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ΒΑΚΙ
Τ. Οβναΐΐίηί, δ. Μ3883, Τ. ΤΓβνεΓδί
0οηδί§1ίο Ναζίοηαίε <1ε11ε ΚίεεΓοίιε - ΟεηίΓΟ <ϋ δίικίίο δυΐΐε Οααβε <1ί
ΟερεππιεηΙο ε δΐιί ΜεΙοάί <1ί ΟοηδεΓναζίοηε ϋεΐΐε ΟρεΓε ά'ΑιΙε .

Α6δΐΓ3εΙ

ϋεΙεποΓ3ΐίοη 18 3η(1 ίιτενεΓδίβΙε ΐΓ3ηδίοιτη3ΐίοη ΐΡΐ3ί τεδυΐΐδ ίτοηι ίΗε ίηΙείΉοίίοη
Ηείννεεη εηνίΓοηηιεηΙ 3ηά 3Γΐεί3θΙ, οίίεη ίαείΙίΐΗίείΙ Ηγ ίΗε ρΓεδεηεε οί ίΗε
ρο11ιιΐ3ηΙδ 3η(1 ΐΗεπη3ΐ δίΓΰδδεδ οΗαΓΗίεπδίίο οί ιιγΒ3π 3Γε3δ. ΑΙ Ιίηιεδ, ίΗοιι§Η ίΐ
ίδ ηοΐ ροδδί&ΐε Ιο 3ΐΙεΓ ΙΗε ηοη-ιιηίίοπηίΐγ οί ινοιΉδ οί 3ΐ1, οηε 03η τειίυοε
(1εΓεποΓ3ΐίοη Ηγ πιοΠίίγίηβ (Ηε ίηίεηδίΐγ οί εηνίπιηηιεηΐβΐ 8ΐΓε88ε8, ννίηιΐ,
ίΗειτηβΙ 3Π(1 ΗγβΐΌπιεΙπε, Ηγ ιηε3ηδ οί 3ΓεΗί(εεΙυΓ3ΐ ογ ρΐ3ηΙ ί>3ΐτϊεΓ8. διιεΗ
8εΓεεηϊη§ 30ίίοηδ ιτιιΐδΐ Ηε Ρ»οίΗ ηοη-ίην3δίνε 3ΐκ1 Γεηιον3β1ε, δϊηεε ΙΗε
ιηοΓρο1θ£ίθ3ΐ ενοΐυίίοη οί υιίοη εεηίΓεδ ηΐ3γ τεδίιΐί ίη ε1ΐ3η§εδ ίη ίΗε ρΓεν3Ϊ1ίη§
(ϋίεείίοηδ οί ίΗε πΐ38δεδ οί 3ΐΓ είι·ευΐ3ίίη§ ννϊΐΗϊη ίΗε 3τε3 Ιο ρΓοίεεΙ, 38 ννεΐΐ 38
ε1ΐ3η§εδ ϊη 8ΐΐΓί3οε οοη<1εηδ3ΐίοη ρΗεηοιτιεηβ ονεΓ ίΗε εχροδεά 3τε38. Το
ίηίείνεηε ίη ίΗε \ν3γ ίη<1ίθ3ΐε(1, ίί ίδ ηεεεδδ3τγ Ιο Η3νε 3 <1εί3ί1ε<11αιο\ν1ε<1§ε οί
ΙΗε 1οο3ΐ εηνίΓοητηεηΐ3ΐ ρ3Γ3τηεΙεΓδ: 3ιγ ΙεπιρεΓβΙιίΓε, ΚΉ, Γ3Ϊηία11, 3η(1 \νίη<3
8ρεεά 3η(1 (ϋίεοΐίοη. Βητϊ ίδ οηε οί ίΗε Ηίδίοπε Ιίβΐίβη είΐίεβ ίη \νΗίεΗ
άεΙείίοΓβΙίοη ρΗεηοπιεηη 3τε ΙίηΙίεεΙ Ιο ΗοίΗ ηιητίηε 3είθ8θ1 3η(1 αίί)3η ροΐΐηΐίοη.
Αη εηνΐΓοηηιεηΐ3ΐ δίικίγ Η38 Ηεεη 03ΐτίε£ΐ ουί ίη ίΗίδ είίγ ινΗίεΗ 3Π3ΐγ8ε8 δοπιε
οί ίΗε ηιοδί τεεεηΐ (1η13 3ν3ΐΐ3Η1ε (δοιίΓοε ΙΤΑν), &οηι ννΗίοΗ ίΗείε επιείτε
δοηιε ίη(1ίο3ΐθΓδ οη ίΗε 3ίοΓεδ3ΐ(1 επνίΐΌηιηεηΐ3ΐ ρ3Γ3ΓηείεΓδ ίη (ΙείίεΓεηί 8ε3δοηδ
οί ίΗε γε3Γ. Ενεη ννΗεη ηιεβδυτεδ 3Γε ηοί ροδδίΗΙε, πΐ3ίηΙεη3ηεε 3η<1 ΓεδΙθΓ3ΐίοη
\νοΓΐ( δίιουΐά Ηε 03ΐτίε(1 ουί ίη 3 ν/3γ ίΗαί ΙαΗεδ βεεουηί οί ΙΗε (ΙίίίεΓεηΙ
ίηίεηδίΐίεδ 3η<1 (ΙίτεοΙίοηδ οί εηνΪΓοητηεηΐ3ΐ δίΓεδδεδ.
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ϋεΙεποΓΗΐΐοη
υηίίΐ ηο\ν, <1εΐοποΓ3ΐίοη 535 §εηεΓ3ΐ1γ 5εεη ιιηάεΓδΙοοά 35 1θ55 ο ί πΐ3ΐεΓΪ3ΐ. Ιη Γε3ΐΐίγ, οηε οίΐεη ίΐηάδ ίοπηδ ο ί άεΙεπθΓ3ΐΐοη \ν55ουΙ 3ηγ 1θ55 ο ί πΐ3ΐεπ3ΐ 3ηά ϊη 5οηιε
03505 ενεη 3η ηάάΐίΐοη (ίθΓ εχηιηρίε 5Ϊ3θ5 οηΐδΐ ίοπη3ΐϊοη). Τ5ΐδ ϊτηρίίεβ 3 ρητίΐηΐ
Γενϊδϊοη ο ί 15ε οοηοερί ο ί άεΙεποΓ3ΐίοη. Α πιογο 3άεςιΐ3ΐε άείΐηΐΐΐοη πιΐ§5ΐ 5ε "1ο55
ο ί ΐηίοπη3ΐΐοη" ϊη 15ε 5εη5ε Ι5ηί \ν5αΙ Ϊ5 1θ5ΐ ΐη 15ε 035ε ο ί 3 \νοΓΐο ο ί 3τί Ϊ5 Ιηιΐγ 15ε
οηξΐηαΐ ϊηίοπη3ΐΐοη, \ν5ε(5εΓ ΐΐ 5ε 3η ΐπΐ3§ε, ηη ΐη5οπρ1ΐοη ογ 3η 3Γθ55εοίιΐΓ3ΐ εΐεπιεηί. II 15 οεΓίηίη Ιΐΐ3( όε(εποΓ3ΐίοη Ϊ5 3η ΐττενεΓ5Ϊ51ε ΙΤ3η5ίοπη3ΐΐοη 1531 άεήνεδ
ίΓοηι 15ε ΐηΙεΓ3οίϊοη 5εΙ\νεεη εηνϊτοηηιεηΐ 3ηά 3ΐ1εί3θΙ αηά ηΐ3ηϊίε5ΐ5 ΐΐδείί ίοΐΐοννΐη§ εχο53η§εδ ο ί εηεη»γ βηιΐ πΐ355. Ιη δ5κΐγ ο ί 15ε οηιΐδεδ ο ί άεΙεποΓ3ΐΐοη, 3ηά ε$ρεοΐηΐΐγ ΐη τεδεητοΗ οη ηιεώοάδ ο ί οοηδεπαΐΐοη 3ηά ρΓΟΙεοΙΐοη, ϊΐ Ϊ5 ήηροΓίηηΙ Ιο ΐάεηΙίίγ 3θουΓ3ίε1γ \ν53ΐ ρ5εηοπιεη3 3τε ρπηοΐρηΐΐγ Γε5ροηδΐ51ε ίθΓ 15ε άεΙεποΓ3ΐίοη 3η(1
ώ εϊτ δουΓοε, 50 35 Ιο Γεάυοε ώ εΐτ είίεοΐδ ογ ΐη 3ηγ 035ε οοηΐτοί Ι5εΐτ πιοάε ο ί 30ϋΐοη.
ΟεΙεποΓ3ΐΐοη ΐδ ηοπηηΐΐγ ηοΐ άιιε Ιο 3 5ΐη§1ε οηιίδε, 5υΐ ΐδ 15ε τεδυΐΐ ο ί 15ε ΐηΙεΓηοΙΐοη ο ί 3 ηυιηβεΓ ο ί 3§εηί5 \ν5ΐο5 οοιη5ΐηέ Ιο άείΐηε ογ οπ§ΐη3ΐε ρΓοοεδδεδ ο ί (ΙΐδΐηΙε§Γ3ίΐοη ο ί 15ε πΐ3ΐεπ3ΐ. II §οεδ λνΐΛουΙ 53γΐη§ 1531 ΐη ηάάΐΐΐοη Ιο 5ηο\νΐη§ 15ε πΐ3ΐεΓΪ3Ϊ 1ΐΐ3ΐ οοηδίΐΐυΐεδ 15ε ννοΓ5, ϋΐ3ΐ ΐδ ΐΐ5 οοπφοδΐΐΐοη 3ηά ρ5γδΐθ3ΐ 3ηά ο5επιΐθ3ΐ ο53γ3θΙεΓΪ5ΐΐθ5, οηε ηιιΐδΐ ηηηίγδε 15ε 5αιτοαηάίη§ εηνΐτοηπιεηΐ 35 (5θΓθϋ§51γ 35 ροδ5Ϊ51ε,
δΐηοε ΐη άεοΐάΐη§ οη οοπτεοΐΐνε Ηΐε35υτε5, επιρΐΐ35Ϊ5 ιηιΐδΐ 5ε ρυΐ οη τεάιιοΐΐοη ο ί 15ε
ςηηδεδ ο ί άεΙεποΓ3ΐΐοη 3ηά ΐί ρο55Ϊ51ε Ι5ε5 ε1ΐιηΐη3ΐΐοη, Γ3ΐ5εΓ ΰΐ3η ΙτεηΐπιεηΙ ο ί
είίεοΐδ, 35 ΐδ ιΐ5ΐΐ3ΐ1γ 15ε 035ε ΐη τε5ΐθΓ3ΐΐοη \νο±.
II πιΐ§5ΐ 5ε ο5]εοίε(1 1531 ΓεάυοΙΐοη ο ί 15ε οηιΐδεδ ο ί άεΙεποΓ3ΐΐοη

