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ΑΠχίΓηεί
\νε3ΐΗεηη§ αη(1 <1εΙεποτ3ΐίοη ο ί χευίρΐιηείΐ χιοηε αηΟ ιηαχοητγ ίχ 3 ηαϋιηιΐ
ρτοεεχχ ννΗίεΗ χί3τίχ αΐ ϋιε Χ3τηε ιτιοιτιεηΐ ίΗε χίοηε ίχ ςυπιτΐεΟ 3η0 εχροχεδ Ιο
εχο§εηεοαχ οοηΟίΐίοηχ. ΤΗίχ ρτοεεχχ ο ί ηαϋϋπιΐ (Ιεεηγ Ηηχ, Ηοννενετ, Ηεεη
3εεε1ετ3ίε<1 (Ιυε Ιο ιΗε ετηίχχίοη ο ί (ΙϊίίεΓεηΙ ηΐίΐη-ηΐίκΐε ροΐΐυίηηίχ, άοτηεχίίε αικί
ίικίυχίτΐαΐ, 1οε&1 3Π<1 βΙοΗηΙ. ΤΗε Ειιτείο 1394 Ι5 0 Ε Α 5 Ε Β ρτο]εεί ίχ Η3χε4 οη (Ηε
Ιαχετ τηίετορτοΗε ΐεεΗηίςιιε ίοΓ ΟεΙειτηΐηίηβ ιΗε (ΙερίΗ ο ί ηπίαιαΐ ίίικί πκΐιιεείΐ
ννεαίίιεπηβ αη<3 ϋιε είίεεί ο ί εοηχετνΒίίοη τηε3χυτεχ ο ί ευ1ίυτ3ΐ οΗ]εείχ οί
εητΗοηηεεοιιχ χηητίχίοηε 3η(1 τηητΗΙε/Ιίτηεχίοηε. ΤΗε ρητροχε ο ί ίΗε ρτο]εεί ϊχ Ιο
(Ιείεττηίηε Ιίιε ΟερίΗ ο ί ννεηΐΗετίη^ 3ΐκ1 (ΙερίΗ ο ί ρεηείτηίίοη ο ί εοηχετν3ίίοη
3§εηίχ ίη υη\νε3ΐΗετε(1 εηίείΐε-εετηεηκχΐ χιοηε ;ιη(1 ιΗε ννε3ΐΗετίη£ ρτοίίΐε ϊη
ΠηχεεΟ οίΐ-ΐτεηίεδ χίοηε 3ίΐετ 3εεε1ετ3ΐε(1 \νε3ΐΗετίηβ εγείεχ ίη 3 εΐίιηίΐΐίε εΗητηΗετ.
ΤΗε 3η3ΐγΐίε3ΐ τεχιιΐΐχ χΗονν 1Η3 Ι ενεη 3ίΐεΓ 3 χΗοπ ρεποΟ ο ί εχροχητε ιΗε είίεεί
οί 502, Ν Ο 2 3ηΟ ε1εν3ΐεί1 ΗυτηίίϋΙγ οη ΟοΙΙηηΟ χηηϋχίοηε 03η Ηε εηχϊΐγ
οΗχετνεδ ίη 3 εΗ3ηβε ο ί ΙΗε δ ,3Ο ν3 ΐυεχ ίη ΙΗε οηίεττηοχΐ 2 ηιιτι ο ί ΙΗε χιοηε.
Ττε3ΐίη§ ιΗε Χ3ηιρ1ε ννίΐΗ Ιίηχεετί οίΐ Ηβχ 3 ρτεχετνίη^ είίεεί οη ιΗε τοείτ 3η4
ΗίηΟείχ ιΗε δεΐεηοτ3ΐίηβ είίεεί ο ί 502 αηδ Ν θ 2 · Α ηενν εοηχεΓν3ΐίοη 3£εηΐ
ί)3χε(1 οη ιΗε Ιίηχεεδ οίΐ εΗ3Τ3εΐετίχΐίεχ ίχ υηίΙεΓ δενείορτηεηΐ 3η(1 τεχυΐΐχ ίτοτη
ΐΗίχ ννοτίε ννίΐΐ β Ι χο Ηε ρτεχεηιείΐ. ΤΗε §τε3ΐ 3(1ν3ηΐ3§ε ννίΐΗ ΐΗίχ ηενν εοηχετν3ΐίοη
3§εηΙ ίχ Ιΐΐ3ΐ ίΐ εηη Ηε ΐ3ί1θΓ-ηΐ3(1ε ίοΓ ενεΓγ 1<ίηε1 ο ί εαΓΗοη3ΐε χίοηε τη3ΐεπ3ΐ.

