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Πλκίζάηα α εαδ Ευεαδλέ μ ΜΪλε δθΰε πθ ζζηθδεώθ παλα κ δαεώθ 

υλκεκηδεώθ πλκρόθ πθμ Η π λέπ π η ημ φΫ αμέ 

 

 

Γληΰόλημ ΛδίΪθημ1 

Ηζέαμ ζΪξκμ2 

Παθαΰδώ ημ Πα άμ3 

 

Π λέζηοη 

 

ΣαΝ ζζβθδεΪΝ παλα κ δαεΪΝ υλκεκηδεΪΝ πλκρσθ α,Ν εαδΝ ευλέπμΝ βΝ φΫ α,Ν αθ δη ππέακυθΝ

αυιαθση θκΝ αθ αΰπθδ ησΝ δμΝ δ γθ έμΝ αΰκλΫμέΝ θαΝ βη έκΝ αθ αΰπθδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ

φαληκΰάΝ τΰξλκθπθΝ η γσ πθΝ ηΪλε δθΰε,Ν κδΝ κπκέ μΝ φαλησακθ αδΝ απσΝ πδξ δλά δμΝ

πκυΝ πλκπγκτθΝ αθ αΰπθδ δεΪΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πλκρσθ πθέΝ ΟΝ εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ

η ζΫ βμΝά αθΝθαΝπ λδΰλΪο δΝ βθ παλκτ αΝεα Ϊ α βΝπκυΝ πδελα έΝεαδΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ

πλκυγβ βΝ βμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ υλκεκηδευθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ βμΝ φΫ αμΝ

δ γθυμέΝΝ ΝΦΫ αΝαπκ ζ έΝ κΝ πκυ αδσ λκΝ ιαΰπΰδεσΝ υλκεκηδεσΝπλκρσθΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν

σ κΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πκ σ β αΝ εαδΝ βθΝ αιέα,Ν αζζΪΝ εαδΝ αθαφκλδεΪΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ

αυιβ δεάΝ Ϊ βΝ αά β βμΝ κυΝ βΝ κπκέαΝ παλα βλ έ αδΝ ευλέπμΝ δμΝ υ δεκ- υλππαρεΫμΝ

αΰκλΫμέΝ θαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ λ υθβ δεάΝ η γκ κζκΰέα,Ν εα αλξάθ,Ν πλκ δκλέ βεαθΝ κδΝ

αΰκλΫμΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ δμΝ πζΫκθΝ εα Ϊζζβζ μΝ απσΝ πζ υλΪμΝ η ΰΫγκυμ,Ν εα αθαζπ δεάμΝ

απκ κξάμ,Ν εαδΝ πλκ ία δησ β αμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ υλδυθΝ εαδΝ

δ δεσ λαΝ βμΝ φΫ αμέΝ Ι δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ σγβε ,Ν ηΫ πΝ ίδίζδκΰλαφδεάμΝ αθα εσπβ βμ,Ν

δμΝπλκ δηά δμΝ κυΝεα αθαζπ άΝΰδαΝ αΝ υλκεκηδεΪΝπλκρσθ αΝ δμΝαΰκλΫμΝ ζζβθδεκτΝ

θ δαφΫλκθ κμ,Νεαγυμ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝεα αθαζπ άΝαπκ ζ έΝ βηαθ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ

ΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝεαδΝ δΪγ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝπλκρσθ πθΝεαγυμΝεαδΝ ΰδαΝ βΝ ξ έα βΝ

πθΝ λα βΰδευθΝ κυμέ 
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ΕΕδδ ααΰΰππ ΰΰάά   

ΣαΝ ζζβθδεΪΝπαλα κ δαεΪΝ υλκεκηδεΪΝπλκρσθ α,ΝεαδΝευλέπμΝβΝφΫ α,Νπαλσ δΝ δ σ δηβμΝ

ΪθΝσξδΝαθυ λβμΝπκδσ β αμΝαπσΝαθ έ κδξαΝαθ αΰπθδ δεΪΝπλκρσθ α,Ναθ δη ππέακυθΝ

αυιαθση θκΝ αθ αΰπθδ ησΝ δμΝ δ γθ έμΝ αΰκλΫμέΝ ΣαΝ αθ αΰπθδ δεΪΝ πλκρσθ αΝ βΝ

υθ λδπ δεάΝ πζ δκοβφέαΝ κυμΝ πλκπγκτθ αδΝ απσΝ πδξ δλά δμΝ κδΝ κπκέ μΝ φαλησακυθΝ

τΰξλκθ μΝ η γσ κυμΝ ηΪλε δθΰεΝ Ϋξκθ αμΝ εκπσΝ θαΝ απκε ά κυθΝ η ΰαζτ λαΝ η λέ δαΝ

αΰκλΪμ,Ν εΪ δΝ πκυΝ απκίαέθ δΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πλκρσθ πθέΝ Ν ΰθυ βΝ πκηΫθπμΝ

πθΝ η γσ πθΝ ηΪλε δθΰεΝ εαδΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ κδξ έπθΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πθΝ

εα αθαζπ υθΝ δμΝ θΝζσΰπΝαΰκλΫμΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζΫ δ βΝίΪ βΝΰδαΝεΪγ Νπλκ πΪγ δαΝ

αθ αΰπθδ ηκτΝ δμΝαθπ ΫλπΝ υθγάε μέΝ 

Ν υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ παλα κ δαευθΝ υλκεκηδευθΝπλκρσθ πθΝ (ΰδαΝ

αΝ κπκέαΝ γαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κδΝ υθυθυηκδΝ σλκδΝ υλκεκηδεΪΝ πλκρσθ αΝ άΝ πλκρσθ αΝ

υλκεκηέαμ)Ν πδε θ λυγβε Ν εα αλξάθΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ ιΫθπθΝ αΰκλυθΝ πκυΝ

απκ ζκτθΝ δμΝπζΫκθΝεα Ϊζζβζ μΝαπσΝπζ υλΪμΝη ΰΫγκυμ,Νεα αθαζπ δεάμΝαπκ κξάμ,ΝεαδΝ

πλκ ία δησ β αμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ

αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ κυμΝ δμΝ αΰκλΫμΝ αυ ΫμέΝ Ν δ ικ δεσ λβΝ αθΪζυ βΝ θσμΝ

υλκεκηδεκτΝ πλκρσθ κμΝη Ν δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηέα,Ν βμΝ ΦΫ αμ,Ν

ιβΰ έ αδΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝαπκ ζ έΝ κΝ πκυ αδσ λκΝ ιαΰπΰδεσΝ υλκεκηδεσΝπλκρσθΝ

βμΝ ζζΪ κμ,Ν σ κΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πκ σ β αΝ εαδΝ βθΝ αιέα,Ν αζζΪΝ εαδΝ αθαφκλδεΪΝ πμΝ

πλκμΝ βθΝ αυιβ δεάΝ Ϊ βΝ αά β βμΝ κυΝ βΝ κπκέαΝ παλα βλ έ αδΝ ευλέπμΝ δμΝ υ δεκ-

υλππαρεΫμΝαΰκλΫμέΝΙ δαέ λβΝΫηφα βΝ σγβε Ν δμΝπλκ δηά δμΝ κυΝεα αθαζπ άΝΰδαΝ αΝ

υλκεκηδεΪΝπλκρσθ αΝ δμΝαΰκλΫμΝ ζζβθδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ(εΪ δΝπκυΝ θΝΫξ δΝΰέθ δΝ Ν

πλκβΰκτη θ μΝ παλσηκδ μΝ η ζΫ μ),Ν εαγυμΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ απκ ζ έΝ

βηαθ δεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝεαδΝ δΪγ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝπλκρσθ πθ,ΝεαγυμΝ

εαδΝΰδαΝ βΝ ξ έα βΝ πθΝ λα βΰδευθΝ κυμέΝ Ν Ϋλ υθαΝία έ βε Ν βθΝίδίζδκΰλαφδεάΝ

αθα εσπβ βΝπκδκ δευθΝεαδΝπκ κ δευθΝ ηπ δλδευθΝη ζ υθΝπκυΝΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝευλέπμΝ

δμΝ αΰκλΫμ- σξκυμΝ ΰδαΝ αΝ ζζβθδεΪΝ πλκρσθ αΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν αθΪζυ βΝ κδξ έπθΝ

δ γθκτμΝ ηπκλέκυέΝ Ν ίδίζδκΰλαφέαΝ αθ ζάγβε Ν αλξδεΪΝ απσΝ αΝ CAB Abstracts εαδΝ

εα σπδθΝ Ν τ λκΝ Ϊ δκΝαπσΝ αΝπ λδκ δεΪΝπκυΝ βηκ έ υ αθΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝΪλγλαέΝ

