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ΑΒ8ΤΚΑ0Τ

Αΐ ίΗε ρτεδβηί δίΕίε ο ί 1αιο\ν1ετ1§ε, ίΗε εοηδετνΕίϊοη Εηά τεδίοτΕΐίοη οί Εηείεηί ΐίτηΒετ
δΐηιείυτεδ Ηε8 ΓΕΪδείΙ ε δετίεβ οί ρτοΗΙετηδ ΙΗεΙ Ηπνε ηοί τεεείνεά δϋίΕοίεηΙ Εΐίεηίίοη Εί
1»11ι ε ηιείΗο<1ο1ο§ίεΕΐ Εηεΐ ΐεεΗηίεΕί Ιενεΐ. Ιη ρΕίίίευίΕΤ ΐΗεγ τεβΕτά: ίΗε Εδδεδδτηεηί οίίΗε
Γ62ΐ ε®0Εεγ (επ(1/ογ τε1ί3Ηί1ίίγ) ο ί ίΗε ιίδε οί ηενν άίΕ§ηοδίίε ηιείΗοάδ Ιο ενΕΐιίΕίε ίΗε
εοηδετνΕίϊοη δίΕίυδ οί" ίΗε ηΐΕΐεπΕί, ίΗε ίοτεοΕδί οί ίΗε δίηιείιιτΕί ίίιηοΐίοηΕΐίΐγ οί ΗοίΗ
ίΗείτονετΕϋ ΗεΗΕνίουτ Εη<3ιΗε! οί ίΗε ίηεΙίνκΙυΒί είετηεηίδ, ίΗε]υ<1§ειηεηΙ ο ί ίΗε άυτΕΗίϋΐγ
οίννοτίίδ ρετίοπηείΐ υδίη§ ΐηηονΕίϊνε 1γρε ΙεεΗηίςιιεδ.
Τίκ τεροΓί ίΙΙιΐδΙτΕΐεδ 5ίυ<ϋε3, ρΐΕηηίη§ εχρετίεηεε Εηά 1αιο\ν1ε<1{>ε Εεςιιίτείΐ (1ιιπη§
δενετδΐ γεΕΓ5 ο ί Εθίίνίίγ ϊη ίΗε Επάεηί ίίτηΗετ το ο ί δεείοτ. ΤΗε δίιι<1γ - ννΗϊεΗ Ϊ8
ϊηίετεϋδαρΙϊπΗΓΥ - οεΙΙχ οη ίΗε δρεείίε εοτηρείεηεεδ ο ί νΕτίοιίδ δεείοτδ: &οηι ΗΪ5ίθΓγ ίο
οοηδΙηκΛοη ίεεΗηο1ο§γ, δοτνεγ, ννοοά ίεεΗηο1ο§γ, δΙηιείυτΒΐ εη§ίηεετίη§ Εηά
άεηάΓοεΗτοηο1ο§γ. Ιί Είδο ρτεδεηίδ ννοΗεδ οη ίΗε τεδίοτΕίίοη ο ί Εηείεηί δίηιείυτεδ,
δίΕΐίίηβ ίτοπι ίΗε εοηδίηιείίοη δοτνεγ ίΗτου§Η ίο ηυητετίε πιο<1ε11ίη§, ΗοίΗ ίο νεό ίγ ίΗε
δίτιιείατεδ ϊη ίΗε ρτεβεηεε ο ί (ΙείεποτΕίίοη ειχ! Ιο ενΕΐιίΕίε ίηίετνεηίΐοηδ τεΕΐίδε<1 υδίη§
κιηονΒΐίνε εοηδίταοΐίοη ρτοοεοίοτεδ ΗΕδεά οη πίΕίετίΕΐδ Εηά ΙεεΗηίςυεδ ι ΗεΙ οΐίίϊετ ίτοπι
ίΗε οπ^ ιπεΙχ.
δΟΙΕΝΤΙΡΙΟ ΑΝΌ ΤΕΟΙΙΝΙΟΛΙ. 0ΟΝΤΕΧΤ

Ιηίετεδί ΐη ΙίΕΐγ ΐη ίΗε εοηδετνΕίϊοη επ(1 τεχίοτΕΐίοη ο ί Εηείεηί ίΐτηΗετ δίτυείυτεδ, ίιηροιίΕηΙ
Εδρεείδ οί οιατ ΕτεΗίίεεΙυτΕί ΗετίίΕ§ε, τερτεδεηίδ ε Γεεεηί1γ ίηΐτοάυεεεί δεείοτ ο ί ίΗε
ΟιΙΙοτβΙ ΗεπίΕ§ε ΟερΕίίτηεηί, Τ3ίδίη§ ρτοΗΙεπίδ τε§Επϋη§ (ϋΕ^ηοδίίε 8οτνεγδ Εηά
ίηίετνεηίίοη ίεεΗηίςυεδ ίοεαδεεί οη εοηδετνΕίϊοη. Ονετ ίΗε ρΕδί ίε\ν γεΕΓ8, ίΗετε Ηε8
Ηεεη §το\νίη§ Ηττη εοηνίείίοη ΙΗεΙ ίΗεδε δίηιείυτεδ ηιοδί - ννΗετενετ ροδδίΗΙε - Ηε
εοηδετνεά επ<1τεδίοτεεί ϊη ΕεεοπίΕηεε ννίίΗ ίΗείτ δίΕίϊε τοίε, υδίη§ ίηίετνεηίΐοηδ ΙΗεΙ Ετε
εοηδίδίεηί ηοί οη1γ ννίίΗίΗε οτί§ίηΗΐ άεδί§η Ηοί Είδο ννίίΗίΗε ητΕίεπΕί: ηΕτηε1γ, ΙΐτηΗετ.
Ηοννενετ, ΐη ρτΕοίίεε, πΐΕηγ τεεεηί ίηίετνεηίΐοηδ ίηνο1νίη§ δΙηιείυΐΈΐ τεδίοτΕίίοη Ηπνε
ΗείΓΕγε(1ίΗε ίείεΕ ο ί εοηδετνΕίϊοη: ίη εχίτεητε ίηδίΕηεεδ ννε Ηπνε \νίίηεδδε<1ίΗε υη)υδίί£ε<1
άετηοϋίίοη ο ί εεηίυτγ-ο1ά ίίοοτδ, εοβετ εεϋίη§δ επ(1 τοοίδ; ηιοτε ίτεςυεηί1γ, Εηείεηί
Ηιιί1(1ίη§8 ΗΕνε Ηεεη Εΐίετεά Ηυ ίΗε ννίάεδρτεΕίΙ υδε ο ί ηενν δίτυείυτεδ εγκΙ ηενν πίΕίεπΕίδ ίη
τερίΕεεπιεηΙ ο ί ίΗε οτί§ίηΕΐ οηεδ.
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ΤΗεδε 3τβΐίΓ3τγ 3ηά Ιο 53γ Λ ε 1ε3δΙ “Ηβ&νγ-Ηπηίΐαΐ” ίηίετνεηΐΐοηδ 3τε ΐη Λ ε η^οπίγ οί
03865 ίτκΐυοαΐ βγ Λ ε ΛίΕαιΙίγ οΓ εν3ΐυ3ΐίη§ Λ ε 5ΐ3ίε ο ί Λ ε εοηδετνηίίοη ο ί ιηηίεηβίδ 3ηά
Λ ε Γ63ΐ ΙοΕεΙ-Ιίεβπηβ 03ρ30ΐΙγ ο ί Λ ε δΰυεΙυΓηΙ είετηεηΐδ, ογ βγ 3η ίηοοιτεοί εν3ΐυ3ΐΐοη οί
Λ ε ονετ3ΐ15ΛιοΙυτ3ΐ ίυηοϋοη, ογ Λ ε εΗοίεε ο ί δυτητηΕτγ 3ΐκ1 ρΓοβίηΜε ρΓοεεΛιτεδ ΓΗίΠετ
Ληη ρΓθοε<1αΓ68 §ιιΐ(1ε(1 βγ Λ ε Γ63ΐ ηεετίδ ο ί Λ ε βπΛετ εοηιροηεηΐδ.
IIΪ8 ρΓεοΐδεΙγ Λεΐτ ΙοβιΙ-όεβΓΪηβ οβραοΐΐγ ΛηΙ ϊδ εοηδ&ηΐΐγ άεββίεά Ιοάηγ, ΐη δρΐίε ο ί Λε
τεπεννεά ΐηίετεδΐ ΐη δΐυάΐεδ οη ννοοά, βγ ορετ3ίθΓ8 ννΗο, οίεβτΐγ ΙβοΙάηβ Λ ε ηεοε883ΐγ
1σιο\ν-Ηο\ν, άετηοη5ΐΓ3ΐε Λείτ οοπιρίείε ΛδΛίδΙ Λτου§Η Λεΐτ ίηίετνεηΐΐοηδ οη εΗδΰηβ
βτηβετ δΛιεΙυτεδ1.
ΤΗΐδ ΛδΙηΐδΙ ίΐ3δ βεεη εχρΓεδδεά 3η(1 βΐνεη ίπηβΐΜε ίοπη Λτου§Η Λ ε (Ιενείορηιεηΐ οί
οοηδοΙΐάΕΐΐοη ΐεεΗηΐςυεδ Λ ηΙ ίοπεδεε Λ ε εχίεηδΐνε ίηοΐυδίοη ο ί ενειγ Ιγρε ο ί ΐηιρίηπΐ,
ηΐΗίΙε &οπι “η εν/’ ηταΙεπΕίδ Λ31, ρΓεοΐδεΙγ βεεευδε Λ εγ 3τε ηε\ν, 3τε Γε§3Γ£ΐ6<1 38
δαρετΐοΓ Λογπ ε δΗοΛ-δΐβΗίετΙ ροΐηί ο ί νΐε\ν Ληΐ βοεδ ηοΐ Ιη1<6 βοοουηΐ ο ί ηιεΛιιηι 3ηά
Ιοηβ-Ιεπη ρΓθ)εοΙδρτούΐβτη ο / ώιταΝΙίίγ.
