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Ι. 

Α κυτατ〈σ χλϕα σ µ⌠δσζερε 

 

Α δισσζερτ〈χι⌠ κτ ρσζβ!λ 〈λλ. Αζ ελσ! ρσζ Σ⌠ρανοσ Περι Γψναικει⌠ν πατη⌠ν χµ∀ 

µυνκ〈ϕα Ι. κνψϖνεκ φορδτ〈σα σ κοµµεντ〈ρϕα. Α µ〈σοδικ ρσζ τ τµακρτ δολγοζ φλ, 

αµελψεκ ρσζλετεσ ταγλαλ〈σα σζτφεσζτεττε ϖολνα α κοµµεντ〈ρ κερετειτ.  

Αζ Ι. κνψϖ σζερκεζετε: 

Βεϖεζετσ 

1. Η〈νψ ρσζρε σ µιλψενεκρε κελλ φελοσζτανι α ν!γψ⌠γψ〈σζατ ταντ〈σαιτ?  

Α β〈β〈κρ⌠λ 

2. Κι αλκαλµασ αρρα, ηογψ β〈βα λεγψεν? 

3. Μιλψεν α λεγκιϖ〈λ⌠ββ β〈βα? 

Α ν!ι νεµι σζερϖεκ ανατ⌠µι〈ϕα 

4. Μιλψεν αζ ανψαµη σ α ηϖελψ τερµσζετε? 

5. Α ν!ι σζεµρεµτεστρ!λ 

Α µενστρυ〈χι⌠ 

6. Α ηαϖι τισζτυλ〈σρ⌠λ 

7. Μικ α ϕελει α µενστρυ〈χι⌠ κζελεδσνεκ? 

8. ςαϕον ηασζνοσ−ε α ηαϖονκντι µεγτισζτυλ〈σ? 

Α σζζεσσγ 

9. ςαϕον α σζζεσσγ ταρτ⌠σ µεγ!ρζσε εγσζσγεσ? 

10. ςαϕον α ν!κνεκ µεδδιγ κελλ µεγ!ριζνικ σζζεσσγκετ? 

Α φογαµζ〈σ 

11. Ηογψαν ισµερϕκ φελ αζοκατ α ν!κετ, ακικ κπεσεκ α φογαµζ〈σρα? 

12. Μελψικ ιδ!ποντ α λεγαλκαλµασαββ α φογαµζ〈σρα? 

13. ςαϕον εγσζσγεσ−ε α φογαµζ〈σ? 

14. Μικ α φογαµζ〈σ ϕελει? 

Α µαγζατ νεµε 

15. Αζ ελ!δεινκ σζεριντ µιλψεν ϕελει ϖαννακ, ηογψ α µαγζατ φι λεσζ−ε ϖαγψ λ〈νψ? 

Α τερηεσ ανψα γονδοζ〈σα 

16. Ηογψαν γονδοσκοδϕυκ α τερηεσ ασσζονψοκρ⌠λ? 

17. Α κϖ〈ν⌠σσ〈γρ⌠λ 

18. Ηογψαν γονδοσκοδϕυνκ α τερηεσ ανψ〈ρ⌠λ α κϖ〈ν⌠σσ〈γ σ α σζλσ κζττι 

ιδ!σζακβαν? 



19. Μι ν! α τερηεσ ασσζονψ µηβεν? 

Μαγζατεληαϕτ⌠ σζερεκ 

20. Σζαβαδ−ε µαγζατεληαϕτ⌠ ϖαγψ φογαµζ〈σγ〈τλ⌠ σζερεκετ ηασζν〈λνι, σ ηογψαν? 

Α ϖετλσ σ α σζλσ ελ!ϕελει 

21. Μικ α κζελγ! ϖετλσ ελ!ϕελει? 

22. Μικ α κζελγ! σζλσ ελ!ϕελει? 