ΐδ ηοΐ

3Ϊ\ν3γ5 3η ε35γ ρΓθοε55 Ιο ΐ3υηο5, 5υΙ 31 Ιΐιηεδ εχηοΐ 1αιο\νΙε<3§ε ο ί ώ ε ρΗεηοπιοηη
31 \νο± αηά 3 ίε\ν δΐπιρίε ηιε35ΐΐΓε5 Ιο Γοάυοε 15ε είίεοί ο ί 15ε 3§εηΙδ ο ί άεΙεποΓ3Ιΐοη, 311ε35ΐ 1οο3ΐ1γ, 5γ 3ρρΓορπ3ίε ί3Γ§ε1ε<1 ιηεηδίίΓεδ, 3τε δυίΓιοΐεηΙ.

Αζβηίδ οί άεΙεποΓαΙΐοη
Τ5ε ριΐηοΐρηΐ 3§εηί5 Γε5ροηδί51ε ίθΓ (1εΙεΓΪθΓ3ΐΐοη 3τε 5ε3ΐ Πο\νδ οπ§ΐηαΐίη§ ίτοπι
ά3Ϊ1γ ογοίεδ ο ί 5υΓί3οε ΙεπφεΓ3ΐυτε δίτεδδ, 3ηά πιοΐδϋυΓε Ποννδ 35δοοΪ3ΐε(1 \νΐΐ5
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δβδοφϋοη 3ΐκ1 εναροΓΗΙίοη, 35 \νε11 3$ ευιτιυΐΕΐΐνε ώεπηο-Ιιγ§ΓθπιεΙπο είίεείδ Ιΐΐ3ΐ
πΐ3γ ίηάυεε εοη<1εη53ΐΐοη 3η<1 ΐη $οιηε 035εδ ίεε ίοπηηΐΐοη.
ΑηοώεΓ ίηεΙΟΓ ϊη <1εΙεποΓ3ΐΐοη ί$ \νίη(1 ννΐιΐοΐι, ϊη 3(1<1ϊΙϊοη Ιο εχεΠίη§ 3 πιεοΙΐ3ηΐε3ΐ
βείίοη, εδρεείηΐΐγ οη δυιίηεε ρ3Γΐϊο1ε5 αίΓεαάγ ννεηΐςεηείΐ ϊη ώεΐτ εοΐιεδΐοη, §εηεΐ3(ε5
3η ίηοΓε35ε ϊη εν3ροΓ3ΐίοη 3η<1 ώεΓείοΓε εοοϋη§, ννΐιίεΐι ίη δοιηε 03585 πΐ3γ τεδυΐΐ ΐη
ώε ίοπηηΐΐοη οί 53ΐΙ ειγδώΐδ \νίώ 1οο$εηίη§ είίεείδ.
Το ώεχε 3η(1 οώεΓ ρ1ιεηοπιεη3 ώεΓε ΐδ 3(1(Ιεά ώε 3εεε1εΓ3(ίη§ είίεεί οί 3Ϊτ
ρο11υΐ3ηΐ5. Ιη δοιτιε 03$ε5 ώε$ε εηη 1ΐ3νε 3η εηοιτηουχ ΐηίΐυεηεε οη ώε εοηδεΓναΙίοη
5ΐ3ίυ5 οί 3Πεί3εΐ5 1)003058, ίη 5ρεοΐ3ΐ οοηεΐΐίΐοηδ οί ΠΓοίδΙυτε, ώεγ ηιηγ §ϊνε ιϊδε Ιο
30Ϊ05 ώ3ΐ ΐηΙεΓ30ΐ άΐτεείΐγ \νΐώ ώε πΐ3ΐεπ3ΐ. Ιη οώεΓ 03585 ώε ηοίιΐδ οήβϊηηΐε οη ώε
5ΐιιί3οε ίο11ο\νίη§ δυιίηεε οοη(1εη53ΐίοη ρΗεηοπιεηη. Ηο\νενει· οηε πιυδί ηοΐ ίθΓ§εΐ
ώε εοηΐτώυΐΐοη, ενεη ώου§Ιι ϊΐ Ϊ5 3 ΙΐιηΐΙεά οηε, οί ο1ιειηΐθ3ΐ-ρΙιγ5ίθ3ΐ ρΐιεηοπιεηοη
ΐη άτγ οοη(1ΐ1ΐοη5 (ννΐώ 3 1ο\ν Κ..Η.)·
ϋηβνβηηβδδ οί άεΙεποΓηΙίοη
Ργοπι \νΙΐ3[ Η35 1)εεη 53ΐ(1 ΐΐ Ϊ5 εΐεητ ώηί (1εΙεήθΓ3ΐΐοη οί ιηοηυιηεηΐδ ΐδ ώε Γε$υ1ί οί
ΐηίεηεΐΐοη 6εΐ\νεεη ώίίεΓεηΙ 5(Γε55ε5 (\νΐηά, ώεπηηΐ, πιοΐδώΓε) 3ηά ΐδ ί3θΐ1ΐ(3ΐε(1 βγ
ώε ρΐΐδεηοε οί ρο11υί3ηΐ5. ΊΤιεχε 5(Γε55ε5, Ηο\νενει\ άο ηοΐ 301 Ιιοπιο§εηεοιΐ5ΐγ 3η(1
ΙΙιεΓείοΓε οΓεηΙε 3 Ιγρε οί (1ΐίίεΓεηΙΪ3ΐ (ΙεΙεποΓ3[ΐοη ώ3ΐ ν3ΐίε5 ονεΓ Ιΐιηε 3η<1 ίΓοπι
ροίηΐ Ιο ροΐηΐ. Ιη οώεΓ \νοΓ(ΐ5, \νε πηΐδΐ 355ΐιηιε ώ3ΐ ώε νείοεΐΐγ οί (1εΙεήθΓ3ΐΐοη Ϊ5 3
ίαηοΐΐοη οί 5ρ3οε 3η<1 οί Ιΐηιε. Ιη ίηε! δοιηε ιηηηΐίεδίηΐΐοηδ οί (1εΙεποΓ3ΐΐοη οοουΓ
οηΐγ ΐη οεΠηίη 5ε35οη5 ογ 31 δρεοΐΩο ροΐηΐδ οί ώε \νοΓΐ(.
ΤΙιε είίεεί οί ροΐΐυΐΐοη, Ιΐΐοε Ιΐιαί οί ώε οώεΓ ίηεΐοΓδ εοη5Ϊ(1εΓε(1, ΐδ ηοΐ υηΐίοπη ονεΓ ώε \νΗο1ε \νοΓΐ(. Ρογ εχαηιρίε, ώε ρητίΐευίηίεδ \νΐ11 5εώε ΐη οεΛηΐη ζοηεδ