 α δ δεΪΝ κδξ έαΝ ηπκλέκυΝαθ ζάγβεαθΝαπσΝ δμΝίΪ δμΝ κηΫθπθΝ κυΝFAO εαδΝ βμΝ
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υλππαρεάμΝ θπ βμΝ(EUROSTAT-ωτεϋXT),ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ βθΝ γθδεάΝ α δ δεάΝ

Τπβλ έαΝ ζζΪ αμΝ( Τ )έ 

ΠΠ λλ δδΰΰλλααφφάά   ππ θθ   ζζ ζζ ηηθθ δδεεώώ θθ   ππααλλαα κκ δδααεε ώώ θθ   υυλλκκεεκκηηδδεεώώ θθ   ππλλ κκρρόόθθ ππ θθ     

ΣαΝ ζζβθδεΪΝπαλα κ δαεΪΝ υλδΪΝπαλα ε υΪακθ αδΝ υθάγπμΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝπ λδκξΫμΝ

βμΝ ζζΪ αμΝεαδΝησθκΝαπσΝ κΝΰΪζαΝπκυΝπαλΪΰ αδΝ δμΝπ λδκξΫμΝαυ ΫμέΝΜσθκΝ Ν λέαΝ

παλα κ δαεΪΝ υλδΪΝ(ΰλαίδΫλα,Ν ζ ηΫμ,ΝεαδΝηυαάγλα)Ν πδ λΫπ αδΝβΝξλά βΝαΰ ζα δθκτΝ

ΰΪζαε κμέΝΣαΝυπσζκδπαΝ υλδΪΝΫξκυθΝ αθΝπλυ βΝτζβΝ κΝαδΰκπλσί δκΝΰΪζαέ 

ΣαΝ ζζβθδεΪΝπαλα κ δαεΪΝ υλδΪΝξπλέακθ αδΝ Ν λ δμΝεα βΰκλέ μμΝεζβλΪ,Ν ηέ εζβλαΝ

εαδΝΜαζαεΪΝ υλδΪέΝ βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝ εζβλυθΝ υλδυθΝαθάε δΝβΝΓλαίδΫλα,ΝβΝκπκέαΝ

παλα ε υΪα αδΝ Ν κζσεζβλβΝ βΝ ξυλα,Ν βΝ ΓλαίδΫλαΝ Κλά βμ,Ν κΝ Κ φαζκ τλδΝ (η Ν

π λδκξΫμΝπαλα ε υάμΝ βΝΜαε κθέα,Ν βΝΘ αζέα,Ν βθΝ π δλκ,Ν βΝ λ ΪΝ ζζΪ α,Ν βθΝ

Π ζκπσθθβ κ,Ν αΝ ΙσθδαΝ θβ δΪ,Ν δμΝ ΚυεζΪ μΝ εαδΝ βθΝ Κλά β),Ν κΝ Λα κ τλδΝ βμΝ

Μυ δζάθβμ,Ν κΝ ΜπΪθ ακΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ – υ δεάμΝ Μαε κθέαμΝ εαδΝ Θ αζέαμΝ εαδΝ βΝ

ΦκληαΫζζαΝ Παλθα κτέΝ  αΝ βηέ εζβλαΝ υλδΪΝ αθάεκυθΝ κΝ Κα Ϋλδ,Ν η Ν π λδκξΫμΝ

παλα ε υάμΝ βΝ Μαε κθέα,Ν βΝ Θ αζέαΝ εαδΝ βΝ Μυ δζάθβΝ εαδΝ βΝ φΫζζαΝ βμΝ θσ δαμΝ

Π ζκπκθθά κυέΝ  αΝ ηαζαεΪΝ υλδΪΝ αθάεκυθΝ βΝ ΦΫ αΝ εαδΝ κΝ Σ ζ ηΫμ,Ν η Ν π λδκξΫμΝ

παλα ε υάμΝ βΝΘλΪεβ,Ν βΝΜαε κθέα,Ν βΝΘ αζέα,Ν βθΝ π δλκ,Ν βΝ λ ΪΝ ζζΪ αΝ

εαδΝ βθΝΠ ζκπσθθβ κ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝΚκπαθδ άΝ πθΝΚυεζΪ πθέΝ πέ βμ,Ν Ν αΝηαζαεΪΝ

υλδΪΝαθάεκυθΝ κΝφλΫ εκΝ υλέΝάΝΓαζκ τλδΝ βμΝ π έλκυΝεαδΝ βμΝΘ αζέαμΝεαδΝ ΫζκμΝ αΝ

υλδΪΝ υλκΰΪζαε κμ,Ν σππμΝ κΝ ΜαθκτλδΝ βμΝ ε θ λδεάμ εαδΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμΝ εαδΝ

Θ αζέαμ,Ν βΝ ΞυθκηυαάγλαΝ βμΝ Κλά βμΝ εαδΝ κΝ θγσ υλκΝ εαδΝ βΝ Μυαάγλα,Ν αΝ κπκέαΝ

έθαδΝπλκρσθ αΝσζβμΝ βμΝξυλαμέΝ 

πσΝ κΝ1λλζ,ΝβΝ ζζβθδεάΝΝκηκγ έαΝΫξ δΝά βΝΝαθαΰθπλέ δΝβηΝπαλα κ δαεΪΝ υλδΪΝπμΝ

Πλκ α υση θβμΝΟθκηα έαμΝΠλκΫζ υ βμΝ- ΠέΟέΠέΝ Ν υλππαρεάΝ θπ βΝαθαΰθπλέα δΝ

βίΝ ζζβθδεΪΝΠαλα κ δαεΪΝΣυλδΪΝπμΝΠέΟέΠέΝ βθΝεκδθκ δεάΝ πδελΪ δαΝαπσΝ κΝ1λλθέΝ Ν

ΦΫ α,Ν κΝ βηαθ δεσ λκΝ υλκεκηδεσΝπλκρσθΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν έθαδΝ κΝπλκρσθΝ κΝκπκέκΝ θΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ πζΫκθΝ αΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ παλα κ δαεΪΝ υλδΪ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ

θπ βΝ ( έ έ),Ν τηφπθαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δεα βλέκυΝ πθΝ υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθΝ

κΝκπκέκΝ έξ Νπλκ φτΰ δΝβΝ αθέα,Νυπκ βλδαση θβΝαπσΝ βθΝΓαζζέαΝεαδΝ βθΝΓ ληαθέαέΝ
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ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝΫξ δΝαλξέ δΝά βΝθαΝΫξ δΝ υ η θάΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝ βθΝ δαεέθβ βΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ ΦΫ αμ,Ν Ϋθαθ δΝ βμΝ ΦΫ αμΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ βΝ κπκέαΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ βθΝ

αθέαΝ ευλέπμέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπκ έΝ ζ τεαθ βΝ η Ν

ξβηδεΫμΝκυ έ μ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ πδ υξγ έΝ κΝξαλαε βλδ δεσΝζ υεσΝξλυηαΝ βμΝΦΫ αμΝπκυΝ

παλΪΰ αδΝαπσΝαδΰκπλσί δκΝΰΪζαέ 

α α 1  α α  φ    πα α α  υ  

α   1998 

Πβΰά: Τ  

α α  1  Κα αχ α  υ   α α α  

υ  ( . . .) 

θ ία σ Γαζκ τλδ Γ α α Α φω  

ΓλαίδΫλαΝΚλά βμ ΓλαίδΫλαΝΝΪικυ α α  ου 

Κα Ϋλδ Κα έεδΝ κηκεκτ εφα ο α α 

Κκπαθδ άΝ Λα κ τλδΝΜυ δζάθβμ α ο  

Μ κίσθ  ΜπΪ ακμ Ξυ ο υ α  

Π χ α ο Χα ω  Φο α α Α χω α  Πα α ο  Σφ α 

Πβΰά:  ζΪξκμ,ΝΛδίΪθβμ,ΝΠα άμΝ(2000) 

αθγσ υλκ
2.5%

φΫ α
56.9%

ηαθκτλδ
0.4%

ηυαάγλα
4.6%

εα Ϋλδ
22.0%

ε φαζκ τλδ
4.4%

ΰλαίδΫλα
9.2%
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Πα αγ γ  υ ο ο ώ  π ο ό  η  Ε ά α 

 βθΝ ζζΪ α,Ν κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ βμΝ παλαΰπΰάμΝ υλδυθΝ (κζΣΝ εα ΪΝ κΝ 1λλθ)Ν

πλκκλέα αδΝ ΰδαΝ βθΝ ΰξυλδαΝ εα αθΪζπ βΝ (ΠέθαεαμΝ 2)έΝ ΣαΝ παλα κ δαεΪΝ υλδΪΝ

απκ ζκτθΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ βμΝεα αθΪζπ βμΝ υλδυθ,Ν θυΝΫθαΝπκ κ σΝ βμΝ ΪιβμΝ

