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K I R I S H

Τργατ ν‘πτυ πν‘κκµλ ξν‘µκηργη 20306/0 – λϕσαφβγ
σ’κηλ λτρρρκθη σθαηξβγηρη αν‘κφµ σκακθφ «Λϕσαφβγ
σ’κηλ ξνργηχφη ανκκθµηµφ ανργκµφ‘ηβγ λσδλσηϕ στργτµβγ,
κθηµη θηυνικµσηθηργ µψθηξρη υ λδσνχηϕρη» εµηµη ν‘πησηργφ
λν‘κικκµφµ− Λϕσαφβγ σ’κηλ σηψηληµη σϕνληκκργσηθηργµηµφ
ρνρηξ ξν‘µκηργκθηχµ αηθη ανκµηµφ ν‘ψηφ ωνρ ωτρτρηξσκθη+ ηλϕν,
µηξσκθη+ κξνπση υ πναηκηξσκθηµη δ’σηανθφ νκφµ γνκχ τµη ργωρ
ρηεσηχ λτϕλλκ θηυνικµσηθηργφ πθσηκφµ σ’κηλχηθ− Λ’κτλϕη+
γθ αηθ ργωρ ν‘ψηµηµφ ηµσηκηργκθη+ πναηκηξση υ ηλϕνµηξσκθηφ
ϕν‘θ γξνσχ ν‘ψ ν‘θµηµη σνο νκφµ ργθνησχ θηυνικµτυβγη ιληξσµη
αθον δσηργη λτλϕηµ−

Ργτµηµφ τβγτµ αηψµηµφ ρνρηξ υψηεληψ λϕσα ξνργηφβγ
αν‘κφµ ανκκθµη αηκηλφ τµχργ+ ενκκηϕϕ βγπηθηργ+ λκηξ εν,
κηξσµηµφ γθ αηθ στθηχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµηµφ λτγηλκηφηµη
ϕν‘θρσηργ+ εηϕθκργφ ν‘θφσηργχµ ηανθσχηθ− Χδλϕ+ ψλνµυηξ
λϕσαφβγ σ’κηλ νκχηχ ανκκθχ ξνργκηφηχµ ανργκα λσδλσηϕ
στργτµβγκθµη λτρσπηκ θυηργχ ενκ θηυνικµσηθηργ υψηερη στθηαχη−

Ανργκµφ‘ηβγ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργµηµφ αηθ
µδβγ ξν‘µκηργκθη λυιτχ9 εκρε αηκηλκθµηµφ γππνµηξκηϕ
λτλλνρηµη ϕν‘θηα βγηπχη: λµσηπ στργτµβγµη θηυνικµσηθτυβγη
αηκηλκθ σηψηλη ρηεσηχ ν‘θφµηκχη: ορηωνκνφηξ γθ αηθ ανκµηµφ
λτρσπηκ  εηϕθκργ ιθξνµη πµχξ+ πξρη εηϕθκργ ιθξνµη νθπκη
µλνξνµ αν‘κηργηµη+ ηµρνµ εηϕθκργ ιθξνµη ξνθχληχ µνλ’κτλ,
µη+ ξµφηκηϕµη σνοχη+ χδφµ εθψµη ϕν‘θηα βγηπχη: οδχφνφηϕ ανκ,
κθχφη ηινχηξ ενκηξσµη ργϕκκµσηθηργ ξν‘κκθηµη+ ξνργ υκνχµη ηινχηξ
λδγµσφ σξξνθκργµη σδϕργηθχη−
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Η ΑΝΑ

ΗΚϑ Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ Σ≅Ρ≅ΥΥΤΘΚ≅ΘΜΗ
ΘΗΥΝΙΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓΜΗΜΦ Μ≅Ψ≅ΘΗΞ ≅ΡΝΡΚ≅ΘΗ

0,§− Ανκκθχ ανργκµφ‘ηβγ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
θηυνικµσηθηργ λτλλνρηµηµφ ορηωνκνφηϕ,οδχφνφηϕ

ωτρτρηξσκθη

Ανκκθφ λσδλσηϕχµ σ’κηλ αδθηργ υ λϕσαφβγ σ’κηλ,
χφη ν‘πτυ,σθαηξ ιθξνµηµη σϕνληκκργσηθηργµηµφ λπρχκθηχµ
αηθη — ατ ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργχηθ−

Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ τβγτµ τκθφ
οδχφνφηϕ+ εκρε+ λµσηπ+ ορηωνκνφηξ υ ανργπ αηθ πσνθ ετµχ,
λδµσκ εµκθχ ν‘θφµηκχηφµ ωτρτρηξσκθ υ πνµτµηξσκθµη ν‘θ,
φσηργ ϕδθϕ−

Ανκκθχφη λσδλσηϕ αηκηλ γξνσχµ ιθκλφµ γνκχ χτµ,
ξνµη βγτπτθθνπ+ σν‘κθνπ ν‘θφµηργφ ηλϕνµ ξθσχη− Ατµχ
ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθχµ νκχηµ λυιτχ αν‘κφµ φ‘νξ
ϕσσ γληξσφ δφχηθ− Γθ αηθ ξµφηκηϕχµ νκχηµ φ‘νξ οξχν
αν‘κχη+ ϕδξηµ ργτ ξµφηκηϕ γπηχ εηϕθ ξτθησηκχη− Εηϕθ ν‘ψ πθνθηµη
σνοηργη τβγτµ υνπδκθµη σππνρκξχη+ ϕν‘θηα βγηπχη υ τκθφ
ρνρκµηα+ ϕδκηα βγηππµ µσηικθµη ηρανσκργ τβγτµ τλτληξ
τρκταµη µφκργφ υ ργτ µσηιµη τλτληξ ηενχκργφ γθϕσ πηκχη−

Λσδλσηϕ λρκκθµη ξδβγηργ ιθξνµη ν‘ψηµηµφ λνγηξση
αν‘ξηβγ λτρσπηκ εηϕθκργµη σκα πηκχη− Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
θηυνικµσηθηργ χθιρη στθκη ηµρνµκθχ στθκηβγ αν‘κχη− Τµηµφ ργϕκκ,
µηργη χνηληξ λργπ πηκηργµη σκα πηκχη− Ατ λργπκθ νηκ υ λϕ,
σαφβγ σ’κηλχ ανργκµχη− Γθ αηθ λτρσπηκ ξδβγηκφµ λρκ+
στψηκφµ λρκ υ λρκµη ξδβγηργ ιθξνµηχ τβγθφµ πηξηµβγη,
κηϕκθµη λτρσπηκ ξδµφηργηχ λσνµσ ργϕκκµχη+ ηινχηξ πναηκηξσκθ
θηυνικµχη−

Θτγργτµνρκθµηµφ εηϕθηφ πθφµχ+ λσδλσηϕ στργτµβγ,
κθµη ργϕκκµσηθηργ λτλλνρη λτθϕϕα υ ρδθπηθθχηθ− Ν‘ψηµηµφ
λνγηξση αν‘ξηβγ γθ αηθ εηϕθ ηινχηξ+ ορσ ξνϕη ξτπνθη χθιµηµφ
λγρτκηχηθ− Γθ αηθ εηϕθ ηψκµηργ υ ξµφηκηϕµη ξθσηργ γλχ τµη
νλλκργσηθηργφ  πθσηκφµ  λτρσπηκ  γθϕσχµ ηανθσ−

≅χαηξνσκθ σγκηκκθη ργτµη ϕν‘θρσχηϕη+ λσδλσηϕ στργτµ,
βγκθµη θηυνικµσηθηργ λγρτκηµηµφ ξτπνθη χθιχφη ξµφηκηφη+
τµφ δθηργηργ ιθξνµηµηµφ ν‘ψηφ ωνρκηφη υ πκηξ θηυνικµηργφ ρδψηκθκη
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σ’ρηθ ϕν‘θρσηργ αηκµ ηενχκµχη− ≅ξθηλ λτκκηεκθ ανκκθµηµφ
στθκηβγ εηϕθκργκθη τκθµηµφ νκχηχ στθφµ ξµφη λτλλνκθµη
λτρσπηκ ξδβγηργφ+ βγτπτθ αηκηλκθµη σδψ δφκκργφ+ πτκξ
ηλϕνµηξσφ ξδµφηκ ν‘σηργφ τµχξχη+ χδα γηρνακξχηκθ−

Ρ−Κ− Θταηµργσδξµµηµφ αηθηµβγηκθχµ αν‘κηα τλτληξ πκηξ
θηυνικµηργ ανθρηχ πηκφµ ηψκµηργκθη λπρχφ λτυνεηπχηθ−

Τ θτγργτµνρκηϕχφη ενκηξσ σνηερηµη θτγηξ ηψκµηργµηµφ ναξδϕση
γλχ λπρχη  πηκηα ϕηθησχη υ ρνρκχη− Ενκηξσ µψθηξρη ρνρηχ
Ρ−Κ− Θταηµργσδξµ ενκηξσ στργτµβγρηµη ρταξδϕσχµ ναξδϕσφ
o‘σηργ χδα ϕηθησχη− Τ ενκηξσµηµφ ηϕϕηµβγη ανρπηβγηµη ναξδϕσχµ
ρταξδϕσφ πθα ανθφµ κνπχµ ηανθσ+ χδα γηρνακξχη− Θταηµργσδ,
ξµµηµφ χηππσ λθϕψηχ+ ηµρνµ ενκηξση ιθξνµηχ επσφηµ ν‘ψηφ
ωνρ αν‘κφµ ργωρ ρηεσηχ ν‘ψηµηµφ ωτρτρηξσκθηµη µλνξνµ δσηα
πνκλξ+ ακϕη τµχφη θτγηξσµηµφ ργϕκκµηργη ναξδϕσ αν‘κηα
µηπκµχη+ χδφµ λψλτµ στθχη−

«Ενκηξσ»+ «γθϕσ» στργτµβγκθηµηµφ ετµχλδµσκ ορηων,
κνφηϕ στργτµβγκθη ≅−Μ− Κδνµσξδυ ηργκθηχ ξνθησηκφµ−

Ενκηξσ — ρταξδϕσµηµφ αηθ,αηθηφ ανφ‘κµφµ θδκκηφηµηµφ ν‘ψθν
σ’ρηθ ϕν‘θρσηργη χδα αηκφµ ≅−Μ− Κδνµσξδυ θδκκηϕµηµφ ανκ  νµφηχ
ϕρ δσσηθηκηργη — «σ’ρηθ»µηµφ µσηιρη αν‘κλξ+ ν‘ψθν σ’ρηθ+ ξ’µη
αηθ,αηθηφ χτβγ ϕδκφµ ιθξνµκθµηµφ µσηιρηχηθ+ χδα γηρνακξχη−

≅−Μ− Κδνµσξδυ υ Ρ−Κ− Θταηµργσδξµµηµφ ν‘πησηργ λκηξνση,
χφη ωτκνρκθηφ πθφµχ+ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµ,
σηθηργχ ενκηξσ ργϕκκθηµηµφ ηργκµλρη υ ηργκσηκηργη γλχ
σ’κηλχφη ενκηξσ σλνξηκκθηµηµφ αηθ,αηθηφ  ϕδσλ,ϕδσ ν‘σϕψηκηργη
δµφ ενξχκη υ µσηικη ξν‘µκηργχηθ−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ ανθρηχφη αθβγ  ηψ,
κµηργκθ ηϕϕη ρνρηξ ξν‘µκηργχ νκηα ανθηκλνπχ−

Αηθηµβγη ξν‘µκηργχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµηµφ ν‘ψηφ ωνρ
ωτρτρηξσκθη σ’θηεκµχη− Ργτ µτπσξη µψθχµ+ ϕν‘ο νκηλκθµηµφ
ηργκθη λτλλνκθµη ν‘θφµηργφ αφ‘ηργκµφµ− Τκθχ αηθ µδβγ
g‘νξκθ µηπ ϕρ δσσηθηκφµ9

( φ‘νξκθχµ αηθη — ανκκθµηµφ λκηξ ενκηξση αιθηκηργη,
χφη ξθηλ αδκφηκθ τκθµηµφ γθ ωηκ αηθηϕλκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσ,
λνπχ+ ξ’µη λκηξ λρκκθµη λτρσπηκ θυηργχ στψηργ+ αι,
θηργ+ ηινχηξ ωθϕσδθχφη λρκκθµη ξδβγηργ+ µηπ υ ξργηθηµ
ιθξνµκθµηµφ ετµϕρηνµκ ανφ‘κµηργηµη στργτµφµ γνκχ αιθηργ
υ γνϕψν:

α( ηψκµηργκθµηµφ ηϕϕηµβγη φτθτγη λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
ργϕκκµσηθηργµηµφ ωτρτρηξσκθηµη αηκηλ ανξκηφη υ τµη ν‘ψκργσηθηργ
χθιρη νθπκη ηψνγκργµη ν‘ψ ηβγηφ νκχη:



5

χ( τβγηµβγηρη — λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργµηµφ
ρνρηµη σθαηξβγηκθµηµφ στθκη ωηκ ∋λρκµ+ στργτµβγκθ ξηφ‘ηµ,
χηρηµη9 πν‘ργλνπ+ λτκνγψ πηκλνπ+ λµσηπηξ ανφ‘κµηργµη
µηπκλνπ+ αηκλνπ( λρκκθµη ξδβγηργχ µλνξνµ αν‘κφµ
τλτληξ πναηκηξσκθη αηκµ ανφ‘κξχη−

Ηϕϕηµβγη ξν‘µκηργχφη ηψκµηργκθ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
ργϕκκµσηθηργµηµφ λδωµηψλη+ ν‘ψηφ ωνρ ωτρτρηξσκθηµη ν‘θφµηργ
υ στργτµσηθηργφ αφ‘ηργκµφµ− Ατµχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
ργϕκκµσηθηργµη ργωρ ωτρτρηξσκθη ∋ϕραφ αν‘κφµ πηψηπηργ+ ργωρ
τβγτµ ηινχηξ εηϕθκργµηµφ γληξση+ ργωρµηµφ ξνργηφ ωνρ αν‘κφµ
ωτρτρηξσκθ( αηκµ ανφ‘κργφ γθϕσ πηκηµφµ−

Ργωρ γθϕσκµλρχµ λπρχµη µηπκξ νκλξχη− Ανργπβγ
ξσφµχ+ λπρχκθ σρυηθκµλξχη+ ρνρρηψ ρταξδϕσ αν‘κ νκλξχη+
τκθ ναξδϕσηυ γνκσκθχ αδθηκφµ− Ξ’µη λπρχµη σνοηργ τβγτµ
γθϕσκµηργ ψθτθ− Ενκηξσηληψ+  γθϕσηληψ πµβγκηϕ γθ ωηκ
αν‘κρ+ λπρχµη µηπκργ+ νκχηµχµ ϕν‘θ νκηργ ηλϕνµηξση  ργτµβγ
ϕν‘οθνπ αν‘κχη−

Εηϕθκργµηµφ βγτπτθκηφη λσδλσηϕ µηπκηφη υ λρκµηµφ
λνγηξσηφ ϕηθηα ανθηργ πναηκηξσηχ+ ρνρηξρηµη ηϕϕηµβγη χθικηχµ
ιθσ αηκηργχ ηενχκµχη−

Εηϕθκργµηµφ δκρσηϕκηφη ενκηξσµηµφ αηθ τρτκηχµ ηϕϕηµβγη τρτ,
κηφ νρνµφηµ ν‘σηργ+ ενκηξσ τρτκηµη λπρχφ λτυνεηπ ν‘ψφθσηθ
νκηργ πναηκηξση αηκµ ηενχκµχη−

Εηϕθκργµηµφ ενκκηφη – λρκµη ξδβγηργφ πθσηκφµ σηθηργπνπ,
κηϕµηµφ χνηληξκηφη−

Εηϕθκργµηµφ σµπηχηξκηφη – λρκµη ξδβγηργ ξν‘κη σν‘g‘θη σµ,
κµφµκηφηφ αγν αδθ νκηργ πναηκηξση+ τ ενκηξσ τρτκηµηµφ τµτλ,
κηκηφη+ µσηιµηµφ σν‘g‘θηκηφη+ ενκηξσµη χνηλν λδ’ξνθχ ρπκργ  πναη,
κηξση αηκµ ηενχκµχη−

Θσρηνµκ  εηϕθκργ – ενκηξσ τρτκκθηµη στθκη οθλδσθκθφ
πν‘ξηα σππνρκργ πναηκηξση+ τ λρκµη ξδβγηργχ ϕλ υπσ ρθε,
κµχηφµ τρτκκθµη σνο νκηργ αηκµ ηενχκµχη−

Εηϕθκργµηµφ νθηφηµκκηφη – πν‘ξηκφµ λτλλν ξνϕη αδθηκφµ
λρκµη ινξηα+ ανργπ τρτκκθχµ εθπκη τρτκ αηκµ ξδβγηργχηθ−
Τ+ ϕν‘οηµβγ+ εηϕθκργµηµφ σδθµκηφη υ βγτπτθκηφη µσηιρηχ
µλνξνµ αν‘κχη−

Εηϕθκργµηµφ λτρσπηκκηφη λρκµηµφ ξδβγηργ τρτκηµη λτρσπηκ+
o‘ψφκθ ξνθχληρηψ σνο νκηργηχ+ ενκηξσµηµφ νθκηπ γλχ νωηθφη
µσηικθηµη ϕν‘θ αηκηργχ+ εηϕθ,λτκνγψκθµηµφ λτρσπηκ+ δθϕηµ
υ ρνρκηκηφηχ µλνξνµ αν‘κχη−
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Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ ηµστησρηξ λτγηλ
γληξσφ δφ− Ατ ξδθχ ηµστησρηξ αηθχµ ωξνκφ ϕδκφµ εηϕθ –
«λτυεεπηξσκη φ‘νξ»χδϕ µλνξνµ αν‘κχη−

Ξδβγηργ φ‘νξρη εθψ+ σγκηκ πηκηργ+ φηονσδψ  ργϕκηχ  οξχν
αν‘κηργηφ πθλξ+ νκχηµ ργϕκκµφµ αηκηλκθ+ ενκηξσ τρκτακθη
∋αηκηργ υ ϕν‘µηϕηργ(+ λρκχ πν‘ξηκφµ ργθσκθ+ ωτρτρηξσκθ ρν,
ρηχφη ξµφη ανφ‘κµηργκθµηµφ λτγηλκηφη ξδβγηλ ρνρη αν‘κηα ωηψ,
λσ πηκχη−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ Η−Ξ− Κδθµδθ υ
Λ−Μ− Ρϕσϕηµ ηργκα βγηππµ τρκτακθ στθϕτλκθηφ σξµηκχη−
Τργατ στθϕτλκργχ τρκτακθ πτξηχφηκθφ αν‘κηµχη9

0( σρυηθκη στργτµσηθηργ ξνϕη  ωανθνσ τρκταη:
1( θδοθνχτϕσηυ ∋ξνχχ ρπκργ+ δρκργ( τρκταη:
2( λτλλνκη ηενχκργ τρκταη:
3( πηρλµ ηψκµηργ τρκταη:
4( ηψκµηργ τρκταη−
Òρυηθκη στργτµσηθηργ  τρκταηφ σξξνθ αηκηλκθ υ ενκηξσ

τρκτακθηµη δρκργ ∋ξνχχ ρπκργ( ϕηθχη−
Λτλλνκη ηενχκργ τρκταη δρ λσδλσηϕ υ µηπ αηκηλκθµη

ξνχχ ρπκργµη ν‘ψ ηβγηφ νκχη−
Πηρλµ ηψκµηργ τρκταηχ εηϕθκργ υ ξνχχ ρπκργ δκδλδµσκθη

πν‘ργηκηα ϕδκχη−
Ηψκµηργ τρκταη δρ ηινχηξ ενκηξσµη σωληµ δσχη−
Τργατ τρκτακθ αηκηλκθµη  ν‘ψκργσηθηργ+ αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµη

ργϕκκµσηθηργµη σ’ληµκξχη+ σθαηξβγηκθχ ηινχηξ ενκηξσ σιθηα,
ρηµη δφκκργφ ηλϕνµ ξθσχη+ τκθχ δλνσρηνµκ ∋γηρ,στξφ‘τ(
λχµηξσηµη σθαηξκργφ ωηψλσ πηκχη−

1,§− Ανργκµφ‘ηβγ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
θηυνικµσηθηργ

Ανκχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ  λτλλνκη
σ’κηλ ϕσσ γληξσφ  δφχηθ− Λτλλνκη σ’κηλ — ατ χηχϕσηϕ
σηψηλ αν‘κηα+ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(κθµη λτλλνκη ωθϕσδθχφη
ρυνκκθµη ξδβγηργφ ικα πηκηργµη µψθχ στσχη− Ορηωνκνφκθ εηϕθκργ
λτλλνκη υψηξσχφη ρυνκχµ ανργκµχη+ χδα γηρνακξχηκθ−
Ργτµηµφ τβγτµ λτλλνκη υψηξσ λτλλνκη σ’κηλµηµφ ρνρηµη
σργϕηκ πηκχη+ λτλλνµη ξδβγηργ τβγτµ ργθνησ ξθσχη− Υψη,
ξσ — ατ ηκληξ αγρ,λτµνψθ νθπκη στργτµβγκθµη σθσηαφ ρνκηργ
τβγτµ ψθτθηξσφ βγπηθτυβγη ιθξνµχηθ−
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Λτλλνκη ιθξνµ — ν‘ψηµηµφ ξδβγηκηργη τβγτµ ηψκµηργµη
σκα πηκχηφµ µφκµφµ πηξηµβγηκηϕχηθ− Αδθηκφµ ρυνκ πηξηµβγηκηϕ
ξθσρ υ ιυνα αδθηργχ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(χµ ξµφη αηκηλ υ
εηϕθηξ ενκκηϕ σκα πηκηµρ+ ν‘ργµχ λτλλνκη υψηξσ ξθσηκχη−
Λτλλνκη υψηξσχ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(κθ δ’σηανθη ρυνκκθµηµφ
ξδβγηκηργηφ σν‘κηπ ξν‘µκσηθηκχη+ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(κθµηµφ
εηϕθκργη λνξηκ πηκηµχη ∋σν‘g‘θηκµχη(− Λτλλνµη ξδβγηργχ τργατ
λνξηκκηϕ µηπ λπρχφ ξκµχη−

Ανκ σνλνµηχµ ρνρηξ αηκηλ+ στργτµβγ+ νφ‘ψϕη λρκ
ξδβγηργ τρκτακθη βγτπτθ υ λτρσγϕλ ν‘ψκργσηθηκφµχφηµ+
λτλλνκη σ’κηλ ενξχκη αν‘κηργη λτλϕηµ−

Ò’κηλ νκηργ ιθξνµηχφη λτλλνκη υψηξσµηµφ γληξση
ργτµχϕη+ ανκκθ ατ ξδθχ «ηψκµτυβγη» υ «αηθηµβγη ϕργεηξνσ,
βγη»χδϕ αν‘κηργχη− Ατµχ λτλλνκη υψηξσ υυκ ξθσηκχη υ σγκηκ
πηκηµχη+ λτλλνµη ξδβγηργ τβγτµ πτκξ τρτκ µηπκµχη+
λτλλν ξδβγηκχη υ ωτκνρ ν‘θφµηκχη− Λτλλνκη σ’κηλχµ
ενξχκµηργ ιθξνµηχ λυψτµη λτλλνκη αξνµ πηκηργ+ δυθηρσηϕ
ρτγασ υ ηψκµηργ τρκτακθη σν‘οκληχµ ενξχκµηργ λτλϕηµ−

Λτλλνκη αξνµµηµφ λνγηξση ργτµχϕη+ οδχφνφ ∋σθαηξ,
βγη( ν‘ψη λρκµη αδθχη υ νφ‘ψϕη ξδβγηργ ξν‘κκθηµη ϕν‘θρσχη−
∆υθηρσηϕ τρκταµηµφ λνγηξση δρ οδχφνφ ∋σθαηξβγη( σνλνµηχµ
ανκκθµη µηπ ηψκµηργκθφ ξν‘µκσηθτυβγη ρυνκκθ σηψηλη υυκχµ
o‘ξκα πν‘ξηκηργηχ ηενχκµχη−

Ηψκµηργ τρκταη ν‘πτυβγηκθχ σθνεχφη νκλφ ϕσσ πηψηπηργµη
τξφ‘νσχη+ τ ν‘ξκργφ+ λτκνγψ πηκηργφ γθϕσ πηκχη+ σθνεχφη
υνπδκθµη ν‘θφµχη+ ν‘ψκργσηθηκφµ αηκηλκθχµ λκηξνσχ υ
λρκµη ξδβγηργχ ενξχκµχη− Ηψκµηργ τρκταηχ οδχφνφ ∋σθ,
αηξβγη( λτλλνµη πν‘ξχη+ εθψκθ ϕδκσηθχη+ ρνρηξ φ‘νξµη
µηπκξχη+ ϕτψσηργκθ ν‘σϕψχη+ σππνρκξχη υ τλτληξκργσηθχη+
σγκηκ πηκχη+ ατστµµη σθϕηαηξ πηρλκθφ αν‘κχη υ ωτκνρ βγηπθχη−

Κ−Ρ− Υηφνχρϕηξ εθψ πηκηργ ∋ωξνκ πηκηργ( αηκµ θδκκηϕ νθρηχφη
σν‘θσσ ανφ‘κµηργ ργϕκηµη µηπκχη− Ατ ανφ‘κµηργ ργϕκκθη ανκχ
λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργχ  ϕσσ γληξσφ δφχηθ−

Αηθηµβγη ανφ‘κµηργ ργϕκη− Τργατ ργϕκχ ανκκθµηµφ εθψ
πηκηργ ενκηξση ηενχκµχη− Ατ ργϕκµηµφ λνγηξση γπηπσµ γλ
νκηµφµ λσδλσηϕ στργτµβγκθ ρνρηχ εθψ πηκηργχ ηενχκµχη−
Εθψ πηκηργµηµφ ηινχηξ ενκηξση ανκµηµφ υυκφη σιθηαρηµηµφ ανξκηφη
υ ωηκλ,ωηκκηφηφ ανφ‘κηπχηθ− Βγτµϕη εθψ πηκηργ σιθηα αδθφµ λσδθηκ
ρνρηχ στψηκχη− Πµβγκηϕ σιθηα ανξ αν‘κρ+ εθψ πηκηργ τβγτµ
ργτµβγ ϕν‘ο λσδθηκ αν‘κχη−
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Ηϕϕηµβγη ανφ‘κµηργ ργϕκη− Εθψ πηκηργµηµφ θδκκηϕ αηκµ ηϕϕηµβγη
ανφ‘κµηργ ργϕκη σιθηαµηµφ εθψ πηκηργηφ σξµχη− Εθψ πηκηργ,
µηµφ σξξνθ λγρτκνση υ γπηπηξ υνπδκθη ν‘ψφκθµηµφ σιθηαρηφ
ρνρµ ανφ‘κµχη+ βγτµϕη εθψκθ τργατ γνκσχ δθϕρηψ αν‘κηα
ωηψλσ πηκχη+ λλν ν‘ψφκθ σιθηαρη νθπκη ξν‘µκσηθηκχη+ ν‘ψφ,
κθµηµφ ϕν‘θρσλρη αηκµ γθϕσκµφµχδϕ+ επσ ργτµφ ρνρκµηα
γπηπηξ θδκκηϕ αηκµ λνρ ϕδκηργ µσηιρηφ δθηργηργ λτλϕηµ−

Τβγηµβγη ανφ‘κµηργ ργϕκη− Εθψ πηκηργµηµφ δλνσρηνµκ ∋γηρ,
γξινµκη( γπηπσ πνµτµηχηθ− Πνµτµµηµφ λνγηξση ργτµχϕη+ εθψ
πηκηργµηµφ γθ πµχξ στψηκηργη αηψµηµφ γηρ,γξινµκθηληψφ σδρϕθη
σ’ρηθ πηκχη+ φθ εθψ πηκηργµηµφ τργατ στψηκηργη γπηπσφ λνρ
ϕδκλρ+ τµχ βγπηθηκφµ γηρ,γξινµ γπηπσ+ λκηξ γπηπσχ
ανργχµ ϕδβγηθηκχηφµ+ ανκµη πηψηπσηθχηφµ στξφ‘τ αν‘κχη−

Οδχφνφ σθαηξβγηκθ πτξηχφη ρυνκκθµη ν‘ψ  νκχηκθηφ  λπρχ
πηκηα  πν‘ξηργκθη λτλϕηµ9

0− Λρκµη ξδβγηργ ιθξνµηχφη ανκ εηϕθκργ ορηωνκνφηξρηµηµφ
ωτρτρηξσκθηµη πµχξ ν‘θφµηργ λτλϕηµ>

1− Τργατ ν‘θφµηργκθχµ ενξχκµφµ γνκχ λρκµη ξδβγηργφ
o‘θφσηργ τρκταη γπηχφη µψθηξµη πµχξ στψηργ λτλϕηµ>

Αηψ ηργ στσφµ ορηωνκνφηϕ ιθξνµκθµηµφ ιηρλνµηξ ξνϕη αηνκνφηϕ
ιθξνµκθφ πθφµχ µβγ λτθϕϕα αν‘κφµκηφη ραακη
«σθαηξβγη — ανκ» σηψηληχ λπρχµη σωληµκργ υ ρνρκργ
ϕσσ γληξσφ δφχηθ− Ανκ εηϕθκξ νκχηφµ+ ργωρηξ ωτρτρηξσκθη
µηπ µλνξνµ αν‘κφµ πηψηπηργκθη ενκ λτµνρασκηχηθ−

Ανκχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ τβγτµ τµηµφ
ργωρ ωτρτρηξσκθηµη αηκηργ λτγηλχηθ−

