
 
 

ηκάρωδοεΘ ηκίΜ & ητύλΕ αέσσυδΟ νωτ ίτσΕ νοιξΆ  
 

 ςηνέμηγολυε ςαιμ αμηννέγ ιανίε ίτσΕ νοιξΆ ονέμηιοπολεμ οΤ
 οιδί νοτσ νύοθητνανυσ αν αίτια η ενιγέ υοπ ,ςαίρυκγυσ ςήκιροτσι
 ο ιακ ςητύλΕ ςαέσσυδΟ ςήτηιοπ ο ,ίογρυοιμηδ ιολάγεμ ούδ ομόρδ
 αγίλ οσό εκηθήπαγα ότυα ογρέ οΤ .ςηκάρωδοεΘ ςηκίΜ ςητέθνυσ

ηγρύοιμηδ ιακ  ςοιοπό ετσώ ,ονεμύογηορπ όκιτηθσια οιοτέτ ανέ εσ
 εμ ιενάκ οτ αν ιεπέρπ άκιτυενημρε ιεσίγγεσορπ οτ αν άμλοτ

.όμσαβεσ οτυλόπα  
ησαίσυοραπ Η ίτσΕ νοιξΆ υοτ  ςήκιτσιτιλοΠ ςητ αίδωροχ ητ όπα 

 ιακ υορτσέαμ υοτ ησνυθύειδ ητ όπυ ςησατόρΠ ςήκιλογρΑ
Γ υολακσάδιδοκισυομ  υοτ ςαρτσήχρο αίεδονυσ ητ ιακ ηνόΝ ηννάι

 .ςητ αίεροπ ήκινχετιλλακ νητσ όμθατσ ίελετοπα υοίροταρο ύοκϊαλ
 ςητ άρεν άιθαβ ατσ άιτυοβ αιμ αιγ ,αμημλότ ανέ αιγ ιατιεκόρΠ

.υοίαγιΑ υοτ ςασσαλάθ  
 ητ ατσίλοσ εμ ςησαίσυοραπ ςητ ηχύτ ήτσαμυαθ ητ ημόκα ςατνοχΈ 

 αζίραΜ χωΚ μ ,  ςεδίνηλλΕ ςενέμωιξατακ οιπ ςιτ όπα αι
ςειρτσίδυογαρτ . Μ  ,ησηίοπ ήκινηλλε νητ εσηνμύ ιακ εσηίοπολε

 ςήκισυομ ςήκϊαλ ςητ αιτάμμοκ ςητ όιρότρεπερ οτσ εξατένε
 αίενημρε νητ ιακ ησωσάιδ ητ εμ εκηθήλοχσα ,νώγρυοιμηδ νωλάγεμ

δ νεδ ιακ ςήκισυομ ςήκαισοδαραπ ςητ  νητ ιεγάσιε αν εσατσί
 ητ αιγ εκηθίρκαιδ ςησίπε ,ςητ ςέυεκσαιδ ςιτσ ήκισυομ ήκιρτκελη
 αίσαμησ ηλάγεμ εσωδέ ,ςητ άιελυοδ ήκιγρυοχιτσ ιακ ήκιτεθνυσ



 ςήκισυομ ςήκαισοδαραπ ςήκινηλλε ςητ νώιδιαπ νωτ ησηθάμκε νητσ
 ,νωίλβιβ( νωγρέ νωρόφαιδ αίγρυοιμηδ ητ ιακ sdc π ,  )νωεσάτσαρα

 .άτυα αιγ   ομσόκ νοτ ολό εσ ιεύεδιξατ 07‛ υοτ αίτεακεδ ητ όπΑ
 ανέμσιρωνγανα εσ ιακ αρταέθ αρετύλαγεμ ατσ ςατνώδυογαρτ
 ςιτ άδαναΚ νοτ ,αίσωΡ ητσ ,ηπώρυΕ ήκιτυΔ ητσ λάβιτσεφ άκισυομ
 ησέΜ ητ ,αίδνΙ νητ ,αίλαρτσυΑ νητ ,ήκιρεμΑ ήκινιταΛ ητ ,ΑΠΗ

