√≥″×♠♥♠↓°↔♠← ↓°•∝°∂←≡←↔

∏♠×≡°♣ ♥∂←♠≥∂←°∂ ♠°↓∂°± ;;±≡±

⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡ ∝ ↑××∂↔≡•↔♠♠↑∂×∂≥↓∂≥♠
ϑτνοηνµκγχδµ ξχηµκτδδµ ϕυνησσληρδµ οδθτρσµ νµ κτδδκκ
υτνµµ 1/05,06 ιθιδρ σδσσξ ξκδ ηµδµ θϕϕησδ γσττθηϕηκοηκτ ”ϑτνοηνµ
ρνηυ ι ρξϕϕηυ ρξχµ”− ϑηκοηκτµ υνησσµτσ δγχνστρ ”Ιτϕδανω” υκησσηηµ
κτδδµ ισϕνρττµµησσδκτµ ονγιϕρη ϕδυκκ 1/06− ϑηκοηκτδγχνστϕρδµ
ϕδρϕδ ηρδσ ηχδσ ι κτδϕνµρδοση σνηληυσ σλµ ρττµµησσδκτνγιδηρστϕρδµ
ϕδγξϕρδµ− Ρττµµησσδκτµ συνησσδδµ νµ θϕδµσ ϑτνοηνµκγχδµ
κτδδρσ δκυ ϕτοτµ ϕηϕτκσσττθηµ ϕδρϕτρ+ ινϕ λγχνκκηρσ λξ⌡ρ
λδθϕησσυσ ϕµρηµυκηρδµ σρνµ σογστλσ λνµηϕδθθνϕρδκκηρδρρ
τθαµηρρ ξλοθηρσ⌡ρρ−
ϑτνοηνµκγχδµ
ρττµµησσδκτκτδ
τκνσσττ
Ληµµ
Βµσγηµ
ϕχτκσ ϑτνοηνµκγχδ µ θµσµ ι ρδµ ξχηµκτδδ µ σνηληη
Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ ξλοθηρσ⌡− ϑυ,κτδδµ ονγινηρνρ ϕττκττ
ϑτνοηνµ ϕτκσσττθηξλοθηρσ⌡ρσθσδφηµ ι ,νγιδκλµ ϕνγσδηρηηµ ι
Γκκηϕχτµ νρκσ λξ⌡ρ Υκσϕτµµκκηρδρση λδθϕησσυσ θϕδµµδστσ
ϕτκσσττθηξλοθηρσ⌡σ –κτδσσδκννµ− ϑυ,κτδδµ δσδκηρηλλσ νρσ
∋Λθη Ινστµηµ ϕστ+ Σρυκκµϕστ ι Γοµηλδµϕστ+ ρδϕ µηησ
ξλοθ⌡ηυσ οτηρσν,+ οηϕνηστρ,+ κηηϕτµσ, ι θµσ,κτδδσ( θινησστυσ
ονγινηρ, ι ησθδ τµκσµ δχδκκ ληµησσττ µ θττστϕυ,κτδδρδδµ ι
ρηρκσξυσ λξ⌡ρ ϑµρκκηρδδµ ϕτοτµϕηοτηρσνµ κτδδ ρδ δµ−

Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ ονγινηροτνκδκκ κτδδµ ξσηλδµ λτνχνρσ
µξϕξσηκρρ ϕϕρη τϕηνσ+ ινηρσ κµµδµοτνκδηµδµ νµ γηδ ϕϕοηµσηµδµ
ι σνηληη σνθηλξξιηδµ οηϕνηστρκτδδµ ι ηχµοτνκδηµδµ νµ
οτηρσνϕηρσκδδµ− ≅τϕηνησ ξλοθ⌡ηυσ οττθηυηρσ⌡σ ι µηηχδµ υκηρρ
ϕτκϕδ δ σνθηκκδ ινγσυ ϕδρϕδηµδµ ϕδυξδµ κηηϕδµσδδµ Γκκηϕστ−
Ξχηµκτδδµ ξλοθηρσ⌡µ ϕδθθνϕρδκκηρδδµ θϕδµµτρϕµσµ ϕττκττ
λδθϕησσυη ιτκϕηρη θϕδµµτϕρη 07//, ι 08//, κτυτηκσ ρδ ϕ ρτηµ, ι
κηηϕδϕδθθνρσκνι 084/,087/,κτυτηκσ−
Ξχηµκτδδµ ξλοθηρσ⌡ νµ νκκτσ οησϕµ οττσκνϕνθσσδκδηχδµ ξλοθ⌡ηλ−
084/,087/,κτυτηκκ οττϕνθσσδκησ νυσ ϕνθυτστµδδσ λνχδθµδηκκ
ρτηµϕδθθνρσκνηκκ+ ινηρσ ρττθηµ νρ νµ 085/,κτυτκσ− ≅ηµνρσ µ
ονγινηρνρρρ ξγσδηρϕντκτµ+ Οτλοοτσνθηµ ι ϑτλληρδχµ υµγσ
οττθϕδµµτϕρδσ νυσ ρηκξµδδσ− ≅κτδδµ δσδκνρρρ ρηιησρδυ Λθη
Ινστµηµ οτηρσν νµ δµσηρσ ϑτνοηνµκγχδµ ονγι+ ινϕ νµ ρησσδλληµ
σξσδσσξ− Οτηρσνϕρη ρδ νµ λτνχνρσδσστ 086/,κτυτµ κνοτκκ ι 087/,κτυτµ
οτνκηυκηρρ+ ϕτµ Λτρηηϕϕηϕδρϕτρ υκληρστη ι λξ⌡ρ ρδ µ δχδρρ νκδυ
κτδ ηρστσδσσηηµ−

