δΤΚϋΕΤυΚΑΕ ΕΝΟΙΝΕΕΚΙΝΟ ΑΝϋ ΗΙ5ΤΟΚΙΟΑΕ 8ΤΚυ€ΤϋΚΕ8 Αδ
ΑΚΟΗΑΕΟΕΟΟΙΟΑΕ δΤΚΕΙΟΤυΚΕδ.
Μαηαη^εΐα ΒΕΕΕΟΜΟ, δαΙνπΙΟΓε ϋΑΟΟδΤΙΝΟ
ΙΙηίνεΓδίώ άε§1ί δίικϋ ιΐί Ν&ροΐί "ΡεΩεπεο II"
Οεηΐτο ΙηΙθπϋρατΙίηιεηΐΗΐε άί Ιη§εβηεπ3 ρεΓ ί Βεηί ΟυΙΙυΓ&Ιί

ΑΗδίΓΗΟΐ
Ρ γοπι Γηγ τειηονείΐ 3§ε Ιο αΐΐ ηίηεΐεεηΐΗ εεηΙιΐΓγ, ΙΗε ηηείεηΐ ΗίδΙοπε3ΐ
ΗιιΜηβ ίδ οΗππιοΙεπζεά Ηγ 3 Γιηκΐ3Γηεηΐ3ΐ ρεππαηεηεε οΓ Ηιιί1άίη§ εοηεερίίοη
Βαβεεί ιιροη 3 εοηδίαηΐ ιίδε οΓ ΗοίΗ ΐΓηάίΙίοηαΙ ηΐ3ΐεπ3ΐδ αηά εοηδίηιείίοη
ΙεεΗηίςυεδ. ΤΗε ηιίεδ οΓ ΗιιίΜίη§ ννεΓε Γοιιηεΐεά οη Ιΐιε ΐ3\νδ οΓ εχρεπιτιεπίαΐ
ρΗγδίεδ 3η<1 ^εοιηείΓγ. ΤΗε ηΊοάεπι δείεηΙίΓίε ευΙΙυΓε, Ηηδεεί υροη Γηίίοηηΐ αηά
(ΙεϋιιεΙίνε ηιεΐΗο<1, Ηηδ άενείορεά ηιεεΗηηίεδ ηρρίίεεί Ιο εοηδίηιείίοηδ.
λνϊΐΗ ίΗε υκε οΓ ηενν ίηέΐιΐδΐηηΐ ιηπίεπαΐδ 3 ηε\ν 5ΐηιείιΐΓ3ΐ εοηεερίίοη οΓ
ηιοάεΓη 3ΓεΗίίεείιΐΓε Η33 άενείορεά, άεερίγ (ΙίΓΓεΓεηΙ Γγοπι ηηείεηΐ Ηυί1άίη§
3τεα, Ηγ ΐΗίδ τεαδοη 3 δείεηΙίΓίε, ΙεεΗηίεηΙ ηηϋ ευΐίιπηΐ ΗΓεηΙί Ηαδ Ηηρρεηείΐ ηη3
ίΐ8 εοηδεςυεηεεδ 3Γε τεΩεεΙεά ίη ΙΗε ρΓεδεΓν3ΐίοη οΓ 3ηείεηΙ Ηυί1άίη§ Ηεηΐ3§ε,
Ιΐΐ3ΐ Ηεεοπιε 3τεΗ3εο1ο§ίε3ΐ Ηεπί3§ε.
ΤΗε ΗίδΙθΓΐε3ΐ εεηίεεδ οΓ Μει1ίΙεΓΓ3ηε3η 3Γε3 3Γε εΗ3Γ3είεπζε(1 Ηγ
ηΐ3δοηΓγ εοηδίηιείίοηδ ννΗίεΗ Γεςυίτε ΐΓηάίίίοηηΙ ιηηίεπηίδ ηηά ΙεεΗηίςιιεδ Γογ
ΐΗεΐΓ ρΓορεΓ ρΓεδεΓν3ΐίοη. Υ ε Ι ίΗεδε εοηδίηιείίοηδ εοηίίηιιε Ιο εηιτγ ουί 3 Ιοί οΓ
Γυηείίοηδ ίΗηί, οίΐεη, ίπιρ3δδε ίΗε ηάορίίοη ο ί εοίΐεδ ίηεοπιρηΙίΗΙε ννίΐΗ 3ηείεηΙ
εοηδίηιείίνε Ηυί1(1ίη§.

Α 8ΐΓοη§ εΐ3δΗ 8εί\νεεη 3ΓεΗαεο1ο§ίε3ΐ ευΐΐυτε οη οηε δίάε, 3η<1 ΙΗε τευδε ειιΙίιίΓε οη ίΗε οίΗεΓ, Ηηρρεηεά. ΤΗε τεδεηΓεΗ \νί11 εοηψ3Γε ίΗε 1\νο
αιΙίιίΓεδ δίικίγίηβ ίΗε ΗεΗηνίοιίΓ οί ηηείεηΐ εοηδίηιείίοηδ ι Ηγοιι§Η ίΗε τεεεηΐ
η3ΐίοη3ΐ εοείεδ αηά ι Ηγοιι|»Η ΙΗε Ειηοεοίίεδ. Ιη αείεΐίΐίοη ΙΗε τεδεηΓεΗ ννίΐΐ δΗονν
Ιΐΐ3ΐ δΙηιείιίΓηΙ εη§ίηεεηη§ Ηε§ίηδ Ιο Ηηνε 3η Ηίδίοηεηΐ 3νν3Γεηεδδ \νΗίεΗ
πΐ3ΐεε8 ηηείεηί Ηυί1άίη§ Ηεηί3§ε ΙίΗε 3 δρΓεηεΙ Ηίδίοηεηΐ τεεοπΐ ΙΗ31 ίδ
Γιιηά3Γηεηΐ3ΐ 3εεοπϋη§ Ιο 3 ηε\ν Γεαάίη§ οί ίΗε 3ηείεηΙ εοηδίηιείίοη ΗίδΙοΓγ 3ί
ΙΗε 83ηιε Ιίηιε 3δ 3 ρ3Π οΓ ΙΗε ΗίδΙοΓγ οΓ ενεΓγ είνίΐίζηίίοη.
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1. ΡΓβιηβδδβ
II οοδίηιίίο βίοποο ΕηΙίοο έ οεγεΙΙοπζζεΙο, <1ε11ε ρίΰ γοπίοΙε Εηίίοΐιίΐϋ ε
Ιυίίο Π δεοοίο XIX, <3ε υηΕ ΓοηάΕΐηεηίΕίε ρεπηΕηεηζΕ άεΐΐη οοηοεζίοηε
οοδίηιίίίνΕ βΕδΕίΕ δΐιΙΓιΐδο οοδίΕηίε <1ί ηΐΕίεπΕίί ε ίεοηίοΐιε. Εε Γελοίε (Ιεΐ
οοδίηπτο δί ΓοικίΕναηο δΐιΐΐε 1ε§§ί άεΙίΕ ΠδίοΕ δρεήιηεηίΕίε ε άεΙίΕ §εοιτιεΙΠ3.
II ηυηιεΓΟ νεηίνΕ υίίΙίζζΕίο οοπιε Γογγπε δίπιβοΙίοΕ ρεΓ ϊικΙίοΕΓε ί ΓΕρροΓίί Ιγε Ιε
άίνεΓδε £ΓΕΠί1εζζε.

Εε

οιιΙΙιιγε

δοίεηίίΠοΕ ιηοϋοΓηΕ, βΕδΕίΕ δυΐ ιηείοιίο

ΓΕζίοηΕίε ε (Ιοίΐαίίινο, Ηε δνίΙιιρρΕίο 1ε ΓηεοοΕηίοΕ ΕρρΙίοΕίΕ Εΐΐε οοδίηιζίοηί.
Οοη 1'ΕννεηΙο (3ί ηιιονί πίΕΐεπΕίί, άί ρπχΐϋζίοηε ίηάιΐδΙΠΕίε, δί έ
δνϋυρρΕίΕ 1ε οοηοεζίοηε δίπιΙΙιίΓΕίε εΙεΙΓΕΓοΗίΙεΙΙιίΓΕ ΐΏοεΙοπίΕ, ρΓοΓοηάΕΐηεηΙε
(ΙίνεΓδΕ οΙεΙΙ'ΕηΙίοο οοδΙπηΓε. δί έ (ΙεΙεηηίηΕίΕ οοδϊ υηη ΓγεΙΙιιγε δοίεηΐίίίοα,
ΙεοηίοΕ ε ουΙίιίΓΕίε οΗε δί πΠεΙίε §ΓΕνεηιοηΙε δυΐΐΕ οοηδεηΈζίοηε (Ιοί ρΕίτίηιοηίο
οοδίηιίίο ΕηΙίοο οΐιο οΐι ΓεΙΙο άίνεηΐΕ ρΕίπηιοηίο εγοΙιοοΙο^ϊοο.
I οεηΐπ δίοποί οΐοΐ βαοιηο εΐοΐ ηιοάίΙοΓΓΕηεο δοηο ρΓοριίο ΟΕΓΕίίεηζζΕΐί (Ιε
οοδίηιζίοηί ίη

πιεγεΙηγε

οΗε ποΗιεάοηο ρεΓ 1ε Ιογο οοηδεΓνΕζίοηε Γιΐδο <ϋ

πίΕίοπΕίί ο ΙεοηίοΗ.ε ΙγεοΙϊζιοπεΗ πιε, οΙ'εΙΙγο οεπΙο, ΙεΗ οοδίΓυζίοηί ϋενοηο
οοηίίηιίΕΓε ε δνοΐ^είε ιιπε δοιίο <3ί Γηηζίοηί ρεΓ 1ε ςυΕίί δρεδδο δί ίηιροη§οηο
ηοιτηΕίίνε ηοη οοιηρΕίί βίΐί οοη 1'Εηίίοο θΓ§Εηίδΐηο οοδίηιίίίνο.
δί έ <ϋ ΓεΙΙο δίΕΐοίϋΐΕ υηΕ ΓογΙο οοηΠίίίιίΕΐίίΕ Ιγε 1ε οιιΙΙιιγε ΕΓθΗεο1ο§ίεΕ,
οΐιε ίοηάε

ει!

