Νβ\ν ΐβ εΗ η ο Ιο ξΐβ χ αηά η ια ίβ ή α ΐχ /

ογ

ίΗβ οοη^βη/αύοη αηά η ια η α β β η ιβ η ΐ

ο / Η ϊχίο ή ο άήβΞ, 5ΐίβ 5 α ηά οοηιρΙβχβΞ

Ιηΐπχίαοίηβ 1εε(ιΐΓε Ιο (Ηε 4Λ ΙηίεΓΠΕίϊοηαΙ δγΓηροδίυτη οη Ιΐιε Οοη$εΓνΕ(ίοη οί
Μοπαιτιεπίδ ϊη (Ηε Μεάίίεπ-ΕηεΕη Βεϊϊπ

Ρυΐνίο ΖεζζΕ

ΤΙιε 41*1 ΙηίεΓΠΕίίοηΕΐ δγπιροχίίίπι οη (Ηε Οοηχεπ/Εΐίοη ο ί Μοηυπιεηΐχ ϊη (Ηε
Μεάί(επΈηεΕη Βεειπ ορεηχ (οάΕγ ίη ΚΗοάε$ ννίίΗ (Ηε (Ηεπιε “ηε\ν ίεοΗοΙοβίεβ

επ«1

ΓΠΕίεΓίΕΐχ ίοΓ ΐΐιε εοηχεπ/Εΐίοη

επ(1

επ(1

ΓΠΕηΕβεπιεηΐ ο ί Ηίδίοπε είίίεχ, δίίεδ

εοπφίεχεχ” . ΕεοΗ ο ί (Ηε ρΓενίοιίδ εόϊΐϊοηδ οί (Ηε δγηιροδϊυπι Ηηά ε δρεείίίε Ιίιεπιε.
ΤΗε ίίΓδΐ δγπιροδίυπι ϊη Βεγϊ ίη 1989 άεΕΐ( \νί(Η (Ηε ρΓθΙ)1εηι ο ί (Ηε ηΐΕπηε ΕεΓΟδοΙ
Εηά εοη$ίάεΓεά ί(5 είίεείδ οη 1ίιηεδ(οηεδ Εηά πίΕΓΗΙεδ, ίη ρΕΓίίευίΕΤ ο ί ΐΗε
ΜεάίίείΓΕηεΕη

οοεχΙεΙ εγοεϊ

\νΗεΓε ϋΐιε οοιτοδίνοηεδδ ο ί (Ηε εηνίΓοηιηεηί ί®εηίΐΕηεείΙ

Ηγ 5Εΐί5 ο ί ιτίΕπηε οπβίη. ΤΗε δεεοηά δγπιροδίυιη, ίη ΟεηενΕ, ίοειιχεά οη ΕηΕίγΙίεΕί
(εεΗηίςυε$ Εηά ίηΙεΓνεηΐίοηδ οη ηΐΕΓΗΙεχ, εχρεείΕΐΙγ Εηΐίςυε ηΐΕΓΗΙεδ; ννΗΠε ΐΗε
Ρο11ο\νίηβ δγιτιροδίυπι ίη νεηίεε εοηδίάεΓεά ιηείΗοάοΙοβίεχ ίοΓ (Ηε ΕΠΕίγβεδ ο ί άεεηγ
Εηά (Ηε οοηδεπ/ΕΠοη ο ί δίοπε.
ΤΗε (Ηειηε οί (Ηε 4(Η δγπιροδίυιη οοηοεΓηδ Ηίδίοπε εί(ίε$ Εηά εοπιρίεχεδ, \νΗϊεΗ
τερΓεχεηΐ

ε

ΐΕΓβε ρΕΓί οί

(Ηε

υηίςυε

Μεάί(εΓΓΕηεΕη. ΤΗε ΗίδίΟΓΪε είίίεδ Εηά

Ηί$ίοπε-ΕΓεΗίίεε(οηίο

εγοΠεοοΙο^ ιοε!

Ηεπ(Ε£ε

οί

(Ηε

τεπίΕίηδ Εΐΐονν εχρεΓίδ ίη (Ηε
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5&εί0Γ ίο εν&ΐυ&ΐε βοΐΗ ιίιε ενοΐυΐϊοη ο ί (Ιεοβγ οη ιΗε $ΐοηε ινϊιΐι ιίιε είίεε(8 ο ί
ροΐΐυΐϊοη ννΗίεΗ ίοΐΐοννεά ΙΗε ίηάυδίΠΕί Γενοΐυΐίοη
ΙΗε ρπιτίΕΓγ ίπ(1ϊεΕί0Γ8, Εηά

ε Ιχο

επ<
1

Ιο ενΕΐιίΕίε Ιίιε

ο ί ννίιίεΐι ιΗε ιηοηυιτιεηΐχ Ετε

πεΙιιγεΙ

ΙίΕΖΕπΙδ Ιο \νΗϊοΗ ιίιε

Γηοηυιτιεηΐχ ΙΐΕνε Ιιεεη

εικ Ι

Ετε εχροδεϋ: εΕτίΗςιίΕΐιεδ, ΐΕηόδΠόεχ, Ποοίΐδ, δυΐΐδίιίεηοε,

νο1θΕηοε$, §ΓεΕί Γιγ68

επ8

νΕτίοαχ Ιγρεδ ο ί «ΙΐδΕδΙεΓ. \νε ιΙιεΓείοΓε β είϊενε

ίηίεφΓείΕΐίοη ο ί ιΗε εηνίΓοηιτιεηίΕΐ είίεείδ
Ιΐιοβε πδΙίδ τερΓεχεηΐ ΐοϋΕγ

ε πεΙιιγε Ι

οοΓηπιαηίΐγ ίδ Ε&ΐε Ιο οίίεΓ ϊη Ιο

επ

εικ Ι

ι ΗεΙ

ιίιε

ιίιε ίπιροΠΕηοε ο ί ιίιε ενΕΐιίΕΐίοη ο ί

Εηά ΪΓΓερΐΕοεΕ51ε ροΐεηΐίΕΐ

ι Ηε Ι

Ιίιε δεϊεηΐίίίε

υρ άΕίε ννΕγ ίοΓ ιΗε (Ιενείορπιεηΐ ο ί πιείΗοάδ ο ί

ΐΓεΕΙηιεηΐ, εοηχεΓνΕίίοη Εηά τεχίοΓΕίΐοη ο ί

οιιΙιιιγε Ι

ρΓορεηίεδ οη οηε ΙΐΕηά, Εηά οη

ιίιε οίΗεΓ ίοΓ ιίιε ΐειτίΐοπΕί ρΐΕηηίη§ Εηά ρΓοίεεΙΐοη ο ί Ιίιε

ετοΙιεοοΙο^ ϊοεΙ

ΕτεΕδ Εηά

ο ί Ιίιε πιοηυπιεηίΕΐ ζοηε$.
Ιη ιίιε ρτενίοιΐ5 εάΐΐϊοηδ ο ί Ιίιε δγπιροδϊυιη πίΕηγ εοηΐπΐιυΐϊοηδ ιτίΕάε ίο ιίιε
ιιηάεΓδΐΕηάίη£ ο ί ώ ε ρΗεηοπιεηο1ο§ίε5 είίεοιίηβ ιίιε (ΙεοΕγ ο ί ιηοηιιιτιεηΐδ εΕπιε ίΓοπι
τεχεΕΓοΗ ρΓ0§ΓΕπιπιε5 ρΓοηηοΐεά βγ ιίιε ΕυΓορεΕη (Ζοπιιτιυηίΐγ. ΤΙιε Γΐίδΐ ρΓΟβΓΕΠιπιε,
ΡΓΕπιεννοΓίί (1986-90), 1ιε (1 (Ιείιηειΐ ιίιε οοηδεςυεηεεδ ο ί Είπιοδρίιεπε ροΐΐυΐϊοη
ίίίΓουβΗ ιίιε εχΕπιίηΕΙίοη ο ί ίπιροΓίΕηΙ ΓηοηυπιεηίΕΐ βυί1άίη£$ Ε8 \νε11 Ε8 ΙΗγοιι^Η ιΗε
ηιοηίΙοπη£ Εηιΐ

