




 

ΦΡΑΓΜΑΝΑΓΙΟΝ ΡΙΟΤΝμΝ 
«ΟδΝεαγυ λά δμΝ κυΝγαΝι π λΪ κυθΝ αΝΫλΰαΝ κυΝΑχ ζυκυΝ; »   

 (ΣκυΝΚωθήθκυΝ ζέΝΓεκτηα) 

 

Η πδ κζά-Ϋεεζβ βΝ κυΝπλυβθΝ βηΪλξκυΝΤΝίκυζ υ άΝεέΝ έΝ ΰκλΪ β πλκμΝ βθΝΠ λδφ λ δΪλξβΝεέΝΠέΝ

Γ λαεκτ β,Ν πκυΝ βηκ δ τγβε Ν δμΝ βηή1βήβίίλΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ φβη λέ αΝ αμ, ΰδαΝ βθΝ υθΫξδ βΝ κυΝ

ΦλΪΰηα κμΝ ΰδκθ λέκυ, αζζΪΝΤΝβΝπλσγ β ηκυ θαΝ θβη λυ πΝ κυμΝαθαΰθυ μΝ αμΝΰδαΝ βθΝπλκκπ δεάΝ

κυΝΫλΰκυ, ά αθΝκδ αφκληΫμΝΰδαΝ βθΝ πδ κζάΝαυ ά. ξπΝά βΝαθαφ λγ έΝ κΝπαλ ζγσθΝΰδαΝ κΝφλΪΰηα η Ν

πδ κζάΝηκυΝ δμΝ15ήγήβίίθ,ΝπκυΝ βηκ δ τγβε  κΝΫθγ κΝ« ΰλκ δεάΝ θβηΫλπ β»ΝαπσΝ βθ φδζσι θβΝ

φβη λέ αΝ αμΝ« Λ ΤΘ ΡΙ »ΝΤΝ ζπέαπ κδΝΝ υηπα λδυ μΝηκυΝ ζα κθέ μ,ΝθαΝγυηκτθ αδΝ κυμΝφσίκυμΝ

πκυΝ έξα εφλΪ δ σ Ν ΰδαΝ κ βηαθ δεσΝ αυ σ ΫλΰκέΝ βΝ ξ σθΝζΝ ξλσθδαΝ Νη Ϊ, βΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝ

Ϊ δηβ & κδΝπλκκπ δεΫμΝ ΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝ υ κέπθ μ. ΠκζζΫμ απσΝ δμΝ πδ βηΪθ δμΝπκυΝ έξαΝ

εΪθ δΝ σ Ν έθαδΝ ιέ κυΝ πέεαδλ μ (δ δαέ λαΝ βθΝ βη λδθάΝ υ η θάΝκδεκθκηδεάΝ υΰευλέα), σππμ αυ άΝ

πκυΝαφκλΪ βθΝαθΪΰεβΝ θσμΝ βησ δκυΝαπκζκΰδ ηκτΝΰδαΝσζαΝ αΝη ΰΪζαΝΫλΰαΝ«Ν…έΝυ ΝθαΝ έθαδΝ Ν

γΫ βΝκδΝπκζέ μΝθαΝΰθπλέακυθΝ δμΝαδ έ μΝΰδαΝ υξσθΝεαγυ λά δμΝεαδΝυπ λίΪ δμ,Ν κΝ υθκζδεσΝεσ κμΝ

πθΝΫλΰπθΝΝεαδΝαθΝΰέθ αδΝεαζάΝαιδκπκέβ βΝεαδΝαπσ ί βΝ κυΝ βησ δκυΝξλάηα κμ»έΝΝ 

ΝαΝ ι εαγαλέ πΝ ιαλξάμΝ σ δΝ σζαΝ σ αΝ αθαφΫλπΝ βθΝ πδ κζάΝ ηκυ,Ν έθαδΝ παλΪγ βΝ ΰ ΰκθσ πθΝ άΝ

