δΗΟΚΤ - ΤΕΚΜ δΤΟΝΕ δϋΚΡΑΓΕ ΜΟΟΙΓΙΟΑΤΪΟΝ: ΑΝ ΕΧΑΜΡΕΕ
ΡΚΟΜ ΥΕΝΙΟΕ

Α.ν. ΤαΓίίΐηβίοη, Β.ί, 8ιηίΐ5, \ν.Β. ΑνΗοΙΙεγ
3ο5οο1 οί Οεοχοίεηοεχ, ζ)υεεη'χ υηίνείχίίγ οί Βε1ί3Χί, Βε1ί3χί ΒΤ7 1ΝΝ,
ΝοΠίιεΓη ΐΓεΙαηά, υΚ.
ΑΒχίΓβεΙ

Α οηε γεατ εχροχυπε Ιπαΐ ίχ υχεϋ ίο εχαηιίηε ώε ίηίιίαΐ χίαβοχ οί χίοηε (1εθ3γ ννίίΚίη
ί5ε εηνΪΓοηιηεηΐ οί ΓηοιΙεΓη-ίΙηγ νεηίεε. Τεχί Ρ>1οε1ί:5 (7x5x1 επί) οί Ροπίαηιί
Είτηεχίοηε, Β3ΐιπι5εΓ§ετ διιηάχίοηε οποί ΌυηΗουχε δαηϋχίοηε \νεΓε Ιείΐ ίη χΗεΙιεπειΙ
ϋηά εχροχεά εοηάίιίοηχ, οί (ϋίίεηηβ εΐενηίίοηχ, οη ι5ε ΟγεγκΙ Οαηαΐ. 8εαηηίη§
εΙεείΓοη πποΓοχοοργ Γενεαίχ ιίοροχίϋοη οί 3 χνίείε Γ3η§ε οί ρ3ΐΐίο1ε (γρεχ οη χίοηε
χιΐΓί3οεχ. Αίπιοχί 311 χηιηρίεχ χ5ο\ν εη1ΐ3ηεεηιεηΙ οί χιΐΓίαεε χυΙρΗιη οοηίεηί 3ηιί
χίοηε χιηίαοεχ 311ο\ν<_τ εΐεναΐίοηχ <1ίχρΐ3γ ίοπτΐ3ΐίοη οί 3η ίηοίρίεηί §γρχιιηι οηιχί.
Εχητηίηηίίοη οί Ιίιε εχροχεά ίεχί ίιΐοείίχ ί1ετηοηχΐΓ3(εχ ί5αί Γ3ρί<1 χιΐΓί3οε 3ΐΐεΓ3ΐίοη
03η οοοχιγ, ενεη ίη ννΗαί ίχ ρεΓοεΐνειΙ ίο 5ε 3 'ο1ε3η' εηνΪΓοηιηεηΙ. Πιε (1ε§Γεε 3ηά
η3ΐιΐΓε οί χίοηε (1εο3γ ίχ χ5ο\νη ίο 5ε ϋερεηάεηΐ υροη εχροχιηε οοη<ϋίίοηχ 3η(1χίοηε
Ιγρε.
1

Ιη ίη κ ίιιε ϋ ο η

1.1 ΒααΙίξΓοιιηά

Μηηγ οη1ΐυΓ3ΐ1γ-ίπιροη3ηΐ 5υί1(1ίη§ 3Γε 5είη§ ίτβηχίοιτηεά 5γ ρΐΌ£Γ3ΐηηιεχ οί χίοηε
οΐεηηίηβ 3ηι1 Γερΐ3εεπιεηΐ, οίίεη ίη τεχροηχε ίο 15ε πήιΙ-ΙννεηΐίεΐΗ οεηίιΐΓγ νίενν ιΐιαί
5υί1<ϋηβχ 5ηνε 3 ίίηίίε Ιίίε. ΤΤιεΓε ίχ 3ΐχο ί5ε \νί(1εχρΓε3£ΐ 3χχυπιρΐίοη ι53ί, άυε ίο
1εβίχΐ3ΐίοη ίο τεόοεε ρ3Γίίοιιΐ3ΐε 3ηϋ βίΐχεουχ ροΐΐυΐηηΐχ, ηιαηγ ιιγ53π εηνίΓοηπιεηΐχ
3Γε ηο\ν 'ε1ε3η' ηηά 1531 ίι ίχ 'χ3ίε' ίο Γε535ί1ίί3ίε χίτυοίηΓεχ. Ηο\νενεΓ, ροχίε1ε3ηίη§ \νε3ί5ειίη§ οί χοπιε 5ηί1ίϋη§8 538 <1ειηοηχΐΓ3ΐε<1 Ιΐΐ3ΐ ί5εγ 03η ίη ί3εί
ςιποΐίΐγ 5εοοπιε Γεχοίΐεοί 3ηά πΐ3γ ενεη «1εο3γ 3ί 3θοε1εΓ3ίε(1 Γ3ίεχ (\νε5χίει·1). 3αο5
(Ιεεηγ ίχ ηοί 3ΐ\ναγχ νίχί51ε ίη ί5ε ε3τ1γ εχροχυτε οί ίίεχΗ ογ ε1ε3ηει1 χίοηε, 5υί
πιο(1ίίίθ3ΐίοηχ οί ρ5γχίο3ΐ 3ηο1 οΗεπιίοηΙ ρΓορεηίεχ \ν5ίε5 οεοηΓ 3ί Λίχ ίίπιε εουΐά
εχετί χΙτοη§ εοηίΓοΙχ οη ενεηίιΐ3ΐ ρ3ΐίεΓηχ 3η<1 Γ3ίεχ οί 5Γε35άο\νη. Ροΐεηίϊηΐΐγ
χί§ηίίίο3ηΐ ε53η§εχ ίηοίικίε ηιοί1ίίίθ3ΐίοη οί χυίί3οε 3ηε1 χη5χυΓί3εε ροεε
ε53Γ3εΐεπχΐίεχ ννΗίοΗ 03η ηίίεεί πιοίχίηΓε 3η(1 Χ3ΐί ίη§Γεχχ, <ϋχΐπ5υίίοη 3Πί1
ρΓεοίρίΐαίίοη. Α15ε(1ο 3η(1 οίΚετ ί5επη3ΐ ρΓορεηίεχ πΐ3γ 3ΐχο 5ε αΐίετεά αηά εου1<3
ίηίΐηεηεε χυχεερΐί5ί1ίίγ ίο ρΓοεεχχεχ οί πιεοίΐ3ηίθ3ΐ (Βχηφίίοη. Ρίηηΐΐγ, Γε30ίίοηχ
ννίίΗ §3χεουχ ογ χοΐίά ροΐΐυίηηΐχ 03η πιοοίίίγίηβ χίοηε χυείπεε οΗεηιίχίΓγ, ρπχΐιιοε
ροΐεηίίαΐΐγ (1ατη3§ίη§ Χ3ΐίχ 3ηά ίηοΓε3χε \νε3ΐ5επη§ χυχεερίϊ5ί1ίΐγ. Τ5εΓε ίχ 3 ηεεά,
ίΗετείοΓε, ίο «Ιείεπηίηε ί5ε η3ΐϋΓε οί ροχ(-ο1εαηίη£ 3ηά Γερΐ3οεηιεηΐ χίοηε χυίί3οε
3ΐΐ8Γ3ίίοη ίη ιιγ53π εηνίΓοηπιεηΐχ ί5αί οοηίίηυε ίο 5ε 3§§Γεχχίνε. 8υο5 χίικϋεχ \νί11
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5ορείυ11γ 5ε1ρ Ιο εηδυΓε (5α( εοηδεΓναήοη ίηεΓεαδεδ, Γα(5εΓ (5αη άεοΓεαδεδ, Ιίίε
εχρεε(αηεγ οί 5υί1άίη£δ.
1.2 5ΐοηε άεεαγ αηά αΐτηοψΗεήε ροΙΙιιΐίοη ίη νεηίεε

