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ΑΒ8ΤΚΑΟΤ
ΑΓεΗίΐεείοΓε, ι Ηγοιι^Η ίΗε εεηίυπεχ, Ηαά αίνναγδ Γπ&άε αχε οΓ ιγοπ ηοΐ οηΐγ
Γογ §3ίεχ, 8ί3ίΓ03χεχ, Β3ηίχίεΓ8 &ηά Γ&ί1ίη§χ, Βυί 3ΐχο Γογ Γιπηίη§ Βιιίΐάίηβχ,
οοηηεείίη§ χίοηεχ ογ ΙίηιΒεΓ 3Γηοη£ ΐΗειτι 3Π(1 Ιίηίαηβ Ιο§είΠεΓ άίχίπηί ρπΓίχ Ηγ
Γηεαηχ οΓ Η3γχ. Ιη ίΗε γποχΙ 3ηείεηί Βιιίΐίΐίηβχ Γηεΐ3ΐ \ν38 ιιχεά \νίίΗ ιηοΓε
ίΐιπίτΐίηεδδ ίΗπη ίοιΐ3γ’8 3ηά, 3ί 3ηγ Γ3ΐε, ίί \ν38 ηενοΓ ειηρίογεοί ίη χί§Ηί. \Υε ε3η
Πηά οηΐγ χοηιε Βτοηζε Η3Γροοηχ, ιγοπ Η3γχ 3γκ3 0Γ3Γηρχ Ηιάάεη ίη 3ΓεΗιίΓ3νεχ,
(Ιτίρ-χίοπεχ 3ηά ν3υ1ίχ (Μί1ίζΪ3 [6]).
ΤΗε \ν3ΐ1χ οΓ ίΗε Οοηεοπΐ Ιεηιρίε ίη Α^τίβεηΐο χΗο\ν 3η εχ3Γηρ1ε οΓ ίΗίχ
Ιίίη«1 οΓ Βιπίάίηβ. Κοννχ, Γοπηείΐ Ηγ εςιΐ3ΐ (ϋιηεηχίοη χίοηεχ ειιΐ ουί 03ΓεΓυ11γ,
3Γε οοηηεείεεί \νίίΗ εορρεΓ ρίνοίχ; ίΗε εχεευίίοη οΓ ίΗίχ ηΐ3χοηΓγ ίχ χο ρεΓίεεΙ,
Ιΐΐ3ΐ 3ίίεΓ ΓΠ3ΐ<ίηι» 3Γε3(1εχ ίη χί<1ε \ν3ΐ1χ πΐ3ην εεηίυπεχ ΙαίεΓ ίΗίχ (ϋάη’ί 03υχε
(1εΐ3θ1ΐΓηοηΙχ οη ΐΗε ίορ οΓ ίΗε \ν3ΐ1 (δ§3ηζίη [5]). Ιη βοίΗιε Βυί1(1ίη§8, οη ίΗε
εοηΐΓ3Γγ, υχίη§ ίτοη Βεο3ηιε νεΓγ ρΙεηίίΓυΙ: ίΗεΓε ίχ ηο χίοηε ηοΐ χε3ΐε<1 \νίίΗ
1ε3ά 3ηά ιγοπ εΓ3ηιρχ. ΤΙιε εχρΐ3Π3ίίοη ο ί ίΐιίχ ίχ §ίνεη Ηγ ίΗε §τε3ί 1εη§ίΗ ο ί ίΗε
3ΓεΗεχ’ 3η(1 ν3ΐι1ίχ’ ρίεΓχ 3η<1 ίο 1ΐ3νε ίο εηίΙυΓε ι ΗγοχΙ οΓ ίΗε Ηί§Η 3η<1 εΐ3πη§
εΓ0χχ-ν3ϋ1ίχ. ΤΗε υχε ο ί ίτοη 0Γ3ηιρχ \ν3χ χοπιείιπιεχ εχεεχχίνε 3η<1 χο Ηΐ3πιε(1:
ίη<1βε<3 νί§ η ο ΐ3 33ί<1 “ΒυίΜίη^χ ηιιιχί ηοί ίο Βε χιιρρθΓίε<Ι Ηγ ίτοη Η3γχ”.
Ιη χίχίεεηίΗ 3η(1 χενεηίεεηίΗ εεηίυπεχ ιγοπ \ν3χ εηιρίογεά 3βιιη<1αη11γ,
εχρεεί3ΐ1γ Γογ ιγοπ Η3γ§: Γογ ίηχίαηεε, ΟοΓχίηί ρ3ΐ3εε ίη Α1Β3ηο Η3Χ ενεΓγ γοοπι
Ηοορε<1 Ηγ Γοιιγ βΓευί ιγοπ Ηβγχ. ΙΥίίΗ Γε§3π1 ίο ίΗίχ, Μι1ιζΐ3 Γη3ίηί3ίηε(1 ΐΗ3ί “
\νε11-ηΐ3άε ΗυίΙάίη§χ εΐοη’ί ηεε<1 ίΗεχε εοηηεείίοηχ, χνΗίεΗ 3Γε ηοίΗίη§ Ηυί
τεηιε<3ίεχ Γογ ο1<1 3η(1 πιίηε<1 Ηυί1<ϋηι»χ” (Μ ίΐίζίη [6]). ΑρρΓ03εΗίη§ Ιοί&γ’χ, οη
ίΗε εοηίΓ3Γγ, 3ΐχο πΐ3γΗε Γογ Βυίΐάίηβ εοηΐΓ30ΐθΓχ’§Γεε(Ιίηεχχ 3 ηε\ν
χίΓ3ί§ΗΐΓοιχν3Γ(1 3Π(1 οΗε3ρ Ηυί εχχεηίίυΐΐγ Γ3υ1ίγ νν3γ, υηΐτηοννη ίη 3ηείβηί
ίίπιεχ, οΓ ρυίίίη§ 3χΗΙ3γχ \ν3χ 3εεερίεά, Ηγ Γηε3ηχ οΓ \νοοά ννεά^εχ. Βγ ίΗίχ νν3γ
ΓοΙΙοννεΗ ίΗε Γερε3ίε(1 χείίΐίη^ οΓ ίΗε ΡΓεηεΗ Ρ3ηίΗεοη’ρί1ΐ3Γχ, χο £τε3ί χείίΐίη^χ
ίο 03υχε ρί1ΐ3Γχ’ Γεεοηχίηιείίοη (δ§3ηζίη [5]).
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Νο\ναάαγ$, ο\νίη§ (ο υδΐη§ ΓεΐηΓοΓοεά οοηοΓείε ΐη Ηυΐ1(1ίη§8 &η(1 ΓεβΕτάΐηβ (ο
ενεΓ §ΓεΕίεΓ Είίεηίίοη Ιο οοδίδ, ίΗε υδε οΓ 8ίοηε-Ηυΐ1άίη§8 Ηεε εοιηε άοννη
ΓεπίΕΓίεΕΗΙγ Εηά ΐί Ϊ8 τε<1ιιοϊΙ>1ε Εΐιηοδί Ιο επ ΕεδίΗείΐε ίυηοίΐοη. \Υε επιρίογ ίΚίη
δΗΗδ, 80 ενεη πιοΓε εΕδϋγ ίο ΓΕδίεη ίΗεπι Ιο ίΗε ννΕΐΙδ Ηγ ηιεΕηδ οΓ δΟΓεννδ Εηά
ρουπη§ ουί Ιΐςυΐά οεπιεηί γποΠεγ ΐη ίΗε ϊηίεΓδίΐοεδ (ΟοηβΗΐ [4]).
επ

