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ΗΝ θ πηΪ π βΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βίίίήθίΝ

κΝ

π λδεσΝ ηαμΝ έεαδκΝ ΤΝ βΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ ξ έπθΝ

δαξ έλδ βμ,Ν ηαμΝ έθκυθΝ βθΝ υθα σ β α θαΝ ε υΰξλκθέ κυη Ν αΝ υ

άηα αΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ

υ α δευθΝ ηαμΝ πσλπθΝ εαδΝ θαΝ απκε ά κυη Ν υ α δεάΝ πκζδ δεάέΝ ΣαΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμΝ έθαδΝ ΫθαΝ
πλκβΰηΫθκΝ λΰαζ έκΝαθαησλφπ βμΝ κυΝπζαδ έκυΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝθ λυθ & αυ σξλκθαΝΫθαΝξλά δηκΝ
π έκΝ υαά β βμΝ ΤΝ υθ θθσβ βμΝ Ν η αιτΝ πδ

βησθπθΝ πκζζυθΝ δ δεκ ά πθ,Ν ξλβ

υθΝ θ λκτ,Ν

φκλΫπθΝΤΝΠκζδ έαμέΝ
 αΝ πζαέ δαΝ βμΝ βη λδθάμΝ βη λέ αμ,Ν Ν η ΪΝ Ν απσΝ Ν πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ Σ
δαηΪθ κυ,Ν κθΝκπκέκΝΝ υξαλδ

ήΚ ΘΝ εέΝ

υΝγ ληΪ,ΝγαΝπλκ παγά πΝθαΝαθα έιπΝεΪπκδ μΝαπσΝ δμΝ υεαδλέ μ,Ν

αζζΪΝΤΝ δμΝαπ δζΫμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθ,Νη ΝαφκληάΝ αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝυ α δευθΝ
πσλπθΝ βμΝ Θ

αζέαμέΝ Θ πλυΝ εαγάεκθΝ ηκυΝ θαΝ κθέ πΝ υγτμΝ ιαλξάμ,Ν ΤΝ γαΝ κΝ εηβλδυ πΝ

υθΫξ δα,Ν σ δΝ αΝ

υΰε ελδηΫθαΝ

αθ δη ππέακυθΝ απκ ζ
ζΫ

δΝ«γλυαζζέ α»ΝΝ

ξΫ δα,Ν η Ν δμΝ

πδζκΰΫμΝ

θαλέπθΝ πκυΝ πλκελέθκυθ,Ν

θΝΝ

ηα δεΪΝ κΝ πλσίζβηαΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ θ λκτ,Ν Ϋζζ δοβΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απσαΝγ ηΫζδαΝ βμΝΓ πλΰέαμΝ

απκ ζΫ κυθΝ κθΝ «κ δεσΝ ξΪλ β»Ν ζάοβμΝαπκφΪ

βΝΘ

αζέαέΝΣαΝ ξΫ δαΝσππμΝά βΝΰθπλέα

λ Ϊ κυθ σ κΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Νσ κΝΤΝ βθ αθΪπ υιβΝ βμΝΘ
πσΝσζ μΝ δμΝ κίαλΫμΝη ζΫ μΝ

δμΝ υζκπκέβ βμΝ κυμ,Ν γαΝ πβ-

αζέαμέ

κΝπαλ ζγσθ,ΝαζζΪΝΤΝαπσΝ δμΝπλσ φα μΝπκυΝά βΝΫξκυη Ν

ηαμΝ η Ν αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμ,Ν πλκετπ δΝ Ϋζζ δηηαΝ
βμΝ ΪιβμΝ πθΝζίί-600 hm ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ
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,ΝγαΝ

πθΝ ΤΝ δαησλφπ βμΝ πκζδ δευθΝ ΰδαΝ κΝ θ λσέΝ έθαδΝ

πλκφαθΫμΝ σ δΝ βΝ εα τγυθ άΝ κυμ,Ν κΝ ξλσθκμΝ αζζΪΝ ΤΝ κδΝ πλκςπκγΫ

κΝυ α δεσΝδ κατΰδκΝ βμΝ Θ

αΝξΫλδαΝ

αζέαμ,Ν πκυΝ έθαδΝ

θΪλδκΝΓ πλΰέαμΝΰδαΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝαθΪπ υιβΝάΝσξδΝ

κυΝ πλπ κΰ θάΝ κηΫαέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ σηπμ, ΰδαΝ δμΝ πση θ μΝ
αθΪΰεβΝ ξλά βμΝ βηαθ δευθΝ υ α δευθΝ πσλπθΝ
πλκ

βΝ

εα έ μ,Ν έθαδΝ

κηΫθβΝ βΝ

βθΝ η ΰαζτ λβΝ π δΪ αΝ βμΝ ξυλαμ,Ν ΰδαΝ βθ

α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βθ εΪζυοβΝ δα λκφδευθΝ αθαΰευθΝ ΤΝ βθ η έπ βΝ Ν δ αΰπΰυθΝ

ε βθκ λκφδευθΝ εέαέΝ πλκρσθ πθέΝ ΣδμΝ παλαπΪθπΝ αθΪΰε μ,Ν δαπδ
παλΪλ βηαΝπκυΝαφκλΪΝ

υθκυθΝ ΤΝ κδΝ η ζ β Ϋμ,Ν

αΝ θαζζαε δεΪΝ θΪλδαΝπλκ Ϋγγδ βμΝ πθΝ ι ζέι πθΝ βμΝΓ πλγέαμ &

ξαέλκηαδΝπκυΝ υηφπθκτη ΝηααέΝ κυμέΝ εφλΪαπΝσηπμΝ βθΝαπκλέαΝηκυ,ΝΰδαΝ βθΝαθ έφα βΝαθΪη
δμΝ δαπδ

υ

πλκ έθκθ αδΝ

δμΝ κυμΝ αυ ΫμΝ Ν ΤΝ
αΝ ξΫ δαέΝ

κΝ

βθΝ πδζκΰάΝ « υθ βλβ δευθ»Ν

αΝ

θαλέπθΝ Γ πλΰέαμΝ ΤΝ θ λκτ,Ν πκυΝ
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Τζκπκέβ βΝ πθΝ ξ έπθΝ
εκδθπθδεΫμΝ πδπ υ

δμΝ

ΝζΪγκμΝεα τγυθ β,ΝΝπκυΝ

θΝγαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ βμΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝΤΝ

βθΝπ λδκξάΝηαμ,Νη Νγ πλβ δεΫμΝπαλα κξΫμΝΝπκυΝαΰθκκτθΝ βθΝΘ

πλαΰηα δεσ β αΝ ΤΝ αΝ κίαλΪΝ πλκίζάηα ΪΝ βμ,Ν σξδΝ ησθκΝ
αθ έγ αΝ γαΝ ιαθ ζά

δΝ ΤΝ δμΝ ζΪξδ

παλαπΫηπ δΝ

Ν «α εά

δΝ Ν κΝ π λδίΪζζκθ,Ν αζζΪΝ

μΝ αθαπ υιδαεΫμΝ πλκκπ δεΫμ,Ν πκυΝ γαΝ έξ Ν ηδαΝ πδκΝ λ αζδ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝπαλαηΫ λπθ,ΝπκυΝκ βΰκτθΝ
ΗΝ φαληκΰάΝ πθΝ ξ έπθ,Ν

θΝ γαΝ ίκβγά

αζδεάΝ

κΝ

δεάΝ

σξκ ΰδα α δφσλκΝΤΝίδυ δηβΝαθΪπ υιβέΝ

βΝ ίΪ βΝ θσμΝ γ πλβ δεκτΝ η Ν υλππαρεΫμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ ε έη θκυ,Ν

δμΝ πέΝ ξΪλ κυ»Ν Τ φκίΪηαδΝ σ δ,Ν σξδΝ ησθκΝ

θΝ γαΝ ΫξκυθΝ βθΝ απκ κξάΝ βμΝ

εκδθπθέαμ,Ν αζζΪΝ αθ έγ αΝ γαΝ πδ έθκυθΝ αΝ ά βΝ κιυηΫθαΝ πλκίζάηα αΝ κυΝ θ λκτέΝ

θΝ ΫξκυθΝ εαηέαΝ

αιέαΝ αΝ ξΫ δα,Ν ΪθΝ αΝ κτη Ναπκ πα ηα δεΪΝ αθΝηέαΝαεσηβΝ υηία δεάΝ υλππαρεάΝυπκξλΫπ βΝεαδΝ
σξδΝ αθΝ λΰαζ έκΝυζκπκέβ βμΝηέαμΝ υλτ λβμΝπκζδ δεάμΝαθΪπ υιβμΝπκυΝ έθαδΝβΝκυ έαΝ κυμέ
Κλέ δηκδΝ κη έμΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ ΤΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ (πσ δηκΝ θ λσ,Ν θΫλΰ δα-ΤΗ ,Ν ΰ πλΰέααλ τ

δμ,εέαέ)ΝγαΝ ιαλ υθ αδΝ δμΝ πση θ μΝ

 βΝΘ

αζέα,ΝσπκυΝ κΝλίΣΝ κυΝθ λκτΝεα αθαζυθ αδΝ

πλκίζάηα αΝ
εα Ϊ

εα έ μ,ΝαπσΝ αΝ ξΫ δαΝαυ ΪέΝ
δμΝαλ τ

δμ,ΝΰδαΝθαΝζτ κυη Ν αΝ κίαλΪΝ

βθΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υ α δευθΝ πσλπθΝ ΤΝ θαΝ πδ τξκυη Ν ηΫξλδΝ κΝ βί1ηΝ βθΝ «εαζάΝ

