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んりぐΑ: «Ά~0ι0ς 0κヽαι~0仝〃ικώ｀ Πヾω〃οβάθ´ιας και Δ0仝〃0ヾοβάθ´ιας 0κヽαί~0仝σης»  
 

ぐ0 αφοヾ´ή 〃。｀ 〃ヾοヽοヽοί。σ。 〃＼｀ ~ια〃ά¨0＼｀ 〃ο仝 げ. ンヵヲΒ/ヲヰヰΑ αヽό 〃ο｀ げ.4210/2013, 

〃。｀ 0｀σ＼´ά〃＼σ。 〃。ς Ο~。áίας ヲヰヱヰ/ヱΒ/りり 〃ο仝 り仝ヾ＼ヽαϊ゛ού ぞ仝´βο仝゜ίο仝 σ〃。｀ 0θ｀ι゛ή ´ας 
｀ο´οθ0σία ´0 〃ις ~ια〃ά¨0ις 〃ο仝 が0φα゜αίο仝 ぞだ’ 〃ο仝 げ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ ゛αι 〃α σ‐0〃ι゛ά 0ヾ＼〃ή´α〃α 
ヽο仝 仝ヽοβά゜゜ο｀〃αι σ〃ις ぢヽ。ヾ0σί0ς ´ας, σας ヽαヾαθέ〃ο仝´0 〃ις ά~0ι0ς ヽο仝 ~ι゛αιού｀〃αι οι 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί 〃。ς ~。´όσιας ヽヾ＼〃οβάθ´ιας ゛αι ~0仝〃0ヾοβάθ´ιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς, ゛αθώς ゛αι 
〃ο ισ‐ύο｀ ｀ο´οθ0〃ι゛ό ヽ゜αίσιο 〃＼｀ α~0ιώ｀ α仝〃ώ｀ áια ~ι0仝゛ό゜仝｀σ。 〃＼｀ ぢヽ。ヾ0σιώ｀ σας ゛αι 
ヽαヾα゛α゜ού´0 ｀α φヾο｀〃ίσ0〃0 áια 〃。｀ 0｀。´έヾ＼σ。 ό゜＼｀ 〃＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ 〃。ς ヽ0ヾιο‐ής 
αヾ´ο~ιό〃。〃άς σας. 

りヽισ。´αί｀ο仝´0 ό〃ι, ό゜0ς οι ά~0ι0ς áια 〃ις οヽοί0ς ~0｀ αヽαι〃0ί〃αι á｀ώ´。 仝ヽ。ヾ0σια゛ού 
σ仝´βο仝゜ίο仝 ‐οヾ。áού｀〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία σ〃。｀ οヽοία 仝ヽ。ヾ0〃0ί ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, 0ί〃0 
οヾáα｀ι゛ά 0ί〃0 ´0 αヽόσヽασ。.  ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 αヽόσヽασ。ς, 。 ぢヽ。ヾ0σία, σ〃。｀ οヽοία 0ί｀αι 
αヽοσヽασ´έ｀οι οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί, 仝ヽο‐ヾ0ού〃αι ｀α ゛οι｀οヽοιήσ0ι 〃。｀ αヽόφασ。, ´0 〃。｀ οヽοία 
‐οヾ。á0ί〃αι 。 ά~0ια, σ〃。｀ οヾáα｀ι゛ή 〃ο仝ς θέσ。.  

Οι ά~0ι0ς áια 〃ις οヽοί0ς αヽαι〃0ί〃αι á｀ώ´。 仝ヽ。ヾ0σια゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 0¨0〃ά、ο｀〃αι αヽό 〃ο 
仝ヽ。ヾ0σια゛ό σ仝´βού゜ιο 〃。ς οヾáα｀ι゛ής θέσ。ς.  ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 αヽοσヽασ´έ｀ο仝 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού,   o φοヾέας αヽόσヽασ。ς έ‐0ι 〃。 ~仝｀α〃ό〃。〃α ｀α 0ισ。á。θ0ί θ0〃ι゛ά ή αヾ｀。〃ι゛ά 
áια 〃ις ά~0ι0ς οι οヽοί0ς 0¨0〃ά、ο｀〃αι αヽό 〃ο 仝ヽ。ヾ0σια゛ό σ仝´βού゜ιο 〃。ς οヾáα｀ι゛ής θέσ。ς.  
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Οι ~ια〃ά¨0ις 〃ο仝 ぢヽα゜゜。゜ι゛ού がώ~ι゛α ふN.3528/2007ぶ, άヾθヾα ヴΒ έ＼ς ヵン áια 〃ις ゛α｀ο｀ι゛ές 
゛αι ゜οιヽές ά~0ι0ς, ゛αθώς ゛αι άヾθヾα ヵヴ  έ＼ς ヵヶ áια 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃＼｀ α｀αヾヾ＼〃ι゛ώ｀ α~0ιώ｀ 

όヽ＼ς 〃ヾοヽοヽοιήθ。゛α｀ ゛αι ισ‐ύο仝｀, 0φαヾ´ό、ο｀〃αι ゛αι σ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ´0 σ‐έσ。 
0ヾáασίας ι~ι＼〃ι゛ού ~ι゛αίο仝 αοヾίσ〃ο仝 ‐ヾό｀ο仝 〃ο仝 ~。´οσίο仝, βάσ0ι 〃＼｀ ヽヾοβ゜έ／0＼｀ 〃ο仝 
げ. ヲΒンΓ/ヲヰヰヰ ふάヾθヾο ヴ ヽαヾ. ヵぶ ゛αι 〃ο仝 げ. ンヲンヰ/ヲヰヰヴ ふάヾθヾο ヱヲ ヽαヾ. ヶ ゛αι Αぶ, ´0 〃ις οヽοί0ς 
0ヽ0゛〃άθ。゛0 。 ισ‐ύς 〃＼｀ α｀＼〃έヾ＼ άヾθヾ＼｀ ゛αι σ〃ο ヽヾοσ＼ヽι゛ό α仝〃ό.    

 

ゐ. Αらりゐりぞ ぐざげゐぐΩげ りがずΑゐらりぢだゐがΩげ 

 Α. がΑげざげゐがろ  ΑらりゐΑ ふάヾθヾο ヴΒ 〃ο仝 ぢ.が.ぶ 

Οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 仝ヽ。ヾ0〃ού｀ σ0 σ‐ο゜ι゛ές ´ο｀ά~0ς 0｀〃άσσο｀〃αι σ〃ο仝ς 
仝ヽα゜゜ή゜ο仝ς ヽο仝 έ‐ο仝｀ ~ια゛οヽές 0ヾáασίας ゛αι áια 〃ο ゜όáο α仝〃ό ´ヽοヾού｀, 0φόσο｀ 
σ仝｀〃ヾέχο仝｀ σοβαヾοί ゜όáοι α｀άá゛。ς, ｀α ヽαίヾ｀ο仝｀ έ＼ς ~έ゛α ふヱヰぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς 
゛α｀ο｀ι゛ή ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές ゛α〃ά 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος ふヽαヾ. ヴぶ.  だο ί~ιο ισ‐ύ0ι ゛αι áια 〃ο仝ς 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 仝ヽ。ヾ0〃ού｀ ´0 ~ιάθ0σ。 έ＼ς 〃。 ゜ή¨。 〃ο仝 ~ι~α゛〃ι゛ού έ〃ο仝ς σ0 
らι0ύθ仝｀σ。 り゛ヽαί~0仝σ。ς. Η ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι α｀0¨άヾ〃。〃α αヽό 〃ο ‐ヾό｀ο ヽヾοϋヽ。ヾ0σίας 〃ο仝 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού.   

Οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 αヽοσヽώ｀〃αι σ〃。｀  が0｀〃ヾι゛ή ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝 ぢヽο仝ヾá0ίο仝 
ずαι~0ίας ゛αι んヾ。σ゛0仝´ά〃＼｀, σ0 らι0仝θύ｀σ0ις り゛ヽαί~0仝σ。ς, σ0 0ヽοヽ〃0仝ό´0｀ο仝ς φοヾ0ίς, σ0 
ヽο゜ι〃ι゛ά áヾαφ0ία 仝ヽο仝ヾáώ｀, βο仝゜0仝〃ώ｀, ゛αθώς ゛αι σ0 ά゜゜0ς ぢヽ。ヾ0σί0ς, áια ゛άθ0 έ〃ος 
αヽόσヽασ。ς, ´ヽοヾού｀ ｀α ゛ά｀ο仝｀ ‐ヾήσ。 〃。ς ά~0ιας ヽο仝 ヽヾοβ゜έヽ0〃αι σ〃ις ヽαヾαáヾάφο仝ς ヱ 
έ＼ς ン 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヴΒ 〃ο仝 ぢ.が.  ら。゜α~ή, ´ヽοヾού｀ ｀α ヽαίヾ｀ο仝｀ ゛α｀ο｀ι゛ή ά~0ια ´0 
αヽο~ο‐ές, ~ιάヾ゛0ιας αヽό 20 έ＼ς 25 ή 30 。´έヾ0ς ふáια ヽ0｀θή´0ヾ。 ή 0¨αή´0ヾ。 0β~ο´ά~α 
0ヾáασίας α｀〃ίσ〃οι‐α), βάσ0ι 〃＼｀ 0〃ώ｀ ~。´όσιας 仝ヽ。ヾ0σίας.   ぐ0〃ά 〃。｀ 0ヽισ〃ヾοφή σ〃α 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ά 〃ο仝ς ゛αθή゛ο｀〃α, ヽαύ0ι ｀α ισ‐ύ0ι 〃ο ~ι゛αί＼´α ‐οヾήá。σ。ς 〃。ς ά~0ιας α仝〃ής,  
α゛ό´。 ゛αι α｀ αヽο~0~0ιá´έ｀α ~0｀ έ‐ο仝｀ ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 ふαヾ. ヵヴヶ/ヲヰヰヵ á｀＼´ο~ό〃。σ。 〃ο仝 
げο´ι゛ού ぞ仝´βο仝゜ίο仝 〃ο仝 がヾά〃ο仝ςぶ.  

だέ゜ος, 。 ヽヾοσαύ¨。σ。 〃＼｀ 〃0σσάヾ＼｀ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής ά~0ιας σ0 
όσο仝ς 仝ヽ。ヾ0〃ού｀ σ0 ヽαヾα´0θόヾι0ς ヽ0ヾιο‐ές 0φαヾ´ό、0〃αι ´ό｀ο σ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 
αヽοσヽώ｀〃αι σ0 φοヾ0ίς ふάヾθヾο ヴΒ ヽαヾ.ン). 

 

ゆ. りゐらゐがりぞ Αらりゐりぞ ふάヾθヾο ヵヰ 〃ο仝 ぢ.が.ぶ 
 

ゆ1. ΑらりゐΑ よΑぐざぢ – んΑげΑだざぢ (ヽヾώ〃ο 0~άφιο 〃。ς ヽαヾαáヾάφο仝 ヱ) 

 

Οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ά~0ιας αヽο仝σίας ´0 αヽο~ο‐ές ヽέ｀〃0 ふヵぶ 
0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áά´ο仝 (0ヾáάσι´0ς ｀οού｀〃αι ό゜0ς οι ´έヾ0ς 0゛〃ός αヽό 〃ις 
0ヽίσ。´0ς αヾáί0ς: 。 ヲヵ。

 

ぐαヾ〃ίο仝, 。 ヲΒ。 Ο゛〃＼βヾίο仝, 。 ヽヾώ〃。 〃ο仝 έ〃ο仝ς, 〃α ん0οφά｀0ια, 。 
0οヾ〃ή 〃＼｀ だヾιώ｀ ゐ0ヾαヾ‐ώ｀ áια 〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς, 。 がαθαヾά ら0仝〃έヾα, 。 ぐ0áά゜。 
ずαヾασ゛0仝ή, 〃ο ぐέáα ぞάββα〃ο, 。 ら0仝〃έヾα 〃ο仝 ずάσ‐α,  。 ヱ。 ぐαΐο仝, 。 0οヾ〃ή 〃ο仝 Αáίο仝 
ず｀0ύ´α〃ος ふら0仝〃έヾα 〃。ς ず0｀〃。゛οσ〃ήςぶ 。 がοί´。σ。 〃。ς ん0ο〃ό゛ο仝, 。 ヱΑ。 げο0´βヾίο仝 áια 〃α 
Α.り.ゐ. ゛αι 〃ις Α｀ώ〃0ヾ0ς ぞ‐ο゜ές, 。 ヽヾώ〃。 ゛αι ~0ύ〃0ヾ。 。´έヾα 〃＼｀ ばヾισ〃ο仝áέ｀｀＼｀  ゛αι ό゜0ς οι 
Κ仝ヾια゛ές.). Η ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι α´έσ＼ς ヽヾι｀ ή ´0〃ά 〃。｀ 〃έ゜0σ。 〃ο仝 áά´ο仝 ゛αι ό‐ι 
ά゜゜。 ‐ヾο｀ι゛ή ヽ0ヾίο~ο 0｀〃ός 〃ο仝 。´0ヾο゜οáια゛ού έ〃ο仝ς.  

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 θα｀ά〃ο仝 σ仝、ύáο仝 〃ο仝ς ή ゛αι σ仝áá0｀ούς έ＼ς ゛αι β΄ βαθ´ού, οι 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ~ι゛αιού｀〃αι ά~0ια αヽο仝σίας 〃ヾιώ｀ ふンぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ σ仝｀0‐ό´0｀α ´0 〃ο 
á0áο｀ός.  Σ仝áá0｀0ίς έ＼ς ゛αι β΄ βαθ´ού θ0＼ヾού｀〃αι οι áο｀0ίς, 〃α 〃έ゛｀α, 〃α α~έ゜φια, 〃α 
0ááό｀ια ゛αι οι ヽάヽヽοι, 〃όσο οι 0¨ αί´α〃ος όσο ゛αι οι 0¨ αá‐ισ〃0ίας.  
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よια 〃ις ~ύο α｀αφ0ヾό´0｀0ς ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί οφ0ί゜ο仝｀ ｀α 
ヽヾοσ゛ο´ίσο仝｀ σ‐0〃ι゛ή ゜。¨ιαヾ‐ι゛ή ヽヾά¨。 ゛αι σ仝á゛0゛ヾι´έ｀α áια 〃。｀ ά~0ια θα｀ά〃ο仝, 0φόσο｀ 
~0｀ ヽヾο゛ύヽ〃0ι ο βαθ´ός σ仝ááέ｀0ιας, ´ヽοヾ0ί ｀α σ仝｀仝ヽοβ゜。θ0ί 仝ヽ0ύθ仝｀。 ~ή゜＼σ。. 

 

ゆヲ. ΑらりゐΑ よゐΑ よりげげろぞろ だりがげざぢ (ヽαヾ. ヱ, όヽ＼ς σ仝´ヽ゜。ヾώθ。゛0 ´0 〃ο άヾθヾο ヱΒ ヽαヾ. 
ヲ 〃ο仝 Ν.ンΒヰヱ/ヲヰヰΓ) 

 

ぞ〃ο｀ ヽα〃έヾα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ~ύο ふヲぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ σ0 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áέ｀｀。σ。ς 〃έ゛｀ο仝. Η ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 仝ιοθ0σίας, 
0φόσο｀ 〃ο 〃έ゛｀ο ~0｀ έ‐0ι 仝ヽ0ヾβ0ί 〃ο ヲο

 έ〃ος 〃。ς 。゜ι゛ίας 〃ο仝. Η ‐οヾήá。σ。 αφοヾά σ0 
σ仝｀0‐ό´0｀0ς 。´έヾ0ς ´0 〃ο á0áο｀ός 〃。ς áέ｀｀。σ。ς ή 仝ιοθ0σίας 〃ο仝 〃έ゛｀ο仝 ゛αι ό‐ι σ0 ά゜゜。 
‐ヾο｀ι゛ή ヽ0ヾίο~ο.  ぞ0 ゛άθ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。, οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί οφ0ί゜ο仝｀ ｀α ヽヾοσ゛ο´ίσο仝｀ 
゜。¨ιαヾ‐ι゛ή ヽヾά¨。 áέ｀｀。σ。ς ή ~ι゛ασ〃ι゛ή αヽόφασ。 α｀〃ίσ〃οι‐α. 

 

ゆン. ΑらりゐΑ Αぞがろぞろぞ りがぎざよゐがざぢ らゐがΑゐΩぐΑだざぞ ふヽαヾ. ヱ ~0ύ〃0ヾο 0~άφιοぶ 
 

がα〃ά 〃。 ~ι0｀έヾá0ια 〃＼｀ βο仝゜0仝〃ι゛ώ｀ ή α仝〃ο~ιοι゛。〃ι゛ώ｀  0゛゜οáώ｀,  ισ‐ύο仝｀ 〃α 
0¨ής: 

1. Όσοι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ´0〃α゛ι｀ού｀〃αι σ0 αヽόσ〃ασ。 ヲヰヰ-ヴヰヰ ‐ι゜ιο´έ〃ヾ＼｀ 
゜α´βά｀ο仝｀ ά~0ια ´ιας ふヱぶ 0ヾáάσι´。ς 。´έヾας. 

2. Όσοι ´0〃α゛ι｀ού｀〃αι σ0 αヽόσ〃ασ。 ヴヰヱ ‐ι゜ιο´έ〃ヾ＼｀ ゛αι ヽά｀＼ ゜α´βά｀ο仝｀ ά~0ια 
~ύο ふヲぶ 0ヾáασί´＼｀ 。´0ヾώ｀, 0φόσο｀ ゛ι｀ού｀〃αι 0¨ ο゜ο゛゜ήヾο仝 ο~ι゛ώς ´0 βάσ。 〃。｀ 仝ヽ0ύθ仝｀。 
~ή゜＼σή 〃ο仝ς. 

3. Όσοι ´0〃α゛ι｀ού｀〃αι σ0 ｀。σιά ή αヽό ｀。σιά, áια 〃α οヽοία ~0｀ 仝ヽάヾ‐0ι ο~ι゛ή 
ヽヾόσβασ。, ο αヾιθ´ός 〃＼｀ 。´0ヾώ｀ ά~0ιας ヽο仝 ゜α´βά｀ο仝｀, 0¨0〃ά、0〃αι ゛α〃ά ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 αヽό 
〃ο｀ αヾ´ό~ιο  らι0仝θ仝｀〃ή 〃。ς り゛ヽαί~0仝σ。ς, α｀ά゜οáα ´0 〃。｀ αヽόσ〃ασ。 ゛αι 〃ις 0ι~ι゛ές 
σ仝｀θή゛0ς ´0〃α゛ί｀。σ。ς, ‐＼ヾίς ＼σ〃όσο σ〃ις ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις α仝〃ές, 。 ά~0ια ｀α ¨0ヽ0ヾ｀ά 〃ις 〃ヾ0ις 
ふンぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς. 

よια 〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 仝ヽ。ヾ0〃ού｀ σ0 σ‐ο゜ι゛ές ´ο｀ά~0ς, οι οヽοί0ς οヾί、ο｀〃αι 
0゛゜οáι゛ά 〃´ή´α〃α ゛αι ヽαヾα´έ｀ο仝｀ ゛゜0ισ〃ές 〃。｀ ずαヾασ゛0仝ή ゛αι 〃。 ら0仝〃έヾα, οι 。´έヾ0ς 
α仝〃ές θ0＼ヾού｀〃αι ＼ς ´έヾος 〃。ς ά~0ιας.  りヽο´έ｀＼ς, σ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 0´ヽίヽ〃ο仝｀ 
σ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ン, 0ί｀αι ~仝｀α〃ό ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι ´ό｀ο ´ία ふヱぶ ´έヾα ά~0ια, 0ί〃0 〃。｀ ずέ´ヽ〃。 
ヽヾι｀ αヽό 〃ις 0゛゜οáές, 0ί〃0 〃。｀ だヾί〃。 ´0〃ά 〃ις 0゛゜οáές.  

りヽισ。´αί｀ο仝´0 ό〃ι, σ0 ゛άθ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~ι0｀έヾá0ιας 0゛゜οáώ｀ 0゛~ί~0〃αι 0á゛ύ゛゜ιος 
σ‐0〃ι゛ά ´0 〃ις ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0ις 〃＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ áια 〃。｀ άσ゛。σ。 〃ο仝 0゛゜οáι゛ού 〃ο仝ς 
~ι゛αιώ´α〃ος. 

 

 

ゆヴ.  ΑらりゐΑ よゐΑ ぞぢぐぐりだざばろ ぞり らゐがろ ふヽαヾάáヾαφος ヱ 〃0゜0仝〃αίο 0~άφιοぶ 
 

ばοヾ。á0ί〃αι ά~0ια ´ιας ふヱぶ έ＼ς 〃ヾιώ｀ ふンぶ 。´0ヾώ｀ áια σ仝´´0〃ο‐ή 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού 

σ0 ~ί゛。.   Η σ仝´´0〃ο‐ή ｀ο0ί〃αι ´0 ό゜0ς 〃ις ι~ιό〃。〃0ς: 0｀άáο｀〃α ή 0｀αáό´0｀ο仝, ´。｀仝〃ή ή 
´仝｀。θέ｀〃ος, αι〃ού｀〃ος ή ゛αθού, ´άヾ〃仝ヾα ή ヽヾαá´α〃οá｀ώ´ο｀α ゛αι φ仝σι゛ά 〃ο仝 0｀όヾ゛ο仝.  Η 

0ι~ι゛ή ά~0ια αヽο仝σίας áια σ仝´´0〃ο‐ή σ0 ~ί゛。 ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό áια 0ι~ι゛ό 
゜όáο, ο οヽοίος αφοヾά 〃ο｀ ί~ιο ヽヾοσ＼ヽι゛ά ゛αι ό‐ι ά゜゜ο ヽヾόσ＼ヽο, όヽ＼ς 〃ο σύ、仝áο ή 〃ο 
〃έ゛｀ο 〃ο仝 仝ヽα゜゜ή゜ο仝.  
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ぐα、ί ´0 〃。｀ αί〃。σ。 仝ヽοβά゜゜0〃αι ゛αι φ＼〃ο〃仝ヽία 〃。ς ゛゜ήσ。ς αヽό 〃ο ~ι゛ασ〃ήヾιο, 
0｀ώ αφού 0ヽισ〃ヾέ／0ι ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, 仝ヽο‐ヾ0ού〃αι ｀α ヽヾοσ゛ο´ίσ0ι β0βαί＼σ。 〃ο仝 
~ι゛ασ〃。ヾίο仝 ό〃ι ヽαヾο仝σιάσ〃。゛0 σ0 α仝〃ό. 

Ο αヾιθ´ός 〃＼｀ 。´0ヾώ｀ 〃。ς α｀＼〃έヾ＼ ά~0ιας ヽヾοσ~ιοヾί、0〃αι α｀ά゜οáα ´0 〃。 
‐ι゜ιο´0〃ヾι゛ή αヽόσ〃ασ。 ゛αι 〃ις 0ι~ι゛ές σ仝｀θή゛0ς ´0〃α゛ί｀。σ。ς, σύ´φ＼｀α ´0 〃α ゛ヾι〃ήヾια 
ヽο仝 0φαヾ´ό、ο｀〃αι ＼ς σή´0ヾα áια 〃。｀ ‐οヾήá。σ。 ά~0ιας áια 〃。｀ άσ゛。σ。 0゛゜οáι゛ού 
~ι゛αιώ´α〃ος, ‐＼ヾίς ＼σ〃όσο σ〃ις ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις α仝〃ές 。 ά~0ια α仝〃ή ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀0ι ゛άθ0 
φοヾά 〃ις 〃ヾ0ις ふンぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς. 

Η 0ι~ι゛ή ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι áια ヽ0ιθαヾ‐ι゛ές 仝ヽοθέσ0ις, σύ´φ＼｀α ´0 〃。｀ ヽαヾ. ヴ 
〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱンヶ 〃ο仝 げ. ンヵヲΒ/ヲヰヰΑ, όヽ＼ς α｀〃ι゛α〃ασ〃άθ。゛0 αヽό 〃ο άヾθヾο ら0ύ〃0ヾο 〃ο仝 げ. 
ヴヰヵΑ/ヲヰヱヲ ふヵヴ Α’ぶ. 

 

ゆ5. ΑらりゐΑ げざぞろぐΑだざぞ (ヽαヾάáヾαφος ヲ 〃ο仝 Υ.Κ ゛αι 0ヽιヽ゜έο｀ ヽαヾ ヱ 〃ο仝 άヾθヾο仝 51 

げ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ) 

 

Οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 ヽάσ‐ο仝｀ οι ί~ιοι ή έ‐ο仝｀ σύ、仝áο ή 〃έ゛｀ο ヽο仝 ヽάσ‐0ι αヽό 
｀όσ。´α, 〃ο οヽοίο αヽαι〃0ί 〃α゛〃ι゛ές ´0〃αááίσ0ις αί´α〃ος ή ‐ヾή、0ι ヽ0ヾιο~ι゛ής ｀οσ。゜0ίας, 
~ι゛αιού｀〃αι 0ι~ι゛ή ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές έ＼ς 0ί゛οσι ~ύο ふヲヲぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς 〃ο ‐ヾό｀ο.  

Έ＼ς 〃。｀ έ゛~οσ。 〃ο仝 ヽヾο0~ヾι゛ού ~ια〃άá´α〃ος, ヽο仝 ヽヾοβ゜έヽ0〃αι σ〃。｀ ヽαヾάáヾαφο ヲ 
〃ο仝 άヾθヾο仝 ヵヰ 〃ο仝 ぢ.が. áια 〃ο｀ ゛αθοヾισ´ό 〃＼｀ α｀＼〃έヾ＼ ｀οσ。´ά〃＼｀, 。 0｀ ゜όá＼ ά~0ια θα 
ヽヾέヽ0ι ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο仝ς ~ι゛αιού‐ο仝ς, 0φόσο｀ 仝ヽάヾ‐ο仝｀ οι 0¨ής ヽヾοϋヽοθέσ0ις:  
α. よ｀＼´ά〃0仝σ。 〃。ς ヽヾ＼〃οβάθ´ιας 仝á0ιο｀ο´ι゛ής 0ヽι〃ヾοヽής, ´0 〃。｀ οヽοία θα ヽισ〃οヽοι0ί〃αι 
αι〃ιο゜οá。´έ｀α ό〃ι 。 ヽάθ。σ。, αヽό 〃。｀ οヽοία ヽάσ‐ο仝｀ οι ί~ιοι οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ή ゛άヽοιο 
〃έ゛｀ο 〃ο仝ς, ‐ヾή、0ι 〃α゛〃ι゛ώ｀ ´0〃αááίσ0＼｀ αί´α〃ος ή ヽ0ヾιο~ι゛ής ｀οσ。゜0ίας σ0 ~。´όσιο ή 
ι~ι＼〃ι゛ό ｀οσ。゜0仝〃ι゛ό ί~ヾ仝´α.  
β. ずヾοσ~ιοヾισ´ός 〃ο仝 ‐ヾο｀ι゛ού ~ιασ〃ή´α〃ος áια 〃ο οヽοίο αヽαι〃0ί〃αι 。 ｀οσ。゜0ία α仝〃ή.   

ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽάθ。σ。ς 〃ο仝 〃έ゛｀ο仝 ´ヽοヾού｀ ゛αι οι ~ύο áο｀0ίς ｀α ゛ά｀ο仝｀ ‐ヾήσ。 
〃。ς ά~0ιας α仝〃ής, ゛αθοヾί、ο｀〃ας ´0 ゛οι｀ή 〃ο仝ς ~ή゜＼σ。 ヽοιος αヽό 〃ο仝ς ~ύο θα ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 
〃。ς ά~0ιας ゛αι áια ヽόσο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α, ヽο仝 ヽά｀〃＼ς 。 σ仝｀ο゜ι゛ή ~ιάヾ゛0ιά 〃。ς ~0｀ 
´ヽοヾ0ί ｀α 仝ヽ0ヾβ0ί 〃ις 0ί゛οσι ~ύο ふヲヲぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς 0〃。σί＼ς ゛αι áια 〃ο仝ς ~ύο. 
りヽιヽ゜έο｀, ο ~ι゛αιού‐ος θα ヽヾέヽ0ι ｀α ~。゜ώ｀0ι 仝ヽ0ύθ仝｀α ゛άθ0 φοヾά σ〃。 σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。 
‐οヾήá。σ。ς ヽόσ0ς 。´έヾ0ς 〃。ς ~ι゛αιού´0｀。ς αヽό ゛οι｀ού ά~0ιας 〃＼｀ ヲヲ 。´0ヾώ｀ έ‐0ι ゛ά｀0ι 
ή~。 ‐ヾήσ。 ο/。 σύ、仝áός 〃ο仝 σ〃。｀ 仝ヽ。ヾ0σία όヽο仝 0ヾáά、0〃αι.  

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~ιάσ〃ασ。ς, ~ια、仝áίο仝, ‐。ヾ0ίας ή áέ｀｀。σ。ς 〃έ゛｀ο仝 ‐＼ヾίς áά´ο 〃＼｀ 
áο｀έ＼｀ 〃ο仝, 〃。｀ 0｀ ゜όá＼ ά~0ια ~ι゛αιού〃αι ο áο｀έας ヽο仝 ασ゛0ί 〃。｀ 0ヽι´έ゜0ια 〃ο仝 〃έ゛｀ο仝 
ヽο仝 ‐ヾή、0ι 〃α゛〃ι゛ής ´0〃άááισ。ς ή ヽ0ヾιο~ι゛ής ｀οσ。゜0ίας.  

りヽισ。´αί｀0〃αι ό〃ι 。 α｀＼〃έヾ＼ ά~0ια 〃＼｀ 0ί゛οσι ~ύο ふヲヲぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 
‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι σ0 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 έ‐ο仝｀ 〃έ゛｀α 〃α οヽοία ヽάσ‐ο仝｀ αヽό βαヾιά ｀ο。〃ι゛ή 
σ〃έヾ。σ。 ή σύ｀~ヾο´ο Down, α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 〃ο仝 0ά｀ ‐ヾή、ο仝｀ ή ό‐ι ヽ0ヾιο~ι゛ής ｀οσ。゜0ίας 
(ヽαヾάáヾαφος ンぶ. ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 α仝〃ή οι 0｀~ιαφ0ヾό´0｀οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί θα ヽヾέヽ0ι ｀α 
ヽヾοσ゛ο´ί、ο仝｀ σ‐0〃ι゛ή á｀＼´ά〃0仝σ。 αヽό ~。´όσιο ゐα〃ヾοヽαι~αá＼áι゛ό がέ｀〃ヾο ή 
ヽαι~ο／仝‐ια〃ヾι゛ό 〃´ή´α ~。´οσίο仝 ｀οσο゛ο´0ίο仝.  

ぞ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό, φ仝σι゛ό, ή θ0〃ό áο｀έα ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έως ゛αι ヱΒ 0〃ώ｀ 

σ仝´ヽ゜。ヾ＼´έ｀＼｀, 〃ο οヽοίο ヽάσ‐0ι αヽό ｀όσ。´α ヽο仝 αヽαι〃0ί ´0〃αááίσ0ις αί´α〃ος ゛αι 
ヽαヾαáώá＼｀ 〃ο仝 ή αι´ο゛άθαヾσ。, αヽό ｀0οヽ゜ασ´α〃ι゛ή ασθέ｀0ια, ή ‐ヾή、0ι ´0〃α´όσ‐0仝σ。ς, 

‐οヾ。á0ί〃αι, 0ヽιヽ゜έο｀ 〃＼｀ ヲヲ 。´0ヾώ｀ ゛αι 0φόσο｀ 〃ις έ‐0ι 0¨α｀〃゜ήσ0ι,  0ι~ι゛ή áο｀ι゛ή ά~0ια 

~ιάヾ゛0ιας ~έ゛α 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος, ´0 αヽο~ο‐ές, έヽ0ι〃α αヽό 
αί〃。σή 〃ο仝, ゛α〃ά αヽό゜仝〃。 ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃α. らι0仝゛ヾι｀ί、ο仝´0 ό〃ι 〃。｀ ά~0ια α仝〃ή 〃＼｀ 10 
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0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 〃。 ~ι゛αιού〃αι ゛αι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός α｀ά~ο‐ος áο｀έας ヽαι~ιού 〃ο οヽοίο 

ヽάσ‐0ι αヽό 〃α σ仝á゛0゛ヾι´έ｀α ｀οσή´α〃α.  ふάヾθヾο ヵヱ ヽαヾ ヱ 〃ο仝 げ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ どりが ΒΓ 〃΄Α΄ぶ. 
だέ゜ος, σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ｀οσ。゜0ίας 〃έ゛｀ο仝 έ＼ς ゛αι ヱΒ 0〃ώ｀, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ‐＼ヾίς 

αヽο~ο‐ές áια όσο ~ιάσ〃。´α ~ιαヾ゛0ί 。 ｀οσ。゜0ία ゛αι ό‐ι ヽέヾα｀ 〃＼｀ 〃ヾιά｀〃α (30) 0ヾáάσι´＼｀ 
。´0ヾώ｀ α｀ά έ〃ος, 0φόσο｀ ο φ仝σι゛ός, θ0〃ός ή α｀ά~ο‐ος áο｀έας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός έ‐0ι 
0¨α｀〃゜ήσ0ι 〃。｀ 〃0〃ヾά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές, 〃。ς ヽαヾαáヾάφο仝 らヲ 〃。ς 
ヽαヾούσ。ς, σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 〃。 ~ι゛αιού〃αι. 

Οι α｀＼〃έヾ＼ ~ύο ά~0ι0ς (〃＼｀ ~έ゛α 。´0ヾώ｀ ゛αι 。 ά~0ια σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ｀οσ。゜0ίας 〃ο仝 
〃έ゛｀ο仝) αヽο〃0゜ού｀ α〃ο´ι゛ό ~ι゛αί＼´α 〃ο仝 ゛άθ0 áο｀έα. 

 

 ゆヶ. ΑらりゐΑ ΑげΑずろぜゐΑぞ (ヽαヾάáヾαφος ヴぶ 
 

り゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ´0 ヽοσοσ〃ό α｀αヽ。ヾίας ヽ0｀ή｀〃α 〃οις 0゛α〃ό ふヵヰ%ぶ ゛αι ά｀＼ 
~ι゛αιού｀〃αι ゛άθ0 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές έ¨ι ふヶぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 
0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής 〃ο仝ς ά~0ιας.  

よια 〃。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς ά~0ιας αヽαι〃0ί〃αι ヽισ〃οヽοι。〃ι゛ό αヽό 〃α がέ｀〃ヾα ずισ〃οヽοί。σ。ς 
Α｀αヽ。ヾίας ふがり.ず.Α.ぶ όヽο仝 θα α｀αáヾάφ0〃αι 〃ο ヽοσοσ〃ό α｀αヽ。ヾίας ゛αι 〃ο ‐ヾο｀ι゛ό 
~ιάσ〃。´α áια 〃ο οヽοίο ισ‐ύ0ι 〃ο ヽισ〃οヽοι。〃ι゛ό.     

 

ゆΑ. ΑらりゐΑ ΑゐぐざらざぞゐΑぞ  (ヽαヾάáヾαφος ヵ) 

 

Ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ヽο仝 α｀〃αヽο゛ヾί｀0〃αι σ0 ヽヾόσ゛゜。σ。 αヽό 仝ヽ。ヾ0σία αι´ο゜。／ίας áια 
゛ά゜仝／。 έ゛〃α゛〃。ς α｀άá゛。ς, ´0〃έ‐0ι σ0 οヾáα｀＼´έ｀。 ο´α~ι゛ή αι´ο゜。／ία, ヽヾοσέヾ‐0〃αι σ0 
οヽοιο~ήヽο〃0 ゛έ｀〃ヾο αι´ο゜。／ίας αヽό ~ι゛ή 〃ο仝 ヽヾ＼〃οβο仝゜ία, áια ｀α ヽヾοσφέヾ0ι αί´α 
゛αθώς ゛αι σ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ゜ή／。ς αι´οヽ0〃α゜ί＼｀, ~ι゛αιού〃αι 0ι~ι゛ή ά~0ια αヽο仝σίας ~ύο 
ふヲぶ 。´0ヾώ｀ ヽέヾα｀ 〃。ς 。´έヾας αι´ο~οσίας, ´0 ヽ゜ήヾ0ις αヽο~ο‐ές.  ぞ0 ゛άθ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ο 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός οφ0ί゜0ι ｀α ヽヾοσ゛ο´ίσ0ι σ‐0〃ι゛ή β0βαί＼σ。 〃ο仝 ｀οσ。゜0仝〃ι゛ού ι~ヾύ´α〃ος, σ〃ο 
οヽοίο ヽヾαá´α〃οヽοιήθ。゛0 。 αι´ο゜。／ία. 

Οι ~ύο α仝〃ές 。´έヾ0ς ά~0ιας ´ヽοヾού｀ ｀α ゜。φθού｀ 0ί〃0 σ仝｀0‐ό´0｀α ´0 〃ο ‐ヾό｀ο 〃。ς 
αι´ο~οσίας, 0ί〃0 οヽο〃0~ήヽο〃0 ´έσα σ〃ο ί~ιο ゛αι ~0｀ ´0〃αφέヾο｀〃αι σ〃ο 0ヽό´0｀ο 
。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος.  

 

よ. ΑらりゐΑ ぐろだぜざだろだΑぞ ふάヾθヾο 5ヲ 〃ο仝 Υ.Κ. όヽως σ仝´ヽ゜。ヾώθ。゛0 ´0 〃ο άヾθヾο ヱΒ  
〃ο仝 げ.ンΒヰヱ/ヲヰヰΓぶ  

 

1. ぞ〃ις 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς, οι οヽοί0ς ゛仝οφοヾού｀, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ´。〃ヾό〃。〃ας ´0 
ヽ゜ήヾ0ις αヽο~ο‐ές ~ύο ふヲぶ ´ή｀0ς ヽヾι｀ ゛αι 〃ヾ0ις ふンぶ ´ή｀0ς ´0〃ά 〃ο｀ 〃ο゛0〃ό. Η ά~0ια ゛ύ。σ。ς  
‐οヾ。á0ί〃αι ύσ〃0ヾα αヽό β0βαί＼σ。 〃ο仝 θ0ヾάヽο｀〃α áια〃ヾού áια 〃ο｀ ヽιθα｀ο゜οáού´0｀ο ‐ヾό｀ο 
〃ο゛0〃ού. Ό〃α｀ ο 〃ο゛0〃ός ヽヾαá´α〃οヽοι0ί〃αι σ0 ‐ヾό｀ο ´0〃αá0｀έσ〃0ヾο αヽό α仝〃ό｀ ヽο仝 0ί‐0 
ヽιθα｀ο゜οá。θ0ί αヾ‐ι゛ά, 。 ά~0ια ヽο仝 0ί‐0 ‐οヾ。á。θ0ί, ヽαヾα〃0ί｀0〃αι ´έ‐ヾι 〃。｀ ヽヾαá´α〃ι゛ή 
。´0ヾο´。｀ία 〃ο仝 〃ο゛0〃ού, ‐＼ヾίς α仝〃ή 。 ヽαヾά〃ασ。 ｀α σ仝｀0ヽάá0〃αι α｀〃ίσ〃οι‐。 ´0ί＼σ。 〃ο仝 
‐ヾό｀ο仝 〃。ς ά~0ιας ゜ο‐0ίας ヽο仝 ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά 〃ο｀ 〃ο゛0〃ό. Ό〃α｀ ο 〃ο゛0〃ός 
ヽヾαá´α〃οヽοι。θ0ί σ0 ‐ヾό｀ο ヽヾοá0｀έσ〃0ヾο αヽό α仝〃ό｀ ヽο仝 0ί‐0 αヾ‐ι゛ά ヽιθα｀ο゜οá。θ0ί, 〃ο 
仝ヽό゜οιヽο 〃。ς ά~0ιας ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά 〃ο｀ 〃ο゛0〃ό, ώσ〃0 ｀α 0¨ασφα゜ισ〃0ί σ仝｀ο゜ι゛ός ‐ヾό｀ος 
ά~0ιας ヽέ｀〃0 ふヵぶ ´。｀ώ｀. 

 ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áέ｀｀。σ。ς ヽαι~ιού ヽέヾα｀ 〃ο仝 〃ヾί〃ο仝, ふ~。゜α~ή ヴο仝 ゛αι ά｀＼ぶ 。 ά~0ια 
゜ο‐0ίας ヽヾοσα仝¨ά｀0〃αι ゛α〃ά ~ύο ふヲぶ ´ή｀0ς.  ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο゜ύ~仝´。ς ゛ύ。σ。ς, 。 ά~0ια 
゜ο‐0ίας α仝¨ά｀0〃αι ゛α〃ά έ｀α ふヱぶ ´ή｀α áια ゛άθ0 〃έ゛｀ο ヽέヾα｀ 〃ο仝 0｀ός.  Και σ〃ις ~ύο 
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ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις, 。 0ヽιヽ゜έο｀ ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι σ仝｀0‐ό´0｀。, α´έσ＼ς ´0〃ά 〃。 ゜ή¨。 〃。ς 〃ヾί´。｀。ς 
ά~0ιας ゜ο‐0ίας. 

2. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 αヽώ゜0ιας 〃ο仝 0´βヾύο仝 ´έ‐ヾι 〃。｀ ヲヴ。
 0β~ο´ά~α 〃。ς 0á゛仝´οσύ｀。ς 

ヽヾέヽ0ι ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃。｀ á仝｀αί゛α 仝ヽά゜゜。゜ο α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια σύ´φ＼｀α ´0 〃。 σύσ〃ασ。 
〃ο仝 θ0ヾάヽο｀〃ος ια〃ヾού ゛αι 〃。 ~ια~ι゛ασία ヽο仝 ヽヾοβ゜έヽ0〃αι αヽό 〃ις σ‐0〃ι゛ές ~ια〃ά¨0ις 〃ο仝 
ぢ.が. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽヾώι´ο仝 ή ヽヾό＼ヾο仝 〃ο゛0〃ού ヽο仝 ヽヾαá´α〃οヽοι0ί〃αι ´0〃ά 〃。｀ ヲヴ。

 

0β~ο´ά~α 〃。ς 0á゛仝´οσύ｀。ς ゛αι ヽヾι｀ 〃。｀ έ｀αヾ¨。 〃。ς ά~0ιας ゛ύ。σ。ς, ヽヾέヽ0ι ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι 
。 〃ヾί´。｀。 ά~0ια ゜ο‐0ίας, α｀0¨άヾ〃。〃α αヽό 〃。｀ έ゛βασ。 〃ο仝 0´βヾύο仝. だέ゜ος, 。 αヽώ゜0ια 〃ο仝 
｀0οá｀ού ヽο仝 ヽヾαá´α〃οヽοι0ί〃αι ´0〃ά 〃。｀ έ｀αヾ¨。 〃。ς ά~0ιας ´。〃ヾό〃。〃ας ふ゛ύ。σ。ς ゛αι 
゜ο‐0ίαςぶ ~0｀ 0ヽ。ヾ0ά、0ι 〃。 σ仝｀ο゜ι゛ή ヽ0｀〃ά´。｀。 ~ιάヾ゛0ια α仝〃ής.  

3. ぞ0 ゛仝οφοヾούσ0ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 έ‐ο仝｀ α｀άá゛。 0ι~ι゛ής θ0ヾαヽ0ίας, ´0〃ά 〃。｀ 
0¨ά｀〃゜。σ。 〃。ς α｀αヾヾ＼〃ι゛ής ά~0ιας ´0 αヽο~ο‐ές, ‐οヾ。á0ί〃αι ゛α｀ο｀ι゛ή ά~0ια ゛仝οφοヾίας ´0 
αヽο~ο‐ές, ´0〃ά αヽό β0βαί＼σ。 θ0ヾάヽο｀〃ος ια〃ヾού ゛αι ~ι0仝θ仝｀〃ή á仝｀αι゛ο゜οáι゛ής ή 
´αι0仝〃ι゛ής ゛゜ι｀ι゛ής ή 〃´ή´α〃ος ~。´οσίο仝 ｀οσ。゜0仝〃ι゛ού ι~ヾύ´α〃ος ふαヾ. ヴΓヶ/ヲヰヰΑ 
よ｀＼´ο~ό〃。σ。 〃ο仝 げぞがぶ. 

4. ぞ〃ις ´。〃έヾ0ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 仝ιοθ0〃ού｀ 〃έ゛｀ο ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια 〃ヾιώ｀ ふンぶ 
´。｀ώ｀ ´0 ヽ゜ήヾ0ις αヽο~ο‐ές 0｀〃ός 〃ο仝 ヽヾώ〃ο仝 0¨α´ή｀ο仝 ´0〃ά 〃。｀ ヽ0ヾαί＼σ。 〃。ς 
~ια~ι゛ασίας 〃。ς 仝ιοθ0σίας ふ~。゜α~ή 〃0゜0σί~ι゛。 ~ι゛ασ〃ι゛ή αヽόφασ。ぶ, 0φόσο｀ 〃ο 
仝ιοθ0〃。´έ｀ο 〃έ゛｀ο 0ί｀αι 。゜ι゛ίας έ＼ς έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀. Έ｀ας ´ή｀ας αヽό 〃。｀ ά~0ια α仝〃ή ´ヽοヾ0ί 
｀α ゛α゜ύヽ〃0ι αヽο仝σία 〃。ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού ゛α〃ά 〃ο ヽヾο 〃。ς 仝ιοθ0σίας ~ιάσ〃。´α.  Ο ´ή｀ας 
α仝〃ός ´ヽοヾ0ί ｀α ゜。φθ0ί οヽο〃0~ήヽο〃0 ゛α〃ά 〃ο ヽヾο 〃。ς 仝ιοθ0σίας ~ιάσ〃。´α, ゛α〃όヽι｀ 
σ‐0〃ι゛ής αί〃。σ。ς 〃。ς 0｀~ιαφ0ヾό´0｀。ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού, 。 οヽοία ヽヾέヽ0ι ｀α ヽヾοσ゛ο´ίσ0ι σ〃。｀ 
ぢヽ。ヾ0σία σ‐0〃ι゛ή β0βαί＼σ。 αヽό 〃ις αヾ´ό~ι0ς αヾ‐ές áια 〃。｀ έ｀αヾ¨。 〃。ς ~ια~ι゛ασίας 〃。ς 
仝ιοθ0σίας.  

5. ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 〃ο゛0〃ού ´0 ヽαヾέ｀θ0〃。 ´。〃έヾα, α｀ 。 ヽαヾέ｀θ0〃。 ´。〃έヾα 0ί｀αι 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, ~ι゛αιού〃αι ά~0ια ´。〃ヾό〃。〃ας ´0 ヽ゜ήヾ0ις αヽο~ο‐ές, ~ύο ふ2) ´ή｀0ς ヽヾι｀ ゛αι 
〃ヾ0ις ふ3) ´ή｀0ς ´0〃ά 〃ο｀ 〃ο゛0〃ό.  Α｀ 。 ｀ό´ι´。 ´。〃έヾα 0ί｀αι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, ~ι゛αιού〃αι 〃。｀ 
ά~0ια ゜ο‐0ίας, 〃ヾ0ις ふ3) ´ή｀0ς ´0 ヽ゜ήヾ0ις αヽο~ο‐ές, ´0〃ά 〃ο｀ 〃ο゛0〃ό 〃。ς ヽαヾέ｀θ0〃。ς 
´。〃έヾας (よ｀＼´ο~ό〃。σ。 αヾ. ンヶヱ/ヲヰヰΓ 〃ο仝 よ’ だ´ή´α〃ος 〃ο仝 げ.ぞ.が., 。 οヽοία έ‐0ι áί｀0ι 
αヽο~0゛〃ή αヽό 〃ο｀ ぢヽο仝ヾáό りσ＼〃0ヾι゛ώ｀, Αヽο゛έ｀〃ヾ＼σ。ς ゛αι Η゜0゛〃ヾο｀ι゛ής 
らια゛仝βέヾ｀。σ。ς). 

 

 

ら.  らゐりぢがざぎぢげぞりゐぞ ぢずΑぎぎろぎΩげ ぐり ざゐがざよりげりゐΑがりぞ  ぢずざばぜりΩぞりゐぞ    ふάヾθヾο 5ン 〃ο仝 Υ.Κ.ぶ  
 

らヱ. ΑらりゐΑ Αげりぢ ΑずざらざばΩげ よゐΑ ΑげΑだぜざどろ だりがげざぢ ふヽαヾ.1 ヽヾώ〃ο 0~άφιο) 

 

ぞ〃ο仝ς áο｀0ίς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ‐οヾ。á0ί〃αι ύσ〃0ヾα αヽό αί〃。σή 〃ο仝ς ά~0ια ά｀0仝 
αヽο~ο‐ώ｀ έ＼ς ふンぶ 〃ヾία έ〃。, 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά ゛αι ‐＼ヾίς á｀ώ´。 〃ο仝 仝ヽ。ヾ0σια゛ού 〃ο仝ς 
σ仝´βο仝゜ίο仝, ό〃α｀ ヽヾό゛0ι〃αι áια α｀α〃ヾοφή ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έ＼ς ゛αι έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀, σύ´φ＼｀α 
´0 〃。｀ ヽαヾ. ヲ 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヵヱ 〃ο仝 ぢ.が. όヽ＼ς 〃ヾοヽοヽοιήθ。゛0 ´0 〃。｀ ヽαヾ. 4 〃ο仝 άヾθヾο仝 ンΑ 
〃ο仝 げ.ンΓΒヶ/ヲヰヱヱ ゛αι σ0 σ仝｀~仝ασ´ό ´0 〃ο｀ げ.ヱヵヶヶ/ヱΓΒ5 αヾθ.ヱヶ ヽαヾ. り ヽ0ヾ. ヲ.   Η ά~0ια 
‐οヾ。á0ί〃αι σ仝｀0‐ό´0｀α ゛αι ό‐ι 〃´。´α〃ι゛ά ´έ‐ヾι 〃。 ゜ή¨。 〃ο仝 σ‐ο゜ι゛ού έ〃ο仝ς.   

 

 Η ά~0ια ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές áια α｀α〃ヾοφή 〃έ゛｀ο仝 ´ヽοヾ0ί ｀α ~ια゛όヽ〃0〃αι, ´ό｀ο｀ α｀ 
σ仝｀〃ヾέ‐ο仝｀ σοβαヾοί ゜όáοι ふヽ.‐. ά~0ια ゛ύ。σ。ς, ゜ο‐0ίας, 0｀｀0ά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής 
〃έ゛｀ο仝, ‐οヾήá。σ。 ά~0ιας 仝ヽ。ヾ0σια゛ής 0゛ヽαί~0仝σ。ς ´0 αヽο~ο‐έςぶ ゛αι ~0｀ ‐οヾ。á0ί〃αι 
αθヾοισ〃ι゛ά áια ゛άθ0 〃έ゛｀ο ゛ά〃＼ 〃＼｀ έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀. Α仝〃ό σ。´αί｀0ι ό〃ι, ゛αθ’ ό゜。 〃。 ~ιάヾ゛0ια 
〃。ς 仝ヽ。ヾ0σια゛ής σ〃α~ιο~ヾο´ίας 〃ο仝, ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ´ヽοヾ0ί ｀α ゜άβ0ι έ＼ς 〃ヾία ふン) 
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σ‐ο゜ι゛ά έ〃。 ά~0ια ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές, σ仝´ヽ0ヾι゜α´βα｀ο´έ｀。ς ゛αι 〃。ς ά~0ιας 〃ヾιώ｀ ´。｀ώ｀ ´0 
αヽο~ο‐ές ふらンぶ, α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 〃ο仝 αヾιθ´ού 〃＼｀ 〃έ゛｀＼｀ 〃ο仝.  
 

らヲ. だりだぜΑぐろげろ ΑらりゐΑ ΑげΑだぜざどろぞ Αげりぢ ΑずざらざばΩげ ふげ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ, άヾθヾο ヵヰ 
όヽ＼ς 〃ヾοヽοヽοιήθ。゛0 ´0 〃ο άヾθヾο ンΓ 〃ο仝 げ. ヴヱヴヴ/2013) 

 

Η áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής 〃0σσάヾ＼｀ ふ4) ´。｀ώ｀ ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές, ‐οヾ。á0ί〃αι áια 〃。｀ 
α｀α〃ヾοφή ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έ＼ς ヶ 0〃ώ｀ ゛αι αヽο〃0゜0ί α〃ο´ι゛ό ~ι゛αί＼´α ゛άθ0 áο｀έα 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού. 

よια 〃。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς áο｀ι゛ής ά~0ιας α｀α〃ヾοφής, οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽヾέヽ0ι ｀α έ‐ο仝｀ 
σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι έ｀α ふヱぶ ‐ヾό｀ο σ仝｀0‐ό´0｀。ς ή ~ια゛0゛ο´´έ｀。ς 0ヾáασίας σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。 
ふ~。゜α~ή σ〃ο ぢヽο仝ヾá0ίο ずαι~0ίας ゛αι んヾ。σ゛0仝´ά〃＼｀).  

