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4 ϋερϊΐΐιηεηΐ οΓΗυηιβηίιίεδ, 5οεί&1 8είεηεε5& Εϊνν,
° ΟερΗΓίΓηεηι οΓΟΗεπιίεαΙ Εη^ίπεεπη^, Μβίεη&ΐδ δείεηεε & Εη§ίηεεηη§ δεείίοη

ΑΒ5ΤΚΑΟΤ

ΤΗε ρπηείρΗΐ οίιτι οίΐΗίδ ρ3ρεΓ ί$ Ιο δεί ΐΗε ρΓοβΙεπι οί ΐΗε εοηδεΓναΐίοη
οί (Ηε ευΐΗίΓοΙ ΗεπΟεε οηϋ (ο ίηι1ϊο3(ε ί($ εϋιτιεηδίοηδ.
Α εοηεερίυοί 3ρρΓ03ε1ι Ϊ5 3Πειηρΐεά (3ΐ<ίη§ ίηίο εοηδίάείαίίοη ίΗε ηε\ν
Γεαίιΐιεδ αηεΐ Ιεηίεηείεδ ίοπηιιΐ3ΐε<3 τεεεηΐΐγ ίη ίΗε ίϊεΐεΐδ οί εάυεαίίοη', τεχεαΓοΗ
3Π(1 ϋενείοριηεηΐ 3Πί1 ίΗε ρΓ3είίεε εοηεεΓπίηβ ίΗε εοηδείνοΐίοη οί ίΗε ειιΐίυίαΐ
Ηεπΐ3βε.
Α Ηίδίοπεαΐ ονεΓνίενν ίδ ρΓεχεηΙεά ϊηε1νι<ϋη§ §εηεΓ3ΐ εοηεερίδ,
<3οευηιοηΙδ, (1εεΐ3Γ3ΐίοηδ 3ηά εΗαιΊοΓδ ίη ννΉίεΗ ηενν ί<3εαδ Πάνε Βεεη ίηίΓοάιιεείΙ
3ηά εοιίΓδεδ οί αοίίοη ίιανε Βεεη δεί ίο ΠΗ Βγ ίηίεπιαίίοηαΐ θΓ§3ηΐδ3ίιοηδ
(ΙΙΝΕδΟΟ, Ι03ΜΟ5, Ο\ΥΗ0 είε.).
Οίνεη ίΗε όιίίιειιΐΐγ ίη <1είίηίη§ ννΐιαΐ ρΓεείδεΙ^ ίδ ιτιεαηΐ
ίΗε ίεπηδ
ΡΓεδείΛ-οΐιοη. ΓεδΙοΓοίιοη 3η<1 ΓεΗαί>ί1ίΐ&ΐίοη \νε Ιη/ Ιο §εί αη ιπδίςΗί ίηίο ίΗε
Γεΐ3ΐίοηδ1ιίρ οί οιιγ δοείείγ Ιο ίίδ Βυίΐί Ηεπί3§ε αηά ίηίο ίΗε ςιιεδίίοη οί Ηο\ν \νε
εηεοιιηΙεΓ ννίίΗ εχίδΐίηβ ίοπηδ Άηά δΐπιεΙιίΓεδ.
ν/ε ειηρΗοδίδε ίΗε ίαεί ίΗαί ίΗε ρΓοβΙεπι ννε 3Γε ίοείηβ <1ειη3η<1δ 3η
ίηίεπϋδείρΙίηαΓγ αρρίΌαείι αη<3 (Ηε εο11αβθΓ3ίίοη οί δείεηίίδίδ οί άίίίεΓεηΙ ΕΓεαδ.
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ίΝ τκοϋυσπ οΝ

ΤΗε (Ιεΐΐΐαηίΐ Γογ ίΗε οοηδεΓναΙίοη οΓ ΙΗε ευΙίυΓβΙ Ηεπί3$>ε - εδρεεΐαΙΙγ
ΗυίΙί Ηεπί3{>ε ννΙιίοΗ εοηδίδίδ οΓ ηιοηυιηεηΐί!, Ηίδίοπε ιΐΓΐΐίΐη εεηίΓΟδ, (ΓηϋίίίοηηΙ
γιιγβΙ δείίΐεπιεηΐδ ε ίε - Ηπδ Γεεείνεϋ $>Γε3ί ίπιρείυδ ίΐΓίετ ί(ιε ταρίϋ (ΙεΙεποΓαίίοη
οΓ ίΗε ηαΙυΓΒΐ 3η<1 ιη3η-ιτΐ3(1ε εηνίΓοηιηεηΙ ννΗίεΗ Η3δ ΓεδυΙίεά Γγογπ ίΗε ννεΙΙ
Ηηοννη εχρίοδίνε ρΓιεηοιηεηα οΓ ουΓ εΓβ: ΙεοΗποΙο^ίεβΙ 3<1ν3ηεεδ, ρορυΐαΐΐοη
£ΓθννίΗ, 11Γΐ)3ηΐ53ΐίθη 3Π(1 ίη<1υδίπ 31ί83ίίοη [1],
υηΗυΙυηεενΙ ΙεεΗηοΙοβίουΙ ενοΐυίίοη Ηυδ Ηεεοιηε δο ίηδίίίυίίοηβΐίδεά
ίΗυί εΗ3η§ε ίδ ηο\ν δεεη 38 δγηοηγιηουδ ννίίΗ ρΓ0§Γεδδ. \Υε 3Γε ίη 3η εΓ3 οΓ
ΙεεΗηοΙο^ίεοΙ οΗδοΙεδεεηεε, ννΗεΓε ο^εείδ Ηεεοηιε εεοηοιηίθ3ΐ1γ υδείεδδ
ννίίΗουί ΓείεΓεηεε Ιο 3ηγ Γεδίάυυΐ ρΗγδίευΙ υίίΐίίγ. ΟυΓΓεηί εοηεερίδ 3γκ1 ηιοίΐεηι
ίηνεηΐίοηδ 3Γε ίΗε νίείίηΐδ οΓίΗίδ 0Γ3, ίΗε τεδυΐΐ οΗΗε ίηεΙυδίΓίαΙ ΓενοΙυίίοη [2],
ΤΗγοο^Η ίΗε εοη εερί: “ ΙΓδ εΗεβρεΓ Ιο ίΗπννν ίΗε οΐά οηε 3\ν3γ υηά £εί 3
ηενν οηε” , ίΗε είειηεηΐδ οΓ ουΓ εαΙΙυΓ3ΐ ΗεΓΪΙα^ε Ηεεοηιε ιτιοΓε δθ3Γοε αηεΙ,
εοηδεςυεηίΐγ, ιηοΓε νβΙυηΗΙε 38 Ηίδίοπεβΐ 3ηεΙ 3ΐ1ίδ1ίε ΙοΗεηδ. ΤΗεγ 3οςυήε
δρεείυΙ δί^ηίίίευηεε 38 εηεΐυνεδ οΓ εεσίο^ίευΐ ΗυΙυηεε, νυηείγ 3Π(1 Ηυηοη δεηΐε
ννίίΗίη ίΗε οοηΙεΓηροΓ3Γγ δυπΌυηώη^δ ννΗίεΗ ίδ εΗ3Γ30ΐεπδει1 Ηγ 3Π3ΓεΗγ,
ΓηοηοΙοηγ υηϋ {ρ^ηΐίδηι. ΜοΓεονεΓ, ίΗε Γοίε οΓ ρΓοίοίγρε ίδ ο ί βΓεηί
ίιηροΠυηεε ίη ΙΗε ενοΐυΐίοη οΓΗοίΗ οιιγ ιηυΐεπυΐ ευΙίυΓε υηνί ουΓ ρΗϋοδορΗοΙ
αΐίίίυάεδ ΙοννοΓϋ ίί.

