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ΑΙ»5ίΓ3€ί
ΤΗε 3ρρΙίθ3ΐίοη ο ί ϊηίοπηβΐίοη χείεικε Ιο ΐΙιε εοη8εεν3ΐίοη 3ηε1 ΓεεονεΓγ οΓ
3ΓεΗίΐεο(ιΐΓ3ΐ 1ιεπΐ3” ε ίχ Ιτ3ϋοε1 Ι3ΐ»ε1γ οη ί)3(3 3ηά ίιη3!>ε 3ΓθΗίνεδ, εοιηρυΙεΓ
«Γ3ρ1ιίθ5, Γ Α ϋ . ϊηΐ3ίζε ρΓοεεδδίη» 3ιίγΙ ίηΙεΓ30ΐίνε ε1&ΐ3 ρΓοεεδδίηη; χγδίειηδ.
Εχρεπιηεηΐ3ΐ εεχιιΐΐχ οΒΐ3ίηε(1 Γογ ΐΐιε Κ,οιτοη Τ1ιε3ΐΓε 31 Αοχΐ3 3Γε ρεεδεηίείΐ
ΤΗε δίιαείν \ν38 εεπίεοί ουί Ιο δΗονν Βονν Ιήε ίηΐεί>Γ3ΐε<1 ΓερεεδεηΙηΐίοη οΓ ΐΗε
ΓηοηιπηεηΙ.χ ιιεοιπείΓν. (οε,εΐΙιεΓ \νίΐΗ ΐΐιε ιηοΓρΗοΙο^ν 3πγ) εΐίδίπβυΐίοη οΓ ΐΗε
ιΐ3ΐη3ί;ε, ΐΐιε εοιηροηεηΐ ηΐ3ΐεπ3ΐχ 3ηε1 (Ιιείε ρΒνδϊεαΙ ε1ΐ3Γ3εΐεπδΐίεδ ηηεΐ
εηνίΓοηιηεηΐ3ΐ ήεΙΟΓΧ. 03η 6ε υχεε) Ιο ί3εί1ίΐ3ΐε ουε υη£)εΓ5ΐ3η(ϋηΐ' οΓ άεεηγ
ρεοεεδδεδ.
ΤΗΪ8 ΐ8 εοηχίεΙεΓείΙ 3 ίυη<ΐ3Γηεηΐ3ΐ 8ΐ3ί>ε ίη ΐΗε εοΓΓεεΙ ρΐ3ηηίη§ οΓ ΐΗε
εοηδεΓνβΐίοη 3ηε1 ΓεχΐοΓηΐίοη \υογ!<
ΤΗε εχρεπηιεηΐδ. ιπ3<1ε οη ΐΗε οοο3δίοη οΓ 3 Γ Ν.ΙΙ. δίΓηΐεβίε Ρεο]εεΐ άεηοΐεά
38 ('οηοαααηζα ρ α ' ίηιιηαχΐηΐ: ιιη 'α ρρίια ιζκ η κ αί Βαηί ( ΊιΙΐιη α Ιι (Κηον.Ίεά»ε
(Ηγοιι§Η ίιηη^εδ: 3η 3ρρΙίε3ΐίοη Ιο (Τυ1ίυΓ3ΐ Αδχεΐδ), ννεεε 03Γπε(1 ουί ίη Η3πτιοηγ
ννίΐΗ ΐΗε ιτιεΐΗοάδ εΐενείορεεί Ηγ ΐΗε Ιδίίΐυίο €εηΐΓ3ΐε (ίεΐ Κ,εχΐηυΓΟ 38 Γεη;3π1δ ΐΗε
“ΟΗβΓίεΓ οΓ ΚίδΗ” οΓ ΐΗε Ηίδΐοπε3ΐ 3ηά ηΓεΗίΐεεΙοηίε Ηεπΐ3§ε, 38 ννεΐΐ 38 ννίΐΗ
(Ηοδε ειίΓΓεηίΙγ Ηείηί» (Ιενείορεά Ηγ ΐΗε Ιδΐίίιιίο ρεε 1ε ΤεεηοΙο§ίε Αρρ1ίε3ΐε 3ΐ
Βεηί Γυ1ΐυΓ3ΐί <3εΙ ΠΝΚ. 3η<1 ρεεχεηΐείΐ 31 ΙΗΪ8 (Τοη§Γε88 ηηεΙεΓ ΐΗε ΐίίΐε ο ί
ΚηοΗ’/ΐ’ίΙχα /(»■ ΐΗα ΐ'βαοναγ ο ( Ιΐια απΗιΙβαΙκηιΙ ίιαηίαχα αηά ίη/υιηκιΐίυη
ΙβαΗηοΙοχγ: ρ ι ααίααΙ αρρΙίααΙίοη,ν.
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Α Τηο\ν1ε(1§ε οΓ ίΗε ρΓοεεδδ οΓ <1εε3γ ίδ 3η ίηίϋδρεηδβΗΙε ρΓεΓεςυίδίίε Γογ ΐΗε
δΐιεοεδδΓιιΙ ε)εδί§η αικί ίΓηρ1εηιεηΐ3ΐίοη οΓ τεχΙΟΓΕίίοη, οοπδεΓν3ΐίοη ογ
ΓΠ3ίηίεη3ηεε 30ίίοη οη 3ηγ ί>υίΙ<1ίη§ ο ί Ηίδίοπο3ΐ ογ 3Γίίδίίο ίηίεΓεδί. Ιί ίδ ηο
δίιηρίε ΓΠΕίΙεΓ, Ηο\νενεΓ, Ιο ίάεηίίίγ Ιΐιε ιηεεΗαηίδΐηδ ΓεδροηδίΗΙε Γογ
ΐΓ3η5ΓοΓΓΠ3ΐίοπ5 οεειίΓπη^ ίη 3 §ίνεη Ιουϊΐεϋπί^. Ιη εοεΗ δίη^ΐε ε3δε ίΐ ίδ ηεοεδδΕΓγ
Ιο άεΓιηε ίΗε ρΗγδίεα! δγδίειη \νίίΗίη \νΗίοΗ ίΗε αείίοη ίδ Ιο Γιε ί3ΐ<εη, (ο
άείεπηίηε ίΗβ 03ΐΐ5ε-εΓΓεεί Γεΐ3ΐίοηδ Ηεί\νεεη ίΗε ρΗγδίθ3ΐ ςυ3ηΐίίίεδ §ονεηιίη§
ίΗε δγδίειη 3πγ1, Γιγ Γηε3δυπη§ ίΗειη, ςυΒηΙίίγ ΐΗε ίηΐεΓ3εΐίοη ΐΗ3ί οεευΓδ Ηείννεεη
ίΗε εηνίΓοηιηεηΙ 3ΐκ1 ίΗε ΓΠ3ΐεπ3ΐ εοιηροηεηΐδ
Ιη ΓηοδΙ 03δεδ, ε1εο3γ ίδ ρπηοίρηΐΐγ είπε Ιο εηνΐΓοηιηεηΐ3ΐ δίΓεδδ 3ηε1 εβη Ηε
εν3ΐυ3ΐεά Ηγ Γηε3δυπηί5 ΐΓιε ν3Π3ίίοηδ υηάεΓ§οηε Ηγ ίΗε ηΐ3ίη ρΗγδίοο-οΗεηιοΙ
ρΓορεΠίεδ οΓ ΙΗε πιαίεπαΙ, 3ΐίΗου§Η ίΐ 03η 3ΐδο Γιε εχρΓεδδεε! ίη 3 ΓηοΓε άίτεεί
Γοπη Γ>γ ιηε3δυπη^ ΐΓιε Ιοδδ οΓ πΐ3ΐεπ3ΐ 3ηά, ΓηοΓε ^εηεΓ3ΐΙγ, ΙΗε ίΓ3ηδΓοπη3(ίοη
οΓ ΐΓιε δυΓΓοοε άεΐίηιίΐίηί' ίί, ίη ΓεΓΠΐδ οΓ ΓηοΓρΗο1οε;ίθ3ΐ 3ηε) οΓΐΓοηΐ3ΐίο ν3Π3ίίοη
