ΒΙΟΟΕΝΙΟ ΒΕΟΑΥ ΟΡ ΤΗΕ ΜΟΝΙΙΜΕΝΤδ ΙΝ ΤΗΕ δΑΝΟΤΙΙΑΚΥ ΟΓ
ϋΕΕΟ δ (ΟΥΟΕΑϋΕδ, ΟΚΕΕΟΕ) - ΟΚΟΑΝΙδΜδ, ΜΕΟΗΑΝΙδΜδ ΟΡ
ΟΕΟΑΥ ΑΝϋ ΡΟδδΙΒΕΕ ΟΟΝδΕΚνΑΤΙΟΝ ΤΚΕΑΤΜΕΝΤδ
Κ&1]3 5ί6Γί1ϊη§6Γ 3ΐκ1 \Υο1ί§3η§ Ε. ΚηιηιΗείη
ΟεοπιίεΓοΗίοΙο^γ, ΙΟΒΜ, ΟβτΙ-νοη-ΟδδίείζΗγ υηίνεΓδίίηΙ,

ΑΗδίΓ 3 0 ί

ΤΗε δ3ηείιΐ3Γγ ο ί ϋεΐοδ ίδ οηε ο ί ίΗε πιοδί ίπιροΓίηηΙ ενίάεηεεδ ο ί οιιγ ΗίδίοΓγ
3Π(1 3πιοη§5ΐ ίΗε πιοδί νηΙυηΗΙε ευ1ίυΓ3ΐ Ηεπί3§ε ίη ΕυΓορεηη ευΙΙυΓε. δίηεε
1873 ννΉεη εχεηνηίίοηδ Ηγ ίΗε ΡΓεηεΙι ΑΓεΗυεοΙοβίεηΙ δεΗοοΙ 1ΐ3νε Ηεεη
5ΐ3Πε<1, ίΗε υηίίςυε είίγ ο ίϋ εΐο δ Ηηδ Ηεεη εχΐΓ3είε(1 Ργοιτι ίΗε δΗεΙίεΓ ο ί ίΗε δοίΐ
3π<1 νν38 εχροδεεί Ιο ουίάοοΓ εηνίΓοηιηεηΙηΙ εοικίίΐίοηδ. ΟεοιτιίεΓθΗίο1ο§ίε3ΐ
ίηνε5ϋί§3ΐίοη5 βΗο\ν ΐΗηί ίΗε ϋεΐοδ ΓηοηυιηεηΙδ 3Γε ίη 3 Ηί§Η1γ (1εΙεποΓ3ίε<1 δίηίε
3Π(1 ΐΗυί 1θ58 ο ί Γοεί: ηΐ3ΐεπ3ΐ 18 Γ3ρΐ(11γ ρΓ0 §Γε88ΐη§. ΒΓοννη ίο ΗΙυεΗ δροίίγ
8ΐ3ΐη8 ο ί ίΗε Γηοηυπιεηΐδ, δυ§3πη§ 3η<1 εηπηβ1ίη£ ηηεΐ 81γοπ§ 1οε3ΐ πΐ3ΐεπ3ΐ
Ιοδδεδ Γεδη1ίίη£ ίη ΐ3Γ§ε ρί(8 3Γε δΗο\νη ίο Ε>ε <3ίι·εείΙγ εοηηεείεοί ννίίΐι ίΗε £ΓοννίΗ
ο ί Ηΐ3εΗ ίυη§ί εχίεηδίνεΐγ ίηΗαΗίίίη§ ενεΓγ ΓηοηυηιεηΙ υηεΙεΓ ίηνεδίί§3ΐίοη.
(ΓΗίρρίη§ ίδ 3 εοηδεςυεηεε ο ί γοοΗ ίηίεπιηΐ §Γ0 \νίΗ ο ί εγ3ηοΗ3είεπ3. ΤΗε
τεδίιΐΐδ ο ί ίΗίδ δίυιΐγ 3Γε 3 εοιηρε11ίη£ 3ρρε3ΐ ίο ρηί είίο η οη ίΗε εοηδεΓνυίίοη ο ί
ίΗε Γηοηυιηεηΐδ ίη 3<1(1ίΙίοη ίο ΕΐΓίΗεΓ εχε3ν3ίίοηδ. Οΐεηηίη^ ο ί ίΗε δΐΐΓίηεεδ ίο
τεηιονε ε1είεποΓ3ΐίνε 0Γ§3ηίδΓηδ ίη εοηιΗίηηΙίοη \νίίΗ Ηίοεί(1ε ΐΓευίπιεηΙδ ίδ
δυ§§εδΙε<3 ίη οηΙεΓ ίο δηνε ίΗίδ ΪΓηροΠ3ηί 3τοΗίίεείυΓ3ΐ ΓηοηυηιεηΙ ο ί ουΓ
υηεεδΙοΓδ ίοΓ ουτ (Ιεδεεηάηηίδ.