Η áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ‐οヾ。á0ί〃αι 0ί〃0 σ0 σ仝｀0‐ές ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ´έσα σ〃ο 
ί~ιο σ‐ο゜ι゛ό έ〃ος, 0ί〃0 〃´。´α〃ι゛ά σ0 ~ιαφοヾ0〃ι゛ά σ‐ο゜ι゛ά έ〃。, ‐＼ヾίς ό´＼ς ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀0ι 
αθヾοισ〃ι゛ά 〃ο σύ｀ο゜ο 〃＼｀ 〃0σσάヾ＼｀ ふヴぶ ´。｀ώ｀. ぐ0 σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού, 
~ι0仝゛ヾι｀ί、0〃αι 。 0ヽιθ仝´。〃ή έ｀αヾ¨。 ゛αι  ゜ή¨。 〃。ς ゛αι ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃ο｀ οι゛0ίο らι0仝θ仝｀〃ή 
り゛ヽαί~0仝σ。ς ´0 βάσ。 〃。 σ0ιヾά ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃ας áια ゛άθ0 σ‐ο゜ι゛ό έ〃ος. よια 〃。｀ ο´α゜ή 
゜0ι〃ο仝ヾáία 〃＼｀ σ‐ο゜0ί＼｀ ゛αι áια 〃。｀ έá゛αιヾ。 ゛ά゜仝／。 〃＼｀ ゛0｀ώ｀ αヽό 〃ις αヾ´ό~ι0ς 
らι0仝θύ｀σ0ις り゛ヽαί~0仝σ。ς, οι αι〃ήσ0ις áια 〃。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς ά~0ιας 仝ヽοβά゜゜ο｀〃αι σ〃。 
らι0ύθ仝｀σ。 り゛ヽαί~0仝σ。ς ヽο仝 α｀ή゛0ι ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, ~ύο ´ή｀0ς ｀＼ヾί〃0ヾα αヽό 〃。｀ 
0ヽιθ仝´。〃ή 。´0ヾο´。｀ία έ｀αヾ¨。ς 〃。ς ά~0ιας.  Αι〃ήσ0ις ‐οヾήá。σ。ς áο｀ι゛ής ά~0ιας 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ áο｀έ＼｀ ヽαι~ιώ｀ ´0 α｀αヽ。ヾία, ´0 ´α゛ヾο‐ヾό｀ια ή αιφ｀ί~ια ασθέ｀0ια ゛αι 
´ό｀＼｀ áο｀έ＼｀ ゜όá＼ θα｀ά〃ο仝 áο｀έα, ο゜ι゛ής αφαίヾ0σ。ς 〃。ς áο｀ι゛ής ´έヾι´｀ας ή ´。 
α｀αá｀ώヾισ。ς 〃έ゛｀＼｀, ι゛α｀οヽοιού｀〃αι ´0 αヽό゜仝〃。 ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃α, 。 ~0 仝ヽοβο゜ή 〃。ς 
σ‐0〃ι゛ής αί〃。σ。ς ~0｀ 0´ヽίヽ〃0ι σ〃ο｀ ‐ヾο｀ι゛ό ヽ0ヾιοヾισ´ό 〃＼｀ ~ύο ´。｀ώ｀.   
 Α｀ 仝ヽάヾ‐ο仝｀ ヽ0ヾισσό〃0ヾα ヽαι~ιά, 〃ο ~ι゛αί＼´α 〃＼｀ áο｀έ＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ 0ί｀αι 
α仝〃ο〃0゜ές áια 〃ο ゛αθέ｀α αヽό α仝〃ά, 0φόσο｀ αヽό 〃。 ゜ή¨。 〃。ς ά~0ιας ヽο仝 ~όθ。゛0 áια 〃ο έ｀α 
ヽαι~ί ´0σο゜άβ。σ0 έ｀ας ふヱぶ ‐ヾό｀ος ヽヾαá´α〃ι゛ής αヽασ‐ό゜。σ。ς σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。. Α｀ ゛αι 
οι ~ύο áο｀0ίς αヽασ‐ο゜ού｀〃αι σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。, αヽοφασί、ο仝｀ ´0 ゛οι｀ή ~ή゜＼σή 〃ο仝ς 
゛άθ0 φοヾά, ヽοιός αヽό 〃ο仝ς ~ύο θα ゛ά｀0ι ヽヾώ〃ος ‐ヾήσ。 α仝〃ού 〃ο仝 ~ι゛αιώ´α〃ος ゛αι áια 
ヽοιό ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α. 

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 θα｀ά〃ο仝 áο｀έα, ο゜ι゛ής αφαίヾ0σ。ς 〃。ς áο｀ι゛ής ´έヾι´｀ας ή ´。 
α｀αá｀ώヾισ。ς 〃έ゛｀ο仝, 。 áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο ~ιヽ゜άσιο 
σ〃ο｀ ά゜゜ο áο｀έα. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~ιάσ〃ασ。ς ή ~ια、仝áίο仝 〃ο ~ι゛αί＼´α 0ί｀αι α仝〃ο〃0゜ές áια 
゛άθ0 áο｀έα. 

だ。 áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ~ι゛αιού〃αι ゛αι ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ο οヽοίος 仝ιοθ0〃0ί ή 
α｀α~έ‐0〃αι 〃έ゛｀ο 。゜ι゛ίας έ＼ς έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀. ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 α仝〃ή, 。 ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά 
〃。｀ ヽ0ヾαί＼σ。 〃。ς ~ια~ι゛ασίας 〃。ς 仝ιοθ0σίας ή 〃。ς α｀α~ο‐ής.  だ´ή´α 〃。ς ά~0ιας ´ヽοヾ0ί ｀α 
‐οヾ。á0ί〃αι ´0 αί〃。σ。 〃ο仝 仝ヽα゜゜ή゜ο仝 σ〃ο ~ιάσ〃。´α ヽヾι｀ 〃。｀ ο゜ο゛゜ήヾ＼σ。 〃＼｀ ヽαヾαヽά｀＼ 
~ια~ι゛ασιώ｀, 0｀ώ σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 οι σ‐0〃ι゛ές ~ια~ι゛ασί0ς ~0｀ ο゜ο゛゜。ヾ＼θού｀ ´έ‐ヾι 〃。｀ 
。゜ι゛ία 〃＼｀ έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀ 〃ο仝 ヽαι~ιού, 〃ο ~ι゛αί＼´α 〃。ς ά~0ιας ヽαヾα〃0ί｀0〃αι ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 
〃＼｀ ο゛〃ώ ふΒぶ 0〃ώ｀.   

らι0仝゛ヾι｀ί、ο仝´0 ό〃ι, 。 〃0〃ヾά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής 〃ο仝 げ.ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ ~0｀ 
ヽヾοσα仝¨ά｀0ι 〃。 σ仝｀ο゜ι゛ή ~ιάヾ゛0ια 〃＼｀ 〃ヾιώ｀ σ‐ο゜ι゛ώ｀ 0〃ώ｀ ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές áια 
α｀α〃ヾοφή ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έ＼ς ゛αι έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀, ヽο仝 ヽヾοβ゜έヽ0〃αι αヽό 〃ις ~ια〃ά¨0ις 〃。ς 
ヽαヾαáヾάφο仝 ヲ 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヵヱ 〃ο仝 ぢ.が. όヽ＼ς ισ‐ύ0ι, σ0 σ仝｀~仝ασ´ό ´0 〃ις ~ια〃ά¨0ις 〃。ς 
ヽαヾαáヾάφο仝 り’ 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱヶ 〃ο仝 げ. ヱヵヶヶ/ヱΓΒヵ. 

 

らン. だぜゐぐろげろ ΑらりゐΑ ぐり Αずざらざばりぞ ふヽαヾ. ヱ, 〃0゜0仝〃αίο 0~άφιοぶ 
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らιάσ〃。´α 〃ヾιώ｀ ふンぶ ´。｀ώ｀ 〃。ς ά~0ιας 〃。ς ヽαヾαヽά｀＼ ヽαヾαáヾάφο仝 らヱ. ΑらりゐΑ Αげりぢ 
ΑずΟらΟばΩげ よゐΑ ΑげΑだぜΟどΗ だりがげΟぢ ふヽαヾ.ヱ ヽヾώ〃ο 0~άφιοぶ ゛αι ´ό｀ο σ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 
α仝〃ή ~0｀ έ‐0ι 0¨α｀〃゜。θ0ί σ〃ο σύ｀ο゜ό 〃。ς ふン έ〃。ぶ, ‐οヾ。á0ί〃αι 0φάヽα¨ ´0 ヽ゜ήヾ0ις αヽο~ο‐ές  
σ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áέ｀｀。σ。ς 〃ヾί〃ο仝 ふンο仝ぶ ヽαι~ιού ゛αι ά｀＼. よια 〃ο ί~ιο ヽαι~ί ~ι゛αί＼´α ‐ヾήσ。ς 
〃。ς ά~0ιας α仝〃ής έ‐0ι ο έ｀ας αヽό 〃ο仝ς ~ύο áο｀0ίς ふ~。゜α~ή α｀ σ0 ´ια οι゛οáέ｀0ια 仝ヽάヾ‐ο仝｀ 
ヽ.‐ ヴ ヽαι~ιά ´ヽοヾ0ί ο ヽα〃έヾας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ｀α ヽάヾ0ι 〃。｀ 〃ヾί´。｀。 ά~0ια áια 〃ο 〃ヾί〃ο ヽαι~ί 
゛αι 。 ´。〃έヾα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός áια 〃ο 〃έ〃αヾ〃ο).  

 Η 〃ヾί´。｀。 ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 仝ヽ。ヾ0〃ού｀ σ0 σ‐ο゜0ία 〃。ς 
~。´όσιας ヽヾ＼〃οβάθ´ιας ゛αι ~0仝〃0ヾοβάθ´ιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά 0ί〃0 α´έσ＼ς ´0〃ά 
〃。 ゜ή¨。 〃。ς ά~0ιας ゜ο‐0ίας, 0ί〃0 ´0〃ά 〃。 ゜ή¨。 〃。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφής, 0ί〃0 ´0 〃。｀ έ｀αヾ¨。 
〃ο仝 σ‐ο゜ι゛ού έ〃ο仝ς. Η αί〃。σ。 áια 〃。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς ά~0ιας θα ヽヾέヽ0ι ｀α 仝ヽοβά゜0〃αι 
〃ο仝゜ά‐ισ〃ο｀ έ｀α ´ή｀α ヽヾι｀ 〃。｀ έ｀αヾ¨。 〃。ς. 

りヽισ。´αί｀ο仝´0 ό〃ι 。 〃ヾί´。｀。 ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ´έ‐ヾι 〃ο ヶο
 έ〃ος 。゜ι゛ίας 〃ο仝 ヽαι~ιού.  

 

 

 

らヴ. りげげりΑぐろげろ ΑらりゐΑ ΑげΑだぜざどろぞ – ぐりゐΩぐりげざ ΩぜΑぜゐざ – りごΑぐろげろ ΑらりゐΑ  
      ΑげΑだぜざどろぞ らゐらぢぐΩげ ゛゜ヽ. だりがげΩげ ふヽαヾ. ヲ-5) 

 

Ο áο｀έας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ´ヽοヾ0ί ｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃＼｀ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀ 〃。ς ヽαヾ.ヲ 〃ο仝 
αヾθ. ヵン 〃ο仝 ぢ.が áια 〃。｀ α｀α〃ヾοφή 〃ο仝 ヽαι~ιού 〃ο仝, ~。゜α~ή 〃。｀ ά~0ια 0｀｀έα ふΓぶ ´。｀ώ｀ ´0 
αヽο~ο‐ές, ´έ‐ヾι 〃ο 〃έ゛｀ο ｀α σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι 〃ο 〃έ〃αヾ〃ο έ〃ος 〃。ς 。゜ι゛ίας 〃ο仝. 

だ。｀ ά~0ια α仝〃ή ~ι゛αιού〃αι ゛αι ο áο｀έας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, ο οヽοίος έ‐0ι 仝ιοθ0〃ήσ0ι 
〃έ゛｀ο ふαヾ. ヵΒヲ/ヲヰヰヴ á｀＼´ο~ό〃。σ。 〃ο仝 げο´ι゛ού ぞ仝´βο仝゜ίο仝 〃ο仝 がヾά〃ο仝ςぶ. 

  り｀α゜゜α゛〃ι゛ά, 。 ´。〃έヾα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ´ヽοヾ0ί ｀α 0ヽι゜έ¨0ι 〃。 ´0ί＼σ。 〃ο仝 
仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ού ~ι~α゛〃ι゛ού 〃。ς ＼ヾαヾίο仝, ゛α〃ά ~ύο ふヲぶ ώヾ0ς 〃。｀ 0β~ο´ά~α, ´0 ヽαヾά゜゜。゜。 
αヽα゜゜αáή αヽό 〃ις ヽヾόσθ0〃0ς 仝ヽ。ヾ0σί0ς 〃。ς ヽαヾ. Β 〃ο仝 αヾθ. ヱン 〃ο仝 げ. ヱヵヶヶ/ヱΓΒヵ (ヽαヾ. ヲα 
άヾθ. ヵン 〃ο仝 げ. ヲΑヲヱ/ヱΓΓΓ どりがヱヱヲ 〃. Α΄ ぶ, 0φόσο｀ 〃ο ヽαι~ί 0ί｀αι 。゜ι゛ίας έ＼ς ふヲぶ 0〃ώ｀.  

Η ά~0ια α｀α〃ヾοφής ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς σ0 σ仝｀0‐ές ‐ヾο｀ι゛ό 
~ιάσ〃。´α ゛αι ~ύ｀α〃αι ｀α ~ια゛οヽ0ί ´ό｀ο áια 〃ις 0¨ής ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις: 

αぶ σ仝´´0〃ο‐ή 〃ο仝/〃。ς ~ι゛αιού‐ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού σ〃ο σ0´ι｀άヾιο 〃。ς 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ής 
0ισαá＼áι゛ής 0゛ヽαί~0仝σ。ς 

βぶ ‐οヾήá。σ。 σ〃。 ~ι゛αιού‐ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό 〃。ς ά~0ιας ´。〃ヾό〃。〃ας ふ゛ύ。σ。ς – ゜ο‐0ίαςぶ. 

Ο áο｀έας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός  ヽο仝 ゜α´βά｀0ι ή~。 〃。 ~ι0仝゛ό゜仝｀σ。 〃。ς 0｀｀0ά´。｀。ς ά~0ιας 
α｀α〃ヾοφής 〃έ゛｀ο仝 ゛αι ヽヾι｀ 〃。｀ 0¨ά｀〃゜。σ。 〃。ς αヽο゛〃ά ｀έο 〃έ゛｀ο, ~ι゛αιού〃αι ｀α ゜άβ0ι 〃ο 
仝ヽό゜οιヽο 〃＼｀ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀ áια 〃ο ヽヾώ〃ο 〃έ゛｀ο αヾáό〃0ヾα, αθヾοισ〃ι゛ά ´0 〃ις 
~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0ις ヽο仝 α｀〃ισ〃οι‐ού｀ σ〃ο ｀έο 〃έ゛｀ο, ヽά｀〃α 0｀〃ός 〃ο仝 ‐ヾο｀ι゛ού ~ιασ〃ή´α〃ος 
ヽο仝 οヾί、0ι ο ｀ό´ος, ή〃οι ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 〃＼｀ 〃0σσάヾ＼｀ 0〃ώ｀. 

り゛ヽαι~0仝〃ι゛οί οι οヽοίοι ゛α〃ά 〃。｀ 。´0ヾο´。｀ία ~ιοヾισ´ού 〃ο仝ς έ‐ο仝｀ ヽ0ヾισσό〃0ヾα 
〃ο仝 0｀ός 〃έ゛｀α ヽο仝 ~0｀ έ‐ο仝｀ σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι 〃ο ヴο έ〃ος 〃。ς 。゜ι゛ίας 〃ο仝ς ゛αι 0ヽι゜έáο仝｀ 〃ις 
~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0ις 〃。ς ヽαヾαáヾάφο仝 ヲ 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヵン 〃ο仝 ぢ.が., ゜α´βά｀ο仝｀ αθヾοισ〃ι゛ά 〃ο 
仝ヽό゜οιヽο 〃＼｀ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀ α仝〃ώ｀ ふ~。゜α~ή 〃ο仝ς ´ή｀0ς ヽο仝 仝ヽο゜0ίヽο｀〃αι αヽό 〃。｀ 
0｀｀0ά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής, ´έ‐ヾι 〃α 〃έ゛｀α 〃ο仝ς ｀α σ仝´ヽ゜。ヾώσο仝｀ 〃α ヴ έ〃。ぶ, σύ´φ＼｀α 
゛αι ´0 〃。 σ‐0〃ι゛ή  0ヾ´。｀0仝〃ι゛ή 0á゛ύ゛゜ιο 〃ο仝 ぢヽο仝ヾá0ίο仝 りσ＼〃0ヾι゛ώ｀ αヾ. ヽヾ＼〃. 
らゐらΑら/ど.ヵヱ/ヵΓヰ/οι゛.ヱヴンヴヶ/ヲΓ-05-ヲヰヰΒ.  よια 〃ο｀ 仝ヽο゜οáισ´ό 〃＼｀ 仝ヽο゜0ιヽό´0｀＼｀ 
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‐ヾο｀ι゛ώ｀ ~ιασ〃。´ά〃＼｀ ισ‐ύο仝｀ οι ´αθ。´α〃ι゛οί 〃ύヽοι 〃。ς α｀＼〃έヾ＼ 0á゛仝゛゜ίο仝.  よια 〃。 
~ι0仝゛ό゜仝｀σ。 〃＼｀ ぢヽ。ヾ0σιώ｀, 0ヽισ仝｀άヽ〃0〃αι αヾ‐0ίο excel ´0 ヽヾόáヾα´´α 仝ヽο゜οáισ´ού 
〃＼｀ ~ιασ〃。´ά〃＼｀ ゛αι σ‐0〃ι゛ές ~ι0仝゛ヾι｀ίσ0ις.   

よια 〃ο áο｀έα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό ヽο仝 0ί｀αι άáα´ος ή ‐ήヾος ή ~ια、0仝á´έ｀ος ή έ‐0ι 
α｀αヽ。ヾία ヶΑ% ゛αι ά｀＼ 。 0｀｀0ά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής 〃έ゛｀ο仝 ヽヾοσα仝¨ά｀0〃αι ゛α〃ά έ｀α ふヱぶ 
´ή｀α. 

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áέ｀｀。σ。ς ~ί~仝´＼｀, 〃ヾί~仝´＼｀ ゛.゜.ヽ. 〃έ゛｀＼｀, ‐οヾ。á0ί〃αι 0ヽιヽ゜έο｀ 
ά~0ια α｀α〃ヾοφής ‐ヾο｀ι゛ής ~ιάヾ゛0ιας ふヶぶ έ¨ι  ´。｀ώ｀ ´0 αヽο~ο‐ές áια ゛άθ0 〃έ゛｀ο ヽέヾα｀ 
〃ο仝 0｀ός ´έ‐ヾι 〃ο ヽαι~ί ｀α σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι 〃ο 〃έ〃αヾ〃ο έ〃ος 〃。ς 。゜ι゛ίας 〃ο仝.  Η ά~0ια α仝〃ή 
‐οヾ。á0ί〃αι ύσ〃0ヾα αヽό αί〃。σ。 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού σ0 σ仝｀0‐ές ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α. 

Α｀ ゛αι οι ~ύο áο｀0ίς ~ι゛αιού｀〃αι 〃ις ヽαヾαヽά｀＼ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0ις, ´0 ゛οι｀ή 〃ο仝ς 
~ή゜＼σ。 〃ο仝 げ. ヱヵΓΓ/ヱΓΒヶ ヽο仝 ゛α〃α〃ίθ0〃αι σ〃ις 仝ヽ。ヾ0σί0ς 〃ο仝ς, ゛αθοヾί、ο仝｀ ヽοιος αヽό 
〃ο仝ς ~ύο θα ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃。ς σ仝｀0‐ό´0｀。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφής, 0゛〃ός α｀ ´0 〃。｀ α｀＼〃έヾ＼ 
゛οι｀ή 〃ο仝ς ~ή゜＼σ。 ゛αθοヾίσο仝｀ ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ヽο仝 θα ゛ά｀ο仝｀ ‐ヾήσ。, άヽα¨ áια 〃ο｀ 
゛αθέ｀α, ヽά｀〃ο〃0 ~ια~ο‐ι゛ώς ゛αι ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 〃＼｀ 〃0σσάヾ＼｀ ふヴぶ 0〃ώ｀ 〃ο仝 〃έ゛｀ο仝.  

Α゜゜αáή 〃。ς ~ή゜＼σ。ς α仝〃ής ~0｀ 0ヽι〃ヾέヽ0〃αι ´0〃ά 〃。｀ έ｀αヾ¨。 〃＼｀ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀.  

Α｀ ο έ｀ας áο｀έας 0ヾáά、0〃αι σ〃ο｀ ι~ι＼〃ι゛ό 〃ο´έα 〃ό〃0 。/ο σύ、仝áος 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός 
~ι゛αιού〃αι ｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφής 〃＼｀ 0｀｀έα ふΓぶ ´。｀ώ｀ ゛α〃ά 〃ο ´έヾος ヽο仝 
仝ヽο゜0ίヽ0〃αι.  ず.‐. α｀ ο έ｀ας áο｀έας σ〃ο｀ ι~ι＼〃ι゛ό 〃ο´έα ~ι゛αιού〃αι ά~0ια ´ι゛ヾό〃0ヾ。 〃＼｀ 
0｀｀έα ´。｀ώ｀  ふヽ.‐ ヶ ´ή｀0ςぶ ゛αι 〃。｀ 0¨α｀〃゜ήσ0ι, 。/ο σύ、仝áος 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ~ι゛αιού〃αι  ｀α 
゜άβ0ι ＼ς ά~0ια 〃ο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α  ヽο仝 仝ヽο゜0ίヽ0〃αι 〃＼｀ 0｀｀έα ´。｀ώ｀ ふ~。゜α~ή ン ´ή｀0ςぶ. 

りヽισ。´αί｀ο仝´0 ό〃ι ο ヽα〃έヾας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ´ヽοヾ0ί ｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃。ς 
0｀｀0ά´。｀。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφής ゛αθώς ゛αι 〃。ς 0¨ά´。｀。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφής ~ί~仝´＼｀ ゛゜ヽ. 
〃έ゛｀＼｀, α゛ό´。 ゛ι ό〃α｀ 。 σύ、仝áός 〃ο仝 ~0｀ 0ヾáά、0〃αι ή ~0｀ ασ゛0ί οヽοιο~ήヽο〃0 0ヽάáá0゜´α, 
ヽά｀〃α 0｀〃ός 〃ο仝 ‐ヾο｀ι゛ού ~ιασ〃ή´α〃ος ヽο仝 οヾί、0ι ο ｀ό´ος, ή〃οι ´έ‐ヾι 〃ο 〃έ゛｀ο ｀α 
σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι 〃α 〃έσσ0ヾα ふヴぶ έ〃。. 

Ο áο｀έας  0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, ヽヾο゛0ι´έ｀ο仝 ｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃＼｀ ヽαヾαヽά｀＼ 
~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀ α｀α〃ヾοφής 〃έ゛｀ο仝, ヽヾέヽ0ι ｀α ヽヾοσ゛ο´ί、0ι σ〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝 〃α 
α゛ό゜ο仝θα ~ι゛αιο゜οá。〃ι゛ά:   

α. ずισ〃οヽοι。〃ι゛ό οι゛οá0｀0ια゛ής ゛α〃άσ〃ασ。ς 

β. ぢヽ0ύθ仝｀。 ~ή゜＼σ。 〃ο仝 げ.ヱヵΓΓ/ヱΓΒヶ σ‐0〃ι゛ά ´0 〃ο ヽοιος αヽό 〃ο仝ς ~ύο áο｀0ίς θα ゛ά｀0ι 
‐ヾήσ。 〃。ς ~ι0仝゛ό゜仝｀σ。ς. ぞ〃。｀ ί~ια ~ή゜＼σ。 ゛αθοヾί、0〃αι 〃ο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ヽο仝 ο 
゛αθέ｀ας αヽό 〃ο仝ς ~ύο áο｀0ίς θα ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 ~ια~ο‐ι゛ά ゛αι σ仝｀0‐ό´0｀α. りά｀ 。/ο σύ、仝áος 
έ‐0ι ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。, θα ~。゜ώ｀0〃αι 〃ο 0ί~ος 〃。ς ~ι0仝゛ό゜仝｀σ。ς, ゛αθώς ゛αι 〃ο σ仝｀ο゜ι゛ό 
‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ヽο仝 。/ο σύ、仝áος έ゛α｀0 ‐ヾήσ。.  

 Α｀ 。 σύ、仝áος 〃ο仝 áο｀έα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού έ‐0ι ゛ά｀0ι ή ヽヾό゛0ι〃αι ｀α  ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃。ς 
0ι~ι゛ής ά~0ιας ヽヾοσ〃ασίας 〃。ς ´。〃ヾό〃。〃ας 〃＼｀ έ¨ι ふヶぶ ´。｀ώ｀, σύ´φ＼｀α ´0 〃ις ~ια〃ά¨0ις 
〃ο仝 αヾ. ヱヴヲ, 0~άφιο ヲ 〃ο仝 げ. ンヶヵヵ/ヲヰヰΒ, ‐＼ヾίς ｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 ά゜゜＼｀ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀ 
α｀α〃ヾοφής ふ´0ι＼´έ｀ο仝 ＼ヾαヾίο仝 ή σ仝｀0‐ό´0｀。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφήςぶ, 〃ό〃0 ο áο｀έας 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ~ι゛αιού〃αι ｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃。ς 0｀｀0ά´。｀。ς ά~0ιας α｀α〃ヾοφής 〃έ゛｀ο仝 〃。ς 
ヽαヾ.ヲ 〃ο仝 αヾ. ヵン 〃ο仝 げ.ンヵヲΒ/ヲヰヰΑ. 