ΒΚΙΟΚ-ΜΑδΟΝΚΥ ΑΝϋ ΓΑΟΙΝΟδ
ΤΓεΕίίη^ οΓ ΗποΙε πίΕδοηΓγ \νε οεΙΙ "ΗεΕϋδ ε Ηηοΐε'δ 1εδ8 εγοε ΓΕοεδ"; Ηηοΐεδ "38
Ιΐΐεε Εδ δίοηε ΕδΗΙΕΓδ οεπ Ηε ρΐΕοεά ΐη 0Γ(1εΓ Ηγ οουΓδεδ ογ ΗογϊζοπΙεΙ γο\υ8,
υδϋΕΐΙγ ίΐΕΐΙγ, ι ΗεΙ ΐδ ννΐίΗ ίΗε ΐΕΓ§εδί &οε ρΗοεά ΗοηζοηίΕΐΙγ, Εηά, Εοοοκϋη^ Ιο
ίΗε ΙοπεΙίδ’ ΗεΕάδ \νΐ11 Ηε ποππεΙ ογ ρεγεΙΙοΙ Ιο ίΗε \υε11 ΓγοπΙ, \νε οεπ δΕγ ι ΙιεΙ
ΙοΓΪεΙίδ ΕΓε ρΐΕοε<3 Ιοη^νίχε, δγ ώίσίοιβχα Εδ Γγοπι α (ΓίβυΓε 1), ογ δγ Ικγ, δγ δεαά,
Εδ Γγοπι δ (β§υΓε 1).

Ρΐ§αΓ6 1
Ρΐ§ιΐΓε 2
α, 1οη£\νΪ5ε Ηπο1«; δ, Ηπο1<δ Ηγ 1<ογ, ά, ΗεΓΓΪη§-Ηοηε ΗποΗδ
ο, ΗηοΗδ-οη-ε(1§ε οουΓδε

ΡΐβυΓε 3
ε, ίοοίΗΐηβ ΗποΙίδ

\ΥΗεη ρΐηοεά ννΐΐΗ ίΗε ΐΕΓ§εδί &οε υρπ§Ηί \νε δΕγ ι ΗεΙ ΗποΗδ ΕΓε οη εάξε
εο ν κ ε, ΐΓ ίΗεη ίΗε ΗποΙοδ-οη-εε^ε-οουΓδε ΐΕΓβεδί Γηοεδ ννΐΐΐ Γιί Ιο^είΗεΓ, \νεΊ1
Ηονε επ εά§ε οουΓδε, Εδ Γγογπ ο (Ρι§υΓε 1).
\Υε Πόνε δεπίηξ-δοηβ ΗποΗδ ογ ώαζοηαΐ οουΓδεδ \νΗεη ΗΗοΙοδ Γοιτηίηβ 3 45°
60° Εη§1ε Ιο (Ηε λνηΐΐ ΓγοπΙ (ά, Γι^υτε 2); ίοοίδηι% Ηιϊοΐοδ, ΐΓ ίΗε Ηποΐοδ δΐίοΐί
ουί οηε εποιΗογ (ε, Γι§υΓε 3).

