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ΑΤΖΕΝΙ (Ζίπΐΐο, (ΙΓΝ(ΙΟΤΤΙ Αηηαηιαηα, ϋΕΜυΚΤΑδ Οίυΐιαηη, ΜΑδδΙϋϋΑ
Ευί§ί, δΑΝΝΑ ΙΙΙποο
ΌίρατίίιηεηΙο (ϋ Ιη§ε£ηεπ3 ΟΗίιηίοη ο Μηίεπηίί, ΙΙηίνεΓδίίη άε§1ί δΐυάί <1ί
ϋ&ξ,ΥΐΆη, ΟΑΟΕΙΑΚΙ (Ι(£ΐ1γ).

Α5δΐΓ3θΙ

ΤΗε υδε ο ί ευτΗοη δίεεί ίη (Ηε ρ 3δί &η<1 ενεη ςυίίε Γεεεηΐΐγ, ίη \νοιΈδ ίθΓ
εοηδο1ί<1αΙϊη§ αηιΐ ρΓεδεπϋηβ Ηίδίοπεηΐ πιοηυπιεηίδ, οοηίίηυεδ Ιο οιευίε δεπουδ
ρΓοΗΙεηηδ 3 δ 'ΤερηίΓδ Ηυνε (ο 5 ε ΓεραίΓεά". ΤΗίδ ίδ ρα«ίειιΐ3 Γΐγ (πιε ο ί
3ΓθΗ3εο 1ο§ίε 3 ΐ 3 Γε3 δ οη (Ηε εουδί, 3 η<1 ηυηιεΓοιίδ δυεΗ δίίεδ εχίδί ίη (Ηε
Με<1ί(ειτ3ηεαη Ηαδίη, δοιηε οί τηα]θΓ Ηίδίοηεπί ίπιροΠίΐηεε.
ΗεΓε δοιηε εχΗπιρΙεδ εηεουηΙεΓεά ίη (Ηε υτεΗηεοΙο^ίευΙ δίΐε οί Ν ογ3 (δουίΗεπι
δατάίηίυ) ;ιτε <3εδθπ5ε<1 ΤΗε πιείηΐΐίε ηηηίεπηίδ ίουηά Ηηνε 5 εεη (εεΗηοΙοΕΠΟΗΐΙγ
εΗυΓηείεπζεά α1οη§ \νί(Η (Ηε εοιτοδίοη ριοάυείδ αηά (Ηε ιη3(επ 3ΐδ (πιοΠαΓδ αη(1
εοηοΓείε, 5 ο (Η οπ^ίηαΐ αηά ιηοάειη) ίη εοηίαεί \νί(Η (Ηεηι. Τ 5 ε ρΓορετίίεδ οί (Ηε
οπβίηιιΐ ιγοπ υδεά ίη Κοπιαη (ίιτιεδ ητε εοπιρίίΓειΙ \νί(Η πιοιίεπι ΓείηίοΓείησ 5 ητδ
επιρίογεά ίη τείηίοΓεεά εοηοΓείε δίΓυείϋΓεδ ιΐδεά ίθΓ εοηδοΐίάηΐίοη \νοΓΐίδ.
ΤΙιε εοηδεΓνηΙίοη ίπιρΙίοαΕίοηχ οί 15ε άαΐα υεςυίειεά ίΐτε άίδευδδεά.
ΙΝ Τ Κ Ο ϋ υ Ο Τ ΙΟ Ν

Ιη (Ηε δρΗεΓε ο ί εοηδεΓνηΐίοη ο ί δίη§1ε πιοηνίΓηεηΙδ ογ εηίΪΓε &Γθ53 εο 1ο§ίε &1
εοιηρίεχεδ, (Ηε εοΓΓΟδίοη ο ί ΐΓοη-εηιΉοη ηΐΐογδ εοηεεπίδ 5 οί5 Ι 5 ε οπ^ίηηΐ
3Πεί30ίδ δΐίΐΐ ίη ρΐηεε 3ηά ί5 ε πιηίεπηίδ υδεά, υδυηΐΐγ <ίυπη§ [Ηε Ι3δ1 εεηίυιγ, ίθΓ
εοηδοΙΜηίίοη 3ηά ΓεδΙθΓ3ΐίοη ννοιίίδ.
