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Ņő�œŇŒŅŉŒ�ŒŖŏŋŉŊŏŔ�ŃŉŃŋŉŏŔ 

ńŬŹůŤŮŤ���ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ��ŮŢŨ����� 

Ŏ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ� ůūŰ� ŞũťŬŹ�ūŰ� �ŬūŧŢŦ�ŚũūŰ� ũŞ� šŦŞůŤŬŢŜ� ŮůŞťŢŬŷ� ůū� ŢŮŴůŢŬŦŧŷ� ůūŰ�
�ŢŬŦşřŨŨūũ� ŢŜũŞŦ� Ű�ūŲŬŢŴ�Śũūŭ� ũŞ� ůŬū�ū�ūŦŢŜ� ŮŰũŢŲŹŭ� ůŤ� ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ� ůūŰ��
őŰ�űŴũŢŜůŢ� �Ţ� ůŤũ� �ŬŷůŞŮŤ�� ŌŞ� ŞŦůŦūŨūŠśŮŢůŢ� ůŤũ� ř�ūųś� ŮŞŭ� �ŞŬŞťŚůūũůŞŭ�
Ţ�ŦŲŢŦŬś�ŞůŞ��ūŰ�ťŞ�ŞũůŨśŮŢůŢ�Ş�ŷ�ůū�ŮŲūŨŦŧŷ�ŢŠŲŢŦŬŜšŦū� 

 

Ŏ�řũťŬŴ�ūŭ�ţŢŦ�ŮŢ�ŚũŞ��ŢŬŦşřŨŨūũ��ūŰ�ŮŰũŢŲŹŭ��ŢůŞşřŨŨŢůŞŦ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŃŦŞ� ůŤũ� Ţ�ŦşŜŴŮś� ůūŰ� ŷ�Ŵŭ� ŢŜũŞŦ� Ş�ŞŬŞŜůŤůŤ� Ť� šŦŞůśŬŤŮŤ� ůŤŭ� ŮůŞťŢŬŷůŤůŞŭ� ůūŰ�
ŢŮŴůŢŬŦŧūŸ�ůūŰ��ŢŬŦşřŨŨūũůūŭ� 

ŃŦŞ�ůū�ŨŷŠū�ŞŰůŷ�šŦŞťŚůŢŦ�šŦřűūŬūŰŭ�ū�ūŦūŮůŞůŦŧūŸŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ��ŒŬū�ū�ūŦŢŜ�šŤŨŞšś�
ůŦŭ� ŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ� ůūŰ� ŹŮůŢ� ũŞ� šŦŞůŤŬśŮŢŦ� ŮůŞťŢŬŚŭ� ůŦŭ� ŮŰũťśŧŢŭ� Ůůū� ŢŮŴůŢŬŦŧŷ� ůūŰ�
�ŢŬŦşřŨŨūũ�� ŃŦŞ� �ŞŬřšŢŦŠ�Ş�� ŠŦŞ� ůŤ� šŦŞůśŬŤŮŤ� ůŤŭ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ� ůūŰ� ŮŹ�Şůūŭ� ŮůūŰŭ�
36,6ū&� Ş�ŞŦůŢŜůŞŦ� ŮŰũŢŲśŭ� ůŬū�ū�ūŜŤŮŤ� ŨŢŦůūŰŬŠŦŹũ� ŞũřŨūŠŞ� �Ţ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŦŞŧŚŭ�
�ŢůŞşūŨŚŭ�Ůůū��ŢŬŦşřŨŨūũ� �šŦŞŮůūŨś� – ŮŰŮůūŨś�ŞŠŠŢŜŴũ�šŚŬ�Şůūŭ��ŞũŷŬťŴŮŤ- �ůŹŮŤ�
ůŬŦŲŹũ�� ŢűŜšŬŴŮŤ�� �ŦŧŬś� ś� �ŢŠřŨŤ�� ůŬŢ�ūŸŨŦŞŮ�Ş��� ĽůŞũ� Ť� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ� ůūŰ�
�ŢŬŦşřŨŨūũůūŭ� ŢŜũŞŦ� �Ŧū� ŰųŤŨś Ş�ŷ�ŞŰůś� ůūŰ�ŮŹ�Şůūŭ�� ůŷůŢ�Ť� ťŢŬ�ŷůŤůŞ��ūŰ�űťřũŢŦ�
ŮŰũŢŲŹŭ� Ş�ŷ� ůū� �ŢŬŦşřŨŨūũ� Ůůū� ŮŹ�Ş� �Şŭ� ůŢŜũŢŦ� ũŞ� �ŬūŧŞŨŚŮŢŦ� ŞŸŪŤŮŤ� ůŤŭ�
ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ�ůūŰ��ŒŷůŢ�ū�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�ŞũůŦšŬř��ŢůŞşřŨŨūũůŞŭ�ůŦŭ�ŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ�ůūŰ��ŹŮůŢ�
ũŞ��ŢůŸŲŢŦ�ũŞ�šŦŞůŤŬśŮŢŦ�ůŤ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ�ůūŰ�ŮůŞťŢŬś� 

ŁŬŲŦŧř� ūŦ� ťŢŬ�ūŶ�ūšūŲŢŜŭ� ůūŰ� šŚŬ�Şůŷŭ� �Şŭ�� šŤŨŞšś� ůŞ� ŢŦšŦŧř� ũŢŰŬŦŧř� ŮŴ�řůŦŞ� �ūŰ�
ŞũŦŲũŢŸūŰũ� ůŦŭ� �ŢůŞşūŨŚŭ� ůŤŭ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ� ůūŰ� �ŢŬŦşřŨŨūũůūŭ�� ©ŢŦšū�ūŦūŸũª� ůūũ�
ŢŠŧŚűŞŨū�ŠŦŞ�ůŤũ�ŞŸŪŤŮŤ�ůŤŭ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ��Ţ��ŤũŸ�ŞůŞ��ūŰ�Ş�ūŮůŚŨŨūŰũ�Ůůū�ŧŚũůŬū�
ůŴũ�ŠŢũŦŧŹũ�ŞŦŮťśŮŢŴũ�ůūŰ�ŢŠŧŢűřŨūŰ� 

őůŤ�ŮŰũŚŲŢŦŞ�ůū�ŢŦšŦŧŷ�ŧŚũůŬū�ŬŸť�ŦŮŤŭ�ůŤŭ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ�ůūŰ�ŢŠŧŢűřŨūŰ���Ţ��ŤũŸ�ŞůŞ�
�ūŰ� Ş�ūŮůŚŨŨŢŦ� ŮůūŰŭ� ŦšŬŴůū�ūŦūŸŭ� ŞšŚũŢŭ� ŧŞŦ� ŮůŞ� ŞŠŠŢŜŞ� ůŤŭ� Ţ�ŦűřũŢŦŞŭ� ůūŰ�
šŚŬ�Şůūŭ�� �ŬūŧŞŨŢŜ� ŚŧŧŬŦŮŤ� ŦšŬŹůŞ� ŧŞŦ� šŦŞŮůūŨś� ůŴũ� ŞŠŠŢŜŴũ� ŞũůŜŮůūŦŲŞ�� Ŏ�
ŮŰũšŰŞŮ�ŷŭ�ŞŰůŹũ� ůŴũ�šŸū�ŞũůŦšŬřŮŢŴũ�ŮŰ�şřŨŨŢŦ� ŮůŤ�šŦŞůśŬŤŮŤ� ůŤŭ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ�
ůūŰ� ŮŹ�Şůŷŭ� �Şŭ� �Ţ� ůūũ� ŢŪśŭ� ůŬŷ�ū�� ůŞ� ŞŠŠŢŜŞ� �ūŰ� ŚŲūŰũ� šŦŞŮůŞŨŢŜ�űŚŬūŰũ� �ŢŠřŨŢŭ�
�ūŮŷůŤůŢŭ�ŞŜ�Şůūŭ��Ŭūŭ�ůŤũ�Ţ�ŦűřũŢŦŞ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ��Ť�ū�ūŜŞ�ŷ�Ŵŭ�ŚŲŢŦ�ųŰŲťŢŜ�ŨŷŠŴ�
ůŤŭ�ŢŪřů�ŦŮŤŭ�ůūŰ�ŦšŬŹůŞ� 

ŁŰůŷ� ŚŲŢŦ� Ŵŭ� Ş�ūůŚŨŢŮ�Ş� ůū� ŞŜ�Ş� �ūŰ�űťřũŢŦ� ŮůŞ� ŞŦ�ūűŷŬŞ� ŞŠŠŢŜŞ� ůūŰ� šŚŬ�Şůūŭ� ũŞ�
ųŸŲŢůŞŦ�ŧŞŦ� Ţ�ŦŮůŬŚűūũůŞŭ��Ţ� ůŤũ�ŧŰŧŨūűūŬŜŞ�Ůůū� ŢŮŴůŢŬŦŧŷ�ůūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��Şŭ�ũŞ�
Ş�ūůŬŚ�ŢŦ�ůŤũ�ŞŸŪŤŮŤ�ůŤŭ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ�ůūŰ� 
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ŋŷŨŦŭ�Ş�ūŧŞůŞŮůŞťŢŜ�Ť�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ��ūŦ� ŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ�ŧŞŦ��řŨŦ�ťŞ�ŞŨŨřŪūŰũ��Ť�ŚŧŧŬŦŮŤ�
ŦšŬŹůŞ�ťŞ��ŢŬŦūŬŦŮůŢŜ�ŧŞŦ�ťŞ�ŮůŞ�ŞůśŮŢŦ�Ť�šŦŞŮůūŨś�ůŴũ�ŞŦ�ūűŷŬŴũ�ŞŠŠŢŜŴũ� 

 

 

 

 

 

Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ��16/02/2012 
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Ņő�œŇŒŅŉŒ ŒŖŏŋŉŊŏŔ ŃŉŃŋŉŏŔ 

ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ���ŮŢŨ����� 

ŏūŨŨūŜ� ťŢŴŬūŸũ� ůū� ŮŸũūŨū� ůŴũ� �ŦŧŬūşŜŴũ� Ş�ŢŦŨŤůŦŧŷ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŰŠŢŜŞ� ůūŰ� ŞũťŬŹ�ūŰ��
őŰ�űŴũŢŜůŢ� �Ţ� ůŤũ� ř�ūųś� ůūŰŭ�� ŋŢ� �ūŦūŰŭ� ůŬŷ�ūŰŭ� ŚũŞ� �ŦŧŬŷşŦū� ��ūŬŢŜ� ũŞ� �ŨśŪŢŦ� ůŤũ�
ŰŠŢŜŞ�ůūŰ�ŞũťŬŹ�ūŰ� 

 

ŃŢũŦŧř��Ŵŭ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ś��ŦŧŬŷşŦŞ�ŲŞŬŞŧůŤŬŜţūũůŞŦ�ŢŧŢŜũūŦ�ūŦ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ůūŰŭ�ū�ūŜūŰŭ�šŢũ�
��ūŬūŸ�Ţ�ũŞ�šŦŞŧŬŜũūŰ�Ţ��Ţ�ŠŰ�ũŷ��řůŦ��ŠŦŞůŜ�ŚŲūŰũ��ŚŠŢťūŭ��ŦŧŬŷůŢŬū�Ş�ŷ�����PP� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŏūŨŨūŜ�Ş�ŷ�ůūŰŭ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ��ŷ�Ŵŭ�ŠŦŞ��ŞŬřšŢŦŠ�Ş�ůŞ�ũŦůŬū�ūŦŤůŦŧř�şŞŧůśŬŦŞ���ŢŬũūŸũ�
ŷŨŤ�ůŤ�ţŴś�ůūŰŭ�Ůůū�űŰŮŦŧŷ��ŢŬŦşřŨŨūũ� 

ĸŨŨūŦ� ��ŞŬřŮŦůŞ��� �ŬūŧŢŦ�ŚũūŰ� ũŞ� Ţ�ŦşŦŹŮūŰũ� ŧŞŦ� ũŞ� ŞũŞ�ŞŬŞŲťūŸũ�� �ŢŬũūŸũ� ŚũŞ� �ŚŬūŭ� ś�
ūŨŷŧŨŤŬŤ�ůŤ�ţŴś�ůūŰŭ�Ůůū�ŢŮŴůŢŬŦŧŷ�ŧř�ūŦūŰ��ūŨŰŧŸůůŞŬūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��ŪŢũŦŮůśŭ�� 

ŋŢŬŦŧūŜ�Ş�ŷ�ůūŰŭ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ��ūŰ�ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦūŸũ�ůūũ�řũťŬŴ�ū�Ŵŭ�ŪŢũŦŮůś�ůūŰŭ���ūŬŢŜ�
ũŞ��ŬūŧŞŨŚŮūŰũ�šŦŞůŞŬŞŲŚŭ�ŮůŤũ�ŰŠŢŜŞ��Şŭ��ŎŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ŞŰůūŜ�ūũū�řţūũůŞŦ��ŞťūŠŷũūŦ� 

ĸŨŨūŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ��ŷ�Ŵŭ�ůū�şŞŧůśŬŦū�(VFKHULFKLD�FROL��ūŰ�ţŢŦ�Ůůū�ŚũůŢŬū��ŷůŞũ�şŬŜŮŧūũůŞŦ�
ŮŢ��ŦŧŬŷ�ŞŬŦť�ŷ�ŧŞŦ�šŢ��ŢůŞũŞŮůŢŸūŰũ�ŮŢ�řŨŨūŰŭ�ŦŮůūŸŭ�ŧŞŦ�ŷŬŠŞũŞ��Ş�ūůŢŨūŸũ�űŰŮŦūŨūŠŦŧś�
�ŦŧŬūŲŨŴŬŜšŞ� ŠŦŞ� ůūũ� řũťŬŴ�ū�� ŢŜůŢ� šŦŷůŦ� �ŞŬřŠūŰũŲŬśŮŦ�Ţŭ� ŲŤ�ŦŧŚŭ� ūŰŮŜŢŭ ůŦŭ� ū�ūŜŢŭ� ū�
řũťŬŴ�ūŭ� šŢũ� ��ūŬŢŜ� ũŞ� ŮŰũťŚŮŢŦ� �ŷũūŭ� ůūŰ� ���Ų�� şŦůŞ�ŜũŤ� ŉ� Ş�ŷ� ůŤũ E. coli�� ŢŜůŢ�
šŦŷůŦŮŰ�şřŨŨūŰũ�ŮůŤũ�ř�ŰũŞ ůūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��Łũ�ŷ�Ŵŭ��ŠŦŞ�ŧř�ūŦū�ŨŷŠū��ŞŰŪŤťūŸũ��Ţ�ŢŦšś�ū�
ŪŢũŦŮůśŭ��ŞŬūŰŮŦřţŢŦ� �ŢŦŴ�ŚũŤ�ŞũůŜŮůŞŮŤ�� ś� şŬŢťūŸũ�ŮŢ�řŨŨūŰŭ� ŦŮůūŸŭ�� ůŷůŢ��ŬūŧŞŨūŸũ� ůŤũ�
ŢŧšśŨŴŮŤ�ŞŮťŢũŢŦŹũ��ŎŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ŞŰůūŜ�ŲŞŬŞŧůŤŬŜţūũůŞŦ�Ŵŭ�šŰũŤůŦŧř��ŞťūŠŷũūŦ� 

ŎŦ��ŢŬŦŮŮŷůŢŬūŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ŷŲŦ��ŷũū�šŢũ�ŢŜũŞŦ�şŨŞşŢŬūŜ�ŠŦŞ�ůūũ�řũťŬŴ�ū��ŞŨŨř�ŞũůŜťŢůŞ�
ŢŜũŞŦ ŲŬśŮŦ�ūŦ� ś� ŧŞŦ� Ş�ŞŬŞŜůŤůūŦ�� ŧŞťŹŭ� ŮŰ��ŢůŚŲūŰũ� ŮŢ� ŮŤ�ŞũůŦŧŚŭ� šŦŢŬŠŞŮŜŢŭ� ŷ�Ŵŭ� Ť�
Ş�ūŦŧūšŷ�ŤŮŤ�ůŤŭ�ũŢŧŬśŭ�ūŬŠŞũŦŧśŭ�ŸŨŤŭ�ŧŞůř�ůŤũ�ŷ�ūŦŞ�şŞŧůśŬŦŞ�ŧŞŦ��ŸŧŤůŢŭ��ŢůŞůŬŚ�ūŰũ�
ůŤũ� ūŬŠŞũŦŧś� ŸŨŤ� ŮŢ� ŞũŷŬŠŞũŤ� �ūŰ� ��ūŬŢŜ� ũŞ� ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŤťŢŜ� Ţŧ� ũŚūŰ� Ş�ŷ� ůūŰŭ� űŰůŦŧūŸŭ�
ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ�� ś� ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦūŸũůŞŦ� Ş�ŷ� ůūũ� řũťŬŴ�ū� ŠŦŞ� ůŤũ� �ŞŬŞŠŴŠś� ūŰŮŦŹũ� ŲŬśŮŦ�Ŵũ� ŮŢ�
ůū�ŢŜŭ� ŷ�Ŵŭ� Ť� ŰŠŢŜŞ� ���Ų�� �ŦŧŬŷşŦŞ� �ūŰ� �ŞŬřŠūŰũ� ŞũůŦşŦūůŦŧř�� ŧŞŦ� Ť� šŦŞůŬūűś� ���Ų��
�ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ��ūŰ��ŢůŞůŬŚ�ūŰũ�ůū�ŠřŨŞ�ŮŢ�ůŰŬŜ���ń�ū�ŚũŴŭ�ŷŲŦ�ŷŨŞ�ůŞ��ŦŧŬŷşŦŞ�ŞŨŨř��ŷũū�
ůŞ��ŞťūŠŷũŞ��ŦŧŬŷşŦŞ�Ş�ŢŦŨūŸũ�ůŤũ�ŰŠŢŜŞ��Şŭ� 

ŒŬŷ�ūŦ� �Ţ� ůūŰŭ� ū�ūŜūŰŭ� ŚũŞ� �ŞťūŠŷũū� �ŦŧŬŷşŦū� ��ūŬŢŜ� ũŞ� �ŨśŪŢŦ� ůŤũ� ŰŠŢŜŞ� ůūŰ� ŞũťŬŹ�ūŰ�
ŢŜũŞŦ� 

x ŉř�ūŦŞ� �ŞťūŠŷũŞ� �ŦŧŬŷşŦŞ� ŢŜũŞŦ� ŦūŜ� ūŦ� ū�ūŜūŦ� Ş�ūůŢŨūŸũ� Ű�ūŲŬŢŴůŦŧř� ŧŰůůŞŬŦŧř�
�ŞŬřŮŦůŞ��ŎŦ�ŦūŜ��ŨśůůūŰũ�ůŤũ�ŰŠŢŜŞ�ůūŰ�ŞũťŬŹ�ūŰ��ŚŮŴ�ůŤŭ��ŞŬŞŮŦůŦŧśŭ�ŮŲŚŮŤŭ��ūŰ�
ŞũŞ�ůŸŮŮūŰũ� �Ţ� ŞŰůŷũ�� ŕŬŤŮŦ�ū�ūŦūŸũ� ŰŨŦŧř� ŧŞŦ� �ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ� ůūŰ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ� Ůůūũ�
ū�ūŜū��ŞŬŞŮŦůūŸũ�ŠŦŞ�ũŞ�ŧŞŨŸųūŰũ�ůŦŭ�šŦŧŚŭ�ůūŰŭ�ŞũřŠŧŢŭ���ŞŬŢ��ūšŜţūũůŞŭ��Ţ�ůūũ�
ůŬŷ�ū�ŞŰůŷ�ůŤ�ŮŴŮůś�ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ�ůŴũ�ŧŰůůřŬŴũ�ś�Şŧŷ�Ş�ŧŞůŞŮůŬŚűūũůřŭ�ůŞ� 



18 
 

x ĸŨŨūŦ� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� �şŞŧůśŬŦŞ�� şŨř�ůūŰũ� ůŤũ� ŰŠŢŜŞ� ůūŰ� ŞũťŬŹ�ūŰ� �Ţ� ůŦŭ� ūŰŮŜŢŭ�
�ūŰ� �ŞŬřŠūŰũ�� ůŦŭ� ůūŪŜũŢŭ�� �ūŰ� šŦŞŧŬŜũūũůŞŦ� ŮŢ� ŢũšūůūŪŜũŢŭ� ŧŞŦ� ŢŪŴůūŪŜũŢŭ�� ŎŦ�
ŢũšūůūŪŜũŢŭ�şŬŜŮŧūũůŞŦ�Ůůū�ŧŰůůŞŬŦŧŷ�ůūŜŲŴ�Ş�ůŴũ�şŞŧůŤŬŜŴũ�ŧŞŦ��ŬūŧŞŨūŸũ��ŰŬŢůŷ��
�ůŹŮŤ�ůŤŭ�ŞŬůŤŬŦŞŧśŭ��ŜŢŮŤŭ�ŧ�Ũ����ŎŦ� ŢŪŴůūŪŜũŢŭ�ŢŧŧŬŜũūũůŞŦ�Ş�ŷ�ůŞ�şŞŧůśŬŦŞ�ŧŞŦ�
�ŢůŞűŚŬūũůŞŦ��Ţ�ůū�ŞŜ�Ş��ŷ�ūŰ��ŞũřŨūŠŞ��Ţ�ůŤ�űŸŮŤ�ůūŰŭ��ŬūŮşřŨūŰũ�ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũŞ�
ŷŬŠŞũŞ��ŢũŷůŤůŞ���©�ŢůřšūŮŤ�ŧŞŦ�ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ��ŞťūŠŷũŴũ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�Źũª�� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ���ŮŢŨ����� 

ŋŢŬŦŧūŜ� ťŢŴŬūŸũ� ŷůŦ� Ť� šŤ�ŦūŰŬŠŜŞ� ŢũšūŮ�ūŬŜŴũ� ŮůŞ� şŞŧůśŬŦŞ� šŢũ� Ş�ūůŢŨŢŜ� ůŬŷ�ū�
�ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ūŸ�ůūŰŭ��ńŜũŞŦ�şřŮŦ�Ť�ŧŞůř�ůŤ�ŠũŹ�Ť�ŮŞŭ�Ť�ř�ūųś�ůūŰŭ� 

 

ŒŞ� şŞŧůśŬŦŞ� ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ� ŧŰŬŜŴŭ� �ūũūŠūũŦŧř� �Ţ� Ş�Ũś� šŦŲūůŷ�ŤŮŤ�� ņ� ŞũŞ�ŞŬŞŠŴŠś� ůūŰŭ�
šŦŞŬŧŢŜ� �ŦŧŬŷ� ŲŬūũŦŧŷ� šŦřŮůŤ�Ş�� ŎŬŦŮ�ŚũŞ� şŞŧůśŬŦŞ�� ŮŢ� ŢŰũūŵŧŚŭ� ŠŦ
� ŞŰůř� ŮŰũťśŧŢŭ��
šŦŞŦŬūŸũůŞŦ�ŧřťŢ����ŨŢ�ůř� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŏūŨŨř�şŞŧůśŬŦŞ�ŷůŞũ�şŬŢťūŸũ�ŮŢ�ŞũůŜŪūŢŭ�ŮŰũťśŧŢŭ��ŷ�Ŵŭ�ŞŧŬŞŜŢŭ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŢŭ��ŞŧůŦũūşūŨŜŢŭ�
ŧ�ř���ŢůŞůŬŚ�ūũůŞŦ�ŮŢ�ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ��ŒŞ�ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ�ŢŜũŞŦ�ŞűŰšŞůŴ�ŚũŞ�ŧŸůůŞŬŞ��Ţ�ŞũťŢŧůŦŧř�
ůūŦŲŹ�ŞůŞ� ŧŞŦ� ŲŞ�ŤŨūŸŭ� �ŢůŞşūŨŦŧūŸŭ� ŬŰť�ūŸŭ�� ŏŞŬŞ�ŚũūŰũ� ŮŢ� ŞŰůś� ůŤ� ŨŞũťřũūŰŮŞ�
ŧŞůřŮůŞŮŤ� ŠŦŞ� ŷŮū� šŦřŮůŤ�Ş� šŦŞŬŧūŸũ� ūŦ� ŞŧŬŞŜŢŭ� ŮŰũťśŧŢŭ� ŧŞŦ ŷůŞũ� ūŦ� ŮŰũťśŧŢŭ�
Ş�ūŧŞůŞŮůŞťūŸũ�ůŷůŢ�ůŞ�ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ�şŨŞŮůřũūŰũ�šŜũūũůŞŭ�ůū�ŧŞťŚũŞ�ŚũŞ�şŞŧůśŬŦū� 

ņ� šŤ�ŦūŰŬŠŜŞ� ůŴũ� ŢũšūŮ�ūŬŜŴũ� šŢũ� Ş�ūůŢŨŢŜ� ůŬŷ�ū� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ūŸ� ŠŦŞůŜ� ŚũŞ� şŞŧůśŬŦū�
�ŢůŞůŬŚ�ŢůŞŦ� ŮŢ� ŚũŞ� ŢũšūŮ�ŷŬŦū� ŧŞŦ� ŧřťŢ� ŢũšūŮ�ŷŬŦū� şŨŞŮůřũŢŦ� šŜũūũůŞŭ� ŚũŞ� şŞŧůśŬŦū�� Ŏ�
ŮŲŤ�ŞůŦŮ�ŷŭ�ŢũšūŮ�ūŬŜŴũ�Ţ�ŦůŬŚ�ŢŦ�Ş�ŨŹŭ�ůŤũ�Ţ�ŦşŜŴŮŤ�ůŴũ�şŞŧůŤŬŜŴũ�ŷůŞũ�ūŦ�ŮŰũťśŧŢŭ�ůūŰ�
�ŢŬŦşřŨŨūũůūŭ� ŢŜũŞŦ� šŰŮ�ŢũŢŜŭ� ŧŞŦ� ŧŞůř� ŮŰũŚ�ŢŦŞ� ůūŰŭ� šŜũŢŦ� ůŤ� šŰũŞůŷůŤůŞ� ŮůŤ� ŮŰũŚŲŢŦŞ� ũŞ�
ŞũŞ�ŞŬŞŲťūŸũ� 
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Ņő�œŇŒŅŉŒ ŒŖŏŋŉŊŏŔ ŃŉŃŋŉŏŔ 

ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŒŬŢŦŭ� Ť�ŚŬŢŭ� �Ţůř� ůŤũ� ŞŠūŬř� ŧŞŦ� ůŤũ� ŧŞůŞũřŨŴŮŤ� �ŞŮůŢŬŦŴ�ŚũūŰ� ŠřŨŞůūŭ� ŮŢ� ŧūũŮŚŬşŞ�
šŦŞ�ŦŮůŹŮŞůŢ� ŷůŦ� ůū� Ű�ŷŨūŦ�ū� ůūŰ� �ŢŬŦŢŲū�ŚũūŰ� ůŤŭ�� �ŞŬř� ůū� ŷůŦ� ŢŜŲŢ� ůū�ūťŢůŤťŢŜ� Ůůū�
ųŰŠŢŜū��©ŚŧūųŢª��ŒŦ���ūŬŢŜ�ũŞ�ŮŰũŚşŤ�ŧŞůř�ůŤ�ŠũŹ�Ť�ŮŞŭ� 

 

ŋŢ�ůŤũ��ŞŮůŢŬŜŴŮŤ�ůū�ŠřŨŞ�ťŢŬ�ŞŜũŢůŞŦ�ŮůūŰŭ���o&�ŠŦŞ��ŦŮś�ŹŬŞ��ū�ŷůŢ�ŧŞůŞŮůŬŚűūũůŞŦ�ŷŨŞ�
ůŞ��ŞťūŠŷũŞ�ŞŨŨř�ŧŞŦ� ůŞ��ŢŬŦŮŮŷůŢŬŞ��Ť��ŞťūŠŷũŞ��ŦŧŬŷşŦŞ�� ŢũŹ�ŮŰŠŲŬŷũŴŭ�šŦŞůŤŬŢŜůŞŦ�Ť�
ŠŢŸŮŤ�ůūŰ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ĽůŞũ� ŨŚ�Ţ� ŷůŦ� ůū� ŠřŨŞ� ŚŧūųŢ� ŢũũūūŸ�Ţ� ŷůŦ� ŪŢŲŴŬŜţŢŦ� �ŦŞ� ŰŠŬś� Ş�ŷ� �ŦŞ� ŮůŢŬŢś� űřŮŤ�
�ůŰŬŷ�ŤŠ�Ş��� Œū� ŠŢŠūũŷŭ� ŷůŦ� ůū� ŠřŨŞ� ©ŚŧūųŢª� Ű�ūšŤŨŹũŢŦ� ůŤũ� Ÿ�ŞŬŪŤ� �ŦŧŬūşŜŴũ� ůŞ� ū�ūŜŞ�
�ŚŮŴ�ůūŰ��ŢůŞşūŨŦŮ�ūŸ�ůūŰŭ�ůŬū�ū�ūŦūŸũ�ůŞ�űŰŮŦŧūŲŤ�Ŧŧř�ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř�ůūŰ�ŠřŨŞŧůūŭ� 

ŉŞůř� ůŤũ� �ŞŮůŢŬŜŴŮŤ�� ŧř�ūŦŞ� şŞŧůśŬŦŞ� �ūŰ� Ű�řŬŲūŰũ� Ůůū� ŠřŨŞ� šŤ�ŦūŰŬŠūŸũ� ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ�
ŨŷŠŴ� ůŤŭ� ŚŧťŢŮśŭ� ůūŰŭ� ŮŢ� šŰŮ�ŢũŢŜŭ� ŮŰũťśŧŢŭ�� ŒŞ� ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ� �ŞŬŞ�ŚũūŰũ� ŮŢ� ŨŞũťřũūŰŮŞ�
ŧŞůřŮůŞŮŤ���Ţ�ŲŞ�ŤŨūŸŭ��ŢůŞşūŨŦŧūŸŭ�ŬŰť�ūŸŭ��ŷŮū�šŦřŮůŤ�Ş�ůū�ŠřŨŞ�şŬŜŮŧŢůŞŦ�Ůůū�ųŰŠŢŜū��
ńŜũŞŦ��ŦťŞũŷ�ŷůŞũ�ůū�ŠřŨŞ�şŠśŧŢ�Ş�ŷ�ůū�ųŰŠŢŜū�ŧŞŦ�ŞũūŜŲůŤŧŢ�Ť�ŮŰŮŧŢŰŞŮŜŞ��ŧř�ūŦŞ�Ş�ŷ�ůŞ�
ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ�ũŞ�şŨřŮůŤŮŞũ��ŋŢ�ůŤ�şŨřŮůŤŮŤ�ůŴũ�ŢũšūŮ�ūŬŜŴũ�Ţ�ŞũśŨťŢ�ū�űŰŮŦūŨūŠŦŧŷŭ�ŬŰť�ŷŭ�
�ŢůŞşūŨŦŮ�ūŸ� ůŴũ�şŞŧůŤŬŜŴũ�ŧŞŦ�ūŦ� ūŰŮŜŢŭ��ūŰ��ŞŬřŲťŤŧŞũ� ŚŧŞũŞũ�ůū�ŠřŨŞ�ũŞ�©ŧŷųŢŦª��őŢ�
ŞŰůŷ� şŚşŞŦŞ� ��ūŬŢŜ� ũŞ� ŮŰũůŚŨŢŮŞũ� ŧŞŦ� řŨŨŞ� �ŦŧŬŷşŦŞ� �ūŰ� ŢŦŮśŨťŞũ�� �Ţůř� ůū� řũūŦŠ�Ş� ůŤŭ�
ŮŰŮŧŢŰŞŮŜŞŭ� 