α β»ΝσζπθΝ πθΝυ Ϊ πθ,Ν έθαδΝ πδ αε δεάΝβΝαθΪΰεβΝ

λα βΰδεάμΝ δαξ έλδ βμ,ΝπκυΝγαΝ υθ Ϋ δΝ

πδ ΫζκυμΝ βθΝαΰλκ δεάΝπκζδ δεάΝη Ν βθΝυ α δεάΝπκζδ δεάέΝ υ σΝ ε δηυ,Νσ δΝΫΰδθ ΝησθκΝ
απσΝ κυμΝη ζ β ΫμΝπκυΝ επκθκτθΝ βθΝη ζΫ βΝ πθΝ ξ

ΝΫθαΝίαγησ,Ν

έπθΝ δαξ έλδ βμέΝΚα αθκυΝ βθΝα υθαηέαΝ πθΝ

η ζ β υθ,Ν θαΝ αθ δπαλΫζγκυθΝ βθΝ απκυ έαΝ ηδαμΝ π ι λΰα ηΫθβμΝ (απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ΰλκ δεάμΝ
θΪπ υιβμ),Ν ηαελκπλσγ
υθα σ β μΝθαΝ υηίΪζζ δΝ
πλκςπκγΫ

ηβμΝ αΰλκ δεάμΝ πκζδ δεάμέΝ άη λαΝ πκυΝ κΝ πλπ κΰ θάμΝ κηΫαμ,Ν Ϋξ δΝ δμΝ
βθΝαυ Ϊλε δαΝ δα λκφδευθ πλκρσθ πθ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ αυ σξλκθαΝΝΤΝ

δμΝ ισ κυΝ απσΝ βθΝ ελέ β,Ν βΝ απκυ έαΝ πκζδ δεάμΝ έθαδΝ αδ γβ άΝ ΤΝ ηφαθάμέΝ ΗΝ δ άΰβ βΝ

κυΝ εέΝ ΓΫη κυΝ πκυΝ αεκζκυγ έ,Ν η Ν βθΝ κλαηα δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ άΝ κυ,Ν έθ δΝ ηέαΝ ΪζζβΝ πλκκπ δεάΝ

βθΝ

αθΪπ υιβΝ βμΝ Γ πλΰέαμΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδαέΝ ΌπκδαΝ σηπμΝ ΤΝ θαΝ έθαδΝ βΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν πλΫπ δΝ θαΝ
ζαηίΪθ δΝ υπσοβΝ βμ,Ν σ δΝ

φαζηΫθ μΝ απκφΪ

δαξ έλδ βμ,ΝγαΝ βηδκυλΰά κυθΝπλκίζάηα αΝ

δμΝ ΤΝ υξσθΝ παλαζ έο δμΝ ηαμΝ πέΝ πθΝ ξ έπθΝ
βθΝ πΪλε δαΝ κυΝθ λκτ,ΝξπλέμΝ κΝκπκέκΝ

θΝηπκλ έΝ

θαΝυπΪλι δΝηΫζζκθΝΰδαΝ βθΝΓ πλΰέαέΝ
ΛσΰπΝαελδίυμΝαυ άμΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝπκυΝΫξκυθΝ αΝ ξΫ δαΝΰδαΝ βθΝπ λδκξάΝηαμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
ΰέθ δΝ ΫθαμΝ κυ δα

δεσμΝ δΪζκΰκμΝ η Ν κυμΝ φκλ έμΝ βμΝ Θ

σππμΝπλκίζΫπ αδΝΪζζπ

αζέαμ,Ν

αΝ πζαέ δαΝ βμΝ δαίκτζ υ βμ,Ν

ΝΤΝαπσΝ βθΝ τηία βΝAarhusέΝτηφπθαΝη Ν βθΝ τηία βΝκδΝ θ δαφ λσ-

η θκδ,Ν σζκδΝ η έμΝ βζα ά,Ν Ϋξκυη Ν βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ α εά κυη Ν πδλλκάΝ σ κΝ
ξ έπθ,Ν σ κΝ ΤΝ εα σπδθΝ

βθΝ υζκπκέβ βΝ σ πθΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

βθΝ Ϋεία βΝ πθΝ

Ν αυ Ϊ ΤΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ υεαδλέα.

υξυμ,Ν βΝ πλυ βΝ φΪ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ δαίκτζ υ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν
πλδθΝ απσΝ θΝ ηάθ μ,Ν ξαλαε βλέ γβε Ν απσΝ βθΝ απκυ έαΝ πθΝ φκλΫπθΝ ΤΝ ξλβ
βη δυθπΝσ δΝ

βθΝ ΛΪλδ αΝ

υθΝ υ α δευθΝ πσλπθέΝ

βθΝΚτπλκ,ΝβΝκπκέαΝγ πλ έ αδΝπμΝηέαΝΠ λδκξάΝΛ εΪθβμΝαπκλλκάμ,Νη ΝΝΫε α βΝλέβη1Ν

kmβ,Ν βζα άΝζέΰκΝηδελσ λβΝαπσΝ βθΝζ εΪθβΝαπκλλκάμΝ κυΝΠβθ δκτ,ΝΫΰδθαθΝ1γΝ βησ δ μΝαθκδε ΫμΝ
υθαθ ά

δμ,Ν

αΝ πζαέ δαΝ βμΝ δαίκτζ υ βμΝ ΤΝ αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμ,Ν ΰελέγβεαθΝ απσΝ κΝ ΤπέΝ

υηίκτζδκ,Ν ά βΝ απσΝ κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ βί11έΝ έθαδΝ υθ πυμΝ ξλά δηκΝ ΤΝ αθαΰεαέκ,Ν θαΝ αεκυ γκτθΝ κδΝ
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απσο δμΝ σζπθΝ σ πθΝ πβλ Ϊακθ αδΝ Ϊη
εΪγ Ν έ κυμΝ ξλβ

αΝ άΝ Ϋηη

αΝ απσΝ αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ πθΝ

υθΝ θ λκτ. Θ πλυΝ σ δΝ έθαδΝ απκζτ πμΝ αθαΰεαέκΝ θαΝ ΰθπλέακυθΝ κδΝ αΰλσ μΝ δμΝ

πλκκπ δεΫμΝ βμΝΓ πλΰέαμΝηαμΝΰδαΝ αΝ πση θαΝξλσθδα,ΝεαγυμΝΤΝ Ν δμΝυπκξλ υ

δμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝ

απσΝ αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμ,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ ικδεκθσηβ βΝ θ λκτ,Ν κΝ θ ξση θκΝ απαΰσλ υ βμΝ
αθ ζά

πθΝαπσΝυπσΰ δαΝθ λΪΝΤΝβΝαξλά

υ βΝΰ π λά

πθ,ΝεέαέΝ ιέ κυΝ βηαθ δεΪΝγΫηα αέΝΠλΫπ δΝ

θαΝ ΰθπλέακυθΝ κδΝ αΰλσ μ,Ν κδΝ άηαλξκδΝ ΤΝ σζκδΝ κδΝ φκλ έμ,Ν πκδαΝ απσΝ αΝ ΫλΰαΝ υ α δευθΝ πσλπθΝ γαΝ
υζκπκδβγκτθ & πκδκμΝφκλΫαμΝγαΝ δαξ δλδ γ έΝαπκ ζ

ηα δεΪΝ κυμΝυ α δεκτμΝπσλκυμΝ αΝ πση θαΝ

ξλσθδα.
ΠλΫπ δΝ τθ κηαΝθαΝαπκφα έ κυη Ν ΪθΝΤΝππμΝγαΝυπκεα α
πδφαθ δαεΪ,Νυ

ΝθαΝ

αηα ά κυη Ν βθΝΝζβ

ά κυη Ν

α δαεΪΝ αΝυπσΰ δαΝθ λΪΝη Ν

λδεάΝ εη Ϊζζ υ βΝ κυμΝαπσΝ δμΝΝξδζδΪ μΝΰ π λά

δμΝ

ΤΝ αυ σξλκθαΝ θαΝ απκφτΰκυη Ν κίαλΪΝ εκδθπθδεΪΝ πλκίζάηα α,Ν πκυΝ υθ πΪΰ αδΝ ηέαΝ σ κΝ λδαδεάΝ
αζζαΰάΝΰδαΝξδζδΪ μΝ υηπκζέ μΝηαμέΝ
 κΝ Σ

Ν ΤΝ Γ ΩΣ

γΫηα α,Ν πκυΝ

,Ν Ϋξκυη Ν δα υπυ

εηβλδυγβεαθΝ πδ

αΰθκάγβεαθΝ απσΝ βθΝ Πκζδ έαέΝ
απκ ζκτθΝπλσκ κ ΰδαΝ βθΝΘ
&

ΪθΝ

δΝ γΫ

δμΝ

κΝ παλ ζγσθ,Ν ΰδαΝ πκζζΪΝ απσΝ αΝ παλαπΪθπΝ

βηκθδεΪ,Ν ηΫ αΝ απσΝ υθΫ λδαΝ ΤΝ βη λέ μ,Ν αζζΪΝ πμΝ υθάγπμΝ
έηαδΝ Ν

υθ πυμ,Ν Ϋθγ ληκμΝ υπκ

βλδε άμΝ πθΝ

αζέα,ΝπκυΝγαΝΫπλ π Νά βΝθαΝ βθΝΫξκυη Νπλαΰηα κπκδά

θΝ υπάλξ Ν βΝ κ βΰέαέΝ Σαυ σξλκθαΝ σηπμΝ ΫξπΝ πδφυζΪι δμΝ ΤΝ Ν αθ δλλά

εα τγυθ β,Ν κθΝ

ξ έπθ,Ν πκυΝ
δ,ΝαεσηβΝ

δμ,Ν Ν ΰδαΝ βθΝ

σξκΝ ΤΝ αΝ ηΫ λα,Ν η Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ αθ δη ππδ γ έΝ κΝ πλσίζάηαέΝ  θΪλδαΝ πθΝ