Οτηρσνµ σδγσυ νµ ρνρηκηρδ ϕνκνφηµδµ9 ηγληρη γντϕτσσδκδυ ττρη
ϕσηηυηµδµ κτδ− Νκδρϕδκτκκδ ι σνηληµµνηκκδ νµ δρησδσσξ λ νµδµκηρη
οηδµη κτδησ τϕηνρθιρρ Αηνσννοοηοτηρσνµ ϕξκιδρρ− Μδ οκυδκδυσ
µηηµ ϕτοτµϕηκηρη ϕτηµ θϕδµµτϕρηρρ ϕυηι⌡ησ ι δκυ⌡ησσυσ
τϕηνσηκνι− ϑστσηκ θδτµτρσυσ σνηληµµνσ νυσ ονρηµ ηγληρηκκδ
ϑτοτµϕηθϕδµσδδκκηµδµ ϕνϕνµηρττρ λτνχνρσττ κτνµµνµ ι υτστυη σηκνι9 τκσηκνι+ ϕγυηκνησ+ κηηϕδσηκνι+ µξσσδκξσηκνι+
θϕδµµδστµ ξλοθηρσ⌡µ υτνθνοτγδκτρσ− ≅κτδδµ κοη ϕτκϕδυ λνµησνηλησηκνι ι δρησξρσηκνι−
θµµηϕστ+ Γκκηϕστ+ νµ ϕδρϕδηµδµ ϕυδκξϕστξγσδξρ ϕτοοσνθηκσ
θµσληκλµ− Ιτκϕηρδσ ττχηρθϕδ µµτϕρδσ Γκκηϕ χτµ κµρηοτνκδκκ ϑτνοηνµκγσδ δµ θιτστυ οτηρσνυξ⌡γξϕδ νµ οηµδσστ ϕτµηηϕρη
σξχδµσυσ υµγµ Ξγσδηρϕντκτµ ϕνθσσδκηµ ι Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ οηϕκκηρσ θµσκτνµσν ηκλδµσυϕρη τνλϕρη− Υξ⌡γξϕδ λττσσττ
κνησσλµ ϕτκσσττθηθϕδµµτρσδµ ϕρ δκηµ− Ιτκϕηρσδµ θϕδµµτρσδµ ρτκυρση νρϕρη ϑτνοηνµ ϕµρκκηρσ ϕτοτµϕηοτηρσν−
ησοτνκδµ Αηνσννοοηοτηρσν νµ λνµηλτνσνηµδµ τϕηνηχδµ ι οτηρσνιδµ
ρθι− Ρδ ρηρκσ λδθϕησσυµ δϕνκνφηρδµ ϕδσιτµ δθηκηρη ϕτνοηνκηρδµ
κτνµµνµ ηκλδµσξλη ι γτκδυδρηδµ λτνχνρσλη ρχδοττσθγνι−
ϑτηυγϕν ϕµφρ υηγδσσττ αηνσννοοηοτηρσνρρ στνθδ δϕρη ϕµϕ ϕρη ι
δχδκκδδµ κδγχνϕρη−
Υνησσµδδρρ θϕϕησδγσττθηϕηκοηκτδγχνστϕρδρρ δρησδκσξ θϕδµσληρδµ
ι οτηρσντϕηνρθινιδµ υτνθνυηϕτστρϕνµρδ οση κτν ϕδγξϕρδµ κτδδµ
ϕτοτµϕηϕτυκκηρδκκδ οδθτρθϕδµσδδκκδ ι δχδκκξσξϕρδσ ττχδµκηρδκκδ
ϕσηηυηρδκκδ ιτκϕηρδκκδ ϕτοτµϕησηκκκδ−

⇒⊇∨∨√⇒⊇⊂

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑
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√

√√√

⊃

√√

⊃

√√√

√√
∩∩√√

√√

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



∅∨√⊂⊂⊇⊇∇∇√⊄∨⇒∇ ⊄⇒⊆∨∇∇∠⊂ ∑

∅″↓ ;↑∂←↔°±
↓∂±↔″↔≡↑∂≥∂×↑↔↔

≅ρεκσσηλ κτϕρδσ

Ρϕδησσηχξξµη

Υ κτ αδσνµη

Φθµηησσηκ σσ

Κτνµµνµγθλ οττ

Γηδϕϕθµσ

≅ρεκσσηλ κτϕρδσ

Θµσ µηησσξ

ϑτµσσ

Μτθλη

Μτθληϕηυη

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



⋅♥∂±±≡×♠♥ ♠″∂↔∂± ≡≈ ♠←↔± ↓♠∂←↔°♠×∂°≥↔ ×°•↔∂ ↑±↔
⊇♠≈∂←↑×≡±±♠×←≡↔

Ξγσδµηµδµ γνθηρνµσσηκηµι

Ιτκϕηρδσ
ττχηρθϕδµµτϕρδσ
θιτστυσ
σηηυηηϕρη
θττστϕνθσσδ κηρθιϕρη Γκκηϕχτµ ι Γοµηδλδµϕχτµ
υκηηµ ι ρτηµθϕδµµτϕρδσ
µτγληρδµ ϕοδϕρη
ινµνϕρη Οτηινµϕ χτµ υθθδκκδ− ϑηκοηκτδγχνστρ µσ
ττχηρθϕδµµτϕρηκκδ
λρρνησσδκτρµµ⌡µ
κτδϕνµρδοσηµ
ονγικσ9 Υµγνιδµ ϕνθσσδκηδµ λσκγϕν ϕνθϕδτρ λθησσ
κτδδµ ττχηρθϕδµµτϕρηκκδ γνθηρνµσσηκηµιµ+ ινϕ ιϕ λρρσ
κτνµσδδκσµ ϕϕρηνρηρηϕρη οκκδϕϕηρηϕρη ϕοοκδηϕρη ικτρσµ
ι σλµ ξκοτνκηρηηµ λρρνηγηµ−
Ττχηρθϕδµµτρσδµ θϕϕησδγσττθηρρ ικτρσµ δθνσσληµδµ
νµ ϕδηµν ϕρησδκκ υµγµ ι ττχδµ ϕτοτµϕηθϕδµσδδµ
ϕνθϕδτρδθνι κδηϕϕηρκκ συκκ ι ρηκξσσ κδλοηδµ νρηδµ
κτνµµδ ι ϕστληκι⌡⌡µ ιτκϕηρηυτϕνθϕδτρ ικµϕτκϕηιµ ηρσηλµ
κγηλησσϕυµ ρνοηυµ− Γνθηρνµσσηκηµιµ ξκοτνκηρδσ
νρσ υνηυσ ονηϕδσ ικτρσρσ δρηλδ θϕηϕρη ρηρµυδσνιδµ+
τκνϕϕδδκκηρσδµ νρηδµ ι.ση ιτκϕηρηυτλσδθηκηυηγχνρσδµ
ϕδηµνηµ− Γνθηρνµσσηκηµιµ ϕνθϕδτρ λθησσξξ κτδδµ
ϕδρϕδ ηρηλλµ ϕτκσσττθηθϕδµµτϕρδµ Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ
ϕστκηµιµ θξρσρϕνθϕδτχδµ λτϕµ−

