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Ι ΓΧΓ  

Ν πέ λα βΝ βμΝ φυ δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ βθΝ υΰ έαΝ ά αθΝ ΰθπ άΝ Ν σζ μΝ δμΝ π λδσ κυμΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝ δ κλέαμέΝ Ό κ,Ν ίΫίαδα,Ν κδΝ ΪθγλππκδΝ ακτ αθΝ εαδΝ λΰΪακθ αθΝ βθΝ τπαδγλκ,Ν πμΝ
ευθβΰκέ,Ν ΰ πλΰκέΝ άΝ πκζ ηδ Ϋμ,Ν βΝ Ϊ εβ βΝ κυΝ υηα κμΝ ά αθΝ κηΫθβ,Ν ζσΰπΝ βμΝ φτ βμΝ βμΝ
θα ξσζβ άμΝ κυμέΝ ΧμΝ ι ξπλδ άΝ εαδΝ αθαΰεαέαΝ λα βλδσ β αΝ βΝ Ϊ εβ βΝ πλκΫευο Ν η Ν κθΝ
επκζδ δ ησΝεαδΝ βθΝα δεκπκέβ β,ΝπκυΝπ λδσλδ αθΝ βθΝεαγβη λδθάΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αέ 

θΝ έθαδΝ υξαέκ,Νζκδπσθ,Νσ δΝβΝφυ δεάΝΪ εβ β,ΝπμΝΰυηθα δεάΝάΝαγζβ δ ησμ,Ναθα δεθτ αδΝ Ν
βηαθ δεάΝ λα βλδσ β αΝ Ν σζκυμΝ κυμΝαλξαέκυμΝ πκζδ δ ηκτμ,Ν Ϋ πΝεδΝ αθΝ απκ ζκτ Νεα ΪΝ
εαθσθαΝαπκεζ δ δεΪΝαθ λδεάΝυπσγ βέΝ Νκλδ ηΫθ μΝηΪζδ αΝπ λδπ υ δμ,ΝσππμΝ βθΝαλξαέαΝ
ζζΪ αΝ εαδΝ αλΰσ λαΝ βΝ Ρυηβ,Ν κδΝ Ϊθ λ μΝ βμΝ δγτθκυ αμΝ ΪιβμΝ ισ υαθΝ ΰδαΝ βΝ πηα δεάΝ

Ϊ εβ βΝπ λδ σ λ μΝυλ μΝαπ’Νσ δ ΰδαΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝεαγβη λδθάΝ κυμΝ θα ξσζβ βέ  

.  ΧμΝφυ δεάΝΪ εβ βΝ υθάγπμΝκλέα αδΝβΝ πηα δεάΝεέθβ βΝπκυΝπαλΪΰ αδΝαπσΝ κυμΝ ε ζ δεκτμΝ
ητ μΝη Ν βθΝεα αθΪζπ βΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝπκυΝ πδ λΪΝγ δεΪΝ βθΝυΰ έαέ  Νΰυηθα δεά,Ν ιΪζζκυ,Ν
απκ ζ έΝ τπκΝ φυ δεάμΝ Ϊ εβ βμ,Ν η Ν ξ δα ηΫθ μ,Ν κλΰαθπηΫθ μΝ εαδΝ παθαζαηίαθση θ μΝ
πηα δεΫμΝ εδθά δμ,Ν ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ άΝ δα άλβ βΝ ηδαμΝ άΝ π λδ κ ΫλπθΝ υθδ π υθΝ βμΝ
πηα δεάμΝ υ ιέαμέ  

Ν αλθβ δεάΝ πέ λα βΝ πκυΝ α ε έΝ βΝ εαγδ δεάΝ απάΝ βΝ δΪλε δαΝ εαδΝ βθΝ πκδσ β αΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝ απάμΝ έθαδΝ πζΫκθΝ πκζζαπζΪΝ εηβλδπηΫθβέΝ Ν Ϋζζ δοβΝ Ϊ εβ βμΝ έθαδΝ αδ έαΝ
βηαθ δευθΝπαγά πθ,ΝσππμΝ αΝεαλ δαΰΰ δαεΪΝθκ άηα αέΝΌηπμ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝεαλ δαΰΰ δαεΫμΝ
παγά δμ,Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ φυ δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ γ πλ έ αδΝ παλΪΰκθ αμΝ εδθ τθκυΝ εαδΝ ΰδαΝ εφυζδ δεΪΝ
θκ άηα αΝ Χ αεξαλυ βμΝ δαίά βμ,Ν παγά δμΝ κυΝ ηυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμΨ,Ν ΰδαΝ βθΝ
παξυ αλεέα,Ν ΰδαΝ βθΝ κ κπσλπ β,Ν ΰδαΝ βθΝ υπΫλ α β,Ν ΰδαΝ κλδ ηΫθκυμΝ αθκ κ ιαλ υη θκυμΝ
εαλεέθκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμέ 
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Μ ΡΟΝ μΝΘ ΧΡ ΣΙΚ ΝΠΡΟ ΓΓΙ  

ΰέΝεκπσμ,Ν σξκδΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝ λπ άηα αΝ βμΝΫλ υθαμ 

κο ός ης έ ε ας: Οι  αθ ές α ι ήσο   α ία ς άσ σ ς α ό  α αία Σ ά  έ ι 
αι σή α αι ς σ βά ι σ  ια ή σ -β ί σ  ς ίας. 

όθεση ης έ ε ας: Οι ώσ ις  έ , σ ι ά   άσ σ ,  αι ς ο ί α ή α β ιώσ ι 
 οιό α ής ας ή αι α ό  α ώσ ι ύσ ις σ  οβ ή α α ίας.. 

όχοι ης έ ε ας:  

α)  α ι ήσο  οι αθ ές- ι ς  ι ί αι  άσ σ  φ σι ή ασ ιό α .  

 β) α ι ήσο  οι αθ ές- ι ς οια  ί ασ  ς άσ σ ς σ  ία ο  α θ ώ ο .  

Ε ε η ικά ε ω ή α α: 

1. ά ι ο ό ος άσ σ ς   έ  σ  β ί σ  ς ίας; 

2. Α ο ί   άσ σ  ύσ   σ  οβ ή α α ίας; 

3.  οιά ι ή ια ι έ ο  οι έοι ς ύ ς ιο ής ς Σ ά ς  άσ σ  ο  
α α ο οιού ; 

4. ς ι ά  άσ σ  σ  ία; 
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2.ΦΤΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΣΟΝΝ ΡΥ ΙΟΝΚΟΜΟέ 
 

 
πκυ αέκΝλσζκΝεα έξ ΝβΝΰυηθα δεάΝεαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝεαζκ ξβηα δ ηΫθκυΝ
(ΟΓλαηηπηΫθκυΟΝεα ΪΝ βΝ υθβγδ ηΫθβΝ βη λδθάΝκλκζκΰέα) υηα κμ,Ν κθΝαλξαέκΝ
πκζδ δ ησΝηαμέ 
έθαδΝ τεκζκΝθαΝ κ δαπδ υ κυη ,ΝαεσηαΝεαδΝη ΝηδαΝφ υΰαζΫαΝηα δΪΝ αΝΫλΰαΝ ΫξθβμΝ

εαδΝευλέπμΝ αΝΰζυπ ΪΝπκυΝηαμΝεζβλκ σ β έΝ πσΝ δμΝαπφσλκυμΝπμΝ δμΝ πδ τηίδ μΝ
άζ μ,ΝαπσΝ δμΝπαλα Ϊ δμΝ πθΝαΰΰ έπθΝπμΝ δμΝ δαεκ ηά δμΝ πθΝθαυθ,ΝαπσΝ βθΝ γάθαΝ

πμΝ βΝπΪλ β,ΝβΝηυρεάΝ τθαηβΝεαδΝβΝηυρεάΝηΪααΝ υθυπΪλξκυθΝ Νηκθα δεάΝαληκθέαέ 
υ σΝσηπμΝπκυΝ θΝ έθαδΝ υλΫπμΝΰθπ σ,Ν έθαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ δμΝπ λδ σ λ μΝ
ζζβθδεΫμΝπσζ δμΝ(η ΝετλδκυμΝ εφλα ΫμΝ δμΝ πκυ αδσ λ μΝπσζ δμ-ελΪ β,Ν βθΝ γάθαΝεαδΝ βΝ

πΪλ β),Νυπάλξ ΝκλΰαθπηΫθκΝπλσΰλαηηαΝΰτηθα βμΝΰδαΝ κθΝπζβγυ ησ,Νεαγκλδ ηΫθκΝ
ηΪζδ αΝαπσΝ βθΝπκζδ έαΝη Ν ξ δεσΝθσηκέ 
 βθΝ γάθα,ΝΫεαθ Ν βΝΰυηθα δεάΝυπκξλ π δεάΝΰδαΝ κυμΝθΫκυμΝ( κυμΝΪλλ θ μ),ΝαπσΝ βθΝ
παδ δεάΝπμΝ βΝηΫ βΝβζδεέα,ΝκΝ πκυ αέκμΝθκηκγΫ βμΝσζπθέΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝΰ θδεάμΝ
π πκέγβ βμΝσ δΝβ Ϊ εβ βΝπλκΪΰ δΝ βθΝυΰ έαΝβΝκπκέαΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ
πθ υηα δεάΝαθΫζδιβέΝΟΝ λδ κ ΫζβμΝηΪζδ αΝγ πλ έ αδΝσ δΝΫγ Νπλυ κμΝκλδ ησΝΰδαΝ
αυ σΝπκυΝ άη λαΝζΫη Ν πδ άηβΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ κυΝ γζβ δ ηκτ,ΝζΫΰκθ αμΝσ δΝ
εκπσμΝ βμΝΰυηθα δεάμΝ έθαδΝθαΝΰυηθΪα δΝ κΝ τθκζκΝ κυΝπζβγυ ηκτΝεαδΝσξδΝησθκΝ αΝ
Ο αζαθ κτξαΟΝΪ κηαέΝ πκηΫθπμΝκφ έζ δΝθαΝπλκ δκλέα δΝεαδΝ κΝ έ κμΝ βμΝΪ εβ βμΝπκυΝ
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έθαδΝεα ΪζζβζκΝΰδαΝ κΝεΪγ ΝΪ κηκΝαζζΪΝεαδΝθαΝηβθΝι φ τΰ δΝαπσΝ αΝσλδαΝ βμΝαΰπΰάμΝ
εαδΝ βμΝαδ γβ δεάμέ 
 βΝπΪλ β,ΝκΝΛυεκτλΰκμΝά αθΝαυ σμΝπκυΝΫγ Ν δμΝπαλαηΫ λκυμΝ βμΝυπκξλ π δεάμΝ
εΰτηθα βμΝεαδΝ κυΝφΪ ηα κμΝ βμΝ δα λκφάμέΝ αθΝ αφυμΝπδκΝ δ υλυηΫθ μΝεαδΝ
αυ βλσ λ μΝαπσΝ ε έθ μΝ πθΝ γβθυθέΝ βθΝεκδθπθέαΝ πθΝ παλ δα υθΝκΝπζκτ κμΝ(η Ν
βθΝεζα δεάΝΫθθκδαΝ βμΝε έ βμΝξλυ κτΝεαδΝπκζτ δηπθΝη Ϊζζπθ) ά αθΝαθτπαλε κμΝεαδΝ
εσ ηβηαΝγ πλκτθ αθΝ κΝ τλπ κ,ΝσηκλφκΝ υηαέΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ θΝ ιαδλκτθ αθΝ
ξ σθΝεαθΫθαμΝαπσΝ βθΝΪ εβ β,Νκτ Ν αΝεκλέ δαΝεαδΝκδΝΰυθαέε μ,Ν θυΝυπάλξαθΝ
εαγκλδ ηΫθαΝσλδαΝ σ κΝΰδαΝ βθΝ ζΪξδ βΝσ κΝεαδΝΰδαΝ βθΝπδκΝπζκτ δαΝ δα λκφάΝυ ΝθαΝ
ηπκ έα αδΝβΝπκζυφαΰέαΝεαδΝ αυ σξλκθαΝθαΝ ια φαζέα αδΝ κυμΝ εζβλσ λαΝ
ΰυηθααση θκυμΝπκζέ μΝ παλεάμΝπκ σ β αΝφαΰβ κτΝβΝκπκέαΝγαΝ δα βλκτ Ν κΝ υηαΝ
κυμΝ βθΝΪλδ βΝ πδγυηβ άΝεα Ϊ α βέΝ πσΝ κθΝκΝπέΥέΝαδυθαΝηΪζδ α,Ναπαΰκλ υσ αθΝ
κυμΝπκζέ μΝθαΝεα απκθκτθ αδΝ πηα δεΪΝΰδαΝεαθΫθαΝΪζζκΝζσΰκΝ ε σμΝ βμΝΪ εβ βμΝ

(Pathfinder Ο κΝίδίζέκΝ βμΝΠαθ υλαμΟ). 
ΣκΝηΪγβηαΝ βμΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝ κθΝαλξαέκΝ ζζβθδεσΝεσ ηκέΝΚα ΪΝ κΝπαλΪ δΰηαΝ βμΝ
γάθαμΝεαδΝ βμΝπΪλ βμ,ΝκδΝπ λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝπσζ δμΝ δα βλκτ αθΝ βησ δαΝ

ΰυηθΪ δαΝεαδΝπαζαέ λ μέΝ θΝά αθΝησθκΝξυλκδΝΪγζβ βμΝαζζΪΝά αθΝεαδΝξυλκδΝΰδαΝ
εκδθπθδεΫμΝ υθαγλκέ δμΝεαδΝπθ υηα δεΫμΝαυηυ δμέΝ κυμΝαγβθαρεκτμΝαγζβ δεκτμΝ
ξυλκυμΝβΝΪγζβ βΝΰδθσ αθΝεαδΝυπσΝ βΝ υθκ έαΝαυζκτΝυ ΝθαΝ υθ υΪα αδΝβΝΰυηθα δεάΝ
η Ν βθΝπθ υηα δεάΝεαζζδΫλΰ δαΝεαδΝκδΝαγζβ ΫμΝθαΝαπκε κτθΝαληκθέαΝεαδΝλυγηδεσ β αΝ
δμΝεδθά δμΝ κυμέΝΟδΝΟαπσφκδ κδΟ κυΝεΪγ Νΰυηθα βλέκυΝκλΰαθυθκθ αθΝηΪζδ αΝ ΝηδαΝ

πλσ λκηβΝηκλφάΝ πθΝ βη λδθυθΝ υζζσΰπθέ 
ε έΝ ε ζκτθ αθΝ αΝΟΓυηθΪ δαΟ,ΝΫθαΝ τθκζκΝα εά πθΝη ΝετλδκΝ σξκΝ βθΝ
θ υθΪηπ βΝ κυΝηυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝπλκπσθβ βμΝ θσμΝαγζβ άΝ
βμΝ πκξάμ,Ναπκ ζκτθ αθΝεα ΪΝίΪ βΝαπσΝ δμΝπαλαεΪ πΝα εά δμμ 
αΨΝΟ ζ βλκίκζέαΟ,ΝΌπκυΝ κΝ υηαΝεαδΝευλέπμΝκδΝηυμΝ κυΝεκληκτ,Νΰυηθαασ αθΝη Ν
υθ ξση θ μΝΪλ δμΝαζ άλπθέΝΟδΝαζ άλ μΝά αθΝπκζτΝ δα κηΫθκΝηΫ κθΝ εΰτηθα βμΝ
κυμΝαλξαέκυμΝξλσθκυμέΝ ΝηΫγκ κμΝαυ άΝ φαληκασ αθΝεαδΝΰδαΝ κΝΪζηαΝ Νηάεκμέ 

ίΨΝΟΥ δλκθκηέαΟ,ΝΚα ΪΝ βθΝκπκέαΝκδΝαγζβ ΫμΝηδηκτθ αθΝ δμΝεδθά δμΝ βμΝπυΰηαξέαμΝ
(ΟΠυΰηάμΟ),ΝΜ Νφαθ α δεσΝαθ έπαζκέΝ αθΝ κξ υηΫθβΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ κυΝεκληκτΝ
εαδΝ πθΝξ λδυθέ 
ΰΨΝΟεδαηαξέαΟΝπκυΝπ λδ ζΪηίαθ Νηδηβ δεΫμΝεδθά δμΝ κυΝαγζάηα κμΝ βμΝκπζκηαξέαμΝεαδΝ
υΝξπλέμΝαθ έπαζκέ 
ΨΝΟΠδ υζέα δθΟέΝ Ναυ σΝκδΝαγζβ ΫμΝηδηκτθ αθΝ δμΝεδθά δμΝ βμΝεππβζα έαμΝεαδΝφυ δεΪΝ
ΰτηθαααθΝευλέπμΝ κΝ πΪθπΝηΫλκμΝ κυΝ υηα κμέ 
ΨΝΟ θα λκξα ησμΟΝΰδαΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝπκ δυθΝεαδΝευλέπμΝ κυΝπέ πΝηΫλκυμΝ κυμέΝ
υΝκδΝαγζβ ΫμΝΫ λ ξαθΝπλκμΝ αΝπέ πέ 
ΨΝΟΠ λδ λκξα ησμΟ,ΝΓδαΝΰ θδεάΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝπκ δυθΝεαδΝ κυΝεα δκαθαπθ υ δεκτ,Ν

εα ΪΝ κθΝκπκέκΝΰδθσ αθΝ λΫιδηκΝευεζδεΪΝ κΝ Ϊ δκέ 
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ΣαΝΰυηθΪ δαΝά αθΝ πδπζΫκθΝ παθ λπηΫθαΝη ΝΟυπαζζάζκυμΟΝπκυΝ πδ βλκτ αθΝ κυμΝ
α εκτη θκυμΝ( κυμΝπαδ αΰπΰκτμ),Ν θυΝκΝ σ Ν Ϊ εαζκμΝΰδαΝ βΝΦυ δεάΝ ΰπΰά,Νζ ΰσ αθΝ
Οπαδ κ λέίβμΟέΝ Νπλκπσθβ βΝξπλδασ αθΝ βθΝΟπλκπαλα ε υάΟΝ(πλκγΫληαθ β) εαδΝ βθΝ
Οεα α ε υάΟΝ(αθ έ κδξκΝ κυΝευλέκυΝηΫλκυμΝ βμΝπλκπσθβ βμ)έΝΣκΝπλσΰλαηηαΝ
πλκ αληκασ αθΝηΪζδ αΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ σπκ,Ν κθΝεαδλσ,Ν βθΝ πκξάΝ κυΝΫ κυμ,Ν βΝ
γ ληκελα έα,Ν βΝ ηάηαΝ βμΝβηΫλαμΝπκυΝ ε ζκτθ αθΝ(πλπέ,Νη βηΫλδΝάΝαπσΰ υηα) εαδΝ κΝ
πέπ κΝ κυΝαγζβ άέΝ εσηαΝκΝξαλαε άλαμ,ΝβΝουξδεάΝ δΪγ βΝ(αυ κ δΪγ β) κυΝ
α εκτη θκυ,ΝσοβΝ κΝ ξ δα ησΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ(Νδεκζα κυΝ έΝ– 2003)έΝ πέ βμΝ
ΰδθσ αθΝεαδΝξλά βΝη γσ πθΝαπκεα Ϊ α βμΝζαηίΪθκθ αθΝυπΝΥυπσΝηκλφάΝδαηα δευθΝ
ζκυ λυθ,Ναηησζκυ λπθ,Ν παζ έο πθΝάΝεαδΝηαζΪι πθ η Ν ζαδσζα κΝεαδΝαδγΫλδαΝΫζαδαέ 
ΟδΝ ζζβθ μΝα ξκζκτθ αθΝη ΝπκζζΪΝαΰπθέ ηα αΝ( θ σμΝάΝ ε σμΝΟζυηπδαεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμ),ΝσππμμΝ λσηκδΝ δαφσλπθΝαπκ Ϊ πθ,ΝαπζκέΝ( Ϊ δκμΝ1κίΝη ΝβίίΝηΫ λα,Ν
έαυζκμμΝέ κμΝη Ν τκΝ Ϊ δα,Ν σζδξκμμΝι,Ν1ί,Ν1β,ΝβίΝάΝβ4Νεα ΪΝεαδλκτμΝ Ϊ δα) άΝη Ν
ηάηα αΝ κυΝ λα δπ δεκτΝ ικπζδ ηκτΝ κυμΝ(κπζέ βμΝ λσηκμΝ Ν δΪφκλ μΝαπκ Ϊ δμ,Ν

φΫλκθ αμΝΪζζκ Νπαθκπζέα,ΝΪζζκ ΝελΪθκμΝεαδΝα πέ αΝεαδΝΪζζκ ΝησθκΝα πέ α) άΝη Ν
η αφκλΪΝ Ϊ αμΝ(ζαηπα β λκηέαΝβηίίΝξδζδκηΫ λπθΝπ λέπκυ)ΝάΝεαδΝη Ν
ευ Ϊζβ( ευ αζκ λκηέα)έΝ εαθαθΝλέο δμΝαεκθ έκυΝεαδΝ έ εκυ,ΝΪζηαΝ Νηάεκμ,Ν
πΪζβ,πυΰηαξέα,ΝπαΰελΪ δκΝ(ΫθαΝ ιαδλ δεΪΝ πδεέθ υθκΝ υθ υα ησΝπυΰηαξέαμΝεαδΝπΪζβμ). 
έξαθΝ πέ βμΝδππδεΪΝαΰπθέ ηα α,ΝσπκυΝθδεβ άμΝάΝΟζυηπδκθέεβμΝγ πλκτθ αθΝκΝ

δ δκε ά βμΝ κυΝαζσΰκυΝάΝ κυΝΪληα κμΝεαδΝσξδΝκΝαθαίΪ βμΝάΝκΝβθέκξκμΝ(ΜάθβΝΧέΝ– 2007). 

δΝά αθΝεαδΝ αΝηκθα δεΪΝαΰπθέ ηα αΝ αΝκπκέαΝΟζυηπδκθέεβμΝεα ΪΝ βθΝαλξαδσ β α,Ν
ηπκλκτ ΝθαΝ έθαδΝεαδΝΰυθαέεαΝ(άΝπαδ έΝάΝαεσηαΝεαδΝπσζβ!),ΝΜ Νπλυ βΝεαδΝπδκΝκθκηα άΝ
βθΝ τκΝφκλΫμΝΟζυηπδκθέεβΝΚυθέ εα,ΝεσλβΝ κυΝία δζδΪΝ βμΝπΪλ βμΝ λξέ αηκυΝεαδΝ
α ζφάΝ κυΝ ΰβ έζακυΝ κυΝ ,ΝκΝκπκέκμΝ βθΝπλκΫ λ ο ΝθαΝ εγλΫο δΝΪζκΰαΝΰδαΝ κΝ εκπσΝ
αυ σΝ(Πζκτ αλξκμ,Ν ΰβ έΝβίέΝ1έ)έΝΜΪζδ αΝβΝ τΰξλκθβΝπκδά λδαΝ πάΝΚαλΫζζβ,ΝΫξ δΝ
αφδ λυ δΝ Ναυ άΝ κΝπκέβηαΝΟΚτθδ εαΝβΝπαλ δΪ δμΟΝ(ΚαλΫζζβΝ έΝ1λιγ)έΝΟδΝ
π λδ σ λ μΝΰυθαέε μΝΟζυηπδκθέε μΝεα Ϊΰκθ αθΝαπσΝ βΝπΪλ βέΝ ε σμΝαυ υθΝ
α ξκζκτθ αθΝη Ν βθΝεππβζα έα,Ν βθΝ κικίκζέαΝεαδΝ κΝεκζτηπδέΝ ιδκ βη έπ κΝ πέ βμΝ
έθαδΝ κΝσ δΝΫπαδααθΝεαδΝκλδ ηΫθαΝ έ βΝπαδξθδ δυθΝη ΝηπΪζαέΝ πσΝαπ δεκθέ δμΝ Ναΰΰ έαΝ
εαδΝαπσΝαθΪΰζυφ μΝπαλα Ϊ δμ,Νΰθπλέακυη Νσ δΝΫθαΝΫηκδαα Νη Ν κΝ βη λδθσΝίσζ ρ,Ν
ξπλέμΝσηπμΝ κΝ έξ υ,ΝΫθαΝΪζζκΝπ λδ ζΪηίαθ ΝεΪπκδαΝ κδξ έαΝπκ κ φαέλκυΝ( κΝ πέ ευλκ) 
εαδΝΫθαΝ λέ κΝά αθΝπαλσηκδκΝη Ν κΝ τΰξλκθκΝ ΰΰζΫαδεκΝελέε έΝυΰε ελδηΫθα,ΝεΪγ Ν
παέε βμΝελα κτ ΝηδαΝίαε βλέαΝ(ηπα κτθδ),ΝΓυλδ ηΫθβΝαθΪπκ αΝεαδΝη Ν βθΝζαίάΝ βμΝ
ξ υπκτ αθΝηδαΝ φαέλαΝπκυΝίλδ εσ αθΝ κΝΫ αφκμέ 
έ Νεα ΪΝ αΝαγβθαρεΪΝπλσ υπαΝ έ Νεα ΪΝ κΝαυ βλσΝ παλ δα δεσΝ τ βηα, ΫθαΝ έθαδΝ κΝ

ίΫίαδκμΝΣαΝδ υ βΝ βμΝΰυηθα δεάμΝ βμΝκηκλφδΪμ,Ν βμΝ π άμΝ δα λκφάμΝεαδΝ κυΝ
αγζβ δ ηκτ,Νπκυγ θΪΝ κθΝεσ ηκΝ θΝυηθάγβεαθΝπ λδ σ λκΝαπσΝσ δΝ κθΝ δεσΝηαμΝ
αλξαέκΝεσ ηκέΝ ιυουγβεαθΝηΪζδ αΝ κΝέ δκΝ πέπ κΝη Ν κΝπθ τηαέΝΓδα έΝησθκΝκΝ
ζζβθδεσμ πκζδ δ ησμΝ βθΝαθΫ δι Ναπσζυ βΝδ κλλκπέαΝη αιτΝ υηα κμΝεαδΝπθ τηα κμΝ
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θ Ϊ κθ αμΝπλυ κμΝ βθΝφυ δεάΝαΰπΰάΝ δμΝυπκξλ υ δμΝεαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ
πκζδ υθΞ  

ΝΠ ΡΣΙ ΣΙΚ Ν lΓΧΓ έ 
 

Ν«παλ δα δεάΝαΰπΰά»Ν δμΝπ λδ σ λ μΝζκΰκ ξθέ μΝπαλκυ δΪα αδΝπμΝΫθαμΝ
εα ΪζκΰκμΝφλδεδα δευθΝ θ λΰ δυθΝ– πλΪι πθΝ δμΝκπκέ μΝκυ έμΝΰκθΫαμΝγαΝ πΫ λ π ΝθαΝ
υηίκτθΝ αΝπαδ δΪΝ κυέΝΠλκεαζ έΝαεσηβΝπ λδ σ λβΝαθα Ϊ π βΝΰδαΝ βΝζΫιβΝαΰπΰάΝ

(raiseΨΝζΫΰκθ αμΝσ δΝπλκ κηκδΪα δΝ Νη αξ έλδ βΝίκκ δ υθΝΧPaul Cartledge,ΝεΫο δμΝΰδαΝ
βθΝπΪλ β,ΝDuckworth,ΝΛκθ έθκ,ΝβίίΰΨΝ– αθΝεαδΝβΝαΰΰζδεάΝζΫιβΝ«raise» 

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ σ κΝΰδαΝπαδ δΪ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝαυαΝΧ ε λκφάΨΝξπλέμΝίΫίαδαΝ αΝπαδ δΪΝ
η λδεαθυθ,Ν λ αθυθΝεαδΝ υ λαζυθΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝεα βΰκλέαΝ κυΝαπδεκτΝ

ε φαζαέκυέ 
Νπλκ Ϋΰΰδ βΝ βΝζκΰκ ξθέαΝεαδΝ κθΝεδθβηα κΰλΪφκΝ έθαδ……………σ δΝ αΝαΰσλδαΝ βμΝ

πΪλ βμΝΧ θ ξκηΫθπμΝεαδΝ αΝεκλέ δαΨΝπΪλγβεαθΝαπσΝ αΝ πέ δαΝ κυμΝ ΝβζδεέαΝ π ΪΝ
υθΝεαδΝΫε κ ΝκδΝΰκθ έμΝ θΝαθαηέξγβεαθΝ βθΝαθα λκφάΝ κυμέΝΤπκ έγ αδΝσ δΝά αθΝ

υπσΝ βθΝαπκεζ δ δεάΝεβ ηκθέαΝ πθΝπαδ κθσηπθΝεαδΝ πθΝίκβγυθΝ κυμΝ« δλΫθπθ» 

Χ εζ ΰηΫθκδΝβΰΫ μΝ βμΝαΰΫζβμΨΝκδΝκπκέκδΝΫφ λαθΝηα έΰδκέΝΣαΝαΰσλδαΝσππμΝ
παλκυ δΪα αδ,Νκυ δα δεΪΝ θΝηΪγαδθαθ………έΝΫ λ ξαθΝ υθ ξυμΝΰυηθΪ,ΝΫεζ ίαθΝΰδαΝ
θαΝ λαφκτθ,ΝπΪζ υαθΝ υθ ξυμΝη αιτΝ κυμ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ εφκίέακθ αθΝεαδΝ
ιαθαΰεΪακθ αθΝ βθΝ« δαΝ βμΝίέαμ»ΝυπαεκάΝ κυμ η ΰαζτ λκυμ κυμέ 
Χ σ κΝ ι’Νσ πθΝΰθπλέακυη ΝβΝπαλ δα δεάΝεκδθπθέαΝ θΝά αθΝ τηφπθβΝη ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ
επαδ υ δεσΝ τ βηαέ 

 

Κα ’ΝαλξΪμ,ΝυπΪλξκυθΝδ ξυλΫμΝ
θ έι δμΝσ δΝκδΝκδεκΰ θ δαεκέΝ
ηκέΝά αθΝ κΝέ δκΝδ ξυλκέΝ βΝ

πΪλ βΝσ κΝεαδΝαζζκτέΝ βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝκυ ηέαΝεκδθπθέα,Ν
Ϋξ δΝεα αφΫλ δΝθαΝπ τξ δΝ βθΝ
εα α λκφάΝ κυΝγ ηκτΝ βμΝ
κδεκΰΫθ δαμ…………έέαεσηβΝεαδΝ
σ αθΝπλκ πΪγβ αθ,ΝσππμΝ βΝ
κίδ δεάΝ θπ βΝεαδΝ βθΝ
εκηηκυθδ δεάΝΚέθαέ πσΝ βΝ
τΰξλκθβΝ ηπ δλέα ΰθπλέακυη Ν σ δΝ
βΝ υηη κξάΝαεσηβΝεαδΝ Ν

κδεκ λκφ έκΝηαελδΪΝαπσΝ βθΝκδεκΰ θ δαεάΝ έα,Ν θΝ βηαέθ δΝεα ’ΝαθΪΰεβΝ βθΝΫζζ δοβΝ
ΰκθδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ βθΝαθα λκφάΝ θσμΝπαδ δκτέΝυθ πυμΝ έθαδΝΰ ζκέκΝθαΝ
ε φ σηα Νσ δΝκδΝπαλ δΪ μΝΰκθ έμΝ θΝ θ δαφΫλκθ αθΝΰδαΝ αΝπαδ δΪΝ κυμΝησθκΝεαδΝ
ησθκΝ π δ άΝ υηη έξαθΝ βθΝ«αΰπΰά»έΝ Ν«αΰπΰά»Ν ιΪζζκυΝίλδ εσ αθΝ βθΝεαλ δΪΝ

http://chilonas.files.wordpress.com/2012/11/ceb1cf81cf87ceb1ceafceb1-cf83cf80ceaccf81cf84ceb7-ceb4ceb9ceb4ceb1cf83cebaceb1cebbceafceb1.jpg
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βμΝπΪλ βμέΝΣαΝπαδ δΪΝ βμΝαΰπΰάμΝΫίζ παθΝ κυμΝπα Ϋλ μΝ κυμΝΧκδΝκπκέκδΝ ζΪηίαθαθΝ
ηΫλκμΝ αΝεκδθΪΝεαδΝΫ λπΰαθΝ αΝ υ έ δΪΝ κυμΨΝ κΝ ξκζ έκΝ ξ σθΝεαγβη λδθΪ. 

ξΫ πμΝ βμΝεαγβη λδθάμΝ παφάμΝη Ν κυμΝπα Ϋλ μ,Ν κυμΝα ζφκτμΝεαδΝ δμΝηβ Ϋλ μ,Ν
ηπκλκτη ΝθαΝυπκγΫ κυη Νσ δΝβΝαΰπΰάΝ θΝ«ζ δ κυλΰκτ ΝγθηΝβηΫλ μΝ κΝξλσθκ»έΝ
ελδίυμΝσππμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝ βθΝδ κλέα,ΝβΝαΰπΰάΝ έξ Ν« δαεκπΫμ»Νεαγσ δΝ

ΰθπλέακυη Ν κυζΪξδ κθΝΰβΝπ λδσ κυμΝ κλ υθΝαθΪΝΫ κμΝΧίζέΝΝδεσζακμΝΚκυζκυηπάμ,Ν« Ν
ζα λ έαΝεαδΝκΝλσζκμΝ βμΝγλβ ε έαμΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ παλ δα δεάμΝπκζδ έαμ»Ν
πΪλ βμέέΝ φβη λέ αΝ βμΝ λξαέαμΝπΪλ βμΝεαδΝ ζζβθδεάΝΙ κλέα,ΝΣσηκμΝθ,ΝπαλέΝΰΨέΝΟδΝ
παλ δΪ μΝ ιΪζζκυ,Ν ζΪηίαθαθΝπκζτΝ κίαλΪΝ κθΝ κλ α ησΝ πθΝγλβ ε υ δευθΝ κλ υθέΝ
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ ε λα έαμΝκδΝ λα δυ μΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝ
πα λέ αΝ κυμΝΰδαΝ δμΝ κλ Ϋμ,Νΰ ΰκθσμΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝΰδ’Ναυ κτμ,ΝσππμΝεαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝ
σ δΝαπαΰκλ υσ αθΝβΝπλκΫζα βΝ κυΝ λα κτ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝκλδ ηΫθπθΝ κλ υθΝΧ ιΝκυΝ
εαδΝβΝαλΰκπκλέαΝΪφδιβμΝ κυΝπαλ δα δεκτΝ λα κτΝεα ΪΝ βΝηΪξβΝ κυΝΜαλαγυθα,ΝσππμΝ
πέ βμΝεαδΝβΝαπκ κζάΝηέαμΝηδελάμΝ ηπλκ γκφυζαεάμΝ δμΝΘ ληκπτζ μέΨΝ θΝ έθαδΝ
ζκΰδεσΝζκδπσθΝθαΝυπκγΫ κυη Νσ δΝαυ σΝπκυΝ φαλησα αδΝ κθΝ παλ δα δεσΝ λα σΝ θΝ
έ ξυ ΝΰδαΝ κΝ βησ δκΝ ξκζ έκΞΝΣκΝπδκΝπδγαθσΝ έθαδΝσ δΝβΝ«αΰπΰά»ΝΫεζ δθ ΝΰδαΝ δαεκπΫμΝ
εαδΝσζκδΝκδΝηαγβ ΫμΝ πΫ λ φαθΝ« πέ δΝΰδαΝ δμΝ δαεκπΫμ»ΝσππμΝεαδΝκδΝ έλ θ μΝΧαλξβΰκέΝ
βμΝφυζάμΨΝκδΝ επαδ υ ΫμΝεαδΝσζκΝ κΝπλκ ππδεσΝ βμΝ ξκζάμέ 

 

Ν ιέ κυΝεκδθάΝ
παλα κξάΝβΝκπκέαΝ
ία έα αδΝ Ν
απκ πα ηα δεΫμΝ
αλξαέ μΝπβΰΫμΝσ δΝπκ ΫΝ
αΝαΰσλδαΝ θΝξσλ αδθαθΝ
εαδΝά αθΝαθαΰεα ηΫθαΝ
θαΝεζΫίκυθΝΰδαΝθαΝ

υηπζβλυ κυθΝ βΝ δα λκφάΝ κυμΝ θΝ υθΪ δΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝκδεκθκηέαμέΝΟυ ηέαΝ
εκδθπθέαΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰά δΝ ΪθΝβΝεζκπάΝ θΝαιδκζκΰ έ αδΝπμΝη ηκθπηΫθβΝπλΪιβΝ
ΰεζβηα δυθ,ΝαζζΪΝπμΝαθαΰεαδσ β αΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝθΫκυμΝη αιτΝ πθΝβζδεδυθΝιΝεαδΝβίέΝ
θΝσζκδΝκδΝθΫκδΝΫεζ ίαθΝ υθ ξυμ,ΝβΝυπσζκδπβΝεκδθπθέαΝγαΝά αθΝαθαΰεα ηΫθβΝθαΝ απαθΪΝ

υπΫλκΰεαΝπκ ΪΝ ΝξλσθκΝεαδΝπσλκυμΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝπλκρσθ πθΝ κυμέΝΚΪγ Ν
αεέθβ κΝγαΝ έξ Νη α λαπ έΝ ΝΫθκπζκΝ λα σπ κΝεαδΝγαΝυπάλξαθΝθυξ λδθΫμΝ υηπζκεΫμΝ
η αιτΝπ δθα ηΫθπθΝθΫπθΝεαδΝαπ ζπδ ηΫθπθΝ δζυ πθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υ κυθΝ δμΝ
εαζζδΫλΰ δ μΝεαδΝ αΝυπΪλξκθ ΪΝ κυμέΝΣέπκ αΝαπσΝσζαΝαυ ΪΝ υθΫίαδθ Ν βΝπΪλ βΝηδαμΝ
εκδθπθέαμΝΰθπ άμΝΰδαΝ βθΝ π λδεάΝαληκθέαΝεαδΝ αΝξαηβζΪΝ πέπ αΝεκδθκτΝ
ΰεζάηα κμέ 
ΟΝNigel Kennel υπκ βλέα δΝπ δ δεΪΝσ δΝβΝ«εζκπά»Ν πδ λ πσ αθΝησθκΝΰδαΝπ λδκλδ ηΫθκΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν ΝΫθαΝησθκΝ Ϊ δκΝ βμΝαθα λκφάμΝ θσμΝαΰκλδκτΝΧNigel Kennel,ΝΣκΝ
ΓυηθΪ δκΝ βμΝ λ άμΝ«Παδ έαΝεαδΝΠκζδ δ ησμΝ βθΝ λξαέαΝπΪλ β»ΝUniversity of 
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North Carolinas, Chapel Hill & London,ΝΰλληΨέΝΌ κθΝαφκλΪΝ βθΝ δηπλέαΝ φσ κθΝ
υζζαηίΪθκθ αθ,Ν έθαδΝπκζτΝφυ δεσΝεαδΝαπκ ε σΝαεσηβΝεαδΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝ
εζΫφ βέΝ ιΪζζκυ,Νκυ Ϋπκ Ν δηπλάγβε Ναθ ιδξθέα κΝΫΰεζβηαΝεαδΝαυ σΝ θΝΫξ δΝαζζΪι δΝ
αΝ ζ υ αέαΝβέηίίΝξλσθδαέ 
Ναθ έζβοβΝσ δΝ αΝαΰσλδαΝ υθ ξυμΝπκζ ηκτ αθΝη αιτΝ κυμΝεαδΝηΪζδ αΝ θγαλλτθκθ αθΝ

θαΝ κΝπλΪικυθΝ έθαδΝ ιέ κυΝαπαλΪ ε κΝεαγσ δΝ αΝαΰσλδαΝ βμΝέ δαμ βζδεδαεάμΝκηΪ αμΝ
αθαπσφ υε αΝγαΝ υθυπβλ κτ αθΝ κΝ λα σέΝΟΝπαλ δα δεσμΝ λα σμΝ φβηέα κΝΰδαΝ
βθΝ ιαδλ δεάΝ υθκξάΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυέΝΣΫ κδκυΝ έ κυμΝ υθκξάΝ θΝ πδ υΰξΪθ αδΝη Ν
θγΪλλυθ βΝαθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝΪηδζζαμΝ Νυπ λίκζδεσΝίαγησέΝ Νδ ξυλάΝΫηφα βΝ κθ 

υΰδάΝαθ αΰπθδ ησΝά αθΝ δα κηΫθβΝ ΝσζβΝ βθΝαλξαέαΝ ζζΪ αέΝΟδΝπαλ δΪ μΝθΫκδΝ
α ξκζκτθ αδΝη Νκηα δεΪΝαγζάηα αΝη Ν εκπσΝ βθΝαθΪπ υιβΝκηα δεκτΝπθ τηα κμΝεαδΝ
υΰδκτμΝαθ αΰπθδ ηκτέΝ έθαδΝζκΰδεσΝθαΝυπκγΫ δΝεΪπκδκμΝσ δΝκΝαθ αΰπθδ ησμΝεαδΝβΝ
αθ δπαζσ β αΝηπκλκτ αθΝθαΝ εφυζδ κτθΝ Ν«πσζ ηκ»έΝ ζζΪΝβΝπΪλ β,Νπ λδ σ λκΝ
απσΝσ,Ν δΝΪζζ μΝ ζζβθδεΫμΝπσζ δμΝ– ελΪ β,Ν δα φΪζδα Νσ δΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝαθ δπαζσ β μΝ
θΝιΫφ υΰαθΝ ε σμΝ ζΫΰξκυ,Νεαγσ δΝκδΝπκζέ μΝΫπλ π ΝθαΝ υθ λΰα κτθΝαληκθδεΪΝ βθΝ

λα δπ δεάΝφΪζαΰΰαέ 
 

Ό κΝΰδα κΝ πδξ έλβηαΝ
σ δ……………έέΝ«βΝθ κζαέαΝ βμΝ
αΰπΰάμΝά αθΝαιδκγλάθβ αΝ
ιαλ υη θβΝεαδΝυπΪεκυβΝ κυμΝ
η ΰαζτ λκυμΝεαδΝηδαΝ Ϋ κδαΝ
υηπ λδφκλΪΝ θΝ υθΪ δΝη Ν κΝ

υοβζσΝπθ τηαΝ– αυ κπ πκέγβ βΝ πθΝθΫπθ»ΝβΝαπΪθ β βΝ έθαδΝσ δΝβΝπαλ δα δεάΝ
π δγαλξέα αθα έεθυ  ιαδλ δεΪΝ υΰ θδεκτμΝθ αλκτμΝπ δγαλξβηΫθκυμ,Νη Ν ία ησΝ κυμΝ
η ΰαζτ λκυμΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν αΝαλξαέαΝπλσ υπαέΝΤπΪλξ δΝ λΪ δαΝ δαφκλΪΝ κΝθαΝ
έθαδΝ υΰ θδεκέΝαπσΝ κΝθαΝ έθαδΝφκίδ ηΫθαΝ– π δγάθδαΝ– ΪίκυζαΝπζΪ ηα αέΝ ΝπαλσηκδαΝ
π λέπ π βΝκδΝΆΰΰζκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝΰλκυ – αλξΫμΝ κυΝβίκυ αδυθαΝά αθΝ δαίσβ κδΝΰδαΝ βθΝ
υπλΫπ δαΝεαδΝ βθΝ υΰΫθ δΪΝ κυμΝξπλέμΝαυ σΝίΫίαδαΝθαΝ υθ υΪα αδΝη ΝίέαδκΝ
ιαθαΰεα ησΝ Νπ δγυΝεαδΝυπαεκάέ 
ΟΝδ ξυλδ ησμΝσ δΝβΝθ κζαέαΝ βμΝπΪλ βμΝ κΝησθκΝπκυΝ επαδ υσ αθΝά αθΝβΝαθ κξά,ΝβΝ
εζκπά,ΝκΝαθ αΰπθδ ησμΝεαδΝκδΝ λσπκδΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν θΝδ ξτ δΝΰδαΝηδαΝεκδθπθέαΝπκυΝΰδαΝ
εα κθ Ϊ μΝξλσθδαΝευλδΪλξβ Ν βθΝαλξαέαΝ ζζΪ αΝεαδΝ βμΝκπκέαμΝ κΝ τ βηαΝ
επαέ υ βμΝυπάλι Ναθ δε έη θκΝγαυηα ηκτΝαπσΝπκζζκτμΝ γβθαέκυμΝ δαθκκτη θκυμέΝ
Ξ εδθυθ αμΝη ΝΫηη μΝαπκ έι δμ,ΝκδΝπαλ δΪ μΝ θΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝαπκε ά κυθΝ κθΝ
ία ησΝ κυΝαλξαέκυΝεσ ηκυ,Ν κθΝκπκέκΝευλδαλξκτ αθΝπκζτπζκεκδΝ δπζπηα δεκέΝ
ζδΰηκέΝεαδΝθαΝπλκ ζετ κυθΝυδκτμΝ δαθκκυηΫθπθ,ΝσππμΝκΝΞ θκφυθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ
φκδ ά κυθΝ βθΝ«αΰπΰά»ΝαθΝά αθΝ«Ϊι αΝεαδ αθαζφΪίβ αΝγβλέα»ΝσππμΝ κυμΝ
παλκυ δΪακυθΝεΪπκδκδΝ τΰξλκθκδΝ υΰΰλαφ έμέΝΟδΝπαλ δΪ μΝΰθυλδααθΝ κυμΝθσηκυμΝεαδΝ
βθΝ δπζπηα έαΝπκζτΝεαζΪΝεαδΝ αΝζσΰδαΝ κυμ,Νγ πλάγβεαθΝ σ κΝ υφυάΝπκυΝ
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ξλβ δηκπκδάγβεαθΝεα ΪΝεσλκθΝαπσΝ κυμΝ υΰξλσθκυμΝδ κλδεκτμΝ– ζσΰδκυμέΝΟΝ
Πζκτ αλξκμΝδ ξυλέα αδΝσ δΝ κυμΝπαλ δΪ μΝξαλαε άλδα Νπ λδ σ λκΝ«βΝαφκ έπ βΝ
βθΝπθ υηα δεάΝΪ εβ βΝαπσΝ βθΝαΰΪπβΝ βθΝ πηα δεάΝΪ εβ β»ΝΧΛυεκτλΰκμμΝβίΨΝ
ιΪζζκυΝ έθαδΝΰθπ σΝσ δΝκδΝπαλ δΪ μΝ έξαθΝΰκβ τ δΝεκλυφαέκυμΝφδζκ σφκυμ,ΝσππμΝ
κΝΠυγαΰσλαμέΝΟδΝπαλ δΪ μΝ έξαθΝ πέ βμΝυοβζάΝ ε έηβ βΝ βθΝπκέβ β,ΝσππμΝ
απκ δεθτ αδΝαπσΝ δμΝ κλ ΫμΝεαδΝ δαΰπθδ ηκτμ,Νη Ν βΝηκλφάΝ έξπθΝεαδΝ πδπζΫκθΝ
αλξαέ μΝπβΰΫμΝ κθέακυθΝ βΝπαλ δα δεάΝΫηφα βΝ βΝηκυ δεάΝ επαέ υ βΝεαδΝ κθΝξκλσέΝ
ΣΫζκμΝβΝπζβγυλαΝ πθΝ πδΰλαφυθΝεαδΝαφδ λπηΪ πθΝπκυΝίλΫγβεαθΝ βθΝπΪλ βΝ
απκ ζκτθΝ αφάΝαπσ διβΝτπαλιβμΝηδαμΝ ΰΰλΪηηα βμΝεκδθπθέαμΝ ιΪζζκυΝκυ έμΝ
παέλ αδΝηΫ πΝπΫ λδθπθΝ πδΰλαφυθΝΰδαΝ αΝ πδ τΰηα αΝ κυ,Νσ αθΝα δΝ ΝεκδθπθέαΝ
αθαζφΪίβ πθ. 
 

ΌζκδΝ υηφπθκτθΝσ δΝβΝπαλ δα δεάΝ επαέ υ βΝ ξ δΪ βε ΝΰδαΝθαΝ δαηκλφυ δΝ κυμΝ
απκφκέ κυμΝ βμΝαΰπΰάμΝ ΝδεαθκτμΝ λα δυ μ,Νεαγσ δΝκδΝ ιδσ β μΝ– δεαθσ β μΝπκυΝ
απαδ κτθ αδΝαπσΝΫθαθΝεαζσΝ λα δυ βΝΧ δαξλκθδεΪΨΝπ λδζαηίΪθκυθΝπκζτΝπ λδ σ λαΝ
απσΝ βθΝ πδ ιδσ β αΝ αΝσπζα,Ν βθΝφυ δεάΝεα Ϊ α β,Ν βθΝαθ κξάΝεαδΝυπαεκάέΝ θαμΝ

εαζσμΝ λα δυ βμΝ κθΝαλξαέκΝεσ ηκΝΫπλ π Ν
θαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝδξθβζα έ,ΝθαΝπλκίζΫπ δΝ
η ζ υθ αμΝ αΝ τθθ φα,ΝθαΝπζκβΰ έ αδΝ
αεκζκυγυθ αμΝ αΝΪ λα,ΝθαΝαθαΰθπλέα δΝ αΝ
βζβ βλδυ βΝφυ Ϊ,ΝθαΝ φαλησα δΝπλυ μΝ
ίκάγ δ μ,ΝθαΝεα α ε υΪα δΝκξυλυ δμΝ– 

ΪφλκυμΝεαδΝπκζζΪΝΪζζαΝέΝΌζβΝαυ άΝβΝΰθυ βΝ
δ Ϊ ε κΝ βθΝπαλ δα δεάΝθ κζαέαΝ βθΝ

«αΰπΰά»έ 
ΣΫζκμ,ΝγαΝαθαφ λγυΝ βθΝπζΫκθΝ
δα λ ίζπηΫθβΝπ υξάΝ βμΝ
«αΰπΰάμ»……… βθΝυπκ δγΫη θβΝ

γ ηκγ βηΫθβΝπαδ λα έαέΝΥπλέμΝθαΝ ηπζαεκτη Ν Ναθ δπαλαγΫ δμΝπμΝπλκμΝ βΝ
ξλκθκζσΰβ βΝεαδΝ βθΝπλκΫζ υ βΝ πθΝπβΰυθΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ βθΝγ ηκγ βηΫθβΝ
παδ λα έα,ΝπλΫπ δΝεα ’ΝαλξΪμΝθαΝαθαφ λγκτη Ν κΝα δαηφδ ίά β κΝΰ ΰκθσμΝ βμΝ
ιΫξκυ αμΝγΫ βμΝπκυΝεα έξαθΝκδΝΰυθαέε μΝ βμΝπΪλ βμΝ βθΝεκδθπθέαέΝΧ σ κ,ΝβΝ θΝ
ζσΰπΝυοβζάΝγΫ βΝ έθαδΝ θ ζυμΝα υηίέία βΝη Ν βθΝ δεσθαΝηδαμΝεκδθπθέαμΝπκυΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝΪθ λ μΝκδΝκπκέκδΝυπΫ β αθΝεαεκπκέβ βΝ βθΝπαδ δεάΝ κυμΝβζδεέαέ 
ΟΝέ δκμΝκΝ λδ κ ΫζβμΝαθ δ δγΫη θκμΝ βθΝ ικυ έαΝ πθΝΰυθαδευθΝ κΝαπκ έ δΝ βθΝ
ηδζδ αλδ δεάΝεκδθπθέαΝ βθΝκπκέαΝκΝκηκφυζκφδζδεσμΝΫλπ αμΝ θΝά αθΝαπκ ε σμέΝΠδκΝ
βηαθ δεσΝ έθαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ τΰξλκθβΝουξκζκΰέαΝαπκ δεθτ δΝσ δΝ αΝεαεκπκδβηΫθαΝ
αΰσλδαΝη ΰαζυθκθ αμ,Νπ λδφλκθκτθΝ δμΝΰυθαέε μέΝΓδαΝκ δ άπκ ΝΪζζκΝηπκλ έΝεαθ έμΝθαΝ
εα βΰκλά δΝ κυμΝπαλ δΪ μΝ ε σμΝαπσΝ κΝσ δΝπ λδφλκθκτ αθΝ δμΝΰυθαέε μ. 
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παζζαΰηΫθκμΝαπσΝεκδθσ υπ μΝπαλαθκά δμΝ ξ δεΪΝη Ν βΝφτ βΝ βμΝπαλ δα δεάμΝ
αΰπΰάμ,ΝκΝγ ησμΝεαγέ α αδΝσξδΝησθκΝαπκ ε σμ,ΝαζζΪΝαεσηβΝεαδΝαιδκγατηα κμΝ– εΪ δΝ
πκυΝγαΝά αθΝ υθ πΫμΝη Ν βθΝδ κλδεάΝεα αΰλαφάέΝ έθαδΝΰθπ σΝσ δΝπκζζκέΝ κφκέΝΪθ λ μ,Ν
σππμΝκΝπελΪ βμ,Νά αθ γαυηα ΫμΝ βμΝπαλ δα δεάμΝ«αΰπΰάμ»έ 
ΟδΝ τΰξλκθκδΝη ζ β ΫμΝ βμΝαλξαέαμΝπαλ δα δεάμΝεκδθπθέαμΝπλΫπ δΝθαΝ αηα ά κυθΝθαΝ
ία έακθ αδΝ ΝπαλΪζκΰαΝ ξσζδαΝεαδΝθαΝξλβ δηκπκδά κυθΝ βθΝεκδθάΝζκΰδεάΝπλκε δηΫθκυΝ

θαΝαιδκζκΰά κυθΝ βθΝ«παλ δα δεάΝ
αΰπΰά»έ 
ΰΰ έκΝη ΝαθαπαλΪ α βΝκπζδ υθέΝ 
Ν«παλ δα δεάΝαΰπΰά»Ν δμΝ

π λδ σ λ μΝζκΰκ ξθέ μΝπαλκυ δΪα αδΝ
πμΝΫθαμΝεα ΪζκΰκμΝφλδεδα δευθΝ
θ λΰ δυθΝ– πλΪι πθΝ δμΝκπκέ μΝκυ έμΝ
ΰκθΫαμΝγαΝ πΫ λ π ΝθαΝ υηίκτθΝ αΝ
παδ δΪΝ κυέΝΟΝPaul Cartledge πλκεαζ έΝ
αεσηβΝπ λδ σ λβΝαθα Ϊ π βΝΰδαΝ βΝ
ζΫιβΝαΰπΰάΝ(raise) ζΫΰκθ αμΝσ δΝ

πλκ κηκδΪα δΝ Νη αξ έλδ βΝίκκ δ υθΝ(Paul Cartledge,ΝεΫο δμΝΰδαΝ βθΝπΪλ β,Ν
Duckworth,ΝΛκθ έθκ,Νβίί1) – αθΝεαδΝβΝαΰΰζδεάΝζΫιβΝ«raise»Νξλβ δηκπκδ έ αδΝ σ κΝΰδαΝ
παδ δΪ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝαυαΝ( ε λκφά) ξπλέμΝίΫίαδαΝ αΝπαδ δΪΝ η λδεαθυθ,Ν λ αθυθΝεαδΝ
υ λαζυθΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝεα βΰκλέαΝ κυΝαπδεκτΝε φαζαέκυέ 
Νπλκ Ϋΰΰδ βΝ βΝζκΰκ ξθέαΝεαδΝ κθΝεδθβηα κΰλΪφκΝ έθαδέέέΝσ δΝ αΝαΰσλδαΝ βμΝπΪλ βμΝ

( θ ξκηΫθπμΝεαδΝ αΝεκλέ δα) πΪλγβεαθΝαπσΝ αΝ πέ δαΝ κυμΝ ΝβζδεέαΝ π ΪΝ υθΝεαδΝ
Ϋε κ ΝκδΝΰκθ έμΝ θΝαθαηέξγβεαθΝ βθΝαθα λκφάΝ κυμέΝΤπκ έγ αδΝσ δΝά αθΝυπσΝ βθΝ
απκεζ δ δεάΝεβ ηκθέαΝ πθΝπαδ κθσηπθΝεαδΝ πθΝίκβγυθΝ κυμΝ« δλΫθπθ»Ν( εζ ΰηΫθκδΝ
βΰΫ μΝ βμΝαΰΫζβμ) κδΝκπκέκδΝΫφ λαθΝηα έΰδκέΝΣαΝαΰσλδαΝσππμΝπαλκυ δΪα αδ,Ν
κυ δα δεΪΝ θΝηΪγαδθαθέέέΝΫ λ ξαθΝ υθ ξυμΝΰυηθΪ,ΝΫεζ ίαθΝΰδαΝθαΝ λαφκτθ,ΝπΪζ υαθΝ
υθ ξυμΝη αιτΝ κυμ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ εφκίέακθ αθΝεαδΝ ιαθαΰεΪακθ αθΝ βθΝ« δαΝ βμΝ
ίέαμ»ΝυπαεκάΝ κυμΝη ΰαζτ λκυμΝ κυμέ 
Χ σ κΝ ιΥΝσ πθΝΰθπλέακυη ΝβΝπαλ δα δεάΝεκδθπθέαΝ θΝά αθΝ τηφπθβΝη ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝ
επαδ υ δεσΝ τ βηαέ 
Κα ΥΝαλξΪμ,ΝυπΪλξκυθΝδ ξυλΫμΝ θ έι δμΝσ δΝκδΝκδεκΰ θ δαεκέΝ ηκέΝά αθΝ κΝέ δκΝδ ξυλκέΝ
βΝπΪλ βΝσ κΝεαδΝαζζκτέΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝκυ ηέαΝεκδθπθέα,ΝΫξ δΝεα αφΫλ δΝθαΝ

π τξ δΝ βθΝεα α λκφάΝ κυΝγ ηκτΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμέέέΝαεσηβΝεαδΝσ αθΝπλκ πΪγβ αθ,Ν
σππμΝ βΝκίδ δεάΝ θπ βΝεαδΝ βθΝεκηηκυθδ δεάΝΚέθαέΝ πσΝ βΝ τΰξλκθβΝ ηπ δλέαΝ
ΰθπλέακυη Νσ δΝβΝ υηη κξάΝαεσηβΝεαδΝ Νκδεκ λκφ έκΝηαελδΪΝαπσΝ βθΝκδεκΰ θ δαεάΝ

έα,Ν θΝ βηαέθ δΝεα ΥΝαθΪΰεβΝ βθΝΫζζ δοβΝΰκθδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ βθΝαθα λκφάΝ θσμΝ
παδ δκτέΝυθ πυμΝ έθαδΝΰ ζκέκΝθαΝ ε φ σηα Νσ δΝκδΝπαλ δΪ μΝΰκθ έμΝ θΝ
θ δαφΫλκθ αθΝΰδαΝ αΝπαδ δΪΝ κυμΝησθκΝεαδΝησθκΝ π δ άΝ υηη έξαθΝ βθΝ«αΰπΰά»έΝ Ν
«αΰπΰά»Ν ιΪζζκυΝίλδ εσ αθΝ βθΝεαλ δΪΝ βμΝπΪλ βμέΝΣαΝπαδ δΪΝ βμΝαΰπΰάμΝΫίζ παθΝ
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κυμΝπα Ϋλ μΝ κυμΝ(κδΝκπκέκδΝ ζΪηίαθαθΝηΫλκμΝ αΝεκδθΪΝεαδΝΫ λπΰαθΝ αΝ υ έ δΪΝ κυμ) 
κΝ ξκζ έκΝ ξ σθΝεαγβη λδθΪέ 
ξΫ πμΝ βμΝεαγβη λδθάμΝ παφάμΝη Ν κυμΝπα Ϋλ μ,Ν κυμΝα ζφκτμΝεαδΝ δμΝηβ Ϋλ μ,Ν

ηπκλκτη ΝθαΝυπκγΫ κυη Νσ δΝβΝαΰπΰάΝ θΝΟζ δ κυλΰκτ Νγθη βηΫλ μΝ κΝξλσθκΟέΝ
ελδίυμΝσππμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝ βθΝδ κλέα,ΝβΝαΰπΰάΝ έξ Ν« δαεκπΫμ»Νεαγσ δΝ

ΰθπλέακυη Ν κυζΪξδ κθΝΰβΝπ λδσ κυμΝ κλ υθΝαθΪΝΫ κμΝ(ίζέΝΝδεσζακμΝΚκυζκυηπάμ,Ν« Ν
ζα λ έαΝεαδΝκΝλσζκμΝ βμΝγλβ ε έαμΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ παλ δα δεάμΝπκζδ έαμ» πΪλ βμέέΝ
φβη λέ αΝ βμΝ λξαέαμΝπΪλ βμΝεαδΝ ζζβθδεάΝΙ κλέα,ΝΣσηκμΝθ,ΝπαλέΝ1)έΝΟδΝπαλ δΪ μΝ
ιΪζζκυ,Ν ζΪηίαθαθΝπκζτΝ κίαλΪΝ κθΝ κλ α ησΝ πθΝγλβ ε υ δευθΝ κλ υθέΝΚα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ ε λα έαμΝκδΝ λα δυ μΝ έξαθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝπα λέ αΝ
κυμΝΰδαΝ δμΝ κλ Ϋμ,Νΰ ΰκθσμΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝΰδΥΝαυ κτμ,ΝσππμΝεαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ
απαΰκλ υσ αθΝβΝπλκΫζα βΝ κυΝ λα κτΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝκλδ ηΫθπθΝ κλ υθΝ( ιΝκυΝεαδΝβΝ
αλΰκπκλέαΝΪφδιβμΝ κυΝπαλ δα δεκτΝ λα κτΝεα ΪΝ βΝηΪξβΝ κυΝΜαλαγυθα,ΝσππμΝ πέ βμΝ
εαδΝβΝαπκ κζάΝηέαμΝηδελάμΝ ηπλκ γκφυζαεάμΝ δμΝΘ ληκπτζ μέ) θΝ έθαδΝζκΰδεσΝζκδπσθΝ
θαΝυπκγΫ κυη Νσ δΝαυ σΝπκυΝ φαλησα αδΝ κθΝ παλ δα δεσΝ λα σΝ θΝέ ξυ ΝΰδαΝ κΝ
βησ δκΝ ξκζ έκΞΝΣκΝπδκΝπδγαθσΝ έθαδΝσ δΝβΝ«αΰπΰά»ΝΫεζ δθ ΝΰδαΝ δαεκπΫμΝεαδΝσζκδΝκδΝ
ηαγβ ΫμΝ πΫ λ φαθΝ« πέ δΝΰδαΝ δμΝ δαεκπΫμ»ΝσππμΝεαδΝκδΝ έλ θ μΝ(αλξβΰκέΝ βμΝφυζάμ) κδΝ
επαδ υ ΫμΝεαδΝσζκΝ κΝπλκ ππδεσΝ βμΝ ξκζάμέ 
Ν ιέ κυΝεκδθάΝπαλα κξάΝβΝκπκέαΝία έα αδΝ Ναπκ πα ηα δεΫμΝαλξαέ μΝπβΰΫμΝσ δΝπκ ΫΝ
αΝαΰσλδαΝ θΝξσλ αδθαθΝεαδΝά αθΝαθαΰεα ηΫθαΝθαΝεζΫίκυθΝΰδαΝθαΝ υηπζβλυ κυθΝ βΝ
δα λκφάΝ κυμΝ θΝ υθΪ δΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝκδεκθκηέαμέΝΟυ ηέαΝεκδθπθέαΝηπκλ έΝ
θαΝζ δ κυλΰά δΝ ΪθΝβΝεζκπάΝ θΝαιδκζκΰ έ αδΝπμΝη ηκθπηΫθβΝπλΪιβΝ ΰεζβηα δυθ,ΝαζζΪΝ
πμΝαθαΰεαδσ β αΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝθΫκυμΝη αιτΝ πθΝβζδεδυθΝιΝεαδΝβίέΝ θΝσζκδΝκδΝθΫκδΝ
Ϋεζ ίαθΝ υθ ξυμ,ΝβΝυπσζκδπβΝεκδθπθέαΝγαΝά αθΝαθαΰεα ηΫθβΝθαΝ απαθΪΝυπΫλκΰεαΝπκ ΪΝ
ΝξλσθκΝεαδΝπσλκυμΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝπλκρσθ πθΝ κυμέΝΚΪγ Ναεέθβ κΝγαΝ έξ Ν

η α λαπ έΝ ΝΫθκπζκΝ λα σπ κΝεαδΝγαΝυπάλξαθΝθυξ λδθΫμΝ υηπζκεΫμΝη αιτΝ
π δθα ηΫθπθΝθΫπθΝεαδΝαπ ζπδ ηΫθπθΝ δζυ πθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υ κυθΝ δμΝεαζζδΫλΰ δ μΝ
εαδΝ αΝυπΪλξκθ ΪΝ κυμέΝΣέπκ αΝαπσΝσζαΝαυ ΪΝ υθΫίαδθ Ν βΝπΪλ βέέέΝηδαμΝεκδθπθέαμΝ
ΰθπ άμΝΰδαΝ βθΝ π λδεάΝαληκθέαΝεαδΝ αΝξαηβζΪΝ πέπ αΝεκδθκτΝ ΰεζάηα κμέ 
ΟΝNigel Kennel υπκ βλέα δΝπ δ δεΪΝσ δΝβΝΟεζκπάΟΝ πδ λ πσ αθΝησθκΝΰδαΝπ λδκλδ ηΫθκΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν ΝΫθαΝησθκΝ Ϊ δκΝ βμΝαθα λκφάμΝ θσμΝαΰκλδκτΝ(Nigel Kennel,ΝΣκΝ
ΓυηθΪ δκΝ βμΝ λ άμΝ«Παδ έαΝεαδΝΠκζδ δ ησμΝ βθΝ λξαέαΝπΪλ β»ΝUniversity of North 

Carolinas, Chapel Hill & London, 1995)έΝΌ κθΝαφκλΪΝ βθΝ δηπλέαΝ φσ κθΝ
υζζαηίΪθκθ αθ,Ν έθαδΝπκζτΝφυ δεσΝεαδΝαπκ ε σΝαεσηβΝεαδΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ κυΝ
εζΫφ βέΝ ιΪζζκυ,Νκυ Ϋπκ Ν δηπλάγβε Ναθ ιδξθέα κΝΫΰεζβηαέέέΝεαδΝαυ σΝ θΝΫξ δΝ
αζζΪι δΝ αΝ ζ υ αέαΝβέηίίΝξλσθδαέ 
Ναθ έζβοβΝσ δΝ αΝαΰσλδα υθ ξυμΝπκζ ηκτ αθΝη αιτΝ κυμΝεαδΝηΪζδ αΝ θγαλλτθκθ αθΝ

θαΝ κΝπλΪικυθΝ έθαδΝ ιέ κυΝαπαλΪ ε κΝεαγσ δΝ αΝαΰσλδαΝ βμΝέ δαμΝβζδεδαεάμΝκηΪ αμΝ
αθαπσφ υε αΝγαΝ υθυπβλ κτ αθΝ κΝ λα σέΝΟΝπαλ δα δεσμΝ λα σμΝ φβηέα κΝΰδαΝ
βθΝ ιαδλ δεάΝ υθκξάΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυέΝΣΫ κδκυΝ έ κυμΝ υθκξάΝ θΝ πδ υΰξΪθ αδΝη Ν
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θγΪλλυθ βΝαθ αΰπθδ ηκτΝεαδΝΪηδζζαμΝ Νυπ λίκζδεσΝίαγησέΝ Νδ ξυλάΝΫηφα βΝ κθΝ
υΰδάΝαθ αΰπθδ ησΝά αθΝ δα κηΫθβΝ ΝσζβΝ βθΝαλξαέαΝ ζζΪ αέΝΟδΝπαλ δΪ μΝθΫκδΝ
α ξκζκτθ αδΝη Νκηα δεΪΝαγζάηα αΝη Ν εκπσΝ βθΝαθΪπ υιβΝκηα δεκτΝπθ τηα κμΝεαδΝ
υΰδκτμΝαθ αΰπθδ ηκτέΝ έθαδΝζκΰδεσΝθαΝυπκγΫ δΝεΪπκδκμΝσ δΝκΝαθ αΰπθδ ησμΝεαδΝβΝ
αθ δπαζσ β αΝηπκλκτ αθΝθαΝ εφυζδ κτθΝ Ν«πσζ ηκ»έΝ ζζΪΝβΝπΪλ β,Νπ λδ σ λκΝ
απσΝσ,Ν δΝΪζζ μΝ ζζβθδεΫμΝπσζ δμΝ– ελΪ β,Ν δα φΪζδα Νσ δΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝαθ δπαζσ β μΝ
θΝιΫφ υΰαθΝ ε σμΝ ζΫΰξκυ,Νεαγσ δΝκδΝπκζέ μΝΫπλ π ΝθαΝ υθ λΰα κτθΝαληκθδεΪΝ βθΝ
λα δπ δεάΝφΪζαΰΰαέ 

Ό κΝΰδαΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δέέέΝ«βΝθ κζαέαΝ βμΝαΰπΰάμΝά αθΝαιδκγλάθβ αΝ ιαλ υη θβΝεαδΝ
υπΪεκυβΝ κυμΝη ΰαζτ λκυμΝεαδΝηδαΝ Ϋ κδαΝ υηπ λδφκλΪΝ θΝ υθΪ δΝη Ν κΝυοβζσΝ
πθ τηαΝ– αυ κπ πκέγβ βΝ πθΝθΫπθ»έέέΝβΝαπΪθ β βΝ έθαδΝσ δΝβΝπαλ δα δεάΝπ δγαλξέαΝ
αθα έεθυ Ν ιαδλ δεΪΝ υΰ θδεκτμΝθ αλκτμΝπ δγαλξβηΫθκυμ,Νη Ν ία ησΝ κυμΝ
η ΰαζτ λκυμΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν αΝαλξαέαΝπλσ υπαέΝΤπΪλξ δΝ λΪ δαΝ δαφκλΪΝ κΝθαΝ
έθαδΝ υΰ θδεκέΝαπσΝ κΝθαΝ έθαδΝφκίδ ηΫθαΝ– π δγάθδαΝ– ΪίκυζαΝπζΪ ηα αέΝ ΝπαλσηκδαΝ
π λέπ π βΝκδΝΆΰΰζκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝΰλκυΝ– αλξΫμΝ κυΝβίκυΝαδυθαΝά αθΝ δαίσβ κδΝΰδαΝ βθΝ
υπλΫπ δαΝεαδΝ βθΝ υΰΫθ δΪΝ κυμΝξπλέμΝαυ σΝίΫίαδαΝθαΝ υθ υΪα αδΝη ΝίέαδκΝ
ιαθαΰεα ησΝ Νπ δγυΝεαδΝυπαεκάέ 
ΟΝδ ξυλδ ησμΝσ δΝβΝθ κζαέαΝ βμΝπΪλ βμΝ κΝησθκΝπκυΝ επαδ υσ αθΝά αθΝβΝαθ κξά,ΝβΝ
εζκπά,ΝκΝαθ αΰπθδ ησμΝεαδΝκδΝ λσπκδΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν θΝδ ξτ δΝΰδαΝηδαΝεκδθπθέαΝπκυΝΰδαΝ
εα κθ Ϊ μΝξλσθδαΝευλδΪλξβ Ν βθΝαλξαέαΝ ζζΪ αΝεαδΝ βμΝκπκέαμΝ κΝ τ βηαΝ
επαέ υ βμΝυπάλι Ναθ δε έη θκΝγαυηα ηκτΝαπσΝπκζζκτμΝ γβθαέκυμΝ δαθκκτη θκυμέΝ
Ξ εδθυθ αμΝη ΝΫηη μΝαπκ έι δμ,ΝκδΝπαλ δΪ μΝ θΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝαπκε ά κυθΝ κθΝ
ία ησΝ κυΝαλξαέκυΝεσ ηκυ,Ν κθΝκπκέκΝευλδαλξκτ αθΝπκζτπζκεκδΝ δπζπηα δεκέΝ
ζδΰηκέΝεαδΝθαΝπλκ ζετ κυθΝυδκτμΝ δαθκκυηΫθπθ,ΝσππμΝκΝΞ θκφυθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ
φκδ ά κυθΝ βθΝ«αΰπΰά»ΝαθΝά αθΝ«Ϊι αΝεαδΝαθαζφΪίβ αΝγβλέα»ΝσππμΝ κυμΝ
παλκυ δΪακυθΝεΪπκδκδΝ τΰξλκθκδΝ υΰΰλαφ έμέΝΟδΝπαλ δΪ μΝΰθυλδααθΝ κυμΝθσηκυμΝεαδΝ
βθΝ δπζπηα έαΝπκζτΝεαζΪΝεαδΝ αΝζσΰδαΝ κυμ,Νγ πλάγβεαθΝ σ κΝ υφυάΝπκυΝ
ξλβ δηκπκδάγβεαθΝεα ΪΝεσλκθΝαπσΝ κυμΝ υΰξλσθκυμΝδ κλδεκτμΝ– ζσΰδκυμέΝΟΝ
Πζκτ αλξκμΝδ ξυλέα αδΝσ δΝ κυμΝπαλ δΪ μΝξαλαε άλδα Νπ λδ σ λκΝ«βΝαφκ έπ βΝ
βθΝπθ υηα δεάΝΪ εβ βΝαπσΝ βθΝαΰΪπβΝ βθΝ πηα δεάΝΪ εβ β»Ν(ΛυεκτλΰκμμΝβί) 
ιΪζζκυΝ έθαδΝΰθπ σΝσ δΝκδΝπαλ δΪ μΝ έξαθΝΰκβ τ δΝεκλυφαέκυμΝφδζκ σφκυμ,ΝσππμΝ
κΝΠυγαΰσλαμέΝΟδΝπαλ δΪ μΝ έξαθΝ πέ βμΝυοβζάΝ ε έηβ βΝ βθΝπκέβ β,ΝσππμΝ
απκ δεθτ αδΝαπσΝ δμΝ κλ ΫμΝεαδΝ δαΰπθδ ηκτμ,Νη Ν βΝηκλφάΝ έξπθΝεαδΝ πδπζΫκθΝ
αλξαέ μΝπβΰΫμΝ κθέακυθΝ βΝπαλ δα δεάΝΫηφα βΝ βΝηκυ δεάΝ επαέ υ βΝεαδΝ κθΝξκλσέΝ
ΣΫζκμΝβΝπζβγυλαΝ πθΝ πδΰλαφυθΝεαδΝαφδ λπηΪ πθΝπκυΝίλΫγβεαθΝ βθΝπΪλ βΝ
απκ ζκτθΝ αφάΝαπσ διβΝτπαλιβμΝηδαμΝ ΰΰλΪηηα βμΝεκδθπθέαμέέέΝ ιΪζζκυΝκυ έμΝ
παέλ αδΝηΫ πΝπΫ λδθπθΝ πδΰλαφυθΝΰδαΝ αΝ πδ τΰηα αΝ κυ,Νσ αθΝα δΝ ΝεκδθπθέαΝ
αθαζφΪίβ πθέ 
ΌζκδΝ υηφπθκτθΝσ δΝβΝπαλ δα δεάΝ επαέ υ βΝ ξ δΪ βε ΝΰδαΝθαΝ δαηκλφυ δΝ κυμΝ
απκφκέ κυμΝ βμΝαΰπΰάμΝ ΝδεαθκτμΝ λα δυ μ,Νεαγσ δΝκδΝ ιδσ β μΝ– δεαθσ β μΝπκυΝ
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απαδ κτθ αδΝαπσΝΫθαθΝεαζσΝ λα δυ βΝ( δαξλκθδεΪ) π λδζαηίΪθκυθΝπκζτΝπ λδ σ λαΝ
απσΝ βθΝ πδ ιδσ β αΝ αΝσπζα,Ν βθΝφυ δεάΝεα Ϊ α β,Ν βθΝαθ κξάΝεαδΝυπαεκάέΝ θαμΝ
εαζσμΝ λα δυ βμΝ κθΝαλξαέκΝεσ ηκΝΫπλ π ΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝδξθβζα έ,ΝθαΝ
πλκίζΫπ δΝη ζ υθ αμΝ αΝ τθθ φα,ΝθαΝπζκβΰ έ αδΝαεκζκυγυθ αμΝ αΝΪ λα, θαΝ
αθαΰθπλέα δΝ αΝ βζβ βλδυ βΝφυ Ϊ,ΝθαΝ φαλησα δΝπλυ μΝίκάγ δ μ,ΝθαΝεα α ε υΪα δΝ
κξυλυ δμΝ– ΪφλκυμΝεαδΝπκζζΪΝΪζζαΝέΝΌζβΝαυ άΝβΝΰθυ βΝ δ Ϊ ε κΝ βθΝπαλ δα δεάΝ
θ κζαέαΝ βθΝ«αΰπΰά»έ 
ΣΫζκμ,ΝγαΝαθαφ λγυΝ βθΝπζΫκθΝ δα λ ίζπηΫθβΝπ υξάΝ βμΝ«αΰπΰάμ»έέέΝ βθΝ
υπκ δγΫη θβΝγ ηκγ βηΫθβΝπαδ λα έαέΝΥπλέμΝθαΝ ηπζαεκτη Ν Ναθ δπαλαγΫ δμΝπμΝ
πλκμΝ βΝξλκθκζσΰβ βΝεαδΝ βθΝπλκΫζ υ βΝ πθΝπβΰυθΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ βθΝ
γ ηκγ βηΫθβΝπαδ λα έα,ΝπλΫπ δΝεα ΥΝαλξΪμΝθαΝαθαφ λγκτη Ν κΝα δαηφδ ίά β κΝ
ΰ ΰκθσμΝ βμΝ ιΫξκυ αμΝγΫ βμΝπκυΝεα έξαθΝκδΝΰυθαέε μΝ βμΝπΪλ βμΝ βθΝεκδθπθέαέΝ
Χ σ κ,ΝβΝ θΝζσΰπΝυοβζάΝγΫ βΝ έθαδΝ θ ζυμΝα υηίέία βΝη Ν βθΝ δεσθαΝηδαμΝ
εκδθπθέαμΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝΪθ λ μΝκδΝκπκέκδΝυπΫ β αθΝεαεκπκέβ βΝ βθΝπαδ δεάΝ
κυμΝβζδεέαέ 
ΟΝέ δκμΝκΝ λδ κ ΫζβμΝαθ δ δγΫη θκμΝ βθΝ ικυ έαΝ πθΝΰυθαδευθΝ κΝαπκ έ δΝ βθΝ
ηδζδ αλδ δεάΝεκδθπθέαΝ βθΝκπκέαΝκΝκηκφυζκφδζδεσμΝΫλπ αμΝ θΝά αθΝαπκ ε σμέΝΠδκΝ
βηαθ δεσΝ έθαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ τΰξλκθβΝουξκζκΰέαΝαπκ δεθτ δΝσ δΝ αΝεαεκπκδβηΫθαΝ
αΰσλδαΝη ΰαζυθκθ αμ,Νπ λδφλκθκτθΝ δμΝΰυθαέε μέΝΓδαΝκ δ άπκ ΝΪζζκΝηπκλ έΝεαθ έμΝθαΝ
εα βΰκλά δΝ κυμΝπαλ δΪ μΝ ε σμΝαπσΝ κΝσ δΝπ λδφλκθκτ αθΝ δμΝΰυθαέε μέ 
παζζαΰηΫθκμΝαπσΝεκδθσ υπ μΝπαλαθκά δμΝ ξ δεΪΝη Ν βΝφτ βΝ βμΝπαλ δα δεάμΝ

αΰπΰάμ,ΝκΝγ ησμΝεαγέ α αδΝσξδΝησθκΝαπκ ε σμ,ΝαζζΪΝαεσηβΝεαδΝαιδκγατηα κμΝ– εΪ δΝ
πκυΝγαΝά αθΝ υθ πΫμΝη Ν βθΝδ κλδεάΝεα αΰλαφάέΝ έθαδΝΰθπ σΝσ δΝπκζζκέΝ κφκέΝΪθ λ μ,Ν
σππμΝκΝπελΪ βμ,Νά αθΝγαυηα ΫμΝ βμΝπαλ δα δεάμΝ«αΰπΰάμ»έ 
ΟδΝ τΰξλκθκδΝη ζ β ΫμΝ βμΝαλξαέαμΝπαλ δα δεάμΝεκδθπθέαμΝπλΫπ δΝθαΝ αηα ά κυθΝθαΝ
ία έακθ αδΝ ΝπαλΪζκΰαΝ ξσζδαΝεαδΝθαΝξλβ δηκπκδά κυθΝ βθΝεκδθάΝζκΰδεάΝπλκε δηΫθκυΝ
θαΝαιδκζκΰά κυθΝ βθΝ«παλ δα δεάΝαΰπΰά»έ 
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3. ΧΜ ΣΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ  

 

 

 

 κθΝαΰυθαΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝίΪλκυμΝεαδΝ βθΝεαζάΝυΰ έαΝΰ θδεΪ,ΝπκζζάΝπλκ κξάΝΫξ δΝ
κγ έΝ κΝ έ κμΝεαδΝ βθΝπκ σ β αΝ πθΝ λκφυθΝεαδΝ πθΝπκ υθΝπκυΝεα αθαζυθκυη έΝ
Λδΰσ λβΝπλκ κξάΝΫξ δΝ κγ έΝ βθΝπκ σ β αΝ θΫλΰ δαμΝπκυΝ απαθΪη Νσθ αμΝ πηα δεΪΝ
λα άλδκδέΝΧ σ κΝαυ ΪΝ αΝ τκΝ έθαδΝ θΪΝ υθ ηΫθαέΝ Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝ
πλκΰσθκυμΝηαμ,Ν η έμΝ Νξλ δΪα αδΝΰ θδεΪΝθαΝ απαθά κυη ΝπκζζάΝ θΫλΰ δαΝΰδαΝθαΝ
ίλκτη Ν λκφάέΝ Νπλσκ κμΝ βθΝ ξθκζκΰέα,ΝηΫ πΝ πθΝαυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
η αεδθά πθΝεαδΝ πθΝ ικπζδ ηυθΝπκυΝη δυθκυθΝ κθΝαθγλυπδθκΝησξγκΝ βΝ κυζ δΪ,Ν
βηαέθ δΝσ δΝυπΪλξκυθΝζέΰ μΝ υεαδλέ μΝεα αθΪζπ βμΝ θΫλΰ δαμΝΰδαΝ κυμΝπ λδ σ λκυμΝ
αθγλυπκυμέΝ 
ΣδΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β α»ν θθκκτη Νη Ν κθΝσλκ 

 « βΝυΰ έαΝεαδΝ δα άλβ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμέ 
 

 

 

 

ΟδΝσλκδΝ« πηα δεάΝ λα βλδσ β α»,Ν«Ϊ εβ β»,Ν«φυ δεάΝεα Ϊ α β»Νξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
υθ ξυμΝΰδαΝθαΝαθαφ λγκτθΝ κΝθαΝ έθαδΝεαθ έμΝ πηα δεΪΝ λα άλδκμέΝΧ σ κ,Ν Ν
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πδ βηκθδεκτμΝσλκυμΝσζκδΝαυ κέΝΫξκυθΝαηυ λΫμΝ δαφκλΫμΝ βΝ βηα έαέΝΟδΝπδκΝ υξθκέΝ
σλκδΝ ηφαθέακθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαμ 
ΟΡΙΜΟΙΝΠΟΤΝΥ ΣΙ ΟΝΣ ΙΝΜ ΝΣ ΝΧΜ ΣΙΚ Ν
Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ  

Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝαθαφΫλ αδΝ ΝσζβΝ βθΝ θΫλΰ δαΝπκυΝ απαθΪ αδΝηΫ πΝ βμΝ
εέθβ βμέΝ Ναυ άΝ υθ δ φΫλκυθΝευλέπμΝκδΝεαγβη λδθΫμΝ λα βλδσ β μΝπκυΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ βΝη αεέθβ βΝ κυΝ υηα κμ,ΝσππμΝ κΝπ λπΪ βηα,Ν κΝπκ άζα κ,Ν κΝ
αθΫία ηαΝεαδΝεα Ϋία ηαΝ εαζδυθ,ΝκδΝ κυζ δΫμΝ κυΝθκδεκευλδκτΝεαδΝ αΝουθδα,Νη Ν κΝ
η ΰαζτ λκΝηΫλκμΝαυ υθΝθαΝ υηίαέθ δΝ υξαέαΝπμΝεκηηΪ δΝ κυΝεαγβη λδθκτΝ
πλκΰλΪηηα σμΝηαμέΝ ΝΪ εβ β,ΝαπσΝ βθΝΪζζβ,Ν έθαδ,Ν κυζΪξδ κθΝ θΝηΫλ δ,ΝηδαΝ
πλκΰλαηηα δ ηΫθβΝεαδΝ κξ υηΫθβΝπλκ πΪγ δαΝθαΝί ζ δυ κυη Ν βΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ
εαδΝ βθΝυΰ έαέΝΜπκλ έΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝ λα βλδσ β μΝσππμΝ κΝΰλάΰκλκΝπ λπΪ βηαΝάΝ
κΝπκ άζα κ,ΝβΝα λκίδεάΝΰυηθα δεάΝεαδΝέ πμΝεΪπκδαΝ λα άλδαΝξσηπδΝσππμΝβΝ
εβπκυλδεάΝεαδΝ αΝαγζάηα αέΝ 
Νφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ πθΝ πδπΫ πθΝ βμΝ
πηα δεάμΝηαμΝ λα βλδσ β αμ,Νπ σ κΝπαέακυθΝλσζκΝεαδΝεΪπκδκδΝΰ θ δεκέΝ
παλΪΰκθ μ,Νΰδ’Ναυ σΝεΪπκδκδΝ υξ λκέΝαθΪη ΪΝηαμΝΫξκυθΝηδαΝφυ δεάΝδεαθσ β αΝθαΝ
υπ λΫξκυθΝ ΝεΪπκδ μΝ λα βλδσ β μέΝ υ σΝφαέθ αδΝεαζτ λαΝ αΝαθ αΰπθδ δεΪΝ
αγζάηα α,ΝσππμΝ κΝ λΫιδηκΝη ΰΪζπθΝαπκ Ϊ πθΝεαδΝβΝΪλ βΝίαλυθ,Ν αΝκπκέαΝκδΝ
εαζτ λκδΝΫξκυθΝ υθάγπμΝεΪπκδκΝΰ θ δεσΝπζ κθΫε βηαέΝΣκΝ βηαθ δεσΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ
γυησηα ,Νπ σ κ,Ν έθαδΝσ δΝ αΝ κδξ έαΝ έξθκυθΝσ δΝ έθαδΝβΝ αε δεάΝ πηα δεάΝ
λα βλδσ β αΝΧπαλΪΝ αΝσπκδαΝεζβλκθκηδεΪΝ κδξ έαΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΨΝπκυΝ
ξ έα αδΝη ΝεαζάΝυΰ έαέΝ υ σΝ βηαέθ δΝππμΝκΝκπκδκ άπκ ,Ν έ Ν έθαδΝαγζβ δεσμΝαπσΝ
βΝφτ βΝ κυΝ έ Νσξδ,Νηπκλ έΝθαΝπφ ζβγ έΝαπσΝ βΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΞΝ 

ΠΟΙ Ν ΙΝ ΙΝΣ ΝΟΦ Λ ΝΣ ΝΧΜ ΣΙΚ Ν Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ ν 
 

 

 

ΣαΝκφΫζβΝ βμΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ έθαδΝπκζζΪΝεαδΝπκδεέζζκυθΝαπσΝη δπηΫθκΝ
εέθ υθκΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθ μΝα γΫθ δ μΝεαδΝεα α Ϊ δμΝηΫξλδΝεαδΝί ζ δπηΫθβΝπθ υηα δεάΝ
υΰ έαέΝ 
 φαθδαέαΝεαλ δαεάΝθσ κμΝεαδΝ ΰε φαζδεσΝ π δ σ δκ 
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Ν φαθδαέαΝεαλ δαεάΝθσ κμΝ έθαδΝβΝετλδαΝαδ έαΝγαθΪ κυΝ βθΝ υλυπβέΝΟΝ λα άλδκμΝ
λσπκμΝαπάμΝ Ν υθ υα ησΝη Ν κυζΪξδ κθΝηΫ λδαΝ πέπ αΝα λσίδαμΝεα Ϊ α βμΝ
ηπκλκτθΝθαΝη δυ κυθΝ κΝηδ σΝ κθΝεέθ υθκΝαθΪπ υιβμΝεαλ δαεάμΝθσ κυΝάΝγαθΪ κυΝαπσ 

αυ άέΝΣαΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝυΰ έαΝ βμΝεαλ δΪμΝ έθαδΝαδ γβ ΪΝαεσηαΝεαδΝη ΝηΫ λδαΝ
πέπ αΝ λα βλδσ β αμ,Νη Ν αΝη ΰαζτ λαΝκφΫζβΝθαΝπαλα βλκτθ αδΝ ΝαθγλυπκυμΝπκυΝ
ΰέθκθ αδΝηΫ λδαΝ λα άλδκδΝη ΪΝαπσΝηδαΝεαγδ δεάΝαπάέΝΣκΝ αε δεσΝπ λπΪ βηα,Ν κΝ
πκ άζα κΝά ζΝυλ μΝ λα βλδκ ά πθΝαθαουξάμΝ βθΝ ί κηΪ αΝΫξκυθΝ ξ δ έΝη Ν
η δπηΫθκΝεέθ υθκΝεαλ δαεάμΝθσ κυέΝ Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝφαέθ αδΝ πέ βμΝθαΝ
ίκβγΪΝ βθΝαθΪλλπ βΝαπσΝεαλ δαεάΝθσ κ,ΝηΫ πΝπλκΰλαηηΪ πθΝα εά πθΝΰδαΝεαλ δαεάΝ
παθσλγπ βΝπκυΝη δυθκυθΝ βθΝπδγαθσ β αΝΰδαΝη ζζκθ δεσΝγΪθα κέΝ Ν πέ λα βΝ βμΝ
πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ κΝ ΰε φαζδεσΝ π δ σ δκΝ έθαδΝζδΰσ λκΝι εΪγαλβΝεαγυμΝκδΝ
Ϋλ υθ μΝ έξθκυθΝαθ δφα δεΪΝ υλάηα αέ   
Παξυ αλεέαΝεαδΝυπ λίΪζζκθΝίΪλκμ 

Ν δα άλβ βΝ κυΝίΪλκυμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝδ κλλκπέαΝ βμΝ θ λΰ δαεάμΝπλσ ζβοβμΝεαδΝ
απΪθβμέΝΌ αθΝβΝπλσ ζβοβΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ βΝ απΪθβΝΰδαΝεΪπκδκΝξλκθδεσΝ
δΪ βηα,Ναθαπ τ κθ αδΝυπ λίΪζζκθΝίΪλκμΝεαδΝπαξυ αλεέαέΝΘ πλ έ αδΝσ δΝβΝ
παξυ αλεέαΝ έθαδΝΪη κΝαπκ Ϋζ ηαΝ πθΝαζζαΰυθΝ κΝπ λδίΪζζκθΝηαμ,ΝσππμΝβΝ
αυιβηΫθβΝ δαγ δησ β αΝ πθΝηβξαθυθΝπκυΝη δυθκυθΝ βθΝαθγλυπδθβΝ λΰα έα,ΝκδΝ
αυ κηα κπκδβηΫθ μΝη αεδθά δμ,ΝβΝκδεδαεάΝουξαΰπΰέαΝ κΝ πέ δΝηΫ πΝ βζ σλα βμΝεαδΝ
βζ ε λκθδεκτΝυπκζκΰδ άΝεαδΝβΝ υεκζσ λβΝπλσ ία βΝ Ν λσφδηαΝυοβζάμΝ θ λΰ δαεάμΝ
πυεθσ β αμΝη Νξαηβζσ λκΝεσ κμέΝ  ηφΪθδ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝΫξ δΝ λδπζα δα έΝ αΝ
ζ υ αέαΝβίΝξλσθδαΝεαδΝ δμΝ υλππαρεΫμΝξυλ μΝΰί-βίΣΝ πθΝαθ λυθΝεαδΝΰί-βηΣΝ πθΝ

ΰυθαδευθΝ έθαδΝπζΫκθΝπαξτ αλεκδΝΧ έε βμΝΜΪααμΝυηα κμΝργίΨέΝ υιΪθκθ αδΝ υθ ξυμΝ
αΝ κδξ έαΝσ δΝβΝη έπ βΝ πθΝ πδπΫ πθΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ έθαδΝΫθαμΝ
βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ Ναυ άΝ βθΝ Ϊ βέΝ 
ΤπΪλξκυθΝπκζζΫμΝΫλ υθ μΝπκυΝεα α δεθτκυθΝ αΝκφΫζβΝ θσμΝ λα άλδκυΝ λσπκυΝαπάμΝ
ΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝ βμΝπαξυ αλεέαμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝβΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ
φαέθ αδΝθαΝπλκ α τ δΝαπσΝ βθΝατιβ βΝ κυΝίΪλκυμΝπκυΝ υπδεΪΝπαλα βλ έ αδΝ βΝηΫ βΝ
βζδεέαέΝ 
 Ναυ κτμΝπκυΝ έθαδΝά βΝυπΫλίαλκδΝάΝπαξτ αλεκδ,ΝβΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝηπκλ έΝθαΝ
ίκβγά δΝη Ν βθΝαπυζ δαΝίΪλκυμΝσ αθΝ υθ υα έΝη ΝηδαΝυπκγ ληδ δεάΝ έαδ αΝεαδΝθαΝ
ί ζ δυ δΝ βΝ τ α βΝ υηα κμΝ δα βλυθ αμΝ κΝηυρεσΝδ σΝεαδΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝαπυζ δαΝ
ζέπκυμέΝ Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ έθαδΝ πέ βμΝαπκ ζ ηα δεάΝ βΝη έπ βΝ κυΝ
θ κεκδζδαεκτΝζέπκυμΝάΝ κυΝ« ξάηα κμΝηάζκυ»ΝΧ κΝκπκέκΝ κΝζέπκμΝ υ πλ τ αδΝ βθΝ
π λδκξάΝ κυΝ κηαξδκτΝεαδΝ κυΝ άγκυμΨ,Ν κΝκπκέκΝ ξ έα αδΝη ΝαυιβηΫθκΝεέθ υθκΝ
ηφΪθδ βμΝ δαίά βΝεαδΝεαλ δαεάμΝθσ κυέΝ πδπζΫκθ,Νσ κδΝ δα βλά κυθΝ βΝ πηα δεάΝ
λα βλδσ β ΪΝ κυμΝΫξκυθΝη ΰαζτ λ μΝπδγαθσ β μΝθαΝ δα βλά κυθΝ βθΝκπκδα άπκ Ν
απυζ δαΝίΪλκυμΝηαελκπλσγ ηαέΝ 
Πδγαθσ α α,Ν κΝη ΰαζτ λκΝσφ ζκμΝ βμΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ κυμΝπαξτ αλεκυμΝ
έθαδΝβΝ πέ λα άΝ βμΝ κθΝεέθ υθκΝπκυΝ δα λΫξκυθΝΰδαΝεΪπκδαΝπλκίζάηα αΝυΰ έαμέΝ ξ δΝ



