θβηΫλπ βΝ κυΝ α κζσΰκυΝεέΗζέαΝΝ λ ΝΰδαΝ δμΝεα απα ά δμΝ κΝ Ϊ κμΝ βμΝ λκφυζδΪμΝ
ΣκΝπαλαζδαεσΝ Ϊ κμΝ βμΝ λκφυζδΪμΝ ε Ϊ πμΝβίέίίίΝ λ ηηΪ πθ,Νξαζ πέκυ π τεβμΝεαδΝεκυεκυθαλδΪμΝηααέΝη Ν
δμΝζδηθκγΪζα μΝΚκ υξέκυΝ– ΠλκεσπκυΝεαδΝΚαζκΰλδΪμΝεαδΝ αΝΜατλαΝ κυθΪΝ έθαδΝΠλκ α υση θβ Π λδκξάΝ
( γθδεσΝπΪλεκΝ– Natura 2000, υθγάεβΝRamsar)Νη Ν βθΝαλδγέΝ1βγθηήβίίλΝΦέ έΚέΝ1ηλΝ ήβίίλΝΚκδθάΝΤπκυλΰδεάΝ
πσφα βΝξλ δΪα αδΝαυιβηΫθβΝπλκ α έαέ
ΣηάηαΝ κυΝ Ϊ κυμΝαυ κτΝκίίΝπ λέπκυΝ λ ηηΪ πθΝ βΝγΫ βΝαηαλαέδεαΝπ λδκξάμΝπλυβθΝεκδθσ β κμΝ
Μ κξέκυΝ ξαέαμ,ΝΫξ δΝ εξ λ πγ έΝεαδΝεα απα βγ έΝαπσΝδ δυ μΝ(αηαλαέκδΝεζπ),ΝπλΫπ δΝθαΝπλκ α υ έ,ΝσππμΝ
κλέακυθΝ κΝτθ αΰηαΝεαδΝκδΝΝσηκδΝ κυΝΚλΪ κυμέ
ΤπΫλΝ πθΝεα απα β υθ,Ν Ϊ κθ αδΝσζ μΝ ξ σθΝκδΝυπβλ έ μΝ κυΝΝκηκτΝΗζ έαμΝπζβθ α αλξ έκυΝ ηαζδΪ κμ,Ν
βλδαση θκδΝευλέπμΝ Ν υθαδ γβηα δεκτμΝζσΰκυμΝεαδΝ Νεα α ε υα ηΫθαΝθ κεκυηΫθ α,Νδ ξυλδαση θκδΝσ δΝ
αυ κέΝεαδΝησθκΝζΫθ Ν βθΝαζάγ δαέΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΌζβΝ βθΝαζάγ δαΝΰδαΝ αΝαηαλαέδεα,Ν θΝ βθΝζΫΰκυθΝαυ κέΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝεΪθκυθΝκδεσπ αΝ κΝ Ϊ κμΝ βμΝ
 λκφυζδΪμ,ΝΰδαΝ δεσΝ κυμΝ υηφΫλκθέ
ΟδΝ υθαδ γβηα δ ηκέΝ θΝαλεκτθΝΰδαΝθαΝ δεαδκζκΰβγ έΝβΝεα α λκφάΝκε αεκ έπθΝ(κίί)ΝεαδΝπζΫκθΝ
λ ηηΪ πθΝ κυΝηκθα δεκτΝαυ κτΝ Ϊ κυμΝ βμΝ λκφυζδΪμΝ ξαέαμέΝ θΝηδζκτη ΝΰδαΝ κΝ Ϊ κμΝ λκφυζδΪμΝ
Ηζ έαμέΝ υ σΝΫξ δΝπλκΝπκζζκτΝεα αελ κυλΰβγ έ,Νευλδκζ ε δεΪ,Νη Νθκηδηκφαθ έμΝεαδΝηβΝ λσπκυμέΝ
μΝπκτη ΝζκδπσθΝεαδΝ η έμΝ βθΝαζάγ δαΝσππμΝ βθΝΰθπλέακυη ΝεαδΝ βθΝαπκ δεθτκυη Νη Νπλαΰηα δεΪΝ
θ κεκυηΫθ αέΝΌξδΝη Νακλδ έ μΝεαδΝαφκλδ ηκτμέΝ
Λκδπσθ: ΟδΝαηαλαέκδΝά αθΝε βθκ λσφκδΝαπσ βθΝκλ δθάΝ λεα έαΝ( υ έθα)ΝεαδΝ θκδεέαααθΝεα ΪΝ βθΝξ δη λδθάΝπ λέκ κΝ βθΝίκ εάΝ κυΝ Ϊ κυμΝΰδαΝ αΝαδΰκπλσία ΪΝ κυμ,ΝαπσΝ βθΝΙέΜέΝΜ ΰΪζκυΝ
πβζαέκυΝΚαζαίλτ πθέΝΣαΝεαζκεαέλδαΝπάΰαδθαθΝ βθΝ λεα έαέ
