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APPENDIX A - MGC's correspondence



−Ηγχ∴ΖγΗ Χρ Οφ;Ψ ∗;φ∆Ο;;φ ∴ΨΨΠιιΗΗ

 ;Ξ;ργΠ;Ζ ϕφΦπ;φ; ∴ϕΖ∆ΠΞ • + ¶

ϕ;Ξ;  ϕΨχϕφ

!#/ è  ∴φΦ .ΠΖΝΟ 6ΠΨΧΗΞΦ∴Ζγ #φΠΝΠΖ;Ξ ∴ΨΨΗΖιγ ;φΗ ΠΖ Ξ;∆Ω

/ΟΗ ΞιΗφΖ;ιΠοΗ 5ΠΗπγ Χρ ;φΖ;;Ω .ΠΖΝΟ ;φΗ ΠΖ ΞϕΗ

∴ΨΨΗΖιγ Χρ + ;φΗ ΠΖ −ΗΦ

♠ /∴ ;∆∆∴φΦ ∴ιΟΗφ πφΠιΠΖΝγ ∴φ γ∆φΠχιϕφΗγ Ηεϕ;Ξ φΗοΗφΗΖ∆Η ι∴ ιΟΗ ϕφϕ φ;ΖιΟ .;ΟΠΧ

π∴ϕΞΦ ΧΗ < ΧΗιφ;ρ;Ξ ∴Μ ιΟΗ ;Χ∴οΗ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ ΟϕΩϕΨ !∴Χ∴Φρ ;∆∆∴φΦγ ι∴ ΧΗ <

ϕφϕ ;γ πΗ Φ∴ Μ∴φ / . Ζρ∴ΖΗ Ο;γ ιΟΗ φΠΝΟι ι∴ φΗοΗφΗΖ∆Η ∴Μ ;Ζρ πφΠιΠΖΝγ 0/

ιΟΗ γΟ∴ϕΞΦ Ζ∴ι ΧΗ ;∆∆∴φΦΗΦ ιΟΗ γι;ιϕγ ∴Μ ϕφϕ ΞΠΩΗ / / Πγ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ

.ΠΖΝΟ Ο;Φ Ψ;ΦΗ ιΟ;ι ∆ΞΗ;φ

+ è /ΟΗ π∴φΦγ ì γΟ∴ϕΞΦ Ζ∴ι ΧΗ ;∆∆∴φΦΗΦ ιΟΗ γι;ιϕγ ∴Μ ϕφϕ  / / î ΖΗΗΦγ ∆∴ΨΨΗΖι

∴Ηγ ιΟΗ ;ϕιΟ∴φ ΨΗ;Ζ ιΟ;ι ιΟΗ ∆;Ζ ΧΗ ;∆∆∴φΦΗΦ < γι;ιϕγ ∴Μ ϕφϕ Χϕι . !/ Μφ∴Ψ ιΟΗ / .

/ΟΠγ ∆∴ΨΨΗΖι Πγ φΗΞΗο;Ζι ΧΗ∆;ϕγΗ γϕ∆Ο < οΠΗπ Πγ ιΟΗ γι;φιΠΖΝ χ∴ΠΖι ∴Μ < γΞΠχχΗφρ γΞ∴χΗ

/ΟΗ γΞΠχχΗφρ γΞ∴χΗ ΧΗΝΠΖγ πΠιΟ ιΟΗ ;φΝϕΨΗΖι ιΟ;ι ιΟΗ ∆;Ζ ΧΗ ΠΖγι;ΞΞΗΦ ΠΖ ιΟΗ ϕφΦπ;φ; ΧΗγΠΦΗ ιΟΗ

/ / Χϕι ∴Ζ <  #6 . χΞ;ιΜ∴φΨ .∴ Πι Πγ 0−0 Χϕι !#/  ιΟΗ / .

γΠΨΠΞ;φ γΞΠχχΗφρ γΞ∴χΗ ;φΝϕΨΗΖι Πγ ιΟ;ι ιΟΗ ∆;Ζ ΧΗ ΠΖγι;ΞΞΗΦ ΧΗγΠΦΗ ιΟΗ / / Χϕι ϕΖΦΗφ <

. !/ ;Ζ∴χρ

#Ζ∆Η ιΟΗ γϕχχ∴φιΗφγ ∴Μ ιΟΠγ γΞΠχχΗφρ γΞ∴χΗ ;φΝϕΨΗΖι ΝΗι ΠΖι∴ ιΟΗ Φ∴∴φ ιΟΗφΗ Πγ Ζ∴ιΟΠΖΝ χφΗοΗΖιΠΖΝ ιΟΗΨ

Μφ∴Ψ ι;ΩΠΖΝ Πι < γιΗχ ∴φ ιπ∴ ΜϕφιΟΗφ /ΟΗ ΗΖΦ φΗγϕΞι π∴ϕΞΦ ΧΗ ιΟΗ ΠΖγι;ΞΞ;ιΠ∴Ζ ∴Μ #! + . πΠιΟ / .

/ΟΗ π∴ϕΞΦ ιΟΗΖ ΧΗ∆∴ΨΗ ϕφϕ 0./  ιΟΗ / .

+ ιΟΗφΗΜ∴φΗ ;ΝφΗΗγ ∆∴ΨχΞΗιΗΞρ πΠιΟ ιΟΗ γι;ΖΦ ι;ΩΗΖ Χρ  ∴φΦ .ΠΖΝΟ ςΠ

≡ /ΟΗ ∴χΗΖΠΖΝ π∴φΦγ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕ φ;ΖιΟ .;ΟΠΧ φΗΨΠΖΦ ϕγ ιΟ;ι ιΟΗφΗ Πγ ∴ΖΞρ ∴ΖΗ

.ϕχφΗΨΗ ΗΠΖΝ /ΟΠγ Πγ < ∆ΞΗ;φ φΗςΗ∆ιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ ΠΖΦϕ ΧΗΞΠΗΜ ΠΖ < ∴Μ < χ;ΖιΟΗ∴Ζ ∴Μ

Ν∴Φγ ;ΖΦ Ν∴ΦΦΗγγΗγ /ΟΠγ Πγ ;Ξγ∴ ιΟΗ ∆;γΗ πΠιΟ πΟΗφΗ ιΟΗ ∆∴ΨΨΗΖ∆ΠΖΝ Χ;ΖΠ

;;χ Ηθχ∴ϕΖΦγ ∴Ζ ιΟΗ  ∴∴Ξ  ;Ζι;φ ;ΖΦ ΦΗι;ΠΞγ Ψ∴φΗ εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ ∴Φ ΠΖ ιΟΗ ↔  

γι;Ζυ;γ πΠιΟ ΨϕΞιΠχΞΗ εϕ;ΞΠιΠΗγ ΠΖ Η;∆Ο οΗφγΗ ∴ιΟ ιφ;Ζγ∆ΗΖΦΗΖι ;ΖΦ ιΟΗ ΠΨΨ;ΖΗΖι



εϕ;ΞΠιΠΗγ ;φΗ ΠΖ∆ΞϕΦΗΦ ιΟΗ ΗΨχΟ;γΠγ ΧΗΠΖΝ ∴Ζ ΠΨΨ;ΖΗΖι εϕ;ΞΠιΠΗγ j ΝΠοΗγ ϕγ <

ΜΗΗΞΠΖΝ ιΟ;ι Πι π;γ ΨΗ;Ζι ι∴ ΧΗ ιΟΠγ π;ρ /ΟΗ Πφγι !;Ζ;Ω ΠΖιφ∴Φϕ∆Ηγ ιΟΗ εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ

∴Φ ΧφΠΗΜΞρ ;ΖΦ ιΟΗ /ΗΖιΟ !;Ζ;Ω Ηθχ∴ϕΖΦγ ΗθιΗΖγΠοΗΞρ ∴Ζ ιΟΗ εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ ∴Φ ι∴

ΝΠοΗ ϕγ < Ν∴∴Φ ϕΖΦΗφγι;ΖΦΠΖΝ ∴Μ ιΟΗ ∆φΗ;ι∴φ γϕΜΜΠ∆ΠΗΖι Μ∴φ ιΟΗ χϕφχ∴γΗγ ∴Μ ∴ϕφ ΞΠΜΗ

;ΖΦ ΨΠγγΠ∴Ζ ;γ < χ;φι ∴Μ ιΟΗ ∆φΗ;ιΠ∴Ζ •γΗΗ ΜϕφιΟΗφ !∴ιΗ ¬ ΧΗΞ∴π∝

+ è /ΟΗ ∴χΗΖΠΖΝ π∴φΦγ ∴Μ ιΟΗ / / • ;ΖΝΞ; Ο;φ;Ζ∝ ;φΗ 0ΖΗεϕΠο∴∆;ΞΞρ #φΠΝΠΖ;Ξ ϕΞΞρ ∴ΨχΞΗιΗ ;ΖΦ

γι;ΖΦ ;γ ιΟΗ /ΠιΞΗ 6∴φΦΠΖΝγ ∴Μ ιΟΗ / . j Φ∴Ηγ !#/ φΗεϕΠφΗ ΗοΗΖ < γΠΖΝΞΗ ;ΦΦΠιΠ∴Ζ;Ξ π∴φΦ

/ΟΗ ∴ΖΞρ χΞ;∆Η < .ΠΩΟ Ν∴Ηγ ι∴ ΠΖ ∴φΦΗφ ι∴ •↔∝ ∴Χι;ΠΖ γχΠφΠιϕ;Ξ ΝϕΠΦ;Ζ∆Η ∴Ζ Ο∴π ι∴ φΗ;ΞΠυΗ ιΟΗ ∴Φ ∴Μ ιΟΗ

/ / •;γ Ηγχ∴ϕγΗΦ ΠΖ ιΟΗ  ;ΖΝΞ; Ο;φ;Ζ∝ ;ΖΦ ∴φ •√¶ ΝφΗ;ιΗφ ΗΞ;Χ∴φ;ιΠ∴Ζ ∴Ζ ιΟΗ οΠφιϕΗγ ∴Μ ∴Φ ∴Μ ιΟΗ

/ / Πγ ιΟΗ ¬≈ƒ¡ χ;ΝΗγ ∴Μ ιΟΗ / / ςΠ

/∴ γϕΝΝΗγι ιΟ;ι ∴ΧςΗ∆ιΠοΗγ •↔∝ ;ΖΦ •√¶ ΠΖ ιΟΗ χφΗ∆ΗΦΠΖΝ χ;φ;Νφ;χΟ ∆;Ζ ∴φ ∴ϕΝΟι ι∴ ΧΗ φΗ;ΞΠυΗΦ Χρ ιΟΗ

ΝϕΠΦ;Ζ∆Η ∴Μ γ∴ϕφ∆Ηγ #0/. ∴Μ ιΟΗ / . Πγ ι∴ γϕΝΝΗγι ιΟ;ι ιΟΗ / / Πγ γ∴ΨΗπΟ;ι Ξ;∆ΩΠΖΝ ΠΖ Πιγ

∆∴ΨχΞΗιΗΖΗγγ

ϕφΧ;ΖΠ Πγ ∆ΞΗ;φ��bwxI gurU gurU hY bwxI ivic bwxI AMimRqu swry ] guru bwxI khY syvku jnu

mwnY prqiK gurU insqwr y ] 5 ] / …√

;ΖΗΗ Πγ ϕφϕ ;ΖΦ ϕφϕ Πγ ιΟΗ ;ΖΗΗ   ιΟΗ ΗγγΗΖ∆Η ∴Μ γχΠφΠιϕ;ΞΠιρ Πγ πΠιΟΠΖ ;ΖΗΗ 6Ο;ι ;ΖΗΗ

∴ΨΨ;ΖΦγ ιΟΗ .ΠΩΟ ΗΞΠΗοΗγ ;ΖΦ ;∆∆Ηχιγ ;γ ιΟΗ ϕΖΗεϕΠο∴∆;Ξ γ;οΠ∴φ ϕφϕ

/ΟΗ Ηρ π∴φΦ Πγ swryΨΗ;ΖΠΖΝ    ΞΞ ιΟΗ ΗγγΗΖ∆Η ≤ γχΠφΠιϕ;ΞΠιρ ∴Μ ;ΖΗΗ Πγ πΠιΟΠΖ ιΟΗ ϕφϕ •/ .∝ /ΟΗ

γΗ∆∴ΖΦ Ηρ π∴φΦ Πγ ΚΠΥΣΨΤ[ΨΗ;ΖΠΖΝ ιΟΗφΗ Πγ Ζ∴ φ∴∴Ψ Μ∴φ Φ∴ϕΧι ∴οΗφ ιΟΠγ ΠΖςϕ∆ιΠ∴Ζ

+ Ο;γ ΧΗΗΖ ;∆∆ΗχιΗΦ Χρ ιΟΗ .− ;γ π∴φιΟρ ∴Μ φΗ∆Πι;ιΠ∴Ζ ;γ !ΠιΖΗΨ ;ΖΗΗ Μ∴φ .ΠΩΟγ /ΟΠγ Πγ < χ;ΖιΟΠΩ

ΦΗ∆ΠγΠ∴Ζ ;ΖΦ ;ΞΞ Μ∴ΞΞ∴πΗφγ ∴Μ .− ;ΧΠΦΗ Χρ ιΟΠγ γιΠχϕΞ;ιΠ∴Ζ

ϕι ι∴ γ;ρ ιΟ;ι ;Ζρ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ #0/. ∴Μ ιΟΗ / / Πγ ∆∴ΨχΞΠΨΗΖι;φρ ∴φ ΗθχΞ;Ζ;ι∴φρ ∴φ Πγ φΗεϕΠφΗΦ ι∴

∆∴ΨχΞΗΨΗΖι ∴φ γϕχχΞΗΨΗΖι ιΟΗ / / Πγ ι∴ γΟ∴π ΦΠγφΗγχΗ∆ι ι∴ ιΟΗ γ;Ζ∆ιΠιρ ;ΖΦ ∆∴ΨχΞΗιΗΖΗγγ ∴Μ ιΟΗ

/ .

6ΠιΟΠΖ ιΟΗ ΨΠΖΦ ∴Μ < .ΠΩΟ ιΟΗ / / Πγ χ;φ;Ψ∴ϕΖι ;ΖΦ ∴ΨχΞΗιΗ ι∴ ιΟΗ χ∴ΠΖι ∴Μ χΗφΜΗ∆ιΠ∴Ζ

…ê ∴φΗ ιΟ;Ζ ∴ΖΗ ιΟΠφΦ ∴Μ ιΟΗ πφΠιΠΖΝγ ∴Μ ιΟΗ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ ΠΖο∴ΞοΗ ιΟΗ ΗθχΞ∴Πιγ ;ΖΦ

χφ;ΠγΗ ∴Μ ο;φΠ∴ϕγ ΠΖΦϕ ΦΗΠιΠΗγ ΗθχΞ;ΠΖγ ιΟΗ ΠΖΦϕ ΠΗιΠΗγ ΗθχΞ∴Πιγ ι∴ ΗθχΞ;ΠΖ

ιΟΗ ∆∴Ζ∆Ηχιγ ∴Ζ ιΟΗγΗ πΟΠ∆Ο ;φΗ φΗΜΗφφΗΦ ι∴ ΠΖ / . [ / / ιΟΗγΗ ιΗφΨγ ;φΗ

ϕγΗΦ Χϕι Ζ∴ι ΗθχΞ;ΠΖΗΦ ∴φ Ηθ;ΨχΞΗ

>εΜε�Ρ[Λ�ΡΛβ�[φ]�ΜΞ�>εΜε�>Θ�ς⊥ε]�≅�/ / »

.∴ Ψ;Ζρ πΠΖΦγ π;ιΗφγ ;ΖΦ ΜΠφΗγ γ∴ Ψ;Ζρ φΠγΟΖ;γ ;ΖΦ .ΟΠο;γ



#ΖΗ ∆;Ζ ΞΗ;φΖ Ψ∴φΗ ;Χ∴ϕι ιΟΗ φΠγΟΖ;γ ;ΖΦ .Πο;γ ΠΖ ιΟΗ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ /ΟΗγΗ ;φΗ Ζ∴ι

ΦΗΜΠΖΗΦ ΠΖ / .