Ατµηµφ τβγτµ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(+ ανκ γπηχφη λτγηλ
λ’κτλνσκθφ+ ξ’µη τµηµφ ηινχηξ ενκηξσηφ σξξνθφθκηφηµη αηκ,
χηθχηφµ λ’κτλνσκθφ δφ αν‘κηργη λτγηλχηθ− Ενκηξσ ιθξνµηχ
θν‘ξ αδθξνσφµ ν‘ψφθηργκθ υ ενκηξσµηµφ ρν‘µφφη µσηικθη γπηχ
αηκηργ ϕσσ γληξσφ δφχηθ− Ργτµηµφ τβγτµ λσδλσηϕ στργτµ,
βγκθµη θηυνικµσηθηργφ ωηψλσ πηκτυβγη ωανθνσµηµφ τβγ ργϕκηµη
ργθσκη θυηργχ ιθσηργ λτλϕηµ9 χρσκαϕη+ ινθηξ υ ρν‘µφφη−

Χρσκαϕη ωανθνσµηµφ γληξση ργτµχϕη+ τ νκχηµχ στθφµ
ηργµηµφ λπρχηµη ξνϕη ανκµηµφ µηπ υψηεκθηµη αιθηργφ
σξξνθφθκηφηµη σν‘g‘θη µηπκργφ ηλϕνµηξσ ξθσχη−

Οδχφνφηϕχ χρσκαϕη ωανθνσµηµφ πτξηχφη στθκθη λυιτχ9
( ργωρ ωτρτρηξσκθη:
α( πκηξ πναηκηξσκθ+ σκα+ πηψηπηργ:
χ( αηκηλ υ αηκηργ χθιρη−
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Τργατ λ’κτλνσκθ ανκµηµφ λρκµη ηινχηξ αιθηργφ σξξνθ,
κηφηµη µηπκργχ λτγηλχηθ− Ργτµηµφ τβγτµ ατµχξ ενκηξσµη σργϕηκ
πηκηργχ πτξηχφηκθµη αηκηργ ϕδθϕ9

( αηκηλ χθιρη+ ξ’µη ανκµηµφ ηινχηξ ενκηξση πµχξ στργτµ,
βγκθφ ρνρκµηα αιθηκχη:

α( ηινχηξ ηργκργµηµφ  πµχξ ργϕκκµφµκηφη:
χ( ανκκθχ τβγθξχηφµ ν‘ψηφ ωνρ πηξηµβγηκηϕκθ:
δ( ανκµηµφ ργωρηξ ωτρτρηξσκθη−
Αηκηλ ιθξνµηµηµφ γνκσηµη σ’θηεκξχηφµ ωανθνσ γλ ϕσσ

γληξσφ δφχηθ− Ργτµηµφ τβγτµ οδχφνφ ∋σθαηξβγη( δ’σηανθη
ανκµηµφ λπρχφ πθα γθϕσκµηργηµη σ’θηεκξχηφµ ινθηξ ωανθνσ
ϕν‘θρσϕηβγκθηφ πθσηκηργη ϕδθϕ−

Μ−Ε− Òκηψηµ ινθηξ ωανθνσµη πτξηχφη στθκθφ αν‘κχη9
( ν‘θφµτυβγη σνλνµηχµ χρστθκµφµ ενκηξσ αιθηκξοσηλη>
α( αιθηκηργη σν‘g‘θηλη>
χ( ενκηξσ ργϕκη ν‘ψκργσηθηργµηµφ τργατ ανρπηβγηφ λνρ ϕδκ,

χηλη>
δ( τλτληξκργσηθηργ+ ν‘ψκργσηθηργ+ αιθηργ σδψκηφηφ ρνρκµηα

ενκηξσ ργϕκκµλνπχλη>
Γθ αηθ µηπ γνκσχ ινθηξ ωανθνσµηµφ λψλτµη ανκφ+

σνοργηθηκφµ χρστθφ ανφ‘κηπ αν‘κχη− Ινθηξ ωανθνσµηµφ ηινχηξ
ηργκργχφη ν‘ψηφ ωνρ ϕν‘θρσϕηβγκθη πτξηχφηκθ9

( ανκµηµφ υψηεµη αιθηργ πναηκηξση ∋λπρχφ λτυνεηπκηϕ+
σν‘g‘θηκηϕ+ σδψκηϕ(:

α( ηργ ιθξνµηχ οξχν αν‘κξνσφµ πηξηµβγηκηϕκθ υ τκθµηµφ
ϕδκηα βγηπηργ ραακθη:

χ( λρκµη ν‘ψκργσηθηργ τρκταηµη σµκργχ ανκµηµφ λτρσ,
πηκκηφη:

δ( ανκµηµφ ν‘ψηµη ν‘ψη µψνθσ πηκηργη−
Γθ αηθ ηινχηξ ηργ στφα αν‘κφµηχµ ϕδξηµ νκηµφµ ωανθνσ

λτγηλ ν‘θηµ δφκκξχη− Τργατ ωανθνσ ηινχηξ ηργµηµφ ανθηργηφ αγν
αδθηργχ υ ναξδϕσηυ σγκηκ πηκηργχ λτγηλ γληξσφ δφχηθ+ βγτµϕη
νκηµφµ µσηικθ ηργµηµφ ανργηχ πν‘ξηκφµ λπρχφ δθηργηργ πξ
χθιχ ξνθχλ αδθηργηµη γλχ ενκηξσ ανρπηβγκθηµηµφ ϕδσλ,
ϕδσκηφη πξ χθιχ σν‘g‘θη υ λπρχφ λτυνεηπκηφηµη µηπκργφ ηλϕνµ
αδθχη−

Ρν‘µφφη ωανθνσµηµφ λτγηλ ϕν‘θρσϕηβγκθη ανργπθηργµηµφ
ϕδξηµφη στθϕτληφ σ’ρηθ ϕν‘θρσχη9

( δθηργηκφµ αηκηλ χθιρη ∋σν‘κηπκηϕ+ τλτληξκηϕ+ σδψϕνθκηϕ(:
α( αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµηµφ δφκκµφµκηϕ χθιρη:
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χ( αηκηλ υ αηκηργχ ξν‘κ πν‘ξηκφµ ϕλβγηκηϕκθ:
δ( υψηεµηµφ αιθηκηργηχ ηινχµηµφ µηπκµηργη ∋ιυναµηµφ

λµσηπηξκηφη+ ινξηακηφη(−
Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ τκθφ

κνγηχ ξπηµχµ ξνµχργηργ ρδψηκθκη γληξσφ δφχηθ− Σθαηξβγη
φτθτγ αηκµ+ ϕν‘οηµβγ+ εθνµσκ ηργ νκηα ανθχη− Τργατ εθνµσκ
ηργ ξτστπκθ αηκµ αηθφ+ ϕλβγηκηϕκθφ γλ δφχηθ− Ανκκθµηµφ
ενκηξση τβγτµ αηθ ωηκ ργθνησ ξθσηκφµκηφη υ υψηεµη αιθηργ
ηλϕνµηξσκθη ανκκθχ γθ ωηκ αν‘κφµκηφη ραακη λσδθηκµηµφ
o‘ψκργσηθηκηργη γλ γθ ωηκ αν‘κχη− Εθνµσκ ξνµχργηργ ανκκθ,
µηµφ ωανθνσ ωψηµρηµη σν‘κηπ δ’σηανθφ νκηργφ ηλϕνµηξσ αδθ,
λξχη+ βγτµϕη τκθ στθκη αηκηλ πηψηπηργκθηφ+ πναηκηξσκθηφ υ
κξνπσκθηφ δφ−

Λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ ξϕϕ ξνµχργηργµη λκφ νργηθηργµηµφ
υνρησκθηχµ αηθη — ατ γθ αηθ ανκµηµφ ργωρηξ ωτρτρηξσκθηφ
πθα σ’κηλ αδθηργχηθ+ ξ’µη σ’κηλ αδθηργµη ηµχηυηχτκκργσηθηργχηθ−
Ò’κηλ  αδθηργ  ορηωνκνφηϕ,οδχφνφηϕ χαηξνσχ ν‘πτυ ιθξνµηµηµφ
ργτµχξ σργϕηκη στργτµηκχηϕη+ σ’κηλ,σθαηξ αδθηργ τρκτα υ υνρη,
σκθηµηµφ σµκµηργηχ ανκµηµφ ργωρηξ ορηωνκνφηϕ ωτρτρηξσκθη
µψθχ στσηκχη− Ò’κηλµη ηµχηυηχτκκργσηθηργ αηκηλ υ ϕν‘µηϕ,
λκθµηµφ γθ αηθ ανκ σνλνµηχµ νµφκη+ λτρσγϕλ ν‘ψκργ,
σηθηκηργηµη σ’ληµκργφ+ τµηµφ πκηξ ϕτβγη υ αηκηργ πναηκηξσκθηµη
θηυνικµσηθηργφ+ αηκηλµη λτρσπηκ σνο αηκηργηµη ργϕκκµσηθηργφ
γλχ ατ αηκηλµη στθκη λκηξ υ ν‘θφστυβγη λρκκθµη ξδβγηργχ
ηινχηξ ηργκσ αηκηργµη ν‘θφσηργφ πθσηκφµ−

Ορηωνκνφηϕ,οδχφνφηϕ  χαηξνσκθχ σ’ϕηχκµχηϕη+ εηϕθηξ τρκτα,
κθµηµφ λτγηλκθηχµ  αηθη — ατ νκχηµχµ ξσηα αδθηργ− Γθ πµχξ
λρκµη ∋στθλτργχ+ ηργκα βγηπθηργχ+ ν‘πηργχ( ξδβγηργχ
ηµρνµ σγκηκ+ ρηµσδψ+ ργτ υπσχφη γνκσµη τλτληξκργσηθηργ ρνρηχ
γθϕσκθµηµφ ανθηργηµη νκχηµχµ ϕν‘θηργφ χνηλ γθϕσ πηκχη υ
ϕδξηµφη ενκηξσηµη σθσηαφ ρνκηα σν‘g‘θηκξχη+ τµηµφ µσηικθηµη νκχηµ,
χµ  ϕν‘θχη− Ργτµηµφ τβγτµ νκχηµχµ ϕν‘θ αηκηργµη ργϕκκµ,
σηθηργ+ µσηικθµη νκχηµχµ ϕν‘θηργ ανκκθµηµφ λσδλσηϕ στργτµ,
βγκθηµη θηυνικµσηθηργµηµφ ρνρηξ πηρλη γηρνακµχη−

ϑν‘θφµηληψχδϕ+ λρκµη ξδβγηργ ξν‘κηµη σνοηργ τβγτµ νκ,
χηµχµ ξσηα αδθηργµηµφ σγκηκ+ ρηµσδψ+ τλτληξκργσηθηργ υ αηθ
πσνθ τρκταηξ συρηξκθ αηκµ αηθκηφη ανκκθφ ϕσσ ξνθχλ αδθχη−
Νκχηµχµ ξσηα αδθηργ — ξδβγηληµη σνοηργµηµφ λτγηλ πηρλη αν‘,
κηα+ εηϕθκργµη ργϕκκµσηθτυβγη ϕτβγκη υνρησχηθ−



01

2,§− Ανκκθχ ανργκµφ‘ηβγ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
ργϕκκµσηθηργ µψθηξρη υ λδσνχηϕρη

Òτργτµβγ — ατ οθδχλδσκθ υ γνχηρκθµη α’ψη αηθ λτγηλ
κνλσκθηφ ϕν‘θ εθπκργ ξνϕη τλτληξκργσηθηργ µσηιρηχηθ−
Λρκµ+ ρνµ+ ληπχνθ+ ϕδρλ+ σν‘g‘θη βγηψηπ υ γνϕψν− ≅κνλσ
∋αδκφη( δρ οθδχλδσ ξνϕη γνχηρκθµηµφ αηθ,αηθηφ ν‘ωργργκηφη+
σδµφκηφη ξνϕη εθπκµηργηµη αηκχηθτυβγη ωνρρχηθ− Οθδχλδσκθ χδφµχ
ναξδϕσκθ µψθχ στσηκχη− Νχσχ+ ναξδϕσκθ λ’κτλ λτγηλ υ
λτγηλ αν‘κλφµ ωνρρκθφ δφ− Λτγηλ ωνρρ επσ ργτ ναξδϕσφ
σδφηργκη υ ατ ωνρρρηψ ναξδϕσ λυιτχ αν‘κ νκλξχηφµ ωνρρκθφ
ξσηκχη− Ναξδϕσµηµφ λυιτχκηφηφ σ’ρηθ πηκλξχηφµ ωνρρκθ
λτγηλ αν‘κλφµ ωνρρκθ γηρνακµχη− Ναξδϕσ µηλµη µφκσηργηµη
αηκηργ τβγτµ τµηµφ ωνρρκθη λυιτχ αν‘κρ+ τ γνκχ ατ ναξδϕσ
γπηχ στργτµβγ λυιτχ χδξηκχη− Òτργτµβγ µνλκµχη+ ργτµηµφ,
χδϕ+ λψλτµ υ γιλφ δφ αν‘κχη− Ναξδϕσµηµφ αθβγ λτγηλ
ωνρρκθη αηθφκηϕχ στργτµβγµηµφ λψλτµηµη σργϕηκ δσχη− Αηθ
ωηκ λτγηλ ωνρρκθφ δφ αν‘κφµ ναξδϕσκθ σν‘οκλη στργτµβγ
γιληµη σργϕηκ δσχη− Χδλϕ+ στργτµβγ γιλη αησσ στργτµβγ
αηκµ µνλκµηργη λτλϕηµ αν‘κφµ ναξδϕσκθ σν‘οκλη γλ δϕµ−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθ+ ν‘ψ µυασηχ+ ηµρνµηξσ σν‘οκφµ
ϕσσ σιθηαµη τλτλκργσηθηργ µσηιρηχ ξτψφ ϕδκχη υ λνχχηξ
χτµξνµηµφ στα λνγηξσηµη ϕρ δσσηθχη+ κδϕηµ θδκ ναξδϕσκθµηµφ
ϕν‘οφηµ ωνρρκθηχµ ϕν‘ψ ξτλφµ γνκχ τκθµη ηχδκκργσηθηργ
µσηιρηχ γνρηκ αν‘κχη−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργ  λϕσαφβγ ξνργ,
χφη ανκκθµη λσδλσηϕµη ν‘θφσηργφ σξξνθκργ λϕσαµηµφ
ψθτθ οθδχλδσκθηχµ αηθη ρηεσηχ σµ νκηµφµ−

Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργ µψθηξρη
υ λδσνχηϕρηµηµφ ανργ λρκρη ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
ργϕκκµσηθηργµηµφ χηχϕσηϕ ρνρκθηµη ηργκα βγηπηργχµ ηανθσ− Ατ+
o‘ψ µυασηχ+ χτµξνµη βγτπτθ αηκηργ+ εηϕθκργ θηυνικµηργηµηµφ
ξµφη λδσνχκθηµη ν‘θφµηργ ϕαη υψηεκθµη αιθηργ νθπκη ξδβγηκχη−

Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργµηµφ µψθηξ
ιηγσκθη ορηωνκνφηϕ+ οδχφνφηϕ υ ανργπ ετµχλδµσκ εµκθ ρνρηχ
ξθσηκχη9

— ϕν‘θφψλκη χρστθκη γτιισκθ ∋ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµ,
βγκθµη ργϕκκµσηθηργ αν‘ξηβγ  ϕν‘θρσλκθ υ γνϕψν(:

— λδσνχηϕ χαηξνσκθ ∋λωρτρ ιτθµκκθχ βγνο δσηκφµ λ,
πνκκθ+ λρκµ+ λϕσαφβγ σθαηξ σν‘g‘θηρηχ ν‘πτυ πν‘κκµ,
λκθ+ ν‘ξηµκθ υ γνϕψν(:
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— ιλν υ ξϕϕ σθσηαχ ηργ νκηα ανθηργ+ ηκφ‘νθ σιθηα υ νκηλ,
κθµηµφ εηϕθκθη−

Γνψηθφη ϕτµχ ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµ,
σηθηργ λτλλνρη ηκληξ ρνρκµφµ λδσνχηϕ σηψηλφ δφ− Τκθµηµφ
ρνρηξ δκδλδµσκθη λπρχ+ λψλτµ+ λδσνχκθ+ ηργµη σργϕηκ δσηργ
ργϕκ υ τρτκκθη αηθ,αηθη αηκµ τψυηξ ανφ‘κηπχηθ− Τκθ νθρηχφη ρνρηξ
λπρχ  σρυυτθµη ργϕκκµσηθηργφ πθσηκχη−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργ — ηµρνµ ηινχηξ εν,
κηξσηµηµφ ατστµ λπρχκη λκφ νργηθηκχηφµ οδχφνφηϕ ιθξνµηχηθ−
Τµηµφ λπρχη — ανκκθµη επσ λσδλσηϕµη αηκηργχµ δλρ+
ακϕη τκθµη γξνσφ σξξνθκργ+ ν‘ψκθηµηµφ γξνσχφη ν‘θηµκθηµη
σνο νκηργκθηφ ξνθχλ αδθηργχµ ηανθσ−

Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ εµηµηµφ
ρνρηξ λρκκθη πτξηχφηκθχµ ηανθσ9

— ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ χθιρη
µτπσξη µψθηχµ ηϕϕηµβγη ϕηβγηϕ+ ν‘θσ+ ϕσσ υ λϕσαφ σξξνθ,
κνυ φτθτγκθη τβγτµ ργθσκθ θδιρηµη ρνρκργ:

— λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ λϕσα λσδλ,
σηϕρηµη ν‘θφµηργφ σξξνθκργµηµφ λψλτµηµη µηπκργ:

— λσδλσηϕ στργτµβγκθµηµφ θηυνικµσηθηργ ξν‘κκθη υ ργθσ,
κθηµη ηργκα βγηπηργ:

— ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργµη σ’ληµ,
κνυβγη λδσνχηϕ ϕν‘θρσλκθ αδθηργ−

Φµδχδµϕν ν‘ψ ηργκθηχ λσδλσηϕ πναηκηξσκθµηµφ ηϕϕη χθι,
ρηµη ιθσηα ϕν‘θρσχη9 «Νχχηξ ν‘θσ πναηκηξσ» ∋τργατ πναηκηξσ
ανργκµφ‘ηβγ λϕσα ϕτθρηµη ν‘ψκργσηθηργ τβγτµ ψληµ αν‘κφµ(
υ «o‘θσχµ ξτπνθη αν‘κφµ πναηκηξσ»+ ξ’µη λσδλσηϕ αηκηλκθµη
νρνµκηϕβγ δφκκργχ λρκκθµηµφ πκ ξδβγηληµη σνοηργχ µλνξνµ
αν‘κχηφµ πναηκηξσχηθ−

Λσδλσηϕµη ν‘θφσηργχ τ σθαηξυηξ βγνθκθφ τργατ νληκ,
κθµη ϕηθησχη9

0( ανκκθχ  ν‘πηργφ αν‘κφµ πηψηπηργ+ αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµη
ργϕκκµσηθηργ:

1( λργφ‘τκνσ ιθξνµηφ αν‘κφµ λρ’τκηξσκηκηϕµη στργτµσηθηργ:
2( ν‘ψ ϕτβγηφ+ πναηκηξσηφ αν‘κχηφµ ηργνµβγµη σθαηξκργ:
3( «Λσδλσηϕ ϕδξηµφη ανρπηβγ τβγτµ ψληµ» δϕµκηφηφ

ηργνµβγκηκηϕµη σθαηξκργ−
Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ Ρ−Η− Ργυθρατθχ

πτξηχφη ϕνλονµδµσκθµη ιθσχη9
( ϕδµφ πλθνυκη σρυηθκργµη θηυνικµσηθηργ:
α( ρνρηξµη σµκξ αηκηργ+ αρσθϕσ  εηϕθκργµη αηκηργ:
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χ( µηπ γνκσχµ ρυνκµη λσδλσηϕ ηενχκργφ ν‘σηργµη αηκηργ:
δ( σγκηκ πηκηργµη+ µηπ γνκσκθφ αν‘κηργµη αηκηργ:
ε( ηκληξ ωτκνρκθµη µηπ λσδθηκχ ηργκργµη αηκηργ:
φ( λσδλσηϕ λρκµη ξδβγηργχ σνπσ πηκηργµη αηκηργ+ χδχτϕσηυ

εηϕθκργ ϕν‘µηϕλκθηµη γνρηκ πηκηργ:
γ( ξµφη ρυνκκθµη αδθηργ ∋πν‘ξηργ(µη αηκηργ−
Χδλϕ+  ηκϕ  λσδλσηϕ  πναηκηξσκθ  ργτµχξ  ηµρνµηξ  ωτρτ,

ρηξσκθ νθπκη ηενχκµχηϕη+ τκθ λσδλσηϕ  ηκληχ ξτπνθη ηινχηξ
ενκηξσ ϕν‘θρσηργφ ηλϕνµ ξθσχη−

Αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµη ν‘θφµτυβγηκθµηµφ ϕν‘οβγηκηφη «αηκηργ —
ατ λσδλσηϕ λρκχ πν‘ξηκφµ λπρχφ λτυεεπηξσκη δθηργ,
σηθτυβγη αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθφ ρνρκµφµ ηµρνµηξ πναηκηξσχηθ»−

«Αηκηργ»µηµφ ξµη ργτµχξ ηενχκµηργη τργατ ηψκµηργχ ϕν‘θηκ,
λνπχ− «ϑν‘µηϕλ» ανκµηµφ λρκµη ξδβγηργχφη ργωρηξ σιθηα,
ρηχ ηενχκµτυβγη ενκηξσ χδα ϕν‘θηκχη− Αηκηλµη ν‘ψκργσηθηργ γλχ
αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµηµφ ργϕκκµηργη ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργ ανκκθ,
µηµφ αηκηλκθηφ ρνρκµφµ αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµη δφκκργχ ϕν‘θηκχη−
Τργατ ϕν‘µηϕλ υ αηκηλκθ γηρναηχ ανκκθχ ξµφη αηκηλκθ+ στ,
ργτµβγκθ ν‘ψκργσηθηκχη−

Η−≅− Λθϕτργδυηβγ λϕσαφβγ σ’κηλ νκχηχ στθφµ ρνρηξ
υψηε ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργχηθ χδξχη−
Η−≅− Λθϕτργδυηβγ ανκκθχ πτξηχφη ϕν‘µηϕλκθ γνρηκ πηκηργ
τβγτµ ασερηκ λδσνχνκνφηϕ χρστθµη αδθχη9

0( ρυνκµηµφ λνγηξσηµη µηπκργ:
1( µηπ πν‘ξηκφµ ρυνκχµ ρωδλφ ν‘σηργ ∋ρωδλκργσηθηργµη

αηκηργ(:
2( αδθηκφµ εθψκθχµ λµσηπηξ ωτκνρκθµη ϕδκσηθηργ:
3( αδθηκφµ ρυνκµη σγκηκ πηκηργ:
4( µψθηξ εηϕθκργχµ ϕδκηα βγηππµ ωτκνρκθµη µηπ ρυνκκθχ

ηργκσηργµη αηκηργ:
5( ωτκνρκθµη σππνρκργ:
6( ργθσκθµηµφ µσηικθηφ αν‘κφµ σ’ρηθµη αγνκργ:
7( νκηµφµ ωτκνρκθµη τλτληξκργσηθηα+ ξµφη ρυνκκθµη

πν‘ξηργ−
Ξτπνθηχ ϕδκσηθηκφµ αηκηλκθ ανκµηµφ ηινχηξ εηϕθκργη ρνρηχ

ξνσχη υ ατ αηκηλκθµη ανκκθχ λϕσαφ πχλ πν‘ξφτµβγ
λτµσψλ θηυνικµσηθηργ κνψηλχηθ−

Φδνλδσθηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργχ ανκκθχ λτρσπηκ
εηϕθκργµη ργϕκκµσηθτυβγη ανργπ αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθµη ργϕκκµ,
σηθηργ λτγηλχηθ−
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Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ αηθ πσνθ
ργθσκθφ ανφ‘κηπ9

Αηθηµβγηχµ+ ανκ νκχηµ δφκκφµ  αηκηλ υ ϕν‘µηϕλκθφ  δφ
αν‘κηργη λτγηλχηθ−

Ηϕϕηµβγηχµ+ λσδλσηϕ στργτµβγκθµηµφ λψλτµη ϕδσλ,
ϕδσκηϕχ αν‘κηργη ργθσχηθ−

Τβγηµβγηχµ+ ανκ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ν‘ψκργσηθηργ
ιθξνµηµη ν‘θφµηα+ ϕδκηα βγηπχηφµ ωτκνρκθµη αηκηργη ργθσ−

Τργατ υψηεκθµηµφ αιθηκηργη ανκµηµφ αηκηλ γιλη υ πκηµηµφ
θηυνικµφµκηϕ χθιρηφ ανφ‘κηπ− Ργτµηµφ τβγτµ αηθηµβγη ανρπηβγχ
οδχφνφ ∋σθαηξβγη( πκηξ ϕτβγ υ σηθηργπνπκηϕµη ϕν‘ο σκα πηκ,
λξχηφµ λρκκθµη σϕκηε δσηργη ϕδθϕ−

Ατµχ ανκ ρνχχ λσδλσηϕ στργτµβγµη ν‘ψκργσηθηργη+ ϕδξηµ
δρ ανθ,ανθ ανκµηµφ ν‘ψη λτρσπηκ ηργκργ ϕν‘µηϕλρηµη γνρηκ
πηκφτµηβγ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηα+ λτθϕϕακργ,
σηθηργη ϕδθϕ− Λσδλσηϕ στργτµβγµη ν‘ψκργσηθηργ ιθξνµηχµ
ενξχκµηργµηµφ λπρχφ λτυνεηπκηφη ργτ στργτµβγµηµφ λψλτ,
µηφ γλ ανφ‘κηπ− Γθ αηθ στργτµβγχφη λ’κτλνσκθ λσδλσηϕ
στργτµβγκθ υ φ‘νξκθµηµφ λµσηπηξ στφκκµφµ χνηθρηχηθ+ ατ
δρ σθαηξβγη σνλνµηχµ ενκ ν‘ψκργσηθηκφµ+ πξσχµ ηργκα
βγηπηκηα  νωηθηφβγ  ν‘ξκµφµ αν‘κηργη ϕδθϕ−

Ργτµη κνγηχ πξχ πηκηργ ϕδθϕϕη+ φθ σµκµφµ λσδλσηϕ
στργτµβγκθ σηψηλη πτξηχφη σκακθφ ιυνα αδθρ+ ατµχξ γνκχ
σµκµφµ γθ αηθ λσδλσηϕ στργτµβγκθ σηψηλη υ γθ αηθ λσδ,
λσηϕ στργτµβγ σθαηξυηξ,οδχφνφηϕ ξτστππ δφ αν‘κχη9

0− Γθ αηθ λσδλσηϕ στργτµβγχ πµχξ λπρχ ϕν‘ψχ
στσηκφµ>

1− Ατ λσδλσηϕ στργτµβγµηµφ ανργπ λσδλσηϕ στργτµβγφ
µηρασµ ψθτθηξκηφη µηλχ>

2− Μηλ τβγτµ ατ λσδλσηϕ στργτµβγ σµκµφµ υ  λσδλσηϕ
στργτµβγκθ σηψηληφ ϕηθησηκφµ> Λσδλσηϕ στργτµβγµη ϕηθησηργ
αηκµ πµχξ σθαηξυηξ,οδχφνφηϕ λπρχ ϕν‘ψχ στσηκφµ>

3− Ανθχη,ξτ+ λσδλσηϕ στργτµβγ ανκ τβγτµ πηψηπθκη αν‘κρ+
τµηµφ ιυναη υ νφ‘ψϕη ξδβγηργ τρτκη ανκµη ν‘ψηφ ικα πηκχηλη>

4− Αδθηκφµ λσδλσηϕ στργτµβγµη ανκκθ λτρσπηκ πατκ
πηκ νκχηλη> Ατµηµφ τβγτµ τ µηλµη αηκηργη+ δρκργη ϕδθϕ>

5− Πηξµκηα πνκφµχ τµφ σθαηξβγη πµχξ χθιχ ξνθχλ
αδθηργη λτλϕηµ>

6− Πν‘ξηκφµ λτλλνµη ξδβγηργ χυνληχ ανκκθµηµφ  πµχξ
ξτστπκθφ δθηργηργηµη ηρσξληψ>
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7− Πν‘ξηκφµ λρκµηµφ ν‘ψκργσηθηκφµ νκχηµφη υ ϕδξηµφη λσδ,
λσηϕ στργτµβγ αηκµ πµχξ ανφ‘κηπκηφη ανθ>

Ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ  σ’κηλµηµφ
χηχϕσηϕ σλνξηκκθηµη γηρναφ νκηργ ϕδθϕ−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ υ τµη λτθϕϕα,
κργσηθηργ χηκδϕσηϕµηµφ ρνρηξ πνµτµκθηχµ αηθη αν‘κφµ ηµϕνθµη
ηµϕνθ πνµτµη ρνρηχ πτθηκφµ αν‘κηργη ϕδθϕ− Ατ πνµτµφ ϕν‘θ+
αηθ λτλλνµη ανργπ αηθ λτλλνφ κλργσηθηργ τκθ νθρηχφη
µηπ ανφ‘κµηργφ ρνρκµφµ αν‘κηργη ϕδθϕ−

ϑδξηµφη υ νκχηµφη λρκκθ νθρηχφη πνµτµηξ ανφ‘κµηργ
τκθµηµφ ηβγϕη ρηεση αηθκηφηχµ ϕδκηα βγηπχη− Ατ ρηεσηξ αηθκηϕ γθ
αηθ σν‘οκλ λρκκθµηµφ πµχξ λπρχ τβγτµ στψηκηργ ρσθτϕστ,
θρηχµ ϕδκηα βγηπχη−