 

Α κοµµεντ〈ρ τ〈ργψαλϕα α σζϖεγηαγψοµ〈νψρα σ α σζϖεγ ρτελµεζσρε ϖονατκοζ⌠ 

τυδνιϖαλ⌠κατ. Εννεκ ελκσζτσβεν ελσ!σορβαν Βυργιρε−Γουρεϖιτχη−Μαλινασ σ Οωσει 

Τεµκιν κιαδ〈σαιρα, φορδτ〈σαιρα σ κοµµεντ〈ρϕαιρα, ϖαλαµιντ α σζακιροδαλοµ ϕαββ 

ερεδµνψειρε τ〈µασζκοδταµ.  

 

ΙΙ. 

Α κυτατ〈σ ερεδµνψει 

 

1. Σ⌠ρανοσ λετε σ µυνκ〈ι 

 

Α λεγφ!ββ ϕδονσ〈γ εββεν α φεϕεζετβεν Σ⌠ρανοσ νεϖνεκ ερεδετρε ϖονατκοζικ. Β〈ρ 

Σ⌠ρανοσ γργ σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ, νεϖε λατιν ερεδετ∀ (ϕελεντσε: Σορα χολονια λακ⌠ϕα), αµι 

Ανν Ελλισ Ηανσον σζεριντ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ Ασια προχονσυλα, Θυιντυσ Μαρχιυσ 

Βαρεα Σορανυσ 61−63 κζττ Επηεσοσ ϕ⌠τεϖ!ϕε ϖολτ, εζρτ Σ⌠ρανοσ σζλει, Μενανδροσ σ 

Πηοιβ α ϕ⌠τεϖ! εµλκρε νεϖεζτκ ελ γψ φιυκατ. Μινδεζ αζτ ϖαλ⌠σζν∀στι, ηογψ Σ⌠ρανοσ 

Επηεσοσ αρισζτοκρ〈χι〈ϕ〈β⌠λ σζ〈ρµαζοττ, σ νεµ φελσζαβαδτοττ ραβσζολγα ϖολτ. Σ⌠ρανοσ 

γργ φλδν σζοκατλαν νεϖνεκ αζονβαν µ〈σ µαγψαρ〈ζατα ισ λεηετεττ. Αζ υγψανισ νεµ 

δερλ κι εγψρτελµ∀εν αζ λετραϕζβ⌠λ, ηογψ Μενανδροσ σ Πηοιβ φια ϖαλ⌠βαν α σζλειτ!λ 

καπτα−ε εζτ α νεϖετ, σ νεµ κσ!ββ, εσετλεγ ρ⌠µαι ταρτ⌠ζκοδ〈σα ιδεϕν ϖεττε χσακ φελ? 

Σ⌠ρανοσ λατιν ερεδετ∀ νεϖε ταλ〈ν ινκ〈ββ εγψ γψ⌠γψτ⌠ ιστεννεκ κσζνηετ!, ακινεκ α 

κυλτυσζα α Ρ⌠µ〈τ⌠λ 60 κµ−ρε ταλ〈ληατ⌠ Φαλεριι κζελβεν φεκϖ! Σοραχτε ηεγψν αλακυλτ κι α 

Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν. Α ϖιγναλει σζεντλψ ιστενε, Πατερ Σορανυσ, α φαλισχυσοκ λεγφ!ββ 

ιστενε ϖολτ, ακιτ µ〈ρ α Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδβαν αζονοστοττακ Απολλ⌠νναλ. Αµικορ Σ⌠ρανοσ 

Ρ⌠µ〈βαν ταρτ⌠ζκοδοττ Απολλο Σορανυσ µ〈ρ εγψρτελµ∀εν γψ⌠γψτ⌠ ιστεννεκ σζ〈µτοττ. 