[21] 

 

δξ έΝσ δΝκδΝπαξτ αλεκδΝπκυΝεα αφΫλθκυθΝθαΝπαλαη έθκυθΝ λα άλδκδΝεαδΝ ΝεαζάΝ
φυ δεάΝεα Ϊ α βΝη δυθκυθΝ κθΝεέθ υθκΝΰδαΝεαλ δαεά θσ κΝεαδΝ δαίά βΝ αΝ πέπ αΝ
πθΝηβΝπαξτ αλεπθΝα σηπθέΝ υ σΝ βηαέθ δΝππμΝέ πμΝθαΝηβθΝ έθαδΝ πδίαλυθ δεσΝΰδαΝ βθΝ
υΰ έαΝθαΝ έθαδΝεαθ έμΝπαξτ αλεκμΝαπσΝ βΝ δΰηάΝπκυΝΫξ δΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βέ 
 δαίά βμΝ θβζέεπθΝ 
Ν ηφΪθδ βΝ δαίά βΝ τπκυΝβΝΫξ δΝαυιβγ έΝλαΰ αέαέΝ υ σΝ υξθΪΝαπκ έ αδΝ ΝηδαΝ

ατιβ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμ,Νπ σ κ,ΝυπΪλξκυθΝδ ξυλΫμΝ θ έι δμΝπκυΝφαθ λυθκυθΝσ δΝβΝ
Ϋζζ δοβΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ έθαδΝ πέ βμΝΫθαμΝπαλΪΰκθ αμΝεδθ τθκυέΝ λ υθ μΝ
έξθκυθΝσ δΝκδΝπδκΝ λα άλδκδΝΪθγλππκδΝΫξκυθΝεα ΪΝγί-ηίΣΝξαηβζσ λκΝεέθ υθκΝΰδαΝ
ηφΪθδ βΝ δαίά βΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝαθγλυπκυμΝπκυΝΫξκυθΝεαγδ δεάΝαπάέΝ ΝΪ εβ βΝ
φαέθ αδΝθαΝεαγυ λ έΝάΝπδγαθυμΝθαΝαπκ λΫπ δΝ βΝ υ αθκξάΝΰζυεσαβμΝπκυΝκ βΰ έΝ Ν
δαίά βΝεαγυμΝ πέ βμΝΫξ δΝεαδΝκφΫζβΝΰδαΝσ κυμΝΫξκυθΝά βΝ δαΰθπ έΝη Ν δαίά βέ θαμΝ
ηδελσμΝαλδγησμΝεαζΪΝ ξ δα ηΫθπθΝ λ υθυθΝΫ δι Νσ δΝΪ εβ β,ΝσππμΝ κΝπ λπΪ βηαΝεαδΝ
κΝπκ άζα κ,ΝΰδαΝγί-ζίΝζ π ΪΝ λ δμΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α,ΝηπκλκτθΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ
ηδελάΝαζζΪΝ βηαθ δεάΝί ζ έπ βΝ κΝΰζυεαδηδεσΝΫζ ΰξκΝΧΰζυεσαβΝαέηα κμΨΝ Ν
δαίβ δεκτμέ 

ΚαλεέθκμΝ 
Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝφαέθ αδΝθαΝη δυθ δΝ κθΝεέθ υθκΝ υΰε ελδηΫθπθΝ τππθΝ

εαλεέθκυ,Νη Ν βΝηΫ λδαΝπμΝΫθ κθβΝ λα βλδσ β αΝθαΝ πδφΫλκυθΝ βΝη ΰαζτ λβΝ
πλκ α έαέΝΠαλα έΰηα σμΝξΪλδθ,ΝβΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝη δυθ δΝ κθΝεέθ υθκΝ
εαλεέθκυΝ κυΝεσζκυΝεαδ κυΝπαξΫκμΝ θ ΫλκυΝεα ΪΝζί-ηίΣέΝ Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ
ηπκλ έΝθαΝΫξ δΝεαδΝεΪπκδαΝ πέ λα βΝ ΝΪζζκυμΝ τπκυμΝεαλεέθκυΝαζζΪΝαεσηαΝ
υζζΫΰκθ αδΝ κδξ έαΝΰδαΝαυ σΝ κΝγΫηαέΝ 

Τΰ έαΝ πθΝηυυθΝεαδΝ πθΝκ υθΝ 
δα αλαξΫμΝεαδΝα γΫθ δ μΝπκυΝπλκ ίΪζζκυθΝ αΝκ ΪΝεαδΝ κυμΝητ μΝΧσππμΝ

κ καλγλέ δ α,ΝπσθκδΝ βθΝπζΪ βΝεαδΝκ κπσλπ βΨΝηπκλκτθΝθαΝί ζ δπγκτθΝαπσΝ βθΝ
αε δεάΝΪ εβ βέ Νπλκπσθβ βΝίκβγΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝ υθα σ λπθΝηυυθ,Ν θσθ πθΝεαδΝ
υθ Ϋ ηπθΝεαδΝπαξτ λπθ,Νπυεθσ λπθΝκ υθέΝΠλκΰλΪηηα αΝΰυηθα δεάμΝ ξ δα ηΫθαΝ
ΰδαΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝηυυθΝφαέθ αδΝθαΝίκβγκτθΝ κυμΝη ΰαζτ λκυμΝ θάζδε μΝθαΝ
δα βλκτθΝ βθΝδ κλλκπέαΝ κυμ,ΝεΪ δΝπκυΝηπκλ έΝθαΝη δυ δΝ δμΝπ υ δμέΝ 
ΝΪ εβ βΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝαπκ λΫο δΝ κυμΝπσθκυμ ξαηβζΪΝ βθΝπζΪ βΝεαδΝη δυθ δΝ βθΝ
παθ ηφΪθδ βΝπλκίζβηΪ πθΝ βθΝπζΪ βέΝ θΝ έθαδΝπ σ κΝι εΪγαλκΝπκδκΝ έ κμΝ
Ϊ εβ βμΝ έθαδ πδκΝαπκ ζ ηα δεσΝΰδαΝ κυμΝπσθκυμΝ βμΝπζΪ βμέΝ Ν πηα δεάΝ
λα βλδσ β αΝ θΝΫξ δΝφαθ έΝθαΝίκβγΪΝ βθΝπλσζβοβΝ βμΝκ καλγλέ δ αμ,ΝαζζΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝπ λπα άηα κμΝφαέθ αδΝθαΝη δυθκυθΝ κυμΝ ξ δεκτμΝπσθκυμ,Ν βΝ υ εαηοέαΝ
εαδΝ βθΝαθδεαθσ β αΝεαδΝθαΝί ζ δυθκυθΝ βΝ τθαηβ,Ν βθΝεδθβ δεσ β αΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ βθΝ
πκδσ β αΝαπάμέΝ 
Νπλκπσθβ βΝΧπκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝεΪπκδαΝίΪλβΝηααέΝη ΝηΫ λδαΝπμΝΫθ κθβΝ
λα βλδσ β αΨΝηπκλ έΝθαΝαυιά δΝ βθ κ δεάΝπυεθσ β αΝεαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ πθΝκ υθΝ Ν
φάίκυμ,ΝθαΝίκβγά δΝ βΝ δα άλβ άΝ κυμΝ κυμΝ θάζδε μΝεαδΝθαΝ ζα υ δΝ κΝλυγησΝ
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η έπ άμΝ κυμΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝαπκ λΫο δΝάΝθαΝεαγυ λά δΝ
βθ ΫθαλιβΝκ κπσλπ βμΝαζζΪ θΝηπκλ έΝθαΝ βθΝαθ δ λΫο δΝαθΝΫξ δΝά βΝαθαπ υξγ έέ 

Πθ υηα δεάΝ υ ιέα 

ΠκζζΫμΝεαζκ ξ δα ηΫθ μΝΫλ υθ μΝΫξκυθΝ έι δΝσ δΝβΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝηπκλ έΝ
θαΝη δυ δΝ βθΝεζδθδεάΝεα ΪγζδοβΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ ιέ κυΝαπκ ζ ηα δεάΝη Ν
παλα κ δαεΫμΝη γσ κυμ,ΝσππμΝβΝουξκγ λαπ έαέΝ Ν αε δεάΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝΰδα 

πκζζΪΝξλσθδαΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝη δυ δΝ κθΝεέθ υθκΝ παθ ηφΪθδ βμΝεα ΪγζδοβμέΝ 
Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝΫξ δΝφαθ έΝθαΝί ζ δυθ δΝ βθΝουξκζκΰδεάΝ υβη λέαΝ Ν

αθγλυπκυμΝπκυΝ θΝΫξκυθΝεΪπκδαΝπθ υηα δεάΝ δα αλαξάέΝΠκζζΫμΝΫλ υθ μΝΫξκυθΝ
εα α έι δΝί ζ έπ βΝ βθΝυπκε δη θδεάΝ υβη λέα,Ν βΝ δΪγ βΝεαδΝ αΝαδ γάηα αΝεαδΝ βθΝ
αθ έζβοβΝ κυΝα σηκυΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυ,ΝσππμΝ βθΝ δεσθαΝ κυΝ υηα κμΝ βθΝ
αυ κπ πκέγβ βΝεαδΝ βθΝαυ κ ε έηβ βέ 
πδπλσ γ α,Ν σ κΝκδΝη ηκθπηΫθ μΝ υθ λέ μΝΪ εβ βμΝσ κΝεαδΝβΝπλκπσθβ βΝη δυθκυθΝ
βθΝαθβ υξέαΝεαδΝί ζ δυθκυθΝ βθΝαθ έ λα βΝ κΝΪΰξκμΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝεαδΝ
δΪλε δαΝτπθκυέ ΝΪ εβ βΝφαέθ αδΝ πέ βμΝθαΝί ζ δυθ δΝπ υξΫμΝ βμΝθκβ δεάμΝηαμΝ
ζ δ κυλΰέαμ,ΝσππμΝκΝπλκΰλαηηα δ ησμ,ΝβΝίλαξυπλσγ ηβΝηθάηβΝεαδΝβΝζάοβΝαπκφΪ πθέ 
Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝδ δαέ λαΝπφΫζδηβΝΰδα κυμΝβζδεδπηΫθκυμΝ

αθγλυπκυμ,Νη δυθκθ αμΝ κθΝεέθ υθκΝΰδαΝΪθκδαΝεαδ θσ κΝ ζ ξΪδη λΝΧχlzheimerΨέΝ 

ΠΟΙΟΝ ΙΝ ΙΝΣΟΝΚΟΣΟΝΣ  ΛΛ ΙΦ ΝΧΜ ΣΙΚ  

 

 

 

 

 

λα βλδσ β α 

ΣκΝαθγλυπδθκΝ υηαΝ έθαδΝφ δαΰηΫθκΝΰδαΝθαΝεδθ έ αδΝεαδΝκΝεαγδ δεσμΝ λσπκμΝαπάμΝΫξ δΝ
ξ δ έΝη Ν δΪφκλ μΝα γΫθ δ μΝεαδΝπλσπλκΝγΪθα κέΝΜδα αθα εσπβ βΝζζΝ λ υθυθΝ
ίλάε Νσ δ αΝΪ κηαΝπκυΝ δα βλκτθΝΫθαΝζκΰδεσΝ πέπ κΝ λα βλδσ β αμ,Νδ δαέ λαΝ βΝ
ηΫ βΝεαδΝ λέ βΝβζδεέα,ΝΫξκυθΝ δπζΪ δ μΝπδγαθσ β μΝθαΝαπκφτΰκυθΝ κθΝπλσπλκΝγΪθα κΝ
εαδΝ δμΝ κίαλΫμΝα γΫθ δ μΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ«εαγδ δεκτμ»Ν υθαθγλυπκυμΝ κυμέΝ υ σΝ κΝ
πέπ κΝπφΫζ δαμΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ έθαδΝ υΰελέ δηκΝη Ν βθΝαπκφυΰάΝ κυΝεαπθέ ηα κμΝεαδΝ



[23] 

 

β Ϋζζ δοβΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝαθαΰθπλέα αδΝπζΫκθΝπμΝπαλΪΰκθ αμΝεδθ τθκυΝΰδαΝ
εαλ δαεάΝθσ κέΝ 
ΠυμΝη αφλΪα αδΝαυ σΝ ΝκδεκθκηδεσΝεσ κμνΝ θΝεαδΝβΝα γΫθ δαΝεαδΝκΝπλσπλκμΝ
γΪθα κμΝπλκεαζκτθΝπσθκΝ σ κΝ αΝγτηα αΝσ κΝεαδΝ κυμΝ υΰΰ θ έμΝεαδΝφέζκυμΝ κυμ,Ν
υπΪλξ δΝεαδΝυοβζσΝκδεκθκηδεσΝεσ κμ,Ν κΝπζαέ δκ βμΝαπκυ έαμΝζσΰπΝα γΫθ δαμΝαπσΝ βΝ
κυζ δΪΝεαδΝ κυΝεσ κυμΝδα λκφαληαε υ δεάμΝπ λέγαζοβμέΝΟδΝπ λδ σ λ μΝΫλ υθ μΝ
Ϋξκυθ δ ιαξγ έΝ δμΝ Π ΝσπκυΝυπκζκΰέα αδΝσ δΝ κΝΰκΣΝ πθΝπ λδπ υ πθΝη Νεαλ δαεάΝ
θσ κΝΧη Νεσ κμΝβζΝ δ εα κηηυλέπθΝ κζαλέπθΝ- αιέαΝ κζαλέκυΝ κυΝΰλληΨΝεαδΝ κΝββΣΝ
πθΝπ λδπ υ πθΝεαλεέθκυΝ κυ εσζκθΝΧη Νεσ κμΝβΝ δ εα κηηυλέπθΝ κζαλέπθΨΝ κθΝ
πζβγυ ησ,Νηπκλ έΝθαΝπλκεζάγβεαθΝαπσΝ βθΝΫζζ δοβΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμέΝ έθαδΝ
ΰθπ σΝσ δΝ κΝηΫ κΝεσ κμΝδα λδεάμΝπ λέγαζοβμΝΰδα κυμΝ λα άλδκυμΝαθγλυπκυμΝ έθαδΝ
γίΣΝηδελσ λκΝαπσΝαυ σΝΰδαΝ κυμΝηβΝ λα άλδκυμέ 
 βΝ λ αθέα,ΝσπκυΝ αΝπκ κ ΪΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδΝ αΝυοβζσ λαΝ βθΝ υλυπβΝΧπ λέπκυΝ
βίΣΝ κυΝπζβγυ ηκτ,ΝηΫλκμΝ κυΝκπκέκυΝκφ έζ αδΝ βθΝΫζζ δοβΝ πηα δεάμΝ
λα βλδσ β αμΨ,Ν κΝεσ κμΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝΫξ δΝυπκζκΰδ έΝ αΝηίίΝ εα κηητλδαΝ
ζέλ μ,Νπλκεαζυθ αμΝΰκΝ εα κηητλδαΝηΫλ μΝαπκυ δυθΝζσΰπΝα γΫθ δαμΝ κΝξλσθκέΝ 
θΝΠκδκέΝεέθ υθκδΝ ξ έακθ αδΝη Ν βΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β α; 

 

 

 

ΚαηδΪΝπλΪιβΝ θΝ έθαδΝ ζ έπμΝαεέθ υθβΝεαδΝβΝΪ εβ βΝ θΝαπκ ζ έΝ ιαέλ βέΝΓδαΝ
παλΪ δΰηα,ΝκΝεέθ υθκμΝαδφθέ δκυΝγαθΪ κυΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝηΝφκλΫμΝεα ΪΝ βθΝΫθ κθβΝ
Ϊ εβ βΝΰδαΝΪ κηαΝη ΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝεα ΪΝηθΝφκλΫμΝ Ναΰτηθα αΝΪ κηαέΝ
ΤπΪλξ δΝ πέ βμΝαυιβηΫθκμΝεέθ υθκμΝ λαυηα δ ηκτ,Ν δ δεΪΝ αΝπσ δα,Ν κυμΝα λαΰΪζκυμΝ
εαδΝ αΝΰσθα α,Νσ αθΝεΪθκυη ΝΪ εβ βΝάΝΫθ κθαΝαγζάηα αέΝΣΫζκμ,Νη ΰΪζβΝπλκ κξάΝΫξ δΝ
κγ έΝαπσΝ κθΝ τπκΝ βθΝ« ιΪλ β βΝαπσΝ βθΝΪ εβ β»,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκδΝΪθγλππκδΝ
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πλκ εκζζυθ αδΝ βθΝΪ εβ βΝ δμΝίΪλκμΝΪζζπθΝπ υξυθΝ βμΝαπάμΝσππμΝβΝ κυζ δΪΝεαδΝκδΝ
εκδθπθδεΫμΝ ξΫ δμέΝΠαλσ δΝΫξ δΝαθαΰθπλδ έΝΫθαΝ τθ λκηκΝ ιΪλ β βμΝαπσΝ βθΝ
Ϊ εβ β,Ν έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ πΪθδκΝεαδΝπκζτΝπδγαθσΝθαΝ υθκ τ δΝΪζζαΝπθ υηα δεΪΝ
πλκίζάηα α,ΝσππμΝβΝουξκΰ θάμΝαθκλ ιέα,ΝβΝθ τλπ βΝεαδΝ δα αλαξΫμΝ ηηκθάμΝεαδΝ
εα αθαΰεα ηκτέ 
Πσ βΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝξλ δαασηα ν 
ΓδαΝπκζζΪΝξλσθδα,Νσ κδΝπλκπγκτ αθΝ βθΝΪ εβ βΝεαδΝ βθΝυΰ έαΝυδκγ κτ αθΝ υ Ϊ δμΝ
ΰδαΝΪ εβ βΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμ εαλ δαΰΰ δαεάμΝεα Ϊ α βμ,ΝκδΝκπκέ μΝπ λδ ζΪηίαθαθΝ
αλε ΪΝΫθ κθβΝΪ εβ β,Νη Ν υθ ξάΝξλά βΝη ΰΪζπθΝηυρευθΝκηΪ πθΝΰδαΝ δα άηα αΝ
κυζΪξδ κθΝβίΝζ π υθΝεαδΝ Νη ΰΪζβΝΫθ α βΝΧαθ έ κδξβΝ κυΝθί-κίΣΝ βμΝηΫΰδ βμΝ
εαλ δαεάμΝ υξθσ β αμΨέΝ υ υξυμ,Ναυ σΝ κΝ πέπ κΝΪ εβ βμΝαπκ έξ βε ΝπκζτΝ τ εκζκΝ
ΰδαΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝαθγλυππθ, η Ν κυμΝπ λδ σ λκυμΝθαΝπαλαηΫθκυθΝα λαθ έμέ 
ΟδΝπδκΝπλσ φα μΝ υ Ϊ δμΝαπσΝ δμΝ Π ΝεαδΝ κΝ θπηΫθκΝ α έζ δκΝηδζΪθ ΝΰδαΝ αε δεΫμΝ
υθ λέ μΝΪ εβ βμΝ ΝηΫ λδαΝ πέπ αΝΫθ α βμέΝ Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝηΫ λδαμΝ
Ϋθ α βμ,ΝαθΪζκΰβΝη Ν κΝΰλάΰκλκΝπ λπΪ βηα,Νγ πλ έ αδΝσ δΝηπκλ έΝθαΝ πδ υξγ έΝαπσΝΫθαΝ
πκζτΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ κυΝπζβγυ ηκτΝεαγυμΝηπκλ έΝ τεκζαΝθαΝ θ πηα πγ έΝ δμΝ
εαγβη λδθΫμΝ κυζ δΫμΝεαδΝαπαδ έΝζδΰσ λκΝ πηα δεσΝεσπκέΝ θαμΝβη λά δκμΝ
δεκ Ϊζ π κμΝΰλάΰκλκμΝπ λέπα κμΝγαΝ πδφΫλ δΝί ζ δυ δμΝ βθΝεαλ δαΰΰ δαεάΝ
εα Ϊ α βΝεαδΝΪζζαΝ πηα δεΪΝεαδΝπθ υηα δεΪΝκφΫζβΝυΰ έαμέΝΟδΝ πλδθΫμΝ υ Ϊ δμΝ
έθκυθΝΫηφα βΝ κΝΰλάΰκλκΝπ λπΪ βηαΝ δμΝπ λδ σ λ μΝάΝσζ μΝ δμΝβηΫλ μΝ βμΝ
ί κηΪ αμ ΰδαΝγίΝζ π ΪΝ βΝφκλΪέΝΣαΝ κδξ έαΝ έξθκυθΝσ δ,ΝαθΝηδαΝ κηΫθβΝΪ εβ βΝ
ΰέθ δΝ ΝβΝάΝγΝηδελσ λ μΝ υθ λέ μ,ΝηπΟδΝ δΪφκλ μΝηκλφΫμΝεαδΝ θ Ϊ δμΝ πηα δεάμΝ
λα βλδσ β αμΝί ζ δυθκυθΝ δαφκλ δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝφυ δεάμΝ
εα Ϊ α βμέΝΠαλα έΰηα κμΝξΪλδθ,ΝΫθαμΝάλ ηκμΝπ λέπα κμΝ κΝη βηΫλδΝη ΪΝ κΝφαΰβ σ,Ν
παλσ δΝ θΝ έθαδΝαλε ΪΝΫθ κθκμΝΰδαΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝευεζκφκλδεάΝεα Ϊ α β,Νηπκλ έΝ
θαΝ έθαδΝΫθα «υΰδ δθσ»Ν δΪζ δηηαΝαπσΝ βΝ κυζ δΪ,ΝθαΝφ δΪι δΝ κΝεΫφδΝεαδΝθαΝη δυ δΝ κΝ
Ϊΰξκμ,Ν θυΝ υθ δ φΫλ δΝεαδΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝίΪλκυμέΝΓδαΝσ κυμΝ θΝηπκλκτθΝάΝ θΝ
κυμΝαλΫ δΝβΝπλκΰλαηηα δ ηΫθβΝΪ εβ β,ΝβΝαπκφυΰάΝάΝβΝη έπ βΝ κυΝξλσθκυΝπκυΝ
απαθΪ αδΝ Νεαγδ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,ΝσππμΝβΝ βζ σλα β,Νηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ ιέ κυΝ
ξλά δηβέΝΓδαΝθαΝυπΪλικυθ ηΫΰδ αΝκφΫζβΝΰδαΝσζαΝ αΝ βη έαΝ κυΝ υηα κμ,Ν έθαδΝ πέ βμΝ
απαλαέ β κΝθαΝυπΪλξ δΝ τλκμΝ υΰε ελδηΫθπθΝ θ υθαηπ δευθΝεαδΝ δα α δευθΝα εά πθέΝ
υ σΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμέΝ 

ΣκΝηάθυηα ΰδαΝΪ εβ βΝηΫ λδαμΝΫθ α βμΝ θΝπλΫπ δΝθα παλαεΪηπ δΝ αΝ πδπζΫκθΝκφΫζβΝ
πκυΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ βθΝπδκΝΫθ κθβΝΪ εβ β,Νδ δαέ λαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝεαλ δαεάμΝ
υΰ έαμΝεαδΝ κυΝη αίκζδ ηκτΝ βμΝΰζυεσαβμέΝ 
ΟδΝ υ Ϊ δμΝ βμΝ άζπ βμΝυθαέθ βμΝ κυΝQuebec ΰδαΝ βΝπηα δεάΝ λα βλδσ β α,Ν
βθΝΤΰ έαΝεαδΝ βθΝ υβη λέαΝΧQuebec Consensus Statement on Physical Activity, Health 

and Well-BeingΨΝπαλΫξκυθΝξλά δη μΝκ βΰέ μΝΰδαΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αέ   
 υηπ λΪ ηα αΝ 
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Ό αθΝκδΝΪθγλππκδΝΰέθκθ αδΝπδκΝ λα άλδκδ,Νη δυθκυθΝ κθΝεέθ υθκΝΰδαΝπλσπλκΝγΪθα κΝ
απσΝεαλ δαεάΝθσ κ,ΝεΪπκδκυμΝ τπκυμΝεαλεέθκυΝεαδΝ δαίά β,Ν ζΫΰξκυθΝεαζτ λαΝ κΝ
ίΪλκμΝ κυμ,ΝαυιΪθκυθΝ βθ αθ κξάΝ κυμΝ Ν πηα δεΫμΝ λΰα έ μΝεαδΝί ζ δυθκυθΝ βθΝυΰ έαΝ
πθΝηυυθΝεαδΝ πθΝκ υθέΝ έθαδΝ πέ βμΝπδγαθσΝθαΝί ζ δυ κυθΝ βθΝπθ υηα δεά υΰ έαΝεαδΝ
βθΝπκδσ β αΝ βμΝαπάμΝ κυμέΝ Ν πηα δεάΝ λα βλδσ β α,ΝσξδΝησθκΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ
πλκ γΫ δΝξλσθδαΝαπάμ,ΝαζζΪΝ αΝ κδξ έαΝ έξθκυθΝσ δΝηπκλ έΝθαΝπλκ γΫ δΝαπάΝ αΝ
ξλσθδαΝηαμέ 
Νπλκυγβ βΝ βμΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝαπαδ έΝ υθ κθδ ηΫθβΝπλκ πΪγ δαΝαπσΝ

πκζζκτμΝφκλ έμ, υ ΝθαΝίκβγά κυθΝ κυμΝαθγλυπκυμΝθαΝη δυ κυθ κΝξλσθκΝπκυΝ
αφδ λυθκυθΝ Νεαγδ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝεαδΝθαΝαυιά κυθΝ βΝ πηα δεάΝ
λα βλδσ β αέΝ υ κέΝκδΝφκλ έμΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝαζζΪικυθΝ κΝπ λδίΪζζκθΝυ ΝθαΝ
θγαλλτθ δΝ κυμΝαθγλυπκυμΝθαΝ έθαδΝπδκΝ λα άλδκδέΝ γθδεΫμ,Νπ λδφ λ δαεΫμΝεαδΝ κπδεΫμΝ
αλξΫμΝπλΫπ δΝθαΝ κυζΫοκυθΝη Ν κυμΝ ξ δα ΫμΝε δλέπθΝεαδΝη αφκλυθ,Νη Ν ξκζ έα,Νη Ν
λΰα δαεκτμΝξυλκυμΝεαδΝαλξΫμΝυΰ έαμ ΰδαΝθαΝ θγαλλτθκυθΝ λα βλδσ β μΝσππμΝ κΝ
π λπΪ βηα,ΝβΝπκ βζα έα,ΝΪζζαΝαγζάηα αΝεαδΝ αΝ λα άλδαΝξσηπδέΝΣαυ κξλσθπμ,ΝκδΝέ δκδΝ
κδΝΪθγλππκδΝΫξκυθΝ υγτθβΝθαΝεαγδ λυ κυθΝΫθαθΝ λσπκΝαπάμΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ
εαγβη λδθάΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αέ 
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 κθΝαΰυθαΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝίΪλκυμΝεαδΝ βθΝεαζάΝυΰ έαΝΰ θδεΪ,ΝπκζζάΝπλκ κξάΝΫξ δΝ
κγ έΝ κΝ έ κμΝεαδΝ βθΝπκ σ β αΝ πθΝ λκφυθΝεαδΝ πθΝπκ υθΝπκυΝεα αθαζυθκυη έΝ
Λδΰσ λβΝπλκ κξάΝΫξ δΝ κγ έΝ βθΝπκ σ β αΝ θΫλΰ δαμΝπκυΝ απαθΪη Νσθ αμΝ πηα δεΪΝ
λα άλδκδέΝΧ σ κΝαυ ΪΝ αΝ τκΝ έθαδΝ θΪΝ υθ ηΫθαέΝ Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝ
πλκΰσθκυμΝηαμ,Ν η έμΝ Νξλ δΪα αδΝΰ θδεΪΝθαΝ απαθά κυη ΝπκζζάΝ θΫλΰ δαΝΰδαΝθαΝ
ίλκτη Ν λκφάέΝ Νπλσκ κμΝ βθΝ ξθκζκΰέα,ΝηΫ πΝ πθΝαυ κηα κπκδβηΫθπθΝ
η αεδθά πθΝεαδΝ πθΝ ικπζδ ηυθΝπκυΝη δυθκυθΝ κθΝαθγλυπδθκΝησξγκΝ βΝ κυζ δΪ,Ν
βηαέθ δΝσ δΝυπΪλξκυθΝζέΰ μΝ υεαδλέ μΝεα αθΪζπ βμΝ θΫλΰ δαμΝΰδαΝ κυμΝπ λδ σ λκυμΝ
αθγλυπκυμέΝ ξ δΝφαθ έΝσ δΝιίΣΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ δμΝ υ δεκπκδβηΫθ μΝξυλ μΝ θΝΫξ δΝ
παλεάΝ πέπ αΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝΰδαΝίΫζβέΝΣδΝ θθκκτη Νη Ν κθΝσλκΝ« πηα δεάΝ
λα βλδσ β α»ν 
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4.ΓΙ ΣΙΝ ΝΧΜ ΣΙΚ Ν Κ  Ν Υ ΙΝ«Μ ΓΙΚ »Ν ΠΟΣ Λ Μ Σ  

  

θαεαζτπ κθ αδΝΪΰθπ μΝπμΝ
υλαΝγ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝεαδΝ Ν
ΪζζαΝ υ άηα αΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ 

Όζκδ  ιΫλκυη Νσ δΝβΝεαγβη λδθάΝ
Ϊ εβ βΝίκβγΪ δΝ βθΝεαζάΝ
υΰ έα,ΝαζζΪΝζέΰκδΝ
αθ δζαηίΪθκθ αδΝσ δΝβΝ πηα δεάΝ
λα βλδσ β αΝ έθαδΝκΝπδκΝ
βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ βΝ
ί ζ έπ βΝεαδΝ δα άλβ βΝ βμΝ
υΰ έαμΝ κυμέΝ Ν αε δεάΝΪ εβ β,Ν
σξδΝησθκΝη δυθ δΝ κθΝεέθ υθκΝ
ηφΪθδ βμΝεαλ δαεκτΝ
θκ άηα κμ,Ν ΰε φαζδεκτΝεαδΝ
δαίά β,ΝαζζΪΝί ζ δυθ δΝ βθΝ
ουξδεάΝ δΪγ β,Ν υθαηυθ δΝ αΝκ ΪΝεαδΝ κΝηυδεσΝ τ βηα,Νί ζ δυθ δΝ βθΝδεαθσ β αΝ
πλσ ζβοβμΝκιυΰσθκυΝεαδΝαπκίκζάμΝ δκι δ έκυΝ κυΝΪθγλαεαΝαπσΝ κυμΝπθ τηκθ μ,Νη δυθ δΝ
κθΝεέθ υθκΝαπσΝπ υ δμΝεαδΝεα Ϊΰηα α,Νπλκ α τ δΝαπσΝ βθΝ ηφΪθδ βΝυπ λίκζδεκτΝ
ίΪλκυμέ 
ΜδαΝΫελβιβΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθ,Ν αΝ ζ υ αέαΝξλσθδα,ΝΫξ δΝ δ υλτθ δΝ κΝφΪ ηαΝ πθΝ
γ δευθΝ πδ λΪ πθΝ βμΝΪ εβ βμ,ΝπκυΝαθΪη αΝ ΥΝΪζζαΝαπκ δεθτ αδΝσ δΝ θδ ξτ δΝ βΝ
θκβ δεάΝδεαθσ β αΝεαδΝ δ δεσ λαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ λΰα δυθΝπκυΝαπαδ κτθΝπλκ κξά,Ν
κλΰαθπ δεσ β αΝεαδΝ ξ δα ησέΝ πδπζΫκθ,Νη δυθ δΝ υηπ υηα αΝεα ΪγζδοβμΝεαδΝΪΰξκυμΝ
εαδΝί ζ δυθ δΝ βθΝδεαθσ β αΝ κυΝαθκ κπκδβ δεκτΝθαΝαθδξθ τ δΝεαδΝθαΝαθ δη ππέα δΝ
κλδ ηΫθαΝ έ βΝεαλεέθκυέΝΟδΝ λ υθβ ΫμΝπ λθκτθΝ υλαΝαπσΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝπ λδΰλαφάμΝη Ν
ΫθαθΝπκζτΝΰ θδεσΝ λσπκΝ πθΝπφ ζ δυθΝαπσΝ βΝ υξθάΝ πηα δεάΝΪ εβ β,Ν βΝζ π κη λάΝ
εα αθσβ βΝ πθΝγ δευθΝαζζαΰυθΝπκυΝ υηίαέθκυθΝ κΝ πέπ κΝ πθΝευ ΪλπθΝεαδΝ πθΝ
ίδκξβηδευθΝηκλέπθ,ΝΰδαΝα γΫθ δ μΝσππμΝβΝαλ βλδκ εζάλπ βΝεαδΝκ δαίά βμέ 
ΜΫ λδαΝαζζΪΝπζα δΪΝ πέ λα β 

Νγ δεάΝ πέ λα βΝ αΝ δΪφκλαΝ υ άηα αΝ κυΝαθγλυπδθκυΝκλΰαθδ ηκτΝφαέθ αδΝθαΝ
πλκΫλξ αδΝαπσΝηδελΫμΝΫπμΝηΫ λδ μΝί ζ δυ δμΝ ΝπκζζΫμΝπζ υλΫμΝ βμΝφυ δκζκΰέαμΝ κυ,Ν
αθ έΝεΪπκδπθΝη ΰΪζπθΝγ δευθΝη αίκζυθΝ ΝΫθαΝηδελσΝαλδγησΝ δ λΰα δυθΝ
υΰε ελδηΫθπθΝευ ΪλπθΝεαδΝδ υθέΝΟδΝ πδ άηκθ μΝ δαπδ υθκυθΝσ δΝ Νξλ δΪα αδΝ
εΪπκδκμΝθαΝ έθαδΝ εαγζβ άμΝΰδαΝθαΝαπκεκηέ δΝ αΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμέΝΠλδθΝαπσΝβίΝ
ξλσθδα,ΝβΝπλκζβπ δεάΝδα λδεάΝ πδεΫθ λπθ Ν αΝκφΫζβΝαπσΝ βθΝΫθ κθβΝ ιΪ εβ βέΝ
άη λα,Ν κθέα δΝ βΝ βηα έαΝ αε δευθΝ ξ δεΪΝ τθ κηπθΝ πηα δευθΝ λα βλδκ ά πθΝ
ηΫ λδαμΝΫθ α βμ,ΝσππμΝηδ άΝυλαΝΰλάΰκλκυΝπ λπα άηα κμΝ κυζΪξδ κθΝπΫθ ΝηΫλ μΝ βΝ

http://www.rizospastis.gr/getImage.do?size=large&id=444178
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ί κηΪ αΝΧάΝιηΝζ π ΪΝ ασΰεδθΰεΝ βΝί κηΪ αΨΝεαδΝηδ άΝυλαΝηυκ ε ζ δεάμΝ
λα βλδσ β αμΝΧπέξέΝα εά δμΝη ΝίΪλβΨΝ τκΝηΫλ μΝ βΝί κηΪ αέ 
 κΝ λΰα άλδκ,ΝκδΝ πδ άηκθ μΝΫξκυθΝ βΝ δΪγ άΝ κυμΝπκζτΝαελδί έμΝ λσπκυμΝΰδαΝθαΝ
η λά κυθΝ βθΝα λσίδαΝΪ εβ βέΝ θαμΝπλαε δεσμΝ λσπκμΝΰδαΝθαΝαθ δζαηίΪθ αδΝεαθ έμΝ
βθΝΫθ α βΝ βμΝα λσίδαμΝΪ εβ βμΝπκυΝεΪθ δΝ έθαδΝ κΝζ ΰση θκΝ Ν βμΝκηδζέαμέΝ Ν
ηΫ λδαΝΪ εβ βΝαλξέα δΝσ αθΝαυιΪθκθ αδΝκδΝπαζηκέΝ βμΝεαλ δΪμΝεαδΝ κΝζαξΪθδα ηαέΝΟ αθΝ
ηπκλ έΝθαΝηδζά δΝάΝθαΝαπαΰΰ έζ δΝΫθαΝπκέβηαΝ θυΝίλέ ε αδΝ Νεέθβ βΝΧπέξέΝπ λπα Ϊ δΨΝ
σ Ν υθ ξέα δΝθαΝεΪθ δΝηΫ λδαΝΪ εβ βέΝ θΝηπκλ έΝθαΝ εφΫλ δΝησθκΝηέαΝάΝ τκΝζΫι δμΝ βΝ
φκλΪ,Ν σ Ν ια ε έ αδΝΫθ κθαέΝ θ,ΝαπσΝ βθΝΪζζβΝη λδΪ,Νηπκλ έΝθαΝ λαΰκυ ά δ,Ν θυΝ
ίλέ ε αδΝ Νεέθβ β,Ν σ ΝβΝ ιΪ εβ άΝ κυΝ έθαδΝπκζτΝ ζαφλδΪέ 
Ο αθΝΫθαμΝΪθγλππκμΝαυιΪθ δΝ κΝίβηα δ ησΝ κυ,Ν κΝθ υλδεσΝ τ βηαΝπλκ κδηΪα δΝσζαΝ
αΝσλΰαθαΝΰδαΝ λΪ βέΝ λξδεΪ,ΝκΝα εκτη θκμΝθδυγ δΝαυιβηΫθβΝαθ έζβοβΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ σμΝ κυ,ΝαυιΪθκθ αδΝκδΝεαλ δαεκέΝπαζηκέ,Νΰέθ αδΝπδκΝΰλάΰκλβΝβΝαθαπθκάΝεαδΝ
ηφαθέα αδΝ ζαφλδΪΝ φέ λπ βέΝ π λδεΪ,ΝβΝλκάΝ κυΝαέηα κμΝπ λδκλέα αδΝ αΝσλΰαθαΝ
πκυΝ θΝ έθαδΝελέ δηαΝΰδαΝ βθΝεέθβ β,ΝσππμΝ κΝΰα λ θ λδεσΝεαδΝκδΝθ φλκέέΝΣβθΝέ δαΝ
δΰηά,Ν αΝαδηκφσλαΝαΰΰ έαΝ κυμΝητ μΝπκυΝα εκτθ αδΝ δα Ϋζζκθ αδ,Ν ια φαζέακθ αμΝ

σ δΝγαΝφ Ϊθ δΝ ΥΝαυ κτμΝαλε σΝκιυΰσθκέ 
Κατ δηαΝπλυ βμΝεαδΝ τ λβμΝαά β βμ 
Φ Ϊθκθ αμΝ αΝηυδεΪΝετ αλα,Ν κΝκιυΰσθκΝ δαξΫ αδΝ δμΝευ αλδεΫμΝ κηΫμΝπκυΝ
κθκηΪακθ αδΝηδ κξσθ λδα,Ν αΝκπκέαΝ κΝξλβ δηκπκδκτθΝΰδαΝθαΝπαλαΰΪΰκυθΝ θΫλΰ δαΝΰδαΝ κΝ
ετ αλκέΝΣκΝία δεσΝεατ δηκΝΰδΥΝαυ άθΝ βΝ δα δεα έαΝ έθαδΝβΝΰζυεσαβ,ΝΫθαΝαπζσΝ Ϊεξαλκ,Ν
πκυΝ κΝ υηαΝπαλα ε υΪα δΝ δα πυθ αμΝη ΰαζτ λαΝησλδαέΝ Νκι έ π βΝ βμΝΰζυεσαβμΝ
αΝηδ κξσθ λδαΝκ βΰ έΝ Νδ δαέ λαΝαπκ ζ ηα δεάΝ«εατ β»έΝΟ αθΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝ κΝ

αθαΰεαέκΝκιυΰσθκ,Ν αΝηδ κξσθ λδαΝπαλΪΰκυθΝβίΝφκλΫμΝπ λδ σ λβΝ θΫλΰ δαΝαθΪΝησλδκΝ
ΰζυεσαβμ,Ν υΰελδ δεΪΝη Νσ αθΝ κΝκιυΰσθκΝαπκυ δΪα δέ 
ΣκΝ υηαΝπλυ αΝεα αθαζυθ δΝ αΝησλδαΝΰζυεσαβμΝπκυΝ έθαδΝαπκγβε υηΫθαΝ κυμΝητ μΝεαδΝ
κΝ υευ δΝη Ν βΝηκλφάΝηδαμΝξβηδεάμΝΫθπ βμΝπκυΝκθκηΪα αδΝΰζυεκΰσθκέΝΚαγυμΝβΝ

Ϊ εβ βΝ υθ ξέα αδ,Ν κΝαπσγ ηαΝΰζυεκΰσθκυΝ ζ δυθ δΝεαδΝΫ δΝετλδκΝεατ δηκΝΰέθκθ αδΝ
αΝησλδαΝ λδΰζυε λδ έπθΝΧ έ κμΝζδπδ έπθΨέΝΟζ μΝαυ ΫμΝκδΝεατ δμΝπαλΪΰκυθΝαπσίζβ α,Ν
σππμΝ κΝΰαζαε δεσΝκιτΝΧπλκεαζ έΝ βθΝαέ γβ βΝ κυΝηυδεκτΝεΪηα κυΨΝεαδΝ κΝ δκι έ δκΝ κυΝ
Ϊθγλαεα,ΝπκυΝαπσΝ κυμΝητ μΝπ λθΪθ Ν α δαεΪΝ βθΝευεζκφκλέαέΝ Ναυιαθση θβΝ
υΰεΫθ λπ βΝαυ υθΝ πθΝκυ δυθΝ κΝαέηα,Νπυλκ κ έΝπ λαδ ΫλπΝίδκξβηδεΫμΝαθ δ λΪ δμΝ
κθΝ ΰεΫφαζκ,Ν κυμΝπθ τηκθ μΝεαδΝ βθΝεαλ δΪ,ΝπκυΝ ζδεΪΝκ βΰκτθΝ κΝθαΝΰέθ δΝπδκΝ

απκ ζ ηα δεάΝβΝαπκίκζάΝ κυμΝεαδΝθαΝη δπγ έΝβΝεκτλα βέ 
ΣαΝκφΫζβΝαπσΝ βΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝαλξέακυθΝθαΝ υ πλ τκθ αδΝσ αθΝβΝΪ εβ βΝΰέθ δΝ
εαγβη λδθάΝ υθάγ δαέΝΣκΝ υηαΝπλκ αλησα αδΝ δμΝαυιβηΫθ μΝαπαδ ά δμ,ΝαυιΪθκθ αμΝ
βΝαπ δεσ β αΝεαγυμΝκΝα εκτη θκμΝαπκε ΪΝεαζτ λβΝφυ δεάΝεα Ϊ α βέΝΟδΝπθ τηκθ μΝ
αλξέακυθΝθαΝαπκλλκφκτθΝπ λδ σ λκΝκιυΰσθκ,ΝεαγυμΝβΝεΪγ ΝαθαπθκάΝΰέθ αδΝίαγτ λβΝ
εαδΝβΝεαλ δΪΝαθ ζ έΝπ λδ σ λκΝαέηαέΝ υ ΫμΝκδΝπλκ αληκΰΫμ,ΝπκυΝ υθάγπμΝαλξέακυθΝθαΝ
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ηφαθέακθ αδΝηΫ αΝ Νη λδεΫμΝί κηΪ μ,Νκ βΰκτθΝεαδΝ ΝίδκζκΰδεΫμΝαζζαΰΫμΝπκυΝ
ί ζ δυθκυθΝηαελκπλσγ ηαΝ βθΝυΰ έαέ 
υφκλέαΝεαδΝεαζτ λβΝηθάηβ 

ΟδΝαγζβ ΫμΝΰθπλέακυθΝσ δΝβΝΪ εβ βΝί ζ δυθ δΝ βΝ δΪγ βΝεαδΝ βθΝουξδεάΝ κυμΝυΰ έαέΝ
Οηπμ,ΝησζδμΝ κΝβίίκΝαθαεαζτφγβε ΝπυμΝπλκεαζ έ αδΝαυ άΝβΝαέ γβ βΝ υφκλέαμΝη ΪΝ βθΝ
παλα αηΫθβΝ πηα δεάΝΪ εβ βέΝ δαπδ υγβε Νσ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝηδαμΝΪ εβ βμΝ
αθ κξάμΝκΝ ΰεΫφαζκμΝπαλΪΰ δΝπ λδ σ λ μΝ θ κλφέθ μΝΧκπδκ δ έμ κλησθ μΝπκυΝ
πλκεαζκτθΝ υξΪλδ αΝαδ γάηα αΨΝεαδΝσ δΝαυ ΫμΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ Νπ λδκξΫμΝ κυΝ
ΰε φΪζκυΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν αΝΫθ κθαΝ υθαδ γάηα αέ 
ΣκΝβίΰΰ,Νπ έλαηαΝη ΝαθγλυπκυμΝθίΝεαδΝιίΝ υθ,ΝΫ δι Νσ δΝβΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝαυιΪθ δΝ
κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ ΰε φαζδεάμΝπ λδκξάμΝπκυΝκθκηΪα αδΝδππσεαηπκμΝεαδΝ δ δεσ λαΝ ε έθβμΝ
πκυΝ ξ έα αδΝη Ν βΝ υθα σ β αΝθαΝγυηΪ αδΝεαθ έμΝ βθΝπ λδκξάΝσπκυΝα δΝεαδΝεδθ έ αδέΝ Ν
έ δαΝπ λδκξάΝ- αΝπκθ έεδαΝ κυζΪξδ κθΝ- έθαδΝηδαΝαπΥΝαυ ΫμΝπκυΝπαλΪΰκυθΝθΫαΝθ υλδεΪΝ
ετ αλα,Ναπαλαέ β αΝΰδαΝθαΝεα αξπλκτθ αδΝηθάη μΝΰ ΰκθσ πθΝεαδΝθαΝ δαελέθκθ αδΝαπσΝ
δμΝπαζδσ λ μέΝ πσΝΫλ υθ μΝη ΝαυαΝ δαπδ υγβε Νσ δΝβΝΪ εβ βΝαυιΪθ δΝ βΝξβηδεάΝ
Ϋθπ βΝψϊσό,ΝπκυΝπυλκ κ έΝ βΝΰΫθθβ βΝθΫπθΝθ υλυθπθέ 
αγτ λβΝεα αθσβ β 

Παζδσ λα,ΝκδΝ πδ άηκθ μΝγ πλκτ αθΝσ δΝβΝΪ εβ β η δυθ δΝ κυμΝεαλ δαεκτμΝεδθ τθκυμΝ
π δ άΝη δυθ δΝ βθΝ«εαεά»Νξκζβ λέθβΝδϊδΝεαδΝαυιΪθ δΝ βθΝ«εαζά»ΝώϊδέΝΣκΝ
υηπΫλα ηαΝαυ σΝά αθΝ θΝηΫλ δΝ π σέΝ Ν πηα δεάΝΪ εβ βΝπλΪΰηα δΝη δυθ δΝ βθΝ
υπΫλ α βΝ Νη λδεκτμΝαθγλυπκυμ,ΝαζζΪΝπ λδκλδ ηΫθαέΝ ΝΪ εβ βΝη ΝίΪλβΝαυιΪθ δΝ
α δαεΪΝ βθΝώϊδ,ΝαζζΪΝεαδΝπΪζδΝ ΝηδελσΝπκ κ σέΝ ΝΫλ υθαΝΫ δι Νσ δΝκΝευλδσ λκμΝ
λσπκμΝπκυΝβΝΪ εβ βΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝδϊδΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν κΝ έ κμΝ πθΝηκλέπθΝ βμΝδϊδέΝ
 βθΝκυ έαΝβΝδϊδΝ έθαδΝ κΝη αφκλδεσΝηΫ κΝ βμΝπλαΰηα δεάμΝξκζβ λσζβμΝηΫ αΝ κθΝ
κλΰαθδ ησέΝΤπΪλξκυθΝηδελΪΝησλδαΝδϊδ,ΝπκυΝεΪθκυθΝαβηδΫμΝ αΝαΰΰ έαΝεα ΪΝ βΝ
η αφκλΪΝ βμΝξκζβ λσζβμΝεαδΝη ΰΪζαΝπκυΝ θΝεΪθκυθέΝ ΝΪ εβ βΝαζζΪα δΝ βθΝ
αθαζκΰέαΝυπΫλΝ πθΝη ΰΪζπθΝηκλέπθΝδϊδ,ΝαυιΪθκθ αμΝ βΝ λΪ βΝ θσμΝ θατηκυΝΧζδπΪ βΝ
βμΝζδπκπλπ θβμΨΝηΫ αΝ κυμΝζδπυ δμΝεαδΝ κυμΝηυδεκτμΝδ κτμέΝ τκΝΪθγλππκδΝη Ν δμΝ
έ δ μΝη λά δμΝξκζβ λέθβμ,ΝαζζΪΝ δαφκλ δεσΝ πέπ κΝ πηα δεάμΝΪ εβ βμΝ δα λΫξκυθΝ
πκζτΝ δαφκλ δεσΝ πέπ κΝεδθ τθκυΝεαλ δαΰΰ δαευθΝθκ βηΪ πθ,Ν π δ άΝκΝα εκτη θκμΝ
Ϋξ δΝπ λδ σ λαΝη ΰΪζαΝησλδαΝδϊδέ 
Ν αε δεάΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝ πδ λΪΝγ δεΪΝεαδΝ κΝ πέπ κΝ βμΝΰζυεσαβμΝ κΝαέηαέΝ

Ο αθΝκδΝητ μΝξλ δα κτθΝεατ δηκ,Ν κΝ υευ δΝαπ ζ υγ λυθ δΝΰζυεσαβέΝΣαυ σξλκθαΝ κΝ
πΪΰελ αμΝ εελέθ δΝδθ κυζέθβ,ΝηδαΝκλησθβΝπκυΝ έθ δΝ άηαΝ αΝετ αλαΝθαΝαπκλλκφά κυθΝ
η ΰαζτ λ μΝπκ σ β μΝΰζυεσαβμΝαπσΝ κΝαέηαέΝ Ν υΰεΫθ λπ βΝΰζυεσαβμΝπλΫπ δΝθαΝ
παλαηΫθ δΝπΪθπΝαπσΝ αΝιίΝξδζδκ ΪΝ κυΝΰλαηηαλέκυΝαθΪΝΰίίΝευίδεΪΝ εα κ ΪΝαέηα κμ,Ν
π δ άΝκΝ ΰεΫφαζκμΝ βλέα αδΝ βΝΰζυεσαβΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝ ζζΪΝεαδΝβΝ
υπ λίκζδεάΝ υΰεΫθ λπ βΝΰζυεσαβμΝ θΝεΪθ δ εαζσ,Νπλκεαζυθ αμΝπλσπλβΝΰάλαθ βΝ πθΝ
ευ ΪλπθέΝΜ Ν βθΝ αε δεάΝΪ εβ βΝκδΝητ μΝΰέθκθ αδΝπδκΝ υαέ γβ κδΝ βθΝδθ κυζέθβΝεδΝ
Ϋ δΝ κΝπΪΰελ αμΝξλ δΪα αδΝθαΝ εελέθ δΝζδΰσ λβέΝ Νη έπ βΝαυ άΝΫξ δΝπμΝγ δεάΝ
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παλ θΫλΰ δαΝ βΝη έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝαπσΝκλδ ηΫθαΝ έ βΝεαλεέθκυ,ΝεαγυμΝβΝδθ κυζέθβΝ
αυιΪθ δΝ κΝλυγησΝπκζζαπζα δα ηκτΝ πθΝευ ΪλπθέΝΓδαΝ κυμΝαθγλυπκυμΝη Ν δαίά β,Ν αΝ
η ΰαζτ λαΝκφΫζβΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ υθ υα ησΝ βμΝα λσίδαμΝη Ν βθΝ
αθα λσίδαΝΧίΪλβΨΝεαγυμΝ δαπδ υγβε ΝεαδΝ τ λκμΝαθ ιΪλ β κμΝηβξαθδ ησμΝπκυΝβΝ
Ϊ εβ βΝ π θ λΰ έΝ βθΝπλσ ζβοβΝΰζυεσαβμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝδθ κυζέθβέ 
Ν αε δεάΝ πηα δεάΝατιβ βΝ θ υθαηυθ δΝ κΝηυδεσΝ τ βηαΝεαδΝη ΝΫθαθΝΪζζκΝ λσπκέΝ

ΟππμΝ δαπδ υγβε ,Ν αΝηυδεΪΝετ αλαΝαλξέακυθΝθαΝπαλΪΰκυθΝ βθΝπλπ θβΝPύω-ΰα,Ν
πκυΝκ βΰ έΝ βθΝπαλαΰπΰάΝπ λδ σ λπθΝηδ κξκθ λέπθέΝΠ λδ σ λαΝηδ κξσθ λδαΝ
βηαέθ δΝσ δΝεΪγ ΝηυδεσΝετ αλκΝηπκλ έΝθαΝη α λΫπ δΝπ λδ σ λβΝΰζυεσαβΝ Ν
θΫλΰ δα,ΝαυιΪθκθ αμΝ βΝ πηα δεάΝ τθαηβΝεαδ εαγυ λυθ αμΝ βΝηυδεάΝεσππ βέ 

ΤΜ ΟΤΛ ΝΝΆΚ   

     Υ δη λδθάΝεκζτηίβ βμΝεαζσΝάΝεαεσΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝηαμν 
Νξ δη λδθάΝεκζτηίβ βΝ έθαδΝΫθαΝ πκλΝη ΝπκζζΪΝκφΫζβΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝηαμέΝ θ υθαηυθ δΝ
κΝαθκ κπκδβ δεσΝ τ βηα,Νγ λαπ τ δΝ δμΝ ληα δεΫμΝπαγά δμΝεαδΝ δμΝαζζ λΰέ μΝεαδΝηαμΝ
αθαεκυφέα δΝαπσΝ κυμΝπσθκυμΝ δμΝαλγλυ δμΝεαδΝ κυμΝητ μέΝΣκΝελτκΝθ λσΝ θ λΰκπκδ έΝ
κυμΝγ ληκςπκ κξ έμΝ κΝ ΫληαΝκδΝκπκέκδΝ έθκυθΝ θ κζάΝηΫ πΝ κυΝ ΰε φΪζκυΝθαΝ
αυιβγκτθΝκδΝξ τπκδΝ βμΝεαλ δΪμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκδΝεκζυηίβ ΫμΝθαΝθδυγκυθΝ
αθααπΰκθβηΫθκδέΝΣκΝ λ μΝπκυΝθδυγκυη Νσ αθΝηπαέθκυη Ν κΝελτκΝθ λσΝκ βΰ έΝ Ν
ατιβ βΝ κυ λυγηκτΝ βμΝαθαπθκάμΝηαμΝεαδΝ πθΝξ τππθΝ βμΝεαλ δΪμΝηαμέΝ Νίκυ δΪΝ Ν
ελτκΝθ λσΝπλκεαζ έΝηΫ αΝ Νβ-γΝ υ λσζ π αΝατιβ βΝ πθΝξ τππθΝ βμΝεαλ δΪμΝεα ΪΝβίΝ
ξ τπκυμΝαθΪΝζ π σέ 
Ο  π λέπα κμΝΰέθ αδΝΰυηθα δεά 

ΟΝπ λέπα κμΝ έθαδΝ κΝπδκΝαπζσΝ έ κμΝΰυηθα δεάμέΝ θΝ θΝαγζ έ ΝεαγσζκυΝ έθαδΝ κΝ
δ αθδεσΝι εέθβηαΝΰδαΝθαΝαλξέ ΝθαΝεδθ έ ΝεαδΝθαΝηβθΝπ λθΪ ΝπκζζΫμΝυλ μΝεαγδ κέέΝ
έθαδΝ έ κμΝα λκίδεάμΝΪ εβ βμ,ΝβΝκπκέαΝγαΝεΪθ δΝεαζσΝ βθΝυΰ έαΝ βμΝεαλ δΪμΝ αμέΝΘαΝ

ξλ δα έ ΝησθκΝΫθαΝα υΰΪλδΝεαζΪΝπαπκτ δαΝΰδαΝπ λπΪ βηαΝήΝ λΫιδηκέΝΞ εδθά Ν
ίΪακθ αμΝ κΝπ λπΪ βηαΝ κΝπλσΰλαηηαΝ αμΝγΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αέΝΚΪγ Νίσζ αΝπλΫπ δΝ
θαΝΫξ δΝ δΪλε δαΝ κυζΪξδ κθΝβίΝζ π ΪέΝΜ ΪΝαπσΝζέΰκΝεαδλσΝπλκ παγά ΝθαΝπβΰαέθ Ν
ΰδαΝπ λπΪ βηαΝεΪγ ΝηΫλαΝεαδΝ υηπζβλυ Ν υθκζδεΪΝβέηΝη ΝγΝυλ μΝεέθβ βμΝ
ί κηα δαέπμέΝΜπκλ έ ΝθαΝεΪθ Ν βθΝΪ εβ βΝ θ κθσ λβ,ΝπέξέΝαυιά Ν βθΝ αξτ β ΪΝ
αμέ 

                   ΣέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝεΪθκυη ΝπλδθΝ βΝΰυηθα δεά 

1έΝ θΝπλΫπ δΝθαΝπδκτη Νκτ ΝΫθαΝπκ άλδΝελα έ 
Οπκδα άπκ Νπκ σ β αΝαζεκσζΝπλδθΝ βΝΰυηθα δεάΝ θΝ πδ λΫπ αδέΝΣκΝαζεκσζΝηπκλ έΝ
θαΝπλκεαζΫ δΝυπθβζέα,Ναφυ Ϊ π βΝεαδΝ Ϋθπ βΝ πθΝαδηκφσλπθΝαΰΰ έπθέΝ πδπζΫκθ,Ν
αεσηαΝεαδΝΫθαΝπκ άλδΝαζεκσζΝηπκλ έΝθαΝη δυ δΝ αΝ πέπ αΝααξΪλκυΝ κΝαέηα,ΝεΪ δΝπκυΝ
ηπκλ έΝθαΝαπκί έΝεα α λκφδεσΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪγζβ βμ,ΝεαγυμΝηπκλ έΝθαΝ
κ βΰά δΝ Ν λΫηκυζκ,Να υθαηέαΝεαδΝ λαυηα δ ηκτμέ 
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βέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝπδκτη Νη ΰΪζβΝπκ σ β αΝθ λκτ 

ΝπκζτΝη ΰΪζβΝεα αθΪζπ βΝθ λκτΝπλδθΝ βΝΰυηθα δεάΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝπκζτΝΪ ξβηαΝ
απκ ζΫ ηα αέΝΣαΝθ φλΪΝηαμΝηπκλκτθΝθαΝ π ι λΰα κτθΝπ λέπκυΝΫθαΝζέ λκΝθ λσΝ βθΝ
υλα,Ν υθ πυμΝαθΝπδκτη Νπ λδ σ λκΝαπσΝαυ άΝ βθΝπκ σ β αΝγΫ κυη Ν κΝ αυ σΝηαμΝ Ν
εέθ υθκέΝΜδαΝ πΪθδαΝαζζΪΝπκζτΝ κίαλάΝ πδπζκεάΝ έθαδΝθαΝπΪγκυη Νυπκθα λδαδηέα,ΝηδαΝ
πΪγβ βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝαέηαΝαλαδυθ αδΝεαδΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝδσθ πθΝθα λέκυΝ
η δυθ αδΝπΪλαΝπκζτέΝΣαΝ υηπ υηα αΝ βμΝυπκθα λδαδηέαμΝπ λδζαηίΪθκυθΝη δπηΫθβΝ
θΫλΰ δα,ΝηυρεάΝα υθαηέαΝεαδΝελΪηπ μ,Ν θυΝ Ν κίαλσΝίαγησΝηπκλκτθΝθαΝ
υηπ λδζΪίκυθΝ πδζβπ δεΫμΝελέ δμΝεαδΝευηαέΝΦυ δεΪΝεΪ δΝ Ϋ κδκΝ έθαδΝπκζτΝ τ εκζκΝθαΝ
υηί έΝεαγυμΝ θΝ έθαδΝ τεκζκΝεΪπκδκμΝθαΝεα αθαζυ δΝ σ κΝη ΰΪζβΝπκ σ β αΝθ λκτΝ
ηΫ αΝ ΝηδαΝυλαέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπΪθ πμΝπλΫπ δΝθαΝ έηα Νπλκ ε δεκέέ 
γέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝεα αθαζυθκυη Νεαυ λΫμΝεαδΝπδεΪθ δε μΝ λκφΫμ 

θΝ θΝγΫζκυη ΝθαΝΫξκυη Νπαζδθ λκηά δμ εαδΝεακτλ μΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ΰυηθα δεάμΝπλΫπ δΝθαΝαπκφτΰκυη Ν αΝεαυ λΪΝεαδΝπδεΪθ δεαΝπδΪ αΝπλδθΝ βθΝΪγζβ βέΝ
πέ βμΝ θΝπλΫπ δΝθαΝΰυηθαασηα Νσ κΝαεσηβΝξπθ τκυη έΝΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

Ϊγζβ βμΝκΝκλΰαθδ ησμΝ Ϋζθ δΝαέηαΝ κυμΝητ μέΝ Ν δα δεα έαΝ βμΝξυθ υ βμΝσηπμΝ
απαδ έΝ πέ βμΝαέηαΝ κΝ κηΪξδέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ έθαδΝθαΝηβθΝηπκλ έΝθαΝκζκεζβλπγ έΝ
π ΪΝβΝξυθ οβΝσ κΝαγζκτηα έ 

Φυ δεάΝεα Ϊ α β 

ΟΝσλκμΝφυ δεάΝεα Ϊ α β,ΝπκυΝαθ δ κδξ έΝ κθΝσλκΝphysicalΝfitness,ΝΫξ δΝη ΰΪζβΝ
θθκδκζκΰδεάΝ υλτ β αΝεαδΝ βηαέθ δ ΰ θδεΪΝ βθΝδεαθσ β αΝ κυΝα σηκυΝθαΝεα αίΪζ δΝ
ηυρεάΝπλκ πΪγ δαΝξπλέμΝθαΝεκυλΪα αδέΝ 

δΝΫθαΝΪ κηκΝη ΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝπλαΰηα κπκδ έΝ δμΝεαγβη λδθΫμΝ κυΝα ξκζέ μΝ
η Ναπθ ΪθδαΝεαδΝπ λδ τ δΝαλε άΝ θΫλΰ δαΝΰδαΝ θα ξκζά δμΝ κθΝ ζ τγ λκΝξλσθκΝ κυΝ
εαδΝαεσηβΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝΫε α πθΝαθαΰευθέΝ Νφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ θΝαθαφΫλ αδΝ
ΝηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝδεαθσ β α,ΝαζζΪΝ ΝΫθαΝφΪ ηαΝδεαθκ ά πθέΝ δΝηπκλκτη ΝθαΝ

πκτη Νσ δΝβΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝΫθαμΝΰ θδεσμΝ έε βμΝ κυΝίδκζκΰδεκτΝ υθαηδεκτΝ κυΝ
α σηκυΝεαδΝαπκ ζ έΝ βθΝ υθδ αηΫθβΝπκζζυθΝπαλαΰσθ πθέΝ 
Νφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝπκζυ δΪ α βΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπαλΪΰκθ μΝυΰ έαμΝεαδΝ

παλΪΰκθ μΝεδθβ δεάμΝάΝαγζβ δεάμΝαπσ κ βμέ 
ΠκδαΝ έθαδΝ αΝκφΫζβΝ κυΝαγζβ δ ηκτΝΰδαΝ κΝηυαζσ 

ΞΫλκυη ΝππμΝβΝΪ εβ βΝ έθαδΝκΝεαζτ λκμΝ λσπκμΝθαΝ δα βλά κυη Ν κΝ υηαΝηαμΝ Ν
φσληαέΝΠκδαΝ έθαδΝσηπμΝβΝγ δεάΝ πέ λα βΝ κΝθκυν 
Ό αθΝβΝεκυίΫθ αΝπΪ δΝ αΝπζ κθ ε άηα αΝ κυΝαγζβ δ ηκτ,ΝβΝπλυ βΝηαμΝ εΫοβ,ΝζκΰδεΪ,Ν
έθαδΝσζαΝ αΝκφΫζβΝΰδαΝ βΝφυ δεάΝηαμΝεα Ϊ α βέΝΚαδΝσηπμ,ΝκΝαγζβ δ ησμΝίκβγΪ δΝ σ κΝ
κΝηυαζσ,Νσ κΝεαδΝ κΝ υηαέΝ έ Ν αΝευλδσ λαΝπθ υηα δεΪΝκφΫζβΝπκυΝΫξ δΝβΝ
θα ξσζβ άΝηαμΝη ΝεΪπκδκΝ πκλέ 

ζ δυθ δΝ βΝ δΪγ β 

ΘΫζ ΝθαΝθδυ ΝπδκΝξαλκτη θκδΝεαδΝξαζαλκένΝΣσ Ναφδ λυ ΝζέΰκΝξλσθκΝ ΝηδαΝ
πηα δεάΝ λα βλδσ β αέΝ έ ΝεΪθ ΝεΪπκδκΝ πκλ,Ν έ Νδ λυθ Ν κΝΰυηθα άλδκΝάΝ
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εΪθ ΝζέΰκΝΰλάΰκλκΝπ λπΪ βηα,Ναυ άΝβΝ λΪ βΝ θδ ξτ δΝ βθΝπαλαΰπΰάΝξβηδευθΝ
θυ πθΝ κθΝ ΰεΫφαζκ, πκυΝηαμΝεΪθκυθΝθαΝθδυγκυη Νεαζτ λαέΝ δ δεΪΝ αΝκηα δεΪΝ
πκλ,ΝπΫλαΝαπσΝαυ ΪΝ αΝκφΫζβ,ΝηπκλκτθΝθαΝίκβγά κυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝεκδθπθδεάΝηαμΝ
απά,Ν πδ λΫπκθ ΪμΝηαμΝθαΝΰθπλέ κυη ΝεαδΝθαΝ πδεκδθπθά κυη Νη Νεσ ηκΝπκυΝΫξ δΝεκδθΪΝ
θ δαφΫλκθ αέ 

Καζτ λβΝ υΰεΫθ λπ β 

Ν αε δεάΝΰυηθα δεάΝηπκλ έΝθαΝηαμΝίκβγά δΝθαΝ δα βλά κυη Ν δμΝθκβ δεΫμΝηαμΝ
ιδσ β μΝ ΝφσληαΝσ κΝη ΰαζυθκυη έΝ Ν εΫοβ,ΝβΝηΪγβ βΝεαδΝβΝ π άΝελδ δεάΝ
πβλ Ϊακθ αδΝγ δεΪΝαπσΝ κθΝαγζβ δ ησέΝ θαμΝ υθ υα ησμΝα λσίδαμΝεαδΝα εά πθΝ
θ υθΪηπ βμ,ΝΰδαΝ λ δμΝη ΝπΫθ ΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α,Ν κυζΪξδ κθΝΰδαΝγίΝζ π Ϊ,Νηπκλ έΝ
θαΝηαμΝπλκ φΫλ δΝαυ ΪΝ αΝκφΫζβέ 

ζα υθ δΝ κΝ λ μΝεαδΝ βθΝεα Ϊγζδοβ 

Ό αθΝ έηα Ν λα άλδκδΝ πηα δεΪ,Ν κΝηυαζσΝηαμΝ θΝα ξκζ έ αδΝ σ κΝπκζτΝη Ν κυμΝ
εαγβη λδθκτμΝ λ κΰσθκυμΝπαλΪΰκθ μ,Ναφάθκθ ΪμΝηαμΝθαΝ έηα ΝπδκΝ βηδκυλΰδεκέΝ
εαδΝθαΝηβθΝπΫφ κυη Νγτηα αΝ δΪφκλπθΝηκ έίπθΝαλθβ δεάμΝ εΫοβμέΝ Νΰυηθα δεά,Ν
παλΪζζβζα,Νλέξθ δΝ αΝ πέπ αΝ βμΝκλησθβμΝ κυΝ λ μΝ κΝ υηα,Ν βμΝεκλ δασζβμ,Ν θυΝ
παλΪζζβζαΝκ βΰ έΝ κΝ υηαΝθαΝπαλΪΰ δΝπ λδ σ λ μΝ θ κλφέθ μ,ΝπκυΝ έθαδΝ αθΝφυ δεΪΝ
αθ δεα αγζδπ δεΪέ 
Καζτ λκμΝτπθκμ 

ΟΝαγζβ δ ησμΝηπκλ έΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝπκδσ β αΝ κυΝτπθκυΝηαμ,ΝθαΝηαμΝίκβγά δΝθαΝ
εκδησηα ΝπδκΝ τεκζαΝεαδΝπδκΝίαγδΪέΝ θαμΝ π σμΝτπθκμΝ έθαδΝπΪλαΝπκζτΝ βηαθ δεσμΝ
ΰδαΝ κΝπυμΝαθ δη ππέακυη Ν ξ σθΝ αΝπΪθ αΝ βΝαπάΝηαμ,ΝσππμΝεαδΝΰδαΝ βθΝεαζάΝηαμΝ
δΪγ βέΝΠλκ κξά,ΝσηπμμΝβΝΫθ κθβΝΰυηθα δεάΝπλδθΝ κθΝτπθκΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ κΝαθ έγ κΝ
απκ Ϋζ ηαΝ- θαΝηαμΝαφά δ,Ν βζα ά,Νη Νπ λέ υηαΝ θΫλΰ δαμ,ΝεαδΝθαΝηβθΝηπκλκτη ΝθαΝ
εκδηβγκτη έ 

ζ δπηΫθβΝαυ κπ πκέγβ β 

ΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝηαμΝίκβγά δΝθαΝαθ ίΪ κυη Ν βθΝαυ κπ πκέγβ άΝηαμέΝΚαγυμΝ
ί ζ δυθ αδΝβΝ τθαηβ,ΝκδΝδεαθσ β μΝεαδΝβΝαθ κξάΝηαμ,ΝβΝ δεσθαΝπκυΝΫξκυη ΝΰδαΝ κθΝ
αυ σΝηαμΝ πέ βμΝί ζ δυθ αδέΝΟΝαγζβ δ ησμΝηαμΝεΪθ δΝθαΝθδυγκυη ΝδεαθκέΝεαδΝ έΰκυλκδ,Ν
εαδΝαυιΪθ δΝ δμΝπδγαθσ β μΝθα πδ τξκυη Ν Ναυ ΪΝπκυΝεΪθκυη Ν βθΝεαγβη λδθάΝηαμΝ
απάέ 
Ό αθ,Νζκδπσθ,ΝζαηίΪθκυη ΝυπσοδθΝηαμΝεαδΝ αΝπθ υηα δεΪΝεαδΝθκβ δεΪΝκφΫζβΝ κυΝ
αγζβ δ ηκτ,ΝηααέΝη Ν αΝ πηα δεΪ,Νξλ δαασηα ΝΪλαΰ Νπ λδ σ λκυμΝζσΰκυμΝΰδαΝθαΝ
ΰυηθα κτη ν 
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5. ΘΛ ΣΙΚΟΙΝΣΡ ΤΜ ΣΙΜΟΙ ΠΧΝΝ Ν ΠΟΦΤΓΟΤΜ ΝΣΟΤΝ
ΣΡ ΤΜ ΣΙΜΟΤΝΣ ΝΝ Κ   

Μ λδεΫμΝία δεΫμΝ υηίκυζΫμΝΰδαΝθαΝπλκ α τ κυη Ν κθΝ αυ σΝηαμΝαπσΝ κυμΝπδκ υξθκτμΝ
λαυηα δ ηκτμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπΪγκυη Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ΰυηθα δεάμέ 
ΣκΝπαλΪπκθκΝ πθΝπ λδ σ λπθΝαθγλυππθΝπκυΝ
πδ εΫπ κθ αδΝΫθαΝΰυηθα άλδκΝάΝπκυΝι εδθκτθΝθαΝίΪζκυθΝ
βθΝΪ εβ βΝ βΝαπάΝ κυμΝ έθαδΝβΝΫζζ δοβΝπλκ ππδεάμΝ

παφάμΝεαδΝ π άμΝεαγκ άΰβ βμ απσΝΫθαθΝ δ δεσΝεαδΝκδΝ υξθκέΝ λαυηα δ ηκέέ 
υ σμΝ έθαδΝεαδΝκΝζσΰκμΝπκυΝπκζζκέΝαπσΝαυ κτμΝ αηα κτθΝ ΝηδελσΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ

εαδΝπαλαηΫθκυθΝ τ πδ κδΝ δμΝπαλκ λτθ δμΝΰδαΝΪ εβ βέΝΣαΝζΪγβΝεα ΪΝ βθΝΪ εβ βΝ
ηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ λαυηα δ ηκτμΝεαδΝθαΝ αζαδππλά κυθΝΰδαΝη ΰΪζκΝξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝ κθΝα εκτη θκέ 
μΝ κτη Ν αΝπδκΝ υθβγδ ηΫθαέ 

Π λδ λκφΫμΝΰκθΪ πθ,Νε φαζδκτ,ΝηΫ βμΝ 
Γέθκθ αδΝ υθάγπμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκγΫληαθ βμΝαζζΪΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ
λαυηα δ ηκτμΝ κυμΝ υθ Ϋ ηκυμΝ πθΝπ λδκξυθΝαυ υθέΝΌ κθΝαφκλΪ αΝΰσθα αΝ έθαδΝ
πλκ δησ λκΝθαΝΰέθκθ αδΝβηδεαγέ ηα α,Ν κΝε φΪζδΝεζέ δμΝ δμΝ Ϋ λ δμΝεα υγτθ δμΝ
εαδΝ βΝηΫ βΝηδελΫμΝεΪηο δμΝ ιδΪΝεαδΝαλδ λΪέ 

αγδΪΝεαγέ ηα αΝ 
Πλαΰηα κπκδκτθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκγΫληαθ βμΝαζζΪΝεαδΝη ΝίΪλβέΝΜπκλκτθΝθαΝ
πλκεαζΫ κυθΝ λαυηα δ ηκτμΝ αΝΰσθα αέΝΚαζσΝγαΝ έθαδΝθαΝαπκφ τΰκθ αδΝεαδΝθαΝ
αθ δεαγέ αθ αδΝη Νβηδεαγέ ηα αέ 
δπζυ δμΝη Νεζ δ ΪΝεαδΝ θ πηΫθαΝπσ δαΝ 

υθάγπμΝΰέθκθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκγΫληαθ βμ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
απκγ λαπ έαμ,Νη λδεΫμΝφκλΫμΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝθαΝ βευ κυη ΝαπσΝεΪ πΝΫθαθΝαζ άλαΝάΝ
ηπΪλαέΝ έθαδΝπκζτΝ πδεέθ υθ μΝΰδαΝ βΝηΫ βέΝυΰε ελδηΫθαΝπλκεαζκτθΝη ΰΪζ μΝ
πδίαλτθ δμΝ βΝ πκθ υζδεάΝ άζβΝεαδΝ ξ σθΝπΪθ αΝ λαυηα δ ηκτμΝ βθΝκ φυδεάΝ
ηκέλαέ 
υξθσ λαΝ λαυηα έα αδΝκΝπΫηπ κμΝκ φυρεσμΝ πσθ υζκμέΝΘαΝπλΫπ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
πθΝ δπζυ πθΝ αΝπσ δαΝθαΝ έθαδΝαθκδε Ϊ,Ν ζαφλΪΝζυΰδ ηΫθαΝσ κΝπ λέπκυΝ κΝΪθκδΰηαΝ
πθΝυηπθέΝΚα ΪΝ βθΝΪλ βΝίΪλκυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζυΰέακυθΝεαδΝαυ άΝθαΝΰέθ αδΝαλΰΪέ 
λε κέΝΰθπ κέΝαγζβ ΫμΝεΪθκυθΝ δμΝα εά δμΝη Ν κθΝΥζΪγκμΥΝ λσπκέΝ υ σΝ θΝ βηαέθ δΝ

σ δΝηπκλκτη ΝεαδΝ η έμΝεαγυμΝαυ κέΝ κΝ πδ υΰξΪθκυθΝη ΪΝαπσΝξλσθδαΝπλκπσθβ βμΝεαδΝ
Ϋξκθ αμΝπζάλβΝΰθυ βΝ κυΝ υηα σμΝ κυμέ 
ΚκδζδαεκέΝ 
ΝπδκΝΰθπ άΝέ πμΝΪ εβ β,Νη ΝπζάγκμΝπαλαζζαΰυθΝβΝκπκέαΝαθΝ θΝΰέθ αδΝ π ΪΝ

ηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝπλκίζάηα αΝ κθΝαυξΫθαΝεαδΝ βΝηΫ βέΝΠκζζΫμΝφκλΫμΝκΝ
α εκτη θκμΝΫξ δΝ ηΫθαΝ αΝξΫλδαΝ κθΝαυξΫθα,Ν κθΝκπκέκΝεαδΝπδΫα δΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝ κυΝ
θαΝΥαθΫί δΥέ 

http://www.iatronet.gr/askisi/gymnastiki-askisi/article/32273/pws-na-apofygoyme-toys-travmatismoys-stin-askisi.html
http://www.iatronet.gr/askisi/gymnastiki-askisi/article/32273/pws-na-apofygoyme-toys-travmatismoys-stin-askisi.html
http://www.iatronet.gr/askisi/gymnastiki-askisi/article/32273/pws-na-apofygoyme-toys-travmatismoys-stin-askisi.html
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ΝΪλ βΝ κυΝεκληκτΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝησθκΝη Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝεκδζδαευθέΝΟΝαυξΫθαμΝ
θΝπλΫπ δΝθαΝπδΫα αδΝεαδΝ αΝξΫλδαΝ έθαδΝπλκ δησ λκΝθαΝ έθαδΝ ηΫθαΝ κΝ άγκμέ 
θαΝΪζζκΝζΪγκμΝ έθαδΝβΝ Ϊ βΝ κυΝ υηα κμέΝΘαΝπλΫπ δΝ αΝπσ δαΝάΝβΝηΫ βΝθαΝ έθαδΝ
αγ λΪέΝΘαΝπλΫπ δΝ βζα άΝ αΝπσ δαΝθαΝ έθαδΝ ΝηδαΝεαλΫεζαΝεαδΝθαΝΰέθκθ αδΝηδελΫμΝ

Ϊλ δμΝ κυΝεκληκτΝΧλκεαθέ ηα αΨΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝπκζυ δησ λ μΝαπσΝη ΰΪζ μΝΪλ δμΝάΝκΝ
εκλησμΝηΫξλδΝεαδΝ βΝηΫ βΝθαΝ έθαδΝ αγ λσμΝεαδΝθαΝΰέθκθ αδΝ δπζυ δμΝ αΝπσ δαέ 
Μ Ν κθΝπλυ κΝ λσπκΝα εκτθ αδΝκδΝΪθπΝεκδζδαεκέ,Ν θυΝη Ν κθΝ τ λκΝπ λδ σ λκΝκδΝ
εΪ πέ 
ΚΪηο δμΝ 
ΣκΝπδκΝ υξθσΝζΪγκμΝ υΝ έθαδΝβΝ Ϊ βΝ κυΝ υηα κμέΝΣαΝξΫλδαΝεκδ κτθΝπλκμΝ αΝηΫ αΝεαδΝ
κΝεΪ πΝηΫλκμΝ κυΝ υηα κμΝ έθαδΝοβζσ λαΝαπσΝ κΝπΪθπέΝΘαΝπλΫπ δΝ αΝ Ϊε υζαΝθαΝ
εκδ κτθΝηπλκ Ϊ,Ν κΝΪθκδΰηαΝ πθΝξ λδυθΝθαΝ έθαδΝσ κΝπ λέπκυΝ κΝΪθκδΰηαΝ πθΝυηπθΝεαδΝ
κΝ υηαΝ Ν υγ έαέ 
Άλ βΝίΪλκυμΝαπσΝσλγδαΝάΝεαγδ άΝγΫ βΝ 
έθαδΝαλε ΫμΝκδΝφκλΫμΝπκυΝκΝα εκτη θκμΝεΪθ δΝα εά δμΝΰδαΝ κυμΝυηκυμΝ βευθκθ αμΝ αΝ

ίΪλβΝπΪθπΝαπσΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ άγκυμΝξπλέμΝθαΝ βλέα αδΝεΪπκυέΝΜ Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝ
ηπκλ έΝθαΝ λαυηα δ έΝ βΝ πκθ υζδεάΝ άζβΝεαδΝ βΝηΫ β,Ν δ δεΪΝ Νπ λδπ υ δμΝπκυΝ
θΝεα αφΫλθ δΝθαΝ ζΫΰι δΝεαζΪΝ αΝίΪλβέ 

 Ναυ ΫμΝ βθΝπ λδπ υ δμΝκΝα εκτη θκμΝεαζσΝγαΝ έθαδΝθαΝ βλέα δΝ βθΝπζΪ βΝαεσηβΝεαδΝ
κθΝ κέξκΝεαδΝθαΝαφά δΝ αΝίΪλβΝαηΫ πμΝθαΝπΫ κυθΝηπλκ Ϊέ 
θαπθκΫμΝ 

ΟδΝζΪγκμΝ δ πθκΫμΝεαδΝ επθκΫμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμΝεκυλΪακυθΝεαδΝ θΝ
αφάθκυθΝ κθΝα εκτη θκΝθαΝεα αίΪζ δΝ κΝηΫΰδ κΝ βμΝπλκ πΪγ δαμΝ κυέΝΚα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝ λ ιέηα κμΝπλΫπ δΝθαΝ πδζΫΰ δΝΫθαθΝ λσπκΝαθαπθκάμΝΧπέξΝ τκΝίάηα αΝ– τκΝ
δ πθκΫμ,Ν τκΝίάηα αΝ– τκΝ επθκΫμΨΝξπλέμΝθαΝαζζΪα δΝ υθ ξυμΝ κθΝλυγησΝ κυέ 
Κα ΪΝ βθΝΪλ β ίαλυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ επθΫ δΝεα ΪΝ βΝφΪ βΝ βμΝπλκ πΪγ δαμΝεαδΝθαΝ
δ πθΫ δΝεα ΪΝ βθΝπατ βέ 
γζβ δεκέΝ λαυηα δ ηκέΝεαδΝελτκμΝ θ δη υπδ βΝελυκπαΰβηΪ πθΝεαδΝυπκγ ληέαμ 
θΝα ε έ Ν κΝελτκΝάΝ βΝίλκξάΝ έ ΝπυμΝηπκλ έ ΝθαΝαθ δη ππέ Ν θ ξση θβΝ
ηφΪθδ βΝυπκγ ληέαμΝάΝελυκπαΰβηΪ πθ. 

ΟδΝ λαυηα δ ηκέΝαπσΝ κΝελτκΝπλκεαζκτθ αδΝαπσΝαθδ κλλκπέαΝη αιτΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ
επκηπάμΝγ λησ β αμΝαπσΝ κΝ υηαέΝΟδΝαγζβ ΫμΝη Ν λαυηα δ ηκτμΝαπσΝ κΝελτκΝ
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α υθα κτθΝθαΝ δα βλά κυθΝ βθΝκηκδσ α βΝεαδΝθαΝδ κλλκπά κυθΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ
γ λησ β αμΝη Ν βθΝαπυζ δαέ 
 Νελτ μΝ υθγάε μ,ΝβΝκηκδκ α δεάΝαπΪθ β βΝ κυΝ υηα κμΝ έθαδΝβΝπ λδφ λδεάΝ
αΰΰ δκ τ πα βΝ ΝηέαΝπλκ πΪγ δαΝθαΝπ λδκλδ έΝβΝπκ σ β αΝ κυΝγ ληκτΝαέηα κμΝπκυΝ
ευεζκφκλ έΝ βθΝπ λδφΫλ δα,ΝσπκυΝβΝαπκγβε υηΫθβΝγ λησ β αΝ επΫηπ αδΝ κΝ
π λδίΪζζκθέ 
ΪθΝαυ σΝ θΝ παλε έΝθαΝ δα βλά δΝ βΝγ ληκελα έαΝ κυΝ υηα κμ,Ν κΝ υηαΝαυιΪθ δΝ κΝ

η αίκζδεσΝ κυΝλυγησΝη ΝΫθαλιβΝλέΰκυμέΝΌππμΝεαδΝη Ν βθΝΪ εβ β,Ναυ ΫμΝκδΝηυδεΫμΝ
υ πΪ δμΝπαλΪΰκυθΝγ λησ β αΝπμΝπαλΪζζβζκΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυΝη αίκζδ ηκτΝ κυμ,ΝβΝ
κπκέαΝίκβγΪΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝγ ληκελα έαμΝ κυΝ υηα κμέ 
ΪθΝαυ κέΝκδΝπλκ αληκ δεκέΝηβξαθδ ηκέΝυπ λ ε ζδ κτθΝαπσΝ βθΝ επκηπάΝη ΰΪζπθΝ

πκ κ ά πθΝ θΫλΰ δαμΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Νπλκεαζ έ αδΝυπκγ ληέαέΝΣκΝελτκ,ΝβΝυΰλα έαΝεαδΝκΝ
Ϊθ ηκμΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝυπκγ ληέαέΝΣκΝθ λσΝ έθαδΝπκζτΝεαζτ λκμΝαΰπΰσμΝγ λησ β αμΝ
απσΝ κθΝαΫλα,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝΪ εβ βΝυπσΝίλκξάΝάΝη ΰΪζβΝυΰλα έα,ΝθαΝκ βΰ έΝ ΝπκζτΝ
η ΰαζτ λκΝλυγησΝ επκηπάμΝγ λησ β αμέΝΟΝΪθ ηκμΝ πέ βμΝΫξ δΝΫθαΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ
βθΝ επκηπάΝγ λησ β αμΝηΫ πΝ ιΪ ηδ βμΝεαδΝη αΰπΰάμ,ΝΫ δ υ ΝκδΝυοβζσ λ μΝ
αξτ β μΝαθΫηκυΝθαΝπλκεζκτθΝ αξτ λκυμΝλυγηκτμΝ επκηπάμΝγ λησ β αμέ 

Τπκγ ληέα 

Νυπκγ ληέαΝκλέα αδΝπμΝβΝγ ληκελα έαΝ υηα κμΝεΪ πΝ πθΝγηCέΝ ΝάπδαΝυπκγ ληέαΝ
υθέ α αδΝ Νγ ληκελα έ μΝ υηα κμΝγγC ΫπμΝγθC,ΝβΝηΫ λδαΝυπκγ ληέαΝ Ν
γ ληκελα έ μΝ υηα κμΝαπσΝβλC ΫπμΝγβC,ΝεαδΝβΝίαλ δΪΝυπκγ ληέαΝεΪ πΝ πθΝβκCέΝΟΝ
ησθκμΝαελδίάμΝ λσπκμΝηΫ λβ βμΝ βμΝγ ληκελα έαμΝ κυΝ υηα κμΝ έθαδΝβΝηΫ λβ βΝαπσΝ κΝ
κλγσΝη Νγ ληση λκΝδεαθσΝθαΝ δαίΪα δΝγ ληκελα έμΝεΪ πΝ πθΝγζC. 