οοπΙγοΙ

οί

ειγ

ςαΕίϊΙγ. ΤΙιε 8εεοηά ρΓ0§ΓΕΓηιηε, δίερ (1989-92) ίοΓ

δείεηεε Εηά Ιεο1ιηο1θ£γ ίοΓ εηνΪΓοηπιεηίΕΐ ρΓοίεεΙΐοη, Ε&ονε ε 11 εχΕΠίίηεά ιίιε ϊηιρΕεί
ο ί ρΕτίίεΙεε άεροδίΐεά οη ιίιε ιηοηιιπιεηΐδ Εηά Ετε1ΐΕεο1θ£ίθΕΐ δίιεδ, ινίιϊΐε ιΗε άιηά
ρΓ0£ΓΕΓηιτιε, ΡΓΕπιε\νοΓΐι (1993-95), ριΌΓηοΐεά πιοΓε <3εΐΕΐ1ε<3 ΓεδεΕτεΙι Γε£Ετάίη£ ΙΗε
ΓΠΕτίηε ΕεΓΟϊοΙ, ηοη-άεδίτιιείϊνε Ιεείιηίςυεδ Εηά ηε\ν πιείΗοάδ ο ί ενΕΐοΕίίοη ο ί
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ουΙΙιίΓΕί ρΓορεΠίεδ. Μ2ηγ οίΗεΓ ΪΓηροΠηηΙ εοηΐπβυΐϊοηδ εηπιε ίΓοπι ρΐΌ§Γ2ΐηΓηεδ
εοηύυείειΐ 6γ τεχεατεΐι £Γθυρδ Ιΐΐ3ΐ ννοιΊ<: ίη ΙηδΙϊΙυΙε8 αηϋ ί 3βθΓ2ΐοπεδ, υηίνεΓδίΐίεδ,
Μυκευηυ 2ΐκ) ρπν2ΐε θΓ£2ηίζ3ΐίοηδ.
, ΤΗε δγπιροδίυπι οη ΐΗε Μοηιηηεηΐδ ο ί ΐΗε Με(1ίΐεπ·3ηε3η ίδ υηιίουβίειίΐγ
ε1ΐ£ΐΓ2εΐεπζε(1 βγ ιΗε ϊηΙεΓάϊκείρΙίπΕτγ ε1ΐ2Γ3εΐεΓ ο ί ιΗε δείεηΐίίίε οοηΐπβυΐίοηδ, \νίιίεΗ
2Γε ρΓεχεηίεό \νϊΐΗίη Λ ε ίο11οννϊη§ Ιορϊόδ: 3) δίοηε πΐ3ΐεπ2ΐ5 επιρίογεά; ί>) ρΐιγδίεηΐ,
είιειηίεηΐ 3ΐκ1 1>ίο1ο§ίθ3ΐ \νε3ΐΗεπη§ ρΐΌοεδ3ε$; ε) ίοιπίδ 3γκ1 πιεο1ΐ3ηΪ8ΐτΐ5 ο ί (Ιεεηγ,
ά) ΐ2βθΓ3ΐθΓγ Γηεΐΐιοείδ 3η(1 Ιεείιηίςυεδ; ε) ΙΗε εν2ΐυ2ΐίοη ο ί (Ιεεηγ ννίΐίι ηοηάεδίηιείίνε ΐεεΗηίςυεχ; ί) εηνίΓοηπιεη&Ι ρ2Γ2ΓηειεΓ8; §) Ηϊδίοπεηΐ, ΐεείιηοΐο^ίεηΐ 3Π(1
δΙπιεΙιίΓηΙ ίεηΙυΓεδ ο ί ιηοηυΓηεηΐδ, Η) ΐΓεηΙπιεηΙδ: ιηηίεπηίδ ηηϋ ιτιεώοάδ; ί) 03δε
δίικίίεδ ο ί Γηοηυιτιεηΐδ.
Αΐ Ιΐιε 813ΓΙ ο ί

οιιγ

ΓηεεΠπβδ ΙΙιεΓε \ν3δ 3 ε1ε3τ1γ ενίάεηΐ Γεεο§ηήίοη ο ί 2 Ι2ε1< ο ί

δγδίεπιηΐίε δυΓνεγδ οη ιΗεδε Ιορίεδ 3η(1, 2180, ο ί ΐΐιε §3ρ 6εΐ\νεεη δοπιε εουηίπεδ ο ί
ΙΗε Β38ΐη 3η(1 Ιΐιοδε ν,Ίιϊείι 3τε ηιοΓε ϊη<3α8ΐΓΪ3ΐΐζε(1 3η(1 ίοΓ ννίιίεΗ εοοηοηιίο
τε8οαΓοε8 ρΓονίάε ιίιε ηεεε883τγ 8ρ3εε ίοΓ δοϊεηΐϊίίε Γεδε2ΓθΗ.

ϋεδρίΕε ιίιε

τεοοβηίποη ο ί Ιΐιίδ ϊηϊΐϊ3ΐ δϊΐυηιίοη, ίι 8εεηΐ8 ιπιροΓώηΐ Ιο δίΓεδδ ιΗηΙ Ιίιε 2οΐϊνε
ρ3Γΐίείρ3ΐίοη ο ί εο11ε3§υεδ, \ν!ιο ϊη ιίιε εουτδε ο ί Λεδε γε3Γ8 1ΐ3νε ρτεδεηϋεά ιίιε
Γε8υ1ί8 ο ί ίηιροη3ηΙ Γεδεητεΐιεδ, ΙΗε εχεΗηη^εδ ο ί ίηίθΓηΐ3ΐίοη ηηά ιΗε ηε\ν
ρΓοεεάιίΓεδ ο ί 3η3ΐγ8ΐ8 2η(1 ίηΙεΓνεηΙίοη ΐΗηΐ ε πιείτε ίΓοπι Ιϊιηε Ιο Ιίπιε, ίΐ3νε 3.11
βε^υη Ιο Γιΐΐ ίη είίεεϋίνεΐγ Ιίιε ηΐ08ΐ ενίϋεηΐ £2ρδ, ι1ιγοιι£1ι ιίιε 8γ8ΐεπι ο ί ίηίοπηηΐίοη
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ννΗίεΗ

15 ΓερΓ65εηΐ6(]

Ηγ (Ηε

ΡΓοεεεάίη^β

οί

(Ηε (ΙίίίεΓεηί

εάίίίοηδ

οί

(ΗΪ8

8γπιρο5Ϊυιη.