ΙηίΓοεΙυεΙΐοη

δίηεε ηο ηΐ3ΐεπ3ΐ οη ευηΗ ίδ ο ί είεπΐ3ΐ <1υΓ3Ηί1ίίγ 3η<1 δίηεε ηο πιηίεπηΐ δυΓίηεε
οη εηπΗ ίδ ίίεε ο ί ΓηίθΓθ-θΓ£3ηίδπΐδ (Μητ^υΐίδ 3η<1 δ3§3η') ίί ίδ Γ3ίΗεΓ
38ίοηίδΗίη§ ΙΗβΙ ίοΓ η 1οη§ ίίηιε ίΗε <1εε3γ ο ί γοοΗ ιτιυΐεπηΐ νν38 Ηεΐίενεά ίο
οπ§ίη3ΐε ΓηεΓεΙγ Εοπι ρΗγδίευΙ 3ηε1 εΗεηιίευΙ ΓηεεΗυηίδΓηδ. Βγ ηονν ίί ίβ
£εηεΓ3ΐ1γ ηεοερίεΗ 3η(1 \νε11 άοευπιεηίειΐ ίη 8ενεΓ3ΐ 8ίυ<3ίε8 ίΗηί
εΗειηοοΓ£3ηοΐΓορΗίε Ηυείεπυ (\ν3ΓδεΗεί(1), εγυηοΗυείεπυ, 3ΐ§3ε (Όυηίη εί
3ΐ.3) 3η<1 Ηιη§ί (Β γ33π184; δίεΓί1ίη§εΓ5), Ηηνε 3 δίΓθη§ πηρυεί οη ίΗε
§εοΗίοεγε1ίη§ ο ί ηιίηεΓ3ΐ ίοιτηίη§ είειηεηΐδ 3η(1 ίΗυδ οη ίΗε (Ιεουγ ο ί γοοΗ
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ηΐΕΐεπ&Ι ϋη(ΐ6Γ65ΐίηΐΕΐϊοη οΓ ίΗε Ηίοίξεηίε άεοΕγ-ροίεηίίΕΐ Ηεβ ϊη δοηιε εΕδεδ
Ιεά Ιο ιιπαρρΓορπΕΐε εοηδεΓνΕίίοη ΐΓεΕίπιεηΙδ (Ηεγη εί ε Ι 6) ογ Ιο ίΗε εοιηρίείε
ί^ηοΓΗηεε οΓ ίΗε ηεεεδδίίγ οΓ εοηδεη/Εΐίοη ΐΓεΕίιηεηίδ εΙεο Γογ πιοηιπηεηΐδ ϊ ΗεΙ
ΕΓε ηοί εχροδεά ίο δίΓοην* ειγ ροΐΐυίϊοη.
ϋεΐοδ ννΕδ εΗοδεη ίο δίικίγ ίΗε Ηίο1ο§ίεΕΐ Εβρεείδ οΓ ΓοεΠ άείεποΓΕίίοη
ΗεεΕυδε: ε) ϋυε ίο ίίδ §εο§ΓΕρΗίεΕΐ ροδΐίϊοη ίί ίδ ςυϊίε Γεγ Γγοιπ Εηγ δοιιτεε οΓ
άυκί, ίΙγ-ΕδΗ, ίηοΓβΕηίε (ΝΟχ ογ δ 0 2) εγίγΙ ογ^ επιο (ΓΕίίγ αείάδ, ΕΓοηίΕίεδ)
ροΐΐυίϊοη εγκ3 ίΗιικ τοείί (ΙεεΕγ Εδ ε εοηδεςυεηεε οΓ ΗεΕνγ ΕηίΗΓορο§εηίε ειγ
ροΐΐιιΐίοη οεπ Ηε εχείικίειΐ, (Η) ΤΗε δίΕίε ο ί άεοΕγ οΓ ίΗε ηιοηυιηεηΐδ εΙ ίΗε
ΐίιηε οΓ εχοΕνΕίΐοη ννΕδ άοείΗηεηίεά Ηγ ίΗε ΡΓεηεΗ ΑτεΗεο1ο§ίεΕΐ δεΗοοΙ ΙΗεΙ
δίΕΓίεΓ) \νοΓΐί οη ϋεΐοδ ίη 1873 (ΒηιηεΕίι εί ϋϋεΕί7). ΤΗίδ Εΐΐοννδ ίο εδίίηίΕίε
ίΗε Ιϊχτιε δΟΕίε οΓ (ΙεεΕγ ίτοπι ίΗε ίϊπιε οΓ εχοΕνΕίΐοη ίο ίΗε ρΓεδεηί. (ε) Α ΐΕΓβε
νΕπείγ οΓ ηΐΕΓΗΙε ίγρεδ ννίίΗ νΕΓίουδ εϋίΤεΓβηί Γοπηδ επ(1 ίγρεδ οΓ όεοΕγ ΕΓε
ΙοεΕίεά οη ϋεΐοδ. ΒεεΕυδε ίΗεγ ΕΓε εχροδεά ίο ίΗε δΕΓηε εΙίηίΕΐίε εοη<3ίίϊοηδ
ίΗε ρΗγδίεΕί Εηά εΗειηίεΕί ρΕΓΕίηεΙεΓδ ροδδίΗΙγ Εοεε1εΓΕίϊη§ ίΗεΪΓ οΐεεηγ ΕΓε
δίηιϊΐΕΓ Γογ ε11 ηιοηυηιεηΐδ.

ΜαίεηαΙ «ηά ιηείΗοΰδ
δαπιρίε εοΙΙεείίοη ειιι! πικτοδεορίοηΙ απαίνδίδ Μ εγΗΙο Εηά §ΓΕηίΐε δΕηιρΙεδ
ννεΓε ΐΕΗεη Γγογπ Εηίίςυε ηιοηυηιεηίδ, Γγοπι ςιίΕΐτϊεδ επγΙ Γγογπ πεΙογηΙ ουίεΓορδ
οΓ ηΐΕΓΗΙε (1υηη§ ίΗε Ηοί Εηά άιγ ρεποά ίη ΓηίιΙ-δΐίΓηΓηεΓ. δΕηιρΙεδ ννεΓε ίΕΐνεη
ννίίΗ ίΗε Ηεΐρ οΓ ΗΕΓηηιεΓ επ(1 εΗίδεΙ ογ ννίίΗ ε δεΕίρεΙ. ΤΗε δΕηιρΙεδ ννεΓε
ίΓΕηδΓεπενΙ ίο ρΕρεΓ Ηε§ β επ<1 δίοΓενΙ ίη ε είτγ ΙοεΕίίοη Εί γοογπ ίεηιρεΓΕίυΓε
υηίίΐ ρΓερΕΓΕίίοη Επά ΓηίοΓοΗίοΙοβίεΕί ρΓοεεδδίη§. Ιη εΕδε δΕΓηρΙε εοΐΐεείϊοη
ννΕδ ηοί Εΐΐοννεά τερΙίοΕδ ννεΓε ΐΕΡεη Γογ δΕΜ ΕΠΕίγδίδ Εδ ΟεδεπΗεεΙ Ηγ
δίερΠίπ^εΓ εγκΙ ΚηιπιΗείη 8. Ε εοΗ δΕΓηρΙε ννΕδ ΕΠΕίγδενΙ ννίίΗ ε Ζείδδ ϋΚ.0
<3ίδδεείίη§ ΓηίεΓΟδεορε Εηά νΐοεαηιεηίεά ρΗοΙοεΓΕρΗίεΕίΙγ. Ρογ δεΕηηίη§
ΕΙεείΓοη ΜίεΓΟδεοργ (δΕΜ) ΓοεΤ δΕηιρΙεδ ννεΓε ρΓείϊχεά ίη 4% ^ΙιιίΕΓΕίάεΗγάε
ΕηεΙ (ΙεΠγάΓΕίενΙ ίη επ είΗγίΕΐεοΗοΙ δεπεδ. ΤΗε δΕηιρΙεδ νν'εΓε ΐΓεΕίεά ννίίΗ ίΗε
επίίεΕί ροίηί πιεΐΗο<3, εοΕΐε<Ι ννίίΗ §οΙ<3 επ(Ι εχΕίηίηειΙ ίη ε Ζείδδ ϋδ Μ 940
δεΕηηίη§ ΕΙεείΓοη ΜίεΓΟδεορε. Ρογ ίΗίη δεείϊοηδ ίΗε δΕηιρΙεδ ννεΓε
ίιηρΓεν>ηΕΐε(1 &ηι3 εηιΗενΙάειΙ Γο11οννίη§ ίΗε (Ιεδεπρίίοηδ οΓ δρυπ (δρυπ-9), ευί
ννίίΗ ε Εεϊίζ 1600 ηιίεΓοΙοηιε δΕνν, §1υεά οη ρείΓθ§ΓΕρΗϊε δΐίάεδ Εηνί οΗδεΓνεά
ννίίΗ ε ΐΓΕηδΓηίδδίοη 1ί§Ηί ΓηίεΓΟδεορε (Ζείδδ ΡΗοίοπιίΡΓΟδΙνορ III).
ΙδοΐΕίΐοη ο ί Γιιη§ί Γγοιπ τοείί δβπιρίεδ ΟεηίΕΐΐΕοεουδ ΗγρΗοηιγοεΙεδ ννεΓε
ίδθΐΕίε(1 Γγογπ ίΗε δΕηιρΙεδ Ηγ ρίε1αη§ δίη§1ε ίηη§Εΐ εοΐοηίεδ ννίίΗ ηεενϋεδ υδίη§
ε νϋδδεε1ίη§ ΓηίεΓΟδεορε (ΕοεοΓ<3ίη§ ίο \νο11εηζίεη εί εΙ.10) Εηό ΐΓΕηδΓεΓπηβ
ΐΗειη οηίο ε§ εγ ρΐΕίεδ ννίίΗ 2% ηΐΕΐί-ρερίοηε ττιεείίυηι. Ργοπι 6Εε1ι δΕΓηρΙε ε
ΙοΙε Ι οΓ 45 εοΐοηίεδ ννΕδ ρίεΗειΙ. ΤΗε ίδοΐΕίεδ ννεΓε ραπίίείΐ ίη ίννο ογ ίΗΓεε
δίερδ Ηγ ΐΓΕηδΓεΓ ίο ΓΓεδΗ ητεείίιιπι.
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Κεδίιΐίδ