ΟδΝ υθγάε μΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝπαέακυθ εαγκλδ δεσΝλσζκΝ κθΝεαγκλδ ησΝ κυΝλυγηκτΝ
βμΝ επκηπάμΝγ λησ β αμέΝΟδΝελτ μ,ΝυΰλΫμΝεαδΝη ΝαΫλαΝ υθγάε μΝπαλκυ δΪακυθΝ κΝ
η ΰαζτ λκΝεέθ υθκΝΰδαΝαυιβηΫθ μΝαπυζ δ μΝγ λησ β αμέ 
Ά κηαΝη ΝυοβζΪΝ πέπ αΝζέπκυμΝεαδΝηυδεάμΝηΪααμΝ κΝ υηαΝ έθαδΝδεαθΪΝθαΝ δα βλά κυθΝ
εαζτ λαΝ βΝγ ληκελα έαΝ κυΝ υηα σμΝ κυμΝαπσΝ κυμΝα τθα κυμΝαγζβ ΫμέΝ πέ βμ,Ν
παδ δΪΝηΫξλδΝΰΰ- ΰβΝ υθΝεαδΝη ΰαζτ λκδΝ ΝβζδεέαΝαγζβ ΫμΝΧρθίΝ υθΨΝ δα λΫξκυθΝ
η ΰαζτ λκΝεέθ υθκΝ λαυηα δ ηυθΝαπσΝ κΝελτκ,ΝζσΰπΝπ λδκλδ ηκτΝάΝεαγυ Ϋλβ βμΝ βμΝ
γ ληκλυγηδ δεάμΝδεαθσ β αμέΝΚΪπκδαΝφΪληαεαΝΧεα α αζ δεΪΝ κυΝε θ λδεκτΝθ υλδεκτΝ
υ άηα κμ,Νφαδθκγ δααέ μΨΝεαδΝεΪπκδ μΝδα λδεΫμΝεα α Ϊ δμΝΧυπκΰζυεαδηέα,Ν
υπκγυλ κ δ δ ησμ,Νπ λδφ λδεάΝθ υλκπΪγ δα,Ν ιΪθ ζβ β,Νυπκ δ δ ησμ,ΝεΪπθδ ηα,ΝουξδεΫμΝ
θσ κδΨ,ΝσππμΝ πέ βμΝβΝεα αθΪζπ βΝκδθκπθ τηα κμ,Ν πέ βμΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝυπκγ ληέαέΝ
ΌζκδΝαυ κέΝκδΝπαλΪΰκθ μΝαθα ΫζζκυθΝ βθΝδεαθσ β αΝ κυΝ υηα κμΝθαΝ δα βλά δΝ βΝ
γ ληκελα έαΝηΫ πΝη δπηΫθβμΝπαλαΰπΰάμΝγ λησ β αμ,ΝαυιβηΫθβμΝ επκηπάμΝγ λησ β αμΝ
κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝΫζζ δοβμΝαέ γβ βμΝ πθΝπ λδφ λδευθΝ λαυηα δ ηυθΝαπσΝ κΝελτκέ 

ΟδΝαγζβ ΫμΝη ΝάπδαΝυπκγ ληέα,Ν υξθΪΝΫξκυθΝΫθ κθκΝλέΰκμ,ΝαυιβηΫθβΝαλ βλδαεάΝπέ β,Ν
δα αλαξΫμΝ βμΝζ π άμΝεδθβ δεσ β αμ,Νζάγαλΰκ,ΝαπΪγ δα,ΝεαδΝάπδαΝαηθβ έαέΝΜ Ν βθΝ
πλσκ κΝ ΝηΫ λδαΝυπκγ ληέα,Ν κΝλέΰκμΝπατ δ,Νηπκλ έΝθαΝπαλκυ δα κτθΝεαλ δαεΫμΝ
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δα αλαξΫμΝεαδΝεα α κζάΝ πθΝαπ δευθΝ βη έπθέΝΟδΝ ε βζυ δμΝ βμΝ κίαλάμΝ
υπκγ ληέαμΝπ λδζαηίΪθκυθΝ δα αλαξΫμΝ βμΝθκβ δεάμΝεα Ϊ α βμ,Ν υ αλγλέα,Ναπυζ δαΝ
υθ έ β βμ,Ν κίαλΫμΝεαλ δαεΫμΝαλλυγηέ μΝεαδΝ δα αλαξΫμΝ βμΝα λάμΝεδθβ δεσ β αμέ 
ΝπλσζβοβΝ έθαδΝβΝεαζτ λβΝ λα βΰδεάΝαθ δη υπδ βμΝ βμΝυπκγ ληέαμΝη Ν βθΝΫθ υ βΝ

θαΝπαέα δΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝπλσζβοβέΝΟδΝπκζζαπζΫμΝ κδίΪ μΝΫθ υ βμΝ έθαδΝβΝ
εαζτ λβΝ πδζκΰάέΝ Ν π λδεάΝ κδίΪ αΝΧ υλκυξκΨΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ ζαφλΪΝεαδΝθαΝ
πδ λΫπ δΝη αφκλΪΝ βμΝυΰλα έαμΝαπσΝ κΝ ΫληαΝ βθΝ ιπ λδεάΝίαγηέ αΝη Ν ζΪξδ βΝ
απκλλσφβ βΝ βμέΝΟδΝη αέ μΝ κδίΪ μΝπαλΫξκυθΝ βΝη ΰαζτ λβΝησθπ β,Ν θυΝβΝ
ιπ λδεάΝ κδίΪ αΝπαλΫξ δΝαθ έ α βΝ βΝίλκξάΝεαδΝ κθΝΪθ ηκ,ΝαζζΪΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ
ιΪ ηδ βΝ κυΝδ λυ αΝ κΝπ λδίΪζζκθέΝΚαγυμ βΝΫθ α βΝ βμΝΪ εβ βμΝαυιΪθ αδ,ΝκδΝ
κδίΪ μΝηπκλκτθΝθαΝαφαδλ γκτθΝπλκμΝαπκφυΰάΝυπ λίκζδεάμΝ φέ λπ βμ,ΝβΝκπκέαΝγαΝ

ηπκλκτ ΝθαΝ πδφΫλ δΝαθ πδγτηβ βΝοτιβΝεα ΪΝ βθΝαθΪπαυ βέ 
ΟΝαγζβ άμΝη Νυπκγ ληέαΝπλΫπ δΝθαΝη αφ λγ έΝ Να σ,Νπλκ α υηΫθκΝπ λδίΪζζκθ,Ν
κΝκπκέκΝθαΝαφαδλ γκτθΝσζαΝ αΝίλ ΰηΫθαΝλκτξαΝεαδΝκΝα γ θάμΝθαΝιαθαα αγ έέΝΟδΝ

π λδ σ λκδΝα γ θ έμΝΫξκυθΝΫζζ δοβΝΰζυεκΰσθκυΝεαδΝ φσ κθΝηπκλκτθΝθαΝπλκ ζΪίκυθΝ
υΰλΪ,Νηπκλ έΝθαΝξκλβΰβγκτθΝυ α Ϊθγλαε μέΝ Ν παθαγΫληαθ βΝηπκλ έΝθαΝ πδ υξγ έΝ
σ κΝη Νπαγβ δεΫμΝη γσ κυμΝΧ βζα άΝα ΪΝλκτξαΨΝΰδαΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ βμΝάπδαμΝ
υπκγ ληέαμ,Νσ κΝεαδΝ θ λΰβ δεΫμΝη γσ κυμΝ Νίαλτ λ μΝπ λδπ υ δμΝΧγ ληαθ δεΫμΝ
υ ε υΫμΝάΝεαδΝα ΪΝ θ κφζΫίδαΝυΰλΪ,ΝάΝγ λησΝυΰλκπκδβηΫθκΝκιυΰσθκΝ Ν ιαδλ δεΫμΝ
π λδπ υ δμΨέ 
Κλυκπαΰάηα α 

ΣκΝελυκπΪΰβηαΝ υηίαέθ δΝσ αθΝκδΝδ κέΝπαΰυθκυθΝεαδΝ έθαδΝπδκΝ τθβγ μΝ δμΝ
ε γ δηΫθ μΝ πδφΪθ δ μΝ βμΝε φαζάμΝεαδΝ πθΝΪελπθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝπ λδφ λδεάμΝ
αΰΰ δκ τ πα βμέΝΣαΝ πδπκζάμΝΧ πδφαθ δαεΪΨΝεαδΝ θΝ πΝίΪγ δΝΧίαγ δΪΨΝελυκπαΰάηα αΝ
δαελέθκθ αδΝη ΝίΪ βΝ κΝίΪγκμ κυΝ λατηα κμέΝ κΝ πδφαθ δαεσΝελυκπΪΰβηαΝΫξκυη Ν
κέ βηα,Ν λυγλσ β α,Ν ΫληαΝφαδσΝάΝ δε σ,Ν υ εαηοέαΝεαδΝπαλκ δεΫμΝαδηπ έ μΝάΝ
εαυ αζΰέαέΝ αΝ θΝ πΝίΪγ δΝελυκπαΰάηα α,Νπαλα βλκτη Ν πδπζΫκθ,Ν εζβλκτμΝδ κτμΝ
ξπλέμΝ παλΰά,Νφζτε αδθ μΝεαδΝαδηπ έαΝάΝαθαδ γβ έαέ 
ΟδΝπαλΪΰκθ μΝεδθ τθκυΝ έθαδΝπαλσηκδκδΝη Ναυ κτμΝ βμΝυπκγ ληέαμΝη Ν πδπζΫκθΝ
παλΪΰκθ μΝ βΝξλά βΝίαα ζέθβμΝεαδΝ βθΝΫθ υ βΝη Ν θΪΝλκτξαΝεαδΝυπκ άηα αΝάΝ
κπκδα άπκ ΝΪζζκυΝηΫ κυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπ λδκλέ δΝ βΝλκάΝ κυΝαέηα κμΝ αΝΪελαέΝ Ν
ξλά βΝίαα ζέθβμΝαπσΝκλδ ηΫθκυμΝαγζβ Ϋμ,ΝζσΰπΝ βμΝαέ γβ βμΝγ λησ β αμΝπκυΝ
πλκ φΫλ δ,Ναθα Ϋζζ δΝ κΝφυ δκζκΰδεσΝπλκ α υ δεσΝηβξαθδ ησΝεαδΝ πδφΫλ δΝ αΝ
αθ έγ αΝαπσΝ αΝ πδγυηβ ΪΝαπκ ζΫ ηα αέ 
 Νπ λέπ π βΝελυκπαΰάηα κμΝπλΫπ δΝθαΝαιδκζκΰά κυη Ν κθΝα γ θάΝεαδΝΰδαΝπδγαθάΝ
υπκγ ληέαΝη  ζάοβΝγ ληκελα έαμ,ΝθαΝαφαδλΫ κυη ΝσζαΝ αΝπ λδκλδ δεΪΝάήεαδΝίλ ΰηΫθαΝ
θ τηα αΝεαδΝυπκ άηα α,ΝθαΝ κθΝη αφΫλκυη Ν Να σΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝθαΝα Ϊθκυη Ν
αΝΪελαέΝ ΝγΫληαθ βΝ πθΝΪελπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝησθκΝ φσ κθΝ θΝγαΝ
ε γ έΝ εΝθΫκυΝκΝα γ θάμΝ κΝελτκ,Νΰδα έΝαυ σΝ πδίαλτθ δΝ δμΝεα α λκφΫμ,ΝεαδΝΰέθ αδΝ
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η Νγ λησΝζκυ λσΝ κυμΝζίC-42C ΰδαΝΰί-ΰηΝζ π ΪέΝΣκΝκδθσπθ υηα,ΝβΝθδεκ έθβΝεαδΝΪζζκδΝ
π λδφ λδεκέΝαΰΰ δκ δα κζ έμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκφ τΰκθ αδΝ Ναυ άΝ βΝφΪ βέ 
ΟδΝκλυ δμΝφζτε αδθ μΝπλΫπ δΝθαΝεαγαλέακθ αδ,ΝαζζΪΝκδΝαδηκλλαΰδεΫμΝησθκΝ ΪθΝ
π λδκλέακυθΝ βθΝεέθβ βέΝΣκΝΪελκΝπλΫπ δΝθαΝθαλγβεκπκδ έ αδΝεαδΝθαΝ έγ αδΝ ΝαθΪλλκπβΝ
γΫ β,Ν θυΝαθ δίδκ δεΪΝξκλβΰκτθ αδΝησθκΝ φσ κθΝυπΪλξκυθΝ βηΪ δαΝζκέηπιβμέΝΜπκλκτθΝ
θαΝξκλβΰβγκτθΝαθ δφζ ΰηκθυ βΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝπσθκυ εαδΝ βμΝφζ ΰηκθάμέΝυξθΪΝβΝ
πλαΰηα δεάΝΫε α βΝ βμΝίζΪίβμΝηπκλ έΝθαΝφαθ έΝη ΪΝαπσΝαλε κΝεαδλσ,Νκπσ ΝεαδΝγαΝ
ΰέθ δΝκΝξ δλκυλΰδεσμΝεαγαλδ ησμ,Νη Ναπυ λ μΝ πδπζκεΫμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝ
βηαθ δεάΝαθαπβλέα,Νδ δαέ λαΝ κυμΝ ε ζ δεΪΝαθυλδηκυμΝαγζβ ΫμΝΧπαδ δΪΝεαδΝ
φάίκυμΨέ   

 

ΠκδαΝ έθαδΝβΝεαζτ λβΝυλαΝΰδαΝΪ εβ βν 
 

ξ Ναθαλπ βγ έΝπκ ΫΝπκδαΝυλαΝ βμΝβηΫλαμΝ έθαδΝβΝεα ΪζζβζβΝΰδαΝζέΰβΝΰυηθα δεάνΝ Ν
απΪθ β βΝ πθΝ δ δευθΝ έθαδΝππμ…ΝσζαΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝη Ν κυμΝ σξκυμΝπκυΝΫξκυη Ν
ίΪζ δέΝ υ σΝπκυΝζΫη ΝππμΝυπΪλξκυθΝ“πλπδθκέΝ τπκδ”,Νσθ πμΝ υηίαέθ δέΝΣκΝπδκΝ
βηαθ δεσ,ΝπΪθ πμ,Ν έθαδΝθαΝηπκλκτη ΝθαΝη έθκυη Ν αγ λκέΝ κΝπλσΰλαηηαΝ
ΰυηθα δεάμΝηαμέΝ μΝ κτη ,Νσηπμ,Ν δμΝ δαφκλΫμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝυπΪλξκυθΝαπσΝυλαΝ Ν
υλαέ 
Γυηθα δεάΝ κΝπλπέ 
ΠκζζκέΝπδ τκυθΝππμ,ΝαθΝγΫζκυη ΝθαΝεΪοκυη Νπ λδ σ λ μΝγ ληέ μΝεαδΝθαΝξΪ κυη Ν
ίΪλκμ,ΝπλΫπ δΝθαΝΰυηθαασηα Ν κΝπλπέ,ΝπλδθΝ κΝπλπδθσέΝ θαΝ πδξ έλβηαΝυπΫλΝαυ κτΝ κυΝ
δ ξυλδ ηκτΝ έθαδΝππμΝη Ν βθΝπλπδθάΝα λσίδαΝΪ εβ β,ΝκΝη αίκζδ ησμΝηαμΝ δα βλ έ αδΝ
θ λΰσμΝΰδαΝαλε ΫμΝυλ μΝη ΪΝ βΝΰυηθα δεάέ πδπζΫκθ,ΝαθΝΫξκυη ΝφΪ δΝαπσΝζέΰκΝπμΝ
εαγσζκυΝ κΝπλκβΰκτη θκΝίλΪ υ,Νυπκ έγ αδΝππμΝ κΝ υηαΝηαμΝγαΝαλξέ δΝθαΝεαέ δΝ
π λδ σ λκΝζέπκμέ 
υ σ,Νσηπμ,Ν θΝδ ξτ δΝεαδΝ σ κΝπκζτέΝ θΝΫξκυη Ν λά δΝφαΰβ σΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ

ηαμΝΰδαΝΰβΝυλ μ,Ν αΝ πέπ αΝ θΫλΰ δΪμΝηαμΝγαΝ έθαδΝξαηβζΪ,ΝΪλαΝ θΝγαΝηπκλΫ κυη ΝθαΝ
ΰυηθα κτη Ν π ΪέΝυθ πυμ,ΝπλδθΝ βθΝπλπδθάΝΰυηθα δεά,ΝΫθαΝ ζαφλτΝ θαεΝγαΝά αθΝ
σ, δΝπλΫπ δΝΰδαΝθαΝ“ θ λΰκπκδά ”Ν κΝ τ βηΪΝ αμέ 
ΟδΝεαζτ λ μΝα εά δμΝΰδαΝ κυμΝπλπδθκτμΝ τπκυμ,Νζκδπσθ,Ν έθαδΝαυ ΫμΝπκυΝπλκ φΫλκυθΝ
αΝκφΫζβΝ βμΝΰυηθα δεάμ,ΝαζζΪΝη ΝξαηβζάΝΫθ α βέΝΣκΝπ λπΪ βηαΝεαδΝβΝΰδσΰεαΝ έθαδΝ
τκΝεαζΫμΝ πδζκΰΫμ,ΝεαγυμΝίκβγκτθΝ κΝαέηαΝθαΝευεζκφκλά δΝεαδΝ κυμΝπαζηκτμΝ βμΝ
εαλ δΪμΝθαΝαυιβγκτθ,Νπλκ κδηΪακθ ΪμΝηαμΝ αυ σξλκθαΝΰδαΝ βθΝυπσζκδπβΝβηΫλαΝηαμέ 
Γυηθα δεάΝ κ απσΰ υηα 

θ,ΝπΪζδ,Ν έ ΝαπσΝαυ κτμΝπκυΝπλκ δηκτθΝθαΝ πδ ε φγκτθΝ κΝΰυηθα άλδκΝη ΪΝ βΝ
κυζ δΪ,ΝυπΪλξκυθΝΫλ υθ μΝπκυΝεα ΫζβιαθΝ κΝσ δΝκδΝεαζτ λ μΝυλ μΝΰδαΝθαΝ
αιδκπκδά κυη Ν αΝαπκγΫηα αΝ θΫλΰ δΪμΝηαμΝ έθαδΝαθΪη αΝ δμΝζΝεαδΝηΝ κΝαπσΰ υηαέΝ
υθ πυμ,Ν ε έθ μΝκδΝυλ μΝ έθαδΝεαζτ λ μΝΰδαΝα εά δμΝ θ υθΪηπ βμΝεαδΝαθ κξάμέΝ
ΠΪθ πμ,ΝΫξ δΝπαλα βλβγ έΝσ δΝ θυΝβΝαπκΰ υηα δθάΝΰυηθα δεάΝέ πμΝ έθαδΝεαζτ λβΝαπσΝ
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ΪπκοβΝαπσ κ βμ,Ν έθαδΝπδκΝ τεκζκΝθαΝπαλαη έθκυη Νπδ κέΝ κΝπλσΰλαηηΪΝηαμΝαθΝ
α εκτηα Ν κΝπλπέέΝ υ σΝέ πμΝθαΝκφ έζ αδΝ κΝσ δΝκδΝπ λδ σ λκδΝηπκλ έΝθαΝ
αδ γΪθκθ αδΝεκυλα ηΫθκδΝεαδΝθαΝίλέ εκυθΝπδκΝ τεκζαΝ δεαδκζκΰέ μΝΰδαΝθαΝηβθΝ
ΰυηθα κτθΝη ΪΝ κΝη βηΫλδέ 
ΟδΝεαζτ λ μΝαπκΰ υηα δθΫμΝα εά δμ,ΝάΝ κυζΪξδ κθΝκδΝπδκΝ υξθΫμ,Ν έθαδΝκδΝα εά δμΝ
θ υθΪηπ βμέΝΜπκλκτη  θαΝεΪθκυη ΝίΪλβ,ΝσππμΝεαδΝα λσίδαΝΰυηθα δεάΝπδκΝυοβζάμΝ
Ϋθ α βμΝΧΰδαΝπαλΪ δΰηα,Ν λΫιδηκΝ κθΝ δΪ λκηκΨέΝΠλΫπ δ,Νσηπμ,ΝθαΝγυηΪ Ν κΝ ιάμμΝαθΝ
ΰυηθα έ ΝζέΰκΝπλδθΝ βθΝυλαΝπκυΝπΫφ Ν κΝελ ίΪ δ,Νέ πμΝαθ δη ππέ Ν
πλκίζάηα αΝ κθΝτπθκέΝΓδαΝαυ σθΝαελδίυμΝ κθΝζσΰκΝ έθαδΝ π σΝθαΝαπκφ τΰ Ν δμΝ
α εά δμΝυοβζάμΝΫθ α βμΝΰδαΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝη Ν λ δμΝυλ μΝπλδθΝ κθΝτπθκέ 
                      1βΝ λσπκδΝΰδαΝθαΝαΰαπά Ν βθΝΪ εβ β 

  έθαδΝβΝΪ εβ βΝ ζ υ αέαΝ κθΝεα ΪζκΰκΝη Ν δμΝπλκ λαδσ β μΝ αμνΝΠκζζκέΝ
παλαπκθκτθ αδΝσ δΝ θΝΫξκυθΝξλσθκέΝΣκΝπλαΰηα δεσΝπλσίζβηαΝέ πμΝ έθαδΝσ δΝ δξαέθ Ν
βθΝΪ εβ βέΝΟπσ ,Νπκ ΫΝ θΝγαΝΰέθ δΝπλκ λαδσ β αέ 
θΝίλ έ ΝΫθαΝ λσπκΝπκυΝθαΝ υξαλδ δΫ Ν βθΝΪ εβ βΝγαΝαθα λΫο Ν βθΝ Ϊ βΝ

απκφυΰάμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊ ΝθαΝα ε έ Νη-θΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αέ 
εκζκυγκτθΝ υηίκυζΫμΝΰδαΝθαΝεΪθ Ν βθΝΪ εβ βΝεΪ δΝπκυΝπλαΰηα δεΪΝγΫζ έ 

ΚΪθ Ν βθΝ υθάγ δαέ πκηαελτθ Ν κΝ κδξ έκΝ βμΝ εΫοβμέΝ θΝηπκλ έ ΝθαΝεΪθ Ν βθΝ
Ϊ εβ βΝ υθάγ δα,Ν σ Ν έθαδΝπδκ τεκζκΝθαΝ υθ ξέ έΝ εκζκυγκτθΝ υηίκυζΫμΝΰδαΝθαΝ
αμΝΰέθ δΝ υθάγ δαέ 
λ έ ΝπαλΫαέ λ έ ΝεΪπκδκθΝθαΝΫλξ αδΝηααέΝ αμΝ κΝΰυηθα άλδκέΝΚΪπκδκθΝπκυΝθαΝ

α ξκζ έ αδΝη Ν βθΝυΰ έαΝ κυέΝΌξδΝησθκΝεκδθπθδεκπκδά Νη ΝεΪπκδκθΝσ κΝ έ  ε έΝαζζΪΝ
Ϋξ ΝεΪζυοβΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝησθκΝβΝπαλαεέθβ βΝ θΝ έθαδΝαλε άΝΰδαΝθαΝ αμΝ
κ βΰά δΝ ε έέ 
ζ δυ Ν κΝ πέπ αΝπλσεζβ βμ. υκΝεαεκέΝ λσπκδΝθαΝαλξέ Ν βθΝΪ εβ βμΝαΨΣλΫξ Ν

ηΫξλδΝθαΝ ιαθ ζβγ έ έΝ ΨΝΠβΰαέθ Ν κΝΰυηθα άλδκ,Νπ λδφΫλ ,Ν θΝεΪθ Ν έπκ αΝ
Ϋθ κθκΝεαδΝΰυλθΪ Ν πέ δέ 
 βΝηδαΝπ λέπ π βΝβΝπλσεζβ βΝ έθαδΝπκζτΝοβζΪΝεαδΝ βθΝΪζζβΝ θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝ
πλσεζβ βέΝΟΝ σξκμΝ έθαδΝθαΝγΫ ΝηδαΝλκυ έθαΝπκυΝθαΝαπκ ζ έΝπλσεζβ βΝξπλέμΝθαΝ
αμΝίαλαέθ δέΝ Νπλσεζβ βΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝΰδαΝ βΝ δα εΫ α βέ 
Ϊζ Ν σξκυμ. Ϊζ Ν σξκυμΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝφσληα,ΝΰδαΝθαΝθδεά Νπλκβΰκτη θαΝ

λ εσλέΝΟδΝ σξκδΝφσληαμΝεΪθκυθΝ κΝΰυηθα άλδκΝπαδξθέ δ,Νσ αθΝπλκ παγ έ ΝθαΝ
ι π λΪ Νπλκβΰκτη θ μΝ πδ σ δμΝ κΝ λΫιδηκΝάΝ αΝpush-ups. 

Ξ π λΪ Ν βΝαυθβΝΪθ βμ. θΝπλκ Ϋξ ΝπυμΝ αμΝίζΫπκυθΝκδΝΪζζκδ,ΝΫξ ΝΫθαΝ ηπσ δκΝ
σ κθΝαφκλΪΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝΪ εβ βέΝΚζ δ έΝ έθαδΝθαΝ υθβγέ έΝΌ αθΝ
υθ ξέα ΝθαΝπβΰαέθ Ν κΝΰυηθα άλδκΝ έθ Νζδΰσ λβΝπλκ κξάΝ κυμΝΰτλπΝ αμΝεαδΝ
π λδ σ λβΝΪ εβ βέ 
Π δλαηα δ έ έ Μβ ηΫθ Ν βθΝέ δαΝλκυ έθαέΝ κεδηΪ Ν δαφκλ δεΫμΝ λα βλδσ β μέΝ
ΤπΪλξκυθΝ δΪφκλ μΝΰδαΝθαΝαεκζκυγά έΝ θΝ θΝ αμΝαλΫ κυθΝ αΝίΪλβΝάΝ κΝ λΫιδηκΝ
κεδηΪ Ναγζάηα α,Νπκζ ηδεΫμΝ Ϋξθ μΝάΝξκλσέ 
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Μκυ δεάέ Νηκυ δεάΝηπκλ έΝθαΝ θδ ξτ δΝ βθΝΪ εβ βέΝΠκζζκέΝίλέ εκυθ κΝ λΫιδηκΝ υκΝ
φκλΫμΝπδκΝ δα ε α δεσΝη Ν βΝηκυ δεάέ 
τθ κηβΝΪ εβ β. θΝΫξ ΝπκζτΝξλσθκΝάΝ θγκυ δα ησΝπκυΝθαΝ δαλε ένΝΠβΰαέθ  ΰδαΝ
ησζδμΝβίΝάΝγίΝζ π ΪέΝ ΝΪ εβ βΝηδελσ λβμΝ δΪλε δαμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεαζτ λβΝ Ν
ξΫ βΝη Ν βθΝΪ εβ βΝηαελτ λβμΝ δΪλε δαμΝαθΝβΝΫθ α βΝ έθαδΝυοβζσ λβΝεαδΝπμΝ
απκ Ϋζ ηαΝ υΰε θ λυθ Νεαζτ λαέ 
Καγβη λδθΫμΝπλκεζά δμ. ΚΪθ Ν βθΝΪ εβ βΝπαδξθέ δέΝ έθαδΝίαλ σΝθαΝεΪθ Ν υθΫξ δαΝ
κΝέ δκΝ έ κμΝΪ εβ βμ,Νκπσ Νπλκ γΫ ΝεΪ δΝ δαφκλ δεσΝεαδΝα υθάγδ κΝπκυΝθαΝεΪθ δΝ
βθΝΪ εβ βΝθαΝηκδΪα δΝπαδξθέ δέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝηδαΝηΫλαΝηπκλ έ ΝθαΝεΪθ Ν

δαφκλ δεΪΝ έ βΝpush-ups. 

ΚΪθ Ν βθΝΪ εβ βΝαθαεκτφδ βΝαπσΝ κΝ λ μέ ΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝεΪγαλ βΝ
κΝ λ μΝεαδΝθαΝ αμΝξαζαλυ δΝαπσΝ αΝαλθβ δεΪΝ υθαδ γάηα αέΝ θ έΝθαΝαπκφτΰ Ν κΝ

ΰυηθα άλδκΝη ΪΝαπσΝηδαΝαΰξπ δεάΝβηΫλαΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝ κΝζσΰκΝ αμΝθαΝ
πΪ έΚα αΰλΪο Ν δμΝί ζ δυ δμ. Νεα αΰλαφάΝ βμΝαπυζ δαμΝίΪλκυμΝάΝ βμΝηυρεάμΝ
ατιβ βμΝ έθαδΝεαζάΝδ ΫαΝαζζΪΝζσΰπΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝη αίκζδ ηκτΝΰέθ αδΝσζκΝεαδΝ
πδκΝ τ εκζκΝθαΝ βη δπγκτθΝαζζαΰΫμΝ κΝίΪλκμΝεαγυμΝπβΰαέθ Ν κΝΰυηθα άλδκΝ
αε δεΪέΝ Νί ζ έπ βΝ βΝφσληαΝηπκλ έΝθαΝ υθ ξδ έέΝΚλα ά Νβη λκζσΰδκΝΰδαΝ βΝ
τθαηβ,Ν βθΝαθ κξάΝεαδΝ βθΝ υζυΰδ έα,Νυ ΝθαΝυπ λβφαθ υ έ ΝΰδαΝ κΝεα σλγπηαΝ αμέ 
λ έ Νξλσθκ. θΝηπκλ έ ΝθαΝζΫ Νσ δΝ θΝΫξ ΝξλσθκΝΰδαΝΪ εβ βέΝ ΝΪ εβ βΝί ζ δυθ δΝ
αΝ πέπ αΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ βΝ δΪγ β,ΝπκυΝ αμΝεαγδ κτθΝπδκΝπαλαΰπΰδεκτμέΝ λ έ ΝζίΝ
ζ π ΪΝηΫ αΝ βΝηΫλαΝεαδΝεΪθ Ν βθΝΪ εβ βΝ Ϋ η υ βέΝ‘ Ν ξ δΪ Ν βθΝη ΪΝ βΝ
κυζ δΪέΝΌ αθΝΰέθ δΝ υθάγ δαΝγαΝγΫζ ΝθαΝα ε έ έ 
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6.ΜΤΨΚΟΝΤΣ Μ  

 

ΣκΝ τθκζκΝ πθΝηυυθΝ κυΝ υηα κμΝαπκ ζ έΝ κΝηυρεσΝ τ βηα,Ν κυΝκπκέκυΝκΝ
ία δεσ λκμΝδ σμΝ έθαδΝκΝηυρεσμέΝΥαλαε βλδ δεάΝδ δσ β αΝ πθΝευ ΪλπθΝ κυΝηυρεκτΝ
δ κτΝΧηυρεΫμΝέθ μΨΝ έθαδΝβΝδεαθσ β αΝ υ κζάμέΝΤπΪλξκυθΝ λέαΝ έ βΝηυρεκτΝδ κτΝπκυΝ
ξαλαε βλέακθ αδΝαπσΝδ δαδ λσ β μΝ βΝ κηάΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝευ ΪλπθΝαπσΝ αΝ
κπκέαΝαπκ ζκτθ αδΝΝαπσΝΝμ 
    

- ΟΝ ε ζ δεσμΝηυρεσμΝδ σμ υθαθ Ϊ αδΝ κυμΝ ε ζ δεκτμΝηυμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ
ξ δεΪΝηαελδΫμΝευζδθ λδεΫμΝηυρεΫμΝέθ μ,ΝπκυΝφΫλκυθΝΰλαηηυ δμέΝ Ν υ κζάΝ κυμΝ
ΰέθ αδΝη Ν βΝγΫζβ άΝηαμέΝ 
- ΟΝεαλ δαεσμΝηυρεσμΝδ σμ ίλέ ε αδΝησθκΝ αΝ κδξυηα αΝ βμΝεαλ δΪμέΝΟδΝηυρεΫμΝέθ μΝ
κυΝ έθαδΝευζδθ λδεΫμ,ΝΫξκυθΝΰλαηηυ δμ,ΝαζζΪΝ θΝυπαεκτκυθΝ βΝγΫζβ άΝηαμέ 

- Ο ζ έκμΝηυρεσμΝδ σμ π θ τ δΝευλέπμΝ κδξυηα αΝσππμΝ πθΝαΰΰ έπθΝεαδΝ κυΝ
ΰα λ θ λδεκτΝ πζάθαέΝ πκ ζ έ αδΝαπσΝα λαε κ δ έμΝηυρεΫμΝέθ μΝξπλέμΝΰλαηηυ δμ,Ν
πκυΝ θΝυπαεκτκυθΝ βΝγΫζβ άΝηαμέ 
     ΣκΝηυρεσΝ τ βηαΝπ λδζαηίΪθ δΝ κυμΝ ε ζ δεκτμΝηυμ,ΝκδΝκπκέκδΝ ζΫΰξκθ αδΝαπσΝ βΝ
γΫζβ άΝηαμέΝ 

έ βΝηυυθ 

  

ΟδΝητ μΝπλκ έ κυθΝίΪλκμΝ κΝ υηαΝεαγυμ,Ν ξ σθΝ κΝζίΝ κδμΝ
εα σΝ κυΝίΪλκυμΝ κυΝ υηα κμΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κυμΝητ μέΝΣκΝ
αθγλυπδθκΝ υηαΝ έθαδΝ ηπζκυ δ ηΫθκΝαπσΝ λέαΝία δεΪΝ έ βΝ
ηυυθμΝ κυμΝΰλαηηπ κτμ ά ε ζ δεκτμ,Ν κυμΝεαλ δαεκτμ εαδΝ
κυμΝζ έκυμ ητ μ. 

 ΟδΝητ μ κΝ τθκζκΝ κυμ,ΝγαΝζΫΰαη ,Νσ δΝπαλΪΰκυθΝεέθβ βΝ
εαδΝπλκ έ κυθΝ κΝ υηαΝαληκθέαΝεαδΝ αγ λσ β α. 
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ΟδΝΰλαηηπ κέΝβΝ ε ζ δεκέΝητ μ απκ ζκτθ αδΝαπσΝηαελΫμ,Ν λ Ϋμ,ΝπαλΪζζβζαΝ
δα αΰηΫθ μΝηυρεΫμΝέθ μ,ΝκδΝκπκέ μΝηπκλκτθΝθαΝ υ Ϋζζκθ αδΝΫθ κθαΝεαδΝΰλάΰκλα,ΝαζζΪΝ
ησθκΝΰδαΝηδελΪΝξλκθδεΪΝ δα άηα αέΝΟδΝητ μΝαυ κέΝκυ δα δεΪ,Νεαζτπ κυθΝεαδΝεδθκτθΝ κΝ
ε ζ σέ 
ΟδΝεαλ δαεκέΝητ μ απκ ζκτθ αδΝαπσΝεκθ Ϋμ,Ν δαεζα δ ηΫθ μΝ,Νεα ΪζζβζαΝ υθ ηΫθ μΝ
ηυρεΫμΝέθ μ,ΝπκυΝ ξβηα έακυθΝΫθαΝ έε υκΝ αΝ κδξυηα αΝ βμΝεαλ δΪμέΝΣκΝηυκεΪλ δκΝ
υ πΪ αδΝ υθ ξυμΝλυγηδεΪΝεαδΝασεθπμέΝΟδΝητ μΝαυ κέΝκυ δα δεΪΝ ΫζθκυθΝ κΝαέηαΝ Ν
σζκΝ κΝ υηαέ 
ΟδΝζ έκδΝητ μ ίλέ εκθ αδΝ αΝ κδξυηα αΝ πθΝκλΰΪθπθΝ κυΝπ π δεκτΝ υ άηα κμ,Ν πθΝ
αδηκφσλπθΝαΰΰ έπθ,Ν πθΝΰ θθβ δευθΝκλΰΪθπθΝεαδΝ πθΝκλΰΪθπθΝ βμΝκυλκπκδβ δεάμΝκ κτέΝ
ΟδΝζ έκδΝητ μΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝέθ μΝεκθ Ϋμ,Να λαε κ δ κτμ ξάηα κμ,Νζ π σ λ μΝαπσ 

δμΝηυρεΫμΝέθ μΝ πθΝΰλαηηπ υθΝηυυθΝεαδΝ έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δ,Ν υ Ϋζζκθ αδΝ
ίλα Ϋπμ,ΝαζζΪΝβΝ υ κζάΝ κυμΝ έθαδΝπαλα αηΫθβέΝΟδΝητ μΝαυ κέΝκυ δα δεΪΝ ε ζκτθΝ
εδθά δμΝξπλέμΝθαΝυπσε δθ αδΝ βΝίκτζβ βΝηαμέ 
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κηάΝ κυΝ ε ζ δεκτΝηυσμ 
ΟδΝ ε ζ δεκέΝητ μΝπλκ φτκθ αδΝ αΝκ ΪΝεαδΝ έθαδΝαυ κ ζά σλΰαθαΝπκυΝυπαεκτκυθΝ
βΝγΫζβ άΝηαμέΝΚΪγ Νΰλαηηπ σμΝηυμΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπκζζΫμΝξδζδΪ μΝηυρεΫμΝ

έθ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ θΝαγλκέακθ αδΝη Ν υξαέκΝ λσπκ,ΝαζζΪΝ δα Ϊ κθ αδΝ Ν ηέ μΝΧηυρεΫμΝ
Ϋ η μΨ,ΝκδΝκπκέ μΝπ λδίΪζζκθ αδΝαπσΝπυεθσΝ υθ δεσΝδ σέΝ πσΝπυεθσΝ υθ δεσΝδ σΝ
π λδίΪζζ αδΝεαδΝκΝηυμέΝ 
ΟδΝΰλαηηπ κέΝητ μ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝηκλφκζκΰέαΝ κυμ,Ν δαελέθκθ αδΝ Ν φδΰε άλ μΝ
Χ φδΰε άλαμΝ σηα κμΨ,Νπζα έμΝΧπζα τμΝλαξδαέκμΨΝεαδΝηαελκτμΝΧ λδεΫφαζκμΝίλαξδσθδκμΨέΝ
 Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝΫθαμΝηαελτμΝ ε ζ δεσμΝηυμΝΫξ δΝ ξάηαΝα λαε κ δ ΫμΝεαδΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝε θ λδεσΝ ηάηα,Ν βΝΰα Ϋλα εαδΝαπσΝ τκΝΪελα,Ν δμΝπλκ φτ δμέΝ Ν
εΪγ Νπλσ φυ βΝ υθέ α αδΝ υθάγπμΝαπσΝ υθ δεσΝδ σ,Ν κθΝ Ϋθκθ α,ΝκΝκπκέκμΝ υθ Ϋ δΝ
κΝηυΝη Ν αΝκ ΪέΝΣκΝΫθαΝΪελκ,ΝβΝεα Ϊφυ β,Νπλκ φτ αδΝ κΝκ σΝπκυΝκΝηυμΝαυ σμΝεδθ έ,Ν
θυΝ κΝΪζζκ,ΝβΝΫεφυ β,Νπλκ φτ αδΝ κΝκ σΝπκυΝ θΝεδθ έ αδΝ 
Μ Ν βΝ υ κζάΝ βμΝΰα ΫλαμΝκΝηυμΝίλαξτθ αδΝεαδΝ λαίΪΝ κΝΫθαΝκ σΝΧεδθβ σΨ,Ν θυΝ κΝ
ΪζζκΝπαλαηΫθ δΝαεέθβ κέΝ π δ άΝκδΝητ μΝ θΝΫξκυθΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ πλυξθκυθΝαζζΪ 

ησθκΝθαΝΫζεκυθΝ αΝκ Ϊ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝθαΝ πδ ζΫ κυθΝηέαΝεέθβ βΝΧπέξέΝ βθ 

εέθβ βΝ κυΝπάξβΨΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝεα ΪΝα τΰβέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝΰδαΝθαΝΰέθ δΝβΝεΪηοβΝ
κυΝπάξβ,ΝπλΫπ δΝθαΝ υ αζ έΝκΝ δεΫφαζκμΝεαδΝθαΝξαζαλυ δΝκΝ λδεΫφαζκμ,Ν θυΝΰδαΝ βθΝ
Ϋε α άΝ κυΝπλΫπ δΝθαΝ υ αζ έΝκΝ λδεΫφαζκμΝεαδΝθαΝξαζαλυ δΝκΝ δεΫφαζκμ. 
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                   ΟΜ ΝΚ ΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΣΟΤΝΚ Λ ΣΙΚΟΤΝΜΤΟ 

 

 κηάΝ κυΝ ε ζ δεκτΝηυσμ 
ΟδΝ ε ζ δεκέΝητ μΝπλκ φτκθ αδΝ αΝκ ΪΝεαδΝ έθαδΝαυ κ ζάΝσλΰαθαΝπκυΝυπαεκτκυθΝ
βΝγΫζβ άΝηαμΝΧ δεέΝκέΰΨέ 

ΚΪγ  ΰλαηηπ σμΝηυμΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπκζζΫμΝξδζδΪ μΝηυρεΫμΝέθ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ
θΝαγλκέακθ αδΝη Ν υξαέκΝ λσπκ,ΝαζζΪΝ δα Ϊ κθ αδΝ Ν ηέ μΝΧηυρεΫμΝ Ϋ η μΨ,ΝκδΝ

κπκέ μΝπ λδίΪζζκθ αδΝαπσΝπυεθσΝ υθ δεσΝδ σέΝ πσΝπυεθσΝ υθ δεσΝδ σΝ
π λδίΪζζ αδΝεαδΝκΝηυμΝΧ δεέΝκέβΨέ 
ΟδΝΰλαηηπ κέΝητ μ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝηκλφκζκΰέαΝ κυμ,Ν δαελέθκθ αδΝ Ν φδΰε άλ μΝ
Χ φδΰε άλαμΝ σηα κμΨ,Νπζα έμΝΧπζα τμΝλαξδαέκμΨΝεαδΝηαελκτμΝΧ λδεΫφαζκμΝίλαξδσθδκμΨέΝ
 Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝΫθαμΝηαελτμΝ ε ζ δεσμΝηυμΝΫξ δΝ ξάηαΝα λαε κ δ ΫμΝεαδΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝε θ λδεσΝ ηάηα,Ν βΝΰα Ϋλα εαδΝαπσΝ τκΝΪελα,Ν δμΝπλκ φτ δμ. Ν
εΪγ Νπλσ φυ βΝ υθέ α αδΝ υθάγπμΝαπσ 

  

υθ δεσΝδ σ,Ν κθΝ Ϋθκθ α, κΝκπκέκμΝ υθ Ϋ δΝ κΝηυΝη Ν αΝκ ΪέΝΣκΝΫθαΝΪελκ,ΝβΝ
εα Ϊφυ β, πλκ φτ αδΝ κΝκ σΝπκυΝκΝηυμΝαυ σμΝεδθ έ,Ν θυΝ κΝΪζζκ,ΝβΝΫεφυ β, 

πλκ φτ αδΝ κΝκ σΝπκυΝ θΝεδθ έ αδΝΧ δεέΝκέγΨέ 
Μ Ν βΝ υ κζάΝ βμΝΰα ΫλαμΝκΝηυμΝίλαξτθ αδΝεαδΝ λαίΪΝ κΝΫθαΝκ σΝΧεδθβ σΨ,Ν θυΝ κΝ
ΪζζκΝπαλαηΫθ δΝαεέθβ κέΝ π δ άΝκδΝητ μΝ θΝΫξκυθΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ πλυξθκυθΝαζζΪΝ
ησθκΝθαΝΫζεκυθΝ αΝκ Ϊ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝθαΝ πδ ζΫ κυθΝηέαΝεέθβ βΝΧπέξέΝ βθΝ
εέθβ βΝ κυΝπάξβΨΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝεα ΪΝα τΰβέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝΰδαΝθαΝΰέθ δΝβΝεΪηοβΝ
κυΝπάξβ,ΝπλΫπ δΝθαΝ υ αζ έΝκΝ δεΫφαζκμΝεαδΝθαΝξαζαλυ δΝκΝ λδεΫφαζκμ,Ν θυΝΰδαΝ βθΝ
Ϋε α άΝ κυΝπλΫπ δΝθαΝ υ αζ έΝκΝ λδεΫφαζκμΝεαδΝθαΝξαζαλυ δΝκΝ δεΫφαζκμΝΧ δεέΝκέγΨέΝ 
  

Γ θδεΪΝκδΝητ μΝ υθ λΰΪακθ αδΝεα ΪΝα τΰβ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ πδ ζΫ κυθΝηδαΝ
υΰε ελδηΫθβΝεέθβ βέΝΟΝηυμΝπκυΝ υ Ϋζζ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝΰέθ δΝεΪηοβΝ κυΝπάξβΝ
κθκηΪα αδΝετλδκμ,Ν θυΝκΝηυμΝπκυΝξαζαλυθ δΝκθκηΪα αδΝαθ αΰπθδ άμέΝ Ν υθ λΰα έαΝ
ζκδπσθΝ πθΝετλδπθΝεαδΝ πθΝαθ αΰπθδ υθΝηυυθΝ ια φαζέα δΝ βθΝαληκθδεάΝεέθβ βΝ κυΝ
υηα κμέ 
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κηάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΰλαηηπ άμΝηυρεάμΝέθαμ 
Ν κηδεάΝεαδΝζ δ κυλΰδεάΝηκθΪ αΝ πθΝΰλαηηπ υθΝηυυθΝ έθαδΝβ ΰλαηηπ άΝηυρεάΝέθα. ΣκΝ
ξάηαΝ βμΝ έθαδΝευζδθ λδεσ,Ν θυΝ κΝηάεκμΝ βμΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊθ δΝαπσΝζέΰαΝξδζδκ ΪΝΫπμΝΰηΝ

cmέΝ Νευ αλδεάΝ βμΝη ηίλΪθβ,ΝπκυΝκθκηΪα αδΝ αλε έζβηα, π λδίΪζζ αδΝαπσΝδθέ δαΝ
εκζζαΰσθκυΝΧ θ κητδκΨέΝΜΫ αΝ βΝηυρεάΝέθα,ΝαηΫ πμΝεΪ πΝαπσΝ κΝ αλε έζβηα,Ν
υπΪλξκυθΝ δΪ παλ κδΝπυλάθ μ,ΝπκυΝ δμΝη ΰΪζ μΝηυρεΫμΝέθ μΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝξδζδΪ μέΝ
 κΝευ αλσπζα ηαΝ βμΝηυρεάμΝέθαμΝΧ αλεσπζα ηαΨΝυπΪλξκυθΝπκζυΪλδγηαΝηδ κξσθ λδα 

εαδΝαθαπ υΰηΫθκΝ θ κπζα ηα δεσΝ έε υκ Χ αλεκπζα ηα δεσΝ έε υκΨΝ 
 

            Ν υλκηυρεάΝΝ τθαοβ 

ΟδΝηυρεΫμΝέθ μΝ Ϋξκθ αδΝαπζΪΝφυ δκζκΰδεΪΝ λ γέ ηα α,ΝπκυΝ έθαδΝ αΝθ υλδεΪΝ λ γέ ηα α,Ν
ηπκλκτθΝσηπμΝθαΝ δ ΰ λγκτθΝεαδΝαπσΝηβΝφυ δκζκΰδεΪΝ λ γέ ηα α,ΝπέξέΝαπσΝβζ ε λδεσΝ
λ τηαέΝΣκΝ λΫγδ ηαΝη αφΫλ αδΝαπσΝΫθαθΝεδθβ δεσΝθ υλυθα,ΝκΝθ υλΪικθαμΝ κυΝκπκέκυΝ
σ αθΝφ Ϊ δΝ κΝηυΝ δαεζα έα αδέΝΚΪγ Ν δαεζΪ π βΝεα αζάΰ δΝ κΝηΫ κθΝπ λέπκυΝηδαμΝ
ηυρεάμΝέθαμΝεαδΝ ξβηα έα αδΝθ υλκηυρεάΝ τθαοβΝάΝ ζδεάΝεδθβ δεάΝπζΪεα Χ δεέΝκέθΨέΝ
Ό αθΝ κΝ λΫγδ ηαΝφγΪ δΝ βθΝΪελβΝ βμΝεΪγ Ν δαεζΪ π βμΝη α έ αδΝ δμΝηυρεΫμΝέθ μΝ
η Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝπκυΝη α έ κθ αδΝκδΝθ υλδεΫμΝυ δμΝ δμΝθ υλδεΫμΝ υθΪο δμέ 
ΟΝεδθβ δεσμΝθ υλυθαμΝηααέΝη Ν δμΝηυρεΫμΝέθ μΝπκυΝθ υλυθ δΝαπκ ζκτθΝηδαΝζ δ κυλΰδεάΝ
ηκθΪ α,ΝπκυΝζΫΰ αδΝεδθβ δεάΝηκθΪ α. ΟΝαλδγησμΝ πθΝηυρευθΝδθυθΝηδαμΝεδθβ δεάμΝ
ηκθΪ αμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ έ κμΝ κυΝηυσμέΝ Νζ π σ β αΝ πθΝεδθά πθΝπκυΝ πδ ζ έΝΫξ δΝ
ξΫ βΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝηυρευθΝδθυθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝκδΝητ μΝπκυΝεδθκτθΝ κθΝ

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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κφγαζηδεσΝίκζίσΝΫξκυθΝπκζτΝηδελσΝαλδγησΝδθυθ. Νΰλαηηπ άΝηυρεάΝέθαΝυπσΝ βθΝ
πέ λα βΝ θσμΝαπζκτΝ λ γέ ηα κμΝ πδ ζ έΝηέαΝαπζάΝηυρεάΝ υ κζά,ΝβΝκπκέαΝ ι ζέ αδΝ
Ν λέαΝ Ϊ δα,ΝσππμΝφαέθ αδΝ κΝηυκΰλΪφβηαΝΧ δεέΝκέιΨέΝΣκΝπλυ κΝ Ϊ δκ,ΝζαθγΪθπθΝ

ξλσθκμ,Ν δαλε έΝηΝmsec εαδΝ έθαδΝκΝξλσθκμΝπκυΝη κζαί έΝαπσΝ βΝ δΰηάΝπκυΝ κΝ λΫγδ ηαΝ
φ Ϊθ δΝ βΝηυρεάΝέθαΝΫπμΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υ κζάμΝ βμέΝΟΝξλσθκμΝαυ σμΝ έθαδΝ
απαλαέ β κμΝΰδαΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝ πθΝδσθ πθΝα ί έκυΝεαδΝ βθΝ θ λΰκπκέβ βΝ πθΝ
δθδ έπθΝ βμΝαε έθβμέΝΣκΝ τ λκΝ Ϊ δκ,Νπ λέκ κμΝ υ κζάμ,Ν έθαδΝκΝξλσθκμΝπκυΝ
η κζαί έΝαπσβθΝΫθαλιβΝ βμΝ υ κζάμΝΫπμΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝηΫΰδ βμΝ δηάμΝ βμΝεαδΝ
δαλε έΝπ λέπκυΝζίΝmsecέΝ Ν δΪλε δαΝ βμΝπ λδσ κυΝ υ κζάμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ έ κμΝ βμΝ
ηυρεάμΝέθαμΝεαδΝαπσΝ κΝηάεκμΝ βμέΝΣκΝ ζ υ αέκΝ Ϊ δκ,Νπ λέκ κμΝξαζΪλπ βμ,Ν έθαδΝκΝ
ξλσθκμΝπκυΝη κζαί έΝαπσΝ βΝηΫΰδ βΝ υ κζάΝΫπμΝ βθΝπζάλβΝξαζΪλπ βΝεαδΝβΝ δΪλε δΪΝ
βμΝ έθαδΝπ λέπκυΝηίΝmsecέΝ θΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝαπζάμΝηυρεάμΝ υ κζάμΝ πδ λΪ κυθΝ
αζζ πΪζζβζαΝ λ γέ ηα αΝη Ν υΰε ελδηΫθβΝ υξθσ β α,ΝβΝηυρεάΝ υ κζάΝ θδ ξτ αδΝεαδΝ
παλα έθ αδΝεαδΝβΝεα Ϊ α βΝαυ άΝκθκηΪα αδΝ αθδεάΝ υ κζά. 

         ΚλΪηπα 

ΝελΪηπαΝ έθαδΝηδαΝαεκτ δαΝπαλα αηΫθβΝ υ κζάΝ κυΝηυσμέΝ ιαδ έαμΝ βμΝπλκεαζ έ αδΝ
λ γδ ησμΝκλδ ηΫθπθΝθ υλδευθΝαπκζάι πθΝεαδΝπσθκμέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝ έθαδΝ τθβγ μΝ
κυμΝαγζβ Ϋμ,Νδ έπμΝτ λαΝαπσΝηαελΪΝ ιαθ ζβ δεάΝπλκ πΪγ δαΝεαδΝΫθ κθβΝ φέ λπ βέΝ
ΝελΪηπαΝυπκξπλ έΝ υθάγπμΝσ αθΝ θ υ κυη Ν κΝηυΝεαδΝ κυΝεΪθκυη Ν ζαφλδΪΝ θ λδίάέΝ 

δα αλαξΫμΝ κυΝηυρεκτΝ υ άηα κμ 

ΜυρεάΝ υ λκφέα 

ΝηυρεάΝ υ λκφέαΝκφ έζ αδΝ Νη αζζΪι δμΝΰκθδ έπθ,ΝπκυΝεπ δεκπκδκτθΝ κηδεΫμΝεαδΝ
ζ δ κυλΰδεΫμΝπλπ θ μΝ πθΝηυρευθΝευ ΪλπθέΝ υ σΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝ
πλκκ υ δεάΝφγκλΪΝ πθΝηυυθ,ΝπκυΝ υθκ τ αδΝαπσΝηυρεάΝα υθαηέαέΝ ΝπδκΝΰθπ άΝ
ηυρεάΝ υ λκφέαΝ έθαδΝβΝ υ λκφέαΝDuchenne,ΝβΝκπκέα,Ν π δ άΝκφ έζ αδΝ Ν
φυζκ τθ κΝΰκθέ δκ,Νπλκ ίΪζζ δΝευλέπμΝαΰσλδα 

ΣκΝηυρεσΝ τ βηαΝ έθαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ε ζ δευθΝηυυθΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΟδΝητ μΝ
απκ ζκτθ αδΝευλέπμΝαπσΝηυρεσΝδ σ,Ν αΝετ αλαΝ κυΝκπκέκυΝ έθαδΝκδΝηυρεΫμΝέθ μέΝΟδΝ
ηυρεΫμΝέθ μΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΰλαηηπ Ϋμ,Νζ έ μΝάΝεαλ δαεΫμΝεαδΝβΝξαλαε βλδ δεάΝδ δσ β ΪΝ
κυμΝ έθαδΝβΝδεαθσ β αΝθαΝ υ Ϋζζκθ αδέ 
Νΰλαηηπ άΝηυρεάΝέθαΝ έθαδΝβΝζ δ κυλΰδεάΝηκθΪ αΝ πθΝΰλαηηπ υθΝάΝ ε ζ δευθΝηυυθέΝ

Π λδΫξ δΝ δμΝπλπ θ μ,Ναε έθβΝεαδΝηυκ έθβ,ΝκδΝκπκέ μΝη ΝΫθαΝηβξαθδ ησΝκζέ γβ βμΝ
πλκεαζκτθΝ βΝ υ κζάΝ βμΝηυρεάμΝέθαμΝεαδΝεα ΥΝ πΫε α βΝ κυΝηυσμέ 
Ν υ κζάΝ κυΝΰλαηηπ κτΝηυσμΝ έθαδΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υ κζάμΝ πθΝηυρευθΝδθυθέΝΟδΝ

ητ μΝεδθκτθΝ αΝκ ΪΝ αΝκπκέαΝπλκ φτκθ αδΝεαδΝΫ δΝεδθ έ αδΝ κΝ υηαέΝ Ν υ κζάΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝδ κ κθδεά,ΝαθΝκΝηυμΝίλαξτθ αδ,ΝάΝδ κη λδεά,Νσ αθΝκΝηυμΝ Νίλαξτθ αδέ 
υθάγπμΝΫθαμΝηυμΝ Ϋξ αδΝαζζ πΪζζβζαΝ λ γέ ηα αΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝηδαμΝαπζάμΝηυρεάμΝ
υ κζάμ,Νκπσ ΝβΝ υ κζάΝ κυΝπαλα έθ αδΝεαδΝΫξκυη Ν αθδεάΝ υ κζάέΝΟδΝηυρεΫμΝ
έθ μΝ Ν λκυθΝσζ μΝηααέΝΰδαΝθαΝηβθΝεκυλΪα αδΝκΝηυμέ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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 ΝΫθ κθβΝηυρεάΝ λα βλδσ β αΝ υ πλ τ αδΝΰαζαε δεσΝκιτ,Ν κΝκπκέκΝπλκεαζ έΝηυρεσΝ
εΪηα κέΓδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ πθΝ δα αλαξυθΝ βμΝηυρεάμΝ δΫΰ λ βμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ
βζ ε λκηυκΰλΪφβηαέΝΓδα έΝΫξκυη Ν σ κΝγ αηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝεα ΪΝ βμΝ
παξυ αλεέαμν ξα αθ ίΪλκμΝ θυΝΫ λπΰαθΝεαθκθδεΫμΝη λέ μέΝΜαΰδεσνΝΌξδΝίΫίαδα,Ν θΝ
υπΪλξκυθΝηαΰδεΪΝ βθΝΙα λδεάέ πζΪ,ΝεΪγ  ΪθγλππκμΝξλ δΪα αδΝεαγβη λδθΪΝθαΝ
πλκ ζαηίΪθ δΝη Ν βθΝ λκφάΝ κυΝΫθαθΝαλδγησΝγ ληέ πθ,ΝΫ δΝυ  κΝ θ λΰ δαεσΝ κυΝ
δ κατΰδκΝθαΝπαλαηΫθ δΝ αγ λσΝΧκτ ΝθαΝξΪθ δΝκτ ΝθαΝε λ έα δΝίΪλκμΨέ 
υ ΪΝ έθαδΝΰθπ ΪΝ υΝεαδΝπκζζΫμΝ εα έ μέΝ δ,ΝπέξέΝΫθαμΝΪθ λαμ, η ΝεαθκθδεσΝ

η αίκζδ ησ, πκυΝ λΰΪα αδΝ ΝηέαΝ ξ δεΪΝ ζαφλΪΝ λΰα έαΝΧπέξέΝυπΪζζβζκμΝΰλαφ έκυΨ,Ν
ξλ δΪα αδΝπ λέπκυΝγέίίίΝγ ληέ μΝβη λβ έπμέΝΌηπμ,ΝαθΝκΝΪθ λαμΝαυ σμΝαπκε ά δΝ
λκφδεάΝ υ αθ ιέαΝ ΝεΪπκδ μΝ λκφΫμ,ΝεΪγ ΝφκλΪΝπκυΝγαΝ λΫφ αδΝη Ναυ ΫμΝγαΝ
αθαΰεΪα δΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ κυΝθαΝαθ δ λΪ,Ν αθΝθαΝ πλσε δ κΝΰδαΝεΪ δΝ κιδεσέΝΚαδΝβΝ
πδκ απζάΝΪηυθαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ Ναυ ΫμΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ έθαδΝβΝ πδίλΪ υθ βΝ κυΝ
η αίκζδ ηκτέΝΠλκ παγ έΝ βζα ά κΝ υηαΝηαμΝθαΝεαγυ λά δΝσ κΝΰέθ αδΝ βθΝ έ κ κΝ
πθΝΟ κιδευθΟΝαυ υθΝκυ δυθΝ κΝαέηαέΝΣσ Νσηπμ,Νη ΝξαηβζσΝη αίκζδ ησ,ΝκΝέ δκμΝ
Ϊθ λαμΝξλ δΪα αδΝπκζτΝζδΰσ λ μΝγ ληέ μΝΰδαΝθαΝ λαφ έέΝΘυηβγ έ Ν δμΝΟεζα δεΫμΟΝ
υηίκυζΫμΝ πθΝ δαδ κζσΰπθΝπκυΝπλκ έθκυθΝ δαδ κζσΰδαΝ πθΝβέίίίΝγ ληέ πθΝΰδαΝθαΝ
δα βλά δΝ κΝίΪλκμ κυΝκΝΪθ λαμΝ κυ παλα έΰηα κμ,ΝάΝ δαδ κζσΰδαΝ πθΝΰέίίί-1.500 

γ ληέ πθΝπλκε δηΫθκυΝαυ σμΝθαΝα υθα έ δέ ξκυη  φ Ϊ δΝ κΝ βη έκΝθαΝθκηέακυη Νσ δΝ
ΫθαμΝΪθ λαμΝ αθΝαυ σθΝ κυΝπαλα έΰηα κμ γΫζ δΝησθκΝβέίίίΝγ ληέ μέΝ μΝεΪοκυη Ν
ζκδπσθΝ αΝπαζδΪΝίδίζέαΝπκυΝαεσηβΝ δ Ϊ εκθ αδΝ α Παθ πδ άηδαΝΧεαδΝζΫθ ΝΰδαΝγέίίίΝ
γ ληέ μΨΝεαδΝαμΝ θκξκπκδά κυη Ν βθ ΟαζζαΰάΝ κυΝ λσπκυΝαπάμΟΝ κΝσ δΝΟπ λπα Ϊη Ν
ζδΰσ λκΟΝεαδΝ δΪφκλαΝ Ϋ κδαέΝΟξδΝ θΝ έθαδΝΫ δέΝΣαΝπλΪΰηα αΝ έθαδΝπδκΝαπζΪέ 
μΝ κτη Ν δΝ υηίαέθ δ σ αθΝκΝΪθ λαμΝ κυΝπαλα έΰηα κμΝεΪθ δΝ κΝ Ν λκφδεάμΝ
υ αθ ιέαμέ 
πζκτ α α,Νη ΝίΪ βΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝ ΝεαδΝ κΝ δ δεσΝ δαδ κζσΰδκΝπκυΝ

πλκετπ δΝαπσΝαυ Ϊ,ΝκΝΪθ λαμΝαυ σμΝγαΝαπκεζ έ δ απσΝ βθΝ δα λκφάΝ κυΝ δμΝ λκφΫμΝπκυΝ
κυΝπλκεαζκτθΝ υ αθ ιέαέΝΟ η αίκζδ ησμΝ κυΝγα ΰέθ δΝεαδΝπΪζδΝεαθκθδεσμέ αθΝ
απκ Ϋζ ηα,Ν κΝ υηα κυΝξλ δΪα αδΝπΪζδΝγέίίίΝγ ληέ μΝΰδαΝθαΝ λαφ έέΝΌηπμ,Νσ αθΝ
λυ β Ν κΝΰδα λσΝ κυΝΟπσ κΝθαΝ λυ δΟ,Ναυ σμΝ κυΝαπΪθ β ΝΟεαθκθδεΫμΝη λέ μΟέ 
Κα αζΪία νΝ ε έΝ έθαδΝ κΝΟπκθβλσΟΝ βμΝυπσγ βμέΝΟΝΪθ λαμΝαυ σμ γ πλκτ Ν
«εαθκθδεΫμ»Νη λέ μ αυ ΫμΝ πθΝβέίίίΝγ ληέ πθέΝ υ ΫμΝ βζα άΝπκυΝηΫξλδΝξγ μΝΫ λπΰ Ν
εαδΝξσλ αδθ ΞΝΣυλαΝσηπμ,ΝπκυΝκΝη αίκζδ ησμΝ κυΝ έθαδΝεαδΝπΪζδΝεαθκθδεσμ,Νξλ δΪα αδΝ
γέίίίΝγ ληέ μέΝΣλυΰκθ αμΝβέίίίΝγ ληέ μΝΧαφκτΝη Ν σ μΝΫξ δΝ υθβγέ δΝθαΝξκλ αέθ δ), 
εΪθ δΝηέαΝπλαδσ α βΝγ ληδ δεάΝ έαδ α,Νη ΝΰέίίίΝγ ληέ μΝζδΰσ λ μΝβη λβ έπμ,ΝεαδΝ
ί ίαέπμΝα υθα έα δ,ΝξπλέμΝθαΝπ δθΪ δΞΝ πέΝπζΫκθ,Νη ΝεαθκθδεσΝη αίκζδ ησ,ΝκΝΪθ λαμΝ
κυΝπαλα έΰηα κμ έθαδΝεαδΝπδκΝεδθβ δεσμΝαπσΝπλδθέΝ θΝαπκφ τΰ δΝθαΝπ λπα ά δ,ΝθαΝ
αθΫί δΝ εΪζ μ,ΝθαΝπαέι δΝη Ν αΝπαδ δΪΝ κυ,ΝθαΝαγζβγ έέΝΆλα αυιΪθ δΝεαδΝ βθΝ πηα δεάΝ
κυΝΪ εβ β,Νκπσ ΝΫξ δΝαθΪΰεβΝαπσΝαεσηβΝπ λδ σ λ μΝγ ληέ μέ  
υ άΝ έθαδΝβΝαπζάΝ ιάΰβ βΝ κυΝ δΝ υηίαέθ δΝη ΪΝ κΝ Ν λκφδεάμΝ υ αθ ιέαμέ 
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Οτ ΝηΪΰδα,Νκτ Ναηφδ ίά β Νπκ ΫΝεαθ έμΝσ δΝκΝησθβΝ υθ αΰάΝα υθα έ ηα κμΝ έθαδΝ
Ο λυΰ Νζδΰσ λκΝεαδΝα εά κυΝπ λδ σ λκΟέ 
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[49] 

 

7.ΟΣ ΟΠΟΡΧ  

  

Νκ κπσλπ βΝ έθαδΝβΝθσ κμΝ ε έθβΝ κυΝκ κτΝπκυΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ βΝη έπ βΝ βμΝ
κ δεάμΝηΪααμέΝ κΝκ κπκλπ δεσΝεσεαζκΝπαλα βλ έ αδΝη ΰΪζβΝ δα αλαξάΝ βμΝ
ηδελκαλξδ ε κθδεάμΝεα α ε υάμΝ κυΝπκυΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝαλαέπ βΝ βμΝπυεθσ β αμΝ
κυΝ,Ν«πκλυ β»ΝΧ αθΝ πσΰΰκμΨΝ τ α βΝεαδΝ δα αλαξάΝ βμΝ υθκξάμΝ πθΝκ δευθΝ
κεέ πθέ ΌζαΝαυ Ϊ,Νκ βΰκτθΝ βθΝη έπ βΝ βμΝκ δεάμΝαθ κξάμΝ δμΝφκλ έ δμΝεαδΝ δμΝ
υθΪη δμΝπαλαησλφπ βμΝπκυΝα εκτθ αδΝεΪγ Ν δΰηά,Νη   απκ Ϋζ ηαΝ αΝκ ΪΝθα  

ΰέθκθ αδΝ τγλαυ αΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝθαΝ ε βζυθκθ αδΝεα Ϊΰηα αΝ Ν δΪφκλαΝ βη έαΝ
κυΝ ε ζ κτέ  
Νκ κπσλπ βΝγ πλ έ αδΝ“ δππβζάΝθσ κμ”,Νΰδα έΝβΝκ δεάΝαπυζ δαΝπλκβΰ έ αδΝεαδΝ
ι ζέ αδΝαγσλυίαΝξλσθδαΝπλδθΝ βθ  ζδεάΝ δαησλφπ β  ε έθβμΝ βμΝ δα αλαξάμΝ βμΝ
πκδσ β αμΝ κυΝκ κτΝπκυΝγαΝκ βΰά δΝ κΝεσεαζκΝ αΝσλδαΝ κυΝεα αΰηα δεκτΝεδθ τθκυ 

ώΝΪ εβ βΝΰ θδεΪΝεΪθ δΝπΪλαΝπκζτΝεαζσΝ βθΝκ κπσλπ βέ  
υ σΝΫξ δΝαπκ δξγ έΝεαδΝπκζζΫμΝη ζΫ μΝαθαφΫλκθ αδΝ ξ δεΪέΝΜέαΝαπσΝ δμΝπαζαδσ λ μΝ

εαδΝπζΫκθΝ βηαθ δεΫμΝη ζΫ μΝά αθΝαυ άΝπκυΝη λκτ αθΝ βθΝκ δεάΝπυεθσ β αΝ
φαθ ΪλπθΝπλδθΝαπσΝ βθΝία δεάΝ επαέ υ βΝεαδΝη ΪέΝ λΫγβε ΝζκδπσθΝσ δΝβΝκ δεάΝ
πυεθσ β αΝατιαθ Ν βηαθ δεΪΝ Ναυ σΝ κΝηδελσΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝ πέ βμΝ δΪφκλ μΝ
η ζΫ μΝπκυΝ έξαη Ν βηκ δ τ δΝ βθΝ εα έαΝ κυΝλίΥΝαπκ έεθυαθΝσ δΝβΝΪ εβ β,ΝησθκΝ
εαζσΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝ κθΝκ κπκλπ δεσΝα γ θάέ 
 

ΟδΝα εά δμΝ ε έθ μΝπκυΝΫξ δΝαπκ δξγ έΝσ δΝ έθαδΝ υθκρεΫμΝΰδαΝ κΝκ κτθΝ έθαδΝ ε έθ μΝ
πκυΝα ε έ αδΝίΪλκμΝπΪθπΝ αΝεσεαζα,ΝσππμΝΰλάΰκλκΝπ λπΪ βηαΝάΝ ζαφλσΝ λΫιδηκΝ
ΧjoggingΨ,Να εά δμΝaerobic,ΝίαλΪεδα,ΝεαγυμΝεαδΝκΝξκλσμέ  
 

ΝηΫ λδαΝΪ εβ βΝαπκ ζ έΝα φαζΫμΝεαδΝδ ξυλσΝ λΫγδ ηαΝΰδαΝθαΝαυιβγ έΝάΝθαΝ δα βλβγ έΝ
βΝκ δεάΝηΪααέ 
 

ΠλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δ,Ν κΝυπ λίκζδεσΝ θΝ έθαδΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσέ  
Νυπ λίκζδεΪΝΫθ κθβΝεαδΝίαλ έα  Ϊ εβ βΝεαδΝβΝφσλ δ βΝ κυΝκ κτΝηπκλ έΝθαΝ

κ βΰά κυθ  κλδ ηΫθ μΝφκλΫμΝ Ναθ έγ αΝαπκ ζΫ ηα αέΝαθΝπαλα έΰηα αΝαθαφΫλκθ αδΝ
αΝstressΝεα Ϊΰηα αΝ πθΝξκλ υ λδυθΝ κυΝηπαζΫ κυΝάΝ ε έθαΝ πθΝ λκηΫπθ,Νβ 

εαδΝ ε έθαΝπκυΝπλκεαζκτθ αδΝαπσΝ βθΝαδφθέ δαΝΪ εβ βΝεα απσθβ βμΝ ΝηβΝ ια εβηΫθκΝ
Ϊ κηκέ 

εά δμΝξλά δη μΝΰδαΝ βθΝκ κπσλπ β 

ΓδαΝθαΝπλκ α Ϋο Ν βθΝ πκθ υζδεάΝ αμΝ άζβΝαπσΝκ κπκλπ δεΪΝεα Ϊΰηα αΝ έθαδΝ
ξλά δηκΝθαΝαεκζκυγ έ ΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝΰυηθα δεάμέΝαμΝπαλαγΫ κυη Νη λδεΫμΝ
α εά δμ,ΝπκυΝηπκλ έΝθαΝεΪθ Νεαγβη λδθΪΝ κΝ πέ δΝάΝ κΝΰλαφ έκ,ΝπκυΝ βθΝπλυ βΝ
φκλΪΝπκυΝγαΝ δμΝεΪθ ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ Ϋι ΝπκζτΝθαΝηβθΝ ιαθ ζβγ έ ΝαζζΪΝεαδΝθαΝ
πδ δθυ Ν βθΝεα Ϊ α άΝ αμέ 
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εά δμΝΰδαΝ αΝπσ δαΝ βθΝπζΪ βΝεαδΝ αΝξΫλδα 

 

 

 ΰέ αγ έ Νη Ν βθΝπζΪ βΝ κθΝ κέξκΝεαδΝπλκ παγά ΝθαΝαεκυηπά Ν
αυ σξλκθαΝ κθΝ κέξκ,Ν βθΝπ Ϋλθα,Ν κυμΝΰζκυ κτμ,Ν κυμΝυηκυμ,ΝεαδΝ κΝ
ε φΪζδΝ αμέ 
 

 

 

 

 

  

 

2.   βέΚΪθ Ν πδ σπκυΝγίΝίάηα αΝ βευθκθ αμΝ κΝπσ δΝ αμΝσ κΝπδκΝοβζΪΝΰέθ αδέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΚΪθ ΝαθΪ α βΝ πθΝξ λδυθέΝ δ π τ α Νη Ν βθΝαθτοπ βΝεαδΝ
επθ τ Νη Ν κΝεα Ϋία ηαΝ πθΝξ λδυθ 

 

  

 

  

 ζέΚΪηο δμΝ κυΝεκληκτΝ ιδΪΝ
εαδΝαλδ λΪ 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-NvfTlV1L1Lg/T1citgRDZiI/AAAAAAAACLs/3Wj-qflRgrs/s1600/EXAM4.tiff
http://1.bp.blogspot.com/-4WtsdmwrAfw/T1cjJ4E5ZsI/AAAAAAAACL0/lUYVL1-GqQ8/s1600/EXAM2.tiff
http://2.bp.blogspot.com/-nEZScfkk60o/T1cie46zMTI/AAAAAAAACLk/dX2n53gbPRE/s1600/EXAM1.tiff
http://2.bp.blogspot.com/-nEZScfkk60o/T1cie46zMTI/AAAAAAAACLk/dX2n53gbPRE/s1600/EXAM1.tiff
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8. ΡΟ Ι Νvs Ν ΡΟ Ι  

θαΝ υξθσΝ έζβηηαΝ Νσ κυμΝγΫζκυθΝθαΝξΪ κυθΝζέπκμΝ έθαδΝπκδαΝηκλφάΝΪ εβ βμΝ έθαδΝβΝ
εαζτ λβ,ΝβΝα λσίδα,ΝάΝβΝαθα λσίδαέΝΌ αθΝαθαφ λσηα Ν Να λσίδαΝΰυηθα δεάΝ κΝ
ηυαζσΝηαμΝπλΫπ δΝθαΝπβΰαέθ δΝ Νκ δ άπκ Νηπκλκτη ΝθαΝΰέθ δΝπαλα αηΫθαΝΰδαΝαλε ά 

υλαΝξπλέμΝ δαεκπΫμ,ΝπέξέΝπ λπΪ βηαΝάΝ κΝjoggingέ  
πσΝ βθΝΪζζβ,ΝβΝαθα λσίδαΝ έθαδΝπδκΝ ελβε δεάμΝφτ βμΝεαδΝαυ άΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ αΝ

ίΪλβ, αΝpush-upsΝάΝ αΝ πλδθ έΝ βθΝα λσίδαΝΰυηθα δεάΝ κΝετλδκΝεατ δηκΝπκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ έθαδΝ κΝζέπκμΝ θυΝ βθΝαθα λσίδα έθαδΝβΝφπ φκελ α έθβ,ΝπκυΝ έθαδΝ
ηέαΝκυ έαΝαπκγβε υηΫθβΝηΫ αΝ κυμΝητ μΝηαμέ 
θΝΫπλ π ΝθαΝ κγ έΝηδαΝηκθκζ ε δεάΝαπΪθ β βΝ κΝ έζβηηαΝα λσίδαμΝεαδΝαθα λσίδαμΝ

ΰυηθα δεάμΝβΝαπΪθ β βΝ έθαδμΝ« ιαλ Ϊ αδ»έΝ έθαδΝπκζτΝία δεσΝπλκαπαδ κτη θκΝΰδαΝθαΝ
απαθ ά κυη Ν έθαδΝ Ν δΝπζαέ δκΝαθαφ λσηα έΝΠέξέΝαθΝΫξκυη ΝθαΝεΪθκυη Νη ΝΫθαΝ
παξτ αλεκΝΪ κηκΝη ΝξαηβζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝβΝξαηβζάμΝΫθ α βμΝα λσίδαΝ έθαδΝ
ηκθσ λκηκμέ 
θΝαθαφ λσηα Ν ΝΫθαΝΪ κηκΝη Νφυ δκζκΰδεσΝίΪλκμΝεαδΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝβΝ

Ϋθ κθβΝαθα λσίδαΝΰυηθα δεά έθαδΝπλκ δησ λβέΝΘαΝ κθή βθΝίκβγά δΝθαΝξ έ δΝηυδεσΝ
δ σ,ΝθαΝαυιά δΝ κΝη αίκζδ ησΝ κυΝσξδΝησθκΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΰυηθα δεάμΝαζζΪΝ
εαδΝαλε ΫμΝυλ μΝη Ϊέ 
ΟδΝΰυθαέε μΝ θΝαπκ ζκτθΝ ιαέλ βΝ Ναυ σθΝ κθΝεαθσθαέΝΌξδΝησθκΝαυ σ,ΝαζζΪΝΫθαμΝ
απσΝ κυμΝζσΰκυμΝπκυΝπκζζΫμΝΰυθαέε μΝ θΝίζΫπκυθΝαπκ ζΫ ηα αΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝ κυμΝ
θαΝα υθα έ κυθΝ έθαδΝΰδα έΝαπκφ τΰκυθΝθαΝεΪθκυθ ΰυηθα δεάΝη ΝίΪλβΝάΝΰλάΰκλκΝ
λΫιδηκέΝ εσηαΝεαδΝσ αθΝεΪθκυθΝίΪλβΝβΝα δεαδκζσΰβ βΝφκίέαΝ κυμΝθαΝηβθΝηκδΪ κυθΝ Ν
Ϊθ λαΝ δμΝεΪθ δΝθαΝΰυηθΪακθ αδΝη Νυπ λίκζδεΪΝξαηβζάΝΫθ α β,Ν σ κΝξαηβζάΝπκυΝ κΝ
λΫγδ ηαΝΰδαΝαζζαΰάΝ κΝ υηαΝ κυμΝθαΝ έθαδΝηβ αηδθσέΝΦυ δεΪ,ΝβΝΰυηθα δεάΝη Ν
αθ έ α β,Ν βζα άΝ αΝίΪλβ,Ν θΝξλ δΪα αδΝαπαλαέ β αΝθαΝζΪί δΝξυλαΝ ΝΫθαΝ
ΰυηθα άλδκέΝ τκΝάΝαεσηαΝεαδΝΫθαΝίαλΪεδΝαλε έΝΰδαΝθαΝΰυηθα κτθΝκδΝ
π λδ σ λ ηυδεΫμΝκηΪ μέΝ 
ΜέαΝ υξθάΝπαλαθσβ βΝπκυΝευεζκφκλ έΝ αΝΰυηθα άλδαΝ έθαδΝππμΝ π δ άΝβΝα λσίδαΝ
ΰυηθα δεά ξλβ δηκπκδ έΝπ λδ σ λκΝζέπκμΝπμΝεατ δηκΝ θ έεθυ αδΝπ λδ σ λκΝΰδαΝ
απυζ δαΝζέπκυμέΝΠαλ”ΝσζαΝαυ ΪΝκδΝπ λδ σ λκδΝπκυΝ κΝυπκ βλέακυθΝαυ σΝαΰθκκτθΝππμΝ
ΝηέαΝυλαΝα λσίδαμΝξαηβζάμΝΫθ α βμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝησθκΝπ λέΝ αΝβίΝΰλΝζέπκυμέΝ

ξ σθΝσ κΝζέπκμΝΫξ δΝΫθαΝεκηηΪ δΝπέ αΝάΝηδ άΝ κεκζΪ αΝβίίΝΰλαηηαλέπθέΝ υ σΝη Ν
ΪζζαΝζσΰδαΝ βηαέθ δΝππμΝβΝα λσίδαΝΰυηθα δεάΝ θΝ υθ δ φΫλ δΝεαδΝ σ κΝΪη αΝ κΝ
εκηηΪ δΝ βμΝί ζ έπ βμΝ βμΝ πηα δεάμΝ τ α βέ 
 ΝΫθαθΝΪθγλππκΝη ΝξαηβζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝβΝα λσίδαΝηπκλ έΝΫηη αΝθαΝ
υθ δ φΫλ δΝαφκτΝ κθΝίκβγΪΝθαΝΰέθ δΝπδκΝ λα άλδκμΝΰ θδεΪ,ΝεαδΝθαΝηβθΝεκυλΪα αδΝ
τεκζαέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝβΝα λσίδαΝΰυηθα δεάΝ δ δεΪΝσ αθΝΰέθ αδΝπΪθπΝ ΝΫθαΝ δΪ λκηκΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπζβε δεάέ 
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θΝ θΝ αμΝαλΫ δΝθαΝπ λπα Ϊ Ν κΝέ δκΝ βη έκΝάΝΫξ ΝκδεκζκΰδεΫμΝαθβ υξέ μΝ σ Ν κΝ
π λπΪ βηαΝάΝ κΝjoggingΝ Ν ιπ λδεσΝξυλκΝ έθαδΝεαζτ λβΝδ ΫαΝεαδΝγαΝ αμΝίκβγά δΝθαΝ
εΪο Νζέΰ μΝπ λδ σ λ μΝγ ληέ μέ 
έθαδΝβΝα λσίδαΝΰυηθα δεάΝαπαλαέ β βΝ βθΝαπυζ δαΝζέπκυμν 
ΝαπΪθ β βΝ έθαδΝσξδέΝΣκΝησθκΝαπαλαέ β κΝ βθΝαπυζ δαΝζέπκυμ έθαδΝ κΝΫζζ δηηαΝ
θΫλΰ δαμ,Ν βζα άΝθαΝεαέη Νπ λδ σ λκΝαπ”Νσ, δΝεαέη έΝ υ σΝ θΝ βηαέθ δΝππμΝβΝ
α λσίδαΝΰυηθα δεάΝ έθαδΝπ λδ άέΝΣκΝέ δκΝ υηίαέθ δΝεαδΝη Ν βθΝαθα λσίδαέΝ πσΝ βθΝ
ΪζζβΝαθΝγΫζ ΝΫθαΝπκζτΝαγζβ δεσΝεαδΝΰλαηηπηΫθκΝ υηα,ΝπέξΝΰΰΣΝζέπκμΝΰδαΝ δμΝ
ΰυθαέε μΝεαδΝιΣΝ
ΰδαΝ κυμΝΪθ λ μ,Ν
βΝαθα λσίδαΝ
Ϊ εβ βΝγαΝ
ίκβγά δΝ
αλε Ϊέ 
 

 

ΚΪθκυθΝ αΝίΪλβΝ
εαζσΝ βθΝυΰ έαν 
 

Νΰυηθα δεάΝη Ν
ίΪλβΝηπκλ έΝθαΝ
έθαδΝ υ λΰ δεάΝ
ΰδαΝ βθΝεαλ δΪΝ
αζζΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ
βμΝηΪ δΰαμΝ βμΝ πκξάμΝηαμ,Ν κυΝη αίκζδεκτΝ υθ λσηκυέΝ εσηαΝπ λδ σ λκΝΰδαΝ δμΝ
θΫ μΝΰυθαέε μΝηπκλ έΝθαΝ λΪ δΝπμΝπλσζβοβΝ βθΝκ κπσλπ β,ΝεΪ δΝπκυΝΪζζ μΝηκλφΫμΝ
ΰυηθα δεάμΝσππμΝ κΝεκζτηπδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝηδηβγκτθέΝ 
θΝγΫζπΝησθκΝθαΝξΪ πΝίΪλκμ,ΝγΫζπΝθαΝαλΫ πέΝΣδΝ δαζΫΰπν 

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ ηφΪθδ β,ΝβΝαθα λσίδαΝΰυηθα δεάΝηαμΝίκβγΪΝθαΝελα ά κυη ΝάΝαεσηαΝ
εαδΝθαΝαυιά κυη Ν βθΝηυδεάΝηαμΝηΪααΝ ΝηέαΝπ λέκ κΝπκυΝπ λδκλέακυη Ν δμΝγ ληέ μΝΰδαΝ
θαΝξΪ κυη ΝζέπκμέΝ υ σΝΰέθ αδΝ ΝπκζτΝηδελσ λκΝίαγησΝη Ν βθΝα λσίδαέΝ υ σΝ
βηαέθ δΝΰδαΝ κυμΝΪθ λ μΝππμΝ θΝηαα τκυθΝκδΝυηκδΝεαδ βΝπζΪ β,Ν θυΝ δμΝΰυθαέε μΝκδΝ
ΰζκυ κέΝεαδΝκδΝηβλκέΝ θΝπαλαπΫηπκυθΝ Ναθγυΰδ δθΪΝαθκλ ε δεΪΝπλσ υπαέ 
Ό αθΝΫθαΝΪ κηκΝα υθα έα δΝπκζτΝξπλέμΝθαΝΰυηθΪα αδΝ σ ΝπαλΪζζβζαΝη Ν βθΝαπυζ δαΝ
ζέπκυμΝγυ δΪα αδΝεαδΝηυδεάΝηΪααέΝ υ σΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ κΝζ ΰση θκΝ«Skinny Fat 

look». θ ιαλ ά πμΝφτζκυ,ΝαθΝκΝ εκπσμΝ αμΝ έθαδΝθαΝφαέθ Νυΰδ έμΝ σ ΝζέΰβΝάΝ
π λδ σ λβΝΰυηθα δεάΝεα ΪΝπλκ έηβ βΝαθα λσίδα,Νηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝαλε ΪΝ Ν
αυ σΝεαδΝγαΝίκβγά δΝεαδΝ βθΝ πηα δεάΝ αμΝ τ α βέ 
υηπΫλα ηα 
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Ναθα λσίδαΝεαδΝβΝα λσίδαΝΪ εβ βΝ έθαδΝξλά δη μΝηκλφΫμΝΰυηθα δεάμ,ΝβΝεαγ ηέαΝΰδαΝ
δαφκλ δεσΝ εκπσΝεαδΝπζαέ δκέΝ ΝεκδθάΝπ πκέγβ βΝππμΝβΝα λσίδαΝ έθαδΝπδκΝξλά δηβΝΰδαΝ
βθΝαπυζ δαΝζέπκυμΝ έθαδΝαθαελδίάμ,ΝαθΝσξδΝ φαζηΫθβέ 
ΥπλέμΝαηφδίκζέα,ΝβΝΫθ κθβΝαθα λσίδαΝΰυηθα δεάΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΫθαΝπκζτΝξλά δηκΝ
λΰαζ έκΝΰδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ βμΝ πηα δεάμΝ τ α βμέΝ θΪζκΰαΝ κυμΝ
σξκυμΝηπκλκτθΝθαΝ υθ υα κτθΝΰδαΝ αΝηΫΰδ αΝαπκ ζΫ ηα αέ 

Ο δ άπκ ΝεαδΝθαΝπλκ δηά δΝεαθ έμ,ΝβΝηαελκξλσθδαΝ υθΫπ δαΝ έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεάέΝΓδ”Ν
αυ σ,Ν έθαδΝεαζάΝδ ΫαΝκδΝΪθγλππκδΝθαΝΰυηθΪακθ αδΝσππμΝ κυμΝαλΫ δΝεαδΝ κυμΝ υξαλδ έέ 
Νκυ έαΝ βμΝΰυηθα δεάμΝ έθαδΝππμΝπλΫπ δΝθαΝηαμΝαπκηαελτθ δΝαπσΝ βθΝπθ υηα δεάΝ

αζζΪΝεαδΝ πηα δεάΝφΪ βΝ βμΝαπσζυ βμΝΪθ βμέΝΌ αθΝίΰκτη ΝΫιπΝαπσΝ αΝφαθ α δεΪΝ
ηπσ δαΝπκυΝγΫ κυη Ν κθΝ αυ σΝηαμΝ υθ δ β κπκδκτη Ν κΝπλαΰηα δεσΝηαμΝ υθαηδεσέ 

Ι κη λδεάΝΝΆ εβ β 

Νδ κη λδεάΝΪ εβ βΝαθαφΫλ αδΝ ΝηδαΝΪ εβ βΝ
πκυΝπ λδζαηίΪθ δΝΫζιβΝάΝυγβ βΝΫθαθ δΝ θσμΝ
αεέθβ κυΝαθ δε δηΫθκυέΝ υ σΝ κΝαεέθβ κΝαθ δε έη θκΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ κΝπΪ πηα,ΝκΝ κέξκμΝάΝηέαΝηπΪλαΝ
αγ λκπκδβηΫθβΝ κΝΫ αφκμέΝ υ σΝ κΝ έ κμΝ βμΝ

Ϊ εβ βμΝ πδ λΫπ δΝ βθΝηυρεάΝ τ πα βΝη Ν βΝ τθαηβΝ
θαΝα ε έ αδΝ κΝαεέθβ κΝαθ δε έη θκ,ΝξπλέμΝ
η αίκζάΝ κΝηάεκμΝ κυΝηυέ 

 ΓδαΝπαλΪ δΰηα,Νσ αθΝ πλυξθ ΝΫθαθΝ κέξκ,ΝκδΝητ μΝ
υ πυθ αδΝαζζΪΝ θΝυπΪλξ δΝη αίκζά κΝηάεκμΝ
κυμέΝΌ αθΝ βευθ ΝίΪλβΝσηπμ,Νηπκλ έ ΝθαΝ έ Ν

εαγαλΪΝ κυμΝ δε φΪζκυμΝ αμΝθαΝ υ πυθ αδΝεαδΝθαΝ πδηβετθκθ αδΝη ΝεΪγ Ν παθΪζβοβέΝ
Μ Ν βθΝδ κη λδεάΝΪ εβ β,ΝκδΝητ μΝεαδΝκδΝαλγλυ δμΝ αμΝ θΝεδθκτθ αδΝαζζΪΝκδΝητ μΝ
αμΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ υ πυθ αδέ 

Πζ κθ ε άηα αΝ βμΝΙ κη λδεάμΝΆ εβ βμ 

ΣαΝπζ κθ ε άηα αΝ βμΝ εΰτηθα βμΝη Νδ κη λδεΫμΝα εά δμΝ έθαδΝπκζζΪΝεαδΝαλε ΪΝ
βηαθ δεΪέΝ εσηαΝεαδΝαγζκτη θκδ,Νη ΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝ αε δεάΝπαλκυ έαΝ
κΝΰυηθα άλδκ,Ν υ εκζ τκθ αδΝθαΝ ε ζΫ κυθΝδ κη λδεΫμΝα εά δμΝΰδαΝπ λδ σ λαΝ

απσΝθίΝ υ λσζ π αέΝ πκηΫθπμ,Νεα αζαίαέθ δμΝσ δΝαθΝ δΝ πδζΫι δμ,Ν ΝγαΝίΰ δμΝξαηΫθκμέΝ
ΠαλΪΝ κΝσ δΝκδΝαλγλυ δμΝ θΝεδθκτθ αδΝεαδΝ κΝηάεκμΝ κυΝηυυθΝ θΝη αίΪζζ αδ,ΝζσΰπΝ
βμΝ τ πα άμΝ κυμ,ΝκδΝητ μΝαπκε κτθΝ τθαηβέΝΠαλΪζζβζα,Ν π δ άΝκδΝητ μΝπαλαηΫθκυθΝ
ΝΫθ α βΝΰδαΝαλε ΪΝ υ λσζ π α,Ν υθαηυθκυθΝεαδΝ Ναθ κξάέΝΣΫζκμ,ΝΫθαΝπκζτΝ
βηαθ δεσΝπζ κθΫε βηαΝαυ κτΝ κυΝ λσπκυΝΪ εβ βμΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν βθΝπλαε δεσ β αέΝ
βζα ά,Ν κΝησθκΝπκυΝξλ δΪα αδΝΰδαΝθαΝι εδθά δμΝ έθαδΝηδαΝαεέθβ βΝ πδφΪθ δαΝπέξΝ κΝ

πΪ πηαέΝΟτ Νσλΰαθα,Νκτ Ν δ δεσμΝ ικπζδ ησμΝ έθαδΝαπαλαέ β κμέ 
υηίκυζΫμΝΰδαΝ ε Ϋζ βΝδ κη λδευθΝα εά πθ 

ΪθΝ κδηΪα ΝθαΝεΪθ Νη λδεΫμΝδ κη λδεΫμΝα εά δμ,ΝπδκΝεΪ πΝ αμΝ έθκυη Νη λδεΫμΝ
υηίκυζΫμΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ ΝυπσοβέΝ 
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- ΠλΫπ δΝθαΝΰθπλέα Νσ δΝ κΝηυαζσΝ αμΝ έθαδΝΫθαΝ βηαθ δεσΝ λΰαζ έκΝσ αθΝ ε ζ έ Ν
δ κη λδεΫμΝα εά δμέΝ υ σΝκφ έζ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝσζ μΝκδΝ θΫλΰ δ μΝπλκΫλξκθ αδΝ
απσΝ ΪμέΝ Ν τθαηβΝπκυΝγαΝα εά ΝγαΝπλκΫζγ δΝαπσΝ κΝηυαζσΝεαδΝ κΝ υηαΝ αμέ 
- Ό αθΝεΪθ Νδ κη λδεΫμΝα εά δμ,ΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκπσθβ βμΝ αμΝγαΝ ιαλ βγ έΝαπσΝ
κΝηΫΰ γκμΝ βμΝΫθ α βμΝπκυΝίΪα έΝ έθαδΝπλκ δησ λκΝθαΝεΪθ Νπ λδ σ λαΝαπσΝΫθαΝ
Νυ ΝθαΝ πδ τξ Νεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα α,ΝξπλέμΝσηπμΝθαΝκ βΰά Ν κυμΝητ μΝ αμΝ
Νυπ λπλκπσθβ βέ 
θΝγΫζ ΝθαΝ κυζΫο  κυμΝηβλκτμΝεαδΝ κυμΝΰζκυ κτμΝ αμ,Νηπκλ έ ΝθαΝεΪθ Ν

δ κη λδεΫμΝα εά δμΝβηδεαγδ ηΪ πθΝΧsquatΨέΝΧ σ κ,ΝαθΝπ λδηΫθ ΝθαΝαπκε ά Ν
ηυρεάΝαθΪπ υιβΝηΫ πΝ βμΝδ κη λδεάμΝΪ εβ βμ,ΝγαΝ έθαδΝαλε ΪΝ τ εκζκέΝ θ έΝαυ κτ,Ν
γαΝπλΫπ δΝθαΝ πδε θ λπγ έ Νπ λδ σ λκ Να λσίδ μΝΧδ κ κθδεΫμΨΝεαδΝαθα λσίδ μΝΧΪλ βΝ
ίαλυθΨΝα εά δμΝ ΪθΝγΫζ ΝθαΝπ τξ Ν κυμΝ σξκυμΝ θσμΝbodybuilder,Ν
ξλβ δηκπκδυθ αμΝ δμΝδ κη λδεΫμΝα εά δμΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝηυρεάμΝΫθ α βμΝεαδΝ
αθ κξάμέ 
ΟδΝδ κη λδεΫμΝα εά δμΝ έθαδΝδ αθδεΫμΝΰδαΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝ λαυηα δ ηυθΝεαδΝ
ίκβγκτθΝ βθΝκδεκ σηβ βΝ βμΝηυρεάμΝ τθαηβμΝΰδαΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝηΫλκμΝ κυΝ
υηα κμέΝΠαλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝκδΝδ κη λδεΫμΝα εά δμΝ θΝ
έθαδΝεα Ϊζζβζ μΝΰδαΝσζκυμ,ΝεαγυμΝΫξ δΝ δαπδ πγ έΝσ δΝκδΝαυιΪθκυθΝ βθΝαλ βλδαεάΝ
πέ β,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝεαλ δαεάΝαλλυγηέαΝάΝεα λαηηΫθαΝαδηκφσλαΝ
αΰΰ έαέΝ δ,Νπλκ κτΝι εδθά ΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝδ κη λδευθΝα εά πθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
υηίκυζ υ έ Νπλυ αΝΫθαΝ παΰΰ ζηα έαΝΰδα λσΝάΝΰυηθα άέ 
Πλκ κξάΞ 
ΟδΝδ κη λδεΫμΝα εά δμΝ θΝ θ έεθυθ αδΝΰδαΝΪ κηαΝη ΝυοβζάΝαλ βλδαεάΝπέ βΝάΝ
εαλ δαεΪΝπλκίζάηα α,ΝεαγυμΝΫξ δΝ δαπδ πγ έΝσ δΝαυιΪθκυθΝ βθΝπέ βέΝΠλδθΝ
ι εδθά ,Νζκδπσθ,Ν κΝπλσΰλαηηα,Ν υηίκυζ υ έ ΝΫθαθΝΰδα λσΝάΝΫθαθΝπδ κπκδβηΫθκΝ
ΰυηθα άέΝΣκΝέ δκΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝαθ δη ππέα Νκπκδκ άπκ Ν
ηυκ ε ζ δεσΝπλσίζβηαέ 
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ΣαΝκφΫζβΝ βμΝδ κ κθδεάμΝΪ εβ βμΝΰδαΝητ μΝεαδΝαλγλυ δμ 

Νδ κ κθδεάΝΪ εβ βΝ έθαδΝηδαΝηκλφάΝΪ εβ βμΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ ζ ΰξση θβΝ
τ πα βΝΧ υλλέεθπ βΝεαδΝΫε α βΨΝ πθΝηυυθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝεδθβ κπκέβ βΝ πθΝ
αλγλυ πθΝΰτλπΝαπ’Ναυ κτμΝ κυμΝητ μέ 
Κα ΪΝ βθΝδ κ κθδεάΝΪ εβ β,ΝβΝΫθ α βΝπλΫπ δΝθαΝπαλαη έθ δΝ αγ λάΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
βμΝΪ εβ βμ,ΝεαδΝθαΝηβθΝΫξ δΝ δαευηΪθ δμέΝΜδαΝαπσΝ δμΝπδκΝεζα δεΫμΝηκλφΫμΝ βμΝ
δ κ κθδεάμΝΪ εβ βμΝ έθαδΝβΝΪλ βΝίαλυθέΝ υ σΝ κΝ έ κμΝ βμΝΪ εβ βμΝ έθαδΝ τεκζκΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝεαδΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝθαΝαθαπ τι δΝαθ κξά,Ν σ κΝ κυμΝητ μ,Νσ κΝ
εαδΝ δμΝαλγλυ δμέ 
ΟδΝΪθγλππκδΝ υΰξΫκυθΝη λδεΫμΝφκλΫμΝ βθΝδ κ κθδεάΝη Ν βθΝδ κη λδεάΝΪ εβ β,Ν π δ άΝ
εαδΝκδΝ τκΝσλκδΝαεκτΰκθ αδΝπαλσηκδκδέΝ Νία δεάΝ δαφκλΪΝ έθαδΝβΝπαλκυ έαΝεέθβ βμέΝ
 βθΝδ κ κθδεάΝπλκπσθβ βΝκδΝαλγλυ δμΝεδθκτθ αδΝ ΝηδαΝ δλΪΝγΫ πθΝπκυΝ ζΫΰξκθ αδΝ
απσΝ κΝξλά β,Ν θυ βθΝδ κη λδεάΝΪ εβ βΝκδΝαλγλυ δμΝπαλαηΫθκυθΝ Ϊ δη μέΝ Ν
πέ βΝ βμΝπαζΪηβμΝ ΝΫθαθΝ κέξκΝεαδΝβΝεζέ βΝπλκμΝαυ άθΝΰδαΝ βθΝ πδηάευθ βΝ πθΝηυυθΝ
έθαδΝηδαΝδ κη λδεάΝΪ εβ β,Ν θυΝ αΝpushΝupsΝ έθαδΝηδαΝδ κ κθδεάΝΪ εβ βέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟδΝ δαφκλΫμΝδ κ κθδεάμΝεαδΝδ κη λδεάμΝΪ εβ βμ 

Κζα δεΪ,ΝβΝδ κ κθδεάΝΪ εβ βΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝυπκ βλέι δΝΫθαΝ υθκζδεσΝ
πλσΰλαηηαΝΰυηθα δεάμέΝΟδΝΪθγλππκδΝ βευθκυθΝίΪλβ,ΝεΪθκυθΝεΪηο δμΝεαδΝΫζι δμΝεαδΝ

http://www.medinova.gr/ta-ofeli-tis-isotonikis-askisis-gia-myes-arthroseis/
http://www.medinova.gr/wp-content/uploads/2014/05/iso.jpg
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υηη ΫξκυθΝ ΝΪζζαΝά βΝδ κ κθδεάμΝΪ εβ βμΝΰδαΝθαΝπλκ αλησ κυθΝ κθΝ αυ σΝ κυμΝ Ν
ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝΪγζβηαέΝ θαμ εκζυηίβ άμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ
ξλβ δηκπκδά δΝαυ σΝ κΝ έ κμΝΪ εβ βμΝΰδαΝθαΝκδεκ κηά δΝΰ λκτμΝητ μΝ κυμΝίλαξέκθ μ,Ν
υ ΝθαΝΰέθ δΝπ λδ σ λκΝαπκ ζ ηα δεσμΝεαδΝ υθα σμΝπμΝεκζυηίβ άμέΝ Ν αε δεάΝ
δ κ κθδεάΝΪ εβ β ηπκλ έ,Ν πέ βμ,ΝθαΝπλκπγά δΝ δμΝυΰδ έμΝαλγλυ δμ,ΝπκυΝγαΝηπκλκτθΝ
θαΝζ δ κυλΰκτθΝαπκ ζ ηα δεΪΝηΫξλδΝ αΝίαγδΪΝΰ λΪηα αέΝ 

ΟδΝ ζαφλΪΝ
δ κ κθδεΫμΝ
α εά δμΝη λδεΫμΝ
φκλΫμΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
ΝπλκΰλΪηηα αΝ
πηα δεάμΝ
γ λαπ έαμΝΰδαΝθαΝ
αθαπ τικυθΝ

άπδκυμΝητ μΝεαδΝ υθα ΫμΝαλγλυ δμέΝ ΝαπαζάΝ πδηάευθ βΝεαδΝ υ κζάΝ πθΝηυυθΝπκυΝ
υηίαέθ δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝθαΝ θ κπέ δΝ
πλκίζβηα δεΫμΝπ λδκξΫμ,ΝσππμΝΫθαΝ βη έκΝσπκυΝΫθαμΝηυμΝίδυθ δΝπκζτΝυοβζσΝ πέπ κΝ
Ϋθ α βμέΝ ΝΪ εβ βΝαυ άΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝξ έ δΝητ μΝεαδΝαλγλυ δμΝ η ΪΝαπσΝηδαΝ
ξ δλκυλΰδεάΝ πΫηία βΝάΝ λατηα,Νη Ν βθΝεαγκ άΰβ βΝ κυΝφυ δκγ λαπ υ άΝάΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝΰυηθα άΝπκυΝΫξ δΝ βθΝεα ΪζζβζβΝ ηπ δλέαέ 
ΣκΝ υηαΝεΪγ ΝαθγλυπκυΝ έθαδΝ δαφκλ δεσΝεαδΝ βθΝδ αθδεάΝπ λέπ π βΝΫθαΝδ κ κθδεσΝ
πλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαπ υξγ έΝΰδαΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝπλσ ππκΝαθ έΝθαΝ
κτΝ έθκθ αδΝα εά δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝσζκυμέΝΟδΝ παΰΰ ζηα έ μΝαγζβ ΫμΝ υξθΪΝ
αθαπ τ κυθΝ Ϋ κδαΝπλκΰλΪηηα αΝη Ν κυμΝπλκπκθβ ΫμΝεαδΝ κυμΝαγζβ έα λκυμΝΰδαΝθαΝ
πδ τξκυθΝ κΝηΫΰδ κΝ πέπ κΝαπσ κ βμέΝΠλκ ππδεκέΝΰυηθα ΫμΝεαδΝεαγβΰβ ΫμΝφυ δεάμΝ
αΰπΰάμΝηπκλκτθΝθαΝπλκ φΫλκυθΝεα αγΫ κθ αμΝ δμΝπλκ Ϊ δμΝ κυμΝεαδΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ
βθΝεα ΪζζβζβΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝ δλΪΝα εά πθέΝΓδαΝ ε έθκυμΝπκυΝαπζΪΝγΫζκυθΝθαΝ

ηπκυθΝ ΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝηδαΝεαζάΝδ ΫαΝ έθαδΝθαΝλπ ά κυθΝΫθαθΝ επαδ υ άΝΰδαΝ
δμΝπλυ μΝα εά δμ,Νυ ΝθαΝηΪγκυθΝπυμΝθαΝ δμΝεΪθκυθΝη Να φΪζ δαΝεαδΝ
απκφα δ δεσ β α,ΝαφκτΝί ίαέπμΝ υηίκυζ υ κτθΝπλυ αΝ κΝΰδα λσΝ κυμέ 
φαληκΰάΝ Να γ θ έμ  

 Να γ θ έμΝυοβζκτΝεδθ τθκυ,Ν δ δεΪΝαυ κτμΝη Νεαλ δαεάΝάΝαθαπθ υ δεάΝπΪγβ β,ΝΫθαΝ
ζδΰσ λκΝ θ α δεσΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ φαλησα αδ,Νη Ν κθΝα εκτη θκΝ
εαλ δαεσΝλυγησΝθαΝηβθΝυπ λίαέθ δΝαυ σθΝ κυ  50-θίΣΝ βμΝηΫΰδ βμΝπλσ ζβοβμΝτβΝ
(VO2 max). 

