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ΗΝΣβη λδθάΝΛκυ λόπκζβΝΙεαλέαμ

Ν αλξαέαΝ Λκυ λσπκζβΝ «ΘΕΡΜΑΙ», απσΝ κΝ βκΝ πέξέΝ αδυθαΝ έξ Ν αζζΪι δΝ σθκηαΝ εαδΝ
ζ ΰσ αθΝ εζβπδ έκΝ εαδΝ κδΝ εΪ κδεκδΝ « εζβπδ έμ» άΝ « εζβπδ έμΝ κυΝ δΰαέκυ»,Ν πλκμΝ
δηάΝ κυΝθΫκυΝγ κτΝ εζβπδκτΝπκυΝηαμΝ έξ ΝΫζγ δΝαπσΝ βΝΜδελΪΝ έαέΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ
βκυΝ η Ν αλξΫμΝ κυΝ 1κυΝ πέξέΝ αδυθαΝ κζσεζβλβ,Ν η Ν κΝ Ϋ αφσμΝ βμΝ εαδΝ δμΝ δαηα δεΫμΝ βμΝ
πβΰΫμ,Ν εα απκθ έ βε Ν βΝ γΪζα αΝ - απσΝ φκί λΫμΝ ΰ πζκΰδεΫμΝ αθαεα α Ϊι δμΝ άΝ
δ ξυλσΝ δ ησΝ – θΝΫξ δΝί ίαδπγ έΝαπσΝ δΝαελδίυμέΝ ε κ Ν αΝ λ έπδΪΝ βμΝ κΝίυγσΝ
βμΝ γΪζα αμΝ π λδηΫθκυθΝ κθΝ λ υθβ ά,Ν πκυΝ γαΝ ι εαγαλέ δΝ βθΝ δ κλέαΝ απσΝ κΝ
γλτζκέΝ Νπ λδκξάΝαυ άΝηΫξλδΝ άη λαΝαπκεαζ έ αδΝ«Χαζα ηΫθαΝΘΫληα»έ
ΣαΝ βη λδθΪΝΘΫληα,ΝβΝ βη λδθάΝΛκυ λσπκζβ,Νπκυ έθαδΝεαδΝ κΝγΫηαΝηαμ,Νίλέ ε αδΝ
ΝηδελάΝαπσ α βΝ( υ δεΪ) απσΝ αΝ λ έπδαΝ βμΝαλξαέαμΝεαδΝβΝβζδεέαΝ βμΝ Νι π λθΪΝ
αΝ κίΝ -λίΝ ξλσθδαέΝ Ν Μ ΪΝ βθΝ εα α λκφάΝ βμΝ λξαέαμΝ Λκυ λσπκζβμ,Ν υθΫίβ αθΝ
εκ ηκρ κλδεΪΝ ΰ ΰκθσ α,Ν πκυΝ ΪζζαιαθΝ βθΝ σοβΝ κυΝ σ Ν ΰθπ κτΝ εσ ηκυέΝ Ν
λπηαρεάΝ αυ κελα κλέαΝ ιαεκζκυγ έΝ δμΝ εα αε ά δμΝ βμέΝ εκζκυγ έΝ κΝ υαΪθ δκέΝ
ΚαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ βΝ ΣκυλεδεάΝ υ κελα κλέα,Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ ζζΪ αΝ παλΫη δθ Ν
εζαίπηΫθβΝΰδαΝζίίΝπ λέπκυΝξλσθδαέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Ν ΙεαλέαΝ αεκζκυγ έΝ βθΝ τξβΝ βμΝ ζζΪ α,Ν αζζΪΝ ι’αδ έαμΝ πθΝ «πλκ Ϊ δ πθ»,
ΰΰζέαμ,Ν Γαζζέαμ,Ν Ρπ έαμ,Ν η Ν κΝ πλπ σεκζζκΝ κυΝ Λκθ έθκυΝ κυΝ 1κγί,Ν παλΫη δθ Ν
εζαίπηΫθβΝ ΰδαΝ ΪζζαΝ κίΝ ξλσθδαΝ εαδΝ ζ υγ λυγβε ,Ν η Ν παθΪ α βΝ κυΝ ΙεαλδαεκτΝ
ζακτ,ΝησζδμΝ κΝ1λ1βΝεαδΝ κΝέ δκΝΫ κμ,ΝαφκτΝΰδαΝζΝηάθ μΝυπάλι Ναθ ιΪλ β βΝΠκζδ έα,Ν
δμΝζΝΝκΫηίλβΝ1λ1β,Ν θ Ϊ
αδΝ κΝ ζζβθδεσΝΚλΪ κμέΝ
πσΝ βθΝεα αίτγδ βΝ βμΝαλξαέαμΝΛκυ λσπκζβμΝηΫξλδΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ βμΝΙεαλέαμΝ
απσΝ κυμΝΣκτλεκυμΝεαδΝ βθΝΫθ αιάΝ βμΝ κΝ ζζβθδεσΝΚλΪ κμ,ΝπΫλα αθΝπ λέπκυΝβίίίΝ
ξλσθδαέΝ’σζκΝαυ σΝ κΝ δΪ βηα,ΝΛκυ λσπκζβΝΙεαλέαμΝ θΝυπάλξ έΝΟππμΝπλκαθΫφ λα,Ν
η Ν βθΝεα αίτγδ άΝ βμΝ ιαφαθέ βεαθΝεαδΝκδΝ σ Νζ δ κυλΰκτ μΝδαηα δεΫμΝπβΰΫμΝ βμέΝΝ
ΜσζδμΝ κΝ1λί1,Ν βζα άΝ πέΝΣκυλεκελα έαμ,Ν βθΝπ λδκξάΝπκυΝ έθαδΝβΝ βη λδθάΝηαμΝ
Λκυ λσπκζβ,Ναθαεαζτφγβε Ν υξαέαΝβΝδαηα δεάΝπβΰάΝΠαηφέζβ (δ δπ δεά)έΝ
ΣκΝΫ κμΝ1λβη,Ν1γΝξλσθδαΝη ΪΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ βμΝΙεαλέαμΝαπσΝ κυμΝΣκτλεκυμΝεαδΝ
βθΝΫθ αιάΝ βμΝ κΝ ζζβθδεσΝΚλΪ κμ,ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪ,Ν ε βζυθ αδΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ
δμΝ δαηα δεΫμΝ πβΰΫμΝ Ιεαλέαμ,Ν η Ν πέ ε οβΝ ΰδαΝ η ζΫ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ άΝ κυμ,Ν κυΝ
ΚπθήθκυΝΚ θΪ,Νεαγβΰβ άΝΰ πζκΰέαμΝεαδΝίλαξκΰλαφέαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝ
εαδΝ η Ϋπ δ αΝ εα βηαρεκτ,Ν η Ν ίκβγσΝ κυΝ κΝ δαε ελδηΫθκΝ πδ άηκθαΝ Κυ αΝ
Μαελά,Ν ξβηδεσΝ παθ πδ βηδαεσ,Ν εαδΝ θΝ υθ ξ έαΝ εαγβΰβ άΝ φαληαε υ δεάμΝ ξβη έαμΝ
εαδΝφαληαεκΰθπ έαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ ήθέεβμέΝ
ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ λ υθυθΝ κυμ,Ν αθαεκδθυγβεαθΝ απσΝ κθΝ Κυ αΝ ΜαελάΝ (κΝ
Καγβΰβ άμΝΚ θΪμΝ έξ Νπ γΪθ δ) βθΝ εα βηέαΝ γβθυθΝ κΝ1λβλέΝ υ υξυμΝαυ ΪΝ αΝ
απκ ζΫ ηα α,Ν εΝ πθΝ υ Ϋλπθ,Ν απκ έξγβεαθΝ φαζηΫθα,Ν ζσΰπΝ εαεάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ
κυΝ ξ δεκτΝκλΰΪθκυΝηΫ λβ βμΝπκυΝ έξαθΝηααέΝ κυμέΝ