3θοοΓ(1ΐη§ Ιο ώε ρΓεν3Ϊ1ΐη§ ννΐηοΐδ 3η(1 ώε εοηίοπηηΐΐοη οί ώε ννοΛ, ΐη ζοηεδ ηοΐ
5υΙ>ϊεοΙ Ιο \ν35ώη§ Ρ>γ Γ3ΐη. Ιη 3Μΐΐοη, ώε 3ςουπιυ1α(ΐοη οί ρητίΐευίηίεδ Ϊ5 ΐη δοιηε
ινβγ ί3θΐΙΐΐ3ΐε(1 ΐη ζοηεδ ννΙιεΓε ώε ΙεηιρεΓ3ώΓε Ϊ5 ΙοννεΓ, εΐώεΓ βεεηυδε εοη(1εη53ΐΐοη
οοοιιγ5 ιηοΓε Γεηώΐγ ώεΓε, ογ Ι)εο3υ5ε Ιΐιε ρητΐίεΐεδ εχοΗηη^ε ιηοΓε εηεφγ οη ΐπιρηοί
3η(1 ηο 1οη§εΓ Ιιηνε εηου§1ι Ιο άεώοΗ ώεπίδείνεδ ίΓοπι ώε διηώιοε. ΕχοΙΐ3η§ε5 οί
εηεφγ αηά Π1355, 3η(1 ΐη ρ3Πΐουΐ3Γ οί ΗεηΙ 3Π(1 ιηοΐδώΓε, βεηνεεη ώε εηνΐτοηιηεηΐ
3ηά ώε ηΠείηε! οηη Ιηΐτε ρΐηοε ΐη βοώ (ΙΐΓεοΙΐοηδ 3ηά οηη Ι)ε ιηοΓε ΐηίεηχε 3ί 5οηιε
ροΐηΐδ ώηη 31 οώεΓ5. Οηε ηεείΐ οηΐγ ώΐηΐι οί οοηάεηδηΐΐοη ρΐιεηοπιεηα, ννΐιΐοΐι
3ρρεητ 31 εεΛ3Ϊη ρεποίΐδ οί ώε γεατ 3η(1 5οηιε ροΐηώ οί ώε ητίείαεί. ΤΙιε πιεοΐιηηΐ0315ΐτε55ε5 εχεΠεά 1)γ ννΐηά 3η<1 ρα55Ϊη§ Ιτηίίΐε 3150 Ηηνε 3 ώΩείεηΙ ΐηίΐυεηοε ίΓοπι
ροΐηΐ Ιο ροΐηΐ, αεεθΓώη§ Ιο ώε Ιγρε οί 5ίτε55 ογ γώογο ρωρεΓίγ Ιο ώε ίΓεςυεηεγ \νΐώ
ινΐήεΐι ώεγ οοοιιγ, 35 \νε11 35 ώεΐτ ΐηίεηδΐΐγ. Τΐιεδε 5ΐτε55ε5 πΐ3ηΐίε5ΐ ώεΐτ είίεείδ οη
ιηΐηιιΐε είειηεηΐδ ηΐτεηάγ Ιοοδεηεά ογ οη 13γ§ογ εΐεπιεηΐδ ΐη ν/ΐιΐεΐι ώε 5ΐτε55ε5 πιαγ
ΐ)ε 3ΐηρΙΐΓιε(1 ΐί ώεγ εοΐηοώε ΐη ίΓεςυεηεγ \νΐώ ώε τεδοηηηεε ίΓεςυεηεγ οί ώε
οΐ)]εε(.
Ιί \νε εοηάυεί ηη ΐηΐΐΐηΐ αηαίγδΐδ οί άεΙεποΓ3ΐΐοη ρΐιεηοπιεηη ννε 5εε ώ3ΐ ώεΐτ
ε3ϋ5ε5 3τε ιηηηγ 3ηά ηοΐ υηΐίοπηίγ άΐδίτώυΐεά, 6υί ώηΐ ώεγ 03η ΐ)ε ρυ! ΐη ϋννο άΐδΙΐηεΙ ε3(ε§οπε5. Οη ώε οηε Ιιηηά ώεΓε 3τε ώε εηυδεδ εχ!επΐ3ΐ Ιο ώε 3Γΐεί3θΙ, ννώοΐι
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εαη πίΕηίίεχΙ ώεπιχείνεχ άίίίεΓεηΐΐγ Γγοπι ροίηΐ Ιο ροίηΐ ογ
ζοηε Ιο ζοηε, ώυχ εχεΓΐίη§ 3
ηοη-υηίίοπη Εοΐίοη (οηε ηεεά
οηΐγ ώίιώ οί ώε ζοηεχ ηεατ
ίιεΕί χοιηεεχ ίη νώίείι ώε ΗεαΙ
ίΐονν Ϊ5 §Γε3ϋεΓ Λαη ίη οΙΙιεΓ
ζοηεχ ινίιεΓε ώε ΙεπιρεΓΕίιίΓε ίχ
ΙοννεΓ). Οη ώε οώεΓ άαηά, \νε πιιιχΐ εΙχο Ιοοίε εΙ ώε ίηΙεπίΕΐ οΕΐιχεχ, Λόχε ιΗεΙ
<3ερεη<1 οη ώε ηοη-υηίίοπηίΐγ οί ώε ιτιαίεπηΐ αηιΐ (ΙίίίεΓεηεεχ ίη χυΓίαεε εχε1ΐΕη§ε
εΙίΕΓΕΟΙεΗχΙίεχ. Ιη ώίχ εαχε \νε 3τε άεΕΐίη§ \νίώ άίίίεΓεηΙ πιοίχίυΓε ογ ίιεαΐ ΙταηχίεΓ
είΐ3Γαεΐ8ΓίχΙίεχ ίη ώε Ιοο<1γ οί ώε πιαίεπαΐ, \νίιίείι ίηάηεε άίίίεΓεηΙ χυιΐΕεε ρίιεηοιηεη3. Ιη ίαεί ώε Ιιγροώεχίχ ώΕΐ ώε ΕΓίείΕΟΙ βεΙίΕνεχ Ηοηιο^εηεοαχίγ ίχ ηοΐ Εΐ\ναγχ
ναΐίά. ΤΙιίχ άίνεΓχίΙγ ίχ ΕΐΙτώαίΕβΙε Ιο 1\νο εαυχεχ (Ρί§. 1)