Λρκκθ ξδβγηργχ τχχατθνµκηϕ αηκµ ωτκνρκθ βγηπθ νκηργη+
οξχν αν‘κφµ λτλλνκθµη ξδβγηργµηµφ ξν‘κκθηµη σνο αηκηργη
γλ ψθτθ− Λρκκθ ξδβγηργχ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(κθχ ργϕκκµ,
φµ αηκηλχµ σν‘κηπ ενξχκµηργφ ηλϕνµηξσ αδθχηφµ δµφ πτκξ
υ ρνχχ λρκκθµη ξδβγηργχµ ηργµη ανργκργ ϕτσηκφµ µσηικθφ
νκηα ϕδκηργη λτλϕηµ−

Ργτµηµφχδϕ+ ατµχξ ηργκθµη λκφ νργηθηργ σµκµφµ λρ,
κκθµηµφ λψλτµηφ+ τκθµηµφ στθκη,στλµκηφηφ+ ξδβγηργ τρτκ,
κθηφ+ πνκυδθρ+ λργφ‘τκνσµηµφ σργϕηκ πηκηµηργηφ γλ ανφ‘κηπ
αν‘κχη−

Λϕσαφβγ σ’κηλχ γθ αηθ λργφ‘τκνσ στφκκµχηφµ λπ,
ρχµη ν‘ψηχ λτιρρλκργσηθφµ αν‘κηργη ϕδθϕ− Λργφ‘τκνσ  ξδσθκη
χθιχ πνµηπθκη υ λτυεεπηξσκη ν‘σηργη τβγτµ σθαηξβγη λργ,
g‘τκνσµηµφ τλτληξ σ’κηλ+ σθαηξυηξ υ θηυνικµσηθτυβγη λπρχ
γλχ υψηερηµη+ τµη λκφ νργηθηργ τρτκκθηµη µηπ στργτµφµ
υ δφκκφµ αν‘κηργη ϕδθϕ− Λργφ‘τκνσχ λρκκθ ξδβγηργ
ιθξνµηχ γθ αηθ ανκ τµηµφ λτρσπηκ εηϕθκργηµη θηυνικµσηθηργφ
ηλϕνµ αδθχηφµ λσδλσηϕ αηκηλκθ σηψηληφ+ λωρτρ υ τλτληξ
o‘πτυ ϕν‘µηϕλ γλχ λκϕκθηφ+ θηυνικµφµκηϕ υ σθαηξκµ,
φµκηϕ χθιρηφ δθηργφµ αν‘κηργη ϕδθϕ−

Λργφ‘τκνσµηµφ γθ αηθ λπρχη µηπ αν‘κηα+ αηκηλχ µηπ
αηθ ρηεσ ν‘ψφθηργµη ϕν‘ψχ στσφµ αν‘κηργη ϕδθϕ− Ανκχ λρκκθ
ξδβγηργ τβγτµ σδφηργκη ϕν‘µηϕλ υ λκϕκθη+ λµσηπηξ γλχ
ηινχηξ εηϕθκργ ενκηξση+ πνκυδθρ+ ωκνπηξ σθαηξρη γλ σν‘κ
ργϕκκµφµ αν‘κηργη ϕδθϕ−



06

3,§− Λργφ‘τκνσκθµη σργϕηκ πηκηργ σκακθη

Ηϕϕηµβγη ϕηβγηϕ φτθτγχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµ,
σηθηργ ξτψρηχµ λωρτρ ηργκθ ν‘σϕψ ανργκµχη− Ανκκθµη ϕνληκ
ηµρνµ πηκηα σθαηξκργ µηπ εµκθµηµφ ληπχνθηξ λτµνρασκθη υ
εψνυηξ ργϕκκθηµη αηθηµβγη λθσ ηχθνϕ δσηργµηµφ πξ χθιχ
λτυεεπηξσκη σργϕηκ δσηκηργηφ ανφ‘κηπχηθ−

Ψλνµυηξ λσδλσηϕχ «ρνµ»+ «ργϕκ» υ ανργπ στργτµ,
βγκθµη ρνρκργχ σν‘οκλκθ µψθηξρηχµ ενξχκµηκχη− Ατ+
o‘ψ µυασηχ+ ανκκθχ ληπχνθηξ λτµνρασκθµη ργϕκκµσηθηργφ
υ µστθκ ρνµ γπηχφη στργτµβγµη οξχν πηκηργφ ργθνησ ξθσχη−

Òν‘οκλ σ’θηεκµλξχηφµ στργτµβγ αν‘κηα+ ληρνκκθ ρνρηχ
αδθηκχη+ λρκµ+ ανφ‘βγχφη ανκκθ σν‘οκλη+ πν‘κχφη αθλνπ,
κθ σν‘οκλη ξνϕη φοχφη ρν‘ψκθ σν‘οκλη γπηχ φοηθηκχη− Ατµχµ
σργπθη+ σν‘οκλ αηθνθ µθρµηµφ ξηφ‘ηµχηρηµη µφκστυβγη ρν‘ψκθ
o‘θµηχ πν‘κκµηκχη+ λρκµ+ φκ+ φτκχρσ+ ονχ+ λλν ατ ξηφ‘ηµχηχ
αησσ δκδλδµσ ξνϕη αηθνθσ γλ δκδλδµσ αν‘κλρκηφη λτλϕηµ−

Òν‘οκλµη στθκη τρτκκθ αηκµ αδθηργ λτλϕηµ+ λρκµ+ 1 υ
0/ ρνµκθη νθρηχφη ατστµ ρνµκθ σν‘οκλη+ ανφ‘βγ γνυκηρηχφη
χθωσκθ σν‘οκλη+ υηκνξσχφη ανφ‘βγκθ σν‘οκλη υ γνϕψν+
τλτλµ σν‘οκλµη αδθηργ δκδλδµσκθµη ρµργ ξνϕη τµη σργϕηκ
δστυβγη µθρκθµηµφ ωτρτρηξσκθηµη ξσηργ αηκµ αδθηκχη−

Μθρκθµηµφ ρηεσ αδκφηκθηµη ιθσ αηκηργ υ τκθ τβγτµ τλτληξ
αν‘κφµ αησσ αδκφη ρνρηχ αηθ φτθτγφ αηθκργσηθηργ — ρηεσ ϕτψσηργ,
κθηχµ ληπχνθ ϕτψσηργκθηφ ν‘σηργµηµφ λτγηλ ργθση γηρνακµχη−

Ανκκθ αηκµ ηργκργ µθρκθµηµφ τλτληξ αδκφηκθηφ πθα
σµκργ υ φτθτγκθφ αηθκργσηθηργ ∋«αθβγ πηψηκ θµφκη ϕταηϕκθµη
σµκα νκ» υ ργτ ϕαηκθ(µη σνοργηθηργχµ ανργκµχη−

Òν‘οκλ τµηµφ ξθηλ δκδλδµσκθηµη ιθσηργ+ δκδλδµσκθηµη
σν‘οκλφ αηθκργσηθηργ ξν‘κη αηκµ ανκκθ σν‘οκληµη τµηµφ δκδλδµσ,
κθη αηθχµ αηθ ατστµ µθρ χδα ηχθνϕ δσηργφ ν‘θφµχηκθ−

ϑηβγϕηµσνξκθφ σν‘οκλκθµη σππνρκργ υ  σν‘οκλ σθϕηαηφ
ϕηθτυβγη δκδλδµσκθµη ληπχνθηφ ϕν‘θ σδµφ πτυυσκηκηφηµη µηπκργ

ΗΗ ΑΝΑ

ΑΝΦ‘ΒΓ≅Χ≅ Υ≅ ΝΗΚ≅Χ≅ ΗΚϑ Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ
Σ≅Ρ≅ΥΥΤΘΚ≅ΘΜΗ ΘΗΥΝΙΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓΜΗ

Σ≅ΡΓϑΗΚ ΠΗΚΗΡΓ
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τρτκκθη ν‘θφσηκχη ∋«δβγϕηκθ πµβγ αν‘κρ+ πν‘ξκθ γλ ργτµβγ»+
«θτβγϕκθφ πθφµχ πκλκθ ϕν‘ο»(−

Ανκκθ τρσλ,τρσ ξνϕη ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ τρτκκθη ξνθχληχ
σν‘οκλ δκδλδµσκθη ν‘θσρηχ ν‘ψθν αηθ πηξλσκη λνρκηϕ ανθ ξνϕη
ξν‘πκηφηµη µηπκξχηκθ−

Ηϕϕη σν‘οκλ τβγτµ ν‘ψθν αηθ πηξλσκη λνρκηϕ στργτµβγρη
ργτµχµ ηανθσϕη+ αηθηµβγη σν‘οκλµηµφ γθ αηθ δκδλδµσηφ ηϕϕηµβγη
σν‘οκλµηµφ επσ αησσ δκδλδµση λνρ ϕδκχη υ ϕρηµβγ ∋σπρηλ,
βγκθ πµβγ αν‘κρ+ οηξνκκθ γλ ργτµβγ: πηψ ανκκθ πµβγ
αν‘κρ+ ν‘g‘ηκ ανκκθ γλ ργτµβγ υ γνϕψνκθ βγδϕκη σν‘οκλ,
κθχηθ(−

Μστθκ ρνµ στργτµβγρη σππνρκµξνσφµ σν‘οκλκθµηµφ
δκδλδµσκθη ν‘θσρηχφη αηθ πηξλσκη λνρκηϕ ν‘θµσηργ ρνρηχ σθϕηα
σνοσηθηκχη−

ϑηβγϕηµσνξκθφ  µθρκθ αηκµ στθκη ωηκ ηργκθµη αιθσηθηα+
τκθµη ρµνπµη ν‘ψκργσηθηργφ νκηα ϕδκηµχη+ τκθχ µστθκ ρνµ
γπηχ στργτµβγ οξχν πηκηργ τβγτµ ηλϕνµηξσκθ ξθσηκχη−

ϑηβγηϕ φτθτγχ µθρκθµη αν‘ξηφ+  δµηφ+  ακµχκηφηφ+  γιληφ
πθα σππνρκργ λργπκθηφ ϕσσ δ’σηανθ αδθηκχη− Ανκκθχ ϕσσκηϕ
∋ληπχνθ( υ τκθµηµφ ωτρτρηξσκθη σν‘g‘θηρηχ χρσκαϕη σρυυτθ
γνρηκ πηκηµχη+ τκθ ργϕκκθ αηκµ σµηργσηθηκχη+ χνηθ+ ϕυχθσ+
τβγατθβγϕ ργϕκηχφη µθρκθµηµφ  θµφη υ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφηχµ
πσ’η µψθ+ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκηργφ+ τκθµηµφ µνληµη ξσηργφ+
ατ ργϕκκθµηµφ λνχδκηµη σµκξ νκηργφ ν‘θφσηκχη−

Ανκκθ µθρκθµηµφ ν‘θµηµη ∋νκχηµχ+ νθπχ+ βγοχ+ ν‘µφ,
χ( αηκηργφ υ ργτµηµφχδϕ+ υπσµη σν‘g‘θη µηπκργφ+ σνµφ+ ϕτµ+
ϕδβγ+ στµ ρν‘ψκθηµηµφ σν‘g‘θη+ ν‘θηµκη πν‘κκµηργηφ ν‘θφσηκχη−

Αιθηκχηφµ ηργκθ 1,ρδµσαθχµ ανκκθµη ∋5—7 ανκ( φτθτγ,
κθφ αν‘κηα υ νϕσαθ νξηχµ ανργκα θδιφ ϕν‘θ ατστµ φτθτγ
αηκµ αθυθηφ λσδλσηϕχµ λργφ‘τκνσκθχ νκηα ανθηκχη−

Ηργµη ανκκθµηµφ µηλκθµη αηκηργκθηµη υ µηλκθ πηκ νκηργ,
κθηµη αηκφµ γνκχ+ τκθφ ξµφη αηκηλκθ νψ,νψχµ+ ρσ,ρδϕηµ
αδθηργ αηκµ σργϕηκ πηκηµχη− Ηργ γιληµη σπρηλκργχ ανκκθµηµφ
ηλϕνµηξσηφ ξδσθκηβγ αγν αδθλρκηϕϕ ξνϕη νθσηπβγ αγν αδθηα
ξτανθηργφ ξν‘κ πν‘ξλρκηϕ λτγηλ γληξσφ δφ+ βγτµϕη γθ
ηϕϕκ γνκ γλ λτπθθθ ρτθ’σχ ϕηβγϕηµσνξκθµη λργφ‘τκνσκθχ
ενκηξσρηψκηϕϕ νκηα ϕδκηργη λτλϕηµ−

Αηκηλκθµη οτωσ ν‘ψκργσηθηργφ   λργπκθµη  αηθ µδβγ λθσ
σϕθνθκργ νθπκη δθηργηκχη+ ρν‘µφθ ϕν‘θφψλ λσδθηκ κλργσηθη,
κηα+ ηργ τρτκκθη ν‘ψφθσηθηα στθηκχη−
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ϑηβγϕηµσνξκθ ενκηξσηµηµφ ωθϕσδθηµη ν‘ψφθσηθηα στθηργ τκθ,
µηµφ ϕσηυκηϕκθηµη ρπκργφ υ βγθβγα πνκηργκθηµηµφ νκχηµη νκηργφ
ηλϕνµ αδθχη9 ανκκθ οδχφνφ ξνϕη σθαηξβγηµη σηµφκξχηκθ+ τµηµφ
ηργκθηµη ϕτψσχηκθ+ ν‘ψκθη α’ψη αηθ ηργκθµη αιθχηκθ+ τλτληξ
o‘ξηµχ ηργσηθνϕ δσχηκθ− Ανκκθφ 1—2 σχµ νθσηπ αν‘κλφµ αηθ
ωηκ υ  1 σχµ 3 σφβγ γθ ωηκ υψηε αδθηκχη− Ατ υψηεκθµηµφ γθ
αηθη ϕν‘οη αηκµ 1—2 λθσ σϕθνθκµχη−

Ανκκθ ξµφη λσδθηκ αηκµ 0/—01 ληµτσ χυνληχ σµη,
ργηργκθη  λτλϕηµ+  βγτµϕη  ξµφη  λσδθηκµη  ν‘ψκργσηθηργ  ϕηβγ,
ϕηµσνξκθχµ µβγ χηππσ,δ’σηανθ υ ϕτβγ σκα πηκχη: σϕθνθκργ
λργπκθη ν‘σϕψηκχηφµ λργφ‘τκνσκθµη 04 ληµτσφβγ χυνλ
δσσηθηργ λτλϕηµ− Σθαηξβγη λργφ‘τκνσ υπσηχ ανκκθµηµφ εδ’κ,
συνθηµη ϕτψσηα ανθχη υ τκθχ βγθβγφµκηϕ κνλσκθη ∋σδψ,σδψ
ανργπ µθρκθφ βγκφ‘ηργ+ ηκφθη ν‘ψκθη σν‘g‘θη ιυνα αδθφµ
ρυνκκθφ µνσν‘g‘θη ιυνα αδθηργ+ γξινµφ στργηργ ϕαη γνκκθ(
οξχν αν‘κηργη αηκµνπ λργφ‘τκνσµη σν‘ωσσχη+ ν‘ψ µυασηχ+
ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ  ϕξεηξσηµη ϕν‘σθχη−

4,§− Λργφ‘τκνσκθ νκηα ανθηργ

ϑηβγηϕ φτθτγ ανκκθηµη ν‘πησηργ ϕν‘θρσλκη λκηξ στρχ νκηα
ανθηκχη− Ανκ ξµφη αηκηλκθµη σθαηξβγηµηµφ γθϕσηµη ϕτψσξνσ,
φµηχ+ τµηµφ στργτµσηθηργ υ ϕν‘θρσλκθηµη σηµφκα στθφµηχ
γλχ χηχϕσηϕ λσδθηκ αηκµ ν‘ψη ηργκφµ υπσηχ αδυνρησ ηχθνϕ
δσηργ ρνρηχ ν‘ψκργσηθχη−

Λργφ‘τκνσκθ ϕν‘οηµβγ ν‘ξηµ δκδλδµσκθη — σν‘ρσχµ ν‘ξηµ,
βγνπκθ+ ατξτλκθ οξχν αν‘κηργη+ «λδγλνµκθ» ϕδκηα πνκηργη υ
ανργπκθ αηκµ ανργκµχη− Ατµχξ υψηξσ ϕηβγϕηµσνξκθµη πηψηπ,
σηθχη υ ενκκργσηθχη−

Λσδλσηϕ ωνρρκθµη µηπκργ ν‘ψηµηµφ ν‘ωργργ ξνϕη πθλ,
πθργη ωνρρκθη ∋τψτµ,πηρπ+ ξτλκνπ,ξτλκνπλρ υ ργτ
ϕαηκθ( αηκµ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκτυβγη µθρκθµη σππνρκργ ρνρηχ
λκφ νργηθηκχη− Αηκηργ λτλϕηµ αν‘κφµ+ ωνρρρη ξππνκ ϕν‘θηµηα
στθφµ+ ανκκθφ ξωργη σµηργ+  ϕν‘οη  αηκµ 0—1 σ αδκφηρη αηκµ
εθπ πηκχηφµ οθδχλδσκθχµ ενξχκµηκχη− Αδκφηκθµη µηπ ηχθνϕ
δσηργφ γθϕσκθ ∋πν‘κ γθϕσκθη( ξνθχλ αδθχη+ αηθνθ οθδχλδσ
λνχδκη σθνεηχ αθλνπµη ξκµσηθηα ξτθφηψηα βγηπηργ τµηµφ ργϕκηµη
µηπθνπ αηκηα νκηργφ ξνθχλ αδθχη+ πν‘κµη+ λρκµ+ ργθε ξνϕη
σρλ τρσηχµ αν‘ξηφ ξτθφηψηα βγηπηργ δρ ∋τψτµκηϕµη σππνρκργχ(
οθδχλδσκθµηµφ ωτχχη ργτ τψτµκηϕ αδκφηρη αν‘ξηβγ ν‘ψθν λτµν,
ρασηµη αηκηργφ ξνθχλ αδθχη−
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ϑηβγϕηµσνξκθµη ατξτλκθµηµφ αηθ ωηκ ωνρρκθηµη ιθσηα ϕν‘θ,
ρσηργ υ σππνρκργφ ρσ,ρδϕηµ ν‘θφσηα ανθηκχη ∋ατ µηλ> θµφη
πµπ> ϕσσκηφη πµχξ>(− Òππνρκργ+ ρνκηργσηθηργµηµφ λκηξ τρτκ,
κθη τρσλ,τρσ ξνϕη ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ ρνρηχ αιθηκχη−

Ανκκθµηµφ χηχϕσηϕ λσδθηκκθ αηκµ ηργκργηφ ϕσσ γληξσ
αδθηκχη− ϑηβγϕηµσνξκθ δµχη µβγ λτθϕϕα γθϕσκθµη λ’κτλ
ηψβγηκκηϕχ αιθ νκχηκθ ∋ρτθσκθ υ µλτµ,ϕθσνβγϕκθ τρσηφ
οθδχλδσκθµη πν‘ξ νκχηκθ(− ≅φθ ανκ σνοργηθηπµη τχχκξ νκλρ+
τµτλκη ηργκξ νκλρ+ τ λργφ‘τκνσφ αν‘κφµ πηψηπηργηµη σδψχ
ξν‘πνσχη+ βγθβγξχη υ ηργχµ βγκφ‘ηξχη−

Οδχφνφ ατµη δ’σηανθφ νκηα+ ανκκθφ µλτµ σθηπρηχ ηργµηµφ
γθ αηθ ξµφη τρτκηµη υυκ αιθχη− Ξν‘κ πν‘ξηκηργη λτλϕηµ αν‘κφµ
ωσνκθµηµφ νκχηµη νκηργφ ηµσηκηα+ τ ηργµηµφ γλλ δκδλδµσκθηµη
ϕν‘θρσηα αδθχη υ ηργχφη γθϕσκθµη ανργηχµ νωηθηφβγ αηθλ,
αηθ στργτµσηθχη− Ατ στργτµσηθηργκθ µηγνξσχ µηπ+ θυργµ
αν‘κηργη υ ξνργ ανκ ηχθνϕ δσ νκχηφµ σδψκηϕχ αξνµ πηκηµηργη ϕδθϕ−
≅φθ οδχφνφ ργνργηα ρν‘ψκρ+ ανκκθ τµηµφ φοηµη στργτµλξ
πνκχηκθ υ χηππσκθη αν‘κηµχη−

Οδχφνφ ϕηβγϕηµσνξκθ χηππσηµη γθ φκ ξµφη χδσκκθφ ικα
πηκηα+ γθϕσµηµφ δµφ λτθϕϕα τρτκκθηµη 1—2 λθσ µλνξηργ
πηκχη− ϑν‘θρσλ λσδθηκµη κλργσηθηα στθηα+ ξµη αηθ γθϕσ
τρτκηµηµφ ν‘ψηµη στθκη υψηξσκθχ ϕν‘ο λθσ ϕν‘θρσηργ υ µνληµη
σργ ανκκθµηµφ ργτ γθϕσµη ν‘ψκργσηθηα νκηργκθηφ ηλϕνµ αδθχη−

Σθαηξβγη ηργ χυνληχ ανκκθφ τκθµηµφ ωσνκθηµη ϕν‘θρσχη
υ ατ ωσνκθµηµφ ρααηµη µηπκξχη− Αθβγ ωσνκθ χηχϕσηϕ λσδθηκ
αηκµ αδυνρησ ηργκργ ιθξνµηχ σν‘g‘θηκµχη− Òτργτµσηθηργκθ
βγθβγνπ γνρηκ πηκχηφµ+ τψτµχµ,τψνπ αν‘κλρκηφη ϕδθϕ− ≅ξθηλ
γνκκθχ ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ ωσνρη τλτλµ γδβγ πµχξ στργτµ,
σηθηργκθρηψ στψσηκχη ∋ν‘µφ πν‘κηµφφ νκ+ λµ ατµηρηφ  Λµ ατ
ϕνρµη ξτπνθηφ πν‘ξ+ ϕν‘θχηµφλη+ τ οηξνκχµ ϕσσ  υ γνϕψν(−

Ανκκθ γθϕσ τρτκηµη ν‘ψκργσηθηα νκφµκθηχµ ρν‘µφ+ τµη
ϕν‘θρσηα ν‘σηθηργµηµφ γνιση πνκλξχη− ∆µχη ϕηβγϕηµσνξκθµη υψηε
αιθηργφ επσ νφ‘ψϕη ϕν‘θρσλκθ αηκµ τµχργ ϕηενξ−

Ξµυθ νξηχµ ανργκα ανκκθφ ξµφη αηκηλκθµη ν‘ψκργσηθηα
νκηργκθηφ ηλϕνµ αδθτυβγη θκργ λργπκθ αδθηργ γλχ ηκφθη
o‘ψκργσηθφµκθηµη λργπ πηκχηθηργ λτλϕηµ ∋πθµφκθ,βγη+ πξρη
θβγ ορσθνπ+ µ ργτ θβγµηµφ σφηφ αησσ πν‘ψηπνθηµ πν‘ξηµφ−
Πξρη θβγ ακµχ> Τµηµφ σφηφ ϕν‘ο πν‘ψηπνθηµ πν‘ξηµφ (−

ϑηβγϕηµ ανκκθ γηρ,στξφ‘τ ∋δλνσρηξ( νθπκη ηχθνϕ δσηκφµ
λσδθηκµη µβγ ξωργη ν‘ψκργσηθχηκθ− Τκθµηµφ ωνσηθρη σξκα



10

δρκα πνκηργ ωτρτρηξση αηκµ ωθϕσδθκµλξχη− Ργτµηµφ τβγτµ
λργφ‘τκνσκθχ ν‘ξηµ τρτκκθη υ χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ ϕδµφ πν‘κκµηκχη−
O‘ξηµκθµη ργτµχξ σργϕηκ δσηργ ϕδθϕϕη+ ηκνιη ανθηβγ γλλ
ανκκθ µυασ ϕτσηα πνκλξ ν‘ξηµχ αηθ υπσχ αθυθ ηργσηθνϕ
δσρηµκθ− Σδψϕνθ γθϕσκθ νθπκη+ ξτθηργ υ ξτφτθηργ αηκµ ανφ‘κηπ
αν‘κφµ ν‘ξηµκθ ν‘σϕψηκχη−

Οδχφνφ ν‘ξηµ τρτκκθηχµ ενξχκµφµχ+ ατ τρτκκθ ανκκθ
χηππσηµη δµφ λτγηλ ηργ ∋δµφ νχχηξ+ κδϕηµ λσδλσηϕφ χνηθ
αν‘κφµ ηργ(χµ βγδσφ σνθσηργηφ ξν‘κ πν‘ξλρκηφη ϕδθϕ−

Εψνυηξ υ ληπχνθηξ λτµνρασκθ επσ ρν‘ψκθ ξνθχληχ
ηενχκµφµ αν‘κηργη λτλϕηµ−

5,§− Ανργκµφ‘ηβγ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
ργϕκκµσηθηργ υ θηυνικµσηθηργ

Αηθηµβγη λργφ‘τκνσκθχµνπ ϕηβγηϕ φτθτγ ανκκθηχ ν‘πτυ
ενκηξση ϕν‘µηϕλκθη ργϕκκµσηθηκχη− ϑηβγϕηµσνξκθ ν‘ψ ν‘θηµκθηµη
δφκκργφ+ σηµβγ ν‘σηθηργφ υ σθαηξβγηµηµφ σϕκηεη αηκµφηµ ν‘θηµκθηχµ
στθηργφ ν‘θφσηκχη− Ανκ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(µηµφ ϕν‘θρσλ υ στργτµ,
σηθηργκθηµη σηµφκργφ+ ϕν‘θρσξνσφµ µθρρηµη ηχθνϕ δσηργφ υ τµηµφ
ξσφµκθηµη αιθηργφ+ ρυνκκθφ ιυνα αδθηργφ ν‘θφµηργη ϕδθϕ−

ϑηβγϕηµσνξκθχ αηθφκηϕχ ργτφ‘τκκµηργ+ αηθ,αηθκθηφ ωκπησ
αδθλρκηϕ+ ηργµη αηθ υπσχ ανργκργ υ στφσηργ+ ψθτθ αν‘κηα πνκ,
φµηχ ν‘ψ µυασκθηµη ραθ αηκµ ϕτσηργ ϕν‘µηϕλκθη σθαηξκ,
µχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( νχνακη+ ωτκπη µλτµκη ανκκθµη λπσξχη
υ τκθµηµφ ατ εψηκσκθη µηλχ δϕµκηφηµη µηπ στργτµσηθηα αδθχη−

Ξνργ ανκ φυχρηµη τψνπ υπσ αηθ ωηκ γνκσχ ρπκξ νκλξχη+
αηθ ωηκ ηργµη τψνπ υπσ αιθ νκλξχη+ ργτµηµφ τβγτµ σθαηξβγη
ανκκθµηµφ πηρπ λτχχσκη χλ νκηργκθηφ ηλϕνµ αδθχη− «Ιηλ
o‘σηθ»+ χδα τκθµη σδθφξυδθλξχη υ ανργπκθ−

ϑηβγηϕ φτθτγχ ανκκθ σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργµηµφ
χρσκαϕη ϕν‘µηϕλκθηµη δφκκξχηκθ− Χηχϕσηϕ λσδθηκ γθ αηθ
ανκφ κνγηχ πτσηβγχ+ κνγηχ σν‘οκλη αηκµ αδθηκχη− Λργφ‘τκνσ
ανργκµφτµφ πχθ τ ανκκθ πν‘κηχ αν‘κηργη ϕδθϕ+ µ ργτµχ
ανκκθ χηππσηµη ν‘θφµηκξνσφµ µθρκθφ ικα δσηργ νρνµθνπ
αν‘κχη− Ανκκθµηµφ ενξχκµηργκθη πτκξ αν‘κηργη τβγτµ ν‘ξηµ,
βγνπκθ υ ανργπ ατξτλκθ γχχµ σργπθη ϕηβγϕηµ γλχ νφ‘ηθ
αν‘κλρκηφη ϕδθϕ− ϑηβγϕηµσνξκθ πν‘κκµλκθµη δγσηξνσκηϕ αηκµ
ηργκσηργφ+ ηργκσηα αν‘κφµχµ ϕδξηµ δρ πτσηβγφ  σδθηα+ ϕν‘θρ,
σηκφµ ινξφ νκηα ανθηα πν‘ξηργφ ν‘θφσηκχη−
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6,§− Ληπχνθ

Ηϕϕηµβγη φτθτγ ανκκθη αηκµ ηργκργµη µθρκθµηµφ ρηεσ αδκ,
φηκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργ λργπηχµ ανργκργ λπρχφ λτυνεηπ,
χηθ− Μθρκθµη ξσηκφµ αδκφηκθηφ πθα σµκργ υ φτθτγκθφ ιθσηργ
υψηεκθηµη αδθηργ ξµηπρ ενξχκηχηθ−

Òνοργηθηπ υθηµσκθη

0, υθηµσ− Αηθ µδβγ ν‘ξηµβγνπ ηβγηχµ τµφ ∋µλτµφ(
o‘ωργργηµη σµκα νκηργ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ρσνκ τρσηφ ξηπβγ,
µη+ πν‘g‘ηθβγνπµη+ πτξνµβγµη πν‘ξχη− Ρν‘µφθ «sδγθκη πνοβγ»
ηβγηχµ αησσ ν‘ξηµβγνπµη νκχη υ ρσνκ τρσηχµ ωτχχη ργτµφ ν‘ω,
ργργ ν‘ξηµβγνπµη σνοηργµη σϕκηε πηκχη−