ΣκΝΫ κμΝ1λβγΝβΝευίΫλθβ βΝΠζα άλα,Ναετλπ Ν αΝπαλαξπλβ άλδαΝ ε Ϊ πθΝ κυΝ σ Ν α δζδεκτΝε άηα κμΝ
ΜαθκζΪ αμ,ΝπλκμΝ κθΝ δΪ κξκΝεαδΝη Ϋπ δ αΝ α δζΫαΝΚπθ αθ έθκΝεαδΝαπαζζκ λέπ Ν δμΝαΰλκ δεΫμΝ ε Ϊ δμΝ
πκυΝ έξαθΝκδΝΙέΜέΝΜ ΰΪζκυΝπβζαέκυΝεαδΝΣαιδαλξυθΝ δΰδαζ έαμέΝΣαΝ Ϊ βΝ πθΝΙ λυθΝΜκθυθΝαυ υθ,Ν ιαδλΫγβεαθΝ βμΝαπαζζκ λδυ πμέ
ΗΝίκ εάΝ πθΝαυπθΝπζΫκθΝ κΝ Ϊ κμΝά αθΝ ζ τγ λβΝ βθΝε βθκ λκφέαΝ βμΝπ λδκξάμέ
ΓδαΝ βθΝ δαηκθάΝ πθΝ κΝ Ϊ κμ,ΝκδΝε βθκ λσφκδΝεα α ε ταααθ,Νη Ν βθΝΫΰελδ βΝ πθΝΙέΜκθυθ, εαζτί μέ
Κα ΪΝ βθΝεα κξάΝεαδΝ βθΝπ λέκ κΝ κυΝ ηφυζέκυΝπκζΫηκυ,Νη λδεκέΝε βθκ λσφκδΝ«η Νζβ λδεΫμΝ εΝ κυΝ υ Ϊ βθΝ
υζκ κηέ μ,ΝπαλΪθκη μΝ εξ λ υ δμ,Νεα αζάο δμΝεαδΝεαζζδΫλΰ δ μ,» βΝγΫ βΝαηαλαέδεα,Ν βηδκτλΰβ αθΝ δΪε θκΝ κΝ Ϊ κμΝ δαεκ έπθΝπ λέπκυΝ λ ηηΪ πθέ
ΓδαΝ βθΝπλκ α έαΝαυ υθΝ πθΝ ε Ϊ πθ,Ν κΝ α αλξ έκΝΠα λυθ,ΝΫπ δ αΝαπσΝΫΰελδ βΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμΝ(1λγ1ίθή1ληγ)Ν ιΫ π Ν βθΝαλέγέΝ1ή1ληβΝαπαΰκλ υ δεάΝ δΪ αιβ,ΝβΝκπκέαΝαπαΰσλ υ Ν πέΝ
εα έαΝ βθΝίκ εάΝπαθ σμΝαυκυ,Ν π’Νασλδ κθΝ βθΝίκ εάΝ πθΝαδΰυθ,Ν βθΝυζκ κηέαΝξζπλυθ,Ν βθΝεζα κθκηά,Ν
ελέαπ β,Ν εξΫλ π β,ΝεαζζδΫλΰ δα,Νεα Ϊζβοβ,Ν ΰεα Ϊ α βΝπκδη θκεαζτίπθΝεζπέ
Κα ΪΝ βμΝαπαΰκλ υ δεάμΝαυ άμΝ δα Ϊι πμΝ(1ή1ληβ)Ν θθΫαΝαηαλαέκδΝη αιτΝ πθΝκπκέπθΝκΝΜδξαάζΝΝέΝΪηαλβμΝ
– πα ΫλαμΝ κυΝεαγβΰβ άΝευλέκυΝΝέεκυΝΜδξαάζΝΪηαλβ,ΝεαδΝκΝΝδεσζακμΝΓέΝπβζδσπκυζκμ,Ναά β αθ,Νη Ν βθΝαπσΝ
11-1-1ληγΝαέ β άΝ κυμΝπλκμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΓ πλΰέαμΝ( δ τγυθ βμΝ βηκ έπθΝ α υθ), βθΝαετλπ άΝ βμέ
ΗΝαέ β βΝ ι Ϊ βε ΝαπσΝ κθΝ α ΪλξβΝΠα λυθΝεαδΝ κθΝ πδγ πλβ άΝ α υθΝΠα λυθΝκδΝκπκέκδΝπλσ δθαθΝ βθΝ
απσλλδοά βμέΝΟΝ α ΪλξβμΝ βθΝαθαφκλΪΝ κυΝΝ βη δυθ δΝη αιτΝΪζζπθ: « θΝπαλαζ έπκυη ΝθαΝαθαφΫλκυη Ν Ν
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»έΝΟ Ν πδγ πλβ άμΝ α υθΝ δαπέ π Ν