Τ5ε άε5α(ε ονεΓ νν5ε(5ετ άαηια§εά δ(οηε δ5ου1ά 5ε εοηδεΓνεά, αηά ίί δο νν5ίε5
πιε(5οάδ δ5ου1ά 5ε υδεά, ίδ εχειηρίίίίεά 5γ (5ε εοηδίάεΓα51ε άαπια§ε Ιο 3ΐκ1
ίηΙεΓη3(ϊοη3ΐ εοηεεΓη ίοΓ 15ε ία(ε οί νεηίεε'δ υηίςυε ευΙίυΓαΙ 5επία§ε οί δίοπε
5υί1άίη§δ αηά (ηοηυηιεηίδ (Ραδδίηα^. Ραδδίηα & ΚοδδεΠί^). Το Εΐΐενίαΐβ
3(Γηοδρ5επε ροΐΐυΐίοη 3η<1 τειίυεε Γ3ΐεδ οί δοί1ίη§ αηά άεεαγ, (Ιιε είΐγ 538 ίιτιροδεά
δΙπη§εη( 1ε§ίδ1α(ίοη νν5ίε5 Γεδίηείδ ίοδδίΐ ίυεί εοιη5υδΙίοη (ο ηα(υΓα1 £38 (Όεΐ Μοηίε
& νί(ΙθΓί^). 3υ5δεςυεηί Ιο εηίοΓεεπιεπί οί ΐΗεδε ροΐίείεδ, Γηυε5 είίοιΐ 538 5εεη
εχρεηάεά οη ε1εαηίη§ 5υί1άίη§δ ίη νν5α( ίδ ηο\ν ρεΓεείνεά Ιο 5ε 3 'εΐεαη'
εηνίΓοηηιεηΙ. Νενεπ5ε1εδδ, ίη Γηαίηίαηά ητε3δ ηε3Γ Ιο (5ε είΐγ, δυε5 3δ ΜαΓ§5εΓα,
ιη(1υδΐπ3ΐ δουΓεεδ εοηΐίηυε Ιο ρπχΐυεε δΐι5δ1αηΐία1 ςυαηίίίίεδ οί ραηίευίαίε αηά
§3δεοιΐδ ροΐΐυίίοη (3πιίΐ5 εΐ αΐ^) αηά,1οε3ΐ δουΓεεδ οί ροΐΐυΐίοη ίηεΐυάε ίηάυδίπαΐ,
εοιηπιεΓείαΙ 3η<1 ΙουπδΙ 5οα(δ, νν5ίε5 3Γε ρατίίευίατίγ εοηεεη(Γ3(εά αΙοη§ 15ε ΟΓαηά
(Ζαηαΐ. Βεο3υδε οί ίίδ εο3δ(3ΐ ΙοεαΙίοη, νεηίεε 3ΐδθ εχρεπεηεεδ η3ΐυΓ3ΐ1γ α§§Γεδδίνε
\νε3ΐ5επη§ εοηάίάοηδ ίη \ν5ίε5 3 ννίάε ναπε(γ οί δ3ΐΐδ 3Γε αναί!α51ε ίη 5ί§5
εοηεεη[Γ3ΐίοηδ ίΓΟΓη πιαπηε αηά §Γουηάννα(εΓ δουΓεεδ. Τ5ε ρΗ οί ΓαίηίαΙΙ ίη νεηίεε
ίδ, 5ο\νενεΓ, §εηεΓα11γ Ιεδδ 3είε1ίο (5αη 15ε ννεα(5επη£ οί ΓηοηυΓηεη(δ ννουΐά
ίηάίεαίε. Οε(επθΓ3(ίοη ίδ Γ3Γε1γ άυε Ιο αείά ΓαίηίαΙΙ ρετ 5ε (Οαιηυίίο εΐ αΐ^), 5υΙ
οίΐεη οεευΓδ 3ίΙεΓ ίηίΓεςυεηΐ αηά δρ3Γδε ΓαίηίαΙΙ νν5ίε5 30ΐίν3ΐεδ ραΛίευΙαίε
ροΙΙυΟηΙδ άεροδί(εά οη δίοηε δυτίαοεδ 5ε(ννεεη Γαΐηίαΐΐ ενεηΐδ. Ροδδί51γ οί §Γεα(εΓ
δί§ηίίϊθ3ηεε (53η ΓαίηίαΙΙ ίδ ίο§, εδρεείαΐΐγ ίη ννίηίεΓ 31 (ϊιηεδ οί α(ηιθδρ5επε δ(35ί1ί1γ
(Οαπιυίίο^’ Βεπΐ3Γ(1ί εΐ αΐ^). Τ5ίδ δ(α5ί5(γ ίδ 5ε5ενεά Ιο 5ε Γεδροηδί5!ε ίοΓ δενεκ
ροΙΙυΐίοη ερίδοάεδ νν5εη ίο§ Ιαγετδ ονεΓ (5ε Ια^οοη τεεείνε πιαηγ οί (5ε 5ί§5εδΙ
ίη(1υδΙΠ3] επιίδδίοηδ 5όπι (5ε Γηαίηίαηά (Οίΐηιιιίίο^' Οαηιυίίο & (ΙαναΙεπ *0). ΟΪΓεεΙ
ρΓεείρί(3(ίοη ίΓοηι (5εδε ίο§δ ίδ εοηδίάεταΡΙγ ηιοΓε αείάίε (5αη ΓαίηίαΙΙ, άυε (ο (5ε
δΐΏ3Π (ϋηιηεΐεΓ οί ννα(εΓ άκφίεΐδ αηά (5εΐί Ιοη^εΓ τεδίάεηεε (ίπιε ίη (5ε α(πιθδρ5ειε
νν5ίε5 αΐΐοννδ ΓηοΓε είίεείίνε τεαείίοη \νίι5 §αδεουδ ροΐΐυΐαηΐδ (Ρ3δδίηα &
δίενεη* 1). Οι τεεί ρΓεείρίιαίίοη ίΓΟίτι ίο§δ ηοΐ οηΐγ 3ίίεεΐδ αΓεαδ ηοιτηαΐΐγ εχροδεά
(ο Γαίη\να.δ5, 5υ( αΐδο ΓεηάεΓδ 3Γε3δ δ5ε1ίεΓεά ίΓοηι πιίη\ν·385 ραηίευΙαΓίγ ρΓοηε Ιο
ροΐΐυΐίοη αεευιηυΐαΐίοη αηά άαιηα^ε (ο δίοηε δυιΐαεεδ 5γ ροΐΐυίίοη-άεπνεά δαίίδ δυε5
αδ βγρδυηη.
Το ίηνεδ1ί§α(ε (5ε πιοάίίίεαίίοη οί ίΓεδ51γ ςυαιτίεά δίοηε ίη 15ε ’εΐεαη’
εηνίΓοηηιεηΙ οί ιηοάεΓη-άαγ νεηίεε, εχροδϋΓε Ιπαΐδ ννεΓε εοηάυείεά αΐ (5ε δίΐε οί
οηε οί (5ε πιοδί ρΓεδίίβίουδ 5υί1άίη§δ ίη (5ε είΐγ, (5ε X V Οεηίυιγ €α ά'ΟΓΟ Ραΐαεε
οη (5ε ΟΓαηά Οαηαΐ. Τ5εδε (τίαΐδ ννεΓε άεδί^ηεά (ο εχαπιϊηε (5ε είίεείδ οί α ηυπι5εΓ
οί ναπα51εδ, ίηεΐυάίη^ αη εχαπυηηίίοη οί (5ε ίηίίίαΐ δ(α§εδ οί άεεαγ αηά, (5του§5 (5ε
υδε οί άίίίεΓεηΙ δίοηε ίγρεδ, §εο!ο§ίεα1 εοηίΓοΙδ οη αΙ(εΓ3(ίοη. Ηαΐί (5ε δαιηρίεδ
\νετε εχροδεά (ο Γαίη\ναδ5 αηά (5ε ο(5εΓ 5α1ί δ5ε5εΓεά; δοπιε ννεΓε ρΐαεεά ηεατ (5ε
Ιενεί οί (5ε εαηα! αηά ο(5εΓδ ηεατ (5ε (ορ οί (5ε 5υίΙάίη§ ίη αη αΚεπιρί (ο άίΚεΓεηίίαίε
5ε(\νεεη (5ε είίεείδ οί Ιοεαΐ αηά τε^ίοπαΐ ροΐΐυΐίοη δουΓεεδ.
Τ5ε δίοηεβ (εδίεά ατε ηοί Ιοεαΐ (ο νεηίεε αηά ννεΓε ηο( ε5οδεη (ο ΓερΙίεαίε εχαείΐγ
(5ε δυιΤαεε αΙίεΓαΙίοη οί 5υί1άίη§ δίοηε ίη (5ε είίγ. Τ5ε αίπι νναδ (ο υδε νεηίεε αδ α
’ηα(ϋΓα11α5θΓ3(θΓγ' ίοΓ ίηνε.δ(ί§α(ίοη ίηίο (5ε ίηί(ία1δ(α§εδ οί δίοηε άεεαγ ίη α 'εΐεαη'
υΓ5αη εηνίΓοηχηεηί υηάεΓ εοηίΓοΙΙεά εοηάίΐίοηδ. Τ5ε (εδ( δίοηεδ 5ανε 5εεη υδεά ίη
(παίδ ε1δενν5εΓε, 5οννενεΓ, αηά ατε (5υδ υ$είυΙ ίοΓ ΟΓΟδδ εοΓηρατίδοηδ. ΟΙεατΙγ (5ε
δίυάγ άοεδ 5ανε ϊηαρΠεαίίοηδ ίοΓ ( 5ε 5ε 5ανίουΓ οί ΙοεαΙ δ(οηε, ραηίευΙαΓίγ
ΠπιεδΙοηεδ, αΒετ εΐεαηίη^.
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2