κδξ έπθΝ (πκυΝ θ ξκηΫθπμΝ πδ Ϋξκθ αδΝ δκλγυ δμΝάΝ υηπζάλπ β),Νυ ΝκδΝαθαΰθυ μΝθαΝίΰΪζκυθΝ

ησθκδΝ αΝ υηπ λΪ ηα ΪΝ κυμΝ ΰδαΝ δμΝ αδ έ μΝ άΝ ΤΝ υξσθΝ υγτθ μΝ ΰδαΝ σ μΝ εαγυ λά δμΝ υπάλιαθΝ κΝ

ΫλΰκέΝ λε έΝθα ηβθΝαιδκζκΰβγκτθΝη Ν αΝ«εκηηα δεΪΝφέζ λα»Ν κυΝεΪγ Ναθαΰθυ βέΝΝΝ 

Ο υπσ δ ζκμ βμΝ πδ κζάμΝηκυ πκυΝπαλαπΫηπ δ αΝΫλΰαΝ κυΝ ξ ζυκυ, θΝ κξ τ δΝ βθΝ τΰελδ βΝ

πθΝ τκΝΫλΰπθ,Ναφ θσμΝΰδα έ έθαδΝαθσηκδαΝαπσΝπζ υλΪμ η ΰΫγκυμΝ– πκυ αδσ β αμ & αφ ΫλκυΝΰδα έΝκδΝ

εαγυ λά δμΝ πθΝΫλΰπθΝ κυΝ ξ ζυκυΝκφ έζκθ αδ ευλέπμΝ  θκηδεΪΝΤΝ  ξλβηα κ κ δεΪΝπλκίζάηα α, 

Ναθ έγ βΝη  κΝΦλΪΰηαΝ ΰδκθ λέκυ ΰδαΝ κΝκπκέκΝ θΝυπάλιαθΝ Ϋ κδαΝπλκίζάηα αέΝ θα δεθτ δΝσηπμ 

δμΝη ΰΪζ μΝεαγυ λά δμ,Ναφκτ ΤΝ αΝ τκΝΫλΰαΝγαΝι π λΪ κυθΝ(η Ν κΝπδκΝαδ δσ κικΝ θΪλδκ)Ν βθΝ

1η έαΝΰδαΝθαΝκζκεζβλωγκτθ, παλσ δ έθαδΝ σ κ αθαΰεαέαΝΤΝξλά δηαΝΰδαΝ βθΝΘ αζέαΝΤΝ βθΝπ λδκξάΝ

ζα σθαμ αθ έ κδξα.  

μΝ κτη ΝζκδπσθΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝΫλΰκυΝ δμΝευλδσ λ μΝφΪ δμΝ κυ,Ν κηΫθκυΝσ δΝκδΝ ξθδεΫμΝΤΝ δα δ-

εα δεΫμΝζ π κηΫλ δ μΝ θΝ θ δαφΫλκυθΝ κυμΝαθαΰθυ μ. 

ΟδΝ δα δεα έ μΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝΫλΰκυ,Νι εέθβ αθΝ κΝ1λκι, αΝπζαέ δαΝαθαΰθπλδ δεάμ Ϋεγ βμ 

πκυΝ επσθβ Ν κΝ λδ κ Ϋζ δκΝΠαθ πδ άηδκΝΘ αζκθέεβμ (εέΝΓέΝκτζδκμ), ΰδαΝζκΰαλδα ησΝ βμΝ ήθ βμΝ

ΰΰ έπθΝ ζ δυ πθ ΛΪλδ αμ,  ηααέΝη ΝΪζζ μΝ3ίΝγΫ δμΝ βθΝ παλξέαΝ ζα σθαμ. ΗΝπλκη ζΫ βΝ(η ζΫ β 

ξπλέμΝ τξβΝ βηκπλΪ β βμ),Ν  πκυΝ επκθάγβε  απσΝ κ έ δκΝφκλΫαΝ( .Π.Θ.) κΝ1990, υηπζβλυγβε Ν& 

