ΡΚΕϋΚΓΤΙΟΝ ΟΡ \¥ΕΑΤΗΕΚΙΝ€ ΕΓΓΕΟΤδ ΟΝ ΟΟΝΟΚΕΤΕ
ΒΙΙίϋΙΝΟδ ϋδΙΝΟ ΟΟΜΡϋΤΑΤΙΟΝΑΕ ΜΕΤΗΟϋδ
ΕίεΕαπχ Βαίοάίηιου

Ρθ5ΐ ΟΓαάηαΐε ΚεςεακΗ ΞαΙιοοΙ, ΞαΗοοΙ ο/ΑκΙιίίεαιικε
Οχ/οηί ΒγοοΚεχ υηίνεκχίΐν, ίΙΚ

ΑΕδίΓαεΙ
ΤΕίχ ραροΓ Εεπνεχ ίτοιτι ν,ΌΐΤ ευιτεηιΐγ Βεϊη§ ηπΕεποΕοη ά\ ΟχίοιΈ ΒΐΌοΕεχ
υηϊνεΓδϊΙγ, δείιοοί ο ί ΑτεΕίΐεεηίΓε, Ροχΐ Οιαώιαΐε Κ,εχεαΓοΕ δεΗοοΙ. Ιι εοηεεηίΓαΐεχ
οη ΕιιίΜίη^χ ίΕαΐ υχε εοηεΓεΐε αχ ΐΗείΐ' εχΐειηαΐ χυιίαεε. ΤΕε αίτη ο ί Ιΐιε ννοΗί ίχ ΐο
άενεΐορ & εοητριιΐεΓ ιτιοάεΐ ιΕηΐ ννίϋ ριεΕίεΐ ΐΗε ηταηηεΓ ίη \νΕίεΕ εοηεΓεΐε χυτίαεεχ
ννεαΐΕεΓ.
ΤΕε Γτιοάεΐ ννϊΐΐ Εε Εαχεά οη ΐΗε ΗγροίΗεχίχ ΐΕαΐ εοηεΓεΐε ννεαΐΕεΐχ ίιτε^ηίατίγ,
Βεεαιιχε ώηνίη§ ταΐη, \νΗίεΗ ίοπηχ ηιηοίί, άίχΐηΈυΐεχ ίτηραπίίεχ αηενεηΐγ ονεΓ
Μ(1ϊη§ ίαεαάεχ. ΤΕε ητηουηΐ αηά χρεεά ο ί ταίη αηά ιΕε §εοπιεΙιγ ο ί ιΕε ΕιιΜίη§ ατε
επΐίεαΐ ίαεΐοΓΧ (Ηαΐ (ΙεΙειτηίηε ΙΕε ηιη-οίί αηά ιΕε ΓηηηηοΓ ίη ν/ΕίεΕ άίπ Εεροχίΐχ ατε
(ϋδίπΕυΐοά οη ιΕε εοηεΓεΐε χιπΤαοε.
ΤΕε ητηίη νατίαΕΙεχ ΐΕηΐ ατε ΙαΤεη ίηΐο οοηχίάεΓαιίοη ίη ίΕε πιοάεΙ ατε άπνίη§ ταίη,
ΗΕδοφΐίοη εαραείίγ ο ί ίΕε ηταΐεπαΐ, αηά ίΕε αοουτηηίαίίοη ο ί άίπ οη ίΕε χυτίαεε
(ροΐΐηΐίοη). ΤΕε ηιοάεΐ ίχ Εαχεά οη ΡίηίΙε Εΐεηιεηΐ ΤεεΕηίςυεχ αηά εοηνεήχ νναΐΟΓ
ηιη-οίί Ιο \νεαΐίιεπηο εΕηταεΐεηχΐίεχ.
Ιί ίχ ροχχίΕΙε ίΕαί ΐΕίχ ίηίιίαΐ εχρεπητεπίαΐ ιηοΕεΙ ητί§Ει Εε άενείορεά Ιο α Εί§Ε Ιενεί ο ί
δορΕίχΐίεαΐίοη αηά ΐΕαΐ ίΐ Γηί§Εΐ Εε ηχεά Εγ Ειιί1(1ίη§ άεχί§ηοΓΧ Ιο ρΓεάίεΐ αηά ορΐίτηίχε
Λε \νεαΐΕεπη§ εΕαταείεηχΐίεχ ο ί ΐΕείτ Ευί1<ϋη§χ αΐ ίΕε άεχί§η χΐα§ε.

ΤΗε ΡΓοΕΙειη ΟΓ\νεαΐΗεπη£ ΕίίεεΙχ Οη Βυίΐάίηςχ
ΤΕε αΙιεΓαΐίοη ο ί & Ευί1<ϋη§’χ αρρεαταηεε αχ α τεχαΐΐ ο ί εχροχιίΓε Ιο αίτηοχρΕεήε
αηά εηνίΓοηιηεηΐαΙ εοηάίΐίοηχ ίχ εοΐΐεειίνεΐγ ΐειτηε<1 \νεαΐΕεηη§. ΤΕεχε
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οοηάίίίοηδ ίηάυοε νίδιίΕΐ Εηά οοπιροδίίίοηαΐ ο5Εη§εδ \νίΐ1ιϊη Εηά οη ί5ε δυιίΕοε οί
5υί1άίη£ ηΐΕΐεπαΙδ. Τ5εδε οεπ 5ε οί ρΗγδίεΒ,Ι, ο5εητίθΕΐ ογ 5ίο1ο§ίεΕί ηΕίυΓε &η<1
ήταν Πάνε ε ίΕνοΓΕ51ε ογ υηίΕνοΓΕ51ε ϊχηραεί ιιροη ί5ε ΕρροΕΓΕηεο Εηά ρΗγχίοΕί
δίΕίε οί ε 5υί1άίη§. Μοδί οί ΐΗε ίαεΐοΓδ \νΗίείι ίηάιιοε \νεΕΐ5εηη§, ϊ.ε. οΙίτηΕίε,
εηνίΓοηηιεηΐ, Εά^οοηί ητΕΐεπΕίδ, δθί1ίη§, ογ^επιο §Γ0\νί5δ, ιη&γ 5ε ΙεΙιοπ ίηΐο
εοηδίάεΓΕίίοη άυηη§ ΐ5ε άεδί§η ρΓοοεδδ Εηά οεπ, Ιο δοιηε εχΐεηΐ, 5ε ΕηίίοίρΕΐεά,
οοηΐΓοΙΙεά Εηά υχεά Εδ ροδίίίνε είειηεηΐδ ίη άεδί§η.
ΟοηιρυΙεΓ Αίάεά ϋεδί§η (Ο.Α.ϋ) ρΕθ1ίΕ§οδ Εΐΐονν άεδίβηεΓδ ΐο άεδί§η Εηά πιοάεΐ
5ιιί1<1ϊη§ ϊη Γννο ογ ίίίΓεε άίσιεηδίοηδ. Τ5εδε ρΕοΙίΕ^εδ οεπ 5ε υδεά 5οί5 Εδ ε
5Εδίδ ίοΓ ΕΓοΗίΙεεΐυΓΕί Εηά εοηδίηιείίοη άεδί§η Εηά ίοΓ ΕΠΕίγδίδ ραιροδεδ
(δΐηιείιίΓΕί, ςιίΕηΙϊΙγ ογ εηνίΓοηιηεηΐΕΐ ΕΠΕίγδίδ). Αί ρΓεδεηΙ ΛεΓε ϊδ ηο εοηιραίΟΓ
ρΕθ1ίΕ§ε ίοΓ ί5ε ρΓεάίοίίοη οί \νεΕί5οηη§ είίεοΐδ οη 5υί1άίη§δ. 8αο5 ε ρεο1<ε§ο,
\ν5ίο5 οουΐά 5ε υδεά ίη οοηίυηοΐίοη \νίΐ5 επ εχίδίίη§ άεδί§ηίη§ ρΕθ)<Ε§ε, ίδ 5είη§
ριοροχεά ίο Εδδεδδ \νεΕί5εηη§ οί οοηοΓεΐε δΐΐΓίΕοεδ.
ε

