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התחרות הרעה
מגרשת את
התחרות הטובה
חוקי הכלכלה האמיתיים ][8
ז'אק ז'נראו
תרגום :עופר סיטבון
עיבוד :גילי גופר ועופר סיטבון

האייק טען שהשווקים הם,
בהגדרה ,לא מושלמים בכל
הקשור להעברת מידע
רלוונטי לכל המשתתפים,
לכן שום תהליך אידיאלי של
תחרות אינו יכול להבטיח
באופן קבוע את השימוש
היעיל ביותר במשאבים.

קצה
הקרחון

האם עוד יש צורך למנות את סגולותיה של
התחרות? נראה כי הרשימה התמציתית
שלהלן מהווה כבר חלק מן התרבות
הכלכלית המקובלת :התחרות מעודדת
פריון  מאמץ וייצור ,מקטינה את הבזבוז,
מתאימה את הייצור לצרכי המשתמשים,
מצמצמת עלויות ייצו ר ,ועוד .יתרונות
אלה ראויים כשלעצמם אלא שהם אינם
מתקיימים בכל צורה שהיא של תחרות או
בכל דרגת חופש של המתחרים :מלחמה
חסרת מעצורים ,שבה הכל מותר ,יכולה
להרוס את יתרונותיה של תחרות בריאה.

‡Â‰ ®˙ÏÏÎÂ˘Ó© ¢‰·ÂË¢ ˙Â¯Á˙ Ï˘ Ï‡È„È‡‰
˘ÈÏ˘· ÌÈÈÒ‡Ï˜≠Â‡È‰ ÌÈÏÎÏÎ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ
˙Â¯Á˙ ¨Ì‰È¯·„Ï Æ±π≠‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰
È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙ÓÏ˘ÂÓÂ ‰¯Â‰Ë
·±π≤± ˙˘· ‚Èˆ‰ ËÈÈ ˜¯Ù ÔÏÎÏÎ‰ ÆÌÈ·‡˘Ó
‡˙ ˙Â¯Á˙‰ Ï‡È„È‡ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÈÂÈÁ‰ ÌÈ‡˙‰
˙ÂÈ‚ÂÓÂ‰ ¨ÏÂ„‚ ÌÈÙ˙˙˘Ó ¯ÙÒÓ ∫˙ÏÏÎÂ˘Ó‰
˘Ï˘ ÂË·Ó ˙„Â˜Ó ÌÈ‰Ê ÌÈ¯ˆÂÓ© ÔÈ·ÂË‰ Ï
ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â„ÈÈ ¨˜Â˘Ï ˙È˘ÙÂÁ ‰˘È‚ ¨®ÔÎ¯ˆ‰
Ú„ÈÓ© ˙ÂÙÈ˜˘ ¨®ÌÈ„·ÂÚ ≠ Ï˘ÓÏ© ¯ÂˆÈÈ‰
Ï˘ ÂÊ ‰ÒÈÙ˙ Æ®ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘Â ‡ÏÓ
‰·È˘Á· ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ‰ËÏ˘ ¢‰·ÂË‰¢ ˙Â¯Á˙‰

אמר רב אברהם טל אמר רב” :פישר אמר בינואר  1998בגלוי
מה שפוליטיקאים נמנעו מלומר בפומבי  שהמשק הישראלי
הוכנס למיתון באופן מודע“ .אתם הבנתם את זה? לא אסתר אלכסנדר ,ולא אתר
’העוקץ‘ ולא דני גוטווין .ישירות מפי הגבורה :אברהם טל ,העיתונאי הכלכלי של ’הארץ‘,
כתב במפורש ) ,13.1.2005עמ‘ ב ,(1שסטנלי פישר ,אמר בינואר  1998בגלוי מה
שפוליטיקאים נמנעו מלומר בפומבי  שהמשק הישראלי הוכנס למיתון באופן מודע .לא
אינתיפאדה ,ולא משברים בשווקי ההון הגלובליים ,ולא החמסין ,ולא הגשם ,ולא הצונאמי
ולא המשק המתעורר של אינדונזיה ,ולא עמיר פרץ ולא ההסתדרות ולא מורי ישראל ולא
אוהדי בית“ר ירושלים .המשק הישראלי הוכנס למיתון באופן מודע .כמדיניות .ואת זה
אמר סטנלי פישר ,והוא אמר זאת בינואר  ,1998ובגלוי.