\¥Ηί1ε ΐΗε υδε ο ί [Ηε ίοΓπιεΓ \ν3 δ τεδίπείεί! εδδεηΐίηΐΐγ ίη (Ηε ίοΓΓη ο ί ρίηδ
οΐ3Γηρδ, (1ο\νε1δ, εΐο. (Αάβηι [ 1]) ίενν εχυιτφίεδ ο ί λνΗίεΗ τεηιηίη, ΓείηίοΓεεεΙ
εοηοΓείε \ναδ υδεά αΠηο5( υπίνεκαΙΙν ίθΓ δ(ηιεΙιΐΓ3ΐ εοηδοΐίάυίίοη. ΤΗε "Ο ΐ 3Γ(εΓ
οί ΑΐΗεηδ" ο ί 1931 [2 ] ηηά (Ηε "Ουτίη Ιΐ 3ΐί 3Π3 άεΐ ΚεδΙηυΓο", άηίεά 1932 [ 3 ],
εχρίίοίίΐγ ηρρΓονεά "(Ηε |υ<1ίαουδ υδε οί 311 (Ηε εχρεάίεηίδ οίίεΓεεΙ 5 γ ιηοάετη
ΙεεΗηίςυεδ ηηεΐ εδρεαυίΐγ οί ΓείηίοΓεεά εοηοΓείε. . . 3η<1 ΓεεοΓηηηεηάδ ίΐδ υδε
εδρεείηΐΐγ ίη ΐΗοδε 03δεδ ν/Ηειε ίΐ εηηΗΙεδ (Ηε εοηιροηεηΐδ (ο 5 ε εοηδετνεά ίη
δίΐυ 3νοίάίη§ (Ηε πδΗ οί (1επιοΙίδΗίη§ 3η<1 Γεεοηδίηιείίη^ (ΗεηΤ'. Κε§Γεί(351γ, (Ηε
ίητ ίΓοπι ]ικ!ίείουδ ηηά, 5 ν εοη(Γ3δ(, §εηεΓ3ΐίζεά 3η<1 ίηάίδεπηιίηυίε υδε ο ί (Ηίδ
πιηίεΓίηΙ, ενεη ίη (Ηε ί 3εε οί εχρεπεηεε \νί(Η πηοείεπι 5 υί1άίη§δ, Ιεά (ο Γηαηγ
ίηεοηνεηίεηεεδ. δοηιε οί (Ηε Γεδ(θΓ3ίίοη ννοΛ εαττιεά ου( ηοννάυγδ ίδ ίο τερηΪΓ
ά3ΐΉ3§ε 03υδε<1 5 ν (Ηε ννίάεδρΓευεΙ υδε οί τείηίοΓοεά εοηοΓείε. ν/Ηεη (Ηε δίεεί
ΓείηίθΓείη§ 5 ητδ Ηεεοηιε οχίάίζεά (Ηεγ εχρυηά 03υδίη§ (Ηε πιυΐεπηΐ ίη ννΗίεΗ
(Ηεγ 3 Γε ειηΗεάάειί, ί.ε. δίοηε ογ εοηετείε, (ο ετυοΗ υηά δρα11ίη§. ΤΗε Γηοΐ3Γ
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νοίυηιε οί α-Ρε ίδ 6.9 οτη^, \νΗεΓεΕδ (Ηε πιοΙεγ νοίυιηεδ οί (Ηε πιοκΐ εοππηοη
εοποδίοη ρκχΐιιείδ (ρεΓ πιοίε οί Ρε) ατε: ΡεΟ= 12, Ρε3θ 4= 14.9, α-Ρε2θ 3=
15.2, α-ΡεΟΟΗ= 21.3, β-ΡεΟΟΗ= 27.5, γ-ΡεΟΟΗ= 22.4 Άηά Ρε(ΟΗ)2=
26.4 οιτι3 (ΒίΓεΙιεπίΐΙ [4]). II ίδ ε ννεΐΐ 1ακ>\νη ίΕοί (Ηε( εοποδίοη ρΓοεεδδεδ Ετε
εηΗΕηεεά ίη εοΕδίΕΐ εηνποηιηεηΐδ, (Ιιιε Ιο (Ηε δΗοη§ άεδ(ΕΗί1ίζίη£ είίεεί εχειίεά
6γ εΗΙοηϋεδ (6γ ϊ ά ϊ Ιΐιε πιοδ( ΕΗυηάηηί ίοηίε κρεείεδ ίη κεα Ά'αΙεΓ, Εεοοιιηΐίη§
ίοΓ Είπιοδί 2% 6γ \νεί§Ηί) οη (Ηε ΐΕγεΓδ οί (Ηε ρπκΐιιοίδ (εΗίεί1γ οχίάεδ)
Γεδη11ίη§ ίΓοηι δυιίΕεε εοιτοδίοη (Ρεύείεπί [5], ΜηδδΕζζα [6]).
Ραιΐ οί (Ηε ΕτεΗΕεοΙθ£ίεΕΐ Ηεπία^ε οί (Ηε εηίπε ΜεεϋΙεπηηεαη ΗΕδίη Η&δ Ηεεη
ίπερΕΓΕΗΙν ά&ιηΆ&εά 6γ ηΐδίίη§ (Οίζζί [7]). Ιη ρΕΓίίευίΕΓ, τεδΙΟΓΕίίοη \νοιΊίδ
εΕΐτίε*! οη( οη (Ηε Τατχίεη αηά Μυα)άΓΕ (εηιρίεδ ίη Μ ε1(ε (νΕηηυεεί [8]), ίη (Ηε
(Γηοδδοδ ΕΓθΗΕεο1ο§ίεΕΐ δίίε ίη θείε (ΒηΗοΐΕδ [9]) Εηεΐ οη (Ηε ΑεΓοροΙίδ ίη
Α(Ηεηδ (ΟΟΑΜ [ 10], ΖΕΓηΗΕδ [ 11], νεΓοηίΕίάδ [ 12]) Ηηνε Ηεεη ΟίδοηδδεΟ ίη
1ηί(εΓ γεΕΓδ·
ΤΗε ρηρεΓ άεδεπΗεδ (Ηε τεδηΐίδ οί οΗΕΓΕθ(εηδίη§ (Ηε πιε(α11υΓ§ίεΕΐ δίηιείυΓε Εηά
(Ηε εοΓΓΟδίοη ίεη(1εηεγ οί Ηο(Η Εηείεηί Εηά ηιοάεΓη "ΪΓοη", ίη (Ηε εοΕδίΕΐ
ΕΓοΗΕεοΙοσίεΕί δίίε οί Ν ογε (δΕπϋηίΕ). ΤΗε δε((1επιεηί ε( Ν ογε ίδ δίίυΕίεά Εί (Ηε
εηά οί ε πεπό'Λ' ρΓοηηοη(θΓγ οη (Ηε \νεδί δί<1ε οί (Ηε Οιιΐί οί Οε^Πεπ. Ιί άηίεδ (ο
ΡΗοεηίείΕη ίίιηεδ Εηά άενείορεά ίη(ο ε ίπιροΓ(Εη( (οννη άυπη§ Ρυηίε επ<3Κοπιεπ
είνίϋζΕΐίοηδ. ΤΗε δίίε’δ ιτίΕίη ιηοηιιηιεη(δ Ετε (Ηε Τεπιρίε οί ΑεδευίΕρίϋδ, (Ηε
Κοπιεπ ΤΗεΕίΓε, ε ηυπιΗεΓ οί Κοπιεπ Βη(Ηδ (Τεπηε ε Μ εγο, Ρίεεοίε Τεπηε,
Τεπηε ΟεηίΓΕίί) ε(ε. Μτιιγ τοοπίδ Ηηνε πιοδΕίε ίΙοοΓδ.