 βθΝαπκυ έαΝ κηΫθπθΝη λά πθΝ ξ δευθΝη Ν κθΝηΫΰδ αΝαπκ ε σΝεαλ δαεσΝ
λυγησ,Ν έθαδΝφλσθδηκΝθαΝηβθΝ πδ λΫπ αδΝ κθΝα γ θάΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κΝσλδκΝ κυΝ
εαλ δαεκτΝλυγηκτΝ πθΝΰγίΝξ τππθΝ κΝζ π σΧbpmΨέΝ 
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 ΝβζδεδπηΫθκυμΝα γ θ έμΝεαδΝα γ θ έμΝεδθ τθκυ,ΝβΝΫθ α β,ΝάΝ υξθσ β α,ΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ
βμΝγ λαπ υ δεάμΝΪ εβ βμΝγα πλΫπ δΝθαΝεαγκλέακθ αδΝΰδαΝεΪγ Να γ θάΝ ια κηδε υηΫθαΝ
εα σπδθΝδα λδεάμΝ ε δηά πμέ 
1ίΝία δεΫμΝ θ κζΫμΝ βμΝΪ εβ βμμ 
ΠλκγΫληαθ β: ΜάθΝι εδθά Ν κΝπλσΰλαηηΪΝ αμΝξπλέμΝπλκβΰκυηΫθπμΝθαΝ
αεκζκυγά Νη ΝάπδαΝ δ αΰπΰάΝζέΰπθΝζ π υθ,ΝπκυΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝξαζαλσΝ λΫιδηκ,Ν
ΰ θδεΫμΝα εά δμΝεαδΝ δα Ϊ δμΝ πθΝη ΰΪζπθΝηυδευθΝκηΪ πθέ 

πκεα Ϊ α β: Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝκπκδκυ άπκ ΝπλκΰλΪηηα κμ,Ναφδ λυ ΝηΝαεσηαΝζ π ΪΝ
ΰδαΝθαΝ λΫι ΝπκζτΝξαζαλΪ,ΝηΫξλδμΝσ κυΝβΝαθαπθκάΝ αμΝεαδΝκδΝ φυΰηκέΝ βμΝεαλ δΪμΝ
απκεα α αγκτθΝ αΝφυ δκζκΰδεΪΝ πέπ αΝσππμΝά αθΝπλέθΝαπκΝ βθΝΫθ κθβΝπλκ πΪγ δαΝέ 

θυ Ϊ π β: ΜάθΝαΰθκ έ Ν αΝηβθτηα αΝ κυΝ υηα κμέΝ Ν έοαΝπκυΝ υξθΪΝαδ γαθσηα Ν
εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμΝηαμΝπλκ δ κπκδ έΝσ δΝ κΝ υηαΝΫξ δΝαθΪΰεβΝυΰλυθ,Νΰδαυ σΝ
πέθ ΝηδελΫμΝπκ σ β μΝΧηδ σ-ΫθαΝπκ άλδΨΝαθΪΝβίΝζ π Ϊέ 
Ά εβ βΝεαδΝΰ τηα α: ΜάθΝ πδξ δλά Νπκ ΫΝθαΝα εβγ έ Νη ΪΝαπκΝΫθαΝη ΰΪζκΝ
ΰ τηαέΝ φά ΝθαΝπ λΪ κυθΝγΝ κυζΪξδ κθΝυλ μέΝ θ έγ α,ΝβΝΪ εβ βΝπκυΝγαΝΫξ δΝ
πλκβΰβγ έΝ θσμΝΰ τηα κμΝη δυθ δΝ βθΝσλ ιβέ 

θαπθκά: Ν π άΝξλά βΝ βμΝαθαπθκάμΝγαΝ αμΝ πδ λΫο δΝθαΝ δα βλά Ν βθΝΫθ α βΝ
βμΝΪ εβ βμΝΰδαΝη ΰαζτ λκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝ θαπθ τ Νΰλβΰκλσ λαΝεαδΝίαγτ λαΝ
πλκ δηά Ν βθ αθαπθκάΝαπκΝ κΝ σηαΝπαλΪΝαπκΝ βΝητ βέ 
Έθαλιβ: ΟδΝπλυ μΝφκλΫμΝ βμΝΪ εβ βμΝαπαδ κτθΝδ δαέ λβΝπλκ κξάΝεαδΝυπκηκθάέΝ βθΝ
αλξάΝΰδαΝ κυζΪξδ κθΝβΝ ί κηΪ μΝεΪθ Νζδΰσ λ μΝα εά δμ,Ν ζαφλσ λ μΝεαδΝ
ηδελσ λβμΝ δΪλε δαμέ 
υξθσ β α: Γυηθα έ Νγ-ζΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α,ΝΫ δΝυ Νη αιτΝ τκΝβη λυθΝ
Ϊ εβ βμΝθαΝπαλ ηίΪζζ αδΝηδΪΝβηΫλαΝαθΪπαυ βμέΝΣβλά Νη Ν υθΫπ δαΝ κΝ ί κηα δαέκΝ
αμΝπλσΰλαηηα,ΝΰδΪΝεαζτ λα,Νΰλβΰκλσ λαΝεαδΝ αγ λσ λαΝαπκ ζΫ ηα αέ 

Έθ α β: Γυηθα έ ΝηΫ αΝ αΝσλδαΝπκυΝ αμΝυπαΰκλ τκυθΝκδΝα κηδεΫμΝ αμΝ
υθα σ β μ,ΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ βΝφυ δεάΝ αμΝεα Ϊ α β,Ν βθΝβζδεέαΝ αμ,Ν κΝφτζκΝ
αμΝεαδΝπλκπαθ σμΝ βΝ δΪγ βΝ βμΝβηΫλαμέΝΜάθΝ παθαζαηίΪθ Νεαγβη λδθΪΝ κΝέ δκΝ
πλσΰλαηηαέΝΓδαΝ βθΝεαλ δΪΝπλκ δηκτη Να λσίδαΝΪ εβ βΝηΫ λδαμΝΫθ α βμΝεαδΝη ΰΪζβμΝ
δΪλε δαμΝΧηί-θίΝζ π ΪΨέ 
έ κμΝΪ εβ βμ: υθ υΪ Ν βθΝα λσίδαΝΪ εβ βΝεαδΝ βΝπλκπσθβ βΝη ΝίΪλβΝάΝσλΰαθαέΝ

Ξ εδθά Νη Νβί-γίΝζ π ΪΝ λΫιδηκΝ Ν ιπ λδεσΝξυλκΝάΝ Ϊπβ αΝάΝπκ άζα κΝεαδΝ βΝ
υθΫξ δαΝζ-ηΝα εά δμΝη ΝίΪλβΝάΝσλΰαθαΝΧαθΝ θΝ έ Νεαλ δκπαγάμΨΝΰδαΝ δμΝη ΰΪζ μΝ
ηυρεΫμΝκηΪ μέ 

υζδΰβ έαμ Σ θ υ Ν κυμΝητ μΝαλΰΪΝεαδΝπλκκ υ δεΪΝηΫξλδΝ αΝσλδαΝ κυΝπσθκυΝεαδΝ
η έθ Ν βΝγΫ βΝαυ άΝη-γίΝ υ λσζ π αέΝ παθαζΪί ΝαεσηαΝβ-γΝφκλΫμέΝΟδΝελτκδΝητ μΝ
θ υθκθ αδΝ υ εκζσ λα,Νΰδαυ σΝεΪθ Ν δα Ϊ δμΝαφκτΝΫξ δΝπλκβΰβγ έΝηδελάΝ

πλκγΫληαθ βέ  
ΓδαΝθαΝΫξκυη Νυΰ έαΝγαΝπλΫπ δΝ ε σμΝαπκΝ βΝΰυηθα δεάΝθαΝπλκ Ϋξκυη Νεαγβη λδθΪΝεαδΝ
βΝ δα λκφάΝηαμ!!! 
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9. ΝΠΟΝ ΤΛΙΚ ΝΣ Λ  

Ν πκθ υζδεάΝ άζβ έθαδΝΫθαΝσλΰαθκΝ άλδιβμΝεαδΝη αφκλΪμΝ βμΝθ υλδεάμΝ
ζ δ κυλΰέαμέΝ βλέα δΝ κθΝεκλησΝεαδΝ κΝε φΪζδΝ βΝζ εΪθβΝεαδΝ αΝπσ δαέ 
πκ ζ έ αδΝαπσΝγβΝ πκθ τζκυμ,ΝπκυΝ δαελέθκθ αδΝ Ναυξ θδεκτμ,Νγπλαεδεκτμ,Ν

κ φυρεκτμΝεαδΝδ λκτμΝ– εκεευΰδεκτμ,ΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝαθ έ κδξαΝ ηάηα αΝ υηα κμΝ
εαδΝ ηφαθέακυθΝ ζαφλΫμΝεαηπτζ μΝΧεζέ δμΨ πκυΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝκλγέαΝ Ϊ βέ 
ΚΪγ Ν πσθ υζκμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κΝ υηαΝΧπκυΝ βλέα αδΝκΝΫθαμΝ κθΝΪζζκΨΝεαδΝ κΝ
λάηαΝΧ λτπαΨέΝΣκΝΫθαΝ υηαΝ βλέα αδΝ κΝΪζζκΝηΫ πΝ έ επθΝΧαπσΝ ζα δεσΝξσθ λκ,Ν
ΰδαΝθ΄Ναπκφ τΰκθ αδΝκδΝελα α ηκέΨέΝΣαΝ λάηα αΝ ξβηα έακυθΝ Ν δλΪΝΫθαΝ πζάθαΝσπκυΝ
ίλέ ε αδΝκΝθπ δαέκμΝηυ ζσμ,ΝπκυΝ έθαδΝβΝ υθΫξ δαΝ κυΝ ΰε φΪζκυ,Νπ λδίΪζζ αδΝαπσΝ
ηάθδΰΰ μΝεαδΝεκζυηπΪ δΝ κΝ ΰε φαζκθπ δαέκΝυΰλσΝΧΰδαΝθ΄Ναπκφ τΰκθ αδΝκδΝεαευ δμΨέ 
 

πσΝ κθΝθπ δαέκΝηυ ζσ,ΝαθΪη αΝ Ν τκΝ πκθ τζκυμΝ εφτκθ αδΝ αΝθ τλαΝπκυΝεδθκτθΝ
ξΫλδαΝεαδΝπσ δαέΝΣαΝ
θ τλαΝαυ ΪΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝέθ μΝ
κυΝθπ δαέκυΝηυ ζκτΝ
πκυΝι εδθΪθ ΝαπσΝ κθΝ
ΰεΫφαζκέΝΣβθΝεέθβ βΝ
πθΝξ λδυθΝαφκλκτθΝ
αΝθ τλαΝ κθΝαυξΫθαέΝ

ΣβθΝεέθβ βΝ πθΝπκ δυθΝαφκλκτθΝ αΝθ τλαΝπκυΝπ λθκτθΝαπσΝ κθΝαυξΫθα,ΝαζζΪΝ
αθα τκθ αδΝ βΝηΫ βέ 
 

υξάηα αΝΧ λκξαέαΨΝη ΝεΪεπ βΝ κθΝαυξΫθαΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ λαπζβΰέαΝ
ΧπαλΪζυ αΝξΫλδα-πσ δαΨέΝΚαευ δμΝ βΝγπλαεδεάΝηκέλαΝπλκεαζκτθΝπαλαπζβΰέαΝ
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ΧπαλΪζυ αΝπσ δαΨέΝΚαευ δμΝ βΝηΫ βΝξαηβζΪΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝη λδεάΝ
παλΪζυ βέ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π δ άΝαπσΝ κθΝθπ δαέκΝηυ ζσΝπ λθΪθ ΝεαδΝ αΝθ τλαΝπκυΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝκτλβ βΝεαδΝ βθΝ
αφσ υ β,ΝπαλΪζυ βΝαπσΝ κθΝαυξΫθαΝάΝ βθΝγπλαεδεάΝηκέλαΝ υθκ τ αδΝαπσΝαπυζ δαΝ

εκτ δαμΝΧσπκ Ν
γΫζπΨΝκτλβ βμΝεαδΝ
αφσ υ βμέ 

 

ΟδΝπαλαζτ δμΝαυ ΫμΝ
υθ Ϋκθ αδΝ υθάγπμΝ
εαδΝαπσΝαπυζ δαΝ
αθ έ κδξβμΝ
αδ γβ δεσ β αμέ 
ΟδΝπαγά δμΝπκυΝ

πλκεαζκτθ αδΝαπσΝ βθΝ πκθ υζδεάΝ άζβΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝπαλαηκλφυ δμΝΧ εκζέπ βΝ
εζπΨ,Ν δ εκπΪγ δ μΝΧαπσΝ κυμΝη κ πκθ υζέκυμΝ έ εκυμΨΝπαλαζτ δμΝαπσΝπαγά δμΝ κυΝ
θπ δαέκυΝηυ ζκτΝεαδΝαπσΝφζ ΰηκθΫμΝεαδΝσΰεκυμέ 
ΠσθκμΝ αΝξΫλδαΝεαδΝ κθΝγυλαεαΝηπκλ έΝθαΝκφ έζκθ αδΝ Νπαγά δμΝ κυΝαυξΫθαέΝΠσθκδΝ
αΝπσ δαΝηπκλ έΝθαΝκφ έζκθ αδΝ Νπαγά δμΝ κυΝθπ δαέκυΝηυ ζκτΝεαδΝ πθΝθ τλπθΝ βΝ

ηΫ βέ 
βγΝ λσπκδΝθαΝπλκ α Ϋο Ν βΝηΫ βΝ αμ 

υΰε θ λυ αη ΝβγΝεαθσθ μ,ΝπκυΝαθΝ κυμΝ φαλησα Ν βθΝεαγβη λδθάΝ αμΝαπά,ΝγαΝ
ζαξδ κπκδά κυθΝ βθΝπδγαθσ β αΝθαΝ« λαυηα έ »Ν βΝηΫ βΝ αμέ 
•σαΝεΪθ Νσζ μΝ αμΝ δμΝεδθά δμΝ ξ δεΪΝαλΰΪέ 
•σαΝεκδηΪ Ν Ν εζβλσΝκλγκπ δεσΝ λυηαΝη ΝξαηβζσΝηαιδζΪλδέ 
•σαΝ βευθ Ν δΰΪ- δΰΪΝαπσΝ κΝελ ίΪ δέΝΓυλέ Ν κΝπζ υλσΝ αμΝεαδΝεα ίΪ Ν αΝ
πσ δαΝ αμ,Ν βλέακθ αμΝη Ν αΝξΫλδαΝ κθΝεκλησΝ αμΝηΫξλδΝθαΝεαγέ έ 
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•Π λπα υθ αμΝθαΝΫξ Νέ δαΝ βθΝπζΪ β,ΝσλγδκΝ κΝε φΪζδΝεαδΝθαΝεδθ έ Ν θαζζΪιΝ αΝξΫλδαΝ
αμΝ ηπλσμ-πέ πέ 
•σαΝΫξ Νέ δαΝ βθΝπζΪ βΝ αμΝσ αθΝεΪγ Ν ΝεαλΫεζαΝξπλέμΝπζΪ βέΝTαΝπΫζηα ΪΝ αμΝθαΝ
αεκυηπκτθΝ κΝ Ϊπ κέΝτδΝηβλκέΝεαδΝκδΝΰΪηπ μΝθαΝ ξβηα έακυθΝ ξ σθΝκλγάΝΰπθέαέ 
•σαΝαεκυηπΪ Ν βΝηΫ βΝ αμΝ βΝλΪξβΝ βμΝεαλΫεζαμ,ΝαθΝεΪθ Ν κυζ δΪΝΰλαφ έκυ,ΝεαδΝθαΝ
ηβΝηαα τ Ν αΝπσ δαΝ αμΝΰδαΝπκζτΝεΪ πΝαπσΝ βθΝεαλΫεζαέΝ 
• θΝπλΫπ δΝθαΝ ετο Ν κΝΰλαφ έκΝ αμ,ΝθαΝ βλέα Ν κυμΝπάξ δμΝεαδΝθαΝφΫλθ Ν
αε δεΪΝ κθΝεκλησΝ αμΝ ηπλσμ-πέ πέΝεπκλ έ ΝθαΝξλβ δηκπκδά ΝΫθαΝηδελσΝυπκπσ δκΝ
ΰδαΝθαΝαθα βευθ Ν ζαφλΪΝ αΝπσ δαΝ αμέΝϋπέ βμ,Νηπκλ έ ΝθαΝεΪγ Ν αυλκπσ δ,Ν
θαζζΪ κθ αμΝ υξθΪΝ αΝπσ δαΝ αμΝΰδαΝθαΝι εκυλΪα έΝ 
•σαΝΰλΪφ Ν κθΝυπκζκΰδ άΝεκδ υθ αμΝέ δαΝ βθΝκγσθβΝεαδΝθαΝηβΝ ετί Ν κΝ
πζβε λκζσΰδκέΝΓδ’Ναυ σΝ έθαδΝξλά δηκΝθαΝιΫλ Ν υφζσΝ τ βηαέΝσαΝελα Ϊ Νέ δαΝ βθΝ
πζΪ βΝ αμ,Νφλκθ έακθ αμΝβΝηΫ βΝ αμΝθαΝ φΪπ αδΝ βΝλΪξβΝ βμΝεαλΫεζαμέΝχθΝυπΪλξ δΝ
ε θσ,Νεαζτο Ν κΝη ΝΫθαΝηαιδζαλΪεδέ 
•σαΝελα Ϊ Ν βθΝπζΪ βΝέ δαΝη ΝηδελάΝεζέ βΝπλκμΝ αΝ ηπλσμΝσ αθΝκ βΰ έ Νηβξαθά,Ν
βλδαση θκδΝεαζΪΝ αΝξΫλδαΝ αμέΝχθΝξλ δα έΝθαΝεΪθ ΝπκζτπλκΝ αιέ δ,ΝθαΝεΪθ Ν

πκζζΫμΝ Ϊ δμΝεαδΝθαΝπ λπα Ϊ έ 
•σαΝ βευθ Ν αΝαθ δε έη θαΝπΪθ αΝεκθ ΪΝ κΝ υηαΝ αμ,Νη Νέ δαΝ βθΝπζΪ β,Νζυΰέακθ αμΝ
αΝΰσθα ΪΝ αμΝεαδΝ δ πθΫκθ αμέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ βευθ ΝίΪλβΝη ΝεΪηοβΝ βμΝηΫ βμέΝεβΝ
λέί Νπκ ΫΝ κθΝεκλησΝ αμΝ θυΝ βευθ ,Νκτ ΝθαΝη αεδθ έ Ν αΝπσ δαΝ αμΝΰδαΝθαΝ

αζζΪι ΝγΫ βέ 
•σαΝκ βΰ έ Ν κΝαυ κεέθβ σΝ αμ,ΝξπλέμΝθαΝ ετί Ν κΝ δησθδέΝσαΝεΪγ Νέ δαέΝχθΝβΝ
πζΪ βΝ αμΝαπΫξ δΝαπσΝ βΝλΪξβΝ κυΝεαγέ ηα κμ,Νξλβ δηκπκδά ΝΫθαΝζ π σΝηαιδζαλΪεδ 
βΝηΫ βΝ αμέΝTαΝΰσθα ΪΝ αμΝ έθαδΝεαζσΝθαΝζυΰέακυθΝοβζσ λαΝαπσΝ κυμΝΰκφκτμέ 

•σαΝφ υαλέα Νη Νέ δαΝπζΪ βΝεαδΝ αΝξΫλδαΝ Ναπσ α βΝ κΝΫθαΝαπσΝ κΝΪζζκέΝ 
•σαΝαπκφ τΰ ΝθαΝπδΪθ Ναθ δε έη θαΝ βθΝυλαΝπκυΝπΫφ κυθέΝχθΝ έθαδΝαθαΰεαέκ,Ν
πα Ϊ Ν αγ λΪΝη Νζυΰδ ηΫθαΝ αΝΰσθα αέ 
•σαΝξλβ δηκπκδ έ Ν εΪζαΝεαδΝσξδΝθαΝ θ υθ ΝΰδαΝθαΝφ Ϊ Ναθ δε έη θαΝπκυΝ
ίλέ εκθ αδΝοβζΪέ 
•σαΝαθκέΰ Ν αΝπσ δα,Νπλκ Ϊ κθ αμΝζέΰκΝ κΝΫθα,ΝαθΝπλσε δ αδΝθαΝ βευ ΝεΪπκδκΝ
αθ δε έη θκΝπΪθπΝαπσΝ κΝτοκμΝ κυΝε φαζδκτΝ αμέ 
•σαΝη α κπέα Ν κ ίΪλκμΝ αμΝη Ν θαζζαΰάΝ πθΝπκ δυθΝ αμΝ Νυπκπσ δκ,ΝαθΝ λΰΪα Ν
υ βηα δεΪΝσλγδκδέΝε Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝηπκλ έ ΝθαΝ δ λυθ ΝπδκΝι εκτλα αΝΰδαΝ βΝ
ηΫ βΝ αμέ 
•σαΝαπκφ τΰ Ν κΝ ετοδηκέΝΠλκ δηΪ Ν κΝίαγτΝεΪγδ ηαέ 
•σαΝ Ϋθ Ν αΝεκλ σθδαΝ πθΝπαπκυ δυθΝ αμΝαεκυηπυθ αμΝ κΝπσ δΝ αμΝ Ν εαηθΪεδΝάΝ
ξαηβζάΝεαλΫεζαέ 
•σαΝζυΰέα Ν αΝΰσθα ΪΝ αμ,Νσ αθΝ κυζ τ Νη Ν βθΝπζΪ βΝαεκυηπδ ηΫθβΝ κΝΫ αφκμέ 
•σαΝ εκυπέα Νη Ν βθΝβζ ε λδεάΝ εκτπα,ΝξπλέμΝθαΝ ετί ΝπλκμΝ αΝ ηπλσμέΝώΝζαίάΝ κυΝ
πζάθαΝ βμΝ εκτπαμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝλυγηδ ηΫθβΝ κΝτοκμΝ βμΝηΫ βμΝ αμΝεαδΝθαΝ
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φλκθ έα ΝθαΝ έθαδΝέ δαΝβΝπζΪ βΝ αμΝεαγυμΝ εκυπέα έ 
•σαΝΰυηθΪα ΝεαδΝ δ δεΪΝθαΝεκζυηπΪ ,ΝσξδΝσηπμΝ ΝπαΰπηΫθ μΝγΪζα μέ 
•σαΝηβΝηΫθ Νπκ ΫΝη Νίλ ΰηΫθαΝάΝθππΪΝλκτξαέ 
•σαΝηβθΝπβ Ϊ ΝαπσΝτοβ,ΝθαΝξλβ δηκπκδ έ ΝπΪθ αΝ εΪζαέ 

θαζζαε δεΫμ γ λαπ έ μΝΰδαΝ βΝηΫ βΝ αμ 

ώΝ θαζζαε δεάΝδα λδεάΝπλκ φΫλ δΝη γσ κυμΝεαδΝγ λαπ έ μΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ αμΝ 
ίκβγά κυθέΝΘαΝηπκλκτ α Ν θ ξκηΫθπμΝθαΝ δαζΫι ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝ πδζκΰΫμΝπκυΝ
υπΪλξκυθΝπμΝηΫλκμΝ θσμΝ υλτ λκυΝπλκΰλΪηηα κμΝαπκεα Ϊ α βμΝάΝεαδΝπλσζβοβμΝ πθΝ
πλκίζβηΪ πθΝ βμΝηΫ βμέ 
ψ ζκθδ ησμέ  κΝδα λ έκΝ κυΝκΝΰδα λσμ-ί ζκθδ άμΝγαΝ αμΝ ι Ϊ δ,ΝγαΝπΪλ δΝ κΝπζάλ μΝ
δ κλδεσΝ αμΝεαδΝγαΝ δΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ αμέΝΘαΝ αμΝυπ θγυηέ δΝππμΝκΝί ζκθδ ησμΝ θΝ
έθαδΝπαθΪε δαέΝΘαΝ αμΝ ιβΰά δΝσ δ,Ν φσ κθΝΫξ Νπλκίζάηα αΝ αΝκ ΪΝΧεαευ δμ,Ν
αζζκδυ δμ,ΝεάζβΝη κ πκθ τζδκυΝ έ εκυΨ,ΝβΝγ λαπ έαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝλδαδεάέΝτΝ
ί ζκθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝπ λδ α δεΪΝκ φυαζΰέαμΝεαδΝδ ξδαζΰέαμ,Ν
εα απλαήθκθ αμΝ κθΝπσθκΝαπσΝ βθΝπλυ βΝηΫλαΝ βμΝ φαληκΰάμ κυέΝχλξδεΪ,Ν δ δεΪΝαθΝ
Ϋξ ΝκιτΝπσθκ,ΝγαΝξλ δα έΝθαΝ έ Ν« πδγ δεκέ»,ΝεΪθκθ αμΝ τκ- λ δμΝ«ηαα ηΫθ μ»Ν
υθ λέ μέΝ βΝ υθΫξ δα,ΝγαΝεΪθ Νί ζκθδ ησ,ΝκΝκπκέκμΝπμΝΰθπ σθΝ έθαδΝαθυ υθκμ,Ν
τκ- λ δμΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝεαδΝΰδαΝσ κΝ δΪ βηαΝ ε δηά δΝκΝΰδα λσμΝ αμέΝ σξκμΝ κυΝ
ί ζκθδ ηκτΝ έθαδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝβΝ θ υθΪηπ βΝ βμΝπΪ ξκυ αμΝπ λδκξάμΝεαδΝβΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝευεζκφκλέαμΝ κυΝαέηα κμέΝΘαΝξλβ δηκπκδ έ ΝπΪθ αΝ κΝ δεσΝ αμΝ Ν
ί ζσθπθ,Ν κΝκπκέκΝηπκλ έ ,ΝαθΝγΫζ ,ΝθαΝπαέλθ ΝηααέΝ αμΝφ τΰκθ αμέΝτδΝ
π λδ σ λ μΝί ζσθ μΝ κπκγ κτθ αδΝ αΝαυ δΪΝεαδΝζδΰσ λ μΝ ΝΪζζαΝ βη έαΝ κυΝ
υηα κμμΝ αΝξΫλδα,Ν αΝπσ δα,Ν βθΝεκδζδΪέΝώΝ δΪλε δαΝεΪγ Ν υθ λέαμΝ θΝι π λθΪΝ
υθκζδεΪΝ αΝγίΝζ π ΪέΝ 

τ κπαγβ δεάέΝώΝκ κπαγβ δεάΝγ λαπ έαΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝ βθΝκ φυαζΰέαΝεαδΝ
βθΝδ ξδαζΰέα,Ναθαεκυφέακθ αμΝ κθΝπσθκ,Νί ζ δυθκθ αμΝ βθΝεδθβ δεσ β αΝ βμΝ
πκθ υζδεάμΝ άζβμΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ θδ ξτκθ αμΝ βθΝεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ αμέΝεπκλ έΝ
θαΝαεκζκυγβγ έΝπαλΪζζβζαΝη ΝΪζζ μΝγ λαπ έ μέΝ θΝαθ δ έγ αδΝ βΝξλά βΝξβηδευθΝ
φαληΪεπθ,ΝσππμΝ αΝαθ δφζ ΰηκθυ β,ΝαζζΪΝ υξθΪΝπ λδκλέα δΝ βθΝαθΪΰεβΝ αε δεάμΝ
ζάοβμέΝτΝκ κπαγβ δεσμ,Ν βθΝπλυ βΝ αμΝ υθΪθ β βΝγαΝπΪλ δΝ κΝδ κλδεσΝ αμΝεαδΝγαΝ
αμΝ ι Ϊ δέΝχθΝελέθ δ,ΝίζΫπκθ αμΝεαδΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ αμ,ΝππμΝ κΝπλσίζβηαΝίλέ ε αδΝ
θ σμΝ κυΝπ έκυΝ βμΝ δ δεσ β ΪμΝ κυ,ΝγαΝ αμΝαθαζΪί δέΝώΝκ κπαγβ δεάΝ θΝηπκλ έΝθαΝ
α ξκζβγ έΝΪη αΝη ΝγΫηα αΝη ΰξ δλβ δεάμΝαπκγ λαπ έαμΝάΝαπκεα Ϊ α βμΝ κίαλυθΝ
α υξβηΪ πθέΝχθΝπΪ ξ ΝαπσΝΫθαΝαπζσΝηβξαθδεσΝπλσίζβηαΝηΫ βμ,Νγ-ζΝ πδ εΫο δμΝ έθαδΝ
αλε ΫμΝΰδαΝθαΝαθ δη ππδ έέΝTαΝλαθ ίκτΝκλέακθ αδΝΪπαιΝ βμΝ ί κηΪ κμέΝυθάγπμΝ
αεκζκυγ έΝεαδΝηδαΝπ λέκ κμΝ αγ λκπκέβ βμΝ κυΝγ λαπ υ δεκτΝαπκ ζΫ ηα κμέΝτδΝ
κ κπαγβ δεκέ,Ν κυζ τκθ αμΝαπκεζ δ δεΪΝη Ν αΝξΫλδα,Ν π ηίαέθκυθΝ κυμΝηυμ,Ν δμΝ
αλγλυ δμ,Ν κΝ υθ δεσΝδ σ,Ν δμΝπ λδ κθέ μΝεαδΝ αΝ πζΪξθα,Ναπκεαγδ κτθΝηβξαθδεΫμΝ
αθδ κλλκπέ μ,Νί ζ δυθκυθΝ βθΝευεζκφκλέαΝ κυΝαέηα κμΝεαδΝ θ υθαηυθκυθΝ βθΝεΪγ Ν
π λδκξάΝη Νεα Ϊζζβζ μΝα εά δμέΝεπκλκτθ,Ν πέ βμ,ΝθαΝ αμΝ υηίκυζ τ κυθΝΰδαΝ βΝ
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π άΝ Ϊ βΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝθαΝ αμΝ υ ά κυθΝ κΝεα ΪζζβζκΝ έ κμΝα εά πθΝΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ κυΝπλκίζάηα σμΝ αμέΝ 
τηκδκπαγβ δεάέΝώΝκηκδκπαγβ δεάΝυπσ ξ αδΝ βηαθ δεάΝίκάγ δαΝ βθΝκ φυαζΰέαΝεαδΝ
βθΝδ ξδαζΰέα,ΝαεσηβΝεαδΝέα βέΝώΝγ λαπ έαΝ κυΝεΪγ Να γ θκτμΝ έθαδΝαπκζτ πμΝ
ια κηδε υηΫθβΝεαδΝ θΝ έθαδΝ υηπ πηα δεάέΝTκΝφΪληαεκΝπκυΝγαΝ υ ά δΝκΝ
κηκδκπαγβ δεσμΝ πδζΫΰ αδΝίΪ δΝ πθΝαθαΰευθΝ κτΝεΪγ Να γ θκτμέΝψα δεσΝηΫζβηαΝ κυΝ
κηκδκπαγβ δεκτΝ έθαδΝθαΝ δαπδ υ δ,Ν υαβ υθ αμΝη Ν κθΝπΪ ξκθ α,Ν δμΝ π λδεΫμΝ
αδ έ μΝπκυΝκ άΰβ αθΝ κΝπλσίζβηαΝ βΝηΫ β,ΝαεσηαΝεδΝσ αθΝ θΝυπΪλξ δΝαε δθκζκΰδεάΝ
Ϋθ διβέΝϋφσ κθΝ κΝπλσίζβηαΝΫξ δΝ ε βζπγ έΝη ΝκιτΝ λσπκΝάΝκφ έζ αδΝ ΝηδαΝ πδπσζαδαΝ
αδ έαΝΧκΝπΪ ξπθΝ άεπ Ναπσ κηαΝίΪλκμΝεαδΝ« λαίάξ βε »Ψ,ΝηέαΝ υθ λέαΝαλε έέΝτΝ
α γ θάμΝι εδθΪΝ υγτμΝ βθΝαΰπΰάΝ κυΝη Νκηκδκπαγβ δεΪΝφΪληαεα,ΝίζΫπκθ αμΝΪη αΝ
απκ ζΫ ηα αέΝχθ,Νσηπμ,Ν ε δηβγ έΝππμΝκΝπσθκμΝΫξ δΝίαγτ λαΝαέ δα,ΝκΝξλσθκμΝγ λαπ έαμΝ
πδηβετθ αδέΝτΝα γ θάμΝηπκλ έΝθαΝπαέλθ δΝηααέΝη Ν αΝκηκδκπαγβ δεΪΝφΪληαεαΝεαδΝ βθΝ
αΰπΰάΝπκυΝ κυΝΫξ δΝ υ ά δΝκΝκλγκπ δεσμΝ κυέ 
P φζ ικζκΰέαέΝώΝλ φζ ικζκΰέαΝ έθαδΝβΝ φαληκΰάΝ υΰε ελδηΫθπθΝπδΫ πθΝεαδΝ ξθδευθΝ
αΝαθ αθαεζα δεΪΝ βη έαΝ πθΝξ λδυθ,Ν πθΝπ ζηΪ πθΝεαδΝΪζζπθΝ βη έπθΝ κυΝ
υηα κμέΝεκπσμΝ βμΝ έθαδΝβΝί ζ έπ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝκλΰΪθπθ,Ν πθΝα ΫθπθΝεαδΝ
σζπθΝ πθΝ υ βηΪ πθΝ κυΝ υηα κμέΝψκβγυθ αμΝ βθΝΫεελδ βΝ πθΝ θ κλφδθυθ,Νηπκλ έΝ
θαΝ αμΝαθαεκυφέ δΝαπσΝ κθΝπσθκέΝτΝλ φζ ικζσΰκμΝ κΝπλυ κΝλαθ ίκτΝγαΝ αμΝαβ ά δΝ
ΰθπηΪ υ βΝΰδα λκτέΝΘαΝ αμΝ ιβΰά δΝσ δΝ θΝγ λαπ τ δ,ΝαζζΪΝίκβγΪΝ βθΝ
αυ κγ λαπ έαΝ αμέΝϋπ δ άΝβΝλ φζ ικζκΰέαΝ έθαδΝηέαΝκζδ δεάΝηΫγκ κμ,ΝγαΝ αμΝ υ δΝθαΝ
εα αζΪί Νσ δΝ θΝηπκλ έΝθαΝαπκηκθυ δΝ βΝηΫ βΝ αμΝαπσΝ κΝσζκθέΝΠλΫπ δΝκΝ
κλΰαθδ ησμΝ κΝ τθκζσΝ κυΝθαΝ θ λΰκπκδβγ έέΝTβθΝπλυ βΝ ί κηΪ αΝγαΝ
πλκΰλαηηα έ Νη Ν κΝλ φζ ικζσΰκΝ τκ- λ δμΝπλδαέ μΝ υθαθ ά δμέΝ βΝ υθΫξ δα,Ν
αθΪζκΰαΝη Ν κΝπλσίζβηα,Ν βθΝβζδεέαΝεαδΝ βΝφυ δεάΝ αμΝεα Ϊ α β, γαΝ υθαθ δΫ Νηέα-

τκΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝΧΰδαΝ τκ- λ δμΝ ί κηΪ μΨΝεαδΝπΪζδΝαπσΝηέαΝυλαΝ βΝφκλΪέΝ
ϋφσ κθΝαεκζκυγ έ Νφαληαε υ δεάΝαΰπΰά,Ν βΝ υθ ξέα ΝεαθκθδεΪέΝ 
Άζζ μΝγ λαπ έ μέΝχθαεκτφδ βΝηπκλκτθΝθαΝπλκ φΫλκυθΝβΝγαζα κγ λαπ έα,ΝβΝ
ιπ λδεάΝυ λκγ λαπ έα,Νφυ δεΪΝ αΝεζα δεΪΝδαηα δεΪΝζκυ λΪΝπκυΝ ηπδ τκθ αθΝκδΝ
ΰδαΰδΪ μΝηαμΝεαδΝβΝκακθκγ λαπ έαΝΧΰδαΝεάζβΝη κ πκθ τζδκυΝ έ εκυ,Νξλ δΪακθ αδΝβ-8 

υθ λέ μΝη Ν θΫ δμΝγ λαπ υ δεκτΝσακθ κμΨέ 
 

ώΝ πκθ υζδεάΝ άζβΝ Ναλδγηκτμ 

ώΝ πκθ υζδεάΝ άζβΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝγγΝκ Ϊ,Ν κυμΝ πκθ τζκυμέΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝ
ηΫ βμΝίλέ εκθ αδΝπΫθ Ν πσθ υζκδΝπκυΝκθκηΪακθ αδΝκ φυρεκέέΝ κΝ π λδεσΝ βμΝβΝ
πκθ υζδεάΝ άζβΝπ λδεζ έ δΝ κΝθπ δαέκΝηυ ζσ,ΝηδαΝζ π άΝζπλέ αΝθ τλπθΝδεαθάΝθαΝ
υθ κθέα δΝσζ μΝ δμΝεδθά δμΝ κυΝ υηα κμΝαπσΝ κΝζαδησΝεαδΝεΪ πέΝ πδπζΫκθ,ΝβΝ
πκθ υζδεάΝ άζβΝ δαγΫ δΝΫθαΝ τ βηαΝαπσΝγΰΝα τΰβΝθ τλπθ,ΝπκυΝ δαεζα έακθ αδΝαπσΝ
κΝθπ δαέκΝηυ ζσ,ΝεαδΝζίίΝηυμΝπκυΝ« Ϋθκθ αδ»Ν αΝκ ΪΝη ΝΰέίίίΝπ λέπκυΝ Ϋθκθ μέ 
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10.Τΰ έαΝεαδΝΆ εβ β 

 

ΝΤΰ έα έθαδΝκΝπαλΪΰκθ αμΝπκυΝη λΪ δΝ βθΝφυ δεά,ΝουξκζκΰδεάΝάΝαεσηαΝεαδΝ βθΝΝ
πθ υηα δεάΝεα Ϊ α βΝ θσμΝαυθ κμΝκλΰαθδ ηκτέ 
τηφπθαΝη Ν κθΝκλδ ησΝπκυΝ δα υπυγβε Ν κΝεα α α δεσΝ κυΝΠαΰεσ ηδκυΝ
Ολΰαθδ ηκτΝΤΰ έαμ ΧΰλζθΨΝβΝυΰ έαΝ έθαδΝ«βΝεα Ϊ α βΝ βμΝπζάλκυμΝ πηα δεάμ,ΝουξδεάμΝ
εαδΝεκδθπθδεάμΝ υ ιέαμΝεαδΝσξδΝησθκΝβΝαπκυ έαΝα γΫθ δαμ άΝαθαπβλέαμ». δΝζκδπσθ,Νβ 

ΫθθκδαΝ βμΝυΰ έαμ,Ν θΝαπκ έ αδΝησθκΝαπσΝ βθΝδα λδεά,ΝαζζΪΝεαδΝαπσΝΪζζκυμΝ
παλΪΰκθ μΝσππμΝ έθαδΝ κΝπ λδίΪζζκθ,ΝβΝκδεκθκηέα,ΝβΝ λΰα έαΝεέαέ 
ΣκΝπυμΝκλέα αδΝίΫίαδαΝβΝυΰ έαΝεαδΝβΝα γΫθ δαΝπμΝεκδθπθδεάΝαθαπαλΪ α βΝέ πμΝθαΝ
δαφΫλ δΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝπκζδ δ δεΫμΝ δαφκλΫμ,Ν δμΝδ Ϋ μΝεαδΝπ πκδγά δμ,Ν βθΝ επαέ υ β 

εαδΝ βθΝπαδ έαΝαζζΪΝεαδΝ δμΝγλβ ε υ δεΫμΝαθ δζάο δμ ΧΰδαΝ βΝαπά,Ν κΝγΪθα κ,Ν βθΝ
αηαλ έα,Ν βθΝ δηπλέα,Ν κΝηέα ηαΨ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝαθ δζάο δμΝΰδαΝ κΝ υηαΝΧΰδαΝ αΝσλδαΝ
κυ, βθΝεαγαλδσ β α,Ν βθΝ δεσθαΝ κυ,Ν κΝφτζκΝ κυΨΝπκυΝυπΪλξκυθΝ ΝεΪγ Νεκδθπθέα. 

έθαδΝΰθπ σΝαεσηαΝσ δΝκΝ λΪ δκμΝαλδγησμΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ
εα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμΝ θσμΝπζβγυ ηκτΝίλέ εκθ αδΝ ΝΪη βΝ υ ξΫ δ βΝη Ν βθΝ
εκδθπθδεάΝαθαπαλΪ α βΝπκυΝΫξ δΝκΝπζβγυ ησμΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυέΝΠαλΪΰκθ μΝ
ΰ θ δεκέ,Νπ λδίαζζκθ δεκέΝΧ λσπκμΝ δαίέπ βμ,Νεα κδεέα,Ν λΰα έα,Ν υθγάε μΝ λΰα έαμΝ
λτπαθ βΝπ λδίΪζζκθ κμΨ παλΪΰκθ μΝ υθγβευθΝαπάμΝΧ δα λκφά,ΝεΪπθδ ηα,ΝΪ εβ β,Ν
ξλά βΝ γδ δευθΝκυ δυθ,Ν υηπ λδφκλΪΨ,ΝπαλΪΰκθ μΝ ξ δαση θκδΝη Ν κΝ τ βηαΝεαδΝ δμΝ
υπβλ έ μΝυΰ έαμΝεαδΝπαλΪΰκθ μΝ επαέ υ βμΝυΰ έαμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝ
αθγλυππθΝαζζΪΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝαθαπαλΪ α βΝ κυΝ δπσζκυΝυΰ έαμ-α γΫθ δαμέ 
 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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11.ΦΤΙΚ Ν Κ  ΝΚ ΙΝΚ Θ Μ ΡΙΝΟΣ Σ  

ΟδΝ υθγάε μΝ βμΝεαγβη λδθσ β ΪμΝηαμΝη Ν βθΝΫζζ δοβΝΪ εβ βμΝεαδΝ βθΝεαγδ δεάΝαπά,Ν
δμΝπκζζΫμΝυλ μΝ λΰα έαμ,Ν κΝΪΰξκμ,Ν αΝθ τλαΝεαδΝ κθΝ δαλεάΝαΰυθαΝπκυΝεΪθκυη ΝΰδαΝ
σζα,Ν πδ λκτθΝαλθβ δεΪΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝυΰ έαΝηαμΝεαδΝΰ θδεΪΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ
ηαμέ 
ΟΝ λσπκμΝαπάΝηαμΝπλΫπ δΝθαΝαζζΪι δΝεαδΝθαΝ υθ δ β κπκδά κυη Ν βθΝαθαΰεαδσ β αΝ βμΝ
Ϊ εβ βμ,ΝθαΝΰέθ δΝπζΫκθΝ υθάγ δαΝεαδΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝεαγβη λδθσΝπλσΰλαηηΪΝηαμΝ
κπκδα άπκ Νηκλφά Ϊγζβ βΝεαδΝΪ εβ β,Νυ ΝθαΝαπκε ά κυη ΝηδαΝδ κλλκπβηΫθβΝ
φυ δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝηδαΝ π άΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝηαμέΝΠλΫπ δ,Ν βζα ά,ΝβΝ
Ϊ εβ βΝθαΝ θ αξγ έΝ βθΝεαγβη λδθσ β ΪΝηαμΝεαδΝθαΝΰέθ δΝσξδΝαπζΪΝ υθάγ δαΝαζζΪΝεαδΝ
λσπκμΝαπάμέ 
ΝΪ εβ βΝεαδΝβΝ δα άλβ βΝ βμΝφυ δεάμΝηαμΝεα Ϊ α βμΝίκβγκτθΝ ΝηδαΝεαζτ λβΝ

πκδσ β αΝαπάμΝεαδΝ υηίΪζζκυθΝ κΝθαΝ έηα ΝπδκΝυΰδ έμΝαπσΝσ κυμΝ θΝα εκτθ αδΝεαδΝ
θΝαεκζκυγκτθΝΫθαθΝδ κλλκπβηΫθκΝ λσπκΝαπάμέΝ πδπζΫκθ,Νκφ έζκυη ΝθαΝ πδ βηΪθκυη Ν

σ δΝσ κΝη ΰαζυθκυη ΝβζδαεΪΝεαδΝπλκ κτΝαλξέ κυθΝθαΝ ηφαθέακθ αδΝ αΝπλκίζάηα αΝ βθΝ
υΰ έαΝεαδΝ βΝφυ δεάΝηαμΝεα Ϊ α β,ΝβΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝσξδΝαπζΪΝξλ δΪα αδΝαζζΪΝ
πδίΪζζ αδΝΰδαΝ βθΝπλσζβοάΝ κυμέ 
π δ ά,Νσηπμ,Ν υθΫξ δαΝαεκτη Νΰ θδεσ β μΝΰδαΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ αΝκφΫζβΝ βμΝεαδΝ
θΝΰθπλέακυη ΝαελδίυμΝπκδαΝ έθαδΝ αΝ υ λΰ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝπκτΝηπκλκτη ΝθαΝ

Ϋξκυη ,ΝαμΝ κτη ΝπδκΝ υΰε ελδηΫθαΝΰδα έΝ άη λαΝβΝΪ εβ βΝεαδΝβΝΪγζβ βΝ έθαδΝ
απαλαέ β μΝΰδαΝσζκυμΝηαμέ 
 ΟφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ κΝ υηαΝεαδΝ κθΝκλΰαθδ ησΝηαμ 

Νκπκδα άπκ ΝηκλφάΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝ υθ ζ έΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝφυ δεάμΝηαμΝ
εα Ϊ α βμΝεαδΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝηαμέ 
ΠλΫπ δΝθαΝΰθπλέακυη ΝππμΝπΫλαΝαπσΝ αΝπλκφαθάΝκφΫζβΝ βμ,Ν βζα άμΝ βΝ δα άλβ βΝ
π κτΝίΪλκυμ,Ν κΝεαζκ ξβηα δ ηΫθκΝεαδΝΰυηθα ηΫθκΝεκληέ,Ν βθΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝ
παξυ αλεέαμΝεαδΝ βμΝευ αλέ δ αμ,Ν βμΝξαζΪλπ βμΝ κυΝ Ϋληα κμ,Νεζπ,ΝπκυΝ θΝ έθαδΝ
φυ δεΪΝεαγσζκυΝα άηαθ α,Ν Ν ξ έα αδΝησθκΝη Ναυ ΪέΝ ΝΪ εβ βΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝεαδΝη Ν
η ΰΪζκΝεκηηΪ δΝ βμΝυΰ έαμΝηαμΝεαδΝ βμΝαπσε β βμΝ θσμΝδ κλλκπβηΫθκυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝπκυΝ
έθαδΝ κΝ πκυ αδσ λκέ 
Πλυ αΝαπ’Νσζα,ΝβΝΪ εβ βΝπλκζαηίΪθ δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝαλε υθΝθκ βηΪ πθ,ΝεαγυμΝ
θδ ξτ δΝ κΝαθκ κπκδβ δεσΝηαμΝ τ βηα,ΝαζζΪΝεαδΝίκβγΪ δΝ βΝγ λαπ έαΝεαδΝ
εα απκζΫηβ άΝ κυμέ Νφυ δεάΝΪ εβ βΝ υηίΪζζ δΝ βθΝεαζτ λβΝζ δ κυλΰέαΝ βμ 
εαλ δΪμ εαδΝ κυΝαθαπθ υ δεκτΝ υ άηα κμ, θ υθαηυθ δΝ κΝηυρεσΝεαδΝ
εαλ δκαθαπθ υ δεσΝ τ βηα,ΝπλκζαηίΪθ δΝεαδΝη δυθ δΝ βΝξκζβ λέθβΝεαδΝ κΝ δαίά βέΝ
πέ βμ,ΝαυιΪθ δΝ βθΝκλδ δεάΝπυεθσ β α,ΝσπζκΝΰδαΝ βθΝκ κπσλπ β πκυΝπζά δΝ δμΝ

ΰυθαέε μΝαπσΝηδαΝβζδεέαΝεαδΝη Ϊ,Νπλκζαίαέθ δΝεαδΝη δυθ δΝ υηπ υηα αΝ υλυαΰΰ έαμ, 
σππμ,Νεδλ κέ,Νφζ ίέ δ α,ΝεέΪ,ΝπκυΝ πέ βμΝ αζαδππλκτθΝ δμΝΰυθαέε μΝεαδΝ Ϋζκμ,ΝίκβγΪ δΝ
σ μΝΰυθαέε μΝΫξκυθΝπλσίζβηαΝ βΝΫηηβθκΝλτ βΝεαδΝλυγηέα δΝ βθΝδ κλλκπέαΝ πθ 

κληκθυθΝηαμέ 



[65] 

 

ΟφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ κΝπθ τηαΝεαδΝ βθΝουξδεάΝηαμΝυΰ έα 

μ ηβθΝαοβφά κυη Ν κΝλσζκΝ βμΝ πηα δεάμΝΪ εβ βμΝεαδΝ βθΝουξδεάΝηαμΝυΰ έαέΝ
ιΪζζκυΝ κΝηΫ αΝηαμΝ υθάγπμΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝκφ έζ αδΝεαδΝΰδαΝ κΝ ιπ λδεσΝεκηηΪ δΝ
κυΝ αυ κτΝηαμΝ δμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμέΝΌππμΝεαδΝαθ δ λσφπμέΝ ΝουξδεάΝεαδΝβΝ
πηα δεάΝυΰ έαΝ υθάγπμΝ έθαδΝαζζβζΫθ μέ 
Νφυ δεάΝΪ εβ βΝ αφυμΝ θδ ξτ δΝ βθΝουξκζκΰδεάΝηαμΝεα Ϊ α β. ξ δΝξαζαλπ δεάΝεαδΝ

βλ ηδ δεάΝ πέ λα β εαγυμΝηΫ πΝ βμΝ πηα δεάμΝ ε σθπ βμΝπκυΝηαμΝπλκ φΫλ δ,Ν
απκίΪζζκυη Ν κΝΪΰξκμΝεαδΝ κθΝ εθ υλδ ησΝεαδΝεα απκζ ηκτη Ν βθΝΪ ξβηβΝ δΪγ βΝ
αζζΪΝαεσηαΝεαδΝ βθΝεα Ϊγζδοβ. 

ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ πέ βμΝππμΝβΝπθ υηα δεάΝ πέ κ β πθΝαθγλυππθΝπκυΝΰυηθΪακθ αδΝ
εαδΝα εκτθ αδΝη ΝεΪπκδκθΝ λσπκ,Ν έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝσ δΝ αΝΪ κηαΝη ΝξαηβζάΝφυ δεάΝ
εα Ϊ α βέΝ ΝΪγζβ βΝπλκ φΫλ δΝπθ υηα δεάΝ δατΰ δα,Ν θ λΰβ δεσ β αΝεαδΝεαζάΝ
δΪγ βέΝ 
Νφυ δεάΝΪ εβ βΝαθααπκΰκθ έΝ κθΝΪθγλππκΝεαδΝ υηίΪζζ δΝ ΝηδαΝαέ γβ βΝουξδεάμ 

πζβλσ β αμ πκυΝ ΝεΪθ δΝθαΝαπκζαηίΪθ δμΝεαδΝσζ μΝ δμΝΪζζ μΝεαγβη λδθΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ
κυέΝΌ αθΝΫξκυη Ν θ Ϊι δΝ βθΝεαγβη λδθσ β ΪΝηαμΝ βθΝΪ εβ βΝαπκζαηίΪθκυη Ν
π λδ σ λκΝαεσηαΝεαδΝ κΝφαΰβ σ,Ν κθΝτπθκ,Ν βθΝι εκτλα βέ 
υηπ λα ηα δεΪ,Νζκδπσθ,ΝεαδΝη ΝαπζΪΝζσΰδαΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝπαλαπΪθπΝζσΰκυμ,ΝβΝΪ εβ βΝ
εαδΝ υθ πυμΝβΝ π άΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝίκβγκτθΝ βΝηαελκαπέαΝαζζΪΝεαδΝ βθΝ
εαζκαπέαέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ πδίΪζζ αδΝβΝ δαΝίέκυΝΪ εβ βΝεαδΝκφ έζκυη ΝθαΝ βθΝ
εΪθκυη Ν λσπκΝαπάμέ 
ΟδΝ υθγάε μΝ βμΝεαγβη λδθσ β ΪμΝηαμΝη Ν βθΝΫζζ δοβΝΪ εβ βμΝεαδΝ βθΝεαγδ δεάΝαπά,Ν
δμΝπκζζΫμΝυλ μΝ λΰα έαμ,Ν κΝΪΰξκμ,Ν αΝθ τλαΝεαδΝ κθΝ δαλεάΝαΰυθαΝπκυΝεΪθκυη ΝΰδαΝ
σζα,Ν πδ λκτθΝαλθβ δεΪΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝυΰ έαΝηαμΝεαδΝΰ θδεΪΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ
ηαμέΟΝ λσπκμΝαπάΝηαμΝπλΫπ δΝθαΝαζζΪι δΝεαδΝθαΝ υθ δ β κπκδά κυη Ν βθΝαθαΰεαδσ β αΝ
βμΝΪ εβ βμ,ΝθαΝΰέθ δΝπζΫκθΝ υθάγ δαΝεαδΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝεαγβη λδθσΝπλσΰλαηηΪΝ
ηαμΝκπκδα άπκ ΝηκλφάΝΪγζβ βΝεαδΝΪ εβ β,Νυ ΝθαΝαπκε ά κυη ΝηδαΝδ κλλκπβηΫθβΝ
φυ δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝηδαΝ π άΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝηαμέΝΠλΫπ δ,Ν βζα ά,ΝβΝ
Ϊ εβ βΝθαΝ θ αξγ έΝ βθΝεαγβη λδθσ β ΪΝηαμΝεαδΝθαΝΰέθ δΝσξδΝαπζΪΝ υθάγ δαΝαζζΪΝεαδΝ
λσπκμΝαπάμέ ΝΪ εβ βΝεαδΝβΝ δα άλβ βΝ βμΝφυ δεάμΝηαμΝεα Ϊ α βμΝίκβγκτθΝ ΝηδαΝ
εαζτ λβΝπκδσ β αΝαπάμΝεαδΝ υηίΪζζκυθΝ κΝθαΝ έηα ΝπδκΝυΰδ έμΝαπσΝσ κυμΝ θΝ
α εκτθ αδΝεαδΝ θΝαεκζκυγκτθΝΫθαθΝδ κλλκπβηΫθκΝ λσπκΝαπάμέΝ πδπζΫκθ,Νκφ έζκυη ΝθαΝ
πδ βηΪθκυη Νσ δΝσ κΝη ΰαζυθκυη ΝβζδαεΪΝεαδΝπλκ κτΝαλξέ κυθΝθαΝ ηφαθέακθ αδΝ αΝ
πλκίζάηα αΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝ βΝφυ δεάΝηαμΝεα Ϊ α β,ΝβΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝσξδΝαπζΪΝ
ξλ δΪα αδΝαζζΪΝ πδίΪζζ αδΝΰδαΝ βθΝπλσζβοάΝ κυμέ 
π δ ά,Νσηπμ,Ν υθΫξ δαΝαεκτη Νΰ θδεσ β μΝΰδαΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ αΝκφΫζβΝ βμΝεαδΝ
θΝΰθπλέακυη ΝαελδίυμΝπκδαΝ έθαδΝ αΝ υ λΰ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝπκτΝηπκλκτη ΝθαΝ

Ϋξκυη ,ΝαμΝ κτη ΝπδκΝ υΰε ελδηΫθαΝΰδα έΝ άη λαΝβΝΪ εβ βΝεαδΝβΝΪγζβ βΝ έθαδΝ
απαλαέ β μΝΰδαΝσζκυμΝηαμέ 
 ΟφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ κΝ υηαΝεαδΝ κθΝκλΰαθδ ησΝηαμ 
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Νκπκδα άπκ ΝηκλφάΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝ υθ ζ έΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝφυ δεάμΝηαμΝ
εα Ϊ α βμΝεαδΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝηαμέ 
ΠλΫπ δΝθαΝΰθπλέακυη ΝππμΝπΫλαΝαπσΝ αΝπλκφαθάΝκφΫζβΝ βμ,Ν βζα άμΝ βΝ δα άλβ βΝ
π κτΝίΪλκυμ,Ν κΝεαζκ ξβηα δ ηΫθκΝεαδΝΰυηθα ηΫθκΝεκληέ,Ν βθΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝ
παξυ αλεέαμΝεαδΝ βμΝευ αλέ δ αμ,Ν βμΝξαζΪλπ βμΝ κυΝ Ϋληα κμ,Νεζπ,ΝπκυΝ θΝ έθαδΝ
φυ δεΪΝεαγσζκυΝα άηαθ α,Ν Ν ξ έα αδΝησθκΝη Ναυ ΪέΝ ΝΪ εβ βΝΫξ δΝθαΝεΪθ δΝεαδΝη Ν
η ΰΪζκΝεκηηΪ δΝ βμΝυΰ έαμΝηαμΝεαδΝ βμΝαπσε β βμΝ θσμΝδ κλλκπβηΫθκυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝπκυΝ
έθαδΝ κΝ πκυ αδσ λκέ 
Πλυ αΝαπ’Νσζα,ΝβΝΪ εβ βΝπλκζαηίΪθ δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝαλε υθΝθκ βηΪ πθ,ΝεαγυμΝ
θδ ξτ δΝ κΝαθκ κπκδβ δεσΝηαμΝ τ βηα,ΝαζζΪΝεαδΝίκβγΪ δΝ βΝγ λαπ έαΝεαδ 
εα απκζΫηβ άΝ κυμέ Νφυ δεάΝΪ εβ βΝ υηίΪζζ δΝ βθΝεαζτ λβΝζ δ κυλΰέαΝ βμ 
εαλ δΪμ εαδΝ κυΝαθαπθ υ δεκτΝ υ άηα κμ, θ υθαηυθ δΝ κΝηυρεσΝεαδΝ
εαλ δκαθαπθ υ δεσΝ τ βηα,ΝπλκζαηίΪθ δΝεαδΝη δυθ δΝ βΝξκζβ λέθβΝεαδΝ κ δαίά β. 

πέ βμ,ΝαυιΪθ δΝ βθΝκλδ δεάΝπυεθσ β α,ΝσπζκΝΰδαΝ βθ κ κπσλπ β πκυΝπζά δΝ δμΝ
ΰυθαέε μΝαπσΝηδαΝβζδεέαΝεαδΝη Ϊ,Νπλκζαίαέθ δΝεαδΝη δυθ δΝ υηπ υηα αΝ υλυαΰΰ έαμ, 
σππμ,Νεδλ κέ,Νφζ ίέ δ α,ΝεέΪ,ΝπκυΝ πέ βμΝ αζαδππλκτθΝ δμΝΰυθαέε μΝεαδΝ Ϋζκμ,ΝίκβγΪ δΝ
σ μΝΰυθαέε μΝΫξκυθΝπλσίζβηαΝ βΝΫηηβθκΝλτ βΝεαδΝλυγηέα δΝ βθΝδ κλλκπέαΝ πθ 

κληκθυθΝηαμέ 
 ΟφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ κΝπθ τηαΝεαδΝ βθΝουξδεάΝηαμΝυΰ έα 

μΝηβθΝαοβφά κυη Ν κΝλσζκΝ βμΝ πηα δεάμΝΪ εβ βμΝεαδΝ βθΝουξδεάΝηαμΝυΰ έαέΝ
ιΪζζκυΝ κΝηΫ αΝηαμΝ υθάγπμΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝκφ έζ αδΝεαδΝΰδαΝ κΝ ιπ λδεσΝεκηηΪ δΝ
κυΝ αυ κτΝηαμΝ δμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμέΝΌππμΝεαδΝαθ δ λσφπμέΝ ΝουξδεάΝεαδΝβΝ
πηα δεάΝυΰ έαΝ υθάγπμΝ έθαδΝαζζβζΫθ μέ 
Νφυ δεάΝΪ εβ βΝ αφυμΝ θδ ξτ δΝ βθΝουξκζκΰδεάΝηαμΝεα Ϊ α βέΝ ξ δΝξαζαλπ δεάΝεαδΝ

βλ ηδ δεάΝ πέ λα β εαγυμΝηΫ πΝ βμΝ πηα δεάμΝ ε σθπ βμΝπκυΝηαμΝπλκ φΫλ δ,Ν
απκίΪζζκυη Ν κΝΪΰξκμΝεαδΝ κθΝ εθ υλδ ησΝεαδΝεα απκζ ηκτη Ν βθΝΪ ξβηβΝ δΪγ β 

αζζΪΝαεσηαΝεαδΝ βθΝεα Ϊγζδοβ. 

ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ πέ βμΝππμΝβΝπθ υηα δεάΝ πέ κ β πθΝαθγλυππθΝπκυΝΰυηθΪακθ αδΝ
εαδΝα εκτθ αδΝη ΝεΪπκδκθΝ λσπκ,Ν έθαδΝη ΰαζτ λβ απσΝσ δΝ αΝΪ κηαΝη ΝξαηβζάΝφυ δεάΝ
εα Ϊ α βέΝ ΝΪγζβ βΝπλκ φΫλ δΝπθ υηα δεάΝ δατΰ δα,Ν θ λΰβ δεσ β αΝεαδΝεαζάΝ
δΪγ βέΝ 
Νφυ δεάΝΪ εβ βΝαθααπκΰκθ έΝ κθΝΪθγλππκΝεαδΝ υηίΪζζ δΝ ΝηδαΝαέ γβ βΝουξδεάμ 

πζβλσ β αμ πκυΝ ΝεΪθ δΝθαΝαπκζαηίΪθ δμΝεαδΝσζ μΝ δμΝΪζζ μΝεαγβη λδθΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ
κυέΝΌ αθΝΫξκυη Ν θ Ϊι δΝ βθΝεαγβη λδθσ β ΪΝηαμΝ βθΝΪ εβ βΝαπκζαηίΪθκυη Ν
π λδ σ λκΝαεσηαΝεαδΝ κΝφαΰβ σ,Ν κθΝτπθκ,Ν βθΝι εκτλα βέ 
υηπ λα ηα δεΪ,Νζκδπσθ,ΝεαδΝη ΝαπζΪΝζσΰδαΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝπαλαπΪθπΝζσΰκυμ,ΝβΝΪ εβ βΝ
εαδΝ υθ πυμΝβΝ π άΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝίκβγκτθΝ βΝηαελκαπέαΝαζζΪΝεαδΝ βθΝ
εαζκαπέαέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ πδίΪζζ αδΝβΝ δαΝίέκυΝΪ εβ β εαδΝκφ έζκυη Νθα βθΝ
εΪθκυη Ν λσπκΝαπάμέ 
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πέ λα βΝεαδΝΟφΫζβΝ βμΝΝΆ εβ βμΝΰδαΝ βθΝΤΰ έα 

 

Ά εβ βμΝΜ Ν κθΝσλκΝΪ εβ βΝΧ πηα δεά-φυ δεάΝΨΝ θθκκτη ΝεΪγ Ν 
λα βλδσ β αΝ κυΝαθγλυπκυΝβΝκπκέαΝ ηπ λδΫξ δΝκπκδα άπκ ΝηκλφάμΝεέθβ βΝεαδΝ
θ λΰκπκδ έΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝ κΝηυρεσΝεαδΝεαλ δκαθαπθ υ δεσΝ τ βηαέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδαΝ
έθαδΝβΝεΪγ Νεέθβ βΝπκυΝεΪθκυη Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δ επ λαδυ κυη Ν δμΝεαγβη λδθΫμΝηαμΝ
υπκξλ υ δμΝ έ Ναυ ΫμΝαφκλκτθΝ βθΝ λΰα έαΝηαμ- βθΝπλκ ππδεάΝ ιυπβλΫ β άΝηαμΝάΝ δΝ
δα εΫ α άΝηαμέ 

 

Ν πέ λα βΝ βμΝφυ δεάμΝΪ εβ βμΝ βθΝυΰ έαΝά αθΝΰθπ άΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδσ κυμΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝδ κλέαμέΝΌ κ,ΝίΫίαδα,ΝκδΝΪθγλππκδΝακτ αθΝεαδΝ λΰΪακθ αθΝ βθΝτπαδγλκ,Ν
πμΝευθβΰκέ,Νΰ πλΰκέΝάΝπκζ ηδ Ϋμ,ΝβΝΪ εβ βΝ κυΝ υηα κμΝά αθΝ κηΫθβ,ΝζσΰπΝ βμΝ
φτ βμΝ βμΝ θα ξσζβ άμΝ κυμέΝΧμΝι ξπλδ άΝεαδΝαθαΰεαέαΝ λα βλδσ β αΝβΝΪ εβ βΝ
πλκΫευο Νη Ν κθΝ επκζδ δ ησΝεαδΝ βθΝα δεκπκέβ β,ΝπκυΝπ λδσλδ αθΝ βθΝεαγβη λδθάΝ
πηα δεάΝ λα βλδσ β αέ 

 Ναλθβ δεάΝ πέ λα βΝπκυΝα ε έΝβΝεαγδ δεάΝαπάΝ βΝ δΪλε δαΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝαπάμΝ έθαδΝπζΫκθΝπκζζαπζΪΝ εηβλδπηΫθβέΝ ΝΫζζ δοβΝΪ εβ βμΝ έθαδΝαδ έαΝ
βηαθ δευθΝπαγά πθ,ΝσππμΝ αΝεαλ δαΰΰ δαεΪΝθκ άηα αέΝΌηπμ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝ
εαλ δαΰΰ δαεΫμΝπαγά δμ,ΝβΝΫζζ δοβΝφυ δεάμΝΪ εβ βμΝγ πλ έ αδΝπαλΪΰκθ αμΝεδθ τθκυΝ
εαδΝΰδαΝ εφυζδ δεΪΝθκ άηα αΝΧ αεξαλυ βμΝ δαίά βμ,Νπαγά δμΝ κυΝηυκ ε ζ δεκτΝ
υ άηα κμΨ,ΝΰδαΝ βθΝπαξυ αλεέα,ΝΰδαΝ βθΝκ κπσλπ β,ΝΰδαΝ βθΝυπΫλ α β,ΝΰδαΝ
κλδ ηΫθκυμΝαθκ κ ιαλ υη θκυμΝεαλεέθκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμέ 
ΟδΝαλθβ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ βμΝεαγδ δεάμΝαπάμ θΝπ λδκλέακθ αδΝησθκΝ βθΝπλσεζβ βΝ βμΝ
αλλυ δαμέΝ ΝΪ εβ βΝ πβλ Ϊα δΝΪη αΝεαδΝ βΝ πηα δεά,ΝουξδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝ υ ιέαέΝ
Μ Ν βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝπλκεαζ έ αδΝεαζτ λβΝαδηΪ π βΝ κυΝε θ λδεκτΝθ υλδεκτΝ
υ άηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝατιβ βΝ βμΝ λκ κθέθβμΝεαδΝΪζζπθΝθ υλκ δαίδία υθΝπκυΝ
ί ζ δυθκυθΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝ δΪγ βέΝ πδπζΫκθΝβΝΪ εβ βΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ
βΝ υθ άλβ βΝ βμΝφυ δεάμΝ κηάμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ υηα κμέΝ ΝΫζζ δοάΝ βμΝκ βΰ έΝ
βθΝαπκ υθΪηπ βΝάΝεαδΝ βθΝα λκφέαΝαεσηαΝ κυΝηυρεκτΝ υ άηα κμΝεαδΝ βθΝαπυζ δαΝ

ζ δ κυλΰδευθΝδεαθκ ά πθέΝ δ δεΪΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμ,ΝκδΝ πδ λΪ δμΝαυ ΫμΝ έθαδΝφυ δεσΝ
θαΝΫξκυθΝεαδΝ κίαλΫμΝεκδθπθδεΫμΝ πδπ υ δμ,Ν κΝίαγησΝπκυΝπ λδκλέακυθΝ βΝ υθα σ β αΝ
αυ κ ιυπβλΫ β βμ,Ναυ κθκηέαμΝεαδΝεκδθπθδεσ β αμΝ κυΝα σηκυέ 
ΓδαΝ κυμΝ θάζδε μ,Ν θ έεθυ αδΝ ζαφλδΪΝαζζΪΝ αε δεάΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝΧΰδαΝ
παλΪ δΰηα,Νπ λπΪ βηαΨΝπΫθ ΝηΫλ μΝ βθΝ ί κηΪ αέΝΠδκΝΫθ κθβΝΪ εβ βΝ Νΰυηθα άλδκΝ
άΝ Νεκζυηίβ άλδκΝ θ έεθυ αδΝηΫλαΝπαλΪΝηΫλαέΝΟδΝητ μΝξλ δΪακθ αδΝ υθάγπμΝβζΝυλ μΝ
ΰδαΝθαΝαθαζΪίκυθΝη ΪΝαπσΝηΫ λδαΝΪ εβ βΝεαδΝζκΝυλ μΝαθΝΫξκυθΝα εβγ έΝ κΝηΫΰδ κΝ
σλδκΝ βμΝαθ κξάμΝ κυμέΝ βθΝ ζζΪ α,Ν ΝΫλ υθαΝ Νπαθ ζζα δεσΝ έΰηαΝα δεκτΝ
πζβγυ ηκτ,Ν κΝιζ,ζΣΝ άζπ Νσ δΝ θΝα ξκζ έ αδΝη ΝεΪπκδκΝ έ κμΝΰυηθα δεάμ,ΝζσΰπΝ
Ϋζζ δοβμΝξλσθκυΝΧζη,θΣΨ,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝ δΪγ βμΝΧΰλ,ζΣΨ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝυΰ έαμΝΧκ,βΣΨ,Ν
ΰδαΝκδεκθκηδεκτμΝζσΰκυμΝΧκ,βΣΨ,ΝζσΰπΝαπαλΫ ε δαμΝΰδαΝ αΝΰυηθα άλδαΝΧθ,λΣΨ,ΝζσΰπΝ
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βζδεέαμΝΧγ,γΣΨ,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝξυλκυΝ κΝ πέ δΝΧβ,ιΣΨέ  τηφπθαΝη Ν βθΝέ δαΝΫλ υθα,ΝβΝ
κδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α βΝφαέθ αδΝθαΝ πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ β,ΝαφκτΝ
αγζ έ αδΝ κΝηίΣΝ πθΝαθτπαθ λπθ,Ν κΝβίΣΝ πθΝπαθ λ ηΫθπθΝεαδΝ κΝΰίΣΝ πθΝξάλπθΝεαδΝ
πθΝ δαα υΰηΫθπθέ  Μ ΰΪζ μΝ έθαδΝεαδΝκδΝ δαφκλΫμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝηκλφπ δεσΝ πέπ κέ  
ΣκΝιίΣΝ πθΝα σηπθΝπκυΝα εκτθ αδΝ έθαδΝηΫ κυΝεαδΝαθυ λκυΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυ, 
θυΝαπ’Νσ κυμΝ θΝα εκτθ αδΝ κΝλγΣΝΫξ δΝ ζ δυ δΝησθκΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέ  
π’Νσ κυμΝπΪθ πμΝΰυηθΪακθ αδ,ΝησθκΝ κΝΰζΣΝα ε έ αδΝεαγβη λδθΪέ 
Νφυ δεάΝΪ εβ βΝπ λδζαηίΪθ δΝ λα βλδσ β μΝσππμΝ κΝ λΫιδηκΝάΝ κΝεκζτηπδέΝ
εκτηα ΝσηπμΝεδΝσ αθΝξλβ δηκπκδκτη Ν δμΝ εΪζ μ,Ναθ έΝθαΝπαέλθκυη Ν κΝα αθ ΫλΝάΝ

σ αθΝα ξκζκτηα Νη Ν βθΝεβπκυλδεάέ 
 

ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝκφΫζβΝαπσΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝ έθαδμ 
•ΝΜ έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝεαλ δκπΪγ δαμΝάΝπλσπλκυΝγαθΪ κυέ 
•ΝΜ έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝθκ βηΪ πθΝσππμΝκΝ αεξαλυ βμΝ δαίά βμ,ΝβΝυπΫλ α β,ΝβΝ
υπ λξκζβ λκζαδηέα,Ν αΝ ΰε φαζδεΪΝ π δ σ δα,ΝβΝκ κπσλπ β,ΝεέΪέ 
•Ν τιβ βΝ πθΝεατ πθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝη δυθ αδΝ κΝυπ λίΪζζκθΝ πηα δεσΝίΪλκμέ 
•ΝΥαζΪλπ βΝεαδΝη έπ βΝ κυΝΪΰξκυμέ 
•Ν θ υθΪηπ βΝ πθΝηυυθΝεαδΝατιβ βΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ κυΝ γΫθκυμέ 
•Ν ζ έπ βΝ βμΝ ηφΪθδ βμΝεαδΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝ υηα κμέ 
•Νπηα δεάΝεαδΝουξδεάΝ υ ιέαΝεαδΝατιβ βΝ βμΝαυ κπ πκέγβ βμέ 
•ΝΜ έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝελυκζκΰάηα κμΝεαδΝΰλδπυ κυμΝζκέηπιβμΝεα ΪΝβγΣέ 
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12.Φυ δεάΝΆ εβ β ΤΝΤΰ έα 

  

Ν πέ λα βΝ βμΝφυ δεάμΝΪ εβ βμΝ βθ υΰ έαΝά αθΝΰθπ άΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδσ κυμΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝδ κλέαμέΝΌ κ,ΝίΫίαδα,ΝκδΝΪθγλππκδΝακτ αθΝεαδΝ λΰΪακθ αθΝ βθΝτπαδγλκ,Ν
πμΝευθβΰκέ,Νΰ πλΰκέΝάΝπκζ ηδ Ϋμ,ΝβΝΪ εβ βΝ κυΝ υηα κμΝά αθΝ κηΫθβ,ΝζσΰπΝ βμΝ
φτ βμΝ βμΝ θα ξσζβ άμΝ κυμέΝΧμΝι ξπλδ άΝεαδΝαθαΰεαέαΝ λα βλδσ β αΝβΝΪ εβ βΝ
πλκΫευο Νη Ν κθΝ επκζδ δ ησΝεαδΝ βθΝα δεκπκέβ β,ΝπκυΝπ λδσλδ αθΝ βθΝεαγβη λδθάΝ
πηα δεάΝ λα βλδσ β αέ 
θΝ έθαδΝ υξαέκ,Νζκδπσθ,Νσ δΝβΝφυ δεάΝΪ εβ β,ΝπμΝΰυηθα δεάΝάΝαγζβ δ ησμ,Ν

αθα δεθτ αδΝ Ν βηαθ δεάΝ λα βλδσ β αΝ ΝσζκυμΝ κυμΝαλξαέκυμΝπκζδ δ ηκτμ,ΝΫ πΝ
εδΝαθΝαπκ ζκτ Νεα ΪΝεαθσθαΝαπκεζ δ δεΪΝαθ λδεάΝυπσγ βέΝ Νκλδ ηΫθ μΝηΪζδ αΝ
π λδπ υ δμ,ΝσππμΝ βθΝαλξαέαΝ ζζΪ αΝεαδΝαλΰσ λαΝ βΝΡυηβ,ΝκδΝΪθ λ μΝ βμΝ
δγτθκυ αμΝ ΪιβμΝισ υαθΝΰδαΝ βΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝπ λδ σ λ μΝυλ μΝαπ’Νσ, δΝΰδαΝ
κπκδα άπκ ΝΪζζβΝεαγβη λδθάΝ κυμΝ θα ξσζβ βέΝΟΝΠζκτ αλξκμΝ κΝΠ λέΝπαέ πθΝ
αΰπΰάμΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ αφάμΝσ αθΝ βζυθ δΝ«π λέΝη θΝ βθΝ κυΝ υηα κμΝ πδηΫζ δαθΝ δ ΪμΝ
τλκθΝ πδ άηαμΝκδΝΪθγλππκδ,Ν βθΝΙα λδεάθΝεαδΝ βθΝΓυηθα δεάθ,ΝπθΝβΝη θΝ βθΝυΰ έαθΝβΝ
Ν βθΝ υ ιέαθΝ θ έγ δ»έ 
Ν Ϊ βΝαυ άΝα σθβ Ν βηαθ δεΪΝ βθΝπκλ έαΝ ιΫζδιβμΝ κυΝ υ δεκτΝπκζδ δ ηκτ,Ν ιαδ έαμΝ

ευλέπμΝ κυΝ λσπκυΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝ λΰα έαμΝεαδΝ βμΝΫζζ δοβμΝαθ έ κδξπθΝ υθα κ ά πθΝ
κΝθΫκΝα δεσΝπ λδίΪζζκθέ  Όηπμ,Ν αΝ ζ υ αέαΝξλσθδα,ΝβΝΪθκ κμΝ κυ ίδκ δεκτΝ πδπΫ κυΝ

εαδΝβΝ ια φΪζδ βΝπ λδ σ λκυΝ ζ τγ λκυΝξλσθκυΝευλέπμΝ δμΝαθαπ υΰηΫθ μΝεκδθπθέ μ,Ν
εαγυμΝεαδΝβΝ λκφάΝπλκμΝ βθΝπλσζβοβΝ βμΝ τΰξλκθβμΝθκ βλσ β αμΝβΝκπκέαΝκφ έζ αδΝ
η αιτΝΪζζπθΝεαδΝ βθΝεαγδ δεάΝαπά,ΝΫ π αθΝεαδΝπΪζδΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝ
πλπ τκυ αΝ βηα έαέ  ΧμΝφυ δεάΝΪ εβ βΝ υθάγπμΝκλέα αδΝβΝ πηα δεάΝεέθβ βΝπκυΝ
παλΪΰ αδΝαπσΝ κυμΝ ε ζ δεκτμΝητ μΝη Ν βθΝεα αθΪζπ βΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝπκυΝ πδ λΪΝ
γ δεΪΝ βθΝυΰ έαέ  Νΰυηθα δεά,Ν ιΪζζκυ,Ναπκ ζ έΝ τπκΝφυ δεάμΝΪ εβ βμ,Νη Ν
ξ δα ηΫθ μ,ΝκλΰαθπηΫθ μΝεαδΝ παθαζαηίαθση θ μΝ πηα δεΫμΝεδθά δμ,ΝΰδαΝ βΝ
ί ζ έπ βΝάΝ δα άλβ βΝηδαμΝάΝπ λδ κ ΫλπθΝ υθδ π υθΝ βμΝ πηα δεάμΝ υ ιέαμέ  
Ναλθβ δεάΝ πέ λα βΝπκυΝα ε έΝβΝεαγδ δεάΝαπάΝ βΝ δΪλε δαΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝ

αθγλυπδθβμΝαπάμΝ έθαδΝπζΫκθΝπκζζαπζΪΝ εηβλδπηΫθβέ ΝΫζζ δοβΝΪ εβ βμΝ έθαδΝαδ έαΝ
βηαθ δευθΝπαγά πθ,ΝσππμΝ αΝεαλ δαΰΰ δαεΪΝθκ άηα αέΝΌηπμ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝ
εαλ δαΰΰ δαεΫμΝπαγά δμ,ΝβΝΫζζ δοβΝφυ δεάμΝΪ εβ βμΝγ πλ έ αδΝπαλΪΰκθ αμΝεδθ τθκυΝ
εαδΝΰδαΝ εφυζδ δεΪΝθκ άηα αΝΧ αεξαλυ βμΝ δαίά βμ,Νπαγά δμΝ κυΝηυκ ε ζ δεκτΝ
υ άηα κμΨ,ΝΰδαΝ βθΝπαξυ αλεέα,ΝΰδαΝ βθΝκ κπσλπ β,ΝΰδαΝ βθΝυπΫλ α β,ΝΰδαΝ
κλδ ηΫθκυμΝαθκ κ ιαλ υη θκυμΝεαλεέθκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμέ 
ΟδΝαλθβ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ βμΝεαγδ δεάμΝαπάμΝ θΝπ λδκλέακθ αδΝησθκΝ βθΝπλσεζβ βΝ βμΝ
αλλυ δαμέΝ ΝΪ εβ βΝ πβλ Ϊα δΝΪη αΝεαδΝ βΝ πηα δεά,ΝουξδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝ υ ιέαέΝ
Μ Ν βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝπλκεαζ έ αδΝεαζτ λβΝαδηΪ π βΝ κυΝε θ λδεκτΝθ υλδεκτΝ
υ άηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝατιβ βΝ βμΝ λκ κθέθβμΝεαδΝΪζζπθΝθ υλκ δαίδία υθΝπκυΝ
ί ζ δυθκυθΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝ δΪγ βέΝ πδπζΫκθΝβΝΪ εβ βΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ
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βΝ υθ άλβ βΝ βμΝφυ δεάμΝ κηάμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ υηα κμέΝ ΝΫζζ δοάΝ βμΝκ βΰ έΝ
βθΝαπκ υθΪηπ βΝάΝεαδΝ βθΝα λκφέαΝαεσηαΝ κυΝηυρεκτΝ υ άηα κμΝεαδΝ βθΝαπυζ δαΝ

ζ δ κυλΰδευθΝδεαθκ ά πθέΝ δ δεΪΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμ, κδΝ πδ λΪ δμΝαυ ΫμΝ έθαδΝφυ δεσΝ
θαΝΫξκυθΝεαδΝ κίαλΫμΝεκδθπθδεΫμΝ πδπ υ δμ,Ν κΝίαγησΝπκυΝπ λδκλέακυθΝ βΝ υθα σ β αΝ
αυ κ ιυπβλΫ β βμ,Ναυ κθκηέαμΝεαδΝεκδθπθδεσ β αμΝ κυΝα σηκυέ 
ΓδαΝ κυμΝ θάζδε μ,Ν θ έεθυ αδΝ ζαφλδΪΝαζζΪΝ αε δεάΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝΧΰδαΝ
παλΪ δΰηα,Νπ λπΪ βηαΨΝπΫθ ΝηΫλ μΝ βθΝ ί κηΪ αέΝΠδκΝΫθ κθβΝΪ εβ βΝ Νΰυηθα άλδκΝ
άΝ Νεκζυηίβ άλδκΝ θ έεθυ αδΝηΫλαΝπαλΪΝηΫλαέΝΟδΝητ μΝξλ δΪακθ αδΝ υθάγπμΝβζΝυλ μΝ
ΰδαΝθαΝαθαζΪίκυθΝη ΪΝαπσΝηΫ λδαΝΪ εβ βΝεαδΝζκΝυλ μΝαθΝΫξκυθΝα εβγ έΝ κΝηΫΰδ κΝ
σλδκΝ βμΝαθ κξάμΝ κυμέ 
ΣκΝ η λδεαθδεσΝΚκζΫΰδκΝ γζβ δα λδεάμΝ υθδ ΪΝ κυζΪξδ κθΝγίΝζ π ΪΝΪ εβ βΝηΫ λδαμΝ
Ϋθ α βμΝ δμΝπ λδ σ λ μΝηΫλ μΝ βμΝ ί κηΪ αμέΝ θ έ κδξα,ΝκΝΟλΰαθδ ησμΝ ΰπΰάμΝ
Τΰ έαμΝ βμΝΜέΝ λ αθέαμΝ υθδ ΪΝγίΝζ π ΪΝηΫ λδαμΝΫθ α βμΝΪ εβ βΝπΫθ ΝφκλΫμΝ βθΝ
ί κηΪ αΝΧ υθ αΰάΝηxγί΄Ψ,ΝάΝΫθ κθβΝΪ εβ βΝπΪθπΝαπσΝβίΝζ π ΪΝ λ δμΝφκλΫμΝ βθΝ
ί κηΪ αΝΧ υθ αΰάΝγxβί΄Ψέ 
ΟδΝπαλκ λτθ δμΝΰδαΝφυ δεάΝΪ εβ βΝ θΝίλέ εκυθΝαεσηαΝ βθΝπλΫπκυ αΝαπάξβ βέ  
εσηαΝεαδΝ δμΝ Π ,ΝησθκΝ κΝΰηΣΝ κυΝπζβγυ ηκτΝαεκζκυγ έΝ βΝ υθ αΰάΝγxβί΄ΝεαδΝ κΝ

22% βΝ υθ αΰάΝηxγί΄,Ν θυΝ κΝβηΣΝ θΝα ε έ αδΝεαγσζκυέ  ΝΫζζ δοβΝφυ δεάμΝΪ εβ βμΝ
έθαδΝπδκΝ υξθάΝ δμΝΰυθαέε μ,Ν κυμΝηατλκυμ,Ν κυμΝδ παθσφπθκυμ,Ν κυμΝη άζδε μΝεαδΝ
κυμΝφ πξσ λκυμέ  

 βθΝ ζζΪ α,Ν ΝΫλ υθαΝ Νπαθ ζζα δεσΝ έΰηαΝα δεκτΝπζβγυ ηκτ,Ν κΝιζ,ζΣΝ άζπ Ν
σ δΝ θΝα ξκζ έ αδΝη ΝεΪπκδκΝ έ κμΝΰυηθα δεάμ,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝξλσθκυΝΧζη,θΣΨ,ΝζσΰπΝ
Ϋζζ δοβμΝ δΪγ βμΝΧΰλ,ζΣΨ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝυΰ έαμΝΧκ,βΣΨ,ΝΰδαΝκδεκθκηδεκτμΝζσΰκυμΝΧκ,βΣΨ,Ν
ζσΰπΝαπαλΫ ε δαμΝΰδαΝ αΝΰυηθα άλδαΝΧθ,λΣΨ,ΝζσΰπΝβζδεέαμΝΧγ,γΣΨ,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝ
ξυλκυΝ κΝ πέ δΝΧβ,ιΣΨέ  τηφπθαΝη Ν βθΝέ δαΝΫλ υθα,ΝβΝκδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α βΝ
φαέθ αδΝθαΝ πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ β,ΝαφκτΝαγζ έ αδΝ κΝηίΣΝ πθΝ
αθτπαθ λπθ,Ν κΝβίΣΝ πθΝπαθ λ ηΫθπθΝεαδΝ κΝΰίΣΝ πθΝξάλπθΝεαδΝ πθΝ δαα υΰηΫθπθέ  
Μ ΰΪζ μΝ έθαδΝεαδΝκδΝ δαφκλΫμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝηκλφπ δεσΝ πέπ κέ  ΣκΝιίΣΝ πθΝα σηπθΝ
πκυΝα εκτθ αδΝ έθαδΝηΫ κυΝεαδΝαθυ λκυΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυ,Ν θυΝαπ’Νσ κυμΝ θΝ
α εκτθ αδΝ κΝλγΣΝΫξ δΝ ζ δυ δΝησθκΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέ  π’Νσ κυμΝπΪθ πμΝ
ΰυηθΪακθ αδ,ΝησθκΝ κΝΰζΣΝα ε έ αδΝεαγβη λδθΪέ 
τηφπθαΝ Νη Νπλσ φα αΝ κδξ έαΝ κυΝϋurostatΝΧ α δ δεάΝΤπβλ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ
θπ βμΨ,ΝκδΝ ζζβθ μΝηααέΝη Ν κυμΝΙ αζκτμΝεαδΝ κυμΝΠκλ κΰΪζκυμΝπαλκυ δΪακυθΝ αΝ

ηδελσ λαΝπκ κ ΪΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ βΝ υθάγ δαΝ κυΝπ λπα άηα κμέ 
ΘαΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝζβφγ έ υπσοβΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ αΝκφΫζβΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝαπσΝ βΝφυ δεάΝ
Ϊ εβ βΝη δυθκθ αδΝαθΝβΝΪ εβ βΝ δαεκπ έΝΰδαΝπ λδ σ λκΝαπσΝ τκΝ ί κηΪ μ,ΝεαδΝ
ιαφαθέακθ αδΝαθΝ θΝυπΪλι δΝ υθΫξ δαΝ βθΝΪ εβ βΝΰδαΝ δΪ βηαΝβ-κΝηβθυθέ 

 

 λσίδαΝΪ εβ βΝ 
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Να λσίδαΝΪ εβ βΝΧάΝεαλ δαΰΰ δαεάΝΪ εβ β,ΝσλκμΝπκυΝΫξ δΝαπκ κγ έΝζσΰπΝ πθΝπκζζυθΝ
κφ ζυθΝΰδαΝ βθΝεαλ δαΰΰ δαεάΝυΰ έαΨΝαθαφΫλ αδΝ βθΝΪ εβ βΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝάΝ
ί ζ δυθ δΝ βθΝεα αθΪζπ βΝκιυΰσθκυ απσΝ κΝ υηαέΝ4 λσίδκμΝ βηαέθ δΝ«η Νκιυΰσθκ»Ν
εαδΝαθαφΫλ αδΝ βΝξλά βΝκιυΰσθκυΝ δμΝ δα δεα έ μΝη αίκζδ ηκτΝ5 εαδΝπαλαΰπΰάμΝ
θΫλΰ δαμΝ κυΝ υηα κμέΝΠκζζΫμΝηκλφΫμΝΪ εβ βμΝ έθαδΝα λσίδ μΝεαδΝ ι’Νκλδ ηκτΝΰέθκθ αδΝ
ΝηΫ λδαΝ πέπ αΝΫθ α βμΝΰδαΝπαλα αηΫθ μΝξλκθδεΫμΝπ λδσ κυμέΝ ΝΫθ α βΝηπκλ έΝθαΝ

πκδεέζζ δΝαπσΝηί-κίΣΝ βμΝηΫΰδ βμΝεαλ δαεάμΝ υξθσ β αμέΝ 
Σκ λΫιδηκΝηδαμΝη ΰΪζβμΝαπσ α βμΝη ΝηΫ λδκΝλυγησΝ έθαδΝηδαΝα λσίδαΝΪ εβ β,Ν θυΝ κΝ
πλδθ ΝΧΰλάΰκλκΝ λΫιδηκΝηδελάμΝαπσ α βμΨΝ θΝ έθαδέΝΣκΝ Ϋθδμ,Νη Ν βΝ υθ ξάΝεέθβ β,Ν
γ πλ έ αδΝ υξθΪΝα λσίδαΝΪ εβ β,Ν θυΝ κΝ δπζσΝ ΫθδμΝΧ Να υΰΪλδαΨ,Νη  δμΝ τθ κη μΝ
ελάι δμΝ λα βλδσ β αμΝπκυΝΰέθκθ αδΝη ΝηδελΪΝ αε δεΪΝ δαζ έηηα α,Νέ πμΝθαΝηβθΝ έθαδΝ
ευλέπμΝα λσίδαέ   
Μ αιτΝ πθΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝκφ ζυθΝ βμΝ αε δεάμΝα λσίδαμΝΪ εβ βμΝ έθαδμΝ 

 υθα σ λβΝεαλ δΪ: κΝεαλ δαεσμΝηυμΝ υθαηυθ δΝεαδ αυιΪθ δΝ ΝηΫΰ γκμ,ΝΰδαΝθαΝ
ί ζ δυ δΝ βθΝδεαθσ β ΪΝ κυΝθαΝ δκξ τ δΝαέηαΝεαδΝη δυθκθ αμΝ βθΝεαλ δαεάΝ υξθσ β αΝ
βλ ηέαμέ    

 τιβ βΝ κυΝ υθκζδεκτΝαλδγηκτΝ λυγλυθΝαδηκ φαδλέπθ κΝ υηα,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ
η αφΫλ αδΝ υεκζσ λαΝ κΝκιυΰσθκΝ κΝ υηαΝ 

 ζ δπηΫθβΝαθαπθκάμ ΟΙΝητ μΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝαθαπθκάΝ υθαηυθκυθΝΰδαΝθαΝ
δ υεκζτθκυθΝ βΝλκάΝαΫλαΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ πθΝπθ υησθπθέΝ 

 ζ δπηΫθβΝηυρεάΝυΰ έαμΝ Να λσίδαΝΪ εβ βΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝηδελυθΝ
αδηκφσλπθΝαΰΰ έπθΝΧ λδξκ δ υθΝαΰΰ έπθΨΝ κυμΝητ μέΝ υ σΝίκβγΪΝ κΝ υηαΝθαΝ
η αφΫλ δΝ υεκζσ λαΝκιυΰσθκΝ κυμΝητ μ,Νηπκλ έΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝευεζκφκλέαΝΰ θδεΪ,Ν
θαΝη δυ δΝ βθΝπέ βΝ κυΝαέηα κμΝεαδΝθαΝαπκηαελτθ δ π λδ ΪΝπαλΪΰπΰαΝ κυΝ
η αίκζδ ηκτ,ΝσππμΝ κΝΰαζαε δεσΝκιτΝαπσΝ κυμΝητ μέ    