 Ό〃α｀ ο έ｀ας áο｀έας ゜άβ0ι 〃。｀ ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια α｀α〃ヾοφή 〃έ゛｀ο仝 ふヽαヾ. ヲ 
αヾθ.ヵヱ 〃ο仝 ぢ.がぶ ή  〃。｀ 〃ヾί´。｀。 ά~0ια ふヽαヾ. ヱ αヾθ.ヵン 〃ο仝 ぢ.がぶ  ο ά゜゜ος ~0｀ έ‐0ι ~ι゛αί＼´α 
｀α ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃＼｀ ~ι0仝゛ο゜ύ｀σ0＼｀ α｀α〃ヾοφής áια 〃ο ί~ιο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α (´0ι＼´έ｀ο 
＼ヾάヾιο,  0｀｀0ά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής, 0¨ά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής ~ί~仝´＼｀ 〃έ゛｀＼｀).  
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ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~ιάσ〃ασ。ς, ~ια、仝áίο仝, ‐。ヾ0ίας ή áέ｀｀。σ。ς 〃έ゛｀ο仝 ‐＼ヾίς áά´ο 〃＼｀ 
áο｀έ＼｀ 〃ο仝, 〃。｀ ά~0ια α｀α〃ヾοφής, ή 〃。 ~ι0仝゛ό゜仝｀σ。 〃ο仝 ´0ι＼´έ｀ο仝 ＼ヾαヾίο仝 ふσ〃。｀ 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 〃＼｀ ´。〃έヾ＼｀ぶ ~ι゛αιού〃αι ο áο｀έας ヽο仝 ασ゛0ί 〃。｀ 0ヽι´έ゜0ια.  

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 〃ο゛0〃ού ´0 ヽαヾέ｀θ0〃。 ´。〃έヾα, 。 ｀ό´ι´。 ´。〃έヾα ~ι゛αιού〃αι 〃。 
´0ί＼σ。 〃ο仝  ~ι~α゛〃ι゛ού 〃。ς ＼ヾαヾίο仝 ゛α〃ά ~ύο ふ2) ώヾ0ς 0β~ο´α~ιαί＼ς ´έ‐ヾι 〃ο ヽαι~ί ｀α 
áί｀0ι ヲ 0〃ώ｀, ´0 ヽαヾά゜゜。゜。 αヽα゜゜αáή αヽό 〃ις ヽヾόσθ0〃0ς 仝ヽ。ヾ0σί0ς 〃。ς ヽαヾ. Β 〃ο仝 αヾθ. ヱン 
〃ο仝 げ. ヱヵヶヶ/ヱΓΒヵ ふヽαヾ. ヲα άヾθ. ヵン 〃ο仝 げ. ヲΑヲヱ/ヱΓΓΓ どりがヱヱヲ 〃. Α΄ぶ, 0φόσο｀ 〃ο ヽαι~ί 0ί｀αι 
。゜ι゛ίας έ＼ς ふヲぶ 0〃ώ｀, ή 0｀α゜゜α゛〃ι゛ά, 〃。｀ 0｀｀0ά´。｀。 ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές áια α｀α〃ヾοφή 
ヽαι~ιού ふよ｀＼´ο~ό〃。σ。 αヾ. ンヶヱ/ヲヰヰΓ 〃ο仝 よ’ だ´ή´α〃ος 〃ο仝 げ.ぞ.が., 。 οヽοία έ‐0ι áί｀0ι 
αヽο~0゛〃ή αヽό 〃ο｀ ぢヽο仝ヾáό りσ＼〃0ヾι゛ώ｀, Αヽο゛έ｀〃ヾ＼σ。ς ゛αι Η゜0゛〃ヾο｀ι゛ής 
らια゛仝βέヾ｀。σ。ς). 

  

 

らヵ. ΑらりゐΑ よゐΑ だろげ ずΑぜΑがざぎざぢんろぞろ だろぞ ぞばざぎゐがろぞ りずゐらざぞろぞ だΩげ だりがげΩげ ふヽαヾ. 6, ゛αι 
ぢ.Α. αヾιθ´. らゐらΑら/ど.ヵン/ヱヲヲヲ/οι゛. ヲヰヵヶヱ, どりが ヱヶヱン/ゆ/ヲヰヰΑ) 

 

 Οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ´ヽοヾού｀ ｀α ヽαίヾ｀ο仝｀ ά~0ι0ς áια ｀α ヽαヾα゛ο゜ο仝θήσο仝｀ 〃。 

σ‐ο゜ι゛ή 0ヽί~οσ。 〃＼｀ ヽαι~ιώ｀ 〃ο仝ς ＼ς 0¨ής: 
 έ＼ς 〃έσσ0ヾις ふヴぶ 。´έヾ0ς 〃ο ‐ヾό｀ο οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 έ‐ο仝｀ έ｀α ふヱぶ ヽαι~ί ヽο仝 

ヽαヾα゛ο゜ο仝θ0ί ´αθή´α〃α Α/θ´ιας ή ゆ/θ´ιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς,  
 έ＼ς ヽέ｀〃0 ふヵぶ 。´έヾ0ς 〃ο ‐ヾό｀ο α仝〃οί ヽο仝 έ‐ο仝｀ ~ύο ふヲぶ ή ヽ0ヾισσό〃0ヾα ヽαι~ιά 

ヽο仝 ヽαヾα゛ο゜ο仝θού｀ ´αθή´α〃α σ〃。｀ ί~ια βαθ´ί~α 0゛ヽαί~0仝σ。ς ゛αι  
 έ＼ς έ¨ι ふヶぶ 。´έヾ0ς 〃ο ‐ヾό｀ο σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 έ‐ο仝｀ ~ύο ふヲぶ ή ヽ0ヾισσό〃0ヾα 

ヽαι~ιά ヽο仝 ヽαヾα゛ο゜ο仝θού｀ ´αθή´α〃α σ0 ~ιαφοヾ0〃ι゛ή βαθ´ί~α 0゛ヽαί~0仝σ。ς.  
Η ά~0ια α仝〃ή 0ί｀αι ´0 αヽο~ο‐ές ゛αι ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο｀ έ｀α áο｀έα. Α｀ ゛αι οι ~ύο 

áο｀0ίς 0ί｀αι ~ι゛αιού‐οι, αヽοφασί、ο仝｀ ´0 ゛οι｀ή σ仝´φ＼｀ία, ゛άθ0 φοヾά, ヽοιος αヽό 〃ο仝ς ~ύο 
θα ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃。ς ά~0ιας ゛αι áια ヽόσο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α, ヽο仝 ヽά｀〃＼ς 。 σ仝｀ο゜ι゛ή 
~ιάヾ゛0ιά 〃。ς ~0｀ ´ヽοヾ0ί ｀α 仝ヽ0ヾβ0ί 〃ο οヾι、ό´0｀ο α｀ώ〃α〃ο όヾιο ゛α〃ά ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ゛αι áια 
〃ο仝ς ~ύο áο｀0ίς. Η ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο áο｀έα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό, α｀0¨άヾ〃。〃α α｀ ο ά゜゜ος 
áο｀έας ~0｀ 0ヾáά、0〃αι.  

Η ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ゛α〃αヾ‐άς áια οヾισ´έ｀0ς ώヾ0ς ゛αι σ0 0¨αιヾ0〃ι゛ές ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις 
áια ο゜ό゛゜。ヾ。 〃。｀ 。´έヾα, σ0 ゛α´ιά ό´＼ς ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽά｀＼ αヽό ´ία 。´έヾα σ仝｀0‐ώς. 
Ο゜ό゛゜。ヾ。 。´έヾα αヽο仝σίας ‐ヾ0ώ｀0〃αι σ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 αヽο仝σιάσ0ι 
αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 〃ο仝 áια 〃ο σύ｀ο゜ο 〃＼｀ ~ι~α゛〃ι゛ώ｀ 〃ο仝 ＼ヾώ｀ 〃。ς σ仝á゛0゛ヾι´έ｀。ς 。´έヾας. 
Ο σ仝｀ο゜ι゛ός ‐ヾό｀ος 〃。ς ά~0ιας ~0｀ 0¨α｀〃゜0ί〃αι 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά. だ仝‐ό｀ 仝ヽό゜οιヽο ヽο仝 ~0｀ έ‐0ι 
゜。φθ0ί ~0｀ ´0〃αφέヾ0〃αι σ〃ο 0ヽό´0｀ο έ〃ος, ού〃0 ゛α〃αβά゜゜0〃αι αヽο、。´ί＼σ。 σ〃ο｀ 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό.  りヽισ。´αί｀ο仝´0 ό〃ι 。 ά~0ια ~0｀ ‐οヾ。á0ί〃αι σ0 ヽ0ヾιό~ο仝ς ヽο仝 〃α ι~ヾύ´α〃α 
ヽヾ＼〃οβάθ´ιας ή ~0仝〃0ヾοβάθ´ιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς έ‐ο仝｀ ~ια゛οヽές 0ヾáασίας. 

よια 〃。 ‐οヾήá。σή 〃。ς ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ヽヾέヽ0ι ｀α 仝ヽοβά゜0ι σ〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝 
σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。, ~。゜ώ｀ο｀〃ας σ仝á‐ヾό｀＼ς 仝ヽ0ύθ仝｀α, σ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 ゛αι οι ~ύο áο｀0ίς 
0ί｀αι ~ι゛αιού‐οι, ヽόσ0ς 。´έヾ0ς ふή ώヾ0ςぶ 〃。ς ~ι゛αιού´0｀。ς αヽό ゛οι｀ού ά~0ιας έ‐0ι ゛ά｀0ι 
ή~。 ‐ヾήσ。 ο ά゜゜ος áο｀έας σ〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία ヽο仝 0ヾáά、0〃αι.  

ぎα´βά｀ο｀〃ας 仝ヽό／。 ό〃ι 〃α ｀。ヽιαá＼á0ία 0｀〃άσσο｀〃αι σ〃。｀ ヽヾ＼〃οβάθ´ια 
仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ή 0゛ヽαί~0仝σ。 ゛αι ´ヽοヾ0ί ｀α ゜0ι〃ο仝ヾáού｀ ´α、ί ´0 ヽαι~ι゛ούς σ〃αθ´ούς ふヽαι~ι゛ά 
゛έ｀〃ヾαぶ, 。 α｀＼〃έヾ＼ ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι σ〃ο仝ς áο｀0ίς ヽο仝 〃ο ヽαι~ί 〃ο仝ς ヽ。áαί｀0ι σ0 
ヽαι~ι゛ό ゛έ｀〃ヾο, 仝ヽό 〃。｀ ヽヾοϋヽόθ0σ。 ό〃ι α仝〃ό 0φαヾ´ό、0ι ヽ゜ήヾ0ς ヽヾόáヾα´´α 
｀。ヽιαá＼á0ίο仝. ぞ0 ゛άθ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 〃ο ヽαι~ί ヽヾέヽ0ι ｀α ~ιαθέ〃0ι 〃。｀ ヽヾοβ゜0ヽό´0｀。 。゜ι゛ία, 
áια ｀α ヽαヾα゛ο゜ο仝θ0ί 〃ο 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ό 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό ヽヾόáヾα´´α.  
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り. ばざぜろよろぞろ ΑげΑぜぜΩだゐがろぞ ΑらりゐΑぞ ふάヾθヾα ヵヴ, 55 & 56 〃ο仝 Υ.Κ. όヽ＼ς 
α｀〃ι゛α〃ασ〃άθ。゛α｀ αヽό 〃ο｀ Ν. ヴヲヱヰ/ヲヰヱン / ΦりΚ ヲヵヴ Α’ぶ 
 

ぞ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό ヽο仝 0ί｀αι ασθ0｀ής ή ‐ヾ0ιά、0〃αι ｀α α｀αヾヾώσ0ι, ‐οヾ。á0ί〃αι 
α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές 〃όσ＼｀ ´。｀ώ｀ όσα 0ί｀αι 〃α έ〃。 〃。ς 仝ヽ。ヾ0σίας 〃ο仝, 

仝ヽο゜οáι、ό´0｀。ς ゛αι 〃。ς α｀αá｀＼ヾισ´έ｀。ς ヽヾοϋヽ。ヾ0σίας 〃ο仝, αヽό 〃。｀ οヽοία αφαιヾ0ί〃αι 〃ο 
σύ｀ο゜ο 〃＼｀ α｀αヾヾ＼〃ι゛ώ｀ α~0ιώ｀ ヽο仝 〃仝‐ό｀ έ‐0ι ゜άβ0ι ´έσα σ〃。｀ ヽヾο。áού´0｀。 
ヽ0｀〃α0〃ία. よια 〃ο｀ 仝ヽο゜οáισ´ό 〃。ς ヽヾοϋヽ。ヾ0σίας αφ0〃。ヾία αヽο〃0゜0ί 。 。´0ヾο´。｀ία 
έ｀αヾ¨。ς 〃。ς α｀αヾヾ＼〃ι゛ής ά~0ιας. Α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια ‐οヾ。áού´0｀。 ‐＼ヾίς ~ια゛οヽή ~0｀ 
´ヽοヾ0ί ｀α 仝ヽ0ヾβ0ί 〃ο仝ς ~ώ~0゛α ふヱヲぶ ´ή｀0ς.  ばヾό｀ος 仝ヽ。ヾ0σίας 〃ο仝゜ά‐ισ〃ο｀ έ¨ι ふヶぶ ´。｀ώ｀ 
θ0＼ヾ0ί〃αι ＼ς ヽ゜ήヾ0ς έ〃ος.  ぞ〃。｀ α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια σ仝｀仝ヽο゜οáί、ο｀〃αι ゛αι οι 。´έヾ0ς 
αヽο仝σίας ゜όá＼ ασθ0｀0ίας ヽο仝 ヽヾο。áήθ。゛α｀ 〃。ς ά~0ιας. 

ぞ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό ヽο仝 ヽάσ‐0ι αヽό ~仝σία〃ο ｀όσ。´α, ‐οヾ。á0ί〃αι α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια, 
〃。ς οヽοίας 。 ~ιάヾ゛0ια 0ί｀αι ~ιヽ゜άσια αヽό 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃＼｀ α~0ιώ｀ 〃。ς ヽヾο。áού´0｀。ς 
ヽαヾαáヾάφο仝.  

Η α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι α｀ά ´ή｀α ή σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~仝σία〃＼｀ ｀οσ。´ά〃＼｀ 
α｀ά 0¨ά´。｀ο, ゛α〃’ α｀ώ〃α〃ο όヾιο, ύσ〃0ヾα αヽό á｀＼´ά〃0仝σ。 〃。ς οι゛0ίας 仝á0ιο｀ο´ι゛ής 
0ヽι〃ヾοヽής ふヽヾ＼〃οβάθ´ια 仝á0ιο｀ο´ι゛ή 0ヽι〃ヾοヽή α｀ ~0｀ 0ί｀αι ~仝σία〃ο ゛αι 0ι~ι゛ή 
仝á0ιο｀ο´ι゛ή 0ヽι〃ヾοヽή α｀ 0ί｀αι ~仝σία〃ο どりが ヱンΒヶ/ヲヰヰヱ 〃. ゆ΄, αヾ.ヱヶΑ げ.3528/2007)   

ゆヾα‐仝‐ヾό｀ι0ς α｀αヾヾ＼〃ι゛ές ά~0ι0ς ‐οヾ。áού｀〃αι ´0 á｀＼´ά〃0仝σ。 θ0ヾάヽο｀〃ος ια〃ヾού 
έ＼ς ο゛〃ώ ふΒぶ 。´έヾ0ς ゛α〃ά 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος. らύο ふヲぶ 0¨ α仝〃ώ｀, α゜゜ά ό‐ι σ仝｀0‐ό´0｀0ς, 
´ヽοヾού｀ ｀α ‐οヾ。áού｀〃αι ´ό｀ο ´0 仝ヽ0ύθ仝｀。 ~ή゜＼σ。 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού.  Α｀αヾヾ＼〃ι゛ή 
ά~0ια ヽέヾα｀ 〃＼｀ ο゛〃ώ (8) 。´0ヾώ｀ ゛α〃’ έ〃ος ‐οヾ。á0ί〃αι ύσ〃0ヾα αヽό á｀＼´ά〃0仝σ。 〃。ς 
οι゛0ίας 仝á0ιο｀ο´ι゛ής 0ヽι〃ヾοヽής, ´0 0¨αίヾ0σ。 〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 。 ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι βάσ0ι 
á｀＼´ά〃0仝σ。ς 〃ο仝 ~ι0仝θ仝｀〃ή ゛゜ι｀ι゛ής ~。´όσιο仝 ｀οσο゛ο´0ίο仝 ゛αι 0φόσο｀ ヽヾό゛0ι〃αι áια 
｀οσ。゜0ία 0ヽ〃ά ふΑぶ 。´0ヾώ｀ 〃ο仝゜ά‐ισ〃ο｀ ή ゛α〃όヽι｀ ‐0ιヾο仝ヾáι゛ής 0ヽέ´βασ。ς σ0 ~。´όσιο 
｀οσο゛ο´0ίο ή ι~ι＼〃ι゛ή ゛゜ι｀ι゛ή. 

Η ぢヽ。ヾ0σία 仝ヽο‐ヾ0ού〃αι ｀α 0゜έá‐0ι ゛α〃’ οί゛ο｀ 〃ο仝ς ασθ0｀0ίς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς οι 
οヽοίοι ゛ά｀ο仝｀ ‐ヾήσ。 βヾα‐仝‐ヾό｀ι＼｀ α｀αヾヾ＼〃ι゛ώ｀ α~0ιώ｀ ゛α〃’ 0ヽα｀ά゜。／。, 
αヽοσ〃έ゜゜ο｀〃ας 0゜0á゛〃ή ια〃ヾό áια 0ヽίσ゛0／。 ゛αι 0¨έ〃ασ。 σ〃ο σヽί〃ι 〃ο仝 ασθ0｀ούς 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού.  Η ´。 ~ι0｀έヾá0ια ゛α〃’ οί゛ο｀ 0゜έá‐ο仝 αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία σ仝｀ισ〃ά ヽ0ιθαヾ‐ι゛ό 
ヽαヾάヽ〃＼´α 〃ο仝 αヾ´ο~ίο仝 ヽヾοϊσ〃α´έ｀ο仝. 

 

ぞだ. らゐΑらゐがΑぞゐΑ ばざぜろよろぞろぞ ΑげΑぜぜΩだゐがろぞ ΑらりゐΑぞ ふάヾθヾο ヵヶ 〃ο仝 Υ.Κ.ぶ  
 

1. Ο 仝ヽά゜゜。゜ος ヽο仝 ゛＼゜ύ0〃αι ｀α ヽヾοσέ゜θ0ι σ〃。｀ 0ヾáασία 〃ο仝 ゜όá＼ ασθέ｀0ιας 
0｀。´0ヾώ｀0ι 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία áια 〃。｀ α~仝｀α´ία α仝〃ή 〃。｀ ί~ια 。´έヾα.  

Η ぢヽ。ヾ0σία ‐οヾ。á0ί 〃。｀ α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια ύσ〃0ヾα αヽό αί〃。σ。 〃ο仝 仝ヽα゜゜ή゜ο仝. Η 
αί〃。σ。 áια α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια 仝ヽοβά゜゜0〃αι 0｀〃ός 0ヽ〃ά ふΑぶ 。´0ヾώ｀ αヽό 〃。｀ αヽο仝σία 〃ο仝 
仝ヽα゜゜ή゜ο仝 ゜όá＼ ασθέ｀0ιας. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 α~ι゛αιο゜όá。〃。ς ゛αθ仝σ〃έヾ。σ。ς ヽο仝 ~0｀ 
οφ0ί゜0〃αι σ0 ゜όáο仝ς α｀＼〃έヾας βίας, áί｀0〃αι α｀ά゜οá。 ヽ0ヾι゛οヽή 〃。ς α｀αヾヾ＼〃ι゛ής ά~0ιας ´0 
0仝θύ｀。 〃ο仝 οヾáά｀ο仝 ヽο仝 0ί｀αι αヾ´ό~ιο áια 〃。｀ έ゛~οσ。 〃。ς αヽόφασ。ς ‐οヾήá。σής 〃。ς. Η 
ぢヽ。ヾ0σία σ0 ό゜＼ς 0ι~ι゛ές ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις ´ヽοヾ0ί ｀α ゛ι｀0ί 〃。 ~ια~ι゛ασία ‐οヾήá。σ。ς 
α｀αヾヾ＼〃ι゛ής ά~0ιας α仝〃0ヽαááέ゜〃＼ς. Οι ό゜＼ς 0ι~ι゛ές ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις 0゛〃ι´ώ｀〃αι αヽό 〃。｀ 
οι゛0ία ぢヽ。ヾ0σία βάσ0ι 〃＼｀ ι~ιαί〃0ヾ＼｀ σ仝｀θ。゛ώ｀ ヽο仝 σ仝｀〃ヾέ‐ο仝｀ ふヽ.‐. ύヽαヾ¨。 
´0〃α~ο〃ι゛ής ασθέ｀0ιας ή άヾ｀。σ。ς 〃ο仝 ασθ0｀ού｀〃ος 仝ヽα゜゜ή゜ο仝 ｀α 、。〃ήσ0ι ｀α ゜άβ0ι 
α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια).  
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2. Ά~0ια ~ιάヾ゛0ιας ヽέヾα｀ 〃ο仝 0｀ός ふヱぶ ´。｀ός áια ／仝‐ι゛ή ｀όσο ~0｀ ‐οヾ。á0ί〃αι, α｀ 
~0｀ έ‐0ι ヽヾο。á。θ0ί ｀οσ。゜0ία σ0 ~。´όσιο ｀οσο゛ο´0ίο. ずαヾά〃ασή 〃。ς ή ‐οヾήá。σ。 ｀έας 
ά~0ιας, 0φόσο｀ 仝ヽ0ヾβαί｀0ι, σ仝｀ο゜ι゛ώς ή 〃´。´α〃ι゛ώς, 〃ο｀ έ｀α ふヱぶ ´ή｀α ´έσα σ〃ο ί~ιο 
。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος ‐οヾ。á0ί〃αι ύσ〃0ヾα αヽό α｀α゜仝〃ι゛ή έ゛θ0σ。 θ0ヾάヽο｀〃ος ια〃ヾού ゛αι 
έ゛θ0σ。 0¨έ〃ασ。ς ゜0ι〃ο仝ヾáι゛ό〃。〃ας 〃ο仝 ασθ0｀ούς, 〃ο ヽ0ヾι0‐ό´0｀ο 〃＼｀ οヽοί＼｀ ゛αθοヾί、0〃αι 
´0 ゛οι｀ή αヽόφασ。 〃＼｀ ぢヽο仝ヾáώ｀ りσ＼〃0ヾι゛ώ｀, ら。´όσιας らιοί゛。σ。ς ゛αι Αヽο゛έ｀〃ヾ＼σ。ς ゛αι 
ぢá0ίας ゛αι がοι｀＼｀ι゛ής Α゜゜。゜0ááύ。ς. ぐ0 〃。｀ ί~ια αヽόφασ。 οヾί、ο｀〃αι 〃α όヾáα｀α ヽο仝 
~ι゛αιού｀〃αι ｀α ヽヾοβαί｀ο仝｀ σ0 0¨έ〃ασ。 ゜0ι〃ο仝ヾáι゛ό〃。〃ας 〃ο仝 ασθ0｀ούς ゛αθώς ゛αι ゛άθ0 
α｀αá゛αία ゜0ヽ〃ο´έヾ0ια.   

Έ＼ς 〃。｀ έ゛~οσ。 〃。ς α｀＼〃έヾ＼ αヽόφασ。ς, 。 ヽαヾά〃ασ。 ή 。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς ά~0ιας áια 
／仝‐ι゛ή ｀όσο áί｀0〃αι ´0 0ι~ι゛ή αι〃ιο゜οá。´έ｀。 αヽόφασ。 〃。ς οι゛0ίας 0ι~ι゛ής 仝á0ιο｀ο´ι゛ής 
0ヽι〃ヾοヽής 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱヶΑ 〃ο仝 Υ.Κ., όヽ＼ς ヽヾοβ゜έヽ0〃αι αヽό 〃。 ´0〃αβα〃ι゛ή ~ιά〃α¨。 〃。ς 
ヽαヾ. ヱヲ 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱヶΓ 〃ο仝 ί~ιο仝 Κώ~ι゛α.  

 

れ.  Αらりゐりぞ よゐΑ りずゐぞだろぐざげゐがざぢぞ ろ りずゐぐざぜどΩだゐがざぢぞ ぎざよざぢぞ ふάヾθヾο ヵΓ 〃ο仝 Υ.Κ.ぶ   
 

ばοヾ。áού｀〃αι ά~0ι0ς ´ι゛ヾής ‐ヾο｀ι゛ής ~ιάヾ゛0ιας, ´0〃ά αヽό αί〃。σή 〃ο仝ς, σ0 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 ´0〃έ‐ο仝｀ σ0 ~ιαá＼｀ισ´ούς áια ｀α ヽάヾο仝｀ 仝ヽο〃ヾοφία ή ｀α 0ισα‐θού｀ 
σ〃。｀ りθ｀ι゛ή ぞ‐ο゜ή ら。´όσιας らιοί゛。σ。ς ゛αι σ〃。｀ りθ｀ι゛ή ぞ‐ο゜ή だοヽι゛ής Α仝〃ο~ιοί゛。σ。ς 〃ο仝 
りθ｀ι゛ού がέ｀〃ヾο仝 ら。´όσιας らιοί゛。σ。ς ゛αι Α仝〃ο~ιοί゛。σ。ς ふり.が.ら.ら.Α.ぶ ή áια ｀α 0ヽι゜0áού｀ 
áια φοί〃。σ。 σ0 ゛ύ゛゜ο仝ς ´0〃αヽ〃仝‐ια゛ώ｀ σヽο仝~ώ｀, σ0 α｀〃ι゛0ί´0｀α ヽο仝 0｀~ιαφέヾο仝｀ 〃。｀ 
仝ヽ。ヾ0σία.  

Ό´οι0ς ά~0ι0ς ´ヽοヾ0ί ｀α ‐οヾ。áού｀〃αι áια σ仝´´0〃ο‐ή σ0 σ仝｀έ~ヾια, σ仝｀~ιασ゛έ／0ις, 
σ0´ι｀άヾια ゛αι ゛άθ0 0ί~ο仝ς σ仝｀α｀〃ήσ0ις 0ヽισ〃。´ο｀ι゛ού ‐αヾα゛〃ήヾα, σ〃ο 0σ＼〃0ヾι゛ό ή 〃ο 
0¨＼〃0ヾι゛ό, 0φόσο｀ 。 σ仝´´0〃ο‐ή ゛ヾί｀0〃αι σ仝´φέヾο仝σα áια 〃。｀ 仝ヽ。ヾ0σία. Οι ά~0ι0ς áια 
0ヽισ〃。´ο｀ι゛ούς ή 0ヽι´οヾφ＼〃ι゛ούς ゜όáο仝ς ‐οヾ。áού｀〃αι αヽό 〃ο｀ らι0仝θ仝｀〃ή り゛ヽαί~0仝σ。ς. 