/ΟΗ οΗφρ ΗγγΗΖ∆Η ∴Μ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦγ ιΟ∴ϕΝΟι Πγ ΗΖ∆;χγϕΞ;ιΗΦ ΠΖ ιΟΗ εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ ∴Φ ΠΖ

;;χ .;ΟΠΧ ΦΗΜΠΖΠιΠ∴Ζ ∴Μ  ;Ο;Ω;;Ξ ΠΖ Ω;Ξ 0γι;ι ΟΠγ χ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Μ ΗοΠ Ηοι;; ΠΖ ;∆ΟΠι;φ

!;ι;Ω ;ΖΦ ιΟΗ γχΠφΠι ∴Μ ιΟΗ γπ∴φΦ ΠΖ Ο;ΖΦΠ • ϕφΝ;∝ Q 5;φ /ΟΗγΗ ∆∴Ζ∆Ηχιγ ;φΗ ΠΖ

∆∴ΨχΞΗιΗ γρΖ∆Οφ∴Ζρ πΠιΟ / . •γΗΗ ΧΗΞ∴π !∴ιΗ ↔∝

+ è /ΟΗ ∴φΠΝΠΖ;Ξ γι;ιΗΨΗΖι ∴Μ  ∴φΦ .ΠΖΝΟ Q Πγ Μ;∆ιϕ;Ξ ΖΦΗΗΦ Ψ∴φΗ ιΟ;Ζ ∴ΖΗ ιΟΠφΦ ∴Μ ιΟΗ Πγ πφΠιιΗΖ

ΠΖ χφ;ΠγΗ ;ΖΦ ΠΖ ιΟΗ Μ∴φΨ ∴Μ < Ζ;φφ;ιΠοΗ ∴Μ χφ;ΠγΗ Μ∴φ ΠΖΦϕ Ν∴Φγ ;ΖΦ ΦΗΠιΠΗγ

/∴ γ;ρ •;γ γ;ΠΦ Χρ ;φΖ;;Ω .ΠΖΝΟ∝ ιΟ;ι ιΟΗ / / ϕγΗγ ιΟΗ ιΗφΨγ Χϕι Φ∴Ηγ !#/ ΗθχΞ;ΠΖ ιΟΗΨ ;ΖΦ

ιΟΗΖ ΗθχΞ;ΠΖγ ιΟΗγΗ ∆∴Ζ∆Ηχιγ Πγ ι∴ ΠΖγϕΞι ιΟΗ ∆;χ;∆Πιρ ∴Μ ιΟΗ πφΠιΗφγ ∴Μ ιΟΗ ϕφΧ;ΖΠ πΠιΟΠΖ ιΟΗ / /

;ΖΦ ι∴ ΨΠγϕΖΦΗφγι;ΖΦ ιΟΗ ∆∴φΗ ΗγγΗΖ∆Η ∴Μ ιΟΗ / .

/ΟΗ ϕφϕγ Ο;οΗ " 6 . ϕγΗΦ ;Ζρ ∆∴Ζ∆Ηχι ∴φ ιΗφΨ ΠΖ ιΟΗ / / πΠιΟ∴ϕι 7∗ " " Πι ι∴ ιΟΗ ΗθιΗΖι ιΟ;ι

Πι π;γ φΗεϕΠφΗΦ Μ∴φ .ΠΩΟ γχΠφΠιϕ;ΞΠιρ /ΟΠγ ΗθχΞ;Ζ;ιΠ∴Ζ Πγ7 0 " ιΟΗ / . Ζ∴ι ∴ϕιγΠΦΗ

[Ψ∴γι ∆;γΗγ ιΟΗ ϕφϕγ ΠΖ ιΟΗ / / ! !/ #! ιΟΗ ΠΖΦϕ Ν∴Φγ ;ΖΦ ΦΗΠιΠΗγ Μ∴φ ιΟΗ χϕφχ∴γΗ ∴Μ

ΨΗΖιΠ∴ΖΠΖΝ ;ΖΦ ιΟΗΖ / . " ιΟΗΨ Μφ∴Ψ ιΟΗ γχΠφΠιϕ;Ξ χγρ∆ΟΗ ∴Μ / ΩΟΠ

6ΟΗΖ γ∴ΨΗιΟΠΖΝ Πγ ι∴ ΧΗ / . ç ιΟΗΖ ΜϕΞΞ χφ;ΠγΗπ∴φιΟρ Ζ;φφ;ιΠοΗγ •ιΟ;ι ;φΗ Μ∴ϕΖΦ ΠΖ ιΟΗ ¶

ΧΗ∆∴ΨΗ ;Χγ∴ΞϕιΗΞρ 0!! .. −8 ;ΖΦ ΗοΗΖ #0!/ . ∗−# 1 0 6 ê

.∴ ΠΖ ΗγγΗΖ∆Η ιΟΗΖ ιΟΗ χφΠΨ;φρ ∴ΧςΗ∆ιΠοΗ ∴Μ ιΟΗ Πγ ∴ΖΗ ∴Μ . !./ 0 " † πΠιΟΠΖ ιΟΗ .ΠΩΟ χγρ∆ΟΗ ü

ιΟΗ ΠΖΦϕ ΦΗοΠΦΗοι;γ ιΟ;ι Ο;οΗ ΧΗΗΖ . 0 ;ΖΦ / . Χρ / .

/ΟΗ . !./ 0 " † Χρ π;ρ ∴Μ ιΟΗ † Πγ Φ∴ΖΗ ιΟφ∴ϕΝΟ ιΟΗ ΞΗΖΝιΟρ ;ΖΦ χφ;ΠγΗπ∴φιΟρ Ζ;φφ;ιΠ∴Ζγ ∴Μ ιΟΗ

ΨριΟ∴Ξ∴ΝΠ∆;Ξ ΗθχΞ∴Πιγ ∴Μ ιΟΗ ΠΖΦϕ ΦΗοΠ ΦΗοι;γ .Ο∴ϕΞΦ ∴ΖΗ φΗ;Φ ΧΗΞΠΗοΗ ;ΖΦ ;∆∆Ηχι γϕ∆Ο Ζ;φ;ιΠ∴Ζγ ∴ΖΗ

Πγ Χ∴ϕΖΦ ι∴ ∗/ ιΟΗγΗ ΦΗοΠ ΦΗοι;γ ;ΖΦ ΧΗ∆∴ΨΗ ∴ΧΗΠγ;Ζι ι∴ ιΟΗΨ .ϕ∆Ο ∆;ΖΖ∴ι ΧΗ ιΟΗ ∴ΧςΗ∆ιΠοΗ ∴Μ

ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ Π

  Ζ∴ιΟΗφ ιΟΠφΦ ∴Μ ιΟΗ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ ΠΖο∴ΞοΗγ ιΟΗ ΦΗΖΠΝφ;ιΠ∴Ζ ∴Μ π∴ΨΗΖ ;ΖΦ ιΟΗ πΠΞΗγ

∴Μ π∴ΨΗΖ ∴ΜιΗΖ ΠΖ γι;φΩ χ∴φΖ∴Νφ;χΟΠ∆ ιΗφΨγΠΖ ∆∴ΨχΞΗιΗ ∆∴Ζιφ;ΦΠ∆ιΠ∴Ζ ∴Μ .ΠΩΟ

ιΗ;∆ΟΠΖΝγ ∴Μ ΦΠΝΖΠιρ ;ΖΦ ∆∴ΨχΞΗιΗ Ηεϕ;ΞΠιρ 6Η γΟ∴ϕΞΦ φΠγΗ ;Χ∴οΗ <ΨΠΖΦ χ∴ΞΞϕιΗΦ

πΠιΟ ! ;ΖΦ οΠΗπ ιΟΗγΗ πφΠιΠΖΝγ ΠΖ ιΟΗ Ψ;ΖΖΗφ ;γ ΠΖιΗΖΦΗΦ Χρ ιΟΗ ∆∴ΨχΠΞ;ιΠ∴Ζ

/ΟΗ ∆ ΗοΠΞγ ∆ οΠφιϕΗγ ;φΗ ΗθχΞ;ΠΖΗΦ ϕγΠΖΝ < χΞ∴ι πΠιΟ ΠΖΝ ΠΖΠγιΗφΜ;ΨΠΞργϕΧςΗ∆ιγ ∆

ΗοΠΞγ ;ΖΦ ∆ οΠφιϕΗγ ;φΗ ∆∴Ζ∆Ηχιγ ΠΖ / / Μ∴φ Ηθ;ΨχΞΗ ∆ ΗοΠΞγ #ΖΗ ∴Μ ιΟΗ π∴φγι ∴Μ

ιΟΗ ∆ ΗοΠΞγ Πγ ! •ιΟΠγ .;Ζι .ΠΖΝΟ  ;γΩΠΖ ΗοΗΖ ;ιιφΠΧϕιΗγ ι∴ ΞΗ;Φ ι∴ ιΟΗ ∴ιΟΗφ ≈

•γΗΗ ΧΗΞ∴π !∴ιΗ √∝ .∴ΨΗ Ηθ;ΨχΞΗγ ∴Μ ιΟΗ Ψ;Ζρ φΗΜΗφφΗΦ ι∴ ΠΖ / / ;φΗ γΟ∴πΖ



ΧΗΞ∴π Ρ�Χ�Υδ�5Μς�α[]�>αΞ⊥�Μ�ΜβΞΝ�>αΞ⊥�αΘ[]χ�≅�θ�≅�/ / ≈ ↔

N ρ∴ϕφ γ∴ϕΞ ∴οΗφ∆∴ΨΗγ ιΟΗ ΜΠοΗ ΗΞΗΨΗΖιγ ιΟΗΖ ρ∴ϕ γΟ;ΞΞ ∆∴ΨΗ ι∴ Ο;οΗ < Ο∴ΨΗ ;ι

ιΟΗ ιφϕΗ χΞ;∆Η ∴Μ χΠΞΝφΠΨ;ΝΗ √

>ς[�Μ�>ςβ�Τ⊥χ�ΘΞβ�ΡΞ�α≅�⊥�Εγ⊥�Θ�Χδ>φ�≅�/ / ♠≡√

/ΟΗ ΞϕγιΜϕΞ ΞΗ∆ΟΗφ∴ϕγ Ψ;Ζ ΦΗγΠφΗγ Ψ;Ζρ π∴ΨΗΖ ;ΖΦ ΟΗ ΖΗοΗφ γι∴χγ χΗΗΩΠΖΝ

ΠΖι∴ ιΟΗ Ο∴ΨΗγ ∴Μ ∴ιΟΗφγ

ς65�αςγ⊥�]≅Ψ�Ε≅χ�∆65�≅�>αςΛ�αΟε?�α>ς�ΨγΥ65�≅�/ / ¬ƒ≈√

Ψ∴ιΠ∴Ζ;Ξ ;ιι;∆ΟΨΗΖι ι∴  ;ρ; Πγ γχφΗ;Φ ∴ϕι ;ΞΞ ∴οΗφ ιΟΗ π∴φΞΦ .ΗΗΠΖΝ <

ΧΗ;ϕιΠΜϕΞ π∴Ψ;Ζ ιΟΗ Ψ;Ζ Πγ ∴οΗφ∆∴ΨΗ πΠιΟ γΗθϕ;Ξ ΦΗγΠφΗ

+ è /ΟΗ ΦΗΖΠΝφ;ιΠ∴Ζ ∴Μ π∴ΨΗΖ ;ΖΦ ιΟΗ πΠΞΗγ ∴Μ π∴ΨΗΖ ΠΖ γι;φΩ χ∴φΖ∴Νφ;χΟΠ∆ ιΗφΨγ Πγ γχφΗ;Φ ;∆φ∴γγ

ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ ιΠιΞΗΦ ΟΠιφ∴ ∗;ΩΟρ;Ζ ∆∴Ζι;ΠΖΠΖΝ < ι∴ι;Ξ ∴Μ ≈♠€ γΗθϕ;Ξ ;ΖΦ Ηφ∴ιΠ∆ γι∴φΠΗγ

/ΟΗ ΟΠφιφ∴ ∗;ΩΟρ;Ζ • ∗∝ ∴∆∆ϕχΠΗγ ιπ∴ ιΟΠφΦγ ∴Μ •χ;ΝΗ …€ ιΠΞΞ ¬ƒ…♠∝ ;ΖΦ Ο;γ ΧΗΗΖ ΦΗ∆Ξ;φΗΦ Χρ ιΟΗ

Ω;;Ξ /;ΩΟ;ι  ;Ζ;ΝΠΖΝ / + οΠΦΗ Πιγ ΞΗιιΗφ Ζ∴ ƒ♠♠≡√ Φ;ιΗΦ ƒê …ê ↔ ≡√ç ι∴ ΧΗ ; ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ Μφ∴Ψ ΠΖΦϕ

ΨριΟ∴Ξ∴Νρ ;ΖΦ Ζ∴ι Χρ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ χφΗγϕΨ;ΧΞρ ΦϕΗ ι∴ ιΟΗ Μ;∆ι ιΟ;ι ιΟΗ γϕΧςΗ∆ι Ψ;ιιΗφ ∴Μ Πιγ

∴ΧγΗγγΠ∴Ζ Πγ Ζ∴ιΟΠΖΝ Χϕι ιΟΗ γΗθϕ;Ξ Ηγ∆;χ;ΦΗγ ∴Μ ΦΗΧ;ϕ∆ΟΗΦ π∴ΨΗΖ

j Πγ ΠΖιΗφΗγιΠΖΝ ι∴ Ζ∴ιΗ ιΟ;ι ;φΖ;;Ω .ΠΖΝΟ Ο;γ φΗγ∴φιΗΦ ι∴ εϕ∴ιΠΖΝ ιΟφΗΗ οΗφγΗγ Μφ∴Ψ ιΟΗ / / ι∴

" ιΟΗ ΟΠιφ∴ ∗;ΩΟρ;;Ζ Χϕι Πγ ϕΖ;ΧΞΗ ι∴ εϕ∴ιΗ ΗοΗΖ ∴ΖΗ / "  ,0#/ Μφ∴Ψ ιΟΗ + ΠιγΗΞΜ /ΟΗ

φΗ;γ∴Ζ Μ∴φ ιΟΠγ Πγ γΠΨχΞΗ /ΟΗ + ∆∴Ζι;ΠΖγ ΦΗΧ;ϕ∆ΟΗΦ ΦΗφ∴Ν;ι∴φρ ;ΖΦ γΗθϕ;ΞΞρ ΗθχΞΠ∆Πι Ξ;ΖΝϕ;ΝΗ ιΟ;ι

∆;ΖΖ∴ι ΧΗ ΦΠγ∆ϕγγΗΦ ∴χΗΖΞρ ΠΖ χ∴ΞΠιΗ γ∴∆ΠΗιρ ΞΗι ;Ξ∴ΖΗ πΠιΟΠΖ < γχΠφΠιϕ;Ξ Ν;ιΟΗφΠΖΝ

[ ;Ζρ ∆;γΗ ∴Μ ιΟΗ 0 . οΗφγΗγ Μφ∴Ψ / / ιΟ;ι ;φΖ;;Ψ Ο;γ εϕ∴ιΗΦ

/ΟΗ −./ Πγ ΠΖ∆∴ΨχΞΗιΗ /ΟΗ ΜϕΞΞ οΗφγΗ Πγ ;γ Μ∴ΞΞ∴πγ

ϑΚΤ�ΕΤΖ�ΚΤΦ;�ΞΥΨΚΓ�Σ7�ΚΜΝΚΞ−�ϑΘΞΚϑ�ΠΨΥΩ�?�Ρ/Ε�∃7�#ΨΣΟΨ�ΞΚΥ�ΜΤΚϑ�ΣΨ�Σ+Τ3�ΜΤΚϑ�ΚΠΞΨΥΩ�?���?�

/ΟΠγ οΗφγΗ Πγ ;Χ∴ϕι ΩΗΗχΠΖΝ ∴Φ πΠιΟΠΖ ∴ΖΗγ ΨΠΖΦ �ϑΚΤ�ΕΤΖ�ΚΤΦ;�ΞΥΨΚΓ� ;ΖΦ φΠΦΦΠΖΝ ∴ΖΗγΗΞΜ ∴Μ γχΠφΠιϕ;Ξ
χ;ΠΖγ •ΚΜΝΚΞ−�ϑΘΞΚϑ�ΠΨΥΩ¶ ê /ΟΗ γΗ∆∴ΖΦ π∴φΦ ϕγΗγ #ΨΣΟΨ�ΞΚΥ�ΜΤΚϑ πΟΠ∆Ο ΨΗ;Ζγ ι∴ ΧφΠΖΝ ∴ΖΗγ γ∴ϕΞ
ΠΖι∴ ∆∴Ζιφ∴Ξ πΠιΟΠΖ ∴Φ /ΟΗ π∴φΦ Ρ/Ε�∃7 ιΟΗφΗΜ∴φΗ φΗΜΗφ ι∴ ιΟΗ οΠ∆Ηγ ∴Μ ιΟΗ γ∴ϕΞ

/ΟΗ πφΠιΠΖΝγ ∴Μ +πΠιΟΠΖ ιΟΗ ;φΗ ;ΞΞ ;Χ∴ϕι + 8.  6 . ΖΦ ιΟΗρ ;φΗ !#/ ;Χ∴ϕι #!/−# 

/ΟΗρ ;φΗ ;Χ∴ϕι −#/ ΠΖ 7∗ 0 50 . /8 −Η;ΦΠΖΝ ιΟΗΨ ;∆ιϕ;ΞΞρ ;ΝΝφ;ο;ιΗΦ χΟργΠ∆;Ξ ΦΗγΠφΗ Μ∴φ