κυΝ βγΣΝ βμΝ εα αθΪζπ βμΝ αφκλΪΝ δ αΰση θαΝ υλδΪέΝ Ν εα ΪΝ ε φαζάθΝ εα αθΪζπ βΝ

υλδυθΝ βθΝ ζζΪ αΝ παλαηΫθ δΝ αγ λάΝ αΝ βγ,ηΝ π λέπκυΝ εδζΪΝ β έπμ,Ν βΝ κπκέαΝ

βη δυθ αδΝσ δΝά αθΝβΝη ΰαζτ λβΝπαΰεκ ηέπμΝΫπμΝ κΝ1λλιέΝΣκΝέ δκΝΫ κμ,Ν βΝΓαζζέαΝ

εα αθαζυγβεαθΝ βγ,θΝ εδζΪΝ αθΪΝ ε φαζά,Ν θυΝ βθΝ υλυπβΝ βΝ ηΫ βΝ εα αθΪζπ βΝ

ευηαέθ αδΝ π λέπκυΝ αΝ 1ηΝ εδζΪΝ αθΪΝ ε φαζάΝ β έπμέΝ  βθΝ ζζΪ α,Ν κΝ η ΰαζτ λκΝ

η λέ δκΝ βμΝεα αθΪζπ βμΝεα ΫξκυθΝ αΝξτηαΝ υλδΪ,Ν κΝη λέ δκΝ κυμΝσηπμΝη δυθ αδΝη Ν

βθΝ πΪλκ κΝ κυΝ ξλσθκυΝ ζσΰπΝ βμΝ α δαεάμΝ λκφάμΝ πθΝ εα αθαζπ υθΝ πλκμΝ κΝ

υπκπκδβηΫθκΝ υλέέΝ θ έγ α,Ν βθΝ υλυπβΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ η λέ δκΝ αφκλΪΝ

υπκπκδβηΫθαΝ υλδΪέΝ Νεα αθΪζπ βΝ υλδυθΝ βθΝ υλππαρεάΝαΰκλΪ,ΝβΝκπκέα,ΝσππμΝγαΝ

αθαφ λγ έΝ κΝ πση θκΝ ε φΪζαδκ,Ν απκ ζ έΝ κθΝ η ΰαζτ λκΝ εα αθαζπ άΝ ζζβθδευθΝ

παλα κ δαευθΝ υλδυθ,Ναθάζγ Ν ΝιέηίίΝ σθκυμΝΝ κΝ1λλθ,Νπαλκυ δΪακθ αμΝατιβ βΝΝ1κΣΝ

απσΝ κΝ1λκκ,ΝΫθαθ δΝθΣΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ βθΝέ δαΝπ λέκ κέΝ θ δγΫ πμ,ΝβΝεα ΪΝε φαζάΝ

εα αθΪζπ βΝ η δυγβε Ν απσΝ 1βΝ Ν 1ίΝ π λέπκυΝ εδζΪΝ β έπμΝ εα ΪΝ κΝ 1λλβ,Ν εαδΝ Ϋξ δΝ

αγ λκπκδβγ έΝ Ναυ ΪΝ αΝ πέπ αέΝ ΝΓ ληαθέα,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝ βηαθ δεσμΝ δ αΰπΰΫαμΝ

ζζβθδευθΝπαλα κ δαευθΝ υλδυθ,Νεα αθαζυθ δΝπ λέπκυΝ1κ,κΝεδζΪΝαθΪΝε φαζάΝ β έπμ,Ν

ηέαΝπκ σ β αΝ υΰελδ δεΪΝυοβζάΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝαθ έ κδξβΝπαΰεσ ηδαΝεα αθΪζπ βΝ

(β,ηζΝεδζΪΝαθΪΝε φαζάΝ β έπμ)έΝ 

α α  2  α α  α  Κα α  υ   α α  υ π  

 ΕζζΪ α Ευλώπη 

1988 1992 1996 1988 1992 1996 

Παλαΰπΰά 215.023 214.925 215.650 6.847.675 7.782.881 7.988.825 

Εδ αΰπΰΫμ 31.450 49.010 50.747 1.257.411 1.629.237 1.902.134 

ΕιαΰπΰΫμ 6.379 12.415 13.771 1.673.077 2.047.615 2.373.217 

Κα αθΪζπ η 234.903 246.137 247.204 6.379.210 7.389.306 7.537.179 

Κα Ϊ ε φαζά 
εα αθΪζπ η 

23,24 23,85 23,57 12,87 10,18 10,35 

Π : EUROSTAT  
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ω : α α α α α    , α   α  α  α α ω  
  α  . 

 

α α 2   α   υ  α      

π υ 1988-1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π : EUROSTAT  

ω : (Π  π    α ω ) 

 

Ο  αγο   ώ  πα α ο α ώ  υ ο ο ώ  π ο ό  

ΣαΝ ζζβθδεΪΝ υλδΪΝ πλκπγκτθ αδΝ εα ΪΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ κυμΝ δμΝ ξυλ μΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν εαδΝ ευλέπμΝ βΝ Γ ληαθέαέΝ υΰε ελδηΫθαΝ η Ν ίΪ βΝ βΝ

αγηδ ηΫθβΝ αιέαΝ ζζβθδευθ ιαΰπΰυθΝ υλδυθΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λκκ-1λλθ,Ν βΝ

ΰ ληαθδεάΝ αΰκλΪΝ απκλλσφβ Ν κΝ θίΣΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

υλδυθ,ΝκδΝ θπηΫθ μΝΠκζδ έ μΝ κΝ1ηΣ,ΝβΝ υ λαζέαΝ κΝλΣ,Ν θυΝβΝ Ι αζέα,ΝβΝΓαζζέαΝ

εαδΝβΝ υ λέαΝαπσΝζΣΝαθ δ κέξπμΝ( δΪΰλαηηαΝ3)έΝΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝπαλα βλ έ αδΝ

αυιβηΫθβΝ λα βλδσ β αΝεαδΝπλκμΝ δμΝ αζεαθδεΫμΝξυλ μ,ΝαθΝεαδΝίλέ ε αδΝ ΝξαηβζΪΝ

αεσηβΝ πέπ α,Ν Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ υθκζδεκτμΝσΰεκυμΝπκυΝ δαεδθκτθ αδΝ (Πα άμΝεέαέ,Ν

1999).  

 

α α 3   υ  α   υ  

 

ΦΫ αήπλ
61%

ΛκδπΪ
18%

Κ φαζκΰλαίδΫλα
εαδΝΚα Ϋλδ

10%

Κ φαζκ τλδ
1%

Λ υεΪΝΪζηβμ
αΰ ζέ

10%

Γ ΡΜ ΝΙΗ.Π.

Γ ΛΛΙ
4%

ΙΣ ΛΙ
4%

ΛΓΙΟ-ΛΟΤΞ Μ .
2%

ΓΓΛΙ
1%

ΟΤΗ Ι
1%

ΤΣΡΙ
4%

ΤΣΡ ΛΙ
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Π : FAOSTAT 

ω : α π  α α α   α  α α  α ω   

α   π  1988-1998 

Ου δα δεΪ,Ν ΫιδΝ ξυλ μΝ – Γ ληαθέα,Ν Π ,Ν υ λαζέα,Ν υ λέα,Ν Ι αζέα, εαδΝΓαζζέαΝ - 

απκλλκφκτθΝ κΝ ληΣΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝ πθΝ παλα κ δαευθΝ ζζβθδευθΝ υλδυθέΝ Μ αιτΝ

αυ υθΝ πθΝ ξπλυθ,Ν ιΫξκυ αΝ γΫ βΝ εα Ϋξ δΝ βΝ Γ ληαθέαΝ βΝ κπκέαΝ πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ

βθΝ πκλ έαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθέΝ πσΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ

ιαΰπΰυθΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ υλκεκηέαμΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ 1λκκ-1996 

( δΪΰλαηηαΝ 4),Ν δαφαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ ιαΰπΰΫμΝ βη έπ αθΝ αθκ δεάΝ πκλ έαΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ

1λλη,Ν θυΝ κΝ 1λλθΝ παλκυ έα αθΝ ζαφλΪΝ η έπ βέΝ πέ βμ,Ν έθαδΝ ηφαθάμΝ βΝ ιΪλ β βΝ

πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθΝ απσΝ βθΝ ΰ ληαθδεάΝ αΰκλΪΝ (ίαγησμΝ υ ξΫ δ βμΝ r2 = 0,98- 

ίΪ βΝαθΪζυ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ ηφαθέα δΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ4),Ν βμΝ κπκέαμΝ βΝ αά β βΝ

