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-ΟβρϊΠίπιεηΙ οί Εη^ίηεεπη^ Οίνίΐ 3 ηά ΕηνίΓοηηιεηΟΐ-

ΑΗδίΓΕεΙ
ΑίΙΟΓ ε 1εη§ίΗγ ουΙΙυΓΕί άεΗΕίε, ΙΗε οΐά εεηίεε ο ί ΙΗε είίγ Ηε8 Ηεεη ΕΐΙπΗυΙεά ίυΐΐ
νΕίιιε Εδ επ ΗίδΙοπε άοευηιεηΐ, ίη ΙΗεΙ ίΐ ίδ εοηδίάείεά Ιο Ιοε ΙΗε δΙοΓεΗουδε οί (Ηε
ενοΐυΐίνε πιεπιοΓγ ο ί δοείΕΐ, ροϋΙίοΕί, εεοηοηιίε, ευΐΗίΓΕί Εηά, Εδ ε τεδίιΐΐ,
ΕΓεΙιίΙεεΙιίΓΕί εχρεπεηεε Εηά εΗΕΠ§ε. ΤΗίδ ΕΠπΗυΙίοη ίδ (ΕΐΗείΙ νεΓγ δίοννίγ)
οίΐΕη§ίη§ (Ηε ηιείΗοά ο ί ϊηΙεΓνεηΙίοη οη (Ηε εχίδΙίη§ ρΕίππιοηγ ο ί Ηυί1άίη§δ:
ΐΓΕυπίΕΐίε ρΓοεείΙυΓεδ χνΕιίοίι ιτίΕηγ ρΓοάυεε ΕΐΙεΓΕίίοηδ ίη ΐΗίδ “ ν/ΕΓεΗουδε” ο ί
1ίηο\ν1εά§ε ΕΓε ηο 1οη§εΓ ΙοΙεΓΕίεά, Εηά ρεορίε ΕΓε ηο\ν Ε\νΕΓε ΙΗεΙ ε ρΓθ]εεί
ννΗίεΗ Γηοάίίίεδ επ εχίδΐίη§ δει ο ί Ηυί1άίη§δ άοεδ ηοΐ Ηε^ίη \νίιΗ ε ΙοΙεπΙχ ρίεεε οί
ρΕρεΓ, ΗυΙ ΓΕίΚεΓ \νίΐΗ ε άίΕ§ΓΕΓη οη ννΗίεΗ ηΐΕηγ Ιίηεδ Ηηνε Ηεεη Ιπιεεά. Ιη οίΗεΓ
\νοΓ(1δ, 1<ηο\ν1εά£ε ο ί (Ηε Ηυί1άίη§ Εηά ίίδ δυιτουηάίηβδ Ιο Ηε§ίη ννΐιίί §εοηιεΙπε(ΙίηιεηδίοηΕΐ, πιθΓρίιο1ο§ίεΕΐ, ίοπηΕΐ, §εηεπε, ΗίδΙοπε, εεοηοπιίο, ίυηεΙίοηΕΐ,
Εηά οοηδΙηαεΙίοηΕΐ ηοίίοηδ οη ΐΗε Ηυίΐάίη^ Εηά ίίδ δυιτουηάίη§δ δο ΙΗεΙ ΐΗε οΗ]εε(
Ιο Ηε ννοεΗεά υροη ίδ Ηηο\νη ίη ε11 ίίδ εοηδίίΐυεηΐ ρΕΠδ. ΤΗε υΙΙίηίΕίε ρυιροδε ίδ
Ιο ΐΕΗε ΕοΙίοη ι ΗεΙ ίδ εοπιρΕίίΗΙε Εηά εοη§παεηΙ \νΗίί εχίδ1ίη§ εοηδίηιείίοη Εηά
\νΗίοΗ άοεδ ηοΐ άίδίοιΐ (Ηε ίηάίνίάυΕίίΙγ Εηά/οΓ ΙΗε εοπιρίεχίΐγ ο ί ΙΗε Ηυί1άίη§.
Ιη ίΗίδ 1ί§Ηΐ, ΐΗε Βυί1άίη§ ϋεδί§η δΐηάίο Εί ΤτεηΙο ΙΙηίνεΓδίΙγ ίδ ΕΠΕΐγδίη§ ΑΠο
Αάί§ε’ δ εεηίΓεδ \νίΐΗ ΕΓεΗεά ΓΟΕά, ννΗίεΗ Ετε ΙΗε ρπιηοΓάίΕΐ ηυείευδ ο ί ΐΗε είίγ
Εηά ννΗίεΗ οεπ Ηε εοηδίάεΓεά Ιο Ηε ε δΙΟΓεΗουδε ο ί Ηηο\ν1εά§ε εΗοιΗ ίΗε οΛ επ
1ίνίη§ εχρεπεηεε -ΗοΐΗ ίη ΙεΓπΐδ ο ί ΕΓοΗίΐεεΙηΓε Εδ ννεΐΐ Εδ εοηδΙτυεΙίοηΕΐ
ΙεεΗηίςυε. Ουπη§ ίίδ Ιίίε, ΙΗε ΕτεΗεά ΓΟΕάδ ΗΕνε υηάεΓ§οηε επ ίηΓιηίΙε ηηπιΗεΓ οί
εοηδεευίίνε εοηδίηαείίοη ρΓθ]εεΐδ ΙΗεΙ ΗΕνε εΗηη^εά ΗοΙΗ ΙΗε δίΕίιΐδ Εηά ΙΗε
ίΕΟΕάεδ ο ί ΙΗε Ηυί1άίη§δ Εηά δρηεεδ, ΐΗυδ 0Ευδίη§ νΕΤΪΕΐίοηδ ίη ΙΗε ΗίεΓΕτεΗίεδ
Εηά ΙΗε επιεΓ§ίη§ εΐεηιεηΐδ ννίΐΗίη ΙΗε ογΗεπ ίΕΗπε. ΗοννενεΓ, ΙΗε ΐΓΕΠδίοπηΕΐίοη
οί ΙΗε ΓΟΕάδ ΗΕνε οεεηπεά ίη δηεΗ ε \νηγ Εδ Ιο τεδρεεί ΙΗε εχίδίίη§ δίΐιίΕίίοη.
ΤΗυδ, ΙΗε § οε1 ο ί ΙΗίδ δΐηάγ ίδ Ιο εχΕηιίηε ΙΗε ρΕίππιοηγ ο ί ΙΗε ΕΓεΗεά ΓΟΕά ίη
ΟΓάεΓ Ιο άεάυεε ε δει ο ί ίοππηΐ, ίυηεΙίοηΕΐ Εηά οοηδΙηιείίοηΕΐ ηιίεδ ΙΗεΙ Ιεηά Ιο
ΙΗε ίοπηυΐΕΐίοη ο ί ρΓοροδΕίδ ίοε εοηδεπ/ίη§ δηεΗ ΙγρεΓ οί ρΕίππιοηγ.