ΙηίΓούιιοΙΐοη
Ο ιιγ ευΐΐυιοί Ηετίΐη^ε ίχ εχρετίεηείη^ 3η ηεεείετηΐίπ^ (1εΐετίοτ3ΐίοη ρηηΐγ δυε Ιο
αηίΗτοροβεηίε ειτιίχχίοη ο ί ροΐΐυΐηηΐχ. Ιΐίχ ίτηροτητηΐ Ιο ηο(ε ΐΗηΙ (1εΙεποτ3ΐίοη οί
3η οΗ;εεΙ ίχ εηυχεεί Ηγ 3η ίηΐεφΐ3γ ΗεΙννεεη (Ιίίίετεηΐ εΗεηΊίε3ΐ, ρΗγχίεηΙ 3η4
Ηίο1οβίε3ΐ ρΓοεεχχεχ 3γκ1 ηοΐ οηΐγ Ηγ 3ηΐΗτοροβεηίε ηεΐίνίΐγ. Μ3η-ηΐ3<1ε
ρΓοεεχχεχ, Ηοννενετ, Η3νε ίη πΐ3ηγ ίηχΐ3ηεεχ Η3(1 3 03ΐ3ΐγΐίε είίεεί οη
(1εΐεποΓ3ΐίοη, 13x1 Ηυΐ ηοΐ ΙεηχΙ Ηγ ΙΗε χγηετ§εΐίε είίεείχ ίτοηι 3 εοτηΗίηηΙίοη οί
δίίίετεηΐ ρτοεεχχεχ. ΤΗε Γ3ΐε ο ί (ΙεΙετίοτηΐίοη (Ιερεικίχ οη ΙΗε εηνίτοητηεηΐ, Ιείητί
3η(1 ητηουηΐ ο ί ροΐΐυ&ηΐχ 3η οΗ]εεΙ ίχ εχροχετί ίο, Ηυί 3ΐχο οη ΙΗε ίγρε ο ί ιτΐ3ίεπ3ΐ
ίίχείί. ΤΗε ΐηετε3χε ίη 43Πΐ3§ε δυε ίο 3Ϊτ ροΐΐυίίοη 3η(1 ΙΗε τεχϋ1ί3ηί νίχίΗΙε είίεείχ
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538 Ιεά Ιο §Γ63ΐ εοηεεπι ίοΓ 5οΐ5 15ε εηνΪΓοηιηεηΙ, 3η(1 ίοΓ ΐ5ε ευΙΙυΓΕί 5επΐ3§ε.
ΤΗεΓείοΓε ΛεΓε Ϊ8 3 ηεεά ίοΓ ιηοΓε ςυπΗίαΠνε 35 ννεΐΐ 35 ςυ3ηΰΐ3ύνε
(1οοιιπιεηΐ3[ίοη.
ΑρρΓορπ3ΐε 3εόοη5 ίοΓ 15ε 3(1εςϋ3ΐε ρΓΟΙεεΙίοη 3ΐκ1 15ε ρτορεΓ
εοη5εΓν3ΐΐοη 3Π(1 Γε8ΐθΓ30οη οί 15ε ου1ΐαΓ3ΐ 5εηΐ3§ε Γεςυϊτε ίΗε 3εουτ3ΐε
εν3ΐυ3ΐΐοη οί 15ε 0ΓΪ£Ϊη8 3ΐκ1 8ΐ3ΐιΐ8 οί 15ε ιτΐ3ΐεπ3ΐ8 ίηνο1νε(1 3η<1 οί ΐ5εΪΓ (Ιε^τεε
3Πί1 Ιγρε8 οί (1εΐεποΓ3ΐΐοη. Οιιτ Γε8ε3τε5 3ΐιτΐ5 Ιο (ΐενεΐορ ογ ΪΓηρΓονε
ιηε38ΐΐΓειτιεηΙ 8γ5ΐειτΐ8 Ιο ςυπηίΐίγ ρ3Γ3ΐηεΙεΓ8 ννΗϊεΗ 3ίίεεΐ 15ε εοη8εΐΎ3ΐΐοη 3ΐκ1
Γη3ίηΙεη3ηεε οί ΐΐεπΐ5, (ΐείΐηε (Ι3ΐτΐ3§ε 3ΐκ1 ΐηίΐυεηεε 15ε ρεΓεερΙΐοη οί (5ε ϋ8εΓ.
Α180 ιηε(Ηο(ΐ8 Ιο εν3ΐιΐ3ΐε ώε είίΐεΐεηεγ οί 1τε3ϋιηεηΐ8 3η(1 ρΓοόηοίδ υ5ε(1 ϊη ιΗε
ρΓοίεεόοη εγκΙ Γε8ΐθΓ3ΐϊοη 3εήνίΐίε8. Τ5ε 3ΐτη Ϊ8 Ιο Γπκΐ ουί 3ρρΓορπ3ΐε 83ΐηρ1ίη§
ρΓοίοεοΙδ 3ΐκ1 ΐεεΚηίςυεδ, ηενν Γιείά ιτιειΗο^δ, 3Π(1 πιίεΓ0-83ηιρ1ε ΐεεΗηίςυεδ ίοΓ
15ε Γηε38αΓεηιεηΐ οί 15ε ρ5γ8ΐε3ΐ, εΗεητϊεΕί 3γκ1 ΓηΐαΌ5ΐο1ο§ΐθ3ΐ ρΓορειίΐεδ οί
ιτΐ3ΐεπ3ΐ8 υ5εά ϊη ΚίδΙοπε οί)]εεΐ8. \¥ε 3180 νναηί ίο ε8ΐ351Ϊ8ΐι χηε38υΓειηεηΐ
ηιείΗοάδ ίοτ ώε εοπίτοί οί 3εεε1εΓ3ΐεί1 ννε3ΐ5επη§ 1ε8ΐ8 ΐη εΠηίΕΐίε ο53ΐη5εΓ8 3η<1
ΓηεΐΗθ(ΐ8 Ιο ε8ΐ351Ϊ85 15ε οπβΐη 3ΐκ1 οοχτχροδΐΐΐοη οί οιιΙΙιιγεΙ ΐίειτίδ.
Αεοε1εΓ3ΐεί1 1ε8ΐ5 οί \νε3ΐ5επη£ Γ3ΐε8 υηάεΓ οοηΐτοΐΐείΐ εοη<1ίϋϊοη8 ΐη ι5ε
ΙβΙιογεΙογυ ε3η 5ε (ΐοηε οη ίτεδΗ 83Γηρ1ε8 38 \νε11 38 η3ΐιΐΓ3ΐ1γ ρΓε-ννε3(5εΓ6(1 οηε8.
Α εοιτιτηοη ςυεδίίοη Ϊ5 15ε νΕίΜΐΐγ οί (ΙίίίεΓεηΙ εοη5θ1ΐ(ΐ3ΐΐοη 3§εηΐ8. Ηο\ν εΐεερ
εΐο Ιΐιεγ ρεηείΓΕίε 15ε ο5]εεΐ Ιο 5ε εοη8θ1ΐ(ΐ3ΐε(1? \νΐΐ3ΐ ίδ Γΐιε Γε5Ϊ8ΐ3ηεε Ιο
ροΐΐυΐΐοη ΐη 15ε ε1ΐπΐ3ΐίε ε53πι5εΓ 3ίΐεΓ εοη8θ1κ)3ΐΐοη? Αηά \ν53ΐ Ϊ8 ΐ5ε (ΙΐίίεΓεηεε
5ε(\νεεη ίτε85 83ηιρ1ε8, 3η<1 εοη8ο1ΐ(ΐ3ΐε(13η(1 ηοη-οοηδοϋάΕΐεά 83ηιρ1ε8 3ί1ετ 15ε
ΐ3ΗεΓ 53νε 5εεη εχροδείΐ Ιο 3εεε1εΓ3ΐε<ί \νε3ΐ5επη§ Ιε8ΐ8.
ΊΠιϊ 8 ρΓο]εεΙ Ϊ8 5ΐ§51γ ΐηηονΕΐΐνε ΐη (531 ΐί υΙΐ1Ϊ8ε8 15ε ΐ38εΓ-35ΐ3ίίοη
ΐεοΗηΐςυε Ιο εχΕτηΐηε πεΙχιγεΙ 3η(1 ΐη<3υεε(1 35ρεεΐ8 οί 8ΐοηε \νε3[5επη§ 3η(1
οοη8εΓν3ΐΐοη ΐη 03ΐθ3Γεουχ τοο1ί8. Ιη ιτΐ3ηγ 03808 15ε δίοπε αδεά ίοΓ ιτΐ38οηΓγ ογ
δεαίρίητεδ \ν38 Ιτε3ΐε(1 \νΐΐ5 (ΙίίίεΓεηΙ ηιείΚοίΙδ Ιο 8ΐτεη§ΐ5εη ώε 5υιί3εε 3ηά
ρΓθ1οη§ 15ε Ιΐίε οί 15ε 8ΐοηε. ϋυτΐηβ εΕτΐΐεΓ εεηΐυτΐεδ 15Ϊ8 \ν38 οίΐεη (ΐοηε ϋ8Ϊη§
ε.§. \ν3χ, βΓε38ε ογ 0Γ§3ηΐε ίΐυΐάδ. Ι^ΐηχεεεί οΐΐ 8εεπΐ8 Ιο 5ε (5ε Π1051 ΐιηροΠ3ηΙ
οηε οί Ι5ε8ε. ΤΗε ΓΠ38οητγ Ϊ5 8οηιεΐΐπιε8 εονεΓεί! ννΐΐΗ 5ΐο1ο§ΐε ονεΓ^ΓοννίΚ
3Π(1/ογ 538 5εεη 1τε3ΐε<1 \νΐΐ5 (ΙίίίεΓεηΙ εοη8ο1ΐ(ΐ3ηΐ8 ()υπη§ 3η ε3τ1ΐεΓ
εοη5εΓν3ΐΐοη. \Υΐΐ5 (5ε ΐ38εΓ ΙεεΗηΐςαε ΐί Ϊ8 ρο88Ϊ51ε Ιο ε5ΐΐπΐ3ΐε 5ονν ί3Γ ΐηΐο 3
03ΐε3Γεοιΐ8 τοείί 15ε ννε3ΐ5εΓΪη§ 538 ρΓοεεε()ε(1. IIΪ8 3150 ρο58Ϊ51ε Ιο Γηε35υΓε 15ε
είίεεί οί 5ΐο1ο§ΐθ3ΐ ονεΓ§Γθ\νΐ5 οη 15ε 8ϋ58ΐΓ3ΐε 3η(1 5ο\ν ί3Γ 0Γ§3ηίε 8ΐοηε
εοη8θ1ΐ(ΐ3ηΐ5 53νε τε3θ5ε(1 ΐηΐο 15ε ηΐ3ΐεπ3ΐ.
Τ5ε ρΓο]εεΐ 3180 Ι3ΐ(ε8 ΐηΐο 3εεουη( (1εΐειτηΐη3ΐΐοη οί ρΓονεηΒηεε ίοΓ 15ε
5ΐοηε πΐ3ΐεπ3ΐ \ν5ΐε5 538 5εεη υ5ε(1 ΐη 3 8ευ1ρΙυΓε ογ 5υΐ1(1ΐηβ 5γ ε53Γ3εΐεηζΐη§ ή
5γ Ϊ18 Ϊ8θΐορΐε 8ΪβΠ3(υΓε. Τ5Ϊ8 Ϊ8 ε88εη(Ϊ3ΐ \ν5εη τερίΕοΐη^ 3 ννε3ΐ5εΓε(1 8ΐοηε ΐη
οπΙεΓ Ιο §εΙ οηε 1531 ο53η§ε8 οοΙοογ, δΙτυεΧυΓε εΐε. ΐη (5ε 83Γηε \ν3γ 38 15ε
ΟΓΪβΐηΕΐ.