ΤΗε άεΓιηίίίοη οΓ ίΗε §εοιηεΙπο Γογγπ ΐΓιυδ τερΓεδεηίδ 3η εδδεηίίβΐ 5ί3§ε ηοΐ οηΐγ
ίη (Γιε (1εΙεπηίη3ΐίοη οΓ ΐΓιε ρΗγδίοηΙ δγδίειη ίηδίείε ννΓιίοΓι (Γιε (ΙεΙεποΓβίίοη
ρΓιεηοηιεη3 οεευΓ, ΓιυΙ 3Γ>ονε 311 ίη ίΗε (Γενείοριηεηΐ οΓ 3 ροδδίΓιΙε ά3ηΐ3!>ε
Γυηεΐίοη, ίΗε ρεΓΓοΓΓΠ3ηεε οΓ δροίΐΒΐ βηβίγδεδ οΓ ΐΓιε εΐ3ί3 3εςυίΓε(1 3ηό ίΗε δεΕΓοΙι
Γογ οοΓΓεΐ3ΐίοηδ Ηεί\νεεη ίΗε ηυ3η1ίΐίεδ ιηε35ΐΐΓε(1 ΐΓΐ3ί εΓΐ3Γ30ΐεΓίζε ΐΓιε
εηνΐΓοηιηεηΐ3ΐ δίΓεδδεδ οη ίΗε οηε Ιΐ3η(1, 3ηά ΙΗε πΐ3ΐεπ3ΐ εοπιροηεηΐδ οη ΐΓιε
οΓΐιεΓ, 35 \νε11 35 ίΗε ιηοφΗο1ο§γ 3η(1 (ΙίδΙπΗυΐίοη οΓ ίΗε (ΐ3Γη3§ε οη ΗοίΗ 3
Γη30Γθ5εορίε 3η(1 3 ΓηίοΓΟδεορίε 5031ε
Ρ ογ 3 ηιηηΗεΓ οΓ γε3Γ5 ίΗε ΚορηκΙβηύβηια ρβ τ / Ββηί (Ί ιΙΐιιη ιΙί α ΑηώίαιΙαΙί οί
ίΗε Αθ8ί3 3ηά Ικίιίηΐο ΓβηΙηιΙ'β ρ ι τ // Κβχίαιηο οΓ Κ,οιηε Η3νε Ηεεη εο11εε[ίηι>
(Τ3ί3 3η(1 03ΓΓγίη§ οοί Γηε35ΐΓΓεΓηεηΙ 03ηιρ3ίί>η5 Γογ ίΗε ρυΓροδε οΓ ίηνεδΐίβ&ίίηι>
ίΗε ρΓοεεδδ οΓάείεποΓ3ΐίοη ιιηιίεφοηε Ηγ ίΗε Κ.οιη3η ΤΗεηίΓε οΓ Αθ5ί3. ΤΗε 3ΐιη
νν3δ ηοί οηΐγ ίο ε3ΓΓγ ουί ΓεδΙθΓ3ίίοη 3είίοη Ηυί 3ΐδο ίο άενεΙορ 3 5ίΓ3ίεβγ Γογ
ίΗε οοηίΓοΙ οΓΓυίιίΓε οοηδεΓν3ίίοη 3η<1 ιηοίηίεηοηοε οΓ ίΗε ιηοηυιηεηί
ΟΓ ίΗε οπι>ίη3ΐ Κ.οηΐ3η ΤΗεβΙεε, Ηυίΐί εΐυπηί» ίΗε 3§ε οΓ Αυ§υδΐυδ ίηδίίΐε ίΗε είΐγ
\ν3ΐ1δ ίη ίΗε νίείηίίγ οΓ ΡοΠ3 ΡΓ3είοπ3 οηά υηε3ΠΗε<1 άυπηί> ίΗε 1920
εχο3ν3ίίοη5 Ηγ Β3Γοεε11ί, Κ,οδί, θ3Γ(1υοοί 3η(1 Ρ γο13, ίΗε ίηιρΓεδδίνε 22 ιηείΓε
Ηί§Η Γ3ς3(1ε ίδ δίίΐΐ 5ί3η£)ίη§. ΑΓθΗίίεοίυΓ3ΐΙγ, ίΗε ΐ3ίίεΓ ίδ οοιηροδεεί οΓ3 δεπεδ οί
3ΓεΗεδ 3ηεΙ ίΗΓεε δίφεπηιροδεοί οπΙεΓδ οΓ \νίηάο\νδ οΓ ν3πουδ δίζεδ, 3ΐίεπΐ3(ίη£
ννίίΗ ροννεΓΓυΙ ΗυίίΓεδδεδ ΤΗε ηΐ38οηΓγ ίδ οΓ ίΗε αΐδίίε ίγρε οοηδίδΐίηί> οΓΗΙοεΓδ
οΓ εοηί>1οηιεΓ3ΐε 3η<1 ΐΓ3νεπίηε.
ΤΗε ΙίΓε 3ηά ίηίε§πίγ οΓ ίΗε Γηοηυηιεηΐ \νεΓε 5ίΓοη§1γ 3ίΤεοΙεοΙ Ηγ ίΗε νβηουδ
Ηίδίοπε3ΐ ενεηίδ ΐΗ3ί, 38 ε3Γΐγ 35 ίΗε 5ίΗ οεηΐυΓγ Α Ό ., Ιεά ίο ίΗε άεδίηιοίίοη
3ΐδθ οΓ οίΗεΓ Κ.οπΐ3η ΓηοηυιηεηΙδ: ίΗε Γ3ηδ3θ1<ίηί' οΓ ίΗε )3ίε Μεε1ί3εν3ΐ ρεηοιΙ
3ηά, ΓηοΓε §εηεΓ3ΐ1γ, ίΗε δυΗδεςυεηΐ εΗ3η§εδ ίη ίΗε ίο\νη ΐ3γουΙ 3ΐκΙ
εχίΓ30ΓΓΐίη3πΙγ ίηίεηδε η3ΐυΓ3ΐ ενεηίδ (Ποο<Γδ). Αδ τε^ π ίδ ίΗε οοηδεΓνΗίίοη οΓ
ίΗε ητοηυηιεηΐ 3πγ1 ίίδ ηΐ3ίηΐεη3ηοε, Ηο\νενεΓ, δοηιε εοηδί(1εΓ3ίίοη ιηιΐδΐ Ηε ε;ίνεη
ίο ίΗε εηνΐΓοηηιεηί3ΐ ΓοΓοεδ ίΗ3ί Ηβνε 3ΐ\ν3γδ οΗ3Γ3θίεπζε(1 ίΓιε ε1ίηΐ3ΐε οί (Ηε
ν3ΐ1ε (1Άθ5ΐ3, 3η(1 ννΗίεΗ Η3νε 3ΐνν3γδ Η3<Τ 3 δγ5ΐεηΐ3ίίε ίηΓΙυεηοε οη ίΗε
ρΓοοεδδεδ οΓ ιΐεεηγ οΓ ΗυίΙ(Γίη§ ητηίεπηίδ (Ηγοο^Η ίΗε είΤεοΙδ οΓ δυοΗ δρεείίιε
ΓηεεΗ3ηίδηΐδ 35 ΓΓεεζίη^ 3ηίΙ ίΗ3\νίη§. Ιη 3Π3ΐγδίη§ ίΗε ίΐεοβγ ρΓοεεδδ ίί ίδ 3ΐδθ
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ηεοε553Γγ ίο οοηδίάθΓ ίΗε ρτεδεηεε οΓ ροΙ1υΐ3ηί8 3ηά ο ί ΐϊΐίοΓοί)ίο1ο§ίθ3ΐ ίιιοίοΓδ,
ννίΐΗουί ηε^ΐεοίίη» ίΗε 5υΐΎθυηε1ίη§ εοηάίίίοηδ, ίΗε βεοηιείΓγ 3Π(1 ίΗε