ξ έπθ,Ν πκυΝ πλκίζΫπκυθΝ πέξέΝ η α λκπάΝ ξδζδΪ πθΝ αλ υση θπθΝ ε Ϊ

πθΝ

Ν ιβλδεΫμ,Ν άΝ ηΫ λαΝ

πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ κΝ η έακθΝ πλσίζβηαΝ βμΝ υπ λΪθ ζβ βμΝ υπσΰ δκυΝ θ λκτΝ η Ν γ πλβ δεΫμΝ
πλκ

ΰΰέ

δμΝ ΤΝ αθ φΪληκ

μΝ η γσ κυμ,Ν έθαδΝ

απ δζάΝΰδαΝ κυμΝαΰλσ μΝΤΝ βθΝκδεκθκηέαΝ βμΝΘ

Ν ζΪγκμΝ εα τγυθ βΝ ΤΝ απκ ζκτθΝ θΝ υθΪη δΝ
αζέαμέΝΘΫζπΝσηπμΝθαΝ πδ βηΪθπ,Νσ δΝαθ ιΪλ β αΝ

απσΝ δμΝ σπκδ μΝ δαφπθέ μΝ υπΪλξκυθ,Ν Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ ηέαΝ βηαθ δεάΝ κυζ δΪΝ
αιδσζκΰκυμΝ ΤΝ Ϋΰελδ κυμΝ πδ

άηκθ μΝ η ζ β Ϋμ,Ν πκυΝ δαπδ

ζέ μΝ πθΝε δηΫθπθ,ΝπκυΝΫξκυθΝ βηκ δκπκδβγ έΝ

βθΝδ

κ

κΝ τθκζσΝ βμ,Ν απσΝ

υθ αδΝ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ βέίίίΝ ΤΝ πζΫκθΝ
ζέ αΝ κυΝΤΠ Κ έΝ

ΗΝία δεάΝαλξάΝ βμΝ υλππαρεάμΝΟ βΰέαμΝΰδαΝ κΝθ λσ,Ν έθαδΝσ δΝΝ«ΣκΝθ λσΝ

θΝ έθαδΝ ηπκλδεσΝπλκρσθΝ

σππμΝ σζαΝ αΝ αΰαγΪ,Ν αζζΪΝ απκ ζ έΝ πκζτ δηβΝ εζβλκθκηδΪ,Ν πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ

α τ αδΝ ΤΝ θαΝ

υΰξΪθ δΝ βμΝεα ΪζζβζβμΝη αξ έλδ βμ»έΝ
ΠαλΪζζβζαΝσηπμΝγ πλ έΝ κΝθ λσΝία δεσΝπαλαΰπΰδεσΝ υθ ζ

άΝ βμΝκδεκθκηέαμΝΤΝ βμΝεκδθπθέαμέΝ

έθαδΝ αφΫμΝ υθ πυμΝ σ δΝ βΝ κ βΰέαΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ π τξκυθΝ
δ κλλκπέα,Ν αθΪη

αΝ

βθΝ εκδθπθδεά,Ν π λδίαζζκθ δεάΝ ΤΝ κδεκθκηδεάΝ αιέαΝ κυΝ θ λκτέΝ πδπζΫκθΝ β

κ βΰέα,Ν π λδζαηίΪθ δΝ ΤΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ κυμΝ π λδίαζζκθ δεκτμΝ
σξκυμ,ΝΫ

δΝυ

ΤΝεκδθπθδευθΝ

Ν αΝελΪ βΝ– ηΫζβΝθαΝίλκυθΝηέαΝΝηΫ βΝζτ βΝη αιτΝπ λδίαζζκθ δευθ,ΝκδεκθκηδευθΝ
σξπθέΝ

Μ Ν κΝπλκ δθση θκΝπλσΰλαηηαΝηΫ λπθΝαπκεα Ϊ
Θ

α βμ,Νπκυ π λδζαηίΪθ αδΝ

αζέα,Ν αυ άΝβΝδ κλλκπέαΝπκυΝ πδ δυε δΝ βΝκ βΰέα,Ν γ πλυΝ σ δΝ έθαδΝ

3

αΝ ξΫ δαΝΰδαΝ βθΝ

Ν ίΪλκμΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ ΤΝ

4

βμΝεκδθπθδεάμΝαιέαμΝ κυΝθ λκτέΝ ε δηυΝ πέ βμΝσ δΝ
υ

θΝ δα φαζέα δΝκτ ΝΤΝ βθΝπλκ

α έαΝυ α δευθΝ

βηΪ πθ,ΝσππμΝ αΝυπσΰ δαΝθ λΪΝ& κΝΠβθ δσμέΝ

τκΝεκλυφαέαΝαβ άηα α,ΝγαΝ πβλ Ϊ κυθΝεαγκλδ
βθΝ πλσγ

δεΪΝ βθΝ τξβΝ πθΝ ξ έπθέΝΚαδΝ αΝ τκΝαφκλκτθΝ

βΝ άΝ υθα σ β αΝ βμΝ Πκζδ έαμΝ θαΝ ια φαζέ

απαλαέ β κμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ Ν φαληκ γ έ

δΝ κθΝ ε θ λδεσΝ ξ δα ησΝ πκυΝ έθαδΝ

κ πλσΰλαηηαΝ ηΫ λπθΝ απκεα Ϊ

α βμ,Ν κΝ κπκέκΝ θΝ

πκζζκέμΝαπκ ζ έΝΤΝ βθΝκυ έαΝσζπθΝσ πθΝ ξ δΪακθ αδέΝ έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝσ αΝπλκίζΫπκθ αδΝ
τξκμΝ «πλκ δθση θκΝ πλσΰλαηηαΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ
υ

βηΪ πθ»,Ν

α έαΝ ΤΝ απκεα Ϊ

κΝ

α βΝ πθΝ υ α δευθΝ

θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υζκπκδβγκτθΝ η Ν σλκυμΝ δαευίΫλθβ βμΝ πθΝ

ζ υ αέπθΝ γίΝ

υθέΝ

Χλ δΪα αδΝ πδ ΫζκυμΝ κίαλσ β αΝαπσΝσζκυμΝΤΝ ιβΰυΝ δΝ θθκυέΝ
1έΝ ΣαΝ ηΫ λαΝ πκυΝ ξ δΪ γβεαθΝ
πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ λ αζδ

αΝ πζαέ δαΝ πθΝ ξ έπθΝ δαξ έλδ βμ,Ν ΰδαΝ θαΝ έθαδΝ φαλησ δηα,Ν

δεΪΝ ΤΝ θαΝ ΫξκυθΝ βθΝ απκ κξάΝ πθΝ Θ

αζυθ,Ν πκυΝ

θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αΝ

γ πλά κυθΝ απ δζά,Ν αζζΪΝ θαΝ αΝ αθ έγ αΝ θαΝ αΝ κυθΝ αθΝ υεαδλέαέΝ Σαυ σξλκθαΝ ΰδαΝ θαΝ ΫξκυθΝ
υθα σ β μΝ υζκπκέβ βμ,Ν έθαδΝ πλκαπαδ κτη θκΝ ΫθαΝ έ κμΝ « υηίκζαέκυ»Ν η αιτΝ Πκζδ έαμΝ ΤΝ
Θ

αζυθέΝΚαγκλδ

δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝθαΝ υθ ξέ κυθΝθαΝεαζζδ λΰκτθΝΤΝ

κΝηΫζζκθΝκδΝΘ

αζκέΝ

εαζζδ λΰβ ΫμΝΤΝθαΝαθαπ υξγ έΝβΝΓ πλΰέα,Ν έθαδΝβΝ ια φΪζδ βΝθ λκτέΝΗΝκζκεζάλπ βΝ υθ πυμΝ πθΝ
ΫλΰπθΝ βμΝ η αφκλΪμΝ θ λκτΝ απσΝ κθΝ
πλκςπκγΫ

ξ ζυκΝ

βΝ Θ

αζέα,Ν έθαδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ ευλδσ λ μΝ

δμΝ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ ξ έπθΝ δαξ έλδ βμέΝ ΘυηέαπΝ σ δΝ βΝ η αφκλΪΝ θ λκτΝ

απσΝ κθΝ ξ ζυκ,Ν έθαδΝηέαΝ πδζκΰάΝ βμΝΠκζδ έαμΝαπσΝ κΝ1λλθ,Ν υαβ άγβε Ν
ιαεκζκυγ έΝθαΝδ ξτ δ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ δμΝσπκδ μΝθκηδεΫμΝαηφδ ίβ ά
εα ΪΝ κλδ ηΫθπθΝ π λδίαζζκθ δευθΝ σλπθέΝ ΝαΝ βη δυ πΝ
έθαδΝβΝπζκυ δσ λβΝ

Νυ α δεσΝ υθαηδεσΝ(

βθΝ ζζβθδεάΝ κυζάΝΤΝ

δμ,ΝπκυΝαφκλκτθΝπλκ φυΰΫμΝ

κΝ βη έκΝ αυ σΝ σ δΝ βΝ Λ ΠΝ κυΝ ξ ζυκυΝ

ζέΝβκί),Νη Νζ,1ηΝ δ

εα έΝηγΝ

δμΝ είκζΫμ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝ

αΝηηίΝ εα έΝηγΝξλ δΪακθ αδΝΰδαΝ βθΝ δ πζκαεαλθαθέαΝ(ηααέΝη Ν αΝ1βίΝ κυΝΣαυλππκτ)έΝ
υθ πυμΝ θαΝ εα αθκά πΝ ΰδα έΝ
θ ξση θβΝ πδζκΰά,Ν κΝ
ΟΝ «π λδίαζζκθ δεσμΝ