Αί ΐ5ε ρΓεΙίιηίηΕΓγ δίΕ§εδ οί άθδί§η, ίιηροιίΕηΙ άεοίδίοηδ ΕΓε ηΐΕάε οοηοειηίη§ Λε
οπεηίΕίίοη Εηά §εοηιεΐΓγ οί ε 5αί1άίη§ Εηά 15ε ηΐΕΐεπΕίδ υδεά. Τ5εδε άεείδίοηδ
5Ενε επ ίπιροΓΐΕηΐ ίηίΐυεηεε οη ΐ5ε \νεΕί5επη§ οί ε 5υί1άίη§, Εηά §εηεΓΕΐ άεδί§η
βΐιίάΕηοε ινουΐά 5ε Ηείρίυΐ Εί ί5ίδ δίΕ§ε. ΡΕίεΓ ίη 15ε άεδί§η ρΓοοεδδ ηιοΓε
άείΕίΙεά ίηίοιτηΕΙίοη ΓεΐΕίίη§ ίο ί5ε \νεΕί5εηη§ οί δρεοίίιο εγοεχ ογ ίεΕΐαΓεδ οί 15ε
5υί1άίη§ Γηί§5ί ρεππίί ί5ε ορΙίηιίδΕΐίοη οί 5υί1άίη§ άεΐΕϋδ ίο Γεάυοε ί5ε είίεοίδ οί
\νεΕΐ5εηη§.
Α ΡΓεάΐοΙΐνε Μοάεΐ Ρ ογ \νε»ί5επη£
Ιη ΟΓάεΓ ίοΓ 15ε ρΓοροδεά ηιοάεΐ ίο 5ε οί §ΓεΕίεδί ρΓΕεΐίοΕί ΕρρΙίεΕίίοη, ίΐ δ5ου1ά
5ε Ε51ε ίο Λιΐίϊΐ εειίΕΪη ΐΕδΙίδ. Ιί δ5οιι1ά τεοο§ηίδε 15ε είίεοίδ ϊ5 εΙ άίίίεΓεη!
ηΐΕΐεπΕίδ 5Ενε ιιροη \νεΕί5εηη§ Εδ \νε11 Εδ ί5ε ίηίΐυεηοε οί 15ε 5υί1άίη§'δ
§εοηιεΐΓγ υροη \νεΕΐ5επη§. Ιί δ5οιι1ά Είδο 5ε Ε51ε ίο ΟΕίευίΕίε ί5ε Εΐηοιιηΐ οί
άηνίη§ ΓΕίη 5ίίίίη§ ί5ε 5υί1άίη§ \ν5εη ί5ε ίηίοππΕΐίοη ρΓονίάεά εοηδίδίδ οί 15ε
ΕΐηοιιηΙ οί ΓΕίη ίΕΐ1ίη§ ίη ί5ε εγοε Εηά ί5ε άίτηεηδίοηδ οί ί5ε 5υί1άίη§. Ιί δάοιιΐά 5ε
Ε51ε ίο ΟΕίειιίΕΐε 15ε ΓΕίη άίδίη5υΐίοη υροη ί5ε 5υί1άίη§’δ ίΕΟΕάε, \ν5εη 15ε
§εοηιοΐποΕΐ ίεΕΐαΓεδ οί 15ε 5υί1άίη§ Εηά ί5ε άίΓεοίίοη Εηά Εΐηουηΐ οί άπνίη§ ΓΕίη
ΕΓε δρεοίίιεά, Εηά 15ε Ετηουηίδ οί ννΕίεΓ Ε5δ0Γ5εά ίηΐο 15ε ΓΠΕίεπΕΓδ δυιίΕεε.
ΡίηΕΐΙγ, ίί δ5ου1ά ΟΕίευίΕίε 15ε Ετηουηίδ οί ινΕΐεΓ ηιηηίη§ οίί ί5ε δαιΡΕοε.
Ρο11ο\νίη§ οοηνεηΐίοηΕΐ εοπιρυΐΕΐίοηΕΐ ιηεΐ5 οάο1ο§ίεδ, ί5 ε δίηιοΐυτε οί ί5 ε ηιοάεΐ
οοιηρπδεά οί ί5 Γεε ρΕΓίδ.
ε. Α ηιεο5Εηίδπι Ρογ άενε1ορίη§ ε ΐ5Γεε άίηιεηδίοηΕΐ ΓηοάεΙ οί ΐ5ε 5υί1άίη§, υδίη§
ε δυίΐΕ51ε ΕάΕρίεά χοίηνΕΓε ρΕοΙίΕ^ε.
5. Αη ΕηΕΐγΐίοΕί εη§ίηε \ν5εΓε άΕίΕ άεδοη5ίη§ ΐ5ε ίορο§ΓΕρ5γ οί ί5ε 5υί1άίη§ ογ
ρΕΓίδ οί 15ε 5υί1άίη§ εγο οοπι5ίηεά \νίί5 ίηρυί άΕίΕ οοηοεπιίη§ 15ε ΓΠΕίεπΕίδ Εηά
ί5ε εηνίΓοηηιεηΐ. Τ5Γου§5 οΕίευίΕίίοηδ, ί5ε ηΕίυΓε οί Ιϋιείγ \νεΕί5επη§ είίεοίδ οη
ί5ε πιοάεΐΐεά δυτίΕοεδ ίδ άοΐεπηίηεά.