ΑηαΙγΙΐεηΙ ρτοεείΙιίΓε
ΟοΙΙαηά 8αη(ΐ8ΐοηε
Τ5ε Οοΐΐ3η(1 83η(ΐ8ΐοηε, 8ουΐ5ε38ΐειτι 5\νε(1εη, 5ε1οη§8 Ιο 15ε ιιρρεΓ ρ3Γΐ οί 15ε
δΐ1ιχπ3η 8γ8ΐειη, \νΐ(5 3η 3§ε οί 410-415 χηΐΐίΐοη γε3Γ8. II νν38 (Ιεροδΐΐείΐ ΐη 3
853ΐ1ονν ηΐ3πηε εηνΐΓοηιηεηΐ. Τ5ε δΐ1υπ3η ΟοΙΐ3Π(1 83η(ΐ8ΐοηε, 3 8Ϊ1ΐ5(οηε ΐη ί3εΐ,
538 3 ηιε3η §Γ3Ϊη 5ΐζε οί 0.1 πηώ. Ιι εοη8Ϊ8ΐ8 οί εΪΓ03 59% ςϋ3τ1ζ, 1-2% ίε1(ΐ5ρ3Γ,
14% εΐ3γ ηχΐηεΓ3ΐ8, 8% 03ΐεΐ1ε, 4% ηχΐοΕ, 8οηιε 0Γβ3ηΐε ηΐ3ΐεπ3ΐ 3η(1 \νΐΐ5 3
20

ροΓοχΐΙγ οί αδουί 12%. Πιε χαηήχίοηε ΐχ αηχοΠεή ννΐΐδ §Γαΐηχ οί Ιονν Γοιιηήηεχχ
αηή ϊΐ οοηίαΐηχ ΟΐχρεΓχειΙ ργπίε. Οαΐεΐΐε βΓαΐηχ 3τε ιιχηαΐΐγ οοίτοήεή, ννίΐίι πιοΓε
ογ Ιεχχ ιιηήείΐηειΐ 5θΓ<1εΓδ. ΤΙιε εοίουτ οί Ιδε ίΓεχδ γοοΙι ΐχ 1ΐ§δΐ §Γεγ Ιο §Γεγ. Πιε
Οοΐΐαηή χαηήχίοηε δαχ δεεη ςιΐ3τπε<1 χΐηεε Γηεείϊενειΐ ήιηεχ ίοΓ Ιοεαΐ υχε αχ ννεΐΐ
αχ ίοΓ εχροη. Ε3Γ1Ϊ8Γ αηαΐγχεχ οί Ιίιε Οοϋαηή χαηήχίοηε, ίτοιη α χϊιηϊΐ3Γ
χίΓ3ΐΐβΓ3ρΙιϊε δοπζοη αχ ιδε Γοείε υχεή ΐη Ιδΐχ ίηνεχΐί§αΐίοη, §ΐνεχ α δ130-να1ιιε οί
αδουί +4.2 (ΑδεΓ§ εΐ αΐ. 1995). 5ΐχ χαηήχίοηε χαιτιρίεχ, ουδεχ ννΐΐΐι α χΐήε οί
5x5x5 ειτι, ννεΓε ίαΚεη ουί δγ δΐΐΐε ΑΒ οη Οοήαηή ίοΓ Ιδε αηαΐγήεαΐ ννοΓίι.
Ο οηχεΓναΙΐοη αςεηίχ

Τδε Ιΐηχεεή οϊΐ υχεά ϊη Ιδΐχ ρΓθ]εεΐ ϊχ α 8\νε<4ϊχΚ εοΐή-χςιιεεζειΐ Ιίηχεεά οΐΐ ννΐΐδ α
δ13Ονα1ιιε οί -30.4 (ΑδεΓ§ εΐ αΐ. 1995. Τδυχ, ιδε ονεΓαΙΙ ίηίΐυεηεε οί Ιΐηχεεή οϊΐ
Πεαίπιεηΐ ννουΐή δε α 1οννεπη§ οί ιδε δ,3(2-να1υε οί Ιδε ίτεχδ Οοΐΐαηή χαηήχίοηε.
ΤΓαάίΙίοηαΙΙγ, Οοΐΐαηή χαηήχίοηε ΐη διπίήΐηβχ \ναχ οίΐεη εοαίεή ννΐΐδ Ιΐηχεεή οΐΐ,
αχ ΐχ ννεΐΐ Ιαιοννη ΐη Ιδε εαχε οί Ιδε Κογαΐ Ραΐαεε ΐη δίοείεδοΐιτι. Τδε ηε\ν
εοηχεΓναΐΐοη α§εηΙ, α ΓηΐχΙατε οί ήΐίίεΓεηΐ ΟΓβαηΐε εοηιροηεηΐχ αηή ροΙγπιεΓΧ ΐη
ννδΐΐε χρΐτΐΐ δαχ α δ13Ονα1ιιε οί αδοηΐ -30, Ιδυχ εοιτεχροηΟΐη^ ίο Ιδαί οί ΙΐηχεεΟ
οΐΐ.