Μβήγ ίηίετνεηΐίοηδ - 3ΐδο Λοβε ο ί 3η ΐηηονβίΐνε ίγρε - οαιτεηΐΐγ 3ρρε3τ Ιο 13§ βεΗίηβ Λε
οοηδετνΕΐΐνε οτίίετΐοη ννΗΐοΗ 1ΐ3δ δρΓεητΙ ηοί οηΐγ Λ ηιοηαηιεηίΕΐ Γε8ίθΓ3ίΐοη, βυί 3ΐδο ΐη
Λ ε Γ6δΙθΓ3ίΐοη ο ί Ηίδίοπεηΐ ογ δΐτηρίγ ΛηΛίίοηηΙ βυίΙΛηβδ. Α11 Ιοο οΛεη \νε \νΐίηε58
ορεΓΕίίοηδ ίοαίδεεί ητηϊηΐγ οη υηϊυδίΐβείΐ γεΛ οεΙ ΐηίετνεηβοηδ: βτηβετ ίΙοοΓδ εοηδθΙί(ΐ3ΐε(1
\νΐΛ Ηε3νγ Γηεΐ3ΐ δΐηιοίατεδ ογ επρροβ Λ ΓεΐηίοΓεεβ εοηετείε, ρ3τΐΪ3ΐ ογ ΙοΙηΙ τοοβη§ \νΐΛ
δίεεί εΐεπιεηΐδ ογ Γεΐπίοτοεβ εροχγ οοη§1οηΐ6Γ3ΐ65.
Λ Λεβε Ιγρεδ ο ί ΐηΙεΓνεηβοη, ννΗΐεΗ τεΠεεΙ Λ ε ΛδΙηΐδΙ ο ί Λΐδ ητ3ΐετΪ3ΐ 3ηά ο ί ΙΤΒίΙΐΐϊοηηΙ
οοηδϋηιοΐΐοη ηιεΛοβδ 3ηβ Λ ε βηεΐεηΐ ητ35ΐετ βυΜετδ, ΐί ΐδ οΛεη ρο88Ϊϊ>1ε Ιο ηοίε Λε 1εοΙ(
ο ί οηε ο ί Λ ε ο1ΐ3Γ3θΐ6ΓΪ5ΐΐο ρΙίΕδεδ ο ί δΙηιεΙυΐΒΐ Γ65ΐοΓ3ΐΐοη ρΓθ]εεΙ πΐ3η3§εττιεηΙ: Λε
Λ3§ηο5ΐΐε δϋτνεγ.
δτκυστυκΑ ί, Κε 3τοκ αή ον ανο δυκνΕΥ: α ϋ π τ κ υ υ τ Κι·χ α ή ο ν 5ηιρ
δρεαΕίΐδΙδ 3Γ6 \νε11 3\ν3τε ΛηΙ ΛεΓε ηιιΐδΐ 1)6 3 οΐοδε ΓείΕΐΐοηδΗΐρ βεί\νεεη Λ ε εχεαιΐίοη
ο ί εοηδετνΕΐίοη λνοΛ 3η(1 Λ ε 3Π3]γΐΐε3ΐ δυτνεγδ Λ3ΐ “εοηνεγ ΐηίοπηββοη” Γ6§3τΛη§ Λε
\νοΛ ΐΐδείί Πτΐδ Γ6ΐ3ΰοη8Ηΐρ ηΐ3γ Λτο\ν 1ΐ§Ηί οη Λ ε 3ρρΓορπ3ΐεηεδδ ο ί βοιηε ΙεεΗηΐεβΙ
εΗοίεεδ 3ηά - ΐηάΐτεοΐΐγ - Λ ε ονεηϋΐ ΓηεΐΗοτΙοΙοβΐοβΙ βυΐάεΙίηεδ ητπγ ΐχχΜΓπε ιηοΓε
αεΛΊιΙε: 3 εοιτεοί εο§ηΐΰνε ί)35Ϊ5 ίοπηδ Λ ε υτερΙηοεηΜε 5ΐ3τ1ΐη§ ροΐηί ίοΓ 3 δΙηκΛιιτδΙ
Γ65ΐθΓ3ΐΐοη ρΓοίεεΙ. \ν ΐΛ Λΐδ Λ πτΐηΛ ίοΓ Λ ε ρ3δΙ Γε\ν άεοηίΐεδ, ΙεοΗηΐεβΙ ηηά
εχρετΐιηεηίΕΐ Γ65ε3τεΗ Η35 άενοίοραί δυτνεγ πιεΛοίΙδ ΐηνο1νΐη§ νΒτΐοαδ δρεοΐδίίδΐ 3Γ635,
31 ώηεδ 3ίΐ3ρΐΐη8 1σιο\νΐ6<1§6 &οηι Λδοΐρΐΐηεδ Ληί (Ιο ηοί Μ ο η β Ιο Λ ε εοηδίηιοΐΐοη
δεεΙΟΓ (δυεΗ 35 Λειτηο^τηρΗγ, υ1ΐΓ3δουη<1, Γ3<1ΐο§Γ3ρΗγ, Ιοιηο§τ3ρΗγ) 3ηά 3ί οΛετδ υ5Ϊη§
Λ ε ΙεοΗηοΙοβΐοβΙ Γεβηεηιεηί ο ί ρΓοοετΙητεδ ΐτΛετΐΙε»! ίτοπ) γ6863γοΗ ίηΐο 3τε1τΐΐεοΙιΐΓ6 3ηά,
Λ ρ3τΐίαιΐ3Γ, ίηΐο Λ ε ίεοΗηοΙο^γ ο ί εοηδίηιοίΐοη πτ3ΐ6τΪ3]δ.
\¥ΐΛ Γ6§3Γ(1 Ιο 3ηεΐεηΙ ΙϊτηίιεΓ δίτυοίυτεδ, Λ ε ηεετί Ιο οοηδίηιεί 3η εχΗ3υδΙΐνε άΪ3§ηο8ΐίο
ρΐοίυΓε οη Λ ε 5ΐ3ΐε ο ί (1εο3γ 3η<1 ηιΐη ο ί 3 δΙηιοΙυτΒΐ Ιχχΐγ ννΐιΗ 3 νΐε\ν Ιο 03πγΐη§ ουί
οοηδθ1ΐ(ΐ3ΐΐοη ννοΗί ΐδ ηο\ν ΛθΓε3δΛ§1γ δεεη 35 3η οΐ)1ΐ§3ΐθΓγ δίερ ί>γ Λοδε ορετηΐΐηβ ίη
Λ ε δεεΙΟΓ, Λ Λ ε 1ΐ§Ηΐ ο ί ρΓθ]εεΙ τεδυΐίδ, (χ>Λ ροδΐίΐνε 3Π(1 ηε§3ΐΐνε, ονετ Λε ρ3δΙ Γε\ν
(ΙεεΕίΙεδ.
Λ ρ3Γΐΐαιΐ3Γ, ηοη-τίεδίηιείΐνε ΙεδΙδ 1ΐ3νε Βεεοπιε ΐηοτε35Ϊηβ1γ \νΐ(ΐ6δρΓε3£ΐ, εδρεείδΐΐγ ΐη
ιηοΓβ τεεεηί γε3Τδ, ίο11ο\νΐη§ Λ ε ΐηίπχΐιιείΐοη ο ί ηε\ν ηιεΛοεΙοΙοιρεδ εηό ηε\ν Λ3§ηο5ΐίο
ΐηδίηηηεηΐδ. Ιη Λ ε 0356 ο ί ίΐτηΙ)6Γ δίΓυοίυτεδ, Ηο\νενετ, ΐί ΐδ \νοηΗ Γ603ΐ1ΐη§ ΐΗηί Λε υδε
ο ί ^3ΐ3 οβίηΐηείΐ ίτοΓη Λεβε δυτνεγδ Ηηδ οΛεη ρωνετί ΛΛευΙΐ 313 ρΓ&είΐεβΙ Ιενεΐ.
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Ι ί 15 ηοί υηοοτητηοη Γογ ίΗε τεδίοιηΐίοη ρΓθ]εοί ιτΐ3η3§εΓ Ιο ϋτκΐ ΗίιτίδεΙΓ ννίίΗ ίηδυίϊίάεηΐ
ογ - ΓΠΟΓ6 οίίεη - δυρετίΐυουδ ίηΤοπτΐ3ίίοη, αιχΐ \νίΐΗουί 1<ηο\νίη§ ίΗε Ηεηείΐίδ 3ΐκ1
(1ί83(1ν3ηΐ3§ε8 οΓεβοΗ χυη/εγ ηιείΗοά, Ηε ΐδ ηοί 351ε ίο υδε ίΗε Γε5υ1ί5 οΓίΗε Ιεχί. ΤΗίδ Ϊ5
ηοί 311. Ουτ ουίίυτε, 35 3τοΗίΐεεί5 3ηά εη§ίηεεΓ5 ννίίΗ 3 ροΙγίεοΗηίοβΙ 1τ3ίηϊη§, ίδ Ι3τ§ε1γ
ίη3(ίεςυ3ΐε ίο ίηίετρΓεί ίΗε εοηεερίϊοη 3Π(1 ιτΐ3ΐεπ3]5 οΓ 3πάεηί ίίηιΗεΓ δίΓυοίυτεδ δίηοε ίΗε
ΐ3ίίετ \νετε ηοί άε5ί§ηε(1 ιΐ5Ϊη§ πκχΙετη οοπ5ίηιοΐίοη δοίεηοε βγκΙ ΐεοΗηίςυεδ: ίΗεγ 3τε ίΗε
τεδυΐί οΓ ετηρϊπο3ΐ ιηοίΗοάδ, ίΗε ρΓ30ίίε3ΐ εχρετίεπεε οΓηΐ35ίετ ]οίηεπ; 3η<1 ίΗε 3ρρ1ίο3ίίοη
οΓ“ηι1ε5 οΓ 3ΐΐ” Γογ 5υί1(1ίη§ ΐη ίΗίδ πτΕίετίβΙ. Τίτΐδ ΐδ ίηιε οΓ βΐΐ οοηδίτυοίίοηδ, β-οιη ίΗε
τετηοίε ρ35ί ίο ίΗε ητί(1(11ε οΓ Ιίιε ρ35ί οεηίυτγ. ΤΗε οίΗοτ (ϋίϊΐαιΐΐγ ί3οίη§ ίΗοδε
ίηίεΓνεηίη§ ίοτίπγ ίδ ΐΓΐ3ί οΓ ονεΓΟΟΓηίηβ ίΗε οοηΐΓ35ί 5εί\νεεη ίΗε ίννο 3Τοτε53ίά ουίίυτεδ,
3 εοηΐΓ35ί Ιΐΐ3ΐ ίδ ίηενίίβΗΙε 3ΐκ1 εοπ5ΐ3ηί1γ Γε-ετηετβεδ άυπη§ ίΗε 5ίηιείιΐΓ3ΐ Γε5ΐθΓ3ίίοη
ρΓ0£Γ3ηΐΓηε, ίτοιη ίΗε άί3§ηοδίίο ίο [Ηε εχεουίίνε ρίΐ35ε.