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\ ν ί± ± ε η Ιηείε ο ί δεηδίΐίνίίγ Ιο ίΗε εοηδεΓνηίίοη ο ί ιηηη-ιηηάε ηήείηείδ ηηά
ίΗε ρΗϋοδορΗγ οί ίΗε τεοονειγ ο ί Ηίδίοπεηΐ εηνΪΓοηιηεηΙδ, ΐη εοηίϊπηίη§ δοπιε οί
Λε Ιεδδ ίηιροΓίηηΙ ηδρεείδ 3ηά ΙεηεΗίηβδ ο ί "ιηοάεπι ητεΗίίεείυΓε", Ηυίίάίη§δ
εοηδίηιείεά ηεεοΓάίη§ Ιο ίΗε ροδί δεεοηά \νοήά \¥3γ ητεΗίΙεοίυΓηΙ ευΙΙαΓε Ηηνε
1ΐ3(ί ίιϊ§ίι1 γ ηε§3ΐίνε είίεείδ οη πιυεΗ ο ί ο ο γ Ηίδίοπεηΐ Ηεπίη§ε, ρητίίευίητίγ ίίδ
ΙεδδεΓ ιηηηίίεδίηίίοηδ.
ΑΙιηοδΙ 311 Ϊ5υϊ1<1ϊη§8 εοηδίηιείεά άυπη§ ± ε δεεοηά Ηίΐΐί ο ί ίΗε 1960δ 3τε δίίΠ
εοηχρίευουδ ίοΓ ΐΗείτ Ιοΐ3ΐ ίηάίίίεΓεηεε Ιο ± ε δυιτουηάίηξδ, ίοΓ ΙΗε εοηίίπηηΐίοη
οί ιηοάεΐδ, νοίυηιείπε ηπηη^εηιεηΐδ 3ΐκ1 άίιηεηδίοηδ 3ΐίεη Ιο ± ε Ηίδίοπεηΐ
δίτυείυΓε, ίοΓ ΐΗεύ· άίδΓε§η± ο ί [Ηε δίίε ηηά ίοΓ (Ηε Γεευιτεηί ΙηεΗ ο ί ςυηΐίίγ ηηά
3τεΗίΙεεΙυΓ3ΐ εοηίεηΐ. ΤΗεγ [ΗεΓείοΓε δίηηά οιιΐ ίοΓ ±είΓ ηε§3ίίνε εΗηΓηείεπδΙίεδ
3η(1 είίεείδ, οίίεη άίδηιρίίηβ [Ηε οπ^ίηηΐ εΗηΓηείεπδΙίεδ ο ί [Ηε 1οο3ΐΐοη ννΗεΓε
[Ηεγ δίηηά.
ΤΗε τεεεηίΐγ ηεςυήεά ητεΗίίεείυΓηΙ δεηδίΐίνίίγ Ηηδ εοηνίηεεά ±οδε \νοΗίίη§ ϊη
[Ηε χεεΙΟΓ ± 3 1 ρΓθ]εεΙδ ίηνο1νίη§ Ηίδίοπε Ιοννηδ, ννΗείΗεΓ εονεπη§ ν3δΙ 3τε3δ ογ
δίη§1ε Ηυί1άίη§δ, ιηυδί άεπνε ίΓοιη 3η ίηίίιηηίε Ηηο\ν1εά§ε ο ί [Ηε δείίίειηεηΐ ηηά
εοηδίηιοΐίοηηΐ ρΓοεεδδ.
ΤΗεΓε ίδ ηονν 3η εδΐ3Η1ίδΗε(1 εοηνίεΐίοη ±31 ννΗεη ίιηρίειηεηΐίηβ ± ε ρΓθ]εεί,
ρπ οπ ίγ ηηυδί Ηε §ίνεη Ιο υηάεΓδίηηάίηβ ± ε ΗίδΙοπε Γε3ΐί1γ, ± ε
[γροηιοφΗο1ο§ίθ3ΐ, ίυηείίοηηΐ, εοηδίηιείίοηηΐ ηηά ΙεεΗηο1ο§ίεη1 ενοΐυίίοη οί ± ε
Ηιιΐΐΐ είειηεηΐδ ηηά ενεη π ιο γο δο ίΗε οπ^ίηηΐ εΗηΓηείεπδΙίεδ ο ί [Ηε υ±3η
δΙηιεΙυΓεδ ηηά ΐΗεπ· ενοΐυΐίοη ΐΗτου§Η ΗίδΙοΓγ.
ΤΗϊδ Ηηο\ν1εά§ε ιηυδί ίη(1ΐθ3[ε ± ε ΐηΙεΓνεηΙϊοη επίεπη, ννϊΐΗ ΗγροίΗεδεδ ίοΓ
εοιηρηΙίΒΙε εοηΓιπη3ΐίοη, Γερΐ3εειηεηΙ ηηά Γείοπηυΐηΐίοη ίη ±ο δ ε δίΐεδ ννΗοδε
δρεείίϊε εΗηΓηείεπδΙίεδ άο ηοΐ ρεπηίΐ 3ηγ ίοπη ο ί ροΙεηΙΪ3ΐ1γ δυρεΓίΐοΪ3ΐ ηηά
Γεάυείίνε §εηεΓη1ίδηίίοη.
ΤΗίδ ΐδ ± ε ΗηεΗ§Γουηά 3§ηίηδί ννΗίεΗ ± ε ϋερηΓίιηεηΙ ο ί €ϊνϊ1 ηηά
ΕηνΪΓοηπιεηΐ3ΐ Εη§ίηεεπη§ Η3δ ΙηυηεΗεά 3 δεπεδ ο ί δρεείίϊε δίυάίεδ ηηη1γδίη§
± ε ΗίδΙοπε εεηΗΐδ ο ί ΐο\νηδ ίη ίΗε δου± ΤγΓοΙ. ΤΗεδε είΐίεδ Ηηνε ηιηηγ
δίιηίΐ3ΓίΙίεδ ίη Ηο[Η Ιηγουί ηηά Ηυί1άίη§ Ιγρε. όοννη ± ε εεηίυπεδ, π ιο γο ±3η
ο±εΓ ΗίδΙΟΓΪε ίοννη εεηίΓεδ, [Ηεγ Ηηνε ιηηηηβεά Ιο ρΓεδεΓνε ΙΗε ηιίεδ ηηά
ρ3Γ3±§πΐδ §υίάίη§ ΙΗε ενοΙηΙίοηηΓγ ρΓοεεδδ ννίίΗουί άεηγίη§ [Ηε ρτίηείρίεδ
ννΗϊεΗ Ηηνε ηίννηγδ §ιιίάεά εΗηη§εδ.
