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ί(ιε οβίεείίνε οΓ ΐΗίδ \νοιΊ< ίδ Ιο εχβιηίηε ΐΗε Γείαΐίοη 6εΙ\νεεη ΐΗε ΓεευρεΓ3ίίοη
3γκ1ιη3ίηΙεη3ηοε οΓυιβαη ρυβίίε ρΐ3εεδ οΠιϊδΙοπε εεηίΓεδ. δρεοίίίεαίΐγ, ΐΗε εαδε
οΓ Ιΐιε δςυ3Γε 0εδ3Γε Β3ίίίδΐί ίη ΓοηνεΓδβηο, ίη ίΗε ουΙεΓ Γει»ίοη οΓΒβπ ίδ
ρτεδεπίειΐ
1. ΟιιηΙοΗε ίάβ»

χυΐ Γ»ρροι·ίο

οοηδει·νίΐζΐοηε/ίηηον3ζϊοηί

ηε§Ιϊ δραζί

ρυΟΕιΙΐοϊ.

ΝεΙΓιιη^ίΐο άεί Ιεηιί 1ε§3ΐί 31 τεεαρεΓΟ ε 3ΙΙ3 ηιαηυΐεηζίοηε άε§1ί δραζί
ρυΕ>Ε)1ίοί ηεί εεηίπ χίοτίεί ε, ίη ρ3Λίοοΐ3Γε, ίη ςυείΐο Γείαΐίνο αΐ Γ3ρροΠο ΙΓ3
ρΓθ§είίο άεΐ ηυονο/εοηδεΓναζίοηε <3ε1Γε<1ί1ίζί3 ΐΓ3(ϋζίοηα1ε (<ϋ ναΙοΓε βΐοπεο
αηιΐιίεηίαίε) ηοη $εηιΐ3Γ3 (εά έ βίυδίο οοδϊ) δί δΐ3 ρεΓνεηυίί 3 ιΙεβηίΓε υη εοάίοε άί
εοηιροΓΐ3ηιεηΐο Ιαίε (Ια δίαΕ>ί1ΪΓβ, ίη ηΐ3ηίεΓ3 υηίνοεα, αη εοιτεΐΐο εςυίΐίβπο Ιγ3 1ε
άυε ίδΐ3ηζε, ε είοέ <1ί 03ΐίβΓ3ΐ3 ίηηοναζίοηε ηεί πδρείΐο (Ιεΐΐε ρΓεεδίδίεηζε.
0§ηί ίηίεΓνεηΙο εοηδ3ρενο1ε δυΐ εοδίΓυίΐο εδίδίεηΐε (ΙονΓεΙΛε, ίηίαΐΐί,
ίηιρ1ίο3Γε, δίη (131 ρπηιί αρρίΌοεί, 13 ρΓεδα ά’αΙΙο άεί ΙίηιίΙί εΐιε ίΐ 1υο§ο δίεδδο
βεΙεΓηιίηα, δΐ3 ίη ίυηζίοηε ιΐεΐΐα δυ3 δρεείΓΐ03 δΐΓο(ΙαΓ3 ίίδίεα, εΗε βει δΐιοί ναΐοη
δίιηβοΐίοί, βει δυοί εοηηοίαίί αΠίδΐίεί ο (Ιεΐ αιοίο εΗε εδδο βνο1§ε ηεΐΐ’αιηΐήΐο
ιΐεΐΐα ευ1ΐυΓ3 δίοπεο αιχΗίίεΙΙοηίεα. Ιη ςυεδίο δεηδο, ρ3Γε αεςυίδίΐο <13113 ευΙίυΓα
(1ε1ΐ3 εοηδεΓν3ζίοηε οΗε 13 §ίυδΐ3 άείϊηίζίοηε (1ί Ιαίί Ιίπιίίί άεββα άίδοεηάεΓε ηοη
δο1ΐ3ηίο εΐαΐΐο δΐυάίο εδ3αδίίνο άεΐΐε Γοηίί άοευηιεηίΕπε ε δΙοπεΗε ηια,
δορΓ3ΐίυΙΙο, άαΐΐα 1εΙΙαΓ3 3Πεηΐ3 ε δίδΙεπΐ3ΐίθ3 άεΐ εοηίεδίο δα ευί δί ίηΙεΓνίεηε, ίη
Οβηί δαο ρ3Γίίοοΐ3Γε, ηοηοΐιέ άαΐ ηΙεναΓε ο§ηί ίηεΐίζίο εδίταΐΐο (Ι3§1ί εΐεπιεηΐί
3ρρ3Γίεηεηίί 3ΐ1ε άίνεΓδε εροοίιε ε ίαδί εοδίΓυΙίίνε. δοηο ςυίηόί Ιαίί Ιίηηίΐί 3
ίπιροιτε, (1ί εοηδε§υεηζ3, 13 εοηδεΓν3ζίοηε (Ιίίϊυδα ηοη δοΐο άεί 'ναίοη αιΐίδίίεί’,
πΐ3 3ηε1ιε (Ιεί δε§ηί εΐεΐΐα εα11υΓ3 Γηαΐεηαίε, εοη ρ3Γΐίεοΐ3Γε αΐίεηζίοηε 3ΐ1ε
ΙεοηίεΗε εοδΙηιΚίνε, 3ΐ ηΐ3ίεπ3ΐί ε 311ε Ιογο ραιΐίεοΐαη ΐ3νοΓ3ζίοηί, γπε αηοΐιε
άεΐΐε Ιεδΐίιτιοηί3ηζε, δρεδδο ηοη οοείίίϊεαίε, εΗε ο§ηί οΓβαηίδπιο υιΉ3ηο εδρίίείΐα
3ΐίΓ3νεΓδθ ί δυοί δί§ηίΓιο3ίί εα1ίαΓ3ΐί, ροΐίΐίεί, τεΐίβίοδί, δίηιβοΐίεί. ϋονΓεββε
ςυίηιϋ πδυ1ί3Γε 3δδο03ΐο εΗε, δυ1ΐ3 1>3δε (1ί Ι3ΐί ρΓεηιεβδε, 13 άεΐεπηίη3ζίοηε (Ιεί
Ιίιτιίίί ροΓΐί, δεηιρΓε, 3<1 3ίΪΓοηΙαΓε εοπιρίεδδε δίίυ3ζίοηί <1ϊ ραΓαάοδδο, δΐ3 ρεΓ
ςυ3ηΐο π§υ3Γ(ΐ3 13 Ιίεείΐα ε 1’3ρρΓορπ3ΐεζζ3 άεΠ’ίηΙεΓνεηΐο δίεδδο, δία ηεΐΐα
άεΙεΓηιίη3ζίοηε άεΐΐε ίυηζίοηί ε άεΙΙε δεείΐε <ϋ ηαίυΓα Ιεεηίεα.
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Ε ’ ενΐά εη ίε εΗε, ηεΐ εαδο άΐ εοηίΐηυΐία άΐ υδο, ΐη υη Γαρροείο Πεη
Γαάΐεαίο ηε1Γΐπηηα§ΐηαπο εο ΐΐείίΐνο , Ια ίοιτηα αυδρΐεαΗΐΙε άΐ ϊηίεΓνεηίο άονΓεΗΗε
εχδεπε εεηίΓαία ρΓεναΙεηίεηιεηΙε δυ ορεΓαζΐοηΐ άΐ ιηαηυίεηζΐοηε, ΐηίεδε ςυαίε
ρΓοεεδδο εοηίίηυο, είΤεΠυαίε § ΐο π ιο