őŤ�ŢŜŴŮŤ��Œū��ŞŮůŢŬŦŴ�Śũū�ŠřŨŞ���ūŬŢŜ�ũŞ�ŧŞůŞũŞŨŴťŢŜ��Ţ�ŞŮűřŨŢŦŞ�ŨŜŠŢŭ��ŷũū��ŚŬŢŭ�Ş�ŷ�
ůŤũ��ŞŬŞŠŴŠś�ůūŰ�ŠŦŞůŜ�Şŧŷ�Ş�ŧŞŦ��Ţ�ůūŰŭ�ŲŞ�ŤŨūŸŭ�ŬŰť�ūŸŭ��ŢůŞşūŨŦŮ�ūŸ�ůŴũ�ŢũšūŮ�ūŬŜŴũ�
ŢŪŞŧūŨūŰťūŸũ� ũŞ� �ŞŬřŠūũůŞŦ� �ŞŬŞ�ŬūŵŷũůŞ� ůŞ� ū�ūŜŞ� ŧřũūŰũ� ůū� ŠřŨŞ� ũŞ� ©ŧŷųŢŦª�� őŢ� ŧřťŢ�
�ŢŬŜ�ůŴŮŤ�ůū�ŠřŨŞ�ŧŷşŢŦ�ŠŦŞůŜ� ůŞ�şŞŧůśŬŦŞ�ůūŰ�ŠřŨŞŧůūŭ��ŞŬřŠūŰũ��ŚŮŴ�ůūŰ��ŢůŞşūŨŦŮ�ūŸ�
ůūŰŭ�ūŪŚŞ�ůŞ�ū�ūŜŞ��ŬūŧŞŨūŸũ��ŢůūŰŮŜŴŮŤ�ůŴũ��ŬŴůŢŵũŹũ�ůūŰ�ŠřŨŞŧůūŭ�ŧŞŦ�ŧřũūŰũ�ůū�ŠřŨŞ�
ũŞ��śŪŢŦ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ. 29) 

ńŜũŞŦ��ŦťŞũŷ�ũŞ�Ş�ūůŢŨūŸ�Ţ�ŪŢũŦŮůŚŭ�ŠŦŞ��ŞťūŠŷũūŰŭ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ�ŲŴŬŜŭ�ũŞ�ũūŮūŸ�Ţ� 

 

ŏŞťūŠŷũūŦ� ŢŜũŞŦ� ūŦ� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� �ūŰ� ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦūŸũ� ůūũ� řũťŬŴ�ū� Ŵŭ� ŪŢũŦŮůś� ůūŰŭ� ŧŞŦ�
��ūŬŢŜ�ũŞ��ŬūŧŞŨŚŮūŰũ�šŦŞůŞŬŞŲŚŭ�ŮůŤũ�ŰŠŢŜŞ�ůūŰ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŒŞ�ŮŰ��ůŹ�ŞůŞ��ŦŞŭ�ũŷŮūŰ�šŢũ�Ţ�űŞũŜţūũůŞŦ�ŮŰũśťŴŭ�Ş�ŚŮŴŭ��Ţůř�ůŤ��ŷŨŰũŮŤ��ŞŨŨř�ŷůŞũ�ū�
�ŞťūŠŷũūŭ� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ� ŢŠŧŞůŞŮůŞťŢŜ� ŧŞŦ� ŞŬŲŜŮŢŦ� ũŞ� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦřţŢůŞŦ� Ůůū� ŮŹ�Ş� ůūŰ�
ŞũťŬŹ�ūŰ��ń�ū�ŚũŴŭ�Ű�řŬŲŢŦ�ŧř�ūŦū�ŲŬūũŦŧŷ�šŦřŮůŤ�Ş�ŠŦŞ�ůū�ū�ūŜū�Ş�ūůŢŨūŸ�Ţ�ŪŢũŦŮůŚŭ�ŠŦŞ�
ŧř�ūŦū��ŞťūŠŷũū��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷ�ŲŴŬŜŭ� ũŞ�ũūŮūŸ�Ţ��ŕŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ��ŞŬřšŢŦŠ�Ş�Ş�ūůŢŨŢŜ�Ť�
�ŢŬŜ�ůŴŮŤ�ůūŰ�$,'6���ūŰ�ū�řũťŬŴ�ūŭ��Ţůř�ůŤ��ŷŨŰũŮŤ�Ş�ūůŢŨŢŜ�űūŬŚŞ�ůūŰ�ŦūŸ�+,9�ŲŴŬŜŭ�ũŞ�
ũūŮŢŜ����ūŬŢŜ�ŷ�Ŵŭ�ũŞ�ůūũ��ŢůŞšŹŮŢŦ�ŮŢ�řŨŨūŰŭ� 

ń�ŜŮŤŭ���ūŬŢŜ�ũŞ�Ş�ūůŢŨūŸ�Ţ�ŪŢũŦŮůŚŭ�ŠŦŞ�ŧř�ūŦū��ŞťūŠŷũū��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷ�ŲŴŬŜŭ�ũŞ�ũūŮūŸ�Ţ�
Şũ�ŞŰůŷŭ�šŢũ�ŧŞůŞűŚŬŢŦ�ũŞ�ŢŠŧŞůŞŮůŞťŢŜ�ŧŞŦ�ũŞ��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮůŢŜ�Ůůū�ŮŹ�Ş��Şŭ��ŁŰůŷ���ūŬŢŜ�
ũŞ�ŮŰ�şŢŜ�Şũ� 

x šŦŞťŚůūŰ�Ţ�űŰŮŦŧś�ŞũūŮŜŞ�ŠŦŞ�ůūũ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷ�ŞŰůŷ 

x ūŦ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ��Ť�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ��ŞŬŢ��ūšŜŮūŰũ�Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧř�ůūũ��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷ�
ůūŰ 

x Ť�űŰŮŦūŨūŠŦŧś��ŦŧŬūŲŨŴŬŜšŞ��ŞŬŢ��ūšŜŮŢŦ�ůŤũ�ŢŠŧŞůřŮůŞŮŤ�ŧŞŦ�ůūũ��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷ�
ůūŰ 

x ŚŲūŰ�Ţ�Ţ�şūŨŦŞŮůŢŜ�ś�ŚŲūŰ�Ţ��ŬŷŮűŞůŞ�šŢŲťŢŜ�ŧŞůřŨŨŤŨū�ūŬŷ 

x ŨŞ�şřũūŰ�Ţ�ŞũůŦşŦūůŦŧŷ 

őŤ�ŢŜŴŮŤ

�ŃŦŞ� ůŦŭ� �ŢŬŦ�ůŹŮŢŦŭ� ŞšŰũŞ�ŜŞŭ� ŢŠŧŞůřŮůŞŮŤŭ� ŧŞŦ� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ūŸ� ůūŰ� �ŞťūŠŷũūŰ�
�ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸ�ŞũŞůŬŚŪŞ�Ţ�ŮŢ�ŠũŹŮŢŦŭ�ůŴũ�ŢũūůśůŴũ������ŧŞŦ���ůūŰ�şūŤťś�Şůūŭ�� 

�� ĽŨūŦ� ūŦ� řũťŬŴ�ūŦ� Ş�ūůŢŨūŸ�Ţ� ŪŢũŦŮůŚŭ� šŰũŤůŦŧř� �ŞťūŠŷũŴũ� �ŦŧŬūşŜŴũ� ŲŴŬŜŭ� ũŞ�
ũūŮūŸ�Ţ��őůŤũ��ŢŬŜ�ůŴŮŤ�ŞŰůś�ŢŧšŤŨŹũŢůŞŦ�ŞŮťŚũŢŦŞ�ŷůŞũ�ūŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ŞŰůūŜ�ŞŰŪŤťūŸũ�
���Ų��Ţ�ŢŦšś�ū�ŪŢũŦŮůśŭ��ŞŬūŰŮŦřţŢŦ��ŢŦŴ�ŚũŤ�ŞũůŜŮůŞŮŤ��ś�şŬŢťūŸũ�ŮŢ�řŨŨūŰŭ�ŦŮůūŸŭ� 

 

 

 

 
Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ� 16/02/2012 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ���ŮŢŨ����� 

Łũř�ŢŮŞ�ŮůŞ��ŚŨŤ�ůŤŭ�Ţ�ŦŮůŤ�ūũŦŧśŭ�ŧūŦũŷůŤůŞŭ�Ű�řŬŲūŰũ�ŞŬŧŢůūŜ��ūŰ�ťŢŴŬūŸũ�ůūŰŭ�ŦūŸŭ�
Ś�şŦŞ�ŷũůŞ��ŢũŹ�řŨŨūŦ��ŦŮůŢŸūŰũ�ŷůŦ�ūŦ�ŦūŜ�Ş�ūůŢŨūŸũ�Ş�ŨŚŭ�ŲŤ�ŦŧŚŭ�ŢũŹŮŢŦŭ��ŋŢ��ūŦŞ�Ş�ŷ�
ůŦŭ�šŸū�Ş�ŷųŢŦŭ�ŮŰ�űŴũŢŜůŢ��ŌŞ�ŞŦůŦūŨūŠśŮŢůŢ�ůŤũ�ř�ūųś�ŮŞŭ� 

 

őŸ�űŴũŞ��Ţ�ůŤũ�ŧŰůůŞŬŦŧś�ťŢŴŬŜŞ���������ůū�ŧŸůůŞŬū�ŢŜũŞŦ�Ť�şŞŮŦŧś�ŧŞŦ�ŨŢŦůūŰŬŠŦŧś��ūũřšŞ�
ůŤŭ�ţŴśŭ�ŧŞŦ�ŷŨūŦ�ūŦ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�Ş�ūůŢŨūŸũůŞŦ�Ş�ŷ�ŚũŞ�ś��ŢŬŦŮŮŷůŢŬŞ�ŧŸůůŞŬŞ��ń�ū�ŚũŴŭ�ūŦ�ŦūŜ�
ťŞ�Ś�ŬŢ�Ţ�ũŞ��Ť�ťŢŴŬūŸũůŞŦ�ţŴũůŞũūŜ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ŧŞťŹŭ�šŢũ�ŚŲūŰũ�ŧŰůůŞŬŦŧś�ūŬŠřũŴŮŤ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŋŢŬŦŧř� Ş�ŷ� ůŞ� şŞŮŦŧř� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř� ůūŰ� űŞŦũū�ŚũūŰ� ůŤŭ� ţŴśŭ� ŢŜũŞŦ� Ť� ŞũŞ�ŞŬŞŠŴŠś�� ū�
�ŢůŞşūŨŦŮ�ŷŭ��ŧŞŦ�Ť�ŢŪŚŨŦŪŤ��ŎŦ�ŦūŜ�šŢ�šŦŞťŚůūŰũ�šŦŧŷ�ůūŰŭ��ŢůŞşūŨŦŧŷ��ŤŲŞũŦŮ�ŷ��ūŦ�ŞũřŠŧŢŭ�
ůūŰŭ� ŢŪŰ�ŤŬŢůūŸũůŞŦ� Ş�ŷ� ůūŰŭ� �ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ� ůūŰ� ŧŰůůřŬūŰ� Ůůū� ū�ūŜū� �ŞŬŞŮŦůūŸũ��� ńũůūŸůūŦŭ�
ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ�ŧŞŦ�ŢŪŢŨŜŮŮūũůŞŦ� 

ņ� �Ŧū� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧś� ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ� ůŴũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� ŢŜũŞŦ� ŞŰůś� ůŤŭ ŞũŞ�ŞŬŞŠŴŠśŭ�� �Ţ� ůūũ�
�ŤŲŞũŦŮ�ŷ�ůŴũ�ũūŰŧŨŢŵŧŹũ�ūŪŚŴũ��ŎŦ�ŦūŜ�šŦŞťŚůūŰũ�šŦŧŷ�ůūŰŭ�ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ��'1$�ś�51$��ůū�
ū�ūŜū��Ůůū�ŢŮŴůŢŬŦŧŷ�ůŴũ�ŧŰůůřŬŴũ�ŮůŞ ū�ūŜŞ��ŞŬŞŮŦůūŸũ�ūŦ�ŦūŜ����ūŬŢŜ�ũŞ�ŞũůŦŠŬŞűŢŜ�ŧŞŦ�ũŞ�
ŢŧűŬŞŮůŢŜ�ŧŞŦ�ŚůŮŦ�ũŞ�ŞũŞ�ŞŬŞŲťūŸũ� 

ń�ŜŮŤŭ�ūŦ�ŦūŜ�ŢŪŢŨŜŮŮūũůŞŦ��ŎŦ�ŦšŦŷůŤůŢŭ�ŧŞŦ�ůŞ�ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř�ůūŰŭ�šŤŨŞšś��ŢůŞşřŨŨūũůŞŦ�Ůůū�
�ŚŬŞŮ�Ş�ůūŰ�ŲŬŷũūŰ���ŢůŞŪŸ�šŦŞűūŬŢůŦŧŹũ�ŠŢũŢŹũ� 

ŃŦŞ� ůūŰŭ� ŨŷŠūŰŭ� ŞŰůūŸŭ� ŧŞŦ� �ŷũū� ūŦ� ŦūŜ� ŧŞůŞůřŮŮūũůŞŦ� ŮůūŰŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ�� �ŞŬŷŨŤ� ůŤũ�
ŞŧŰůůŞŬŦŧś�ūŬŠřũŴŮś�ůūŰŭ� ŎŦ�ŦūŜ�ŲŞŬŞŧůŤŬŜţūũůŞŦ�ŞŧŰůůŞŬŦŧŚŭ��Ť�ŞŰůūůŢŨŢŜŭ��ūŬűŚŭ�ţŴśŭ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ���ŮŢŨ����� 

ŌŞ�ŮŰŠŧŬŜũŢůŢ��ŷŮūũ�ŞűūŬř�ůŤ�šū�ś�ŧŞŦ�ůŤ�ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ��ůūŰŭ��ŬūŧŞŬŰŴůŦŧūŸŭ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ�
ŧŞŦ�ůūŰŭ�ŦūŸŭ� 

 

ŎŦ� ŦūŜ� Şũ� ŮŰŠŧŬŦťūŸũ� �Ţ� ůūŰŭ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧūŸŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� �ŞŬūŰŮŦřţūŰũ� ůŦŭ� ŞŧŷŨūŰťŢŭ�
ū�ūŦŷůŤůŢŭ�ŧŞŦ�šŦŞűūŬŚŭ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

 ŏŐŎŉŁŐœ�ŒňŉŎň�ŎŐŃŁŌňőŋŎň ňŎň 

1. ŎŦ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧūŜ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�
šŦŞťŚůūŰũ�ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ� 

ŎŦ�ŦūŜ�šŦŞťŚůūŰũ�ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ� 

2. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ�
ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ� 

ŎŦ�ŦūŜ�ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ� 

3. Ł�ūůŢŨūŸũůŞŦ� Ş�ŷ� şŦūŨūŠŦŧř�
�ŞŧŬū�ŷŬŦŞ� ��ŬŴůŢŀũŢŭ�� ũūŰŧŨŢŵŧř�
ūŪŚŞ��ŨŦ�ŜšŦŞ�ŮřŧŲŞŬŞ�� 

ŎŦ�ŦūŜ�šŦŞťŚůūŰũ��ŷũū�ũūŰŧŨŢŵŧř�ūŪŚŞ�
ŧŞŦ�ŧř�ūŦŢŭ��ŬŴůŢŀũŢŭ� 

4. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ�
šŦŞťŚůūŰũ� �ŢŬŜşŨŤ�Ş� �ūŰ� ůŞ�
ŪŢŲŴŬŜţŢŦ�Ş�ŷ�ůū��ŢŬŦşřŨŨūũ�ůūŰŭ� 

ŎŦ� ŦūŜ�šŦŞťŚůūŰũ��ŢŬŜşŨŤ�Ş��ūŰ�ůūŰŭ�
ŪŢŲŴŬŜţŢŦ�Ş�ŷ�ůū��ŢŬŦşřŨŨūũ�ůūŰŭ� 

5. ńŜũŞŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� ńŜũŞŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� 

6. ŎŬŦŮ�ŚũūŦ��ŬūŧŞŬŰŴůŦŧūŜ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�
�ŬūŧŞŨūŸũ�ŞŮťŚũŢŦŢŭ�Ůůūũ�řũťŬŴ�ū� 

ŎŬŦŮ�ŚũūŦ� ŦūŜ� �ŬūŧŞŨūŸũ� ŞŮťŚũŢŦŢŭ�
Ůůūũ�řũťŬŴ�ū� 

7. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ� ŚŲūŰũ�
ŧŰůůŞŬŦŧś� ūŬŠřũŴŮŤ� �ŧŰůůŞŬŦŧś�
�Ţ�şŬřũŤ�� ŧŰůůŞŬŷ�ŨŞŮ�Ş��
ŬŦşūŮŹ�ŞůŞ�� 

ŎŦ� ŦūŜ� šŢũ� ŚŲūŰũ� ŧŰůůŞŬŦŧś�
ūŬŠřũŴŮŤ� 

8. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ� ŚŲūŰũ�
ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ�'1$� 

ŎŦ� ŦūŜ� ŚŲūŰũ� ŠŢũŢůŦŧŷ� ŰŨŦŧŷ� '1$� ś�
RNA. 

9. ŒŞ��ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř��ŦŧŬŷşŦŞ�ŚŲūŰũ��Ŧū�
�ūŨŸ�ŨūŧŤ�ūŬŠřũŴŮŤ�Ş�ŷ�ůūŰŭ�ŦūŸŭ� 

ŎŦ�ŦūŜ�ŚŲūŰũ�Ş�Ũś�ūŬŠřũŴŮŤ� 

10. ŎŦ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧūŜ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�
ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ� �ūũūŠūũŦŧř� �Ţ� Ş�Ũś�

ŎŦ� ŦūŜ� ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ� ŮůŞ� ŧŸůůŞŬŞ�
ůŴũ�ŪŢũŦŮůŹũ�ůūŰŭ� 
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šŦŲūůŷ�ŤŮŤ� 

11. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ� ŚŲūŰũ�
�ŢŠŞŨŸůŢŬū��ŚŠŢťūŭ�Ş�ŷ�ůūŰŭ�ŦūŸŭ� 

ŎŦ� ŦūŜ� ŚŲūŰũ��ūŨŸ��ŦŧŬŷ��ŚŠŢťūŭ�� ���
ŚŴŭ�����QP��ŢŬŜ�ūŰ� 

12. ŒŞ��ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř��ŦŧŬŷşŦŞ�Ţ�ŦůŢŨūŸũ�
�ŢůŞşūŨŦŧŚŭ�ŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ� 

ŎŦ� ŦūŜ� šŢ� šŦŞťŚůūŰũ� šŦŧŷ� ůūŰŭ�
�ŢůŞşūŨŦŮ�ŷ� 

13. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ�
šŦŞťŚůūŰũ�ŬŦşūŮŹ�ŞůŞ� 

ŎŦ�ŦūŜ�šŢ�šŦŞťŚůūŰũ�ŬŦşūŮŹ�ŞůŞ� 

14. ŒŞ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ� ŢŜũŞŦ�
ŞŰůūůŢŨŢŜŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� ūŦ� ū�ūŜūŦ�
��ūŬŢŜ�ũŞ�ţūŰũ�ŢŨŢŸťŢŬūŦ�ŮůŤ�űŸŮŤ��
��ūŬŢŜ�ũŞ��ŞŬŞŮŦůūŸũ�Ůůū�ŢŮŴůŢŬŦŧŷ�
ŧř�ūŦūŰ��ūŨŰŧŸůůŞŬūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ�ś�
ũŞ� ŮŰ�şŦŹũūŰũ� �Ţ� řŨŨūŰŭ�
ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� 

ŎŦ� ŦūŜ� ŢŜũŞŦ� Ű�ūŲŬŢŴůŦŧř�
ŢũšūŧŰůůŞŬŦŧř��ŞŬřŮŦůŞ� 

15. ŏūŨŨř� şŞŧůśŬŦŞ� ��ŬūŧŞŬŰŴůŦŧūŜ�
�ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�� ŮŢ� ŞũůŜŪūŢŭ�
ŮŰũťśŧŢŭ�� �ŢůŞůŬŚ�ūũůŞŦ� ŮŢ�
ŞũťŢŧůŦŧŚŭ��ūŬűŚŭ��ůŞ�ŢũšūŮ�ŷŬŦŞ� 

ŎŦ� ŦūŜ� šŢũ� Ţ�űŞũŜţūŰũ� ŞŰůś� ůŤũ�
ŦŧŞũŷůŤůŞ� 

16. ŏŞŬřŠūŰũ� šŦřűūŬŢŭ� ūŰŮŜŢŭ� ŷ�Ŵŭ�
ůūŪŜũŢŭ�ś�ŞũůŦşŦūůŦŧř� 

ŎŦ� ŦūŜ� šŢũ� �ŞŬřŠūŰũ� ŞũůŜŮůūŦŲŢŭ�
ūŰŮŜŢŭ� 

17. ńŜũŞŦ�ŢŰŞŜŮťŤůūŦ�ŮŢ�ŞũůŦşŦūůŦŧř� ŒŞ� ŞũůŦşŦūůŦŧř� šŢũ� ŢŜũŞŦ�
Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧř�ŚũŞũůŦ�ůŴũ�ŦŹũ� 

18. ŒŞ� �ŞŬŞŮŦůŦŧř� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧř�
�ŦŧŬŷşŦŞ� Ţ�űŞũŜţūŰũ� ŮŲŢůŦŧś�
ŢŪŢŦšŜŧŢŰŮŤ� Ŵŭ� �Ŭūŭ� ůū� ŢŜšūŭ� ůūŰ�
ŪŢũŦŮůś�ůūŰŭ� 

ŎŦ� ŦūŜ� Ţ�űŞũŜţūŰũ� �ŢŠřŨŤ�
ŢŪŢŦšŜŧŢŰŮŤ� 

19. Œū� ŧŸůůŞŬū� ůŴũ� �ŬūŧŞŬŰŴůŦŧŹũ�
�ŦŧŬūşŜŴũ� �ŢŬŦşřŨŨŢůŞŦ� Ş�ŷ�
ŧŰůůŞŬŦŧŷ� ůūŜŲŴ�Ş� ŢũŹ� �ŢŬŦŧŚŭ�
űūŬŚŭ� šŦŞťŚůūŰũ� Ţ�Ŧ�ŨŚūũ�
�ŢŬŜşŨŤ�Ş��ůŤũ�ŧřųŞ� 

Œū� ŠŢũŢůŦŧŷ� ůŴũ� ŦŹũ� �ŢŬŦşřŨŨŢůŞŦ�
Ş�ŷ� ůū� ŧŞųŜšŦū� ŢũŹ� �ŢŬŦŧŚŭ� űūŬŚŭ�
šŦŞťŚůūŰũ� Ţ�Ŧ�ŨŚūũ� �ŢŬŜşŨŤ�Ş� ůū�
ŚŨŰůŬū� 

 

�ŃŦŞ��ŜŞ��ŨŤŬŚŮůŢŬŤ�ŮŸŠŧŬŦŮŤ��ŬūŧŞŬŰŴůŦŧŹũ�ūŬŠŞũŦŮ�Źũ�ŧŞŦ�ŦŹũ�ŞũŞůŬŚŪŞ�Ţ�ŧŞŦ�ŮŢ�ŠũŹŮŢŦŭ�
ůŤŭ�ŢũŷůŤůŞŭ���ůūŰ�şūŤťś�Şůūŭ�� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ���ŮŢŨ����� 

ĺũŞŭ�ŢŬŢŰũŤůśŭ���ŚŬšŢųŢ�ůŞ�ůŬŜŞ�šŢŜŠ�ŞůŞ��ŦŧŬūşŜŴũ��Ł��ł��Ń���Ţ�ůŞ�ū�ūŜŞ�ŢŬŠŞţŷůŞũ��Łũ�
ůū� �ŦŧŬŷşŦū� Ł� šŦŞťŚůŢŦ� �ŨŞŮ�ŜšŦū�� ůū� �ŦŧŬŷşŦū� ł� šŦŞťŚůŢŦ� �ŰŬśũŞ� ŧŞŦ� ůū� �ŦŧŬŷşŦū� Ń� ŚŲŢŦ�
ŚŨŰůŬū���Źŭ�ťŞ�šŦŞ�ŦŮůŹŮŢŦ��ūŦū��ŦŧŬŷşŦū�ŢŜũŞŦ��ŸŧŤůŞŭ���ūŦū�Ŧŷŭ�ŧŞŦ��ūŦū�şŞŧůśŬŦū� 

 

Œū�ŚŨŰůŬū�ŢŜũŞŦ�ŚũŞ�Ţ�Ŧ�ŨŚūũ��ŢŬŜşŨŤ�Ş��ŨŦ�ū�ŬŴůŢŵũŦŧśŭ�űŸŮŤŭ���ūŰ�šŦŞťŚůūŰũ�ūŬŦŮ�ŚũūŦ�ŦūŜ��
ń�ū�ŚũŴŭ�ůū��ŦŧŬŷşŦū�Ń��ūŰ�šŦŞťŚůŢŦ�ŚŨŰůŬū�ŢŜũŞŦ�Ŧŷŭ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

ńŰŧŞŬŰŴůŦŧř� ŧŸůůŞŬŞ� ŢŜũŞŦ� ŞŰůř� �ūŰ� šŦŞťŚůūŰũ� ūŬŠŞũŴ�Śũū� �ŰŬśũŞ�� ŎŦ� �ŸŧŤůŢŭ� ŢŜũŞŦ�
ŢŰŧŞŬŰŴůŦŧūŜ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ��ń�ū�ŚũŴŭ�ůū��ŦŧŬŷşŦū�%��ūŰ�šŦŞťŚůŢŦ��ŰŬśũŞ�Ůůū�ŧŸůůŞŬŷ�ůūŰ�ŢŜũŞŦ�
�ŸŧŤůŞŭ� 

ŒŞ��ŨŞŮ�ŜšŦŞ�ŢŜũŞŦ��ŦŧŬř��ŷŬŦŞ�ŠŢũŢůŦŧūŸ�ŰŨŦŧūŸ���ūŰ�šŦŞťŚůūŰũ��ŢŬŦŧř�şŞŧůśŬŦŞ��ń�ū�ŚũŴŭ�
ůū��ŦŧŬŷşŦū�Ł��ūŰ�šŦŞťŚůŢŦ��ŨŞŮ�ŜšŦū�ŢŜũŞŦ�şŞŧůśŬŦū� 

 

 

 

 

 

Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ� 16/02/2012 
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Ņő�œŇŒŅŉŒ ŒŖŏŋŉŊŏŔ ŃŉŃŋŉŏŔ 

ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

łŞŧůśŬŦū�ŧŞůŷŬťŴŮŢ�ũŞ�ŢŦŮšŸŮŢŦ�Ůůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ��Şŭ��ŚŮŴ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ�ŧŞŦ�ũŞ�ŢŦŮŚŨťŢŦ�
ŮůŤũ�ŧŰŧŨūűūŬŜŞ�ůūŰ�ŞŜ�Şůūŭ��ŏūŦūŦ�Ş�ŰũůŦŧūŜ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ��ŞŬŞŧř�űťŤŧŞũ��
�ūŦūŦ�ŧŞŦ��Ţ��ūŦŞ�ŮŢŦŬř��ŬŷŧŢŦůŞŦ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦŤťūŸũ� 

 