ΕχρΟΚϋΓβ ΙΐΊδΙδ

2.1
ΙοεαΙίοη
ΤΗε Οη γΓΟ γο 15 5ί(ιΐ3(ε<1 οη (Ηε ηοπΗεπι ΗηηΚ ο ί ΐΗε 0 γ3π<1 Οηηηΐ 3ρρΓοχίπΐ3ΐε1γ
200πι ίΐΌηι (Ηε Κιαίΐο Βπ<1§ε. Α ΐ (Ηε (ίπιε ο ί (Ηε Ιπαΐ ίΐ νν35 απάετ^οΐησ εχίεηκίνε
ο1είΐηίη§ βπίΐ Γε5ίθΓ3(ίοη αηιΐ (Ηε κϊείε ο ί (Ηε Ηυί1<ϋη§ ίαείη§ (Ηε εαη3] νν35 εοηιρίεΐεΐγ
εηε1θ5ε<1 Ηγ 503ίίοΙ(ϋη§ 3ηϋ 3 ννοοάεη ί303(1ε ΤΗε ε1εαηίη§ ηιεΛοάδ επιρίογεά
ννεΓε ρπΓηαπΙγ Ιονν νείοοήγ νν3δΗίη§ αηεΐ <1ε1ίθ3ΐε ηιαηυαΐ τειτιοναΐ ο ί Ηΐηεΐί εηΐ5(
'503ί>5' αη<1 ίΐ \ν35 εοηδίϋεΓεεΙ (Ηηί (ΗεΓε \ν35 Ιίΐιΐε ροχχίΗϋίίγ ο ί εοηίαηιίηαΐίοη οί Ιεκι
Ηΐοείίδ 31 Ιΐιε ουίχίίΐε ο ί (Ηε κεηίίαΐάίηβ άυπη§ ε1εαηίη§.
2.2
Τε$1 $αηιρΙε$
ΤΗε ίεχΐ 53πιρ1ε5 3Γε κιτιαίΐ (7x5x1 επί) ϋΐΐεεκ ο ί 5ΐοηε Ηεΐεΐ Πυ5ίι Ιο Ιΐιε δΐΐΓίηεε οί
νεηίεαΐ ηΐιιτηιηϊυηι ΓαοΗχ, εηεΗ εοη(3ίηίη§ ιΐιιεε καπιρίεχ. Τννο ΓηεΗδ ννεΓε ρΐηεεά 31
2.5ιτι αη(1 Ιννο 31 15.0γπ ηΗονε εαηαΐ Ιενεί 3ί(3θΗεά (ο (Ηε ννοοάεη ίαοαάε. Α ΐ ε3θ1ι
Ηεί§;Ηί οηε Γηεΐί \ν35 ίιιΐΐγ εχροχεά Ιο Γ3ίη\ν35ίι αικί (Ηε ο(ΗεΓ \ν35 χΗεΙίεΓεά Ηγ 3η
3ΐϋΓηίηίυιτι τοοί, ννΗίεΗ ρΓ0(εείε<1 5αηιρ1ε5 ίΓΟΓη Γ3ΐηννα5ίι, 1?υΙ 1εί( ΐΗειη εχροχειΐ Ιο
άεγ 3ηϋ οεειιΐΐ είεροδίΐίοη. δηιτιρίεχ ννεΓε εχροχεά ίοΓ 12 ηηοη(Ηχ, ίΓΟΓη γπιγΙΡεΗηΐ3Γγ 1992 υηίίΐ ιηί(1-ΡεΗπΐ3ΐ·γ 1993.

2.3
5ΐοηε ΐ\ρβ$
Ε3ε1ι Γ3ε1ί εοηίαιηεά ΐίίΓεε (εχ( χηιηρίεχ ο ί ΕεχΗΙγ ςυ3ΓΓΐε(1 απά ννηχΗεά χ(οηε, οηε
εηεΗ οί: ΡοΠίηηά Είιηεχίοηε, 3 Ιηΐε .ΙυΓηχχίο, ροΓουχ οοΐίΐίε Ιίηιεχίοηε ίΓοηι
χουίΗεπι Εη^ΐηηίΐ; ΒηυηιΗείβεΓ δηηιΐχίοηε, 3 εαΙεηΓεουκ χηηάχίοηε Εοιτι Οεπηηηγ;
αηά ΟιιηΗουχε δαηάκίοηε, 3 ΟηΓΗοηΤετουχ ςυηΓίζ 53η(1δ(οηε ίΓοιη ηοΓ(Ηννεχ(
Εη§ΐ3Π(1. ΤΗεχε ίΗτεε 5(οηε (γρεχ Γείΐεεί 3 Γ3η§ε ο ί ρΗγ8Ϊ03ΐ ηηά εΗεηιίεηΙ
ρΓορεηίε5 3η<1 ίηείΐϊίηΐε 5οηιε ίηνεχ(ί§3(ίοη ο ί (Ηε είίεε(χ ο ί ιτΐ3ΐεπ3ΐ ρΓορειΙίεχ οη
χίοηε Γΐεεηγ.

2.4
ΑηαΙνχϊχ
Οηεε ΓεπιονεΟ ίΓοηι (Ηε €η γΓΟ γο, ΙεκΙ χβηιρίεχ ννεΓε ρΐηεεεί ίη δεηίεεί ρΐαδίίε
εοη(3ίηεΓ5 ιιηΐίΐ (Ηε εχροχειΐ χιιτίηεεχ εοιιίεΐ Ηε ηηηΐγχεά Ηγ 3 ίεοί 6400 δεηηηίησ
Ε1εε(Γοη ΜίεΓοχεορε (5ΕΜ ), ννί(Η 3η ΕηεΓ§γ ϋίχρεΓχίνε Χ-Καγ Αηηΐγχίχ (Ε 0 5 )
εηρηείίγ. ΤΗίχ ννηχ υχεά (ο ΐεΐεηίίίγ (Ιιε Γ3η§ε ο ί 3ΐ(εΓ3(ίοη ίεηΙιίΓεχ ρΓεχεη( οη εηεΗ
(εχί Ηΐοείί 35 νν'εΐΐ 35 ηηγ 4ερο5ΐ(ίοη3ΐ ίεηίϋΓεχ. ΤΗε Γεΐ3(ίνε χί^ηίίίεηηεε ο ί εηεΗ
ίε3(υτε οη (Ηε εϋίίετεηΐ ΗΙοεΗχ νν35 355ε55εά 3ηά (Ηε Ε ϋ δ ί3θίϋ(γ ηδεά (ο εοηίίπη,
ίοΓ εχηιηρίε, 53ΐ( 0Γγ5(3ΐ5 3η0 (Ηε ε1επιεη(3ΐ εοπιροχΗίοη ο ί ροΐΐυΐίοη ρ3Γ(ίε1ε5. ΤΗίχ
Η35 εοηχίίΙεΓηΗΙε 3άν3η(3βε ονετ (Ηε ιτΐ3]οπ[γ ο ί εχροχιίΓε (πηΐχ ο ί Ηυί1<ίίη§ 5(οηε
ννΗίεΗ 355ε55 (ΐ3Γη3§ε είίΗετ (Ηγοο^Η ννοτ§Η( 1θ55 (73γηεχ & Ο ο ο ίτ ε ^ ) ΟΓ
εΗεηηί8(Γγ ο ί τυηοίί νν3(εΓ (Η3ΐ5εγ13)ι \νί(Η 1ί((1ε τείεΓεηεε (ο εΗηη^εχ (Ηαΐ οεειίΓ 3(
(Ηε χ(οηε χιΐΓίηεε.
3