πβλ Ϊα δΝ βθΝ υθκζδεάΝ πκλ έαΝ κυΝ ιαΰπΰδεκτΝ ηπκλέκυέΝ Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ

δαξλκθδεάΝ ιΫζδιβΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ παλα κ δαευθΝ υλκεκηδευθΝ

πλκρσθ πθΝ παλαηΫθ δΝ ΰ θδεΪΝ αγ λάΝ Ν σζ μΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ ξυλ μ,Ν πζβθΝ βμΝ
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Γ ληαθέαμέΝ Ναυιβ δεάΝπκλ έαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝεαδΝβΝπ υ βΝ κυμΝ κΝΫ κμΝ

1λλθΝ έθαδΝ υθυφα ηΫθβΝη Ν βθΝαθ έ κδξβΝπκλ έαΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝπλκμΝ βθΝΓ ληαθέαέ 

α α 4   α α  α   υ   π  υ  

α  χ  α   π  1988-1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π : FAOSTAT 

Το Μ γ   Φ α   ί  αγο  

λξδεΪΝπλΫπ δΝθαΝ πδ βηαθγ έΝσ δΝΦΫ αΝκθκηΪα αδΝ κΝζ υεσΝ

υλέΝ κΝ κπκέκΝ παλα ε υΪα αδΝ απσΝ πλσί δκΝ άΝ αδΰκπλσί δκΝ

ΰΪζαέΝ Όηπμ,Ν υπΪλξ δΝ βηαθ δεάΝ δαεέθβ βΝ Λ υευθΝ υλδυθΝ

ΪζηβμΝ θ σμΝ αζζΪΝ εαδΝ ε σμΝ βμΝ έ έ,Ν αΝ κπκέαΝ

παλα ε υΪακθ αδΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ εαδΝ κθκηΪακθ αδΝ πμΝ

ΦΫ α,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝπλκ λΫπ δΝ βθΝη ζΫ βΝαυ κτΝ κυΝπλκρσθ κμΝεαδΝ δμΝ πδπ υ δμΝπκυΝ

Ϋξ δΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝΦΫ αμέΝΚΪ δΝ Ϋ κδκΝ υηίαέθ δΝη Ν αΝπλκρσθ αΝ βμΝ αθέαμΝ

ευλέπμ,ΝαζζΪΝεαδΝΪζζπθΝξπλυθΝσππμΝ βμΝΓαζζέαμΝεαδΝ βμΝΟζζαθ έαμ,ΝσπκυΝπαλΪΰ αδΝ

ζ υεσΝ υλέΝΪζηβμΝαπσΝαΰ ζα δθσΝΰΪζαΝεαδΝ δαεδθ έ αδΝη Ν βθΝκθκηα έαΝΦΫ α,ΝεΪ δΝπκυΝ

0

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0

8 0 0 0 0

8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6

Έ κ ς

ιί
α

Νε
ι

α
γω

γώ
θΝ

(χ
ιλ

.ΝE
C

U
)

Κ Ο  Μ Ο  Γ Ρ Μ Ν Ι Η .Π . Τ  Σ Ρ Λ Ι Τ  Σ Ρ Ι ΙΣ Λ Ι
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Ϋξ δΝ υ η θάΝ πέπ π βΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝΦΫ αμέΝ ΝΓαζζέαΝπαλΪΰ δΝευλέπμΝαπσΝ

αδΰκπλσί δκΝΰΪζαΝεαδΝ έθαδΝκΝετλδκμΝαθ αΰπθδ άμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝαΰκλΪΝ πθΝ Π έΝ

έθαδΝ βΝ υλππαρεάΝ ξυλαΝ η Ν δμΝ π λδ σ λ μΝ Ν πκ σ β αΝ ιαΰπΰΫμΝ φΫ αμΝ βθΝ

η λδεάΝ (US)Ν κδΝ κπκέ μΝ εα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ Ϋ βΝ βη δυθκυθΝ αθκ δεάΝ πκλ έαΝ πέ βμ,Ν

ΫθαμΝ πδπλσ γ κμΝζσΰκμΝΰδαΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝΛ υευθΝ υλδυθΝΪζηβμΝ έθαδΝκδΝαυιαθση θ μΝ

ιαΰπΰΫμΝ βμΝ ζζΪ κμΝ Ν αυ ΪΝ αΝ υλδΪ,Ν δ δαέ λαΝ εα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ Ϋ βΝ βμΝ

ι ααση θβμΝπ λδσ κυ,ΝκδΝ κπκέ μΝγαΝηπκλκτ αη ΝθαΝπκτη Νσ δΝ λκυθΝαθ αΰπθδ δεΪΝ

δμΝ ιαΰπΰΫμΝ βμΝΦΫ αμέ 

πέ βμ,Ν δ υελδθέα αδΝσ δΝ αΝΛ υεΪΝ υλδΪΝΪζηβμΝαθαφΫλκθ αδΝπμΝυπκεα Ϊ α αΝΦΫ αμΝ

απσΝαΰ ζα δθσΝΰΪζα,ΝηδαμΝεαδΝκδΝ ιαΰπΰΫμΝ πθΝυπκζκέππθΝαθ αΰπθδ λδυθΝξπλυθΝ βμΝ

ζζΪ κμΝαφκλκτθΝαυ σΝαελδίυμΝ κΝπλκρσθΝεαδΝηΪζδ αΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝΦΫ αΝαζζΪΝεαδΝ

ΰδαΝ κΝζσΰκΝσ δΝ Ϋ δΝ ΰέθ αδΝπδκΝ ηφαθάμΝβΝ πέπ π βΝπκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ ζζβθδεάΝΦΫ αΝβΝ

δαεέθβ βΝΦΫ αμΝαπσΝαΰ ζα δθσΝΰΪζαέ 

Μ α αγο ά  

ΣαΝη λέ δαΝαΰκλΪμΝκλέακθ αδΝ αθΝ κΝ πέΝ βμΝ εα σΝπκ κ σΝ πθΝ δ αΰπΰυθΝ ζζβθδευθΝ

άΝ ΪζζπθΝ αθ αΰπθδ δευθΝ ξπλυθΝ υλκεκηδευθΝ πλκρσθ πθΝ πέΝ πθΝ υθκζδευθΝ

δ αΰπΰυθΝ βΝξυλαΝαθαφκλΪμέΝ βθΝαΰκλΪΝ βμΝΓ ληαθέαμ,ΝβΝ ζζΪ αΝΫξ δΝεα αε ά δΝ

κΝ 1,ηΣΝ π λέπκυΝ πθΝ υθκζδευθΝ δ αΰση θπθΝ υλκεκηδευθΝ πλκρσθ πθ,Ν θυΝ βΝ

Οζζαθ έαΝ κΝζιΣΝεα ΪΝ κθΝηΫ κΝσλκΝΰδαΝ βΝξλκθδεάΝπ λέκ κΝ1λκκ-1λλθέΝ Ν ιΫζδιβΝ πθΝ

η λδ έπθΝαΰκλΪμΝ έθαδΝαπκεαζυπ δεάΝ κυΝαθ αΰπθδ δεκτΝπζ κθ ε άηα κμΝεΪγ ΝξυλαμέΝ

ΣαΝ η λέ δαΝ αΰκλΪμΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ κυΝ πλκρσθ κμ,Ν βΝ κπκέαΝ

ηπκλ έΝ θαΝ κφ έζ αδΝ Ν ΫθαΝ πζάγκμΝ παλαΰσθ πθΝ πκυΝ βθΝ πβλ ΪακυθΝ εαδΝ βΝ

δαηκλφυθκυθέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ αΝ η λέ δαΝ αΰκλΪμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αθαφΫλκθ αδΝ κΝ τθκζκΝ βμΝεα αθΪζπ βμΝ(Πα άμ,Ν1λλκ)έ 

Ν ζζΪ αΝ εα Ϋξ δΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ η λέ δκΝ αΰκλΪμΝ ΦΫ αμ πλόί δαμ βθΝ υλππαρεάΝ

θπ βΝ ( έ έ),Ν κΝ κπκέκΝ ίαέθ δΝ αγ λΪΝ αυιαθση θκΝ εα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαέΝ

Παλα βλ έ αδΝσ δΝ θυΝ κΝη λέ δκΝαΰκλΪμΝά αθΝζζΣΝ πέΝ βμΝαιέαμΝ δ αΰπΰυθΝ βθΝ έ έΝ

εα ΪΝ κΝ1λκκ,Ναυιάγβε Ν Νηκ,1ΣΝ κΝ1λλ1ΝεαδΝ Νθγ,ιΣΝεα ΪΝ κΝ1λληέΝ θ δγΫ πμ,Ν κΝ

η λέ δκΝ βμΝ ΓαζζέαμΝ η δυθ αδΝ βθΝ έ δαΝ π λέκ κΝ αθαφκλΪμΝ η Ν αθ έ λκφκΝ λυγησΝ