Α11 πιοηυπιεηίδ οη ϋεΐοβ 3Γε ίη ε ρΓΟβΓεδδίνε δίείε ο ί (Ιεεεγ ΐηε1υ(1ΐη§ ΗοίΗ
βδΐΗεςϊειΙ 8ροϊ1ίη§ ειηά δεηοιίδ ηιείεηεΐ Ιοδδεδ. (Α οοπιρίΐεΐίοη ο ί ηιοηυιτιεηΐδ,
δεπιρίεδ, ιτιεοΓΟδοορίοεΙΙγ οΗδεη/εβ (Ιεδίηιοίίοη ρΗεηοΓηεηε εη<1 ίιιη§ϊ ίδοΐείεά
18 §ϊνεη ίη ΤεΗΙε 1.)
€ ο1οιιγ εΐιεη ς ε Ιη εΐΐ ίΗε δεπιρίεδ εηείγδεά ίΗε δυιΤεεε οοΙοιιγ (ΙίίΤεΓδ ίτοιη ίΗε
οοΙουΓ ο ί ΙτεδΗΙγ ΗΓοΗεη ιτιεΓΗΙεδ. \νΐιίΐε ίο γεΙΙοινίδΗ ιτιειΗΙεδ ΗΗε ίΗε δίείυε
οίΐδϊδ (Ρί§.ΙΑ) ογ ίΗε Νεχίεη ΓηεΓβΙε οίίΗε ϋοηδ ίυιηε(1 ίηίο Ιχοννη εηά Ηενε
ΗΙεοΗ 5ροί8 οη ίΗεΪΓ δυΓίεεε. Τίιβ οοΙιίΓηηδ ο ί ίΗε 8γηε§ο§ιιε εηά ίΗε ηιεΛΙε ο ί
ίΗε ηεϋυΓεΙ ηιειΉΙε ουίοΓορδ 3Γε δροίίγ ννίΐΐι ΙοεεΙ εεευηιυΐεΐίοηδ ο ί ηυπιεΓΟίΐΒ
ΗΙεοΗ δροίδ. ΤΗε Βΐηεΐΐ ΗΙεεΗ δροΐδ οΗδείνεά ννίίΗ ίΗε ηεΠεά εγε ογ 3 3ΐΐΓ§ίοε1
ηιϊοΓΟδοορε 3Γε ηοί ίΐυε ίο 3 Ηΐεείεηίη» ο ί ίΗε ηιεΛΙε ΟΓγδίαΙδ ίΗεπίδεΙνεδ βυί
3Γε εευδεά Ηγ ΗΙεεΗ ίυηεεΙ εοΐοηίεδ Ιΐΐ3ΐ 3Γε ε<1Ηεηη§ ίο ίΗε δυΓίεεε ο ί ίΗε
γοοΗ 3γκΙ ίηδίείε ο ί 8ηΐ3ΐ1 03νίΐίεδ (Ρί§.1Β). ΑίΙεΓ ΐΓεηδίεΓ ίο ηιε(1ί3 ίΗεβε ΗΙεοΗ
εΐυηιρ-ΐίΐίε δίηιείυΓεδ §Γθ\ν εηά ίοπη ιηγεείίε ίΗεί Ιΐ3νε Ηεεη ϊάεηΐϊβεά 3δ ίυη§ί
Ηε1οη§ϊη§ ίο ίΗε §Γοαρ ο ί ΗΙεοΗ γε3δίδ (Τ3Η1ε1).
Ο ιίρ ρ ίη ξ €Ηίρρίη§ ο ί ίΗε ιόοΗ δυίίεεεδ \νεδ οΗδεινεά οη 311 ^τεηίίε 83Γηρ1εδ
εηά δενεΓβΙ ηΐ3ΓΗ1εδ (Τ3β1ε 1). διηεΐΐ ΙΙεΗε-ΙίΗε ρβηίεΐεδ ο ί 3 ίο 5 ητηι
ΐΗΐοΙίηεδδ, ΐΗίηηίηβ ουί ίο ίΗε ηιεΓ»ίηδ εηά ννϊΐΐι ε άίεηιεηίεΓ ο ί υρ ίο δενείεΐ
επί (Ιεΐ3εΗ Λόπι ίΗε δΐΐΓίεοεδ. ΑΑογ άείεοΗηιεηί ο ί ίΗε οΗίρδ ε ίΗίεΗ Ηίο§εηίε
εηΐδί εοηδϊδίϊη§ ο ί 3 εοηιρίεχ οοΓππιυηίΐγ ο ί εγεηοΗεείεηε εη(Ι ε1»εε Ηεεοηιεδ
νίδίΗΙε οη ίΗε ΗεεΗδίάε ο ί ίΗε οΗίρδ εηά οη ίΗε ίτεδΗΙγ εχροδεά γοοΗ δΐΐΓίεεε
(ΡΪΒ-10. Ο)
§ιΐ£3ηη§ 3η<1 εη ιιη β|ίη § ΤΗε δυΓίεεε ο ί δοιηε ίιηε §Γείηεά πιεΛΙεδ Ηεδ 3
Γου§Ηεηεά τεΐϊεί ννίίΗ ε δυ§εΓ-1ίΗε ογ οηιιτιΗΙίηο δΙηιείυΓε άιιε ίο (1ίδίηίε§Γ3ΐίοη
εη(1 δυΗδεςυεηΐ άεοοΗεδίοη ο ί ίΗε γοοΗ εΓγδΐεΙδ. Ιη εεδε ο ί πιογο εοεΓδε
§Γεΐηεά ηΐ3ΓΗ1εδ ίΗε δειηε ρΓοοεδδ Ιεεάδ ίο ε εηΐΓηΗ1ίη§ ο ί ίΗε γοοΗ εη<1
ίοΓπιείίοη ο ί ε νειγ του§Η δυιΐεοε τεΐίεί εεεοΓ(ϋη§ ίο 0Γγδί3ΐ δίζε. Ιη δοπιε
δρεείεΐ εεδεδ 3 δρ1ϊΐίίη§ ο ί ίΗε οτγδίεΐδ ίΗεηΐδεΙνεδ 1εεάϊη§ ίο 3 ΙεηιεΙΙεΓ
δίηιοίιίΓε ϊδ οΗδεΓνεά. ΤΗε εηείγδίδ ννϊίΗ ίΗε άΪ33εείίη§ ηιϊοΓΟδοορε δΗο\νδ ίΗ3ί
ΗΙεοΙΐ Ιυη§ε1 οοΐοηίεδ, ΐΗ3ί 3Γε 3ΐδο τεδροηδϊΗΙε ίοΓ ίΗε οοΙουΓ ςΗεη§ε ο ί ίΗε
πιεΛΙεδ, 3Γε ίοιιηά οη εΐΐ ίΗε επεπώΐίηκ εηά δυ§3ΐίη§ δεπιρίεδ. ΡείΓθ§ΓερΗίε
ίΗίη δεείίοηδ δΗο\ν ΐΗεί ίΗε ίυη^εΐ εοΐοηίεδ 3Γε ίουηά ηοί οηΐγ εάΗεηη§ ίο ίΗε
ιιρρεπηοδί δΐΐΓίεεε Ηιιί ηιοδΐΐγ ίη γοοΗ ίηίεπιεί Ηοΐΐοννδ Ηείννεεη εηά ιιηάεΓ ίΗε
ΟΓγδίεΙδ (Ρί§.ΙΕ, Ρ). Ιηίεπιεί οοΐοηίεδ ετε οοηηεείεά Ηγ ΗγρΗεΙ ίΗΓε3(1δ
§Γοννίη§ Ηείννεεη ίΗε ΟΓγδίεΙδ 3η(1 ίοπηίη§ ε άεηδε γοοΗ ίπίειπεί ηεί\νοΓΐί.
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ΓπΜε 1: ΟοΓηρίΐΗΐΐοη οΓηιοηυηιεηΙδ (η3πιβ8 ΐη ΕοοοπίΕηοε Ιο Βαιηβαιι βΐ
ϋυο3ΐ7), 53ΐηρΐ68, Γείαΐεά (ΙβδΙηκίΐοη ρΗβηοαιβηβ 3ηι1 (ΰη^Ι ΐδοΐβίβδ.
Μοηυηιεπ( δϊπιοίε Νο. 4ε$(πιεΐϊοπ οΗεηοπιεηβ
Οϊοβεουποη
ΡβΙεΛεε
4ε ^ΓαηΐΙ
δλΠί^οβυε