Κε$ιι11$ 3Π(1 ρΓεΠηιΐηαΓγ (1ΐ$ευ58Ϊοη

δείεείενΐ 8ΕΜ ιηίεΓ0§Γ3ρΗχ ί11ο5(Γ3(ίη§ (Ηε Γαηεε ο ί χιιτίηεε ίε3(ιΐΓε5 οΗδεΓνεΟ οη (Ηε
(Ηιεε 5(οηε (γρεχ 3Γε §ινεη ίη Ρί^ϋΓεχ 1-4. ΤΗεχε 3Γε ρΓεδεηίεϋ (ο δΗονν άίίίεΓεηεεχ
Ηε(ννεεη (Ηε (Ητεε 5(οηε ίγρεχ ηί ςϋίίετεηί Ηεί§Η(5 3η4 (ο ηΐΐονν εοπιρητίδοηδ Ηείννεεη
εχροχεά αηνί κΗεΙίεΓεεΙ χυΓίηεεδ. Ι( 03η Ηε 5εεη 1'γογπ (Ηε εχ(εη4εά 03ρ(ίοη5 (ΗηΙ 3
ννίείε Γ3η§ε ο ί <1ερο8ΐ(ίοη3ΐ 3Π(13ΐ(εΓ3(ίοη ίε3(ιΐΓεχ ννεΓε οΗδεΓνεά. ΤΗε 03ρ(ίοη5 ητε
ΐ3Γ§ε1γ 5ε1ί εχρΙηηηΙΟΓγ, Ηυ( 5ενεΓ3ΐ ίίη(1ίη§5 άεχεΓνε εχρηηδίοη ίη (Ηε ίο11οννίη§
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χεείίοηχ. (ϋοηίϊπηαΐίοη ο ί ίΗε εΗεπιίεαΙ ίπίειρΓείαΙίοηχ ατε §ίνεη ίη Ρί§υΓε 5, ννΗίεΗ
εοηίαίηχ ΓερΓεχεηίαίίνε Ε 03 ίΓαεεχ ίοΓ ίΗε χαπιρίεχ.
3.1
ΰβροήίίοηαΐ /εαίιΐΓβχ
Α ΐ ΐΗβ εη<1 ο ί ΐΗε εχροχυΓε ρεποά (Ηε Ιεχί ΗΙοεΗχ ννεεε ηοί νίχίΗΙγ χοίίειΐ, 1>υ( υηΗεΓ
5ΕΜ ννεΓε χεεη Ιο Ηανε εοΙΙεείεά αΙΙοεΗίΗοηουχ ηιαίεηαΐ <1υπη§ εχροχιπε ίη νεηίεε.
ΤΗε ίοίαΐ απιουηί ο ί εχίεπιαίΐγ-άεπνείΐ πιαίεπαΐ οη χαπφίε χυιίαεεχ ίχ Ιίπιίΐεά, Ηυί α
ννίάε Γ3η§ε ο ί ραηίείε ίγρεχ αεουπιυ1αΙε<± ΤΗεχε ίηοΐυάε εοπιΗυχΙίοη ρπκΐυείχ,
0Γ§αηίε ιηαΐεπαΐ, ίια§Γηεηίχ ο ί ΗυίΙ<3ίη§ χίοηε (άυχΐ) αηιΐ α ναπείγ ο ί χαΐίχ. ΤΗε
είεροχίίίοηαΐ ίεαίυκχ ίάεηΐίίίεά αΓε ρΓεχεηίεά ίη ΤαΗΙε 1. Ηαΐίίε εεγχίαΐχ αηά
εοπιρίεχ ηηαπηε χαΐί ηιίχΙιίΓεχ αΓε οηΐγ αΗυηάαηί οη Ροηίαηυΐ ΕίπιεχΙοηε εχροχεά αί
(Ηε εΐεναίεϋ Ιοεαίίοη (ε.§. Ρί§υΓε 1ε). ΟαΓΗοηαεεουχ χρΗεΓεχ (ε.§. Ρί§υΓεχ Ιεΐ αηά
33) ρΓοάυεείΙ Ηγ ίοχχίΐ ίυεί εοπιΗηχίίοη (δαΗΗίοηί^1), ροχχίΗΙγ ίΓΟΓη ουίχίιΐε ΐΗε
είΐγ, ννεεε ίουπά οη χενεΓαΙ Ηΐοείεχ χΗεΙίεΓεά ίΓοιτι ΓαίηνναχΗ. ΤΗε ρΓεχεηεε ο ί
ραπίευίαίεχ αηεΐ χαΐΐ ΟΓγχίαΙχ οη εχροχεύ χαπιρίεχ εουΐά χυ£§εχΙ ίΗαί ιΗεπ Γαίε ο ί
άεροχίίίοη ογ ίοπηαίίοη ίχ Ηί§Η αηοΐ ίΗαί (Ηεγ τεαείίΐγ αεευπιυΐαίε Ηείννεεη ταίηίαΐΐ
ενεηίχ. ΑΙΙεΓηαΙίνεΙγ, Ηεεαυχε άεροχίίίοη ίχ χο Ιίπιιίείΐ οη χΗεΙίεΓεά χαπιρίεχ, ίΐ ίχ
πιοΓε ρεοΗαΗΙε ίΗαί ΐΗεγ Γερεεχεηί 'ηεί άεροχίΐίοη'. (ΖΗαΓαεΙεπχίίε ΓαίηίαΙΙ ίχ
ίηχιιίίίείεηΐ Ιο τεηιονε αΐΐ χαΐίχ αηά ραΓίίευΙαίεχ Ιεαρρεά ίη ροΓεχ, ενεη ίΓοιη
ΓαίηνναχΗεά χιπίαεεχ, Ηυί ΐΗετε ίχ αίχο ενίιίεηεε ο ί χοΐιιΐίοη είεΗίη§.
ΤΗε αεουιηυΐαΐίοη ο ί χαΐίχ αηΩ ραπίευίαίε ροΐΐυΐαηίχ ίχ χί§ηίίίεαη(, §ίνεη [Ηε
ίηιροΓΐαηεε ο ί ίΗε ίοπηεΓ ίη \νεαίΗεπη§ ο ί χίοηε χυτίαοεχ (Οιατοΐα & Ε εννίη ^ ) αηά
(Ηε εαΐαΐγίίε τοίε ο ί ΩγαχΗ αηίΐ πιείαΐχ ίη (ίεεαγ ρΓοεεχχεχ (ϋ ε ΐ Μ οηΙε &
5αΗΗίοηί^,18) γνΐιαί ίχ ραιΐίειιίατίγ χί§ηίΓιεαηΐ ίχ ίΗαί χαΐίχ, Ηίοΐοβίεαΐ ιπαίεπαΐ αηά
ΩγαχΗ ννεΓε ΩεροχίΙεά οη (Ηε Ιεχί ΗΙοεΙεχ ίΓΟΓη [Ηε €α <ΤΟγο ονεΓ 3 χΗογΙ ρεπού,
Γείαάνε Ιο [Ηε α§ε αηύ Ιίίε εχρεείαηεγ ο ί [Ηε ΗυίΙύίη§ ίίχείί.
3.2
Ξ ιιφ ιεε αΐίβιτιίίοη[βαίιΐΓβχ
ΡοΠίαηίΙ Είηιεχίοηε εχροχεά Ιο ταίη [Ιίχρίαγεά ενίάεηεε ο ί χοΐυΐίοη 3ηά ροτε
ορεηίη§ (Ρί§υΓεχ ΙΗ 3ηά 2Η), ννίίΗ χοπιε ΓερΓεείρί[3ΐίοη ο ί εαΐείΐε ΟΓγχίαΙχ. Ρί§ιΐΓεχ
Ια <3επιοηχ[Γ3ΐεχ (ΗαΙ χοπιε άε§Γεε ο ί ροΓε ίί11ίη§ Ηγ χυΙρΗαΐίοη ο ί [Ηε χιΐΓίαεε Ηαχ
οεεαΓΓεά οη (Ηε Ιίπιεχίοηε χαπιρίεχ χΗεΗετεΩ Ωοπι ΓαίηνναχΗίη§. ΙΙοννενεΓ, χηεΗ
ίηίί]ϋη§ ίχ Ιίιηίίεά ίη εοπιραπχοη ίο (Ηα( οΗχεΓνεά οΙυπη§ ρΓενίουχ εχρεππιεηίχ ίη
ν ε η ίεε ίη ννΗίεΗ χαπιρίεχ \νεεε εχροχεά ίοΓ υρ [ο 2 γεατχ (3πϋίΗ ε( αΐ^)·
Βο(Η ΟυηΗοιιχε αηά ΒαυηιΗεΓ§εΓ 5αη<3χίοηε χαπιρίεχ [Ιίχρίαγεά χοΐυίίοη εΙεΗίηε,
Βυί ΓηίεΐΌίΓαείιπεχ αηά "Γαίη άίχίοά^επιεηί (Ρίεαπεχ 3 αηά 4) ;πε οηΐγ ρΓεχεηί οη
χαπιρίεχ ο ί ΒαυπιΗει§εΓ. 5ιιεΗ ίΓαε(ηπη§ ίχ (ΙιίίίεηΗ ίο ίηίεφΓεί αχ ίί πιαγ Ηανε Ηεεη
ΟΓεαίεά άυπηβ ΐΗε ίηίίίαΐ ειικίηα ο ί (Ηε χαπιρίεχ ταίΗεΓ (Ηαη άυπη§ (Ηε εχροχιίΓε (παί.
ΡεΓΗαρχ (Ηε ηιοχί ίιηροΓίαηΙ χιπίαεε ίεαίυΓεχ ίη (Ηε εοηίεχί ο ί χίοηε ε1εαηίη§ αηίΐ
ΟΓυχί τειηοναΐ αεε, Ποννενετ, ίΗοχε Γείαίεεί ίο χυΙρΗαίίοη ο ί [Ηε χυΓίαεε. Αίπιοχί αΐΐ
χαπιρίεχ χΗο\ν χοπιε εηΗαηεεηιεηΙ ο ί χυείαεε χυΙρΗιΐΓ εοηίεηί εοηχεςυεηί ίο
εχροχυΓε. Ρεχιιΐΐχ ίπάίεαίε ίΗαί ίΗε άε§Γεε ο ί χιιΙρΗαίίοη ίχ §ΓεαίεΓ ηεαεεΓ ίο εαηαΐ
Ιενεί ίοΓ χυίίαεεχ εχροχεά ίο ταίηίαΐΐ, αηά χί§ηίίίεαηί1γ §ΓεαίεΓ ίοΓ ΒαυιτιΗεΓ§εΓ
χαηεΐχίοηε χυτίαεεχ εοηιραΓείΙ χνίίΗ ΟυηΗοιιχε χαηιΐχίοηε ογ Ροπίαηιΐ Ιίπιεχίοηε. ΤΗε
Ηί§ΗεΓ χυΓίαεε χυΙρΗυΓ εοηίεηί ο ί ΒαυηηΗεΓβεΓ ίχ τεΒεείειΙ ίη ίΗε \νίΗεχρΓεαι1
ρΓεχεηεε ο ί §γρχυπι εΓγχίαΙχ, \νίίΗ α \νε11-<1ενε1ορεί1 Ιαίίίεε ο ί §γρχυΐΏ ΙαίΗχ
άίχρΙαγεΠ οη ίΗε εχροχεϋ, 1ο\νεΓ Ιεχί χαπιρίε (Ρί§υΓε 4ά). ΤΗε οίΗεε χίοηε ίγρεχ
χΗο\νεά πιίηίπιαΐ άενείορπιεηΐ ο ί §γρχυηι εηιχίχ ρ ε τ $ε, α1ίΗου§Η (Ηεγ άο χυρροΠ
ίχοΐαίεά ραίεΗεχ ο ί ίηίεΓΐοε1αη§ §γρχυπι ΙαίΗχ. ΤΗεχε ΙαίΗχ πιαγ Ηε ηιιείεαίειΐ ατουηιΐ
υηί1εΓΐγίη§ ΩγαχΗ ρατίίεΐεχ ννΗίεΗ εουΐά Ηε ίΗε χουεεεχ ο ί εατΗοηαίε αηιΙ/οΓ §νρχυηι
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οη η ο η ο ΐε η τε ο η δ δίοηεδ δυείι 3$ ίίιε ϋυηίιοηεε δηηάείοηε. Α11 δηιηρίεδ δίίηηίεά
ηεητ εηηηί Ιενεί αηά εχροδεά ίο ταίη ηΐεο εχίιίβίΐ ’^γρκυπι §Γ3ίηδ', ν/ΗϊεΙι ηρρεητ ίο
δίί άίεοΓείεΙν οη ίίιε δίοπε δΟΓίαεεε 3ηά άο ηοί πιεΓ§ε ννίίίι §γρϊηηι ΟΓγδίηίε οη είίίιεΓ
ίίιε ΡοΓίίηηά Είηιεδίοηε ογ ϋηηίιουδε δηηάδίοηε.
4