Ελκπζεληετ!, ηογψ α Ρ⌠µ〈βαν λ! γργ ορϖοσ ερρε ϖαλ⌠ τεκιντεττελ ϖεττε φελ α γψ⌠γψτ⌠ 

ιστεν νεϖτ. Εζ αζ ελµλετ υγψαν λεγαλ〈ββ αννψιρα νεµ βιζονψτηατ⌠, µιντ Ανν Ελλισ 

Ηανσον, δε ταλ〈ν ϖαλ⌠σζν∀ββ ανν〈λ, µιϖελ γψ νεµ κελλ φελττελεζννκ, ηογψ εγψ τρια 



νοµιν〈ϖαλ νεµ ρενδελκεζ! γργ χσαλ〈δ λατιν νεϖετ αδ Επηεσοσβαν σζλετεττ 

γψερµεκνεκ.  

 

2. Ορϖοσοκ, β〈β〈κ σ ορϖοσν!κ 

 

Σ⌠ρανοσ κνψϖε ελσ!σορβαν α β〈β〈κ οκτατ〈σ〈νακ χλϕ〈ρα κσζλτ. Κτ φεϕεζετε φογλαλκοζικ α 

β〈β〈κ ιρ〈ντ τ〈µασζτηατ⌠ κϖετελµνψεκκελ. Αζ ιδε〈λισ β〈β〈κτ⌠λ ελϖ〈ρηατ⌠ τυδ〈σ αζονβαν 

κοµολψ ορϖοσι ισµερετεκετ φελττελεζ. Εββεν α φεϕεζετβεν µεγπρ⌠β〈λοµ εληατ〈ρολνι 

εγψµ〈στ⌠λ α β〈β〈κ (µαια), αζ ορϖοσοκ (ιατροσ) σ αζ ορϖοσν!κ (ιατρειν) φελαδατκρτ. 

Εννεκ σορ〈ν φελδογοζταµ α γργ−ρ⌠µαι ⌠κορβ⌠λ ισµερτ ϖαλαµεννψι ορϖοσν! αδαταιτ α Κρ. 

ε. 4. σζ〈ζαδτ⌠λ Σ⌠ρανοσ κορ〈ιγ. Α Κρ. ε. 4. σζ〈ζαδβαν λτ Πηανοστρατ σρκϖν σζερεπλ! 

µαια και ιατροσ κιφεϕεζσ αζτ µυτατϕα, ηογψ α β〈β〈κ σ ορϖοσν!κ φελαδατκρε µ〈ρ εββεν αζ 

ιδ!βεν ελϖ〈λτ εγψµ〈στ⌠λ.  

 

3. Α µαγζατ ϕογα αζ λετηεζ σ αζ αβορτυσζ 

 

Εββεν α φεϕεζετβεν ελ!σζρ αζτ α η〈ροµ ελµλετετ τεκιντεµ 〈τ, αµελψεκετ αζ ⌠κορι ορϖοσοκ 

α µαγζατ λετνεκ κεζδετρε ϖονατκοζ⌠αν κιδολγοζτακ. Αζ ελσ! σζεριντ α µαγζατ λετε α 

φογαµζ〈σσαλ κεζδ!δικ. Α µ〈σοδικ σζεριντ α σζλετσ πιλλανατ〈βαν, αζ ελσ! λεϖεγ!ϖτελλελ. 

Α ηαρµαδικ σζεριντ πεδιγ α κεττ! κζττ, εγψ νεηεζεν µεγηατ〈ροζηατ⌠ ιδ!ποντβαν. Εννεκ 

ϕελε αζ ϖολτ, αµικορ α µαγζατ µεγµοζδυλτ. Κονσταντινοσ Καππαρισ βιζονψτϕα, ηογψ εζεκ 