βθΝπαλαθκηέαΝεαδΝαθαφΫλ δΝσ δ: « εΝηΫλκυμΝ κτ πθΝ( πθΝπαλαπκθκτη θπθ)Ν π έξγβΝηέαΝπζάλβμΝεαδΝαπσζυ κμΝ
π λδφλσθβ βμΝπλκμΝ αμΝ δα αΰΪμΝ βμΝ α δεάμΝΤπβλ έαμ»έΝυηφπθ έΝπζάλπμΝπλκμΝ δμΝαπσο δμΝ κυΝ α ΪλξβΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ βμΝαπσλλδοβΝ κυΝαδ άηα κμΝαετλπ βμΝ
βμΝ1ή1ληβΝαπαΰκλ υ δεάμΝ δΪ αιβμέ
δΝκδΝ“θκηκ αΰ έμΝπκζέ μ”,ΝσξδΝησθκΝ θΝ υηηκλφυγβεαθΝαζζΪΝ π ιΫ δθαθΝ δμΝεα αζάο δμΝη Ν εξ λ υ δμΝ
εαδΝεαζζδΫλΰ δ μΝ βθΝ λΪ δαΝΫε α βΝ πθΝκε αεκ έπθΝ(κίί)ΝεαδΝπζΫκθΝ λ ηηΪ πθΝ κυΝ Ϊ κυμΝ βμΝ
 λκφυζδΪμΝεαδΝαεσηαΝη Ναπσζυ αΝΪευλκυμΝ έ ζκυμ,Ν άζπ αθΝ βθΝ“δ δκε β έαΝ κυμ” κΝ γθδεσΝε βηα κζσΰδκΝ
η Ν βθΝίκάγ δαΝίΫίαδαΝεαδΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ α υθΝΗζ έαμ,ΝπκυΝά αθΝαθαλησ δαΝθαΝ υ δΝ κΝε βηα κζσΰδκΝ
κδξ έαΝΰδαΝ δμΝ ε Ϊ δμΝαυ ΫμΝεαδΝηΪζδ αΝζαθγα ηΫθα,ΝξπλέμΝηΫξλδΝ άη λαΝθαΝΫξ δΝΰέθ δΝεαηέαΝ θΫλΰ δαΝαπσΝ
εαηέαΝυπβλ έαΝΰδαΝ βθΝ δσλγπ βΝ κυΝ λα έκυΝαυ κτΝπλκίζάηα κμΝπκυΝΫξ δΝ βηδκυλΰβγ έέ

ο
μ ΟδΝ σ Νεκδθσ β μΝΜ κξέκυΝεαδΝΜαθκζΪ κμΝπκυΝά αθΝ κθΝέ δκΝθκησΝ( ξαέαμΝεαδΝ ζ δ κμ)Ν
αά β αθΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπάΝΟλέπθΝθαΝεαγκλδ κτθΝ αΝσλδαΝη αιτΝ πθΝ τκΝαυ υθΝεκδθκ ά πθ,ΝπλΪΰηαΝ
πκυΝΫΰδθ Νη Ν κΝαπσΝ1λ-06-1λβθΝπλαε δεσΝ βμέΝΣκΝπλαε δεσΝαυ σΝηααέΝη ΝΪζζα,κλέα δΝσ δΝ κΝ Ϊ κμΝ βμΝΜκθάμΝ
Σαιδαλξυθ,ΝγαΝαθάε δΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝεκδθσ β κμΝΜαθκζΪ κμ,Ν κΝ Ν Ϊ κμΝ λκφυζδΪμΝ(Μ ΰΪζκυΝπβζαέκυ)Ν
γαΝαθάε δΝ βθΝεκδθσ β αΝΜ κξέκυέ ΣαΝσλδαΝ πθΝ τκΝαυ υθΝ α υθΝγαΝξλβ δη τκυθΝεαδΝπμΝσλδαΝ πθΝ τκΝ
εκδθκ ά πθΝσπκυΝαυ ΪΝ φΪπ κθ αδέ
θ δλλά δμΝ βθΝκλδκγΫ β βΝ ιΫφλα ΝησθκΝβΝεκθσ β αΝΜ κξέκυΝβΝκπκέαΝ πδφυζΪξ βε ΝθαΝπλκ φτΰ δΝ κΝ
αλησ δκΝ δκδεβ δεσΝ δεα άλδκΝΟλέπθ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ θΝΫεαθ έ