Κτνµµ νµγθλ  σηηκη

Γνσδκκη, ι ϕνµφθδρρηϕδρρϕτρ

Σηχδκτϕην Κτλησ

ϑττ ρηυδθγν τρ

Οτγσϕρη λττθσστ ιτκϕηρηυ τοηµσ ι γθρνληµδµ κχνµσ−

Κλδκκησκνσ

Υκνσ ι υθινσ

⊆×≡∂←♠♠←×♥∂° ∫ ♠♠≈∂←↑×≡±±♠×←≡↔

Γθισστ ρλοοιµ ρυξηµδµ λδσ κκηοηµσ

Στλλη λδσκκηοηµσνι

Υκδσ αδσ νµηοηµµσ

∏♠≥×∂←∂♥♠∝≡± ″↔≡↑∂≥∂∫ ∝ ←;♥ƒ×↑↔↔

⇒⊇∨∏⊇√⊂√⊃⊇∏⇒

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
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⋅♥∂±±≡×♠♥ ♠″∂↔∂± ≡≈ ♠←↔≥↔

⊄∂≈≡≥♠×∂° ♠″∂↔
Κτλησ νµ 5// νοοηκµ υκσϕτµµκκηµδµ κτνυηδµ κνιδµ
δθησξηρκτϕην+ ινρρ νµ λτρ ηηϕηµ ι σµρρηµ κτνϕϕ νοδστρ σ ρδϕ
λτρηηϕηµ ξϕρηκ⌡νοδστρσ− Κηρϕρη νοδστϕρδµ οηµνοηρσδκτδδµ νµ
ηκληρτσησν ι µξσσλ⌡ηκληρτ− Σηκρττµµησσδκτρρ συνησσδ δµ νµ
ττχδµκηµδµ νοοηληρξλοθηρσ⌡+ ινρρ ϕδρϕδηρηµ σδϕηι⌡ηµ νυσ σηκνιδµ
λττµµδκσ υττρ+ ιντρσυττρ ι λνµηοτνκηρττρ− Νοηρϕδκτ υθσδµ
σθυησµ οηϕϕνι ρδϕ ρττθσδµ θξγληδµ ξγσηϕηρδκκδ ϕξσ⌡κκδ δσσ
θξγλ,+ ξϕρηκ⌡, ι γηκιηρδδµ σξ⌡ρϕδµσδκξξµ− Λξ⌡ρ κτνϕϕγτνµδηχδµ
τκϕνοτνκδκκ σογστυ νοοηληµδ µ ι ρνρηκηρδσ ϕνγσληροηϕσ νυσ
σνηληµµµ ϕµµκσ νκδδκκηρη−
Κτλησ σξχδµσ Γοµηδλδµϕχτµ υθθδµ ιτκϕηρσδµ θϕδµµτρσδµ
ρθιµ ι στϕδδ Γκκηϕχτµ ϕτκσσττθηϕρδκη ϑτνοηνµκγχδκσ σνθηκκδ−
ϑτσδµ Λτρηηϕϕηϕδρϕτρ+ Κτλησ νµ ϕνθσσδκηθττστµρ σηηυηηρση σξσσυ
ϕτκσσττθηθϕδµµτρ− Ττχηρθϕδµµτρ ϕτµµηνησσ οδθηµσδηρη ϕτνοηνκηρη
οηηθσδησ9 θµµηϕστι ι ιθυηληρδλ− Θϕδ µµτϕρδµ δκλµ ι
σνηληµµµ υνη µγχ ι ηρση Γκκηϕχτµ οτνκδκκ+ ινµµδ Κτλησ υτσττ
κλοηλµ ι κγδρσξσσυµ ιτκϕηρηυτµ ϕτσσ λτνχνρσδµ ληδκκξσσυ
ικµϕτκϕτξλοθηρσ⌡− Οτηρσνµ οτνκδκσ ρττθδµ οττυδθγνστµ ϕσνϕρδµ
κσ νµ ορηρµϕξµση θϕδµµτϕρδδµ− ϑσνϕρδµ κκδ ι λξ⌡ρ
ηρστρϕδκτονθθρσηκ+ ινϕ ξγχηρσ οτηρσνµ ι κτϕηνµ δκλµ σνηρηηµρ−
Λτρηηϕϕηϕδρϕτρσ ϕνγση Κτλησηρρ νµ υκν ρηηυηκ⌡ηυ ρκδηϕϕ⌡ληµδµ
δρηθηοοτηγδ+ ινϕ κηµϕησσ ρλκκ λξ⌡ρ ϕτκσσττθηθϕδµµτρσδµ
δρησξρσνηληµµµ ξγσδδµ− ∆ρηθηοτµ κσ νµ ϕτκϕτ Κτλησηµ Ακβϕ Ανω
,οηδµσδσσδθησηκµ κλοη⌡τκµ−
Θϕδ µµτϕρδκκ νµ ϕηκοηκτϕνµρδοσηµ λτϕηµδµ ρδκϕδ ικτρσϕοοκδ−
Ικτρσ µ οκκ νµ ξκηµ ϕδθθνρ+ ινρσ κρηρδµ οτηρσνιτκϕηρηυτµ ϕτσσ
νοοηκσ υνηυσ ρδτθσ οτηρσνµ δκλ ι ρττµµσ ϕσρδ ηµ
ϑτνοηνµκγχδµ οδθηµσδ ηρδδµ ιθυηληρδλµ ρση−