3) χΐηιεώΓΕί ηοη-υηίίοπηίΐγ, \νίιίείι 3ρρε3τχ νώεη ώεΓε 3τε 3 ηυπώεΓ οί πίΕΐεπΕίχ ίη
ώε Χ3πιε χΙηιεώΓε, τεχυ11ίη§ ίη Ιοεαΐ (ΙίίίεΓεηεεχ ίη εχείΐ3η§ε ρίιεηοπιεηΕ.
&) ηοη-υηίίοπηί£γ οί χΐιαρε, άυε ίο ώε εοηίί§υΓΕΐίοη οί ώε 3τΙεί3εΙ ίη χοπιε ν/ηγ
πιοάίίγίη§ ώε εΐίτεείίοη 3Π(1 ίηίεηχίΐγ οί ώε νΕτίοιιχ Πο\νχ.
ΤΙιίχ πιεΕηχ ΙίΐΕί ίη εεΓώίη ζοηεχ, \νΠεΓε ώε ίΐονν ίχ §Γεα(εΓ, ιίιε ρίιεηοπιεηΕ Ετε
ΕεεεηίυΕίείΙ.
ΡοΙΙηΙϊοη Εηά άεΙεποΓΕΙίοη εΙ Βεγϊ
Τίιε ιηοηυιηεηΐχ ίη Βεγϊ είϋγ Ετε χιώ]εεΐ ηοΐ οηΐγ Ιο ώεπηο-1ιγ§ΓθπιεΙπε Εηά \νίηά
χίτεχχεχ βυΐ εΙχο Ιο νΕτίουχ ΕεΙίοηχ ΕχχοοίΕΐεά \νίώ ώε Ιιί§ίι Ιενεί οί ροΙΙυΐΕηΙχ ρΓεχεηΐ, Ετίχίη§ ίτοπι νείιίείε ΙΤΕίΠε, ΙιεΕΐίη§ (ώου§Ιι Ιεχχ ΰΐΕη ίη χοπιε οώεΓ είιίεχ) Εηά
ώε πίΕπηε ΕεΓοχοΙ. Ιη ίαεί Βεγϊ ίχ οηε οί ώε ώχίοπε ΙΙεΙϊεπ είιίεχ ννίιεΓε άεΙεποΓΕΙίοη ρίιεηοιηεηΕ Ετε χίπιιιΙίΕηεοιιχΙγ ΕΧΧοείΕΐεά \νίώ ώε πίΕπηε ΕεΓοχοΙ Εηά υώΕη
ροΐΐυΐίοη.
ΡοΙΙιιΙίοη Εηά εηνίτοηπιεηίΕΐ άεΙεποΓΕΙίοη τεςιιίΓε ε χεΕίε οί ρποΓΪΙίεχ ώΕΐ ίχ ηοΐ Ιίπιίΐεά Ιο επιεΓ§εηεγ ιηεΕχιίΓεχ 6υΙ ειπιχ εΙ άενε1ορίη§ ε ρ1αηηίη£ ροΐίεγ οί ΓεχΙηιεώΓίη§, άεεεηίΓΕίίχΕίίοη Εηά ΓείίΕβίΙίΐΕΐίοη οί ουΓ είιίεχ. ΕηνίτοηπιεηίΕΐ Εηηΐγχίχ Εηά
εοηΐτοί Ετε Ιοάηγ ρΓονίη§ εχχεηΙΪΕΐ ίοΓ ώίχ ρυφοχε.
Ιη §εηεΓΕΐ ίη αώΕη ΕτεΕχ, Εηά ίη ΗίχΙοπε είΐγ εεηΐτεχ ίη ρητΙίευίΕΓ, ίιυπίΕη
ΕεΙίνίΙγ Εηά άεΙεποΓΕΙίοη οί ιηοηιπηεηΐχ Ετε είοχείγ Ιίηίεεά. Τίιε ρπώΐεπιχ άεπνίη§
ίΓοηι ώείτ ίηΙεΓΕεΙίοη βεεοπιε εοηχίάεΓΕ&Ιγ πιοΓε ΕοηΙε ίη ρΕΓΕίΙεΙ ννίώ ίηάυχΙΠΕί Εηά
ιιγ&επ άενείοριηεηΐ Εηά \νίώ ώε υηεοηΐτοΐΐεά εχρΕηχίοη οί 1ίη1άη§ ίηίΓΕΧΙηιεΙιίΓεχ
(ώε ΓΟΕά ηεΐ\νθΓΐ().
Τίιε είΐγ οί Β εγϊ Εηά ϊ(χ άενείορπιεηΐ
Τίιε ρΕΓίίευίΕΓ ίοπη ΐΕΐεεη 1>γ ώε είΐγ ίη ρΓεχεηΙ Ιίπιεχ ώεΓείοΓε εχειίχ ε νεΓγ χί§ηίίίεΕηΙ ίηίΐυεηεε οη ώε εοηχεΓΥΕίίοη οί ίΐχ ΕηείεηΙ ρΕΓίχ.
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Ήιε οΐΐ οΐϊγ οί Βατΐ Ϊ5 Ιοοίαγ οη ώε πιατςΐηχ οί ώε ρΓεχεηΙ εϊΐγ'5 εεοηοηιϊε
Ιΐίε, βςαεεζεί βείινεεη ώε ηιοΐεπι ροη ατεα Ιο ώε ηοΓώ αηά ηοΓώννεβ! (0 ογ5ο
ΑηΙοηΐο 1ε Τυΐΐΐο), ώε χΚοΓεϋηε Ιο ΡογΙο νεεείιϊο 31 ώε ηοΓώ ε35ΐ 3η1 εα$1
(ίΐίη§οηΐ3Γε ΙπιρεΓ3ΐθΓε Αυ^υχίο), ώε "Βογ^ο ηιυΓ3ΐΙΪ3ηο" \νΐώ ώε §ονεπιπιεηΙ
βιιί11ΐη§5 Ιο ώε 5θυώ (Οογχο νϊΙΙοπο Εηΐ3ηυεΙε) 3η1 Ιΐίε Νοπη3η-δ\ν36ί3η οαχίΐε Ιο
ώε ε35ΐ οί Ιΐίε εοπιιηειτίαΐΐγ ηιοδί ίπιροΓΐ3ηΙ 3τε3 οί ώε ο1(1 οΐίγ (5. 53&ίηο Οαώεώαΐ
ςυ3ΓΐεΓ - Ρΐ§. 2).

πη§ οί πΐ3Ϊη Γοαΐ5
\νίώ Ιιί§1ι ΙΤ3ίΤιο (Ιεηχίιίεδ,
ίηΐο ννώεΐι ώε πΐ3Ϊη υή)3η
3ΐκ1 ρΓονΐηεί3ΐ Ιηιιώ Γ03ΐ5
Ωθ\ν, 1)Οΐ1ΐ 5ΐΐΟ\ν5 3X1(1
ϊηοΓε35ε3 Ιΐίε $οοί3ΐ 3η1
εεοηοιηΐε ί5θΐ3ΐΐοη οί ώε
011 Οΐίγ 3η1 Ιιεηεε ΐΐ5
ΙεΙεποΓαΙίοη 3η1 αβαηΐοηηιεηΐ. ΤΙιε ΐηΙεη5ΪΙγ οί ώε
νεΜεΙε ΙΤ3ίΤιε Ϊ5 ηο ηε§1ί§ώ1ε ί3εΐ0Γ ίοΓ (1εΙεποΓ3Ιίοη οί Ιΐίε ιυοηυιηεηΐ5 οί
ώε 3ηεϊεηΙ 3τε3, ηοΐ 1ε33ΐ
1)εο3ΐΐ5ε οί Ιίιε πιεο1ΐ3ηϊε3ΐ
δίτεχχεϊ ίηΐυοεί.
I η
ϋιΪ5 εοηίεχΐ, ίϋ \ν35 ]ιι!§ε!
ε35εηΙί3ΐ Ιο ώυικώ 3 εατηρ3ί§η οί εηνΪΓοηιηεηΐ3ΐ ηιοηϊΙοπη§ 31 50ΐηε οί ώε ρπηαρ3ΐ ηιοηιιπιεηίβ οί Ιίιε οΐΐ
εί!γ, 3η(1 8ρεοίίϊοα11γ ιίιε 5.53ΐ)ϊηο 03ώεΐΓ3ΐ 3η(1 ώε δείίΐε Ιεί ΝοΜϊ Ρ3ΐ3εε.