Α§3ΐη5ΐ ίΗίδ 53θΗ§τουη(1, \νΙΐ3ί ϊη<1ϊθ3ίϊοη5 03η 5ε §ίνεη ίο οπεηί 3 δατνεγ ρΓ0§Γ3τητηε
ΗοίΗ 3ί 3 ΓπεΐΗο<1ο1ο§ίθ3ΐ Ιενεί 3ηά ίη ρΓ3θίίθ3ΐ ίεπτίδ Γογ 3 οοιτεοί 5ΐηιοΙυΓ3ΐ Γε5ίθΓ3ίίοη?
νντΐ3ί άΐ3§ηο5ΐίο 1ε5ΐ5 3τε ΓεοοΓητηεη(1ε<3 35 5είη§ ίΗε ιηοδί είΤεείϊνε 3τκ1 τεΙίαΗΙε Γογ
εν3ΐιΐ3ΐίη§ δίιυοίυιηΐ ίίιηΗεΓ εΐεπιεπίδ (3υήη§ ίηΙεΓνεηΙίοη5? Αη<1 υδίη§ \νΗ3ί δυτνεγ
ΙεοΗηο1ο§ίε5?
Α ρΓ0§Γ3ηΐΓηε οΓ 1ε5ΐ5 αίιτιοά 3ί ίΗε Γε5ίθΓ3ίϊοη οΓ ΐίιηΗετ 5ΐηιείυΓε8 ιηυδί 5ε 533ε(1 οη ί5ε
5γ5ΐειτΐ3ΐίο εο1ΐ35θΓ3ίίοη οΓ εχρετίδ ίτοιη άίίΤοΓοηί 5εεί0Γ5: 5υΓνεγίη§, Ηίδίοτγ, ίίΓπ5ετ
ΙεοΗηο1ο§γ, <ΓεηώΌθΗΓοηοΙο§γ, 5ίΓυοίυΓ3ΐ 3Π3ΐγ5Ϊ8 3ηά 3τοΗίίεοΙυΓ3ΐ Γε5ΐθΓ3ίίοη. (Ρί§ 1)
\νίίΗ ίΗίδ ίη ηιϊη<1, ίΗε Γο11ο\νίη§ ρ&§ε5 Γοουδ οη ί5ε ΓΠ3ίη οο§ηίίίνε-(1ί3βηο5ΐίο ρ3Γ3τηεΙεΓ8
ίηνοίνετί ίη ί5ε οΗοίοε οΓ ί5ε δυτνεγ ρτο]εοί.
Οικεοτ ΤΕ8Τ8 ανό Ο οΝ δτκυσποΝ δ υ κ ν ε γ
ΤΗε Γγ51 5ί3§ε ίη 3η3ΐγδίη§ ίΗε 5ίιυοίυΓ3ΐ 5ε53νίουΓ οΓ 3 5υί1(ϋη§ 5ί3ΐί5 ννίίΗ 3 Ηηολν1ε<3§ε
οΓίΗε Γη3ΐεπ3ΐ5 3ηά ίΗείτ βεοιηεΐηο Γοιτη, 3ηά πΐ3γ ίΗεΓοΓοΓε 5ε οΐ355ΐίΐεό 35 Γοιτηίηβ ρ3ΐί
οΓ ί5ε ίΐίδοίρΐίηεδ οΓ ίίπι5εΓ ΙεοΗηο1ο§γ 3ηά 5υΓνεγίη§, Γοουδίη§ ΓΠΗίηΙγ οη ίΗε
οοηδίηαοΐίνε ΓΟίϋίΐγ. Τ5ίδ ίδ 3η ίη(ίί5ρεη5351ε 30ίίνίίγ Γογ 3οςυίήη§ Ηηονν1εί1§ε οΓ ί5ε
πΐ8θ53ηίο3ΐ 35ρεοί5 3η(1 ίΗυδ Γογ 355ε5δίη§ ί5ε 5ΐ35ί1ίίγ οΓ ί5ε οοηδίηιοίίοη2.
ΒΓ03ίΙ1γ 8ρε3ΐ<ίη§, ί5ε δυΓνεγ ρΓ0§Γ3τηηιε δίιουΐίΐ άείΐηε ί5ε Γο11οννίη§ εΐεπιεηΐχ:
ί5ε §εοΓηείπο δυτνεγ, οΙοΓιηεο! 5γ 3 Ιορ,ίοαΙ δγδίειτι υδετ) ίο οοΐΐεοί ιηε35υΓειηεηΐ5
τεΐ3ίίη§ ίο 15ε 5ίΓυοίυΓ3ΐ ΐ3γουί;
ί5ε ίεοΚηίςυε ίο 5ε υδεά ίη Γεΐ3ίίοη ίο ίΗε δοορε οΓ ί5ε δυΓνεγ, 15ε 5ίΓυοίυΓ3ΐ
οοΓηρΙεχίίγ, ί5ε 3θοε55ί5ί1ίίγ 3ηά ρΓ3θίίθ3ΐίίγ οΓ ί5ε λνοΗς
ίηίε§Γ3ίίοη \νίί5 ίη5ΐΓυπιεηί3ΐ ηιοίΗοάδ, δυεΗ 35 ί5ε ηοη-άεδίΓυοίίνε ίεδίδ τεΓειτεί!
Ιο 5ε1ο\ν;
15ε δγδίετη οΓ ίΐ3ί3 οοΙΙεοίίοη, \ν5εΐ5εΓ (ΙηΙη 3τε οοΙΙεοΙαΓ ίτοπι ίΗε δίίε ογ ίη ίΗε
ΐ35θΓ3ίοιγ, ί5Γου§5 ίΗε Γοππυΐ3ίίοη οΓ“ΐ5εΓη3ίίο πΐ3ρ5” .
ΤΗεδε ΐΗεΓεΓοΓε ίηνοίνε ίΗε ίΐίηιεηχίοηδ οΓίίιη5εΓ ίΙοοΓ ΓβίΙεΓδ ογ ίΗε ίηΐδδ ίτ3τηε, 5υί 3Ι50
ίΗε τεαΙίδΕίίοη οΓ ΐΗείτ 3ίί3θ5τηεηΐ8 ίο ρεπηιεΙΟΓ ννβΐΐδ. ΤΗε γοοΓ ρίίεΗ 5θ3Γ(1ίη§ πΐ3γ 301
35 3 Γϋ3ρΗΓ3§τη 3ηά ίί ίδ υδείυΐ ίο 1<ηο\ν Ηο\ν ίί ίδ 3ηεΗθΓετ1: ίΗε γοοΓ &3τηε δΗουΙά 5ε
οΙθ3τ1γ δρεοίΓιετί 5οίΗ \νίίΗ Γεββτά ίο ίίδ οοηιροηεηΐ ρ3τίδ, 3πγ1ίΗε ίηίεΓοοηηεοίίοπδ Γογ ίΗε
Γε3ΐίδ3ίίοη οΓ δίπιοΓυτοδ \νΗοδε ίηΙειρΓεΐ3ίίοη οοο35ίοη3ΐ1γ ρΓονεδ οοηιρίεχ 3ηά ιϋίΒουΙι.
ΤΗε ιηείΗοοΙδ υδετί ίο 03πγ ουί 3 δυτνεγ οΓ ίΗίδ Π3ίυτε ίΙίίΤεΓ ίτοιη ηοπτΐ3] ΓηείΗοτίδ: ίΗε
δυτνεγοΓ ηιυδί 5το3(ίεη Ηίδ δρεοίίίο Ηηο\ν-Ηο\ν, εηηοΗίη§ ίί \νίίΗ Ηηο\ν1εοίί>ε οΓ
οοπδίΓυοίίοη ΙεοΗηίςυεδ ίη υδε όυτίη§ ίΗε 5υί1άίη§ ρεποτί ίη ςυεδίίοη ίη οπίετ ίο
άίδίίηομίδΗ - \νΗετε ροδδίΗΙε - οπ§ίη3] ρ3ΐί5 ίτοΓη ίΗοδε 3τ1ο1ε<Τ ογ τερΐ3οε(13ί 3 ΐ3ίετ <ΐ3ίε.
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ΜΕΤΗΟΟΟΙ.ΟΟΙΕ8 ΡΟΗΤΗΕΚΕΡΑΙΚ
ΟΡΑΝΟΙΕΝΤΤ1ΜΒΕΚ5ΤΚυθΤυΚΕ5
0Ι8Γ8 ΒβΓίοϋηΙ 0βδ!3Γί

ΧΙίΐΛ·» *'<ι! **Ρ4Η*1Κ· .

Ρίβ. 1 - ΤίτηΙχΓ κΰυείυτε οΓΛβ ΓοοΓνϋοηύηο Ουίΐο ίη Τιιτίη (17Λ ΟβηΙιιιγ): 3 ςοηιρίοίο ίπνοδΙϊ§3ΐίοη
ιτιοΙίχχ1ο1ο§ν οη Λε επιΜοηΊΗΐίο αυε

Πιε Ιπδΐί ο ί ίάεηΐίίγΐη§ έηά 03ί3ΐο§ΐη§ ίΗε εοηδίηιεβοη αίΐεπΕ υκεά ϊη ννοΗεδ ο ί
ΒΓοΗΐΐεεΙυτε εβη ηο 1οη§ετ Ηε ροδίροηεεΙ 3ΐκ1 ΐδ ηο\ν Ηεΐη§ ίβεΜεά 3ί 3η ΐηΙετη3βοη3ΐ
Ιενεί: ίΗε ώδοΐρΐΐηεδ ιηοδί εΐοδείγ ίηνοίνεά 3τε χυτνεγίη^, Ηίδίοιγ 3η(1 ΙεοΗηο1ο§γ ο ί
ΒΓοΗίΐεοΙυτε.