ΗεΓε άίίίεΓεη( εΕδεδ Ικινε Ηεεη δΠκϋεά, ηΕπιε1γ:
- δοπιε Κοπιεπ ποη ρίηδ υδεά ίη (Ηε "οΕΐίάΕπυιη" οί (Ηε "Τεπηε ε ΜΕτε" (ΐΕ(ε II
εεηΙηΓγ Α.ϋ.; ΤΓοηεΗε((ί [ 11], Ρεδεε [ 12]); (δεε Ρί§.1);
- ΓείηίθΓείη§ ΗΕΓδ υδεΟ ΕΗουί (\νεη(γ ΥεΕΓδ ε§ο (ο Γεεοηδίτυεί (Ηε πιοδΕίε Ποογ
ίη (Ηε "Ρίεεοίε Τεπηε", (Ηε( 4Ε(εδ (ο (Ηε IV εεη(υΓγ Α.Ο. (δεε Ρί§. 2);
- άε§ΓΕ(ΐΕ(ίοη οί (Ηε ΗΓΕοΙεείδ ίη εοηοΓεΙε \νί(Η Γείηίοπ;ίη§ δ(εε1\νΗίεΗ ΗοΙΟ ηρ
(Ηε "δυδρεηδίίΓΕ" ίη (Ηε "εΕΐίοΐΕπυπι" οί (Ηε "Τεεπιε ε ΜΕΓε" (ννοΛ ΓεΕίίζεά
εΗοιΚ είβΗίεεη ΥεΕΓδ ε§ο; δεε Ρί§.3) εικ) (Ηε ΓεπΐΕίηίη§ ΗΕδε οί ε ΐΕΓ§ε Κοπιεπ
\νΕ(εΓ ΓεδετνοίΓ (ννοΓίί εχεευίεά ΕΗουί ίοΠγ νεΕΤδ ε§ο; δεε Ρί§.4).
ΤΗε οοηδείΎΕίίοη ίηιρ1ίθΕ(ίοηδ οί ε11(Ηε (ΙεΙε ΕεςυίιεΟ Ετε άίδευδδεΟ.
ΕΧΡΕΚΙΜ ΕΝΤΑΕ
δοιηε δρεείηιεηδ οί Κοπιεπ ποη ρίηδ \νεΓε τεπιονειΐ ίΓοηι (Ηε "Τεπηε ε Μήτε"
(ο§ε(ΗεΓ \νί(Η δοπιε ρίεοεδ οί ΓεΗΕΓδ υδεά ίη (Ηε εοηεΓείε 1ει4 (ο δ(Γεη§(Ηεη (Ηε
πιοδΕίε Ποογ ίη (Ηε "Ρίεεοίε Τεπηε". δοπιε δρεείηιεηδ οί (Ηε πίΕίεπΕίδ ίη ννΗίεΗ
(Ηε ΗΕΓδ \νεΓε εηιΗειΙάεά (Κοπιεπ γπογΙεγ ίη (Ηε Γπδ( εΕδε, εοηεΓείε οί ΗγάΓΕυ1ίε
εεπιεηί ίη (Ηε δεεοηά) ννετε Είδο εο11εο(εά. \Υε δ(υ<ϋεά Είδο (Ηε εΗΕΓΕθ(επδίίθδ οί
(Ηε εοηεΓείε υδεεΙ ίη (Ηε εοηδίηαείίοη οί (Ηε ίννο ΗΓΕεΗείδ δΗοννεά ίη Ρί§δ. 3 επΗ
4.
ΤΗε δ(εε1 τεΗΕΓδ Εηά/θΓ (Ηεπ εοποδίοη ρΓθάυε(δ ννεΓε εχΕΓηίηεά
πιε(Εΐ1ο§ΓΕρΗιεΕΐ1γ υδίη§ ΗοίΗ επ ορίίοΕί ΓηίοΓΟδεορε (υη<1εΓ πογπιεΙ επ4
ροΐΕτίζεά 1ί§Ηί, (Ηε ΙηίίεΓ ίο Ηί§Η1ί§Η( (Ηε δϋηείυΓεδ οί (Ηε εοποδίοη ρΓθάυε(δ)
Εοίΐ ε δθΕηηίη§ εΙεεΠοη ΓηίοΓΟδεορε ννί(Η πιίεΓ0ΕηΕΐγδίδ (ΕΟδ). ΤΗε δίΓυείυΓε οί
(Ηε ίτοη \νΕδ τενεΕίεά Ηυ είεΗίη§ ννίίΗ 2% Ν ι(ε1.
ΤΗε πϋηεΓΕί εοπιροδί(ίοη οί Ηο(Η (Ηε εοποδίοη ρΓθάυε(δ Εηά (Ηε ηοη-πιείΕΐΙίε
πίΕίεπΕίδ ^Εδ άε(εΓπιίηεά Ηυ ΓηεΕΠδ οί Χ-ΓΕγ άίίίΓΕΟίίοη (ΧΚϋ; ΟυΚα
ΓΕθΙίΕ(ίοη).
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ΡοΓΟδϊίγ οί Οιε ΓηοΓΐ3ΐ 5 αηά εοηοΓείεδ \ναβ πιεαδυΓεά 5^ πιε2ηδ οί Λε ίοιχεά
πιεΓευΓγ ίηίηΐδίοη ΙεεΙιηίςαε υρ ίο ροΓε πΐίΐϋ οί ατουπά 0.2 ηιη.
Τεδίδ ννεΓε εοηΟυείεΟ ίη εοπιρίίίΐηεε ννίίΗ ΝΟΚΜΑΡ δρεεϊίίοΗΐϊοηδ, Ιίιΐίπη
8ί2ηίΐ3Γ(ΐ5, \ν1ιεΓ6 ηναίΐαβίε.

Ρΐ§ιΐΓε 1 - Κοπίίΐη ρϊη ΐη ίΗε "δεεοηά οαΙίΟίίπιίΓη" οί Ιΐιε Τεπηε α Ματε.