ίηεΐινίοΙυΕΓβ ηεΐ ρΕίπηιοηίο οοδίηιίίο άοΐ ρΕδδΕίο Ι'ΕΓοΙιίνίο άί

δίοΓΪΕ ηΐΕίοπΕίε άεΙΙε ΕηΙίοΚε οίνίΙίΕ, ο 1ε

οιιΙΙιιγε

άεΐ πυδο, οΗε ΙεηεΙε ε

πρΓΟ^εΙίΕΓε 1ε ΕηίίοΗο οοδίΓυζίοηί πδΙηιΙΙυΓΕη(1ο1ε δοοοηϋο 1ε εΙΙοεΗεδί^εηζε
<ϋ Γπιίζίοηε ε ΓηεεΙίΕηΙε Γιηιριοβο ϋί ηΐΕΐεπΕίί ε ίεοηο1ο§ίε ρΓορπε <3ε11εηυονε
δΙηίΙΙυΓε.
Εε τίοεΓΟΕ ροΓΓΕ

ε

οοηίΓοηίο ί άυε Είίε§§ίΕΐηεηΙί, εδΕΓηίηΕηίΙο ίΐ

οοΓηροΓίΕΓηεηίο <3ε11ε ΕηίίοΗε οοδίηιζίοηί δίΕ εΙΙε Ιυοε άεΐΐε ρίύ Γεοεηίί
ηοΓΓΠΕίίνε ηΕζίοηΕΐί δίΕ οοη πίεπηιεηΐο ε§Η ΕιίΓοοοεΙίοί. ΙηοΙίΓε δί ηιοδίίεή
οΐιε ρΓοριίο 1'ίη§ο§ηεπΕ δίπιΙΙιίΓΕίε οοηιίηοίΕ ε ηΐΕηίΓεδίΕΓΟ υηΕ οοηδΕρενοΙεζζΕ
δίοποΕ ρεΓ οιιί ίΐ ρΕίΓίηιοηίο οοδίΓϋίΙο ΕηΙίοο δί πίΕηίΓοδίΕ οοηιε ιιη ίιηιηεηδο
ΕΓοΗίνίο ΓοηϋΕΓηεηίΕίε ρεΓ 1ε πΙείίιίΓΕ (ΙεΙΙ'ΕηίίοΕ δίοπΕ άεΐ οοδίΓυίτε,
οοηιροηοηΐο άεΙίΕ δΙοπε ϋι ο§ηί οίνίΙίΕ.
2. Ο ο δ ίη ιίίο δίοποο βά εάίΙΐζΪΕ ηιοάεΓΠΕ
Ε'επΙιοο οοδίηιίίο δίοηοο Ηε οοδίίίυίίο ρεΓ ηιίΐΐεηηί 1ε ΓΕρρΓεδεηίΕζίοηε
ηΐΕΐεπΕίε <ϋ ο§ηί οίνίΙίΕ, οΕΤΕΐίεπζζΕηίΙοηε (ΙίνοΓδίΙϋ αΐ ΕδδοηΕηζε.
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Νεί οοδΙΠΗΓε Γυοπιο Ηα ά& δΟΓηρΓε ιηαηίΓεδΙαΙο ίΐ δυο 1ε§απιε εοη Η
ΙειτίΙοηο ε Ια νοίοηία <ϋ ΓαάίεαιηεηΙο άεΐΐα δυα 8ΐϊτρε.

ΤυΙΙο ςυεδίο έ

αΙΓοπβίηε άεΐ ναΙοΓε 8ίπι(χ)1ίεο εΗε ο§ηί εεηίΓΟ δίοπεο, άαΐΐα §Γαη<Ιε ιηεΐχοροΐί
αΐΐ'αηΐίεο Ηογ§ο ςυαδί δροροΐαίο άαΐΐα εοη^επε δοείαίε άεΐΐ'αΐΐυαίε είνίΐώ,
εοηΐίηυα αά εδεΓοίυίΓε δυΐΐα ροροίαζίοηε εΗε ίη εδδο πίτονα 1ε Ιταείίζίοηί ε ί ηηϊΐϊ
άεΐΐαριορηα ρΓο^εηίε.
Νείΐε Ιίροΐοβίε εοιηροδίΐίνε εοδί εοιηε ηεΐΐα δΠυΙΙυΓα ιηαΐεπαίε
άεΠ'αηίίεο εοδΙηήΓε δί 1ε§βοηο Ια ρειτηαηεηζα εά Π ιηυΐατε <3εί ναΐοπ δίιηΗοΙίεί
άί ιιηα είνίΐώ εά ίΐ ηιεδδαββίο ευΙΟίΓαΙε εΗε δί ίηίεηείε αίϊεπηαΓε. ΟεΠο ΙυΙΙο
ςυεδίο ναιϊα ρΐΌΓοη<1αηιεηΙε (Ιαίΐε Ιίηείε αβίίαζίοηί Ιγο§1οεϋΙίεΗε αΐΐε τε^^ε
δοηΐυοδε, αβίί εεΙίΠεϊ εϋ ευΐΐο; πια ΙυΙΙί ίηδίεπιε εοηΐίηυαηο α ΙεδΙίιηοηίαΓε ί
ρείεοΓδί άεΙΓυηιαηα είνιΐώ, εοδί εοιηε Γεδί§εηζα <1ί εδδεΓε δΟββεΙΙί (ϋ δίοπα.
II εοδίΓυίΓε δί ιηαηίίεδίαςυίηίΐί εοιηε υη'αΙΙίνίΐα ρπνί1ε§ίαΙα αΐίΓανεΓδο Ια
ςυαίε δί Γεαίίζζαηο ί "ΙαπιΗυη <ϋ ρίείΓα" εΗε αεεοηιρα§ηαηο Ια νίΐα άεΙΓυοιηο
ειΐ ί ιηοιηεηΐί ρίύ αΐΐί άεΐ δυο ρεΓεοΓδο; εδδί ΐΓΟδίηεΙΙοηο ιηε88α§§ί ε πυΐί ίη υηα
(ΙιιιαΗίΙίΙίΙ ρΓεδυηΙα ίηΠηίία, εΗε νειτ& πιυΐίΐαΐα ςυαδί δειηρΓε άαΐΐα δίεδδα δίοπα
ιιιηαηα αΟτανεΓδο Ια νίοΐεηζα ο ΓαΗΗαηάοηο.
ϋα δεηιρΓε ςυίηάί Π εοδίΓυίΙο δίοπεο ταρρΓεδεηΙα 1'αΓεΗίνίο ϋί δίοπα
ιηαΐεπαίε (ΙεΙΓυηιαηίΐΑ. Ιη εδδο δί πίΓονα, ρυΓ ίη υη ηιυίαΓε (1ί δίπιΗοΙί ε δίίΐί
ρωρή (1ί ο§ηί είνίΐΐα, Ια ρεΓηιαηεηζα εΐί ηιαίεπαΐί ε ΙεεηίεΗε εοδίπιΙΙίνε άί
είαδευηα τεβίοηε.
ΡεΓ πυΐΐεηηί Ια ευΙΙυΓα άεΐ εοδίΓυίτε δί έ ταείίεαία ηεΙΙ'οδδεΓναζίοηε άεΐΐε
1ε§§ί άεΐΐα ηαίυΓα ε ηεΐΐα εοηεεζίοηε <ϋ Γοπηε §εοπιεΙπεΗε εΗε ηεΐ Ιογο
εοιηροΓδί τεαίίζζαναηο Ια εοδίπαζίοηε ίη υη'υηίεα εοηιρίεδδα νίδίοηε υηίίαηα.
Π'αίίοεΐεΐ εοδίΓυίτε δί ηιαηίΓεδΙανα ίη υηίίΗ ίοίαΐίζζαηίε ηεΐ ςυαίε εοηΠυίναηο 1ε
ραΓίίζίοηί ρΓορπε <3ε11α πιοεΙεΓηα νίδίοηε ηιεεεαηίεα εΐεΐ ρΐΌ§είίο ε εΐεΐ
οοδίηιίΓε. Πα εοδίηιζίοηε αεςυΐδίνα ίΐ δίηιΗοΙο άεΐ ταάίεαπιεηΐο αϋ υη Ιυο^ο ε
ηεΐΐο δίεδδο Ιεηιρο ηεΐ δυο ενοΙνεΓδί πηιαΓεανα ί εαηιΗίαηιεηΙί εΐϊ είνίΐΐα. (Γοδί
εηιΗΙεηιαΙίεαπιεηΙε αΐ Ιεηιρίο αΓεαίεο δί δονΓαρροηε ίΐ ίειηρίο §Γεεο ε ροί Ια
δΙπιΙΙυΓα Γοηιαηα Πηο αΐΐα εΗίεδα εηδίίαηα εΗε δρεδδο, ηεΐ δυο δεεοΙαΓε Γηυίατε,
δοίίοΐίηεα 1'ενοΙνεΓδί εΐεΐΐε Ιοεαίί νίεεηεΐε.
ζ>υεδΙο ρεΓεοΓδο ίηίίηίΐο δί ηιαηίίεδία εοη §Γαηάε εοηίίηυίία Πηο αΐ
δεεοίο XVIII, δεεοίο ηεΐ ςυαίε Γαηίίεο εοηιίηεία αεί αδδυπιεΓε ναΐεηζα
ϊπΐίςυαπα ε ΡίΓαηεδί ίηίυίδεε Ια §πιηάε Γυηζίοηε ενοεαίίνα (Ιεί ηκίεη. Ναβεε
εοδί ΓαΓεΗεοΙοβία ε ςυίηεΐί, Γεδί§εηζα άί (ΙοευιηεηίαΓε ε εοηδεΓναΓε 1ε
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Ιεδίίπιοηίαηζε άεΐίαηΐίεο εο8ΐηιίΓε. ζίυεδίο ρΓοεεδδο, εΗε αηεοΓα ύενε εδδεΓε
ίηάα§αΙο ίη ΙυΙΙε 1ε δυε εοηιροηεηΐϊ, δί αΓίίεοΙα ίη υηο δεεηαπο εοπιρίεδδο
1υη§ο ΙυΙΙο Π δεεοίο δυεεεδδίνο.

