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Υ ΣΙΚ ΝEΓΓΡ Φ ΝήΝΦΧΣΟ ΠΟΣΤΠΧ ΙΝήΝΥ ΡΣ 
αέΝ ΟδΝ απσΝ κέ1βέβί1ηΝ υπΥαλέΝ πλπ έΝ ΤΠ Κ Ν βγίηίή1ιέ1βέβί1ζΝ εαδΝ απσΝ 11έβέβί1ηΝ υπΥαλέΝ πλπ έΝ
γή11έέβί1ηΝ

ΙΣ  Ι- Ν ΦΟΡ -Κ Σ ΓΓ ΛΙ Ν

κήΓήΦέ1βέιή1ζγιλήγθίίήκέ1ίέβί1ζΝ βμΝ

ΙΜ

Μ Ν

η Ν

γΫηαμΝ

“ΣκΝ

ΫΰΰλαφκΝ

ΟήΤΠ Κ Ν πκυΝ “α δκ κ έ”Ν κΝ εκζκ

δαέκΝ

λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝε δλδαευθΝυπκ κηυθΝ πθΝεκυλδυθ”
ίέΝ θθΫαΝΧλΨΝφπ καπκ υπυ δμΝη ΝγϊΝφπ κΰλαφέ μΝεαδΝ δ δεσ λαμ
ί1έΝ Φπ καπκ τππ βΝ μΝ “ΤΛΟΣΟΜ  Ι-Π Ρ ΥΧΡ  ”Ν

βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ κυΝ

υπκΫλΰκυΝεκυλδυθ
ίβέΝΦπ καπκ υπυ δμΝ 1,Ν β,Ν γΝεαδΝ ζμΝ“Π Ρ ΝΟΜ ΝΚΣΙΜ Σ ”
ίγέΝΦπ καπκ υπυ δμΝΓ1ΝεαδΝΓβΝ“ΥΧΡΟΙΝ ΡΥ ΙΟΛΟΓΙΚΟΤΝ Ν Ι Φ ΡΟΝΣΟ”
ίζέΝΦπ καπκ τππ βΝ μΝ“ ΡΓΟΣ ΙΟΝ ΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤ”
ίηέΝΦπ καπκ τππ βΝ μΝ“ ΝΟΙΚΣΟΝΧ ΝΟΠΟΙ Μ ΝΟΨΝΟΡΤΓΜ ”
ΰέΝ

πσφα βΝ ∆κ-χήΦέιέζλέ1γήβκίλήγζλή1ίέίβέβί11“ ΰελδ βΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ ΤπκΫλΰκυΝ

εκυλδυθ”
έΝ πσφα βΝ κ-A/Φέιέζλέ1γήβγηιιπ ήζγζλπ ή1θέί1έβί1ζΝ “ ΰελδ βΝ υηπζβλπηα δεάμΝ Σ ξθδεάμΝ
Μ ζΫ βμΝ κβγβ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝεαδΝΤπκ κηυθΝ ιυπβλΫ β βμΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝΠ λδσ κυΝ
Πλκπαλα ε υάμΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ”
έΝ πσφα βΝ κ- ήΦέιέζλέ1γή1γβκηήγγ1ηή1ιέλέβί1ζΝ“ ΰελδ βΝ κυΝΠλκ αλ άηα κμΝγΝ κυΝ ξ έΝΧΰΨ”
έΝ ΰΰλαφκΝβκζηήβκέηέβί1ηΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΠλκ α έαμΝ α υθΝήΝΤΠ Π Νςςςςςςςςςς
αέΝ δΪΰλαηηαΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ“ΠλκμΝυζκ σηβ βΝ ε Ϊ δμΝ ΥΝεαδΝ ΥΝΦΪ βμΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝ
ΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθΝβί1β-βί1γ,Νγ πλβηΫθκμΝαπσΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμέ
βέΝ πσφα βΝ παλαξυλβ βμΝ ιθγγήβλέγέβί1βΝ κυΝ ΓέΓέΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Μαε κθέαμΘλΪεβμέ
γέΝ Σ τξκμΝ

ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΙΚ ήΣ ΣΙΚ Ν Μ Λ Σ Ν –

ΙΣΙΟΛΟΓΙΚ Ν

ΚΘ  Ν ΟΡΙΣΙΚ Ν

ΚΟΤΡΙΧΝΝϊesignΝσoΝ1ίίηγέ
δέΝ πσφα βΝ κ- ήΦέιέζλή1γβκηήγγ1ηή1ιέλέβί1ζΝ“ ΰελδ βΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝΚαλα αΪ”
δαέΝ Ι Γ ΣΙΚ Ν ΚΘ  Ν πέΝ βμΝ “πλκμΝ παλαξυλβ βΝ εα ΪΝ ξλά βΝ εαδΝ ευλδσ β αΝ βηκ δυθΝ
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α υθΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ ΫλΰπθΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ έ έ”Ν κυΝ α κζσΰκυΝ Άΰΰ ζκυΝ
υΰκζκτπβΝ κυΝ α αλξ έκυΝ λθαέαμ,Ν1ζέγέβί1β
δίέΝ

ΰΰλαφκΝ ββηλζγήζκή1έ1έβί1βΝ βμΝ δ δεάμΝ Γλαηηα έαμΝ α υθ,Ν Γ θέΝ ή βΝ θΪπ υιβμΝ ΤΝ

Πλκ α έαμΝ α υθΝ ΤΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ πλκμΝ πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ Μαε κθέαμΘλΪεβμ
δΰέΝΣαΝ“Πλπ σεκζζαΝ ζδεάμΝ πδγ υλβ βμ”Νυζκ κηβηΫθπθΝ ε Ϊ πθΝη ΝαλέΝπλπ έΝ1ι11κΝΫπμΝεαδΝ
1ι1βθ,ΝσζαΝη Νβη λκηβθέαΝ1ηέ8.2015
δ έΝ Φπ κΰλαφέ μΝ εαδΝ η ΰ γτθ δμΝ πθΝ φπ καπκ υπυ πθΝ η Ν κΝ ξαλαε βλδ δεσΝ ΧΜΨΝ εαδΝ δ δεΪμΝ
Μ1,ΝΜβ,ΝΜγέέέΝΜββ
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XΪλ βμΝ1ι-ζΝ“Γ θδεάΝ δΪ αιβΝΈλΰπθΝεκυλδυθ”
ΛΛΗΝΙΚΟΝΧΡΤΟ,ΝΠ Ρ ΡΣΗΜ ΝΙΙΝΜΠ
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Φπ καπκ τππ βΝ βμΝ βη λδθάμΝεα Ϊ α βμΝ δμΝεκυλδΫμ

7

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

1έΝ Ι ΓΧΓ
ώΝ παλκτ αΝ Ϋεγ βΝ παλκυ δΪα δΝ αΝ υλάηα αΝ βμΝ Ρ ΤΝ Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν εα ΪΝ κΝ
πλυ κΝ εαπ θγάη λκΝ κυΝ υΰκτ κυΝβί1η,ΝηΫ πΝφπ καπκ τππ βμΝη Ν θαΫλδαΝηΫ αΝεαδΝ πέΰ δαΝ
λα δκ άηαθ β,Ν

βθΝ Ν υλτ λβΝ π λδκξάΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμέΝ Ν υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ πκυΝ απκ υπυγβε Ν ά αθΝ κέίίίΝ
απκ τππ βμ

κυμΝ Ϊικθ μΝ Υ,Ν Φ,Ν

λΫηηα αΝ εαδΝ βΝ αελέί δαΝ βμΝ

±1ίΝ εα κ Ϊ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ εαγδ ΪΝ αΝ υλάηα αΝ βμΝ

Ρ ΤΝ Να δαηφδ ίά β αέΝ
έθαδΝ αφΫμΝ σ δΝ ηδαΝ Ϋ κδαΝ κζκεζβλπηΫθβΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ ιΫ α βΝ βμΝ θκηδησ β αμΝ βμΝ
“ πΫθ υ βμ”Ν έξαθΝ γ ηκγ βηΫθβΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ βθΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ σξδΝ κδΝ πκζέ μΝ αζζΪΝ κΝ
ΤΠ Ρ Ν,ΝβΝ πδγ υλβ βΝΜ αζζ έπθΝ έΝ ζζΪ κμ,ΝκδΝ πδγ πλβ ΫμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ έΝ ζζΪ κμ,ΝβΝ
δ δεάΝ πδ λκπάΝ ζΫΰξκυΝ κυΝσλκυΝ 1έγβΝ βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11,Ν κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμ,Ν κΝΣηάηαΝ
Πκζ κ κηέαμΝ εαδΝ βΝ βηκ δεάΝ λξάΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ Ϋζβ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυμέΝ
ΚαθΫθαμΝαπσΝ κυμΝφκλ έμΝαυ κτμΝ θΝΫπλαι ΝηΫξλδΝ άη λαΝκ δ άπκ Ν ξ δεΪέ

2έΝΠ ΡΙΛ Φ
πσΝ βθΝ Ρ ΤΝ ,Ν

Ν υθ υα ησΝη Ν κΝθκηδεσΝεαδΝα δκ κ δεσΝπζαέ δκΝ κυΝ π θ υ δεκτΝξ έκυΝ

βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ,ΝπλκΫευο Νσ δΝ δμΝεκυλδΫμΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΫξ δΝπλκί έΝ ΝπκζζαπζΫμΝ
παλαίδΪ δμΝ βμΝ ΚΤ Ν ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ Χ ΠΟΨΝ βί1ιζηήβί11,Ν βμΝ πσφα βμΝ
Παλαξυλβ βμΝ κυΝ Ϊ κυμΝ

δμΝ εκυλδΫμ,Ν πθΝ ΰελέ πθΝΣ ξθδευθΝ Μ ζ υθ,Ν πθΝ Πλπ κεσζζπθΝ

Τζκ σηβ βμ,Ν κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεα,Ν κυΝΚυ δεαΝΜ αζζ υ δευθΝεαδΝΛα κηδευθΝ λΰα δυθΝ
ΧΚΜΛ Ψ,Ν κυΝ α δεκτΝ Νσηκυ,Ν βμΝ Πκζ κ κηδεάμΝ Νκηκγ έαμΝ εαδΝ πθΝ πλκ δαΰλαφυθΝ α δεάμΝ
κ κπκδέαμέΝυθκπ δεΪμ
 Kα ΪΝ βΝε ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝεαδΝ βθΝΚΤ Ν ΠΟΝβί1ιζηήβί11,Ν κΝ τθκζκΝ
πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ γαΝ εα αζΪί δΝ Ϋε α βΝ 1έικκΝ
πζΫκθΝ ιλίΝ

λ ηηΪ πθΝ ΰδαΝ ΫλΰαΝ

λ ηηΪ πθ,Ν

π λδεάμΝ εαδΝ ιπ λδεάμΝ κ κπκδέαμέΝ Σ ζδεΪΝ

βθΝ

αδλ έαΝπαλαξπλάγβε Νεα ΪΝξλά βΝεαδΝευλδσ β αΝ δπζΪ δαΝΫε α βΝ βησ δκυΝ Ϊ κυμ,Ν θυΝ
αθΝπλκ

γκτθΝβΝ ιπ λδεάΝκ κπκδέαΝεαδΝβΝπλκμΝαπαζζκ λέπ βΝδ δπ δεάΝΫε α βΝ Ϊ κυμ,ΝβΝ

υθκζδεάΝ

πδφΪθ δαΝ εα ΪζβοβμΝ

κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ αθΫλξ αδΝ

Ν ηέγιλΝ
8
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λΫηηα α.
 Μ Ν βθΝ αθκξάΝ εαδΝ εΪζυοβΝ βμΝ δκέεβ βμ εαδΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ κυΝ α δεκτΝ θσηκυ,
π λΪπβΝ

βθΝ

ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θαΝ εα α ε υΪ δΝ ηΫλκμΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ η αζζ έκυΝ εκυλδυθΝ
παλαξπλάγβε Ν ησθκΝ εα ΪΝ ξλά βέΝ

πθΝ ΜΟΝΙΜΧΝΝ

βθΝ Ϋε α βΝ βησ δκυΝ Ϊ κυμΝ πκυΝ βμΝ

Ν παλαίέα βΝ βμΝ θκηδησ β αμΝ ά αθΝ βΝ “ζτ β”Ν πκυΝ

ίλΫγβε Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υζκπκδβγ έΝ ΫθαΝ η αζζ υ δεσΝ ΫλΰκΝ πκυΝ

βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ

απαδ κτ Ν δπζΪ δαΝΫε α βΝ ΰεα α Ϊ πθΝαπσΝαυ άθΝπκυΝα δκ κ άγβε Νπ λδίαζζκθ δεΪ,Ν
ΥΧΡΙΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝ ΚΤ Ν

ΠΟέΝ

Ν Φ Τ ΗΝ

ΙΧΗΝ σ δΝ κΝ “ΤπκΫλΰκΝ

εκυλδυθ”ΝγαΝεα αζΪί δΝ πδφΪθ δαΝ1έικκΝ λ ηηΪ πθΝ δα λΫξ δΝκζσεζβλβΝ βΝΜΠ έΝΧμΝ εΝ
κτ κυΝ απκυ δΪακυθΝ απσΝ βθΝ ΰελδγ έ αΝ ΜΠ Ν κδΝ εα ΪΝ πκζτΝ ίαλτ λ μΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ
πδπ υ δμΝ πκυΝ υθ πΪΰ αδΝ αυ άΝ βΝ βηαθ δεσ α βΝ υπΫλία βΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ
εα ΪζβοβμέΝ
 ΜΫξλδΝ

δΰηάμΝ ΫξκυθΝ εξ λ πγ έΝ 1έζγίΝ

πλπ σεκζζαΝ υζκ σηβ βμ,Ν ΪζζαΝ βέγθζΝ

λΫηηα αΝ Ϊ κυμ

θυ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ

λΫηηα αΝ πλσε δ αδΝ θαΝ εξ λ πγκτθΝ ΰδαΝ κυμΝ

ξυλκυμΝαπσγ βμΝη αζζ υ δευθΝαπκίζά πθΝεαδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝκ κπκδέαμΝ κυΝΫλΰκυέΝ
λΫηηα α.

τθκζκΝγέιλζΝ
 Κα α ε υΪ

βεαθΝ ΰεα α

Ϊ δμΝ

Ν γΫ δμΝ ηβΝ πλκίζ πση θ μ απσΝ κυμΝ ξΪλ μΝ κυΝ

Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ ΙΙΝ βμΝ ΜΠ ,Ν εα ΪΝ παλΪία βΝ βμΝ ΚΤ Ν ΠΟΝ εαδΝ βμΝ απσφα βμΝ
παλαξυλβ βμΝ Ϊ κυμέ
 Κα α ε υΪ

βεαθΝ θΫκδΝ λσηκδΝ παλΪθκηαΝ – ξπλέμΝ π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β β –– κδΝ

κπκέκδΝ αθ ίΪακυθΝ βθΝ κ κπκδέαΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ

αΝ γι,θΝ ξδζδση λαΝ εαδΝ κκλΝ

λΫηηα αέΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ λσηκυμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΫξ δΝΰέθ δΝεα αφαθάμΝπαλαίέα βΝ
πθΝγ ηκγ βηΫθπθΝπλκ δαΰλαφυθΝ βμΝ α δεάμΝκ κπκδέαμέΝ


ξ δΝ εα α ε υα

έΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ κυΝ λΰκ

α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ πζάγκμΝ

ΪζζπθΝΫλΰπθΝη Ν εκπσΝ βΝ σηβ β, ξπλέμΝΈΰελδ βΝ σηβ βμΝεαδΝΆ δαΝ σηβ βμέΝΓδαΝ βΝ
“θκηδησ β α”Ν αυ υθΝ πθΝ ΫλΰπθΝ βΝ

αδλ έαΝ πδεαζ έ αδΝ βθΝ Ά δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ ήΜΝ

ικπζδ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμΝ έθαδΝ ΪευλβΝ δσ δΝ ία έα αδΝ

Ν ο υ άΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ

ηβξαθδεκτέΝ


ξκυθΝεα α ε υα

έΝβιΝη ΰΪζαΝε έλδα,Ν υθκζδεκτΝ ηία κτΝγέγίλΝ έηέΝπΪθπΝ

ΝΫε α βΝ

βησ δκυΝ Ϊ κυμ,Ν ξπλέμΝ Έΰελδ βΝ σηβ βμΝ εαδΝ Ά δαΝ σηβ βμέ ΣαΝ ε έλδαΝ αυ ΪΝ έθαδΝ
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υθκζδεΪΝαυγαέλ α,ΝπαλΪθκηαΝεαδΝεα

αφδ Ϋαέ

 ΣκΝ φλΪΰηαΝ απκίζά πθΝ Καλα αΪ,Ν τοκυμΝ 1ηίΝ η,Ν εα α ε υΪα αδΝ η Ν αξτ α κυμΝ λυγηκτμΝ
ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ αεσηαΝ ε κγ έΝ Ϊ δαΝ ΰεα Ϊ

α βμ πκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ υθγάεβΝ ΰδαΝ βθΝ

εα α ε υάΝ κυέ


θαΝ πζάγκμΝ φπ κΰλαφβηΫθπθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ εαδΝ λα βλδκ ά πθΝ πΫλδιΝ εαδΝ θ σμΝ κυΝ
κλτΰηα κμΝπαλαπΫηπκυθΝ ΝπκζτΝπδγαθάΝαπσζβοβΝη ΪζζπθΝΧξαζεκτΝεαδΝξλυ κτΨΝη Ν βΝ
ξλά βΝ βμΝηβΝα δκ κ βηΫθβμΝη γσ κυΝ βμΝ εξτζδ βμ ΧleachingΨέΝ ΪθΝαυ σΝ δαπδ πγ έΝ
απσΝ δμΝαλησ δ μΝ ζ ΰε δεΫμΝαλξΫμΝγαΝαπκ ζ έΝ κίαλάΝπαλΪία βΝ πθΝσλπθΝα δκ σ β βμΝ
εαδΝ θΝελυπ υΝ κίαλάΝ πέ βμΝπ λδίαζζκθ δεάΝ πδίΪλυθ βέ

3.  Μ ΝΣΙΚ Ν ΤΠ Ρ

 Ν Σ Ν ΟΡΙΘ Ι Ν Σ Ν ΜΠ Ν Κ ΙΝ

Σ ΝΝ ΚΤ Ν 2ί1ι45ή2ί11Ν ΤΝΟΛΙΚ Ν ΠΙΦ Ν Ι Ν Κ Σ Λ Φ Ν
ΤΠΟ ΡΓΟΤΝΚΟΤΡΙΧΝ
υΰε ελδηΫθαμΝ Μ Ν βθΝ αθκξάΝ εαδΝ εΪζυοβΝ βμΝ δκέεβ βμ,Ν π λΪπβΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Χλυ σμΝ βΝ εα ΪΝ
παλΪία βΝ κυΝ α δεκτΝθσηκυΝεα α ε υάΝησθδηπθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθΝ ΝΫε α βΝ
βησ δκυΝ Ϊ κυμΝπκυΝπαλαξπλάγβε Ν βθΝ αδλ έαΝησθκΝεα ΪΝξλά βέΝΗΝπλαΰηα δεάΝΫε α βΝπκυΝγαΝ
εα αζΪί δΝ κΝ ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ έθαδΝ ηέγιλΝ

λΫηηα α,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κθθΝ

λ ηηΪ πθΝ

ιπ λδεάμΝκ κπκδέαμ,ΝΫθαθ δΝ πθΝ1έικκΝ λ ηηΪ πθΝεαδΝιβίΝΰδαΝ ιπ λδεάΝκ κπκδέαΝπκυΝαυ ΪΝεαδΝ
ησθκΝα δκ κ άγβεαθΝπ λδίαζζκθ δεΪΝη Ν βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11έΝΩμΝ εΝ κτ κυΝαπκυ δΪακυθΝαπσΝ βθΝ
ΰελδγ έ αΝ ΜΠ Ν κδΝ εα ΪΝ πκζτΝ ίαλτ λ μΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ πκυΝ υθ πΪΰ αδΝ αυ άΝ βΝ
βηαθ δεσ α βΝ υπΫλία βΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ εα ΪζβοβμέΝ ΗΝ απσφα βΝ γ11ηήβί1ηΝ  Ν Ϋελδθ Ν
θσηδηβΝ βθΝ απσφα βΝ παλαξυλβ βμΝ κυΝ

Ϊ κυμ,Ν αζζΪΝ

θΝ ιΫ α Ν βΝ

υηία σ β αΝ πθΝ

πλκΰλαηηα δαση θπθΝΫλΰπθΝη Ν βΝ α δεάΝθκηκγ έαέ

γέ1έΝΣκΝΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΝ

βΝΜΠ

Κα ΪΝ βΝΜ ζΫ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ ΧΚ φέΝιέθΝ“Υλά δμΝΓβμ”,ΝπαλέΝιέθέ1έγΝ “Π λδκξάΝ
εκυλδυθ”Ψμ
“ΦΑΗΝΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΟδΝ αθαη θση θ μΝ π ηίΪ δμΝ δμΝ ξλά δμΝ ΰβμΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ εα ΪζβοβΝ εαδΝ απκοέζπ βΝ
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ε Ϊ πθΝΰδαμ
 ∆βηδκυλΰέαΝ ξυλκυΝ ΰδαΝ

βθΝ εα α ε υάΝ θΫκυΝ

λΰκ α έκυΝ

ηπζκυ δ ηκτΝ

(π λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυ)
 Κα α ε υάΝΫλΰπθΝπλκ πΫζα βμΝ κυΝυπσΰ δκυΝη αζζ έκυ


πκεΪζυοβΝεκδ Ϊ ηα κμΝεαδΝ βηδκυλΰέαΝαθκδξ κτΝη αζζ έκυ

 Κα α ε υάΝΰ π λά πθΝεα αίδία ηκτΝ Ϊγηβμ
 Πλκπαλα ε υάΝ ΤΝ ζ δ κυλΰέαΝ 1βμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ απσγ βμΝ απκίζά πθΝ λέΚαλα αΪΝ
ΛΪεεκυΝ(

ΚΛ)

 Κα α ε υάΝ π λδεάμΝεαδΝ ιπ λδεάμΝκ κπκδέαμ
 ΧυλκδΝ πλκ πλδθάμΝ απκγάε υ βμΝ

αφδευθΝ υζδευθΝ

Ν ηάηα αΝ βμΝ

π λδεάμΝ

κ κπκδέαμέ
ΓδαΝ κΝ θΫκΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ απαδ έ αδΝ ξυλκμΝ ε δλέπθΝ 1βθΝ

λΝ

βθΝ π λδκξάΝ

εκυλδΫμέΝ Μ Ν βθΝ παλα κξάΝ σ δΝ βΝ εα ΪζβοβΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ γαΝ απαδ ά δΝ αθ έ κδξβΝ
Ϋε α β,Ν πλκετπ δΝ απκοέζπ βΝ Ϊ κυμΝ εαδΝ δαησλφπ βΝ

αφδεάμΝ πδφΪθ δαμΝ υθκζδεάμΝ

Ϋε α βμΝ1βθΝ λέΝΠαλΪζζβζα,ΝβΝαπκεΪζυοβΝ κυΝεκδ Ϊ ηα κμΝ βθΝπ λδκξάΝεκυλδυθΝαφκλΪΝ
βθΝ ε εαφάΝ αφδευθΝυζδευθΝ ΝΫε α β γλγΝ

λ,Νσ κΝ έθαδΝ βζα άΝβΝ ζδεάΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ

κλτΰηα κμέΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ εα α ε υάΝ ΰ π λά πθΝ εα αίδία ηκτΝ
εκδ Ϊ ηα κμΝ γαΝ απαδ ά δΝ εα ΪζβοβΝ

ΪγηβμΝ

αΝ π λδγυλδαΝ κυΝ

ε Ϊ πθΝ ηδελσ λβΝ απσΝ η λ,Ν βΝ κπκέαΝ

υηπ λδζαηίΪθ αδΝ δμΝαθπ ΫλπΝεα αζάο δμέ
Κα ΪΝ βθΝέ δαΝπ λέκ κΝγαΝΰέθ δΝαπκοέζπ βΝεαδΝ δαησλφπ βΝ πδφΪθ δαμΝ ηάηα κμΝ βμΝζ εΪθβμΝ
απκλλκάμΝ κυΝ λέΝ Καλα αΪΝ ΛΪεεκυΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ ΰεα Ϊ α βμΝ απσγ βμΝ απκίζά πθΝ
Καλα αΪΝΛΪεεκυΝ(

ΚΛ)έΝΗΝπλκμΝαπκοέζπ βΝΫε α βΝ κΝ τθκζκΝ βμΝπ λδσ κυΝζ δ κυλΰέαμΝ

βμΝ ΰεα Ϊ α βμΝαθΫλξ αδΝ

κγιΝ

λΝ υθκζδεΪΝ(π λδζαηίΪθ αδΝεαδΝκΝαπαδ κτη θκμΝξυλκμΝ

ΰδαΝΫ λα βΝ κυΝφλΪΰηα κμ)ΝεαδΝγαΝεα αζβφγ έΝκζσεζβλκμΝαπσΝ βθΝφΪ βΝαυ άέ
ΣαΝ αφδεΪΝυζδεΪΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝαπσΝ δμΝπαλαπΪθπΝ λΰα έ μΝγαΝαπκ γκτθΝ ΝγΝξυλκυμΝ
πλκ πλδθάμΝ απκγάε υ βμΝ κδΝ κπκέκδΝ γαΝ ίλέ εκθ αδΝ

Ν εζ δ ΫμΝ

λκφΫμΝ βμΝ

π λδεάμΝ

κ κπκδέαμΝ πκυΝ γαΝ υθ Ϋ δΝ κΝ η αζζ έκ,Ν κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ
απσγ βμΝαπκίζά πθΝ(ξΫ δκΝ1ι-ζ,ΝΠαλΪλ βηαΝΙΙ)έ
ΣαΝΫλΰαΝκ κπκδέαμ,Ν ε σμΝ βμΝ π λδεάμΝκ κτΝπκυΝπλκαθαφΫλγβε ,Νπ λδζαηίΪθκυθΝεαδΝ τκΝ
ιπ λδεΫμΝκ κτμμ
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ΚτλδαΝ κ σμΝ πλσ ία βμΝ

1.

κΝ η αζζ έκΝ απσΝ ΠαζαδκξυλδμΝ

θΝ π λδζαηίΪθ δΝ

εα ΪζβοβΝ ε Ϊ πθΝεαγυμΝαπκ ζ έΝί ζ έπ βΝ(α φαζ σ λπ β)Νυφδ Ϊη θβμΝ α δεάμΝκ κτέ
Ο σμΝ η αφκλΪμΝ πλκ̈σθ πθΝ ηπζκυ δ ηκτΝ απσΝ εκυλδΫμΝ πλκμΝ ζδη θδεσΝ ΫλΰκΝ

2.

 λα πθέκυμΝπ λδζαηίΪθ δΝεα ΪζβοβΝ ε Ϊ πθΝεαγυμΝίαέθ δΝ πέΝυφδ Ϊη θπθΝ α δευθΝκ υθΝ
ησθκΝεα ΪΝγΫ δμΝεαδΝ πδπζΫκθΝπλκίζΫπ δΝη ΰαζτ λκΝπζΪ κμΝκ κτΝαπσΝ κΝυφδ Ϊη θκΝ(σπκυΝ
υπΪλξ δ)έ
ΗΝ υθκζδεΪΝεα αζαηίΪθκη θβΝΫε α βΝαπσΝ π λδεάΝεαδΝ ιπ λδεάΝ κ κπκδέαΝΫξ δΝ ε δηβγ έΝ
Νιλ1Ν λ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝ1γκΝ λέΝαθ δ κδξκτθΝ Νυφδ Ϊη θβΝκ κπκδέαέ
ΦΑΗΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙΑΝΑ
Κα ΪΝ βΝ φΪ βΝ αυ άΝ γαΝ ΰέθ δΝ απκοέζπ βΝ εαδΝ δαησλφπ βΝ πδφΪθ δαμΝ ηάηα κμΝ βμΝ ζ εΪθβμΝ
απκλλκάμΝ κυΝ λέΝ Λκ ΪθδεκυΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ ΰεα Ϊ α βμΝ απσγ βμΝ απκίζά πθΝ
Λκ ΪθδεκυΝ (

Λ)έΝ ΗΝ πλκμΝ απκοέζπ βΝ Ϋε α βΝ

ΰεα Ϊ α βμΝαθΫλξ αδΝ ΝζγβΝ

κΝ τθκζκΝ βμΝ π λδσ κυΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ

λΝ υθκζδεΪΝ(π λδζαηίΪθ αδΝεαδΝκΝαπαδ κτη θκμΝξυλκμΝΰδαΝ

Ϋ λα βΝ κυΝφλΪΰηα κμ)ΝεαδΝγαΝεα αζβφγ έΝκζσεζβλκμΝαπσΝ βθΝφΪ βΝαυ άέ
ΣκΝ παλαπΪθπΝ έθαδΝ κΝ αελδίΫμΝ απσ πα ηαΝ απσΝ βΝ ΜΠ Ν σπκυΝ βΝ έ δαΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ
ί ίαδυθ δΝσ δ κΝΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΝγαΝεα αζΪί δΝ1έικκΝ
“ βηδκυλΰέαΝ ξυλκυΝ (1βθΝ

λέ)Ν ΰδαΝ

λΫηηα αέΝ πδ βηαέθ αδΝ δ δεΪΝσ δΝ βΝ

βθΝ εα α ε υάΝ θΫκυΝ

λΰκ α έκυΝ

ηπζκυ δ ηκτΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυ”.
ΣαΝπαλαπΪθπΝ υθκοέακθ αδΝ κθΝΠέθαεαΝιέηέ1-1ΝαπσΝ βΝ ζέ αΝιέη-θΝ βμΝΜΠ μ
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πσΝ εαθΫθαΝ βη έκΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ βμΝ ΜΠ Ν

θΝ δαφαέθ αδΝ σ δΝ κΝ ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ υπΪλξ δΝ

π λέπ π βΝ θαΝ εα αζΪί δΝ Ϋε α βΝ η ΰαζτ λβΝ πθΝ 1έικκΝ

λ ηηΪ πθ,Ν πζΫκθΝ βμΝ κ κπκδέαμέΝ ΣκΝ

τθκζκΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυΝξπλκγ

έ αδΝαυ βλΪΝ κΝξΫ δκΝΝ1ι-4

ΚΛΙΜ Κ Ν 1μηίίίΝ κυΝ Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ ΙΙΝ βμΝ ΜΠ Ν εαδΝ

κΝ ξΫ δκΝ έα-βΝ βμΝ ΰελδ βμΝ

Σ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝεκυλδυθέ

γέβΝΣκΝΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΝ

βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11

Ν πμΝ ΪθπΝ ΜΠ Ν ΰελέγβε Ν η Ν βθΝ ΚΤ Ν ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ βί1ιζηήβί11,Ν

βθΝ

κπκέαΝκδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυΝεκυλδυθΝπ λδΰλΪφκθ αδΝπμΝ ιάμΝΧ ζέΝββ,Ν
ΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΨμ
“ΛκδπΪΝ υθκ ΪΝ ΫλΰαΝ -Ν κβγβ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ υπκΫλΰκυΝ (πτλΰκμΝ
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φλΫα κμ

αθΫζευ βμ, Νκδεέ εκδ

αθ ηδ άλπθ,Νΰ π λά δμΝπλκαπκ λΪΰΰδ βμΝη αζζ έκυ,Ν

ΰ π λά δμΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ παθ δ πέ βμΝ εαγαλκτΝ θ λκτΝ

κθΝ υπσΰ δκΝ υ λκφκλΫα,Ν

ηκθΪ αΝ ζδγκΰσηπ βμ,Ν ηκθΪ αΝ πλσγλαυ βμΝ αθκδξ άμΝ ε εαφάμ,Ν απκγάεβΝ ελβε δευθ,Ν
απκγάε μΝ υζδευθ,Ν ε έλδκΝ δκέεβ βμ,Ν ε έλδκΝ

έα βμΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,Ν ε έλδκΝ

απκ υ βλέπθ,Νε έλδκΝπαλα ε υάμΝαθ δ λα βλέπθ,Ν υΰελσ βηαΝπαλαΰπΰάμΝπ πδ ηΫθκυΝαΫλα,Ν
ΰεα α Ϊ δμΝ εαδΝ έε υαΝ πσ δηκυΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεκτΝ θ λκτ,Ν ηβξαθκυλΰ έκ,Ν υθ λΰ έαΝ
υθ άλβ βμΝ εαδΝ κξβηΪ πθ,Ν ΰλαηηάΝ η αφκλΪμΝ υοβζάμΝ Ϊ βμ,Ν υπκ αγηκέ,Ν η α ξβηα δ ΫμΝ
εαδΝ έε υαΝ δαθκηάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν βζ ε λκπαλαΰπΰΪΝ α τΰβ,Ν η αζζκυλΰδεΪΝ εαδΝ
ξβηδεΪΝ λΰα άλδα,Ν ΰεα α Ϊ δμΝ

ιαη θυθΝ εαυ έηπθ,Ν ΰεα α Ϊ δμΝ πυλσ ί βμ,Ν κ δεσΝ

έε υκΝ πλσ ία βμ-Ν η αφκλΪμ,Ν ΫλΰαΝ αθ δπζβηηυλδεάμΝ πλκ α έαμ,Ν φυζΪεδκΝ δ σ κυ,Ν
ίδκζκΰδεσμΝ εαγαλδ ησμ,Ν

ιαη θΫμΝ πζυ έηα κμΝ λκξυθΝ φκλ βΰυθ,Ν εέαέ,Ν σππμΝ αθαζυ δεΪΝ

αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ ξ δεάΝλ1ΝΜΠ )έ”
Ν υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ εα ΪζβοβμΝ κυΝ υπκΫλΰκυΝ εκυλδΫμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ
ηία υθΝ πθΝ πδηΫλκυμΝΫλΰπθ,ΝσππμΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝΜΠ Ν βμΝ αδλ έαμ,ΝεαδΝπλκ

δκλέα αδΝ βΝ

ζέΝβκΝ βμΝΚΤ μ
“ΤπκΫλΰκΝεκυλδυθ
ΗΝ Ϋε α βΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝ
ηΫΰδ ́Ν κυΝαθΫλξ αδΝ Ν1έικκΝ
(γλγΝ

κΝ

ΪφκυμΝ πκυΝ εα αζαηίΪθ δΝ κΝ υπκΫλΰκΝ πθΝ εκυλδυθΝ

λΫηηα αΝπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ θκπκδβηΫθκυΝκλτΰηα κμΝ

λέ),Ν κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ πθΝ πδφαθ δαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ

πδφαθ δαεκτΝ εαδΝ κυΝ υπσΰ δκυΝ η αζζ έκυΝ (1βθΝ

λέ)Ν εαδΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ απσγ βμΝ

απκίζά πθΝ κθΝ Καλα αΪΝ ΛΪεεκΝ εαδΝ κΝ Λκ ΪθδεκΝ (1βθλΝ λέ)έΝ ΗΝ Ϋε α βΝ αυ άΝ γαΝ ίαέθ δΝ
α δαεΪΝ η δκτη θβΝ η Ν κΝ ξλσθκΝ σ αθΝ βΝ εη Ϊζζ υ βΝ πδε θ λπγ έΝ

κΝ υπσΰ δκΝ η αζζ έκΝ

κπσ Ν εαδΝ απκεαγέ αθ αδΝ εαδΝ απ ζ υγ λυθκθ αδΝ κδΝ π λδκξΫμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ απσγ βμΝ
απκίζά πθέ”
Κα ΪΝ βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11,Ν βΝ πδφΪθ δαΝ εα ΪζβοβμΝ κυΝ ΤΝΟΛΟΤΝ πθ ΰεα α Ϊ πθΝ
κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθ,Ν ετλδπθΝ εαδΝ ίκβγβ δευθ,Ν έθαδΝ 1έικκΝ
υηπ λδζαηίΪθ αδΝβΝ

λΫηηα α, ξπλέμΝ θαΝ

π λδεάΝεαδΝ ιπ λδεάΝΝκ κπκδέαΝ– πκυΝεα ΪΝ βθΝΜΠ ΝεαδΝ βθΝΚΤ Ν

γαΝαπαδ ά δΝ βθΝεα ΪζβοβΝιλ1Ν λ ηηΪ πθέΝ
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 κΝαά βηαΝ βμΝκ κπκδέαμΝαφδ λυθ αδΝ κΝ δ δεσΝε φΪζαδκΝζΝ βΝ υθΫξ δαέ

γέγΝΣκΝΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΝΫξ δΝυπ λ δπζα δα
Μ Ν βθΝ απσφα βΝ ξ έΝ ΧβΨΝ Ν κυΝ ΓέΓέΝ
βησ δκυΝ Ϊ κυμΝ

ΝΫε α β
βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Ϋε α βΝ

δμΝ εκυλδΫμΝ Ν ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11Ν ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ
Μ αζζ έπθΝ Κα

ΜΘέΝ παλαξπλάγβε Ν

έΝ

πθΝ “Μ αζζ υ δευθ-Μ αζζκυλΰδευθΝ

ΠΟΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ

Ϊθ λαμ”έΝ υΰε ελδηΫθαΝ παλαξπλάγβε Ν βησ δκΝ Ϊ κμΝ Ν υθκζδεκτΝ ηία κτΝ

γέβιγΝ λ ηηΪ πθΝ δμΝεκυλδΫμ,Ν ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝηβΝ βηκ έπθΝ ε Ϊ πθ,ΝπμΝ ιάμμ
 1έζι1Ν λΫηηα αΝεα ΪΝευλδσ β α,ΝΫθαθ δΝαθ αζζΪΰηα κμ
 1έκίβΝ λΫηηα αΝεα ΪΝξλά β,ΝΫθαθ δΝαθ αζζΪΰηα κμέ
Ν παλαξυλβ βΝ Ϋΰδθ Ν εα σπδθΝ βμΝ απσΝ βζέ1ίέβί11Ν αδ ά πμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμ πλκμΝ κΝ
α αλξ έκΝ λθαέαμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ
ηία κτΝγέηιηΝ

αδλ έαΝ αδ άγβε Ν βθΝ παλαξυλβ βΝ Ϋε α βμΝ υθκζδεκτΝ

λ ηηΪ πθέΝ βζα άΝβΝ αδλ έα,ΝβΝκπκέαΝ βΝΜΠ ΝΝί ίαέπ Ν βΝ δκέεβ β σ δΝ κΝ

ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ γαΝ εα αζΪί δΝ Ϋε α βΝ 1έικκΝ

λ ηηΪ πθΝ εαδΝ ΰδαΝ αυ άΝ βθΝ Ϋε α βΝ πθΝ 1έικκΝ

λ ηηΪ πθΝΫζαί Ν ΰελδ βΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝη Ν βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβθέκέβί11, ησζδμΝβΝηάθ μΝ
αλΰσ λαΝ“γυηάγβε ”Νσ δΝ κΝΫλΰκΝ βμΝγαΝεα αζΪί δΝΫε α βΝγέηιηΝ λ ηηΪ πθΞΝΝ
ΓδαΝ θαΝ απκε ά κυη Ν ηδαΝ λ αζδ δεάΝ αθ έζβοβΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ πκυΝ γαΝ εα αζΪί δΝ κΝ ΤπκΫλΰκΝ
εκυλδυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ
βησ δκΝθαΝπλκ
ίλέ εκθ αδΝ

αΝ γέηιηΝ

λΫηηα αΝ πκυΝ αά β Ν βΝ αδλ έαΝ θαΝ βμΝ παλαξπλβγκτθΝ απσΝ κΝ

γκτθΝεαδΝ αΝΝλγκΝ

λέΝ κυΝ Ϊ κυμΝ“Ν αηπέα”,Νδ δκε β έαμΝΙέΜέΝΙίάλπθ πκυΝ

Ν δα δεα έαΝ απαζζκ λέπ βμΝ υπΫλΝ βμΝ

αδλ έαμέΝ ιΝ αυ υθΝ 1λ1Ν

λΫηηα αΝ γαΝ

ξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝξυλκυΝαπσγ βμΝΛκ ΪθδεκυΝεαδΝ αΝυπσζκδπαΝΰδαΝξυλκυμΝ
απσγ βμΝφυ δεάμΝΰβμΝεαδΝκ κπκδέαΝΧξΪλ βμΝ1ι-ζΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΝΙΙΨέΝτηφπθαΝη Ν πδί ίαδπηΫθ μΝ
πζΫκθΝπζβλκφκλέ μ,ΝβΝΙέΜέΝΙίάλπθΝΫξ δΝηδ γυ δΝά βΝ βθΝΫε α βΝΰδαΝσζκΝ κΝ δΪ βηαΝζ δ κυλΰέαμΝ
κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμέ
 βθΝ ιπ λδεάΝκ κπκδέαΝ κυΝΫλΰκυΝπλΫπ δΝθαΝπλκ
βέκίίΝ ξδζδκηΫ λπθΝ εαδΝ Ϋε α βμΝ ζ1Ν