ΤΗε 3η3ΐγ8Ϊ8 ιηυδί Ηε ίοευδεά οη ίΗε ηοεΐ3ΐ ροΐηίδ ο ί ίΗε δίταείατε, ενεη ΐ ί ίΗεβε 3τε ηοί
νΐδΐΗΙε οη ίΗε δυιΤαεε, δοεΗ 35 ίεηοηβ 3ηά ιηοηίδεδ, <1ονεΐ3Ϊ1ίη£, 3ηά ίΗε δίτεηβίΗ ο ί ίΗε
ηΐ3ΐεη3ΐ ΐη τεΙ^ΐίοη ίο βηγ εοηηεείοΓδ υ5ε<1 ΐη οπίετ ίο 03ΐειιΐ3ΐε ίΗε εδέείίνε ΓεδΪ5ί3ηεε
δεεΗοη ΤΗεδε 35ρεεί5 Γεςυΐτε ΐηδΙηιτηεηίΗΐ ίεδίδ - ηοί ηεοεχχβιϋγ ίΗε ίΗεπηο§Γ3ρΗΐο
είοπετΕ, Ηυί ΐηχίηίΓηεηίχ δυεΗ 35 ρεηείτοπιεΙεΓδ \νΗίεΗ βτε άεδοπΗείΙ ϊη §τε3ίετ άείβΐΐ
Ηε1ο\ν.
ΤΗε Γηε35υΓε<1 δυτνεγ βεδοηΗεεΙ βΗονε \νϊ11 Ηε 3ρρΓορπ3ίε1γ εοιτεΐΕίετΙ \νίίΗ Βηβίγίίεβΐ
<Ϊ3§Γ3ηΐ5 ίοΓ ίΗε 5ίηιοίυτ3ΐ εΐεπιεηΐχ ΐη ςυεδίΐοη, Ηί§Η1ί§Ηΐίη§:
ίΗε §εοΓηεΐήε
εΗ3Γ30ΐεπ5ίίε5 ο ί ίΗε &3τηεννοΗ(8 (ρ3ΐίΪ3ΐ χεείίοηχ (Ιίνΐάεεί Ηγ ρΓενΐουδ εοηηεείοΓδ), ίΗε
ίγρε ο ί \νοο<1, 0ΓΪ£Ϊη3ΐ άείεείδ ΐη ίΗε ητ3ίεπ3ΐ (Ιαιοίδ, δ1ορΐη§ §Γ3Ϊη 3ηά εοηδεςυεηί
\ν 3τρΐη§) 3ηά, \νΐίΗ Γε§3π1 ίο εοηηεείοΓΧ, ίΗε άΐδεοηηεεΗοηδ, ΗΓε3ΐάη§ ο ί άο\νε1 ρΐηε, ίΗε
ΐπιρεΓίεείΐοηχ ο ί εοηΐηεί δυτ&εεδ, είε., &ηά εοΓηρΙείεά Ηγ ίΗε ρΓερ3Τ3ίΐοη ο ί δγηίΗεδΐδ
ηΐ3ρ8 (ίΗειηηΐΐο ηταρδ) ίΗ^ί τερΓεδεηί εχίτετηεΐγ ο1ε3Γ 3ηά είίεείΐνε άοαιηιεηΐδ ίοΓ ίΗε
ριιτροδε ο ί ίΗε ρΐ3ηηε(1 Γε5ίθΓ3ίΐοη ννοΗς 3ΐ1ο\νΐη§ ΗγροίΗεβεδ ίο Ηε ίοππυΐαίεεί
3εοοΓ(1ΐη§ ίο 3η Βηηΐγΐΐεβΐ ηκχίεΐ Ηβδεά οη 3 δΙηκΛυτΗΐ δυπνεγ.
\νΐίΗ Γε§3Γ(Ι ίο ίΗΐδ 3δρεεί, ΐί ηιΐ§Ηί Ηε ννοιίΗννΗΐΙε §ΐνΐη§ 3 ίε\ν §υΐ(1ε1ΐηε8 ίο ί 3η
ονετνΐενν ο ί ίΗε ητ3ίεπ3ΐ, βίιΐάεΐΐηεδ ΐΗηί Ηηνε ετηετ§ε(1 ίτοιη ίΗε ννοοά ΙεεΗηο1ο§γ
«εεΙΟΓ.
ϋΙΚΕΟΤ θΒ8ΕΚνΑΉ Ο Ν ΟΡ ΜΑΤΕΚΙΑΕδ: ϋΕΡΕΟΤδ ΑΝΕ> ΑΕΤΕΕΑΤΙΟΝ8, ΚΕΡΕΚΕΝΟΕδ

ΕΗιπη§ ίΗε εουτδε ο ί ίΗε ΐηδρεείΐοη ο ί ώηΗετ δΐηιείυτεδ ΐη δΐίυ, ΐί ΐδ ηεεεδδβτγ ίο ΐάεηίΐίγ
ίΗε ίγρεδ ο ί ννοοβ υδείΐ, ίΗε 3ηοιτΐ3ΐΐε5 ΐηΐιεΓεηί ΐη ίΗε ίίτηΗεΓ 3Π(1 ίΗε εη5αΐη§ 3ΐίετ3ίΐοη8.
Οη ίΗε ηιε&ηδ ο ί ε3ττγΐη§ ουί ίΗεβε ίηχρεοίΐοηδ, ίΗε βιιίΗοΓ τείεΓδ ίο ίΗε εχΐ5ίΐη§
ΗΐΗ1ΐο§Γ3ρΗγ.
ΤΗε ίγρε ο ί ννοοά πιαδί Ηε ΐάεηΐΐβείΐ §ΐνεη ίΗαί ίΗΐδ ΐδ Ιΐηίεείΐ, βΙΗεΐί ννΐίΗΐη ίΗε Γ3η§ε ο ί
ΐηίΓ3δρεεΐβε ν3Π3Ηΐ1ΐίγ, ίο 1αιοννΙε<1§ε ο ί ίΗε οΗ3Γ3θΙεΗδΙΐο8 ο ί ίΗε νοΙυηιείΓΐο ητβδδ, ΐίδ
ηιεοΗηηΐεβΙ τεδΐδίπηοε, ίΗε βυΓβΗΐΙίίγ ο ί είετηεηίδ ΐη δΐίυ 3ηβ, ΐη ίΗε ενεηί ο ί ίΗε εχεαιίΐοη
ο ί ΓεδίΟΓΕίΐοη \νοΗς ροδδΐΗΙε τερίηεεηιεηΐδ ΐΗ3ί \νΐΙ1 Ηε ηΐΗίΙε υδΐη§ ητΗίεπαΙδ λνΐίΗ δΐητΐΐΒΤ
εΗ3Γ30ΐεΓΪ5ίΪ05.
Τυιηΐηβ ίο ίΗε βηοητηΐΐεδ ρΓεδεηί ΐη ίΐτηΗετ δΐηιείυτεδ, ίΗε πιοδί ήηροιΐηηί ΐη ίετηκ ο ί
δΙηιείϋΓβΙ υδε 3τε Ιΐδίεά ΐη ίΗε ίο11θλνΐη§ ρ3Τ3§τ3ρΗδ, ηηιηεΐγ ίΗοδε ίΗηί εβηδε 3 ηιοΓε ογ
Ιεδδ ηΐ3τΐίε(1 τείΐυείίοη ΐη πιεεΗ3ηΐο3ΐ Γεδΐδΐ3ηεε 3ηά εαη ίΗεΓείοΓε Ηε τε§3Γ(1ε(135 άείεείδ.
- ίε η ξ ύ τΛ ίίχ ε/κ χ Ιβ ε3υδε(1 Ηγ δΗπη1ί3§ε: ίΗεδε 3τε εβυδείΐ Ηγ ίΗε βηΐδοίΓοργ ο ί Γ3άΪ3ΐ
3ηβ ί3η§εηίΪ3ΐ οοηίΓηεΗοη ΐη ίΗε \νοο<1; ίΗεγ 3τε ηοί 3 πΐ3ΓΐίεΓ οί]οίδΙ εοΐίαρδε, ενεη ΐί
ίΗεγ πιπγ τειίιιοε Γεδΐδίηηοε ίο ΗοίΗ ί3η§εηίΪ3ΐ δίΓεδδ 3οεοηιρ3ηγΐη§ Ηεηάΐη§ 3ηβ οίΗετ
ίοππδ ο ί δίΓεδδ, δυεΗ 35 Ιτ3εΙΐοη, εδρεοΐβΐΐγ ΐη ίΗε ρΓεδεηεε ο ί δ1ορίη§ §Γ3Ϊη. ΤΗεγ βτε
ΐηενΐίηΗΙε ΐ ί ίΗε εΐεηιεηί ΐη ςυεδίΐοη εοηί3Ϊηδ ρΐίΗ.
- ΞΗαί&χ Γηηγ 03ϋδε ίΗε εοηιρίείε δερητηβοη Ηείν/εεη ίΗε νβτΐοιίδ ρ3ΐίδ ο ί 3 ίοΐδί, βΗονε
311 ΐ ί ίΗεδε ρ3ΐίδ ητε δυΗ]εεί ίο Ι3η§εηίΐ3ΐ δίτεδδ ογ ννΗεη ίΗε δΗηΙεεδ ΐηίετδεοί ννΐίΗ ΓΗεϋηΙ
οΗεεΙίδ εηιΐδεά Ηγ δΗπη1ί3§ε.
- 81ορίη% ξτα ίη 03υδεδ τε<1υοε<1 τεδΐδίβηοε §ΐνεη ίΗπί ίΗε \νοο(1 3θΗΐενεδ Γτοχΐηιυπι
ηιεοΗηηΐεβΙ τεδΐδίηπεε ννΗεη ίΗε Ιο&εΐ ΐδ ηρρΗεά ΐη ίΗε άΐΓεείίοη ο ί ννοοίΐ βΗΓεδ, ίΗΐδ άεΓεεί
ΐδ οήεη 3οεοΓηρ3ηΐε(1 Ηγ \ν3τρΐη§, 3ΐ\ν3γδ Γοΐΐοννΐηβ ίΗε δΗπη1ί3§ε ο ί ίΗε εηίίτε εΐεηιεηί.