Νοννυείυγδ, δρεεΐ3ΐΙγ ίη ίΗε Ηί^ΗΙγ ϋενείορεεί εουηίπεδ, αεδίΗείίο
εχρεπεηεε αηϋ υεδίΗείίε ^<Γ§ειηεηΙ 3Γε Ηυδεά υροη ρπν3ίε εοηίαεί ννίίΗ
άυρίίευίε 3η(1 Γειεδίηηί 1ε, Γ3ΐΗετ ίΗοη υροη ρυΗΙίε ρυιΐίείρυΐίοη ίη ίΗε εχροδίΐίε
Ιο £Γ03ί οπβίηαΐδ. δυεΗ α (ίενείοριηεηΐ εαη ΙευιΙ οηΐγ Ιο Ιΐιε ίηφονεπδΗηιεηΙ οΓ
ίΗε δεηδυυΐ 3ηά υεδίΗείίε ΙίΓε οΓ εβεΗ ίηνίίνίεΐυυΐ υηά ίη 3 <ΐΓ3δίίε 3ΐίεΓ3ίίοη ίη
ίΗε Γοίε οΓ ίΗε εηίηε ευΐΐυίε.
ΟυΓ εηνίΓοηιηεηΙ ίδ εοηίίιίυυΙΙγ ΓεΗυίΙί Ιο τεΠεεΙ ε1ΐ3η{>ίη{| ιηοΐίνεδ αηά
ίαδίεδ 3δ δοείεΐίεδ ενοίνε ροΐίίίεηΐΐγ, εεοηοιηίουΐΐγ 3ηά Ιεε1ιηί03ΐ1γ. Ηοννενεί,
3η ίνΙεηΙίίϊυΗΙε ρ3δί οίίεΓδ 3 Ιίηε οΓ εοιηιτιυπίεαίίοη ννίίΗ οίΗεΓδ : 3 Ιίηε αηιοη§
ίΗε 1ίνίη§, ίΗε άευά, 3ηά ίΗοδε δίίΐΐ ίο Ηε Ηογπ. 11 ρΓονίίΙεδ 3 ΓείεΓεηεε ίο
ρτενίουδ εχρεπεηεε, 3η ί11υδίΓ3ίίοη οΓΗονν ηιεη ννεηί 3Ηουί εΓεβίίη^ 3 είνίϋδεά
εηνίΓοηιηεηΙ, 3 Γεδεπ/οίτ 3η(1 ρεφείυυΐ δουΓοε οΓ Ηίδίοπευΐ ϋεΙί^Ηί, 3 ευΙίυΓε ίο
Ηε 3εεερίεά, 3ΐίεΓε<1, Γε]εεΙε<3, ΓΟ-ίηΙεφΓεΙεΗ ογ ΓεάίδεονεΓΟίΙ. Α εουηίΓγ ννίίΗουί
3 ρ3δί Η3δ ΙΗε εηιρίίηεδδ οΓ 3 ΗβΓΓεη εοηίίηεηί, αηά 3 είίγ ννίίΗουί οΐεΐ Ηυί1άίηβ$
ίδ Ιίΐεε 3 πΐ3η ννίίΗουί 3 ΓηεηιοΓγ.

428

ΤΗε οοηχεΓναίίοη ο ί ΐΗβ εαΙΙιίΓοΙ Ηεπ&βε άοεδ ηοΐ αΙΙεπιρΙ Ιο ΟΓεαΙε 3
ηε\ν “ ραδί” . II Ιπεδ Ιο Ηπ(1§ε ΙΗε 8&ρ ΗεΙννεεη ΙΗε ρ3δί αη(1 ΙΗε ίυΙιίΓε, Ιο
εοηδίΓηεΙ 3 Γηε<ϋ3ΐε ννογ ΐΗοΙ εουΐά ίθΓ$*ε 3 ΙίηΚ ννίΐΗ Ιΐιε ρ3δΙ ίη ΟΓίΙεΓ Ιο
ίηοΓ635ε οηε’ δ 3νν3Γεηεδδ οΓ 3 ρΐ3εε’ $ εο11ιΐΓ3ΐ γοοΙ. Α δεηδε οΓ ΙΗε ρ3δΙ ίδ
εςιΐ3ΐ1γ ίπιροΓίβηΙ 38 ΙΗε 8εη8ε οΓΙΗε Γαίιιτε Ιο ΙΗε Ηιιίΐΐ εηνίΓοητηεηΙ [3].