ΣαΝ Ϋ βΝ 1λγθΝ – 1λγκΝ υπάλιαθΝ Ϋ βΝ ιαδλ δεάμ,Ν απκφα δ δεάμΝ γαΝ Ϋζ ΰα,Ν βηα έαμΝ
ΰδαΝ βΝ θΫαΝ ζκυ λσπκζβ,Ν ξΪλδμΝ δμΝ ηπ λδ α πηΫθ μΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ η ζΫ μΝ κυΝ
δαε ελδηΫθκυΝ πδ άηκθαΝ ΜδξαάζΝ Π λ Ϋ β,Ν ξβηδεκτ,Ν η Ϋπ δ αΝ εαγβΰβ άΝ Χβη έαμΝ
κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,Ν κθΝ κπκέκΝ βΝ ΙεαλέαΝ κφ έζ δΝ ίαγδΪΝ υΰθπηκ τθβέΝ
Σ’απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ λ υθυθΝ κυ,Ν αΝ κπκέαΝ κΝ Ϋ κμΝ 1λγλ,Ν αθαεκδθυγβεαθΝ βθΝ
εα βηέαΝ γβθυθΝ δαΝ κυΝ εα βηαρεκτΝ α έΝ Ϋΰΰ ζβ,Ν ΫεαθαθΝ ΰθπ ΫμΝ βθΝ
ζζΪ αΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσΝ δμΝθΫ μΝ ιαδλ δεΫμΝδαηα δεΫμΝπβΰΫμΝ βμΝΙεαλέαμέΝ
υ υξυμΝ βΝ Ϋελβιβ,Ν κΝ 1λγλ,Ν κυΝ ’Ν Παΰεκ ηέκυΝ ΠκζΫηκυ,Ν κθΝ κπκέκΝ θ πζΪεβΝ
εαδΝ βΝ ζζΪ α,Ν η Ν βθΝ πέγ βΝ θαθ έκθΝ ηαμΝ κυΝ φα έ αΝ εαδΝ υηηΪξκυΝ κυΝ Χέ ζ λ,Ν
Μκυ κζέθδ,Ν αηΪ β ΝεΪγ Ν ιΫζδιβΝ βθΝαθΪπ υιβ βμΝΛκυ λσπκζβμέΝ
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Ν ζζΪ αΝ κΝ 1λζ1Ν εα αζάφγβε Ν απσΝ βΝ Γ ληαθέα,Ν Ι αζέαΝ εαδΝ κυζΰαλέα,Ν σ Ν
τηηαξκΝ βμΝ Γ ληαθέαμΝ εαδΝ παλΫη δθ Ν εζαίπηΫθβΝ ΰδαΝ ζ,ηΝ κζσεζβλαΝ ξλσθδα,Ν ηΫξλδΝ
κθΝ Οε υίλβΝ κυΝ 1λζζέΝ εκζκτγβ Ν κΝ εα α λκφδεσμΝ ηφτζδκμΝ πσζ ηκμ,Ν πκυΝ ηαμΝ
πΫίαζαθ, εαδΝΫ δΝΰδαΝ11ΝξλσθδαΝθΫελπ αθΝ αΝ πΪθ αΝ ΰτλπΝ απσΝ βΝζκυ λσπκζβΝ πθΝ
δαηα δευθΝηαμΝπβΰυθέΝ
Ν κυ δα δεάΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ κπκέαμΝ αλξέα δΝ απσΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1ληί,Ν
αφκτΝ θΝ πΝη αιτ,Ν κΝΫ κμΝ 1λζκ,ΝαθαεαζτφγβεαθΝ βθΝέ δαΝπ λδκξά,ΝπκζτΝεκθ ΪΝ βΝ
ηέαΝ βθΝ Ϊζζβ,Ν Ϊζζ μΝ τκΝ δαηα δεΫμΝ πβΰΫμ,Ν ευλδσ β αμΝ βμΝ σ Ν Κκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ
Κβλτεκυ,Ν δμΝ κπκέ μΝ σγβεαθΝ αΝ κθσηα αΝ Απόζζωθ εαδΝ Αλ ηδμ,Ν βΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ
η ζΫ βΝ πθΝκπκέπθΝαπΫ δι Νσ δΝ έθαδΝαεσηβΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΫμΝ Ν δλΪΝα γ θ δυθΝ
πκυΝηΫξλδΝ σ Ν γ πλκτθ κΝαθέα μΝεαδΝαί ζ έπ μέΝ ΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝΚβλτεκυΝΫξ δΝ
πζΫκθΝ βθΝπ λδκξάΝ πθΝΘΫληπθΝγΝδαηα δεΫμΝπβΰΫμΝ βθΝευλδσ β ΪΝ βμ,Ν κΝΣπάζαδκ,
απσΝπαζδΪ,ΝεαδΝ δμΝ τκΝθ κ-αθαεαζυφγ έ μ,Ν κθΝΑπόζζωθαΝ εαδΝ βθΝΑλ Ϋηδ α,ΝσππμΝ
πλκαθΫφ λαέΝ ΣβθΝ έ δαΝ πκξά,Ν βθΝ π λδκξάΝ πθΝ ΘΫληπθ,Ν αθαεαζτφγβε Ν εαδΝ βΝ
(δ δπ δεά) πβΰάΝ ΚλΪ α. (ΓδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ δαηα δευθΝ πβΰυθΝ βμΝ
βη λδθάμΝΛκυ λσπκζβμ,ΝπκυΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝξαλαε βλδ γκτθΝηκθα δεΫμΝ βθΝ ζζΪ αΝ
εαδΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝη αιτΝ πθΝβΝάΝγΝ κυΝΚσ ηκυ,ΝΫξκυθΝηδζά δΝά β,ΝκδΝ δ δεκέΝεαδΝ Ν
γαΝάγ ζαΝθαΝ αμΝαπα ξκζά πΝη’Ναυ Ϊέ)έ
Ν εα έαΝ κυΝ1ληί,ΝσππμΝπλκαθΫφ λα,Νυπάλι Νεαγκλδ δεάΝΰδαΝ βΝθΫαΝζκυ λσπκζάΝ
ηαμ,Ν πκυΝ ε δασ αθΝ εαδΝ κλΰαθπθσ αθΝ ευλδκζ ε δεΪΝ απσΝ κΝ ηβ Ϋθ,Ν απσΝ αθγλυπκυμΝ
θ σπδκυμΝη Ν ζΪξδ μΝκδεκθκηδεΫμΝ υθα σ β μΝεαδΝ αΝπλυ αΝεα αζτηα α,Ν θσμ,Ν τκΝ
άΝ λδυθΝζδ υθΝ πηα έπθ,ΝΪλξδ αθΝθαΝε έακθ αδΝ βθΝπ λδκξά,ΝΰδαΝ βθΝυπκ κξάΝφ πξυθΝ
θκ βζ υση θπθ,Ν πκυΝ κΝ ησθκΝ πκυΝ κυμΝ θ δΫφ λ Ν ά αθΝ βΝ απκεα Ϊ α βΝ βμΝ
εζκθδ ηΫθβμΝυΰ έαμΝ κυμΝεαδΝβΝαπαζζαΰάΝ κυμΝαπσΝ κυμΝαφσλβ κυμΝπσθκυμΝπκυΝΫξκυθΝ
αυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ κδΝ αλλυ δ μ,Ν σππμΝ έθαδΝ κδΝ λ υηα δ ηκέ,Ν αΝ αλγλδ δεΪ,Ν βΝ
λ υηα κ δ άμΝ αλγλέ δ α,Ν βΝ παλαηκλφπ δεάΝ αλγλέ δ αΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ πΪγβ βΝ κυΝ
ηυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμέΝ
 βΝ εα έαΝ αυ ά,Ν βΝ φάηβΝ πθΝ δαηα δευθΝ ηαμΝ πβΰυθΝ απζυθ αδΝ η Ν η ΰΪζβΝ
αξτ β αΝσξδΝησθκΝ βθΝ ζζΪ α,ΝαζζΪΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσΝεαδΝ ’αυ σΝΫπαδιαθΝλσζκΝ αΝ
θ υππ δαεΪΝ απθ αθΪΝ παλα έΰηα αΝ πθΝ δαγΫθ πθΝ εαδΝ αθαεκυφδ γΫθ πθΝ α γ θυθ,Ν
πκυΝ υ υξδ ηΫθκδΝ Ϋφ υΰαθΝ απσΝ βΝ Λκυ λσπκζάΝ ηαμΝ εαδΝ ΰέθκθ αθΝ εάλυε μΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ δαηα δευθΝ ηαμΝ πβΰυθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ η Ν υΰθπηκ τθβΝ
απκεαζκτ αθΝ«εκζυηίάγλαΝ κυΝδζπΪη»έ βη δυθπ, αεσηβ,Νσ δΝ βΝφάηβΝαυ ά,ΝπκυΝ
εαγβη λδθΪΝΫπαδλθ Ν ελβε δεΫμΝ δα Ϊ δμΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν υθΫίαζαθΝ
αΝηΫΰδ αΝεαδΝκδΝ ισλδ κδΝπκυΝπαλΫη δθαθΝ κΝθβ έΝηαμΝΰδαΝγΝεαδΝπζΫκθΝξλσθδα,ΝΫθαΝ
η ΰΪζκΝ πκ κ σΝ πθΝ κπκέπθΝ ά αθΝ δαε ελδηΫθκδΝ πδ άηκθ μΝ (ΰδα λκέ,Ν ξβηδεκέ,Ν
φαληαεκπκδκέΝεζπ) εαδΝά αθΝ ΝγΫ βΝθαΝ ε δηά κυθΝ δμΝδ δσ β μ,Ν βΝ τ α βΝεαδΝ βθΝ
απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ δαηα δευθΝ ηαμΝ πβΰυθ,Ν ιαέλκθ αμΝ Ν εΪγ Ν υεαδλέαΝ βΝ
ηκθα δεσ β ΪΝ κυμέΝ
Ν Λκυ λσπκζβΝ ιαεκζκτγβ Ν θαΝ ε έα αδΝ πΫ λαΝ – πΫ λα,Ν η Ν βθ πλκ πΪγ δαΝ πθΝ
θ σπδπθΝ θαΝ θ έθ αδΝ βθΝ εα α ε υάΝ εα αζυηΪ πθ,Ν ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ
αυιαθση θπθΝαθαΰευθΝ Νπκδσ β αΝίΫίαδαΝ πθΝεα αζυηΪ πθΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝ έθαδΝβΝ
έ δα,ΝαφκτΝκδΝθ σπδκδ,Ν πκυΝη Νξέζδ μΝπλκ πΪγ δ μΝ αΝεα α ε ταααθ,Ν θΝ δΫγ αθΝ βθΝ
κδεκθκηδεάΝ υθα σ β αΝ θαΝ εΪθκυθΝ εΪ δΝ πδκΝ αιδσζκΰκέΝ ΚαδΝ η Ν κθΝ λσπκΝ αυ σθΝ βΝ
Λκυ λσπκζάΝ ηαμΝ ε δασ αθ,Ν ηΫλαΝ η Ν βΝ ηΫλα,Ν Ϊθαλξβ,Ν απλσ ππβΝ εαδΝ ξπλέμΝ
αλξδ ε κθδεκτμΝεαδΝπκζ κ κηδεκτμΝεαθσθ μέΝ
υ υξάμΝ υΰευλέα,Ν βθΝελέ δηβΝαυ άΝ εα έαΝ κυΝ1ληί,ΝκδΝεκδθκ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ αΝ
πλυ αΝ ξλσθδαΝ βμ,Ν αθΫ διαθΝ ΫθαΝ αιδσζκΰκΝ Κκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ ΫθαθΝ ι’Ν έ κυΝ
αιδσζκΰκΝΠλσ λοΝΚοδθσ β αμ, κΝΰδα λσΝΜαλέθοΝΛ φΫ,ΝπκυΝβΝγβ έαΝ κυμΝυπάλι Ν
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απέ υ αΝ βηδκυλΰδεά,ΝπαλΪΝ βθΝαπσζυ βΝφ υξ δαΝ βμΝΚκδθσ β αμΝ ΰέκυΝΚβλτεκυ,Ν
βθΝ κπκέα,Ν σππμΝ δπυγβε ,Ν αθάεαθΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ κδΝ γΝ δαηα δεΫμΝ πβΰΫμΝ βμΝ
ζκυ λσπκζβμΝΘΫληπθ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝβΝηέα,Ν βμΝ λ Ϋηδ κμ,Ν Νζ δ κτλΰβ Νπκ Ϋέ
Μ Ν εσπκυμΝ εαδΝ γυ έ μΝ απέ υ μ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ζξλκθβμΝ γβ έαμΝ κυμΝ
αθάΰ δλαθΝ κΝΤ λκγ λαπ υ άλδκΝ βμΝπβΰάμΝ πσζζπθ,ΝΰδαΝε έθβΝ βθΝ πκξάΝαιδσζκΰκΝ
εαδΝ θ υππ δαεσ,Ν κΝ κπκέκΝ εαδΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ ζ δ κυλΰ έΝ ξ δεΪΝ υπλ πυμΝ εαδΝ
ιαεκζκυγ έΝ θαΝ έθαδΝ κΝ εαζτ λκΝ βμΝ ζκυ λσπκζβμέΝ Κα α ε τα αθΝ εΪπκδκυμΝ
λσηκυμΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ π λδεκτμΝ εαδΝ εα α ε τα αθΝ βθΝ πζα έαΝ ηπλκ ΪΝ κΝ
Τ λκγ λαπ υ άλδκΝ πσζζπθ,Ν πκυΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ έθαδΝ βΝ ε θ λδεάΝ πζα έαΝ βμΝ
βη λδθάμΝζκυ λσπκζβμέΝ
ΠαλΪζζβζα,Ν εα α ε τα αθΝ εαδΝ κΝ ε έλδκΝ κυΝ Τ λκγ λαπ υ βλέκυΝ βθΝ δαηα δεάΝ
πβΰάΝ εζβπδκτΝ κθΝ ΆΰδκΝ Κάλυεκ,Ν ευλδσ β αμΝ εαδΝ αυ άΝ βμΝ Κκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ
ΚβλτεκυέΝ ΣβθΝ έ δαΝ π λέκ κ,Ν κΝ αιδσζκΰκΝ Κκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ η Ν κθΝ ΪιδκΝ εαδΝ
λα άλδκΝΠλσ λκ,Νφλσθ δ Ναυ ΪΝ αΝΤ λκγ λαπ υ άλδα,Ν πσζζπθ,Ν εζβπδσμΝεαδΝ