γπϊ§5 ι 5 ε
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ε. Α νίδΐΐΕΐίδΕίίοη ο ί Λ ο \νεΕί6εΓε<1 ίΕΟΕάε, 6Εδε(1 ιιροη Γεηάεεεά ΐεεΗηίίμιεδ
ίρρίίεά Ιο ΐΚε οπ§ίη&1 ιηοάεΐ.
06 ]εείίνεδ Ο ί Τΐιίδ ΚεδεΗΓεΚ

ΤΜδ Γ636ΕΓ06 ίδ ΐηΙεΓεχίεά ϊη ί6ε επξίηβ ρΕΠ (6) ο ί 16ε πιοάεΐ άεδεη6ε<ί Ε6ονε.
Ρτενίοιίδ ΓεδεΕΓθ6 3υ§§εδΙδ &Εί \νΕί6Γ ηιονεπιεηί οη 6υί1<ϋη£ ίαεαάεδ ίδ ί6ε ητ^ίη
νΕΠΒ61ε ίη 0Ευδίη§ \νεΕΐ6εηη£ (Βεί)εΓ 1980, Ηα\νεδ 1986, Ε1 36ίιηί εΐ.3.1. 1979,
ΗεΙΙ εί.αΐ 1982). ΤΙιεΓείοΓε ννΕίεε ηιονεηιεηί οεπ ίοπη Ιΐιε 6ε3Ϊ3 ο ί ΕΠΕίγδίδ.
Αδδοείαΐεά ίΕοίοΓδ ίηεΐυάε \νίη<1 ρΕίίεπίδ, ροΐΐυΐϊοη ΓΕίεδ Εηά ΐΐιε άίίίεΓεηΐ
ςωΐίΐίεδ οί ΓΠΕίεπΕίδ.
ΤΙιε άΒΐΕ ηεεάεά ίοΓ 16ε άενείορπιεηΐ ο ί α ιηοάεΐ ίοΓ ρηο<1ίοΐϊη§ \νοΕί6εηη§ οεπ
1)6άινιάοά ίηίο ώίεε εαΙε§οηεδ.
1. ϋαίΕ εοηεεπιίη§ ί6ε (Ιίιηεηδίοηδ, §εοπιεΐΓγ Εηά οηεηίΕίίοη οί ί6ε 6αί1<ϋη§.
2. ΏεΙε εοηεειηίη§ ι6ε Ιεο1ιηο1ο§γ Εηά ΐΐιε πίΕΐεηΕΐδ ιΐδε<1.

3. ϋΕίΕ άεδοπ6ίηο ι6ε εηνίΓοητηεηί \ν6εεε ΐΗε 6ιιί1άίη§ \νί11 6ε 6ιιί1ί, ί.ε. Ετηοαηί
ο ί γειπ ίΕΐ1ίη§ ίη ί6ε εγοε, άίτοοΐίοη Εηά δρεεά οί \νίηά Εηά ιΐιε ροΐΐιιΐίοη ΓΕίεδ.
ΤΗε λΥεΕίΗεπηβ Ο ί ΟοηοΓείε ΒιΓι1άϊη§δ
ΟοηεΓείε 6υί1άίη§δ Εΐε δ(Γοη§1γ ΕδδοείΕίεά ννίίΗ ιιιηενεη’ \νεΕί6επη§, \νΗίο1ι
6οοοΓηεδ ηοίίεε&61ε ονοΓ ε Γείαίίνοΐγ δ6οΠ ΐίπιε, ί.ε., Ιεδδ ι Ηεπ Ιεη γεΕΓδ ίη ε \νεΐ
οϋηίΕΐε. Τΐιίδ εαη 6ε άιιε ίο 6 ε<1 άείΕί1ίη§ Εηά άεδί§η 6αΐ ίδ ΓΠΕίηΙγ άιιε ίο 16ε
ΓΠΕίοηΕΓδ ρΓορεΠίεδ Εηά ίίδ ΐ’εΕΟΐίοη ίο ί6ε εηνίΐΌηιηοηΐ. Τ6ε ηΐΕ)οήΐγ οί
εοηοΓείε’δ \νεΕί6εηη§ ρηΛΙειτίδ εγο ΓείΕϊεά ίο 16ε ρεεδοηεε ο ί νναίεΓ \ν6ίε6
ΓΟΕΟίδ ννίίΗ ί6ε εοηδΐίίαεηΐδ ο ί ΐ6ε πίΕΐεηΕΐ Εηά Είδο Γεάίδΐη6υΐεδ Εηγ ίτηριιηΐίεδ
ρΓεδεηί οη ίίδ δΐΐΓίαοο, οΐΌΕΐίη» ιί<1ο γτιεγ1<8 Εηά δίΕίηδ.
Κ.3ίηνν&ΐεΓ ηιηοίί ίδ ιΐδϋΕΐΙγ ί6ε ηΐΕΐη εΕαδε ο ί υηενεηηεδδ ο ί δοί1ίη§ οη άιιίΐάίηβδ’
ίΕΟΕίΙεδ. \¥6εη άηνίη§ ΐΈΪη ίπιρίη§εδ οη ε 6υί1άίη§ ίΕΟΕάε, ε ρΕΠ ο ί ΐ6ε \νΕΐεΓ
§είδ Ε6δοΐ'6εά ίηΐο 16ε 6ιιί1άίη§ πιεΙοπεΙ επ(1 ί6ε τεδί ίοππδ γειπ ηιη-οίί. Τ6ίδ
ηιηοίί Εοίδ Εδ ε ε1εΕηίη§ Ε§εηί ίοΓ ί6ε υρρεί' ρΕΓΐδ ο ί ί6ε 6αί1άίη§. Αδ ίί πιονεδ
ΕεΓΟδδ ί6ε ίΕΟΕάε ίί Εοίδ Εδ ε ΟΕΐτίεΓ ο ί άί« ρΕΠίεΙεδ ίΓοηι 16ε 6ί§6εΓ νν6ίε6
ϊεεωηηίΕίε οη 16ε 1ο\νοΓ ρΕΠδ ο ί ί6ε 6υί1άίη§. Αί ί6ε ροίηί \ν6εΓε γειπ ηιηοίί
δίορδ, δοί1ίη§ δίΕίηδ εγο ΟΓεΕίεά.
άηνίηβ γειπ (Ρ)

\νΕ1βΤΕβδΟΓββά (Ο)