 

ろ. Αらりゐりぞ りごりだΑぞりΩげ ふάヾθヾο ヶヰ 〃ο仝 Υ.Κ. όヽ＼ς α｀〃ι゛α〃ασ〃άθ。゛0 αヽό 〃ο Ν. 
4210/2013)  

 

1. ぞ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 0ί｀αι ´αθ。〃ές, σヽο仝~ασ〃ές ή φοι〃。〃ές, ヽヾοヽ〃仝‐ια゛οί 
ή ´0〃αヽ〃仝‐ια゛οί, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια 0¨0〃άσ0＼｀ ´0 αヽο~ο‐ές. Η ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά 
αヽό αί〃。σ。 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού, ο οヽοίος ヽヾέヽ0ι ｀α ヽヾοσ゛ο´ίσ0ι β0βαί＼σ。 〃。ς σ‐ο゜ής ό〃ι 
έ゜αβ0 ´έヾος σ0 0¨0〃άσ0ις.  

2. Η ά~0ια 0¨0〃άσ0＼｀ ~0｀ ´ヽοヾ0ί ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀0ι 〃ις ~έ゛α ふヱヰぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς áια 
゛άθ0 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος ゛αι ‐οヾ。á0ί〃αι σ仝｀0‐ώς ή 〃´。´α〃ι゛ώς ゛α〃ά 〃。｀ 0¨0〃ασ〃ι゛ή 
ヽ0ヾίο~ο, ヽο仝 、。〃ά ο 0｀~ιαφ0ヾό´0｀ος, ´0 βάσ。 〃ο ヽヾόáヾα´´α 0¨0〃άσ0＼｀. Οι ά~0ι0ς 
0¨0〃άσ0＼｀ ‐οヾ。áού｀〃αι áια 〃ο ‐ヾό｀ο φοί〃。σ。ς ゛αι ´έ‐ヾι ~ύο 〃ο ヽο゜ύ 0¨ά´。｀α ´0〃ά 〃。 
゜ή¨。 〃ο仝, 0φόσο｀ ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός 0¨α゛ο゜ο仝θ0ί ｀α φοι〃ά ゛αι ｀α έ‐0ι, ´0 0ヽίσ。´。 
α｀α｀έ＼σ。 〃。ς 0ááヾαφής 〃ο仝, 〃。｀ ι~ιό〃。〃α 〃ο仝 ´αθ。〃ή, σヽο仝~ασ〃ή ή φοι〃。〃ή α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 
0ヽιヽέ~ο仝. よια ゛άθ0 。´έヾα 0¨0〃άσ0＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια 0¨0〃άσ0＼｀ ´ιας (1) 。´έヾας. 

りヽισ。´αί｀0〃αι ό〃ι 〃。｀ 0｀ ゜όá＼ ά~0ια ~ύ｀α〃αι ｀α 〃。 ゜άβο仝｀ ゛αι οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 
σ仝´´0〃έ‐ο仝｀ σ0 ヽヾοáヾά´´α〃α ´0〃0゛ヽαί~0仝σ。ς ή ´0〃αヽ〃仝‐ια゛ά ヽヾοáヾά´´α〃α α｀οι‐〃ού 
ヽα｀0ヽισ〃。´ίο仝 〃。ς 。´0~αヽής ή α゜゜ο~αヽής ασ‐έ〃＼ς 0ά｀ οι 0¨0〃άσ0ις ~ι0¨άáο｀〃αι ゛α〃ά 〃ο 
ぞαββα〃ο゛ύヾια゛ο. ふらゐらΑら/ど.ヵヱ/ヵΓヰ/οι゛.ヱヴンヴヶ/ヲΓ-05-2008). H ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι 
áια 〃。｀ ヽαヾο仝σίασ。 〃。ς ´0〃αヽ〃仝‐ια゛ής 0ヾáασίας. 

3. Οι ά~0ι0ς 0¨0〃άσ0＼｀ ισ‐ύο仝｀ ゛αι áια 〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 0゛ヽο｀ού｀ 
~ι~α゛〃οヾι゛ή ~ια〃ヾιβή, ヽヾο゛0ι´έ｀ο仝 ｀α σ仝｀α｀〃。θού｀ ´0 〃ο｀ 0ヽιβ゜έヽο｀〃α ゛αθ。á。〃ή, ｀α 
ヽαヾο仝σιάσο仝｀ 〃。 ~ια〃ヾιβή 〃ο仝ς ή ｀α 〃。｀ 仝ヽοσ〃。ヾί¨ο仝｀. ら0~ο´έ｀ο仝 ό´＼ς ό〃ι σ〃。｀ 
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ヽヾο゛0ί´0｀。 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί α仝〃οί ~0｀ σ仝´´0〃έ‐ο仝｀ σ0 0¨0〃άσ0ις, 。 ά~0ια θα 
‐οヾ。á0ί〃αι ゛άθ0 φοヾά ´0〃ά αヽό σ仝｀0゛〃ί´。σ。 〃＼｀ α｀αá゛ώ｀ 〃όσο 〃。ς ぢヽ。ヾ0σίας όσο ゛αι 
〃。ς 0゛ヽό｀。σ。ς 〃。ς ~ι~α゛〃οヾι゛ής ~ια〃ヾιβής 〃＼｀ 0｀~ιαφ0ヾο´έ｀＼｀ ふαヾ. らゐらΑら/ど. 
53.9673/16848/21-4-ヲヰヰン έááヾαφο 〃ο仝 ぢずりぞぞらΑぶ.  

4. Ά~0ια 0¨0〃άσ0＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι áια 〃。｀ οヾ゛＼´οσία 〃＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ ´0〃ά 〃。｀ 
ο゜ο゛゜ήヾ＼σ。 〃＼｀ σヽο仝~ώ｀ 〃ο仝ς. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 οι ヽヾοβ゜0ヽό´0｀0ς 。´έヾ0ς 〃。ς ヽαヾ. ヲ 
έ‐ο仝｀ 0¨α｀〃゜。θ0ί, 〃ό〃0 ‐οヾ。á0ί〃αι áια 〃ο σ゛οヽό α仝〃ό ゛α｀ο｀ι゛ή ά~0ια.  
 

 ん. Αらりゐりぞ ΑゐぜりだΩげ ざだΑ Α΄& ゆ΄ゆΑんぐざぢ ( άヾθヾα Γン, ヱΒヲ ゛αι ヱΒン 〃ο仝 Ν.ンΒヵヲ/ヲヰ10, 

άヾθヾο ヵΒ 〃ο仝 Ν.ンΓヶヶ ヲヰヱヱ, άヾθヾο Α 〃ο仝 Ν.ヴヰΑヱ/ヲヰヱヲ ) 

ぞ0 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽヾ＼〃οβάθ´ιας ゛αι ~0仝〃0ヾοβάθ´ιας 0゛ヽαί~0仝σ。 ヽο仝 α｀ή゛ο仝｀ 
σ〃ο仝ς αιヾ0〃ούς ΟだΑ Α΄ ゛αι ゆ΄ βαθ´ού 0φαヾ´ό、ο｀〃αι 〃α 0¨ής:  

 

ん1. ざだΑ Α΄ゆΑんぐざぢ  
 

ぞ〃ο仝ς ~。´άヾ‐ο仝ς, α｀〃ι~。´άヾ‐ο仝ς ό゜＼｀ 〃＼｀ ~ή´＼｀, σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς ~。´ο〃ι゛ώ｀ 
σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ ~ή´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό ά｀＼ 〃＼｀ 0゛α〃ό ‐ι゜ιά~＼｀ ふヱヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, ゛αθώς 
゛αι σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς σ仝｀~έσ´＼｀, 〃＼｀ οヽοί＼｀ ο ヽ゜。θ仝σ´ός 〃＼｀ ´0゜ώ｀ 〃ο仝 σ仝｀ο゜ι゛ά 0ί｀αι 
ά｀＼ 〃＼｀ ~ια゛οσί＼｀ ‐ι゜ιά~＼｀ ふヲヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια 
ό゜ο 〃ο ~ιάσ〃。´α 〃。ς θ。〃0ίας 〃ο仝ς. Οι α｀＼〃έヾ＼ ヾ仝θ´ίσ0ις 0φαヾ´ό、ο｀〃αι ゛αι σ〃ο｀ 
σ仝´ヽαヾασ〃ά〃。 〃ο仝 ~。´ό〃。 ゛αι 〃。ς 0ヽι‐0ίヾ。σ。ς. 
 だ。｀ 0ι~ι゛ή ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς θ。〃0ίας 〃ο仝ς, ゜α´βά｀ο仝｀ 
仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά 〃α α｀＼〃έヾ＼ ヽヾόσ＼ヽα, 0゛〃ός 〃＼｀ ヽヾοέ~ヾ＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ 
~ή´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό ά｀＼ 〃＼｀ 0゛α〃ό ‐ι゜ιά~＼｀ ふヱヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀ ゛αι 〃＼｀ ヽヾοέ~ヾ＼｀ 
σ仝｀~έσ´＼｀, 〃＼｀ οヽοί＼｀ ο ヽ゜。θ仝σ´ός 〃＼｀ ´0゜ώ｀ 〃ο仝 σ仝｀ο゜ι゛ά 0ί｀αι ά｀＼ 〃＼｀ ~ια゛οσί＼｀ 
‐ι゜ιά~＼｀ ふヲヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 仝ヽοβο゜ής σ‐0〃ι゛ής αί〃。σ。ς. だο ‐ヾο｀ι゛ό 
~ιάσ〃。´α ‐ヾήσ。ς 〃。ς θ0＼ヾ0ί〃αι ヽヾαá´α〃ι゛ός ‐ヾό｀ος 仝ヽ。ヾ0σίας áια ό゜α 〃α 仝ヽα゜゜。゜ι゛ά, 
0ヾáασια゛ά ゛αι ασφα゜ισ〃ι゛ά ~ι゛αιώ´α〃α ヽο仝 αヽοヾヾέο仝｀.  

ぞ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ ~ή´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό ゛ά〃＼ 〃＼｀ 
0゛α〃ό ‐ι゜ιά~＼｀ ふヱヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ ｀ο´ι゛ώ｀ ヽヾοσώヽ＼｀ 
゛αι σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ σ仝｀~έσ´＼｀ ~ή´＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 0ι~ι゛ή 
ά~0ια 0¨ή｀〃α ふ60) 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος. 

ぞ〃α ´έ゜。 〃ο仝 ~ιοι゛。〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς が0｀〃ヾι゛ής Έ｀＼σ。ς らή´＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 
〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 0ι~ι゛ή ά~0ια 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ ゛α〃’ έ〃ος 0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής ゛αι 
´0 〃。｀ ヽヾόσθ0〃。 ヽヾοϋヽόθ0σ。 ό〃ι ~0｀ 0ί｀αι ~ή´αヾ‐οι ή α｀〃ι~ή´αヾ‐οι ή ヽヾό0~ヾοι 
~。´ο〃ι゛ώ｀ σ仝´βο仝゜ί＼｀. ぐ0 〃ις ί~ι0ς ヽヾοϋヽοθέσ0ις ‐οヾ。á0ί〃αι 0ι~ι゛ή ά~0ια ´έ‐ヾι 〃ヾιά｀〃α 
ふンヰぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς, ゛α〃ά 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος, 0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής 〃ο仝ς ά~0ιας, 
σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ ず0ヾιφ0ヾ0ια゛ώ｀ り｀ώσ0＼｀ らή´＼｀. りι~ι゛ή ά~0ια 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ 
゜α´βά｀ο仝｀, 0ヽίσ。ς, ゛αι οι ヽヾό0~ヾοι 〃＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ ゛οι｀ο〃ή〃＼｀ ゛αι 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 。´0ヾώ｀ οι 
ヽヾό0~ヾοι ή οι 0゛ヽヾόσ＼ヽοι 〃＼｀ 〃οヽι゛ώ｀ ゛οι｀ο〃ή〃＼｀. Η 0ι~ι゛ή ά~0ια 〃＼｀ 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ ゛αι 
〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 。´0ヾώ｀ ´ヽοヾ0ί ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι 〃´。´α〃ι゛ά σ0 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς ゛αι ώヾ0ς 
´0〃ά αヽό σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。 〃ο仝 αιヾ0〃ού. Η ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά αヽό 〃。｀ 
ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝 αιヾ0〃ού ゛αι 〃ο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ‐ヾήσ。ς 〃。ς θ0＼ヾ0ί〃αι ヽヾαá´α〃ι゛ός ‐ヾό｀ος 
仝ヽ。ヾ0σίας áια ό゜α 〃α 仝ヽα゜゜。゜ι゛ά, 0ヾáασια゛ά ゛αι ασφα゜ισ〃ι゛ά ~ι゛αιώ´α〃α ヽο仝 
αヽοヾヾέο仝｀. 

Οι ~。´ο〃ι゛οί σύ´βο仝゜οι έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ｀α αヽο仝σιάσο仝｀ αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 〃ο仝ς 
〃。｀ 。´έヾα 〃。ς σ仝｀0~ヾίασ。ς 〃ο仝 ~。´ο〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 ή 〃＼｀ 0ヽι〃ヾοヽώ｀ 〃ο仝 ~ή´ο仝 σ〃ις 
οヽοί0ς 0ί｀αι ´έ゜。, 0φόσο｀ ~ι0¨άáο｀〃αι σ0 0ヾáάσι´0ς ώヾ0ς ゛αι 。´έヾ0ς. Ο ヽヾό0~ヾος 〃ο仝 
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~。´ο〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 ή 〃。ς α｀〃ίσ〃οι‐。ς 0ヽι〃ヾοヽής ‐οヾ。á0ί σ〃ο仝ς ~。´ο〃ι゛ούς 
σ仝´βού゜ο仝ς, β0βαί＼σ。 σ仝´´0〃ο‐ής σ〃。 σ仝｀0~ヾίασ。, áια 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς. だα ί~ια 
ισ‐ύο仝｀ ゛αι áια 〃α ´έ゜。 〃。ς 0゛〃0゜0σ〃ι゛ής 0ヽι〃ヾοヽής ゛αι 〃ο仝 0ヽοヽ〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς 
がりらり, 〃ο仝 ~ιοι゛。〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝, 〃＼｀ 0゛〃0゜0σ〃ι゛ώ｀ 0ヽι〃ヾοヽώ｀ ゛αι 〃＼｀ 0ヽοヽ〃ι゛ώ｀ 
σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ ずりら, ゛αθώς 0ヽίσ。ς 〃。ς り゛〃0゜0σ〃ι゛ής りヽι〃ヾοヽής ぞ仝｀~έσ´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό 
ά｀＼ 〃＼｀ ヲヰヰ.ヰヰヰ ゛α〃οί゛＼｀. 

 

んヲ. ざだΑ ゆ΄ゆΑんぐざぢ  
 

ぞ〃ο仝ς ヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς, α｀〃ιヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς ゛αι ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃ο仝 ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ού 
σ仝´βο仝゜ίο仝  ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά, α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 仝ヽοβο゜ής 
σ‐0〃ι゛ής αί〃。σ。ς, 0ι~ι゛ή ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια ό゜ο 〃ο ~ιάσ〃。´α ヽο仝 ασ゛ού｀ 〃α 
゛αθή゛ο｀〃ά 〃ο仝ς. Οι α｀＼〃έヾ＼ ヾ仝θ´ίσ0ις 0φαヾ´ό、ο｀〃αι ゛αι σ〃ο｀ ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ό 
σ仝´ヽαヾασ〃ά〃。 〃ο仝 ヽο゜ί〃。 ゛αι 〃。ς 0ヽι‐0ίヾ。σ。ς. 

ぞ〃α ´έ゜。 〃。ς οι゛ο｀ο´ι゛ής 0ヽι〃ヾοヽής ゛αι 〃＼｀ ゜οιヽώ｀ ~ιοι゛。〃ι゛ώ｀ 0ヽι〃ヾοヽώ｀ 〃。ς 
ヽ0ヾιφέヾ0ιας,  ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 0ι~ι゛ή ά~0ια έ＼ς 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´έヾ0ς 〃ο 
‐ヾό｀ο áια 〃。｀ άσ゛。σ。 〃＼｀ ゛αθ。゛ό｀〃＼｀ 〃ο仝ς. 

ぞ〃ο仝ς 0ヽι゛0φα゜ής 〃＼｀ ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ώ｀ ヽαヾα〃ά¨0＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 

〃ο仝ς 0ι~ι゛ή ά~0ια 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής ά~0ιας. 
ぞ〃α ´έ゜。 〃ο仝 ~ιοι゛。〃ι゛ού ή 〃ο仝 0ヽοヽ〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς Έ｀＼σ。ς ず0ヾιφ0ヾ0ιώ｀, 

ヽο仝 ~0｀ 0ί｀αι ヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς, α｀〃ιヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς ゛αι ヽヾό0~ヾοι ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ού 
σ仝´βο仝゜ίο仝 ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ 〃ο ‐ヾό｀ο. 

Η 0ι~ι゛ή ά~0ια 〃＼｀ 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ ή 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ ´ヽοヾ0ί ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι 
〃´。´α〃ι゛ά σ0 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς ゛αι ώヾ0ς ´0 αί〃。σ。 〃ο仝  αιヾ0〃ού. 

Οι ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛οί σύ´βο仝゜οι έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ｀α αヽο仝σιάσο仝｀ αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 
〃ο仝ς áια ~ύο ふヲぶ 。´έヾ0ς ヽ0ヾι゜α´βα｀ο´έ｀。ς 〃。ς 。´έヾας 〃。ς σ仝｀0~ヾίασ。ς 〃ο仝 

ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝. Οι ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛οί σύ´βο仝゜οι ヽο仝 ゛α〃οι゛ού｀ ゛αι 0ヾáά、ο｀〃αι 
σ0 ｀。σί έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ｀α αヽο仝σιάσο仝｀ αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 〃ο仝ς ´ία ふヱぶ 。´έヾα 0ヽιヽ゜έο｀ 
〃＼｀ α｀＼〃έヾ＼. 
 

ゐ. ぞぢげらゐがΑぎゐぞだゐがりぞ Αらりゐりぞ  ( άヾθヾα ヱΑ & ヱΒ 〃ο仝 Ν.ヱヲヶヴ/ヱΓΒヲ, άヾθヾο ヶ 〃ο仝 
Ν.ヲヲヲヴ/ヱΓΓヴ ゛αι άヾθヾο ヱヱ 〃ο仝 Ν.ヲンンヶ/ヱΓΓヵ ぶ 

ぞ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ‐οヾ。áού｀〃αι 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά σ仝｀~ι゛α゜ισ〃ι゛ές ά~0ι0ς ´0 αヽο~ο‐ές ＼ς 
0¨ής: 

 

ゐヱ. ずぜΩだざゆΑんぐゐりぞ ぞぢげらゐがΑぎゐぞだゐがりぞ ざぜよΑげΩぞりゐぞ 

 

ぞ〃ο｀ ヽヾό0~ヾο, α｀〃ιヽヾό0~ヾο ゛αι á0｀ι゛ό áヾα´´α〃έα ά~0ια έ＼ς 〃ヾ0ίς ふンぶ 。´έヾ0ς 〃ο 
´ή｀α α｀ 〃α ´έ゜。 〃ο仝ς 0ί｀αι ゜ιáό〃0ヾα αヽό ヵヰヰ ゛αι έ＼ς ヽέ｀〃0 ふヵぶ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α α｀ 〃α ´έ゜。 
〃ο仝ς 0ί｀αι ヽ0ヾισσό〃0ヾα αヽό ヵヰヰ. 

 

ゐヲ. らりぢだりぜざゆΑんぐゐりぞ ぞぢげらゐがΑぎゐぞだゐがりぞ ざぜよΑげΩぞりゐぞ 

 

ぞ〃ο｀ ヽヾό0~ヾο έ＼ς ~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α α｀ 〃α ´έ゜。 〃ο仝ς 0ί｀αι ゜ιáό〃0ヾα 
αヽό ヱ.ヵヰヰ ゛αι áια όσο ‐ヾό｀ο ~ιαヾ゛0ί 。 θ。〃0ία 〃ο仝 α｀ 〃α ´έ゜。 〃ο仝ς 0ί｀αι ヽ0ヾισσό〃0ヾα αヽό 
1.500. 
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ぞ〃ο｀ よ0｀ι゛ό よヾα´´α〃έα έ＼ς ~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α α｀ 〃α ´έ゜。 〃ο仝ς 0ί｀αι 
゜ιáό〃0ヾα αヽό ヱヰ.ヰヰヰ ゛αι áια όσο ‐ヾό｀ο ~ιαヾ゛0ί 。 θ。〃0ία 〃ο仝 α｀ 〃α ´έ゜。 〃ο仝ς 0ί｀αι 
ヽ0ヾισσό〃0ヾα αヽό ヱヰ.000. 

ぞ〃ο｀ α｀〃ιヽヾό0~ヾο ゛αι 〃α´ία έ＼ς ~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 
αヾιθ´ού ´0゜ώ｀. 

ぞ〃α ´έ゜。 έ＼ς 0｀｀έα ふΓぶ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς αヾιθ´ού ´0゜ώ｀. 
 

ぞ〃ο｀ ヽヾό0~ヾο, α｀〃ιヽヾό0~ヾο, á0｀ι゛ό áヾα´´α〃έα 〃α´ία ゛αι ´έ゜。 〃ο仝 ら.ぞ. 〃。ς α´έσ＼ς 
0ヽό´0｀。ς 〃。ς ヽιο α｀〃ιヽヾοσ＼ヽ0仝〃ι゛ής οヾáά｀＼σ。ς ‐οヾ。áού｀〃αι ά~0ι0ς σ〃ο ヱ/ン 〃＼｀ 
α｀＼〃έヾ＼ ヽヾοβ゜0ヽο´έ｀＼｀. 

ぞ〃ο仝ς α｀〃ιヽヾοσώヽο仝ς σ〃ις ~0仝〃0ヾοβάθ´ι0ς οヾáα｀ώσ0ις ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια 
αヽο仝σίας áια ό゜。 〃。 ~ιάヾ゛0ια σ仝｀0~ヾί＼｀ ヽο仝 σ仝´´0〃έ‐ο仝｀.  

 

 

ゐン. だぜゐだざゆΑんぐゐりぞ ぞぢげらゐがΑぎゐぞだゐがりぞ ざぜよΑげΩぞりゐぞ 

 

αぶ ぞ〃α ´έ゜。 〃ο仝 よ0｀ι゛ού ぞ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς Αらりらぢ áια όσο ‐ヾό｀ο ~ιαヾ゛0ί 。 θ。〃0ία 
〃ο仝ς. 

βぶ ぞ〃ο仝ς α｀〃ιヽヾοσώヽο仝ς σ〃ις 〃ヾι〃οβάθ´ι0ς οヾáα｀ώσ0ις ά~0ια αヽο仝σίας áια ό゜。 〃。 
~ιάヾ゛0ια σ仝｀0~ヾί＼｀ ヽο仝 σ仝´´0〃έ‐ο仝｀. 