ά ορ ο §ΐοπ ιο,

δίΓείίαηιεηΙε 1ε§αίε 3.11ε

ΐΓαάΐζΐοηΐ ε εοηδυείυάίηί Ιοεαίί. Ε ’ ϊΐ εαδο άεΐ εοηιρίεδδί υΛαπ ί άΐ ναΙοΓε
αιηβΐεηίαίε, Ια ευί ηαίυΓα εοιηρίεδδα, εοητιροδίΐα ε δρεδδο ρ ο ε ο “Γαζίοηαΐε’ ( ε ηοη
δοΐο άαΐ ρυηίο <1ί νίδία Ιεεη ίεο ο ίΐρ ο ΐο β ΐεο ) -εΗε εαΓαΙίεήζζα ρεΓαΙίΓο Ια
ιηα§§ίθΓ ραΛ ε άεί εοηίεδίί <ϋ εάίΐίζΐα ΐΓαάΐζΐοηαΙε (Ιεΐ ροροΐϊ ηιεάίίεΛαηεΐ, ηαίί ε
ΟΓεδείυΐί ςυαίΐ 0Γ§αηίδηιί νίνεη ΐί ΐη εοδίαηΐε ΓηυίαπιεηΙο- οη εη ία 1ε δ εείίε νεΓδο
υη πδεαίίο ΐηίεδο ηοη δοΐο ΐη ίεπηΐηΐ πιαίεπαΐί ο εοοηοητΐεΐ (εΗε εο η ιυ η ςυ ε ί
Ηεηΐ δίεδδί ταρρΓεδεηΐαηο) ηια (ϋ εοηίεπ ηα ε παρρΓορηαζΐοηε ρίεηα άεΐ ναΐοπ
ευΙίυΓαϋ άί ευί εδδί δοηο ρ οΛ αίοη.
ΡεΓ §1ϊ δραζί υεΠαπΐ άε§Γαάαίΐ ο δηαΙυΓαίΐ άα ΐηΙεΓνεηίΐ ειτα ίΐ ο ρ ο ε ο
αίΐίηεηίί αΐΐε οαΓαΙίεπδίΐεΗε άεΐ οοδίηιΐίο δίοπ εο εήοοδίαπίε, ε ηεί ςυαίΐ δΐ έ
νεπ βεα ίο υη 'ν υ ο ίο (Η ΐάεηΐΐία’ , ενΐά εη ίε ηεί Γαίίο εΗε Ια ρ ο ρ ο ία ζϊο η ε ηχα ϊΐ
1υο§ο ηια ηοη Ιο /ηιίχοβ ρεΓοΗέ ηοη νΐ δΐ π εοη οδεε ρΐΰ, ο ίΛ ε αΐΐε άεεΐδΐοηΐ (ϋ
εαΓαΙΐεΓε δίΓείίαπιεηίε Ιεεη ίεο ε αΙΓΐηδεηπιεηΙο άΐ εΐεπιεηΐΐ ’ ΐηηοναίΐνΐ’ , εΗε
εοηίΐ§υπηο ε πάεβηΐδεαηο Ι’ ΐηΙΟΓηο υεΗαηο εοηίεΓεηάο§1ΐ υηα ηυονα ΐάεηΐΐΐά, Ια
εοηάΐζΐοηε εΗε δΐ αρραίεδα ΐηάΐδρεηδαΗΐΙε ρεΓ ΐΐ τεευρεΓΟ <1ΐ Ιαίΐ “ν υ ο ίΐ’ υ Λ α π ΐ έ
ΐηδΐία ηεΐΐα άεδίίηαζίοηε ίυηζΐοηαίε, άεδυηία άαΐΐα ηεεεδδΐίά (ϋ Γεΐηδεπηιεηΐο
άε§1ΐ δραζί δυάάείίΐ ηεΐΐα νΐία αίίΐνα ε ρΓοάυίίίνα άεΐΐα εΐΐία. Ε ΐ ρΓοεεδδΐ (ϋ
π ίυ ηζΐοηα ΐΐζζα ζΐοη ε ο άί πδΐ§ηΐβεαζΐοηε ηοη ροΐΓαηηο ρΐΰ αννεηηε, εο η ιε ΐη
ραδδαίο, Γηαηΐροΐαηάο ΙΐΗεΓαηιεηΐε §1ΐ δραζί ε αίίυαηάο ίΓαδίοπηαζΐοηΐ άί ναΐεηζα
ρυΓαηιεηίε ίυηζΐοηαίε ο δρεευίαίΐνα, δίΓανο1§εηάο Ια Ιογο ηαίυΓα ΐηίπηδεεα.
Εα ςυ εδίΐοη ε άεΙΓ ϊηίεΓνεηίο δυΙΓεδΐδίεηίε έ ΐηίαίίΐ ήδοΐία, ο §§ ΐ, άα
Ηυοηα ραΛ ε άε§1ΐ 'αάάείίΐ αΐΐα εοηδεΓναζΐοηε’ , ΓηεάΐαηΙε Ια πιεδδα ΐη αίίο άΐ υηα
«πιαδδΐητΐζζαζΐοηε άεΐΐε ρεΓΠίαηεηζε1». Οΐό δαΓεΗΗε ροδδΐΗίΙε δοΐίαηίο ηεί εαδΐ ΐη
ευί Ια ίοΓζα εδρεεδδΐνα ε Ια εαπεα άΐ δΐ§ηΐίΐεαΐΐ άεΐΐε ρΓεεδΐδίεηζε δΐαηο Ιαίΐ άα
ΐητροπε υηα εοηδεεναζΐοπ ε Ιοίαΐε.

ΟοηίΓαπαηιεηΙε,

ςυαηάο

έ πεΗΐεδίο υη

ϊηίεΓνεηίο άΐ ’ ΐη η ονα ζΐοη ε’ , §1ΐ εδροηεηίΐ άεΐ νεΓδαηίε ’ εοπ ιρ οδΐίΐνο’

άεΐΐα

ευΙίυΓα αΓοΗΐίείίοηΐεα ηοη δεηιρΓε δειηβΓαηο ρΓοηίΐ -ο άΐδροδίΐ-, δαίνο ΐη εαδΐ
εδεηιρίαπ (ρ υ Λ Γ ορ ρ ο

δεαΓδΐ), αά αεεοβίίεεε ε πΙαηεΐαΓε ΐ δυ§§επηιεηίΐ ε ΐ

ιηεδδαί'ί’ ΐ εΗε ΐΐ εοηίεδίο δίοπ εο αΓοΗΐίεΙΙοηΐεο ίΓαδηιείίε, ηέ α δίαΗΐΙΪΓε υη
άΐα1ο§ο,

εΗε

δΐ

εοηίτοηίΐ

άΐαΐείίΐεαιηεηΐε

ηια

δεηζα

ρτεναπεαΓίε,

εοη

1ε

ρΓεεδΐδίεηζε.
Ε’