ΟΟΝδΕΚ.VΑΤΙΟΝ ΟΟΝΟΕΡΤδ
ΤΗε 3ΠεΓ3εΙδ ννε (Ιεαΐ ννίίΗ, <ϋδρΐ3γ 311 ΙΗε ροΐΗοΙο^ίεοΙ ρΓοεεδδεδ ο ί
ΙίΓε, ίηείικίίηβ (Ηπί ο ί δίηιρίε 3§ειη§. ΤΗεΓ3ρειιΙίε ίηΙεΓνεηΙίοηδ, ΐΗετείοΓε, Η3νε
Ιο εονεΓ 3 ννίείε δρεείΓυσι ο ί ΐΓεοΙιτιεηΐδ, Γγογπ ΙΗε εοηδεινοΐίνε Ιο ΙΗε ΓανΗεοΙ.
ΤΗε Γ3ρί<Τ εχρ3ηδίοη οΓ ΙΗε Γιε1<1 ννε 3Γε εχ3ΐηίηίη§ ίδ πΐ3ΐ1(ε(1 6γ ΙΗε
ηεεά ίοΓ ιηοΓε ρΓεείδε (ΙεΓιηίΙίοηδ 3Π(1 Ιειτηίηοΐοβγ. ΤΗε εοηεερί ο ί ΡΐΌΐεεΙίοη
οΓ ΙΗε ΗΐδΙοπο3ΐ 3η<1 3ΠίδΙίε ΗεπΙο^ε ίδ εΓηΗο<1ιε<1 ίη ΕϋΓορε3η ρΓ3είίεε ννΗίίε
Λε Ιεπη €οηδεΐΛ3ίιοη ίδ δίοηνίοκΐ ίη 0Γε3ΐ ΒπΙείη 1η ΙΗε υηίΐεεί δΐ3ίεδ,
Ηοννενει-, ΐΗίδ Ιεπη 3Ηε3εΙγ Ηεΐοηβδ Ιο 3 Ηί§Η1γ δίΓυεΙαΓενΙ Πείά ο ί εχρειίίδε, ΙΗε
εοηδεΓν3ΐίοη ο ί ννοιΤδ ο ί 3Π, ννίίΗ ίΐδ οννη δρεεί3ΐίδεά ρΓοίεδδίοη ίη Ηείη§.
διιεΗ Ιεπτίδ άε$επΗε δρεείΓιε 3Γε3δ οΓ ίηνεδίί§3ΐίοη ννΗίεΗ πιιΐδΐ Ηε
υηάοΓδίοονΙ ΗείοΓε 3 δηεεεδδίυΐ ΐΗεΓ3ργ 03η Ηε υη(1εΓΐ3ΐίοη. ΤΗε τοίε οΓ
ΓηαΙεπ3ΐδ δείεηεε 3η<1 ΐεεΗηο1ο§γ ίη <3ίδεονειϊη§ ΙΗε ιηεοΗ3ηίδηι ο ί
(1εΙεποΓ3ΐίοη 3η<3 ίη δυββεδΙίηΐ’ πιειΗονΙδ οΓ ΐΓε3ίπιεηΐ ίδ ηονν 3εεερίε<1 3δ 3 νειγ
εηιεί3ΐ ρ3Γ3ίηεΙεΓ 3η<1 ΙΗε τεδαΐίδ 3Γε τε3ΐ1γ ίιηρΓεδδίνε [16], [17], [18],
0οηδεΓ\'3ΐίοη ίδ 3 ευ11ιΐΓ3ΐ, 3ΓΐίδΙίε 3ηά ΙεεΗηίθ3ΐ 38 ννεΐΐ 38 3 ογ3Λ
&εΙίνίΙγ Η3δεν1 οη ΗιιηιοηίδΙίε πηά δοίεηΐίίιε δίικϋεδ 3ηά δγδ1εηΐ3ΐίε Γεδε3ΓεΗ'.'"
ΤΗε οΗ]εεί οί εοηδεΓν3ίίοη ίδ Ιο ρΐΌΐοη§ ΙΗε Ιίίε ο ί ευ11ιΐΓ3ΐ Ηεπΐ3§ε 3η<1, ί ί
ροδδίΗΙε, Ιο εΐ3πίγ ΙΗε 3ΠίδΙίε 3η<1 ΗίδΙοιϊθ3ΐ ηιεδδββεδ ΐΗεΓείη ννίΐΗουί ΙΗε Ιοδδ
οί 3ΐιΐΗεηΐίείΐγ 3ηά πιε3ηίη§ [4],
ΟοηδεΓνοΙίοη 03η Ι3ΐνε Ιννο 3ρρΓθ3εΗεδ [5 ]:
ΡΓενεηΙινε εοηδει~ν3ίίοη ννΗίεΗ εοηδίδΐδ ο ί ίηνΗτεεί 3είίοη Ιο τεΐ3Γ(1
άείειϊοΓ3ΐίοη 3η(1 ρΓενεηί ιΐ3ηΐ3βε 6γ ΟΓεβΙίηβ εοηάίΐίοηδ ορίίπΐ3ΐ ίοΓ ΙΗε
ρΓεδεΓν3ΐίοη ο ί ευ11ιΐΓ3ΐ ΠεπΙα^ε 3δ ί3Γ 3δ ίδ εοπιρ3ΐίΗ1ε ννίίΗ ίίδ δοείαΐ ιΐδε.
Ρίενεηΐίνε εοηδεΓν3ΐίοη επιΗοάιεδ εοιτεεί Ηαηεΐΐϊη^ 3ηά ϋδε, ΐΓ3ηδροΠ, δΐ0Γ3§ε
3ηά (1ίδρΐ3γ.
ΡεΓηεάΐ3ΐ εοηδεΓν3ίίοη ννΗίεΗ εοηδίδΐδ ηΐ3ίη1γ ο ί εΐίτεεί εείίοη ε3ΐτίε(1
ουί οη ευ1ίϋΓ3ΐ ΗεΓΐΐ3§ε ννίίΗ ΙΗε 3ΐπι ο ί Γεΐ3Γ(1ίη§ ίυιΐΗεΓ (1είεποΓ3ΐίοη.
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\Υε βεοερί ίΗεδε άείΐηΐίιοηδ 1εεερίη§ ίη γπιγκΙ ΐΗοί \νε ηεεά Ιο Γεεοηδίάετ
ίη 3 ρΓοΓουηά νναγ \νΗαΐ ίί ηιε3ηδ !"ογ ί5ίη§δ “ Ιο 5ε” , 5είθΓε \νε 03η εοηδίάεΓ
είΐΗεΓ \ν5αί ίί ιηεηηδ ίοΓ ί5ίη§δ Ιο 5ε αάεςυαίε ογ 5ο\ν \νε 3Γε Ιο ηεί ίη τείειίιοη
ίο Ι5επι. Ιη οΙΗογ ν/οιΌδ ννε 5ανε ίο ΓειηεηΛεΓ ι 5εΙ \νε δΗαΙΙ ΓαίΙ ίο §εί 5εγοηά
3ΐτο§3ηΙ “ ΗοηιοεεηΙπδΐη” &5οαί ΓηαΐεπΕί ευΐίυίε ιιηίίΐ \νε §3ίη οηίοΐοβίεοί
ίηδίβΗί ίηίο 5ονν ίο Ιεί 15ε ί5ίη§δ αΓουηά ιΐδ ίυΐΐγ “ 5ε” [6],

ΗΙ5ΤΟΚ.ΙΟΑΕ ΑΤΤΙΤυϋΕδ
Ιη ί5ε 5ίδί0Γγ οί' εινίΐΐδ&ίιοη ενετγ ίηίεηδείγ ρΐΌ^τεδδίνε αηά εΓεαίίνε
ρεποά 5αδ ίεηάεά ίο 5ε, ί ί ηοί 5οδίί1ε, 3ί Ιεαδί ίηάίίίοΓεηΐ ίονναπίδ ηιοηυηιεηΐδ
[7], [8]·
ΒηιηεΙΙεδεΗί’ δ ΟψεάαΙβ άβ%1' Ιηηοεβηίί (ΡΙοΓεηεε, 1421), ίδ Γε§3Γ(1ε(1
[2] 3δ ί5ε ΠΓί>1 εχρΓεδδίοη οί' α ρ3δδίοη3ίε ίηίεΓεδί ίη ί5ε ρ3δί. Τ5ε Γοάίδεονειγ
ο ί εΐαδδίοηΐ 3Γί §ανε ίΗε \νεδίεπι \υογΜ ίίδ 5αδίε 3ΐρ5η5εί ηηά £Γ3ΐηηΐ3Γ οί ΐΗε
ίάίοηΐδ ο ί 15ε Κεηηίδδαηεε, 53Γοςυε, γοοοοο 3η(1ηεο-εΐ3δδίο τενίνηΐδ.
Ιη ίΗε ηεχί ί5Γεε εεηίυπεδ τεδίοΓεΓδ ίιτιρΓονίδεά ίη ενεΓγ 03δε 3εεοΓάιη§
ίο ί5εΐΓ ίηίυίίίοη 3ηά Γεΐ3ίίνε 5ηο\ν1ε(1§ε.
Ιη 15ε 19ί5 οεηίιη-γ 15ε εοηίΐίεΐ 5είννεεη ί5ε ί\νο §τε3ΐ Ειηορεϊη
τερΓεδεηίαίίνεδ οί' ί5ε Κ.οηΐ3ηίίε 8ε5οο1, νίοΙΙεί-Ιε-Ουε 3η0 I. Κιΐδίαη, Ιεά ίο
15ε άενείορηιεηΐ ο ί ί\νο νίοΐεηίΐγ ορροδοΟ δο5οο1δ \ν5ίε5 δίίΐΐ ίηίΐιιεηεε ιτιοείετη
δρεεί3ΐίδίδ ίη ίΗειτ ηίίίίικίε ίοννηπίδ ηιοηυηιεηΐδ. νίο11εΙ-1ε-Οιιε, Γεδροηάίηβ Ιο
15ε ηε\ν εοηεερίδ ο ί ενοΐυίίοη 5γ ΕΗηΓίεδ θ3ηνίη, ηρρίιεά ενοΙιιΙίοη3Γγ ίΗεοιγ
ίο 3Γθ5ίίεείιΐΓε νν5ί1ε Κιΐδίείη 3Γ§υεά ίοΓ 15ε εχίδίεηοε ο ί 3 Ιίίε εγείε ίη
Γηοηυηιεηίδ, 3δ ίη 1ίνίη§ ΟΓβοηίδΐηδ, δο 1531 ενεΓγ ΟγοεΙ; ίη 15ε εοηΐίηιιίίγ οίΐ5ίδ
εγείε \ν3δ δ3οπ1ε§ίοιΐδ [12].
Α ί 15ε ΡΪΓδί Ιηίεπΐ3ΐίοη3ΐ ΟοηίεΓεηεε ίοΓ ΜοηηηιεηΙδ, (ΑίΗεηδ, 1931),
0Γ£3ηίδε<3 5γ 15ε Ιηίεπΐ3ΐίοη3ΐ Ο ίίιεε ίοΓ Μιΐδειιηΐδ αηά ίη ί5ε ΟΗαΠεΓ οί
Αί5εηδ [9] \ν5ίε5 ίηεΐυάεδ 15ε τεδηΐίδ ο ί 15ε ΐνΐ5 Ιηίεπΐ3ΐίοη3ΐ Οοη§τεδδ ίοΓ
Μοείεπι ΑΓεΗίίεεΙιίΓε (Ο.Ι.Α.Μ.), (ΑίΗεηδ, 1933), ί5ε ηεεά ίοΓ ίηίεπΐ3ΐίοη3ΐ εοορεΓ3ίίοη 3η<3 ίοΓ ί5ε τεδρεεί ο ί 5ίδίοπε3ΐ 3η<3 ηΠίδίίε ρ53δεδ ο ί 15ε ευΙΙυΓαΙ
5εηί3§ε 3ηε1 ί5ε ροδδί5ί1ίίγ ο ί ιίδε ο ί ηε\ν ηιηίεπηίδ ίοΓ ίίδ εοηδεινοΐίοη, \ναδ

