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Κ3Τ3νεζίτο£ΐου-\νε5ετ ΜίΐιΪΣί, Ατίδίοΐΐε υηίνετδίΐγ οί Τ5εδδ3ΐοηί1ά
Αίεχορουΐοδ Κοηδίαηΐϊηοδ, Απδίοΐΐε υηίνετδήγ οί ΤΚεδδαΙοηίΙά
ΑηάΓοηίΚοδ ΟίιηίΙποδ, Απδίοΐΐε υηίνετδίίγ οί Ήιεδδ&ΙοηίΜ
ΚίΐΓ&γί&ηηί Είΐ5ίηιί3, ΜϊηϊδίΓγ οί Ρυ51ίε λΥοΛδ

Α5δΐΓ3θΙ

ΤΙιε Ρδίτίΐ 1>π(1§6, ά (ΙουΜο 3π±0(1 οηε, πιαάε \ν5ο1ε οί δίοπε, \ναδ 5ιιί11ϊη 15ε
18ί5 εεηίυτγ ονεΓ Ιΐιε ΜίΕίΐηϊδ τίνετ οη 15ε τοίΐά \ν5ί<± εοηποοίοά 15ε ΜεΙεοτ3
3τε3 Ιο Μίΐοοίΐοηίίΐ. Τ5ε Ιοίαΐ 1εη§ί5 οί 15ε 5τϊ£ΐ§8 ίδ 31.00 Γη. Νο\ν3(ΐ3γδ Ιΐιε
5τί(ΐ£ε ϊδ υδεά ίοΓ ρεΟεδΙπαη ετοδδίη§ οηΐγ.
ΕχΙεηδϊνε 03Πΐ3§εδ ίη 15ε 5ε3πη§ δγδίειη οί 15ε ΟτίΟεε Ι5τε3ΐεη 15ε ηιεΓε
εχίδίεηεε οί ίΐ. ΤΗε "\νπ>η§" τερ3ίπη§ οί Ιΐιίδ Ρπίΐεε ϊη 15ε Ι3δ1 (1εο3(ΐ8, Εγ
ιΐδίη® εοηοΓεΙε ίοΓ Ιίιβ ιΙεδΚ 3ΐκ115ε ρ3Γ3ρεΙδ, τηυδί 5ε 3(1θεά Ιο 3§είη§ τβδυΐίδ
3γκ1 δεοιίΓ οί τίνεΓ ίουηϋ3ΐίοηδ. Τίιϊδ ίηίετνεηϋοη \ν3δ οαιτίεά ουί \νίί5ουί
ΓΟδρεεΙ οί Ιίιε 5ίδίοπε3ΐ ν3ΐυε οί Ιΐιϊδ δίτυείυτε 3ΐκ1 ευυδειΐ 3η αεδΛεΙίε
(ϋδίοπΐοη ίο ιίιε ε1ε§3ηΐ ίοττη οί 15ε 5π(1§ε.
Ιη Γε»3Γί1 ο ί ρτεδετν3ίίοη, 5ίδΙοτίθ3ΐ 0313 3Γε εοΐΐεείεά, ϊη δϊΐυ ίηνεδίΪ£3ίίοηδ
3Γε εΗΓΓίειΙ ουί αηά δΐπιεΐιΐΓ3ΐ 3η3ΐγδεδ 3Γε ρετίοττηεά ϊη οπΙεΓ Ιο (ΙεΙεΓπιϊηε ί5ε
ίηΙεΓνεηΙϊοη ΐεοΗηίςυεδ ίοΓ τερ3ίτ.