ΑεεεΙεπιΙειΙ ννβαΐδβπηβ
Ιη ιδε ίΪΓχΙ ΙεχΙ Ιΐηχεειΐ οΐΐ αηΟ υηΐτεαίεΟ χαηιρίεχ ννεΓε εχροχεή Ιο 802 (αδουί
410 μ§/ηη3) αηά Ν Ο 2 (αδουί 235 μ§/πι3) ίοΓ 5 ννεείιχ αΐ α τεΐαΐΐνε δυπιίιϋΐγ οί
90%. ΤΗε £αχ ΓπίχηίΓε νναχ ρηηιρεΟ ΐδΓουβδ Ιδε χγχίεηα \νΐΐΗ αη αΪΓ-ί1ο\ν οί 2
Ιΐΐτεχ ρεΓ ιηΐηυΐε. Ιη [δε χεοοηΟ ΙεχΙ 1\νο ΟΐίίεΓεηΙ Ιγρεχ οί Οοΐΐαηή χαηήχίοηε,
1\νο ΐπιρΓε^παΙεΟ ννΐΐδ (δε ηε\ν εοηχεΓναΐίοη α^εηΐ αηή 1\νο ηοΐ ΐπιρΓεβηαίεΟ,
ννεΓε εχροχεή ίοΓ χαιηε αηιουηΐ οί ήπιε αηή υηήεΓ χίΓηΐΙατ ςοηήίΐΐοηχ αχ αδονε.
υηΐΐΏρΓε^ηαΐεή χαηιρίεχ οί αΐΐ ΓοεΚχ ννεΓε Ινερί ίοΓ τείεΓεηοε.
δαπιρΙβ ρΓεραταΙίοη

ΑίΙεΓ εχροχηΓε Ιδε χαηιρίεχ ννεΓε ευΐ ννΐΐδ α ήΐίΐηιοηή χανν αΐ ΙΡΕ. Τδε δίαήε νναχ
0.4 ηττη ΐδΐι± αηή αίεοδοί νναχ υχεή αχ α οοοδη§ α^εηΐ χΐηεε νναΙεΓ ννίΐΐ ήΐχχοίνε
Ιδε βγρχυηι ννδΐοδ ννΐΐΐ ίοιτη ήϋπη§ Ιδε χυΐρδαΐΐοη ρΓοεεχχ αΐ εχροχιπε. δΐΐεεχ
ννΐΐδ α Ιδκ±ηεχχ οί 3 πιπι ννεΓε ουί ουί ίΓοηι Ιδε εεηΐτε οί Ιδε ουδέ αηή ίΓΟΓη εαεδ
3 πυη χΐΐεε α 15 πιπι ννΐήε ρΐεεε νναχ ουί. Εαεδ ρΐεεε νναχ πνατ1ίε<1 ίοΓ οηεηίαήοη.