 πυζ δαΝίΪλκυμμΝυθ υα ηΫθβΝη ΝηδαΝυΰδ δθάΝ δα λκφάΝεαδΝεα ΪζζβζβΝπλκπσθβ βΝ
θ υθΪηπ βμ,ΝβΝα λσίδαΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝ βθΝαπυζ δαΝίΪλκυμέ    

 Μ έπ βΝεδθ τθκυΝΰδαΝ δΪφκλ μΝα γΫθ δ μμΝΣκΝ πδπζΫκθΝίΪλκμΝ υθ δ φΫλ δΝ Ν
εα α Ϊ δμΝσππμΝβΝεαλ δαεάΝθσ κμ,ΝβΝυπΫλ α β,Ν κΝ ΰε φαζδεσΝ π δ σ δκ,ΝκΝ δαίά βμΝ
εαδΝεΪπκδ μΝηκλφΫμΝεαλεέθκυέΝΚαγυμΝη δυθ αδΝ κΝίΪλκμ,Νη δυθ αδΝεαδΝκΝεέθ υθκμΝ
ηφΪθδ βμΝαυ υθΝ πθΝα γ θ δυθέ πδπζΫκθ,ΝβΝα λσίδαΝΪ εβ βΝη Νη αεέθβ βΝίΪλκυμ,Ν
σππμΝ κΝπ λπΪ βηα,Νηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝ βΝη έπ βΝ κυ εδθ τθκυΝΰδαΝκ κπσλπ βΝεαδΝ
δμΝ πδπζκεΫμΝ βμέΝΟδΝα λσίδ μΝα εά δμΝη ΝηδελάΝαθ έ α β,ΝσππμΝ κΝεκζτηπδ,Ν κΝ
πκ άζα κΝεαδΝκδΝα εά δμΝ Νπδ έθα,ΝηπκλκτθΝθαΝίκβγά κυθΝσ κυμΝΫξκυθΝαλγλέ δ αΝθαΝ
παλαη έθκυθΝ ΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α β,ΝξπλέμΝθαΝπδΫακυθΝπκζτΝ δμΝαλγλυ δμΝ κυμέΝ 

 ζ δπηΫθκΝαθκ κπκδβ δεσΝ τ βηα: αΝΪ κηαΝπκυΝα εκτθ αδΝ αε δεΪΝ έθαδΝζδΰσ λκΝ
υΪζπ κδΝ ΝηδελΫμΝδκΰ θ έμΝζκδηυι δμΝσππμΝ κΝελτπηαΝεαδΝβΝΰλέπβέ έθαδΝπδγαθσΝσ δΝβΝ
α λσίδαΝΪ εβ βΝ θ λΰκπκδ έΝ κΝαθκ κπκδβ δεσΝεαδΝ κΝπλκ κδηΪα δΝθαΝαθ δη ππέ δΝ δμΝ
ζκδηυι δμέΝ 
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 ζ δπηΫθβΝπθ υηα δεάΝυΰ έα: Ν αε δεάΝα λσίδαΝΪ εβ βΝκ βΰ έΝ βθΝΫεελδ βΝ
θ κλφδθυθ,ΝπκυΝ έθαδΝ αΝφυ δεΪΝαθαζΰβ δεΪΝ κυΝ υηα κμέΝΟδΝ θ κλφέθ μΝη δυθκυθΝ
πέ βμΝ κΝ λ μ,Ν βθΝεα ΪγζδοβΝεαδΝ κΝΪΰξκμέΝ 

 υιβηΫθβΝαθ κξάμΝ ΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝηαμΝεκυλΪα δΝίλαξυπλσγ ηα,Ν βζα άΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δΪΝ βμΝεαδΝαηΫ πμΝη Ϊ,ΝαζζΪΝηαελκπλσγ ηαΝαυιΪθ δΝ βθΝαθ κξάΝηαμΝεαδΝ
η δυθ δΝ βθΝεσππ βέΝ 
θα λσίδαΝΪ εβ βΝ 
Ναθα λσίδαΝΪ εβ βΝ έθαδΝβΝηκλφάΝΪ εβ βμΝπκυΝί ζ δυθ δΝ βΝ τθαηβΝεαδΝξ έα δΝηυρεάΝ

ηΪααέΝΟδΝητ μΝπκυΝα εκτθ αδΝεΪ πΝαπσΝαθα λσίδ μΝ υθγάε μΝαθαπ τ κθ αδΝ
δαφκλ δεΪ,Νκ βΰυθ αμΝ Νεαζτ λ μΝ πδ σ δμΝ Ν λα βλδσ β μΝηδελάμΝ δΪλε δαμΝεαδΝ
υοβζάμΝΫθ α βμ,ΝπκυΝ δαλεκτθΝΫπμΝεαδΝβΝζ π ΪΝπ λέπκυέ  6 
ΝπδκΝεκδθάΝηκλφάΝαθα λσίδαμΝΪ εβ βμΝ έθαδΝκδΝα εά δμΝ θ υθΪηπ βμέΝΟδΝα εά δμΝ
θ υθΪηπ βμΝξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝαθ έ α βΝ βΝ υ κζάΝ πθΝηυυθΝΰδαΝθαΝί ζ δυ κυθΝ
βΝ τθαηβ,Ν βθΝαθα λσίδαΝαθ κξάΝεαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ πθΝ ε ζ δευθΝηυυθέΝΤπΪλξκυθΝ
πκζζΫμΝ δαφκλ δεΫμΝηΫγκ κδ πλκπσθβ βμΝ θ υθΪηπ βμ,ΝκδΝπδκΝεκδθΫμΝ εΝ πθΝκπκέπθΝ
έθαδΝκδΝα εά δμΝη ΝίΪλβΝεαδΝη Ναθ έ α βέΝ υ κέΝκδΝβΝ τπκδΝα εά πθΝξλβ δηκπκδκτθΝ
βΝίαλτ β α ΧηΫ πΝίαλυθΨΝάΝηβξαθάηα αΝπμΝαθ έ α βΝ βΝ υ κζάΝ πθΝηυυθΝεαδΝκδΝ
σλκδΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ θαζζαε δεΪέ  
 

Ό αθΝΰέθκθ αδΝ π Ϊ,ΝκδΝα εά δμΝ θ υθΪηπ βμΝηπκλκτθΝθαΝπλκ φΫλκυθΝ βηαθ δεΪΝ
ζ δ κυλΰδεΪΝκφΫζβΝεαδΝί ζ έπ βΝ βμΝΰ θδεάμΝυΰ έαμΝεαδΝ υβη λέαμ,Ν αΝκφΫζβΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδμΝαυιβηΫθβΝ τθαηβ,Ν εζβλσ β αΝεαδΝαθ κξάΝ πθΝκ υθ,Νηυυθ,Ν
θσθ πθΝεαδΝ υθ Ϋ ηπθ,Νη δπηΫθ μΝπδγαθσ β μΝΰδαΝ λαυηα δ ηκτμΝπκυΝκφ έζκθ αδΝ Ν

α υθαηέαΝ πθΝηυυθ,Νί ζ δπηΫθβΝεαλ δαεάΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝαυιβηΫθβΝHDL-ξκζβ λσζβΝ
Χ«εαζά»ΨέΝΜπκλκτθΝ πέ βμΝθαΝίκβγά κυθΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝΪζδπβμΝηΪααμΝ υηα κμΝ
Χ βηαθ δεσΝΰδαΝσ κυμΝπλκ παγκτθΝθαΝξΪ κυθΝίΪλκμΨ,ΝθαΝη δυ κυθΝ κθΝεέθ υθκΝ
κ κπσλπ βμΝεαδΝθαΝί ζ δυ κυθΝ κΝ υθ κθδ ησΝεαδΝ βθΝδ κλλκπέαέ   

λσίδαΝ θαθ έκθΝαθα λσίδαμΝ 
Ν υξθάΝεαδΝ αε δεάΝα λσίδαΝΪ εβ βΝφαέθ αδΝθαΝίκβγΪΝ βθΝπλσζβοβΝάΝγ λαπ έαΝ
κίαλυθΝεαδΝ πδεέθ υθπθΝΰδαΝ βΝαπάΝξλσθδπθΝεα α Ϊ πθ,ΝσππμΝβΝυπΫλ α β,ΝβΝ
παξυ αλεέα,ΝκΝ δαίά βμΝ τπκυΝβ,ΝβΝαςπθέαΝεαδΝβΝεα Ϊγζδοβέ Νπλκπσθβ βΝ θ υθΪηπ βμΝ
φαέθ αδΝθαΝπλκεαζ έΝηδαΝεα Ϊ α βΝ υθ ξκτμΝεατ βμΝ θΫλΰ δαμ,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝ
δαλεΫ δΝπ λέπκυΝβζΝυλ μΝη ΪΝ βθΝΪ εβ β,Νπαλσ δΝ θ πλκ φΫλ δΝ αΝέ δαΝ
εαλ δαΰΰ δαεΪΝκφΫζβΝη Ν βθΝα λσίδαΝΪ εβ βέΝΣσ κΝβΝα λσίδαΝσ κΝεαδΝβΝαθα λσίδαΝ
Ϊ εβ βΝαυιΪθκυθΝ βΝηβξαθδεά δεαθσ β αΝ βμΝεαλ δΪμΝαυιΪθκθ αμΝ κθ εαλ δαεσΝσΰεκΝ
Χα λσίδαΝεα Ϊ α βΨΝάΝ κΝπΪξκμΝ κυΝηυκεαλ έκυΝΧα εά δμΝ θ υθΪηπ βμΨέΝ 
Ό αθΝβΝΰ θδεάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝαπαέ β β,ΝσππμΝΰδαΝ κυμ αγζβ Ϋμ,Ν
κυμΝ λα δπ δεκτμ,Ν βθΝα υθκηέαΝεαδΝ βθΝπυλκ ί δεά,ΝβΝα λσίδα πλκπσθβ βΝαπσΝ
ησθβΝ βμΝηΪζζκθΝ θΝπαλΫξ δΝΫθαΝδ κλλκπβηΫθκΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμέΝΠδκΝ
υΰε ελδηΫθα,ΝβΝηυρεάΝ τθαηβ,Ν δ δεΪΝ κυΝΪθπΝ υηα κμ,Ν υξθΪΝπαλαη ζ έ αδέΝ πέ βμ,Ν
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θΝα εκτθ αδΝ κΝηΫΰδ κΝλυγησΝ αΝη αίκζδεΪΝηκθκπΪ δαΝπκυΝαεκζκυγκτθ αδΝ κθΝ
αθα λσίδκΝη αίκζδ ησΝΧΰζυεσζυ βΝεαδΝατηπ βΝ κυΝΰαζαε δεκτΝκιΫκμΨΝΰδαΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝ θΫλΰ δαμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ λα βλδκ ά πθΝυοβζάμΝΫθ α βμΝεαδΝηδελάμΝ
δΪλε δαμ,ΝσππμΝ κΝ πλδθ έΝ Να λσίδαΝΪ εβ βΝ έθαδΝπ σ κΝΫθαΝπκζτ δηκΝεκηηΪ δΝ θσμΝ
δ κλλκπβηΫθκυΝπλκΰλΪηηα κμΝΪ εβ βμΝεαδΝ έθαδΝεαζάΝΰδαΝ βθΝεαλ δαΰΰ δαεάΝυΰ έαέΝ 
ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝβΝα λσίδαΝΪ εβ βΝ θΝαυιΪθ δΝ κΝη αίκζδεσΝλυγησΝ σ κΝπκζτΝ

σ κΝκδΝα εά δμΝη ΝίΪλβΝεαδΝηπκλ έΝΰδ’Ναυ σΝ κΝζσΰκΝθαΝ έθαδΝζδΰσ λκΝαπκ ζ ηα δεάΝ
βΝη έπ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμέΝΧ σ κ,Ναυ άΝβΝηκλφάΝΪ εβ βμΝ πδ λΫπ δΝ λα βλδσ β μΝ

ΰδαΝη ΰαζτ λα,Ν υξθσ λαΝ δα άηα αΝεαδ απαδ έΝπ λδ σ λβΝ θΫλΰ δαΝ βΝ δΰηάΝπκυΝ
εΪπκδκμΝα ε έ αδέ πδπζΫκθ,ΝβΝη αίκζδεάΝ λα βλδσ β α θσμΝα σηκυΝαυιΪθ αδΝΰδαΝ
αλε ΫμΝυλ μΝη ΪΝαπσΝηδαΝ υθ λέαΝα λσίδαμΝ λα βλδσ β αμέΝ 
θΝπφ ζκτηα ΝσζκδΝ κΝέ δκΝαπσΝ αΝ δαφκλ δεΪΝ έ βΝΪ εβ βμέ έθαδΝ λΪ δαΝβΝ

πκδεδζέαΝ βθΝα κηδεάΝαπσελδ βΝ βθΝΪ εβ βΝ θυΝεΪπκδκδΝγαΝΫξκυθΝηδαΝηΫ λδαΝ
ί ζ έπ βΝ βθΝαθ κξάΝηΫ πΝ βμΝα λσίδαμΝΪ εβ βμ,ΝΪζζκδΝηπκλ έΝθαΝ δπζα δΪ κυθΝ βθΝ
πλσ ζβοβΝκιυΰσθκυΝεαδΝεΪπκδκδΝ θΝγαΝΫξκυθΝπκ ΫΝεΪπκδκΝσφ ζκμΝαπσΝαυ άΝ βθΝ
Ϊ εβ βέιΝΟηκέπμ,ΝησθκΝηδαΝη δκθσ β αΝαθγλυππθΝγαΝ κυθΝ βηαθ δεάΝηυρεάΝαθΪπ υιβΝ
η ΪΝαπσΝηδαΝπαλα αηΫθβΝπ λέκ κΝα εά πθΝη ΝίΪλβ,Ν θυΝκδΝπ λδ σ λκδΝγαΝ
ί ζ δυ κυθΝ βΝ τθαηάΝ κυμέκΝΓδ’Ναυ σΝκδΝΪθγλππκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπ δλαηα έακθ αδΝεαδΝθαΝ
κεδηΪακυθΝ δΪφκλκυμΝ τπκυμΝ πηα δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Νυ ΝθαΝίλκυθΝαυ σθΝπκυΝ
κυμΝαλΫ δΝεαδΝΫξ δΝαπκ Ϋζ ηαΝπΪθπΝ κυμέΝ 

υηπΫλα ηα 

ΣκΝ βηαθ δεσ λκΝσ αθ ι εδθΪ δΝεαθ έμΝ έ ΝΫθαΝα λσίδκΝ έ ΝΫθαΝαθα λσίδκΝπλσΰλαηηαΝ
Ϊ εβ βμΝ έθαδΝθαΝ έθαδΝπλκ ε δεσμΝεαδΝυπ τγυθκμέΝ πμΝεαδΝ υκΝ τπκδΝΪ εβ βμΝθαΝ
παλΫξκυθ βθΝΫθ κθβΝ εΰτηθα βΝπκυΝξλ δΪα έΝΟπσ ,Ναεκτ Ν κΝ υηαΝ αμΝεαδΝ
ια ε έ ΝεαδΝ βΝζκΰδεάΝ αμΝ ε σμΝαπσΝ κΝ υηαΝ αμέΝ 
Μ ΪΝαπσΝηδαΝεαγδ δεάΝαπά,Ν κΝθαΝπΪ ΝιαφθδεΪΝΰδαΝ ασεδθΰε ζΝηδζέπθΝΧη ΰΪζβμΝ
απσ α βμΨΝάΝθαΝ αμΝαθαΰεΪ κυθΝθαΝεΪθ ΝεΪπκδκΝ ξκζδεσΝΪγζβηαΝπκυΝηδ κτ α Ν
πΪθ α,Ν έθαδΝαλε σΝΰδαΝθαΝ αμΝ αηα ά δέΝ θΝσηπμΝίλ έ ΝηδαΝηκλφάΝ λα βλδσ β αμΝ
πκυΝ αδλδΪα δΝ κΝ υηαΝ αμΝεαδΝ βθΝεΪθ Ν κΝ π σΝλυγησ,ΝπΫλαθΝ κυΝσπκδκυΝπσθκυ,Ν
βΝΪ εβ βΝ θ λΰκπκδ έΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ βΝξβηδευθΝ κΝ υηαΝπκυΝ αμΝεΪθκυθΝθαΝθδυγ Ν
πλαέαέΝ ζζΪΝπλδθΝπΪ Ν κΝ δΪ λκηκΝ κυΝΰυηθα βλέκυΝάΝφκλΫ Ν αΝαγζβ δεΪΝ αμΝΰδαΝ
λΫιδηκΝ κΝπΪλεκ,Ν δαίΪ ΝζδΰΪεδ,Ν δσ δΝ αΝκφΫζβΝ βμΝ αε δεάμΝΪ εβ βμΝ θΝ
ζ δυθκυθΝ Νσ αΝαθαφΫλγβεαθΝ υέΝ 
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ΦυξκζκΰδεΪΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμ 

Ν πηα δεάΝΪ εβ βΝαθαφΫλ αδΝπμΝηκλφάΝ εΰτηθα βμΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝ κυΝπθ τηα κμ,Ν
η Ν βθΝτπαλιβΝπαλΪζζβζα εαδΝ πέ λα βμΝ πέΝ βμΝουξκζκΰδεάμΝεα Ϊ α βμΝ κυΝ
α εκτη θκυέΝΣαΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝουξκζκΰδεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝα σηκυΝ
απκ ζκτθΝαθ δε έη θκΝΫλ υθαμΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝεαδΝπλκ έ κυθΝ βΝφυ δεάΝ
λα βλδσ β αΝΫθαΝ τλκμΝγ δευθΝουξδευθΝ πδ λΪ πθΝπλκμΝ κθΝαθγλυπδθκΝκλΰαθδ ησέΝ
ΣαΝκφΫζβΝ ξ έακθ αδΝη Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝαθγλυπδθβμΝ δαίέπ βμΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμέΝ 
 

 
 

θαφΫλκθ αδΝπδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ βΝ 
ζ έπ βΝ βμΝ δΪγ βμ 

Νί ζ έπ βΝ βμΝεαλ δαΰΰ δαεάμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝβΝΫεελδ βΝξβηδευθΝκυ δυθΝ κθΝ
κλΰαθδ ησ,ΝηΫ πΝ βμΝΪ εβ βμ,ΝΫξ δΝΪη βΝ πέ λα βΝ βΝ δΪγ βΝ κυΝα εκτη θκυέΝ Ν
υξΪλδ βΝ δΪγ βΝ υθ Ϋ αδΝη ΝξβηδεΫμΝκυ έ μΝπκυΝ εελέθκθ αδΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝεαδΝ
πδ λκτθΝ βθΝουξκζκΰδεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝα σηκυέΝΣΫ κδκυΝ έ κυμΝξβηδεΫμΝκυ έ μΝ έθαδΝ
βΝθκλ πδθ φλέθβ,ΝβΝ λκ κθέθβΝεαδΝβΝθ κπαηέθβ,ΝκδΝκπκέ μΝα εκτθΝγ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝ
ουξκζκΰδεάΝ δΪγ βέΝ βΝίδίζδκΰλαφέαΝαθαφΫλ αδΝ πέ βμΝσ δ,Ν Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμΝ
Ϊ εβ βμ,ΝβΝΫεελδ βΝ πθΝξβηδευθΝκυ δυθΝπαλκυ δΪα δΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝ λΪ βΝαθΪζκΰβΝη Ν
βΝ λΪ βΝ βμΝηκλφέθβμ,Νπλκεαζυθ αμΝΰ θδεάΝ υφκλέαέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ πέ λα βΝΫξ δΝ
αθαφ λγ έΝπμΝ« κΝαθΫία ηαΝ κυΝ λκηΫα»ΝΧrunner’sΝhighΨέ 
 

Μ έπ βΝ κυΝΪΰξκυμΝεαδΝπαλΪζζβζβΝαθΪπ υιβμΝ βμΝδεαθσ β αμΝθαΝαθ απ ιΫλξκηαδΝ
κΝ λ μΝ 
ΝΪ εβ βΝίκβγΪΝ κΝΪ κηκΝθαΝ«απκεζ έ δ»ΝαπσΝ βΝ εΫοβΝ κυΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝΧσ κΝ δαλε έΝβΝΪ εβ βΝεαδΝΰδαΝζέΰκΝξλσθκΝη ΪΨΝ αΝσπκδαΝπλκίζάηα αΝεαδΝ
αθβ υξέ μΝ κΝαπα ξκζκτθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ«απαζζΪ αδ»ΝεαδΝαπσΝ κΝΪΰξκμέΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝγ πλέ μΝπ λέΝ κυΝΪΰξκυμ,Νσ κΝπδκΝπκζτΝ ε φ σηα ΝΫθαΝΰ ΰκθσμΝάΝΫθαΝ
γΫηαΝπκυΝηαμΝπλκίζβηα έα δ,Ν σ κΝπ λδ σ λκΝπγκτη Ν κθΝ αυ σΝηαμΝ βΝίέπ βΝ
ΪΰξκυμέΝΠκζζΫμΝφκλΫμΝ κΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝ θΝεα αζάΰ δΝ βθΝΪη βΝη έπ βΝ κυΝ
Ϊΰξκυμ,ΝαζζΪΝαυ άΝβΝη έπ βΝ πΫλξ αδΝη Νεαγυ Ϋλβ βΝγί-λίΝζ π υθέΝ βθΝπ λέπ π βΝ
αυ άΝαθαφΫλ αδΝ βΝ δ γθάΝίδίζδκΰλαφέαΝπμΝ«εαγυ λβηΫθβΝαΰξκζυ δεάΝ πέ λα β»Ν
(delayed anxiolytic effect) 
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Ιεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ πέ υιβΝ σξπθΝ βμΝΪ εβ βμ 

ΟΝα εκτη θκμΝ κπκγ έΝ ΝεΪγ ΝηκλφάΝΪ εβ βμΝΫθαΝ σξκ,ΝβΝ πέ υιβΝ κυΝκπκέκυΝ έθ δΝ
δεαθκπκέβ βΝεαδΝαπκ ζ έΝία δεσΝπαλαεδθβ δεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ βθΝη ζζκθ δεάΝ υθΫξδ βΝ
βμΝΪ εβ βμέΝ 

ζ έπ βΝ βμΝαυ κ ε έηβ βμ 

Νίέπ βΝγ δεκτΝ υθαδ γάηα κμΝεαδΝβΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ πέΝ βμΝΪ εβ βμΝεαζζδ λΰ έΝ
κΝΪ κηκΝεαδΝγ δεΪΝ υθαδ γάηα αΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυ,ΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝαυ κ ε έηβ άΝ
κυέΝΠαλΪζζβζαΝαυιΪθ δΝεαδΝ βθΝαυ σ-απκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυΝΫθαθ δΝ κΝ δΝ έθαδΝδεαθσΝ
θαΝπλαΰηα κπκδά δ,Νδ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝσφ ζκμΝΰδαΝ δμΝη ΰαζτ λ μΝβζδεέ μέΝ  

ζ έπ βΝ βμΝαυ σ- δεσθαμ 

ΝΪ εβ βΝ υθ Ϋ αδΝΪλλβε αΝη Ν βθΝ πηα δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝ ηφΪθδ βΝ κυ α σηκυΝ
εαγυμΝί ζ δυθ δΝ βθΝ ιπ λδεάΝ κυΝ δεσθαέΝ Ν ιπ λδεάΝ ηφΪθδ βΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ δεσθαΝ
πκυΝΫξ δΝ κΝΪ κηκΝΰδαΝ κθΝέ δκΝ κυΝ κθΝ αυ σΝΧαυ σ- δεσθαΨ,Νίδυθκθ αμΝ υθαέ γβηαΝ
απκ κξάμΝεαδΝ υξαλέ β βμΝΰδαΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυέΝ 
υιβηΫθαΝ πέπ αΝ θΫλΰ δαμ 
Νγ δεάΝ δΪγ βΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ βθΝΪ εβ β,ΝβΝαυιαθση θβΝαυ κ ε έηβ βΝεαδΝ

δεαθκπκέβ βΝ κυΝα σηκυΝαπκ ζκτθΝ κδξ έαΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ πηα δεάμΝεαδΝ
ουξκζκΰδεάμΝ θΫλΰ δαμέΝΠαλΪζζβζα,Νεαγδ ΪΝ κθΝα εκτη θκΝπ λδ σ λκΝεδθβ δεσΝεαδΝ
ζ δ κυλΰδεσ,Νπ λδ σ λκΝπαλαΰπΰδεσΝεαδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυέ 

υ κπ πκέγβ βΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ δμΝ πηα δεΫμ-φυ δεΫμΝηαμΝδεαθσ β μ 

Ν θα ξσζβ βΝ κυΝα σηκυΝη Ν βθΝΪ εβ βΝεαδΝβΝ πέ υιβΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ σξπθΝ π’Ν
αυ άμ,Νεαζζδ λΰκτθΝεαδΝαυιΪθκυθΝ βθΝαυ κπ πκέγβ βΝ κυΝα σηκυέΝ Ναυ κπ πκέγβ βΝ
υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝαέ γβ βΝσ δΝηπκλ έΝ κΝΪ κηκΝθαΝφΫλ δΝ δμΝπΫλαμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ
Ϊ εβ βμ,Ν κΝκπκέκΝ υθ δ φΫλ δΝ βΝίέπ βΝ βμΝπλκ ππδεάμΝδεαθσ β αμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ
κυΝα εκτη θκυέΝ 

ΠλκφτζαιβΝαπσΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ δα αλαξΫμΝ 
ΝΫλ υθαΝ κΝξυλκΝ πθΝ υθαδ γβηα δευθ δα αλαξυθΝεα α δεθτ δΝσ δΝ αΝπαλαπΪθπΝ

κφΫζβΝπκυΝαπκεκηέα δΝ κΝΪ κηκΝαπσΝ βθΝΪ εβ β,ΝγπλαεέακυθΝ θΝηΫλ δΝεαδΝ
πλκφυζΪ κυθΝ κΝΪ κηκΝαπσΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν υθ ση θ μΝη Ναέ γβηαΝ
α κθέαμ,Ναπυζ δαμΝδεαθκπκέβ βμΝεαδΝ θΫλΰ δαμέΝ 
Μ έπ βΝ υηπ πηΪ πθΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη ΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμ 

ΝΪ εβ βΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝ ΝπκζζΪΝπαλ ηία δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ βθΝ
απκεα Ϊ α βΝουξδευθΝ δα αλαξυθΝπμΝ υθκ ά εαδΝίκβγβ δεά ζ δ κυλΰέαέΝ
Τπκ βλέα αδΝσ δΝησθκΝβΝΪ εβ βΝ θΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζ έΝγ λαπ έαΝΰδαΝουξδεΫμΝ
δα αλαξΫμΝαζζΪΝαθα δεθτ αδΝκΝίκβγβ δεσμΝ βμΝλσζκμέΝ βΝγ λαπ υ δεάΝ δα δεα έαΝ
ουξδευθΝ δα αλαξυθΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ ζ ΰξγ έΝ ικθυξδ δεΪΝ κΝπλκ δθση θκΝ
πλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝεαγυμΝ κΝηβΝ θ δΰηΫθκ,Ν έθαδΝπδγαθσθΝθαΝαπκ υ δΝ αΝαθ έγ αΝ
απσΝ αΝπλκ κευη θαΝαπκ ζΫ ηα αέ      
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ΧμΝΪ εβ βΝγ πλ έ αδΝαεσηβΝεαδΝΫθαμΝπ λέπα κμΝξαηβζάμΝΫθ α βμ,ΝκΝκπκέκμΝ τθα αδΝθαΝ
ί ζ δυ δΝ αΝ πέπ αΝ δΪγ βμΝεαδΝ θΫλΰ δαμΝ κυΝα σηκυέΝΟΝξλσθκμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ
Ϊ εβ βμΝεαγυμΝεαδΝβΝ ί κηα δαέαΝ υξθσ β ΪΝ βμ,Νυ ΝθαΝ έθαδΝπφΫζδηβ,ΝπκδεέζκυθΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ λ υθβ υθέΝΟδΝπδκΝπλσ φα μΝΫλ υθ μΝεα α δεθτκυθΝ βθΝεαγβη λδθάΝ
Ϊ εβ βΝπμΝ βθΝδ αθδεσ λβΝ υξθσ β αΝΰδαΝ βθΝαπκεσηδ βΝγ δευθΝ πδ λΪ πθέΝ
ΠαλΪζζβζαΝαθαφΫλ αδΝσ δΝβΝυοβζάΝΫθ α βΝ βθΝΪ εβ βΝπλκεαζ έΝαλε ΫμΝφκλΫμΝ
αλθβ δεΪΝ υθαδ γάηα α,ΝαθΝκΝα εκτη θκμΝ θΝ έθαδΝ υθβγδ ηΫθκμΝ ΝυοβζΪΝ πέπ αΝ
Ϋθ α βμέ    
ΓδαΝ βθΝυδκγΫ β βΝ βμΝΪ εβ βμΝ βΝαπάΝηαμ,ΝγαΝά αθΝεαζσΝθαΝ γκτθΝ ι’ΝαλξάμΝεΪπκδκδΝ
σξκδΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝ κΝΪ κηκΝ βθΝ δ Ϊΰ δΝ κΝπλσΰλαηηΪΝ κυέΝ Νη έπ βΝ βμΝ

Ϋθ α βμ,ΝβΝί ζ έπ βΝ βμΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝεαδΝαλε κέΝαπσΝ κυμΝπαλαπΪθπΝ
παλΪΰκθ μΝ έθαδΝ σξκδΝπκυΝαυιΪθκυθΝ βθΝπλκ ππδεάΝηαμΝ Ϋ η υ βΝΫθαθ δΝ βμΝ
Ϊ εβ βμέΝ δμΝ έΠέ έΝκδΝΫλ υθ μΝ έξθκυθΝσ δΝ κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ πθΝα σηπθΝπκυΝ
ι εδθκτθΝΪ εβ β,Ν βθΝ ΰεα αζ έπκυθΝ κΝπ λδ σ λκΝ Ν δΪ βηαΝΫιδΝηβθυθέΝ παδ έ αδΝ
κπκγΫ β βΝ σξπθΝΰδαΝθαΝυφέ α αδΝπλκ ππδεσΝ θ δαφΫλκθΝεαδΝθαΝίδυθ δΝκΝ
α εκτη θκμΝ αΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμέ   
ΣδΝ έθαδΝΪ εβ β 

Ά εβ βΝ έθαδΝεΪγ Νεέθβ βΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝαθγλυπκυΝ βθΝ
κπκέαΝ υηη ΫξκυθΝευλέπμΝη ΰΪζ μΝηυρεΫμΝκηΪ μέΝ 
Μ Ν βθΝΪ εβ βΝ πδ δυε δΝεαθ έμΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝεαδΝ βΝφυ δεάΝ κυΝ
εα Ϊ α βέΝΜ λδεΫμΝεα Ϊζζβζ μΝΰδαΝ π άΝΪ εβ βΝ λα βλδσ β μΝ έθαδΝ κΝ λΫιδηκ,Ν κΝ
εκζτηπδ,Ν κΝπκ άζα κ,Ν κΝ ξκδθΪεδέΝ 
θ έγ α,Ναγζβ δ ησμΝ έθαδΝεΪγ Ναυ βλΪΝΝ κηβηΫθβΝφυ δεάΝ λα βλδσ β α,Νη Ν

αυ βλκτμΝεαθσθ μ,ΝυοβζσΝαθ αΰπθδ ησ,Ν ι δ έε υ β,ΝπκυΝΫξ δΝπμΝία δεσΝ εκπσΝ βΝ
η ΰδ κπκέβ βΝ βμΝαπσ κ βμέ 
Γδα έΝκδΝΪθγλππκδΝ ΝΰυηθΪακθ αδ 
ΠκζζκέΝΪθγλππκδΝ Νγ πλκτθΝσ δΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝθαΝΰυηθΪακθ αδΝ υ βηα δεΪέΝ θΝ
πδ τκυθΝ αΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝυΰ έαέΝ πέ βμΝγ πλκτθΝσ δΝβΝ υ βηα δεάΝ
Ϊ εβ βΝ έθαδΝεΪ δΝ τ εκζκΝεαδΝεκυλα δεσέ 
ΠυμΝπλΫπ δΝθαΝ ε φ σηα ΝΰδαΝ α πκλ,Ν άη λαΝπκυΝ έηα Νηαγβ ΫμΝεαδΝατλδκΝπκυΝγαΝ
έηα Ν θάζδε μνΝΚΪπκδκδΝθΫκδΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ θγκυ δυ δμΝη Ν αΝ πκλΝεαδΝεΪπκδκδΝ
ΪζζκδΝσξδέΝεΫοκυΝζέΰκΝεαδΝ τΰελδθ Ναυ ΪΝπκυΝγαΝ δαίΪ δμΝ βθΝπαλαεΪ πΝΪ εβ β,Νη Ν
δμΝ δεΫμΝ κυΝαπσο δμέ  
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ΣαΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝυΰ έα 

ΠκζζκέΝζΫθ Νσ δΝπλΫπ δΝθαΝΰυηθαασηα Ν Ν
σζβΝηαμΝ βΝαπά,Ν δσ δΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝ
πλκ α τκυη Νεαζτ λαΝ βθΝυΰ έαΝηαμέΝ θΝβΝ
ΰυηθα δεάΝηαμΝΰέθ δΝ υθάγ δαΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝ ξκζδεάμΝηαμΝαπάμ,ΝγαΝ
υθ ξέ κυη ΝθαΝΰυηθαασηα Ν ΝσζβΝηαμΝ βΝ
απάέΝ 

 

13.ΣδΝ θθκκτη Νη Ν κθΝσλκΝυΰ έα 

 

τηφπθαΝη Ν κθΝΠαΰεσ ηδκΝΟλΰαθδ ησΝΤΰ έαμΝ«Τΰ έαΝ έθαδΝβΝεα Ϊ α βΝ βμΝπζάλκυμΝ
φυ δεάμ,Νπθ υηα δεάμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝ υ ιέαμΝεαδΝσξδΝαπζΪΝβΝαπκυ έαΝα γ θ δυθΝεαδΝ
αθαπβλδυθ»έΝ Ν ξθκζκΰέαΝεαδΝβΝαυ κηα κπκέβ βΝ βμΝ πκξάμΝεα α δεΪακυθΝ αΝΪ κηαΝ Ν
αεδθβ έαέΝ θυΝκδΝαπαδ ά δμΝ βμΝ πκξάμΝηαμΝ Νφυ δεάΝ πηα δεάΝ λΰα έαΝη δυθκθ αδ,ΝβΝ
αθΪΰεβΝΰδαΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝαυιΪθ δ,ΝαελδίυμΝ π δ άΝβΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝ υηίΪζζ δΝ
βΝφυ δεάΝεαδΝπθ υηα δεάΝ υ ιέαέ 

 

λσίδαΝΪ εβ βΝεαδΝυΰ έαΝ 
Μ Ν κθΝσλκΝα λσίδαΝΪ εβ βΝ θθκκτη ΝεΪγ ΝηκλφάΝΪ εβ βμΝ ξ δεΪΝξαηβζάΝ ΝΫθ α βΝ
εαδΝη ΰΪζβΝ Ν δΪλε δα,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝα εκτθ αδΝη ΰΪζ μΝηυρεΫμΝκηΪ μέΝ υ άΝβΝ
ηκλφάΝΪ εβ βμ,Νσ αθΝΰέθ αδΝ υ βηα δεΪ,Ν θ υθαηυθ δΝ κΝεαλ δκαθαπθ υ δεσΝ
τ βηαΝεαδΝαθαπ τ δΝ βθΝαθ κξάέΝΣΫ κδ μΝηκλφΫμΝΪ εβ βμΝπκυΝΰέθκθ αδΝη ΝξαηβζάΝ
Ϋθ α βΝεαδΝη ΰΪζβΝ δΪλε δαΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ κΝεκζτηπδ,Ν κΝπ λπΪ βηα,Ν κΝ λΫιδηκ,Ν κΝ
πκ άζα κΝεέζπέΝ 
Γδα έΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝβΝα λσίδαΝΪ εβ βΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝηαμ 

 ΣαΝΪ κηαΝπκυΝΰυηθΪακθ αδΝπλκ ΫξκυθΝπ λδ σ λκΝ βΝ δα λκφάΝ κυμ,Νη δυθκυθΝ κΝ
πκ κ σΝ κυΝ πηα δεκτΝζέπκυμΝζσΰπΝεα αθΪζπ βμΝγ ληέ πθΝεαδΝΫξκυθΝζδΰσ λ μΝ
πδγαθσ β μΝθαΝαθαπ τικυθΝπαξυ αλεέαέΝ 

 ΟδΝπδγαθσ β μΝΰδαΝεαλ δκπΪγ δ μΝ έθαδΝ δπζΪ δ μΝ Ναυ κτμΝπκυΝ ΝΰυηθΪακθ αδΝ Ν
ξΫ βΝη Ναυ κτμΝπκυΝΰυηθΪακθ αδέΝ Να λσίδαΝΪ εβ βΝί ζ δυθ δΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
ευεζκφκλδεκτΝ υ άηα κμ,Ν υθαηυθ δΝ κυμΝεαλ δαεκτμΝητ μΝεαδΝη δυθ δΝ κθΝεέθ υθκΝ
εαλ δαΰΰ δαευθΝθκ βηΪ πθέΝ 

 Ν υ βηα δεάΝα λσίδαΝΪ εβ βΝλυγηέα δΝεαζτ λαΝ κΝ ΪεξαλκΝ κΝαέηαέΝ 
 Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝαυιΪθ δΝ αΝ πέπ αΝ βμΝ«εαζάμ»Νξκζβ λέθβμΝΧώϊδΨέΝ 
 Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝαυιΪθ δΝ βΝ δΪλε δαΝαπάμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝηΫ κΝσλκΝαπάμέΝ 
 ΣαΝΪ κηαΝπκυΝ ΝΰυηθΪακθ αδ αλε ΪΝΫξκυθΝπ λδ σ λ μΝπδγαθσ β μΝΰδαΝυπΫλ α βΝ Ν

ξΫ βΝη Ν αΝΪ κηαΝπκυΝΰυηθΪακθ αδΝ υ βηα δεΪέΝ 
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λσίδαΝ δα δεα έαΝεαδΝα λσίδ μΝη αίκζΫμ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1έΝΚαλ δΪΝ 
 ΣκΝηυκεΪλ δκΝαυιΪθ δΝ ΝηΫΰ γκμΝεαδΝ τθαηβΝη ΪΝαπσΝ υ βηα δεάΝΪ εβ βέΝ υ σΝ

πδ λΫπ δΝ βθΝεαλ δΪΝθαΝ υ πΪ αδΝη Νπ λδ σ λβΝ τθαηβΝεαδΝθαΝ Ϋζθ δΝη ΰαζτ λβΝ
πκ σ β αΝαέηα κμΝη ΝεΪγ Νεαλ δαεσΝπαζησέ 

 Νη ΰαζτ λβΝεαλ δΪΝ πθΝα λσίδαΝαγζκτη θπθΝ βηαέθ δΝσ δΝ Νεα Ϊ α βΝι εκτλα βμΝ
ξλ δΪα αδΝθαΝξ υπΪΝζδΰσ λ μΝφκλΫμΝΰδαΝθαΝ έζ δΝ βθΝέ δαΝπκ σ β αΝαέηα κμΝ Ν ξΫ βΝ
η Ν βθΝεαλ δΪΝ πθΝηβΝαγζκτη θπθέΝ δΝκδΝξ τπκδΝ βμΝεαλ δΪμΝ έθαδΝζδΰσ λκδΝ
Χίλα υεαλ έαΨέΝ 

  Νεα α Ϊ δμΝηΫΰδ βμΝπλκ πΪγ δαμΝβΝπαλκξάΝαέηα κμΝαυιΪθ αδΝεαδΝβΝεαλ δαεάΝ
υξθσ β αΝ έθαδΝυοβζάέΝ δΝπ λδ σ λκΝΟβΝ Ϋζθ αδΝ κυμ ητ μ,Νί ζ δυθκθ αμΝ βθΝ
απσ κ άΝ κυμέΝ 
 

βέΝΠθ υησθδαΝ 
 θαπθΫκυθΝπδκΝαλΰΪέΝ 
 ΟδΝητ μΝ βμΝαθαπθκάμΝ έθαδΝ υθα σ λκδ,Ναπκ ζ ηα δεσ λκδΝεαδΝΫ δΝβΝαθαπθκάΝ έθαδΝ

υεκζσ λβέ 
 Υλβ δηκπκδ έ αδΝκζκΫθαΝεαδΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ πθΝπθ υησθπθέΝ 

 

γέΝΜτ μΝ 
 Μ Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝαυιΪθκυθΝ ΝηΫΰ γκμΝεαδΝ τθαηβέΝ 
 υιΪθ αδΝκΝαλδγησμΝ πθΝηδ κξκθ λέπθΝΧ λΰκ Ϊ δαΝπαλαΰπΰάμΝ θΫλΰ δαμΨέΝ 
 ΣαΝΫθαυηαΝζ δ κυλΰκτθΝαπκ ζ ηα δεσ λαέΝ 

  

ζέΝ έηα 

 βηδκυλΰκτθ αδΝπ λδ σ λαΝ λυγλΪΝαδηκ φαέλδα,Ν πδ λΫπκθ αμΝη ΰαζτ λβΝδεαθσ β αΝ
η αφκλΪμΝΟβέΝ 
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 ΣαΝαΰΰ έαΝΰέθκθ αδΝπ λδ σ λκΝ ζα δεΪΝαθ Ϋξκθ αμΝ δμΝαζζαΰΫμΝ βμΝπέ βμέΝ
ΤπΪλξκυθΝπ λδ σ λαΝαδηκφσλαΝαΰΰ έαΝ σ κΝ κυμΝπθ τηκθ μΝσ κΝεαδΝ κυμΝητ μέΝ 

 Μ δυθκθ αδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝγλσηίπθΝεαδΝκδΝπδγαθσ β μΝΰδαΝ
ΫηφλαΰηαΝάΝ ΰε φαζδεσέΝ 
 

Πκδ μΝ έθαδΝκδΝαθ δ λΪ δμΝπκυΝπλκ φΫλκυθΝ θΫλΰ δαΝ κυμΝητ μ 

  δμΝηυρεΫμΝέθ μΝαζζΪΝεαδΝ αΝΪζζαΝετ αλαΝ κυΝ υηα κμΝβΝ θΫλΰ δαΝζαηίΪθ αδΝευλέπμΝ
απσΝ βΝΰζυεσαβέΝ 

 Ό αθΝΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝη αίκζδ ηκτΝξλβ δηκπκδ έ αδΝκιυΰσθκ,Ν σ ΝκθκηΪα αδΝ
α λσίδκμΝη αίκζδ ησμέΝ 

 Ό αθΝΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝη αίκζδ ηκτΝ Νξλβ δηκπκδ έ αδΝκιυΰσθκ,Ν σ ΝκθκηΪα αδΝ
αθα λσίδκμΝη αίκζδ ησμέ 
 

ξΫ βΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝεαδΝυΰ έαμ 

Φυ δεάΝεα Ϊ α βΝ έθαδΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝ υηα κμΝ κυΝθαΝαθ δη ππέα δΝη Ν πδ υξέαΝ δμΝ
απαδ ά δμΝ βμΝεαγβη λδθάμΝαπάμέΝ έε μΝ βμΝεαζάμΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝ έθαδμ 
θ κξά έθαδΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝ υηα κμΝθαΝ λΰΪα αδΝΰδαΝη ΰΪζ μΝξλκθδεΫμΝπ λδσ κυμΝ

ξπλέμΝθαΝεκυλΪα αδέΝ έθαδΝ υθ υα ησμΝεαλ δκαθαπθ υ δεάμΝαθ κξάμΝεαδΝηυρεάμΝ
τθαηβμέΝ 
τθαηβ έθαδΝβΝδεαθσ β αΝ θσμΝηυσμΝάΝκηΪ αμΝηυυθΝθαΝπαλΪΰκυθΝΫλΰκέΝ 
υζυΰδ έαΝάΝ υεαηοέα έθαδΝ κΝ τλκμΝεέθβ βμΝηδαμΝΪλγλπ βμέΝ 

Σαξτ β α έθαδΝβΝδεαθσ β αΝθαΝεδθ έμΝ κΝ υηαΝ κυΝάΝηΫλκμΝαυ κτΝΰλάΰκλαέΝ 
τθγ βΝ υηα κμ έθαδΝ κΝπκ κ σΝζέπκυμΝεαδΝΪζδπβμΝηΪααμΝ κυΝ υηα κμΝ κυέΝΣκΝ
πηα δεσΝζέπκμΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπΪλαΝπκζτΝάΝπκζτΝζέΰκέΝ 

 

 

 Υλ δΪα αδΝΫθαΝ ζΪξδ κΝ πέπ κΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝ ΝεΪγ Νεα βΰκλέαέΝ 
 ΣκΝ πέπ κΝπκυΝξλ δΪα αδΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝπκυΝα δμέΝ 
 ΟδΝαγζβ ΫμΝξλ δΪακθ αδΝυοβζσ λκΝ πέπ κΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝαπσΝ κυμΝΪζζκυμΝ

αθγλυπκυμέΝ 
 

ιδσ β μΝπκυΝ πβλ Ϊακθ αδΝαπσΝ βΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ 
ΓδαΝθαΝ έ αδΝεαζσμΝ ΝεΪπκδκΝ πκλ,ΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δμΝΫθαΝεαζσΝΰ θδεσΝ πέπ κΝφυ δεάμΝ
εα Ϊ α βμέ 
 

Γδα έΝ κΝ υηαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ υθα σΝεαδΝ υζτΰδ κ 

ΝαθΪπ υιβΝ βμΝ τθαηβμΝπαλΫξ δΝπλκ α έαΝ θαθ έκθΝ πθΝ λαυηα δ ηυθΝ πθΝ θσθ πθΝ
εαδΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ ΝηδαΝΪλγλπ β,Ν θυΝκδΝ υθα κέΝητ μΝ πθΝηβλυθ,Ν
πθΝδ ξέπθ,Ν βμΝηΫ βμΝεαδΝ βμΝεκδζδΪμΝπλκζαηίΪθκυθΝπλκίζάηα αΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ
ηφαθδ κτθΝ βΝηΫ βέΝΜπκλ έΝ αΝπλκίζάηα αΝ βμΝηΫ βμΝθαΝηβθΝ έθαδΝ ηφαθάΝ βθΝ
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φβίδεάΝβζδεέα,ΝαζζΪΝαλΰσ λαΝ κΝκηΣΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ ηφαθέα δΝεΪπκδκΝπλσίζβηαΝ β 

ηΫ βΝ κυΝεΪπκδαΝ δΰηάΝ βΝαπάΝ κυέΝ ΝαθΪπ υιβΝ βμΝ τθαηβμΝ έθαδΝΪη αΝ
υθυφα ηΫθβΝη Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝ πηα κ κηάμ,ΝαφκτΝ Ν υθ υα ησΝη ΝηδαΝ π άΝ
δα λκφάΝηπκλ έΝθαΝαυιά δΝ βθΝΪζδπβΝ πηα δεάΝηΪααΝεαδΝθαΝη δυ δΝ κΝπκ κ σΝ
ζέπκυμέΝ εσηα,ΝβΝαθΪπ υιβΝ βμΝ τθαηβμΝ υθ Ϋ αδΝεαδΝη Ν βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝκ υθΝ
κυΝ ε ζ κτΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝη δυθ αδΝεαδΝβΝπδγαθσ β αΝΰδαΝκ κπσλπ β,Νσ αθΝ κΝ
Ϊ κηκΝγαΝφ Ϊ δΝ βθΝ λέ βΝβζδεέαέΝΣΫζκμ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ βμΝ τθαηβμΝί ζ δυθ δΝ βθΝ
ουξκζκΰδεάΝ δΪγ βΝ κυΝα σηκυέΝΣαΝεαζΪΝ πέπ αΝ υζυΰδ έαμΝίκβγκτθΝ βΝί ζ έπ βΝ
βμΝ ζα δεσ β αμΝ πθΝηυυθΝεΪθκθ αμΝπδκΝ τεκζβΝ βΝη αεέθβ άΝηαμέΝ κβγΪθ Ν βΝ
π άΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝαλγλυ πθέΝ ΝεαζάΝ υζυΰδ έαΝπλκζαηίΪθ δΝ λαυηα δ ηκτμ,Ν σ κΝ
Ναγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝσ κΝεαδΝ Νεαγβη λδθΫμΝα ξκζέ μέ ΝηβΝφυ δκζκΰδεάΝ Ϊ βΝ
βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝπδΫα δΝ αΝθ τλαΝ βηδκυλΰυθ αμΝπσθκυμΝ βΝηΫ βέΝΓδαΝθαΝ
απκφ υξγ έΝεΪ δΝ Ϋ κδκ,Νξλ δΪα αδΝθαΝυπΪλξ δΝεαζάΝ υζυΰδ έαΝΧηααέΝη ΝεαζσΝ πέπ κΝ
τθαηβμΨΝ κυμΝητ μΝ πθΝηβλυθ,Ν πθΝδ ξέπθ,Ν βμΝηΫ βμΝεαδΝ βμΝεκδζδΪμέΝΟδΝ φδξ κέΝητ μΝ
ηπκ έακυθΝ κΝ π σΝ λσπκΝη Ϊ κ βμΝ πθΝθ υλδευθΝ θ κζυθΝαπσΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝΰδαΝ βθΝ
πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ δαφσλπθΝεδθά πθέΝ 
ΣΫζκμ,ΝβΝεαζάΝ υζυΰδ έαΝαπκηαελτθ δΝ κυμΝπσθκυμΝεαδΝ αΝπδα έηα αΝπκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ
απσΝ κΝπαλα αηΫθκΝεΪγδ ηα,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ υηίαέθ δΝσ αθΝ δαίΪα δΝεΪπκδκμέΝ
ΣκΝ φέιδηκΝαυ σΝ πθΝηυυθΝαπκηαελτθ αδΝη Ν δμΝ δα Ϊ δμΝεαδΝ σ ΝκΝκλΰαθδ ησμΝ
αθααπκΰκθ έ αδ,Ναθαθ υθ αδΝεαδΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝπ λδ σ λκΝαπκ ζ ηα δεσμΝ βΝ
υθΫξ δαέΝ 
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14.ΦΤΙΚ Ν ΓΧΓ  

ΠαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α β 

ΣκΝθαΝΫξ δμΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ βηαέθ δΝσ δΝ έ αδΝεαδΝυΰδάμέΝΌζκδΝκδΝπαλαεΪ πΝ
παλΪΰκθ μΝ πβλ ΪακυθΝ βΝφυ δεάΝεα Ϊ α βμΝ 
ζδεέα. ΣκΝηΫΰδ κΝ πέπ κΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝ έθαδΝ αΝβί-βηΝξλσθδαέΝ πσΝ ε έθκΝ κΝ
βη έκ εαδΝπΫλαΝαλξέα δΝθαΝφγέθ δέΝ 
Φτζκ. ΓτλπΝ αΝΰΰΝξλσθδαΝ αΝαΰσλδαΝαλξέακυθΝθαΝοβζυθκυθΝεαδΝθαΝΰέθκθ αδΝ υθα σ λαΝ
απσΝ αΝεκλέ δαέΝΣαΝεκλέ δαΝσηπμΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝ υζτΰδ αέΝ 
δα λκφά. έθαδΝαπαλαέ β βΝηδαΝδ κλλκπβηΫθβΝεαδΝυΰδ δθάΝ δα λκφάέΝ 

Ά εβ β. ΠκζτΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝπκυ,Νσ αθΝυπΪλξ δΝ Ν υ βηα δεάΝίΪ β,Ν
ιδ κλλκπ έΝ βΝφγκλΪΝζσΰπΝβζδεέαμΝεαδΝίκβγΪ δΝθαΝ δα βλβγ έΝβΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ Ν
εαζΪΝ πέπ αΝ Νη ΰαζτ λ μΝβζδεέ μέΝ 
Κδθβ δεάΝ υ εκζέα. ΝτπαλιβΝηέαμΝεδθβ δεάμΝ υ εκζέαμΝηπκλ έΝθαΝηβθΝ πδ λΫπ δΝ Ν
εΪπκδκθΝθαΝα ξκζβγ έΝη Ν υΰε ελδηΫθ μΝ λα βλδσ β μέΝΤπΪλξκυθΝσηπμΝπζάγκμΝΪζζπθΝ
λα βλδκ ά πθΝη Ν δμΝκπκέ μΝηπκλ έΝθαΝα ξκζβγ έΝεαθ έμέΝ 
γΫθ δαΝεαδΝεσππ β. θΝηπκλ έΝΫθαΝΪ κηκΝθαΝ έθαδΝ βθΝεαζτ λβΝ υθα άΝεα Ϊ α β,Ν

αθΝ έθαδΝΪλλπ κΝάΝεκυλα ηΫθκέΝ Ν παλεάμΝι εκτλα βΝ έθαδΝαπαλαέ β βέΝ 
Κα α ε υάΝ υηα κμ. ΟΝ πηα σ υπκμΝ κυΝεΪγ Να σηκυΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝεα ΪζζβζκμΝ
ΰδαΝεΪπκδ μΝ λα βλδσ β μΝεαδΝζδΰσ λκΝεα ΪζζβζκμΝΰδαΝεΪπκδ μΝΪζζ μέΝ 
  

ΣκΝηΪγβηαΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝβΝ ξΫ βΝ κυΝη Ν βθΝυΰ έα 

ΠκζζΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝεαδΝ υθάγ δ μΝπκυΝΫξκυθΝκυ δα δεάΝ πέ λα βΝ βθΝυΰ έαΝΰδαΝσζβΝ
βΝαπάΝ δαηκλφυθκθ αδΝ βθΝπαδ δεάΝεαδΝ φβίδεάΝβζδεέαέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σ,ΝκδΝυΰδ δθΫμΝ
υηπ λδφκλΫμΝπλΫπ δΝθαΝηαμΝαπα ξκζκτθΝδ δαέ λαΝ αΝξλσθδαΝ κυΝ ξκζ έκυέΝΟΝ
αγζβ δ ησμΝεαδΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝίκβγΪθ Νκυ δα δεΪΝ βΝ δαησλφπ βΝ
θσμΝ δΪΝίέκυΝυΰδ δθκτΝ λσπκυΝαπάμέΝ 
ΟδΝελέ δηκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ υγτθκθ αδΝΰδαΝ δμΝεαλ δκπΪγ δ μΝ δαηκλφυθκθ αδΝθπλέμΝ
απσΝ βθΝ φβίδεάΝβζδεέα,ΝΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝβΝΪ εβ βΝεαδΝβΝεαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ πθΝ
θΫπθΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έΝπλκ λαδσ β αέΝ δ,Ν πδ υΰξΪθ αδΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝβΝ
πλσζβοβΝ πθΝα γ θ δυθέΝ 
Ν ξκζδεάΝβζδεέαΝ έθαδΝβΝεαζτ λβΝβζδεέαΝΰδαΝθαΝαθαεαζτο δμΝ αΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝεαδΝ

ΰδαΝθαΝηΪγ δμΝθαΝΰυηθΪα αδέΝΜ λδεΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝεα ΪΝ βθΝ φβίδεάΝβζδεέαΝπκυΝ
γΫ κυθΝ Νεέθ υθκΝ βθΝυΰ έαΝ κΝηΫζζκθΝ έθαδΝβΝεαεάΝ δα λκφά,Ν κΝεΪπθδ ηαΝεαδΝβΝ
Ϋζζ δοβΝΪ εβ βμέΝ 
  

 

Γδα έΝβΝΪ εβ βΝί ζ δυθ δΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝα σηπθ 

Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝ υηίΪζζ δΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμ,Ν π δ άμΝ 
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 κβγΪ δΝ βθΝουξδεάΝ υ ιέα,Ν βθΝεαζάΝ
δΪγ β,Ν κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝ λ μ,Ν βθΝεαζάΝ
ηφΪθδ βΝ κυΝ υηα κμ,Ν βθΝουξδεάΝεαδΝ
πηα δεάΝ τθαηβ,Ν βθΝαθ κξάΝεαδΝ βθΝ
υεδθβ έαέ 

 κβγΪ δΝ κθΝΫζ ΰξκΝεαδΝ δα άλβ βΝ
κυΝδ αθδεκτΝίΪλκυμέΝ 

 κβγΪ δΝ βθΝατιβ βΝ πθΝκλέπθΝ βμΝ
απάμΝεαδΝ βΝη έπ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ πθΝ
α σηπθΝ βμΝ λέ βμΝβζδεέαμέΝ 

Πκδσ β αΝαπάμΝ βηαέθ δΝηΫ λκέΝ Νυπ λίκζδεάΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝ πδ λΪΝεαδΝαλθβ δεΪΝ
βθΝπκδσ β αΝ βμΝαπάμΝ βηδκυλΰυθ αμΝεαεάΝ δΪγ β,Νυπ λεσππ β,Ν λαυηα δ ηκτμΝάΝ
δα λκφδεΫμΝαθπηαζέ μέΝ 

 

   

ώΝΪ εβ βΝηαμΝαπκ λΫπ δΝαπσΝ κΝεΪπθδ ηα 

ΟΝπ λδκλδ ησμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝεαπθδ υθΝεαδΝ δ δεσ λαΝ πθΝθΫπθΝπκυΝεαπθέακυθΝ
απκ ζ έΝΫθαθΝαπσΝ κυμΝία δεκτμΝ σξκυμΝπκζζυθΝξπλυθΝ άη λαέΝΟδΝπ λδ σ λκδΝ
εαπθδ ΫμΝαλξέακυθΝπλδθΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝΰζΝ υθέΝΣκΝλίΣΝ πθΝεαπθδ υθΝαλξέακυθΝπλδθΝ
βθΝβζδεέαΝ πθΝΰλΝ υθέΝΟδΝ αδλέ μΝεαπθκτΝπλκ παγκτθΝθαΝεΪθκυθΝ κΝεΪπθδ ηαΝ
ζευ δεσΝ κυμΝθΫκυμΝπλκίΪζζκθ ΪμΝ κΝπμΝ δα ε α δεσ,Ναλλ θππσΝΰδαΝ αΝαΰσλδα,Ν
γβζυπλ πΫμΝΰδαΝ αΝεκλέ δα,Νσ δΝ έθαδΝ ΫιδΝεαδΝ έθ δΝ υζέΝ 
ΟδΝ αδλέ μΝεαπθκτΝ κξ τκυθΝ κυμΝ φάίκυμ  
ε φγ έ ΝΰδαΝζέΰκΝ κΝγΫηαΝεαδΝ υαβ ά Ν κΝη Ν κυμΝ υηηαγβ ΫμΝ αμΝάΝη Ν κθΝεαγβΰβ άΝ
Φυ δεάμΝ ΰπΰάμέ  
 

ΣκΝεΪπθδ ηαΝ Ν βηαέθ δΝπλδησ β α 

ΠκζζΪΝΪ κηαΝεαδΝδ δαέ λαΝκδΝθΫκδΝεαπθέακυθΝΰδαΝεΪπκδκυμΝ«αφ ζ έμ»ΝεκδθπθδεκτμΝ
ζσΰκυμέΝ 

 ΝκηέακυθΝσ δΝεΪθκυθΝ κυμΝ αυ κτμΝ κυμΝθαΝφαέθκθ αδΝη ΰαζτ λκδέΝ 
 ΝκηέακυθΝσ δΝΰέθκθ αδΝπδκΝζαηπ λκέΝσππμΝκδΝα Ϋλ μΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυέΝ 
 ΝδυγκυθΝπδκΝΟΪθ κδΟΝηπλκ ΪΝ κυμΝφέζκυμΝ κυμέΝ 

 βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ κΝ δΰΪλκΝεΪθ δΝησθκΝεαεσΝεαδΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυΝεαδΝ κΝ ΫληαΝ
κυΝεαδΝ κΝ υηαΝ κυΝεαδΝ βθΝυΰ έαΝ κυέΝ 

ΣδΝαιέα δΝθαΝηδη έ αδΝεαθ έμΝ 
ΌζκδΝ υηφπθκτθΝσ δΝ κΝεΪπθδ ηαΝγ πλ έ αδΝυπ τγυθκΝΰδαΝ δμΝπκζζΫμΝαδ έ μΝγαθΪ κυέΝ Ν
απκξάΝαπσΝαυ σΝΫξ δΝ υ λΰ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝυΰ έαέΝ υ υξυμ,ΝκδΝΫφβίκδΝαπκ ζκτθΝ
βθΝπδκΝλαΰ αέαΝ ι ζδ ση θβΝκηΪ αΝεαπθδ υθέΝ Νπ λέκ κμΝ βμΝαπάμΝ βθΝκπκέαΝ αΝ
παδ δΪΝ Ϋξκθ αδΝ δμΝπ λδ σ λ μΝ πδλλκΫμΝΰδαΝ κΝεΪπθδ ηαΝ έθαδΝαυ άΝ κυΝΰυηθα έκυΝεαδΝ
κυΝζυε έκυέΝ 
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Ό κΝπ λδ σ λκΝΰυηθΪακθ αδΝ αΝΪ κηα,Ν σ κΝζδΰσ λκΝεαπθέακυθέΝΣκΝη ΰαζτ λκΝ
πκ κ σΝ πθΝαγζβ υθΝ θΝεαπθέα δέΝΆ κηαΝπκυΝεΪπθδααθΝ κΝπαλ ζγσθΝ αηΪ β αθΝθαΝ
εαπθέακυθ,Νσ αθΝΪλξδ αθΝθαΝα ξκζκτθ αδΝη Ν κΝ λΫιδηκέΝΠλΪΰηα δ,Ν κΝηΪγβηαΝ βμΝ
Φυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ αΝ πκλΝΰ θδεσ λαΝηαμΝγπλαεέακυθΝ θαθ έκθΝ κυΝεαπθέ ηα κμέΝ Ν
ΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝσ κΝπδκΝπκζτΝαγζκτθ αδΝ αΝΪ κηα,Ν σ κΝπδκΝζέΰκΝεαπθέακυθέΝ 
ΟΝλσζκμΝ πθΝφέζπθΝεαδΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμΝ έθαδΝεαγκλδ δεσμΝ βΝ δαησλφπ βΝυΰδ δθυθΝάΝ
αθγυΰδ δθυθΝ υηπ λδφκλυθΝ πθΝπαδ δυθέΝ επαδ υ δεκέ,Νΰκθ έμ,Νφέζκδ,Ν υθαθα λκφΫμ,Ν
ξκζδεσΝεαδΝεκδθπθδεσΝπ λδίΪζζκθΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝ υθάγ δ μΝ πθΝπαδ δυθέΝβηα έαΝΫξ δΝ
θαΝηδη έ αδΝεαθ έμΝ δμΝυΰδ δθΫμΝ υηπ λδφκλΫμΝ πθΝφέζπθ,Ν βμΝκδεκΰΫθ δαμΝεαδΝ κυΝ
εκδθπθδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝΰ θδεΪΝεαδΝθαΝαπκφ τΰ δΝ δμΝαθγυΰδ δθΫμέΝ 
ΟδΝφέζκδΝηαμΝεαδΝκδΝ υθάγ δ μΝ κυμΝ 
Μαγβ ΫμΝΰζΝ-ΰιΝξλσθπθΝαθαφΫλκυθΝσ δΝ πβλ Ϊακθ αδΝαπσΝ κυμΝφέζκυμΝ κυμΝθαΝ
υηη ΫξκυθΝάΝσξδΝ Ναγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μέΝυξθΪΝαδ γΪθκθ αδΝ βθΝπέ βΝ πθΝ
φέζπθΝ κυμΝθαΝεΪθκυθΝεΪ δΝπκυΝκδΝέ δκδΝ ΝγΫζκυθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ
εαπθέ ηα κμ,Ν βμΝξλά βμΝαζεκσζ,Ν βμΝίέαδβμΝ υηπ λδφκλΪμ άΝεαδΝ βμΝζάοβμΝ
θαλεπ δευθέΝ πέ βμ,Ν βζυθκυθΝαθ παλεάΝ θβηΫλπ βΝΰδαΝ κΝεΪπθδ ηαέΝ ΝετλδαΝπβΰάΝ
πζβλκφκλδυθΝεαδΝυπκ άλδιάμΝ κυμΝ έθαδΝκδΝκδεκΰΫθ δΫμΝ κυμέΝΠαλσηκδα,ΝβΝαυιβηΫθβΝ
θα ξσζβ άΝ κυμΝη Ν υξΪλδ μΝ ιπ ξκζδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ υθ υΪα αδΝη Νυΰδ δθΫμ 
υθάγ δ μέΝ 
« υ υξυμΝη λδεκέΝθκηέακυθΝσ δΝ υηπ λδφκλΫμΝσππμΝ κΝεΪπθδ ηα,ΝβΝξλά βΝαζεκσζΝάΝ
θαλεπ δευθΝκυ δυθ,ΝβΝκ άΰβ βΝ έξπμΝ έπζπηαΝπλκ φΫλκυθΝεκδθπθδεάΝαπκ κξάΝεαδΝ
εα αιέπ βΝ βθΝπαλΫαέΝ πέ βμΝθκηέακυθΝσ δΝκδΝ υηπ λδφκλΫμΝαυ ΫμΝπλκ φΫλκυθΝ
αέ γβηαΝαθ ιαλ β έαμΝαπσΝ κυμΝΰκθ έμ,Ν πέ διβΝαπαιέπ βμΝ πθΝαλξυθΝεαδΝεαθσθπθΝ βμΝ
υηία δεάμΝεκδθπθέαμ,Ναθ δη υπδ βΝ κυΝΪΰξκυμ,Ν βμΝπλκ κεέαμΝαπκ υξέαμΝεαδΝ βμΝ
απκΰκά υ βμ,ΝάΝ πέ διβΝπλέηαθ βμΝ κΝ Ϊ δκΝη Ϊία βμΝαπσΝ βθΝπαδ δεάΝ βθΝ
φβίδεάΝβζδεέα»έ 
λε κέΝΫφβίκδΝ έΰκυλαΝΫξκυθΝΪΰξκμΝΰδαΝ βΝαπά,Ναθ δη ππέακυθΝη Ναπκΰκά υ βΝ κΝ

παλσθΝεαδΝ κΝηΫζζκθΝ κυμ,Ν θΝ έθαδΝ υξαλδ βηΫθκδΝη Ν βθΝπλαΰηα δεσ β α,Ν θυΝ έθαδΝ
ζκΰδεσΝθαΝγΫζκυθΝθαΝαθαπ τικυθΝ δμΝεκδθπθδεΫμΝ κυμΝ ξΫ δμΝεαδΝθαΝ έθαδΝαπκ ε κέΝ κΝ
ξυλκΝ κυμέΝ Ν πδζκΰάΝαθγυΰδ δθυθΝ υθβγ δυθ,ΝΰδαΝθαΝΰέθκυθΝαπκ ε κέΝαπσΝ κυμΝ
υθκηβζέεκυμΝ κυμ,Ν θΝ έθαδΝεαδΝβΝ κφσ λβΝ πδζκΰάέΝ θ έγ αΝβΝΪ εβ βΝΰδαΝυΰ έαΝγαΝ
ηπκλκτ ΝθαΝ έθαδΝηέαΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝ θαζζαε δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμέΝ 
ΝΪ εβ β,ΝκΝαγζβ δ ησμΝεαδΝβΝΦυ δεάΝ ΰπΰάΝηαμΝηαγαέθκυθΝ βθΝαιέαΝ πθΝυΰδ δθυθΝ
υθβγ δυθέΝΌ κΝπδκΝπκζτΝΰυηθαασηα ΝπμΝθΫκδ,Ν σ κΝπ λδ σ λκΝγαΝΰυηθαασηα ΝπμΝ
η ΰΪζκδ,ΝπκυΝ κΝΫξκυη ΝεαδΝπ λδ σ λκΝαθΪΰεβέΝ 
ΣκΝεΪπθδ ηαΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝδεαθσ β ΪΝηκυΝθαΝ
α εκτηαδν 
ΣκΝεΪπθδ ηαΝσξδΝαπζυμΝη δυθ δΝ κΝπκ σΝ κυΝ
κιυΰσθκυΝ βμΝαδηκ φαδλέθβμ,ΝαζζΪΝη δυθ δΝεαδΝ
κΝπκ σΝ κυΝαΫλαΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ ξγκτθΝ αΝ
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πθ υησθδαέΝ υ σΝη δυθ δΝ βθΝδεαθσ β ΪΝ κυΝθαΝ ε ζ έμΝα λσίδ μΝ λα βλδσ β μέΝ
ε φγ έ ΝΰδαΝζέΰκΝ κΝγΫηαΝεαδΝ υαβ ά Ν κΝ βθΝ ΪιβέΝ 
 

 ΦυξκζκΰδεΪΝκφΫζβΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝ 
ΣαΝΪ κηαΝπλΫπ δΝθαΝηΪγκυθΝθαΝΰυηθΪακθ αδΝ ΝσζβΝ κυμΝ βΝαπά,ΝεΪ δΝπκυΝκ βΰ έΝ ε σμΝ
απσΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝ βθΝουξδεάΝ κυμΝδ κλλκπέαΝεαδΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝ
απάμΝ κυμέΝ Ν ξκζδεάΝαπάΝπλΫπ δΝθαΝηαμΝπλκ κδηΪα δΝεα ΪζζβζαΝΰδαΝ κΝυπσζκδπκΝ κυΝ
ίέκυέΝ 

 

ΠλΪΰηα δ,ΝυπΪλξκυθΝπκζζκέΝαεσηαΝ κίαλκέΝζσΰκδΝΰδαΝθαΝΰυηθαασηα Ν υ βηα δεΪ,ΝάΝ
θαΝα ξκζκτηα Νη Ν πκλΝεαδΝφυ δεΫμΝ λα βλδσ β μέΝ ΝΪ εβ βΝ έθαδΝηδαΝ υξΪλδ βΝ
λα βλδσ β α,Νί ζ δυθ δΝ βΝ δΪγ β,Νπ λδκλέα δΝ κΝ λ μΝεαδΝ βθΝΫθ α βΝπκυΝθδυγκυη Ν
υξθΪέ Νδυγκυη ΝηδαΝ δΰκυλδΪ,Νσ αθΝ κΝ υηαΝηαμΝ έθαδΝΰυηθα ηΫθκ,Ν υΰε θ λπθσηα Ν
εαζτ λαΝεαδΝπλαΰηα δεΪΝαπκ έ κυη Νεαζτ λαΝ αΝηαγάηα αΝάΝ βΝ κυζ δΪΝηαμέ 
  

ΝουξδεάΝυΰ έαΝ έθαδΝηδαΝεα Ϊ α βΝ βθΝκπκέαΝ αΝΪ κηαΝαδ γΪθκθ αδΝπθ υηα δεάΝ
υ ιέα,Ν έθαδΝδεαθκπκδβηΫθαΝαπσΝ κθΝ αυ σΝ κυμ,Ν κυμΝλσζκυμΝ κυμΝ βΝαπάΝεαδΝ δμΝ
ξΫ δμΝ κυμΝη Ν κυμΝΪζζκυμέΝΣαΝΪ κηαΝθδυγκυθΝαπκ ζ ηα δεσ β α,Ν υ υξέα,Ν αγ λάΝ
γ δεάΝ δΪγ β,Νπθ υηα δεάΝ κδησ β α,ΝεκδθπθδεΪΝαπκ ε άΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝΰ θδεΪΝ
υξαλέ β βέΝ 
Ν υηη κξάΝ Νφυ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝεΪθ δΝ αΝηδελΪΝπαδ δΪΝεαδΝ κυμΝθΫκυμΝθαΝ

θδυγκυθΝπδκΝ έΰκυλκδΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυμέΝΣαΝΪ κηαΝη ΰΪζβμΝβζδεέαμΝπκυΝΰυηθΪακθ αδΝ
υ βηα δεΪΝγ πλκτθΝ κθΝ αυ σΝ κυμΝ βηαθ δεσΝηΫζκμΝ βμΝκδεκΰΫθ δΪμΝ κυμΝεαδΝ κυΝ
θκτΝ κυμΝφδζδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν θυΝ αΝΪ κηαΝπκυΝεΪθκυθΝεαγδ δεάΝαπάΝ

ηφαθέακυθΝ Ϊ δμΝαπκησθπ βμέΝ 
Ό κΝπδκΝπκζτΝ υηη ΫξκυθΝ Νφυ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ αΝΪ κηα,Ν σ κΝπ λδ σ λβΝ
ουξδεάΝ υ ιέαΝθδυγκυθέΝ 
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15.Ά εβ βΝεαδΝπαξυ αλεέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νπαξυ αλεέαΝΫεαθ Ν βθΝ ηφΪθδ άΝ βμΝη Ν βΝηκλφάΝ πδ βηέαμΝ κθΝ υ δεσΝΠκζδ δ ησΝ
δμΝαλξΫμΝ κυΝΰλιίέΝαπσΝ σ ΝΫπμΝ άη λαΝβΝπαξυ αλεέαΝΫξ δΝ ιαπζπγ έΝ ΝκζσεζβλκΝ
κθΝεσ ηκ,Ν δμΝβζδεέ μΝεαδ δμΝεκδθπθδεΫμΝ Ϊι δμέΝΧμΝπαξυ αλεέαΝκλέα αδΝβΝίδκζκΰδεάΝ
ε έθβΝεα Ϊ α βΝπκυΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝυπ λίκζδεάΝ θαπσγ βΝζέπκυμΝ δμΝ
ζδπκαπκγάε μΝ κυΝκλΰαθδ ηκτέΝΠαξτ αλεκμΝγ πλ έ αδΝεΪπκδκμΝπκυΝ υΰε θ λυθ δΝ
πκ κ σΝ πηα δεκτΝζέπκυμΝπΪθπΝαπσΝβηΣΝΰδαΝ κυμΝΪθ λ μΝεαδΝγίΣΝΰδαΝ δμΝΰυθαέε μΝ
(Armstrong Neil et al, 1998). 

ΟδΝ τπκδΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδμ 
  ΝκζσεζβλκΝ κΝ υηα 

  βθΝεκδζδαεάΝξυλα 

  κυμΝηβλκτμ 
 ΚζβλκθκηδεάΝπαξυ αλεέα 

 πσΝσζκυμΝαυ κτμΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝ ε έθκμΝπκυΝ θκξκπκδ έ αδΝ Νη ΰαζτ λκΝίαγησΝ
έθαδ βμΝεκδζδαεάμΝξυλαμΝ δσ δΝ δμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμΝκ βΰ έΝ Νεαλ δαεΪΝ π δ σ δαέΝ
ΓδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σΝΫξ δΝ παλευμΝ εηβλδπγ έΝσ δΝβΝυπκηΫΰδ βΝΫθ α β,ΝβΝ υ βηα δεάΝ
βζα άΝηυρεάΝΝΝΪ εβ βΝα λσίδκυΝ τπκυΝπλκ α τ δΝαπκ ζ ηα δεΪΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝ
α εκτη θκυΝεαδΝπλκεαζ έΝ υ λΰ δεΫμΝδ δσ β μΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ αΝ σ κΝ πθΝυΰδυθΝ
α σηπθΝσ κΝεαδΝ ε έθπθΝπκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝπαγά δμΝεζβλκθκηδεΫμΝάΝξλσθδ μ,Νξαλέακθ ΪμΝ
κυμΝ υ ιέαΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεά (Armstrong Neil et al, 1998 ). 

Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝ έθαδΝ δ γθυμΝαπκ δΰηΫθκΝσ δΝ πδίΪζζ αδΝ σ κΝ βθΝφΪ βΝ
κυΝα υθα έ ηα κμΝσ κΝεαδΝ βθΝφΪ βΝ δα άλβ βμΝ κυΝυπΪλξκθ κμΝ πηα δεκτΝίΪλκυμέ 
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πέ βμΝπλκεαζ έΝκυ δα δεάΝη αίκζάΝ βθΝ τ α βΝ κυΝ υηα κμ,Ν δσ δΝίκβγΪΝ βθΝ
δα άλβ βΝ κυΝηυρεκτΝδ κτ,Ν βμΝΪζδπβμΝηΪααμΝεαδΝ β η έπ βΝ κυΝζδπυ κυμΝδ κτέΝβΝ
Ϊ εβ βΝαπκ ζ έΝ βΝηκθα δεάΝυΰδάΝεαδΝηαελκξλσθδαΝηΫγκ κΝΰδαΝ βΝη έπ βΝ κυΝ
πηα δεκτΝίΪλκυμ,Νίκβγυθ αμΝαεσηαΝ βθΝί ζ έπ βΝ κυΝουξδ ηκτΝ πθΝπαξτ αλεπθΝ
α σηπθΝη ΝΫθαθΝ π σΝ υθ δα ησΝΪ εβ βμΝεαδΝ δα λκφάμΧχrmstrongΝσeilΝetΝal,Νΰ998). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υ υξυμΝσηπμΝ κΝετλδκΝξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ βη λδθάμΝ πκξάμΝαπκ ζ έΝ κΝφαδθση θκΝ
βμΝυπκεδθβ δεσ β αμΝάΝαζζδυμΝ βμΝ πηα δεάμΝα λΪθ δαμέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σ,Ναπκ ζ έΝ
βθΝ βηαθ δεσ λβΝαδ έαΝπαγκζκΰδευθΝ πδπζκευθΝ βμΝυΰ έαμΝαφκτΝ θΝυπΪλξ δ ξ σθΝ
εαηέαΝθσ κμΝπκυΝθαΝηβθΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν κΝφαδθση θκΝαυ σΝΧχrmstrongΝσeilΝetΝal,ΝΰλλκΨέ 
Ν υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝπαξτ αλεπθΝαθγλυππθ,Νπαλα βλ έ αδΝσ δΝ ηφαθέα δΝ

Ϋθ κθβΝαπλκγυηέαΝ υηη κξάμΝ βθΝΪ εβ βΝάΝ ΰεα Ϊζ δοβμΝ κυΝ πδεαζκτη θκΝ
δεαδκζκΰέ μ,ΝσππμΝμΝ  

 

υιβηΫθ μΝυπκξλ υ δμΝεαδΝη δπηΫθκμΝπλκ ππδεσμΝ
ξλσθκμ 

δαφκλέαΝεαδΝαθέα 

υιβηΫθ μΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝυπκξλ υ δμ 

ζδεέα 

Ν λκπάΝ ηφΪθδ βμΝ ΝεκδθκτμΝξυλκυμΝΪγζβ βμ 

λθβ δεάΝ θ τππ βΝΰδαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝΪ εβ βμ 

 

υ υξυμΝσηπμ,Νσζ μΝκδΝπλκαθαφ λγΫθ μΝαδ έ μ,Ν δμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμΝαπκ ζκτθΝ
«εέθβ λκ»Ν πθΝπαξτ αλεπθΝα σηπθΝυ ΝθαΝαπΫξκυθΝαπσΝ βθΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ
εαδΝθαΝ ηΫθκυθΝ κθΝεαγβη λδθσΝ λσπκΝαπάμΝ κυμέΝ υ σΝ υηίαέθ δΝ δσ δΝ κΝπλσίζβηαΝη Ν
βθΝαγζβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ έθαδΝππμΝ θΝ πδφΫλ δΝΪη αΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝ
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πδγυη έΝκΝα εκτη θκμΝεαδΝ πέ βμΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝΫξ δΝ δΪλε δαΝεαδΝ
πδηκθάέΝ υ σΝ δσ δΝκδΝπλυ μΝ ί κηΪ μΝ βμΝΪ εβ βμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ τ εκζ μ,ΝσηπμΝ
βθΝ υθΫξ δαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝγαΝ έθαδΝκλα ΪΝυ ΝθαΝ βηδκυλΰκτθΝ κθΝαγζκτη θκΝ κΝ

αέ γβηαΝ βμΝδεαθκπκέβ βμΝεαδΝ βμΝ υ ιέαμΝΧκυφζΫλβμΝ υΪΰΰ ζκμ,ΝβίίθΨέ 
πέ βμ,Ν αΝΪ κηαΝαυ ΪΝηαελκξλσθδαΝγαΝηπκλΫ κυθΝθαΝαυιά κυθΝ κΝία δεσΝ κυμΝ

η αίκζδ ησ,ΝθαΝη δυ κυθΝ κΝίΪλκμΝ κυμ,ΝεαδΝθαΝί ζ δυ κυθΝ βθΝυΰ έαΝ κυμέ πκηΫθπμ,Ν
κδΝπαλΪΰκθ μΝ ε έθκδΝπκυΝίκβγκτθΝ βθΝ άλβ βΝ θσμΝπλκΰλΪηηα κμΝΪ εβ βμ,Ν έθαδΝκδΝ
αεσζκυγκδμ 
 

1. πδζκΰάΝεα ΪζζβζκυΝπλκΰλΪηηα κμ 
2. πδζκΰάΝ υΰε ελδηΫθβμΝυλαμ 
3. εα ΪζζβζκμΝλκυξδ ησμ 
4. εα αΰλαφάΝ βμΝπλκσ κυΝ βμΝΪ εβ βμ 
5. αδ δκ κιέα 

6. εα ΪζζβζβΝπαλΫα 

7. πδηκθάΝεαδΝπλκ πΪγ δα 

τηφπθαΝη ΝΫλ υθ μΝπκυΝΫξκυθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ κΝπαλ ζγσθ,Ν αΝγ δεΪΝ βμΝΪ εβ βμΝ
έθαδμ 

 

1. ατιβ βΝεαλ δκαθαπθ υ εκτΝ υ άηα κμΝεαδΝη αίκζδ ηκτέ 
2. ατιβ βΝηυρεάμΝαθ κξάμΝεαδΝ τθαηβμέ 
3. ατιβ βΝώϊδΝξκζβ λσζβμέ 
4. ατιβ βΝ βμΝκ δεάμΝπυεθσ β αμ 
5. ί ζ έπ βΝ βμΝουξδεάμΝυΰ έαμ,Ναληκθέαμ 
6. απαζζαΰάΝαπσΝαυπθέ μΝεαδΝί ζ έπ βΝ ικυαζδεάμΝαπάμέ 

παλαέ β κΝ πκηΫθπμΝ έθαδΝθαΝεα αθκά κυθΝ αΝπαξτ αλεαΝΪ κηαΝσ δΝβΝφυ δεάΝ
λα βλδσ β αΝηπκλ έΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝη ΝπΪλαΝπκζζκτμΝ λσπκυμΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ
βμΝβηΫλαμΝη Ν λα βλδσ β μΝσππμΝ αΝουθδα,Ν κΝθκδεκευλδσ,Ν κΝπ λπΪ βηαέΝ ΝΪ εβ β 

γαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ δΪλε δαΝγίminΝ κυζΪξδ κθ,ΝθαΝ έθαδΝηΫ λδαμΝ- υπκηΫΰδ βμ Ϋθ α βμΝ
εαδΝθαΝ φαλησα αδΝγΝ– ηΝφκλΫμΝήΝί κηΪ α ΧκυφζΫλβμΝ υΪΰΰ ζκμ,ΝβίίθΨέ 
λαΝζκδπσθΝγαΝπλΫπ δΝσζκδΝθαΝεα αθκά κυη Νσ δΝ θΝυπΪλξ δΝεΪπκδαΝηαΰδεάΝ υθ αΰάΝΰδαΝ
βθΝη έπ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμΝεαδΝσ δΝΰδαΝθαΝ πδ τξκυη Ν αΝ πδγυηβ ΪΝ
απκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝπ έ κυη Ν βθΝ δ δεάΝαυ άΝπζβγυ ηδαεάΝεα βΰκλέαΝσ δΝ
βΝΪ εβ βΝπλκΪΰ δΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝίκβγΪΝ βηαθ δεΪΝ βΝη έπ βΝ κυΝίΪλκυμ, βθΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝουξκζκΰέαμ,Ν βμΝ δΪγ βμΝΰδαΝαπάΝξπλέμΝπ λδκλδ ηκτμΝεαδΝπλκεα αζάο δμΝ
ΧδηΪ κμΝΙ λ ηέαμ,ΝβίίιΨέ 
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ϋπδπ υ δμΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ βθΝυΰ έα 

ΟδΝ πδπ υ δμΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ βθΝυΰ έαΝ έθαδΝαθΪζκΰ μΝη Ν βΝ δΪλε δαΝεαδΝ βΝ
κίαλσ β ΪΝ βμέΝΌ κΝοβζσ λκμΝ έθαδΝκΝ έε βμΝπηα δεκτΝ ΪλκυμΝΧ  ΝάΝ ΜΙΨ,Ν σ κΝ
η ΰαζτ λκμΝ έθαδΝεαδΝκΝεέθ υθκμΝ ηφΪθδ βμΝπαγκζκΰδευθΝεα α Ϊ πθέ  
 κθΝπέθαεαΝγΝπαλκυ δΪακθ αδΝ δΪφκλ μΝπαγά δμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝπαξυ αλεέαέ   
ΠκδκδΝαθάεκυθΝ βθΝκηΪ αΝυοβζκτΝεδθ τθκυν  
 

Ό αθΝ κΝπζ κθΪακθΝίΪλκμΝυπ λίαέθ δΝεα ΪΝθίΣΝάΝπ λδ σ λκΝ κΝδ αθδεσΝίΪλκμΝ
Χπ λέπκυΝζί-ηίΝεδζΪΝπΪθπΝαπσΝ κΝφυ δκζκΰδεσΨ,Ν σ ΝαυιΪθκυθΝ βηαθ δεΪΝκδΝεέθ υθκδΝ
ΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝβΝεα Ϊ α βΝαυ άΝξαλαε βλέα αδΝ αθΝθκ κΰσθκμΝπαξυ αλεέαέΝ κθΝ
πέθαεα ζΝπαλκυ δΪα αδΝκΝ ξ δεσμΝεέθ υθκμΝ πθΝεαλ δαΰΰ δαευθΝ πδπζκευθ,Ν κυΝ
δαίά κυΝεαδΝ βμΝκ καλγλέ δ κμΝ ΝαθαζκΰέαΝη Ν κΝ  έΝΓδαΝπαλΪ δΰηαΝκΝεέθ υθκμΝ
δαίά βΝεαδΝκ καλγλέ δ αμΝ έθαδΝπ θ απζΪ δκμ,Ν θυΝκΝεέθ υθκμΝυπΫλ α βμΝ έθαδΝ
λδπζΪ δκμΝσ αθΝκΝ  Ν έθαδΝη ΰαζτ λκμΝαπσΝζίέ Ι δαέ λαΝ πδεέθ υθβΝγ πλ έ αδΝβΝ
«αθ λδεκτΝ τπκυ»ΝάΝ«ε θ λδεκτΝ τπκυ»Νπαξυ αλεέαΝπκυΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ βθΝ
εζ ε δεάΝ θαπσγ βΝ κυΝζέπκυμΝ βθΝεκδζδΪέΝΌ αθΝβΝπ λέη λκμΝ βμΝηΫ βμΝ έθαδΝ
η ΰαζτ λβΝαπσΝκκcm δμΝΰυθαέε μΝάΝΰίβΝcm κυμΝΪθ λ μ,ΝκΝεέθ υθκμΝη αίκζδευθΝ
εαδΝεαλ δαΰΰ δαευθΝ πδπζκευθΝΧ δαίά βμ,Ν δα αλαξΫμΝ πθΝζδπδ έπθΝ κυΝαέηα κμ,Ν

φαθδαέαΝθσ κμΨ,Ν έθαδΝ ιαδλ δεΪΝοβζσμΝαεσηαΝεαδΝ Νπ λδπ υ δμΝαπζάμΝ
παξυ αλεέαμΝη Ν  Νεα υ λκΝ κυΝζίέ  
ΠέθαεαμΝγέΝΠαγά δμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝπαξυ αλεέαέ  
  δαίά βμ  
  Ά γηα  

  τθ λκηκΝυπθδεάμΝΪπθκδαμΝΧsleepΝapneaΝsyndromeΨ  
  ΥλσθδαΝπθ υηκθκπΪγ δα  

  ΤπΫλ α β  

  Τπ λζδπδ αδηέαΝ- λ βλδκ εζάλπ β  

  Καλ δκπΪγ δαΝ-   φαθδαέαΝθσ κμ  
  Τπ λπβε δεσ β αΝαέηα κμ  
  Θλκηίκφζ ίέ δμ  
  Πθ υηκθδεάΝ ηίκζά  

  Γα λκκδ κφαΰδεάΝπαζδθ λσηβ β  

  Υκζκζδγέα β  

  Λδπυ βμΝ εφτζδ βΝάπα κμ  
  Ο καλγλέ δμ  
  ΟυλδεάΝθσ κμ  
  ηβθσλλκδα,Ν υ ηβθσλλκδα  

  δα αλαξΫμΝΰκθδησ β αμ  
  Κα Ϊγζδοβ  
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  Λκδηυι δμΝηαζαευθΝηκλέπθ  

  τθ λκηκΝ ΰε φαζδεκτ ο υ κσΰεκυ  

  υιβηΫθκμΝεέθ υθκμΝα υξβηΪ πθ  

  υιβηΫθκμΝεέθ υθκμΝεαεκάγ δαμΝηα κτΝεαδΝΰυθαδεκζκΰδευθΝκλΰΪθπθ 

ΠέθαεαμΝζέΝξ δεσμΝεέθ υθκμΝπαγά πθΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝπαξυ αλεέαέ 
έε βμΝπηα δεκτΝ ΪλκυμΝΧψεIΨ 

18.5 - 24.9    

25 - 29.9 

30 - 34.9    

> 40 

 δαίά βμΝΣτπκυΝβ 

2.03    

4.93    

10.10    

10.65 

  φαθδαέαΝθσ κμΝ   
8.84    

9.60    

16.01  

13.97 

 ΤπΫλ α β   

23.47    

34.16    

48.95  

64.53 

 Ο καλγλέ δμΝ   
2.59    

4.55  

4.66 

10.04 

 

Ν ξΫ βΝη αιτΝπαξυ αλεέαμΝεαδΝγθβ σ β αμ,Ν έθαδΝΰθπ άΝαπσΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ
ΙππκελΪ βέΝτηφπθαΝη Ν κθΝΠαΰεσ ηδκΝΟλΰαθδ ησΝΤΰ έαμ,ΝκΝεέθ υθκμΝπλσπλκυΝ
γαθΪ κυΝ έθαδΝΰδαΝ κυμΝπαξτ αλεκυμΝΰβΝφκλΫμΝη ΰαζτ λκμέΝ Ν ξΫ βΝπαξυ αλεέαμΝ- 
γθβ σ β αμΝ πδί ίαδυγβε Νπλσ φα αΝΰδαΝΪζζβΝηδαΝφκλΪΝαπκΝ τκΝη ΰΪζ μΝπλκκπ δεΫμΝ
η ζΫ μΝ βΝκυβ έαΝεαδΝ δμΝ Π έΝ δμΝη ζΫ μΝαυ ΫμΝπκυΝ βηκ δ τγβεαθΝ κΝΫΰελδ κΝ
δα λδεσΝπ λδκ δεσΝσewΝϋnglandΝJournalΝofΝεedicineΝΧβίίιΨ,ΝφΪθβε Νσ δΝβΝπαξυ αλεέαΝ
αυιΪθ δΝεα ΪΝγί-ζίΣΝ βΝγθβ σ β αΝαπσΝεαλ δκπΪγ δ μΝεαδΝεαλεέθκέΝΤπκζκΰέα αδΝ
ηΪζδ αΝσ δΝεΪγ ΝξλσθκΝπ γαέθκυθΝπλσπλαΝγίίέίίίΝ η λδεαθκέΝαπσΝαδ έ μΝπκυΝ
ξ έακθ αδΝΪη αΝάΝΫηη αΝη Ν βθΝπαξυ αλεέαέΝΣαΝαθαπθ υ δεΪΝπλκίζάηα α,ΝβΝ
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πλκκ υ δεάΝεα α λκφάΝ πθΝαλγλυ πθΝεαδΝκδΝεαλ δαΰΰ δαεΫμΝ πδπζκεΫμΝκ βΰκτθΝ
υξθΪΝ κυμΝπαξτ αλεκυμΝ ΝπλσπλβΝαθαπβλέαΝεαδΝαθδεαθσ β αΝη Ν κίαλΫμΝκδεκθκηδεΫμ,Ν
ουξκζκΰδεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ πδπ υ δμέΝΓδαΝ κυμΝζσΰκυμΝαυ κτμΝβΝθκ κΰσθκμΝ
παξυ αλεέαΝ θΝπλΫπ δΝθαΝαθ δη ππέα αδΝπζΫκθΝαπσΝ κυμΝδα λκτμΝ αθΝαδ γβ δεσΝ
πλσίζβηαΝαζζΪΝ αθ θσ κμΝπκυΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ άΝ βμΝαπαδ έΝ υ βηα δεάΝγ λαπ έαΝ
η Νηαελκπλσγ ηκυμΝ σξκυμέΝ   
ΣδΝ έθαδΝπαξυ αλεέαν 
 

ΣδΝ πδπζκεΫμΝ βηδκυλΰκτθ αδ,Νσ αθΝεΪπκδκμΝι φ τΰ δΝαπσΝ αΝφυ δκζκΰδεΪΝσλδαΝ κυΝ
πκ κ κτΝ κυΝ πηα δεκτΝζέπκυμνΝ 
ΠκδαΝ έθαδΝβΝ πέ λα βΝ βμΝΪ εβ βμΝ βΝη έπ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝεαδΝ πθΝ πδπζκευθΝπκυΝ
βηδκυλΰ έΝαυ άνΝ 
Ολδ ηΫθβΝπκ σ β αΝ πηα δεκτΝζέπκυμΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βΝφυ δκζκΰδεάΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝαθγλυπδθκυΝκλΰαθδ ηκτέΝΌ αθΝσηπμΝβΝαπκγβε υηΫθβΝπκ σ β αΝζέπκυμΝ έθαδΝη ΰΪζβ,Ν
σππμΝ υηίαέθ δΝ βθΝπαξυ αλεέα,Ν σ Ν βηδκυλΰκτθ αδΝ κίαλΫμΝ πδπζκεΫμΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝη αίκζδ ηκτΝεαδΝ κυΝεαλ δαΰΰ δαεκτΝ υ άηα κμέΝΣαυ σξλκθαΝσηπμ,Ν
πλκίζάηα αΝ ηφαθέακθ αδΝεαδΝσ αθΝβΝπκ σ β αΝ κυΝ πηα δεκτΝζέπκυμΝη δυθ αδΝπΪλαΝ
πκζτ,ΝπΫλαΝαπσΝ αΝφυ δκζκΰδεΪΝσλδαέΝ 
ΣκΝυπ λίκζδεσΝίΪλκμΝεαδΝβΝπαξυ αλεέαΝηπκλ έΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ Ν εφυζδ δεΫμΝ
α γΫθ δ μΝσππμΝκδΝεαλ δκπΪγ δ μ,ΝκΝ δαίά βμ,ΝβΝυπΫλ α βΝεαδΝ κΝΪ γηαέΝΆ κηαΝη Ν
ηΫ λδκΝίαγησΝπαξυ αλεέαμΝΫξκυθΝη ΰαζτ λβΝπδγαθσ β αΝθαΝπ γΪθκυθΝθπλέ λα,Ν θυΝβΝ
πδκΝ κίαλάΝηκλφάΝπαξυ αλεέαμΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝηΫξλδΝεαδΝιίΣΝυοβζσ λβΝ
υξθσ β αΝγαθΪ πθέΝ 

τθγ βΝ κυΝ υηα κμ 

ΓδαΝθαΝζ δ κυλΰ έΝ π ΪΝκΝαθγλυπδθκμΝκλΰαθδ ησμ,ΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝηέαΝ ζΪξδ βΝ
πκ σ β αΝζέπκυμέΝ υ άΝβΝπκ σ β αΝζέπκυμ,ΝκθκηΪα αδΝία δεσΝζέπκμέΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝ
ΰδαΝ βΝ π άΝλτγηδ βΝία δευθΝζ δ κυλΰδυθΝ κυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝσππμΝβΝγ ληκλτγηδ βΝεαδΝ
βΝλτγηδ βΝ πθΝγλ π δευθΝκυ δυθΝ κυΝ υηα κμ,Νη αιτΝαυ υθΝεαδΝ πθΝζδπκ δαζυ υθΝ
ίδ αηδθυθΝΧχ,Νϊ,Νϋ,ΝKΨέΝΜβΝία δεσΝζέπκμΝ έθαδΝ κΝ πδπζΫκθΝζέπκμΝ κΝκπκέκΝ υ πλ τ αδΝ
κΝ υηαέΝΌ αθΝ κΝηβΝία δεσΝζέπκμΝ υ πλ υ έΝ Νυπ λίκζδεάΝπκ σ β αΝεαδΝυπ λί έΝ
κΝαθυ α κΝφυ δκζκΰδεσΝσλδκ,Ν σ ΝζΫη Νσ δΝ κΝΪ κηκΝπΪ ξ δΝαπσΝπαξυ αλεέαέΝ 
ε σμΝαπσΝ κΝζέπκμΝ κΝ υηαΝαπκ ζ έ αδΝεαδΝαπσΝΪζζαΝ υ α δεΪ,ΝσππμΝ αΝκ Ϊ,ΝκδΝητ μ,Ν
κΝθ λσΝεέζέπέΝΌζαΝαυ ΪΝ αΝ υ α δεΪΝηααέΝαθαφΫλκθ αδΝπμΝΪζδπβΝ πηα δεάΝηΪααΝεαδΝ
απκ ζκτθΝ κΝ πηα δεσΝίΪλκμΝ ε σμΝ κυΝίΪλκυμΝ κυΝζέπκυμΝΧΪζδπβΝ πηα δεάΝηΪααΝοΝ
πηα δεσΝίΪλκμΝ- ίΪλκμΝζδπυ κυμΝδ κτΨέΝ 

ΠυμΝηπκλυΝθαΝιΫλπΝαθΝΫξπΝεαθκθδεσΝίΪλκμΝ 
ΝηΫ λβ βΝησθκΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμΝηπκλ έΝθαΝ υ δΝ φαζηΫθ μΝπζβλκφκλέ μΝ
ξ δεΪΝη Ν βΝ πηα κ κηάΝ θσμΝα σηκυέΝ θαμΝαπζσμΝ λσπκμΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝ
πηα κ κηάμΝ έθαδΝκΝ έε βμΝΜΪααμΝυηα κμΝΧ ΜΨέΝ έθαδΝηέαΝηΫ λβ βΝαθ δε δη θδεάΝ
εαδΝ τεκζβέΝ βλέα αδΝ κθΝ τπκμΝ 
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ΜΝοΝ ΪλκμΝΧkgΨΝήΝΎοκμΝΧmΨ2 
ΟΝ ΜΝαπκ ζ έΝεαζτ λκΝ λσπκΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝ πηα κ κηάμΝαπσΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ
τοκυμ-ίΪλκυμΝαζζΪΝΫξ δΝεαδΝκΝέ δκμΝπ λδκλδ ηκτμ,Ν π δ άΝηπκλ έΝθαΝεα α Ϊι δΝκλδ ηΫθαΝ
Ϊ κηαΝ Ν δαφκλ δεάΝεα βΰκλέαΝ ιαδ έαμΝ βμΝη ΰΪζβμΝαθΪπ υιβμΝηυρεάμΝηΪααμ,ΝβΝκπκέαΝ
πΫλξ αδΝαπσΝ βΝ υηη κξάΝ Ναγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μέΝ ΪθΝΫθαΝΪ κηκΝΫξ δΝ ΜΝβί-

25 Kgr/M
2
 σ Νγ πλ έ αδΝσ δΝ έθαδΝ βΝφυ δκζκΰδεάΝαυθβέΝ ΪθΝΫξ δΝ έε βΝεΪ πΝ κυΝβίΝ

σ ΝγαΝγ πλβγ έΝπμΝα τθα κΝεαδΝέ πμΝθαΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝεΪπκδαΝηΫ λαέΝ 
θΝκΝ έε βμΝ έθαδΝη αιτΝβθ-γίΝ σ Ν κΝΪ κηκΝηπκλ έΝθαΝξαλαε βλδ έΝυπΫλίαλκΝεαδΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝπΪλ δΝεΪπκδαΝηΫ λαΝαθΝκΝ έε βμΝι π λθΪ δΝ κΝβι-βκέΝ θΝκΝ έε βμΝ έθαδΝ
πΪθπΝαπσΝγΰΝ σ Ν κΝΪ κηκΝξαλαε βλέα αδΝπμΝπαξτ αλεκΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝΪη αΝ
ηΫ λαΝΰδαΝθαΝξΪ δΝίΪλκμέΝ 
μΝπΪλκυη ΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝΫθαΝηαγβ άΝ βμΝΓΥΝ ΪιβμΝΓυηθα έκυΝπκυΝΫξ δΝτοκμΝΰ,ικηέΝ

εαδΝ κΝίΪλκμΝ κυΝ έθαδΝκίΝεδζΪέΝ υ σμΝκΝηαγβ άμΝΫξ δΝ ΜοΝκίήΰ,ικ2
 =80/3,17= 25,20. 