ΤΤ115

(ΓοικϋΙίοη οί ϋιβ 3Γΐεί»οί3
ΤΙιε 1ϊπιε5ΐοηε 3η1 ΓηατΙ>1ε ιΐδεά ίη Β3Π οα11ιε<ΐΓ3ΐ 3τε 5ΐώ]εεΙ Ιο 5υ1ρ1ΐ3ΐε ίοπτΐ3ΐίοη
3η1 1ε-οο1ιε3Ϊοη ρ1ιεηοπιεη3 εοπιραταβίε Ιο Ιΐΐ03ε ίουηΐ ϊη οΛεΓ ΗΐοηυιτιεηΙβ
εχροχεί ίο 3 ροΐΐυΐεΐ ϋή>3η εηνίτοπιηεηΐ (ίΓοπι ώε είίεεΐ5 οί εατίιοπίε 3ΐκ15υ1ρ1ιιΐΓΪο

301(15).
ΚεεεηΙ εχ3Γηίη3ΐίοη3 3η(1 ρ35ΐ αηα1γ5ε5 1ΐ3νε Γενε3ΐε1 5ενεΓε ίοπηβ οί ΙείεποΓ3ΐίοη (ΒώεΚ εηΐ5ΐ5, Πα1άη§, εΓοβϊοη) 3η1 5ρεαΠθ3ΐ1γ ιίιε ίοπιΐ3ΐΐοη οί §γρ5ΐιπι
3η1 οώεΓ 5θ1ιώ1ε 53ΐΐ3, ίηο1ιι1ίη§ ηίΐΓ3ΐε5 αηΐ εΐιΐοπάεχ, \νΐώ ώε ίοπη3ΐΐοη οί 8ΐΐΓί3εε 1ερο3Ϊΐ3. Ήιεβε 3τε ί3νοατε(1 ί>γ ώε ρίεχεηεε οί εΐιΐοπηε ϊη ώε εο35ΐ3ΐ εηνϊτοηπιεηΐ 3η1 3τε 5ΐώ]εεΙ Ιο 0Γγ8ΐ3ΐ1Ϊ53ΐϊοη-5θ1νιΙίοη εγε1ε3 ώ3ΐ 0Γε3ΐε 5ΐΓε58ε8.
Α3 Ϊ5 \νε11-1αιο\νη, ώε ΙεΙεποηΙϊοη 3§εηΐ5 31 ώε γοοΙ οί ώεχε ρ1ιεηοιηεη3
3τε ηοιτη3ΐ1γ ρΓεβεη! ΐη ώε 3ώΐ05ρ1ιεΓε βυΐ 1ΐ3νε 3 §Γε3ΐεΓ ίηίΐυεηεε ΐη υτ1)3ΐι 3τε33.
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δυΙρΙιυΓ, ΙγρίοβΠγ 31>γ-ρΐΌ(1ιιοΙ οί ίιεαίίηβ, 03η §ίνε πδε Ιο 1ΐ3πηίυ1 3θΐ«ΐ5 3ηά ΐη οογΙ3ΐη εοηΛίίοηδ Ιο δΐιΙρίιυπε 3θΐ(1, 3ηά Λιΐδ ρΓονοΙοε δΐΐΓί3εε ΓεηεΙίοηδ 31 δρεοίίίε
ροίηΐϊ, 3$ 3ΐτο3(1γ οίοχοπ^εά. Νίίτοιίδ ηηίιγάπίΐε (Ν02) 03η εοπΛίηε ννίΛ \ν3(0Γ
νβροιίΓ Ιο ρΓΟίΙυεε ηίίΓουδ αη(1 ηΐΐτίο 3θί(ίδ, ννΚίείι 3ΐδο Ηανε 3 <ϋ5Ϊηΐε§Γαΐϊη§ 30ΐίοη,
βυΐ Λειτ είίεείδ 3Γε Λίίΐεηΐΐ Ιο (1εηιοηδΐΓ3ΐε βεοηυδε Λε 83ΐΙδ ρΓοάυοοά 3τε εχίτειηε1γ δοΙιΛΙε αηύ 3τε ννηδίιεά οίΓ \νίΛ Λε ΓίΓδΙ Γ3ίη. Πιε ρΓεχεηοε οί Λεδε 83ΐ1δ 03η Ιοε
(ΙεΙεοΙεά οηΐγ ίη 3τε38 \νίιεΓε Λετε ΐδ ηο \ν3δίιίη§ 30ΐίοη. Ιη 3άΛίίοη, (ΛΙοπηε ΐοηδ,
§εηεΓ3ΐ1γ ρΓεδεηΙ ηε3Γ Λε δε3, 3τε ίη]εοΙεο1 ΐηΐο Λε οίϋγ 3ΐτ ίη δρεοίίίε \νεηΛεΓ οοηάΐΐϊοηδ Λτου§ίι 3Λΐ0δρ1ιεπε ρητίίουΐηίεδ. Οβνίοιίδΐγ Λε \νίηά άίτεοΐίοη Ηηδ 3 «Ιεείδίνε ίηΩυεηοε οη Λίδ ρίιεηοπιεηοη 3δ ίί 1οο3ΐίδεδ οεΓί3Ϊη άεροδίΐδ ΐη νητίοιίδ ίοπηδ.
ΜεΙοοΓοΙοζΐοηΙ εοηάίϋοηδ 31 Βεπ
Μηηγ δίυάΐεδ Κάνε δου§1ιΙ ϋο ηηηίγδε άεεαγ οί πιοηυπιεηΐδ ίη Γεΐ3ΐίοη Ιο Λε ρΓεδεηοε
οί ροΐΐυΐηηΐδ ηηά ιηίοΓοοΙίηιηίίο οοηΛίίοηδ, 6υΙ ΙίιΛδ Ιο Ιοεηΐ ηιεΙεθΓθ1ο§ίθ3ΐ οοηΛΙίοη§ ίιηνε Γ3τε1γ βεεη ιηηάε. Κηο\ν1εά§ε οί Λεχε οοηΛίίοηδ ίδ ίιιηάητηεηΛΐ Ιο δίυάγ
οί άεΙεΐΊθΓ3ΐίοη δίηοε ίΐ ιηηΐοεδ ίί ροδδΛΙε ηοΐ οηΐγ ίο ίηΙειρΓεΙ δοπιε ρίιεηοιηεηη 3ηά
ίοΓεοηδΙ οεΠηίη είίεείδ, ΙηιιΙ 3βονε 311Ιο εοπεοί ογ Γεοΐυοε Λε ρήΓηητγ δίτεδδ ίιηροδεά
ίη Λε 3τ1εί30ΐδ. ΤΗίδ ίδ \νίΐ3ί \νε αίιηοά Ιο άο ίη 3η3ΐγδίη§ Λε ιηοδί τεοεηΐ ιηεΙεοΓΟ1ο§ίθ3ΐ άηί3 3ν3ΐΐ3&1ε ίοΓ Λε οίΐγ οί Βαπ (1981-85). ΤΙιε (Ιηίη εχητηίηεά οοηιρπδε
(Ιηίΐγ νηΐυεδ ίοΓ 3ΐΓ ΙεπιρεηΛΓε, Γ&ίηίαΐΐ, τεΐηΐίνε Ιιιιιηίοϋΐγ, αηά ννίηά δρεεά ηηά
άίΓεοΙίοη.
Οη Λε ςιιεδίίοη οί ΙειηρεΓ3ίυΓε, ίί δεεπίδ ίηίτΐγ εΐεητ ΙίιηΙ Ιΐιε ΛδΙπ&ιιΙίοηδ οί
1)0ΐ1ι πιηχίπηίΓη ηηά ιηίηίιηιιηι νηΐυεδ ητε ηοΐ δγπυηεΐτίοαΐ; Λ31 ίδ, Λεγ 3τε ηοΐ πογπιηΐΐγ ΛδΙπ&ιιΙεά 6υΙ δΐιονν 3 δ1ί§1ιΙ δ1οε\ν (Ρί§. 3).