Ιη ςυεδίο αιηρίο ρεποάο δί αίίεπηα Ια

νίδΐοηε δείεηΐίίίεα Οαΐίΐείαηα εεΐ υηα ηυονα Γαζίοηαΐίΐϋ ρΓεδίεάε αΐ ρΓΟΓοηιρεηΙε
δνίΐυρρο δείεηΙίΠεο-Ιεεηίεο-ίηάιΐδΙπαΙε. ίυ η^ο ΙυΙΙο Γ800 ίΐ εοδίΓυΪΓε ηπιαηε
1ε§αΙο αΐίαηΐίεα εοηεεζίοηε εοηδεΓναηάοηε ηιαίεπαίε, ΙεεηίεΗε ε δρεδδο
δΐίΐεηαί.

ί'αννεηΐο (Ιεΐΐα δοείεΐύ ίηιΐυδίπαίε ϋεΐεπηίηα υηα δνοΐία εροεαίε
αΙύανεΓδο Γυΐίΐίζζο ύί ηυονί πιαίεπαΐί. ία εοηεεζίοηε ηιεεεαηίεα άεΐ εοδΙηπΓε
ηε ίηΙεφΓεΙα Π εοηιροΓίαπιεηΙο, Γεαίίζζαηάο Γοφαηίδΐηο δίχυΙΙυΓαΙε εΗε δί
δνίηεοΐα ε ρΓεεεεΙε Ια εοδίηιζίοηε ηεΐ δυο ίηδίεπιε.
ίε εδί^εηζε δοείαΐί άεΠ'εΓα εοηίειηροΓαηεα ροδδοηο εοδί εδδεΓε
ιηΙεφΓείαίε άαΙΙ'αΓεΗίίβΙΙυΓα Γαζίοπαίε εΗε ίονα ηεΙΙα δείεηζα άεΐΐε εοδίηιζίοηί ε
ηεί ηυονί ηιαίεηαΐί Ια ρΓεηιεδδα ίεοπεα ε Ιεεηοΐο^ίεα ρεΓ Γεαίίζζατε Γοφαηίδΐηο
δΙηιΚυΓαΙε εΗε (ϋδίηΙε^Γα, ρεΓ Ια ρππια νοίΐα ηεΐΐα δίοιία, Π εοηεείίο υηίίαήο <1ί
εοδίηιζίοηε.
8ί δνίΐυρρα Γειίίΐίζία ιηοίΙεΓηα εΗε ΙεηίαπιεηΙε δί αίίεΓΓηα ηεΐΐα ρππια
ητεία εΐεΐ ηοδίΓΟ δεεοίο ρεΓ ροί εδρΙοεΙεΓε ίη υηα ίηεοηΙεηίΗΠε άίίίυδίοηε ηεΐΐα
δεεοηάα πιείύ, ίανοπία άαΐΐα £Γαη<Ιε πεοδίΓυζίοηε ροδΙ-ΗεΙΙίεα δε§υίία αΐΐα
δεεοηεΐα §υεΓΓα ηιοηιΐίαίε, αΐΐα ίοΓίε εδραηδίοηε <3επιο§Γαίίεα, ε<1 αΐΐα
πδίηιίίυΓαζίοηε ΙεΓΠίοπαΙε ίΐονυία αΐ ηυονο αδδεΙΙο δοείο εεοηοιηίεο,
εοηδε§υεηΙε αΐΐα είνίΐία ίηάυδίπαίε άεί εοηδυιηί ε εΐεί ιηεΓεαίί ίίηαηζίατί.
ί α ίαΠυΓα εοη ΓαηΙίεο εοδίηπΓε έ ίοίαίε: ηεΙΓεάίΙίζία εοδί εοιηε ηεΐΐε
ορεΓε ρυΗΗΙίεΗε δί αίίεΓΓηα ίΐ ρΓΟ^εΙίο αΓεΗίίεΙΙοηίεο άαΐ ςυαίε δί δνίΐυρρα ίη
ηιαηίεΓα (Ιίδΐίηία Π ρΓθ§είίο δΙηιΙΙυΓαΙε ε ρίύ τεεεηίεηιεηΐε Π ρΓΟβεΙίο ίπψίαηίίδΐίεο. I πιαίεπαΐί δοηο δεείΐί δεεοηάο ηοπηαΐίνε ίπιρεΓαΙίνε εΗε ηε ίηεΐίνίάυαηο
εοηιρίυΐαηιεηΐε Ια ρπχΐυζίοηε. ΟΗ αηίίεΗί ιηαΐεηαΐί νεη§οηο Γε1ε§αίί ίη ηιοΐί
δεπιρΓε ρίύ αεεεδδοπ ε ύεεοΓαίίνϊ εά ίΐ εαηίίεΓε δί εοηίί§υΓα εοηιε υη ρΓοεεδδο
Ιεεηο1ο§ίεο δυΐ εαηιρο, δεεοηύο υηα π§ίάα ρΓενίδίοηε ρΓο^είίυαΙε.

ία ευΙΙυΓα άεΙΓαηίίεο εοδίηπΓε άίνεηία ίηαΐΐυαίε ε<1 οΗδοΙεία; ίη ροεΗί
άεεεηηί ρΓεδδοεΗε δεοηιραΓε ε εοη εδδα δί δερρείΐίδεοηο ιηεδίίεη ε ΙεεηίεΗε
αηΙίεΗε ςυαηίο Ια είνίΐία άεΙΓυοηιο.
ί α ρατεείΐίζζαζίοηε άεΐ δαρεΓε ε Ια δρεείαΐίζζαζίοηε Ιεεηίείδίίεα εΓεα
ηυονε ρΓοίεδδίοηαΙίία, ίη ραΠίεοΙαΓε §1ί δίηιΙΙυπδΐί ηνεη<ϋεαηο υη ηιοΐοεύ υη
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1ίη§ιΐ3§§ίο εβοΐυδίνο ε ςυίηάί ορεεε ϊηΓΓ&δΙηιίΙιΐΓ&Ιϊ ςιιαίί Άά εκειτιρίο ί ροηίί, ε
Ι3ηίί πΐ3ηυΓ3ΐΙί ίη(1υ8ΐπ3ΐί πο 3ίΐΓ3ηηο ηε1ΐ3 Ιογο εδο1ιΐδίν3 οοπιρεΙεηζ3.

8ϋ ςιιεδΐ3 8ΐΓ3ίΐ3 ηοη πΐ3ηο3ηο ορεΓε εδεηιρΐ3Γί εοηιε ςυείΐε ρΓθ§εΙΐ3ίε
αά εδειηρίο Π3 ΡίεΓίιιίβί ΝεΓνί ο Κίοο 3κ 1ο ΜθΓ3ΐκϋ, ηΐ3 ίΐ πδϋ 1ΐ3ίο
εοηιρίεδδίνο (3ε 1ΐ3 "ρΓθ§είί3ζίοηε <1ε§1ί ίη§ε§ηεη" 3ρρ3Γε 8υ1ΓίηΠε άεΐ δεεοίο
οΙίΓεηκχΙο άεΐυάεηίε.

3.