κΝ παζαδσΝ πάζαδκ,Ν ί ζ δπηΫθκΝ βηαθ δεΪΝ απσΝ κυμΝ έ δκυμ,Ν θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ σ κΝ κΝ
υθα σΝεαζτ λα,Νυ ΝθαΝ ιυπβλ κτθ αδΝεα ΪΝ κΝ υθα σθΝεαζτ λαΝκδΝζκυση θκδέΝ
ΜΫ αΝ ’αυ άΝ βθΝελέ δηβΝ εα έα,ΝηΫ αΝ ’αυ άθΝ βθΝυπ λΪθγλππβΝπλκ πΪγ δαΝ βμΝ
πΪηπ πξβμΝΙεαλέαμ,ΝπκυΝ έξ Νίΰ έΝαπσΝ κΝπαΰεσ ηδκΝπσζ ηκΝεαδΝ κθΝ ηφτζδκ,ΝπκυΝηαμΝ
πΫίαζαθ,Ν Ν εαγβηαΰηΫθβΝ εαδΝ θ ζυμΝ εα
λαηηΫθβ,Ν εαδΝ πλκ παγκτ Ν θαΝ
πκυζυ δΝ δμΝ αδηκλλκκτ μΝ πζβΰΫμΝ βμ,Ν θαΝ κδεκ κηά δΝ εαδΝ θαΝ κλΰαθυ δΝ βΝ θΫαΝ
Λκυ λσπκζβΝ βμ,Ν κΝ ΚλΪ κμΝ πΫ δι Ν όχδΝ ηόθκΝ πζάλβΝ α δαφκλέα,Ν αζζΪΝ εαδΝ αφάΝ
χγλό β α,Ν πκυΝ ε βζυγβε Ν Ν τκΝ αυ σξλκθαΝ πέπ α,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ Ιεαλέα,Ν
αζζΪΝεαδΝκζσεζβλβΝβΝ ζζΪ α,ΝθαΝξΪ κυθΝ βΝηκθα δεάΝ υεαδλέα,ΝβΝΛκυ λσπκζβΝ πθΝ
ΘΫληπθ,Ν βΝ Λκυ λσπκζβΝ βμΝ Ιεαλέαμ,Ν θαΝ ΰέθ δΝ βΝ πλυ βΝ παΰεσ ηδαΝ Λκυ λσπκζβέΝ
δ δεσ λαμ
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝαυ κτΝ κυΝΚκδθκ δεκτΝυηίκυζέκυΝεαδΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ
βμΝΚκδθσ β αμΝ ΰέκυ Κβλτεκυ,ΝβΝΠαγεό ηδαΝΣυθκηκ πκθ έαΝΑθαπάλωθΝΠκζΫηκυ,
πβλ α ηΫθβΝ απσΝ βΝεαγβη λδθΪΝΰδΰαθ κτη θβΝ παΰεσ ηδαΝφάηβΝ πθΝγαυηα κυλΰυθΝ
δαηα δευθΝηαμΝπβΰυθΝεαδΝαφκτΝ θβη λυγβε Ν ξ δεΪΝΰδαΝ βΝηκθα δεσ β αΝ κυμΝαπσΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
βθΝ Παθ ζζάθδαΝ Οηκ πκθ έαΝ θαπάλπθΝ εαδΝ ΘυηΪ πθΝ ΠκζΫηκυ,Ν θ δαφΫλγβε Ν
κίαλΪΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέα,Ν βθΝ Ιεαλέα,Ν η Ν απΪθ μΝ βμ,Ν εα ΪζζβζπθΝ ζκυ λδευθΝ
ΰεα α Ϊ πθΝπλκμΝξλά βΝαθαπάλπθΝαπ’σζκΝ κθΝεσ ηκΝεαδΝηδαμΝπαδ κτπκζβμ,Ν βθΝ
κπκέαΝ γαΝ φδζκι θκτθ αθΝ αΝ παδ δΪΝ πθΝ ζκυση θπθΝ αθαπάλπθέΝ ΓδαΝ κΝ γΫηα Ν αυ σ,Ν
ΰ ΰκθσμΝπκυΝαπκ δεθτ δΝαπσζυ αΝεαδΝ βΝ κίαλσ β αΝ βμΝπλσ α άμΝ βμ,ΝΫ δζ Ν βθΝ
ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΙεαλέα,Ν κΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ βμ,ΝΚαηπΫβθέΝΜδαΝπλσ α βΝαφ’ αυ άμΝ
υΰεζκθδ δεά,ΝπκυΝγαΝΪζζαα ΝσξδΝησθκΝ βθΝ δεσθαΝεαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝ βμΝ
φ πξάμΝ Ιεαλέαμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ σζβμΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν ΪθΝ ζβφγ έΝ υπσοβΝ σ δΝ κδΝ αθΪπβλκδΝ
πκζΫηκυΝ σ ,Ν πκυΝ έξαθΝ απσζυ βΝ αθΪΰεβΝ γ λαπ έαμΝ
δμΝ ηκθα δεάμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμΝ δαηα δεΫμΝ πβΰΫμΝ ηαμ,Ν αθΫλξκθ αθΝ
Ν πκζζΫμΝ
εΪ μΝ
εα κηητλδα,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ βηαέθ δΝ σ δΝ εαδΝ ΫθαΝ ζΪξδ κΝ πκ κ σΝ θαΝ λξσ αθ,Ν βΝ
ΙεαλέαΝεαδΝβΝ ζζΪ αΝγαΝπζβηητλδα Ναπ΄αυ κτμέΝ
ΣκΝ Κκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ Κκδθσ β αμ,Ν υθ παληΫθκδΝ απσΝ κΝ
αθαπΪθ ξκΝ αυ σΝ ΰ ΰκθσμ,Ν πκυΝ Ϋηκδαα Ν η Ν γατηα,Ν αθ απκελέγβεαθΝ αηΫ πμΝ κΝ
αέ βηαΝ εαδΝ άζπ αθΝ σ δΝ γαΝ πλκ φΫλκυθΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ ε Ϊ δμΝ ΰδαΝ βθΝ
ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ ζκυ λδευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ βμΝ παδ κτπκζβμ,Ν
αθαη θσ αθΝ Ν κδΝ πλπ κίκυζέ μΝ εαδΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ πκυΝ ά αθΝ αθαΰεαέ μΝ ΰδαΝ
βθΝ υζκπκέβ βΝ ηδαμΝ Ϋ κδαμΝ η ΰαζ δυ κυμΝ πλσ α βμ,Ν πκυΝ σππμΝ πλκαθΫφ λα,Ν γαΝ
αθα έεθυ Ν βΝΛκυ λσπκζβΝ βμΝΙεαλέαμΝ Νπαΰεσ ηδαΝΛκυ λσπκζβ,Νη Νεάλυε μΝ πθΝ
ηκθα δευθΝ γ λαπ υ δευθΝ κυμΝ απκ ζ ηΪ πθ,Ν κυμΝ δαγΫθ μΝ εαδΝ αθαεκυφδ γΫθ μΝ
απσΝαφσλβ κυμΝπσθκυμΝαθαπάλκυμΝαπ’σζκΝ κθΝεσ ηκέΝ
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υ υξυμΝ κΝ ΚλΪ κμΝ πΫ δι Ν πζάλβΝ α δαφκλέα