ιηίΓοάυεεεΙ.
3νίΐ515ε ΐ3δί ροδί-\ν3Γ ΟΗογΙογ ο ί νεη ίεε (1964) [10], ννΗίεΗ ίδ 6αδει1οη
ί53ί ο ί ΑίΗεηδ, ηε\ν 3ηά πβΟΓοηδ ηιίεδ 3Γε Ιαίεΐ 5ο\νη ίοΓ ί5ε χνοείε ο ί δρεείαΐίδΐδ
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οη ηιοηυηιεηΐδ, αη<1 ΙΗε Γυηεΐ3Γηεηΐ3ΐ ρπηείρΙεδ Γογ ΙΗε οοηδεΓναΙίοη οΓ ΙΗε
ευΙΙιΐΓβΙ Ηεπΐ3£ε 3Γε εδΙηΗΙίδΗεά.
ΤΗε Αιτΐ5ΐεΓ(ΐ3ΐη Πεεΐ3Γ3ΐίοη (1975) | Ι Ι ] Ηγοιι{>Ηι Ι ο ΙΗε ΠεΙεΙ ΙΗε
εοηεερί οΓ “ ίηίε}>Γ3ΐεί1 εοηδεΓνηΙίοη". IηΙο^*Γ3ΐοϋ εοηδεΓνηΙίοη ρΓΟδίιιηεδ ΙΗε
ίηιρΓονειηεηΙ οΓ ιηεΐΗοϋδ 3ΐκ1 ΐεοΗπίςαεδ, (Ηε ΓεηιΙμίδΙιτιεηΙ οΓ ΙεκίδΙηΙίνε 3ηι1
3<3ιτιίηΪ5ΐΓ3ΐίνε ιηε35υΓε5, ΐΗε ΓεδροηδίΙ^ϊΙϊΙγ οΓ Ιοο3ΐ ηυΐΗοπΙίεδ 3ηϋ ΙΗε ρίορεΓ
(ϊηβηείαΙ δαρροΠ.
ΤΗε ιτιοΗίΙίδηΙίοη οΓ ΙΗε ίηΙεΓΠ3ΐίοπ3ΐ εοΓηιτιιιηίΙγ Γογ ΐΗε εοηδεΓνβΙίοη
οΓιΗε ννοΗί) ευ11ιΐΓ3ΐ Ηετίΐβ^ε 03η Ηε εΙε3Γΐγ δεεη ίη ΐΗε εΓεηΙίοη οΓ ίηίίερεηςίεηΐ
3ηϋ Ηϊ^»Η1γ 5ρεεί3ΐί50(1 5(3ΐυ1θΓγ θΓ£3ηίδ3ΐίοη5 (ΚΓΟΜΟδ, ΙΟΟΚΌΜ, Ι€Ο Μ ,
εΐε.) ννίΐΗ ΐΗε ϊηίΐίαΐϊνε οΓ ϋΝ Ε δΕ Ό . ΛΙΙ (Ηεδο οημιηίδηΐίοηδ 3Γε 3ε1ίνε ίη ΙΗε
ρΓΟίεεΙίοη οΓ ιηονβΗΙε ηηϋ ϊιιιιηοναΗΙε ευ!ΐυΓ3ΐ ρΓορβΓίγ, 3η<] ρηΓίίειιΙηΜγ ίη ίΐδ
δίικίγ, εοη5εΓν3ΐίοη 3η(1 ρΓεδεηΐ3ΐίοη.
Βεο3ΐΐ5ε οΓ ΐΗε ίηΠυεηεε ίΗεγ \νίε1ϋ, 3Π(1 ΐΗείτ Κηοννίεά^ε 3ηά
εχρεπεηεε, δρεείβϋδΐδ χνοΓΚίη^ Γογ ΐΗε ριίφοδεδ οΓϋΝ Ε δΟ Ο Η3νε Ηεεη 3ΗΙε Ιο
εηδυΓε ΙΗ31 ΐΗε ϋεείχίοηχ ΙβΚεη 3Γε ΗοΐΗ ΗηΙηηεεεΙ 3η<1 3υΐΗοπΐ3ΐίνε.
ΤΗεχε θΓ£3ηίδ3ΐίοη5 Η3νε 3ΐδο ρΓονίάείΙ ΐΗε ορροιίυηίΐγ Γογ 3
εοηΐίηυουϊ εχεΗ3η§ε οΓ χοίεηΙίΓίε Κ ηοννίε^ε 3η(1 ί<1ε35, 35 ννεΐΐ 35 ΙΗε
ρΓερ3Γ3ΐίοη οΓ ΙεεΗηίε3ΐ ρεΓδοηηε! ΐΓ3ίηεεΙ ίη ΙΗε εοη5εΓν3ΐίοη οΓ ΙΗε ευΙίϋΓ3ΐ
Ηεπΐ3§ε. ΜοΓεονεΓ, ΙΗεγ Ηβνε οΓίεη ρΐβγεεί ΙΗε τοίε οΓ ρΓεδδυΓε §Γουρ5 οη
ηαΐίοηαΐ βονεΓηηιεηΙδ, είίΗεΓ ΙΗγοιι§Η (ΙιΤεεΙ ίηΙεΓνεηΙίοη ογ Ηγ ιτιοΗίΙίδίηβ
ριώΐίε ορίηίοη ίη ΓανοιίΓ οΓεοηδεΓνβΙίοη 03ΐΐ5ε5 [13].