Ιά ε η ίΐίΐί ε εοηδει·ν 3ζΐοηε άεΐ ε ε η ίπ δ ίο π ο ί άβΐ Μ ε ά ΐ ίε π 'α η ε ο :
Γβδοιηρΐο (1ί Ναροΐί
I οεηίπ δίοποί <3ε1 1>3θίηο <1ε1 Μ ε ΐίίε π ^ η ε ο ε <ϋ 1υ1ί3 ΕιΐΓορ3

εοδίίίιιίδοοηο 13 Ιεδίίπιοηί3ηζ3 οοηοΓεία άεΐΐε §Γ3η1ί οίνίΐίϋ οΗε δί δοηο
δνί1υρρ3ίε ίη ςυεδί'3Γε3 £εο§Γ3Πθ3. 0ί3δθϋηο άί εδδί ροδδίείε υη ρΓορπο
03Γ3ίίεΓε εΗε ηε ίηΓοπτΐ3 Ιο δρ3ζίο, ηε (1ε1επτιίη3 Γ3δρεΙίο, νί οοηΓεπδοε υηπ
ρ3Γίίεοΐ3Γε 3ίιηο8ΓεΓ3. II 03Γ3ίίεΓε πδίεϋε ηεΠ'3ΐτηοηί3 <3ο11ε Γεΐ3ζίοηί ΙΓ3 1ε
ρ3Γίί 1ο1Γ3ΐτιΙ>ίεηΙε οοδίηιίίο, ηεΐΐε θ3Γ3ΐΙεπδίίο1ιε ΓηοΗοΙοβίοΗε, Ιίρο1ο§ίοΗο,
(1ίιτιεη8ίοη3ΐί, ΙεοηοΙοβίοΗε ε 'πΐ3ΐεπ3ΐί'; έ εδρΓεδδίοηε (1ε1ΐ3 ςιιαίίώ ίηίπηδεο3
(Ιεΐ 1ιιο§ο ί3ΐε <13. ΓοηάοΠο (ΙίνεΓδο Λά ο§ηί 311γο ε ΙίνεΓδο 3ηεΙιε (1311ε 3Γεε <1ί
ηυον3 ε<1ίΓίθ3ζίοηε. I οεηίπ δίοποί εαΓορεί ε ΓηεάίΙεΓΓ3ηεί Γ3ρρΓεδεηΐ3ηο 13
8ίΓ3ΐίΠθ3ζίοηε ΙεΙΓ ενοΙιιζίο η ε <1ε1ΐ3 8ίοπ3 άεΐΐε οίίώ 3 ραΠΗο (Ι3 ΙΙ3 Ιογο
Γοη<ΐ3ζίοηε Πηο 3113 Γίηε οΐεΐ XIX δεοοίο; οοηοΓείίζζ3ηο ηεΐΐε Ιογο ρίείΓε ί δε§ηί
επιΜεπιηΙίοί Ιε ΐΐε ΙίνεΓδε οιιΙίιίΓε, οοηίεη§οηο 1ε Γοη<ΐ3Γηεηΐ3 ΠεΙΙε οίνίΐΐη
ειίΓορεε ε πιεΠίο οηεηίηΐί; Ιΐ3ηηο ίη Ιογο ιιη3 Γογζ3 ενοο3ίίν3 Ιοΐ3ΐίζζ3ηίε οοπιε
οί αΐ3ηίΓεδί3ηο, ρεΓ 3δρείίί ΙίνεΓδί, 1ε 3ίίυ3ΐί νίο εη ΐε άί Οεηΐδ3ΐεηιηιε ε

δ3Γ3]ενο.
ΡεΓ ρυηίυ 3ΐίζζ3Γε οοη γώ3§£Ϊογ οοηοίείεζζ 3 1ε οοηδί<1εΓ3ζίοηί εδροδίε δί
δίηίείίζζ 3 ΓεδεπιρΙβΓε 8ΐΓ3ίίΠθ 3ζίοηε Ιεΐ οεηίΓΟ δίοποο άί Ν 3ρο 1ί, οίίίϋ 13
δεηιρΓΟ ηιε<1ίΙεΓΓ3ηε3 3 ΓοΠε νοο3ζίοηε ειΐΓορε3.
II οεηίΓΟ 3ηίίοο οΐί Νβροΐί 1ΐ3 13 ρ3Γΐίοοΐ3πΐ 3 <1ί 3νεΓ οοηδεΓν3ίο 3ηοοΓ3
ίηΐ3ίίο 1'ίπιρί 3ηΙο υΛαηο Ηοΐΐη οίίίΑ £Γεο3 ε<1έ 3βίί3ίο οοη οοηΐίηιιίίϋ άαΐ V δεο.

3.0 . Πηο 3ΐ §ίθΓηί ηοδίπ. ζίυεδίο δίη§οΐ3Γε οοπιρίεδδο υΛηηο 1ΐ3 δΐιβίίο υη3
ρ1υπΓηί11εη 3Π3 8ΐΓ3ίίΠθ3ζίοηε, ρ3883η<1ο <13113οίίώ Γοηΐ3η3, άί ουί δί ίηοοηίΓ3ηο
οοηΐίηιιε Ιεδίίπιοηί 3ηζε, 3ΐ1ε ΓηββποΗε 3ΐίο πιε(1ίοον 3ΐί, 3ΐ πιοηυηιεηΐί
ηοππ3ηηί ε ςυίηοΐί 3η§ίοίηί ΙΓ3 ί ςυηΐί πδρίεηΐε € 3δίε1Νυονο, πνίδίΐ3ίο ηε1ΐ3
δΐΐ3 ίηιρΓοηΐ3 πη 3δθίηιεηΐ3ΐε <13113ηιυηίΠθ3 §εηί3ΐίί3 άί ΑΙΓοηδο (ΤΑΓ3§οη3.

487

ΟΙΙγε \ά οοηίίβΐίΓαζίοηε ηιε<ϋοεν3ΐε ε πηαδείηιεηΐίΐΐε εΐεΐΐα οίΐώ, δεραία
άαΙΐΕ ηιιΐΓ3ζίοηε 3Γ3§οηεδε, δί έ εδίεβο Η §πιη<1ε εεηίΓΟ δίοήοο 8νί 1υρρ3ΐοδί Ιτα
οίηςιιεοεηΐο ε δείΐεοεηΐο δοΚο Π §ονεπιο 8ρ3§ηο 1ο.

ΙηΓίηε 13 (ΙίηαδΙία

5θΓ(χ)πίε3 ρΓΟδε^υε ηεΐΐη §Γ3Πί1ιθ 53 ορεΓ3 <ϋ 0Γε3Γε υη3 §Γ3ηάε οίΐώ ειίΓορεα,
3εοοηιρίΐ§η3ηί1οηε Ιο δνίΐυρρο Γίηο 3 πιεώ ίΙεΙΓοΙΙοεεηΙο. 03 311ογ3 1ε νίοεικίε
δί οοηΓοηεΙοηο εοη ςαείΐε άε 1ΐ3 η 3ζίοηε ίί 3ΐί3η3, πΐ3 Ιο δνίΐυρρο ιΐΓΐ)3ηίδΙίοο
ρΓοοεεΙε εοη υη ίεδδυΐο οοδίηιΐίίνο ίη πηΐΓ3ΐυΓ3 άί §Γ3ηάε ρΓε§ίο εΗε §ίιιη$ε
Γίηο 3ί ρΓΪΓηϊ άεεεηηΐ <3ε 1 ηιιονο δεεοΐο. δαπΐ 13 πεοδίηιζίοηε 3 δε^υίίο άεΐ
δεεοηϋο εοηΠίΙΙο Γηοηι1ΐ3ΐε 3 πιεΙΙεΓε ίη βίηοοοΗίο 13 είίΐ3 εοη αη3 εοΐ3ΐ3 (1ί
οεπιεηΐο οΗε Ηα ίην 3δο 1ε 3ηιεηε εοΐΐίηε είΓθθδΐ3ηΙί, ρει- <1ίΐ3§3Γε ροί ηεί
εοηιυηί ρεπΓεηοί, Γε3ΐίζζ 3ηί1ο 13 εοδίηαζίοηε <1ί ρ3Πί ιΐΓβ3ηε 3ηοηίηιε,
ρΓθΓοη03πιεηΙε <3ϊνεΓ8ε <ΐ3ί ΙεδδυΙί ρΓεεδίδΙεηΙί. ϋιΐΓ 3ηΙε ςυεδΐ3 Γ3δε (1ί
πεοδίηιζίοηε ροείιί ΓυΓοηο §1ί ίηΙεΓνεηΙί Ιεδί 3113 εοηδεΓν3ζίοηε άεΐ ραίππιοηίο
εδίδίεηΐε 3 ΙεδΙίηιοηί3ηζ3 ι1ε 1ΐ3 1ίπιίΐ 3ΐ3 3ΐΙεηζίοηε ρΓεδΐ3ί3 3.11ε ρΓθβ1επΐ3ΐίε1ιε
ίηεΓεηίί 13 Ιυίεΐη <3ε1εοδίπιίΐο δίοπεο, ίΐ ςιΐ3ΐε §ίιιηδε, 3113 επδί δίδΐηίθ3 ι1ε§1ί

3ηηί ΉΟ ίη εοηάίζίοηί ϋί ηοίενοίε ι1ε£Γ3(1ο.
ΟΠ ίηΙεΓνεηΙί πιεηζίοη 3ΐί, Πη3ΐίζζ3ΐί 31 τεευρεΓΟ 8ΐηιΙΙιΐΓ3ΐε ε1ε§1ί εώίίεί
δίοποί, ίπιρίθ£ 3ν 3ηο Ιεοηο1ο§ίε ε ηΐ3ΐεπ3ΐί ρΓορπ άεΐΐα ηιιον 3 εε1ί 1ίζί 3 οΐιε πΐ3ΐ
δί οοηίιι§ 3ν 3ηο εοη 1ε ΙεοηίοΙιε ε ί ηΐ3ΐεπ 3ΐί εΐεί ηΐ3ηιιΓ3ΐΙί ίηΙεΓεδδ3ΐί, ε ίαίε
"ίΓ3ΐΙϋΓ3" Γυ 3ποογ ρίΰ ΓοΠε ίη οεο3δίοηε ϋε^Ιί ίηΙεΓνεηΙί 3νυ 1ίδί ηεΐΐα Γάδε <1ί
π εοδίηιζίο ηε ροδΙ-δίδΓηίθ3, ςυαηάο Γιιγοπο 3ρρ 1ίθ 3(ε δΐιΐ ηιεείεδίπιο
ρ3ίπηιοηίο, ίη ηΐ3ηίθΓ3 ίηιϋδοπηιίη 3ΐ3 Ιεοηοΐοβίε Γοζζε ο ίην 3δίνε οοηιε 1ε
ίηίεζίοηί ε ρεΓίθΓ3ζίοηί 3πη 3ΐε.
δοΐ3ΓηεηΙε ηεΐΐ'υΐΐίηιο άεεεηηίο δί ν 3 Ιεηίατηεηίε ενίίΐεηζίαηίΐο ίΐ §πινε
εά ίιτενεΓδίβίΙε ιΐ3ηηο 3ΓΓεο3ίο 3^1ί 3ηΐίοΚί εεΐίίίεί εΐαΐΐε Ιίρο 1ο§ίε εϋ ίηΙεΓνεηΙο
ηιεδδε ίη εδδεΓε εΐ3ΐΓίη§ε§ηεπ 3 δΙηιίίιΐΓ 3ΐε 1ε ςιΐ3ΐί 8ίΓ3νο 1§οηο ίΐ
οοηιροη 3ΓηεηΙο <3εί ΓηαΙεΓΪ3ΐί ΐΓ3<1ίζίοη 3ΐί, 3ΐίεΓ3ηο Π οοηιροΓΐ3ΐηεηΙο δίαΐίεο
εΙεΙΓηηίίοο ΟΓ^αηίδΐηο, ρΓεδεηίαηο υη3 άιιπιβίΐίΐίί εΓΠηιεΓ3 πδρείίο 3113 8ΐοπ3
πΐ3ΐεπ3ΐε ε1ε 11'3ηΙίοο οοδίΓυίΙο.