γΗθϕ;Ξ ΦΗΧ;ϕ∆ΟΗφρ

/ Μ∴φ ιΟΗ " . /− #! $ 6# ! ιΟΗ ϕΞιΠΨ;ιΗ ΨΗγγ;ΝΗ ΠΖ φΗΞ;ιΠ∴Ζ ι∴ γϕ∆Ο ΦΗΖΠΝφ;ιΠ∴Ζ ∴Μ π∴Ψ;Ζ

πΠιΟΠΖ ΟΠφιφχ∴ ∗;ΩΟρ;;Ζ γΠιγ ∴Ζ χ;ΝΗ ¬√♠≡ ∴Μ ;ι ιΟΗ ∆Ξ∴γΗ ∴Μ ΟφΠι;φ ƒ¬√ ;γ Μ∴ΞΞ∴πγ

Ζι /φΠρ;Ζ ] ;Οϕ !; ∗;ρ∴ ΠΦΟΖ;; .Πφφ;ς ;Οϕφ ∗;γΟϕιι;;ρ∴ ΠΖ P Ηρ;ϕ .;ΩΩ;Ξ .;Ζγ;;φ∴ 5Ο;Π

∗;γΟ;;Ζ Ο;ΠΦΦ /φΠρρ;Ο ;;φ∴



IπΟ∴ ∆φΗ;ιΗΦ ιΟΗ ΗΖιΠφΗ ∆φΗ;ιΠ∴Ζ φΗΝφΗιιΗΦ Ο;οΠΖΝ ∆φΗ;ιΗΦ π∴Ψ;Ζ οΗΖ I Μ;ΠΞΗΦ ι∴ ϕΖΦΗφγι;ΖΦ ιΟΗ

ιφΠ∆ΩΗφρ ∴Μ π∴Ψ;Ζ •/φ;ΖγΞ;ιΠ∴Ζ Μφ∴Ψ g ;ΝΝΠγ /ΗΗΩ; 5∴Ξ ∆ ∗;ΝΗ ƒ… ∝

/ΟΠγ ΠΨΨ∴φ;Ξ ΨΗγγ;ΝΗ Πγ ;Ζ ΠΖγϕΞι ι∴ π∴ΨΗΖ j Πγ ;Ζ ΠΖγϕΞι ι∴ Ψ;ΖΩΠΖΦ † Ο;ΞΜ ∴Μ πΟΠ∆Ο ∆∴ΖγιΠιϕιΗγ

π∴Ψ;Ζ

∴φ < ΜϕΞΞΗφ ΗθχΞ;Ζ;ιΠ∴Ζ χΞΗ;γΗ φΗΜΗφ ι∴ ιΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ ;φιΠ∆ΞΗ ∴Ζ +πφΠιιΗΖ Χρ g ;φΨΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ ∗Ο

• ∴γι∴Ζ∝ ;ΖΦ χϕΧΞΠγΟΗΦ Χρ γΠ; .;Ψ;∆Ο;φ g ;φΨΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ Πγ <ΨΗΨΧΗφ ∴Μ ιΟΗ Οφ;Ψ ∗;φ∆Ο;;φ

∴ΨΨΠιιΗΗ ∴Μ ιΟΗ  ;Ξ;ργΠ;Ζ ϕφΦπ;φ;γ ∴ϕΖ∆ΠΞ

Πγ ;φιΠ∆ΞΗ ιΠιΞΗΦ / ! . !/ è /6 ./ " #! / 0   0 " .! + ∆;Ζ ΧΗ ;∆∆ΗγγΗΦ ;ι

Οιιχ;γΠ;γ;Ψ;∆Ο;φ∆∴Ψ√€↔♠€♠ƒ€Φ;γ;ΨΝφ;ΖιΟιπΠγιΠΖΝΧ∴ΖΗγιΠΞΞγΖ;χ

Ζ∴ιςΟΗφ ∴Μ ΟΠγ ;φιΠ∆ΞΗ ιΠιΞΗΦ / ! . !/ é ∗ 0 " ! .. / −# 0 " . ∆;Ζ ΧΗ ;∆∆ΗγγΗΦ ;ι

Οιιχ;γΠ;γ;Ψ;∆Ο;φ∆∴Ψ√€↔♠€≡↔↔Φ;γ;ΨΝφ;ΖιΟχΞϕ∆ΩΠΖΝΨ∴φ;ΞΨΗγγ;ΝΗγιΟΠΖ;Πφ

/ΟΗ .Η∆∴ΖΦ οΗφγΗ Πγ ;Ξγ∴ εϕ∴ιΗΦ Χρ ;φΖ;;Ω ΠΖ∆∴ΨχΞΗιΗΞρ /ΟΗ ∆∴ΨχΞΗιΗ οΗφγΗ Πγ ;γ Μ∴ΞΞ∴πγ

ΜΨΟΞ/Σ�ΜΨΟ+�∆ϑΩ�ΠΨΤ+�ΡΤ�ΚΙ4ϑ�ΛΘϑ�Π�Ε7Μ;�?�ΚΦΠ�Ρ4ΚΣ��ΜΤ;�ΜΤ;�Ρ%ΩΣΨΡ;�ΥΘΙ�ΝΘ∃�ΟΚϑ�Υ7Μ;�?���?
/ ♠≡√

/ΟΗ π∴φΦ ì   φΗΜΗφγ ι∴ ΦΗγΠφΗ ΠΖ ιΟΗ / . j Πγ ;Ζ ;ΜΜΞΠ∆ιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ γ∴ϕΞ /ΟΗ π∴φΦ ! . î φΗΜΗφγ ι∴

ιΟΗ 0 " .#0  /ΟΗ ΟϕΨ;Ζ ΧΗΠΖΝ Πγ ΝΠοΗΖ ιΟΗ ΜΗΨ;ΞΗ •!;φΗΗ∝ ΝΗΖΦΗφ ιΟφ∴ϕΝΟ∴ϕι ιΟΗ / .

/ΟΠγ Πγ Ψ;ΦΗ ∆ΞΗ;φ ΠΖ / / χ;ΝΗ ƒƒ 6ΨΜΩΤΩ�Γ[ΜΩ�Υ∆ΨΓ+�ΠΨΚΤ�?�∆ϑΩΣ[�Ξ[Υ�ΜΤ[�Μ7Κ8#ΨΚΤ�?� Η;ΖΠΖΝ
ιΟΗφΗ Πγ #ΖΗ ∗;φ;Ψ;ιΨ;  ∴φΦ /ΟΗ φΗγι ∴Μ ϕγ •ΟϕΨ;Ζ ΧΗΠΖΝγ∝ ;φΗ ;ΞΞ " −.

.∴ ! ΠΖ ιΟΗ / / Πγ < ΦΠγΗ;γΗ ∴Μ ιΟΗ γ∴ϕΞ † ςϕγι ΞΠΩΗ ΗΝ∴ ;ΖΦ ΝφΗΗΦ

ϕι πΠιΟΠΖ ιΟΗ ç ;;Ψ Πγ Ηγχ∴ϕγΗΦ ;γ + 8.  / 7 /ΟΗ ΗΖιΠφΗ Ζ;φφ;ιΠοΗγ ∴Μ ιΟΗ ≈♠€ ΟΠφ;ι;φγ ;φΗ

;Χ∴ϕι χΟργΠ∆;Ξ γΗθ ∆∴Πιϕγ ;ΖΦ γΗθϕ;Ξ ;∆ιγ

/ΟΗφΗ Πγ ιΟΗφΗΜ∴φΗ ./ . ΦΠγιΠΖ∆ιΠ∴Ζ ΧΗιπΗΗΖ ιΟΗ γΗθϕ;Ξ ΦΗΧ;ϕ∆ΟΗφρ Ζ;φφ;ιΠοΗγ ∴Μ ιΟΗ ;ΖΦ ιΟΗ

ιφΗ;ιΨΗΖι ∴Μ ! •π∴φΦΞρ ΦΗγΠφΗγ∝ ;γ ;Ζ ;ΜΜΞΠ∆ιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ γ∴ϕΞ ΠΖ Πιγ ς∴ϕφΖΗρ ι∴π;φΦγ φΗ;ΞΠυ;ιΠ∴Ζ ∴Μ ∴Φ

/ΟΗ ΦΗΧ;ϕ∆ΟΗφρ ∴Μ πΠιΟΠΖ + ιΟϕγ ∆;ΖΖ∴ι ΧΗ ∆∴Ψχ;φΗΦ πΠιΟ ιΟΗ ∆ΠοΠΞΠιρ ;ΖΦ ΦΗ∆∴φϕΨ πΠιΟ πΟΠ∆Ο

! Πγ ιφΗ;ιΗΦ πΠιΟΠΖ ιΟΗ / .

↔€ /ΟΗ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ π;γ ∆∴ΨχΠΞΗΦ Χρ ΠΖΦϕ φ;ΟΨΠΖγ Μφ∴Ψ < ο;φΠΗιρ ∴Μ πφΠιΠΖΝγ ;ι

ΞΗ;γι ∆¡ ρΗ;φγ ;ΜιΗφ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ/ΟΠγ Πγ Ζ∴ι ιφϕΗ Πγ Χρ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ

.ΠΖΝΟ •γΗΗ ΧΗΞ∴π !∴ιΗ √¶

/ΟΗ πφΠιΗφγ ∴Μ < ο;γι Ψ;ς∴φΠιρ ∴Μ ;φΗ χ∴Ηιγ Ζ;ΨΗΦ −;;Ψ .ρ;Ψ ;ΖΦ !ϕΞ /ΟΗρ ΧΗΞ∴ΖΝ ι∴ ιΟΗ 5;;Ψ

 ;φΝΠ .Η∆ι πΠιΟΠΖ ιΟΗ .ΟΠοςΠ #φΦΗφ



∗∴Ηι .ρ;Ψγ Ζ;ΨΗ ;γ ιΟΗ πφΠιΗφ ;χχΗ;φγ ;∆φ∴γγ ¬∆¬ χ;ΝΗγ ∴Μ πΟΠΞΗ −;Ψγ ;χχΗ;φγ ;∆φ∴γγ ¬≈ χ;ΝΗγ

/ΟΗΠφ Ζ;ΨΗγ ;Ξγ∴ ;χχΗ;φ ς∴ΠΖιΞρ ;∆φ∴γγ ¬∆ χ;ΝΗγ ∴Μ γϕΝΝΗγιΠΖΝ ιΟ;ι ιΟΗρ π∴φΩΗΦ ι∴ΝΗιΟΗφ ∗∴Ηι !ϕΞ Πγ

ιΟΗ πφΠιΗφ ∴Μ ∴ΖΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ

0 Πγ ΠΨχ∴φι;Ζι ι∴ Ζ∴ιΗ ιΟ;ι ιΟΗ π∴φΦ !;Ζ;Ω ;γ πφΠιΗφ Φ∴Ηγ !#/ ;χχΗ;φ ΗοΗΖ #! ΠΖ ιΟΗ ΗΖιΠφΗ ê

• ΞΞ ιΟΗ ;ΖΗΗ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕγ πΠιΟΠΖ ιΟΗ / / Πγ πφΠιιΗΖ ϕΖΦΗφ ιΟΗ χΗΖγΟΠχ ∴Μ ! " ∝

/ΟΗφΗ Πγ ;Χγ∴ΞϕιΗΞρ Ζ∴ ΗοΠΦΗΖ∆Η πΠιΟΠΖ ιΟΗ ιΟ;ι ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ πφ∴ιΗ ιΟΗ ê .ϕΝΝΗγιΠ∴Ζγ ιΟ;ι

χ∴φιΠ∴Ζγ ∴Μ ιΟΗ Ο;οΗ ΧΗΗΖ Μ∴ϕΖΦ ΠΖγ∆φΠΧΗΦ ∴Ζ ;φιΗΜ;∆ιγ ΧΗΞ∴ΖΝΠΖΝ ι∴ ιΟΗ ιΗΖιΟ ϕφϕ Ο;οΗ Ζ∴ι ΧΗΗΖ

ΠΖΦΗχΗΖΦΗΖιΞρ οΗφΠΜΠΗΦ Χρ ∆φΗΦΠΧΞΗ ΗθχΗφιγ /ΟΗ οΗφρ ΠΦΗ; ιΟ;ι ∴ϕφ ϕφϕ πφ∴ιΗ ì ϕφΧ;ΖΠ 5ΗφγΗγ ∴Ζ ΟΠγ

;φΨ∴ϕφ Πγ ∆∴Ζιφ;ΦΠ∆ι∴φρ ι∴ .ΠΩΟΠ χφΠΖ∆ΠχΞΗγ ιΟ;ι ϕφΧ;ΖΠ Πγ Ζ∴ι <ΨΗ;Ζγ ι∴ < χΟργΠ∆;Ξ ΗΖΦ •πΠΖΖΠΖΝ < π;φ∝

∴φ < ΜϕΞΞΗφ ΗθχΞ;Ζ;ιΠ∴Ζ χΞΗ;γΗ φΗΜΗφ ι∴ ιΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ ιΟφΗΗ ;φιΠ∆ΞΗγ ∴Ζ πφΠιιΗΖ Χρ g ;φΨΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ

∗Ο • ∴γι∴Ζ∝ ;ΖΦ χϕΧΞΠγΟΗΦ Χρ γΠ; .;Ψ;∆Ο;φ g ;φΨΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ Πγ <ΨΗΨΧΗφ ∴Μ ιΟΗ Οφ;Ψ ∗;φ∆Ο;;φ

∴ΨΨΠιιΗΗ ∴Μ ιΟΗ  ;Ξ;ργΠ;Ζ ϕφΦπ;φ;γ ∴ϕΖ∆ΠΞ

φιΠ∆ΞΗ #ΖΗ 0 $ $ / ! . !/ + −/ #! ê /ΟΠγ ;φιΠ∆ΞΗ ∆;Ζ ΧΗ ;∆∆ΗγγΗΦ ;ι

Οιιχ;γΠ;γ;Ψ;∆Ο;φ∆∴Ψ√€↔♠€…€ Ν∴ΦΦ;γ;ΨΝφ;ΖιΟχ;φι∴ΖΗ

φιΠ∆ΞΗ /π∴ 0 $ $ / ! . !/ + −/ /6# /ΟΠγ ;φιΠ∆ΞΗ ∆;Ζ ΧΗ ;∆∆ΗγγΗΦ ;ι

Οιιχ;γΠ;γ;Ψ;∆Ο;φ∆∴Ψ√€↔♠€ ↔≈Ν∴ΦΦ;γ;ΨΝφ;ΖιΟχ;φιιπ∴

φιΠ∆ΞΗ /ΟφΗΗ 0 $ $ / ! . !/ + −/ 0 .  /ΟΠγ ;φιΠ∆ΞΗ ∆;Ζ ΧΗ ;∆∆ΗγγΗΦ ;ι

Οιιχ;γΠ;γ;Ψ;∆Ο;φ∆∴Ψ√€↔♠€ ↔♠Ν∴ΦΦ;γ;ΨΝφ;ΖιΟχ;φιιΟφΗΗ

↔↔ γΨ;ΞΞ χφ∴χ∴φιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ οΗφγΗγ ΠΖ ιΟΗ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ ;φΗ ΠΖ ΝΗΖΗφ;Ξ ∆∴Ζγ∴Ζ;Ζ∆Η

πΠιΟ ιΟΗ ιΗ;∆ΟΠΖΝγ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕ φ;ΖιΟ .;ΟΠΧ ;ΖΦ ∆∴ϕΞΦ ΧΗ Ξ∴γι πφΠιΠΖΝγ ∴Μ ϕφϕ

∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ /ΟΗ πΟ∴ΞΗ ∴Μ Πγ ∆∴ΨχΠΞΗΦ Χρ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ ;ΖΦ ∆∴ΟΗφΗΖι

πΠιΟ / . /ΟΗ γΠΝΖ;ι∴φρ ∴Μ ;ΞΞ ιΟΗ ! ∆∴ΨχΠΞ;ιΠ∴Ζ Πγ ∗;ιγΟ;ΟΠ ↔€ • ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ

.ΠΖΝΟ∝ ϕΖιΠΞ ιΟΠγ Πγ ∆Ο;ΖΝΗΦ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ φΗΨ;ΠΖγ ιΟΗ ;ϕιΟ∴φ 0ΖΜ∴φιϕΖ;ιΗΞρ

ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ πΟ∴ γ;∆φΠΜΠ∆ΗΦ ΗοΗφριΟΠΖΝ γ∴ ιΟ;ι πΗ ∆∴ϕΞΦ ι∴Φ;ρ ∆;φφρ ∴ϕφ