Ο ίδεοβδίοη Ηηά εοηείυδΐοηδ

Ιί ίδ ενίάεηί Γγοπι 3ΕΜ πήεΓο^πφΙΐδ αηά ϊγοπι Ε ϋ 5 ΐίιαί ηοίίεεηίάε εΗαη§εδ ίιηνε
οεευπεά οη ηεννίγ εχροδεά δίοπε δυΓίηεεδ, ενεη ονεΓ ίΗε δίιοά ρεποά οί οηε γεηη
Εςηηίίγ, ΙΗε άε§Γεε 3ηά ηηίυιε οί αΙίεΓαϊίοη ίδ άερεηάεηί υροη εχροευτε ίηείοΓδ
(ΗεϊβΗί 3ί>ονε εαηηΐ, είιείίετεά νδ. εχροδεά) ηηά δίοηε ίγρε.
Τ ίιε πιοδί οβνίουδ εαυεε ο ί άίίίεΓεηΐί3ΐίοη ίδ ίΗε άεβΓεε ο ί ρΓοίεείίοη ίΓοπι
Γηίηίηίί. ΡΓενίουδ δίυάίεδ (5ιηί(ίι εί αΐ^) Ηανε άτ3ννπ εοιηρητίδοηδ βείννεεη δίιείίεκά
Ιίηιεδίοηεδ οη ννίιίείι δηίρίιηίίοη ηηά ροΓε-είοδίη§ άοπήηηίε, ηηά εχροεεά εαπιρίεδ
είΐ3Γ30ίεπ8εά Ργ εοΐυίίοη Ιοδδ, είείιίη§ ο ί ίηάίνίάηηί εΓγδίηίδ ηηά ορεηίη§ ουί ο ί
ροΓε δΙηαείυΓεδ. Α ί ίίιε ηρρεΓ δίίε ίίιεδε άίδΐίηείίοηδ ηεε αρραΐ'εηί βείννεεη, ίοΓ
εχηιηρίε, ίίιε εχροδεά ηηά δίιείίεΓεά Ροήίηηά ΙίπιεδΙοηε επητρίεδ. δυΐρίιηίίοη ο ί
δίιείίεΓεά δηπιρίεκ ηί ίίιε ηρρεΓ δίίε ίδ ίΗου»Ηί ίο τεδίιΐί ίΓοπι ίίιε εοηίίηυίη§ ρΓεεεηεε
ο ί δαΙρίιηΓ άίοχίάε ίη ίίιε ηίιτιοδρίιεΓε ο ί ν ε η ίεε άεδρίίε ΙοεηΙ τεδίπείίοηδ οη ί>υπιίη§
ο ί ίοδδίΐ ίυείδ. 3ηίρίΐ0Γ ίδ πιοδί ρΓθ5&5Ιγ άεπνεά ίΓοπι 3 εοπιί)ίηαΙίοη ο ί Γε§ίοηηί,
ηίΙοεΗίΗοηουε εο η κ εε (δπιίίίι εί ;ιΡ ) αηά ΙοεαΙ ηάάϊίίοηδ ίΓΟίη εαηαΐ Ιπιίίίε, βοίΗ ο ί
ννίιίείι &Γε εοηεεηίΓαίεά ίη οεευίί άεροδίίίοη ίΓοπι ννίηίεΓ ίο§δ ηηά πιίδί. Τίιε
ρκ δεη εε ο ί ίι&Ιίίε ΟΓγειηΙδ (Ρί§ηΓε 4ε) δη§§εδίδ δαίί άεροδίίίοη ίΓοπι ηιαπηε ηετοδοΐδ
ννίιίείι ηιί§Ηί ηΐεο ηεεοηηί ίοΓ βοηιε ο ί ίΗε §γρδηιη δεεη οη δπηιρίεε. Τίιε ρηηείίγ ο ί
ίίγηδίι ρητίίεΐεδ οη δΐιείιετεεί δηιηρίεδ 3ί ίίιε ηρρεΓ δίίε τείΐεείδ ίίιε Γείαίίνείγ δηιοΐεείτεε 3ίηιοδρίιεΓε ο ί ρΓεδεηί-άαγ νεη ίεε, \νίίίι ίίΐίίε ρ3τίίευΐ3ίε πιαίεπηί βίοννη αεΓΟδδ
ίΓΟίη ίίιε ιηαίηίαηά 31 ί)ηί1άίη§ 1ιεί§1ιί. Τΐιίδ ίδ ενίάεηί οη ίίιε ςηητίζίίίε Οηηΐιουεε
δηηάδίοηε ννίιίείι 1ΐ3δ ηο ίηίπηδίε εηίείηηι εοηίεηί ηηά δΗοννδ ΙίΙίίε ρΓορεηδίίγ
ίονναεάδ 'εηΐρίιηΐίοη' ίη ίίιε αβκεηεε ο ί εη1είθΓη-εοηΙηίηίη§ ηεΓΟδοίδ.
Α ί ίΗε Ιοννετ δίίε, ραίίεττίδ ο ί εηιίηεε 3ΐίεΓ3ίίοη 3Γε νεΓγ άίίίεΓεηί. Εχίεηείνε
ευΓίηεε δπίρίιηίίοη ίδ ενίάεηί οη ίιοίίι εχροεεά αηά εΚεΙίεΓεά εηηιρίεδ ο ί ίίιε ί\νο
εηΙεηΓεοηδ δίοηεδ. ΡηπΗεπηοΓε, οη ίίιε εχροδειΐ δηηιρίεδ ο ί ϋυηίιουδε ηηιί
Β3ηηιί3εΓ§εΓ ίίιεΓε ητε εχίεηδίνε ρηίίεΓΠδ ο ί §γρδυπι εηΐδΐ άενείοριηεηί. Τίιίδ ίδ ίη
3δδοεΪ3ίίοη ννίίΐι ίΙοΓείδ ο ί εΓγδίΗΐΙίηε §γρδηπι ννίιίείι ηιηγ Ρε ηηείεηίεά βγ
εηΛοηηεεοηδ Πγαδίι ραείίείεδ αηά 3Γε δεεη οη ηίί ίίίΓεε εχροδεά δηηιρίεδ. Τίιε
ρΓεδεηεε ο ί ίίιεδε ρηΠίείεδ αηά §γρδηπι οηΐδί άενείοριτιεηί οη εχροκεά δηηνρίβδ ίδ
εοηίΓ3Γγ ίο ίίιε ηΐ3)οπΙγ ο ί ίΗε οέδεΓνηίίοηδ ο ί Ρηίίάίη^δ, ννίιεΓε §γρδηηι εηΐδίδ
εοηί3ίηίη§ ίίγηδίι εοηεεηΐΓ3ίε ίη δίιείΙεΓεί! ητεηδ. Οηε ροδδίίιίε εχρίηηηίίοη ίδ 1ίΐ3ί
ίίιε ηετοδοίδ ητε ϋεπνεά ίΓοπι 3 ίοεηί δοηκε (ί)οηί ΙτηίΓιε) ννίιίείι ίδ εοηεεηίΓαίεεί ηεατ
εηηηί Ιενεί, ηηά ητε άεροδίίεά οη εχροδεά δηιΐηεεδ ννίιεΓε (ίιετε ίδ είίίιεΓ ίηδηίΠείεηί
Γ3ίηνν3δίι 3ηεΙ7θΓ ίίιε δηρρίγ ο ί 3εΓθδοίδ ίδ ίοο §Γεηί ίοΓ ηίί ίο 1>ε τεπιονεά. Ιηάεεά,
ίίιε Γείαίίνείγ ίονν ίΓεςυεηεγ ο ί ίηίεηδε Γ3ίηία11, εοηιΡίηείΙ ννίίίι ίΓεςηεηί άίΓεεί
(ίεροδίίίοη ο ί πιοίδίϋΓε εοηίά ροδδίίνίγ εηεοηΓ3§ε ιΐίδδοίηΐίοη ίΐηεΐ ΓεοΓγδίηΙίίδηΙίοη ο ί
£γρδοηι 38 Ροίίι ίίιε ρΐηίε-ίίΐίε εΓγδίηίδ δεεη οη δηπιρίε δηΓίηεεδ ηη<1 3δ πιοεε
ννίάεδρΓεηά §γρδυιτ> εΓηδΙδ. ΡηΠίιεΓπιοΓε, ννείίίη§ ί»γ 1ί§ίιί τηίηδ ννοηίά Ρε ηιοΓε
ίΓεςηεηί οη εχροδεά δηΓίηεεδ αηά ηιηγ ενεη ίηνουΓ εηΐδί ίοπηηίίοη εοιηρητεά ννίΐίι
δίιείΙεΓεεί δίίεδ ννίιίείι πιοδί τείγ ηΐιηοδί εηίίΓείγ οη δητίαεε ηιοίδΐεηίη§ 5γ ίο § ηηά
ιηίδΐ. Τ ίιετε ννηδ ηο ενίάεηεε ο ί Ηηίίίε άεροδίίίοη 3ί ίΗε ΙοννεΓ δίίε εοπιρητεά ίο ίΚε
ηρρεΓ δίίε. Τίιίδ πιηγ τείΐεεί ίίιε Γείηίίνείγ ρΓΟίεείειΙ ηηίυιε ο ί ίΗε ΙοννεΓ δίίε ίΓοπι
Γε^ίοηηί ννίηάδ ί>ε3πη§ πτητίπε ηεΓΟδοίδ. ΤΗε πιοΓε εχροδεά ηρρεΓ δίίε εοηίά ηίδο
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εχρεπεηεε ΒίβΒεΓ ταίπίαΐΐ (ο(3ΐχ αηιΐ £Γεαΐετ Γ3ίη\ν3χ5ίη§ \ν5ίε5 εουΐά ίηΒίΒίΐ
ΓείεηΙίοη οί αηγ ροΙΙυηοη-Βεπνεά σγρχυηη.