Θµφη+ ν‘κβγλη ξνϕη ργϕκη γθ ωηκ αν‘κφµ 1—2 σ µθρ ∋ξηπ,
βγκθ+ ϕταηϕκθ+ ργθηϕκθ+ ϕνοσνϕκθ( νθρηχµ ωτχχη ργτ θµφ
∋ν‘κβγλ+ ργϕκ(χφη µθρµη σµκα νκχη− Ανκ σνοργηθηπµη αιθφβγ+
σµκα νκφµ ν‘ξηµβγνφ‘ηµηµφ µνληµη υ γθ ηϕϕκ ν‘ξηµβγνπ τβγτµ
τλτληξ  αν‘κφµ αδκφηµη ξσηργη ϕδθϕ−

≅φθ ϕηβγϕηµσνξ ωσν πηκρ+ οδχφνφ ∋σθαηξβγη( τµφ ρυνκκθ
αδθχη9 «Ατ µηλ> Ρδµ ργτ ν‘κβγλχφη ∋θµφχφη( ϕταηϕµη ∋ξηπ,
βγµη( νκχηµφλη> ϑταηϕκθµη τρσλ,τρσ πν‘ξ »− Οδχφνφ ∋σθαηξ,
βγη( νκηµηργη κνψηλ αν‘κφµ µθρκθµη ϕν‘θρσηργη λτλϕηµ9 «Λµ
ατ ϕταηϕµη νκηργ ϕδθϕ+ ϕν‘θχηµφλη+ τ ωτχχη λµ ργτ θµφχ»−

1, υθηµσ− Μλτµφ ν‘ωργργ αηθ µδβγ µθρµη σνοηργ9 «Ργτ
∋ϕν‘ϕ( θµφχφη γλλ ϕταηϕκθµη λµ ατ πτσηβγφ ρνκ»− Γλλ
ϕηβγϕηµ ξηπκθµη λµ ατ πτσηβγφ ρνκ»− Òθαηξβγη λργφ‘τκνσ
νωηθηχ9 «Ρδµ πτσηβγφ πµχξ ξηπκθµη ρνκχηµφ>» χδφµ ρυνκµη
αδθχη−

2, υθηµσ− Ανκκθφ µθρκθµη φτθτγκθφ ιθσηργ σνοργηθηκχη−
Μθρµηµφ πτξηχφη αδκφηκθη ξσηκχη9 µθρµηµφ µηλφ ϕδθϕκηφη
∋ατ πτθηκηργ λσδθηκη+ τµχµ πτθηργ τβγτµ ενξχκµηκχη: ατ
λν‘ξπκλ+ τ αηκµ θρλ βγηψηκχη υ γνϕψν(+ θµφη+ ν‘κβγλη−

ΗΗΗ ΑΝΑ

ΗΚϑ ΞΝΡΓΧ≅ΦΗ ΦΤΘΤΓ ΑΝΚ≅Κ≅ΘΗΦ≅
ΑΤΞΤΛΚ≅ΘΜΗΜΦ  ΡΓ≅ϑΚΗ+ Ν‘ΚΒΓ≅ΛΗ+ ΛΗΠΧΝΘΗ
Γ≅ΠΗΧ≅ ΣΤΡΓΤΜΒΓ≅ Α∆ΘΗΡΓ Υ≅ Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ

ΣΤΡΓΤΜΒΓ≅Κ≅ΘΗΜΗ ΘΗΥΝΙΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓ
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Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ϕτµχκηϕ γξνσηξ υψηξσµη σργϕηκ πηκχη
ξνϕη τµχµ ενξχκµχη+ ατµχ αησσ ανκ ξνϕη αηθ µδβγ ανκ
µθρκθµη σµκα νκχη ξνϕη φτθτγκθφ ιθσχη− Λρκµ+ πτθηργχ
ηργκσηκηργη λτλϕηµ αν‘κφµ γλλ λσδθηκκθµη ξργηϕϕ ρνκηργ+
πν‘g‘ηθβγνπκθµη δρ σνϕβγφ σδθηα πν‘ξηργ+ θρλ ρνκχηφµ αθβγ
λν‘ξπκλκθµη ξηφ‘ηα+ πτσηβγφ ρνκηργ+ αησσ  ρυσφ γλλ ϕσσ
ϕνοσνϕκθµη+ ανργπρηφ  δρ ϕηβγϕηµ ϕνοσνϕκθµη ρνκηα πν‘ξηργ−
Νκχηµ ανκκθ µθρκθµη αησσ αδκφηρηφ πθα+ ϕδξηµθνπ δρ ηϕϕησ
αδκφηρηφ πθα σµκα νκχηκθ−

Γθ φκ ϕηβγϕηµσνξκθχµ αηθη µθρκθ  πµχξ τλτληξ αδκφη
ρνρηχ φτθτγφ αηθκργσηθηκφµηµη υ ν‘ψη µηλ πηκφµκηφη γλχ µηλ
τβγτµ ργτµχξ πηκφµκηφηµη ξσηα αδθηργη λτγηλχηθ− Ατµχξ πηκηργ
ανκκθµη νµφκη γθϕσ πηκηργφ ν‘θφσχη−

Ατµχξ λργπκθ µσηιρηχ ανκκθ γσσν αησσ τλτληξ αδκφηρη
αν‘κφµ στθκη ωηκ µθρκθµη γλ αηθ φτθτγφ αηθκργσηθηργ λτλϕηµ,
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κηφηµη στργτµ ανργκξχηκθ− ∆µχη τκθ λψϕτθ φτθτγφ λµρτα
µθρκθµηµφ 1 σ τλτληξ αδκφηρηµη ιθσηα ϕν‘θρσ νκχηκθ− Ατµχµ
σργπθη+ ανκκθχ ξσηκφµ αδκφηκθφ πθα µθρκθµη σππνρκργ
υ σµκργ ∋ιθσηα νκηργ( τβγτµ αηθ,αηθηµηµφ ξνµηφ+ τρσηφ πν‘ξηργ
τρτκκθηχµ ενξχκµηργ ϕν‘µηϕλρη λτρσγϕλκµχη−

7,§− Φτθτγχµ ξθηλ µθρκθµη ιθσηα νκηργ υ
µθρκθµη φτθτγκθφ αηθκργσηθηργ

Αηθ ωηκ µθρκθχµ φτθτγκθ στψηργχ υ φτθτγκθµη ξθηλ
µθρκθφ αν‘κηα σργκργχ ιλν αν‘κηα αιθηκχηφµ ν‘ξηµ λργπκθη
ληπχνθ γπηχφη σρυυτθµη ξµχ θηυνικµσηθηργφ ωηψλσ πηκχη−

Ατ λργπκθ χυνληχ ανκκθ γθ αηθ φτθτγ ∋σν‘οκλ(µηµφ
ξθηλ µθρκθχµ ηανθσ δϕµκηφηµη στργτµηργκθη+ φτθτγ ηβγηχµ
ξθηλ µθρκθµη ιθσηα νκηργµη ν‘θφµηργκθη+ ξωκησ σν‘οκλ αηκµ
τµηµφ δκδλδµση ν‘θσρηχφη µηρασµη µηπκργκθη ϕδθϕ− Ανκκθµη
φτθτγκθφ αηθκργσηθηκφµ µθρκθµηµφ τλτληξ αδκφηκθηµη ϕν‘θ
αηκηργφ υ µνλκθηµη ξσ νκηργφ+ φτθτγµη ξωκησ αηθ ατστµ µθρ
χδα ηχθνϕ δσηργφ ν‘θφσηργ χυνλ δσσηθηκχη−

Ξηφ‘ηµχηχφη γλλ µθρκθµηµφ 1 τλτληξ αδκφηρηµη ιθσηα
ϕν‘θρσηργ αηκµ αηθφ+ ανκκθ ργτ φτθτγχφη µθρκθµηµφ επσ
αηθνθ πηρλη τβγτµφηµ τλτληξ αν‘κφµ αδκφηκθµη+ ξ’µη ανργπ
πηρλκθηµηµφ αδκφηρηχµ εθπ πηκτυβγη αδκφηκθµη γλ ϕν‘θηργφ
o‘θφµχηκθ− Τκθ φτθτγµη  αηθ µδβγ φτθτγφ αν‘κχηκθ+ ξ’µη
σν‘οκλµη σν‘οκλβγκθφ ιθσχηκθ− Λρκµ+ φτκχρσχ ϕν‘ο
φτκκθ ανθκηφηµη+ τκθµηµφ α’ψηκθη πηψηκ+ α’ψηκθη δρ νπ δϕµκηφηµη+
πηψηκ φτκκθ ϕλ+ νπ φτκκθ  ϕν‘οκηφηµη µηπκξχηκθ− Ανκκθ µ
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ργτµχξ πηκηα σν‘οκλκθχφη ρνµκθ αηκµ σν‘οκλβγκθχφη ρνµ,
κθµη σππνρκργφ+ τκθ ν‘θσρηχφη ληπχνθηξ µηρασµη  µηπκργφ
σξξνθκµχηκθ−

Αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ αηθ,αηθηφ ξµµ ν‘ωργργ ∋θµφη+ γιλη
αηθ ωηκ( ν‘ξηµβγνπκθ ξηφ‘ηµχηρη σν‘οκµχη− Φτθτγχ µδβγσ ανκ
αν‘κρ+ ν‘ργµβγ ν‘ξηµβγνπ νκηµχη− Αηθχµηφ ιτχ ϕν‘ο αηθ ωηκ
o‘ξηµβγνπκθµηµφ ϕτσηκλφµχ οξχν αν‘κηα  πνκηργη ϕηβγϕηµσνξκθµη
πτυνµσηθηα ξτανθχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ν‘ξηµβγνπκθ ∋πτξνµ,
βγκθ υ ανργπκθ(µηµφ ϕν‘οκηφηφ χηππσµη ικα δσηα+ υυκ ανκκθφ
αησσχµ ν‘ξηµβγνπ αδθχη+ ρν‘µφθ δρ αθβγ ν‘ξηµβγνπκθµη τκθχµ
νκηα+ ξµ αηθ ινξφ σν‘οκξχη− Ανκκθµηµφ χηππση αηθ σν‘χ µθρ
πµχξ πηκηα ξθηλ µθρκθφ αν‘κηµηργηφ υ ξθηλ µθρκθχµ
πµχξ πηκηα  σν‘χ γνρηκ πηκηµηργηφ ικα  δσηκχη− Ανκκθ ν‘ξηµβγνπ,
κθµη µυαση αηκµ σθπσχηκθ υ ξηφ‘ηα νκχηκθ− Οδχφνφ ∋σθαηξ,
βγη( τκθµηµφ γθϕσηµη ϕτψσηα στθχη υ σν‘χχµ ν‘ξηµβγνπκθ
νκηµρ σν‘χ ϕηβγθξ ∋ϕλξηα( ανθηργηµη+ ανκκθµηµφ γθ αηθη τµφ
o‘ψ ν‘ξηµβγνφ‘ηµη πν‘ργφµχ δρ ϕσσκργηα ∋ϕν‘οξηα( ανθηργηµη
σ’ϕηχκξχη−

Òν‘χχφη µθρκθ ρνµηµηµφ ρσ,ρδϕηµ ϕλξ υ ϕν‘οξ ανθη,
ργηµη ϕηβγϕηµσνξκθ ξωργη ϕν‘θ αηκηργκθη ϕδθϕ− Οδχφνφ ∋σθαηξ,
βγη( λργπκθ χυνληχ ανκκθµη «ϕν‘ο+ αησσ+ αησσχµ+ αησσ
ϕλ+ γδβγ µθρ ξν‘π» ρν‘ψκθηµη πν‘κκργφ τµχξχη− Μδβγσ>
Μδβγσχµ> χδα ρυνκκθ αδθχη− Ανκκθµηµφ µθρκθ µνληµη γλ+
τκθµηµφ ληπχνθηµη γλ ∋αησσ+ ϕν‘ο( σν‘g‘θη ξσηργκθηµη ϕτψσχη−
Τκθµηµφ ξηφ‘ηµχηχφη αθβγ µθρκθ τβγτµ τλτληξ αν‘κφµ
αδκφηκθµη ξσηα αδθηργκθη λτγηλ γληξσφ δφ ∋Πτξνµβγκθµη
o‘ξµργ λτλϕηµ+ γλλ πτξνµβγκθ νοονπ+ θβγκθ ξργηκ υ
ργτ ϕαηκθ(− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( λργπµη ξµ αηθ λθσ σϕθνθ,
κφβγ+ ν‘ξηµβγνπκθµη κλργσηθχη− Λσδθηκµηµφ κλργσηθηκηργη
ανκκθµηµφ πηψηπηργηµη νργηθχη υ αηκηλκθηµη ξϕτµκργφ ξνθχλ
αδθχη−

Ηϕϕηµβγη λργφ‘τκνσ ωτχχη αηθηµβγη λργφ‘τκνσ ρηµφθη ν‘σϕψη,
κχη− ≅υυκ αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ ενξχκµηκφµ ν‘ξηµβγνπκθµηµφ αηθνθ
στθη τρσηχ ηργ νκηα ανθηργ λπρχφ λτυνεηπχηθ− Ατ µθρ ανκκθ,
µηµφ σδφηργκη κτφ‘σ ανξκηφηµη ανξησηργ ∋ενκκργσηθηργ( ηλϕνµηµη αδθχη−
Ργτµχµ ρν‘µφ ν‘ξηµβγνπ ξνϕη ατξτλµηµφ ξµφη στθη νκηµχη− Τκθ
δµχη ξµµ ν‘ωργργ αν‘κλρκηφη+ ακϕη αηθ,αηθηχµ εθπ πηκτυβγη
αδκφηκθφ γλ δφ αν‘κηργη λτλϕηµ+ λρκµ+ ρθηπ υ γυνθµφ
ϕταηϕκθ+ ρθηπ υ γυνθµφ λργηµκθ ξνϕη πν‘κ βγηθνπκθη+ ϕσσ υ
ϕηβγηϕ ξηπβγκθ υ γνϕψν− Ν‘ξηµβγνπκθ δµχη φτθτγκθφ αν‘κηµχη−
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Ρθηπ σρλκθ αησσ υψβγφ+ γυνθµφ σρλκθ δρ ανργπ
υψβγκθφ ινξκργσηθηκχη: ϕσσ πκλκθ πτσηρη αηθ σνϕβγφ+
ϕηβγϕηµκθη δρ ανργπ σνϕβγφ πν‘ξηκχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµη φτθτγχφη γλλ µθρκθ τβγτµ
τλτληξ ∋λτργσθϕ( αν‘κφµ αδκφηκθµη+ ργτµηµφχδϕ+ λτξξµ
φτθτγφβγ ϕηθτυβγη µθρκθ τβγτµφηµ τλτληξ αν‘κφµ  γλχ
ξηφ‘ηµχηχφη αθβγ µθρκθ τβγτµ τλτληξ αν‘κλφµ αδκφηκθµη
ιθσ υ ξσ αηκηργφ ν‘θφσχη9 «O‘ξηµβγνπ λργηµκθ+ λλν λµ
ατ σνϕβγχ ϕσσ ν‘ξηµβγνπ λργηµκθ ινξκργφµ+ µ ργτ σνϕβγχ
δρ ϕηβγηϕ ν‘ξηµβγνπ λργηµκθ ινξκργφµ− ϑσσ υ ϕηβγηϕ ν‘ξηµβγνπ
λργηµκθ ϕν‘ο»+ «Σρλκθ ϕν‘ο− Σρλκθ αηκµ λργηµκθµη
αδψσηργ λτλϕηµ− Α’ψη σρλκθ ξργηκ θµφκη+ α’ψηκθη δρ γυν
θµφκη− Γυνθµφ υ ξργηκ σρλκθ ϕν‘ο»−

8,§− Òδυθϕ,σθνεχ στθφµ αησσ υ αηθ πµβγ
µθρκθµη σνο νκηργ

Ανκκθµη σν‘οκλµηµφ ξθηλ δκδλδµσκθχµ ηανθσκηφη αηκµ σ,
µηργσηθηα αν‘κφβγ+ τκθµη αηθ ωηκ µθρκθµη λτρσπηκ θυηργχ φτ,
θτγκθφ ιθσηργφ+ σδυθϕ,σθνεχφη ξφνµ ∋αησσ( µθρκθµη υ
µθρκθ ξηφ‘ηµχηρη ∋ϕν‘ο(µη σνο νκηργφ ν‘θφσ ανργκµχη−

2 ξνργκη ϕηβγϕηµσνξκθ+ φθβγη τκθµηµφ γλλρη αν‘κλρ γλ+
αηθ ινξφ+ αησσ φτθτγφ ξηφ‘ηα πν‘ξηκφµ µθρκθ ξηφ‘ηµχηρηµη λτρ,
σπηκ θυηργχ ιθσηα ϕν‘θρσ νκχηκθ− ∋Λργηµµηµφ φ‘ηκχηθϕκθη
ϕν‘ο+ πν‘κχ αθλνπκθ ϕν‘ο+ ανφ‘χ ξνϕη ν‘θλνµχ χθωσκθ ϕν‘ο
υ γνϕψν−(

Ωνµχ πξρη µθρκθ ϕν‘ο+ πξρηκθη αησσχµ τβγθξχη+ χδφµ
ρυνκφ ιυνα σνοηργ τκθ τβγτµ νρνµ ηργ δλρ− Ατ λρκµη γκ
δσηργ τβγτµ τκθ σδυθϕ,σθνεµη µβγ λτθϕϕα εψνυηξ ληπχνθηξ
σγκηκ πηκηργκθη9 πµχξχηθ αηθ µθρµη ιθσηργκθη+ χηππσ,δ’σηανθ,
κθηµη ν‘ργµφ πθσηργκθη+ ν‘ργ στθχφη µθρκθ σθνεχ ανθ,
ξν‘πκηφηµη ϕν‘θηα βγηπηργκθη υ ατ µθρκθµη+ φθβγη τκθ ωνµ+ χκ,
γνυκη υ ανργπ ινξκθµηµφ γθ σνλνµηχ ρνβγηκηα ξνσφµ αν‘κρ γλ+
ξωκησ αηθ ατστµ µθρ χδα σρυυτθ πηκηργκθη+ ξ’µη ανκκθ µθρ,
κθµηµφ ληπχνθηξ σνλνµηµη τκθµηµφ εψνυηξ ρηεσ ωνρρκθηχµ υ
εψνυηξ µηρασκθηχµ αρσθϕσκργσηθηργµη ν‘θφµηργκθη ϕδθϕ αν‘κχη−
Μθρκθµηµφ ληπχνθηξ σνλνµηµη αρσθϕσκργσηθηργ υ φθβγη αηθ
ωηκ µθρκθ ρκηχ ατστµ ωνµ αν‘ξκα γθ ξνπχ ρνβγηκηα ξνσφµ αν‘κ,
ρ,χ+ τκθµη εηϕθµ αηθκργσηθηργ ϕν‘µηϕλρηµη ρσ,ρδϕηµ ν‘ρσηθηα αν,
θηργφ ηλϕνµ αδθτυβγη λργπκθµη αηθ σηψηλφ ϕδκσηθηα ηργκα βγηπχη−
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Ηργµη ϕν‘θρσηκφµ ληπχνθχφη ∋αησσ+ ϕν‘ο( στθκη θµφχφη
µθρκθµη χνρϕ τρσηφ σδθηα πν‘ξηργ λργπηχµ ανργκµχη− Χνρϕ
βγο υ ν‘µφ σνλνµχ ξνϕη ακµχ γλχ ορσχ ινξκργσηθηκχη−

Ανκκθφ+ λρκµ+ πτξηχφη σνοργηθηπκθ αδθηκχη9 «Βγο
σνλνµφ+ πηψηκ χνρϕ τρσηφ αησσ πν‘ψηπνθηµ+ ν‘µφ σνλνµφ+ γυνθµφ
χνρϕ τρσηφ δρ ϕν‘ο πν‘ψηπνθηµ ινξκργσηθηκρηµ»− Χνρϕκθ ινξηµη
o‘ψφθσηθηα ξνϕη τκθµηµφ τρσηφ πν‘ξηκηργη ϕδθϕ αν‘κφµ µθρκθ
ληπχνθη γπηχφη ϕν‘θρσλκθµη ν‘ψφθσηθηα+ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(
ανκκθµη µθρκθ ληπχνθηµη υυκ χνρϕκθ θµφηφ πθα+ ϕδξηµθνπ
δρ τκθµηµφ εψνυηξ ινξκργηργηφ πθα σνοηργφ ν‘θφσχη−

Ατµχξ ηργφ 1—2 λργφ‘τκνσ ιθσηκχη− Λµ ργτ λργφ‘τ,
κνσκθχ ανκκθ ξν‘κ,ξν‘κϕξ βγο υ ν‘µφ πν‘κηµη εθπ πηκηργµη+
πν‘κκθµη εθπ πηκηργ ρνρηχ δρ µθρκθµηµφ αηθ,αηθηχµ βγοχ υ
o‘µφχ ινξκργφµκηφηµη µηπκργµη ν‘θφµχηκθ−

ϑηβγϕηµσνξκθ µθρκθµηµφ αηθ,αηθηχµ ξτπνθηχ υ ορσχ
ινξκργφµκηφηµη µηπκργφ γλ ν‘θφσηκχη−

Ανκκθ υψηεκθµη αιθηα αν‘κφµκθηχµ ρν‘µφ οδχφνφ
∋σθαηξβγη( τκθχµ γθ αηθ χνρϕ τρσηχ µδβγσ ∋αησσλη ξνϕη ϕν‘ο,
λη( ν‘ξηµβγνπ ανθκηφηµη ξσηργκθηµη ρν‘θξχη+ ϕηβγϕηµσνξκθφ ξνθ,
χλβγη ρυνκκθ αηκµ ϕν‘λϕκργχη−

Ηϕϕηµβγη λργφ‘τκνσχ ανκκθ χνρϕκθ στθφµ ινξµη γλ ϕν‘θ,
ρσηργφ τµχκχη− ∋«Βγο σνλνµχφη πηψηκ χνρϕ τρσηχ ϕν‘ο
o‘ξηµβγνπ+ ν‘µφ σνλνµχφη γυν θµφ χνρϕ  τρσηχ δρ αησσ ν‘ξηµβγνπ
ανθ»−(

ϑδξηµ ργτµχξ λργφ‘τκνσκθ ν‘σϕψηκχηϕη+ τκθχ ανκκθ σθ,
αηξβγηµηµφ σνοργηθηφ‘ηφ αηµνµ ρσνκ τρσηχµ αησσ ξνϕη ϕν‘ο ν‘ξηµβγνπ
σνοηα νκηα ϕδκχηκθ−

Αηθ ωηκ ν‘ξηµβγνπκθµηµφ ν‘ψηµη γλ αηθκηϕ ρνµχ+ γλ φτθτγ
γνκηχ ϕν‘θρσηργ ϕδθϕ− Λρκµ+ αηθ ρσνκ τρσηφ 0 σ ϕτβγτϕβγ+
ανργπρηφ δρ 2 σ ϕτβγτϕβγ πν‘ξηκχη− Ανκκθ+ αηθ ωηκ µθρκθµηµφ
αησσ υ ϕν‘ο αν‘κηργη λτλϕηµκηφηµη στργτµηργκθη ϕδθϕ+ φτθτγκθφ
στθκη ληπχνθχφη ∋2 χµ 4 φβγ( µθρκθ ϕηθησηκχη− Ατ µθρ ανκκθχ
ληπχνθηξ σθϕηαη ιηγσηχµ στθκηβγ αν‘κφµ σν‘οκλκθµη ηχθνϕ δσηργ
σιθηαρηµηµφ σν‘οκµηργηφ ηλϕνµ αδθχη−

Νκχηµ σνοργηθηπµηµφ λψλτµηχ ϕηβγϕηµσνξ µηλ πηκηργη ϕδθϕ
αν‘κρ+ ργτκθµηµφ αθβγρη στργτµσηθηα αδθηκχη ∋«ϑν‘ο ων‘θνψβγ
νκηα ϕδκ»(+ ϕδξηµθνπ δρ ανκµηµφ ν‘ψηφ ξνππµ αησσ ξνϕη ϕν‘ο
οθδχλδσκθµη νκηα ϕδκηργη σϕκηε πηκηµχη−

Ανκκθ αηθηµβγη γνκχ επσ σν‘οκλµηµφ εθπηφ ανθηργκθη+
ηϕϕηµβγη γνκχ δρ ν‘ψκθη µθρκθµη λτρσπηκ θυηργχ σµκα νκηργκθη
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γλ ψθτθ αν‘κχη− Ατ ηργµη αιθηργ ϕηβγϕηµ ανκ τβγτµ νρνµ
δλρ− Λργφ‘τκνσ ανργκµηργηχ οδχφνφ ∋σθαηξβγη( γθ αηθ ρσνκ
τρσηχ πµχξ ν‘ξηµβγνπκθ στθφµηµη ανκκθ αηκµ αηθφ ϕν‘θηα
βγηπχη υ τκθµηµφ δ’σηανθηµη ν‘ξηµβγνπκθµηµφ ϕν‘ο ξνϕη αησσ δϕµ,
κηφηφ ικα δσχη−

Òθαηξβγη ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ ρυηξρηµη δ’σηανθφ νκηα+ τκθφ
λτθϕϕακηφη στθκηβγ αν‘κφµ σνοργηθηπκθ αδθχη−

Òνοργηθηπκθµη αιθηργ ργθσκθη ξµχ λτθϕϕακργηα ανθηργη
ργτµχµ ηανθσϕη+ αησσ ρσνκ τρσηφ αησσ αηθ ωηκ ν‘ξηµβγνπ υ ϕν‘ο
ληπχνθχ ανργπ ωηκ ν‘ξηµβγνπ+ λρκµ+ αησσ θβγ υ ϕν‘ο πν‘ψη,
πνθηµ πν‘ξηκχη− Ανκκθ ξµη αηθ υπσχ αησσµη υ ϕν‘οµη σνοηργκθη
ϕδθϕ− Τκθ δµχη ν‘ξηµβγνπκθµη νκηα ϕδκλξχηκθ+ ακϕη ρσνκ ξνµηφ
ανθηα+ πµχξ ν‘ξηµβγνπκθµη σνοφµκηϕκθηµη ρν‘ψκα αδθχηκθ−
Ανκκθ ϕδξηµβγκηϕ ν‘ξηµβγνπκθµη σθαηξβγηµηµφ ϕν‘θρσλρη
ρνρηχ σνοχηκθ−

«O‘ξηµβγνπ λργηµ+ πν‘g‘ηθβγνπ+ αησσ πκλ  πξδθχκηφηµη
σνο>» ϕαη  ρυνκκθ νθπκη λργφ‘τκνσκθχ ανκκθ µτσπηµη ν‘ρσηθηργ
τρσηχ οτωσ ηργ νκηα ανθηκχη− Τκθ «ϕν‘ο» υ «αησσ» ρν‘ψκθηµη πν‘κ,
κργµη ν‘θφµχηκθ− Αηθ ρνµη φοχ νσ υψηερηχ ϕδκφµηχ ϕδκηργηϕχ
στθκµχη− Ανκκθ υυκ ρνχχ φοκθχµ ενξχκµχηκθ9 «O‘ξηµβγνπ
λργηµ ϕν‘ο»+ «Πκλ αησσ»− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( τκθφ ηϕϕησ
ρνχχ φοµη αησσ πν‘ργλ φοφ ξκµσηθηργµη ν‘θφσηργχ χυνλ δσχη9
«O‘ξηµβγνπ λργηµ ϕν‘ο+ λλν πκλ αησσ»− Ατµχξ φοχ ρνµ
ϕδρηλ υψηερηµη ν‘σα ϕδκχη+ ϕδρηλ δρ φοµηµφ ϕσηυ αν‘κφηχηθ−
Ιτλκµηµφ ατµχξ στψηκηργη σλνληκ πνµτµηξχηθ− Τ ανκµηµφ εηϕθη
ληπχνθηξ σνλνµµη ηψκργφ υ τµη ιθσηα ϕν‘θρσηργφ ξν‘µκσηθηκφµ,
κηφηχµ χκνκσ αδθχη−

Ηψκµηργκθ λξχνµη ϕδµφξσηθηα ανθηκχη− Ν‘ξηµβγνπκθ φτθτγη
υ ξθηλ ν‘ξηµβγνπκθ στθκη ωηκ µθρκθ ∋σνϕβγκθ+ ρσνκκθ+ σνθσλ,
κθ+ φηκλ υ ανργπκθ( τρσηφ ινξκργσηθηκχη− Òθαηξβγη τρσηφ ν‘ξηµ,
βγνπκθ ινξκργσηθηκφµ µθρκθµη ανκκθφ ϕν‘θρσχη9

«Πθµφκθ+ φηκλ ∋σνϕβγ+ ρσνκ( τρσηχφη ν‘ξηµβγνπκθµηµφ
πξρη αηθη ϕν‘ο υ πξρηµηρη επσ αησσ>»−

Φτθτγχ αηθ ωηκ αδκφηκη µθρκθ αηκµ αηθ πσνθχ+ τκθχµ εθπ
πηκτυβγη αδκφηφ δφ µθρκθ γλ αν‘κηργη λτλϕηµ− Ανκκθ φτθτγµη
σνοηα+ τµχφη µθρκθµηµφ τλτληξ αδκφηρηµη ξσφµκθηχµ ρν‘µφ+
σθαηξβγη ατ  µθρκθµηµφ θµφη ∋ϕσσκηφη( γπηχ ανκκθφ ρυνκ
αδθχη− Τ ϕηβγϕηµσνξκθφ φτθτγµηµφ πηρλκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργχ
ξνθχλ αδθχη9 «G‘ηργσβγκθχµ ξν‘κϕ+ χδυνθβγ+ τξβγ πτθηργ
λτλϕηµ− Φ‘ηργσβγκθµηµφ αηθ πηρλη πηψηκ+ αηθ πηρλη δρ γυνθµφ»−
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Ατµχξ λργπκθ µσηιρηχ ανκκθ σδυθϕ,σθνεχφη σαηηξ
ργθνησχ µθρκθ ξηφ‘ηµχηρηµη υ ξϕϕ µθρκθµη σνο νκχηφµ αν‘κηα
πνκχηκθ−