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- Κηοί5 3τε ροΓΐίοηϊ ο ί Ητ3ηοΗε5 Ιΐΐ3ΐ Ηηνε τεΓηπίπεχ! επιΗεοΜείΙ ίη ίΗε ίτεε ίηιηΐς ίΗεγ
ΓΠ3γ δί§ηί1ΐθ3ηΐ1γ τετίυοε ίΗε ΓηεοΗ3ηίο3ΐ Γε5ΐδΐ3ηοε ενεη \νΗεη ίΗεγ 3τε ΗεβΙίΗγ &ηά
ηάΗετεηί, 3ΐκ1 ε11ίΗε ιτιοΓε 50 \νΗεη ίΗεγ 3τε Γοίΐεη, δρΙίί ογ Μ ίη§. \Υε3ΐαιε58 ίη ΙϊγπΙ^οτ ί$
03υδετ1 ΗοίΗ Ηγ ίΗε ίηίεπυρίίοη ετεαίεά Ηγ ίΗε Ιαιοί, 3ηι1 Ηγ ίΗε ί30ί ίΗ3ΐ ίΗε ννοοά §τώι
18 (1ενΪ3ίε<13η<1 δ1ορίη§.
Α β Γηγ 35 οοηοετηδ ίΗε 3η3ΐγδίδ οΓ ίΗε 0Γ§3ηίδΓηδ ίΗηί τηηγ ρτονοΠε ίΗε Ηί(χ)ε§Γ3(ΐ3ΐίοη οί
ίΗε ίίηιΗεΓ ίη δίίυ ηηά ίΗε εηνίτοηιηεηΐβΐ οοηώίίοηδ ίΗ3ί ηΐ3γ εηοουτηβε ίΗείτ
ρΓθ1ίίεΓ3ΐίοη, ίΗε 3υίΗοτ τείετδ τεηάετδ ίο ίΗε δρεοίβο ΗίΗΙίο^ρΗγ3.
Τυπιίη§ ηο\ν ίο 3η εχ3τηίη3ίίοη οΓ ροδδίΗΙε 5ίηιοίυΓ3ΐ οο1)3ρ5ε ογ ιυίη, ίί ίδ ννοιίΗ
ΓετηετηΗεπη§ ΐΗ3ί ίΗε ροίηίδ ίο Ηε ΓηοηίίοτείΙ ννίίΗ ίΗε §τε3ΐε5ί 03τε 3τε ίΗε ]οίηί$
Ηείλνεεη ίΗε ν3ηοιΐ5 ΙϊιηΗεΓ εΐεηιεηίδ &η<1 Ηείινεεη ίΗεχε 3ηά ίΗε ΓΠ35οητγ.
δρεείβΐ
εΓηρΗ35Ϊ5 δΗοαΜ Ηε ΐ3ΐ<1 οη ίΗεδε 35ρεεί5, 3ΐ5ο ίη Γοίηίίοη ίο ίΗε ροίηίδ Ηί§Η1ί§Ηΐε<1 Ηγ
ϋε1ΐ3 0ίυδίίη3 \νΗο 3η3]γ5εδ δοητε ο ί ίΗε ιποδί ίπιροΓΟηί 03508 οΓ 3θθίάεηί8 οοηοεπιίη§
ίίτηΗεΓ δΙηιοίυΓεδ, ηήετ Ηηνίηβ εχ3τηίηε(1 800 οη ΗεΗηΙί ο ί ίΗε ΡτεηοΗ ΒιίΓεαιι ΞβαιηΙα5.
30% ο ί οο1ΐ3ρ5ε ννετε οβυδεά Ηγ ίη.δυίίιάοηΐ ρτο]εοί τεδεβτοΗ, 30% Ηγ ίΗε βηροιίεοί
οοηηεοίίοη Ηεί\νεεη 5ίηιοΐθΓ3ΐ εΐεπιεηΐχ (ίηοοιτεοί (Ιεδί^η ο ί ΐ3ίίετ, \νε3Η εοηηεοίοΓδ),
10% Ηγ βιη§ί, 9% Ηγ \νοο<1-Ηοπη§ ίηδεοίδ (ίηο1υ<3ίη§ 7% Ηγ ίΗε €3ρποοπι Ηεείΐε); 1%
Ηγ νβηοιίδ ίοπτίδ ο ί 3§§τε55ίοη, 19% Ηγ <3είοπτΐ3ίίοη 3η(1 ν3Π3ΐίοπ8 ίη ΙίτηΗεΓ δίζε, 1% Ηγ
■ννοοά (Ιείεοίδ; ίΗεδε εχΗτηρΙεδ άο ηοί τείετ δοΐεΐγ ίο 3ηοίεηί δΙηιοίυΓεδ, Ηυί 03η 3§3ΐη Ηε
Γε§3π1οο1 38 ίηάίοείίνε ώ ΐβ, §ίνεη ΐΗ3ί ίΗε ηιετε 3§ίη§ ο ί ίίτηΗετ ίδ ηοί ίίδείί 3 03υδε οί
5ΐηιοΙυτ3ΐ \νε3ΐοεηίη§.
ίΝδΤΚυΜΕΝΤΑΕ ΜΕΤΗΟϋδ
Νοη-τίεδίηιοΐίνε ίίπιΗβΓ ίεδίίηβ ίεοΗηίςυεδ υδίη§ ίη5ΐηιτηεηΐ3ΐ ηιείΗοάδ Η3νε <3ενε1ορ«3
εχίεηδίνεΐγ ονετ ίΗε ρ35ί ίελν γε3Γ8; Ηο\νενετ, 35 ί3Γ 35 οοηοετηδ ίΗε 355ε55ΓηεηΙ ο ί Λε
δΙτεηβίΗ ο ί ίίηιΗεΓ Γβήετδ ίη δίίυ, ίΗε ηΐ3]οπΙγ ο ί ίΗεδε ΙεοΗηίςυεδ 3τε δίίΐΐ 3ί 3η
εχρεήΓηεηί3ΐ 5ί3§ε... ΤΗεδε ΙεοΗηίςυεδ τηηγ Ηε υδεχΐ ίο ίηίε§τ3ΐε 3 νίδυβί ίπδρεοίίοη, ύιιΐ
οβΠαίηΙγ ηοί ίο ΓψΙααβ ίί.... ΤΗεδε ννοπίδ 3τε 3<1(ΐΓε55ε<1 ίο ίΗ3ΐ 03ίε§οιγ ο ί 3τοΗίίεοΐ8
δρεοίβΐίδίη^ ίη Γεδίοιηίίοη ννοιίο \νΗο ηΙΙ ίοο οήεη <1ε1ε§3ΐε ίΗε εηίίτε (ϋ3§ηοδίίο ρΗβδε ίο
βπτίδ ορετ3ίίη§ ίη ίΗίδ δεοίοτ, \νίίΗουί 3 ρΓ0§Γ3τητηε, λνίίΗουί 3 ρτεοίδε ρτο]εοί.
ΤΗε 3ρρτο3θΗ Η3δε(1 οη 3 οοιηρίείε [1ε1ε§3ΐίοη ίο ίηδίηπηεηίδ, οη 3η ίηάίτεοί δυτνεγ, ίη 3η
ίΐΐυδίοη ο ί Ιηΐδί ίη ίΗίδ εςυίρτηεηΐ, οίΐεη Ιεηάδ ίο ιτιεώοοτε ίί ηοί ροοτ £ϋ3§ηοδίίο Γεδυΐίδ:
ίΗε τεδυΐΐδ ο ί εχρεπΓηεηίηίίοη οηηηοί Ηε υδεά Ηγ ίΗε ρτοίεδδίοηηΐδ ίη οΗητβε ο ί ίΗε
ίηΙεΓνεηίίοη.
ΤΗίδ υηιΙεΗίηεδ ίΗε ίηοί ίΗηί ίί ίδ ινοΠΗ οοιηπιίδδίοηίη^ ίηδίΓυηιεηΙηΙ
δυτνεγδ &οηι δρεοί3ΐίδε<1 ρετδοηηεΐ οηΐγ ίί 3 ο1ε3τ1γ ίοιτηυΐηίείΐ ώηβηοδίδ ρτο]εοί εχίδίδ,
(Ιίνίίΐεοί ίηίο ο1ε3Γ-ουί οΗ]εοίίνεδ ίο Ηε τε3θΗε<1. Ηολνενετ, 3η(1 ίΗίδ ίδ ίΗε δεοοηά
ίπιροηηηί 5υ§§εδΐίοη, ίΗε ίηδΙηισιεηί3ΐ δυτνεγ οβηηοΐ τερίηοε 3 νίδυηΐ ίπδρεοίίοη.
\ΥίίΗ ίΗίδ ίη ητίηά, 3 ηυηιΗεΓ ο ί ηοη-οΙεδίΓυοίίνε άί3§ηθ5ίίο ΙεοΗηίςυεδ ΐΗ3ί ουττεηίΐγ
3ρρε3τ ίο οίΓετ 3 §οο<1 Ιενεί ο ί είίιοηογ 3η(1 Γε1Ϊ3Ηί1ίίγ ίη ίΗε ΓΠ3Π3§εηιεηΙ ο ί εχρεηηιεηΐ3ΐ
τεδυΐίδ 3τε ηο\ν τεροιίετί Ηε1ο\ν.
ΤΗε δυΐχΐίνίδίοη ο ί ΙεοΗηίςυεδ ίηίο ηοη-ίΙεδίΓυοίίνε ογ ρ3ΓίΪ3ΐ1γ άεδίηιοίίνε θ3ίε§οη6δ,
δυοΗ 35 ητίοτοοοτε Ηοπη§ ίοτ εχητηρίε, ίδ ηοί νετγ δί§ηίβθ3ηί ίοτ ίΗείτ υδε ίη ΐίτηΗβΓ
δΙηιοίυΓεδ ίη δίίυ.