Τΐιίδ ιηε3ηδ ώ3ΐ
Λε ΙεηιρεΓ3ΐυΓε ίηοΓε3δεδ
δίοχνίγ (1ιιπη§ Λε δρπη§δυηκηεΓ ρεποά, 6υ( ί3ΐ1δ
ΓηοΓε Γ3ρί(11γ ίη Λε
3υΙηπιη-\νίηΙεΓ ρεποά. Ιη
οΛεΓ ννοΓάδ, Λεκ ίδ 3
δ1ΐ3τρ οίιηη§ε &οιη πΐ3χίπιιιιη Ιεηιρ8Γ3ΛΓε ν3ΐυεδ
Ιΐΐ3ί ρεΓΓηίΐ 3 §Γ83ΐ8Γ
νν3ίεΓ νβρουΓ οοηίεηΐ ίη
Λε 3ΐτ, Ιο 1ο\νεΓ νηΐυεδ
Ιΐΐ3ί οοηΙτΛιιΙε ίο 3 δΐα5δΐ3ηΙΪ3ΐ ήδε ίη τεΐηΐίνε ΙιιιιηίεΒίγ. Ηο\νενεΓ τεΐηΐίνε Ηυπιίιΐίΐγ
τεπιηίηδ νεεγ 1ιί§1ι.11ΐΓου£ΐιουΙ ώε γεητ, \νίΐ!ι ιηηχίπιη οί ηβουί 90% ηηά ηιίηίιηη ΛηΙ
Ηηπίΐγ ενεΓ ίηΐΐ 8ε1ο\ν 60%. διιοΐι 31ιί§1ι ηιίηίιηυιη ίδ 3ΐ1ή6ϋΐ361ε Ιο οΐοδεηεδδ Ιο Λε
δε3 (Ρί§. 4). διιοΐι 3 Μ§1ι Γεΐ3ΐίνε Ιιαιηίάίΐγ οΒνίουδΙγ ίηοΓε3δεδ Λε ρΓθΡ>3Ρ»ί1ίϋγ οί
εοη(1εηδ3ΐίοη οη Λε δητίηοε οί Λε ητίείηοΐδ, χνΐιϊοΐι τεηάίΐγ ηρρεητδ ίί Λε ΙεπιρεΓ3ΛΓε Λορδ δΐιητρίγ, ενεη ίί οηΐγ 3 Ιίΐΐΐε.
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ΑηοώεΓ ρατΕίχιείβΓ ΙΗεΙ ηεεύδ Ιο 6ε Ιαίςεη ΐηΐο αεεουηΐ ΐδ ώ ε δρεείΓιε Ιιυιηϊεΐΐΐγ ( 5Η ), ώΕΐ ΐδ, ώ ε ννΕίεΓ νΕροώ εοηίεηί ο ί ώε εϊγ ρεΓ υηΐΐ ο ί πίΕδδ. Τΐιΐδ νΕίιιε Ηεχ
8εεη ΟΕίευίΕΐεύ ίΓοπι ώε νΕίιιεδ ίθΓ ώ ε ε( ΙειηρεΓΕώΓε Τε Εηύ ώε τεΐΕΐίνε ΗυπιΐύΐΙγ
ΚΗ, Ερρίγΐη^ ώ ε ίο 11ο\νίη§ ίοπηυΐΕ.
5Η = 100*( 0.0063 + 0.038 Κ Η /100)* ( 1.0618 ΚΗ /100 0.0073) Τε.
Αδ ΕρρεΕτδ ίΓοπι Ρΐ§. 4, ώ ε Ιτεηύ ο ί ώ ε δρεείΓιε 8υπιίύΐΙγ εΐοδείγ ίοΐΐοννδ ώΕΐ ο ί ώ ε
ΙειηρεΓΕώΓε, ώου §8 ννΐώ ε $1ί§ ώ ύεΐηγ. Ργοπι ώΐδ οηε οεπ ύεύιιεε ώΕΐ ίϋ ΐκ ΐη δοηιε
\νΕγ εοηΐτοΐΐεύ ί)γ ώ ε ΙειηρεΓΕώΓε. Α§ εϊπ ίη Ρΐ§. 4, οηε ηοΐεδ ώΕΐ ώ ε ύεεΓεΕδε ΐη
ΚΗ ΐη ώ ε δίπτπηεΓ πιοηώδ ΐδ ΕεεοπιρΕηίεύ 8γ επ ΐηοΓεΕχε ΐη ώε δρεείΓιε Ηιιιηΐύΐΐγ,
5Η.
Αδ τε§ΕΓ£ΐδ ΓΕΪηίΕΐΙ, ΐΐ εΕη 8ε δίαΐεύ ώΕ( ώεΓε ΐδ ε εΐείϊηΐΐε 1ΐη^Ε§ε ννΐώ ώε
νΕίιιεδ ίθΓ τεΐΕΐΐνε ΗυπιΐύΐΙγ (Ρΐ§. 4).

Ιη ίΕόΙ, ΐη ώε εεηίΓΕί ροΓΙΐοη οί ώ ε γεΕΓ, ώε
ύεείΐηε ΐη ΓΕΐηίΕΐΙ (ΙυηεΜ γ) ΐδ ΕεεοπιρΕηίεύ 8γ ε
εοηιρΕΓΕ^Ιε ύεείΐηε ΐη
ΓείΕίΐνε ΗιιιηΐύΐΙγ. νΐεε
νεΓδΕ, Ιο ώε ΓΕώεΓ δΙίΕτρ
ΐηεΓεΕδε ΐη ΓΕΪηίΕΐΙ ίκ>πι
Αα§ιΐδΙ οη, ώεΓε εοιτεδροηύδ ε ΓηοΓε §ΓΕύιΐΕΐ
8υΙ εοηδΐδίεηΐ πδε ΐη τεΐΕΙίνε Ηιπηΐύΐϋγ.

Ιη ώ ε γνΐηΙεΓ ρεποώ ΐΕπυΕτγ-Ρε^ηίΕτγ αηά ΝονεπώεΓ-ϋεεεπώεΓ, ώε νΕίιιεδ
ίθΓ τεΐΕΐΐνε ΗυπιΐύΐΙγ ύο ηοΐ ηεεεδδΕτΐΙγ ίοΐίοιν ώοδε ίθΓ γεϊπΙε ΙΙ 8υΙ δεεώ ώΟΓε εοηΙτοΙΙεύ 8γ ώ ε ΙεπιρεΓΕώΓε, δΐηεε ννΗεη ΙεηιρεΓΕώΓε ίΕΠδ ώ ε ΓείΕίΐνε ΗυπιΐύΐΙγ πδεδ
(ενεη ννΗεη

γεϊπΙ εΙΙ

ύεείΐηεδ). 11δΐη§ ώε ΓηεΙεοΓθ1ο§ΐθΕΐ ύΕώ ίθΓ

1981- 85, ε πιούεΐ-

1ΐη§ ΕρρΓΟΕείϊ \νΕδ Εΐΐεηιρίεύ ώΕΐ Ιΐηίεεεί ΓείΕίΐνε ΗυπιΐύΐΙγ νηΐυεδ Ιο ώοδε οί ΙεπιρεΓΕώΓε Εηύ ΓΕΪηίΕΐΙ. Π ιε τεδίιΐΐδ οί ώΐδ πιούεΐ Ετε εχρΓεδδεύ ΐη ώε εςυΕίΐοη

ΚΗ = 72.85 + 0.1375 Ρ - 0.5 Τ ε
νώεΓε Ρ ΐδ ώ ε γεϊπΙ εΙΙ ΐη πιηι Εηύ Τ ε ΐδ ώ ε

εϊγ

ΙεπιρεΓΕώΓε.