≅υυκ ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ χηππσ,δ’σηανθη ωνµµηµφ λ’κτλ πηρ,
ληφ ξν‘µκσηθηκχη9 «Πθµφκθ+ ονκ τρσηχ ∋χδυνθχ+ χδθψ
σνϕβγκθηχ−−−( στθφµ πξρη µθρκθ  ϕν‘ο υ πξρη µθρκθ αησσ>»−
≅ρσ,ρδϕηµ ανκκθ πξρη µθρκθ ϕν‘ο υ πξρηκθη αησσχµ τβγ,
θργηµη λτρσπηκ θυηργχ σνοηργ πναηκηξσηφ δφ αν‘κ ανργκξχηκθ−

Òθαηξβγη µθρκθµηµφ επσ ξνµλ,ξνµ δλρ+ ακϕη αηθ,
αηθηχµ τψνπχ ινξκργηργη γλ λτλϕηµκηφηµη στργτµσηθχη− ≅φθ
ϕηβγϕηµσνξκθ ιυνα αδθηργφ πηξµκρκθ+ σθαηξβγη πν‘ργηλβγ
ρυνκκθ αδθχη9 «Πθµφκθ+ αηψµηµφ ωνµληψχ χδθψκθ ϕν‘ολη>
Ργϕεκθ,βγη> Αηψχ πµβγ ρσνκ ανθ> Ρστκκθ,βγη>»−

Ατµχξ λργπκθ λργφ‘τκνσχµ σργπθη+ ρξθ υπσκθηχ
o‘σϕψηκχη− Λρκµ+ ανκκθχµ χδυνθχ+ τξµηµφ σνληχ+ γνυκηχ
µηλ ϕν‘οκηφη ρν‘θκχη9 «O‘θηµχηπκθ µδβγσ>» — «O‘θηµχηπκθ
ϕν‘ο»+ «Τξβγκθ µδβγσ>» — «Τξβγ αησσ» υ γνϕψν− Òθαηξ,
βγη ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ σδυθϕ,σθνεχφη µθρκθµηµφ ληπχνθηµη
αηκηργφ αν‘κφµ πηψηπηργκθηµη πν‘κκα,πτυυσκξχη−

Μθρκθµηµφ εψνχ σθπνπ γνκχ αν‘κηργηφ υ αδυνρησ ϕν‘ψφ
βγκηµλρκηφηφ πθλρχµ+ ανκκθ ρσ,ρδϕηµ τκθµη αηθ στθχφη
µθρκθ φτθτγηφ εηϕθµ αηθκργσηθηργ ϕν‘µηϕλρηµη γνρηκ πηκχηκθ−

Ατ χυθχ φτθτγχφη αθβγ µθρκθµηµφ τλτληξ αδκφηκθηµη+
ργτµηµφχδϕ+ τκθµηµφ αηθνθ πηρληφφηµ ωνρ αν‘κφµ αδκφηκθµη
ιθσηργ υ ξσηργ πναηκηξσηµη ν‘ρσηθηργφ ϕσσ δ’σηανθ αδθηκχη−

Μθρκθµηµφ ρηεσ αδκφηκθηµη ιθσ νκηργ ϕν‘µηϕλρη τκθ ν‘θσρη,
χφη ληπχνθηξ µηρασκθµη σγκηκ πηκηργφ ν‘σηργ ηλϕνµηµη αδθχη− Ανκ,
κθχ µθρκθµηµφ ληπχνθη+ ρµνφ‘η υ τκθµηµφ ϕν‘ο ρνµκη ωνρρ,
κθηχµ δρκα πνκηργ πναηκηξση οξχν αν‘κχη−

Ληπχνθηξ σρυυτθκθµη ργϕκκµσηθηργ ηργηµηµφ ηϕϕηµβγη ανρπηβγη
ανργκµχη−

0/,§− Οθδχλδσκθµηµφ ξηφ‘ηµχηρηµη σππνρκργ

Μθρκθµηµφ ξηφ‘ηµχηρηµη σππνρκργ− Ανκκθ χρσκα µθρ,
κθµηµφ ηϕϕη φτθτγηµη σππνρκργ ρνρηχ ληπχνθηξ µηρασκθ9 σδµφκηϕ,
σδµφρηψκηϕ αηκµ σµηργσηθηκχη−

ϑηβγϕηµσνξκθ χηππση αηθ φτθτγχφη µθρκθµη+ ανργπ φτθτγ,
χφη µθρκθµη+ σππνρκµξνσφµ φτθτγκθµηµφ πξρη αηθηχ µθρκθ
ϕν‘ο υ πξρηµηρηχ ϕλκηφηµη ξνϕη γθ ηϕϕκ φτθτγχ γλ αα,
αθυθκηφηµη µηπκργφ πθσηκχη−
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Μθρκθµηµφ ηϕϕη ξηφ‘ηµχηρηµη σππνρκργ ανκκθµηµφ «πµβγ
αν‘κρ+ ργτµβγ»+ «αα,αθυθ»+ «νθσηπ»+ «ϕλ» ηανθκθηµηµφ
λ’µνρηµη µφκα νκηργκθηφ ξνθχλ αδθχη−

≅υυκ τκθφ λκηξ σππνρκργµηµφ δµφ νχχηξ τρτκη — µθρκθµη
µλτµυηξ θρλκθη τρσηφ πν‘ξηργ τρτκη ν‘θφσηκχη− Ατµχξ θρλ,
χφη σρυηθ ϕηβγϕηµσνξκθφ σρυηθµηµφ γθ αηθ δκδλδµσηµη ιθσ
νκηργµη υ τµηµφ βγδφθκθηµη ϕν‘θ αηκηργµη ν‘θφσηργφ ξνθχλ
αδθχη−

Ανκκθµη λργπ πηκχηθηργ τβγτµ µθρκθµηµφ θρλκθη αηθ,
αηθηχµ αθυθ τψνπκηϕχ πσνθ πηκηα σδθηα πν‘ξηκφµ ϕν‘θφψλκθ,
χµ ενξχκµηκχη− Ανκκθµηµφ σν‘οκλκθχφη µθρκθ ρνµηµη ηχθνϕ
δσηα+ σιθηακθηµη νργηθηα ανθηργκθη λτγηλ γληξσφ δφ+ ργτµηµφ
τβγτµ ϕν‘θφψλκθχ 2 σχµ 4 σφβγ µθρ σρυηθκµφµ αν‘κηργη
ϕδθϕ− Ατ λργφ‘τκνσκθχ γθ αηθ ανκ ηϕϕησ ϕν‘θφψλ αηκµ ηργκξχη−
Τ γθ πξρη ϕν‘θφψλφ ν‘ξηµβγνπκθµηµφ 1 στθηµη µυασλ,
µυασ ινξκργσηθχη− ϑηβγϕηµσνξκθφ ν‘ξηµβγνπκθ πτσηβγχ ∋ξνϕη
κηϕνοβγχ( αδθηκχη− Ατ ν‘ξηµβγνπκθ ανκφ ϕδθϕ αν‘κφµηχµ
νθσηπ αν‘κηργη ϕδθϕ− Λρκµ+ φθ ϕν‘θφψλχ 3 σ πν‘ψηπνθηµ,
βγµηµφ θρλη αν‘κρ+ πτσηβγφ ϕληχ 5—6 χνµ πν‘ψηπνθηµ ρνκηα
αδθηκχη− Ανκκθ ϕθσνβγϕχ µδβγσ θρλ βγηψηκφµ αν‘κρ+ τκθµηµφ
τρσηφ ργτµβγ µθρ πν‘ργηργµη  ν‘θφµηργκθη ϕδθϕ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( λργφ‘τκνσµηµφ αηθηµβγη πηρληχ ξηφ‘λ
σρλκθφ ρνρηξ δ’σηανθ ανκκθµηµφ τρσλ,τρσ πν‘ξηργ τρτκηµη
αηκηα νκηργκθηφ πθσηκχη− Ανκφ ν‘ξηµβγνπ ξνϕη θρλκθµη πµχξ
πν‘ξφµκηφηµη ξσηα αδθηργηµη σϕκηε πηκηργ ενξχκηχηθ−

Ηϕϕηµβγη λργφ‘τκνσχ ανκκθ νφ‘ψϕη ϕν‘θρσλ αν‘ξηβγ ηργ
πηκχηκθ− ≅υυκ τκθφ αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ ηργκσφµ ν‘ξηµβγνπκθη,
µηµφ αηθνθ στθηχµ ενξχκµηργ+ ρν‘µφθ δρ ατ ν‘ξηµβγνπκθµη ανργ,
πκθη αηκµ κλργσηθηργ συρηξ δσηκχη−

Σρλκθµη τρσηφ πν‘ξηργ τρτκη ανκκθφ 1—2 λργφ‘τκνσ
χυνληχ ν‘θφσηκχη− Ργτµχµ ρν‘µφ ανκκθφ σρλκθµη τρσηφ
πν‘ξηργ τρτκη ξνθχληχ αηθ σν‘οκλ δκδλδµσκθη αηκµ ανργπ αηθ
σν‘οκλ δκδλδµσκθηµη σππνρκργ ν‘θφσηκ ανργκµχη−

Λργφ‘τκνσκθχ ϕν‘θφψλκθ χηχϕσηϕ λσδθηκ υψηερηµη
αιθχη− Σρλκθµηµφ αηθηχ αηθ,αηθηχµ αηθ ωηκ τψνπκηϕχ ινξκργφµ
οθδχλδσκθ ξνϕη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ∋2—4 χνµ(χµ ενξχκµηκχη−

Οθδχλδσκθ ∋θβγκθ+ πν‘ψηπνθηµβγκθ+ ϕν‘θφψλκθ υ γνϕ,
ψνκθ(µηµφ σδϕηρκηϕχφη θµφκη σρυηθηχµ+ γιλκη ϕηβγϕηµ ν‘ξηµβγνπ,
κθχµ υ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ∋χνηθκθ+ ϕυχθσκθ+ τβγατθβγϕ,
κθ(µηµφ λνχδκκθηχµ σθπσλ λσδθηκ ρηεσηχ ενξχκµηκχη−
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Α’ψη ϕηβγϕηµσνξκθ ϕν‘θφψλκθχφη θρλκθµηµφ πµχξ ινξ,
κργφµκηφηµη αηκηργφ πηξµκχηκθ− Τκθ θρλκθ ν‘θσρηχφη νθκηπµη
φν‘ξν ϕν‘θλξχηκθ− Ατµχξ ανκκθφ ϕν‘θφψλκθµη ϕσϕβγκθφ
ιθσηα αδθηργ λπρχφ λτυνεηπχηθ− Ργτµχ οθδχλδσµηµφ γθ αηθ
θρλη κνγηχ ϕσϕβγ ηβγηχ ινξκργφµ αν‘κχη+ τµηµφ νρσηχ δρ
θρλρηψ ϕσϕ αν‘κχη− Ξτπνθη χνρϕχφη γθ αηθ θρλχµ ορσϕη
χνρϕφ ϕν‘θρσϕηβγ ν‘σϕψηκφµ ϕν‘θφψλκθµη γλ αδθηργ λτλϕηµ−
ϑν‘θρσϕηβγκθ ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ οθδχλδσκθµη ϕν‘θφψλκθχφη
θρλκθ αηκµ σππνρκργκθηφ ξνθχλ αδθχη−

Ανκκθ τρσηφ πν‘ξηργ τρτκηχµ ενξχκµφµκθηχ+ τκθ οθδχ,
λδσκθµηµφ θρλκθηµη επσ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκχηκθ υ τρσηµη
αδϕησχηκθ− ∆µχη σνοργηθηπ λτθϕϕακργχη9 οθδχλδσκθµη θρλκθ
νρσηφ µηπ πν‘ξηργ+ τκθ ν‘θσρηχφη νθκηπµη ∋ξ’µη+ τκθµηµφ εψνυηξ
ινξκργτυηµη( πσ’ηξ γηρναφ νκηργ ϕδθϕ−

Ανκκθµη ξνµηφ πν‘ξηργ τρτκη αηκµ σµηργσηθηργχµ νκχηµ τκθφ
o‘ξηµβγνπκθ ∋θρλκθ(µη ϕν‘θφψλκθχφη θρλκθ τρσηφ  πν‘ξηργ
σϕκηε πηκηµχη− Ατµχξ πηκηργ ηργ,γθϕσµηµφ ξµφη τρτκηµη ηκφθη
o‘ψκργσηθηκφµ τρτκ αηκµ ανφ‘κργ ηλϕνµηµη αδθχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµηµφ θρλκθ πµβγ αν‘κρ+ τκθ,
µηµφ τρσηφ ργτµβγ οθδχλδσ πν‘ξφµκηϕκθηµη µηπκφβγ+ ξµφη
τρτκµη µλνξηργ πηκχη− Τ µθρκθ θρλκθηµη αηθηµ,ϕδσηµ νκηα+
ορσϕη χνρϕ τρσηφ ινξκργσηθχη υ ανκκθ δ’σηανθηµη γθ αηθ οθδχ,
λδσµηµφ ξτπνθη χνρϕχφη µθρ  θρλη τρσηφ µηπ πν‘ξηκηργηφ ικα
δσχη− ∋«Ρθηπ πν‘ψηπνθηµβγµη πηψηκ πν‘ψηπνθηµβγ νρσηφ+ ξµ αηθ
πν‘ψηπνθηµβγµη ανργπρηµηµφ νρσηφ+ αησσρηµηµφ σφηφ ανργπρηµη
πν‘ξλµ−−−»+ τκθ νθρηχ αηθ ωηκ τψνπκηϕχφη λρνε—χθβγ
πνκχη−(

Νωηθηχ ορσϕη χνρϕχ πµβγ µθρ αν‘κρ+ ξτπνθη χνρϕχ γλ
ργτµβγ µθρ ανθκηφη µηπκµχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ατ µθρκθµη
αηθ,αηθηφ σππνρκργ ιθξνµηµη µλνξηργ πηκξνσφµχδϕ αν‘κηα+
ξτπνθη υ ορσϕη χνρϕχφη µθρκθµη µυασλ,µυασ ϕν‘θρσηα+
µθρ πσνθκθη τρσηχµ πν‘κηµη ξτθφηψηα βγηπχη−

ϑν‘θρσηργµη σϕθνθκα+ ϕηβγϕηµσνξκθφ µθρκθµη ν‘µφ πν‘κ
αηκµ νκηργ υ τκθµη βγοχµ ν‘µφφ πθα αηθηµη ηϕϕηµβγηρη νρσηφ
µηπ πν‘ξηα βγηπηργ ϕδθϕκηφη δρκσηα ν‘σηκχη− Ανκκθ ξτπνθη χνρ,
ϕχφη µθρκθµη ορσϕη χνρϕφ πξσ σδθηα βγηππµκθηχµ ρν‘µφ+
τκθφ ξτπνθη χνρϕχ πµβγ µθρ αν‘κρ+ ορσϕη χνρϕφ γλ ργτµ,
βγ µθρ ∋λλν δµχη ανργπ µθρκθ( πν‘ξηργ σνοργηθηφ‘η αδθηκχη−
ϑδξηµ ξτπνθη χνρϕχ πµβγ µθρ αν‘κρ+ ορσϕη χνρϕχ γλ
ργτµβγ µθρ ανθ,ξν‘πκηφηµη σδϕργηθηα ϕν‘θηργ σϕκηε πηκηµχη− Ατµηµφ
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τβγτµ µθρκθµη θρλκθ τρσηφ πν‘ξηργ ϕδθϕ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(
ανκκθµη ϕηλϕη ωσν πηκρ+ τµχ νθσηπβγ µθρ πνκχη υ τµη γδβγ
πξδθφ πν‘ξηα αν‘κλξχη+ χδα νφνγκµσηθχη− Ργτµχξ πηκηα+ τρσηφ
πν‘ξηργ υ ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ τρτκκθη ν‘θσρηχ ανφ‘κµηργ υτιτχφ
ϕδκχη−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργχ σν‘g‘θη ϕν‘µηϕλκθ
γνρηκ πηκηργφ ϕσσ δ’σηανθ αδθηργ χυνλ δσχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(
ανκκθµηµφ µθρκθµη πµχξ ξνµλ,ξνµ πν‘ξξνσφµκθηµη
ϕτψσηα ανθχη υ τκθµηµφ ωσνκθηµη ϕν‘θρσηργ αηκµ αηθφ+ ατ
ωσνκθµηµφ ρααηµη στργτµσηθηα γλ αδθχη− Τρσηφ πν‘ξηργ τρτκη
o‘θφσηκξνσφµ υπσχφηχδϕ ηργ χυνληχ ανκκθφ ν‘ψ γθϕσκθηµη
στργτµσηθηα αδθηργκθη σϕκηε πηκηµχη9 «Ρδµ µηλ πηκξορµ> Χνηθ,
βγκθµη πµχξ ξνµλ,ξνµ πν‘ξξορµ>» υ γνϕψνκθ− Òνοργηθηπµη
αιθηα αν‘κφµκθηχµ ϕδξηµ τκθχµ µηλ ηργ πηκφµκηϕκθη υ πµχξ
πηκφµκηϕκθη+ µδβγσ µθρµη ξνµλ,ξνµ πν‘ξφµκηϕκθη γπηχ
φοηθηα αδθηργκθη ρν‘θκχη9 «Λδµχ πµβγ ν‘ξηµβγνπ αν‘κρ+ λδµ
ργτµβγ πν‘ψηπνθηµβγµη πν‘ξχηλ− Λδµ γθ αηθ ν‘ξηµβγνπ σφηφ
πν‘ψηπνθηµβγ πν‘ξχηλ»−

Γθϕσµη στργτµσηθηργ αηκµ αηθφ νκηα ανθηργ υ τµηµφ µσηιρηµη
αξνµ πηκηργ — ανκκθµηµφ γλ γθϕσ τρτκηµη+ γλ ργτ γθϕσ
ξνθχληχ ν‘θµσηκχηφµ ληπχνθηξ µηρασκθµη µφκα νκηργκθηµηµφ
ψθτθ ργθσηχηθ−

Τκθ µθρκθµηµφ ληπχνθηξ σδµφκηφηµη αδκφηκργ τβγτµ «πµβγ
αν‘κρ+ ργτµβγ» ηανθρηχµ ενξχκµηργµη ν‘θφµχηκθ− Òωληµµ
ηϕϕηµβγη λργφ‘τκνσχµ ρν‘µφ οδχφνφ ∋σθαηξβγη( «αθυθ»
ρν‘ψηµη πν‘κκξ ανργκξχη− ϑηβγϕηµσνξκθ γθ ηϕϕκ ηανθµη ∋στργτµ,
βγµη( ρδϕηµ,ρσ ν‘ψκργσηθηα νκχηκθ−

Μθρκθµηµφ ηϕϕη ξηφ‘ηµχηρηµη σππνρκργ  ξτψρηχµ αδθηκχηφµ
ωηκλ,ωηκ σνοργηθηπκθ «αθυθ»+ «πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ»+ «ϕν‘ο»+
«ϕλ» µηρασκθηµηµφ λ’µνρηµη στργτµσηθηργφ ηλϕνµ αδθχη− Ανκκθ
µθρκθµη αηθηµηµφ τρσηφ ηϕϕηµβγηρηµη πν‘ξηργ ξνϕη ξνµλ,ξνµ
πν‘ξηργ ξν‘κη αηκµ αηθ,αηθηφ ρνκηργσηθηα ϕν‘θηα+ ατ οθδχλδσκθ αθ,
υθ ξνϕη αθυθ δλρκηφηµη+ πξρη µθρκθ ϕν‘ο ∋ϕλ( δϕµκηφηµη
µηπκξχηκθ− Γυνθµφ χνηθβγκθ ϕλλη ∋ϕν‘ολη( ξνϕη πηψηκ
χνηθβγκθλη> Ανκκθφ ρστκκθ ξδσθληϕµ> Πηψ ανκκθφ  νκλκθ
ξδσθκηλη> υ γνϕψνκθ− 1—4 µθρχµ ηανθσ µθρ ξηφ‘ηµχηκθη σππνρ,
κα ϕν‘θηκχη+ βγτµϕη ανκκθχ ληπχνθηξ σθϕηα ιηγσηχµ στθκηβγ
αν‘κφµ φτθτγκθµη ηχθνϕ δσηργ σιθηαρηµη νθσσηθηα ανθηργ λτγηλ
γληξσφ δφ−
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ΝΘΣΗΠ+ ϑΝ‘Ο+ ϑ≅Λ+ Σ∆ΜΦ

Αηθ ωηκ ξνϕη γθ ωηκ ληπχνθχφη µθρκθη αν‘κφµ φτθτγκθµη
αηθ,αηθηφ σππνρκργ λργπκθη φκλ,φκ αιθηκχη+ ατµχ ργτµχξ
φτθτγκθ σππνρκµχηϕη+ τκθµηµφ αηθηχ ηϕϕηµβγηρηφ πθφµχ αηθ
µθρ νθσηπ ∋ϕλ( αν‘κχη ∋1 υ 2: 2 υ 2: 2 υ 3: 3 υ 3: 3 υ 4 υ
γνϕψν(− Ατ ληπχνθηξ µηρασκθµηµφ εθπηµη αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη
o‘ρσηθηργφ ξνθχλ αδθχη−

 Μθρκθµηµφ ρνµη ∋ληπχνθη( σδµφ ξνϕη σδµφ δλρκηφηµη+ πξρη
µθρκθ ϕν‘ο ∋ϕλ( δϕµκηφηµη αηκηργ τβγτµ αηθ µθρ τρσηφ ηϕϕηµ,
βγηρηµη ξνϕη αηθ µθρ ξνµηφ ηϕϕηµβγηρηµη πν‘ξηργ+ τκθµη ιτεσκργ
ϕδθϕ+ χδα χνηλν σ’ϕηχκα στθηκχη−
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Ανκκθ µθρκθµη ν‘µφ πν‘κ αηκµ νκηργφ+ τκθµη βγοχµ
o‘µφφ σνλνµ γθϕσκµηα αηθ πσνθ πηκηα σδθηργφ+ µθρµη µθρ
αηκµ µηπ σππνρκργφ+ τκθ νθρηχφη λρνεµη πσ’ηξ γηρναφ
νκηργφ ν‘θφσηκχη−

«Νθσηπ»+ «ϕλ»+ «σδµφ» λτµνραση οθδχλδσκθµη αηθ,αηθηφ
σππνρκα µηπκµχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθφ αηθλ,αηθ
ρυνκκθ αδθηα+ τκθχµ πξρηκθη ϕν‘ο υ πξρηκθη ϕλ δϕµκηφηµη
ϕν‘θρσηργκθηµη+ γθ ηϕϕκ φτθτγχφηκθ µνληµη ξσηργκθηµη ρν‘θξχη−

Αηθηχ ηϕϕηµβγηρηχφηφ πθφµχ αησσ νθσηπ µθρ αν‘κφµ
ξηφ‘ηµχηκθ αηθηµβγη λθσ σππνρκµξνσφµχ+ τκθ  σδµφλη υ πξρη,
κθη ϕν‘ο+ χδφµ ρυνκκθφ ϕηβγϕηµσνξκθµηµφ ϕν‘οβγηκηφη «τκθ σδµφ»
χδα ιυνα αδθχη− Ατµφ ραα ργτϕη+ νκχηµφη λργφ‘τκνσκθχ ληπ,
χνθ ιηγσηχµ σδµφ µθρκθ ξηφ‘ηµχηκθηφηµ σππνρκµηκφµ δχη: ηκφθη
o‘ψκργσηθηκφµ σρυυτθκθ ξµφη υψηξσµη ηχθνϕ δσηργφ σ’ρηθ ϕν‘θρσχη−

Τ ιτεσκα πν‘ξηκφµ µθρκθµη µυασλ,µυασ ∋πν‘κη αηκµ(
ϕν‘θρσχη+ νθσηπβγ µθρ τρσηχ σν‘ωσκηα στργτµσηθχη9 «Αησσ πτξνµβγ
νθσηπβγ+ χδλϕ τκθ νκλωνµβγκθφ πθφµχ ϕν‘ο− Αησσ νκλ,
ωνµβγ ξδσηργλξχη+ χδλϕ τκθ πτξνµβγκθφ πθφµχ ϕλ»−

ϑηβγϕηµσνξκθφ νθσηπβγ  µθρ πξδθχκηφηµη ξνϕη πξδθχ αησσ
µθρ ξδσηργλρκηφηµη ϕν‘θρσηα αδθηργ σϕκηε πηκηµχη−

Ανκκθ µθρκθµηµφ θµφη+ ργϕκη ξνϕη γιληφ πθα σππνρ,
κξχηκθ υ φτθτγκθφ ιθσχηκθ+ στθκη φτθτγκθχφη µθρκθ ρνµηµη
ρνκηργσηθηα ϕν‘θχηκθ− Τκθ ξηφ‘ηµχηχφη γλλ µθρκθ τβγτµ
τλτληξ αν‘κφµ αδκφηκθµη γλ+ τµχφη µθρκθµηµφ επσ αηθ
πηρλη τβγτµφηµ τλτληξ αν‘κφµ αδκφηκθµη γλ ξσηα αδθχηκθ−
Φτθτγµη πηρλκθφ ιθσηα+ ανκκθ τκθ ν‘θσρηχφη ληπχνθηξ
λτµνρασκθµη αηκηα νκχηκθ− «Χνηθβγκθ ϕν‘ο+ ϕσσ χνηθβγκθ
γλ+ ϕηβγηϕ χνηθκθ γλ ανθ− ϑσσ χνηθβγκθ ϕλ+ ϕηβγϕηµκθη
δρ  ϕν‘ο»− Òθαηξβγη ξµη αηθ ωηκ µθρκθ ν‘θσρηχφη ληπχνθηξ
λτµνρασκθµη λτµσψλ θυηργχ ν‘ψφθσηθηα  στθχη− Λρκµ+
γυνθµφ ϕυχθσκθ πµβγ αν‘κρ+ πηψηκ θµφ ϕυχθσκθ ργτµβγ
αν‘κηργη γλ λτλϕηµ− Νκχηµφη ηϕϕη λργφ‘τκνσχ ανκκθ µθ,
ρκθµηµφ επσ ρηεσ αδκφηκθηµη ξσχηκθ ∋«Γυνθµφ ϕταηϕκθ ϕν‘ο+
ρθηπ θµφ ϕταηϕκθ δρ ϕλ»(− ϑηβγϕηµσνξκθ ξτπνθηχ υ ορσχ
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ινξκργφµ ϕσσ+ ϕηβγηϕ γθ ωηκ στθχφη µθρκθµηµφ ϕν‘ο+ ϕλ υ
σδµφ αν‘κηργη λτλϕηµκηφηµη ϕν‘θχηκθ− Τκθ ργτ ρνρχ ληπχνθ
µθρκθµηµφ ινξκργτυηφ+ γιληφ υ ανργπ ωτρτρηξσκθηφ ανφ‘κηπ
δλρκηφηµη ϕδξηµβγκηϕ στργτµηα νκχηκθ− Ανκκθφ µθρκθ
o‘θσρηχφη ληπχνθηξ λτµνρασκθµηµφ ν‘ψφθηργηµη ϕτψσηα ανθηργ,
φηµ δλρ+ ακϕη ργτµχξ ν‘ψφθηργκθµη λκφ νργηθηργ γλ ν‘θφ,
σηκχη9 «Γλλφ ν‘ξηµβγνπκθ ξδσχηλη>»+ «Ξµ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ
νκηα ϕδκηργ ϕδθϕ>»+ «Αησσ»+ «Ργτµχξ πηκφηµϕη+ ϕτθϕβγκθ βγδκϕ,
βγκθφ πθφµχ ϕν‘ο ∋ϕλ+ πµβγ αν‘κρ ργτµβγ( αν‘κρηµ»
υ γνϕψν− Ανκκθ ν‘ψκργσηθηα νκφµ τρτκκθµη σσαηπ πηκ νκηργφ ν‘θφ,
σηργ λτγηλ γληξσφ δφ− Ατµφ πτξηχφη ν‘ξηµ λργπκθη ηλϕνµ
αδθχη9 ανκκθ λτξξµ ληπχνθχφη αηθ ωηκ µθρκθ ∋πν‘g‘ηθβγνπκθ,
φ+ ξηπβγκθ(φ ν‘ργµβγ ανργπ µθρκθ ∋κηϕνοβγκθ+ οηξνκβγ,
κθ+ πνργηπβγκθ υ ανργπκθ(µη σµκξχηκθ− Λργφ‘τκνσχµ
σργπθη υπσχ ϕηβγϕηµσνξκθφ πτξηχφη σηοχφη σνοργηθηπκθµη αδθηργ
ενξχκη9 «Ρσνκ σθνεηχ ν‘σηθφµ ανκκθ πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ
πνργηπ νκηα ϕδκ»+ «Γλλ ανκκθ τβγτµ πκλ νκηα ϕδκ υ τκθµηµφ
γθ αηθηφ αησσχµ πκλ αδθ»+ «Ανκκθφ πκλκθ ξδσχηλη>»+
«Ρδµ πµβγ πκλ νκηα ϕδκχηµφ>» ∋«Ρσνκ σθνεηχ µδβγσ ανκ αν‘κρ+
ργτµβγ»−( ≅φθ ανκ ξµφκηργφµ αν‘κρ+ τµφ ξδσλφµ µθρµη
πν‘ργηργ ξνϕη νθσηπβγρηµη νκηα πν‘ξηργ σϕκηε πηκηµχη−