αΝ

θΪλδαΝ δαξ έλδ βμΝ θ λκτ,Ν

θΪλδκΝη Ν βθΝγ

θΝ ι Ϊ γβε Ν Ϋ

πκ κ

πΝ ΤΝ πμΝ ηέαΝ

ηκγ βηΫθβΝπκ σ β αΝθ λκτΝ πθΝθίίΝ εα έΝηγέ

σξκμ»Ν πκυΝ πδγυηκτη Ν σζκδΝ ηαμΝ ΰδαΝ κθ Πβθ δσ,

κδεκζκΰδεάμΝπαλκξάμ,ΝβΝπκδσ β αΝ πθΝθ λυθΝ κυ ΤΝ αυ σξλκθαΝκδΝαλ τ
η Ν κυμΝη ζ β Ϋμ,ΝκΝ

θΝηπκλυΝ

έθαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ

δμ. Θ πλβ δεΪΝ τηφπθαΝ

σξκμΝαυ σμΝηπκλ έ θαΝ πδ υξγ έ & η Ν κθΝκλδ ησΝ κυΝηΫΰδ

κυΝαπκ ε κτΝ

κτΝαπσζβοβμ,Ν βμΝ δαγΫ δηβμΝ πδφαθ δαεάμΝλκάμΝπκυΝΰδαΝ βθΝγ λδθάΝπ λέκ κ, έθαδΝ αΝ1θίΝ

εα έηγ,ΝσππμΝπλκίζΫπ δΝκΝπέθαεαμΝιΝ βμΝ
& δ δαέ λαΝ κΝεαζκεαέλδέ ΣβθΝ υθάγβΝεα Ϊ

ζέ αμΝβζ. ΠαλαεκζκυγυΝ κθΝΠβθ δσΝΰδαΝπκζζΪΝξλσθδα
α άΝ κυΝ βθΝίζΫπκυη Ν

δμΝ δαφΪθ δ μ & ε δηυΝσ δΝβΝ

δΪ π άΝ κυΝ έθαδΝ ηέαΝ κυ κπέα,Ν ξπλέμΝ θέ ξυ βΝ η Ν θ λσΝ απσΝ κθΝ ΣαυλππσΝ ( άη λα)Ν ΤΝ απσΝ κθΝ
ξ ζυκΝ

κΝηΫζζκθ.

ΤπΪλξκυθΝφυ δεΪΝΤΝΪζζαΝγΫηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝπΪλ δΝ αφάΝγΫ βΝβΝΠκζδ έαέΝ υ ΪΝ έθαδΝ αΝ
π λδφ λ δαεΪΝ ΫλΰαΝ αηέ υ βμΝ πδφαθ δαεκτΝ θ λκτ,Ν πκυΝ πδζτκυθΝ κπδεΪΝ πλκίζάηα α,Ν αΝ ΫλΰαΝ
η έπ βμΝαππζ δυθΝθ λκτ,ΝαζζΪΝΤΝβΝΝπκζδ δεάΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝαλ υ δεκτΝθ λκτ,Ν βθΝ
πλκ

α έαΝ πθΝυπσΰ δπθΝθ λυθ,Ν κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ πθΝυπβλ

4

δυθΝεέαέέ

5

ΓδαΝ θαΝ πδ υξγ έΝ κΝ ία δεσμΝ

σξκμΝ πθΝ ξ έπθΝ δαξ έλδ βμ,Ν βζα άΝ «βΝ εαζάΝ εα Ϊ

α βΝ πθΝ

υ α δευθΝπσλπθ»,ΝγαΝπλΫπ δΝβΝΝ Ϋ η υ βΝ πθΝΤπκυλΰ έπθΝΤΝ βμΝ κυζάμ,ΝπκυΝγαΝαθαφΫλ αδΝ
λΪ

Ν

δμΝάΝυπκ κηΫμ,ΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝξλκθκ δΪΰλαηηα,ΝπβΰάΝξλβηα κ σ β βμΝΤΝφκλΫαΝυζκπκέβ-

βμέΝΘαΝηπκλκτ
δμΝ

η τ

Ν τζκΰαΝεαθ έμΝ θαΝαθαλπ βγ έΝ μΝ ΰδα έΝ Ϊλαΰ Νγ πλκτη Ν βηαθ δεΫμΝ ΤΝ αθαΰεαέ μΝ

δμΝ βμΝΠκζδ έαμ,Ν υλαΝπκυΝ υαβ κτη Ν αΝε έη θαΝ πθΝη ζ β υθΝνΝΗΝαπΪθ β βΝ έθαδΝσ δΝ

κδΝ η αλλυγηέ

δμΝ αυ ΫμΝ αφκλκτθΝ ξδζδΪ μΝ πκζέ μΝ ΤΝ λδαδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ

εα δυθέΝ ΟδΝ η αλλυγηέ

δμΝ αθΝ

θΝ ξ δα γκτθΝ πλκ

ε δεΪ & αθΝ

Πκζδ έα,ΝΝ σ ΝΝγαΝπαλαη έθκυθΝ«ΰλΪηηαΝε θσ»έΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,Ν
βθΝ φαληκΰάΝ πθΝυπσΝΫΰελδ βΝ ξ έπθ,ΝαθΝ

θΝ γ

ηκγ βγκτθ απσΝ βθΝ

θΝγαΝΫξκυη Νγ δεσΝαπκ Ϋζ

άλδιβΝσ πθΝ ξ δΪακθ αδέΝ

θΝ υηί έΝαυ σΝΤΝπλκξπλά κυθΝηκθκη λυμΝΝ αΝ ξΫ δαΝ δαξ έλδ βμ,ΝξπλέμΝ δμΝ

η τ

πκζδ έαμ,Ν σ Ν εα ΪΝ βθΝ ΰθυηβΝ ηκυ,Ν ε σμΝ απσΝ κθΝ εέθ υθκΝ πλκ φυΰυθΝ ΤΝ αηφδ ίβ ά
έ έ,Ν υπΪλξ δΝ κίαλάΝ πδγαθσ β αΝ αΝ ξΫ δαΝ θαΝ απκ τξκυθΝ
εκδθπθδεάμΝαπκ κξάμΝΤΝθαΝπαλαη έθκυθΝΫθαΝε έη θκΝπλκ Ϊ
βέΝ ΣκΝ

τ λκΝ ιέ κυΝ

ηαΝ

θΝ ια φαζδ γ έΝβΝΝπκζδ δεάΝίκτζβ β,ΝσξδΝησθκΝαπσΝ

ΫθαΝΤπκυλΰ έκ,ΝαζζΪΝ υθκζδεΪΝαπσΝ βθΝΠκζδ έα,Νη Ν βθΝκδεκθκηδεάΝυπκ
θΝ

Ν πλαε δεΫμΝ ΤΝ θκκ λκπέ μΝ

κίαλσΝ αά βηα,Ν έθαδΝ βΝ

πθΝ

βθΝ

βθΝ φαληκΰά,Ν ζσΰπΝ Ϋζζ δοβμΝ

πθ,ΝξπλέμΝαιέαέ

βηδκυλΰέαΝ

ζ δ κυλΰδεκτΝ θδαέκυΝφκλΫαΝ δαξ έλδ βμΝυ α δευθΝπσλπθΝΘ
θαΝ υηη ΫξκυθΝΤΝ επλσ ππκδΝαπσΝσζκυμΝ κυμΝξλά

δμΝ βμΝ

τΰξλκθκυ,Ν απκ ζ

ηα δεκτΝ ΤΝ

αζέαμέΝ κθΝφκλΫαΝαυ σθΝγαΝπλΫπ δΝ

μΝθ λυθΝ(αυ κ δκέεβ β,Ναΰλσ μ,Ν θΫλΰ δα,Ν

εέα)έΝ
έθαδΝ ΰθπ
Θ

ΫμΝ

αζέα,Ν υ

υΝ ΤΝ γίΝ ξλσθδα,Ν κδΝ α υθαηέ μΝ απσΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ θσμΝ παλσηκδκυΝ φκλΫαΝ
Ν θαΝ ηβθΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ π ε αγυέΝ Γθπλέα

Ν δμΝ ξαλαε βλδ

δκδεβ δεάμΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν πκυΝ π λδΰλΪφκυθΝ υξθΪΝ Ϋηπ δλαΝ
αλ τ

πθ,Ν αυγαέλ

ΰ π λά

μΝ εα α ε υΫμΝ

πθ,Ν δαηΪξ μ,Νη αιτΝξλβ

Ν

ζΫξβΝ βμΝ

βΝ

δεΫμΝ α υθαηέ μΝ βμΝ
δκέεβ βμέΝ

π εΪ

δμΝ

υζζ ε άλ μΝ ΤΝ πκ αηκτμ,Ν αθκλτι δμΝ παλΪθκηπθΝ

υθΝΤΝφκλΫπθ,ΝαζζΪΝΤΝεα αζάο δμΝαθ ζδκ

α έπθ,Ν έθαδΝησθκΝ

ηδελσΝ ηΫλκμΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ π λδΰλαφάμ,Ν ηδαμΝ πλαΰηα δεσ β αμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ
θ λκτΝ Ν