κζκεζβλυγβε Ν κΝ1λλθΝαπσΝ κΝη ζ β δεσΝΰλαφ έκΝ«Τ Ρ ΣΜ », η Ν  πλκςπκζκΰδ ησ  5.050.000.000 

λξέ (1ζέκβίέβζλΝ€).  ΣκΝΫλΰκ π λδζαηίΪθ δ αΝ ιάμΝ πδηΫλκυμΝΫλΰαΝμ 

ΣκΝευλέωμΝφλΪΰηα (ζδγσλλδπ κ η ΝαλΰδζδεσΝπυλάθα),Ν  πκυΝ θΝΪλχδ Ναεσηβ, γαΝΰέθ δΝ κθΝ ζα κ-

θέ δεκΝπκ αησΝ( αΝσλδαΝ βμΝ ζα σθαμΝεαδΝ ΰδκθ λέκυ),Νη  ηΫΰδ κΝτοκμΝζκΝηΫ λα,ΝηάεκμΝ ΫοβμΝ1λ5 

ηΫ λα,Ν πζΪ κμΝ ΫοβμΝ 1ίΝ ηΫ λαΝ εαδΝ σΰεκΝ η4ηέίίίΝ ηγέΝ Ν ΗΝ υθκζδεάΝ ξπλβ δεσ β αΝ κυΝ αηδ υ άλαΝ
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αθΫλξ αδΝ Ν 1ηΝ εα έΝηγ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ1γΝ εα έΝηγΝθ λκτΝ β έπμΝΰδαΝ

Ϊλ υ βΝβηέίίίΝ λ ηηΪ πθέ 

Σβθ άλαΰΰαΝ ε λκπάμ, ηάεκυμΝβ1κΝηΫ λπθΝη   πΫθ υ βΝαπσΝ ευλσ ηα δα κηάμΝηξη η, ηΫ πΝ βμΝ

κπκέαμΝ αΝ θ λΪΝ κυΝ πκ αηκτΝ δκξ τκθ αδΝ εα Ϊθ β, ηααέΝ η  αΝ ΫλΰαΝ δ σ κυΝ (πτλΰκμΝ υ λκζβοέαμΝ Ν -  

αθΪθ βΝπυηα,Νεέαέ) ΤΝ αΝΫλΰαΝ ισ κυΝΝ(ε έλδκΝ δεζ έ πθ).  

Σκθ υπ λχ δζδ ά, κλγκΰπθδεάμΝ δα κηάμΝ η  πζΪ κμΝ γκΝ ηΫ λα,Ν ηάεκμΝ 100 ηΫ λα, τοκμΝ ζ,ηΝ ηΫ λα & 

πζβηηυλδεάΝπαλκξάΝ1έηβγΝηγΝήΝ υ έΝΰδαΝπζβηητλαΝ1ίέίίίΝ υθΝ(Ϋθαθ δΝγθ1ΝηγΝήΝ υ έΝεαδΝπζβηητλαΝ

ηίίΝ υθΝπκυΝπλσ δθ ΝβΝη ζΫ βΝ κυΝΑ.Π. Θ αζκθέεβμ).  

ΣκΝ ΫλΰκΝ η Ν ΰ θδεσΝ έ ζκΝΟΦλΪΰηαΝΑΰδκθ λέκυ ΝκηκτΝΛΪλδ αμΟ  εαδ φκλΫαΝυζκπκέβ βμΝ βθΝ Κ Ν
Π λδφΫλ δαμΝΘ αζέαμ,Ν θ Ϊξγβε  κΝ ΄ΝΠ ΠΝΘ αζέαμΝ( ΄ΚΠ) εαδΝ βηκπλα άγβε  (η ΪΝαπσΝβΝ
ΪΰκθκυμΝ δαΰπθδ ηκτμ)  κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ1999.  δμΝ23-12-1999 υπκΰλΪφβε Ν τηία βΝη Ν βθΝαθΪ κξκΝ