\¥ε 1ίηο\ν νεΓγ \νε11 Ηο\ν (Ιίίίίευίί ϊι Ϊ3 (ο εχ(Γ3ροΐ2ίε (Ηε Γε5υΙ(5 ο ί (Ηί5 (γρε οί
ΓεδεΕΓοΗ, ίη (Η3ί (Ηε ναπουδ \νε3(Ηεπη§ ίοΓπκ οί (Ηε ιτιοηαττιεηΐδ 3τε ΐη(ϋθ2ΐθΓ5 οί
ίη(6Γεοηηεε(ε(1 εοιηΗίηηίίοηδ οί ν3χΐ2Η1ε5 (ιη3(επ3ΐ8, 2(ιηο5ρΗεΓε, εηνΪΓοηηιεηΙ,
βΓΟϋΐκΙ 3Π(] ηηίιιοί 2π<3 2η11ΐΓορϊε 1ΐ3Ζ3Γ(ΐ8) ννΗίεΗ οοικίϊιίοη (Ηε (Ιίίίίευίί 2 ΐκ]
εοηιρίεχ ίηΐεφΓεΐ3ΐίοη οί (Ηε (ΙίίίεΓεηί ρ3Γ2ΐηε[εΓ5 οη ννΗίεΗ (Ηε 5ΐ3ΐε οί άεεβγ οί
ε3εΗ Γηοηυπιεηΐ άερεηϋδ. ΤΗεΓβίοΓε, ίη (Ηί5 εοηίεχΐ ίί ϊδ ηεες552Γγ ίο ίη<ϋο3ΐε
ε1ε2Γΐγ (Ηε Ιίιηίΐ5 οί (Ηε βεηεΓ2ΐίζ3(ίοη οί (Ηε ρΗεηοηιεηοΙο^ίεδ οΗβεΓνεί] 3ηϋ
(1εδεπ'Ηε(1, ννΗϋε Ιίιε υΐίΐίΐγ οί (Ηε ρΓ0 §Γεδδίνε εοηίπΗυίίοη οί Ιίηον/ΐεάβε Ϊ5 οεΠ3Ϊη,
ίΐ 0Γί§ίη3ΐε8 ίη (Ηε ίηίοηηαΐίνε <13(3 3ηά 5(ί(ηυΐ3ίε8 ίυΠίιεΓ ΓεδεηΓοΗ.
ΤΗε

ίηί1ί3ίίνε

υηάεπηίίεη

Ηγ

(Ηε

ΙΟ Ο Μ Μ

(ΙηΐεΓη3ΐίοηη1

Οτουρ

ίοΓ

(Ηε

ΟοηδεΓνηΐίοη ο ί Μοηυηιεηΐδ ίη (Ηε Με(1ί(εΓΓ2ηε3η) ρίεδεηίΐγ 3ίπΐ8 (ο 355885 2
ηηηιΗεΓ ο ί ΓηιοΓο-ΙεΓΓϊ( ογ Ϊ2ΐ 5Ϊ(α3ΐίοη5 ννίιΗουί (Ηε5ε Ηείη§ ΓερΓε8εη(3ΐίνε 53ΐηρ1ε5 ο ί
2 Γ63ΐί(γ 38 εοηιρίεχ 35 ΙΗ2( ο ί (Ηε Με(ίίΙεΓΓ3ηε2η Β25Ϊη

ογ

ενεη οηΐγ ίη(εφΓεΐ3(ίνε

ο ί (Ηε δρεείίίε ρΗεηοΓηεη3 ννΗίεΗ οεευΓ ίη (Ηε (1ίίί6Γεη( εουηίπεδ ο ί ννΗίεΗ ιηηηγ ο ί
(Ηε5ε 3τε (Ηε εχρΓε55ίοη. Βεδίϋεδ, (Ηε ςυ3ΐί(3(ίνε 2ηϋ ςιΐ2ηίί(2ίίνε 35ρεε(8 ο ί (Ηε
ννε3(Ηεπη§ ρΗεηοπιεηοη 3Γε Ιίηΐνεά (ο

εοη5Ϊ(ίεΓ3Η1ε Γ2Π£ε5 ο ί

ίη(1ίθ3ίθΓ5 2η<3

ρ3Γ3ΓηείεΓ5 άυε (ο (Ηε 5ί§ηίίίε2η( <1ί8(3ηεε Ηείννεεη εηεΗ εουηίΓγ, 50 (Η3ί, ννί(Η
Γε§3Γ(ί ίο δίίυηίίοη, (Ηε 2ΓθΗίρεΐ2£θ1ο§ίε3ΐ εΗ2Γ20ίεΓ ο ί (Ηε Β35Ϊη 8εεηΐ5 ενίείεηΐ 2ί
ίΪΓ8( 51βΗ(.
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ΗοννενβΓ, ίδ Λε ρίείιίΓε οί ΙοοεΙ δίίυΕίίοηδ ννΗίείι ίδ ρΓΟβΓβδδίνείγ Γεεοηδϋυείεά
ρεΓΗαρχ ΐΕοίαηβ ίη εοηίεηί? Ιη ίΕΟί, ίΓΟΓη Ιΐιε τεχυΐΐχ 50 ίζ τ οϋΐΗίηείΙ ΛΕηΙίδ Ιο Λε
ΛεπίΕΐίε οΗαταοΙεΓ οί Λε νΕτίοιίδ εΛίίοηχ οί Λε δγηιροδίυπι, ιΗεΓε ΕίτεΕίΙγ δεεπι ίο
6ε εΐεατ ΓείιίΓηδ 5οΛ ίΓοιτι Λε ερργοεοΗ Είίειτιρίεο] \νίΛ Λε ηο\ν ΛδίΕηΐ Βεγϊ
δγιτιροδίυπι 3ηά ίΓοπι Λε εΙι&ΓΕειεΓ οί Λε εοηιεηυ οίίεΓε<1 6γ Λε τεδεΕΓεΗ
ιηεΛο<1ο1θ£ίε5 επ<1 ίηΙεΓνεηίΐοη ίεεΗηίςυεδ ρΓοροδεΛ
Οη Λε οοοΕδίοη οί Λ εΙ δγπιροδίυιη I 5Είά Λ ε( Ιο 6ε οεευρίείΐ \νϊΛ Λε
πιοηυΓηεηΐδ οί Λε ΜεΛίειτΕηεΕη επ(1 Λχειίδδ εοπηηοη εχρεπεηεεδ οί Λε
οοηδεΓνΕΙίοη οί Λ εΙ 1ιεπίΕ§ε “ΕεςυίΓεδ ε ρΕΠϊευίΕΓ εΛίοΕί επ<1 ευΙίιίΓΕί δίβηίίίοΕποε
δίηεε Λε ΕίΙεηίίοη οί Λε δείεηΐίίίε \νοΓΐ<1 ίδ εοηεεηΐΓΕΐε<1 οη ε 6ε5Ϊπ ννΗϊοΗ Ηοΐάδ Λε
6ί§£ε5ί επ(1 πιοδί ΪΓηροΓίΕηί ΗϊκΙογϊο, ΕΠίδίίε Εηϋ ΕΓθ1ΐΕεοΙο§ίεΕΐ ΙιεπίΕ^ε οί Λε
\νοΓΐί1; ε ίίΕδΐη ννΗίοΗ ννίίηεδδεά Λε 6ιγΛ Εηά §Γ0\νΛ οί Λε §γ63Ι είνίΙίζΕίϊοπδ οί Λε
ρΕ$ί; ε 5Ε5ίη \ν6ίε6, Λου§6 ίί ίδ νεΓγ ΐΕΓ§ε επ«1 νΕτίεά ίη είίΕΤΕείεΓ, ίδ, ίη Εηγ ΟΕδε,
ε δίη§1ε