βθΝ Θ

αζέαέΝ ΟδΝ η αλλυγηέ

αφκλκτθΝ κυμΝξδζδΪ μΝξλά
ησθκΝ

μΝΤΝ κυμΝ

δμΝ

βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ θ λκτ,Ν κδΝ λΪ

εΪ μΝφκλ έμΝ

αΝ πζαέ δαΝ θσμΝ θδαέκυ,Ν τΰξλκθκυΝ ΤΝ απκ ζ

εαθσθ μ,Ν γαΝ ηπθΫ δΝ ηπδ

κ τθβΝ ΤΝ γαΝ ίκβγά

βΝΘ

δμΝ ΤΝ αΝ ηΫ λαΝ πκυΝ

αζέα,ΝγαΝυζκπκδβγκτθΝη Ν πδ υξέα,Ν

ηα δεκτΝ φκλΫα,Ν πκυΝ γαΝ Ϋξ δΝ θδαέκυμΝ

δΝ θαΝ ι π λα γκτθΝ θκκ λκπέ μΝ ΤΝ «αΰευζυ

δμ»Ν

εα δυθέΝ
 αΝ

υαβ κτη θαΝ

ξΫ δα,Ν κΝ πλσίζβηαΝ κυΝ φκλΫα,Ν π λέπκυΝ αΰθκ έ αδΝ ΤΝ ηΪζζκθΝ γ πλ έ αδΝ

πλσίζβηαΝ πθΝαΰλκ υθΝΤΝ πθΝΣΟ
ΗΝ πέζυ άΝ κυΝπαλαπΫηπ αδΝ

ΝπκυΝά βΝπλκ αλ άγβεαθΝ

κΝΤπκυλΰ έκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Νπαλσ δΝβΝ δαξ έλδ βΝ κυΝθ λκτ,Ν

έθαδΝ γΫηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ σζκυμΝ κυμΝ ξλά
υφδ

κυμΝ«Καζζδελα δεκτμ»ΝΝ άηκυμέΝ

μέΝ θΝ πΪζδΝ ελέθ αδΝ απσΝ αΝ ξΫ δα,Ν σ δΝ παλεκτθΝ κδΝ

Ϊη θ μΝΤΝαζζβζκ υΰελκυση θ μΝ κηΫμΝ βμΝαπκε θ λπηΫθβμ,Ν βμΝαδλ άμΝΠ λδφΫλ δαμ,ΝΤΝ πθΝ

«ΰ λα ηΫθπθ»Ν ΣΟ

,Ν σ Ν φκίΪηαδΝ σ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ υπκ δηΪ αδΝ ΤΝ θκηέαπΝ σ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

ι α γ έΝ εΝθΫκυ,ΝαφκτΝΝαθ ζβγκτθΝΝπαλα έΰηα αΝΤΝαπσΝΝΪζζ μΝΰ δ κθδεΫμΝάΝ υλππαρεΫμΝξυλ μέ

5

6

θαΝ αεσηβΝ κίαλσΝ γΫηαΝ πκυ γαΝ πλΫπ δΝ τθ κηαΝ θαΝ αθ δη ππδ γ έΝ απκ ζ
πλσίζβηαΝ βμΝυπ λΪθ ζβ βμΝυπσΰ δπθΝθ λυθ,ΝΫθαΝγΫηαΝ
ΜπΫζ

βμέ

ΰυΝ γαΝ πλκ γΫ πΝ ησθκ,Ν σ δΝ ΪθΝ

ι Ϊα αδΝ
ξδζδΪ πθΝ

αΝ

θΪλδα, πκυΝ γαΝ αθαπ τι δΝ

λ ηηΪ πθ

κΝ ΫζκμΝ κΝ εέΝ ΚαλαίκετλβμέΝ βζα άΝ βΝ η α λκπάΝΝ

Ν ιβλδεΪ, η Ν σ δΝ αυ σΝ υθ πΪΰ αδΝ ΰδαΝ βθΝ Θ

κΝ«εσεεδθκ»ΝαπσΝπζ υλΪμΝ

αλ τκυθΝαπσΝΰ π λά

αζέαέ

βΝ κδ αΰλκ δεΫμΝ

βλέκυ,Ν ΧΪζεβμ,Ν Σακυ Ϊθβμ,Ν εέαέΝ π λδκξΫμ, ίλέ-

Ϊγηβμ, σππμΝπ λδΰλΪφ αδΝΰ θδεΪΝΤΝ

 δμΝπ λδκξΫμΝαυ ΫμΝκδΝαΰλσ μΝά βΝΫξκυθΝαλξέ
ΤΝ ιίΝ €ή

κΝκπκέκΝγαΝαθαφ λγ έΝζ π κη λυμΝκΝεέΝ

θΝ λΪ κυη Ν Ϋΰεαδλα,Ν σ Ν γαΝ υηί έΝ αυ σΝ πκυΝ

π λδκξΫμΝ πθΝ Φαλ Ϊζπθ,Ν κφΪ πθ,Ν ΝέΝ Μκθα
εκθ αδΝ

ηα δεΪ, έθαδ κΝ

δΝθαΝ εΫπ κθ αδΝ κΝ θ

δμ,Ν σ κΝζσΰπΝ κυΝυοβζκτΝεσ

βθΝη ζΫ βΝ(

ξση θκΝθαΝ

ζέΝβλη).

αηα ά κυθΝθαΝ

κυμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ(πκυΝφγΪθ δΝΫπμΝ

λέ),Ν π δ άΝ αθ ζκτθΝ απσΝ η ΰΪζαΝ ίΪγβ,Ν σ κΝ Ν ΤΝ ζσΰπΝ κυΝ εσ

είΪγυθ βμΝ βμΝ ΰ υ λβ βμέΝ ΗΝ η έπ βΝ βμΝ ξλά βμΝ υπσΰ δπθΝ θ λυθΝ

κυμΝ αθ δεα Ϊ

α βμΝ άΝ

δμΝ π λδκξΫμΝ αυ Ϋμ,Ν έθαδΝ

υθα άΝησθκΝη Ν βθΝη αφκλΪΝ πδφαθ δαευθΝ θ λυθ,ΝπκυΝγαΝ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝπ λδφ λ δαεΪΝΫλΰαΝ
αηέ υ βμΝ ΤΝ ευλέπμΝ η Ν βθΝ η αφκλΪΝ θ λκτΝ απσΝ κθΝ

ξ ζυκ,Ν σ αθΝ Ν κζκεζβλπγκτθΝ αΝ

ηδ κ ζ δπηΫθαΝΫλΰα,ΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ απαθάγβεαθΝά βΝπκζζΪΝ εα έΝ€έ
 αΝ ζδεΪΝ δαξ δλδ

δεΪΝ

θΪλδαΝΰδαΝ κΝθ λσΝ

βθΝζ εΪθβΝ κυΝΠβθ δκτ,Ν υθ ε δηυθ αδΝ ε σμΝαπσΝ αΝ

θΪλδαΝ Γ πλΰέαμΝ εαδΝ ία δεΫμΝ παλΪη λκδ,Ν σππμΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ αλ υ δεάμΝ εα αθΪζπ βμΝ αθΪΝ
λΫηηα,Ν βΝ υζκπκέβ βΝ ΫλΰπθΝ αηέ υ βμΝ ξ δη λδθυθΝ απκλλκυθ,Ν βΝ η αφκλΪΝ θ λκτΝ απσΝ κθΝ
ξ ζυκ,ΝαζζΪΝΤΝβΝ βηαθ δεάΝη έπ βΝ πθΝαλ υση θπθΝ ε Ϊ

πθΝ βμΝΘ

αζέαμέΝΗΝ ζ υ αέαΝαυ άΝ

θ ξση θβΝ πδζκΰά,Ν ζπέαπΝ θαΝ ΰέθ αδΝ ησθκΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ πζβλσ β αμΝ βμΝ η ζΫ βμ,Ν αζζδυμΝ γαΝ ά αθΝ
εα ΪΝ βθΝΪπκοάΝηκυΝπαλαζκΰδ ησμΝΰδαΝ βθΝξυλαΝηαμ,Νσ αθΝκΝ κηΫαμΝ λκφέηπθΝεαγέ

α αδΝσζκΝ ΤΝ

πδκΝ βηαθ δεσμΝπαΰεκ ηέπμέΝ
 κΝ βη έκΝ αυ σΝ γαΝ ηκυΝ πδ λΫο

Ν ηέαΝ ηδελάΝ υπΫλία βΝ κυΝ ξλσθκυ,Ν ΰδαΝ θαΝ δαίΪ πΝ ησθκΝ τκΝ

παλαΰλΪφκυμ : «ΟΝαΰλκ δεσμΝ κηΫαμ ηπκλ έΝθαΝαθα δξγ έΝπυζυθαμΝαθΪπ υιβμΝΤΝ ισ κυΝαπσΝ βθΝ
ελέ βΝ ηέαΝ υλαΝ αλξτ λα»έΝ ΤΝ « Πλκ λαδσ β αΝ βμΝ έ Ν έθαδΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ HORIZON βίβίΝ πκυΝ
ζΫ δ,Ν δα φαζέ

Ν αΝ λσφδηαΝ ΰδαΝ κυμΝ υλππαέκυμ,Ν δπζα δΪ

λκφέηπθΝ αΝ πση θαΝ βί ξλσθδα».
βΰ

Ν ΤΝ λδπζα δΪ

έθαδΝ απκ πΪ ηα αΝ απσΝ δμΝ βζυ

Ν βθΝ παλαΰπΰάΝ

δμΝ βμΝ θΫαμΝ πκζδ δεάμΝ

έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝΤΝΣλκφέηπθ,Ν κυΝεέΝ γέΝΣ αυ ΪλβΝΤΝ κυΝΝεέΝΜΪιδηκυΝ

ΧαλαεσπκυζκυέΝΜάππμΝ ζδεΪΝ αΝ« υθ βλβ δεΪ»Ν
δαξ έλδ βμ,ΝΫλξκθ αδΝ

Ναθ έγ

δ δεσ λαΝ ξσζδαΝΤΝπλκ Ϊ
ηκυΝε έη θκ,ΝπκυΝΝυπΪλξ δΝ
Σ ζ δυθπΝ η Ν
η αλλυγηέ

βθΝ

δμ,ΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝπλκ δθση θαΝηΫ λα,ΝΫξπΝ δα υπυ
κΝΣ