ΤΒε υΒχεηεε οί ννεΙΙ-ΒενεΙορεά §γρχυιτι εΓυχίχ οη ΡοΓίΙαικΙ Ιίιτιεχίοηε αΐ (5ε
1ο\νεΓ χί(ε, εοιηριίΓειΙ ίο (Βοχε οΒχεΓνειΙ οη (5ε ΒυυπιΒεΓξεΓ χυηάχίοηε ίχ ίη(εΓεχ(ίη§.
ΤΒε ιτιοχΐ οΒνίουχ ρΒγχίευΙ (ϋίίεΓεηεε Βε(\νεεη (Βε ίηίίίηΐ ευ( χυτίυεεχ οί (Βε Ιννο
χ(οηε (γρεχ ίχ (Βε §ΓεαΙεΓ Γου^Βηεχχ οί (Βε ΒυυιηΒεΓ^εΓ. ΤΒίχ ιη3γ 5ε <1υε (ο 3
ρΙυεΕίηρ ουί οί §πιίηχ άυπη§ Χ3\νίη§ (Βυ( ρπχΐυεεχ Βο(Β α Βί§5 χρεείίίε χυτίίΐεε αηά
Βο11ο\ν.χ ιη ννΒίεΒ αεΓΟΧοΙχ 3Γε Ιταρρεά αη<ί ΓηοίχΙυτε ρΓείεΓβηΐίαΙΙγ ρΓεείρίΙαΙεά αη(1
τεΐαίηεϋ. ΡΓ30(υπη§ οί §Γαίηχ, είΐίιετ άυπη§ ρΓεραΓίΐΐίοη ογ χυΒχεςυεη(1γ Βγ χαΐΐ
εΓγχίιιΙΙίζυΙίοη, ηταγ αίχο ΟΓεαΙε ε1εε(Γθχί3(ίε3ΐ1γ-εΒ3Γ£ε(Ι χυΓίίΐεεχ ννΒίεΒ αΙΙταεΙ
αείΌχοΙχ.
\ν5α(ενεΓ ί(χ εχρίιιηυύοη, (Βε ιΐενείορηιεηΐ οί §γρχυηι ετυχ(χ οη εχροχεΒ
χυιηρίεχ Βεηιοηχίπαΐεχ (Βίΐ( ταρίεΙ χυτίυεε αΐίεταΐίοη εαη οοουΓ, ενεη ίη \νΒ3( ίχ
ρετεείνεά (ο 5ε α 'εΐεαη' εηνίΓοηπιεηΐ. Κεηυίχίΐε εοηεΐίΐίοηχ ίίρρεαΓ Ιο 5ε α Ιοεαΐ
χουτεε οί υΐηνοχρΒεπε χυΙρΒιιτ ίΐηϋ α χί(υ3(ίοη ννΒετε §γρχυπι χυρρίγ αηά/οΓ
ίοπηυΐίοη ιιΐ ι5ε χυτίαεε εχεεεΒχ τεπιοναΐ 5γ ΓυίηννυχΒ. Ογρχυπι ευη 5ε χυρρΙίεΒ
(ΙίτεείΙγ ίο χίοηε χυΓίιιεεχ. Τ5ίχ ίχ βπιρΒίεαΙΙγ ίΠυχίΓαΐεεΙ Βγ (5ε ΙοννεΓ ΩυηΒουχε
χιιηιρίεχ \ν5ίε5 χ5ονν εχίεηχίνε §γρχυηι ϋεροχίΐίοη 5υ( Βιινε ηο ίηίπηχίε εαΐείυπι
εοη(εη(. Τ5ε άειτιοηχΐΓ3[ίοη (5ιιΐ §γρχυηι εΓυχΙ Βενε1ορ[ηεη( ίχ εχχεηΐίαΙΙγ α ίυηειίοη
οί ιηρικ νχ ουίραι 5αχ ίιηρίίοιιΐίοηχ ίοΓ υηΒεΓχίιιηάίηε (5ε Βίχ(π6υίίοη οί ΒΙυεΕ επιχίχ
οη ΒυίΙϋίη§χ. Ρογ εχαιτιρίε, ίη ροίΐιηειΐ εηνίΓοηηιεηίχ οί Εαχ(εΓη αηεΐ ΟεηίΓαΙ
ΕιίΓορε ηιιιηγ Βυί1(1ίη§χ αΓε εοιτιρ1ε(ε1γ εονεΓεεΙ 5γ 51αε5 εηιχ(χ. Ιη ν/εχίετη
Ευτορευη εί(ίεχ, ηιιιηγ ΒυίΙ(1ίη§χ (5α( (Τΐ3γ οηεε 5ανε 5εεη εοηιρίεΐεΐγ Βΐυείε, ηονν
5ίΐνε ιι 'χίΓβιιΕεεί αρρειιπιηεε νν5εΓε ΒΙαεΒ ετυχίχ 5ανε 5εεη ννιιχίιεεί ίϊοηι ογ
ρΓενεηιεί! ίΓοιτι ίοπτιίηβ οη πιίη\ναχ5ε5 χυΓίιιεεχ. Αη ίιηρίίεϋΐίοη οί (5ίχ ριιπίιιΐ
Γεηιονιιΐ ίχ (5υ( ννΒετε ροΙΙυΐίοη ίχ τεείυεεεί, εχρεείαΐΐγ ραπίευίικε υΙιτιοχρΒεπε
ροΙΙυΐίοη, πιαηγ Βυίΐιϋησχ ιηαγ εχρεπεηεε 3 ρΓοεεχχ οί Ιίπυίεά 'χε1ί-ε1ε3ηίη§' ίί
ιιιηιοχρΒεπε ροϊΐυΐίοη Ιενεΐχ ατε ΓεΒυεειΙ
Ιη εοηεΐυχίοη, ενεη οη (εχι χαπιρίεχ α( (5ε υρρεΓ χί(ε οη (5ε Οά Β Ό γο, ννΒεί'ε
ρυπίευίιιΐε ιιεευπιιιίαίίοη αη5 ςγρχυπι ίοΓπιαίίοη ίχ ηηυε5 Γεάυεειΐ, η ννίιίε ηιη«ε οί
ίΐ1(εηι(ίοη ίεαίυΓεχ (Τυ51ε 1) \ναχ χ(Π1 εηεουη(εΓε<Ι. Α ( (5ε ΙοννεΓ χίΐε, αε1]ιιεεη( ίο
ΙοευΙ χουΓεεχ ο ί υ(πιοχρ5επε ροΐΐυίίοη, χυΓίαεε ιιΐίεπηίοη \ναχ νετγ ενί<Ιεη(. Ιη
ριΐπίευΙίΐΓ, χί§ηίΓιεαη( '^γρχυηι εΓυχί' άενείορπιεηΐ \νυχ ηοίειΐ οη χοηηε χαιτιρίεχ.