ΡΙηχπια αχδετ
Α Ιονν ΙεπιρεΓαηίΓε ταΟϊο ίτεςυεηεγ ρΐαχηια αχδεΓ νναχ υχεή ΐη ογΟογ Ιο εδτηΐηαίε
οΓβαηΐο ΓηαΙεπαΙ ΐη Ιδε χαηιρίεχ ννδΐεδ ητιαγ (ΙΐχΐυΓδε ιδε αηαΐγχεχ οί Ιδε ΐηοΓ§αηΐε
εατδοη. ΤδεΓε ατε Ιννο Ιγρεχ οί ΟΓβαηΐεχ οί ΐηίεΓεχΙ ΐη Ιδΐχ ΐηνεχή^αΐΐοη, Γπχήγ
Ιδοχε ΐηεοηροΓαΙείΙ ΐη χΐΐυ αΐ χεήΐπιεηίαήοη, αηή χεεοηήΐγ Ιδε εοηχεΓναήοη α§εη[
Ιδε χαηιρίεχ ννεΓε ΐπιρΓε^παΐενΙ ννΐΐδ. Τδε ρ1αχπια-αχδΐη§ ΐοοΕ ρΐαεε αΐ επεα 6070°Ο υηήεΓ ναευυπι ΐηαοδαπιδεΓ χυπουπήοιΐ δγ αη ΐηήυοήοη εοΐΐ. Οχγ§εη νναχ
ΐηΐτοήϋεειΐ ΐη ιδε εδατηδεΓ ννΐΐδ αη ονεΓ ρΓεχχαΓε οί εΐΓεα 1-1.5 ηιΒ Ιδηχ
οχΐήΐχΐηβ Ιδε 0 Γ§αηΐε ΓηαΙεπαΙ.
ΕαχβΓ αηά ιηαχχ χρεοίΓοιηεΐΓγ
ΕαχεΓ ιηΐοΓορΓοδε αηαΐγχεχ ννεΓε ρεΓίοπηεή ννΐΐδ α δΐ§δ-ροννεΓ Νή-ήορεή ΥΑ1
£ατηεΙ (Υ Α Ο ) ΙαχεΓ εοΓηδΐηεή ννΐΐδ α Ηε-Νε (τεεί) αΐιτιίη§ ΙαχεΓ ίοΓ Ιδε ΙαχεΓ-
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ηΗΙηίΐοη οί α δτηηΐΐ ννεΐΐ δείΐηετί ητεη. ΤΗε Ιηδετ \νηδ ορετηίεά 31 28 Α ϋΟ αΐ 3
ν3ειιιΐΓη οί ηΗουί 10'7Τ ογγ. ΤΗε άΐητηεΐετ οί ΐΗε ίοευχεά Ηεηχη \ναχ ηΗουί 15 μτη.
ΤΗε 0 0 2§38 τεΐεηδετί \ν3δ ίτηηδίειτεδ Ιο α Ρΐηηΐ§3η ΜΑΤ 251 πΐ3δ8 δρεείτοηχείετ
εςυΐρρείΐ ννϊίΗ 3 τηΐετοΐηίεί. ΤΗε ορΙΐτη3ΐ ρτεεΐδΐοη Ϊ8 3ρρτοχΐπΐ3ΐε1γ ±0.1%ο (οηε
8Ϊ§γπ3) ίοΓ ΗοΐΗ δ130 3ηά δ1βΟ ϊη εητΗοηηίεδ. Α11 ΐδοίορε νηΐιιεδ 3τε §ΐνεη
τεΐηίΐνε ίο ίΗε ΡϋΒ δίηηΟηπΙ
ΤΗε Ιηδετ-ηΗΙηήοη ΐεεΗηίςυε εηη Ηε υχεά ίοΓ δροί-ηηηίγδεδ ΐί εηου§Η (302
§38 Ϊ8 τε1ε38ε(1) ογ εοηίΐηιιοηδίγ ννΗϊΙε ίΗε 83ΐηρ1ε Ϊ8 τηονετί δίοννίγ 3ΐοη§ ηη Χ-Υ
1351ε. Ιη ΐΗε ΐ3ΐΙεΓ 038ε ΐΗε ηηηίγδεδ οί εητΗοη 3ΐκ1 οχγ§εη ϊδοίορεδ εηη Ηε
ρετίοττηετί 3ΐοη§ Ιΐηεδ ρ3Γ3ΐ1ε1 ίο ΐίιε δυτίηεε 3ΐκ1 ηη ΐηΐε§τ3ίε(1 ν3ΐυε ίοΓ 3 δρεείίιε
δερίΗ \νΐ11 Ηε οΗΐ3ίηεά. Α §τεηΙ 3δν3ηΐ3§ε ννϊίΗ ίΗε ΐ38εΓ ΐεοΗηίςυε Ϊ8 ΐΗηί ΐΗε
ορεΓ3ίοΓ 03η εΗ3η§ε ίΗε 3τε3 οί 3η3ΐγ8ε8 Ουτΐη§ ννοτίτ ηηά ΐί Ϊ8 ροδδϊΗΙε Ιο
εχ3ΐηίηε §Τ3<1ΐεηΙδ ρετρεητϋουΐητ Ιο ΐΗε 83ΐτιρ1ε 8ϋΓί3οε. ΤΗε ΙεεΗηΐςηε ϊδ
(ΙεδΙηιείΐνε ΐη ίΗε δεηδε οί 83τηρ1ίη§ Ηυί χνΗεη ΐΗε ηηηΐγίΐεηΐ ννοτίτ ϊδ ΓιηίδΗεά ίΗε
3Π3ΐγδε(1 83τηρ1ε 03η Ηε ριιΐ Η3<± ϊη ρΐηεε Ηγ 3 δίοπε οοηδετνηίοτ.
ΚεδίιΙίδ 3η(1 (Ιΐδουδδίοη
Ιη πΐ3ηγ 03δεδ (Ηε δίοηε ιΐδετί ίοΓ ηχ3δοητγ ογ δευίρίυτεδ \ν3δ ίτε3ΐε<1 ννϊίΗ
δΐίίετεηΐ τηειΗοάδ Ιο δΐτεη§ΐΗεη (Ηε δυτίηεε 3η(1 ρΓο1οη§ (Ηε Ιϊίε οί ΙΗε δίοπε.
ϋηηη§ εητίΐετ εεηΐυπεδ ίΗΐδ \ν3δ οίΐεη Ηοηε ιΐδίη§ ε.§. χνηχ, §Γε3δε ογ 0Γ§3ηϊε
ίΐυϊεΐδ. ΗίηδεεΗ οΐΐ δεεηΐδ Ιο Ηε (Ηε πιοδί ΐτηροτίηηί οηε οί ΐΗεδε. \νίΐΗ (Ηε ΐ3δεΓ
ΙεεΗηΐςυε ίΐ ΐδ ροδδϊΗΙε ίο εδήηΐ3ΐε Ηονν ί3Γ ϊηΐο 3 ε3ΐθ3τεοϋδ το<Α (Ηε \νε3ΐΗεπη§
Η3δ ρΓοοεεάεά 3τκ1 Ηο\ν ίητ 0Γ§3ηΐε δίοηε οοηδοΜηηίδ Η3νε τεηοΗετ! ΐηίο (Ηε
τηηίετΐηΐ.
Α Η3ΐιΐδΙεΓ ίΓοηι ίΗε τοοί οί ίΗε Κογηΐ Ρηΐηεε, δΙο(±Ηο1τη, δννεδεη,
ρΓθΗ3Η1γ ίτοτη ίΗε 19ίΗ οεηίϋΓγ Ηυί ίηΐτεη <3ο\νη ηηά τερίηεετί 31 ίΗε ΓεδίοΓηΐίοη ΐη
1990 \ν3δ 3Π3ΐγδε(1 (ΑΗετ§ εί 31. 1995). ΤΗε Ηηΐιχδίετ Η3δ ρΓθΗ3Η1γ Ηεεη δϋΗ]εεί
ίο δΐιτίηοε ίτεηΐιηεηΐ ννϊίΗ Ιΐηδεεχΐ οίΐ. ΤΗε δ130-ν3ΐυε ΐδ δίτοη§1γ ηε§ηίϊνε 3ί ίΗε
δϋΓίΒεε, -13.4, Ηυί ΐηετεηδεδ εοηίΐηηουδίγ ίο +3.8 (Ρϊ§ητε 1). ΤΗε δητηρίε
τεΐεηδεά §τε3ί 3ΐτιουηΐ8 οί §38 \νΗεη 3Π3ΐγζε0, ίΗε εηιίδε Ηείη§ Ιοίδ οί 0Γ§3ηϊε
τηηίετΐηΐ, ρτοΗηΗΙγ οπ§ϊη3ίϊη§ ίτοπι ίΗε ΙΐηδεεΟ οΐΐ ίτεηΐτηεηΐ. Αίίετ ηηηίγδΐδ, ίΗε
83τηρ1ε \ν3δ §Γουη(1 Οοννη ηΗουί 100 μπι, ΐη οπίετ ίο τετηονε ίΗε ρτενΐουδίγ
3Π3ΐγζ€(1 ρ3ΐΐ, 3ηό ΐΗεη ρΐ3δηΐ3 3δΗε(1 ΐη οπίετ ίο §εί γκΙ οί 311 0Γ§3ηΐε τεπιηΐηδ
Ιϋτε ε.§. ρτενΐοηδ εοηδεΓν3ίΐοη 3§εηίδ.
ΤΗε ηε\ν ΐ3δετ 3η3ΐγδΐδ τεπάετεΟ 3 εοιηρίείεΐγ Οίίίετεηΐ ρ3ΐΐεπι ίοτ ίΗε
03τΗοη ϊδοίορεδ ΐη εοχηρητΐδοη ννϊίΗ ίΗε ηοη-3δΗεά δητηρίε. ΤΗε δυτίηεε δ130νηΐυε ΐδ ηο\ν -1.7, δίηΗΐΙΐζεδ Ηεΐονν 3 ΟερίΗ οί οηε τητη 3η0 ίΗεη δίοννίγ
3ρρτο3εΗεδ 3 νηΐυε οί +3. ΟΗνΐοιίδΙγ, ίΗε οτ§3ηΐε τηηίετΐηΐ Ηηδ Ηεεη άεδίτογεό
ί1υτΐη§ ίΗε ρΐ3δπΐ3-3δΗΐη§, ννΗϊΙε ίΗε εηίεΐίε \ν3δ Ιείί ΐηΐηεί.
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ΡίςΐυΓβ 1. ΒθΙυεΙθΓ Ιγογπ ΙΙίθ ΗογβΙ ΟβδΙΙβ ιη δΙοοΚίιοΙηη ννίιΐοίι
\λ/33 ΓθρΙβοθά 31 Ιίιβ 1990 Γβηον3ΐίοη δυί ρΓθβ3δΙγ οπςίηβίθδ Ι γογπ
Ιίιβ 19Ιίι οβηΙυΓγ. ΤΙίθ β3ΐυ5ΐθΓ ίΐ35 Οθθπ ΐΓθβίθά ρΓθνίουδΙγ ννϋίι
Ιίη5Θθά-θίΙ (ρΓθέ)3(3ΐν ΙβΠ5 Οί γθ3Γ5 3 9 °)· ΤΗΘ 53ΓηρΙθ νν33
3η3ΐγ5θεΙ ββίοΓβ βγκΙ β ΙΙθγ ρΐ35Γη3-35ΐιίη9·