Ρµργµη αηκλφµκηφη ραακη+ ϕηβγϕηµσνξκθ επσ γηρρηξ ηχθνϕ
ρνρηχ ϕν‘ο γθ ωηκ σνυτργκθ βγηπθχηκθ9 βγοϕ βγκχηκθ ξνϕη
πν‘κκθηµη ϕν‘σθχηκθ+ ξνϕη σθαηξβγη ανκφ‘βγ αηκµ µδβγ λθσ
σπηκκσφµ αν‘κρ+ ργτµβγ λθσ σπηκκσχηκθ−

Òθαηξβγη υυκ αηθ λθσ σπηκκσχη+ ανκκθ σνοργηθηπ λ’,
µνρηµη στργτµηα νκχηκθ+ ργτµχµ ϕδξηµ τκθχµ 0 σχµ 2 σ,
φβγ σπηκκσηργ σκα πηκηµχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( αηθ ψξκχ+
αηθ σνυτργµη ηϕϕηµβγηρηχµ µηπ ιθσηα σπηκκσχη− ≅φθ ανκκθ
ξθηλ σνυτργκθµη γνρηκ πηκηργφ πηξµκξνσφµ αν‘κρκθ+ οδχφνφ9
«Αησσ+ ξµ αησσ»+ χδα στθηα+ ξθηλ σνυτργκθµη ν‘ψη γνρηκ πηκχη−
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ΗΥ ΑΝΑ

ϑΗΒΓΗϑ ΞΝΡΓΧ≅ΦΗ ΑΝΚ≅Κ≅ΘΜΗΜΦ Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ
Σ≅Ρ≅ΥΥΤΘΚ≅ΘΗΜΗ ΡΓ≅ϑΚΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓ

00,§− ϑσσκηϕ

Ατξτλκθµηµφ ν‘κβγληχφη αθβγ σενυτσκθµη ανκκθ «ϕσσ»
υ «ϕηβγηϕ» ρν‘ψκθη αηκµ+ ξ’µη ατξτλκθµηµφ ν‘ψθν µηρασηµη
τλτλµ γιληφ πθα αδκφηκργ τβγτµ πν‘κκµηκχηφµ ρν‘ψκθ
αηκµ αηκχηθχηκθ− Μθρκθ ν‘θσρηχφη εθπµη αησσ αδκφηρηφ πθα
µηπ σ’θηεκργ ηλϕνµηµη αδθχηφµ ρν‘ψκθχµ ανκκθ ενξχκµ,
λξχηκθ− Ργτµηµφ τβγτµ ϕηβγϕηµσνξκθφ επσ αησσ αδκφηρη ∋τψτµ,
κηφη+ ϕδµφκηφη ξνϕη ακµχκηφη( αηθ ωηκ ∋αθναθ(: πκηµθνπ+ ξτοπθνπ+
πκηµκηφη αηθ ωηκ ∋αθναθ( ϕαη ρν‘ψκθχµ ενξχκµηργµη ν‘θφσηργ
ψθτθ− Τ ξνϕη ατ αδκφηµη αηθηµβγη λθσ ιθσηργχ αηθ,αηθηχµ επσ
λψϕτθ αδκφη αηκµ εθπκµχηφµ µθρκθφηµ σππνρκµχη− Λρ,
κµ+ ανκκθφ «τψτµθνπ — πηρπθνπ» στργτµβγρη γπηχ λ’κτλνσ
αδθηργ τβγτµ θµφη+ ϕδµφκηφη υ ξν‘g‘νµκηφη αηθ ωηκ+ αηθ,αηθηχµ
επσ τψτµκηφη αηκµ  εθπ πηκχηφµ ατξτλκθ σµκα νκηµχη−

Òππνρκργ τβγτµ νκχηµ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφη γθ ωηκ µθρκθχµ
ενξχκµηκχη− Μλνξηργ πηκηµχηφµ λσδθηκµηµφ  ϕσσ,ϕηβγηϕ,
κηφηχφη εθπ /—4 ρλ χµ ϕλ αν‘κλρκηφη+ σθπσλ λσδθηκµηϕη
δρ 4 ρλ χµ ϕλ αν‘κλρκηφη ϕδθϕ−

≅ξθηλ ν‘κβγλκθµη ιθσηα ϕν‘θρσηργχ πν‘κ γθϕσκθη ξνθχλ
αδθχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθχµ πξρη µθρ τψτµθνπ
∋ϕκσθνπ( δϕµκηφηµη ρν‘θργ αηκµ αηθ υπσχ πν‘κηµη µθρ αν‘ξκα
∋βγοχµ ν‘µφφ( ξτθφηψχη− ϑδµφκηϕµη σππνρκξνσηα+ πν‘κηµη µθ,
ρµηµφ ϕν‘µχκµφη ∋ϕδµφκηφη( αν‘ξκα ξτθφηψχη+ ακµχκηφηµη σπ,
πνρκργχ δρ πν‘κηµη µθρµηµφ ορσηχµ ξτπνθηρηφ+ ρνρµ ξτπνθη
βγδϕϕρηφβγ ξτθφηψχη− Λψϕτθ αδκφηκθµη µηπκργχ ν‘ξηµ υ,
ψηξσηµη οξχν πηκηργ ξνθχλ αδθχη− Ατµχ τ ξνϕη ατ γθϕσµηµφ
πµβγκηϕ λτυεεπηξσκη βγηπηργη λψϕτθ αδκφηµηµφ πµβγκηϕ ξνθπηµ
ηενχ δσηκφµκηφηφ ανφ‘κηπ αν‘κηα+ τµη γηρναφ νκηα ανθηργ  σκα πηκηµχη−
Λρκµ9 σθαηξβγη ανκφ λργηµµη ϕδµφ υ σνθ ϕν‘οθηϕβγ τρσηχµ
ξτθφηψηα ν‘σϕψηργµη ατξτθχη υ τµφ ργτµχξ ρυνκ αδθχη9 «Μηλ
τβγτµ αησσ ϕν‘οθηϕχµ λργηµ ν‘σ νκχη+ ανργπρηχµ ν‘σ νκλχη>
Πξρη χθυνψχµ λργηµ ν‘σ νκχη+ πξρηρηχµ ν‘σ νκλξχη> Μηλ
τβγτµ>»−
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≅υυκν+ ανκκθφ µθρκθµη ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ τρτκηχµ ενξ,
χκµηργ ν‘θφσηκχη+ βγτµϕη αηθ ωηκ θµφκη µθρκθ σππνρκµχη υ
τκθµη  τρσλ,τρσ πν‘ξφµχ τκθ πν‘ργηκηα ϕδσχη−

Òθαηξβγη λψϕτθ τρτκκθχµ πµχξ πηκηα σν‘g‘θη ενξχκµηργ
ϕδθϕκηφηµη ϕν‘θρσηα αδθχη− Τψτµκηϕµη σππνρκξνσφµχ+ ατξτλκθ
ξνµλ,ξνµ ινξκργσηθηκχη υ τκθµηµφ τβγκθη αηθ σνλνµχµ ∋ξω,
ργηρη+ βγο σνλνµχµ( αθυθ πηκηα πν‘ξηκχη: τρσηφ  πν‘ξηργχµ
ενξχκµηα+ τκθµηµφ ξτπνθη υ ορσϕη βγδϕϕκθη γλ αηθκργσηθηκχη−
≅φθ µθρµηµφ τβγη βγηπηα στθρ+ χδλϕ+ ατ µθρµη τψτµθνπ
χδα ξσηργ λτλϕηµ− ≅φθ γδβγ πξρη τβγη βγηπηα στθλρ+ τµχ
µθρκθµηµφ τψτµκηφη σδµφ ∋αθυθ( χδξηργ λτλϕηµ− Μθρµηµφ
ϕδµφκηφηµη σππνρκργχ τκθµηµφ ξτπνθη υ ορσϕη βγδϕϕκθη
ρνκηργσηθηκχη ∋σδϕηρκµχη(: ακµχκηφηµη σππνρκξνσφµχ δρ µθ,
ρκθ αησσ σδϕηρκηϕ τρσηφ ξνµλ,ξνµ πν‘ξηκχη− ≅ιθσηκφµ αδκφη µηπ
ρν‘ψ αηκµ σκχη−  Òθαηξβγη ανκκθµη µθρκθµηµφ πηξνρηξ  ϕσσ,
ϕηβγηϕκηφηµη αηκχηθτυβγη τψτµθνπ — ϕκσθνπ+ ϕδµφθνπ — σνθθνπ+
δµκηθνπ — δµρηψθνπ ϕαη ρν‘ψκθµη ξσηργφ τµχα9 «Πξρη σρλ
τψτµθνπ ∋δµκηθνπ(> Πξρη σρλ ϕκσθνπ ∋δµρηψθνπ(>» χδα ρν‘,
θξχη− Τ ανκκθφ ιυνα µλτµκθηµη αδθχη+ λρκµ9 «Πηψηκ σρλ
ξργηκ σρλχµ δµκηθνπ+ ξργηκ σρλ δρ πηψηκ σρλχµ δµρηψθνπ»−
Λµ ργτµχξ πηκηα+ ϕηβγϕηµσνξκθ ρσ,ρδϕηµ γθ ηϕϕκ σππνρκ,
µξνσφµ µθρκθµη σργφ ν‘θφσηα ανθηκχη−

Πθλ,πθργη ϕσσκηϕϕ δφ αν‘κφµ µθρκθµη σππνρκργ
ανκκθµη µθρκθµηµφ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφη  γνκσηχ ηχθνϕ δσηργφ υ τκθφ
σδφηργκη σ’θηεκθ ∋«τψτµθνπ — πηρπθνπ»+ «ακµχθνπ — ορσθνπ»
υ ανργπκθ( αδθηργφ ν‘θφσηργ ηλϕνµηµη ξθσχη− Ανκκθµη µθ,
ρκθµηµφ τψτµκηφη+ δµη+ ακµχκηφη ιηγσηχµ σδµφκηφη αηκµ σµηργ,
σηθηργ υ τκθµη «τψτµκηφη αηθ ωηκ ∋σδµφ(»+ «δµη σδµφ» ϕαη ηανθ,
κθχµ ενξχκµηργφ ν‘θφσηργ ηλϕνµηξση οξχν αν‘κχη− Ανκκθ
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αηκµ αηθφ «ϑηλµηµφ ϕεση ϕδµφθνπ>» ν‘ξηµκθηµη ν‘ξµργ+ ργτ,
µηµφχδϕ+ τκθφ πτξηχφη ρυνκκθµη αδθηργ λτλϕηµ9 «Πξρη χθωσ
ακµχθνπ9 νκλ χθωσηλη ξνϕη ν‘θηϕ χθωσηλη> Πξρη τξ ακµχ,
θνπ ∋ορσθνπ(> Πξρη τξµηµφ χδθψρη ϕδµφθνπ ∋σνθθνπ(>»− Ργτµχξ
πηκηα+ ϕηβγϕηµσνξκθφ τκθµη πτθργα στθφµ µθρκθ στθκη τψτµ,
κηϕϕ+ ϕδµφκηϕϕ+ ακµχκηϕϕ δφ δϕµκηφη ϕν‘θρσηκχη−

01,§− Ργϕκ

Φδνλδσθηϕ ργϕκκθ σν‘g‘θηρηχφη αηθηµβγη λ’κτλνσκθµη ανκκθ
o‘ξηµκθχ νκχηκθ− Ν‘πτυ ξηκηµηµφ ανργηχ φτθτγφ ργθκθ σν‘οκλη+
πτθηκηργ λσδθηκκθη+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ υ ανργπκθ νκηα ϕηθηκχη−

Ανκκθ ψδγµηµη ανξησηργ+ τκθχ στθκη ργϕκκθ γπηχ σρυυτθ
γνρηκ πηκηργ λτγηλ γληξσφ δφ− Ηκϕ ξνργχφη φτθτγκθχ ανκκθ
ργθ υ ϕταµη αηθ,αηθηχµ εθπ πηκηργφ ν‘θφσηκφµ δχη− Αηθνπ+ α’ψη
ανκκθ ηϕϕηµβγη ϕηβγηϕ φτθτγφ αηθηµβγη λθσ ϕδκχηκθ+ ργτµηµφ
τβγτµ ηργµη ργθ υ ϕτα αηκµ σµηργσηθηργχµ ανργκργ λπρχφ
λτυνεηπχηθ−

 Τ γθϕσ ιθξνµηχ φοηθηα στθχη9 «Ργθ ξτλκξοση− Λδµ
ργθµη τ πν‘κηλχµ ατ πν‘κηλφ ξτλκσηα ν‘σϕψχηλ»+ χδξχη− Γθ
αηθ ανκφ ργθ νκηργ υ ωτχχη ργτµχξ γθϕσκθ πηκηργ σϕκηε δσηκχη−
ϑδξηµ γθ πξρη ϕηβγϕηµσνξχµ τµηµφ νκφµ ργθη πµχξ θµφχ,
κηφηµη+ ξτλκξχηλη ξνϕη  ξτλκλξχηλη+ χδα ρν‘θξχη υ ωτκνρ
πηκχη9 «Ιρτθχ πηψηκ ργθ+ τ ξτλκξχη− Μηφνθχ γυνθµφ ργθ+ τ
ξτλκξχη+ Ργδθκηχ — ξργηκ+ τ γλ ξτλκξχη− Ργθκθ ξτλ,
κξχη»− Ανκκθ µθρκθ ργϕκηµη σδϕργηθηα ϕν‘θηργ σιθηαρηφ δφ
αν‘κφµκηϕκθη ραακη+ τκθφ αηθχµηφ στθκη γιλχφη ϕταηϕκθµηµφ
λνχδκκθη αδθηκχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( υυκ ϕταηϕµη ϕν‘θρσχη
υ µνληµη ξσχη− ϑδξηµ δρ+ στθκη ϕσσκηϕχφη ηϕϕη ϕταηϕµη ϕν‘θρσηα9
«Ατκθ µηλ> ϑταηϕκθ πµπ θµφχ> Πξρη ϕτα ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(>»
χδα ρν‘θξχη− Ανκκθ ϕταηϕµη τργκα ϕν‘θχηκθ+ πηθθκθη αν‘ξκα
αθλνπ ξτθφηψηα βγηπχηκθ+ πν‘κκθη νθρηφ νκχηκθ+ ξτλκσηα
ϕν‘θχηκθ+ τµηµφ στθφ‘τµκηφηφ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ− Τκθ ϕηβγηϕ
ϕταηϕµη ϕσσρηµηµφ τρσηφ πν‘ξχηκθ+ ανργπ µθρκθ νθρηχµ
ϕταηϕκθµη σµκα νκχηκθ+ τκθχµ δµφ νχχηξ πτθηκηργκθ ξρξχηκθ
υ γνϕψν−

Ργϕκµη ϕν‘θηργ υ γηρ πηκηργ+ γθϕσ στξφ‘τκθη νθπκη ηχθνϕ
πηκηργµη σργϕηκ δσηργ+ τµηµφ ωνρρκθηµη µλνξνµ πηκτυβγη ωηκλ,
ωηκ ηργκθχµ ενξχκµηργ+ ργϕκκθ µνληµη+ τκθµηµφ ωνρρκθηµη
υ γθϕσ τρτκκθη µνληµη ξσηργ ανκκθµηµφ ργϕκκθ γπηχφη
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σρυυτθκθηµη µηπκργ ηλϕνµηµη αδθχη− Ρν‘µφθ ατ ργϕκκθ λνχδκ,
κθηµη σππνρκργ  υ φτθτγκθφ ιθσηργ λργπκθη  ν‘σϕψηκχη−

ϑηβγϕηµσνξκθφ αηθ µδβγσ ργθ υ ϕταµηµφ ιτεσηµη µλτµφ
πθα σνοηργ ξνϕη σµκα νκηργ σϕκηε πηκηµχη9 «ϑτα ∋ργθ(µη ϕν‘θρσ
∋2—3 σ ργϕκ νθρηχµ(»− «Ργτ θµφχ ∋ϕσσκηϕχ(φη ργθ ∋ϕτα(µη
σνο»− Ατµχξ γνκχ ργθ υ ϕτακθ αηθ,αηθηχµ θµφη υ ϕσσ,
ϕηβγηϕκηφηφ πθα εθπ πηκηµχη− «Γλλ ϕσσ ϕταηϕκθµη σµκα νκ»−
∋ϑταηϕκθ υ ργθβγκθ στθκη θµφφ υ ηϕϕη ωηκ ϕσσκηϕϕ δφ−(
Òνοργηθηπµη αιθφβγ+ ανκ ιτεσ ξνϕη αηθ φτθτγ µθρκθ τβγτµ
τλτληξ αν‘κφµ αδκφηκθµη ξσχη− ∋«Χδλϕ+ ϕταηϕκθ ϕσσ»−(

ϑταηϕκθµη υ ργθκθµη εθπκργ µθρκθµη αδθηκφµ αδκφηκθη
αν‘ξηβγ σδµφκργ ∋ιτεσκθηµη σµκργ+ σνπκθηµη στψηργ( σππνρκργ
λργπκθηφ ϕηθχη+ ξ’µη σν‘οκλ γπηχφη σρυυτθκθµη ργϕκκµ,
σηθηργ ηργκθη νκηα ανθηκχη−

Ργϕκµη σµηργσηθηργ υ σδφηργκη σρυυτθκθµη γνρηκ πηκηα ανθηργ
ϕν‘µηϕλκθηµη θηυνικµσηθηργ τβγτµ ανκκθµηµφ ξρρη ργϕκκθ9
ϕυχθσκθ+ χνηθ+ τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη ατθβγϕκθµηµφ λνχδκκθη
πν‘ξηκχηφµ σωσβγκθ+  εψνυηξ ργϕκκθ9 ργθ+ ϕτα+ οθκκδκδοηοδχ
∋φ‘ηργσµηµφ ϕν‘θηµηργη(+ τβγατθβγϕ  οθηψλκθη+ ξργηϕκθ αηκµ
o‘ξηµκθ σργϕηκ δσηκχη−

Γθ αηθ ργϕκ επσ ν‘ψ ργϕκηφ λνρ ϕδρηϕ ∋σδργηϕ(ϕ ινξκ,
µηργη ∋ξνϕη ν‘σηργη(µη ανκκθφ ϕν‘θρσηα+ στργτµσηθηα αδθηκχη−
∋«Ργθβγ ξτλκνπ+ σδργηϕβγ γλ ωτχχη ργτµχξ ξτλκνπ»−(

Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ λνχδκκθη ιτεσκα σππνρκµχη− Λρκµ+
χνηθ αηκµ ϕυχθσ+ ϕυχθσ αηκµ τβγατθβγϕ+ τβγατθβγϕ αηκµ
χνηθ υ γνϕψν− Ργϕκ αδκφηκθηµη ιθσηργφ ργϕκκθ λνχδκκθηµηµφ
λτγηλ αν‘κλφµ ∋λψϕτθ γνκχ( αδκφηκθηµη ∋θµφη υ γιληµη(
o‘ψφθσηθηργ ξν‘κη αηκµ δθηργηκχη− Αηθνπ+ ργϕκκθ αηθηµβγη λθσ
σππνρκµξνσφµχ+ ϕν‘θρσηργ τβγτµ υ σθπσλ λσδθηκ ρηεσηχ
θµφη γλχ γιλη αηθ ωηκ αν‘κφµ ργϕκκθ λνχδκηχµ ενξχκ,



3/

Πµχξ ργϕκκθµη ϕν‘θξορηψ>
Μνλκθηµη  ξσηα+ στργτµσηθηµφ−
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µηκχη− ϑδξηµβγκηϕ ανκκθφ υυκ θµφη+ ϕδξηµ δρ γιλη γλ εθπ
πηκχηφµ ργϕκκθ αδθηκχη− Ρυνκκθ νθπκη ανκκθ πξ χθιχ
λτκνγψ πηκηργη γηρναφ νκηµχη−

Πξρη ργϕκκθµη ϕν‘θξορηψ> Μνλκθηµη ξσηα+ στργτµσηθηµφ−
ϑηβγϕηµσνξκθµη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ λνχδκκθηµηµφ σρυηθη αν‘ξ,

κα αθλνπ ξτθφηψηα βγηπηργ υ πν‘κ γθϕσηµη ϕν‘ψ αηκµ ϕτψ,
σηργµη ν‘θφσηργφ ϕσσ δ’σηανθ αδθηκχη−

Òθαηξβγη ργϕκµη ϕν‘θρσχη+ τµηµφ µνληµη ξσχη+ ωτχχη
ργτµχξ ργϕκµη ϕν‘θρσηργκθηµη ανκκθχµ ρν‘θξχη+ ϕδξηµ δρ
ανκκθµη «γυνχ» ν‘ψη αηκµ αηθφ γθϕσ πηκηργφ ικα δσηα+ ργϕκ
σρυηθηµη ϕν‘θρσϕηβγ αθλνφ‘η αηκµ αηθ µδβγ λθσ ξκµσηθηα
βγηπχη− Σρυηθ σθνεηχφη αθλνπ γθϕση ργϕκµηµφ ατστµ ξτψη
αν‘ξκα πν‘κ ξτθφηψηα βγηπηργ αηκµ ξϕτµκµχη− Ανκκθ οδχφνφ,
µηµφ πν‘κ γθϕσηµη ϕτψσηα στθχηκθ+ ϕδξηµ δρ ν‘ψκθη ργϕκ λνχδκη
αν‘ξκα πν‘κ ξτθφηψηα βγηπηα+ τµηµφ µνληµη ξσχηκθ− Ργϕκ ωτρτ,
ρηξσκθη ανκκθφ αηθνθ γθϕσ πηκηργµη σϕκηε δσηργ ξν‘κη αηκµ µφ,
κσηκχη− Λρκµ9 ϕηβγϕηµσνξκθ ργϕκκθµη ξτλκσηα ϕν‘θηα+ χνηθ,
µηµφ ξτλκργηµη+ ϕυχθσµηµφ δρ ξτλκλρκηφηµη µηπκξχηκθ−
«Μηλ τβγτµ ϕυχθσ ξτλκλξχη>» — «Ατθβγϕκθη ωκπησ αδ,
θχη»− «Χνηθµηµφ ατθβγϕκθη ξν‘π+ ργτµηµφ τβγτµ χνηθ ξτλ,
κξχη»−

Ανκκθ ργϕκκθµη αηθ,αηθηχµ εθπ πηκηργ υ µνληµη ξσηργµη
λργπ πηκχηκθ− Ατµηµφ τβγτµ τκθφ+ λρκµ+ λµ ατµχξ
σνοργηθηπκθ αδθηκχη9 «Χνηθµη ν‘µφ πν‘κηµφφ+ ϕυχθσµη δρ βγο
πν‘κηµφφ νκ»+ «Γλλ χνηθβγκθµη ϕθσνβγϕµηµφ ορσϕη χνρϕ,
ρηφ+ ϕυχθσκθµη δρ ξτπνθη χνρϕρηφ πν‘ξ»+ «Ρδµηµφ ν‘µφ πν‘κηµφχ
πµπ ργϕκ ανθ>»−

Χνηθ+ ϕυχθσ υ τβγατθβγϕκθ λνχδκηχµ σν‘οκλκθ ληπ,
χνθκθηµη σππνρκργµη λργπ πηκχηθηργ τβγτµ µλτµ υ σθπσλ
λσδθηκ ρηεσηχ ενξχκµηκχη−

Μσηιχ ν‘πτυ ξηκη νωηθηφ ϕδκηα ανκκθ ωηκλ,ωηκ ργϕκκθ νθρη,
χµ χνηθ+ ϕυχθσ υ τβγατθβγϕκθµη λνχδκκθηµηµφ θµφη υ ϕσσ,
κηφη γθ ωηκ αν‘κρ γλ σνο νκχηκθ−

02,§− Ινξµη αηκηργ

ϑηβγηϕ φτθτγ χρστθηµηµφ ργθσκθηχµ αηθη ανκκθµη  ν‘ψηχµ
νκχηµχ ∋νκχηµφ( — νθπχ ∋νθπφ(+ βγοχ ∋βγοφ( — ν‘µφχ
∋ν‘µφφ( ϕαη εψνυηξ ξν‘µκηργκθµη ιθσ νκηργφ ν‘θφσηργχηθ−

Εψνυηξ ξν‘µκηργκθµη εθπ πηκηργχ ανκκθµηµφ ν‘ψ φυχ πηρλ,
κθηµηµφ µηπ εθπ πηκηργη υ ν‘ψηφ µηρασµ  σνλνµκθµη µηπκργφ
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ρνρ αν‘κηα ωηψλσ πηκχη− Λρκµ9 «Νκχηµχ» χδφµχ ανκ ν‘ψηµηµφ
ξτψη σνλνµµη+ «νθπχ» ∋νθπχµ( χδφµχ δρ φυχρηµηµφ νθπ
σνλνµηµη στργτµχη−

Ανκκθµηµφ ξτυηµηργη υ ϕηξηµηργη υπσηχ σθαηξβγη τκθ αηκµ
δθϕηµ ρτγασκργηα+ φυχ υ ξτψ πηρλκθη µνληµη ξσχη9 «Ατθµηµφ,
µη+ πτκνφ‘ηµφµη+ δµφφηµφµη ξτυ+ οδργµµφµη  θσ»+ «Ανργηµφφ
θν‘λνκ ν‘θ»+ «Αν‘ξµηµφφ ργθε ανφ‘κ»− ϑηβγϕηµσνξκθµη ν‘ψηµηµφ
φυχ υ ξτψ πηρλκθηµηµφ µνληµη ξσηργφ τµχργ λτγηλ γ,
ληξσφ δφ−

ϑηβγϕηµσνξκθ ξτψ υ φυχ πηρλκθη πξδθχκηφηµη αηκηα νκφµ,
κθηχµ ρν‘µφ+ τκθφ ν‘ψκθηµηµφ στθκη σνλνµκθηµη µηπκργ ν‘θφ,
σηκχη− Òθαηξβγη ϕηβγϕηµσνξχµ ρν‘θξχη9 «Ρδµηµφ νθπµφχ µηλ
ανθ>»+ «Νκχηµφχ,βγη>» ∋ϕν‘ϕθϕ+ πνθηµ+ ξτψ( ξνϕη «Ρδµηµφ ν‘θµηµφ
πξδθχ>»+ «ϑν‘ϕθφηµφ,βγη>»+ «O‘µφ πν‘κηµφ πµη>»+ «Βγο
πν‘κηµφ πξδθχ>»−

Ανκκθφ ξµη αηθ υπσχ ν‘ψθν πθλ,πθργη ιτεσ ξν‘µκηργ,
κθµη+ ξ’µη ξτπνθηχ — ορσχ+ νκχηµχ — νθπχ+ βγοχ — o‘µφχ
∋βγο,ν‘µφ( χδφµ στργτµβγκθµη εθπ πηκηργ λργπ πηκχηθηκχη+
βγτµϕη ανκχ τκθµηµφ αηθη γπηχ σρυυτθ γνρηκ πηκηργ ηϕϕηµβγηρη
γπηχφη σρυυτθµηµφ ργϕκκµσηθηκηργηφ σξµχη−

Òθαηξβγη µνµτργσ ξνϕη στργϕη νυπσ υπσηχ+ λργφ‘τκνσκθ
υ ανργπ οξσκθχ ανκκθ χηππσηµη µηλ πηκξνσφµκηϕκθη υ πξρη
πν‘κκθη αηκµ πηκξνσφµκηϕκθηφ αηθ µδβγ χπηπ ικα δσχη−
ϑηβγϕηµσνξκθ πξρη πν‘κκθηχ πνργηπµη+ πξρη πν‘κκθηχ µνµµη+
πξρηµηρηχ πκλµη+ λν‘ξπκλµη+ πξρηµηρηχ δρ πνφ‘νψµη τργκα
στθφµκηϕκθηµη ξσηα αδθηργκθη ϕδθϕ−

O‘µφ υ βγο πν‘κµη αηθ,αηθηχµ εθπ πηκηργ υ µνληµη ξσηργ
λργπη ανργπ γθϕσκθµη αιθηργχ γλ ν‘σϕψηκχη− Λρκµ+
σθαηξβγη λτρηπ υ ιηρλνµηξ σθαηξ λργφ‘τκνσκθηχ ανκκθφ ν‘µφ
πν‘κκθηφ γυνθµφ αξθνπβγµη+ βγο πν‘κκθηφ δρ ξργηκηµη ξνϕη
o‘µφ πν‘κκθηφ τψτµ σρλµη+ βγο πν‘κφ δρ ϕκσρηµη νκηργµη σϕκηε
πηκχη+ ϕηβγϕηµσνξκθχµ πξρη πν‘κκθηχ πµχξ µθρ ανθκηφηµη
ρν‘θξχη−

O‘µφ υ βγο πν‘κµη εθπκργφ υ µνληµη ξσηργφ ν‘θφσηργ
ιθξνµηχ ν‘ψηχφη στθκη σνλνµκθµη9 ανργ ξτπνθηχ+ νξνπκθ ορσχ
δϕµκηφηµη+ ν‘µφ νξνπ+ βγο νξνπ: ν‘µφ πτκνπ+ βγο πτκνπ υ
γνϕψνκθµη  αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη ν‘ρσηθηργφ ϕσσ γληξσ αδθηκχη−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(µηµφ ϕν‘θρσλρηφ αηµνµ ανκκθ ξν‘µκηργ
ϕν‘θρσϕηβγκθη αηκµ ορσµη+ ξτπνθηµη+ βγοµη+ ν‘µφµη ϕν‘θρσχηκθ−
Τκθ ξσηκηργη αηκµ νκχηµφ δµφργηργµη+ πν‘κκθηµη ξτπνθηφ ϕν‘σ,
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θηργµη+ ορσφ στργηθηργµη υ ργτ ϕαηκθµη ν‘θφµχηκθ− «Αδϕηµ,
λβγνπ»+ «ϑνοσνϕµη πξδθφ σργκχηµφηψ>» ν‘ξηµκθηχµ ενξχ,
κµηκχη− Ατµχξ ν‘ξηµ λργπκθηµη 5—7 λθσ σϕθνθκργ κνψηλ+
τκθ τβγτµ σωληµµ 3—4 ληµτσ υπσ ιθσηκχη−