ογ

Το δε«ΐη§ ίΗε ΐΗΐοΙοηεδδ οΓ ίΗε \νΕΐΙδ ΓηυδΙ Γιε ΕννΕΓε ΙΗεΙ ΐί ίΕΐεεδ ΐη βχΕείΙγ 3
\νΗο1ε ηυηιΗεΓ οΓ ΗηεΗ ΗεΕ<3δ, Εά(1ΐη§ ίΗε γπογΙεγ ΐΗϊοΗηεδδ Γογ οεοΗ οηε. \ν3ΐ1ί
ΕΓε ^ δ ί ηΕΓηεεΙ Ηγ ίΗε ηυηιΗεΓ οΓ ίΗε Ηποίο ΗεΕ<1δ, δο ίΗεΓε ΕΓε οηε, ί\νο, ΐΗεε,
εχο.-ΗεΕ<3δ \νΕΐ1δ (ϋοη§Ηΐ [4], δ§Εηζΐη [5]).
Τ\νο Γο11ο\νΐη§ ηιίεδ εχΐδί ΕΗουί Ηποΐο-ΐΕγΐη§: 1) ΗογϊζοπΙεΙ ]οΐηίδ ΓηυδΙ 1)6
Ηείά Ηγ οηΐγ οηε ρΐΕηε ε11 ε1οπ§ ίΗε 1εη§ίΗ Εηά ίΗε \νΐ«1ίΗ οΓ ίΗε λυεΙΙ; 2) νειΤΐεΕί
^ο^ηιδ οΓ ίννο 1εϊ<1 οηε υροη ίΗε οίΗεΓ οουΓδεδ ηιυδί ηοί ενεΓ εοΐηεΐείε οηε \νΐί1ι
ίΗε οίΗεΓ, Βυί ίΗεγ ΓηυδΙ Γιε οίΓδεί Εηά, ΐΓ ροδδΐίιΐε, ΟΓΟδδΐηβ ίΗε ννηΐΐ ε11 3ΐοη§ ίυ
χνΐεΙίΗ. υδυηΐΐγ, οηε οεηΙΪΓηείΓε ΐη ΐΗΐοΙεηεδδ Γογ ίΗε νεΛΐοΕί ]οΐηίδ επ(1 1.2-1.5
οεηίΐηιείΓεδ Γογ ίΗε ΗοπζοπΙεΙ ]θΐηίδ ΕΓε Γιχεά.
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Το ΟΕΐτγ οιιί ε ΓββυΐΕΓ εοηηεείΐοη ΕΓε ίη(1Ϊ5ρεη5Ε51ε ώτββ-ςυαΓίβη αικί Αα ΐ/
5ΓΪε1τ ρΐεεεδ. II ίδ ηεεεδδΕΓγ, Ιοο, Ιο ιηαΐίβ δΐίΓε 15εΙ ΐη βνεΓ εχίεπιαΐ οουΓδε ΐΗεΓε
ίδ Λε ΚίβΗεΓ ροδδΐ51ε ηιιηώεΓ οΓ ννΗοΙε 5ηε1<5 εηά ε δίπείΐγ ηεεεδδΕΓγ ηιιηι5εΓ οΓ
ίΚτεε-ςαΕΠεΓχ αηά 53ΐΓ5ηε1<5 Ιο οί>(αίη 15ε εοηηεείΐοη.
Ενετγ δίοπε ογ 5ήε1ε Γ&είη§ δΚουΙά Τ»ε ΟΕΐτΐείΙ ουί εΙ 15ε δΕίηε ιΐηιε ννΐίΗ ίΗε
πίΕδοπτγ Ιο ρΓενεηΙ άεΐΕθ5ΐη§ οΓ ίΗε ραΠδ Γογ ίΗε ΓεΕδοη οΓ (ΙίίΤεΓεηΙ δεΙί1ΐη§8. Ιί
>8 εδδεηΙΪΕΐ Ιο Γιηά ε Γειηειίγ Γογ ϊΐ ννΐίΗ ίΗε ΕρρΙΐεΕίΐοη οΓ α ΐΗΐη 3ηά 1εδ8
εοηΐΓ3είΐ51ε γπογΙεγ."

ΙΓ ΐί ΐδ (ΙεπίΕηιίεά Ιο ΓΕοε 3 ρίΕδΙεΓεά Βπείί νναΐΐ ννΐίΗ, Γογ εχΕπιρΙε, ΐΗΐεΙε
83η(ΐ5ΐοηε ΕδΗίΕΓδ ννε δΗοιιΙά ειτιρίογ 6 επί ϊη ΐΗΐεΙαιεδδ, 5υί 5γ ίΗε εοπιεΓδ Εηά
ενειγννΗεΓε Γεςυίπη§ ιώογο ΓεδΐδίΕηεε εηιρίογ 12-18 επί, ίΗε ννΕΐΙδ Γιΐίίη§
3εεοΓάΐη§ ίο ίΗε$ε ΐΗΐεΙαιεδδ (Γι§υΓε 4). ΌρρεΓ 3ηά 1ο\νεΓ Γαεε οΓ εΕεΗ ε8Η1εγ
8Ηοιι1(1 5ε 1.5 ειη ΐη ννϊάΐΗ Παΐεεί οηΐγ, Ιο τεοείνε ρυίίγ ογ δε3ΐΐη§ ιήοΠεγ;
νεΠΐεΕίΙγ Παΐίη§5 οεπ 5ε ννίεΙεΓ. δίοηεχ’ 5 εοΗ ΓΕοεδ οεπ 5ε ΙείΤ 35 υητεΓιηεά 35
ίτοιη ίΗε ςιίΕΐτγ, Ε551εγ8 ρυίίεά οηε οη ίορ οΓ ίΗε οίΗεΓ, άιγίγ, ννΐίΗ Ιΐΐίΐε ΙεΕά
ρΐΕΐεβ ΐπίεφοδεά Εηά εοηηεείεά Ιο ίΗε ηίΕδοηΓγ 5γ 4 ηιηι ΐη δΐίΐε δςιίΕΓε δεείΐοη
βρίΗεδ ννΐίΗ 10-12 επί ΐη 1εη§ΐ5. Βγ ίΗε εοπιεΓδ, ρΐεεεδ εΕη 5ε εϋτεείΐγ εοηηεείεεί
5γ Πιβεεί 5Γοηζε δρΐΐεεδ ΐη νειίΐεΕί ]οΐηΙδ (Γι§ιΐΓε 5).

Ρΐ§υΓε 4

Ρΐ§υΓε 5

Ρογ Ιΐίίΐε ΐΗΐεΙσιεδδ ννε δΗουΙάηΤ εηιρίογ ζΐηε ρΐ3ίεά ϊγοπ, Ιο Ενοΐά ηΐδί.
δρΐΗεδ εΕη 5ε ρίΕδΙεΓεά ΐη ίΗε ιηΕδοηιγ Εηά δεΕίεά ννΐΐ5 Ιεαεί ΐη ίΗε 53ηάδΙοηε. Το
8831ίΗε ]οΐηί5 ννε εΕη ιίδε ννΕίεΓ Ιΐηιε γπογΙ εγ, εχείικίίη^ εεηιεηί, §ΓεΕ8γ Ηπιε επ(1
ρΐΕ8ΐ8Γ.