ςυ εδίο,

ρΓοΗαΗΐΙηιεηίε,

εοηδεΓναζΐοηε/ΐηηοναζΐοηε,

ΐΐ

ηοάο

εοηίΐΐΐίυαίε

αεεεηηαίο ΐη αρεΠυΓα,

άεΐ

ταρροΛ ο

εΗε τεδία ΐη ΓηοΙίΐ εαδΐ

ΐ§ηοΓαίο ε ΐπΐδοΐΐο. Ν είΐε δΐίυαζΐοηΐ ορροδίε, ΐη ευί έ ρΓεδεηίε υη άΐαίο^ο,
εοηίΐηυο εοη 1ε ρΓεεδΐδίεηζε, υηα δεηδΐΗΐΙΐία ε υη ’ α ΐΐεη ζϊοηε νεΓδο ΐΐ εοη ίεδίο ε
αηεΗε υηα ίο Λ ε εαραεΐία άΐ αδοοίίο άα ραΛ ε άεΐ ρΓθ§είίΐδία, Γΐηδεπ ηιεηΐο άΐ
είειηεηίΐ “ΐηηοναίΐνΐ’ , αηεΗε δε άεεΐδαπιεηίε εοηίΓαδΙαηίΐ, ηοη ηεεεδδαπαηιεηίε
ά ενε ΐηίεηάεΓδΐ ηε§αίΐνο, άαηηοδο ο άΐδίΓυίίΐνο ηια ρ υό άίνεηίαΓε ο § § ε ίίο άΐ
αΓπεεΗΐηιεηΐο ε ΐΐ εοηίπΗυίο αίίυαίε αΐΐα δίΓαίΐβεαζΐοηε ρΙυπδεεοΙαΓε άεΐ 1υο§Ηΐ.
1ΰα είίαζίοηβ έ ηαίία ΰα Α. Βείΐίηί, Εάίίοπαίε α “Τβπια” , η. 1, 1996, ρ. 2.
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2. 0 ρΓο§εΙΙο άί δϊδίεηιηζΐοηε άί Ρίαζζα Ο δ α τε Β αίΙϊδΙϊ α ΟοηνεΓδαηο.
ζ)υί 5ΐ νυοίε ρΓεδεηίαΓε ίΐ ρτο§εΙΙο (1ί τεευρεΓο ε άί Πδίδίειηαζίοηε υΛαηα
άεΐΐα ρίαζζα ΟεδαΓε ΒαΛίδΙί άί ΟοηνεΓδαηο2, ιιη ρΐεεοίο εεηίΓο δίοιίοο ηεΐίει
ρΓονϊηοία άί Βαπ, αΐΐυαίηιεηΐε ίη ο ο λ ο άί Γεαίίζζαζίοηε, 1» ευί δίΐυαζίοηε ρπδίίηα
οίϊπνα υηα δεπε άί χραηή δα εαί πίΙεΛεΓε ίη Γείαζίοηε &11ε άίνεΓδε ρΓοΗΙεηιαίίοΗε
αίΪΓοηΙαΙε ηεΙΙ’ ίηίΓοάυζίοηε. Ρ ’ οΗίεΙίίνο ρπηοίραίε άεΙΙ’ίηίεΓνεηίο όΐ τεεαρεΓΟ έ
δίαίο ςυείΐο <ϋ ναΙοπζζαΓε αη Ιυο§ο δίοηοο ίοΠεπιεηΐε οαΓαΛοπζζαίο άαΐΐε
ίυηζίοηί ΐίρίοΗε άεί δίΐί ίίιοπ-ροΛα, ηεΐ ηιαηίεηίιτιεηΐο όεΐ δυο ηιοίο υΛαηο ε ηεΐ
πςυαΙίΓιοαΓε 1’ ίπιπια§ίηε αΙίεΓαΙα ε άεΐυψαΐα άα§1ί ίηΙεΓνεηΐί ίηιρΓορπ δυδδε^υίάδί
ηεΐ Ιειηρο, ηιεάίαηΐε ΓίηδεππιεηΙο <3ϊ εΐεπιεηΐί “ ίηηοναίίνί” Ιεδί α άαΓε υηα ηυονα
οοηΤι§υΓαζίοηε αΙΓίπίΓηαβίηε υΓβαηα; Ια ςυαίε δί εΓα αηάαία νϊα νϊα άειτιούναηάο ε
άεοΐαδδαηάο αηοΗε ίη Γείαζίοηε αΐ ιηοάίΓιοαΓδί άεί οοδίυπιί ΐΓαάίζίοηαϋ, δοδίίίυίίί
άα ηυονε ηεοεδδίίά ίπιροδίε άαΙΙα νίία ιηοάειτια (αδο άεΙΓαυΙοηιοΗίΙε ε ςυίηάί
ηεοεδδίίά <ϋ ραΓθΗε§§ίο, οαΓεηζα άί αΛεάο υΛαηο, εΐε.) ε άαΙΓαάοζίοηε, ίη Ιεηιρί
τεοεηΐί, (1ί ΐεοηίεΗε οοδΙπαΛίνε ε (1ί Γηαίεπαΐί εδΛαηεί α ςυείΐί ΐΓαάίζίοηαΙηιεηΙε
ίηιρίε§αΙί ηεΐΐα τε§ίοηε.
ΡυΓ ηοη εδδεηάο ΓοΛε <ϋ ρΓεεδίδΙεηζε πιοηυηιεηίαΐί άί ραΛίεοΙαΓε ναΙοΓε
αΛίδίίοο,

Ια ρία ζζα

έ

οοδΐίΐυίία,

εο η ιε

αΐΐπ

δραζί

άεί

οεη Λ ο

δίοποο

<1ί

ΟοηνεΓδαηο, άα αηα ποοα δίΓαίίΓιοαζίοηε άί εάίίίοαζίοηί α οαΓαΐίεΓε ροροΙαΓε,
αννεηυΐα ίη <άίνετδί ιτιοιηεηΐί δίοποί, οοη οοηηοίαζίοηί αιηΡίεηίαΙί οοηιαηί αηοΗε
αά αΐΐπ ραεδί άεί Ηαοίηο άεί Μ εά ίίεΛ α η εο: νοίυ η ιείπ ε ε ΓιηίίυΓε Λαάίζίοηαΐί
(ίηΐοηαοί ε ΓίηΙε§§ίαΙυΓε α οαίοε, ίηΓίδδί ίη 1ε§ηο, δοαίε εδΙεΓηε ίη ρ ίεΛ α ) οΗε
άαηηο

1υο§ο

α υη

αηιΗίεηΙε

υΛαηο

άοίαίο

άί

ΓοΛε

ίάεηΐίίά

Ιοοαίε

πια

ραΛίοοΙαπηεηΙε α πδοΗίο, άαία Ια δυα οοηδίδίεηζα Γτα§ί1ε ε άερεπβίΐε. υ η
οαΓαΛεΓε απηοηίοο, Ια ουί οοηδεΓναζίοηε

-οΗε ίη ραδδαίο εΓα αδδίουΓαία άαΐΐα

οοηΐίηυίίά ίηίηίεπΌΐία άεΐΐε οοηδυείυάίηί οοδίη ιΙΙίνε ε ηιαηυίεηίίνε (ΗΓαοίπιεηΙο
αηηυαίε άί ίηίοηαοί, άί Ιίηίε§§ίαΙυΓε, άί δοδίίΐυζίοηε άί Ιείίί α δρίονεηίί οοη αΐίπ
Γεαίίζζαΐί οοη ί ιηεάεδίιηί πιαίεπαΐί ε ΙεοηίοΗε)-, έ ο § § ί οοιηρΓΟΓηεδδα άαΐΐα οπδί ε
ραΓζίαΙε δοοπιραΓδα άί Ιαίί ρταΙίοΗε εάίΐίζίε, α§§Γαναία άαΐΐα ρΓεδδίοηε άεί ηυονί
ροοάοΛί ε άεί ηυονί ΓηαΙεΓΪαΙί οΗε ίΐ ΓηεΓοαΙο ο β τε; ί ςυαίί, ο ίΛ ε αΐ άαηηο νίδίνο,
ηιοδίΓαηο

α

άίδίαηζα

άί

ροοΗί

αηηί

Ια

Ιογο

δοαΓδα

άυΓαΡίΙίίά

ε

ραίεδε

ίηοοηιραΐίόίΐίΐα οοη 1ε ΙεοηίοΗε δίοποΗε (δί ρεηδί αΐΐε ΙίηΙε§§ίαΐυΓε εδε§υ ίΐε ίη
ςυ αΓζο

ρΐαδίίοο ο

αΐΐε τεδίηε ίΛενεΓδίΗίΙί αρρίίοαΐε δυΐΐε δυρεΓΤιοί Ιαρίάεε,

αΙίεΓαηάοηε ίΐ οοΙοΓε ε Ια οοηδίδίεηζα δ υ ρ ειΐοία ίε).