Κτλησηµ ϕστιτκϕηρηυτσ νυσ ονρηµ σηηκηλττθσστι+ ληϕ ρησνν κτϕηνµ
ι Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ λσδθηκδηκσµ σνηρηηµρ ϕτοτµϕηϕτυρρ−
ϑτοτµϕηϕτυκκηρδρση Γοµηδλδµϕχτµ οτνκη νµ θϕδµµτϕρδρρ
ρτκιδστλοη κηηϕδµσδδκκηρδρση υηκϕϕλλµ ιντϕϕνκηηϕδµµδϕχτµ υηδθδκκ−
Οησϕκκ ιτκϕηρηυτκκ δρησξρσηκνιδµ υηγσνϕξσυµ κρηρδηµιτνυ υηγι
νγηϕτκϕηικκδ θϕδµµτϕρδµ σνηληµµρσ−
Ονγινηρδκκ
ιτκϕηρηυτκκ
δρησξρσηκνιδµ
ηϕϕτµσ
δκυ⌡ησσυσ
θµµηϕστληκι⌡⌡σ λττθστκκ ιτκϕηρηυτοχξκκ δ µµδµ ϕτηµ
θϕδµµτϕρδ µ κλληµ οτηρσνιτκϕηρηυτ σρ τϕδ ληρδλµ ϕτκλµ
ξκη ϕτκιδσσδ ρρ−
Ρηρσηκµ ρξχλδµ νµ δρηηµσξληρκυ+ ινµϕ δρησξϕρη υνηχµ ρδτθσ
θτνϕηκττκρσ+ ϕσρνλνονθσρσ ι κηηϕτµσρκηρσ− Νοδστρσηκσ
ϕηδθσξυσ ϕδθθνϕρησσηµ ϕσρνλνονθσµ ξκκ νκδυµ σθητληµ
ξλοθηκκδ− Θσϕηρτ µντχσσ υξ⌡γξϕϕδδ κκηρσ σηκγηδθθϕη+
ινρρ ττχδµ νοδστρρττµµησδκλµ λτϕηρδσ λττµστυσ ι υνηλδσ
θξγλσξ⌡ρϕδµσδκξ οηµνσσυσ νοοηληρξλοθηρσ⌡σ νυσ τκµ υηδθδκκ+
ι γηκιηρττσσ ι σξ⌡θτγ υσηυσ σηκσ ϕδθθνϕρδµ τκϕνθδτµνηκκ−
Κτλησηµ
κιδµµτρυθτρ
νρνησδσµ
ϑνκινµµηδλδµϕχτµ
ονγινηροτνκδκκδ
Ξγσδηρϕντκτµϕνθσσδκηµ
οτθδσσυµ
5/,κτυτµ
ρκηθϕδµµτϕρδµ οηϕκκδ− Κιδµµτρνρ θιτσττ Γοµηδλδµϕχτµ
ι
ϑνκινµµηδλδµϕχτµ
ϕτκλµ
λγχνκκηρσδµ
υµγµ
οττϕνθσσδκηληκι⌡⌡µ
οδθηµσδηρδµ
ρηροηγµ
λτνχνρστληρδµ−
Λσδθηκδηκσµ κιδµµτρ ισϕ Κτλησηµ λττθηληρσ κτνµµδσσ+
λρρϕνθϕδτχδµ ϕτησδµϕηµ νκκδµ υµγµ οττϕνθσσδκηηµ ρνοηυ−
Οθϕδµµτρ ι κιδ µµτρ ξγχηρσξυσ σνηρηηµρ ϕχτµ κσϕδκκθηϕδθθνρσδµ
ϕτσσ−

⋅♥∂±±≡×♠♥ ↓°•∝°∂←≡± ←♠∂±↑×≡±±♠×←≡± ↓↑ ♥≡××≡≡≥↔ ×°•↔∂ ↓♠∂←↔°♠×∂°↔

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⋅♥∂±±≡×♠♥ ⋅↓±∂≡″≡±×≈♠± ∝ ∂↑××°×≈♠± ↑∂←↔≡ƒ×←≡←↔; ×°•↔∂ ♠″∂↔∂

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



⋅♥∂±±≡×♠♥ ∂↑××°×≈♠≥↔ ×°•↔∂ ♠″∂↔∂

♠″∂ ↔∫ ×°↑

♠″∂↔∂± ≥∝≡±±♠×←≡± ↓ ≡↑∂↔≡×♥∂°

⇒⊇∨∏⊇√⊂√⊃⊇∏⇒

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



⋅♥∂±±≡×♠♥ ∂↑××°×≈♠≥↔ ×°•↔∂ ↓°•∝°∂←↔ ←♠∂±↑×≡±±♠←↔

∉♠∂∝°±×≈♠±♥↑↑≡± ≥″≡≥≥∂↔≥°↔
Οτηινµϕχτµ υθσδδµ λτνχνρσττ ηκλδδκσµ ϕϕρη ρδκϕδ οηδµϕδθθνρσκν− ≅κτδδµ
λρρνησσδκτρµσ⌡ µντχσσδµ ϕδθθνρσκνηκκ νµ σηηκηλττθσστ ικτρσϕοοκδ ι µηχδµ
οκκ ξκηλοηδµ ϕδ θθνϕρηδµ λτνχνρσλ οηδµδλοη νρ− ϑστιτκϕηρηυτσ νυσ ονρηµ
ξγσδµηρσ ιτκϕηρηυτοηµσ+ ινϕ θξσλησσξξ οηδµδλληϕρη ιτκϕηρηυτνρηϕρη ϕστκηµιρρ νκδυηδµ
θτγκκηρσδµ σησσδηχδµ µρηνρσ− Ιτκϕηρηυτ δκ υκνιδµ ι υθινιδµ λτϕµ υτνθνϕτχδµ
ηϕµ υκνϕτκλρσ θηηοοτδ µ− ϑστιτκϕηρηυτµ σησσδδσ ισϕυσ λξ⌡ρ Οτηινµϕστ 019µ
ονκυδηκδυ ιτκϕηρηυτκτνµµδσσ− Ξϕρησσηρσδµ σησσδ ηχδµ οησττσσ ι θξσλη υνη ρνυησσ
θϕδµµτρσδ µ γτνµδηρσνιϕννµ ρνοηυϕρη ϕτησδµϕηµ ρησδµ+ δσσ σησδνρττϕρη νµ ληµηληρρµ
6 ϕοκ ξϕρησσηρδµ θϕδµµτϕρδµ ρηυτκκ− Κλδκκησκνιδµ Οτηινµϕχτµ οτνκδκκδ στκδ δ νρνησσ
ρηρµϕξµσδι ονθθργτνµδηρηηµ ση ρτµσνηγηµ− ϑστσρνιδµ ϕδθθνϕρηηµ υνηχµ νρνησσ
λξ⌡ρ ϕσηηυηρη ξγσδηρϕ ξσσ⌡σηκνι ∋δρηλ− οξ⌡θυθρσνι+ οισηκνι ι ιτγκγτνµδησ ξλρ−(
ρτµσνιδµ ι κηηϕδσηκγτνµδηρσνιδµ κηρϕρη−
≅ρτηµθϕδµµτϕρδσ θιτστυσ κµσηρδκκ ιτκϕηρηυτκκµ οτηρσντϕηνρθιµ− Θϕδµµτϕρηκκδ δη
σθυησρδ νρνησσ δθηκκηρη νκδρϕδκτ, ι κδηϕϕηοηϕϕνι+ υµ µδ στϕδτστυσ σκσ νρηµ υηδθδηρηηµ
ιτκϕηρδ µ σηκµ κδηϕϕη, ι νκδρϕδκτκτδηρηηµ−
ϑδθθνρσ κνιδµ οτηρσντϕηνµ οτνκδηµδµ ηκλδ νµ κτνµσδδκσµ ρδ κϕδµ ικτρσ ληρδµ
ϕοοκδδµ ι σλµ κηρϕδ θθνρληρδµ λρρνησσδκτµ ξγχηρσδκλ− Ικτρσµ ιτκϕηρηυτλσδθηκη
νµ ϕτσσκσµ λττθσστ+ ϕτσδµ ϕστιτκϕηρηυτηρρ− Ικτρσµ οκκηρδσ ϕδθθνϕρδσ νµ ονρηµ
ρηρµυδχδσσξ οτηρσνµ οτνκδκκ+ ληµηληρρµ ϕϕρη λδ σθη ικτρσµ ιτκϕηρηυτοηµµ ρσ− Οτηρσνµ
οτνκδηρδσ οθυδϕϕδδσ νυσ ονρηµ ρηρµυδχδσσξι κηησσξδµ γτνµδηρσννµ λγχνκκηρηλλµ
κρηρδκκ γτνµδηρσνµ ι οθυδϕϕδδµ υκηρδκκ τκϕνρδηµνρκκ− Οθυδϕϕδηκκ υνη νκκ οηδµη
τκϕνµδυ νρ ιτκϕηρηυτοηµµµ τκϕνοτνκδκκδ−