ΤΗε εΗηΓηείεπδΙίεδ ο ί ± ε οπ§ίηη1 ηυείεί ο ί Ιοννηδ ίη ± ε δου ± ΤγΓοΙ
(Βοΐζηηο, ΒΓεδδηηοηε, Βηαηίεο, (ΖΗίυδη, ΜεΓ3ηο, Ε§ηη, ΟΙοΓεηζη ηηά νίρίίεηο)
Ηηνε ρ3Γίίευΐ3Γ εοηηοίηίίοηδ. ΤΗεγ εοηδίδΐ ο ί 3 Ιίηεητ εοΓε δηπουηάεά Ηγ Ιννο
Γοννδ ο ί Ηυί1άίη§δ εοηδίπιείεά ηηά άενείορεά Ιο δηΐίδίγ (Ηέ τεδίάεηΐίηΐ,
3§πευ1±Γ3ΐ ηηά εοπηηεΓοίηΙ ΓεςυίΓεπιεηΙδ ο ί ± ε ροραΐηΐίοη εοηεεηΐτηΐίοηδ ίη ± ε
νηΐΐεγ ίΙοοΓ.
ΤΗε εΐεηιεηίητγ ηυείευδ ο ί ΙΗε δείίίειηεηΐ δγδίειη εηη δίίΐΐ Ιοάηγ Ηε ίάεηίίίϊεά ίη
± ε Ιννο Γοννδ ο ί Ηηί1άίη§δ ηιηηίη§ άοννη 3 ιηηίη δίεεεί Ιίηεά \νί± ίηάίνίάηηΐ υηίίδ
οί ρΓορειίγ. Α Ι άίίίεΓεηί ίίπιεδ άοννη ± ε εεηίυπεδ, ίΗε ίηάίνίάηηΐ ίυηείίοηδ οί
±εδε Ηυί1άίη§δ 3δ "Ηοηδε" ηηά "δΗορ" Ηηνε Ηεεη ρΓθ§Γεδδίνε1γ ηηά εοηιρηίίΗΙγ
ηιοάίήεά.
Νενν Ηυί1άίη§δ Ηηνε Ηεεη ηάάεά ίη δίπεί η1ί§ηηιεηί ίο ± ε τοηά ηχίδ, Ηηί ννίίΗίη
±ίδ §εηεΓη1 ηιΐε ίΗεΓε Ηηνε Ηεεη ηυιηεππίδ νητίηίίοηδ ίη ίΗε δρηη ο ί ίΗε ίηςηάε,
ίΗε εοηιροδίΐίοη ο ί [Ηε τοηά ίΓοηίη^ε ηηά ίΗε Γοηά-εηίΓηηεε-εοηΓίγηΓά
ΓεΙηίίοηδΗϊρ.
Ιη ± ε δ ε εηνΪΓοηηιεηΙδ §εηεΓ3ίεά Ηγ ίΗε δηρεΓΪπιροδίΙίοη ο ί ηιοάίίίεηίίοηδ ίο
ίυηείίοηδ ηηά ΗίεΓηΓεΗίεδ ηηά 3δ η τεδυΐί ίΗε εΗηΓηεΙεΓΪδΙίοδ ηηά ίοπη οί ίΗε
δρηεεδ ίηδίάε ηηά ουίδίάε ίΗε Ηυί1άίη§δ, ΙΗεΓε ίδ ρεείεεί εοΗεδίοη Ηείννεεη οΐά
ηηά ηενν. ΤΗε ΙηίίεΓ ίδ ηίννηγδ ηρρΓορπηίεΙγ δίτηΙίΓιεά ννίίΗ ίΗε οπβίηηΐ δίίε ίη 3η
ενοΐυίίοηητγ ρΓοεεδδ ίη εοιηρίείε Ηηπηοηγ.
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(ϋοπίΓηοη άεηοπιίηΕΐΟΓδ 1ΐη1άη§ (Ηεκε (οννηδ ΐη (Ηε Αΐΐο Α(1ί§ε ίΐτε (ΗείΓ άυΐε οί
ίουηάΕΐίοη ((Ηε Μίάάΐε Α§εδ ΗεΙννεεη (Ηε 9(Η ίΐηά 14(Η εεη(υπεδ)13ηά (Ηευ
§εο§Γ3ρΗίε ΙοεαΙίοη ϊη εΐοδε γοΙεΙιοπ Ιο (Ηε ΙυγουΙ ο ί εοπιηιυηίοΕίίοη ΓουΙεδ ε( (Ηε
Ιΐηιε.
υηάεΓ (Ηε ρ3(Γ0η3§ε ο ί (Ηε εοεΙεδίΕδΙίοΕί Εηά 3ΤΪ8ΐοεΓ3ΐϊε ροννεΓ \νΗίοΗ Η3(1
άίνίάεά υρ (Ηε τεβίοη 3ηά ΙοεΕίεά ϊη δ(Γ3(ε§ίε ροίηΐδ ίΓοιη 3 §εορο1ίΙίε3ΐ ροίηί οί
νϊε\ν, (Ηε δουΐΗεπι ΤγΓοΙεδε (οννηδ 3τε (Ηε ρΓοάυεΙ ο ί ρηιάεηΐ Γε§ΐοη3ΐ ρΐ3ηηίη§
άίεΐΕΐεά Ηγ (Ηε ηεεά Ιο εΓεΕίε δΙορ-ονεΓ, (Γ3(ϋη§ 3ΐκ1 ευδίοηΐδ ροδίδ ε1οπ§ (Ηε
πνεΓδ Αάί§ε 3ηά ΙδΕτεο 31 3 εοηδ(3η( άίδΟηεε ίΓοηι ευεΗ οΙίιεΓ, εχρ1οΐΙίη§ (Ηε
\ν3ΐεΓθουΓδεδ ννΗεΓενεΓ ροδδίΗΙε.
ΤΗε ΙοϊδΗορδ ο ί ΒΓεδδυηοηε ΗυεΙεοά Εηά ίίηυηεεά (Ηε εχρΕηδίοη ο ί ΒΓεδδαηοηε
(Βπχεη, ΙΟίΗ εεηΐυι-γ), 0Ηίυδ3 (Κίβυδεη, 11(Η εεη(ΠΓγ) υηά Βηιηίεο (Βαιηεοΐί).