( δΪΰλαηηαΝ5)έΝΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝσ δΝ αΝη λέ δαΝ πθΝυπσζκδππθΝξπλυθΝπαλαηΫθκυθΝ

ζέΰκΝπκζτΝ αγ λΪ,Ν υηπ λαέθ αδΝσ δΝβΝ ζζΪ αΝΫξ δΝαπκε ά δΝΫθαΝ βηαθ δεσΝη λέ δκΝ
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Ν ίΪλκμΝ βμΝΓαζζέαμέΝ ΝησθβΝξλκθδΪΝπκυΝ κΝη λέ δκΝ βμΝ ζζΪ αμΝη δυγβε ,Ν θυΝ κΝ

αθ έ κδξκΝη λέ δκΝ βμΝΓαζζέαμΝαυιάγβε Νεα ΪΝαθΪζκΰκΝπκ σ,Νά αθΝ κΝ1λλβέΝ ΝΓαζζέαΝ

πκηΫθπμΝ απκ ζ έΝ κθΝ κυ δα δεσΝ αθ αΰπθδ άΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πλσί δαμΝ φΫ αμΝ βθΝ

υλππαρεάΝ θπ βΝεαδΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝΫξ δΝξΪ δΝΫθαΝ βηαθ δεσΝη λέ δκΝαΰκλΪμΝ

ζσΰπΝ βμΝπαλκυ έαμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝφΫ αμέ 

 

α α 5  Μ α α   . . φ α  π α .  υ  

α α  χ  .  α   π  1988-1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π : EUROSTAT-COMEXT 

θαφκλδεΪΝη Ν βθΝαΰκλΪΝπλσί δαμΝφΫ αμΝ βΝΓ ληαθέα,Νπαλα βλ έ αδΝσ δΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

η λέ δαΝ ΫξκυθΝ αθΪζκΰβΝ αυιβ δεάΝ πκλ έαΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδα,Ν θυΝ αΝ αθ έ κδξαΝ

η λέ δαΝ βμΝΓαζζέαμΝη δυγβεαθΝαδ γβ ΪΝαπσΝηβΣΝεα ΪΝ κΝ1λλβΝ ΝγκΣΝ κΝ1λλγΝεαδΝ

παλΫη δθαθΝ Ν αγ λΪΝ πέπ αΝ δμΝ Ϊζζ μΝ ξλκθδΫμΝ ( δΪΰλαηηαΝ 6)έΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ

η έπ βΝ υηπέπ δΝη Ν βθ οάφδ βΝ κυΝεαθκθδ ησΝβίκ1ήλβΝ βμΝ ΟΚΝΰδαΝ βθΝεα κξτλπ βΝ

πθΝ πλκρσθ πθΝ κθκηα έαμΝ πλκΫζ υ βμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ πδί ίαδυθ δΝ σ δΝ βΝ

εα κξτλπ βΝ θσμΝ πλκρσθ κμΝ εαδΝ βΝ άηαθ βΝ κυΝ η Ν βθΝ Ϋθ διβΝ ΠέΟέΠέΝ απκ ζ έΝ

αθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝ κΝκπκέκΝ θΝυφέ α αδΝπζΫκθΝΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝφΫ αΝπκυΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝαθααβ ά δΝΪζζκυμΝ λσπκυμΝπλκυγβ βμέ 

ιΫζ διβ ΝΜ λδ έπ θΝαΰκ λΪμ Ν βμ ΝΦ Ϋ αμ Ν βθΝ έ
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ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσηπμ,Νσ δΝβΝπ υ βΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝ κΝη λέ δκΝ βμΝ ζζΪ κμΝ βΝ

ΰ ληαθδεάΝαΰκλΪ,ΝαπσΝθηΣΝ κΝ1λλζΝεαδΝ1λληΝ ΝηλΣΝ κΝ1λλθέΝ πμΝαυ σΝθαΝκφ έζ αδΝ

βθΝ οάφδ βΝ κυΝ εαθκθδ ηκτΝ 11ίιήλθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝ ηΫ λκΝ πκυΝ

πλκίαέθ δΝ βθΝεα κξτλπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΦΫ αμΝπμΝπλκρσθΝΠέΟέΠέ,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝ

εαθκθδ ηκτΝβίκ1ήλβέΝ έθαδΝΰθπ σ,Νσ δΝβΝΓ ληαθέαΝαπκ ζκτ ΝηδαΝαπσΝ δμΝ λ δμΝξυλ μΝ

(ηααέΝη Ν βθΝ αθέαΝεαδΝΓαζζέα), πκυΝπλκ ΫφυΰαθΝ κΝ υλππαρεσΝ δεα άλδκΝΰδαΝ βθΝ

εα Ϊλΰβ βΝ βμΝεα κξτλπ βμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΦΫ αμΝπμΝΠέΟέΠέΝεαδΝέ πμΝαυ άΝβΝπ υ βΝ

θαΝκφ έζ αδΝ βΝη λκζβοέαΝ βμΝΰ ληαθδεάμΝαΰκλΪμέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,Ν κΝ ζζβθδεσΝπλκρσθΝ

ηπκλ έΝ θαΝ ζ ξγ έΝ σ δΝ ευλδαλξ έΝ βθΝ ΰ ληαθδεάΝ αΰκλΪΝ εα Ϋξκθ αμΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ ηλΣΝ

εα ΪΝ κΝ1λλθΝ( δΪΰλαηηαΝ7). 

α α 6  Μ α α  φ α   Γ α α  υ  

α α  χ  (π  1988-1996). 
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Π : EUROSTAT 

ΟδΝ Π Ν απκ ζκτθΝ ηδαΝ θ δαφΫλκυ αΝ αΰκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΦΫ αΝ ζσΰπΝ κυΝ

βηαθ δεκτΝ αλδγηκτΝ απσ βηκυΝ ζζβθδ ηκτΝ (π λέπκυΝ γΝ εα κηητλδα)Ν πκυΝ απκλλκφΪΝ

ηΫξλδΝ άη λαΝ ηδαΝ βηαθ δεάΝ πκ σ β αΝ ΦΫ αμΝ αζζΪΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ απκλλκφά δΝ

βηαθ δεΪΝη ΰαζτ λ μΝπκ σ β μέΝ θαμΝ πδπζΫκθΝζσΰκμΝπκυΝεαγδ ΪΝ βθΝαΰκλΪΝ πθΝ

Π Ν ζευ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝ ηαμΝ Ν ΦΫ αΝ έθαδΝ βΝ αζζαΰάΝ κυΝ

δαδ κζκΰέκυΝ πθΝ Π Ν απσΝ υ δεκτΝ τπκυΝ Ν Μ κΰ δαεκτΝ τπκυ,Ν σπκυΝ βΝ ΦΫ αΝ

απκ ζ έΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ ετλδαΝ πλκρσθ αΝ εα αθΪζπ βμ,Ν ζσΰπΝ πθΝ υ λΰ δευθΝ βμΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝαθγλυπκυΝ(USϊχΝreports)έΝΟΝετλδκμΝπλκηβγ υ άμΝ Ν

ΦΫ αΝπλσί δαΝ πθΝ Π Ν έθαδΝβΝΓαζζέα,Ν ιΪΰκθ αμΝεα ΪΝηΫ κΝσλκΝ βμΝπ λδσ κυΝ1λκκ-

1λλθ,Ν 1ίίίΝ σθκυμΝ π λέπκυΝ β έπμ,Ν θυΝ βΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ κΝ τ λκμΝ πδκΝ βηαθ δεσμΝ

ιαΰπΰΫαμΝ απσΝ βθΝ έ Ν η Ν ηΫ βΝ ά δαΝ ιαΰπΰάΝ πκυΝ αθΫλξ αδΝ κυμΝ θηίΝ σθκυμέΝ

Παλα βλ έ αδΝ σηπμ,Ν ηδαΝ Ϊ βΝ η έπ βμΝ πθ δ αΰπΰυθΝ ΦΫ αμΝ πθΝ Π Ν απσΝ βθΝ

ζζΪ αΝ η Ν παλΪζζβζβΝ ατιβ βΝ απσΝ βΝ ΓαζζέαέΝ ΠλΫπ δΝ πέ βμΝ θαΝ κθδ έΝ σ δ,Ν κδΝ

δ αΰπΰΫμΝ πθΝ Π ΝαπσΝ βθΝ έ έ,Ν Ν ΦΫ αΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ έθαδΝ ζΪξδ μΝ εαδΝ