Γ3Ϊη ηιηοίΤ ΓΚο)
ροίηί ννΡβΓβηιηοίΤδίΟϋδ
δοί1ίη§ δίΕίηδ / ϋάε ΓηΕτίτδ
Ρί§ιΐΓ6 1: Μεε6Εηίδπΐδ οί ννεΕί6επη§
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Εεο6 6υΐ1(1ΐη§ πίΕΐεηΕΐ 6 ε8 ε «ϋίΤεΓεηΐ Ε6δοιρίΐοη ΟΕρΕείΐγ \ν6ΐε6 ΐδ εχρτεδδεά ΐ>γ
Ε \ναίβΓ αύςοΓρΙΐοη βοββιαβηΐ (Α) άείϊηεά 6γ Ο.Ι.Β (Οοηβεΐΐ ΙηίεπίΕΐΐοηΕΐ <1ιχ
ΒΕίΐπιεηΐ ροητ Ια ΚεεΗεπ±ε)(1977). Τ6ΐδ Ε6δοιρίΐοη εοεΓίϊεΐεηί ϊβ επ ΐπιροΠΕπί
ώείΟΓ νν6ίε6 ίηίΐαεηεεδ ώ ε εχΐεηί ΐο ννΐιϊεΐι ώ ε 6υί1(1ίη£ ίαεαάε 6εεοηιε8 δοϊΐεά,
βεε&ιίδε ΐί άείεπηΐηεδ ΐΓ Εηά 1ιο\ν δοοη γεϊπ ηιηοΓΓ οεεατδ Εηά 6ο\ν Γεγ άο\νη Ιΐιε
ίαεαάε ΐί \νΐ11 πίΕΠΕ^ε ίο Γ0Εε6. Τ6ε Ιεδδ ροΓοαδ ε 6ηΐ1ώη§ πτεΙοπεΙ ΐδ (1ο\ν \νΕίετ
αβδοιρίΐοη εοεΓίϊεΐεηί), ώ ε ώδΐετ γεϊπ ηιηοΓΓ οεευτδ Εηά νΐεε νετδΕ.
Α6δθφίίοη εοείίϊεΐεηΐδ νΕίγ 6εί\νεεη εϋίΤετεπΐ ητΕίεπΕίδ ίτοπι 0 (ζεΓο), ΐ.ε. §1&5δ
Εηά ιηεΐΕΐ, ίο 300-600 §γ/ιϊι δεε15, ΐ.ε. οπϋηΕτγ 6ηε1ε. Μ ιεη ώ ε ναΐαε οΓ Λε
Ε6δθφίΐοη εοεΓίϊοΐεηί ΐδ ιιηάετ 10 §γ/γπ δεε1 5, γεϊπ ηιηοΓΓ εοηιηιοηΐγ τεΕθ6εδ 311
ίΐιε \νηγ ίο ώ ε £Γοηηά Ιενεί, ώαδ εΐεαηΐπβ ώ ε \ν6ο1ε δυτίΕεε οΓ ώ ε 6υΐ1άΐη§
ίΕΟΕάε. Οοηετείε, 6ο\νενοτ, 6ε$ επ Ε6δθφίΐοη εοεΓίϊεΐεηί νΕτγΐη§ ίτοπι 10 ίο 40
§γ/ πι δεε15, \ν6ίε6 πιεοηδ ώΕί ΐί 6ε$ ε ίεηάεηεγ ίο ετεΕίε ηιηοΓΓ ςαΐίε φήείάγ
Ηοννενετ, ννώετε ώε Εΐηουηί οΓ γεϊπΓεΙΙ ΐδ §γοεΙογ οη ίΐιε ίορ ο ί ώ ε Γαεαάε ϊΙιεπ
οη ίΐιε Ιοννετ τε§ΐοη (Εδ ΐδ ηοπτίΕΐΙγ ίΐιε εΕδε), ηιηοΓΓ ιηΕγ ηοί τεΕθ6 ώ ε §Γθΐιηά
Ιενεί. ΤΙιεΓεΓοΓε ίΐιε δητΓΕεε ΐδ ηοί ενεηΐγ εΙεΕηεά επ<1 ιιηδΐβΗίΙγ δΙΕίηδ εγο Γοπηεά
\ν1ιεΓε ίΐιο γεϊπ ηιηοΓΓ δίορδ (Βεϊ)ετ 1980, ρρ. 21-24, ΗΕ\νεδ 1986, ρ.10).
Αη ΑηΕΐγίΐοΕί Εη§ΐηε Το ΤΙιε ΡΓεάΐείΐνε Μοάεΐ
Α δηΐΐΕΐ»1ε ΟΕίευΙαΙΐοη ίεε6ηΐφτε ΐδ Γοψιποά ίο ΟΕΐεηίΕίε ώε ί1ο\ν οΓ ννΕίετ οη
εηε6 ρηπ οΓ ίΐιε ιηοάεΐΐεά δυτίΕοε. Ρίηίΐε Είειηεηΐ Μεώοάδ Ετε οώεη ιΐδεά 1γ
εη§ΐηεετδ Γογ δΐηιείιίΓΕί ΕΠΕίγδΐδ. ΤΙιε 6Εδΐδ οΓ ώεδε ηιεώοάδ ΐδ ώΕί ίΐιε 6οάγ ογ
δΐηιείιίΓε, ΐη οιιγ εΕδε ώε 6αί1άΐη§ ώεΕάε, ΐδ τερτεδεηίεά 6γ επ ΕδδεηιΙ)1γ οί
διώάΐνΐδΐοηδ ΟΕΐΙεάβηϊΐβ βΙβτηεηΐ5. ΤΙιε ώεΕάε ΐδ ώιΐδ άΐνϊάεά ΐηίο δίτίΕΐΙετ εγοε$,
εοηηεείεά εΙ εεΠΕίη ροΐηίδ, ΟΕΐΙεά ηοάεδ ογ ηοάηΐ ροΐηίδ. ΙηδίεΕά οΓ δο1νΐη§ ώε
ρπΛΙειη Γογ ώε εηΐΪΓε 6οάγ οΓ ΐΐιε ώεΕάε, ΐί ΐδ δοΐνεεί Γογ εηε6 εοηδΐΐίηεηί (ϋεδαΐ
εί.Εΐ. 1972, ρ.3, ΡΐεΙίΕτά 1986, ρ.50) \ν1ιεΓε ώ ε εοιηρίεχΐΐγ οΓ ώ ε ρπΛΙειη ί$
πηιοΐι δηίΕΐΙεΓ Εηά ώηδ εΕδΐεΓ ίο τεδοίνε. ΑΓίεΓ 0Εΐτγΐη§ οηί ΟΕίευίΕίΐοηδ ννΐώίη
εΕοΙι ίϊηΐίε είετηεηί, ώε ΐηΓοππΕίΐοη ΐδ)οίηεά ίοβεώετ ίο Γοιτη ώ ε §εηεΓΕΐ ρΐείιιτε
οΓ ώ ε ΓΕΟΕάε. Οοΐη§ ίτοπι ρΕΠ ίο \ν!ιο1ε δΗοηΙά ηΐΕΐεε ΐί ροδδΐ61ε ίο ρτεώεί ώε