ΤΗίδ ρ3ρεΓ (1εδεπ5θδ ιίιε οπ§ϊη3ΐ δΐΓυεΙυΓ3ΐ δγδίεηι, Ιίιε 3Π3ΐγδίδ οί ΐΗε
5π0§ε 3ηϋ ίΐδ τη3ΐεπ3ΐδ. ΤΗε ρ3ί5ο1ο§γ οί 15ε δίΓυείυΓε 3ηΟ ί5ε ρτο51εηΐδ
3δδοεΪ3ΐεΟ ννίί5 15ε 1οη§ ίεττη ρτεδετν3ίίοη οί ίίιίδ Ηίδίοπευΐ 5τίά§ε 3Γε 3ΐδθ
ρτεδεηίεΟ ίη ίΐ.
ΙηίΓοάυεϋοη

Ν3ΐηΓ3ΐ δίοηε 5πά£εδ, οί ννίιίεΚ ίε\ν δυτνίνεά ΙίΠ Ιοάηγ, \νεΓε δουίίετεά 311ονεΓ
15ε Βηΐΐ^ηηδ 5υί πιοΓε εδρεεΐ3ΐ1γ ίη Ερϊπΐδ, 15ε τηοδί ιηουηΐηίηουδ ρυτί οί
Οτεεεε \νίι5 ι5ε ΗεηνίεδΙ τηίηίηΐΐδ ίη ί5ε \ν5ο1ε εουηίΓγ. Βεεηυδε οί Ιίιε 13Τ£8
ηυηιΡετ οί τίνετδ 3η(1 ιηουηΐ3ίη ίοττεηίδ \νίΐ5 εοηδίηηΐ ίΐονν οί \ν3ίετ, ίΐ 538 5εεη
ίτηρετ3ίίνε ίΓοηι εητίγ Ιίηιεδ ΐΗηΐ Λεδε υςυεουδ οΡδΙτυείίοηδ δ5ου1ά 5ε
δυΓηιουηίεΟ Ιο 3ΐ1ο\ν 15ε ίη535ίΐ3η1δ Ιο ηιονε ίΓεεΙγ ίτοιη ρΐ3εε Ιο ρΐ3εε. Τ5ε
ηιοδί δυίΐ351ε δίΐε ίοΓ εοηδίτυείίη£ 3 5π<1§ε \ν3δ 31 15ε ροίηί \ν5εΓε 15ε τίνεΓ