ΜοηυιηειΗ
4ε £Γ3ηί(
ΡοΓίϊςυε 4ε
ΡΗίΙΐρρε

Μ3Η3ΖΙΠ
4ε$ εοΐοππεκ
ΙΥΐ3ί$οπ
4ε ΡοιίΓηί
ΟϋίΓΓ)
ηε3Γ1Ηε3(Γε

ϋΕ7

4ε5ςιΐΗπΐ3ΐιοη, 5υ§3πηβ,
Μοηοώ ε ι^ί-ΙΛε
0Γ3εΙαη§, §Γ3ΐιιιΐ3Γ 4ΐ5ΐηΐε£Γ3ΐιοη, ϋεΗεηοίΗεΙϊα αρ.
ρίηίη§
ϋΕ2/1 ςΙιιρριη§, εοη(οιΐΓ-δε3ΐίη§,
ΜοηοάϊεΙγα-Ι&ε
§Γ3ηαΐ3Γ 4ΐ5ΐηΙεβΓ3ϋοη
ϋεΗεηοίΗεΙϊα αρ.
Ό Ε 2 β 4ε«|ΐΐ3πΐ3ΐίοη, ρίηΐης.
Μοηοώείγχ-\ιΥ&
βΓ3Γ11ΐΐ3Γ 4ΐ5ΐη(ε^Γ3ΐιοη
ΟΕ2/4 ρί«ιη§.
Μοηοώείγα- ΙίΚε
@Γ3ηιιΐ3Γ 4ί5ΐηΐε^Γ3ΐίοη
ΟΕ2/6 ει>'5ΐ3ΐ 4εοοΙιείΐοη, εΗιρριη§,
ΕαρηοΗοΙρνεΙΙα-ΙιΗε
εοηΙουΓ 5€3ΐιη§
ϋεΗεηοίΗεΙϊα αρ.
ϋΕ2/7 $ιΐ£3πη£. §Γ3ηυΐ3Γ 4ί5ίηΙεβΓ3ΐΐοη, Μοηοώείνα- ΙίΚε
ΓΙαάοχροείυη αρ.
ρι11ιη§
ΟΕ1
4ε5ςιΐ3πΐ3(ίοη. ςεβε^ίιΐβ.
Μοηοώείνα- ΙίΚε
εΐΛ'5131 4εεοΗε5ΐοη. ρι(1ιη§
ϋΕ2
Μοηοώείνα- ΙίΚε
4εδςυ3ηΐ3ΐιοη, §Γ3ηαΐ3Γ
4ί5ΐηΐε§Γ3ΐιοη ννΐΐΗ ΙβιτιεΙΙιε
7ηηιηιαΙοχίΓοπια αρ.
δίΓυείυΓε
ΟΕ2/9 4ε$ςυ3ΐτΐ3Ποη, §Γ3ηιιΐ3Γ
Μοηοώείνα- ΙίΕε
ιορ
4ΐ5ΐηΙε§Γ3ΐίοη ννίΐΜΕιηιεΙΙίο
ϊΙηιεΙιίΓε. ρίΙΙίη§
ϋΕ2/9 4εδςυ3ηΐ3ΐιοη, §Γ3ηυΐ3Γ
Μοηοώείνα- Ιίΐίε
βοιίοηι 4ί5ίηΐε§Γ3[ίοη ννιΐΐι ΙηιηεΙΙιε
5ΐπιε(υΓε, ριΐΐΐη§
ϋΕ5
εΚίρρίηβ. 5ΐΐβ3πηβ, £πιηυΐ3Γ
Μοηοώείνα- Ιίΐιε
ΛαΓεϊηοιηνεεα αρ.
άίδίηΙεκΓΒΐίοη. ριΐΐιηβ
ΟΕ2/ΙΟ εΐιιρρίηβ, 5υ§3πη§
/
ϋΕ9
ρί!ΐίη§. ίΐίβηπηβ.
Μοηοώείνα-\\]αε
8Γ3ηαΐ3Γ 4ί5ΪηΙε§Γ3ΐίοη,
ϋεΗεηοίΗεΙϊα αρ.
( ΊαιΙοχροηιοη αρ.
ΡΕ2/Ι2 4είςυ3Πΐ3ΐιοη. βΓ3ηϋ1;ΐΓ
4ί8ΐηΙε§Γ3ΐιοη δυββηηβ, ρίαιη§
ΟΕ2/Ι5 ηιε3η4πε ριΐΐίηβ
ΗιεΗεηοϊΗεΙια αρ.
θΓ3θΕιη§. 4ε5ςιΐ3ΐη3ΐίοη
ΜοηοώεΙνα-ΙΛίε
ΟΕ2/21 ρίπίη§. ^Γ3ηυΐ3Γ
4ΐ5ΐηΙε§Γ3ΐιοη. 4ε«)υ3Πΐ31ιοη
ΟαίΙοχροήιιη} αρ.
ΟΕ2/22
ΟΕ2/25
ΟΕ2/26
□Ε2/29