ΟΗ;Φγ ;ΖΦ γ;ρ πΗ ;φΗ .ΠΩΟγ ;ΖΦ ∴ϕφ ϕφϕ Πγ / . Πγ ΝϕΠΞιρ ϕΖιΠΞ χφ∴οΗΖ ΠΖΖ∴∆ΗΖι°

ΠΖ ιΟΗ ΗρΗγ ∴Μ γ∴ΨΗ /ΟΠγ Πγ οΗφρ ϕΖΜ∴φιϕΖ;ιΗ ∴πΗοΗφ πΗ Ψϕγι ΞΗ;φΖι ;ΖΦ ;Ξπ;ργ

φΗΨΗΨΧΗφ ιΟ;ι πΟΗΖ πΗ π;ΞΩ ΠΖι∴ ∴ϕφ ΗΖΦ;φ ιΟΗ ;φΨ;ΖΦΠφ .;ΟΠΧ πΗ Ο;οΗ ι∴

π;ΞΩ Φ∴πΖ ιΟΗ γιΗχγ ;ι ΗοΗφρ γιΗχ πΗ Ν∴ Φ∴πΖ πΗ Ξ∴πΗφ ∴ϕφ γΗΞΜ ;ΖΦ ΞΗ;οΗ ιΟΗ ∆

ΗοΠΞγ ΧΗΟΠΖΦ ;ΖΦ ;ι ιΟΗ Ξ;γι γιΗχ Ζ∴ ΗοΠΞγ ;φΗ ΞΗΜι ΠΖ ϕγ /ΟΠγ Πγ ιΟΗ ϕφϕγ ΨΗγγ;ΝΗ

πΗ Ψϕγι ;Ξπ;ργ φΗΨΗΨΧΗφ ;ΖΦ φΗΨΠΖΦ ∴ϕφγΗΞΜ ΠΖ ιΟΠγ οΗφγΗ ΠΖ / /

>δ>Ξ�>δµχ�>ς7;�ç ≅χΞ�αΘ� �Ο�ΡΧφ�ΡΧΘχ�≅�/ / √¬



/Ο∴γΗ πΟ∴ χφ;∆ιΠ∆Η Μ;ΞγΗΟ∴∴Φ ;φΗ Φ∴Νγ ιΟ∴γΗ πΟ∴ γΞ;ΖΦΗφ ιΟΗ ϕφϕ γΟ;ΞΞ ΧϕφΖ

ΠΖ ιΟΗΠφ ∴πΖ ΜΠφΗ

+ è /ΟΠγ Πγ < ∆ΞΗ;φ ;ΧϕγΗ ∴Μ ϕφΧ;ΖΠ οΗφγΗγ ι∴ γ∆;φΗ ΦΗΖΠΝφ;ιΗ ;ΖΦ οΠΞΠΜρ ιΟ∴γΗ .ΠΩΟγ πΟ∴ ΝΗΖϕΠΖΗΞρ

ΧΗΞΠΗοΗ ιΟΗ Πγ !#/ ∆∴Ψχ∴γΗΦ Χρ ιΟΗ ιΗΖιΟ ϕφϕ j Πγ π∴φιΟ Ζ∴ιΠΖΝ ιΟ;ι ιΟΗ ΞΗιιΗφγ ∆∴ΨΠΖΝ ∴ϕι ΠΖ ιΟΗ

Ο;ΖΦγ ∴Μ ιΟΗ ∆ΞΗφΝρ ∴Μ ∗;ιΖ; ∆∴Ζι;ΠΖ γΠΨΠΞ;φ Ξ;ΖΝϕ;ΝΗ ;ΖΦ ΠΖγΠΖϕ;ιΠ∴Ζγ ;Ν;ΠΖγι ιΟΗ / ;ΖΦ ;Ξγ∴ ιΟΗ + ê

.ϕ∆Ο ϕγΗ ∴Μ ϕφΧ;ΖΠ οΗφγΗγ γΠΝΖΠΜΠΗγ < Χ;ΖΩφϕχι∆ρ ∴Μ χΗφγϕ;γΠοΗ ;ΖΦ φΗ;γ∴ΖΠΖΝ ;ΧΠΞΠιΠΗγ ;Ψ∴ΖΝγι γ∴ΨΗ ∴Μ

ιΟ∴γΗ ∴Ζ ιΟ;ι γΠΦΗ ∴Μ ιΟΗ ΦΠοΠΦΗ j Πγ ;ΩΠΖ ι∴ ϕγΗ ∴Μ ΜΗ;φ ι∴ ΧφΠΖΝ εϕΗγιΠ∴ΖΠΖΝ .ΠΩΟγ ΠΖι∴ γϕΧΨΠγγΠ∴Ζ

.ϕ∆Ο ΨΠγϕγΗ ;ΖΦ ;ΧϕγΗ ∴Μ ϕφΧ;ΖΠ Πγ φΗΝφΗιι;ΧΞΗ /∴ ;φΝϕΗ ιΟ;ι ιΟΗ Πγ !#/ ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γιΠ∴Ζ ∴Μ ϕφϕ

∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ ςΠ Πγ !#/ γΞ;ΖΦΗφ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕ ΠΖ ;Ζρ γΗΖγΗ ∴Μ ιΟΗ π∴φΦ

[ γΠΨΠΞ;φ οΗΠΖ ∴ΖΗ Ψ;ρ γ;ρ ιΟ;ι ι∴ ;φΝϕΗ ιΟ;ι ιΟΗ γΗθϕ;ΞΞρ ΗθχΞΠ∆Πι οϕΞΝ;φ ;ΖΦ ΦΗφ∴Ν;ι∴φρ ΟφΠι;φγ ΠΖ

Πφιφ∴ ∗;ΩΟρ;;Ζ πΗφΗ ΠΖΦΗΗΦ ∆∴Ψχ∴γΗΦ Χρ ιΟΗ ιΗΖιΟ Ψ;γιΗφ Πγ γΞ;ΖΦΗφ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕ

#ΖΗ ∆∴ϕΞΦ ΜϕφιΟΗφ ;φΝϕΗ ιΟ;ι ι∴ γϕΝΝΗγι ιΟ;ι ιΟΗ ιΗΖιΟ ϕφϕ ∆∴Ψχ∴γΗΦ < Νφ;ΖιΟ ∴ΖΗ ιΟΠφΦ ∴Μ πΟΠ∆Ο Πγ <

Ζ;φφ;ιΠοΗ ∴Μ ιΟΗ ΨριΟ∴Ξ∴ΝΠ∆;Ξ ΗθχΞ∴Πιγ ∴Μ ΦΗοΠ ΦΗοι;γ † ΠΖ ∆∴Ζιφ;οΗΖιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ χ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ / / † Πγ

ι∴ χφ;∆ιΠ∆Η Μ;ΞγΗΟ∴∴Φ̿ Φ∴Νγ̿πΟ∴ γΟ;ΞΞ ΧϕφΖ ΠΖ ιΟΗΠφ ∴πΖ ΜΠφΗ

ΠΖΦΞρ Ζ∴ιΗ ιΟ;ι + Πγ ΨΗφΗΞρ φΗεϕ∴ιΠΖΝ πΟ;ι Πγ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ Χρ ;φΖ;;Ω .ΠΖΝΟ

/Ο∴γΗ πΟ∴ χφ;∆ιΠ∆Η Μ;ΞγΗΟ∴∴Φ ;φΗ Φ∴Νγ ιΟ∴γΗ πΟ∴ γΞ;ΖΦΗφ ιΟΗ ϕφϕ γΟ;ΞΞ ΧϕφΖ

ΠΖ ιΟΗΠφ ∴πΖ ΜΠφΗ

+ è /ΟΗ χ∴φιΠ∴Ζγ ∴Μ ιΟΗ ιΟ;Ζ ;φΗ ΠΖ ∆∴Ζγ∴Ζ;Ζ∆Η πΠιΟ ιΟΗ ιΗ;∆ΟΠΖΝγ ∴Μ ιΟΗ / / ;φΗ ΠΖΦΗΗΦ ΜΗπ ;ΖΦ

ΞΠΨΠιΗΦ ;ΖΦ ;φΗ ΧΗΞΠΗοΗΦ Χρ .− ;ΦΟΗφΗΖιγ ι∴ Ο;οΗ ;ΞφΗ;Φρ ΧΗΗΖ ι;ΩΗΖ ΠΖι∴ ;∆∆Ηχι;Ζ∆Η Χρ ιΟΗ .− 

;ϕιΟ∴φγ !ΗοΗφιΟΗΞΗγγ ιΟΗ ΦΗΧ;ιΗ ∴οΗφ ιΟΗ ΠγγϕΗ ∴Μ ∆∴Ζγ∴Ζ;Ζ∆Η γιΠΞΞ φ;ΝΗγ πΠιΟΠΖ ιΟΗ .ΠΩΟ ∆∴ΨΨϕΖΠιρ

/ΟΗ π∴φΦγ ∗ 0 / ↔€ ;φΗ ∆ΞΗ;φΞρ γϕχΗφΠΨχ∴γΗΦ ∴Ζ ι∴ ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζγ Χρ ιΟ∴γΗ ΧΗΖι ∴Ζ

χφ∴οΠΖΝ ιΟ;ι ιΟΗ Πγ ;ϕιΟ∴φΗΦ Χρ ιΟΗ ιΗΖιΟ Ψ;γιΗφ /ΟΗρ Ο;οΗ Φ∴ΖΗ γ∴ ∆ΞϕΨγΠΞρ ;ΖΦ πΠιΟ∴ϕι φΗΝ;φΦ ι∴

ιΟΗ ∴φΠΝΠΖ;Ξ ;ϕιΟ∴φγ † −;Ψ .ρ;Ψ ;ΖΦ !ϕΞ

[ ιΟΗ / . ;ΞΞ ιΟΗ ϕφϕ ;ϕιΟ∴φγ Ο;οΗ ϕγΗΦ ιΟΗ π∴φΦγ  ;Ο;ΞΞ; πΟΠ∆Ο ΨΗ;Ζγ χΟργΠ∆;Ξ Χ∴Φρ .∴ ϕφϕ

!;Ζ;Ω πφΠιΗγ ;γ  ;Ο;ΞΞ; ∗ΗΟΞ; †ΨΗ;ΖΠΖΝ ιΟΗ ΜΠφγι Χ∴Φρ ∴Μ !;Ζ;Ω ϕφϕ ΖΝ;Φ ςΠ $ / !#/ πφΠιΗ Χ;ΖΗΗ

;γ ϕφϕ ΖΝ;Φ Χϕι ;γ  ;Ο;ΞΞ; ϕς; ∴φ ιΟΗ / #! + 8.  $ 9 ∴Μ !;Ζ;Ω

οΗφρ γΟ;Χ;Φ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕγ •↔√çƒç≈ç∆ç ≤  ∝ ∆∴Ζ∆ΞϕΦΗγ πΠιΟ ιΟΗ π∴φΦγ !;Ζ;Ω ΠΖ ιΟΗ ∆∴Ζ∆ΞϕΦΠΖΝ οΗφγΗ ;γ

ì ;ΟΗρ !;Ζ;Ω ;Ζ !;Ζ;Ω !;Ζ;Ω ;;γ Ηι∆∝

/ΟΗφΗ Πγ ιΟΗφΗΜ∴φΗ ∆∴ΖιΠΖϕΠιρ ;ΖΦ 0  /8 ΠΖ ιΟΗ ϕγΗ ∴Μ ιΟΗ π∴φΦ  ;Ο;ΞΞ; ;ΖΦ !;Ζ;Ω

/ΟΗ π∴φΦ + /. ↔€ ΨΗ;Ζγ ιΟΗ ↔€ιΟ ΠΖΝ ΗΨχΗφ∴φΩΠΖΝΦ∴Ψ /ΟΠγ Πγ ∆ΞΗ;φΞρ < ιΠιΞΗ ∴Μ . 6 . "

ιΟ;ι < .ΠΩΟ π∴ϕΞΦ π;Ζι ι∴ ΧΗγι∴π ∴Ζ ιΟΗ ϕφϕ ϕι Πι Πγ !#/ < π∴φΦ ιΟ;ι ιΟΗ ϕφϕ ΧΗγι∴π Μ∴φ  .  ê

j Πγ ιΟΗφΗΜ∴φΗ ΞΠΩΗΞρ ιΟ;ι ιΟΗ πφΠιΠΖΝ ∴Μ + /. ↔€ ;γ ιΟΗ ΟΗ;ΦΠΖΝγ ∴Μ ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζγ π;γ Φ∴ΖΗ Χρ

ιΟΠφΦ χ;φιΠΗγ •ΨΠγΝϕΠΦΗΦ .ΠΩΟγ πΟ∴ Ψ;ρ Ο;οΗ ΧΗΞΠΗοΗΦ ιΟ;ι π;γ ∆∴Ψχ∴γΗΦ Χρ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ ςΠ∝

/ΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ ιπ∴ Ηθ;ΨχΞΗγ πΠΞΞ γΟ∴π ιΟΠγ ι∴ ΧΗ ∆;γΗ



/ΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ χ;φ; Πγ ι;ΩΗΖ Μφ∴Ψ ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ ιΠιΞΗΦ Ο;ϕΧΗΗγ οι;φ ∴;ΖΦ Πι ;χχΗ;φγ ∴Ζ χ;ΝΗ ¬∆∆ ∴Μ

ê

ΡΨΣ5Ψϑ+����?�#3�Ε1∆+Υ�#ΞΣΨΤ�?�ΕΧΩΡΓ+�?�#∆�ΕΧΩ∆+Υ�ΧΩΕΤΘ0�#ΞΣΨΤΨ�?�ΚΛϑ�Κ∆&�ΚΣΠ�ΜΨ�Ν−Ψ�#−ΨΤΨ�?�
ΥΩΠ+#ϑΩ�Υ/Σ�Υ∃;�ΚΕΣ�ΝΨΓ+�?�∆ΤΠΣ�×Υ:ΨΟ∝�Λ3Ψ�ΟΣ�∃ΨΓ+�?�?�

∗;ιγΟ;ΟΠ ↔€ ;ιΟ ;ΟϕΧΗΗγ οι;φ Ο;ϕχ;ρΗΗ D Ο;ϕΧΗΗγ 0∆Οφ∴Ζ οι;φ; ΗΟ ΠΦΟ /ΠΖ <  ;ΩΟ;

ΩΟ;φ; .ϕΖΗϕρ∴ .;Ζι .ΧΟ;Π ΟΠι  ;ρΗΗ ;φΖ;ι .ρ;Ψ ιΟ;  ϕι Ο;ΗΗ

∗;ιΟγΟ;Π  /πΗΖιρ ∴ϕφ οι;φγ Ο;ϕχ;ρΗΗ !∴π γχΗ;Ω ∴Μ ιΟΗ ¡√ οι;φγ ∴φ πΟ∴Ψ ιΟΠγ πφΠιΠΖΝ Πγ

∆∴Ψχ∴γΗΦ  ΠγιΗΖ πΠιΟ ;ιιΗΖιΠ∴Ζ ;ΞΞ .;Ζιγ .ρ;Ψ γχΗ;Ωγ ι∴ ιΟΗ ΗθιΗΖι ∴Μ ΟΠγ ΠΖιΗΞΞΗ∆ι

/ΟΗ γι;Ψχ ∴Μ ∗;ιγΟ;ΟΠ ↔€ Πγ ΦϕΧΧΗΦ γ∴ ∆;φΗΞΗγγΞρ ιΟ;ι ιΟΗ φΗ;Ξ ;ϕιΟ∴φγ Ζ;ΨΗ ;χχΗ;φγ πΠιΟΠΖ ιΟΗ ΜΠφγι

ΜΠοΗ ΞΠΖΗγ ∴Μ ιΟΗ γι;ΨχΠΖΝ

θ;ΨχΞΗ /π∴ [ ∴ϕφ ϕιΩΗρ πΗ Ο;οΗ Ο;ϕχ;ρΗΗ  ΠγιΗΦ ;γ

Ε1ΡΓ+�?�ΡΨ∇����ΜΚ∆:Θ∆ΨΕ�∆[ΠΣ+�?�ϑΟΤ+�ΜΤΘ�ϑΨ3�Φ;�ΤΒ%Ψ�?Ρ7ΤΠ�ϑΘΚΓ�ΚΕΣ�Μ+�ΚΓΒ%Ψ�?�ΣΞ�ΕΤΠΠ�ΟΠ�Τϑ;�
ϑΟΨΤΨ�?�#ΡΠΨ�ΛΨΠ�ΜΤΘ�Ρ4ΚΣΡΨΤΨ�?���?�

ϕι ιΟΗ ∴φΠΝΠΖ ∴Μ ιΟΠγ Ο;ϕχ;ρΗΗ Πγ Μφ∴Ψ χ;ΝΗ ¬ƒ…« ∴Μ é πΟΗφΗ Πι ;χχΗ;φγ7 0 #0/ ιΟΗ π∴φΦγ

∗;ιγΟ;ΟΠ ↔€ ;ΖΦ Ο;γ < . !/ !0 . " ê ΠΖΦΗΗΦ ιΟΠγ π;γ ;ΖΗΗ ιΟΗΖ πΟ∴ Ν;οΗ πΟ∴ ιΟΗ φΠΝΟι

ι∴ ;ΦΦ ∗;ιΟγΟ;Π ↔€ ;ΖΦ ι∴  / . ιΟΗ ΗΖιΠφΗ ΖϕΨΧΗφΠΖΝ 6Ο∴ Ν;οΗ πΟ∴ ιΟΗ φΠΝΟι ι∴ ∆Ο;ΖΝΗ ιΟΗ ∴φΦΗφ

∴Μ ιΟΗ π∴φΦγ Ω;ΧΗρ∴ Χ;;∆Ο ΧΗΖιΠ ;ΖΦ ιΟΗ π∴φΦγ ì Ο;ϕχ;ρΗΗ

/ΟΠγ Πγ Ο∴π Πι ;χχΗ;φγ ΠΖ ιΟΗ

���?�ΜΚ∆:Θ∆ΨΕ�∆[ΠΣ+�?�Ε1ΡΓ+�?�ϑΟΤ+�ΜΤΘ�ϑΨ3�Φ;�ΤΒ%Ψ�?Ρ7ΤΠ�ϑΘΚΓ�ΚΕΣ�Μ+�ΚΓΒ%Ψ�?�ΣΞ�ΕΤΠΠ�ΟΠ�Τϑ;�
ϑΟΨΤΨ�?�#ΡΠΨ�ΛΨΠ�ΜΤΘ�Ρ4ΚΣΡΨΤΨ�?�����?�

j Πγ ιΟΗφΗΜ∴φΗ ΗοΠΦΗΖι ιΟ;ι ιΟΗ π∴φΦγ ∗ /. ↔€ πΗφΗ ;ΦΦΗΦ Χρ ιΟΠφΦ χ;φιΠΗγ ;ΧΗρ∴ ;;∆Ο ΨΗ;Ζγ

χφ;ρΗφ ∴Μ < χ∴Ηι † φΗΜΗφφΠΖΝ ι∴ χ∴Ηι .ρ;Ψ

¬√ê [ ↔ ƒ€γ ;ΖΦ Η;φΞρ ↔ ≈€γ < ∆∴ΨΨΠιιΗΗ ∴Μ φΗΖ∴πΖΗΦ .ΠΩΟ γ∆Ο∴Ξ;φγ ;ΜιΗφ Ψϕ∆Ο

∆∴ΖγϕΞι;ιΠ∴Ζ ;ΖΦ ;Ζ;ΞργΠγ ;ΝφΗΗΦ ιΟ;ι ιΟΗγΗ Χ;ΖΠγ ΞΠγιΗΦ ΠΖ ιΟΗ ↔ ≈∆ .ΠΩΟ −Ηρ;ι

 ;φρ;Φ; γΟ∴ϕΞΦ ΧΗ ΠΖ∆ΞϕΦΗΦ ΠΖ .ΠΩΟ π∴φγΟΠχ /ΟΗ φΗγι ∴Μ ιΟΗ ΨΠγΞΗ;ΦΠΖΝΞρ ;ΖΦ

ΨΠγ∆ΟΠΗο∴ϕγΞρ ιΠιΞΗΦ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ π;γ ϕΖ∆ΗφΗΨ∴ΖΠ∴ϕγΞρ φΗςΗ∆ιΗΦ ;γ πΟ∴ΞΞρ

∆∴Ζιφ;φρ ι∴ .ΠΩΟ ιΗ;∆ΟΠΖΝ  . γΟ∴ϕΞΦ ∆ΠιΗ ιΟΗ Φ∴∆ϕΨΗΖι πΟΠ∆Ο φΗςΗ∆ιΗΦ ιΟΗ ê

!∴ιΗ ;γ πΗ Ο;οΗ γΟ∴πΖ ;Χ∴οΗ ιΟ;ι ιΟΗ Πγ ΠΖ γρΖ∆Οφ∴Ζρ πΠιΟ / .

+ è  ∴φΦ .ΠΖΝΟ Πγ φΠΝΟι /ΟΗ Χ;ΖΗΗγ ∗ .6 9 8 " 0∗ πΗφΗ ;∆∆ΗχιΗΦ7 0 #0/

!#6 ! !/ ιΟ;ι ιΟΗρ πΗφΗ Μφ∴Ψ ιΟΗ ;ΖΦ7 0 #0/ φΗΜΗφΗΖ∆Η ι∴ ê /ΟΠγ ΠΖ ΠιγΗΞΜ Πγ

ΗοΠΦΗΖ∆Η ιΟ;ι ιΟΗ π;γ Ζ∴ι φΗ∆∴ΝΖΠυΗΦ ;γ < γχΠφΠιϕ;Ξ ιΗθι ΠΖ Πιγ ΗΖιΠφΗιρ



Ξγ∴ Ζ∴ιΗ ιΟ;ι ΠΖ ιΟΗ χ;φ; ∴Μ .− ιΠιΞΗΦ ΗΜΠΖΠιΠ∴Ζ ∴Μ < .ΠΩΟ φΗΜΗφΗΖ∆Η Πγ Ψ;ΦΗ ι∴ / / ;ΖΦ ι∴ Ο;ΖΦΗ

< ∗;ΟϕΞ Χϕι !#/ ι∴ ΠΖ ;Ζρ γΗΖγΗ ∴Μ ιΟΗ π∴φΦ

ϕφιΟΗφ Ζ∴ιΗ ιΟ;ι ΠΖ ιΟΗ γΗ∆ιΠ∴Ζ ιΠιΞΗΦ −/ ! /ΟΗ / / Πγ ;∆ΩΖ∴πΞΗΦΝΗΦ ;γ < χΗφΨΠγγΠΧΞΗ γ∴ϕφ∆Η ∴Μ

Πφι;Ζ /π∴ #/ . 7/ −!  γ∴ϕφ∆Ηγ ;φΗ .∗   8 ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ Ζ;ΨΗΞρ ιΟΗ ΗθχΞ;Ζ;ι∴φρ φ;∆ΟΖ;γ

∴Μ Ο;Π ϕφΦ;γ ςΠ ;ΖΦ ιΟΗ Χ;ΖΗΗ ∴Μ Ο;Π !;ΖΦ  ;Ξ Π /ΟΗ Πγ !#/ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ 6ΟΠ∆Ο ΨΗ;Ζγ Πι Πγ

8  0 ê

/;ΩΗΖ ;γ < πΟ∴ΞΗ ιΟΗΖ ιΟΗ .− † πΟΠ∆Ο ΠΖ ΠιγΗΞΜ π;γ < Φ∴∆ϕΨΗΖι ∴Μ # ∗−# / † Πγ ∆ΞΗ;φ ιΟ;ι ;χ;φι

Μφ∴Ψ ιΟΗ 0 . φ;∆ΟΖ;γ #0/. ∴Μ / / Μ∴φ " /!   ;ΖΦ ;χ;φι Μφ∴Ψ ιΟΗ /6# φ;∆ΟΖ;γ #0/. ∴Μ

ιΟΗ / / Μ∴φ Πφι;Ζ !#! ∴ιΟΗφ ;φΗ ;∆∆ΗχιΗΦ

!∴ιΗ ↔ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦγ ∆∴Ζ∆Ηχιγ ΠΖ

ϕφϕ ∴ΧΠΖΦγ χ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Ζ ∴Φ

ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ Ηγχ∴ϕγΗγ < 0ΖΠι;φρ •#ΖΗ∝ ∴Φ I εϕ;ΞΠΜΠΗγ ∴Φ ΠΖ ΦΗι;ΠΞ ΠΖ ;;χ .;ΟΠΧ

ιΟΗ ∆∴ΨΨΗΖ∆ΠΖΝ Χ;ΖΠ ∴Μ ç ;ΖΦ ιΟΠγ Πγ ιΟΗ γ;ΨΗ ;γ ιΟ;ι ΦΗΜΠΖΗΦ ΠΖ / / ∆∴ΨΨΗΖ∆ΠΖΝ

οΗφγΗ I ;Ξγ∴ ∆;ΞΞγ ∴Φ  ;Ο; ;;Ξ ΠΖ Ω;Ξ 0γι;ι .ι;Ζυ; √∆ƒê

α≅5Θ�⊥δ� �ç >ε�α≅5Μ�ç

∴Φ Πγ Ο;οΠΖΝ ιΟΗ ΩΖ∴πΞΗΦΝΗ ∴Φ Πγ ιΟΗ ΩΖ∴πΞΗΦΝΗ Ο∴ϕγΗ Ο∴ϕγΗ

ς⊥�ΤχǊ αΠΜ�ç >ε�ΟΜ�ç

∴Φ Πγ ιΟΗ ΝφΗ;ι ΩΖ∴πΞΗΦΝΗ ∴Φ Πγ ιΟΗ ΝΠοΗφ ∴Μ ΩΖ∴πΞΗΦΝΗ

Οε[�>Ψ�⊥δ� �ç >ε�>Ψ�ç

∴Φ ∆∴Ζιφ∴ΞΞΗΦ ιΟΗ ιΠΨΗ ΦϕφΠΖΝ ιΟΗ χΗφΠ∴Φ ∴Μ ΦΗοι;γ ∴Φ ιΗφΨΠΖ;ιΗΦ ιΟΗ ιΠΨΗ ∴Μ ΦΗοι;;γ

ς⊥�>Ψ�⊥δ� �ç >ε�>Ψ�⊥�≅�π�≅�θτρ�≅

∴Φ Πγ ιΟΗ ∆∴Ζιφ∴ΞΞΗφ ∴Μ ιΠΨΗ ∴Φ ∆;Ζ ΦΗγιφ∴ρ ιΠΨΗ

 ;Ο;Ω;;Ξ ΠΖ  ;Ο;Ζ ∴γΟ Πγ ΦΗΜΠΖΗΦ ;γ

ς⊥>Ψ�ü >Ψ�Ο�Υβ�>Ψ�>ΞΘ�[Ψ�é Ως�α�⁄[�α5Ο�Ε≅Μ�Ο�4� �Μ�>ΞΘ�[Ψε�Υβ�αΕ]�α[Ǌ �Χ�Ψφ�⊥γ

Ε�Οε�⊥Θ�é [⊥≅χΞδ�é ΡΞΤ�⊥ς

#ΖΗ πΟ∴ Πγ ιΟΗ ΦΗ;ιΟ ∴Μ ΦΗ;ιΟ ι∴ πΟ∴Ψ 8ϕΨ • ∴Φ ∴Μ ΦΗ;ιΟ∝ ;ΖΦ .ΟΠο χ;ρ ∴ΧΗΠγ;Ζ∆Η ι∴

5;ΟΗΝϕφϕ ∴Φ

/ / γϕχχ∴φιγ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟγ ΦΗΜΠΖΠιΠ∴Ζ ∴Μ  ;Ο; ;;Ξ

/ΟΗ οΗφγΗ ΧΗΞ∴π φΗΜΗφγ ι∴ ιΟΠγ π∴φΦ

Ξς�Θς�α]αςΞ�ΜδΕβα[⊥�ααΣΞ�Θ�?7�ς⊥�>Ψχ�≅�π�≅�Ξ⊥8�≅�/ / ……∆ ∆ −;ΨΩ;ΞΗΗ



 ΗΦΠι;ιΠΖΝ ΠΖ φΗΨΗΨΧφ;Ζ∆Η ∴Ζ ιΟΗ  ∴φΦ∞h !;ΨΗ ρ∴ϕ γΟ;ΞΞ ΞΠοΗ ;ΖΦ ιΟΗ φΗ;ι Η;ιΟ γΟ;ΞΞ

Ζ∴ι ∆∴ΖγϕΨΗ ρ∴ϕ ΗοΗφ ;Ν;ΠΖ ↔∗;ϕγΗ

ΗφΗ ς⊥�>Ψχ�Πγ ιφ;ΖγΞ;ιΗΦ ;γ ì φΗ;ι Η;ιΟ Χρ .;Ζι .ΠΖΝΟ Ο;Ξγ; ∴Φ Πγ ;ιιφΠΧϕιΗΦ πΠιΟ ιΟΗ

εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ ∆φΗ;ιΠ∴Ζ χφΗγΗφο;ιΠ∴Ζ ;ΖΦ ΦΗγιφϕ∆ιΠ∴Ζ /ΟΗ ΦΗγιφϕ∆ιΠ∴Ζ ;γχΗ∆ι ∴Μ ∴Φ Πγ  ;Ο;

;;Ξ ∴φ ì φΗ;ι Η;ιΟ ;γ ιφ;ΖγΞ;ιΗΦ ;Χ∴οΗ 6Ορ ϕγΗ ιΟΗ π∴φΦ ΝφΗ;ι ΦΗ;ιΟ 6Ορ Ζ∴ι ςϕγι

ΦΗ;ιΟ Η;ιΟ ;γ πΗ χΗφ∆ΗΠοΗ Πι Πγ ιΟΗ Ξ∴γγ ∴Μ ΞΠΜΗ ∴Μ < ΞΠοΠΖΝ ΗΖιΠιρ 6ΟΗΖ < ΧϕΠΞΦΠΖΝ ΧϕφΖγ

Φ∴πΖ Φ∴ πΗ γ;ρ ιΟΗ ΧϕΠΞΦΠΖΝ Ο;Φ ΠΖ∆ϕφφΗΦ ΦΗ;ιΟ /ΟΠγ Πγ πΟρ ∴Φγ ΦΗγιφ∴ρΠΖΝ χ∴πΗφ Πγ

∆;ΞΞΗΦ  ;Ο; ;;Ξ /ΟΗ ΦΗγιφ∴ρΠΖΝ χ∴πΗφ ΗθιΗΖΦγ ι∴ ΞΠοΠΖΝ ∴φ Ζ∴ΖΞΠοΠΖΝ ΗΖιΠιΠΗγ /ΟΗ π∴φΦ

;;Ξ Πγ ΝΗΖΗφ;ΞΞρ ϕΖΦΗφγι∴∴Φ ι∴ ΧΗ ΦΗ;ιΟ Χϕι ;∆∆∴φΦΠΖΝ ι∴ ιΟΗ ∗ϕΖς;ΧΠ ΖΝΞΠγΟ ΦΠ∆ιΠ∴Ζ;φρ

•0ΖΠ ∗;ιΠ;Ξ;∝ Πι ;Ξγ∴ ΨΗ;Ζγ ιΠΨΗ .∴ ΦΗ;ιΟ ;Ξγ∴ ΨΗ;Ζγ ì ΖιΗ •4� �Μ�¶ ;;Ξ  ;Ο; ;;Ξ ∴Ζ ιΟΗ

∴ιΟΗφ ΗΖΦ Πγ ιΟΗ χ∴πΗφ ∴Μ ΦΗγιφϕ∆ιΠ∴Ζ Χρ ιΗφΨΠΖ;ιΠΖΝ ιΟΗ ιΠΨΗ ΦΠΨΗΖγΠ∴Ζ ∴Μ ;Ζ ΗΖιΠιρ ;ΖΦ ιΟΠγ

ΦΗγιφϕ∆ιΠ∴Ζ ∆;Ζ ΦΗγιφ∴ρ ιΟΗ ΗΖιΠφΗ ϕΖΠοΗφγΗ ∴ΖΞρ ∴Φ ∆;Ζ Φ∴ ιΟΠγ /ΟΗ ;Χ∴οΗ οΗφγΗ ιΟΗφΗΜ∴φΗ

ΨΗ;Ζγ 8∴ϕ •Μδ�∝ ΨΗΦΠι;ιΗ ∴Ζ •α]αςΞ�¶ ιΟΗ !;ΨΗ ∴Μ ∴Φ •Ξς�Θς�∝ ιΟΗΖ ρ∴ϕ πΠΞΞ ΖΗοΗφ ΧΗ ∆∴ΖγϕΨΗΦ

•ααΣΞ�Θ�?7�¶ Χρ ιΟΗ ΦΗγιφ∴ρΠΖΝ χ∴πΗφ ∴Φ •ς⊥�>Ψχ�∝

+ è  ;Ο;Ω;;Ξ Πγ ΠΖΦΗΗΦ ιΟΗ ∴Φ ∴Μ ê /ΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ οΗφγΗγ Μφ∴Ψ ∗;ΝΗ ∆≈ ∴Μ Ψ;ΩΗ ιΟ;ι ∆ΞΗ;φ

