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γάθαΝ2 Φ ίλκυαλέκυΝβί1θ 
 

ΟΛΟΙΝΣΗΝΝ ΝΣΟΛΗΝΠ Ν ΛΛ ΙΚΗΝΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗΝ 
Μ ΝΣΟΝ Ι Κ ΙΚΗΣΙΚΟΝ ΓΩΝΙΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝ έ έΚέΠέ 

 

υθα Ϋζφδ μΝ– υθΪ ζφκδ 
 

  ΣβθΝ Παλα ε υάΝ η - 2 - 2016 εαδΝ υλα 1θμίίΝ βθΝ Πζα έαΝ Κκζκεκ λυθβΝ βθΝ Αγάθα, γαΝ
πλαΰηα κπκδβγ έΝ βΝ Ϋθ κζβΝ παθ ζζα δεάΝ εδθβ κπκέβ βΝ πθΝ πηΪ πθΝ Α φαζ έαμΝ εαδΝ πθΝ
θσπζπθΝ υθΪη πθ, θΪθ δαΝ αΝηΫ λαΝ βμΝ δΪζυ βμΝ κυΝεκδθπθδεκτΝξαλαε άλαΝ βμΝα φΪζδ βμ, 

πκυΝπλκπγκτθ βΝευίΫλθβ βΝΤέΡΙ έΑέΝ– ΑΝέ ΛέΝβΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝεαδΝκδΝυπκ βλδε ΫμΝ βμέ 
 

  ΓδαΝ αεσηαΝ ηδαΝ φκλΪΝ εαζκτηα Ν απσΝ αΝ πλκ λ έαΝ βμΝ ΠΟ ΤΝ - ΠΟ ΞΙ Ν - ΠΟ ΤΠΝ - 

ΠΟ ΠΛΝ - ΠΝ εαδΝ βμ Π Λ, θαΝ υηη Ϋχκυη Ν Ν ηδαΝ ε θ λδεάΝ παθ ζζα δεάΝ
εδθβ κπκέβ β, πκυΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ ηδαΝ ηΫλαΝ η ΪΝ δμΝ εδθβ κπκδά δμ πθΝ φκλΫπθΝ κυΝ
υθσζκυΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝζακτέ 

  

  ΣαΝ αθ λΰα δεΪΝ - αθ δα φαζδ δεΪΝ ηΫ λα πκυΝ Ϋλχκθ αδ, πμΝ υθΫξ δα βμΝ πκζδ δεάμ πθΝ
πλκβΰκτη θπθΝ ευί λθά πθ Νέ έΝ - ΠΑέΟέΚέ, πδχ δλκτθΝ θαΝ εα αλΰά κυθΝ σ αΝ α φαζδ δεΪΝ
δεαδυηα αΝΫχκυθΝαπκη έθ δΝΰδαΝσζκυμΝαθ ιαλ ά πμΝ κυμΝ λΰααση θκυμ εαδΝ αΝζαρεΪ λυηα α 

βμΝχυλαμ εαδΝσζκυμ κυμ Ϋθ κζκυμέ 
  

  Πζά κυθΝ σζκυμΝ κυμΝ λΰααση θκυμ Ν βησ δκ εαδΝ δ δπ δεσ κηΫα,Ν σζκυμΝ κυμ 
αυ καπα ξκζκτη θκυμ, κυμΝφ πξκτμΝαΰλσ μ,Ν κυμΝ υθ αιδκτξκυμ, βΝθ κζαέα, δμ κδεκΰΫθ δΫμ 

ηαμ, αΝ παδ δΪΝ ηαμ, κυμΝ ΰκθ έμΝ ηαμ, αΝ α ΫλφδαΝ ηαμέ Απαδ έ αδΝ θδαέκμΝ αΰυθαμ, ΰδα θαΝ
πλκα πέ κυη ΝεαδΝθαΝ δ υλτθκυη  αΝ δεαδυηα ΪΝηαμέ 
  