 

ゐΑ. Αんぎろだゐがろ ΑらりゐΑ ふάヾθヾο ンΒ ヽαヾάáヾαφος ヶ 〃ο仝 げ.ヴヱヱヵ/ヲヰヱンぶ 
 

ぐ0 σ゛οヽό 〃。｀ ゛α゜ύ〃0ヾ。 ヽヾο0〃οι´ασία 〃＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ - 0｀ 0｀0ヾá0ία αθ゜。〃ώ｀ 
゛αι αθ゜。〃ヾιώ｀ 〃＼｀ 0θ｀ι゛ώ｀ ο´ά~＼｀, 〃＼｀ α｀αá｀＼ヾισ´έ｀＼｀ σύ´φ＼｀α ´0 〃ο ｀ό´ο 

げ.ヴヱヱヵ/2013 αθ゜。〃ι゛ώ｀ Ο´οσヽο｀~ιώ｀ ヽο仝 ゛α゜゜ι0ヾáού｀ άθ゜。´α ή αáώ｀ισ´α αθ゜ή´α〃ος 
ヽο仝 ヽ0ヾι゜α´βά｀0〃αι σ〃ο 0゛άσ〃ο〃0 ισ‐ύο｀ ヽヾόáヾα´´α Ο゜仝´ヽια゛ώ｀ Αáώ｀＼｀, 0ί｀αι ~仝｀α〃ό｀ 
｀α ‐οヾ。á。θ0ί ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές, ヽヾο゛0ι´έ｀ο仝 ｀α σ仝´´0〃άσ‐ο仝｀ σ0 αáώ｀0ς ヽο゜ύ 仝／。゜ού 
0ヽιヽέ~ο仝, όヽ＼ς 0ί｀αι οι Ο゜仝´ヽια゛οί Αáώ｀0ς ゛αι 〃α ずαá゛όσ´ια ή ずα｀0仝ヾ＼ヽαϊ゛ά 
ヽヾ＼〃αθ゜ή´α〃α. Η ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία ヽο仝 仝ヽ。ヾ0〃0ί ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, 
ύσ〃0ヾα αヽό αί〃。σ。 〃ο仝, 。 οヽοία θα σ仝｀ο~0ύ0〃αι 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά: αぶ αヽό β0βαί＼σ。 〃。ς 
り゜゜。｀ι゛ής Ο゜仝´ヽια゛ής りヽι〃ヾοヽής ふり.Ο.り.ぶ, ヽヾο゛0ι´έ｀ο仝 áια 〃ο仝ς θ0ヾι｀ούς ή ‐0ι´0ヾι｀ούς 
Ο゜仝´ヽια゛ούς Αáώ｀0ς ゛α〃ά ヽ0ヾίヽ〃＼σ。, 。 οヽοία θα ヽισ〃οヽοι0ί ό〃ι ο αι〃ώ｀ ή 。 αι〃ούσα έ‐0ι 
ヽヾο゛ヾιθ0ί ゛αι 0ί｀αι ´έ゜ος 〃。ς Ο゜仝´ヽια゛ής ο´ά~ας ヽο仝 θα σ仝´´0〃άσ‐0ι σ〃。｀ α｀〃ίσ〃οι‐。 
~ιοヾáά｀＼σ。 ゛αι βぶ αヽό β0βαί＼σ。 〃。ς οι゛0ίας αθ゜。〃ι゛ής Ο´οσヽο｀~ίας, 。 οヽοία θα 
0ヽι゛仝ヾώ｀0〃αι αヽό 〃。 よ0｀ι゛ή よヾα´´α〃0ία Αθ゜。〃ισ´ού ふよ.よ.Α.ぶ áια 〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 〃＼｀ 
ずαá゛όσ´ι＼｀ ή ずα｀0仝ヾ＼ヽαϊ゛ώ｀ Αáώ｀＼｀, ゛α〃ά ヽ0ヾίヽ〃＼σ。, σ〃。｀ οヽοία θα ヽισ〃οヽοι0ί〃αι ό〃ι 
ο αι〃ώ｀ ή 。 αι〃ούσα έ‐0ι ヽヾο゛ヾιθ0ί ゛αι 0ί｀αι ´έ゜ος 〃。ς 0θ｀ι゛ής ο´ά~ας ヽο仝 θα 
σ仝´´0〃άσ‐0ι σ〃。｀ α｀〃ίσ〃οι‐。 ~ιοヾáά｀＼σ。. だα α｀＼〃έヾ＼ 0φαヾ´ό、ο｀〃αι α｀ά゜οáα ゛αι σ〃ο仝ς 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς αθ゜。〃ές ゛αι αθ゜ή〃ヾι0ς ´0 α｀αヽ。ヾία ふΑぐりΑぶ.  ぞ〃ο仝ς αθ゜。〃ές α仝〃ούς, 〃。｀ 
ヽヾοα｀αφ0ヾό´0｀。 β0βαί＼σ。 ‐οヾ。á0ί 。 り゜゜。｀ι゛ή ずαヾαο゜仝´ヽια゛ή りヽι〃ヾοヽή ή 。 り゜゜。｀ι゛ή 
Ο´οσヽο｀~ία Αθ゜。〃ισ´ού が＼φώ｀ ヽヾο゛0ι´έ｀ο仝 áια 〃ο仝ς ゛＼φούς αθ゜。〃ές, 。 οヽοία θα 
0ヽι゛仝ヾώ｀0〃αι αヽό 〃。 よ0｀ι゛ή よヾα´´α〃0ία Αθ゜。〃ισ´ού ふよ.よ.Α.ぶ 
 

ゐゆ. Αらりゐりぞ ばΩぜゐぞ Αずざらざばりぞ  ( άヾθヾο ヱヶ, ヽ0ヾ.り΄ 〃ο仝 Ν. 1ヵヶヶ/Βヵ σ0 σ仝｀~仝ασ´ό ´0 
〃α άヾθヾα 51 ゛αι ヵン 〃ο仝 Υ.Κ. )   

1. ずヾοβ゜έヽ0〃αι ά~0ια ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές ´έ‐ヾι 〃ヾία ふンぶ έ〃。 σ〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς Α/θ´ιας 
゛αι ゆ/θ´ιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς, 。 οヽοία ‐οヾ。á0ί〃αι ´έ‐ヾι 〃。 ゜ή¨。 〃ο仝 σ‐ο゜ι゛ού έ〃ο仝ς (31 
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Α仝áούσ〃ο仝ぶ, ό〃α｀ σ仝｀〃ヾέ‐ο仝｀ σοβαヾοί ゜όáοι, οι οヽοίοι 0｀~0ι゛〃ι゛ά α｀αφέヾο｀〃αι, όヽ＼ς 
。 θ0ヾαヽ0ία ~仝σιά〃＼｀ ασθ0｀0ιώ｀ 〃ο仝 ι~ίο仝 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού, ή 〃＼｀ ´0゜ώ｀ 〃。ς 
οι゛οá0｀0ίας 〃ο仝, ο゜ο゛゜ήヾ＼σ。 ´0〃αヽ〃仝‐ια゛ώ｀ σヽο仝~ώ｀ ή 。 α｀άá゛。 ヽヾοσ＼ヾι｀ής 
0á゛α〃άσ〃ασ。ς σ〃ο 0¨＼〃0ヾι゛ό. Οι αι〃ήσ0ις ゛αι 〃α σ‐0〃ι゛ά ~ι゛αιο゜οá。〃ι゛ά 仝ヽοβά゜゜ο｀〃αι 
´έσα σ〃ο ´ή｀α ゐού｀ιο 〃ο αヾáό〃0ヾο,  ώσ〃0 。 、。〃ού´0｀。 ά~0ια ｀α αヾ‐ί、0ι ´0 〃。｀ έ｀αヾ¨。 
〃ο仝 σ‐ο゜ι゛ού έ〃ο仝ς.  ぐό｀ο σ0 σοβαヾές ゛αι αιφ｀ί~ι0ς ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις, ヽο仝 ~0｀ ´ヽοヾού｀ 
｀α ヽヾοβ゜0φθού｀, 仝ヽοβά゜゜ο｀〃αι αι〃ήσ0ις ゛αι ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃ο仝 σ‐ο゜ι゛ού έ〃ο仝ς.  Η 
ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃ο｀ ず0ヾιφ0ヾ0ια゛ό らι0仝θ仝｀〃ή ύσ〃0ヾα αヽό á｀＼´ο~ό〃。σ。 

〃ο仝 Α｀ώ〃0ヾο仝 ず0ヾιφ0ヾ0ια゛ού ぢヽ。ヾ0σια゛ού ぞ仝´βο仝゜ίο仝 ずヾ＼〃οβάθ´ιας ή 
ら0仝〃0ヾοβάθ´ιας り゛ヽαί~0仝σ。ς  (Α.ず.ぢ.ぞ.ず.り ή Α.ず.ぢ.ぞ.ら.り.ぶ, áια σ‐ο゜ι゛ό ゛αι ό‐ι áια 
~ι~α゛〃ι゛ό έ〃ος ゛αι ~0｀ ´ヽοヾ0ί ｀α ヽαヾα〃0ί｀0〃αι áια ヽ0ヾισσό〃0ヾα αヽό 〃ヾία σ仝｀0‐ό´0｀α 
σ‐ο゜ι゛ά έ〃。.   

2. ずヾοβ゜έヽ0〃αι 。 ‐οヾήá。σ。 σ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό, ά~0ιας ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές, ´0〃ά αヽό αί〃。σ。 
〃ο仝, 0φόσο｀ οι α｀άá゛0ς 〃。ς ぢヽ。ヾ0σίας 〃ο 0ヽι〃ヾέヽο仝｀. Η ά~0ια α仝〃ή ~0｀ ´ヽοヾ0ί ｀α 
仝ヽ0ヾβ0ί 〃ο｀ έ｀α ふヱぶ ´ή｀α 0｀〃ός 〃ο仝 ί~ιο仝 。´0ヾο゜οáια゛ού έ〃ο仝ς ゛αι ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃ο｀ 
らι0仝θ仝｀〃ή り゛ヽαί~0仝σ。ς ‐＼ヾίς á｀ώ´。 仝ヽ。ヾ0σια゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝. 

ふΟι ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις ヱ ゛αι ヲ ヽο仝 α｀αφέヾο｀〃αι ヽαヾαヽά｀＼, 。 ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια 
α｀α〃ヾοφή 〃έ゛｀ο仝 ヽο仝 α｀αφέヾθ。゛0 σ〃ο らヱ., ゛αθώς ゛αι 。 〃0〃ヾά´。｀。 ά~0ια α｀α〃ヾοφής 
‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές ヽο仝 α｀αφέヾθ。゛0 σ〃ο らヲ., ~0｀ ´ヽοヾού｀ ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀ο仝｀ αθヾοισ〃ι゛ά 

〃α 〃ヾία ふ3) σ‐ο゜ι゛ά έ〃。. ぶ 

3. り゛ヽαι~0仝〃ι゛ός, 〃ο仝 οヽοίο仝 σύ、仝áος 仝ヽ。ヾ0〃0ί σ〃ο 0¨＼〃0ヾι゛ό σ0 0゜゜。｀ι゛ή ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝 
ら。´οσίο仝, ｀ο´ι゛ού ヽヾοσώヽο仝 ~。´οσίο仝 ~ι゛αίο仝 ή ά゜゜ο仝 φοヾέα 〃ο仝 ~。´όσιο仝 〃ο´έα 
ή σ0 ぢヽ。ヾ0σία ή φοヾέα 〃。ς り仝ヾ＼ヽαϊ゛ής Έ｀＼σ。ς ή σ0 ~ι0θ｀ή οヾáα｀ισ´ό, σ〃ο｀ οヽοίο 
´0〃έ‐0ι ゛αι 。 り゜゜ά~α, ~ι゛αιού〃αι ｀α ヽάヾ0ι ά~0ια ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές ´έ‐ヾι έ¨ι ふヶぶ έ〃。 
σ仝｀0‐ώς ή ゛αι 〃´。´α〃ι゛ά, 0φόσο｀ έ‐0ι σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι ~ι0〃ή ヽヾαá´α〃ι゛ή 仝ヽ。ヾ0σία. 

4. ぞ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό ヽο仝 αヽο~έ‐0〃αι θέσ。 σ〃。｀ り仝ヾ＼ヽαϊ゛ή Έ｀＼σ。 ή σ0 ~ι0θ｀ή 
οヾáα｀ισ´ό, σ〃ο｀ οヽοίο ´0〃έ‐0ι 。 り゜゜ά~α, ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά αヽό á｀ώ´。 〃ο仝 Α｀ώ〃0ヾο仝 
ず0ヾιφ0ヾ0ια゛ού ぢヽ。ヾ0σια゛ού ぞ仝´βο仝゜ίο仝 ずヾ＼〃οβάθ´ιας ή ら0仝〃0ヾοβάθ´ιας 
り゛ヽαί~0仝σ。ς  ふΑ.ず.ぢ.ぞ.ず.り ή Α.ず.ぢ.ぞ.ら.り.ぶ ά~0ια ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές ´έ‐ヾι ヽέ｀〃0 ふヵぶ έ〃。, 。 
οヽοία ´ヽοヾ0ί ｀α ヽαヾα〃αθ0ί ´0 〃。｀ ί~ια ~ια~ι゛ασία áια ´ία α゛ό´α ヽ0｀〃α0〃ία. Α｀ ο 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ~0｀ 0´φα｀ισ〃0ί ｀α α｀α゜άβ0ι ゛αθή゛ο｀〃α ´έσα σ0 ~ύο ふヲぶ ´ή｀0ς αヽό 〃。 
゜ή¨。 〃。ς ά~0ιας, θ0＼ヾ0ί〃αι ό〃ι ヽαヾαι〃ήθ。゛0 α仝〃ο~ι゛αί＼ς αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία. 
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ゐゐ. Αらりゐりぞ ΑげΑずぎろぜΩだΩげ りがずΑゐらりぢだゐがΩげ 

Οι α｀αヽ゜。ヾ＼〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 ヽヾοσ゜α´βά｀ο｀〃αι, áια ｀α ゛α゜ύ／ο仝｀ ヽヾόσ゛αιヾ0ς 
α｀άá゛0ς, 仝ヽάáο｀〃αι σ〃ο ゛0φά゜αιο ら΄ 〃ο仝 げ. ΓΓン/ΑΓ «ず0ヾί 〃ο仝 0ヽί  σ仝´βάσ0ι 0ヾáασίας 
ι~ι＼〃ι゛ού ~ι゛αίο仝 ヽヾοσ＼ヽι゛ού 〃ο仝 ら。´οσίο仝 ゛.゜ヽ.» ふどりが ヲΒヱ/ΑΓ 〃. Α΄, όヽ＼ς 
゛＼~ι゛οヽοιήθ。゛0 ´0 〃ο ずヾο0~ヾι゛ό らιά〃αá´α ヴヱヰ/ヱΓΒΒぶ.  ぞ仝´ヽ゜。ヾ＼´α〃ι゛ά 0φαヾ´ό、ο｀〃αι οι 
~ια〃ά¨0ις 〃。ς 0ヾáα〃ι゛ής ｀ο´οθ0σίας áια 〃。 σύ´βασ。 0¨αヾ〃。´έ｀。ς 0ヾáασίας, 0φόσο｀ ~0｀ 
οヾί、0〃αι ~ιαφοヾ0〃ι゛ά σ〃ο ずら ヴヱヰ/ヱΓΒΒ (άヾθヾο ΒΓ 〃ο仝 ずら ヴヱヰ/ヱΓΒΒぶ. 

Οι α｀αヽ゜。ヾ＼〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ~ι゛αιού｀〃αι 〃ις ヽαヾα゛ά〃＼ ά~0ι0ς áια ゛άθ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。: 

   α. がα｀ο｀ι゛ή ά~0ια 0ヽ〃ά (7) 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς áια 
゜όáο仝ς 0¨αιヾ0〃ι゛ής α｀άá゛。ς ふ~0｀ αヽαι〃0ί〃αι ヽヾοϋヽ。ヾ0σίαぶ σύ´φ＼｀α ´0 〃ις ~ια〃ά¨0ις 〃。ς 
ヽαヾ. Β 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヲヰ 〃ο仝 ず.ら. ヴヱヰ/ΒΒ. 

β. Ά~0ια áά´ο仝-θα｀ά〃ο仝. Ά~0ια αヽο仝σίας ´0 αヽο~ο‐ές ヽέ｀〃0 ふヵぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ σ0 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áά´ο仝. Η ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι σ0 ~ιάσ〃。´α α´έσ＼ς ヽヾι｀ ή ´0〃ά 〃。｀ 〃έ゜0σ。 
〃ο仝 áά´ο仝 ゛αι ό‐ι σ0 ά゜゜。 ‐ヾο｀ι゛ή ヽ0ヾίο~ο 0｀〃ός 〃ο仝 。´0ヾο゜οáια゛ού έ〃ο仝ς. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 
θα｀ά〃ο仝 σ仝、ύáο仝, 〃έ゛｀ο仝, áο｀έα ή α~0゜φού ά~0ια αヽο仝σίας ´0 αヽο~ο‐ές ~ύο (2) 

0ヾáασί´＼｀ 。´0ヾώ｀ α´έσ＼ς ´0〃ά 〃ο á0áο｀ός. ふりθ｀ι゛ές Σ仝゜゜οáι゛ές Σ仝´βάσ0ις りヾáασίας 
0〃ώ｀ ヲヰヰヰ-ヲヰヰヱ άヾθヾο ヱヰ & 0〃ώ｀ ヲヰヰヲ-2003 άヾθヾο Γ).  

Σύ´φ＼｀α ´0 〃。｀ ヽαヾάáヾαφο ヱヱα 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱ 〃。ς αヽό ヲΓ-12-ヱΓΒヰ Πヾά¨。ς 
Νο´οθ0〃ι゛ού Π0ヾι0‐ο´έ｀ο仝, 。 οヽοία ゛仝ヾώθ。゛0 ´0 〃ο άヾθヾο ヽヾώ〃ο 〃ο仝  Ν. ヱヱヵΑ/ヱΓΒヱ 
ふΦりΚ ヱヲヶ/Α’ぶ, 0ヽίσ。´0ς αヾáί0ς 0ί｀αι: 。 ヲヵ。

 

ぐαヾ〃ίο仝, 。 ヲΒ。 Ο゛〃＼βヾίο仝, 。 ヽヾώ〃。 〃ο仝 έ〃ο仝ς, 
〃α ん0οφά｀0ια, 。 0οヾ〃ή 〃＼｀ だヾιώ｀ ゐ0ヾαヾ‐ώ｀ áια 〃ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς, 。 がαθαヾά ら0仝〃έヾα, 
。 ぐ0áά゜。 ずαヾασ゛0仝ή, 〃ο ぐέáα ぞάββα〃ο, 。 ら0仝〃έヾα 〃ο仝 ずάσ‐α,  。 ヱ。 ぐαΐο仝, 。 0οヾ〃ή 〃ο仝 
Αáίο仝 ず｀0ύ´α〃ος ふら0仝〃έヾα 〃。ς ず0｀〃。゛οσ〃ήςぶ 。 がοί´。σ。 〃。ς ん0ο〃ό゛ο仝, 。 ヱΑ。 げο0´βヾίο仝 

áια 〃α Α.り.ゐ. ゛αι 〃ις Α｀ώ〃0ヾ0ς ぞ‐ο゜ές, 。 ヽヾώ〃。 ゛αι ~0ύ〃0ヾ。 。´έヾα 〃＼｀ ばヾισ〃ο仝áέ｀｀＼｀  ゛αι 
ό゜0ς οι Κ仝ヾια゛ές.). 

á. Ά~0ια áια áέ｀｀。σ。 〃έ゛｀ο仝. らύο ふヲぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áέ｀｀。σ。ς 〃έ゛｀ο仝 

Η ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο｀ ヽα〃έヾα α｀αヽ゜。ヾ＼〃ή 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό (りθ｀ι゛ή Σ仝゜゜οáι゛ή Σύ´βασ。 
りヾáασίας ヲヰヰヰ-2001, άヾθヾο ヱヰ) σ仝｀0χό´0｀α ´0 〃ο á0áο｀ός ゛αι όχι σ0 ά゜゜。 χヾο｀ι゛ή 
ヽ0ヾίο~ο. 

~. ぞ〃ο仝ς 0θ0゜ο｀〃ές αι´ο~ό〃0ς ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ~ύο ふヲぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ σ0 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 σ仝´´0〃ο‐ής 〃ο仝ς σ0 αι´ο~οσία. Οι ~ύο α仝〃ές 。´έヾ0ς ά~0ιας ‐οヾ。áού｀〃αι 
ヽέヾα｀ 〃。ς 。´έヾας αι´ο~οσίας ゛αι ´ヽοヾού｀ ｀α ゜。φθού｀ 0ί〃0 σ仝｀0‐ό´0｀α ´0 〃ο ‐ヾό｀ο 〃。ς 
αι´ο~οσίας ή οヽο〃0~ήヽο〃0 ´έσα σ〃ο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α 〃。ς σύ´βασής 〃ο仝ς.   

0. どοι〃。〃ι゛ές - 0¨0〃άσ0ω｀. ばοヾ。á0ί〃αι ά~0ια ~0゛α〃0σσάヾ＼｀ ふヱヴぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 

゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς σ0 α｀αヽ゜。ヾ＼〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς  ヽο仝 0ί｀αι σヽο仝~ασ〃ές ή 
φοι〃。〃ές, ´0 〃。｀ ヽヾοϋヽόθ0σ。 ό〃ι οι σヽο仝~ές 〃ο仝ς 0ί｀αι áια αヽό゛〃。σ。 ヽ〃仝‐ίο仝 α｀ώ〃0ヾ。ς 
βαθ´ί~ας αヽό α仝〃ό ヽο仝 ή~。 ゛α〃έ‐ο仝｀ (άヾθヾο ヲヶ 〃ο仝 Π.ら. ヴヱヰ/ΒΒぶ.  Οι ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ´0 
α｀〃ισ〃οι‐ία ~ύο 。´0ヾώ｀ áια ゛άθ0 。´έヾα 0¨0〃άσ0＼｀ ή σ仝｀ά｀〃。σ。ς ´0 〃ο｀ 0ヽιβ゜έヽο｀〃α 

゛αθ。á。〃ή, σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 0゛ヽό｀。σ。ς ~ι~α゛〃οヾι゛ής ~ια〃ヾιβής.  

りヽισ。´αί｀0〃αι ό〃ι 〃。｀ 0｀ ゜όá＼ ά~0ια ~ύ｀α｀〃αι ｀α ゜άβο仝｀ ゛αι οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽο仝 
σ仝´´0〃έ‐ο仝｀ σ0 ヽヾοáヾά´´α〃α ´0〃0゛ヽαί~0仝σ。ς ή σ0 ´0〃αヽ〃仝‐ια゛ά ヽヾοáヾά´´α〃α Α｀οι‐〃ού 
ずα｀0ヽισ〃。´ίο仝 〃。ς 。´0~αヽής ή 〃。ς α゜゜ο~αヽής, ασ‐έ〃＼ς 0ά｀ οι 0¨0〃άσ0ις ~ι0¨άáο｀〃αι 
゛α〃ά 〃ο ぞαββα〃ο゛ύヾια゛ο.  
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σ〃. だりだぜΑぐろげろ ΑらりゐΑ ΑげΑだぜざどろぞ Αげりぢ ΑずざらざばΩげ ふげ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ, άヾθヾο ヵヰ 
όヽως 〃ヾοヽοヽοιήθ。゛0 ´0 〃ο άヾθヾο ンΓ 〃ο仝 げ. ヴヱヴヴ/ヲヰヱンぶ 

Η áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ヴ ´。｀ώ｀ ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές, ‐οヾ。á0ί〃αι áια 〃。｀ α｀α〃ヾοφή 
ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έ＼ς ヶ 0〃ώ｀ ゛αι αヽο〃0゜0ί α〃ο´ι゛ό ~ι゛αί＼´α ゛άθ0 áο｀έα 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού. 

よια 〃。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς áο｀ι゛ής ά~0ιας α｀α〃ヾοφής, οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽヾέヽ0ι ｀α έ‐ο仝｀ 
σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι έ｀α ふヱぶ ‐ヾό｀ο, ~。゜α~ή ~ώ~0゛α ´ή｀0ς, σ仝｀0‐ό´0｀。ς ή ~ια゛0゛ο´´έ｀。ς 
0ヾáασίας σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。 ふ~。゜α~ή σ〃ο ぢヽο仝ヾá0ίο ずαι~0ίαςぶ.  

Η áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ‐οヾ。á0ί〃αι 0ί〃0 σ0 σ仝｀0‐ές ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ´έσα σ〃ο 
ί~ιο σ‐ο゜ι゛ό έ〃ος, 0ί〃0 〃´。´α〃ι゛ά σ0 ~ιαφοヾ0〃ι゛ά σ‐ο゜ι゛ά έ〃。 ‐＼ヾίς ό´＼ς ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀0ι 
αθヾοισ〃ι゛ά 〃ο σύ｀ο゜ο 〃＼｀ 〃0σσάヾ＼｀ ふヴぶ ´。｀ώ｀. ぐ0 σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού, 
~ι0仝゛ヾι｀ί、0〃αι 。 0ヽιθ仝´。〃ή έ｀αヾ¨。 ゛αι  ゜ή¨。 〃。ς ゛αι ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃ο｀ οι゛0ίο らι0仝θ仝｀〃ή 
り゛ヽαί~0仝σ。ς ´0 βάσ。 〃。 σ0ιヾά ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃ας áια ゛άθ0 σ‐ο゜ι゛ό έ〃ος. Αι〃ήσ0ις ‐οヾήá。σ。ς 
áο｀ι゛ής ά~0ιας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ áο｀έ＼｀ ヽαι~ιώ｀ ´0 α｀αヽ。ヾία, ´0 ´α゛ヾο‐ヾό｀ια ή αιφ｀ί~ια 
ασθέ｀0ια ゛αι ´ό｀＼｀ áο｀έ＼｀ ゜όá＼ θα｀ά〃ο仝 áο｀έα, ο゜ι゛ής αφαίヾ0σ。ς 〃。ς áο｀ι゛ής ´έヾι´｀ας 
ή ´。 α｀αá｀ώヾισ。ς 〃έ゛｀＼｀, ι゛α｀οヽοιού｀〃αι ´0 αヽό゜仝〃。 ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃α.   
 Α｀ 仝ヽάヾ‐ο仝｀ ヽ0ヾισσό〃0ヾα ヽαι~ιά, 〃ο ~ι゛αί＼´α 〃＼｀ áο｀έ＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ 0ί｀αι 
α仝〃ο〃0゜ές áια 〃ο ゛αθέ｀α αヽό α仝〃ά, 0φόσο｀ αヽό 〃。 ゜ή¨。 〃。ς ά~0ιας ヽο仝 ~όθ。゛0 áια 〃ο έ｀α 
ヽαι~ί ´0σο゜άβ。σ0 έ｀ας ふヱぶ ‐ヾό｀ος ヽヾαá´α〃ι゛ής αヽασ‐ό゜。σ。ς σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。. Α｀ ゛αι 
οι ~ύο áο｀0ίς αヽασ‐ο゜ού｀〃αι σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。, αヽοφασί、ο仝｀ ´0 ゛οι｀ή ~ή゜＼σή 〃ο仝ς 
゛άθ0 φοヾά, ヽοιός αヽό 〃ο仝ς ~ύο θα ゛ά｀0ι ヽヾώ〃ος ‐ヾήσ。 α仝〃ού 〃ο仝 ~ι゛αιώ´α〃ος ゛αι áια 
ヽόσο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α. 

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 θα｀ά〃ο仝 áο｀έα, ο゜ι゛ής αφαίヾ0σ。ς 〃。ς áο｀ι゛ής ´έヾι´｀ας ή ´。 
α｀αá｀ώヾισ。ς 〃έ゛｀ο仝, 。 áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο ~ιヽ゜άσιο 
σ〃ο｀ ά゜゜ο áο｀έα. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~ιάσ〃ασ。ς ή ~ια、仝áίο仝 〃ο ~ι゛αί＼´α 0ί｀αι α仝〃ο〃0゜ές áια 
゛άθ0 áο｀έα. 

だ。 áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ~ι゛αιού〃αι ゛αι ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ο οヽοίος 仝ιοθ0〃0ί ή 
α｀α~έ‐0〃αι 〃έ゛｀ο 。゜ι゛ίας έ＼ς έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀. ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 α仝〃ή, 。 ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά 
〃。｀ ヽ0ヾαί＼σ。 〃。ς ~ια~ι゛ασίας 〃。ς 仝ιοθ0σίας.  だ´ή´α 〃。ς ά~0ιας ´ヽοヾ0ί ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι ´0 
αί〃。σ。 〃ο仝 仝ヽα゜゜ή゜ο仝 σ〃ο ~ιάσ〃。´α ヽヾι｀ 〃。｀ ο゜ο゛゜ήヾ＼σ。 〃＼｀ ~ια~ι゛ασιώ｀ 仝ιοθ0σίας, 
0｀ώ σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 οι σ‐0〃ι゛ές ~ια~ι゛ασί0ς ~0｀ ο゜ο゛゜。ヾ＼θού｀ ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 〃＼｀ έ¨ι 
ふヶぶ 0〃ώ｀ 〃ο仝 ヽαι~ιού, 〃ο ~ι゛αί＼´α 〃。ς ά~0ιας ヽαヾα〃0ί｀0〃αι ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 〃＼｀ ο゛〃ώ ふΒぶ 
0〃ώ｀ 〃ο仝 ヽαι~ιού.   