Ειηρίγ δρΕεεδ ΙΗεΙ ενεηΙιίΕΐΙγ εΕη Γοιτη άυπη§ ευίίΐη§ ουί ίΗε \υε11 5εΗΐη<3 ίΗε
Γ3θΐη§ ηιυδί 5ε εΕΓεΠιΙΙγ Γιΐΐεά ννΐίΗ Ιΐΐίΐε ρΐεεεδ οΓ 5ΓθΗεη 5ηεΗδ επ(1 γποιΙ εγ
(ϋοηβΗΐ [4]).
δΤΟΝΕ-ΜΑδΟΝΚΥ ΑΝϋ ΓΑΟΝΟδ
Αδ Γε§ΕΓ(ΐ5 ΕδΗίΕΓ ηίΕδοπτγ, Ιεί’δ εϋνΐίΐε ΐη ρΐεεεδ Γοιτηΐη§ ίΗεβε ννΕΐΙβ: “ΠεΙ
ΗογϊζοπΙεΙ ΓΕεεδ, εΕΐΙεά ιψ ρ ετ ί ε ά Εηά Ιο\νβτ ύβά; εχΙεπίΕΐ δυΐΤΕεε ογ β-οηί;
]οΐηΐη§ δυιίΕοεδ ογ ]ο ίη ΐ5 ” . ΧΥοΓ^εά δίοηεδ ΕΓε ρΐΕεεά ΐη οπΙεΓ, υδαΕίΙγ, 5γ

519

ΗοπζοπΙεΙ ΙαγβΓδ ηΕτηεά οοιιτζζ^ ογ τομ$ εικΙ, εβ Ηΐτε Ε8 βιίοΐί \νΕΐ1δ, Ιοη^ννϊδε ογ
βγ ΗεΕά.

ΝοννΕίΐΕγδ, ννΕΐΙδ εοηδϊδίϊη^ ϊη εχΗΙεγ οηΐγ Ετε δείάοπι βυϊΐΐ οννΐη^ Ιο νβτγ Κί§Η
00818, 8ο ΕδΗΙατδ εγ6 επιρίογείΐ ϊη ίΕάη§δ ογ 1&ε δρεεΪΕΐ ρϊεεεβ Ε8 ΕτεΗίίΓΕνεδ,
\νΐη(1ονν-δΐ11δ, ρϋΐΕΓδ, εοΐυπιηδ, 1»Εδε8, δΗεΙνεβ, εχε. (Οοη§Ηϊ [4]). “Οη ΐΗε
εοηίΓΕΓγ, δίοηε-βυίΐί ΐΗτου§1ιοιιΙ \νΕΐ1δ, ΟΕΐΙεά τηβξαΙίίΗχ, Ηε ϊη Ιΐιηεδ ρΕδΙ. ΤΗοδε
ιΐδε<1 ϊη ΕπείεηΙ βυίΜίηβδ άΐίϊεΓεηΙΪΕίε ίτοιη Ιο<ΐΕγ’δ Ε3Η1εγ8, βεδΐιίεδ άΐιηεηδΐοηδ,
Γογ υδϊη§ ιώογΙεγ ϊη 8ΐυεεο-\νοΓΐί3, γειΗογ ι Κεπ Γογ εοηηεείϊοηδ.
ΤΗε ΕδΚίΕΓδ ΕΓε εοηηεείεά Επιοη^ ΐΗεηι, ογ Ι ο ΐΗε τεδΐ οΓ ΐΗε ιτίΕδοπτγ \νΗεη ϊΐ
ΐδη’Ι δίοηε-βαϊΐΐ ΐΗΓουβΗουί, βγ ιηεΕηδ οΓ ΙοοΐΗίη§δ. Ηο\νενεΓ, Ιο οβίΕΐη ε πκχε
δοΜ εοηηεείΐοη ννε τεδοΠ Ιο άο\νε1δ, ρΐηδ, δρΐΐςεδ, ϊγοπ ογ ννοοάεη ογ δίοπε
Ιςεγδ.

Ρί§ιΐΓε 6
Ι γοπ <1ο\νε1

δρίΐιεδ
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ογ ϊγοπ

Ρί§υΓε 7
εΓΕίηρδ εοηηεεΐϊη§ ΕδΚΙαΓδ

α

ΟεηετΕΐΙγ, \νε Η&νε 2-2.5 επί ίη δί<1ε δςιίΕτε δεείίοη ίτοη άοννεΐδ (ίι§ιιτε 6);
δρϊΐεεδ ογ ΟΓαηψί (ίίβυτε 7 .α, δ, ο επτ! ά) οεπ 5ε ιτίΕτΙε ννίίΗ ΛεΙ οτ 5γ ίΗίεΙεηεδδ
ϊγοπ (ίΗετε Ετε Ε-δΗΕρετΙ ετΕτηρδ ίη ΐΗε τηΕτ51εδ οΓ ΟιίΕτίηί’δ δΕΪηί ΕΕνντεηοε’δ
οΗυτεΗ Εηά δίτΕΪ§5ΐ ετΕτηρδ ίη ί5ε ΕδΗίΕΤδ οΓ ΟυΕτίηί’δ Ηοΐγ δΗτοικΓδ εΗ&ρε! ίη
Τιιτίη). \¥ ε Ηηνε, 38 ίτοηι α , 3 8\νΕΐ1ο\ν-ΐΕΪ1ε<1 0Γ3ηιρ υδε<1 ίοτ Ιο ]οίη ίννο ΕδΗίΕΤδ
Γγογπ ίΗε 83Γηε το\ν. Αδ ίτοηι δ, ννε Η3νε 3 ίΐ3ί ίτοη ετ3τηρ ννίΐΗ ιιρπ§5ΐ ΙεείΚ
Είτηετί ννίίΗ ροίηίδ. \¥ ε ε3η 3ΐδθ ετηρίογ 3 ΠεΙ ετ3ηιρ ννίίΗ δτηοοίΗ ΙεείΗ 5υί
ννεά§ε-δ5Ερε<1, 38 ίτοηι ε. Αδ ίτοτη ά, ννε ε3η υδε 3 ετΕΐηρ οη-εάβε-εουτδε ννίίΗ
ννε<1§ε-δΗ3ρε(1 ΙεείΗ 3ΐτηε<1 οτ ηοί ννίίΗ ροίηίδ. Αδ ίτοτη β, 3 ί5τεε-\νίη§δ ετΕπτρ
ε3η 5ε ετηρίογεά ίο εοηηεεί 1\νο οτ ίΗτεε ΕδΗίΕΤδ ίτοηι ίννο τοννδ ΙεϊτΙ οηε υροη
ίΗε οίΗετ.
δίτηρίε οτ ίοτΙί-δΗΕρεά Ιεεγδ, 3δ ίτοηι ίι§υτε 8α, 3τε πτητίε ννίί5 ε 20-25 ητηι ίη
5τε&<1ΐ5 3ηά 7-10 ηιτη ίη ΐΗίεΙτηεδδ ΠεΙ ίτοη. II ίδ ΕίΙνίδΕβΙε ίο ηΐΕΐτε ηοί
τετηονΕΒΙε Ιίεγδ ίο Ενοίά ίοτ§είίίη§ ίο ίηδετί ίΗετη ίη ί5ε Ιοείς ίί ίδ δΕίετ ίο (Ιίνίάε
ίη ίννο ρΕτΐδ ί5ε εηά ο ί ί5ε Ιεεγ επϊΙ ί5εη ίοΐεΐ ίΗεηι ίη ορροδίίε \ν3γδ (ίι§υτε 8Ζ>).
ΤΗε ίΗίηηετ Ετε ίΗε ΕδΗίΕΤδ, ίΗε ΐΕΤβετ ίδ ίΗε ηυτηΗετ ο ί Ιτεγδ” (ϋοη§Ηί [4]). ΤΗε
εηιρίογτηεηί ο ί ίτοη οτ εορρετ ΗΕηάδ ίιχεά εΙΙ ε1οπ§ ε τονν’δ υρρετ 5εά ίδ
ρΕτίίευίΕτΙγ τεεοτητηεητίετί ίοτ τηΕδοητγ Ηίί 5γ δε3-\ν3νεδ. Ε εοΗ ΕδΚίΕΤ ίοττηίη§
ίΗε τονν ίδ ρετίοτΕίεά 5γ ε νετίίεΕί Ηοίε Εηά 5γ πιεΕηδ ο ί ε 5ο1ί, ετοδδίη§ ίΗε
ΠεπτΙ επ<1 ίΗε δίοηε, ΕδΗίΕΤδ οεπ 5ε εοηδίάετετί υηίΐεά. Το ίηετεΕδε δοΐίεΐίΐγ \νε
εΕη εχίεηά, δοτηείίτηεδ, ί5ε ΗοΙεδ ίΗτου§Η οηε οτ ίννο Ιοννετ τοννδ τηοτε, δυεΗ
15εΙ ίΗε ΙεηβΐΗεηετΙ 5ο1ί ννουΐά 5ίη(1 ίΗεηι Ιο§είΗετ (δ§Επζίη [5]).
Νοη-ηιοηοΙίίΗίε εοΐυτηηδ οτ ρϋίΕΤδ
ννοοάεη ρίηδ.