Αχ ίηεΐίεειίεεί ίη (5ε ίη(Γθάυε(ίοη, ε5αη§εχ ίη, Ι’ογ εχαπιρίε, ιι15ει1ο ίΐηεΐ χυΓίαεε
ροΓε χίζε ε5αΓαο(επχ(ίεχ αηά (5ε αεευηιυ1α(ίοη οί α§§Γεχχίνε χα1(χ, εουΐεΐ 5ανε
ίηιρίίεαίίοηχ ίοΓ (5ε 1οη§-(επτι 5ε5ανίουΓ αηεΐ 5υΓα5ί1ί(γ οί εΐεαηεεί ογ ηε\ν χ(οηε
(\ναΓΚε ε( 31^ ). Οίνεη (5ε Γ3ρίάί(ν οί Γηοεϋίίεαίίοη οί ίΓεχ5 χίοηε οΒχεΓνεί! 5ει·ε
αη5 ε1χε\ν5εΓε ίη ΕυΓορε (νϋεχ^Ο), ί( εουΐεΐ υίχο 5ε αΓ§υε<1 (5α( τεηοναΐίοη
ρΓο§πΐΓτιηηεχ γπϊ§5( 5ε υχείυΐΐγ ρΓεεεεάειΙ Βγ χΒοπ-ιεπη εχροχυΓε (πυΐχ. ΤΒε.χε
ννουΙΒ αχεεΓίαίη ίηί(ί&1 Γεαε(ίοηχ οί ηε\ν αηιΐ είευηεεί χ(οηε (ο χρεείίίε ροΐΐυίίοη
εοηάίίίοηχ. Βεχυ1(χ ίΓΟΓη νεηίεε χυ§βεχ( Ι5ϋΐ ε1ε3ηίη§, ενεη ίη εο^υηείίοη ννί(5
εί(γ-ννί<Ιε εΙευη-υίΓ 1ε§ίχΐ3(ίοη, ΓΠ3γ ηο( ρΓονίάε 3 ρειτηυηεηΐ χοΐυΐίοη (ο ρΓοΒΙεπιχ οί
χίοηε (1ίχεο1ουΓ3(ίοη 3ηά 3ΐ(6Γ3(ίοη. Α εηχε ευη (ΒεΓείοΓε 5ε ΓΠ3(1ε ίοΓ (5ε εοηΐίηυειΐ
3§§Γεχχίνί(γ οί χυρροχεάΐγ 'ε1ε3η' εηνίΓοηπιεηίχ αηά (5ε ηεεά (ο ΓηοηίΙΟΓ (5ε
5ε53νίουΓ οί ηε\ν 3ηά εΙεΒπεά χ(οηε 35 \νεΙ1 3.x (5ε άεε3γ οί Βίχίοπε χ(Γυε(υΓεχ. Τ5ίχ
ίχ ρ3τΐίευΐ3τ1γ (ηιε ίη είιίεχ \ν5εΓε (ΒεΓε 3Γε άίχ(ίηε(ίνε Ιοευΐ χουΓεεχ οί ροΐΐυίίοη ΐΡΐ3(
3Γε ηο( αηιεηυΒΙε (ο 1ε§ίχΐ3(ίνε εοηίΓοΙ, \ν5εΓε (Γ3(ϋ(ίοη3ΐ ροΐΐυΐίοη χουΓεεχ 3Γε
χυρεΓεεάεά Βγ ηε\ν χουΓεεχ 3ηι1 \ν5εΓε εηνίΓοηηιεηίχ 3Γε ηυΐυΓυΙΙγ 3§£Γεχχίνε (ο
χίοηε.
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ΑοΗηο\ν1ε(ΐ8επιεηΐ5

ΤΗβ \νπΐβΓ8 ΕΓβ §;ΓΕ(βίϋ1 Ιο ΤΗβ ΚογΒΐ δοοίβίγ, ΐΗβ 8ΤΕΡ ΡΓΟ^ΓΕίηιηβ οί ίΗβ
ΕιπορβΒη ϋηίοη &ηά Ιο ΤΗβ Ουββη'β ϋηίνβΓδίίγ οί ΒβΙίΕδί Γογ ρΓονί<3ίη£ ίίηΒηοΪΒΐ
βυρροΓί Γογ ΐΗίδ ννοΓίί. ΤβοΗηίοΒΐ ΒδδίδίΒηοβ \νΕ8 ρΓονίάβίΙ Ηγ ΐΗβ Ουββη'δ
ϋηίνβΓδίίγ ΕΙβοΗοη ΜίβΓΟβοορβ υηίί ζηά (Ηβ οαΠο^ΓΕρΠίο δίΒίί οί ίΗβ δοΗοοΙ οί
Οβοδοίβηοβδ. \νβ ΕΓβ Είδο ίη<3βΗίβ<1 Ιο ΟπδΙίηΒ δΒΗΗίοηί Γογ ΗβΓ νβΓγ υδβίιιΐ
οοπιπιβηΐδ Εηά ηοηβ οί ίΗίδ ίνοΓίί \νοιι1(1 ΗΕνβ Ηββη ροδδίΗΙβ \νίΐΗουί ίΗβ
βηοοιίΓΒ^επιβηΙ Εηά Βοοβδδ Ιο ΐΗβ δίΐβ ρΓονίόβά Ηγ Υ'Εδοο Ρε88Ϊπε οί (Ηβ ΕβΗογεΙογιο
δοίβηίίίίοο (ΙεΙίΕ δορπηίβηοΙβηζΒ βϊ Βεηί ΑπίδΙίοί β δίοποί άί νβηβζίΒ. Μδ
ΤυΓίάη^ίοη ίδ ουιτβηίΐγ ίη Γβοείρί οί ε ροδΐ£ΓΕ(3ϋΕΐβ δίικΙεηίδΗίρ Γγοπι ίΗβ ΟβρΒΠπιβηΙ
οί ΕϋυοΕίίοη Γογ ΝοηΗεπι ΐΓβίΕηά.
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Ρ ΐβ υ τε 1
δε3ηηίη§ εΙεείΓοη ιτιίεΓ0§Γ3ρΗ5 ο ί Ροιΐΐ3η<1 Ιίιτιεχίοηε αηά ϋυηΗουχε
53ηίΐ5ΐοηε χαιτιρίεκ ίΐΌΐτι (Ηε Ε’ρρεε χίΐε 3£ ΐΗε 03 (ΙΌ γο.
(3)
ΟεηεΓ3ΐ νίε\ν ο ί 5υ1ρΗ3(ε(3 5ΐΐΓί3εε ο ί δΗεΙίετεά οοΐίΐίε Ροηΐ3π<1 Ιίσιεχιοπε;
ηοίε Γβίεηποη ο ί ευ£ 5υΓί3εε (ο οοΐίΐίιχ [ρίοΐιίΓε \νί<ί£Κ 2500 μπι]
(6)
ΟεηεΓ3ΐ νίε\ν οί $ιΐΓί3εε ο ί εχροδεά οοΙίΐίο ΡθΓ£ΐ3η<ί ΙίπιεχΙοηε; ηο£ε Ηο\ν ειΐ£
χυΓί3εε ίΐ3ϋ 0ε§υη ίο 0ί53ρρε3Γ 35 5ΐΐΓί3εε δοΐυήοη Ρΐ35 εχρίοίΐεά Γουηιίεά ίοπη οί
οοΐίΐίΐδ 3ηά ίη ρίΒεεχ βε^υη Ιο εχροδε ΐΗείτ εοηεεηίπε ίηΐεΓΠ3ΐ 5£ηαο£θΓε [ρίεΐιιτε
\νίι1(Η 2500 μπι]
(ε)
ϋε£3ί1 ο ί εχροκεά 5ΠΓί'3εε ο ί Ροηΐ3η0 Πηιεδίοηε 5Ηοννίη§ πιππεΓουχ δοάίυπι
εΗΙοπάε οτγκίηΐδ 3ηά "Ποτεί" ο ί εΓν5(3ΐΙίηε εγρχιπη. ΕΌ5 3Π3ΐγ5ΐ5 ο ί ίΐοεεί
ίηϋίε3(ε5 ίιί^Η εοηεεηΐΓ3ΐίοη ο ί Α) 3ηε1 δί \νΗϊεΗ πιί§ίιι ίηε1ίε3ΐε 3 ηυείευχ ίοΓ (Ηε
«Γοννίίι ο ί 3η 3ΐυππηο-5ίΙίθ3ΐε Πναχίι ρ3ΠίεΙε ( 5αί>Ρ>ίοηϊ, ρεΓ5. εοηιηι.) [ρίεΐιιτε ννίάΐΗ
60 μιη]
((1)
0ε(3ΐΙ ο ί «Ιιείίετεά κυτίίιοε ο ί ςϋ3Πζϊΐϊε Οιιηίιουχε 53η<ΐ5[οηε. 5ίιο\νίη°
ΓουηΟεά 03ΐΊ3οη3εεοιΐ5 Ωγ3$Η ρ3Γ(ίε1ε £Γ3ρρεά βειννεεη ςιΐ3Γΐζ ονεΓ2Γθ\ν£ίΐ5 ίη 3
ροΓε. Ρίγπχίι Ιγρίοίΐΐ ο ί Ιί)3£ ρΐΌάυεεΟ 6ν εοιτώηίΐίοη ο ί ιϊί5(ι11ε<1 οίI ίη άοηιεκίίε