Ş��ŎŦ�Ş�ŰũůŦŧūŜ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ��ūŰ��ŞŬŞŧř�űťŤŧŞũ�ŢŜũŞŦ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

x Œū�šŚŬ�Ş���ūŰ�Ţ��ūšŜţŢŦ�Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧř�ůŤũ�ŢŜŮūšū�ůŴũ��ŦŧŬūşŜŴũ�Ůůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ�
ŨŷŠŴ�ůŤŭ�šū�śŭ�ůūŰ� 

x ņ� ŧŢŬřůŦũŤ� ŮůŦşřšŞ�� �ūŰ� Ş�ūůŢŨŢŜ� ŚũŞ� ŮůŬŹ�Ş� ũŢŧŬŹũ� ŧŰůůřŬŴũ� ůŤŭ� Ţ�ŦšŢŬ�ŜšŞŭ��
�ūŰ�ŨŢŦůūŰŬŠŢŜ�Ŵŭ�űŬŞŠ�ŷŭ�ŮůŤũ�ŢŜŮūšū�ůŴũ��ŦŧŬūşŜŴũ� 

x Œū�šŰŮ�ŢũŚŭ�ŲŤ�Ŧŧŷ��ŢŬŦşřŨŨūũ��ūŰ�šŤ�ŦūŰŬŠūŸũ�ŠŦŞ�ůŞ��ŦŧŬŷşŦŞ�ůū�ŠŞŨŞŧůŦŧŷ�ūŪŸ�ůū�
ū�ūŜū��ŢŬŦŚŲŢůŞŦ�Ůůūũ�ŦšŬŹůŞ�ŧŞŦ�ůŞ�ŨŦ�ŞŬř ūŪŚŞ�ůŞ�ū�ūŜŞ��ŢŬŦŚŲūũůŞŦ�Ůůū�Ů�śŠ�Ş� 

x ņ�šŬřŮŤ�ůŤŭ�ŨŰŮūţŸ�Ťŭ��Ť�ū�ūŜŞ�ŢŜũŞŦ�ŚũţŰ�ū��ūŰ��ŢŬŦŚŲŢůŞŦ�Ůůūũ�ŦšŬŹůŞ�ŧŞŦ�šŦŞŮ�ř�
ůū�ŧŰůůŞŬŦŧŷ�ůūŜŲŴ�Ş�ůŴũ�şŞŧůŤŬŜŴũ� 

x ŒŚŨūŭ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŢ� �Ţ� Ţ�ŦůŰŲŜŞ� ůūũ� ŞũůŞŠŴũŦŮ�ŷ� �Ť� �ŞťūŠŷũŴũ� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�Źũ�
�ūŰ�űŦŨūŪŢũūŸũůŞŦ�ŮůŤũ�Ţ�ŦűřũŢŦŞ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ�ŧŞŦ�Ţ��ŷšŦŮŞũ�ůŤũ�ŢŠŧŞůřŮůŞŮś�ůūŰ�
Ů
�ŞŰůśũ� 

x ńřũ� ŧŞůřűŢŬŢ� ũŞ� ŢŦŮşřŨŢŦ� Ůůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� �Şŭ� �ŚŮŴ� ŞŮŰũŚŲŢŦŞŭ� ůūŰ� šŚŬ�Şůūŭ��
�ŞŬŚŧŞ�ųŢ� ůū� űŬŞŠ�ŷ� ůūŰ� ŦũŹšūŰŭ� ��ŨŚŠ�Ş� �ŬŴůŢŵũŦŧśŭ� ŮŸŮůŞŮŤŭ��� �ūŰ� Ţ��ūšŜţŢŦ�
ůŤũ�ŢŜŮūšū��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�Źũ�ŮůŤũ��ŢŬŦūŲś�ůŬŞŸ�Şůūŭ� 

 

ş��ŎŦ�Ş�ŰũůŦŧūŜ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ��ūŰ��ŬŷŧŢŦůŞŦ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦŤťūŸũ�ŢŜũŞŦ� 

x ņ� űŞŠūŧŰůůřŬŴŮŤ�� ŒŞ� űŞŠūŧŸůůŞŬŞ�� ŢũŢŬŠū�ūŦūŸũůŞŦ� �Ţůř� ůŤũ� Ţ�űřũŦŮŤ� ůūŰ�
şŞŧůŤŬŜūŰ�Ůůū�ŢŮŴůŢŬŦŧŷ�ůūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��ŢŠŧŨŴşŜţūŰũ�ůūũ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷ�ŧŞŦ�ůūũ�
ŧŞůŞŮůŬŚűūŰũ� 

ŋŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ůŤŭ��Ť�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ� 

x ņ�űŨŢŠ�ūũŹšŤŭ� ŞũůŜšŬŞŮŤ�� ŋŦŞ� ŮŢŦŬř� ūŰŮŦŹũ� �ūŰ� Ş�ŢŨŢŰťŢŬŹũūũůŞŦ� ŮůŤũ� �ŢŬŦūŲś�
ůŤŭ��ŷŨŰũŮŤŭ�ŞũůŦ�ŢůŴ�ŜţūŰũ�ůŞ�şŞŧůśŬŦŞ�ś�šŦŢŰŧūŨŸũūŰũ�ůŤũ�ŧŞůŞŮůŬūűś�ůūŰŭ�Ş�ŷ�
ůŞ�űŞŠūŧŸůůŞŬŞ� 

x Ŏ� �ŰŬŢůŷŭ�� ņ� �Ť� űŰŮŦūŨūŠŦŧś� ŰųŤŨś� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ� ůūŰ� ŮŹ�Şůūŭ� Ţ��ūšŜţŢŦ� ůŤũ�
Şũř�ůŰŪŤ� ŧŞŦ� ůūũ� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷ� ůŴũ� şŞŧůŤŬŜŴũ�� ń�Ŧ�ŨŚūũ� ū� �ŰŬŢůŷŭ� ŢũŦŮŲŸŢŦ� ůŤ�
šŬřŮŤ�ůŴũ�űŞŠūŧŰůůřŬŴũ� 

x ŎŦ�ūŰŮŜŢŭ��Ţ�ŞũůŦ�ŦŧŬūşŦŞŧś�šŬřŮŤ���Ŭū�ŢŬšŜũŤ�ŧŞŦ�ŮŰ��ŨśŬŴ�Ş���ūŰ�Ű�řŬŲūŰũ�Ůůū�
�ŨřŮ�Ş�ůūŰ�ŞŜ�Şůūŭ�ŧ�Ũ���� 
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ŏŞŬřŨŨŤŨŞ�ťŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦŤťūŸũ�ūŦ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ��Œū�şŞŧůśŬŦū�ťŞ�ŞũŞŠũŴŬŦŮůŢŜ�Ŵŭ�
ŪŚũū��Ŭūŭ�ůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� �ŞũůŦŠŷũū��ŧŞŦ�ťŞ��ŬūŧŞŨŚŮŢŦ�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ��ŒŢŨŦŧř�ťŞ�
�ŞŬŞŲťūŸũ�Ş�ŷ��ŨŞŮ�ŞůūŧŸůůŞŬŞ�ŢŪŢŦšŦŧŢŰ�ŚũŞ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ŠŦŞ�ůŤũ�ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮś�ůūŰ��ŲŰ�Ŧŧś�
ŞũūŮŜŞ�� 

ŋŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ 

�ŃŦŞ�ůŤũ�ŞũŞűūŬř�ŮůūŰŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ�ŞũŞůŬŚŲūŰ�Ţ�ŮůŦŭ�ŠũŹŮŢŦŭ�ůŤŭ�ŢũŷůŤůŞŭ���
ůūŰ�şūŤťś�Şůūŭ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ňŷŭ� ŧŞůŷŬťŴŮŢ�ũŞ� ŢŦŮšŸŮŢŦ� Ůůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ��Şŭ� �ŚŮŴ� ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ�ŧŞŦ� ũŞ� ŢŦŮŚŨťŢŦ� ŮůŤũ�
ŧŰŧŨūűūŬŜŞ�ůūŰ�ŞŜ�Şůūŭ��ŏūŦūŦ�Ş�ŰũůŦŧūŜ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ��ŞŬŞŧř�űťŤŧŞũ���ūŦūŦ�
ŧŞŦ��Ţ��ūŦŞ�ŮŢŦŬř��ŬŷŧŢŦůŞŦ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦŤťūŸũ� 

 

Ş��ŎŦ�Ş�ŰũůŦŧūŜ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ůūŰ�šŚŬ�Şůūŭ��ūŰ��ŞŬŞŧř�űťŤŧŞũ�ŢŜũŞŦ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

x Œū�šŚŬ�Ş���ūŰ�Ţ��ūšŜţŢŦ�Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧř�ůŤũ�ŢŜŮūšū�ůŴũ��ŦŧŬūşŜŴũ�Ůůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ�
ŨŷŠŴ�ůŤŭ�šū�śŭ�ůūŰ� 

 

 

x ņ� ŧŢŬřůŦũŤ� ŮůŦşřšŞ�� �ūŰ� Ş�ūůŢŨŢŜ� ŚũŞ� ŮůŬŹ�Ş� ũŢŧŬŹũ� ŧŰůůřŬŴũ� ůŤŭ� Ţ�ŦšŢŬ�ŜšŞŭ��
�ūŰ�ŨŢŦůūŰŬŠŢŜ�Ŵŭ�űŬŞŠ�ŷŭ�ŮůŤũ�ŢŜŮūšū�ůŴũ��ŦŧŬūşŜŴũ� 

x ńřũ� ŧŞůřűŢŬŢ� ũŞ� ŢŦŮşřŨŢŦ� Ůůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� �Şŭ� �ŚŮŴ� ŞŮŰũŚŲŢŦŞŭ� ůūŰ� šŚŬ�Şůūŭ��
�ŞŬŚŧŞ�ųŢ� ůū� űŬŞŠ�ŷ� ůūŰ� ŦũŹšūŰŭ� ��ŨŚŠ�Ş� �ŬŴůŢŵũŦŧśŭ� ŮŸŮůŞŮŤŭ��� �ūŰ� Ţ��ūšŜţŢŦ�
ůŤũ�ŢŜŮūšū��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�Źũ�ŮůŤũ��ŢŬŦūŲś�ůŬŞŸ�Şůūŭ� 

 

ş��ŎŦ�Ş�ŰũůŦŧūŜ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ��ūŰ��ŬŷŧŢŦůŞŦ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦŤťūŸũ�ŢŜũŞŦ� 

x ņ�űŞŠūŧŰůůřŬŴŮŤ��ūŬŦŮ�ŚũūŦ�ŦūŜ�ŞũůŦ�ŢůŴ�ŜţūũůŞŦ��Ţ�űŞŠūŧŰůůřŬŴŮŤ� 

ŋŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ůŤŭ��Ť�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ� 

x ņ�űŨŢŠ�ūũŹšŤŭ� ŞũůŜšŬŞŮŤ�� ŋŦŞ� ŮŢŦŬř� ūŰŮŦŹũ� �ūŰ� Ş�ŢŨŢŰťŢŬŹũūũůŞŦ� ŮůŤũ� �ŢŬŦūŲś�
ůŤŭ��ŷŨŰũŮŤŭ�ŞũůŦ�ŢůŴ�ŜţūŰũ�ůŞ�şŞŧůśŬŦŞ�ś�šŦŢŰŧūŨŸũūŰũ�ůŤũ�ŧŞůŞŮůŬūűś�ůūŰŭ�Ş�ŷ�
ůŞ�űŞŠūŧŸůůŞŬŞ� 

x Ŏ� �ŤŲŞũŦŮ�ŷŭ� �ŞŬŞŠŴŠśŭ� ŦũůŢŬűŢŬūũŹũ�� ŉŸůůŞŬŞ� ůūŰ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ� �Şŭ� �ūŰ� ŚŲūŰũ�
�ūŨŰũťŢŜ�Ş�ŷ�ůūũ�Ŧŷ��ŞŬřŠūŰũ�ŦũůŢŬűŢŬŷũŢŭ��ŎŦ�ūŰŮŜŢŭ�ŞŰůŚŭ�Ş�ŢŨŢŰťŢŬŹũūũůŞŦ�ŮůŤ�
ŮŰũŚŲŢŦŞ� Ůůū� �ŢŮūŧŰůůřŬŦū� ŰŠŬŷ�� őŰũšŚūũůŞŦ� ŮŢ� ŢŦšŦŧūŸŭ� Ű�ūšūŲŢŜŭ� ůŴũ� ŠŢŦůūũŦŧŹũ�
ŧŰůůřŬŴũ� ŢũŢŬŠū�ūŦŹũůŞŭ� ůŤũ� �ŞŬŞŠŴŠś� řŨŨŴũ� �ŬŴůŢŵũŹũ�� ūŦ� ū�ūŜŢŭ� ŚŲūŰũ� ůŤũ�
ŦŧŞũŷůŤůŞ�ũŞ��ŞŬŢ��ūšŜţūŰũ�ůūũ��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷ�ůŴũ�ŦŹũ�ŮůŞ�ŧŸůůŞŬŞ�ŞŰůř��ĺůŮŦ�ůŞ�
ŰŠŦś�ŧŸůůŞŬŞ��ŬūŮůŞůŢŸūũůŞŦ��ŠŦŞůŜ�ū�Ŧŷŭ��Şŧŷ�Ť�ŧŞŦ�Şũ�ŧŞůūŬťŹŮŢŦ�ũŞ�šŦŢŦŮšŸŮŢŦ�Ů
�
ŞŰůř��ŢŜũŞŦ�ŞũŜŧŞũūŭ�ũŞ��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮůŢŜ� 

x Ŏ��ŰŬŢůŷŭ��ņ��Ť�űŰŮŦūŨūŠŦŧś�ŰųŤŨś�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ�ůūŰ�ŮŹ�Şůūŭ��ŞŬŢ��ūšŜţūũůŞŭ�ůŤ�
ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ�ůŴũ�ŢũţŸ�Ŵũ�ůŴũ�ŧŰůůřŬŴũ�ůūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��Şŭ��ŚŲŢŦ�Ŵŭ�Ş�ūůŚŨŢŮ�Ş�ůŤũ�
ŞũŞŮůūŨś�ůūŰ��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ūŸ�ůŴũ�ŦŹũ��ń�Ŧ�ŨŚūũ�ū��ŰŬŢůŷŭ�ŢũŦŮŲŸŢŦ�ůŤ�šŬřŮŤ�ůŴũ�
űŞŠūŧŰůůřŬŴũ� 
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ŏŞŬřŨŨŤŨŞ�ťŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦŤťūŸũ�ūŦ��ŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ��ŢŜůŢ��ŬŷŧŢŦůŞŦ�ŠŦŞ��ŬŴůūŠŢũś�ŢŜůŢ�
ŠŦŞ� šŢŰůŢŬūŠŢũś� ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧś� Ş�ŷŧŬŦŮŤ�� �ūŰ� ťŞ� ūšŤŠśŮūŰũ� ŮůŤũ� �ŞŬŞŠŴŠś� ŧŞůřŨŨŤŨŴũ�
ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� �ŲŰ�Ŧŧś� ŞũūŮŜŞ�� ŠŦŞ� ůŤũ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ� ůūŰ� ŦūŸ� ŞŨŨř� ŧŞŦ� ŧŰůůŞŬūůūŪŦŧŹũ� Œ-
ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ��ŧŰůůŞŬŦŧś�ŞũūŮŜŞ���ūŰ�ťŞ�ŧŞůŞŮůŬŚųūŰũ�ůŞ�ŧŸůůŞŬŞ�ůūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��ūŰ�ťŞ�
�ūŨŰũťūŸũ�Ş�ŷ�ůūũ�Ŧŷ� 

ŋŤŲŞũŦŮ�ūŜ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ 

�ŃŦŞ�ůŤũ�ŞũŞűūŬř�ŮůūŰŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ�ŞũŞůŬŚŲūŰ�Ţ�ŮůŦŭ�ŠũŹŮŢŦŭ�ůŤŭ�ŢũŷůŤůŞŭ���
ůūŰ�şūŤťś�Şůūŭ� 

 

 

 

 

 

Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ� 16/02/2012 
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Ņő�œŇŒŅŉŒ ŒŖŏŋŉŊŏŔ ŃŉŃŋŉŏŔ 

ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŏūŦū� ŢŜšūŭ� ŞũūŮŜŞŭ� �řŭ� �ŬūŮůŞůŢŸŢŦ� ŠŦŞ� �ŢŠŞŨŸůŢŬū� ŲŬūũŦŧŷ� šŦřŮůŤ�Ş� Ş�ŷ� ŚũŞ�
�ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷ��Ť��ŞťŤůŦŧś�ś�Ť�ŢũŢŬŠŤůŦŧś��ŁŦůŦūŨūŠśŮůŢ�ůŤũ�Ş�řũůŤŮś�ŮŞŭ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

x őůŤũ�ŢũŢŬŠŤůŦŧś�ŞũūŮŜŞ�ū�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ��ŞŬřŠŢŦ�ū�ŜšŦūŭ�ůŞ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ��ņ�ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ�
ůūŰ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ�� �ŬūŧŢŦ�ŚũūŰ� ũŞ� ŞŬŲŜŮŢŦ� Ť� šŦŞšŦŧŞŮŜŞ� �ŞŬŞŠŴŠśŭ� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ��
��ūŬŢŜ�ũŞ�ŠŜũŢŦ��Ţ�šŸū�ůŬŷ�ūŰŭ� 

Ş�� ŌŞ� ŚŨťŢŦ� ŮŢ� Ţ�Şűś� �Ţ� ŚũŞ� ŞũůŦŠŷũū� �ūŰ� şŬŜŮŧŢůŞŦ� Ůůū� �ŢŬŦşřŨŨūũ� �űŰŮŦŧŷŭ�
ůŬŷ�ūŭ��� Œū� ŞũůŦŠŷũū� ŞũŞŠũŴŬŜţŢůŞŦ� Ş�ŷ� ůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ�� ŢũŢŬŠū�ūŦŢŜ� ůūũ�
ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧŷ� �ŤŲŞũŦŮ�ŷ� ŧŞŦ� �ŞŬřŠūũůŞŦ� ŢŦšŦŧř� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮś�
ůūŰ�ŧŞŦ�ŢŪŢŦšŦŧŢŰ�ŚũŞ�ŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ� 

ş�� ŌŞ� šŢŲůŢŜ� �ŦŞ� �ūŮŷůŤůŞ� Ţ�şūŨŜūŰ� ůū� ū�ūŜū� �ŢŬŦŚŲŢŦ� ũŢŧŬūŸŭ� ś� ŢŪŞŮťŢũŤ�ŚũūŰŭ�
�ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ�ś�ů�ś�Şůř�ůūŰŭ��ůŢŲũŤůŷŭ�ůŬŷ�ūŭ���Œū�Ţ�şŷŨŦū��ŷ�Ŵŭ�ťŞ�ŚŧŞũŢ�ŧŞŦ�
ū� ŜšŦūŭ� ū� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�� ŢũŢŬŠū�ūŦŢŜ� ůūũ� ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧŷ� �ŤŲŞũŦŮ�ŷ�� ŠŦŞ� ũŞ�
�ŞŬŞŠřŠŢŦ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ŧŞŦ�ŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ� 

ŒŞ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ��ūŰ��ŞŬřŠūũůŞŦ�ŚŲūŰũ��ŦŧŬś�šŦřŬŧŢŦŞ�ţŴśŭ���ŢŬŦŧŚŭ��ŚŬŢŭ��ŷ�Ŵŭ�ůŞ�
ŧŸůůŞŬŞ� �ũś�Ťŭ� šŦŞůŤŬūŸũůŞŦ� �ŲŬŷũŦŞ�� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞţŷ�ŢũŞ� ŠŦŞ� �ŢŠřŨū� ŲŬūũŦŧŷ�
šŦřŮůŤ�Ş�ŧŞŦ�ŢŜũŞŦ�ŞŰůř��ūŰ�ŢŪŞŮűŞŨŜţūŰũ��ŢŠřŨŤŭ�šŦřŬŧŢŦŞŭ�ŞũūŮŜŞ� 

x őůŤũ� �ŞťŤůŦŧś� ŞũūŮŜŞ� ŲūŬŤŠūŸũůŞŦ� Ůůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� ŚůūŦ�Ş� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� �ūŰ� ŚŲūŰũ 
�ŞŬŞŲťŢŜ�Ş�ŷ�řŨŨū�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ��ŏŞťŤůŦŧś�ŞũūŮŜŞ���ūŬŢŜ�ũŞ�Ţ�ŦůŢŰŲťŢŜ�űŰŮŦūŨūŠŦŧř��Ţ�
ůŤ��ŢůŞűūŬř�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�Ş�ŷ�ůŤ��ŤůŚŬŞ�Ůůū�Ś�şŬŰū�šŦŞ�ŚŮūŰ�ůūŰ��ŨŞŧūŸũůŞ�ŧŞŦ��Ţ�
ůŤ� �ŢůŞűūŬř� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� Ş�ŷ� ůŤ� �ŤůŚŬŞ� Ůůū� ũŢūŠũŷ� šŦŞ�ŚŮūŰ� ůūŰ� �ŤůŬŦŧūŸ�
ŠřŨŞŧůūŭ��őŢ�ŚũŞ�ŢũśŨŦŧū řůū�ū��ŞťŤůŦŧś�ŞũūŮŜŞ���ūŬŢŜ�ũŞ�Ţ�ŦůŢŰŲťŢŜ�ůŢŲũŤůř��Ţ�ůŤ�
ŲūŬśŠŤŮŤ�ūŬūŸ��ūŰ��ŢŬŦŚŲŢŦ�ŚůūŦ�Ş�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ůŞ�ū�ūŜŞ�ŚŲūŰũ��ŞŬŞŲťŢŜ�ŮŢ�ŧř�ūŦū�
řŨŨū�řůū�ū�ś�ţŹū� 

őŸ�űŴũŞ� �Ţ� ŷŮŞ� ŞũŞűŚŬťŤŧŞũ� �ŢŠŞŨŸůŢŬŤ� šŦřŬŧŢŦŞ� ŚŲŢŦ� Ť� ŞũūŮŜŞ� �ūŰ� Ţ�ŦůŰŠŲřũŢůŞŦ�
ŢũŢŬŠŤůŦŧř� ŠŦŞůŜ� Ť� šŬřŮŤ� ůŤŭ� ŮůŤŬŜţŢůŞŦ� ŷŲŦ� �ŷũū� ŮůŞ� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� �ūŰ� ŚŲŢŦ� šŤ�ŦūŰŬŠśŮŢŦ� ū�
ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�ŨŷŠŴ�ůŤŭ�Ţ�Şűśŭ�ůūŰ��Ţ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�ŞŨŨř�ŧŞŦ�ŮůŞ�ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ��ūŰ�ŚŲŢŦ�
šŤ�ŦūŰŬŠśŮŢŦ� Ş�ŷ� �ŬūŤŠūŸ�ŢũŤ� Ţ�Şűś� ůūŰ� �Ţ� ůū� ŞũůŦŠŷũū�� ŒŞ� ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� �ũś�Ťŭ�
ŢũŢŬŠū�ūŦūŸũůŞŦ��Ţůř�ůŤũ�Ţ�Şűś�ůūŰ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ��Ţ�ůū�ŜšŦū�ŞũůŦŠŷũū��ŪŢŧŦũř�Ş�ŚŮŴŭ�Ť�ŚŧŧŬŦŮŤ�
ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� ŧŞŦ� ŚůŮŦ� šŢũ� �ŬūŨŞşŞŜũūŰũ� ũŞ� Ţ�űŞũŦŮůūŸũ� ůŞ� ŮŰ��ůŹ�ŞůŞ� ůŤŭ� ŞŮťŚũŢŦŞŭ��
ŁũůŜťŢůŞ� Ť� �ŞťŤůŦŧś� ŞũūŮŜŞ� Ţ�ŦůŰŠŲřũŢůŞŦ� �ŷũū� Ş�ŷ� ůŤ� šŬřŮŤ� ůŴũ� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� �ūŰ�
�ŞŬŚŲūũůŞŦ� Ůůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� ŧŞŦ� ůŞ� ū�ūŜŞ� ŧŞůŞŮůŬŚűūũůŞŦ� ŠŬśŠūŬŞ�� ń�ū�ŚũŴŭ� Ť� �ŞťŤůŦŧś�
ŞũūŮŜŞ��Şŭ��ŬūŮůŞůŢŸŢŦ�ŠŦŞ��ŦŧŬŷ��ŷũū�ŲŬūũŦŧŷ�šŦřŮůŤ�Ş�Ş�ŷ�ŚũŞ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

Œū�šŦřŠŬŞ��Ş��ŞŬūŰŮŦřţŢŦ�ůŤ��ŢůŞşūŨś�ůŤŭ�ŮŰŠŧŚũůŬŴŮŤŭ�ůŴũ ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�Ůůū�ŞŜ�Ş�Ţũŷŭ�
ŞũťŬŹ�ūŰ� �ūŰ� �ūŨŸũťŤŧŢ� ůŞŰůŷŲŬūũŞ� Ş�ŷ� šŸū� šŦŞűūŬŢůŦŧř� �ŦŧŬŷşŦŞ� �Ł� ŧŞŦ� ł��� ŌŞ�
Ţ�ŦŮŤ�řũŢůŢ�šŸū�šŦŞűūŬŚŭ�ŮůŤ�ŠŬŞűŦŧś��ŞŬřŮůŞŮŤ�ůŤŭ��ŢůŞşūŨśŭ�ůŤŭ�ŮŰŠŧŚũůŬŴŮŤŭ�ŧřťŢ�
ŞũůŦŮŹ�Şůūŭ�ŧŞŦ�ũŞ�ůŦŭ�ŞŦůŦūŨūŠśŮŢůŢ� 

 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

őŰŠŧŬŜũūũůŞŭ� ůŦŭ� ŧŞ��ŸŨŢŭ� �ŞŬŞůŤŬūŸ�Ţ� ŷůŦ� ůŞ� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŠŦŞ� ůū� ŞũůŦŠŷũū� Ł� ŞŬŲŜţūŰũ� ũŞ�
�ŞŬřŠūũůŞŦ�ũŴŬŜůŢŬŞ�Ş�ŷ�ŞŰůř�ŠŦŞ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�ł��Ţ�ŜŮŤŭ�Ť��ŚŠŦŮůŤ�ůŦ�ś�ůŴũ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�ŠŦŞ�
ůū� ŞũůŦŠŷũū� Ł� ŢŜũŞŦ� �ŢŠŞŨŸůŢŬŤ� ŞŰůśŭ� ůŴũ� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� ŠŦŞ� ůū� ŞũůŦŠŷũū� ł�� ń�ŜŮŤŭ� ůŞ�
ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ŠŦŞ� ůū�ŞũůŦŠŷũū�Ł�ŞũŦŲũŢŸūũůŞŦ� Ůůū�ŞŜ�Ş� ůūŰ�ŞũťŬŹ�ūŰ�ŠŦŞ� �ŢŠŞŨŸůŢŬū�ŲŬūũŦŧŷ�
šŦřŮůŤ�Ş� 

ņ� šŦŞűūŬř� ŮůŤ� �ūŬűś� ůŴũ� ŧŞ��ŰŨŹũ� ūűŢŜŨŢůŞŦ� Ůůū� ŠŢŠūũŷŭ� ŷůŦ� ůū� ŞũůŦŠŷũū� Ł� ŢŜũŞŦ� śšŤ�
©ŠũŴŮůŷª� Ůůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� ŧŦ� ŞŰůŷ� ŠŦŞůŜ� ŢŜůŢ� ůūũ� ŚŲŢŦ� �ūŨŸũŢŦ� ŧŞŦ� Ůůū� �ŞŬŢŨťŷũ� ŧŞŦ� ŚŲŢŦ�
�ŬūŧŞŨŚŮŢŦ�ŞũūŮūŨūŠŦŧś�ŞũůŜšŬŞŮŤ��ū�ŷůŢ�šŤ�ŦūŰŬŠśťŤŧŞũ�ŧŞŦ�ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ�ŢŜůŢ�ůū 
řůū�ū� ŚŲŢŦ� Ţ�şūŨŦŞŮůŢŜ� ŠŦŞ� ůū�ŞũůŦŠŷũū�Ł� ū�ŷůŢ� ŧŞŦ� �řŨŦ� šŦŞťŚůŢŦ� ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ��ŒŞ�
ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� �ũś�Ťŭ� ŢũŢŬŠū�ūŦśťŤŧŞũ� Ş�ŷ� ůŤũ� ũŚŞ� �ŷŨŰũŮŤ� ůūŰ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ� ŧŞŦ� řŬŲŦŮŢ�
Ş�ŚŮŴŭ�Ť��ŞŬŞŠŴŠś�ůŴũ�ŞũůŜŮůūŦŲŴũ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ��¨ŤŨŞšś��ŠŦŞ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�Ł�ū�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�
Ş�Şũůř��Ţ�šŢŰůŢŬūŠŢũś�ŞũūŮūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ� 

ŁũůŜťŢůŞ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�ł�ū�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�ůū�ŮŰũŞũůř�ŠŦŞ��ŬŹůŤ�űūŬř�ū�ŷůŢ�ŧŞŦ�ŲŬŢŦřţŢůŞŦ�ŧř�ūŦū�
ŲŬūũŦŧŷ�šŦřŮůŤ�Ş�ŠŦŞ�ũŞ��ŬūŢůūŦ�řŮŢŦ�ůŤũ�ř�ŰũŞ�ůūŰ��őůū�šŦřŮůŤ�Ş�ŞŰůŷ�ťŞ��ŬŚ�ŢŦ�ũŞ�ŠŜũŢŦ�Ť�
űŞŠūŧŰůůřŬŴŮŤ��Ť�ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ�ůŴũ�şūŤťŤůŦŧŹũ�Œ-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ��Ť�ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ�ůŴũ�ł-
ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ��ū��ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷŭ�ůūŰŭ�ŧŞŦ�Ť�šŦŞűūŬū�ūŜŤŮś�ůūŰŭ�ŮŢ��ŨŞŮ�ŞůūŧŸůůŞŬŞ��ūŰ�
ťŞ�ŞŬŲŜŮūŰũ�ũŞ��ŞŬřŠūŰũ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ��ń�ū�ŚũŴŭ��Ť��ŞŬŞŠŴŠś�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�ŠŦŞ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�ł�
ŧŞťŰŮůŢŬŢŜ�ŮŢ�ŮŲŚŮŤ��Ţ�ůŤũ��ŞŬŞŠŴŠś�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�ŠŦŞ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�Ł� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŌŞ� ůū�ūťŢůśŮŢůŢ� ůū� ŮŸ�şūŨū� �� ŮůŞ� ūŬťūŠŹũŦŞ� ŮůŞ� ū�ūŜŞ� �ŦŮůŢŸŢůŢ� ŷůŦ� Ű�řŬŲŢŦ�
ŞũůŦŮůūŜŲŦŮŤ�Şũř�ŢŮŞ�ŮůūŰŭ�ŷŬūŰŭ�ůŤŭ�ŧŞůŞŧŷŬŰűŤŭ�ŧŞŦ�ůŤŭ�ūŬŦţŷũůŦŞŭ�ŮůśŨŤŭ� 

 ŎŬŷŭ ŁũůŦşŦūůŦŧŷ Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬū 

ňŷŭ    

łŞŧůśŬŦū    

ŒūŪŜũŤ    

ŉŞŬŧŦũŦŧŷ�ŧŸůůŞŬū    

 

Ł�řũůŤŮŤ 

 ŎŬŷŭ ŁũůŦşŦūůŦŧŷ Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬū 

ňŷŭ +1  +6 

łŞŧůśŬŦū +2 +4 +7 

ŒūŪŜũŤ +3 +5 +8 

ŉŞŬŧŦũŦŧŷ�ŧŸůůŞŬū   +9 

 

1 ŎŦ�ūŬūŜ��ŢŬŦŚŲūŰũ� ŚůūŦ�Ş�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ŠŦŞ� ůŤũ�ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ�ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũūŰ�ŞũůŦŠŷũūŰ��ĺũŞŭ�
Ŧŷŭ���ūŬŢŜ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦśŮŢŦ�ůūŰŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ�ŢŜũŞŦ�Ţ�ū�ŚũŴŭ�ŞũůŦŠŷũū� 