οηεηίηίίοη. ΤΗβ ΙαΙίεΓ ίη ρ3Πίθϋΐ3Γ εΐείειτηίηεδ ίΗε εχροδυΓε ο ί ίΗε ί&ςαιίεδ ίο
ίΙίΓεοί 5θ1&Γ Γ3(1ί3ΐίοη 3ΐοη§ 3 ηοπΗ\νε5ί/5θυΐΗε35ί 3χίδ, 35 \νε11 35 ίο ίΗε ίιτιρβεί
οη (Ηε 5ίοηε δίηΤιεεδ ο ί ίΗε ρΓεν3ί1ίη§ ννϊηίΐδ, (Ηε εΙΪΓεεΐίοη ο ί ννΗϊεΗ ίδ
άείεπηίηεεί Ηγ ίΗε Ιοε3ΐ §εο§Γ3ρΗίε εοηίι§υΓ3ίίοη. ΤΗε ηιοηιιηιεηί ίη ςυεδίίοη ίδ
ίη ί3εί 5ίίιΐ3ΐε(1 3ί ίΗε ίυηείίοη ο ί ίΗε ν3 ΐ Ρείΐίηε ννίίΗ ίΗε ν3ΐ1ε 0εηίΓ3ΐε.
\νίίΗ ίΗε 3ΐπι ο ί εΗ3Γ3είεπζίη§ ηιοΓε 3οειΐΓ3ίε1γ ίΗε ίηίεΓ30ίίοη Ηεί\νεεη 3ιγ 3ηά
πΐ3ΐεπ3ΐ, ίη ίΗε ρβΓΪοεΙ 1987 - 1989 ε3ΐτφ3ί§η5 \νεΓε 03ΐτίε<3 ουί ίο ηιε38υΓε ίΗε
εΐίιηηΐίο βηά ηιίεΓοε1ίπΐ3ΐίε ρ3Γ3ΓηεΙεΓ5 είεδρίίε ίΗε Ιίηιίίδ ίπιροδεεί Ηγ ίΗε
ρΓε$εηοε ο ί ίΗε 5ε3ίίο1ε1ίη£ οη ίΗίδ ίγρε ο ί ίηνε5ίί§3ίίοη. Ιη ρ3ΐΐίευΐ3ΐ\ ίΗε
ηιίθΓοεΙίπΐ3ΐίο ιηε35υΓειηεηΐ5 \νεεε ρειΤοππεεΙ Ηγ ρΐ3αη§ 3ΐΓ ΙεηιρεΓ3ίυΓε 3ηεΙ
τεΐηίίνε Ηυιηίιϋΐγ δεηδΟΓδ 3ί 3 (ΠδΦηεε ο ί 5ονεΓ3ΐ εεηίίιηείεΓδ Γίοιη ίΗε δυιΊΗεε ίη
3 9+9 ροίηί §π<1 §υΓί3εε ΙειηρεΓ3ίυΓε 50Π50Γ5 ινεεε 3ΐΤ3η§εε1 ίη 3 4x4
ίη
οηίεΓ (ο ΓηοηίίοΓ ίΗε ιη3ΐεΓί3ΐ-3ΪΓ ίηίεΓ30ίίοη 35 ννεΐΐ 35 ίΗε νεηίε3ΐ, Ηοπζοηΐηΐ
3ηά ίΓ3Π5νεΓ53ΐ ί>Γ3εϋεηί ε)γη3ηιίε5. ΤΗεδε ςιίΒηίίίίεδ ννεεε 53ηιρ1εά ενοΓγ 15
Γηίηυ(ε5 3ηε1 ίΗε ονεΓ3ΐ1 ρίείυΓε ο ί εηνίΓοηιηεηί3ΐ 5ίΓε55ε5 \ν35 εοιηρΙείοΗ 3 Ι50 Ηγ
εοΙΙεείίη» (1313 οη ρ3Πίευΐ3ίε ηηεΐ »35εοιΐ5 ροΙΙυΟηίδ
Αί ίΗε 53ΐηε ίίιηε 3 Ι50 ρείΓ0” Γ3ρΗίε 3ΐκ1 ιηίηεΓ3ΐοι>ίε3ΐ ίε5ί5 ννεηε ε3ΐτίεε1 ουί ίο
εΙΐ3Γ30ΐεπζο ίΗε Ηυίΐάίηε; ιη3ίεπ3ΐδ ιικεεί (εοηε,ΙοιηεΓβίε 3ΐιε1 ίΓ3νοΓίίηε), 35 ννεΐΐ
35 3η3ΐγίίθ3ΐ 1ε5ί5 (δοΙυΗΙε 53ΐί5, ΧΓ3γ εϋίΐπιείίοη 3η4 (Ηίη 5εείίοπ5) οη ίΗε
ΓΠ0ΓΪ3Γ5 3ηά 3ΐίεΓ3ίίοη ρΓοάυείίοηδ (ΗΙηοΗ εΓϋ5ί5. ροννεΙεΓ υηε!εΓηο3ΐΗ Ηΐ3θΗ
εηΐ5(5, Ηΐ3ε1< 5ΐΐΓί3οε είεροδίί, τεεί ροννεΓ, γε11ο\ν ρο\ν<1εΓ. 1ί3»πιεηΐ8.
είϊΙοΓεδεεηεεδ) 35 \νε!1 35 3 ΗΙοεΗ Ηγ ΗΙοεΗ εΐεχοτίρΐίοη ο ί ίΗε εΙίδίπΗυΐίοη ο ί ίΗε
3ΐΐεΓ3(ίθΙ15
ΤΗε εΐηΐη 3εςυίι εεΙ, 3ΗΗοιι»Η ηεεε553ΐ~ν ίοΐ' ίΗε ηηηίγδίδ 3ηε1 (1είεπηίη3ίίοη ο ί ίΗε
ρπηείρ3ΐ οηϋ,οίπ” Ηεεην ηιεο1ΐ3ηί5ηΐ5. \νεΓ0 ηοί ΗοννενεΓ οπ^ηίζεεί ίη 3 \ν3γ ΐΗ3ί
\νουΙ4 ί3εί1ίΐ3ΐε ίΗε ΓερΓ05εηί3ίίοη οίΗονν ηηεΐ \νΗγ ίΗε (ΙίίίεΓεηΙ άεο3γ ρΐΌΐΙυεΙδ
ννετε ΙοεηίεΗ 35 (Ηεν \νειε οη ίΗε δΐΐΓίΗεε Ιη οίΗεη ννοιΉδ, ίΗεγ εΐίεΐ ηοί ί3θί1ίΐ3ίε
ίιΐΓίΗετ ιιηεΙθΓ5ΐ3ηε1ίηιι οίΤΗε 03Π5ε5 ιιηείειίγίη» 3 »ίνεη Η3ΐη3§ε ιηοφΗο1θί>γ 3ηε1
ίΐ5 (ϋδΙπΗι,ιΐίοη, οι- ρτονίάε 3η ορροιίιιηίίγ ίο 1ε3Γη δοηιεΐΗίη§ 3Ηοιιί ίΗε
ενοΐυίίοη ο ί ίΗε ρΓοεε5505 Ηγ ηιηΗίη» ίυΓίΗεΓ ιπε35υΓειηεηί5. Αιηοη^ οίΗεΓ
ίΗίπ” ί; ίΗε δίζε ο ί ίΗε ιηοηυιηεηί 3ηε) ίΗε εοιηρίεχίΐγ ο ί ίΗε ρΗεηοιηεη3 υηεΙεΓ
ίηνε8ίίϋ,3ίίοη ίιηρεείεε) ίΗε 35εεη3ίηιηεηί οίΐΗ ε 5ρ3ίί3ΐ Γεΐ3ίίοη5Ηίρ5 ΐΗ3ί ροδδίΗΙγ
εχίχίεεί 31110η” ίΙιε νηποιίδ ρ 3 Γ3 ΐηείεΓ5 3ηε1 ίΗε 3εεοιηρ3ηγίηί> 03ΐΐδε 3ηεΙ είίεεί