  θυΝ αΝ πλκ λ έα ηαμ πδεαζκτθ αδ « βθΝ αζζβζ ΰΰτβΝ πλκμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εκδθπθέα πμΝ
αθαπσ πα κΝ εκηηΪ δΝ βμ,» ηαμΝεαζκτθΝ θα δα βζυ κυη Ν ΰδαΝ αεσηαΝηδαΝφκλΪ, ι ξπλδ ΪΝαπσΝ
σζκυμΝαυ κτμ πκυΝπζά κθ αδΝ θδαέα απσΝ βθΝαθ λΰα δεάΝ- αθ δζαρεά πκζδ δεάέ 
  

  ΣαΝαδ άηα αΝ πθΝυπαζζάζπθ αΝυηα αΝΑ φαζ έαμ εαδΝ δμΝΈθκπζ μΝ υθΪη δμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
εκδθΪ, η Ν α έεαδαΝαδ άηα αΝ πθΝ λΰαακηΫθπθ εαδΝ πθΝζαρευθΝκδεκΰ θ δυθ. 
 

  ΟδΝι ξπλδ Ϋμ - π λδξαλαεπηΫθ μΝεδθβ κπκδά δμΝ πθΝ θ σζπθ,ΝΫχκυθΝ υηίΪζζ δΝ βΝζκΰδεά κυΝ
δαξπλδ ηκτ απσΝ κΝζαρεσΝεέθβηα,ΝσππμΝ πδ δυεκυθ δαχλκθδεΪΝσζ μ κδ αθ δζαρεΫμΝευί λθά δμ. 

 

   κΝ έ δκ αθ δφα δεσΝ πζαέ δκ, εδθκτθ αδΝεαδΝ αΝ αδ άηα αΝπκυΝ πλκ Ϊ κθ αδΝ απσΝ α πλκ λ έαΝ
πθΝΟηκ πκθ δυθΝ εαδΝ πθΝ θυ υθΝηαμ, σππμΝ ΫξκυθΝαπκ υππγ έΝ δμΝ πλσ φα μΝ αθαεκδθυ δμΝ
κυμέ δ άηα αΝπκυΝεα α δεθτκυθΝσ δΝβΝ« παθα α δεά» φλα κζκΰέαΝπκυΝχλβ δηκπκέβ αθ δμΝ
ζ υ αέ μΝ βηΫλ μΝ εαδΝ κδΝ σπκδ μΝ πδεζά δμΝ π λέΝ θσ β αμΝ η Ν κυμΝ ΪζζκυμΝ λΰααση θκυμ,Ν έθαδΝ

πλαε δεΫμΝ πκυΝ κχ τκυθ βθΝ παλαπζΪθβ β, αζζΪ εαδ κθΝ απκπλκ αθα κζδ ησΝ ηαμ απσΝ αΝ
πλαΰηα δεΪΝπλκίζάηα αΝπκυΝΫχκυη ΝθαΝαθ δη ππέ κυη έ 
  

  θΝ ηπκλκτη Ν θαΝ Ϋξκυη Ν πμΝ αέ βηαΝ βΝ η α λκπάΝ πθΝ πδεκυλδευθΝ ηαμΝ αη έπθ Ν
παΰΰ ζηα δεΪΝ κυΝθσηκυΝΡΫππα άΝ Ν«αυ κ δαξ δλδαση θα» σππμΝ αΝη κθσηα αθΝπλσ φα α εαδΝ
θαΝ θαληκθδασηα Νπζάλπμ η Ν δμ αθ δα φαζδ δεΫμΝπκζδ δεΫμ πκυ εαζ έ  θαΝ πδίΪζζ δ εαδΝβΝ
βη λδθάΝευίΫλθβ β. Μ Ν βΝη α λκπάΝαυ ά,ΝαπαζζΪ κυη Ν κΝελΪ κμΝαπσΝ βΝχλβηα κ σ β β 

εαδΝπαλαΰλΪφκυη  βθΝεα αζά υ βΝ πθΝαπκγ ηα δευθ απσΝ κΝη ΰΪζκΝε φΪζαδκ, εαγυμΝεαδ δμΝ
δαξλκθδεΫμΝ υγτθ μ σζπθΝ πθΝευί λθά πθ εαδΝξλβηα κ κ κτη  απκεζ δ δεΪ απσΝ βΝ ΫπβΝ