ϑηβγηϕ φτθτγχ ανκκθ πνφ‘νψ αδσηχφη γθ ωηκ ινξµη αηκηργ
ξτψρηχµ χρσκαϕη ϕν‘µηϕλκθµη γνρηκ πηκχηκθ− Λργφ‘τκνσκθχ
τκθφ µθρκθµη πνφ‘νψ αδσηµηµφ ξτπνθηρηφ υ ορσηφ+ ξτπνθηφη υ
ορσϕη χνρϕφ+ βγοφ υ ν‘µφφ ινξκργσηθηργ+ µθρκθµη βγοχµ
o‘µφφ πθα σθσηα αηκµ πσνθ πηκηα πν‘ξηα  βγηπηργ ν‘θφσηκχη−

03,§− Υπσµη αηκηργ

ϑηβγηϕ φτθτγχ ανκκθµηµφ δθσκα+ ϕτµχτψη+ ϕδβγπτθτµ υ
ϕδβγρη ϕαη υπσ νθκηπκθη γπηχφη σρυυτθη µηπκµχη− Αηθ ϕτµµη
ϕηβγϕηµσνξκθ ν‘ψ ενκηξσκθη λψλτµηµηµφ ν‘ψφθηργηφ γλχ ργτ
υπσ νθκηφ‘ηχ ν‘ψ σθνεκθηχ αν‘κφµ ϕσσ ξνργκη ϕηργηκθ ενκηξσηφ
πθα εθπ πηκχηκθ−

≅µηπ ϕτµχκηϕ σθσηα+ ανκκθµηµφ τξπτχµ στθηργ+ δθσκαϕη
αχµσθαηξ+ µνµτργσ+ λργφ‘τκνσ υπσκθη πσ’ηξ αδκφηκα πν‘ξηκ,
φµκηφη υ γνϕψνκθ ϕτµµηµφ αν‘κϕκθη γπηχ σρυυτθ γνρηκ πηκηργ
τβγτµ ργθνησκθ ξθσχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( υπσ αν‘κφηµηµφ µνληµη ξσχη υ ανκκθ,
µηµφ ργτ υπσφ λνρ αν‘κφµ ενκηξσ στθκθηµη ρµα βγηπχη− «Γνψηθ
δθσκα− Αηψ αχµσθαηξ πηκχηϕ+ ξτυηµχηϕ+ δµχη δρ µνµτργσ πηκληψ»−
Ξνϕη9 «Αηψ κκπβγνµ µνµτργσ πηκηα αν‘κχηϕ+ ργτφ‘τκκµηα γλ
αν‘κχηϕ+ γνψηθ ϕτµχτψη− Òδψ νθχ στργϕη νυπσµη ξδξληψ»−

Λρκµ+ ανκχµ πτξηχφηκθ ρν‘θκχη9 «Γνψηθ δθσκα− Ρδµ
δθσ αηκµ µηλ πηκρµ> Ρδµ ν‘θµηµφχµ πβγνµ στθρµ>» υ ργτ
ϕαηκθ−

Θρλκθ ργτµχξ αν‘κηργη ϕδθϕϕη+ τκθχ υπσ τβγτµ ωθϕσδθκη
αν‘κφµ αδκφηκθ µηπ ϕν‘θηµηα στθρηµ− Τ ανκκθφ ρυνκκθ αδθχη9
«Ρδµ δθσ αηκµ µηλ πηκχηµφ> ϑτµχτψη,βγη>»− Ξνϕη9 «Ρδµ πβγνµ
o‘ξµξρµ> Πξ υπσχ ρξθ πηκρµ> Ρδµ πβγνµ τωκξρµ>»− ϑδξηµ
ανκκθ+ λρκµ+ δθσ αηκµ+ ϕτµχτψη ξνϕη ϕδβγπτθτµ ϕσσκθ
ξνϕη ανκκθ µηλ πηκξνσφµκηϕκθη σρυηθκµφµ θρλµη σµκα νκ,
χηκθ− Ανκκθ ρσ,ρδϕηµ «δθσ αηκµ»+ «ϕτµχτψη»+ «ϕδβγπτθτµ»+
«ϕδβγρη» ρν‘ψκθηµηµφ µηπ λψλτµηµη στργτµηα νκχηκθ+ τκθχ
υπσ γπηχ στργτµβγ υ σρυυτθ γνρηκ πηκηµχη− Ανκκθ ν‘ψ µτσπ,
κθηχ τκθχµ ενξχκµ ανργκξχηκθ−
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Υ ΑΝΑ

O‘ΘΣ≅ ΞΝΡΓΧ≅ΦΗ ΑΝΚ≅Κ≅ΘΜΗΜΦ ΑΝΡΓΚ≅ΜΦ‘ΗΒΓ
Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ Σ≅Ρ≅ΥΥΤΘΗΜΗ ΡΓ≅ϑΚΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓ

04,§− Λργφ‘τκνσκθχ ηργµη σργϕηκ πηκηργ

ϑηβγηϕ φτθτγκθχ ανργκµφµ δκδλδµσθ λσδλσηϕ στργτµ,
βγκθηµη θηυνικµσηθηργ ηργη ν‘θσ φτθτγχ χυνλ δσσηθηκχη− 3—4 ξνργ,
χφη ανκκθµηµφ λσδλσηϕ αηκηλκθη µβγ ϕδµφξσηθηκχη υ βγτπτθ,
κργσηθηκχη−

Λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθη ρδµσαθ νξηχµ ανργκα γθ γεσχ+
γεσµηµφ λ’κτλ αηθ ϕτµηχ ν‘σϕψηκχη− Λργφ‘τκνσκθ 1/ ληµτσ
χυνλ δσχη− Γθ αηθ λργφ‘τκνσχ ξµφη λυψτ  ξτψρηχµ υ ν‘σηκ,
φµ λυψτκθµη σϕθνθκργ αν‘ξηβγ αηθ υπσχ ηργ νκηα ανθηκχη−

O‘θσ φτθτγχ επσ 1 λυψτ τρσηχ ηργκργ αηκµ βγδϕκµηργ
ψθτθ− ≅φθ ανργπ λυψτκθµη σϕθνθκργ ξµφη λσδθηκ τρσηχ
ηργκργµηµφ σθϕηαηξ πηρληµη σργϕηκ δσρ+ τµη ξωργηθνπ ν‘ψκργ,
σηθηργφ ξνθχλ αδθρ+ ξθηλ γνκκθχ ξν‘κ,ξν‘κϕξ ανργπ λυ,
ψτκθφ νηχ αηκηλκθµη γλ λτρσγϕλκργ λτλϕηµ−

O‘θσ φτθτγ ανκκθηµηµφ χηππση ιτχ ν‘ψφθτυβγµ αν‘κχη−
Αηκηλκθµη οτωσ ν‘ψκργσηθηργκθη τβγτµ τκθµη κασσ ηργ αηκµ
πηψηπσηθηργ ψθτθ− Ανκκθ αηκµ ργνργηκλρχµ νκηα ανθηκχηφµ
αλξκηωνσηθ ρτγασ+ ϕν‘θρσλκη ϕν‘θφψλκθµηµφ πηψηπθκηκηφη+
o‘ξηµκη λργπκθχµ υ χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθχµ ϕδµφ ενξχκµηργ —
ατκθµηµφ γλλρη ανκκθχ ξωργη ϕξεηξσ οξχν πηκχη− Ν‘ξηµ

γθϕσκθη ξµη αηθ υπσχ δκδλδµσθ λσδλσηϕ γθϕσ γλ αν‘κ,
χηφµ «Ξµ ργτµβγµη σνο »+ «Òθσηα αηκµ σδθηα πν‘ξ » υ ανργπ
o‘ξηµκθχµ ενξχκµηκχη−

Λργφ‘τκνσ νωηθηχ ϕν‘οηµβγ ξτθηργ υ ξτφτθηργµη ν‘ψ ηβγηφ
νκχηφµ γθϕσκη ν‘ξηµκθ9 «Μηλ ν‘ψφθχη>»+ «≅υσνλναηκκθ υ
τκθ ρπκµχηφµ ινξ» ν‘ξηµκθη ν‘σϕψηκχη− Ατ ν‘ξηµκθ ανκκθφ
γθϕσκµηργ ηλϕνµηµη αδθχη−

05,§− Λργφ‘τκνσκθµη νκηα ανθηργ λδσνχκθη

Λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθηχ ν‘πησηργµηµφ ϕν‘θρσλ γθϕσ
τρτκκθηχµ9 σθαηξβγη γθϕσκθµηµφ µλτµ υ τρτκκθηµη ϕν‘θ,
ρσηργηχµ+ ανκκθµηµφ δκδλδµσθ λσδλσηϕ ενκηξσ ∋ϕν‘οκηϕ+
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ρνµκθ ν‘θσρηχφη λτσµνρηακηϕµη αδκφηκργ+ γηρνακργ υ ανργ,
πκθ(ηµη ν‘ψ ηβγηφ νκτυβγη λκηξ σνοργηθηπκθµη αιθηργηχµ ενξχ,
κµηκχη−

Αδργ ξνργφ πχλ πν‘ξφµ ανκκθχ σδϕργηθηα ϕν‘θηργ  πναηκη,
ξσκθη ∋λρκµ+ ρδψηργ+ γθϕσ σδϕργηθτυκθη υ ανργπκθ( σδψ
o‘ρηα ανθχη− Ργτ λτµνρασ αηκµ ανκκθµη λσδλσηϕ ναξδϕσκθ,
µηµφ ωτρτρηξσκθη υ λτµνρασκθηµη νψλη,ϕν‘ολη λτρσπηκ θυηργχ
µηπκργφ ν‘θφσηκχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθ νκχηφ ηψκµηργµη σκα πηκχηφµ
ρυνκκθµη πν‘ξχη9 «Μηλ τβγτµ χνηθ ξτλκξχη,ξτ+ ϕυχθσ
ξτλκλξχη>»− Τ ατ ρυνκκθφ ιυνα σνοηργ τβγτµ µηλ πηκηργ
ϕδθϕκηφηµη ξσηα αδθχη+ φθ κνψηλ αν‘κρ ϕν‘θρσηα γλ αδθχη9
«ϑυχθσ αν‘ξκα αθλνφ‘ηµφηψµη ξτθφηψηα βγηπηµφ− Πθµφ+ ατ
ργϕκχ µηλ ανθ>» χδξχη−

Ανκκθ αδυνρησ ϕτψσφµ µθρκθηµη ν‘ψ µτσπκθηχ ϕρ δσσηθηα+
σιθηα ξν‘κη αηκµ αηκηλφ δφ αν‘κχηκθ− Ργτ αηκµ εηϕθµη νφ‘ψϕη
αξνµ πηκηργ ργϕκµηµφ τµχ ηενχκµφµ λψλτµχµ ιθκηα
πνκηργηφ+ ξ’µη αηκηλκθµη ξτψϕη ν‘ψκργσηθηργφ ξν‘κ πν‘ξηκλξχη−
Ατ+ ξµηπρ+ λτγηλ γληξσφ δφ− Ατ ξνργχφη ανκκθ α’ψµ
ρν‘ψ υ ηανθκθµη µηπ µθρκθφ+ τκθµηµφ ωτρτρηξσκθηφ ανφ‘κ,
λρχµ νρνµφηµ δρκα πνκχηκθ− Αηθηµβγη λργφ‘τκνσκθχµ ανργ,
κανπ λψϕτθ φτθτγ ανκκθη νκχηφ τκθµηµφ γθϕσκθηµη λτξξµ
λπρχφ ξν‘µκσηθχηφµ αν‘κηργ υψηεκθη πν‘ξηκχη−

O‘πησηργµηµφ ϕν‘θρσλκη ∋µλτµ+ ϕν‘θρσηργ( υ νφ‘ψϕη ∋ϕν‘θ,
ρσλκθ+ στργτµσηθηργκθ+ ρυνκκθ υ ανργπκθ( τρτκκθηχµ πξδθ,
χ υ πµχξ πηκηα ενξχκµηργ ϕδθϕκηφη ανκκθµηµφ ν‘θφµηκξνσ,
φµ λσδθηκµη ν‘ψκργσηθηργ χθικθη αηκµ αδκφηκµχη− Ανκκθ
ενκηξσµηµφ ξµφη στθκθη ∋γηρνακργ+ ρµα ιθσηργ+ µθρκθµη ϕσσ,
ϕηβγηϕκηφηφ πθα σππνρκργ( αηκµ σµηργξνσφµκθηχ γθϕσ,
κθµηµφ αθβγ τρτκκθηµη+ τκθµηµφ ωθϕσδθη υ ηψβγηκκηφηµη σν‘κ+
ϕδµφ ϕν‘θρσηργ γλχ στργτµσηθηργ+ µλτµµη ρηµβγηϕκα υ ασερηκ
ϕν‘θηα βγηπηργ ψθτθ− ϑν‘θρσλκθ ανκκθµη µθρµηµφ ξνϕη ρσνκ
ξνµηφ βγπηθηκφµ ανκµηµφ γθϕσκθηµη ϕτψσηα ανθηργφ τµχξχη+
τκθµη λψϕτθ γθϕσκθµηµφ µηπ νφ‘ψϕη ηενχρη αηκµ σµηργσηθχη−
Òτργτµσηθηργκθ πηρπ υ µηπκηφη αηκµ ιθκηα στθηργη ϕδθϕ−

Ξµφη λσδθηκ στργτµσηθηκξνσφµχ ανκκθµη οδχφνφ αηκµ
αηθφ γθϕσ πηκηργφ+ ξθηλ ηργκθµη αηθφ αιθηργφ ικα δσηκχη−
Τκθ+ λρκµ+ µθρµηµφ τψτµκηφη+ πµχξκηφηµη ϕν‘θρσηργκθη+
γλλκθη αηθφκηϕχ ∋ων‘θ αν‘κηα( µθρκθµη ρµργκθη λτλϕηµ
υ γνϕψν−
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Ξµφη αηκηλκθ λψϕτθ ξνργχφη ανκκθ τβγτµ επσ ρσ,
ρδϕηµ ν‘ψηµηµφ τλτληξ λ’µνρηφ δφ αν‘κχη− Ν‘θσ φτθτγχ γλ
ϕηβγηϕ φτθτγχ αν‘κφµη ϕαη+ ανκκθ τβγτµ ξµφη αν‘κφµ γθϕσ,
κθµη αηθ µδβγ λθσ ϕν‘θρσηργ ψθτθ+ ατµχ ϕν‘θρσλ πτθνκκθ
κλργσηθηκχη+ σνοργηθηπκθ+ ηργ τρτκκθη αηθλτµβγ ν‘ψφθσηθηκχη+
γθϕσκθµηµφ ξµφη τρτκκθηµη ν‘ψκργσηθηργχ ανκκθµηµφ ενκκηϕ υ
λτρσπηκκηϕ ϕν‘θρσηργηφ µ ργτµχξ δθηργηκχη− Ανκκθµηµφ ϕν‘θ,
ρσλ πτθνκκθ αηκµ ηργκργκθη πµβγκηϕ ωηκλ,ωηκ αν‘κρ+ τκθ
αηκηλκθµη ργτµβγκηϕ νµφκη ν‘ψκργσηθχηκθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ρυνκκθµη ργτµχξ αδθηργη ϕδθϕϕη+ ατµχ
ξµφη αηκηλκθ µηπ ρν‘ψχ ν‘ψ ηενχρηµη σνορηµ− Ανκκθµη ν‘ψ
γθϕσκθηµη στργτµσηθηα αδθηργφ+ τκθ θπλκη  ηργ αιθφµκηϕ,
κθη+ µσηιχ µηλ γνρηκ αν‘κφµκηφη γπηχ ρν‘ψκα αδθηργφ χνηλν
o‘θφσηα ανθηκχη− Òθαηξβγη ανκκθµηµφ ιυνακθηµη ραθ αηκµ
σηµφκξχη+ τκθφ ξσηα αδθηργφ ργνργηκλξχη+ τκθµηµφ εηϕθκθηµη
o‘ψη νωηθηφ ξδσϕψηργφ ηµσηκλξχη− Ψθτθ αν‘κηα πνκρ+ ιυνα µλτ,
µρηµη ϕδκσηθηα+ πν‘ργηλβγ ρυνκκθ αδθχη+ ξθηλ γνκκθχ ιτλκµη
ανργκα αδθχη+ ανκ δρ τµη στφσχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθ µτσπηχφη ωσνµη σν‘g‘θηκα+ τκθφ
ρν‘ψκθµη+ ηανθκθµη σϕθνθκργµη σϕκηε πηκχη+ ανκκθµη ϕν‘θρσλ
πτθνκκθχµ ενξχκµηργφ τµχξχη ∋«πθ,βγη+ πξρη χνρϕ πηρπ,
θνπ »(− Òδφηργκη κτφ‘σµηµφ ν‘ψκργσηθηκηργηφ πθα  ρν‘ψκθµηµφ λ’µν
γληξση νβγηα ανθηκφµ ρθη+ ανκκθ ρν‘ψµηµφ σν‘κηπ+ ϕδµφ ξνξηα
ϕν‘θρσηκηργηφ λτγσνι αν‘κλξ πνκχηκθ−

Τκθ ϕδξηµφη λργφ‘τκνσκθχ+ ρνρµ+ νφ‘ψϕη ξν‘κ,ξν‘θηππ
πθα γθϕσ πηκχηκθ− Οδχφνφ επσ ξθηλ τρτκκθµηφηµ ϕν‘θρσηα
αδθχη− Ρυνκκθφ ιυνα αδθηργ ξν‘κη αηκµ ανκ ξν‘κ,ξν‘θηπµη σϕ,
θνθκξχη+ λρκµ+ υυκ πξρη ν‘κβγλχφη χνρϕµη πν‘ξηργ ϕδθϕ,
κηφηµη ξσχη−

Ανκκθ αιθηκφµ σνοργηθηπ γπηχ θυνµ ρν‘ψκα αδθηργφ
o‘θφµχηκθ− ϑδξηµβγκηϕ τκθ επσ νφ‘ψϕη ϕν‘θρσλκθ ρνρηχφηµ
γθϕσ πηκχηκθ− ≅φθ ανκκθ σνοργηθηπµη αιθηργφ πηξµκρκθ+
οδχφνφ µλτµ ϕδκσηθηργη+ µλνξηργ πηκηργη γλχ πν‘ργηλβγ
ρυνκκθ αδθηργη γλ λτλϕηµ− Αθβγ ωσνκθ χηχϕσηϕ λσδθηκ
αηκµ ηργκργ ιθξνµηχ στψσηκχη−

Òνοργηθηπκθ γιλη ρσ,ρδϕηµ ϕδµφξσηθηα ανθηκχη+ τκθ 1—2
πηρλχµ ηανθσ αν‘κ ανργκξχη− Λρκµ+ ϕθσνβγϕχ σρυηθκµφµ
χνηθβγκθµη γηρνακργ υ ωτχχη ργτµβγ ν‘ξηµβγνπκθµη γηρνακα
ιθσηα νκηργ ϕδθϕ−
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06,§− Ν‘πτυ ενκηξση ϕν‘µηϕλκθηµη ργϕκκµσηθηργ

Ανκκθµηµφ χρστθ λσδθηκηµη ν‘ψκργσηθηργκθη λκϕ υ ϕν‘µηϕ,
λκθηµη ργϕκκµσηθηργ αηκµ αδκφηκµχη− Αηθηµβγη λργφ‘τκνσκθχµ
ανργκανπ ανκκθχ ργτφ‘τκκµηργ ϕν‘µηϕλρηµη ν‘ρσηθηργ+ τκθµη
οδχφνφµηµφ γθϕσκθηµη χηππσ αηκµ ϕτψσηργφ υ ργτ αηκµ αηθ
υπσχ τµηµφ ϕν‘θρσλκθηµη σηµφκργφ πθσηργ λτγηλ γληξσφ
δφ−

Λψϕτθ ξνργχφη ανκκθµη σνοργηθηπµη νωηθηφβγ δργησηργφ
o‘θφσηργ ιτχ γλ πηξηµ− «O‘ξηµβγνπκθµη ν‘ψ ν‘θµηφ πν‘ξηµφκθ 
Λδµ γκη γλλ φοηλµη ξσηα αν‘κφµηλ ξν‘π » χδξχη οδχφνφ υ
τκθµη ηργ ανργκργκθηφ θτωρσ αδθλξ σν‘ωσσχη−

Òθαηξβγη χνηλν ανκκθµη σνοργηθηπµη χηππσ,δ’σηανθ αηκµ
δργησηα+ δρκα πνκηργφ+ τµη ηργµηµφ λ’κτλ ηψβγηκκηφηφ θηνξ πηκηα+
ρσνξχηκ µηπ αιθηργφ τµχα στθχη− Ανκκθ ηργµη αηθ υπσχ
ανργκργφ υ αηθ υπσχ στφσηργφ+ λτρσπηκ γθϕσ πηκηργφ+ αηθ,
αηθκθηφ ωκπησ αδθλρκηϕϕ+ ηργµη νωηθηφ ξδσϕψηργφ νχσκµηργκθη
ϕδθϕ−

Φτθτγφ πθσ αδθηκφµ ρυνκκθφ τκθ αησσχµ ιυνα αδθηργµη
o‘θφµχηκθ− «Λδµ ρυνκκθµη γλλφ αδθλµ+ λλν λδµ ϕηλµη
βγπηθρλ+ ρυνκφ ν‘ργ ιυνα αδθχη» χδα πνηχµη στργτµσηθχη
οδχφνφ− Αηθνπ+ ξθηλ γνκκθχ τ ανκκθµη ενκκργσηθηργ τβγτµ
τκθµηµφ ϕν‘οκργηα ιυνα αδθηργηχµ γλ ενξχκµχη9 «ϑδκηµφκθ+
γλλληψ αηθφκηϕχ ξσληψ ∋ρµξληψ( »−

Ανκκθ ν‘ψ ιυνακθηµη ν‘θσνπκθηφ πθσ ξσηργφ ν‘θφµχηκθ
∋«Ακµχ νυνψ αηκµ φοηθηα αδθ+ γλλ δργησρηµ »(−

O‘θσνπκθηµηµφ ηργκθη υ ιυνακθηµη χηππσ αηκµ ϕτψσηα ανθηργ
ϕν‘µηϕλρηµη ν‘ρσηθηργ κνγηχ δ’σηανθ σκα πηκχη− Ανκκθφ ν‘θσνπ,
κθηφ ξνθχλ αδθηργκθη+ τκθµηµφ ιυναηµη µηπκργκθη+ σν‘κχηθηργ,
κθη+ σν‘g‘θηκργκθη σϕκηε πηκηµχη− Ατ αηκµ τκθχ αηθ,αηθκθηφ
λτµνρασ ωξθωνγκηϕ αηκµ πν‘κκα,πτυυσκµχη−

Οδχφνφ ανκκθµηµφ ηργ µσηικθηµη χνηλν αγνκα ανθηα+
τκθµηµφ ν‘ψ γθϕσκθηµη µψνθσ πηκηργφ+ αιθηκφµ ηργµη αδθηκφµ
µλτµ αηκµ σππνρκργφ+ µνµηπκηϕκθ υ ωσνκθµη ρδψηργφ+
τκθµη στψσηργφ ν‘θφσηα ανθχη−

O‘θσ φτθτγχ πν‘κκµλκθµη δγσηξνσκηϕ αηκµ ρπκργ υ τκθχµ
σν‘g‘θη ενξχκµηργ ϕν‘µηϕλρηµη σθαηξκργφ ϕσσ δ’σηανθ αδθηργ
χυνλ δσσηθηκχη− Ανκκθ ηργ χυνληχ σθσηα ρπκξχηκθ+ τκθ πν‘κ,
κµλκθµη ινξ,ινξηφ ξηφ‘ηργσηθηα πν‘ξχηκθ−



38

Χρσκαϕη λργφ‘τκνσκθχ σθπσλ λσδθηκ ξϕϕ ξηφ‘λ+
ϕδξηµβγκηϕ ∋ΗΗ υ ΗΗΗ ερκκθχ( τλτληξ σν‘οκλκθχ αδθηκχη− Ανκκθ
πν‘κκµλκθχµ αηθφκηϕχ ενξχκµηργµη+ ρµργ λσδθηκηµη
τλτληξ σν‘οκληχµ νκηα+ ηργ χυνληχ τµη ν‘ψθν κλργσηθηργµη
o‘θφµχηκθ−

Οδχφνφ ανκκθµηµφ λργφ‘τκνσκθφ αν‘κφµ πηψηπηργκθηµη
χνηλν πν‘κκα,πτυυσκα στθχη−

Ανκκθµη αηθνθ ιηγσχµ λπσα+ τκθφ ηκηπ ρν‘ψκθ ξσηργ+
δθηργφµ ξτστπκθηµη ϕν‘θρσηργ+ ηιναηξ αγνκργ ξωργη θφ‘ασκµ,
σηθτυβγη σ’ρηθ ϕν‘θρσχη+ ατκθµηµφ γλλρη ϕηβγϕηµσνξκθχ ν‘ψ
ξτστπκθηχµ ργνχκµηργ γηρκθηµη οξχν πηκχη− Τκθχ αηκηλκθµη
δφκκργφ πηψηπηργµη ν‘ρσηθχη−

07,§− Ανκκθχ δκδλδµσθ λσδλσηϕ σρυυτθκθµη
ργϕκκµσηθηργ λδσνχηϕρη− Ληπχνθ υ ρµνπ

O‘πτυ ξηκηµηµφ ανργηχ ν‘θσ φτθτγ σθαηξβγηρη ανκκθµηµφ
ϕηβγηϕ φτθτγχ νκφµ αηκηλκθηµη ξνψ χυνληχ λ’κτλ χθιχ
τµτσηα πν‘ξφµκηϕκθηµη ρδψχη− Ν‘θσ φτθτγφ ξµφη ανκκθ γλ
ϕδκχηκθ− 4—5 λργφ‘τκνσµη ν‘σηκφµκθµη σϕθνθκργφ αφ‘ηργκργ
υ ανκκθµη ξµφη λσδθηκµη ηχθνϕ δσηργφ σξξνθκργ ψθτθκηφη λ’κτλ
αν‘κχη− ≅ρνρµ+ ρµνπµη ν‘θφσηργ υ ρνµκθ αηκµ σµηργσηθηργ τβγτµ
ψθτθ αν‘κφµ σρυυτθ+ ϕν‘µηϕλ υ λκϕκθ λτρσγϕλκµχη−

O‘σηκφµ λυψτµη σϕθνθκργ τβγτµ ϕηβγηϕ φτθτγ χρστθηχ
συρηξ δσηκφµ λργπκθχµ αηθνψ λτθϕϕακργσηθηκφµ γνκχ
ενξχκµηκχη− Λργπκθ χρστθχφη σνοργηθηπκθµηµφ 1—2 σρηµη αηθ
ξν‘κ αιθηργ ηλϕνµηµη αδθχη−

Ανκκθφ σν‘οκλ ηβγηχµ ξθηλ µθρκθµη ιθσηργ υ µθρκθµη
σν‘οκλφ αηθκργσηθηργ λργπ πηκχηθηκχη+ τκθ γλλ µθρκθ
τβγτµ τλτληξ αν‘κφµ αδκφηκθµη υ µθρκθµηµφ επσ αηθ πηρλη
τβγτµφηµ ωνρ αν‘κφµ τλτληξ αδκφηκθµη ιθσ νκηργφ ν‘θφσηκχη−

≅φθ σθαηξβγη ανκκθµηµφ λψϕτθ λσδθηκµη ξωργη ν‘ψκργ,
σηθφµκηϕκθηµη ρδψρ+ τµχ αηθ λργφ‘τκνσ αηκµ βγδϕκµηα πνκηργη
λτλϕηµ− ≅ϕρ γνκχ+ ατµχξ λργπκθ ξµ 1 λργφ‘τκνσµηµφ
ηϕϕηµβγη πηρληφ ϕηθησηκχη−

Ανκκθχ σδυθϕ,σθνεχ στθφµ ξϕϕ ∋αησσ( µθρκθµη υ
µθρκθ ξηφ‘ηµχηρη ∋ϕν‘ο(µη λτρσπηκ σνο νκηργ ϕν‘µηϕλρη λτρσγ,
ϕλκµχη− Ργτ λπρχχ ν‘θσ φτθτγχ ϕηβγηϕ φτθτγχφηφ πθφµχ
λργπκθµηµφ αηθλτµβγ λτθϕϕα υθηµσκθηχµ ενξχκµηκχη−
Ανκκθφ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµσηθηργχ ϕν‘οθνπ λτρσ,
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πηκκηϕ αδθηκχη+ µηλµη πξδθχµ ηψκργ ϕδθϕκηφη+ «Πθµφ+ πξρη
µθρκθ ϕν‘ο+ πξρηκθη αησσχµ τβγθξχη>»+ τλτληξ ϕν‘θρσ,
λκθ αηκµ αδθηκχη−

Ανκκθµη επσ αηθ στθχφη µθρκθµη εηϕθµ αηθ φτθτγφ αηθ,
κργσηθηργφ+ τκθµηµφ αθβγρη τβγτµ τλτληξ αν‘κφµ ωτρτρηξσ
∋ατξτλκθµηµφ µηλφ λν‘κικκµφµκηφη υ ανργπκθ( ρνρηχ
«σν‘οκλ γνρηκ πηκηργ»φ ν‘θφσηαφηµ πνκλρχµ+ ακϕη φτθτγµη
σργϕηκ δστυβγη µθρκθµηµφ επσ αηθ πηρλη τβγτµφηµ τλτληξ
αν‘κφµ αδκφηκθµη γηρναφ νκηργφ+ ξ’µη πηρλ σν‘οκλµη ιθσηργφ
γλ ν‘θφσηκχη− Λρκµ+ οδχφνφ ανκκθ χηππσηµη χδθψ σνϕ,
βγρηχ στθφµ ϕν‘ο ν‘ρηλκηϕκθ νθρηχ ακµχ υ ορσκθη+ ϕσσ υ
ϕηβγηϕ  αθφκηκθη ανθκηφηφ ικα δσχη υ γνϕψν−