υ σμΝκΝηαγβ άμΝ έθαδΝηΫ αΝ αΝφυ δκζκΰδεΪΝσλδαέΝ θΝσηπμΝεΪπκδκμΝη Ν κΝέ δκΝτοκμΝ
Ϋξ δΝίΪλκμΝλίΝεδζΪ,Ν σ ΝΫξ δΝ ΜοΝλίήγ,ΰιοΝγΰ,βίέΝΟΝηαγβ άμΝγ πλ έ αδΝπαξτ αλεκμΝ
εαδΝπλΫπ δΝθαΝζΪί δΝΪη αΝηΫ λαΝΰδαΝθαΝξΪ δΝίΪλκμέΝ 
 

Φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝεαδΝπαξυ αλεέαΝ 
ΪθΝΫθαΝΪ κηκΝγΫζ δΝθαΝ δα βλά δΝ αγ λσΝ κΝ πηα δεσΝ κυΝίΪλκμΝεαδΝ κΝζέπκμ,ΝπλΫπ δΝ

θαΝ απαθΪΝ βθΝέ δαΝπκ σ β αΝ θΫλΰ δαμΝπκυΝπλκ ζαηίΪθ δέΝΘαΝπλΫπ δΝ βζα άΝθαΝεαέ δΝ
δμΝέ δ μΝγ ληέ μΝη Ναυ ΫμΝπκυΝπλκ ζαηίΪθ δέΝΌ αθΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝαυ σ,Ν σ Ν
υπΪλξ δΝΫθαΝδ κατΰδκΝγ ληέ πθΝη αιτΝαυ υθΝπκυΝπλκ ζαηίΪθ δΝεαδΝαυ υθΝπκυΝεαέ δέΝ Ν
εατ βΝ πθΝγ ληέ πθΝβη λβ έπμΝεαγκλέα δΝ κΝία δεσΝη αίκζδεσΝλυγησΝαυ κτΝ κυΝ
α σηκυ,ΝκΝκπκέκμΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝΫθαΝ υθ υα ησΝπαλαΰσθ πθέΝ 
Νφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝαπκ ζ έΝ βηαθ δεσΝπαλΪΰκθ αΝπλσζβοβμΝ βμΝπαξυ αλεέαμέΝ Ν

φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ ε σμΝ βμΝ υθ δ φκλΪμΝ βθΝεατ βΝγ ληέ πθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
αυ άμΝ δα βλ έΝάΝαυιΪθ δΝ βΝηυρεάΝηΪαα,ΝβΝκπκέαΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝαυιΪθ δΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝ
απΪθβΝβλ ηέαμέΝ θΝεαδΝ αΝαέ δαΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδΝπκζζΪ,Ν έθαδΝΰθπ σΝππμΝβΝετλδαΝ
αδ έαΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδΝβΝυπΫλη λβΝπλσ ζβοβΝγ ληέ πθΝΧ δαηΫ κυΝ
βμΝ λκφάμΨΝάΝβΝΫζζ δοβΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμέΝ 
θαΝΪ κηκΝηπκλ έΝθαΝξΪ δΝίΪλκμΝεαδΝσ αθΝεΪθ δΝ έαδ αέΝΌηπμ,ΝΰδαΝθαΝπ τξ δΝεαθ έμΝ αΝ

εαζτ λαΝ υθα ΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝγαΝπλΫπ δ θαΝ
υθ υΪ δΝ βΝη έπ βΝ βμΝπλσ ζβοβμΝ βμΝ λκφάμΝΧ έαδ αΨΝη Ν βθΝατιβ βΝ βμΝφυ δεάμΝ
λα βλδσ β αμέΝ 
ΣκΝηυ δεσΝ έθαδΝκδΝγ ληέ μ. ΣκΝεζ δ έΝζκδπσθΝΰδαΝ βΝη έπ βΝ κυΝζέπκυμΝεαδΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδΝβΝεατ βΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ κ ΫλπθΝγ ληέ πθΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμΝη ΝπαλΪζζβζβΝη έπ βΝ βμΝπλσ ζβοβμΝγ ληέ πθΝη Ν βθΝ
λκφάΝΫ δΝυ ΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝαλθβ δεσΝδ κατΰδκΝγ ληέ πθέΝ 
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ΝηΫ λδαΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝΰδαΝη ΰαζτ λκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ έθαδΝεαζτ λβΝΰδαΝ
βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝπκ κ κτΝζέπκυμ,ΝαπσΝ βθΝΫθ κθβΝ
φυ δεάΝ λα βλδσ β αΝπκυΝΰέθ αδΝΰδαΝηδελσΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέ 
ΟΝ υθ υα ησμΝ βμΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝ βμΝ έαδ αμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝ
παξυ αλεέαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ δηΪ αδΝεαδΝΰδαΝΫθαΝαεσηαΝζσΰκέ Νφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝ
απσΝησθβΝ βμΝηπκλ έΝθαΝη δυ δΝ αΝζδπέ δαΝεαδΝ κΝ ΪεξαλκΝ κυΝαέηα κμΝεαδΝ βθΝ
αλ βλδαεάΝπέ βέΝΜπκλ έ,Ν πέ βμ,ΝθαΝη δυ δΝ βθΝπδγαθσ β αΝΰδαΝεαλ δαεσΝ π δ σ δκΝ
εαδΝΰδαΝαυ κτμΝ κυμΝζσΰκυμΝ έθαδΝεα αθκβ σΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ δηΪ αδΝβΝ υηη κξάΝ
βμΝΪ εβ βμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝπαξυ αλεέαμ,Νΰδα έΝη Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝπλκετπ κυθΝ
τκΝκφΫζβέΝΠλυ κθ,Νη δυθκυη Ν κΝ πηα δεσΝζέπκμΝεαδΝ τ λκθΝί ζ δυθκυη Ν βθΝυΰ έαέΝ
ΆλαΝπ υξαέθκυη ΝσππμΝζΫ δΝεαδΝ κΝΰθπηδεσΝ«η ΝΫθαΝ ηπΪλκΝ τκΝ λυΰσθδα»έ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νπαδ δεάΝπαξυ αλεέαΝίλέ ε αδΝ ΝΪθκ κΝεαδΝ αΝ ζζβθσπκυζαΝεα αζαηίΪθκυθΝηέαΝαπσΝ
δμΝπλυ μΝγΫ δμΝ Ναυ άθΝη αιτΝ πθΝ υλππαρευθΝΥπλυθέΝ ξ δΝίλ γ έΝππμΝβΝπδκΝ
υξθάΝαδ έαΝ βμΝπαδ δεάμΝπαξυ αλεέαμΝ έθαδΝβΝΫζζ δοβΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμέΝ υ σΝ
κφ έζ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝΪζζαι ΝκΝ λσπκμΝ δα εΫ α βμΝ πθΝπαδ δυθΝεαδΝαπσΝ κθΝ
παλα κ δαεσΝ λσπκΝπαδξθδ δκτΝπ λΪ αη Ν ΝΪζζ μΝηκλφΫμΝ δα εΫ α βμ,ΝσππμΝβΝ
βζ σλα β,Ν αΝβζ ε λκθδεΪΝπαδΰθέ δαΝεαδΝβΝπκζτπλβΝ θα ξσζβ βΝη Ν κθΝυπκζκΰδ άέ 

  

Παδ δεάΝπαξυ αλεέαΝ 
Σκ πλσίζβηαΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ κίαλσ,ΝαφκτΝυπΪλξκυθΝΫλ υθ μΝκδΝκπκέ μΝ έξθκυθΝππμΝ
σ αθΝΫθαΝπαδ έΝ έθαδΝπαξτ αλεκ,Ν σ ΝβΝπδγαθσ β αΝθαΝ έθαδΝπαξτ αλεκΝεαδΝσ αθΝγαΝ
η ΰαζυ δΝ έθαδΝη ΰαζτ λβέΝ υ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κΝ υθ υΪ δΝεαθ έμΝεαδΝη Ν κΝΰ ΰκθσμΝ
σ δΝκδΝπαξτ αλεκδΝΫφβίκδΝΧΰγ-ΰκΝ υθΨΝ δα λΫξκυθΝη ΰαζτ λκΝεέθ υθκΝΰδαΝ βθΝ
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ηφΪθδ βΝεαλ δκαΰΰ δαευθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝ π δ κ έπθΝεαλεέθκυΝαπσΝσ, δΝκδΝηβ-

παξτ αλεκδΝ υθκηάζδεκδΝ κυμέ 
 

ΠυμΝ ζΫΰξ δμΝ κΝίΪλκμΝ κυΝ 
 ΝαΝ λπμΝυΰδ δθΪΝεαδΝδ κλλκπβηΫθαΝεαδΝθαΝΰυηθΪα αδΝ υ βηα δεΪέΝΣσ Ν κΝ υηαΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ κΝπ λδ σΝζέπκμ,ΝΰδαΝθαΝίλ δΝ βθΝ πδπζΫκθΝ θΫλΰ δαΝπκυΝ κυΝξλ δΪα αδέΝ 
 ΟδΝητ μΝ κυΝαθαπ τ κθ αδ,Νσ αθΝΰυηθΪα αδέΝΟδΝητ μΝΫξκυθΝπ λδ σ λκΝίΪλκμΝαπσΝ κΝ

ζέπκμ,ΝαζζΪΝεα αζαηίΪθκυθΝζδΰσ λκΝξυλκέΝ δΝηπκλ έΝθαΝΫξ δμΝ αΝέ δα εδζΪ,ΝαζζΪΝθαΝ
φαέθ αδΝπδκΝα τθα κμΝάΝα τθα βέ 

 Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝαυιΪθ δΝ κΝία δεσΝη αίκζδεσΝλυγησέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝ
ηπκλ έμΝθαΝξλβ δηκπκδ έμΝπ λδ σ λκΝαπκγβε υηΫθκΝζέπκμΝαεσηαΝεαδΝσ αθΝαθαπατ αδέΝ 

 Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝπ λδκλέα δΝη λδευμΝ βθΝσλ ιβέΝ δΝπδκΝ τεκζαΝγαΝζ μΝσξδΝ κΝ
φαΰβ σέΝ 
  

16.Ά εβ βΝεαδΝ λ μΝ 
 Νη ΰΪζκΝαλδγησΝα γ θ δυθΝΫξ δΝ πδί ίαδπγ έΝβΝ θάΝ ξΫ βΝεαδΝβΝαζζβζ πέ λα βΝ
η αιτΝπαγά πθΝ υηα κμΝεαδΝπθ τηα κμέΝ υ ΫμΝκδΝα γΫθ δ μΝκθκηΪακθ αδΝ
ουξκ πηα δεΫμέΝ θαμΝαπσΝ κυμΝεαζτ λκυμΝεαδΝφυ δεσ λκυμΝ λσπκυμΝΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ κυΝ λ μΝ έθαδΝβΝΪ εβ βέΝΌ αθΝκδΝθΫκδΝα εκτθ αδΝ π ΪΝεαδΝ
δα ε ΪακυθΝη Ναυ σΝπκυΝεΪθκυθ,Ν σ ΝαυιΪθ αδΝβΝ θ λΰβ δεσ β ΪΝ κυμ,Νί ζ δυθ αδΝκΝ
τπθκμΝεαδΝβΝ δΪγ άΝ κυμΝεαδΝη δυθ αδΝ κΝ λ μέΝ 
ΟδΝαπαδ ά δμΝ βμΝεαγβη λδθάμΝαπάμ,Ν αΝηαγάηα α,ΝκδΝ ι Ϊ δμ,Ν αΝπλκ ππδεΪΝ
πλκίζάηα αΝαθΪπ υιβμΝεαδΝ φβί έαμΝ βηδκυλΰκτθΝηδαΝ δαλεάΝπέ βΝεαδΝΫθ α βΝ κυμΝ
ηαγβ ΫμΝεαδΝ δμΝηαγά λδ μέΝΣκΝ λ μΝ ηφαθέα αδ,Νσ αθΝκδΝαπαδ ά δμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ
σππμΝ δμΝαθ δζαηίΪθ αδΝ κΝΪ κηκ υπ λίαέθκυθΝ δμΝ υθα σ β μΝαθ δη υπδ άμΝ κυμΝαπσΝ
αυ σέΝ δ,Ν κΝ λ μΝ βηδκυλΰ έ αδΝαπσΝ κθΝ λσπκΝπκυΝίζΫπκυη Ν αΝπλΪΰηα αέΝ έθαδΝβΝ
ληβθ έαΝπκυΝ έθκυη ΝΰδαΝηδαΝεα Ϊ α βΝεαδΝ κΝπδγαθσΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ άμΝεαδΝσξδΝηδαΝ
αθ δε δη θδεάΝπλαΰηα δεσ β αέΝΣκΝπαλΪζκΰκΝ έθαδΝσ δΝ κΝΪ κηκΝαθβ υξ έΝεαδΝΫξ δΝ λ μΝ
ΰδαΝΫθαΝΰ ΰκθσμΝπκυΝ θΝΫξ δΝ υηί έΝαεσηαέΝ 
ΟδΝηαγβ ΫμΝπκυΝ θΝεα αφΫλθκυθΝθαΝξαζαλυθκυθ,Νσ αθΝξλ δΪα αδΝεαδΝίλέ εκθ αδΝ ΝηδαΝ
δαλεάΝΫθ α β,ΝεκυλΪακθ αδΝπδκΝπκζτΝεαδΝ πηα δεΪΝεαδΝπθ υηα δεΪέΝ δΝβΝαπσ κ άΝ
κυμΝη δυθ αδΝεαδΝ αΝ πκλΝεαδΝ Νεαγβη λδθΫμΝ λα βλδσ β μ,ΝαζζΪΝεαδΝ αΝ
ηαγάηα ΪΝ κυμέΝ 
ΠκζζΪΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝεαθ έμΝΰδαΝθαΝη δυ δΝ κΝ λ μέΝ υΝπλκ έθκθ αδΝ τκΝ
απκ ζ ηα δεκέΝ λσπκδέ 
  

 Πλυ κμΝ λσπκμ. έθαδΝαζάγ δαΝσ δΝβΝ υ βηα δεάΝΪ εβ β,ΝβΝφυ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝ κΝ
παδΰθέ δΝη δυθκυθΝ κΝ λ μέΝΓδΥΝαυ σΝΰυηθα έ έΝ, 

 τ λκμΝ λσπκμέ ΟδΝ ξθδεΫμΝξαζΪλπ βμΝεαδΝαθαπθκάμΝίκβγκτθΝ βθΝεαζτ λβΝ
πηα δεάΝεαδΝπθ υηα δεάΝαπσ κ βέΝ κβγκτθΝ αΝπαδ δΪΝθαΝβλ ηκτθ,ΝθαΝηαγαέθκυθΝ
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εαζτ λα,ΝθαΝ δΪακυθΝεαζτ λαΝ βθΝπλκ κξάΝ κυμΝεαδΝθαΝαθ δη ππέακυθΝ κΝ λ μέΝΟδΝ
ξθδεΫμΝξαζΪλπ βμΝίκβγκτθΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ σ κΝηΫ αΝσ κΝεαδΝΫιπΝαπσΝ κΝ ξκζ έκέΝΓδΥΝ

αυ σΝηΪγ ΝεαδΝεΪθ Νεαγβη λδθάΝ αμΝ υθάγ δαΝ δμΝπαλαεΪ πΝα εά δμέΝ 
ιΪ εβ βΝ βμΝαθαπθκάμ  

Ν π άΝαθαπθκάΝ έθαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝαπζκτ λκυμΝ λσπκυμΝΰδαΝθαΝ ζΫΰξ δΝεαθ έμΝ κΝ
ΪΰξκμΝ κυ,Ν βθΝΫθ α βΝ πθΝηυυθΝ κυΝεαδΝθαΝ πδ υΰξΪθ δΝ βΝξαζΪλπ βέΝΌ αθΝ έηα Ν
άλ ηκδΝεαδΝξαζαλκέ,Ν σ ΝβΝαθαπθκάΝ έθαδΝαπαζά,ΝίαγδΪΝεαδΝλυγηδεάέΝΌ αθΝίλδ εσηα Ν
εΪ πΝαπσΝπέ βΝεαδΝΫθ α β,Ν σ ΝβΝαθαπθκάΝ έθαδΝπδκΝ τθ κηβΝεαδΝηβΝφυ δκζκΰδεάέΝ
ΠκζζκέΝηαγβ ΫμΝεΪ πΝαπσΝ βθΝπέ βΝηδαμΝΪ εβ βμΝ υ εκζ τκθ αδΝθαΝ υθ κθέ κυθΝ βθΝ
αθαπθκάΝ κυμΝεαδΝαυ σΝ πβλ Ϊα δΝαλθβ δεΪΝ βθΝαπσ κ άΝ κυμέΝ Να εά δμΝπκυΝ Ν
ΰθπλέακυθΝεαζΪΝεαδΝ δμΝ ε ζκτθΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪ,ΝαζζΪΝευλέπμΝ ΝΫθ κθαΝπδ δεΫμΝ
πλκ πΪγ δ μ,Ν έ Νελα κτθΝ βθΝαθαπθκάΝ κυμ,Ν έ ΝαθαπθΫκυθΝπκζτΝίδα δεΪΝεαδΝεκφ ΪΝ
η Ν κΝπΪθπΝηΫλκμΝ πθΝπθ υησθπθέΝΟδΝ υκΝαυ ΫμΝεα α Ϊ δμΝ βηδκυλΰκτθΝΫθ α βΝεαδΝ
τ πα βΝ κυμΝητ μΝεαδΝπ λδκλέακυθΝ βθΝαπσ κ βέΝΜ ΝζέΰβΝ ιΪ εβ βΝβΝαθαπθκάΝ
ί ζ δυθ αδΝεαδΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝαπκ ζ ηα δεΪέΝ 
Π λδΰλαφάΝΪ εβ βμΝαθαπθκάμ 

Υλβ δηκπκέβ Ν βθΝπαλαεΪ πΝΪ εβ βΝη ΪΝαπσΝηδαΝΫθ κθβΝπλκ πΪγ δαΝάΝεΪγ ΝφκλΪΝ
πλδθΝαπσΝΫθαΝελέ δηκΝΰ ΰκθσμΝπκυΝγ πλ έμΝσ δΝ κυΝπλκεαζ έΝΫθ α βέΝΥλβ δηκπκέβ Ν
πέ βμΝ βθΝΪ εβ βΝαυ άΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝηαγάηα κμΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμέΝ 

  

  

ΚΪθ ΝηδαΝ δ πθκάΝίαγδΪΝεαδΝαλΰΪΝαπσΝ βΝητ βΝεαδΝφαθ Ϊ κυΝσ δΝ αΝπθ υησθδαΝ κυΝ έθαδΝ
ΫθαΝηπαζσθδΝπκυΝφκυ ευθ δΝεαδΝΰέθ αδΝη ΰΪζκ,Νη ΰΪζκ,Νη ΰΪζκέέέΝΆφβ Ν κθΝαΫλαΝθαΝ
ΰ ηέ δΝσζκΝ κΝ άγκμέΝΚΪθ Ν βθΝ επθκάΝαλΰΪΝη Ν κΝ σηαέΝΠλκ πΪγβ ΝθαΝθδυγ δμΝ κυμΝ
ητ μΝ πθΝυηπθΝεαδΝ πθΝξ λδυθΝθαΝξαζαλυθκυθΝεαδΝφαθ Ϊ κυΝσ δΝ κΝηπαζσθδΝ
ι φκυ ευθ δΝαλΰΪ,ΝαλΰΪ,ΝαλΰΪέέέΝΝδυ Ν κΝ υηαΝ κυΝξαζαλσΝεαδΝΪθ κέΝ 
  

Μ ΝζέΰαΝζσΰδαΝ 
ΝΦυ δεάΝ ΰπΰάΝηΪμΝηαγαέθ δΝθαΝακτη Νυΰδ δθΪέΝΠλΫπ δΝθαΝαΰαπκτη Ν κθΝαγζβ δ ησ,ΝθαΝ
ε φ σηα Ν αΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝθαΝ έηα Ν έΰκυλκδΝσ δΝ υεαδλέ μΝ
ΰδαΝΪ εβ βΝπΪθ αΝυπΪλξκυθέΝ πσΝ ηΪμΝ ιαλ Ϊ αδΝεαδΝαιέα δΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝηαμΝ πηα δεάΝ
εαδΝουξδεάΝεαδΝ βθΝεαζτ λβΝαπσ κ βΝ κΝ ξκζ έκΝθαΝΰυηθαασηα Ν υ βηα δεΪέΝ Ν
υΰ έαΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝπκζζκτμΝπαλΪΰκθ μ,ΝπκυΝ δαλευμΝη αίΪζζκθ αδΝεαδΝβΝ
πλκ ππδεάΝηαμΝ υηίκζάΝ βΝ δα άλβ άΝ βμΝ έθαδΝεαγκλδ δεάέΝ ΝΪ εβ βΝ έθαδΝέ πμΝκΝ
πδκΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝεαγκλδ ηκτΝ κυΝ πδπΫ κυΝυΰ έαμέΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ ηΪμΝ κυμΝ
έ δκυμΝπσ κΝγαΝΰυηθα κτη ΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝπσ κΝγαΝφλκθ έ κυη Ν βθΝυΰ έαΝηαμέΝ 
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17.ΟΦΤ ΛΓΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπκλ έΝΫθαμΝπσθκμΝ βΝηΫ βΝθαΝκφ έζ αδΝ Νπαγά δμΝ ε σμΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝν 
 Ν πΪθδ μΝπ λδπ υ δμΝγαΝηπκλκτ ΝΫθαμΝπσθκμΝ βΝηΫ βΝθαΝκφ έζ αδΝ Νπαγά δμΝ
ε σμΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝσππμΝ Νπαΰελ α έ δ α,Ν Ναθ τλυ ηαΝ βμΝεκδζδαεάμΝ
ακλ άμ,Ν Νπ π δεσΝΫζεκμ,Ν Νθσ κΝ κυΝωhronΝεαδΝ Νεκζέ δ μΝΰ θδεΪ,Ν ΝΰυθαδεκζκΰδεΫμΝ
φζ ΰηκθΫμΝ,Ν ΝεκζδεσΝθ φλκτΝεέκέεέΝεαδΝαυ σΝ κΝ θ ξση θκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κΝΫξ δΝυπσοδθΝ
κυΝκΝ ι α άμ-δα λσμέ 

 

ΠκδαΝβΝ δαφκλΪΝκ φυαζΰέαμΝ–δ ξδαζΰέαμΝν 
Ο φυαζΰέαΝ έθαδΝκΝπσθκμΝ βΝηΫ βΝΧΝκ φυδεάΝηκέλαΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝΨΝέ 
Ι ξδαζΰέαΝ έθαδΝκΝπσθκμΝ κΝπσ δΝπκυΝκφ έζ αδΝ Νπέ βΝ θσμΝθ τλκυΝ βΝηΫ βέΝΜπκλ έΝ
κΝπσθκμΝ κΝπσ δΝσηπμΝθαΝκφ έζ αδΝεαδΝ ΝΪζζαΝαέ δαΝ ε σμΝ βμΝδ ξδαζΰέαμΝ,ΝσππμΝ Ν
αΰΰ δαεσΝπλσίζβηαΝάΝ Νκλγκπαδ δεσΝπλσίζβηαΝΧΝπΪγβ βΝδ ξέκυΝάΝΰσθα κμΝεέκέεέΨ 
 

ΠκέαΝ έθαδΝβΝεζδθδεάΝ δεσθαΝ βμΝκ φυαζΰέαμν 
Ν υπδεάΝ δδεσθαΝ έθαδΝξαλαε βλδ δεάΝμΝΠσθκμΝ βΝηΫ β,Ν υθάγπμΝδ ξυλσμ,ΝπκυΝαλξέα δΝ
υθάγπμΝη ΪΝαπσΝηδαΝαπσ κηβΝεέθβ βΝάΝΪλ βΝίΪλκυμέΝΟΝπσθκμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ κπδεσμΝ
άΝθαΝαθ αθαεζΪΝ κΝπσ δέΝυξθΪΝ πέ βμΝκΝπσθκμΝι εδθΪΝξπλέμΝαδ έαΝεαδΝξπλέμΝδ κλδεσΝ
λαυηα δ ηκτέΝΆζζκ ΝπΪζδΝι εδθΪΝαπσΝ βΝΰΪηπαΝάΝ κΝηβλσΝάΝ κυμΝΰκφκτμΝεαδΝ
π ε έθ αδΝ βΝηΫ βέ 
ΠκθΪ δΝβΝηΫ βΝηκυέ Πσ ΝπλΫπ δΝθαΝπΪπΝ κΝΰδα λσΝν 
- σ αθΝκΝπσθκμ,Ν ε σμΝαπσΝ βΝηΫ βΝ ηφαθέα αδΝεαδΝ κΝπσ δ 
- σ αθΝ κΝπσ δΝηκυ δΪα δΝάΝαλξέα δΝεαδ παλαζτ δ 
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- σ αθΝκΝπσθκμΝ βΝηΫ βΝπαλαηΫθ δΝεαδΝ κΝίλΪ υ,Ν βθΝυλαΝ κυΝτπθκυ,ΝάΝεαδΝιυπθΪ δΝ κθΝ
πΪ ξκθ αΝαπσΝ κθΝτπθκΝ κυ 

- σ αθΝ ηφαθέα αδΝπλσίζβηαΝ βθΝκτλβ β,Ν βθΝαφσ υ βΝάΝεαδΝ β ικυαζδεάΝ
ζ δ κυλΰέα 

- σ αθΝ υθκ τ αδΝαπσΝπυλ σ 

- σ αθΝι εέθβ Νη ΝαφκληάΝΫθαΝπΫ δηκΝάΝΫθαΝα τξβηα 

- σ αθΝ υθκ τ αδΝαπσΝαπυζ δαΝ πηα δεκτΝίΪλκυμ 
- σ αθΝυπΪλξ δΝδ κλδεσΝεαλεέθκυ,Νκ κπσλπ βμ,ΝηαελκξλσθδαμΝξλά βμΝεκλ δασθβμ,Ν
ξλά βμΝ θ κφζΫίδπθΝθαλεπ δευθΝΧπξΝβλπέθβμΨΝάΝαζεκκζδ ηκτέ 
ΠκδκέΝ έθαδΝκδΝπαλΪΰκθ μΝεδθ τθκυν 
- Ο εαγδ δεσμΝ λσπκμΝαπάμ 
- ΣκΝφτζκΝΧΝβΝκ φυαζΰέαΝ ε βζυθ αδΝ υξθσ λαΝ δμΝΰυθαέε μΝαπ’Νσ δΝ κυμΝΪθ λ μΝΨ 
- Νβζδεέα 

- Ν πηα δεάΝ λΰα έαΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝΪλ βΝίΪλκυμ 
- Νπαξυ αλεέα 

- ΣκΝ υθαδ γβηα δεσΝ λ μ 
- Νετβ β 

- ΣκΝεΪπθδ ηα 

- ΝεαεάΝφυ δεάΝεα Ϊ α β 

- θ κθβΝ πηα δεβΝ λα βλδσ β αΝξπλέμΝεα ΪζζβζβΝπλκ κδηα έα 

ΠκδΫμΝ ι Ϊ δμΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝκ φυαζΰέαμν 
 δμΝπ λδ σ λ μΝπ λδπ υ δμΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝ δ θΫλΰ δαΝ δ δευθΝ ι Ϊ πθΝΰδαΝ
αλξδεάΝ ε έηβ βΝεαδΝγ λαπ έαΝεαγυμΝβΝζάοβΝ θσμΝεαζκτΝδ κλδεκτΝεαδΝβΝεζδθδεάΝ
ιΫ α βΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝεαδΝ πθΝΪελπθΝαλεκτθΝέΝ θΝκΝπσθκμΝ έθαδΝΫθ κθκμΝεαδΝ
ηβΝαθ απκελδθση θκμΝ βΝγ λαπ έαΝάΝυπΪλξ δΝ κίαλσμΝπσθκμΝ αΝεΪ πΝΪελα,Νη λδεΫμΝ
απ δεκθδ δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ έθαδΝαπαλαέ β μέΝ πζΫμΝαε δθκΰλαφέ μΝηπκλ έΝθαΝ έικυθΝ
αλγλέ δ αΝάΝΪζζ μΝκ δεΫμΝίζΪί μ,ΝαζζΪΝ θΝγαΝ υ κυθΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν αΝ
ηαζαεΪΝησλδαΝσππμΝκδΝ έ εκδΝάΝ αΝθ τλαέΝΓδαΝεα α Ϊ δμΝάΝεαευ δμΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ
ηαζαεΪΝησλδαΝ,Ν σ ΝβΝαικθδεάΝάΝβΝηαΰθβ δεάΝ κηκΰλαφέαΝ έθαδΝέ πμΝαπαλαέ β μέΝ
παθδσ λαΝ κΝ πδθγβλκΰλΪφβηαΝκ υθΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝυ ΝθαΝ ε δηβγ έΝβΝ
κ δεάΝ λα βλδσ β αΝεαδΝ κΝβζ ε λκηυκΰλΪφβηαΝΧ ΜΓΨΰδαΝθαΝπδ κπκδά δΝ υξσθΝ
ίζΪίβΝ Νθ τλαΝεαδΝητ μΝπλκεαζκτη θαΝαπσΝ δα αλαξΫμΝ βθΝκ φυδεάΝηκέλαΝΧΝ κΝ ΜΓΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπαγκΰθπθκηδεσΝσηπμΝη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝγΝ ί κηΪ πθΝπ λέπκυΝαπσΝ βθΝ
ΫθαλιβΝ πθΝ υηπ πηΪ πθΨέ 
 

ΠπμΝαθ δη ππέα αδΝΰ θδεΪΝΫθαμΝπσθκμΝ βΝηΫ βν 
ΟδΝπ λδ σ λ μΝκ φυαζΰέ μΝηπκλ έΝθαΝαθ δη ππδ κτθΝη Ν λκπκπκέβ βΝ πθΝ
λα βλδκ ά πθΝ κυΝα γ θάΝεαδΝεα ΪζζβζβΝαθαζΰβ δεάΝεαδΝαθ δφζ ΰηυ βΝ
φαληαε υ δεάΝαΰπΰάΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ κυΝπσθκυΝεαδΝπ λδκλδ ησΝ βμΝφζ ΰηκθυ κυμΝ
αθ έ λα βμέΝ θΝεαδΝηδαΝίλαξ έαΝπ λέκ κμΝαθΪπαυ βμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝαπκ ζ ηα δεά,ΝκδΝ
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π λδ σ λ μΝη ζΫ μΝ έξθκυθΝσ δΝ ζαφλΪΝ λα βλδσ β αΝ πδ αξτθ δΝ βθΝ
απκεα Ϊ α βέΝ Νεα Ϊεζδ βΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝησθκΝσ αθΝκΝπσθκμΝ έθαδΝκιτμΝέΝΌ αθΝκΝ
πσθκμΝ έθαδΝ ζαφλτμΝ υθέ αθ αδΝαθαπθ υ δεΫμΝα εά δμΝεαδΝ ζαφλτΝπ λπΪ βηαΝαζζΪΝ
σξδΝκλγκ α έαΝεαδΝΪ εκπβΝάΝυπ λίκζδεάΝεσππ βέ 
ΝαυθβΝηΫ βμΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝαζζΪΝησθκΝΰδαΝηδελσΝξλκθδεσΝ έα βηαΝ αΝθ αλΪΝΪ κηαΝ

εαδΝΰδαΝζέΰκΝπ λδ σ λκΝ δΪ βηαΝ αΝβζδεδπηΫθαΝΪ κηαέΝΠλΫπ δΝθαΝαφαδλ έ αδΝεα ΪΝ
βθΝι εκτλα βέΝ Νεαγβη λδθάΝ,Νηαελκξλσθδα,Νξλά βΝ βμΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝ
α υθαηέαΝΧΝα λκφέαΝΨΝ κυμΝεκδζδαεκτμΝεαδΝλαξδαέκυμΝητ μέ 
 

Φυ δεκγ λαπ έαΝ– Κδθβ δκγ λαπ έα : έθαδΝξλά δηαΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βέΝ κβγκτθΝ βΝ
η έπ βΝ κυΝπσθκυ,Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝεδθβ δεσ β αμΝεαδΝ βμΝ τθαηβμΝεαδΝ βθΝ π άΝ
αθ έζβοβΝ βμΝηβξαθδεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ Ϊ δμΝ
εαδΝεδθά δμέΝΠ λδζαηίΪθ δΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝφυ δευθΝηΫ πθΝΧδχSϋR,Ναθαζΰβ δεΪΝ
λ τηα α,Νυπ λάξκυμ,Ν δαγ ληέ μ,ΝηαζΪι δμΨΝεαγυμΝεαδΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝεδθβ δκγ λαπ έαμΝ
η Νκ βΰσΝ βη έκΝ κθΝπσθκέ 
ΣκΝπλσΰλαηηαΝ βμΝεδθβ δκγ λαπ έαμΝπ λδζαηίΪθ δΝα εά δμΝπλκκ υ δεάμΝ υ εκζέαμ,ΝκδΝ
κπκέ μΝ κξ τκυθΝ βθΝατιβ βΝ βμΝ ζα δεσ β αμ,Ν βμΝ τθαηβμΝεαδΝ βμΝαθ κξάμΝ πθΝ
εκδζδαευθ,Ν πθΝλαξδαέπθΝεαδΝ πθΝΰζκυ δαέπθΝηυυθΝΰ ΰκθσμΝπκυΝκ βΰ έΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
ηυρεάμΝαυθβμΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝκ φτκμΝβΝκπκέαΝεαζ έ αδΝθ’Ναθ π ιΫζγ δΝ Νη ΰΪζαΝ
φκλ έαέ 
 

δκδα λραεσμΝί ζκθδ ησμμ ΟΝί ζκθδ ησμΝ έθαδΝηέαΝαλξαέαΝγ λαπ υ δεάΝηΫγκ κμΝπκυΝ
ία έα αδΝ βθΝ κπκγΫ β βΝδ δαέ λαΝζ π υθΝί ζκθυθΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝ βη έαΝ κΝ
υηαΝπκυΝκθκηΪακθ αδΝ βη έαΝί ζκθδ ηκτέΝ Νδ κλέαΝ κυΝί ζκθδ ηκτ,ΝξΪθ αδΝ δμΝ
απαλξΫμΝ βμΝδ κλέαμΝ κυΝαθγλυπκυ,ΝαθΝεαδΝ αΝπλυ αΝ υΰΰλΪηηα α πκυΝ κθΝαθαφΫλκυθΝ
ξλκθκζκΰκτθ αδΝαπσΝπ λέπκυΝ κΝβηίίΝπΥέ 
τΰξλκθ μΝδα λδεΫμΝη ζΫ μΝπκυΝΫξκυθΝπλσ φα αΝκζκεζβλπγ έΝ πδί ίαδυθκυθΝ βθΝ
απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝί ζκθδ ηκτΝ ΝπκζζΫμΝπαγά δμ,Ν θυΝκΝεα ΪζκΰσμΝ κυμΝ
υθΫξ δαΝ δ υλτθ αδ,Νσ κΝβΝΫλ υθαΝπλκξπλΪ δέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ έθαδΝπκζτΝ
θγαλυθ δεΪΝεαδΝκδΝη ζΫ μΝ υθ ξέακυθΝθαΝ πδί ίαδυθκθΝ κθΝί ζκθδ ησΝπμΝΫθαΝ
ιαδλ δεΪΝαπκ ζ ηα δεσΝεαδΝκδεκθκηδεσΝ τ βηαΝγ λαπ έαμέ 
ΟΝί ζκθδ ησμΝ λ έ αδΝπαλ θ λΰ δυθΝεαδΝγ πλ έ αδΝ ιαδλ δεΪΝαεέθ υθκμΝσ αθΝ
φαλησα αδΝαπσΝδα λκτμΝ επαδ υηΫθκυμΝπκυΝ βλκτθΝ κυμΝκλγκτμΝεαθσθ μΝ ιΪ εβ άμΝ
κυέΝΟδΝί ζσθ μΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ έθαδΝηέαμΝξλά βμΝεαδΝπλδθΝ βθΝ κπκγΫ β άμΝ κυμΝ
κΝ βη έκΝί ζκθδ ηκτΝεαγαλέα αδΝη ΝΫθαΝαθ δ βπ δεσΝ δΪζυηαέΝΠκζζΫμΝη ζΫ μΝ Ν
ξδζδΪ μΝα γ θ έμΝΫθκυθΝ πδί ίαδυ δΝ βθΝα φΪζ δΪΝ κυΝσ αθΝ φαλησα αδΝ π ΪέΝΟΝ
δα λσμΝί ζκθδ άμΝηπσλ δΝθαΝπλκ φΫλ δΝη ΰΪζβΝαθαεκτφδ βΝαπσΝ αΝ υηπ υηα αΝ βμΝ
κ φυαζΰέαμΝεαδΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝαδ δκπαγκΰΫθ δΪΝ βμΝηπκλ έΝθαΝ πδ τξ δΝΫπμΝεαδΝπζάλβΝ
έα βΝ βμέ 
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Laser: ΌππμΝ έθαδΝΰθπ σΝβΝ τθ ηβ βΝ πθΝζΫι πθΝδέχέSέϋέRέοδightΝχmplificationΝbyΝ
StimulatedΝϋmissionΝofΝRadiation,Ν βηαέθ δΝ θέ ξυ βΝφπ σμΝη Ν δβΰβληΫθβΝΧΝ
ιαθαΰεαθα ηΫθβΝΨΝ επκηπάΝαε δθκίκζέαμέΝ υ άΝβΝ ιαθαΰεα ηΫθβΝ επκηπάΝ
αε δθκίκζέαμΝ έθαδΝ ε έθβΝπκυΝη Ν βΝ δλΪΝ βμΝπλκεαζ έΝεαδΝ δμΝίδκζκΰδεΫμΝαθ δ λΪ δμΝ
πΪθπΝ κυμΝδ κτμΝπκυΝ Ϋξκθ αδΝαυ άΝ βθΝαε δθκίκζέαέΝ πσΝ δΪφκλ μΝεζδθδεΫμΝη ζΫ μΝ
εαδΝπαλα βλά δμΝπλκετπ δΝσ δΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝαε έθπθΝlaserΝξαηβζάμΝδ ξτκμΝάΝ
απκεα Ϊ α βμΝΫξ δΝδεαθκπκδβ δεΪΝΫπμΝπκζτΝεαζΪΝγ λαπ υ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ Ν
πκζζΫμΝπαγκζκΰδεΫμΝεα α Ϊ δμέΝΜδαΝαπσΝ βμΝευλδσ λ μΝ θ έι δμΝγ λαπ υ δεάμΝη Ν
laserΝξαηβζάμΝδ ξτκμΝ έθαδΝεαδΝβΝκ φυαζΰέαΝέΝΟΝεα ΪζζβζαΝ επαδ υηΫθκμΝφυ έα λκμΝ
ηπκλ έΝη ΝίΪ βΝΫθαΝκζκεζβλπηΫθκΝπλσΰλαηηαΝαπκεα Ϊ α βμ,Ναεκζκυγκτη θκΝεαδΝαπσΝ
γ λαπ έαΝη ΝlaserΝξαηβζάμΝδ ξτκμ,ΝθαΝπλκ φΫλ δΝ κθΝα γ θβΝαπσΝ βθΝπλυ βΝεέκζαμΝ
υθ λέαΝη ΰΪζβΝαθαεκτφδ βΝαπσΝ αΝ υηπ υηα ΪΝ κυέ 

Λ δ κυλΰδεάΝ παθ επαέ υ βμ Ν δ δεάΝαυ άΝ« επαέ υ β»Νπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ
εηΪγβ βΝα φαζυθΝ Ϊ πθΝεαδΝ ξθδευθ Χ π κτΝ λσπκυΝ Ϊ βμ,Νεαγέ ηα κμ, 
εέθβ βμΝεδΝΪλ βμΝαθ δε δηΫθπθΝ βθΝεαγβη λδθάΝαπάΨΝεαδΝαπκίζΫπ δΝ κΝθαΝ υηίΪζ δΝ
βθΝαυ κΰθπ έαΝ βμΝεα Ϊ α βμ,ΝθαΝπ λδκλέ δΝ κυμΝπσθκυμΝεαδΝθαΝη δυ δΝ δμΝ

πδγαθσ β μΝυπκ λκπάμέ 
ζΪ π βΝίΪλκυμΝ– έαδ α :  αΝυπΫλίαλαΝΪ κηαΝβΝη έπ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμΝ

πλκεαζ έΝΪη βΝαθαεκτφδ βΝ πθΝπσθπθέΝΜ Ν βΝη έπ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμΝ
ζα υθ αδΝβΝπέ βΝ κυμΝη κ πκθ τζδκυμΝ έ εκυμΝεαδΝβΝπαλαησλφπ βΝΧζσΰπΝ κυΝ
αυιβηΫθκυΝίΪλκυμΨΝ πθΝ κηυθΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝη δυθ αδΝκΝ
ηβξαθδεσμΝ λ γδ ησμΝ πθΝ πκθ τζπθΝεαδΝκΝπΪ ξκθ αμΝθαΝαθαεκυφέα αδΝαπσΝ κυμΝ
πσθκυμέΝ εσηαΝεαδΝησθκθΝβΝ ζΪ π βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμ,Ν πδφΫλ δΝΰλάΰκλαΝεαδΝ
γ αηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ κΝηίΣΝ πθΝπ λδπ υ πθέ 

πκφυΰάΝΪλ πμΝίαλυθΝ: ΝΪλ βΝίαλυθΝΧσξδΝησθκθΝ πθΝΰυηθα δευθΝαζζΪΝεαδΝ πθΝ
δαφσλπθΝαθ δε δηΫθπθΝπκυΝ« βευθκυη »Νεα ΪΝ βθΝεαγβη λδθάΝηαμΝαπάΨΝαπαΰκλ τ αδΝ
ηΫξλδΝθαΝ αγ λκπκδβγ έΝβΝεα Ϊ α β,ΝΰδαΝθαΝαπκφ υξγ έΝκΝεέθ υθκμΝυπκ λκπάμέΝΜ ΪΝ
βθΝ θ υθΪηπ βΝεκδζδαευθΝεαδΝλαξδαέπθΝυπΪλξκυθΝ δ δεκέΝ λσπκδΝεδΝ δ δεΫμΝα εά δμΝη Ν
ίΪλβΝπκυΝσξδΝησθκθΝ θΝίζΪπ κυθ,ΝαζζΪΝδ ξυλκπκδκτθΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝ κΝ υηαΝεδΝ
δ δεΪΝ βΝηΫ βέΝΌ αθΝπλΫπ δΝθαΝ βεπγκτθΝαθ δε έη θαΝαπσΝ κΝΫ αφκμ,ΝεαζσΝ έθαδΝθαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝαυθβΝΰδαΝ βΝηΫ β,ΝθαΝζυΰέακυθΝ αΝπσ δα,ΝβΝπζΪ βΝθαΝ δα βλ έ αδΝ
υγ δα ηΫθβΝεαδΝ κΝίΪλκμΝθαΝ βευθ Νεκθ ΪΝεδΝσξδΝηαελδΪΝαπσΝ κΝ υηαέΝΣκΝ
κπκδκ άπκ ΝίΪλκμΝπλΫπ δΝθαΝ βευθ αδΝη ΝεΪηοβΝ πθΝΰκθΪ πθΝεδΝσξδΝ βμΝηΫ βμέ 
 

Ιαηα δεΪΝζκυ λΪΝ- Γυηθα δεάΝ βθΝπδ έθαΝ: ΚαδΝ αΝ τκΝ υ άθκθ αδΝαθ πδφτζαε αέΝ
δ δεΪΝβΝΰυηθα δεάΝ βθΝπδ έθαΝεαδΝ κΝεκζτηπδΝ έθαδΝπκζτΝα φαζάΝΰδα έΝ κΝ πηα δεσΝ

ίΪλκμΝ κΝθ λσΝ«η δυθ αδ»ΝζσΰπΝ βμΝΪθπ βμέ 
δ δεάΝΰυηθα δεά : Ν δ δεάΝΰυηθα δεάΝΫξ δΝπμΝ σξκΝ βθΝδ ξυλκπκέβ βΝ κυΝηυρεκτΝ
υ άηα κμΝεαδΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝεδθβ δεσ β αμΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμέΝ παδ έ αδΝ
αε δεάΝεαδΝ υ βηα δεάΝΪ εβ βΝαπκφ τΰκθ αμΝ δμΝυπ λίκζΫμέΝ ΝΪ εβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
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έθαδΝ ζαφλδΪ,Νη ΝηΫ λκ,ΝεΪ πΝαπσΝ υθγάε μΝα φαζ έαμ,ΝεαδΝ κΝπλσΰλαηηΪΝ βμΝθαΝ
επκθβγ έΝη ΪΝαπσΝ υθ λΰα έαΝ κυΝΰυηθα άΝη Νδα λσΝΦυ δεάμΝΙα λδεάμΝεαδΝ
πκεα Ϊ α βμέ 
πκφυΰάΝπ λδ υθΝ πδίαλτθ πθ εδΝΪ εκπβμΝεκτλα βμ : ΝαΝαπκφ τΰκθ αδΝ αΝ

πκζτπλαΝ αιέ δαΝξπλέμΝ θ δΪη μΝ Ϊ δμ,Ν κΝπ λπΪ βηαΝ ΝαθυηαζκΝ λσηκΝάΝ
αθβφσλα,Ν κΝ ασεδθΰεΝ Ν δηΫθ κΝάΝΪ φαζ κΝάΝαθυηαζκΝ λσηκ,Ν αΝΫθ κθαΝ πκλ,Ν αΝ
πκλΝη Νίέαδ μΝ παφΫμΝεαδΝ κΝαθ ίκεα Ϋία ηαΝ εΪζαμέΝΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
παλα αηΫθπθΝ πηα δευθΝ λα βλδκ ά πθ,ΝπλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝέ δαΝ
παπκτ δα,ΝθαΝαπκφτΰ ΝβΝυΰλα έαΝεαδΝ αΝλ τηα αΝαΫλκμΝεαδΝ αΝλκτξαΝθαΝ έθαδΝπΪθ αΝ

ΰθΪέ 
θαζζαε δεΫμΝηΫγκ κδΝγ λαπ έαμ : Νξ δλκπλαε δεά,ΝβΝκηκδκπαγβ δεάΝεαδΝ κΝηα Ϊα,Ν

Ϋξ δΝαθαφ λγ έΝσ δΝηπκλκτθΝθαΝί ζ δυ κυθΝ βηαθ δεΪΝ κΝπλσίζβηα,Ναλε έΝθαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝπμΝηΫλκμΝ θσμΝ υλτ λκυΝπλκΰλΪηηα κμΝαπκεα Ϊ α βμΝεαδΝ
πλσζβοβμΝ βμΝυπκ λκπάμΝεδΝσξδΝησθαΝ κυμΝπμΝαπκεζ δ δεσΝηΫ κΝγ λαπ έαμέ 
Πκδ μΝεα α Ϊ δμΝαθ δη ππέακθ αδΝη Νξ δλκυλΰδεάΝ πΫηία β; 

ΟδΝπ λδ σ λ μΝκ φυαζΰέ μΝ,Νκι έ μΝάΝξλσθδ μΝ,Ν υθάγπμΝγ λαπ τκθ αδΝξπλέμΝ
ξ δλκυλΰδεάΝ πΫηία βέΝΟΝπδκΝ υξθσμΝζσΰκμΝξ δλκυλΰδεάμΝγ λαπ έαμΝ έθαδΝβΝΪλ βΝ βμΝ
πέ βμΝπκυΝπλκεαζ έΝηδαΝεάζβΝ έ εκυΝ Νθ τλκΝη ΝπσθκΝ κΝπσ δΝεαδΝβΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝ
αθ απκελδγ έΝ Ν υθ βλβ δεΪΝηΫ λαΝέΝ πέ βμΝξ δλκυλΰδεάΝαθ δη υπδ βΝξλάα δΝβΝ
κ φυαζΰέαΝπκυΝκφ έζ αδΝ Νκ φυδεάΝ Ϋθπ β,Ν Ν πκθ υζκζέ γβ β,Ν Νεα Ϊΰηα αΝεαδΝ
ΝσΰεκυμΝ βΝ πκθ υζδεάΝ άζβέ 

ΣδΝηπκλυΝθαΝεΪθπΝ δμΝπ λδσ κυμΝπκυΝ θΝπκθΪπ,ΝΰδαΝθαΝπλκζΪίπΝ κθΝπσθκΝ βΝηΫ βΝ
εαδΝΰ θδεΪΝ δμΝπαγά δμΝ βμΝηΫ βμΝν 
- θαΝα ε έ Ν αε δεΪ,Ν Ν υθ θθσβ βΝη Ν κΝΰδα λσΝ αμέΝΣκΝπ λπΪ βηαΝεαδΝ κΝεκζτηπδ,Ν
έθαδΝ τκΝΪλδ μΝα εά δμ,ΝπκυΝ υθαηυθκυθΝ βΝ πκθ υζδεάΝ αμΝ άζβέΝΠλδθΝαλξέ ,Ν
λπ ά Ν κΝΰδα λσΝ αμΝπκδΫμΝα εά δμΝ πδ λΫπκθ αδ,Ν Ν ξΫ βΝη ΝΪζζαΝπλκίζάηα αΝ
υΰ έαμ,ΝσππμΝκδΝπαγά δμΝ βμΝεαλ δΪμέ 
- θδ ξτ Ν κυμΝηυμΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝηΫ βμΝΧεκδζδαεκτμΝεαδΝ
λαξδαέκυμΨέΝ Ν υθ θθσβ βΝη Ν κΝφυ έα λκΝ έθαδΝαπαλαέ β β 

- αηα ά Ν κΝεΪπθδ ηα,ΝάΝ κυζΪξδ κθΝ ζα υ Ν κ 

- η έθ Ν κΝ π σΝ πηα δεσΝίΪλκμ,ΝξΪ Ν αΝπ λδ ΪΝεδζΪ 

- ίκβγά Ν βΝ πκθ υζδεάΝ αμΝ άζβΝμΝλπ ά Ν κΝφυ έα λσΝ αμ,ΝππμΝθαΝ βευθ Ν
ίΪλβ,ΝππμΝθαΝ Ϋε ,Ν Ν δΝ λυηαΝεαδΝη Ν δΝ λσπκΝθαΝεκδηΪ ,ΝππμΝθαΝεΪγ Ν κΝ
ΰλαφ έκΝεέκέε 
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18 .ΦυξκζκΰδεΪΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμ 

Ν πηα δεάΝΪ εβ βΝαθαφΫλ αδΝπμΝηκλφάΝ εΰτηθα βμΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝ κυΝπθ τηα κμ,Ν
η Ν βθΝτπαλιβΝπαλΪζζβζαΝεαδΝ πέ λα βμΝ πέΝ βμΝουξκζκΰδεάμΝεα Ϊ α βμΝ κυΝ
α εκτη θκυέΝΣαΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝουξκζκΰδεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝα σηκυΝ
απκ ζκτθΝαθ δε έη θκΝΫλ υθαμΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝεαδΝπλκ έ κυθΝ βΝφυ δεάΝ
λα βλδσ β αΝΫθαΝ τλκμΝγ δευθΝουξδευθΝ πδ λΪ πθΝπλκμΝ κθΝαθγλυπδθκΝκλΰαθδ ησέΝ
ΣαΝκφΫζβΝ ξ έακθ αδΝη Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝαθγλυπδθβμΝ δαίέπ βμΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμέΝ
θαφΫλκθ αδΝπδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ βΧθΨμ 

 

ζ έπ βΝ βμΝ δΪγ βμ 

Νί ζ έπ βΝ βμΝεαλ δαΰΰ δαεάμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝβΝ
Ϋεελδ βΝξβηδευθΝκυ δυθΝ κθΝκλΰαθδ ησ,ΝηΫ πΝ βμΝ
Ϊ εβ βμ,ΝΫξ δΝΪη βΝ πέ λα βΝ βΝ δΪγ βΝ κυΝ
α εκτη θκυέΝ Ν υξΪλδ βΝ δΪγ βΝ υθ Ϋ αδΝη Ν
ξβηδεΫμΝκυ έ μΝπκυΝ εελέθκθ αδΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝεαδΝ
πδ λκτθΝ βθΝουξκζκΰδεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝα σηκυέΝ
ΣΫ κδκυΝ έ κυμΝξβηδεΫμΝκυ έ μΝ έθαδΝβΝθκλ πδθ φλέθβ,Ν
βΝ λκ κθέθβΝεαδΝβΝθ κπαηέθβ,ΝκδΝκπκέ μΝα εκτθΝ
γ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝουξκζκΰδεάΝ δΪγ βΝ Ν
κλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμΝΪ εβ βμ,ΝβΝΫεελδ βΝ πθΝ
ξβηδευθΝκυ δυθΝπαλκυ δΪα δΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝ λΪ βΝ
αθΪζκΰβΝη Ν βΝ λΪ βΝ βμΝηκλφέθβμ,Νπλκεαζυθ αμΝ
ΰ θδεάΝ υφκλέαέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ πέ λα βΝΫξ δΝαθαφ λγ έΝπμΝ« κΝαθΫία ηαΝ κυΝ
λκηΫα»ΝΧrunner’sΝhighΨέ 

 

Μ έπ βΝ κυΝΪΰξκυμΝεαδΝπαλΪζζβζβΝαθΪπ υιβμΝ βμΝδεαθσ β αμΝθαΝαθ απ ιΫλξκηαδΝ
κΝ λ μ  

λ υθαΝΫξ δΝ έι Νσ δΝβΝΪ εβ βΝ υθ Ϋ αδΝη ΝηδαΝυοβζσ λβΝαθγ ε δεσ β αΝ κυΝ λ μέΝ
Μ δυθ δ,Ν πέ βμ,Ν βηαθ δεΪΝ βθΝεκλ δασζβ,Ν κθΝεαλ δαεσΝλυγησ,ΝεαδΝ δμΝαθ δ λΪ δμΝ βμΝ
εα Ϊ α βμΝ κυΝ λ μ,Ν Ν τΰελδ βΝη Ν αΝαθ επαέ υ αΝΪ κηαέΝ ΝΪ εβ βΝίκβγΪΝ κΝ
Ϊ κηκΝθαΝ«απκεζ έ δ»ΝαπσΝ βΝ εΫοβΝ κυΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΧσ κΝ
δαλε έΝβΝΪ εβ βΝεαδΝΰδαΝζέΰκΝξλσθκΝη ΪΨΝ αΝσπκδαΝπλκίζάηα αΝεαδΝαθβ υξέ μΝ κΝ
απα ξκζκτθ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ«απαζζΪ αδ»ΝεαδΝαπσΝ κΝΪΰξκμέΝτηφπθαΝη Ν δμΝ
γ πλέ μ π λέΝ κυΝΪΰξκυμ,Νσ κΝπδκΝπκζτΝ ε φ σηα ΝΫθαΝΰ ΰκθσμΝάΝΫθαΝγΫηαΝπκυΝηαμΝ
πλκίζβηα έα δ,Ν σ κΝπ λδ σ λκΝπγκτη Ν κθΝ αυ σΝηαμΝ βΝίέπ βΝΪΰξκυμέΝΠκζζΫμΝ
φκλΫμΝ κΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝ θΝεα αζάΰ δΝ βθΝΪη βΝη έπ βΝ κυΝΪΰξκυμ,ΝαζζΪΝαυ άΝ
βΝη έπ βΝ πΫλξ αδΝη Νεαγυ Ϋλβ βΝγί-λίΝζ π υθέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝαθαφΫλ αδΝ
βΝ δ γθάΝίδίζδκΰλαφέαΝπμΝ«εαγυ λβηΫθβΝαΰξκζυ δεάΝ πέ λα β»ΝΧdelayedΝanxiolyticΝ

effect)  
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Ιεαθκπκέβ βΝαπσΝ βθΝ πέ υιβΝ σξπθΝ βμΝΪ εβ βμ 

ΟΝα εκτη θκμΝ κπκγ έΝ ΝεΪγ ΝηκλφάΝΪ εβ βμΝΫθαΝ σξκ,ΝβΝ πέ υιβΝ κυΝκπκέκυΝ έθ δΝ
δεαθκπκέβ βΝεαδΝαπκ ζ έΝία δεσΝπαλαεδθβ δεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ βθΝη ζζκθ δεάΝ υθΫξδ βΝ
βμΝΪ εβ βμέΝ 

ζ έπ βΝ βμΝαυ κ ε έηβ βμ 

Νίέπ βΝγ δεκτΝ υθαδ γάηα κμΝεαδΝβΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ πέΝ βμΝΪ εβ βμΝεαζζδ λΰ έΝ
κΝΪ κηκΝεαδΝγ δεΪΝ
υθαδ γάηα αΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ
κυ,ΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝ
αυ κ ε έηβ άΝ κυέΝ
ΠαλΪζζβζαΝαυιΪθ δΝεαδΝ βθΝ
αυ σ-απκ ζ ηα δεσ β ΪΝ
κυΝΫθαθ δΝ κΝ δΝ έθαδΝδεαθσΝ
θαΝπλαΰηα κπκδά δ,Ν
δ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝσφ ζκμΝ
ΰδαΝ δμΝη ΰαζτ λ μΝβζδεέ μέΝ
 Ν ζ ΰξση θ μΝεζδθδεΫμΝ
η ζΫ μ,Ν αΝπαδ δΪΝεαδΝκδΝ
ΫφβίκδΝί ζ έπ αθΝ βθΝαυ κπ πκέγβ βΝ κυμΝη ΪΝ βθΝΪ εβ βέΝΌπκδκμΝΫξ δΝ πδ τξ δΝηδαΝ
πηα δεάΝη αησλφπ βΝΫξ δΝθδυ δΝ δμΝγ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δΝβΝΪ εβ βΝ βθΝ
αυ κ ε έηβ βέΝ ξ ΝηδαΝεαζτ λβΝ ηφΪθδ β,Ναδ γΪθ Νεαζτ λαΝεαδΝ έ ΝπδκΝ
έΰκυλκδΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ αμέ  
ζ έπ βΝ βμΝαυ σ- δεσθαμ 

ΝΪ εβ βΝ υθ Ϋ αδΝΪλλβε αΝη Ν βθΝ πηα δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝ ηφΪθδ βΝ κυΝα σηκυΝ
εαγυμΝί ζ δυθ δΝ βθΝ ιπ λδεάΝ κυΝ δεσθαέΝ Ν ιπ λδεάΝ ηφΪθδ βΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ δεσθαΝ
πκυΝΫξ δΝ κΝΪ κηκΝΰδαΝ κθΝέ δκΝ κυΝ κθΝ αυ σΝΧαυ σ- δεσθαΨ,Νίδυθκθ αμΝ υθαέ γβηαΝ
απκ κξάμΝεαδΝ υξαλέ β βμΝΰδαΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυέΝΓδαΝ αΝΪ κηαΝ αΝκπκέαΝ
αθ δη ππέακυθΝγΫηα αΝη Ν βθΝ δεσθαΝ κυΝ υηα κμΝ κυμ,ΝβΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝ
εαγυμΝ υθ Ϋ αδΝη Νη ΰαζτ λβΝδεαθκπκέβ βΝη Ν κΝ ξβηα δ ησΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝ βθΝ
αζζαΰάΝ βμΝ ηφΪθδ βμέΝΟδΝΪθγλππκδΝΫξκυη Ν βθΝ Ϊ βΝθαΝη δυθκυη Ν κθΝ αυ σΝηαμΝσ κθΝ
αφκλΪΝ βθΝ ηφΪθδ βΝηαμέΝΣαΝεαζΪΝθΫαΝ έθαδΝσ δΝβΝΪ εβ βΝγαΝπλκ φΫλ δΝγ δεΫμΝαζζαΰΫμΝ
κΝ υηαΝ αμ,ΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυ,ΝγαΝί ζ δυ δΝ κθΝ λσπκΝπκυΝίζΫπ Ν κθΝ αυ σΝ αμέΝ 

 

υ κπ πκέγβ βΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ δμΝ πηα δεΫμ-φυ δεΫμΝηαμΝδεαθσ β μ 

Ν θα ξσζβ βΝ κυΝα σηκυΝη Ν βθΝΪ εβ βΝεαδΝβΝ πέ υιβΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ σξπθΝ π’Ν
αυ άμ,Νεαζζδ λΰκτθΝεαδΝαυιΪθκυθΝ βθΝαυ κπ πκέγβ βΝ κυΝα σηκυέΝ Ναυ κπ πκέγβ βΝ
υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝαέ γβ βΝσ δΝηπκλ έΝ κΝΪ κηκΝθαΝφΫλ δΝ δμΝπΫλαμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ
Ϊ εβ βμ,Ν κΝκπκέκΝ υθ δ φΫλ δΝ βΝίέπ βΝ βμΝπλκ ππδεάμΝδεαθσ β αμΝαπσΝ βθΝπζ υλΪΝ
κυΝα εκτη θκυέΝ Νίέπ βΝγ δεκτΝ υθαδ γάηα κμΝεαδΝβΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ πέΝ βμΝ
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Ϊ εβ βμΝεαζζδ λΰ έΝ κΝΪ κηκΝγ δεΪΝ υθαδ γάηα αΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυ,ΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝ
αυ κ ε έηβ άΝ κυέΝΠαλΪζζβζαΝαυιΪθ δΝεαδΝ βθΝαυ σ-απκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυΝΫθαθ δΝ
κΝ δΝ έθαδΝδεαθσΝθαΝπλαΰηα κπκδά δ,Νδ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝσφ ζκμΝΰδαΝ δμΝη ΰαζτ λ μΝ

βζδεέ μέΝ  
ΠλκφτζαιβΝαπσΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ δα αλαξΫμΝ 
ΝΫλ υθαΝ κΝξυλκΝ πθΝ υθαδ γβηα δευθΝ δα αλαξυθΝεα α δεθτ δΝσ δΝ αΝπαλαπΪθπΝ

κφΫζβΝπκυΝαπκεκηέα δΝ κΝΪ κηκΝ
απσΝ βθΝΪ εβ β,ΝγπλαεέακυθΝ θΝ
ηΫλ δΝεαδΝπλκφυζΪ κυθΝ κΝ
Ϊ κηκΝαπσΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ
δα αλαξΫμ,Ν υθ ση θ μΝη Ν
αέ γβηαΝα κθέαμ,Ναπυζ δαμΝ
δεαθκπκέβ βμΝεαδΝ θΫλΰ δαμέΝ
πδπζΫκθ,ΝκΝεέθ υθκμΝ βμΝ

εα ΪγζδοβμΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝ
υοβζσ λκμΝΰδαΝ αΝ πηα δεΪΝ
α λαθ έΝΪ κηαΝ Ν τΰελδ βΝη Ν αΝ
αε δεΪΝαγζκτη θαέΝΟδΝέ δ μΝξβηδεΫμΝκυ έ μΝ βμΝ«εαζάμΝ δΪγ βμ»ΝπκυΝγ λαπ τκυθΝ κΝ
ΪΰξκμΝΫξκυθΝ πέ βμ,Νγ δεάΝ πέ λα βΝ αΝ υηπ υηα αΝ βμΝεα ΪγζδοβμέΝ ΝΪ εβ βΝ
ηπκλ έΝησθκΝθαΝίκβγά δέΝ 
Μ έπ βΝ υηπ πηΪ πθΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη ΝουξδεΫμΝ δα αλαξΫμ 

ΝΪ εβ βΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝ ΝπκζζΪΝπαλ ηία δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ βθΝ
απκεα Ϊ α βΝουξδευθΝ δα αλαξυθΝπμΝ υθκ ά εαδΝίκβγβ δεά ζ δ κυλΰέαέΝ
Τπκ βλέα αδΝσ δΝησθκΝβΝΪ εβ βΝ θΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζ έΝγ λαπ έαΝΰδαΝουξδεΫμΝ
δα αλαξΫμΝαζζΪΝαθα δεθτ αδΝκΝίκβγβ δεσμΝ βμΝλσζκμέΝ βΝγ λαπ υ δεάΝ δα δεα έαΝ
ουξδευθΝ δα αλαξυθΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ ζ ΰξγ έΝ ικθυξδ δεΪΝ κΝπλκ δθση θκΝ
πλσΰλαηηα Ϊ εβ βμΝεαγυμΝ κΝηβΝ θ δΰηΫθκ,Ν έθαδΝπδγαθσθΝθαΝαπκ υ δΝ αΝαθ έγ αΝ
απσΝ αΝπλκ κευη θαΝαπκ ζΫ ηα αέΝ πέ βμΝη ζΫ μΝ έξθκυθΝσ δΝβΝα λσίδαΝΪ εβ βΝ
ηααέΝη Ν υηίκυζ υ δεάΝ έθαδΝβΝπδκΝαπκ ζ ηα δεάΝγ λαπ έαΝΰδαΝ δμΝεα αγζδπ δεΫμΝ
δα αλαξΫμΝαπσΝσ δΝβΝ υηίκυζ υ δεάΝεαδΝησθκέ    
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Γθπ δεάΝΛ δ κυλΰέα 

 αΝΪ κηαΝη Νΰθπ δεΫμΝ δα αλαξΫμ,ΝβΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝαυιΪθ δΝ βΝΰθπ δεάΝ
ζ δ κυλΰέαέΝ Νδεαθσ β αΝ αμΝθαΝ εΫφ ΝεαδΝθαΝαθ δ λΪ Νηπκλ έΝθαΝί ζ δπγ έΝη Ν βθΝ
Ϊ εβ βέΝΟδΝεδθβ δεΫμΝ ιδσ β μΝί ζ δυθκθ αδΝεαδΝβΝλκάΝ κυΝαέηα κμΝί ζ δυθ αδΝ κθΝ
ΰεΫφαζκέΝ ΝΪ εβ βΝ έθαδΝαπκ ζ ηα δεάΝ βθΝ πδίλΪ υθ βΝ βμΝη δπηΫθβμΝεδθβ δεάμΝ
απσ κ βμΝπκυΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝβζδεέα,ΝεαδΝ βθΝ αξτ β αμΝ βμΝΰθπ δεάμΝ π ι λΰα έαμέ 
 

βηδκυλΰδεσ β α 

Ν δΪγ βΝεαδΝβΝ βηδκυλΰδεσ β αΝί ζ δυθκθ αδΝαθ ιΪλ β αΝη Ν βΝ πηα δεάΝΪ εβ βέΝΜ Ν
ΪζζαΝζσΰδα,Ναθ ιαλ ά πμΝ κυΝαθΝ έ Ν ΝηδαΝ
εαζάΝάΝεαεάΝ δΪγ β,ΝβΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝ
ί ζ δυ δΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β αΝ αμέΝ 
 

 

Μ δυθ δΝ βθΝ πδγυηέαΝΰδαΝ δΰΪλκ 

ΝΪ εβ βΝΫξ δΝαπκ δξγ έΝθαΝη δυθ δΝ βθΝ
πδγυηέαΝΰδαΝ δΰΪλκ,Ν θυΝηπκλ έΝθαΝ
απκ δξγ έΝξλά δηβΝΰδαΝ βΝηαελκπλσγ ηβΝ δα άλβ βΝ βμΝ δαεκπάμΝ κυΝεαπθέ ηα κμέΝ
θΝεαδΝκΝαελδίάμΝηβξαθδ ησμΝ κυΝ θΝζσΰπΝκφΫζκυμΝ έθαδΝΪΰθπ κμ,Ν έΰκυλαΝβΝ

ί ζ δπηΫθβΝξβηδεάΝδ κλλκπέαΝ κυΝ ΰε φΪζκυΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝπδγαθσθΝθαΝπαέα δΝεΪπκδκΝ
λσζκέ 
19. ΣαΝΟφΫζβΝαπσΝ βΝΦυ δεάΝΥΆ εβ β 

Νφυ δεάΝΪ εβ βΝπ λδζαηίΪθ δΝ λα βλδσ β μΝσππμΝ κΝ λΫιδηκΝάΝ κΝεκζτηπδέΝ
εκτηα ΝσηπμΝεδΝσ αθΝξλβ δηκπκδκτη Ν δμΝ εΪζ μ,Ναθ έΝθαΝπαέλθκυη Ν κΝα αθ ΫλΝάΝ

σ αθ α ξκζκτηα Νη Ν βθΝεβπκυλδεάέ 
ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝκφΫζβΝαπσΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ βΝ έθαδμ 
•ΝΜ έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝεαλ δκπΪγ δαμΝάΝπλσπλκυΝγαθΪ κυέ 
•ΝΜ έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝθκ βηΪ πθΝσππμΝκΝ αεξαλυ βμΝ δαίά βμ,ΝβΝυπΫλ α β,ΝβΝ
υπ λξκζβ λκζαδηέα,Ν αΝ ΰε φαζδεΪ π δ σ δα,ΝβΝκ κπσλπ β,ΝεέΪέ 
•Ν τιβ βΝ πθΝεατ πθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝη δυθ αδΝ κΝυπ λίΪζζκθΝ πηα δεσΝίΪλκμέ 
•ΝΥαζΪλπ βΝεαδΝη έπ βΝ κυΝΪΰξκυμέ 
•Ν θ υθΪηπ βΝ πθΝηυυθΝεαδΝατιβ βΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝ κυΝ γΫθκυμέ 
•Ν ζ έπ βΝ βμΝ ηφΪθδ βμΝεαδΝ βμΝ Ϊ βμΝ κυΝ υηα κμέ 
•Νπηα δεάΝεαδΝουξδεάΝ υ ιέα εαδΝατιβ βΝ βμΝαυ κπ πκέγβ βμέ 
•ΝΜ έπ βΝ κυΝεδθ τθκυΝελυκζκΰάηα κμΝεαδΝΰλδπυ κυμΝζκέηπιβμΝεα ΪΝβγΣέ 
ΓδαΝ βθΝαπσε β βΝ πθΝαθπ Ϋλπ,ΝαλεκτθΝγίΝζ π ΪΝ πηα δεάμΝΪ εβ βμ,ΝηΫ λδαμΝΫθ α βμΝ
δμΝπ λδ σ λ μΝβηΫλ μΝ βμΝ ί κηΪ αμέΝΠαλσζαΝαυ Ϊ,Ν βθΝ υλυπβΝπΪθπΝαπσΝ αΝβήγΝ
κυΝπζβγυ ηκτΝ θΝαεκζκυγκτθΝ βΝ τ α βΝαυ άέ 
ΟδΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ ηΪμΝεΪθκυη Νεαγδ δεάΝαπά,Νπ λθΪη ΝπκζτΝξλσθκΝηπλκ ΪΝ βθΝ
βζ σλα βΝεαδΝη αεδθκτηα Νη Ν κΝαυ κεέθβ κΝαθ έΝθαΝπ λπα Ϊη έ 
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ΝΠυλαηέ αΝ βμΝΦυ δεάμΝ λα βλδσ β αμ 

ΝΠυλαηέ αΝ βμΝΦυ δεάμΝ λα βλδσ β αμ

  
 

 Ναθ δ κδξέαΝη Ν βθΝπυλαηέ αΝ βμΝ δα λκφάμ,ΝβΝπυλαηέ αΝ βμΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ
έθαδΝΫθαμΝ«Ϋιυπθκμ»Ν λσπκμΝαπ δεσθδ βμΝ δαφσλπθΝ τππθΝΪ εβ βμ,ΝεαδΝ θ δε δεσμΝ βμΝ
υξθσ β αμΝη Ν βθΝκπκέαΝγαΝπλΫπ δΝαυ ΫμΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝαπσΝ αΝπαδ δΪΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δα ηέαμΝ ί κηΪ αμέΝΟΝ ξβηα δ ησμΝ βμΝπυλαηέ αμΝ βζυθ δΝσ δΝπλκξπλυθ αμΝαπσΝ
βΝίΪ βΝπλκμΝ βθΝεκλυφά,Ν βζα άΝαπσΝ κΝη ΰαζτ λκΝ τλκμΝ θσμΝ πδπΫ κυΝπλκμΝ κΝ
ηδελσ λκ,Ν σ κΝηδελαέθ δΝκΝξλσθκμΝ κθΝκπκέκΝ αΝπαδ δΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαφδ λυθκυθΝ δμΝ
λα βλδσ β μΝ κυΝεΪγ Ν πδπΫ κυέ 

 

ΟδΝ υ Ϊ δμΝΰδαΝφυ δεάΝ λα βλδσ β αΝεαδΝυΰ έα,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝΠαΰεσ ηδκΝ
ΟpyramideΝphysicalΝactivityέpngλΰαθδ ησΝΤΰ έαμΝΧWorldΝώealthΝτrganizationΨΝ
αθαφΫλκυθΝσ δΝ αΝπαδ δΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝφυ δεΪΝ λα άλδαΝΰδαΝ κυζΪξδ κθΝηέαΝυλαΝ
βθΝβηΫλα. 
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 βΝίΪ βΝ βμΝπυλαηέ αμΝζκδπσθ,Νίλέ εκθ αδΝ λα βλδσ β μ,ΝσππμΝίσζ μΝη Ν κΝ
πκ άζα κ,Ν κυζ δΫμΝ πδ δκτΝΧίκάγ δαΝ κθΝεάπκ,Ν κΝεαγΪλδ ηαΝ κυΝ πδ δκτΝεέαΨ,Ν κΝ
«πάΰαδθ »ΝεαδΝ«Ϋζα»Ν κΝ ξκζ έκΝη Ν αΝπσ δα,Νίσζ μΝεαδΝπαδξθέ δΝ βθΝπαδ δεάΝξαλΪΝάΝ
αΝπΪλεαΝεέα,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ Νεαγβη λδθάΝίΪ βΝαπσΝ αΝ

παδ δΪ,ΝεαδΝ έθαδΝ τεκζαΝπλαΰηα κπκδά δη μέ 
 

 κΝαηΫ πμΝ πση θκΝ πέπ κΝ βμΝπυλαηέ αμΝπαλκυ δΪακθ αδΝ λα βλδσ β μ,ΝσππμΝ έθαδΝ
κΝ λΫιδηκ,ΝβΝεκζτηίβ β,ΝεαγυμΝεαδΝσζαΝ αΝκηα δεΪΝαγζάηα α-παδξθέ δα,ΝσππμΝ κΝ
πκ σ φαδλκ,ΝβΝεαζαγκ φαέλδ βΝάΝεαδΝ κΝευθβΰβ σέΝΜ Ν δμΝ λα βλδσ β μΝαυ ΫμΝ
υ άθ αδΝ αΝπαδ δΪΝθαΝα ξκζκτθ αδΝγΝΫπμΝηΝβηΫλ μΝ βθΝ ί κηΪ αέΝ ΝΫθ α βΝη Ν βθΝ
κπκέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ε ζκτθ αδΝ θ έεθυ αδΝθαΝ έθαδΝ Ϋ κδαΝκτ πμΝυ ΝθαΝπλκεαζ έΝ αΝ
παδ δΪΝζαξΪθδα ηα,ΝεαδΝβΝ δΪλε δΪΝ κυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝβίΝζ π ΪΝ
υθ ξση θαέ 

 

 κΝ λέ κΝ πέπ κΝ βμΝπυλαηέ αμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝα εά δμΝπκυΝαυιΪθκυθΝ βΝ τθαηβΝ
εαδΝ βθΝ υζυΰδ έαέΝΓδαΝ βΝη θΝ τθαηβ,ΝκδΝα εά δμΝΧζΝη ΝηΝ ΝαλδγησΨΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
παθαζαηίΪθκθ αδΝβΝη ΝγΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α,ΝΰδαΝ βΝ Ν υζυΰδ έα,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ ξ σθΝεαγβη λδθΪ,ΝζέΰκΝπλδθΝάΝαηΫ πμΝη ΪΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ
ευλέπμΝφυ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝεαγ ηδΪμΝθαΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝβίΝ
υ λσζ π αέ 

 

ΣΫζκμ, βθΝεκλυφάΝ βμΝπυλαηέ αμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝζ ΰση θ μΝεαγδ δεΫμΝ
λα βλδσ β μ,Νη Ν δμΝκπκέ μΝ αΝπαδ δΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπα ξκζκτθ αδΝσ κΝ κΝ υθα σΝ
ζδΰσ λκ,Νδ αθδεΪΝηΫξλδΝΰ-βΝυλ μΝβη λβ έπμέΝ θ δε δεΪΝαθαφΫλκθ αδΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ
βζ σλα βμ,Ν αΝίδθ κπαδξθέ δαΝεαδΝβΝ θα ξσζβ βΝη Ν κθΝυπκζκΰδ ά,Ν λα βλδσ β μΝ
βζα άΝκδΝκπκέ μΝ υθ ζκτθΝ βθΝαεδθβ έαΝεαδΝ βθΝα λΪθ δαΝ κυΝ υηα κμ,ΝεαδΝ Ν
υπ λίκζδεσΝίαγησΝΫξκυθΝηαελκπλσγ ηαΝ κίαλΫμΝαλθβ δεΫμΝ υθΫπ δ μΝΰδαΝ βθΝυΰ έαέ 
     α δεΫμΝπφΫζ δ μΝ βμΝΪ εβ βμ 

 

1έΝ Ν υ βηα δεάΝΪ εβ βΝίκβγΪΝ βθΝ δα άλβ βΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμΝηΫ αΝ αΝ
φυ δκζκΰδεΪΝσλδαΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝπαδ δκτέΝ ΝαυιβηΫθβΝεα αθΪζπ βΝγ ληέ πθΝηΫ πΝ
βμΝΪ εβ βμΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝβΝατιβ βΝ κυΝη αίκζδ ηκτΝαπκ ζκτθΝία δεσΝηΫ λκΝΰδαΝ
βθΝαπκφυΰάΝ βμΝπαξυ αλεέαμέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝΰθπλέακυη Νσ δΝεα ΪΝ βθΝατιβ βΝ κυΝ
πηα δεκτΝίΪλκυμ,Ν αΝζδπκετ αλαΝαφκτΝη ΰαζυ κυθΝ Ν βηαθ δεσΝίαγησ,Ν δα πυθ αδΝ
αυιΪθκθ αμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝζδπκευ ΪλπθΝΧυπ λπζα έαΨέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝζδπκευ ΪλπθΝ
σ κΝ βθΝπαδ δεάΝβζδεέαΝσ κΝεαδΝ βθΝ θβζδεέπ βΝ κυΝα σηκυ,Ν θΝηπκλ έΝη ΝεαθΫθαΝ
φυ δκζκΰδεσΝ λσπκΝθαΝη δπγ έ,ΝπαλΪΝησθκΝθαΝη δπγ έΝ κΝηΫΰ γκμΝ πθΝζδπκευ ΪλπθέΝΓδαΝ
κθΝζσΰπΝαυ σ,Νξλ δΪα αδΝδ δαέ λβΝ υαδ γβ έαΝΰδαΝ κΝίΪλκμΝ πθΝπαδ δυθ,ΝαφκτΝκδΝ
υθΫπ δ μΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ λσπκυΝαπάμΝ πθΝ θβζέεπθΝ θΝΫξκυθΝαλθβ δεάΝ πέ λα βΝ
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κΝ υηαΝ κυΝπαδ δκτΝησθκΝεα ΪΝ βθΝπαδ δεάΝβζδεέα,ΝαζζΪΝεαδΝεα ΪΝ βθΝ θβζδεέπ βΝ κυέ 
 

2έΝ Ν θα ξσζβ βΝ κυΝπαδ δκτΝη ΝεΪπκδκΝΪγζβηαΝ βμΝαλ ε έαμΝ κυ,Ν υθκ έΝ δμΝ
πδγαθσ β μΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝΰυηθΪα αδΝεαδΝεα ΪΝ βθΝ θβζδεέπ βΝ κυέΝ ΝεΪγ Ν υθάγ δαΝ
ΰδαΝθαΝεαγδ λπγ έΝπμΝ υθάγ δα,Νξλ δΪα αδΝ παθΪζβοβέΝΌ κΝπ λδ σ λαΝξλσθδαΝ
παθαζαηίΪθ δΝ κΝ έ κμΝ βμΝΪ εβ βμΝπκυΝ κθΝ υξαλδ έ,Ν σ κΝπ λδ σ λ μΝ
πδγαθσ β μΝυπΪλξκυθΝΰδαΝθαΝ θ Ϊι δΝ βθΝΪ εβ βΝ κΝ λσπκΝαπάμΝ κυέ 
 

3έΝΛσΰπΝ βμΝζαθγα ηΫθβμΝ Ϊ βμΝ κυΝ υηα κμΝεα ΪΝ βθΝεαγβη λδθάΝαπάΝΧ δΪία ηα,ΝβζέΝ
υπκζκΰδ άΨ,Ν έθαδΝ υξθσΝφαδθση θκΝκδΝυηκδΝθαΝπΫφ κυθΝηπλκ Ϊ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ κΝ
πλσίζβηαΝ βμΝετφπ βμέΝΜ Ν κΝεα ΪζζβζκΝα εβ δκζσΰδκΝσπκυΝΰέθ αδΝ θ υθΪηπ βΝ κυΝ
πΪθπΝηΫλκυμΝπζΪ βμΝΧλκηίκ δ ά, υπαεΪθγδκ,Ν ζΪ πθΝ λκΰΰτζκΨΝ Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝ
δα Ϊ δμΝ πθΝγπλαεδευθΝηυυθ,ΝβΝ Ϊ βΝ κυΝ υηα κμΝηπκλ έΝθαΝί ζ δπγ έέ 

 

4έΝ ΝΪ εβ βΝ« ηδζ τ δ»Ν βθΝγΫζβ βΝ πθΝπαδ δυθΝεαδΝίκβγΪΝ βθΝαπσε β βΝ βηαθ δευθΝ
κδξ έπθΝ βμΝπλκ ππδεσ β ΪμΝ κυμέΝΟΝαγζβ δ ησμΝεαδΝβΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝί ζ έπ βΝ βμΝ

απσ κ βμΝαπαδ έΝαπσΝ αΝπαδ δΪΝαφκ έπ β,Ναυ κπ δγαλξέαΝεαδΝ αΝίκβγΪΝθαΝ
εα αθκά κυθΝ βθΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝπλκ πΪγ δαμΝεαδΝαπκ ζΫ ηα κμέΝ Νθκκ λκπέαΝαυ άΝ
η αφΫλ αδΝ κΝ ξκζ έκ,Ν κΝπαθ πδ άηδκ,Ν βθΝεαλδΫλαΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεάΝ
απάέΝΜαγαέθ δΝ κΝΪ κηκΝθαΝίΪα δΝ σξκυμΝεαδΝθαΝπλκ παγ έΝΰδαΝ κΝεαζτ λκΝ υθα σΝ
απκ Ϋζ ηαέΝ θαΝΪζζκΝ κδξ έκΝ ιέ κυΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝβΝεαζζδΫλΰ δαΝ κυΝκηα δεκτΝ
πθ τηα κμΝεαδΝβΝ εηΪγβ βΝ κυΝα σηκυΝ βθΝελέ δηβΝβζδεέαΝσπκυΝ δαηκλφυθ δΝ βθΝ
πλκ ππδεσ β α κυ,ΝπυμΝθαΝ θ λΰ έΝσξδΝαπζΪΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυ,ΝαζζΪΝΰδαΝσζκυμέ 
 

5έΝΜ Ν βθΝ υηη κξάΝ κυΝπαδ δκτΝ βθΝΪ εβ β,Νπλκκ υ δεΪΝί ζ δυθκθ αδΝκδΝ
δα λκφδεΫμΝ υθάγ δ μέΝ ΝβζδεέαΝσπκυΝ τεκζαΝπαλα τλ αδ,ΝεΪθ δΝφδζέ μΝεαδΝ
υθαθα λΫφ αδΝη ΝΪ κηαΝπκυΝ θΝεαπθέακυθ,Ν θΝπέθκυθΝαζεκσζΝεαδΝΰ θδεΪΝζσΰπΝ βμΝ
Ϊ εβ βμΝηΫθκυθΝηαελδΪΝαπσΝεαεΫμΝ υθάγ δ μέ 
 

 

Καγκλδ δεάΝβΝ Ϊ βΝ πθΝΰκθδυθ 

 

Ν Ϊ βΝ πθΝΰκθδυθΝαπκ ζ έΝέ πμΝ κθΝπδκΝ βηαθ δεσΝπαλΪΰκθ αΝΰδαΝ βθΝ υηη κξάΝ κυΝ
παδ δκτΝ βθΝΪ εβ βέΝΠλαε δεΪ,Ναεκζκυγυθ αμΝ αΝηΝπδκΝεΪ πΝίάηα αΝκδΝΰκθ έμΝγαΝ
ηπκλΫ κυθΝθαΝίκβγά κυθΝ αΝπαδ δΪΝθαΝ θ αξγκτθΝ Ν υ βηα δεσΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμέ 
 

1έΝβηαθ δεάΝίκάγ δαΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝ κυΝπαδ δκτΝ έθαδΝσ αθΝκδΝΰκθ έμΝ έξθκυθΝ κΝ
εαζσΝπαλΪ δΰηαΝη ΝπλΪι δμέΝΓδαΝπαλΪ δΰηαΝβΝεαγδΫλπ βΝΫ πΝη λδευθΝ
αίία κευλέαεπθΝ κθΝηάθαΝσζβΝβΝκδεκΰΫθ δαΝθαΝεΪθ δΝπκ βζα έαΝ Να φαζΫμΝηΫλκμΝΫιπΝ
βθΝφτ β,Ν υθ υΪα δΝ βθΝΪ εβ βΝη Ν κθΝεκδθσΝξλσθκΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝπ λΪ κυθΝ αΝ
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ηΫζβΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμέ 
 

2έΝΣκΝ θ δαφΫλπθΝεαδΝκΝ θγκυ δα ησμΝ πθΝΰκθδυθΝΰδαΝαυ σΝπκυΝεΪθκυθΝ αΝπαδ δΪ εαγυμΝ
εαδΝ πέ βμΝεαδΝβΝαθ αηκδίάΝ κυμΝη ΝεΪπκδκΝ υηίκζδεσΝ λσπκΝεΪθ δΝ αΝπαδ δΪΝθαΝθδυγκυθΝ
βηαθ δεΪΝεαδΝαυιΪθ δΝ δμΝπδγαθσ β μΝθαΝ υθ ξέ κυθΝ βθΝ λα βλδσ β αΝ βθΝκπκέαΝ
πΫζ ιαθέΝ Ναθαΰθυλδ βΝΰδαΝαυ σΝπκυΝεΪθκυθΝ βθΝπαδ δεάΝβζδεέα,Ν έθαδΝπκζτΝ
βηαθ δεά. 