Ονγινηρδλλµ ϕδθθνρσκνµ γτνµδηρσνσ νυσ ονρηµ ϕνθϕδησ+ ϕϕρησρνηρη
θϕσηκγτνµδηρσνι+ ινησ ρτϕϕσ υνηυσ λτνϕσ ληδκδηρσδµρ σηκθσϕηρτιδµ ι
οθυηλγχνκκηρττϕρηδµ λτϕ µ− Ρττθηλλσ γτνµδ ηρσνσ υτστυσ µϕξληκσµ ι
νκδρϕδκτσηκνηκσµ ξκδδµρ οτηρσννµ οηµ− Οτηρσνυξ⌡γξϕϕδδµ ι θϕδµµτϕρδµ θιοηµµρρ νµ
ϕνθνσδσστ σδθρρηληµδ µ λττθηοηµσ οτρϕτθηυξ⌡γξϕϕδδ µ ιτκϕηρδµ ι ξϕρησξηρδµ σηκµ υκηρρ−
Σλµ σδθρρησρνµ ρτηµγτνµδηρσνσ νυσ ϕηϕϕη κοησκνµ ,γτνµδηρσνι+ ινηκκ ϕηϕηκκ νµ νλ
οηδµη ρτνιηρ ρηρµϕξµση ρτνθµ Οτηινµϕχτκσ− Θϕδµµτϕρδµ ϑηθϕϕνϕχτµ οτνκδηρδρρ
οχξρρ νµ ϕστσρνµ κηηϕδσηκγτνµδηρσν ι ρλρρ θηµµδϕδ θθνϕρδρρ γτνµδ ηρσνιδµ
ξγσδηροτσηκσ−
Λξ⌡ρ δσδκηρδµ ρτηµσκνµ ι οτηρσνµ υκηκκ νµ λσκ λττθηηγδ σνηληδµ δρσδδσσ⌡λµ
ρηρµϕξµσηκτδδκκ ονθθργτνµδδ ρδ δµ ι οτηρσνσρνµ γτνµδ ηρσνιδµ σδθρρηµ− ∆σδκηρδµ
ρτηµσκνµ γτνµδηρσνσ νυσ ορηκκηρδρση οηδµδλοη ϕτηµ ονγινηρνρρρ− Θϕδµµτϕρδµ
ρττθηλλσ γτνµδηρσνσ ρηιησρδ υσ υδρηρσ⌡µϕξληηµ οηµ σκνµ δ σδκοχξρρ ι ϕδρ ϕηυηγδδκκ
νκκδµ κοησκνµ ,γτνµδηρσνι−
ϑτλοηϕηµ κλδκκησκν κηησσξξ κτδδµ οξρϕ⌡ηµσηκησνϕρδδ µ ϕδκκθηϕδθθνϕρδ µ ϕτσσ−
Οξρϕ⌡ηµσηκησνϕρδ δµ ρηινησδσ µ ρτµσνιδµ τσνοηϕσ ι κησνϕρδµ ϕτσσ γνηχδ σµ λλ−
ρτηµθϕδµµτρσδµ ισδγτνκσν−
Κλδκκησκνιδµ ϕδ κκθηϕδθθνϕρηηµ υνηχµ νρνησσ γτνµδηρσνιδµ υθρσνηµση, ι οτσηκνι−

⋅♥∂±±≡×♠♥ ∉♠∂∝°±×≈♠± ∝ ∂↑××°×≈♠± ↑∂←↔≡ƒ×←≡←↔;

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



√√√

√√
∩∩√√

√√

√≥″×♠♥♠°↓↔♠← ≡↔≡≥;←↔;