αζ ελµλετεκ σζολγ〈λταττακ αλαποτ α κλνβζ! ισκολ〈κνακ αηηοζ, ηογψ ελϖεσσκ ϖαγψ 

µεγενγεδϕκ αζ αβορτυσζτ. Σ⌠ρανοσ α µαγζατεληαϕτ〈στ χσακ αζ ανψα λετνεκ ϖδελµβεν 

ϕαϖασολϕα, σ ινκ〈ββ α µεγελ!ζσρε ηελψεζι α ηανγσλψτ. Α τοϖ〈ββιακβαν φελσορολοµ αζ 

αβορτυσζ σορ〈ν αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκετ, σ κλν ϖιζσγ〈λοµ α σζ〈ϕον 〈τ αδοττ σζερεκ 

νϖνψι σσζετεϖ!ιτ. Αζ εγψεσ νϖνψεκ αζονοστ〈σα ολψκορ κοµολψ νεηζσγετ οκοζ, δε 

α φαρµακοβοτανικαι, αζ ορϖοσι σ α σζϖεγκριτικαι µ⌠δσζερεκ εγψττεσ αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ 

σικερλτ ϖαλαµεννψι νϖνψτ µεγνψυγτατ⌠αν αζονοστανι. Α νϖνψι ηατ⌠ανψαγοκ 70%−α 

τεκιντηετ! ηατ〈σοσνακ. ⊃ρδεκεσ, ηογψ υγψανεζτ αζ αρ〈νψτ φιγψεληετϕκ µεγ α ηιπποκρατσι 

χορπυσβαν ισ, β〈ρ α Σ⌠ρανοσ 〈λταλ ηασζν〈λτ νϖνψεκ χσακ ρσζβεν αζονοσακ α ηιπποκρατσι 

ανψαγγαλ.  

 

 

 



4. Α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη 

 

Εββεν α φεϕεζετβεν αζτ α Ηιπποκρατστ⌠λ Σ⌠ρανοσ κορ〈ιγ, σ!τ αζον τλ, α 17. σζ〈ζαδιγ λ! 

αντικ ελµλετετ ϖιζσγ〈λοµ µεγ α φορρ〈σοκ αλαπϕ〈ν, ηογψ α ν!γψ⌠γψ〈σζατι βετεγσγεκ εγψ 

ρσζνεκ, σ εζεν βελλ α ηισζτρικυσ φυλλαδ〈σνακ αζ αζ οκα, ηογψ αζ ανψαµη (ηψστερα), 

µιντ εγψ ν〈λλ⌠ 〈λλατ ϖ〈νδορολ α ν! τεστβεν, σ µεγτ〈µαδϕα αζοκατ α σζερϖειτ, αµελψεκβ!λ 

νεδϖεσσγετ σζϖηατ µαγ〈βα. Ισµερτετεµ αζοκατ α �γψ⌠γψτ〈σι� ελϕ〈ρ〈σοκατ ισ, αµελψεκκελ 

αζ ανψαµηετ ερεδετι ηελψρε ακαρτ〈κ ϖισσζακνψσζερτενι. Σ⌠ρανοσ ελϖετι εζτ αζ ελµλετετ, 

αζ ανψαµη σζεριντε ανατ⌠µιαιλαγ κπτελεν εληαγψνι α ηελψτ, γψ α ηισζτρικυσ 

φυλλαδ〈σνακ νεµ εζ α ϖ〈νδορλ〈σ αζ οκα. Εββ!λ κιφολψ⌠λαγ λεσεν βρ〈λϕα αζ 〈λλτ⌠λαγοσ 

γψ⌠γψτ〈σν〈λ αλκαλµαζοττ µ⌠δσζερεκετ ισ. Φιγψελεµρε µλτ⌠, µιλψεν φελϖιλ〈γοσυλταν 

υταστϕα ϖισσζα α µ〈για σ α βαβονα ν!γψ⌠γψ〈σζατι αλκαλµαζ〈σαιτ ισ. 