II ειηεΓ£εά ώΕΐ ώεΓε ΐδ ε οοηδίίΐεπώΐε πδε ΐη ώε ΙειηρεΓΕώΓε ΐη Βεγϊ ύυήη§
ώε δυιηπιεΓ, ΕεεοπιρΕηίεύ 8γ επ ΕΗδεηεε οί ΓΕΪηίΕΐΙ, ννΗΐεΗ δΗουΙύ Ιεηύ Ιο ε εοηδΐύεΓΕ81εύΓγΐη§ ουί οί ώε πιοηυπιεηΐδ. Ιη τεΕίΐΐγ, ώΐδ είίεεί ΐδ ρΕΛΪΕΐΙγ πιΐΙί§Εΐεύ 8γ
ώε δρεείΓιε Ηυηιΐύΐϋγ, ννΗΐεΗ πδεδ ΐη ώΐδ ρεπού Εδ ε τεδυΐΐ οί εν&ροΓΕίίοη ίΓΟίη ώε
δεΕ. ΤΙιεΓείοΓε ύΓγΐη§ ρΗεηοπιεηΕ ννΐΐΐ εεΓίΕΐηΙγ 8ε ενΐύεηΐ 8υΙ ηοΐ δυο8 Εδ Ιο τεδίιΐΐ
ΐη εχίτεπιε ύΓγηεδδ οί ώε πίΕΐεπΕίδ, δΐηεε ώεγ εηη τε-Ε8δθΓ8 ώοίδώτε εΙ ηΐ§Ηΐ.
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Ργογπ &ε αηα1γ5ί$ ο ί \νίηά άίΓεεΙϊοη οηε οβδΟΓνεδ α εγείε Ιγρΐοαΐ ο ί ζοηεχ
εχροεεά (ο α ιηαπηε εΐίιηαίε, χΐηεε 317 α.ιτι. (Ρϊ§. 5)
\νίη(ΐ3 31 Β3γϊ 1981-85
Ρι-ςςυβησ/3107:00 Ηοιιγ»

Ρΐ§υΓ6 5

ώε \νίηά$ εοπιε ρΓεναΙεηίΙγ Γγοπι \ν-5\ν ονεΓ Πιε ννΗοΙε οί Λε γε3Γ, ννΙιεΓεαδ ίη Λε
αίΐεπιοοη, αηά χρεείΓιεαΙΙγ 31 1 ρ.ιη. ώεΓε ΐ$ 3 Γενεκαί 3ηά Ιΐιε \νΐη<1$ 3τε ρΓεν3ΐεηΙ1γ ίΓοηι ώε ορροχΐίε (ΝΕ) άίκεΐίοη (Ρϊ§. 6).

Π ιε 5ΪΙιΐ3ΐϊοη ίη ώ ε ενεηΐη§ (7 ρ.ιη.) ίχ 1ε$5 ε1ε3τ1γ άείϊηεά; 311 άϊτεείϊοηβ 1ΐ3νε χίιηΐΐ3Γ ρΓθΙ)3ΐ)ί1ΐΙϊε8 (Ρΐ§. 7).

Αη3ΐγ5ΐη§ ώε «ϋδίπβιιΐίοη οί πΐ3χϊπιυιη ννίηά χρεεάδ, οηε ηο(ε$ χοηιε ρεειιΐίηπίίεχ.
\νϊη(ΐ8 ίτοπι Λε 5οηώε35ΐ 3τε 3ΐπΐ0δΙ εοπηρίείεΐγ &5δεηΙ ώτοιι§1ιοιιΙ ϋιε γε3Γ, \νΗΠε
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ΝογΙΙι-€£15ΙογΙγ (Ν-ΝΕ-Ε) ννϊηάχ ρΓεναΐΙ ίη χυπιπιεΓ 3ηά ννεχίειίίεχ (5\Υ-ν/-Ν\ν) ρΓεναίΐ ίη \νίη(εΓ (Ρϊ§. 8).

ν/ε ηίχο ηοίε ώαΐ ώ ε ηιεηη \νίη<1 νοίοοίΐγ ίχ ητουηίΐ 8 ΙαιοΙχ ννίιΗ 3 Ιγρίοηΐ 1ο§-πογ-

*

πιαΐ άίχίπβιιΐίοη (Ρϊ§. 9)
Οη 18ε ίιαχίδ ο ί

18ε

άαΐα αηαΐγχεά, \νε εαη

γ= α+1> εχρ (-0,5 (1η (χ/ο) /3)Λ2)

20-------------- ·-,---- ----------

$3γ ώηΐ ίθΓ Λ ε ρεποάδ εχαπιίηεά Ι8ίδ άϊδΙτϊΕαίϊοη οοιτεδροηάδ Ιο 18ε εχρΓεχχίοη
γ = 3 + 8 εχρ (·0.5(1η(χ/ε)/ί1)Λ2)
\νίώ 3 = 0.10

8 = 18.0
ο = 7.1 3
ηά ά = 0.3
Πιε ναΐυεχ ίθΓ πΐ3χίηιυιη νείοοίΐγ ητε
3τουη(120 Ιαιοΐδ, 3§3ΐη \νΐΐ1ι 3 1ο§-ηοπηα1

25

2.5

ΒοήΓΠ3Χννΐηόνθίοοίΐγ
γ=3+&θχρ (-Ο,δίΙηίχ/οΙ/Ο^)

35
30

Λ
I

25
15
10
5

,

\

/

0 .
ΡΐδΟΛ 10

20

νβΙοαίγ

40

2.5

17.5

ΡΐξΐίΓΟ 9__________________________________

άϊχΐτϊΕυΙϊοη (Ρί§υΓεχ 10, 11)

50

νν8ΐοΗ 03η 8ε εχρίΐχχεΟ 8γ 18ε Γείηΐϊοηχίιϊρ
γ = 3 + 8 εχρ (·0.5(1η(χ/ο)/(1)Λ2)
ν/ίΐ8 3 = 0.02 8 = 31.3 ο = 15.1 3ηά ά = 0.3

Ιη Ρΐ§. 12, \ν1ιΐεΙι
δ1ιο\ν5 ώε νηΐυεδ £ογ
πΐ3χίιηυπι νείοοΐΐΐεδ ονεΓ
ώε εοιίΓδε οΓ ώε γεατ,
οηε ηοιεδ ώηΐ Ιΐιε 1ιΐ§1ιε5ΐ
νείοεΐΐΐεδ 3ρρε3Γ ΐη
Νονεηι1)εΓ, Γοΐΐοννεά Βγ
Ι3Π113ΓΥ 3ηά Μ3Γθ1ΐ,
νν1ιεΓε38 ώε ΙοννεχΙ νείοεΐΐΐεδ 3τε ίη ώε χυπιπιεΓ
ιηοηώδ,
εχεερί
Γογ
Αυ§ιΐ8ΐ, \νΚίε1ι δΐιοννδ
$οπιε ίιτε^υΐαπάεδ.

\ ν ΐη ά δ 1 9 8 1 - 8 5
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ΡΐΒΐιΐΐ 12

Μβαη πιαχϊιτιιίΓη νβίοοίΐγ (πκχιηΐΗΙγ)