εηίίίγ ίΓοιη Λε ίιίδίοπε, ΕΓίίδίίε, ΕτείΐΕεοΙοβίεΕί Εηϋ εηνίΓοηπιεηίΕΐ ροίηίδ οί

νίενν” . Ιί \νΕ5 ίΓοπι Λ εΙ δγπιροδίυιη Λ εΙ Λε ίηνίίΕίίοη \νΕ5 πίΕίίε ίο Λε δείεηίίίίε
εοηίΓηυηίίγ ίοΓ ρεποΛε ηιεείίη§5 \νίΛ Λε ο6]εείίνε οί Λε οοηδεΓνΕΙίοη οί Λε
πιοηυιηεηΐδ οί Λε £Γ6ε[ είνίΙίζΕΐίοηδ οί Λε ρΕδί. I ΓεοΕΐ1ε<3, ίη ίηεί, Λ εΙ οηΐγ ίη νεΓγ
τεεεηί ίίπιεδ: “ίΕείη§ ηοίΕ61ε ίηιρονεπδΗΓηεηί Εηά εηνίΓοηηιεηίΕΐ άεεηγ, οιτγ
εουηιπεδ εΗοδε ίο ε1ΐΕη§ε ΛείΓ Εΐΐίίικίε, ΛΕννίη§ οη ε ίΓεηά \ν6ίε6 5Ε\ν ίη Λε
δγδίεηίΕίίε Γεπκκ1ε11ίη§ οί ίιυ^ε ΕτεΕδ Λε Γε-εδΐΗ61ίδ6ίη£ οί ε πιογο βΕίΕποεά
ΓείΕίίοηδΗίρ 6εί\νεεη Λε πειιιγεΙ εηνίΓοηιηεηΐ Εηά Λε εοη5ΐπιοίε<1 εηνΪΓοηπιεηί. Τ6ε
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ρΓενεηΙίοη ο ί ίυΠίιεΓ (ΐΕπίΕβε

εικ!

ίΗε ΕΐΐΕίηιτιεηΙ ϊη

εητίοΗπιεηί ο ί ίΗε ροίεηίΐΕΐ ΕνΕίΐΕΗΙε Ιο
επ(1

πιεπ

ε

χΗο« Ιίτηε ο ί

Ηεχ Είν/Εγχ Ηεεη ίΗε

εϊπι

ε

ο ί ιΗει ίΓεικΙ

ο ί ίΗε Γεχαΐϋϊηβ εηνίΓοηιηεηίΕΐ ροΐίεγ, \νίι ίοίι ίΐΕ5 εοιηε Ιο ίηνοίνε

’ Ηίχίοπε

εγκΙ

ΕΠίχίίε ΗεπίΕβε. ΤΗεΓείοΓε, ϊη ίΗε εοηίεχΐ ο ί

τενοίνεά Εί ίϊτδί

εγοιιγκΙ

ιΗεΙ

§εηεΓΕΐ

εΙχο

ίΗε

ροΐίεγ, ννΗίεΗ

ίΗε εοηεερί ο ί άείεηοε ίοΓ ίίχ οννη ΧΕΗε, ίΗεΓε Ηεχ Ηεεη

§ γε(1ιιε1 ρΕ55Ε§ε Ιο οηε ο ί ΟΕΓε, πίΕΪηίεηΕηοε
εηνίΓοηιηεηίΕΐ ροΐίεϊεχ ίΗεΓε Ηεχ

εΙχο

εικ]

ε

ΓηΕΠΕ§ειτιεηΐ. ΡΕΓΕίΙεΙ \νίίΗ

Ηεεη ίΗε άενείοριηεηΐ ο ί ίΗε ϊηιεΓεχΐίη£

ίηηονΕϋίοη ϊη Ιίιε ΟΓβΕηίζΕΐίοη ρΓοεεχχεχ ίοΓ ϊηίεΓνεηίίοηχ οη ίΗε Ηίχίοπε

εγκΙ

ΕΓίίχΙίε

ΗεπίΕβε. ΤΗε ίΕΟΙ ιΗεΙ χρεεϊίϊε ίεεΗηϊοΕί Εηά χείεηίίίίε Ηηοννίεάβε ϊχ ΓεςιπΓεά ίοΓ
νΕτίουχ Εδρεείχ ο ί εοηχεΓνΕίϊοη Ηεχ 1ε<] ίο ίΗε ρΕχχίη£ ονεΓ ο ί ίΗε ριίΓε ΗϊδίοπεΕΠίχίίε Εχρεεί ο ί ίΗε ρΓοΗΙειη ΙεΕνίη§ ιηοΓε χρΕεε ίοΓ ίΗε εοιηρείΕπεε ηεεεχχΕΓγ ίο
ρΐΕη ίΗε νΕτίουχ ίγρεχ ο ί ίηΙεΓνεηίϊοη. ΤΗε ΐεεΗηίεΕί-χείεηΙίίίε είειτιεηΐ Ηεχ Ηεηείίίε*]
ίΓοηι ιίιίχ ΗΓΟΕόεηίηβ. Ιι Ηεχ Ηεεη ΕΗΙε ίο ΕχχυΓε ΕρρΓορπΕίε χοΐυίίοηχ πίΕίΙε ροχχίΗΙε
Ηγ Γεεεηί ίεεΗηοΙοβϊοΕί Ηενείορπιεηίχ

επ<] ίί

Ηεχ Ηείρεά ίΗε εχίΕΗΙίχΗπιεηι ο ί

ε

ιηυΐΐί-

(ϋχείρΙίηΕΓγ χείεηεε \νΗίεΗ Ηεχ ίοπτιεεί §ΓΕ(1υΕΐ1γ ίΓοπι Ιγεο5ϊΐίοηΕΐ ρΓοίεχχίοηΕΐίχπι
\νίίΗ ίΗε

εϊγπ

ο ί χυρρίγίηβ

επ

ίηΗεΓίίΕπεε ο ί άεερ ΗποννΙεά^ε, χορΗίχίίεΕίείΙ

ϋεεΗηίςυεχ Εηά Ε<]νΕηεε(] ιτιείΗοάοΙοβίεχ” .
ΤΗε Ι(Χ!ΜΜ Οίουρ Ηε1ϊενε<] ίη ίΗίχ ηενν ρτοροχΕί

ειμΙ,

ΐη ρυίίίη§ ίί ϊηίο

ρΓΕΟίίεε, ίί Ηεχ ΐΏΕάε ροχχίΗΙε ίΗε χείεηίίίίε ίηνοίνειτιεηΐ ϊη ίΗε εοηίεχί ο ί ίΗε
εοιηπιιιηίΐγ ννΗίεΗ ίοείΕγ άεΕίχ ννίίΗ ίΗε χρεείίίε ρΓοΗΙεπιχ ο ί χίικίγ
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επ<]

ίηίεΓνεηίίοη.