Βα ρίαζζα ΓεδαΓε ΒαΛίδίί, ΐΓαάίζίοηαΙηιεηΙε 1ε§αία αΐΐε αΛίνίΐά άί
ηιεΓοαίο, δί οοΐΐοοα οοπιε οεΓηίεΓα αΙΙ’ ίηοΓοοίο άεΐΐε Λε οίηίε ηιυΓαπε υΓΗίοΗε:
ςυείΐα ηιεάίεναίε, Ια ςυαίε, αηοΗε δε ηοη ίηδίδίεηΐε άίΓεΐίαπιεηΙε δυΐΐα ρίαζζα, ηε
Ηα οοηάίζίοηαίο ίη ραΛε Γαηάαηιεηίο, ςυείΐα πηαδοίηιεηίαίε, αΛοΓηο αΐ
ΟαδαΙνεοοΗίο, οΗε ΗοΓίΙα υηο άεί Ιαίί άεΐΐα ρίαζζα εά ειηεΓ§ε οοη Ια ρΓεδεηζα άεί
ηιαδδίοοίο ΐοΛΪοηε οίΓοοΙαΓε αΙΙ’ εδίΓεηιο δυά ε οοη Ια ΡοΛα ίίηε-οΛοοεηίεδοα άί
2 II ρΓΟββΚο άί πδίδίβηιαζίοηβ άί Ρίαζζα Ο. ΒαίΙίδΙί α ΟοηνεΓδαηο έ δίαίο αβϊάαίο α οΗί δοπνε
εοαάίιιναία άαΙΓατεΗ. Γ. Κοδείηο, εοη Ια εοΙΙαΗοΓαζίοηε άεΙΓατεΗ. Ο. Μαηίεπ ΕΙία,
άεΙΓαΓείι Α. Ο. Ταηεβε ε Ια εοηδίάεηζα Λοπεο-αΛίδΙίεα άεί ρΓοί. ατεΐι. Μ. Μαηίεπ ΕΙία.
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δαηίε δίιηοηε3, ε, ϊηίϊηε, Ια εϊηία δεϊεεηίεδοα εΗε, α ραΠΪΓε άαΐΐα ρϊαζζα, εΪΓεοηάα
Ια ηια§1ΐα υΓΗαηα ΓεΙϊεοΙαΓε άεΐ Οαχαΐηαονο, εδίεηάεικίοδϊ ίϊηο αΐΐα Ρϊαζζα άεΐ
Οαπηίηε
υηα ρίαηΐίηα άεΙΙ’ αΓεΗϊίεΙΙο δΐηιοηε4, άαΐαΐα 17 χεΙΙειτώΓε 1883 ε
εοηβεΓναία ηεΙΓαΓοΗίνίο δίοπεο εοπιυηαίε5, πιοδίΓα Ια δϊΐυαζϊοηε υΓΗαηα ε
αιηΗϊεηίαΙε ΓείΓΟδΙαηΐε αΐ ραίαζζο πιαηίοίραίε ρπηια εΗε δΟΓβεβδε Ια “ Ρϊαζζα
Ναονα” (ϋ ΟοηνεΓχαηο, ο§§ϊ ΟεβαΓε ΒαΙΙϊδίί. Ρ ’ αΓεα εΓα οεευραΐα (Ια “ §ϊαπϋηϊ” ,
(1Ϊ ρΓορπείά ρπναΐα, εά εΓα αΙίΓανεΓδαΙα (Ιαίΐα δΒαάα εβίΓαπιυΓαΙε εΗε εΪΓεοιυΙα
Ι’ϊηίεΓΟ αΗϊίαΙο. Κϊδαίε αΐ 1883 ϊΐ ρΓθ§εΚο άϊ αρεήυΓα άεΐΐα νϊα ΟοπιαοοΗϊοΙϊ
(ο§§ϊ άεηοηιίηαΐα νϊα (Ζοδίηιο Οοηΐε), ΓεάαΙΙο αηεΗ’ εβδο άαΐ δΐηιοηε, εΗε
ρΓενεάενα Ι’ αΐίΓανεΓδαηιεηΐο άεϊ §ϊαπϋηϊ ε ανενα εοπιε δεορο «άαΓε υη αεεεδδο
αΐΐα ρϊαζζα άε’ οοπιιηεδίϊΗϊΙϊ [ο§§ϊ ρϊαζζα X X δεΙΙεηιΗΓε] α ΙυΙΙε 1ε νεΙΙυΓε ςυϊνϊ
άΪΓεΙΙε», οηιΐε ενϊίαΓε «1ε πρίάε ε πιαίε^ενοΐί δαίϊΐε άϊ δ. Κ,οεεο ε δ. ΒεηεάεΐΙο».
Βο δίεδδο αηηο, ϊΐ Οοηδϊβΐϊο Οοπιυηαίε αρρΓονανα ϊΐ ρΓΟβεΙΙο άϊ αρεΠυΓα άεΐΐα
δίΓαάα ε ΓαεςυϊδΙο εΐϊ αίευηϊ §ϊαη!ϊηϊ ρηναό ηοηεΗέ Ια άεπιοΐϊζϊοηε εΐϊ υηα εαβα
εΗε οδίαεοΐανα 1’ αρεΠυΓα άεΐΐα δίΓαιΙα. Ρυ ρΓενϊδΙα ϊηοΙίΓε Ια δϊδΐεηιαζϊοηε άεΐΐα
ρανίηιεηίαζϊοηε δίΓαάαΙε «εοη ΗΓεεοϊαπιε ηιϊηυΐο ε εϊΙϊηάΓαίο».
ΟοηΓεηιροΓαηεαπιεηίε

αϊ

Ιανοπ

<ϋ

π οο δίη ιζίοη ε

άεΐ

ρ α ία ζζο

άεΐ

Μ υηϊεϊρϊο, ϊη δε§υϊΐο α1Γϊηεεη«1ϊο νεπίίοαίοδϊ ηεΐ 18866, ία (ΙεΙϊΗεΓαΙα 1’ αρεΓΐυΓα
άεΐΐα «δίΓαάα Ο γΙ ο » , ρεΓ ηιε§1ϊο εο11ε§αΓε ϊΐ εεηίΓΟ δίοπ εο εοη Ια ζοη α εδίειηα
αΐΐε ΓηυΓα. ΟυΓαηΙε ϊ Ιανοπ ία π η νεη υΐο «υ η ΐΓαΙΙο άεΙΓαηΐϊεα ΓηυΓα§1ϊα», ςυείΐα
(Ιεΐ ΟαδαΙνεεεΗϊο, δυΐΐα ςυαίε ϊηβϊδίεναηο εοδίηιζϊοηϊ εΗε δϊ εΓαηο αηάαίε νϊα νϊα
δίΓαίϊήεαηιΙο. Ιη ίοη άο αΐΐα νϊα ά ε ΙΙΌ Π ο ίυ εοδίηιϊΐα Ια ρ οπ α Γηοηυηιεηίαίε,
ρΓΟβεΙΙαΙα άα δαηίε δΐηιοηε. Β ’ αδδεΙΙο άείϊηίΐίνο άεΐΐα ρϊα ζζα δϊ οΙΙεη η ε νεΓδο ϊΐ
1900 ϊη δε§υϊίο α υ ΐίεπ οπ αεςυϊδίϊ, άα ραΠε άεΐ Οοηιυηε, άϊ ο ιΐϊ ε §ϊαπϋηϊ
ρΓΟδρϊεϊεηΐϊ 1’ αΓεα ε ηεεεδδαπ αΐΐα ηυονα δϊδΐεηιαζϊοηε υΓΗαηα

ΠυΓαηΐε Ια ρππια ΟυεΓΓα Μοηάϊαίε, Ια ρϊαζζα ίΐι ϊηΐϊΐοΐαΐα α ΟεδαΓε
ΒαΙΙϊδίί7 ε, ςυαηάο ίυ ροΠαΙα υηα (ΙΪΓαηιαζϊοηε άεΙΙ’ ΑεςυεάοΙΙο Ρυ§1ϊεδε, ηεΐ
1926, δϊ ϊηαυ§υΓ0, αϊ εεηίΓΟ άεΐΐο δραζϊο υΛαηο, υηα ίοηίαηα Γηοηυηιεηίαίε8,
εδε§υϊΐα (Ια αΠϊδίϊ Ιοεαίϊ. Αηηϊ άορο, Ια ίοηίαηα ίυ δροδίαΐα αΐΐα ρϊαζζείΐα
αηΐϊδίαηΐε Ια εΗϊεδα άεΐΐε Αηϊηιε δαηίε.

3 Ε’βτεΐιίΐεηο δαηίε δίιηοηε Ιια ΙανοεαΙο ακίναηιεηΐε α ΟοηνεΓδαηο ηεΐ ρεποάο Ιγη §Ιι υΐΐύηί
αηηί άεΙΓΟιίοεεηΐο ε ί ρπιηί άεΐ ηοδίΓΟ δεεοΐο. Ε§1ι 5ΐ έ Ηαΐΐυΐο ηεΐΐα (Ιίίεδα (Ιεΐ ραΐηπιοηίο
Ιοεαίε ίη ραιΐίεοΙαΓε ρεΓ 13 53ΐν»$>υ3Γ(1ία <1εΙ ραίππιοηίο ατεΐιεοΐοβίεο (εβεΚυαπάο ήΐίενί
άεΐΐε πιηΓ3 άεΙΓαηΐίεα ΝοΛβ) ε (1εI ραίππιοηίο ιηοηυπιεηίαίε (ρΓο^εΠΒηάο ε Γε3ΐίζζ3η(1ο
Γ8δΐ3ηπ ηε1ΐ3 031ΐε(ΐΓ3ΐε, ηεΐ Ρβΐ3ζζο άεΐ Μηηίείρίο, ηεΐΐβ εΐηεδα <1ί δ3ηΐ3 Μ3Π3 άεΙΓΙδοΙβ,
ε ίη πιοΐΐΐ ηΐΐτί εοπιρίεδδί).
41,3 ήεεΓοα <1ί 3Γε1ιίνίο έ δΙΗία είΤεηυ3(3 (13 ΟηΙβπιο εϋ Μ3§§ίο, 3άάεΙ(3 3ΐΓΑΓε1ιίνίο δίοπεο
(Ιεΐ Οοηιυηε <ϋ ΟοηνεΓδβηο. II ρεοβεΙΙο <1ί δ3η1ε δΐηιοηε τεεβ 1β (1313 17.09.83.
5 Α δ.Ο.Ο., Β. 13 Γάδε. 64, (131313 17 δεΙΙεπώΓε 1883.
6 Α.δ.Ο.ϋ., Β. 15.
7 ϋβΐΐβ δεπε (Ιεί Γε^ίδίπ Οεΐΐε (1ε1ί6εΓ3ζίοηί (Ιεΐΐβ Οίυηΐη Μυηίείρηΐε ε ΟεΙ Οοηδίβΐίο
Οοηιυηαίε άεΐ 1916, Α.δ.Ο.Ο.
8 ΟΓγ. Κ. Ιβεονβζζο, Ι,ε ΐΓβ ίηαιΐ£νκαζίοηί α ( 'οηνεηαηο β ΝοίεαΙίαη>, ΝοίεαΙΙβτο 1927, ρ. 7 .
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ΟοηνβΓκαηο. Ρΐίΐζζ 3 Οο5;ιγο Βίΐπ15ΐΐ εοη Ια Ιοιτε άεΐ “ πηιΐίηο 3 νεηΐο” , ίη ηηα εαποΐιη»
ί11υδΐΓ3ΐ3 άεΙΓίηίζίο (Ιοί 8<χοΙο (ΑΓεΙιίνίο ίοΙο§Γ3ίϊεο άεΐ Μακεο Οίνίεο).