βΝ ηκθα δεάΝ αυ άΝ πλσ α βέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΚδΝΫ δΝξΪγβε ΝηδαΝγ σ αζ βΝαζβγδθΪΝ υεαδλέαΝπκυΝγαΝεαγδ κτ Ν βθΝΙεαλέαΝπσζκΝ
ΫζιβμΝ ζκυκηΫθπθΝ απ’σζκΝ κθΝ εσ ηκΝ εαδΝ βΝ Λκυ λσπκζβΝ αυ σηα αΝ Λκυ λσπκζβΝ
παΰεσ ηδα,ΝπκυΝβΝφάηβΝ βμΝγ’απζπθσ αθΝαυ κ έεαδαΝ αΝπΫλα αΝ κυΝεσ ηκυέΝ
(Ν Π λδ σ λαΝ πΪθπΝ κΝ γΫηαΝ αυ σ,Ν απσΝ αΝ κπκέαΝ εαηέαΝ αηφδίκζέαΝ θΝ αφάθ αδΝ ΰδαΝ
βθΝ αλθβ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ ΚλΪ κυμ,Ν Ν ξ δεσΝ ΪλγλκΝ βΝ τ λβΝ ζέ αΝ κυΝ
φτζζκυΝ αλδγέΝ 1λι,Ν ΙκυθέκυΝ βί1ζΝ βμΝ φβη λέ αμΝ «ΙΚ ΡΙ »Ν κυΝ ε σ βΝ βμΝ ΘέΝ
α έζαλκυ, κΝκπκέκΝζ π κη λυμΝπαλα έγ θ αδΝπλκ ππδεΫμΝ κυΝηαλ υλέ μ)έΝ
ΚαδΝ πμΝ θαΝ ηβθΝ Ϋφ αθ Ν αυ σ,Ν πμΝ θαΝ ηβθΝ Ϋφ αθ Ν βΝ απσζυ αΝ ξγλδεάΝ Κλα δεάΝ
υηπ λδφκλΪΝ βθΝ πλσ α βΝ βμΝ Παΰεσ ηδαμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ θαπάλπθΝ ΠκζΫηκυ,Ν
βθΝ έ δαΝ πκξάΝ πκυΝ υθΫίαδθαθΝ σζ’αυ Ϊ,Ν κΝ ΚλΪ κμ,Ν αυγαέλ α,Ν α εηβλέπ αΝ εαδΝ
εαεσπδ α,Ν ξπλέμΝ εαθΫθαΝ κδξ έκΝ κίαλσΝ πκυΝ θαΝ δεαδκζκΰ έΝ βθΝ θΫλΰ δΪΝ κυ,Ν
ε λαυθσμΝ θΝαδγλέα,ΝγΫ δΝγΫηαΝευλδό β αμΝ ωθΝδαηα δεώθΝπβγώθ, δ ξυλδαση θκΝσ δΝ
σζ μΝ κδΝ ηβΝ δ δπ δεΫμΝ πβΰΫμΝ αθάεκυθΝ κΝ ΚλΪ κμ,Ν αηφδ ίβ υθ αμΝ βθΝ απσΝ
αηθβηκθ τ πθΝ ξλσθπθΝ ευλδσ β αΝ π’αυ υθΝ βμΝ Κκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ Κβλτεκυ,Ν πκυΝ
εαθΫθαμ,Νκτ ΝεαδΝκδΝΣκτλεκδ,Ν Ν σζηβ Νπκ ΫΝθ’Ναηφδ ίβ ά δέΝ
ΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝΚβλτεκυΝαθ Ϋ λα Νη ΝεΪγ ΝθσηδηκΝηΫ κΝεαδΝη Ν υηπαλα Ϊ βΝ
κΝ δαε ελδηΫθκΝΝκηδεσΝεαδΝΙ κλδεσΝ βμΝΙεαλέαμ,ΝΙπΪθθβΝΜ ζΪ,Νεα άΰαΰ Νπ λδφαθάΝ
θέεβ,Ν αθαΰεΪακθ αμΝ κΝ βησ δκΝ θ’Ν αθαΰθπλέ δΝ λβ ΪΝ εαδΝ αθ πδφτζαε α,Ν σ δΝ βΝ
ευλδσ β α,ΝθκηάΝεαδΝεα κξάΝ πθΝδαηα δδευθΝπβΰυθ,ΝπζβθΝ πθΝδ δπ δευθ,Ναθάε δΝ βθΝ
Κκδθσ β αΝ ΰέκυΝΚβλτεκυ,Ν υλαΝ άηκυΝΙεαλέαμέΝ
Μ Ϊ εαδΝαπ’αυ σ,Ν υθ ξέα αδΝβΝία αθδ δεάΝπκλ έαΝ βμΝΛκυ λσπκζάμΝηαμ,Νη Ν κυμΝ
Καλδυ μΝ θαΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ βΝ ί ζ δυ κυθ,Ν υθ δ β κπκδυθ αμΝ πδαΝ σ δΝ έθαδΝ ησθκδΝ
κυμ,ΝεαδΝησθκδ,ΝξπλέμΝ παλεάΝε φΪζαδα,ΝπλΫπ δΝθ’αΰπθδ κτθΝΰδαΝεΪ δΝεαζτ λκ,ΝΰδαΝ
εΪ δΝ πκυΝ θ’αθ απκελέθ αδΝ Ϋ πΝ εαδΝ κδξ δπ υμΝ δμΝ απαδ ά δμΝ εαδΝ α γ θυθΝ
εΪπκδκυΝ κδεκθκηδεκτΝ πδπΫ κυ,Ν πκυΝ δΰΪΝ – δΰΪ,Ν ξΪλδμΝ
αΝ εα απζβε δεΪΝ
απκ ζΫ ηα αΝ βμΝζκυ λκγ λαπ έαμ,ΝΪλξδ αθΝθαΝΫλξκθ αδέΝΝ
ΝφάηβΝ βμΝζκυ λσπκζάμΝηαμ,Ναυ άμΝ βμΝζδ άμ,Ν βμΝφ πξδεάμΝηαμΝζκυ λσπκζβμ,Νη Ν
δαΰΰ ζ έμΝ εαδΝ δαφβηδ ΫμΝ κυμΝ ξδζδΪ μΝ ζκυση θκυμ,Ν πκυΝ κδΝ ξαλδ ηα δεΫμ,Ν κδΝ
γαυηα κυλΰΫμΝ δαηα δεΫμΝ ηαμΝ πβΰΫμΝ κυμΝ γ λΪπ υ αθ,Ν κυμΝ αθαεκτφδ αθΝ απσΝ
αφσλβ κυμΝπσθκυμ,ΝπκυΝ κυμΝΫ π αθΝ βθΝ ζπέ αΝσ δΝβΝαπάΝ κυμΝ Ν ζ έπ ,ΝεαδΝη Ν
ί ίαδσ β αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πκυθΝ εαδΝ πΪζδΝ σ δΝ ακτθΝ εαθκθδεΪ,Ν η Ν αξτ β αΝ πλπ κφαθάΝ
απζυγβε Ν αΝ πΫλα αΝ κυΝ εσ ηκυέΝ Ν ΚαδΝ βΝ δαφάηδ βΝ αυ ά,Ν βΝ δαφάηδ βΝ κυΝ
πΪ ξκθ αΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν εαζΪ,Ν κυΝ απ ζπδ ηΫθκυΝ πκυΝ υλαΝ ζπέα δ,Ν κυΝ εαγβζπηΫθκυΝ
αθΪπβλκυΝπκυΝ υλαΝπ λπα ΪΝεαδΝπΪζδ,Ν θΝπκζ ηδΫ αδΝ η Ν έπκ α,Ν θΝαευλυθ αδΝη Ν
έπκ α,Ν ΰδα έΝ κΝ έ δκμΝ έθαδΝ ηδαΝ απσ διβΝ αεα αθέεβ β,Ν σ κΝ εδ’αθΝ Ϊζζ μΝ ζκυ λκπσζ δμΝ
θ δαφΫλκθ κμΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ ε φαζαέκυΝ άΝ πθΝ α έ αε πθΝ Σλαπ αυθ,Ν ισ υ αθΝ
αηΫ λβ αΝπκ ΪΝ ΝεΪγ ΝΪζζκυΝ έ κυμΝ δαφβηέ δμέΝΝ
Ν φάηβ,Ν αθΝ ΫθαΝ ΰδΰΪθ δκΝ ετηα,Ν κυΝ πΪθ αΝ φκυλ κυθδα ηΫθκυΝ εα ΪΝ κθΝ ΟηβλκΝ
ΙεΪλδκυΝ π ζΪΰκυμ,Ν αθα τ αδΝ εαδΝ απζυθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κΝ