˙Â¯Â˜È·˘ ˙Â¯ÓÏ ¨˙ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰
Æ‰¯‰Ó· ÂÚÈÙÂ‰ ‰ÈÏÚ
·˘ÈÏ‡¯·ÈÏ‰ È¯ËÒÂ‡‰ ÔÏÎÏÎ‰ ÚÈˆ‰ ±π¥∏ ˙
ÔÙÂ‡· ‰Â˘ ‰Ù˜˘‰ ˜ÈÈ‡‰ ÔÂÙ ÍÈ¯„È¯Ù
·˙‡ ¯˜È· ‡Â‰ Æ¢‰·ÂË‰¢ ˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ÈÒÈÒ
˙ÈÒ‡Ï˜≠Â‡È‰ ‰˘È‚‰ Ï˘ ˙ÂÈ„¯ÂÒ·‡‰
˘ÌÏ˘ÂÓ ·ˆÓ È˙Â¯Á˙ ˜Â˘Ï Ï„ÂÓÎ ‰·Èˆ‰
ÌÂ˘ ÔÈ‡˘ ¨ÈÂˆÈ˜ ÔÙÂ‡· È˙Â‡ÈˆÓ≠È˙Ï·Â
‡ÔÚË ˜ÈÈ‡‰ ÆÂÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÂÏÈÙ‡ ˙Â¯˘Ù
˘ÏÎ· ÌÈÓÏ˘ÂÓ ‡Ï ¨‰¯„‚‰· ¨Ì‰ ÌÈ˜ÂÂ˘‰
¨ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÎÏ ÈËÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â˘˜‰
ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ˙Â¯Á˙ Ï˘ ÈÏ‡È„È‡ ÍÈÏ‰˙ ÌÂ˘ ÔÎÏ
¯˙ÂÈ· ÏÈÚÈ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÁÈË·‰Ï
·¯ÒÂÁ ‡˜ÂÂ„ ¨˜ÈÈ‡‰ ¯Â·Ú ¨ÌÏÂ‡Â ÆÌÈ·‡˘Ó
‰˜Ó˘ ‡Â‰ ÌÈ˜ÂÂ˘‰ Ï˘ ÈÒÈÒ·‰ ˙ÂÓÏ˘ÂÓ‰
∫È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘‰ Ï˘ ¯ÊÂ·Ó‰ ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÂÈÏÚ
ÈÙÏ ¨Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì‰ÈÈ· ÌÈ¯È·ÚÓ ÌÈË¯Ù‰
˜¯ ÆÌ‰È˙ÂÂˆ¯Â Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰
˙Â¯Á˙Ï Ì‰È˙ÂÈÎ˙ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ÍÎ
¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ÌÓ‡ ¯·„‰ Æ¯˙ÂÈ ÌÈÏÈÚÈ ˙ÂÈ‰ÏÂ
Ï„ÂÓ‰ ÁÈË·‰˘ ÈË¯Â‡È˙‰ ÌÂÓÈËÙÂ‡Ï ÚÈ‚‰Ï
È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘‰ ¨˜ÈÈ‡‰ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡ ¨ÈÒ‡Ï˜≠Â‡È‰
È·ËÈÓ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ‡È·ÓÂ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ó
·‡Ï‰Â ÈÓÈ„‰ ÂÈÙÂ‡ ÏÏ‚· ‡˜ÂÂ„ ÌÈ·‡˘Ó
¨‡ÂÙÈ‡ ¨‰È‡ ˙ÏÏÎÂ˘Ó‰ ˙Â¯Á˙‰ ÆÌÏ˘ÂÓ
˘ÍÈÏ‰˙ ‡Ï‡ ¨ÌÈË˘ÙÂÓ ÌÈ‡˙· ¯„‚ÂÓ‰ ˜Â
„Æ˙È˘ÙÂÁ‰ ‰ÓÊÂÈ‰ ˙ÏÏÂÁÓ Â˙Â‡˘ ÈÓÈ
·˙ÌÈ˜ÂÂ˘‰ Ï˘ ‰È¯Â‡È˙‰ ¨∏∞≠‰ ˙Â˘ ˙ÏÈÁ
®Contestable Markets© ÌÈÈ˙Â¯Á˙‰
˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ„‰ ÔÂÈÚ¯ ˙‡ ‰˜ÊÈÁ
˜¯ ‰¯„‚Â‰ ˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ˙Â¯Á˙‰ Æ˙È˘ÙÂÁ‰
·˘˙È˘ÙÂÁ ‰‡ÈˆÈÂ ˙È˘ÙÂÁ ‰ÒÈÎ ∫ÌÈ‡˙ È
˘ÂÏ‡ ÌÈ‡˙ Ì‡ ÆÂÓÓÂ ˜Â˘‰ Ï‡ ÌÈË¯Ù Ï
˙Â·¯Ï ¨˜Â˘· ˙‚˘ÂÓ‰ ‰„ÓÚ ÏÎ ¨ÌÈÓÈÈ˜˙Ó
ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Ï Ì‚ ˙È˙Â¯Á˙ ˙¯˙Â ¨ÏÂÙÂÂÓ
¨‡ÂÙÈ‡ ¨˙Â¯Â˘˜ ÔÈ‡ ˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂ‚Ò
‡Ï‡ ¨˜Â˘Ï „ÁÂÈÓ‰ ‰·Ó Ï˘ ˜„˜Â„Ó ÌÂ˘ÈÈÏ
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התחרות המושלמת הוגדרה
 כניסה:רק בשני תנאים
חופשית ויציאה חופשית של
 אם.פרטים אל השוק וממנו
 כל,תנאים אלו מתקיימים
 לרבות,עמדה המושגת בשוק
 נותרת תחרותית גם,מונופול
.לגורמים אחרים