ΤεπιρΙε 4Ίϊί»
$(3(υε οΓ Ι$ϊ*ί
ΤεΓΓ38ϋε
4ε« Ιϊοπν
ηοΐ 4ε1επηίηε4 ϋΕ3
ηοΐ άεΐεπηίηεά ϋΕ8

ριΐιίηβ. 4ε5ςϋ3Γη3ΐίοη
5ΐΐβ3πιΐ!>. §Γ3ηιιΐ3Γ 4Ϊ5Ϊη1ε§Γ3ΐίοη
εΗιρρίη§. §Γ3ηυΐ3Γ 4ί$ίηΙεβΓ3ΐιοη
ρι11ιη£>. εΗιρριη§, εοηίοικ δε3ΐίη§,
εΓ\5ΐ3ΐ 4εεοΗε5ϊοη
4ε5ςιΐ3πΐ3ΐίοη. εΓβεΚίηβ. 8υ§3ηη§
0Γ)'513Ι 4εεοΗεδΐοη, ΟΓυπιβΙιη^

ηοι 4εΐεπηίηε4 ϋΕΙΟ
ηοΐ 4ε1επιύηε4 ϋΕ12

ρΐΐΐιηβ
εηιπιΐ3ΐίηρ_ εενςίβΙ 4εεοΗεδίοη.
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Ρυη23ΐ ϊϋοΐβίε

ΕχορΗϊαΙα αρ.
Μοηοώείνα-\\]αε

/
/
ΕχορΗϊαΙα αρ
Ζΐί'ηιρΗγΙϊιηη αρ.
ΩεΗεηοίΗεΙϊα αρ.
Μοηοώείγχ-\\ν.ζ
ΤηιηιηαίοαΙηιιηα αρ.
ΡΗαεοαεΙεεα-ΙίΕε
Μοηοώείνα- ΙίΙίε