2 ŎŦ� ūŬūŜ� �ŢŬŦŚŲūŰũ� ŚůūŦ�Ş� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ� ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũūŰ� ŞũůŦŠŷũūŰ�� ĺũŞ�
şŞŧůśŬŦū���ūŬŢŜ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦśŮŢŦ�ůūŰŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ�ŢŜũŞŦ�Ţ�ū�ŚũŴŭ�ŞũůŦŠŷũū� 

3 ŎŦ� ūŬūŜ� �ŢŬŦŚŲūŰũ� ŚůūŦ�Ş� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ� ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũūŰ� ŞũůŦŠŷũūŰ�� ŋŜŞ�
ůūŪŜũŤ���ūŬŢŜ�ũŞ�ŢũŢŬŠū�ūŦśŮŢŦ�ůūŰŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ŢŦšŦŧśŭ�ř�ŰũŞŭ�ŢŜũŞŦ�Ţ�ū�ŚũŴŭ�ŞũůŦŠŷũū� 

4 ŒŞ� ŞũůŦşŦūůŦŧř� ŞũŞŮůŚŨŨūŰũ� ś� �ŞŬŢ��ūšŜţūŰũ� ŧř�ūŦŞ� ŢŦšŦŧś� şŦūŲŤ�Ŧŧś� ŞũůŜšŬŞŮŤ� ůŴũ�
şŞŧůŤŬŜŴũ�ŧŞŦ�ŚůŮŦ�ůŞ�ŧŞůŞŮůŬŚűūŰũ� 



47 
 

5 ŎŦ� ůūŪŜũŢŭ� �ŞŬřŠūũůŞŦ� Ş�ŷ� şŞŧůśŬŦŞ�� ŒŞ� ŞũůŦşŦūůŦŧř� ŧŞůŞŮůŬŚűūŰũ� ůŞ� şŞŧůśŬŦŞ� �ūŰ�
�ŞŬřŠūŰũ�ůŤũ�ůūŪŜũŤ� 

6 ŒŞ� şūŤťŤůŦŧř� Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� ŢŜũŞŦ� Ş�ŞŬŞŜůŤůŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ� ůŤŭ� ŞũūŮūŨūŠŦŧśŭ�
Ş�ŷŧŬŦŮŤŭ��ń�ŜŮŤŭ�ůŞ�ŧŰůůŞŬūůūŪŦŧř�Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ūŰ�ŧŞůŞŮůŬŚűūŰũ�ŧŸůůŞŬŞ��ūŰ� ŚŲūŰũ�
�ūŨŰũťŢŜ�Ş�ŷ�Ŧŷ� 

7 ŒŞ� şūŤťŤůŦŧř� Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� ŢŜũŞŦ� Ş�ŞŬŞŜůŤůŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ� ůŤŭ� ŞũūŮūŨūŠŦŧśŭ�
Ş�ŷŧŬŦŮŤŭ� ��ūŰ� ��ūŬŢŜ� ũŞ� �ŬūŧŞŨŢŜůŞŦ� Ş�ŷ� ū�ūŦūšś�ūůŢ� ŞũůŦŠŷũū� ŧŞŦ� ŠũŴŬŜţūŰ�Ţ� ŷůŦ� ŮŞũ�
ŞũůŦŠŷũū���ūŬŢŜ�ũŞ�šŬřŮŢŦ�ŚũŞŭ�ūŨŷŧŨŤŬūŭ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ����Ų��ŚũŞ�şŞŧůśŬŦū�� 

8 ŒŞ� şūŤťŤůŦŧř� Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� ŢŜũŞŦ� Ş�ŞŬŞŜůŤůŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ� ůŤŭ� ŞũūŮūŨūŠŦŧśŭ�
Ş�ŷŧŬŦŮŤŭ� ��ūŰ� ��ūŬŢŜ� ũŞ� �ŬūŧŞŨŢŜůŞŦ� Ş�ŷ� ū�ūŦūšś�ūůŢ� ŞũůŦŠŷũū� ŧŞŦ� ŠũŴŬŜţūŰ�Ţ� ŷůŦ� ŮŞũ�
ŞũůŦŠŷũū���ūŬŢŜ�ũŞ�šŬřŮūŰũ�ůūŪŦŧŚŭ�ūŰŮŜŢŭ��ūŰ��ŞŬřŠūũůŞŦ�Ş�ŷ�ůūŰŭ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ����Ų��
ůūŪŜũŢŭ�� 

9 ŒŞ�ŧŰůůŞŬūůūŪŦŧř�Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ�ŧŞůŞŮůŬŚűūŰũ�ůŞ�ŧŞŬŧŦũŦŧř�ŧŸůůŞŬŞ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŌŞ�ŢŪŤŠśŮŢůŢ�ŠŦŞůŜ� 

Ş�� ŋ�ūŬūŸ�Ţ� ũŞ� ũūŮśŮūŰ�Ţ� Ş�ŷ� ŢŬŰťŬř� ś� �ŞŬŴůŜůŦšŞ� �ŜŞ� űūŬř�� ŢũŹ� Ş�ŷ� ŠŬŜ�Ť�
Ţ�ŞũŢŦŨŤ��ŚũŞ� 

ş��ŒŞ��ŴŬř��ūŰ�ťŤŨřţūŰũ�ŚŲūŰũ��ŦŧŬŷůŢŬŤ��ŦťŞũŷůŤůŞ�ũŞ�ũūŮśŮūŰũ�Ş�ŷ��ŦŞ��ūŨŰŮ�ŞůŦŧś�
ŞŮťŚũŢŦŞ�Ş�ŷ�ŢŧŢŜũŞ��ūŰ�šŢ�ťŤŨřţūŰũ� 

Š��¨Ţ�ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦūŸ�Ţ�ŞũůŦşŦūůŦŧř�ŠŦŞ�ůŤũ�ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ�ůūŰ�ŧŬŰūŨūŠś�Şůūŭ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

Ş�� ŒŞ� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŢŜũŞŦ� ŢŪŢŦšŦŧŢŰ�ŚũŞ� �ŷŬŦŞ� ŧŞŦ� ŧřťŢ� ŞũůŜŮŴ�Ş� ŮŰũšŚŢůŞŦ� ŢŧŨŢŧůŦŧř� �Ţ� ůū�
ŮŰŠŧŢŧŬŦ�Śũū� ŞũůŦŠŷũū� �ūŰ� �ŬūŧřŨŢŮŢ� ůŤũ� �ŞŬŞŠŴŠś� ůūŰ�� ŋ�ūŬūŸ�Ţ� ũŞ� ũūŮśŮūŰ�Ţ� Ş�ŷ�
ŢŬŰťŬř�ś��ŞŬŴůŜůŦšŞ��ŜŞ�űūŬř�Ţ�ŢŦšś�ūŦ�ŦūŜ��ūŰ��ŬūŧŞŨūŸũ�ůŤũ�ŢŬŰťŬř�ś�ůŤũ��ŞŬŴůŜůŦšŞ�šŢũ�
�ŞŬūŰŮŦřţūŰũ� �ŞŬŞŨŨŞŠŚŭ�� ŉŞůř� ůŤũ� �ŬŹůŤ� �ŷŨŰũŮŤ� ůūŰ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸ� �Şŭ� Ş�ŷ� ŧř�ūŦūũ� Ş�ŷ�
ůūŰŭ� ŦūŸŭ� ŞŰůūŸŭ� šŤ�ŦūŰŬŠūŸũůŞŦ� ŢŪŢŦšŦŧŢŰ�ŚũŞ� ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� �ũś�Ťŭ� ůŞ� ū�ūŜŞ� �ŞŬŞ�ŚũūŰũ�
Ůůū�ŮŹ�Ş��Şŭ��ŒŞ�ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ�ŢũŢŬŠū�ūŦūŸũůŞŦ�ŮŢ��ŢŬŜ�ůŴŮŤ�Ţ�ŷ�ŢũŤŭ�Ţ�Şűśŭ��Şŭ�
�Ţ�ůū�ŜšŦū��ŦŧŬŷşŦū�ŧŞŦ��ŞŬřŠūŰũ�ůŞ�ŧŞůřŨŨŤŨŞ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ŠŦŞ�ůŤũ�ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮś�ůūŰ�ŠŬśŠūŬŞ�
ŧŞŦ�ŮŢ��ŢŠřŨŢŭ��ūŮŷůŤůŢŭ��ū�ŷůŢ�šŢũ�ũūŮūŸ�Ţ� 

ŁũůŜťŢůŞ� ū� Ŧŷŭ� ůŤŭ� ŠŬŜ�Ťŭ� �ŞŬūŰŮŦřţŢŦ� �ŢŠřŨŤ� �ūŨŰ�ūŬűŦŧŷůŤůŞ�� ŒŞ� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŧŞŦ� ůŞ�
ŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ��ūŰ��ŞŬřŠūũůŞŦ�ŠŦŞ�ůŤũ�ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ�Ţũŷŭ�ŮůŢŨŚŲūŰŭ�ůūŰ�ŦūŸ�ůŤŭ�ŠŬŜ�Ťŭ�šŢũ�
ŢŜũŞŦ� Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧř� ŠŦŞ� ůŤũ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ� Ţũŷŭ� řŨŨūŰ� ŮůŢŨŚŲūŰŭ� ůūŰ� ŦūŸ�� ū�ŷůŢ� ůū�
ŞũūŮūŨūŠŦŧŷ� ŮŸŮůŤ�Ş� �Ţůř� ůŤ� �ŷŨŰũŮŤ� Ş�ūŧŬŜũŢůŞŦ� ŧŞŦ� �řŨŦ� �Ţ� �ŬŴůūŠŢũś� ŞũūŮūŨūŠŦŧś�
Ş�ŷŧŬŦŮŤ��ŠŢŠūũŷŭ��ūŰ�Ţ�ŦůŬŚ�ŢŦ�ůŤũ�ŢŧšśŨŴŮŤ�ůŴũ�ŮŰ��ůŴ�řůŴũ�ůŤŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ� 

ş�� ŒŞ� �ŴŬř� �ūŰ� ťŤŨřţūŰũ� ŚŲūŰũ� �ŦŧŬŷůŢŬŤ� �ŦťŞũŷůŤůŞ� ũŞ� ũūŮśŮūŰũ� Ş�ŷ� �ŦŞ� �ūŨŰŮ�ŞůŦŧś�
ŞŮťŚũŢŦŞ�Ş�ŷ�ŢŧŢŜũŞ��ūŰ�šŢ�ťŤŨřţūŰũ�ŠŦŞůŜ�šŚŲūũůŞŦ�Ş�ŷ�ůŤ��ŤůŚŬŞ�ůūŰŭ���ŚŮŴ�ůūŰ��ŤůŬŦŧūŸ�
ŠřŨŞŧůūŭ��ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ��ūŰ�ůūŰŭ�ŢŪŞŮűŞŨŜţūŰũ�űŰŮŦŧś��ŞťŤůŦŧś�ŞũūŮŜŞ� 

Š��Œū�ŧŬŰūŨŷŠŤ�Ş�ūűŢŜŨŢůŞŦ�ŮŢ�Ŧŷ��ŒŞ�ŞũůŦşŦūůŦŧř�ŢŜũŞŦ�ŲŤ�ŦŧŚŭ�ūŰŮŜŢŭ��Ţ�ŞũůŦ�ŦŧŬūşŦŞŧś�šŬřŮŤ�
�ūŰ� �ŞŬřŠūũůŞŦ� Ş�ŷ� şŞŧůśŬŦŞ�� �ŸŧŤůŢŭ� ŧŞŦ� űŰůř�� ¨ŬūŰũ� ŞũŞŮůŚŨŨūũůŞŭ� ś� �ŞŬŢ��ūšŜţūũůŞŭ�
ŧř�ūŦŞ� ŢŦšŦŧś� şŦūŲŤ�Ŧŧś� ŞũůŜšŬŞŮŤ� ůūŰ� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸ�� ŒŞ� ŞũůŦşŦūůŦŧř�� šŢũ� ŢŜũŞŦ�
Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧř�ŚũŞũůŦ�ůŴũ�ŦŹũ�Ţ�ŢŦšś�ūŦ�ŦūŜ�ŢŜũŞŦ��ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�ŲŴŬŜŭ�ŧŰůůŞŬŦŧś�ūŬŠřũŴŮŤ��
�ūŰ�ŢŪŞŮűŞŨŜţūŰũ�Ş�ŷ�ůŞ�ŧŸůůŞŬŞ�ůūŰ�ŪŢũŦŮůś�ůūŰŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ŞũůŦŠŬŞűśŭ���ŢůŞŠŬŞűśŭ�ŧŞŦ�
�ŢůřűŬŞŮŤŭ��ŧŞťŹŭ�ŧŞŦ�ůŞ��ŢŬŦŮŮŷůŢŬŞ�ŚũţŰ�Ş��ūŰ�ůūŰŭ�ŢŜũŞŦ�Ş�ŞŬŞŜůŤůŞ�ŠŦŞ�ůŦŭ�ŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ�
ŞŰůŚŭ��ĺũŞ�ŞũůŦşŦūůŦŧŷ��ūŰ�ťŞ�ŧŞůŞ�ūŨŢ�ūŸŮŢ�ŦūŸŭ�ťŞ�Ś�ŬŢ�Ţ�ũŞ�ŞũŞŮůŚŨŨŢŦ�ś�ũŞ��ŞŬŢ��ūšŜţŢŦ�
ŧř�ūŦŞ� şŦūŲŤ�Ŧŧś� šŦŞšŦŧŞŮŜŞ� ůŴũ� šŦŧŹũ� �Şŭ� ŧŰůůřŬŴũ�� ůŞ� ū�ūŜŞ� ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŢŜ� ū� Ŧŷŭ� ŠŦŞ� ůŤũ�
ŞũŞ�ŞŬŞŠŴŠś�ůūŰ� 

�őŲŷŨŦū��ŒŞ�ŞũůŦşŦūůŦŧř��ūŰ�ŲūŬŤŠūŸũůŞŦ�ŮŢ��ŢŬŜ�ůŴŮŤ�ŦŹŮŢŴũ��ŮůŷŲū�ŚŲūŰũ�ũŞ��ŬūŮůŞůŚųūŰũ�
ůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ��Şŭ�Ş�ŷ�ŧř�ūŦŞ�řŨŨŤ��ŦŧŬūşŦŞŧś�ŨūŜ�ŴŪŤ��ūŰ�ťŞ�Ţ�ŦşřŬŰũŢ�ůŤũ�ŧŞůřŮůŞŮŤ�ůŤŭ�
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ŰŠŢŜŞŭ� �Şŭ� ŧŞŦ� ŷŲŦ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŧŞůŞ�ūŨŚ�ŤŮŤ� ůŤŭ� ŜšŦŞŭ� ůŤŭ� ŜŴŮŤŭ�� ŒŤũ� ŜŴŮŤ� ŞũůŦ�ŢůŴ�ŜţŢŦ� ū�
ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ��Şŭ��Ţ�ůūŰŭ�šŦŧūŸŭ�ůūŰ�Ş�ŰũůŦŧūŸŭ��ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŌŞ�ŢŪŤŠśŮŢůŢ�ŠŦŞůŜ� 

Œū� šŦřŠŬŞ��Ş� �ūŰ� ŞŧūŨūŰťŢŜ� šŢŜŲũŢŦ� ůŤ� šŦŞŧŸ�ŞũŮŤ� ůŤŭ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ� ŧŞůř� ůŤ� šŦřŬŧŢŦŞ�
�ŦŞŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ��ūŰ��ŬūŧŨśťŤŧŢ�Ş�ŷ�şŞŧůśŬŦŞ� 

Ş��ŏūŦū�ů�ś�Ş�ůūŰ�šŦŞŠŬř��Şůūŭ�ŞũůŦŮůūŦŲŢŜ�ŮůŤũ��ŢŬŜūšū�ůŴũ�ŮŰ��ůŴ�řůŴũ�ůŤŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ� 

ş��ŏūŦŞ�ŢŜũŞŦ�Ť��ŢŬŜūšūŭ�Ţ�ŹŞŮŤŭ�ůūŰ�şŞŧůŤŬŜūŰ� 

Š�� ŏūŦŞ� ŢŜũŞŦ� Ť� ŰųŤŨŷůŢŬŤ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ� �ūŰ� �ŢůŬśťŤŧŢ� ŧŞŦ� �ŷŮŢŭ� Ť�ŚŬŢŭ� ŧŬřůŤŮŢ� ū�
�ŰŬŢůŷŭ� 

š��ŏūŦū�šŢšū�Śũū�ůūŰ�šŦŞŠŬř��Şůūŭ�Ű�ūšŤŨŹũŢŦ�ůŤũ�Ţ�űřũŦŮŤ�ŧŞŦ�ůŤ�šŬřŮŤ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� 

 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

Ş��Œū�ŮŸ��ůŴ�Ş��ūŰ��ŢŬŦŠŬřűŢůŞŦ�Ůůū�šŦřŠŬŞ��Ş�ŢŜũŞŦ�ū��ŰŬŢůŷŭ��ŒŞ�ů�ś�Ş�ůūŰ�šŦŞŠŬř��Şůūŭ�
�ūŰ�ŞũůŦŮůūŦŲŢŜ�ŮůŤũ��ŢŬŜūšū�ůŴũ�ŮŰ��ůŴ�řůŴũ�ŢŜũŞŦ��ŢůŞŪŸ�ůŤŭ���Ťŭ ŧŞŦ�ůŤŭ���Ťŭ �ŚŬŞŭ��ŧŞůř�
ůū�ū�ūŜū��ŞŬŞůŤŬŢŜůŞŦ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ��ŢŠŞŨŸůŢŬŤ�Ş�ŷ�ůūŰŭ�����o

C. 

ş�� ŏŢŬŜūšūŭ� Ţ�ŹŞŮŤŭ� �ŦŞŭ� ŞŮťŚũŢŦŞŭ� ūũū�řţŢůŞŦ� ůū� šŦřŮůŤ�Ş� Ş�ŷ� ůŤ� �ŷŨŰũŮŤ� �ŚŲŬŦ� ůŤũ�
Ţ�űřũŦŮŤ�ůŴũ�ŮŰ��ůŴ�řůŴũ�ůŤŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ��őŸ�űŴũŞ��Ţ�ůū�šŦřŠŬŞ��Ş�Ť��ŢŬŜūšūŭ�Ţ�ŹŞŮŤŭ�ůŤŭ�
ŞŮťŚũŢŦŞŭ� šŦŞŬŧŢŜ� ůŦŭ� �ŬŹůŢŭ� ��� Ť�ŚŬŢŭ� šŤŨŞšś�� Ş�ŷ� ůŤũ� Ť�ŚŬŞ� ůŤŭ� �ŷŨŰũŮŤŭ� �ŚŲŬŦ� ůŤũ�
Ţ�űřũŦŮŤ�ůūŰ��ŰŬŢůūŸ� 

Š�� ņ� ŰųŤŨŷůŢŬŤ� ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ� śůŞũ� �ŢŬŜ�ūŰ� ��ū&�� Ŏ� �ŰŬŢůŷŭ� ŧŬřůŤŮŢ� ��� Ť�ŚŬŢŭ�� Ş�ŷ� ůŤ�
10

Ť
 ŚŴŭ�ůŤũ���Ť �ŚŬŞ� 
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š�� Œū� šŢšū�Śũū� �ūŰ� Ű�ūšŤŨŹũŢŦ� ůŤũ� Ţ�űřũŦŮŤ� ŧŞŦ� Ş�ūůŢŨŢŮ�ŞůŦŧś� šŬřŮŤ� ůŴũ� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�
ŢŜũŞŦ�Ť�ŮůŞťŢŬř��ůŴůŦŧś��ūŬŢŜŞ�ůŤŭ�ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞŭ��Ţůř�ůŤũ���Ť �ŚŬŞ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

Ŏ�ŃŦřũũŤŭ�ŧŞŦ�Ť�ńŨŚũŤ�ŲůŸ�ŤŮŞũ��ŞŜţūũůŞŭ��Ŏ�ŃŦřũũŤŭ�ŢŜŲŢ�ŧřũŢŦ�ŞũůŦůŢůŞũŦŧŷ�Ţ�şŷŨŦū��ŢũŹ�
Ť�ńŨŚũŤ�ŷŲŦ��ŠŦ
�ŞŰůŷ�ůŤŭ�ŲūŬśŠŤŮŞũ�ŞũůŦůŢůŞũŦŧŷ�ūŬŷ� 

Ş��ŒŦ�ŮŤ�ŞŜũŢŦ�Ţ�şŷŨŦū�ŧŞŦ�ůŦ�ūŬŷŭ� 

ş��ŏūŦū�ŢŜšūŭ�ŞũūŮŜŞŭ�ŚŲŢŦ�ū�ŃŦřũũŤŭ�ŧŞŦ��ūŦū�Ť�ńŨŚũŤ� 

Š��ŌŞ��ŢŬŦŠŬřųŢůŢ��Ţ��ūŦūũ�ůŬŷ�ū�ŢŪūŰšŢůŢŬŹťŤŧŢ��ŦťŞũŹŭ�ůū�şŞŧůśŬŦū�ůūŰ�ůŢůřũūŰ�Ůůū�
ŃŦřũũŤ�ŧŞŦ�ŮůŤũ�ńŨŚũŤ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

Ş�� Œū� Ţ�şŷŨŦū� ŢŜũŞŦ� ŮŧŢŸŞŮ�Ş� �ūŰ� �ŢŬŦŚŲŢŦ� ũŢŧŬūŸŭ� ś� ŢŪŞŮťŢũŤ�ŚũūŰŭ� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� ś�
ů�ś�Şůř� ůūŰŭ�� ŋŢ� ůūũ� Ţ�şūŨŦŞŮ�ŷ� Ţ�ŦůŰŠŲřũūŰ�Ţ� ůŢŲũŤůś� ŢũŢŬŠŤůŦŧś� ŞũūŮŜŞ�� šŤŨŞšś� ůŞ�
ŞũůŦŠŷũŞ� ůūŰ� Ţ�şūŨŜūŰ�� ŷ�Ŵŭ� ťŞ� ŚŧŞũŢ� ŧŞŦ� ū� ŜšŦūŭ� ū� �ŦŧŬūūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�� ŢũŢŬŠū�ūŦūŸũ� ůūũ�
ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧŷ �ŤŲŞũŦŮ�ŷ� ŠŦŞ� ũŞ� �ŞŬŞŠřŠŢŦ� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ŧŞŦ� ŧŸůůŞŬŞ� �ũś�Ťŭ� ůŞ� ū�ūŜŞ� ťŞ�
�ŬūŮůŞůŚųūŰũ� Ůůū� �ŚŨŨūũ� ůūũ� řũťŬŴ�ū� �ūŰ� šŚŲůŤŧŢ� ůū� Ţ�şŷŨŦū� ŮŢ� �ŢŬŜ�ůŴŮŤ� Ţ�ŷ�ŢũŤŭ�
�ŷŨŰũŮŤŭ�Ş�ŷ�ůū�ŮŰŠŧŢŧŬŦ�Śũū�ŞũůŦŠŷũū��Œū�řůū�ū��ūŰ�Ţ�şūŨŦřţŢůŞŦ�šŢũ�Ţ�űŞũŜţŢŦ�ŮŰũśťŴŭ�ůŞ�
ŮŰ��ůŹ�ŞůŞ�ůŤŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ�ŧŞŦ�űŰŮŦŧř�šŢũ�ůŤ��ŢůŞšŜšŢŦ� 

Ŏ� ūŬŷŭ� ŢŜũŞŦ� ŮŧŢŸŞŮ�Ş��ūŰ� �ŢŬŦŚŲŢŦ� ŚůūŦ�Ş� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� ůŞ� ū�ūŜŞ� ŚŲūŰũ� �ŞŬŞŲťŢŜ� ŮŢ� ŧř�ūŦū�
řŨŨū� řůū�ū� ś� ţŹū�� ŋŢ� ůŤ� ŲūŬśŠŤŮŤ� ūŬūŸ� Ţ�ŦůŰŠŲřũūŰ�Ţ� ůŢŲũŤůś� �ŞťŤůŦŧś� ŞũūŮŜŞ�� ŒŞ�
ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� �ūŰ� �ŢŬŦŚŲūũůŞŦ� Ůůūũ� ūŬŷ� ŞũůŦ�ŢůŴ�ŜţūŰũ ř�ŢŮŞ� ůŞ� ŞũůŜŮůūŦŲŞ� ŞũůŦŠŷũŞ�� ŮŢ�
�ŢŬŜ�ůŴŮŤ��ŷŨŰũŮŤŭ��ŷ�Ŵŭ�Ť��ŬūŮůŞŮŜŞ��ūŰ��Şŭ��ŞŬŚŲŢŦ�ū�ūŬŷŭ�šŢũ�ŚŲŢŦ��ŢŠřŨŤ�šŦřŬŧŢŦŞ�ŠŦŞůŜ�
ůŞ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ��ūŰ��ŢŬŦŚŲŢŦ�ŧŞůŞŮůŬŚűūũůŞŦ�ŠŬśŠūŬŞ� 

ş��Ŏ�ŃŦřũũŤŭ���ūŰ�ŚŲŢŦ�ŧřũŢŦ�ŞũůŦůŢůŞũŦŧŷ�Ţ�şŷŨŦū��ŚŲŢŦ�ŢũŢŬŠŤůŦŧś�ůŢŲũŤůś�ŞũūŮŜŞ��ŁũůŜťŢůŞ�Ť�
ńŨŚũŤ���Ţ�ůŤ�ŲūŬśŠŤŮŤ�ŞũůŦůŢůŞũŦŧūŸ�ūŬūŸ��ŢŪŞŮűřŨŦŮŢ��ŞťŤůŦŧś�ůŢŲũŤůś�ŞũūŮŜŞ� 

Š��Ŏ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�ůūŰ�ŃŦřũũŤ�ŢŧšśŨŴŮŢ�šŢŰůŢŬūŠŢũś�ŞũūŮūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ��ūŰ�šŢũ�Ţ�ŚůŬŢųŢ�
ůūũ� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷ� ůūŰ� şŞŧůŤŬŜūŰ� řŬŞ� ŧŞŦ� ůŤũ� ŢŧšśŨŴŮŤ� ůŤŭ� ŞŮťŚũŢŦŞŭ�� ńũŢŬŠū�ūŦśťŤŧŞũ�
šŤŨŞšś� ůŞ� ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� �ũś�Ťŭ� �ūŰ� ŢŜŲŞũ� šŤ�ŦūŰŬŠŤťŢŜ� �Ţůř� ůūũ� Ţ�şūŨŦŞŮ�ŷ� ůūŰ� ŠŦŞ� ůūũ�
ůŚůŞũū� ŧŞŦ� ŪŢŧŜũŤŮŢ� Ş�ŚŮŴŭ� Ť� ŚŧŧŬŦŮŤ� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� �ŬŦũ� �ŬūŨřşūŰũ� ũŞ� Ţ�űŞũŦŮůūŸũ� ůŞ�
ŮŰ��ůŹ�ŞůŞ�ůŤŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ� 

őůŤũ� ńŨŚũŤ� ůū� şŞŧůśŬŦū� ŧŞůŞ�ūŨŢ�śťŤŧŢ� Ş�ŷ� ůŞ� ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ� �ūŰ� �ŢŬŦŚŲūũůŞũ� Ůůūũ�
ŞũůŦůŢůŞũŦŧŷ�ūŬŷ��ūŰ�ůŤŭ�ŲūŬŤŠśťŤŧŢ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ�����ŮŢŨ����� 

őŢ� �ŦŞ� �ŢŬŦūŲś� ŚŲŢŦ� �ŞŬūŰŮŦŞŮůŢŜ� Ţ�ŦšŤ�ŜŞ� ŦŨŞŬřŭ�� ŋŢůŬśťŤŧŞũ� ūŦ� ŮŰŠŧŢũůŬŹŮŢŦŭ�
ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� ŮŢ� šŸū� ŞšŚŨűŦŞ�� ůū� ¨Ť�śůŬŤ� ŧŞŦ� ůŤ� ŋŞŬŜŞ�� ŷ�Ŵŭ� Ş�ŢŦŧūũŜţūũůŞŦ� ŮůŞ�
�ŞŬŞŧřůŴ�šŦŞŠŬř��ŞůŞ��ŮŢ�ŮŰũřŬůŤŮŤ��Ţ�ůū�ŲŬŷũū�W�� 

 

$��ŌŞ�ŮŰŠŧŬŜũŢůŢ�ŧŞŦ�ũŞ�ŞŦůŦūŨūŠśŮŢůŢ�ůŞ�šŦŞŠŬř��ŞůŞ� 

%��ŌŞ��ŢŬŦŠŬřųŢůŢ�ůŤũ�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ��ūŰ�ŚŨŞşŢ�ŲŹŬŞ� 

   Ş��Ůůū�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧŷ�ŮŸŮůŤ�Ş�ůŤŭ�ŋŞŬŜŞŭ�ŧŞŦ 

   ş��Ůůū�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧŷ�ŮŸŮůŤ�Ş�ůūŰ�¨Ť�śůŬŤ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