ΤΗε ΗίδΗορδ ο ί ΤΓεηΙο ννεΓε ΓεδροηδίΗΙε ίοΓ Β οΙζεπο (Βοζεη, 11ϋΗ εεηΙιΐΓγ) 3ηά
Ε§η3 (ΝευηίΕΓία, 12(Η εεηΙυΓγ), (Ηε εουηΐδ ο ί ΤγΓοΙ ίοΓ Μ ογεπο (ΜεΓΕη, 1ΙΐΗ
εεηίιΐΓγ) 3ηά (Ηε ΕιηρεΓΟΓ ίοΓ ΟΙοΓεηζβ (ΟΙυπι, 14(Η εεηΙυΓγ) 3η4 νΐρίΐεηο
(δΙεΓζϊη§).
ΙΙδίη§ (Ηε ηίΕτΙεεΙ (οννηδ ο ί εεηίΓΕί ΕυΓορε (ίοΓ εχηηιρίε, ΤΓεηΙο, Κ3(ΙεηΗεΓ§
3ηά ΜϋηεΗεη) 38 πκχίεΐδ, 3 ηεΙννοΓίί ο ί (Γ3<ϋη§ εεηίΓεδ ννυδ εδίΕΗΙίδΗεά 3ηά
άενείορεά. Βί§Η( ίΓοηι ννΗεη (Ηεγ \νεΓε ίουηάεά, (Ηεδε ΕάορΙεά υάνυηεεά
δΙηιεΠπεδ \νίίΗ 3 Ηί§Η άε§Γεε ο ί εοηιρίεχΐΐγ ίοΓ (Ηε Ιΐηιε.
Π ιε ηεεά Ιο άνοιά πι3)ογ ιηοάίίίεΕίίοηδ ίη (Ηε πεΙιιγεΙ Ιίε ο ί (Ηε ΙεπγΙ Εηά 3Ηονε
311 Ιο πιίηίπιϊδε (Ηε είίεείδ ο ί ννίηά Η1οννίη§ ηιβϊηΐγ ίη 3 ηοιίΗ-δουΐΗ άπεείίοη
ίπιροδεά 3η ε3δ(-ννεδ( 3ΐϊ§ηηιεηΙ Ιο Ηυί1<3ίη§δ ΐη (Ηε ηΐ3)οπΙγ ο ί (Ηε (οννηδ.
ΤΗεδε \νεΓε εοηδίπαείεά ίη δεςυεηεε Ιο ίοπη 3 εοηΐίηυουδ Γονν ννίΐΗ (Ηε
ίΕςυάεδ δ1ορίη§ δ1ί§Η(1γ 38 3 τεδυΐί ο ί Ιίιε δίΓυεΙυΓΕί εΙΐ3Γ3θΙεΓίδΙίθ8 ο ί (Ηε δίΐε.
ΤΗίδ Η3ά (Ηε είίεεί ο ί ίηοΓε3δίη§ (Ηε εοπιρίεχίΐγ ο ί (Ηε δίΓεεΙ υηά ηΐ3ΐαη§ ίΐ
ίηιροδδίΗΙε (ο νίε\ν ίί 38 3 ννΗοΙε.
Κί§Η( ίΓοηι (Ηε δ(3Γΐ, άεδρίΐε (Ηε εοηΐίηυίΐγ ο ί (Ηε ίοςΕάεδ υηά εονεΓεά
\ν3ΐ1ε\ν3γ, (Ηε Γθ\ν ο ί Ηυί1ι1ίη§8 \ν38 ίηίειτυρίεά Ηγ §3ρδ (ο τεάυεε (Ηε είίεείδ οί
ίΪΓε. II \ν38 (Ηυδ άίνίάεά ίηΐο 3 ηυπιΗεΓ ο ί δεείίοηδ ε3εΗ εοηδίδ(ίη§ ο ί 3 νΕπυΗΙε
ηυπιΗεΓ ο ί ΗυίΜίη§8 Ηγ η3ΓΓθ\ν ΐ3ηεδ 31 π§Η( 3η§1εδ ίο (Ηε το\ν ίίδείί 3ηά
ρΓονίάίη§ 3οεε8δ (ο ΐ3ηά 3( (Ηε τεπτ. ΤΗίδ \ν3δ υδεά ίηί(ΐ3ΐ1γ ίοΓ ΗοΠίευΙΙυΓε ΗυΙ 38
Ιΐηιε \νεη( Ηγ \ν3δ §Γ3άυ3ΐ1γ οεευρίειΐ Ηγ ΗυίΙάίη§δ.
ΤΗεδε η3ΓΓ0\ν ηΐΐεγδ (ΤΓ3υί§3βεΗεη, ογ §υ((εΓ ΐ3ηεδ) Ηηά (Ηε άουΗΙε ίυηεΐίοη
ο ί είΓουΐ3(ίη§ ειγ 3ηά εο11εε(ίη§ \ν3(εΓ ίοΓ (Ηε Γ3ΐη\ν3(εΓ 8(0Γ3§ε είδίεπίδ υδεά ίοΓ
ΓίΓε Γι§Η(ίη§.
ΤΗεδε ν3ΓΪ3Η1ε 1εη§(Η δίΓεεΙδ2\νίάεη ουί 3( (Ηε εηάδ, ίη δοπιε 03δεδ ίθΓΓηίη§
δςιίΕΓεδ. Ιη (Ηε §υίδε ο ί άπΐΐ §Γουηάδ ίοπηίη§ ρ3ΐί ο ί (Ηε 03δ(1ε δΙηαεΙυΓε, (Ηεδε
\νεΓε υδεά (ο ρ3τ1ί 03ΐΐ8, δΙΟΓε ρΓονίδίοηδ ογ 38 δίΐεδ ίοΓ ΙεπιροΓΕτγ ί3ΐΓ8.
ΤΗε ΐ3ηά \ν38 άίνίάεά ίηΐο η3ΓΓ0\ν Ηυί1άίη§ 1ο(8 οπ§ίη3ΐ1γ 3ν3ΐΐ3Η1ε ίοΓ τεηΐ3.
Οη (Ηεδε 1ο(δ, Ηυί1άίη§δ ο ί 3 υηίίοπη (γρε \νεΓε εοηδίηιείειΐ \νί(Η (Ηε §Γουηά
Ποογ 3ηά ΗΕδεηιεηΙδ4υδεά ίοΓ (Γ3άίη§, 3§Γίευ1(υΓ3ΐ ογ 3ΐίίδ3η3ΐ 30(ίνί1ίεδ 3ηά (Ηε
ίΙοοΓδ 3Ηονε άεδίίηεά ίοΓ ρήν3(ε ΕεοοηίΓηοάΕΙίοη.