Ι( ίχ αΙχο ρο8χίί>Ιε Ιο Γηε38υΓε ίΗε ε ίίε α ο ί ίιίοΙοβίεαΙ ονεΓβΓοννΙίι οη Ιίιε
8υβ8ΐΓ3ΐε. Ιη ΐΗε εουηΐΓγ8Ϊ<ίε, βιιίΐδίη^χ ννϊίίι Οοΐΐ3η(ί 83Π(ΐ8ΐοηε ννίΐΐ, \νίΐ!ι ήπιε,
βε εο1οηΪ8ε£ΐ δγ 0Γ£3ηί8ΐτΐ8 ο ί εΙίίίεΓβηΐ Ιγρεχ. Ιη ΐΗΐ8 038ε, ΙίεΙιεη §Γ0\ν(Η Ϊ8
εοιτιτηοη οη Γ3ίη-εχρο8ε(Ι 8υΓίϋεε8. Α1§3ε 3Γε 3180 ρΓοΙϊίίε ίη 8ίιε1ΐεΓε(1
εηνΪΓοηιηεηΐ8 ννίΐΐι ηο δίΓεεΙ 8ηη8ΐιίηε διιΐ Ηί^Ιι Ηυιτηδίΐγ. Ιΐίε1ιεη8 (Ιο ηοι εχΐηκ.1
εαιίιοη ίΐΌΐη ΐΗε 3Ϊι\ διι! υΐίΐϊζε (Ιιε χιιίιχίηιίε. Τίιε ΐΗαΙΙυχ ο ί εαΐεορίιίΐε ΙίεΗεηχ οη
Οοΐ1ιιη<Ι 8ϋη(ΐ8ΐοηε Ηϋνε δ π Ο-νϋΙηε8 ο ί 3δου! -20 ρεΓ ιηί! (ΡΟΒ-χε3ΐε) ογ Ιοννει
(ΑδεΓ§ εΐ 31.1995). ϋεΐιεηχ εηπείι ιίιε 1ί}>ΙιιεΓ ί.χοΐορε8 ο ί Ο (3η<1 Ο) 3η<1 εχρεί
ΐΗε δε3νίει\ υηδ (Ηιΐ8 §ίνε π8ε ίο .χΐΓοη§1γ ηε^αΐίνε δ 130-ν3ΐυε8 1 Ιο 2 ιηηη
δείονν ΐΗε 8υΓί3εε (ΡϊβυΓε 2).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ϋερΐΐι ( γπγπ)
Ρΐ9 υΓθ 2.. \Λ/β3ΐδθΓβΰ δυΓί30θ οί ΟοΙΐ3ηοΙ 33ηοΙδΙοηθ, ίΓοητι ΙΙιβ
ΓΠθάίθνβΙ δυηάίθ 05υΓθ5 ΟοΙΙβηςΙ, οονοίθά δγ ΜοΡίθηβ ννδίοδ
ή3νθ 3 0130 3δουί -20 Ιο -24. ϋοδθηδ ίΓ3οΙίοη3ΐθ Ο3ΐΐ>οη
ίδοίορθδ, θηποήίη 9 Ι5θ Ιί9 δίθΓ 120 ίδοίορο ϊη ίΐδ ΙδβΙΙυδ 3ποΙ
θχρθΙΙίη9 ίδθ (ΐθ3νίθΓ 130 ϊδοίορθ 31 15θ δυιΐβοθ οί Ιίΐθ δΙοηβ.

Τ5ε ροδδϊΐιϊΐϊΐγ ο ί ρ6Γίοπτπη§ 3οεε1εΓ3ίε<1 Ιε8ί8 ο ί \νε3ί5επη§ Γ3ίεχ υηίΙοΓ
εοηίτο1Ιε<1 εοη<ϋίίοη8 ίη ίΗε ΙαΡοΓϋΐοΓγ ί8 νϋΙααΜο 8Ϊηεε 3 οοιηιτιοη ςυεδίίοη Ϊ8 ίΗε
να1ϊάί(γ ο ί (ΙίίίεΓεηΐ εοη8θ1ί(ΐ3ΐίοη 3§εηί8. ΊΓ6Ϊ8 Ιε8ί03η 5ε δοηε οη ίτεδΗ 83ΐηρ1ε8
38 \νε11 38 η3ΐυΓ3ΐ1γ ρΓε-\νε3ΐΗεΓ0£ΐ οηε8. Ηο\ν <1εερ <1ο ίδε εοη8εΓν3ΐίοη 3§εηί
ρεηε(ΐ3ΐε ίδε ο6)εεΐ ίο 5ε εοη8θ1ίίΐ3ΐε(1? \νίΐ3ΐ Ϊ8 Ιδε Γε8Ϊ8ί3ηεε ίο ροΐΐυίϊοη ϊη ιδε
ε1ϊπΐ3ίϊο εΙΐ3πι5εΓ 3ίίεΓ εοη8ο1ίδ3ίίοη? Α γκΙ \νίΐ3ί Ϊ8 ιδε ΟίίίεΓεηεε 5εΐ\νεεη
εοιΐ8ο1ίθ3ΐε(1 3ΐκί υηεοη8θ1ϊ(ΐ3ΐε(Ι 83ηιρΙε.8 3ίίεΓ Ιδεγ δ3νε δεεη εχροχεΟ ίο
3εεεΙεΓ3ίε<1 \νε3ΐδεπη£ ίε8ί8. Τ δ ε 3Π3ΐγΙίε3ΐ ΓεχυΙΐχ (ΑδεΓβ εί αΐ. 1996) χδονν Ιΐΐ3ΐ
ενεη βίΐεΓ χυεδ 3 χ δ ο « ρεΓΪοε! 38 5 ννεείίχ ο ί εχροχυΓε Ιδε ε ίίεεί ο ί 502, Ν Ο 2
3ηί1 90% Γεΐ3ίϊνε δυιτιίίϋΐγ οη Οοΐΐ3ηδ 83η<ίχΐοηε 03η 5ε ε3χί1γ οδχεΓνεδ ίη 3
εδ3η§ε ο ί ί6ε δ η Ο-ν3ΐυε8 ίη ίΗε οηίειτηοχΐ 2 ιτιηι ο ί ίδε 8ίοηε (Ρί§υΓε 3).
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6.0