πλκΫλξκθ αδΝευλέπμΝαπσΝ βΝ αθέαΝ(π λέπκυΝγκίΝ σθκδΝ β έπμ)έ 

Συ π φο ά ου α α α  α  ά  ου γ  Μά γ  

ΝεϊΝόoods,Ν( αδλ έαΝπκυΝ λ τ δΝ βΝ αθέα),Ν έθαδΝβΝη ΰαζτ λβΝπαλαΰπΰσμΝΦΫ αμ,Ν

ηκζκθσ δΝ κδΝ δΪφκλ μΝ πκδεδζέ μΝ ΦΫ αμΝ πκυΝ παλΪΰ δΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ

(Μann,Ν1λλθ)έΝΟδΝ λαίδεΫμΝξυλ μΝεαδΝκδΝξυλ μΝ βμΝΝσ δκυΝ θα κζδεάμΝ υλυπβμΝ έθαδΝ

κδΝ ετλδκδΝ απκ Ϋε μΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝ βμΝ αθέαμέΝ Όηπμ, βΝ υπσζκδπβΝ υλυπβ,Ν εαδΝ

δ δεσ λαΝβΝΓ ληαθέα,Ν δ Ϊΰ δΝσζκΝεαδΝπ λδ σ λ μΝπκ σ β μΝ κυΝ υλδκτΝαυ κτΝαπσΝ

βθΝ υΰε ελδηΫθβ ξυλαέΝΤπκζκΰέ βε Νσ δΝ κΝ1λλζ,ΝκΝσΰεκμΝ πθΝππζά πθΝ κυΝ υλδκτΝ

ΦΫ αμΝπκυΝπαλΪΰ αδΝαπσΝαΰ ζα δθσΝΰΪζαΝαυιάγβε Νεα ΪΝιη,γΣ,Ν θυΝηδαΝατιβ βΝ βμΝ

Ϊι πμΝ κυΝ 1λ,ΣΝ δαπδ υγβε Ν δμΝ ππζά δμΝ κυΝ υλδκτΝ ΦΫ αμΝ πκυΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ
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πλσί δκΝ άΝ ΰέ δθκΝ ΰΪζαέΝ Ν ΰ ληαθδεάΝ αΰκλΪΝ υλδκτΝ πλκ φΫλ δΝ υεαδλέ μΝ ΰδαΝ υοβζΪ 

εΫλ βΝ δμΝ ΰ δ κθδεΫμΝ ξυλ μ,Ν δ δαέ λαΝ βΝ αθέα,Ν ΓαζζέαΝ εαδΝ υ λέαέΝ Ν αθέαΝ

εκπ τ δΝθαΝαυιά δΝ δμΝ ιαΰπΰΫμΝ υλδυθΝπλκμΝ βΝΓ ληαθέαΝ κΝ1λλιΝ ΝιίέίίίΝ σθκυμ,Ν

εΪθκθ ΪμΝ βθΝ κθΝγκΝη ΰαζτ λκΝ ιαΰπΰΫαΝ βΝΓ ληαθέαΝ(εann,Ν1λλθ)έΝ 

ΟδΝ ππζά δμΝ βμΝ ΦΫ αμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ βθΝ Γ ληαθέαΝ παλσζκΝ πκυΝ έθαδΝ

η ΰαζτ λ μΝ εα ΪΝ κυμΝγ λδθκτμΝηάθ μ,Ν Ϋλ υθ μΝ Ϋ διαθΝσ δΝ κδΝ ππζά δμΝ γαΝ έθαδΝ πδκΝ

κηκδσηκλφαΝεα αθ ηβηΫθ μΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝξλσθκυΝ(εann,Ν1λλθΝήΝχnon,Ν1λλη)έΝ

ε δηάγβε Ν σ δ,Ν εα ΪΝ κΝ 1λλζ,Ν ζζβθδεΫμΝ εαδΝ κυλεδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ (υπκζκΰέακθ αδΝ

θέίίίΝ ζζβθσε β αΝ δα σλδαΝ βθΝΓ ληαθέα)Ν δΫγ αθΝ βθΝέ δαΝπκ σ β αΝφΫ αμΝπκυΝ

πκτζβ αθΝ κδΝ ΰ ληαθκέΝ ζδαθΫηπκλκδΝ ηΫ πΝ πθΝ εα α βηΪ πθΝ κυμ,Ν π λέπκυΝ κέίίίΝ

σθκυμΝ (εann,Ν 1λλθ)έΝ ΣαΝ πζα δεΪΝ παεΫ αΝ έθαδΝ η Ν δαφκλΪΝ αΝ πδκΝ βηκφδζάΝ ηΫ αΝ

δαθκηάμΝ βΝΓ ληαθέα,ΝσπκυΝπ λέπκυΝ κΝκίΣΝ βμΝΦΫ αμΝ δαθΫη αδΝη Ν Ϋ κδκΝ λσπκ,Ν

η Ν κΝυπσζκδπκΝθαΝππζ έ αδΝ ΝΰυΪζδθαΝ κξ έα,Νπαε αλδ ηΫθαΝ ΝζΪ δΝεαδΝ Νπζα δεΪΝ

ετπ ζζαΝ (Robinson,Ν 1λλη)έΝ ΣαΝ ξτηαΝ ηΪξδαΝ ΰδαΝ η απυζβ βΝ άΝ ΰδαΝ cateringΝ

δαεδθκτθ αδΝ Νη αζζδεκτμΝ θ εΫ μΝεαδΝ Νη αζζδεΪΝίαλΫζδαέΝΠαλσζκΝπκυΝ κΝ έ κμΝ

ΦΫ αμΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ η Ν βθΝ πδκΝ άπδαΝ ηυλπ δΪΝ πλκ δηΪ αδΝ απσΝ κΝ κβΣΝ πθΝ

ΰ ληαθυθΝ εα αθαζπ υθ,Ν κΝ υλέΝ ΦΫ αΝ πκυΝ φ δΪξθ αδΝ απσΝ πλσί δκΝ ΰΪζαΝ Ϋξ δΝ

εαγδ λπγ έΝ πμΝ ΫθαΝ ι δ δε υηΫθκΝ έ κμΝ ΦΫ αμέΝ ε σμΝ απσΝ ΫθαΝ ΰ ληαθδεάμΝ ππθυηέαμΝ

πλκρσθ,Ν σζβΝ βΝ υπσζκδπβΝ πκ σ β αΝ ΦΫ αμΝ ππζ έ αδΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ ππθυηέαΝ πθΝ

δ δκε β υθΝ πθΝ κτπ ληαλε ΝάΝπμΝΰ θδεΫμΝ ηπκλδεΫμΝ ππθυηέ μΝπκυΝυπκ βλέακθ αδΝ

απσΝ δαφβηδ δεΫμΝ ε λα έ μΝ αΝ βη έαΝ πυζβ βμ,Ν ησθκΝ η Ν π λδκλδ ηΫθαΝ ηΫ αΝ

δαφάηδ βμέΝ Χυλ μ,Ν σππμΝ κδΝ Π Ν εαδΝ βΝ ΝΫαΝ βζαθ έαΝ ΫξκυθΝ έι δΝ θ δαφΫλκθΝ κΝ

υλέΝΦΫ αέΝΓδαΝπαλΪ δΰηαΝαπσΝ κδξ έαΝ βμΝϊancingΝWindsΝόarmΝ βθΝεinnesotaΝ πθΝ

Π Ν πκυΝ έθαδΝ βΝ ηκθα δεάΝ πκυΝ παλΪΰ δΝ ΦΫ αΝ απσΝ ΰέ δθκΝ ΰΪζαΝ δμΝ Π ,Ν έθαδΝ

αιδκ βη έπ κΝσ δΝη α λΫπ δΝπΪθπΝαπσΝ11ίίΝζέ λαΝΰΪζαε κμΝ ί κηα δαέαΝ Ν1ηίΝεδζΪΝ

υλδκτΝΦΫ αμΝεαδΝφλΫ εκυΝ υλδκτέΝ υ σΝ κΝ υλέΝππζ έ αδΝηΫ πΝ πθΝ κπδευθΝαΰκλυθΝ

εαδΝ πθΝ κτπ ληαλε Ν(εann,Ν1λλθ)έ 

τηφπθαΝη ΝηέαΝΪζζβΝΫλ υθα,ΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ1λλβΝ  λ δμΝξυλ μ,ΝΓαζζέα,Ν

Γ ληαθέαΝεαδΝ ζζΪ α,Ναπκ έξγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝη ΰΪζβΝ υ ξΫ δ βΝ κυΝ υλδκτΝΦΫ αΝη Ν

βθΝ ζζΪ αΝ πμΝ σπκΝ πλκΫζ υ βμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ ηδαΝ αθ έζβοβΝ απσΝ πκζζκτμΝ