Ιη §εηετ3ΐ, ίί ίδ ροδδίΗΙε ίο οΐ3δδίίγ ΙεοΗηίςυεδ 30οηΙίη§ ίο ίΗείτ
οΗ]εοίίνεδ, ογ ηιοτε ρτεοίδείγ:
δυτνεγδ ο ί εΐεπιεηίδ ίο 35δεδδ ίΗε ηιεοΗηηίοβΙ δρεοίβθ3ίίοηδ ο ί ίΗε ηΐ3ίεπ3ΐ;
δροί δυτνεγδ οη \νοο<1 δεοίίοηδ ίο 355055 οοη5εΓν3ίίοη 5ΐ3ΐυδ;
δυτνεγδ οη ίΗε δΐηιοίυτε 35 3 ννΗοΙε.
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Α ηυτηΗετ οΠηδίΓυιτιεηΙη], ΙεεΗηίςυεδ εχίδί ΙΗεΙ εβη ρΓονίάβ ίυτίΗετ ίηίοπτίΗΐϊοη Γε§3Τ(ϋη§
ίΗε 5ΐ3ΐε οΓ ηΐΕΐεπΒίδ 3η<1 ίΗεβε δΗουΜ 5ε ιΐδεά ν/Ηεη 3ΐκ1 ν/Ηετε ίΗε ΐεοΗηίοίβη
ρετΓοπηίη§ ίΗε ίηδρεοίίοη δεβδ Ηΐ. ΤΗεδε ΙεοΗίςυεδ ηΐ3γ 5 ε <1ΐνί<1ε<1 ίηίο: ςυ3ηίίΐ3ίίνε
πιείΗίχΙδ εοηεεΓηϊη§ 15ε πκοΗηηίοβΙ οΗ3Γ3θίεπ5ΐίθ8 οΓ ΐΗε είετηεηΐ ΐη ςυοδίίοη, 3ΐκ1
ςο3ΐίΐΗΐίνε ιηεΐΗοκΙδ υ«χ1 ίο κίεηίίίγ, Γογ εχ3τηρ1ε, ΐΗε ρΓε&εηεε οΓ ογεοΗβ, ΗκΜεη όείεεΐχ,
ώχεαδε, εΐε. δοτηε οΓ ίΗεδβ εαη 5ε Γε§3π1ε(1 35 εοη5θ1ί<ΐ3ΐε<1 ον/ίηβ ίο ΐΗε εχρεπεηοε
Εεςαΐτεά 3ηό ΓΟδυΙίδ οΗίηίηείΙ, λνΗίΙδί οίΗετδ 3τε 5ΐί11 Ι3τ§ε1γ ίηηον3ίίνε 3Π(1 ΐΗεϊτ
3ρρ1ϊθ3ίϊοη ίδ Ηεςυεηίΐγ 5ίι113ί ΐΗε εχρεπτηεηΐ3ΐ 5ί3§ε Γογ υβε 5γ 8ρεοί3ΐΪ5ε(1 ρετ5οηηε1.
Ιη ΐΗεοιγ ΐΗε δϊτηρίεδΐ ηιείΠοτΙ Ιο 355055 ΐΗε ΓηεεΗ3ηίθ3ΐ οΗ3Γ3θίεπ5ΐίθδ ο ί ΐΗε εΐοηιεηΐ ίη
ςυεδίίοη, ρΓονϊίΙεχΙ ΐΗ3ΐ ΐΗε εοηώίίοηδ οΓ οοη5ΐΓ3ΪηΙ 3ηά ΐΗε §εοιηεΐηε εΗ3Τ3εΐεπ5ΐϊθ5 3τε
Ιαιοννη, ϊδ ΓερΓεδεηίείί 5γ ΐΗε Ιοαά ίεχί υδίη§ Ιακηνη 1θ3ίΐ5 3ηά Γηε35απη§ ΐΗε εΐ35ΐίε
άεΓοπτΐ3ΐίοη.
Βυί \νΗϋε ΐΗε ρΓθ51εηι Ϊ5 ε1ειτιεηΐ3Γγ ίτοιη 3 ΐΗεοΓείίεηΙ ροϊηί οΓ νίειν (η3τηε1γ, Γογ
εχ3τηρ1ε, 03ΐευΐ3ίίη§ ΐΗε εΐ35ΐίο ιηοάαίε οΓ 3 ρ ίδ ί οη ΐΗε 53515 οΓ ϊΐ5 άείΐεείίοη υηάεΓ
Ιακηνη 1θ3ά5), ίη ρΓηείίοε ίΐ ΐδ ηοί 3ΐ\ν3γ5 ε35γ, ογ ενεη ρο55Ϊ51ε, Ιο 3ρρ1γ Ιοδί Ιθ3(ΐ8 3ηι1
πιε35ΐΐΓε ΐΗε Γεΐ3ΐϊνε άεΠοείίοηδ 3η<15ΐΓ3Ϊηίη§ ΐΗε είειηεηΐ ίη ΐΗε 53τηε οοηιϋΐίοηδ 35 ίΐ ΐδ ίη
δίίυ. ΜοΓεονετ, ΐΗε ίηίΐυεηοε οΓ (ΙεΓεοίδ ν3τϊε5 άερεη(1ϊη§ οη ΐΗε Γ3εε οΓ ΐΗε ]οίδΐ Ιο
\νΗίεΗ ΐΗε 1οα<1 ίδ 3ρρΙίεε1. υΐίτα ζοιιηά 5υτνεγχ Η3νε εη)ογε(1 3 §το\νϊη§ 3ηά ίηοτε35Ϊη§1γ
ννίάε5ρΓ63ί! υδε ίη ηΐ3ηγ ίηΛίδΐπβ] δεεΐΟΓδ ίη ΐΗε ρ35ΐ Γε\ν γε3Γ5. υΐίΓ35ουη(1 5υΓνεγίη§
3ρρ1ίε3ΐίοηδ Ηηνε τεοεηΐΐγ 5εεη άενείορετί Γογ ΐΗε εν3ΐυ3ίίοη οΓ εοηδίπιοΐίοη Γη3ίεπ3ΐ5,
ίηο1ικϋη§ ΐίτη5ετ4. (Ρί§.2)
Ατηοη§ ΐΗε ΙεεΗηίςυεδ ίΗηί 3ΐ1ο\ν ΐΗε εοη5ειν3ΐίοη 5ΐ3ΐιΐδ οΓ ΐΗε ΓΠ3ΐεπ3ΐ Ιο 5ε εν3ΐιΐ3ΐ8(1
ίΐ ίδ λνοΓίΗ Γεε3ΐ1ίη§ άετίδίΐοπιείΓίε ηιείΗοάδ. ΤΗε ΐ3ίίεΓ, \νΗίεΗ 03η 5ε άεΗηετΙ 35 βίτηοδΐ
ηοη-ίΙεδίΓυεΙίνε, 3τε 5350(1 οη Γηε35υπη§ ΐΗε ίίτη5εΓ’8 Γε8Ϊ5ΐ3ηεε Ιο ρεηεΐΓ3ίίοη, §ίνεη ΐΗβί
Γε5Ϊ5ΐ3ηεε ίδ οΐοδείγ εοιτεΐηίεεί Ιο ΐΗε νοίυηιε ηΐ355 οΓ ΐΗε 535ΐε εΐεπιεηί 3ηά ΐΠεΓεΤοΓε ίο
ίίδ ΓηεεΗ3ηίο3ΐ τεδίδίπηοε. Τ\νο ίγρεδ οΓ (ΙεπδίΐοΓηείΓίε ίοδίδ 3τε αιιτεηΐΐγ υδετί Γογ Ιίτη5ετ
δΙηιείιίΓεδ: ΚεδίδίοβΤΒρΗ®5 3η<1 0 .0 .0 2 0 0 ® (Οεο3γ ΟεΙεοίίη§ Οπίΐ). ΙηΙοτεδί ίη ίΗε
ί\νο ίοδίδ (Ιερεηιΐδ οη ίΗοίτ ίΓ3Π5ροΓί35ί1ίΙγ, Ηεηεε ίΗε ρο55Ϊ5ί1ίίγ οΓ ρειΤοιτηίη§ 6ε1(1 ίεδίδ,
3η(1 οη ίΗε Γείΐυοεά δίζε οΓ ροηεΐΓ3ίίοη Ηοΐεδ: 3ητιη Γογ ίΗε Κ.ε5Ϊδίο§Γ3ρΗ® 3η(1 1.7 ηκη
Γογ ίΗε 0 .0 .0 .2 0 0 ® . ΤΗε τεδυΐίδ ηο\ν ο5ί3Ϊηε(1 υδίη§ ίΗεβε 5 νο Ιγρεδ οΓεςυίριηεηΐ 3τε
ωοΓε ιΐ5351ε ίη ίΗε Γε5ΐθΓ3ίίοη ρΓθ]εεί ΐΗ3ί ίΗοδε ο5ί3Ϊηε(1 υδίη§ εηςίοδοορίο ΙεεΗηίςυεδ.
ΙΓ 3ρρΓορπ3ίο1γ §υί(1ε(1, ίΗεδε πιείΗοάδ οΓίηδίηιηιεηΙη] δυτνεγ 03η οήεηί ίΗε Γε5ίθΓ3ίίοη
ίηίετνεηίίοη.
ΚΕδΤΟΚΑΤΙΟΝ: \νΐΙΑΤ ΤΗΕ ΤΚΕΑΤΙδΕδ ΤΕΑΟΗ υδ
Εχ3τηίηίη§ ρ35ί ίηίεΓνοηΐίοπδ οη ίίιηΗεΓ δίηιείυΓεδ 5γ Γε-Γε3(1ίη§ δουΓεε ΓΠ3ΐεπ3ΐ (τόπι
Ιτεηίίδεδ 3ηά ηΐ3ηιΐ3ΐ 03118 Γογ 3η εδοιί ίο ΓεεοηδΙηιοΙ 3 ίγρε οΓ εχρεπεηοε ίο ννΗίεΗ \νε
3τε ηο 1οη§ετ 3οαΐ5ΐοηιε(1: π§Ηί ίτοΓη ίΗε ρΓερ3Τ3ίίοη οΓ ίίδ εοιηροηεηΐ είειηεηίδ 3η<1
εοηηεείοΓδ, ίΗε εοηεερίίοη οΓ ίΗε ίίπιΗετ 5ΐΓυεΙυτ3] εοηιρίεχ ίδ άείΐηεοί υδίη§ επίεπ3 Ιΐΐ3ΐ
3ΐ1ο\ν δυΗδοςυεηί ηΐ3ίη1εη3ηεε ορείΒίίοηδ - είεδίίηεεί ίο ίηιρΓονε ίΗείτ 5ίηιείυΓ3] ίυηοΐίοη 3η(1 ίΗε ροδδίΗίϋίγ τερίηοεπιεπί οΓ <1εε3γεε1 ίτ3τηε\νοΓΐ<5.