ϋΕδΤΚυΟΤΙΟΝ ΑΝϋ ΟΟΝδΕΚνΑΤΙΟΝ
ϋεδίΓυεΙίοη οΓ ευ11ιΐΓ3ΐ Ηεπΐ3§ε ίδ ηοΐ 3 Γε^ΓεΙΙβΗΙε δίείε εΓΓεεΙ ΗυΙ 3
εεηΐΓ3ΐ οιιΐοοηιε οΓ ηιοεΙεΓηίΙγ 35 \νε Ηηνε 3ΐτε3ί1γ ηιεηΐίοηεεί ΤΗίδ ίηεΐυάεδ ηοί
οηΐγ ΙΗε (ΙεδίΓϋεΙίοη ίη ΙΗε οΗνίουδ, νίδίΗΙε 5εη5ε ΗυΙ 3Ι50 ίη ΙΗε Ιέδδ οΗνίουδ
δεηβε οΓ3 {>εηεΓ3ΐ Ιθ55 οΓεεοηοιοίε, ροΙίΙίε3ΐ 3ηά ίηΙεΙΙεείυβΙ ιηε3ηίη£.
ΤΗε ρΓοΗΓεΓΒΐίοη οΓ ΐ3Γ§ε ΙεοΗηο1θ£ΐθ3ΐ δγδίειτίδ -5γ5ίεηΐ5 εΙεΓιηεά 35
5οείο1ο§ίε3ΐ ΓηοεΙεΙδ, 35 δγδίειτίδ “ 5οεΐ3ΐΙγ οοηδΙηιεΙείΓ Ιο ΐΓβηδΓοπη εηεφγ αηά
ηιαΙεπ3ΐ5 ίηΐο §οοεΐ5 3η<1 5εΓνίεε5 Γογ Ηιπτΐ3η εοηδίιπιρίίοη [14]- \ν35 Γ3ρί(11γ
ΐΓ3η5ΓθΓΓηίη§ ΗοΐΗ ΙΗε ιιγΗβπ 3Π(1 ΙΗε γιιγ31 Ι3ηεΐ503ρε5. ΤΗίδ ΐΓ3η5Γοπτΐ3ΐίοη \ν35
Γ3γ ηιοΓε εοπιρ1ίε3ΐε(1 ΐΗ3η 3 δΗίΓΐ ίη Η3ΐ3ηεε Ηεί\νεεη είίγ 3ηε1 εοαηΐΓγ, Γογ ίΗε
ρΓθ1ίΓεΓ3ΐίοη οΓΙεεΗηο1ο§ίθ3ΐ δγδίειτίδ ΓεηάεΓδ ίΗαί εΐίδΐίηείίοη οΗδοΙείε.
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Οη ίΗε οηε Ηαηά, ίΗοδε δγδίεπίδ ρεπηίίίεεί ίΗε εουηίΓγ Ιο “ ίηναάε” ίΗε
είίγ, 35 εουηΐη/ (1\νε11εΓ8 Γηί§Γ3ίε(1 ίο ίΗε ηιείΓοροΙίχ ίη 5ιι§ε ηιητώεΓδ. Οη ίΐιε
οίΗεΓ Ηαηεΐ, χνχίεηιχ οπ§ίη3ίίη£ ίη ΙΗε ιηείΓοροΙιχ εχίεηίΐεά ΓαιΐΗεΓ 3Π<1 ηιοίε
είΤεεΙίνεΙγ ίηίο ίοπηεΓίγ τητεΛ 3Γεα5. Τ5ίδ ίηίεπιοί ΓηίβΓ3ΐίοη Ηα5 3 ηιπηβεΓ οί
αηίθΓίυη3ΐε εοηχεςιιεηεεχ. Ιί 3ΐίεη3ίε5 ίΗε <1ί5ρΐ3εε(1 ρορυΐ3ίίοη ενεη ΓαΡΗετ
ίΓΟΓη ίί5 ιιγ53π 535ε, ίΓοηχροχίη^; ίΗε χΐιιηι 3ηε1 ί^ΗεΙΙο ίη5ίε3(1 οί ε1ιιηιη3ίίη§ ίί. Ιί
535 ίΗε είίεεί οί ριιχΗίη^ 3 ννίίΐε Γ3ηι>ε οί 5πΐ3ΐ1 5ίθΓε5 οηά ννοΓίχΗορχ είίΗεί
ίηίο Ηοηίηιρΐεγ (5εε3υχε ί5εγ 03ηηοί δΐίΓνίνε ίοΓοεεΙ ΐΓ3Π5ρΐ3ηΐ3ΐίοη) ογ ουί οί
15ε εεηίΓ3ΐ είίγ 3ΐΙο§εί5εΓ. Τ5υδ, ννΗϋε ί5ε ρ5γδίθ3ΐ ίοΗπε οί ίΗε 5επί3§ε ηιαγ
5ε ρΓεχεΓνεά 3η<1 εηΗ3ηεε<1, 15ε Ιιίεχίγίεχ ίί 535 §εηεΓ3ίε(3 οηά 5ΐιρροΓίε<1 ηωγ
5ε ίηιρονεπ55ε<1.
Μίηίιηίδίηβ ογ ρΓενεηίίη§ ί5εδε (ϋδπιρίίνε είίεείδ οί τείπεν3ΐ &ηά
Γεεγε1ίη§ οί Ηίδίοπε άιχίπείχ ε1ε3Γΐγ 03115 ίοΓ ηε\ν Ιενεΐχ οί χοείοευΙΙυΓίΙ
εηβιηεεπηβ. Ιη 3 ηιιηι5εΓ οί ΕαΓορε3η ειίιεχ, \ν5εΓε εχρεπεηεε ίδ ηιοίε
εχίεηχίνε (Ρ3Π5, Βο1ο£Π3) ογ 1ε§3ΐ 3ηά ίίη3ηοΐ3ΐ ΓεχοιίΓεεχ §τε3ίεΓ (ΡΓ3§υε,
δρίίί), 15ε ρΓοεε55 οί ρΓεχεη/ιηβ 5οί5 ί5ε 5ίδίοπε (ϋδίπεί 3ηά ίΗε ίΓ3ί1ίΙίοηα1
ρορυΐ3ίίοη ίδ ν/εΐΐ υη<1εΓ \ν3γ [2],
ΗοννενεΓ, <1αε ίο 15ε Ι3ε1< οί 3η εΐ5ίε3ΐ εοάε εοηεεΓηίη§ 15ε τεΐαίίοη
5εί\νεεη 1εε5ηο1ο§ίε3ΐ ρΓΟ^Γεχδ 3η<15ιιί1ί εηνίΓοηηιεηΙ, ίη πΐ3ηγ εαχεχ ί5ε Γεχιιΐΐ
\ν35 ίη ίονουΓ οί 3η υηεπίίθ3ΐ άενείοριηεηί \ν5ίε5 Ιαίεχ ίηίο εοηδί<ΙεΓ3ΐίοη οηΐγ
15ε ςιΐ3ηίίί3ίίνε ρτοδρεπίγ οί ρεορίε. Τ5ε 5εηΐ3η(1 ίοιίον ίδ ρΓΟΓηίηεηί ίοΓ ίΗε
ε5ί351ί55ηιεηί οί 3 ίΓ3ηιε\νοΓΐ< \νίί5 νν5ίε5 \νε ννι 11 εορε \νίί5 εχίδίίηβ ίοπτυ
3ηά δίΓυείαΓεδ.
Τ5ε εοη5εΓν3ΐίοη οί ί5ε ευ1ίυΓ3ΐ Ηεπίο^ε ίχ 3 εοτηρίεχ ορεΓ3ίίοη \νΗίε5
ίηνοίνεδ 3 5οδί οί δΙαΙΙδ, <3ε50Γί5εε1 5πείΙγ 35 ίοΙΙοννδ [15] :
- 5ί8ίοπε3ΐ 3η(1 3Γίί5ίίε ίηνε8ΐί^3ίίοη οί ί5ε 3ΐί\νοΓΐ<,
- Γε5ίθΓ3ίίοη οί ίΗε 5ιιί1ί ί35πε,
- εηνίΓοηπιεηΐ3ΐ Γηοηίΐοπη§ οί ίΗε 3Γί\νοΓΐί,5 5υπΌΐιη<1ίη§δ, οδχεχχίη^ ίΗε
ρ35ί 3η(1 ρΓεχεηί ίηίΐιιεηεε οί ροΐΐαίίοη υροη ίίχ εοηδεΓν3ίίοη,
- ίΗοΓουβΗ χίυάγ οί 15ε 5ΐ3ίε οί οοηδεΓν3ΐίοη οί ί5ε οοηχίχίίηβ πΐ3ΐεπ3ΐ5,
- Γε5ίθΓ3ίίοη ορεΓ3ίίοη, \ν5ίε5 πιαχΐ 5πη§ 15ε 3Γΐεί3εΙ 53ε!: ίο ί(5
ΐ5εΓΓηοάγη3Γηίε 5ί35ί1ίΐγ.
Οογ ευ1ίϋΓ3ΐ 5επί3§ε 03η 5ε ίηνεχίί^ίεά ίοάογ 5γ ηιεΕηχ οί ηοηάεδίπιείίνε ΓηείΗοάχ, οπ§ίη3ΐ1γ εοηεείνεά ίοΓ Γηοηίίοπη§ 53ίείγ ογ ενεη
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Ηοίτοννεεί ίϊοπι ίΗε 3<1ν 3ηοεδ ίη εΐεείίοηίοδ 3ηά εοτηρυίεί ΙεοΗηο1ο§γ. ΤΗεδε
ηιείΗοάδ -ΓίκΙίοβΓίίρΗγ, ίΗεπηο§Γ3ρΗγ, ίϊΗΓε ορίίεδ 3ηά δοηίε ηιείΗοάδ- ίΗεγ άο
ηοί εηΐαϊΐ 1οε &1άεδίηιείίοη οη ίΗε ηιοηυηιεηΐδ [21],