ΡίβυΓε 2 - ΤΙιε 'ΤεδίΟΓεΟ" ιτιοκαιε ίη ίΚε Ρίεεοίε Τεπηε. ΙπεραταΟΙε 0απια§ε ίδ
εΐεατίγ νϊδίβίε.
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Ρί§ιΐΓε 3 - 8ρα11ίη§ εαιικεά βγ Γεΐ>;ιτ8 ηι$1ίη§ (Τεπ ηε 3 Μπτε).

Ρί§ιΐΓε 4 - 8ρα11ίη§ 03ΐΐ5εά βγ τεΡίΓδ ηΐ8ΐίη§ (Κοπιαπ \ν3ΐεΓ Γεκεη,'οίΓ).
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ΚΕδυΕΤδ Α Ν ϋ ϋΙδΟ υδδΙΟ Ν
Κοιηιιη ρίηκ ΐη «Ιη Τ β π η θ » Μ εγθ

ΚεπίΕίηκ οί ιγοπ ρίηκ <ΐΕΐίη§ Ιο Κοπιαη Ιίπιεκ, \νεΓε ίοιιηά ίη ΙΗε "κεεοηά
εαΐίάίίπυηι". Ιηκεπειΐ ίη ΙΗε "ορυκ ΙεκίΕεευηί', ΐΗεκε ρίηκ ρΓο5η51γ ΕεΙεά εκ
κραεεΓΚ Ιο εΓεαΙε επ ειγ κρΕεε 5είννεεη ΙΗε ννηΐΐκ, ΙίΙΙΙε οί \νΗίεΗ ίκ κΐϊΐΐ κΐΕη<ϋη§,
ννίιεΓε ΙΗε ΗοΙ κπιοΕε είΓουΙαΙειΙ ίοΓ ΗεαΙΐη£.
ΟεηετΕΐΙν Ιίιε ρίηκ Πάνε Γεηιαίηεά ίϊπηίγ ίη ρΐΕεε επ(1 ίιεηεε Ιίιε κιπτοιιηιΐίηβ
ηΐΕίεπΕί Ιιεκ ηοΐ 5εεη ιίΕπΐΕ§εά Ιο ;ιηγ §ΓεΕΐ εχίεηΐ 5γ Ιίιε εοιτοάίη§ ιγοπ. δοιηε
οί ΐΗεπα Ετε οΙεΕΓίγ Ηοΐΐοννεί.
Ρί§υΓε 5 κΗοννκ ΙΗε ουΙ\νΕκ1 ΕρρεΕΓΕηεε οί κοηιε οί ΐΗεκε Ωηάκ. ΤΗε ννοοά
§γειπ ρΕΙΙεΓη οί ΙΗε κρεείιηεηκ, Ιγρίεαΐ οί ιγοπκ ο5ΐΕίηε<1 ν/ίΐΐι ΙΗε όίΓεεΙ
ΓεάυεΙίοη ρΓοεεκκ επ<3 ΐΗεη ίοΓ§ε(1, ίκ εΙεΕΓίγ νίκί51ε (ΡίΕκΗοννκΗγ [13], δεοΙΙ
[14], ΡεΕτκοη [15]). \νΐιεη οογγοκιοπ κεΙκ ίη, ίΐ ρΓοεεεάκ ρΓείεΓεηΐίΕΠγ Εΐοη§
Ιίιε ε<1§ε οί ΙΗε κ1ε§ ίηεΐιικίοηκ, ίο11ο\νίη§ ΙΗε § γειπ, εοηίειτίη§ ΙΗε ΙγρίεΕί
ΓώΓουκ ΕρρεΕΓΕηεε εΕΐΙεά "\νοοά £πιίη ρΕΙΙεΓη" Ιο ΙΗε κιΐΓίαεε οί ΐΗεκε ΕήείΕΟΙκ.
ΤΗε ΧΚ.Ε) κρεείηιηι κΗο\νκ ΙΙιεΙ ΙΗε κεείίοηκ Ετε εοιηροκεά εΙπιοκΙ εηΐίΓεΙγ οί
§οεΐΗίΙε (α-Ρε2θ3 Η2θ) Εηά ηίΕβηείίΙε (Ρε3θ4), 5αΙ ηο πιείΕΐ εΙ ε11.
ΟΗκετνΕΐίοη υηάεΓ Ιίιε ΓηεΐΕΐΙο^ΓΕρΗίε ηηίεΓοκεορε τενεΕίεά ΐΗεκε εοιτοκίοη
ρΓοάυεΙκ Ιο 5ε ΕΐτΕη§εά ίη ΕΐΙεπίΕίε ΐΕγεΓΚ (Ρί§-6). ΤΗε ΕΐΙεπΐΕΐίη§ κΙπαεΙΟΓε οί
Λεκε εοπιρουηάκ ηιαιΐε ίΐ ροκκί51ε Ιο τεεο§ηίζε 15ε ίθΓ§ίη§ ρΕΙΙεπι οί 15ε ρίηκ.
ΤΗε ΐΕγεΓΚ ΕΓβ ίη ίΕεΙ κυΗκίΕηΙίΕΐΙγ ρΕΓΕίΙεΙ (εχεερί ίοΓ κοηιε ρυο1ίεπη§ ΙοεΕίΙγ)
Ιο ΐΗε οαΙεΓ κυΓίΕεεκ οί ΐΗε ΕΠείΕεΙ επ(1 οπεηΙεΤ 1εη§ύΗ\νίκε ίη ΐΗε ΙοηβίΐηάίηΕΐ
κεοΐίοη αηά εοηεεηΙπεΕίΙγ ίη ΐΗε ογοκκ κεείίοη.