γκτθΝεαδΝκδΝπαλαεαηπ άλδκδΝ λσηκδΝηάεκυμΝ

λ ηηΪ πθΝ πκυΝ εα α ε υΪ βεαθΝ παλΪθκηαΝ – ξπλέμΝ

π λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βΝ– απσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΧίζέΝπαλέΝζέβΝεαδΝηέ1ΰ,Ν ηάηα αΝ λσηπθΝ
(aΨΝεαδΝΧbΨΨ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ1ίηΝ λΫηηα αΝπκυΝεα Ϋζαί ΝβΝ“ί ζ έπ β”Ν κυΝ λσηκυΝΥκθ λσΝ Ϋθ λκΝ–
εκυλδΫμΝ– Γαζα ΪθκμΝυ

ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βΝη αζζ υ δεάΝ λα βλδσ β αΝΧίζέΝπαλέζέγΨέΝ

δΝβΝ ιπ λδεάΝκ κπκδέαΝ κυΝΫλΰκυΝαθ ίαέθ δΝ αΝκθθΝ

λΫηηα αέ
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4.513

λΫηηα αΝΧγέηιη+λγκΨΝγαΝ έθαδΝβΝπλαΰηα δεάΝΫε α βΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝ

εκυλδυθ,Ν ξπλέμΝ θαΝ υθυπκζκΰδ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ

έΝ βΝ ιπ λδεάΝ κ κπκδέαΝ – ιβίΝ

βθΝ ΚΤ Ν εαδΝ ΪζζαΝ 1ζθΝ πκυΝ

θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ – η Ν βθΝ πλκ ηΫ λβ βΝ

πθΝκπκέπθΝβΝ υθκζδεάΝΫε α βΝεα Ϊζβοβμ αθΫλξ

έθαδΝ πλκφαθΫμΝ σ δΝ ΫθαΝ ΫλΰκΝ ζέη1γΝ

λΫηηα αΝ πκυΝ

αδΝ ΝηέγιλΝ λΫηηα αέ

λ ηηΪ πθΝ ΧεαδΝ πδπζΫκθΝ κθθΝ

λΫηηα αΝ ιπ λδεάμΝ

κ κπκδέαμΨΝΫξ δΝπκζτΝίαλτ λ μΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝαπσΝΫθαΝΫλΰκΝ1έικκΝ
σππμΝ παλαπζαθβ δεΪΝ παλκυ δΪ
ΌππμΝ αθαφΫλ αδΝ

βε Ν απσΝ βθΝ

κΝ ξ έΝ Χ Ψ,Ν αζζΪΝ εαδΝ

λ ηηΪ πθ,Ν

αδλ έαΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ πδκΝ τεκζαΝ απκ ε σέΝ

Ν πζάγκμΝ ξ δευθΝ ΰθπηα τ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ

πδ βηκθδευθΝφκλΫπθμ
“ΟδΝ η αζζ υ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ ευλέπμΝ κΝ ξΫ δκΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝ
εκυλδυθΝ γαΝ πλκι θά κυθΝ

κΝ

α δεσΝ κδεκ τ βηαΝ (ξζπλέ α,Ν παθέ α,Ν ηδελκεζέηα,Ν

α ησ φαδλα,Νυπσΰ δαΝεαδΝ πδφαθ δαεΪΝθ λΪ)Ν βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝγΫ βμΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ υλτ λβμΝ
π λδκξάμ,Νεα α λκφΫμΝαθ παθσλγπ μΝεαδΝηβΝαθα λΫοδη μ”έ
Ν υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝεα ΪζβοβμΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθΝ έθαδΝΫθα ελέ δηκΝηΫΰ γκμ,Ν σ κΝΰδαΝ βθΝ
Ϊη αΝ πβλ ααση θβΝ κπδεάΝ εκδθπθέα,Ν σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ ελα δεΫμΝ υπβλ έ μΝ πκυΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ
αιδκζκΰά κυθΝ δμΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ θσμΝ Ϋ κδκυΝΫλΰκυέΝ ΝΦ Τ ΗΝ
“ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθ”Ν γαΝ εα αζΪί δΝ πδφΪθ δαΝ 1έικκΝ

ΙΧΗΝσ δΝ κΝ

λ ηηΪ πθΝ δα λΫξ δΝ κζσεζβλβΝ βΝ ΜΠ έΝ

Όζ μΝκδΝ ε δηά δμΝΰδαΝ δμΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ κυΝΫλΰκυΝΧε φέΝιΝ βμΝΜΠ ΨΝαθαφΫλκθ αδΝ
Ν Ν ΝϋσTϋΛΧΝ ΛΛΟΝ ΡΓΟ η ΝΫε α βΝπκζτΝηδελσ λβΝ βμΝπλαΰηα δεάμ,Ν θυΝ κΝ υθκζδεσΝ
Ϋλΰκ

θΝ δαγΫ δΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β β:

1έΝ  βθΝ παλέΝ ιέηέ1έ1Ν Χ ζέΝ ιέη-ζΝ ΫπμΝ ιέη-ιΨΝ ΰέθ αδΝ ε έηβ βΝ πθΝ πδπ υ πθΝ βμΝ εα ΪζβοβμΝ
ίζΪ β βμΝ– κδεκ υ βηΪ πθΝ Ν πέπ κΝ υλτ λβμΝπ λδκξάμΝη ζΫ βμΝη Ν βθΝπαλα κξάΝσ δΝκδΝθΫ μΝ
ΰεα α Ϊ δμΝ πκυΝ γαΝ εα αζΪίκυθΝ ε Ϊ δμΝ ΰβμΝ

βθΝ π λδκξάΝ κυΝ υπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ έθαδΝ κδΝ

ιάμμ


θκπκδβηΫθκΝσλυΰηαΝΧγλγΝ

λέΨ,Ν ΰεα α Ϊ δμΝαπσγ βμΝΚαλα αΪΝεαδΝΛκ ΪθδεκυΝΧ1βθλΝ

λέΨ,Ν πδφαθ δαεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝΧ1βθΝ λέΨέΝτθκζκ,Ν αΝΰθπ ΪΝ1έικκΝ λΫηηα αέ
 Ο κέΝπλσ ία βμΝεαδΝη αφκλΪμΝΧιλ1Ν λέΨέ
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υθκπ δεΪΝ κδΝ θΫ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝ εαδΝ κδΝ εα αζάο δμΝ κυμΝ

Ν

λΫηηα αΝ φαέθκθ αδΝ

κθΝ ΠέθαεαΝ

7.5.1-1έΝ Μ Ν ίΪ βΝ αυ ΪΝ αΝ η ΰΫγβΝ υπκζκΰέ βε Ν σ δΝ κΝ πκ κ σΝ βμΝ υθκζδεάμΝ εα ΪζβοβμΝ πθΝ
θΫπθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ υθκζδεκτΝΫλΰκυΝΧηααέΝη Ν αΝυπκΫλΰαΝΟζυηπδΪ αμ,ΝΜατλπθΝΠ λυθΝεαδΝ
θΫκυΝ υΰελκ άηα κμΝη αζζκυλΰέαμΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκυΨΝγαΝ έθαδΝ κΝίέζζΣΝ βμΝ υλτ λβμΝπ λδκξάμ,Ν
σ δΝ γαΝ απκοδζπγ έΝ κΝ ί,ί1ΣΝ πθΝ α υθΝ λυσμΝ εαδΝ κΝ β,βΣΝ πθΝ α υθΝ κιδΪμ,Ν θυΝ
απκοδζπγκτθΝ ε Ϊ δμΝεα αθδΪμέΝ έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δ αυ ΫμΝκδΝ ε δηά δμΝ

θΝ γαΝ

θΝαθ απκελέθκθ αδΝ

κΝπλαΰηα δεσΝηΫΰ γκμΝ κυΝΫλΰκυέ
βέΝ  βθΝ παλέΝ ιέ1ίέγέ1Ν Χ ζέΝ ιέ1ί-βκΨΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ “βΝ υθκζδεάΝ εα ΪζβοβΝ θ σμΝ βμΝ ζ εΪθβμΝ
απκλλκάμΝ κυΝ ΚαλσζαεεαΝ γαΝ έθαδΝ 1ικκΝ

λ,Ν ξπλέμΝ θαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ΫλΰαΝ κ κπκδέαμ”,

βζα άΝ πκ κ σΝ ζ,θΣΝ βμΝ ζ εΪθβμΝ κυΝ ΚαλσζαεεαέΝ Μ Ν ίΪ βΝ αυ άΝ βθΝ ο υ άΝ παλα κξά
ε δηάγβεαθΝ κδΝ πδπ υ δμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ

αΝ πκ ΪηδαΝ υ α δεΪΝ υ άηα αΝ πθΝ εκυλδυθέΝ

Ν

πλαΰηα δεάΝ εα ΪζβοβΝ βμΝ ζ εΪθβμΝ κυΝ ΚαλσζαεεαΝ γαΝ έθαδΝ πκζτΝ η ΰαζτ λβ,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ
πδπ υ δμΝ κυΝΫλΰκυΝ κυμΝυ α δεκτμΝπσλκυμΝ βμ υλτ λβμΝπ λδκξάμέ
Γ θθΪ αδΝ πκηΫθπμΝ κΝ λυ βηαΝ αθΝ κδΝ υπβλ έ μΝ βμΝ

δκέεβ βμΝ πκυΝ αιδκζσΰβ αθΝ δμΝ

π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ ΰθπηκ σ β αθΝ γ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ άΝ κυ,Ν έξαθΝ
δΪγ άΝ κυμΝ σζαΝ αΝ

κηΫθαΝ υ

βΝ

Ν θαΝ εΪθκυθΝ ηδαΝ π άΝ αιδκζσΰβ βέΝ Κα ΪΝ βθΝ ΪπκοάΝ ηαμ,Ν βΝ

απΪθ β βΝ έθαδΝ “σξδ”έΝ Ν ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ απΫελυο Ν κΝ πλαΰηα δεσΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ
εκυλδυθ,Ν σ κΝ απσΝ κυμΝ πκζέ μΝ σ κΝ εαδΝ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μ,Ν δ ξυλδαση θβΝ σ δΝ γαΝ
εα αζΪί δΝ Ϋε α βΝ 1έικκΝ
Υλυ σμΝ

λ ηηΪ πθέΝ ΚαδΝ βΝ ιαπΪ β βΝ βμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ

υθ ξέα αδΝ ηΫξλδΝ

άη λαέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν

Ν ίέθ κΝ βμΝ

ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ

(https://www.youtube.com/watch?v=Ampy4BUVN14ΨΝπκυΝ έθαδΝαθαλ βηΫθκΝ

βθΝδ κ ζέ αΝ βμ,Ν

αθαφΫλ αδΝ σ δνΝ “ΣκΝ Ϊ κμΝ πκυΝ γαΝ ξλ δα
λΫηηα α”έΝ  κΝ θ κευηαθ ΫλΝ

κυΝ ΓέΝ

έΝ θαΝ απκοδζπγ έΝ

α δαεΪΝ γαΝ φ Ϊ δΝ αΝ 1έκίίΝ

υΰ λσπκυζκυΝ “ΟΝ Θβ αυλσμΝ

(https://www.youtube.com/watch?v=pYpH3QkvIHcΨΝ

βμΝ Κα

Ϊθ λαμ”Ν

κΝ 1γμηί,Ν βΝ εαΝ ηυΝ ΓααΫα,Ν υπ τγυθβΝ βμΝ

π λδίαζζκθ δεάμΝ η ζΫ βμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ βζυθ δμΝ “ΓδαΝ κΝ ΫλΰκΝ πθΝ εκυλδυθ,Ν ΰδαΝ αΝ
πΪθ α-σζα,ΝεαδΝΰδαΝ κΝη αζζ έκΝεαδΝΰδαΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝΰδαΝ κυμΝξυλκυμΝαπσγ βμ,Ν
1έικκΝ λΫηηα αέΝΟτ Νηδ ́ΝπαλαπΪθπ,Νκτ Νηδ ́ΝπαλαεΪ π”έ
 βθΝπλαΰηα δεσ β α,ΝσππμΝαθαζτ αδΝπαλαεΪ πΝ κΝε φέΝη,ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝΫξκυθΝ
απκοδζπγ έΝ ά βΝ 1έζγίΝ

λΫηηα α, ξπλέμΝ αεσηαΝ θαΝ ΫξκυθΝ απκοδζπγ έΝ κδΝ π λδκξΫμΝ πθΝ ξυλπθΝ

απσγ βμΝ Καλα αΪΝ εαδΝ Λκ ΪθδεκυέΝ

Ν υθκζδεάΝ εξΫλ π βΝ Ϊ κυμΝ γαΝ φ Ϊ δΝ α 3.794

λΫηηα αΝεα Υ ζΪξδ κέ
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γέζΝΠαλΪία βΝ κυΝ α δεκτΝθσηκυΝεαδΝ βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11
ΗΝ “ζτ β”Ν πκυΝ ίλΫγβε Ν ΰδαΝ θαΝ κγ έΝ

βθΝ

αδλ έαΝ βΝ Ϋε α βΝ πκυΝ αβ κτ ,Ν ξπλέμΝ θαΝ

λκπκπκδβγ έΝβΝΚΤ Ν ΠΟΝβΝκπκέαΝ υκΝησζδμΝηάθ μΝη ΪΝ βθΝΫε κ άΝ βμΝαπκ έξγβε Νσ δΝαφκλΪΝ
ΫθαΝ

ΛΛΟΝ Ϋλΰκ,Ν ά αθΝ βΝ ιάμΝ πκυΝ σγβε Ν πμΝ

ΝΣΟΛΗ

βθΝ

πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ

Μαε κθέαμ-ΘλΪεβμΝαπσΝ βθΝ δ δεάΝΓλαηηα έαΝ α υθΝη Ν κΝξ έΝΧδίΨμ
“τηφπθαΝ η Ν κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝ πκυΝ υθκ τ δΝ βθΝ απσΝ βζέ1ίέβί11Ν αέ β βΝ βμΝ
αδλ έαμΝ ζζβθδεσμΝ Χλυ σμΝ έ έΜέ έΧέΝ πλκμΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝ ,Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ
Ϋε α βΝ υθκζδεκτΝ ηία κτΝγέηιη,ίκΝ λ ηηΪ πθΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝξκλβΰβγ έέ
)Νπαλαξυλβ βΝεα ΪΝευλδσ β αΝ πέΝ υθκζδεάμΝ ε Ϊ πμΝ1έηλι,γζΝ λ ηηΪ πθΝπμΝ ιάμμ



θκπκδβηΫθκΝσλυΰηαΝ(γλγΝ λέ)



λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ(1βθΝ λέ)



ΰεα α Ϊ δμΝαπσγ βμΝΚαλα αΪΝΛΪεεκυΝ(κγιΝ λέ)



ΰεα α Ϊ δμΝαπσγ βμΝΛκ ΪθδεκυΝ(βζ1Ν λέ)

)Νπαλαξυλβ βΝεα ΪΝξλά βΝ πέΝ α δεκτΝξαλαε άλαΝΫε α βμΝ ηία κτΝ1έλιι,ιζΝ λ ηηΪ πθέέέΝ
θ ́μΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ ε Ϊ πθΝ γαΝ αθαπ υξγκτθΝ αΝ αθαΰεαέαΝ υθκ ΪΝ ΫλΰαΝ εα ́πδθΝ
ΰε ελδηΫθπθΝαληκ έπμΝη ζ υθέ
Κα ΪΝ βθΝ Ι Γ ΣΙΚ Ν ΚΘ  ΝΝ κυΝυπ τγυθκυΝ α κζσΰκυΝ κυΝ α αλξ έκυΝ λθαέαμΝξ έΝΧδαΨμ
”ΗΝ πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ Μαε κθέαμ-ΘλΪεβμΝ ηαμΝ δα Ϊ
παλαξυλβ βΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ
εα ΪΝ ξλά βΝ

δΝ θαΝ πλκξπλά κυη Ν

Ν Ϋε α βΝ ηία κτΝ 1έηλι,γζΝ λ ηηΪ πθΝ εαδΝ

Ν Ϋε α βΝ ηία κτΝ 1έλιι,ιζΝ

λ ηηΪ πθΝ

Ν

Ν παλαξυλβ βΝ

υθκζδεκτΝ ηία κτΝ γέηιηέίκΝ

λ ηηΪ πθ,Ν ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝηβΝ βησ δπθΝ ε Ϊ πθ”.
Κα σπδθΝ βμΝ ΤΣΟΦΙ Ν κυΝ αλησ δκυΝ α κζσΰκυ,Ν απσΝ δμΝ πμΝ ΪθπΝ ε Ϊ δμΝ πκυΝ κΝ α αλξ έκΝ
Ι Σ ΥΘ Κ Ν θαΝ παλαξπλά δΝ αφαδλΫγβεαθΝ αΝ ηία ΪΝ πθΝ ηβΝ βηκ έπθΝ ε Ϊ πθΝ εαδΝ Ϋ δΝ
πλκΫευοαθΝ κδΝ

ζδεΫμΝ παλαξπλκτη θ μΝ ε Ϊ δμΝ κυΝ ξ έΝ ΧβΨ,Ν βζα βΝ 1έζι1Ν

λΫηηα αΝ εα ΪΝ

ευλδσ β αΝεαδΝ1έκίβΝ λΫηηα αΝεα ΪΝξλά βέ
Όηπμ,Ν κδΝ πδ λ π ΫμΝ λΰα έ μΝ

αΝ βησ δαΝ Ϊ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ παλαξπλβγ έΝ εα ΪΝ ξλά βΝ άΝ

ευλδσ β α κλέακθ αδΝ η Ν αφάθ δαΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ ηιΝ κυΝ θσηκυΝ λλκήιλΝ «Π λέΝ πλκ α έαμΝ πθΝ
α υθΝεαδΝ πθΝ α δευθΝ θΝΰΫθ δΝ ε Ϊ πθΝ βμΝξυλαμ»ΝΧΦ ΚΝβκλ ΄ή1λ-12-79):
“ηέΝΗΝπαλαξυλβ δμ βηκ έπθΝ α υθΝεαδΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ δΪΝ βθΝ δ θΫλΰ δαθΝ πθΝ θΝ πΝ
18

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

παλσθ δΝΪλγλπΝ λΰα δυθΝ πδ λΫπ αδμ
ί)Ν Κα ΪΝ ξλά δθΝ εαδΝ πΥΝ αθ αζζΪΰηα δ,Ν φΥΝ σ κθΝ αδΝ παλαξπλκτη θαδΝ ε Ϊ δμΝ πλσε δ αδΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝ δΪΝ βθΝ εη Ϊζζ υ δθΝ πθΝ θΝ αυ αέμΝ κλυε υθΝ άΝ βθΝ βηδκυλΰέαθΝ
πλκξ έλπθΝ ΰεα α Ϊ πθέ
ΰ)Ν Κα ΪΝ ευλδσ β αΝ εαδΝ πΥΝ αθ αζζΪΰηα δΝ φΥΝ σ κθΝ αδΝ παλαξπλκτη θαδΝ ε Ϊ δμΝ έθαδΝ
αθαΰεαέαδΝ δΪΝ βθΝαθΫΰ λ δθΝηκθέηπθΝ ΰεα α Ϊ πθέ”
 βθΝπαλαξπλβγ έ αΝεα ΪΝξλά βΝΫε α βΝΫξκυθΝά βΝεα α ε υα

έΝάΝεα α ε υΪακθ αδμ

(a) ΚτλδαΝ κ σμΝ πλσ ία βμ,Ν ζδεκ δ ΫμΝ ε εζδηΫθκΝ ΧλΪηπαΨΝ εαδΝ φλΫαλΝ υπσΰ δκυΝ η αζζ έκυΝ
εκυλδυθέΝ ΣαΝ ΫλΰαΝ αυ ΪΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ

αΝ ΠΡΟ ΡΣ Μ Σ Ν 1Ν εαδΝ βΝ βμΝ ΰελδ βμΝ

Σ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝεκυλδυθΝξ έΝΧΰΨ
(b)

ΣαΝ “ΛκδπΪΝ υθκ ΪΝ ΫλΰαΝ -Ν

κβγβ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ υπκΫλΰκυΝ

εκυλδυθ”ΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ βΝ ζέΝββΝ βμΝΚΤ Ν ΠΟΝΧ δ δεάΝαθαφκλΪΝ κΝε φέΝι,Ν βΝ
υθΫξ δαΨ
(c)

Ο κπκδέαέ

εΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ ΫλΰπθΝ ησθκθΝ αΝ Ν ΫλΰαΝ ΧaΨ,Ν βζα άΝ βΝ έ κ κμΝ βμΝ

κΪμΝ πλκ πΫζα βμΝ εαδΝ κΝ

φλΫαλΝ κυΝυπσΰ δκυΝη αζζ έκυ,ΝηπκλκτθΝθαΝγ πλβγκτθΝσ δΝ έθαδΝ πδ λ π ΫμΝ λΰα έ μΝεα ΪΝ βθΝ
π λέπ π βΝΧίΨΝ κυΝ έΝηΝ κυΝΪλγλκυΝηιΝ κυΝ α δεκτΝθσηκυ,Ν φΥκ κθΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ βθΝ
εη Ϊζζ υ βΝ πθΝκλυε υθΝ κυΝυπ Ϊφκυμέ
Νεα α ε υάΝησθδηπθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυΝπΪθπΝ Ν α δεάΝΫε α βΝ
βθΝ κπκέαΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θΝ Ϋξ δΝ θσηδηβΝ αφκε β έαΝ έθαδΝ παλΪθκηβΝεα ΪΝ κΝ

ΪλγλκΝηιΝ κυΝ α δεκτΝθσηκυ. πέ βμ,ΝΰδαΝσ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝΫξκυθΝεα α ε υα

έΝ Ν

γΫ δμΝΪζζ μΝαπσΝαυ ΫμΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝ κυμΝξΪλ μΝ1ι-ζΝεαδΝβί-1Ν κυΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ
ΙΙΝ βμΝΜΠ ,ΝυπΪλξ δΝεαδ παλαίέα βΝ βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11έ

Μ Ν κΝΫΰΰλαφκΝξ έΝΧδίΨΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ α υθ,Ν κΝ τθκζκΝ πθΝΫλΰπθΝΧbΨΝίαφ έ βεαθΝ
αυγαέλ αΝ “πλσξ δλ μΝ ΰεα α

Ϊ δμ”Ν ΰδαΝ θαΝ δεαδκζκΰβγ έΝ βΝ εα α ε υάΝ κυμΝ

κυΝ βηκ έκυΝ Ϊ κυμΝ πκυΝ παλαξπλάγβε Ν

βθΝ Ϋε α βΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ εα ΪΝ ΥΡΗΗέΝ ΌηπμΝ αΝ
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υθκ ΪΝΫλΰαΝ – ίκβγβ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ βμΝ
“πλσξ δλ μΝ ΰεα α

ζέΝββΝ βμΝΚΤ

θΝ έθαδΝ

Ϊ δμ”,Ν έθαδΝ ησθδη μΝ ίδκηβξαθδεΫμΝ ΰεα α

Ν εαηηέαΝ π λέπ π βΝ

Ϊ δμΝ πκυΝ γαΝ έθαδΝ

Ν

ζ δ κυλΰέαΝ εαγΥσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ απάμΝ κυΝ η αζζ έκυΝ εκυλδυθ,Ν βζα άΝ ΰδαΝ αΝ πση θαΝ γίΝ
ξλσθδα,Νσ κΝεαδΝκδΝ ζκδπΫμΝησθδη μΝ ΰεα α Ϊ δμΝ – κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτ,Ν κΝ θκπκδβηΫθκΝ
σλυΰηαΝεαδΝκδΝξυλκδΝαπσγ βμΝΚαλα αΪΝεαδΝΛκ ΪθδεκυέΝΚαδΝ αθΝπλκίζβγ έΝπμΝ πδξ έλβηαΝσ δΝΝκδΝ
ΰεα α Ϊ δμΝαυ ΫμΝ έθαδΝ“πλκ πλδθΫμ”Ν δσ δΝ κΝη αζζ υ δεσΝΫλΰκΝ έθαδΝηαελκξλσθδκΝαζζΪΝσξδΝ
“ησθδηκ”,Ν σ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ιβΰβγ έΝ βΝ δαφκλΪΝ κυμΝ απσΝ δμΝ ξαλαε βλδαση θ μΝ πμΝ “ησθδη μ”ΝΝ
ΰεα α Ϊ δμ κυΝ ΫλΰκυέΝ ΓδαΝ πκδκΝ ζσΰκΝ θαΝ ξαλαε βλέα αδΝ πέξέΝ “πλκ πλδθάΝ ΰεα Ϊ α β”Ν ΫθαμΝ
υπκ αγησμΝ βμΝ

Ν πκυΝ έθαδΝ υθκ σΝ Ϋλΰκ,Ν αζζΪΝ “ησθδηβΝ ΰεα Ϊ α β”Ν κΝ λΰκ Ϊ δκΝ

ηπζκυ δ ηκτ,Ν αφκτΝ εαδΝ αυ σΝ πλκίζΫπ αδΝ σ δΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ γαΝ
απκ υθαληκζκΰβγ έΝεαδΝβΝπ λδκξάΝγαΝ παθΫζγ δΝ βθΝ“πλκ ΫλαΝεα Ϊ α β”νΝΝΓδαΝπκδκΝζσΰκΝΰδαΝ κΝ
τ λκΝ θαΝ απαδ έ αδΝ δ δκε β έαΝ κυΝ

ΪφκυμΝ θυΝ ΰδαΝ κΝ πλυ κΝ σξδνΝ θΝ αΝ υθκ ΪΝ ΫλΰαΝ ΫξκυθΝ

“βη λκηβθέαΝζάιβμ”,Ν σ Ν βθΝέ δαΝβη λκηβθέαΝζάιβμΝΫξκυθΝεαδΝ κΝ λΰκ Ϊ δκ,Ν κΝσλυΰηαΝεαδΝκδΝ
ξυλκδΝαπσγ βμέ
Κα ΪΝ βθΝΚΤ Ν1θηγκζήζίηήγίέ1έβί1βΝΧΦ ΚΝ ΥΝγθηή1ιέβέβί1βΨμ
“Καγκλέακυη Ν κΝ αθ ΪζζαΰηαΝ ξλά βμΝ ΰδαΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ βΝ α δεάΝ
θκηκγ έαΝ δμΝ βησ δ μΝ ε Ϊ δμ,Ν α δεκτΝξαλαε άλαΝεαδΝ δμΝ βησ δ μΝ ξκλ κζδία δεΫμ,Ν κΝ
τοκμΝ βμΝ απΪθβμΝαθα Ϊ π βμΝ βμΝ εξπλβγ έ αμΝΫε α βμ,Ν κΝκπκέκΝγαΝυπκζκΰέα αδΝ ΝεΪγ Ν
π λέπ π βΝ τηφπθαΝη Ν κΝδ ξτκθΝαθαζυ δεσΝ δηκζσΰδκΝαθα α π δευθΝ λΰα δυθΝ( έΣέ έ )ΝεαδΝ
ΫλΰπθΝ πλα έθκυΝ (ΠΡ),Ν αεκζκυγυθ αμΝ κθΝ εΪ πγδΝ τπκμΝ
ΤΛ(1βίί Σ

)Ν +Ν 1ίίΝ xΝ [∆Λ(ββ1β Σ

)Ν +Ν Φ∆Φ(γ11β Σ

Χο[Κ (11βί Σ

)Ν +Ν

)Ν +Ν ΓΦ(γιβΠΡ)]Ν xΝ Ν οΝ

υθκζδεάΝαιέαΝ Ν υλυΝ(€)
[έέέ]ΝσπκυΝ ΧοΝ θ ΪζζαΰηαΝΧλά βμ,
Κ οΝεα λΰα έαΝ Ϊφκυμ,Ν λΰα έαΝαθβΰηΫθβΝ Ν λΰα έαΝπλκπγβ άλαΝD8,
Τ οΝ υζΪεπ β,Ν θσμΝ λΫηηα κμΝεα λΰα ηΫθκυΝ ΪφκυμΝ ΝίΪγκμΝί,ηίηέ,
∆ΛοΝ∆δΪθκδιβΝζΪεεπθΝφτ υ βμ,Ν ΝΫ αφκμΝεα λΰα ηΫθκΝ δα Ϊ πθΝί,γXί,ηΝ(ίΪγκμ),
Φ∆ΦοΝΦτ υ βΝ α δευθΝφυ αλέπθ,Ν ΝίΪγκμΝηΫξλδΝί,ηίηέ,
ΓΦοΝΓυηθσλδααΝφυ ΪΝεαδ
οΝ ηία σθΝ βμΝ εξπλβγ έ βμΝΫε α βμΝ Ν λΫηηα αέ
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έθαδΝ αφΫμΝ σ δΝ βΝ αθπ ΫλπΝ απσφα βΝ αθαφΫλ αδΝ
εα λΰα

έΝ η Ν πλκπγβ άλαΝ εαδΝ θαΝ αυζαεπγ έΝ εαδΝ σξδΝ

Ν αθα Ϊ π βΝ

ΪφκυμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

Ν Ϋ αφκμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθα εαφ έΝ

πκζζυθΝηΫ λπθ,ΝΫξ δΝ πδ λπγ έΝη Ν ευλσ ηαΝεαδΝ πΪθπΝ κυΝΫξκυθΝεα α ε υα

Ν ίΪγκμΝ

έΝίδκηβξαθδεΫμΝ

ΰεα α Ϊ δμέΝ ΜσθκθΝ Ϋ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ εα αθκβ άΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηιΝ παλέΝ ηΰΝ κυΝ
α δεκτΝ θσηκυΝ βΝ κπκέαΝ

δμΝ ε Ϊ δμΝ πκυΝ παλαξπλκτθ αδΝ εα ΪΝ ξλά βΝ εαδΝ πΥαθ αζζΪΰηα δΝ

πδ λΫπ δΝ ησθκΝ βθΝ εα α ε υάΝ πλσξ δλπθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝ θαφΫλ αδΝ βζα άΝ
κπκέ μΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ αθα α πγκτθ,Ν
εα α ε υα

Ν αθ δ δα κζάΝ η

Ν ε Ϊ δμΝ κδΝ

δμΝ ε Ϊ δμΝ πέΝ πθΝ κπκέπθΝ ΫξκυθΝ

έΝησθδη μΝ ΰεα α Ϊ δμΝεαδΝπκυΝ θΝηπκλκτθΝθαΝαθα α πγκτθΝπαλΪΝησθκ η ΪΝ βθΝ

κλδ δεάΝ δΪζυ βΝ πθΝησθδηπθΝαυ υθΝ ΰεα α Ϊ πθ,Νη ΪΝαπσΝγίΝξλσθδαέ
Νπαλαξυλβ βΝξ έΝΧβΨΝ ε σγβε Νη Ν κυμΝ ιάμΝπλσ γ κυμΝσλκυμ:
“1έΝ ΓδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ Ϋλΰκυ,Ν απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ απκ ζ έΝ βΝ πδ άΝ εαδΝ
απαλΫΰεζδ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝΠ λδίαζζκθ δευθΝΌλπθέέέΝ βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11έ
ζέΝΗΝσπκδκυΝ έ κυμΝ πΫηία βΝ Ν α δεάΝΫε α βΝπκυΝ θΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝπαλκτ αΝ έθαδΝ
πδ λ π άΝησθκΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝθαΝ ια φαζδ γ έΝαληκ έπμΝβΝ ξ δεάΝΫΰελδ βΝ κΝπζαέ δκΝ
βμΝ α δεάμΝΝκηκγ έαμΝ(ΪλγλκΝζηΝΝέΝλλκήιλ)έ
έθαδΝ π λδ σΝ θαΝ υαβ ά κυη Ν ΰδαΝ φαληκΰάΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ – εαδΝ
ηΪζδ αΝ “απαλΫΰεζδ β”Ν - δσ δΝ εα ΪΝ κΝ ΫΰΰλαφκΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ α υθΝ Χξ έΝ δίΨ,Ν βΝ
παλαξυλβ βΝ εα ΪΝ ΥΡ  Ν

βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Ϋε α βμΝ 1έκίβΝ

εα α ε υάΝησθδηπθΝ ΰεα α

Ϊ πθ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ,Νεα ΪΝπαλΪία βΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝ

π λδίαζζκθ δευθΝ σλπθέΝ

πδπζΫκθ,Ν

λ ηηΪ πθΝ Ϋΰδθ Ν ΰδαΝ βθΝ

βθΝ παλαξπλβγ έ αΝ εα ΪΝ ξλά βΝ α δεάΝ Ϋε α βΝ έθαδΝ

πδ λ π άΝ ησθκθΝ βΝ εα α ε υάΝ κ υθΝ Χη Ν δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ

βθΝ παλέΝ ζέγΝ

υθΫξ δαΨΝ εαδΝ πλσξ δλπθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝ Οπκδα άπκ Ν Ϋΰελδ βΝ πΫηία βμΝ

Ν α δεάΝ Ϋε α βΝ

παλαξπλβγ έ αΝεα ΪΝΥΡ  ΝπκυΝπδγαθσθΝΫξ δΝ κγ έΝ

βΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝ

ΜΟΝΙΜΧΝΝ ΰεα α Ϊ πθΝ έθαδΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ κυΝ α δεκτΝ θσηκυΝ εαδΝ βμΝ

ΠΟ,Ν ΪλαΝ

παλΪθκηβέ
πδί ίαέπ βΝ πθΝαθπ ΫλπΝαπκ ζ έΝβΝ“ ΰελδ βΝυηπζβλπηα δεάμΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝ κβγβ δευθΝ
ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝΤπκ κηυθΝ ιυπβλΫ β βμΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ Π λδσ κυΝ Πλκπαλα ε υάμΝ κυΝ
ΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ”ΝΝξ έΝΧ ΨΝεα ΪΝ βθΝκπκέαμ
“ έΝΓ ΝΙΚΟΙΝΟΡΟΙμΝθέΝΗΝΫΰελδ βΝαυ άΝ ΝεαηηέαΝπ λέπ π βΝ θΝ υθ πΪΰ αδΝαθαΰθυλδ βΝ
δεαδπηΪ πθΝευλδσ β αμΝάΝΪζζπθΝ ηπλΪΰηα πθΝ κθΝξυλκΝ κθΝκπκέκΝαθαφΫλ αδέ
21

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

“ έΝ

Ι ΙΚΟΙΝ ΟΡΟΙμΝ γέΝ Μ Ν βθΝ παλκτ αΝ Ϋΰελδ βΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ εα α ε υάΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ Ν αφκε β έ μΝ λέ πθΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝκπκέπθΝβΝ εη αζζ τ λδαΝ
αδλ έαΝ απαδ έ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ απκε ά δΝ κΝ θ́ηδηκΝ

δεαέπηαΝ βμΝ

αφκε β έαμ”έ
Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ ΧβΝ δ τγυθ βΝ Μ αζζ υ δευθΝ εαδΝ δκηβξαθδευθΝ Ολυε υθΝ κυΝ βη λδθκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ

θΫλΰ δαμΨΝ αθαΰθπλέα δΝ σ δΝ αΝ ΫλΰαΝ αυ ΪΝ

θΝ έθαδΝ κτ Ν

“πλσξ δλ μ”Ν ΰεα α Ϊ δμΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηιΝ κυΝ ΝέΝ ικκή1λιλΝ κτ Ν “πλκ πλδθΫμ”Ν
σππμΝ υπκθκ έΝ κΝ έ ζκμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ η ζΫ βμέΝ

έθαδΝ ησθδη μΝ ίδκηβξαθδεΫμΝ ΰεα α

Ϊ δμΝ

εαδΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝ κυμΝαπαδ έ αδΝθαΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝευλδσ β αΝ κυΝ Ϊφκυμέ
πδπζΫκθ,Ν σππμΝ αθαφΫλ αδΝ εαδΝ

βΝ υθΫξ δαΝ ΧπαλέΝ ιέβΨΝ

Ν ΫλΰαΝ κυΝ η ΰΫγκυμΝ εαδΝ βμΝ δΪλε δαμΝ

κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθ,Ν κΝ ΪλγλκΝ ιΝ κυΝ ΚΜΛ Ν απαΰκλ τ δΝ δμΝ πλσξ δλ μΝ εαδΝ πλκ πλδθΫμΝ
εα α ε υΫμέΝΝΓ θθΪ αδΝ Ϊζζπ

Ν κΝ λυ βηα,Ν ΪθΝαυ ΫμΝ έθαδΝησθκθΝ“πλκ πλδθΫμ”Ν ΰεα α Ϊ δμΝ

ιυπβλΫ β βμΝ βμΝ π λδσ κυΝ πλκπαλα ε υάμ,Ν

Ν πκδαΝ Ϋε α βΝ γαΝ εα α ε υα κτθΝ κδ αθ έ κδξ μΝ

“ησθδη μ”Ν ΰεα α Ϊ δμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθΪΰεβΝ κΝ Ϋλΰκ,Ν απσΝ βΝ

δΰηάΝ πκυΝ

βθΝ

αδλ έαΝ Ϋξ δΝ

παλαξπλβγ έΝεα ΪΝευλδσ β αΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ πθΝ υθκ υθΝ
ΰεα α

Ϊ πθ ησθκθΝ ΫθαΝ ΰάπ κΝ 1βθΝ

λ ηηΪ πθΝ πκυΝ αεσηαΝ εαδΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βη λαΝ

ηΫ αΝ κυΝιΫθ μΝδ δκε β έ μν
Ν ΰελδ βΝΣ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ

θΝ πδ κπκδ έΝ έπκ αΝ ΪζζκΝ απσΝ κΝ σ δΝ αυ ΪΝ αΝ υθκ ΪΝ ΫλΰαΝ έθαδΝ

τηφπθαΝη Ν κθΝΚΜΛ ,Ν βζα άΝσ δΝΫξκυθΝ ζ ΰξγ έΝαπσΝΪπκοβΝα φΪζ δαμΝ λΰαακηΫθπθ,Ν ξθδεάμΝ
εαδΝ πδ άηβμέΝ
απαζζΪ

θΝ εαζτπ δΝ ΪζζαΝ πλκίζάηα αΝ θκηδησ β αμΝ πκυΝ πδγαθσθΝ θαΝ υπΪλξκυθ,Ν

θΝ

δΝ βθΝ αδλ έαΝ απσΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ φκ δα ηκτΝ η Ν Ϊζζ μΝ ΰελέ δμ,Ν Ϊ δ μΝ εέζέπέΝ πκυΝ

πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝ εαδΝ πΥκυ θέΝ υθδ
ΫλΰκυΝ πέΝ ε Ϊ πθΝπκυΝ θΝαθάεκυθΝ

ΪΝ α δκ σ β βΝ εα α ε υάμΝ κυΝ

βθΝ αδλ έαέ

γέηΝΗΝαπσφα βΝγ11ηήβί1ηΝ κυΝ
Μ Ν βθΝαπσφα βΝγ11ηήβί1η,Ν κΝ ΝαπΫλλδο Ν βθΝπλκ φυΰάΝπκζδ υθΝΰδαΝ βθΝαετλπ βΝ βμΝΝ πέΝ βμΝ
πσφα βμΝΠαλαξυλβ βμΝ κυΝ Ϊ κυμΝ δμΝεκυλδΫμΝΧξ έΝβΨέΝΣηάηαΝ κυΝ ε π δεκτΝ βμΝαπσφα βμΝ
έθαδΝεαδΝ κΝπαλαεΪ πμ
“ββέΝ π δ ά,Ν σππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ βί1ιζηήβθέιέβί11Ν εκδθάΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ π λέΝ
ΰελέ πμΝ πθΝ π λδίαζζκθ δευθΝ σλπθΝ κυΝ πέηαξκυΝ Ϋλΰκυ,Ν κΝ υπκΫλΰκΝ
π λδζαηίΪθ δΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ (1βθΝ

δμΝ εκυλδΫμΝ

λέ),Ν δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ΰδαΝ βθΝ απσγ βΝ
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α λαθυθΝ ικλυε δευθΝ απκίζά πθΝ δμΝ γΫ δμΝ «Καλα αΪμΝ ΛΪεεκμ»Ν εαδΝ «Λκ Ϊθδεκ»Ν (1βθλΝ
λέ),Ν θκπκδβηΫθκΝσλυΰηα,Ν αθ δκγΪζαηκΝεαδΝξυλκΝαπκγΫ πμΝ ικλυε δευθΝαπκίζά πθΝ(γλγΝ
λέ),Ν υθκζδεκτΝ ηία κτΝ 1έικκΝ

λέ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ζκδπΪΝ υθκ υ δεΪΝ ΫλΰαΝ εαδΝ δμΝ

ίκβγβ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝυπκΫλΰκυ,ΝσππμΝ θ δε δεΪΝπαλα έγ θ αδΝ
(κ δεσΝ έε υκ,Ν ΫλΰαΝ αθ δπζβηηυλδεάμΝ πλκ α έαμ,Ν φυζΪεδα,Ν

ιαη θΫμ,Ν κδεέ εκδ,Ν απκγάε μ,Ν

ε άλδαΝ δκέεβ βμ,Ν απκ υ βλέπθΝ εέζπέ)Ν εαδΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ ζ π κη λάμΝ π λδΰλαφάΝ ΰέθ αδΝ
ΜΠ Ν εαδΝ

βΝ

κυμΝ ξΪλ μΝ εαδΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ παλαλ άηα αΝ αυ άμέΝ ιΝ Ϊζζκυ,Ν