ννεΕώεηη§ ρΕΐΐεπίδ οη ώε ννΐιοίε ΓΕΟΕάε πιοτε ΕοειίΓΕίεΙγ.
Οιοΐεε οΓ ίϊηΐίε εΐεηιεηΐδ’ άΐτηεηδΐοηδ Εηά δΙίΕρεδ τεΐΕίε ίο ώε δΐζε οΓ ΓηεΕάε, ώε
νΕτΐείγ οΓ πίΕίετίΕΐδ ιΐδεά Εηά §εοπιεΐιγ οΓ ώ ε 6ηί1ώη§. ΤΙιε τεΐΕίΐοηδΙιίρδ
6εί\νεεη ηεΐ§1ι6οηηη§ ίϊηΐίε εΐεηιεηΐδ ηΐΕγ Είδο 6ε άείεπηΐηε<1 ΕοεοΓ(1ΐη§ ίο ώε
ηΐΕΐεπΕίδ Εηά ώ ε ^εοπιείτγ οΓ εΕε6 ίϊηΐίε εΐεηιεηΐ. ΤΙιε ρτορεΠΐεδ οί ώε
πίΕΐεηΕΐδ, ΐ.ε. Ε^δοτρίΐοη οΕρΕεΐίγ Εηά Ιεχΐατε, ΐηίΐηεηεε ώ ε τεΐΕΐΐοηδΙηρ 6εί\νεεη
ηεΐ§66οιηϊη§ ίϊηΐίε είειηεηίδ.
Οηεε ε 6αΐ1(1ΐη§ ΐδ πκχίεΐΐεά Εηά ώ ε τηοάεΐ ώνΐάεά ΐηίο ίϊηΐίε εΐεηιεηίδ, 3
ΟΕίαιίΕΐΐοη ρτοεεώιτε οεπ 6ε ΐηδΐΐ§Εΐεά, 6ε§ΐηηΐη§ ννΐώ ώε ώεοΓείΐοΕί εχροδητε
οΓ ώ ε 6ηΐ1<ϋη§ ίο ώε εηνΐΓοητηεηί. Τ6ε ηιοδί ΐτηροΠΕΠί είετηεηΐδ ΐηί1ηεηεΐη§ ώε
\νεΕώεπη§ οΓ ε δητΤΕοε Ετε γεϊπ, \νΐηά Εηά ροΐΐηίΐοη. Ροΐΐυίΐοη \νΐ11 6ε §ΐνεη 3
ΓΕίε \νΐώ τεΓετεπεε ίο ε δΟΕίε, ε.§. 0-10, \ν6ετε 0 τεΓετδ ίο ε ηοη-ροΐΐηίεά Ετε3
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\νΜε 10 γοΓογχ Ιο α νειγ ροΐΐαίεύ ΕΓεα. Πιε βιτιοιιηΐ ο ί ηϊη ίη11ΐη§ οη Λε ατεα ίη
α εειΐαίη ρεπού οί Ιίιηε πιιΐδΐ 1>ε Ιαιοννη (ΜεΙ. οίϊϊεε, πμι ογ ϊηε1ιε8) ίη οπΙεΓ Ιο
ο&ίειιίαίε Λε απκηιηΐ ο ί τηίη Μ ΐη§ οη Λε Βιιί1Λη§. Πιεη Λε ΛδίιΛηΐίοη οί Λε
νν&ΙεΓ οη Λε βιιίΙΛη^'δ δΐιιΛεε ΐδ άείειτηίηεύ ηηύ Λε ητηουηΐ ο ί νν&ΙεΓ αβδοΛεύ
βγ Λε δΐΐΓ&εε ηιαίεπαΐ εαΙευίΛεύ. \\Λεη Λεδε ί\νο ϊβ.8^8 &Γε εχεεηΐεύ, ίΐ \νί11 βε
ροδδΛΙε Ιο εαΐεαίαίε Λε ωηοιιηΐ οί τ&ίη ηιη-οίί οη Λε 1>ηϊ1Λη§ δίπΛεε.
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Α ηυπΛεΓ ο ί δίαηάΕΓά ννεηΛεΓ γεΕΓδ ίδ Ερρίίεά ίο Λ ε &ηί1άίη§ ίη οΓάεΓ Ιο
οβδεινε Λ ε άίίίεΓεηΙ ρΕΐΐεπίδ Εηά ρΕδδΕβεδ ροδδΛΙγ ίοΐΐοννεά βν Λ ε ν/ΕΐεΓ. Πιε
Ι οΙ ε Ι Ετηουηί ο ί ννΕΐεΓ ηιηηίη§ ονεΓ οεοΗ ίϊηίίε είειηεηΐ ο ί Λ ε Ιηιί1άίη§ ίδ
ΟΕίευίΕίεά Εδ \νε11 Εδ Λ ε Ι οΙ ε Ι Εΐηοιιηΐ ο ί ννΕΐεΓ εβδοΛεά εϊ εαοΗ ο ί Λ ε βιιίΐάίηβ'δ
εΐεηιεηίδ. Α τείεΓεηεε Ιο δθί1ίη§ άηΐΕ ννίΐΐ ϊ>ε ίϊηΗΐΙγ ΓΠΕάε δο Λ εΙ δθϊΗη§ ίηάίεεδ
ηΐΕγ &ε ρΓοάαεεά (ΡίβΐίΓε 2 : Ο οπογεΙ ί 1ο\ν ο1ιε «).
ϋενείοριηεηΐ Ο ί Τ 1ιε ΡΓεάίεΐίνε \νεΗ Λ επ η § Μοάεΐ
"Πιε Είιη ο ί Λίδ ραη ο ί Λ ε πιοάεΐ ϊδ Ιο εΕίειιίΕΐε Λ ε ΕίτιουηΙ ο ί γεϊπ ηιηοίί ννΐιίεΐι
ίδ ΟΓεΕίεά οη Λ ε ΐ>υί1άίη§ ίΕΟΕάε Εΐ ενεΓγ Ιενεί Εηά ενεηΛΕΐΙγ το (ϊηά οιιί Ηο\ν
ίΕΓ άοννη Λ ε ΒΛΙάίηβ ίηεηάε Λίδ ηιηοίί §οεδ Εηά ε Ι ννΐιίεΐι ροίηΐ ίΐ δίορδ.
Πιε ίηίΐΪΕΐ δίΕβεδ ο ί Λ ε άενείορηιεηΐ ο ί Λ ε ιποάεΐ ίηνοίνε ίοιίΓ άίδΐίηεΐίνε
δΐΕ§εδ:
Α. (Μευίηΐίοη ο ί Λ ε ΐοΐαΐ ΕΐηουηΙ οί άπνίη§ γεϊπ Ρ„0Ιί] ίπιρίη§ίη§ οη Λε