Ł�� őŰŠŧŬŜũūũůŞŭ� ůŞ� šŦŞŠŬř��ŞůŞ� �ŞŬŞůŤŬūŸ�Ţ� ŷůŦ� Ůůūũ� ¨Ť�śůŬŤ� řŬŠŤŮŢ� ũŞ� ŪŢŧŦũśŮŢŦ� Ť�
�ŞŬŞŠŴŠś� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�� ū� ŬŰť�ŷŭ� �ŞŬŞŠŴŠśŭ� ůūŰŭ� ŢŜũŞŦ� �Ŧū� ŞŬŠŷŭ� ŧŞŦ� Ť� �ŚŠŦŮůŤ�
ŮŰŠŧŚũůŬŴŮŤ�ůŴũ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�ŢŜũŞŦ��ŦŧŬŷůŢŬŤ�Ş�ŷ�ŞŰůś�ůŤŭ�ŋŞŬŜŞŭ��ŎŦ��ŞŬŞůŤŬśŮŢŦŭ�ŞŰůŚŭ�
�Şŭ� ūšŤŠūŸũ Ůůū� ŮŰ��ŚŬŞŮ�Ş� ŷůŦ� ū� ¨Ť�śůŬŤŭ� ŢŧšŤŨŹũŢŦ� �ŬŴůūŠŢũś� ŞũūŮūŨūŠŦŧś� Ş�ŷŧŬŦŮŤ�
šŤŨŞšś�� ū� ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ� ůūŰ� śŬťŢ� ŮŢ� Ţ�Şűś� �Ţ� ůū� ŞũůŦŠŷũū� ůŤŭ� ŦŨŞŬřŭ� ŠŦŞ� �ŬŹůŤ� űūŬř� 
ŁũůŜťŢůŞ�Ť�ŋŞŬŜŞ� ŢŧšŤŨŹũŢŦ�šŢŰůŢŬūŠŢũś�ŞũūŮūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ�ŠŦŞůŜ� ū�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ� ůŤŭ� ŢŜŲŢ�
ŚŬťŢŦ��ŬūŤŠūŰ�ŚũŴŭ�ŮŢ�Ţ�Şűś��Ţ�ůū�ŞũůŦŠŷũū�ůŤŭ�ŦŨŞŬřŭ��ŢŜůŢ��Ţ�űŰŮŦŧŷ�ůŬŷ�ū���ŬūŤŠūŸ�ŢũŤ�
�ŷŨŰũŮŤ�ůŤŭ�ŋŞŬŜŞŭ�Ş�ŷ�ůūũ�Ŧŷ�ůŤŭ�ŦŨŞŬřŭ��ŢŜůŢ��Ţ�ůŢŲũŤůŷ�ůŬŷ�ū��Ť�ŋŞŬŜŞ�ŢŜŲŢ�šŢŲťŢŜ�Ţ�şŷŨŦū�
ŦŨŞŬřŭ�� 

őŤ�ŢŜŴŮŤ��Œū�ŠŢŠūũŷŭ�ŷůŦ�ŧŞŦ�Ůůūũ�¨Ť�śůŬŤ�Ű�śŬŲŞũ�ŨŜŠŞ�ŞũůŦŮŹ�ŞůŞ�ŦŨŞŬřŭ��ŬŦũ�ůŤũ��ŷŨŰũŮŤ�
��ūŬŢŜ� ũŞ� šŦŧŞŦūŨūŠŤťŢŜ� Şũ� ū� ¨Ť�śůŬŤŭ� ŢŜũŞŦ� şŬŚűūŭ� �ūŰ� ťŤŨřţŢŦ� ū�ŷůŢ� ŧŞŦ� šŦŞťŚůŢŦ� �ŦŧŬŷ�
ŞŬŦť�ŷ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ��ūŰ�šŚŲťŤŧŢ��ŚŮŴ�ůūŰ�ťŤŨŞŮ�ūŸ�Ş�ŷ�ůū��ŤůŬŦŧŷ�ŠřŨŞ��ŋ�ūŬŢŜ�şŚşŞŦŞ�ůū�
šŦřŠŬŞ��Ş�ũŞ��ŢŬŦŠŬřűŢŦ�ŠŢũŦŧř�ůŤ��ŢůŞşūŨś�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�Ůůū�ŞŜ�Ş�ůŴũ�šŸū ŞšŢŨűŹũ�ŧŞŦ�ŷŲŦ�
�ŷũū�ůŴũ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�ůŤŭ�ŦŨŞŬřŭ� 
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ł� 

Ş) ņ��ŬŴůūŠŢũśŭ�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ��ŢŬŦŨŞ�şřũŢŦ� ůŞ� ŢŪśŭ� ŮůřšŦŞ�� ńũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ� ůŴũ�
şūŤťŤůŦŧŹũ� Œ-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ�� ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ� ůŴũ� ł-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ� �ūŰ� ťŞ� ūšŤŠśŮŢŦ� ŮůŤũ�
�ŞŬŞŠŴŠś� ŧŞůřŨŨŤŨŴũ� ŞũůŦŮŴ�řůŴũ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ� ůūŰ� ŞũůŦŠŷũūŰ� �ŲŰ�Ŧŧś� ŞũūŮŜŞ���
ŢũŢŬŠū�ūŜŤŮŤ� ŧŰůůŞŬūůūŪŦŧŹũ� Œ-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ�� ŠŦŞůŜ� ůū� ŞũůŦŠŷũū� �ūŰ� �ŬūŧŞŨŢŜ� ůŤũ� ŦŨŞŬř�
ŢŜũŞŦ�Ŧŷŭ��ůŞ�ū�ūŜŞ�ťŞ�ŧŞůŞŮůŬŚųūŰũ�ůŞ�ŧŸůůŞŬŞ��ūŰ�ŚŲūŰũ��ūŨŰũťŢŜ�Ş�ŷ�Ŧŷ� 

ş) őůŤ� ŋŞŬŜŞ� �ūŰ� ŢŧšŤŨŹťŤŧŢ� šŢŰůŢŬūŠŢũśŭ� ŞũūŮūŨūŠŦŧś� Ş�ŷŧŬŦŮŤ� ŢũŢŬŠū�ūŦśťŤŧŞũ� ůŞ� ł-
ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ũś�Ťŭ���ūŰ�ŢŜŲŞũ�šŤ�ŦūŰŬŠŤťŢŜ�ŧŞůř�ůŤũ�ŞũūŮūŨūŠŦŧś�Ş�ŷŧŬŦŮŤ��ūŰ�ŢŧšśŨŴŮŢ�
Ş�ŷ� �ŬūŤŠūŸ�ŢũŤ� Ţ�Şűś� ůŤŭ� �Ţ� ůū� �ŦŧŬŷşŦū� ůŤŭ� ŦŨŞŬřŭ�� ŪŢŧŜũŤŮŢ� Ş�ŚŮŴŭ� Ť� ŚŧŧŬŦŮŤ�
ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�ŧŞŦ�ŚůŮŦ�šŢũ��ŬŷŨŞşŞũ�ũŞ�Ţ�űŞũŦŮůūŸũ�ůŞ�ŮŰ��ůŹ�ŞůŞ�ůŤŭ�ŞŮťŚũŢŦŞŭ� 

ŒŷŮū� ŮůŤũ� �ŢŬŜ�ůŴŮŤ� ůŤŭ� ŋŞŬŜŞŭ� ŷŮū� ŧŞŦ� ŮůŤũ� �ŢŬŜ�ůŴŮŤ� ůūŰ� ¨Ť�śůŬŤ� Ť� ŞũūŮūŨūŠŦŧś�
Ş�ŷŧŬŦŮŤ� ūŨūŧŨŤŬŹũŢůŞŦ� �Ţůř� ůŤũ� Ţ�ŦůŰŲś� ŞũůŦ�ŢůŹ�ŦŮŤ� ůūŰ� ŞũůŦŠŷũūŰ� �Ţ� ůŤ� şūśťŢŦŞ� �ŦŞŭ�
ŢŦšŦŧśŭ�ŧŞůŤŠūŬŜŞŭ�Œ-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ���ūŰ�ūũū�řţūũůŞŦ�ŧŞůŞŮůŞŨůŦŧř Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ��ŞŨŨř�
ŧŞŦ��Ţ�ůŤ�şūśťŢŦŞ�ůŴũ��ŬūŵŷũůŴũ�ůŤŭ�ŜšŦŞŭ�ůŤŭ�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧśŭ�Ş�ŷŧŬŦŮŤŭ� 

 

 

 

 

 

Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ� 16/02/2012 
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Ņő�œŇŒŅŉŒ ŒŖŏŋŉŊŏŔ ŃŉŃŋŉŏŔ 

ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŌŞ� �ŢŬŦŠŬřųŢůŢ� ůūũ� ůŬŷ�ū� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ūŸ� ůūŰ� ŦūŸ� +,9� �Ţ� ůŤ� şūśťŢŦŞ� ůūŰ� �ŞŬŞŧřůŴ�
ŮŲś�Şůūŭ� 

 

 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŋŢ�ůŤũ�ŢŜŮūšŷ�ůūŰ�Ůůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ�ū�Ŧŷŭ�+,9�����ŮŰũšŚŢůŞŦ��Ţ�ůūŰŭ�ŢŦšŦŧūŸŭ�Ű�ūšūŲŢŜŭ������ūŰ�
şŬŜŮŧūũůŞŦ�ŮůŤũ��ŨŞŮ�ŞůŦŧś��Ţ�şŬřũŤ�şūŤťŤůŦŧŹũ�Œ-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ�ŧŞŦ��ūŨŸũŢŦ��ŢŬŦūŬŦŮ�Śũū�
ŞŬŦť�ŷ�Ş�ŷ�ŞŰůř�ůŞ�ŧŸůůŞŬŞ��ŉŞů·�ŞŰůŷ�ůūũ�ůŬŷ�ū�ůū�51$�ůūŰ�ŦūŸ��ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ���ŢŦŮŚŬŲŢůŞŦ�
ŮůŞ� şūŤťŤůŦŧř� Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� ����� ńŧŢŜ� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦřţŢůŞŦ� ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŹũůŞŭ� ůū� ŚũţŰ�ū�
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ŞũůŜŮůŬūűŤ��ŢůŞŠŬŞűřŮŤ�ŞŪŦū�ūŦŹũůŞŭ� ůūŰŭ� �ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ� ůūŰ� ŧŰůůřŬūŰ��ŁŬŲŦŧř�Ş�ŷ� ůū�51$�
ůūŰ� ŦūŸ� ����ŮŰũůŜťŢůŞŦ��ūũŷŧŨŴũū�'1$��ůū�ū�ūŜū�ŮůŤ�ŮŰũŚŲŢŦŞ��ŢůŞůŬŚ�ŢůŞŦ�ŮŢ�šŜŧŨŴũū�'1$�
����� őŰũśťŴŭ� ůū� šŜŧŨŴũū� '1$� ůūŰ� ŦūŸ� ŮŰũšŚŢůŞŦ� ���� �Ţ� ůū� '1$� ůūŰ� ŧŰůůřŬūŰ-ŪŢũŦŮůś� ŧŞŦ�
�ŞŬŞ�ŚũŢŦ�����ŞũŢũŢŬŠŷ��ŮŢ�ŨŞũťřũūŰŮŞ�ŧŞůřŮůŞŮŤ���ŋŢ�ůūũ�ůŬŷ�ū�ŞŰůŷ�ŧŞťŹŭ�ůŞ��ūŨŰŮ�ŚũŞ�
ŧŸůůŞŬŞ�ŞũŞ�ŞŬřŠūũůŞŦ���ūŬūŸũ�ũŞ šŤ�ŦūŰŬŠŤťūŸũ�ŠŢũŦŚŭ�ŧŰůůřŬŴũ��ůŞ�ū�ūŜŞ�ťŞ�űŚŬūŰũ�ŧŞŦ�
ůŦŭ�ŠŢũŢůŦŧŚŭ��ŨŤŬūűūŬŜŢŭ�ůūŰ�ŦūŸ��œ�řŬŲŢŦ�ŷ�Ŵŭ�Ť��ŦťŞũŷůŤůŞ�ŮŢ�ŧř�ūŦū�Ş�ŷ�ůŞ�ŧŸůůŞŬŞ�ŞŰůř�
ũŞ� ŢũŢŬŠū�ūŦŤťŢŜ� ū� Ŧŷŭ��ŏŞŬřŠūũůŞŦ� ůŷůŢ� Ůůū� ŧŸůůŞŬū� ŦŦŧŷ�51$� ��Ţ� �ŢůŞŠŬŞűś�� ���� ŧŞŦ� ŦŦŧŚŭ�
�ŬŴůŢŀũŢŭ� ��Ţ� �ŢůřűŬŞŮŤ�� ���� ŧŞŦ� ŞŬŲŜţŢŦ� ū� �ūŨŨŞ�ŨŞŮŦŞŮ�ŷŭ� ůūŰ� ŦūŸ� ������ ŎŦ� ũŚūŦ� ŦūŜ� �ūŰ�
�ŬūŧŸ�ůūŰũ�������ūŨŸũūŰũ�řŨŨŞ�şūŤťŤůŦŧř�Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŏūŦūŭ� �ŦŮůŢŸŢůŢ� ŷůŦ� ŢŜũŞŦ� ū� ŨŷŠūŭ� �ūŰ� šŰŮŧūŨŢŸŢŦ� ůūŰŭ� Ţ�ŦŮůś�ūũŢŭ� ũŞ� �ŞŬŞŠřŠūŰũ� ŚũŞ�
Ţ�şŷŨŦū�ŠŦŞ�ůūũ�Ŧŷ�ůūŰ�$,'6� 

 

ņ� �ŞŬŞŮŧŢŰś� Ţ�şūŨŜūŰ� şŬŜŮŧŢůŞŦ� Şŧŷ�Ť� ŮŢ� �ŢŦŬŞ�ŞůŦŧŷ� ŮůřšŦū�� ŢŪŞŦůŜŞŭ� �ŬūşŨŤ�řůŴũ� �ūŰ�
ūűŢŜŨūũůŞŦ� ŮůŤũ� �ūŨŰ�ūŬűŦŧŷůŤůŞ� �ūŰ� �ŞŬūŰŮŦřţŢŦ� ū� Ŧŷŭ� ŧŞŦ� ŮůŤũ� ŦŧŞũŷůŤůŞ� �ūŰ� ŚŲŢŦ� ũŞ�
�ŢůŞŨŨřŮŮŢůŞŦ��Ţ�ůŞŲŸůŞůūŰŭ�ŬŰť�ūŸŭ� 

Ł�řũůŤŮŤ 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŌŞ�ŞũŞűŚŬŢůŢ�ůŞ�ŮůřšŦŞ�ŢŪŚŨŦŪŤŭ�ůŤŭ�ũŷŮūŰ�Ş�ŷ�ůŤ�ŮůŦŠ�ś��ūŰ�ŚũŞ�řůū�ū��ŬūŮşŨŤťŢŜ�Ş�ŷ�
ůūũ�Ŧŷ�+,9� 

 

ŋŢ� ůŤũ� ŢŜŮūšŷ� ůūŰ� Ůůūũ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� ū� Ŧŷŭ� +,9� ŮŰũšŚŢůŞŦ� �Ţ� ůūŰŭ� ŢŦšŦŧūŸŭ� Ű�ūšūŲŢŜŭ� �ūŰ�
şŬŜŮŧūũůŞŦ� ŮůŤũ� �ŨŞŮ�ŞůŦŧś� �Ţ�şŬřũŤ� ůŴũ� şūŤťŤůŦŧŹũ� Œ-ŨŢ�űūŧŰůůřŬŴũ� ŧŞŦ� �ūŨŸũŢŦ�
�ŢŬŦūŬŦŮ�Śũū�ŞŬŦť�ŷ�Ş�ŷ�ŞŰůř�ůŞ�ŧŸůůŞŬŞ��ŉŞů·�ŞŰůŷ�ůūũ�ůŬŷ�ū�ůū�ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ�ůūŰ�ŦūŸ���ūŰ�
�ŢŬŦŨŞ�şřũŢŦ� šŸū� �ūũŷŧŨŴũŞ� �ŷŬŦŞ� 51$�� ŢŦŮŚŬŲŢůŞŦ� ŮůŞ� şūŤťŤůŦŧř� Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ�� ńŧŢŜ�
�ūŨŨŞ�ŨŞŮŦřţŢůŞŦ� ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŹũůŞŭ� ůū� ŚũţŰ�ū� ŞũůŜŮůŬūűŤ� �ŢůŞŠŬŞűřŮŤ� ŞŪŦū�ūŦŹũůŞŭ� ůūŰŭ�
�ŤŲŞũŦŮ�ūŸŭ�ůūŰ�ŧŰůůřŬūŰ��ŁŬŲŦŧř�Ş�ŷ�ůū�51$�ůūŰ� ŦūŸ�ŮŰũůŜťŢůŞŦ��ūũŷŧŨŴũū�'1$��ůū�ū�ūŜū�
ŮůŤ�ŮŰũŚŲŢŦŞ��ŢůŞůŬŚ�ŢůŞŦ�ŮŢ�šŜŧŨŴũū�'1$��őŰũśťŴŭ�ůū�šŜŧŨŴũū�'1$�ůūŰ�ŦūŸ�ŮŰũšŚŢůŞŦ��Ţ�ůū�
'1$� ůūŰ� ŧŰůůřŬūŰ-ŪŢũŦŮůś� ŧŞŦ� �ŞŬŞ�ŚũŢŦ� ŞũŢũŢŬŠŷ� �ŮŢ� ŨŞũťřũūŰŮŞ� ŧŞůřŮůŞŮŤ��� ŉŞůř� ůŤũ�
�ŢŬŜūšū� ŞŰůś� ůū� řůū�ū� ťŢŴŬŢŜůŞŦ� űūŬŚŞŭ� ůūŰ� ŦūŸ�� őůū� šŦřŮůŤ�Ş� ŞŰůŷ� ůū� řůū�ū� Ţ�űŞũŜţŢŦ�
ŨūŦ�ŹŪŢŦŭ��ūŦ�ū�ūŜŢŭ�ŠŬśŠūŬŞ��ŞŬŚŬŲūũůŞŦ�ŧŞŦ�šŢũ�ūšŤŠūŸũ�ŮůŤũ�Ű�ūųŜŞ�ŠŦŞ�ůŤũ�Ÿ�ŞŬŪŤ�ůŤŭ�
ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũŤŭ�ũŷŮūŰ��Œū�řůū�ū�ŷ�Ŵŭ���ūŬŢŜ�ũŞ��ŢůŞšŜšŢŦ�ůūũ�Ŧŷ�ŲŴŬŜŭ�ũŞ�ůū�ŠũŴŬŜţŢŦ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

 

ŋŢůř� Ş�ŷ� ŞŬŧŢůř� ŲŬŷũŦŞ� �ŮŰũśťŴŭ� �� ŚŴŭ� ����� šŦřŮůŤ�Ş� ŧŞůř� ůū� ū�ūŜū� ůū� ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧŷ�
ŮŸŮůŤ�Ş� ŢũŢŬŠū�ūŦŢŜůŞŦ� Ş�ŷ� �ūŨŨř� ŞũůŦŠŷũŞ�� ŢŧšŤŨŹũŢůŞŦ� Ť� ůŰ�Ŧŧś� ŮŰ��ůŴ�ŞůūŨūŠŜŞ� ůŤŭ�
ŞŮťŚũŢŦŞŭ��ŰųŤŨŷŭ��ŰŬŢůŷŭ��ŚũůūũŢŭ�ŨūŦ�ŹŪŢŦŭ��šŦřŬŬūŦŢŭ���ŉŞůř�ůū�ŲŬūũŦŧŷ�ŞŰůŷ�šŦřŮůŤ�Ş�ū�
Ŧŷŭ��ūŨŸũŢŦ�ŧŞŦ�ŧŞůŞŮůŬŚűŢŦ�ŷŨū�ŧŞŦ��ŢŬŦŮŮŷůŢŬŞ�şūŤťŤůŦŧř�Œ-ŨŢ�űūŧŸůůŞŬŞ���Ţ�Ş�ūůŚŨŢŮ�Ş�
ũŞ�ŢŪŞŮťŢũŢŜ�Ť�ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ�ůūŰ�ŞũūŮūşŦūŨūŠŦŧūŸ�ŮŰŮůś�Şůūŭ� 

ŋŢ�ůŤũ��řŬūšū�ůūŰ�ŲŬŷũūŰ�ůŞ�ŮŰ��ůŹ�ŞůŞ�ŞŰůř�ŠŜũūũůŞŦ� ŢũůūũŷůŢŬŞ�ŧŞŦ�ůū�řůū�ū�ūšŤŠŢŜůŞŦ�
ůŢŨŦŧř�Ůůū�ťřũŞůū. 
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ńŬŹůŤŮŤ�ŮŲūŨŦŧūŸ�şŦşŨŜūŰ����ŮŢŨ����� 

ŋŢ��ūŦŢŭ��ŢťŷšūŰŭ���ūŬŢŜ�ũŞ�ŠŜũŢŦ�Ť�šŦřŠũŴŮŤ�ůūŰ�$,'6� 

 

ņ�šŦřŠũŴŮŤ�ůŤŭ�ũŷŮūŰ�ŠŜũŢůŞŦ�ŢŜůŢ� 

Ł�řũůŤŮŤ 

Ş���Ţ�ůŤũ�ŞũŜŲũŢŰŮŤ�ůūŰ�51$�ůūŰ�ŦūŸ��ř�ŢŮŞ��ŢŜůŢ 

ş���Ţ�ůŤũ�ŞũŜŲũŢŰŮŤ�ůŴũ�ŢŦšŦŧŹũ�ŠŦŞ�ůūũ�Ŧŷ�ŞũůŦŮŴ�řůŴũ�Ůůū�ŞŜ�Ş�ůūŰ�ŞŮťŢũūŸŭ� 

Œū� šŢŸůŢŬū� ŢŜũŞŦ� šŰũŞůŷ� ũŞ� ŠŜũŢŦ� �Ţůř� ůŤũ� �ŞŬŚŨŢŰŮŤ� �� Ţşšū�řšŴũ� ŚŴŭ� �� �ŤũŹũ� Ş�ŷ� ůŤũ�
ŢŦŮşūŨś�ůūŰ�ŦūŸ�Ůůūũ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷ� 

 

 

 

 

 

Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ� 16/2/2012 
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ńŐ�Œņőńňő őŕŎŊňŉŎœ łňłŊňŎœ 

 

ńŬŹůŤŮŤ 1. 

ŏūŦř�ŢŜũŞŦ�ůŞ�ŮŰŮůŞůŦŧř�Ş�ŷ�ůŞ�ū�ūŜŞ�Ş�ūůŢŨŢŜůŞŦ�ŚũŞ�ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş��ŃŦŞ��ūŦū�ŨŷŠū�ŢŜũŞŦ�
Ş�ŞŬŞŜůŤůū�ũŞ�ůŞ��ŢŨŢůūŸ�Ţ�ŮůŤũ�ŞŨŨŤŨŢ�ŜšŬŞŮś�ůūŰŭ�ŧŞŦ�ŷŲŦ�ŞũŢŪřŬůŤůŞ�ůū�ŚũŞ�Ş�ŷ�ůū�
řŨŨū� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

Œū�ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş�ŢŜũŞŦ�ŚũŞ�ŮŸŮůŤ�Ş��ŢŨŚůŤŭ��ūŰ��ŢŬŦŨŞ�şřũŢŦ� 

x ůūŰŭ�şŦūůŦŧūŸŭ��ŞŬřŠūũůŢŭ��ŦŞŭ��ŢŬŦūŲśŭ��šŤŨŞšś�ůū�ŮŸũūŨū�ůŴũ�ūŬŠŞũŦŮ�Źũ�
�ūŰ�ţūŰũ�Ů
�ŞŰůśũ��űŰůř��ţŹŞ���ŦŧŬŷşŦŞ��ŧŞŦ 

x ůūŰŭ� ŞşŦūůŦŧūŸŭ� �ŞŬřŠūũůŢŭ� ůŤŭ� �ŢŬŦūŲśŭ�� šŤŨŞšś� ůū� ŧŨŜ�Ş� �ŰŠŬŞŮŜŞ��
ťŢŬ�ūŧŬŞŮŜŞ� ŤŨŦūűřũŢŦŞ���ůŤ�šŦŞťŢŮŦ�ŷůŤůŞ�ťŬŢ�ůŦŧŹũ�ŮůūŦŲŢŜŴũ��ůŤ�ŮŸŮůŞŮŤ�
ůūŰ�ŢšřűūŰŭ��ůŤũ�ŞŨŞůŷůŤůŞ�ůūŰ�ũŢŬūŸ�ŧ�ř� 

ŒŞ� ŮŰŮůŞůŦŧř� ůŴũ� ūŦŧūŮŰŮůŤ�řůŴũ� ŞŨŨŤŨŢ�ŦšŬūŸũ� �ŢůŞŪŸ� ůūŰŭ� šŦŞůŤŬŹũůŞŭ� ŮŢ�
ŦŮūŬŬū�ŜŞ� ůŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ� ��Ų� ŞŨŨŤŨŢ�ŜšŬŞŮŢŦŭ� �ŢůŞŪŸ� şŦūůŦŧŹũ� �ŞŬŞŠŷũůŴũ��
ŞŨŨŤŨŢ�ŦšŬřŮŢŦŭ� �ŢůŞŪŸ� ŞşŦūůŦŧŹũ� �ŞŬŞŠŷũůŴũ�� ŞŨŨř� ŧŞŦ� ŞŨŨŤŨŢ�ŦšŬřŮŢŦŭ� Şũř�ŢŮŞ�
ŮůūŰŭ�şŦūůŦŧūŸŭ�ŧŞŦ�ůūŰŭ�ŞşŦūůŦŧūŸŭ��ŞŬřŠūũůŢŭ�� 

ņ�ŦŮūŬŬū�ŜŞ�ŞŰůś�šŢũ�Ş�ūůŢŨŢŜ��ŦŞ�ŮůŞůŦŧś�ŧŞůřŮůŞŮŤ��ĽůŞũ�ŧř�ūŦū�Ş�ŷ�ůŞ�ŮŰŮůŞůŦŧř�
ůūŰ�ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ��ŢůŞşřŨŨŢůŞŦ��ūŮūůŦŧř�ś��ūŦūůŦŧř��ūŦ�ŮŲŚŮŢŦŭ��ūŰ�ŞũŞ�ůŸŮŮūũůŞŦ�
�ŢůŞŪŸ� ůŴũ� Ţ�Ŝ� �ŚŬūŰŭ� ŮŰŮůŞůŦŧŹũ� ůūŰ� ůū� Ţ�ŞũŞűŚŬūŰũ� ŮŢ� ŦŮūŬŬū�ŜŞ�� Łũ�� ŠŦŞ�
�ŞŬřšŢŦŠ�Ş��Ť�şŬūŲŷ�ůŴŮŤ��ŞşŦūůŦŧŷŭ��ŞŬřŠūũůŞŭ��ŮŢ��ŜŞ��ŢŬŦūŲś�ŞŰŪŤťŢŜ��ŢŰũūŢŜůŞŦ�Ť�
ŞŸŪŤŮŤ�ůūŰ��ŨŤťŰŮ�ūŸ�ůŴũ�šŦŞűūŬŢůŦŧŹũ�ŢŦšŹũ��şŦūůŦŧŷŭ��ŞŬřŠūũůŞŭ���ūŰ�Ş�ūůŢŨūŸũ�
ůŬūűś� ŠŦŞ� ůŞ� űŰůūűřŠŞ� ţŹŞ�� ůŞ� ū�ūŜŞ� Ţ�ŜŮŤŭ� ťŞ� ŞŰŪŤťūŸũ�� ŒŞŰůŷŲŬūũŞ�� ūŦ�
Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ� ŮůŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ� ŞũūŬŠŞũū�ūŦŹũůŞŭ� ůŤ� ũŢŧŬś� ūŬŠŞũŦŧś� ŸŨŤ�
šŦŞ�ūŬűŹũūŰũ� ůŞ� šŦŞťŚŮŦ�Ş� ŮůūŰŭ� �ŞŬŞŠŴŠūŸŭ� ŞũŷŬŠŞũŞ� ťŬŢ�ůŦŧř� ŮŰŮůŞůŦŧř� ůūŰ�
ŢšřűūŰŭ��ŞşŦūůŦŧŷŭ��ŞŬřŠūũůŞŭ���ń�ū�ŚũŴŭ�ŢŜũŞŦ�Ş�ŞŬŞŜůŤůū�ũŞ��ŢŨŢůř�Ţ�ůŞ�ŮŰŮůŞůŦŧř�
Ţũŷŭ�ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ�ŮůŤũ�ŞŨŨŤŨŢ�ŜšŬŞŮś�ůūŰŭ�ŧŞŦ�ŷŲŦ�ŞũŢŪřŬůŤůŞ�ůū�ŚũŞ�Ş�ŷ�ůū�řŨŨū� 
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ńŬŹůŤŮŤ 2. 