0Γ§3ηίζε<3 Γ05ε3τεΗ ρΓθ§Γ3ΐηπΐ08 Κάνε Ηεεη οΓεηΙεοΙ 5υοΗ 35 ώηΐ οη Ιΐιε είίεεΐ5 ο ί
ΐΗε πίΕτίπε 3εΓθ5θ1 ννΗίεΗ 3§βΓ3ν3ίε5 ώε εοηώΙίοη5 ο ί εχροδίηε ο ί ώε πιοηυιτιεη£5.
ΑίΙεΓ ώε Γιγ51 5ίυάίε8, (ϋΓεείεό Ιο οΐ&τϊίγϊηβ ώε εοιτιρίεχ (Ιγηηιτιίεδ ο ί 3
ρΗεηοιτιεηοη χνίιίείι ίανοιίΓδ ηηά ίηΐεη8ίίίε5 ώε ί1εΐεΓίθΓ3ίϊοη ο ί 8ΐοηε εχρο5ε(1 οη ώε
003515, ώε Ιεηάεηεγ 15 ηονν Ιο άεΐεπτπηε ώε τε3ΐ εοηώΐίοηδ ο ί πδίε. Ιη ίηεΐ,
ηΙώοιίβΗ ώε 5ΐυώε5 80 ί3Γ 03τπε<ί ουί οη ώε οΗεηιϊοηΙ-ρΗγχίεηΙ ρΓοεε88ε5 ο ί
\νε3ώεπη£ Ηηνε ηΙΙοννεϋ ίπιροΠηηΐ ίίηάίη§5 (ο 1>ε πιηάε οη ώε εοηδεςυεηοεβ ο ί
ύιεδε ρΓοεε88ε5, ίΐ Γειηηίηβ Ιο εοηιρίεΐεΐγ είητίίγ ώε ιηεεΗηηίβπΐδ ώ3ΐ ηΙΙονν 53Ι15 ο ί
πΐ3πηε οπ§ίη ίο 3οεε1εΓ3ΐε ώε ηηΐιίΓηΙ ρΓοεε55ε8 ο ί ννεηώεπηβ ο ί 5ΐοηε ίοΓ ώε
δίηβυΐητ π3ΐυΓε ο ί ώε ρΐΌ&Ιεπι ννΗίεΗ ΓεςιιίΓεδ 3 δρεείίίε ηρρΓοηεΗ 3Π(1 3 δείεείίοη ο ί
3Π3ΐγΙίθ3ΐ ΐεεηίςιιεδ ηεεε553τγ ίοΓ ώε ίηνε5ΐί§3ΐίοη ο ί ννΗηί 18 3 νεΓγ ρηπίευΙηΓ
ίϋ^εεί. ΤΚεΓε ίδ 3 ρ3Πίευΐ3Γΐγ υΓβεηΐ ηεεά ίοΓ (ΙεερεΓ ΓεδεαΓεΗ ίη ώίβ ώΓεεΙίοη
ννΗεη ίΐ ίδ οοηδώεΓεοΙ ώηί εοη8εΓν3ΐίνε ίηΚΓνεηίίοηδ οη ηιοηυηιεηΐ5 εχροβεοί ίη
ηΐ3Γίηε εηνΪΓοηηιεηΐ Ηηνε νεΓγ οίΐεη Ηεεη ΐ3Γ§εΙγ ίηείίεοιίνε ίη νίε\ν ο ί ώε
3ρρε3Γ3ηεε ο ί ίοΓπΐδ ο ί (1εο3γ Ιίηΐοεεί Ιο ώε είίεε(5 ο ί 83ΐΐ5 ννΗίεΗ Ηηνε τεπιηίηείΐ
ΐΓηρρει! ίη ώε ροΓε5 ηηά πιίεΓοοΓ3ε1ο5. Οηεε εδΐηΗΙίδΗεά, ώεΓείοΓε, ώηι ίη ώε δίοηε
ιηηίεπηίδ ννίώ δγδΓεηΐδ ο ί ροΓΟδήγ
ηπγ)

επγΙ/ ογ

ηιίθΓθθΓ3θ1ο5, ώε άεροδίΐίοη ο ί 53115 οη

Ηεΐονν ώε εχροδεά δυΓίηεεδ ϋερεηίΐδ οη <1ε§Γεε ο ί δοΐυόοη ηηά ώε εν3ροΓ3ίίοη

Ιενεί, ίΐ Ηεεοπιεδ εδδεηΐίη! Ιο (ΙενεΙορ ίοΓεεηδΐ πιοάεΐδ ο ί 5ϋ5εερΐίΗί1ίΐγ ίο ώε ηειίοη
οί 53ΐΐ5 ίοΓ 5(οηε πιηίεΓίηΙδ ο ί ώ ίίεΓεηΐ εοηιρο5ίΐίοη5 ηηά 5ΐηιεΐιΐΓε5 ννΗίεΗ 3Γε
εχροδεά ίη ώ ίίεΓεηΐ εηνΪΓοηπιεηΐηΙ εοη(1ίΐίοη5.
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ΤΗε 3Π3ΐγ8ε8 οί ΙΗε \νε3ΐΗεπη§ οί χίοηεχ εηιρίογείΐ ΐη ιΗε Με<3ίΐειτ2ηεΕη Β25ΐη
1ΐ35 ε1$ο οοηίπΗυΐεή Ιο ιΗε ήενείορπιεηΐ οί ηοη-άεϊΐηιοΐίνε Ιεείιηίςυεχ, Εΐτιοη§ ννΗίοΗ
ΐΗοβε ΟΕΓΓΪείΙ ουί Ηγ ιτιε^ηδ οί ιιΙΐΓ35οηίε ριιΙ$ε$ Η3νε ήεΓηοη8ΐΓ3ΐε(1 ιΗε τοίε οί
ι εχροχιίΓε ήπιε 3ηή οί ρο11υΐ3ηΐ5 οί πεΙογεΙ 3ηή 3ηΐΗΓορίε οπβϊη 35 ί30ΐθΓ5
ήεΐεπτήηίηβ (Ηε 3οεε1εΓ3ΐίοη ίη (Ηε (Ιενείοριηεηι οί (Ηε ίοητιχ οί \νε3(Ηεπη§ 3ΐκ1 (Ηε
(Ηίεΐίηεδδ οί (Ηε ήεοΕγ Ιενεΐχ. ΤΗε εηνΪΓοηιτιεηΐ3ΐ οοη(ϋιίοη5 ηεεε883π1γ Η3νε 3
ίυη(ΐ3Γηεηΐ3ΐ τοίε \νΗεΓε ιΗε οοηήίήοηδ οί εχροδυΓε Ιο ΙΗε ρο1Ιυ(3η(5 3τε νεΓγ 5ενεΓε.
ΤΗε ίηίΐυεηεε οί ήπιε Ϊ8 3150 5εεη ϊη (Ηε ΐΗίε1ίηε55ε5 οί ΙΗε ήεο3γ ΐ3γεΓ5 3Π(1 ιΗε
ήερήι τε3θΗε(1 Ηγ ηεο-ίοπτΐ3ήοη 531(5 \νΗίοΗ 3τε ίουηή (ο Ηε εοπιρ3Γ3Η1ε ϊη πΐ3ηγ
035ε8, ϊηήερεηήεηήγ οί (Ηε 5ρεοίΓιο ίθΓηΐ5 οί 5ΐΐΓί3οε ήεοβγ \νΗίοΗ οΗ3Γ30(επζε
(Ηεηι. Ιι Ϊ8 Ηηο\νη, ϊη ί30ΐ, ήΐ3ί ιΗε ήενείοριηεηΐ οί ΐΗεβε ίοπτυ πΐ3γ ήερεηή οη (Ηε
ρ3τήουΐ3Γ ρεΐΓ08Γ3ρΗΐε οΗ3Τ3εΐεΓ οί ιΗε 8ΐοηε,