∅∨√⊂⊂⊇⊇∇∇√⊄∨⇒∇ ⊄⇒⊆∨∇∇∠⊂ ∑

↓≥±≈ ⋅°↔≡≥← •°↔≡≥≥∂∫ ∝ ×°±÷↑≡←←∂×≡←×♠←
Θϕδ µµτργµϕδ λτνχνρσ ϑτνοηννµ ττχδµ υδσνυνηληρδµ
γνσδκκη,+ θυηµσνκ, ι ϕνµφθδρρηοκυδκτηχδµ ϕδρϕτϕρδµ−
Γνσδκκηϕνϕνµηρττρ ηµσδφθνησττ Λτρηηϕϕηϕδ ρϕτϕρδδµ ττχδκκ
ξγσδηρδκκ τκκκ ι ρττθϕσνϕρδκκ µηηµ+ δσσ ρξµδ θφη οκυδκτηχδµ
υκηκκ ρξµσξξ κτνµσδ υρση− Ξγσδηµδµ τκ οθµσ λξ⌡ρ µξϕξηρδµ
Λτρηηϕϕησκνµ δρσδδ σσ⌡λξξσσ θσϕηρδυρση−
≅τκ ι ϕτοτµϕηϕτυκκηρδµ ηγδδµ νκδυ ϕσνρ σδϕδυσ
ρηρµϕξµµηρσ  γδκονρση γυησσυµ+ ττχδµ ιτκϕηρδµ σηκµ+ ινϕ
ϕξσϕδξσξξττσδδµϕνµφθδρρηοτηρσννµ κτνµσδυρση− Ορηρµϕξµση
ι ρσσνκηηϕδ µµδ νµ νρνησδσστ τϕηνµ ρττµµρσ− Ρηρµϕξµση
τκµ νµ λξ⌡ρ Γοµηδλδµ ϕχτµ οτνκδκσ− Ικτρσνρµ
ϕϕρηϕδθθνϕρηµδµ κρηµδµ ιτκϕηρηυτ στν ρηρσηκσ ι σνηληµµνσ
µϕξυηϕρη ι υ µϕξλη τϕηνµ ι ϑκκυδχδµ ρττµσµ−
Θϕδ µµτρ ισϕ Κτλησηµ ι Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδ µ λτνχνρσλ
ρθι ι κτν υηηγσξηρικµϕτκϕτξλοθηρσ⌡ ι υιθυηµϕξλ
τϕηνµ ισϕδδµ− Ικτρσ µ ϕνθϕδτρρδλ ισϕ Κτλησηρσ
κϕυ δγι θξρσρκηµι− Σνθµηµ ι ικτρσµ λρρνησσδκτ υ

ι οθµσ κγηκτδδµ µϕξλη ι ϕδυδµσ κτδσσ γκκησρδυ
γνσδκκηµ ολρρ− Γοκηµµµϕχτµ κηµιρσ ρηρµυδχδσσξ
σνθµηνρ δη χνληµνη ϕχτµ λησσϕυ−
Θϕδ µµτϕρδµ σνηληµµνσ ιϕτστυσ ϕδθθνϕρησσηµ ρησδ µ+
δσσ ϕδκκθηρρ νµ µ− 0// τσνοηϕϕ − Ρηρµιν ϕδκκθηηµ νµ
γτνκσνϕξµµηµ ξγσδξχδρρ ϕστσρνρσ Γοµηδλδµϕχτκσ−
ϑδκκθηηµ νµ λγχνκκηρσ νρνησσ λξ⌡ρ υθρσν+ , γτνκσν ι
ρνρηκησηκνι− Υδρσ⌡µρτνισ νρνησδσµ ινϕν κτδδκκδ ρηινησστυµ
ξκδηρδδµ υδρσ⌡µρτνιµ ση ϕδρϕτϕρδµ ξγσδξσδδµ−
Θϕδ µµτϕρδµ γτνκσν σογσττ λξ⌡ρ Γοµηδλδµϕχτκσ+
ϕδκκθηµ ρηρµινθλοηµ υηδθδκσ−
0− ϕδ θθνϕρδρρ νµ γνσδκκηµ τκ+, υρσ µνσσν ι θυηµσνκσηκσ
ρδϕ κηηϕδσηκ− Θυηµσνκσηκνιδ µ λησνηστϕρδρρ νµ γτνληνηστ
ϕνµφθδρρησνηληµσνιδµ υσηλσ σηκυθτϕρδσ− Ονγινηµδµ τκ
ξγχηρσ γνσδκκηµ ι Λτρηηϕϕηϕδ ρϕτϕρδµ σνηληµσνι− ≅τϕην ι
δσδκµ υτστυ οηγ,κτδ λγχνκκηρσ θυηµσνκνησ στϕδυµ

σδθρρησνηληµµµ+ ινϕ νρκσµ δκυ⌡ησσ ι στν ικµϕτκϕηιµ
λησσϕυηρδ µ σνηληµµµ τκϕνκτδηκκδ−
1− ϕδθθνρ νµ ϕνµφθδρρησνηληµσνιδµ κτδ− Λξ⌡ρ σκσ σρνκσ
νµ ξγσδξρ Λτρηηϕϕηϕδ ρϕτϕρδδµ− ϑνµφθδρρησνηληµµνσ νυσ
σρκσσηηρη λττµσνιντρσυη σηκνι− Σλ λγχνκκηρσ
λνµηοτνκηρδµ σογστλσθινµµµ οηδµηρσ µδτυνσσδκτσηκνηρσ
ηρνηγηµ 0/// γδµφδµ ϕνµφθδρρδηγηµ ι ϕνµρδθσηρσ ηµ
λδρρτσνηληµσµ ρση−
Σνθµηνρ ρηρκσ γνσδκκηγτνµδδσ+ γτνµδ ηρσνγνσδκκηµ γτνµδηρσνσ ι
ρτληρσ+ ινσϕ υνηυσ στϕδ τστ γνσδκκηµ οκυδκτηγηµ− Ξκηλλρρ
11− ϕδθθνϕρδρρ νµ Ρϕξαθ+ ινρσ τϕδ µϕξλσ ξκη ϑτνοηνµ
ϕηϕϕηηµ ρττµσηηµ− Σνθµηρσ λτνχνρσττ µηµ νκκδµ ϑτνοηνµ ττρη
λλδθϕϕη−
Γνσδκκηϕνϕνµηρττρ λτνχνρσττ ικτρσ ρσ ι µηυδκκδσξρσ σνθµηρσ−
Ικτρσ νρ γϕδδ ϕνθϕνµρ Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδρσ− Ικτρσ νµ
ονρηµ κρηµδµ+ υσδµ µϕξλσ ξλοθηρσ⌡⌡µ− Λξ⌡ρ γνσδκκηµ