τανΑ  .ςήκισυομ ςήκινηλλε ςητ αριεβσέρπ ςω ήκιρφΑ νητ ιακ ,ήλο
 ιατεζίναφμε υοπ ςησύΔ ςητ αιρτσίδυογαρτ ητώρπ η ιανίε 0891 οΤ
 νώγαλλατνα νώκιτσιτιλοπ νώνθειδ οισίαλπ οτσ ιακ ανίΚ νητσ
 ςητ ησινάφμε ηχιοτσίτνα εμ ονίκεΠ οτσ αδάλλΕ νητ ίεπωσορπκε

 υονίκεΠ υοτ ςαρεπΌ  νητ ίεπωσορπκε 9002 οΤ .ανήθΑ νητσ
 υοπ keeW cisuM yrtnuoC lanoitanretnI λάβιτσεφ οτσ αδάλλΕ
 ασεμάνα ιατενίρκαιΔ .οάΜ υοτ αδίρταπ ηρετίαιδι νητσ ιατεγάξειδ
 ςητ ιακ ,ςυορίεπη ετνέπ ςιτ όπα νώρωχ 23 ςέχοτεμμυσ εσ

ακολακ οΤ .»regniS tseB« οίεβαρβ οτ ιατεμένοπα  0102 υοτ ιρί
 ςήκινηλλΕ ςητ ςοπωσόρπκε ςω ανίΚ νητσ ιλάπ ιακ ιεύεδιξατ
 ομιτίπε ιανίε ςαίοπο ςητ ,ησυεδίαπκΕ ήκισυοΜ νητ αιγ ςησωνΈ
 υο92 υοτ ςείσαγρε ςιτσ ίεθερυεραπ αν υονέμιεκορπ ,ςολέμ
 εΜ .ησυεδίαπκε ήκισυομ νητ αιγ EMSI ςητ υοίρδενυΣ υοιμσόκγαΠ

 ςαρέπ οτ  ήκινηλλΕ νητ ηλό εμ ιενάβμαλαραπ υοίρδενυΣ υοτ
 ίεθχαξειδ αθ οίοπο οτ ,υοίρδενυΣ υο03 υοτ αίαμησ νητ ήλοτσοπα

.αδάλλΕ νητσ 2102 οτ  γ εκηθήμιΤ ι  άροφσορπ ςητ ήκισυομ νητ α
 οτ όπα ιακ νωνόμητσιπΕ νωδίνηλλΕ ομσεδνύΣ νοτ όπα

ω ςηκρόΥ ςαέΝ ςητ llenroC οιμήτσιπεναΠ  .»ςόγρυοιμηδ ακίανυγ« ς
 ,νώμητσιπΕ ςαίεριατΕ ςήκϊαρηΘ ςητ ςολέμ ομιτίπε ιανίΕ
 νητ αιγ ςησωνΈ ςήκινηλλΕ ςητ ιακ νώνχεΤ ιακ νωτάμμαρΓ
 ατ αιγ ςήπορτιπΕ ςήκινχετιλλαΚ ςητ ςολέΜ .ησυεδίαπκΕ ήκισυοΜ
 ιακ ςησηθάμ υοίβ αιδ ,ςαίεδιαΠ υοίεγρυοπΥ υοτ αίελοχΣ άκισυοΜ

Θ .νωτάμυεκσηρ  
:ιεέλ χωΚ αζίραΜ η ςητ ςείεδοιρεπ ςιτ αιΓ   
 αρταέθ αρετύλαγεμ ατ όπα άλλοπ εσ ωσήδυογαρτ αν ακηθώιξΑ«
 ςέκιτοργα ,αίενεφακ ,αίελοχσ ατηρτέμα εσ ιακ άλλα ,υομσόκ υοτ
 .ςαμ ςαδίρταπ ςητ νώιρωχ νώρκιμ οιπ νωτ ιακ ςεκήθοπα