633

η&ΓΓ0\ν6(1.
Τ116Γ6 ΆΌ5 2 12Γ£6 ν2ΓΪ6ΐγ ίΙΠ10Π§ ΐΗβ 2Γ(±ΐΐ6εΙΐ1Γ2ΐ 8ΐγΐ6δ Οί ΐΗε 1>Π(1§6δ, ΐΗβ
ηΐίΐίη (ΙΐίίεΓεηεε ο ί ννΗίεΙι Ιίεδ ϊη Ιΐιε ηυιη&εΓ απά δΐιαρε οί Ιΐιε ίίΓοΙιεδ (ννίιίεΐι
δοπιείΐηιεδ ννεΓε δεππ-εΪΓευΐ3Γ ογ 8ΐί§Κΐ1γ ροΐηΐε(1).
Οηε ίΐτεΗ βπιίβεδ ννεΓε βιηΐΐ αΐ ΙΚε ροϊηΐ λνΐιεεε Ιΐιε πνεΓ ηαιτο\νε(1 ςιγκΙ εουΐά
1)ε δρηηηεά βγ 2 δίη§1ε ενεη \νί(1ε ατοΗ, ΐΗυδ ανοϊ(1ίη§ £Γ62ΐ ίΐηϋ εχρεηδΐνε
εοηδίηιείϊοηδ. δοηιείΐηιεδ ΐη ηιουηΐ&ϊηουδ ατεαδ Ιίιετε \νεΓ6 δΐοηε 5π(1§εδ ννΐΛ
Ιννο ογ ιηοΓ6 ατεΐιεδ εοηδίηιείείΐ 21 ροΐηίδ \νΐΐ6Γ6 ΐΗε εοηάΐΐίοηδ οί Ιΐιε
δϋΓΓθυη(1ΐη§ ηΐίΐάο ηεεεδδατγ Ιΐιε βυί1(ΐίη§ ο ί βπ<ΐ§εδ ενεη ΐη εαδεδ \νΐιεΓ6 Ιΐιε
ΓΪν6Γ-1)6(1 \νθδ \νΐ(ΐ6.
ΤΙιε άουΜε ίΐτεΐιεά &γϊ(Ι|>6 ο ί ΡδΐΓ2 (Ρΐιοίοδ 1 αηιΐ 2) ΐδ Ιοεαίεϋ 18 Ιση. α\ναγ
ίΓοηι Κ 2ΐ 2ΐηΙ)2ΐί2 (Μεΐεοπι) ηεητ ώ ε ηαΐΐοη&Ι τοαεί Ιο Κοζηηΐ (λΥεδΙ
Μαοείοηΐα). ΤΙιε βη(1§6 νναδ βιιίΐΐ ϋυπη§ ιΐιε ΤηΛΐδΐι οεουραΐίοη ο ί ΟΓεεεε Ρ>γ
ΡδΪΓΟδ, \ν!ιο \ναδ 2 §Γεε1ε £ΐιειτΐ11α ίΐξΐηοΓ 3£2ΐηδ1 Ιΐιε οιιοηιηη ηιίε. ΡδΐΓ3δ Ιιαδ
δροηδΟΓειΙ Ιΐιε βπεί^ε ί>ιπ1(1ίη§ (18ΐ1ι εεηΙιΐΓγ) αηά Ιΐιε ρΐοΐυΓαΙ ι1εεοΓ3ΐΐοη οί Ιΐιε
οΗιπόΗ ο ί δΐ. ϋΐηιΐίποδ 21 Ιΐιε νΐΐΐα^ε Ρδΐΐοηια ΐη ΐΗε δηηιε Γ6§ΐοη (δραηοδ [1]).
Τΐιε βήά^ε ννΐΐΗ ΐίδ ε1ε§2ηΐ ίο ™ ΐδ ηη εχοείΐεηΐ ΓοηιίηάεΓ ο ί Ιΐιε £Γεε1ε
ατεΙιΐΐεείυΓΕί ΐιεπίπ^ε.
ΤΙιε ηαΐιίΓαΙ 3£6ΐη§ αηά \νε3ΐΐιεπη§, ΐΗε δεοιίΓ ο ί Ιΐιε ίοηηάηήοηδ 2δ \νε11 3δ
ΐηίεΓνεηΐΐοηδ ίθΓ τεραΐπη^ ΐη ώ ε ροδί 02ΐΐ8ε(1 ιΐ2Γη2£ε$ \νΐιΐε1ι τεςυΐΓε εχίεηδΐνε
Γερ2ΐπη§ ννοτΚδ ΐη οπΙεΓ ίο ρεενεηΐ ιΐιε εοΐΐίΐρδε ο ί Λΐδ Ηΐδίοπεαΐ δίΓηοίηΓε.
Ιη ΟΓίΙεΓ Ιο ά ε ΐε π η ΐη ο ώ ε ΐη ΙεΓ νεη Ιΐο η ΐεεΗ η ΐςη εδ, Γ ο ρ α ίπ η » ιΐιΐδ ίιΐδΙΟΓΪε&Ι
&π(1§6, ννΐιΐεΐι ίΐίΐδ 2 Ι ΐί ε ο ί 1\νο ε ε η ΐιιπ εδ , ν3ΓΪουδ (1213 \νεΓ6 ο ο ΐΐε ο ΐο ά , ΐη δΐΐυ
ίη ν ο δ Ιΐ§ 3 ΐίο η δ 2η(1 ΐ3ΐ>0Γ3ΐ0Γγ ΙεδΙδ \νεΓ6 ε2ΓΓΪε(1 ο υ ί 2η(1 δΙηιεΙυΓ2ΐ 2η2ΐγδ6δ
\νεΓ6 ρ εΓ ίο ιτη ειΙ.