Μ⊥�⊥ς�4αΠ>�ΜΡα]5�]Πβ�≅�ς⊥>Ψ�>Ψ>�4ΞΠβ�≅�√≅

/ΗΟ ϕΨ ΦΟ;Ω /;χ;γΠρ; .;ΦΟΗΗ  ;Ο;Ω;;Ξ ;ΞΠΩ; φ;ΦΟΗΗ

/ΟΗφΗ ∆∴ΖΦϕ∆ιΗΦ Ψ;γγΠοΗ χΗΖ;Ζ∆Η #Μ ∆∴ΖιΗΨχΞ;ιΠΖΝ õΨΗΦΠι;ιΠΖΝ ∴Ζ  ;Ο;Ω;;Ξ ;ΖΦ ;ΞΩ; • ϕφΝ;∝

6⊥�αΤαΠ�>ΞΜ�ΜΡα]5�ΥΩη�≅�Ο[φ�Με�:>�ΞδΡ�⊥[φ�≅Ωγ�≅�̿ ≅�ƒ≅

P ΠΦΟ ;φ;ι /;χ;γΗρ; Ο;ρ∴ οΗρ /;ρ X −∴∴χ ;ο;Π ;ρ∴

6ΟΠΞΗ Φ∴ΠΖΝ χΗΖ;Ζ∆Η ΠΖ γϕ∆Ο <Ψ;ΖΖΗφ ΧΗ∆;ΨΗ ∴ΖΗ πΠιΟ ιΟΗΨ

/Ο;ι  ;Ο;Ω;;Ξ Πγ ιΟΗ ∴Φ ∴Μ ∆;Ζ ;Ξγ∴ ΧΗ ΗοΠΦΗΖ∆ΗΦ Μφ∴Ψ ιΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ οΗφγΗγ Μφ∴Ψ χ;ΝΗ ƒ€ 

ΧηΡ7�≅�ςφ�Θ�≅ΘĂ ]α⊥�αΡ�Νς�ςΘ��≅��Ο;ϕχ;ρΗΗ  ΗΠΖ !; ;ΖΗγΟΗρ ∗φΠιΟ;Ψ ;Ζ;ϕΖ



Φ∴ Ζ∴ι ;∆∆Ηχι  ∴φΦ ;ΖΗγΟ ;γ Ψρ χφΠΨ;φρ ∴Φ

α>]Θ�αΤ]Θ�>Τ⊥δ� �Θ⊥�αΠ5��≅��ΠγΟΗΖ ΠγΟΗΖ ;ΧΟϕ !ΗΟ ΟΠ;ρϕ

πΠΞΞ Ζ∴ι ΗοΗφ π∴φγΟΠχ φΠγΟΗΖ ;ΖΦ 5ΠγΟΖϕ

>Θ�]χΘĂ �Ρα⊥ΧΘ�Θ�αΜΘ�]γ�≅��;;Ζ .ϕΖΗρ ∗ΗΟ∆Ο;;Ζ !; /ΠΖ .∴

ΟΗ;φ ∴Μ ιΟΗΨ πΠιΟ Ψρ Η;φγ Χϕι φΗ∆∴ΝΖΠυΗ ιΟΗΨ Ζ∴ι

αΨ[�Ψ≅β�ςγΞβ�Ρ≅�6Θ�]γ�≅�≈ƒ≈≅�� Πο  ;ΝΗΗ  ∴φΗ ∗ϕΝ [ .∴

 ρ ∆∴ΖιΗΨχΞ;ιΠ∴Ζ Πγ ∴Ζ ιΟΗ ΜΗΗι ∴Μ ιΟΗ Μ∴ΞΞ∴πΠΖΝ

ς⊥>Ψ�Ξ?[Ξ�⊥ςΞγ�≅�� ;Ο;Ω;;Ξ −;ΩΟο;;φ ;Ψ;φ∴

!  Πγ Ψρ χφ∴ιΗ∆ι∴φ

ς⊥Ψγ⊥�ςφ�α>�>Ξ�ΝΞγ�≅�� ;Ο;Ξ∴Ο  ΗΠΖ ΠΖΩΗφ /Ο;φ∴

ιγ ∴Ζ  ;Ο;Ξ∴Ο •;Ζ∴ιΟΗφ Ζ;ΨΗ ∴Μ  ;Ο;Ω;;Ξ∝ ιΟ;ι χΞ;∆Η Ψρ ∴ΧΗΠγ;Ζ∆Η

4ΡΘ�ΕΘ�>Ξγ�Ξ?[Ξ�≅��χΖ; ;;Ζ ;φ∴ −;ΩΟο;;φ

∆∆Ηχι ΨΗ ;γ ρ∴ϕ ∴πΖ ;ΖΦ χφ∴ιΗ∆ι ΨΗ

Τ⊥�≅⊥ε�>β�ΨΕ�αΤΧΞ�≅�≈ƒ∆≅��;Ο ;ΟΗ ΗΗ  ;;ς Π∆Ο;φ

/;ΩΗ Ψρ ;φΨ ;ΖΦ χφ∴ιΗ∆ι Ψρ Ο∴Ζ∴φ

/ΟΗ ;ϕιΟ∴φ ∴Μ ιΟΗ ;Χ∴οΗ οΗφγΗγ •.8  ∝ ΠΖ ιΟΗ Πγ ∆ΞΗ;φΞρ < ;Ο;Ω;;Ξ ;ΖΦ ϕφΝ; Μ∴ΞΞ∴πΗφ .∴ ΟΗ Πγ

χφ;ΠγΠΖΝ  ;Ο;Ω;;Ξ ;ΖΦ ϕφΝ; Χϕι φϕΖΖΠΖΝ Φ∴πΖ ;ΖΗγΟ φΠγΟΗΖ ;ΖΦ 5ΠγΟΖϕ

 ;Ο;Ω;;Ξ Πγ Ζ∴ι ΗοΗΖ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ #! ΠΖ ιΟΗ / / ;γ ιΟΗ ∴Φ ∴Μ .ΠΩΟΠ /ΟΗ ιπ∴ π∴φΦγ  ;Ο; ;ΖΦ ;;Ξ

Φ∴ ;χχΗ;φ γΗχ;φ;ιΗΦ ΠΖ #! / "  οΗφγΗ ΠΖ ιΟΗ / ;γ ϕΞιΠΨ;ιΗ • ;Ο;∝ ;ΖΦ ΦΗ;ιΟ • ;;Ξ∝ ΨΗ;ΖΠΖΝ

γχΠφΠιϕ;Ξ ΦΗ;ιΟ

ΤΨΟΜΝ+�ΟϑΝΨ���?�ΛΚΡ�ΙΘΚ∆/ΦΩ�ΙΘΡΨΝ�ΝΨΝΩ�?�ΤΨΟ�ΠΨΟ�ΚΥΟΚΤ�Σ7�Λ+ΞΚϑ�Κ2ΚΤ�Π�−ΨΓ+�ΟϑΨ�ΜΨΝΩ�?���?�ΤϑΨΧΩ�
? / ……∆

−;ΨΩΞΠ  ΗΟΞ; ∆è ϕχ ∴ΧΠΖΦ ∴χ;Ξ  ;Ξ −;Ψ !;Ψ .ΠΨ;φ /ϕ 6 Πφ !; Ο;ρΗΗ  ;Ο; ;;Ξ −;Ο;∴

−Η;ΞΠυΗ ∴Φ ιΟΗ  ∴οΠΖΝ ∗φ∴ιΗ∆ι∴φ s φΗΨΗΨΧΗφΠΖΝ ιΟΗ #ΨΖΠχφΗγΗΖιγ !;ΨοΠφιϕΗγ ρ∴ϕ πΠΞΞ ∴Χι;ΠΖ

.∗ . /0   é ;ΖΦ Ζ∴ι ΗοΗφ ΧΗ ∆∴ΖγϕΨΗΦ Χρ •ιΟΗ ΜΗ;φ ∴Μ∝ 0 / ! 0 •γχΠφΠιϕ;Ξ∝ 0 ê

j Πγ ∆ΞΗ;φ ιΟ;ι ΠΖ ιΟΠγ ∴ΖΗ / "  ΠΖγι;Ζ∆Η πΟΗφΗ  ;Ο;Ω;;Ξ Πγ ϕγΗΦ ΠΖ ιΟΗ / . Πι •Π∝ ∆∴ΨΗγ ;γ ιπ∴

π∴φΦγ Ζ∴ι ∴ΖΗ ;ΖΦ •ΠΠ∝ φΗΜΗφγ !#/ ι∴ ∴Φ Χϕι ι∴ γχΠφΠιϕ;Ξ ΦΗ;ιΟ /ΟΗ π∴φΦ ì Ο;ρΗΗ Πγ ΜΗΨΠΖΠΖΗ ΠΖ

ΝΗΖΦΗφ ;ΖΦ φΗΜΗφγ ι∴ ΦΗ;ιΟ πΟΠ∆Ο Πγ ΜΗΨΠΖΠΖΗ

/ΟΗ π∴φΦ ì ΗΗοΗΟ ΨΗ;Ζγ ΞΠΜΗ ;ΖΦ Πι ;χχΗ;φγ ;γ ιΟΗ ;Ζι∴ΖρΨ ∴Μ ιΟΗ π∴φΦ ì ;;Ξ πΟΠ∆Ο ΨΗ;Ζγ ΦΗ;ιΟ

/ΟΗ π∴φΦ  •ΦΗ;ιΟ∝ Ο;γ ;Ζ ;ϕΖΝΩ;φ ΧΗΞ∴π Πι /ΟΠγ ΨΗ;Ζγ Πι Πγ < Ζ∴ϕΖ /ΟΗ π∴φΦ  ;Ο; •ΝφΗ;ι∝ Πγ

ιΟΗφΗΜ∴φΗ ;Ζ ;ΦςΗ∆ιΠοΗ ∴Μ ιΟΠγ Ζ∴ϕΖ /ΟΗφΗ ;φΗ ΦΠΜΜΗφΗΖι ΩΠΖΦγ ∴Μ ΦΗ;ιΟγ † χΟργΠ∆;Ξ ΦΗ;ιΟ Πγ ∴ΖΗ Χϕι Πι Πγ

ιΟΗ ΞΗγγΗφ ΦΗ;ιΟ ΠΖ .ΠΩΟ χ;φΞ;Ζ∆Η /ΟΗ ΝφΗ;ιΗφ ΦΗ;ιΟ Πγ γχΠφΠιϕ;Ξ ΦΗ;ιΟ ∴φ ΦΗ;ιΟ ∴Μ ∴ΖΗγ ∆∴Ζγ∆ΠΗΖ∆Η



∴Φ ΠΖ ιΟΗ / / Πγ ΝΗΖΦΗφ ΜφΗΗ Χϕι φΗΜΗφφΗΦ ι∴ ΠΖ ιΟΗ Ψ;γ∆ϕΞΠΖΗ ιΗΖγΗ .∴ ΠΜ  ;Ο;Ω;;Ξ π;γ φΗΜΗφφΠΖΝ ι∴

∴Φ ιΟΗΖ ιΟΗ οΗφγΗ γΟ∴ϕΞΦ ΧΗ ì Πφ !; 9  ;Ο; ;;Ξ

ΠΖΦΗΗΦ  ;Ο;Ω;;Ξ ΠΖ ιΟΠγ / / οΗφγΗ ;Χ∴οΗ π;γ ∴ΖΗ π∴φΦ ;ΖΦ φΗΜΗφγ ι∴ ∴Φ ιΟΗΖ πΟ;ι ∆;Ζ πΗ

ϕΖΦΗφγι;ΖΦ Μφ∴Ψ ì Πφ !; Ο;ρ;  ;Ο;Ω;;Ξ /Ο;ι  ;Ο;Ω;;Ξ ιΟΗ ∴Φ π∴ϕΞΦ !#/ ΦΗο∴ϕφ ∴φ ∆∴ΖγϕΨΗ ∴φ

Η;ι • Ο;ρ; Ο;ρΗΗ∝ ρ∴ϕ /ΟΗ ∴Φ ∴Μ / / Πγ ΖΗοΗφ ιΟΗ ΦΗο∴ϕφΠΖΝ ΩΠΖΦ

N ΠΖΦΗΗΦ  ;Ο;Ω;;Ξ π;γ ιΟΗ ∴Φ ∴Μ / / γΟ∴ϕΞΦΖι ιΟΠγ π∴φΦ ΧΗ   #5 . ιΟΗ / . ;χχΗ;φΠΖΝ

ΟϕΖΦφΗΦγ ∴φ ιΟ∴ϕγ;ΖΦγ ∴Μ ιΠΨΗγ ΠΖγιΗ;Φ ∴Μ ςϕγι ∴ΖΗ γΠΖΝΞΗ ιΠΨΗ

/ΟΗ π∴φΦγ $ " . / /! ! ;χχΗ;φ ι∴ΝΗιΟΗφ < 0  ∆»≈ ιΠΨΗγ ;∆φ∴γγ ιΟΗ / . /ΟΗ π∴φΦ  

;χχΗ;φγ ≈» ιΠΨΗγ ;γ ∆ΞΗ;φ ;Ζ ϕΖΗεϕΠο∴∆;Ξ φΗΜΗφΗΖ∆Η ι∴ ∴Φ !∴π ιΟΠγ Πγ ιΟΗ ∴Φ ∴Μ / .

Σ7�#ΜΨΝ��ΡΩΤ−Ω�ΠΨϑ+�ΚΥΚΤ�ΜΨΝΨ�? / / ↔€ƒ… /ϕ  ∗ϕφ;ΩΟ !;ΟΠ .Ηφ ;;Ξ;

8∴ϕ ;φΗ  ∗0− ç 8∴ϕ ;φΗ Ηρ∴ΖΦ ;;Ξ • Η;ιΟ∝

0 Πγ ∆φργι;Ξ ∆ΞΗ;φ † ιΟΗ ∴Φ ∴Μ Πγ  ;Ο;Ω;;Ξ /ΟΗ ∴Φ ∴Μ / / Πγ  

∴ιΟ ;φΗ ;Ζι∴ΖρΨγ ∴Μ ∴ΖΗ ;Ζ∴ιΟΗφ  ;Ο;Ω;;Ξ Πγ γιΠΞΞ7 0 " ιΠΨΗ •Ω;;Ξ∝ ;ΖΦ ΦΗ;ιΟ •Ω;;Ξ∝

 Πγ 8#! 0 ! ;ΖΦ 8#! 0 ê

∴φ <Ψ∴φΗ ΦΗι;ΠΞΗΦ ΗθχΞ;Ζ;ιΠ∴Ζ −Η;Φ ϕφιΗς .ΠΖΝΟ ì γΟι • ∴Φ∝ ∴Μ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ  ;Ο;Ω;;Ξ

ο;ΠΞ;ΧΞΗ ;ι ΟιιχπππγΠΖΝΟγ;ΧΟ;∆;Ζ;Φ;∆∴Ψχfi……≈«≈

ϕφϕ ∴ΧΠΖΦγ χ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Ζ ;ΞΞ ΗοΠ Ηοι; •ΠΖ∆ΞϕΦΗγ φ;ΟΨ; 5ΠγΟϕΖ .Πο; ΠϕφΝ; Ηι∆ Ηι∆∝

]Π�>Ξς�Εε�ΡχΞ?�>ς[φ�≅�Θς�Οε[Μ�Ε≅Μ�>⊥[φ�≅

Η∆;ϕγΗ ∴Μ οΠφιϕ∴ϕγ ;∆ιΠ∴Ζγ < χϕφϕγΟ; •χΗφγ∴Ζ∝ Πγ ΩΖ∴πΖ ;γ ΦΗοι; •Ν∴Φ∝

α>χ>�Μ�>Ξς�Εε�Ε≅�ςφ�>Ξ⊥�≅�Θς�4]χΞ�αΜΘ�>γ�]Υ�ΠΞ⊥�≅�πτ�≅

ΖΦ ΧΗ∆;ϕγΗ ∴Μ ΗοΠΞ ;∆ιΠ∴Ζγ ΟΗ Πγ ΩΖ∴πΖ ;γ ;γϕφ; •ΦΗΨ∴Ζ∝

/ΟΗ ιφ;ΖγΞ;ιΠ∴Ζ Πγ χΗφγ∴Ζ •Εε�ΡχΞ?�¶ πΠιΟ οΠφιϕ∴ϕγ εϕ;ΞΠιΠΗγ •]Π�>Ξς�>ς[φ�¶ Πγ ΩΖ∴πΖ ;γ <

ΦΗοι;; •Θς�Οε[Μ�¶ ΠΖ ιΟΠγ π∴φΞΦ •Ε≅Μ�>⊥[φ�¶ ;ΖΦ ΠΜ •Εε�¶ ∴ΖΗ χΗφΜ∴φΨγ •ςφ�>Ξ⊥�¶ ΗοΠΞ ;∆ιΠ∴Ζγ