οεπ

5ε οοηηεείετί 5γ πιεΕηδ ο ί ηιείΕΐ οτ
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ΙΓ \νβ Ηανβ ε ΧΕίκΙβΙοηβ Ιο Γεοο ΙΗε ΓΠΕδοητγ, Εηά \νε δΗουΙά 6ε εΓγεΪ(1 οΓΛβ
λνΕΠ’δ ΗεΗΐηά ίΗηΐδΙ, 1ΐ1(β ε$, Γογ ΐηδίΕηοε, δυρροΓΐίηβΛνΕΐΙδ’ ΐΗηΐδί, \νε εουΜ
εοηηεεί ΙΗε χενεΓΕί ε$Η1εγ5 ΙεΕνΐηβ ΙοοΐΗίη§δ εΙ ΐΗεπι (Ρι^υΓε 9 α, ϋ επ<1 ο)
ΕίννΕγβ Ενοϊ(1ΐη8, ΗοννενεΓ, Ιο Γοπτι ΕευΙε Εη^ίεδ.
α

Ρΐ§ϋΓε 9
ΡΕθϊη§ 8\νΕΐ1ο\ν-ΐΕΪ1ε£ΐ ρίεοεδ εοηηεείΐοη
\νΗΗ ΟΓΕΓΠρδ ΟΓ ΥΕΠΟΙΙδ ΙΟΟίΗΐΠβδ

Βγ ιΗε ΓοοΙΐη§δ “\νε οεγγυ οαΐ ε 12-15 επί ϊη ΐΗΐεΙαιεδδ Γεοϊπ^, εχεερί Ηγ ιΗε
εοΓηεΓδ ννΗϊεΗ εγο Γοπηεά \νϊΐΗ Ηϊ§§εΓ ΕδΗΙΕΓδ. Ν ογγπεΙΙυ, \νε ΕΐΙεπίΕίε δρίΐιεδ
λνΐΐΗ Ιίεγδ, 50 ΙΗεΙ ιΗε ΓιγβΙ επ(1 ΙΗε χεοοπίΐ εχΚΙεγ οΓ οηε το\ν ΕΓε εοηηεείεά
ΗεΙννεεη ΐΗεπι ννϊΐΗ οΓΕίηρδ, ΙΗε δεεοηά 3Π(1 ιΗε ιΗϊπ! εγο ΓαδΙεηεά Ιο ιΗε πίΕδοηΓγ
5εΗϊη<1 \νϊϋΗ ε ΓοΓΗ-δΗαρεά Ηεγ (Γίνατε 10), εγκ! 50 οη” (ϋοη^Ηί [4]).
\νϊίΗ Γε^ΕπΙ Ιο ϊγοπ, ΡΓΕηεεδοο ΜΠϊζϊε Γειτιϊηεΐεεί ΙΗεΙ ϊγοπ εηιρίογεά ϊη
Ηυϊΐάϊηβ “δΗουΙά Ηε ΓίΓε ρΓοεεδδεά Ε5 1ε55 Ε5 ροδδΐΗΙε, ίΓ \νε \νηηΐ Ιο τεΐΕΐη ΐΐδ
ηιεεΙίΕηϊεΕί ρΓορεΠίεδ. ΙηεΕπάεδοεηεε άεΙεποΓΕίεδ ΐΐ: ϊγοπ δΗουΙά Ηε Ηε3(ε<1 Ιίΐΐ
ΙΗε οΗΐΓΓγ-κβά-ΗΰαΙ.
Α Ηε(1 ρΓΕεΙϊοε οεπ, Ηο\νενεΓ, (ΐΕπΐΕ§ε ΙΗε ννεΐΐ ίΐΐδεεί ϊγοπ Ιοο, ΐΗαΙ ϊδ Ιο
ΐηιηιεΓδε ΙΗε τεά-ΗοΙ ϊγοπ ΐη \ναΙεΓ Ιο Ηαηεΐΐε ΐΐ Εδ δοοη Εδ ροδδΐΗΙε. ΤΗε εοΙάεΓ
ιΗε χνΕίεΓ ίδ, ιΗε Ιεδδ Ιοιι§Η ΙΗε ϊγοπ ϊδ; Ηγ ΐΗίδ \νΕγ Η δΗουΜ Ηεεοηιε νίίΓεοαδ
Εηά ε1ΐΕη§ε ίΐδ §ΓΕΪη. Ι γοπ άοεδη’Ι ηεεά ηιυεΗ ΓίΓε ΗυΙ ηιυεΗ Ηηπιπιεηηβ: ΐΗίδ
ίηοΓεΕδεδ ΙΗε ϊγοπ άεηδίΐγ, \νΗϊΐε-ΗεΕΐ τεϋαεεδ ίί. ΤΗε ΪΓοη’δ νοηεΐγ (Ιερεηάδ οη
ιΗε \νΕγ οΓ ηΐΕηυΓΕΟΙιίΓε ρΓοεεδδ, γειΗογ ι Ηεπ οη ΐΐδ εχίΓΕεΙΐοη ρΐηεε; ΗΕηυηεπη^
ιηιιεΗ 3ηε1 ΗεΕΐΐη§ ε Ιϊίΐΐε \νε πίΕΐίε ενεΓγ ϊγοπ \νε11 ΓθΓ§εά, ν/ΗίεΗενεΓ τε^ίοη οΓ
ιΗε χνοτΜ ΐί εοηιεδ Γγογπ.
ΤΗε Ηεδί ϊγοπ ΐδ ηεΕΓίγ §ΓΕΪη1εδδ Εηά Ηε5 ε ςυίΐε ΕδΗγ-§Γεγ ηεΓνε. Η εΙΓ ηεΓνε
επ(1 ΗεΙΓ§ΓΕΐη ΐδ ιΗε ϊγοπ ρΓεειηΐηεηΐΙγ. ΝεΓνεΙεβδ Εηά εοΕΓδε §ΓΕΐηε(1 ϊγοπ ϊδ ΙΗε
\νοΓ5ΐ Εηά ΐί δΗουΙά Ηε ρΓΟδεπΗεά” (Μ ϊΙϊζϊε [6]).
522

