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ΙίαΙγ αηά ΐΗβ Εϋ αββΐ Όϊαφύ'8 τβ8ΐ£ηαϋοη
ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΒΥ 6Ε0Κ0Ε Ν ΤΖΟαΟΡΟΙΙίΟδ

ΑΙηΐ05ΐ 18 ιηοηίηδ εΛθγ υηίίίη§ ροΐίί
Κ3ΐ ΓΟΓΟΘ5 ίη ΙίΕΐγ Μ3Γ10 ϋΓ3§1ή Γθ

δί§ηεά 35 ρππιε πιίηίεΙθΓ ΙηΐθΓη3ΐ
άί53§Γθ6Πΐθηΐ5 ννίίηίη ίηε Ρίνε 5ΐ3Γ
Μονεπιεηί εϋαίεά 3 §εηεΓ3ΐ ΟΓΐβίδ
ννηίοη ηοί οηΐγ ίηοΐυάεά ίίιε δοηίδηι
ννίίηίη ίηίδ ρ3Γίγ ϊ>ιιί 3ΐ$ο Οίε 1ίίίίη§
οίςοηίίςίεηεε ίονν3τοΐδ ίίιε Γεδρεεί3θ1ε
03ηΚεΓ ΐ>γ ίννο οίηεΓ ρ3Γίίεδ η3πιε1γ
Τΐιε ίε3§υε 3ηά Ρογζ3 Ιί3ΐί3 ΌΐΆξΜ
1ΐ3(1 άεπΐ3ηάεά 3 ο1ε3Γ ροϋΐκ3ΐ ρ3(1ι
οηνν3Γά5 ίο οοηίίηυε ίη οΐηεΓ ννοΓάδ
οοηδεηδίΐδ 3πιοη§ άίίίεΓεηί ρ3ΐΐίε5
ννηίοη ρΓονεά ίο ε 3 1311 ΟΓάεΓ

Τηε ηεννδ οηιίη§ ίΓοηι Κοηιε Π35
ηοί ρ1ε35εά ίηε ΕυΓορε3η υηίοη 3ηά
ίηε πΐ3Π<εί5 ΙηοΓε3δίη§ οοιτοννίη
αο$ΐ5 οοηεΐίΐυΐε 3η εχ3ΐηρ1ε ΝενεΓ
ίηείεδδ Ιί3ΐγ ππ^ηΐ οοηεΓ ογ ΐ3ίεΓ
Πηά ίίδείί ίη δίκη 3 ΐ3θγτίηυι Α §εη
εΓ3ΐ εΐεείίοη ννοηΐύ ηεεά Ιο οε ηεΐά
ηο ΐ3ΐεΓ Ιη3η ηιηε 1 2023 ϋΓ3§ηί ίδ
ηοί 3 ροϋΙϊαΗη 3ηά η3δ ηενεΓ ρΐΌπι
ίδεά Ιο οΗεΓ 3 ρειτη3ηεηΙ ρο1ϊίίθ3ΐ
Ιίίε^εΚεί Ιο δ3νε ηίδ οοιιηίΓγ 3ηά ίίιε
Ευ ΑΙδο 5ίπιίΐ3Γ πιοιηεηίδ οί άε3ά
ΙοΛ 3Γε ηοί Γ3Γε ίη ίηε άοιηεδίίε ρο
1ίίίθ3ΐ δοεηε Τηίδ ίδ ίηε ίηήά ίίπιε
ίηε Ιί3ϋ3η §ονεπιιηεηΐ 1ΐ3δ εο1ΐ3ρδεά
δίηοε ίηε §εηεΓ3ί εΐεοίίοη οί2018

ΐΓΓεκρεοίίνε οί ίηε ίϊη3ΐ ά3ίε οί
ίηε ηεχί ροΐΐ ίηεΓε 3Γε ίηΓεε πΐ3ίη
ε1ειηεηΐ5 ννηίοη 1ΐ3νε ίηε 03ρ30ίίγ
οί 5ή3ρίη§ άενείορπιεηίδ Ίηε ίίΓδί
ί5 ίηε 3ΐ1ε§εά άείεπηίη3ίίοη οί ειΐΓ

τεηί ΡθΓεί§η ΜίηίδίεΓ ΐΛΐί§ί ϋί Μ3ίο
ίο ίοπη ηίδ οννη ρ3ΐΐγ Τηε δεεοηά ί5
ίηε ηιε5ίίοη3ΐ)1ε 30ί1ίίγ οίίηε ϋεηα
οοΓ3ΐίο Ρ3Γίγ ίο ννοπ Ιο§είηεΓ ννίίη
ίηε Ρίνε 5ί3Γ ΜονεηιεηΙ 35 ίηε ΐ3ί
ΙεΓ 5ί3ηά5 ηονν 31 1ε35ί 3ηά ίίδ Ιίηι
ίίεά οίιοίοεδ ίο οοορεηίε ννίίη οίηεΓδ
ίο ίοπη ίηε δοοίΐεά Ό3πιρο ΐ3Γ§ο
Αηά ίηε ίηίΓά ίδ ίηε υηοεΓί3ίη ροδ
δίοϋίίγ ίοΓ ίηε ίηΓεε ρ3Γίίεδ οί ίηε
π§ηί 3ηά οεηίεΓ-π§ηί δρεοίηιπι