 

5. Α ναπτ〈ρ−µ⌠δσζερ ερεδετε 

 

Εββεν α φεϕεζετβεν κιµυτατοµ, ηογψ αζ αντικ ορϖοστυδοµ〈νψ α Κρ. ε. 5. σζ〈ζαδτ⌠λ κεζδϖε 

φελισµερτε α ν!κ µενστρυ〈χι⌠σ χικλυσ〈τ, σ αζτ, ηογψ εννεκ εγψεσ σζακασζαι τερµκενψεκ, 

µ〈σ σζακασζαι πεδιγ νεµ. Α κλνσ αζ, ηογψ α µενστρυ〈χι⌠τ κζϖετλενλ µεγελ!ζ! ϖαγψ 

αζ αζτ κϖετ! ναποκατ ταρτοττ〈κ α λεγτερµκενψεββεκνεκ, σ γψ α χικλυσ κζεπτ 

τερµκετλεννεκ γονδολτ〈κ. Εββεν αζ ελµλετβεν Σ⌠ρανοσ ισ οσζτοζοττ. Μινδεζ ελλεντµονδ 

αζ οϖυλ〈χι⌠ρ⌠λ ϖαλ⌠ µαι ισµερετεινκνεκ. Κλνσ, ηογψ α ν!γψ⌠γψ〈σζοκ σ β〈β〈κ 

µεγφιγψελσει ελλενρε ητ ϖσζ〈ζαδον 〈τ ταρτοττα µαγ〈τ εζ α τϖεσ ελκπζελσ. Αζτ 

ϖιζσγ〈λταµ, ηογψ αζ ⌠κορι σζακεµβερεκετ, µι ϖεζετηεττε ερρε α τϖτρα. Φελτεϖσεµ σζεριντ 

α µενστρυ〈χι⌠τ α σζυκ〈κ τζελσηεζ ηασονλτοττ〈κ, αµελψ ϖαλ⌠βαν α κυτψ〈κ τερµκενψ 

ιδ!σζακα. Εζτ αζ αζ ελκπζελσ ισ ελ!σεγτεττε, ηογψ αζ ⌠κορβαν, φ!κντ ερκλχσι οκοκβ⌠λ, 

σ µινδιγ ελτλ! λλελ, γψακραν ηασονλτοττ〈κ αζ ασσζονψοκατ α κυτψ〈κηοζ. Αζ ελµλετ 

νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν α φρφιακ ϖιλ〈γ〈βαν σζλετεττ µεγ, ακικ ταλ〈ν τββ φιγψελµετ σζεντελτεκ 

ϖαδ〈σζκυτψ〈ϕυκνακ, µιντ φελεσγκνεκ. 



 

Α ΣΡΑΝΟΣ ℑΛΤΑΛ ΗΑΣΖΝℑΛΤ Ν√ς⊃ΝΨΕΚ ΑΒΟΡΤ⊆ς ⊃Σ ΦΟΓΑΜΖℑΣΓℑΤΛ 

ΗΑΤℑΣΑ 

 

 

Νϖνψ νεϖε Λατιν νεϖε Αβορτϖ ηατ〈σα 
Φογαµζ〈σγ〈

τλ⌠ ηατ〈σα 

Ορϖοσι ζιλιζ, φεηρ 

µ〈λψϖα 
ΑΛΤΗΑΕΑ 

ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΙΣ Λ. 
  

Αλο ΑΛΟ⊄ ςΕΡΑ Λ. + + 

Φεκετε ρµ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 

ςΥΛΓΑΡΙΣ Λ. 
+ + 

Αβσζιντ, φεηρ 

ρµ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 

ΑΒΣΙΝΤΗΙΥΜ Λ. 
+ + 

Κζνσγεσ βαβρ, 

νεµεσ βεαβρ 
ΛΑΥΡΥΣ ΝΟΒΙΛΙΣ +  

Κζνσγεσ 

µαγρυγ⌠ 
ΕΧΒΑΛΛΙΥΜ 

ΕΛΑΤΤΕΡΙΥΜ Λ. 
 + 

Βορσµυστ〈ρ ΕΡΥΧΑ ΣΑΤΙςΑ Λ.   