εα αθαζπ ΫμΝ βθΝ Γαζζέα,Ν Γ ληαθέαΝ εαδΝ ζζΪ αΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεάΝ ΦΫ αΝ Ϋξ δΝ βθΝ

εαζτ λβΝ πκδσ β αΝ (Christodoulou,Ν 1λλβΝ )έΝ θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ αθ έζβοβΝ πθΝ
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εα αθαζπ υθΝσ δΝβΝ αθέαΝ έθαδΝβΝζδΰσ λκΝεα ΪζζβζβΝξυλαΝΰδαΝθαΝπαλΪΰ δΝΦΫ αΝπαλΪΝ

βθΝ ευλέαλξβΝ γΫ βΝ βμΝ βθΝ υλππαρεάΝ αΰκλΪΝ βμΝ ΦΫ αμ,Ν βΝ κπκέαΝ θ ξκηΫθπμΝ

κφ έζ αδΝ δμΝ ξαηβζΫμΝ δηΫμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ ΰΪζαΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ παλα ε υΪα αδΝ βΝ

ΦΫ αΝφαέθ αδΝθαΝυπΪλξ δΝηδαΝ υλΫαΝαθ έζβοβΝσ δΝβΝΦΫ αΝηπκλ έΝθαΝπαλαξγ έΝαπσΝηδαΝ

πκδεδζέαΝ δ υθΝ ΰΪζαε κμ,Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ ζζΪ α,Ν σπκυΝ κδΝ εα αθαζπ ΫμΝ ΫξκυθΝ υοβζάΝ

πλκ έηβ βΝ βθΝ ΦΫ αΝ απσΝ πλσί δκΝ ΰΪζαέΝ ΟδΝ ΰ ληαθκέΝ εα αθαζπ ΫμΝ πλκ δηκτθΝ βθΝ

ΦΫ αΝαπσΝαΰ ζα δθσΝΰΪζαΝ θυΝκδΝΰΪζζκδΝ έξθκυθΝδ δαέ λβΝπλκ έηβ βΝ βθΝΦΫ αΝαπσΝ

πλσί δκΝΰΪζαΝ(ωhristodoulou,Ν1λλβΝ)έ 

 βθΝ ζζΪ α,ΝκδΝπ λδ σ λκδΝεα αθαζπ ΫμΝγ υλβ αθΝπμΝξυλαΝπαλαΰπΰάμΝ βμΝΦΫ αμΝ

βθΝ ζζΪ αΝη Ν βθΝΟζζαθ έαΝθαΝΫλξ αδΝ τ λβέΝ Ναθ έ κδξ μΝΫλ υθ μΝ βθΝΓαζζέαΝ

εαδΝΓ ληαθέα,ΝβΝ αθέα,Νπαλσ δΝ έθαδΝ βηαθ δεσμΝπαλαΰπΰσμΝξυλα,Ν πΪθδαΝαθαφ λσ αθΝ

απσΝ κυμΝ εα αθαζπ ΫμΝ πμΝ ξυλαΝπαλαΰπΰάμΝ βμΝΦΫ αμέΝΜ ΝΪζζαΝ ζσΰδα,Ν βΝ πλκυγβ βΝ

βμΝ ‘ΦΫ αμ΄Ν αθέαμΝ ΰέθ αδΝ η Ν ππθυηέ μΝ πκυΝ γυηέακυθΝ κθΝ εα αθαζπ άΝ ‘ ζζΪ α’έΝ

 βθΝΓ ληαθέαΝ κΝαΰ ζα δθσΝεαδΝπλσί δκΝΰΪζαΝγ πλκτ αθ,Νεα ΪΝ κΝέ δκΝπκ κ σ,ΝαπσΝ

κυμΝεα αθαζπ ΫμΝπμΝΰΪζαΝπαλα ε υάμΝ βμΝΦΫ αμΝ(ωhristodoulou,Ν1λλβ)έΝ βΝΓαζζέαΝ

κΝ υλέΝΦΫ αΝ ηφαθέ βε Ν ξ δεΪΝπλσ φα αΝαζζΪΝβΝ εα αθΪζπ βΝαυιάγβε Ν ξ δεΪΝ

ΰλάΰκλαΝ απσΝ βίίΝ Ν βίίίΝ σθκυμΝ ηΫ αΝ Ν ηΝ ξλσθδαέΝ θ έγ αΝ η Ν βθΝ ΰ ληαθδεά,Ν βΝ

ΰαζζδεάΝαΰκλΪΝευλδαλξ έ αδΝαπσΝΦΫ αΝπλσί δκυΝΰΪζαε κμέΝ 

 

Συηπ λΪ ηα α - Πλκ Ϊ δμ 

ΣαΝ ζζβθδεΪΝ παλα κ δαεΪΝ υλδΪΝ πλκπγκτθ αδΝ ευλέπμΝ πλκμΝ δμΝ ιάμΝ ΫιδΝ ξυλ μμΝ

Γ ληαθέα, Π ,Ν υ λαζέα,Ν υ λέα,Ν Ι αζέα,Ν εαδΝ ΓαζζέαέΝ ΟδΝ αΰκλΫμΝ αυ ΫμΝ

απκλλκφκτθΝ κΝκηΣΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθέΝ Νΰ ληαθδεάΝαΰκλΪΝαπκλλκφΪΝ κΝθγΣΝ

πθΝ ζζβθδευθΝ υλδυθΝη Ν υθΫπ δαΝ ΝβΝπκλ έαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθΝ

υλκεκηδευθΝπλκρσθ πθΝθαΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝπλκυγβ βΝεαδΝ δΪγ άΝ

κυμΝ βθΝΓ ληαθέαέΝ 

ΝφΫ αΝαπκ ζ έΝ κΝευλέαλξκΝ ζζβθδεσΝ υλκεκηδεσΝπλκρσθέΝ Ν ιΫ α βΝ πθΝ Ϊ πθΝ βμΝ

ΰ ληαθδεάμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ πθΝ ξ δευθΝ εα αθαζπ δευθΝ υθάγ δπθΝ κ βΰ έΝ κΝ

υηπΫλα ηαΝσ δΝβΝ δ έ υ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ υλδυθΝ έθαδΝ ξ δεΪΝξαηβζάέΝ υ σΝηπκλ έΝ

θαΝ απκ κγ έΝ Ν τκΝ ζσΰκυμέΝ ΟΝ πλυ κμΝ ζσΰκμΝ έθαδΝ κΝ Ϋθ κθκμΝ αθ αΰπθδ ησμΝ πκυΝ

ευλδαλξ έΝ βθΝ η ΰαζτ λβΝ αΰκλΪΝ βμΝ υλυπβμέΝ Κα ΪΝ υθΫπ δαΝ βΝ πδ δπεση θβΝ

ατιβ βΝ κυΝη λδ έκυΝ βθΝΰ ληαθδεάΝαΰκλΪΝπλκςπκγΫ δΝπκζτΝεαζάΝΰθυ βΝ βμΝαΰκλΪμΝ
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εαδΝ απαδ έΝ βθΝ π άΝ πλκυγβ β,Ν κπκγΫ β β,Ν εαδΝ εκ κζσΰβ βΝ κυΝ πλκρσθ κμέΝ ΟΝ

τ λκμΝζσΰκμΝ έθαδΝσ δΝβΝπλκυγβ βΝεαδΝπλκίκζάΝ πθΝ ζζβθδευθΝπλκρσθ πθΝ θΝΫξ δΝ

απκεκηέ δΝ δεαθκπκδβ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ δ έ υ βμ,Ν αφκτΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν κδΝ λ δμΝ

κυμΝ Ϋ λδμΝΰ ληαθκτμΝεα αθαζπ ΫμΝ θΝΫξκυθΝ κεδηΪ δΝπκ ΫΝφΫ α (Frohn, 1991). 