Ε' ρΓορπο 13(1ίοο 1οηιί 3 ρΓθίοηά3 ΙΓ3 οοδίηιίΐο δίοπεο ε ηιιον 3 εεΐίΐίζία
Άά ενίάεηζίαΓε 13 ηηΙυΓ3 3ΓθΗεο1ο§ίε 3 εΐεΐ οοδίηιίΐο δίοπεο. ζ)ιιεδΐ3 η3ΐιΐΓ3 εΐιε
ν 3 πεοηοδθίυΐ3 ε Πδρείΐ3ΐ3 ίη 03ηιρο δίπ]ΙΙιΐΓ3ΐε, εΐενε ρεΓό οοηιυηςυε ίαίε ί
οοηΐί εοη Γίηεΐίδοιιΐίβίΐε Γπιίβίΐίΐΐΐ ε νίνίβίΐίΐϋ άεί οέηΐπ δίοποί, οοηάίζίοηε
εδδεηζίαίε 3 ΙΙ3 Ιογο οοηδθΓν3ζίοηε ε ηεΐΐο δίεδδο Ιεηιρο 31 Ι ογο δνίΐιιρρο δοείο-
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εεοηοπιίεο. Ε' ςυεδία υηα δίίάα εΗε δε^ηεπί ηεί ρΓΟδδίπιί άεεεηηί ίΐ άεδίίηο

510880 <1εϊ εεηΐπ δίοποί.
4. II

ΙεδδΐιΙο

ε ο δ ίπ ιΐΐο

δ ίο η ε ο

εοηιε

" ε ο δ ίη ιίίο

8 Γε 1ιε ο 1ο§ίεο

Γ η ιίϋ ϊΙε "
Ιη τείαζίοηε αΐΐα ρΓοΓοηάα ίΐίνετκίΐα 8ΐηι11υπι1ε ΐΓα εοδίηιίίο δίοηεο εά
εάίΐίζία πκχίεπίίΐ, α ευί δί έ §ία ΓαΙΙο πΓεππιεηΙο, να ςυί δοΐΐοΐιηοαίο ςυαηΐο Ια
Γοπηαζίοηε ευΐΐυεαίε ε ρΓοίεδδίοηαΙε άε§ 1ί αΓεΗίΙεΙΙί ε άε§ 1ί ίη§ε§ηεπ δία
ρΓεναΙεηΙεηιεηΙε πνοΐΐα αΐΐε ρΓοβΙεπιαΙίεΚε ρΓορπε άεΐΐο δίηιΙΙιίΓε ίη αεείαίο ε
εειτιεηΐο απηαίο. Εαάάονε δί ραάα άί εοδίηιζίοηί ίη ΓηυΓαΙυΓα §εηεΓα1ηιεηΙε εί
δί ιίΓεπδεε α ηιυΓαΙυΓε πιοάεπιε ίη εΐεηιεηΐί ΙαΙεπζί εοηηεδδί εοη αππαΙυΓε
ηιείαΐΐίεΐιε ε §ε 11ί άί εαΐεεδίηιζζο. ΟεΠαηιεηΙε αηεΗε Γεάίΐίζία Γηοάεπια ρΓεδεηΙα
ρΓοβΙεηιί άί εοηδεΓναζίοηε εά ίη ραΠίεοΙαΓε άί εοηδεΓναζίοηε δίΓυΚυΓαΙε. Εα
ςιιαίίώ δίεδδα (Ιεί ηιαίεπαΐί αάορεΓαΙί ηεΐΐα πεοδίπαζίοηε ροδί-βείΐίεα δί
ιηαηίΓεδΙα ο§§ί άί ιηοάεδία εηΙίΐΑ ε ροιτα ηεί ρΓΟδδίηιο ΓυΙυΓΟ §Γανί ρΓοβΙεηιί άί
άυΓαβίΙίώ.
8υ ςυεδίε ρΓοβΙεπιαΙίεΙιε δία ίηάα^αηάο Γίη§ε§ηεηα (Ιεί πιαίεπαΐί είιε
εοΙΙαβοΓα εοη ίιηρε§ηο εοη ΓίηάυδΙπα εάίΐίζία, πια ίΐ ρΓοβΙεηια εεηίΓαΙε
Πβυαηία εεΓίαηιεηΙε ίΐ εοδίΓυίΙο δίοιίεο; 6ίδθ§ηα ίηίαΙΙί πβαάίτε είιε εδίδΐε υηα
βεη Γηαρ^ίοΓε εοηΐίηυίία ΐΓα ίΐ εοδίΓυίΙο αΓεΗεο1ο§ίεο εοΐ ίΐ εοδίηιίίο δίοηεο
ίίηο α ΙυΙΙο Π XIX δεεοίο ρίυΙΙοδίο είιε ΐΓα ςυεδίο ε Ια ηυονα εεΐίΐίζία. Ρειίαηΐο
ίΐ εοδίΓυίΙο δίοηεο άίνεηία ρεΓ Π πιοηάο αΐΐυαίε, εά αηεοΓ ρίύ ρεΓ ςυείΐο
ΓυΙυΓΟ, "εοδίΓυίΙο αΓεΗεο1ο§ίεο" ηεί δεηδο εΗε εδδο ηοη αρραΓίίεηε ρίύ αΐΐα
ευΙΙυΓα ιηαίεπαίε εοηίεηιροΓαηεα ηε ρεΓ εοηεεζίοηε ρΓθ§είίυα1ε, ηέ ρεΓ
ιηαίεπαΐί, ηέ ρεΓ ΙεεηίεΗε εοδίΓυίίίνε. ΑΠ'ίηάοπιαηί άεΐ δεεοηάο εοηΠίίίο
πιοηάίαίε αίευηί ίηδί§ηί ΓηοηυιηεηΙι άίδίΓυΙίί Γυτοηο πεοδίηιίίί άον'εΓαηο ε
εοηι'εΓαηο, Γηα Π "εοηι'εΓα" πδυΐία <ϋ Γαίίο ιηοΐίο δρεδδο υηα εοηιρΓΟΓηίδδίοηε
ίΓα Ια νο§1ία <ϋ ηρΓοάυζίοηε ε 1'εηιεΓ§εΓε άεΐΐο ηυονε ίεεηοΐο^ίε. 0§§ί ΙυΙΙο
ςυεδίο δαΓεββε ίπιροδδίΗιΙο, άίΓαίίί Ια εοδίάάεΐίη αΓεΗίΙείίυΓα "άε! ηυονο
πηαδείηιεηΐο" πρΓεδεηία αηίίεΗε Ιίρο1ο§ίε αΓεΗίίεΙΙοηίεΗε ςυαίί εοΐοηηε,
ίϊοηίοηί, ρΓοηαί είε. Ιυίίε τεαίίζζαΐί ίη εαΐεεδίηιζζο ο ηιυΓαΙυΓε απηαίε ίη υηα
εοηεεζίοηε εοδίΓυίίίνα ροδί-ΓοζίοηαΙίδία.