αδλ έαΝ«ΚΤΚΛΟ-Φ ΙΡΙΚΗ»ΝΰδαΝπκ σΝγέκβθέγζίέίίίΝ λξέ άΝ(11έβγίέίίίΝ€).  
ΟδΝ λΰα έ μΝι εέθβ αθ δμΝαλξΫμΝ κυΝβίίί, θυΝη ΪΝ βθΝζάιβΝ κυΝ ΄ΝΚΠΝ κΝβίί1, κΝΫλΰκΝ θ Ϊξγβε Ν

κΝΓ΄ΝΚΠ,Νκπσ Νεαδ σγβε ΝβΝπλυ βΝπαλΪ α βΝ(ηΫξλδ εΫηίλδκΝ κυΝβίίβ). Παλσ δΝαεκζκτγβ αθΝ
Ϊζζ μΝ λ δμΝπαλα Ϊ δμΝκζκεζάλπ βμΝ πθΝ λΰα δυθΝ(βΝ ζ υ αέαΝηΫξλδΝγίήζήβίίθ),Ν θ κτ κδμΝυπΪλξκυθΝ
βηδ ζάΝ ηάηα αΝ(ΰΫφυλαΝυπ λξ δζδ ά).  
 κΝ δΪ βηαΝαυ σΝη δυγβε Ν κΝφυ δεσΝαθ δε έη θκΝ(αφαδλΫγβε Ν κΝευλέπμΝ υηαΝ κυΝφλΪΰηα κμ)  εαδΝ
π λδκλέ γβε Ν αΝ ΫλΰαΝυπ λξ έζδ βμΝ εαδΝ ε λκπάμ,Ν ΰδαΝ θαΝαθ δη ππδ γ έΝ βΝατιβ βΝ βμΝ απΪθβμΝ κυΝ
Ϋλΰκυ,ΝαπσΝ δμΝεα κζδ γά δμΝ κυΝπλαθκτμΝεαδΝ κθΝυπ λ δπζα δα ησΝ βμΝαθαγ υλβ βμ, θυΝ απαθάγβ-

εαθΝ υθκζδεΪΝ10.0ίίέίίίΝ€. βζα άΝηΫχλδΝ βθΝβηΫλαΝπκυΝ αηΪ β αθΝ κδΝ λΰα έ μ βμΝ λΰκζαίέαμ, 

εα α ε υΪ γβε  ησθκΝ κ υπ λχ δζδ άμΝ η Ν βθΝ Ν ζ εΪθβΝ βλ ηέαμ & κδ άλαΰΰ μ ε λκπάμ εαδΝ
απκ λΪΰΰδ βμ,Ν χωλέμΝθαΝΫχκυθΝαλχέ δΝ λΰα έ μΝ κΝευλέωμΝφλΪΰηα,Ν κΝκπκέκΝγαΝεα α ε υα γ έΝ
η ΝθΫαΝ λΰκζαίέα,Ν ΪθΝεαδΝ φσ κθΝ ια φαζδ γ έΝβΝχλβηα κ σ β άΝ κυ. 

ΟδΝεαγυ λά δμΝεαδΝ αΝπλκίζάηα αΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ λΰα δυθ,Νπκυ κφ έζκθ αδΝ

  πκζζκτμΝζσΰκυμΝ(α κξέ μ η ζΫ βμ,Ν ξθδεΫμΝ υ εκζέ μ,Να υθαηέ μΝαθΪ κξκυ,Νεέα), πλκφαθυμΝΪφβθαθΝ 

α δΪφκλ μ δμ εΪ κ Νπκζδ δεΫμΝβΰ έ μΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμ Θ αζέαμ,ΝαθΝελέθκυη ΝαπσΝ κΝαπκ Ϋζ ηα. 