Εϋδ κρεείΓηηικ οί ΐΗε ουΙεΓ κυΓίΕεε οί ΐΗε ρίηκ κΗοννη ΐΗε ρΓεκεηεε οί €1,
ΙεκΙίπιοηγ Ιο ΐΗε εΐίίίυκίοη οί ΐΗίκ εΐεηιεηΐ, εκρεεΪΕΠγ (ΙεκΙηιεΙίνε εκ ίΕΓ εκ
ΐΓοη/εατΗοη ΗΕκεά Εΐΐογκ Ετε εοηεεπιείΐ, δ (ρΓοΗΕΗΙγ ίη ίΗε ίοΓπι οί κυΙρΗΕίε),
Νε εποΙ Μ § Ιοο οπ§ίηΕΐε εΙγποκΙ εηΙΪΓεΙγ ίΓοηι ΙΗε κεΙΙκ εοηίΕίηεά ίη κεΕννΕΐεΓ,
ννΗΠε οίΗεΓ εΐεπιεηΐκ κυεΗ εκ Οε, Κ, 5ί Εηά Α1 οεπ εΙκο 5ε ίουηά Επιοη§ ΙΗε
εοηκίίΐυεηΐκ οί ΙΗε ηΐΕΐεπΕίκ υκεά Ιο 5υί1ι1 ΙΗε νναΐΐκ \νΗεΓ0 ΙΗε ρίηκ \νεΓε
ίηκεΓίεά.

Ρί^υΓε 5 - Τίρίεαίΐγ "\νοοά §ΓΕίη" ρΕΙΙεπι οη ΙΗε κυτίΕοε οί ε Κοπιεπ ρίη.
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Ρί§ιΐΓε 6 - Οοιτοκίοη ρπχΐυοίχ απ·αη§εά ίη αΐΐεπιαίε ΙαγεΓΧ
οη χεείίοη οί α Κοπιαη ρΐη.
ΤΗε ρίηχ \νετε άπνεη Γογ α Γενν εεηΙίπιείΓεχ, αχ Γεγ αχ οαη ρΓεχεηίΙγ 5ε ίιι4§ε<:1,
ίη[ο ιΗε γποΠεγ ο ί [Γιε Γαοε Ηηεΐί νναΐΐ. Αηαΐνχίχ οΓ (Ηε πιοΓίαΓ χΐιοχνεεί ίΐ Ιο 1)6
εοιηροχεά ο ί Ηπιε, ηο\ν εο π φ ίεΐεΐγ οατΗοηαίεά, ννίΐΗ α ςυαΛζοχε-ίεΙάχραΙΐε
χαη<1 α§§Γ6§αΙε εοηΙαίηίη§ χοπιε ίΓα§ΓηεηΙχ ο ί εοεείορεχίο. ΤΙιε ηιαίη ρΗγχίεοΓηεεΗαηίεαΙ ρΓορειΐίεχ ο ί α χεί ο ί χρεείιηεηχ ατε αχ Γοΐΐοννχ: ροΓε ίΓαείίοη= 3540%, πιεαη ροΓε Γαάίϋχ= 0.015-0.020 μπι, χρεείίίε χιπΓαε6= 25-45 πΡ·/%,
εαρίΠαΓγ νναΙεΓ αΗχοφΙίοη = 3800-4800 §/ηι2 ίη οηε Ηοιιγ, εοπιρΓεχχίνε
χ(Γεη§ΐΗ= 6.4-10.0 ΜΡα. ΤΗε οοηεεηΐταΐίοη ο ί εΗΙοπάε ίη Ιΐιε υρρειτηοχΐ Ιαγετχ
ο ί ΐΗβ ηιαίεπαΐχ νναχ αχ ίο1!ο\νχ: 1-4% Ηγ \νεί§Ηΐ ίη Ιΐιε γποΠεγ αη<3 0.5 - 3% ίη
ίΗε Ηπείτχ. ΤΙιεχε άαΐα ο1εατ1γ (ΙεπιοηχίΓαΙε ίΗε τεπταΛα^Ιε ρεΐΓηεα1)ί1ί(γ ο ί ίΗε
πιοΓίατ Ιο α§£Γ6χχίνε Πυίάχ .
ΤΗε ρίηχ ηαχ1ίη§ <1ί(1 ηοΐ εαυχε ΠΊΟΓίατ’χ (1εεαγ ρΓοΗαΗΙν Ηεεαιιχε (Ηε εχραηχίοη
Ηα<1 "α νεη ΐ" ίη ίΗε 1οη§ίίυ<1ίηα1 οανίΙγ ο ί ίΗε ρίη ίΐχείί. ΤΗε ρίηχ αΓε ηο\ν
εοιηρΐ6ΐε1γ (ΓοηχίοπτιεΟ ίηΐο εοιτοχίοη ρΓοάαείχ. Ηοννενετ Ιΐιεχε εοπιροιιηάχ
ατε εοπιραεί αηΟ ε1ιεπιίεα11γ χίαΗΙε αη<1 χιιΗχίαηίία11γ ιηαίηίαίη ιΗε χΐιαρε ο ί ίΗε
οπ§ίηα1 ατίείαεί.
Μ ο ά β η ι Γ εϊηίθΓείη§ Ηηγχ ίη ίΗβ Ρ ίε ε ο ίε Τβπη β
ΟοπΌχίοη αηά ίΗε Γεχυ1ίίη§ εχραηχίοη ο ί ίΗε πχΐχ υχεά ίη Ιΐιε ΓείηίοΓεεά
εοηοΓεΙε ΗαχειηεηΙ οη ν/ΗίεΗ ίΗε ηποχαίοχ \νεΓε ΓεαχχεηιΗΙεΐΙ ατε εΗίεΠν Ιο Ηΐαηιε
Γογ ΛεΪΓ άεχίηιείίοη (Ρί§. 2). ΤΗε Ηατχ Ηανε αΐίετεά Ιο χυεΗ αη εχίεηΐ Ιΐιαΐ χοπιε
χεείίοηχ Ηανε εοΓηρ1εΙε1γ «ϋχχοίνεά (οη§ιηα1 άίαπιεΙεΓ εχιίηιαίεά Ιο 6ε αΗοιιί 10 12 ππη).