 

3έΝΠΫλαΝαπσΝ βθΝκλΰαθπηΫθβΝΪ εβ βΝκδΝΰκθ έμΝηπκλκτθΝθαΝπαλαεδθκτθΝ αΝπαδ δΪΝ κυμΝ
θαΝαυιά κυθΝ βθΝφυ δεάΝ κυμΝ λα βλδσ β αΝΰτλπΝαπσΝ κΝ πέ δέΝΠξέΝΚα ΪΝ βθΝ
απκΰ υηα δθάΝίσζ αΝ κυΝ ετζκυ,ΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝίλέ εκθ αδΝεαδΝ αΝπαδ δΪΝΧη Ν βθΝ
πλκςπσγ βΝσ δΝ κΝ πδ λΫπ δΝβΝβζδεέαΝεαδΝβΝπλδησ β αΝ πθΝπαδ δυθΨέ 
 

4έΝΣδμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμΝγαΝξλ δα έΝβΝίκάγ δαΝ πθΝΰκθδυθΝ βθΝη αφκλΪΝ πθΝ
παδ δυθΝ κΝΰυηθα άλδκ,Ν βθΝπδ έθαΝάΝ κΝΰάπ κέΝΠλαε δεΪΝζκδπσθΝκδΝΰκθ έμΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝαφδ λυ κυθΝξλσθκΝ αΝπαδ δΪΝ κυμ,Νη αφΫλκθ αμΝ αΝσπκυΝξλ δΪα αδέ 
 

5έΝΠαλαεδθά Ν αΝπαδ δΪΝηΫξλδΝθαΝίλκυθΝπκδαΝ λα βλδσ β αΝ κυμΝαλΫ δέΝ κεδηΪ Ν
η Νεκζτηπδ,Ν Ϋθθδμ,ΝΪ εβ βΝη Ναθ δ Ϊ δμΝ κΝΰυηθα άλδκΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝκΝ
ξ δα ησμΝ κυΝα εβ δκζκΰέκυΝθαΝΰέθ αδΝαπσΝωertifiedΝόitnessΝωonsultantΝκΝκπκέκμΝ
ΰθπλέα δΝ δμΝδ δαδ λσ β μΝ βμΝΪ εβ βμΝεα ΪΝ βθΝπαδ δεάΝεαδΝ φβίδεάΝβζδεέαέ 
 

 

ΠαλΪη λκδΝ βμΝΪ εβ βμ 

 

 Νπαδ δΪΝηδελσ λβμΝβζδεέαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθ αδΝΫηφα βΝ Ν θ λΰβ δεσΝπαδξθέ δΝεαδΝ Ν
Ϊζζ μΝφυ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ δμΝκπκέ μΝγαΝ κυμΝ έθαδΝ υξΪλδ μΝπαλΪΝ ΝκλΰαθπηΫθβΝ
Ϊ εβ βέΝ Νη ΰαζτ λαΝπαδ δΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝΪ εβ βΝ κυζΪξδ κθΝγίΝζ π Ϊ,ΝγΝ
φκλΫμή ί κηΪ αέΝ ΝυπΫλίαλαΝάΝπαξτ αλεαΝπαδ δΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝη ΰαζτ λβΝ
δΪλε δαμΝα λσίδαΝΪ εβ βΝΧζί-θίΝζ π ΪΨ,Νπ λδ σ λ μΝφκλΫμή ί κηΪ αΝΧη-θΝφκλΫμΨέ 

 

ΝΪ εβ βΝη Ναθ δ Ϊ δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝβ-ζΝφκλΫμή ί κηΪ αέΝ ΝΪ εβ βΝη Ν
αθ δ Ϊ δμΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝη Νηβξαθάηα αΝ αΝκπκέαΝθαΝΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝ
πλκ αλησακθ αδΝ κΝτοκμΝ πθΝπαδ δυθ,Νη Νεα ΪζζβζκΝζΪ δξκ,Νη Ν κΝίΪλκμΝ κυ 

υηα κμΝάΝη ΝίαλΪεδαέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έ ΝαπσΝκ-ΰβΝία δεΫμΝ
α εά δμΝκδΝκπκέ μΝθαΝ θ λΰκπκδκτθΝη ΰΪζ μΝηυδεΫμΝκηΪ μ,Νη Νδ δαέ λβΝΫηφα βΝ Ν
α εά δμΝπκυΝπλκΪΰκυθΝ βθΝκλγκ πηέαέΝΟδΝ πδζ ΰση θ μΝα εά δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκθ αδΝ
η ΝίΪ βΝ δμΝ πηα δεΫμΝδ δαδ λσ β μΝ κυΝπαδ δκτΝαζζΪΝεαδΝη ΝίΪ βΝ κυΝ πδπΫ κυΝ
πλδησ β αμέΝ πέ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκφ τΰ αδΝβΝεΪγ βΝ πδφσλ δ βΝ βμΝ πκθ υζδεάμΝ
άζβμ,ΝσππμΝεαγέ ηα α,ΝπδΫ δμΝυηπθΝη ΝηπΪλαΝεαδΝΪζζαέ 
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ΟΝαλδγησμΝ πθΝ παθαζάο πθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝίλέ ε αδΝ δμΝ10-βίΝ παθαζάο δμΝεαδΝ κΝ
δΪζ δηηαΝη αιτΝ πθΝ ΝθαΝευηαέθ αδΝζη-θίΝ υ λσζ π αέΝ Ν αξτ β αΝ βμΝΪ εβ βμΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ ζ ΰξση θβΝεαδΝθαΝΫξ δΝ δΪλε δαΝη-θΝ υ λσζ π αή παθΪζβοβέΝ
ιαέλ βΝαπκ ζ έΝβΝΪ εβ βΝη Ναθ δ Ϊ δμΝβΝκπκέαΝΰέθ αδΝη Ν εκπσΝθαΝί ζ δυ δΝ βθΝ

απσ κ βΝ Ναγζάηα αΝ αξυ τθαηβμΝσππμΝπκζ ηδεΫμΝ Ϋξθ μ,Ν έίκμΝεαδΝΪζζαέΝ Νατιβ βΝ
βμΝ υ εκζέαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝπλκκ υ δεΪέ 

 

θυΝ αΝπλκβΰκτη θαΝξλσθδαΝπέ υαθΝσ δΝβΝηυδεάΝ τθαηβΝ αΝπαδ δΪΝ θΝηπκλ έΝθαΝ
ί ζ δπγ έΝζσΰπΝ βμΝη δπηΫθβμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ βμΝκλησθβμΝ κ λσθβμ,ΝηδαΝ δλΪΝαπσΝ
πλσ φα μΝΫλ υθ μΝαπκ δεθτ δΝσ δΝβΝηυδεάΝ τθαηβΝ αΝπαδ δΪΝηπκλ έΝθαΝαυιβγ έΝ Ν
βηαθ δεσΝίαγησέΝ Νί ζ έπ βΝαυ άΝκφ έζ Ν ΝετλδκΝζσΰπΝαπσΝ βθΝπλκ αληκΰάΝ κυΝ
θ υλδεκτΝ υ άηα κμ,Ν βθΝί ζ έπ βΝ βμΝθ υλκηυδεάμΝ υθαληκΰάμΝ βζα άΝ κθΝΫζ ΰξκΝ
πκυΝα ε έΝ κΝθ υλδεσΝ τ βηαΝ κΝηυδεσέΝ Ν βηαθ δεσ β αΝ βμΝΪ εβ βμΝη Ναθ δ Ϊ δμΝ
αΝπαδ δΪΝ δΪα αδΝ βθΝπλσζβοβΝ λαυηα δ ηυθΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ δαφσλπθΝ

αγζβηΪ πθ,Ν βθΝί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ κυμΝ αΝαγζάηα αΝσπκυΝξλ δΪα αδΝβΝηυδεάΝ
τθαηβ,ΝαζζΪΝευλέπμΝ δμΝηαελκπλσγ η μΝπφΫζ δ μΝπκυΝγαΝυπΪλξκυθΝ βθΝ θβζδεέπ βΝ
κυμ,ΝσππμΝζδΰσ λ μΝπδγαθσ β μΝΰδαΝπλκίζάηα αΝηΫ βμΝΧκ φυρεάμΝηκέλαμΨΝεαδΝ
κ κπσλπ βμέΝ έθαδΝαπκ δΰηΫθκΝσ δΝκδΝ υθα κέΝητ μΝπλκ α τκυθΝεαδΝ βλέακυθΝ
εαζτ λαΝ δμΝαλγλυ δμέΝΟδΝα εά δμΝ υζυΰδ έαμΝαπκ ζκτθΝ πέ βμΝηΫλκμΝ κυΝ υθκζδεκτΝ
βη λά δκυΝπλκΰλΪηηα κμΝΪ εβ βμέ 
 

20. ΰαπβηΫθβΝ λα βλδσ β αΝεαδΝκφΫζβΝΰδαΝ βθΝυΰ έαέ 
Κυθάΰδ 

ΣκΝευθάΰδΝ κυΝαΰλδσξκδλκυέέέ 
ΟΝη ΰΪζκμΝίαγησμΝ υ εκζέαμΝ θ κπδ ηκτΝεαδΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ κυΝαΰλδσξκδλκυΝπλκςπκγΫ δΝ
βθΝ υθ λΰα έαΝπκζζυθΝευθβΰυθΝηααέΝεαδΝξαλαε βλέα αδΝκηα δεσΝευθάΰδέ βηαθ δεσΝ
λσζκΝπαέα δΝ ΝηέαΝκηΪ α,ΝβΝαπκ ζ ηα δεσ β α,ΝβΝΰθυ β,ΝβΝευθβΰ δεάΝπαδ έα,ΝβΝ
θκηδησ β αΝπκυΝ δαεα Ϋξ δΝ αΝηΫζβΝπκυΝ βθΝπζαδ δυθκυθέ 

δΝζκδπσθΝ κΝθαΝ βηδκυλΰβγ έΝηέαΝκηΪ αΝ Ν π άΝίΪ δΝ έθαδΝ κΝαβ κτη θκΝεαδΝ κΝ
βηαθ δεσ λκέ 
ΠλκςπκγΫ δμΝ βμΝδ αθδεάμΝκηΪ αμΝ έθαδμ 
  

•ΝΌζαΝ αΝηΫζβΝθαΝαΰαπκτθΝεαδΝθαΝ Ϋίκθ αδΝ κΝγάλαηαΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθ 

•ΝΝαΝΰθπλέακυθΝεαδΝθαΝ φαλησακυθΝ κθΝθσηκΝπ λέΝΘάλαμΝεαδΝ κθ ’ΝΙππκ δεσ ευ δεαΝ κυΝ
ευθβΰκτΝ‘ 
•ΝΝαΝ βλκτθΝ κυμΝεαθσθ μΝ βμΝκηΪ αμ,Ν ία ησμΝ βθΝδ λαλξέαΝεαδ αζζβζκ ία ησμΝ
πθΝη ζυθΝη αιτΝ κυμέ 
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•ΝΟδΝΫηπ δλκδΝ βμΝκηΪ αμΝθαΝ επαδ τκυθΝεαδΝθαΝίκβγκτθΝ υθ ξυμΝ κυμΝθΫκυμέ πζσξ λαΝ
θαΝ κυμΝπλκ φΫλκυθΝ δμΝΰθυ δμ,ΝθαΝ πδ βηαέθκυθΝ δαλευμΝ κυμ εδθ τθκυμΝπλκμΝ
απκφυΰάΝα υξβηΪ πθέ 
•ΝΟδΝθΫκδΝ βμΝκηΪ αμΝθαΝαεκτθΝη Νπλκ κξάΝ κυμΝΫηπ δλκυμ,ΝθαΝλπ κτθΝ υθ xυμ ΰδαΝ βθΝ
πέζυ βΝ πθΝαπκλδυθΝ κυμ,ΝθαΝ έθαδΝπλσγυηκδΝ δμΝαπαδ ά δμΝ βμΝκηΪ αμ εαδΝθαΝ
υπυθκυθΝεαζΪΝ δμΝΰθυ δμΝ πθΝΫηπ δλπθέ 
•Ν πσΝ βθΝ δΰηάΝπκυΝκΝευθβΰσμΝ θ Ϊ αδΝ ΝηέαΝκηΪ α,Νία δεάΝπλκςπσγ β έθαδΝθαΝ
αφάθ δΝπέ πΝ κυΝ υξσθΝ ΰπδ ηκτμ,Ναθ αΰπθδ δεΫμΝ δαγΫ δμΝεαδ πλκ αλησα αδΝ κυμΝ
εαθκθδ ηκτμ βμΝκηΪ αμέ 
•ΝΟΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝι π λθΪΝ αΝΰβ Ϊ κηαέ 
•Ν Νφυ δεάΝεα Ϊ α βΝ πθΝη ζυθΝγ πλ έ αδΝαπαλαέ β βέ 
ΓδαΝθαΝζ δ κυλΰά δΝσηπμΝαυ άΝβΝκηΪ α,ΝσππμΝεαδΝεΪγ ΝηκλφάμΝκηΪ α, βηαθ δεσΝλσζκΝ
παέα δΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝαλξβΰκτΝ βμέΝΜ ΰΪζβΝβΝ υγτθβΝ κυ αλξβΰκτέΝ Νδεαθσ β α,ΝβΝ
ΰθυ β,ΝβΝευθβΰ δεάΝπαδ έα,ΝβΝ ηπ δλέαΝ κυ,Ν έθαδΝ α κδξ έαΝ ε έθα πκυΝ
ξαλαε βλέακυθΝ βθΝπκδκ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝκηΪ αμέ 
υ υξυμΝΰδαΝ κυμΝ ζζβθ μΝευθβΰκτμ,Ν βθΝ ζζΪ αΝβΝαπσε β βΝΪ δαμΝΘάλαμ εαδΝΪ δαΝ

εα κξάμΝσπζκυ,Ν θΝπλκςπκγΫ κυθΝκτ ΝεαθΝ κδξ δυ βΝ επαέ υ β, αζζΪΝξκλβΰκτθ αδΝ
αία Ϊθδ αΝ ΝσζκυμέΝΣκΝίΪλκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ ππηέακθ αδ κδΝέ δκδΝευθβΰκέΝεαδΝ
δ δεσ λαΝ κΝευθάΰδΝ κυΝαΰλδσξκδλκυΝ ιΝκλδ ηκτΝκδΝαλξβΰκέ πθΝκηΪ πθέ 

  

ζΫπ δΝεαθ έμΝ βθΝεΪγ Νευθβΰ δεάΝκηΪ αΝ αθΝΫθαΝηδελσΝ ξκζ έκ,Ν έθκθ αμ βθΝ
υθα σ β αΝ κθΝευθβΰσΝθαΝηαγαέθ δΝ κυμΝία δεκτμΝεαθσθ μΝ κυΝευθβΰέκυ,Ν
θα ια ε έ αδ,ΝθαΝαπκε ΪΝ ηπ δλέ μ,Νη Ν Ϊ εαζκ κθΝαλξβΰσΝ βμΝπαλΫαμέ 
  

ΟΝευθβΰσμΝ απαθΪΝαλε ΪΝξλάηα αΝΰδαΝθαΝαπκζαηίΪθ δΝ αΝκφΫζβΝεαδΝθαΝαθ απ ιΫζγ δΝ
δμΝσπκδ μΝαπαδ ά δμέΝβηαθ δεσΝε φΪζαδκΝκΝ ικπζδ ησμΝ θσμΝευθβΰκτΝεαδΝηδαμΝ

κηΪ αμέ 
  

•Ν Νη Ϊία βΝ κθΝκλ δθσΝσΰεκΝ
πλκςπκγΫ δΝεα ΪζζβζαΝη αφκλδεΪΝ
ηΫ α,ΝπκυΝθα αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ
υ εκζέ μΝ πθΝ δα λκηυθΝ κυΝ
κλ δθκτΝσΰεκυΝεαδΝ πθΝαελαέπθΝ
εαδλδευθΝ υθγβευθ,Ν φκ δα ηΫθαΝ
η Νεα ΪζζβζαΝ ιαλ άηα αΝσππμΝ
Χαθ δκζδ γβ δεΫμΝαζυ έ μ,Ν

εκτλδ,Νεα ηΪ,Νφ υΪλδΝεέαέζέΨέ 
•Ν ΝΫθ υ β,Νυπσ β βΝεα ΪζζβζβΝη Ν
δμΝεαδλδεΫμΝ υθγάε μΝεαδΝ βθΝ
δαησλφπ βΝ κυ Ϊφκυμέ 
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 •ΝΓδζΫεκΝεαδΝεαπΫζκΝΫθ κθκυΝξλυηα κμ,Νεα ΪΝπλκ έηβ βΝπκλ κεαζέΝπλκμΝαπκφυΰάΝ
υξαέκυΝ υ Ϊλ κυΝΰ ΰκθσ κμέ 
•ΝΌπζκΝζ δσεαθκΝη ΝθσηδηβΝΪ δαΝεα κξάμΝεαζΪΝ υθ βλβηΫθκ,Ν θ σμΝγάεβμ εα ΪΝ βθΝ
η αφκλΪΝη Νσξβηαέ 
 θαΝ αεέ δκΝπκυΝγαΝπ λδΫξ δΝαπαλαέ β αμ 
ΰέΝΜδελσΝφαληαε έκΝ φκ δα ηΫθκΝη ΝΧΰΪα μΝαπκ δλπηΫθ μ,Ν ζα δεσ πέ ηκ,Ν
ίαηίΪεδ,Νζ υεκπζΪ β,Νπαυ έπκθκ,Ναθ δπυλ δεσ,Ναθ δ αηδθδεά αζκδφά,Νδυ δκ,Ν
αθ δσιδθαΝΰδαΝ κΝ κηΪξδΝεαδΝ θΫ δηκΝ ε τα ηαΝεκλ δασθβμ,  
βέΝΜαξαέλδ 
γέΝ θαΝεκηηΪ δΝ ξκδθέ  
ζέΝΠζα δεάΝ αεκτζα 

5. θαΝηπκυεαζΪεδΝθ λσ, 
θέΝΛέΰκΝοπηέ 
ιέΥΪλ βΝ βμΝπ λδκξάμ 
κέΝΠυιέ αέ 
λέΝΣβθΝΪ δαΝΘάλαμ 
  

ΣκΝίΪλκμΝ κυΝ αεδ έκυΝ θΝι π λθΪΝ αΝβ,ηΝη ΝγΝεδζΪέ 
 ΣΫζκμΝαπαλαέ β βΝβΝ υηη κξάΝ ετζκυέΝΟΝ ετζκμΝ έθαδΝκΝφέζκμ,ΝκΝ υθ λΰΪ βμ,Ν κΝ

λΰαζ έκΝ κυΝευθβΰκτΝεαδΝ θΝθκ έ αδΝευθβΰ δεάΝκηΪ αΝξπλέμΝθαΝΫξ δΝ βθΝεα κξάΝ βμΝ
κθΝ λΪπκ κΝ τθ λκφκέ 

δΝζκδπσθΝ βηδκυλΰ έ αδΝεαδΝκλΰαθυθ αδΝβΝκηΪ α,Νβ κπκέαΝ βλυθ αμΝ
εαδ φαλησακθ αμΝσζαΝ αΝπλκαθαφ λση θα,Ν έθαδΝΫ κδηβΝθαΝαπκζατ δΝ αΝκφΫζβΝαπσ βθΝ
Ϊ εβ βΝευθβΰέκυΝ κυΝαΰλδσξκδλκυέ 
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κΝευθάΰδέέέ 
 

 

Ο αθΝηδζΪη ΝΰδαΝηδαΝπκζυ δΪ α βΝ λα βλδσ β α,ΝπκυΝπ λδεζ έ δΝπκζζΫμΝ βηαθ δεΫμΝ
εαδΝκυ δα δεΫμΝπ υξΫμΝ βμΝαθγλυπδθβμΝτπαλιβμ,Να υθα έΝεαθ έμΝθαΝ υ δΝΫθαθΝκλδ ησΝ
πκυΝγαΝαπ δεσθδα ΝσζαΝ αΝκφΫζβΝεαδΝ δμΝαιέ μΝαυ άμΝ βμΝαλξΫΰκθβμΝ λα βλδσ β αμέ 
  

ΣκΝευθάΰδΝΰ θθάγβε ΝηααέΝη Ν κθΝΪθγλππκ,Ν βθΝαυΰάΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ κυΝκλα κτΝ
εσ ηκυΝπκυΝηαμΝπ λδίΪζζ δέΝ έθαδΝΫθαΝ υλκΝ βμΝφτ βμΝπλκμΝεΪγ ΝΫηίδκΝκθ,Νη Ν βΝξλά βΝ
κυΝκπκέκυΝ ια φαζέα αδΝ ζδεΪΝεαδΝβΝ δαδυθδ βΝ πθΝ δ υθέ 

  

ΣκΝευθάΰδΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝίκάγβ Ν κθΝΪθγλππκΝθαΝ πδίδυ δΝεαδΝθαΝευλδαλξά δΝ βΝ
ΓβέΝ θΝ έθαδΝ υξαέκ,Νπαλσ δΝΪλξδ ΝθαΝα ξκζ έ αδΝη Ν βΝΰ πλΰέαΝεαδΝ βθΝε βθκ λκφέαΝ
πλδθΝαπσΝπ λέπκυΝΰβΝξδζδ έ μ,Νσ δΝπκ ΫΝ θΝΫπαο ΝθαΝ έθαδΝευθβΰσμέΝ ΫίαδαΝκτ Ν έθαδΝ
υξαέκΝ κΝσ δΝκδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝγ πλκτ αθΝ κΝευθάΰδΝπμΝ υλκΝ πθΝΘ υθ,Ν κυΝ
πσζζπθαΝεαδΝ βμΝ λ ηβμέ 

  

έθαδΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ αΝκφΫζβΝ κυΝευθβΰέκυΝΰδαΝ κθΝΪθγλππκΝεα αΰλΪφκθ αδΝΰδαΝπλυ βΝ
φκλΪΝ κΝ δ αε δεσΝΫλΰκΝ«ευθβΰ δεσμ»Ν κυΝΞ θκφυθ αΝΧζγί-γηζΝπέξέΨέΝΠλΪΰηα δΝκΝ
ηΫΰαμΝδ κλδεσμΝαυ σμΝφδζσ κφκμΝεα Ϋΰλαο ΝεαδΝαθΫ δι Ν αΝκφΫζβΝπμΝ ιάμμ 
  

«ΣβθΝ ια φΪζδ βΝ λκφάμΝεαδΝηΪζδ α πκζτ δηβμΝ Νγλ π δεΪΝ υ α δεΪΝξΪλδθΝ βμΝ
πλκ φκλΪμΝ κυΝ Νπλπ θ μ,Ν βθΝΪ εβ βΝ κυΝ υηα κμ,Ν πθΝαδ γά πθΝεαδΝ κυΝθκυΝπκυΝ
πλκςπκγΫ κυθΝεαζάΝυΰ έαέΝΣβθΝαπσε β βΝ λΪ δπθΝΰθυ πθΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝ
κδεκζκΰέα,Ν βθΝευθβΰ έαΝεαδΝ βθΝευθκζκΰέαέ 
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ΣκΝευθάΰδΝ κυΝ
αΰλδσξκδλκυ,Ν
πμΝκηα δεσ,Ν
έθαδΝ κΝ
εα αζζβζσ λκΝ
παλΪ δΰηα,Ν
ΰδαΝ βθΝ
πλαΰηα δεάΝ
ΫθθκδαΝ κυΝ
ευθβΰέκυ 

  

ΣΫζκμΝ θΝ έθαδΝ
υξαέκΝπκυΝξαλαε βλέα δΝ κΝευθάΰδΝπμΝ Ϋζ δκΝηΫ κΝαθαουξάμΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ βΝφλΪ βΝ
ΥΥσπκδκμΝ δΝζαΰσΝ βθΝυλαΝπκυΝ αΝ ευζδΪΝαεκζκυγκτθΝ αΝέξθβΝ κυ,Ν κθΝίλέ εκυθ,Ν κθΝ
ευθβΰκτθΝεαδΝ κθΝπδΪθκυθ,ΝγαΝι ξΪ δΝσ, δΝΪζζκΝ πδγυη έΥΥ»έ 
  

πσΝ σ ΝηΫξλδΝεαδΝ άη λαΝ θΝΪζζαι ΝεΪ δΝκυ δα δεσ,ΝβΝπλκ φκλΪΝ υθ ξέα αδ,Ν αΝ
κφΫζβΝσξδΝησθκθΝπαλαηΫθκυθΝ αΝέ δαΝαζζΪΝΫξκυθΝαυιβγ έΝαεσηβΝπ λδ σ λκέΝ Ναυ σ 

πκυΝηπκλ έΝθαΝ εφλΪ δΝεΪπκδκμΝ δαφκλ δεάΝΪπκοβΝ έθαδΝΰδαΝ βΝ δλΪΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ
πφ ζ δυθΝ βμΝ πκξάμΝ ε έθβμ,Νη Ναυ άθΝ βμΝ δεάμΝηαμέ 
  

πηα δεάΝΪ εβ βΝΰδαΝευθβΰκτμΝμ 
  

ΨΝεκπσμΝμΝ Νί ζ έπ βΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝμ 
  

•ΝΚαλ δκθαπθ υ δεκτ 

  

•ΝΚυεζκφκλδεκτ 

  

•ΝΜυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμ 
Ό κθΝαφκλΪΝ αΝβΝπλυ α,Ν ε φ έ Ν κΝ ιάμΝαπζσΝμΝαθΝεΪπκδκμΝΫξ δΝκηΝπαζηκτμΝ κΝζ π σΝ
εαδΝεα αφΫλ δΝηΫ αΝαπσΝπλκπσθβ βΝθαΝ κυμΝ«λέι δ»Νεα ΪΝη,Ναυ σΝγαΝΫξ δΝ αθΝ
απκ Ϋζ ηαΝβΝεαλ δΪΝ κυΝθαΝπαλΪΰ δΝ κΝέ δκΝΫλΰκ,ΝαζζΪΝξ υπυθ αμΝεα ΪΝζγβέίίίΝφκλΫμΝ
ζδΰσ λκΝ κΝβζπλκ…ΝάΝεα ΪΝγέίίίέίίίΝ βθΝ ί κηΪ α… 

ΧεαζΪΝ δαίΪ α μΝγαΝπαλΪΰ δΝ κΝέ δκΝΫλΰκΝξ υπυθ αμΝζδΰσ λκΝεα ΪΝ λέαΝ εα κηητλδαΝ
φκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α…ΞΝ βζα άΝαπζΪΝε λ έα δΝξλσθδαΝαπάμΝκΝ«εδθβ άλαμ»…Ψ 
Πλκπσθβ βΝΚαλ δαθαπθ υ δεκτ-ΚυεζκφκλδεκτΝ υ άηα κμ 
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ΧΞ εδθυθ αμΝ,ΝθαΝΫξ ΝυπσοβΝ αμ,Νσ δΝβΝηΫγκ κμΝπλκπσθβ βμΝαφκλΪΝαθγλυπκυμΝ
Μ ΣΡΙ ΝΦΤΙΚ ΝΚ Σ Σ  ΝΧ ε έΝζκΰδεΪΝυπΪΰκθ αδΝκδΝπ λδ σ λκδΝ
ευθβΰκέ…ΨέΨ 
εσηβ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κ,ΝπλδθΝ βθΝκπκδα άπκ ΝΪ εβ β,ΝθαΝ πδ ε φ κτη ΝΫθαθΝΰδα λσΝ

ΰδαΝ δμΝαθΪζκΰ μΝ ι Ϊ δμέΝΚαδΝ ΫζκμΝεΪγ ΝΪθγλππκμΝΫξ δΝ δμΝ δεΫμΝ κυΝδ δαδ λσ β μ,Ν
ΪλαΝξλ δΪα αδΝπλκ ππδεσΝπλσΰλαηηαΝαπσΝΚαγβΰβ άΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ γζβ δ ηκτΝ
Χ θΝ έθαδΝεαεσΝ κΝΰυηθα άλδκΝπκυΝγαΝπΪ ΝθαΝλπ ά ΝαθΝκδΝΰυηθα ΫμΝ έθαδΝσθ πμΝ
ΰυηθα ΫμΝεαδΝσξδ απζΪΝ…φκυ επ κέΨέ 
  

ώΝη ΰαζτ λβΝί ζ έπ βΝ βθΝεαλ δκαθαπθ υ δεάΝαθ κξάΝπαλα βλ έ αδΝσ αθΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝπ λδζαηίΪθ δΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝη ΰΪζπθΝηυρευθΝκηΪ πθΝΧπέξέΝητ μΝ πθΝ
πκ δυθΨ,ΝΰδαΝη ΰΪζκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝεαδΝβΝεέθβ βΝ κυΝα σηκυΝ έθαδΝλυγηδεάΝεαδΝ
α λσίδαέΝΠέξέΝα λσίδ μΝ λα βλδσ β μ,ΝσππμΝ κΝπ λπΪ βηα,ΝβΝπ ακπκλέα,Ν κΝ ασΰεδθΰε,Ν
βΝεκζτηίβ β,ΝβΝπκ βζα έαΝεέαέέ 
 

21.ΣκΝπκ σ φαδλκΝ υηίΪζζ δΝ βθΝυΰ έαΝ βμΝεαλ δΪμΝ 
ΣκΝπκ σ φαδλκΝπφ ζ έΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝΰυθαδευθ 

 

τηφπθαΝη Νη ζΫ βΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ βμΝΚκπ ΰξΪΰβμ,ΝκδΝΰυθαέε μΝπκυΝπαέακυθΝ
πκ σ φαδλκΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝ υθα ΫμΝεαδΝΫξκυθΝεαζτ λβΝεαλ δαεάΝζ δ κυλΰέαΝ
υΰελδ δεΪΝη Νσ μΝ υθβγέακυθΝθαΝ λΫξκυθέΝ 
 βΝη ζΫ β,ΝβΝκπκέαΝ δάλε Ν υκΝξλσθδα,Ν υηη έξαθΝΰίίΝΰυθαέε μΝπκυΝίλέ εκθ αθΝ
πλδθΝ βθΝ ηηβθσπαυ βΝεαδΝκδΝκπκέ μΝ θΝαγζκτθ αθέΝ 
ΟδΝ γ ζσθ λδ μΝξπλέ βεαθΝ Ν λ δμΝκηΪ μμΝ Νσ μΝΫπαδααθΝπκ σ φαδλκ,Ν Νσ μΝ
Ϋ λ ξαθΝεαδΝ βθΝκηΪ αΝ ζΫΰξκυέΝτηφπθαΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝη ζΫ βμ,Ν αΝ
π λδ σ λαΝκφΫζβΝ βθΝυΰ έαΝ κυμΝ έξαθΝσ μΝΫπαδααθΝπκ σ φαδλκέΝ 
υΰε ελδηΫθα,Ναυ ΫμΝκδΝΰυθαέε μΝπαλκυ έα αθΝί ζ έπ βΝ βθΝαθ κξάΝεαδΝ βθΝ αξτ β α,Ν
έξαθΝαυιβηΫθβΝηυρεάΝηΪααΝεαδΝ ηφΪθδααθΝη ΰαζτ λβΝεα αθΪζπ βΝκιυΰσθκυΝη Ν
απκ Ϋζ ηαΝθαΝΫξκυθΝεαζτ λβΝφυ δεάΝεα Ϊ α βέ 
Κέθβ βΝεαδΝ υθ κθδ ησμ 
ΣδΝ θθκκτη ΝσηπμΝη Ν βθΝΫθθκδαΝ«εέθβ β»Ν θσμΝπκ κ φαδλδ άνΝΟΝΘαθΪ βμΝ αθΫαβμ,Ν
απσφκδ κμΝ βμΝ ξκζάμΝSports Science κυΝLiverpool John Moores University η Ν
η απ υξδαεάΝ ι δ έε υ βΝ βθΝαγζβ δεάΝ ηίδκηβξαθδεά,Ν λΰΪα αδΝ κΝεΫθ λκΝ
αθΪζυ βμΝεέθβ βμΝ κυΝ Λ Π ΠΝ δμΝ γάθαμΝεαδΝ ιβΰ έΝ κΝgazzetta.grμΝ«ΠκζτΝ υξθΪΝ
σ αθΝαθαφ λσηα Ν βΝεέθβ βΝ θσμΝπκ κ φαδλδ άΝεΪθκυη ΝζσΰκΝΰδαΝ βΝ ξθδεάΝ κυέΝ
 κθΝαγζβ δ ησΝβΝζΫιβΝ ξθδεά,ΝαθΝ βθΝπλκ ΰΰέ κυη Ν υηκζκΰδεΪ,Ν βηαέθ δΝβΝ ΫξθβΝη Ν
βθΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδκτη ΝηέαΝπκζτπζκεβΝεέθβ βέΝ πκηΫθπμΝβΝ ξθδεάΝ έθαδΝ κΝ
απκ Ϋζ ηαΝπκζζυθΝ υθδ αηΫθπθΝπκυΝ έθ δΝ βΝ ζδεάΝ δεσθαΝΰδαΝ κΝ πέπ κΝεέθβ βμΝ
θσμΝπκ κ φαδλδ άέ 
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θΝπλκ ΰΰέ κυη Ν βΝεέθβ βΝ θσμΝπκ κ φαδλδ άΝαπσΝ βΝ εκπδΪΝ βμΝαγζβ δεάμΝ
πδ άηβμΝΧsportsΝscienceΨΝκΝπδκΝ σεδηκμΝσλκμΝπαΰεκ ηέπμΝ έθαδΝ«ωoordination»ΝπκυΝ
η αφλΪα αδΝπμΝ υθ κθδ ησμέΝΚαζσΝωoordinationΝ πδ υΰξΪθ αδΝσ αθΝ αΝ πδηΫλκυμΝ
ηΫζβΝ κυΝ υηα σμΝηαμΝεδθκτθ αδΝ υΰξλκθδ ηΫθα,ΝαληκθδεΪΝεαδΝη Ναπσζυ βΝαελέί δαΝ
υ ΝθαΝ ε ζΫ κυθΝαπκ ζ ηα δεΪΝηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝεέθβ βέΝ υ σΝαπαδ έΝ βΝ
υθ λΰα έαΝσζπθΝηαμΝ πθΝαδ γά πθΝη Ν κΝθ υλκηυκ ε ζ δεσΝηαμΝ τ βηαΝπκυΝ έθαδΝ
ΰθπ άΝπμΝδ δκ ε δεάΝδεαθσ β α»έΝ Ναυ σΝαελδίυμΝ κΝ βη έκΝΫΰε δ αδΝβΝ εζβλάΝ
κυζ δΪΝεαδΝβΝί ζ έπ β,ΝπκυΝηπκλ έΝθαΝαζζΪι δΝκζσεζβλβΝ βθΝφτ βΝ κυΝπκ κ φαδλδ άΞ 
Ν κυζ δΪΝ βθΝεέθβ β,ΝσππμΝ κθέα δΝκΝΘαθΪ βμΝ αθΫαβμ,ΝπΫλαθΝ βμΝί ζ έπ βμΝ πθΝ
πδ σ υθΝ κυμ,Νηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰά δΝπμΝαθα αζ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ κυμΝ
λαυηα δ ηκτμμΝ«ΌζκδΝκδΝΪθγλππκδΝ δαφΫλκυη Ν εΝΰ θ άμΝη αιτΝηαμΝεαδΝΫξκυη Ν
δαφκλ δεΪΝπλκ σθ αέΝ δΝεαδΝ κΝπκ σ φαδλκΝυπΪλξκυθΝαγζβ ΫμΝπκυΝι ξπλέακυθΝΰδαΝ
βΝ τθαηάΝ κυμΝΪζζκδΝΰδαΝ κθΝ ΰε φαζδεσΝ λσπκΝπαδξθδ δκτΝ κυμΝεαδΝΪζζκδΝΰδαΝ βΝεέθβ άΝ
κυμέ 
ΠΪθ αΝ πκηΫθπμΝγαΝυπΪλξκυθΝκδΝξαλδ ηα δεκέΝπκ κ φαδλδ ΫμΝαζζΪΝ έΰκυλαΝαεσηαΝεαδΝ
κδΝζδΰσ λκΝξαλδ ηα δεκέΝηπκλκτθΝθαΝί ζ δυ κυθΝ δμΝεδθά δμΝ κυμΝ Νη ΰΪζκΝίαγησέΝΣκΝ
πδκΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝθαΝ κυζΫο δΝκΝπκ κ φαδλδ άμΝ Ναυ σθΝ κΝ κηΫαΝαπσΝπκζτΝηδελάΝ
βζδεέαέΝΌππμΝ ιβΰά αη ΝεαδΝπδκΝπΪθπΝβΝΪλ δαΝεέθβ βΝαπαδ έΝ βΝ υθ λΰα έαΝσζπθΝηαμΝ
πθΝαδ γά πθ,ΝκδΝκπκέ μΝαθαπ τ κθ αδΝσππμΝαθαπ τ αδΝεαδΝ κΝ υηαΝηαμέΝΠλΫπ δΝ
ζκδπσθΝκδΝη ζζκθ δεκέΝπκ κ φαδλδ ΫμΝθαΝ κυζ τκυθ,ΝαπσΝ αΝπαδ δεΪΝ ηάηα α,ΝπΪθπΝ Ν
α εά δμΝπκυΝ έθαδ ξ δα ηΫθ μΝΰδαΝθαΝί ζ δυθκυθΝ κΝcoordinationΝ βμΝεέθβ άμΝ κυμ 
 

λ υθβ ΫμΝαπσΝ βΝ αθέαΝαθαεΪζυοαθΝσ δΝ κΝπκζυαΰαπβηΫθκΝΪγζβηαΝ πθΝαθ λυθΝηπκλ έΝ
θαΝΫξ δΝ βηαθ δεΪΝκφΫζβΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ βμΝεαλ δΪμέ 
  

Ν υ κζδεάΝεαδΝ δα κζδεάΝπέ β παλκυ έα Νη έπ βΝεα ΪΝθΝΫπμΝλΝ κδμΝ εα σΝ ΝηδαΝ
κηΪ αΝαθ λυθΝη Ν δαίά β,Νσ αθΝαυ κέΝυδκγΫ β αθΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμΝπαέακθ αμΝ
πκ σ φαδλκΝ τκΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝΰδα ΫιδΝηάθ μέΝ 
  

ΣκΝπκ κ σΝαυ σΝαθ δπλκ ππ τ δΝη έπ βΝηίΣΝ κθΝεέθ υθκΝγαθα βφσλκυΝ ΰε φαζδεκτΝ
άΝ ηφλΪΰηα κμ,ΝαθαφΫλκυθΝ πδ άηκθ μΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝΟιφσλ βμέ 
  

ΠαλΪζζβζα,ΝκδΝΪθ λ μΝπκυΝΫπαδααθΝ υ βηα δεΪΝπκ σ φαδλκΝπαλκυ έα αθΝί ζ έπ βΝ
βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝαλδ λάμΝεκδζέαμΝ βμΝεαλ δΪμΝ Νπκ κ σΝβλΣέ 

  

ΟδΝ λ υθβ ΫμΝυπκ βλέακυθΝσ δΝαυ κτΝ κυΝ έ κυμΝβΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ
βηαθ δεΪΝκφΫζβΝεαδΝΰδαΝ κθΝυΰδάΝαθ λδεσΝπζβγυ ησέ 

  

http://www.onmed.gr/health/cardiology/300169/ypertasi-ti-einai-i-sustoliki-kai-i-diastoliki-piesi/
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« Νφτ βΝ κυΝαγζάηα κμΝ–βΝ πδ Ϊξυθ β,ΝβΝ πδίλΪ υθ β,ΝκδΝπ λδ λκφΫμΝεέ έζέ– παλΫξ δΝ
δ ξυλΪΝ λ γέ ηα αΝ κΝεαλ δαΰΰ δαεσΝ τ βηα»,Ν βζυθ δΝκΝΣαΫδεκηπΝηδ ,ΝΫθαμΝαπσΝ
κυμΝία δεκτμΝ υθ Ϊε μΝ βμΝη ζΫ βμέΝ 

  

Μ

 

κ
θ
 

ε
α
δ
λ
σ
,

 

α
υ
ΫμΝκδΝεδθά δμΝαυιΪθκυθΝ δμΝπκ σ β μΝαέηα κμΝπκυΝαπκλλκφκτθΝκδΝεκδζσ β μΝ πθΝ
ηυυθΝεδΝΫ δΝ δ υεκζτθ αδΝβΝλκάΝ κυΝαέηα κμΝεαδΝη δυθ αδΝβΝαλ βλδαεάΝπέ βέ 
 

ΠαλσζκΝπκυΝ αΝπαδ δΪΝαπκ ζκτθΝ βθΝπδκΝ λα άλδαΝβζδεδαεάΝκηΪ α,ΝβΝεαγβη λδθάΝ
φυ δεάΝ κυμΝ λα βλδσ β αΝπαλκυ δΪα δΝ βηαθ δεάΝη έπ βΝ Ν ξΫ βΝη Ν αΝπαδ δΪΝ πθΝ
πλκβΰκτη θπθΝ εα δυθέΝ Ν δαφκλκπκέβ βΝ κυΝ λσπκυΝαπάμΝ πθΝ θβζέεπθΝεαγυμΝ
πέ βμΝεαδΝκΝαυιβηΫθκμΝξλσθκμΝπκυΝπ λθκτθΝ αΝπαδ δΪΝηπλκ ΪΝ βθΝ βζ σλα β,Ν αΝ
βζ ε λκθδεΪΝπαδξθέ δαΝεαδΝ κθΝυπκζκΰδ ά,Ναπκ ζκτθΝία δεκτμΝπαλΪΰκθ μΝΰδαΝ βθΝ
η έπ βΝ βμΝφυ δεάμΝ κυμΝ λα βλδσ β αμέ 
 

ΓδαΝθαΝηπκλΫ κυη ΝθαΝίκβγά κυη Ν αΝπαδ δΪΝθαΝαυιά κυθΝ βθΝφυ δεάΝ κυμΝ
λα βλδσ β αΝγαΝπλΫπ δΝπλυ αΝαπσΝσζαΝθαΝεα αθκά κυη Ν βθΝπφΫζ δαΝ βμΝΪ εβ βμΝ
βθΝυΰ έαΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝ πθΝπαδ δυθΝεαδΝ πέ βμΝη Νπλαε δεκτμΝ
λσπκυμΝθαΝπαλαεδθά κυη Ν αΝπαδ δΪΝΫ δΝυ ΝθαΝεΪθκυθ βθΝΪ εβ βΝ λσπκΝαπάμέ 
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22.ΥκλσμΝΡΫΰε κθ 

υιΪθ δΝ κΝλυγησΝ κυΝη αίκζδ ηκτ,ΝίκβγΪ δΝ δμΝεατ δμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝ
πκηΫθπμΝ υηίΪζζ δΝ βθΝαπυζ δαΝεδζυθέΝ ξ δΝηΪζδ αΝυπκζκΰδ έΝσ δΝλίΟΝ
ξκλκΰλαφέαμΝ δαΰπθδ δεκτΝ τπκυΝΧυοβζκτΝ βζα άΝ πδπΫ κυΨΝδ κ υθαη έΝη ΝκίίΝηΫ λαΝ
πλδθ ΞΝ 
θΝπδ τ Νσ δΝξκλ τκθ αμΝΰυηθΪακθ αδΝησθκΝ αΝπσ δα,ΝεαδλσμΝθαΝαθαγ πλά έΝΌ κΝ
έμΝαπκζαηίΪθ Ν κΝλυγησΝ βμΝηκυ δεάμ,Νσζ μΝκδΝηυρεΫμΝκηΪ μΝ κυΝ υηα σμΝ αμΝ

εα αίΪζζκυθΝ βΝ δεάΝ κυμΝπλκ πΪγ δαέΝ θαμΝξλσθκμΝ υ βηα δεάμΝ θα ξσζβ βμΝη Ν κΝ
ξκλσΝίκβγΪΝ βΝ τ φδΰιβΝ πθΝεκδζδαευθ,Ν υθαηυθ δΝ κθΝεκλησΝεαδΝΰυηθΪα δΝ αΝΪελα,Ν
θυΝπαλΪζζβζαΝξαλέα δΝ υζυΰδ έα. τΝηαγβ άμΝ δ Ϊ ε αδΝθαΝ υθ κθέα δΝ αΝ δΪφκλαΝηΫζβΝ
κυΝ υηα σμΝ κυ,Ναπκε υθ αμΝαληκθέαΝ βθΝεέθβ βέΝ πέ βμ,ΝηΫ αΝαπσΝ κΝξκλσ,Ν
δ Ϊ ε αδΝεαθ έμΝθαΝ Ϋε αδΝεαδΝθαΝπ λπα Ϊ δΝ π Ϊ, ζΫΰξκθ αμΝ κΝ υηαΝ κυέΝΌζαΝ
αυ ΪΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝεαδΝη Ν βΝίκάγ δαΝ βμΝ δαφλαΰηα δεάΝαθαπθκάμ,ΝπκυΝδ ξυλκπκδ έΝ
βθΝεαλ δΪΝεαδΝ δ υλτθ δΝ βθΝ ζα δεσ β αΝ πθΝπθ υησθπθέΝ 

ΣαΝκφΫζβ,Νσηπμ,Ν θΝ έθαδΝησθκΝ πηα δεΪ. Νηκυ δεάΝ υηίΪζζ δΝ βθΝουξδεάΝ
δ κλλκπέα εαδΝκΝξκλσμΝ έθαδΝηδαΝ υθα σ β αΝΫεφλα βμ,ΝηδαΝ δΫικ κμΝαπσΝ βθΝ
εαγβη λδθσ β αΝεαδΝ κΝ λ μέΝΚΪγ ΝξκλσμΝΰ θθάγβε Ν ιΪζζκυΝΰδαΝθαΝυπβλ ά δΝηδαΝ
εκδθπθδεάΝαθΪΰεβέΜαελδΪΝαπσΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝ«ηκθαξδεκτΝ πκλ»,ΝκΝξκλσμΝ έθαδΝ
φ δαΰηΫθκμΝπΪθ αΝΰδαΝ τκ άΝπ λδ σ λκυμΝαθγλυπκυμ,ΝπκυΝίδυθκυθΝΫ δΝ βΝξαλΪΝ βμΝ
παφάμΝεαδΝ βμΝκηΪ αμέΝ θΝ έθαδΝ υξαέκΝσ δΝ άη λαΝκΝξκλσμ,Νη Ν βθΝπαλα κ δαεάΝ κυΝ
Ϋθθκδα,Ν έθαδΝ βμΝησ αμέΝτδΝ ξκζΫμΝι φυ λυθκυθΝ αθΝηαθδ ΪλδαΝεαδΝπλκ φΫλκυθΝπκδεδζέαΝ

πδζκΰυθέΝ δαζΫι Ναυ σΝπκυΝ
αμΝ αδλδΪα δΝεαδΝεΪθ ΝηδαΝ
θΫαΝαλξάέ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠυμΝαελδίυμΝσηπμΝ υηίΪζ δΝκΝξκλσμΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝ ΰε φΪζκυν 
ΟΝξκλσμΝ αμΝεΪθ δΝπδκΝΫιυπθκυμ 
ζ δυθ δΝ δμΝΰθπ δεΫμΝ ιδσ β μΝ αμΝεαδΝπλκ κδηΪα δΝ κΝηυαζσΝ αμΝΰδαΝηΪγβ βέΝ

ΚαγυμΝξκλ τ ,Ν κΝ υηαΝ αμΝ Ϋζθ δΝαέηαΝ κθΝ ΰεΫφαζσΝ αμ,Ν κΝκπκέκΝ κθΝ λκφκ κ έΝ
η Ν βΝΰζυεσαβΝεαδΝ κΝκιυΰσθκΝπκυΝξλ δΪα αδΝΰδαΝθαΝζ δ κυλΰά δΝεαζΪέΝτηφπθαΝη ΝηδαΝ
πλσ φα βΝΫεγ β,ΝκΝξκλσμΝπλκεαζ έΝ κθΝδππσεαηπκΝεαδΝ κθΝ ΰε φαζδεσΝφζκδσΝ κυΝ
ΰε φΪζκυΝ αμΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝεαζτ λαέΝΚαγυμΝ εΫφ Ν δΝίάηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεΪθ Ν
η Ϊ,Ν βηδκυλΰκτθ αδΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝθΫαΝθ υλπθδεΪΝηκθκπΪ δαΝεαδΝί ζ δυθκυθΝ βΝ βΝ
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η Ϊ κ βΝ πθΝπζβλκφκλδυθέΝΟΝξκλσμΝα ε έΝ δμΝΰθπ δεΫμΝζ δ κυλΰέ μΝ αμΝη ΝπκζζκτμΝ
λσπκυμΝεαδΝί ζ δυθ δΝ βθΝουξδεάΝυΰ έαέ 

 

ΟΝξκλσμΝη δυθ δΝ κθΝεέθ υθκΝΪθκδαμ 
ΟδΝ λ υθβ ΫμΝαπσΝ κΝ lbert Einstein 

College of Medicine βΝΝΫαΝΤσλεβ,Ν
αθαεΪζυοαθΝσ δΝκΝξκλσμΝ θΝ αμΝεΪθ δΝ
ησθκΝπδκΝΫιυπθκυμ,ΝαζζΪΝ πέ βμΝ
η δυθ δΝ κθΝεέθ υθκΝΪθκδαμέΝΟδΝ
λ υθβ ΫμΝη ζΫ β αθΝβζδεδπηΫθκυμΝ
βζδεέαμΝιηΝ υθΝεαδΝΪθπΝΰδαΝθαΝ

δαπδ υ κυθΝπυμΝκδΝουξαΰπΰδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝπθ υηα δεάΝκιτ β αΝ
εα ΪΝ βΝΰάλαθ βέΝ λάεαθΝσ δΝ κΝιθΣΝ πθΝαθγλυππθΝπκυΝ υξθΪΝξσλ υαθΝΫ διαθΝ
ζδΰσ λαΝ βηΪ δαΝΪθκδαμ,Ν Ν τΰελδ βΝη ΝΪζζ μΝ πηα δεΫμΝεαδΝΰθπ δεΫμΝ
λα βλδσ β μέ 
ΟΝξκλσμΝη δυθ δΝ κΝ λ μΝεαδΝ βθΝεα Ϊγζδοβ 

ΟππμΝεαδΝη ΝεΪγ ΝΪζζβΝΫθ κθβΝ πηα δεάΝ λα βλδσ β α,ΝκΝξκλσμΝαυιΪθ δΝ βΝ λκ κθέθβΝ
εαδΝ θ κλφέθβΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝ αμέΝΟδΝκυ έ μΝαυ Ϋμ,Ν έθαδΝΰθπ ΫμΝπμΝθ υλκ δαίδία ΫμΝ
εαδΝ πβλ ΪακυθΝ βΝ δΪγ βΝεαδΝ αΝ πέπ αΝ θΫλΰ δαμΝ αμέΝΌ αθΝξκλ τ Ν κΝ υηαΝ αμΝ
απ ζ υγ λυθ δΝφυ δεΪΝθ υλκ δαίδία Ϋμ,Νη δυθκθ αμΝ κΝ λ μΝεαδΝ βθΝεα Ϊγζδοβέ 
ΣκΝreggaeton ηφαθέ βε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝπμΝηκυ δεσΝ έ κμΝ βθΝ εα έαΝ κυΝΥιίΝ βθΝ
η λδεάέΝ Νηκυ δεάΝreggaeton βηδκυλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝαθΪη διβΝ βμΝ ααηαρεαθάμΝεαδΝ
βμΝζα δθκαη λδεΪθδεβμΝηκυ δεάμ,Νη Ν κΝhip hop εαδΝ κυμΝβζ ε λκθδεκτμΝλυγηκτμέ 
έθαδΝξκλ υ δεάΝηκυ δεάΝεαδΝ υθάγπμΝ υθκ τ αδΝαπσΝλαπΝΧ λαΰκτ δΨ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝΫξ δΝ

πλκεαζΫ δΝαθ δ λΪ δμΝ ιαδ έαμΝ πθΝ λπ δευθΝυπκθκκτη θπθΝεαδΝ πθΝίπηκζκξδυθΝπκυΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ υξθΪΝκδΝ έξκδέ 
ΣκΝreggaeton Ϋΰδθ ΝπκζτΝ βηκφδζΫμΝ κΰλλί,Νκπσ Ν δα σγβε ΝεαδΝ ΝσζκΝ κθΝεσ ηκ,ΝσξδΝ
ησθκΝπμΝηκυ δεσ,ΝαζζΪΝεαδΝπμΝξκλ υ δεσΝ δζ,ΝεαγυμΝκδΝι βεπ δεκέΝλυγηκέΝ θγΪλλυθαθΝ
κυμΝζΪ λ δμΝ βμΝηκυ δεάμΝαυ άμΝθαΝξκλΫοκυθέ 
ΧμΝξκλσμ,Ν κΝreggaeton,Νξκλ τ αδΝ Να υΰΪλδαΝη ΝπκζτΝ θάΝ παφάΝεαδΝξαζαλσΝάΝ
εαγσζκυΝελΪ βηαέ 
 βθΝ ζζΪ α,Ν κΝreggaeton θΝ έθαδΝ σ κΝ δα κηΫθκ,ΝαθΝεαδΝκδ π λδ σ λκδΝΪθγλππκδΝ
ξκλ τκυθΝΫθαΝξκλσΝπκυΝπαλκυ δΪα δΝαλε ΫμΝκηκδσ β μΝη Ναυ σέ ΟΝ υπδεσμΝξκλσμΝ αΝ
εζαηπΝαθΪη αΝ ΝΫθαθΝΪθ λαΝεαδΝηδαΝΰυθαέεαΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝετλδαΝξαλαε βλδ δεΪΝ
κυΝreggaeton,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝβΝπκζτΝ θάΝ παφάΝ υηα κμΝεαδΝκδΝαδ γβ δαεΫμΝεαδΝ υξθΪΝ
πλκεζβ δεΫμΝεδθά δμΝ πθΝπαλ θΫλέΝ ΝησθβΝ δαφκλΪΝαφκλΪΝ βθΝηκυ δεά,ΝβΝκπκέαΝ
πκδεέζ δΝαπσΝαυγ θ δεάΝreggaeton ηΫξλδΝhip hop εαδΝrn'b. 
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βγέΟ έίκμ 

ΟΝ έίκμΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝκθκηΪακυη Ν«εζα δεσμΝαγζβ δ ησμ»έΝΣκΝία δεσΝΪγζβηαΝ πθΝ
αΰυθπθΝ βμΝαλξαέαμΝ ζζΪ κμΝΫξ δΝαπκεζβγ έΝ«ία δζδΪμΝ πθΝκζυηπδαευθΝαγζβηΪ πθ»,Ν
αφκτΝ κυμΝ τΰξλκθκυμΝΟζυηπδαεκτμΝ ΰυθ μΝαπκ ζ έΝ κΝ«ευλέπμΝπδΪ κ»έΝ πκ ζ έ,Ν
σηπμ,ΝεαδΝ βΝίΪ βΝσζπθΝ πθΝαγζβηΪ πθ,ΝσππμΝΫξ δΝπαλα ξγ έΝ βηκ έπμΝκΝυφυπκυλΰσμΝ
γζβ δ ηκτΝεαδΝηΫΰαμΝ«ηπα ε Ϊθγλππκμ»ΝΓδΪθθβμΝΙπαθθέ βμέΝξ σθΝσζαΝ ΥΝαγζάηα αΝ
ηπ λδΫξκυθΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ έίκυέΝ εσηβΝεαδΝκδΝεκζυηίβ ΫμΝεαδΝκδΝ
πκζέ μ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝαλξδεάμΝπλκ κδηα έαμΝ κυμ,Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝπλκπκθβ δεάμΝ
π λδσ κυ,Ν λΫξκυθέΝ έίκμΝαλξάΝ πθΝπΪθ πθ,Νζκδπσθέ 
ελδίυμΝαυ σΝζΫ δΝεαδΝκΝΟ υ ΫαμΝΠαπα υζβμ,ΝπκυΝ δ Ϋζ Ν πέΝξλσθδαΝ γθδεσμΝ

πλκπκθβ άμέ 
«Ο,Ν δΝΪγζβηαΝεδΝαθΝεΪθ δΝ κΝπαδ έ,ΝπλΫπ δΝθΥΝαλξέα δΝη Ν κθΝ έίκέΝ υ σΝΰέθ αδΝ δμΝ
πλκβΰηΫθ μΝαγζβ δεΪΝξυλ μέ 
Υλβ δηκπκδ έ αδΝαπσΝσζαΝ αΝαγζάηα αΝπμΝίΪ βέ ΟζαΝ αΝαγζάηα αΝία έακθ αδΝ δμΝ
αλξΫμΝ κυΝ έίκυέΝΣκΝπαδ έΝηαγαέθ δΝθαΝ λΫξ δ,ΝθαΝπβ Ϊ δΝεαδΝθαΝλέξθ δέΝ λΰσ λα,Νσ αθΝ
φγΪ δΝ αΝΰγ-ΰζΝ κυ,ΝκδΝ δ δεκέΝίζΫπκυθΝΰδαΝπκδκΝΪγζβηαΝ έθαδΝδεαθσΝ κΝπαδ έ,ΝαθΝ θΝ
έθαδΝ αζΫθ κΝΰδαΝ κθΝ έίκέΝ πδπζΫκθ,ΝκΝ έίκμΝπλκΪΰ δΝσζ μΝ δμΝ δαφκλ δεΫμΝδεαθσ β μΝ
πκυΝΫξ δΝκΝΪθγλππκμέΝΟΝ έίκμ,ΝπμΝα κηδεσΝΪγζβηα,ΝΫξ δΝΫθαΝεαζσέΝ α έα αδΝ αΝπσ δαΝ
κυέΝ πσΝ βθΝΪζζβ,Νσηπμ,Νηπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰά δΝΫθαΝ«υπ λ ΰυ»έΝΤπΪλξ δΝκΝεέθ υθκμ,Ν
αθΝεΪπκδκΝπαδ έΝ δαελδγ έΝ ΝηδελάΝβζδεέα,ΝθαΝ«πΪλκυθΝ αΝηυαζΪΝ κυΝαΫλα»»έ 
ΟΝπλκπκθβ άμΝπλΫπ δΝθαΝπλκ Ϋξ δΝπκζτΝ βθΝπλκπσθβ βΝ πθΝηδελυθΝπαδ δυθέ 
« Νπλκπσθβ βΝ δμΝηδελΫμΝβζδεέ μΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝπκζυπζ υλδεσ β αέΝΟΝπλκπκθβ άμΝ θΝ
πλΫπ δΝθαΝι ξθΪ δΝσ δΝβΝ εΰτηθα βΝ Ναυ ΫμΝ δμΝβζδεέ μΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπλκπσθβ βΝίΪ βμΝ
εαδΝ εηΪγβ βμΝ ξθδευθέΝΠυμΝθαΝ λΫξ δ,ΝπυμΝθαΝπβ Ϊ δΝηάεκμ,ΝπυμΝθαΝλέξθ δΝ βΝ φαέλαέΝ
ΟζαΝαυ ΪΝ θΝΫξκυθΝη ΰΪζ μΝ πδίαλτθ δμ»,Νεα αζάΰ δέ 
θαΝαπσΝ αΝπζ κθ ε άηα αΝ κυΝ έίκυΝ έθαδΝσ δΝεΪπκδκΝπαδ έΝηπκλ έΝθαΝ πδζΫι δΝηΫ αΝ

απσΝη ΰΪζβΝΰεΪηαΝαΰπθδ ηΪ πθέΝΚδΝαθΝαμΝπκτη Ν έθαδΝοβζσζδΰθκ,ΝθαΝα ξκζβγ έΝη Ν κΝ
ΪζηαΝ δμΝτοκμ,ΝαθΝ έθαδΝοβζσΝεαδΝΰ λκ ηΫθκΝη Ν δμΝλέο δμ,ΝαθΝΫξ δΝαυ σΝπκυΝζΫη Ν«ΰ λΪΝ
πθ υησθδα»,Νη Ν κυμΝ λσηκυμΝαθ κξάμΝεέΝκέΝεέΝΜπκλ έΝ αΝπ λδ σ λαΝαΰπθέ ηα αΝκδΝ
οβζκέΝθαΝπζ κθ ε κτθ,ΝσηπμΝπκζζκέΝηΪζζκθΝεκθ κέΝΪθγλππκδΝΫξκυθΝ δαελδγ έΝ κθΝ
έίκ,ΝευλέπμΝ δμΝη ΰΪζ μΝαπκ Ϊ δμέ 
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Σ ξθδεΪΝξαλαε βλδ δεΪ 

Γ θδεΪΝκΝ έίκμΝ θΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ υθκζδεσΝηάεκμΝη ΰαζτ λκΝ πθΝζζίΝΰυΪλ πθΝάΝ
ζίβ,γζΝηΫ λπθέΝ Ν δαησλφπ άΝ κυΝπ λδζαηίΪθ δ,Νεα ΄ΝΫθαθ δΝη αιτΝ κυμ,Ν τκΝ
υγτΰλαηηαΝ ηάηα αΝεαδΝ τκΝεαηπτζαΝεαζκτη θαΝΟπΫ αζαΟΝΧίδλΪαΨέΝ υ σμΝξπλέα αδΝ Ν

6 - κΝ δα λσηκυμ,ΝΧεκυζκυΪλΨ,ΝπκυΝ βηαέθκθ αδΝη Νζ υεΫμΝ δαΰλαηηέ δμ,ΝπζΪ κυμΝ
Ϋεα κμΝΰ,ββΝηέΝ- ΰ,βηηέΝ βΝ τΰξλκθβΝ πκξάΝκΝ έίκμΝφΫλ δΝ πέ λπ βΝαπσ δ δεσΝ
ίδκηβξαθδεσΝ ζα κη λΫμΝε λαησξλπκΝυζδεσΝΧ Ϊπβ αΨέ 
ΰπθέ ηα αΝ έίκυ 

πέ βμΝη Ν κθΝσλκΝ έίκμΝξαλαε βλέα αδΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝαΰπθδ ηΪ πθ,Ν δ δεσ λαΝ
κυΝεζα δεκτΝαγζβ δ ηκτ,ΝπκυΝ δ ιΪΰκθ αδΝ κΝξυλκΝαυ σΝεαδΝ κθΝκπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδ 

 
 

 

ΣαΝαΰπθέ ηα α 

ΣαΝαΰπθέ ηα αΝ κυΝ έίκυΝ έθαδΝΰθπ ΪΝεαδΝ αθΝεζα δεσμΝαγζβ δ ησμ,ΝηδαμΝεαδΝ αΝ
π λδ σ λαΝΫξκυθΝλέα μΝ Ν θΪζκΰαΝαγζάηα αΝπκυΝ δκλΰαθυθκθ αθΝ βθΝεζα δεάΝ
αλξαδσ β αέΝΣαΝαΰπθέ ηα αΝ κυΝεζα δεκτΝαγζβ δ ηκτΝά αθΝαυ ΪΝπκυΝευλδαλξκτ αθΝ
βθΝαλξαέαΝ πκξάΝεαδΝδ δαέ λαΝ κυμΝπαθ ζζάθδκυμΝαΰυθ μέΝΥπλέακθ αδΝ Ν λ δμΝ

η ΰΪζ μΝεα βΰκλέ μμΝ κυμΝ λσηκυμ,Ν αΝΪζηα αΝεαδΝ δμΝλέο δμέΝΤπ τγυθκμΝφκλΫαμΝ
παΰεκ ηέπμΝΰδαΝγΫηα αΝ έίκυΝ έθαδΝβΝΠαΰεσ ηδαΝΟηκ πκθ έαΝ έίκυ (IAAFΨΝ θυΝ βθΝ
ζζΪ αΝ αΝαθΪζκΰαΝγΫηα αΝ δαξ δλέα αδΝκΝ Γ . 

λσηκδ 
 λσηκδΝ αξτ β αμ ΧΰίίηέΝ– βίίηέ-ζίίηΨ 
 λσηκδΝη Ν ηπσ δα ΧΰΰίηΝ– ζίίΝαθ λυθΝΤΝΰίίηΝζίίηΝΰυθαδευθΨ 
 λσηκδΝη αέπθΝαπκ Ϊ πθ ΧκίίηΝ– ΰέηίίηΨ 
 γίίίΝηΫ λαΝη Νφυ δεΪΝ ηπσ δαΝΧ δπζ) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%27_%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BB&action=edit&redlink=1
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 λσηκδΝη ΰΪζπθΝαπκ Ϊ πθ ΧηέίίίηΝ– ΰίέίίίηΝ– ηαλαγυθδκμμΝζβέΰληη 

 Ϊ βθ 

 ευ αζκ λκηέ μ ΧζξΝΰίίηΝεαδΝζξΝζίίΝηΨ 
Άζηα α 

 Ολδασθ δαΝΪζηα αΝΧΪζηαΝ Νηάεκμ εαδΝΪζηαΝ λδπζκτθ) 

 ΚΪγ αΝΪζηα αΝΧΪζηαΝ Ντοκμ εαδΝΪζηαΝ πέΝεκθ υ) 

ΣαΝΪζηα αΝίαγηκζκΰκτθ αδΝη ΝθΝπλκ πΪγ δ μΝ αΝκλδασθ δαΝεαδΝθδεΪΝκΝαγζβ άμΝπκυΝΫξ δΝ
βθΝυοβζσ λβΝίαγηκζκΰέα,Ν θυΝ αΝεΪγ αΝκδΝαγζβ ΫμΝπλαΰηα κπκδκτθΝ υθ ξυμΝ
Ϊζηα α ηΫξλδΝεΪπκδκμΝθαΝεΪθ δΝ λέαΝΪευλαΝσπκυΝεαδΝκζκεζβλυθ δΝ δμΝπλκ πΪγ δΫμΝ κυέ 
Ρέο δμ 

 φαδλκίκζέα 

 φυλκίκζέα 

 εκθ δ ησμ 
 δ εκίκζέα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1


[121] 

 

24.Γδσΰεα εαδΝκφΫζβ 

 

ώΝΰδσΰεαΝ αθΝΫθθκδαΝ έθαδΝ
αλε ΪΝπαλ ιβΰβηΫθβΝ βθΝ
ϋζζΪ α,ΝσπκυΝΪλξδ ΝθαΝΰέθ αδΝ
δ δαέ λαΝ βηκφδζάμΝ αΝ
ζ υ αέαΝησζδμΝξλσθδαέΝσΫ μΝ

ζΫι δμΝ δ ξυλβ αθΝ κΝ
εαγβη λδθσΝηαμΝζ ιδζσΰδκ,Ν
ι δ δε υηΫθαΝ κτθ δκΝΰδσΰεαΝ
ι φτ λπ αθΝ δμΝη ΰΪζ μΝ
πσζ δμΝ αθΝηαθδ Ϊλδα,Ν

« Ϊ εαζκδ»ΝαθαζαηίΪθκυθΝθαΝηαμΝκ βΰά κυθΝ κΝ λσηκΝ βμΝφυ δ βμέέέ 
ώΝπλαε δεάΝ βμΝΰδσΰεαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝηέαΝ δλΪΝα εά πθΝΧΪ αθαμΝ- asanasΨΝεαδΝ
ξθδευθΝαθαπθκάμΝΧπλαθαΰδΪηα- pranayamaΨΝπκυΝΫξκυθΝπμΝ εκπσΝ βΝΰθυ βΝ κυΝ αυ κτέΝ

KΪπκδκμΝπκυΝ θ δαφΫλ αδΝθαΝι εδθά δΝηαγάηα αΝΰδσΰεαΝγαΝ δαπδ υ δΝππμΝυπΪλξκυθΝ
αλε ΪΝεαδΝ δαφκλ δεΪΝη αιτΝ κυμΝ έ β,Νσζα,Νπ σ κ,Ν Νη ΰαζτ λκΝάΝηδελσ λκΝ
ίαγησ,Ναπαδ κτθΝ βθΝ θ λΰάΝ υηη κξάΝ κυΝ υηα κμ,ΝξπλέμΝαυ σΝθαΝαπκεζ έ δΝ
αθγλυπκυμΝπκυΝ θΝΫξκυθΝΰυηθα έΝπκ ΫΝ βΝαπάΝ κυμέΝ κΝ πέπ κΝ πθΝαλξαλέπθ,Ν αΝ
πλΪΰηα αΝ έθαδΝπκζτΝαπζΪέΝKαθ έμΝ θΝγα αμΝαβ ά δΝ-εαδΝ θΝπλΫπ δ,ΝΪζζπ - θαΝ
πδ έι Ν βθΝ λκη λάΝ αμΝ υζυΰδ έα,ΝβΝκπκέαΝγαΝΫλγ δΝη Ν κθΝεαδλσ,Ναλε έΝθαΝΫξ Ν
υπκηκθάΝεαδΝθαΝ ια ε έ έΝϋιΪζζκυ,Ναυ σΝ έθαδΝεαδΝΫθαΝαπσΝ αΝη ΰαζτ λαΝ
πζ κθ ε άηα αΝ βμΝΰδσΰεαμΝ υΝ βηα έαΝ θΝΫξ δΝθαΝ έ αδΝκ εαζτ λκμ,ΝκΝ υθα σ λκμΝάΝ
κΝ αξτ λκμέΝτΝ εκπσμΝ έθαδΝθαΝθδυ δμΝεαζΪΝη Ν κΝ υηαΝ κυΝεαδΝη Ν κθΝ αυ σΝ κυΝ
ΰ θδεσ λαέΝ δ,ΝβΝπλυ βΝΰθπλδηέαΝη Ν βΝΰδσΰεαΝγαΝΫλγ δΝηΫ αΝαπσΝαπζΫμ,ΝαζζΪΝ
κυ δα δεΫμΝα εά δμ,ΝεαγυμΝεαδΝηΫ αΝαπσΝα εά δμΝαθαπθκάμ,ΝκδΝκπκέ μΝ δκξ τκυθΝ
π λδ σ λκΝκιυΰσθκΝ κΝ υηα,Ν κΝαπκ κιδθυθκυθ,Ν υθαηυθκυθΝ κΝηυρεσΝ τ βηαΝεαδΝ
φυ δεΪΝίκβγκτθΝ βθΝαυ κ υΰεΫθ λπ βΝ κυΝα εκτη θκυέ 
ΣαΝκφΫζβ 

χθ ιΪλ β αΝη Ν κΝ έ κμΝπκυΝγαΝ πδζΫι ,ΝβΝκυ έαΝ έθαδΝππμΝ αΝκφΫζβΝ έθαδΝπκζζΪέΝTκΝ
υηαΝ υθαηυθ δ,Ναθααπκΰκθ έ αδΝεαδΝ πδπζΫκθΝαθαε ΪΝ βΝξαηΫθβΝ κυΝ υζυΰδ έα,Ναθ έΝθαΝ
« εζβλαέθ δ»,ΝθαΝ«φκυ ευθ δ»ΝεαδΝθαΝΰέθ αδΝΪεαηπ κ,ΝσππμΝ υηίαέθ δ,ΝΰδαΝπαλΪ δΰηα,Ν
αΝπλκΰλΪηηα αΝΰυηθα δεάμΝη ΝσλΰαθαέΝυΰε ελδηΫθ μΝα εά δμΝπκυΝι εκυλΪακυθΝ
κθΝαυξΫθαΝηΪμΝπλκ φΫλκυθΝΫθαΝ υηαΝπ λδ σ λκΝ« β σ»,Νι εκτλα κΝεαδΝξπλέμΝ
πσθκυμέΝχ εά δμΝπκυΝ ε ζκτθ αδΝ κΝπΪ πηαΝ Ναθ λαηηΫθ μΝ Ϊ δμΝ-σπκυΝ κΝ
υηαΝ βζα άΝ βλέα αδΝ κΝε φΪζδΝεαδΝ κυμΝυηκυμ- ίκβγκτθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝεαζάΝ
ευεζκφκλέαΝ κυΝαέηα κμ,Ν θυΝσ μΝπ λδζαηίΪθκυθΝ Ϋθ πηαΝ κυΝεκληκτΝπλκμΝ αΝηπλκμ,Ν
ζΫΰ αδΝσ δΝαηίζτθκυθΝ αΝ υηπ υηα αΝ υ π οέαμέΝKΪπκδ μ,ΝσππμΝ κΝ« Ϋθ πηαΝ βμΝ
ΰΪ αμ»,Ν κυζ τκυθΝευλέπμΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝΰυθαδε έκυΝαθαπαλαΰπΰδεκτΝ υ άηα κμ,Ν
θυΝΪζζ μ,ΝσππμΝβΝ«αελέ α»,Ν υθαηυθκυθΝ κυμΝηυμΝ βμΝζ εΪθβμ,Ν βμΝηΫ βμΝεαδΝ βμΝ
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εκδζδαεάμΝξυλαμέΝΌ αθΝσζαΝΰέθκθ αδΝη Ν βΝ π άΝεαγκ άΰβ β,ΝβΝΰδσΰεαΝηπκλ έΝθαΝ
υηίΪζζ δΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ ιδ κλλσπβ βΝ κυΝη αίκζδ ηκτ,Ν βθΝεαζάΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
αθκ κπκδβ δεκτ,Ν κυΝ θ κελδθδεκτΝάΝ κυΝεαλ δαΰΰ δαεκτΝ υ άηα κμΝεαδΝθαΝπλκ φΫλ δΝ
αθαεκτφδ βΝαπσΝ κθΝπσθκ,Ν έ Ναυ σμΝκφ έζ αδΝ Νξλσθδ μΝπαγά δμΝ έ Ν Ν
λαυηα δ ησέΝYπΪλξκυθΝπζΫκθΝεαδΝ πδ βηκθδεΫμΝαπκ έι δμΝπκυΝ πδί ίαδυθκυθΝ αΝ
υ λΰ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝΰδσΰεαμΝ λ υθ μΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ κυΝ ι λΝπλδθΝαπσΝ
η λδεΪΝξλσθδαΝΫ διαθΝππμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ξθδεΫμΝξαζΪλπ βμΝΪηίζυθαθΝ βηαθ δεΪΝ αΝ
υηπ υηα αΝ κυΝΪ γηα κμέΝχλε κέΝεαλ δκζσΰκδΝ κΝ ιπ λδεσΝαθαΰθπλέακυθΝ αΝ
υ λΰ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝΰδσΰεαΝ κΝεαλ δαΰΰ δαεσΝ τ βηαΝεαδΝ βθΝ θ Ϊ κυθΝ
βθΝαΰπΰάΝ κυμΝπμΝ υηπζβλπηα δεάΝγ λαπ έαέΝάη λα, βΝΰδσΰεαΝπλκ έθ αδΝ Ν
ΰετκυμΝ- φσ κθΝκΝΰδα λσμΝΫξ δΝ υ δΝ βΝ υΰεα Ϊγ άΝ κυ-,ΝεαγυμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ
α εά δμΝ υηίΪζζκυθΝ ΝΫθαΝφυ δκζκΰδεσΝ κε σέΝΠ λδζαηίΪθ αδ,Ν πέ βμ,Ν Ν
πλκΰλΪηηα αΝαπ ιΪλ β βμΝ κιδεκηαθυθΝεαδΝσζαΝ έξθκυθΝππμΝβΝ πδ βηκθδεάΝ
εκδθσ β αΝ ΰεα αζ έπ δΝ α δαεΪΝ κΝ ε π δεδ ησ,Ν ΝηέαΝπλκ πΪγ δαΝθαΝ ππφ ζβγ έΝαπσΝ
δμΝ θαζζαε δεΫμΝγ λαπ έ μέΝΌ κδΝ έξαθΝ βθΝ τξβΝθαΝίδυ κυθΝ βθΝ ηπ δλέαΝ βμΝΰδσΰεαΝ
υπκ βλέακυθΝππμΝ αΝκφΫζβΝΰδαΝ κθΝΪθγλππκΝ θΝπ λδκλέακθ αδΝ ΝΫθαΝυΰδΫμ,Ν υζτΰδ κΝ
υηαέΝKαδΝαυ σΝ υηίαέθ δΝΰδα έ,Ν Ναθ έγ βΝη ΝεΪπκδκΝ έ κμΝαπζάμΝΰυηθα δεάμΝπκυΝ
α ξκζ έ αδΝησθκΝη Ν κΝ υηα,ΝβΝΰδσΰεαΝ πδ λΪΝ κΝθ υλδεσΝ τ βηαΝεαδΝΫ δΝκδΝ
υ λΰ δεΫμΝ βμΝ πδ λΪ δμΝ θΝπ λδκλέακθ αδΝησθκΝ κΝ πηα δεσΝ πέπ κ,ΝαζζΪΝαΰΰέακυθΝ
εαδΝ κΝουξκ-θκβ δεσέΝεΫ πΝ βμΝαυ κ υΰεΫθ λπ βμΝεαδΝ κυΝ δαζκΰδ ηκτΝκΝ«ΰδσΰεδ»Ν
ηαγαέθ δΝ βθΝπλΪιβΝ δΝ βηαέθ δΝ«Ϋθπ β»,Ναπκε ΪΝεαζτ λβΝ ξΫ βΝη Ν κθΝ αυ σΝ κυΝεαδΝ
υθ δ β κπκδ έΝ βΝγΫ βΝ κυΝ κΝ«Όζκθ»έΝ Νεα Ϊ α βΝξαζΪλπ βμ,ΝκΝθκυμΝβλ η έ,ΝβΝ
θΫλΰ δαΝ θΝ πα αζδΫ αδΝΪ εκπα,ΝαζζΪΝ δκξ τ αδΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝπκυΝ
ξλ δΪα αδΝεΪγ ΝφκλΪΝΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝ δμΝ δΪφκλ μΝεα α Ϊ δμΝ«Ϋε αε βμΝ
αθΪΰεβμ»ΝπκυΝπλκετπ κυθΝεαγβη λδθΪέΝτδΝ Ϊ εαζκδΝ βμΝΰδσΰεαΝγ πλκτθΝ κηΫθβΝ βθΝ
αθ δεα αγζδπ δεάΝ βμΝ λΪ βέΝ πμΝΰδα έ,Ναθ έγ αΝη Ν κΝ τ βηα αιδυθΝ κυΝ υ δεκτΝ
αθγλυπκυ,Ν βΝφδζκ κφέαΝ βμΝΰδσΰεαΝ κΝ« ΰυ»ΝξΪθ δΝ βθΝευλδαλξέαΝ κυέΝ δΝ
βηδκυλΰ έ αδΝηέαΝθΫα,ΝΪελπμΝαπ ζ υγ λπ δεάΝεαδΝλβιδεΫζ υγβΝπλκκπ δεάΝαπάμέ 

 

PΪ ααΝΰδσΰεαέΝ
PΪ ααΝ βηαέθ δΝ
«ία δζδεσμ»ΝεαδΝ
κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
έ κμΝγ πλ έ αδΝ
πμΝβΝτοδ βΝ
ηκλφάΝΰδσΰεαέΝ
ψα έα αδΝευλέπμΝ
κΝ δαζκΰδ ησ,Ν

ηΫ πΝ κυΝκπκέκυΝ
θ λΰκπκδ έ αδΝβΝ
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εκυθ αζέθδ,ΝβΝαθυ λβΝ βηδκυλΰδεάΝ τθαηβΝ κυΝ τηπαθ κμ,ΝβΝκπκέαΝυπΪλξ δΝ Ν
ζαθγΪθκυ αΝεα Ϊ α βΝ κθΝΪθγλππκΝεαδΝηΪζδ αΝ υ π δλπηΫθβΝ αθΝφέ δΝ βΝίΪ βΝ
βμΝ πκθ υζδεάμΝ κυΝ άζβμέΝτΝΰδσΰεδΝ κυζ τ δΝευλέπμΝ κΝθκβ δεσΝ πέπ κ,Ν
πλκ παγυθ αμΝθαΝαπκ πα έΝαπσΝ δμΝ εΫο δμΝεαδΝθαΝαπκε ά δΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝηυαζκτέΝ
ϋπ δ άΝπλκςπκγΫ δΝη ΰΪζβΝ τθαηβΝαυ κ υΰεΫθ λπ βμ,Ναυ σΝ κΝ έ κμΝΰδσΰεαΝαπαδ έΝ
πκζτΝ π άΝεαγκ άΰβ β,Ν θΝ αδλδΪα δΝ  σζκυμΝεαδΝδ δαέ λαΝ Νσ κυμΝαθααβ κτθΝεαδΝ
πηα δεάΝ ε σθπ βέΝ 

 χ ΪθΰεαΝΰδσΰεαέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ
ΫθαΝ έ κμΝΰδσΰεαΝ κΝκπκέκΝ
ία έα αδΝευλέπμΝ βΝ πηα δεάΝ
Ϊ εβ βέΝώΝχ ΪθΰεαΝ έθ δΝ
η ΰΪζβΝΫηφα βΝ δμΝαθαπθκΫμΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝα εά πθ,Ν

κδΝκπκέ μΝ ε ζκτθ αδΝπΪθ αΝη ΝηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝ δλΪΝεαδΝ Ν υθ ξάΝλκάέΝKαγυμΝ
πλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝ υθαηδεσΝ έ κμΝΰδσΰεα,Ν θΝ υθδ Ϊ αδΝ Νσ κυμΝ θΝΫξκυθΝπκζτΝεαζάΝ
φυ δεάΝεα Ϊ α βΝάΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμ,Νΰδα έΝαεσηβΝεαδΝκδΝ Ϊι δμΝαλξαλέπθΝ έθαδΝ
αλε ΪΝαπαδ β δεΫμέΝΠΪθ πμ,βΝ ΪθΰεαΝ έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝ βηκφδζΫ λαΝ έ βΝΰδσΰεα,Ν
δ δεΪΝαθΪη αΝ κυμΝθΫκυμέΝεέαΝπαλαζζαΰάΝ βμΝ έθαδΝβΝΠΪκυ λΝΰδσΰεα,ΝβΝκπκέαΝ
ία έα αδΝ πέ βμΝ βθΝα δΪεκπβΝλκά,ΝαζζΪΝ θΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝέ δ μΝαελδίυμΝα εά δμέΝ

τδΝα εά δμΝ βμΝΠΪκυ λΝΰδσΰεαΝ
ηπκλ έΝθαΝ δαφΫλκυθΝ θ ζυμΝ
απσΝ ξκζάΝ Ν ξκζάέ 

 χΨΰΫθΰεαλΝΰδσΰεα. Πάλ Ν κΝ
σθκηΪΝ βμΝαπσΝ κΝ Ϊ εαζκΝ
ψέKέSΝIyengar,ΝκΝκπκέκμΝ αΝ
ηΫ αΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝαδυθαΝ
αθΫπ υι ΝηέαΝ δλΪΝ ε Ϋζ βμΝ
α εά πθΝεαδΝαθαπθκυθέΝTκΝ θΝ
ζσΰπΝ έ κμΝΫξ δΝεκδθΪΝ κδξ έαΝ
η Ν βθΝ Ϊθΰεα,ΝκδΝα εά δμ,Ν
π σ κ,Ν έθαδΝ α δεΫμΝεαδΝ
πλΫπ δΝθαΝ ε ζκτθ αδΝ π ΪΝ
ΫπμΝ βθΝπαλαηδελάΝ
ζ π κηΫλ δαέΝώΝ δ α εαζέαΝ
π λδζαηίΪθ δΝίκβγάηα αΝ

ΧεαλΫεζ μ,Ν λυηα α,Ν εκδθδΪΝεζπέΨΝεαδΝία έα αδΝ βθΝαλξάΝσ δΝβΝαφτπθδ βΝι εδθΪ δΝ
απσΝ κΝ υηαέΝώΝ ρΰΫθΰεαλΝ βλέα αδΝ βΝίαγδΪΝΰθυ βΝ βμΝαθα κηέαμΝ κυΝ υηα κμέΝ
Xλβ δηκπκδ έΝ βΝηυκ ε ζ δεάΝ υγυΰλΪηηδ βΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ έα βΝ βμΝ
πλκ κξάμΝ αΝ βη έαΝπκυΝα εκτθ αδ,Νυ ΝθαΝ η τ δΝ κΝθκυΝ βθΝπαλα άλβ βΝ κυΝ
παλσθ κμΝεαδΝθαΝ πδ λΫο δΝκδΝΪ αθ μΝθαΝίαγτθκυθΝ Νεδθβ δεσΝ δαζκΰδ ησ,ΝεαγυμΝξπλέμΝ
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βθΝ έα βΝ βμΝπλκ κξάμ,ΝβΝΰδσΰεαΝ θΝ έθαδΝπαλΪΝαελκία δεάέΝε ΰΪζκΝπζ κθΫε βηαΝ
βμΝ ρΰΫθΰεαλΝ έθαδΝ κΝσ δΝκδΝ Ϊ εαζκέΝ βμΝπλΫπ δΝθαΝ επαδ υ κτθΝΰδαΝαλε ΪΝξλσθδαΝ
πλδθΝηπκλΫ κυθΝθαΝ δ ΪικυθΝκδΝέ δκδέΝ 
υΰεα αζΫΰ αiΝΝ αΝπδκΝ βηκφδζάΝ έ βΝΰδσΰεαΝεαδΝγ πλ έ αδΝδ αθδεάΝΰδαΝθαΝι εδθά δΝ
εαθ έμέ 
 

Kκυθ αζέθδΝΰδσΰεα. τΝ υ δεσμΝεσ ηκμΝ βΝΰθυλδ Ν βΝ εα έαΝ κυΝ’θίέΝ βλέα αδΝ αΝ
ηΪθ λαμΝΧτηθκυμΨ,Ν δμΝ ξθδεΫμΝαθαπθκάμ,Ν κΝ δαζκΰδ ησΝεαδΝ βθΝεαγκ βΰκτη θβΝ
ξαζΪλπ βΝεαδΝζδΰσ λκΝ δμΝα εά δμέΝεΫ πΝ βμΝ ιΪ εβ βμ,ΝσπκυΝευλέαλξβΝγΫ βΝ
εα ΫξκυθΝκδΝτηθκδ,Ν θ λΰκπκδ έ αδΝβΝεκυθ αζέθδ,ΝβΝαθυ λβΝ βηδκυλΰδεάΝ τθαηβΝπκυΝ
ίλέ ε αδΝ βΝ πκθ υζδεάΝ άζβέΝχυ σΝ κΝ έ κμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝπμΝ θαζζαε δεάΝ
γ λαπ έα,Ν Νπ λδπ υ δμΝ γδ ηκτέ 

 
XΪγαΝΰδσΰεα. H ζΫιβΝ«ξΪγα»ΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ δμΝ αθ ελδ δεΫμΝ«ξα»ΝπκυΝ βηαέθ δΝ
«άζδκμ»ΝεαδΝ«γα»ΝπκυΝ βηαέθ δΝ«φ ΰΰΪλδ»έΝ βθΝκυ έαΝ θΝπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝι ξπλδ σΝ
έ κμΝΰδσΰεα,ΝαζζΪΝΰδαΝεα βΰκλέαΝβΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ δΝεΪγ Ν έ κμΝΰδσΰεαΝπκυΝία έα αδΝ
βΝ πηα δεάΝΪ εβ βέΝΧ σ κ,Ν βθΝπλΪιβΝβΝ δ α εαζέαΝ βμΝΥΪγαΝΰδσΰεαΝ

π λδζαηίΪθ δΝξαηβζάμΝΫθ α βμΝα εά δμΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ ε ζ κτθΝαπσΝσζκυμ,Ν
αλξΪλδκυμΝάΝπλκξπλβηΫθκυμ,ΝθΫκυμΝάΝβζδεδπηΫθκυμέΝτδΝα εά δμΝαυ ΫμΝγ πλκτθ αδΝ
δ δαέ λαΝξαζαλπ δεΫμΝεαδΝΰδ’Ναυ σΝ κΝζσΰκΝ έθαδΝδ αθδεΫμΝΰδαΝθαΝ«εα ίΪακυθ»Ν κΝ
τ βηαΝ κΝίλΪ υΝπλδθΝ κθΝτπθκέ 

 

ψδθδΰδσΰεαέΝϋπέ βμΝΫθαΝ έ κμΝΰδσΰεαΝξαηβζάμΝΫθ α βμ,ΝβΝίδθδΰδσΰεαΝ υθαηυθ δ,ΝφΫλθ δΝ
δ κλλκπέαΝεαδΝγ λαπ τ δέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σ,Νπλκ δηΪ αδΝαπσΝσ κυμΝυπκφΫλκυθΝαπσΝ
λαυηα δ ηκτμΝάΝίλέ εκθ αδΝ ΝφΪ βΝαθΪλλπ βμέΝ βθΝκυ έαΝ θΝπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝ
εαγκλδ ηΫθκΝ έ κμΝα εά πθ,ΝεαγυμΝαυ ΫμΝπλκ αλησακθ αδΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝ
α εκτη θκυέΝϋθ έεθυ αδ,Ν πέ βμ,ΝΰδαΝαλξΪλδκυμΝεαδΝβζδεδπηΫθκυ 
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25.ΚΟΛΤΜ   

 
Κκζυηίβ δεκέΝαΰυθ μ 
ΝΚκζτηίβ β έθαδΝΪγζβηαΝεέθβ βμΝηΫ αΝ κΝθ λσέΝΧμΝΪγζβηα,Ν κΝεκζτηπδ,Ν έθαδΝαπσΝ
αΝπδκΝπαζδΪΝεαδΝ υθβγΫ λαέΝΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝ κυΝΫ δθαθΝπκζζάΝπλκ κξάΝεαδΝ
γ πλκτ αθΝΪ ξβηκΝπλΪΰηαΝ κΝθαΝηβθΝηπκλ έΝεΪπκδκμΝθαΝεκζυηπΪέΝ κυμΝΟζυηπδαεκτμΝ
ΰυθ μΝ κυΝΰκλθ π λδζάφγβε ΝπμΝδ δαέ λκΝΪγζβηαΝεαδΝ κΝεκζτηπδΝεδΝαπσΝ σ ΝΫΰδθ ΝΫθαΝ

απσΝ αΝπδκΝαΰαπβ ΪΝαΰπθέ ηα αέ 
Ι ξτκυθ,ΝσππμΝΰδαΝσζαΝ αΝαγζάηα α,Ν δα Ϊι δμΝεαδΝεαθσθ μΝ βμΝεκζτηίβ βμέΝΣαΝ
αΰπθέ ηα αΝπκυΝ δ ιΪΰκθ αδΝ έθαδμΝΓδαΝ κυμΝΪθ λ μ,ΝΰίίΝηέ,ΝβίίΝηέ,ΝζίίΝηέ,ΝΰηίίΝηέ 
ζ τγ λβμΝεκζτηίβ βμ,ΝζΥβίίΝηέΝκηα δεσΝεαδΝζΥΰίίΝα κηδεσ,ΝβίίΝηέΝπ αζκτ αΝεαδΝ
ΰίίΝηέΝτπ δκΝεέΪέ 
ΓδαΝ δμΝΰυθαέε μΝ έθαδΝ αΝέ δαΝ ε σμΝαπσΝ αΝΰηίίΝηέΝπκυΝ αΝΫξκυθΝκίίΝηέ 
ΟδΝ λσπκδΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝηπκλ έΝεαθ έμΝθαΝεκζυηπΪΝ έθαδΝπκζζκέέ 

 ΣκΝπλσ γδκΝεκζτηπδ,Ν κΝπδκΝαπζσ,Νι εκτλα κΝεαδΝ υθβγδ ηΫθκΝεκζτηπδέΝΥΝαυ άΝ βθΝ
π λέπ π βΝκΝΪθγλππκμΝηΫ αΝ κΝθ λσΝεδθ έ αδΝΫ δΝαελδίυμΝσππμΝκΝίΪ λαξκμέ 

 ΣκΝελσκυζΝάΝ κΝ ζ τγ λκΝεκζτηπδέΝΣκΝ υηαΝίλέ ε αδΝ ΥΝ πέπ βΝ ξ σθΝγΫ βΝη Ν κΝ
θ λσ,Νηπλκτηβ αΝ βζέ,Νη Ν κΝπλσ ππκΝπλκμΝ κΝθ λσΝεαδΝ αΝξΫλδαΝεδθκτθ αδΝ ζ τγ λαΝ
εΪθκθ αμΝευεζδεΫμΝεδθά δμ,ΝβΝηδ άΝεαηπτζβΝ κυΝετεζκυΝΰέθ αδΝηΫ αΝαπσΝ κΝθ λσΝεδΝβΝ
ΪζζβΝηδ άΝπΪθπΝαπΥΝ βθΝ πδφΪθ δΪΝ κυ,Ν κθΝαΫλαέ 

 Πλσ γδκΝπ αζκτ αμέΝΟΝεκζυηίβ άμΝεδθ έ αδΝΫ δΝπκυΝ έθ δΝ βθΝ θ τππ βΝ βμΝ
π αζκτ αμ,ΝσππμΝαθαπβ ΪΝπΪθπΝ κΝθ λσέ 

 ΣκΝθαυ δεσΝάΝ κΝπζΪΰδκέ θΝγ πλ έ αδΝ πέ βηκΝ έ κμΝεκζτηίβ βμέΝΧΰδαΝ αΝ πέ βηαΝίζέΝ
κΝ ΫζκμΝ βμΝ ζέ αμΨΝΟΝεκζυηίβ άμΝεδθ έ αδΝπζΪΰδαΝηΫ αΝ κΝθ λσ,Νπσ ΝαπσΝ βΝηδαΝ

πζ υλΪ,Νπσ ΝαπΥΝ βθΝΪζζβέ 
 ΣκΝτπ δκΝεκζτηπδ,Νσ αθΝκΝεκζυηίβ άμΝίλέ ε αδΝ ΝγΫ βΝαθΪ ε ζβΝηΫ αΝ κΝθ λσ,Νη Ν

βθΝπζΪ βΝ κυΝ βζέΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝθ λκτέ 
 Κα Ϊ υ βέΘ πλ έ αδΝ έ κμΝ βμΝ ξθδεάμΝεκζτηίβ βμέΝΓδαΝθαΝεκζυηπά δΝεΪπκδκμΝηΥΝ

αυ σθΝ κθΝ λσπκ,ΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝηΪγ δΝθαΝ ζΫΰξ δΝπκζτΝεαζΪΝ βθΝαθαπθκάΝ κυ,Ν π δ άΝ
ξλ δΪα αδΝθαΝπαλαη έθ δΝΰδαΝκλδ ηΫθκΝ δΪ βηαΝεΪ πΝαπσΝ κΝθ λσέΝΠλΫπ δΝθαΝ δα βλ έΝ
αΝηΪ δαΝαθκδξ Ϊ,ΝΰδαΝθΥΝαπκφτΰ δΝπδγαθΪΝε υπάηα αέΝ πέ βηαΝΧΟζυηπδαεΪΨΝαΰπθέ ηα αΝ
βμΝεκζτηίβ βμΝΧη Ν βΝ δλΪΝ βμΝηδε άμΨμπ αζκτ α,τπ δκ,πλσ γδκΝεαδΝ ζ τγ λκ 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%AF_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_1896
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EK_Zwemmen_2006_100m_vrij_mannen.jpg
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TαΝκφΫζβΝαπκΝ βθΝεκζτηίβ β 

ΣκΝεκζτηπδΝπλκ φΫλ δΝφυ δεΪΝεαδΝουξδεΪΝκφΫζβΝ κθΝκλΰαθδ ησΝηαμΝεαδΝ αυ σξλκθαΝ
απκ ζ έΝηδαΝ υξΪλδ βΝ λα βλδσ β αέ 
ΣαΝκφΫζβΝ βμΝΪ εβ βμΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝουξδεάΝυΰ έαΝηαμ,Ν έθαδΝαηΫ λβ αέΝ Ν πηα δεάΝ
λα βλδσ β αΝηπκλ έΝθαΝηαμΝίκβγά δΝθαΝαά κυη Νπ λδ σ λκΝεαδΝεαζτ λα,ΝθαΝ
ί ζ δυ δΝ βΝ δΪγ άΝηαμΝεαδΝθαΝ υηίΪζ δΝ ΝΫθαθΝπδκΝπκδκ δεσΝτπθκέΝΜπκλ έΝθαΝηαμΝ
ίκβγά δΝθαΝ 
δαξ δλδ κτη Ν κΝίΪλκμΝηαμΝεαδΝθαΝί ζ δυ κυη Ν βΝφυ δεάΝηαμΝεα Ϊ α βέ 

 

 
 