ΐΐ5 8ίηιοΐιΐΓ&1 3ηά ΐεχ(ιΐΓ3ΐ

οΗ3Γ3θΙεΓί8ήε8 3ηή ιΗε ευ((ίη§ 3Π(1 ρο5Ϊήοηΐη£ οί ιΗε 5ΐοηε ΐη (Ηε εοηίεχΐ οί (Ηε
ηιοηυΓηεηίπΙ Ηαί1ήίη§5.
ΤΗε

Γε5ε3τοΗε5 οη (Ηε εηνΪΓοηηιεηΐ3ΐ ρ3Γ3πιεΙεΓ8 οί ΙΗε Με(1ϊΐεΓΓ3ηε3η Η3νε 3150

8Ηο\νη, οη ιΗε
ρίΐοΐ

Η3515 οί εοΓΓεΐ3ΐϊοη8 οί ή3(3 Γε§3Γήίη§ εηνΪΓοηπιεηΐ3ΐ ιτιοηϊ(οπη§ οη

ΓηοηυπιεηΕχ,

ιΗ3ΐ (Ηει·ε ϊ$ 3 εΙε3Γ Γεΐ3ΐίοη5Ηίρ ΗεΙννεεη ιΗε οΗεηιΐε3]

οοηιροδίΐίοη οί ΙΗε \νεΐ 3ηά (ΐΓγ
(Ηε

Γε3θήοη8 ννΗΐεΗ

ήερο$ϊήοη5 3ηή \νε3(Ηεπη£ ίοπη5. Ιη ιΗε εοηιεχΐ οί

οοοιιγ οη ιΗε

ευιτουηήίηβ τοεΙί-εηνίΓοηηιεηΐ Ηϊηοπιί3ΐ, ΗοΐΗ ιΗε

η3ΐυΓ3ΐ 3ηή 3ηΐΗΓορϊε ρο11αΐ3ηί5 ήείεπτήηε 3η 3§§Γε55ίνε βγβίεπι ϊη \νΗϊοΗ ιΗε είίεοΐ5
3οευιηυΐ3ΐε ήυε (ο ΙΗε οΪΓουΐ3ήοη Γε§ίπιε οί (Ηε 3Ϊγ, 1γρΐε3ΐ ο ί (Ηε 5ε3-ΗΓεεζε, 3ηή
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Ετε ΓερεΕίεάΙγ (ΙϊδρεΓδεά εγκ! τεΙυΓηεί! 5γ οίιχυΐΕίίοη οεΐΐδ. ϋυδί, δίποδε Εηά ΓΠΪ513
3τε

ΙΗε ρκχΐυοίδ οί'ροΐΐυΐΐοη \ν5ίο5 ϊηίεΓΕεί \νίί5 ιΗε $Ιοηε οί 15ε τηοηυηιεηΐδ.

ΤΗΓουβΙι εηνΪΓοηπιεηίΕΐ ιτιοηίΐοπηβ ΐΐ ϊδ ΕΐίεΕίΙγ ροδδίβίε Ιο ο5δεΓνε άϊίίεΓεηΐ Εοίίϋΐγ
Ιενεΐδ ΐη ιΗε άεροδΐίίοπδ, \ν5ίε5 Ετε ίουηά ίο 5ε εδρεεΪΕΐΙγ 5ίβ5 ίη οοΐΎεδροηάεηοε
ννΐϋι ΐΕΓβε ιιΛ επ οεηίΓεϊ ννΗείε ρο11υίίη§ Εηΐ5ΐΌρίο Εοΐϊνίίγ ΐδ οοηεεηίΓΕίείΙ. Πιε
οοπιροδίΐίοηδ οί ί5ε ΕεΐΌδοΙδ §εηεΓΕΐ1γ ϊηείικίε εΐεπιεηίδ δυο5 Εδ δυ1ρ5υι·, οΐιΐοπηε,
ροίΕδδίυπι επ(1ΟΕΐείυπι εητίοΐιεά 5γ Γηεΐαΐΐίο εΐεπιεηΐδ δυο5 Εδ ιγοπ, εορρεΓ Εηά ζίηο
ογ

νΕηΕάιιπη Εηά πίΕηβΕηεδε, χρεοϊΓιο Ιο ρΕΠίευίΕΓ ιτιίοΓοεηνίΓοηπιεηΐΗΐ δίίιίΕίίοηδ

Εηά \νϊί5 οοηδίάεΓΕ51ε νΕΠΕίίοηδ ίΓοπι ΕτεΕ ίο ΕτεΕ.
\ν ίΛ Γε§Ετά Ιο οΙιεηιίοΕί \νεΕί5επηβ ρίοεεδδεδ, τεχεΕτοΗ ϊη ιΗε ΜεάίίειτεΕη 5ε8
εΙϊο ίηάϊοΕίεά οεπιεηΐίιίοϋδ οηΐδίδ, ννΐιϊεΐι \νεΓε άίδευδδεά εΙ ί5ε ν εη ίεε δγιτιροδίυπι.

ΤΗεδε οπίδίδ Ετε οοπιρίειείγ ά ίίίε ίε η ΐ ίτοιτι ιΗε ννίάεΐγ 1εηο\νη 51εο1( οπίδίδ, 5είηβ
ΕίποφΗουδ ίοΓΓΠΕίίοηδ πο5 ίη δίΐίοοη, ΕΠυιηίηίυΓη Εηά ΟΕΐείαπι Εηά οοηίΕΪηίηβ
ρΕτίίοΙεδ γϊοΙι ίη ιγοπ ιΗε οπ§ϊη ο ί \ν5ίε5 ίδ ίο 5ε ίτΕοεά ίο ί5ε ειηίδδίοηδ ο ί ί5ε
οειηεηΐ ίηάιΐδίΓγ.
Τ5ε οοηίΓί5υΙίοη8 οίίείεά ίο ί5ίδ δρεείίίε ίίείά ο ί δοίεηΐίίίο ΓεδεΕτοΗ Ετε ο ί
υηάου5ίεά ίπίετεδΐ 5εοΕυδε Ι5ϊδ άΕίΕ ίοπηδ

ε

ρΓ0Γηίδίη§ 5ε8Ϊ8 ίοΓ ί5ε ΟΓεΕίϊοη ο ί

ε

ίοίεοΕδί πιοάεΐ ο ί δυδοερίί5ί1ίίγ ο ί δίοπε ίο \νεΕί5επη§ ίη ιΗε ΜείϋΐεΓΓΕηεΕη
εηνίΓοηιηεηί.

Α άεερεί υηάεΓ5ίΕηάίη§ ο ί ί5ε ρπΛΙεηι \νί11 Είδο οοπιε ίίοιη ίΗε

οοηΐΓΪ5υίίοηδ ο ί ΓεδεΕΓοίι ρΐΌβΓΕίηπιεδ \ν5ίο5

ειπι

5οί5 ίο οίΕτίίγ Εηά υηάοΓδίΕηά
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πιοΓε άοορίγ ιίιε τοίε ο ί 53.11 θΓγ5ΐ3ΐΙίζ3ΐίοη 3ηά ίο ρΓοροδε εχρεπ οίιεηιίθ3ΐ πκκίεΐδ
ννίιίοίι εαη εδίπίιΐίδίι ιίιε άε§Γεε ο ί τίδΐί.
ΑΙδο ίη ώο 1>ίο1ο§ίθ3ΐ ρΓοοοδδεδ ο ί ννο3ίίιεπη§ ίη Ιίιε ΜειίίΙεΓΓηηεηη Βηδίη, 3ηά
30ονε 311 ίη οοπεδροηάεηοε ννίΐΗ 1οε3ΐ δίΐυηίίοηδ είίεείεά βγ εδρεοίηΐίγ ίιίβίι Ιενεΐδ
ο ί 3[ηιοδρίιεπο ροΐΐυίίοη,