Γεΐ3 ίίθΠ5
Η ινοιιίεΐ Ηε εχίτειηεΐγ ίηίεΓεδίίηε, ίη ίΗίδ εοηηεείίοη ίο Ηε 3Η1ε ίο εοιπΗίηε 3η
ίηΐεφΓεΐ3ΐίοη ο ί ίΗε εΐεοηγ ρ1ιεηοηιεη3 άεΐεπηίηεεί Ηγ πιε3η5 ο ί 3 ςιΐ3ηΐίΐ3ΐίνε
άεδοπρίίοη ο ί ίΗε ίΓ3Π5ίοπτΐ3ΐίοη5 ιιηεΐεπ'οηε Ηγ ίΗε 5ϋΓί3οε ο ί ίΗε ηιοηυηιεηί Ηγ
03ΓΓγίηι> ουί 3 ιτιείπε εν3ΐυ3ίίοη ο ί ίΗε ν3Π3ΐίοη5 υπείεφοπε Ηγ ίΗε ρΗγδίε3ΐ
5ί3ίε ο ί ίΗε εοιηροηεηί ιπ3ίεπ3ΐ5 ίη ίΗε εοιίΓδε ο ί ίίηιε υηεΙεΓ ίΗε είίεεί ο ί ίΗε
οη§οίη§ ηιεεΗ3ηί5ΐτΐ5. Αδ ιηεηίίοηεεί 3Ηονε, ίΗεδε ΐΓ3η5ίθΓπΐ3ΐίοη5 3Γε ι;εηεΓ3ΐ]γ
εναΐυβίεεί Ηγ ιηεηηδ ο ί ιηε35υΓεηιεηΐ5 ίο ςιΐ3ηίίίγ ίΗε ν3Π3ΐίοηδ ίη 3 εεΠ3ίη
ηυηιΗεΓ ο ί δί§ηίίιε3ηΐ ρΗγδίεο-εΗεπιίε3ΐ οΗ3Γ3είεπ5ίίε5 ο ί ίΗε ηΐ3ΐεπ3ΐ, ίοΓ
ίηδΐ3ηεε, Ηγ ηιε35απη§ 03ρί1ΐ3Γγ ηΗδΟΓρίίοη,