ηαμ α αη έα. πέ βμ,ΝκδΝΟηκ πκθ έ μΝηαμ δαγΫ κυθΝ εΪ μΝξδζδΪ μΝ υλυΝαπσΝ αΝ αη έαΝ κυμ, 
βζα άΝαπσΝ αΝ ξλάηα α αΝ δεΪΝηαμ, πλκε δηΫθκυΝθαΝ υθ Ϊ κυθΝη ζΫ μΝκδΝαθαζκΰδ δεΫμΝ - 

ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ αδλέ μ η Ν δμΝ κπκέ μ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υθ λΰΪακθ αδΝ ηΫχλδΝ άη λα, η Ν
σξκΝθαΝη α λΫοκυθΝ αΝ πδεκυλδεΪΝηαμΝ αη έαΝ Ν παΰΰ ζηα δεΪΝ– αυ κ δαξ δλδαση θαέ 

 

  θΝηπκλκτη Ν θαΝ υηίδίαασηα Νη Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝη αία δευθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ θσηπθΝ
ΛκίΫλ κυΝ - Κκυ λκυηΪθβ, πκυΝ πΫίαζαθ κθΝ αθ απκ κ δεσΝ ξαλαε άλαΝ βμΝ α φΪζδ βμΝ εαδΝ
η α λΫπκυθ δμΝ υθ Ϊι δμ Ν πδ σηα αΝφ υξ δαμΝεαδΝ ιαγζέπ βμέ 
  θΝ έθαδΝαζζβζΫΰΰυκΝθαΝαβ Ϊη  βΝζ δ κυλΰέαΝ« δ δευθΝφαληαε έπθ»ΝΰδαΝ κυμΝΫθ κζκυμ,Νσ αθΝ
κΝζασμΝπζάλπ ΝεαδΝπζβλυθ δΝα λΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝπαλκχάΝπκυΝζΫΰ αδΝφΪληαεκέ 
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  Οτ Ν έξθ δΝ αζζβζ ΰΰτβΝ βΝ δαίκτζ υ βΝ εαδΝ κΝ δΪζκΰκμ η Ν βθΝ ευίΫλθβ βΝ αΝ πζαέ δα βμΝ
« λΰα δαεάμΝ δλάθβμ,» αβ υθ αμΝ βθΝ ιαέλ βΝ πθΝ θ σζπθ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ηΫ λπθ, 
Ϋθαθ δΝ πθΝ ΪζζπθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ ζαρευθΝ λπηΪ πθ,Ν πλκίΪζζκθ αμΝ ιαθΪ βθΝ
«δ δαδ λσ β α» κυΝ παΰΰΫζηα κμέ 
 

  Αυ άΝ βΝ «δ δαδ λσ β α» ιυπβλ έΝ εαδ δμΝ δα πα δεΫμΝ θΫλΰ δ μ πθ πλκ λ έπθ πθΝ
Οηκ πκθ δυθΝ εαδΝ πθΝ θυ υθΝ ηαμ, πκυΝ εφλΪ βεαθ η Ν βθ ιαΰΰ ζέα ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
λδ κίΪγηδαμ υθ δεαζδ δεάμΝκλΰΪθπ βμΝ ( υθκηκ πκθ έαμ) πηΪ πθ Α φαζ έαμΝ εαδΝ θσπζπθΝ
υθΪη πθέ ΟδΝ θΫλΰ δ μΝαυ Ϋμ γαΝηαμΝαπκηκθυθκυθ πζάλπμ, απσΝ κΝ λΰα δεσΝ- ζαρεσΝεέθβηα εαδΝ