|

ΜοηΐΗδ
| ΜβχίΓηυΓΠ νθίοαίγ

Οοηεΐιΐδίοηδ
Αΐ Β3τί ΐη ρ3τίϊειιΐ3Γ, ώε ρπΛΙεπίδ 3τΐ5ΐη§ Γγοπι 5ΐπΪ3οε εοηάεηδηΐΐοη 35 3 ΓεδυΐΙ οΓ
1ιί§ΗΓείαΐΐνε Ηιητιΐώϋγ εοιιΐά Βε ίηοΓεηχεά, οη εοΐά ά3γ5 ηηά 31ηΐ§Κί, Βγ ώε Γ3εΙ ώ3ΐ
Βίε ΓβΙΙ ίη ώε ηπώΐεηΐ ΙεπιρεΓ3ΐυΓε ΐη ώε ηυίυπιη ΐ$ 5ΐεερεΓ ΐη ώ3η Ιΐιε Π5ε (1απη§
ώε 5ρπη§ (Ρΐ§. 3). Τΐιΐδ ΐδ 5ΐΐ11ιηοΓε 50 Γογ 3ΠεΓ30ΐ5 αηά ιηοηιπηεηύδ εχροχεά ΐη ώε
ορεη 3ΐτ, ννΒΐεΒ ταάΐηΐε ώε ΓιεηΙ §αΐηεά άιιπη§ ώε <3αγ, εδρεεΐηΐΐγ ΐη ώε εηίπι
ενεηΐη§5 ννΒΐεΒ 3τε ηοί Γ3τε ΐη ηυϋυπιη 31 ώΐ5 Ιηΐΐϋικίε. ΤΙιε ρΒεηοιηεηη 355οεΪ3ΐε<1
ννΐώ ώεπηηΐ εχρηηδΐοη οΓηιηίεπηίδ, ννΒΐεΒ εηη οοεηΓ ννΐώ τηώεΓ Βΐ§Β ΙειηρεΓηΠίΓεδ,
3ΐ$ο 3ηά εΒΐεΠγ πΐ3ηΐΓε5ΐ ώεπιχείνεχ ΐη ώε Ιτηηδΐΐΐοη ρεποά ΐη 131ε 5ρπη§, ώου§Β
ώε εΓΓεεΐ5 ηρρεατ ΙαίεΓ, \νΐώ 3 εεΠηΐη Ιΐιηε 1α§. ΜεηΐΐΠεηΐΐοη οΓ ννΐηά άΐτεείΐοη αηνί
5ίτεη§ώ ΐη 355οεΪ3(ίοη ννΐώ οώεΓ εηνΐτοηπιεηΐηΐ ΓηεΙοΓδ, Ιιείρδ ΐη ιιηνΙεΓδΙαηώη^
ννΒεη 3η<1 ννΒεΓε άεΙεποΓ3ΐΐοη ρΓοεε55ε5 δΐιοΐι 35 ννΐηά εΓΟδΐοη 3ηά ώεπηηΐ δΒοεΙε
πιΐ§Βΐ οοευΓ.
Αδ 1ΐ3δ 3ΐτε3<1γ Βεεη ροΐηίεά ουί, ηοί οηΐγ ώε ΙταηδροΠ οΓροΐΐυΐηηΐδ 3ηά ρ3ΓΙΐευΐ3ΐε5, Βιιί 3ΐδο ώε ροδδΐΒΠΐίγ οΓ ώείτ (ΙεροδΐΙΐοη οη πιοηηπιεηΐδ 3ηά ώε ροΐηίδ
ννΐιεΓε ώεγ 3εεηπιυΐ3ΐε άερεηά οη ώε ννΐηά (ΙΐτεεΙΐοη. Υ/ΐηάδ 3ΐδθ άεΓειτηΐηε ώε
ώΓεεΙίοη 3ηά 3η§1ε οΓ ΐηεΐάεηεε οΓ Γ3ΐη, 3ηά βΓίεπνητάδ ώε δρεεά οΓ άιγΐη§ οΓ δΐΐΓΓηεεδ, 35 ννεΐΐ 35 εχει1ΐη§ 3 άεΐεΐεήοιίδ πιεεΒηηΐεηΙ 3ο(ΐοη οΓ 5ΐΐΓΤ3οε8 ώ3ί Ιιηνε
3ΐτε3άγ ΙοδΙ εοΒεδΐοη.
Αΐ 13.00 ΙιοιίΓδ ΐη ώε δυπιπιεΓ ρεποά (Ρΐ§. 6) ώε ρΓεν3Ϊ1ίη§ ννΐηάδ 3τε Γγοπι
ώε ε35ΐ αηά 35 3 τεδυΐΐ, δΐηεε ζοηεδ εχροδεά Ιο ώε ε35ΐ 3τε ηοπη3ΐ1γ εοΙάεΓ, Γεεεΐνΐη§ Ιεδδ 5θΐ3τ Γ3<1Ϊ3ΐΐοη, ΐί ΐδ ιηοΓε Ιώεΐγ ώηί πιοΐδίηΓε ννΐΐΐ Βε ηΒδοώεά 31 ηΐ§Βΐ 3ηά
ώ3ΐ ώεδε ζοηεδ ννΐΐΐ ώεΓεΓοΓε Βε ηιοΓε επίΐεηΐ ΐη Ιεπηδ οΓννε£ίΐη§/άΓγΐη§ εγείεδ. Οη
ώε οώεΓ 1ΐ3η(1, ΐΓ ννε Ιοοίί 31 ώε εοηδεΓνηΙΐοη 5ΐ3ίϋ5 οΓ ηΐτεηάγ άεΙεήθΓ3ΐεά ητοΒΐΐεεΠΐΓ3ΐ ννοΛδ, ώε άΐτεείΐοηδ 03ττγΐη§ πιοδί πδΐτ 3τε ηοιίΙι-εηδΙεΓίγ (Ρΐ§. 6), εδρεεΐηΐΐγ (1ιιπη§ ώε πιοηώ οΓΝονεπώεΓ, Βεεαυδε οΓ ώε ΐηίεηδΐΐγ οΓ \νΐη<3 ηεΐΐοη ννώεΐι
3§§Γ3ν3ΐε5 ώε εοηάΐΐΐοη οΓ 3ΐτε3(1γ Ιοοδεηεά ροιΐίοηδ οΓ πΐ3ΐεπ3ΐ.
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Ιί \νε \ναη( Ιο εοηχεΓνε ννοΓίεχ εχροχεά Ιο (5ε ορεη αΪΓ ϊη (5ε 5εχ( \ναγ ροχχ(51ε, ΐΐ ΐ$ ηεεεχχατγ Ιο ΐάεηΐίίγ ιΚε ρατίχ ο ί (5ε πιοηυιηεηί πιοχί χιι5]εε( Ιο χίΓεχχ αηά
Ιο αηαΐγχε ηοΐ οηΐγ (5ε ννϊηεΐ άίΓοείίοη αΐ (5ε ναποιιχ (ίπιεχ οΓ άαγ 5υ( αίχο (5ε (επτρεΓαΙϋΓε, 5ιΐΓηίάί(γ αηά ροΐΐυίαηίχ ρΓεχεηΙ ϊπ Ιΐιε χαπιε ρεποάχ ο ί (5ε άαγ. Τίιϊχ αηαίγχίχ δίιοαίεΐ πιαίίε ίΐ ροχχί51ε Ιο ίάεηόίγ (5ε ηιοχΐ εήΐίεαΐ (ΙΪΓεοΙϊοηχ αηά (5εΓείθΓε Ιο
χΐυάγ ροχχί51ε ρίοΐεείίνε πιεαχυΓεχ. 8υε5 ηιεαχυΓεχ ιηί§5( 5ε οη α είΐγ χεαίε (χυε5 αχ
ιηεαχιίΓεχ Ιο Γεάιιεε ροΐΐιιίαηίχ) ογ οη α χπιαΙΙεΓ χεαίε, 1ίπιί(εά Ιο (5ε εηνίΓοηπιεηΙ χιιγΓουηάίη§ 15ε πιοηιιπιεηΐ (χυε5 αχ 0ΓεαΙίη§ αΓε5ί(εε5ΐΓα1 ογ (τεε 5ατπεΓχ). Ενεη \ν5εη
αείίοηχ οη ΐ5ΐχ χεαίε ατε ηοΐ ροχχϊ51ε, ίΐ χ5ου1ά 5ε Γεπιεπι5εΓεά (5α(5ο(5 ηιαΐηίεηαηεε
αηά τεχίοΓαΙίοη ννοείεχ ηεεά Ιο 5ε άοηε άίίϊεΓεηάγ αεεοπ3ίη§ Ιο Α ε ίηίεηχϊϋγ αηά
άηεείίοη ο ί 15ε χΐτεχχ. Ιη (5εοΓγ ϊΐ ννουΐά 5ε ηεεεχχατγ Ιο αά]υχί (5ε "ννεί§5(" ο ί εοηχεΓναίΐοη αηά Γεχ(θΓα(ίοη ορεΓαΙίοηχ (ο εοιηρεηχαίε ίοΓ (5ε υηενεηηεχχ ο ί άεΐεποεα(ϊοη, νν5ε(5εΓ (5ϊχ άερεηάχ οη εηνίΓοηιηεηίαΙ α§εη(χ ογ οη (5ε (γρε ο ί Γηαίεπαΐ ογ οη
(5ε εοηίοπηαίϊοη ο ί (5ε απείαεί.
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