δίαοίΐίία Ια ηαΙυΓα "αΓεΗεο1ο§ίεα" άεΐ εοδίΓυίΙο αηίίεο δί ηιαηίΓεδΙα Ια
ηεεεδδίΐϋ άί άοευιηεηίαζίοηε άί ςυεδίο ίιηπιεηδο αΓείιίνίο άί δίοπα ιηαίεπαίε.
Νοη πιαηεαηο εεΓίατηεηΐε ο§§ί 1ε ροδδίΗΠίίύ Ιεεηο1ο§ίεΗε ρεΓ Ια τεαίίζζαζίοηε
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<3ί αείε^υαίε ΗαηεΗε <3αΙϊ, πια είό εΗε αηεοΓα δί ρΓεδεηία εαΓεηΙε έ Ια ρΓεβα άι
εοδείεηζα ευΙίυΓαΙε <ϋ Ιαίε ρπΛΙεπια. ΡίηοΓα ίηίαΙΙί δί έ ρκχχάυΐο εοη ηιεζζί
ατίίβίαηαΐί, ε ρεΓ ερίδοεϋ εαδυαίί, αΐ ηΐίενο <1ϊ δίη§ο1ί ΓηοηυιηεηΙί, ο αεί ίηδίεηιε
(ϋ ίαεείαίε είε., πια Γαεαιηεηΐε δί έ ρεοοεείυΐο αΐΐα άοευιηεηίαζίοηε δίδίεηιαίίεα
εΐί ιιη ΓηοηυπιεηΙο, αΙίΓανεΓδο Ια δΐια δίοπα ηιαίεηαίε ε εοηδε^ηαηάο Γίηδίεπιε
άεΐΐε ίηίοπηαζίοηί ϊη υηα Ηαηεα άαΐί ηοπηαΗζζαΙα ε<3αεεοδδίβιΐο.
ΚεδΙαηο επιΗΙειτιαΙίεΗε ρεΓαΙίΓο 1ε νίεεηιΐε ε1ε§1ί ιιΐίίιηί νεηΐ'αηηί
εΐεΐίΐδΐίΐυΐο ΟεηίΓαΙε ρεΓ Π εαΐαίο^ο ϋεΐ ραίπηιοηίο Γηοηυηιεηίαίε ίΐαΐίαηο εΐεΐ
ΜίηίδΙεΓΟ <3εί Βεηί ΟυΙΐιίΓαΙί.
ΑηεοΓ ρίύ εοηιρίεδδο δί ρΓεδεηΙα ίΐ ρΓοβΙεηια ιΐεΐΐα εοηδεΓναζίοηε ε εΜα
ίΓυίζίοηε; ίηίαΙΙί πιεηίΓε Ια (ΙοευηιεηΙαζίοηε τεΐαΐίνα αί εεηίπ δίοποί έ
Γεαίίζζαβίΐε ίη πκχίο αηαίο^ο α ςυείΐα άεΐΐε αΓεε αΓοΗεοΙοβίοΗε, ρεΓ ςυαηίο
εοηεεΓηε Ια Ιογο εοηδεΓναζίοηε νί έ υηα ρεοίοηεΐα εϋίίετεηζα εΗε να
δοΐΐοΐίηεαία. Εε αΓεε αΓεΗεοΙοβίεΗε δί ρΓεδεηίαηο δο§§εΙΙε αεί υηα Γηιίζίοηε
τε^οΐαΐα ε Ιίηιίΐαΐα ε ΓΟδίαηο ΗοεεαΙε ηεΐΐα Ιογο ίεΐεηΐίΐα, αί εοηίΓΟτίο ρεΓί εεηΐτί
δίοποί, αΓΠηεΗέ οοηίίηυίηο α δνο1§εΓε Ια Γυηζίοηε επιΗΙειηαΙίοα εϋ
ΙεδΙίηιοηίαηζα ίη εϋνεηηε εΐεΐΐα δίοπα υπιαηα, έ ίηεϋδροηδαΗΠε Ια Ιογο ρίύ
νίναεε ίπαίζίοηε, ίπαίζίοηε εΗε εΐίνίεηε ροδδίβίΐε ςυαηείο ί είΐΐαάίηί δί δεηίοηο
ραΠεείρί εΐεΐίίηηοναζίοηε Ιεοηο1ο§ίοα ε εΐεΐίενοΐυζίοηε δοείοευΙίυΓαΙε; δί
ΐΓαίία ςυίηιΐί ρεΓ ίΐ εοδίηιίΐο δίοπεο εΐί οοηίυ§αΓε ίηδίεηιε εδί^εηζε εΗε ροδβαηο
αρραπΓε εοηίταείεϋΐΐοηε ςυαίί Ια εοηδεΓναζίοηε ε<3υηα εΓΓίείεηΙε ίΓυίζίοηε.
ζ)υεχΙο εϋίίίείΐε ηοείο ρυό εδδεΓε αίίΓοηΙαΙο αΙίΓανεΓδο υη'ίηνεΓδίοηε εΐι
Ιεηεΐεηζα Ια ςυαίε δί ηααηίίοδίί αΙίΓανεΓδο υηα §εηεΓα1ε ρΓονα <ϋ εοδείεηζα
ευΙίυΓαΙε εεΐ υηα ιτιαηυΐεηζίοηε ΓηοεΙεΓηα ε ρΓθ§ΓαπιηιηΙα εΗε Ιίηιίΐί
ηοΐενοίπιεηΐε ίΐ είερεαείο εοη ΙίηιίΙαΙί εοδίί εϋ §εδΙίοηε.
5. ία ευΐίυτα άεΐ "Εανοπ ΡυββΗεΐ" ε Ια οοηίΐϋίιιαίϋα άβΐ ηιοηιΐο
ΐηιρΓεηάίΙοΓΐαΙε
ΡυΓίΓορρο ίη ΕυΓορα εεΐ ίη ραΠίεοΙαΓε ίη Ιίαΐία Η ΜίηίδΙεΓΟ (Ιεί Εανοη
ΡυΗΗΙίεί Ηα υηα εοιηρείεηζα ρΓεροηιΙεΓαηΐε δυΠ'ίηίεΓΟ ραίπηιοηίο οοδίηιίΐο
δρεοίαίιηεηΐε ρεΓ ςυαηίο πρυαεεία Ια δίευΓεζζα. Εδδο ρεΓίαηίο εοηΐίηυα α(1
ίηίεΓνεηηε ίη υηα πιαηίεΓα ηιαδδίεεία δυΐ ραίπίηοηίο Γηοηυηιεηίαίε ε δυί εεηΐιί
δίοποί εοη υηα νίδίοηε ΙυΙΙα ίηίειτια αΐΐα ουίΗηα εΐεΐίίηβεβηεπαεεί αΐΐε ορεΓε
ρυΗΗΙίοΗε αεί εδδα οοη§εηία1ί ςυαίί αυίοδίΓαεΙε, ροηΐί ε ορεΓε ίεΗαυϋεΗε,
αεΓοροΓίί εά ορεΓε ιηαπΙΙίΓηε. ζΐυοδία ευΙίυΓα Ηα ίηιηιεδδο ηεΐ ραίπηιοηίο
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πιοηυπιεηΐ3ΐε υηυ δειίε άί ΐεεηίεΗε ά'ίηίει-νεηΐο ϊιηρΓορπε δί3 βυΐ ρί3ηο άοΐΐυ
εοηβεΓναζΐοηε, ρεΓ πΐ3ηο3ηζ3 άί οωο^εηείώ <3εϊ Γηυΐεπυΐί, ηοη ΓενεΓδίΗίΙίώ
άε§1ί ϊηΙεΓνεηΙί ε ρΓεε3Π3 (1υΓ3Ηί1ίΐύ, δίη δυΐ ρί3ηο δΙηιΙΙυΓ3ΐε ΐ3ηΙο άα ά3Γ
1υο£θ 3113 ρΓ3ΐίε3 (Ιεΐ "εοηδοΐίίΐηιηεηΐο" εΗε έ 81313 ηοβί1ίΐ3ΐ3 ρειίίηο εοη εοΓδί
υηίνεΓ8ίΐ3π. ζ)υε8ΐ3 ρΓ3ΐίθ3 εοηδίδΐε ηεΙΙ'ίπιπιεΙΙεΓε ηε1ΐ3 εοδίηιζίοηε 3η1ίε3
ρΓΟίεδί <1ί ν3Π3 Π3111Γ3 Γε3ΐίζζ3ΐε εοη ί ηυονί πΐ3ΐεπ3ΐί, 8εηζ3 υη3 εοεΓεηΙε
ρίο§εΙΐ3ζίοηε 8ΐηιΙΙυΓ3ΐε εά 3ΐΙεΓ3ηί1ο ίη ιτιοδο ίηιρΓορπο 1'3ηΙίε3 εοηεεζίοηε
εο8ΐΓυΙΙίν3. ΙηοΙίΓε δί Ιεη<1ε Άά ηρρ1ίε3Γε 1ε ηοπτΐ3ΐίνε <1ε1Γίη£ε£ηεπ3
ίδπηυΐ3ΐε ρεΓ 1ε ορεΓε ρυΗΗΙίεΗε ε Γε<ϋ1ΐζΪ3 ηιο(1επΐ3 3 ΙυΙΙο Π εοδίΓυίΙο
δίοπεο ε είδ ν3ΐε ρεΓ ν3δίί 3ΓηΗίΙί, άυί ηΐ3ΐεπ3ΐί, αΐΐα ρΓενεηζίοηε δίδπιίε3,3113
ρίενεηζίοηε ηηίίηεεηάίο, 3ΐ1'ίπιρί3ηΙί8ΐίε3.
Νοη ΓΠ3ηε3ηο επίίεΗε 3 ςαεδίί 3ίΐε££Ϊ3πιεηΙί [1], ε Ιο δίεδδο ΜίηίδΙεΓΟ
(Ιεί Βεηί Ο ιι ΙΙ ιιγβ Π ίΐ3ΐί3ηο Η3 εεΓεηίο <1ϊ 1ίπιίΐ3Γε δΪΓπΐΙε ίην3<1εηζ3 εΗε δΐ3
αιτεε3η(1ο υη ύηηηο ίΓΓερ3Γ3βί1ε 31 ρυίππιοηίο πιοηυιηεηΐυΐε ειίΓορεο ε
πιε<ϋΙειτ3ηεο. Οίύ ηεΐ 1987, ϊηΓαΙΙί, Η 0οηιίΐ3ΐο Ν3ζίοη3ΐε ρεΓΐ3 Ρτενεηζίοηε
ώΐ πδεΗίο δίδΓηίεο επΐ3ηδ εΐεΐΐε "Κυεεοπιυηίΐυζίοηί" εΗε εεΓε3ν3ηο (1ί
ήροΠ3Γε 1ε ΓηοΙ(χ1ο1ο§ίε ρεΓ 13εοηδείΎβζίοηε άεΐ εοδίηιίΐο δίοπεο 3ΐ1'ίηΙεΓηο
ύεΐΐυ δυ3 8ΐεδδ3 εοηεεζίοηε [2], δυεεεδδίνηπιεηΐε δοηο δΐ3ΐε 3(1οΙΐ3ΐε ρίύ
δρεείίίεΗε 'ΌίΓείίίνε" 3ΐ1ϋ3ΐπιεη1ε ίη εοΓδο <1ί τενίδίοηε. Ρίύ ίη ρ3Πίεοΐ3Γε Π
ΟοηιίΐΗίο έ εΗίυπιυΙο 3 1ίπιίΐ3Γε 1'ίην3(1εηζ3 άεΐΐα ηοπη3ΐίν3 δίδΐηίευ εΗε άί
ΓαΙΙο ηοη (ϋδΐίη^υε ΙΓ3 εάίΐίζίυ ιηοάειτιη ε εοδίΓυίΙο δίοπεο. Τ3ΐε ηοΓΓΠ3ΐίν3
ρ3Γΐ3 βεηεπεηηιεηΐε (1ί εοδίηιζίοηί ίη ηιιΐΓ3ΐυΓ3) εύ Η 8ΐιο (ΙεΙΙυΙο δί 3ρρ1ίε3
ίηάίδεπιηίηυΐυιηεηΐε δίυ &ά υη £Γ3η(Ιε ΓηοηυπιεηΙο (ΙεΙΓηηΙίεΗίίύ δίυ ζά υη
πκχίεδίο τεεεηΐε εεϋΠείο δεπιπιυί ίη ΓηυΓ3ΐυΓ33πη3ΐ3.
ϋι ηοπηυΐίνυ δίδηιίου ίΐυΐίυηυ έ §ίυηΐ3 3 ρΓεδεπνεΓε Γε1ίηιίη3ζίοηε ιΐεΐΐε
8ΐΓυΙΙυΓε ίη 1ε§ηο, ΓυνοΓεηάο ίη 131 ηιοίΐο 13 άΐδίΓυζίοηε (ϋ ηηΙίεΗί δοΐυί ε«3
οηίίεΗε εορεΠυΓε εΗε 3νεν3ηο ί1ίπιοδίΓ3ΐο υη3 (ΙυΓηβιΙιίϋ ρίύ εΗε 8εεοΐ3τε.
Νε1ΐ3 εοηεεζίοηε 8ΐηιΙΙυΓ3ΐε ύεί Ιυνοπ ρυΗΗΙίεί ΙυΙΙο ίΐ εοδίΓυίΙο ίη ζοηυ
δίδΐηίε3 (ΙοντεΗΗε εδδεΓε υάε^υυίο 311ε νί^εηίί ηοΓηΐ3ΐίνε δνίΐυρρυίε ρεΓ 13
ηυον3 εϋίΐίζία, δεηζ3 ΙεηεΓ ίη 3ΐευη εοηΐο εΗε 1'3ηΙίεο εοδίΓυίΙο Η3 υίΪΓοηίυΙο
Ι3η1ε επδί δίδηιίεΗε (ΙίΓηοδΐΓ3η<1ο ηεί Γυίίί εΗε "εοη Π3ΐυΓ3ΐεζζ3" εΓ3 δΐ3ίο
εοηεερίίο ε Γευίίζζυίο ίη ιηο<1ο ύυ ροΙεΓ 3ί1ε§υ3ΐ3πιεηΙε 3ίϊκ>ηΐ3Γε 1'ίηδθΓ^εΓε
εΐί ςυεδίε ευΐυηιίΐϋ. δοΐο ρίύ τεεεηίεηιεηΐε ε εοη £Γ3ηάε ί3ΐίε3 δί έ ηυβείίί 3(1
οΚεηεΓε εΗε £ΐί ετΗΓίεί δίοπεί ηοη (Ιενοηο εδδεΓευάεβυυίί ηιη δοΐο "ηιίβΐίοπιΐί"
ηε1ΐ3 ΓεδίδΙεηζυ δίδηιίε3 3ίΐΓ3νεΓδο υηυ δεπε <1ί ΪηΙεΓνεηΙί [3],
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ΡοΓίυηαίαΓηεηίε ςυεκίο εοηεείίο έ δίαίο αεεοΐίο ηε^Π ΕυΓοεοάίεί.
ΡαΓίΓορρο ίΐ ρΓοβΙειηα Γεδία §Γανε ρεΓ υη ΓοΓίε εΐίδδίάιο οίτοα §1ί ίηίεΓνεηίί ιϋ
ΓηίβΙίοΓ&ΓηεηΙο, εοηεερίίί (Ιαί Εανοπ ΡυΗΗΙίεί εοη 8ΐΓανο 1§εηίί ρΓΟίεδί άί
εαΙεεδίΓυζζο απτιαίο ο αεείαίο, ε εΗε Ια ευΙίυΓα ίΐεΐΐα εοηδεΓναζίοηε ίηίεηάε
ΓεαΙίζζαΓε εοη ΓηαΙεπαΙί ε ίεεηίεΗε ίΓαάίζίοηαΙί, πρηδίίηαηάο §1ί αηίίεΗί
εοιτιροΠαιτιεηΙί δίΓυΙΙυηαΙί.
Ιη ςυεδίο εοηίΓοηΙο δί ίηδεπδεε Ια δυρεΓίίείαΙε ευΙΙυΓα (Ιεΐΐα
ίηιρΓεηάίΙοπα ειΐίΐε εΗε ρΓείεπκεε ορεπαΓε ίη πκχίο εοηνεηζίοηαίε ε δβπ^αίίνο
εοη 1ε ηυονε Ιεεηο 1ο§ίε ρίυίίοδίο εΗε ίηιρε^ηαΓδί ηεΐΐα Γοπηαζίοηε ιΐί ϊπιρΓΟδε
ε ηιαηο (ΤορεΓα δρεείαΐίζζαίε ηεΐΐε ορεΓαζίοηί εΐϊ τεδΙαυΓΟ.