ιπ λδεσΝεαδΝυπσΝ βθΝπέ βΝ πθΝκζκΫθαΝαυιαθση θπθΝζκυση θπθ,ΝβΝζκυ λσπκζβΝ βμΝ
ΙεαλέαμΝί ζ δυθ αδΝαπσΝΪπκοβΝ δεσθαμΝεαδΝζ δ κυλΰδεσ β αμΝεαδΝεΪπκδαΝι θκ κξ έαΝ
ηδελΪΝεαδΝη αέα,Ν υπλ πά,ΝαλξέακυθΝθαΝε έακθ αδΝη Ν αΝπ θδξλΪΝηΫ αΝπΪθ αΝεΪπκδπθΝ
θ σπδπθέΝ Ν ΚαδΝ κδΝ πλυ μΝ πλκ ππδεσ β μΝ δηκτθΝ βΝ ζκυ λσπκζάΝ ηαμ,Ν α δαφκλυθ αμΝ
ΰδαΝ βΝ πκζυ ζά,Ν βΝ εκ ηδεάΝ απάΝ πθΝ ΪζζπθΝ ζκυ λκπσζ πθΝ βθΝ ζζΪ αΝ άΝ κΝ
ιπ λδεσέΝ εκζκτγβ αθΝεαδΝΪθγλππκδΝδ ξυλκτΝίαζαθ έκυΝη Ν βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝ βΝ
Λκυ λσπκζάΝ βμΝΙεαλέαμΝγαΝίλκυθΝ βθΝυΰ έαΝ κυμέΝ
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Πλυ κμΝ πυθυηκμΝ άζγ Ν βθΝ Ιεαλέα,Ν κΝ δαε ελδηΫθκμΝ βηκ δκΰλΪφκμΝ βμΝ σ Ν
Ϋΰελδ βμΝ φβη λέ αμΝ πθΝ γβθυθ,Ν κΝ γθκμ,Ν εαδΝ υΰΰλαφΫαμΝ πτλκμΝΛ π Ϊεκμ,Ν κΝ
κπκέκμΝ άζγ Ν βθΝ ΙεαλέαΝ η Ν κΝφκλ έκ, ΰδα έΝ θΝ ηπκλκτ Ν θαΝ π λπα ά δΝ εαγσζκυέΝ
Μ ΪΝαπσΝβίΝζκυ λΪΝ Ϊγβε ΝσλγδκμΝεαδΝΫφυΰ Νπ λπα υθ αμ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ θΝιΫξα Ν
πκ Ϋ,Νθδυγκθ αμΝηΫξλδΝ κθΝγΪθα σΝ κυ,Ν ίαγ δΪΝ υΰθπηκ τθβΝΰδαΝ βθΝ ΙεαλέαΝπκυΝ κθΝ
Ϋεαθ ΝεαζΪέΝΝΝ ΝΫθ διβΝ Ναυ άμΝ βμΝ υΰθπηκ τθβμΝ κυ,ΝΫΰλαο ΝεαδΝευεζκφσλβ Ν
κΝίδίζέκΝ κΝ«ΙεαλέαΝ κΝθβ έΝ κυΝλα έκυ», πκυΝά αθΝΫθαμΝτηθκμΝΰδαΝ βΝζκυ λσπκζάΝ
ηαμέΝ ΚαδΝ σξδΝ ησθκθΝ αυ σ,Ν σ αΝ ξλσθδαΝ Ϋαβ Ν η Ϊ,Ν εαδΝ Ϋαβ Ν πκζζΪ,Ν εΪγ Ν εαζκεαέλδΝ
βθΝ π λέκ κΝ πθΝ ζκυ λυθ,Ν Ϋΰλαφ Ν δλΪΝ ΪλγλπθΝ ΰδαΝ βΝ ζκυ λσπκζβΝ βμΝ ΙεαλέαμΝ
βθΝ φβη λέ αΝ « ΘΝΟ», υηθυθ αμΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ δαηα δευθΝ ηαμΝ
πβΰυθέΝ ΣκθΝ έξαΝ ΰθπλέ δΝ πλκ ππδεΪ,Ν ά αθΝ ΫθαμΝ υπΫλκξκμΝ ΪθγλππκμΝ εαδΝ η ΰΪζκμΝ
φέζκμΝ βμΝΙεαλέαμέΝ δπθέαΝ κυΝβΝηθάηβέΝ
εκζκυγ έΝ βΝ π λέπ π βΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ ζζβθέ αμΝ υΰΰλαφΫπμΝ (ηυγδ κλδκΰλΪφκυ)
ΛδζέεαμΝ ΝΪεκυ η Ν βθΝ κπκέαΝ έξαη Ν ΰέθ δΝ πκζτΝ φέζκδΝ εαδΝ ίζ πσηα Ν βθΝ γάθαΝ
ηΫξλδΝ πκυΝ πΫγαθ έΝ  βΝ εα έαΝ κυΝ ηίΝ έξ Ν Ϋζγ δΝ Ν εαεΪΝ ξΪζδαΝ απσΝ βθΝ ζί έαΝ
σπκυΝ ακτ ,Ν εαδΝ σ αθΝ βμΝ έπαθΝ ΰδαΝ βΝ ηκθα δεσ β αΝ πθΝ δαηα δευθΝ πβΰυθΝ βμΝ
ΙεαλέαμΝ άζγ Ν θαΝ κεδηΪ δΝ εαδΝ υ,Ν αφκτΝ έξ Ν απ ζπδ έΝ απσΝ Ϊζζ μΝ π λδπ υ δμέΝ
ΜκυΝΫζ ΰ Νσ δΝσ αθΝάζγ Ν βθΝΙεαλέαΝΰδαΝ αΝδαηα δεΪΝζκυ λΪ,Ν κΝ υηαΝ βμΝά αθΝ σ κΝ
παλαηκλφπηΫθκ,Ν υ Ν κΝ ε φΪζδΝ βμΝ αεκυηπκτ Ν κΝ ΰσθα σΝ βμΝ εαδΝ Ϋίζ π Ν ησθκΝ
εΪ π,Ν κΝΫ αφκμ,Νΰδα έΝ θΝηπκλκτ ΝθαΝ δΝπκυγ θΪΝαζζκτέΝΜ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ
βμΝ ζκυ λκγ λαπ έαμΝ βμ,Ν Ϋζ ΰ Ν βΝ έ δαμΝ « θΝ ΫΰδθαΝ θΫα,Ν θΝ ΫΰδθαΝ ζυΰ λά,Ν σηπμΝ
ΪγβεαΝσλγδαΝεαδΝηπκλυΝθαΝίζΫππΝαθ δελδ ΪΝ κθΝεσ ηκΝεαδ κθΝ υθκηδζβ άΝηκυ»έΝ
πέΝ δλΪΝ υθΝεα Ϋίαδθ ΝεΪγ ΝεαζκεαέλδΝ βθΝΙεαλέαΝθαΝεΪθ δΝ αΝζκυ λΪΝ βμΝεαδΝ δμΝ
δαεκπΫμΝ βμ,ΝζΪ λ υ Ν βθΝΙεαλέαΝεαδΝαπσΝίαγ δΪΝΝ υΰθπηκ τθβΝΫΰλαο Ν κΝπλαδσ α κΝ
ίδίζέκΝ βμΝΰδαΝ κυμΝΚαλδυ μΝΝ «ΟδΝΟλαηα δ ΫμΝ βμΝΙεαλέαμ»έ
θΝγαΝ βθΝι ξΪ πΝ
πκ ΫέΝ δπθέαΝ βμΝβΝηθάηβέΝ
Θ πλυΝ εσπδηκΝ πέ βμ,Ν ΰα έΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ ΰδαΝ βΝ πδ κπκέβ βΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ δαηα δευθΝ πβΰυθΝ βμΝ Λκυ λσπκζάμΝ ηαμ,Ν θ’αθαφ λγυΝ κΝ
η ΰΪζκΝ πδ άηκθαΝ Νκηπ ζέ αΝ εαδΝ η ΰΪζκΝ υ λΰΫ βΝ βμΝ αθγλππσ β αμΝ ΰδαΝ βθΝ
αθαεΪζυοβΝ βμΝ π θδεδζζέθβμ,Ν
λΝ ζ ιΪθ λΝ ΦζΫηδθΰε,Ν κΝ κπκέκμ,Ν Ϋξκθ αμΝ
ηπδ κ τθβΝ δμΝ δαηα δεΫμΝ πβΰΫμΝ Ιεαλέαμ,Ν βθΝ ΪθκδιβΝ κυΝ 1ληη,Ν άζπ Ν σ δΝ κΝ
εαζκεαέλδΝ γαΝ Ϋζγ δΝ βθΝ ΙεαλέαΝ ΰδαΝ ζκυ λκγ λαπ έαέΝ υ υξυμΝ κθΝ πλσζαί Ν κΝ
γΪθα κμΝ δμΝ11ΝΜαλ έκυΝ κυΝέ κυΝΫ κυμέΝΝ δπθέαΝ κυΝβΝηθάηβέΝΣβθΝπλσγ άΝ κυΝθαΝ