˙ÂÈÁÂÂ¯ ˘ÙÁÏ ÂÏÁ‰ ˙ÂÓ¯ÈÙ‰ Æ˙ÂÈÓ‰ ÈÏÚ·Â
ÏÂ‰È ˙Ó‡Â˙ ‰È‡ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ˘ ¨˙È„ÈÈÓ
¯˜ÁÓ ¨ÂÊÓ ‰¯˙È ÆÁÂÂË≠ÍÂ¯‡ È˜ÒÚ ÔÂÎ˙Â ·ÈˆÈ
ÔÂÙˆÓ ˙ÂÓ¯ÈÙ ∏∞∞ ·¯˜· ‰Â¯Á‡Ï Í¯Ú˘
È˙ËÈ˘ ÌÂˆÓˆ Ï˘ ˙ÂÈÈ„Ó ÈÎ ‰‡¯‰ ¨‰˜È¯Ó‡
˙Ú‚ÂÙ ÁÂÂ¯‰ ÈÏÂ˘ ˜ÂÊÈÁ Ì˘Ï ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÈÂÏÚ·
°ÔÓˆÚ ˙ÂÈÓ‰ Í¯Ú· ¨ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ¨ÏÏÎ≠Í¯„·
„‚Î ¨‡ÂÙÈ‡ ¨ÏÂÚÙÏ ‰ÏÂÎÈ ˙È˘ÙÂÁ‰ ˙Â¯Á˙‰
Æ‰˙Â‡ Ì„˜Ó ÏÏÎ≠Í¯„·˘ ÈÓ Ï˘ Ò¯ËÈ‡‰
‡Ï ø˙ÈÏÂÈˆ¯ ‡Ï ˙Â‚‰˙‰ È‰ÂÊ Ì‡‰ Í‡
Ì‚ ÂÓÎ ¨˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰È¯Â‡È˙‰ ¨ÌÓ‡ Æ˘ÓÓ
ÛÂ˙È˘˘ „ÈÓ˙ ËÚÓÎ ÌÈ‡¯Ó ¨È˘ÚÓ‰ ÔÂÈÒÈ‰
˙Â¯Á˙ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ È¯„ÈÏÂÒ ‰ÏÂÚÙ
˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ Ï˘ Ô¯„ÚÈ‰· ¨ÌÏÂ‡Â Æ˙ÈÏ‡Â„È·È„È‡
‰ÏÂÎÈ˘ ˙ÈËÈÏÂÙ ‰ÈˆÏÂ‚¯ Ï˘ Â‡ ‰˜ÊÁ ˙È˙¯·Á
ÌÈÈÏÂÈˆ¯‰ ÌÈ˜Á˘Ï ÔÈ‡ ¨‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÛÂÎ‡Ï
ÏÏÎ‰ ¨‰ÓÁÏÓ· Æ˙Â¯Á˙‰ „·ÏÓ ˙¯Á‡ ‰¯È¯·
¯Â¯· Ì‡ Ì‚ ¨¢Â‚¯Â‰Ï ÌÎ˘‰ Í‚¯Â‰Ï Ì˜‰¢ ‡Â‰

כבר בתחילת המאה ה
 הסביר הרוסי ולדימיר20
דמיטרייב שכדי להשיג
 חייבות הפירמות,נתח שוק
הנלחמות זו בזו לצבור
 להגביר,עודפים של מלאי
הגברתיתר את כושר הייצור
ולהוציא כספים רבים על
.פרסום ושיווק