νεΓίίεηΙ δυΓίηεεδ
Π ιε Ετηοηηίδ ο ί γεϊπ ρΓεείρίΐΕΐίοη εγο υδίχΗΐΙγ ΓηεΕδίίΓεά Λ γοιι§ 1ι ννΕΐεΓ άεροδίΐίοη
οη ΙιοηζοηΐΕΐ δΐΐΓίΕεεδ. ΡΕεγ ( 1 9 7 7 ) ίΪΓδΐ εδίΕΪΛδΙιεά ε ΓείΕΐίοηδΙιίρ βεΐννεεη Λε
ΓΕΐε ο ί ννΕΐεΓ άεροδίΐίοη οη νεηίεΕί \νΕΐ1δ Εηά ννΕΐεΓ άεροδίΐίοη οη ΗοηζοηΐΕΐ
δίπΐΕοεδ ννΐιίεΐι τείεΓδ ίο ςιίΕηΐίίϊεά ΕτηοιιηΙδ

ι*ν = | ν » Γ

(ΐ)

ννΙιεΓε Κ ίδ Λ ε

κ α ΐβ ο ί ΓΕίηίαΙΙ εχρΓεδδεά ίη πιτηΛ, V ίδ ννίηά δρεεά εχρΓεδδεά ίη
πι/δεε Εηά ν, Η δΐΕηά ίοΓ νεηίεΕί Εηά ΙιοηζοηΐΕΐ δΐΐΓίΕεεδ Γεδρεείίνεΐγ.

ΤΙιε ίοπηιιΐΕ ννΐιίεΐι ίδ ιΐδεά ίη Λίδ δίΕ§ε οί Λε ηιοάεΐ άειίνεδ ίτοιη ε δίιιάγ εΕΐτίεά
ουΐ βγ ΖΛι εί.Εΐ ( 1995 ) ίοΓ Λε ΕΐεΕ ο ί ΜοηΛεΕί, ΟηηηάΕ, ννΙιεΓε ςιίΕηΐίίίοΕίίοη
οί άτίνίη§ γεϊπ εχροδίίΓε οη νεηίεΕί δπΓίΕεεδ ννΕδ Εΐΐεηιριοά. ΤΗε άηΐΕ ιΐδεά
ίηεΐυάεά ΙιοαΠγ γεϊπ ρΓεείρίΐΕίίοη Εηά ΙιοιίΓΐγ ΓηεΕη ννίηά δρεεά Εηά ννΕδ οοΐ Ιοοίοά
ονεΓ Λε ρεηοά οί Λίηγ γεΕΓδ. ΤΙιε ιηεΛοά υδεά ννΕδ ΙίΕδεά οη Ρηεγ’δ εςιίΕΐίοη
( 1 ) Εηά οη Λε ηοίίοη Λ εϊ Λ ε ίπιρίη§ειηεηΙ οί άπνίηβ γεϊπ οη ε νεηίεΕί δίπΐΕοε ίδ
ηοί Είννηγδ Λοηι ε άίΓεεΐίοη ποππεΙ Ι ο ε ννΕΐΙ Ρυΐ ονεΓ επ ΕζίηιιιΛ δεείοΓ οί 180
άεοΐ'εεδ. δο Λε Ι οιε Ι Ετηοηηΐ ο ί άηνίη§ γεϊπ ίηιρίη§ίη§ οη ε νεηίεΕί δυιίΕεε ίδ:

ρν.0 ,ι= | Σ Γ - ^ Τ ^ 0080· 1*
(2)
”
'θ
ννΙιεΓε θ ίδ ννίηά άίΓεεΐίοη ο ί Εη§1ε θ ίο Λ ε ποππεΙ Ι ο Λ ε ννΕΠ, ν θ ίδ ννίηά δρεεά
οί Λίδ άίΓεεΐίοη (πι/δεε), Ρ^ ίδ ρΓεείρίΐΕΐίοη (πιτη) οη ΙιοπζοηΐΕΐ δΐΐΓίΕοε Εηά ίθίδ
ΙιοιίΓδ οί δίηιυΙίΕηεουδ γεϊπ ίΓοιη άίΓεεΐίοη θ.
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Οαία ηββάβά:

Αη§1ε οί Λα \νίη<1 & οηεηίΕίίοη ο ί \να11
\νΐη(1 δρεοά (ητ/δεα)
ΡτεείρίΐΕίίοη (πιπι)
ΙΧίΓΕίίοη οί Γ&ΐηίαΙΙ (ΙιοιίΓδ)

Β. ϋίδίπΐηιΐίοη οί Γ2Ϊη ονβΓ ΐΗε Βυίΐάίης ίαεαάε (Ββΐ]βΓ 1977) α.§. ΗεϊβΗΐ 20
ιπείεΐΐ
Πιε (1πνίη§ γεΛ ίιηρΛ§ίη§ οη ε ϊ>ιιί1<ϋη§’5 ίΕΟΕάε ίδ ηοΐ ενεηΐγ ΛδΐηΙ>ιιΙο<1 ονεε
Λε δΐΐΓίαεε. Πιε ΕτηοιιηΙ ο ί γεΛ 1ιίίΐίη§ ε&εΐι ραπ οί Λε Λιί1Λη§’δ δΐΐΓίΕεε νΕίιεδ
αεεοπϋη§ ίο ίΕοΐοεδ δυείι Εδ εϊγ ουιτεηΐδ, δΐπτοιιηάίη§ εηνΪΓοητηεηί Εηά
άίπιεηδίοηδ οί Λε ΙηιίΙΛη^. Ρογ Λε ριιιροδε οί Λε πηοείεΐ αη Εδδυτηρΐίοη ίδ ηιαάε
ώΕΐ οηΐγ Λε Λπιεηδίοηδ ο ί Λε &ιπ1Λη§ ίηίΐυεηεε ΓαίηΛΙΙ ΛδΙηΙηιΙίοη βεοΕίίδε Λε
οώεΓ ίΕΟΙΟΓδ \νοιι1(1 πίΕΐτε Λε ρπΛΙεπι νεεγ Λίίϊειιΐί ίο δοΐνε ει Λίδ ίηίίίΕΐ,
εχρεπιηεηΐΕΐ δΐα§ε.
ΚΕίηίαΙΙ άίδίηβιιίίοη οεπ βε ΓηεΗδαΓεά ίη Λεεα άίίίεΐ'οηι ννΕγδ:
1. ΕητρίηοΕί πιεΛοάδ ί.ε. γεΛ £Εΐι§εδ Εηά ννίηά-ΓυηηεΙ εχρεηπιοηΐΕίίοη