ΣαΝ ζ υ αέαΝ γ,ηΝ ξλσθδαΝ πκυΝ ά αθΝ Ν αηα βηΫθκΝ κΝ Ϋλΰκ,Ν ΫΰδθαθΝ πκζζΫμΝ λπ ά δμΝ βΝ κυζάΝ απσΝ

σζκυμΝ ξ σθΝ κυμΝίκυζ υ Ϋμ κυΝΝκηκτ, υξθΫμΝπαλ ηίΪ δμΝαπσΝ κθΝΝκηΪλξβΝΛΪλδ αμΝ(η ΝαθΪζκΰ μΝ

πδ κζΫμΝΝ9κμΝ
/2008 & 3

κμΝ
/2009),ΝαζζΪ & υπκηθάηα αΝαπσ κπδεκτμΝπαλΪΰκθ μΝ( άηαλξκμ, Πλσ λκδΝ

 ζα σθαμΝΤΝ ΰλέΝυθή ηυθ)έΝ πκ Ϋζ ηαΝσζπθΝαυ υθΝ πθΝπαλ ηίΪ πθΝά αθΝκδΝ λ σ υπ μ 

απαθ ά δμΝ βθΝ κυζά (2008 - 2009) άΝ κδΝ η τ δμΝ - βζυ δμΝ πθΝ υπκυλΰυθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ

ευίΫλθβ βμΝ(εέεέΝ ζέΝΚκθ κτ & π έΝΧα αβΰΪεβ) ΤΝ κυΝΠ λδφ λ δΪλξβΝεέΝΦέΝΓεκτπα, σ δΝ κΝΫλΰκΝγα 

θ αξγ έΝ κΝπλσΰλαηηαΝ« ζέΝΜπαζ α αάμ» ΤΝσ δΝγαΝ υθ ξδ γ έΝκηαζΪΝβΝξλβηα κ σ β βΝ κυ.  

ΌηπμΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ θΝ υζκπκδάγβε Ν εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ η τ δμΝ αυ Ϋμ & υ υξυμΝ θΝ Ϋΰδθ  εαηέαΝ

πλκ κδηα έαΝ( βζα άΝ τθ αιβΝ πθΝ υξυθΝ βηκπλΪ β βμΝΰδαΝ κΝυπκζ δπση θκΝφυ δεσΝαθ δε έη θκΝ κυΝ

Ϋλΰκυ,Ναπαζζκ λδυ δμ,Νεέαέ),ΝΝαπσΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝΘ αζέαμ πκυΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝ πέίζ οβμΝ κυΝΫλΰκυΝ

ηΫξλδΝ άη λα.  

ΓδαΝθαΝ υθ ξδ γ έΝ άη λαΝ κΝΦλΪΰηαΝ ΰδκθ λέκυ (η Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝγαΝίλ γ έΝβΝξλβηα κ σ β β), 

γαΝπλΫπ δ θαΝ λκηκζκΰβγκτθΝπαλΪζζβζαΝ τκΝθΫ μΝ λΰκζαίέ μ (άΝΤΝηέαΝΰδαΝεαζζέ λκΝ υθ κθδ ησ),ΝβΝ

πλυ βΝτοκυμΝκ.000.000 €Νη Ναθ δε έη θκΝΝ κΝ υηαΝ κυΝφλΪΰηα κμ,Ν δμΝ λΰα έ μΝΫηφλαιβμΝ βμΝ άλαΰΰαμ,Ν

κΝε έλδκΝ δεζ έ πθΝη  αΝηβξαθκζκΰδεΪΝ  εαδΝβΝ τ λβΝτοκυμ 4.500.000 €Νη Ναθ δε έη θκ τκΝαθ ζδκ-

Ϊ δα (απσΝ αΝπΫθ ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδ) εαδΝΝπλκ α υ δεσΝαθΪξπηαΝ βθΝζ εΪθβΝεα Ϊεζυ βμ,Ν θυ γαΝ