Ροοίίη§ ΕδΗίΕΓ ίαοϊη§
(Οταηίί, §ΓΕπΐίε; 8αηά$1βϊη, δΕπάδίοηε)

ΤΗεδε ΪΓοηδ ΕΓε Ηερί ϊη ΐΗε Ηοΐεδ ηΐΕ<1ε οη ριίφοδε ΐη ίΗε ε ϊ ΗΙεγϊ επεΙ
Ηεεοητΐη§ \νΐ<3ε Ιον/Επίδ ίΗε ίηδίάε Ηγ ιηεΕηχ οΓ Ιεαιΐ, δυΙρΗιΐΓ, εεηιεηΐ, ρΙαβΙβΓ ογ
ϊγοπ Γι1ΐη§ ρυίίΐεδ. υδΐΐΕΠγ, οΐά Ιεαά ϊδ εηιρίογεό; ΐί ΐδ ρουΓεά ΐηίο ίΗε ΐηίεΓδίΐεεδ
Ηείννεεη δίοπε επ<1 ϊγοπ: \νΗεη ΐί §εί δεί \νε ρΓεδδ ϊί άο\νη, Ε8 ΠΗε Ε8 ϊγοπ Γιΐΐη^δ
ρυίίγ, \νΐίΗ ε Ηΐυηί ϊγοπ ογ ε ΠΕίτιπιεΓ; δυΐρΗιΐΓ ιηιΐδΐ Ηε ΗεΕίεά ονεΓ ΐί8 ίΐΐδΐοη
ροΐηί ίίΐ ΐί §είδ ΒΓ0\νη, Γογ, οίΗεηνΐδε, ϊί εοιιΐά Γοπη επ ϊγοπ δυΙρΗίάε Εηά,
άΐΐΕΐΐη§, εΗίρ ίΗε δίοπε.
δείάοηι \νε ιίδε ΙοάΕγ ρίΕδίεΓ ίο ΓΕδίεη ϊγοπ εοηηεείοΓδ οη ίΗε ΕδΗίΕΓδ: ηΕγ Εδ
εειηεηί δίΓοη§1γ δίίεΗδ ίο ϊγοπ επγ! ρΓεδεΓνεδ ϊί Γγοπι ηΐδί, \νε τεδοΠ ίο εεπιεπί.
Το Ενοΐ<1 Γγογπ παδί Εηγν/Εγ δρίΗεδ, οΓΕπιρδ, εχε. δΗουΙά Ηε Ιΐη-ρίΕΐείΙ ογ ζΐηεεΙεείΓορίΕίεά.
ΑδΗίΕΓδ οΓ δίοπε Γεοϊπ§ ΕΓε 12-30 ογπ ΐη ίΗΐεΙαιεδδ \νΗεη ίΗεγ’Γε §ΓΕηΐίΐε ογ
ΟΕΐεΕΓεουδ Εηά 3-10 ογπ ννΗεη ηιεγΗΙο. Αδ Γγοπι Γι§. 8, \νε οεπ οΗΙεϊπ εοηηεείΐη§
Ηείννεεη Γεοϊπ§ επ(1 ηίΕδοηΓγ, ΕεεοΓάίπβ ίο ίΗε ΟΕδεδ, \νϊίΗ εΓΕηιρδ, Ηεγδ, εχε., Εδ
\νε δΕΪεΙ πιοΓε ΕΗονε.
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ΡΓεςυεηίΙγ, \νε ίαοε ΓΠΕδοητγ ννϊΐΗ ΕδΗίΕΓδ ννΗείΗεΓ ΐΗτουβΗουΙ ΐΗε ίτοηί ογ
ΗΕδεΗοΕπΙδ, οοιηεΓδ, (Ιπρ-δΙοηεδ, εχε. οηΐγ. \νε Ηανε ή%Ηΐ αχΗΙαη ννΗεη ίΗεγ
ρΓεδεηΙ δϊηιρίε ΓεοίΕηβΙε-δΗΕρεά ίΗεεδ; χτηαΙΙ ρίΠο\ν αχΜακ ννΗεη ίΗε ]υΙΐίη8 οιιί
ρΕΓίδ Ετε Γουηάεοί; ιιιφαιηβά ογ τουηάεά ο // αχΜακ ννΗεη ίΗεΓε Ετε ίννο &οεδ
ΐΕΪά οηε υροη ίΗε οίΗεΓ χνϊΐΗ ίΗε ΗοπΙεΓδ 1ΐη1εε<1 Ιο§είΗεΓ Ηγ ιηεΕηδ οΓ Εηγ
πιου1(ϋη§; ώατηοηά-ροϊηί α Μ α η , ννΗεη \νε ΗΕνε ςυΕάΓΕη§υΐΕΓ ργτΕΐηϊ<1-δΗΕρε<1
ΓΕεεδ; Μηηίεά αχίιίαη ννΗεη ίΗε Γοιιγ ε<1§ε8 οί" ίΗε ίΗεεδ Ετε 51οηΙε<3; υηηβηβά
αχΜαπΐ ννΗεη ίΕοεδ Ετε Γου^ΗΙγ οΗίρρεά.
δοΓηε ΕδΚίΕΓδΤοπηδ ϊη ίι§υΓε 11 Ετε ΓερΓεδεηίεά. \ν ε πίΕγ ηοί ενεΓ ΓιγκΙ
Ε8Η1εγ Γ0\νδ ννίΐΗ ίΗε δΕίτιε Ηεΐ§Ηί (ίϊ^υΓε 11ο) Εηά δίοηε-ΗυίΙΐ Γοννδ ΐΗτοιίβΗουί;
δοπιείίπιεδ Ηποΐε-Ηυϊΐΐ Γοννδ ΕΐίεπίΕίε ννΐΐΗ ίΗεηι.
Το Ενοϊά ΓηΕΐΙεΓ (ΙεΐΕςΗηιεηΐδ ογ ΟΓΕοΗδ ο\νίη§ ίο Ηοπιοβεηεΐΐγ 1εο1< Εΐηοη§
(ΙίίΤεΓεηΙ ιτίΕΐεηΕΐδ πίΕ^ε, ννΗεη ροδδϊΗΙε, ίΗε ίΕεΐη§ ϊηείερεηάεηΐ οί ΗεΗϊηά
ηίΕδοηΓγ, ίΕ8ΐεηϊη§ ϊί, ννΗεη ίΗε ννΕΐΓδ εοηδίηιςίϊοη ίδ ονεΓ, ννΐΐΗ Ιϊίΐΐε ϊγοπ Ιίεγδ
οηΐγ (ϋοηβΗί [4]).