Γψµβρ 
ΖΙΝΓΙΒΕΡ 

ΟΦΦΙΧΙΝΑΛΕ Λ. 
+  

Χσιλλαγφρτ (ερδει), 

φαρκασβαβ 
ΛΥΠΙΝΥΣ ΑΛΒΥΣ Λ. +  

⊆ρισζ, ν!σζροµ 

(κερτι ϖαγψ κκ), 

ηαλϖ〈νψ ν!σζιροµ, 

ϖιολαγψκρ 

ΙΡΙΣ ΦΛΟΡΕΝΤΙΝΑ Λ. +  

Φγε (σζ〈ρτοττ) ΦΙΧΥΣ ΧΑΡΙΧΑ   

Ζσ〈ζσα 
ΛΕΠΙ∆ΙΥΜ 

ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 
+  

Καρδαµοµ, 

µαλαβ〈ρι 

καρδαµοµ 

ΕΛΕΤΤΑΡΙΑ 

ΧΑΡ∆ΑΜΟΜΥΜ 
  



Σ〈ρτκ 
ΧΙΤΡΥΛΛΥΣ 

ΧΟΛΟΧΨΝΤΗΙΣ 
+  

Κζνσγεσ 

βορ⌠κα, 

γψαλογφενψ!, 

βοροϖιχσκαφενψ! 

ϑΥΝΙΠΕΡΥΣ 

ΧΟΜΜΥΝΙΣ Λ. 
+  

Χσαλ〈ν (ναγψ) ΥΡΤΙΧΑ ∆ΙΟΙΧΑ Λ. +  

Κοριανδερ, 

κολδυσβορσ, 

χιγ〈νψπετρεζσελψεµ 

ΧΟΡΙΑΝ∆ΡΥΜ 

ΣΑΤΙςΥΜ Λ. 
  

Χικλ〈µεν 
ΧΨΧΛΑΜΕΝ 

ΓΡΑΕΧΥΜ Λ. 
+  

Ηεννα 
ΛΑΩΣΟΝΙΑ 

ΙΝΕΡΜΙΣ Λ. 
+  

Φεηρϖιολα, τλι 

ϖιολα 
ΜΑΤΤΗΙΟΛΑ 

ΙΝΧΑΝΑ Λ. 
+  

Λεν 
ΛΙΝΥΜ 

ΥΣΙΤΑΤΙΣΣΙΜΥΜ Λ. 
+  

Ερδει µ〈λψϖα 
ΜΑΛςΑ 

ΣΙΛςΕΣΤΡΙΣ Λ. 
  

Μιρτυσζ 
ΜΨΡΤΥΣ 

ΧΟΜΜΥΝΙΣ Λ. 
+  

Γιλε〈δ βαλζσαµα, 

οποβαλζσαµ 

ΧΟΜΜΙΠΗΟΡΑ 

ΟΠΟΒΑΛΣΑΜΥΜ 

ΕΝΓΛ. 

  

Οποπαναξ, παναξ 
ΓΥΜΜΙΡΕΣΙΝΑ 

ΟΠΟΠΑΝΑΞ 
  

Φεηρ βορσ ΠΙΠΕΡ ΑΛΒΥΜ + + 

Ρυτα (κερτι, σζαγοσ) 
ΡΥΤΑ 

ΓΡΑςΕΟΛΕΝΣ Λ. 
+  

Φενψ! (κρεγ) ΠΙΝΕΥΣ +  

Γρ〈ν〈ταλµα 
ΠΥΝΙΧΑ 

ΓΡΑΝΑΤΥΜ Λ. 
+ + 

Χσερσζµρχε ΡΗΥΣ ΧΟΤΙΝΥΣ Λ. +  

Φοκηαγψµα ΑΛΛΙΥΜ ΣΑΤΙςΥΜ Λ. +  

Μιρηα 
ΧΟΜΜΙΠΗΟΡΑ 

ΜΨΡΡΗΑ 
+  



Μεδϖεταλπ, τεην−

πασζτερν〈κ, 

χσ〈σζ〈ργψκρ 

ΗΕΡΑΧΛΕΥΜ 

ΣΠΟΝ∆ΨΛΙΥΜ Λ. 
  