ΤΗε Ηουδίη§ υηίΐ, Η3δεά οη (Ηε πιοάεΐ οί (Ηε οιγεΙ ΗυίΜίη§, \ν3δ άίνίάεά υρ
3εεοΓάίη§ (ο (Ηε ρ3(1επι ο ί τοοηΐδ ίουηά ίη ίδοΐβίεά 3§πευ1(υΓ3ΐ ά\νε11ίη§δ: δΙυΗε
(3 δοή ο ί 1ίνίη§ γοοπι εοη(3ίηίη§ 3 δ(ονε), ΗίΙεΗεη 3ηά ΗεάΓοοπίδ.
ΤΗε ηΐ3ίη δίΓεεΙ εοηδίδίεά ο ί (\νο εοηΐίηυουδ το\νδ ο ί ΗυίΙάίη§δ Ηουηάεά Ηγ
ρ3Γ3ΐ1ε1 Γ03άδ εηε1θδίη§ (Ηε 1οη§, η3ΐτο\ν ΟοίΗίε-Ιγρε 1ο(δ ο ί ΗεΙννεεη 4 3ηά 7 πι
\νί(1ε.

542

ν ί ρ ί Ι ε η ο - δ ΐ 0 Γ 7.ί η £ :

ουογ

ιΗ ο Γ θ ί$ β η ά ν ίε \ν δ ο Γ (Η ε ϊ Ι γ ε ε Ι

543

ΤΗε άερίΗ οί ίΗε το\ν ΐΗυδ ίοπηεά νηπεά Ηείννεεη 8 ηηά 20 πι, 3 πηιΐΐίρίε οί
ίΗε άίιηεηδίοηδ οί ίΗε ίΓοηΙα§ε. ΒοίΗ ίΗε ΙοΙδ ηηά Ηυί1άίη§δ ννεΓε 1ατ§εΓ ίη ίΗε
ηιοΓε ηοΛΗεΓίγ Γονν ίοΓ Γεηδοηδ ηδδοείηίεά ννίίΗ εΐίπιαίε ηηά δυη εχροδίίΓε.
Αδ Ιίηιε ννεηί Ηγ, ίΗε ΙοΙδ Ηεεηιηε δηίιίΓηίεά. ΤΗε οπβίηηΐ Ηουκε \νίΐΗ νεβείηΗΙε
§3Γάεη ηηά οιιΐΗουδε ηί ίΗε γοεγ, (δίίΐΐ νίδίΗΙε ίη ΟΙοΓεηζη) ννηδ πιοάίίίεά Ηγ
δυεοεδδίνε χυΗάίνίδίοηδ υηΐίΐ ίΗε εηίίΓε ηνηϋηΗΙε δΐηίηεε ητεη ννηδ οονεΓεά Ιοοίίι
Ηοπζοηίηΐΐγ ηηά νεΛίε&ΙΙγ.
Τίιε νεπίεηΐ εοητίΓηιιηίεηΙίοηδ είειηεηίδ Ιοεηίεά ίη ίΗε ιηίάάΐε οί ΙΗε Ηιιί1άίη§
Ιίηΐτεά ίΗε ρηΓί οί ίΗε Ηηίΐάίηβ άεδίίηεά ίοΓ ννοΛ ννίίΗ ΐΗηί ιΐδεά ίοΓ
ηεεοπηηοάηΐίοη. ΤΗε εηίτηηεεδ \νεΓε, Ηο\νενεΓ, δερητηίε.
Α1ίΗοιι§Η νηΓγίη§ Ηείννεεη ίηάίνίάιιηΐ Ιο\νηδ \νίΐΗ ηιιηιεΓουδ ν3Π3ίίοηδ
άίείηίεά Ηγ Ιηηά ΓηοφΗο1ο§γ ογ άίίίεΓεηΐ ίαηο1ίοη3ΐ ΓεςιπΓεπιεηΐδ, ΐΗε ίυηείίοηηΐ
Ιίηΐτ ΗεΙννεεη ΐΗε ιηοΓε ογ Ιεδδ ροΛίεοεά ηιηίη δίΓεεΙ, ίηηεΓ εουιΐγ3Γ(ΐ8, 8εεοη<ΐ3Γγ
δίΓεεΙ 3η(1 Ηυίΐάίηβδ ίδ 3 εοηιιηοη ηηά εΗ3Γ30ΐεπδίη§ είειηεηί οί δουίΗεπι
ΤγΓοΙεδε ίοννηδ.
ΤΗε Ηυίΐΐ εηνίΓοηιηεηΙ ίδ εΗητηείεπδεά Ηγ ίΗε Ηοπιο§εηείΙγ οί ΐΗε είειηεηΐδ
ννΗίεΗ πΐ3ΐίε ίΐ υρ. ΤΗίδ είίεεί ίδ εΓεηίεά Ηγ ηρρητεηίΐγ δίηιρίε Ηυί1άίη§δ ννίίΗ 3
εοππηοη ΓηοΓρΗο1ο§γ ννΗοδε άίνεΓδίίγ Ιίεδ ίη ίΗε ηττηηβεΓηεηΐ οί (Ηε ίηςηάε 3η(1
(ΙίίίεΓεηεεδ ίη ίΗε δΐηηΐΐ άεεοΓ3ίίνε είειηεηΐδ §ίνίη§ ΙΗε Ηυί1άίη§ ίΐδ ίηάίνίάυηΐ
εΗ3Γ30ΐεπδΙίεδ ίη Ηηπτιοηγ ννίίΗ ίΗε ευΙΙυΓε ηηά Οεπηηη ΐΓ3άίίίοηδ: ίίεδεοεά
ίΓ3Γηεδ δυΓΓθΐιηάίη§ ίΗε πιηίη 3ρεΠυΓεδ, ίπεζεδ εονεπη§ ίΗε ννΗοΙε ίηςηάε,
Γεεΐ3η§υΐ3Γ ογ ρο1γ§οηη1 ρΓθ)εείίη§ ννίηάοννδ, δίοπε άεεοΓηίίοηδ, νητίοιίδ δΗηρεά
ρεάίιηεηΐδ ηηά Π§ϋΓεδ οί 83ΪηΙδ. \¥ΗεΓε ίΗεΓε 3Γε ροΓίίεοεδ (ίοΓ εχηηιρίε ίη
Βο1ζ3ηο, ΜεΓ3ηο, ΒΓεδδ3ηοηε, Ε§ηη, ΟΙοΓεηζη ηηά ΟηΙάηΓο), ΐΗεδε 3Γ8
εΗητηείεπδεά Ηγ Γοιιηάεά ογ ο§ίνη1 3τεΗεδ δυρροΓΐεά Ηγ δοΐίά δίοπε ογ ρΐ3δΙεΓ6(1
ηΐ3δοηΓγ οοΐυπιηδ. Ιη δοηιε 03δεδ ΐΗεδε 3τε δυρροΓΐεά Ηγ ίΗε οπ§ίη3ΐ ννοοάεη
Ιηΐδδεδ ννΗίΙε ίη οίΗεΓδ ΐΗεδε Η3νε Ηεεη Γερίηεεά Ηγ ιηεΐ3ΐ. ΤΗε ηΗυίηιεηΙδ Ηηνε
Ηεεη ννίάεηεά Ιο δυρροιΐ δίηηάδ ίοΓ άίδρ1ηγίη§ ηιεΓοΗηηάίχε.