α, ΗΙυηΙεό ΕδΗίΕΓδ; Λ, υηίτΕΐτιεά ΕδΗίΕΓδ; ο, άΐΕΐηοηά-ροίηΙ ΕδΗίΕΓδ; ά, υητείίηενΐ

ΕδΗίΕΓδ

ΑΕΤΕΚΝΑΤίνΕ ΟΟΝΝΕΟΤΟΚδ
Ι γοπ, ηιοδίΐγ Εί ίΗε δεΕδΐνΙε, ΐηοΓεΕδεδ ΐη νοίυηιε Εη(1 εΕυδεδ Ηγ ιηεΕηδ οί ίίδ
εχρΕηδίοη ροννεΓ, δοηιεΗηιεδ, ε δίοηε ογεοΗ, ίο Ενοϊά ΐί ΐδ Γεοοηνηιεηάεά ίΗε υβε
οίΗΓοηζε ογ εορρεε; ίΗεδε ΕΓε εοδίΐγ πιείΕΐδ, ΗοννενεΓ.
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\νβ εηττγ ουί, οπϋηηηΐγ, εΓ2πφ-ΪΓοη’δ ογ ρΐνοΙδ’8θ1(ΐ8ΓΪη§ ϊη ίΗε δίοηεδ \νΐίΗ
Ιεδά. ΤΗΐδ Π162Π8 ί$ ίΗε ιηοδί δοΐΐά, Ηυί ΐί ΓεςυΪΓβδ 2 οοηδΐάε^ΗΙε εχρεηχε: \νε
02η Γερίηεε ϊί \νΐίΗ νΐηε§2Γ-οχΐ(1ΐζε£ΐ ϊγοπ, δυΐρΗυΓ 2η<1 Ηΐεηάδ οΗίηΐηεά Ηγ ίΗε
ίΐΐδΐοη οΓ χαΙρΗυΓ ννΐΐΗ τε$ίη 2η(1 8ε 2ΐΐη§-\ν2χ (δβαηζΐη [5]).
“\¥ε δεί 2δΗΐ2Γ8 ίΗτου§Η Ιϊιηβ” ηοΐ ΐηεΐυάΐηβ 2ηγ εοιηΗυδίΐΗΙε εΐεηιβηΐ, 28
Ρ2ΐΐ2(1ϊο 2<1νΪ8ε(1 (ΒεΓίοίίΐ δεαιηοζζΐ [2], Ζ ογζϊ [3]) “ιώογ12γ §Γε2ΐ1γ 2(1(1β(1 \νΐίΗ
ρΙδδίεΓ ογ ρυΓε ρίΕδίεΓ πιογ12γ ίοο, 2ρρ1γΐη§ 1\νο ίΓ2Ϊ1δ οΓ γπογ12γ ηΐοη^ ίΗε
8δ1τΐ2Γ8’8ίάε εά§εδ 2η<1 ίΗεη εοπιρΓεδδίη^ ίΗεδε οη ίΗε νν2ΐ1’δ δυιίηεε ΗΐβΗΙγ
(ΐ2Γηρεά. Εηιρίγ 8ρ2εεδ Ηεεη ΙεΛ 2πιοη§ ίΗε 28Η12Γ8 2ηά ίΗε ννειίΐ, 2τε ίΗεη ΗΙΙεά
λνίΐΚ ρουΓεά Ηΐ§Η1γ ίΐυΐά ρΐ2δΙεΓ ηιθΓί2Γ. Βί§ ηδΗΙητδ ηιυδί 6ε Γ23ΐεηεά ΗεΗΐη<1
\νΐίΗ Γουηάηίΐοη 50Γε\ν5 ρΐ25ΐεΓε(1 ΐη ίΗε \ν2ΐΙ. νεΓγ εχρεηδΐνε ηΐ2ΓΗ1ε δΐ2Ηδ εηη
Ηε δ2\νε<1 ΗΗε 2 νεηεεπη§ 2η<1 2ρρ1ϊε(1 ννΐίΗ ρΙαδίεΓ ογ ριιίίγ οη οπϋη 2Γγ πΐ2ΓΗ1ε
ογ 82ηάδίοηε 2δΗΐ2Γδ, Γ2δίεηΐη§ ίΗεηι, ίΗεη, ίο ίΗε \ν2ΐ1 ” (ϋοη§Ηΐ [4]). δεε ίΗε
οοΐυηιηδ οΓΗοΙγ ΜηΓίγΓδ’ εΗυΓοΗ ΐη ΤιΐΓΪη.
Ιη ΐπϋΐ2ίΐοη ο ί ίΗε 2ηεΐεηίδ, δενεΓηΙ οοηδίηιείοΓδ ίπεθ ίο ΐηεΓε28ε
ΗυΜη§δ’δο1ΐί1ΐΐγ §ΐνεη Ηγ 2 ΓηοΠ2Γ-Η2ίΗ, ηιαίαη^ ίηδίάε Γ2δίεηΐη§8 ίΗτου§Η
§Γθονεδ 2ηά τεΐϊενεδ ηιηάε οη ίΗε 2δΗΐ2Γδ’Γ2εεδ. ΤΗΐδ ηιε2η3 Γ2η ννΗεΓενεί
ηΐδδοητγ εουΜ Ηε Ηϊί άυπη§ ίΗε ΓηοΓί2Γ’δ Η2πίεηϊη§ (ε.
Γογ ίΗοδε Ηυΐ1(ϋη§δ
εχροδίίΓεά ίο ίΗε δε2-\ν 2νεδ), Ηυί ϊί (Ιερεηάεά οη ίΗε ευίίίη§ ουί 2οευΓ2εγ, δυεΗ
28 ίο δεευΓε ίΗηί εηεΗ δυιίΗοε ΙουεΗεά ίΗε οίΗεΓ. Ιί ννουΐά Ηε ΗείίεΓ ίο υδε
ρΙδδίεΓ-εεπιεηΙδ ογ Πίδεεί ρυίίγ ΐη Ηοπζοηί2ΐ ]οΐηίδ (δ§ 2ηζΐη [5]).