Ρΐΐοίο 1. 06Π6Γ21 νΐε\ν Οί Ιΐιε ΡδΪΓ2δ ΐ)Π(1§6 ((1θ\νηδΐΓ62Π1 δΐίΐε)
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Ρ&οίο 2. Τ5ε ΐ\νο ατεΐιεδ οί ΐΗε ΡδίΓΟδ βπ(ΐ£ε

Οβδεπρίΐοη οΓ ΙΗε 5ηύββ
ΤΙιε 6πϋ§ε ηΐίΐδοηΓγ νν&δ εοηδίπιείεά ίη Ηεννη ρδαηιηιίΐοδ. Οη &11 νίδϊΜε
δΐΐΓίαεεδ Ηπιο ιποπηγ \ν<ΐδ υδεΟ ννίιΐι πΐίΐχ δίζε ο ί α§£Γε£3ΐε (πνεΓ δίΐηϋ) 5 ηιπι.
Μ οπ &γ ίοίηΐδ, \νΗεΛοΓ Ηοπζοηίαΐ ογ νειΐϊεαΐ, Ηανε α Ιΐιϊείαιεδδ βείννεεη 1 αη<1
2 επί. Τίιε 3νεΓ3§ε ναΐυε ο ί ιίιε ταΐϊο 5εΐ\νεεη ιΗε &κ ά οί ιίιε πιοΠηγ ηγκΙ Λ ε
ΐοΐ&Ι ίίΓεα ο ί Γαείη§ Ιπγετ ίδ πΟουί 0.20.
ΤΚε τεραίΓΐΓ § οί Ιίιε ΗπΟ^ε ηΐίΐδοηΓγ ίη ιΚε ρπδΐ ΐδ ε&δγ ίο βε δεεη Οεοαυδε οί
ΐΗε (ΙίίίεΓεηΙ 5ιιεδ οί Ιίιε ιτιοΠ.3Γδ (Ρίι. 3).
ΤΗε δίοηεδ οη Ιίιε γο3(1 δϋΓίαεε οί ίΚε ο1(1 δίοηε βπ(1§εδ ίοπη 1ο\ν δίερδ δο
ΙίιαΙ Ιίιε Ηπϋ§ε εουΙΟ 5ε πΟΟεη 5γ ίιοΓδεδ ίη Ιίιε ρίΐδί (Μαηϋι [2]). υηίοηιιηαΐεΐγ
ιίιε δίοηε δίερδ οί Οεείε οί Ιίιε ΡδϊΓ3δ 6ή(Ι§ε 3Γε εονεΓεά 5γ εοηετείε (Ρίι. 4).
Τίιε υδε ο ί εοηοΓείε ίοΓ εο3ίίη§ 15ε ίΐεείί ηηά ιίιε Ιορ ο ί Ιίιε ρ3Γ3ρείδ 03υδε(1 αη
αεδίΗεΙίε ΟίδΙοΠίοη Ιο ΐΗε εΐε^αηΐ ίοΓπι ο ί Ι5ϊδ 5ίδΐοπεη1 5πι1§ε (ίηΙεΓνεηΐίοη ίη
1986).
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ΤΗε ηι&ϊη 3π± ο ί Οιε ΡχίΓΟδ βήΟ^ε 1ΐ38 α κραη ο ί 12.50 ιη 3ηά Γ6ας1ιβ8 3
1ΐ6ΐ£ΐιΙ ο ί 6.20 ηι αρρΓοχΐιηαΙεΙγ ονεΓ Λ ε ηιεαη νυηΙογ Ιενεί (Ρί§. 1). Τΐιβ
Γείϊενϊηβ 3τε1ι (ΡΗ. 2) 1ΐ38 3 8ραη ο ί 3.20 Γη αηΟ 3 Ιιεΐ^ΙιΙ ο ί 3.20 Γη.
ΤΙιε 8υρβΓ8ΐηιοΙϋΓε ονεΓ&Π ννίϋΐΐι εχρ3η(1.8 ίη 2.30 ηι 3ηίΐ ιΐιε ηεΐ ύεείτ \νί00ι
Ϊ8 οί 1.30 ηι. ΤΗε ρ&Γ3ρεΐ8 Ηανε 3 Ηεϊβΐιΐ οί 0.65ιη.
ΤΙιε Ιοΐ3ΐ 1εη§11ι ο ί ίΗε 6π(1§ε Ϊ8 31.00 ηι.
ΤΙιε ρϊεΓ βείννεεη ιΐιε ηΐ3ΐη 3τε1ι 3η(1 Ιΐιε Γε1ΐενΐη§ οηε Ϊ8 ρΓοίεοΐεά
ΙτΪ3ηβυΐ3Γ ε3ηϋ1ενεΓ8 (Ρΐι. 5).