ΤΗε Ηυί1άίη§δ δίηηάίη§ ΐΗΓεε ογ ίουΓ δίοΓεγδ ηΗονε §Γουηά Η3νε 3 π§ίά1γ
δγππηείπεηΐ ίηςηάε ηηά 3 ΗίεΓ3τεΗγ οί ννίηάοννδ Γεί1εε1ίη§ ΙΗε υδεδ οί ΙΗε
Ηιιί1άίη§: δΗορ, ρίηηο ηοΗΠε, ΙΊοογ ίοΓ τεηΐ, ΙοίΙ ίοΓ δίθΓ3§ε. ΤΗε υηίίοπη ίηςηάεδ
3Γε 3 εΗ3Γ30ΐεπδΙίε οί ίΗε ίΓοηΙ οί ίΗε τονν, ννΗίΙε ίΗε ηιοΓρΗοΙοβίοηΙ
εΗητηοΙεπδίίοδ οί ΙΗε γο3Γ ρΓονίάε ενίάεηεε οί ίΐδ 3§πευ11ϋΓ3ΐ οπ§ίηδ ννίίΗ
Η3ΐεοηίεά ννοοάεη δυρεΓδίΓυεΙυΓεδ 3ηά νεηΙίΐ3ΐίοη ορεηίη§δ ίοΓ ΙΗε ΙοίΙ δΐ0Γ3§ε.
δΙίιηυΐ3ΐε(1 Ηγ εχρ3ηάίη§ ίΓ3άε 3ηά <1εηιο§Γ3ρΗίε βΓοννίΗ, ΙΗε οπ§ίη3ΐ ηυείευδ
§Γενν, Γεΐ3Ϊηίη§ ΐΗεδε δίηιρίε εΗ3Γ3θΙεπδΙίθδ, υηΐίΐ ΙΗε ΙοΙδ ννεΓε εοπιρίεΐεΐγ
δ3ΐυΓ3[εά. Εχίδ1ίη§ Ηυί1άίη§δ ννεΓε εηΐ3Γ§εά ννίίΗ ίΗε ηάάίίίοη οί δοπιείίηιεδ
εοηιρίείεΐγ ίηάερεηάεηί εχίεηδίοηδ 3ηά 3§πευΐΗΐΓ3ΐ ηείίνίίίεδ ννεΓε πιονεά ουίδίάε
ίΗε ίοννη ννηΐΐδ. Ώερεηίΐίηβ οη ίΗε Ιενεί οί (Ιενείορηιεηΐ, Ηυίΐάίηξδ ννεΓε
εοηδίΓυείεά είΐΗεΓ ίννο Ηΐοοίίδ άεερ (ίη ίΗε ηΐ3]θΓίίγ οί Ιοννηδ) ογ ίη δοηιε εηδεδ
(Βοΐζηηο ίοΓ εχηηιρίε) ίΗτεε Ηΐοείίδ. ΤΗεδε Ηΐοείτδ εηεΐοδεά εουΛγητάδ ίο εηδίηε
ίΗε ηεεεδδητγ εΗηη§ε οί ηΐΓ ηηά 1ί§Ηί ίοΓ ΙΗε ννίηάοννδ. ΤοννηΜδ ίΗε εηά οί ίΗε
19ίΗ εεηίυΓγ, ίΗεδε εουΛγητάδ ννεΓε τοοίεά ονεΓ ννίίΗ δΕγ1ί§Ηίδ.
ΤΗε εΗηη^εδ ίο ίΗε ίηίίίηΐ ΙηγοιιΙ ννεΓε εοιηρίεΐεά ννίίΗ ηάάίίίοηηΐ εχίεηδίοηδ,
ίηε1ικ1ίη§ νεΓίίεηΙΙγ, ννίίΗ ίΗε οπ§ίηη1 Ηυί1άίη§δ Ηείη§ τηίδεά ίη ΗείβΗί ρηπίευίητίγ
ννΗεη ίΗε ΗΙοεΕ ννηδ ίυΐΐγ ίοππεά. δοηιε Ηυίΐάίηβδ ίη η ηυπιΗεΓ οί εεηίΓεδ Ηηνε
Ηοννενεί τείηίηεά ΐΗείτ οπβίηηΐ Ηεί§Ηί. Ουπη§ ίΗε 18ίΗ εεηίιΐΓγ, ηιιηιεΓουδ
δίγΐίδίίε πιοίΐίίϊοηΐίοηδ ννεΓε ίιηρίεηιεηίεά ΗοίΗ ίηδίάε 3ηά ουίδίάε ίΗε Ηιιί1<ϋη§δ.
Ρηίηίεά ογ ίηΐηίά εοίίεΓε(1 εεί1ίη§δ ηηά ννοοάεη ννηΐΐ οΐ3άάίη§ ννεΓε τεπιονεά 3ηά
τερίηεεά Ηγ δίυεεο άεεοΓηίίοηδ. Ρηςηάεδ ννεΓε επιΗεΙΙίδΗεεΙ ννίίΗ ηενν άεεοΓ3ίίνε
εΐεπιεηΐδ δυεΗ 38 δίοπε Εηιηεδ ηρρίίεά ίο άοοΓδ ηηά ννίηάοννδ, δίπη§ εουΓδεδ,
ηηά ηοεεηίυηίίοη οί ίΗε ννίηάοννδ. δηιηΐΐ Η3ΐεοηίεδ ννεΓε εοηδίηιείεά ηΗονε πιηηγ
Ηηγ ννίηάοννδ.
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Τίιε εΐεεηεηΐ ννίιίείι ιιηείεεννοηΐ (ίιε εηοχΐ άεηδίίε οΗαη§ο νν3δ ννϊίΗοαΙ είουόΐ ιίιε
ροάίηιεηΐ. \νοοάεη Ιγεηρηηιεεηδ ννεεε εορίηοεεί ίιγ εηηδοηεγ οηεχ. Αΐ ίΪΓδί ΐΗε
Ιγεηρηηυεη \ν;ΐ8 εηίδεεί Ιο Ηίείε ΐΗε ρίΐείιεδ, ΙηΙεε ίΐ ν/αδ Ιεηηδίοιτηεεί ίη(ο α δοεί οί
δίερρεά εεεηείίηΐίοη. Τίιίδ αείεά 38 α ΙοαττίεΓ (ο ίίεε ρεορ3§3ΐίοη 3ηά εερεεδεηίεά
αη είεεηεηΐ ννίιοδε ρΗγκίεαΙ είΐ3ε3θΙεείδΙίοδ ΓαεϋίΙαΙεά ΓίΓε Γι§Ηΐίη§.