ΡΕΚδΡΕΟΤίνΕδ
ΤΗε ΟεηεΓ&1 ΑδδεηιΗΙν ο ί ίΗε ΙηΙεπι&ΙίοηαΙ ΟουηείΙ οΓ ΜοηυηιεηΙδ &ηά
δίίεδ (ΙΟΟΜ Οδ) 31 ίίδ 1ΟΐΗ δεδδίοη (1993) ίεεο§ηίδε<1 ίΗε ίτηροιίοηοε ο ί
εο1ΐ3ΗθΓ3ίίοη αιηοη§ (ΠίίεΓεηΙ ρΓοίεδδίοηδ ίη ίΗε εοιηιηοη ρυφοδε ο ί
οοηχεΓναΙίοη [4],
ΤΗε ίηίεπϋδείρ1ίη3Γγ εο-ορεΓοίιοη εονεΓδ 3 νοιϊείγ ο ί ΓιεΜχ χυεΗ 38:
αίεΗίΙεείυΓε, εΐιεηιίχΐρ/, εη§ίηεεπη§, υΓΗ3η ρΐ3ηηίη§ 3η<150013Ι δείεηεεδ.
ΑΗονε 3ηά Ηογοηά ίΗεή δρεεί3ΐί8ε<1 ίΓ3ίηίη§ ρΓ8δεΓν3ΐίοηίδΙδ ηιυδί 3ΐχο
Ηε §εηεΓ3ΐί5ΐ5. ΤΗεγ ιηυδί δεε ίΗεή οννη δρεείαΐ 3Γ83 ο ί εχρεηίδε 3δ Ηείηβ οηΐγ
οηε δίΓ3Π(1 ίη 3 ΐ3Γ§εΓ ίυΗπε. Το ννοΓί Ιο^είΠετ είίεείίνεΐγ, ΐΗεγ Γεςυήε
εοιηιηοη εοηεερίδ ο ί ίΗεή ευΓ3ίοπ3ΐ ί3δΠ, δΗαΓεά πιείΗοάδ 3ηά ΙεεΗπο1ο§ίεδ ίοΓ
άε3ΐίη§ \νίίΗ ίΐ, 3ηά 3 εοηηηοη Ι3η§υ3§ε ίοΓ άεδθπΗίη§ ίί.
ΤΗεγ ηιιΐδί, οη ίΗε οηε Ηηηά, Ηε εηεουΓ3§εε1 Ιο άενεΐορ ίΗε 3ρρ1ίε3ίίοη
οί ίΗεή ο\νη δρεοίηΐίδεεί δίίΙΙδ 3η<1 ΐΓ3ΐηίη§ ννΗϋε, 3ί ίΗε δηπιε ίίηιε, ίΗεγ 3Γε
1ε3πυη£ ΙΗε ίηΙεΓί3εεδ Ηεί\νεεη ίΗειη υηά ΐΗοδε ο ί οίΗεΓ δρεείηΐίδίδ ννοιΤιης
α1οη§δί(1ε ίΗειη ίη οίίιεε, ίίεΜ 3ηά ΙηΗοΓβΐοιγ. ΤΗεγ ηιυδί υηεΙεΓδΙοηά ίΗε
§εηεΓ3ΐ ιηείΗο<1οΙθί>γ ο ί δοίεηίίίϊε ηιίείηεΐυηΐ εοηδεΓνηίίοη, ίί οηΐγ ίο 1αιο\ν
ννΗεη, \νΗεΐΌ 3ηϋ ίο ννΗοπι ίΗεγ ηιυδί ΙυΓη ίοτ εο1ΐ3ΗθΓ3ίίοη ίη δυεΗ ηιηίίεΓδ [2],
Αη ίηίεκϋδείρΙίηοΓγ εοηδεΓνηίίοη δίΓ3ίε§γ δΗουΜ ίοευδ οη ίΗε ΐηίειΤαεε
Ηείννεεη ΙΗε ίοπηυΐυίίοη ο ί εηνηοηιηεηΐηΐ ροΐίεγ ίοΓ ίΗε ευΐίυίηΐ Ηεπί3§ε 3ηά
ίΗε δοίεηίίίϊε ηηά ΙεεΗηίεηΙ 1εηο\ν1εε1§ε 3Πδίη§ ίΓοπι ίΗε 3η3ΐγίίθ3ΐ 3δδεδδΐηεηΙ
οί ίΗε ΓεΙηίίοηδΗίρ Ηείννεεη εηνηοηπιεηΐηΐ 3ηά δοείυΐ ρ3Γ3ΓηείεΓδ 03υδΐη§
(ΐ3Γη3§ε ίο ευ1ίϋΓ3ΐ Ηεπί3§ε. δυεΗ 3η 3ρρΓθ3θΗ δΗουΙΗ (ϋίίεΓ εοηδίι1εΓ3Η1γ ίπ>ιη
ρίενίουδ ηιείΗοάδ, δίηεε ίΗίδ είίοΛ ίοί εοηδεΓνηίίοη ρΐηηηίηβ ίδ 3ρ3Γί ίΓοηι
ίηίείνεηίίοηδ ίο ίΗε ΗυίΙΗίηβ ηοίεπυίδ 3Π(1 ΐΏοηυηιεηί δίηιείυΓεδ. Ιί εοηδίάεΓδ
ίΗε ρΓοΗΙεπι ίη ίίδ ίυΐΐ εχίεηί [19],
Βπείΐγ, 3 ρΓορεΓ εάυευίίοη 3ηε1 ίΓ3ΐηίη§ ρΓο§Γ3ηι ίο ίυΐίιΐ ίΗεδε ί3Γ§είδ
δΗουΜ εοηιρπδε οΗ)εείίνεδ δυεΗ 35 [20]:
- ΤΗε ίηίεΓ30ίίοη ο ί άίίίεΓεηΙ εϋδείρΐίηεδ 3η(1 ίΗε εοηιΗίη3ΐίοη ο ί ν3πουδ
ΙεεΗηίςυεδ,
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- ΤΗε εχεΗοη^ε ο ί εΐ3ΐ3 Γγογπ οηε ίϊεΐίΐ Ιο αηοίΗει-, α$ ννεΐΐ 25 ίΗε
ροδδίΗϋίίγ οί" ίΗείτ ρΓορεΓ ίηίεφΓεΐ3ίίοη ΙΗγοιι^Η α εοπιιηοη ίειτηίηοΐο^γ ίοτ
ίΗε ΗεηεΓιί οΓ 211 ιηΙεΓε5ίε(1 ραΛδ,
- ΤΗε εδίοΗΙίδΗηιεηΙ ο ί 3 Ηί§Η1γ ςα3ΗΓιε<1 δοίεηΐίίιε 3ηά ΙεεΗηοΙο^οΙ
ροΙεηίΐ3ΐ \νίίΗ ρ3Γίίευΐ2Γ Γείεεεηεε ίο ίΗε δρεείοΐ ηεεάχ ο ί ΙΗε νοποιίδ ίίεΙάδ αηιΐ
ίΗε ίηΙε§Γ3ίίοη ο ί ίΗίδ ροΙεηΐΪ3ΐ ίη ίΗε ονεΓ3ΐ1 δείεηίίΠε 2Γ025,
- ΤΗε εοηδοΐίάοΐίοη ο ί ίΗε εεδίιΐΐδ ο ί ίΗειτΐ3ΐίε οείίνίίίεδ, τεςαίτεά Ηγ ίΗε
εοηιρίεχίίγ ο ί ΙΗε ΗΪ5ΐθΓ>'-ευ1(αΓε-ιη3ΐεπ3ΐ-εηνΪΓοηΓηεηΙ ίηίείοείίοη 3ηά ίΗε
ηονεΐίίεδ, δρεείίίεαίΐγ οη ηιοΐεπβίδ δείεηεε.
ΤΗε εάυεοίίοη οη ίΗε εοηδεΓν3ίίοη ο ί ίΗε ειιΙίιίΓοΙ Ηεπί3§ε ΓηιΐδΙ Ηε
ρΐοηηεά ίη 3 \ν3γ ΐΗ3ί ννίΠ οοιτεδροηά ίο ΙΗε ηε\ν ίεεηεΐδ 3η(1 ρΓοεεάηΓεδ ΙίΙεε
ίΗοδε ο ί ευ1ίιΐΓ3ΐ ίοαπδΐη, ηΐ3η2§ειτιεηΙ ο ί ηοίιίΓοΙ, ΗιηΙί αηά οοΙΙογεΙ
εηνίΓοηπιεηΙ οηά ίΗε ίηίε^ΓΗίεεΙ Ιοεοί άενείορηιεηΐ. ΤΗε ηε\ν ]οΗδ ΐΗ3ί ίΗεδε
3εΙίνίΐίεδ \νί11 0Γε3ίε \νι<ίεη ίΗε εηιρίογηιεηΐ δίοίιΐδ 3η<ί ίιΐδΐίίγ ίΗε ίηίεηίίοη οί
ίΗεδε εάαε3ίίοη 2η<3 ίΓ3ίηίη§ ρΐΌ^ΓΟίτίδ.