ΆιδαΝ ζσΰκυΝ απκ ζ έΝ βΝ πλκ έηβ βΝ πθΝ ΰ ληαθυθΝ εα αθαζπ υθΝ Ν θΫαΝ εαδθκ σηαΝ

πλκρσθ α,ΝευλέπμΝΫ κδηα,Ν υεκζέαμ,ΝάΝπκζυ ζ έαμέΝ κξ τκθ αμΝ βθΝαΰκλΪΝ γθδευθΝάΝ

θΫπθΝεαδθκ σηπθΝπλκρσθ πθ, βΝ ζζβθδεάΝφΫ αΝ γαΝηπκλκτ Ν θαΝ δαφκλκπκδβγ έΝ σ κΝ

βθΝαΰκλΪΝ βμΝΓ ληαθέαμ,Νσ κΝεαδΝ δμΝΪζζ μΝξυλ μ,ΝσππμΝ έθαδΝβΝ ΰΰζέαΝεαδΝκδΝ Π έ 

Ν αθαγ υλβ βΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ εα κξτλπ βΝ βμΝ ΦΫ αμΝ πμΝ

ζζβθδεσΝπλκρσθΝΠέΟέΠέ,ΝαθαηΫθ αδΝθαΝαπκ ζΫ δΝΫθαΝ πδπζΫκθΝαλθβ δεσΝπαλΪΰκθ αΝ

πθΝ ιαΰπΰυθΝ βμΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδα,Ν αθΝ υθυπκζκΰέ δΝ εαθ έμΝ κΝ φαδθκη θδεΪΝ

η ΰΪζκΝαλδγησΝ πθΝ υλππαρευθΝ αδλ δυθΝπκυΝ υθβ δεΪΝηπκλκτθΝ θαΝ δ ΫζγκυθΝ βθΝ

παλαΰπΰάΝεαδΝ δαεέθβ βΝ βμΝΦΫ αμέΝ δ, κΝπζ κθΫε βηαΝ κυΝπλκρσθ κμ ΠέΟέΠέΝπκυΝ

έξ ΝβΝ ζζβθδεάΝΦΫ αΝΫθαθ δΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ πθΝΪζζπθΝξπλυθ,Ν θΝυφέ α αδΝπζΫκθΝ

εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθααβ βγκτθΝ ΪζζκδΝ λσπκδΝ πλκυγβ βμΝ εαδΝ πλκίκζάμΝ βμΝ ΰδαΝ βθΝ

δα φΪζδ βΝ κυΝ η λδ έκυΝ αΰκλΪμΝ βμέΝ βη δυθ αδ,Ν σ δΝ κδΝ ΰ ληαθδεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν

πκζτΝ πλδθΝ βθΝ απσφα βΝ κυΝ υλππαρεκτΝ δεα βλέκυΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ ΦΫ αμΝ πμΝ ΠέΟέΠέ,Ν έξαθΝ ι εδθά δΝ ηδαΝ δαφβηδ δεάΝ ε λα έαΝ πλκίκζάμΝ

ΰδαΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ βθΝ αΰκλΪΝ ηπκλδευθΝ ππθυηδυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ γαΝ υπκεαγδ κτ αθΝ

βθΝκθκηα έαΝΦΫ αΝη Ν Ϋ κδκΝ λσπκ,Νυ ΝβΝ ηπκλδεάΝ ππθυηέαΝ θαΝ έθαδΝ αυ σ βηβΝ

βμΝ κθκηα έαμέΝ δαφαέθ αδΝ ζκδπσθ,Ν ππμΝ βΝ ζζβθδεάΝ ΦΫ αΝ γαΝ υπκ έΝ εζβλσΝ

αθ αΰπθδ ησΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδαΝ απσΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ ΦΫ αΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ βμΝ

αθέαμΝ εαδΝ βμΝ Γ ληαθέαμΝ αζζΪΝ αεσηαΝ εαδΝ βμΝ ΓαζζέαμΝ βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αλξέ δΝ θαΝ

δ δ τ δΝ υθαηδεΪΝ βθΝαΰκλΪΝ βμΝΦΫ αμΝεαδΝηΪζδ αΝπαλΪΰ δΝΦΫ αΝαπσΝαδΰκπλσί δκΝ

ΰΪζαέΝ ΠαλσζαΝ αυ ΪΝ βΝ ζζβθδεάΝ ΦΫ αΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκπγβγ έΝ η Ν πδ υξέαΝ δμΝ ιΫθ μΝ

αΰκλΫμΝάΝ κυζΪξδ κθΝθαΝελα ά δΝ κΝη λέ δκΝπκυΝεα Ϋξ δΝαυ άΝ βΝ δΰηάΝαθΝζβφγ έ 

υπσοβΝ απσΝ κυμΝ υπ υγτθκυμΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ εα αθαζπ άΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ αΰκλΫμέΝ

πσ διβΝ κυΝπσ κΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝεα αθαζπ άΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ

πθΝ πλκρσθ πθΝ έθαδΝ κΝ η ΰΪζκμΝ σΰεκμΝ ίδίζδκΰλαφέαμΝ εαδΝ πλπ κΰ θυθΝ λ υθυθΝ πκυΝ

υπΪλξκυθΝ ξ δεΪΝ η Ν αυ σΝ κΝ γΫηαΝ (πέξέΝ όranklin,Ν 1λλζ; Frohn, 1991; Gorski, 1998; 

Sauerland, 1997; Tag, 1997; Wirthgen εαδΝ ώille,Ν 1990)Ν αζζΪΝ ξαλαε βλδ δεσΝ

παλΪ δΰηαΝ απκ ζκτθΝ εαδΝ κδΝ ΰ ληαθδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ υλκεκηδευθΝ πλκρσθ πθ,Ν κδΝ
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κπκέ μΝ κΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝ κυμΝξλβ δηκπκδκτθΝΫλ υθ μΝαΰκλΪμΝΰδαΝθαΝηΪγκυθΝ δμΝ

πλκ δηά δμΝ κυΝεα αθαζπ άέΝΣκΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΦΫ αμ,Νη Ν

ίΪ βΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ εα αθαζπ ά,Ν πλΫπ δΝ θαΝ αθααβ βγ έΝ κΝ ΰΪζαΝ παλα ε υάμΝ

βμέΝ Ν φΫ αΝ βΝ κπκέαΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ αΰ ζα δθσΝ ΰΪζαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπκ έΝ ξβηδεάΝ

π ι λΰα έαΝυ ΝθαΝαπκε ά δΝ κΝζ υεσΝξλυηαΝ βμΝπαλα κ δαεάμΝ ζζβθδεάμΝΦΫ αμ,Ν

βΝ κπκέαΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ αδΰκπλσί δκΝ ΰΪζαέΝ θΝ υθυπκζκΰδ κτθΝ κδΝ Ϊ δμΝ κυΝ

τΰξλκθκυΝ εα αθαζπ άΝ πλκμΝ υΰδ δθάΝ δα λκφάΝ ξπλέμΝ πλσ γ μΝ ξβηδεΫμΝ κυ έ μ,Ν

εαγέ α αδΝ φαθ λσΝ ππμΝ βΝ ζζβθδεάΝ ΦΫ αΝ απκε ΪΝ ΫθαΝ βηαθ δεσΝ αθ αΰπθδ δεσΝ

πζ κθΫε βηαέΝ Ι δαέ λαΝ βθΝ αΰκλΪΝ πθΝ έΠέ έ,Ν σπκυΝ κΝ εα αθαζπ άμΝ έθαδΝ πδκΝ

υαδ γβ κπκδβηΫθκμΝπΪθπΝ ΝγΫηα αΝυΰδ δθάμΝ δα λκφάμ,ΝεΪ δΝπκυΝαπκ δεθτ αδΝαπσΝ

βθΝαζζαΰάΝ πθΝ δα λκφδευθΝ υθβγ δυθΝ πθΝεα αθαζπ υθΝαπσΝ βθΝ υ δεκτΝ τπκυΝ βΝ

η κΰ δαεά δα λκφά,Ν βΝ ζζβθδεάΝ ΦΫ αΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκε ά δΝ ΫθαΝ αιδκ βη έπ κΝ

η λέ δκ,ΝΫξκθ αμΝσηπμΝ βθΝ π άΝ λα βΰδεάΝπλκυγβ βμέΝ πδπζΫκθ,Νπαλα βλ έ αδΝ Ν

αυ άΝ βθΝαΰκλΪΝατιβ βΝ βμΝαά β βμΝΦΫ αμ,ΝσπκυΝ κΝ1λλι,ΝβΝΦΫ αΝαπκ ζκτ ΝηδαΝαπσΝ

δμΝ πδκΝ ΰλάΰκλαΝ αθαπ υ ση θ μΝ πκδεδζέ μΝ υλδκτέΝ Γ ΰκθσμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ

εη αζζ υ έΝ απσΝ κυμΝ ζζβθ μΝ ιαΰπΰ έμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ βθΝ

αΰκλΪΝαυ άέΝ Ν βηα έαΝ βμΝπλκίκζάμΝ κυΝπλκρσθ κμΝΰέθ αδΝφαθ λάΝαπσΝ βθΝΰ ληαθδεάΝ

αΰκλΪ,Νσπκυ θυΝκΝεα αθαζπ άμΝ έθαδΝπλσγυηκμΝθαΝ κεδηΪ δΝΦΫ αΝαΰθκ έΝ βΝη ΰΪζβΝ

πζ δκοβφέαΝ κυΝ βθΝπαλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαΝ βμΝΦΫ αμΝαπσΝαδΰκπλσί δκΝΰΪζαΝεαδΝ βμΝ

‘ΦΫ αμ’ΝαπσΝαΰ ζα δθσΝΰΪζαέ 
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