Ρί§. 1: (Α) ΤΗε 8ΐΕΐυε οΓΙκΐκ ρΕΓίΐΕΐΙγ ΡΐΕεΚεηεά άυε Ιο ίίιη§Εΐ §Γο\νίΙι. (Β)
Ριιπ§ε1 εοΐοπίεκ οη ΐΗε πιπΛΙε κιΐΓίΕεε. (Ο) ΟΗϊρρίη§ οΓ ιηΕΓβΙε. (ϋ)
ΧογΙαΙίώιιτη κρ., ε εγΕηοΡαεΙεπυηι ίτοιη Ε εΗίρρίη§ τοείί δΕπιρΙε (Ε) εϊκΙ (Ρ)
ΤΗίη κεείϊοηδ δΗοννίηβ Γυη§Εΐ §ΓοννίΗ ΐη ίΗε άερίΡ ο ί α ^ΓΕηϊΙε (Ε) Εηό ε
ηΐΕΓβΙε δΕΓηρΙε (Ρ).
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Ρί$*. 2: (Α) αη«1 (Β) Ρίίίίη§ οη πΐ3Γΐ>1ε 1ε3(ϋη§ Ιο ίοιτηαΐΐοη οΓ 1εγ§6 βίο1(3Γ5ΐίτοηΐδ. ( € ) δΕΜ-πυοΓο§ΓαρΗ 5ΐιο\νϊη§ ύΗε χιώϊΐηιοΙιίΓε οΓ ΐΗε ρϊΐκ \νΐΐΗ ίυη§3ΐ
εοΐοηίεκ. (ϋ) Ρυη§3ΐ οοΐοηγ 1ίήίη§ υρ 3 ηΐΕΓβΙε 0Γγ$ΐ3ΐ. (Ε) ΤΗίη ΙιγρΗπε εγο
ίοΓπιοοΙ ίο ρεηεΐΓ3ίε ίΗε γοοΕ (Ρ) Κοε1( ΐη1ΐΕβίΐίη§ ίυη§υδ οη οιιΙιιγε] ηιβίΙίιίΓη
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Ρΐίίΐη§ ΤΗε πιοδί άΓΕίτίΕΐίοΕί ρΗεηοηιεηοη οΓ (ΐεοπγ ίουη<1 οη ϋεΐοδ ίδ
1>ϊορϊΐΐίη§. ΤΗε γοοΗ δυιίΕοεδ ΕΓ6 ΙεδίοηειΙ ννίίΗ Ηοΐεδ Ιίιπί Ηπνε (ΙίΕηιείεΓδ οΓ
Γενν γπιπ ίο 2 οηι από ε άερίΗ οΓ δενεΓΕί ηιιη ιιρ ίο 1.5 οηη ΐη δοηιε 03863 (Ρί§.
2Α, Β). ΙΓ οηε ογ δενεΓΕί ρίί8 πιεΓ§6, 1ε§6 ΗιοΙίΕΓδΙ-ίΓοηΙδ οοοογ (Ρί§. 2Α, Β).
Ρίίίίη§ οη ίΗε ηΐΕΟΓΟδεορίοαΙΙγ νίδίΗΙε δΟΕίε \ναδ οΗδεΓνεά Γογ &11 ϋεΙΪΕη
τηοηυπιεηίδ εχοερί ίΗοδε χνΗίοΗ \νοΓ6 ίη ίΗε ρΓοοεδδ οΓ 3υ§3πη§ ογ οηιηιΗ1ίη§.
ΤΗε πΐ30Γθ-ρίΐ3 οεπ 1)6 οΙυδΐεΓεά ΐηίο 4 πΐ3ΐη ίγρεδ ίΡΐ3ί ίΙίδΐίη^υίδΗ ίη δίζε 3ηί1
δΗπρε 3ηϋ ΐΗπί \νεΓβ δρεοίίϊο Γογ ίΗε πίΕΓΗΙε ίγρε οη ονΗίεΗ ιΗεγ οοουΓεά. ΤΗε
ηΐΕΟΓΟδοορίοπΙ ΕρρεΕΓεηοε οΓ [Ριβ ρίίίε<1 γοοΗ 3ιιγΓεο6 ίδ ίο δοηιε εχίεηί
ΓεΠεοΙείΙ οη ίΗε πιίοτοδοορίοΕί Ιενεί: ΡΙδίη§ άίδδεοίίοη-ΙίβΗί ηιίοΓΟδοοργ ρϊίδ οΓ
3 δίζε Ηείννεεη 50-1000 μηι Ηεοοηιε νίδίΒΙβ οη ίΗε ίηηεΓ \νΕΐ1δ οΓ ίΗε πιεογορϊίδ. ΤΗε \ν&11δ οΓ ίΗεδε δηίΕΐΙεΓ δίζεά ρίίδ δεετη ίο 1)6 οονεΓεά \νίΐΗ εοΐοηίεδ οΓ
ΗΙεοΕ ίυη§ί. Βγ πΐ63ηδ οΓ 8ΕΜ ϊί 1)6θοηΐ63 νίδίΙ)ΐ6 ίΡιαί ίΡιεδβ πηίεΓοεοΙοηίεδ οη
ίΗεΪΓ ρ3Γί 3Γ6 ίπιηΐ6Γδ6(1 ίη ρίίδ ίΗε δίζβ οΓ ννΡιίοΓι Γείΐεοίδ ίΐιε δίζε οΓ ίΗε ίυη§3ΐ
03νε άννεΙΙεΓ (20-100 μηι) (Ρίμ. 20, ϋ). \νΗεΓ6Εδ οη ίΗε 3ιιγΓεο63 δυιτουικϋη^
ΐΗβ ρίίδ ϋιη§3ΐ εοΐοηίεδ εγ6 οοουηη§ οηΐγ 8ροΓ3(1ίθ3ΐ1γ ίΗεγ 3Γ6 Γοπηίη§
ηυηιεΓΟϋδ οοΐοηίεδ ίηδί(ΐ6 ίΗε ρίίδ ί1ΐ6Γ6ΐ)γ 03ΐ)δίη§ 3 εοηιρίεΐεΐγ Ρ)ΐ3θ1<
ηΐΕΟΓΟδοορίοΕίΙγ νίδίΗΙε 3ρρε3Γεηοε οΓ ίΗεδε ρ3Γίδ οΓ ίΗε ηΐΕΓΗΙε. ΡΓεςυεηίΙγ,
Ιοοδεηεθ οΓγδίΕΐ ρΕΠίοΙεδ 3τε Γουηά ΕδδοοΪΕίείΙ \νίίΗ ίΗε Ηαη§3ΐ εοΐοηίεδ 3δ ίΓ
ίΗεγ \ν6Γ6 ρυδΗεά ηιβοΗΕηίοΕίΙγ είίΙιεΓ Ηγ ίΗε μΓοννίΗ οΓ ίΗε \νΗο1ε οοΐοηγ ογ Ηγ
ίΗε εχίεηδίοη οΓ ρΓθ1ίΓεΓΕίίη§ ΗγρΗ3ε. ΤΗε εοΐοηϊεδ βτε 3§§Γ6§3ίίοηδ οΓ γεΕδίΗΗε §το\νίη§ οεΐΐδ 3η(1 ΗγρΗ3ΐ εχίεηδίοηδ 3Γ6 ριοείυεεά ίο ρεηείΓΕίε ίίδδΐίΓεδ οΓ
ίΗε Γοοίί (Ρί§. 2Ε). Ιη οοηίΓΕδΐ ίο ίΗίδ ΕρρεΕΓεηοε οη πεΙογε! δυΗδΐΓΕίε ίΗε
ίυη§3ΐ οοΐοηίεδ § γο\υ ουί εποΙ Γοιτη ίΐ3ΐ ηιγοείίβ εΑογ Ηείη§ ΐΓΕηδΓειτείΙ ίο
ου1ίυΓ3ΐ πΐ6(1ί3 (Ρί§. 2Ρ).
Βίδοιίδδϊοη