ΤΗε εοηεερί οΓ Γερΐ3εε35ί1ίίγ ίδ είεβτΐγ εχρΓεδβετΙ 5γ οηε οΓ ίΗε ηιοδί ρΓεοίδε ΐΓε3ίίδε
λνπίετδ οΓίΗε 19ίΗ εεηίυιγ, Επιγ, ν/Ηο ίη Ηίδ ΤηιίίαΙο άεΙΓατίε ά εΐ ο ω ρ εηΐιβ κ , 5υ§βε5ί5
.... ί/ά ε ε α γ ά κηιΐά Βε ηοίεά ίη ω ψ ρ α τί ο /α εοικίηιαίιοη, ίί ττπιξΙ Η αϊΐίΐγ 1χ ΓερΙαεεά
\νίώ ξ ο ο ά η ια ίεή α ΐχ.... Ιη ίΗε θΓ§3ηΪ53ίίοη οΓ ίΗε ΙΤ3(1ίΐίοη3ΐ 5υί1(1ίη§ δίίε, Γερΐ3οεηιεηΙ
\ν35 3η ορεΓ3ίίοη ίΗηί \ν35 ρΐ3ηηε(1 γϊ§Ηι &0 Γη ίΗε ουίδεί οΓ ίΗε δίΓυείυτε, ίη οπΙεΓ ίο
εηδυτε ίΗε ε35γ Γερίηεειηεηΐ οΓ 3 δενετεΐγ (Ιεεβγεά ρ3ΐί \νίίΗουί Η3νίη§ ίο ρυΐΐ άοννη ίΗε
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Ρίβ.2 - ΤιηΛετ δίτικΛιατεδ: α - ααιΐιοη αΓηυιηεπςΒΐ πχχίοΐί οί ννοιία 5θ1οΟα1Γογ ίηίεινεηΐίοη, 3$νκϊ
α α 35 ηυτηεπς3ΐ ηχχίοΐί οί ννοΗα οοιυοίί&ιίαΐ υ3 η§ Ιοοηίςυκ Γκιχχΐ οη Λε υχ οί ιβΗΐ
ε * Ια±ηο1θ£ΐθ5; ί) - «χεαώοη οΓηοη άεδίηχίίνε Ιεχΐ; ε,<Γ-ΐτ3ΐ1ιυοη2ΐ ΙχιΜη# (ΜοςΙώίΐυ)3γΔ(Μ

εηίίτε Ηυί10ίη§ Οννίη§ Ιο ίΗίδ 0356 ο ί ΓερΙηοεπιεηί, Ειτιγ 5ΐ3ί65 ... α η ά οη ίΗία αιώ ]εεί I
\νίΙΙ άτω ν αίίεηίίοη ίο ίΗε /α ε ί ίΗαί α ρ ίη ε ιγ \νοκΗ ίΗαί ία α ν ε ιγ Ιατξε ίη αίζβ, μ ίΠ Ηε
ρ ε ι/εεί α η ά ίΗε εοαί ο / ίία εοηαίηιείίοη \νεΙΙ ίηνεαίεά ί / ίη αάώ ίίοη ίο IΗε εοηώίίοηα
ίτηροαεά Ηγ ίΗε ρ η ψ ο α ε \νΗίεΗ Ηαα ίο Ηε ααίίαβεά ίί αίαο ρτεαεηία ίΗε /α ε ίΐίίγ ο /
η ρ ία είη ξ α η γ οηε ο / ίία ρατία \νΗίεΗ τ η ίφ ί αΗεην ανεΗ άείεήοταίίοη αα τη ίφ ί
εοτηρΓοτηίαε ίΗε αοι/ηάηεαα ο/ίΗ ε ΗιιίΙώηξ αηά ίΗε εοηαετναίίοη ο/ίΗ ε οίΗετ ίίηώεεα ...6
Ιη 50ΓΠ6 δενεηίεεηΐΗ-οεηίυιγ ]οίηετγ \νοΗί ίί Η35 Ηεεη οΗ5ετνε0 ΐΗηί ίΗίη ρ3ΐί5 ρΓεβεηί
ΙιηΙί-ίίιηΗεΓ ]οίηί5 υδίη§ 0ονεί3Ϊ1ίη§ ΗεΙ\νεεη οοηίί§υου5 ]οίδί5, 3Π(1 ίΗε ]οίηί \ν3δ Γ63ΐΪ5β(1
υδίη§ \νοο0εη 0ο\νε1δ ίη \νοο0 ίΗηί \ν35 πκηε ΓεδίδΙβηί 3η(1 ηιοΓε 0υτ3Η1ε ίΗηη ίΗε ΐοίδίδ,
ΕυΙ 3ί ίΗε 53τηε ίίτηε οου10 1)6 εχίΓ3θίε0 Ιο 3ΐ1ο\ν ίΗε ρβιί Ιο 1)6 Γερΐ3οε0 ίτοιη ΐΗ ερίηί.
Ατηοη§ ίΗε ηυηιεΓουδ ρΓθοε0υΓ65 ρΓορο560 Ηγ ίΗε ίτεβίίδεδ ίί Ϊ8 5ίϊ11 ροδδίΗΙε ίο 6η0 ίΗε
ρο5ίίίοηίη§ 0ενίοε5 οοηδίδΐίη§ ο ί ΙϊηιΗεΓ δΗεΙνεδ ίη56Γίε0 ίη ίΗε πτ35οητγ υη0ετ ίΗε
Ηε30ρίεοε5 ο ί Ηεηιπδ 3η0 ίίε γο05. ΤΗίδ ρπ)θ60υΓ6 56Γνε0 ίΗε άυηΐ ρυιροδε οΓ
Γη3ίηΙεη3ηεε, Π3τηε1γ ίο εηδυΓε ίΗε ΓερΙηοεαΗϊϋΐγ οί" 3η είειηεηΐ ίη 0ΪΓεοΙ εοηΐΗοί \νίίΗ
ητ35οητγ ίο ρΓοίεοί ίΗε Ηε30ρίεο65 ήοιη 0είεποΓ3ίίοη, 3Π0 δίηιοίυΓϊΙ ΓείηίοΓοειηεηΙ οΓ ίΗε
Ηε3ΓΠ5, Ηγ Γ60υάη§ ίΗε άείΐεείίοη ίτεε 8ρ3η7.
ίΝΤΕΚνΕΝΤΊΟΝ ΤΕ0ΗΝΐς>υΕδ ΒΕΊΛΥΕΕΝ ΤΚΑΠΙΉΟΝ ΑΝΟ ΐΝΝΟνΑΉΟΝ
Ιη ίΗε \νί0ε ρ3ηοΓ3τη3 ο ί ίηίετνεηίίοη ΙεοΗηίςυεδ ηο\ν υ560 ίη ίΗε Γ65ίθΓ3ίίοη ο ί ΙϊηιΗεΓ
5ίΓυείυΓ65, ίΗοδε ο ί 3 “ΐΓ3χϋΐίοη3ΐ” ογ ενεη Ηίδίοποβΐ η3ίυτε ρΓεδεηί 3η υη0ουΗίε0
Η0ν3ηί3§ε: 0υτ3Ηί1ίίγ. Οη ίΗε εοηίτ3ΐγ ευιτεηΐ ορετ3ίίη§ ρΐΒοίίοε ρΓ6(1οηιίη3ηί1γ ίεη0δ
ίολνητάδ Γ3ίϋθ3) ίηίετνεηίίοηδ: ίίτηΗετ Ι1οογ5 οοηδθ1ί03ΐε0 \νίίΗ 5Ι3Η5 ο ί ΓείηίοΓεεή
εοηοτείε, οήεη ίη Γερΐ3εεπΐ6ηί ο ί ίΗε δίηιοΐυτεδ ογ ρ3Π ο ί ίΗεητ, ογ ρ3ΠΪ3ΐ ογ Ιοί3ΐ
Γεοοηδίτυοίίοηδ υδίη§ δίεεί ογ Ηοη0ε0 ΐ3τηίη1χ>3Γ(1. Ρο11ο\νίη§ ίΗε ίηίπχΐυοίίοη ο ί
3χΙάίίίοπ3ΐ εΐεπιεηίδ, Γε3ΐίδε0 υδίη§ πτ3ίεπ3ΐ5 ΐΗ3ΐ 3τε εχίιεηεουδ ίο ίΗε ΐΓ30ίίίοη ο ί
Πΐ3ΐηΐ6η3ηε6 3η<1 ίΗε Γ65ίθΓ3ίίοη ο ί ΙϊηιΗεΓ δίτυοίυτεδ, ίΠεΓε Η35 Ηεεη 3 \νί0εδρΓ6301θ88 ο ί
1αιο\νΐ60§ε ο ί ΐΓ30ίίίοη3ΐ οοηδίηιοίίοη ΙεοΗηίςυεδ, ΗοίΗ 3τηοη§ ΗυίΜίη§ Ηεκίβηετδ 3ηά
Ερεείβΐίδαί \ υογ1<6Γ5. ΤΗίδ Η35 1ε(1 ίο ίΗε ρΓοΗΙετη ηο\ν &εε<1 ίη εοη56Γν3ΐίνε
οοηδοϋίΜοη 3η(1 Γ65ίθΓ3ίίοη \νοΓΐ«: \νΗηί ΙεοΗηίςυεδ, ννΗηί ΙεοΗηο1ο§Ϊ6δ η ο γ Ηε υδείϋΐΐγ
ρΓθρθ56(Ι ίΟ(ΐ3γ 3Π(Ι υδίηβ \νΗ3ί Γη3ί6Π3ΐδ?