5.5-

5.0-

2.5-

5:11 ΡγθβΙί , υηθχροδβύ
6:11 Ρίθδίι, βχροδβοί Ιο ννθΒίίιβηηρ

2.0-8

10

—!—
12

I
14

16

ϋ β ρ ίίι (ιτιπη)
ΡΙξίυΓβ 3. δοιηρίθ οί ΘοΙΙδηεΙ δβηοΐδίοηβ (6:ΙΙ) θχροδβοί Ιο 502,
Ν02 3ΓΐοΙ 90% ΡΗ. Τίΐθ 0β00 3 ίη ίίιβ δβηοίδίοηβ, ννίίίι 3 ίιίςίιβΓ
ά130-ν3ΐυο οί 3βουί +4.3, ίΐ3δ Γβ30ίθ(ί υηδθί ίίΐθ ρΓΘνβίΙίηρ
οοηεΐίΐίοηδ 3ηεΙ εΙυπης ίίΐθ ίοιτηβΐίοη οί ργρδυιτι βη βχοίιβηρο ννίίίι
ίίιβ 0 0 2 οβγ Ιοοπ ίη 3ίί, ννίίίι 3 Ιονν εΙ130-ν3ΐυΘ οί βίοουί -7, ίιβδ
ΙβΚθΠ ρί30θ. Τίΐβ ΓθδυΙί οί ΙίΐΘ ρΐΌΟΘδδ (38ΙΠ9 3 Ιοννβπηρ οί ίίΐθ
ίοί3ΐ ε!130-ν3ΐυθ ίη ίίιβ ουίθπηοδί ρ3Γίδ οί ίίιο δ3ΓηρΙβ.

Ηοννενεί, (ΓΟίΐίίη^ ίΗε δαιηρίε ννίίίι Ιίηχεεδ οί! Η3Χ 3 ρΓεχεΓνίη§ είίεεί οη
ίΗε Γοείν ϋΐκΐ Ηίηδειχ ίΗε (ίεΐεποηιΐίηβ είίεεί οί 80τ 3ηδ ΝΟτ. ΤΗε οίΐ [τεαίιηεηί
ενεη ρίεχεΓνεχ Ιίιε χίίηηιΙιίΓε οί ρίενίοιιχίγ ίηεοφθΓ3ίε(ί οφ3ηίε ε3τί>οη (Αβεφ εί
ϋΐ. 1996). ΤΗε δερίΗ οί εοηχεΓναΐίοη ννίίίι Ηηχεεδ οίΐ επη 3ΐχο 6ε εϋδίΐγ
ιηοηίΐοίείΐ χίηεε ίΗε δίίίείεηεε ίη δ130-νίΐ1υε$ ίιείννεεη Ιίηχεεδ οίΐ (ίώουί -30)
3Π(1 Ιίιε Οοίΐ3ηδ χ3ηδχίοηε (πΟουί +2 ίο +5) ίχ νείγ Ηίβ. ΤΗε ΐ3χεΓ ιηείΗοδ ίχ ίΗηχ
3 νείγ ροίεηίίαΐ ίοοί ίο χίικίγ ίΗε είίεείχ οί ρίενίουχ ίτεηίιτιεηΐχ 3ηδ ηαίυπιΐ 3ηδ
ίικίιιεεδ ρίοεεχχεχ, ίη εαιΉοπαΙε-πεΗ τοείνχ οί ίΗε Οοΐΐαηιί ίγρε.
Ργοιπ α εοιηρίΐ3ίίοη (Α β ε φ εί 31. 1996) ννε ίίηοΐ ΐΗ3ί 83ΐτιρ1εχ ννΗίεΗ 3τε
οίΐ Ιτε3ΐεί1, εχροχεδ/ιιηεχροχεδ, ρΐ3.χιτΐ3 3χΗε(ί/ηοη 3χΗε<ί ιτΐ3γ Η3νε ίΗε Χ3ΐηε
Ηί§Η δι30-ν3ΐυε οί 3ΗουΙ +4.5 ρεπτιίΙ 31 ίΗε χυίί3εε (ΡίβΐίΓε 4, Χ3ΐηρ1εχ 3:1 3ηδ
4:11), ίοΓ ΐΗίχ Ινίηδ οί τοείί, 3χ 3 ίίεχΗ υηΙι·ε3ΐεδ Χ3ΐηρ1ε, ηοη ρΐ3χπΐ3-3χΗε£ΐ 3ηδ
ιιηεχροχεδ (Ριπαίε 3, Χ3ΐηρ1ε 5:11). 83ΐηρΙε 3:1 ίχ ίτε3ίε(1 ννίίΗ Ιίηχεεδ οίΐ,
υηεχροχεδ 3ηδ ηοί ρΐ3χηΐ3 3χΗεδ. Ργοιή ίΗε Χϋίί3εε 3ηδ ίο ίΗε οϋ-ίΓοηΐ 3ί 10 ιηπι
ίΗε δι30-ν3ΐυε 0εείε3χεχ, ίΓοιη ίΗε εοιηητιοη ν3ΐιιε οί ηοη-3χΗεδ 3ηδ υηεχροχεδ
Γοείνχ οί ίΗίχ ίεχί οί 3ί>ουΐ +4.5 ρεπηίΐ, δοννη ίο -2 ρεπτιίΐ (Ρί§ιΐΓε 4). ΤΉει^ίΐεί
25

ίΗε δ13ΟναΙυε ίηοΓε3δε3 ίίΐΐ α ναΐαε ^81 βδονε 0 ρεπτιϊΐ. Ιη ί5ίχ ε38ε ι5ε οΐΐ
ΙτεΗΐιηεηΐ 538 οδνϊοιίδΐγ , 31 ϋιε 8ϋΓίαεε, ρίεδεΓνεδ ΐίιε οπ§ϊηα1 εατβοη 8ί§η3ίατε
ειηρΐ3εε(1318ε(ϋηιεηΐ3ΐίοη.