ΤΗε 3ίΓοη§ ροδίίίνε οοιτεΐΕίίοη Ηείχνεεη ΗΙεοΗ Γυη§ί 3η<1 ίΗε (ΙείεποΓΕίίοη οΓ
ίΗε ϋεΙΪΕη ηιοηυηιεηίδ δυρροΛδ ίΗε ΗγροίΗεδίδ ίΗαί ΗΙεοΗ γεΕδί-ΙίΗε ίυη§ί 3Γ6
Γ63ΐ δρεοίΕΐίδίδ οΓ γοοΗ (ΙεοΕγ (ΟίΕίαιπιπΙαι εί εΙ.11; ΕΙγζϊ εί εΙ.12; \νο11εηζίεη εί
3ΐ.10) . ΤΗε ΗΙεοΗ ΕρρεΕΤΕηοε οΓ ίΗε ϋεΙίΕη πίΕΓΗΙεβ ίδ ίΗε τεδυΐί οΓ §Γθ\νίΗ οΓ
ηιείΕηίζεά ίυη§ί 33 ίί \νΕ3 αΐδο τεροΓίεά Γογ ίΗε ΑοΓοροϋδ ίη ΑίΗεηδ
(0Ϊ3Ηυηΐ3ΐίυ εί εΙ.11), ιηοηαπιεηΐδ οη δίοίΐγ 3η<1 ίΗε €αιτ3Γ3 ςυΕίτίεδ
(ΟοΓΗυδΗίηΕ εί εΙ.13; ΚπαπιΗείη 3π<1 υΓζί14). ΤΗε Ηιη§ί §Γοννίη§ οη ίΗε γοοΗ,
ρεηε{Γ3[ίη§ ίί 3η«1 Γοπηίη§ ηε\ν γοοΗ ίηίεπίΕΐ οοΐοηίεδ 3Γ6 τεδροηδίΗΙε Γογ ίΗε
ρίίίίηβ οΓ ίΗε ηιοηυηιεηίδ οη ϋεΐοβ Εχρεηιηεηΐβΐ ενίάεηεε Γογ ίΗε οπαδέ οΓ
Ηίορίίίίη§ Ηγ (ΙεηίΕίίΕοεουδ Ηαη§ί \ν3δ §ίνεη ίη 3 δίυΟγ ΟΕΐτίεά οαί \νίίΗ ίΗε
ίίιη§Εΐ δίΓΕίηδ ίδοΐΕίειΙ ίΓοηι ίΗε Οεΐίβη γοοΗ. Ιί \νΕδ (ΙειηοηδίΓΕίεά Ηγ
ΙεΗογεΙογυ εχρεπηιεηίδ ι ΗεΙ ίΗε ίΐιημί 3Γ6 ρεηεΐΓΕΐίη§ ίΗε γοοΗΕοίίνεΐγ \νίίΗουί
ϊηίίίΕίίνε \υογΗ οΓ οΙΗογ θΓ§3ηίδηΐδ Εηά Είδο \νίίΗουΐ ρΓενίουδ ίΙεοΕγ 0Εϋδ6(1 Ηγ
ρΗγδίοο-οΗεηιίοΕί ρΕΓΕτηείεΓδ. ΤΗε Ηαη§ί εΙΙεοΙο ίΗε ηΐΕΓΗΙε ΓηεοΗΕηίοΕίΙγ ίη ε
\νΕγ δίηιίΐΕΓ ίο ίΗε εΙΙεοΗ οΓ ίοα§Η ρΐΕηί πιεΙοπεΙ Ηγ ρΐΕηί ρ3ίΗο§εηίε Ηιη§ί
(δίεΓΠίηβεΓ5; 5ίειΤ1ίη§εΓ Εη<1 ΚηίΓηΗείη15), δενεΓΕί οΓ \νΗίοΗ εγο
ρΗγΙοβεηείίοΕίΙν τεΐΕίεά ίο γοοΗ ΐηΗ3Ηίίίη§ ίΐιη§ί (\νο11εηζίεη εί εΙ.16). ΤΗε
ΗγροίΗεδίδ οΓ ΓηεεΗπηίοΕί ΕίίΕοΙο ίδ δυρροηεϋ Ηγ ίΗε ΓεοΙ ΙΗεΙ ΗΙεοΗ γεΕδίδ
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ίδοΐΕίεά ίτοηι γοοΙ< άο ηοΐ ρτοάυοε οτκΕπίε Εείάδ (\νο11εηζίεη εί ε!.!0,
ϋΐ&ΙςυΓη&Ιίυ εί ε1 "). ΤΗε άεδίηιείίοη ο ί γοοΗ πίΕΐεηΕΐ Ηγ ίυη§ί οεπ 5ε
εχρίΕΐηεά Ηγ (Ηε ίηετεΕδε ίη ΗίοπίΕδδ άυε Ιο ίηίειτίΕΐ εοΐοηγ ίοιτηΕΐίοη Εηά (Ηε
§Γ0\νίη§ Ιιιγ§ογ ο ί δίη§1ε ρεηείΓΕίίοη ΗγρΗΕε ΙΗεΙ ΗοίΗ ΟΕυκε τοεΗ ίηίεπίΕΐ
ρτεδδυτε. 8ίη§1ε ειγδίΕΐδ ονετίΕγϊη^ ίΗε Ηεπ§ε1 εοΐοηίεδ Ιοοδεη, ΕΓε Ιίίΐεεί Εηά
ίιηΕΐΙγ ΓεΙΙ άο\νη. ΤΗε ρτοεεδδ ο ί ρεηείΓΕίίοη, άεεοΗεδίοη Εηά ΡιπεΙ ηΐΕΐεπΕί
1θ55 ίκ ρΓ0§Γε55Ϊνε ΗεεΕυβε ίΗε ίίιη§ί ρεηείΓΕίε άεερετ ίηίο ίΗε τοεΗ Εηά ε
εοηίίηυουδ εγείε ίδ δίΕΠεά.
ΤΗε ΕΐΐΕεΙί οΓ οηε Εηά ίΗε δΕτηε ίυη§Εΐ §εηυδ εαη είίΗετ τεβυΐί ίη
8υ§Επη§/εΓΐιηιΗ1ίη§ ογ ίη ρίίίίη§. ΤΗίχ οεπ Ηε εχρίαίηεά Ηγ ΐΗε ΓεοΙ ιΗεΙ ε
ηΐΕΓΗΙε ν/ίίΗ \νεΕΐί §γειπ εοίιεκίοη ίδ εΕδίΙγ ρεηείΓΕίεά Ηγ ε πείννοτίΐ ο ί ίΰη§Εΐ
ΗγρΗΕε \νΗίεΗ Ιοοκεηεκ εοΗεδίοη ίοτεεδ Ηείννεεη ηΐΕηγ ΟΓγδίΗΐδ δίηιυΙίΕηεουδΙγ.
ΤΙιΐ5 ΕΐΐΕοΙί δοοη τεδυΐίδ ίη δυ§Επη§ ογ εηιηιΗ1ίη§. Ιη εοηίΓΕδί Ιο ίΗίδ οη ηΐΕΓΗΙε
ννίίΗ 5ΐΓοη§ εοΗεδίοη ίοτεεχ ίΗε ρεηείΓΕίίοη Ηγ ίΗε ίυη§ί ίδ ιηυεΗ ΓηοΓε
ΓεδίπεΙεά Ιο (Ηε ίηίεείιοη ΙοεΕίίΐγ. ΑΙδο (Ηε δΗ&ρε οΓ ΐΗε ρίίδ οΗδετνεά οη
Οεΐοδ οεπ Ηε ίηίεφΓείεά Εδ ε τεδυΐί ο ί ίΗε ηΐΕΓΗΙε ίγρεδ ΗΕνίη§ άίίίετεηί § γεϊπ
δίζεδ Εηά ΓηοφΗο1ο§γ \νίΐΗ §ΓΕΐηδ ϊηίεΓΐοε1ίίη§ ίηΐο οηε ΕηοίΗετ ίη άίίίεΓεηΐ
ννΕγδ (ΡοδεΗΙοά17). ΤΗιΐδ, ί ί οηε ογ δενεΓΕί ΟΓγδίΕΐδ ΕΓε τεηιονεά ε δίητείυΓε
ΙγρίοΕί ίοΓ ίΗε ΓΠΕΓΗΙε-ίγρε ίδ Γεδυ1ίίη§.
ΟΗίρρίη§ ίδ ΕίννΕγδ ίουηά ίη εοηηεείίοη \νίίΗ εγΕηοΗΕείεπΕ ίοπτιιηί*
ΐΗίεΗ ΗιοΓιΙττίδ ε ίε\ν ηιηι υηάετ ίΗε δυιΤηοε, οηεηίεά ρΕΓΕίΙεΙ Ιο ίί Εηά άείΕεΗίη§
ΙΗε ονειίΕγίη§ εΗίρ Η-οιη ΙΗε τοεΗ ΑΙίΗου^Η εγΕηοΗΕείεπΕ ΕΓε τεροΠεά Ιο Ηε
ροδδίΗΙε Ε^εηΐδ ο ί Ηίορί((ίη§ (ϋΕηίη18) υηάετ οίΗεΓ εηνΪΓοητηεηίΕΐ εοηάίΐίοηδ,
οη ΟεΙίΕη δΕηιρΙεδ ΐΗεγ ΕΓε εΙεΕΓίγ τεΐΕίεά Ιο εΗίρρίη§. ΟγΕηοΗΕΟίεηΕ 1ίνίη§
υηάεπιεΕίΗ γοοΤ δυιΤΕεεδ Ηηνε Ηεεη τεροΠεά Γγογπ ηΐΕηγ ρΕΓίδ ο ί ΙΗε ννοάά
δυεΗ Εδ Ηοί Εηά εοΐά άεδεΠδ (ΡηεάηίΕηη Εηά ΟεΕηφο-ΡηεάηίΕηη19) Εηά ΙΗε
Γοείί ρεηείΓΕίίοη ίδ ίηίεφΓείεά Εδ επ ΕάΕρίΕίίοη ίο Ηοδίίΐε εηνίτοηηιεηίΕΐ
εοηάίίίοηδ δυεΗ Εδ ΙεηιρεΓΕίυΓε Εηά Ηί^Η υν-ΓΕάΐΕίίοη (ΧΥεδδεΙδ Εηά Βϋάεΐ,20).
ΟεΙοδ - Εδ επ εχΕΓηρΙε ίοΓ ε ηοη-ροΙΙυίεά εγοε - εΙεΕΓίγ δΗον/δ ΙΗεΙ
Γηοηυηιεηΐδ ΕΓε άεδίΓογεά ενεη ί ί δίΓοη§ εϊγ ροΐΐυίίοη οεπ Ηε εχείυάεά Εδ επ
άεδίΓυείίνε ρΕΓΕΓηεΙεΓ. ΤΗυδ ίί ίδ ενίάεηεεά Ηγ εοηιρΕΓΕίίνε ίιείά οΗδεΓνΕίίοη
Εηά ΕΠΕίγδίδ ο ί δυιΤΕοεδ τε-εχροδεά Είίετ Ηυηάτεάδ ο ί γεΕΓδ ο ί ΗυπΕί Ηείννεεη
1883 Εηά 1900 ι ΗεΙ ΗΙεοΗ ίυηιρ Εηά εγΕηοΗΕείεπΕ (Εηά Είδο ε1§εο Εηά δοηιε
ΙίεΗεηδ, ΟεΗπηΕηη, ρεΓδοηΕΐ εοηίΓηυηίεΕίίοη) ΕΓε ίΗε ηιοδί Εείίνε ίΕείΟΓδ ο ί
άεεΕγ ΑτεΗεοΙοβίδίδ Εηά ΑτεΗεο1ο§ίεΕΐ ΑυίΗοΓΟίίεδ ΐΗεΓείοΓε ηιυδί ίη
εοορεΓΕίίοη ννίίΗ οοηδείΎΕΐΟΓδ ΐΕ ίε ηιεΕδυΓεδ ο ί ρΓΟίεείίοη. Το δ1ο\ν άο\νη ίΗε
δρεεά ο ί άεεΕγ \νε δυ§§εδί ( ε) Ιο οΙοεπ ίΗε γοοΗ δυιΐΕεεδ ίτοηι ίΗε Ηγπ§ ε1
εοΐοηίεδ Ηγ τηεεΗΕηίοΕί τηεΕΠδ Εηά (Η) ίο ίο!1ο\ν ίΗε ε1εΕηίη§ Ηγ ε ΗίοείάΕΐ
ΐΓεΕίηιεηΐ ίο ρτενεηί ΓΕρίά τε-εοΙοηίδΕίίοη Εηά ίο 1α11 οφΕηίδπίδ. Α ΗίοείάΕΐ
ΐΓεΕίηιεηί \νΕδ Γεεεηίΐγ εδρεεί&ΙΙγ άενείορεά ίοτ ίΗε Γεςυίτεηιεηΐδ ο ί
ΜεάίίειτΕηεΕη πίΕΓΗΙε Γηοηυηιεηΐδ Εηά τεΐΕίεά ΓηίεΓο-οφΕηίδΐηδ Εηά ίδ
ευιτεηΐΐγ ίεδίεά εΙ ίΗε ΡΕήΗεηοη ο ί ίΗε Αετοροΐίδ ίη ΑίΗεηδ (ϋΪΕίαιηίΕΐίυ εί
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ε1.,