ΣκΝΫ κμΝ1λκβ,Νσ αθΝ έξ Ναλξέ δΝβΝαυγαέλ βΝ σηβ βΝ βΝγΫ βΝαηαλαέδεα,ΝβΝεκδθσ β αΝΜαθκζΪ κμ η Ν
πλκ φυΰάΝ βμΝ ΝΝΫαΝ πδ λκπάΝΟλέπθ,Ν δ ε έεβ Ν βΝγΫ βΝαηαλαέδεαΝπμΝκδεδ ησΝ βμΝεαδΝαά β Ν βθΝ
λκπκπκέβ βΝ πθ κλέπθΝ κυΝΫ κυμΝ1λβθέΝΗΝπλκ φυΰάΝΫΰδθ Ν ε άΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝεαδΝη Ν βθΝαλδγέΝβή1λκβΝ
απσφα άΝ βμ,Ν λκπκπκέβ Ν αΝσλδαΝ κυΝΫ κυμΝ1λβθΝεαδΝπ λδΫζαί Ν βθΝγΫ βΝαηαλαέδεαΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝ βμΝ
εκδθσ β κμΝΜαθκζΪκμέΝ
ΣαΝθΫαΝαυ ΪΝσλδα,Ναπκ υπυγβεαθΝη Νπλκ γάεβΝ κΝΣκπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝη Ν έ ζκ: ΰλσε βηαΝΠέΝ
Μ ΝΟΛ
ΝΝέΝΗζ έαμέΝ πκ τππ βΝΫ κυμΝ1λκγΝεζέηαεα:1:ηίίίΝφτζζκ1,
απσΝ κΝΣκπκΰλαφδεσΝυθ λΰ έκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμΝπκτΝ λΰΪακθ αθΝ βθΝπ λδκξά,ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μ
δαθκηάμΝ πθΝ πκδεδ δευθΝ ε Ϊ πθ,Ν κυμΝαε άηκθ μέ
 κΝ κπκΰλαφδεσΝαυ σΝ δΪΰλαηηαΝυπΪλξκυθΝεαδΝ αΝπλκβΰκτη θαΝ βμΝβή1λκβΝαπκφΪ πμΝΝσλδα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝ
αυ σ βηαΝη Ν ε έθαΝ κυΝΣκπέΝ δαΰλΪηηα κμΝπκυΝΫεαθ Ν κΝέ δκΝ κπκΰλαφδεσΝ υθ λΰ έκΝΰδαΝ βθΝπ λδκξά
Μ κξέκυΝη Ν έ ζκ: Μ ΣΟΧΙΝ(Π ΣΡΩΝΝ Χ Ι )Ν ΟΝΣΡΟΦΤΛΙ  απκ τππ βΝ1λκηΝφτζζκΝγέΝ
ΗΝεκδθσ β αΝΜ κξέκυΝ ξαέαμ,Νπλκ Ϋφυΰ Νεα ΪΝ βμΝαλδγέΝβή1λκβΝαπκφΪ πμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ δεα άλδκΝΟλέπθΝ
Πτλΰκυ,Ν κΝκπκέκΝΫπ δ αΝαπσΝαυ κοέαΝεαδΝΫλ υθα,Ν ιΫ π Ν βθΝαλδγέΝ1/1984 ο φ
απσφα άΝ κυΝη Ν βθΝ
κπκέαΝαετλπ Ν βθΝαλδγέΝβή1λκβΝαπσφα βΝεαδΝαπ έξ ΝθΫκυΝεαγκλδ ηκτΝκλέπθ,ΝΰδαΝ κθΝζσΰκΝσ δΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ
κδΝπλκυπκγΫ δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝΫθαΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθσηκυΝ1ίκίή1λκίΝΰδαΝ βθΝαθαγ υλβ βΝ πθΝκλέπθΝ πθΝ