μΝ

δΝ

κΝΰλαπ σΝ

έ
αζέα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκξπλά

δΝ

δμΝ

έπθ,Νξλ δΪα αδΝσηπμΝ τθ κηαΝΤΝ βθΝη αφκλΪΝθ λκτΝαπσΝ κθΝ

ξ ζυκ,Ν ε σμΝ ΤΝ ΪθΝ π λδκλέ κυη Ν δμΝ εαζζδ λγκτη θ μΝ ε Ϊ
ιβλδεΪΝ ξδζδΪ

αΝ ξΫ δαΝ

βΝη Ν βθΝπκζδ δεάΝ κυΝ κηΫαΝΓ πλΰέαμΝνΝΝ

πδ άηαθ βΝ σ δΝ βΝ Θ

δμΝΝ πθΝ ξ

θΪλδαΝΓ πλΰέαμ,ΝπκυΝπλκ έθκθ αδΝ

δμ,Ν η α λΫοκυη Ν

Ν

λΫηηα αΝ ΤΝ φλ θΪλκυη Ν κθΝ υθαηδ ησΝ βμΝ Γ πλγέαμ,Ν υπκετπ κθ αμΝ

Ν κγηα δεΫμΝΤΝα εηβλέπ μΝαθ δζάο δμέΝαμΝ υξαλδ

6

υέ

7

Π Ρ ΣΗΡΗ ΙΝΤΝΠΡΟΣ  ΙΝΓΙ ΝΣ ΝΜ ΣΡ Ν ΠΟΚ Σ Σ Η
έΝΓ θδεΪ
πσΝ αΝπλκ δθση θαΝηΫ λα,ΝπκζζΪΝ έθαδΝλ αζδ

δεΪΝΤΝεδθκτθ αδΝπλκμΝ βθΝ π

ΪζζαΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ έθαδΝ απκ ε ΪΝ υπσΝ πλκςπκγΫ
λσπκμΝυζκπκέβ βμΝ κυμ,Νσ κΝφυ δεΪΝΤΝ κΝεσ
πμΝηβ

άΝεα τγυθ β,Ν θυΝ

δμ,Ν ΪθΝ βζα άΝ έξ Ν πλκίζ φγ έ,Ν σ κΝ κΝ

κμ,ΝπκυΝ υθάγπμΝαιδκζκΰ έ αδΝαπσΝ κυμΝη ζ β ΫμΝ

θδεσέ

ΘαΝΫπλ π Ν πέ βμΝθαΝΰέθ δΝπλσίζ οβΝυ
ίΪγκμΝξλσθκυέΝ

ΝπκζζΪΝαπσΝ αΝηΫ λα,ΝθαΝ ξ

δΝβΝΠκζδ έαΝγαΝΫξ δΝ κθΝξλσθκΝθαΝη ζ ά

ξλά βμΝ υπσΰ δπθΝ θ λυθ,Ν θαΝ υ

δΝ δμΝ ζτ

αΝ ελέ δηαΝ γΫηα αΝ βμΝ κζκεζά-

βθΝ κλΰΪθπ βΝ απκ ζ

ηα δευθΝ φκλΫπθΝ

δαξ έλδ βμ,ΝαζζΪΝ αυ σξλκθαΝκδΝαζζαΰΫμΝθαΝηπκλκτθΝθαΝαφκηκδπγκτθΝαπσΝ κυμΝξλά
θΝπλκίζΫπ αδΝεαθΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝηΫ λκΝΝπκυΝθαΝαθαφΫλ αδΝ
η έπ βΝ πθΝαθ ζά

κθΝ λσπκΝΤΝ

μ-αΰλσ μέΝΝ

κΝεσ

κμ,ΝΰδαΝ βθΝ

πθΝαπσΝυπσΰ δαΝθ λΪΝΤΝαπσΝ κθΝΠβθ δσ,ΝεαγυμΝΤΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝη έπ βμΝ

βμΝεα αθΪζπ βμΝαπσΝηηίΝηγή
υ λκη λβ άΝ

Ν

δΝ τθγ αΝπλκίζάηα αΝσππμΝαυ σΝ βμΝ

δμ,Ν πκυΝ απαδ κτθ αδΝ

λπ βμΝ πθΝ ΫλΰπθΝ άΝ πθΝ αζζαΰυθΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ

δα γκτθΝεζδηαεπ ΪΝΤΝ

λέΝ

ΝζβίΝηγή λέ,Νσ αθΝ

δμΝβζ ε λκ κ βηΫθ μΝΰ π λά

θΝ έθαδΝεαθΝυπκξλ π δεάΝβΝ κπκγΫ β βΝ

δμέ

ΤπΪλξκυθΝ πέ βμΝπκζζΪΝ πδηΫλκυμΝ βη έαΝ πθΝ ξ έπθΝπκυΝ πδ Ϋξκθ αδΝαηφδ ίά β β,Ν σ κΝΰδα έΝ
Ϋξ δΝεα αΰλαφ έΝ

κΝπαλ ζγσθΝ δαφκλ δεάΝ πδ

βηκθδεάΝΪπκοβ,Νσ κΝΤΝΰδα έΝΝ

θΝ έθαδΝαπκζτ πμΝ

αφάέΝΚλέ δηαΝη ΰΫγβ,ΝσππμΝπέξέΝαυ ΪΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝηΫ βΝ ά δαΝπαλκξάΝ βμΝΛ ΠΝΠβθ δκτΝΤΝ
πκυΝ πβλ ΪακυθΝ κυ δα

δεΪΝ αΝ ι ααση θαΝ

θΪλδαΝθ λκτ,Ν

σ αθΝαπσΝ κυμΝ έ δκυμΝ κυμΝη ζ β ΫμΝαθαφΫλ αδΝ

βΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝγ πλκτθ αδΝ

ζέΝβλι,ΝΝσ δΝ«πλκ

κηΫθα,Ν

ΰΰέακυθΝ αΝθκτη λαΝη Ν

ηπ δλδεσΝ λσπκ…έέ»έΝ
πέ βμΝ υπΪλξκυθΝ δαφκλ δεΪΝ

κδξ έαΝ ΰδαΝ κΝ εσ

πλσ γ α),Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ γΫ δΝ

κμΝ κλδ ηΫθπθΝ απσΝ αΝ ΫλΰαΝ ( υθ ξδαση θαΝ άΝ

Ν αηφδ ίά β βΝ ΤΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ εΫζκμΝ πθΝ

θαλέπθΝ πκυΝ

ι Ϊ γβεαθέΝΝΝΝ
ε δηυΝ σ δΝ
απκεα Ϊ

θΝ έθαδΝ υζκπκδά δηαΝ αΝ ηΫ λαΝ αυ Ϊ,Ν σππμΝ πλκ έθκθ αδΝ

α βμΝΤΝ ΪθΝ

θΝ λκπκπκδβγκτθΝ

ΝπκζζΪΝ βη έα,Ν σ ΝυπΪλξ δΝφσίκμΝθαΝηβθΝΰέθ δΝκτ

ΫθαΝ ίάηαΝ πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ πθΝ η αλλυγηέ
σ κΝΫξ δΝαθΪΰεβΝβΝΘ

πθ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ δΝ βΝ κ βΰέαΝ βίίίήθίΝ ΤΝ πκυΝ

αζέαέΝ

έΝΓ θδεΫμΝπαλα βλά

δμ

ΣκΝ πλκ δθση θκΝ πλσΰλαηηαΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ
υ
I.

βηΪ πθ,Ν

θΝ έθαδΝλ αζδ

Ν έε υαΝ

α έαΝ Ν Ν ΤΝ απκεα Ϊ α βΝ πθΝ υ α δευθΝ

δεσΝΤΝ φαλησ δηκ,Νσ αθΝμ

Π λδΫξ δΝ δκδεβ δεΪΝηΫ λα,Νη Νηβ θδεσΝεσ
δμΝΝη αλλυγηέ

κΝ πλσΰλαηηαΝ ηΫ λπθΝ

κμΝ φαληκΰάμ,Ναΰθκ έΝΝάΝγ πλ έΝ

δμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝκλΰΪθπ βΝφκλΫπθΝΤΝυπβλ

αγηυθΝηΫ λβ βμ,Ν

δυθ,Νσ κΝΤΝ δμΝυπκ κηΫμΝ

Ν τΰξλκθαΝ υ άηα αΝπζβλκφκλδεάμΝ(GIS,Νεέα)έ

7

κηΫθ μ,Ν σ κΝ

8

II.

ΰθκ έΝ ία δεΫμΝ α υθαηέ μΝ βμΝ Πκζδ έαμΝ ΤΝ βμΝ εκδθπθέαμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκ
πδπ υ
ΰθπ

δμΝ

άΝ

Ναΰλσ μΝπκυΝΫξκυθΝθκκ λκπέαΝΤΝπλαε δεΫμΝ

ΰΰέ

δΝ δμΝ

εα δυθέΝβη δυθ αδΝσ δΝΰδαΝ βθΝ

Ν σζκυμΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ Ϊ δαμΝ ξλά βμΝ θ λκτ,Ν αΝ τκΝ υθαλησ δα Τπκυλΰ έαΝ ΤΝ κδΝ

δΪ παλ μΝ π λδφ λ δαεΫμΝ υπβλ
αθ πδ υξυμΝ

έ μΝ (

ξ σθΝ γΝ ξλσθδαέΝ

βθΝ αδλ άΝ ΤΝ ελα δεάΝ Π λδφΫλ δα),Ν πλκ παγκτθΝ

ξκυθΝ ε κγ έΝ π λδ

αζζβζκαθαδλκτη θ μ,Ν ΫξκυθΝ κγ έΝ πκζζΫμΝ παλα Ϊ

σ λ μΝ απσΝ 1ίΝ ΚΤ Ν άΝ ΰετεζδκδΝ

δμ,Ν θυΝ σ κδΝ απσΝ κυμΝ αΰλσ μΝ

θ

α δαφσλβ αθ,Ν αζαδππλάγβεαθΝη Ν βθΝΰλαφ δκελα έαΝΤΝΝ πδίαλτθγβεαθΝκδεκθκηδεΪέΝ
θΝ π λδΰλΪφ αδΝ ππμΝ γαΝ π λδκλδ γ έΝ βΝ ξλά βΝ υπσΰ δκυΝ θ λκτΝ απσΝ ξδζδΪ μΝ ΰ π λά

III.
υ

ΝθαΝηβθΝι π λθΪΝ αΝβηίΝ– 300 εα έΝηγΝ κΝξλσθκέΝΝ
θΝ έθαδΝ αλε άΝ ηέαΝ δκδεβ δεάΝ πλΪιβ, ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ φδε άΝ βΝ πλκ

IV.