ΤΗε εϋίίεεεηΐ Ιενεΐδ οί (Ιενείοριηεηΐ ίη 3 δίτεεί 03η 3ίδθ ίιε άεάυεεά ίιγ ιίιε ννβγ
Ιίιε ίαςΕάεκ 3εε ρ3ίηΙεά. Ιη Ιεδδ ίιί§Η1γ ενοίνεά Ιοννηδ (Ε§ηα ίΐηεΐ Οίοεεηζη), Λε
εχίεεηηί νναΐΐδ ο ί ΐΚε ί>υίί(ίίη§δ 3εε δίϊΐΐ ραίηίεά ννίΐίι Ιίιε οπ^ίηαΐ ννίιίΐε. Ιη ΐΗε
οΛεε Ιοννηδ, Ιίιε χνΗϊίε ίηςηεΐεκ (15ΐίι - 17ΐίι εεηΐυεγ) ννεεε ρηίηίεά ονεε ίη ΐΗε
18ί1ι εεηΐιιεγ ννίΐΗ ρίηΐε, γείίονν ηηεΐ ρηΐε §εεεη, εοίουεδ Ιίΐ3ΐ εηη δίϊΐΐ Εε δεεη
Ιοάαγ, §ίνίη§ Ιίιε δίεεεί α δεηχαΐίοη οί ΙίβίιΙ εΐεκρίΐε ίΐδ Γείηΐίνεΐγ 1ίηιί1ε<1 1εη§ώ.
Αδ 3 εοηε1υ(3ίη§ ηηά §εηεπε ]ικί§ειηεηΙ, ίΐ εουίά ίιε δ3ί<1 ΛαΙ Ιίιε ί>υίί(1ίη§δ
εχρηηάεεί βοΐίι οιιίνναηΐδ αηά υρνν3εάδ Ιο ίίΐΐ ΐΗε δρ3οε 3ν3ίί3ί>1ε. Α1ώου§ίι
εοηδίΓυεΙίοηηΙ πιηίεπηίδ αηά Ιεείϊηίς[υεδ εΗηη§εε1, Ιίιε δ3εηε κίγΐϊδϋϊο πιοΐίίδ &ηε1
3ΓθΗίΙεεΙιΐΓ3ΐ ιηοερίιοΐοβίεδ ννεεε εερεοροδεά ίη ίοεεηδ ηρρεορείηΐε Ιο Ιίιε
"Ιγρο1ο§ίε3ΐ" 83ΐυε3ίίοη ο ί Ιίιε Ηοιίδε. ΤΗε εεδίιίΐ ίδ 3 "§1ο6η1 οε§3ηίε ιιηίΐγ"
^υηεηηίεεεί 38 ίηε 38 ροδδίβίε Ηγ Ιίιε ίΐ0ΓΠ0§εηείΙγ ο ί Ιίιε βηδίο ΙοΙδ ηηεΐ η εοηιιηοη
8ροηΐ3ηεου8 ρεεεερίίοη ο ί ”ί>ιαί1<ϋη§ Ιγρε" ίη α εοηΙίηιιου8 ρεοεε88 ννίιεεε
εηοεϋίίε3ΐίοη8 εηεε§εά ννίΐίι ιίιε εχίδΙίη§, 6εεοιηίη§ ίεηρεεεερίίίιΐε ρεεείδείγ
ί>εοαυ8ε οί Λείε εΙΐ3Γ3εΙεεί8ΐίε εοηΐίηηίϋγ ννίΐίι ιίιε οΐεΐ.
Τοά3γ Ιίιεεε αεε ηο ί3ε§ε-δ03ίε εε§υΐ3ΐοεγ Ιοννη ρΐ3ηηίη§ ίηδίευιηεηΐδ οε
εΐίώοεηΐε εεεονεεγ ρεο§ε3εηεηεδ. Ηοννενεε, άεδρίΐε εοηδρίευοιίδ ηηίΐ εοηδΟηΙ
εχρηηδίοη 3ηά Ιε3ηδίοεεη3ΐίοη ρεο]εε!δ ίη Ιίιε εεηίεεδ ο ί Ιΐιεδε Τγεοίεδε Ιοννηδ
\ν(ιεεε Ιοείηγ ΐΗεεε ίδ ενίάεηεε ο ί §εεη! νίίαΐίΐγ, Ιίιεγ δΐίίί ρεεδεη! α ίιοεηο§εηεουδ,
ννείί-άείίηειΐ ηηά ηρρεορείηΐε ηεείείΐεοΐιιεηΐ εηνίεοηεηεηΐ, ηίεηοδί 38 Ιίιοιίβίι Λε
ευΐεδ §ονεεηίη§ βυί1<1ίη§ (ίιεουιζΗουΙ ΗίδΙοεγ οε ιίιε δεηδίΐίνίΐγ ο ί Ιίιε ρεορίε ίΐ2<1
άενείορεά Ιΐ3ηιΙ ίη ίιηηεΐ χνίΐΐι Ιίιε εεδΐι11ίη§ ί>υί1(1ίη§8 ίη εοηΐίηυίΐγ αηά
ενο1υίίοη3εγ Ηηεηιοηγ.
ΤΗεεε 3εε ίε\ν ί>υί1(1ίη§8 ά3ΐίη§ ίεοεη Ιίιε 19508 δίεί1άη§ 3 δίειιείυεαίΐγ,
εηοερίιο1ο§ίθ3ΐ1γ 3ηά νο1ηιηεΙείε3ΐ1γ ε1Ϊ8εοεεΐ3ηΐ ηοίε, ννίΐίι ίη3ρρεορεί3(ε πΐ3ΐεεί3ΐδ
3ηά δίγΐίδΐίε εηοΐίίδ. Τίιε εΐεεηοΐίΐίοη ορεε3ΐίοηδ 80 εοεηεηοη ίη οίΗεε ίιίδίοείε
ίοννηδ 3εε ενεη εηεεε.