ņ� �ŷŨŤ� ŮůŤũ� ū�ūŜŞ� ţŢŜůŢ�� ŷ�Ŵŭ� ŧŞŦ� ŧřťŢ� řŨŨŤ� �ŷŨŤ�� Ş�ūůŢŨŢŜ� ŚũŞ� ŢůŢŬŷůŬūűū�
ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş��ŌŞ��ŬūŮšŦūŬŜŮŢůŢ��ūŦŢŭ�ŢŜũŞŦ ūŦ�ŢŦŮŬūŚŭ�ŧŞŦ��ūŦŢŭ�ūŦ�ŢŧŬūŚŭ�ůŤŭ��ŹŮůŢ�ũŞ�
ŢŪŞŮűŞŨŜţŢůŞŦ� Ť� Ţ�ŦşŜŴŮŤ� ůŴũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� �ūŰ� ţūŰũ� ŮŢ� ŞŰůśũ� ŧŞŦ� Ť� ŦŮūŬŬū�ŜŞ� ůūŰ�
ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

ņ�šŦŞůśŬŤŮŤ� ůŴũ�ūŦŧūŮŰŮůŤ�řůŴũ��ŷ�Ŵŭ�ŧŞŦ�ŧřťŢ�řŨŨŤŭ�ūŬŠŞũŴ�ŚũŤŭ�šū�śŭ��Ş�ŞŦůŢŜ�
ŮŰũŢŲś��ŬūŮűūŬř�ŢũŚŬŠŢŦŞŭ� ŒŞ�ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ��ūŰ�Ű�řŬŲūŰũ�Ůůūũ��ŨŞũśůŤ��Şŭ��ŮůŤũ�
�ŨŢŦūũŷůŤůř� ůūŰŭ�� ŢŦŮřŠūŰũ� ůŤũ� ŢũŚŬŠŢŦŞ� �ūŰ� ŢŜũŞŦ� Ş�ŞŬŞŜůŤůŤ� ŠŦŞ� ůŤ� šŦŞůśŬŤŮŤ� ůŤŭ�
šū�śŭ� ůūŰŭ� �Ţ� ůŤ� �ūŬűś� ůŤŭ� ŤŨŦŞŧśŭ� ŞŧůŦũūşūŨŜŞŭ�� ŒŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ� ŞŰůř�
ŲŞŬŞŧůŤŬŜţūũůŞŦ� Ŵŭ� ŞŰůŷůŬūűŞ� ŧŞŦ� šŦŞŧŬŜũūũůŞŦ� Ş�ŷ ůŞ� ŢůŢŬŷůŬūűŞ�� ŮůŞ� ū�ūŜŞ� Ť�
ŢŦŮŞŠŴŠś�ŢũŚŬŠŢŦŞŭ�ŠŜũŢůŞŦ��Ţ�ůŤ��ūŬűś�ŲŤ�ŦŧŹũ�ŢũŹŮŢŴũ� 

ĺũŞ� �ŞŬřšŢŦŠ�Ş� ŢůŢŬŷůŬūűūŰ� ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ� ŢŜũŞŦ� �ŦŞ� �ŷŨŤ� Ť� ū�ūŜŞ�� ŧŞůř� ŧŞũŷũŞ��
ŢŦŮřŠŢŦ� ůŤũ� ŢũŚŬŠŢŦŞ��ūŰ� ŲŬŢŦřţŢůŞŦ� ŠŦŞ� ůŤũ� Ţ�ŦşŜŴŮŤ� ůŴũ�ŧŞůūŜŧŴũ� ůŤŭ� �Ţ� ůŤ� �ūŬűś�
ůŴũ� ůŬūűŜ�Ŵũ� �ŢŦŮŬūŚŭ�� �ūŰ� šŢũ� ŚŲūŰũ� �ŞŬŞŲťŢŜ� Ů
� ŞŰůśũ� ŞŨŨř� ŮŢ� řŨŨŞ� ŞŰůŷůŬūűŞ�
ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ��őůŤũ��ŷŨŤ�şŚşŞŦŞ�Ű�řŬŲūŰũ��ŦŧŬŷŭ�ŞŬŦť�ŷŭ��ŞŬŞŠŴŠŹũ�ūŦ�ū�ūŜūŦ�ŷ�Ŵŭ�
ŢŜũŞŦ� ŮŰũśťŴŭ� ŧŞŨŨŴ�ŦŮůŦŧř� űŰůř�� Œū� ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş� ůŤŭ� �ŷŨŤŭ� ŚŲŢŦ� �ŢŠřŨū� ŞŬŦť�ŷ�
ŧŞůŞũŞŨŴůŹũ-ŞũťŬŹ�Ŵũ� ūŦ� ū�ūŜūŦ� Ş�ūšŜšūŰũ� Ůůū� �ŢŬŦşřŨŨūũ� �ŢŠřŨŢŭ� �ūŮŷůŤůŢŭ�
ŞŮůŦŧŹũ�ŨŰ�řůŴũ�ŧŞŦ�Ş�ūŬŬŦ��řůŴũ��ũŢŧŬś�ūŬŠŞũŦŧś�ŸŨŤ���ņ�Ş�ūŦŧūšŷ�ŤŮŤ�ůŴũ�ŰŨŦŧŹũ�
ŞŰůŹũ�� Ţũůŷŭ� ůūŰ� ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ� ůŤŭ��ŷŨŤŭ�� ťŞ��ŬūŧŞŨūŸŮŢ��ŬūşŨś�ŞůŞ�Ůůū�ŞŮůŦŧŷ�
�ŢŬŦşřŨŨūũ� �ŞŦŮťŤůŦŧř�� ŰŠŢŦūũū�Ŧŧř� ŧŨ���� ŁũŞŠŧřţŢůŞŦ� Ţ�ū�ŚũŴŭ� ū� řũťŬŴ�ūŭ� ũŞ� ůŞ�
�ŢůŞűŚŬŢŦ�Ţŧůŷŭ��ŷŨŤŭ��ŮŢ�řŨŨŞ�ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ��ŢŧŬūŚŭ���ŷ�ūŰ�ťŞ�Ş�ūŦŧūšū�ŤťūŸũ� 
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ńŬŹůŤŮŤ 3. 

ŏūŦūŜ� Ş�ŷ� ůūŰŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� ��ŞŬŞŠŴŠūŸŭ�� ŧŞůŞũŞŨŴůŚŭ�� Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ�� Ţũŷŭ�
ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ�šŢũ�ŢŜũŞŦ�Ş�ūŨŸůŴŭ�Ş�ŞŬŞŜůŤůūŦ�ŠŦŞ�ůŤũ�Ÿ�ŞŬŪś�ůūŰ��ŁŦůŦūŨūŠŢŜŮůŢ�ůŤũ�
Ş�řũůŤŮś�ŮŞŭ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŎŦ��ŞŬŞŠŴŠūŜ�ŢŜũŞŦ�ūŦ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ��ūŰ�űŴůūŮŰũťŚůūŰũ��ŚŲūŰũ�šŤŨŞšś�ůŤũ�ŦŧŞũŷůŤůŞ�ũŞ�
šŢŮ�ŢŸūŰũ�ůŤũ�ŤŨŦŞŧś�ŢũŚŬŠŢŦŞ�ŧŞŦ�ũŞ�ůŤũ�ŞŪŦū�ūŦūŸũ�ŠŦŞ�ůŤũ��ŞŬŞŠŴŠś�ŠŨŰŧŷţŤŭ�ŧŞŦ�
řŨŨŴũ� ŰšŞůŞũťŬřŧŴũ� Ş�ŷ� Ş�Ũř� ŞũŷŬŠŞũŞ� �ŷŬŦŞ� �šŦūŪŢŜšŦū� ůūŰ� řũťŬŞŧŞ� ŧŞŦ� ũŢŬŷ���
őůūŰŭ� �ŞŬŞŠŴŠūŸŭ�� �ūŰ� ŲŞŬŞŧůŤŬŜţūũůŞŦ� ŧŞŦ� Ŵŭ� ŞŰůŷůŬūűūŦ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�� šŦŷůŦ�
�ŞŬřŠūŰũ� ūŦ� ŜšŦūŦ� ůŦŭ� ŲŤ�ŦŧŚŭ� ūŰŮŜŢŭ� Ş�ŷ� ůŦŭ� ū�ūŜŢŭ� ŢŪŞŮűŞŨŜţŢůŞŦ� Ť� Ş�ŞŬŞŜůŤůŤ�
ŢũŚŬŠŢŦŞ� ŠŦŞ� ůŤũ� Ţ�ŦşŜŴŮś� ůūŰŭ�� Ű�řŠūũůŞŦ� ūŦ� �ūŨŰŧŸůůŞŬūŦ� űŰůŦŧūŜ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�� ůŞ�
űŸŧŤ� ŧŞŦ� ůŞ� ŧŰŞũūşŞŧůśŬŦŞ�� ŉŞůŞũŞŨŴůŚŭ� ŢŜũŞŦ� ūŦ� ŢůŢŬŷůŬūűūŦ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� �ūŰ�
ůŬŚűūũůŞŦ� �Ţ� űŰůŦŧūŸŭ� ś� řŨŨūŰŭ� ţŴŦŧūŸŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ�� őŢ� ŞŰůūŸŭ� ŞũśŧūŰũ� ūŦ�
�ūũūŧŸůůŞŬūŦ�ŧŞŦ�ūŦ��ūŨŰŧŸůůŞŬūŦ�ţŴŦŧūŜ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� 

ŎŦ� Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ� ŢŜũŞŦ� ŢůŢŬŷůŬūűūŦ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�� ŷ�Ŵŭ� ŧŞŦ� ūŦ� ŧŞůŞũŞŨŴůŚŭ�� ŎŦ�
Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ� ůŬŚűūũůŞŦ� �Ţ� ůŤ� ũŢŧŬś� ūŬŠŞũŦŧś� ŸŨŤ� �űŸŨŨŞ�� ŧŞŬ�ūŸŭ�� Ş�ŢŧŧŬŜŮŢŦŭ��
ůŬŜŲŢŭ�� ŮŹ�ŞůŞ� ũŢŧŬŹũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ��� őůūŰŭ� Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ� ŞũśŧūŰũ� şŞŧůśŬŦŞ� ŧŞŦ�
�ŸŧŤůŢŭ� 

ŏŷŮū�ŮŤ�ŞũůŦŧś�ŢŜũŞŦ�ŨūŦ�ŷũ�Ť�ŧřťŢ��ŦŞ�Ş�ŷ�ůŦŭ��ŞŬŞ�řũŴ�ū�řšŢŭ�ūŬŠŞũŦŮ�Źũ�ŠŦŞ�ůŤũ�
Ÿ�ŞŬŪŤ�Ţũŷŭ�ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ� 

ŎŦ �ŞŬŞŠŴŠūŜ ŢŜũŞŦ�Ş�ūŨŸůŴŭ�Ş�ŞŬŞŜůŤůūŦ�ŮŢ�ŚũŞ�ŞŰůŷůŬūűū�ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş�ŠŦŞůŜ�ŢŜũŞŦ�ūŦ�
ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ��ūŰ�ťŞ�šŢŮ�ŢŸŮūŰũ���Ţ�ůŤ�ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ�ůŤŭ�űŴůūŮŸũťŢŮŤŭ��ŤŨŦŞŧś�ŢũŚŬŠŢŦŞ�
ŧŞŦ�ťŞ�ůŤ��ŢůŞŮŲŤ�ŞůŜŮūŰũ�ŮŢ�ŲŤ�Ŧŧś��ŹŮůŢ�ŞŰůś�ũŞ���ūŬŢŜ ũŞ�ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŤťŢŜ�ůŷŮū�Ş�ŷ�
ůūŰŭ� ŜšŦūŰŭ� ŠŦŞ� ůŤũ� ŧřŨŰųŤ� ůŴũ� ŢũŢŬŠŢŦŞŧŹũ� ůūŰŭ� ŞũŞŠŧŹũ� ŷŮū� ŧŞŦ� Ş�ŷ� ŷŨūŰŭ� ůūŰŭ�
řŨŨūŰŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� ůūŰ� ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ� �ūŰ� ťŞ� ůŤũ� �ŞŬŞŨřşūŰũ� Ş�ŷ� ůūŰŭ�
�ŞŬŞŠŴŠūŸŭ��ř�ŢŮŞ�ś�Ś��ŢŮŞ���ŚŮŴ�ůŤŭ�ůŬūűśŭ�ůūŰŭ� 

ŎŦ ŧŞůŞũŞŨŴůŚŭ ŮŢ� ŚũŞ� ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş� ŮŰũůŢŨūŸũ� ŮůŤũ� šŦŞũū�ś� ůŤŭ� ŢũŚŬŠŢŦŞŭ� �ŚŮŞ� ŮŢ�
ŞŰůŷ� ŧŞŦ� ŮůŤ� ŮůŞťŢŬŷůŤůŞ� ůūŰ� ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ�� Ŏ� ŬŷŨūŭ� ůūŰŭ� ŷ�Ŵŭ� šŢũ� ŢŜũŞŦ�
ŧŞťūŬŦŮůŦŧŷŭ�ŠŦŞ�ůŤ�ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ�ůūŰ�ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ�ŠŦŞůŜ�Ť�ūŬŠŞũŦŧś�ŸŨŤ��ūŰ��ŞŬřŠŢůŞŦ�
Ş�ŷ� ůūŰŭ� �ŞŬŞŠŴŠūŸŭ� ťŞ� ��ūŬūŸŮŢ� ũŞ� ŧŞůŞŨśŪŢŦ�� ŲŴŬŜŭ� ůŤ� �ŢŮūŨřşŤŮŤ� ůŴũ�
ŧŞůŞũŞŨŴůŹũ��Ş�ŢŰťŢŜŞŭ�ŮůūŰŭ�Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ��ūŦ�ū�ūŜūŦ�ťŞ�Ţ�ŞũŞűŚŬūŰũ�ůŞ�ŞũŷŬŠŞũŞ�
ŰŨŦŧř� �ūŰ� �ŢŬŦŚŲūũůŞŦ� ŮŢ� ŞŰůś� Ůůū� �ŢŬŦşřŨŨūũ�� ŹŮůŢ� ŧŞŦ� �řŨŦ� ũŞ� ��ūŬūŸũ� ũŞ�
ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŤťūŸũ�Ş�ŷ�ůūŰŭ��ŞŬŞŠŴŠūŸŭ� 

ŎŦ Ş�ūŦŧūšū�ŤůŚŭ ŢŜũŞŦ� Ş�ūŨŸůŴŭ� Ş�ŞŬŞŜůŤůūŦ� ŠŦŞ� ůŤ� ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ� Ţũŷŭ� ūŦŧūŮŰŮůś�Şůūŭ�
ŧŞťŹŭ��ŢůŞůŬŚ�ūŰũ�ůŤũ�ūŬŠŞũŦŧś�ŸŨŤ� �űŰůŦŧśŭ�ś�ţŴŦŧśŭ��ŬūŚŨŢŰŮŤŭ��ŮŢ�ŞũŷŬŠŞũŤ��Ť�
ū�ūŜŞ���ūŬŢŜ�ũŞ�ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦŤťŢŜ�Ţŧ�ũŚūŰ�Ş�ŷ�ůūŰŭ�űŰůŦŧūŸŭ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� 
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œ�řŬŲūŰũ� şŚşŞŦŞ� ŦšŦŞŜůŢŬŢŭ� �ŢŬŦ�ůŹŮŢŦŭ� ūŦŧūŮŰŮůŤ�řůŴũ�� ŮůŞ� ū�ūŜŞ Ť� ŢũŚŬŠŢŦŞ� šŢũ�
ŢŦŮřŠŢůŞŦ� �ŚŮŴ� ůŤŭ� űŴůūŮŸũťŢŮŤŭ� ůŴũ� �ŞŬŞŠŴŠŹũ� ŞŨŨř� šŦŞťŚůūŰũ� �ŞŬŞŠŴŠūŸŭ� ūŦ�
ū�ūŜūŦ�ŲŬŤŮŦ�ū�ūŦūŸũ�ůŤũ�ŢũŚŬŠŢŦŞ�Ş�ŨŹũ�ŲŤ�ŦŧŹũ�ŢũŹŮŢŴũ�ŠŦŞ�ũŞ�űůŦřŪūŰũ�ůŤũ�ůŬūűś�
ůūŰŭ� �ŲŤ�ŢŦūŞŰůŷůŬūűūŦ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�� ś� ůŚŨūŭ� Ű�řŬŲūŰũ� ŢůŢŬŷůŬūűŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ��
ŷ�Ŵŭ�ūŦ��ŷŨŢŦŭ���ūŰ�ŢŦŮřŠūŰũ�ůŤũ�ŢũŚŬŠŢŦŞ��ūŰ�ŢŜũŞŦ�Ş�ŞŬŞŜůŤůŤ�ŠŦŞ�ůŤũ�ŧřŨŰųŤ�ůŴũ�
ŞũŞŠŧŹũ� ůŴũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� ůūŰŭ� ś� ŰšřůŦũŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ� ŮŢ� �ŢŠřŨū� şřťūŭ� ůŞ� ū�ūŜŞ�
šŚŲūũůŞŦ� ůŬūűś�Ş�ŷ�řŨŨŞ�ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ��ūŰ�şŬŜŮŧūũůŞŦ�ŮŢ��ŦŧŬŷůŢŬū�şřťūŭ�ŧŞŦ�ŮůŞ�
ū�ūŜŞ�ŠŜũŢůŞŦ�Ť�űŴůūŮŸũťŢŮŤ� 
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ńŬŹůŤŮŤ 4. 

ŎŦ�ŠŢŴŬŠŦŧŚŭ�ŧŞŨŨŦŚŬŠŢŦŢŭ�Ş�ūůŢŨūŸũ�ŮŰũśťŴŭ�ŨŦŠŷůŢŬū�ŮůŞťŢŬř�ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ�Ş�ŷ�ůŞ�
űŰŮŦŧř��ŃŦŞ��ūŦūŸŭ�ŧŞůř�ůŤ�ŠũŹ�Ť�ŮŞŭ�ŨŷŠūŰŭ�ŮŰ�şŞŜũŢŦ�ŞŰůŷ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

ĽŮū��ŢŠŞŨŸůŢŬŤ��ūŦŧŦŨŷůŤůŞ�ŚŲŢŦ�ŚũŞ�ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş��ůŷŮū��Ŧū�ŦŮūŬŬū�Ť�Śũū�ŢŜũŞŦ��ŁŰůŷ�
ŮŰ�şŞŜũŢŦ�� ŠŦŞůŜ� ůŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ� �Ţ� �ŢŠŞŨŸůŢŬŤ� �ūŦŧŦŨŷůŤůŞ� �ŞŬūŰŮŦřţūŰũ� ŧŞŦ�
�ŢŠŞŨŸůŢŬŤ��ūŦŧŦŨŜŞ�ŮŲŚŮŢŴũ��ŢůŞŪŸ�ůŴũ�şŦūůŦŧŹũ��ŞŬŞŠŷũůŴũ�ůūŰŭ� 

ĺůŮŦ��ŷ�ūůŢ��ŦŞ��ŢůŞşūŨś�šŦŞůŞŬřŮŮŢŦ�ůŤũ�ŦŮūŬŬū�ŜŞ�ůūŰŭ��Ű�řŬŲūŰũ�ŞŬŧŢůūŜ�šŦŞťŚŮŦ�ūŦ�
�ŤŲŞũŦŮ�ūŜ� ŞŰůūŬŬŸť�ŦŮŤŭ� �ūŰ� ůŤũ� Ş�ūŧŞťŦŮůūŸũ�� Łũ� ŠŦŞ� �ŞŬřšŢŦŠ�Ş� ŮŢ� ŚũŞ�
ūŦŧūŮŸŮůŤ�Ş� ŢŜũŞŦ� �ŢŬŦūŬŦŮ�Śũūŭ� ū� ŞŬŦť�ŷŭ� ůŴũ� šŦŞűūŬŢůŦŧŹũ� ŢŦšŹũ�� �ŢŬŦūŬŜţŢůŞŦ�
ŞũŞŨūŠŦŧř�ŧŞŦ�ůū��Ũśťūŭ�ůŴũ�ůŬūűŦŧŹũ�ŮŲŚŮŢŴũ��ūŰ�ŞũŞ�ůŸŮŮūũůŞŦ��ŢůŞŪŸ�ůūŰŭ��őůŤũ�
�ŢŬŜ�ůŴŮŤ�ŞŰůś��ŠŦŞ��ŞŬřšŢŦŠ�Ş��Ť�ŢŪŞűřũŦŮŤ�Ţũŷŭ�ŢŜšūŰŭ�ťŞ�Ş�ŢŦŨūŸŮŢ�ř�ŢŮŞ�ŧŞŦ�ůŤũ�
ŢŪŞűřũŦŮŤ�ůūŰ�ŢŜšūŰŭ��ūŰ�ŢŪŞŬůřůŞŦ�ůŬūűŦŧř�Ş�ŷ�ŞŰůŷ� 

Łũ�ŞũůŜťŢůŞ�Ű�řŬŲŢŦ��ŢŠřŨŤ��ūŦŧŦŨŜŞ�ūŬŠŞũŦŮ�Źũ��ūŦ�ŢũŞŨŨŞŧůŦŧŚŭ�ŨŸŮŢŦŭ�ŮůŤ�šŦŞůŬūűś�
ůūŰŭ� ŢŜũŞŦ� �ŢŬŦŮŮŷůŢŬŢŭ� ŧŞŦ� Ţ�ū�ŚũŴŭ� Ť� ŢŪŞűřũŦŮŤ� ś� Ť� �ŢŜŴŮŤ� ůūŰ� �ŨŤťŰŮ�ūŸ� Ţũŷŭ�
ŢŜšūŰŭ�šŢũ�Ş�ŢŦŨŢŜ�ř�ŢŮŞ�ůŞ�ŢŜšŤ��ūŰ�ůŬŚűūũůŞŦ�Ş�ŷ�ŞŰůŷ� 

ŒŞ�űŰŮŦŧř�ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ�ŚŲūŰũ��ŢŠřŨŤ��ūŦŧŦŨū�ūŬűŜŞ��šŤŨŞšś��ŢŬŦŨŞ�şřũūŰũ��ūŨŨř�
šŦŞűūŬŢůŦŧř�ŢŜšŤ�ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� 

ŁũůŜťŢůŞ��ŮůŦŭ�ŠŢŴŬŠŦŧŚŭ�ŧŞŨŨŦŚŬŠŢŦŢŭ�ū�řũťŬŴ�ūŭ�ŧŞŨŨŦŢŬŠŢŜ�Ţ�ŦŨŢŧůŦŧř�ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũŞ�
ŢŜšŤ� űŰůŹũ� �ūŰ� ŚŲūŰũ� ūŦŧūũū�Ŧŧŷ� ŢũšŦŞűŚŬūũ� �ŮŦůŤŬř�� ū�ŴŬūűŷŬŞ� �Ţ� ŮŰŠŧŢŧŬŦ�ŚũŞ�
ŢŜšŤ� űŬūŸůŴũ� ŧŨ���� ŒŞ� ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ� ŞŰůř� Ţ�ū�ŚũŴŭ� šŦŞťŚůūŰũ� �ŦŧŬś� �ūŦŧŦŨŜŞ�
ūŬŠŞũŦŮ�Źũ�� ŧŞťŹŭ� ū� ŧŞŨŨŦŢŬŠŤůśŭ� Ţ��ūšŜţŢŦ� �Ţ� šŦřűūŬŢŭ� �ŢťŷšūŰŭ�� ŷ�Ŵŭ� ŢŜũŞŦ� Ť�
ŲŬśŮŤ�Ţũůū�ūŧůŷũŴũ���ŞŬŞŮŦůūŧůŷũŴũ��ůŤũ�ŢŠŧŞůřŮůŞŮŤ��ŢŬŦŮŮŷůŢŬŴũ��ŨŤťŰŮ�Źũ��ūŰ�
ťŞ���ūŬūŸŮŞũ��ŬūŧŞŨŚŮūŰũ��ŢŜŴŮŤ�ůŤŭ��ŞŬŞŠŴŠśŭ�ůūŰ� 

ŃŦŞ�ůū�ŨŷŠū�ŞŰůŷ��ůŞ�űŰŮŦŧř�ūŦŧūŮŰŮůś�ŞůŞ��šřŮŤ��ŨŜ�ũŢŭ�ŧůŨ����ūŰ�ŚŲūŰũ��ŢŠŞŨŸůŢŬŤ�
�ūŦŧŦŨŷůŤůŞ� Ş�ŷ� ůŞ� ůŢŲũŤůř� �ŧŞŨŨŦŢŬŠūŸ�ŢũūŦ� ŞŠŬūŜ�� ůŢŲũŤůŚŭ� ŨŜ�ũŢŭ� ŧůŨ��� ŢŜũŞŦ� ŧŞŦ�
�ŢŬŦŮŮŷůŢŬū�ŮůŞťŢŬř� 

 

 

 

 

 

Ň�ţŭŬ�ťŪŝş�ŰŭŬ�Ŭ�ŬŝťůťŮ: 21/12/2011 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

(Ερωτήσεις του κεφαλαίου άνθρωπος και περιβάλλον - σελ. 81 σχολικού βιβλίου) 

 

Ερώτηση 1. 

Δύο κτηνοτρόφοι έχουν από ένα κοπάδι 100 προβάτων ο καθένας και τα πηγαίνουν για 

βοσκή σε διαφορετικούς βοσκότοπους. Ο πρώτος χρησιμοποιεί για βοσκότοπο μια 

ερημοποιημένη περιοχή της οποίας η πρωτογενής παραγωγικότητα είναι 500 g/m2 στους 

έξι μήνες και ο δεύτερος χρησιμοποιεί για βοσκότοπο μια περιοχή κοντά στο δέλτα ενός 

ποταμού, με πρωτογενή παραγωγικότητα 2500 g/m2 στους έξι μήνες. Όλα τα πρόβατα 

στο διάστημα των έξι μηνών παρουσίασαν την ίδια ανάπτυξη. 

a. Ποιο από τα δύο βοσκοτόπια έχει μεγαλύτερη έκταση και κατά πόσο; 

b. Αν οι δύο κτηνοτρόφοι χρησιμοποιήσουν για τη βοσκή των προβάτων τους ίσες 

εκτάσεις των βοσκοτόπων τους, ποιος από τους δύο θα έχει μετά από έξι μήνες πρόβατα 

με μεγαλύτερο βάρος; 

 

Απάντηση 

 

a. Η ποσότητα της οργανικής ύλης που συνθέτουν οι οργανισμοί εξαρτάται από την 

ποσότητα της τροφής που προσλαμβάνουν. Επειδή όλα τα πρόβατα παρουσίασαν την 

ίδια ανάπτυξη, στο διάστημα των έξι μηνών, θα πρέπει στο διάστημα αυτό να 

κατανάλωσαν την ίδια ποσότητα τροφής. Η αύξηση της βιομάζας (δηλαδή της ξηρής 

μάζας ανά μονάδα επιφάνειας) των παραγωγών, στο διάστημα των έξι μηνών, στην 

περιοχή του δέλτα του ποταμού είναι πενταπλάσια από αυτή στην ερημοποιημένη 

περιοχή. Επομένως για να παράγουν οι δύο βοσκότοποι την ίδια ποσότητα τροφής θα 

πρέπει η έκταση 1E του πρώτου (ερημοποιημένη περιοχή) να είναι πενταπλάσια της 

έκτασης 2E  του δεύτερου.  

Δηλαδή:  

1 1(500· )  gr (όπου 1  η συνολική βιομάζα των παραγωγών στην ερημοποιημένη 

περιοχή)  

                                           2 2(2500· )  gr  

(όπου 2  η συνολική βιομάζα των παραγωγών στο δέλτα του ποταμού) 

Αφού η ποσότητα τροφής πρέπει να είναι ίδια θα έχω: 
 
 1 2    δηλαδή  500  1 2500gr  2 gr  δηλαδή  1 25  

 
b. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος θα έχει μετά από έξι μήνες πρόβατα με μεγαλύτερο 

βάρος, αν χρησιμοποιήσουν για τη βοσκή των προβάτων ίσες εκτάσεις των 

βοσκοτόπων τους θα είναι ο δεύτερος. Στο διάστημα των έξι μηνών οι παραγωγοί 

του δεύτερου βοσκότοπου θα παράγουν πενταπλάσια ποσότητα οργανικής ύλης από 
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τον πρώτο βοσκότοπο και κατά συνέπεια τα πρόβατα θα έχουν στον δεύτερο 

βοσκότοπο πενταπλάσια τροφή από αυτή που θα έχουν τα πρόβατα του πρώτου 

βοσκότοπου στο ίδιο χρονικό διάστημα. 
 
Δηλαδή: 

1 2  
δηλαδή  1 2

500 2500
gr gr  δηλαδή 2

1 5
. 

Αρα 2 15  
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Ερώτηση 2. 

Έστω ότι σε μια λίμνη ισχύει η τροφική αλυσίδα: 
φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → μεγάλα ψάρια → υδρόβια πτηνά. 
Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς 

του προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Εάν η βιομάζα των μικρών ψαριών είναι  
45 10 Κg και η ενέργεια που εμπεριέχεται στο φυτοπλαγκτόν είναι 40 ΚJoules/Κg 

φυτοπλαγκτού: 
a. Να υπολογιστεί η βιομάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων και να σχεδιαστεί η 

αντίστοιχη τροφική πυραμίδα. 
  
b. Να υπολογιστεί η ενέργεια που εμπεριέχεται σε κάθε τροφικό επίπεδο και να 

σχεδιαστεί η αντίστοιχη τροφική πυραμίδα. 
  
c. Με δεδομένο ότι το μέσο βάρος ενός πτηνού είναι 2,5 Kg, να υπολογιστεί ο αριθμός 

των υδρόβιων πτηνών που μπορούν να εξασφαλίσουν την τροφή τους μέσω αυτής της 

τροφικής αλυσίδας. 
 

Απάντηση 

 

a. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου 

περνάει στο επόμενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Σε γενικές γραμμές, η ίδια 

πτωτική τάση (της τάξης του 90%) που παρουσιάζεται στις τροφικές πυραμίδες ενέργειας 

εμφανίζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας, καθώς, όταν μειώνεται η ενέργεια 

που προσλαμβάνει κάθε τροφικό επίπεδο από το προηγούμενό του, είναι λογικό να 

μειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που μπορούν να συνθέσουν οι οργανισμοί 

του και συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του. 

Εάν η βιομάζα των μικρών ψαριών είναι 45 10B kg, τότε: 

Η βιομάζα του ζωοπλαγκτού (Βζ) θα είναι 
10

100
B

B  

 και 5
4

100 5 10
10 5 10

kg kg .  

Η βιομάζα του φυτοπλαγκτού (Βφ) θα 

 είναι 10
100

B B  και 6
5

100 5 10
10 5 10

B kg kg .  

Η βιομάζα των μεγάλων ψαριών (Βμψ) θα 

είναι 3
4

10 10 5 10
100 100 5 10

B kg kg .  

Η βιομάζα των υδρόβιων πτηνών (Βυπ) θα 
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 είναι 2
3

10 10 5 10
100 100 5 10

B kg kg
B

. 

  

Η τροφική πυραμίδα βιομάζας του οικοσυστήματος είναι: 

 

  

 

b. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομάζα του φυτοπλαγκτού (Βφ) είναι 65 10  kg και ότι η 

ενέργεια που εμπεριέχεται στο φυτοπλαγκτόν είναι 40 ΚJoules/Κg φυτοπλαγκτού, η 

ενέργεια του τροφικού επιπέδου του φυτοπλαγκτού 

είναι: 6 85 10 40 2 10E  ΚJoules. Επειδή μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός 

τροφικού επιπέδου περνάει στο επόμενο, η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων 

θα είναι: Η ενέργεια του δεύτερου τροφικού επιπέδου (Εζ) θα 

είναι 
7

8

10 10 2 10
100 100 2 10

B Joules Joules
E .  

Η ενέργεια του τρίτου τροφικού επιπέδου (Εψ) θα 

είναι 6
7

10 10 2 10
100 100 2 10

E Joules Joules
E

.  

Η ενέργεια του τρίτου τροφικού επιπέδου (Εμψ) θα 

 είναι 6
6

10 10 2 10
100 100 2 10

E Joules Joules
E

.  

Η ενέργεια του τέταρτου τροφικού επιπέδου (Ευπ) θα 

είναι 4
5

10 10 2 10
100 100 2 10

B Joules Joules
B

.  
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Η τροφική πυραμίδα ενέργειας του οικοσυστήματος είναι: 

 

  

 

c. Στο (α) ερώτημα υπολογίσαμε ότι η βιομάζα των υδρόβιων πτηνών 

είναι 25 10B kg . Εφόσον το μέσο βάρος ενός πτηνού είναι 2,5 kg, τότε ο αριθμός 

των υδρόβιων πτηνών που μπορούν να εξασφαλίσουν την τροφή τους μέσω της 

συγκεκριμένης τροφικής αλυσίδας είναι: 
25 10 200

2,5
kg
kg

υδρόβια πτηνά. 
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Ερώτηση 3. 