πδ ε φγ έΝ βΝ Λκυ λσπκζβΝ βμΝ ΙεαλέαμΝ Ϋξ δΝ πδί ίαδυ δΝ κΝ φέζκμΝ κυΝ ΈζζβθαμΝ
ΰδα λσμ,Ν ΜέΝ αζζδΪθκμ,Ν η Ν ξ δεάΝ πδ κζάΝ κυΝ βθΝ φβη λέ αΝ ΘΝΟΝ δμΝ 1ιΝ
Μαλ έκυΝ 1ληηέΝ Ν ΘυηΪηαδΝ αΝ ξλσθδαΝ ε έθα εαδΝ ΪζζκυμΝ φαθα δεκτμΝ γαυηα ΫμΝ Ν πθΝ
δαηα δευθΝ ζκυ λυθΝ βμΝ ΙεαλέαμέΝ ΘυηΪηαδΝ κθΝ φκπζδ άΝ ΣυπΪζ κ,Ν κΝ
η ΰαζκ φκπζδ άΝΠα Ϋλα,Ν βθΝ φκπζέ λδαΝΛτλαΝεαδΝΪζζκυμέ
ΝΛκυ λσπκζβΝηαμ,Ν δμΝ1ί έ μΝπκυΝαεκζκτγβ αθ,Ν δα ξση θ μΝβΝηέαΝ βθΝΪζζβ,ΝΝ
υθ ξέα δΝησθβΝ βμ,ΝξπλέμΝεαηέαΝελα δεάΝίκάγ δαΝΝη ΝσπζκΝ βμΝπΪθ αΝ αΝ ιαδλ δεΪΝ
βμΝ απκ ζΫ ηα α,Ν πκυΝ ΰδΰαθ υθκυθΝ εαδΝ πκζζαπζα δΪακυθΝ εαγβη λδθΪΝ βθΝ
παΰεσ ηδαΝφάηβΝ βμέΝ
ΟδΝπλκ λξση θκδΝπΪ ξκθ μ,ΝαθΫλξκθ αδΝπδαΝ ΝΝπκζζΫμΝξδζδΪ μΝ βΝεΪγ Νζκυ λδεάΝ
π λέκ κΝεαδΝκδΝζκτ δμΝ ΝπκζζΫμΝ εΪ μΝξδζδΪ μέΝΚαδΝη Ν βΝηκθαξδεά,ΝξπλέμΝεαηέαΝ
ίκάγ δα,Ν πκλ έαΝ βμ,Ν φ Ϊθκυη Ν βΝ εα έαΝ κυΝ 1λλί,Ν σ αθΝ κΝ ΚλΪ κμΝ έξθ δΝ εαδΝ
πΪζδΝ κΝ ξγλδεσΝ κυΝ πλσ ππκ,Ναφάθκθ αμΝθαΝ ξαγ έΝ ηδαΝ τ λβΝ ιαδλ δεάΝ υεαδλέαΝ
ΰδαΝ βΝΛκυ λσπκζβΝηαμέΝΝ δ δεσ λαμΝΣαΝ σ ΝΜ κΰ δαεΪΝΟδεκθκηδεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝ
(ΜΟΠ) βμΝ ΟΚ,Ν πλκΫίζ παθΝ ξλβηα κ σ β βΝ ΰδαΝ ε υΰξλκθδ ησΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ
ζκυ λκπσζ πθΝδαηα δευθΝπβΰυθέΝ
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Ν ζζΪ αΝ ε άζπ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ εαδΝ πΫζ ι Ν κθΝ ε υΰξλκθδ ησ,Ν πδζκ δεΪ,Ν
τκΝ ζκυ λκπσζ πθΝ βμ, βμΝ ΙεαλέαμΝ εαδΝ βμΝ πκζζπθέαμΝ Θ ήθέεβμέΝ Ν Λκυ λσπκζβΝ
βμΝ πκζζπθέαμΝ αΝεα Ϊφ λ ,Νξλβηα κ κ άγβε ΝεαθκθδεΪΝεαδΝ ε υΰξλκθέ βε ΝσππμΝ
πλκΫίζ π Ν κΝ ξ δεσΝπλσΰλαηηαέΝΝΝΗΝΛου λσποζβΝ βμΝΙεαλέαμΝσχδ,ΝαπσΝυπαδ δσ β αΝ
βμΝ Κλα δεάμΝ ΣλΪπ ααμ Σ ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ κ άηκμΝ ΰέκυΝ Κβλτεκυ,Ν δ δκε ά βμΝ
πθΝ δαηα δευθΝ πβΰυθ,Ν έξ Ν υπκΰλΪο δΝ ξ δεάΝ τηία βΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ ΜΟΠέΝ (Π λδ σ λαΝ πΪθπΝ κΝ γΫηαΝ αυ σΝ κΝ
παλαπΪθπΝ αθαφ λση θκΝ ΪλγλκΝ ΘέΝ α έζαλκυΝ βμΝ φβη λέ αμΝ «ΙΚ ΡΙ »Ν κΝ κπκέκΝ
ζ π κη λυμΝπαλαγΫ δΝπλκ ππδεΫμΝ κυΝηαλ υλέ μΝ π’αυ κτ)έ
ΣκΝ ελΪ κμΝ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ παλΫη δθ Ν παΰ λΪΝ α δΪφκλκ,Ν εδΝ Ϋ δΝ ξΪγβε Ν
αη Ϊεζβ αΝ εδΝ βΝ τ λβΝ ιαδλ δεάΝ αυ άΝ υεαδλέαΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ ζκυ λσπκζάΝ ηαμ,Ν
ζκυ λσπκζβΝ δ γθκτμΝ πδπΫ κυ,Ν σππμΝ εαδΝ βμΝ Ϊιδα Ν η Ν δμΝ ηκθα δεάμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμΝδαηα δεΫμΝπβΰΫμΝ βμέΝ
 κΝ ΫζκμΝ βμΝέ δαμΝ εα έαμ,Νυπάλι ΝεαδΝβΝ ιαΰΰ ζέαΝ κυΝ σ ΝΠλπγυπκυλΰκτΝΚέΝ
βηέ β,Νσ αθΝπλκ εζκΰδεΪΝάζγ Ν βθΝΙεαλέα,ΝΰδαΝΫθαΝ βηαθ δεσΝπκ σΝ βμΝ ΪιβμΝ πθΝιΝΝ
δ έΝ λξ,Ν αθΝ γυηΪηαδΝ εαζΪ,Ν ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ βμΝ
Λκυ λσπκζβμέΝΜδαΝυπσ χ βΝπουΝπο ΫΝ θΝ βλάγβε έΝΝΝΝ
ΚαδΝ Ϋ δΝ ησθκδΝ πΪζδ,Ν η Ν βΝ Λκυ λσπκζβΝ ηαμΝ πΪηπ πξβΝ εαδΝ αίκάγβ β,Ν η Ν σζαΝ αΝ
πλκίζάηα ΪΝ βμΝ Ϊζυ α,Ν θαΝ υθ ξέα δΝ βΝ ία αθδ δεάΝ βμΝ πκλ έαΝ πκυΝ πδΰλαηηα δεΪΝ
γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ κθκηα έΝ «κΝ ΓκζΰκγΪμΝ ηδαμΝ Λκυ λσπκζβμ», φ Ϊθκυη Ν βθΝ
εκλτφπ β,Ν βθΝπ λδπΫ δαΝ κυΝΚα ζζσλδακυ,Ν κΝβί1ί,ΝπκυΝΫξ δΝίυγέ δΝ βΝξυλα,ΝιΝ
ξλσθδαΝ υλα,Ν ΝασφκΝεαδΝαπ ζπδ έαέΝ’αυ ΪΝ αΝ λκη λΪΝιΝξλσθδαΝεαδΝβΝΛκυ λσπκζάμΝ
ηαμΝ Ϋξ δΝ πζβΰ έΝ γαθΪ δηαΝ αφκτΝ αΝ α φαζδ δεΪΝ Σαη έαΝ ΫξκυθΝ εσο δΝ ξ σθΝ σζαΝ αΝ
πδ σηα αΝζκυ λκγ λαπ έαμΝεαδΝ δμΝζέΰ μΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ έθκυθ,Ν έθκυθΝοέξκυζαΝη Ν
απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ ζκυση θκδΝ – πδ εΫπ μΝ βμΝ Λκυ λσπκζβμΝ θαΝ ΫξκυθΝ η δπγ έΝ