Όταξηί 8 ηοί α ροΐϋίοίαη
αηά Ηα8 ηβνβΐ ρτοπιίεβά
ίο οΐΐβτ α ρβτπιαηβηί
ροΐϋίεαΐ Ιϊ^αάιβί
ίο 8ανβ ηί8 οοηηίτγ
αηά ίηβΕϋ

η3ΐηε1γ ΒΓΟίηεΓδ οίΙί3ΐγ ίηε ίε3§υε
3ηά Ρογζ3 Ιΐ3ΐί3 ίο ίοπη 3 υηίίεά

οηί δυοδεςυεηίΐγ ίηε οοηεδίοη ίί
5ε1ίοίίηεδε ρ3Γίϊε5 οβηηοί οε ί3Κεη
ίοΓ §Γ3ηίεά Α ίενν ροϋίίαΐ3η5 ίοΓ εχ
3ηιρ1ε 1ΐ3νε 3ΐΓε3άγ τε5ί§ηεά οπι
Ρ0ΓΖ3 Ιί3ΐί3

Τηε Ευ ννίΐΐ οεΓί3ίη1γ πιί55
ϋΓ3§ηί'5 ίεηυΓε ννηίοη νν35 3ηοηοΓεά
ίη 1ΐ3Γ(1 ννοΓΚ 3ηά ίίιε δεηίίπιεηΐ οί
άαίγ υηάεΓ 0Γ3§ηί ίηε Ιί3ΐί3η εοοη
οπιγ §Γενν ογ 6.6 ίη 2021 3ηά ίηε

η3ίίοη3ΐ ΚεοονεΓγ 3ηά Κεδίΐίεηοε
Ρΐ3η 5ί3Γίεά ίο οε ίπιρίεηιεηίεά Βαί
ρΓε-εχί5ίίη§ ρΓοοΙεπίΒ 1ΐ3ά 3ΐΓε3άγ
οεεη 5εποιΐ5 ΑεοοΓάίη§ ίο Ιί3ΐί3η
5ί3ίί5ίί05 ίηίΐ3ίίοη 3ηιουηίεά ίο 8
ΐ35ί πιοηίη 3 ρεΓοεηί3§ε ΐ35ί ννίΐ
ηεδδεά ίη 1986 ννηεΓε35 ίηε ρπεε οί
εηεΓ§γ ρΓΟάηοίδ ίηαε35εά ογ 48.7
ίη οοπιρ3Π5οη ίο Ιαηε 2021

Αδ ίηίη§5 3Γε άενε!ορίη§ ίηε Ευ
οιι§ηί ίο οε ρΓ3§ηΐ3ίίο 3ηά 5ίοπΐ3οη
ίηε ηενν Γε3ΐίίγ ί!ΐ3ΐ άοεδ ηοί οηΐγ
εοπιε 3δ ίηε τεδυΐί οί ρ3Πγ ίηίεΓ
εδίδ ίη Ιί3ΐγ ουί 3δ ίηε ουίοοηιε οί
3η εχρ3ηάίη§ δοοί3ΐ 03ΐ3πιίίγ 3ίίεοί
ίη§ 0Γ(3ίη3Γγ αΐίζεηδ ίη ίη3ί οουη
ίΓγ 3ηά οεγοηά ίεδδοηδ ίΓοηι ίίιε
άεοί 3ηά ίίιε τείιίβεε οΓίδεδ 3Γε δίίΐΐ

εδη II ίδ ίίιε Γεδροηδίοίΐϋγ οί ίηε
Ευ 1ε3άεΓδηίρ ίο εηδίηε ί1ΐ3ί ρΓενί
ουδ πιίδίβΚεδ ννϋΐ ηοί οε τερε3ίεά
ϋΓ38ηί'δ Γεδί§η3ίίοη ίοΐΐοννδ ΐηε ί3ϋ
αΓε οί ΡΓ3ηοε'δ Επιηιβηαεί Μ30Γοη
ίο ννίη 3 ρ3Γΐί3πιεηί3Γγ ηΐ3ίοπίγ ίη
Ιυηε ννηίΐε ίηε ρορυΐ3Γίΐγ οίίηε
§ονεΓηίη§ 5θ€ί3ΐ-ϋεπιοεΓ3ΐία ρ3Γ
ΐγ ίη 0εΓηΐ3ηγ η35 οεεη άΓορρίη§
άΓ3Π13ΐί03ΐ1γ

ΟΓ 0θ0Γ§θ Ν ΤΖΟ§θρουΙθ5 15 3 5ΘΠίθΓ

ίθΙΙονν 3ί ι(ιθ ΗθΙΙθπίο Ρουηΰ3ίίοη ίοΓ
ΕυΓορθ3η ΡθΓθί§η ΡοΙίεγ ΕίΙΑΜΕΡ
ζηά Ιίιε Βε§ίη-53Γΐ3ΐ ΟθπΙθγ γογ 5ίΓ3ίθ§ίο
δίυάίθδ ίη Ι5Γ3ΘΙ Ιη Ιηε 1351 ΐΓίηΐθδΙθΓ ήθ
Λ/35 3 ΙθΟΐυΓΘΓ 31 ίυίδδ ίΙηίνθΓΒίΙγ ίη Ροπίθ
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