 

、. がα｀ο｀ι゛ή ά~0ια áια ´0〃αááίσ0ις αί´α〃ος.  ばοヾ。áού｀〃αι 0ί゛οσι ~ύο ふヲヲぶ 0ヾáάσι´0ς 
。´έヾ0ς ヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής ά~0ιας ふヱヱ ´0 αヽο~ο‐ές ゛αι ヱヱ ‐＼ヾίς αヽο~ο‐έςぶ σ0 
α｀αヽ゜。ヾ＼〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 ヽάσ‐ο仝｀ ή έ‐ο仝｀ 〃έ゛｀ο ヽο仝 ヽάσ‐0ι αヽό ｀όσ。´α ヽο仝 
αヽαι〃0ί ´0〃αááίσ0ις αί´α〃ος ゛αι ヽαヾαáώá＼｀ 〃ο仝 ή αι´ο゛άθαヾσ。. ふάヾθヾο ヲヱ 〃ο仝 Π.ら. 
410/88). 

ぞ〃ο φ仝σι゛ό ή θ0〃ό áο｀έα ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έως ゛αι ヱΒ 0〃ώ｀ σ仝´ヽ゜。ヾ＼´έ｀＼｀, 〃ο 
οヽοίο ヽάσ‐0ι αヽό ｀όσ。´α ヽο仝 αヽαι〃0ί ´0〃αááίσ0ις αί´α〃ος ゛αι ヽαヾαáώá＼｀ 〃ο仝 ή 
αι´ο゛άθαヾσ。, αヽό ｀0οヽ゜ασ´α〃ι゛ή ασθέ｀0ια, ή ‐ヾή、0ι ´0〃α´όσ‐0仝σ。ς ‐οヾ。á0ί〃αι 
0ヽιヽ゜έο｀ 〃＼｀ ヲヲ 。´0ヾώ｀ ゛αι αφού έ‐0ι 0¨α｀〃゜ήσ0ι 〃ις ヱヱ 。´έヾ0ς ´0 αヽο~ο‐ές 〃ο仝 αヾθ. ヲヱ 
ずら ヴヱヰ/ΒΒ, 0ι~ι゛ή áο｀ι゛ή ά~0ια, ~ιάヾ゛0ιας ~έ゛α 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς 
σύ´βασ。ς, ´0 αヽο~ο‐ές, έヽ0ι〃α αヽό αί〃。σή 〃ο仝, ゛α〃ά αヽό゜仝〃。 ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃α. 

らι0仝゛ヾι｀ί、ο仝´0 ό〃ι 〃。｀ ά~0ια α仝〃ή 〃＼｀ ヱヰ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ 〃。 ~ι゛αιού〃αι ゛αι ο 
α｀ά~ο‐ος áο｀έας ヽαι~ιού, 〃ο οヽοίο ヽάσ‐0ι αヽό 〃α σ仝á゛0゛ヾι´έ｀α ｀οσή´α〃α.  ふάヾθヾο ヵヱ 
ヽαヾ ヱ 〃ο仝 げ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ どりが ΒΓ 〃΄Α΄ぶ. 
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だέ゜ος, σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ｀οσ。゜0ίας 〃έ゛｀ο仝 έ＼ς ゛αι ヱΒ 0〃ώ｀, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ‐＼ヾίς 
αヽο~ο‐ές áια όσο ~ιάσ〃。´α ~ιαヾ゛0ί 。 ｀οσ。゜0ία ゛αι ό‐ι ヽέヾα｀ 〃＼｀ 〃ヾιά｀〃α 0ヾáάσι´＼｀ 
。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς, 0φόσο｀ ο φ仝σι゛ός, θ0〃ός ή α｀ά~ο‐ος áο｀έας 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός έ‐0ι 0¨α｀〃゜ήσ0ι 〃。｀ ヽαヾαヽά｀＼ σ〃. だりだぜΑぐろげろ ΑらりゐΑ ΑげΑだぜざどろぞ Αげりぢ 
ΑずざらざばΩげ, σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 〃。 ~ι゛αιού〃αι.    

Η 0ヽιヽ゜έο｀ ά~0ια 〃＼｀ ヱヰ 。´0ヾώ｀ ゛αι 。 ά~0ια ｀οσ。゜0ίας αヽο〃0゜ού｀ α〃ο´ι゛ό 
~ι゛αί＼´α 〃ο仝 ゛άθ0 áο｀έα. 

 

。. らι0仝゛ο゜ύ｀σ0ις α｀αヽ゜。ヾω〃ώ｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ ´0 οι゛οá0｀0ια゛ές 仝ヽοχヾ0ώσ0ις.   

 

 ぞ〃ο仝ς α｀αヽ゜。ヾ＼〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 0ί｀αι áο｀0ίς ヽαι~ιώ｀ 。゜ι゛ίας έ＼ς ヱヶ 
0〃ώ｀, 〃α οヽοία 0ί｀αι ´αθ。〃ές/〃ヾι0ς ヽヾ＼〃οβάθ´ιας ή ~0仝〃0ヾοβάθ´ιας 
0゛ヽαί~0仝σ。ς, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές οヾισ´έ｀＼｀ ＼ヾώ｀ ή ο゜ό゛゜。ヾ。ς 
。´έヾας ゛αι έ＼ς 〃έσσ0ヾ0ις ふヴぶ 。´έヾ0ς α｀ά σύ´βασ。, ヽヾο゛0ι´έ｀ο仝 ｀α 
ヽαヾα゛ο゜ο仝θήσο仝｀ 〃。｀ ヽヾόο~ο 〃＼｀ ヽαι~ιώ｀ 〃ο仝ς ふάヾθヾο Γ 〃ο仝 Ν.ヱヴΒン/ヱΓΒヴ ゛αι 
άヾθヾο ヶ 〃ο仝 Π.ら. ヱΓン/ΒΒぶ. Η ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο｀ έ｀α｀ αヽό 〃ο仝ς ~ύο áο｀0ίς.  
Α｀ ゛αι οι ~ύο áο｀0ίς 0ί｀αι ~ι゛αιού‐οι, αヽοφασί、ο仝｀ αヽό ゛οι｀ού ゛άθ0 φοヾά ヽοιος 
αヽό 〃ο仝ς ~ύο θα ゛ά｀0ι ‐ヾήσ。 〃ο仝 ~ι゛αιώ´α〃ος ゛αι áια ヽόσο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α, 
〃ο οヽοίο ~0｀ ´ヽοヾ0ί ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀0ι σ仝｀ο゜ι゛ά ゛αι áια 〃ο仝ς ~ύο áο｀0ίς 〃ις 
〃έσσ0ヾ0ις ふヴぶ 。´έヾ0ς.  

 Η ´。〃έヾα α｀αヽ゜。ヾώ〃ヾια 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός(ヽ゜ήヾο仝ς ゛αι ´0ι＼´έ｀ο仝 ＼ヾαヾίο仝ぶ ヽο仝 
έ‐0ι ヽαι~ί 。゜ι゛ίας έ＼ς ~ύο ふヲぶ 0〃ώ｀ έ‐0ι ~ι゛αί＼´α ‐ヾήσ。ς ´0ι＼´έ｀ο仝 ~ι~α゛〃ι゛ού 
＼ヾαヾίο仝 ゛α〃ά ~ύο ふ2) ώヾ0ς 〃。｀ 0β~ο´ά~α ふαヽό 〃ο ~ι~α゛〃ι゛ό ＼ヾάヾιο ヽο仝 
α｀αφέヾ0〃αι σ〃。 σύ´βασή 〃。ςぶ ゛αι αヽα゜゜αáή αヽό 〃ις ヽヾόσθ0〃0ς 仝ヽ。ヾ0σί0ς 〃。ς 
ヽαヾ. Β 〃ο仝 αヾθ. ヱン 〃ο仝 Ν. ヱヵヶヶ/ヱΓΒヵぶ. ふげ.ンヱヴΓ/ヲヰヰン, άヾθヾο ヱン, ヽαヾ.ヴヵ 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 áぶ.  

 

θ.  Α｀αヾヾω〃ι゛ές ά~0ι0ς ゛αι ά~0ι0ς ´。〃ヾό〃。〃ας.  (άヾθヾα ヶヵΑ ゛αι ヶヵΒ 〃ο仝 Ασ〃ι゛ού 
Κώ~ι゛α ゛αι άヾθヾο ヱヱ 〃ο仝 Ν.ヲΒΑヴ/ヲヰヰ0, 0á゛ύ゛゜ιος αヾ.ΑΓ/ヱヴ-7-ヱΓΓΓ ゐがΑ, έááヾαφο αヾ.ヽヾ＼〃. 
ずヰヶ/ヴヰ/ヲΓ-04-ヲヰヱン ゐがΑ) 

 

よια 〃ις α｀αヾヾ＼〃ι゛ές ά~0ι0ς 〃＼｀ α｀αヽ゜。ヾ＼〃ώ｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀, ισ‐ύο仝｀ 〃α 0¨ής: 

Οι α｀αヽ゜。ヾ＼〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί áια ό゜ο 〃ο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α 〃。ς σύ´βασής 〃ο仝ς 
~ι゛αιού｀〃αι ~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´έヾ0ς α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές, 0φόσο｀ έ‐ο仝｀ 
σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι ~0゛αή´0ヾ。 ヽαヾο‐ή 0ヾáασίας. Αヾ´ό~ια όヾáα｀α ｀α β0βαιώσο仝｀ 〃。｀ 
α｀ι゛α｀ό〃。〃α áια 0ヾáασία ό〃α｀ 。 ゛α〃αβο゜ή 〃ο仝 。´0ヾο´ισθίο仝 βαヾαί｀0ι ゛仝ヾί＼ς 〃ο｀ 
ασφα゜ισ〃ι゛ό φοヾέα ふ~。゜α~ή α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια αヽό ヴ 。´έヾ0ς ゛αι ヽά｀＼ 〃。 φοヾάぶ 0ί｀αι: 

 Ο θ0ヾαヽ0仝〃ής áια〃ヾός 〃。ς ぐο｀ά~ας ぢá0ίας 〃ο仝 りΟずぢぢ (ゐα〃ヾ0ία ヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐ 

゛αι ό‐ι σ仝´β0β゜。´έ｀οι áια〃ヾοί ´0 〃ο｀ ヽヾώ。｀ ΟずΑら) 0ι~ι゛ό〃。〃ας α｀〃ίσ〃οι‐。ς ´0 〃。｀ 
ヽάθ。σ。 〃ο仝 ασφα゜ισ´έ｀ο仝, ο οヽοίος ~ύ｀α〃αι ｀α β0βαιώ｀0ι α｀ι゛α｀ό〃。〃α ´έ‐ヾι 
~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´έヾ0ς ´έσα σ〃ο ί~ιο 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος, 0ί〃0 σ仝｀0‐0ίς, 0ί〃0 
~ια゛0゛ο´´έ｀0ς. 

 よια 〃ο仝ς ασφα゜ισ´έ｀ο仝ς ヽο仝 0¨έヾ‐ο｀〃αι αヽό ｀οσο゛ο´0ίο, 〃ο οヽοίο ゜0ι〃ο仝ヾá0ί ´0 
〃。｀ ´οヾφή  げ.ず.ら.ら., 。 β0βαί＼σ。 〃。ς α｀ι゛α｀ό〃。〃ας áια 0ヾáασία ´έ‐ヾι ~0゛αヽέ｀〃0 
ふヱヵぶ 。´0ヾώ｀ ´ヽοヾ0ί ｀α áί｀0ι αヽό 〃ο｀, ゛α〃ά 〃ο｀ Οヾáα｀ισ´ό 〃ο仝 げοσο゛ο´0ίο仝, 

仝ヽ0ύθ仝｀ο 〃ο仝 οι゛0ίο仝 だ´ή´α〃ος, 0｀ώ áια 〃ο仝ς ασφα゜ισ´έ｀ο仝ς ヽο仝 0¨έヾ‐ο｀〃αι αヽό 
ά゜゜α θ0ヾαヽ0仝〃ήヾια σ仝´β0β゜。´έ｀α ´0 〃ο｀ りΟずぢぢ, áια 〃ο ί~ιο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α, 
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´ヽοヾ0ί ｀α β0βαι＼θ0ί α｀ι゛α｀ό〃。〃α áια 0ヾáασία αヽό 〃ο｀ αヾ´ό~ιο 0゜0á゛〃ή áια〃ヾό 〃ο仝 
りΟずぢぢ.  

 Η Α/θ´ια ぢá0ιο｀ο´ι゛ή りヽι〃ヾοヽή ふヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐぶ, áια β0βαί＼σ。 α｀ι゛α｀ό〃。〃ας 
ヽέヾα｀ 〃＼｀ ~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´0ヾώ｀, σ〃。｀ οヽοία θα ヽヾέヽ0ι ｀α ヽαヾαヽέ´ヽ0〃αι ο 
ασφα゜ισ´έ｀ος 0｀〃ός ヽέ｀〃0 ふヵぶ 。´0ヾώ｀ 〃ο αヾáό〃0ヾο, αヽό 〃。｀ 。´0ヾο´。｀ία έ゛~οσ。ς 
〃。ς σ‐0〃ι゛ής ια〃ヾι゛ής á｀＼´ά〃0仝σ。ς αヽό 〃ο｀ θ0ヾαヽ0仝〃ή áια〃ヾό.  

 ら。゜α~ή, σ0 ό゜0ς 〃ις ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις α｀αヾヾ＼〃ι゛ώ｀ α~0ιώ｀ ヽο仝 仝ヽ0ヾβαί｀ο仝｀ 〃ις ン 。´έヾ0ς 〃。 
φοヾά, áια 〃。｀ ゛α〃αβο゜ή 〃ο仝 α｀〃ι´ισθίο仝 σ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό 0ί｀αι αヽαヾαί〃。〃。 。 
ヽヾοσ゛ό´ισ。 〃ο仝 α~0ιο゜οáίο仝 〃＼｀ ぢá0ιο｀ο´ι゛ώ｀ ~ο´ώ｀ ふヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐぶ. ぞ0 α｀〃ίθ0〃。 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός θα ヽαヾαヽέ´ヽ0〃αι σ〃。｀ Α/θ´ια ぢá0ιο｀ο´ι゛ή りヽι〃ヾοヽή 〃。ς 
ぐο｀ά~ας ぢá0ίας 〃ο仝 りΟずぢぢ ふヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐぶ áια 〃。 β0βαί＼σ。 〃。ς α｀ι゛α｀ό〃。〃ας áια 
0ヾáασία. 

 よια α｀αヾヾ＼〃ι゛ές ά~0ι0ς ‐ヾο｀ι゛ού ~ιασ〃ή´α〃ος ´ι゛ヾό〃0ヾο仝 〃＼｀ 〃ヾιώ｀ ふ3) 。´0ヾώ｀ 〃。 
φοヾά,  αヾ゛0ί 。 ヽヾοσ゛ό´ισ。 ια〃ヾι゛ής β0βαί＼σ。ς αヽό áια〃ヾό σ仝´β0β゜。´έ｀ο ´0 〃ο りΟずぢぢ 

ふ0ί〃0 α｀ή゛0ι σ〃ο ヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐ 0ί〃0 σ〃ο｀ ヽヾώ。｀ ΟずΑらぶ 

ぞ〃ις α｀αヽ゜。ヾώ〃ヾι0ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς 。 σ仝｀ο゜ι゛ή ~ιάヾ゛0ια 〃。ς ά~0ιας ´。〃ヾό〃。〃ας 
οヾί、0〃αι σ0 ヱヱΓ 。´0ヾο゜οáια゛ές 。´έヾ0ς σ仝｀ο゜ι゛ά, ~。゜α~ή ο゛〃ώ ふΒぶ 0β~ο´ά~0ς ヽヾι｀ αヽό 
〃。｀ ヽιθα｀ή 。´έヾα 〃ο゛0〃ού ゛αι 0｀｀έα ふΓぶ 0β~ο´ά~0ς ´0〃ά. ぞ〃ις ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις ヽο仝 ο 〃ο゛0〃ός 
ヽヾαá´α〃οヽοι0ί〃αι ヽヾι｀ αヽό 〃。｀ 。´0ヾο´。｀ία ヽο仝 αヾ‐ι゛ά 0ί‐0 ヽιθα｀ο゜οá。θ0ί, οι 。´έヾ0ς 
´0〃αφέヾο｀〃αι, ώσ〃0 ο σ仝｀ο゜ι゛ός ‐ヾό｀ος áια 〃。 ´。〃ヾό〃。〃α ｀α ´。｀ 仝ヽο゜0ίヽ0〃αι 〃＼｀ ヱヱΓ 
。´0ヾώ｀ ふαヾθ. Γ  〃ο仝 げ. ヲヲヲヴ/Γヴ  どりが ヱヱヲ 〃΄Α, όヽ＼ς σ仝´ヽ゜。ヾώθ。゛0 ´0 〃ο αヾ. ヱヱ 〃ο仝 げ. 
ヲΒΑヴ/ヲヰヰヰ どりが ヲΒヶ  〃΄ Αぶ . Η 0¨ά´。｀。 ふヶ´。｀。) ά~0ια ヽヾοσ〃ασίας 〃。ς ´。〃ヾό〃。〃ας ヽο仝 
ヽヾοβ゜έヽ0〃αι αヽό 〃ις ~ια〃ά¨0ις 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱヴヲ 〃ο仝 げ.ンヶヵヵ/ヲヰヰΒ αφοヾά σ0 仝ヽα゜゜ή゜ο仝ς 
〃ο仝 ι~ι＼〃ι゛ού 〃ο´έα ゛αι ~0｀ 0φαヾ´ό、0〃αι σ〃ις α｀αヽ゜。ヾώ〃ヾι0ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 
仝ヽ。ヾ0〃ού｀ σ0 σ‐ο゜0ία 〃。ς ~。´όσιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς.  

Ο ´ισθ＼〃ός ふα｀αヽ゜。ヾ＼〃ήςぶ ヽο仝 σ〃0ヾ0ί〃αι βιβ゜ιαヾίο仝 ασθ0｀0ίας, ~ι゛αιού〃αι 
α｀αヾヾ＼〃ι゛ής ά~0ιας  ´έ‐ヾι ~0゛αヽέ｀〃0 ふ15) 。´0ヾώ｀, 仝ヽό 〃ις ヽヾοϋヽοθέσ0ις ゛αι 〃α 
οヾι、ό´0｀α σ〃ο άヾθヾο ヱΒ 〃ο仝 ず.ら. ヴヱヰ/ヱΓΒΒ, α｀〃ί ~0 〃。ς β0βαί＼σ。ς «ια〃ヾού 〃ο仝 οι゛0ίο仝 
ασφα゜ισ〃ι゛ού οヾáα｀ισ´ού» 0ί｀αι ~仝｀α〃ό｀, ヽヾος αヽό~0ι¨。 〃ο仝 0ί~ο仝ς ゛αι 〃。ς ~ιάヾ゛0ιας 
〃。ς ασθέ｀0ιας, ｀α 仝ヽοβ゜。θ0ί σ〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία β0βαί＼σ。 ια〃ヾού ~。´οσίο仝 ｀οσο゛ο´0ίο仝. 

ι. ざι α｀αヽ゜。ヾω〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ~ι゛αιού｀〃αι 0ヽίσ。ς ά~0ια άσ゛。σ。ς 0゛゜οáι゛ού 
~ι゛αιώ´α〃ος ゛αθώς ゛αι σ仝｀~ι゛α゜ισ〃ι゛ές ά~0ι0ς  ´0 〃ο仝ς όヾο仝ς ゛αι 〃ις ヽヾοϋヽοθέσ0ις ヽο仝 
ισ‐ύο仝｀ ゛αι áια 〃ο仝ς ´ο｀ί´ο仝ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς. ふぞ‐0〃ι゛ές ヽαヾ. ゆン ゛αι ゐ. 〃。ς ヽαヾούσας). 

 

ια. Αιヾ0〃οί ざだΑ Α΄ ゛αι ゆ΄ βαθ´ού 

ぞ〃ο仝ς α｀αヽ゜。ヾω〃ές 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 έχο仝｀ 0゛゜0á0ί αιヾ0〃ά ´έ゜。 ざだΑ Α΄ ゛αι ゆ΄ 
βαθ´ού ισχύο仝｀ 〃α 0¨ής: 

ヱ. ざだΑ Α΄ゆΑんぐざぢ  
 

ぞ〃ο仝ς ~。´άヾ‐ο仝ς, α｀〃ι~。´άヾ‐ο仝ς ό゜＼｀ 〃＼｀ ~ή´＼｀, σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς ~。´ο〃ι゛ώ｀ 
σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ ~ή´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό ά｀＼ 〃＼｀ 0゛α〃ό ‐ι゜ιά~＼｀ ふヱヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, ゛αθώς 
゛αι σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς σ仝｀~έσ´＼｀, 〃＼｀ οヽοί＼｀ ο ヽ゜。θ仝σ´ός 〃＼｀ ´0゜ώ｀ 〃ο仝 σ仝｀ο゜ι゛ά 0ί｀αι 
ά｀＼ 〃＼｀ ~ια゛οσί＼｀ ‐ι゜ιά~＼｀ ふヲヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια 
ό゜ο 〃ο ~ιάσ〃。´α 〃。ς θ。〃0ίας 〃ο仝ς. Οι α｀＼〃έヾ＼ ヾ仝θ´ίσ0ις 0φαヾ´ό、ο｀〃αι ゛αι σ〃ο｀ 
σ仝´ヽαヾασ〃ά〃。 〃ο仝 ~。´ό〃。 ゛αι 〃。ς 0ヽι‐0ίヾ。σ。ς. 
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 だ。｀ 0ι~ι゛ή ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς θ。〃0ίας 〃ο仝ς, ゜α´βά｀ο仝｀ 
仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά 〃α α｀＼〃έヾ＼ ヽヾόσ＼ヽα, 0゛〃ός 〃＼｀ ヽヾοέ~ヾ＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ 
~ή´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό ά｀＼ 〃＼｀ 0゛α〃ό ‐ι゜ιά~＼｀ ふヱヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀ ゛αι 〃＼｀ ヽヾοέ~ヾ＼｀ 
σ仝｀~έσ´＼｀, 〃＼｀ οヽοί＼｀ ο ヽ゜。θ仝σ´ός 〃＼｀ ´0゜ώ｀ 〃ο仝 σ仝｀ο゜ι゛ά 0ί｀αι ά｀＼ 〃＼｀ ~ια゛οσί＼｀ 
‐ι゜ιά~＼｀ ふヲヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 仝ヽοβο゜ής σ‐0〃ι゛ής αί〃。σ。ς. だο ‐ヾο｀ι゛ό 
~ιάσ〃。´α ‐ヾήσ。ς 〃。ς θ0＼ヾ0ί〃αι ヽヾαá´α〃ι゛ός ‐ヾό｀ος 仝ヽ。ヾ0σίας áια ό゜α 〃α 仝ヽα゜゜。゜ι゛ά, 
0ヾáασια゛ά ゛αι ασφα゜ισ〃ι゛ά ~ι゛αιώ´α〃α ヽο仝 αヽοヾヾέο仝｀.  

ぞ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ ~ή´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό ゛ά〃＼ 〃＼｀ 
0゛α〃ό ‐ι゜ιά~＼｀ ふヱヰヰ.ヰヰヰぶ ゛α〃οί゛＼｀, σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ ｀ο´ι゛ώ｀ ヽヾοσώヽ＼｀ 
゛αι σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ σ仝｀~έσ´＼｀ ~ή´＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 0ι~ι゛ή 
ά~0ια ヶヰ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι ´έ‐ヾι Α 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α. 

ぞ〃α ´έ゜。 〃ο仝 ~ιοι゛。〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς が0｀〃ヾι゛ής Έ｀＼σ。ς らή´＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 
〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 0ι~ι゛ή ά~0ια 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς 
゛αι ´έ‐ヾι Α 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α 0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής ゛αι ´0 〃。｀ ヽヾόσθ0〃。 ヽヾοϋヽόθ0σ。 ό〃ι 
~0｀ 0ί｀αι ~ή´αヾ‐οι ή α｀〃ι~ή´αヾ‐οι ή ヽヾό0~ヾοι ~。´ο〃ι゛ώ｀ σ仝´βο仝゜ί＼｀. ぐ0 〃ις ί~ι0ς 
ヽヾοϋヽοθέσ0ις ‐οヾ。á0ί〃αι 0ι~ι゛ή ά~0ια ´έ‐ヾι 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς, ゛α〃ά 〃。 
~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι ´έ‐ヾι ヴ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α, 0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής 〃ο仝ς 
ά~0ιας, σ〃ο仝ς ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃＼｀ ず0ヾιφ0ヾ0ια゛ώ｀ り｀ώσ0＼｀ らή´＼｀. りι~ι゛ή ά~0ια 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 
。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι ´έ‐ヾι Α 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α ゜α´βά｀ο仝｀, 
0ヽίσ。ς, ゛αι οι ヽヾό0~ヾοι 〃＼｀ ~。´ο〃ι゛ώ｀ ゛οι｀ο〃ή〃＼｀ ゛αι 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 
~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι ´έ‐ヾι ヴ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α οι ヽヾό0~ヾοι ή οι 0゛ヽヾόσ＼ヽοι 〃＼｀ 
〃οヽι゛ώ｀ ゛οι｀ο〃ή〃＼｀. Η 0ι~ι゛ή ά~0ια 〃＼｀ 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ ゛αι 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 。´0ヾώ｀ ´ヽοヾ0ί ｀α 
‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι 〃´。´α〃ι゛ά σ0 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς ゛αι ώヾ0ς ´0〃ά αヽό σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。 〃ο仝 
αιヾ0〃ού. Η ά~0ια α仝〃ή ‐οヾ。á0ί〃αι 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝 αιヾ0〃ού ゛αι 〃ο 
‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ‐ヾήσ。ς 〃。ς θ0＼ヾ0ί〃αι ヽヾαá´α〃ι゛ός ‐ヾό｀ος 仝ヽ。ヾ0σίας áια ό゜α 〃α 
仝ヽα゜゜。゜ι゛ά, 0ヾáασια゛ά ゛αι ασφα゜ισ〃ι゛ά ~ι゛αιώ´α〃α ヽο仝 αヽοヾヾέο仝｀. 