ΣκΝεκζτηπδΝ έθαδΝηδαΝ λα βλδσ β αΝ βηκφδζάμ,Νδ δαέ λαΝ υλαΝπκυΝκΝεαδλσμΝα αέθ δ,Ν
δ αθδεάΝΰδαΝεΪγ Νβζδεέα,ΝπκυΝξαλέα δΝ υ ιέα,Ν κθυθ δΝ κΝαθαπθ υ δεσΝεαδΝ κΝ
εαλ δαΰΰ δαεσΝ τ βηαΝεαδΝίκβγΪΝθαΝξαγκτθΝ αΝπ λδ ΪΝεδζΪέΝΜ Ν βθΝεκζτηίβ β,Ν κΝ
υηαΝυπκ βλέα αδΝαπσΝ κΝθ λσΝεαδΝΫ δΝ θΝεα απκθκτθ αδΝυπ λίκζδεΪΝκδΝητ μΝεαδΝκδΝ
αλγλυ δμέΝ εκτθ αδΝσζ μΝκδΝηυρεΫμΝκηΪ μ,ΝσππμΝκδΝυηκδ,ΝβΝπζΪ β,ΝκδΝεκδζδαεκέ,Ν αΝ
πσ δαΝεαδΝκδΝΰζκυ κέ,Ν θυΝζσΰπΝ βμΝαθ έ α βμΝ κυΝθ λκτΝ βθΝεέθβ β,ΝαυιΪθ αδΝεαδΝβΝ
τθαηβΝ κυΝ υηα κμέ 
Φυ δεΪΝκφΫζβ 

 

Καλ δαΰΰ δαεάΝΪ εβ β: Νεκζτηίβ βΝαπκ ζ έΝα λσίδαΝΪ εβ β,Ν δσ δΝαεσηαΝεαδΝζέΰβΝ
υλαΝΪ εβ βμ,Νηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπκζτΝαπαδ β δεάέΝΜ δυθ δΝ βθΝαλ βλδαεάΝπέ βΝεαδΝ κθΝ
εέθ υθκΝ ΰε φαζδεκτΝ π δ κ έκυ,Νη δυθ δΝ κΝλυγησΝεαλ δΪμΝ ΝαθΪπαυ β,ΝαυιΪθ δΝ βθΝ
εαλ δαεάΝ θΫλΰ δαΝεαδΝεΪθ δΝ βθΝεαλ δΪΝθαΝαθ ζ έΝαέηαΝαπκ ζ ηα δεΪΝεαδΝαπκ κ δεΪέΝ
Ό αθΝΫξ ΝεαζάΝα λσίδαΝφυ δεάΝεα Ϊ α β,Ν κΝ υηαΝ αμΝξλβ δηκπκδ έΝ κΝκιυΰσθκΝΰδαΝ
βΝ δα άλβ βΝ βμΝευεζκφκλέαμ,ΝπδκΝαπκ ζ ηα δεΪέ 
ΜυρεάΝ θ υθΪηπ β: Νεκζτηίβ βΝαπαδ έΝαπσΝ κυμΝηυμΝσζκυΝ κυΝ υηα κμΝθαΝ
υθ κθδ κτθΝ βθΝέ δαΝ δΰηάέΝΣκΝθ λσΝ βηδκυλΰ έΝπ λδ σ λβΝαθ έ α βΝαπσΝ κθΝαΫλαΝ
εδΝΫ δΝπλΫπ δΝθαΝπλκ παγκτη ΝπδκΝ εζβλΪ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκδΝηυ μΝηαμΝθαΝ υθαηυθκυθΝ
π λδ σ λκέ 
ζα δεσ β α: ΣκΝεκζτηπδΝεαδΝβΝΪ εβ βΝ κΝθ λσ,Νσ αθΝ υθκ τκθ αδΝαπσΝεαζσΝ
λΫ δθΰε,Νηπκλ έΝθαΝίζ δυ κυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ υζυΰδ έαΝ κυΝα σηκυέΝ Νκηαζσ β αΝ
πθΝεδθά πθΝίκβγΪΝ κΝθαΝηαελαέθκυθΝεαδΝθαΝ θ υθκυθΝκδΝητ μΝ-αθ έΝθαΝΰέθκθ αδΝ
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κΰευ δμ- εΪθκθ ΪμΝ κυμΝθαΝφαέθκθ αδΝ κθπηΫθκδ,Νυΰδ έμΝεαδΝ υθα κέέ 
 

πδαΝΪ εβ βμ ΝΪθπ βΝ κυΝθ λκτΝ θ λΰ έΝπλκ α υ δεΪΝΰδαΝ κΝ υηα,Ναφαδλυθ αμΝ
εΪγ Νυπ λίκζδεάΝπέ βΝ δμΝαλγλυ δμΝ πθΝκ υθΝεαδΝ κυμΝηυμέΝΣκΝ υηαΝ θΝ
λαθ Ϊα αδΝεαδΝ θΝεα απκθ έ αδέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝαπσΝ δμΝα φαζΫ λ μΝηκλφΫμΝ
Ϊ εβ βμ,Νδ αθδεάΝΰδαΝΪ κηαΝπκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝπσθκυμΝ δμΝαλγλυ δμέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ
πέ βμΝαπσΝφυ δκγ λαπ υ Ϋμ,ΝΰδαΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝα σηπθΝπκυΝ έξαθΝεΪπκδκΝα τξβηαΝ
άΝυπκίζάγβ αθΝ ΝηδαΝξ δλκυλΰδεάΝ πΫηία βέ 
 

κβγΪΝ βθΝαπυζ δαΝίΪλκυμ: Μ ΝγίΝζ π ΪΝεκζτηίβ βμ,Νηπκλ έ ΝθαΝεΪο ΝβθίΝ
γ ληέ μέΝΟδΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝ κυΝθ λκτΝίκβγκτθΝ πέ βμΝ βθΝεαζτ λβΝ
ευεζκφκλέαΝ κυΝαέηα κμΝεαδΝ κΝη αίκζδ ησέΝ π δ άΝκΝη αίκζδ ησμΝ πδ αξτθ αδΝ
ΧαεσηβΝεαδΝη ΪΝ βθΝΫικ σΝαπσΝ κΝθ λσΨ,Ν αΝαπκγ ηα δεΪΝζέπκυμΝεαέΰκθ αδΝ αξτ λαΝαπσΝ
κΝ υθβγδ ηΫθκέΝΧμΝ εΝ κτ κυ,Ν κΝεκζτηπδΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝπκζτΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝ
απυζ δαμΝίΪλκυμέ, 
 

ΦυξδεΪΝκφΫζβ 

 

Κα αλΰ έΝ κΝφσίκΝ κυΝθ λκτ: ΣαΝπ λδ σ λαΝπαδ δΪΝφκίκτθ αδΝπκζτΝ κΝθ λσέΝΟΝφσίκμΝ
αυ σμΝπλΫπ δΝθαΝ ιαζ δφγ έΝ Νθ αλάΝβζδεέα,ΝαζζδυμΝηπκλ έΝθαΝ ι ζδξγ έΝ Νφκίέα,Ν Ν
η ΰαζτ λ μΝβζδεέ μέΝ Νεκζτηίβ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝηπ δΝ βΝαπάΝ κυΝπαδ δκτΝ ΝηδελάΝ
βζδεέα,ΝΰδαΝθαΝ θδ ξυγ έΝβΝ ηπδ κ τθβΝ κυΝπαδ δκτΝπλκμΝ κΝθ λσέ 
 

Μ δυθ δΝ κΝΪΰξκμμ Νεκζτηίβ βΝίκβγΪ δΝ βΝλτγηδ βΝ βμΝαθαπθκάμΝεαδΝ πδ λΫπ δΝ Ν
π λδ σ λκΝκιυΰσθκΝθαΝλΫ δΝ κυμΝητμέΝ πέ βμΝεΪθ δΝΫθαΝ έ κμ ηα ΪαΝ κυμΝηυμΝεαδΝ
αθαεκυφέα δΝαπσΝ κΝΪΰξκμέΝΌ αθΝεκζυηπΪη Ν Να σΝθ λσ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝΫθαΝαέ γβηαΝ
ΰαζάθβμΝεαδΝβλ ηέαμέΝ έθαδ,Ν πέ βμ,ΝηδαΝ λα βλδσ β αΝπκυΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰά δΝπμΝ
αΰξκζυ δεσέ 
 

Κκδθπθδεκπκδ έμ ΣκΝεκζτηπδΝ έθαδΝΫθαμΝπκζτΝεαζσμΝ λσπκμΝΰδαΝθαΝ υθαθα λ φσηα Ν
η ΝΪζζκυμΝεαδΝθαΝεΪθκυη ΝεαδθκτλΰδκυμΝφέζκυμ,Ν υθ υΪακθ αμΝ βθΝΪ εβ βΝη Ν βθΝ
εκδθπθδεάΝ λα βλδσ β αέ 
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26.Πκ άζα κ 

 

 

 

                        

 
Πκ άζα κ κθκηΪα αδΝ κΝ έ λκξκΝΧη λδεΫμΝφκλΫμΝ λέ λκξκΨΝσξβηα,ΝπκυΝεδθ έ αδΝεαγυμΝκΝ
αθαίΪ βμΝ κυΝξλβ δηκπκδ έΝ βΝηυρεάΝ τθαηβΝ πθΝπκ δυθΝ κυέΝΣκΝπκ άζα κΝαπκ ζ έΝΫθαΝ
δ δαέ λαΝ δα κηΫθκΝη αφκλδεσΝηΫ κέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝπκ βζΪ πθΝ κυΝπζαθά βΝ δμΝ
ηΫλ μΝηαμΝυπκζκΰέα αδΝσ δΝι π λθΪΝ κΝΫθαΝ δ εα κηητλδκέΝΙ δαέ λκΝξαλαε βλδ δεσΝ
κυΝπκ βζΪ κυΝαπκ ζ έΝβΝ υθα σ β αΝ κυΝθαΝαθ απκελέθ αδΝ Ναλε ΪΝ δαφκλ δεΫμΝ
απαδ ά δμ,ΝσππμΝ έθαδΝβΝη αεέθβ β,ΝβΝΪγζβ βΝεαδΝβΝουξαΰπΰέαέ 
 βθΝεζα δεάΝ κυΝηκλφά,Ν κΝπκ άζα κΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝ λκξκτμ,ΝκδΝκπκέκδΝ
ίλέ εκθ αδΝκΝΫθαμΝπέ πΝαπσΝ κθΝΪζζκΝεαδΝ υθ Ϋκθ αδΝη αιτΝ κυμΝη Νη αζζδεσΝ ε ζ σέΝ
α δεΪΝ πέ βμΝηΫλβΝ θσμΝ υπδεκτΝπκ βζΪ κυΝαπκ ζκτθΝ κΝ δησθδ,ΝβΝ Ϋζα,Ν κΝ τ βηαΝ

η Ϊ κ βμΝ βμΝεέθβ βμΝεαδΝ αΝφλΫθαέΝΧμΝ υηπζβλπηα δεσμΝ ικπζδ ησμ,ΝσξδΝ βζα άΝ
απαλαέ β κμΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝπκ βζΪ κυ,Νξλβ δηκπκδ έ αδΝΫθαΝπζάγκμΝαπσΝ
ιαλ άηα αέ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ΣτπκδΝπκ βζΪ πθ 

 ΣκΝαΰπθδ δεσΝπκ άζα κ 

 ΣκΝπκ άζα κΝπσζβμ 
 Σκ πκ άζα κ ίκυθκτ (MTB,DH, 4X, Marathon, Slopstyle, Freeride, ) 

 ΣκΝπκ άζα κΝψεXΝΧπλσε δ αδΝΰδαΝ υθ κηκΰλαφέαΝ κυΝαΰΰζδεκτΝσλκυΝΥbicycleΝ
motocross') 

 ΣκΝπκ άζα κΝ αιδ δκτ 

 ToΝπκ άζα κΝ κυλδ ηκτΝηαελδθυθΝαπκ Ϊ πθ 

 ΣκΝαθα δπζκτη θκΝΧ πα σΨΝπκ άζα κΝπσζβμ 
 ΣκΝβζ ε λδεσΝπκ άζα κ 

 

ΌζκδΝπΪθπΝεΪ πΝΰθπλέακυη Νσ δΝ κΝθαΝπκ βζα έμΝ έθαδΝηέαΝΪ εβ βΝπκυΝεΪθ δΝεαζσΝ βθΝ
υΰ έαέΝ πμΝσηπμΝ θΝιΫλκυη Νσ δΝκδΝ υ λΰ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ κυΝπ αζδκτΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ
εαδΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ έθαδΝπΪλαΝπκζζΫμέΝΌππμΝ κθέακυθΝκδΝ πδ άηκθ μΝη λδεΫμΝυλ μΝ
πκ άζα κΝ βθΝ ί κηΪ αΝηπκλκτθΝθαΝηαμΝπλκ φΫλκυθΝπκζζαπζΪΝκφΫζβέΝΚΪθ Νπκ άζα κΝ
ζκδπσθέΝΚΪθ δΝσξδΝαπζυμΝεαζσ,ΝπκζτΝεαζσΝ βθΝυΰ έαέΝΚαδΝηβθΝι ξθΪ Νσ δΝ
πκ βζα υθ αμΝε λ έα δΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝβΝ ΫπβΝηαμέΝ 
 

Πκ βζα υθ αμΝΝ θδ ξτκυη ΝεαδΝί ζ δυθκυη Ν κΝηυκ ε ζ δεσΝηαμΝαζζΪΝεαδΝ κΝ
εαλ δκαθαπθ υ δεσΝηαμΝ τ βηα,ΝΫξκυη ΝουξκζκΰδεάΝβλ ηέα,Νεα απκζ ηκτη Ν δμΝ
αςπθέ μ,Νηπκλκτη ΝθαΝξΪ κυη Νπ λδ ΪΝεδζΪέΝ πδ βηαέθ δΝαεσηβΝσ δΝ κΝπκ άζα κΝηπκλ έΝ
θαΝίκβγά δΝαθγλυπκυμΝπκυΝΫξκυθΝκ κπσλπ βΝάΝυπκφΫλκυθΝαπσΝκ φυαζΰέ μ,Ν
δ ξδαζΰέ μέ 
 

Σ ΝΟΦ Λ ΝΣΟΤΝΠΟ Λ ΣΟΤΝΣ ΝΝΤΓ Ι ΝΜ Ν 
 

ΦυξκζκΰδεάΝδ κλλκπέα 

ΣκΝπκ άζα κΝπλκ φΫλ δΝουξκζκΰδεάΝδ κλλκπέαΝΰδαΝ τκΝζσΰκυμΝαθαφΫλ δΝκΝεέΝδεβ αλΪμέΝ
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«Πλυ κθ,Νπκ βζα υθ αμΝαζζΪακυη Νπαλα Ϊ δμέΝ ζΫπκυη ΝΫθαΝπλαέκΝ κπέκΝεαδΝΫ δΝ
ι εκυλαασηα έΝ τ λκθΝπκ βζα υθ αμΝ θ λΰκπκδ έ αδΝ κΝκληκθδεσΝ τ βηαέΝΚδΝαυ σΝ
δ υεκζτθ δΝ βθΝαθ δη υπδ βΝάπδαμΝεα Ϊγζδοβμ,ΝΪΰξκυμ,Ν λ μΝ αΝκπκέαΝ δμΝηΫλ μΝ
ίλέ εκθ αδΝ κΝαπσΰ δσΝ κυμ»έ 
 

Λτ βΝ βθΝαςπθέα 

Μ ΝηέαΝ υξΪλδ βΝίσζ α,ΝζΫ δΝκΝεαγβ άμΝ«ηπκλκτη ΝθαΝαθ δη ππέ κυη Ν βθΝαςπθέαέΝ
Υαζαλυθ δμΝεαδΝεκδηΪ αδΝπδκΝσηκλφαΝεαδΝ τεκζαΝ κΝίλΪ υ»έΝ 
 

θέ ξυ βΝηυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμ 

ΣκΝπκ άζα κΝίκβγΪ δΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝηυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμΝ πθΝεΪ πΝΪελπθέΝ
« πσΝ βΝηΫ βΝβζδεέαΝεαδΝη ΪΝπλκ κδηΪα δΝευλέπμΝ δμΝΰυθαέε μΝ– αζζΪΝεαδ κυμΝΪθ λ μΝ
– ΰδαΝθαΝαθ δη ππέ κυθΝ βθΝκ κπσλπ βΝζΫ δΝκΝεέΝδεβ αλΪμέΝ 
 

θέ ξυ βΝκ δεάμΝπυεθσ β αμ 

«ΣκΝπκ άζα κΝ έθαδΝαπσΝ δμΝ ζΪξδ μΝ λα βλδσ β μΝπκυΝίκβγκτθΝ σ κΝπκζτΝ βθΝ
θέ ξυ βΝ βμΝκ δεάμΝπυεθσ β αμ»έΝΠλΪΰηαΝπκυΝγ πλ έ αδΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝεαδΝγπλΪεδ βΝαπσΝ βθΝκ κπσλπ βΝ κΝηΫζζκθέΝ 
 

εσηβΝεδΝαθΝΫξ δΝκ κπσλπ βΝεαθ έμΝηπκλ έΝ Ν υθ θθσβ βΝη Ν κθΝκλγκπ δεσΝΰδα λσΝ
κυΝθαΝεΪθ δΝπκ άζα κέΝ θΝ θΝΫξ δΝδ δαέ λαΝπλκίζάηα αΝ αΝπσ δαΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝ
άπδαΝπκ βζα έαέ θ δη υπδ βΝδ ξδαζΰέαμΝ– κ φυαζΰέαμ 

εσηβΝηέαΝ υ λΰ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝπκ βζΪ κυΝ έθαδΝβΝίκάγ δαΝπκυΝπλκ φΫλ δΝ Νσ κυμΝ
ΫξκυθΝ υηπ υηα αΝδ ξυαζΰέαμΝ– κ φυαζΰέαμέΝ« θδ ξτ δΝ κυμΝηυμΝΧ κυμΝΰζκυ δαέκυμΨΝπκυΝ
υΰελα κτθΝ βΝζ εΪθβΝ κυΝ υηα κμέΝΌ αθΝυπΪλξ δΝηέαΝαπσεζδ βΝαπσΝ βΝ π άΝγΫ βΝ
πκυΝΫξ δΝζ εΪθβΝαλε κέΝ έθαδΝαυ κέΝπκυΝυπκφΫλκυθΝαπσΝδ ξδαζΰέ μΝάΝκ φυαζΰέ μέΝ
Πκ βζα υθ αμΝσηπμΝφλκθ έακυη Ν κυμΝηυμΝεαδΝΫ δΝαθ δη ππέακυη Ν αΝπλκίζάηα α»έΝ 
 

ζ έπ βΝεαλ δκαθαπθ υ δεκτΝ υ άηα κμ 

ΟδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝθαΝΫξκυη Νί ζ έπ βΝ κΝεαλ δκαθαπθ υ δεσΝ τ βηαΝ έθαδΝ«θαΝ
εΪθκυη Νπκ άζα κΝπ λέπκυΝζΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝαπσΝγί-ζίΝζ π Ϊ»έΝ θΪζκΰαΝπΪθ αΝη Ν
βθΝβζδεέαέΝΟδΝη ΰαζτ λκδΝηπκλκτθΝθαΝπκ βζα κτθΝζδΰσ λκέΝ υ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝη Ν
αγ λσΝάΝη αίαζζση θκΝ ΫηπκέΝΚαδΝη Ν δα λκηΫμΝ ΝσζαΝ αΝ πέπ αέ«ΚαδΝ Ναθβφσλ μΝ

εαδΝ Νεα βφσλ μ,Ν Ν πέπ μΝ πδφΪθ δ μέΝΜ Ν θαζζαΰΫμ»έΝ 
 

ΚλΪηπ μΝ βθΝπκ δεάΝεαηΪλα 

Μ Ν βθΝπκ βζα έαΝΫξκυη Ν θέ ξυ βΝ πθΝηυυθΝ βθΝπκ δεάΝεαηΪλαΝΧπα κτ αΨέΝ υ σΝ
Ϋξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝ ιαφαθέα αδΝ κΝπλσίζβηαΝη Ν δμΝελΪηπ μΝ ’Ναυ σΝ κΝ βη έκέΝ 
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ζ έπ βΝαθ κξάμ,ΝαθαπθκάμΝη ΝηδελΪΝ πλδθ  

Μ ΝηδελΪΝηζ π αΝάΝΰίζ π αΝ πλδθ Ν ΝαθβφσλαΝεαδΝη ΪΝ Ν πέπ βΝ πδφΪθ δαΝ
ηπκλκτη ΝθαΝί ζ δυ κυη Ν βθΝαθ κξάΝηαμΝεαδΝ βθΝαθαπθκάέ  
 

 

ΓδαΝσ κυμΝΫξκυθΝζέΰαΝπαλαπΪθπΝεδζΪ 

Πκ άζα κΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝσζκδέΝΌ κδΝ ΝΫξκυθΝη λδεΪΝεδζΪΝπαλαπΪθπΝ κΝπκ άζα κΝ
ηπκλ έΝθαΝ κυμΝίκβγά δΝθαΝ αΝξΪ κυθέ  
 

ΝαπζάΝΪ εβ βΝη Νπκ άζα κΝΝίκβγΪ δΝ βθΝεαζτ λβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝπ π δεκτΝ
υ άηα κμέΝ 

 

πέ βμ,ΝαθΝ πδγυηκτη ΝθαΝαπαζζαΰκτη ΝαπσΝπ λδ ΪΝεδζΪΝβΝΰυηθα δεάΝπκυΝγαΝεΪθκυη Ν
η Ν κΝπκ άζα κΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝα λκίδεάέΝΓδαΝπΪθπΝαπσΝηδ άΝυλαΝ βζα άΝκΝ
κλΰαθδ ησμΝθαΝ κυζ τ δΝ κΝκίΣέΝ υ σΝ βηαέθ δΝΰδαΝΫθαθΝζίξλκθκΝΪθ λαΝκδΝεαλ δαεκέΝ
παζηκέΝθαΝφ ΪθκυθΝ κυμΝΰιη-ΰκίέΝΣσ ΝγαΝφ Ϊ δΝ κΝ πέπ κΝεατ βμΝζέπκυμέΝ υ σΝ
π σ κΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κΝεΪθ δΝ α δαεΪέΝ θΝΫξ δΝπλσίζβηαΝθαΝπΪ δΝ ΝυοβζΪΝ πέπ αΝ
εαζσΝ έθαδΝθαΝ υηίκυζ υ έΝ κθΝΰδα λσΝ κυΝεαδΝθαΝεΪθ δΝΫθαΝεαλ δκΰλΪφβηαΝ
πδίΪλυθ βμέ 

 

εσηβ,ΝβΝΫθ κθβΝΪ εβ βΝη Ν κΝπκ άζα κΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝθαΝαπαζζαΰκτη ΝαπσΝ
η λδεΪΝεδζΪΝη Ν κθΝαεσζκυγκΝ λσπκέΝ θΝη ΪΝ βθΝπκ βζα έαΝΰδαΝΫθαΝ έπλκΝ θΝφΪη ΝεαδΝ
απζυμΝπδκτη ΝζέΰκΝθ λσΝ έθαδΝ υξ λΫ λβΝβΝ δΪ πα βΝ κυΝζέπκυμ». 

 

ΤΜ ΟΤΛ ΝΓΙ ΝΝ ΝΜ ΝΝ ΠΟΚΣ ΟΤΜ ΝΠΡΟ Λ Μ Σ Ν
ΠΟ Λ ΣΧΝΣ   

 

ΎοκμΝ Ϋζαμ:  

Ξ εδθυθ αμΝεαθ έμΝ κΝπ ΪζδΝγαΝπλΫπ δΝπλυ αΝθαΝλυγηέ δΝ κΝτοκμΝ βμΝ ΫζαμΝ κυΝ
πκ βζΪ κυΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝτοκμΝ κυΝΫ δΝυ ΝθαΝηβθΝΫξ δΝπλκίζάηα αΝ αΝπσ δαΝ κυΝ
εαδΝ δ δεΪΝ αΝΰσθα αέ 
θαΝ«εσζπκ»ΝΰδαΝθαΝεα αζΪίκυη ΝπκτΝαελδίυμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβΝ ΫζαΝ έθαδΝ κΝ ιάμμΝ

σ αθΝαθΫίκυη Ν κΝπκ άζα κΝ κΝπσ δαΝηαμΝεαγυμΝεΪθκυη Νπ ΪζδΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
κτ Ν θ ζυμΝ θ πηΫθαΝκτ ΝθαΝζυΰέακυθΝπκζτέΝ 
 

έ κμΝ ΫζαμμΝ 
ΟδΝαλξΪλδκδΝ κΝι εέθβηαΝηπκλ έΝθαΝπαλαπκθ γκτθΝΰδαΝπσθκυμΝ κθΝπκπσΝ κυμέΝ
ΤπΪλξκυθΝσηπμΝ Ϋζ μΝπδκΝαθα κηδεΫμΝάΝ δ δεΪΝεαζτηα αΝπκυΝπλκ αλησακθ αδΝ βΝ Ϋζαέ 
 

Μ ΪΝ βθΝΪ εβ βμΝ 
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θΝ πδ λΫφκυη Ν πέ δΝεαδΝ έηα Νδ λπηΫθκδΝεαζσΝ έθαδΝθαΝεΪθκυη ΝηπΪθδκέΝ θΝπΪη Νη Ν
κΝπκ άζα κΝ βΝ κυζ δΪΝεαδΝ έηα Νδ λπηΫθκδΝ υθδ Ϊ αδΝθαΝαζζΪικυη ΝφαθΫζαΝΰδαΝθαΝ
ηβθΝαλλπ ά κυη έ 
 

Σ ΝΟΦ Λ ΝΜ ΝΜΙ ΝΜ ΣΙ  

 

Πκ βζα έαΝ ΝαθβφσλαΝη ΝηδελάΝεζέ β: θέ ξυ βΝ βμΝκ δεάμΝπυεθσ β αμ 
 

Πκ βζα έαΝ ΝαθβφσλαΝη ΝηδελάΝεζέ βΝάΝ Ν δα λκηάΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝηδελάΝ
αθβφσλα,Νεα βφσλ μ,Ν πέπ μΝ πδφΪθ δ μΝΰδαΝπΪθπΝαπσΝηδ άΝυλαμΝί ζ έπ βΝ
εαλ δκαΰΰ δαεκτΝ υ άηα κμ 
 

ΜδελάμΝ δΪλε δαμΝ πλδθ μ κβγκτθΝ βθΝεαζτ λβΝπλκ αληκΰάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
ευεζκφκλδεκτΝεαδΝεαλ δαεκτΝ υ άηα κμ,Ν βΝί ζ έπ βΝαθ κξάμΝεαδΝαθαπθκάμ 
 

Μ ΝΰΝυλαΝάπδαμΝπκ βζα έαμΝεαέη Νβηί-γίίΝγ ληέ μ 
Μ ΝΰΝυλαΝΫθ κθβΝπκ βζα έαμΝεαέη ΝΫπμΝεαδΝλίίΝγ ληέ μ 
 

27. umba 

 

ΣαΝηΝ επζβε δεΪΝκφΫζβΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ umba 

 

1Ψ Νzumba ηπκλ έΝθαΝ αμΝίκβγά δΝ βθΝαπυζ δαΝίΪλκυμ 

θαμΝαπσΝ κυμΝπδκΝεκδθκτμΝζσΰκυμΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝεΪπκδκμΝηπκλ έΝθαΝ πδζΫι δΝθαΝ
παλαεκζκυγά δΝεΪπκδκΝgroup ΰυηθα δεάμΝσππμΝβ ΰυηθα δεάΝzumba έθαδΝβΝαπυζ δαΝ
ίΪλκυμέΝ Νπλκπσθβ βΝαυ άΝπ λδζαηίΪθ δΝα εά δμΝα λκίδεάμ πκυΝηπκλκτθΝθαΝ
ί ζ δυ κυθΝ βθΝεαλ δαΰΰ δαεάΝυΰ έαΝεαδΝπκυΝ έθαδΝπκζτΝξλά δη μΝΰδαΝ αΝΪ κηαΝπκυΝ
γΫζκυθΝθαΝξΪ κυθΝίΪλκμέΝ πδπζΫκθ,ΝηδαμΝεαδΝηαμΝ θ δαφΫλ δΝ κΝπκ σΝ πθΝγ ληέ πθΝπκυΝ
γαΝεαέη ,Ναλε έΝθαΝπκτη Νσ δΝβΝZumba ηπκλ έΝθαΝηαμΝίκβγά δ θαΝξΪ κυη ΝίΪλκμΝεαδΝθαΝ
εΪοκυη Ναθ πδγτηβ μΝγ ληέ μΝπλδθΝεαθΝαεσηβΝηΪγκυη Ν αΝπΪθ αΝΰδαΝ βΝzumba εαδΝ
πλδθΝεαθΝ κΝεα αζΪίκυη έΝΣκΝ λΪ δκΝπκ σΝγ ληέ πθΝπκυΝεαέΰκθ αδ,Νεαγδ κτθΝ βΝ
zumba πμΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝ βηκφδζάΝπλκΰλΪηηα αΝΰυηθα δεάμΝ άη λαέΝΠδκΝ
υΰε ελδηΫθα,ΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝεδζΪΝ αμΝεαδΝη Ν βθΝΫθ α βΝ κυΝπλκΰλΪηηα σμΝ αμ,ΝβΝ
ΰυηθα δεάΝzumba ηπκλ έΝθαΝ αμΝίκβγά δΝθαΝεΪο ΝαπσΝζηηΝηΫξλδΝηλίΝγ ληέ μΝηΫ αΝ
ΝηέαΝυλαέΝ πέ υ κν 

βΨΝΣκθυ Ν κΝ υηαΝ αμΝεΪθκθ αμΝΰυηθα δεάΝzumba 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπλκπσθβ βμΝzumba,Ν έ Ναθαΰεα ηΫθκδΝθαΝεδθ έ Ν κΝ υηαΝ αμΝ
πΪθπΝ ΝΫθαΝλυγησΝηκυ δεάμέΝ υ άΝβΝεέθβ βΝίκβγΪ δΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝηυυθ,ΝαφκτΝ
κυμΝαθαΰεΪα δΝθαΝεΪθκυθ,Νπλπ σΰθπλ μΝΰδ’Ναυ κτμΝεδθά δμ,ΝσππμΝ κΝκεζα σθΝάΝκδΝ
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λκφΫμΝΧtwistsΨΝαθΪη αΝ κυμΝξκλκτμέΝΣα παλαπΪθπ,Ν κθυθκυθΝ βηαθ δεΪΝ κΝ υηαΝ
αμΝ θυΝηπκλκτθΝθαΝ αμΝ υ κυθΝ υζυΰδ έαΝξπλέμΝεαθΝθαΝ κΝεα αζΪί έ 

γΨΝΈθαΝπλσΰλαηηαΝzumba ηπκλ έΝθαΝί ζ δυ δΝ βΝ δΪγ άΝ αμ 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμ,Ν κΝ υηαΝ αμΝπαλΪΰ δΝ θ κλφέθ μ, ΫθαΝ έ κμΝκλησθβμΝπκυΝ
απζΪΝ αμΝεΪθ δΝθαΝαδ γΪθ ΝεαζΪέΝ υ άΝβΝκλησθβΝ εζτ αδΝεαδΝ ιαπζυθ αδΝ ΝσζκΝ
αμΝ κΝ υηαΝηΫ πΝ κυΝαέηα κμΝη ΪΝ βθΝΰυηθα δεάΝ αμέΝ λε έΝθαΝπκτη Νσ δΝΫλ υθ μΝ
ΫξκυθΝ έι δΝσ δΝκδΝ θ κλφέθ μΝ έθαδΝ κΝ Ϋζ δκΝ“φΪληαεκ”ΝΰδαΝΪ κηαΝπκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝ
εα ΪγζδοβέΝ πκηΫθπμ,Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βΝ δΪγ άΝ αμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμΝ
zumba αζζΪΝεαδΝη ΪΝ έθαδΝγ αηα δεΪέΝΠκδκμΝΪζζπ Ν θΝαδ γΪθ αδΝεαζτ λαΝ
ξκλ τκθ αμΝεαδΝεΪθκθ αμΝΰυηθα δεάν 
ζΨΝΣαΝηαγάηα αΝzumba ί ζ δυθκυθΝ βθΝεκδθπθδεάΝ αμΝαπά 

Νzumba έθαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝ υεκζσ λκυμΝ λσπκυμΝΰδαΝθαΝΫλγ Ν Ν παφάΝεαδΝθαΝ
αζζβζ πδ λΪ Νη Νεσ ηκέΝΠαλαεκζκυγυθ αμΝηαγάηα αΝ Ν ί κηα δαέαΝίΪ βΝγαΝ αμΝ
πδ λΫο δΝθαΝεκδθπθδεκπκδβγ έ ΝεαδΝθαΝεΪθ Νφδζέ μΝη Ν κυμΝ υθαγζβ ΫμΝ αμΝ βΝ

zumba. ΣκΝθαΝεΪθ ΝζκδπσθΝπλκπσθβ βΝzumba γαΝ έθαδΝπκζτΝπδκΝ υξΪλδ κΝεαδΝ
θ δαφΫλκθ,ΝσππμΝγαΝά αθΝθαΝξκλ τα Νη Ν κυμΝφέζκυμΝ αμέ 

ηΨΝΌζ μΝκδΝβζδεΫμΝηπκλκτθΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝΫθαΝπλσΰλαηηαΝzumba 

Zumba ηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝησθκΝκδΝ θάζδε μνΝΛ ΘΟ. ΓδαΝ βθΝαελέί δαΝυπΪλξ δΝΫθαΝ
δ δεσΝπλσΰλαηηαΝzumba,Ν ξ δα ηΫθκΝαπκεζ δ δεΪΝΰδαΝπαδ δΪΝπκυΝκθκηΪα αδΝ
“Zumbatonic”ΝέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝαυ σΝ δ Ϊ ε δΝ Νπαδ έαΝβζδεέαμΝαπσΝζΝηΫξλδΝΰβΝξλκθυθΝ
δα ε α δεκτΝξκλκτμ,Νυ ΝθαΝ αΝίκβγά δΝθαΝ θ λΰκπκδβγκτθΝεαδΝθαΝ έθαδΝυΰδάέΝ
Μαγαέθ δΝ πέ βμΝ αΝπαδ δΪΝ αμΝ αΝ υ λΰ δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ υηη κξάμΝ ΝηέαΝκηα δεάΝ
πλκπσθβ βΝεαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝαπσΝηέαΝηδελάΝβζδεέαέΝ Νzumba ίκβγΪ δΝ αΝπαδ δΪΝ αμΝ
θαΝΫξκυθΝηέαΝεαζάΝεα Ϊ α βΝαπσΝ αΝπλυ αΝξλσθδαΝ βμΝαπάμΝ κυμ,Νκ βΰυθ αμΝ αΝΫ δΝ
κΝθαΝαά κυθΝπ λδ σ λκΝεαδΝεαζτ λαΞ 

ΆλαΝ ΪθΝ θ δαφΫλ ΝθαΝ υθ υΪ Ν κΝεΫφδΝη Ν βΝΰυηθα δεά,ΝΫξκθ αμΝ υθ ξυμΝ
εέθβ λκΝΰδαΝθαΝ υθ ξέ ΝθαΝαγζ έ Ν αΝπλΪΰηα αΝ έθαδΝαπζΪέΝΜ Θ Μ Σ Ν
ZUMBA! Μπκλ έΝ έΰκυλαΝθαΝυπΪλξκυθΝΰίίΝάΝεαδΝπ λδ σ λκδΝζσΰκδΝΰδαΝθαΝ αΝ
ι εδθά Ν άη λαέΝ ζζΪΝκδΝηΝπαλαπΪθπΝζσΰκδΝ έΰκυλαΝγαΝ έθαδΝ βθΝεκλυφάΝ βμΝζέ αμΝ
αμέΝΞ εδθά Ν υλαΝ βΝΰυηθα δεάΝzumba εαδΝπ έ ΝηαμΝ δμΝ εΫο δμΝ αμέΝ
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28.Pole Dancing; 

 

Σδ έθαδ κ Pole Dancing; 

ΣκΝPoleΝϊancingΝ έθαδΝ έ κμΝξκλκτέΝΜπκλ έΝεαθ έμΝθαΝα ξκζβγ έΝη Ναυ σΝπμΝhobby,ΝπμΝ
εαζζδ ξθδεάΝ λα βλδσ β αΝΧ λα δ ξθδεάΝάΝ παΰΰ ζηα δεάΨ,ΝπμΝ λσπκΝΫεφλα βμΝεαδΝ
ε σθπ βμέΝυθ υΪα δΝΫθ κθβΝ πηα δεάΝΪ εβ βΝη Νξκλ υ δεΫμΝεδθά δμ,ΝίκβγΪΝ κθΝ
αληκθδεσΝ υθ κθδ ησΝ πθΝεδθά πθΝ κυΝ υηα κμ,Ν βΝ βηδκυλΰδεάΝ δκξΫ υ βΝ βμΝ
θΫλΰ δΪμ ηαμΝεαδΝ βθΝ ιπ λέε υ βΝ υθαδ γβηΪ πθΝηαμέΝ πκ ζ έΝΫθαθΝ υξΪλδ κΝ
λσπκΝΰυηθα δεάμΝεαδΝ σθπ βμΝ βμΝ δΪγ βμΝεαδΝ βμΝαυ κπ πκέγβ βμΝ κυΝα σηκυέ 

 

ΟΝξαλαε άλαμΝ κυΝPoleΝϊancingΝΫξ δΝ δαφκλκπκδβγ έΝ βηαθ δεΪΝη Ν βθΝπΪλκ κΝ κυΝ
ξλσθκυέΝΠαζδσ λα,ΝκδΝπ λδ σ λκδΝ κΝ υθΫ αθΝαπκεζ δ δεΪΝη Ν βθΝαδ γβ δαεάΝ
εέθβ βΝεαδΝ βθΝαδ γβ δεάΝ κυΝstripteaseέΝΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝαυ σΝΫξ δΝαζζΪι δέΝΣκΝPoleΝ
ϊancingΝαπκ ζ έΝπζΫκθΝΫθαΝξκλ υ δεσΝηΫ κΝΫεφλα βμΝη Ν βθΝ υλτ λβΝΫθθκδαΝ κυΝ
σλκυέΝΟδΝ υθα σ β μΝαυ κτΝ κυΝ« θαΫλδκυ»Νξκλ υ δεκτΝ έ κυμΝ έθαδΝαπ λδσλδ μ,Νσ κθΝ
αφκλΪΝ κΝαδ γβ δεσΝ– εαζζδ ξθδεσΝ κυΝεκηηΪ δ,ΝεαγυμΝ υθ ξυμΝαθα τκθ αδΝθΫ μΝ
εαζζδ ξθδεΫμΝπλκ ΰΰέ δμΝ κυέ 
 

 κΝPoleΝJam,ΝηΫ πΝ πθΝηαγβηΪ πθΝηαμ,Ν κξ τκυη ΝθαΝ υθ υΪ κυη Ν βθΝ ΫξθβΝ κυΝ
PoleΝϊancingΝη Ν δΪφκλαΝΪζζαΝ έ βΝξκλ υ δευθΝ υζ,Νι φ τΰκθ αμΝαπσΝ αΝεαγδ λπηΫθαΝ
πλσ υπαΝεαδΝαθααβ υθ αμΝθΫ μΝ υθα σ β μέΝ θ ζκτη Ν βθΝΫηπθ υ άΝηαμΝαπσΝ δΪφκλαΝ
έ βΝα εά πθΝξκλκτ,ΝyogaΝεαδΝαελκία δευθέ 

 

ΠκδαΝ έθαδΝ αΝκφΫζβΝ κυΝPoleΝϊancingν 
ΌππμΝεΪγ Ν έ κμΝ βηδκυλΰδεάμΝ θα ξσζβ βμΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ πηα δεάΝΪ εβ β,Ν κΝ
PoleΝϊancingΝπλκ φΫλ δΝ α δαεΪΝηυρεάΝ θ υθΪηπ βΝεαδΝ υ ιέα,Νί ζ δυθ δΝ βθΝ
υζυΰδ έαΝεαδΝ βΝ Ϊ βΝ κυΝ υηα κμέΝΠαλΪζζβζα,ΝίκβγΪΝ βθΝαυ κ υΰεΫθ λπ βΝεαδΝ κΝ
υθ κθδ ησΝ υηα κμ-πθ τηα κμΝεαδΝιυπθΪΝαδ γάηα αΝαυ κπ πκέγβ βμ,Ν π λδεάμΝ
υξαλέ β βμΝεαδΝδεαθκπκέβ βμΝ Να κηδεσΝ πέπ κέ 
ΣαΝκφΫζβΝ έθαδΝ δαφκλ δεΪΝΰδαΝ κθΝεαγΫθα,ΝεαγυμΝεαθ έμΝηπκλ έΝθαΝ δΪ δΝ κΝ
εκηηΪ δΝπκυΝ κθΝαφκλΪΝπ λδ σ λκ,ΝπξέΝξκλ υ δεάΝεέθβ β-Ϋεφλα β,Ν ε Ϋζ βΝ
αελκία δευθΝα εά πθΝΧpoleΝtricksΨΝά κθΝ υθ υα ησΝ κυμΝπλκμΝΫθαΝπζβλΫ λκΝεαδΝ
γ αηα δεσΝξκλ υ δεσΝαπκ Ϋζ ηαέ 
 

ΠκδαΝ βη έαΝ κυΝ υηα κμΝΰυηθΪα δΝπ λδ σ λκν 
πσΝπκζτΝθπλέμΝθδυγκυη Ν βΝ δαφκλΪΝ υθκζδεΪΝ κΝ υηαΝηαμέΝΜ ΪΝαπσΝ θα ξσζβ βΝ
θσμΝηβθσμΝαδ γαθσηα Νά βΝσ δΝΫξκυθΝ υθαηυ δΝ αΝξΫλδα,ΝκδΝεκδζδαεκέΝεαδΝ αΝπσ δαΝ
ηαμέΝβηΪ δαΝΰλΪηηπ βμΝεΪθκυθΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυμΝ ΝπκζτΝΰλάΰκλκυμΝλυγηκτμέΝ
ΚαγυμΝ κΝ πέπ κΝ υ εκζέαμΝ πθΝα εά πθΝαυιΪθ αδ,ΝΰυηθΪακθ αδΝ πέ βμΝκδΝ
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πλκ αΰπΰκέ,ΝκδΝΰζκυ κέΝεαδΝκδΝλαξδαέκδΝηυμέΝΟυ δα δεΪ,Ν κΝPoleΝϊancingΝΰυηθΪα δΝ
πλαΰηα δεΪΝεΪγ ΝηυΝ κυΝ υηα κμΝηαμΞ 
 

ΠκδκμΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δνΝ ΝπκδκυμΝαπ υγτθ αδν 
ΣκΝPoleΝϊancingΝαπ υγτθ αδΝ Νσζκυμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝφτζκ,Νφυ δεάΝεα Ϊ α β,Ν
βζδεέαΝάΝπλκ ππδεσΝ υζέΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝΫξ δΝεαθ έμΝ ξ δεσΝbackroundέΝ
ΠκζζΪΝαπσΝ αΝΪ κηαΝπκυΝι εδθκτθΝPoleΝϊancingΝ θΝΫξκυθΝα ξκζβγ έΝ κΝπαλ ζγσθΝη Ν
εΪ δΝαθ έ κδξκέ 
Έξ δΝαθ απσελδ βν 
Ναδ,ΝπκζτΝη ΰΪζβΝγαΝΫζ ΰαέΝ θαμΝαπσΝ κυμΝία δεκτμΝζσΰκυμΝπκυΝπλκ δηΪ αδΝΰ θδεσ λαΝ
πμΝ λα βλδσ β α,Ν έθαδΝ κΝσ δΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ δα ε α δεσέΝ υΝΫΰε δ αδΝεαδΝβΝία δεάΝ
δαφκλΪΝ κυΝη Ν βθΝΪ εβ βΝ κΝΰυηθα άλδκ,ΝαφκτΝκυ δα δεΪΝη Ν κΝPoleΝϊancingΝ
ΰυηθαασηα ΝξπλέμΝθαΝ κΝ υθ δ β κπκδκτη ,Νπ λθυθ αμΝ υξΪλδ αΝ κΝξλσθκΝηαμέ 
ΓδαΝπκδκθΝ τπκΝΰυθαέεαμΝγαΝ κΝπλσ δθ μν 
Μ Ν κΝPoleΝϊancingΝηπκλ έΝθαΝα ξκζβγ έ εΪγ Ν τπκμΝΰυθαέεαμΝ– εαδΝΪθ λαέΝΠλκ ππδεΪΝ
γαΝ κΝ υθδ κτ αΝ ΝσζκυμΝαυ κτμΝπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝα ξκζβγκτθΝη ΝΫθαΝ υθαηδεσΝ τπκΝ
Ϊ εβ βμΝεαδΝΫθαΝ υξΪλδ κΝηΫ κΝξκλ υ δεάμΝΫεφλα βμέ 
Μ ΪΝαπσΝπσ κΝεαδλσΝαλξέα δμΝθαΝίζΫπ δμΝαπκ ζΫ ηα αν 
ToΝTRXΝ έθαδΝ έ κμΝΫθ κθβμΝΰυηθα δεάμΝΰδαΝηυρεάΝ θ υθΪηπ βέΝΣκΝΪ κηκΝπκυΝα ε έ αδΝ
αιδκπκδ έΝ κΝίΪλκμΝ κυΝ υηα κμΝ κυΝεαδΝη Ν βΝίκάγ δαΝδηαθ υθΝπκυΝαθαλ υθ αδΝαπσΝ κΝ
αίΪθδΝ ε ζ έΝπαζδθ λκηδεΫμΝεδθά δμέΝ θΪζκΰαΝη Ν βΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ κΝ υηαΝηαμΝ
αλξέακυθΝθαΝεΪθκυθΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυμΝαπσΝ κθΝπλυ κΝεδσζαμΝηάθαέΝΣκΝ υηαΝαλξέα δΝθαΝ
«ιυπθΪ δ»ΝεαδΝθαΝ υθαηυθ δΝ υθκζδεΪΝεαδΝ α δαεΪ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝίαγησΝ θα ξσζβ βμΝ
κυΝεαγ θσμέ 
ΣαΝ ηάηα αΝαλξαλέπθΝι εδθκτθΝη ΝαπζΫμΝξκλ υ δεΫμΝα εά δμΝΰτλπΝαπσΝ κΝ τζκ,Ν
Ϋξκθ αμΝαλξδεΪΝ παφάΝη Ν κΝΫ αφκμέΝδΰΪ- δΰΪ,ΝεαγυμΝ κΝ υηαΝ υθαηυθ δ,Ναφάθκυη Ν κΝ
Ϋ αφκμΝεαδΝξλβ δηκπκδκτη Νπ λδ σ λκΝ κθΝ τζκ,ΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝπδκΝ θ υππ δαευθΝ
θαΫλδπθΝξκλ υ δευθ-αελκία δευθΝεδθά πθέΝTκΝ υηαΝηαμΝ υθαηυθ δΝ α δαεΪΝεαδΝ
ε ζκτη Ν δμΝα εά δμΝπδκΝΟξαλδ πηΫθαΟέΝ Νεέθβ άΝηαμΝαπκε ΪΝλκά,ΝΫθ α βΝεαδΝ
εφλα δεσ β αέΝΜ Ν εκπσΝθαΝίκβγά κυη Ν κΝ υηαΝηαμΝθαΝαθ απκελδγ έΝεαζτ λαΝ Ν
π λδ σ λκΝαπαδ β δεΪΝξκλ υ δεΪΝεαδΝαελκία δεΪΝpoleΝtricks,Ν κΝPoleΝJamΝ
παλαεκζκυγκτη Ν πέ βμΝηαγάηα αΝ υζυΰδ έαμΝεαδΝ θ υθΪηπ βμ,ΝVinyasaΝYogaΝεαδΝ
TRX. 

ΝVinyasaΝόlowΝYogaΝ υθ Ϋ δΝ βθΝεέθβ βΝεαδΝ βθΝαθαπθκάΝη ΝΫθαθΝδ δαέ λκΝ λσπκέΝ Ν
ηκλφάΝαυ άΝYogaΝΫξ δΝπκζζΪΝκφΫζβΝ σ κΝΰδαΝ κΝ υηαΝσ κΝεαδΝΰδαΝ κΝηυαζσέΝ δ δεσ λαΝ
ΰδαΝΪ κηαΝπκυΝεα απκθκτθ αδΝπκζτΝ πηα δεΪ,ΝσππμΝκδΝpoleΝdancers,ΝβΝYogaΝίκβγΪ δΝ
βηαθ δεΪΝ βΝ υθκζδεάΝ θ υθΪηπ βΝ κυΝ υηα κμ,Ν βΝί ζ έπ βΝ βμΝ υζυΰδ έαμΝ κυΝ
υηα κμΝεαδΝ βμΝδ κλλκπέαμ,Νυ ΝθαΝαπκφ τΰκθ αδΝ λαυηα δ ηκέΝπκυΝπλκεαζκτθ αδΝ
απσΝ βθΝΫθ κθβΝπλκπσθβ βέ 
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29.ΣΪ ΝΚίκθΝΝ κ 

ΣκΝtae kwon do θΝ έθαδΝαπζΪΝηδαΝ ΫξθβΝαυ κΪηυθαμΝάΝηδα ηΫγκ κμΝεα α κζάμΝ κυΝ
αθ δπΪζκυέΝΣκΝTae Kwon Do αθαπ τ δΝσζ μΝ δμΝφυ δεκεδθβ δεΫμΝδεαθσ β μ κυΝ
ηαγβ άΝσππμμΝ βθΝδ κλλκπέα,Ν βθΝ αξτ β α,Ν βθΝ τθαηβ, βθΝ υζυΰδ έα, βθΝ
αθ αθαεζα δεά δεαθσ β α,ΝεαγυμΝ πέ βμ,Νπλκ έ δΝαληκθέα εαδΝλυγησ κΝ υηαΝ κυΝ
ηαγβ ά,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝ υηίΪζζ δΝ αΝηΫΰδ αΝ βθΝπθ υηα δεά αθΪπ υιβ. 

ΣαΝκφΫζβΝ κυΝtae kwon do πμΝ γδεάΝ ιΪ εβ β 

ΣκΝTae Kwon DO έθαδΝΫθαΝδ δαέ λαΝ υθαηδεσΝΪγζβηα,Ν έθαδΝηδα απκ ζ ηα δεάΝ ΫξθβΝ
αυ κΪηυθαμ,Ν έθαδΝσηπμΝπαλΪζζβζα,ΝηδαΝ ΫξθβΝη  δ δσηκλφκΝβγδεσΝπλκ αθα κζδ ησΝπκυΝ
θΝαπκε Ϊ αδΝη Ν βθΝαπζάΝ ιΪ εβ βέΝ πμΝφαθ έΝπ λέ λΰκΝπκυΝηδαΝ Ϋξθβ,ΝβΝκπκέαΝ

αθαπ τ δΝ κθΝηαγβ άΝδεαθσ β μΝεα α κζάμΝεαδΝ υθ λδίάμΝ κυΝαθ δπΪζκυ,ΝπλκΪΰ δΝ
ΫθαθΝεαζσΝεαδΝβγδεσΝξαλαε άλαΝεαδΝηδαΝ υηπ λδφκλΪΝ ιαδλ δεΪΝάπδα,ΝηΫ πΝ βμΝ
εηΪγβ βμΝ κυέ 
Νπλκπσθβ βΝ κΝtae kwon do θΝΫξ δΝησθκΝΰυηθα δεσΝξαλαε άλαέΝΜΫ αΝαπσΝ βθΝ

πλκπσθβ βΝκΝαγζβ άμΝίΰΪα δΝ βθΝ πδφΪθ δαΝσζ μΝ δμΝαλ ΫμΝ κυ,Ν θυΝ αυ σξλκθαΝμ 
 Μαγαέθ δΝθαΝπ δγαλξ έΝ Νεαθκθδ ηκτμ 
 Μαγαέθ δΝθαΝ Ϋί αδΝ κθΝ Ϊ εαζκΝεαδΝ κυμΝ υηηαγβ ΫμΝ κυ 

 Μαγαέθ δΝθαΝαιδκζκΰ έΝ κθΝ αυ σΝ κυ 

 Μαγαέθ δΝθαΝαΰπθέα αδΝη Ν έεαδκΝ λσπκ 

 Μαγαέθ δΝθαΝαθαΰθπλέα δΝ βθΝαθπ λσ β αΝ κυΝαθ δπΪζκυ 

 Μαγαέθ δΝθαΝπλκ παγ έΝθαΝπζβ δΪ δΝ κΝ Ϋζ δκ 

 Μαγαέθ δΝθαΝ έθ δΝ“ξ έλαΝίκβγ έαμ”ΝηΫ αΝεαδΝΫιπΝαπσΝ βθΝαέγκυ αΝπλκπσθβ βμ 
 Μαγαέθ δΝθαΝ πδ υΰξΪθ δΝηΫ αΝαπσΝ εζβλάΝεαδΝ πέηκθβΝπλκ πΪγ δα 

 Μαγαέθ δΝθαΝηβθΝ αΝπαλα Ϊ δΝη ΪΝαπσΝηδαΝαπκ υξέα 

 Μαγαέθ δΝθαΝ Ϋξ αδΝαιδκπλ πυμΝ βθΝά α 

 Μαγαέθ δΝθαΝηβθΝεκηπΪα δΝ δμΝ πδ υξέ μ 
 Μαγαέθ δΝθαΝ Ϋί αδΝ βθΝδ λαλξέαΧηδελΫμΝ– η ΰΪζ μΝαυθ μΨ 
 Μαγαέθ δΝθαΝ έθαδΝ απ δθσμΝΧσξδΝ κυζκπλ πάμΨέ 
 ΦυξκζκΰδεΪΝκφΫζβΝ βμΝ ιΪ εβ βμΝ κυΝtaeΝkwonΝdo 

ΤπσΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπλκ ππδεάμΝΫεφλα βμ εαδΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ πδγ δεσ β αμ κΝtae 

kwon do απκ ζ έΝ κθΝδ αθδεσΝ λσπκΝθαΝξαζαλυθ δΝεΪπκδκμΝαπσΝ κΝΪΰξκμΝ βμΝ
εαγβη λδθσ β αμέΝΟδΝπδΫ δμΝπκυΝ Ϋξ αδΝκΝ τΰξλκθκμΝΪθγλππκμΝ έθαδΝ λΪ δ μέΝΣκΝ
ΪΰξκμΝεαδΝβΝΫθ α βΝευλδαλξκτθΝ βθΝαπάΝ κυΝεαδΝ υ υξυμΝ υθάγπμΝ ε κθυθ Νη Ν
ζΪγκμΝ λσπκέΝΜ Ν βθΝ ιΪ εβ βΝ κΝtae kwon do εαδΝζσΰπΝ κυΝ υθαηδεκτΝξαλαε άλαΝ
κυ,Νη α λΫπκυη ΝσζβΝαυ άΝ βθΝ π λδεάΝΫθ α βΝ ΝπαλαΰπΰδεάΝ θΫλΰ δα,Νι πΪη Νη Ν
απζΪΝζσΰδα,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝη ΪΝ βθΝπλκπσθβ βΝθαΝ πΫλξ αδΝηδαΝ Ϋζ δαΝ π λδεάΝ
βλ ηέαέΝΣκΝtae kwon do βηδκυλΰ έΝ κθΝηαγβ άΝΫθαΝΫθ κθκΝ υθαέ γβηαΝ
αυ κ πδί ίαέπ βμΝσ αθΝαθ δζαηίΪθ αδΝππμΝπ λθυθ αμΝκΝεαδλσμΝπλκκ τ δΝσζκΝεαδΝ
π λδ σ λκέΝ 
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ΣκΝTae kwon do έθαδΝβΝπδκΝ βηκφδζάμΝεκλ Ϊ δεβΝεαδΝ κΝ γθδεσΝ πκλΝ βμΝΚκλΫαμέΝ έθαδΝ
απσΝ δμΝπδκΝ δα κηΫθ μΝπκζ ηδεΫμΝ Ϋξθ μΝπαΰεκ ηέπμΝεαδΝαπσΝ κΝβίίίΝΫΰδθ Ν πέ βηκΝ
ΟζυηπδαεσΝΪγζβηαέΝ α δεάΝαλξάΝ κυΝTae kwon do έθαδΝβΝπ δγαλξέα εαδΝβΝ
αυ κ υΰεΫθ λπ β, κδΝκπκέ μΝίκβγκτθΝ κΝΪ κηκΝθαΝαπκ υ δΝ πηα δεΪ,ΝΰδΝαυ σΝεαδΝ
εαζζδ λΰκτθ αδΝ υθ ξυμΝ βθΝπλκπσθβ βΝαπσΝαυ κτμΝπκυΝα εκτθΝ κΝΪγζβηαέΝ θΝεαδΝ κΝ
Tae kwon do δ Ϊ ε δΝεαδΝ βΝξλά βΝξ λδυθΝ βΝηΪξβ,Ν σ κΝπμΝηΫ κΝΪηυθαμΝσ κΝεαδΝ
πέγ βμΝ θΝ κτ κδμΝ έθαδΝηδαΝπκζ ηδεάΝπκυΝία έα αδΝ δμΝεζπ δΫμΝεαδΝΰδΝαυ σΝ έθαδΝαπσΝ
δμΝδ αθδεΫμΝπκζ ηδεΫμΝ Ϋξθ μΝΰδαΝσ κυμΝΫξκυθΝ υζυΰδ έαΝεαδΝσξδΝ τθαηβέ 
Ν θα ξσζβ βΝη Ν κΝΪγζβηαΝ κυΝΣα είκθ σΝ κΝπαδ έΝαπκεκηέα δΝ πηα δεΫμΝαζζΪΝεαδΝ

πθ υηα δεΫμΝδεαθσ β μέΝ θΪζκΰαΝίΫίαδαΝη Ν βθΝβζδεέαΝ κυΝπαδ δκτΝαυ ΫμΝ
δαφκλκπκδκτθ αδέΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝζ-θΝ υθΝβΝπλκπσθβ βΝία έα αδΝ κΝπαδξθέ δΝΫ δΝ
υ ΝθαΝί ζ δυθ δΝ βθΝαθ έζβοβΝ βθΝδ κλλκπέα,Ν αΝαθ αθαεζα δεΪ,Ν κθΝ πηα δεσΝ
Ϋζ ΰξκ,Ν βθΝ αξτ β αΝε ζέΝΓ θδεσ λαΝ κΝπαδξθέ δΝ έθαδΝηδαΝ δα δεα έαΝπκυΝίκβγΪΝ βθΝ
π άΝαθΪπ υιβΝ κυΝπαδ δκτΝ σ κΝ βθΝπθ υηα δεάΝσ κΝεαδΝ βθΝεδθβ δεά- πηα δεάΝ
κυΝυπσ α βέ 
 σξκμΝ κυΝπαδξθδ δκτΝ έθαδΝβΝΤΝ ΙΘ Μ ΣΙΚ Ν ΤΥ ΡΙΣ  ΝΚ ΙΝ
ΦΤΥ ΓΧΓΙ Ν κυΝπαδ δκτΝεαδΝβΝ πηα δεάΝ κυΝ δΪπζα βΝ κΝίκβγΪΝ βθΝ ιΫζδιβΝεαδΝ βθΝ
αθΪπ υιάΝ κυΝεαγυμΝεαδΝβΝ σθπ βΝ βμΝαυ κπ πκέγβ βμΝ έθαδΝΫθαΝία δεσΝουξκζκΰδεσΝ
σφ ζκμΝπκυΝαπκεκηέα δΝκΝαγζκτη θκμέ 
ΣκΝπαδ έΝηαγαέθ δΝ δμΝία δεΫμΝαλξΫμΝ κυΝΣα είκθ σΝπκυΝ έθαδΝβΝ ΤΓ Ν Ι ΝΚ ΙΝ Ν
Π ΙΘ ΡΥΙ Ν Νΰκθ έμ,Ν α εΪζκυμ,Νπα λέ α,Νπ λδίΪζζκθ,Ν Κ Ρ ΙΟΣ Σ Ν
Υ Ρ ΚΣ Ρ Ν απ δθσ β α,Νη λδκφλκ τθβ,Ν δεαδκ τθβ,Ν ΠΙΜΟΝ Νηαξβ δεσ β α,Ν
ηΫξλδΝ ζδεάμΝπ υ πμ,Ν ΤΣΟ Λ ΓΥΟΝγυησμ,Νκλΰά,ΝαελαέπθΝ υθαδ γβηΪ πθΝκΝσλκμΝ
υθα σ λκμΝ έθαδΝπ λδ σ λκΝαυ σμΝπκυΝθδεΪ δΝ κθΝ αυ σΝ κυΝπαλΪΝεΪπκδκθΝΪζζκθέΝ
Κ Σ Λ ΣΟΝΠΝ ΤΜ Ν δζδελέθ δα,Ν απ δθσ β αΝεαδΝαθ δη υπδ βΝ κυΝαθ δπΪζκυ,Ν

ξπλέμΝφσίκΝεαδΝ δ αΰησ,Ναθ ιαλ ά πμΝπσ κΝ υθα σμΝ έθαδέΝ 
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ΣαΝΧΜ ΣΙΚ ΝΟΦ Λ ΝπκυΝαπκεκηέα δΝκΝαγζκτη θκμΝ έθαδ 
ρΝΚαζάΝφυ δεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝυΰ έα 

ρΝ τθαηβΝεαδΝαθ κξάΝ κθΝπσθκΝεαδΝ βθΝεκτλα β 

ρΝΣαξτ β αΝεαδΝΰλάΰκλαΝαθ αθαεζα δεΪ 

ρΝ υζυΰδ έαΝ 
ρΝ ζ έπ βΝ βμΝ πηα δεάμΝ δΪπζα βμέΝ 
- ΠκδαΝβζδεέαΝ έθαδΝβΝδ αθδεσ λβΝΰδαΝθαΝι εδθά δΝΫθαΝπαδ έΝ κΝΣα είκθ σν 
ΜδαΝ θ δε δεάΝβζδεέαΝ έθαδΝβΝβζδεέαΝ πθΝζΝξλσθπθέΝ ΫίαδαΝβΝβζδεέαΝαυ άΝ έθαδΝ ξ δεάΝ
εαδΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ι Ϊα αδΝι ξπλδ ΪΝεαδΝθαΝελέθ αδΝαθΝηπκλ έΝθαΝ
υηη Ϋξ δΝ δμΝπλκπκθά δμΝ κΝπαδ έΝαπσΝ κθΝπλκπκθβ άΝ κυΝΣα είκθ σΝηΫ αΝ Ν υκΝη Ν
λέαΝηαγάηα αέΝΠκζζΪΝπαδ δΪΝαυ άμΝ βμΝβζδεέαμΝΫξκυθΝαθαπ τι δΝη ΰΪζκΝίαγησΝ
αθ έζβοβμΝεαδΝπ δγαλξέαμΝεαδΝΫ δΝελέθκθ αδΝδεαθΪΝθαΝι εδθά κυθΝ κΝΣα είκθ σέΝΟΝ
ία δεσμΝ σξκμΝαυ άμΝ βμΝβζδεέαμΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝ κυΝηυκ ε ζ δεκτΝ υ άηα κμΝ κυΝ
παδ δκτ,ΝβΝαθΪπ υιβ πθΝ ιδκ ά πθΝΧαθ έζβοβΝ κυΝξυλκυΝεαδΝ βμΝαπσ α βμ,Ν
δ κλλκπέα,Ν υΰξλκθδ ησμΝεδθά πθΝε ζΨ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ ΘΛ  Νη Ν βθΝ υλτ λβΝΫθθκδαΝ
ηΫ αΝαπσΝ κΝπαδξθέ δΝεαδΝ λα βλδσ β μΝπκυΝαλΫ κυθΝ κΝπαδ έέΝ 
- ΠπμΝηπκλ έΝΫθαμΝαγζβ άμΝθαΝι ξπλέ δΝεαδΝθαΝεΪθ δΝπλπ αγζβ δ ησς 

ΣκΝ αζΫθ κΝβΝ εζβλάΝπλκπσθβ βΝεαδΝβΝπ δγαλξέαΝ έθαδΝ λέαΝαζζβζΫθ αΝ υ α δεΪΝΰδαΝ
βθΝ πδ υξβηΫθβΝπκλ έαΝ θσμΝαγζβ άέΝΌ αθΝυπΪλξκυθΝαυ Ϊ,Ν σ Νπλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝ
δ αθδεάΝπ λέπ π βΝαγζβ άΝπκυΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊ δΝ ΝυοβζσΝ πέπ κέΝΤπΪλξκυθΝπκζζΪΝ
αζΫθ αΝπκυΝσηπμΝ βθΝπκλ έαΝξΪθκθ αδΝζσΰπΝηδελκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝΰδαΝ κΝΪγζβηαΝ κυΝ
Σα είκθ σΝαζζαΝεαδΝαπσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪΝΫξκυη Νπ λδπ υ δμΝαγζβ υθΝη ΝΫζζ δοβΝ
αζΫθ κυΝπκυΝπαλΝσζαΝαυ ΪΝπλκ παγκτθΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ εζβλάΝπλκπσθβ βΝθαΝ
ί ζ δπγκτθΝεαδΝεα αφΫλθκυθΝθαΝΫξκυθΝαλε ΪΝεαζάΝαΰπθδ δεάΝπκλ έαέ 
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ΟδΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝ δΪελδ βμΝ έθαδΝβΝΤΠΟΜΟΝ ΝεαδΝβΝ ΠΙΜΟΝ Ν κυΝεΪγ Ναγζβ άέΝ
ΫίαδαΝεαδΝ κΝουξκζκΰδεσΝ πέπ κΝ έθαδΝία δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ θσμΝ

αγζβ άέΝΟΝπλπ αγζβ δ ησμΝ θΝ έθαδΝΰδαΝσζκυμΝεαδΝ έθαδΝφκλ έκΝπκυΝζέΰκδΝηπκλκτθΝθαΝ
αθ Ϋικυθ,Νΰδα έΝαπαδ έΝξλσθκΝεαδΝγυ έ μέΝΟδΝπλπ αγζβ ΫμΝι ξπλέακυθΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ
Ϋφ άΝ κυμΝ ΝεΪπκδκΝΪγζβηαΝεαδΝαπσΝ βθΝ Ϊ βΝ κυμΝπλκμΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝαπάμΝ
κυμέΝ 

- ΠκδαΝ έθαδΝβΝία δεάΝ δαφκλΪΝ κυΝTAE KWON DO απσΝ δμΝπκζ ηδεΫμΝ Ϋξθ μΝσππμΝ κΝ
ΚαλΪ ΝάΝ κΝΚκυθεΝΦκυν 
ΣκΝTAE KWON DO WTF ία έα αδΝίΫίαδαΝ ΝηέαΝαλξαέαΝεκλ Ϊ δεβΝπκζ ηδεάΝ Ϋξθβ,Ν
έθαδΝσηπμΝΪγζβηαΝεαδΝηΪζδ αΝΟζυηπδαεσέΝ δ,ΝσππμΝεαδΝ ΝεΪγ ΝΪγζβηα,ΝκΝαγζβ άμΝ
εκπσμΝ κυΝ έθαδΝθαΝθδεά δΝ κθΝαθ έπαζκ,ΝηΫ αΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝαγζβ δεάμΝ
υηπ λδφκλΪμ,Νπαέλθκθ αμΝαπσΝαυ σθΝπσθ κυμΝΧ βη έαΨΝεαδΝσξδΝθαΝ κθΝ ικυ λυ δΝ
πλκι θυθ αμΝ κυΝκπκδα άπκ ΝίζΪίβΝάΝπσθκΝσππμΝ δμΝπκζ ηδεΫμΝ Ϋξθ μέΝΣκΝTAE 

KWON DO δΫπ αδΝαπσΝδ δαέ λαΝαυ βλκτμΝεαθσθ μΝπκυΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝη Ν βΝ
π άΝαγζβ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝαγζβ υθέΝΟΝαγζβ άμΝπκυΝπαλαίαέθ δΝ κυμΝεαθσθ μΝ
αυ κτμ,Ν δηπλ έ αδΝη Ναπκεζ δ ησΝαπσΝ κθΝαΰυθαέΝ 
- Θ πλ έ αδΝ κΝΣα είκθ σΝσ δΝ έθαδΝΫθαΝίέαδκΝΪγζβηαςΝΙ ξτ δΝαυ σς 

Γ θδεσ λαΝβΝίέαΝ έθαδΝεΪ δΝπκυΝπβΰΪα δΝαπσΝ κθΝ π λδεσΝεσ ηκΝ κυΝεΪγ Νπαδ δκτΝεαδΝ
κδΝζσΰκδΝευλέπμΝ έθαδΝουξκζκΰδεκέέΝ ΝΪ εβ βΝίέαμΝ θΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝΰθυ βΝηδαμΝ
πκζ ηδεάμΝ ΫξθβμΝ θυΝαθ δγΫ πμΝβΝπλκπσθβ βΝίκβγΪ δΝ κΝπαδ έΝθαΝ ε κθυθ αδΝεαγυμΝβΝ
απκ υηφσλβ βΝ π λδευθΝ θ Ϊ πθΝΧγυησμ,Νκλΰά,ΝΪΰξκμ,ΝζτπβΝεζπΨ,ΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ
Ϋξ δ,Νΰέθ αδΝπδκΝάλ ηκΝεαδΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ δαξ δλέα αδΝη ΝουξλαδηέαΝ« τ εκζ μΝ
εα α Ϊ δμ»ΝΧΫθ κθ μΝ δαφπθέ μ,Ν αεπηκτμ,Νεα α Ϊ δμΝπαθδεκτΝεέαΨΝ 
υθάγπμΝ αΝπαδ δΪΝπλκ παγκτθΝθαΝεΪθκυθΝπλΪιβΝαυ ΪΝπκυΝηαγαέθκυθΝπυμΝ
δαπαδ αΰπΰκτθ αδΝ αΝπαδ δΪΝυ ΝθαΝηβθΝ βθΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ ξκζ έκ,ΝάΝ κΝ πέ δΝ
κυμΝη Ναθ έπαζκΝ αΝα ΫζφδαΝ κυμΝάΝ κυμΝφέζκυμΝ κυμνΝ 

- Πσ κΝ πδεέθ υθβΝ έθαδΝβΝπλκπσθβ βΝ κΝTAE KWON DO; 

ΠκζτΝζδΰσ λ μΝπδγαθσ β μΝΫξ δΝΫθαμΝαγζβ άμΝθαΝ λαυηα δ έΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ
πλκπσθβ βμΝ κΝTAE KWON DO απσΝσ δΝ κΝπκ σ φαδλκΝ κΝηπΪ ε ΝάΝ ΝΪζζαΝ
αγζάηα αέΝΧίΫίαδαΝλσζκΝπαέα δΝεαδΝκδΝΰθυ δμΝπλκπκθβ δεάμΝπκυΝΫξ δΝκΝεΪγ Ν
πλκπκθβ άμέΨ 
ΟδΝαγζβ ΫμΝ πΪθδαΝΫλξκθ αδΝ Ν πηα δεάΝ παφάΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝηδαμΝπλκπσθβ βμΝ
αζζΪΝεαδΝσ αθΝαυ σΝ έθαδΝαπαλαέ β κ,ΝκδΝαγζβ ΫμΝφκλκτθΝσζαΝ αΝαπαλαέ β αΝ
πλκ α υ δεΪΝσππμΝγυλαεα,ΝεΪ εα,Νεαζαηέ μ,Νίλαξδκθέ μΝεζπέΝ 
- έθαδΝΪγζβηαΝπκυΝαπ υγτθ αδΝ ΝαΰσλδαΝεαδΝεκλέ δαΝ κΝέ δκν 
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30.ΠδζΪ μ 

ΠδζΪ μ,Ν έθαδΝκΝ υΰξλκθδ ησμΝ κυΝθκυΝεαδΝ κυΝ υηα κμΝ.ΣκΝπδζΪ μΝ έθαδΝΫθαΝ τθκζκΝ
α εά πθΝεαδΝπλαε δευθΝπκυΝ βηδκυλΰάγβε ΝπλδθΝαπσΝιίΝ– κίΝξλσθδαΝ βθΝ η λδεάΝ
απσΝ κθΝJosephΝώέΝPilatesέΝΟΝPilatesΝΫξκθ αμΝίαγδΪΝΰθυ βΝ βμΝφυ δκζκΰέαμΝ κυΝ
αθγλυπκυ,Ν υθ τα Ν δμΝία δεΫμΝαλξΫμΝ βμΝΰδσΰεαΝεαδΝΪζζπθΝπαλα κ δαευθΝη γσ πθΝ
Ϊ εβ βμΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ δμΝαθα κζδεΫμΝφδζκ κφέ μΝη Ν βΝ τθαηβΝ πθΝ τΰξλκθπθΝ

κηΫθπθΝ βμΝ πδ άηβμΝ κυΝ υ δεκτΝεσ ηκυέΝΠλκ πΪγβ ΝθαΝ θαληκθέ δΝ κΝθκυΝη Ν κΝ
υηαΝ αθΝηδαΝ υθδ αηΫθβΝεδθβ άλδκΝ τθαηβΝ κυΝαθγλυπκυΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝ
φΫλ δΝ ΝπΫλαμΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝα εά δμ,ΝαζζΪΝ βΝ υθΫξ δαΝ λκφκ κ έ αδ απσΝαυ Ϋμέ 
λξδεΪ,ΝπκζζκέΝξκλ υ ΫμΝεαδΝΰυηθα ΫμΝαεκζκτγβ αθΝ βΝηΫγκ κΝπδζΪ μΝεαδΝη λδεΪΝ

ξλσθδαΝαλΰσ λαΝβΝαπκ κξάΝ βμΝη γσ κυΝά αθΝηααδεσ λβΝ Νπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέΝ
ΠκζζκέΝΰυηθα Ϋμ,Νφυ δκγ λαπ υ ΫμΝεαδΝδα λκέΝκλγκπ δεκέΝάΝλ υηα κζσΰκδΝγ πλκτθΝ βΝ
ηΫγκ κΝπδζΪ μΝπμΝ βθΝπζΫκθΝ θ δεθυση θβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βθΝ πδεκυλδεάΝΪ εβ βέΝ 
ΝηΫγκ κμΝπδζΪ μΝ έθ δΝη ΰΪζβΝ βηα έαΝ βθΝ εΰτηθα βΝ βμΝεκδζδΪμ,ΝπκυΝγ πλ έ αδΝ κΝ

εΫθ λκΝ κυΝ υηα σμΝηαμέ ΟΝΫζ ΰξκμΝεαδΝβΝ π άΝ θ λΰκπκέβ βΝ πθΝεκδζδαευθΝηυυθΝ
έθαδΝκΝία δεσμΝ σξκμ,ΝηδαμΝεαδΝσ αθΝαυ σΝ πδ υξγ έΝγαΝ έθαδΝ υθα σμΝκΝΫζ ΰξκμΝεαδΝ πθΝ
υπκζκέππθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝηυρεκτΝηαμΝ υ άηα κμέΝΟΝ π σμΝξλκθδ ησμΝ βμΝαθαπθκάμΝ
ίκβγΪΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝηυυθ,Ν θυΝ αΝΪελαΝπαλαηΫθκυθΝξαζαλΪΝεαδΝ υζτΰδ αΝ κΝ
ηΪιδηκυηΝ βμΝ ζα δεσ β ΪμΝ κυμέΝΠ λδζαηίΪθ δΝηίίΝπ λέπκυΝα εά δμΝαελδί έαμΝπκυΝ
ε ζκτθ αδΝ ΝσλγδαΝ Ϊ β,Νπλβθβ σθΝάΝυπ έπμΝ Ν λυηα αΝεαδΝ δ δεΪΝσλΰαθαΝη Ν
ζέΰ μΝ παθαζάο δμ,Νυ ΝθαΝ κθυθκθ αδΝκδΝηυμΝξπλέμΝθαΝ δκΰευθκθ αδΝεαδΝ κΝ υηαΝθαΝ
απκε ΪΝδ κλλκπέαΝεαδΝαληκθέαΝεδθά πθέΝ Ν υΰεΫθ λπ βΝ κυΝθκυΝ έθαδΝκΝία δεσμΝ
λυγηδ άμΝσζπθΝ πθΝα εά πθέΝ 
ΣδΝε λ έα δΝσηπμΝεαθ έμΝ φαλησακθ αμΝ βΝηΫγκ κΝπδζΪ μμ 
1. κβγΪΝ βθΝ υγυΰλΪηηδ βΝ κυΝ υηα κμΝ Νπ λδπ υ δμΝηυκ ε ζ δεάμΝ πδίΪλυθ βμΝ
απσΝεαγδ δεάΝαπάΝάΝΫζζ δοβΝΪ εβ βμέ 
2. υθαηυθ δΝ κυΝεκδζδαεκτμΝηυμΝεαδΝ κθυθ δΝ υθκζδεΪΝ κΝηυκ ε ζδ δεσΝ τ βηαΝ κυΝ
αθγλυπκυ,Νπλκ φΫλκθ αμΝΫθαΝ υζτΰδ κΝ υηαΝξπλέμΝπ λδ σΝσΰεκέ 
3. κβγΪΝ βθΝαπκγ λαπ έαΝεαδΝαπκεα Ϊ α βΝ πθΝ λαυηα δ ηυθΝ ΝηΫ β,ΝαυξΫθα,Ν
ΰσθα α,ΝυηκυμΝεέαέέ 
4. κβγΪΝσ κυμΝπΪ ξκυθΝαπσΝκ κπσλπ βέ 
5. υιΪθ δΝ δμΝεατ δμΝ κυΝη αίκζδ ηκτέ 
6. Μ δυθ δΝ κΝΪΰξκμΝεαδΝ υηίΪζζ δΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝεα ΪγζδοβμΝ πδεκυλδεΪέ 
7. θδ ξτ δΝ κΝαθκ κπκδβ δεσ,Ν κΝεαλ δαΰΰ δαεσΝεαδΝ κΝαθαπθ υ δεσΝ τ βηαΝ κυΝ
αθγλυπκυέΝΌζκδΝηπκλκτθΝθαΝεΪθκυθΝπδζΪ μΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝβζδεέαΝ κυμ,ΝαθΝεαδΝ
πκζζκέΝΰυηθα ΫμΝ θΝ κΝ υθδ κτθΝ ΝθΫκυμΝεαδΝθΫ μΝεΪ πΝ πθΝΰκΝ υθ. θΝεΪπκδκμΝ
υπκφΫλ δΝαπσΝεΪπκδκΝθσ βηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κΝαθαφΫλ δΝ κθΝ δ δεσΝΰυηθα άΝπλδθΝ
ι εδθά δέΝ βθΝαλξάΝβΝ εΰτηθα βΝι εδθΪΝ Νκηα δεσΝάΝα κηδεσΝ πέπ κΝεαδΝ βΝ
υθΫξ δαΝΫξ δΝ αΝ εκπσΝκΝα εκτη θκμΝθαΝεΪθ δΝε άηαΝ κυΝ κΝ τθκζκΝ πθΝα εά πθΝ βμΝ
η γσ κυ πδζΪ μΝεαδΝθαΝ βθΝ φαλησα δΝησθκμΝ κυ. 
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Μ ΡΟΝ μΝ Ρ ΤΝ ΣΙΚΟΝ- ΜΠ ΙΡΙΚΟ 

κο ός ης έ ε ας: Οι  αθ ές α ι ήσο  ις άσ ις  έ  .  - 9  σ ι ά   
άσ σ  αι  ία. 

όθεση ης έ ε ας: Οι άσ ις  έ , σ ι ά   άσ σ ,  αι ς ο ί α ή α β ιώσ ι 
 οιό α ής ας ή αι α ό  α ώσ ι ύσ ις σ  οβ ή α α ίας.. 

 

όχοι ης έ ε ας:  

(θα α ο έσο  ο ς ι ούς ά ο ς  βάσ  ο ς ο οίο ς θα ιο θ ί ο ι ό 
α ίο  

α)  α ι ήσο  οι αθ ές- ι ς  ι ί αι  άσ σ  φ σι ή ασ ιό α .  

 β) α ι ήσο  οι αθ ές- ι ς οια  ί ασ  ς άσ σ ς σ  ία ο  α θ ώ ο .  

 

Ε ε η ικά ε ω ή α α: 

1. ά ι ο ό ος άσ σ ς   έ  σ  β ί σ  ς ίας; 

2. Α ο ί   άσ σ  ύσ   σ  οβ ή α α ίας; 

3.  οιά ι ή ια ι έ ο  οι έοι ς ύ ς ιο ής ς Σ ά ς  άσ σ  ο  
α α ο οιού ; 

4. ς ι ά  άσ σ  σ  ία; 

 

βέΝ λ υθβ δεσΝ λΰαζ έκ 

     ΣκΝ λ υθβ δεσΝ λΰαζ έκΝπκυΝξλβ δηκπκδά αη Ν βθΝΫλ υθΪΝηαμΝά αθΝ κΝ λπ βηα κζσΰδκΝη Ν
λπ ά δμΝεζ δ κτΝ τπκυέ 

 

βέΰέΝ λπ βηα κζσΰδκΝΫλ υθαμ 
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Ε Ω  Ε Ε  ώ  

 Ε Ε  

«ΟΙ Α ΕΙ  Ω  ΕΩ  Η  Α Η  

 ΧΕ ΙΚΑ Ε Η  Α ΚΗ Η ΚΑΙ Η  ΓΕΙΑ» 

 

. ά σ χ  : 

.   

 .  Ά ς  .  

.   

1. 15-16   2. 16-17   3. 17-18  4. 18-19    5. Ά   

. ω     

   . ΄   . ΄    .  ΄  

. Οι άσεις ω  έω  ης ά ης σχε ικά ε η  άσκηση και η  γεία; 

4.       ά   άσ σ ς; 

  σ     
 σ  ς 

  σ σ  

 σ  

 σ  σ ς 

 σ  

 Χ σ  ς / ς 

 ϊ    
 σ  

  σ ώ  



[143] 

 

5. σ  σ χ ά  ά  ά σ ; 

1  1-  ς 

2 3-  ς 

3   5-7 ς 

4  

 

6.  ς σ ; 

1    

2    

3    

4   

5    

6 ς 

7 Χ ς  

8 σ σ  

9 σ  

10 Ά  
σ ώσ ………………………………………

…  

 

7.      σ   σ ς. σ ς σ ς 
 σ ς  ς  σ  σ   

  σ   ς  σ ς  

 

 

1 

 

 

2 

Ε  

 

3 

  

 

4 

7.1 Έ ι α ιο οι ι ός αι ιο σ φής σ ις 
σ α ασ οφές,   σ ο ή σ  άσ σ .  

1 2 3 4 

7.2 Αθ ού αι ια α ά  ά ισ α ο  ύθ ο 
ό ο ο . 

 

1 2 3 4 

7.3 Αθ ού αι ια α έ θ  σ  αφή αι α ίσ  
όσ ο. 

 

1 2 3 4 
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7.4 Η άσ σ  σ έβα  σ  ί σ   ι έ  ά ο ς 
- σ ς αι σ  α ύ  ι ή ι ό α αι 

φά ισ . 
 

1 2 3 4 

7.5 Αθ ού αι ια α α ο ήσ  α ύ  φ σι ή 
α άσ ασ . 

 

1 2 3 4 

7.6 Σ έβα  σ  β ί σ  ς ίας ο . 1 2 3 4 

7.7 Αθ ού αι ια α ι ο ήσ  ο ι ά όσο αφο ά 
σ  οβ ή α α ίας. 
 

1 2 3 4 

8 Σ ι ά  θέ α α ο  αφο ού  σ  ία, οιοι 
ί αι οι   σ α ι ό οι ό οι ια ο ς ο οίο ς 

αθ ίσ : 
 

 

    

8.1  

ια  ό  α ιο ο ι ώ  οβ ά  

 

1 2 3 4 

8.2 ια  β ί σ  α α σ ι ώ  οβ ά  

 

1 2 3 4 

8.3 ια ο  έ ο ο  σ α ι ού βά ο ς 

 

1 2 3 4 

8.4 ια  β ί σ  ο  ιαβή  

 

1 2 3 4 

8.5 ια  β ί σ  ς οσ ο ό σ ς 

 

1 2 3 4 

8.6 ια  β ί σ  ς έ ασ ς 

 

1 2 3 4 

8.7 ια  β ί σ  οσ ι ώ  οβ ά  1 2 3 4 

Χ   Η  ΧΗ  Η   
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γέΝ πδζκΰάΝ κυΝ έΰηα κμ 

    ΣκΝ έΰηαΝ βθΝπαλκτ αΝ ΝΫλ υθαΝαπκ Ϋζ αθΝθΫκδΝΰηΝΫπμΝβίΝ υθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ
ηαμέ 

 

ζέΝ δα δεα έαΝ υζζκΰάμΝ κηΫθπθ 

      βθΝπαλκτ αΝΫλ υθα,ΝΰδαΝ βθΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ λπ βηα κζκΰέπθΝ πδζΫξγβε ΝάΝ
πλκ ππδεάΝ πδεκδθπθέαΝη Ν κυμΝ υηη Ϋξκθ μέ 

ηέΝ π ι λΰα έα – θΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθΝ 

      Ν π ι λΰα έαΝ πθΝ κηΫθπθΝ Ϋΰδθ Ν η Ν κΝ Ν excelΝ Ν βηδκυλΰυθ αμΝ αΝ ξ δεΪΝ
ΰλαφάηα αΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πθΝ λπ ά πθΝ κυΝ λπ βηα κζκΰέκυΝ βμΝ
Ϋλ υθαμέ 
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ηέΰέΝΓλαφάηα αΝΫλ υθαμ 

ΰέΝΦτζκΝ 

 

 

2. ζδεέα 

 

 

 

 

 

 

Α Σ 

Υ ΑΙ Σ 

15-16

16-17

18-19
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γέΜκλφπ δεσΝ πέπ κ 

 

ζέΠκδκέΝ έθαδΝκδΝετλδκδΝζσΰκδΝπκυΝι εδθΪ ΝπλσΰλαηηαΝΪ εβ βμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι ή ί σ     

   ια ί ισ  ά ο ς 

Α όβια άσ σ  

 α ο έ ασ  

ί σ  α ο ί σ ς 

   φά ισ  

Χάσι ο βά ο ς / ί ο ς 

ϊ ή ύ α   

 ισία 

 ό  ασθ ιώ  



[148] 

 

 

5έΠσ κΝ υξθΪΝ βθΝί κηΪ αΝΰυηθΪα αδν 

 

θέΣδΝ έ κυμΝΰυηθα δεά 

 

 

7. ιο ά  θα β ί  ια σ ι ά α ό ο άσ ις. Α α ήσ  σ ις α α ά  ο άσ ις 
βά ο ας    σ ο  α ι οσ ι ό α ιθ ό ο  ά ι σ α ιά ς άθ  ό ασ ς. 

αθό ο , ί ο  , Α ά , ά α ο ύ  

ιέΰέΝ ΰδθαΝπδκΝεκδθπθδεσμΝεαδΝπδκΝ ιπ λ φάμΝ δμΝ υθαθα λκφΫμΝ,Νη Ν βΝ υηη κξάΝ
βθΝΪ εβ βέ 
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ιέβΝ γζκτηαδΝΰδαΝθαΝπ λΪ πΝ υξΪλδ αΝ κθΝ ζ τγ λκΝΝξλσθκΝηκυέ 

 

ιέγΝ γζκτηαδΝΰδαΝθαΝΫλγπΝ Ν παφάΝεαδΝθαΝΰθπλέ πΝεσ ηκΝ 
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ιέζΝ ΝΪ εβ βΝ υθΫίαζζ Ν βθΝη έπ βΝ πθΝ πδπΫ πθΝΪΰξκυμΝ– λ μΝεαδΝ βθΝ
εαζτ λβΝ ιπ λδεάΝ δεσθαΝεαδΝ ηφΪθδ βέ 

  

ιέηΝ γζκτηαδΝΰδαΝθαΝαπκε ά πΝεαζτ λβΝφυ δεάΝεα Ϊ α βέ 
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7.6 υθΫίαζζ Ν βθΝί ζ έπ βΝ βμΝυΰ έαμΝηκυέ 

 

ιέιΝ γζκτηαδΝΰδαΝθαΝζ δ κυλΰά πΝπλκζβπ δεΪΝσ κΝαφκλΪΝ Νπλκίζάηα αΝυΰ έαμέ 

κέΰΝΓδαΝ βθΝπλσζβοβΝεαλ δκζκΰδευθΝπλκίζβηΪ πθέ 
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κέβΝΓδαΝ βθΝί ζ έπ βΝαθαπθ υ δευθΝπλκίζβηΪ πθέ 

 

κέγΝΓδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμέ 
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κέζΝΓδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ κυΝ δαίά βέ 

 

κέηΝΓδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ βμΝκ κπσλπ βμΝ 
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κέθΝΓδαΝ βθΝί ζ έπ βΝ βμΝυπΫλ α βμέ 

 

κέιΝΓδαΝ βθΝί ζ έπ βΝηυκ ε ζ δευθΝπλκίζβηΪ πθέ 
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θέΝΣ ζδεΪΝ υηπ λΪ ηα αΝ 

      βθΝΫλ υθαΝπκυΝπλαΰηα κπκδά αη Ν υηη έξαθΝβΰΣΝεκλέ δαΝεαδΝιλΣΝαΰσλδαέ     
ΟδΝβζδεδαεΫμΝκηΪ μΝευηαέθκθ αδΝΝπμΝ ιάμμΝ κΝβλΣΝαπσΝΰηΝΫπμΝΰθΝ κΝθίΣΝαπσΝΰθ- υμΝ
ΰιΝ εαδΝ ΰβΣΝ απσΝ ΰκ πμΝ ΰλΝ ξλκθυθέΝ ΌζκδΝ έθαδΝ ηαγβ ΫμΝ - ηαγά λδ μΝ Ν ζυε έκυέΝ ΟΝ
ετλδκμΝ ζσΰκμΝ πκυΝ πδελα έΝ ΰδαΝ θαΝ ι εδθά κυθΝ ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ Ϊ εβ βμΝ έθαδΝ βΝ
ηφΪθδ βΝη Νπκ κ σΝζγΣΝαεκζκυγ έΝη Νπκ κ σΝβζΣΝΰδαΝξΪ δηκΝίΪλκμΝεαδΝζέπκμΝ,Ν
ΰβΣΝ ΰδαΝ ΰ θδεάΝ ί ζ έπ β,Ν ΰβΣΝ ΰδαΝ δαξ έλδ β Ϊΰξκυμ,Ν βΣΝ ΰδαΝ ί ζ έπ βΝ
αυ κπ πκδγά δμΝ  εαδΝβΣΝΰδαΝεαζκπΫλα βέΝ Ν Ϋλ υθαΝηαμΝ Ϋ δι Νσ δΝη Νη ΰαζτ λκΝ
ηΫλκμΝ κυΝ έΰηα κμΝΰυηθΪα αδΝγη Νζ φκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α,Ναεκζκυγ έΝΫθαΝη ΰΪζκΝ
πκ κ σΝΰΝη ΝβΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ α,Νη ΪΝηΝη ΝηΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝεαδΝΫθαΝαλε ΪΝ
βηαθ δεσΝ πκ κ σΝ θΝ ΰυηθΪα αδΝ εαγσζκυέΝ Ν ΰυηθα δεάΝ πκυΝ πδζΫΰκυθΝ απσΝ κΝ
η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ κΝ ηδελσ λκΝ έθαδΝ βΝ ιάμΝ π λπΪ βηα,Ν πκ σ φαδλκΝ λΫιδηκΝ
ίαλΪεδαΝ πκ άζα κΝ ΫθδμΝ εκζτηπδΝ εαδΝ εαζαγκ φαέλδ βέΝ λε ΪΝ η ΰΪζκΝ πκ κ σΝ
πδ τ δΝσ δΝβΝ υηη κξάΝ βθΝΪ εβ βΝ ΝεΪθ δΝπδκΝεκδθπθδεσΝεαδΝ ιπ λ φάΝαζζΪΝ
υπΪλξ δΝεαδΝηδαΝη λέ αΝπκυΝπδ τ δΝσ δΝ θΝ πβλ Ϊα δΝβΝΪ εβ βΝ βθΝεκδθπθδεσ β αέΝ
πέ βμ,Ν ΫθαΝ η ΰΪζκΝ πκ κ σΝ κυΝ έΰηα κμΝ πδ τ δΝ σ δΝ βΝ Ϊγζβ βΝ θΝ έθαδΝ ΫθαμΝ
λσπκμΝΰδαΝθαΝπ λΪ δμΝ υξΪλδ αΝ κθΝ ζ τγ λκΝξλσθκΝ κυΝ κυΝκπκέκΝσηπμΝδ σλλκπβΝ
η Ν ηδαΝ η λέ αΝ κυΝ έΰηα κμΝ πκυΝ πδ τ δΝ κΝ αθ έγ κέΝ λε κέΝ πδ τκυθΝ σ δΝ βΝ
Ϊγζβ βΝ έθαδΝΫθαΝηΫ κΝΰδαΝθαΝΰθπλέ κυθΝεσ ηκ. Ό κΝαφκλΪ ΪθΝβΝΪ εβ βΝη δυθ δΝ
αΝ πέπ αΝ Ϊΰξκυμ- λ μΝ εαδΝ βθΝ εαζτ λβΝ ιπ λδεάΝ δεσθαΝ εαδΝ ηφΪθδ βΝ
πδ τκυθΝ ζέΰκΝ ΫπμΝ αλε ΪΝ σ δΝ πδ υΰξΪθ αδΝ αυ σέΝ ΟδΝ π λδ σ λκδΝ έθαδΝ
π π δ ηΫθκδΝσ δΝβΝ υηίκζάΝ βμΝΪ εβ βμΝ βθΝαπσε β βΝεαζάμΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝ
έθαδΝηδελάέΝ πδπζΫκθΝυπΪλξ δΝ ΫθαΝη ΰΪζκΝπκ κ σΝπκυΝπδ τ δΝ σ δΝ βΝ Ϊγζβ βΝ θΝ
υηίΪζ δΝ βθΝί ζ έπ βΝ βμΝυΰ έαμΝεαδΝ κΝαθ έγ κέΝΝΟδΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ κΝ έΰηαΝ
πδ τκυθΝ σ δΝ βΝ Ϊγζβ βΝ υηίΪζ δΝ ζέΰκΝ ΫπμΝ αλε ΪΝ βθΝ πλσζβοβΝ εαλ δκζκΰδευθΝ
πλκίζβηΪ πθέΝΝ πέ βμΝ βθΝί ζ έπ βΝ πθΝαθαπθ υ δευθΝπλκίζβηΪ πθέΝΤπΪλξ δΝηδαΝ
δ κλλκπέαΝσ κΝαφκλΪΝ κΝαθΝβΝΪ εβ βΝ ζΫΰξ δΝ Ν Ν βΝ θΝ ζΫΰξ δΝ κΝ πηα δεσΝίΪλκμέΝ
ΣΫζκμΝκδΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ κΝ έΰηαΝπδ τκυθΝσ δΝβΝΪ εβ βΝηπκλ έΝ θαΝί ζ δυ δΝ
πθΝ δαίά β,Ν βθΝκ κπσλπ βΝ βθΝυπΫλ α βΝεαδΝ αΝηυκ ε ζ δεΪΝπλκίζάηα αέ 
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