τ αιγ ιακ οιδί οτ ωνώραμαΚ  αιδύογαρτ ατ εΜ .ολλά οτ αιγ ιακ ανέ ο
 αδίρταπ νητσ ςατνούεδιξατ ωθώιν ασό ωσήγολομο αν ωλέθ υομ



 υοτ αρώχ αισύολπ οιπ η ιανίε αν ιεζάιομ αιτάμ υομ άκιδ ατΣ .ςαμ
 ,αίροτσι εσ ,νωπώρθνα ςερήτκαραχ εσ ,άιφρομο ήκισυφ εσ υομσόκ

υεκσηρθ εσ ,ςενχέτ εσ ,ήκισυομ εσ  ςοθάβ εσ ,οίελαγεμ όκιτ
.»νωτάμηθσιανυσ νωνίπωρθνα  

 
  αν ιενάβμαλανα ιακ ςορράθ εμ οιρόταρο όκϊαλ οτ ιεζίπωτεμιτνΑ  
  ιακ ήχυψ ήκινηλλε νητ ιεζίτοπ υοπ ογρέ ανέ όνιοκ οτσ ιεσάισυοραπ

 εμ ίζαμ ιενάβμαλανΑ .ςητ άταμώιβ ανορχόιλιχ ατ εμ ιατεζίτυατ
 οτ νυοσώκρασνε αν ςησατσάραπ ςητ ςέτσελετνυσ ςυοπιολόπυ ςυοτ

ιειδ  ,ητέθνυσ υοτ ςετόν ςιτ ιακ ήτηιοπ υοτ όμσιλοβμυσ όκιτυδσ
 νώτσωνγ ήλοβορπ ιακ ςογόλ ςοτηόνολοκυε νυονίγ αν ετσώ

.νωεσάτσαραπ νώκιταμωιβ  
 υοτ ςήγολιπε ςύοκισυομ όπα ετίε ιατίελετοπα αρτσήχρο ήκϊαλ Η  
 υοτ αρτσήχρο ήκϊαλ η ιατίειοπομισηρχ ετίε ηνόΝ ηννάιΓ

ομηΔ  υοτ ησνυθύειδ ητ όπυ ςυογρΆ υοίεδΩ ύοκιτ
 υοτ ατνάπ ησωρτσήχρονε εσ ,υοκάστεΠ υοκίΝ υολακσάδιδοκισυομ

.ηνόΝ ηννάιΓ  
 ηληλλάραπ ιετέθαιδ ήφρομ ςητ ηνέμωρηλκολο νητσ ησατσάραπ Η   
 ςητ νωίποτ νώιφαργοτωφ ιακ νωνόκιε νώκιτσακιε ήλοβορπ

τσι ιακ ςώθακ ςαμ ςαδίρταπ  ςήκιναμρεγ ςητ νώκιτκιεδοπα νώκιρο
 νωτ ήγολιπε η ςησίπε ,ςήχοτακ ςητ υοδόιρεπ ςητ ςαίδωιρηθ
 αίεμηνμ ατ ιακ ςυορώχ ςυοτ ιεύνκιεδανα νώμσιτωφ νωληλλάτακ
 αν ίοτυα ιακ νύοροπμ ιακ ςιεσάτσαραπ ιο αρώχ νυονάβμαλ υοπό

.υογρέ υοτ ήορ ητ εμ αγολάνα ιατνοσσάλλανε  



 
 :ιανίε ςησατσάραπ ςητ ςέτσελετνυσ ιολλΆ  

ςάισαΤ ςογρώιΓ :ςόιοποθΗ  
ςηρόταραΤ ςαλόκιΝ ,ςοτύοιΣ ςηνώτνΑ :ςήτηγηφΑ  

αίσεθονηκΣ - ςηρόταραΤ ςαλόκιΝ :ίομσιτωΦ  
 

 οτ άκιτσιελκοπα άδυογαρτ αν αίδωροχ η ατητότανυδ η ιεχράπΥ
.χωΚ αζίραΜ ητ ιενώισιαλπ αν ετίε ογρέ  

 
 