€οηνεΓ53ΐιο II ιηειχ;ηο ίη ρΐ3//.;ι Οεδητε ΒηΙΙΐδίι 311’ ίηίζίο άεΐ δεεοίο ίη αηη ςηποΐιηη
ί11η5ΐΓ3ΐ3 (Ατεΐιίνίο Γοΐο§Γ3ίίεο άεΐ Μιΐδεο Οίνίεο).
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ία ρεηδίΐΐηα, εΗε αΐΐυαίηιεηΐε οεευρα βυοηα ραΛε 6ε11α ρΐαζζα, ίΐι
εοδίηιίία ίΓα ίΐ 1963 ε ίΐ 1967, ρεΓ ΓεικΙεΓε ρΐΰ ίυηζϊοηαίε ϊΐ ηιεΓοαΙο
οποίτυΐιίεοίο (ίΐ ςυαίε ΐΓαάίζίοηαΙηιεηΐε βΐ βνο1§ενα αΙΓαρειΐο εοη βαηεαΓεΙΙε
δΐηοηίαβίΐί, οοηιε δί ενίηεε 6α11β ίόΐο δίοπεΗε), χεεοηάο ίΐ ρΓθ§εΙΙο ΓεάαΠο
6α1Γίη§ε§ηεΓε εαρο <3ε11’ υίϊΐείο Τεεηίεο ΟοΓηυηαΙε. ί α εοδίηίζίοηε, 6ε1 Ιυΐΐο
εδίΓαηεα αΐ εοηίεδίο αΓοΗϊίεΙίοηίεο ηεΐ ςυαίε δΐ αηάανα α ϊηδεπΓε, δοΐΐενό ςυαδί
ίπίΓηειϋαΙαΓηεηΙε τεαζίοηί εοηίΓαπε. ΟυαΙεΗε πιεδε <1ορο9, ίηίαΐΐί, αίευηϊ
εοηδίβϋεπ εοπιυηαΐί 8ε§ηα1αΓοηο αΐίαΐΐεηζίοηε 6ε11ε αυίοπία εοητρείεηΐί Γίηίζίο
(Ιεί Ιανοπ πεοπίαηίΐο Ια ρΓεδεηζα δυΐΐα ρΐαζζα <ϋ «ορεΓε 6ί πίεναηΐε ναΙοΓε
δίοπεο ε<3 απίδΐίεο, ςυαίί υη αΓεο εά υη Ιοπηοηε <ϋ εροοα ηιείΐϊεναίε».
('Ηίεάεναηο, ίηοΙίΓε, «ΐΐ Ιεηιρεδίίνο ΐηΙεΓνεηΙο <3ε§1ϊ θΓ§αηΐ δεεοηάο 1ε Ιογο
οοπιρείεηζε», πεοπ3αη<1ο ςυαηΐο προΠαΙο άαΐΐα ηοπηα υΛαπίδΙίεα εΗε
ρΓενεάενα10, ρεΓ 1ε ζοηε 6ί εαΓαΙΙεΓε δίοπεο, απϊδΐϊεο ο 6ί ραιΊϊεοΙαΓε ρΓε§ίο
απιΐήεηίαίε: «εδείυδίνε ορεΓε άΐ εοπδοΙίάαΓηεηΙο ο τεδΙαυΓΟ, δεηζα αΙίεΓΟζίοηί άί
νοίυηιε»; δί πεοπίανα αΙίΓεδΐ εΗε 1ε αΓεε ϋίιετε δαΓεββεΓο 6ονυΙε εδδεΓε
εοηδίάεΓαΙε «ίηεάίίϊεαΜί ίίηο αΙίαρρΓοναζίοηε «Ιεί Ρ.Κ.Ο.».

νεάυΐα αΐΐυαίε (Ιεΐΐα ρΐαζζα ΟεδαΓε ΒαίΙίδΙί α ΟοηνεΓδαηο εοη Ια ρεηδίΐίηα άεΐ ιηεΓεαΙο
τεαίίζζαΐα ηεβίΐ αηηΐ δεδδαηία.

ί α δονπηίεικίεηζα αί πιοηυιηεηΐΐ ε §α11επε εΐεΐΐα Ρυ§1ϊα ε αΐΐε §α11επε
6ε11α Βαδίΐίεαία, ίπίεψείΐαΐα αί π§υαΓ6ο ΓΪΙεηηε <ϋ ίαΓδί 6α ραΠε εδρππιεικίο ΐΐ
9 Ιη <3αΙα 10.10.1967, ρΓοΙ. ΟεηεΓαΙε άεΐ ίοπιιιηε άί ΟοηνεΓδαηο, η. 12434, άεΙ 16.10.1967.
10 Οοηίεηηία ηεΐ V εοππηα άεΙΓαΠ. 17 άεΐΐα Ιε^βε 6 α§οδίο 1967, η. 765 (πιοΟιΠεΚε εΟ
ιηΙεβΓα/.ιοηι αΐΐα 1ε§§ε υΛαηΐδΙίεα 17.08.1942, η. 1150).
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δε§αεηίε ρηΓεΓε: «Ν οη εδδεηάονί, η ίεπτιίηε άί 1ε§§ε, ηεΙΙ’ ηΓεη άεΐΐη ρίηζζη
νίηεοΐί (1ί ηηίαΓη ιηοηυιηεηΐηΐε ε ρηεδίδίίεη, ςαεδίη δορπηΐεηάεηζη ηοη Ηη ηΐεαη
Γηοίίνο ρεΓ εοηεΓεΐηΓε ιαη ίηΙεΓνεηίο εΗε νηΐβη ηά ενίίηΓε Ια Γεηΐίζζηζίοηε άί
ςαηηίο ρΐΌ§είΙαίο [...]. δί εοιηαηίεη, εοη Γοεεηδίοηε, εΗε ηεΐ εηβο δρεείΓιεο ηοη
ΐΓονα ηρρίϊεηζίοηε Ια ηοπηη [...] εΗε πίΐείίε Ια ρΓοίεζίοηε άεΐΐε Ιοείίεζζε
ηηίοΓηΙί». Νοηοδίηηΐε ί ρηεεπ εοηίτηδίηηΐί δαίΐη ηΐίαηζίοηε άεί ρΓθ§είίο, ε 8εηζ3
εΗε 13 δορπηΐεηάεηζη ροίε88ε εδρπηιεΓε αη ρ3Γεεε π§αηπίο 3ΙΙ3 ηοη
εοηφηΐίβίΐίΐη άεΐΐη δΙηαΙΙαΓη εοη ΓίηΙοπιο, ί Ιηνοπ δί ΓεηΙίζζηΓοηο εοη ιηοΐΐη
εεΐεπίη.
Ι.’ ϊηίεΓνεηΙο οάίεΓηο, εΗε 8Ϊ ροηε ηηζίίαΙΙο εοηιε αη γβχίαηνο άί
ΙίύβΓαζίυηβ άη Ιηΐε δΙηαΙΙαΓη ίηιρΓορπη, ε εΗε 3ννΪ3 ίΐ τεευρεΓΟ ε 13
πςαηΐίίιεηζίοηε ηπιβίεηΐηΐε εΐεΐΐη ρίηζζη ε άεΙΓίηΙοπιο εηεοδίηηΐε, νυοίε ίηδεπΓδί
3 ρίεηο ΐίΐοίο ηεΐ νεεδηηΐε <1ε1ΐ3 εοηδεΓνηζίοηε, 8εηζ3 πηαηείηΓε 3 άοίηΓε 1η είΐΐή
<1ί αηο δρ3ζΐο δοείηΐε ρεΓ Ι’ ίηεοηίΓΟ, 13 80δΐ3, Ιο δρείΐηεοΐο.
II επίεπο ίηίοπηηΙΟΓε εΐεΐ άίδεβηο έ δΐηΐο ςαείΐο άί ΐΓηΙΙηΓε ί άίνεεδί 8ρ3ζί
εΗε 3Γίίεοΐ3ηο ίΐ 1αο§ο αΓΗ3ηο (ρίηζζη νεΓ3 ε ρΓορπη ε δίΓηάε ηάίηεεηΐί) εοηιε
αη

ΐΓηΙΙηιηεηΐί

ρηνίηιεηΐηΐί

οπιο§εηεί, ίηΐε§ΓηΙί ΟΓ^ηηίεηιηεηΙε άηείειηεηΐί άί 3ΓΓεάο αηίίιεηΐί.