\νείίίη§ 3η§1ε,

ροΓΟδίίγ,

ογ
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ρεππεΕβίΙίίγ, ε11 ΓηεΕχυΓεχ ΙΡεΙ οεπ 6ε ΟΕΐτίεό ουί οη ΧΕΓηρΙεχ ίη ίΡε ΙεΡογεΙογυ
6υί ΕΓε ΚεκΙ Ιο ίΓηρΙειηεηΙ ίη ίΗε ίΐείά ογ ίη επυ εΕχε \νίΐΗουί ΐΕΡίηρ; ΧΕΓηρΙεχ.
ΤΗεχε γοεχοπχ ίηάυοεά ίΗε ειιΙΗογχ Ιο υηεΙεΓΐΕΐίε ε χεπεχ οΓ ίεχίχ ίο χεε \νΠείΗεΓ
ίΐ \νΕ5 ροχχίβίε ίο ιτίΕΡε ε εΐίτεοΐ εχίίιτίΕΐίοη οΓ ίΗε ίΓΕηχΓοπτίΕίίοηχ ιιη<1εΓ§οηε 6γ
ίΗε 6υί1<ϋη§, ι ΡεΙ ίχ, ίη Ιειτηχ οΓ χυΓίΕεε ιηοφΠοΙοβίεΕί Εηά οΗγοπιεΙιο νΕΠΕίίοη,
Γογ εχΕΓηρΙε, 6γ ιηεΕχυπη§ ρΓεοίχεΙγ ίΗε νΕΠΕίίοηχ ίη οοΙοιιγ Εηά ίΗε Ιοχχ οΓ
ηΐΕίεπΕί εχ ε ίΐιηεΐίοη οί ίΗε ίίηιε επ(1 ίη τεΐΕίίοη ίο ΐΗείτ χρΕίΐΕΐ άίχίπβυίίοη. Οί
οουΓχε, ίΗε ρΓοβΙειη Επχεχ ιτΐΕίη1γ ίη ίΗε εΕχε οί ίΗε Ιοχχ οί ιτίΕίεπΕί εχ ίί ίχ ηοί ά
(ϋίΤίευΙί Ιεχ1< ίο ρεπίοΓΓη εοΐοπηιείπε ιηεΕχυΓειτιεηΐχ ίη ίΗε ΓιεΙεΙ

Ρίί>υΓε I Κεοοηχίπαείίοη ο ί ίΗε ΤΡεΕίΓε (Ρ.ΟοΓηί)

Εχοερί Γογ χυοΗ χρεείΕΐ εΕχεχ εχ ίΗε Τ γεπι Γ ειΡο^ εΙ, \νΠεΓε ίΡε άεΐεποΓΕίίοη οί
ίΗε χίοηε ηΐΕίεπΕί ίχ νίχίβίε εΙ ίΗε πίΕΟΓΟχεορίε Ιενεί ίηχίάε ίΗε οεΙΗογΙγεΙ ίίχεΙΓ,
Εηά εοηχίχίχ οί ίΙιε άείΕεΡιηεηί οΓ ρο\ν<1εΓ Εηά χοεΙοχ οΓ ε χίζε ιηοχίΙγ νΕΓγίηι>
Γγογπ ίΗε ΟΓίΙεΓ οΓ οηε εεηίίηιεΙεΓ ίο ίΓΕ§ηιεηΐχ χοιηε ίεη ογ χο εεηΐίηιείεΓΧ ίη χίζε
(Ο.Β. ϋ ε Τ ογπεχχι επ<3 Μ.ΡΕίίΓεηζί Τ εΡεχχο, 1989). ΤΡεΓεΓοΓε, χίιηρίε εοΐΐεείίοη
επ(1 χιιΡχεςυεηί \νεί§Ρίη§ οΓ ίΡε (ΙεΐΕοΡειΙ ηΐΕΐεπΕίε ρΓονίόεχ επ ΕΐίεΓΠΕίίνε
ιπείΗοεΙ οΓ (ϋΓεεί1γ ςυΕηίί1γίη§ ίΡε ιτίΕίεπΕί Ιοχίχ, επγ! ίχ νΕΠΡ ε Ιχο Γογ ενΕΐυΕίίη^
ίΡε χογΓεοο ίΓΕηχΓοΓπίΕΐίοηχ ςΐυε ίο ίΗε άεροχίίίοη οΓ ροΙΙυίΕηίχ επΡ ίΡε
ΓοΓΓΠΕίίοη οΓ ΕΐίεΓΕίίοη ρΓοΡιιείχ 6γ εχίίηίΕΐίηί’ ίΡε νΕΠΕίίοη ίη νοίυιηε 6γ ηιε&ηχ
οΓ ε Γηείπε χιΐΓνεγ οΓ ίΗε χιίΓΓΕεε οοηίί§υΓΕίίοη ΡεχοΡ οη ε ρποΓ ί>εοιηεΙπε
ΡεΓιηίίίοη οΓίΡε χυΓΓΕεε ίίχεΙΓ
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ΡϋΓΐΗεΓΓηοΓβ, ίΓ ίΗε §εοιτιεΙπο (ΙεΓϊηίΐίοη ο ί ΐΗε οπ§ίηα1 1»αϊ1<ϋη§ ννεΓε 3ν3ΐΐ361ε,
ΐΗίδ εουΐά 6ε (Ιοηε ςυίΐε δίηιρίγ. ΡΓοεεεάίη§ Ρ>γ άίίΐεΓεηεε, 3 ρ6οΙο§Γ3πιπιεΙπε
δυΓνεγ, Γογ εχυιηρίε, \νου1ά Γιε εηοιι§6 Ιο ρΓονίάε αη 36δο1υΙε ενυΐιιυΐίοη. ΙΓ Γογ
εχαπιρίε ΐΗε ΗγροίΗείίεαΙ ΓεοοηδΙπαεΙίοη οΓ 16ε Κοιη&η ΤΗευίΓβ άΓυννη 6γ
Ρ Οοπιί (ίΐβϋΓε 1) ΓερΓεχεηΐοΓΐ ίΗε Γηοηυηιεηΐ ίη ίΐδ ίηίΐίυΐ ρΗγδϊοαΙ δΐ3ΐε, (ΙίΓεοΙ
εοπιρ3Γί5οη \νίΐΗ ίΗε ρΓεδεηί βεοηιείπε δυΓνεγ (Γι§ιΐΓε 2) \νοιι1(1 ευδίΐγ 3ΐ1ονν ίΗε
ηιίδδίη§ νοίυιηε Ιο Γιε εοπιρυΐείΐ 6γ (ϋίΤεΓεηοε.