υηί(5 '2 [ρίο-ιητε ννίΟΐΙι 80 μιη]
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ΡίβΐΐΓβ 2
δοαηηίηβ εΙεείΓοη πιίεΐΌ£Γ3ρ1ι$ ο ί ΡοΠίαηά 1ίιηε5ΐοηε αηά ϋυη1ιου$ε
χαηάϋΐοηε 53ΐτιρ1ε5 Γγοπί ΐΗε ΕοννεΓ κϊΐε αΐ ΐΗε 03 ά'ΟΐΌ.
(α)
Εχροδεά Ροπίοηά Ιίηιεχίοηε 5ΐιο\νίη£ ηυιηεΓ0ϋ5 Γουηάεά ρ3ΓΐίεΙε$ εονειεΟ
6γ εΐ75ΐ3ΐ1ίηε §γρ5υηι. Κουηιΐείΐ ίοπη $υ§§ε5ΐ5 ΙΗ31 Ιΐιεγ ηΐ3γ 6ε ηυε1ε3ΐε0 5γ
Πγ35Η ρ3Γΐίε1εδ ϊίηιίΙαΓ Ιο ΐΗαΐ χεεη ίη (ε), 5ε3νεη§ε<3 ίι-οπι ι6ε 3ΐΓΠ05ρ6εΓε 6γ
Γαΐηί'αΐΐ [ρίεΐϋΓε \νι4ι1ι 450 μπι]
(5)
ΟεηεΓοΙ νίενν ο ί εχροκεϋ ΡοΠΐ3η<1 Ιίηιεχίοηε. Τ6ε 5υΓί3εε ίχ §εηεΓ3ΐ1γ
ϋυ1ρΙΐ3ΐεοΙ, 6ιιΐ 3 Ι50 »6ο\ν5 ενίάεηεε ο ί εΐεΗϊπβ ΐ6τοιΐ£6 1ο$5 ο ί ευΐ «ιΐΓίπεε, Γουη<ϋη£
ο ί οοϋΐΗδ 3γκ1εχροκοΓε ο ί ίηΙεΓη3ΐ 5ΐηιεΐυΓε [ρίεΐοΓε ννίάΐΗ 5000 μιτι]
(ε)
Οεί3ί1 οί δΗεΙίεΓεά ϋυη6οιΐ5ε 53ηϊΐ$Ιοηε 56ο\νίη£ ε3Γ6οη3εεου$ ίΙγαχΗ
ραπίείε ΐγρίθ3ΐ οί ΐΗειΐ άειϊνεά ίΓοπι 6ί§6 ΐεηιρεΓ3ΐυΓε εοπι6ιΐ5ΐίοη ο ί ίυεί οίΙ^4
[ρίεΐιίΓε \νί(1ι6 180 μπι]
(ιί)
Οεΐ3ί1 ο ί εχροκεά ϋυη6θϋ5ε 53ηθ5ΐοηε 5ΐιο\νίη§ ίηΐειΊοε1αη§ ρΐϋΐε-ΐίΐεε
2γρ5ΐιπι εΓγχίΒίκ οπ ιΗε 5ϋΓί3εε ο ί §γρ5υΐΏ οο3ΐε<1 ρ3Πίε1ε8 \νίι6 3η υπείετίγίη^
Γουηίΐεά ίοηη, ρειίιαρς ίηεϋε3ΐϊνε ο ί ηυε1ε3ΐίοη 3ΓουηΟ Πγ356 ρ3Πίε1ε5, 35 \νε11 35
ίηεΐίνίεΐυαΐ 0Γγ5ΐ3ΐδ §Γο\νίη§ οη (6ε 5ϋΓί3εε ο ί ςιΐ3Πζ £Γ3ΐη8 3ηά ονεΓ£ΐΌ\νΐ1ΐ5
[ρίεΐυΓε \νίάΐ6 140 μπι]
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ΡϊβϋΓβ 3
δθ3ηηίη§ εΙεείΓοη ΓηίεΓο^ΓαρΗκ οί ΒαυιτώβηιεΓ καικίκίοηε καηιρίεχ
Γγογπ (Ηε ΙΙρρεΓ δΐΐε αΐ ΐίιε θα <1Ό γο.
81ιε11εΓε(1 ίΐΌΐτι ΐ3ίη\ν3$Η $ίιοννίη£ 3 5Π1311 3ΐυπιΐηο-8ί1ίε3ΐε ί]γ3$Ιι ρ3Γΐϊε1ε
3<1Κεπη§ Ιο ιΗε 53ΐτιρ1ε 8ΐΐΓί3εε, (νρίεβΙ ο ί οοβΙ ο οπ Λ υϊΙϊοη^ [ρίοΐυΓε ννίάΐΐι 30 μηι]
(6)
ϋεΐ3ί1 ο ί ηιίεΓΟ-εΓγίΐΗΐΙίηε §γρ5υπι οη ΙΗε κυΐ’ίαεε ο ί καηΟ-ϊίζεΟ εμαίη ννϊίΗϊη
ΙΗε 5ΐιε1ΐεΓε<1 $3πιρ1ε [ρίεΙιίΓε ννκίιίι 60 μπι]
(&)

(ε)
ΟεηεΓ3ΐ νίε\ν οί δοΙρΗπίεΟ ϊυΐ'Γαεε οί κΚεΙΙετεΟ 53Γηρ1ε ί1Ιυ5ΐΓ3ΐίη§ τεΟυοεά
5ΐιπί3εε ροΓΟδίΙγ [ρίεΙιίΓε ννίόΐΐι 1200 μηι]
(ά)
δυ1ρίΐ3ΐε<3 $ιιι·ί3εε ο ί εχροκεά $3ηιρ1ε 5Ηο\νίη§ ΓεΙεηίίοη ο ί ορεη ροΓβ
κΙαιεΙϋΓε ννιΐίι Οίκκοΐυΐίοη 31 §Γ3Ϊη ΟοαηάίΐΓγ [ρίοΐιίΓε ννίΟΐίι 30 μπι]
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Ρί§ιιι·ε 4
5οαηηίη§ εΐεοίτοη ΓηίεΓθ§Γ3ρίιχ ο ί Βαυπι5εΓ§εΓ 83η(ί$ΐοηε Χ3ΐηρ1εχ
ίΓΟΓη ιΐιε Ι>ο\νετ χίΐε αΐ Λ ε θα (ΓΟγο.
(3)
ϋ εΟ ϋ ο ί χΙιεΙΙβΓεΟ χιΐΓίαεε χΗο\νίη§ ραΐεΐι ο ί ρΐαΐε-ΐίΐίε §γρχιιπι 0Γγχΐ3ΐχ
[ρίεΐιιτε \νίΟΐΗ 45 μιτι]
(ί>)
ϋεΐαίΐ ο ί χΙιεΙίεΓεΟ χυΓίαεε χΗοννίη§ §Γ0\νΐίι ο ί ίχοΐ3ΐε(1 £γρχυιτι ΟΓγχΟίχ
ίυΓίΗεεχ [ρίεΐυΓε \νϊ<4ιίι 110 μιη]
(ο)
ϋεΐαίΐ ο ί εχροχεά χιΐΓί3εε χΗοννίη§ αιχυαίε ίΓ3εΙυι·εχ ο ί §Γ3ίηχ Βυΐ αίχο
ενίάεηεε ο ί ιίίχχοΐυίίοη/εΐεΐιίηβ [ριείιίΓε χνίάΐΗ 170 μπι]
(0)
ΟείαίΙεΟ νίενν ο ί εχροχεΟ χυτίαεε \νίιίι ΓουικΙεΟ ριιηίεΐεχ \νί(ίι ονεΓβτοννίίιχ
ο ί ρΐαΐε-ϋΐ^ε £γρχυιτ) ΟΓγχίαΙχ, ροχχίΒΙγ ηυείειιίεεί 3Γουηά Γ3ίη-χοανεη§ε0 Πγ3χίι
ραΓίίοΙεχ. δυιτουηο1ίη£ ΐίιε ραΓίίεΙεχ ίχ 3 χιΐΓί3εε ειτιχΐ ο ί ίηίετίοείαηξ §γρχιιιτι
0Γγκΐ3ΐχ [ρίεΐιιτε χνϊοΙίΗ 170 μιτι]
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ΡΐβΐΐΓβ 5
5εαηηίη§ Εΐεοίτοη ΜίοΓοχεορε ΕηεΓ§γ Οίχρδεήνε Χ-Καγ Αηαίγδίδ
(Ε ϋ δ ) ο ί ΡοΠίαικΙ ΗπιεδΙοηε αικί ΒαυπιβεΓβεΓ δαικίδίοηε αΐ Βοΐΐι ΙΙρρεΓ αηά Εο\νβΓ
κίίεχ αΐ Ι5ε Οα (ΙΌ γο.

(α)
ΒίΐυΓπ5εΓ§εΓ δαηάδίοηε κΗεΙΙεΓεά ίΐΌΠΐ Γαίηνναδίι αΐ ΐΚε αρρεΓ χίΐε $Ηοννίη§ α
Ιταεε Γγοπι αη αΐυπύηο-δίΐίοαίε ίίγαχίι ρατίίοίε αιΐΐιεπηβ Ιο 15ε χαιηρίε δΐΐΓίαεε, Ιγρίοαΐ
οί οοεΙ εοιηΐιακίϊοη^ [Ρί§ιΐΓε 3α]
(5)
Αηαίγκίχ ο ί εχροχεά χιΐΓίαοε ο ί ΡοΛίατκΙ Ιίπιεχίοηε χνϊΐΗ ηιπτιείΌΐιχ χοάίυπι
ο1ι1οπ<1ο ΟΓγχίαΙδ αηά "ΠογοΙχ" ο ί ΟΓγχίαΙΙίηε §γρ8αηι, ροκδίβΐγ άενείορεά ίι-οπι Ιίιε
ηυοίευχ ο ί α οατβοηαοεουδ Πγαχίι ραιΐίείε (δαββίοηί, ροΓδ. εοπυη.) [Ρί§ιΐΓε Ιο]

(ο)
ΟεηεΓαΙ αηαίγδίδ οί εχροχεά Ροηίαηά ΗπιεδΙοπε. ΤΙιε δΐΐΓίαοε ίδ §εηεΓα11γ
δΐάρΗαΙεά, βιιΐ αίχο χΗοννχ ενίάεηοε οί εΐε1ιίη§ ΐ5του§1ι Ιοχχ οί ευΐ χυΓίαεε, Γθυηάίη§
οί οοϋΐΗδ αηά εχροδίηε οί ίηίεπιαΐ δΙηιείιίΓε [Ρϊ§ιΐΓε 25]
((])
ϋεΐαίΐεά αηαίγδίδ οί §γρ$ιιπι οαιχί ίοπηεά οί ϊηΐεΓΐοε1άη§ ρΙαΙε-ΙΛε οιγδίαΐδ
οη εχροχεά δυτΓαοε οί ΒαυπιβεΓξΟΓ χαηάδίοηε ίΓοιη ΐΗε 1ο\νεΓ δίΐε [Ρί§υΓο 4(1]
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