Οίό, 31 Γιηε

άί

εοηίεδίο
οΐΐεηεΓε

ηεεεηΐαηΐηηιεηΐε
αη

ηιη§§ίθΓε

αηίΐηπο,

εΡΓεΙΙο

άί

ηιεάίηηΐε

οΓάίηηΙη

3ηιρίεζζ3

ε

άί

0Γ§ηηίείΐη

οοηιρ1εδδίν3, ραΓ ηε11’ενίάεηζ3 άεΐΐε άίίϊ'εΓεηζί3ζίοηί ίαηζίοηηΐί ε ά’αδο. δί έ
3ΐΐΓεδί εεΓθ3ΐο άί πεΗίηηιηΓε, ίη νηπο ηιοάο, εΐεπιεηΐί εοηιροδίΐίνί ε άί 3ΓΓεάο
οΓΗηηο αΐίΐίζζηΐί ρεΓ 13 δίδίεηιηζίοηε άεΐ ΗηΓ§ο άε1ΐ3 ΟοΠε11,
τεεεηΐε

ίηηα^αΓηΙο άί

Τ γ3 ΐηΐί είειηεηΐί έ Γίηιρίε^ο, 3 ρίηζζη ΒηΙΙίδΙί, άί ρηνίηιεηΐηζίοηί άί

Η3δο1ε ίη ρίείΓη εηΙεηΓεη άαΓ3, άίδροδίε 3 8ρίη3 άί ρεδεε δε§αεηάο αη άίδε^ηο
δεηηάίΐο άη Γηδεε Ιίδεε ΗηδνεΓδηΙί, εοΐΐοεηίε ίη ηιοάο ά3 δί§ηίβο3Γε 13 1ε§§εΓ3
ρεηάεηζη ά3ΐ εεηΗο δίοπεο νεΓδο ΓεδΙεπιο. Ονε ροδδίΗϋε, δί ΓηηηΙεη§οηο 1ε
ΗηδοΙηΙαΓε εδίδίεηΐί, ΓηεεοΓάηηάοΙε 3 ΙΙ3 ηαον3 ρηνίηιεηΐηζίοηε.

δί έ ΙΓ3110 δραηΐο άη ΕηΓ§ο άεΐΐη ΟοΠε ηηεΗε ρεΓ ίΐ άίδε§ηο άί ηΐεαηί
εΐεηιεηΐί άί ηεεεάο, εοηιε 1ε δεάαίε εηεοίηπ, Γεηΐίζζηΐε ίη ρίείΓη, εΗε 3 ΡΪ3ζζ3
ΒηΙΙίδΙί ηδδοίνοηο ηηεΗε ηΐΐη εηΓηΙΙεπδΐίεη ίαηζίοηε άί 3εεο§1ίεεε 1ε ηΙΗεεηΙαεε,
ροδίε 3 δείξηηεε Ιε άαε άηείίπεί ρπηείρηΐί εΗε Ηοπίηηο Ιη ρίηζζη, εοηνοβίίηηάο
Ιη ρεεεεζίοηε άεΐΐο δρηζίο νεεδο 13 δΙηιΙΙοΓη ροΠίεηίη άεΐ ίοηάο. Τηΐε δΙηιΙΙαΓη,
δίΐαηΐη ηεΐΐη ρηιΐε ρίά ηΐΐη άεΐΐη ρίηζζη, Ηη αηη ρεεείδη ίαηζίοηε ηεΐ άίδε§ηο
αεΗηηο, εοδίίίαεηάο αη είειηεηΐο ηαονο ε εηΓηΙίεηζζηΙο εΗε, εοη Ι’ ηεεεηίαηΓε ίΐ
ρΓΟίηαοηίδΐηο άεΐΐη Γηεείηίη δίΐΏΐηεΙπεη άεΐ ρηΐηζζείίο εΗε εΗίαάε Ιη ρίηζζη άηΐΐη
ρηΠε άεΐ εεηίεο δίοιίεο, εεεη αη ροΐο άίηίείίίεο εοη Ιη Ιοεεε αεΗίεη εΗε, ίηνεεε.
Γη άη ηαίηΐη εά ηηηαηείη Γερίδοάίο δρηζίηΐε Γεδίηαεηΐο, νηΐοπζζηηάοΐο.
Βη δίΓαΐΙαεη ροείίεηΐη έ εοηεερίΐη εοηιε 1οο§ο §εηάενο1ε ε οηιΗΓε§§ίηΙο
άί ίηεοηίΓΟ ε δοδίη η “ δεηΐη απιηηη” ; εΗε ραό, ηΠ’ οεεοΓΓεηζη, εδδεεε αίίΐίζζηίο
ρεε Γηΐίεδίίπιεηΐο άί ηιηηίΓεδΙηζίοηί εδροδίΐίνε ε άί νεηάίίη οεεηδίοηηΐί
(ιηεΓεηίίηο άεΙΓηιΐίβίηηηΙο, άεΙΓηηίίςαηπηίο, άεί ΙίΗπ, εδροδίζίοηί ηιΙίδΐίεΗε),
οίηε ηά ηεεο§1ίεΓε ςαοίίάίηηηηιεηΐε ΗηηεΗί άί εοαιπιεΓείο ηΐ άε«η§1ίο ηά
11 II ρΓΟβεΙΙο ροΓ Ιη δίδίειηηζίοηε άί ΒαΓ§ο άεΐΐη ΟοΠε, τεάηΐΐο ΙΓ3 ίΐ 1994 ε ίΐ 1995, ε άεί ρΓοί.
3Γε1ι. Μηηο Μηηίεπ Εΐίη εοη Ιη εοΙΙηΗοΓηζίοηε άί εΐιί δεηνε.

681

ίηΐε§Γ3ζίοηε (1ί ςαείΐί χϊκίειτιαίϊ ηεΙΙα ρΐ3ζζ3 ρει- ίΐ ηιεΓεηΙο ΟΓΐοίταΐΐίεοΙο. II
ρεΓ§ο1αΐο Ηα αη3 ε ο η εεζίο η ε
ΓηοηΙα§§ίο

(1ε§1ί

εΐεπιεηΐί

εοδΐΓαΙΙίν3 ε3Γ3ίΙεπζζ3ΐ3

εοδίίΐαίίνί,

είιε

(Ιαίΐα δεπιρίϊεϊΐέι <Ιί

§3Γ3ηίίδεε

αη’ α§ενο1ε

πΐ3ηυΐεηίΙ)ί1ί(3:

Ρπ)§ε«ο <1ί δίδίειηηζίοηε άεΐΐβ ριηζζ.3 Οο8;ιγο ΒβΚίδΙί 3 ΟοηνεΓδβηο.