Ρίι>υΓε 2
Οεοιηείπε ιερΓεδεηΐυΐίοη οΓ ίΗε Γυγυιΐε 3Πί) ΐΙίΓεε-άΜπεηδίοπυΙ
ΓερΓεδεηΐ3(ίοη ο ΙΊΙιε Γοιηβίηίηυ ρ3Π (V ϋί Ο γ3ζι 3)

δίηοε ΐΐιίδ ίηΓοπτΐ3(ίοη ίδ ηοΐ ηοππ3ΐΙγ 3ν3ΐΐ361ε, οηε εουΙά υηά δΗουΙά §ε! ονεΓ
(Ιιε ρΓοΠειη ίη ρΓ3εΐίεε Ριν ΓερεΒίίηε, 16ε δυΓνεγ 3ΑεΓ 3 εειίυίη ηυιηΡιεΓ οΓ γε3Γδ
Οιι Ιΐιε οΐΡιεΓ Ιΐ3ηά, ίη ΐ6ε 03δε οΓ Γοπηδ Ιΐΐ3ΐ 03η Γε1ΐ361γ 6ε Γεΐ3ΐεε1 Ρ)3ε1< (ο
εΙειηεηΐΒΓγ ί>εοιηεΙπε Γοπηδ, ΐ6ίδ εδΐίιηυΐε εουΐά Γιε ροΓΤοπηείΙ ίη 3 Γε3δοηυ61γ
3οεερΐ36Ιε Γ3δΗίοη ενεη \νί(ΗουΙ ννυίΐίηί* Γογ ΙΗε 1Ι 3 Ι 3 οΓ ίΗε δΐώδεςυεηΐ δυΓνεγ Ιο
βεεοιηε 3ν3ΐΐ361ε Ιη 16 ε ε3δε οΓ ίΗε Κ,οηιυη Τ1ιε3ΐΓε ΐΗίδ ίδ Ιηιε ίΓ δΐιεΗ 3η
3ρρΓθ3θΗ ίδ υρρίίεεί, Γογ ίηδίβηεε, Ιο 3 61οε1< οΓ εοη§1οιηεΓ3ΐε, Ιΐΐ3ΐ ίδ, Ιο ίΗε
1)3δίο εοηιροηεηΐ ρ3ΐ1 εΡΐ3Γ3εΙεπζίη§ ίΗε 6υί1(ϋη§ ΙεχΙιίΓε, ννΡιίεΗ ίδ ίη ίΐδ Ιυπι
εΙΐ3Γ30ΐεπζε<1 6γ 3η εΙειηεηΐ3Γγ ^εοπιείπε Γογγπ. Τ6ε ηιε3η δίζε οΓ ΙΗε 61οε1<δ
υδεά ίη ίΗε Κ,οιηυη ΤΗε3ΐΓε ίδ 3Γθυη<1 60x90x120 επί (Γι§ιΐΓε 33).

ΙΓ ΐήε ρΓεδεηί δΐ3ΐε οΓ ίΗε δϋΓΓ3οε ίδ εΙεΠηεεΙ Ιογ ηιε3ηδ οΓ 3 ρ6οΙο§Γ3ΓηιηεΙπο
δυΓνεγ (Γι§υΓε 31)) υηεΐ ίΓ ΐ6ε δυΓΓυεε Ι3η§εη1ΐ3ΐ Ιο 16ε 6ί§6εδΙ ουΙ\ν3π! ρΓθ)εείίοη
ίδ Ι3ΐ<εη 3δ ΙΗε ίηίίΪ3ΐ τεΓεΓεηεε, 16ε ευίευίυΐίοη οΓ ΙΗε πύδδίη§ νοίιπηε ννουΐε) 6ε
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Ρί§υΓ6 3α ΟεΙαίΙ οΓ εοη§1οιτιεΓαΙε 61οε1«

Ριπαίε 36 Ρ6οΙο§ΓαιηιτιεΙπο Γεηάεπη^ οΓ61οε1< 212 (ΡΟ.Α.Κ..Τ.)
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ϊΐ \νοΓ5ΐ επ ιιηάεΓεδίίηι&ΐε οΡ ίΗε ηΐΕΐεπΕί αείυαίΐγ ΙοκΙ. ενεη οη ίΗε Εδδυπιρίίοη
ΐΗαί ίΗε οπ§ίηα1 δΐίΓΡΕεε \νΕδ ηοί ρεεΡεείΙγ δΐηοοίΗ. ΤΗίδ ίδ βυρροΓίεά Ηγ ΐΗε ΡεοΙ
ι ΗεΙ δίδο ίΗε §Γ&ϊη δίζε εΗΕΓΕείεπζίη§ ΐΗε πιίεΐΌδΙηιείιίΓε οΡ ίΗε εοη§1οιηεΓΕίε ίδ
οοπφΕΓΕΗΙε ϊη δΐζε ογ 1εγ§ ογ ίΗηη ίΗε ιηϊΐΓΐί δ Ιεή ίη ίΗε δυιίΕεε Ηγ ίΗε (ΐΓεδδίη§
ρωοεδδ ηηά Ηαδ επ είΡεεί οη ίΗε \νΕγ ίΗε ηΐΕΐεπΕί ίδ ΕεΙιίΕΐΙγ άεΐΕεΗεά.
'----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