πλΫπ δ θαΝ ΫξκυθΝ πλκβΰβγ έΝ Ν απαζζκ λδυ δμΝ τοκυμΝ 1.200.000 €. θΝ γαΝ γέιπΝ άη λαΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ

εα α ε υάμΝ πθΝαλ υ δευθΝ δε τπθΝΰδα έΝ έθαδΝ τθγ κΝΤΝ υ πέζυ κΝ(αλε ΪΝ εα κηητλδαΝ€),Ν έθαδΝ
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σηπμΝ βηαθ δεσΝ θαΝ πλκίζ φγκτθΝ απσΝ υλαΝ αιδσπδ κμΝ φκλΫαμΝ πέίζ οβμΝ ΤΝ βθΝ υθΫξ δαΝ φκλΫαμΝ

ζ δ κυλΰέαμΝΰδαΝ κΝΫλΰκ,ΝΰδαΝθαΝπλκζβφγκτθΝφαδθση θαΝ τπκυΝΠαθαΰδυ δεκυ,ΝηκεσίκυΝεέαέέΝ 

 Νσ δΝαφκλΪΝ βθΝπλκκπ δεάΝκζκεζάλω βμΝ κυΝΫλΰκυ,Ν θΝγαΝεΪθωΝ δεΪΝηκυΝ χσζδα,ΝπαλΪΝησθκΝγαΝ

παλαγΫ ωΝ βησ δ μΝ κπκγ ά δμΝυπ υγτθωθΝπαλαΰσθ ωθΝ βμΝ βη λδθάμΝΚυίΫλθβ βμ :  

 ΗΝ ΤπκυλΰσμΝ Αΰλκ δεάμΝ ΑθΪπ υιβμΝ ΤΝ Σλκφέηωθ εέΝ Κα έΝ Μπα α ζά,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ ΫξκυθΝ
βηκ δ υγ έΝ κθΝ κπδεσΝ τπκΝ ( Λ ΤΘ ΡΙ Ν μΝ βγή1ίΝ ΤΝ βίή11/βίίλ),Ν φΫλ αδΝ «..θαΝ πλκξπλΪΝ Ν

π λδεκπΫμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ « ζέΝΜπαζ α αάμ» & θαΝαφάθ δ κθΝ«αΫλα»Ν αΝαλ υ δεΪΝφλΪΰηα αΝ
ΰδαΝ αΝκπκέα έξαθΝ η υγ έΝκδΝπλκεΪ κξκέΝ βμΝ κΝΤπκυλΰ έκ».  

 ΗΝΤπκυλΰσμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΤΝΚζδηα δευθΝΑζζαΰυθ εέ Σέ Μπδληπέζβ,Ν παλσ δΝ έθαδΝ υπΫλΝ βμ 

αιδκπκέβ βμΝ κπδευθΝυ α δευθΝπσλπθΝ (ΤΝσξδΝ πθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ ξ ζυκυ),Ν άζπ Ν βθΝ κυζά σ δΝ
θΝηπκλκτθΝθαΝπλκξπλά κυθ Ϋλΰα υ α δευθΝπσλπθ (αδ δκζκΰέαΝπκυΝΫξ δΝά βΝυδκγ ά δΝ πέ βηαΝ
κΝ  Ν ΰδαΝ κΝ αηΪ βηαΝ πθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ ξ ζυκυ),Ν κηΫθκυΝ σ δΝ θΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλπγ έΝ αΝ

π λέφβηαΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμΝ υ α δευθΝ πσλπθΝ ΤΝ υθ πυμΝ κτ Ν ΤΝ απσΝ ε έΝ αθαηΫθ αδ γ δεάΝ
αθ απσελδ βέΝ 