ΐΓ3νί ε ΐΓ3νίεε11ί ίη 1ε§ηο ώ

ςαειχίη 3ΐ3§ίοη3ΐο ε ρίΐ33ίπ ίη ρίείΓ3 Ιεεεεδε

ρο§§ΐ3ηο κα αη ρΐ3ηο δοΐΐενηίο <1ί 4αε §Γ3<ϋηϊ δαί ΓεδΙο <1ε1ΐ3 ρΐ3ζζ3, Π ευί
Ι)35θΐ3ΐο 3οεοηιρ3§η3 13 1ε§§εΓ3 ρεικίεηζα εδίδίεηίε δεηζη ίηίΓοάαιτε 3ΐίπ 3ΐ3εεΗί
(1ί ςαο(3. δαί Γΐ3ηεο Νοιχΐ άεΐ εοπιρίεδδο αιΐιηηο έ ροδδί&ίΐε βεεεάεΓε δεηζ3
ίηεοηΐΓ3Γε όΕΓπετε 3ΓεΙιίΐεηοηΐεΗε 31 Ιίνεΐΐο άεΐ ροΠίθ3ΐο ε εοηεεάεΓε Γαεεεδδο,
ίη ςαοΐ3, 3ΐ Ιοεηΐί εδίδίεηΐί δαί 131ο οπεηίηΐε ϋεΐΐη ρίηζζ3, εΐιε ΓΑηιηιίηΪ8ΐΓ3ζίοηε
ίηίεηάε 3(1ίβίΓε 3 αίΚεί εοηιαηηΐί. υ η η ρίεεοΐη ίοηΐ3Π3 ίη ρίεΐΓ3 ί3 (13 ρεπιο
εοηιροδίΐίνο 8α1 ίοη άο <1ε1ΐ3 ζοη 3 ροήίε3ΐ3, 13 εαί ρηνίιηεηΐηζίοηε έ ρΓενίδΐ3 ίη
ρίεΐΓ3 03ΐε3Γε3 εοη δρεεεΚίηΙαΓε ίη ε ο ΙΙο ^3 εδίεπιο, (ϋδροδίο άί ε ο ΐΐεΐΐο 3
ίοπη3Γε άίδε^ηί βεοηιείπεί.
Αάο1θ853ίε 3ΐ ρϋ3δ1πηί

βοπο

ίηδεπίε ίίοπεΓε ίη ρίεΐΓ3 ρεΓ α11ο§§ί3Γε νίίί

3Γηεπε3ηε 311ο δεορο είί πεορπΓβ, εοη ίΐ ίο§1ΐ3ΐηε, ΠηΙεΓ3 δαρειΐίείε ρεΓ§οΐ3ΐ3;
ρεΓ 13 Γηί§1ίθΓε ίτα ίζίοη ε άεΐ ροΠ ίεηίο, δοηο δΐ3ίε ρΓεάίδροδίε 1ε 3ΐΐΓεζζ3ΐαΓε
ηεεεδδ3πε 3ΐ1’ ίηδΐ3ΐΐ3ζίοηε εΐί 4 ν ε ίε <ϋ 1εΐ3 ρεδ3η1ε, 43 δίδΙειτΐ3Γε ηε11’ 3Γε3
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εεηίΓυΙε δεορεήΒ άεΐ ροπίευίο, ηεΐΐε 3ΐ3§ίοηί ρίονοβε ο ρεΓ πραΓΟ (Ιεΐ 3θ1ε. Εε
άυε ςυίηίε 3ΓΗοτεε εΗε άεΐίπιίίαηο Ιο $ραζίο εεηίΓ3ΐε άε1ΐ3 ρΐ3ζζ3, εοδίίΐυίίε 43
ρίαηίε 4ί είΐίεβίο - εχχεηζα ε3Γ3ίΙεπδΐίθ3 4ί ΟοηνεΓδαηο, 1ε§3ί3 3.113. ρΓοάυζίοηε
Ιοεαίε 4ε1 ίη ιΙΙο ε 3ΐΓίηΐΓη&§ίηε 4ε1ΐ3 ρίαζζα εοιτιε 1υο§ο 4ί εοηίΓηεΓεϊο ε
3ε3ηιΗίο -, δε§υοηο ίΐ πίιηο 4ε1 4ίδε§ηο ρ3νίηιεηΐ3ΐε, δθΓ§εηάο άα §π§1ίε ίη
§Ηίδ3 Γοΐοηάε, Η οπΜ ε 43 §υ3Γηίζίοηί ίη ρΐεΐΓ3 33§οηΐ3ΐε. I δεόίΐί ΐη ρίείΓ3,
δεπιίείΓεοΙηπ ε, Ι&44ονε 4ενοηο ενί4εηζΐ3Γε ρΓεεδίδΐεηζε δίοπεΗε, 3 3/4 άί
εεΓεΚίο, εηίΓΕηο ηεΐ §ίοεο 3 ήίιηο αΐΐεπιο, ευΓναηάοδί 3ΐΙθΓηο 3ΙΙ3 §π§1Ϊ3. II
εοΓρο 4ε1 ίοΓποηε, εηίαΐίζζαίο 43 υη §ηιρρο 4ί Εε ραΐηιε, έ ηΙίΓεδί δοΙΙο1ίηε3ΐο
431 4ίδε§ηο 4ε11ε Η3δο1ε, εΗε δεβυοηο υη αηάαηιεηΐο εοηεεηίπεο, ρεΓ υη Γ3§§ίο
<1ί ευου 6 ηιείπ. Ταίε Η3δθΐ3ίυΓ3, εΗε πεΗΪ3ηΐ3 1’ 3η3ΐο§3 4ί Ε3Γ§ο 4ε1ΐ3 €οΠε, έ
ε3Γ3ίίεπζζ3ΐ3 43 υη3 1ε§§εΓ3 ρεη4εηζ3 ε 43ΐΓίηδεπΓηεηίο (ϋ εοΓρί ί11υηιίη3ηΙί
ϊηε3883ΐί ηεΐ ρ3νίπιεηΙο εΗε ν3ΐοπζζ3ηο 13 νοίυιτιείπα 4ε1ΐ3 ρΓεεδίδίεηζ3
ίθΓΐίίίε3ΐ3.
Ε ’ ί4ε3 άεΙΙ’ Αηιηιίηί5ΐΓ3ζίοηε έ εΗε ίΐ ΓηεΓε3ΐο ροδδ3 εοηίίηυ3Γε 3
8νο1§εΓδί, εοηιε εΐ3 ίΓ34ίζίοηε, δυ1ΐ3 ρΐ3ζζ3, ηΐ3 3ηεΗε εΗε εδδ3 ροδδ3,
3ε1ε§υ3ΐ3ηιεηΙε 3ίίΓεζζ3ΐ3, 3εεο§1ίεΓε 3ρείΐ3εο1ί ε ίηεοηίπ ρυΗΗΙίεϊ 4ί ο§ηί ίίρο
II ροΓΐίεο, ίη ςυεδίί ε3δί, 4ίνεΓΓεΗΗε ρο4ίο ε ιΗοεε3δεεη3’ (ενεηίυ3ΐπιεηΐε
ρΓεεε4υίο 43 υη ρ3ΐεο ΓηοΗίΙε). ΜεηίΓε 1ε 4υε δεςυεηζε 3ΓΗθΓεε 38δυηιοηο, ίη
ςυεδίε οεε3δίοηί, 13 ίίιηζίοηε εΐί Ιίηιίΐε 4ε11ο δρηζίο 4ί 3δεο1ίο νεΐΌ ε ρΓορπο.
Ουεδίο, 3ΠΓεζζ3ίο εοη 3ρροδίίε δε4υίε, ρυό (ΙίνεηίΓε υη3 §Γ34ενο1ε 3Γεη3, 3ΙΙ3
ςυηΐε ίΐ ρεΓ§οΐ3ίο 4ί δίοη4ο, ί είΐίεβί 3ΐ ΐ3ίί ε 13 Ιοιτε εοη 1ε ρ3ΐυιε 311’ ίιηΗοεεο
εοηίεπΓ3ηηο ε3Γ3ίίεΓε ε ί4εηίίΐ3 ίηεοηίοη4ίΗί1ί.
Ε ’ 3υδρίθ3Ηί1ε εΗε 1’ ίηΙεΓνεηίο εΐί πδίδΙεπΐ3ζίοηε 4ε1ΐ3 Ρΐ3ζζ3 0εδ3Γε
Β3ΐίίδΐί ίηηεδεΗί υη ρΓοεεδδΟ εΐί τεευρεΓΟ ε ν3ΐοπζζ3ζίοηε (1ε11’ 3Γε3. Ε ’ ΙυΙΐ3νΐ3
ίη4ίδρεηδ3Ηί1ε εΗε 1ε 3ζίοηί ίυίυΓε δυ§1ί εάίΓιεί ρΓΟδρίείεηίί πδροη43ηο 3 υη
ρΐ3ηο ο π ^ η ίε ο άϊ ρΓεδεπζίοηί, δοΐο ίη ρ3Πε 4είίηίίε ρεΓ ίΐ ΟεηίΓΟ δίοπεο 431
Ρΐ3ηο Κ.ε§οΐ3ίθΓε νίυ,εηίε Ε3 ρΐ3ζζ3, εΗε πο34ε ηεΐ Ιίηιίΐε εδΙεΓηο 4ε1 εεηίΓΟ
δίοπεο δΐ3Ηί1ίίο 431 ΡΪ3ηο Κ.ε§οΐ3ίθΓε12, 4ονΓεΗΗε 1υίΐ3νΐ3 εδδεΓε ίηίεΓεδδ3ΐ3, ρεΓ
1ε ρΓεεδίδΐεηζε ιηοηυιτιεηΐ3Η εΗε νί ίηδϊδίοηο, 0311ε ρΓεδεπζίοηί π§υ3Γ(ΐ3ηΙί 13
ζοηη δίοπεο ΓηοηυΓηεηί3ΐε. ΙηοΙίΓε, ρεΓ 13 πιί§ΙίθΓε 3ίίυ3Ηί1ίί3 (1ί Ι3ϋ ρΓεδεπζίοηί
δοηο δΐ3ίε 3ρρΓοηί3ίε υη3 δεπε άί ίηι1ίο3ζίοηί, 3 ευί §1ί ίηίεΓνεηΐί ίυίυπ
(ΙονΓεΗΗεΓΟ 3ίίεηεΓδί, εΐ3 υιε^Πο άεΓιηίΓε <1ί εοηοεΠο εοη §1ί 0Γ§3ηί εοηιυη3ΐί
εοπιρεΐεοΐί1.