Jacques Genereux

¯ÂÒÙÂ¯Ù ‡Â‰ ®Â‡¯ßÊ ˜‡ßÊ©
ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÔÂÎÓ· ‰ÏÎÏÎÏ
ÆÒÈ¯Ù· ÌÈÈËÈÏÂÙ
ÌÒ¯Ù˙‰ ‡ÏÓ‰ ¯Ó‡Ó‰
Alternatives¢ ˙Ú‰ ·˙Î·
¨¢Economiques
Æ≤∞∞± Ò¯‡Ó ˘„ÂÁ·

Æ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ÚÂÓÏ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ˘
Ï˘ ˙ÂÂ¯˙È‰Â ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÔÊ‡Ó ˙ÈÁ· Ì‡‰ ¨ÌÂÈÒÏ
ÌÈÏÂ˜È˘ Ì‚ ÂÎÂ˙Ï ·Ï˘Ï ¯ÂÓ‡ ÂÈ‡ ˙Â¯Á˙‰
ÔÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ø˜„ˆ Ï˘
‰ÈÙÏ ˙Ù¯Â‚ ËÚÓÎ ‰ÓÎÒ‰ ‰˘È ¨ß˜„ˆßÏ ¯„‚ÂÓ
˙Â¯Á˙‰ ÆÔÂÈÂÂ˘≠È‡ Ï˘ ¯ÎÈ ÌÂˆÓˆ ·ÈÈÁÓ ˜„ˆ
˙ÂÈÂˆÈ˜Ï ‰¯„¯„˙‰ ∏∞ ≠‰ ˙Â˘ Ê‡Ó ˙ÈÏ·ÂÏ‚‰
≠È‡· ‰ÈÈÏÚ ¨È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ËÚÓÎ ¨‰¯ˆÈ ÔÎÏÂ
ÆÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈ· Ì‚ ÂÓÎ ˙ÂÈ„Ó‰ ÍÂ˙· ¨ÔÂÈÂÂ˘‰
˙‡ ‰˙ÂÂÈÚ ˙Â¯Á˙‰ ‡Ï ∫˙ÂÚËÏ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â
˙Â¯Á˙‰ ˙‡ Â˙ÂÂÈÚ˘ Ô‰ ˙ÂÈ„Ó‰ ª˙ÂÈ„Ó‰
˙‡ ÂÎÙ‰ ÍÎ·Â ¨‰˙Â‡ ¯È„Ò‰Ï Â·¯ÈÒ˘ ÍÎ·
Æ˙Â„¯˘È‰ ˙ÓÁÏÓÏ ÌÈ¯ÙÂÒ‰ ˙‡˜

‰ÓÊÂÈÏ ≠ È¯˜ ¨ÌÈ˜ÂÂ˘Ï ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰ÒÈÎ‰ ˘ÙÂÁÏ
Æ˙È˘ÙÂÁ‰
רק טוב? לא בהכרח