Ρί§ιπε 7 χΗοννχ ιΗε ιηεΙα11ο§Γαρ1ιιο χεείίοη ο ί οηε ο ί ιΗε Ηεγχ. ΤΙιε χίηιείιίΓε ίχ
εΙιίείΐΥ ίειτίΐίο, ννίίΗ α χηιαίΐ ίΓαεΙίοη ο ί ρεΓίίΙε. Οοπιραπχοη \νίΐΗ ηιίθΓθ§ΓαρΗχ
ριιΗΗχΗεά ίη Ιΐιε Ο ε Ρειτί Μεία11ο§ΓαρΗία Γηεία11ο§ΓαρΗίε αΐΐαχ (δεΠαετ [16]),
εηαβίεεί εατΗοη εοηίεηΐχ Ιο 6ε εχΐίπιαίεά αΐ ατουηά 0.20%. ΤΗε χίεεί ίη ςυεχίίοη
ίχ 1γρίεα1 ο ί ίΗαί υχε4 Γογ ΓείηίθΓείη§ Ηεγχ, ρΓθΗαΗ1γ ο ί ΙΗε 1γρε ΡεΒ321ε, ϊη
αεεοπίαηεε ννίίΗ Ιίαΐϊαη χΙαπΙαπΟχ Γογ εοηχίηιείίοηχ ίη τείηΓοκεά οοηεΓείε ίη
ίοΓεε αί (Ηε ίίιηε ο ί ΙΗε ΓεχΙοΓαΐίοη \νοΓΐί.
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Οηΐγ 3 Ιΐιίη ρηΙίη3 (Ρί§. 8) οί οοιτοδίοη ρπκΐυείδ ίδ αεΐυ3ΐ1γ Βΐΐαείιεά ϋο (Ιιε
ΓεΙ)3Γ5. Τΐιίδ ήακ 3 1\νο-ρ1ΐ3δε δίηιείυΓε, δίπιϋίΐΓ Ιο [Ηε οηε εΙεδεηΟεά 3&ονε, \νίΐΚ
α1ΐεπΐ3ΐίη§ ΙβγεΓδ ρ3Γ3ΐ1εΙ ίο ΐΗε Γεδίάιΐ3ΐ Γηεΐ3ΐ1ϊε δϋΓί3οε. ϋεερ ρίηίη§ ίδ Γ3τε1γ
οβδει-νεά. Ενίόεηεε οί [Κε 3ΐΙεΓ3ΐίοη ρΐΌεεδδ ίδ (Ηε ίοπη3ΐίοη οί Ωαΐίεδ οί οχιΩε
ώαΐ 3Γε ηείΐΗετ αάίιεΓεηΙ πογ ρΓοΙεεΙίνε. ΤΗε Ε ϋ 8 δρεοίηιπι οί ΐΗε ουΙεΓ δΐΐΓί3εε
τενε3ΐ (Ηε ηβιιηάηηοε οί 01, ΐΗυδ εοηίίπηίη§ ΐΗε δΐΓοη§1γ 3§§ΓεδδίνίΙγ οί ΐΚε
εηνΪΓοπιεηΙ.
ΤΗε οοηεΓεΙε Ηηά 3Π 3§§Γε§3ΐε ηΐ3χίΓηυιη ώαπιείεΓ ο ί 4 πιτη; ΐΗε ροΓΟδίΐγ ν3πεά
ίη ΐΗε Γ3π§ε 10-15%. Οίΐεη ΐΗε εοηεΓεΙε τεΟατ εονεΓ ίδ βε1ο\ν 10 ηιηι.
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Ρί§.7 Μεί3ΐ1ο§Γ3ρ1ιίο δεείίοη ο ί Γεί>3Γδ ϋδε<3 ίη Ιΐιε ρίεΓ υη(1ει·]γίη§ ΐΗε ηιοδ3ίο
Ωοογ ίη Ιίιε Ρίεοοίε Τεπηε (ΙίβΗΐ §Γ3ΐηδ: ίειτίΐε; <13γΚ £Γ3ΐηδ: ρεΗίΙε).

Ρί§.8 Οοιτοδίοη ρΓοάυοίδ οη δυιί3εε οί τεΙ>3Τδ υδε<1ίη ίΗε Ρίεεοίε Τεπτιε.
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Τ ο Γβίαγ 3 τηοΕΕίς ϊ Ί οογ οη 3 ΓειηίοΓοεά οοηοΓείε ΗΕδειηεηΙ ννί(Η (Ηε ΕΗονε
οΗ3Γ3θίεη5ίίθ5 03π οεΓΟίηΙγ 1)ε τε^ατάεά 38 3 (νρίοαΐ "οΗϋάίδΗ ειτοΓ" ο ί (Ηε 8ΐί11
γοιιη§ (εοΗηο1ο§γ ο ί ΓεδΙοΓαΙίοη 3Π(1 εοη8εΓν3ίίοη. (Γοηοτείε (εοΗηο1ο§γ, ηο\ν
ιιΗίςυίίίοιίδ, (εηάδ Ιο πίΕΕε ΓΟδίοΓεΓδ ίοΓ^οί Ιίΐ3ΐ ίΐ ίοο ϊκ ίη ί(5 εατίγ 5(3§β5,
ίΐ3νίη£ πΐ3(1ε ίΐδ ίΐΓβΙ 5(ερδ ηο πιοΓε (Ηαη 3 οειϋιΐΓγ 3§ο, 3η4 ίηάεεά (Ηε Ηοοηι
ίΐ35 οηΐγ (Εΐεεη ρΐηοε ίη (Ηε 1381 Γιίίγ γε3Γ5. Ιη (Ηΐδ εοηίεχί, ί( ίδ ρΓεοίδεΙγ (Ηε
ρεΓίοπηβηοε πΐ3πηε εηνίΓοηπιεηΙδ, ογ δβΙί-ήοΗ εηνίΓοητηεηίδ, (Η3( δίίΐΐ Ιεανεϊ
ιηιιοΗ Ιο Ηε ΟεδίΓεΟ 3η4 Ηε5 ρΓ0ΐηρίε<1 3 §Γ031 εΐεαΐ ο ί ΓεδεΕτοΗ 3ηά (οοΠηοΙοβίοαΙ
ρΓ0 §Γε88. δ ιιίίίο ε ί( ίο 53γ (Η3ί ίη (Ηε υδΑ "οοηοεείο ΗπεΙ^ε άεοΐίδ ννίιΗ
υηεο3ΐε(1 ΓεΡατ οίίεη ΓεςυίΓεά τερ3ΐΓ ίη 35 Πίΐΐε 38 δενεη ίο Ιεη γεβτδ" (Ο ίίΐοη
[17]). Εροχγ τεδίηδ ογ ζίηο οο3ίίηβ5 αικί οαίΗοΟίο ρΓοίεείίοη 3τε (εοΗηίςιιεδ (Ηε(
ίΐΕνε Ηεεη ιΐδεά εχίεηδίνεΐγ ίοΓ ρΓθίεοίίη§ ΓεΗΕΓδ ίη οοηδίηιοίίοηδ ηε3Γ Ιο (Ηε
00381.