Ιίιε Ξΐιήαεε εηνίτοητηετιί ίηνουΓδ Ιίιε £Γοννίίι οί

πιίθΓθθΓ§3ηί5Γτΐ8 ννίιίοίι 3Γε Γεδίδίηηΐ ίο δοΐβτ Γ3(1Ϊ3ΐϊοη 3η<ί ίο δΐιάιίεη είΐ3η§εδ ο ί
ίιυιηίάίΐγ, δυοίι 38 (Ιεπιηζίηοίοιίδ ίυη§ίιί, ογ3ηοί)3θίεπ3 ννίιίοίι οοηίηίη ρίβίτιεηΐδ
(ηιεΐ3ηίη8 3η(1 03ΓθΙεηοί(ΐ8) 03ρ3ί)1ε ο ί ρΓ0ΐεείίη§ Ιΐιειη ίΓοιη ίιηπτιίιιΐ είίεείδ. Οίγεη
Ιίιε υηίηνουΓηόΙε οοηάίίίοηδ ο ί ΐΗίδ εηνίΓοηπιεηΙ, ννίιίοίι 3τε Ιο ί)ε οοηδίάεΓενί 38
εχίτεηε ίοΓ ηιοδί ο ί Λ ε γε3Γ, Ιίιε ροίίπιίθΓθΙ)ίο οο1οηίζ3ίίοη (ίοε8 ηοί Ιηίοε ρΐ3οε ίη 3
ίιοηιο§εηεοϋ8 ίοπη, 1>υί ίη Ιίιε ίοΓπι ο ί πιείηίιοΐίοηΐΐγ ηοίίνε ηίοίιεδ ννίιίοίι 301 οη Ιίιε
δΐΐΓίηοεβ ο ί Ιίιε Γοοίί 8θ1υί)ίίίζίη2 Ιίιε οηίοίυηι οητίιοηηίε ηηά Ιεηϋίηβ ίο 3
θίΐ3Γ301εΓίδΐίθ ρίΙΙίηβ.
Οη Ιίιε ΐεοΐιηίςαεδ 3η(1 ΐ3Ϊ>0Γ3ΐ0Γγ ηπεΐίιοοίδ 3η(1 οη ιίιε ενηΐυηίίοη ο ί Ιίιε
ννο3ΐίιειϊη£ ο ί δίοπε ιηαίοπαΐ επιρίογειΐ ίη ΐΗε Βηδίη, ΐΗε δρεοίηΐίζεϋ ΙίΐεΓ3ΐιΐΓε
ριΛΙίδίιεά ίη ιίιε δγιτιροδίαπι ΡΓοοεεάίη§δ 1ΐ3δ ηΐτεηϋγ οίίετείΐ ιηηηγ νηΐυηβίε
οοηΐπ&ιιΐίοηδ ο ί ιιηάοιιΐιίεά ίηίεΓεδί ίοΓ Ιίιε ννί<3εηίη§ ο ί Ιίιε ρο8δίί)ί1ίΐίε8 οί
3ρρ1ίθ3ίίοη 3ηά ίοΓ ΐΗε εχίεηδίοη ο ί οοηίΓοΙδ.
I 3ΐδθ Γεοηΐί 1ίΐ3ΐ ίΓοηι ιίιε οοηίΓοΙδ ο ί ιίιε είίεοιίνεηεδδ ο ί οοηδεΓνηίίνε ίΓεηίπιεηΐδ
ίυηίιεΓ ηοη-άεδίΓυοίίνε ΙεοΗηίςυεδ ίιηνε 5εεη (Ιενείορείΐ οη ιίιε δίοπε πιηίεπηίδ
ειτιρίογείΐ ίη Ιίιε Βηδίη. Τίιεδε 1ΐ3νε ηΐ3(ίε ίί ροδδίίιΐε ίο ονεΓΟοηιε Ιίιε ίίπιίΐδ
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ρΓεχεη£ε5 5γ £Γ3<1ί£ίοη3ΐ ηιε£5ο5ο1ο§ίεχ 3η5 Ιο είΓουηινεηΐ ΐΗε οοπιρ3πχοη ο ί ΐΓε&ΐεά
3η5 υηίΓεαίεό 135ογ3£ογυ Χ3Γηρ1εχ \ν5εη ΐΗε ορεΓ3£ίοη ο ί 83πιρΙϊη§ εαηηοΐ 5ε ε3Γπε5
ουί οη (5ε χου1ρ£υΓε5 3η5 3τε5ί£εε£οηίε ΧϋΓί3εεχ. Τ5ίχ ίχ \νίΐ5ουΙ 5ου5£ 3η ίηποναόνε
αρρΓθ3θ5 ίη χείεηάίίε Γεχε3τε5, ειτιρ]ογε5 οη χί£ε Ιο νεΓΐίγ 15ε (ΙεριΗ ο ί ρεηείΓΕίίοη
ίη ηιΐεΓΟΟΓΕεΙίΧ 3ηά ροΓεχ ο ί εοηχο1ί(ΐ3η£χ £53£ εηχυΓε 15ε εοΗεχίοη ο ί ΐΗε \νε3ΐ1ιεΓεά
ρ3Γ£χ 3η(1 ΐΗείΓ 3<15εχίοη \νίι5 ιΗε ηιοΓε ίη£ε£Γ3ΐ ρ3Γ£χ 5ε1ο\ν.
ννίΐΗ τε§3Γ(1 Ιο ώ ε