γαΝυπκθκη τ κυθΝ βΝ υηηαχέα εαδΝ κυμΝεκδθκτμΝαΰυθ μΝηαμ,Νη Ν κυμΝφκλ έμΝΪζζπθΝ λΰαακηΫθπθέ 
Έχκυθ σχκ βθΝ κλδ δεά απκηΪελυθ βΝ πθΝ θ σζπθ απσΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ κλΰΪθπ β πκυΝ
εαζτπ δΝσζκυμΝ κυμΝ βηκ έκυμΝυπαζζάζκυμΝ (Αέ έ έ έΤέ),Ν βθΝκπκέα επλκ ππκτθ αδΝ υΝεαδΝ
πκζζΪΝξλσθδαΝκδΝπυλκ ίΫ μΝεαδΝ ε έ πλΫπ δ θαΝ θ αξγκτθ σζκδΝκδΝΫθ κζκδΝυπΪζζβζκδέ Μ Ν κθΝ
λσπκΝ αυ σΝ κδΝ υθ δεαζδ δεΫμΝ ηαμΝ βΰ έ μ, πδξ δλκτθΝ θαΝ θ ΪικυθΝ σζαΝ αΝ πηα έαΝ εαδΝ δμΝ
Οηκ πκθ έ μ ηαμ, κυμΝπ λδκλδ ηκτμ πκυΝγΫ δΝβΝθκηκγ έα ΰδαΝ κΝ υθ δεαζδ ησΝ πθΝ θ σζπθ 

(σππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ κΝΪλγλκ 30α κυΝθσηκυΝ1βθζή1λκβ, πκυΝδ χτ δ ΰδαΝ βθΝ Λέ έ). βζα ά 

ηαμΝαβ Ϊθ Ν υθΪ ζφκδ, θαΝεαλα κηά κυη ΝαπσΝησθκδΝηαμΝ αΝ υθ δεαζδ δεΪΝηαμΝ δεαδυηα αέ 
  

  Ν θπ δεά ΰπθδ δεάΝΚέθβ βΝΠυλκ ί υθ εαζ έΝ κυμΝπυλκ ίΫ μ,Ν κυμΝα υθκηδεκτμ,Ν κυμΝ
ζδη θδεκτμΝεαδΝ κυμΝ λα δπ δεκτμ,Ν θαΝαθ δ αγκτθΝ βθΝ πδχ δλκτη θβΝαπκησθπ άΝηαμ, απσΝ κΝ
υπσζκδπκΝ λΰα δεσΝ - ζαρεσΝ εέθβηαέΝ ΝαΝ απκ λΫοκυη Ν αυ άΝ βΝ δα πα δεάΝ η γσ υ β,Ν σππμΝ
έξ ΝπλΪι δΝεαδΝεα ΪΝ κΝπαλ ζγσθ βΝ έ έΚέΠέ, σ αθΝ έχ Ν πδχ δλβγ έΝιαθΪ αθΪζκΰβΝεέθβ β κΝβίίγ, 

απσΝ δμΝ σ Ν υθ δεαζδ δεΫμΝπζ δκοβφέ μ πθΝ θ σζπθ. 
  

  ΌζαΝ σ αΝ αθαφΫλκυη Ν βθΝ αθαεκέθπ άΝ ηαμ, πκυΝ αφκλκτθ δμΝ αλθβ δεΫμΝ ι ζέι δμΝ πκυΝ
δα λαηα έακθ αδΝ κΝ υθ δεαζδ δεσΝηαμΝεέθβηα, εα αΰΰΫζγβεαθΝηΫ πΝ πθΝ κπκγ ά πθΝεαδΝ
πθΝ παλ ηίΪ πθΝ βμΝ έ έΚέΠέΝ βθΝ εκδθά υθ λέα β πθΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθ πθΝ
Οηκ πκθ δυθΝ εαδΝ πθΝ θυ πθΝ πθΝ πηΪ πθΝ Α φαζ έαμ εαδΝ πθΝ λα δπ δευθ, πκυΝ θυΝ Ϋξ δΝ
εα αΰλαφ έΝ κπ δεκαεκυ δεΪ,Ν θΝ βηκ δ τ βε Ν πλκμΝ κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ η Ν υγτθβΝ πθΝ
πλκ λ έπθ. ΣκυμΝ εαζκτη Ν θαΝ βηκ δ τ κυθΝ ηΫ πΝ πθΝ δ κ ζέ πθΝ κυμ (χπλέμΝ ηκθ Ϊα),Ν κΝ
υζδεσ απσΝ δμΝ λΰα έ μ βμΝεκδθάμΝ υθ λέα βμ. 
 