ΐΗίϊ νοΙυπιε) \ν ε \νοιι1ά Πίεε Ιο 3υ§@εδΙ 3 [ΓεΕίηιεηΐ ο ί ίΗε Οεΐιαη
πιοηιιηιεηΐδ ίο1Ιοννίη§ ίΗε εεδίιΐΐδ επ(1 ΓεεοηιηιεηάΕΐίοηδ ο ί ίΗε ΑειοροΐίδρΓθ]θΟί.
Α ο Ιίη ο ν Μ ξίπ κ η Ι
\ΥογΡ οη ϋεΐοδ \νΕ3 εΕΐτίεά ουί ι 1ίγοο§Η ίηνίΐΕΐϊοη ο ί ίΗε Ρεεπείι ΙηδίίΐυΙε
ΑΐΗεηδ \νί(Η 5υρροΠ ο ί ίΗε ΡΕβοΓΕίοίΓε ΙηΙεηιηΐνεΓ3ΪΐΕΪΓε εΐβκ δγβΐέηιεδ
Αΐηιοκρίιβπςυεδ (ΟεΙεϊΙ, Ργεποο) Εηά ΕυΐΗοπζεά 6γ ίΗε ΕρΗοπΕ ο ί ίΗε
ΟγείΕάεδ υηάεε δΐίΓνεϋΐΕηεε ο ί ίΐιε ΙοοεΙ Γηυκευιτι ΕυίΙιοπΙϊε» Εηά ρΕΠΪΕΐΙγ
ίίιηάεά 6γ ΟγεπΙ Νο. 333/25-1 ο ί ίΗε ΏΡΟ.
ΚείεΓεηεεδ
| 1 ] ΜΕΓ§α1ΐ3, Ρ Εηά Ο.

δΕ§Εη.
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