τηφπθαΝη Ν κΝη ΝαλέΝπλπ έΝββηλζγή1λέ1έβί1βΝΫΰΰλαφκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ δ γβ δευθΝ α υθ,Ν
λυηυθΝεαδΝΘάλαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ Κ ,Ν κΝΠαλΪλ βηαΝΙΙΝ βμΝΜΠ Νπ λδζαηίΪθ αδΝ δλΪΝ
γ πλβηΫθπθΝ ξ έπθ,Ν ξαλ υθΝ εαδΝ ηβεκ κηυθ-κλδακθ δκΰλαφδυθΝ βμΝ κ κπκδέαμΝ εαδΝ πθΝ
υπκΫλΰπθΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ κΝ ξΪλ βμΝ βΝ η Ν βθΝ πλκ δθση θβΝ ξπλκγΫ β βΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ
ξ δααση θπθΝΫλΰπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝ ξΫ δκΝ1ι-1Νη Ν δαελδ άΝαπκ τππ βΝ βμΝΪη βμΝπ λδκξάμΝ
η ζΫ βμ, βμΝπ λδκξάμΝ π ηίΪ πμ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπλκ δθση θπθΝεαδΝυφδ Ϊη θπθΝΫλΰπθέ
θΝσο δΝ πθΝαθπ Ϋλπ,ΝβΝπλκ ίαζζση θβ,Νη Ν βθΝκπκέαΝπαλαξπλάγβεαθΝ ε Ϊ δμΝ υθκζδεκτΝ
ηία κτΝ γέβιγ,ικΝ

λέΝ

βΝ γΫ βΝ «εκυλδΫμ»,Ν

βλδαση θβΝ

αΝ αθαζυ δεΪΝ

π λδΫξκθ αδΝ βΝ ΜΠ Ν ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ ΰεα α Ϊ πθ,Ν
αθαθ δ κδξέαΝ η Ν βθΝ Α ΠΟΝ κυΝ Ϋλΰκυ,

κδξ έαΝ πκυΝ

θΝ ίλέ ε αδΝ

Ν

τηφπθαΝ η Ν βθΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ ελέ βΝ βμΝ

δκδεά πμ,Ν αΝ Νπ λέΝ κυΝαθ δγΫ κυΝπλκίαζζση θαΝ έθαδΝαπκλλδπ ΫαΝπμΝαίΪ δηαέΝ”

Ν απσφα βΝ κυΝ  Ν πδί ίαδυθ δΝ σ δ,Ν απσΝ πζ υλΪμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ α δκ σ β βμ,Ν αΝ ΫλΰαΝ πκυΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ εα α ε υα κτθΝ

δμΝ γΫ δμΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ έθαδΝ ησθκθΝ αυ ΪΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ

κυμΝξΪλ μΝεαδΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ κυΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝΙΙΝ βμΝΜΠ ,ΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝσηπμΝ
σ δΝ θΝπαλαίδΪα αδΝβΝ α δεάΝθκηκγ έαέ

γέθΝ θαθ δ

κδξέαΝη αιτΝ κυΝε δηΫθκυΝ βμΝΜΠ ΝεαδΝ πθΝ δαΰλαηηΪ πθΝ

κυΝΠ Ρ ΡΣΗΜ ΣΟΝΙΙ
πδ βηαέθκυη Ν

υΝ ηδαΝ κίαλάΝ αθαεκζκυγέαΝ βμΝ ΜΠ Ν βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ βΝ κπκέαΝ πΫλα Ν

απαλα άλβ βΝ εα ΪΝ κΝ

Ϊ δκΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ α δκ σ β βμέΝ θυΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ ιέθέ1έγΝ βμΝ

ΜΠ ,Ν σππμΝ πλκαθαφΫλγβε ,Ν κΝ ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ γαΝ εα αζΪί δΝ ΤΝΟΛΙΚ Ν Ϋε α βΝ 1έικκΝ
λ ηηΪ πθ,Ν αΝ δαΰλΪηηα αΝ 1ι-ζΝ “Γ θδεάΝ δΪ αιβΝ

λΰπθΝ εκυλδυθ”Ν εαδΝ βί-1Ν “ΚΪ κοβΝ

λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εκυλδυθ”Ν κυΝ Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ ΙΙ,Ν ηφαθέακυθ εαδΝ εΪπκδαΝ ΫλΰαΝ
εαδΝε έλδαΝ ε σμΝ πθΝ1έικκΝ λ ηηΪ πθΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαμ
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S-ηκί1Ν θ ζδκ Ϊ δκ
C-γζί1ΝΣαδθδσ λκηκμΝ λκφκ κ έαμ
S-γζί1Ν Ϋΰα λκΝπζα έαμΝπλκγλαυ ηΫθκυΝη αζζ τηα κμ
S-γβί1ΝΚ έλδκΝπλσγλαυ βμΝη αζζ τηα κμ
S-ιζίηΝΚ έλδκΝαθ φκ δα ηκτΝεαυ έηπθ
S-ιζίζΝυθ λΰ έκΝκξβηΪ πθ
S/S-ιίίηΝΤπκ αγησμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ
S/S-ιίίθΝΤπκ αγησμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ
Ναθαθ δ κδξέαΝη αιτΝ κυΝε δηΫθκυΝ βμΝΜΠ ΝεαδΝ πθΝ δαΰλαηηΪ πθΝ κυΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝΙΙΝΝ
βηδκυλΰ έΝα Ϊφ δαΝπμΝπλκμΝ κΝ δΝ ζδεΪΝΫξ δΝα δκ κ βγ έΝπ λδίαζζκθ δεΪμ
θΝ ξγκτη ΝπμΝαζβγάΝ βΝ δαί ίαέπ βΝ βμΝΜΠ ΝεαδΝ βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11 ζέΝβκ σ δΝ“ΗΝΫε α βΝ
βμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝ ΪφκυμΝπκυΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝυπκΫλΰκΝ πθΝεκυλδυθΝ
Ν 1έικκΝ

κΝηΫΰδ ́Ν κυΝαθΫλξ αδΝ

λΫηηα α”,Ν σ Ν σζαΝ αΝ ΫλΰαΝ εαδΝ κδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ πθΝ 1έικκΝ

λ ηηΪ πθ,Ν βζα άΝ

βθΝΫε α βΝπκυΝπαλαξπλάγβε Ν

βθΝ αδλ έαΝεα ΪΝΥΡ  ,Ν θΝ δαγΫ κυθΝ

π λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βέΝ θΝγ πλά κυη Νσ δΝ κΝΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΝπ λδΰλΪφ αδΝη Ναελέί δαΝ
ΜΟΝΟΝ κΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΝΙΙΝεαδΝσξδΝ κΝε έη θκΝ βμΝΜΠ Ν– σππμΝΫεαθ Ν κΝ Νη Ν βθΝαπσφα βΝ
3115/2015 – σ ΝησθκθΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝΫλΰα,Ν αΝκπκέαΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ κυΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ
ΙΙΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ πθΝ 1έικκΝ

λ ηηΪ πθ,Ν ΫξκυθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β βΝ ΰδαΝ θαΝ

εα α ε υα κτθΝ ε έΝεαδΝεαθΫθαΝΪζζκΝ– κτ Ν αΝφυζΪεδαΝκτ ΝκδΝαπκγάε μΝκτ Ν αΝαπκ υ άλδαέΝ Ν
αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ σηπμΝ βΝ ξ δεάΝ αθαφκλΪΝ βμΝ

ζέΝ βκΝ βμΝ ΚΤ Ν

πλαΰηα δεσ β αΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαγ πλβγ έ,Ν βηδκυλΰκτθ αδΝ

θΝ αθ δ κδξ έΝ

βθΝ

Ν πκζζΪΝ λπ βηα δεΪΝ πμΝ πλκμΝ

βθΝ πΪλε δαΝ πθΝ γΫθ πθΝπ λδίαζζκθ δευθΝσλπθΝΧίζέΝεαδΝπαλέΝιέ1Ψέ
Ν πλΪιβΝ παλαξυλβ βμΝ ξ έΝ ΧβΨΝ πκυΝ ι Ϊ βε Ν

βθΝ απσφα βΝ  Ν γ11ηήβί1ηΝ πδ Ϊ

δΝ βθΝ

«πδ άΝ εαδΝ απαλΫΰεζδ βΝ φαληκΰά»Ν πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝ π λδίαζζκθ δευθΝ σλπθΝ εαδΝ π λδκλδ ηυθέΝ
Χ σ κΝ απσΝ βΝ

τΰελδ βΝ βμΝ φπ καπκ τππ βμΝ ξ έΝ Χί1ΨΝ εαδΝ κυΝ ξΪλ βΝ 1ι-ζΝ κυΝ

Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝΙΙΝπλκετπ δΝη Ν αφάθ δαΝβΝπαλαίέα βΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝπ λδίαζζκθ δευθΝ
σλπθ αφκτΝ εα α ε υΪ βεαθΝ ΰεα α Ϊ δμΝ

Ν γΫ δμΝ ηβΝ πλκίζ πση θ μΝ απσΝ βΝ ΜΠ Ν εαδΝ βθΝ

ΠΟΝΧσππμΝπέξέΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝφπ καπκ τππ βμΝ βΨέ
ΠλΫπ δΝ πέ βμΝ θαΝ

βη δπγ έΝ σ δΝ κΝ  Ν ιΫ α Ν ησθκθΝ βΝ θκηδησ β αΝ βμΝ απσφα βμΝ
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παλαξυλβ βμ εαδΝ σξδΝ κΝ αθΝ αΝ αθπ ΫλπΝ έθαδΝ πδ λ π ΪΝ Ϋλΰα

Ν α δεάΝ Ϋε α βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

παλαξπλβγ έΝεα ΪΝξλά β, εα ΪΝ κΝΪλγλκΝηιΝ κυΝ α δεκτΝθσηκυ,ΝαφκτΝ Ϋ κδκΝγΫηαΝ θΝ Ϋγβε ΝαπσΝ
κυμΝ πλκ φ τΰκθ μέΝ τηφπθαΝ η Ν σ αΝ ε ΫγβεαθΝ

βθΝ πλκβΰκτη θβΝ παλΪΰλαφκ,Ν ΰδαΝ βθΝ

εα α ε υάΝ ησθδηπθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ απαδ έ αδΝ δ δκε β έαΝ κυΝ
ηπκλκτ ΝθαΝδ ξυλδ

ΪφκυμΝ εαδΝ κυ έμΝ ίΫίαδαΝ γαΝ

έΝσ δΝκδΝυπκ αγηκέΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ αΝ υθ λΰ έα κξβηΪ πθΝ έθαδΝ

“πλσξ δλ μ”Ν ΰεα α Ϊ δμέΝ Κα ΪΝ υθΫπ δαΝ βΝ εα α ε υάΝ αυ υθΝ πθΝ ΫλΰπθΝ ε σμΝ πθΝ 1έικκΝ
λ ηηΪ πθΝ δ δκε β έαμΝ βμΝ
πδπζΫκθ,Ν σππμΝ αθαζτ αδΝ

αδλ έαμΝ έθαδ Π Ρ ΝΟΜΗΝ απσΝ πζ υλΪμΝ α δεκτΝ θσηκυέ
κΝ ε φέΝ ι,Ν εαθΫθαΝ απκζτ πμΝ απσΝ αΝ υθκ ΪΝ ΫλΰαΝ

θΝ Ϋξ δΝ δμΝ

απαδ κτη θ μΝαπσΝ βθΝπκζ κ κηδεάΝθκηκγ έαΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝεαδΝΆ δαΝ σηβ βμέ
Ν αθαθ δ κδξέαΝ αυ άΝ έθαδΝ αεσηαΝ ηδαΝ απσ διβΝ βμ πλκ πΪγ δαμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θαΝ
απκελτο δΝ δμΝ πλαΰηα δεΫμΝ δα

Ϊ δμΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθέΝ Ν

Ν Ϋΰελδ βΝ αυ άμΝ βμΝ

κΰευ κυμΝαζζΪΝ ζζδπκτμΝ– εαδΝ ΝπκζζΪΝ βη έαΝΧσππμΝ κΝγΫηαΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝflashΝ
smeltingΨΝ ο υ κτμΝ – η ζΫ βμΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεάΝ βμΝ πλκξ δλσ β αμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ Ϋΰδθ Ν βΝ
αιδκζσΰβ άΝ βμΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝυπβλ έ μΝ βμΝ δκέεβ βμέ

θΝΫΰδθ Νκτ Νηδα απζάΝ τΰελδ βΝ

πθΝ δαΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ ΙΙΝ η Ν κυμΝ δ ξυλδ ηκτμΝ βμΝ ΜΠ Ν ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
εα ΪζβοβΝ πδφαθ έαμΝ απσΝ κΝ ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ - παλέΝ ιέθέ1έγΝ ΧίζέΝ παλέΝ γέ1Ν κυΝ παλσθ κμΨέΝ Ν
δκέεβ βΝαπ ΫξγβΝξπλέμΝαηφδ ίά β βΝ βΝ δαί ίαέπ βΝ βμΝ αδλ έαμΝσ δΝ “ βΝ βηδκυλΰέαΝξυλκυΝ
(1βθΝ

λέ)Ν ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ θΫκυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ

ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυ” εαδΝσ δΝ κΝΫλΰκΝγαΝεα αζΪί δΝ υθκζδεΪΝ1έικκΝ
ηΫΰ γκμΝ – 1έικκΝ

λΫηηα αΝ – υηπ λδζάφγβε Ν ζδεΪΝ

λΫηηα αέ

υ σΝ κΝ

βθΝΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11ΝΧίζέΝπαλέΝγέβΝ κυΝ

παλσθ κμΨΝεαδΝαυ σΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθβΝβΝ αδλ έαΝθαΝ βλά δέ
Μ Ναυ άΝ βΝ δαί ίαέπ β,Νσ δΝβΝ υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝεα ΪζβοβμΝγαΝ έθαδΝ1έικκΝ λΫηηα α,Ν Ϋγβε Ν
κΝ ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ

βθΝ – Ϋ δΝ εδΝ αζζδυμΝ πλκ ξβηα δεάΝ –

βησ δαΝ δαίκτζ υ βέΝ ΣβθΝ

α υηφπθέαΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ βμΝ ΜΠ Ν η Ν αΝ δαΰλΪηηα αΝ κυΝ Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝ ΙΙΝ πκυΝ

θΝ

πλσ ιαθΝκτ ΝκδΝαλησ δ μΝυπβλ έ μ,Νά αθΝ ιαδλ δεΪΝ τ εκζκΝ πμΝα τθα κΝθαΝ βθΝ δαπδ υ κυθΝ
κδΝ θ δαφ λση θκδΝ πκζέ μΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ α φυε δεΪΝ

θσΝ ξλκθδεσΝ πζαέ δκέΝ

Ν

υθα σ β αΝ πθΝ πκζδ υθΝ θαΝ ξβηα έ κυθΝ κζκεζβλπηΫθβΝ ΪπκοβΝ ΰδαΝ κΝ ΤπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ
υπκθκη τγβε ,Ν σ κΝαπσΝ βθΝαθ παλεά,ΝαθαεσζκυγβΝεαδΝο υ άΝΜΠ Ν βμΝ αδλ έαμΝσ κΝεαδΝαπσΝ βΝ
δκέεβ βΝ πκυΝ βθΝ θΫελδθ Ν ξπλέμΝ κυ ηέαΝ λκπκπκέβ βέΝ ΌππμΝ υθΫίβΝ εαδΝ η Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ
η αζζκυλΰδεάμΝ η γσ κυΝ flashΝ smelting,Ν βΝ αζάγ δαΝ άλγ Ν

κΝ φπμΝ η ΪΝ βθΝ

ΰελδ βΝ

Π λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝεαδΝφυ δεΪΝπκζτΝαλΰΪΝΰδαΝθαΝζβφγ έΝυπΥκοβΝαπσΝ κΝ έΝ
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γέιΝ υγτθ μΝ αδλ έαμΝεαδΝελα δευθΝυπβλ

δυθ

Ν απσφα βΝ παλαξυλβ βμΝ ξ έΝ ΧβΨΝ υπ λ δπζα έα Ν κΝ “ΤπκΫλΰκΝ εκυλδΫμ”,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
εαζυφγ έΝ εΝ πθΝ υ ΫλπθΝ βΝ ΰεζβηα δεάΝ αθ πΪλε δαΝ βμΝ ΚΤ Ν ΠΟΝ βί1ιζηήβί11,Ν βΝ κπκέαΝ εα ΪΝ
βθΝΪπκοάΝηαμΝ έθαδΝυπ λίκζδεΪΝελαυΰαζΫαΝΰδαΝθαΝ έθαδΝ υξαέαέ
πσΝ κΝ ΫΰΰλαφκΝ ξ έΝ δίΝ πλκετπ δΝ σ δΝ βΝ δ δεάΝ Γλαηηα έαΝ α υθ,Ν Γ θέΝ ή βΝ θΪπ υιβμΝ ΤΝ
Πλκ α έαμΝ α υθΝΤΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ ΙΥ Ν Ι ΠΙΣΧ ΙΝ κΝγ η ζδυ μΝπλσίζβηαΝ
βμΝ

ΠΟ Χά,Ν π σ λα,Ν ΫθαΝ απσΝ αυ ΪΨ,Ν βμΝ αθ πΪλε δαμΝ πθΝ ξυλπθΝ η Ν π λδίαζζκθ δεάΝ

α δκ σ β βΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθέΝΝΣκΝαυ κθσβ κΝ

Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝ–

αφκτΝ θΝαβ άγβε ΝσππμΝγαΝΫπλ π ΝβΝ υηπζάλπ βή δσλγπ βΝ βμΝΜΠ ΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫΰελδ άΝ βμΝΝΝ
- γαΝά αθμ
αΨΝ βΝ δκέεβ βΝ θαΝ αθαεαζΫ δΝ βθΝ

ΠΟΝ εαδΝ θαΝ πδίΪζ δΝ δμΝ Ϋκυ μΝ ευλυ δμΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμΝεαδΝ βθΝ αδλ έαΝϋσVϋωτΝ έ έΝπκυΝυπΫίαζαθΝηδαΝ“ζαθγα ηΫθβ”ΝΜέΠέ έ
ίΨΝθαΝ δ λ υθβγκτθΝκδΝ υγτθ μΝ βμΝ δ δεάμΝΤπβλ έαμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΧ ΤΠ Ν κυΝ σ ΝΤΠ Κ ΨΝ
εαδΝ βμΝ “ΟηΪ αμΝ υθ κθδ ηκτ”Ν πκυΝ υΰελκ άγβε Ν η Ν βθΝ απσφα βΝ 1ββθίήγέγέβί1ίΝ βμΝ ΤΠ έΝ
πκυΝαιδκζσΰβ αθΝεαδΝ θΫελδθαθΝ βθΝΜΠ ΝεαδΝφυ δεΪ
ΰΨΝθαΝεα α γ έΝπλκμΝΫΰελδ βΝηδαΝ λκπκπκδβηΫθβΝ ΚΡΙ ΗΝΜΠ .
Χ σ κΝ κΝαυ κθσβ κΝ θΝΫΰδθ Νπλκε δηΫθκυΝθαΝηβθΝ ε γκτθΝβΝ αδλ έα,ΝβΝ“ξλυ άΝ πΫθ υ β”ΝεαδΝ
κδΝυπβλ έ μΝ κυΝ σ ΝΤΠ Κ έΝ θ έΝζκδπσθΝθαΝ παθ ι α

έΝβΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βΝ κυΝ

Ϋλΰκυ,Νη Ν υθ υγτθβΝ πθΝαλησ δπθ υπβλ δυθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ π ζΫΰβΝπμΝ“ζτ β”ΝβΝπαλΪία βΝ
βμΝ

ΠΟΝεαδΝ κυΝ α δεκτΝθσηκυ, βζα άΝβΝ“ βηδκυλΰδεάΝ ληβθ έα”Ν κυμΝυ

ΝθαΝ“ξπλΫ κυθ”Ν

ΫθαΝ π θ υ δεσΝξΫ δκΝπκυΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝαπαδ έΝυπ λ δπζΪ δαΝΫε α βΝ Ϊ κυμΝαπσΝαυ άθΝ
πκυΝ α δκ κ άγβε Ν π λδίαζζκθ δεΪέΝ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ απκφα έ βε Ν βΝ υΰεΪζυοβΝ κυΝ σζκυΝ
γΫηα κμΝ εαδΝ βΝ “γ λαπ έα”Ν κυΝ η Ν ηδαθΝ ΪζζβΝ απσφα βΝ βμΝ δκέεβ βμ,Ν πκυΝ γαΝ πΫ λ π Ν βθΝ
εα α ε υάΝ ηΫλκυμΝ πθΝ ΜΟΝΙΜΧΝΝ ΰεα α

Ϊ πθΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πΪθπΝ

Ν βησ δκΝ Ϊ κμέΝ Ν

απσφα βΝ αυ άΝ ά αθΝ βΝ ιθγγήβλέγέβί1βΝ κυΝ ΓέΓέΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Μαε κθέαμ-ΘλΪεβμ,Ν
ξ έΝ ΧβΨΝ βΝ θκηδησ β αΝ βμΝ κπκέαμ,Ν πμΝ πλκμΝ κΝ έ κμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ
παλαξπλάγβε ,Νκυ Ϋπκ Ν ζΫΰξγβε έ
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4έΝ  Μ ΝΣΙΚ Ν ΤΠ Ρ

 ΙΝ Σ Ν

ΙΟ ΟΣ Θ Ι Ν

Ο ΟΠΟΙΙ 
υΰε ελδηΫθαμΝ

θαθ δΝ πθΝ α δκ κ βγΫθ πθΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11Ν ΫλΰπθΝ

ιπ λδεάμΝ κ κπκδέαμ,Ν
εα α ε υα

υθκζδεκτΝ ηάεκυμΝ γβ,ηΝ ξζηΝ εαδΝ Ϋε α βμΝ ιλ1Ν

π λδεάμΝ εαδΝ

λ ηηΪ πθ,Ν ΫξκυθΝ

έΝπαλΪθκηαΝ– ξπλέμΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βΝ– εαδΝ πδπζΫκθΝ λσηκδΝπκυΝαθ ίΪακυθΝ

β υθκζδεάΝ κ κπκδέαΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ

αΝ γι,θΝ ξζηΝ εαδΝ κκλΝ

λΫηηα αέΝ  Ν σζκυμΝ κυμΝ

λσηκυμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Χλυ σμΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ εα αφαθάμΝ παλαίέα βΝ πθΝ πλκ δαΰλαφυθΝ βμΝ α δεάμΝ
κ κπκδέαμέ

ζέ1Ν

π λδεάΝεαδΝ ιπ λδεάΝΟ κπκδέαΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ

Κα ΪΝ βΝΜΠ Ν βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ

ζέΝιέγ-η,ΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝΫλΰκυΝγαΝαπαδ βγ έΝβΝ

εα α ε υάΝ λσηπθΝηάεκυμΝγβ,ηΝξδζδκηΫ λπθΝεαδΝΫε α βμΝιλ1Ν

λ ηηΪ πθ:

“Ο κέΝπλσ ία βμ-η αφκλΪμ
ΣαΝΫλΰαΝυπκ κηάμΝπκυΝγαΝξλ δα

έΝθαΝεα α ε υα κτθΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝ λΰκυΝαφκλκτθΝ

ευλέπμΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝ π λδεκτΝκ δεκτΝ δε τκυΝηάεκυμΝπ λέπκυΝλ,ηΝkmΝεαδΝ κυΝετλδκυΝ
λσηκυΝ η αφκλΪμΝ υηπυεθυηα κμΝ

δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ βμΝ η αζζκυλΰέαμΝ

κθΝ Μαθ ΫηΝ

ΛΪεεκΝεαδΝαπσΝ ε έΝ κΝζδηΪθδΝ κυΝ λα πθέκυ,ΝηάεκυμΝ βγΝkmΝπ λέπκυέΝ ΗΝ υθκζδεάΝΫε α βΝ
εα ΪζβοβμΝ αυ υθΝ πθΝ λσηπθΝ έθαδΝ π λέπκυΝ ιλ1,βΝ

λ,Ν απσΝ αΝ κπκέαΝ π λέπκυΝ 1γκΝ

λέΝ

αθ δ κδξκτθΝ Νυφδ Ϊη θβΝκ κπκδέαέ”έ
Κα ΪΝ βΝ ζέΝιέθ-1γΝ βμΝΜΠ μ
“κδΝ ε Ϊ δμΝεα ΪζβοβμΝ βμΝ ιπ λδεάμΝκ κπκδέαμ (ιβίΝ λΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝεαδΝπ λέπκυΝ
ιίΝ λΝ ΰ πλΰδευθΝ ε Ϊ πθ)Ν γαΝ αζζΪικυθΝ ξλά βΝ ΰβμΝ εαδΝ γαΝ θ αξγκτθΝ βθΝ υπκεα βΰκλέαΝ
«Σ ξθβ ΫμΝ π λδκξΫμ-∆έε υαΝ υΰεκδθπθδυθ»,Ν βθΝ κπκέαΝ γαΝ δα βλά κυθΝ εαδΝ η ΪΝ κΝ εζ έ δηκΝ
πθΝη αζζ υ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝεκυλδυθέ”
χπσΝ αΝ αθπ ΫλπΝ πλκετπ δΝ σ δΝ αφκτΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ
εα αζαηίΪθ δΝ ιλ1Ν

λΫηηα αΝ ΧαπσΝ αΝ κπκέαΝ 1γκΝ

ιπ λδεάΝ κ κπκδέαΝ εα αζαηίΪθ δΝ ιβί+ιίοιλίΝ

π λδεάμΝ εαδΝ ιπ λδεάμΝ κ κπκδέαμΝ

λΫηηα αΝ έθαδΝ υφδ Ϊη θβΝ κ κπκδέαΨΝ εαδΝ βΝ

λΫηηα α,Ν βΝ

π λδεάΝ κ κπκδέαΝ εα αζαηίΪθ δΝ

791-ιλίΝ~ΝίΝ λΫηηα αΞΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝΫε α βΝεα ΪζβοβμΝ βμΝ π λδεάμΝκ κπκδέαμΝηάεκυμΝ
– εα ΪΝ βΝΜΠ Ν– λέηΝξζηέΝ θΝΫξ δΝ υθυπκζκΰδ

έΝ αΝιλ1Ν λΫηηα αέ
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ζέβΝΝΫκδΝ λσηκδΝΥπλέμΝΠ λδίαζζκθ δεάΝ

δκ σ β β

Μ Ν βθΝ ζ1βηίήβηέθέβί1βΝ απσφα βΝ κυ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ
Μαε κθέαμ-ΘλΪεβμ,Ν ΰελέθ αδΝ βΝ

πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ

τθ αιβΝ βμΝ η ζΫ βμΝ “ δΪθκδιβμΝ θΫπθΝ α κ λσηπθΝ –

παλαεαηπ βλέπθ”Ν ηάεκυμΝ κέγίίΝ ηέΝ π λέπκυΝ

βθΝ π λδκξάΝ εκυλδυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ

ΫλΰκυΝ δΪθκδιβμΝαυ υθΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεσμ Υλυ σμέΝΟδΝ λσηκδΝαυ κέΝ έθαδμ


ΠαλΪεαηοβΝ πδφαθ δαεκτΝκλτΰηα κμ,ΝηάεκυμΝ1έκίίΝηέ,Ν ΥΝεα βΰκλέαμ



ΠαλΪεαηοβΝφλΪΰηα κμΝΚαλα αΪ,ΝηάεκυμΝζέίίίηέΝΓΥΝεα βΰκλέαμ



ΠαλΪεαηοβΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ,ΝηάεκυμΝ1έηίίηέΝΓΥΝεα βΰκλέαμ

Ναδ δκζσΰβ βΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ δΪθκδιβμΝαυ υθΝ πθΝ λσηπθΝά αθΝβΝ ιάμμ
“ ξκθ αμΝ υπΥσοβΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ η Ν βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ η αζζ υ δευθΝ λΰα δυθΝ γαΝ δαεκπ έΝ βΝ
υθΫξ δαΝ κυΝ υπΪλξκθ κμΝ α δεκτΝ κ δεκτΝ δε τκυΝ
απαλαέ β βΝ βΝ εα α ε υάΝ παλαεΪηο πθΝ υ

βθΝ π λδκξάΝ “εκυλδΫμ”,Ν εαγέ α αδΝ

Ν θαΝ ια φαζδ κτθΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ

πθΝ α υθ,Ν βΝ δαλεάμΝ πλκ α έαΝ πθΝ α υθΝ εαδΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ πμΝ εαδΝ βΝ απλσ εκπ βΝ
δΫζ υ βΝ πθΝπκζδ υθ”έ
Ν δΪθκδιβΝ α δευθΝ λσηπθΝ αθάε δΝ

δμΝ υθ αΰηα δεΪΝ αθ ε ΫμΝ εαδΝ πδ λ π ΫμΝ απσΝ κΝ θσηκΝ

λλκή1λιλΝ π ηίΪ δμΝ πέΝ α υθ,Ν απαδ έ αδΝ σηπμΝ θαΝ βλ έ αδΝ απαλΫΰεζδ αΝ βΝ δα δεα έαΝ
π λδίαζζκθ δεάμΝα δκ σ β βμέ

πσΝ κυμΝαθπ ΫλπΝ λσηκυμΝησθκθΝκΝπλυ κμΝ– βΝπαλΪεαηοβΝ κυΝ

πδφαθ δαεκτΝ κλτΰηα κμΝ – π λδζαηίΪθ αδΝ

βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β βΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ

εκυλδυθΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11έ ΟδΝ ΪζζκδΝ υκΝ λσηκδΝ
α δκ σ β βΝ Χ πσφα βΝ
Π λδίαζζκθ δεΫμΝ

θΝ δαγΫ κυθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ

ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ άΝ υπαΰπΰάμΝ

Ν Πλσ υπ μΝ

η τ δμΝαπσΝ βΝ ΙέΠ έΥΧέέΝ βμΝκδε έαμΝΠ λδφΫλ δαμΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ

ΚΤ Ν 1ιίθ1γήβγέλέβί1γ,Ν

Ν φαληκΰάΝ κυΝ ΝέΝ ζί1ζήβί11ΨΝ εαδΝ ησθβΝ βΝ

αθαΰεαδσ β αμΝ εα α ε υάμΝ κυμ,Ν

δαπέ π βΝ βμΝ

θΝ αλε έΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ θκηδηκπκδά δέΝ Ν Ϋΰελδ βΝ βμΝ η ζΫ βμΝ

δΪθκδιβμΝ κυΝ λσηκυΝ Ϋπ αδΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ α δκ σ β βμΝ εαδΝ
αυ άθέΝ ΟδΝ υκΝ αυ κέΝ λσηκδΝ εα α ε υΪ βεαθΝ παλΪθκηα,Ν αφκτΝ
α δκ σ β βΝ εαδΝ πδπζΫκθ,Ν σππμΝ αθαζτ αδΝ

θΝ έθαδΝ πδ λ π άΝ ξπλέμΝ

θΝ δαγΫ κυθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ

βΝ υθΫξ δα,Ν παλαίδΪακυθΝ δμΝ θκηκγ βηΫθ μΝ

πλκ δαΰλαφΫμΝ α δεάμΝκ κπκδέαμέ
ΠλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝκδΝπαλαεαηπ άλδκδΝαυ κέΝ λσηκδΝ θΝεα α ε υΪ βεαθΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝ
ησθκΝ ΰδαΝ δ υεκζτθκυθΝ βΝ δΫζ υ βΝ πθΝ πκζδ υθέΝ ΟΝ λσηκμΝ παλΪεαηοβμΝ κυΝ κλτΰηα κμΝ έθαδΝ
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ηάηαΝ κυΝ ετλδκυΝ λσηκυΝ η αφκλΪμΝ πθΝ η αζζ υ δευθΝ πλκρσθ πθΝ απσΝ δμΝ εκυλδΫμΝ

κΝ

 λα υθδέΝ ζζΪΝ εαδΝ κΝ ηάεκυμΝ ζΝ ξδζδκηΫ λπθΝ λσηκμΝ πκυΝ παλαεΪηπ δΝ κΝ φλΪΰηαΝ Καλα αΪ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
ηβξαθβηΪ πθΝ βμΝ
κζκεζβλπγ έΝ κΝ

Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ βΝ απσΝ βθΝ

αδλ έαΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ ίαλΫπθΝ

βθΝ π λδκξάΝ κυΝ φλΪΰηα κμΝ εαδΝ γαΝ υθ ξέ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ηΫξλδμΝ σ κυΝ
π λδεσμΝ λσηκμΝ πκυΝ δΫλξ αδΝ εαδΝ απσΝ βθΝ υπσΝ απαζζκ λέπ βΝ δ δκε β έαΝ βμΝ

ΙέΜέΝ ΙίάλπθέΝ Κα ΪΝ

υθΫπ δα,Ν κδΝ παλαεαηπ άλδκδΝ

ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθ”. Άζζπ

λσηκδΝ

έθαδΝ

αφΫ

α αΝ “ λσηκδΝ

Ν βΝ εα α ε υάΝ κυμΝ έθαδΝ ηδαΝ βηαθ δεάΝ

πδίΪλυθ βΝ κυΝ α δεκτΝ κδεκ υ άηα κμΝ βμΝ π λδκξάμΝ βΝ κπκέαΝ παλκυ δΪ βε Ν ιΥαδ έαμΝ κυΝ
η αζζ υ δεκτΝ ΫλΰκυέΝ Ν Ϋε α βΝ πκυΝ εα αζαηίΪθκυθΝ κδΝ υκΝ παλαεαηπ άλδκδΝ υπκζκΰέα αδΝ η Ν
αελέί δαΝαπσΝ βΝφπ καπκ τππ βΝξ έΝί1μ


ΠαλΪεαηοβΝ φλΪΰηα κμΝ Καλα αΪμΝ ΜάεκμΝ γέβίίΝ ηέΝ θ σμΝ βμΝ παλαξυλβ βμΝ εαδΝ κίίΝ ηέΝ
ε σμΝ βμΝπαλαξυλβ βμ,ΝηΫ κΝπζΪ κμΝβίΝηέΝυθκζδεσ ηία σΝικΝ λΫηηα αέ



ΠαλΪεαηοβΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτμΝΜάεκμΝ1έβίίΝη,ΝηΫ κΝπζΪ κμΝ1ιΝη,Ν ηία σΝβίΝ
λέ

 βθΝ ιπ λδεάΝκ κπκδέαΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝΫλΰκυΝεκυλδυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ

γ έΝεαδΝκΝ λσηκμΝ

Υκθ λσΝ Ϋθ λκΝ– εκυλδΫμΝ– Γαζα ΪθκμΝΧγΫ βΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΨΝηάεκυμΝιέβίίΝηΫ λπθ
πκυΝ παθαεα α ε υΪ βε Ν απσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμέΝ Κα ΪΝ βΝ ΜΠ ,Ν

ζέιέθ-12: “ΚτλδαΝ κ σμΝ

πλσ ία βμΝ κΝη αζζ έκΝαπσΝΠαζαδκξυλδμΝ θΝπ λδζαηίΪθ δΝεα ΪζβοβΝ ε Ϊ πθΝεαγυμΝαπκ ζ έΝ
ί ζ έπ βΝ (α φαζ σ λπ β)Ν υφδ Ϊη θβμΝ α δεάμΝ κ κτ”έΝ ΌηπμΝ κΝ πζΪ κμΝ κυΝ παζδκτΝ ξπηΪ δθκυΝ
α δεκτΝ λσηκυΝπζΪ κυμΝηΝηέ αυιάγβε Ν

Νι,ηΝηΝπζΪ κμΝεέθβ βμΝΧΜΠ Ν

ζέΝηέγ-ζΨέΝ υ σΝηπκλ έΝ

θαΝ αεκτΰ αδΝ αθΝ ηδελάΝ πΫηία βΝ σηπμ,Ν σππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ θΫκυΝ λσηκυ,Ν
υθυπκζκΰέακθ αμΝ δμΝ εξπηα υ δμΝ εαδΝ δμΝ πδξπηα υ δμΝ κΝ υθκζδεσΝ ηΫ κΝ πζΪ κμΝ έθαδΝ βμΝ
ΪιβμΝ πθΝβίΝηέ,ΝΪλαΝυπάλι Νεα ΪζβοβΝΫε α βμΝ1ίηΝ

λ ηηΪ πθέ

Μ Ν κυμΝ υκΝ παλαεαηπ άλδκυμΝ λσηκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εα α ε υα
π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β βΝ – βΝ

π λδεάΝ εαδΝ ιπ λδεάΝ κ κπκδέα ιυπβλΫ β βμΝ

κυΝ Ϋλΰκυ,Ν απσΝ αΝ γβ,ηΝ ξδζδση λαΝ εαδΝ ιλ1Ν

ξδζδση λα εαδ κκλΝ

έΝ παλΪθκηαΝ – ξπλέμΝ

λΫηηα αΝ βμΝ ΜΠ ,Ν αυιΪθ αδΝ

α 37,6

λΫηηα α Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ 1ίηΝ λ ηηΪ πθΝ Ϊ κυμΝ

πκυΝ“Ϋφαΰ ”ΝβΝ“ί ζ έπ β”Ν κυΝ λσηκυΝΥκθ λσΝ Ϋθ λκΝ– εκυλδΫμΝ– Γαζα ΪθκμΨέ
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ΌππμΝ εαδΝ η Ν βθΝ υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ εα ΪζβοβμΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ ΧπκυΝ αθαζτ αη Ν
παλέΝ γέγΨ,Ν ίζΫπκυη Ν κΝ ΤπκΫλΰκΝ θαΝ “η ΰαζυθ δ”Ν

βθ

Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ α δκ κ βηΫθκΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11,Ν έ Ν η Ν βθΝ παλαξυλβ βΝ εα ΪΝ ξλά βΝ ε Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ ησθδηπθΝ
ΰεα α Ϊ πθΝ έ Νη Ν βθΝΝεα α ε υάΝπκζζυθΝξδζδκηΫ λπθΝ λσηπθΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝ
θΝπλκίζΫπκθ αδΝ βθΝΚΤ ,ΝαεσηαΝεαδΝ ε σμΝ βμΝΫε α βμΝ βμΝπαλαξυλβ βμέ
πσΝ βθΝ φπ καπκ τππ βΝ ί1Ν δαπδ υθ αδΝ πέ βμΝ βΝ εα α ε υάΝ θσμΝ ηάηα κμΝ

π λδεάμΝ

κ κπκδέαμΝηάεκυμΝ1έθίίΝηέ,ΝηΫ κυΝπζΪ κυμΝγίΝηέΝεαδΝ ηία κτΝζκΝ λέ,Νη αιτΝ πθΝξυλπθΝαπσγ βμΝ
Καλα αΪΝ εαδΝ Λκ ΪθδεκυέΝ ΟΝ λσηκμΝ αυ σμΝ
εα α ε υΪ

θΝ πλκίζΫπ αδΝ

βΝ ΜΠ Ν εαδΝ

βθΝ ΚΤ Ν ΠΟΝ εαδ

βε Ν ξπλέμΝ π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β βΝ εαδΝ ξπλέμΝ κπκδα άπκ Ν Ϋΰελδ βέΝ

Ν

Ϋε α βΝεα ΪζβοβμΝ κυμΝ λσηκυΝαυ κτΝ θΝπλκ έγ αδΝ κυμΝυπκζκΰδ ηκτμΝπκυΝΰέθκθ αδΝ υΝ δσ δΝ
η ζζκθ δεΪΝ σζβΝ βΝ Ϋε α βΝ η αιτΝ πθΝ υκΝ ξυλπθΝ απσγ βμΝ πλκίζΫπ αδΝ θαΝ εξ λ πγ έΝ ΰδαΝ θαΝ
εα α ε υα κτθΝ ε έΝ ΫλΰαΝ αθ δπζβηηυλδεάμΝ πλκ α έαμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ Χπ λδκξάΝ ΥΦβΝ κυΝ
δαΰλΪηηα κμΝ πθΝ πλκμΝ υζκ σηβ βΝ ε Ϊ πθΝ ξ έΝ αΨέΝ πδ βηαέθ αδΝ σηπμΝ βΝ πζάλβμΝ α υ κ έαΝ
βμΝ αδλ έαμΝ βΝ κπκέαΝ γ πλ έΝ σ δΝ θ σμΝ βμΝ Ϋε α βμΝ πκυΝ βμΝ Ϋξ δΝ παλαξπλβγ έΝ εα ΪΝ ξλά βΝ Ϋξ δΝ
δεαέπηαΝ θαΝ εΪθ δΝ σ δΝ βθΝ ίκζ τ δ,Ν ξπλέμΝ βΝ ζάοβΝ πθΝ εα ΪΝ θσηκθΝ απαδ κτη θπθΝ α δυθέΝ
πδ βηαέθ αδΝ πέ βμΝ βΝ παθ ζάμΝ απκυ έαΝ κυΝ α αλξ έκυΝ λθαέαμΝ πκυΝ

θΝ “αθ δζάφγβε ”Ν βθΝ

εα α ε υάΝηδαμΝζ πφσλκυΝξπλέμΝεαηηέαΝΪ δαΝηΫ αΝ κΝ Ϊ κμ,Ν θυΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ πέίζ οβμΝ
σζπθΝαθ ιαδλΫ πμΝ πθΝΫλΰπθΝπκυΝ ε ζκτθ αδΝ θ σμΝ α υθΝάΝ α δευθΝ ε Ϊ πθέ