$υρβΓ~Γιαρ α**υαΙβ
όβΐ ςοηςίο

Ρί§ιΐΓε 3ε Κ,ερΓεδεηίΕίίοη οΡίΗε τηίχήηξ νοίητηβ (ΗΙοεΠ 212 -δουίΗ ν/αΐΐ)

Ιη ίΗίδ δρεείίϊε εΕδε ίΗε νοίιιπιε ίδ ίΕΐεεη Εδ 1γίη§ Ηεί\νεεη ίΗε πιίηίιτιυηι Εηά ίΗε
ηΐΕχίηιιίΓη οΓ ίΗε δαιίΕεε ΕΓεΕ ΓηεΕδίίΓεά ίηδίείε ε §ίνεη ΕΓεΕ. ΤΗε εΕίευίΕίίοη
ΙεΕάδ ίο επ εδΐίτη&ίεεί τπΕίεπΕί Ιοδδ οΡ εΗοιιΙ 31% οΡ ίΗε νοίυηιε εοηδίάεΓεά
(Ρι§υΓε 3 ε).
ΑΗονε Εηά Ηεγοηά ίΗίδ ςυΕηίίΡιοΕίίοη, ίΗε ρΓοεεάυεε άεδεπΗεά ίδ ίηίεηεΐεεί Εδ ε
ρωροδΕί ΕΪΓηεεΙ ΕΗονε ε11 Εί άενε1ορίη§ ε ηιείΗοά ίο ιηοηίΙοΓ ίΗε δρεεά οΡ άεεΕγ
ίη αίίιι οη ίΗε ΗΕδίδ οΡ εΐίτεεί ΓηεΕδαΓεηιεηΙδ οΡ ίΗε δυεΡηοε εοηΡι§ιΐΓΕίίοη ονει
ίίιτιε. Οη ίΗε οίΗεε Ηεπ(1, \νΗεηενεε ε §εοηιεΐπε (ΙεΡιηίίίοη οΡ ίΗε δυΓΡΕοε ίδ
ϊναίΐΕΠΙε ΗεεΕυδε, Εδ ίη ίΗε εΕδε οΡΤΓΕ)Εη’δ Οοΐυπιη ίη Κ,οηιε, ε εοργ εχίδίδ, ίί ίδ
ροδδίΗΙε Είδο ίο πίΕΐεε επ ΕΗδοΙυίε ςιίΕηίίΡιοΕίίοη οΡ ίΗε ιτίΕίεπΕί Ιοδί ιΐδίη§ ίΗε
(ΙίίΡεΓεηεε ιηείΗοά, ι ΗεΙ ίδ, Ηγ εοπφΕπη§ ίΗε ρΗοίοβΓΕηίΓηείπε δυενεγ οΡ ίΗε
εοργ ννίίΗ ΙΗεΙ οΡ ίΗε εοΓΓεδροη<ϋη§ δυτΡηεε (\Υ.Οοηίί, 1991). ΤΗίδ ίγρε οΡ
εδίίηίΕΐίοη ηΐΕγ ρεονε εχίΓειηεΙγ είΡεείίνε ίη ίηεΓεΕδίη§ οιιγ ιιηάεΓδίΕηάίηβ οΡ ίΗε
οη§οίη§ ρΗεηοπιεηΕ. Οη ίΗε οίΗεί Ηεπ(1, ενεη ίΡ ίΗε ίηΡοππΕίίοη ίδ ηοί
ΪΓΠΓηείΙίΕίεΙγ ΕνΕίΙ&ΗΙε, ίΗε ηιείπε δΐίΓνεγ ηενεπΗεΙεδδ τερεεδεηίδ ε §εοπιεΙπε
(Μηϊίίοη οΡ ίΗε δυεΡΕεε εΙ ε εεΛηίη ροίηί ίη ίίηιε επ<3 οεπ Ηε υδεά Εδ ε ηιχηιεπεΕί
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ΓείεΓεηεε ο ί οοηδίάε^ΗΙε υίίΐίίγ ίη ίΗε ΙίιΙιίΓε ενηΐιιηίίοη οΓ ΐΗε Γ3ίε ο ί οΐεεαγ 3η<1
ίη άενε1ορίη§ 3 5ίΓ3ίε§γ ίοΓ ίΗε ιτιοηαηιεηΐ’ χ εοηδείΛΉίίοη 3ηε1 ιηαίηίεη^ηεε.
ΑηοίΗεΓ εΗ3Γ30ΐεπ5ίίε οίίΗ ε Ιε5ί5 ρεπΤοππε^ Ηγ ίΗίδ \νοι1αη§ §Γοιιρ ίηνοίνεχ ίΗε
ροδδίΗίΙίίγ οί" οπίειϊηβ ίΗε ίηίοηηαΐίοη εοΐΐεείειΐ οη ίΗε Κ.οηΐ3η ΤΗεαίΓε ο ί Αθ5ί3
ίη ίΗε ίοπτι ο ί 3 ά3ΐ3Η35ε 3εεε55ίΗ1ε ίο ναπουδ ιΐ5εΓ5 3η(1 δρεάαΐίδίδ \νοιΊαη§ ίη
ίΗε χεείοΓ. ΤΗε Ιεχίδ ρειίοηηεά \νεΓε ηίηιεά ηί 35οειΐ3ίηίηβ ννΗείΗεΓ ίί \ν»5
ροδδίΗΙε ίο ιίδε ίΗε §εοπιεΙπο δΐίΓνεγ ο ί ίΗε πιοηιπηεηΐ 35 3 Η35ΐε Ιορο§Γ3ρΗίε
ΓείεΓεηεε 3 Ι50 ίη Γεΐ3ίίοη ίο ίΗε 5ρ3ίΪ3ΐ εΐ3ί3 3ηά οίΗεΓ ίηίοΓπΐ3ΐίοη §3ίΗεΓει1