λαηα δεΪέΝ
ΘαΝ εζ έ πΝ βθΝ κηδζέαΝ ηκυΝ η Ν ΫθαΝ απσ πα ηαΝ απσΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ κηδζέαμΝ κυΝ
παλαπΪθπΝ αθαφ λση θκυΝ δαε ελδηΫθκυΝ πδ άηκθαΝ εαδΝ ιαδλ δεκτΝ αθγλυπκυ,Ν
Καγβΰβ άΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ ήεβμ,Ν Κυ αΝ Μαελά,Ν πκυΝ εφυθβ Ν κΝ δ γθΫμΝ
υηπσ δοΝ ουΝ δΰαέου - θσμΝεα αιδπηΫθκυΝγ ηκτΝ δ γθυμΝ– πκυΝΫΰδθ Ν βθΝΙεαλέαΝ
κΝ 1λκίέΝ πσΝ κΝ απσ πα ηαΝ αυ σΝ πδί ίαδυθκθ αδΝ απσζυ αΝ αΝ πΪγβΝ βμΝ
Λκυ λσπκζάμΝ ηαμΝ εαδΝ κΝ δαξλκθδεσμΝ εσπδηκμΝ παλαη λδ ησμΝ πθΝ δαηα δευθΝ πβΰυθΝ
βμΝ ΙεαλέαμΝ απσΝ κΝ ΚλΪ κμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ξαγκτθΝ σζ μΝ κδΝ υεαδλέ μΝ αθΪπ υιβμΝ
εαδΝ ε υΰξλκθδ ηκτΝ βμΝ πκυΝ ΫξπΝ αθαφΫλ δΝ εαδΝ γ πλυΝ πκζτΝ απέγαθκΝ θαΝ
ιαθαπαλκυ δα κτθ,ΝαθΝζβφγ έΝυπσοβΝκΝ υθ κθδ ηΫθκμΝπσζ ηκμΝπκυΝΫξκυθΝεβλτι δΝκδΝ
παΰεσ ηδ μφαληαεκίδκηβξαθέ μΝ εαδΝ κΝ παΰεσ ηδκΝ δα λδεσΝ εα
βηΫθκΝ εα ΪΝ βμΝ
δαηα δεάμΝζκυ λκγ λαπ έαμέΝ θαφΫλ δΝκΝΚαγβΰβ άμΝΚέΝΜαελάμμ
«ΗΝαθ τλ βΝ κΝ1λβθΝ πθΝλα δ θ λΰυθΝπβΰυθΝ πθΝΚαηηΫθπθΝ κτλζπθ,ΝπκυΝαπΫξκυθΝ
1ιηΝξζηΝαπσΝ βθΝ γάθα,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ θ δαφΫλγβε ΝβΝ γθδεάΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν
παλαηΫλδ Ν δμΝγαυηα κυλΰΫμΝλα δ θ λΰΫμΝγ ληκη αζζδεΫμΝπβΰΫμΝ βμΝΙεαλέαμέΝΣκΝθβ έΝ
η ΪΝ κΝ ’ΝΠαΰεσ ηδκΝΠσζ ηκ,Νελέγβε ΝαπσΝ κΝελΪ κμΝ αθΝεα ΪζζβζκμΝ σπκμΝ ικλέαμΝ
πθΝ αλδ λυθέΝ ΣκΝ 1λθβ,Ν σ αθΝ πδ εΫφγβεαΝ βθΝ Ιεαλέα,Ν αΝ ζκυ λΪΝ βμΝ έξαθΝ ΰέθ δΝ
ΰθπ ΪΝΰδαΝ βθΝπφ ζδησ β ΪΝ κυμΝ Ν δΪφκλ μΝπαγά δμΝ Ν υλτ λκΝεκδθσΝεαδΝσ δΝ έξ Ν
αυιβγ έΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ζκυκηΫθπθ,Ν αθΝ εαδΝ θΝ έξαθΝ υΰξλκθδ έΝ κδΝ υθγάε μΝ ΰδαΝ βΝ
ζκυ λκγ λαπ έαέΝ ΗΝ δαφάηδ βΝ πθΝ λα δ θ λΰυθΝ γ ληκη αζζδευθΝ πβΰυθΝ βμΝ Ιεαλέαμ,Ν
έξ Νΰέθ δΝαθΫικ αΝαπσΝ κυμΝαλδ λκτμΝπκυΝ έξαθΝ ικλδ έΝ βθΝΙεαλέαέΝ
Φυ δεΪΝ Ν πλΫπ δΝ θαΝ αΰθκβγ έΝ βΝ αλθβ δεάΝ υηίκζάΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ βΝ δαφάηδ βΝ πθΝ
γ ληκη αζζδευθΝπβΰυθΝ βμΝΙεαλέαμέΝΣκθΝΙκτζδκΝ κυΝ1λιλ,ΝπκυΝ αιέ οαΝ βθΝΙεαλέα,Ν
ίλάεαΝ βηαθ δεΪΝί ζ δπηΫθ μΝ δμΝ υθγάε μΝΰδαΝ κυμΝζκυκηΫθκυμέΝ
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Μ Ν θ υππ έα Ν βΝ πέ ε οβΝ πδ άηπθΝ εαδΝ σ αΝ Ϊεκυ αΝ ΰδαΝ αΝ η ζζκτη θαΝ ΰδαΝ βθΝ
ΙεαλέαΝεαδΝ αΝζκυ λΪΝ βμέΝΣΫζκμΝΫη δθαΝεαδΝηΫθπΝη ΝΫθαΝ λπ βηα δεσέΝΓδα έΝ ΝίλάεαΝ
κθΝ εα ΪζκΰκΝ πθΝ ζκυ λκπβΰυθΝ εαδΝ πθΝ πδ λαπΫαδπθΝ θ λυθΝ πκυΝ πδ εΫπ αδΝ κΝ
δ δεσμΝ ΰ πζσΰκμΝ Π λσφ,Ν θαΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ εαδΝ βΝ Ιεαλέα,Ν αφκτΝ κΝ Π λσφΝ έθαδΝ
απ αζηΫθκμΝ βμΝ UNESCO εαδΝ Ϋξ δΝ παφάΝ η Ν κΝ ΙΓΜ έΝ ε σμΝ απσΝ κΝ ηαεαλέ βΝ
Καγβΰβ άΝ Κ θΪ,Ν εαθΫθαμΝ ΪζζκμΝ Καγβΰβ άμΝ θΝ Ϋ δι Ν αεΫλ β κΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ βθΝ
ΙεαλέαΝ εαδΝ αΝ ζκυ λΪΝ βμ», ΚαδΝ εζ έθ δΝ βθΝ κηδζέαΝ κυΝ κΝ Καγβΰβ άμΝ ΚέΝ Μαελάμ,Ν
ζΫΰκθ αμΝ δλπθδεΪμ «ΓδαΝ αΝ η ζζκτη θαΝ βμΝ Ιεαλέαμ,Ν έ πμ,Ν γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ ηαμΝ
ίκβγά δΝεΪπκδαΝηΪΰδ αέ»
ΓδΪθθβμΝ ΜκυζΪμ

δίζδοΰλαφέα

 ΙωΪθθβμΝΜ ζΪμ,ΝΙ κλέαΝ βμΝΝά κυΝΙεαλέαμ,Ν γάθα,Ν1ληκ
 ΧαλΪζαηπομΝΓέΝΠαηφέζβμ,ΝΙ κλέαΝ βμ Νά κυΝΙεαλέαμ,Ν1λκί


θ υθβμΝΙέΝΠαπαζΪμ,Ν λξαέαΝΙεαλέα,ΝβίίβΝ

 ΘέΝΚα

αλσμ,ΝΙεαλδαεΪΝτηη δε α,Ν γάθαΝβίίθ



δ γθΫμΝυηπσ δοΝ δΰαέου,ΝΙεαλέα,Ν1λκίΝ



λχ έοΝΚοδθσ β αμΝ ΰέουΝΚβλτεου ( υλαΝ άηκυΝΙεαλέαμ)



φβη λέ αΝ ΘΝΟ 17-3-1955



φβη λέ αΝΙΚ ΡΙ ,ΝαλέΝφτζέ1λι,ΝΙκτθδκμΝβί1ζΝ
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