ζέγΝΠαλαίέα βΝ πθΝπλκ δαΰλαφυθΝ α δεάμΝκ κπκδέαμ
ΣκΝ ζζβθδεσΝ ΚλΪ κμΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ υΰε ελδηΫθ μΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ εα α ε υάμΝ πθΝ λσηπθΝ ηΫ αΝ

Ν

Ϊ βΝ πκυΝ ιυπβλ κτθΝ εη αζζ τ δμΝ σππμΝ η αζζ έαΝ εαδΝ ζα κη έα,Ν πλκε δηΫθκυΝ αυ κέΝ θαΝ
ηπκλκτθΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

β ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ

α δεκτΝ κδεκ υ άηα κμέΝ ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ ήΝ δ δεάΝ Γλαηηα έαΝ α υθΝ η Ν βθΝ
135661/4400/16-9-βί1γΝ ΰετεζδσΝ κυΝπλκμΝσζ μΝ δμΝ πκε θ λπηΫθ μΝ δκδεά δμΝΠ λδφ λ δυθΝ βμΝ
ξυλαμ,Ν Γ θδεΫμΝ δ υγτθ δμΝ α υθΝ εαδΝ ΰλκ δευθΝ ΤπκγΫ πθΝ η Ν γΫηαμΝ «Ο κέΝ

Ν ε Ϊ δμΝ πκυΝ

πλκ α τκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ α δεάμΝθκηκγ έαμ»,Ν θ Ϋζζ αδΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝυπ’αλδγέΝ
92793/2283/19-6-βίίκΝ ΰετεζδκυΝ δα αΰάμΝ βμΝυπβλ έαμΝ δΪΝ βμΝκπκέαμμΝΝ
«εαγκλέ βε Νσ δΝκδΝκ κέΝπκυΝ ΰελέθκθ αδΝ Ν ε Ϊ δμΝπκυΝπλκ α τκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ
βμΝ α δεάμΝθκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ εη αζζ τ πθ,Ναθ δη ππέακθ αδΝπμΝ α δεΫμΝ
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εδΝ αεκζκυγκτθ αδΝ ΰδ’Ν Ν αυ ΫμΝ κδΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ βμΝ α δεάμΝ κ κπκδ̈αμέΝ ΗΝ υΰε ελδηΫθβΝ
αθ δη υπδ βΝ αεκζκυγάγβε Ν ΰδαΝ ζσΰκυμΝ α κπκζδ δεκτμ,Ν κτ πμΝ υ

Ν θαΝ φαλησακθ αδΝ

αΝ

α δεΪΝ κδεκ υ άηα αΝ έ δ μΝ ξθδεΫμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ ΫλΰπθΝ κ κπκδ̈αμΝ εαδΝ θαΝ ηβΝ ίαλτθκθ αδΝ
αυ ΪΝ η Ν κ κπκδ̈ μΝ πκυΝ αΝ υπκίαγηέακυθΝ εαδΝ ΫξκυθΝ πδπ υ δμΝ

βθΝ κλγάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυμ,Ν

αζζΪΝεαδΝ κθΝπλκκλδ ησΝ κυμέ
πδπλκ γΫ πμ,Ν ζσΰπΝ βμΝ υθα σ β αμΝ πκυΝ έθ αδΝ απσΝ βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ ζκΝ κυΝ θσηκυΝ λλκή1λιλ,Ν θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ κ κέΝ απσΝ βΝ α δεάΝ
υπβλ έαΝπμΝ α δεΫμ,Νσ αθΝ εζ έο δΝκΝ εκπσμΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝ δαθκέξγβεαθ,Νελέγβε Νσ δΝπλΫπ δΝ
θ’Ναεκζκυγκτθ αδΝκδΝέ δ μΝπλκ δαΰλαφΫμΝΰδ’Ναυ κτμΝη Ν δμΝαθ έ κδξ μΝ βμΝ α δεάμΝκ κπκδ̈αμ,Ν
ΰδαΝ θαΝ υπΪλξ δΝ Ν θαλησθδ βΝ πμΝ πλκμΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ παλαπΪθπΝ ΫλΰπθΝ

κΝ α δεσΝ

κδεκ τ βηα,ΝεαδΝ άλβ βΝ πθΝέ δπθΝία δευθΝεαθσθπθΝπκυΝ αΝ δΫπκυθ»έ
ΣκΝ δΝ θθκ έΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝη Ν βΝφλΪ βΝ“ α δεάΝκ σμ”ΝΫΰδθ Νφαθ λσΝη Ν βΝθΫαΝκ σΝΥκθ λσΝ
Ϋθ λκΝ – εκυλδΫμΝ πκυΝ έθαδΝ βΝ ετλδαΝ υθ

άλδαΝ κ σμΝ κυΝ η αζζ έκυΝ πθΝ εκυλδυθΝ η Ν κΝ

παλξδαεσΝκ δεσΝ έε υκΝ βμΝΥαζεδ δεάμΝεαδΝηΫ πΝαυ κτΝη Ν βΝΘ
κυΝ λσηκυΝκθκηΪ βε ΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ“
α φαζ σ
Γαζα

λπ β

κυΝ

α δεκτΝ

λσηκυΝ

αζκθέεβέΝΣκΝΫλΰκΝεα α ε υάμΝ

ζ έπ βΝ– εα α ε υάΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝ-

ΥΝ Κα βΰκλέαμΝ Υκθ λσΝ

Ϋθ λκΝ – εκυλδΫμΝ –

Ϊθκμ” εαδΝ Ϋ δΝ α δκ κ άγβε Ν η Ν βθΝ απσφα βΝ 1ικίθή1ίέίκέβί1βΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ

δκέεβ βμΝ Μαε κθέαμ-ΘλΪεβμΝ ήΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ α υθΝ ήΝ δ τγυθ βΝ α υθΝ Υαζεδ δεάμέΝ Ν
αθαΰεαδσ β αΝ εα α ε υάμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ αδ δκζκΰάγβε Ν απσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ η Ν κθΝ ιάμΝ
υπκελδ δεσΝ λσπκΝΧ ζέΝβ1Ν βμΝη ζΫ βμΨμ
“υηπ λα ηα δεΪΝη Ν αΝπλκ δθση θαΝ βθΝπαλκτ αΝΫλΰα πδ υΰξΪθκθ αδΝκδΝ ιάμΝ εκπκέμ

 ΗΝκλγάΝ δαξ έλδ βΝεαδΝπλκ α έαΝ κυΝ Ϊ κυμΝαπσΝ κυμΝ δΪφκλκυμΝεδθ τθκυμΝπκυΝ κΝαπ δζκτθΝ
εαδΝευλέπμΝαπσΝ δμΝπυλεαΰδΫμΝ ΝηδαΝηΪζδ αΝπ λδκξάΝυοβζάμΝ πδεδθ υθσ β αμέ

 ΗΝ υπκίκάγβ βΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ α δεάμΝ αθαουξάμΝ εαδΝ κυΝ α δεκτΝ π λδβΰβ δ ηκτΝ

Ν

υθ υα ησΝ η Ν βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κδεκζκΰδεάμΝ υθ έ β βμ,Ν
δ δαέ λαΝ απσΝ κυμΝεα κέεκυμΝ πθΝα δευθΝεΫθ λπθΝ( πδ βηαέθ αδΝ βΝεκθ δθάΝαπσ α βΝ βμΝ
Θ

αζκθέεβμΝαπσΝ κΝ α δεσΝ τηπζ ΰηα)έ

 ΗΝ βηδκυλΰέαΝ ηδελυθΝ αικθδευθΝ εζέ πθΝ κΝ α δεσΝ λσηκΝ Ϋ δΝ υ

Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ

εα α ε υάΝ παλεκτμΝ υ άηα κμΝ ΪφλπθΝ παλκξΫ υ βμΝ πθΝ κηίλέπθΝ θαΝ ζαξδ κπκδβγ έΝ βΝ
δΪίλπ βΝεαδΝυπκίΪγηδ βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ

 ΗΝΰλάΰκλβΝεαδΝΪθ βΝη αφκλΪΝ πθΝπαλαΰκηΫθπθΝ α δευθΝπλκ̈σθ πθέ
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 ΗΝα φαζάμΝεαδΝαπλσ εκπ βΝεέθβ βΝ κυΝυζκ κηδεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ πθΝ α λΰα υθέ
 ΗΝ α φαζάμΝ εέθβ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ πθΝ ηΫ πθΝ πκυΝ γαΝ ιυπβλ κτθΝ βΝ η αζζ υ δεάΝ
λα βλδσ β αΝ βθΝπ λδκξάΝεκυλδυθ”έ
ΌππμΝ εα αγΫ αη Ν η Ν βθ απσΝ 1ιέβέβί1ζ εα αΰΰ ζέαΝ κυΝ “Παλα βλβ βλέκυ”Ν η Ν Θ Μ μΝ
“ΠαλΪθκηβΝεαδΝεα α λκφδεάΝΰδαΝ κΝ Ϊ κμΝ πθΝεκυλδυθΝβΝ βησ δαΝ α δεάΝκ σμΝΥκθ λσΝ Ϋθ λκΝ
– εκυλδΫμΝ– Γαζα Ϊθκμ”ΝκδΝ εκπκέΝαυ κέ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝεαδΝ βμΝεέθβ βμΝ πθΝκξβηΪ πθΝ
βμΝ η αζζ υ δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν γαΝ ηπκλκτ αθΝ εΪζζδ αΝ θαΝ ιυπβλ βγκτθΝ απσΝ κθΝ
υφδ Ϊη θκΝ α δεσΝ λσηκΝ ησθκΝ η Ν α φαζ σ λπ βΝ εαδΝ ξθδεΫμΝ παλ ηίΪ δμΝ

Ν υΰε ελδηΫθαΝ

βη έαέΝ θ έΝ αυ κτ,Ν η Ν πλσ ξβηαΝ “ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ Ϊ κυμ”,Ν βΝ “ α δεάΝ αθαουξά”,Ν εαδΝ βθΝ
“π λδίαζζκθ δεάΝ

επαέ υ β”,Ν

εα α ε υΪ βε Ν

ηΫ αΝ

κΝ

Ϊ κμΝ

ηδαΝ

ζ πφσλκμ,Ν

ΠΟΚΛ ΙΣΙΚ ΝΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμ, πκυΝ κΝησθκΝεκδθσΝπκυΝΫξ δΝη Ν κθΝ
παζδσΝπζΪ κυμΝηΝηΫ λπθΝξπηα σ λκηκΝ έθαδΝβΝξΪλαιβέ ΟΝ λσηκμΝαυ σμΝσξδΝησθκθΝ θΝπλκΪΰ δΝ βθΝ
α δεάΝαθαουξάΝαζζΪΝαθ έγ αΝ βθΝαευλυθ δ,ΝαφκτΝαπκεζ έ δΝεΪγ Νπλσ ία β

κΝφυ δεσΝΫ αφκμέΝ

Ν δ τγυθ βΝ α υθΝΥαζεδ δεάμΝ θΫελδθ ΝεαδΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝ πΫίζ ο Ν βθΝεα α ε υάΝ θσμΝ
λσηκυΝ πκυ,Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυ,Ν Π ΓΟΡ Τ Σ ΙΝ απσΝ σζκυμΝ κυμΝ θσηκυμΝ εαδΝ δμΝ
δα Ϊι δμΝ π λέΝ α δεάμΝ κ κπκδ αμΝ ΧπκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ

δμΝ υκ,Ν απσΝ 1λέθέβίίκΝ εαδΝ 1θέλέβί1γ,Ν

ΰευεζέκυμΝ δα αΰΫμΝ βμΝ δ δεάμΝ Γλαηηα έαμΝ α υθΝ πκυΝ πλκαθαφΫλγβεαθΨέΝ Ν θΫαΝ «ζ πφσλκμΝ
πθΝεκυλδυθ»Ν έθαδΝΫθαμΝπαλΪζκΰαΝφαλ τμΝ λσηκμ πκυΝ δαεσπ δΝίέαδαΝ βΝ υθΫξ δαΝ κυΝ α δεκτΝ
κδεκ υ άηα κμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ αΝ ΰ πη λδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ σξδΝ α δεκτΝ λσηκυ,Ν αζζΪΝ παλξδαεκτΝ
λσηκυΝ ”Ν Κα βΰκλέαμέΝΣκΝ πζΪ κμΝ κυΝ λσηκυ,ΝηααέΝ η Ν δμΝ εξπηα υ δμΝ εαδΝ δμΝ πδξπηα υ δμΝ
Ϋξ δΝαυιβγ έΝ αΝπ λέπκυΝβίΝηέ,Ν θυΝβΝ ΪγηβΝ κυΝφυ δεκτΝ ΪφκυμΝΫξ δΝη αίζβγ έΝηΫξλδΝεαδΝιΝηΝ
ηΫ λαΝ

κθΝΪικθαΝ βμΝκ κτέΝ υ σΝαπκ υπυθ αδΝεαδΝ

σππμΝαυ άΝΫξ δΝ ΰελδγ έ,Ν

βΝΜ ΚΟΣΟΜ Ν βμΝη ζΫ βμΝ κυΝ λσηκυ,Ν

ΝπκζτΝσηπμΝη ΰαζτ λαΝτοβΝ

δμΝ εξπηα υ δμΝ πθΝπλαθυθΝ κυΝθΫκυΝ

λσηκυέ
τδΝπλκ δαΰλαφΫμΝ βμΝ α δεάμΝκ κπκδέαμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝκπκέ μΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεα α ε υα

κτθΝ

εαδΝ κδΝ λσηκδΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν βθΝ ζ1βκιήββκ1ήββ-η1λιγΝ απσφα βΝ ΤφυπκυλΰκτΝ Γ πλΰέαμ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βθΝ λβκγγήζθιλή1-1β-Ν 1λλιΝ
απσφα βΝ Γ θδεκτΝ ήθ βΝ Τπκυλΰ έκυΝ Γ πλΰέαμέΝ ΣκΝ ηΫΰδ κΝ πζΪ κμΝ κυΝ α δεκτΝ λσηκυΝ
εα βΰκλέαμΝΫξ δΝκλδ

ΥΝ

έΝ αΝκΝη,Ν κυΝ ΥΝεα βΰκλέαμΝ αΝθΝηΝεαδΝ κυΝΓΥΝεα βΰκλέαμΝ αΝηΝηέΝ ΝαπσΝ

1λέθέβίίκΝ ΰετεζδκμΝ έθ δΝ ηέαΝ υθα σ β αΝ ΠΡΟΧΡΙΝΗΝ υπΫλία βμΝ πθΝ κλέπθΝ αυ υθ,Ν
π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ πζΪ κμΝ βμΝ α δεάμΝ κ κτΝ

βθΝ

θΝ παλε έΝ ΰδαΝ βΝ η αφκλΪΝ ηβξαθβηΪ πθΝ εαδΝ
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ικπζδ ηκτΝΧπέξέΝεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝΫλΰπθΝ Π ,Νσ αθΝη αφΫλκθ αδΝκδΝαθ ηκΰ θθά λδ μΝ κΝξυλκΝ
ΰεα Ϊ α άμΝ κυμΨμ
“ δμΝπ λδπ υ δμΝαυ Ϋμ,ΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΝ δεαδκζκτΰκυθ αδΝη ΝπζάλβΝ εηβλέπ βΝ βθΝ ξθδεάΝ
Ϋεγ βΝ βμΝη ζΫ βμΝ κυΝΫλΰκυ,Νηπκλ έΝθαΝ ΰελέθ αδΝ

κΝΪελπμΝ υθα ́ΝηΫ λκΝβΝπΫλαθΝ πθΝ

ηηΝπζΪ κυμΝεα α λυηα κμΝ δΪθκδιβΝ βμΝ α δεάμΝκ κτΝ Ν́πκδαΝ βη έαΝ κυΝηάεκυμΝ βμΝ
απαδ έ αδ,Ν εαδΝ εα ’Ν αθυ λκΝ ηΫξλδΝ 1ίηΝ ( έ έΝ ΰδαΝ α σ λκηκυμΝ ΓΥΝ εα βΰκλέαμ),Ν εα ΪΝ
παλΫεεζδ βΝ πθΝ δ ξυκυ υθΝ ξθδευθΝ πλκ δαΰλαφυθΝ βμΝ α δεάμΝ κ κπκδέαμ,Ν απκεζ δ δεΪΝ
εαδΝ ήθκΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ βμΝ ξλά βμΝ δΫζ υ βμ,Ν σππμΝ αυ άΝ αθπ ΫλπΝ Ϋγβε έΝ ΣκΝ
πδπλσ γ κΝ πθΝηηΝπζΪ κυμΝεα α λυηα κμΝαπκ ζ έΝπλκ πλδθκτΝξαλαε άλαΝ δΪθκδιβΝεαδΝ
υφέ α αδΝ ΰδαΝ κΝ εκπ́Ν βμΝ δΫζ υ βμ,Ν η ζ Ϊ αδΝ

Ν

ξθδεΪΝ

βθΝ

ξθδεάΝ η ζΫ βΝ βμΝ

κ κπκδέαμΝεαδΝπλκ δκλέα αδΝβΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ δα άλβ άμΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ
βμΝ δΪθκδιβμΝ βθΝαπσφα βΝΫΰελδ βμΝ βμΝη ζΫ βμΝκ κπκδέαμέΝΜ ΪΝ βθΝ πδ Ϋζ βΝ κυΝ εκπκτΝ
βμΝ πδπλσ γ βμΝ δΪθκδιβμ,Ν κφ έζ αδΝ βΝ Ϊη βΝ π λδίαζζκθ δεάΝ απκεα Ϊ α βΝ κυΝ ξυλκυΝ
αυ κτΝη Ν βΝφυ κ ξθδεάΝ δ υγΫ β άΝ κυ”έ
ΌηπμΝ εα ΪΝ βΝ ΜΠ Ν

ζέΝ ηέγ-4, κΝ “ π λδεσμ”Ν λσηκμΝ τθ

βμΝ κυΝ η αζζ έκυΝ η Ν κυμΝ

ξυλκυμΝ απσγ βμ,Ν ηάεκυμΝ λ,βΝ ξδζδκηΫ λπθΝ Ϋξ δΝ Ν πζΪ κμΝ βηΝ ηέΝ ΌξδΝ πλκ πλδθΪ,Ν ΰδαΝ βθΝ
ιυπβλΫ β βΝ δΫζ υ βμΝ εΪπκδκυΝ κΰευ κυμΝ ηβξαθάηα κμ,Ν αζζΪΝ ΰδαΝ σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ απάμΝ κυΝ
Ϋλΰκυ,Ν θυΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ“γαΝαπκ κγ έΝ

κΝ βησ δκΝπμΝ α δεάΝκ σμ”έ πσΝ βΝ

φπ καπκ τππ βΝί1Νπλκετπ δΝσ δΝ κΝ ηάηαΝ κυΝπκυΝΫξ δΝά βΝεα α ε υα

έΝφ Ϊθ δΝ

ΝπζΪ κμΝ αΝ

γίΝηέ,Ν θυΝβΝ δΪθκδιβΝ υθ ξέα αδΝη Ν αξ έμΝλυγηκτμέΝΝ υ σμΝ έθαδΝΫθαμΝ α κ λσηκμΝΓΥΝεα βΰκλέαμ,Ν
κυΝκπκέκυΝ κΝηΫΰδ κΝ πδ λ π σΝαπσΝ βΝθκηκγ έαΝπζΪ κμΝ έθαδΝηΝηΫ λαΞΝΓδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ
ΜΠ Ν βμΝ αδλ έαμΝ υ άγβε Νη Ν βθΝαπσφα βΝ1ββθλίήγέγέβί1ίΝ βμΝ ΤΠ Ν“ΟηΪ αΝυθ κθδ ηκτ”Ν
απσΝ δΪφκλ μΝ δ υγτθ δμΝ κυΝΤΠ Κ ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝβΝ δ τγυθ βΝ δ γβ δευθΝ α υθ,Ν
λυηυθΝ εαδΝ Θάλαμ,Ν σηπμΝ βΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ αΝ α δεΪΝ γΫηα αΝ υπβλ έαΝ

θΝ “πλσ ι ”Ν ΫθαθΝ

“ α σ λκηκμΝΓΥΝεα βΰκλέαμ”ΝπζΪ κυμΝβηΝηΫ λπθέ
πέ βμΝ βΝ παλΪεαηοβΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ βΝ παλΪεαηοβΝ κυΝ φλΪΰηα κμΝ Καλα αΪΝ
ΰελέγβεαθΝ ΧξπλέμΝ π λδίαζζκθ δεάΝ α δκ σ β β,Ν ΪλαΝ παλαθσηπμΨΝ πέ βμΝ πμΝ α σ λκηκδΝ ΓΥΝ
εα βΰκλέαμ,Ν βζα άΝ ηΫΰδ κυΝ πζΪ κυμΝ ηΝ ηΫ λπθ,Ν σηπμΝ κδΝ λσηκδΝ πκυΝ ζδεΪΝ εα α ε υΪ βεαθΝ
ΫξκυθΝ πζΪ κμΝ 1ιΝ ηΝ εαδΝ βίΝ ηΝ αθ δ κέξπμέΝ ΌζκδΝ κδΝ λσηκδΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εα α ε υΪ δΝ βΝ ζζβθδεσμΝ
Υλυ σμΝπαλαίδΪακυθΝ δμΝγ ηκγ βηΫθ μΝπλκ δαΰλαφΫμΝ βμΝ α δεάμΝκ κπκδέαμέΝΝ δΪ αιβΝ βμΝ
α δεάμΝθκηκγ έαμ πκυΝθαΝΝθκηδηκπκδ έΝ βθΝτπαλιβΝ α δευθΝ λσηπθΝπζΪ κυμΝβίΝεαδΝβηΝηΫ λπθ,Ν
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απζΪ,Ν θΝυπΪλξ δέ

ζέζΝΝΈζζ δοβΝ πθΝεα ΪΝΝσηκθΝ παδ κτη θπθΝ

δυθΝαπσΝ βΝ ή βΝ

α υθΝΥαζεδ δεάμΝεαδΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμ
Κα ΪΝ βθ παλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζκΝ κυΝΝέλλκήιλμΝΝ
«ΗΝ δΪθκδιδμΝκ υθΝ δΪΝηΫ κυΝ α υθΝάΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ δ’Ν ιυπβλΫ β δθΝ εη αζζ τ πθ,Ν
ίδκηβξαθδυθ,Ν η αζζ έπθΝεαδΝ ζα κη έπθ,Ν π λέΝ πθΝ αΝ ΪλγλαΝηθΝεαδΝ ηιΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν έθαδΝ
πδ λ π άΝ εα σπδθΝ α έαμΝ βμΝ α δεάμΝ αλξάμΝ εαδΝ υηφυθπμΝ πλκμΝ ξΪλαιδθΝ ΰελδθκηΫθβθΝ υπ’Ν
αυ άμ…έ»έ
ΓδαΝ βΝ δΪθκδιβΝ λσηπθΝ

Ν Ϊ βΝ άΝ α δεΫμΝ ε Ϊ δμΝ απαδ έ αδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ Ϊ δαμΝ

απσΝ κΝκδε έκΝ α αλξ έκΝάΝ βΝ δ τγυθ βΝ α υθέΝ ΝυπκξλΫπ βΝαυ άΝ θΝαέλ αδΝ
πκυΝΫθαμΝ λσηκμΝπλκίζΫπ αδΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ θσμΝΫλΰκυΝάΝ λα

βθΝπ λέπ π βΝ

βλδσ β αμΝπκυΝΫξ δΝζΪί δΝ

Ϊζζ μΝ Ϊ δ μΝ εαδΝ ΰελέ δμΝ σππμΝ ΰελδ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ Όλπθ,Ν ΰελδ βΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ
κυΝΪλγλκυΝζΝΚΜΛ ΝεέζέπέΝ Να δκ σ β βΝ δΪθκδιβμΝ λσηπθΝηΫ αΝ

Ν Ϊ βΝΰέθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝ

απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ α δεΫμΝ υπβλ έ μ,Ν εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ α δεάμΝ θκηκγ έαμέΝ ΟδΝ έ δ μΝ αυ ΫμΝ
υπβλ έ μΝ έθαδΝ αλησ δ μΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ αΝ ξθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ α δευθΝ κ υθΝ πκυΝ γαΝ
δαθκδΰκτθέ
ΣαΝ αθπ ΫλπΝ πδί ίαδυθκθ αδΝ απσΝ κθΝ εΪ πγδΝ Γ ΝΙΚΟΝ ΟΡΟΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ αδΝ

Ν σζ μΝ

αθ ιαδλΫ πμΝ δμΝ ΰελέ δμΝ Σ ξθδευθΝ Μ ζ υθΝ πκυΝ ε έ δΝ βΝ ∆δ τγυθ βΝ Μ αζζ υ δευθΝ εαδΝ
δκηβξαθδευθΝΟλυε υθΝΧ ΙΜ
“ΗΝ Ϋΰελδ βΝ αυ άΝ

ΟήΤΠ Κ Ψμ
θΝ απαζζΪ

δΝ βθΝ εη αζζ τ λδαΝ

αδλ έαΝ απ́Ν κπκδα άπκ Ν

πλκίζ π́η θβΝαπ́Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝζάοβΝ ΰελέ πθ,Να δυθΝεζπέΝαπ́Ν κΝΤπκυλΰ έκΝ
ηαμΝάΝαπ́ΝΪζζ μΝαλή δ μΝΰδ’Ναυ ΫμΝΤπβλ έ μΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ λΰα δυθΝεαδΝ
βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝη ζΫ β”έ
Μ Ν βθΝ υπ’αλδγηέΝ γζηήβίίβΝ Γθπηκ σ β βΝ κυ,Ν κΝ ΝκηδεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ ΄Ν Σηάηα,Ν
απαθ υθ αμΝ βθΝυπ’αλδγέΝπλπ έΝκκκλίήκβιήκ-3-βίίβΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΠλκ α έαμΝ α υθΝεαδΝΦυ έΝ
Π λδίΪζζκθ κμΝ κυΝΤπέΝΓ πλΰέαμ,Ν κΝ λυ βηαμΝ« θΝ Νπ λδπ υ δμΝηβΝπλκίζ πση θ μΝλβ υμΝαπσΝ
βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλέγΝ κυΝΪλγλέΝζκΝ κυΝΝέλλκή1λιλ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝ δΪθκδιβΝκ υθΝ δΪΝηΫ κυΝ α υθΝάΝ
α δευθΝ εαδΝ αθα α π ΫπθΝ ε Ϊ πθΝ πλκμΝ ιυπβλΫ β βΝ θκηέηπμΝ ζ δ κυλΰκυ υθΝ ΰεα α Ϊ πθ»,Ν
απκφαέθ αδΝσ δμ
34

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

«ΗΝ δΪθκδιδμΝκ υθΝ δΪΝηΫ κυΝ α υθΝάΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ δ’Ν ιυπβλΫ β δθΝ εη αζζ τ πθ,Ν
ίδκηβξαθδυθ,Νη αζζ έπθΝεαδΝζα κη έπθ,Νπ λέΝπθΝ αΝΪλγλέΝηθΝεαδΝηιΝ κυΝΝέλλκή1λιλ,Ν έθαδΝ
πδ λ π άΝεα σπδθΝα έαμΝ βμΝ α δεάμΝαλξάμΝεαδΝ υηφυθπμΝπλκμΝξΪλαιδθΝ ΰελδθκηΫθπθΝυπ’Ν
αυ άμ…ΝβΝΫΰελδ βΝΰδαΝ βΝ δΪθκδιβΝ πθΝκ υθΝαυ υθΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδ,Ν φσ κθΝπλκβΰκυηΫθπμΝ
πζάλπμΝαδ δκζκΰ έ αδΝεαδΝ δα φαζέα αδΝκΝαπκζτ πμΝαθαΰεαέκμΝξαλαε άλαμΝ βμΝ π ηίΪ πμ,Ν
εα ’Ν απκεζ δ ησΝ βζέΝ εΪγ Ν υθα σ β αμΝ ξλβ δηκπκδά πμΝ ΪζζπθΝ

αφυθ,Ν βΝ κπκέαΝ

πδπλκ γΫ πμΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ε έθ αδΝπΫλαθΝ κυΝΪελπμΝαπαλαέ β κυΝηΫ λκυ…»έ
Μ Ν βθΝ 1ιίηηιή1ι-9-1λκβΝ ΰετεζδσΝ κυΝ πλκμΝ σζ μΝ δμΝ α δεΫμΝ λξΫμΝ βμΝ ξυλαμ,,Ν κΝΤπκυλΰ έκΝ
Γ πλΰέαμΝ ΰθπ κπκέβ Ν σ δΝ δ ξτκυθΝ αΝ αθπ ΫλπΝ ΰδαΝ βΝ δΪθκδιβΝ α δευθΝ κ υθέΝ ΌζαΝ αΝ
πλκβΰκτη θαΝξλσθδαΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝαυ ΪΝ βλκτ ΝΰδαΝσ, δΝαφκλκτ Ν βΝ δΪθκδιβΝ α δευθΝ
κ υθΝ ΧίζέΝ θ δε δεΪΝ πσφα βΝ ηγλθήβκ-9-1λλκΨέΝΣαΝ έ δαΝ φάληκα Ν εαδΝ φαλησα δΝ σζαΝ αΝ ξλσθδαΝ
εαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ α υθΝ Υαζεδ δεάμΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ Κ θ λδεάμΝ Μαε κθέαμΝ ΧίζέΝ θ δε δεΪΝ
απσφα βΝ βθ1ηήβζ-8-1λλλ,Ν πέ βμΝ απσφα βΝ γ1ίκήζ-5-1λλκ,Ν απσφα βΝ ηζ1γήκ-9-1λλλ,Ν απσφα βΝ
873/20-10-1λλι,Ναπσφα βΝλιιή1ι-10-1λλι,Ναπσφα βΝβθ1ηήβζ-8-1999).
πσΝ αΝ ηΫ αΝ κυΝ βί1γΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ ι εέθβ Ν βθΝ απκοέζπ βΝ κυΝ λΫηα κμΝ Καλα αΪ,Ν
δαθκέΰκθ αμΝ πζάγκμΝ λσηπθΝ ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ εαηηέαΝ ξ δεάΝ Ϊ δαέΝ  δμΝ 21-10-βί1γ,Ν η ΝΝ
Κα π έΰκυ αΝ

έ β βΝ κυΝ “Παλα βλβ βλέκυ”Ν πλκμΝ κΝ α αλξ έκΝ

λθαέαμΝ πκυΝ Ϋζαί

έΠέΝ

24307/21-10-βί1γ,Ναβ άγβε ΝθαΝξκλβΰβγκτθΝκδΝΪ δ μΝπκυΝ ιΫ π Ν κΝ α αλξ έκΝΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ
Νέλλκή1λιλΝΪλγλέΝ1ηΝεαδΝζκΝΰδαΝ βΝ δΪθκδιβΝ πθΝκ υθΝ βθΝεκέ βΝ κυΝΛΪεεκυΝΚαλα αΪΝεαδΝ πέ βμΝ
αβ άγβε Ν βΝ ξκλάΰβ βΝ πθΝ η ζ υθΝ πκυΝ υθ ΪξγβεαθΝ ΰδαΝ βΝ δΪθκδιβΝ αυ υθΝ πθΝ κ υθΝ εαδΝ πκυΝ
πδίΪζζκθ αδΝαπσΝ κΝΪλγλέΝζκΝΝ κυΝΝέΝλλκήΝ1λιλέΝ δ υελδθέα αδΝσ δΝεα ΪΝ βΝ α δεάΝθκηκγ έα,ΝβΝ
πμΝ ΪθπΝ Ϊ δαΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ ΟΛΟΤΝ αθ ιαδλΫ πμ κυμΝ λσηκυμΝ θ σμΝ α υθΝ εαδΝ α δευθΝ
ε Ϊ πθ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΰέθ αδΝ δΪελδ βΝ η αιτΝ ετλδπθΝ εαδΝ

υ λ υσθ πθΝ λσηπθ,Ν πλκ πλδθυθΝ

πλκ ίΪ πθΝεέζέπέ
Μ Ν βθΝαπσΝβ1-10-βί1γΝη Ν έΠέΝβζζκζΝαπΪθ β βΝ κυ,Ν κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝηαμΝΰθπ κπκέβ Ν
σ δΝηΫξλδΝ ε έθβΝ βΝ

δΰηάΝ

θΝ έξ Ν ε κγ έΝεαηηέαΝΪ δαέ Κα ΪΝ υθΫπ δαΝβΝ δΪθκδιβΝαυ υθΝ πθΝ

λσηπθΝΰδθσ αθΝπαλΪθκηα,Νεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝ α δεάμΝθκηκγ έαμέ
“Μ ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝκδΝ λσηκδΝαυ κέΝγαΝαπκ κγκτθΝ κΝ βησ δκΝπμΝ α δεΫμΝκ κέ” ηαμΝ
πζβλκφκλ έΝ βΝ ΜΠ έ ζίΝ ξδζδση λαΝ εαδΝ 1έίζβΝ
εαθΫθαμΝ Ν αά β Ν εαδΝ εαηηέαΝ ξλβ δησ β αΝ άΝ τθ

λΫηηα αΝ ζ πφσλπθ πΪθπΝ

κΝ ίκυθσΝ πκυΝ

βΝ η Ν κΝ Ν π λδίΪζζκθΝ θΝ ΫξκυθέΝ ΚαδΝ ηπκλ έΝ

η θΝ ηάηα αΝ αυ υθΝ πθΝ κ υθΝ θαΝ αεκζκυγκτθΝ βΝ ξΪλαιβΝ υφδ Ϊη θπθΝ α δευθΝ κ υθ,Ν σηπμΝ κδΝ
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λσηκδΝπκυΝεα α ε υΪα δΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝκυ ηέαΝ ξΫ βΝΫξκυθΝη Ν α δεκτμΝ λσηκυμέ

ζέηΝΠαλΪθκηβΝεα α ε υάΝ λσηκυ
πσΝ αΝπλυ αΝεδσζαμΝ Ϊ δαΝεα α ε υάμΝ βμΝ π λδεάμΝκ κπκδραμ,ΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝι εέθβ Ν
παλαθκηυθ αμέΝ ΣκΝ  π ΫηίλδκΝ βί1βΝ η Ν Κ Σ Π ΙΓΟΤ Ν

Ν ΦΟΡ -Κ Σ ΓΓ ΛΙ Ν ΰδαΝ

«ΠαλΪθκη μΝ λΰα έ μΝ βμΝ αδλ έαμΝ ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟΝ βΝγΫ βΝεκυλδΫμΝΜέΝΠαθαΰέαμ»ΝΧ έΝ
ΠέΝ 1ζίίήθέλέβί1βΝ κυΝ Σ
εα άΰΰ δζ Ν

Ν βμΝ Τ ΠΨ, κΝ “Παλα βλβ άλδκΝ Μ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ”Ν

κυμΝ πδγ πλβ ΫμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝσ δΝβΝετλδαΝκ σμΝ τθ

έ κ κΝ βμΝ θΫαμΝ

κΪμΝ εα α ε υαασ αθΝ

Ν γΫ βΝ πκυΝ

βμΝ κυΝη αζζ έκυΝη Ν βθΝ

θΝ πλκίζ πσ αθΝ κτ Ν απσΝ βθΝ ΚΤ Ν

βί1ιζηήβί11Νκτ ΝαπσΝ βθΝ πσφα βΝ ΰελδ βμΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝΧξ έΝΰΨέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝά αθΝβΝ
εξΫλ π βΝΫε α βμΝ Ϊ κυμΝπκυΝαπσΝεαηηέαΝ ΰελδ δεάΝπλΪιβΝ θΝπλκΫευπ Νσ δΝυπάλξ ΝζσΰκμΝθαΝ
εξ λ πγ έέ
Ν ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ κθσηα Ν κθΝ παλΪθκηκΝ λσηκΝ “πλκ πλδθάΝ

π λδεάΝ κ κπκδέα”Ν ξπλέμΝ

π σ κΝ θαΝ ηπκλ έΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ λσπκΝ θαΝ κθΝ θκηδηκπκδά δέΝ  δμΝ βγέ1έβί1ηΝ Χ ξ σθΝ υσηδ βΝ
ξλσθδαΝη ΪΝ βθΝεα αΰΰ ζέαΨΝβΝ Τ ΠΝπλκΫίβΝ

βθΝ πδίκζάΝπλκ έηκυΝ κέ1ίίΝ υλυΝ

βθΝ αδλ έαΝ

ΰδαΝ«υζκ σηβ βΝ α δεάμΝΫε α βμΝξπλέμΝπλπ σεκζζκΝυζκ σηβ βμ»έ
 βΝηέαΝεαδΝηκθα δεάΝπ λέπ π βΝπκυΝΫΰδθ ΝΫζ ΰξκμΝαπσΝ βθΝ Τ Π,Ν π δ άΝυπάλξ Ν υΰε ελδηΫθβΝ
εα αΰΰ ζέα,Ν κδΝ πδγ πλβ ΫμΝ δαπέ π αθΝ ηδαΝ παλΪία βΝ ά
κυΝ λσπκυΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ εαδΝ κυΝ

κθκμΝ βηα έαμΝ η θΝ αζζΪΝ θ δε δεάΝ
ία ηκτΝ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ Ν θσηκυμΝ εαδΝ δμΝ

Ϊ δ μΝ εαδΝ ΰελέ δμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ζΪί δέΝ ΟΝ λσηκμΝ δαθκδΰσ αθΝ ξπλέμΝ Ϊ δαΝ κυΝ α αλξ έκυ,Ν ξπλέμΝ
πλπ σεκζζκΝ υζκ σηβ βμΝ εαδΝ

Ν γΫ βΝ πκυΝ παλαίέαα Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11έ ΚαδΝ φυ δεΪΝ

θΝ

ά αθΝ εαγσζκυΝ “πλκ πλδθσμ”Ν αφκτΝ Ϋΰδθ Ν ΫθαμΝ λσηκμΝ πζΪ κυμΝ βηΝ ηΫ λπθ,Ν η Ν πλκ δαΰλαφΫμΝ
παλξδαεάμΝκ κτέ

5έΝΣ ΝΠΡΧΣΟΚΟΛΛ ΝΤΛΟΣΟΜ  ,Ν ΝΝΟΜΙΜΟΣ Σ ΝΚ ΙΝ Ν ΠΙΝ
ΣΟΠΟΤΝ“ Φ ΡΜΟΓ ”ΝΣΟΤ
υΰε ελδηΫθαμΝ θαθ δΝ βμΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ α δκ κ βηΫθβμΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11Ν εξΫλ π βμΝ
1έικκΝ

λ ηηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ εαδΝ ιλ1Ν

εξ λ πγ έΝ ηΫξλδΝ

δΰηάμΝ 1έζγίΝ

λ ηηΪ πθΝ ΰδαΝ αΝ ΫλΰαΝ κ κπκδέαμ,Ν ΫξκυθΝ

λΫηηα αΝ Ϊ κυμΝ ΰδαΝ θσηδηαΝ εαδΝ παλΪθκηαΝ Ϋλΰα,Ν θυΝ

πλκΰλαηηα έα αδΝ βΝ εξΫλ π βΝ ΪζζπθΝ βέγθζΝ

λ ηηΪ πθΝ εαδΝ υθκζδεΪΝ γέιλζΝ

λ ηηΪ πθέΝ ΟΝ
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ιυζυ βμΝ σΰεκμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ παλα κγ έΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝ απσΝ βΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ υζκ σηβ βΝ έθαδΝ
ησθκΝΫθαΝεζΪ ηαΝ βμΝιυζ έαμΝπκυΝπλκετπ δΝη ΝίΪ βΝ βΝΰθπ άΝ λ ηηα δεάΝαπσ κ βΝ βμΝπ λδκξάμέ
θαφκλΪΝ

βθΝφπ καπκ τππ βΝξ έΝΧί1ΨΝ μΝ“ΤΛΟΣΟΜΗ Ι-Π Ρ ΥΧΡΗΗ”έ

πδ βηαέθκυη Ν δ δεΪΝ κθΝσλκΝ1ιΝ κυΝξ έΝΧβΨμ
“βΝπαλαεκζκτγβ βΝ φαληκΰάμΝ βμΝπαλκτ αμΝαθα έγ αδΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμ”έ
ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ ε Ϊ πθΝ πθΝ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝΝ Ν ΤΛΟΣΟΜ  Ν πκυΝ ιΫ π Ν κΝ α αλξ έκΝ
λθαέαμΝ

ξπλκγ

έ αδΝ

παελδίυμΝ

κΝ

δΪΰλαηηαΝ

“Π ΡΙΟΥ Ν

Μ Σ ΛΛ ΤΣΙΚΧΝΝ

ΓΚ Σ Σ  ΧΝΝ ΚΟΤΡΙΧΝΝ – ΠΡΟΝ ΤΛΟΣΟΜ  Ν ΚΣ  ΙέέέΝ βί1β-βί1γ”Ν ΚζέηαεαΝ
1:5000 ξ έΝΧαΨΝπκυΝ υθΫ αι ΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝεαδΝγ υλβ ΝξπλέμΝπαλ ηίΪ δμΝ κΝ α αλξ έκΝ
λθαέαμέΝΣαΝΠΡΧΣΟΚΟΛΛ ΝπλΫπ δΝθαΝαθ δ κδξκτθΝ αΝΫλΰαΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝαθαζυ δεΪΝ βθΝ
ΚΤ Ν

ΠΟΝΧξΪλ βμΝ1ι-ζΨ,Ν βθΝ ΰελδ βΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθΝξ έΝΧΰΨΝΧξΪλ βμΝ

έα-βΨΝ εαδΝ βθΝ ΰελδ βΝ υηπζβλπηα δεάμΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ ξ έΝ Χ Ψ,Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ
βλκτθ αδΝκδΝσλκδΝ πθΝπμΝΪθπΝ δκδεβ δευθΝπλΪι πθΝεαδΝβΝ αφάμΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝηιΝ κυΝ
α δεκτΝ θσηκυΝ βΝ κπκέαΝ απαΰκλ τ δΝ

βθΝ εα α ε υάΝ ησθδηπθΝ

παλαξπλβγ έ μΝ εα ΪΝ ξλά βΝ ε Ϊ δμέ ΣκΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝ
κδξ δυ βΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ κτ Ν

ΰεα α

Ϊ πθΝ

θΝ πλκΫίβΝ κτ Ν

δμΝ

Ν αυ σθΝ κθΝ

κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ Ν φαληκΰάμΝ πθΝ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΧΝΝ

βθΝ

πλΪιβέΝΝ
ΠλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝ βλ έ αδΝκΝσλκμΝΧκΨΝ κυΝξ ΝΧβΨμ
“ΟδΝ ε εαφΫμ γαΝ δ θ λΰβγκτθΝη Νδ δαέ λβΝπλκ κξάΝυ

ΝθαΝπ λδκλδ γκτθΝκδΝ εξ λ υ δμΝ

δμΝαπκζτ πμΝαθαΰεαέ μΝ πδφΪθ δ μΝεαδΝθαΝαπκφ υξγκτθΝΪ κξ μΝαπκοδζυ δμ”έ
πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ αΝ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛ Ν ΤΛΟΣΟΜ  Ν αφκλκτθΝ αυ βλΪΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ

λΰα έ μμΝ ΡέοβΝ Ϋθ λπθ,Ν απκεζΪ π β,Ν ηαξδ ησ,Ν δαησλφπ β,Ν ξέ β,Ν η α σπδ βΝ εαδΝ

κέίαιβΝ

α δευθΝ πλκρσθ πθέΝ πσΝ βθΝ φπ καπκ τππ βΝ Χί1ΨΝ εαδΝ απσΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ κΝ φπ καπκ υπυ δμΝ
δαπδ υθ αδΝ σ δΝ κΝ Ϊ κμΝ

θΝ υζκ κηάγβε Ν αζζΪΝ εξ λ υγβε Ν ίΪθαυ αΝ εαδΝ εα α λΪφβε Ν

εα αζυ δεΪΝεαδΝηβΝαθα λΫοδηαΝ κΝφυ δεσΝαθΪΰζυφκΝ βμΝπ λδκξάμέ

ηέ1ΝΠλαΰηα κπκδβγ έ
θαφκλΪΝ

μΝ εξ λ υ

δμ

βθΝφπ καπκ τππ βΝξ έΝΧί1Ψ

ΌππμΝ η Ν αελέί δαΝ πλκετπ δΝ απσΝ κΝ ξ έΝ Χί1Ψ,Ν υθκζδεΪΝ ηΫξλδΝ

δΰηάμΝ ΫξκυθΝ εξ λ πγ έΝ 1.430
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λΫηηα αΝ Ϊ κυμέ δαελέθκθ αδΝπμΝ ιάμμ

αΨΝ εξ λ υ δμΝηΫ αΝ

αΝσλδαΝ πθΝ ε Ϊ πθΝπκυΝπαλαξπλάγβεαθΝη Ν κΝξ έΝ

ΧβΨΝεα ΪΝευλδσ β α
ΥπλέμΝπαλαίέα βΝ βμΝ πσφα βμΝΠαλαξυλβ βμΝξ έΝΧβΨ,Ν βμΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11ΝεαδΝ κυΝ α δεκτΝ
θσηκυΝΫξκυθΝ εξ λ πγ έΝηΫξλδΝ δΰηάμμ
i.