Τίιε ίε\ν ίηεοη^ευουδ οοηδίευείίοηδ 3εε εη3ηίίε8ΐ3ΐίοη8 ο ί ώ ε ίπεηιεε1ί3ΐε ροδί
\ναε ρεείοά ννίιεη εεοηοεηίε 3η(1 ευΐΐιεεηΐ Ιε3Πδίοεηΐ3ΐίοη8 ΙεΟ Ιο δΐιβδίηηΐίαΐ
εηοάίΠθ3ΐίοη8 ίη Ιγροΐο^ίοηΐ ενοΐυίίοη, άίδεε§3ε(1ίη§ Ιίιε εδΙηΠΙίδίιεε! ενοΐυΐίοηητγ
3ηά 8ΐευε1υε3ΐ ευΐεχ §ονεεηίη§ Ιίιεδε εηηίη δίεεείδ. Τίιεβε 5υί1ε1ίη§8 άο ηοΐ
ίιοννενεε 3ΐ1εε οε νίοΐ3ΐε Ιίιε είΐ3ε3εΙεείδΙίο εοηιρίεχίΐγ ο ί (ίιε ηιεάίεν3ΐ Ιο\νη 3δ 3
ννίιοΐε.

Ιη Ιίιε ιτΐ3]οείίγ οί ε38εδ, 1>ιπΜίη§δ εοηΐίηηεά Ιο ίιε εοηδίευείεά ίη εεδρεοί ίοε
Ιίιε οεί§ίη3ΐ είκηχιαίεείδΐίεδ 3ΐκ1 ρίιγδίοηΐ η3ΐυεε οί (Ιιε δίΐε.
Κεεεηΐΐγ Ιίιεεε ίιηνε ίιεεη 3 ηυεηίιεε οί δίίΐίυΐ εεδ(οε3ΐίοη ρεο]εεΙδ χνίΐίι Ηί§Η
3εε1ιίΙεεΙιιε3ΐ ςιοΐίΐίεδ ίΐ38εχ1 οη 3η υη(1εεδΐ3η(1ίη§ ο ί Ιίιε ίιυίΐΐ εηνίεοηηιεηΐ αηά
03εείεά οιιΐ ίη 3 \ν3γ 3ρρεορεί3ΐε Ιο Ιίιε δίειιείυεε.
Τίεεδε ρεο]εεΐ5 εοηίοεεη Ιο Ιίιε ρείηείρίε ο ί ΐΗε 1εχίε3ΐ 3(ΐ3ρΐ3ΐίοη οί ρεεεχίδ!ίη§ Ιγρεδ, ίιυ! 31 Ιίιε δηεηε Ιίεηε εερεεδεηΐ ίηηον3ΐίνε 3εείιίΙεοΙυε3ΐ εχρεεδδίοηδ
ίεηεηεάί3ΐε1γ ίιεοοητίη§ 3 ρηεί ο ί Λ ε ενο1υΙίοη3τγ ρεοεεδδ Ιο ννίιίείι Ιίιεδε Τγεοίεδε
ηΐ3ίη δίεεείδ ίΐ3νε ίιεεη δϋίιπιίΐΐεεί. Τίιεγ ίιεεοεηε ιίιε ίι(Ιίη§ ενίάεηεε οί ουε Ιίηιε
ίη Ιίιε 8ΐε3ΐίίίε3ΐίοη ο ί ΜδΙοείεηί εηεεηοήεδ ννίιίείι εερεεδεηΐδ Ιίιε Ιίίείιΐοοά οί ενεεγ
ίιίδίοείε Ιοννη.
“ Α11 Ιίιίδ ρεονεδ ηοΐ ]ιΐδΙ ΙίιηΙ Εηοννίεά^ε ίδ ίυηάηεηεηΐηί ίοε εεδίοεηΐίοη, ίιυΐ
ΙίιηΙ ίΐ εηη ηίδο ίιε Ιίιε §εεεη ο ί ΙεηηδίοεεηηΙίοη. Ρεοπι Ιίιε εχίδ!ίη§, ίΐ πιυδί ίιε
ροδδίίιίε Ιο άεάϋοε ηοΐ ]ϋδΙ Ιίιε ρεεεερίδ άείίηίη§ ηρρεορείηΐε ΚγροΙίιεδεδ ίοε
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ρ Γ θ Ιε ε Ιϊη § (Ηε Β υ ίΐΐ Ηεπ1α§ε, βιιΐ αίχο η ιίε χ ίο Γ "ίη η ο να Ιίη § " (Ηίχ Ηεπ(α§ε αηά ώε
ρ π η ε ΐρ ίε χ αβίε Ιο ά ε ΐε η τιίη ε α ηε\ν ιΐΓβαη α ΓοΜ ίεεΙιίΓε ίη ε ο η ΐίη υ ίΐγ \νίΐΗ (Ηε
ε χ ίχ Ιίη § , Ιΐιε Βαχϊχ ίο Γ ηε\ν (1εχί§η ννοΓίε ννΜοΗ εαη η ο 1οη§6Γ ε ο η χίχΐ ο ί είίΙιεΓ (Ηε
χ ίε π ίε Γερ Γο ρ ο χϊΙίο η ο ί Ιοε&Ι χ ΐγ ΐΐχ ΐίε ιη ο ΐϊίχ \νε Ηανε χεεη ϊη (Ηε ραχΐ, ηοί ΐΗε
α άορίίοη ο ί Γηοάεΐχ ΐιη ρο Γίεά ίΓο π ι ουίχϊάε.

Κηολνίεάβε ο ί (Ηε ιηαίη χίΓεεΙχ ϊη (Ηεχε χουΐΗ Τ γΓο Ιεχε είίίεχ Ηαχ αίχο Ηείρεά
υχ ιιηάεΓΧίαηά (ΗαΙ (Ηε ν ίο ΐε η ΐ ά ενείο ριη εη ΐ ρΓθ]εε(χ ίιη ρ 1ειηεη 1ε <1 ίη πιαηγ
Ηίχίοπε ίο\νη εεηίΓεχ ατε (Ηε ρΓοάυεΙ ο ί α χυρεΓΐϊείαΙ αρρΓοαεΗ, (Ηε (Ιε χ ίκ ίοΓ Λε
ηε\ν αΐ αΐΐ εοχίχ, (Ηε \νΐχΗ Ιο εΓεαίε α "ηε\ν", νίο ΐεη ίΐγ 0 Γεα1άη § \νϊ11η (Ηε εχίχίίη§,
ίη εοιηρίείε εοηίταχΐ ννίΐΗ (Ηε χίειίΐε ροχίίίοη ο ί ρΓΟίεείίοη αηά π §ίά εοηχεΓναΙίοη
ννΗίεΗ ίχ ΙυΓηϊη§ χοιηε (οννη εεηίΓεχ ίηΐο πιυχειιιηχ ο γ ριίΓε χεεηο§Γαρ1ιίε
ίπήΐαΐίοηχ”5.
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