τκΝεκδθκ ά πθέΝ“ θ δγΫ πμ, κΝ δεα άλδκΝ ξβηΪ δ Ν βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝκΝε έη θκμΝ άη λαΝ κθΝ π
ο
ο, κδεδ ησΝαηαλαέδεαΝ θΝυφέ α κΝεα ΪΝ κθΝξλσθκΝ ε σ πμ βμΝαθπ Ϋλπ εγΫ πμΝ(1λβθ)”.
ΣαΝσλδαΝαυ ΪΝαπσΝ κΝ1λβθΝηΫξλδΝπλσ φα αΝαθαΰθυλδααθΝεαδΝκδΝαηαλαέκδέΝ Ν έε μΝ θυπδκθΝ πθΝΠκδθδευθ,Ν
Πκζδ δευθΝεαδΝ ευλπ δευθΝ δεα βλέπθΝαθαφΫλκυθΝσ δΝβΝγΫ βΝαηαλαέδεαΝίλέ ε αδΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ
Μ κξέκυΝ ξαέαμ, σππμΝσλδα ΝβΝαπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝκλέπθΝ κυΝΫ κυμΝ1λβθέ
 δμΝαπκΰλαφΫμΝ βμΝ γθδεάμΝ α δ δεάμΝΤπβλ έαμΝ(Ηζ έαμ),Ν αΝΫ βΝ1λθ1ΝεαδΝ1λι1Ν θΝίλΫγβεαθΝε έλδαέΝ
έθαδΝΰθπ σΝσ δΝη ΝΫΰελδ βΝ βμΝΙέΜέΝΜ ΰΪζκυΝπβζαέκυ,Νεα α ε ταααθΝ
ο αξυλκεαζτί μέΝΠ λέΝ κΝΫ κμΝ1λκί
Ϊλξδ αθΝθαΝεα α ε υΪακυθΝε άλδαΝπαλΪθκηα,ΝσξδΝσηπμΝσ αΝαθαφΫλκθ αΝ δμΝαπκΰλαφΫμέΝΜΪζδ αΝΫξ δΝ
απκΰλαφ έΝεαδΝηέαΝ εεζβ έαΝβΝκπκέαΝ θΝυπΪλξ δΝκτ Νυπάλξ Νπκ ΫΝεαδΝβΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ“κδεδ ηκτ” κθΝξΪλ βΝ
βμΝΓ πΰλαφδεάμΝΤπβλ έαμΝ λα κτΝ(ΓέΤέέ) Ϋΰδθ Νη Νπαλαπκέβ βΝ πθΝκλέπθΝΫ δΝυ Ν αΝαηαλαέδεαΝθαΝ
ίλ γκτθΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝΜαθκζΪ κμέ
Κ
α ο γ ο: ΣκΝαπκεκλτφπηαΝ βμΝπαλαθκηέαμΝαπκ ζ έΝ κΝΰ ΰκθσμΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κΝ γθδεσΝ
Κ βηα κζσΰδκΝ πθΝ ε Ϊ πθΝ(κίίΝ λΫηηα α)Ναυ υθΝπμΝδ δκε β έαΝ πθΝεα απα β πθΝΝη Ν έ ζκυμΝαπο
υ ου , τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβκίΝπαλέγΝ κυΝΝέ έκθή1λθλΝΠ λέΝ α δεκτΝΚυ δεα,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝεαδΝ
δ ξτ δΝη Ν κΝΪλγλκΝ1γΝΝέ έΝλλθή1λι1έ
υ σ,Ν π δ άΝκδΝ ε Ϊ δμΝπκυΝ βζυγβεαθΝΫξκυθΝπλκΫζγ δΝαπσΝ εξΫλ π βΝεαδΝεα απΪ β βΝ βηκ έκυΝ Ϊ κυμ,Ν
ΫξκυθΝεβλυξγ έΝαθα α π Ϋ μΝεαδΝπλκ α τκθ αδΝαπσΝ κΝτθ αΰηαΝ(ΪλγλκΝ11ιΝπαλέγ)ΝεαδΝ κυμΝθσηκυμΝ κυΝ
ΚλΪ κυμ.