 ΟΝ ΤφυπκυλΰσμΝ Τπκ κηυθΝΤΝ δε τωθ ε. ΓέΝ Μαΰελδυ βμΝ εα ΪΝ βθΝ πέ ε οβΝ κυΝ κΝ ΦλΪΰηαΝ
ΰδκθ λέκυΝ κ παλ ζγσθ, έξ Νη θΝ βζυ δ ( βηκ έ υηα Λ ΤΘ ΡΙ ΝμΝ24/6/2008)Ν«…σ δΝ έθαδΝ

απαλΪ ε κΝΫθαΝ σ κΝ κίαλσΝΫλΰκΝθαΝη έθ δΝ αΝηδ Ϊ…»,ΝσηπμΝ βθΝπλσ φα βΝ πέ ε οβΝ κυΝ κθΝ
ΝκησΝηαμΝΤΝ βθΝ ζα σθαΝ θΝαθαφΫλγβε ΝεαγσζκυΝ κΝΫλΰκΝ(ζσΰπΝαθαληκ δσ β αμΝΪλαΰ Νν)έΝ 

 Η Π λδφ λ δΪλχβμ εέΝΠέΝΓ λαεκτ βΝ– παλσ δ θΝΰθπλέακυη Ν δμΝαπσο δμΝ βμ – γαΝηπκλκτ Ν(;) θαΝ
κΝ ξλβηα κ κ ά δΝ πμΝ Ϋλΰκ-ΰΫφυλα, υπκγΫ πΝ σηπμΝ σ δΝ γαΝ η τ αδΝ απσ κυμΝ πκζζκτμΝ

π λδκλδ ηκτμ κυΝθΫκυΝεκδθκ δεκτΝπζαδ έκυ ( Π ),Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝευλέαλξκμΝ έθαδ αυ σμΝπκυΝ
αθαφΫλ δΝσ δΝ« λΰαΝπκυΝεα ΪΝ βθΝζάιβΝ βμΝπλκΰλαηηα δεάμΝπ λδσ κυΝβίίί-βίίθΝπλκ δκλδ γκτθΝ
πμΝ βηδ ζάΝ άΝ ηβ-ζ δ κυλΰδεΪ,Ν κΝ ελΪ κμ-ηΫζκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ α κζκεζβλυ δΝ η Ν γθδεκτμΝ
πσλκυμ». ΗΝ πλσ φα βΝ πζβλκφκλέαΝ ΰδαΝ «απΫθ αιβ»Ν κυΝ Ϋλΰκυ απσΝ κΝ Γ΄ΚΠ,Ν π δ άΝ έθαδΝ ηβ-

ζ δ κυλΰδεσΝ κΝφυ δεσΝ κυΝαθ δε έη θκ, ηΪζζκθΝ θδ ξτ δΝ βθΝπαλαπΪθπΝυπσγ βΝΰδαΝα υθαηέα θαΝ
υθ ξδ γ έΝ βΝ ξλβηα κ σ β άΝ κυΝ ΫλΰκυΝ απσΝ κΝ θΫκΝ εκδθκ δεσΝ πζαέ δκΝ ( Π )έΝ Άζζπ Ν ΰδαΝ θαΝ
έηα Νλ αζδ Ϋμ,Ν βθΝ βη λδθάΝκδεκθκηδεάΝ υΰευλέαΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ τ εκζβΝβΝ ι τλ βΝ14 

εα έΝ€Ν & ηΪζδ αΝαπσΝ γθδεκτμΝπσλκυμέΝ 
 

ΑπσΝπκτΝζκδπσθΝγαΝπ λδηΫθκυη Ν« κΝπλΪ δθκΝφωμ»ΝΰδαΝ βθΝΝΝ υθΫχδ βΝ κυ πκζτπαγκυΝαυ κτΝΫλΰκυ,Ν

γαΝά αθΝβΝ τζκΰβΝ λυ β βΝεΪγ  εαζσπδ κυΝαθαΰθυ β  ;  

Πλκ ωπδεΪΝ π λδηΫθωΝ η Ν θ δαφΫλκθΝ κπκδα άπκ  αιδσπδ βΝ απΪθ β β, πκυΝ γαΝ βηδκυλΰά δ 