Νεί Ρί;ιηο Κε^οΙηΐοΓε 5ΐ ταοοοπιαικία άί ιηβηίβηεΓβ ηοΙΙα /.οη;ι Α (εεηίΓΟ δίοπεο) «1ε
ΟΗΓαΙΙεΓίδΙίεΙιε ;ΐΓε1ιϊΙεΙίοηίε1ιε ε [1ι ΓίΠηιίιιπι άεβϋ εάίΓιεί. 3(1ο1ΐ3η(1ο ιηβίεπβΐί ε ΙβνοΓΒζίοηί
Ιίρϊεΐιε άεΙΓϋΐιώιεηΐε ίη εηί δΐ ορεΓ3 (ιιηΐΓ3(ιΐΓε. ίηίοηηεί, ρ3νίηιεηΐ3ζίοηί 5ίΓ3(ΐ3ΐί ίη ρίοίτη)
ο ηάοίίηηάο ίεεηίεΐιε άί ΙηνοΓΒζίοηε ε (ϋ πίϊηίίυΓ3 ρεΓ πΐΒίεπηΙί ηοη ΐΓ3<1ιζιοη3ΐι Ι3ΐί εΗε 1ί
Γεηάηηο 3δδίιηίΐ3Ηί1ί 3ΐΓ3ηιΗίεηίε είΓεοδΙβηίε».
13Τ3ΐί ρΓεδεπζίοηί π§υ3π1ηηο δροείΠεΒίηεηΐε ί δε^υεηίί ρηηίί:
ΡίηίίηΓε δΐιρεΓΠεηιΙι. 43 Γ83ΐίζζ3Γδί ίη ίηίοη3οο ΐΓηϋζίοηβΙε (3 Ηβδε άί εηίεε), ενίί3η(1ο
πνεδίίιηεηΐί ίη εεπιιηίοβ. ηιηπηο. §Γ8δ ο εοίίο. Τίηί8β§ί3ΐυΓε 4ί ίΗοοίβίε, βδε^υίίε 3 εβίεε ίη
εοΐοπ ίεηηί ε ίη Ηιηηεο. Α δεορο ρΓοίεΙΙίνο ροίτηηηο εδΙεηάεΓδΐ δοίηΙΗηίηΓε 3 03ΐεε δηΐΐε
ηΐ8ηιΗΓ3ΐηΓ8 ηΓεΗίίεΙίοηίοΗε ίη ρίείΓ3 3 ί3οεί3 νίδί3, εο1θΓ3ίε εοη ρίβΐηεηίί η3ίιιτ3ΐί Γιηο 34
υ§ιΐ3§1ί3Γβ ίΐ εοΙοΓε ηβίυΓβΙε 4ε1ΐ3 ρίείΓβ. δοηο 43 ενίίητε ΙίηίεβΒίβίηΓε δίηίείίοΗε (ςιΐ3Γζο
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ΡβΠίεοΙβπ άοΙΓ;ιποάο ιιΛηηο.

ρίβδίίεο είε.). Ιηδε§ηε Ιαιηίηοδε ε αιπείΐοηι ρυΜ>1ίείΐ3Γί, τε§οΐ3ΐε (ΙηΙ εοιηρείεηίε υΐϊϊείο
εοηιαηβίε δεεοηάο αη επίεπο αηίΠετιΙΟΓε 513 ρεΓ ςιιβηίο η§υ3Γ<ΐ3 ί πΐ3ΐεπ3ΐί 513 ρεΓ ςαεΙ
εΗε εοηεεΓηε ί Ιίρί άί ίΐΐιπηίηβζίοηε. 1ε δεηΐίε, 1ε άίιηεηδίοηί ηοηεΐιέ 13 Ιογο ροδίζίοη3ίιΐΓ3
δυΐΐε Γηεείβιε. Κίη^ΚίεΓε, εΐιε οΐοντβιιηο εδδεΓε ίη ίειτο νεπιίοίβίο ίη εοΙοΓε ηεΓΟ, ενίοηάο
ίη ο§ηί 0350 ίιΐδο άεΙΓβΙΙυπιίηίο. <1ε1Γ31Ιιιιηιηιο 3ηο(1ίζζ3ΐο ε άί 3ΐ(π ιτΐ3ΐεπ3ΐί Βδδίπιιίιβιΐί
3(1 ε55ί. ΙηΓίδδί ίη Ιε^ηο ο ίη ίειτο (ροιίε, ίϊηεδίΓε ε ρεΓ5ΐ3ηε) εοη νεπιίεί3ΐιΐΓ3 85ε§υίΐ3 ίη
5ηΐ3ΐίο εοΙοΓε νεπίε, ΐΓ3<1ίζίοηη1ιηεηΐε ϋ53(ο ηεΐ εεηίΓο δίοπεο. δεηΐε οδίεπιε. εοδίηιίίε ίη
ρίεΐΓ3 Ιοεβίε. ενίΐηηάο ίηδο <1ί εειηεηΐο ο <ϋ 3ΐΐπ ιηβίεπβΐί εδίΓηηεί 31 εοηίεδίο δίοπεο.
ΟπαδυΓΒ (1ί 3Γε1ιί. ίΐίΐΙΙβΙοί ο ςαηΐ5ΐ35ί δρηζιο ρΓΟδρίείεηΙε 1β ριιίτίτΐ ίε3 5ΐΓ3(ΐ3 εΐιε 53Γ3
εοιίδεηΐίΐη δοΐίηηίο δε εδε§υίΐ3 εοη ίηίίδδί ίη ίειτο βηΙΙυίο ο Ιεβίιο ε ιηηι ίη ηΙΙυπιιηίο ο
νείΓΟ εειηεηΐο. Οπώτεΐΐοπί, ρεΓ ενεηίυηΐί εδεΓείζί άί ΠδΙΟΓΟ βΙΓβρειίο (ί>3Γ, εηΙΤεΙΙεπε,
πδΐθΓ3ηΐί), εοηίεζίοηβΐί ίη ίεΐβ άί εοίοηε βΐ3ηε3, 3 ριβηο ςυ3<ΐΓ3ΐ3. Οιη1>Γε11οηί ρεΓ ί)3ηε1ιι
άεΐ ιηεΓ03ίο. βηηΐο^ΐιί 3 ςυείΐί άε^ΐι εδεΓείζί άί πδΙΟΓΟ, εοηίεζίοηβίι ίη Ιεΐ3 άί εοίοηε
1>ί3ηε3. 3 ριβηο ςυβώοο. Τβνοΐίηί ε δεάίε ρεΓ §1ι εδεΓείζί <1ί ήδίΟΓο 3Π’3ρεΠο, ίη ίειτο ο
1ε§ηο (ά3 ενίί3Γο ρτοείοΐΐι ρΟδίίεί). Τεηάε άβ δοΐε ρεΓ ηε§οζί ίη ίεΐβ βοηεβ ε εοη δίηιΚηΓε
ίη ίεΓΓΟ (ίΐη ενίΐηΓε δίηιΙΙιίΓε ίη βΐΐιπηίηίο βηοάιζζηίο ο ίείε 3 πβΐιε ο εο1θΓ3ίε). € οφ ΐ
ί11ιηηίη3ηίί, εΗε νοιτ3ηηο εδδεΓε 3§§ίυηΐί βηεΐιε άα ρπνηίί είΙΟάίηί, άονοηηο εδδεΓε (Ιεΐΐο
δίεδδο Ιίρο άί ςηεΐΐί 3(1οΙΐ3ΐί ηεΐ ρΓΟβείίο.
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