6. υ η α δΐΓαΙε§ϊα ρεΓ υηα ηυονα ο υ ίίυ ια ρεΓ Ια εοηδβΓναζΐοηβ άεϊ
Ο ε η ίπ δ ίο π ο ί
δΙαΗίΙίία Ια ναΐεηζα αΓεΗεο1ο§ίεα ϋεΐ εοδίηιίΐο δίοπεο Ηίδο§ηα ΓαΓε ο§ηί
δίοΓζο ρεΓ (ϋίϊοηίΙϋΓε Ια ευΐίυτα άεΐΐα άοευπιεηίαζίοηε εΓεαηϋο ΗαηεΗε άαίε
εΓΠεαεί εά αεεεδδίβίΐί εΗε Γεαίίζζίηο ΓαΓεΗίνίο <1ί δίοπα ΓηαΙεπαΙε εΐι ο§ηί οεηΗο
δίοπεο.
Εα εΐοευηιεηίαζίοηε (Ια ταεεο^ΙίεΓε ηοη π§υαπ!α εεΠο ί δοΐί αδρείίί
εδίεποπ ε δεεηο§ΓαΠεί ηια ϋενε εδίεηίΙεΓδί αΐΐα δίηιΠυΓα ΓηαΙεπαΙε,
ίηεΐίνίϋιιαηιΐο εοηεεζίοηε εοδίΓϋΙίίνα, ΙεεηίεΗε (3ί τεαίίζζαζίοηε ε δίαίο ώ
εοηδεΓναζίοηε. Ιη ςυεδίο δείίοιε ηδυΐία Γοηιίαιηεηίαίε ΓαρροΠο ε1ε 1Γίη§ε§ηεπα
δίΓυίΐυπιΙε ίη υη ταρροΠο ρίίι εοηιρίεδδο ίΓα αΓεΗίΐείίυΓα ε δίΓυίίυΓε [4] [5].
Οοηεεζίοηε εδδεηζίαίε ρεΓ Ια δαίνα^υαπίία <ϋ υη εεηίΓΟ δίοπεο έ Ια δυα
ΓηιίΗίΙίΙα ε Ια ςυαίίία ϋεΐΐα δυα νίία ςυοίιάιαηα.
II ΟεηίΓο δίοπεο ίΐενε εδδεΓε αΗίίαίο ΓανοΓβηεΙο ί! ρεπΙυΓΟτε ίη εδδο 4ί υη
ίεδδυίο εοΓηηιεΓείαΙε ε <1αΠΐ£ΐαηα1ε, Ππιίΐαηείο ίΐ ηυηιεΓΟ ϋι υ ίίίε ί ε εΐί Γηιίζίοηί
ρυΗΗΙίεΗε εΗε δρεδδο εοηίπΗυίδεοηο αΙΙ'εηιαΓβίηαζίοηε ιΐεΐΐα νίία ςυοίίϋίαηα,
εά εδίεηϋεηίΐο 1ε ζοηε ρε<3οηα1ί, α ευί δί (Ιενε §απιηΐίΓε υη εΓΠείεηίε
εοΐΐε^αηιεηΐο εοη 1ε αΙίΓε ραΠί υΓΗαηε. Τα ΐί εοηδίίΙεΓαζίοηί, υηίίε α(1 υη
είϊίεαεε εοηίΓοΙΙο εΐοΐ Ιεπαίοπο εΗε ενίίί ίΐ §Γαη4ε ϋε^ΓαεΙο αηίΓορίεο (Ιί ΙαηΙί
εεηίπ δίοπεί, δοηο εδδεηζίαΐί ρεΓ Ια Ιογο εοηδεΓναζίοηε. Εδδα ηοη ρυδ εΗε
εδδεΓε Γηιίίο <1ί υηα ΓηαηυΙεηζίοηε εοηίίηυα α ρΓθ£ΓαηΐΓηαΐα εΗε πιείία Γίηε α<1
οεεαδίοηαΐί ίηίεΓνεηίί (1ί τεδίαυΓο ε <1 αηεοΓ ρίύ α 8ίΓανο 1§εηΙί ρΓ0§εΙΙί (1ί
εοδίίΐίΐείΐα ηςυαΙίΠεαζίοηε υΓβαηα.
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Εα δίΓαίεβία <ϋ εοηδεΓναζίοηε αρρεηα εηυηείαία εοηδίδίε ίη υη ρΓΟβοίίο
ίηίεηΙίδείρΙίηαΓε ειΐ ίηίεΓδοείαΙε αΐ ςυαίε ραΓίεείρίηο ΓαΓοΗεοΙοβία ε
ΓατεΗίίεΙΙυΓα, Γίηβεβηεηα ηεΐΐε δυε Γηυΐίίίοπηί εοηιρείεηζε, 1ε δίηιΙΙυΓε κοείαΐί
εοοηιιηεΓείαΙί. υηα κίηιίΐε δίΓαίεβία ηοη ρυδ εΗε εδδεΓε βυίάαία άαΐ βονεπιο
(Ιεΐΐα είΐώ ε ςυίηίΐί ηε Ηίδεεηείε Ια Γυηζίοηε Γοηεΐαηιοηίαίο ακχυπία εΐαΐ Οοηιυηε
ε (Ιαίΐα ίηιροδίαζίοηε ευΙίυΓοΙε άεΐΐα δυα ροΐίίίεα.