ΡΙιοΙο 3. Κερ3ίπη§ οί Ιΐιε 6π0§ε πιαδοηΓγ (ίΐ11ϊη§ οί ]οίηίδ) ϊη ΙΗε ρ38ΐ
636
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ΡϊβυΐΌ 1. ΟοοηοίΓΪοαΙ ϋ»ΐα ο ί ΐΗβ Ρβϊπΐδ &πύ£6

ΕΙ-ΕΥΑΤΙΟΝ

ΡΗοίο 4. Κεραίπη^ ο ί Ιΐιε άεοΐί αηά ραταρείχ Ηγ εοηεΓείε

ΡΙιοίο 5. ΤΗε ρϊεΓ οί Λ ε βπάβε (ΐπαη^υΙίΐΓ εαηΐϋενεΓ)
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Ο βδοπρίΐοη ο ί ϋηπιηςεδ
ΤΗε ϋοΙϋϊ1ο<3 βεοπιείπεηΐ δΐίΓνεγ οί ϋιε Ηπ(1§ε, ΐίδ ΗίδΙοποαΙ άοευηιεηίαΐίοη 3ηά
ΐΗε ΐη-δΐΐυ ΐηνεδϋ^ηϋοηδ Ιεηϋ Ιο ϋιε ίο11ο\νϊη§ οη ΐίδ ραϋιοΐο^γ.
ΤΗε ίΛχεηοε οΓ ρΐ3δΙεΓ οη ϋιε ηΐ3δοηΓγ \ν3ΐ1δ, ννΗίεΗ 3τε Ηιιΐΐΐ ο ί δίοηεδ, αχ
ννεΐΐ αδ οη ϋιε ]οΐηΐδ ννΗεΓε Ηπιε πιοΠεγ νν3δ ϋδεϋ, ΙείΙ ϋιε Ηπϋ§ε ΐη ε3δγ ρΓεγ Ιο
ηϋηοδρΗεπε 3§εηΐδ, ννΗΐεΗ 3€ΐε(1 ΐιηηιείΐΐηίεΐγ οη ϋιε ιηηδοηΓγ δίαιΐαοε.
ΤΗε πΐΗίη ίαείοΓδ ϊη ΐΗε ηαΙηΓηΙ \νε3ϋιεπη§ 3τε Γ3ϊη, 8ηο\ν (ίΓεεζΐη§-ϋΐ3\νϊη§
εγείεδ), ΐεηιρεΓ3ΐηΓε νηήηϋοη 3ηϋ εοΐϊο 30ΐίοη.
ΤΗε ν3ΓΪ3ΐΐοη ο ί ΐεηιρεΓ3ΐυΓε, εδρεοΐηΐΐγ ΐη ηιίιΐιΐΐε ΟΗεεεε ϊδ δενεΓε 3ηϋ εηη
3τϊδε Γγοπι -10οΟ Ιο +40°Ο <3υπη« 3 5 τηοηϋι ρεποϋ. ΤΐιεΓε ϊδ ηο ϋουΗΐ ϋΐ3ΐ ϋιΐδ
ν3δΙ εΗηη^ε 3δ ννεΐΐ 3δ Ιΐιε ίτεςυεηΐ δΗο« Γ3ϊηδ ΐη ϋιε Γε§ΐοη 3ίίεεΐ ϋιε δίοηε
ΓΠ380ΠΓΥ δΙΙΓίηεε.
ΡΓοΗΙεηΐδ ΟΓεηΐεϋ Ηγ 3ΪΓ-ΐΓ3ίίΐε ροΠηϋοη εηη ηοΐ ηρρεητ Ηεεηυδε ϋιε
ηιοηυηιεηΐ ΐδ Ιοοηίεϋ ΐη 3 ηΐΓ3ΐ ϋΐδίποί 3ηϋ ηοΐ ΐη 3η ΐηϋηδίπηΐ 3τε3.
ϋεοΐί δϋΓίηεε \νε3ϋιεπη§ 3ηϋ \ν3ΐ8Γ ροΓθθΐ3ΐΐη« ϋίΓοιίβΗ ϋιε 3γοΗ πη§ Ιεϋ Ιο
ϋεΙεποΓ3ΐΐοη οί ΐΗε ηιοΠ3Γ \νΗΐεΗ εηηδεϋ ϋιε ί3ϋΐη§ οί δίοηεδ ΐη ϋιε εεηΐΓ3ΐ ρητί
ο ί ϋιε Ηήϋξε 3Γεΐιεδ. Ιη ϋιε ηιηΐη 3ΐΐΗ, Ηεοηιίδε ο ί Γερ3ΐπη§ ΐη ϋιε ρ3δί, ϋιε
ϋ3ΓΠ3§εδ 3Γε ηοΐ εχΐεηδΐνε. Οηεΐίδ οη πΐ3δοηΓγ, ιηοΐδΙιίΓε είίεείδ οη ϋιε δίοηεδ
3ηϋ ί3ΐ1ΐη§ ο ί δίοηεδ 03η Ηε δεεη ΐη ιΐιε ΐηΐΓ3ϋθδ οί ΐΗε Γε1ΐενΐη§ 3Γθΐι (Ρίι. 6).