  
 
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του διαγράμματος να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
a. Τι ποσοστό της ενέργειας που παίρνουν τα φυτά από τον ήλιο το δεσμεύουν με τη 

φωτοσύνθεση; 
b. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά επιστρέφουν στο περιβάλλον τους 2.000 

KJ/m2; 
c. Τι ποσοστό της ενέργειας που παίρνουν τα φυτοφάγα πτηνά από τα φυτά το 

επιστρέφουν στο περιβάλλον τους; 

d. Τι ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο ενσωματώνεται στους ιστούς 

των φυτοφάγων πτηνών; 

e. Τι ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο τα φυτοφάγα αρθρόποδα το 

επιστρέφουν στο περιβάλλον; 
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Απάντηση 

 

a. Η ενέργεια που δεσμεύουν τα φυτά από τον ήλιο, μέσω της φωτοσύνθεσης, 

αποθηκεύεται σε μόρια γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων. Ένα μέρος της ενέργειας 

αυτής χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και τελικά 

απελευθερώνεται ως θερμότητα ενώ η υπόλοιπη χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη. 

Επομένως η ενέργεια που συνολικά δεσμεύουν τα φυτά από τον ήλιο είναι το άθροισμα 

της ενέργειας που απελευθερώνεται ως θερμότητα και της ενέργειας που 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, δηλαδή: 22000 8000 10.000 KJ
m .  

Επομένως το ποσοστό της ενέργειας που παίρνουν τα φυτά από τον ήλιο το δεσμεύουν 

με τη φωτοσύνθεση είναι 6

100 10.000 0,16%
6,3 10

. 

b. Η διαδικασία με την οποία τα φυτά επιστρέφουν στο περιβάλλον τους 2.000 KJ/m2 

είναι η κυτταρική αναπνοή. 

c. Σύμφωνα με το διάγραμμα τα φυτοφάγα πτηνά δέχονται από τα φυτά 300 KJ/m2. Από 

αυτά επιστρέφουν στο περιβάλλον τους 297KJ/m2. Επομένως το ποσοστό της ενέργειας 

που παίρνουν τα φυτοφάγα πτηνά από τα φυτά και το επιστρέφουν στο περιβάλλον τους 

είναι: 
100297 99%
300

. 

d. Σύμφωνα με το διάγραμμα, τα φυτοφάγα πτηνά ενσωματώνουν στους ιστούς τους 

(ανάπτυξη) 3 KJ/m2. Επομένως, το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο 

και ενσωματώνεται στους ιστούς των φυτοφάγων πτηνών είναι: 

5
6

3 100 4,7 10
6,3 10 . 

e. Σύμφωνα με το διάγραμμα, τα φυτοφάγα αρθρόποδα το επιστρέφουν στο περιβάλλον 

1.010 KJ/m2. Επομένως το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο και 

επιστρέφουν τα φυτοφάγα αρθρόποδα στο περιβάλλον είναι: 

 6

1.010 100 0,016%
6,3 10

 . 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



42 
 

Ερώτηση 4. 

 
 

  
 
Ο καλλιεργητής ενός αγροκτήματος ασχολείται με την καλλιέργεια δύο φυτικών ειδών 

και την εκτροφή ενός ζωικού είδους που είναι φυτοφάγο. Ποιος από τους εικονιζόμενους 

τρόπους διατροφής είναι ο λιγότερο και ποιος ο περισσότερο αποδοτικός από 

ενεργειακή άποψη και γιατί; 

 

Απάντηση 

 

Η ενέργεια, με τη μορφή της χημικής ενέργειας που εμπεριέχεται στην τροφή των 

οργανισμών, περνάει από το κατώτερο τροφικό επίπεδο (των παραγωγών) στο 

ανώτερο. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού 

επιπέδου περνάει στο επόμενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Αυτό οφείλεται στο 

ότι: 
 Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε 

μη αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας (π.χ. θερμότητα). 
 Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί. 
 Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν. 
 Ένα μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα, τα οποία 

αποικοδομούνται. 

 

Επομένως, όσο λιγότερα τροφικά επίπεδα μεσολαβούν μεταξύ ενός καταναλωτή και του 

τροφικού επιπέδου των παραγωγών, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας αξιοποιείται 

από αυτόν για την αύξηση της βιομάζας του, αφού περιορίζονται οι ενδιάμεσες 

μεταφορές (βιομάζας και ενέργειας) με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές 
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απώλειες. 

Α΄ τρόπος διατροφής: Αν τα φυτοφάγα ζώα περιέχουν ενέργεια γKJ και τα φυτά 

περιέχουν ενέργεια αKJ και βKJ, τα φυτοφάγα ζώα που θα τα καταναλώσουν θα 

αυξήσουν τη βιομάζα τους ενσωματώνοντας σε αυτή ενέργεια 
10

 KJ. Με τη σειρά 

του ο καλλιεργητής καταναλώνοντας τα φυτοφάγα ζώα θα αυξήσει τη βιομάζα του 

ενσωματώνοντας σε αυτή ενέργεια: 

1 1 (10 )( )
10 10 10 100

E KJ KJ .  

Β΄ τρόπος διατροφής: Αν τα φυτοφάγα ζώα περιέχουν ενέργεια γKJ και τα φυτά 

περιέχουν ενέργεια αKJ και βKJ, τα φυτοφάγα ζώα που θα καταναλώσουν το φυτό α θα 

αυξήσουν τη βιομάζα τους ενσωματώνοντας σε αυτή ενέργεια α/10KJ. Με τη σειρά του ο 

καλλιεργητής καταναλώνοντας τα φυτοφάγα ζώα και τα φυτά β θα αυξήσει τη βιομάζα 

του ενσωματώνοντας σε αυτή ενέργεια: 

1 1 1 ( 10 10 )
10 10 100 100

E KJ KJ .  

Γ΄ τρόπος διατροφής: Αν τα φυτοφάγα ζώα περιέχουν ενέργεια γKJ και τα φυτά 

περιέχουν ενέργεια αKJ και βKJ, καταναλώνοντας ο καλλιεργητής τα φυτά και τα 

φυτοφάγα ζώα θα αυξήσει τη βιομάζα του ενσωματώνοντας σε αυτή ενέργεια: 

1 1 1 (10 10 10 )
10 10 10 100

E KJ KJ   

Επειδή Εγ>Εβ>Εα, διαπιστώνουμε ότι ο περισσότερο αποδοτικός, από ενεργειακή 

άποψη, τρόπος διατροφής είναι ο (Γ΄), όπου ο καλλιεργητής τρέφεται απευθείας από τα 

φυτά (α) και (β) και το φυτοφάγο ζώο. Αντίθετα ο λιγότερο αποδοτικός, από ενεργειακή 

άποψη, τρόπος διατροφής θα είναι ο (Α΄), όπου ο καλλιεργητής χάνει ένα μεγάλο μέρος 

της ενέργειας που θα μπορούσε να αξιοποιήσει από τα φυτά (α) και (β), αφού 

μεσολαβούν τα φυτοφάγα ζώα. 
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Ερώτηση 5. 

 
Στην εικόνα παρουσιάζονται οι τροφικές σχέσεις σε ένα οικοσύστημα. Αν οι οργανισμοί 

1, 2, 3, 4 αντιπροσωπεύουν παραγωγούς και όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές, να 

απαντήσετε στις ερωτήσεις:  
 

  
 
a. Τι ονομάζουμε τροφική αλυσίδα, τι τροφικό πλέγμα και τι τροφικό επίπεδο;  
b. Πόσες διαφορετικές τροφικές αλυσίδες διαπιστώνετε ότι υπάρχουν στο οικοσύστημα;  
c. Ποιος είναι ο κορυφαίος καταναλωτής του οικοσυστήματος; 

d. Ποιος από τους οργανισμούς του οικοσυστήματος συμπεριφέρεται ταυτόχρονα και ως 

καταναλωτής 2ης και ως καταναλωτής 1ης τάξης; Ποιος οργανισμός είναι η τροφή του 

σε κάθε περίπτωση; 

e. Ποιοι από τους καταναλωτές του οικοσυστήματος αναμένετε να είναι οι μεγαλύτεροι 

σε βιομάζα και γιατί; 

f. Ποιος από τους οργανισμούς του οικοσυστήματος συμπεριφέρεται ταυτόχρονα και ως 

καταναλωτής 3ης και ως καταναλωτής 2ης τάξης; Ποιος οργανισμός είναι η τροφή του 

σε κάθε περίπτωση; 

g. Με ποιους άλλους οργανισμούς ο οργανισμός της ερώτησης (στ) ανήκει στο ίδιο 

τροφικό επίπεδο, όταν συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 2ης τάξης; 

h. Ποια από τις έννοιες, η τροφική αλυσίδα ή το τροφικό πλέγμα, είναι πλησιέστερη 

προς την πραγματικότητα που υπάρχει στα φυσικά οικοσυστήματα και γιατί; 

i. Αν εξαφανιστεί ο οργανισμός 2, ποιοι οργανισμοί θα επηρεαστούν τροφικά και γιατί;  
j. Ποιοι από τους οργανισμούς της ερώτησης (θ) θα επηρεαστούν περισσότερο και γιατί; 
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Απάντηση 

 

a. Τροφική αλυσίδα: Σχηματική απεικόνιση των ποιοτικών τροφικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών διαφορετικών ειδών ενός οικοσυστήματος.  

Η απεικόνιση αυτής της τροφικής αλληλεξάρτησης γίνεται με μια απλοποιημένη αλυσίδα 

– αποτελούμενη από οργανισμούς διαφορετικών ειδών τοποθετημένους σε μια σειρά και 

συνδεόμενους με βέλη, τα οποία δείχνουν τη ροή ενέργειας ανάμεσα στους οργανισμούς 

που έχουν σχέση καταναλισκόμενου – καταναλωτή. 

Τροφικό πλέγμα: Το δίκτυο που απεικονίζει το σύνολο των ποιοτικών τροφικών 

σχέσεων (δηλαδή το σύνολο των τροφικών αλυσίδων) μεταξύ των οργανισμών 

διαφορετικών ειδών ενός οικοσυστήματος ανάλογα με την εποχή και την ηλικία τους ή 

το στάδιο της ζωής τους. 

Τροφικό επίπεδο: Δομικό συστατικό των τροφικών πυραμίδων. Μια τροφική πυραμίδα 

αποτελείται από τροφικά επίπεδα (επάλληλα ορθογώνια) σε καθένα από τα οποία 

περιλαμβάνονται όλοι οι οργανισμοί που τρέφονται απέχοντας «ίδιο αριθμό βημάτων» 

από τον ήλιο. Το εμβαδόν που δίνεται σε κάθε ορθογώνιο είναι ανάλογο με το μέγεθος 

της μεταβλητής που απεικονίζει το συγκεκριμένο τροφικό επίπεδο. Δηλαδή το τροφικό 

επίπεδο είναι ένα σύνολο ειδών οργανισμών (π.χ. φυτοφάγα) με άμεση τροφική 

εξάρτηση από ένα άλλο σύνολο ειδών (π.χ. φυτά) και αποτελεί βασική μονάδα του 

τροφικού πλέγματος. 

 

b. Στο οικοσύστημα υπάρχουν πέντε διαφορετικές τροφικές αλυσίδες: 

Αλυσίδα 
 
Ι 
ΙΙ 
ΙΙΙ 
ΙV 
V 

παραγωγός 
 
1 
2 
2 
3 
4 

 
 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 

καταναλωτής  
1ης  τάξης 
5 
6 
11 
7 
8 

 
 
→ 
→ 
→ 
→ 
→ 

καταναλωτής  
2ης  τάξης 
9 
10 
12 
12 
11 

 
 
→ 
→ 
 
 
→ 

καταναλωτής  
3ης  τάξης 
12 
12 
 
 
12 

 

 

 

 

 



46 
 

c. Κορυφαίοι καταναλωτές είναι οι οργανισμοί μιας τροφικής αλυσίδας οι οποίοι δεν 

αποτελούν τροφή κάποιων άλλων. Επομένως ο κορυφαίος καταναλωτής του 

οικοσυστήματος είναι ο 12. 

d. Ο οργανισμός που συμπεριφέρεται ταυτόχρονα ως καταναλωτής 2ης τάξης και ως 

καταναλωτής 1ης τάξης είναι ο 11. Στην τροφική αλυσίδα 4→8→11→12 τρέφεται με τον 

οργανισμό 8 (συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 2ης τάξης), ενώ στην τροφική αλυσίδα 

2→ 11→12 τρέφεται με τον οργανισμό 2 (συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 1ης τάξης).  

e. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου 

περνάει στο επόμενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Σε γενικές γραμμές, η ίδια 

πτωτική τάση (της τάξης του 90%) που παρουσιάζεται στις τροφικές πυραμίδες ενέργειας 

εμφανίζεται και στις τροφικές πυραμίδες βιομάζας, καθώς, όταν μειώνεται η ενέργεια 

που προσλαμβάνει κάθε τροφικό επίπεδο από το προηγούμενο του, είναι λογικό να 

μειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που μπορούν να συνθέσουν οι οργανισμοί 

του και συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, από τους 

καταναλωτές του οικοσυστήματος μεγαλύτεροι σε βιομάζα αναμένεται να είναι οι 

καταναλωτές 1ης τάξης. Η βιομάζα τους είναι το 10% της βιομάζας των παραγωγών, ενώ 

η βιομάζα των καταναλωτών 2ης τάξης είναι το 1% της βιομάζας των παραγωγών και 

των καταναλωτών 3ης τάξης το 0,1 της βιομάζας των παραγωγών. 

f. Ο οργανισμός που συμπεριφέρεται ταυτόχρονα ως καταναλωτής 2ης τάξης και ως 

καταναλωτής 3ης τάξης είναι ο 12. Στις τροφικές αλυσίδες (1→ →, 9→ 12), (2→ 6→ 

10→ 12) και (4→8 →11 →12) συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 3ης τάξης και τρέφεται 

με τους οργανισμούς 9 και 11 αντίστοιχα, ενώ στις τροφικές αλυσίδες (2→ 11→ 12) και 

(3→ 7→ 12) συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 2ης τάξης και τρέφεται με τους 

οργανισμούς 11 και 7, αντίστοιχα. 

g. Ο οργανισμός 12, όταν συμπεριφέρεται ως καταναλωτής 2ης τάξης, ανήκει στο ίδιο 

τροφικό επίπεδο με ποιους οργανισμούς 9, 10 και 11. 

h. Στα φυσικά οικοσυστήματα, ένα είδος οργανισμού δεν εξασφαλίζει την τροφή του 

μόνο από ένα άλλο είδος ούτε αποτελεί τροφή μόνο για ένα είδος. Οι τροφικές σχέσεις 

επομένως των οργανισμών δεν μπορούν να απεικονιστούν με μεμονωμένες τροφικές 

αλυσίδες. Προκειμένου να απεικονίσουμε τις τροφικές σχέσεις που ανατάσσουν οι 

οργανισμοί ενός οικοσυστήματος περισσότερο ρεαλιστικά, χρησιμοποιούμε το τροφικό 

πλέγμα, με το οποίο δηλώνονται οι διαφορετικές πηγές από τις οποίες τρέφεται κάθε 

οργανισμός σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα. 

i. Αν εξαφανιστεί ο οργανισμός 2, θα επηρεαστούν τροφικά οι οργανισμοί 6, 10, 11 και 

12, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ίδιες τροφικές αλυσίδες (2→6→10→ 12 και 2→ 11→ 

12) με τον 2. 
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 j. Αν εξαφανιστεί ο οργανισμός 2, εκείνοι που θα επηρεαστούν περισσότερο (θα 

εξαφανιστούν) είναι οι οργανισμοί 6 και 10 γιατί ο 6 τρέφεται μόνο από τον 2 και ο 10 

τρέφεται μόνο από τον 6 (αποκλειστική τροφική εξάρτηση). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 30/12/2011 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

(Ερωτήσεις του κεφαλαίου άνθρωπος και περιβάλλον - σελ. 81 σχολικού βιβλίου) 
 

Ερώτηση 1. 

Το άζωτο βρίσκεται σε τεράστια ποσότητα στην ατμόσφαιρα (78%). Καθώς η μεγάλη 

πλειονότητα των αυτότροφων οργανισμών είναι ανίκανη να το χρησιμοποιήσει σ' αυτή 

την αέρια μοριακή μορφή (Ν2), απαιτείται η μετατροπή του σε εύληπτη μορφή. Να 

περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία γίνεται αυτή η μετατροπή. 

 

Απάντηση 

 

Το άζωτο αποτελεί ένα σημαντικό χημικό στοιχείο για τη ζωή, καθώς είναι συστατικό 

πολλών βιομορίων όπως των νουκλεϊκών οξέων και των πρωτεϊνών. Αν και το άζωτο 

αφθονεί στην ατμόσφαιρα, όπου αποτελεί το 78% κ.ό., δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από 

τους παραγωγούς στη μορφή με την οποία βρίσκεται σ' αυτή (μοριακό άζωτο). Για το 

λόγο αυτό η εισαγωγή του ατμοσφαιρικού αζώτου στις τροφικές αλυσίδες των 

οικοσυστημάτων γίνεται με τη διαδικασία της αζωτοδέσμευσης, η οποία μετατρέπει το 

ατμοσφαιρικό άζωτο σε μορφές αξιοποιήσιμες από τους παραγωγούς. 

Η αζωτοδέσμευση διακρίνεται σε ατμοσφαιρική και βιολογική. Κατά την ατμοσφαιρική 

αζωτοδέσμευση το άζωτο της ατμόσφαιρας αντιδρά είτε με τους υδρατμούς, 

σχηματίζοντας αμμωνία, είτε με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, σχηματίζοντας νιτρικά ιόντα. 

Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές, 

κεραυνοί). Η αμμωνία και τα νιτρικά ιόντα μεταφέρονται με τη βροχή στο έδαφος. Η 

ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση κατέχει το 10% της συνολικής αζωτοδέσμευσης. 

Η βιολογική αζωτοδέσμευση πραγματοποιείται από ελεύθερους ή συμβιωτικούς 

μικροοργανισμούς. Σημαντικότερα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια είναι αυτά που ζουν 

συμβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών (όπως είναι το τριφύλλι, η μπιζελιά, η φασολιά, η 

φακή, η σόγια) σε ειδικά εξογκώματα (φυμάτια). Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα 

να δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο και να το μετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα, τα οποία 

μπορούν να απορροφηθούν από τα ψυχανθή. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε τα όσπρια είναι 

πλούσια σε πρωτεΐνες. Η βιολογική αζωτοδέσμευση κατέχει το 90% της συνολικής 

αζωτοδέσμευσης. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

(Ερωτήσεις του κεφαλαίου άνθρωπος και περιβάλλον - σελ. 81 σχολικού βιβλίου) 

 

Ερώτηση 1. 

Περιγράψτε συνοπτικά τον κύκλο του νερού. Είναι πιο πολύπλοκος επάνω από τους 

ωκεανούς ή επάνω από την ξηρά και γιατί; 

 

Απάντηση 

 

Αν και η ποσότητα του νερού που υπάρχει στην ατμόσφαιρα δεν είναι μεγάλη, εντούτοις 

το νερό, χάρη στην κινητικότητά του, κυκλοφορεί συνεχώς στον υδρολογικό κύκλο (ή 

κύκλο του νερού) και έτσι γίνεται διαθέσιμο στα οικοσυστήματα και στους οργανισμούς. 

Η κυκλοφορία του νερού στηρίζεται κυρίως στην εξάτμιση, στη διαπνοή των φυτών και 

στις κατακρημνίσεις. 

Με την εξάτμιση το νερό απομακρύνεται με τη μορφή υδρατμών από οποιαδήποτε 

επιφάνεια. Η εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων ονομάζεται επιδερμική 

εξάτμιση και διακρίνεται από τη διαπνοή, που είναι η απομάκρυνση του νερού μέσω των 

στομάτων, των πόρων δηλαδή της επιδερμίδας των φύλλων. Στην περίπτωση της 

διαπνοής, το νερό που απορροφούν τα φυτά με τις ρίζες τους περνά στο εσωτερικό τους 

καταλήγει στα φύλλα και τελικά απομακρύνεται από τα στόματά τους. Με τις 

κατακρημνίσεις (δηλαδή τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι) το νερό απομακρύνεται από την 

ατμόσφαιρα και γίνεται διαθέσιμο στα υδάτινα και στα χερσαία οικοσυστήματα. 

Ενώ η ανταλλαγή του νερού μεταξύ των ωκεανών και της ατμόσφαιρας αποτελεί ένα 

σχετικά απλό μηχανισμό, καθώς περιλαμβάνει μόνο τις διαδικασίες της εξάτμισης και 

των κατακρημνίσεων, το τμήμα του κύκλου που αφορά την ξηρά είναι περισσότερο 

πολύπλοκο, διότι σ' αυτήν οι πιθανές πορείες του νερού είναι περισσότερες. Το νερό που 

πέφτει στην ξηρά μπορεί:  

1. Να εξατμιστεί. 

2. Να εισχωρήσει στο υπέδαφος και στο σύστημα των υπόγειων υδάτων.  

3. Να προσληφθεί από τα φυτά και να απομακρυνθεί με τη διαπνοή.  

4. Να απομακρυνθεί με την επιφανειακή απορροή από το χερσαίο περιβάλλον. 
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Απάντηση 

Με την ενέργειά τους αυτή οι υπεύθυνοι ήθελαν να προστατεύσουν τα γλυπτά από την 
όξινη βροχή. 

Η ατμόσφαιρα περιέχει διάφορα οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του θείου. Τα αέρια 
αυτά, αφού πρώτα μετατραπούν, με την επίδραση των υδρατμών της ατμόσφαιρας, σε 
νιτρικό και θειώδες οξύ αντίστοιχα, επιστρέφουν στην επιφάνεια της Γης διαλυμένα 
στο νερό της βροχής, στο χιόνι, στην ομίχλη ή στο χαλάζι. Όταν οι συγκεντρώσεις των 
οξειδίων αυτών δεν είναι αυξημένες, το νιτρικό και το θειώδες οξύ που βρίσκονται 
διαλυμένα στο νερό της βροχής την καθιστούν ελαφρά όξινη, καθώς έχει τιμή γύρω 
στο 5,6 pH. 

Στις περιοχές όμως στις οποίες η ατμόσφαιρα έχει επιβαρυνθεί με μεγάλες 
συγκεντρώσεις των οξειδίων αυτών, μεγαλώνει και η ποσότητα του νιτρικού και του 
θειώδους οξέος που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό της βροχής. Έτσι όμως η βροχή 
γίνεται περισσότερο όξινη, καθώς η τιμή του pH της μπορεί να πέσει αρκετά κάτω από 
το 5. Το φαινόμενο της όξινης βροχής, εκτός από τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει 
στο φυσικό περιβάλλον, προκαλεί καταστροφές και στα ιστορικά αρχιτεκτονικά 
μνημεία και στα έργα τέχνης που είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο, γιατί τα οξέα 
που περιέχονται στη βροχή διαβρώνουν τις εξωτερικές επιφάνειές τους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

(Ερωτήσεις του κεφαλαίου άνθρωπος και περιβάλλον - σελ. 114 σχολικού βιβλίου) 
 

Ερώτηση 1. 

Ποια είναι τα αίτια και ποιες οι πιθανές συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου; Τι 

θα μπορούσε να κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος για να τις περιορίσει; 

 

Απάντηση 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης απορροφάται κατά ένα μέρος 

από αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο μέρος εκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα με τη μορφή 

υπέρυθρης ακτινοβολίας. Από το σύνολο της ακτινοβολίας αυτής ένα μέρος δεσμεύεται 

από το διοξείδιο του άνθρακα και τους υδρατμούς που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, 

γεγονός που οδηγεί στην ήπια αύξηση της θερμοκρασίας της. (Σημειώνεται ότι, αν δε 

δεσμευόταν η υπέρυθρη ακτινοβολία, η μέση θερμοκρασία της Γης θα ήταν -20oC, αντί 

για τη μέση θερμοκρασία των 15oC που είναι ευνοϊκή για τη ζωή). Το υπόλοιπο 

διαπερνά την ατμόσφαιρα και διαφεύγει στο διάστημα, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η 

υπερθέρμανση του πλανήτη μας. 

Ωστόσο εξαιτίας της υπέρμετρης καύσης ορυκτών καυσίμων αλλά κει της καταστροφής 

των δασών η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί, 

Demosthenes Karyophyllis
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προκαλώντας ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Λόγω της αύξησης της 

συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας, αυξάνεται το ποσοστό της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας που δεσμεύεται, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας 

της Γης. Επειδή η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που προστίθεται στην ατμόσφαιρα 

αυξάνεται με ρυθμό 0,3% το χρόνο, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το 2040 η μέση 

θερμοκρασία του πλανήτη μας θα έχει αυξηθεί κατά 5oC. 

Αν η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί, τότε οι σοβαρές κλιματικές μεταβολές που θα 

προκύψουν θα έχουν δραματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η τήξη των πολικών 

πάγων θα οδηγήσει σε ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και επομένως στην απώλεια 

μεγάλων χερσαίων εκτάσεων οι οποίες θα καλυφθούν από το νερό. Είναι επίσης πιθανό 

πολλές γόνιμες περιοχές να μετατραπούν σε άγονες και αντίστροφα. Πάντως, καμία 

πρόβλεψη προς το παρόν δεν μπορεί να είναι απόλυτα ακριβής. Κι αυτό γιατί δεν είναι 

ακόμη πλήρως κατανοητή η πολυπλοκότητα των ατμοσφαιρικών φαινομένων και 

ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι παράγοντες που ευθύνονται για την 

αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη με τους μηχανισμούς που την εξισορροπούν.  

 

Ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να περιορίσει τις συνέπειες που μπορεί να 

προκαλέσει η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου μειώνοντας τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα, σε παγκόσμιο επίπεδο και προστατεύοντας τα δάση. 

 
 

Ερώτηση 2. 

Το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου συμβάλλουν στη δημιουργία όξινης 

βροχής. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του φαινομένου ρύπανσης και τι θα μπορούσε να 

κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος για να τις περιορίσει; 

 

Απάντηση 

 

Εξαιτίας του φαινομένου της όξινης βροχής, καταστρέφεται το φύλλωμα των δέντρων, 

ελαττώνεται η γονιμότητα του εδάφους και θανατώνονται οι φυτικοί και ζωικοί 

οργανισμοί των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Το ίδιο όμως φαινόμενο προκαλεί καταστροφές και στα ιστορικά αρχιτεκτονικά μνημεία 

και στα έργα τέχνης που είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο, γιατί τα οξέα που 

περιέχονται στη βροχή διαβρώνουν τις εξωτερικές επιφάνειές τους. 
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Η δημιουργία της όξινης βροχής (βροχή με τιμή pH μικρότερο από 5,6) οφείλεται στις 

αυξημένες συγκεντρώσεις διαφόρων οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου στην 

ατμόσφαιρα μιας περιοχής, είτε διότι γίνεται εντατική καύση υγρών καυσίμων είτε διότι 

οι ρύποι αυτοί έχουν μεταφερθεί με τον άνεμο. Τα αέρια αυτά, αφού πρώτα 

μετατραπούν, με την επίδραση των υδρατμών της ατμόσφαιρας, σε νιτρικό και θειώδες 

οξύ αντίστοιχα, επιστρέφουν στην επιφάνεια της Γης διαλυμένα στο νερό της βροχής, 

στο χιόνι, στην ομίχλη ή στο χαλάζι. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να περιορίσει τις συνέπειες που μπορεί να 

προκαλέσει η όξινη βροχή περιορίζοντας τις εκπομπές ρύπων που δημιουργούν την 

όξινη βροχή (φίλτρα στις καμινάδες των εργοστασίων, περιορισμός των μετακινήσεων 

με ιδιωτικά αυτοκίνητα και χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 24/04/2012 
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2. Το νερό της λίμνης θα εμπλουτιστεί με νιτρικά και φωσφορικά ιόντα, λόγω της 

μεταφοράς λιπασμάτων που θα παρασύρουν τα νερά της βροχής από τις γειτονικές 

καλλιέργειες. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους 

υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν), προκαλείται αύξηση 

του πληθυσμού τους. Η υπεραύξηση του φυτοπλαγκτού οδηγεί σε αύξηση του 

ζωοπλαγκτού που εξαρτάται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Κάποια στιγμή θα 

σταματήσει να αυξάνεται ο πληθυσμός του φυτοπλαγκτού είτε γιατί θα σταματήσει 

(με το πέρας των βροχοπτώσεων) ο εμπλουτισμός της λίμνης με ανόργανα 

θρεπτικά συστατικά είτε γιατί η επιφανειακή υπεραύξηση των οργανισμών του 

φυτοπλαγκτού θα περιορίσει το εύρος της επιφανειακής ζώνης του νερού της 

λίμνης στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η φωτοσύνθεση (το επιφανειακό 

στρώμα φυτοπλαγκτού περιορίζει την ικανότητα διείσδυσης του φωτός). Η μείωση 

του πληθυσμού του φυτοπλαγκτού θα προκαλέσει μείωση του πληθυσμού του 

ζωοπλαγκτού που εξαρτάται τροφικά από το φυτοπλαγκτό. 

 
Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι: 

 ο πληθυσμός των οργανισμών της καμπύλης (α) είναι συνεχώς μεγαλύτερος του 

πληθυσμού των οργανισμών της καμπύλης (β). 

 πρώτα αυξάνεται ο πληθυσμός των οργανισμών της καμπύλης (α) και 

ακολουθεί η αύξηση του πληθυσμού των οργανισμών που αντιστοιχούν στην 

καμπύλη (β). 

 Η μείωση του πληθυσμού των οργανισμών της καμπύλης (β) ακολουθεί τη 

μείωση του πληθυσμού της καμπύλης (α). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η καμπύλη (α) απεικονίζει τις μεταβολές του 

πληθυσμού του φυτοπλαγκτού ενώ η καμπύλη (β) απεικονίζει τις μεταβολές του 

πληθυσμού του ζωοπλαγκτού. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

(Ερωτήσεις του κεφαλαίου άνθρωπος και περιβάλλον - σελ. 114 σχολικού βιβλίου) 

 
Ερώτηση 1. 
 