υ ΫμΝκδΝπαλΪθκη μΝ θΫλΰ δ μΝΰέθκθ αδΝη Ν βθΝαθκξά,ΝαθΝσξδΝεαδΝη Ν βΝ υθ λκηάΝ βηκ έπθΝΤπβλ δυθ,Νδ έπμΝ κυΝΝκηκτΝΗζ έαμ
δΝσππμΝΫξ δΝ βγ έΝ κΝπαδξθέ δ,Νη Ν βθΝ δ τγυθ βΝΓ πλΰδεάμΝ θΪπ υιβμΝΗζ έαμ,ΝθαΝί ίαδυθ δΝη Ν πέ βηαΝ
ΫΰΰλαφΪΝ βμ, σ δΝ αΝαηαλαέδεαΝ έθαδΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝεαδΝ αΝξαλαε βλέα δΝ πκδεδ δεΫμΝ ε Ϊ δμ,ΝηάΝ ξση θβΝ
βθΝαλδγέΝβλζίήη-08-βίίλΝ δα αΰάΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δ τγυθ βΝΠκζδ δεάμΝΓάμ,Ν κΝκπκέκΝ
Ϋπ δ αΝαπσΝ πδ σπδαΝΫλ υθαΝαληκ έκυΝυπαζζάζκυΝ κυ,Ναπκφαέθ αδΝσ δΝβΝΫε α βΝ βμΝγΫ βμΝαηαλαέδεαΝ
α πο
α υπ γ α
Δο
α Δα
Δ
υ
Δα
Α α α εαδΝ κθΝ
άηκΝ κυπλα έαμΝ(Κκδθσ β αΝΜαθκζΪ κμ),ΝθαΝυπκ δεθτ δΝπμΝσλδΪΝ βμΝ κΝ γθδεσΝΚ βηα κζσΰδκΝ βΝγΫ βΝ
αηαλαέδεα,ΝαζζΪΝεαδΝβΝΠ λδφΫλ δαΝ υ δεάμΝ ζζΪ κμΝσππμΝεαδΝβΝ πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝΠ ζήθά κυΝ– έΝ
ζζΪ αμΝεαδΝΙκθέκυ,Νη Ν βθΝ υΰελσ β βΝ πδ λκπυθΝπκυΝ θΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κυμΝ πδεαζκτη θκυμ,Νακλέ πμ,Ν
θσηκυμΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κυμ, πκυΝ υθκζδεΪΝΫξκυθΝθβθΝΪλγλα, ξπλέμΝεαθΫθαΝαπσΝαυ ΪΝθαΝ
έθ δΝαληκ δσ β αΝΰδαΝ υΰελσ β βΝ πδ λκπυθΝπκυΝθαΝ λκπκπκδκτθΝ αΝσλδα,ΝσππμΝΫεαθαθΝκδΝαπκφΪ δμΝαυ Ϋμ,

ΣαΝσλδαΝ πθΝ τκΝΚκδθκ ά πθΝΫξκυθΝαπκ υππγ έΝ σ κΝαπσ βθΝΓέΤέέΝσ κΝεαδΝαπσΝ βθΝΝΝΝ
ΣκπκΰλαφδεάΝΤπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΓ πλΰέαμΝαπσΝ κΝ1λζθΝ κυζΪξδ κθΝσπκυΝβΝγΫ βΝαηαλαέδεαΝ