σνηληµµνσ µϕξυσ τκνρ+ ιστϕρδ µ+ δσσ ϑνµφθδρρητϕηνµ
τκϕνσηκ ισϕττ γνσδκκηµ τκµ ι θυηµσνκµ ρηρσ ηκνηµ−
Ικτρσ µ ρττθη ϕσνρ λδθϕϕ  ρηρµϕξµµηµ οηϕµ ι σνηληη
ϕτοτµϕηϕτυκκηρδµ δκδ λδµσσηµ τϕηνµ ρττµσµ−
Σνθµηνρ ϕννρσττ λδσκκηϕρδσσηδκδ λδµσδηρσ + ηϕϕτµνρηνηρσ ι
οδθενθνηχτηρσ ρκδνρηνηρσ ηµσδφθνηχτηκκ ιτκϕηρηυτυκηρστϕρδκκ−
Μηχδµ νρηδµ υηγσδκδ υκκ ρνλ λησσδκτκκ ηϕµρχµ
ξκ⌡ροηµ ϕδυδµδυ σνθµηλρρ− Σνθµηµ οσσδδµ σνηληη κρηµδµ
ρϕξαθ−
Σνθµηµ ϕξκλµ λδσ κκηρδµ ιτκϕηρηυτµ οθηµ θϕϕησδγσττθηρρ
σνηληη ρηρµστκνϕσνϕρδµ ι ρϕξαθηµ ϕσνρκοοδηχδµ
κλοηλσ οηµµσ− Κοοδ δσ υκηρσµ δορτνθρση µηηµ δσσ µδ
νυσ ϕτοτµϕηϕτυρρ µϕξυη ι στµµηρσδσσυη δκδλδµσσδι−
Ιτκϕηρηυττµ ηµσδφθνηχτκκ υκηρστϕρδκκ υνηχµ ϕνθνρσ σνθµηµ
ιτκϕηρηυτµ ιρδµσδκξ−

⋅♥∂±±≡×♠♥ ⊃;∂±)≥;±±∂≡″≡≥↔; ×°•↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



⋅♥∂±±≡×♠♥ ↑∂ ∏°↔♠±∂± ×≈♠≥↔ ×°•↔∂ °±÷↑≡←←∂↔°↑∂

⋅♥∂±±≡×♠♥ •°↔≡≥≥∂∫ ∝ ×°±÷↑≡←←∂×≡←×♠×←≡± ♠≥←↔

⋅♥∂±±≡×♠♥ ⋅°↔≡≥≥∂± ×↔↔°×≡↑↑°×←≡←↔

∏♠≥×∂←∂♥♠± ♥≥∂←↔♠←♥∂•↔°≡•↔°∝

⋅♥∂±±≡×♠♥ √↔×°±∂≡″≡± ≥≥°±″♠↑↔∝≥↔ ×°•↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔

⋅♥∂±±≡×♠♥ ≡•↔°±∂≡″≡± ×;↑∝≡←↔; ×°•↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔

⋅♥∂±±≡×♠♥ ⋅∂≡↔←≥°←↔ ×°•↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔⌠ ×°↑×°″≡↑×∂±±)∂≥≥;

⊇∠∉√∠∇⇒⋅⇔∨∇ ⇒⇒⊃⇒⋅⇒∇∨∨⊄∑

⋅♥∂±±≡×♠♥ ∉♠∂∝°± ↔°↑±∂←↔ ×°•↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔

⋅♥∂±±≡×♠♥ ;↑;±÷;± ←∂≥≥≥↔ ×°•↔∂ ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡↔↔

⇒←≡″ ×♥± ″♠♠↔°← ñ ♠←∂∂××∂×≡← ×♠×←≡± ƒ″↓;↑∂←↔) ∝ ♠ ″∂↔
⇒←≡″×♥ ± ″♠♠↔°← ñ ⋅°↔≡≥≥ ∂∫ ∝ × °±÷ ↑≡←←∂×≡←×♠←



⋅°↔ ←↓°↔
Γνσ,ρονσ θϕδµµτρ ϕρησσ κηηϕδσηκ+ θυηµσνκµ ι ρτµοκυδκτσ− Ρηιηµση
λγχνκκηρσ γνσδκκη οκυδκδ υηδµ σνηληµσνιδµ+ λσϕηκτ, ι νγιδκλοκυδκτηχδµ
ρδϕ υο,ιµ οκυδκτηχδµ ρηινησστλ ηρδµ θϕδµµτϕρδδµ− Συνησσδδµ νµ κτνχ
ξλοθη υτνχδµ σνηληυ υδσνυνηληµδµ οκυδ κτ, ι σογστλοηρσδ ϑκκυδχδµ
θµσµ−
Οκυδκτοηρσδδρδδµ στϕδ τστδµ υνηχµ Γνσ,ρονσηρρ γθινησσ δρηλ− κτηρσηληδµ+
ϕµννσσηδµ ση λτηχδµ γθθρστρ,.νγιδκλοκυδκτιδµ υσηλ υτνϕθτρσνηληµσ−
∆κλξϕρδ κκηµδµ ρτµληκλ νµ ϕδρ ϕδηµδµ νρ Γνσ,ρονσση−
Γνσ,ρονσηµ θϕϕησδγσττθη ρνυησσ θϕδµµτϕρδµ νρϕρη ϕµρκκηρσ ϕτοτµϕηοτηρσν−
Λρσ µντρδυµ υηγδθϕσσνµ σνσδτσδσσυ ϕσσνκοδ ηρστσσ θϕδµµτϕρδµ
οηϕϕµρ− Ρηρσηκσ υτστυσ κρηρδηµηρηµ ιθυηµϕξλµ− Οτηρσδµ
ιτκϕηρηυτρκδηχδµ λτνχνρσλ οηµσ θξσλησσ ι ιϕ ιτκϕηρηυτι ι µσ
σνηληµµνηκκδ ξϕρ ησξηρξξσσ−
Θϕδ µµτϕρδµ ι θµµµ υκηηµ ι υηηγσξηρ σδθρρηκτδ+ ινϕ υνη κιδµστ ϕδκκτυηµ
κηστθη.σδθρρηθσϕηρτηµ−
Γνσ Ρονσ ,ϕδρϕτϕρδµ δσδ κοτνκδκκ ρηιησρδδ θµσλϕρηηµηθϕδµ µτϕρη−
Λϕρηηµηθϕδµµτϕρδσ νυσ ισϕδ κτδδµ κηηϕδσνηληµµκκδ ι στϕδυσ ρσλ,+ ιθυη,
ι λσϕηκτσνηληµµµ οκυδκτι− Λϕρηηµησ νυσ νρ ϑµρκκηρδµ ϕτοτµϕηοτηρσνµ
κτνµµδσσ−
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∉ƒ←;×)∂±↔∂≥∂↔°←
≅κτδδµ ϕδρϕησδσσξ οξρϕ⌡ηµσηκησνρ θϕδµσττ ορηκκηρδρση
οτηρσντϕηνυξ⌡γξϕϕδδµ ονγινηρνρµ κκδ− Κησνϕρδδµ
νµ ϕϕρηρττµσηµδµ γτνκσνινµ λγχνκκηρσυ ινκτηρϕ
ϑηθϕϕνϕχτµ υθθδκκ Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ ονγινηροτνκδκκ−
Θλοηκκδ ιν σογσττ Γοµηδλδ µϕχτκσ−
Οξρϕ⌡ηµσηκησνϕρδµ ϕτσσ σογσττ λξ⌡ρ ρηηγδµ κηησσξυηδµ
ττχηρθϕδµµτρσδµ ι Λτρηηϕϕηϕδρϕτϕρδµ γτνκσνσνηληµµνσ
λγχνκκηρσδµ στθυκκηρδµ ικµϕτκϕτξλοθηρσ⌡µ θϕδ µµτϕρηηµ
ϕστσρνρρ− ϑτνοηνµ ϕτοτµφηµ ξκδηµδµ οξρϕ⌡ηµσηκησνρ στκδδ
νκδλµ λησνηστρϕορησδδσηκσµ µ− 11/ τσνοηϕϕ+ θηηοοτδµ
ρδµ δσδκνρµ κιττχδρσ− ϑµρηθϕδµσδηχδµ οϕρττχδρρ
γτνληνηχµ ξκκ νκδυ οτηρσντϕην γτκδυδρηοηµτληµδδµ
ι ηρστστϕρηµδδµ− Ορηρµϕξµσ ηξγσδξρ οξρϕ⌡ηµσηκησνϕρδδµ
σογσττ
ϑηθϕϕνϕχτµ
δσδκοτνκδηρδρσ
γηρρη,
ι
ονθθργτνµδουηκινµφηρσ−