Γργσζνα, γργ 

λεπκεσζεγ 

ΤΡΙΓΟΝΕΛΛΑ 

ΦΟΕΝΥΜ−

ΓΡΑΕΧΥΜ Λ. 

+  

Γαλβανυµ 

ΦΕΡΥΛΑ  

ΓΑΛΒΑΝΙΦΛΥΑ 

ΒΟΙΣΣ. 

+  

ςρεηυλλ⌠ φεχσκεφ∀ 
ΧΗΕΛΙ∆ΟΝΙΥΜ  

ΜΑϑΥΣ Λ. 
+  

Τνκλψ (βζα) 
ΤΡΙΤΙΧΥΜ 

ΣΠΕΛΤΑ Λ. 
  

 

 

ΙΙΙ. 

Α κυτατ〈σι ερεδµνψεκ ηασζνοστ〈σι λεηετ!σγει 

 

Σ⌠ρανοσ µυνκ〈ϕ〈νακ εδδιγ νεµ σζλετεττ µαγψαρ φορδτ〈σα. Α φορδτ〈σ σ α κοµµεντ〈ρ 

κιαδ〈σα ρδεκλ!δσρε ταρτηατ σζ〈µοτ αζ ⌠κορτυδοµ〈νψ µ∀ϖελ!ιν κϖλ αζ ορϖοσοκ, α β〈β〈κ 

σ αζ εγσζσγγψβεν δολγοζ⌠ µ〈σ σζακεµβερεκ ρσζρ!λ ισ, σ ρτκεσεν κιεγσζτηετι ε 

δισζχιπλιν〈κ τρτνετι νισµερεττ, τοϖ〈ββ〈 αζ οκτατ〈σβαν ισ φεληασζν〈ληατ⌠.  

 

Ις. 

Αζ ρτεκεζσ τµακρβεν κσζτεττ πυβλικ〈χι⌠κ ϕεγψζκε 
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Κζλεµνψεκ 174−177, 2001, 135−140. 

Γραδϖοηλ Εδινα: �∆ογ−Λικε� Ωοµεν: Τηε Οριγιν οφ τηε Ρηψτηµ Μετοδ. Αχτα. Αντ. Ηυνγ. 

42, 2002. 165−171.  

Γραδϖοηλ Εδινα: Εσνστ Κνζλ: Αζ αντικ ορϖοστυδοµ〈νψ α ργσζ σζεµϖελ. Κλι⌠, 12, 

2003/2. 24−26. 

Γραδϖοηλ Εδινα: Α ϖ〈νδορλ⌠ ανψαµη. κορ, 2, 2003/2−3. 33−37. 

Γραδϖοηλ Εδινα: Α µαγζατ ϕογα αζ λετηεζ σ αζ αβορτυσζ. Ρεχενζι⌠. Κλι⌠, 13, 2004/2. 

(µεγϕελενσ αλαττ). 



 

Ελ!αδ〈σ: 

Α νπεσσγσζαβ〈λψοζ〈σ µ⌠δσζερει Σ⌠ρανοσ ν!γψ⌠γψ〈σζατι µυνκ〈ιβαν. Αζ αντικ 

ορϖοστυδοµ〈νψ σ α φελιρατοκ. Κονφερενχια. ∆εβρεχεν, 2001. οκτ⌠βερ 12. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρ⌠µαι φογαδαλµι τερρακοττα ανψαµη Βριγετι⌠β⌠λ 

(Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ) 