ΤΗε ιηοδ( τεεεηΐ νεΓδίοη ο ί (Ιιε Γε5(θΓ3(ίοη οΗατίδ (Ο εγΟ Ι(3ΐΐ3Π3 <3ο1 ΚεδίΕΐίΓΟ,
1972 [3] 3η(1 0 εγ( 3 ΟΝΚ.1987 [18]) ρΓονίάεδ εχρίίοίΐ ίη<ϋθ3ίίοηδ 38 (ο (Ιιε
ΓΠΟ83105 Εερί ίη 5ΐ(υ, επΟ Γεοοιπηιεικί τερΐ3θίη§ 03τ1>οη δίεεί \νί(Η ί)Γθηζε ογ,
Ηε((εΓ δΐίΐΐ, 5(3ίη1θ55 5(εε1.
ΟίΗβΓ 03868.
ΤΗε Γηο8( ίτηροΛηπΐ ρ3Π5 ο ί (Ηε Τεπ ηε 3 Μϋτε, ίηδοίΕΓ 35 (Ηεγ ΗεΕΓ \νί(ηε55 (ο
(Ηε οΗίεί ίυηοιίοη ο ί (Ηε Ηϋί1<3ίη£ 35 3 ΗεΕίεά Ηη(Η δγδίεπι, 3τε ηονν εΐοουπιεηίεά
πιοΓε οοιηρ1ε(ε]γ ίη (Ηε 3Γε3 ο ί (Ηε "δεοοηά οεΙκ Ιεπιιγπ ". Ιη ρ3Γΐίουΐ3Γ, 5ενεΓ3ΐ
δςιίΕΓε Γηε(Γε5 ο ί (Ηε οπ§ίη3ΐ δΐΐδρεηιίεοί Ωοογ ("δΐΐδρεηδίίΓΕ") 3τε 5(ί11 ίηοοί.
ΤεοΗηίοαΙΙγ (Ηεδε 3Γ6 νεΓγ ίη(6Γε8(ίη§ ίη (1ΐ3( (Ηεγ Η3νε Ηεεη Ηιιί1( ίη 3 γε(Ηογ
εΐ3ΗθΓ3(ε ννηγ, ιΐδΐη£ δυοοεδδίνε ΐ3γεΓ5 ο ί ΗποΗδ, οοοοίορε5(ο αηά πιθΓί3Γ8 ο ί
<1ίίίεΓ6η( οοηιρο5ί(ίοη (ΑάβΓη [1]). Οη νίδίίδ (ο (Ηε 5ΐ(ε ονεΓ (Ηε ΐ35ί (ννο γε3Γ8
(Ηε 3ιι (Ηογ8 Η3νε ηοίίοεά (Ηηί (Ηε πιο<1εΓη 5υρροΓ(ίη§ 5(Γυο(υΓε ο ί (Ηε
"δΐΐδρεηδΟΓΕ" 15 υηάεΓ§οίη§ 3 τηρίά 3ΐ(εΓ3ίίοη ρΓοοεδδ. Κεοεηίΐγ, δεε Ρί§. 3, (Ηε
0Γ30^5 03ΐΐ8ε(1 Ηγ εχρ3ηάίη§ τεΗ3Γ8 (Η3( 3ρρε3τε<1 δΟΓηε ίίιηε 3§ο 3τε \ν·ί(1εηίη§ ίη
οεΠΕίη ρΐ3068 3η(3 Η3νε ρΓθ(1ιιοε<1 5ρ3ΐ1ίη§ ο ί (Ηε οοηοΓείε οονεΓ. ΤΗε οοηοτείε
Η3(1 3η 3§§Γε§3(ε Γη3χίιηυηι <1ί3Γηε(0Γ ο ί 3Ηου( 20 πυη, δίπιίΐΕΓ ίο (Ηε Γηεάίυηι
οοηοΓείε οονεΓ (ΗίοΕηεδδ (20-25 πιηι). ΤΗε ροΓθδί(γ νΕτίεΟ Ηείννεεη 10-15%.
Νο3τ1γ 18 γε3Γ8 3§ο (Ηε \νοΓΡ \ν38 οο3(εά ννί(Η 3 3οπ1ίο ροϋηιεΓ 40-50 μιη (Ηίοίς
ί(5 ρΓοίεοίίνε οίΐραοίΐγ \ν38 νεΓγ 1ο\ν 3ηά ηο\ν ίί ίδ (1ε(εποΓ3(ε(3 3η(1 ΐ3Γ§ε1γ
(ΙεΟοΗειΙ.