Ρΐιοίο 6. ϋ3ηΐ3βεδ ΐη ϋιε τεΐΐενΐη^ 3τοΐι οί ϋιε Ηπϋ§ε
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Τ5ε £Γ0\ν(5 ο ί ρ1οη(8 οηϋ ο!§οε ϊη (5ε ]οϊηΙδ 5εί\νεεη 8ίοηε 51οε1ί8 ίηεΓεο808
(5ε Γοίε οΓ πιοδοπι-γ ϋείεήοΓοϋοη εοιΐ8Ϊη£ εΓοεΙίο ογ 8ρ1ϊίϋη£ ΐοΐη(8 (Ρ5 ο(08 3
<ιη(1 5).
Οοηιθ£ε8 \νϊ11 5ε εουδεϋ 5γ τειπονίη^ ϋιε εοηεΓείε εοοίϊη£ ίΐΌΐη ϋιε ϋεείί
οηϋ ϋιε ίορ ο ί (5ε ροτορε(8. Τ5Ϊ8 ϊηίεΓνεηϋοη ηιιΐ8ΐ 5ε εοιτίεϋ οικ ϊη οΓϋεΓ (ο
τε8(0Γε ϋιε οΐϋ 5ιΐϋ§ε (ο ϊ(8 οπ^ΐηοΐ 8ίοίε.
Τ5ε 5ήϋ§ε ουίίειεϋ Γγογπ ίουηϋοίίοη υηϋεΓ8εοιιπη£ οη (5ε ηο«5ει·η
ο5υίιηεηί (Ρ5. 7). Οοιηο§ε8 οοη οίδο 5ε 8εεη οί (5ε ίουηϋοίίοη ο ί (5ε ο5υ(ηιεη(
ο ί (5ε Γε1ΐενΐη§ οτε5 (Ρ5. 8) 08 \νε11 08 οί (5ε 1ο\νεΓ ροτί ο ί (5ε ρϊεΓ (Ρ5. 9).