(ίι^ιίΓε 4 ). Ιη ίΗίδ 5εη5ε ίΗε ρΓε1ίιτπη3Γγ Γεδίιΐίδ δΗο\ν ίΗ3ί ίΗε 3ρρ1ίε3ίίοη οί
ίηίοΓπΐ3ΐίοη ΙεεΗηοΙοβγ 1γρίε3ΐ1γ ειηρίογεεί ίη ίΗε Γη3η3§εηιεηΙ ο ί §εο§Γ3ρΗίε
ίηίοΓηΐ3ΐίοη 5γ5ίειτΐ5 (Ο Ιδ ) ΓερΓεβεηίδ 3η είίεείίνε δοΐυίίοη ίοΓ <ί3ΐ3Η35ε
θΓ§3ηίζ3ίίοη.
ΜΛ-τηοΛυ ■ ι ν ο μ οκαμα

ΡΟβΙΠΟΝ· ΟΟΗΟΟ

Ε3

>*>■■**« ν η ι Μ ι Ι ·

οβοκαοο

η λτο

Α03ΤΑ -

τπη/ττυΐΑΐΒ

*ι α χ α ιΐΥ λ ζιο κ ϊ

ΤΕΑΤΚΟ ΚΟΜΑΝΟ

Ρί&ιίΓε 4 ΟίδίπΗυίίοη 3ηά ίγροΐο^γ οί <1εε3γ 35 ρΓεδοπΗεε! Ηγ ΝΟΚ.ΜΑΡ

Ιηάεεεί, ίη ΐΗίδ νν3γ, 35 ννεΐΐ 35 οΗί3ίηίη§ 3 ριίΓεΙγ ^εοπιείπε ΓερΓε5εηί3ίίοη ο ί ίΗε
εΐεπιεηΐδ εΗ3Γ3είεπζίη§ ίΗε ΤΗε3ίΓε, ίί ίδ 3 Ι50 ροδδίΗΙε ίο §3ίΗεΓ, ιτο ίη ώ η 3η(1
ηΐ3η3§ε 311 ίΗε εΐ3ΐ3 3η<1 ίηίοπτοίίοη τεΐ3ΐεεΙ ίο ίΗε ΓεείρΓοε3ΐ 5ρ3εε-ίίηιε
Γεΐ3ίίοη5 3ηιοη§ ρΗγ5ΐ03ΐ ςυ3ηίίίίε5 ΐΡΐ3ί, οη ίΗε οηε ΗβπγΙ, εΗ3Γ3είεπζε ίΗε
3είίοη εχεΓίεε! Ηγ ίΗε εηνίΓοηπιεηΙ οη ίΗε ΓηοηυηιεηΙ 3ηε1, οη ίΗε οίΗεΓ, τερΓεδεηΐ
ίΗε τεδροπδε ο ί ίΗε ηΐ3ΐεπ3ΐ εοηιροηεηΐδ (ίι§υΓε 5).
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Ιη ίΗίχ χεηχε, ίΗε εχρεππιεηΐχ ιιη(Ιεη3ΐ<εη εαη Ηε ΠηΗεά ιιρ \νίίΗ ιΗοχε εαΓπεά
οιιί Ηγ ίΗε ϋΝ Κ ΙζίίίηΙο ρβτ Ιβ Τβοηο/οχίβ Αρρΐΐοαίβ α ί Ββηί (ΊιΙΐηπιΙί, ίΗε
τεχυΐΐδ ο ί ννΙιϊεΗ εγο ρτεδεηίεά ίη ίΗίχ χεπίθ εοηβΓεκκ υηάεΓ ίΗε ίίίΐε ΚηοΜ>Ιβά%β
/ ογ ώ β Γβεονβιγ ο / (Ηβ ατοΗϊίβοίιίΓαΙ Ηβήία^β α η ά ίη/οηηαίίοη ΙβαΙιιιοΙυρ^:
ρη ιοΐιααΐ αρρίίοαίίοηχ αηά ΕΓε ίη Ηίητηοηγ ννϊίΗ ίΗε ηιείΗοάδ άενείορεά Ηγ ίΗε
ΙχΐίίυΙο ΟεηίΓαΙε ρεΓ ϊΐ Κ,εχίΕυΓΟ ίη ΪΓηρ1εηιεηΙίη§ ίΗε ΟεοβΓΕρΗίε ΙηίοπηΕΐίόη
δγχίειη ίοΓ ίΗε ριίφοχε ο ί ί)Γ3\νίη§ υρ 3η υράΕίΕβΙε ιτίΕρ ο ί ίΗε πχΗ ο ί 1θ85 οί
385εΐ5. ΙΙίχΙί, (Ιείϊηεϋ εχ ίΗε ΓείΕίίοηκΗίρ Ηείννεεη ΙΗε Εΐηοιιηί οΓ (Ιεπιε^θ
ρΓοάηεείΙ Ηγ 3 §ίνεη ενεηί Επά ίΗε ρΓοΗΕΗίΙίίγ ο ί χυεΗ 3η ενεηΐ οεειίΓπηβ, ί$
ςιίΕηίίίιεά ΙΗγοιι§Η ίΗε άείεπηίηΕΐίοη ο ί ίΗε §εο§ΓΕρΗίε εοηιροηεηΐκ ΓείΕίεά Ιο
ίΗε <1οηΐ3ίη ο ί ΕηίΗΓορίε, 8ΐ3ΐίο Εηά χίηιείιίΓΕί Εηά εηνίΓοηιτιεηΐΕΐ-ΕΐΓηο$ρΗεπο
ά3π§εΓοα5ηε55 Εηά ίΗε άεΙεπτιίπΕίίοη ο ί ίΗε χΙιυείυΓΕί Εηά χιΐΓίΕοε εοΓηροηεηίδ
ι ΗεΙ άείιηε ίΗε 5ΐ3ίε ο ί εοη$εΓνΕίίοη ογ ίΗε να1ηεΓ3Ηί1ίίγ ο ί ίηάίνίάυΕί
ιηοηυπιεηΐδ.
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