‰˜ÒÓÏ ÌÈÏÎÏÎ‰ ÂÚÈ‚‰ „Â‡Ó ¯‰Ó ¨ÏÈ·˜Ó·
˙Â¯Á˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï ¢‰·ÂË‰¢ ˙Â¯Á˙‰ ÈÎ
‰‡Ó‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ÆÔÒ¯ ˙ÁÏÂ˘Ó ¨˙ÈÏÓÈÒ˜Ó
È„Î˘ ·ÈÈ¯ËÈÓ„ ¯ÈÓÈ„ÏÂ ÈÒÂ¯‰ ¯È·Ò‰ ≤∞≠‰
ÂÊ ˙ÂÓÁÏ‰ ˙ÂÓ¯ÈÙ‰ ˙Â·ÈÈÁ ¨˜Â˘ Á˙ ‚È˘‰Ï
≠˙¯·‚‰ ¯È·‚‰Ï ¨È‡ÏÓ Ï˘ ÌÈÙ„ÂÚ ¯Â·ˆÏ ÂÊ·
ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ¯ÂˆÈÈ‰ ¯˘ÂÎ ˙‡ ¯˙È
¢˘ÂÓÈÓ¢ Ï˘ ÂÏ‡ ˙ÂÈÂÏÚ Æ˜ÂÂÈ˘Â ÌÂÒ¯Ù ÏÚ
‰È‰˘ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ¨Ô˜ÏÁ· ¨˙ÂÂ‰Ó ˙Â¯Á˙‰
ÌÏÂÚ· ¯˙ÂÈ ÏÈÚÂÓ ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÏÂÎÈ
Ï˘ ‰Ê ÔÂÂÈÎ˘ ‡Ï‡ Æ¯˙ÂÈ ‰Â˙Ó ˙Â¯Á˙ Ï˘
ÆÂÈ„ ¯˜Á ‡ÏÂ ¯ÎÂÓ ÂÈ‡ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰·È˘Á‰
‰˙Ó ˙ÈÒ˜Â„Â˙¯Â‡‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰È¯Â‡È˙‰
˙ÓÏ˘ÂÓÂ ‰¯Â‰Ë ˙Â¯Á˙ ÌÏ˘·˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÚË
¨˙ÂˆÁ‰© ÌÈ·‡˘Ó· È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰ÁÈË·Ó ‰È‡
˙ÂÏÈÚÈß ˛∑¸ ‰ÏÎÏÎ‰ È˜ÂÁ© Æ®ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÔÈ·ÂË
¯·ÓËÙÒ ¨ß‰¯·Áß Ï˘ ±µ ÔÂÈÏÈ‚ ¨ßÏÎ‰ ‡Ï ‰Ê
Æ®≤∞∞¥
¨¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ¨˜ÙÒ ÔÈ‡ ˙È˘ÚÓ ‰ÈÁ·Ó
˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ˙ÂÈËÓ¯„‰ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰·
∫ÔÂÁËÈ·‰Â ˙Â‡È¯·‰ ¨‰·È·Ò‰ ÏÚ ˙È˘ÙÂÁ‰
ÏÚ ˙ÓÈÈ‡Ó‰ ˙ÏÂÒÙ ˙Â‡˘Â ÔÚËÓ≠˙ÂÈÙÒ
ÏÚ ÌÈÓ„¯ È„Ó ÌÈˆÂÁÏ ÌÈ‚‰ ¨ÌÈ‰ Èˆ¯ÙÓ
≠ Ì‡‰ Æ„ÂÚÂ ¢˙Ú‚Â˘Ó‰ ‰¯Ù‰¢ ˙ÏÁÓ ¨‰‚‰‰
‡Ï· ¨Ï·˜Ï ÏÂÎÈ ÔÂ·È¯‰ ÔÎ¯ˆ‰ Â·˘ ÌÏÂÚ·
¨ÔÂ˜ÈÏÈÒ Ï˘ ˙ÎÂÒÓ ˙ÂÓÎ Â·Â ·ÏÁ ¨Â˙ÚÈ„È
ÚÂ‚ ÛÂÚ Â‡ ¨ÌÈÈÂÈÁ ÌÈ·ÈÎ¯ ‡ÏÏ ˙Â˜ÂÈ˙ ÔÂÊÓ
ÈËÒÈÏ‡È¯ÂÒ Â‰˘Ó ÔÈ‡ ≠ ¢˙ÂÙÂÚ‰ ˙ÚÙ˘¢·
¯Ù˘Ï ÌÈ¯ˆÈÏ ÌÂ¯‚˙ ˙Â¯Á˙‰ ÂÈÙÏ˘ ÔÂÈÚ¯·
ÔÙÂ‡· ˜ÙÒÏ È„Î Ì‰È¯ˆÂÓ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ Û¯‰ ‡ÏÏ
øÌ„‡‰ È· Ï˘ Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙‡ ÈÏÓÈËÙÂ‡
תחרות וגלובליזציה

Ï˘ ‰ÈÙÂ‡ ‰˙˘‰ ∑∞≠‰ ˙Â˘ ÛÂÒ Ê‡Ó
Æ‰ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰ ÏÏ‚· ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ¨˙Â¯Á˙‰
Ï‡ È¯ÂÊ‡‰ Â‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ˘¯‚Ó‰ ÔÓ ¯·ÚÓ‰
Ï˘ Ì˙Ó˜‰· ‰ÂÂÏÓ ‰È‰ ‡Ï ÈÏ·ÂÏ‚‰ ˘¯‚Ó‰
ÂÈ‰˘ ¨˙Â¯Á˙‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈÂ‚Ó
¨ÛÒÂ· Æ˙ÂÈ„Ó‰ ÍÂ˙· ¨Ê‡ „Ú ˙ÂÁÙÏ ¨ÌÈÓÈÈ˜
˙Â·È˘Á· ‰ÈÈÏÚ‰Â ¨ÔÂ‰‰ Ï˘ È˘ÙÂÁ‰ ¯·ÚÓ‰
ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ ‰Ú˜˘‰‰ ÈÙÂ‚ Ï˘ Ì„È˜Ù˙
Ï˘ Â·ÈÏ ÏÚ ˙Â¯Á˙‰ ˙‡ Â˜Á„ ˙ÂÓ¯ÈÙ‰ ÔÂÓÈÓ·
¯ˆÂÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ÂÊ ≠ ÁÂ˜Ï‰
ÔÂ‰‰ È˜Â˘ Ï˘ Ì·ÈÏ ÏÚ ˙Â¯Á˙‰ ˙·ÂËÏ ≠