2. Α οοηφαίεΓ δίητιαίΕΐίοη (\ν!ιίαΙι ιιηίοΓίυηΕΐεΙγ άοεδ ηοί γεί εχίδΐ)
3. Α <ϋΕ§ΓΕτη εοπτρίΐεά βγ ΟδεΕΓ Βοραε (1977,1980) \ν1τοΓε Λε ρεεεεηίΕ§ε οί
άηνίη§ γείη ει άίίίοΓοηι 1ιεί§1ιΐδ ο ί Λε βαί1Λη§ ίδ δει ίοε \νεΕΐε Εηά ίηίαηδίνε
ΓΕίη (ίϊ§υΓ0 3). δο ίί Λε Είτιοιιηΐ οί\νΕΐαι· ίΓηρίη§ίη§ οη ε βαί1άίη§ 20 Γη Λ§1ι ίδ
Ρ«οιηι, εΕίαυίΕίεά ίΓΟίτι (2). Λεη ει Ιενεί 9 ίί \νί11 βα 85% οί Ρν10Ιί1ι. ΤΤιίδ Λ ε§γειτι
δεεηΐδ ίο βε ΕρρεορπΕία ίο ιίδε Ρογ Λα πηοείεΐ βοαΕίΐδα ΕΐΛοα§1ι ίί ίδ ςυίιε
ΕρρΓοχίηίΕΐα, ίι Εΐίοχνδ ε Λ οογοποεΙ ΕρρίΌΕεΗ ιο Λε ρΐΌβΙειη ννΚίοΙι πιεΛοά
(1) άοεδ ηοί.
ΐηίεπδΐνε γ ε ϊπ
100%
85%
Ο
χρ

ΙβνβΙχ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

50%
35%
15%
10%
5%
0%
0%
% οί Οπνίη§ ΓΕίη

ΙβνβΙχ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

λ ν εο ΐί Γ α ΐη

100%
75%
55%
40%
25%
15%
10%
5%
0%
0%
% οί ϋπνίη§

γεΛ

Ρί§υΓ0 3: ΚΕίηΡηΙΙ ΟίδίπΟυίίοη οη Λ ε άυίΐάίη» ίΕΟΕάα

ΰαΐα ηββάβά:

Ρν1Μ3ι (1)
Ηεί§Λ ο ί Λ ε ϊ>υί1Λη§
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Αοοοπϋηβ ίο ΜατοΗ (1977) 2η<1 Οιοί (1995), ιΗογο ίδ 2 άίίίοππβ νεηίθ2ΐ
άίδίηίπιΐίοη ο ί ι^ίηΜΙ ονβΓ Λε Βυί1<ϋη§ κιΐΓίαεε \ν1ιϊεΗ, οοπιϊιίηεά ννίΐΐι Βεί]6Γ’δ
2ρρΐΌ2θΙι (ΡϊβΐίΓε 3),εαη τεκιιΐΐ ΐη ίΐιε ίο11ο\νίη§ ΓΕίηίαΙΙ άίδίηΡαίίοη (Ρί§ιΐΓε 4)
ννεπΚ Γαϊη

ίηίεηδϊνε Γ3 Ϊη
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Α

Β

ϋ

100%
85%
70%
50%
35%
15%
10%
5%
0
0

90%
75%
60%
40%
25%
10%
5%
0
0
0

100%
85%
70%
50%
35%
15%
10%
5%
0
0

% ο /ά ή ν ϊη § Γαίη

Α
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Β

100% 90%
75%
65%
55%
45%
40%
30%
25%
15%
10%
15%
10%
5%
5%
0
0
0
0
0
% ο / ά η νίη §

100%
75%
55%
40%
25%
15%
10%
5%
0
0
η ιϊη

Ρϊ§ιΐΓε 4: Κ.2ίηί2ΐ1 Οίδίηβιιΐίοη (Βεί)ετ 1977, ρ.71, ΜαΓδΗ 1977, ΟΗοί 1995, ρ.6)
Ο. Οβίευίαίε ννϋίετ ηβδοεΡεά αί ίΚε ίορ οί (Ιιε &υίΙ(1 ϊη£ ιιηίϊΐ ίΚε ίίιηε οί
83ΐιΐΓ3 ΐΐοη I, ίοΓ οηε ΓαΐηίαΙΙ
ΑζζιιηιρΙΐοηχ:

1. ΡοΓοιίδ 6ιιί1<ϋη§ ηΐ2ΐεπ 2ΐ \νίΐΗ ηηίίοιτη λνείεΓ εοηίεηί
2. €οηδΐ2ηί Γ2ίε ο ί Γ2ίηί2ΐ1
Αοεοπϋη§ ίο Η&11 αηά Κ2ΐίτηεηδ (1984) Λε ίίιηε ί5ίοΓ 2 ροΓθΐΐ8 6ιπ1άίη§ ηιοΐεηίΐ
ίο τεαείι 8ΐΐΓίαεε^2ίιΐΓαΙϊοη ίδ:

Μνΐοϋιΐ

ννΙιεΓε § ίδ 2 εοηδΐ2ηί (0.5-0.75), Ρν»0ι»ιί5 Λ ε ΐοίαΐ αιηοαπί ο ί Γ2ίη\ν2ίεΓ ίπιρίη§ίη§
οη ΐΗε νειίϊεοί βηΓίαεε ( 02ΐεηΐ2ίε (1 Ρ)γ εςυαίίοη 2), 2ηά 8 Ϊ8 ίΡιε δοφίίνίΐγ ο ί Λε
ΓΠ2ίεη 2ΐ. δοΓρίϊνίΐγ δ ίδ 2 ςω ηίίίγ 2δδοεί2ίε (1 ννίίΐι 02ρί1ΐ2τγ είίεεΐδ ϊη 2 πωίεώΐ
2η(1 ίδ ίΐιε ί2εί0Γ Ιΐΐ2ΐ ΐηίΐυεηεεδ 1ιοπζοηί2ΐ 2Ρδθφίίοη ο ί \ν2ίεε ίη 2 6ιιί1(ϋη§
πΐ2ίεη2ΐ. Ιί ίδ 2 ιΐδείαΐ ρ2Γ2ΓηεΙεΓ ίοΓ 4είιηίη§ Λ ε Λεε \ν2ίεΓ δηεΐίοη ο ί 2 ΐ>ιη1<ϋη§
ηΐ2ΐεη2ΐ 2ηά ίΐ νν2δ ίΪΓδΐ ίηίΓοάυοεά 2δ 2 ΐεπη ίη Ηγύτοΐο^γ 2ηά δοίΐ ρΗγδίεδ.
(ΟητητηεΓδοη εΐ.2ΐ 1980, ρρ. 102,106, Η2ΙΙ 2η(1 Υ 211 1987, ρ.81).
Ιί εςιΐ 2ίίοη (3) ίδ 2ρρ1ίεά 2ί Ιενεί 10 ο ί Λ ε &ιιί1<ϋη£ ί202(1ε ο ί ίϊ^υτε 4 Λε
ίο!1ο\νίη§ εςα 2ίίοηδ 02ΐειιΐ2ΐε Λ ε ίίπιε ίο Γε2ε1ι δ2ΛΓ2ΐίοη ίοε Ιενεί 10
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δ2
<.ιο= 8 -^ —

(4)

*νΙοΙ*1
Πιο \νείετ εβδοΛεά βγ Λ ε ΐ>Λ1<ϋη§ ηιείετίεΐ υηίίΐ Λ ε ίΐιηε ο ί δείιηεΐίοη ΐδ (Βεί]'ετ
1977, ρ.73, Ηεΐΐ εΐ.αΐ, 1984, ρ.108): :
0

ΰαία ηββάβά:

=8 ^

(5)

Ρνκ,οιΐ (εείευίείοά ϊη ( 1))
δοτρΐϊνίίγ (δ) ο ί πιείεηεΐδ

ϋ. Οείειιίείε Γ»ϊη π ιη ο ίϊ
Οηεε Λε Λ ηε ο ί δείιιτείϊοη ίοΓ Ιενεί 10 ίδ εείειιίεΐεά ίΐ ίδ ροδδΛΙε ίο οείειιίείε
ώε τείη ηιηοίί (ΚΟιο)ετεείε(Ι ίτοιη Λϊδ Ιενεί (Ηεΐΐ & Κείϊτηοτίδ 1982, ρ. 110). δο:
ΚΟιο = Ρνίοΐοΐ - Οιο

ΰαία ηββάβά:

(6)

Ρ ^ ι (1)
Ο,ο ετηουηΐ ο ί ννείετ εβδοτβεά εί Ιενεί 10 (5)

Ροπηιιίεε (3), (5), (6) εΐ'ε ερρίίεά ίοΓ εΐΐ Λε βυίΙΛηο ίεεεάε ιιηΐίΐ Λ ε §γοιιπ(1
Ιενεί 18 τεεείιεά 80 Λεί Λε επιοιιηί ο ί τείη ηιηοίί ίδ εείειιίεΐεά εηά Λιΐδ Λε ροϊηΐ
ννΐιετε 8θί1ίη§ ρείΐετηδ ετε ετεείεά ίδ ίάεηΐίίίεά. \\Λ εΐ ννϊΐΐ νετγ ίοΓ εεείι Ιενεί ίδ
Λε επιοιιηί ο ί τείη ννείετ ίτηρίη§ίη§ οη Λε κιιτίεεε ννΐηεΐι νετίεδ εεεοπϋη§ ίο
Ηεί§1ιί εη<1 \\'ϊάΐίι οί ίΐιε βιπ1<ϋη§. ΤΙιε ετηουηΐ ο ί ηιηοίί ίτοιη Ιΐιε Ιενεί εβονε Ϊ8
είδο εάάεοί Ιο Λε ετηουηΐ οί \νείετ ίτηρίη§ίη§ οη Λε δατίεεε. Ροτ εχετηρίε ίοτ
(ίηίεηδίνε τείη):
Ρν9 = 85% Ρνίοΐϊΐ + ΚΟιο
Ρν8= 70% ΡΜοΙϋΙ + ΚΟ 9
Ρν?= 50% Ργίοΐϋΐ + ΚΟ*

ΥαΠίΙαΙίοη Ο ίΤΙιε Μοίΐεΐ
ΤΊιετε ετε Ιννο \νεγδ 6γ ννΐιίεΐι Λε τηοάεΐ εεη ϊ>ε νεΙΜείεΛ Οηε Ϊ8 βγ εοτηρετίη§
Λε Γ08ΐι1ΐ8 ννίίΐ Λοδε εοτηίη§ ίτοτη εηοΐΐιετ δίτηϊΐετ τηοάεΐ, εηά Λε οίΐιετ ννεγ Ϊ8
Ιιγ ετηρίπεείΐγ εοιηρεηη§ Λε τεδυΐίδ ο ί Λε τηοάεΐ ννϊΐΐι τεεί εχετηρίεδ. δϊηεε
Λετε 18 ηο οΛετ Λτηίΐετ εχίδίίη§ τηοίΐεΐ, εηιρίηεεί τηεΛοάδ ιηυδί Ιοε εάορίεά ίο
νείίάείε ίί. ΤΙιε τηοιίεΐ Ϊ8 ερρίίεά ίο ε ηυτηβετ οί εχίδίίη§ βυί1Λη§δ, εηά ίΐιε
τεδίιΐίδ ετε οοηφετεά ίο Λε ρτεδεηί \νεεΛετίη§ ρείΐειτίδ οί Λε Ρυίΐάίηοχ ϊη οπίετ
ίο (Ιείεπηίηε Λε άε^τεε ο ί εεευτεεγ οί Λε ρτοροδεά πκκίεΐ.
Τΐε εχρεητηεηΐεΐ τηοάεΐ άεδετΛεά Λ Λΐδ ρερετ εουΐά Ρε υδεά εδ Λ ε Ρεδίδ ίοτ
άενείοριηεηΐ ο ί ε ηιοτε δορίιίδίίεείείΐ εοτηρυΐετ ρτο§τετη ίοτ Λ ε ρτεΛεΐϊοη ο ί
\νεεΛετίη§ είίεείδ οη ΡυίΙΛη^δ. Τΐιίδ ρτο^τετη, ιΐδείΐ ίη εοηι'ιιηείίοη ννίΛ εη
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εχίδίίη§ ΟοΓηρυΐεΓ Αΐάε<1 Οεδί§η ρΓΟβΓΕίη, ννίΐΐ εποΜε Λε ορίίτηϊδΕΐίοη οί
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