Οξρϕ⌡ηµσηγκκηµ ϕµµδµ ξκοτνκδκκδ τκνσστυσ σδϕµηρδ σ
σηκυθτϕρδσ ∋λλ− θησηρηκλ, ι ρυτµονηρσνοηηοτσ(
ηµσδφθνηχµ γτνκδκκηρδρση οτηρσντϕηνηχδµ θϕδµµδκληδµ
θϕϕησδγσττθηηµ−
Ρττθηλλσ
γνθληυθτϕρ δσ
∋λλ−
θξρσηχδµ
ξκοτνκδκκδ
τκνσδσσυσ
ονηρσνηκλοηηοτσ(
ηµσδφθνηχµ ξλοθ⌡ηυηηµ θϕδµµτϕρηηµ νρϕρη θϕδµµτρσδµ
τκϕνθϕϕησδγσττθη− Σδϕµηρσδ µ υθτϕρηδµ ρηινησσλ ηρδρρ
στκδδ γτνκδγση ρηησ+ δσσδηυσ µδ ρτκιδ µϕξλη οτηρσντϕηνκσ
υδρηρσ⌡µ ρττµσµ+ δηυσϕ γηθησρδ κτδδµ θϕδµµτϕρηδµ ση
τκϕνκτδδµ σνηληµσνι−
Οξρϕ⌡ηµσηκησνϕρδ δµ θϕδ µµδσµ ξγσδηρυδρσ⌡µρτνι+ ινµµδ
νρνησδσµ κτδδµ ϕηηµσδηρσ⌡ιδµ υδ ρσ⌡µρτνισθυδ−
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⇒≥♠≡≡± ↓♠↑×≡±±♠×←≡↔ ×°±←≡↓↔∂
Ρττµµησσδκτκτδδκκ νµ λττσλη οηδµδλοη ουηκινµϕηληρη
οτθϕδµµτϕρη+ ινσϕ στϕδυσ κτδδµ σνηληµσνι− Μησ νυσ λλ−
οξρϕ⌡ηµσηκησνϕρδµ γηρρη, ι ονηρστληρονθθργτνµδδσ+ Κτλησηµ
δχτρσµ ινθλοοη, ι οξ⌡θϕσνρ+ θµσ,κτδδµ λϕρηηµηθϕδµµτϕρδσ
ι λκηστθηµ οτϕτγτνµδθϕδµµτρ−
≅οτθϕδµµτϕρδσ
λτνχνρστυσ ξκδδµρ λνχττκηονγιηρηρσ
ξϕρηϕ⌡ηρσ+ ινηχδµ λησνηστρ ι λτνσνϕηδκη ονγιτσττ οτηρσντϕηνηχδµ
ρτνθϕτκληρδδµ θττστιϕννµ− Λνχττκησ νυσ τκϕνµ⌡κκηρδρση
ηκλδδ κσµ ϕδρϕδµµ κγδρ ρλµκηρη θηηοοτλσσ ρηησ νυσϕν
µδ ϕξκλη ϕσνρθϕδµσδησ ση κλοηλη σηκνι− Γδµφδκσµ µδ νυσ

γτνκδκκηρδρση χδσκινηστι+ ρηθνµ ξϕρηµϕδθσηρη ι λσκη ϕοοκδησ−
Λνχττκδηρσ υνη ϕδσιτσσ οηχδλοη θϕδµµτϕρη ϕξσσ⌡σθοδδµ
λτϕηρδρση− Λνχττκηδµ ιτκϕηρηυτηρρ θϕδµµτϕρηδµ ϕξσσ⌡σθϕνηστρ

υνηυσ νκκ λξ⌡ρ κτδ δµ γηρσνθηµ ι οηϕµ γδµϕδδµ κηησσξυσ
ϕτοτµϕησηχδσδνρληρδσ ϕτυηνηµµησ− Θ ϕδµµτρσδ µ ϕσσδδσ νυσ
υηγδθϕσδσστι− Ιτκϕηρηυτλσδθηκησ υνηχµ υκησ οτθϕδ µµτϕρησσηµ
σοτρϕνγσηρδρση ϕτησδµϕηµ ρησδµ δσσ λρρµ ξϕρηηµδηµδµ γδ µϕη
ρηκξξ−
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