Ηίχίοπε,

£εε5ηο1οβίε3ΐ 3η5 5ΐΓυεΐυΓ3ΐ 35ρεεΐ5 ο ί ιΗε

ΓΤίοηυπιεηΐδ ο ί £5ε Μεάί£ειτ3ηε3η, ΐΗου§5 ΐΗεΓε 3τε χρεείίίε εοηβΓεχχεχ 31 \ν5ίε5
χρεεΐ3ΐίχ£χ ίη ιΗε χεε£0 Γ πιεεί, £5ίχ 5γΓηροχίαπι Γε£3ίηχ εχο1υχίνε!γ ιΗε ΐΓεηίπιεηι οί
Λόχε 3χρεο£χ \ν5ίε5 3τε 5ε3ΐ£ ννίΐΗ οη 3 ιηυ1π5ίχείρ1ίη3Γγ Ιενεί ίοΓ £5ε ίοηηυΐ3[ίοη
οί §εηεΓ3ΐ ρΓοροχ3ΐχ εοηεεΓηίη^ 03τε, πΐ3ίη[εη3ηεε 3η5 πΐ3η3§ειηεη£. Ιί ίχ οη ΐΗεχε
3χρεε£χ ο ί εοηχεΓν3£ίοη 1531 ί£ \νί1Ι 5ε ηεεεχχ3Γγ £ο εοηΐίηυε £ο 5ο πιυεΗ \νοΓΐί ίη 15ε
ίυΙυΓε, χίηεε 15ε Με5ίΐειτ3ηε3η ρΓεχεηΐχ 3 ν3Χΐ εοηίεχΐ \νίΐΗ ΐ3Γ§ε ηυιτώεΓΧ οί
3Γε53εο1ο§ίθ3ΐ χίΐεχ 3η5 ννη5 η3ΐυΓ3ΐ 53Ζ3γ5χ \νΗίε5 ίη πΐ3ηγ ρΐ3εεχ [5Γε3ΐεη ουΓ
§Γε3ί 5επ£3£ε. Α ί ιΗε νεηίεε 8γπιροχίυηι I Γεο3ΐ1ε5 £531: “ Τ5ε 5ί3§ηοχίχ ο ί 15ε
5εε3γ ο ί πιοηυπιεηΐχ 3ΐχο ίηνοίνεχ £5ε 3χχεχχπιεηι ο ί ιΗεΐΓ εοηάίΐίοηχ ο ί χ£πιε£υΓ3ΐ
53πΐ3§ε. Α ί Λ ε 53χίχ ο ί £531 3χχεχχπιεη£ £5εΓε ίχ, 5ο\νενεΓ, £5ε 5ε£επηίη3£ίοη ο ί £5ε
03υχεχ \ν5ίε5 υηάεπηίηε £5ε Χ3ίε£γ ο ί 3 χ£πιε£υΓε £ο £5ε ροίη£ \ν5εΓε ί£ 5εεοηιεχ 3
πιίη. Τ5ε £εε5ηίςυεχ 3ηϋ πιειίιοάχ ίοΓ 5Ϊ3£ηοχίχ 3η5 ίοΓ χυ§§εχ£ίη§ 35εςυ3£ε
τεπιε5ίεχ 3τε ο ί νεΓΥ τεεεη£ 3ρρ1ίθ3£ίοη ίη £5ε ίίε15 ο ί £5ε εοηχεΓν3£ίοη οί
πιοηυηιεη£χ 3η5 £5είτ Γ3η§ε ίχ ηο£ ννεΐΐ υη5εΓχ£οο5 5γ 3.11, ο£5εΓ\νίχε ιτιοΓε χρ3εε
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ννουΐά Ηπνε Ηεεη §ίνεη ίο ίΗε εχίδίίη§ ροΐεηΐίΗΐίίίεδ

εγκΙ

ΓεδεατεΗ οουΙ<3 Ηπνε

ρΓονί(1ε(1 Π3ηγ πιοΓε Γεδυΐίδ ϊη ΐΐιϊκ δρεείίίε δεείοΓ.
ΤΗϊδ εοπεεπιχ, ίη ρΕΓίίευΙατ, 3 δεπεδ ο ί ίηνεδΙί§3ΐίοη ηιεΐΗο<1ο1ο£ίε8 \νΗίεΗ 3τε
Ιϊηΐίείΐ ίο §εο1θ£ίθ3ΐ 3ΐκΙ Η^<ΐΓο§εοΙο§ίε3ΐ εΙεπιεηΐδ ο ί ίΗε ννΗοΙε Μεάίίειτηηεηη 3Γε3,
3ηά ίΗηί 3Γε εηιρίογεϋ ΐη οΓάεΓ ίο ενηΐυβίε ίΗε οοηίΐίΐίοηδ ο ί η3ίιΐΓ3ΐ πδΐί. Αειίνε
ΐεείοηίοδ 3η(1 δείδπιίαίγ, δΐιβδίίΐεηοε 3Π(1 Ιβικίδΐίίΐεδ, νο1θ3ηίε εΓυρίϊοη$ 3η(1 ίΐοοάδ,
3τε 311 ρΗεηοηιεη3 \νΗίεΗ τεχροικί ίο ίΗε βεοΐοβγ 3ΐκ1 ιηεΙεοΓοΙοβίί&Ι εοικίίίίοηχ οί
ίΗε Μεάίίειτηηεηη Γε§ίοη.
Α δγηΐΗείίε ί)3ΐ3ποε Ηβδ ηοί γεί Ηεεη 3ΐίεηιρΐε(1 ο ί ίΗεδε ρΗεηοΓηεηα, πογ ίΐ3νε ιίιε
Γηεΐΐιοοίδ ο ί 3ρρΓ03ε1ι Ηεεη

ϊεΐεηΐϊίΐείΐ

ίο

ίΗε

δχδίεηοίίε

8ίικ1ίε8 ννΗίεΗ

πιυδί

ηεεε$83Γί1γ Ηε ε3ΓΓίε(1 οοί ίη Ιίιε 8εείθΓ ο ί ευ1ίυΓ3ΐ ρίορεπίεδ” .
ΤΗίδ 18, ΐΗείείοΓε, 3 Ηπεί δυπιπίΕΓγ ο ί ίΗε ρΓοΗΙεπίδ 3τουη(1 \νΗίοΗ ιίιε πιείηΗει-δ
ο ί ιίιε ΙΟ Ο Μ Μ Οίουρ ρεΓίο<1Ϊ03ΐ1γ τείυΓη ννίίΗ ίΗε εοπιιηίίίηεηΐ ίο τεδείνε ίοΓ ίΗε
δ^Γηροδίυηι
οοΓηπιοη

δρεοίΓιε 3η<3 οπβίηΗΐ

ϊηίεΓεδί ίο

ίεεί

ίηνοίνεϋ

δείεηίίΓιε εοηιιηυηίθ3ΐίοη8.
ίη 3τ§υπιεηΐδ

ΤΗείε

ΐΗ3ί ΗΐΌ3ί1εη

ίΗε

ΐδ 3ΐδθ 3
ίίείάδ

οί

Ιίηοννίείίβε, ορεη ουί Ηοπζοηδ 3η(1 δίίπιυΐ3ίε Γεδε3ΓεΗ ννΗίεΗ εοηίπΗυίεδ ιο ίΗε
ρΓοίεείίοη ο ί ίΗε ννοίΐεΐ’δ £Γε3ίεδί 3ΓεΗ3εο1ο§ίε3ΐ 3η(1 ΗίδΙθΓίε-3ΓεΗίΐεοίοηίε Ηεπί3§ε.
ΤΗε ορεηίηβ ο ί ίΗε ννοίΐί ο ί ίΗε δ^πιροδίυηι ίδ ίΗε οεε3δίοη ίο ννεΐεοιηε 3.11 ίΗε
ρ3Γίίοίρ3ηίδ ίο ΚΗοίΙεδ 3ηί1 ίο εχρίεδδ ίο 311 εοηίϊΗυίοΓδ ηρρΓεείηίίοη ίοΓ ίΗε
δοίεηΐίίίο οοηίπΗυίίοηδ οίίεΓεΗ.
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8ίηο6Γ6 ιΗΕη1ί$ 3τε ηΙχο άυε Ιο ώε ΡΓείεεί οί Λ ε Οο<1εο3ηε$ε
οί ΐΗε Οίΐγ οί ΚΗοάεχ, ΜίηίϊΙπεβ, υηϊνεΓδϊΙϊεχ, Ιη$ΙίΙυΙϊοηχ
ΟΓβΕηίζΕΐίοηχ ννΗίείι Ιι&νε 5υρρο«ε<3 ΐΗε ίηίΙΪΕΙίνε,
εοΙίΕόοΓΕίεά ίΓοιτι ϋΗε δείεηΐίίίε

εικ!

εγκΙ ογ^ επιζεΙϊοπεΙ

εικΙ

εγκΙ

ΐΗε ΑυΐΗοπίίεχ

ρυϋΐίε

εικΙ

ρπναίε

ίο 3.11 [Ηο$ε \νΚο ΙΐΕνε ΕΟΙίνεΙγ

ροίηΐ οί νίε\ν Ιο ΐΗε βυεεεχχίυΐ

ουίεοιτιε οί ΐΗε 4ι1ι 5γιτιρο$ίιιιτι.
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