κπκγ έ αδΝ θ σμΝ κυΝ Ϊ κυμΝ βμΝ λκφυζδΪμΝΙέΜέΝΜ ΰΪζκυΝπβζαέκυΝ βμΝπ λδκξάμΝΜ κξέκυΝ ξαέαμέ
: ΟΝδ ξυλδ ησμΝσ δΝ αΝαηαλαέδεαΝαπκ ζκτθΝκδεδ ησ,Ναπκΰ ΰλαηηΫθκΝηΪζδ αΝαπσΝ βθΝ α δ δεάΝ
Τπβλ έαΝπμΝκδεδ ησμΝΜαθκζΪ κμ,Ν θΝ έθαδΝίΪ δηκμ,Ν δσ δΝ θΝαπκ δεθτ αδΝσ δΝΫξ δΝθσηδηβΝυπσ α βΝεα ΪΝ
βθΝΠκζ κ κηδεάΝΝκηκγ έα,Ν κηΫθκυ σ δΝκΝΝκηΪλξβμΝΗζ έαμΝπκυΝεαγσλδ ΝσλδαΝκδεδ ηκτΝεαδΝσλκυμΝ
σηβ βμΝ κΝΫ κμΝ1λκκΝη Ν βθΝαλδγέΝβιί1ήβ1-07-1λκκΝαπσφα άΝ κυ,Ν βθΝαθαεΪζ ΝπμΝπαλΪθκηβΝη Ν βθΝαλδγέΝ
1777/12-06-1λλίΝαπσφα άΝ κυΝ(Φέ έΚέΝγγκ ή1λλί),Ϋπ δ αΝαπσΝ θΫλΰ δ μΝ βμΝΟΙέΚΙέΠ έ
ΓδαΝ αΝαυγαέλ αΝε έλδα,Νπ λέπκυΝ Ϋεα,ΝπκυΝεα α ε υΪ βεαθΝ δΪ παλ αΝ κθΝξυλκΝ πθΝκίίΝ λ ηηΪ πθ,
εελ ηκτθΝ δα δεα έ μΝ κΝ δκδεβ δεσΝ φ έκΝΠα λυθΝεαδΝ κΝ α αλξ έκΝΠα λυθέ
ΠΫλαΝαπσΝσ αΝαθαφΫλγβεαθ,ΝπλΫπ δΝθαΝαπαθ βγ έΝ κΝ λυ βηαΝγ α
υ α Γ
γ
Απο α
α
κδΝαηαλαέκδΝπμΝαε άηκθ μ,ΝπκυΝδ ξυλέακθ αδΝσ δΝ έθαδΝησθδηκδΝεΪ κδεκδΝ βμΝΜαθκζΪ κμΝαπσΝπΪππκυΝπλκμΝ
πΪππκυ;
βη δυθκυη Νσ δΝ ΪθΝβΝγΫ βΝαηαλαέδεαΝυπαξγ έΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝΝκηκτΝΗζ έαμ,Ν έθαδΝίΫίαδκΝσ δΝγαΝ
γ πλβγκτθΝ πκδεδ δεΫμ,Νκπσ Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθ ΝσηπθΝγ1ζιήβίίγΝΪλγλκΝ11ΝπαλέΝβΝεαδΝζίθ1ήβί1βΝ
ΪλγλκΝγθΝπαλέΝ1ί γαΝεα αξπλβγκτθΝπμΝδ δκε β έα πθΝαηαλαέπθΝαφκτΝ κΝ βησ δκΝ« δμΝ ε Ϊ δμΝ κυΝ
ε άηα κμΝΜαθκζΪ κμΝπκυΝεα Ϋξκθ αδΝαπσΝ λέ κυμ……έέ θΝπλκίΪζ δΝ δεαδυηα αΝευλδσ β κμΝ κΝ βησ δκ».
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