•α>χ>�Μ�>Ξς�¶ ΠΖ ιΟΠγ π∴φΞΦ •Ε≅�ςφ�∝ ιΟΗ π∴φΞΦ •]Υ�¶ ιΗφΨγ •ΠΞ⊥�¶ γϕ∆Ο < χΗφγ∴Ζ •αΜΘ�>γ�¶ <

ΦΗΨ∴Ζ •Θς�4]χΞ�∝

ΗοΠ Ηοι;;γ ;ΖΦ ΦΗΨ∴Ζγ ;φΗ ;∆ιϕ;ΞΞρ ∆Ηφι;ΠΖ ιφ;Πιγ ∴φ εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ ΟϕΨ;Ζ ΧΗΠΖΝγ ;ΖΦ ;φΗ

ϕγΗΦ ΨΗι;χΟ∴φΠ∆;ΞΞρ ΠΖ ∴ϕφ γ∆φΠχιϕφΗγ 5Πφιϕ∴ϕγ ιφ;Πιγ ΠΨχΞρ Ν∴ΦΞρ εϕ;ΞΠιΠΗγ ΟΗΖ∆Η ΦΗοι;;γ

;ΖΦ ΗοΠΞ ιφ;Πιγ ΠΨχΞρ ΦΗΨ∴Ζ ΞΠΩΗ εϕ;ΞΠιΠΗγ ΟΗΖ∆Η ΦΗΨ∴Ζ



+ è /ΟΠγ h ;Ζ ;ιιΗΨχι ι∴ ΗθχΞ;ΠΖ ;π;ρ ιΟΗ ;∆ι ιΟ;ι #ΖΗ /ΟΠφΦ ∴Μ h Χ∴ϕι ΗοΠ Ηοι;γ οι;φγ ;ΖΦ

ιΟΗΠφ  ριΟ∴Ξ∴ΝΠ∆;Ξ ;ΖΦ φ;ιΟΗφ ϕΖΧΗΞΠΗο;ΧΞΗ θχΞ∴Πιγ /ΟΗ ;ϕιΟ∴φ Πγ ιφρΠΖΝ ι∴! !0 /0− ΟΠγ ∴πΖ

ΗΜΠΖΠιΠ∴Ζγ ιΟ;ι ;φΗ 0Ζγϕχχχ∴φιΗΦ

#Ζ ιΟΗ ∴ΖΗ Ο;ΖΦ ιΟΗ ;ϕιΟ∴φ Πγ ∆Ξ;ΠΨΠΖΝ ιΟ;ι ιΟΗ Πγ γϕχχ∴γΗΦ ι∴ ΗθχΞ;ΠΖ ιΟΗ 6 5/ / ;ΖΦ 5/ −.

ιΟ;ι ;φΗ ϕγΗΦ ΠΖ ιΟΗ / . ϕι ΟΗφΗ ιΟΗ γ;ΨΗ ;ϕιΟ∴φ Πγ γ;ρΠΖΝ ιΟ;ι ΠΖ ιΟΗ ì ΗοΠ Ηοι;;γ ;ΖΦ

ΦΗΨ∴Ζγ ;φΗ ;∆ιϕ;ΞΞρ ∆Ηφι;ΠΖ /− /. #− ,0  0 / ∴Μ ΟϕΨ;Ζ ΧΗΠΖΝγ

.∴ #6 ∆;Ζ ιΟΗ ΗθχΞ;ΠΖ ιΟΗ 6 5/ / ιΟ;ι ;φΗ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ Χρ " ! ;ΖΦ . . /# 9 0 .

/0  !/ 0 / ΠΖ ιΟΗ / / Χϕι ΠΖ ιΟΗ ιΟΗρ ;φΗ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ ;γ εϕ;ΞΠιΠΗγ ∴Μ ΟϕΨ;Ζ ΧΗΠΖΝγ

ΖΦ Ο∴π ∆;Ζ Πι ΧΗ ιΟ;ι ΠΜ 6 5/ / πΗφΗ ΟϕΨ;Ζ ιφ;Πιγ ιΟΗρ ;φΗ . 0 ΠΖ ιΟΗ / . 6Ορ π∴ϕΞΦ

ιΟΗ / / φΗςΗ∆ι Ν∴∴Φ ;ΖΦ χ∴γΠιΠοΗ ΟϕΨ;Ζ ιφ;Πιγ

Ο;Π Ο;Ζ .ΠΖΝΟ Ν∴Ηγ ∴Ζ ι∴ ΗθχΞ;ΠΖ

ιΟ;ι ιΟΗ 5ΗΦ;γ ;ΖΦ ∗ϕφ;Ζ;γ Ο;οΗ ΠΨ;ΝΠΖΗΦ γχΗ∆Π;Ξ Μ∴φΨγ ;ΖΦ εϕ;ΞΠιΠΗγ Μ∴φ ιΟΗ ΗοΠ Ηοι;;γ

;ΖΦ χΗ∴χΞΗ Ο;οΗ ∆∴ΨΗ ι∴ ΧΗΞΠΗοΗ ΠΖ ιΟΗΨ ;γ Ν∴Φγ • ΗοΠ Ηοι;;γ∝ ∴φ ΦΗΨ∴Ζγ • γϕφ∝ /ΟΗ

ιΠΨΗ χΗφΠ∴Φ ∴Μ ιΟΗ 5ΗΦ;γ •⋅↔≈€€ ¶ ;ΖΦ ∗ϕφ;Ζγ •Øƒ∆¡ ¶ π;γ πΟΗΖ χΗ∴χΞΗ πΗφΗ

;ΖΠΨΠγιΠ∆ ;ΖΦ ΟΗΖ∆Η ιΟΗ ΖΗΗΦ ι∴ φΗχφΗγΗΖι εϕ;ΞΠιΠΗγ πΠιΟ Μ∴φΨγ /ΟΗγΗ ιφ;ΦΠιΠ∴Ζγ Ο;οΗ

∆;φφΠΗΦ ∴Ζ ϕΖιΠΞ ι∴Φ;ρ ΠΖ ιΟΗ 5ΗΦΠ∆∗ϕφ;ΖΠ∆ Μ;ΠιΟγ

ϕφϕ ∴ΧΠΖΦγ χ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Ζ ϕφΝ; Ο;Ν;ϕιΠ Ο;ΖΦΠ

[ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟγ ιΟ∴ϕΝΟι ∆∴Ζ∆Ηχι Ο;ΖΦΠ ∴φ Ο;Ν;ϕιΠ ∴φ ϕφΝ; • Ο;ΖΦΠ Q 5;φ∝ Πγ ιΟΗ

γχΠφΠι ∴Μ ιΟΗ γπ∴φΦ • ∴Φ∝ ιΟΗ Ζ∆ρ∆Ξ∴χ;ΗΦΠ; ∴Μ .ΠΩΟΠγΨ γι;ιΗγ ΧΟ;Ν;ϕιΠ γι;ΖΦγ Μ∴φ ∴Φ ∴φ

Πγ ΦΗο∴ιΗΗ ∴Ζ ιΟΗ ∴ΖΗ Ο;ΖΦ •γΠΝΖΠΜρΠΖΝ χΠφΠ∝ Μ∴φ ιΟΗ γπ∴φΦ ∴Ζ ιΟΗ ∴ιΟΗφ •γΠΝΖΠΜρΠΖΝ ΨΠφΠ∝ /ΟΠγ

ΠΖιΗΝφ;ιΠ∴Ζ ∴Μ χΠφΠ ;ΖΦ ΨΠφΠ ΠΖ Ο;Ν;ϕιΠ ΗΖ∆;χγϕΞ;ιΗγ ;Ζ∴ιΟΗφ Ψ;ς∴φ ΦΠΨΗΖγΠ∴Ζ ∴Μ .ΠΩΟ

ιΟ∴ϕΝΟι

+ è /ΟΗ 6∴φΦ ì 0/ î φΗΜΗφγ ι∴ ϕφΝ; 6ΠιΟΠΖ ιΟΗ ιΟΗφΗ Πγ < 5;;φ ∆;ΞΞΗΦ ϕφΝ; ΗΗ 5;;φ j Ο;γ

∆∆ χ;ϕφΗΗγ ΠΖ χφ;ΠγΗ ∴Μ ιΟΗ ΨριΟ∴Ξ∴ΝΠ∆;Ξ π;φγ ∴Μ ϕφΝ; [ ιΟΗ Η;φΞΠΗΝ;φ h Πι π;γ ιΠιΞΗΦ 0−

6 −

[ Ξ;ιΗφ οΗφγΠ∴Ζγ Πι π;γ ∆Ο;ΖΝΗΦ ι∴ " 6 . † χΗφΟ;χγ ι∴ Ψ;ΩΗ Πι Ψ∴φΗ χ;Ξ;ι;ΧΞΗ ι∴ .ΠΩΟγ

[ ιΟΗ Ξ;ιΗγι οΗφγΠ∴Ζγ ∴Μ Πι Ο;γ ΧΗΗΖ ∆Ο;ΖΝΗΦ ι∴ Ο;Ν;ϕιΗΗ ΗΗ 5;;φ

/ΟΗ ∆∴ΖιΗΖιγ Ο;οΗ !#/ ∆Ο;ΖΝΗΦ /ΟΗ ΜΠΖ;Ξ οΗφγΗ ∴Μ ιΟΠγ Ο;Ν;ϕιΗΗ ΗΗ 5;;φ Πγ ;γ Μ∴ΞΞ∴πγ ∴Ζ χ;ΝΗ ¬√» ∴Μ

è

ϕφΝ; ∗;;ιΟ ;Ζ;ρΗ; .;ΧΟΗρ ∗;ϕφΗΗ;

ΞΞ ιΟΗ χ;ϕφΗΗγ ∴Μ ιΟΠγ ο;;φ ;φΗ ∆∴Ψχ∴γΗΦ ΠΖ χφ;ΠγΗ ∴Μ ϕφΝ;

Ηφ !; ϕΖΗΗ Πρ; ΠΖ P ;Πρ;



I πΟ∴ γΠΖΝγ ιΟΠγ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ πΠΞΞ Ζ∴ι ∆∴ΨΗ ΠΖι∴ ιΟΗ ∆ρ∆ΞΗ ∴Μ ΧΠφιΟγ ;ΖΦ ΦΗ;ιΟγ

ιΟ .φΠ ϕφΝ; ΗΗ 5;;φ .;Ψ;χ;ιϕΖΝ .;ι .ΟϕΧΟ;Ψ .;ι

j ιΟΠγ χ∴ΠΖι ϕφΝ; ΗΗ 5;;φ ∆∴ΨΗγ ι∴ ;Ζ ΗΖΦ ΞΞ Πγ πΗΞΞ

j Πγ ∆ΞΗ;φ ιΟΗφΗΜ∴φΗ ιΟ;ι .∗ 0 ιΟΗ " ! " . ιΟΗ 5;;φ Πγ γιΠΞΞ ;Χ∴ϕι 0− † ΗοΗΖ ΠΜ ιΟΗ ιΠιΞΗ

Ο;γ ΧΗΗΖ ∆Ο;ΖΝΗΦ ι∴ Ο;Ν;ϕιΗΗ ΗΗ 5;;φ ι∴ Μ∴∴Ξ ιΟΗ .ΠΩΟγ ΠΖι∴ ΧΗΞΠΗοΠΖΝ ιΟ;ι ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ Q

πφ∴ιΗ Πι ΠΖ χφ;ΠγΗ ∴Μ ∴Φ

!∴ιΗ √è ϕιΟ∴φγΟΠχ ∴Μ

 Ηι ϕγ γΗΗ πΟ;ι Ζ∴ι;ΧΞΗ γ∆Ο∴Ξ;φγ Ο;οΗ ι∴ γ;ρ ;Χ∴ϕι ιΟΗ ;ϕιΟ∴φγΟΠχ ∴Μ ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζγ ∴Μ

ê ∗φ∴ΜΗγγ∴φ .;ΟΠΧ .ΠΖΝΟ ∗φ∴ΜΗγγ∴φ .;ΟΠΧ .ΠΖΝΟ γ;ργ

Ѩ ∴χχ∴ΖΗΖιγ ∴Μ ç ΦΠγφΗγχΗ∆ι ιΟΗ ;γ;Ψ ;ΖΠ

Ѩ ∴χχ∴ΖΗΖιγ ∴Μ Ο;οΗ ιΟΗΠφ ∴πΖ χΗφγ∴Ζ;Ξ ∴χΠΖΠ∴Ζ πΟΠ∆Ο Πγ Ζ∴ι ιΟΗ ∴χΠΖΠ∴Ζ ∴Μ ϕφϕ

∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ

Ѩ ιΟΗ ∴χχ∴ΖΗΖιγ ∴Μ Φ∴ Ζ∴ι ϕΖΦΗφγι;ΖΦ ιΟΗ ΨΗ;ΖΠΖΝγ ∴Μ ιΟΗ γΟ;Χ;Φγ ΠΖ ;ΖΠ

Ѩ ιΟΗ ∴χχ∴ΖΗΖιγ ;φΗ ΦΠγι∴φιΠΖΝ ιΟΗ ΨΗ;ΖΠΖΝγ ΠΖιΗΖΦΗΦ Χρ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ ΠΖ ιΟΗ

;ΖΠ

Ѩ ιΟΗ ∴χχ∴ΖΗΖιγ ∴Μ ιΟΗ ;φΗ ϕΖΦΗφ ΨΠγ∆∴Ζ∆ΗχιΠ∴Ζ ;γ φΗΝ;φΦγ ιΟΗ ;ΖΠ

•γ∴ϕφ∆Η ΟιιχπππγΠΩΟΠπΠΩΠ∴φΝΠΖΦΗθχΟχ∗φ∴ΜΗγγ∴φϒ.;ΟΠΧϒ.ΠΖΝΟϒ∴Ζϒ ;γ;Ψϒ φ;ΖιΟ¶

+ è /ΟΗφΗ Πγ !# 0 7/ ϕΖΦΗφ ιΟΠγ Ο∴ΨΗ χ;ΝΗ χφ∴οΠΦΗΦ Χρ ;φΖ;;Ω .ΠΖΝΟ + Πγ ιΟϕγ ϕΖ;ΧΞΗ ι∴ Ψ;ΩΗ ;Ζ

;γγΗγγΨΗΖι ∴Ζ γ∴ΨΗιΟΠΖΝ ιΟ;ι Φ∴Ηγ !#/ ΗθΠγι

j 0./ ΧΗ Ζ∴ιΗΦ Ο∴πΗοΗφ ιΟ;ι ιΟΗ ΗΨχΟ;γΠγ Πγ ∴Ζ ∆∴ΖΦΗΨΖΠΖΝ ιΟΗ #∗∗#! !/. Χρ γ;ρΠΖΝ ιΟΗ

#χχ∴ΖΗΖιγ Φ∴Ζι ϕΖΦΗφγι;ΖΦ ∴φ ιΟΗ #χχ∴ΖΗΖιγ ;φΗ ΦΠγι∴φιΠΖΝ ∴φ ιΟΗ #χχ∴ΖΗΖιγ ΦΠγφΗγχΗ∆ι

Φ;γ;Ψ Χ;ΖΗΗ Ηι∆

.ϕ∆Ο ΦΗΖΠΝφ;ιΠ∴Ζ ∴Μ ΠΖΦΠοΠΦϕ;Ξγ Πγ ι∴ ΧΗ ∆∴ΖΦΗΨΖΗΦ

/ΟΗφΗ Πγ < ΖΗΗΦ ι∴ γιΠ∆Ω ι∴ ιΟΗ ΠΦΗ;γ ι∴ ιΟΗ ΠγγϕΗγ ;ΖΦ ι∴ ςϕγιΠΜρ /ΟΗφΗ Πγ !# " ι∴ ∆∴ΖΦΗΨΖ .ΠΩΟγ ;γ

∴χχ∴ΖΗΖιγ

+ ιΟϕγ Φ∴ϕΧιγ ιΟ;ι γ∴ΨΗ∴ΖΗ ΠΖ ιΟΗ χ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Μ ∗φ∴Μ .;ΟΠΧ .ΠΖΝΟ Q ∆∴ϕΞΦ Ο;οΗ Ηγχ∴ϕγΗΦ γϕ∆Ο

ΦΗΖΠΝ;ι∴φρ οΠΗπγ

g /φΠΞ∴∆Ο;Ζ .ΠΖΝΟ •/ΟΗ Πγι∴φρ ;ΖΦ ∴ΨχΠΞ;ιΠ∴Ζ ∴Μ ιΟΗ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ .ΠΩΟ −ΗοΠΗπ ↔ ∆∆∝