δμ,Ν

Πβθ δκτ,ΝπκυΝ«
αλ υ ΫμέΝ

α έαΝ ΤΝ δΪ π βΝ κυΝ

λαΰΰέα αδ»Νεα ΪΝηάεκμΝ(απσΝ αΝΣλέεαζαΝηΫξλδΝ βΝΛΪλδ α),ΝαπσΝ εα κθ Ϊ μΝ

θΝ έθαδΝ λ αζδ

δεσμΝ κΝ

υξθΪΝ «ίσγλκΝ ζυηΪ πθ»,Ν υ

σξκμΝ ΰδαΝ Ϊθ ζβ βΝ ησθκΝ 1θίΝ εα έΝ ηγ,Ν απσΝ ΫθαΝ Πβθ δσΝ

Ν θαΝ ιυπβλ κτθ αδΝ Ν αυ σξλκθαΝ εα κθ Ϊ μΝ αλ υ ΫμΝ εα ΪΝ

ηάεκμΝ κυΝΠβθ δκτ,ΝβΝ λκφκ σ β βΝ βμΝΚΪλζαμΝΤΝΝπαλΪζζβζαΝθαΝλΫ δΝεα Ϊθ βΝ κυΝλκυφλΪε βΝ
Γυλ υθβμ,Νπκ σ β αΝ1ίΝηγήΝ
ΓδαΝσπκδκθΝΫξ δΝ

υ έΝπκυΝ έθαδΝβΝΝκδεκζκΰδεάΝπαλκξάέΝ

κδξ δυ βΝΰθυ βΝ βμΝγ

αζδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμ,Ν

θΝ έθαδΝσζαΝαυ ΪΝ φδε ΪΝ

ξπλέμΝ θέ ξυ βΝαπσΝ αΝθ λΪΝ κυΝ ξ ζυκυέ
ΓέΝ δ δεΫμΝπαλα βλά

δμ

1έΝ ΣκΝ πζΫκθΝ ελέ δηκΝ αά βηα,Ν ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ υπΪλξκυθΝ

κίαλΫμΝ πδφυζΪι δμ,Ν έθαδΝ αυ σΝ βμΝ

δαφτζαιβμΝ ΤΝ πλκ

α έαμΝ πθΝ υπσΰ δπθΝ υ λκφκλΫπθέΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ υπκζκΰδ ηκτμΝ κυΝ

ΰ πζσΰκυΝ εέΝ ΜπΫζ

β,Ν πλκετπ δΝ σ δΝ κδΝ πκ σ β μΝ θ λκτΝ πκυΝ αθ ζκτθ αδΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ η Ν δμΝ

ΰ π λά

δμΝαπσΝυπσΰ δαΝθ λΪ,Νπλκ

βΝ η ζΫ βΝ (

ΰΰέακυθΝ αΝκίί-λίίΝ εα έΝηγήΝΫ κμΝΤΝσξδΝ αΝηηίΝπκυΝαθαφΫλ δΝ

ζέβη)Ν ΤΝ σ δΝ αΝ αθαπζβλκτη θαΝ έθαδΝ ησζδμΝ γ50-420 εα έΝ ηγήΝ Ϋ κμέΝ ΗΝ ε έηβ βΝ πθΝ

η ζ β υθ,Ν σ δΝ

βΝ Θ

υπκ ε δηβηΫθβέΝ Μ Ν

αζέαΝ αθ ζκτθ αδΝ ηηίΝ εα έΝ ηγΝ
κηΫθκΝ σ δΝ αλ

τκθ αδΝ 1έιίίέίίίΝ

π λδκλδ ηΫθβΝ πκ σ β αΝ θ λκτΝ πθΝ γβγ,ηΝ ηγή
ιβΰκτθ αδΝ πδ

βηκθδεΪΝκδΝεαζΫμΝαπκ σ

δμΝ

δμ,ΝγαΝπλΫπ δ θαΝη α λΫοκυη Ν

λέΝ απσΝ ΰ π λά

ΝιβλδεΪΝξδζδΪ μΝ

λέΝάΝθαΝη αφΫλκυη Ν

α βΝ πθΝυ α δευθΝ υ

ΫλΰαΝπλΫπ δΝθαΝαθ δεα α

δμΝπ λδκξΫμΝαυ ΫμΝ

α έαΝυπσΰ δπθΝθ λυθ),Ν

δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκίζβηα δεΫμΝ

βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ βμΝΛ ΠΝΠβθ δκτέΝ

γέΝΠλΫπ δΝθαΝπλκβΰβγκτθΝΤΝ υηπ λδζβφγκτθΝ
Ϊ

θΝ

κθΝ 300-ζίίΝ εα έΝ ηγΝ ήΝ Ϋ κμ απσΝ ΰ π-

βΝ ια φΪζδ βΝ κυζΪξδ κθΝ300-ζίίΝ εα έΝηγΝΝΤΝβΝη αφκλΪΝ κυμΝ
κΝεσεεδθκ,Ν

λέ)Ν

κΝίαηίΪεδΝεέαέΝεαζζδΫλΰ δ μ ηΫξλδΝ άη λα.

πδφαθ δαεΪΝθ λΪέΝ παδ έ αδΝ υθ πυμΝΰδαΝπ λδίαζζκθ δεκτμΝζσΰκυμΝ(πλκ
π λδκξΫμΝπκυΝ έθαδΝ

δμ,Ν σ Ν η Ν βθΝ

λΝ (ηηίέίίίέίίίΝ εα έΝ ηγΝ μΝ 1έιίίέίίίΝ

2. ΓδαΝ θαΝ έθαδΝ φδε άΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ Ϊθ ζβ βμ, κυζΪξδ
λά

β έπμ,Ν απσΝ υπσΰ δαΝ θ λΪΝ έθαδΝ

κΝπλσΰλαηηαΝηΫ λπθΝΰδαΝ βθΝπλκ

βηΪ πθ,ΝκδΝη ζΫ μΝπκυΝγαΝπλκίζΫπκυθΝ

α έαΝΤΝαπκεα-

Νπκδ μΝπ λδκξΫμΝΤΝη ΝπκδαΝ

αγ έΝβΝΪθ ζβ βΝυπσΰ δπθΝθ λυθΝη Ν πδφαθ δαεΪΝΤΝη ΪΝθαΝδ ξτ κυθΝ αΝ

σ αΝ πλκίζΫπ δΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ ηΫ λπθΝ απκεα Ϊ
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α βμέΝ Ν  Ν αθ έγ βΝ π λέπ π β,Ν βΝ ΪζζβΝ υθα-
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σ β αΝπκυΝαπκηΫθ δ,Ν έθαδΝαυ άΝ βμΝκλδασθ δαμΝη έπ βμΝ βμΝΪθ ζβ βμΝθ λκτΝ
Ϋπλ π Ν σ Ν πέξέΝ θαΝ απαΰκλ υγ έΝ βΝ Ϊλ υ βΝ πΫλαθΝ πθΝ ηίΝ

ΝεΪγ Νΰ υ λβ βέΝΘαΝ

λέΝ αθΪΝ ΰ υ λβ β,Ν υ

Ν θαΝ ηβθΝ

αθ ζκτθ αδΝ υθκζδεΪΝπΪθπΝαπσΝζίί-ζηίΝ εα έΝηγήΝΫ κμΝ(ηί λέξζβί-ηίίηγξβίέίίίΝΰ π λά
ΗΝ κλδασθ δαΝ αυ άΝ η έπ βΝ βμΝ Ϊλ υ βμΝ

δμΝ ΰ π λά

φαλησ δηβΝ βθΝζτ β,Νη Ν δμΝ βη λδθΫμΝ υθγάε μΝ
πλσ φα βΝ ΚΤ

(ΰδαΝ δμΝ αθαθ υ

υ λκη λβ άμΝ

δμΝ βζ ε λκ κ βηΫθ μΝ ΰ π λά

δμΝ

θΝ γ πλ έ αδΝ λ αζδ

αΝη Ν βθΝ

θΝ έθαδΝ υπκξλ π δεσμΝ κΝ

δμΝ ΤΝ ΰέθκθ αδΝ εΫο δμΝ ά βΝ έ Ν θαΝ φαληκ γ έΝ βΝ

ηΫ λβ βΝ βμΝεα αθΪζπ βμΝ κυΝθ λκτ,Νη Ν βθΝεα αθΪζπ βΝ θΫλΰ δαμΝαπσΝ βθΝ
η ΝίΪ β βθΝαλ υση θβΝΫε α βΝ(

δεσΝ κΝ ηΫ λκΝ Τ

βθΝ δαξ έλδ βΝ κυΝθ λκτέΝΌ αθΝηΪζδ

δμΝ πθΝ α δυθΝ ξλά βμΝ θ λκτ),Ν

δμ)έΝ

Η ΤΝβΝ δηκζσΰβ β

ζέΝλη),ΝηΫ λαΝ θ ζυμΝΪ δεα.

4.  κΝ κίαλσΝγΫηαΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝθ λκτ,Ν
ζέΝ γλ,Ν σπκυΝ πλκίζΫπ αδΝ πκ σΝ ζίίΝ €Ν ήΝ
απκ κ δεσ β αμΝ η αφκλΪμΝ θ λκτ,Ν

θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝαθαφκλΪ,ΝπζβθΝέ πμΝαυ άμΝ

βΝ

λέΝ ΰδαΝ ΫλΰαΝ η αφκλΪμΝ θ λκτΝ ΤΝ ί ζ έπ βμΝ βμΝ

κΝ κπκέκΝ

θΝ έθαδΝ αφΫμΝ αθΝ Ϋξ δΝ υπκζκΰδ γ έΝ κΝ εσ

κμΝ πθΝ

ΫλΰπθΝ αθα α ηκτΝ πκυΝ απαδ κτθ αδ,Ν Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ έθαδΝ φδε άΝ κπκδα άπκ Ν πλκ πΪγ δαΝ
βηδκυλΰέαμΝ εζ δ
απυζ δ μΝ
ΰδαΝ υπσΰ δα

υθΝ αΰπΰυθέΝ βη δυθπΝ σ δΝ

Ναθκδε κτμΝαΰπΰκτμΝυπκζκΰέακθ αδΝ
έε υα,Ν

Νζί-ζηΣ,Ν

Νεζ δ

κτμΝ

Νβί-βηΣ,Ν θυΝ κΝεσ

κμΝ

δμΝ π λδκξΫμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝ αλ υ δευθΝ ΫλΰπθΝ Σαυλππκτ,Ν ηκεσίκυ,Ν

ΤπΫλ δαμ,ΝΣλδεΪζπθΝΤΝΣΟ
βζα άΝθίίΝ€ΝήΝ

Ν πλσ φα βΝ Ϋλ υθαΝ απσΝ κΝ ΜΠΝ (i-adapt),Ν κδΝ

ΝΠβθ δκτ,Ν υθκζδεάμΝΫε α βμΝγίίέίίίΝ

λέ,ΝαθΫλξ αδΝ

Ν1κίΝ εα έΝ€,Ν

λέΝ

ηέΝ ΜέαΝ υθ πάμΝ πκζδ δεάΝ πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ ικδεκθσηβ βμΝ θ λκτ,Ν γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πλκίζΫπ δΝ
υΰε ελδηΫθαΝηΫ λαΝΤΝπσλκυμέΝΓδαΝθαΝ
πθΝαλ υ δευθΝ υ
πέξέΝ ΰδαΝ ηίίέίίίΝ

βηΪ πθΝη Ν

κξ τ κυη Ν

αΝ πση θαΝηΝάΝ1ίΝξλσθδα,Ν κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ

Ϊΰ βθΝΪλ υ β,Νηδελκαλ τ

δμΝάΝΪζζ μΝ ι ζδΰηΫθ μΝη γσ κυμ,Ν

λέ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλικυθΝ εέθβ λαΝ ΤΝ κδεκθκηδεΫμΝ θδ ξτ

δμέΝ ΜέαΝ λ αζδ

δεάΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝ ΰδαΝ βθΝ πκζδ δεάΝ αυ άΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πλκίζΫπ δΝ πκ σΝ ηίΝ εα έΝ €Ν (άΝ 1ίΝ εα έΝ ΰδαΝ ηΝ
ξλσθδα)ΝΝμΝηίίέίίίΝ
ΰεα Ϊ

λέΝξΝ1ίίΝ€ή

α βμΝ πθΝ βηίΝ €ή

λέΝ( θέ ξυ βΝπκυΝαθ δ

κδξ έΝ

λέ)έΝ ΣκΝ πκ σΝ αυ σΝ γαΝ ηπκλκτ

κΝζίΣΝ πέΝ κυΝ υθκζδεκτΝεσ

κυμΝ

Ν θαΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ υλππαρεκτμΝ

πσλκυμΝ άΝ απσΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ πέξέΝ θσμΝ «πλΪ δθκυΝ Σαη έκυ»Ν η Ν εκπσΝ βθΝ πλκ

α έαΝ πθΝ

υ α δευθΝπσλπθέΝ
θέΝ θαΝΪζζκΝπλκ δθση θκΝηΫ λκΝ
αυ σΝ βμΝ η έπ βμΝ πθΝ αθ ζά
έθαδΝ λ αζδ
αθ ζδκ

κΝπλσΰλαηηα,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝπλκίζΫπ αδΝηβ θδεσΝεσ

κμ,Ν έθαδΝ

πθΝ απσΝ κθΝ Πβθ δσΝ (ηΫξλδΝ 1θίΝ εα έΝ ηγ)έΝ ΘαΝ Ϋπλ π Ν σηπμΝ ΰδαΝ θαΝ

δεσ,Ν θαΝ πλκίζΫπ αδΝ κΝ εσ

κμΝ βμΝ η ζΫ βμΝ εα αΰλαφάμΝ πθΝ εα κθ Ϊ πθΝ Ν δ δπ δευθΝ

α έπθΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝΠβθ δκτ,ΝκΝ λσπκμΝΝΤΝ αΝηΫ αΝ(α

απαΰσλ υ βμΝ βμΝΪθ ζβ βμ,Ν κΝεσ

υθση υ β,Νεέαέ)Νυζκπκέβ βμΝ βμΝ

κμΝ ΰεα Ϊζ δοβμΝ θ ξκηΫθπμΝ πθΝδ δπ δευθΝαθ ζδκ

α έπθΝάΝ

ΫζκμΝ αΝ ΫλΰαΝ η αφκλΪμΝ θ λκτΝ απσΝ ΪζζβΝ πβΰά,Ν εέζέπέΝ πέ βμΝ βΝ απαέ β βΝ πθΝ ξ έπθΝ θαΝ ηβθΝ
αθ ζ έ αδΝ η ΰαζτ λβΝ πκ σ β αΝ απσΝ 1θίΝ εα έΝ ηγΝ (η Ν ηΫ
Πβθ δσΝ (Ικτθδκ- π Ϋηίλδκ),Ν

θΝ έθαδΝ λ αζδ

δεά,Ν

μΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ απαδ ά

κηΫθκυΝ σ δΝ

δμ)Ν

κθΝ

θΝ υπΪλξ δΝ κΝ θ λσΝ αυ σΝ

κθΝ

Πβθ δσΝ κυμΝηάθ μΝαυ κτμέΝΠλαε δεΪΝαυ σΝ βηαέθ δΝσ δΝ1βίΝβηΫλ μΝλΫκυθΝ
ήΝ βηΫλαΝ άΝ ηθέίίίΝ ηγήΝ υλαΝ άΝ 1η,ηΝ ηγήΝ

κθΝΠβθ δσ,Ν1έγζΝ εα έΝηγΝ

υ έΝ Ό κδΝ παλαεκζκυγκτθΝ βθΝ παλκξάΝ κυΝ Πβθ δκτΝ αΝ
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ζ υ αέαΝγίΝξλσθδα,Νγ πλκτθΝσ δΝβΝαπαέ β βΝαυ άΝ έθαδΝ φδε ά,ΝησθκΝη Ν βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝΠβθ δκτΝ
η Νθ λσΝαπσΝ κθΝ ξ ζυκέΝ
ιέΝ ΝσζαΝ αΝ

θΪλδαΝπκυΝ ι Ϊ γβεαθΝη ΝίΪ βΝ αΝξλβηα κκδεκθκηδεΪΝΤΝπ λδίαζζκθ δεΪΝεσ

Ϋξ δΝπκυγ θΪΝυπκζκΰδ γ έΝ κΝεσ

κμΝπ λδίΪζζκθ κμΝΤΝ κΝεσ

Πβθ δσμΝ (ίσγλκμ)Ν Ν παλαη έθ δΝ

βθΝ βη λδθάΝ κυΝ εα Ϊ

β,Ν

θΝ

κμΝπσλκυ,ΝΰδαΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκΝ

α βΝ

δμΝ γ λδθκτμΝ ηάθ μΝ άΝ πδ

δθπγ έ,Ν

εαγυμΝ ΤΝ κΝ σφ ζκμΝ απσΝ βθΝ απκφυΰάΝ πζβηηυλυθ,Ν πκυΝ γαΝ πλκετο δΝ η Ν βθΝ εα α ε υάΝ πθΝ
π λδφ λ δαευθΝφλαΰηΪ πθέΝ
κέΝΣΫζκμΝΰδα κυμΝΣΟ

Ν

θΝυπΪλξ δΝ ξΫ δκΝ ε υΰξλκθδ ηκτΝεαδΝη

ιΫζδιάμΝ κυμέΝΠλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ

ηέαΝ η ζΫ βΝ δ λ τθβ βμΝ πθΝ θκηδευθΝ εαδΝ κδεκθκηδευθΝ θαζζαε δευθΝ πκυΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ η ΪΝ θαΝ
αεκζκυγά

δΝ κΝ εΫζκμΝ βμΝ υζκπκέβ βμέΝ θαΝ πλυ κΝ

θσ β αΝ σππμΝ βΝ Θ

Ϊ δκ,Ν

Ν ηέαΝ σ κΝ ε

αηΫθβΝ ΰ πΰλαφδεάΝ

αζέα,Ν γαΝ ά αθΝ βΝ πλκεα αλε δεάΝ η ζΫ βΝ κλΰΪθπ βμΝ πθΝ ΣΟ

Ν

Ν Π λδφ -

λ δαεσΝ πέπ κ,ΝπκυΝγαΝ εηβλέπθ Ν κθΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκΝγαΝΰέθκυθΝ αΝ πση θαΝίάηα α,Νυ
ζτ βΝθαΝπλκετο δΝπλκκ υ δεΪ,Νεα ΪΝ

Ϊ δαΝεαδΝτ
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λαΝαπσΝπλκΰλαηηα δ ησέ

ΝβΝ