ΤΗε ρΐ3ηηΐη§ ρΓοροδ3ΐδ ΐΗ3ί εηιεΓ§6 {τόπι ίΗε 0ουηδΗίη§ ΙεεΗηίεηΙ 1ίΐεΓ3ίυΓ6 ίη ίΗε δεοίοΓ
ε11ίοο οήεη τερΓεδοηί νετγ δρεοίηΐ 03568, ίΓεηίεή 38 βεηυίηε υηίουηι. ΤΗε ρΓθ1ϊίεΓ3ίίοη ο ί
νητίουδ “ρηίεηίδ” ίοΓ εοηδοΜηίίοη ΙεοΗηίςυεδ υδίη§ δίεεί Ι3τηίη3 3ηή ΐ3ίίίοεννοΓΐί
ροδίίίοηεή ίη ίΗε οοΓε ο ί ίΗε Ηε3τη, υδίη§ εροχγ §τουίδ ΓείηίοΓοεή \νίίΗ §1355 ίιίχε Η3Τδ,
είο. 3ρρε3Γ ίο Ηε ρΓονίίΙε 3 03ί3ΐο§υε ο ί δοΐυίίοηδ ίο ίΗε ρΓοΗΙετη ο ί ρΐ3ηηίη§ οΗοίοεδ
Γ6§3Γ(1ίη§ ίΗε ΙεοΗηίςυε ίο υδε.
Ιη ΐΗίδ δίίυηίίοη ίί ίδ ίηαε3δίη§1γ ίηιροΠβηί ίο ρΓονίήε ίη<ϋθ3ίίοηδ ίο §υίάε οΗοίοεδ ίη ΗοίΗ
ηιεΐΗο<1ο1ο§ίθ3ΐ 3ηή ρΓ3θίίθ3ΐ ίετπίδ.
ΤΗε ρΓεδεηί οοηΐΓΪΗυίίοη οειίηίηΐγ ηΐ3ΐ<65 ηο ηΚειηρΙ ίο ρΓονίήε 3 ίυΐΐ (Ιίδουδδίοη ο ί ίΗε
οοηιρίεχ 3ηή ήε1ίθ3ΐε δυΗ]εοί ο ί ίΗε 5ΐΓυοΙυτ3ΐ οοηδθϋ<ΐ3ΐίοη ο ί ΙίπιΗεΓ δίαιοίυΓεδ, πογ
άοεδ ίί οήετ άεήηίίίνε δοΐυίίοπδ ίο ρΓοΗΙεηΐδ ΐΗ3ί Ηηνε υηήετβοηε άίήίουΐΐ 3ηά δοπιείίπιεδ
α>ηίΓ3<1ίοΙθΓγ ενοΐυίίοηδ 3ηή λνΗίεΗ 3τε ηο\ν Γηονίη§ ίονν3π1δ 3 ηιοΓε ΓΠ3ίυΓ6 3ηή \νε111)3ΐ3ηεε(1 ίηδειίίοη ίη ίΗε οοπδεΓνηίίοη 5εοΙθΓ.(Ρί§.3)
ΤΗε ΐ3δί ίννο 0603068 Ηπνε δεεη ίΗε §το\νίη§ 3η0 \νί0εδρΓ630 υδε ο ί ίΗε τεοεηί
ΙεοΗηο1ο§γ ίΗηί υδεδ §Γ3ήδ ίη εροχγ εοη§1οηΐ6Γ3ΐ6 ΓείηίθΓοε0 \νίίΗ δίεεί, §1358 ογ §1355
βΗΓ6 Η3Γ5.
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Ρίβ.3 - Τιπ*ετ $1ηκ1ϋκ οΓΛε γοοΓ\&1εηάηο 03$ΐ1ε ϊη Τιιήη (17ΓΚ Οεηΐυιγ): α - ίικκίε νίενν, δ,ε πκχίεΐβ; ά - εχ3ΐηρ1ε οΓΊιηΙΓΐ3ρ”; ε /# - ίηίετνεηϋοικ Γογ οοηδετναΚε ιεροίτ
558

ΤΗε κ1ε3 οΓυδίη§ δγηΐΗείίε πΐΗίεώΙχ ννϊίΗ ο1τ3Γ3εΙεπ5ΐϊε5 ο ί πιεοΗ3ηΐε3ΐ τεδίδΐΗπεε ι ΗηΙ 3τε
εοΓηρΙεΙεΙγ (ϋίίεΓεηΙ Ιο ίΗοδε οΓ ΙίηιΗεΓ (χυείι 3$ §πχιί) ϊη δΙηιοίατΒΐ ΓεδίθΓ3ίίοη \νοιΊί
άπίεδ ΗαοΙ< κοιτιε ΐΗϊτΐγ γε3Γ8, 3τκ1 ίίδ Γε3ΐίδ3ίίοη ίο οηΐγ Γννεηίγ γε3Γ5 3§ο. ΤΗε δυεεεδδ
3Π(1 \νϊ(1εδρΓε3£ΐ υκε ο ί ίΗίδ ΙεεΗηίςυε ηΐΕγ Ηε βίίτϊΗιιΙεά ίο ίΗε ροδδΜίίγ ο ί Γεδίοπηβ
ιιηϊίγ 3ΐΐ(1 οοηιραείηεδδ ίο 5ίΓοη§1γ οοπτκίείΐ ογ ηοη-εχίδΐεηί ]οίδίδ, 3ΐκ1ίΐιε ροδδϊΗϊΙϊίγ οί
ίηίεΓνεηίη§ 3ί 3 εοιτεείίνε Ιενεί οη ίΗε 8ΐ3ίίε τε^ίιτιε ΐΗτοαβ,Η ίΗε ιίδε ο ί §Γ3ήδ 3η(1
3ρρΓορπ3ίε1γ 3ηε1ιθΓε(1 ί)3Τ5.
Ιί ίδ \νοίΐΗ 5ίτεδ5ίη§ Ιΐΐ3ΐ ίΗίδ “ίΗετ3ργ” ίοπηδ ρ3Γί ο ί ίΗε εΐ35δ ο ί ίηίετνεηίΐοηδ άεϋηείΐ
ίιτενεΓδϊΗε. ΤΗίδ 1ΐ35 §εηεΓ3ίε(1 εοηεεπι Γε§3τάίη§ ίΗε υδε ο ί ίΗίδ ίεεΗηϊςυε, Ηεεαυδε ίΗε
ςαεδίίοη ο ί ίίδ εοηιρ3ΐΜΐγ \νίίΗ ίίηιΗεΓ 3Π(1 ίΗε οεεβδϊοηβΐ ηεεό ίοΓ ΓενεΓδίΗϊϋίγ 3τε
εοηιρουη(1ε(1 Ηγ ίΗε ίηεο§ηίίο οίίίδ ΛΐΓ3Ηί1ΐίγ.
ΤΗε δίικίγ Η35 ίοαίδαί ϊη ρ3ΐίίαιΐ3Γ οη ίΗίδ ίορϊε, Ηε3τίη§ ϊη ηιίηά Ιΐΐ3ί ίΗε πΐΗίεπΗίδ αχεά
Η3νε ηοί γεί Ηεεη ίϊη3ΐ1γ ΙεδΙεά ίη ίεπτίδ οί ίΗεΐτ ΗεΜνίουτ 3η(1 χίαιοίυΓ3ΐ Γε1Ϊ3Ηϊ1ΐίγ ϊη ίΗε
πιβνϋαπι - 1οη§ ίειτη.
Ργογπ ίΗε 3ΐΐ3ΐγδΐδ οί ίΗε ίεδίδ ρεΗοππαΙ ίί \ν35 ίοιιηά ΐΗ3ί ίοΓ ίαΐδδεδ δίίίΤεηειΙ 3ί ]οίηίδ
αδίη§ ίΗίδ ΙεοΗηίςυε, ίΗε ρΓεδεηεε οίΗΓεβΗδ 3ΐοη§ δοπιε]οίδίδ8.
ΟΟΝΟΙΧΓδΙΟΝδ

ΤΗίδ εοηιηιεηίδ 1ε3(1 ίο ίη(ϋε3ίίοη5 αίηιαΐ ίΗοδε ΐη οΗ3Γ§ε οί ίΗε ηΐ3η3§επιεηΙ οί 3
Γεδί0Γ3ίίοη ογ εοηδο1ϊ(ΐ3ΐϊοη ρΓο]εεί: ίΗε 3ρρ1ϊθ3ίϊοη οίίηηον3ίίνε ΙεεΗηοΙοβίεδ ίο τερΐ3οε
ΙΤ3(1ίΐίοη3] πιείΗοοΙδ πιυδί Ηε ρεΓίοππειΙ υδϊη§ ίΗε §τε3ΐεδΙ 3ίΙεηίίοη ο\νίη§ ίο ίΗε
ρΓοΗΙεηΐδ ο ί Γε1Ϊ3Ηί1ίίγ 3ηά άυΓ&ΗίΙίίγ πιεηΙϊοηε(1 ε3τ1ϊεΓ.
υηοίοιώίαΐΐγ, ίΗε ΙεεΗηίςυεδ ΐΗ3ί ίΗε ΐΓαιΐίδε ιντίΐεΓδ (ΙεΓιηαΙ “πιβίηίεηΒηεε ΙεεΗηίςυεδ”
3τε - ρεΓΗπρδ - ίΗε πιοδί τεΙίαΠΙε Ιο<ΐ3γ ο\νϊη§ ίο ίΗε Γεςυίδίίε ο ί (1ιΐΓ3ίίοη ονεΓ ίίηιε.
Πιί5 εοηίτίΗιιίίοηβόΙΙο\ν$ Μ'ίίΗίη ίΗε ΓεζεατεΗ “Αηα/γ.νχ οβ ίΗε εοηώ ίίοη οβρνεχΓναύοη
ω κί τηεύκχΒ οβ ίη ίεη εη ίίο η - Η εηία γε”, αν ρ α τί οβ ίΗε α ίη κ ά ρΓοβεεί “ΟιιΙίιιταΙ
Η εήία^ε. Α η α εη ί ίίηιΗεΓ ΜηιείιίΓεχ: κΐηιείχιπύβιηείίοηαΐίίγ, εοηχίηιείινε ΙεεΗηοΙογίεχ
ω ιιΙηιείΗ οάχ οβίηίεΓ νεηίίοη” ρη>ηιοίεά Ηγ ΟΝΚ, Μ’ΗεΓε Ο ατα Β εϊίοΙίηί ('εχία τί Β ίη
εΗατγε αν Ηεαά οβαείεηίίβε ΓεχεατεΗ.
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