Ε νεη ΓηοΓε 4ε(εποΓ3ίε4 3ρρε3Γ5 (Ηε 8ίπαο(ιΐΓ6 δυρροΠίη§ (Ηε Η35εηιεη( ο ί 3
Κογοεπ νν3(6Γ τεδεΓνοΪΓ ννίοΗ νν3δ ΓεΕίίζεΟ 3Ηουί ίοήγ γε3Γ5 3§ο. Αδ 03η Ηε δεεη
ίη Ρί§.4 δοπιε ο ί (Ηε ρίΐίητδ 3ρρε3Γ (ΐΓ3ΐηηΐ3(ίθ3ΐ1γ 4ε(οπθΓ3(6(Ι: (Ηε οοηοΓείε
οονεΓ ίδ ρΓ3θ(ίθ3ΐ1γ ννΗοΙΙγ βΗδεηί αηΟ (Ηε ΓείηίθΓθίη§ δίεεί ίδ ΗεπΙΙυ οοπχκίεά ογ
ενεη ΗΓοΗεη. ΤΗε οοηοΓείε ΗαοΙ 3η 3§£τε§Είε ΓΠΕχίΓηυιη (1ί3Γηε(6Γ ο ί 10 πιιη; (Ηε
ροΓΟδίίγ νΕτίεΟ ίη (Ηε γεπ§6 16-20%. Οίίεη (Ηε οοηοΓείε γοΗβγ οονεΓ ίδ Ηεΐονν 10
πιηι.
Α Γερ3ΐΓ ίδ (ΗοΓείοΓε υΓ£εη(. Ι( δΗοιιΙΟ Ηε ρεΓίοπηεοΙ υδΐη§ δυίοΗΙε (εοΗηίςιιεδ
3ηι1 ΐΉ3ίεπ3ΐδ 3η(1 §οο<1 ννοΓίοπίΕηδΗίρ: ου((ίη§ (Ηε οοηοΓε(ε άείεηοΓΕίει! βηά 83ΐί
3ίίεο(ο(1, ο1ε3πίη§ 3η<1 ρ355ίν3(ίοη (Ηε ΓείηίθΓθίη§ Ηεγ εχροδεΟ 3ηά ΡιηΕΐΙγ
Γεοοηδίηιο(ίη§ τεΗ3Γ οονεΓ \νί(Η τεδίη πιογ(3Γ5.

Ο Ο Ν Ο Ε υ δ ΙΟ Ν δ
- ΤΗε \νΓοια§Η( ιγοπ ρίηδ υδεά ίη Κοπιεπ ίίπιοδ 5(ί11 ίη ρΐΕοε Ηυ( ηονν (ο(3ΐ1γ
οχίΟ ίζεί! ίη (Ηε Τ επ η ε ε Μ εγο 4ο ηο( ρΓ65εη( 3ηγ ρηΓίίουΐΕΓ οοηδετνΕίίοη
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ρΓοβΙεπίδ, εχοερί Γογ (5οδε (Καί 5ηνε Βεεη ν&ηάαϋζεά ογ ατε ιηίδδίη§ άηε Ιο
άείεπθΓ3ίίοη ο ί (5ε "οριίδ ΙεδΙαοευπι".
- Π ιε 53δεπιεη( οη νν5ίο5 (5ε πιοδαίε Ποογ ο ί (!ιε Ρΐοοοίε Τεπηε 5ηδ 5εεη τε1ίΐί<1
ηεεάδ ϋΓ§εηΙ ίηΙεΓνεηΙϊοη 3δ (5ε Γε-Βητδ 3τε 30(ίνε1γ εοΓΓθάίη§. ΤΙιε 53δεπιοη(
δ5ου1<1 5ο (Ιεηιο1ίδ5ε(1 3ΐκ1 ΓεΒιιίΗ υδίης 3 ρΐ3Ϊη Ηπιο πκ >γ(3γ ; ΓοϊηίοΓοοπιεηΙ ίδ
δΐιρεΓίΙηοηδ.
- Τ5ε 5Γ3θ1ίεΐ5 (5ηί δυρροΓί (5ε "δΐΐδρεηδΟΓη" ίη (5ε "κεοοηά ο ίύ (Ιππική " ο ί (5ε
Τεπηε 3 Μ3τε 3ΐκ1 (5ε έπ.δεηηεηΐ ο ί 15ε Κοπιηη ννπ(εΓ ΓΟδεΓνοίΓ 3τε 3( ήδΐί. Τ5ε
δΙηιεϋιίΓΟδ δ5ου1(1 5ε ιΐΓ§εη(1γ ΓερπίΓεά.
-Τ5ο Γιηάίη§δ ο ί δ(υ<ϋεδ εαιτίεό ουί 5εΓε 5ί§51ί§5( (5ε εχίεηΐ ειμΙ §Γ3νίίγ ο ί (5ε
ρΓθ51επΐ5 3880013(0(1 ινί(5 (5ε υκε ο ί 03τ5οη δ(εε1 ρ3Π8 ϊη οοη5εΓν3ίίοη ννοΓίίδ ΐη
ίπιροΓ(3η( 0038(31 δίίεδ ίη (5ο Μεάίίειτπηοπη. Α ( (5ε 3το53εο1ο§ίθ3ΐ δίίε 3ί Ν ογ3,
\ν5ίο5 ίδ νίδίΐεά 5ν ίεηδ ο ί (5οιΐ53η<ΐ5 ο ί (οιιηδ(δ 0305 γεητ, 3ΐκ1 \ν5εΓε πιοδί ο ί
(5ε ηιίηδ 3το ίη οΐίοεοί οοη(3θ( \νί(5 (5ε 85ογο Ιίηε, (5ε 5Γηο1άδ5 εηνίτοηπιοηί 5ηδ
ΙειΙ (ο 3 τηρίίΐ 3η<1 ίηίεηδε (1εο3γ ο ί (5ο Γε5ατδ ίη τείηίοΓοεά εοηοτείε δίηιοίιίΓΟδ
(53( 3Γε οοπιρΓΟΓηίδίη^ 3ΐδθ (5ο οπ§ίη3ΐ ηιπίεπηίδ ο ί (5ε πιοηυπιεηίδ. Α η
ίηνεη(0Γγ ο ί (5ο \ν5ο1ο 3το5εο1ο§ίθ3ΐ ζοηε \νοιι1(1 5ε εχρεάίεηί 3η<1 Γθδ(θΓ3ίίοη
ννοΓίο ίδ ΓοςιπΓείΙ (5η( (ηΐίοδ ίηίο <1υο οοηδί(1οΓ3(ίοη (5ε 3(1ν3ηοεδ 3ο5ίονο(1 ίη
Γηοάεπι ηιηίεππίδ (οο5ηο1ο§γ.
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