Από μετρήσεις που έγιναν σε λίμνη βρέθηκε μικρή συγκέντρωση εντομοκτόνου DDT στο 

φυτοπλαγκτόν και πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση του ίδιου εντομοκτόνου στα 

ψαροπούλια της λίμνης. Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα του λιμναίου 

οικοσυστήματος περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν:  

a. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίμνης. 

b. Αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 3x102 KJ, να υπολογίσετε την 

ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων. 

Demosthenes Karyophyllis
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c. Ποια είναι η συγκέντρωση του DDT στα ψαροπούλια με δεδομένο ότι η βιομάζα στο 

φυτοπλαγκτόν είναι 5x106 Kg και η συγκέντρωση του εντομοκτόνου στο επίπεδο των 

ψαριών 20 mg/Kg;  

 

Απάντηση 

 

a. Η τροφική αλυσίδα της λίμνης είναι: 

Φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → ψάρια → ψαροπούλια 

 

b. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου 

περνάει στο επόμενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Αν, επομένως, η ενέργεια 

που εμπεριέχεται στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 23 10E KJ , τότε η ενέργεια 

του προηγούμενου τροφικού επιπέδου του ζωοπλαγκτού θα είναι: 

Αντίστοιχα, η ενέργεια του προηγούμενου τροφικού επιπέδου του φυτοπλαγκτού θα 

είναι:  

 

4
3

100 100 3 10
10 10 3 10

E KJ KJ
E

 

Η ενέργεια των ψαροπουλιών θα είναι: 

  

2

10 10 30
100 100 3 10

E KJ KJ
E

 

 

c. Το εντομοκτόνο DDT, δε διασπάται (μη βιοδιασπώμενη ουσία), δε μεταβολίζεται και 

δε αποβάλλεται με τις απεκκρίσεις των οργανισμών, με αποτέλεσμα, ακόμη και αν 

βρίσκεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύεται στους κορυφαίους 

καταναλωτές, καθώς περνά από τον έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόμενο. 

Επομένως, όση ποσότητα DDT υπάρχει στα ψάρια, η ίδια ποσότητα θα υπάρχει και στα 

πουλιά.  

Αφού η συγκέντρωση του εντομοκτόνου στα ψάρια είναι 20 mg/Kg και γνωρίζοντας ότι η 

βιομάζα του φυτοπλαγκτού είναι 5x106Kg, μπορούμε αφού υπολογίσουμε τη βιομάζα του 

τροφικού επιπέδου των ψαριών και επομένως τη ποσότητα του DDT στα ψάρια.  
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Η βιομάζα του φυτοπλαγκτού είναι 65 10E Kg , επομένως η βιομάζα του 

ζωοπλαγκτού ο 
1
10

B  5
6

1 5 10
10 5 10

Kg . Ομοίως  41 5 10
10

Kg και 

η βιομάζα των πτηνών 3
4

1 1 5 10
10 10 5 10

Kg . 

Δίνεται ότι σε κάθε κιλό βιομάζας ψαριών υπάρχουν 20mg εντομοκτόνου, επομένως στο 

σύνολο της βιομάζας των ψαριών θα υπάρχουν 4 65 10 20 10 mg  DDT. 

Η ίδια ποσότητα εντομοκτόνου θα υπάρχει και στα ψαροπούλια, επομένως η 

συγκέντρωση του DDT στα ψαροπούλια θα είναι: 
6

3

10 200
5 10

mg mg
Kg Kg

. 

 
 
 
Ερώτηση 2. 
 
Σε μια λίμνη που περιβάλλεται από χωράφια τα οποία καλλιεργούνται συστηματικά με 

χρήση λιπασμάτων, διοχετεύονται πολλά από τα νερά της βροχής που δέχεται η περιοχή 

αυτή. Να θεωρήσετε ότι στη λίμνη ζουν υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, 

ζωοπλαγκτόν και ψάρια, που αποτελούν τροφική αλυσίδα. Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνεται η μεταβολή στον πληθυσμό των οργανισμών αυτών μετά το τέλος της περιόδου 

των βροχοπτώσεων. 

  

  

a. Να ερμηνεύσετε τη μορφή των καμπυλών του διαγράμματος. b. Να περιγράψετε το 

φαινόμενο το οποίο προκαλεί τις μεταβολές στις καμπύλες του διαγράμματος. c. Να 

εξηγήσετε πώς μεταβάλλεται ο πληθυσμός των αποικοδομητών σ' αυτή τη λίμνη.  
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Απάντηση 

 

a. Επειδή η λίμνη περιβάλλεται από χωράφια τα οποία καλλιεργούνται συστηματικά με 

χρήση λιπασμάτων, ένα μέρος των λιπασμάτων που αποπλένονται από το νερό της 

βροχής, διοχετεύονται στη λίμνη εμπλουτίζοντας τα νερά της με τα νιτρικά και τα 

φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. 

Επειδή όμως οι ουσίες αυτές αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους 

φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν), προκαλείται αύξηση του πληθυσμού 

τους. Η αύξηση του φυτοπλαγκτού προκαλεί με τη σειρά της αύξηση του ζωοπλαγκτού 

οι οργανισμοί του οποίου εξαρτώνται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Η αύξηση της 

διαθέσιμης τροφής (ζωοπλαγκτόν) προκαλεί αύξηση των ψαριών. 

Το φυτοπλαγκτόν, μετά την αρχική αύξηση του πληθυσμού του μειώνεται, τόσο λόγω 

της αύξησης του ζωοπλαγκτού που το καταναλώνει όσο και λόγω του τέλους της 

περιόδου των βροχοπτώσεων οπότε σταματά ο εμπλουτισμός της λίμνης με νιτρικά και 

φωσφορικά άλατα. Ακολουθεί μείωση του ζωοπλαγκτού, λόγω της αύξησης των ψαριών 

που το καταναλώνουν αλλά και λόγω της μείωσης του φυτοπλαγκτού. Τέλος, ο 

πληθυσμός των ψαριών μειώνεται απότομα λόγω της μείωσης της ποσότητας του 

οξυγόνου που βρίσκεται διαλυμένη στο νερό καθώς, λόγω της αύξησης των οργανισμών 

της λίμνης, ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό 

παραγωγής του. Με το θάνατο των πλαγκτονικών οργανισμών συσσωρεύεται νεκρή 

οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την αύξηση των αποικοδομητών, 

δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν. διοχετεύονται πολλά από τα νερά της 

βροχής που δέχεται η περιοχή αυτή. 

 

b. Το φαινόμενο το οποίο προκαλεί τις μεταβολές στις καμπύλες του διαγράμματος είναι 

το φαινόμενο του ευτροφισμού. 

Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό, το οικοσύστημα της λίμνης, αφού δεχτεί τα λιπάσματα 

που αποπλένονται από το νερό της βροχής, εμπλουτίζεται με τα νιτρικά και τα 

φωσφορικά άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές αποτελούν 

θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν), 

προκαλείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι αυξάνεται και ο πληθυσμός 

των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών (ζωοπλαγκτόν) που εξαρτώνται τροφικά από το 

φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών οργανισμών συσσωρεύεται νεκρή 

οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την αύξηση των αποικοδομητών, 

δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν. Με την αύξηση όμως των 
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μικροοργανισμών ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ μεγαλύτερος από το 

ρυθμό παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυμένη στο 

νερό γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει τους ανώτερους οργανισμούς του 

οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία. 

 

c. Οι αποικοδομητές τρέφονται με τη νεκρή οργανική ύλη. Επομένως, όταν αρχίζει η 

μείωση του πληθυσμού του φυτοπλαγκτού, θα αυξηθεί η νεκρή οργανική ύλη που θα 

έχουν στη διάθεσή τους με αποτέλεσμα να αρχίσουν να αυξάνονται. Η μείωση των 

οργανισμών του ζωοπλαγκτού και ο θάνατος των ψαριών αυξάνουν ακόμα περισσότερο 

τη διαθέσιμη νεκρή οργανική ύλη και κατά συνέπεια τη μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού 

των αποικοδομητών. 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τροποποίησης: 25/04/2012 
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ũŞ�šŦŞŧŬŜũŢŦ�ůū�ŧŞŨŷ�Ş�ŷ�ůū�ŧŞŧŷ«ª� 
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ńŬŹůŤŮŤ�2. 

ńŧűŹũŤŮŤ 
 
ĺũŞŭ� ŮŰ��ŞťŤůśŭ� ŮŞŭ� �ŞŬū�ūŜŴŮŢ� ůŤũ� ŢŪŚŨŦŪŤ� ůŴũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� �Ţ� ŚũŞ� �ūšśŨŞůū� ůū�
ū�ūŜū��ŠŦŞ�ũŞ�ŦŮūŬŬū�ŢŜ���ŬŚ�ŢŦ�ũŞ�şŬŜŮŧŢůŞŦ�ŮŢ�ŮŰũŢŲś�ŧŜũŤŮŤ���ŢůŞşūŨś���ńŜũŞŦ�şřŮŦ�Ť�
ŞŰůś�Ť�ŞũŞŨūŠŜŞ��ŌŞ�ŞũŞ�ůŸŪŢůŢ�ůŦŭ�Ş�ŷųŢŦŭ�ŮŞŭ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

 

Ľ�Ŵŭ� ŚũŞ� �ūšśŨŞůū� şŬŜŮŧŢůŞŦ� ŮŢ� ŮŰũŢŲś� ŧŜũŤŮŤ�� ŚůŮŦ� ŧŞŦ� ůū� �ŢŬŦşřŨŨūũ� ŮŰũŢŲŹŭ�

�ŢůŞşřŨŨŢůŞŦ��ŉŞŦ��ŷ�Ŵŭ�Ť�ŧŜũŤŮŤ�ůūŰ��ūšŤŨřůūŰ�ŢŪŞŮűŞŨŜţŢŦ�ůŤũ�ŦŮūŬŬū�ŜŞ�ůūŰ��ŚůŮŦ�

ŧŞŦ�Ť�Ţ�ŦŨūŠś�ůŴũ�ŧŞůŞŨŨŤŨŷůŢŬŴũ�Ş�ŷ�ůŞ�ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř��ūŰ�šŦŞŬŧŹŭ�Ţ�űŞũŜţūũůŞŦ�

ŧŞůŢŰťŸũŢŦ� ůŤũ� ŢŪŚŨŦŪŤ� ŧŞŦ� ŢŪŞŮűŞŨŜţŢŦ� ůŤ� šŦŞůśŬŤŮŤ� ůŤŭ� ţŴśŭ� ��ŦŞŭ� ŧŞŦ� ŧřťŢ� űūŬř�

Ţ�ŦŨŚŠūũůŞŦ�ūŦ��Ŧū��ŬūŮŬ�ūŮ�ŚũūŦ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ�Ůůū�šŦŞŬŧŹŭ��ŢůŞşŞŨŨŷ�Ţũū��ŢŬŦşřŨŨūũ�

�ūŰ�ţūŰũ�� 
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ńŬŹůŤŮŤ�3. 

ńŧűŹũŤŮŤ 
 
ŌŞ� ŞũŞűŚŬŢůŢ� �ŞŬŞšŢŜŠ�ŞůŞ� Ş�ŷ� ůŤũ� ŧŞťŤ�ŢŬŦũś� ŧūŰşŚũůŞ� ŮůŞ� ū�ūŜŞ� űŞŜũŢůŞŦ� ũŞ�
Ţ�ŦşŦŹũŢŦ�Ť�ťŢŴŬŜŞ�ůūŰ�ŊŞ�řŬŧ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

 

©Ŏ�ŨŞŠŷŭ�ŚŲŢŦ�ŦŮŲŰŬř��ŜŮŴ�řŧŬŞ�ŠŦŞ�ũŞ�ůŬŚŲŢŦ�ŠŬśŠūŬŞª� 

 

©ŎŦ��ūŨŦŧŚŭ�ŞŬŧūŸšŢŭ�ŚŲūŰũ�ŨŢŰŧŷ�ůŬŜŲŴ�Ş�ŠŦŞ�ũŞ��Ť�šŦŞŧŬŜũūũůŞŦ�ŢŸŧūŨŞ�Ůůūũ��řŠūª. 

 

©ŒŞ��ūŰŨŦř�ŚŲūŰũ�űůŢŬř�ŠŦŞ�ũŞ��ŢůřũŢª� 

 

©ŒŞ�ŞŬ�ŞŧůŦŧř��ūŰŨŦř�ŚŲūŰũ�ŠŞ�ųŷ�Ŭř�űūŭ�ŠŦŞ�ũŞ�ůŢ�ŞŲŜţūŰũ�ůŤ�ŨŢŜŞ�ůūŰŭª� 

 

©Œū��ŞŦšŜ�ŢŜũŞŦ�ŚŪŰ�ũū�ŠŦŞůŜ�ūŦ�ŠūũŢŜŭ�ůūŰ�šŦřşŞţŞũ��ūŨŸª� 

 

©ŎŦ�ŧŞůŮŞŬŜšŢŭ�ŮŰũśťŦŮŞũ�ůū�Ţũůū�ūŧůŷũū�ŧŞŦ�šŢũ��ŢťŞŜũūŰũ��ŨŚūũª� 

 

ŒŞ��ŞŬŞšŢŜŠ�ŞůŞ�ŞŰůř�Ű�ūŧŬŸ�ůūŰũ�Ůŧū�Ŧ�ŷůŤůŞ�ŮůŤ�šŦŞ�ŷŬűŴŮŤ�ůŴũ 

ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŹũ� ůŴũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� ś� šŤ�ŦūŰŬŠūŸũ� ůŤũ� ŢũůŸ�ŴŮŤ� ŷůŦ� ůū� �ŢŬŦşřŨŨūũ�

Ţ�ŦşřŨŨŢŦ� ůŞ� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř� �ūŰ� ťŞ� ŞũŞ�ůŸŪūŰũ� ŹŮůŢ� ũŞ� ŢŜũŞŦ� �ŬūŮŞŬ�ūŮ�ŚũūŦ� ŮŢ�

ŞŰůŷ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�4. 

ńŧűŹũŤŮŤ 
 
ŏūŦŞ�ŢŜũŞŦ�Ť��ūũřšŞ�Ţ�Ŝ�ůŤŭ�ū�ūŜŞŭ�šŬŞ�Ť�ŢŪŚŨŦŪŤ��ŁŦůŦūŨūŠśŮůŢ�ůŤũ�Ş�řũůŤŮś�ŮŞŭ 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

 

őŸ�űŴũŞ� �Ţ� ůŤ� ťŢŴŬŜŞ� ůūŰ� ¨ŞŬşŜũūŰ�� Ť� �ūũřšŞ� �ūŰ� šŬŞ� Ť� űŰŮŦŧś� Ţ�ŦŨūŠś� ŢŜũŞŦ� ū�

�ŨŤťŰŮ�ŷŭ�ŧŞŦ�ŮŰũŢ�Źŭ�ū��ŨŤťŰŮ�ŷŭ�ŞũůŦ�ŬūŮŴ�ŢŸŢŦ�ůŤ��ŦŧŬŷůŢŬŤ�šŰũŞůś��ūũřšŞ��ūŰ�

��ūŬŢŜ�ũŞ�ŢŪŢŨŦŲťŢŜ� 

ŁŰůŷ� űŞŜũŢůŞŦ� �ŞŬřšūŪū�� ŧŞťŹŭ� Ť� űŰŮŦŧś� Ţ�ŦŨūŠś� �ŢŬŦŨŞ�şřũŢŦ� ŞŨŨŤŨŢ�ŦšŬřŮŢŦŭ�

Şũř�ŢŮŞ�ŮůŞ��Ţ�ūũŴ�ŚũŞ�řůū�Ş�ŧŞŦ�ůū��ŢŬŦşřŨŨūũ�ůūŰŭ��ū�ŷůŢ�ťŞ�śůŞũ�ŨūŠŦŧŷůŢŬū�ůŞ�

�Ţ�ūũŴ�ŚũŞ�řůū�Ş� ũŞ�Ş�ūůŢŨūŸũ� ůŤ� �ūũřšŞ� ůŤŭ� ŢŪŚŨŦŪŤŭ� ŧŞŦ� ŷŲŦ� ūŦ� �ŨŤťŰŮ�ūŜ��Ľ�Ŵŭ�

ŚũŞ� �Ţ�ūũŴ�Śũū�řůū�ū� ��ūŬŢŜ� ũŞ��ŞŬūŰŮŦřŮŢŦ� ŚũŞ�� ůū��ūŨŸ�� ũŚū� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ� ŢŜůŢ�

ŨŷŠŴ� �ŢůŞşūŨśŭ� ůūŰ� ŠŢũŢůŦŧūŸ� ŰŨŦŧūŸ� ůūŰ� ��ŢůřŨŨŞŪŤ�� ŢŜůŢ� ŨŷŠŴ� ůŤŭ� Ţ�ŜšŬŞŮŤŭ� ůūŰ�

�ŢŬŦşřŨŨūũůŷŭ� ůūŰ� �Ţ�ŜŧůŤůū� ŠũŹŬŦŮ�Ş��� ŁũůŦťŚůŴŭ�� Ť� ŢŪŚŨŦŪŤ� Ş�ŞŦůŢŜ� ŮŰŮŮŹŬŢŰŮŤ�

�ūŨŨŹũ� ũŚŴũ� ŧŨŤŬūũū�śŮŦ�Ŵũ� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŹũ� �ūŰ� ŚŲūŰũ� ŢšŬŞŦŴťŢŜ� ŮůūŰŭ�

�ŨŤťŰŮ�ūŸŭ�šŦŞšūŲŦŧŹũ�ŠŢũŢŹũ��Ţ�ůŤ�šŬřŮŤ�ůŤŭ�űŰŮŦŧśŭ�Ţ�ŦŨūŠśŭ� 

ŒŞ� řůū�Ş� ţūŰũ� �ŦŧŬŷ� ŲŬūũŦŧŷ� šŦřŮůŤ�Ş� ��ŦŞ� ŠŢũŦř�� ŢũŹ� ūŦ� �ŨŤťŰŮ�ūŜ� �ŢŠřŨū� ŲŬūũŦŧŷ�

šŦřŮůŤ�Ş���ūŨŨŚŭ�ŠŢũŦŚŭ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�5. 

ńŧűŹũŤŮŤ 
 
ńŜũŞŦ��ŦťŞũŷũ�ŚũŞŭ�ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ�ũŞ��ŬūŮŞŬ�ūŮůŢŜ�ůŷŮū��ūŨŸ�Ůůū��ŢŬŦşřŨŨūũ�ůūŰ��ŹŮůŢ�
ũŞ��Ťũ�ŢŪŢŨŜŮŮŢůŞŦ��ŨŚūũ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

 

ŃŦŞ� ũŞ� ŮŰ�şŢŜ� ŧřůŦ� ůŚůūŦū�� ťŞ� �ŬŚ�ŢŦ� ůŷŮū� ūŦ� ŮŰũťśŧŢŭ� ůūŰ� �ŢŬŦşřŨŨūũůūŭ� ũŞ�

�ŞŬŞ�ŚũūŰũ� ŮůŞťŢŬŚŭ� ŞŨŨř� Ţ�ŜŮŤŭ� ūŦ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŜ� ũŞ� �Ťũ� ŞũŞ�ůŸŮŮūŰũ� ũŚŞ�

ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř�  

 

Ľ�Ŵŭ�ůū��ŢŬŦşřŨŨūũ�šŦŞŬŧŹŭ��ŢůŞşřŨŨŢůŞŦ��ŋŢůŞşřŨŨŢůŞŦ�Ţ�ŜŮŤŭ�ŧŞŦ�ůū�ŠŢũŢůŦŧŷ�ŰŨŦŧŷ�

ůŴũ�ūŬŠŞũŦŮ�Źũ���ŢůŞŨŨřŪŢŦŭ��šŤ�ŦūŰŬŠŹũůŞŭ�ũŚŞ�ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř�ŮůūŰŭ�ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ��

ŒŞ� ũŚŞ� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧř� �ūŰ� Ţ�űŞũŜţūũůŞŦ� ŮŰũŢŲŹŭ� ŞŪŦūŨūŠūŸũůŞŦ� Ş�ŷ� ůŤ űŰŮŦŧś�

Ţ�ŦŨūŠś� ŧŞŦ� ŢŰũūūŸũůŞŦ� �ŷũū� ŷŮŞ� Ş�ŷ� ŞŰůř� ŢŜũŞŦ� �ŬūŮŞŬ�ūŮůŦŧř� ŮŢ� �ŦŞ� �ŢŬŦūŲś� �ŦŞ�

ŧŞťūŬŦŮ�ŚũŤ�ŲŬūũŦŧś�ŮůŦŠ�ś� 

őŸ�űŴũŞ� �Ţ� ŷŮŞ� ŞũŞűŚŬťŤŧŞũ� šŢũ� ŢŜũŞŦ� �ŦťŞũŷũ� ŚũŞŭ� ūŬŠŞũŦŮ�ŷŭ� ũŞ� �ŬūŮŞŬ�ūŮůŢŜ�

ůŷŮū��ūŨŸ�Ůůū��ŢŬŦşřŨŨūũ�ůūŰ��ŹŮůŢ�ũŞ��Ťũ�ŢŪŢŨŜŮŮŢůŞŦ��ŨŚūũ� 

Ŏ�ŬŰť�ŷŭ�ŢŪŚŨŦŪŤŭ�šŦŞűŚŬŢŦ�ŮůŞ�šŦřűūŬŞ�ŢŦšŤ�ŧŞŦ�ŮůŞ�šŦřűūŬŞ��ŢŬŦşřŨŨūũůŞ��ĺũŞ�ŢŜšūŭ�

��ūŬŢŜ� ũŞ� ŢŪŢŨŜŮŮŢůŞŦ� �Ŧū� ŠŬśŠūŬŞ� ŮŢ� ŮŲŚŮŤ� �Ţ� ŧř�ūŦū� řŨŨū� ŢũŹ� šŢũ� ŨŢŜ�ūŰũ� ŧŞŦ� ūŦ�

�ŢŬŦ�ůŹŮŢŦŭ��ūŰ��ŞŬŚ�ŢŦũŞũ�ŞũŢŪŚŨŦŧůŞ�ŠŦŞ��ŢŠřŨū�ŲŬūũŦŧŷ�šŦřŮůŤ�Ş� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ńŬŹůŤŮŤ�6. 

ńŧűŹũŤŮŤ 
 
ŌŞ�ŮŰŠŧŬŜũŢůŢ�ůŤ�ťŢŴŬŜŞ�ůūŰ�ŊŞ�řŬŧ��Ţ�ŞŰůśũ�ůūŰ�¨ŞŬşŜũūŰ��ŢŪŤŠŹũůŞŭ�ůū��ŞŬřšŢŦŠ�Ş�
ůūŰ�şŦū�ŤŲŞũŦŧūŸ��ŢŨŞũŦŮ�ūŸ��Ţ�ŧřťŢ��ŜŞ�Ş�ŷ�ůŦŭ�šŸū�ťŢŴŬŜŢŭ� 

 

Ł�řũůŤŮŤ 

ŎŦ� �ŢůŞŨūŸšŢŭ� �Ţ� ŢŪ� ūŨūŧŨśŬūŰ� �ŞŸŬŢŭ� �ůŚŬŰŠŢŭ�
šŤ�ŦūŰŬŠśťŤŧŞũ� Ş�ŷ� ūŬŠŞũŦŮ�ūŸŭ� ŧŞůŹůŢŬŴũ�
şŞť�ŜšŴũ��šŦŞ�ŚŮūŰ�ůŤŭ�űŰŮŦŧśŭ�ŧŨŜ�ŞŧŞŭ� 

őůū�űŰŨūŠŢũŢůŦŧŷ�šŚũůŬū� ůŴũ��ŢůŞŨūŸšŴũ��ŮŢ�
ŧř�ūŦū� �ŬūŠūũŦŧŷ� ŢŜšūŭ� Ű�śŬŲŞũ� �ŢůŞŨūŸšŢŭ�
�Ţ� ŞũūŦŲůŷŲŬŴ�Ţŭ� ŧŞŦ� řŨŨŢŭ� �Ţ� �ŞŸŬŢŭ�
�ůŚŬŰŠŢŭ� 

ŏŬŦũ� Ş�ŷ� ůŤ� łŦū�ŤŲŞũŦŧś� ń�ŞũřŮůŞŮŤ�� ūŦ� ŧūŬ�ūŜ�
ůŴũ� šŚũůŬŴũ� ŢŜŲŞũ� ŞũūŦŧůŷ� ŲŬŹ�Ş��ĽůŞũ� ŷ�Ŵŭ� ūŦ�
ŧūŬ�ūŜ�Ş�ŚŧůŤŮŞũ��ŞŸŬū�ŲŬŹ�Ş��ŨŷŠŴ�ŬŸ�ŞũŮŤŭ��
šŤ�ŦūŰŬŠśťŤŧŢ� Ť� ŞũřŠŧŤ� ŮůŦŭ� �ŢůŞŨūŸšŢŭ� ũŞ�
Ş�ūűŢŸŠūŰũ�ůūŰŭ�ťŤŬŢŰůŚŭ�ůūŰŭ� 

Ŏ� ŞŬŦť�ŷŭ� ůŴũ� �ŢůŞŨūŸšŴũ� �ūŰ� ŠŢũũŦūŸũůŞũ�
śůŞũ� �ūŨŸ� �ŢŠŞŨŸůŢŬūŭ� Ş�ŷ� ůūũ� ŞŬŦť�ŷ� ůŴũ�
�ŢůŞŨūŸšŴũ� �ūŰ� ��ūŬūŸŮŢ� ũŞ� Ţ�ŦşŦŹŮŢŦ��
őŰũŢ�Źŭ�� �ŢůŞŪŸ� ůŴũ� ūŬŠŞũŦŮ�Źũ� ůŴũ�
�ŨŤťŰŮ�Źũ�šŦŢŪśŲťŤ�ŚũŞŭ�ŞŠŹũŞŭ�Ţ�ŦşŜŴŮŤŭ� 

ŋŢ�ůŤ�şūśťŢŦŞ��ŦŞŭ�ŢŮŴůŢŬŦŧśŭ�šŸũŞ�Ťŭ�ūŬŦŮ�ŚũŢŭ�
�ŢůŞŨūŸšŢŭ� Ş�ŚŧůŤŮŞũ� ŮůŞšŦŞŧř� �ŞŸŬū� ŲŬŹ�Ş�
�ůŢŬŸŠŴũ�ŧŞŦ�ŚůŮŦ�šŢũ�ŢŪŞűŞũŜŮůŤŧŞũ� 

ņ� űŰŮŦŧś� Ţ�ŦŨūŠś� ŢŰũŷŤŮŢ� ůŞ� řůū�Ş� �Ţ� ůū�
�ŞŸŬū� ŲŬŹ�Ş� �ůŢŬŸŠŴũ�� ŠŦŞůŜ� śůŞũ�
šŰŮšŦřŧŬŦůŢŭ� Ş�ŷ� ůūŰŭ� ťŤŬŢŰůŚŭ� ůūŰŭ�� ŒŞ�
řůū�Ş� �Ţ� ŞũūŦŧůŷŲŬŴ�Ţŭ� �ůŚŬŰŠŢŭ� ŮůŞšŦŞŧř�
ŨŦŠŷŮůŢŰŞũ� 

őŸ�űŴũŞ� �Ţ� ůŤũ� ŞŬŲś� ůŤŭ� ŧŨŤŬūũū�Ŧŧśŭ�
�ŢůŞşŜşŞŮŤŭ� ůŴũ� Ţ�ŜŧůŤůŴũ� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŹũ�� ůū�
�ŞŸŬū� ŲŬŹ�Ş� �ůŢŬŸŠŴũ� ŧŨŤŬūšūůśťŤŧŢ� ŮůūŰŭ�
Ş�ūŠŷũūŰŭ� ŧŞŦ� Ş�ūůŚŨŢŮŢ� ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ� ůūŰ�
ŢŜšūŰŭ�ůūŰŭ� 

Œū� �ŞŸŬū� ŲŬŹ�Ş� �ůŢŬŸŠŴũ� ŧŨŤŬūšūůśťŤŧŢ�
ŮůūŰŭ� Ş�ūŠŷũūŰŭ� ŧŞŦ� Ş�ūůŚŨŢŮŢ�
ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ�ůūŰ�ŢŜšūŰŭ�ůūŰŭ� 
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ńŬŹůŤŮŤ�7. 

ńŧűŹũŤŮŤ 
 
ĺŲŢŦ� šŦŞ�ŦŮůŴťŢŜ� ŷůŦ� �ūŨŨř� Śũůū�Ş� ŚŲūŰũ� ŞũŞ�ůŸŪŢŦ� ŞũťŢŧůŦŧŷůŤůŞ� ŮůŞ� Ţũůū�ūŧůŷũŞ�
ŷ�Ŵŭ� ůū� ''7�� ŌŞ� ŢŪŤŠśŮŢůŢ� ůū� �ŤŲŞũŦŮ�ŷ� Ş�ŷŧůŤŮŤŭ� ŞŰůśŭ� ůŤŭ� ŞũťŢŧůŦŧŷůŤůŞŭ�
ŮŸ�űŴũŞ��Ţ�ůŤ�ťŢŴŬŜŞ�ůūŰ�ŊŞ�řŬŧ�ŧŞŦ�ůŤ�ťŢŴŬŜŞ�ůūŰ�¨ŞŬşŜũūŰ� 
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ŢŪŞűŞũŜŮůŤŧŞũ� 

ņ� űŰŮŦŧś� Ţ�ŦŨūŠś� ŢŰũŷŤŮŢ� ůŞ� Śũůū�Ş� �ūŰ� śůŞũ�
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Ţũůū�ūŧůŷũŞ� ŧŨŤŬūšūůśťŤŧŢ� ŮůūŰŭ� Ş�ūŠŷũūŰŭ�
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ņ� ŞũťŢŧůŦŧŷůŤůŞ� ŮůŞ� Ţũůū�ūŧůŷũŞ� ŧŨŤŬūšūůśťŤŧŢ�
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