αΝ1βθΝ λΫηηα αΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ

ii.

αΝγλγΝ λΫηηα αΝ κυΝαθκδε κτΝκλτΰηα κμ

iii. ββίΝ λΫηηα αΝ κυΝξυλκυΝαπσγ βμΝΚαλα αΪΝΧΫ λα βΝ κυΝφλΪΰηα κμΨ
iv. 11Ν λΫηηα αΝ κυΝξυλκυΝαπσγ βμΝΛκ Ϊθδεκυ
Μ λδεσΝ τθκζκμΝιηίΝ

λΫηηα αΝ Ϊ κυμέ

ίΨΝ εξ λ υ δμΝηΫ αΝ

αΝσλδαΝ πθΝ ε Ϊ πθΝπκυΝπαλαξπλάγβεαθΝη Ν κΝξ έΝ

ΧβΨΝεα ΪΝξλά βΝάΝαθάεκυθΝ Ν λέ κυμ
ΌππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κΝ ξ έΝ Χί1Ψ,Ν κδΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ εξ λ υ δμΝ θ σμΝ βμΝ Ϋε α βμΝ Ϊ κυμΝ πκυΝ
παλαξπλάγβε Νεα ΪΝξλά βΝ έθαδΝη1κΝ

λΫηηα αέ ΟδΝ εξ λ υ δμΝαυ ΫμΝ έθαδΝηβΝθσηδη μΝεα ΪΝ κΝ

ηάηαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝεα α ε υάΝησθδηπθΝ ΰεα α Ϊ πθέ

ΰΨΝ εξ λ υ δμΝ ε σμΝ βμΝΫε α βμΝπκυΝπαλαξπλάγβε Νη Ν κΝξ έΝΧβΨ
υ ΫμΝαφκλκτθΝ βθΝ ιπ λδεάΝκ κπκδέαΝ κυΝΫλΰκυ,ΝθσηδηβΝεαδΝπαλΪθκηβΝΧπκυΝ θΝπ λδζαηίΪθ αδΝ
βθΝπ λδίαζζκθ δεάΝα δκ σ β βΝίζέΝπαλέΝζέβΨέΝυΰε ελδηΫθαμ
 ΣηάηαΝηάεκυμΝ1έθίίΝξδζδκηΫ λπθΝ εαδΝΫε α βμΝ β1Ν

λ ηηΪ πθΝ κυΝ λσηκυΝπκυΝ θυθ δΝ δμΝ

εκυλδΫμΝη Ν κΝΜαθ ΫηΝΛΪεεκΝΧπαλαεαηοβΝ πδφαθ δαεκτΝκλτΰηα κμΨέ
 ΣηάηαΝ ηάεκυμΝ 1έβίίΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ Ϋε α βμΝ βίΝ

λ ηηΪ πθΝ κυΝ ηβΝ α δκ κ βηΫθκυΝ

π λδίαζζκθ δεΪΝ λσηκυΝπαλΪεαηοβμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτέ
 ΣηάηαΝ λσηκυΝ ηάεκυμΝ Ν κίίΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ 1θΝ

λ ηηΪ πθΝ κυΝ ηβΝ α δκ κ βηΫθκυΝ

π λδίαζζκθ δεΪΝ λσηκυΝ παλΪεαηοβμΝ κυΝ φλΪΰηα κμΝ Καλα αΪ,Ν θκ δκαθα κζδεΪΝ κυΝ
φλΪΰηα κμέ
38

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

 ΟΝ υφδ Ϊη θκμΝ λσηκμΝ Υκθ λσΝ Ϋθ λκΝ – εκυλδΫμΝ – Γαζα Ϊθκμ,Ν ηάεκυμΝ ιέβίίΝ ηΫ λπθ,Ν
πκυΝ δαπζα τθγβε ΝαπσΝ αΝηΝ αΝβίΝηΫ λα,Νη Νεα ΪζβοβΝ1ίηΝ λ ηηΪ πθέ
Μ λδεσΝ τθκζκμΝ1θβΝ

λΫηηα αΝ Ϊ κυμέ

ΝΪγλκδ βΝ πθΝαθπ ΫλπΝη λδευθΝ υθσζπθΝηαμΝ έθ δΝ βΝ υθκζδεάΝ εξ λ πγ έ αΝΫε α βΝ πθΝ1έζγίΝ
λ ηηΪ πθέ

ΨΝΤπκζκΰδ ησμΝ κυΝΞυζυ κυμΝΌΰεκυ
τηφπθαΝ η Ν αΝ “πλπ σεκζζαΝ

ζδεάμΝ πδγ υλβ βμ”Ν κυΝ α αλξ έκυΝ λθαέαμΝ Ν 1ι11κΝ ΫπμΝ εαδΝ

1ι1βθΝ Χξ έΝ δΰΨ,Ν ΰδαΝ υζκ κηβηΫθβΝ Ϋε α βΝ θγλ,ηΝ

λ ηηΪ πθ,Ν κΝ ιυζυ βμΝ σΰεκμΝ πκυΝ ί ίαδυγβε Ν

έθαδΝ υθκζδεΪΝλέ1ηιΝεέηέΝη ΝηΫ κΝσλκΝπαλαΰπΰάμΝ1ζ,γΝεέηέΝαθΪΝ
θ έ κδξα,Ν ΰδαΝ αΝ 1έζγίΝ

λΫηηαΝ Ϊ κυμέ

λΫηηα αΝ πκυΝ εα ΪΝ κυμΝ αθπ ΫλπΝ υπκζκΰδ ηκτμΝ ηαμΝ υζκ κηάγβεαθΝ

ηΫξλδΝ δμΝ1ηέκέβί1η,ΝκΝιυζυ βμΝσΰεκμΝγαΝ έθαδΝ1έζβγΝΥΝ1ζ,γΝοΝβίέζζλΝεέηέ
Κα ΪΝ βθΝ ηπ δλέαΝ πθΝ υζκ σηπθΝ κυΝ α δεκτΝ υθ αδλδ ηκτΝ ΜέΝ Παθαΰέαμ,Ν απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
υζκ κηά πθΝπκυΝΫξκυθΝπλαΰηα κπκδά δΝ

βθΝαυ άΝπ λδκξάΝ πέΝ εα έ μ,ΝκΝιυζυ βμΝσΰεκμΝπκυΝ

παλΪΰ αδΝ έθαδΝ

λΫηηαΝεαδΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ έθαδ λίΝεέηέΝαθΪΝ

αγ λΪΝκί-1ίίΝ εέηέΝαθΪΝ

λΫηηα.

βζα άΝΰδαΝ βθΝυζκ κηβηΫθβΝΫε α βΝ Ϊ κυμΝγαΝ έθαδΝ1έζγίΝΥΝλίΝοΝ1βκέιίίΝεέηέΝ βζα άΝ1βκέιίίΝ–
20.449 = 1ίκέβη1ΝεέηέΝπ λδ

σ λκ απσΝσ κΝγαΝά αθΝη Ν κΝηΫ κΝσλκΝ πθΝ1ζ,γΝεέηέΝπκυΝί ίαδυθ δΝ

κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμέ
π δ άΝ εα ΪΝ βθΝ απσφα βΝ παλαξυλβ βμΝ Χξ έΝ βΨΝ σλκμΝ 1ί,Ν “ κΝ τθκζκΝ πθΝ α δευθΝ πλκ̈σθ πθΝ
πκυΝγαΝπλκετοκυθΝγαΝπαλα κγ έΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμ” εαδΝαθ δ κέξπμΝ κΝ τθκζκ πθΝ
απσΝ βθΝ πυζβ άΝ κυμΝ γαΝ παλα κγ έΝ απσΝ κΝ α αλξ έκΝ λθαέαμΝ

σ πθΝ

κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν κΝ

α αλξ έκΝ λθαέαμΝκφ έζ δΝθαΝ υ δΝ ιβΰά δμΝΰδαΝ αΝαθπ Ϋλπέ

ηέβΝΜ ζζκθ δεΫμΝ εξ λ υ

δμ

Σηάηα αΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ εαδΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ κυΝ κ κπκδέαμΝ πκυΝ απκηΫθ δΝ αεσηαΝ θαΝ
εξ λ πγκτθΝΧίζέΝ ξ δεΪΝεαδΝπαλέΝηέ1Ψμ
 ΥυλκμΝ πσγ βμΝΚαλα αΪμΝκγιΝ– 220 = θ1ιΝ
 ΥυλκμΝ πσγ βμΝΛκ ΪθδεκυμΝζγβΝ– 11 = ζβ1Ν


ιπ λδεάΝκ κπκδέαμΝιβίΝ– 21 = θλλΝ

λέ
λέ

λέ
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 ΤπσζκδπκΝ π λδεάμΝκ κπκδέαμΝΧ θ σμΝ κυΝ Ϊ κυμΝδ δκε β έαμΝΙέΜέΝΙίάλπθ): 1θίΝ

λέ

λΰαΝ υ λαυζδεάμΝ πλκ α έαμΝ ξυλκυΝ απσγ βμΝ Καλα αΪ,Ν ηάηα αΝ ΥΦηΝ εαδΝ ΥΦβΝ κυΝ



δαΰλΪηηα κμΝ πθΝπλκμΝυζκ σηβ βΝ ε Ϊ πθΝβί1β-βί1γΝξ έΝΧαΨμΝβηζΝ

λέΝεαδΝβ1γΝ

λέ

αθ έ κδξαέ
θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ΫλΰαΝ υ λαυζδεάμΝ πλκ α έαμΝ κυΝ ξυλκυΝ απσγ βμ Λκ Ϊθδεκυ,Ν

κΝ

ηάηαΝ Ϊ κυμΝδ δκε β έαμΝ βμΝΙέΜέΝΙίάλπθΝπκυΝ θΝΰθπλέακυη Ν βθΝΫε α βΝπκυΝγαΝεα αζΪίκυθέ
ΤΝΟΛΟμΝβέγθζΝ λΫηηα αΝ Ϊ κυμ

1έζγίΝ

λΫηηα αΝ έθαδΝ βΝ Ϋε α βΝ Ϊ κυμΝ πκυΝ έξ Ν εξ λ πγ έΝ ηΫξλδΝ δμΝ

15.8.2015.
βέγθζΝ

λΫηηα αΝ ηΫθκυθΝ αεσηαΝ θαΝ εξ λ πγκτθΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ υπκΫλΰκυΝ

εκυλδυθΝεαδΝ βμΝ ιπ λδεάμΝ κυΝκ κπκδέαμέΝΝ

ΤΝΟΛΟΝ γέιλζΝ
ΰεα α Ϊ δμΝ εαδΝ ιλ1Ν

λΫηηα αΝ

Ϊ κυμ,Ν Ϋθαθ δΝ πθΝ 1έικκΝ

λ ηηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ

λ ηηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ

π λδεάΝ εαδΝ ιπ λδεάΝ κ κπκδέα,Ν αΝ κπκέαΝ

πδεαζ έ αδΝβΝΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝσ δΝγαΝυζκ κηβγκτθΝ υθκζδεΪέ

6.ΝΤΝΟΛΙΚΑΝΑΤΘΑΙΡΕΣΟΝΕΡΓΟΣΑΙΟΝΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤ
υΰε ελδηΫθαμΝ

βΝ Ϋξ δΝ εα α ε υα

έΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ

πζάγκμΝ ΪζζπθΝ ΫλΰπθΝ η Ν εκπσΝ βΝ σηβ β,Ν ξπλέμΝ βθΝ απαλαέ β βΝΆ δαΝ σηβ βμΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ
πκζ κ κηδεάΝ αλξάέΝ ΓδαΝ βΝ “θκηδησ β α”Ν αυ υθΝ πθΝ λΰα δυθΝ βΝ αδλ έαΝ πδεαζ έ αδΝ βθΝ Ά δαΝ
ΰεα Ϊ α βμΝ ΗήΜΝ ικπζδ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμΝ έθαδΝ ΪευλβΝ δσ δΝ ία έα αδΝ

Ν ο υ άΝ άζπ βΝ

ηβξαθδεκτΝ π λέΝ “ άλβ βμΝ πθΝ σλπθΝ σηβ βμΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυΝ Ϋλΰκυ”έΝ ΜΫξλδΝ άη λαΝ βΝ ζζβθδεσμΝ
Χλυ σμΝ

θΝ πζβλκέΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ ξκλάΰβ βΝ Ά δαμΝ σηβ βμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ δσ δΝ

θΝ

δαγΫ δΝπζάλβΝδ δκε β έαΝ κυΝΰβπΫ κυΝ πθΝ1βθΝ λ ηηΪ πθ,Ν θΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝσλκδΝ σηβ βμΝΝεαδΝ
θΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝκδΝαπαδ κτη θ μΝπαλ εεζέ δμΝαπσΝ κυμΝεα ΪΝ κθΝεαθσθαΝσλκυμΝ σηβ βμέ
θαφκλΪΝ

δμΝφπ καπκ υπυ δμΝξ έΝΧί1ΝεαδΝίζΨ
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θέ1Ν παδ έ αδΝ Ά

δαΝ σηβ βμΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ε δλέπθΝ εαδΝ λΰα δυθΝ

πκυΝΫξκυθΝ εκπσΝ βΝ σηβ β
Μ Ν βθΝ απσφα βΝ ξ έΝ ΧβΨΝ παλαξπλάγβε Ν εα ΪΝ ευλδσ β αΝ
πκζζυθΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ
αθΫΰ λ βΝ

κυΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμ,Ν η αιτΝ

βΝ γΫ βΝ “εκυλδΫμ”,Ν Ϋε α βΝ ηία κτΝ 1βθΝ

υΰελκ άηα κμΝ

ηπζκυ δ ηκτΝ η αζζ υηΪ πθΝ εαδΝ

λ ηηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ
πθΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ

ιυπβλΫ β βμΝ κυΝη αζζ έκυέΝΣκΝΰάπ κΝαυ σΝπ λδίαζζσ αθΝπαθ αξσγ θΝαπσΝ βησ δκΝ Ϊ κμ,ΝπκυΝ
παλαξπλάγβε ΝησθκΝεα ΪΝΥΡ  Ν βθΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμέΝ πσΝσ αΝαθαφΫλγβεαθΝπδκΝπΪθπΝ
Κ φέΝ γΝ πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ κΝ

κΝ

τθκζκΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ

ιυπβλΫ β βμΝ κυΝ η αζζ έκυΝ κφ έζκυθΝ θαΝ εα α ε υα γκτθΝ θ σμΝ αυ κτ κυΝ ΰβπΫ κυΝ πθΝ 1βθΝ
λ ηηΪ πθ,Ν φΥσ κθΝπΫλαθΝαυ κτΝ κυΝΰβπΫ κυΝβΝ αδλ έαΝ θΝΫξ δΝθσηδηβΝ αφκε β έαέ
ΓδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ πθΝ υθκ υθΝ ΰεα α Ϊ πθ,ΝβΝ ζζβθδεσμΝ
Υλυ σμΝκφ έζ δΝθαΝ φκ δα

έΝη Ν ΰελδ βΝ σηβ βμΝ– απσΝ βθΝαλησ δαΝπκζ κ κηδεάΝαλξάΝά,Νη ΪΝ

απσΝ βθΝδ ξτΝ κυΝΝέΝζβκίήβί1ζ,ΝαπσΝ βΝ ΙΜ

ΟήΤπκυλΰ έκΝΠ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ θΫλΰ δαμΝ– εαδΝη Ν

Ά δαΝ σηβ βμΝ απσΝ βθΝ πκζ κ κηδεάΝ αλξάέΝ

υΝ βΝ θκηκγ έαΝ έθαδΝ απσζυ αΝ αφάμμΝ Ά δαΝ

σηβ βμΝαπαδ έ αδΝσξδΝησθκΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ κυΝ λΰκ
σζ μΝ

δμΝ ίκβγβ δεΫμΝ

αθαφ λγκτη Ν δ δεΪΝ
πδ

ΰεα α

Ϊ δμΝ

ιυπβλΫ β βμΝ

α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ
κυΝ η αζζ έκυΝ Χ δμΝ κπκέ μΝ γαΝ

κΝ πση θκΝΚ φέΝιΨΝεαδΝΰδαΝκπκδα άπκ Ν λΰα έαΝΧ ε εαφΫμ,Ν πδξυ δμ,Ν

λυ δμ,Ν δαηκλφυ δμΨΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εκπσΝ βΝ σηβ βέΝ Κα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ ζΝ κυΝ ΝέΝ ζίθιήβί1βΝ

ΧΝΫκμΝΟδεκ κηδεσμΝΚαθκθδ ησμΨμ
“Ά δ μΝ σηβ βμ
1έΝΆ δαΝ σηβ βμΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝζίγίήβί11,Ναπαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ
κπκδα άπκ Ν λΰα έαμΝ σηβ βμΝσππμμ
ίέΝ ε εαφΫμ,Ν πδξυ δμ,Ν πδ λυ δμ,Ν δαηκλφυ δμΝκδεκπΫ πθΝεαδΝΰβπΫ πθΝη Ν εκπσΝ βΝ
σηβ βέ
ΰέΝΣκπκγΫ β βΝδελδπηΪ πθέ
έΝ θΫΰ λ β,Νπλκ γάεβ,Ν πδ ε υά,Νε δλέπθΝεαδΝ πθΝπαλαλ βηΪ πθΝ κυμέ
έέέαέΝΚα α ε υάΝεαδΝπλκ γάεβΝκπκδα άπκ ΝηκλφάμΝ ΰεα Ϊ α βμΝπκυΝ θΝκλέα αδΝη Ν δμΝ
παλαΰλΪφκυμΝβΝεαδΝγέ
βέΝΠ λδ κδξέ δμΝεαδΝπ λδφλΪι δμΝπκυΝ θΝκλέακθ αδΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγαέέέέ”
41

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

Κα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ έ δκυΝ Νσηκυ,Ν βΝ δΪ αιβΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ φαληκΰάΝ εαδΝ

δμΝ π λδκξΫμΝ ε σμΝ

ΰε ελδηΫθκυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝσππμΝ έθαδΝβΝπ λδκξάΝ πθΝεκυλδυθέ

θέβΝ πσλλδοβΝ έ β βμΝΈΰελδ βμΝ λξδ ε κθδεάμΝΜ ζΫ βμ
Μ Ν κΝΫΰΰλαφκΝΥ1βηιή1ίέλέβί1βΝπλκμΝ κΝΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ Ϋζβ,ΝβΝ ζζβθδεσμΝ
Υλυ σμΝαδ άγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ βθΝ ΰελδ βΝ λξδ ε κθδεάμΝΜ ζΫ βμΝεαδΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝ κυ
λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτέΝ Μ Ν κΝ ΫΰΰλαφκΝ κζηλή1κέ1βέβί1β,Ν βΝ

ΙέΠ έΥΧέέΝ Κ θ λδεάμΝ

Μαε κθέαμΝαθαφΫλ δΝσ δμ
“απαδ έ αδΝ Ϋΰελδ βΝ λξδ ε κθδεάμΝΜ ζΫ βμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ π βΝ ΥΝ βμΝπαλέΝβέ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝ1Ν βμΝαπσφα βμΝιηγγήβί1βΝ(Φ ΚΝβη1Ν ’ήβί1β)”έ
Κα ΪΝ βθΝ λξδ ε κθδεάή α δεάΝ εγ βΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ ξ έΝ ΧγΨΝ πκυΝ υπΫίαζ ΝΝ
πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ βΝ

αδλ έαΝ

βθΝ αλησ δαΝ Π

Ν Χ λξδ ε κθδεάΝ πδ λκπάΨΝ

ζέΝ λ,Ν κΝ υθκζδεσμΝ

αλδγησμΝ πθΝ ε δλέπθΝ εαδΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ υΰελκ άηα κμΝ αθΫλξ αδΝ

Ν π θάθ αΝ ΧηίΨΝ

ηκθΪ μέΝΟδΝ π ηίΪ δμΝ πέΝ κυΝφυ δεκτΝαθαΰζτφκυ,Ν πδξπηα υ δμ εαδΝ εξπηα υ δμΝγαΝ έθαδΝ βμΝ
ΪιβμΝ πθΝ εΪ πθΝηΫ λπθέΝΓδαΝσζ μΝαυ ΫμΝ δμΝ λΰα έ μΝαπαδ έ αδΝΆ δαΝ σηβ βμέ
 βθΝέ δαΝΫεγ βΝΧ ζέΝηΨΝαθαφΫλ αδΝο υ υμΝσ δΝ“ΣκΝ ηία σθΝ βμΝπ λδκξάμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝ θΝζσΰπΝ
λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ έθαδΝ γκλέββζ,θθΝ έηέ”, θυΝ κΝ ΰάπ κΝ πκυΝ Ϋξ δΝ παλαξπλβγ έΝ εα ΪΝ
ευλδσ β αΝ βθΝ αδλ έαΝΰδαΝ βΝ σηβ βΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ έθαδΝ1βθέίίίΝ έηέ
πέ βμ,Ν

τηφπθαΝ η Ν κΝ ξΫ δκΝ ΚΪζυοβμΝ κυΝ

ΡΓΟΤΝ ΚΟΤΡΙ Ν –

ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΙΚ Ν

ΟΡΙΣΙΚ ΝΜ Λ Σ Ν λέΝξ έκυΝηθη-00-540-11,ΝΚΛΙΜ Κ Ν1μηίίίΝΧΠΡΟ ΡΣ Μ ΝΙΙΝΜΠ ΨΝ
κΝκπκέκΝ ΰελέγβε Νη Ν βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11ΝεαδΝη Ν βθΝ πσφα βΝ ΰελδ βμΝ κυΝΠλκ αλ άηα κμΝ
ζμΝ

“Σ ΥΝΙΚ Ν

Μ Λ Σ Ν

ήΦέιέζλέ1γήζίηήθθηήβίέζέβί1γΝ

ΜΟΝ
βμΝ

ΙΜ

Ν

ΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤΝ

ΚΟΤΡΙΧΝ”Ν

ΟήΤπκυλΰ έκΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ

κ-

θΫλΰ δαμ,Ν βΝ

εαζυπ ση θβΝαπσΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ πδφΪθ δαΝγαΝΫξ δΝ υθκζδεάΝΫε α βΝκβέ1ίίΝ έηέ
Ναέ β βΝΰδαΝ ΰελδ βΝ λξδ ε κθδεάμΝΜ ζΫ βμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝαπκλλέφγβε ΝεαδΝ
θΫαΝαέ β βΝ θΝυπκίζάγβε έΝ Ν αδλ έαΝ ΰεα Ϋζ δο Ν βθΝπλκ πΪγ δαΝ βμΝΫΰελδ βμΝ λξδ ε κθδεάμΝ
Μ ζΫ βμΝεαδ,ΝσππμΝγαΝαθαφΫλκυη Ν βΝ υθΫξ δα,Ν πδε θ λυγβε Ν βθΝΫε κ βΝ ΰελδ βμΝ σηβ βμΝ
εαδΝΆ δαμΝ σηβ βμέ
Χ σ κ,Ν θυΝηΫξλδΝ άη λαΝ θΝΫξκυθΝ ε κγ έΝκτ ΝβΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝκτ ΝβΝΆ δαΝ σηβ βμ,ΝβΝ
αδλ έαΝ Ϋξ δΝ πλκξπλά δΝ

βθΝ αθΫΰ λ βΝ η ΰΪζκυΝ ηΫλκυμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ,Ν η Ν
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πέεζβ βΝ βμΝ ΰελδ βμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ ήΜΝ ικπζδ ηκτΝ πκυΝ Ϋζαί Ν απσΝ βΝ ΙΜ

ΟέΝ ΜΫξλδΝ

άη λαΝ ΫξκυθΝ απκπ λα πγ έΝ κδΝ ιάμΝ λΰα έ μμΝ ξ δΝ εξ λ πγ έΝ υθκζδεΪΝ βΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ
παλαξπλβηΫθβΝη Ν κΝξ έΝΧβΨΝΫε α βΝ πθΝ1βθΝ λ ηηΪ πθέΝ ξ δΝ εξ λ πγ έΝ πέ βμΝπκζτΝη ΰΪζβΝ
Ϋε α βΝ απσΝ βθΝ παλαξπλβγ έ αΝ εα ΪΝ ξλά βΝ Ϋε α βΝ π λδη λδεΪΝ κυΝ ΰβπΫ κυΝ πθΝ 1βθΝ
λ ηηΪ πθέΝ ξκυθΝ εα α ε υα γ έΝ ξπηα κυλΰδεΪΝ ΫλΰαΝ εαδΝ ΫλΰαΝ αθ δ άλδιβμΝ

Ν πκζτΝ η ΰΪζβΝ

εζέηαεαΝπκυΝΫξκυθΝπαλαηκλφυ δΝκζκεζβλπ δεΪΝεαδΝηβΝαθα λΫοδηαΝ κΝφυ δεσΝαθΪΰζυφκέΝ ξ δΝ
απκπ λα πγ έΝ βΝ γ η ζέπ βΝ εαδΝ κΝ Ϊπ κΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ

πδφΪθ δαΝ ηέιθίΝ έηέΝ ΧσππμΝ

πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ φπ καπκ τππ βΝ ίζΨΝ εαδ ΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ αΝ αΰετλδαΝ εαδΝ κδΝ αθαηκθΫμΝ
κπκγΫ β βμΝ πθΝ εα αεσλυφπθΝ φ λσθ πθΝ

κδξ έπθΝ κυΝ ε δλέκυέΝ ξκυθΝ απκπ λα πγ έΝ κδΝ ίΪ δμΝ

απσΝκπζδ ηΫθκΝ ευλσ ηαΝεαδΝ δ βλΫμΝεα α ε υΫμΝ

Ν Ϋ

λαΝ πέπ αΝεαδΝΫξκυθΝ ΰεα α αγ έΝκδΝ

ηβξαθκζκΰδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν κδΝ ητζκδΝ γλατ βμ-ζ δκ λέίβ βμΝ εαδΝ
αΝ αθπ ΫλπΝ

εβλδυθκθ αδ

βθΝ φπ καπκ τππ βΝ ξ έΝ ΧίζΨ,Ν

ιαη θΫμΝ ηπζκυ δ ηκτέΝ ΌζαΝ
δμΝ

υηπ λδζαηίαθση θ μΝ

φπ κΰλαφέ μΝΦ1ΝΫπμΝΦη,ΝεαγυμΝεαδΝ δ δεσ λαΝ δμΝη ΰ γτθ δμΝΜγΝΫπμΝΜ1ίέ

θέγΝΗΝΆ

δαΝ ΰεα Ϊ

α βμΝία έα αδΝ

ΝΦ Τ ΗΝΤπ τγυθβΝ άζπ βΝ

Μβξαθδεκτ
Ν Ά δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ

ζ ε λκηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ

ξκλβΰάγβε Ν η Ν βθΝ απσφα βΝ κήΓήΦέ1βέιήλζηβή1ιλζή1γέηέβί1γΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ Μ αζζ υ δευθΝ
εαδΝ δκηβξαθδευθΝ Ολυε υθΝ κυΝ ΤΠ Κ έΝ Κα ΪΝ βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίγΝ ΚΜΛ Ν ΰδαΝ βθΝ
ξκλάΰβ βΝ βμΝ θΝζσΰπΝΪ δαμΝαπαδ κτθ αδμ
“( )Ν α δεάΝη ζΫ βΝεαδΝ άζπ βΝ κυΝΝέΝ1ηλλήκθΝ κυ ηβξαθδεκτΝπκυΝ επσθβ Ν βΝη ζΫ βΝσ δμΝ
“ βλάγβεαθΝ κδΝ ́λκδΝ ́ηβ βμΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυΝ Ϋλΰκυ

τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ ξτκυ αΝ

θκηκγ έα…”έ
ΌππμΝ αφΫ α αΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ δα τππ βΝ κυΝΪλέΝ 1ίγΝπαλέΝ 1ΝβΝτπαλιβΝ ΰε ελδηΫθπθΝσλπθΝ
σηβ βμΝ ΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λδκξάΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ β σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ
Ά δαμΝ σηβ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ Ϊ δαμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ ΜΝ ικπζδ ηκτέΝ Ν πλκςπσγ βΝ
αυ άΝ έθαδΝκυ δα

δεάΝεαδΝσξδΝ υπδεά,Ν δσ δΝίΪ δΝαυ υθΝ πθΝσλπθΝ επκθ έ αδΝβΝ

α δεάΝη ζΫ βΝ

πθΝίΪ πθΝΫ λα βμΝ κυΝ θΝζσΰπ ικπζδ ηκτέ
ΠλΪΰηα δΝ

κΝ φΪε ζκΝ βμΝ η ζΫ βμΝ πκυΝ υπ ίζάγβΝ

βΝ ΙΜ

ΟήΤΠ Κ Ν ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ πμΝ

ΪθπΝΪ δαμΝπ λδζαηίαθσ αθμ

43

Παλα βλβ άλδκΝΜ αζζ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝήΝantigoldgrέorg

“Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ θέ1ηλλή1λκθΝ κυΝ η ζ β άΝ πθΝ κηδευθΝ ΫλΰπθΝ Ϋ λα βμΝ κυΝ
βζ ε λκηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέα,Νεα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ α δεάμΝ
η ζΫ βμΝ βλάγβεαθΝ κδΝ ́λκδΝ ́ηβ βμ βμΝ π λδκξάμΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ ξτκυ αΝ
θκηκγ έα…”έ
ΗΝ ί ίαέπ βΝ αυ άΝ έθαδΝ Φ Τ Η,Ν σππμΝ ί ίαδυθ δΝ η Ν κΝ ΫΰΰλαφκΝ γίηήβκέγέβί1ζΝ κΝ αλησ δκΝ
Γλαφ έκΝΠκζ κ κηέαμΝ λθαέαμμ
“Κ ΦέΝΗ”
1.  βθΝ αθπ ΫλπΝ κήΓήΦέ1βέιήλζηβή1ιλζή1γέηέβί1γΝ απσφα βΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ Μ αζζ υ δευθΝ
εαδΝ δκηβξαθδευθΝ Ολυε υθΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ πλκ εκηέ βε ,Ν τηφπθαΝ Ϊζζπ

Ν εαδΝ η Ν σ αΝ

κλέα δΝ κΝ ΪλγλκΝ 1ίγΝ ΚΜΛ ,Ν υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ η ζ β άΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ “…Ν
βλάγβεαθΝκδΝσλκδΝ σηβ βμΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυΝΫλΰκυ”έΝΗΝ θΝζσΰπΝζκδπσθΝΪ δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ
ηπζΫε δΝπκζ κ κηδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝκπκέπθΝκυ Ϋπκ Νί ίαδυ αη Ναληκ έπμ”έ
Ν Ϊ δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ ήΜΝ ικπζδ ηκτΝ ε σγβε Ν εα ΪΝπαλΪία βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίγΝ

ΚΜΛ αφκτΝ θΝ έξαθΝΧεαδΝ θΝΫξκυθΨΝ ΰελδγ έΝαληκ έπμΝκδΝ“σλκδΝ σηβ βμΝ βμΝ π λδκξάμΝ
κυΝ ΫλΰκυΝ εα ΪΝ βθΝ δ ξτκυ αΝ θκηκγ έα”έΝ ΥΪλβΝ

Ν αυ άΝ βθΝ

ΚΤΡΗΝ Ά δαΝ

ΰεα Ϊ α βμ, βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Ϋξ δΝ ά βΝ εα α ε υΪ δΝ αυγαέλ αΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ
ηΫλκμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτέ

Ν ΙΜ

ΟήΤΠ Κ Ν Χ άη λαΝ Τπκυλΰ έκΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ θΫλΰ δαμΨΝ κφ έζ δΝ θαΝ ΚΤΡΧ ΙΝ

βθΝ ξκλβΰβγ έ αΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ

κήΓήΦέ1βέιήλζηβή1ιλζή1γέηέβί1γΝ Ά δαΝ

ΰεα Ϊ α βμΝ

ΜΝ

ικπζδ ηκτΝεαδΝθαΝ θ λΰά δΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κυΝθσηκυΝεα ΪΝ κυΝο υ υμΝυπ υγτθπμΝ βζκτθ αΝ
ηβξαθδεκτέ

θέζΝ πσλλδοβΝαδ άηα κμΝξκλάΰβ βμΝπαλΫεεζδ βμ
Μ ΪΝ βθΝ απσλλδοβΝ βμΝ αέ β βμΝ ΰδαΝ ΰελδ βΝ λξδ ε κθδεάμΝ Μ ζΫ βμ,Ν βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ
υπΫίαζ Ναέ β βΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝΆ δαμΝ σηβ βμΝ πθΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ
ηπζκυ δ ηκτΝ θυπδκθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Πκζ κ κηέαμ κυΝ άηκυΝ λδ κ Ϋζβ,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμ,Ν η Ν κΝ
βζβή1ηέγέβί1γΝΫΰΰλαφσΝ κυ,Ν δαπέ π Ν ζζ έο δμΝ κθΝυπκίζβγΫθ αΝφΪε ζκ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝβΝ
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πλκβΰκτη θβΝ Ϋε κ βΝ Ϋΰελδ βμΝ παλΫεεζδ βμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ τοκμΝ πθΝ ε δλέπθΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ ζΝ κυΝ
πέ ή κμΝ βμΝ βζήγ1-5-1λκηΝ εαδΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ έ ζπθΝ δ δκε β έαμΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ πλκμΝ σηβ βΝ
Ϋε α βμέ
Κα ΪΝ κΝ ΫΰΰλαφκΝ 1ι1ιγή1λέγέβί1γΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ Οδεκ κηδευθΝ εαδΝ Κ δλδκ κηδευθΝ Καθκθδ ηυθΝ
ΧΟέΚέΚέΨΝ βμΝΓ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝΠκζ κ κηέαμΝήΝΤΠ Κ μ
“ΓδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ απαδ έ αδΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ κυμΝ σλκυμΝ
σηβ βμΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΠέ έΝβζή1λκηΝ(Φ ΚΝβιίΝ ”),ΝσππμΝδ ξτ δΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝίΪ δΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ ΝέΝ ζίγίήβί11Ν θαΝ πλκ εκηδ

έΝ κΝ ΣηάηαΝ Πκζ κ κηέαμΝ εαδΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ

Έΰελδ βΝΠαλΫεεζδ βμ απσΝ κθΝΓέΓέΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμ”έ
ε Ν βθΝ Ν η1βλήλέιέβί1γΝ απσφα άΝ βμ,Ν βΝ δ τγυθ βΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ ΥπλδεκτΝ ξ δα ηκτΝ
Κ θ λδεάμΝΜαε κθέαμΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Μαε κθέαμ-ΘλΪεβμΝαπΫλλδο Ν κΝαέ βηαΝ
βμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝπαλΫεεζδ βμΝεαγΥΝτοκμΝΰδαΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτ,Ν
η Ν βθΝαδ δκζκΰέαΝσ δμ
Ο1έΝ ΟΝ κλδ ησμΝ κυΝ ΰβπΫ κυΝ εαγκλέα αδΝ αφυμΝ βθΝ παλέ1βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ ζίθιή1βΝ
(ΝΟΚ)Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝΟΓάπ κΝ έθαδΝβΝ υθ ξση θβΝΫε α βΝΰβμΝπκυΝαπκ ζ έΝαυ κ ζΫμΝ
εαδΝ θδαέκΝαεέθβ κΝεαδΝαθάε δΝ ΝΫθαθΝάΝ Νπ λδ σ λκυμΝευλέκυμΝ ιΝα δαδλΫ κυ,Ν Νπ λδκξάΝ
ε σμΝ ΰε ελδηΫθκυΝ ξ έκυΟΝ

Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Ϊλέ1Ν κυΝ πέ έήβζ-5-1985

(Φ ΚΝ -βιί )Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ απαδ έ αδΝ Οέέέπλσ ππκΝ

Ν εκδθσξλβ κΝ λσηκΝ

δεκ δπΫθ Ν(βη)ηΫ λαΟέ
βέΝ ΟδΝ σλκδΝ σηβ βμ- εαδΝ κδΝ παλ εεζέ δμΝ αυ υθ-ΰδαΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ η αζζ έπθΝ άΝ
ζα κη έπθ,Νεαγκλέακθ αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝζΝ κυΝΟ δκηβξαθδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΟΝ κυΝπέ ήβζ-5-85
(Φ Κ-βιί ) σππμΝ δ ξτ δΝ άη λα,Ν η ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλέβΝ ΪλγλέΝ θζΝ κυΝ Νέγλκβή11Ν
(Φ ΚΝ 1ζγΝ ή1ι-6-11)έΝΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ αΝ αθπ ΫλπΝ εαδΝ απσΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ κδξ έπθΝ
κυΝ φαεΫζκυΝ αμέέέΝ σππμΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ η Ν έΠέΝ 1κλίήι-6-βί1γΝ ΰΰλΪφκυΝ αμέέέ,
πλκετπ δΝσ δΝβΝΫε α βΝ βθΝκπκέαΝαδ έ

Ν βθΝαθΫΰ λ βΝίδκηβξαθδευθΝε δλέπθ,Ν θΝΫξ δΝ δμΝ

πλκςπκγΫ δμΝ πθΝΪλγλπθΝβΝ κυΝθέΝζίθιή1βΝεαδΝΪλγλέ1Ν κυΝπέ έήβζ-5-κηΝυ

ΝθαΝηπκλ έΝθαΝ

αμΝξκλβΰβγ έΝπαλΫεεζδ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝδ ξτκυ αΝπκζ κ κηδεάΝθκηκγ έαέΝΎ