ΟΟΝΟΤυδΙΟΝδ
Ιί ίδ 2ρρΓεεί3ίε(1 ΐΗ3ί ίΗεΓε ίδ 3 ηεο<1 ίο δΗίίί ίΓοηι 3 'Τε30ί αη<1 είπε”
3ρρΓ03εΗ ίο 3η “ 3ηίίείρ3ίε 3ηϋ ρεενεπί” οηε. ΤΗε ηιεεΗ3ηίδηΐδ §ονει·ηίη§ ίΗίδ
εΗοη^ε Η3νε δίοΠεεΙ ίο 3ρρε3Γ δίηεε ίΗε ρεοΗΙεπι ννε 3Γε εχβιηίηίηβ Η25 Ηεεη
δεί ίη 311 άίΓηεηδίοηδ 3ηε1 ηε\ν ΗΓ3ηεΗεδ ο ί δείεηεε 3ηε1 ΙεεΗηο1ο§γ (δΐιεΗ 25
ηΐ3ΐεπ3]5 δείεηεε) Ηβνε εηίείεεί ίΗε ίίείά.
\νΗί1δΙ ίΗε ηεεεί ίο ειηΠεοεε ίΗεδε εΗ3Πί>εδ ίδ ρΓ30ίίε3ΐ1γ ιιηίνεΓδοΙΙγ
3οεερί3Η1ε, ίΗε ιηεοΗοηίδίτΐδ ίοΓ εΗοη^ε 2Π(1 ίΗε ρποιϊίίεδ ίοε 2είίοη Η2νε Ηεεη
ί2Γ ΙΥοπι \νε!Ι <1είίηε(1.
Οίνεη ουΓ ειι1ίιΐΓ3ΐ Ηεπί3βε’ δ ροίεηΙΪ3ΐ ίη πιοηγ οείίνίίίεδ, ίί ε2η Ηε
ε1ε3Γΐγ δεεη ίΗοί Γε-εν2ΐιΐ3ίίοη ο ί ίΗίδ Ηεπί3§ε ίδ ηεεάεά Ην εάυεοίιοη αηά
Γεδε2ΓεΗ, ΐΗεουβΗ ρΐΌΐηοίιοη οηΤ άενείορηιεηί.
ΤΗε οΗονε 3ίηΐδ ννίΙΙ οηΐγ Ηε 3εΗίενε<3 Ηγ Γεεο§ηίδίη§ ίΗε ίπιροιΐ3ηε6 οί
ίηίεκίίδοίρΐίηοπίγ 3ηά ίΗε εδδεηεε ο ί ρφ]εοί εηίοΓοεηιεηί 3Π(1 ίηιρ1εΓηεηΐ3ΐίοη.
Ψβ \νουΙά ΙίΚε ίο βχρτεχΒ οιιτ Ηιηάεχί Γβ&ατάχ ίο ίΗε /οΙΙο\νίη§:
ΡΓο/βχχοτ Α. ΒαΙίαχ/ογ Ηίχ αάνιαε
αηά
Οαρίαίη (ΗΑΡ) Αριηιχ ΡεηάβάβΗαχ _/’ογ Ηίχ αχχίχίαηεε ίη βώϋη% αηά ρίίηΐιηξ
ίΗίχ ά/οΛ.
434

ΚΕΡΕΚΕΝΟΕδ
[1]
. 0οηά3Γ3ίθ5, 8., “ ΤΗε ρτοίεείίοη οΓ ίΗε 3ΓθΗίΐεεΙυΓ3ΐ Ηεπί3§ε. Κοοίχ
αηά εΗ3Γ3είεΓ οΓαη κίεοΐο^γ.” , ΑΓεΗίίεείϋΓε ίη ΟΓεεεε, 1975, 9, 86-90.
[2]

, ΡίίεΗ, ΕΜ., Ηίδίοπε ΡΓεδείΛΈΐίοη, ΜεθΓ3\ν-Ι Ιίΐΐ, 1982.