Οι ~。´ο〃ι゛οί σύ´βο仝゜οι έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ｀α αヽο仝σιάσο仝｀ αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 〃ο仝ς 
〃。｀ 。´έヾα 〃。ς σ仝｀0~ヾίασ。ς 〃ο仝 ~。´ο〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 ή 〃＼｀ 0ヽι〃ヾοヽώ｀ 〃ο仝 ~ή´ο仝 σ〃ις 
οヽοί0ς 0ί｀αι ´έ゜。, 0φόσο｀ ~ι0¨άáο｀〃αι σ0 0ヾáάσι´0ς ώヾ0ς ゛αι 。´έヾ0ς. Ο ヽヾό0~ヾος 〃ο仝 
~。´ο〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 ή 〃。ς α｀〃ίσ〃οι‐。ς 0ヽι〃ヾοヽής ‐οヾ。á0ί σ〃ο仝ς ~。´ο〃ι゛ούς 
σ仝´βού゜ο仝ς, β0βαί＼σ。 σ仝´´0〃ο‐ής σ〃。 σ仝｀0~ヾίασ。, áια 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς. だα ί~ια 
ισ‐ύο仝｀ ゛αι áια 〃α ´έ゜。 〃。ς 0゛〃0゜0σ〃ι゛ής 0ヽι〃ヾοヽής ゛αι 〃ο仝 0ヽοヽ〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς 
がりらり, 〃ο仝 ~ιοι゛。〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝, 〃＼｀ 0゛〃0゜0σ〃ι゛ώ｀ 0ヽι〃ヾοヽώ｀ ゛αι 〃＼｀ 0ヽοヽ〃ι゛ώ｀ 
σ仝´βο仝゜ί＼｀ 〃＼｀ ずりら, ゛αθώς 0ヽίσ。ς 〃。ς り゛〃0゜0σ〃ι゛ής りヽι〃ヾοヽής ぞ仝｀~έσ´＼｀ ´0 ヽ゜。θ仝σ´ό 
ά｀＼ 〃＼｀ ヲヰヰ.ヰヰヰ ゛α〃οί゛＼｀. 

 

ヲ. ざだΑ ゆ΄ゆΑんぐざぢ  
 

ぞ〃ο仝ς ヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς, α｀〃ιヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς ゛αι ヽヾοέ~ヾο仝ς 〃ο仝 ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ού 
σ仝´βο仝゜ίο仝  ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 仝ヽο‐ヾ0＼〃ι゛ά, α｀0¨αヾ〃ή〃＼ς 仝ヽοβο゜ής 
σ‐0〃ι゛ής αί〃。σ。ς, 0ι~ι゛ή ά~0ια ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ áια ό゜ο 〃ο ~ιάσ〃。´α ヽο仝 ασ゛ού｀ 〃α 
゛αθή゛ο｀〃ά 〃ο仝ς. Οι α｀＼〃έヾ＼ ヾ仝θ´ίσ0ις 0φαヾ´ό、ο｀〃αι ゛αι ＼ς ヽヾος 〃ο｀ ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ό 
σ仝´ヽαヾασ〃ά〃。 〃ο仝 ヽο゜ί〃。 ゛αι 〃。ς 0ヽι‐0ίヾ。σ。ς. 

ぞ〃α ´έ゜。 〃。ς οι゛ο｀ο´ι゛ής 0ヽι〃ヾοヽής ゛αι 〃＼｀ ゜οιヽώ｀ ~ιοι゛。〃ι゛ώ｀ 0ヽι〃ヾοヽώ｀ 〃。ς 
ヽ0ヾιφέヾ0ιας,  ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 〃ο仝ς 0ι~ι゛ή ά~0ια έ＼ς 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´έヾ0ς ゛α〃ά 
〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι ´έ‐ヾι Α 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α áια 〃。｀ άσ゛。σ。 〃＼｀ 
゛αθ。゛ό｀〃＼｀ 〃ο仝ς. 

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ



 

22 
 

ぞ〃ο仝ς 0ヽι゛0φα゜ής 〃＼｀ ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ώ｀ ヽαヾα〃ά¨0＼｀ ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃。｀ ぢヽ。ヾ0σία 
〃ο仝ς 0ι~ι゛ή ά~0ια 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι 
´έ‐ヾι ヴ 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α 0ヽιヽ゜έο｀ 〃。ς ゛α｀ο｀ι゛ής ά~0ιας. 

ぞ〃α ´έ゜。 〃ο仝 ~ιοι゛。〃ι゛ού ή 〃ο仝 0ヽοヽ〃ι゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝 〃。ς Έ｀＼σ。ς ず0ヾιφ0ヾ0ιώ｀, 
ヽο仝 ~0｀ 0ί｀αι ヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς, α｀〃ιヽ0ヾιφ0ヾ0ιάヾ‐0ς ゛αι ヽヾό0~ヾοι ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ού 
σ仝´βο仝゜ίο仝 ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς 〃ο仝ς ゛αι 
´έ‐ヾι Α 。´έヾ0ς 〃ο ´ή｀α. 

Η 0ι~ι゛ή ά~0ια 〃＼｀ 〃ヾιά｀〃α ふンヰぶ ή 0¨ή｀〃α ふヶヰぶ 。´0ヾώ｀ ´ヽοヾ0ί ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι ゛αι 
〃´。´α〃ι゛ά σ0 0ヾáάσι´0ς 。´έヾ0ς ゛αι ώヾ0ς ´0 αί〃。σ。 〃ο仝 αιヾ0〃ού. 

Οι ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛οί σύ´βο仝゜οι έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ｀α αヽο仝σιάσο仝｀ αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 
〃ο仝ς áια ~ύο ふヲぶ 。´έヾ0ς ヽ0ヾι゜α´βα｀ο´έ｀。ς 〃。ς 。´έヾας 〃。ς σ仝｀0~ヾίασ。ς 〃ο仝 
ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛ού σ仝´βο仝゜ίο仝. Οι ヽ0ヾιφ0ヾ0ια゛οί σύ´βο仝゜οι ヽο仝 ゛α〃οι゛ού｀ ゛αι 0ヾáά、ο｀〃αι 
σ0 ｀。σί έ‐ο仝｀ ~ι゛αί＼´α ｀α αヽο仝σιάσο仝｀ αヽό 〃。｀ 0ヾáασία 〃ο仝ς ´ία ふヱぶ 。´έヾα 0ヽιヽ゜έο｀ 
〃＼｀ α｀＼〃έヾ＼. 
 

ゐゐゐ. Αらりゐりぞ ΩぜざぐゐぞんゐΩげ りがずΑゐらりぢだゐがΩげ 

Οι ＼ヾο´ίσθιοι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ~ι゛αιού｀〃αι:  

1. Ά~0ια ゛ύ。σ。ς ゛αι ゜οχ0ίας.   

ぞ〃ις ＼ヾο´ίσθι0ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς 。 σ仝｀ο゜ι゛ή ~ιάヾ゛0ια 〃。ς ά~0ιας ´。〃ヾό〃。〃ας οヾί、0〃αι σ0 
ヱヱΓ 。´0ヾο゜οáια゛ές 。´έヾ0ς σ仝｀ο゜ι゛ά, ~。゜α~ή ο゛〃ώ ふΒぶ 0β~ο´ά~0ς ヽヾι｀ αヽό 〃。｀ ヽιθα｀ή 
。´έヾα 〃ο゛0〃ού ゛αι 0｀｀έα ふΓぶ 0β~ο´ά~0ς ´0〃ά. ぞ〃ις ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις ヽο仝 ο 〃ο゛0〃ός 
ヽヾαá´α〃οヽοι0ί〃αι ヽヾι｀ αヽό 〃。｀ 。´0ヾο´。｀ία ヽο仝 αヾ‐ι゛ά 0ί‐0 ヽιθα｀ο゜οá。θ0ί, οι 。´έヾ0ς 
´0〃αφέヾο｀〃αι, ώσ〃0 ο σ仝｀ο゜ι゛ός ‐ヾό｀ος áια 〃。 ´。〃ヾό〃。〃α ｀α ´。｀ 仝ヽο゜0ίヽ0〃αι 〃＼｀ ヱヱΓ 
。´0ヾώ｀ ふαヾθ. Γ  〃ο仝 げ. ヲヲヲヴ/Γヴ  どりが ヱヱヲ 〃΄Α, όヽ＼ς σ仝´ヽ゜。ヾώθ。゛0 ´0 〃ο αヾ. ヱヱ 〃ο仝 げ. 
ヲΒΑヴ/ヲヰヰヰ どりが ヲΒヶ  〃΄ Αぶ .  

Η 0¨ά´。｀。 ふヶ´。｀。) ά~0ια ヽヾοσ〃ασίας 〃。ς ´。〃ヾό〃。〃ας ヽο仝 ヽヾοβ゜έヽ0〃αι αヽό 〃ις 
~ια〃ά¨0ις 〃ο仝 άヾθヾο仝 ヱヴヲ 〃ο仝 げ.ンヶヵヵ/ヲヰヰΒ αφοヾά σ0 仝ヽα゜゜ή゜ο仝ς 〃ο仝 ι~ι＼〃ι゛ού 〃ο´έα 
゛αι ~0｀ 0φαヾ´ό、0〃αι σ〃ις ＼ヾο´ίσθι0ς 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ούς ヽο仝 仝ヽ。ヾ0〃ού｀ σ0 σ‐ο゜0ία 〃。ς 
~。´όσιας 0゛ヽαί~0仝σ。ς.  

 

2. だりだぜΑぐろげろ ΑらりゐΑ ΑげΑだぜざどろぞ Αげりぢ ΑずざらざばΩげ ふげ. ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ, άヾθヾο ヵヰ 
όヽως 〃ヾοヽοヽοιήθ。゛0 ´0 〃ο άヾθヾο ンΓ 〃ο仝 げ. ヴヱヴヴ/ヲヰヱンぶ 
 

Η áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ヴ ´。｀ώ｀ ‐＼ヾίς αヽο~ο‐ές, ‐οヾ。á0ί〃αι áια 〃。｀ α｀α〃ヾοφή 
ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έ＼ς έ¨ι ふ6) 0〃ώ｀ ゛αι αヽο〃0゜0ί α〃ο´ι゛ό ~ι゛αί＼´α ゛άθ0 áο｀έα 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού. 

よια 〃。 ‐οヾήá。σ。 〃。ς áο｀ι゛ής ά~0ιας α｀α〃ヾοφής, οι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί ヽヾέヽ0ι ｀α έ‐ο仝｀ 
σ仝´ヽ゜。ヾώσ0ι έ｀α ふヱぶ ‐ヾό｀ο, ~。゜α~ή ~ώ~0゛α ´ή｀0ς, σ仝｀0‐ό´0｀。ς ή ~ια゛0゛ο´´έ｀。ς 
0ヾáασίας σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。 ふ~。゜α~ή σ〃ο ぢヽο仝ヾá0ίο ずαι~0ίαςぶ.  

Η áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ‐οヾ。á0ί〃αι 0ί〃0 σ0 σ仝｀0‐ές ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α ´έσα σ〃ο 
ί~ιο σ‐ο゜ι゛ό έ〃ος, 0ί〃0 〃´。´α〃ι゛ά σ0 ~ιαφοヾ0〃ι゛ά σ‐ο゜ι゛ά έ〃。 ‐＼ヾίς ό´＼ς ｀α 仝ヽ0ヾβαί｀0ι 
αθヾοισ〃ι゛ά 〃ο σύ｀ο゜ο 〃＼｀ 〃0σσάヾ＼｀ ふヴぶ ´。｀ώ｀. ぐ0 σ‐0〃ι゛ή αί〃。σ。 〃ο仝 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ού, 
~ι0仝゛ヾι｀ί、0〃αι 。 0ヽιθ仝´。〃ή έ｀αヾ¨。 ゛αι  ゜ή¨。 〃。ς ゛αι ‐οヾ。á0ί〃αι αヽό 〃ο｀ οι゛0ίο らι0仝θ仝｀〃ή 
り゛ヽαί~0仝σ。ς ´0 βάσ。 〃。 σ0ιヾά ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃ας áια ゛άθ0 σ‐ο゜ι゛ό έ〃ος. Αι〃ήσ0ις ‐οヾήá。σ。ς 
áο｀ι゛ής ά~0ιας 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ áο｀έ＼｀ ヽαι~ιώ｀ ´0 α｀αヽ。ヾία, ´0 ´α゛ヾο‐ヾό｀ια ή αιφ｀ί~ια 
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ασθέ｀0ια ゛αι ´ό｀＼｀ áο｀έ＼｀ ゜όá＼ θα｀ά〃ο仝 áο｀έα, ο゜ι゛ής αφαίヾ0σ。ς 〃。ς áο｀ι゛ής ´έヾι´｀ας 
ή ´。 α｀αá｀ώヾισ。ς 〃έ゛｀＼｀, ι゛α｀οヽοιού｀〃αι ´0 αヽό゜仝〃。 ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃α.   
 Α｀ 仝ヽάヾ‐ο仝｀ ヽ0ヾισσό〃0ヾα ヽαι~ιά, 〃ο ~ι゛αί＼´α 〃＼｀ áο｀έ＼｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ώ｀ 0ί｀αι 
α仝〃ο〃0゜ές áια 〃ο ゛αθέ｀α αヽό α仝〃ά ふ~。゜α~ή, ´ヽοヾού｀ οι áο｀0ίς ｀α ゛ά｀ο仝｀ ‐ヾήσ。 〃。ς 
ά~0ιας ο ゛άθ0 έ｀ας áια ~ιαφοヾ0〃ι゛ό ヽαι~ί, ό‐ι ό´＼ς ゛αι οι ~ύο áια 〃ο ί~ιο ヽαι~ίぶ, 0φόσο｀ 
αヽό 〃。 ゜ή¨。 〃。ς ά~0ιας ヽο仝 ~όθ。゛0 áια 〃ο έ｀α ヽαι~ί ´0σο゜άβ。σ0 έ｀ας ふヱぶ ‐ヾό｀ος 
ヽヾαá´α〃ι゛ής αヽασ‐ό゜。σ。ς σ〃ο｀ ί~ιο 0ヾáο~ό〃。. Α｀ ゛αι οι ~ύο áο｀0ίς αヽασ‐ο゜ού｀〃αι σ〃ο｀ 
ί~ιο 0ヾáο~ό〃。, αヽοφασί、ο仝｀ ´0 ゛οι｀ή ~ή゜＼σή 〃ο仝ς ゛άθ0 φοヾά, ヽοιός αヽό 〃ο仝ς ~ύο θα 
゛ά｀0ι ヽヾώ〃ος ‐ヾήσ。 α仝〃ού 〃ο仝 ~ι゛αιώ´α〃ος ゛αι áια ヽόσο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α. 

ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 θα｀ά〃ο仝 áο｀έα, ο゜ι゛ής αφαίヾ0σ。ς 〃。ς áο｀ι゛ής ´έヾι´｀ας ή ´。 
α｀αá｀ώヾισ。ς 〃έ゛｀ο仝, 。 áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ά｀0仝 αヽο~ο‐ώ｀ ‐οヾ。á0ί〃αι σ〃ο ~ιヽ゜άσιο 
σ〃ο｀ ά゜゜ο áο｀έα. ぞ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ~ιάσ〃ασ。ς ή ~ια、仝áίο仝 〃ο ~ι゛αί＼´α 0ί｀αι α仝〃ο〃0゜ές áια 
゛άθ0 áο｀έα. 

だ。 áο｀ι゛ή ά~0ια α｀α〃ヾοφής ~ι゛αιού〃αι ゛αι ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός ο οヽοίος 仝ιοθ0〃0ί ή 
α｀α~έ‐0〃αι 〃έ゛｀ο 。゜ι゛ίας έ＼ς έ¨ι ふヶぶ 0〃ώ｀. ぞ〃。｀ ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 α仝〃ή, 。 ά~0ια ‐οヾ。á0ί〃αι ´0〃ά 
〃。｀ ヽ0ヾαί＼σ。 〃。ς ~ια~ι゛ασίας 〃。ς 仝ιοθ0σίας.  だ´ή´α 〃。ς ά~0ιας ´ヽοヾ0ί ｀α ‐οヾ。á0ί〃αι ´0 
αί〃。σ。 〃ο仝 仝ヽα゜゜ή゜ο仝 σ〃ο ~ιάσ〃。´α ヽヾι｀ 〃。｀ ο゜ο゛゜ήヾ＼σ。 〃＼｀ ~ια~ι゛ασιώ｀ 仝ιοθ0σίας, 
0｀ώ σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 οι σ‐0〃ι゛ές ~ια~ι゛ασί0ς ~0｀ ο゜ο゛゜。ヾ＼θού｀ ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 〃＼｀ έ¨ι 
ふヶぶ 0〃ώ｀ 〃ο仝 ヽαι~ιού, 〃ο ~ι゛αί＼´α 〃。ς ά~0ιας ヽαヾα〃0ί｀0〃αι ´έ‐ヾι 〃。｀ 。゜ι゛ία 〃＼｀ ο゛〃ώ ふΒぶ 
0〃ώ｀ 〃ο仝 ヽαι~ιού.   

 

3. りι~ι゛ή áο｀ι゛ή ά~0ια 

 

ぞ〃ο φ仝σι゛ό, θ0〃ό ή α｀ά~ο‐ο áο｀έα ヽαι~ιού 。゜ι゛ίας έως ゛αι ヱΒ 0〃ώ｀ σ仝´ヽ゜。ヾ＼´έ｀＼｀, 
〃ο οヽοίο ヽάσ‐0ι αヽό ｀όσ。´α ヽο仝 αヽαι〃0ί ´0〃αááίσ0ις αί´α〃ος ゛αι ヽαヾαáώá＼｀ 〃ο仝 ή 
αι´ο゛άθαヾσ。, αヽό ｀0οヽ゜ασ´α〃ι゛ή ασθέ｀0ια, ή ‐ヾή、0ι ´0〃α´όσ‐0仝σ。ς ‐οヾ。á0ί〃αι 0ι~ι゛ή 
áο｀ι゛ή ά~0ια, ~ιάヾ゛0ιας ~έ゛α 0ヾáάσι´＼｀ 。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς, ´0 
αヽο~οχές, έヽ0ι〃α αヽό αί〃。σή 〃ο仝, ゛α〃ά αヽό゜仝〃。 ヽヾο〃0ヾαιό〃。〃α. ふάヾθヾο ヵヱ ヽαヾ ヱ 〃ο仝 げ. 
ヴヰΑヵ/ヲヰヱヲ どりが ΒΓ 〃΄Αぶ 

だέ゜ος, σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ｀οσ。゜0ίας 〃έ゛｀ο仝 έ＼ς ゛αι ヱΒ 0〃ώ｀, ‐οヾ。á0ί〃αι ά~0ια ‐＼ヾίς 
αヽο~ο‐ές áια όσο ~ιάσ〃。´α ~ιαヾ゛0ί 。 ｀οσ。゜0ία ゛αι ό‐ι ヽέヾα｀ 〃＼｀ 〃ヾιά｀〃α 0ヾáάσι´＼｀ 
。´0ヾώ｀ ゛α〃ά 〃。 ~ιάヾ゛0ια 〃。ς σύ´βασ。ς, 0φόσο｀ ο φ仝σι゛ός, θ0〃ός ή α｀ά~ο‐ος áο｀έας 
0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός έ‐0ι 0¨α｀〃゜ήσ0ι 〃。｀ ヽαヾαヽά｀＼ (2) だりだぜΑぐろげろ ΑらりゐΑ ΑげΑだぜざどろぞ Αげりぢ 
ΑずざらざばΩげ σ0 ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ヽο仝 〃。 ~ι゛αιού〃αι.    

Η  ά~0ια 〃＼｀ ヱヰ 。´0ヾώ｀ ゛αι 。 ά~0ια ｀οσ。゜0ίας αヽο〃0゜ού｀ α〃ο´ι゛ό ~ι゛αί＼´α 〃ο仝 ゛άθ0 
áο｀έα. 
  

4. Α｀αヾヾω〃ι゛ή ά~0ια  

 Οι ＼ヾο´ίσθιοι 0゛ヽαι~0仝〃ι゛οί áια όσο ‐ヾό｀ο ~ιαヾ゛0ί 。 σύ´βασή 〃ο仝ς ~ι゛αιού｀〃αι ヱヵ 
。´έヾ0ς α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια ´0 αヽο~ο‐ές, ´0 〃。｀ ヽヾοϋヽόθ0σ。 ό〃ι αヽασ‐ο゜ήθ。゛α｀ 0ヽί 
~0゛αή´0ヾο 〃ο仝゜ά‐ισ〃ο｀ αヽό 〃。｀ 。´έヾα ヽヾόσ゜。／ής 〃ο仝ς ふάヾθヾα ヶヵΑ ゛αι ヶヵΒ 〃ο仝 Ασ〃ι゛ού 
がώ~ι゛αぶ.   

Αヾ´ό~ια όヾáα｀α ｀α β0βαιώσο仝｀ 〃。｀ α｀ι゛α｀ό〃。〃α áια 0ヾáασία ό〃α｀ 。 ゛α〃αβο゜ή 〃ο仝 
。´0ヾο´ισθίο仝 βαヾαί｀0ι ゛仝ヾί＼ς 〃ο｀ ασφα゜ισ〃ι゛ό φοヾέα ふ~。゜α~ή α｀αヾヾ＼〃ι゛ή ά~0ια αヽό ヴ 
。´έヾ0ς ゛αι ヽά｀＼ 〃。 φοヾάぶ 0ί｀αι: 

 Ο θ0ヾαヽ0仝〃ής áια〃ヾός 〃。ς ぐο｀ά~ας ぢá0ίας 〃ο仝 りΟずぢぢ ふゐα〃ヾ0ία ヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐ 
゛αι ό‐ι σ仝´β0β゜。´έ｀οι áια〃ヾοί ´0 〃ο｀ ヽヾώ。｀ ΟずΑらぶ 0ι~ι゛ό〃。〃ας α｀〃ίσ〃οι‐。ς ´0 〃。｀ 
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ヽάθ。σ。 〃ο仝 ασφα゜ισ´έ｀ο仝, ο οヽοίος ~ύ｀α〃αι ｀α β0βαιώ｀0ι α｀ι゛α｀ό〃。〃α ´έ‐ヾι 
~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´έヾ0ς ´έσα σ〃ο ί~ιο 。´0ヾο゜οáια゛ό έ〃ος, 0ί〃0 σ仝｀0‐0ίς, 0ί〃0 
~ια゛0゛ο´´έ｀0ς. 

 Η Α/θ´ια ぢá0ιο｀ο´ι゛ή りヽι〃ヾοヽή ふヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐぶ, áια β0βαί＼σ。 α｀ι゛α｀ό〃。〃ας 
ヽέヾα｀ 〃＼｀ ~0゛αヽέ｀〃0 ふヱヵぶ 。´0ヾώ｀, σ〃。｀ οヽοία θα ヽヾέヽ0ι ｀α ヽαヾαヽέ´ヽ0〃αι ο 
ασφα゜ισ´έ｀ος 0｀〃ός ヽέ｀〃0 ふヵぶ 。´0ヾώ｀ 〃ο αヾáό〃0ヾο, αヽό 〃。｀ 。´0ヾο´。｀ία έ゛~οσ。ς 
〃。ς σ‐0〃ι゛ής ια〃ヾι゛ής á｀＼´ά〃0仝σ。ς αヽό 〃ο｀ θ0ヾαヽ0仝〃ή áια〃ヾό.  

 よια 〃ο仝ς ασφα゜ισ´έ｀ο仝ς ヽο仝 0¨έヾ‐ο｀〃αι αヽό ｀οσο゛ο´0ίο, 〃ο οヽοίο ゜0ι〃ο仝ヾá0ί ´0 
〃。｀ ´οヾφή  げ.ず.ら.ら., 。 β0βαί＼σ。 〃。ς α｀ι゛α｀ό〃。〃ας áια 0ヾáασία ´έ‐ヾι ~0゛αヽέ｀〃0 
ふヱヵぶ 。´0ヾώ｀ ´ヽοヾ0ί ｀α áί｀0ι αヽό 〃ο｀, ゛α〃ά 〃ο｀ Οヾáα｀ισ´ό 〃ο仝 げοσο゛ο´0ίο仝, 
仝ヽ0ύθ仝｀ο 〃ο仝 οι゛0ίο仝 だ´ή´α〃ος, 0｀ώ áια 〃ο仝ς ασφα゜ισ´έ｀ο仝ς ヽο仝 0¨έヾ‐ο｀〃αι αヽό 
ά゜゜α θ0ヾαヽ0仝〃ήヾια σ仝´β0β゜。´έ｀α ´0 〃ο｀ りΟずぢぢ, áια 〃ο ί~ιο ‐ヾο｀ι゛ό ~ιάσ〃。´α, 
´ヽοヾ0ί ｀α β0βαι＼θ0ί α｀ι゛α｀ό〃。〃α áια 0ヾáασία αヽό 〃ο｀ αヾ´ό~ιο 0゜0á゛〃ή áια〃ヾό 〃ο仝 
りΟずぢぢ. 

 ら。゜α~ή, σ0 ό゜0ς 〃ις ヽ0ヾιヽ〃ώσ0ις α｀αヾヾ＼〃ι゛ώ｀ α~0ιώ｀ ヽο仝 仝ヽ0ヾβαί｀ο仝｀ 〃ις ン 。´έヾ0ς 〃。 
φοヾά, áια 〃。｀ ゛α〃αβο゜ή 〃ο仝 α｀〃ι´ισθίο仝 σ〃ο｀ 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ό 0ί｀αι αヽαヾαί〃。〃。 。 
ヽヾοσ゛ό´ισ。 〃ο仝 α~0ιο゜οáίο仝 〃＼｀ ぢá0ιο｀ο´ι゛ώ｀ ~ο´ώ｀ ふヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐぶ. ぞ0 α｀〃ίθ0〃。 
ヽ0ヾίヽ〃＼σ。 ο 0゛ヽαι~0仝〃ι゛ός θα ヽαヾαヽέ´ヽ0〃αι σ〃。｀ Α/θ´ια ぢá0ιο｀ο´ι゛ή りヽι〃ヾοヽή 〃。ς 
ぐο｀ά~ας ぢá0ίας 〃ο仝 りΟずぢぢ ふヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐぶ áια 〃。 β0βαί＼σ。 〃。ς α｀ι゛α｀ό〃。〃ας áια 
0ヾáασία. 

 よια α｀αヾヾ＼〃ι゛ές ά~0ι0ς ‐ヾο｀ι゛ού ~ιασ〃ή´α〃ος ´ι゛ヾό〃0ヾο仝 〃＼｀ 〃ヾιώ｀ ふンぶ 。´0ヾώ｀ 〃。 
φοヾά,  αヾ゛0ί 。 ヽヾοσ゛ό´ισ。 ια〃ヾι゛ής β0βαί＼σ。ς αヽό áια〃ヾό σ仝´β0β゜。´έ｀ο ´0 〃ο ~。´όσιο 
ふ0ί〃0 α｀ή゛0ι σ〃ο ヽヾώ。｀ ゐがΑ-りだΑぐ 0ί〃0 σ〃ο｀ ヽヾώ。｀ ΟずΑらぶ. 

 

 

     ざ ぢどぢずざぢぜよざぞ 

                  

                                                                             

                          ぞぢぐりΩげ がりらゐがざよぎざぢ 
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