υθα Ϋζφδ μΝ– υθΪ ζφκδ 
 

  έθαδΝ αθαΰεαέκΝ σ κΝ πκ ΫΝ Ϊζζκ , θαΝ κλΰαθυ κυη Ν κυμΝ αΰυθ μ ηαμΝ παλΪζζβζαΝ η  βθΝ
αζζβζ ΰΰτβ, βΝ υηηαξέαΝ εαδΝ βθΝ εκδθάΝ λΪ β η Ν κυμΝ λΰαακηΫθκυμ κΝ βησ δκΝ εαδΝ κθΝ
δ δπ δεσΝ κηΫα,Ν κυμΝαΰλσ μ,Ν κυμΝαυ καπα χκζκυηΫθκυμ, κυμΝ ζ τγ λκυμΝ παΰΰ ζηα έ μ εαδΝ θαΝ
υΰελκυ κτη Ν η Ν βθΝ πκζδ δεάΝ πκυΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθ, πκυΝ

αθ δη ππέακυη  πμΝΫθ κζκδΝεαδΝπμΝ λΰααση θκδέΝ 
 

  ΝαΝαευλυ κυη Ν βθΝπλΪιβΝσζκυμΝ κυμΝαθ λΰα δεκτμΝεαδΝαθ δζαρεκτμΝθσηκυμ, πκυΝ υγτθκθ αδΝ
ΰδαΝ βΝ τ εκζβΝεα Ϊ α βΝπκυΝΫξκυη Νπ λδΫζγ δΝ η έμΝεαδΝκδΝκδεκΰΫθ δΫμΝηαμ,ΝηααέΝη Ν κΝζασέΝ 
 

  αμΝ εαζκτη Ν θαΝ υηη Ϋξ Ν ηααδεΪ βθΝ Ϋθ κζβΝ παθ ζζα δεάΝ εδθβ κπκέβ βΝ δμΝ ηΝ κυΝ
Φζ ίΪλβ, η Ν κΝηπζκεΝεαδΝ κΝπζαέ δκΝ δ ε δεά πθΝ βμΝ έ έΚέΠέΝεαδΝ βμΝΠλπ κίκυζέαμΝ πθΝ

πκ λΪ πθέ δ ε δεκτη : 
  

 ΣβθΝ πδ λκφάΝ σζπθΝ πθΝ ζ βζα βηΫθπθΝ απκγ ηα δευθΝ πθΝ α φαζδ δευθΝ αη έπθΝ εαδΝ θαΝ
αηα ά δΝεΪγ Ν πδξ δλβηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμέ  

 

 Απκεζ δ δεΪΝ βησ δα,Νυπκξλ π δεάΝεκδθπθδεάΝα φΪζδ β,ΝπλσθκδαΝεαδΝδα λκφαληαε υ δεάΝ
π λέγαζοβΝΰδαΝσζκυμέ  

 

 ΚΪζυοβΝσζπθΝ πθΝκδεκθκηδευθΝαππζ δυθ κυΝα φαζδ δεκτΝ υ άηα κμ, απσΝ κΝελΪ κμ, η Ν
βΝ φκλκζκΰέαΝ πθΝ πδχ δλβηα δευθΝ εαδΝ λαπ αδευθΝ κηέζπθ, πκυΝ εαλπυγβεαθΝ αΝ ξλβηα δεΪΝ

πκ Ϊ πκυΝη αφλΪακθ αδΝ Ν ζζ έηηα αΝ πθΝαπκγ ηα δευθ, ΰδαΝσζαΝ αΝα φαζδ δεΪΝ αη έαέ  

 

 ΣβθΝ απκεα Ϊ α βΝ πθΝ ηδ γυθΝ εαδΝ υθ Ϊι πθΝ αΝ πέπ αΝ κυΝ βίίλ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ
παθαφκλΪΝ κυΝ1γκυΝεαδΝ1ζκυΝηδ γκτΝεαδΝ τθ αιβμέ 

 

 

ΣΗΝΝΚΡΙΗΝΝ ΝΠΛΗΡΩ ΙΝΗΝΠΛΟΤΣΟΚΡ ΣΙ  
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