λαΝαπσΝ αΝ

παλαπΪθπΝ αμΝ πδ λΫφκυη Ν κΝφΪε ζκΝ κυΝγΫηα κμΟέ
πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ

ΰεα α Ϊ δμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθαπ υξγκτθ

ΠΟΚΛ ΙΣΙΚ Ν

βθΝ

παλαξπλβηΫθβΝεα ΪΝευλδσ β αΝΫε α βΝ πθΝ1βθέίίίΝ έηέΝεαδΝσξδΝ πθΝγκλέβζζΝ έηέΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ
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βθΝ λξδ ε κθδεάΝ εγ β,Ν αφκτΝ π’Ν αυ υθΝ

θΝ υπΪλξ δΝ δ δκε β δαεσΝ εαγ

υμΝ βμΝ αδλ έαμέΝ

θ σμΝ βμΝ Ϋε α βμΝ κυΝ ΰβπΫ κυΝ πθΝ 1βθέίίίΝ έηέΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ λ δμΝ δ δκε β έ μΝ
λέ πθ,Ν πδφΪθ δαμΝ βίέληζΝ έηέ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ ηέαΝ Ϋξ δΝ αΰκλα

έΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ

Υλυ σμΝ θυΝκδΝΪζζ μΝ υκΝ έθαδΝπλκμΝαΰκλΪήαπαζζκ λέπ βέ
Κα ΪΝ κΝ ξ έΝ ΧγΨ,Ν

δμΝ “πλκμΝ αΰκλΪ”Ν ε Ϊ δμΝ ΫξκυθΝ ξπλκγ βγ έΝ εαδΝ πλκΰλαηηα έα αδΝ βΝ

εα α ε υάΝ δλΪμΝε δλέπθ,Νη αζζδευθΝεαδΝαπσΝκπζδ ηΫθκΝ ευλσ ηαΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝΧ ζέΝ1κΨμ
Μ αζζδεΪΝ ε έλδαμ  Ϋΰα λκΝ απσγ βμΝ η αζζ τηα κμ,Ν

Ϋΰα λκΝ αθ ζδκ α έκυΝ πσ δηκυΝ

τ α κμ,Νε έλδκΝαπκγάεβμΝεαδΝΰλαφ έπθ,Νε έλδκΝίαλυ κη λδεκτΝ δαξπλδ ηκτ.
Κ έλδαΝ απ́Ν κπζδ ηΫθκΝ ευλ́ ηαμ άλαΰΰαΝ αθΪε β βμΝ απκγβε υηΫθκυΝ η αζζ τηα κμ,Ν
ε έλδκΝ δκέεβ βμ,Νε έλδκΝ

δα κλέκυ,Νε έλδκΝαπκ υ βλέπθ,ΝφυζΪεδκΝ δ σ κυ,Νυπκ αγησμΝ1ηίΝ

KV.
υ λ τκυ μΝ ΰεα α Ϊ δμμΝ ίΪ δμΝ –

ιαη θΫμΝ – πΫλΰεκζ μμ Ϊ δμΝ κυΝ υπκ αγηκτΝ

1ηίΝKV,ΝηέαΝ ιαη θάΝ κΝία δεσΝ υΰελσ βηαΝ ιαη θυθ,Ν λ δμΝπΫλΰεκζ μέ

θέηΝΗΝ πσφα βΝ1ζζλήβί1ηΝ κυΝ
Μ Ν βθΝ απσφα βΝ  Ν 1ζζλήβί1ηΝ αευλυγβε Ν πμΝ ηβΝ θσηδηβΝ βΝ πμΝ ΪθπΝ Ϊλθβ βΝ βμΝ δκέεβ βμΝ θαΝ
ξκλβΰά δΝ παλΫεεζδ βΝ τοκυμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
ε π δεσΝ βμΝαπσφα βμμ


ΓδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ εα κδεδυθ,Ν ΰλαφ έπθ,Ν απκγβευθΝ εαδΝ ε δ ηΪ πθΝ λΰκ α έπθΝ πκυΝ
ιυπβλ κτθΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ εαδΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ η αζζ υηΪ πθΝ εαδΝ ξπλκγ κτθ αδΝ
θ σμΝ κυΝη αζζ υ δεκτΝξυλκυΝαπαδ έ αδΝΪ δαΝ βμΝπκζ κ κηδεάμΝαλξάμ,ΝβΝκπκέα,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝ δ δεάΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θ1Ν παλέΝ βΝ κυΝ Μ αζζ υ δεκτΝ Κυ δεαΝ ξκλβΰ έ αδΝ εα ΪΝ
παλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝε έη θβμΝπκζ κ κηδεάμΝθκηκγ έαμέΝΚαδΝθαδΝη θΝκλέα αδΝσ δΝ
κδΝ Ϊ δ μΝ αυ ΫμΝ « τθαθ αδ»Ν θαΝ ξκλβΰκτθ αδΝ εαδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ πκζ κ κηδευθΝ
δα Ϊι πθΝ ΰδαΝ δμΝ ε σμΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ π λδκξΫμ,Ν π σ κΝ βΝ δα τππ βΝ αυ άΝ

θΝ Ϋξ δΝ βθΝ

ΫθθκδαΝ σ δΝ εαγδ λυθ δΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ βμΝ πκζ κ κηδεάμΝ αλξάμΝ θαΝ ξκλβΰ έΝ άΝ σξδΝ βθΝ
παλΫεεζδ β,Ν αζζΪ δ Ϊΰ δΝ Ϋ ηδαΝ αληκ δ́ β αΝ αυ άμ θαΝ ΰελέθ δΝ βθΝ παλΫεεζδ β,

δμΝ

π λδπ υ δμΝ πκυΝ βΝ γΫ β,Ν αΝ δ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ βΝ αθαΰεαδσ β αΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ
αυ υθΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ βμΝη αζζ υ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ εηβλδυθ αδΝη Ν δμΝαληκ έπμΝ
ξκλβΰβγ έ μΝ απκφΪ δμΝ π λέΝ ΰελέ πμΝ πθΝ π λδίαζζκθ δευθΝ σλπθΝ εαδΝ πθΝ ξ δευθΝ
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ξθδευθΝη ζ υθΝ κυΝΫλΰκυΝεαδ,Ν Ν π λέπ π βΝεα α ε υάμΝ ΰεα α Ϊ πθΝ λΰκ α έκυ,Νη Ν
βθ,Νεα ’ΝΪλγλκΝ1ηκΝ κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεα,ΝΪ δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝβζ ε λκηβξαθκζκΰδεκτΝ
ικπζδ ηκτΝ,Νυ

ΝθαΝεα α

έΝ υθα άΝβΝεα α ε υάΝε δλέπθΝπλκ αληκ ηΫθπθΝ δμΝαπαδ ά δμΝ

εαδΝπλκ δαΰλαφΫμΝ βμΝη αζζ υ δεάμΝ εη Ϊζζ υ βμ,ΝπκυΝαπκ ζ έΝ εκπσΝ βησ δαμΝπφΫζ δαμέ


θΥσο δΝαθ ΰΫλ πμΝίδκηβξαθδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝζκδπυθΝυπκ βλδε δευθΝ βμΝη αζζ υ δεάμΝ
εη Ϊζζ υ βμΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ξπλκγ βηΫθπθΝ θ σμ,Ν εαδΝ σξδΝ ε σμ,Ν βμΝ η αζζ υ δεάμΝ
παλαξυλβ βμΝ εα ΄ φαληκΰάΝ βμΝ δ δεάμΝ
Μ αζζ υ δεκτΝ Κυ δεαΝ

δα Ϊι πμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θ1Ν παλέΝ βΝ κυΝ

θΝ δ ξτκυθΝ κδΝ π λέΝ ΰβπΫ πθΝ εαδΝ π λέΝ αλ δσ β αμΝ εαδΝ

κδεκ κηβ δησ β αμΝ αυ υθΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ βΝ παλέ1βΝ κυΝ ΝέΟέΚέΝ εαδΝ 1Ν παλέ1αΝ κυΝ
πέ ή κμΝ βμΝβζήγ1-5-1λκη,Νεαγσ κθΝ κΝ ζΪξδ κΝπλσ ππκΝ κυΝΰβπΫ κυΝ πέΝεκδθκξλά κυΝκ κτΝ
αφκλΪΝ βθΝ ε σμΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ σηβ βΝ αυ κ ζυθΝ ίδκηβξαθδευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ σξδΝ
βθΝ σηβ βΝ θ σμΝ κυΝ η αζζ υ δεκτΝ ξυλκυ,Ν βζα άΝ θ σμΝ βμΝ π λδκξάμΝ πκυΝ θ κπέα αδΝ κΝ
η αζζ υ δεσΝ εκέ α ηα,Ν θυ δ δκε β δαεΪΝ δεαδυηα αΝ λέ πθΝ πέΝ

αφδευθΝ ηβηΪ πθΝ

(θβ έ πθ)Ν θ ́μΝη θΝ βμΝη αζζ υ δεάμΝπαλαξυλβ βμΝ ε ́μΝ́ηπμΝ πθΝκλέπθΝ κυΝξυλκυΝ
πκυΝ πλκκλέα αδΝ ΰδαΝ ́ηβ βΝ

θΝ πβλ ΪακυθΝ αυ άθ, φσ κθΝ εα ΪΝ κθΝ Μ αζζ υ δεσΝ

Κυ δεαΝ έθαδΝ υθα άΝ αεσηβΝ εαδΝ βΝ αθαΰεα δεάΝ απαζζκ λέπ βΝ α δευθΝ άΝ αΰλκ δευθΝ
αφδευθΝ ε Ϊ πθΝ θ σμΝ κυΝ η αζζ υ δεκτΝ ξυλκυΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ άΝ βΝ
τ α βΝ ηπλαΰηΪ πθΝ π΄αυ υθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν σ αθΝ

θΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ απσε β άΝ κυμΝ η Ν

ΪζζκΝ λσπκέ


ΓδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ ίδκηβξαθδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ υπκ βλδε δευθΝ βμΝ η αζζ υ δεάμΝ
εη Ϊζζ υ βμΝ

ΰεα α Ϊ πθ,Ν

αΝ κπκέαΝ ξπλκγ κτθ αδΝ

θ σμΝ

πθΝ η αζζ υ δευθΝ

παλαξπλά πθ,Ν σππμΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ βΝ ηκθΪ αΝ ηπζκυ δ ηκτΝ πθΝ η αζζ υηΪ πθ,Ν

θΝ

δ ξτκυθΝκτ ΝβΝ δΪ αιβΝ κυ ΪλγλκυΝβΝπαλέΝ1βΝ κυΝΝΟΚΝπ λέΝ υθ ξκτμΝεαδΝ θδαέκυΝΰβπΫ κυ,Ν
ε σμΝαθΝ αΝ αφδεΪΝ ηάηα αΝδ δκε β έαμΝ λέ πθΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ σηβ βΝ πθΝε δλέπθ,Νκτ ΝβΝ
δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ΝπαλέΝ1ΝαΝ κυΝπέ ή κμΝ βμΝβζήγ1-5-1λκηΝπ λέΝ ζαξέ κυΝπλκ υπκυΝ κυΝ
ΰβπΫ κυΝ πέΝεκδθκξλά κυΝ λσηκυ,ΝαζζΪΝαπκεζ δ δεΪΝβΝ δ δεάΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1θ1ΝπαλέΝ
βΝ κυΝΜ αζζ υ δεκτΝΚυ δεαΝ(ίζέΝ Νθλκή1λγκ)έΝΗΝ δΪ αιβΝ Ναυ άΝκτ Νεα αλΰάγβε Νκτ Ν
αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ κΝ ΪλγλκΝ θζΝ παλέΝ βΝ κυΝ θέΝ γλκβήβί11,Ν κΝ κπκέκΝ εα άλΰβ Ν δμΝ
παλ εεζέ δμΝ ησθκΝ ΰδαΝ αυ κ ζ έμΝ ίδκηβξαθδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ πκυΝ εα α ε υΪακθ αδΝ ε σμΝ
η αζζ υ δευθΝπαλαξπλά πθΝεαδ,ΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν θΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
Μ αζζ υ δεκτΝΚυ δεαέ
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τηφπθαΝη Ν βθΝαθπ ΫλπΝαπσφα βΝμ


Ν

πκε θ λπηΫθβΝ

δκέεβ βΝ Ϋξ δΝ

Ϋ ηδαΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ

ΰελέθ δΝ κπκδα άπκ Ν

παλΫεεζδ β αβ βγ έΝ απσΝ βθΝ αδλ έαΝ ΧεαγΥτοκμ,Ν αλδγησΝ κλσφπθ,Ν εΪζυοβ,Ν κηβ βΨΝ εαδ,Ν
ίΪ δΝ πθΝ παλ εεζέ πθΝπκυΝ γαΝ ε κγκτθ,Ν κΝ αλησ δκΝΣηάηαΝ Πκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝ
λδ κ ΫζβΝθαΝπλκί έΝ

βθΝΫε κ βΝ ΰελδ βμΝ σηβ βμΝεαδΝ

βΝ υθΫξ δαΝΆ δαμΝ σηβ βμΝ

κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτέ


πδπζΫκθ,ΝΆ δαΝ σηβ βμΝηπκλ έΝθαΝ ε κγ έΝ φΥσ κθΝκδΝδ δκε β έ μΝ λέ πθΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ
θ σμΝ βμΝη αζζ υ δεάμΝπαλαξυλβ βμΝ θΝ πβλ ΪακυθΝ βΝ σηβ βέΝ  βθΝπ λέπ π βΝσηπμΝ
πθΝ εκυλδυθ,Ν κδΝ δ δκε β έ μΝ λέ πθΝ ίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ κυΝ ΰβπΫ κυΝ πθΝ 1βθΝ
απκεζ δ δεΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ κηβγ έΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ λΰκ α δκυΝ

ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ πθΝ υθκ υθΝ Ϋλΰπθ,Ν τηφπθαΝ
πλκΰλαηηα έα δΝ ε έΝ βθΝ εα α ε υάΝ

λέΝ σπκυΝ

Ν η Ν κΝ ξ έΝ ΧγΨΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ

δλΪμΝ ε δλέπθΝ εαδΝ πΪθπΝ

Ν αυ ΫμΝ πλκίζΫπ αδΝ

σηβ βέ Κα ΪΝ υθΫπ δαΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝΆ δαμΝ σηβ βμ απαδ έ αδΝθαΝΫξ δΝαπκε βγ έΝβΝ
ευλδσ β αΝ κυΝ 1ίίΣΝ βμΝ Ϋε α βμΝ πθΝ 1βθΝ

λ ηηΪ πθΝ εαδΝ θαΝ Ϋξ δΝ η αΰλαφ έΝ

κΝ

κδε έκΝΤπκγβεκφυζαε έκέ
Χ σ κ,Ν βΝ απσφα βΝ αυ άΝ αθαφΫλ αδΝ

κΝ θκηδεσΝ εαγ

υμ,Ν πκυΝ ά αθΝ

Ν δ ξτΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ

Ϋε κ βμΝ βμΝπλκ ίαζζση θβμΝπλΪιβμέΝΠλδθΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝ1ζζλήβί1ηΝ έξ Νοβφδ
γ έΝ

Ν δ ξτΝ κΝ θσηκμΝ ζβκίήβί1ζΝ ΧΦ ΚΝ ΥΝ 1ηλΨ,Ν

δΪ αιβ πκυΝ απκ εκπ έΝ

κΝ θαΝ εα α

παλαεΪηπ κθ αμΝ αΝ ηπσ δαΝπκυΝΫγ

έΝεαδΝ

κθΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθ αδΝ “φπ κΰλαφδεά”Ν

έΝ υθα ά βΝ σηβ βΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ,Ν

ΝβΝπκζ κ κηδεάΝθκηκγ έαέΝΜ Ν κΝθΫκΝθσηκ,ΝβΝαληκ δσ β αΝ

ΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ πκζ κ κηδευθΝπαλ εεζέ πθΝ εαδΝ βθΝΫε κ βΝ ΰελδ βμΝ σηβ βμΝ αφαδλ έ αδΝαπσΝ
βθΝ

ΙέΠ έΥΧέέΝ

βμΝ

πκε θ λπηΫθβμΝ

Μ αζζ υ δευθ,Ν θ λΰ δαευθΝ εαδΝ

δκέεβ βμΝ εαδΝ η αφΫλ αδΝ

βθΝ

δ τγυθ βΝ

δκηβξαθδευθΝ Ολυε υθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ Ολυε κτΝ

Πζκτ κυΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ θΫλΰ δαμέΝ ΜΫξλδΝ άη λαΝ κδΝ παλ εεζέ δμΝ αυ ΫμΝ
θΝΫξκυθΝ ε κγ έέ

θέθΝΝσηκμΝζβκίήβί1ζέΝΝΫαΝ δα δεα έαΝ
ΰεα α

Ϊ

δκ σ β βμΝ πθΝΚ δλδαευθΝ

πθ

ΆλγλκΝηζΝπαλέΝκμΝΣλκπκπκέβ βΝ κυΝΪλγλκυΝ1θ1Ν κυΝΝέ έΝβ1ίή1λιγΝΧΜ αζζ υ δεσμΝΚυ δεαμΨ
ΣκΝΪλγλκΝ1θ1Ν κυΝθέ έΝβ1ίή1λιγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
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«1έαέΝ ΗΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ ξθδεάμΝ η ζΫ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ Μ αζζ υ δευθΝ εαδΝ
Λα κηδευθΝ λΰα δυθΝ (ΤέΝ έΝ ιή ήκδεέΝ 1βίηίήβββγήΝ βγέηέβί11,Ν ”Ν 1ββι)Ν άΝ εαδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ
βμΝ Ϊ δαμΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν σπκυΝ αυ άΝ απαδ έ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ηκΝ κυΝ παλσθ κμΝ
θσηκυ,ΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έαΝαπκ ζ έΝεαδΝΫΰελδ βΝ σηβ βμΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝΪλγλκυΝ
γΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝθέΝζίγίήβί11Ν( ”Νβζλ)ΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ πθΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ
πκυΝ ιυπβλ κτθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ εαδΝ π ι λΰα έαμΝ πθΝ η αζζ υηΪ πθΝ άΝ
ζα κηδευθΝ

κλυε υθΝ

θ σμΝ

η αζζ υ δεκτΝ

άΝ

ζα κηδεκτΝ

ξυλκυέ

ίέΝ ΗΝ Ϊ δαΝ σηβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ πθΝ ε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ παλαπΪθπΝ
π λέπ π βμΝ ξκλβΰ έ αδΝ απσΝ βθΝ κδε έαΝ υπβλ έαΝ σηβ βμΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ
παλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝθέΝζίγίήβί11έΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝβΝαλξδ ε κθδεάΝη ζΫ βΝεαδΝ βΝη ζΫ βΝ
βζ ε λκηβξαθκζκΰδευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ παλΪΰλαφκμΝ βΝ κυΝ θέΝ ζίγίήβί11,Ν
υθκ υση θ μΝαπσΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝη ζ β άΝηβξαθδεκτΝ βθΝκπκέαΝί ίαδυθ αδΝσ δΝκδΝ
η ζΫ μΝ έθαδΝ πζάλ δμΝ εαδΝ αΝ

κδξ έαΝ κυμΝ υηφπθκτθΝ η Ν δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ εαδΝ κυμΝ

εαθκθδ ηκτμΝ πκυΝ δ ξτκυθ,Ν φΫλκυθΝ βΝ γ υλβ βΝ βμΝ αλησ δαμΝ Τπβλ έαμΝ πκυΝ ξκλβΰ έΝ βθΝ
Ϋΰελδ βΝ

σηβ βμΝ

εα ΪΝ

δμΝ

δα Ϊι δμΝ

κυΝ

παλσθ κμΝ

Ϊλγλκυέ

ΰέΝ ΓδαΝ αΝ πλσξ δλαΝ άΝ εδθβ ΪΝ εα αζτηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ παλΪΰλαφκμΝ γΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ
Μ αζζ υ δευθΝεαδΝΛα κηδευθΝ λΰα δυθΝ(ΤέΝ έΝ ιή ήκδεέΝ1βίηίήΝβββγήΝβγέηέβί11,Ν ”Ν1ββι)Ν
θ σμΝ η αζζ υ δεκτΝ άΝ ζα κηδεκτΝ ξυλκυΝ

θΝ απαδ έ αδΝ κτ Ν Ϋΰελδ βΝ σηβ βμΝ κτ Ν Ϊ δαΝ

σηβ βμ,ΝπαλΪΝησθκΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝαλησ δκυΝηβξαθδεκτΝπ λέΝ βμΝ α δεάμΝ πΪλε δαμΝ
αυ υθέ
έΝΟΝΫζ ΰξκμΝ πθΝ λΰα δυθΝ σηβ βμΝ πθΝπμΝΪθπΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ δ θ λΰ έ αδΝαπσΝ
κυμΝ ζ ΰε ΫμΝ σηβ βμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέΝζίγίήβί11,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ
ιΝ κυΝθέΝζίγίήβί11ΝεαδΝ βμΝυπ”ΝαλδγηέΝβλλή1θέ1έβί1ζΝυπκυλΰδεάμΝαπσφα βμΝ( ”Νηι),ΝπμΝπλκμΝ
βθΝ κλγάΝ φαληκΰάΝ εαδΝ άλβ βΝ πθΝ η ζ υθΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ ε σγβε Ν βΝ Ϊ δαΝ
σηβ βμέ
βέΝ ΗΝ πμΝ ΪθπΝ Ϋΰελδ βΝ εαδΝ Ϊ δαΝ σηβ βμΝ τθα αδΝ θαΝ ξκλβΰκτθ αδΝ εαδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ
δα Ϊι πθΝ κυΝ ΝΫκυΝ Οδεκ κηδεκτΝ Καθκθδ ηκτΝ εαδΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ απσΝ βζέηέ1λκηΝ
πλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝ ( ”Ν βιί)Ν τ

λαΝ απσΝ Ϋΰελδ β

βμΝ αλησ δαμΝ υπβλ έαμΝ βμΝ

π λέπ π βμΝα”Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμέ»

θέιΝ Γδα έΝ βΝ Έΰελδ βΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ εαδΝ βΝ Ά

δαΝ ΰεα Ϊ

α βμΝ ΗήΜΝ
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ικπζδ ηκτΝ
λΰκ

ΝΝ ΜπκλκτθΝ θαΝ Θ πλβγκτθΝ Έΰελδ βΝ

σηβ βμΝ κυΝ

α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν ΧπαλέΝ θέβΨΝ βΝ πλυ βΝ αέ β βΝ βμΝ αδλ έαμΝ πλκμΝ κΝΣηάηαΝ Πκζ κ κηέαμΝ κυΝ
άηκυΝ

λδ κ ΫζβΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ

ΰελδ βμΝ

σηβ βμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ά αθΝ βΝ η Ν αλέΝ

Υ1βηιή1ίέλέβί1β,Ν υθκ υση θβΝαπσΝ δμΝη ζΫ μΝεαδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,ΝβΝκπκέαΝπλπ κεκζζάγβε Ν
αυγβη λσθΝ βθΝΠκζ κ κηέαΝη ΝαλέΝπλπ έΝ1ζκ1έ
Μ ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝΝέΝζβκίΝ κΝΦ ΚΝ1ηλΝ ’ήκέκέβί1ζ,ΝβΝ αδλ έαΝ παθΫλξ αδ,Ναυ άΝ βΝφκλΪΝ
η Ν βθΝ αέ β άΝ βμΝ Ν ββίβήκέλέβί1ζΝ

βΝ ΙΜ

ΟήΤΠ Κ έΝ  δμΝ κέ1ίέβί1ζΝ βΝ ΙΜ

ΟΝ η Ν κΝ

κήΓήΦέ1βέιή1ζγιλήγθίίήκέ1ίέβί1ζΝαθαφΫλ δΝσ δμ
“ παθαφΫλ δΝ γ πλβηΫθ μ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ εαδΝ βζ ε λκηβξαθκζκΰδεάΝ η ζΫ βΝ βμΝ ηκθΪ αμΝ
ηπζκυ δ ηκτΝ εκυλδυθ…Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ ΝέΝ
ζίγίήβί11Ν Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝΝέΝζβκίήβί1ζ”έ
Μ Ν
ΙΜ

βΝ γ υλβ βΝ

βμΝ αλξδ ε κθδεάμΝ εαδΝ βζ ε λκηβξαθκζκΰδεάμΝ η ζΫ βμΝ απσΝ

ΟήΤπκυλΰ έκΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ θΫλΰ δαμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ

βΝ

βθΝ παλέΝ1έίΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ1θ1Ν κυΝθέ έΝβ1ίή1λιγΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝηζΝπαλέκΝ κυΝθέΝζβκίήβί1ζ,ΝβΝ
ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ γ πλ έΝ σ δΝ δαγΫ δΝ Έΰελδ βΝ σηβ βμΝ ΰδαΝ κΝ λΰκ

Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ

εαδΝσ δΝπζβλ έΝ κυμΝσλκυμΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝΆ δαμΝ σηβ βμέΝ υ σΝ θΝ υ αγ έΝ δσ δΝ θΝΫξκυθΝ
ξκλβΰβγ έΝ σλκδΝ σηβ βμ,Ν

θΝ ΫξκυθΝ ξκλβΰβγ έΝ παλ εεζέ δμΝ απσΝ κυμΝ εα ΪΝ κθΝ εαθσθαΝ σλκυμΝ

σηβ βμΝεαδΝ θΝυπΪλξ δΝπζάλβμΝδ δκε β έαΝ κυΝΰβπΫ κυΝπκυΝπλκκλέα αδΝΰδαΝ σηβ βέ

αΨΝ θΝυπΪλξ δΝπζάλβμΝδ δκε β έαΝ κυΝΰβπΫ κυΝπκυΝπλκκλέα αδΝΰδαΝ σηβ β
ΣκΝ ΰάπ κΝ

δμΝ εκυλδΫμΝ πκυΝ πλκκλέα αδΝ ΰδαΝ βΝ σηβ βΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ Ϋξ δΝ

ηία σΝ1βθέίίίΝ έηέΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝιΫθ μΝδ δκε β έ μΝ πέΝ πθΝκπκέπθΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ
πλκΰλαηηα έα δΝ βθΝεα α ε υάΝε δλέπθΝΧπαλέΝθέζΨ,ΝΪλαΝαπαδ έ αδΝπζάλβμΝδ δκε β έαΝ βθΝκπκέαΝ θΝ
δαγΫ δέ
Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝγΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝθέΝζίγίήβί11,Νη αιτΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝπκυΝυπκίΪζζκθ αδΝ
βθ αλησ δαΝΠκζ κ κηέαΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝ ΰελδ βμΝ σηβ βμΝ έθαδΝεαδμ
 Σέ ζκμΝδ δκε β έαμΝεαδΝπλσ φα κΝπδ κπκδβ δεσΝδ δκε β έαμΝάΝε βηα κΰλαφδεσΝαπσ πα ηαΝ
ΰδαΝεΪγ Ναεέθβ κέ
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ΣκΝ ΪλγλκΝ ηζΝ κυΝ θέΝ ζβκίήβί1ζ,Ν πκυΝ αφαέλ

Ν απσΝ δμΝ Πκζ κ κηέ μΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ ξκλάΰβ βμΝ

ΰελδ βμΝ σηβ βμΝΰδαΝε έ ηα αΝ θ σμΝη αζζ υ δεκτΝξυλκυΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ βθΝ εη Ϊζζ υ β,Ν
θΝαθαφΫλ αδΝεαγσζκυΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝ έ ζπθΝδ δκε β έαμΝ κυΝαδ κτθ κμΝ βθΝ ΰελδ βΝ σηβ βμέΝ
υ κθσβ κΝ έθαδΝ σηπμΝ σ δΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ αυ σμΝ
κζκεζβλπγ έΝεα ΪΝ κΝ

θΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ παλαζ δφγ έ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

Ϊ δκΝ βμΝΈΰελδ βμΝ σηβ βμέ

τηφπθαΝ η Ν σ αΝ ΫξκυθΝ πλκαθαφ λγ έ,Ν αφκτΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θΝ Ϋξ δΝ πζάλβΝ ευλδσ β αΝ κυΝ
ΰβπΫ κυΝ πθΝ 1βθΝ

λ ηηΪ πθ,Ν

θΝ πζβλ έΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ κτ Ν ΰδαΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝ κτ Ν

φυ δεΪΝΰδαΝΆ δαΝ σηβ βμΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ πέΝ κυΝΰβπΫ κυΝ κηκτη θπθΝ πδφαθ δυθέ

ίΨΝ θΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝΌλκδΝ σηβ βμΝΰδαΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝΫλΰκυ
Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝζίγίήβί11Ν“Ολδ ηκέΝ βμΝΫΰελδ βμΝ σηβ βμΝεαδΝ βμΝΪ δαμΝ σηβ βμ”μ
“ ΰελδ βΝ σηβ βμμΝ βΝ πδ κπκέβ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ σηβ βμΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ ́λκυμΝ
́ηβ βμ,ΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝΪ δαμΝ σηβ βμ”έ
Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝηζΝ κυΝθέΝζβκίήβί1ζ,Ν κΝκδε έκΝΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμΝ ε έ δΝΆ δαΝ σηβ βμΝαφκτΝ
βμΝυπκίζβγκτθΝσζαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝαπαδ έΝ κΝΪλγλκΝγΝπαλέΝβΝ κυΝθέΝ ζίγίήβί11,ΝηααέΝη Ν
βθΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝπκυΝΫξ δΝξκλβΰά δΝβΝ ΙΜ

ΟήΤΠ Ρ Νέ

“ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ βΝ αλξδ ε κθδεάΝ η ζΫ βΝ εαδΝ βΝ η ζΫ βΝ βζ ε λκηβξαθκζκΰδευθΝ
ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝΪλγλκυΝγΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝθέΝζίγίήβί11,Ν υθκ υση θ μΝαπσΝυπ τγυθβΝ
άζπ βΝ κυΝη ζ β άΝηβξαθδεκτΝ βθΝκπκέαΝί ίαδυθ αδΝσ δΝκδΝη ζΫ μΝ έθαδΝπζάλ δμΝεαδΝ αΝ
κδξ έαΝ κυμΝ υηφπθκτθΝη Ν δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝεαδΝ κυμΝεαθκθδ ηκτμΝπκυΝδ ξτκυθ,ΝφΫλκυθΝ βΝ
γ υλβ βΝ βμΝ αλησ δαμΝ Τπβλ έαμΝ πκυΝ ξκλβΰ έΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ σηβ βμΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
παλσθ κμΝΪλγλκυ”έ
θΝ αλε έΝ βΝ γ υλβ βΝ
ΙΜ

βμΝ αλξδ ε κθδεάμΝ εαδΝ βζ ε λκηβξαθκζκΰδεάμΝ η ζΫ βμΝ απσΝ

βΝ

ΟήΤπκυλΰ έκΝΠ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ θΫλΰ δαμέΝ παδ έ αδΝεαδΝυπ τγυθβΝ βζπ βΝ κυΝη ζ β άΝ

ηβξαθδεκτΝ σ δΝ αΝ

κδξ έαΝ πθΝ η ζ υθΝ υηφπθκτθΝ “η Ν δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ εαδΝ κυμΝ εαθσθ μΝ πκυΝ

δ ξτκυθ”,Ν βζα άΝ η Ν κυμΝ ΌλκυμΝ σηβ βμΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυΝ ΫλΰκυέΝ λησ δαΝ υπβλ έαΝ ΰδαΝ βΝ
ξκλάΰβ βΝΌλπθΝ σηβ βμΝπαλαηΫθ δΝ κΝΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ ΫζβΝ κΝκπκέκΝη Ν κΝΝ
ΫΰΰλαφκΝ κυΝγίηήβκέγέβί1ζΝί ίαδυθ δΝσ δΝηΫξλδΝ δμΝβκέγέβί1ζΝεαδΝηΫξλδ άη λα,Ν θΝΫξ δΝξκλβΰά δΝ
σλκυμΝ σηβ βμέ
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ΰΨΝ θΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝκδΝπαλ εεζέ δμΝαπσΝ κυμΝΧηβΝξκλβΰβηΫθκυμΨΝΌλκυμΝ
σηβ βμ
Σσ κθΝβΝη ΝαλέΝπλπ έΝ κ- ήΦέιέζλέ1γήζίίηήθθηή1βέζέβί1γΝ ΰελδ βΝΠλκ αλ άηα κμΝζμΝΣ ΥΝΙΚ Ν
Μ Λ Σ Ν ΜΟΝ

Ν

ΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤΝ ΚΟΤΡΙΧΝΝ σ κΝ εαδΝ βΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ

ΓήΦέ1βέιήλζηβή1ιλζή1γέηέβί1γΝ Ά δαΝ

ΰεα Ϊ α βμΝ

ηκθΪ αμΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εκυλδυθΝ αθαφΫλκθ αδΝ

ζ ε λκηβξαθκζκΰδεκτΝ

κ-

ικπζδ ηκτΝ βμΝ

Ν ε δλδαεΫμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κδΝ κπκέ μΝ

θΝά αθΝ τηφπθ μΝπλκμΝ κυμΝδ ξτκθ μΝσλκυμΝ σηβ βμΝεαδΝεαθκθδ ηκτμΝ

βθΝπ λδκξάέ Κα ΪΝ

κθΝ ξλσθκΝ Ϋε κ άμΝ πθΝ πλΪι πθΝ αυ υθ,Ν κδΝ απαδ κτη θ μΝ Π Ρ ΚΚΛΙ ΙΝ

θΝ έξαθΝ ξκλβΰβγ έέΝ

πέ βμΝκδΝ ΰελέ δμΝαυ ΫμΝαθαφΫλκθ αδΝ
ηία κτΝ 1βθέίίίΝ έηέ,Ν

Νε έλδαΝεαδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝ κυΝΰβπΫ κυΝ

κΝ κπκέκΝ υπΪλξκυθΝ αεσηαΝ ηάηα αΝ ιΫθπθΝ δ δκε β δυθΝ πκυΝ

θΝ ΫξκυθΝ

η αΰλαφ έΝ εαδΝ πέΝ πθΝ κπκέπθΝ πλκίζΫπ αδΝ σηβ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ ε σμΝ αυ κτ,Ν πέΝ ε Ϊ πμΝ
βηκ έκυΝ Ϊ κυμΝπαλαξπλβγ έ αμΝησθκΝεα ΪΝξλά βέ
Πλκε δηΫθκυΝβΝ ΰελδ βΝΣ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝάΝβΝΆ δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝθαΝ πΫξκυθΝγΫ βΝΝ ΰελδ βμΝ
σηβ βμΝ εα ΪΝ κΝ ΝέΝ ζβκίήβί1ζΝ ΪλγλκΝ ηζΝ παλέΝ κΝ

έΝ 1αΝ γαΝ πλΫπ δΝ

δμΝ πλΪι δμΝ αυ ΫμΝ θαΝ Ϋξ δΝ

θ πηα πγ έΝβΝί ίαέπ βΝ άλβ βμΝ πθΝσλπθΝ σηβ βμΝεαδΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝπαλ εεζέ πθΝ
απσΝ κυμΝσλκυμΝ σηβ βμΝεα ΪΝ κθΝεαθσθαέΝΚα ΪΝ υθΫπ δαμ
 ΣκΝΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυ λδ κ ΫζβΝπλΫπ δΝθαΝξκλβΰά δΝσλκυμΝ σηβ βμέ


Ν ΙΜ

ΟήΤπκυλΰ έκΝ Π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ θΫλΰ δαμΝθαΝξκλβΰά δΝ σζ μΝ δμΝαπαδ κτη θ μΝ

Π Ρ ΚΚΛΙ ΙΝαπσΝ κυμΝσλκυμΝ σηβ βμΝπκυΝγαΝΫξ δΝξκλβΰά δΝ κΝΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμέΝ
ΟδΝπαλ εεζέ δμΝαπσΝ κυμΝεα ΪΝ κθΝεαθσθαΝσλκυμΝ σηβ βμΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝ σηβ βΝ
κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Χ Ν τοκμ,Ν εΪζυοβ,Ν πδ λ πση θ μΝ
π ηίΪ δμΝ εξπηΪ π βμΝεαδΝ πδξπηΪ π βμΝ κυΝφυ δεκτΝ ΪφκυμΨΝ έθαδΝπλπ κφαθ έμΝ

αΝ

πκζ κ κηδεΪΝ ξλκθδεΪΝ πθΝ παλ εεζέ πθέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ σηπμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ ά βΝ
ξκλβΰβγ έΝαπσΝ βΝ ΙΜ

ΟήΤΠ Κ πλδθΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝπλΪιβμΝ- ΰελδ βΝΣ ξθδεάμΝ

Μ ζΫ βμΝ άΝ Ά δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ πκυΝ γαΝ πΫξ δΝ γΫ βΝ ΰελδ βμΝ σηβ βμέΝ ΗΝ Έΰελδ βΝ
Σ ξθδεάμΝΜ ζΫ βμΝάήεαδΝβΝΆ δαΝ ΰεα Ϊ

α βμΝπλΫπ δΝθαΝ ε κγκτθΝ τηφπθαΝ εαδΝ η Ν

δμΝ παλ εεζέ δμέΝ ΜσθκθΝ σ Ν γαΝ ηπκλΫ δΝ κΝ η ζ β άμΝ ηβξαθδεσμΝ βμΝ
ί ίαδυ δΝ υπ τγυθαΝ εαδΝ αζβγυμΝ σ δΝ “κδΝ η ζΫ μΝ έθαδΝ πζάλ δμΝ εαδΝ αΝ

αδλ έαμΝ θαΝ
κδξ έαΝ κυμΝ

υηφπθκτθΝη Ν δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝεαδΝ κυμΝεαθκθδ ηκτμΝπκυΝδ ξτκυθ”ΝσππμΝαπαδ έΝ κ ΪλγλκΝ
54 παλέΝκίΝ κυΝθέΝζβκίήβί1ζΝεαδΝησθκΝ σ ΝγαΝ έθαδΝΫΰευλβΝβΝγ υλβ βΝ βμΝαλξδ ε κθδεάμΝ
η ζΫ βμΝαπσΝ βΝ ΙΜ

ΟήΤΠ Κ έ
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αθΝ ζκδπσθΝ



θΝ ε κγ έΝ θΫαΝ ΰελδ βΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ άΝ Ά δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ

ήΜΝ

ικπζδ ηκτ,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ σλκυμΝ σηβ βμΝ εα ΪΝ κθΝ εαθσθαΝ αζζΪΝ εαδΝ η Ν δμΝ
παλ εεζέ δμ,Ν σ Ν εαηέαΝ απσΝ δμΝ πλΪι δμΝ αυ ΫμΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ πμΝ ΰελδ βΝ

σηβ βμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτέ
 ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ν θΝΫξ δΝ ε κγ έΝΜ ΥΡΙΝΚ ΙΝ Μ Ρ ,ΝσππμΝί ίαδυθ αδΝεαδΝ
1ηθζήβκέ11έβί1ζ,ΝΚ ΜΜΙ Ν

κΝΫΰΰλαφκΝ

Ι Ν ΟΜ  Ναπσ βθΝΜΟΝ

ΙΚ Ν ΡΜΟ Ι ΝΤΠ Ρ Ι ,Ν κΝ

ΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ Ϋζβ,Νκτ ΝΰδαΝ κΝ λΰκ

Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτ,Νκτ ΝΰδαΝ δμΝ

ζκδπΫμΝ ε δλδαεΫμΝ ΰεα α

Ϊ δμ,Ν δμΝ ε εαφΫμ,Ν πδξυ δμ,Ν πδ

λυ δμ,Ν

δαηκλφυ δμΝ

κδεκπΫ πθΝ εαδΝ ΰβπΫ πθΝ η Ν εκπσΝ βΝ σηβ β,Ν κτ Ν ΰδαΝ π λδ κδξέ δμΝ εαδΝ π λδφλΪι δμ, σππμΝ
αυ σΝεαγκλέα αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝζΝ κυΝθσηκυΝζίθιήβί1βΝπαλέΝ1Ν“

δαΝ σηβ βμ”έ

πκηΫθπμμ
αΨΝΜΫξλδΝ βΝθκηδηκπκέβ άΝ κυμΝ εα ΪΝ κθΝεαθσθαΝεαδΝ δμΝΠ Ρ ΚΚΛΙ Ι εαδΝηΫξλδΝ βμΝ
υθκζδεάμΝ αε κπκέβ βμΝ κυΝδ δκε β δαεκτΝεαγ

υ κμΝ κυΝΰβπΫ κυΝ ηία κτΝ1βθέίίίΝ έηέΝ,Ν

κΝ τθκζκΝ πθΝ θ σμΝαυ κτΝΫλΰπθΝεαδΝ λΰα δυθΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝαπαδ έ αδΝ