ΡΐςυΓβ 4. 33ΓπρΙβ5 3:1 3πεΙ 4:11, ννδίοδ ννβίθ Ι γθβΙθο) ννίΙΜ Ιίηδθθά-οίΙ
ννϊΐΗ 3 οΙ130-ν3ΐυθ οί ββουί -30 ρβΓΓηίΙ, ννβίβ 3Π3ΐγ5βά ίΓοητι ί5β ϊηβΐεΐβ
3ηοΙ ΙοννβΓεΙδ Ι5β δυιΐβοθ ννήθΓθ Ι5θγ ροΐ ίδβ δβηεΐδίοηβ οΙ130-ν3ΐυθ οί
35ου! +4.5. Ιη οοηίΓβδί ίο 4:ΙΙ 53ΓηρΙθ 6:ΙΙ, ννδίοΗ νν38 βχροδβά ίο 3 0 2
3ηά Ν 0 2 βυί ηοί ίΓΘ3ΐβεΙ ννίίίι ΙίηδββοΙ-οίΙ ίη 3θ)ν3ηοβ, δδονν 3
ννββΐίΐθπηρ θίίθεί ννίίή Ιονν εΙ130-ν3ΐυθδ 3ί ίίΐθ δυΓΪ30Θ άυβ ίο 3η
θχείοηρθ ββίννθθη 0 0 2 03ί5οη ίη 3 ιγ (ά130 βδουί -7) 3ηά οβΙοϋβ
ε3ΐ±>οη ίη ίίΐθ δίοηβ (+4.5). ϋηδβθά-οίΙ ίδ οβνίουδίγ ρΓθδθΓνίηρ 15θ
δβηεΐδίοηβ 393ίηδΙ βρςΓβδδίνβ ροΙΙυίβηίδ ΐΓ3ηδίθΓΓηίη9 Ι5β εβίείΐβ
εβιπΘηΙ (0 3 0 0 3 ) ίο 9ΥΡ5υπι (0 3 5 0 4 ·2 Η 2 0 ).

Π ιε είίεεί ο ί υδίηβ Πηδεείΐ οΐΐ ίοΓ εοηχεΓν3ίίοη ε 3η 3180 5ε 8εεη ίη
83ΐηρΙε 4:11 \νίιεη εοηιρΒΓείΙ Ιο 83ΐηρΙε 6: 11. δαιτιρίε 4:11 νν38 οίΐ ίτε3ίε<ί, εχρο 8ε0
(ο 502 31(1 ΝΟ2 3Π(1 ρΐ38πΐ3-α8Ηεδ. 1η οοιτφΒΠδοη Ιο 83ΐηρ1ε 6:11 (ηοί ίτε3ίε <1
ννίΐΗ Ιϊηδοεεί οίΐ, εχροδείΐ δηί ηοί ρΐ38πΐ3 385ε<ί) \ν 5ετε ί 5ε ίιηρ3εΐ ο ί εχροδίίΓε
ίτοπι 502 3η(1 ΝΟ2 03η 5ε 8εεη ίη 15ε Γιγ 81 2 ιτιηι, ηο ίηιρ3εΐ εαη 5ε 8εεη ίη Ιίιε
Ιίηδεεεί οίΐ Ιτε3ΐε<ί 4:11 83ηηρ1ε. ΤΗε Ιοννεπηβ ο ί 15ε δ 130-ν3ΐυε 31 Λ ε δυιίαεε ΐ8
3ρρ3τεηΐ1γ 3η ίηοΐιιεείΐ ννείΐίΗεπη^ είίεεί ίΐΌΐτι ί5ε εχροχητε ο ί ίΗε 83πιρ1ε ίο 502,
ΝΟ 2 3ηδ 90% ΚΗ. ΤΗε 03003 ίη ίΗε γοοΚ 538 τε3ε1ε(1 υηδεΓ ώ ε ρΓενπίΙίηβ
εοη<3ίίίοη8 3ηδ 3η εχε53η£ε \νίΐ5 ί5ε 03γ5οπ ίη 3ΐΓ 5α8 ί3Ηεη ρΐαεε. 0 0 2 § 3 8 ίη
ί5ε 3ίτηο8ρ5εΓε 538 3 δ 130-ν3ΐυε ο ί -7 ρειτηίΙ. Τ5ε 35ονε ί3εί ίηηρίίβδ 1531 3η οίΐ-
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Ιτε3ΐει1 Χ3τηρ1ε ίχ ηοΐ 3ίίεεΐεδ δγ εχροχυτε οί 502 ίΐηεΐ ΝΟ2 31 εΐεναΐεεί δυτηίτΐίΐγ.
δυεδ 3η είίεεί δΗουΙεΙ δ3νε δεεη ηοΐεδ 31 ΐΗε χυΗηεε.

ΟοηεΙυχίοηχ
* Ενεη 3ϋεΓ 3 χδοπ ρετίοτί οί εχροχυτε, Ιδε είίεεί οί 502, ΝΟ2 υηδ 3 τεΐυΐίνε
δυτηίτΐίΐγ οί 90%, οη ίτεχδ Οοΐΐυηδ Χ3η0χιοηε ευη Οε ε3χί1γ οδχετνεδ ίη 3
1ο\νετίη§ οί Ιδε δ130-ν3ΐυεχ ίη ιδε ουίεττηοχΐ τητη οί Ιδε χυτηρίε,
* Ττε3ΐίη§ ιδε χυτηρίε ννίΐδ ιδε υδονε Ιγρε ο ί εοηχετναΐίοη 3§εηΐ δυχ 3 ρτεχετνίη§
είίεεί οη ιδε τοείι 3η<ί δίηδετχ ΐΗε <3εΙετίοτ3ΐίη§ ε ίίεεί ο ί ροΐΐυΐίη^ £&χεχ Ιίΐεε 502
3Π(ί Νθ2·
* Τίιε Οερίδ οί εοηχετν3ΐίοη ννϊΐίι Ιίηχεεδ οίΐ ογ 3 χίτηίΐυτ εοηχετν3ΐίοη 3βεηΐ ε3η
δε ευχίΐγ τηοηίίοτετί, εχρεεΐ3ΐ1γ χίηεε ιδε Οίίίετεηεε ίη δ ι30-ν3ΐυεχ δείννεεη
Ιίηχεετί οίΐ (υδουί -30 ρειτηίΐ) 3ηδ 3 ευτδοηυΐε τοείε (υδουί +2 ρειτηίΐ Ιο +5
ρεΓΓηίΙ) ίχ νεΓγ δί§.

* Τίιε ΐ3χεΓ τηεΐδοιΐ ίχ οδνίουχίγ 3 νετγ ροΐεηΐίυΐ Ιοοί ίοΓ Οίχετίτηίηυΐίηβ δεΙ\νεεη
Οίίίετεηΐ ΐτευίτηεηΐχ υηΟ ρΓοεεχχεχ, η3ΐυτ3ΐ υητί ίηδυεεδ, ίη ευτδοηυΐε τοείιχ. Τίιε
ρεηεΐΓ3ΐίοη οί 3 εοηχετνυΐίοη 3§εηΙ, Ιίΐτε Ιίηχεεδ οίΐ, 03η δε ίοΐίοινεδ ίηχίδε Ιδε
τοείε 3ηδ ηίχο ίΐχ ρτοΐεείίνε είίεεί ννδεη εοτηρυτεδ ίο 3 ηοΐ ΙτευΙεδ τοείί.
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