0ΖΦΗφ γΗ∆ιΠ∴Ζ  ΠγϕΖΦΗφγι∴∴Φ ΗΖΠϕγ g /φΠΞ∴∆;Ζ .ΠΖΝΟ ΗθχΞ;ΠΖγ ιΟ;ι.

j ΧΗ∆∴ΨΗγ ΠΨχ∴γγΠΧΞΗ Μ∴φ γ∴ΨΗ ΦΗο∴ϕι .ΠΩΟγ ι∴ ϕΖΦΗφγι;ΖΦ ιΟ;ι ιΟΗ ϕφϕ πΟ∴ π;γ ιΟΗ



∆φΗ;ι∴φ ∴Μ ιΟΗ Ο;Ξγ; ;ΖΦ πΟ∴ ΠΖ Ψ;Ζρ ΜϕΖΦ;ΨΗΖι;Ξ π;ργ χ;φιΗΦ φ;ΦΠ∆;ΞΞρ Μφ∴Ψ

ΠΖΦϕΠγΨ ∆∴ϕΞΦ πφΠιΗ γϕ∆Ο γΗ∆ϕΞ;φ πφΠιΠΖΝγ ;γ ΞΠΜΗ γι∴φΠΗγ ∴Μ ιΟΗ ;οι;φγ ∴Μ φ;ΟΨ;

5ΠγΟΖϕ ;ΖΦ .Πο; γϕ∆Ο ;γ ΟΠγ /φΠρ; Ο;φΠι;φ ;ΖΦ Ο;ΖΦΠ Ο;φΠι;φ̿ ΟΗ ∆∴ΖΦΗΨΖΗΦ ιΟΗ

π∴φγΟΠχ ∴Μ ιΟΗγΗ ΟΗφ∴Ηγ ;ΖΦ γ;ΝΗγ ∴Μ ∴ϕφ ∆∴ϕΖιφρ ;γ ΦΗΠιΠΗγ ;ΖΦ Ν∴ΦΟΗ;Φγ /ΟΗφΗ Πγ

;Ζ∴ιΟΗφ ∆Ξ;γγ ∴Μ πφΠιΗφγ πΟ∴ Φ∴ Ζ∴ι ϕΖΦΗφγι;ΖΦ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ∞h ϕγΗ ∴Μ ιΟΗ γπ∴φΦ ∴Μ

ΦΟ;φΨ; ;ΖΦ ιΟΗ ΝφΗ;ι γ∴∆Π;Ξ ;ΖΦ γχΠφΠιϕ;Ξ γΠΝΖΠΜΠ∆;Ζ∆Η ΟΗ ;ιι;∆ΟΗΦ ι∴ Πι

+ è ∴φ ΗοΗφρ γΠΖΝΞΗ ΠΖΦΠοΠΦϕ;Ξ ιΟ;ι Πγ χφ∴ ç ιΟΗφΗ ;φΗ ;Ζ Ηεϕ;Ξ ΖϕΨΧΗφ ∴Μ ΟΠγι∴φΠ;Ζγ χφ∴ΜΗγγ∴φγ

ΠΖιΗΞΞΗ∆ιϕ;Ξγ ;ΖΦ χ;φ∆Ο;φ;Ωγ πΟ∴ ;φΗ γ;ρΠΖΝ Πγ !#/ ιΟΗ ∆∴Ψχ∴γΠιΠ∴Ζ ∴Μ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ Π .∴ΨΗ

∴Μ ιΟΗΨ ;φΗ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ ΧΗΞ∴π Μ∴φ ιΟΗ ΧΗΖΗΜΠι ∴Μ ιΟ∴γΗ πΟ∴ πΠγΟ ι∴ φΗγΗ;φ∆Ο ιΟΗ Ψ;ιιΗφ ΜϕφιΟΗφ

↔∝ ∗φ∴Μ g ;φςΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ ΠΞΝΗΗφ −ΗΖ∴πΖΗΦ Πγι∴φΠ;Ζ ;ϕιΟ∴φ ∴Μ Ζ∆ρ∆Ξ∴χΗΦΠ; ∴Μ .ΠΩΟΠγΨ ;ΖΦ

ϕιΟ∴φ ∴Μ » 5∴ΞϕΨΗΦ /φ;ΖγΞ;ιΠ∴Ζ ∴Μ / .

ê g ;φςΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ ΠΞΝΗΗφ ∴Ζ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ ;ΖΦ ;∆ΟΠΦιι;φ !;ι;Ω

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi√k≈9 7ΦΞεΨγ

ê g ;φςΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ ΞΝΗΗφ ∴Ζ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfiς↔.− ϒ!Μυ

ê g ;φςΠΖΦΗφ .ΠΖΝΟ ΠΞΝΗΗφ ;ΖΦ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi9 ΜοεΩΠΝ5,8

√ê ∗φ∴ΜΗγγ∴φ ΖΦΗφ .ΠΖΝΟ Q Ο;ΝΝ;

ê ;γ;Ψ φ;ΖιΟ ΗΗ γΞΗΗ;ι ∗;φιγ ¬ ü «

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi γοƒ θ…εςΩ

ƒê ΠΧΠ ϕΝφ;ς ;ϕφ

 −Η;ΞΠιρ ∴Μ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ Χρ ϕΝφ;ς ;ϕφ

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi  ς8∗ Πχ6∗0

ê ΠΧΠ ϕΝφ;ς ;ϕφ ∴Ζ ;γ;Ψ φ;ΖιΟ

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi≈ γ.Ζ Χ:♠#≈

≈ê ϕφ∆Ο;φ;Ζ .ΠΖΝΟ Η∴Ζπ;Ξ;

ê ;γ;Ψ φ;ΖιΟ χΠγ∴ΦΗ ¬ ι∴ ¬≈

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi8ϒφο Π€Ο€Ν∆

ê ;γ;Ψ φ;ΖιΟ θχ∴γΗΦ χΠγ∴ΦΗ ¬ ü «

Οιιχγπππρ∴ϕιϕΧΗ∆∴Ψπ;ι∆Οοfi√ θ/ √#ι €



Ο;Π ;ΟΖ .ΠΖΝΟ

/Ο∴ϕΝΟ Ο;Π ;ΟΖ .ΠΖΝΟ χΗφγ∴Ζ;Ξ ∴χΠΖΠ∴Ζ ΠΖ ιΟΗ ϕφΨ;ι  ;φι;ΖΦ π;γ ιΟ;ι ιΟΗ ! γΟ∴ϕΞΦ

Ο;οΗ ΧΗΗΖ φΗι;ΠΖΗΦ ;γ γΗχ;φ;ιΗ ΧΠΖΦγ 0/ ΟΗ " 6 . ΦΗΖΠΗΦ ιΟΗ ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟγ

0/ #−. + $ 0 ê

∗φ∴ΜΗγγ∴φ Ζϕφ;Ν .ΠΖΝΟ

γϕΝΝΗγι ιΟ;ι ∴ΖΗ γΟ∴ϕΞΦ γχΗΖΦ γ∴ΨΗ ιΠΨΗ Ν∴ΠΖΝ ιΟφ∴ϕΝΟ ιΟΗ Φ∴∆ϕΨΗΖιγ ;ι

Οιιχγχφ∴Μ;Ζϕφ;;ΝγΠΖΝΟπ∴φΦχφΗγγ∆∴Ψ∆;ιΗΝ∴φργΟφΠΦ;γ;ΨΝφ;ΖιΟγ;ΟΠΧ

/ΟΗφΗΠΖ Πι Πγ ∆ΞΗ;φΞρ γι;ιΗγ ΧΗγΠΦΗγ Ψ;Ζρ ∴ιΟΗφ ΠΨχ∴φι;Ζι χ∴Ζιγ

j Πγ ιΟΗ Φ∴∆ϕΨΗΖι πΟΠ∆Ο ι;ΞΩγ ;Χ∴ϕι #ΖΗ ΠοΠΖΗ .χΠφΠι ΠΖ ;ΞΞ ιΟΗ ιΗΖ ϕφϕγ Η;φΞΠΗφ

ΦΗΜΠΖΗΦ Χρ Ο;Π ϕφΦ;γ Ο;ιιγ ΠΖ ιΟΗΠφ οΗφγΗγ ΠΖ ϕφϕ φ;ΖιΟ .;ΟΠΧ Ο;Π !;ΖΦ  ;Ξ ΠΖ

;ΖςΖ;Ψ;Ο ;οΠ .;ΠΖ;χ;ιΠ ΠΖ ϕφγ∴ΧΟ; ∗;φ∆ΟΠ;Ζ .Ηπ; ;γ ;ΖΦ ∴Μ ∆∴ϕφγΗ Χρ ϕφϕ

∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ ςΠ ΠΖ ;∆ΟΠιφ; !;ι;Ω ;ΖΦ 5;φ .φΠ Ο;Ν;ϕιΠ Q ΩΠ πΟΠ∆Ο Μ∴φΨγ ιΟΗ Ζο∴∆;ιΠ∴Ζ

∴Μ ∴ϕφ ∴ΖΝφΗΝ;ιΠ∴Ζ;Ξ ∗φ;ρΗφ . / 

+ è /ΟΗ ∴ΖΝφΗΝ;ιΠ∴Ζ;Ξ φΦ;γ Ο;γ ΧΗΗΖ ι;ΩΗΖ Μφ∴Ψ ιΟΗ ΜΠφγι χ;ϕφΗΗ ∴Μ ϕφΝ; ΗΗ 5;;φ ;ΖΦ Ηγι;ΧΞΠγΟΗΦ

;γ χ;φι ∴Μ ιΟΗ .−  .− ;ΧΠΦΠΖΝ .ΠΩΟγ Ο;οΗ ;∆∆ΗχιΗΦ ιΟΠγ ΦΗ∆ΠγΠ∴Ζ .ϕ∆Ο ;∆∆Ηχι;Ζ∆Η Πγ ι∴ Ψ;ΠΖι;ΠΖ ιΟΗ

ϕΖΠιρ ∴Μ ιΟΗ .ΠΩΟ ∗;ΖιΟ ΗγχΗ∆Π;ΞΞρ ΠΖ ιΠΨΗγ ;γ ΦΠΜΜΠ∆ϕΞι ;γ Ζ∴π

ϕι ι∴ γ;ρ ιΟ;ι ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ Q ;ϕιΟ∴φΗΦ ιΟΗ ΜΠφγι χ;ϕφΗΗ ∴Μ ϕφΝ; ΗΗ 5;;φ Πγ γ∴ΨΗιΟΠΖΝ ΗΞγΗ ;ΞΞ

ι∴ΝΗιΟΗφ /ΟΗφΗ Πγ Ζ∴ ΗοΠΦΗΖ∆Η ∴ιΟΗφ ιΟ;Ζ ιΟΗ γι;Ψχ ∴Μ ∗;ιγΟ;ΟΠ ↔€ ∴οΗφ < ∆∴Ψχ∴γιΠ∴Ζ ιΟ;ι Ο;γ ∆∆

χ;ϕφΗΗγ ΠΖ χφ;ΠγΗ ∴Μ ϕφΝ; ;ΖΦ ΟΗφ ΨριΟ∴Ξ∴ΝΠ∆;Ξ ;ΖΦ ϕΖΧΗΞΠΗο;ΧΞΗ π;φγ

0 Ο;γ ΧΗΗΖ ∆∴Ζ∆ΞϕγΠοΗΞρ Ηγι;ΧΞΠγΟΗΦ ιΟ;ι ιΟΗ ΜΠφγι χ;ϕφΗΗ ∴Μ ∴ϕφ φΦ;γ Πγ ΞΠΜιΗΦ •∆∴χΠΗΦ∝ Μφ∴Ψ ιΟΗ

−;Ψ;ρ;Ζ ;γ Μ∴ΞΞ∴πγ

−;Ψ;ρ;Ζ ∗;ϕφΗΗ

∗φΠιΟ;Ψ Ο;Νπ;;Ζ ] .ΠΨφΗ;ρ 5φ;Ο I ;φ∴Ζ .;Ο;ρΗ

ϕΝ ∗ϕφ;γΟ !ϕφ !;φ;ΠρΗΖ ] ΟΠ;ρΗ Πγ ΠιΟΗρ;Ζ .;ΧΟ ϕΩΟ ;ρΗρ

 ;∆Ο ;∆Ο ] .ΠΨφΗ;ρ !ϕφ .ΠΖΝΟ −∴∴χ ;γ;ρΗ

.φΠ Ο;ο;Ζ ;φ < !;;Ψ  Ηρ Ο;φ οΗρ !;ϕ !ΠΦΟ Ο;ρΗρ

.φΠ −;Ψ∆Ο;ΖΦΗφ Q ] .ΠΨφΗ;ρ ] ∗;ΗφΝ;ι ;φΗρ .;Ο;ρΗ

!∴ιΗ ιΟΗ ϕΖ∆;ΖΖρ γΠΨΠΞ;φΠιΠΗγ /ΟΗ ∴ΖΞρ ιΟΠΖΝ ∆Ο;ΖΝΗΦ ;φΗ ιΟΗ Ζ;ΨΗγ ∴Μ ιΟΗ ϕφϕγ



φΗ πΗ γϕΝΝΗγιΠΖΝ ιΟ;ι ϕφϕ ∴ΧΠΖΦ .ΠΖΝΟ Q ΞΠΜιΗΦ ιΟΗ ΜΠφγι χ;ϕφΗΗ ∴Μ φΦ;γ Μφ∴Ψ ιΟΗ −;Ψ;ρ;Ζ ;ΖΦ ιΟΗΖ

ΠΖγΗφιΗΦ Πι ϕφΝ; ΗΗ 5;;φ

N γ∴ΨΗιΟΠΖΝ Ο;γ ΧΗΗΖ ΞΠΜιΗΦ Μφ∴Ψ ΗΞγΗπΟΗφΗ Ο∴π ∆;Ζ Πι ΧΗ ∆;ΞΞΗΦ ì ϕφΧ;ΖΗΗ

!#/ < γΠΖΝΞΗ γΗΖιΗΖ∆Η ∴φ π∴φΦ ΠΖ ιΟΗ / / Ο;γ ΧΗΗΖ ΞΠΜιΗΦ Μφ∴Ψ ;Ζρ ΗθιΗφΖ;Ξ γ∴ϕφ∆Ηγ οΗφρ οΗφγΗ Πγ

∴φΝΠΖ;Ξ ;ϕιΟΗΖιΠ∆ ;ΖΦ Ζ;φφ;ιΗΦ Μφ∴Ψ πΠιΟΠΖ ιΟΗ γχΠφΠιϕ;Ξ ΨΠΖΦγ ∴Μ ∴ϕφ ϕφϕγ 6ΟΗφΗ ;ΖΗΗ Πγ ΦΗφΠοΗΦ

Μφ∴Ψ ∴ιΟΗφ Ο;Ν;ιγ Ο;ιιγ Ηι∆ ιΟΗΠφ Ζ;ΨΗγ ;φΗ ΨΗΖιΠ∴ΖΗΦ ι∴ ΝΠοΗΖ ιΟΗΨ ∴πΖΗφγΟΠχ !∴ΖΗ ∴Μ ∴ϕφ

ϕφγϕ γι;ΨχΞΗΦ ιΟΗΠφ  ;Ο;ΞΞ;γ ∴οΗφ ιΟΗ ;ΖΗΗ ∴Μ Ο;Ν;ιγ

#!  0. #!

/ΟΗ ;ΞιΗφΖ;ιΗ οΠΗπγ χφΗγΗΖιΗΦ Χρ ;φΖ;;Ω .ΠΖΝΟ ∆;Ζ ΧΗ ΦΠγφΗΝ;φΦΗΦ Χρ ιΟΗ ϕφΦπ;φ; ∴;φΦγ ∴Μ ;γι

ΜφΠ∆; ∴Ζ Χ;γΠγ ∴Μ εϕΗγιΠ∴Ζ;ΧΞΗ ο;ΞΠΦΠιρ ;ΖΦ ΦΗΧ;ι;ΧΞΗ ;ϕιΟΗΖιΠ∆Πιρ ∴Μ < Ξ;φΝΗ Ψ;ς∴φΠιρ ∴Μ ιΟΗ χ∴ΠΖιγ

χφΗγΗΖιΗΦ /ΟΗ ¬√ ∗∴ΠΖιγ εϕΗγιΠ∴Ζγ õ χ∴γΗΦ Χρ  ∴φΦ .ΠΖΝΟ ςΠ ∴Μ 6ΠΨΧΗΞι∴Ζ γι;ΖΦ ;γ ο;ΞΠΦ φΗ;γ∴Ζγ ι∴

Ψ;ΠΖι;ΠΖ ιΟΗ γι;ιϕγ εϕ∴ ∴Μ ϕΖΗεϕΠο∴∆;Ξ γχΠφΠιϕ;Ξ ∴ΧΗΠγ;Ζ∆Η ι∴ / / #! 8