[3]
, 81ΐ3ηΡ1&η0, Ο., “ \νΗγ ίΓΟίώΙε \νίίΗ Ηίκίοπε Τοννηδ” , Ιη ίΗε
ΟοηδεΓναίίοη ο ί Οίίίεδ, ΕΓΝΕ500, Ογοογπ Ηεΐηι Εΐά, 1975, 24-42.
[4]
, Οιιίεΐεΐίηεδ Γογ εάιιεαίίοη 3η<1 ΐΓ3ΐηίη§ ίη ίΗε εοηδειχ^Ιίοη οΓ
ΓηοηυηιεηΙδ, εηδειηΗΙεδ 3η<1 δίίεδ, ΙΟΟΜΟδ Νεννχ, νοί. 3, 1993.
[5] , ΕυΓορε3η 0οηίεε1εΓ3ΐίοη οΓ ΟοηδεηΉίοΓχ’ θΓ§3ηί53ίίοη5,
Ρίοεεε(1ίη§5 οΓ ίΗε 0εηεΓ3ΐ ΑδδεηιΗ1γ οΓΕ.Ο.Ο.Ο., Βηΐδδείδ, .Ιυηε 1993.
[6]
, 8ίΓοη§, ϋ., “ ΤΗε ΙεεΗηο1ο§ίε3ΐ χυρεΓνίχίοη οΓ εηνΐΓοηπιεηΐ3ΐ
είΗίεδ” , Κε583ΓεΗ ίη ΡΗί1οδορΗγ 3ηά ΤεεΗηο1ο§γ, 1992, 12, 33-66.
[7]
ΗικΕοη, 1973.

, Οΐ3ΐτώεΓϋη, Ε., Εοοί. ΤΗε Ηεπί3§ε οΓ ΡΙυηΟεΓ, ΤΗαιηεδ 3η<1

[8]
, ΙΥευε, \ν., Α π ΡΙυηΟετ: ΤΗε Γ3ίε οΓ χνοΗεδ ο ί 3ΐί ίη νν3Γ, Γενοΐιιίίοη
3ηά ρε3εε. ΜείΗιιεη (Εοηάοη), 1960.
[9]

, ΟοΛαδίεΓ, Εε, ΤΗε 0Η3ΓίεΓ οΓ ΑίΗεηχ, Ιη ΟτεεΕ, ερδίΐοη, 1987.

[10] , ΤΗε Οΐ3ΓίεΓ οΓ νεη ίεε, ΑΓεΗίίεείϋΓε ίη ΟΓεεεε, 1975, 9, 108.
[11] , ΤΗε ΑτηϊίεκΟιη Οεεΐ3Γ3ίίοη, ΑΓεΗίίεείϋΓε ίη ΟΓεεεε, 1976, 10,
33-36.
[12]
, ΚηίΐΗ3Εί5, 1, “ ΤΗε ίηίεπΐ3ΐίοη3ΐ ρπηείρίεκ οΓ ΓεδίθΓ3ίίοη Ιοεΐ3γ” ,
ΑΓεΗίίεείϋΓε ίη ΟΓεεεε, 1975, 9, 104-107.
[13]
, Κοη5οΐ3, I) , Ν., ΤΗε Ιηίειτΐ3ίίοη3ΐ ΡΓΟίεείίοη ο ί ίΗε \¥ογ1<1
0αΙίυΓ3ΐ Ηεπΐ3§ε, Ρ3ρ3ζί55ΐ5 (ΑίΗεηχ), 1995.
[14]
, \νί11Ϊ3ΓΠ5, Κ., “ 0υ1ίυΓ3ΐ οπ§ίη5 3η<3 εηνίΓοηηιεηί3ΐ ΪΓηρΙίεαίίοηδ ο ί
ΐ3Γ§ε ΙεεΗηο1ο§ίε3ΐ 5γ5ίεηΐ5” , δείεηεε ίη Οοηίεχί, 1993, 6, 2, 377-403.

435

[15]
, ΡδΓπηί, Ρ., Ε., “ Ιηεΐηδίπηΐ τεχεαιχΗ ίοΓ ίηηονηίίνε ΓεδίθΓ3ίίοη” , Ιη
ΟοηχεΓναίίοη ο ί δίοηε 3ηά οίΗεΓ Μηίεπηίδ, εάίΐεά Ηγ ΤΗίεΙ, Μ., I., υΝΕδΟΟΚΙΕΕΜ, ΡιώΙ. Ε&ΡΝ δΡΟΝ, Ραιϊδ, 1993, 860-867.
[16]
, ΚοΚΙαηοδ, ΟΗ., δΐυάγ ίοΓ ίΗε ρΐΌίεείίοη ο ί ίΗε Μεάίεν^Ι εαδίΐε οί
Κ3ιο<1εδ \νίΐΗ ίηοΓ^αηίε πΐ3ΐεπ3ΐδ, ϋίδδεΓΐ3ΐίοη ΐΗεδίδ, Ν.Τ.υ.Α., 1991.
[17]
, ΜοΓοροαΙοιι, Α., ΤΗεοαΙαΕίδ, Ρ., ΚοΡΙαηοδ, ΟΗ., ΡαραδοΙίποιι ϋ.,
ϋαίΐοδ V., ΤΗε Ρετίοπτΐ3ηοε οί" δοπιε ίηοί§3ηίε εοηδοΙΜαηΙδ οη ΙΗε εαΙεαΓεουδ
δ3ΐχ1δΙοηε οΓ [Ηε Μεάίεναΐ είίγ ο ί ΡΗοίΙεδ, 1η ίΗε ρΓοεεεάίη^δ ο ί ίΗε 7Λ
Ιηίεπιηΐίοηηΐ Οοη§τεδδ οη ΟεΙεποΓαΙιοη αηά ΟοηδείΛΉίίοη ο ί δίοηε, εάίΐεά Ργ
Ρο(1π§υεδ, 3., Ώ., Ηεηπςυεδ, Ρ., αη<3 Τεΐηιο, 3., Ρ., ΕαΕοΓηΙοπο Νηείοηαΐ <3ε
Εη§εη1ΐ3Π3 Οίνίΐ, ΕίδΗοη, 1992, 1231-1242, (εί:Α Α ΤΑ ).
[18]
, ΤΙιεουΜίδ, Ρ., δίικίγ ο ί ίΗε 03ϋδεδ ο ί \νεαΐΗεπη§ 3η<1 Λε
Γηεε1ΐ3ηίδηΐδ ο ί <3είεποΓ3ίίοη ο ί ίΗε 03ΐε3Γεοαδ δ3η(1δΙοηε ο ί ΙΗε Οηδίΐε 3ηά ίΗε
Μεάίεν3ΐ είίγ ο ί ΚΗοάεδ, ΡΗ.ϋ. ίΗεδίδ, Ν.Τ.υ.Α., 1995.
[19]
, Μοίορουίου, Α., Εηνίίοηηιεηίηΐ τη3η3§ειηεηΙ : Νε\ν δίΓ3ΐε§γ
Ιοννηίάδ ηιοηιηηεηΐδ εοηδεΓν3ίίοη , Ο.υ.Μ. υηίνεΓδίίγ δεΗοοΙ ο ί ΜοηιιηιεηΙ
Οοηδεη^Ιίοη Ριείεΐ ίη θ ε ί ε , Μηγ 1993, ε<ϋίε<1 Ηγ Αάά3, Μ., Βηπ, 1994, 213-

221.
[20]
, Μοίορουίου, Α., “Ιηηον 3ίίνε είΐυουΐϊοη υηά Ιί 3ίηίη§ ίοΓ ίΗε
εοηδεΓν3ίίοη ο ί ΙΗε ουίίυίυΐ Ηεπί3§ε”, Ρ 3εί, 52, 1995, Ιη ρίεδδ.
[21]
, ΤΗεο 1ο§ί(1θϋ, Κ., “Νοη-άεδίηιείίνε ΜεΐΗοίΙδ Ρογ ίΗε ΙηνεδΙί§3ΐίοη
ο ίΡ Μ ά εη Ρυυΐίδ ίη ΜοηυηιεηΙδ”, Τεε 1ιηίε 3 (21ΐίοηίε 3, 1988, 8, 4, 151- 175,

436