ίΪ δη μΝ πλκ κεέ μΝ ΰδαΝ τθ κηβΝ κζκεζάλω βΝ κυΝ Ϋλΰκυ, ΰδα έΝαυ σ πκυΝπλαΰηα δεΪΝ θ δαφΫλ δ 

κυμΝ αΰλσ μ & ΰ θδεσ λαΝ βθΝ εκδθωθέαΝ βμΝ π λδκχάμΝ ζα σθαμ,Ν έθαδΝ αθΝ γα ια φαζδ γ έ βΝ

απαδ κτη θβΝ χλβηα κ σ β β,Ν εαγυμΝ Τ εαδΝ κΝ χλκθκ δΪΰλαηηαΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλω β εαδΝ βθΝ

ζ δ κυλΰέαΝ κυέ - 

ΛΪλδ αΝ   28/12/2009 - ΚπθέΝ ζέΝΓεκτηαμΝ– Γ ππσθκμ 

ΤέΓ 

ΘαΝπλκ υπΫΰλαφαΝκλδ ηΫθα απσΝσ αΝαθαφΫλ δ βθΝ πδ κζά κυ κΝεέΝ έΝ ΰκλΪ βμΝ( κθΝκπκέκΝ ε δηυΝ
ΰδαΝ βθΝπλκ φκλΪΝ κυΝ κθΝ σπκΝΤΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝΰδαΝ αΝεκδθΪ),ΝσξδΝσηπμΝΤΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝπκυΝ
αθαφΫλ αδΝ κθΝπλυβθΝΠ λδφ λ δΪλξβΝεέΝΦέΝΓεκτπαέΝΝΘαΝαθαφ λγυΝησθκΝ  ΫθαΝ κηΫαΝπκυΝΰθπλέαπΝ
εαζΪΝ– αυ σθΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝυ α δευθΝπσλπθΝ– κθΝκπκέκΝκδΝ πδ σ δμΝ κυΝπλυβθΝΠ λδφ λ δΪλξβΝ
άΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυΝ ά αθΝ εα υ λ μΝ πθΝ π λδ Ϊ πθέΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αδ γΪθ αδΝ δ δαέ λαΝ
« πδ υξβηΫθκμ»Ν κΝ εέΝ ΦέΝ ΓεκτπαμΝ η Ν βθΝ θκηδηκπκέβ βΝ εα κθ Ϊ πθΝ παλΪθκηπθΝ ΰ π λά πθ,Ν η Ν κΝ
«ξαλΪ πηα»Ν εα κθ Ϊ πθΝ€ΝΝ πθΝΘ αζυθΝαΰλκ υθΝπκυΝαθ δεαγδ κτ αθΝάΝγ πλκτ αθΝ δμΝθσηδη μΝ
ΰ π λά δμΝ κυμ,Ν η Ν δμΝ εαγυ λά δμΝ κΝ ΰΫηδ ηαΝ βμΝ ζέηθβμΝ βμΝ ΚΪλζαμ,Ν η Ν κυμΝ ΰλαφδεκτμΝ
« δαΰεπθδ ηκτμ»Ν κυΝη Ν κθΝΝκηΪλξβΝΜαΰθβ έαμΝ κΝγυλσφλαΰηαΝ βμΝ άλαΰΰαμΝ βμ ΚΪλζαμ,Νη Ν δμΝ
αθ αφδεΫμ η ζΫ μΝ κυΝ έΜέΠΝπκυΝξλβηα κ σ β ΝβΝΠ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝφκλΫαΝ δαξ έλδ βμΝηκεσίκυΝΤΝ
φυ δεΪΝη Ν βθΝ α δησ β αΝπκυΝπ λδΫΰλαοαΝ δμ λΰα έ μΝκζκεζάλπ βμΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝ ΰδκθ λέκυΝ βθΝ
ζ έαΝβίίθ-2009. 

 