ΟΟΝΟΕϋδΙΟΝδ
ϋυε ίο ίΗε «ΙΐίΓεΓεηΙ υδε οΓ πιείηΐ εοηηεείΟΓδ ΐη ΟΓίΙεΓ ίο Ηΐη<1 ίΗε 2δΗΐ2Γ8 οΓ δίοηε
Γδοΐη§ ΐη ίΗε ίϋίΤεΓεηί 2§εδ, ΐί Ηεεοπιεδ νεΓγ ίϋίΓιευΙΙ ίο §ΐνε 2 §εηεΓ2ΐ ηιΐε Γογ
Γεδίοπη§ ογ ΓεΐηΓθΓεΐη§ ίΗοδε ΗυΐΜΐη§δ.
Γε + Η 20 ο ΕεΟ + Η2

(1)

Ρ 2δδΐν2ίΐοη ρΗεηοηιεηοη: Γοπυηΐΐοη οΓϊγοπ οχΐάε

\Υε 2Γε οηΐγ δυΓε οΓ ίΗε Γηεί 1Η2Ι, §οΐη§ ΗαεΗ ΐη οΜ Ιΐηιεδ, ίΗε ςυηΐΐίγ οΓ
ηΐ2ίεπ 2ΐδ \ν23 νεΓγ §οοά. ΤΗΐδ ΐδ ρ2Γίΐευΐ2Γΐγ ίηιε Γογ ϊγοπ, \νΗΐεΗ \ν28 \νε!1
ΓθΓ§εά 2ηά \ν2δ 2ΐ\ν2γ8 ρυί ΐη 3ίΓ2ίε§ΐο ρΐ2οεδ, \νε11 ρΓοίεείεά Γγοπι \ν2ίεΓ
8εερ2§ε; ΓηοΓεονεΓ, ίΗαηΗδ ίο ρ2δ3Ϊν2ίΐοη ρΗεηοηιεηοη, 2 δυρειΤιεΪ2ΐ Γοπη2ΐΐοη
οΓ 2 νεΓγ ίΗΐη εοηί οΓ ϊγοπ οχΐάε, 23 Γγοπι εςη (1) (Βπδΐ, Οΐπΐΐΐ [1]) ΐί εου1<3
ρΓΟίεεί ΐίδεΙΓ.

525

ΚεΓεΓεηεεε

[1] Ο. ΒΚΙδΙ, V. ΟΙΚΙΕΕΙ, Οιίηιίοα ββηβΓαΙβ ίηοΓξαηίοα, Τοπηο, ΕενίΌΐΙο &
Βείΐι, 1984; [2] Ο. ΒΕΚΤΟΤΤΙ δΟΑΜΟΖΖΙ, Ιβ /αδύήοΗβ β ί άίχβχηί ώ
Αηάτεα ΡαΙΙαάίο, νεηεζία, ΑΙΓιεη, 1968; [3] Ο. ΖΟΚΖΙ, I άίζβξηί άεΙΙβ
αηίίοΗίίά άί Αηάτβα ΡαΙΙαάίο, νεηεζϊα, ΑΙΓιεπ, 1968; [4] ϋ . ϋΟΝΟΗΙ,
ΜαηυαΙβ άεΙΙ’αΓοδίίβίίο, Τοπηο, υΤΕΤ, 1906-1907; [5] Ο. δΟΑΝΖΙΝ,
ΡηδδΙίεΗε οοχίηιζίοηί, νεηεζία, ΑηΙοηεΠϊ, 1847-1853; [6] Ρ. ΜΙΕΙΖΙΑ
Ρηηαρί άί ατεδίίείίιιτα είνάε, Μΐΐαηο, Ρειτίίπο, 1832.

526