Ι Ν ΟΜ  Ν

έθαδΝ ΤΘ ΙΡ Σ έ
ίΨΝ Όζ μΝ κδΝ ε σμΝ πθΝ 1βθέίίίΝ έηέΝ πμΝ ΪθπΝ εα α ε υΫμΝ

θΝ τθαθ αδΝ θαΝ α δκ κ βγκτθΝ εαδΝ

έθαδΝ υθκζδεΪΝΠ Ρ ΝΟΜ .
ΓδαΝ σζ μΝ δμΝ αθπ ΫλπΝ παλαίΪ δμΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαληκ γ έΝ Μ ΧΝ δαεκπάΝ λΰα δυθΝ εαδΝ
φαληκΰάΝσζπθΝ πθΝπλκίζ πση θπθΝαπσΝ κΝΝσηκΝευλυ πθέ

ΌζαΝ αΝαθπ ΫλπΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝ δμΝξ έΝΧαΨΝ ΙΣ  Ι- Ν ΦΟΡ -Κ Σ ΓΓ ΛΙ ΝηαμΝ
η ΝγΫηαμΝ“ΣκΝΫΰΰλαφκΝ κήΓήΦέ1βέιή1ζγιλήγθίίήκέ1ίέβί1ζΝ βμΝ ΙΜ
κΝεκζκ

ΟήΤΠ Κ ΝπκυΝ“α δκ κ έ”Ν

δαέκΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝε δλδαευθΝυπκ κηυθΝ πθΝεκυλδυθ”ΝβΝ

κΝκπκέαΝεα ΪΝπαλΪία βΝσζπθΝ πθΝ ξ δευθΝ δα Ϊι πθΝπκυΝυπκξλ υθκυθΝ δμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μΝ
θαΝαπαθ κτθΝ ΰΰλΪφπμΝεαδΝ θ σμΝ υΰε ελδηΫθκυΝξλκθδεκτΝπζαδ έκυΝ δμΝεα αΰΰ ζέ μΝ πθΝπκζδ υθ,Ν
ΫξκυθΝ η έθ δΝ ηΫξλδΝ

άη λαΝ αθαπΪθ β μέΝ Π λδζαηίΪθκθ αδΝ

πέ βμΝ

βθ απσΝ 1ίέθέβί1ζΝ

Κ Σ ΓΓ ΛΙ Ν εα κέεπθΝ βμΝ π λδκξάμΝ πλκμΝ βθΝ πδγ υλβ βΝ Μ αζζ έπθΝ έΝ ζζΪ κμ,Ν κΝ υηαΝ
πδγ πλβ υθΝ Π λδίΪζζκθ κμ

εαδΝ

βθΝ

πδ βηκθδεάΝ

πδ λκπάΝ

ζΫΰξκυΝ Σάλβ βμΝ

πθΝ
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Π λδίαζζκθ δευθΝΌλπθΝη ΝΘ Μ μΝ“Π Ρ ΝΟΜ Ν ΡΓ Ι ΝΣΟΝΤΠΟ ΡΓΟΝΚΟΤΡΙ ”έ

ιέΝΠ Ρ ΝΟΜ ΝΚΣΙΜ Σ
υΰε ελδηΫθαμΝ ε σμΝ κυΝ λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτ,Ν ΫξκυθΝ εα α ε υα

έΝ βιΝ η ΰΪζαΝ ε έλδα,Ν

υθκζδεκτΝ ηία κτΝγέγίλΝ έηέΝΝπΪθπΝ ΝΫε α βΝ βησ δκυΝ Ϊ κυμ,ΝξπλέμΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝεαδΝΆ δαΝ
σηβ βμέΝΣαΝε έλδαΝαυ ΪΝ έθαδΝ υθκζδεΪΝαυγαέλ α,ΝπαλΪθκηαΝεαδΝεα
θαφκλΪΝ

αφδ Ϋαέ

δμΝΦπ καπκ υπυ δμΝξ έΝ 1,Ν β,Ν γ,Ν ζέΝ“Π Ρ ΝΟΜ ΝΚΣΙΜ Σ ”

ΌππμΝ εαδΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτ, εΪγ Ν ε έλδκΝ
πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ φκ δα

βθΝ π λδκξάΝ κυΝ υπκΫλΰκυΝ εκυλδυθΝ γαΝ

έΝ η Ν Ά δαΝ σηβ βμΝ απσΝ κΝ αλησ δκΝ Γλαφ έκΝ Πκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝ

λδ κ Ϋζβ,Ν τηφπθαΝ έ Ν η Ν βΝ θΫαΝ δα δεα έαΝ κυΝ θσηκυΝ ζβκίήβί1ζΝ έ Ν η Ν βθΝ παζαδσ λβέΝ
εσηαΝ ία δεσ λκΝ έθαδΝ σ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ βΝ εα α ε υάΝ κυΝ θαΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ

Ν γΫ βΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ

απσΝ κΝξΫ δκΝ1ι-ζΝ κυΝΠ Ρ ΡΣΗΜ ΣΟΝΙΙΝ βμΝΜΠ ΝεαδΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝη Ν βθΝ

ΠΟΝεαδΝ Ν

Ϋε α βΝ πέΝ βμΝκπκέαμΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΫξ δΝθσηδηβΝ αφκε β έαέ
πσΝ δμΝ φπ καπκ υπυ δμΝ δαπδ υθ αδΝ βΝ εα α ε υάΝ δεκ δ π ΪΝ ΧβιΨΝ υθκζδεΪΝ η ΰΪζπθΝ
ε δλέπθΝ

Ν Ϋ

λδμΝπ λδκξΫμΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ,Ν υθκζδεκτΝ ηία κτΝγέγίλΝ έηέΝεαδΝτοκυμΝ

θσμΝ άΝ υκΝ κλσφπθΝ Ν Χγ-θΝ ηέΨέΝ ΣαΝ ε έλδαΝ αυ ΪΝ ίλέ εκθ αδΝ σζαΝ ε σμΝ Ν βμΝ Ϋε α βμΝ πθΝ 1βθΝ
λ ηηΪ πθ πκυΝ Ϋξ δΝ παλαξπλβγ έΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ ΰδαΝ βΝ σηβ βΝ κυΝ

λΰκ α έκυΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ πθΝ ίκβγβ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ εαθΫθαΝ

θΝ δαγΫ δΝ κτ Ν

ΰελδ βΝ σηβ βμΝκτ ΝΆ δαΝ σηβ βμέ

ιέ1ΝΣαΝυθκ ΪΝΈλΰαΝ– κβγβ δεΫμΝ ΰεα α

Ϊ

δμΝ ιυπβλΫ β βμΝ

Μ αζζ έκυΝεκυλδυθ
ΣαΝε έλδαΝαυ ΪΝ έθαδΝηΫλκμΝαυ υθ πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝ ζέΝββΝ βμΝ

ΠΟ πμΝ“ΛκδπΪΝ υθκ ΪΝΫλΰαΝ

-Ν κβγβ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ιυπβλΫ β βμΝ κυΝυπκΫλΰκυΝεκυλδυθ”μ
“πτλΰκμΝφλΫα κμ αθΫζευ βμ, Νκδεέ εκδ

αθ ηδ άλπθ,Ν

ΰ π λά δμΝ

πλκαπκ λΪΰΰδ βμΝ

η αζζ έκυ,Ν ΰ π λά δμΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ παθ δ πέ βμΝ εαγαλκτΝ θ λκτΝ

κθΝ υπσΰ δκΝ

υ λκφκλΫα,Ν ηκθΪ αΝ ζδγκΰσηπ βμ,Ν ηκθΪ αΝ πλσγλαυ βμΝ αθκδξ άμΝ ε εαφάμ,Ν απκγάεβΝ
ελβε δευθ,Ναπκγάε μΝυζδευθ,Νε έλδκΝ δκέεβ βμ,Νε έλδκΝ

έα βμΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,Ν

ε έλδκΝ απκ υ βλέπθ,Ν ε έλδκΝ παλα ε υάμΝ αθ δ λα βλέπθ,Ν

υΰελσ βηαΝ παλαΰπΰάμΝ
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π πδ ηΫθκυΝαΫλα,Ν ΰεα α Ϊ δμΝεαδΝ έε υαΝπσ δηκυΝεαδΝίδκηβξαθδεκτΝθ λκτ,Νηβξαθκυλΰ έκ,Ν
υθ λΰ έαΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ κξβηΪ πθ,Ν ΰλαηηάΝ η αφκλΪμΝ υοβζάμΝ Ϊ βμ,Ν υπκ αγηκέ,Ν
η α ξβηα δ ΫμΝ εαδΝ έε υαΝ δαθκηάμΝ βζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν βζ ε λκπαλαΰπΰΪΝ α τΰβ,Ν
η αζζκυλΰδεΪΝ εαδΝ ξβηδεΪΝ λΰα άλδα,Ν ΰεα α Ϊ δμΝ

ιαη θυθΝ εαυ έηπθ,Ν ΰεα α Ϊ δμΝ

πυλσ ί βμ,Ν κ δεσΝ έε υκΝ πλσ ία βμ-Ν η αφκλΪμ,Ν ΫλΰαΝ αθ δπζβηηυλδεάμΝ πλκ α έαμ,Ν
φυζΪεδκΝ δ σ κυ,ΝίδκζκΰδεσμΝεαγαλδ ησμ,Ν ιαη θΫμΝπζυ έηα κμΝ λκξυθΝφκλ βΰυθ,Νεέαέ”
Ολδ ηΫθ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ κυΝ δ δσε β κυΝ ΰβπΫ κυΝ πθΝ 1βθΝ
λ ηηΪ πθ,Ν σππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν

βθΝ παλέΝ γέη,Ν Ϋξκυθ α δκ κ βγ έΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ –

π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ κυΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝΙΙΝ βμΝΜΠ Ν– θυΝ αΝπ λδ

σ λαΝσξδέΝ

Χξ δεΪΝ η Ν βθΝ αθαθ δ κδξέαΝ η αιτΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ βμΝ ΜΠ Ν εαδΝ πθΝ δαΰλαηηΪ πθΝ κυΝ
Π Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝΙΙΝίζέΝπαλέΝγέθΨέ
ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εα α ε υα

έΝ άΝ γαΝ εα α ε υα κτθΝ πΪθπΝ

Ν Ϋε α βΝ σπκυΝ βΝ

ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θΝ Ϋξ δΝ θσηδηβΝ αφκε β έαΝ Ν έθαδΝ παλΪθκηαΝ απσΝ πζ υλΪμΝ α δεκτΝ θσηκυέ
ΌππμΝ αθαζτγβε Ν

βθΝ παλέΝ γέζ η Ν κΝ ξ έΝ ΧδίΨΝ π λΪπβΝ αυγαέλ αΝ

εα α ε υΪ δΝ αυ ΪΝ αΝ ΫλΰαΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θαΝ

Ν Ϋε α βΝ βησ δκυΝ Ϊ κυμΝ παλαξπλβγΫθ κμΝ ησθκΝ εα ΪΝ ΥΡ  ,Ν

σπκυΝβΝ α δεάΝθκηκγ έαΝ πδ λΫπ δΝησθκΝ“πλσξ δλ μ”Ν ΰεα α Ϊ δμέ
Νπλκ πΪγ δαΝ βμΝ αδλ έαμΝθαΝπαλκυ δΪ δΝΟΛ Ν δμΝαθπ ΫλπΝ ΰεα α Ϊ δμΝπμΝ“πλσξ δλ μ”ΝάΝ
“πλκ πλδθΫμ”,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πδ λαπ έΝ βΝ εα α ε υάΝ κυμΝ

Ν Ϋε α βΝ σπκυΝ

θΝ Ϋξ δΝ θσηδηβΝ

δ δκε β έα,Ν έθαδΝ φαθ λάΝ απσΝ κθΝ έ ζκΝ βμΝ η ζΫ βμΝ “υηπζβλπηα δεάΝ Σ ξθδεάΝ Μ ζΫ βΝ
κβγβ δευθΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ Τπκ κηυθΝ

ιυπβλΫ β βμΝ πθΝ

λΰα δυθΝ βμΝ Π λδσ κυΝ

Πλκπαλα ε υάμΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ”ΝπκυΝ ΰελέγβε Νη Ν κΝξ έΝΧ ΨέΝ αΝ“Ϋξκθ αμΝυπΥκοβ”Ν
βμΝ απσφα βμΝ π λδζαηίΪθ αδΝ εαδΝ ΫΰΰλαφκΝ

βμΝ

δ δεάμΝ Τπβλ έαμΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ

Χ ΤΠ ήΤΠ Κ ΨΝη ΝαλέΝπλπ έΝ1θλιίιήγέλέβί1γ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκμ
“βΝ α δκ κ κτ αΝ αλξάΝ βμΝ ΚΤ Ν

ΰελδ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ ΌλπθΝ δ υελδθέα δΝ σ δΝ κδΝ

πδηΫλκυμΝ πλκ πλδθΫμΝ δαηκλφυ δμΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ
ία δεΪΝ ΫλΰαΝ πκυΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ

βΝ ΜΠ Ν εαδΝ

θΝ ηπέπ κυθΝ

αΝ

θΝ απαδ κτθΝ πλσ γ κυμΝ π λδίαζζκθ δεκτμΝ

σλκυμ”έ
Ν ΤΠ ,Ν βΝ α δκ κ κτ αΝ αλξάΝ βμΝ ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11Ν πκυΝ αφυμΝ κλέα δΝ σ δΝ “βΝ Ϋε α βΝ βμΝ
πδφΪθ δαμΝ κυΝ ΪφκυμΝπκυΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝυπκΫλΰκΝ πθΝεκυλδυθΝ
1έικκΝ

λΫηηα α” ΧίζέΝ παλέΝ γέβΨ,Ν υθ λΰ έΝ υλαΝ

“πλκ πλδθΪ”Ν σζαΝ αΝ υπσζκδπαΝ ΫλΰαΝ πκυΝ

κΝηΫΰδ ́Ν κυΝαθΫλξ αδΝ Ν

βθΝ πλκ πΪγ δαΝ βμΝ

θΝ ξπλΪθ Ν

αΝ 1έικκΝ

αδλ έαμΝ θαΝ κθκηΪ δΝ

λΫηηα α,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝΝ
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απκφτΰ δΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝ ΚΤ έΝ Χ σ κΝ απσΝ βθΝ απζάΝ αθαφκλΪΝ πθΝ ΫλΰπθΝ αυ υθΝ έθαδΝ
φαθ λσΝσ δΝ

θΝπλσε δ αδΝΰδαΝ“πλκ πλδθΫμΝ δαηκλφυ δμ”,ΝΝαζζΪΝΰδαΝησθδη μΝ ΰεα α

Ϊ δμ,

απαλαέ β μΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθΝ ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝαπάμΝ κυ,ΝπκυΝκΝ δ δεσμΝ
σλκμΝ ΧγΨΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ απσφα βμΝ ξ έΝ Χ ΨΝ

θΝ πδ λΫπ δΝ θαΝ εα α ε υα κτθΝ

Ν

αφκε β έ μΝ

λέ πθέ
 Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν βΝ πκζ κ κηδεάΝ θκηκγ έαΝ
εα α ε υυθΝ εαδΝ απαδ έΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ

θΝ εΪθ δΝ δΪελδ βΝ η αιτΝ “πλσξ δλπθ”Ν εαδΝ ηβΝ

ΰελδ βμΝ

σηβ βμΝ εαδΝ Ά δαμΝ

σηβ βμΝ ΰδαΝ σζ μΝ

αθ ιαδλΫ πμέΝ Ν ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝ θΝΫεαθ ΝεαθΝ κθΝεσπκΝΝθαΝυπκίΪζ δΝ ξ δεσΝαέ βηαΝ κΝΣηάηαΝ
Πκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝ λδ κ Ϋζβ,Νΰθπλέακθ αμΝσ δΝ θΝυπάλξ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝθαΝζΪί δΝΆ δαΝ
σηβ βμΝΰδαΝαθΫΰ λ βΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ΝηβΝδ δσε β βΝΫε α βΝεαδΝηΪζδ αΝ Ν βησ δκΝ Ϊ κμέ
ΣαΝ ε έ ηα αΝ αυ ΪΝ ΫξκυθΝ κηβγ έΝ
ΤΘ ΙΡ Σ Ν εαδΝ πδπζΫκθΝ Κ Σ

Ν βησ δαΝ α δεάΝ Ϋε α βΝ εαδΝ έθαδΝ υθκζδεΪΝ Π Ρ ΝΟΜ ,Ν
ΦΙΣ

, π δ άΝ

θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ θκηδηκπκδβγκτθΝ εαδΝ θαΝ

φαληκ κτθΝκδΝ ξ δεΫμ η Ν κΝπλσ δηκΝ δα άλβ βμΝ δα Ϊι δμέ

ιέβΝΚ δλδαεΫμΝ ΰεα α

Ϊ

δμΝ Ϋΰα βμΝ– Γλαφ έπθΝ– πκ υ βλέπθΝΝ

εέζέπέ
Κα ΪΝ βθΝΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝΚΜΛ μ
“ κυμΝ Ν η αζζ υ δεκτμΝ Ν εαδΝ Ν ζα κηδεκτμΝ Ν ξυλκυμΝ Ν εαδΝ Ν

Ν Ν εα Ϊζζβζ μΝ Ν Ν Ν γΫ δμΝ Ν πκυΝΝ

ΰελέθκθ αδΝη Ν βθΝ ξθδεάΝη ζΫ βΝ κυΝΪλγλκυΝζ,ΝπλΫπ δΝθαΝΝυπΪλξκυθ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝΝφτ βΝΝ
βμΝΝ λΰα έαμ,ΝΝ κΝΝηΫΰ γκμΝΝεαδΝΝ βΝΝηκθδησ β αΝΝ πθΝΝ λΰα δυθΝΝ κυΝΝΝΝΫλΰκυ,Ναπκ υ άλδα,Ν
δα σλδα,Ν ΰλαφ έα,Ν απκξπλβ άλδα,Ν ξυλκδΝ αθΪπαυ βμΝ εαδΝ φυζΪεδαέΝ  Ν ηδελΪΝ άΝ ηδελάμΝ
δΪλε δαμΝ ΫλΰαΝ εαδΝ

αΝ λΰκ ΪιδαΝ λ υθυθ,Ν αθ έΝ ΰδαΝ αΝ παλαπΪθπΝ ε έ ηα αΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υπΪλξκυθΝπλ́ξ δλαΝάΝεδθβ ΪΝεα αζτηα α”.
ΣκΝΫλΰκΝ“εκυλδΫμ”Ν θΝηπκλ έΝαυ κθσβ αΝθαΝξαλαε βλδ γ έΝπμΝ“ηδελσ”Νκτ ΝκΝξλσθκμΝ πθΝ λδΪθ αΝ
ΧγίΨΝ

υθΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ πμΝ “ηδελάΝ δΪλε δα”έΝ πκηΫθπμΝ απαΰκλ τκθ αδΝ

ΰ θδεΪΝ αΝ παθ σμΝ έ κυμΝ πλσξ δλαΝ άΝ εδθβ ΪΝ εα αζτηηα α,Ν containers,Ν εκυίκτεζδαΝ εαδΝ
ISOBOX

δμΝεκυλδΫμέΝ βΝ υθΫξ δαΝ κυΝπμΝΪθπΝΪλγλκυΝιΝΚΜΛ Νεαγκλέακθ αδΝκδΝπλκ δαΰλαφΫμΝ

πκυΝπλΫπ δΝθαΝπζβλκτθΝ αΝπμΝΪθπΝε έλδα,ΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝπλκετπ δΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝησθδηαΝε έλδα
υοβζυθΝπλκ δαΰλαφυθΝεα α ε υάμ,Ν δαλλτγηδ βμΝεαδΝπαλκξάμΝ υεκζδυθΝησθδηβμΝ δαίέπ βμέ
Κα ΪΝ υθΫπ δαΝ θΝΫξ δΝ φαληκΰάΝ

κΝΤπκΫλΰκΝεκυλδυθΝ κΝ ΪφδκΝ1έΰΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ
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ηζΝ κυΝΝέΝζβκίήβί1ζ πκυΝκλέα δΝσ δμ
“ΰέΝ ΓδαΝ αΝ πλσξ δλαΝ άΝ εδθβ ΪΝ εα αζτηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ παλΪΰλαφκμΝ γΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ
Μ αζζ υ δευθΝεαδΝΛα κηδευθΝ λΰα δυθΝ(ΤέΝ έΝ ιή ήκδεέΝ1βίηίήΝβββγήΝβγέηέβί11,Ν ”Ν1ββι)Ν
θ σμΝ η αζζ υ δεκτΝ άΝ ζα κηδεκτΝ ξυλκυΝ

θΝ απαδ έ αδΝ κτ Ν Ϋΰελδ βΝ σηβ βμΝ κτ Ν Ϊ δαΝ

σηβ βμ,ΝπαλΪΝησθκΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝαλησ δκυΝηβξαθδεκτΝπ λέΝ βμΝ α δεάμΝ πΪλε δαμΝ
αυ υθέ”
ΓδαΝαυ ΪΝ αΝε έ ηα αΝ κυΝΪλγλκυΝιΝΚΜΛ μ
παδ έ αδΝΫΰελδ βΝ πθΝγΫ πθΝεα α ε υάμΝ κυμΝη Ν βθΝΣ ξθδεάΝΜ ζΫ βΝ κυΝΪλγλκυΝ

1.
4.
2.

παδ έ αδΝΈΰελδ βΝ σηβ βμ απσΝ βΝ ΙΜ

3.

παδ έ αδΝΆ δαΝ σηβ βμ απσΝ βθΝαλησ δαΝΠκζ κ κηδεάΝ λξάέ

4.

α δεσμΝεαδΝαπαλΪία κμΝσλκμΝ έθαδΝθαΝΫξκυθΝαθ ΰ λγ έΝ πέΝδ δσε β κυΝΰβπΫ κυ.

ΟήΤΠ Ρ Ν

υ ΪΝπκυΝΫξ δΝεα α ε υΪ δΝβΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμμ
1.

θΝ πλκίζΫπκθ αδΝ άΝ απ δεκθέακθ αδΝ κτ Ν

δμΝ Σ ξθδεΫμΝ Μ ζΫ μΝ κυΝ ΤπκΫλΰκυΝ

“εκυλδΫμ”Νκτ Ν κΝΥπλκ αιδεσΝξΫ δκΝ1ι-ζΝ κυΝΠ Ρ ΡΣ Μ ΣΟΝΙΙΝπκυΝ ΰελέγβε Νη Ν
βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11,Νκτ ΝαεσηαΝ κΝξΫ δκΝηθη-00-D-540-11ΝαλέΝΫλΰκυΝ1ίίηγΝη Ν έ ζκΝ
Γ ΝΙΚ Ν Υ

Ι -

Ι ΙΟΚΣ Ι Ν Π ΡΙΟΥ Ν ΚΟΤΡΙΧΝ-

ΡΥΙΣ ΚΣΟΝΙΚ Ν

Μ Λ Σ ΝΣ Ν ΛΛ ΝΙΚΟΝΥΡΤΟέ
2.

θΝΫξκυθΝ ΰελδ βΝ σηβ βμέ

3.

θΝΫξκυθΝΆ δαΝ σηβ βμέ

4.

υ κθσβ κΝ έθαδΝσ δΝαφκτΝ θΝΫξ δΝ ε κγ έΝΆ δαΝ σηβ βμ,Ν θΝΫξκυθΝεα αίζβγ έΝκτ ΝκδΝ
θσηδη μΝα φαζδ δεΫμΝ δ φκλΫμΝεαδΝελα ά δμέ

5.

Μ Ν βθΝ ιαέλ βΝ αυ υθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ

Ν δ δσε β βΝ Ϋε α βΝ βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ

πζβ έκθΝ κυΝ πδφαθ δαεκτΝ κλτΰηα κμΝ Χφπ καπκ τππ βΝ ίηΨ,Ν σζαΝ αΝ υπσζκδπαΝ ΫξκυθΝ
εα α ε υα

έΝ πέΝ βηκ έκυΝ Ϊ κυμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ παλαξπλβγ έΝ ησθκΝ εα ΪΝ ΥΡ  Ν

βθΝ

αδλ έαΝεαδΝ πέΝ κυΝκπκέκυΝαπαΰκλ τ αδΝβΝεα α ε υάΝησθδηπθΝ ΰεα α Ϊ πθέ
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εΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ

υθκ υθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ ίκβγβ δευθΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδΫμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ

κΝπαλσθΝε φέΝι,Ν αΝκπκέαΝΫξκυθΝ

κηβγ έΝπΪθπΝ ΝΫε α βΝ βησ δκυΝ Ϊ κυμ,ΝξπλέμΝ ΰελδ βΝ σηβ βμΝεαδΝΆ δαΝ σηβ βμ,Ν έθαδ

ΤΘ ΙΡ Σ ,ΝΠ Ρ ΝΟΜ ΝεαδΝΚ Σ

κέΝ ΥΧΡΙΝ
ΦΡ ΓΜ ΣΟΝ
Κ Ρ Σ

Ι Ν

ΦΙΣ

ΓΚ Σ Σ  Ν

Μ Σ ΛΛ ΤΣΙΚΧΝΝ

έ

Ν Κ Σ Κ Τ Ν ΣΟΤΝ
ΠΟ Λ ΣΧΝΝ

Λ ΚΚΟΤΝ

ΝΝ

υΰε ελδηΫθαμΝΟδΝ λΰα έ μΝπλκ κδηα έαμΝ βμΝΫ λα βμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝΫξκυθΝι εδθά δΝξπλέμΝθαΝΫξ δΝ
ε κγ έΝβΝαπαλαέ β βΝεα ΪΝ κθΝΚΜΛ ΝΪ δαΝ ΰεα Ϊ α βμ,ΝβΝκπκέαΝπλκςπκγΫ δΝ βΝξκλάΰβ βΝσλπθΝ
σηβ βμΝΰδαΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝΫλΰκυΝαπσΝ κΝαλησ δκΝΣηάηαΝΠκζ κ κηέαμέ
θαφκλΪΝ

βθΝ φπ καπκ τππ βΝ ξ έΝ Χί1ΨΝ εαδΝ βΝ φπ κΰλαφέαΝ “Γ θδεάΝ ΪπκοβΝ φλΪΰηα κμΝ

ξυλκυΝΚαλα αΪ”
ΣκΝ ΫλΰκΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝ Ν εκυλδυθΝ πκυΝ ε ζ έ αδΝ η Ν αξτ λκυμΝ λυγηκτμΝ έθαδΝ βΝ εα α ε υάΝ κυΝ
φλΪΰηα κμΝ Καλα αΪέΝ Κα ΪΝ βΝ φπ καπκ τππ βΝ ξ έΝ Χί1ΨΝ Ϋξ δΝ εξ λ πγ έΝ υθκζδεΪΝ βΝ Ϋε α βΝ
Ϋ λα βμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝεαδΝΫξκυθΝ ε ζ γ έΝ ε εαφΫμΝεαδΝ είλαξδ ηκέΝ

ΝεζέηαεαΝεα αζυ δεάμΝ

εαδΝηβΝαθα λΫοδηβμΝπαλαησλφπ βμΝ κυΝφυ δεκτΝαθαΰζτφκυέΝΟδΝ π ηίΪ δμΝαυ ΫμΝπλκςπκγΫ κυθΝ
βθΝπζάλβΝα δκ σ β βΝεα α ε υάμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝήΝ ΰεα Ϊ α βμΝαπσγ βμΝαπκίζά πθέ

κέ1Ν δα δεα έαΝα

δκ σ β βμΝεα ΪΝ κθΝΚΜΛ

Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝβΝΚΜΛ Ν“Γ θδεκέΝΟλδ ηκέ”μ
γ)Ν ΰεα Ϊ α β,Ν έθαδΝ κΝ υθ υα ήμΝ ηβξαθβηΪ πθΝ άΝ εαδΝ δε τπθΝ πκυΝ Ν ζ δ κυλΰκτθΝ
ήθδηαΝΝ κπκγ βηΫθα,ΝΝεαγυμΝΝεαδΝΝβΝΝ κηδεάΝΝεα α ε υάΝ πκυΝΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΝΰδαΝΝ βΝ
Ϋΰα βΝΝάΝΝ κπκγΫ β βΝΝηβξαθβηΪ πθΝΝάΝΝ δε τπθΝΝάΝΝκλΰΪθπθΝΝάΝΝ λΰαζ έπθΝΝάΝίκβγβ δεκτΝΝ
ικπζδ ηκτΝ Ν άΝ Ν υζδευθΝ Ν εέζπέΝ Ν εαδΝ Ν πκυ,Ν Ν

Ν Ν εΪγ Ν Ν π λέπ π β,Ν Ν ΰδαΝ Ν βθΝ εα α ε υάΝ εαδΝ

ζ δ κυλΰέαΝ βμΝαπαδ έ αδ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝε έη θβΝθκηκγ έα,Ν δ δεάΝΪ δαέΝ δ δεσ λα,Ν πμΝ
ΰεα Ϊ α βΝ απκίζά πθΝ θκ έ αδΝ εΪγ Ν σπκμΝ πκυΝ πδζΫΰ αδΝ ΰδαΝ βΝ Ν υ υλ υ βΝ Ν άΝ Ν βθΝΝ
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θαπσγ βΝΝ ικλυε δευθΝΝαπκίζά πθ,ΝΝσππμΝΝκλέα αδΝΝ βθΝπαλέ1θΝΝΝ κυΝΝΝΪλγλκυΝΝΝγΝΝΝ βμΝΝΝ
ΚκδθάμΝΝΝΤπκυλΰδεάμΝΝΝ πσφα βμΝΝΝη ΝΝΝαλδγέΝγλθβζήββίλή 1ίγήβη-9-βίίλΝ(Φ ΚΝβίιθή ήβη9-βίίλ),ΝσππμΝδ ξτ δέ
Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝζηΝπαλέΝ1ΝΚΜΛ ,Ναπαδ έ αδμ
“1έΝ ΗΝ εα α ε υάΝ εΪγ Ν βζ ε λκηβξαθκζκΰδεάμΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ κηδευθΝ
εα α ε υυθΝΝπκυΝΝαπαδ κτθ αδΝΝΰδαΝΝ βΝΝ Ϋΰα β,ΝΝ κπκγΫ β βΝΝεαδΝΝζ δ κυλΰέαΝΝ βμ,Ν πδ λΫπ αδΝ
ησθκΝη ΪΝαπσΝΪ δαΝ βμΝαλησ δαμ,Ν ΝεΪγ Νπ λέπ π β,ΝΤπβλ έαμέ
ΗΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ ξκλάΰβ βμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ Ϊ δαμ,Ν πλκίζΫπ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ
1ίγΝ κυΝπαλσθ κμΝεαθκθδ ηκτέ
βέΝ Ν ΟδΝ Ν πδκΝ Ν πΪθπΝ Ν ΰεα α Ϊ δμΝ Ν ζ δ κυλΰκτθΝ Ν ησθκΝ Ν η ΪΝ Ν απσΝ Ν βΝ Ν ξκλάΰβ βΝ Ν Ϊ δαμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝΝαπσΝΝ βθΝΝαλησ δα,ΝΝ ΝΝεΪγ ΝΝπ λέπ π β,ΝΝΤπβλ έα,ΝΝ τηφπθαΝΝη ΝΝ βΝ δα δεα έαΝ
εαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίζΝ κυΝπαλσθ κμΝεαθκθδ ηκτέΝ”
Κα ΪΝ κθΝ ΚΜΛ Νζκδπσθ,Ν αΝφλΪΰηα αΝ – εαδΝ κΝφλΪΰηαΝ Καλα αΪΝ – έθαδΝ ΓΚ Σ Σ  ΙΝ
εαδΝ πμΝ Ϋ κδ μΝ

ΝΝ α δκ κ κτθ αδΝ η Ν βθΝ Έΰελδ βΝ Σ ξθδεάμΝ Μ ζΫ βμέ

Ν αθαφκλΪΝ πθΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ δμΝΣ ξθδεΫμΝΜ ζΫ μΝ έθαδΝπ λδΰλαφδεάΝεαδΝαθ δ κδξ έΝ αΝ κδξ έαΝ πθΝη ζ υθΝ
ΰδαΝ βΝζάοβΝ βμΝαθ έ κδξβμΝπλκίζ πση θβμΝΪ δαμέΝΆλαΝεαδΝβΝΫΰελδ βΝ κυΝΠΡΟ ΡΣ Μ ΣΟΝ
γμΝ “Σ ΥΝΙΚ Ν Μ Λ Σ Ν ΓΚ Σ Σ  ΧΝΝ Ι Υ ΙΡΙ Ν ΞΟΡΤΚΣΙΚΧΝΝ ΠΟ Λ ΣΧΝΝ
ΤΠΟ ΡΓΟΤΝ

ΚΟΤΡΙ Ν

–

ΦΡ ΓΜ Σ Ν

Κ ΙΝ

ΥΧΡΟΙΝ

ΠΟΘ  Ν Σ ΛΜ ΣΧΝΝ

ΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤΝ Μ Σ ΛΛ ΙΟΤΝ ΚΟΤΡΙΧΝ”Ν Χξ έΝ δΨΝ θΝ α δκ κ έΝ βθΝ εα α ε υάΝ αυ υθΝ
πθΝ ΰεα α Ϊ πθέ ΗΝ εα α ε υάΝ κυμΝ α δκ κ έ αδΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1ίγΝ ΚΜΛ Ν “Ά δαΝ
ΰεα Ϊ

α βμ”,Νη Ν βθΝκπκέαΝκφ έζ δΝθαΝ φκ δα

έΝβΝ αδλ έαΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝεα α ε υάμΝ

πθέΝ Μ ΪΝ βθΝεα α ε υά,ΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝ πδ λΫπ αδΝη ΪΝ βΝζάοβΝ βμΝ“Ά δαμΝΛ δ κυλΰέαμ”Ν
κυΝΪλγλκυΝ1ίζΝΚΜΛ έ
Κα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1ίγΝΚΜΛ ,ΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝπλκίζ πση θπθΝαπσΝ κΝΪλγλκΝζηΝπαλέΝ1Να δυθΝ
ΰεα Ϊ α βμ,Ν θ σμΝ η αζζ υ δεκτΝ άΝ ζα κηδεκτΝ ξυλκυ,Ν απαδ έ αδΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ βΝ αδλ έαΝ θαΝ
υπκίΪζ δΝ βθΝαλησ δαΝΤπβλ έαμ
“ )Ν Ν  α δεάΝ Ν η ζΫ βΝ Ν ΰδαΝ Ν υθαφάΝ Ν κηδεΪΝ Ν ΫλΰαΝ Ν πθΝ Ν ΰεα α Ϊ πθΝ Ν σππμΝ Ν λΪηπ μΝ
υθ άλβ βμΝ Ν πθΝ Ν ηβξαθβηΪ πθ,Ν Ν δζσ,Ν Ν ίΪγλα,Ν Ν ίΪ δμΝ Ν Ϋ λα βμΝ Ν κυΝ Ν ηβξαθκζκΰδεκτΝ
ικπζδ ηκτ,ΝΝ ιαη θΫμΝΝεαδΝΝη αζζδεΫμΝΝ θΝΝΰΫθ δΝΝεα α ε υΫμΝΝΰδαΝΝ βθΝΝ άλδιβΝ αδθδκ λσηπθΝΝ
εέζέπέ,Ν Ν η Ν Ν αθαζυ δεσΝ Ν πλκςπκζκΰδ ησΝ Ν βμΝ Ν απΪθβμΝ Ν εα α ε υάμέΝ Ν ΗΝ η ζΫ βΝ αυ άΝ γαΝ
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υθκ τ αδΝ απσΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ Νέ1ηλλήκθ,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν κυΝ ηβξαθδεκτΝ πκυΝ βθΝ
επσθβ ,Ν βθΝκπκέαΝγαΝαθαφΫλ αδΝσ δΝεα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ α δεάμΝη ζΫ βμμ
1)Ν βλάγβεαθΝ κδΝ ́λκδΝ ́ηβ βμΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ ξτκυ αΝ
θκηκγ έα”
ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν
λδ κ ΫζβΝ

βθΝ παλέΝ θέιέΝ ΧίΨ,Ν ηΫξλδΝ άη λαΝ βΝ αλησ δαΝ Πκζ κ κηέαΝ κυΝ άηκυΝ

θΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰά δΝ σλκυμΝ σηβ βμΝ εαδΝ

θΝ Ϋξ δΝ γ πλά δΝ άζπ βΝ κυΝ η ζ β άΝ

ηβξαθδεκτΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ άΝ κυμέΝ ΝΆ δαΝ ΰεα Ϊ α βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίγΝ ΚΜΛ Ν ΰδαΝ κΝ φλΪΰηαΝ
Καλα αΪΝ θΝΫξ δΝ ε κγ έΝεαδΝβΝεα α ε υάΝ κυΝφλΪΰηα κμΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝσζ μΝ δμΝ λΰα έ μΝ
πλκ κδηα έαμΝ βμΝΫ λα άμΝ κυΝ θΝθκηδηκπκδ έ αδ.
Σκθέακυη Ν πέ βμΝσ δΝεα ΪΝ βΝΜΠ Ν αΝπ λέπκυ 1ζ,βΝ εα έΝεέηέΝαπκίζά πθΝ ισλυιβμΝΧ

έλπθΨΝπκυΝ

γαΝαπαδ βγκτθΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝ πθΝ τκΝφλαΰηα πθΝεαδΝξυλπθΝαπσγ βμΝ κυΝΚαλα αΪΝεαδΝ κυΝ
Λκ ΪθδεκυΝγαΝπλκΫζγκυθΝαπκεζ δ δεΪΝαπσΝ κΝαθκδε σΝσλυΰηαέΝΧ σ κΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝέ δαμΝ
βμΝ ΜΠ Ν πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ τθκζκΝ ξ σθΝ βμΝ ισλυιβμΝ κυΝ αθκδε κτΝ κλτΰηα κμΝ έθαδΝ
πλαΰηα δεσ β αΝη Ϊζζ υηαΝΝπκυΝγαΝκ βΰβγ έΝ

κθΝ ηπζκυ δ ησ,ΝΪλαΝκδΝαπαδ κτη θ μΝπκ σ β μΝ

έλπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ι υλ γκτθΝαπσΝαζζκτέΝΣκΝαά βηαΝαυ σΝγαΝαθαζυγ έΝ
Κ Σ ΓΓ ΛΙ

βθΝ

Ν δ δεάΝ Ν ΦΟΡ -

ξ δεΪΝη Ν αΝ ξθδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝεαδΝ βΝ κηδεάΝ πΪλε δαΝ πθΝφλαΰηΪ πθΝεαδΝ

πθΝξυλπθΝαπσγ βμΝπκυΝγαΝεα α γ έΝ κΝαηΫ πμΝπλκ ξΫμΝ δΪ βηαέ

9έΝ ΠΟΥΡΧ Ν Ν

ΙΞ ΙΝ ΓΙ Ν

Ν ΠΡ ΓΜ ΣΟΠΟΙΟΤΜ Ν Ν

Ν ΚΣ  Ν Υ ΛΚΟΤΝ Κ ΙΝ ΥΡΤΟΤΝ ΣΙΝ ΚΟΤΡΙ Ν Μ Ν Μ Ν
ΙΟ ΟΣ Μ Ν Ν Μ ΘΟ ΟΝ Χ ΚΥΤΛΙ Ν ΉΝ LEACHIσύΨΝ – ΠΟΤΝ
ΝΝ
Ν

ΙΝ ΙΝ ΟΤΣ Ν ΜΟΝΟΝΝ

ΠΟΥΡΧ Ν ΟΤΣ Ν ΜΟΝΟΝΝ

ΙΞ Ι

υΰε ελδηΫθαμΝ θαΝπζάγκμΝφπ κΰλαφβηΫθπθΝξαλαε βλδ δευθΝεαδΝ λα βλδκ ά πθΝπΫλδιΝεαδΝ θ σμΝ
κυΝ κλτΰηα κμΝ παλαπΫηπκυθΝ Ν πκζτΝ πδγαθάΝ απσζβοβΝ η ΪζζπθΝ (ξαζεκτΝ εαδΝ ξλυ κτ)Ν η Ν βΝ ξλά βΝ
βμΝηβΝα δκ κ βηΫθβμΝη γσ κυΝ εξτζδ βμΝ(leaching)έΝ ΪθΝαυ σ ζ ΰξγ έΝΪη αΝσππμΝγαΝπλΫπ δΝεαδΝ
πδί ίαδπγ έ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ ζ ΰε δεΫμΝ αλξΫμ,Ν γαΝ απκ ζ έΝ κίαλάΝ παλΪία βΝ πθΝ σλπθΝ
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α δκ σ β βμΝ εαδΝ θΝ ελυπ υΝ κίαλάΝ πέ βμΝ π λδίαζζκθ δεάΝ πδίΪλυθ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ παλΪθκηβΝ
ιαΰπΰάΝξαζεκτΝεαδΝξλυ κτέ
χθαφκλΫμμ


Φπ καπκ τππ βΝΝξ έΝΧίηΨ



Μ ΰ γτθ δμΝΜ1γΝΫπμΝεαδΝΜββ



“ δ λ τθβ βΝ πέΝ βμΝ υθα σ β αμΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝη αζζκφσλπθΝ υΰε θ λυ πθΝ
πκλφυλδεκτΝξαζεκτΝπ λδκξάμΝΓ λαεαλδκτΝΝέΝΚδζεέμ”ΝΧΓέΝΦυξκΰδσπκυζκμ,Ν1λλίΨ

ΓδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΤπκΫλΰκυΝεκυλδυθ,ΝσππμΝα δκ κ άγβε ,ΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝαπκπ λα πγ έΝεαδΝ
γ έΝ

Ν ζ δ κυλΰέαΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝ εαδΝ θαΝ Ϋξ δΝ απκπ λα πγ έΝ βΝ πλυ βΝ φΪ βΝ κυΝ

φλΪΰηα κμΝ εαδΝ κυΝ ξυλκυΝ απσγ βμΝ Καλα αΪέΝ ΌππμΝ ά βΝ Ϋξκυη Ν αθαφΫλ δ,Ν κτ Ν κΝ λΰκ Ϊ δκΝ
κτ Ν κΝφλΪΰηαΝΫξκυθΝηΫξλδΝ εαδΝ άη λαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝ α δυθΝεαδΝ ΰελέ πθΝΰδαΝ
βθΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυμέ
Ν ηκθα δεάΝ λα βλδσ β αΝ
κυΝ εκδ Ϊ ηα κμΝ εκυλδυθΝ

κΝ υπκΫλΰκΝ εκυλδυθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πζάλβΝ α δκ σ β βΝ έθαδΝ βΝ ισλυιβΝ
βθΝΫε α βΝ πθΝγλγΝ

λ ηηΪ πθΝπκυΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝ θκπκδβηΫθκΝ

σλυΰηα,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ παλαξπλβγ έΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ
λΰα έ μΝ

κΝ αθκδε σΝ σλυΰηαΝ ΫξκυθΝ ι εδθά δΝ

ΜΠ Ν γαΝ πλκΫζγ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ

βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμέΝ ΟδΝ ικλυε δεΫμΝ

υΝ εαδΝ π λέπκυΝ ΫθαΝ ξλσθκΝ εαδΝ απσΝ ε έΝ εα ΪΝ βΝ

έλπθΝ πκυΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ

βθΝ εα α ε υάΝ πθΝ τκΝ

φλαΰηΪ πθΝ εαδΝ ξυλπθΝ απσγ βμέΝΆλα,Ν πΪθ αΝ εα ΪΝ βΝ ΜΠ Ν βμΝ αδλ έαμ,Ν απσΝ βθΝ ισλυιβΝ πκυΝ
ΰέθ αδΝ άη λαΝ κΝαθκδε σΝσλυΰηαΝΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ δαξπλέα αδΝ κΝη Ϊζζ υηαΝαπσΝ κΝ
εαδΝ κΝη θΝη Ϊζζ υηαΝθαΝαπκγβε τ αδΝΰδαΝθαΝ λκφκ κ βγ έΝ
κζκεζβλπγ έΝ εαδΝ έθαδΝ Ϋ κδηκΝ ΰδαΝ ζ δ κυλΰέα,Ν κΝ
ΛΪεεκυΝ Καλα αΪΝ ΰδαΝ ξλά βΝ

Ν

έλκΝυζδεσΝ

κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτΝσ αθΝ

έλκΝ θαΝ η αφΫλ αδΝ

βθΝ π λδκξάΝ κυΝ

βθΝ εα α ε υάΝ κυΝ φλΪΰηα κμέΝ θ έΝ ΰδαΝ αυ σ,Ν

κΝ ξυλκΝ κυΝ

κλτΰηα κμΝ ίζΫπκυη Ν θαΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ ηδαΝ σζπμΝ δαφκλ δεάΝ λα βλδσ β αΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ
π λδΰλΪοκυη ΝεαδΝγαΝπλκ παγά κυη ΝθαΝ ιβΰά κυη Ν βΝ υθΫξ δαέ
ΌππμΝ πδ βηΪθγβε Ν κΝε φέΝκ,Ν κΝ πδφαθ δαεσΝσλυΰηαΝ θΝυπΪλξκυθΝεαγσζκυΝ– άΝ θΝυπΪλξκυθΝ
παλεάΝ –

έλαΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ κυΝ φλΪΰηα κμέΝ πσΝ βθΝ ΣΟΜ

PRϋϊϋSIύσΝ τόΝ τPϋσΝ PITΝ εIσϋ”Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ αδΝ

“SKτURIϋSΝ PRτJϋωTΝ –

κΝ Π Ρ ΡΣ Μ Ν ΙΙΝ βμΝ ΜΠ ,Ν

πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ κι δ πηΫθκΝ πδφαθ δαεσΝ ηάηαΝ κυΝ εκδ Ϊ ηα κμ,Ν κΝ κπκέκΝ εα ΪΝ βθΝ ΜΠ Ν
αθΫλξ αδΝ κΝγίΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ ισλυιβμΝ πθΝ1ζθΝ εα έΝ σθπθ,Ν βζα άΝπ λέπκυΝζζΝ εα κηητλδαΝ
σθκδ,ΝΫξ δΝηΫ βΝπ λδ ε δεσ β αΝξαζεκτΝί,ηηΣΝεαδΝξλυ κτΝί,κΝΰλή σθκέ
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ΠαλαγΫ κυη Ν

βΝ υθΫξ δαΝδ ξυλΫμΝαπκξλυ μΝ θ έι δμΝσ δΝ

κΝξυλκΝ κυΝαθκδε κτΝκλτΰηα κμΝβΝ

ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝΫξ δΝά βΝπλκί έΝεαδΝέ πμΝ υθ ξέα δΝθαΝπλκίαέθ δ

ΝαθΪε β βΝξαζεκτΝΧωuΨΝεαδΝ

ξλυ κτΝ ΧχuΨΝ απσΝ κΝ πδφαθ δαεσΝ κι δ πηΫθκΝ ηάηαΝ κυΝ εκδ Ϊ ηα κμΝ πθΝ εκυλδυθ,Ν Ν η Ν βΝ ηβΝ
ΰε ελδηΫθβΝη Ν βθΝΚΤ Νβί1ιζηήβί11ΝηΫγκ κΝ βμΝ εξτζδ βμΝΧleachingΨέΝΣκΝ υηπΫλα ηαΝαυ σΝ έθαδΝ
απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ ιΥΝ απκ Ϊ πμΝ εα κπ τ πθΝ – ζσΰπΝ βμΝ απαΰκλ υηΫθβμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ – κδΝ
κπκέ μΝ θδ ξτκθ αδ,Ν

Ν πέπ κΝ απκ έι πθ,Ν απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πθΝ φπ καπκ υπυ πθΝ εαδΝ πθΝ

η ΰ γτθ πθΝπκυΝεα αγΫ κυη ΝεαδΝΫξκυθΝ υθα σ β αΝαεσηαΝζ π κη λΫ
Ν ηΫγκ κμΝ βμΝ εξτζδ βμ,Ν

λβμΝη ΰΫγυθ βμέ

Ν πλκτμΝ άΝ λαηπζΫ μΝ ΧheapΝ leachingΝ άΝ dumpΝ leachingΨΝ έθαδΝ ηδαΝ

ηΫγκ κμΝξαηβζκτΝεσ κυμΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ υθάγπμΝΰδαΝ βθΝαπσζβοβΝη ΪζζπθΝαπσΝξαηβζάμΝ
π λδ ε δεσ β αμΝη αζζ τηα αΝάΝαεσηαΝεαδΝαπσΝ

έλαΝη ηδελάΝπ λδ ε δεσ β αΝη ΪζζπθέΝ έθαδΝ

πλκφαθΫμΝ σ δΝ αθΝ υηίαέθ δΝ εΪ δΝ Ϋ κδκΝ έθαδΝ απκζτ πμΝ παλΪθκηκΝ εαδΝ παλαίδΪα δΝ εα ΪφπλαΝ βθΝ
ΚΤ Ν βί1ιζηήβί11,Ν ΰευηκθ έΝ

Ν κίαλκτμΝ εδθ τθκυμΝ ΰδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμ,Ν κΝ π λδίΪζζκθΝ εαδΝ

βθΝυ λκφκλέαΝ βμΝ υλτ λβμΝπ λδκξάμέ

λέ1Ν

κηΫθαΝεα κπ τ

πθ,Νφπ καπκ υπυ

πθΝεαδΝη ΰ γτθ

πθ

 βθΝπ λδκξάΝ ε σμΝεαδΝπζβ έκθΝ κυΝελα πΫ κυ κυΝκλτΰηα κμΝζ δ κυλΰ έΝ υΰελσ βηαΝ πα άλπθ
Χη ΰ γτθ δμΝ Μ11Ν εαδΝ Μ1βΨΝ πκυΝ εα αε ληα έα δΝ κΝ η Ϊζζ υηαΝ ηΫξλδΝ πκζτΝ ηδελκτΝ η ΰΫγκυμΝ
εσεεπθ,ΝσππμΝφαέθ αδΝ

βΝη ΰΫγυθ βΝ κυΝ πα άλαέΝΜ ΪΝ βθΝ ισλυιβΝεαδΝ βθΝπμΝΪθπΝγλατ β,Ν

κΝη Ϊζζ υηαΝεκ εδθέα αδΝεαδΝ κΝπλκρσθΝ βμΝεκ εέθδ βμΝ απκ έγ αδΝ
Ν πζ υλΪΝ κυΝ κλτΰηα κμ,Ν

βθΝηβΝ ικλυΰηΫθβΝαεσηαΝ

Ν παφάΝ η Ν σ δΝ Ϋξ δΝ απκη έθ δΝ απσΝ κθΝ αλξαδκζκΰδεσΝ ξυλκΝ κΝ κπκέκμΝ

π λδίΪζζ αδΝεαδΝαυ σμΝαπσΝεκ εδθδ ηΫθκΝη Ϊζζ υηαΝΧη ΰ γτθ δμΝΜ11ΝεαδΝΜ1βΨέ
Π λέΝ κθΝ ΙκτθδκΝ βί1η,Ν κΝ ξυλκμΝ σπκυΝ θΝ υθ ξ έαΝ παθαφΫλγβε Ν εαδΝ απκ Ϋγβε Ν κΝ εκ εδθδ ηΫθκΝ
υζδεσΝ

ΰαθκπκδάγβε Ν η Ν δΪ λπ βΝαλΰδζδεκτΝυζδεκτΝΧεκεεδθκξυηα κμΨΝπκυΝη αφΫλγβε Ν ε έΝ

εαδΝ αεκζκτγπμΝ υηπδΫ βε Ν δ ξυλΪΝ η Ν κ κ λπ άλαέΝ ΣκΝ ηία σθΝ αυ άμΝ βμΝ
πδφΪθ δαμ η λάγβε Ν

Ν κίΝ

λΫηηα α,Ν κλδκγ

έ αδΝ

ΰαθκπκδβγ έ αμΝ

βΝ φπ καπκ τππ βΝ ΥΝ “ ΝΟΙΚΣΟΝ

ΟΡΤΓΜ ” η ΝηατλβΝΰλαηηά,ΝβΝ Ν πδφΪθ δα έθαδΝεα πφ λδεάΝαπσΝ υ δεΪΝπλκμΝαθα κζδεΪέ
 Ν ηάηαΝπ λέπκυΝιίΝ

λέΝαυ άμΝ βμΝΫε α βμΝ παθαφΫλγβε ΝεαδΝαπκ Ϋγβε Ν θΝ υθ ξ έα πκ σ β αΝ

κυΝεκ εδθδ ηΫθκυΝκι δ πηΫθκυΝη αζζ τηα κμΝπκυΝβΝ πδφΪθ δΪΝ κυΝ δαηκλφυγβε Ν πδη ζβηΫθα,Ν
πέπ βΝ εαδΝ εα βφκλδεάΝεα ΪΝ βθΝεζέ βΝ κυΝ

ΰαθκπκδβηΫθκυΝπυγηΫθαέΝ δαηκλφυγβεαθΝ πέ βμΝ

τκΝ υζζΫε μΝυΰλυθΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝ δμΝ ξ δεΫμΝφπ κΰλαφέ μΝπμΝηδαΝ“ΰαζΪαδαΝζέηθβ”ΝεαδΝηδαΝ
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“ εκτλαΝζέηθβ”Νη Ν

ΪγηβΝ πδφαθ έαμΝ+θβκΝεαδΝ+θ1θΝαθ έ κδξαέΝΟδΝ

απσγ βμΝ έθαδΝ δαηκλφπηΫθ μ απσΝ βΝ
π λέη λκΝ βμΝ“ εκτλαμΝζέηθβμ”έΝ έπζαΝ

Ϊγη μΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ βμΝ

ΪγηβΝ+θγίΝαθΪθ δΝ βμΝ“ΰαζΪαδαμΝζέηθβμ”ΝεαδΝ+θ1λΝ
βθΝ“ εκτλαΝζέηθβ”ΝεαδΝ

βθΝ

βθΝπαλ δΪΝ κυΝκλτΰηα κμΝ

Ν

ΪγηβΝ +θβκΝ κπκγ άγβε Ν ευζδθ λδεάΝ η αζζδεάΝ ιαη θάΝ Χη ΰΫγυθ βΝ Μ1ιΨΝ δαηΫ λκυΝ γ,ηΝ ηέ,
τοκυμΝ ζέιίΝ ηέΝ εαδΝ ξπλβ δεσ β αμΝ ζηΝ εέηέΝ  βθΝ ευζδθ λδεάΝ αυ άΝ

ιαη θάΝ πδγαθκζκΰκτη Ν κ δΝ

απκγβε τκθ αδΝ αΝ δαζτηα αΝ εξτζδ βμΝ Χγ δδεκτΝ κιΫκμΝ ΰδαΝ βθΝ εξτζδ βΝ ξαζεκτΝ εαδΝ ευαθδκτξκυΝ
θα λέκυΝ ΰδαΝ βθΝ θΝ υθ ξ έαΝ εξτζδ βΝ κυΝ ξλυ κτΨέΝ έπζαΝ

βΝ “ΰαζΪαδαΝ ζέηθβ”Ν Χζ εΪθβΝ

λκφκ κ έαμΝ κυΝ υ άηα κμΝ εξτζδ βμΨΝ ΰεα α Ϊγβε Ν αθ ζβ δεσΝ υΰελσ βηαΝη Νπζπ άλαΝ

βΝ

ζέηθβΝΧη ΰΫγυθ βΝΜ1λΨΝεαδΝαπσΝ βθΝΪθ ζβ βΝ λκφκ κ έ αδΝ τ βηαΝο εα άλπθΝπ λδ λκφδευθΝ
Χη ΰΫγυθ βΝ Μ1θΨΝ

Ν η αίαζζση θκΝ π λδκ δεΪΝ εΪθθαίκΝ πκυΝ εα αδκθέακυθΝ κΝ δα λπηΫθκΝ

εκ εδθδ ηΫθκΝ κι δ πηΫθκΝ η Ϊζζ υηαέΝ ΣκΝ απκ τππηαΝ βμΝ πκ δαση θβμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ πδφΪθ δαμΝ
απ δεκθέα αδΝ βΝφπ καπκ τππ βΝ ΥΝεαδΝ δμΝη ΰ γτθ δμέΝΜ1γ,ΝΜ1ζ,ΝΜ1η,ΝΜ1ι,ΝΜ1λέΝ πσΝ κθΝ
ΰαθσΝε εζδηΫθκΝπλκμΝ βΝ“ εκτλαΝζέηθβ”ΝπυγηΫθαΝηΫ πΝατζαεκμΝΧη ΰΫγυθ βΝΜβίΨΝ αΝυΰλΪΝ κυΝ
εα αδκθδ ηκτΝ εα αζάΰκυθΝ

βθΝ “ εκτλαΝ ζέηθβ”Ν Χζ εΪθβΝ

εξτζδ βμΨΝ εαδΝ σ αθΝ αυ άΝ ΰ ηέα δΝ

υΰεΫθ λπ βμΝ πθΝ

δαζυηΪ πθΝ

Ν ίκβγβ δεάΝ ζδηθκτζαΝ έπζαΝ βμ,Ν απσΝ σπκυΝ αθ ζκτθ αδΝ απσΝ

ίυ δκφσλκΝΧη ΰΫγυθ βΝΜ1ιΨέΝΜ Ν κΝίυ δκφσλκΝΝη αφΫλ αδΝ κΝ εξτζδ ηαΝ ΝΪΰθπ κΝπλκκλδ ησέ
ΌζαΝ σ αΝ απ δεκθέακθ αδΝ
η γσ κυΝ

εξτζδ βμΝ

δμΝ φπ σΝ εαδΝ π λδΰλΪοαη Ν πδκΝ πΪθπΝ έθαδΝ βΝ ίάηα-ίάηαΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ
Ν ξυλκυμΝ απσγ βμΝ άΝ leaching Χ ζέΝ ζζΝ

ΦυξκΰδσπκυζκυΨέ ΓδαΝ θαΝ

πΫε δθαΝ

βμΝ η ζΫ βμΝ

κδξ δκγ βγ έΝ ΠΛ ΡΧΝ σ δΝ βΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ πλαΰηα κπκδ έΝ

αθΪε β βΝξαζεκτΝεαδΝξλυ κτΝη Ν εξτζδ βΝαπκηΫθ δΝβΝ πδί ίαέπ βΝ πέΝ σπκυΝαπσΝ βθΝ Μ
Τ ΠΝβΝτπαλιβΝάΝσξδΝ δαζυηΪ πθΝ εξτζδ βμΝΧγ δδεκτΝκιΫκμΝάΝευαθδκτξκυΝθα λέκυΨΝ
ζέηθβμΝ λκφκ κ έαμΝεαδΝ

ΝάΝ βθΝ

κΝθ λσΝ βμΝ

κΝ ηπκ δ ηΫθκΝη Ϊζζ υηαΝ κυΝ πυγηΫθαΝ κυΝ πδφαθ δαεκτΝκλτΰηα κμέΝ

υ σΝαπκηΫθ δΝθαΝ κΝεΪθκυθΝκδΝυπβλ έ μΝ ζΫΰξκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ θΫλΰ δαμέΝΝ
Κα ΪΝ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ ΓέΝ Φυξκΰδσπκυζκυ,Ν ΰδαΝ δΪ λπ βΝ πΪξκυμΝ ζΝ η,Ν κΝ απαδ κτη θκμΝ ξλσθκμΝ
εξτζδ βμΝη ΝαθΪε β βΝ κυΝλίΣΝ κυΝ ηπ λδ ξση θκυΝξαζεκτΝ έθαδΝ1ηΝηΫλ μέΝΜ ΪΝ βθΝ εξτζδ βΝη Ν
δΪζυηαΝ γ δδεκτΝ κιΫκμΝ αεκζκυγ έΝ

κΝ έ δκΝ η Ϊζζ υηαΝ εξτζδ βΝ η Ν δΪζυηαΝ ευαθδκτξκυΝ θα λέκυΝ

ΧσaωσΨΝ ΰδαΝ βθΝ εξτζδ βΝ κυΝ ηπ λδ ξση θκυΝ ξλυ κτ,Ν η Ν αθΪε β άΝ κυΝ εα ΪΝ κίΣΝ π λέπκυέΝ Ν
ζδεάΝ αθΪε β βΝ κυΝ εξυζδ ηΫθκυΝ ξαζεκτΝ εαδΝ ξλυ κτΝ ΰέθ αδΝ η Ν κλΰαθδεσΝ δαζτ βΝ εαδΝ
βζ ε λσζυ βΝΧsolventΝextractionΝήΝelectrowinningΝάΝSήϋWΨΝ κυΝ εξυζέ ηα κμΝπκυΝη αφΫλ αδΝη Ν
αΝίυ έαΝαπσΝ βθΝ“ εκτλαΝζέηθβ”έ
Μ ΪΝ βθΝ εξτζδ βΝ κυΝξαζεκτΝεαδΝπλδθΝ κθΝεα αδκθδ ησΝη Ν δΪζυηαΝευαθδκτξκυΝθα λέκυΝΧσaωσΨΝ
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απαδ έ αδΝθαΝαθ ί έΝ κ pώΝ κυΝ δα λπηΫθκυΝη αζζ τηα κμΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ~1ί,ηΝαφ θσμΝΰδαΝθαΝ
απκφ υξγ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ α λέκυΝ υ λκευαθέκυΝ ΧώωσΨΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ ΰδαΝ Ν θαΝ Ϋξκυη Ν βΝ ίΫζ δ βΝ
αθΪε β βΝ κυΝξλυ κτέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝΰδ΄θ δΝ έ Νη Ν βθΝπλκ γάεβΝα ίΫ κυΝ κΝη Ϊζζ υηαΝ έ Ν
η Ν βθΝ πλκ γάεβΝ εαυ δεκτΝ θα λέκυΝ ΧσaτώΨΝ

κΝ δΪζυηαΝ ο εα ηκτέΝ έθαδΝ αυ κθσβ κΝ σ δΝ βΝ

ζ π κη λάμΝ απκ τππ βΝ κυΝ δΝ αελδίυμΝ ΰέθ αδΝ πλαΰηα δεΪΝ εφ τΰ δΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ βμΝ
φπ καπκ τππ βμΝεαδΝαφδ λυθ αδΝ δμΝ βησ δ μΝυπβλ έ μΝ ζΫΰξκυέ
Ν δα δεα έαΝαυ άΝ έθαδΝαπζάΝεαδΝ θΝαπαδ έΝη ΰΪζ μΝεαδΝ δ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμέΝΟδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ
βμΝ βζ ε λσζυ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

ΰΪακθ αδΝ κπκυ άπκ έΝ ΣκΝ γΫηαΝ σηπμΝ έθαδΝ σ δΝ

θΝ έθαδΝ

α δκ κ βηΫθβΝΰδαΝ φαληκΰάΝ δμΝεκυλδΫμΝεαδΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝλυπκΰσθαΝΰδαΝ κυμΝυ λκφκλ έμΝ βμΝ
υλτ λβμΝπ λδκξάμέ

λέβΝ ε έηβ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝαπσ κ βμΝη Ν φαληκΰάΝδeachingΝ

κΝ

κι δ πηΫθκΝεκέ α ηαΝεκυλδυθ
ΟΜ Ν


πδφΪθ δαΝ δΪ λπ βμΝ κυΝπυγηΫθαΝΧξλβ δηκπκδκτη θβΨΝιίέίίίΝ έηέ



ΠΪξκμΝ δΪ λπ βμμΝ~ζΝηέ



ΥλσθκμΝ εξτζδ βμΝαθΪΝ1ηΝηΫλ μΝΰδαΝ κΝΥαζεσΝεαδΝ κΝΥλυ σΝη Νη κζαίκτη θκΝ δΪ βηαΝ
1ίΝ βη λυθΝ ΰδαΝ βθΝ απκηΪελυθ βΝ κυΝ εξυζδ ηΫθκυΝ η αζζ τηα κμΝ εαδΝ δΪ λπ βΝ κυΝ
θΫκυέ



ΜΫ μΝπ λδ ε δεσ β μμΝΥαζεσμΝί,ηηΣΝεαδΝΥλυ σμΝί,κίΝΰλή σθκ



ΣδηΫμΝπυζβ βμμΝΥαζεσμΝΡΝηίίίή σθκμΝεαδΝΥλυ σμΝΡ1έ1ίίήΝκυΰΰδΪέ

ΟδΝ απαδ κτη θ μΝ λΰα έ μΝ ισλυιβ,Ν γλατ β,Ν εκ εέθδ ηα,Ν δΪ λπ βΝ εαδΝ δαπκ δ ησμΝ ΰδαΝ δμΝ
υθγάε μΝ κυΝ λΰκ αιέκυΝ πθΝεκυλδυθΝΫξκυθΝεα ΪΝη ΰΪζβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝηβ θδεσΝ λΰα δεσΝεσ κμΝ
αφκτΝ αυ σΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ

κΝ εσ κμΝ βμΝ ισλυιβμΝ κυΝ πδφαθ δαεκτΝ κλτΰηα κμΝ εαδΝ

υθυπκζκΰέα αδΝ κΝΰ θδεσΝεσ κμέΝϋπέ βμΝεα ΪΝπλκ Ϋΰΰδ βΝηβ θδεσΝεσ κμΝΫξκυθΝ κΝγ δδεσΝκιτΝ
εαδΝ κΝ ευαθδκτξκΝ θΪ λδκΝ πκυΝ παλαΰΰΫζζκθ αδΝ Ϋ δΝ εδΝ αζζδυμΝ απσΝ βθΝ

αδλ έαΝ ΰδαΝ ξλά βΝ

κΝ

υπκΫλΰκΝΜατλπθΝΠ λυθΝεαδΝξλ υθκθ αδΝεαδΝ αΝ τκΝ κΝεσ κμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ηπζκυ δ ηκτ ΰδαΝ
παλαΰπΰάΝ υηπυεθπηΪ πθΝ φαζ λέ βΝεαδΝΰαζβθέ βΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ λα πθέκυέ
θΝ γ πλά κυη Ν σ δΝ

βθΝ φπ καπ δεσθδ βΝ ίηΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ πλυ βΝ παλ έ αΝ κι δ πηΫθκυΝ ήΝ
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εκ εδθδ ηΫθκυΝη αζζ τηα κμΝπλκμΝ εξτζδ β,ΝβΝπκ σ β αΝ πθΝαθαε ά δηπθΝη ΪζζπθΝΰδαΝ δ δεσ
ίΪλκμΝη αζζ υηΪ πθΝβ,βΝ έθαδμ
ΘοΝιίέίίίΝ έηέΝΥΝζΝηέΝΥΝβ,βΝοΝθ1θέίίίΝ σθκδΝεαδΝγαΝαθαε βγκτθ


Υαζεσμ λίΣΝΥΝί,ηηΝΣΝΥΝθ1θέίίίΝογέίζλΝ σθκδ



Υλυ σμΝκίΣΝΥΝί,κίΝΥΝθ1θέίίίΝοΝγλζέβίίΝΰλΝάΝ1βέι1ιΝκυΰΰδΫμ

ιέαμΝγέίζλΝΥΝΡΝηέίίίΝ+Ν1βέι1ιΝΥΝΡ1έ1ίίΝοΝ1ηέβζηέίίίΝ+Ν1γέλκ9.000 = $29.234.000
ΣκΝ απκ δγ ηΫθκΝ εκ εδθδ ηΫθκήκι δ πηΫθκΝ η Ϊζζ υηαΝ υπκζκΰέα αδΝ

α βέβίίέίίίΝ σθκυμ,Ν η Ν

κΰεκηΫ λβ άΝ κυΝ απσΝ βΝ φπ καπκ τππ βΝ ξ έΝ ίηΥΝ “ ΝΟΙΚΣΟΝ ΟΡΤΓΜ ”Ν Μ Ν αθαζκΰδεσΝ
υπκζκΰδ ησΝβΝ υθκζδεάΝ αιέαΝ πθΝαφαθυμΝαθαε υη θπθΝεαγαλυθΝη Ϊζζπθ,ΝξαζεκτΝεαδΝξλυ κτ,Ν
Ν Ϋ

λδμΝπ λδσ κυμΝ εξτζδ βμ,Νυπκζκΰέα αδΝ ΝΡΝ1γγέθβλέίίίέ

ΣκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΰδαΝ βθΝ εξτζδ βΝ βμΝπδκΝπΪθπΝ υθκζδεάμΝπκ σ β αμΝυπκζκΰέα αδΝ Νπ λέπκυΝ
βίίΝηΫλ μ,Ν θ σμΝ πθΝκπκέπθΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝεΫλ κμΝ πθΝΡ1γγέθβλέίίίέ

λέγΝ λπ άηα αΝ

Νπ λέπ π βΝΪλθβ βμΝσ δΝΰέθ αδΝ φαληκΰάΝ βμΝ

εξτζδ βμ
έθαδΝ ίΫίαδκΝ σ δΝ βΝ αδλ έαΝ γαΝ αλθβγ έΝ σ δΝ ΰέθ αδΝ βΝ εξτζδ βΝ πκυΝ π λδΰλΪοαη έΝ Σσ Ν σηπμΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝ κγκτθΝαθαζυ δεΫμΝ ιβΰά δμΝΰδαΝ αΝ ιάμμ
θΝ θΝΰέθ αδΝ εξτζδ β,Ν σ Ν κΝ υθκζδεσΝ ικλυ



Ϊγλαυ κΝσππμΝ ικλτ

ση θκΝη Ϊζζ υηαΝγαΝΰδθσ αθΝ

κε,Ν

αδ,ΝΰδαΝθαΝ λκφκ κ ά δΝ κΝ λΰκ Ϊ δκΝ ηπζκυ δ ηκτ,ΝσπκυΝεαδΝ

γαΝ γλαυ γ έΝ εαδΝ ζ δκ λδίβγ έΝ
υΰελκ άηα κμΝ κυΝ λΰκ α έκυέΝ

κυμΝ γλαυ άλ μΝ εαδΝ
βΝ

κυμΝ

υθΫξ δαΝ γαΝ κ βΰβγ έΝ

φαδλσηυζκυμΝ
βΝ

κυΝ

δα δεα έαΝ κυΝ

ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ βμΝίαλυ κη λδεάμΝαθΪε β βμΝ κυΝξλυ κτ,ΝαφκτΝπλσε δ αδΝΰδαΝξαηβζάμΝ
π λδ ε δεσ β αμΝ κι δ πηΫθκΝ η Ϊζζ υηαέΝ Π
α
ε

γ
α
γ



α
α

ε

α
ε

α

α

α;

ΠλΫπ δΝ θαΝ ιβΰβγ έΝ

εηβλδπηΫθαΝ κΝ ζσΰκμΝ κυΝ εκ εδθέ ηα κμΝ εαδΝ βμΝ απσγ βμΝ κυΝ

εκ εδθδ ηΫθκυΝ κι δ πηΫθκυΝ η αζζ τηα κμΝ

Ν ηκλφάΝ πλκτ τοκυμΝ βίΝ ηΝ πΪθπΝ απσΝ κΝ
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φυ δεσΝ Ϋ αφκμΝ ΧίΪ βΝ ζσφκυΝ +θζκ,Ν εκλυφάΝ +θθκΨ,Ν Ν ε γ δηΫθκυΝ

Ν σζκυμΝ κυμΝ αθΫηκυμΝ

ΧγϊΝφπ κΰλαφέ μΝ βΝφπ καπκ τππ βΝξ έΝίηΝ“ ΝΟΙΚΣΟΝΟΡΤΓΜ ”Ψέ


ΠλΫπ δΝ θαΝ αδ δκζκΰβγ έΝ κζσεζβλβΝ βΝ δα δεα έαΝ πκυΝ π λδΰλΪφβε Ν
πυγηΫθαΝ κυΝκλτΰηα κμ,ΝαφκτΝ έξ Νπλκβΰβγ έΝβΝ δαησλφπ βΝ

κθΝ ξπλέμΝ αθΫηκυμΝ

ΰαθκπκδβηΫθκυΝπυγηΫθαΝη Ν

εζέ β εαδΝβΝ βΝ υθΫξ δαΝ δΪ λπ βΝπΪθπΝ κυΝεκ εδθδ ηΫθκυήκι δ πηΫθκυΝη αζζ τηα κμέ
ΚαδΝ αθΝ πδξ δλβγ έΝ βΝ αδ δκζκΰέαΝ κυΝ ο εα ηκτΝ βμΝ πδφΪθ δαμΝ βμΝ η Ν ιαδλ δεάΝ ηΫλδηθαΝ
δ κπ πηΫθβμΝεαδΝη Νεα πφ λδεάΝεζέ βΝαπσΝ βΝ“ΰαζΪαδα”ΝπλκμΝ βΝ“ εκτλα”ΝζέηθβΝΰέθ αδΝ
ΰδαΝ βθΝ απκφυΰάΝ Ν βηδκυλΰέαμΝ εσθβμΝ

κθΝ πυγηΫθαΝ κυΝ κλτΰηα κμΝ σπκυ

θβθ ηέα,Ν σ Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αδ δκζκΰβγ έΝ ΰδα έΝ
βηδκυλΰέαΝ εσθβμΝ απσΝ κθΝ ε γ δηΫθκΝ

πδελα έΝ

θΝ ΰέθ αδΝ κΝ έ δκΝ ΰδαΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ βΝ

Ν σζκΝ κΝ αθ ηκζσΰδκΝ ζσφκΝ κυΝ εκ εδθδ ηΫθκυΝ

η αζζ τηα κμΝ πθΝ βέβίίέίίΝ σθπθ,Ν σ αθΝ ηΪζδ αΝ αυ σμΝ κΝ ζσφκμΝ βηδκυλΰάγβε Ν

κΝ

κλκπΫ δκΝ βμΝ εκλυφάμΝ πθΝ εκυλδυθΝ υοκηΫ λκυΝ θηίηέΝ πέ βμ,Ν ΰδα έΝ κΝ - άγ θΝ ΰδαΝ
εα αεΪγδ βΝ βμΝ εσθβμ- ο εα ησμΝ π λδκλέα αδΝ ησθκΝ

κΝ απκ γΫθΝ εκ εδθδ ηΫθκΝ υζδεσ,Ν

σπκυΝ θΝεδθ έ αδΝ έπκ α,ΝεαδΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ κυμΝΰτλπΝξπηα σ λκηκυμΝεαδΝ αΝπΫλδιΝ
πθΝζδηθυθΝ λκφκ κ έαμΝεαδΝ υζζκΰάμΝσπκυΝεδθκτθ αδΝκξάηα αν


πέΝ πζΫκθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αδ δκζκΰβγ έΝ βΝ εα α ε υάΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ “ΰαζΪαδαμ”Ν εαδΝ
βμΝ“ εκτλαμ”Νζέηθβμ,ΝσππμΝ πέ βμΝβΝπαλκυ έαΝ βμΝευζδθ λδεάμΝ ιαη θάμΝξπλβ δεσ β αμΝ
ζηΝ εέηέΝ έπζαΝ

βθΝ “ εκτλα”Ν ζέηθβΝ εαδΝ βΝ απσζβοβΝ κυΝ υΰλκτΝ βμΝ “ εκτλαμΝ ζέηθβμ”Ν η Ν

ίυ δκφσλκΝσξβηαέ


ΠλΫπ δΝ θαΝ ιβΰβγ έΝ δ δεΪΝ ΰδα έΝ δα λυθ αδΝ εκ εδθδ ηΫθκΝ η Ϊζζ υηαΝ

κθΝ πυγηΫθαΝ

κυΝ πδφαθ δαεκτΝ κλτΰηα κμ,Ν κΝ κπκέκμΝ γαΝ ικλυξγ έΝ εα ΪΝ βθΝ αηΫ πμΝ πση θβΝ φΪ β

Ν

ίαγτ λκΝ πέπ κέ
αθΝκδΝ ιβΰά δμΝ

αΝπαλαπΪθπΝ θΝ έθαδΝαεζσθβ μΝεαδΝπζάλπμΝαδ δκζκΰβηΫθ μΝεαδΝδ έπμΝ αθΝκδΝ

πδίαζζση θκδΝ πδ σπδκδΝΫζ ΰξκδΝ παζβγ τ κυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝη γσ κυΝleachingΝ δμΝεκυλδΫμ,Ν
βΝ αδλ έαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βζυ δΝ δΝ απΫΰδθαθΝ κδΝ αθαε βηΫθ μΝ πκ σ β μΝ ξαζεκτΝ εαδΝ ξλυ κτ,Ν αθΝ
απκ δξγ έΝσ δΝά βΝΫξ δΝπλαΰηα κπκδβγ έΝβΝπλυ βΝ“ υΰεκηδ ά”ΝεαγαλυθΝη ΪζζπθέΝΟδΝ πδπ υ δμΝ
απσΝ βθΝ εηβλέπ βΝ βμΝ εξτζδ βμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰκτθΝ

Ν έπκ αΝ

ζδΰσ λκΝ απσΝ δμΝ γ ηκγ βηΫθ μΝ πδπ υ δμΝ βμΝ κίαλάμΝ παλαίέα βμΝ κυΝ ΝέΝ γββίήβίίζΝ εαδΝ βμΝ
βί1ιζηήβί11ΝΚΤ Ν ΠΟέ
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1ίέΝΤΜΠ Ρ Μ
πσΝσζαΝ αΝπλκ ε γΫθ αΝπλκετπ δΝκ δΝαπσΝηΫλκυμΝ βμΝ αδλ έαμΝ ζζβθδεσμΝΥλυ σμΝεαδΝ
αφκλΪΝ δ δεσ λαΝ κΝ υπκΫλΰκΝ εκυλδυθ,Ν ΫξκυθΝ ά βΝ
υθ ζκτθ αδΝ ηδαΝ

υθ ζ

Νσ, δΝ

έΝ εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ

δλΪΝ απσΝ κίαλΫμΝ παλαζ έο δμΝ εαδΝ παλαθκηέ μέΝ υ ΫμΝ εεδθκτθΝ η θΝ απσΝ

αθαελδίάΝ εαδΝ ζζδπάΝ – εαδΝ εα ΪΝ βθΝ ΪπκοάΝ ηαμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ παλαπζΪθβ βΝ βμΝ δκέεβ βμΝ –
κδξ έαΝ εαδΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝ ηπ λδΫξκθ αδΝ
εαδΝαπσΝηδαΝ

βθΝ α δκ κ βγ έ αΝ ΜΠ ,Ν αεκζκυγκτθ αδΝ σηπμΝ

δλΪΝΪ κξπθΝ ΰελδ δευθΝαπκφΪ πθ,Ν ζ ΰε δευθΝπαλαζ έο πθΝΫπμΝεαδΝπαλαθκηδυθΝ

βμΝ δκέεβ βμ,ΝσππμΝζ π κη λυμΝΫξκυη Ν εγΫ δέ
έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ κθδ

έΝ σ δ βΝ “ πΫθ υ β”Ν βμΝ ζζβθδεσμΝ Υλυ σμΝ Ϋξ δΝ κηβγ έΝ η Ν πΪζζβζαΝΝ

πέπ αΝ παλαθκηέαμ,Ν πκυΝ ι εδθκτθΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ βΝ τηία βΝ η αίέία βμΝ πθΝ Μ αζζ έπθΝ κΝ
βίίγ,ΝβΝκπκέαΝ

δμΝλέ1βέβί1ηΝελέγβε Ν ηηΫ πμΝΰδαΝηδαΝαεσηαΝφκλΪΝπαλΪθκηβΝαπσΝ κΝ υλππαρεσΝ

δεα άλδκΝ πκυΝ πδί ίαέπ Ν παζαδσ λβΝ απσφα βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμέΝ υθ ξέακθ αδΝ η Ν
βθΝ ΚΤ Ν ΠΟΝ βί1ιζηήβί11Ν π λδίαζζκθ δεάμΝ α δκ σ β βμ,Ν βΝ κπκέαΝ ελέγβε Ν η θΝ θσηδηβΝ η Ν βθΝ
απσφα βΝ1ζλβήβί1γΝ κυΝ ,ΝαζζΪΝ αΝ κίαλΪΝ βμΝπλκίζάηα αΝησζδμΝ υλαΝΫλξκθ αδΝ κΝφπμΝ– η Ν
ευλδσ λκΝαυ σΝ βμΝη αζζκυλΰδεάμΝη γσ κυΝ βμΝαεαλδαέαμΝ άιβμΝΧflashΝsmeltingΨΝπκυΝ ΰελέγβε Ν
π λδίαζζκθ δεΪΝ ξπλέμΝθαΝ ζ ΰξγ έΝ αθΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ
1βΣΝ

Ν αλ θδεσέΝ Ν αθ πΪλε δαΝ βμΝ

έΝ

Ναλ θκπυλέ μΝη Νπ λδ ε δεσ β αΝ

ΠΟΝ εαδΝ βΝ κίαλάΝ αθαθ δ κδξέαΝ βμΝ η Ν κΝ ΫλΰκΝ πκυΝ

ίλέ ε αδΝ Ν ιΫζδιβΝπλκετπ δΝ σ κΝαπσΝ βθΝπαλκτ αΝΫεγ βΝσ κΝεαδΝαπσΝ δμΝπλσ φα μΝ εγΫ δμΝ
πθΝ

πδγ πλβ υθΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ ΰδαΝ αΝ υκΝ ΪζζαΝ ΤπκΫλΰαΝ βμΝ

ζζβθδεσμΝ Υλυ σμ,Ν βθΝ

ΟζυηπδΪ αΝεαδΝ δμΝΜατλ μΝΠΫ λ μέ
Ν

έα βΝ ησθκΝ

βθΝ άλβ βΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝ π λδίαζζκθ δευθΝ σλπθΝ

θΝ αθ δη ππέα δΝ

κυ δα δεΪΝ κΝαά βηαΝ βμΝθκηδησ β αμΝ βμΝ“ πΫθ υ βμ”ΝεαδΝ ζδεΪΝζ δ κυλΰ έΝυπΫλΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν
αφκτΝ Ϋξ αδΝ πμΝ ΫΰευλβΝ βθΝ

ΠΟΝ πκυΝ έθαδΝ βΝ λέααΝ κυΝ πλκίζάηα κμέΝ Πλκετπ δΝ ζκδπσθΝ

πδ αε δεάΝαθΪΰεβΝ υθκζδεκτΝ παθΫζ ΰξκυΝ πθΝ κδξ έπθΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝ ΰελέγβε ΝβΝΜΠ ΝεαδΝ
ξκλβΰάγβε Ν βΝ ξ δεάΝ

ΠΟ,Ν πκυΝ εα ΪΝ βΝ ΰθυηβΝ ηαμΝ

θΝ ηπκλ έΝ παλΪΝ θαΝ κ βΰά δΝ

βθΝ

αθΪεζβ άΝ βμέ
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