Ρ5οίο 7. Εγο8Ϊοπ οί (5ε ίουηϋοίίοη οί (5ε πιοϊη οτε5 5γ (5ε ννοίει-
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ΡΙιοίο 8. ϋίΐιτίίΐβΟδ 21 ΐΗβ Γουικίαΐΐοη οί Ιΐιε Γε1ΐενΐη§

ιγο Η

ΡΙιοίο 9. ϋαιη&§εδ 31 ϋιε ρϊετ
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Κ βρα ίηης ινοιίΐδ
II ΐδ 0880ΠΙΪ&1 Ι5α1 15ε 031180 Οί (ΐ6ΐ6ΓΪΟΓ3ΐίθη 18 υΠ<3θΓδΙΟΟ<3 5είθΓε 0ΐ6 ΠΙΟδΙ
είίεοΐίνε τεραίΓ ογ δΐτεη£ΐ5εηίη£ πιεΐ5ο(1, 53δε(1 οη 15ε δΙηιείυΓοΙ 3η3ΐγδΐδ αικί
15ε ΐ35θΓ3ΐθΓγ 3ηι1 ΐη δΐΐιι ΙεδΙδ, εαη 5ε (1εεϊ(3ε<1 υροη.
Τ5ε δΐ35ί1ίΐγ αηαίγδϊδ ο ί 5πίΐ£ε ΐδ 03ΐτίε<1 ουί 5γ πιεαηδ ο ί ίϊηϊΐε εΐεηιεηΐ
ΐεεΗηϊςυεδ, 5υΙ ϋιείΐ ϊδ ηοΐ δραεε ΗεΓε Ιο (Ιϊδουδδ ΐί.
Τ5β ρΓεδεΓναίίοη ινοιίίδ Ιίι&Ι ηιιΐδΐ 5ε ΐικΗοαίεύ 3τε τηαϊηΐγ:
- τεπιοναΐ ο ί 15ε εχίδΐίη^ νε£εΐ3ΐΐοη 3ΐκ1 αΐβ&ε
- §ΓουΙίη£ ο ί 15ε επιοΐίδ
- Γερίαεεηιεηΐ ο ί δίοπε ϊη 15ε 5π(ΐ£ε ΓηαδοηΓγ
- 5αη(1 ο1ε»ηίη§ ο ί δίοηεδ αη<1 43πΐ3§ε(Ι πιοΠαΓ ]οϊηΐδ, ιΐδΐη§ 1ο\ν ρΓεδδΐίΓε
νναΐεΓ ίΐηά 5ηΐδ5εδ
- Γείί11ίη§ 15ε ηΐίΐδοηΓγ ]οΐηΐδ \νΐΐ5 ιήογΙ&γ εοηιραΙϊ51ε \νϊΐ5 15ε εχΐδίΐη» οηε οί
15ε 5π<1§ε
- δΐΓεη§ΐ5εηΐη§ - εηΐ&τβεηιεηΐ οί 15ε ίουηΟαίΐοη ο ί 15ε ηοΠ5επι α5υΙηιεηΙ οί
15ε ηιαίη 3γο5, Ι3ΐίϊη§ ϊηΐο αεεοαηΐ 15ε τεδοΐίδ ο ί 15ε δΙηιοΙιΐΓ3ΐ ίΐηαίγδεδ αικί
15ε £εοΙεο5ηίθ3ΐ δΐυάγ
- Γεραϊπηβ ο ί 15ε 1ο\νεΓ ραπ οί 15ε είΐδΙΟΓη α5ιι1ηιεηΐ οί 15ε Γε1ϊενίη§ 3γο5
- ΓεΓηονίη§ ο ί 15ε οοηοΓείε οο3ΐϊη£ ο ί 15ε (Ιεοΐί 3ΐκ1 15ε ραΓαρεΙδ ο ί 15ε 5π(ΐ£ε.
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