Ιη ςυεδί'οΙΙίεα αηεοΓα Ναροΐί, είίία άίΓΠείΙε ε Μεείίίειταηεα, πίοπια ίη
ςυεδίί αηηί Άά εδδεΓε ιιη ρυηίο ιΐί πΓεπιηεηΙο: κι έ πυκοίΐί α πδνεβϋαΓε υη
ίηίείοδδε ρεΓ Ια είίία ε ρεΓ ί δυοί ιηοηυηιεηΐί; ίΐ εεηίΓΟ δίοπεο δί έ πνίίαΐίζζαίο
εοη ΗοίίεβΗε ε ρυηίί <3ί πδίοΓΟ εΗε εοδίίΐυίδεοηο δίβηίΠεαίίνί ΙυοβΗί <3ί
ίηεοηίΓΟεεΐ αββΓεβαζίοηε δορΓαΙΙυΙίο βίοναηίΐε.
ΑΗίίαΓε ηεΐ εεηίΓΟ δίοπεο πίοπια α<3εδδεΓε ροδδίΗΠε ε §Γαάενο1ε. II
Οοιηυηε έ ρΓοηΙο α<1 ίπιρεβηαΓδί ίη υηα ναδία αζίοηε (ϋ τεευρεΓΟ ε
εοηδεΓναζίοηε, ΓαΙΙεδα ρεΓ εοηιε δαΓαηηο βυίεΐαίί ί Ιανοπ έ βΓαηάε ε δαΓεΗΗε
3ΐΐδρίεαΗί1ε Ια τεείαζίοηε άί υη Κεβοΐαηιεηίο εεΐίΐίζίο ίηηοναΐίνο εΗε πυδείδδε α
ίαΓ ρΓορπε 1ε Γαβίοηί εΐεΐΐα εοηδεΓναζίοηε. Εδίδίε οιτηαί υηα ευΙΙυΓα ρΓοηία α
ίοΓηίΓε υη εοηίπΗυίο ίΐοίοπηίηαηΐο <ϋ ευί δί προΗαηο αίευηε ίηιροΓίαηΙί
εδειηρΙίΓίεαζίοηί.
ΙηηαηζίΙυΙΙο να ρΓεείδαίο εΗε εδίδίε οπηαί υηα ηοίενοίε ε ηιοεΙεΓηα
ευΙίυΓα <3ε11α ΗοευιηεηΙηζίοηε ε εΐεΐΐα εοηδεΓναζίοηε εΗε ίηίπηδεεαηιεηΐε
δοΙΙεηάε Ια δίΓαίεβία ρΓοροδία ε Ιαίε ευΙίυΓα πίΓονα ΟΓΓηαί ηεΐΐ'αηηυαίε
εοηνεβηο άί ΒΓεδδαηοηε υη'είϊίεαεε ρυηίο (1ί ηΓεπηιεηΙο εοηιε ίη ραΠίεοΙαΓε
εΙίηιοδίΓα Γυΐΐίηιο εοηνεβηο [6], 8ί ε βία νίδίο εοηιε δί δία δνίΐυρραΐα υηα
ευΙίυΓα άεΙΓίηβεβηεπα δίΓυΙΙυΓαΙε πδρείίοδα άεΐΐα δίοηα ιηαΐεηαίε ιΐεΐ εοδίπιίίο
αηΐίεο εά ίη βΓαάο άί άοΓΟ ρυηίυαίί δρεείίίεΗε ρεΓ υηα εοηδεΓναζίοηε εΗε
ρπνίίεβί ηιαίεπαΐί ίΓαεΙίζίοηαΙί ε ίίροΐοβίε δίπιΙίυΓαΙί αηύεΗε. Ρίΰ ίη ραΠίεοΙαΓε
ρΓορπο υη τεεεηΐε ρΓΟβείίο <ϋ πεοΓοα Γίηαηζίαίο ιΐαΐΐα ΟοηιυηίΙα ευΓορεα, εΗε
νε(1ε ραΠεείρε δίυάίοδί ηαροΐείαηί, Ηα ηιεδδο ίη Ιυεε εοη αββίοπιαίί ηιείοείί
δείεηΙίΠεί Γείϊίεαεία αηίίδίδΐηίεα Ηεΐΐε αηΙίεΗε εαΐεηε ε εοηιε Π ηιίβΙίοΓΗΐηεηΙο
δίδΐηίοο ροδδα εδδεΓε εοηδεβυίίο εοη υη ηιοάεδίο ίηιρεβηο Πηαηζίαπο [7].
ΟεΓίαπιεηΙο ρππια <ϋ εοηεΙυϋεΓε, άενε εδδεΓε αΓίτοηΙαΙο ΓαδρεΙΙο εεοηοηιίεο
εοηηεδδο αΐΐα εοηδεΓναζίοηε (ϋ υη εεηίΓΟ δίοπεο.

Ε' αδδοΐυίαηιεηΐε άα

εδεΙυεΙεΓε ίΐ ηιείοίΐο εΐεΐΐε δοννεηζίοηί ρυΗΗΙίεΗε ρεΓ Π εοδίΓυίίο δίοπεο
ρηναίο. ζ)υοδία ρΓαίίεα αείοΐΐαία ίη Ιίαΐία εοη ραΓίίεοΙατε ίηιρεβηο (Ιορο Ια επδί
δίδηιίεα εΐεΐΐ'80 Ηα ίΐαίο Ιυοβο αΐ (ΙίΙαβαΓε (1ί ίηίεΓνεηίί Ηηιίαΐί ε δίΓανοΙβεηίί.
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Ε' βίο δίαΐα ίηιΙίοίΐΐΗ [8] υηα εϋνοΓδΗ 8ΐΓ3ΐεβί3. Εο δΐ3ΐο άενε ρΓοννεϋεΓε
εοηκεΓν&ζίοηε άει βΓοηάί ΓηοηυιτιεηΙί άεπΐ3ηία1ί εά 3ΐ1'3ΐ1εβΐ]3πιεηΙο ε

ά \Ιά

δνίΐυρρο άεί κεΓνίζί; ί ρπν3ΐί (Ιενοηο ί3Γδί ε3πεο άε1ΐ3 εοηδεΓν3ζίοηε
3ΐΐΓ3νετ8θ υη3 ηΐ3ηιιΙεηζίοηε ρΓθβΓ3ΐηηΐ3ΐ3 εΗε υΐίΐίζζί "Ροη(1ί εΐί
ιτΐ3ηυΙεηζίοηε" βεδίίΐί <Μ 8ΐ8ΐεηΐ3 Ηοηεαπο, Γοη<ϋ εΗε νεηβοηο 3 βΓ3Υ3Γ6 ί
ρΓορπεΐ3π εοη οηεπ ίη ΙυΙΙο ρ3Γ3βοη3ΗΠί 3 ςιιείΐί ίπιροδίί εΐ3ΐΐ3 βεδίίοηο
εοηάοηιίηίοΐε.
ΕδίδΙε ογγπ3Ϊ υη3 3(1εβΐΐ3ΐ3 ευ11ιΐΓ3 8ΐοηε3 ε Ιεεηίεο 8είεηΙίΠε3, εδίδΐε ιιη
(ϋδεβηο <1ί ρΓθ§Γ3ηιιτΐ3ζίοηε εεοηοηιίε3 ρεΓ 13 ηΐ3ηιιΙεηζϊοηε <1ε1 εοδίηιίΐο
δίοπεο, πηΐ3ηε Γίπιρεβηο ρίύ βΓΗηΟε: ΐΓ3δΓεπΓε ςυεδΐ3 ευΙΐιίΓΗ ηεΙΓορίηίοηε
ρυΗΗ1ίε3 άί υη3 δοείεώ εοηδυηιί8ΐίε3 ε ροεο 3ΐ1εηί3 3ί βΓαηώ ν3ΐοπ ειιΐΐιΐβΐί.
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