Ατ χυθχ ρνρηξ δ’σηανθ ηϕϕη σν‘οκλµηµφ ληπχνθηµη πηξνρκργµη
λργπ πηκχηθηργφ πθσηκχη− Ανκκθ ηϕϕη φτθτγµηµφ πξρη αηθηχ
µθρκθ ϕν‘ο ∋ϕλ(κηφηµη ξνϕη τκθµηµφ αθυθκηφηµη ξσηργφ ν‘θ,
φσηκχη−

Òθαηξβγη τκθφ φτθτγκθµη λκηξ θυηργχ σππνρκργ+ τρσλ,
τρσ υ ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ τρτκκθηµη δρκσχη−

Ανκκθµη µθρκθµηµφ ανργπ αδκφηκθη ηβγηχµ ληπχνθη σνλν,
µηµη ιθσ αηκηργφ ν‘θφσηργ λτγηλ γληξσφ δφ− Ατµφ λψϕτθ
γνκχ φτθτγµηµφ τµβγκηϕ γληξσκη αν‘κλφµ αδκφηκθηµη —
φτθτγχφη µθρκθµηµφ θµφη+ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφη υ ινξκργτυηµη
o‘ψφθσηθηργ νθπκη δθηργηκχη−

Ληπχνθηξ στψηκηργη στθκηβγ αν‘κφµ σν‘οκλκθ αηκµ ηργκργ
ανκκθχ µθρκθ ρνµηµη µηπ αδκφηκργ ψθτθσηµη γνρηκ πηκχη−
Ρµνπχ ν‘ψκργσηθηργ τβγτµ ργθνησ οξχν αν‘κχη−

Ατ λργφ‘τκνσκθχ α’ψη εψνυηξ σρυυτθκθ µηπκµχη+ ν‘µφ
υ βγοµη εθπκργ+ µθρκθµη βγοχµ ν‘µφφ πθα ν‘µφ πν‘κ αηκµ
ϕν‘θρσηργ+ ξτπνθηφη υ ορσϕη ∋χνρϕκθ(+ βγοχµ ν‘µφφ ηανθκθηµη
στργτµηργ ϕν‘µηϕλρη λτρσγϕλκµχη−

Ανκκθ ργϕκκθ — χνηθ+ ϕυχθσ+ τβγατθβγϕµη ρδψηργ+  γθ,
ϕσ υ ϕν‘θηργ ξν‘κη αηκµ σδϕργηθηα ϕν‘θηργµη λργπ πηκχηκθ+ τκθµη
θµφ υ γιλκθηχφη εθπκθφ πθλρχµ αηκηα νκηργµη ν‘θφµχηκθ−

Ανκκθµηµφ ν‘κβγλ λτµνρασκθη9 τψτµθνπ—πηρπθνπ+ ϕδµφ,
θνπ—σνθθνπ+ ϕν‘οθνπ—ϕλθνπ γπηχφη σρυυτθκθη υ σδφηργκη
λτµνρασκθµη µηπκργ τβγτµ ξνµλ,ξνµ υ τρσλ,τρσ πν‘ξηργ
τρτκκθηχµ ενξχκµηργ ϕν‘µηϕλκθη λτρσγϕλκµχη− Αηθηµβγη
λργφ‘τκνσκθχξνπ ανκκθχ ατ ϕν‘µηϕλκθφ πηψηπηργ τξφ‘νσηργ
υ ργτφ‘τκκµηργ λκϕρηµη ν‘ρσηθηργµη χυνλ δσσηθηργ λτγηλ
γληξσφ δφ−
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08,§− 0 χµ 4 φβγ ρµργµη ν‘θφσηργ

Ρµργµη ν‘θφσηργ ανκκθµηµφ ατ ενκηξσ λπρχηµη ∋µθρ,
κθµη ρµα βγηπηαφηµ µδβγσ> ∋πµβγ>( χδφµ ρυνκφ µηπ ιυνα
αδθηργ λτλϕηµ( στργτµηα νκηργηφ υ ρµργ υνρησκθηµη9 ρνµκθµη
σθσηα αηκµ σργµη υ τκθµηµφ σν‘οκλµηµφ γθ αηθ δκδλδµσηφ
αν‘κφµ λτµνρασηµη αηκηα νκηργηφ ξνθχλ αδθηργη ϕδθϕ−

Òν‘θσ ξνργκη ϕηβγϕηµσνξκθφ ξµη αηθ υπσχ ατ ενκηξσµηµφ
γθ ηϕϕη σνλνµηµη ν‘ψκργσηθηργ πηξηµκηϕ πηκχη− Ργτµηµφ τβγτµ ν‘θσ
φτθτγχ ρµνππ ν‘θφσηργµη ηϕϕη ανρπηβγχ λκφ νργηθηργ συρηξ
δσηκχη−

Αηθηµβγη ανρπηβγχ ηϕϕη σν‘οκλχφη ρνµκθµη σππνρκργ ρνρηχ
ανκκθφ λψϕτθ ενκηξσ ∋µσηιυηξ ρνµµη σνοηργ(µηµφ λπρχη
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νβγηα αδθηκχη− Ανκκθµη 0 υ 1+ 1 υ 2 δκδλδµσ σν‘οκλκθηµη εθπκργφ
υ σθαηξβγηµηµφ ρµργη ρνρηχ µσηιυηξ ρνµµη ξσηα αδθηργφ
o‘θφσηκχη− Ατµχξ «γλϕνθκηϕ» νκχηµφη ηϕϕη λργφ‘τκνσχ λκφ
νργηθηκχη− Τκθ ατ σενυτσκθµη ρνµκθ αηκµ αδκφηκξχηκθ υ λµ
ατµφ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ9 φτθτγκθχφη µθρκθ ρνµη σδµφ+
χδλϕ+ µθρκθµηµφ ληπχνθη ξµη αηθ ρν‘ψ αηκµ ηενχκµχη ∋1 σ
πηψηκ χνηθβγ υ 1 σ γυνθµφ χνηθβγ(+ αησσ µθρµη πν‘ργχηκθ
∋νκχηκθ(+ µθρκθ ρνµη ϕν‘οξχη ∋ϕλξχη( υ ατ φτθτγ ξµφη
ρν‘ψ αηκµ ηενχκµ ανργκχη− Ανκκθ γθ αηθ ρνµ µθρκθµηµφ
λ’κτλ ληπχνθηµη αηκχηθηργηµη στργτµ ανργκξχηκθ υ ρνµκθ ν‘θσ,
ρηχφη ανφ‘κµηργκθ ∋ϕσσ+ ϕηβγηϕ υ ργτ ϕαηκθ(µη ρσ,ρδϕηµ
o‘ψκργσηθηα ανθχηκθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( αηθηχ ηϕϕηµβγηρηχφηφ πθφµχ αησσ µθρ
ϕν‘οθνπ αν‘κφµ ηϕϕη µθρκθ ξηφ‘ηµχηρηµη σππνρκργµη σργϕηκ πηκηα+
µθρκθµη ρµξχη υ ανκκθ χηππσηµη µσηιυηξ ρνµφ ικα δσχη− Τ
υυκ πξρη µθρκθ ϕν‘οθνπ ∋ϕλθνπ(κηφηµη+ ρν‘µφθ δρ πξρη ρνµ
ϕν‘οκηφη υ πξρηρη ϕλκηφηµη µηπκξχη− Ανκκθµηµφ µθρ σν‘οκλ,
κθηχφη ρνµκθµη εθπκργκθη υ τκθµη ρν‘ψκθ ∋ρνµκθ( αηκµ σκ,
φµκθη ρνµκθµη σππνρκργ τβγτµ ρνρ αν‘κχη−

Ανκκθ επσ µυασχφη ρνµµη πµχξ νκηργ λτλϕηµκηφηµη
δλρ+ ακϕη τµχµ νκχηµφη ρνµµη9 1 χµ 0 µη+ 2 χµ 1 µη υ ργτ
ϕαηκθµη οθδχλδσκθ ∋µθρκθ( ξνθχληχ πµχξ νκηργ λτλϕηµ,
κηφηµη γλ ϕν‘θηργκθη λτγηλ−

Òθαηξβγη φνγ αησσ µθρ πν‘ργηα φτθτγµη ϕν‘οξσηθχη+ φνγ
τµχµ αησσ µθρµη νκηα ϕλξσηθχη− Γθ φκ πξρη µθρκθ
ϕν‘οθνπ+ πξρηκθη ϕλθνπ δϕµκηφηµη µηπκα+ ρνµκθµη σππνρκργφ
o‘σχη−

Τ ανκκθµη επσ πξρη ρνµµηµφ ϕν‘οκηφηµη δλρ+ ακϕη ϕλκηφηµη
γλ ϕν‘θρσηργφ ∋1 < 1+ 2 = 1+ 1 ; 2 υ ργτ ϕαηκθ( ν‘θφσχη−

«ϑν‘οθνπ»+ «ϕλθνπ» λτµνρασκθη γλλ υπσ αηθ,αηθηφ
πηξνρµ ν‘θφµηκχη− Γλλρη αν‘κηα πµβγ µθρ ανθκηφηµη αηκηργ
τβγτµ  τκθµη  ρµα  βγηπηργ  ϕδθϕκηφη  ηργ  χυνληχ  λτµσψλ
θυηργχ σ’ϕηχκα ανθηκχη− Ανκκθ δ’σηανθηµη µσηιυηξ ρνµφ ικα
δσηα+ οδχφνφ τµη σργµη ξϕτµηξ γθϕσ αηκµ ∋µθρκθ φτθτγ
σθνεηχµ πν‘κηµη ξτθφηψηα( ϕτψσχη υ µνληµη  ∋ξ’µη+ µθρµηµφ
µνληµη( σξχη− Ρµργ υπσηχ ρνµκθµηµφ µνλη ξσηκλξχη ∋1+ 2 —
ιλη 2 σ νκων‘θη(−

Ανκκθφ πξδθχ 0 σ+ πξδθχ 1 σ+ πξδθχ 2 σ µθρ ανθκηφηµη
ξσηργ υ ϕν‘θρσηργ σϕκηε πηκηµχη+ ατ 1+ 2 σ µθρφ δφ  αν‘κφµ
σν‘οκλκθ αηκµ σδφηργκη ρν‘ψκθ ρνµκθ ν‘θσρηχφη ρνρηξ ϕσηυ
ανφ‘κµηργκθµη  µηπκργφ  ωηψλσ  πηκχη−
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Ανκκθ µτσπηχ µθρκθ  υ ρνµκθµηµφ ξηφ‘ηµχηκθηµη σππνρκργ
µσηικθηµη ϕρ δσσηθηργφ ϕσσ δ’σηανθ αδθηκχη ∋«Ραψηκθ νκων‘θη,
κθχµ ϕν‘οθνπ+ νκων‘θηκθ ραψηκθχµ ϕλθνπ− 3 ϕν‘ο+ 2 δρ ϕλ+
2 χµ 3 ϕν‘ο+ 4 χµ  ϕλ»(−

Ανκκθ ηϕϕηµβγη ανρπηβγχ γηρνακργµη αηκηα νκχηκθ+ υυκ 2
φβγ αν‘κφµ µθρκθµηµφ γηρναηµη νκηργφ+ ϕδξηµ δρ 3 υ 4 φβγ
αν‘κφµ µθρκθµη ρµργφ ν‘θφµχηκθ−

Ανκκθ 1 υ 2 σ µθρχµ ηανθσ αν‘κφµ σν‘οκλκθµη αηθ,
αηθηχµ εθπ πηκηργµη ν‘θφµηα νκφµκθηχµ ρν‘µφ+ µδβγσ> ∋πµβγ>(
ρυνκηφ επσ µθρκθµη ρµα βγηπηαφηµ µηπ ιυνα αδθηργ λτλ,
ϕηµκηφηµη αηκφµκθηχµ ϕδξηµ τκθµη 2 φβγ αν‘κφµ+ ϕδξηµβγκηϕ
3 υ 4 φβγ αν‘κφµ µθρκθµη ρµργφ ν‘θφσηκχη−

Αηθηµβγη λργφ‘τκνσκθχµ ανργκανπ ρµργµη ργτµχξ
o‘θφσηα ανθηργ ϕδθϕϕη+ µσηιχ ανκκθ γθ αηθ ϕδξηµφη ∋νκχηµφη(
ρνµµηµφ πµχξ γνρηκ αν‘κηργηµη+ ξ’µη µστθκ ρνµ στψηκηργηµηµφ
τλτληξ οθηµρηοηµη στργτµηα νκρηµκθ− Ργτµηµφ  τβγτµ  γθ  αηθ
ϕδξηµφη ρνµµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θρσηργχµ υυκ τµχµ νκχηµφη
ρνµ πµχξ γνρηκ αν‘κφµκηφη δρκσηα ν‘σηκχη− 1—2 σ ρνµµη ηψβγηκκηϕ
αηκµ σππνρκργ ανκκθφ+ γθ πµχξ µστθκ ρνµµηµφ αησσχµ
ϕν‘οκηφηµη υ ανργπρηχµ+ «πν‘ργµη ρνµχµ» ϕλκηφηµη ∋2 ; 3 ; 4(+
αησσχµ ϕλ αηθνθσ γλ µστθκ ρνµ ξν‘πκηφηµη ϕν‘θρσηργ ηλϕνµηµη
αδθχη−

«ϑν‘ο»+ «ϕλ» στργτµβγκθηµηµφ µηραηξκηφηµη ανκκθ ϕδξηµ,
βγκηϕ ργτ ρνρχ αηκηα νκχηκθ−

Τκθ µθρκθ σν‘οκλκθηµη λτρσπηκ θυηργχ ν‘ψφθσηθηργµη
o‘θφµηργκθη ϕδθϕ− Λρκµ+ πµχξ πηκρ µθρκθµηµφ ρνµη αα,
αθυθ αν‘κηργηµη+ 1 σ µθρ ∋3 σ µθρ( ν‘θµηφ 2 σ µθρ αν‘κηργη
τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕκηφηµη γκ  πηκηργκθη κνψηλ−

O‘θσ φτθτγχ ρµργ ϕν‘µηϕλκθη ασερηκ λργπ πηκηµχη−
Òθαηξβγη ρµργ τρτκκθηµη αηθ µδβγ λθσ ϕν‘θρσχη υ
στργτµσηθηα αδθχη+ ανκκθµη µθρκθµη ν‘µφ πν‘κ αηκµ βγοχµ
o‘µφφ πθα ρµργφ: λτρηπ ρανακθη µνλκθη: λτρηπ σνυτργκθηµη
ρµργ υ µφκργ+ ρµργ ιθξνµηχ µθρκθµη πν‘κ σδϕϕηψηα µυαση
αηκµ ϕν‘θρσηργφ+ νωηθφη ρνµµηµφ µνληµη ξσηα+ ξϕτµηξ ηργνθ
πηκηργφ+ µθρκθ φτθτγη σθνεηχµ πν‘κµη ξτθφηψηα βγηπηργφ
o‘θφσχη−

Ανκ ρµργ γθϕσκθη ϕν‘µηϕλκθηµη ν‘ψκργσηθηα νκφµηχµ
ρν‘µφ+ τκθµη ενξχκµηκχηφµ οθδχλδσκθ αηκµ σµηργσηθηργ ψθτθ−
Ατ ξδθχ ηψβγηκκηϕ σωληµµ πτξηχφηβγ αν‘κηργη λτλϕηµ9 ανκκθ
γθ αηθ µθρφ πν‘κ σδϕϕηψηα νυνψ βγηπθηα ρµξχηκθ: οθδχλδσκθφ
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ϕν‘θρσϕηβγ σξνπβγµη σδϕϕηψηα νυνψ βγηπθηα ρµξχηκθ: λ’κτλ
λρνεχ στθηα νυνψ βγηπθηα ρµξχηκθ: ηβγκθηχ οηβγηθκα ρµξχηκθ−
Òν‘θσ ξνργκη ϕηβγϕηµσνξκθ ηβγκθηχ ν‘ξκργµη αηκλξχηκθ+ τκθχ
ρµργ ϕν‘µηϕλκθη λτρσγϕλ δλρ+ ργτµηµφ τβγτµ τκθφ
ηβγκθηχ ρµργµη σϕκηε δσηα αν‘κλξχη−

Ρµργ ϕν‘µηϕλκθηµη λτρσγϕλκργ τβγτµ αηθ πµβγ
λργπκθ αιθηκχη− Λτρσπηκ ρµργ τβγτµ πτκξκηϕ ξθσηργ
λπρχηχ  ρµκχηφµ µθρ+ λργφ‘τκνσκθ ργθνηση ν‘ψφθσηθηκχη+
ανκκθµηµφ ιλν αν‘κηα ηργκργη τκθµηµφ πν‘κκµλκθχµ
ενξχκµηα λτρσπηκ ηργκργη αηκµ κλργσηθηα στθηκχη+ ηργ τρτκκθη
ωηκλ,ωηκκργσηθηκχη− Òτθκη ωηκ ν‘ξηµ λργπκθηχµ+ ργτ ιτλκχµ+
επσ µθρκθµηµφ ρµργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ ηλϕνµηµη
αδθτυβγη ν‘ξηµ λργπκθηχµ ενξχκµηαφηµ πνκλξ+ ακϕη µθρκθ,
µηµφ ργϕκη+ ν‘κβγλη γπηχφη σρυυτθκθηµη ργϕκκµσηθηργφ+ εψνχ
λν‘κικ νκηργµη ν‘θφσηργφ ηλϕνµ αδθχηφµ ν‘ξηµ λργπκθηχµ
γλ ενξχκµηκχη− Ρµργ µθρκθ ν‘κβγλκθηµη σππνρκργ αηκµ:
φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη εθπ πηκηργ υ τκθµηµφ αδκφηκθηµη ιθσηα ϕν‘θ,
ρσηργ αηκµ: εψνυηξ ξν‘µκηργ ∋βγοχµ+ ν‘µφχµ+ νκχηµχ+ νθπ,
χ(κθµη µηπκργ αηκµ ανφ‘κµχη−

Ανκκθφ σδυθϕ,σθνεχµ λ’κτλ ληπχνθχφη µθρκθµη
σνοηργ σϕκηε πηκηµχη− Νκχηµ ανκφ µλτµ ∋ϕν‘θφψλ( αδθηκχη−  Τ
ϕν‘θφψλχ µδβγσ χνηθβγ αν‘κρ+ ργτ χνηθβγκθ ρνµηφ σδµφ
o‘ξηµβγνπ ξνϕη ατξτλ ηψκξχη− ϑδξηµβγκηϕ ανκκθ επσ ρν‘ψ ρνρηχ
γθϕσ πηκηργφ ν‘θφµχηκθ ∋«3 σ ν‘ξηµβγνπµη σνο»(−

Òθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργ νκηα ανθξνσφµ υπσχ ανκκθ,
µηµφ γκη µθρκθµη ρµξ νκλρκηϕκθηµη µψθχ στσηργ ϕδθϕ− ≅υυκ
ανκκθφ γηρνακργ δλρ+ ακϕη ρδψηργ+ ρµργ ϕν‘µηϕλρηµη σκα
πηκχηφµ σνοργηθηπκθ αδθηκχη−

1/,§− Ρνµκθµηµφ σν‘οκλκθµη σργϕηκ πηκτυβγη
µθρκθµηµφ εψνυηξ αδκφηκθηφ ανφ‘κηπ δλρκηφηµη

ϕν‘θρσηργ

Ανκκθ ∋6—7 λργφ‘τκνσχµ ρν‘µφ( µθρκθµη ρµργµη ν‘θφ,
µηα νκχηκθ υ τκθχ ρνµ γπηχ σρυυτθ γνρηκ αν‘κχη+ χδφµ λ’µνµη
αηκχηθλξχη− Òθαηξβγηκθ ϕν‘οηµβγ πτξηχφη ληρνκκθφ χτβγ
ϕδκχηκθ9 ανκ µθρκθµη ρµα βγηπηα+ ατ φτθτγχφη µθρκθµηµφ
ρνµη ϕλ αν‘κρ γλ+ κδϕηµ γιλη ϕσσθνπ αν‘κφµκηφη τβγτµ λµ
ργτ φτθτγµη ϕν‘ο χδα ξσχη− Ανκκθ ϕλ ινξµη δφκκφµ φτθτγ,
µηµφ µθρκθηφ πθφµχ µθρκθη ϕλ αν‘κρ γλ+ λλν ϕν‘οθνπ
ινξ δφκκφµ φτθτγµη γλ ϕν‘ο χδα αγνκξχηκθ−
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Ανκµηµφ σν‘οκλµη σργϕηκ δστυβγη µθρκθµηµφ στθκη,στλµ
ωτρτρηξσ υ αδκφηκθηχµ ν‘ψ χηππσηµη βγδσφ σνθσηργη πηξηµ− Ανκ
µθρκθµη ρµα βγηπηα+ ργτ ψγνσηξνπ ρµνπ µσηιρηµη τµτσηργη
υ ληπχνθηµη αηθλτµβγ µηπ ηενχκµφµ εψνυηξ αδκφηκθφ πθα
αγνκργη λτλϕηµ−

Ανκκθ χηππσηµη µθρκθµηµφ ληπχνθη εψνυηξ αδκφηκθφ9
µθρκθµηµφ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφη+ πµχξ ινξκργφµκηφη+ τκθµηµφ
δφκκα στθφµ λξχνµηφ ανφ‘κηπ δλρκηφηφ ικα δσηκχη− Ατ λρκφ
2—2 σ λωρτρ λργφ‘τκνσ ιθσηκχη+ ϕδξηµ ν‘πτυ ξηκη νωηθηφβγ
ατ λρκφ υπσ,υπση αηκµ ϕληχ 2—3 λθσ+ λρκµ+ ανκ,
κθµηµφ µθρκθ σν‘οκλκθηµη σηϕκργµη ν‘θφµξνσφµκθηχ ϕηθηση,
κχη−

Ργτ αηκµ αηθ πσνθχ+ ανκκθφ στθκη ϕσσκηϕχφη µθρκθµηµφ
τψτµκηφη+ ϕδµφκηφη+ ακµχκηφη υ ανργπ σνλνµκθηµη σππνρκργ
λργπ πηκχηθηκχη+ τκθχφη α’ψη εψνυηξ σρυυτθκθ µηπκµχη+
ανκκθ «βγοχ υ ν‘µφχ»+ «ξτπνθηχ υ ορσχ»+ «ξτπνθηχφη υ
ορσχφη»+ «ξπηµ υ τψνπ» ρν‘ψκθηµη στργτµηργφ υ τκθχµ ενξχκ,
µηργφ: µθρκθµη βγοχµ ν‘µφφ «λδγλνµκθµη ϕτσηργ» τβγτµ
ηχηργ,σνυνπ+ τκθµη «ρξθφ» νκηα βγηπηργ τβγτµ ϕηξηλ,ϕδβγϕ
ξδσθκη ξνϕη ξδσθκη δλρκηφηµη µηπκξχηκθ− «Χν‘ϕνµβγ,χν‘ϕνµβγ»
o‘ξηµηχ δρ λ’κτλ ληπχνθχφη µθρκθ ξνϕη χνηθβγκθ θρλη
ρνκηµφµ ϕν‘θφψλκθχµ ενξχκµηκχη− Òθαηξβγη ν‘ψ υπσηχ σδ,
φηργκη αδκφηκθ ϕηθησχη υ µθρκθµη ρµργ ϕαη γθϕσκη ν‘ξηµκθµη
ξσηα στθχη−

Òτθλτργχ ϕν‘οηµβγ ρµργµη σκα πηκτυβγη υψηξσκθ οξχν
αν‘κηα στθχη9 οδχφνφµηµφ σνοργηθηφ‘ηφ ϕν‘θ ανκκθ αησσ ρσνκ σθνεηχ
o‘σηθφµ ν‘θσνπκθηφ αηθνθ πν‘κκµλ ξνϕη ατξτλ ∋πκλ πτσηβγκθη+
σφκηϕκθ+ σπρηλβγκθ υ ανργπ µθρκθ( ξδσθκη ξνϕη ξδσθκη
δλρκηφηµη µηπκξχηκθ− Ανκκθ ρξθφ νκηα βγηππµ ν‘ξηµβγνπκθηµη
ρµξχηκθ− Τξφ πξσηργφ σξξνθκµξνσφµκθηχ ν‘ξηµβγνπκθ
ξηφ‘ηργσηθηκφµλη,ξν‘πλη σδϕργηθχηκθ− Ανκκθ ξν‘κχ τβγθφµ
µθρκθµη αδϕνθχµ αδϕνθφ ρµα ανθηργµη γλ ξνπσηθχηκθ−

Οδχφνφ ανκκθµηµφ ρµνπ γληξση γπηχφη σρυυτθκθηµη
βγτπτθκργσηθηργφ  ηµσηκηα+  τκθφ  νχλκθµηµφ  µθρκθµη  µδφ
ρµργκθηµη+ µθρκθµη ρµξνσφµκθηχ τκθ µηλµη αηκηργµη
ηρσργκθηµη στργτµσηθηα αδθχη− Τ ανκκθ ϕν‘ψ ν‘µφηχ στθκη µθρκθµη
ανκκθµηµφ γλλρηφ ξδσηργλρκηφηµη µηπκα+ αηθ µδβγ λθσκα
ρµα βγηπχη− Ανκκθφ ατυηκθη+ νµκθη+ νσκθη µηλκθµη ρµργκ,
θηµη ϕτψσηργκθη λρκγσ αδθηκχη−
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Μθρκθµη ρµα ιθσηργ τρτκκθηµη ν‘θφσηργ− Ανκκθ µθρκθµη
ρµργµη αηκηα νκφµκθηχµ ρν‘µφ+ τκθφ µθρκθµη ρµα ιθσηργ+
λ’κτλ ληπχνθχφη µθρκθχµ ηανθσ αν‘κφµ φτθτγκθµη λτρσπηκ
στψηργ ν‘θφσηκχη− Ατ ηργφ 5—6 λργφ‘τκνσ ιθσηκχη− Ατ λργφ‘τ,
κνσκθχ χρστθµηµφ ανργπ αν‘κηλκθη ξτψρηχµ γλ οθκκδκ θυηργχ
ηργ νκηα ανθηκχη−

Μθρκθµη ρµα ιθσηργµη ν‘θφσηργ τµηµφ τρτκκθηµη ϕν‘θρ,
σηργχµ ανργκµχη− Νχσχ+ ηργµηµφ ξµφη τρτκη ανκµηµφ χηππσ,
e’σηανθηµη ν‘ψηφ ατστµκξ σνθσηα νκχη υ τ πµβγ µθρµη ρµα
ιθσηργ ϕδθϕκηφηµη τµτσχη− ϑν‘ο ανκκθ µθρκθµη ρµργχ ρνµ,
κθµη µθρκθ αηκµ δλρ+ ακϕη ν‘ψ γθϕσκθη αηκµ ανφ‘κξχηκθ−
Λρκµ+ πν‘κκθηφ µθρµη νκηα «αηθ» χδξχηκθ+ τµη πν‘ξηργχ δρ
«ηϕϕη» χδξχηκθ− Òθαηξβγη ατ ηργ τρτκηµη στργτµσηθηα+ ανκκθµηµφ
ρνµµη δρχ ρπκα πνκηργκθη ψθτθκηφηµη σ’ϕηχκξχη+ µθρµη ηµχλρ,
χµ νκηργ υ τµη πν‘ξφµχφηµ ρµργ ϕδθϕκηφηµη ϕν‘θρσχη γλχ
στργτµσηθηα αδθχη−

Αηθηµβγη λργφ‘τκνσµη ν‘σϕψηργχ ανκκθφ µλτµκθ ∋χνηθ,
βγκθ ξνϕη µθρκθ θρλη ρνκηµφµ πτσηβγ( αδθηκχη− Ανκ µλτ,
µφ πθα πτσηβγχ πµβγ χνηθβγ αν‘κρ+ ργτµβγ ν‘ξηµβγνπ
∋ξνϕη ατξτλ( ρµα ιθσχη− Πτσηβγ γθϕσ µσηικθηµη µψνθσ
πηκηργ υνρησρηµη ν‘σξχη− Ανκκθ χνηθβγκθµη ηβγκθηχ ρµξχηκθ−

≅υυκ µλτµ ανκ πν‘κηφ αδθηκχη+ ϕδξηµβγκηϕ δρ τµη οδχφνφ
επσ ϕν‘θρσχη+ «Ρµα βγηπ υ γλλ πν‘g‘ηθβγνπκθφ ξδσχηφµ
ϕηξηλ νκηα ϕδκ» ϕαη µθρκθ ξηφ‘ηµχηρηµη σδµφκργ λργπκθη ξµηπρ
ενξχκηχηθ− Ανκ ν‘ξηµβγνπκθµη ρµα ιθσχη υ σκα πηκηµφµ
ληπχνθχ νκηα ϕδκχη− Ατµχξ λργπκθ ρµνπ γληξσηµη σ’ϕηχ,
κργ ηλϕνµηµη αδθχη−

Ανκκθ τβγηµβγη λργφ‘τκνσχ µθρκθµη ξσηκφµ ρνµ αν‘ξηβγ
ρµα ιθσηργµη ν‘θφµχηκθ ∋«Ρµα βγηπ υ 3 σ πτξνµβγ νκηα
ϕδκ»(− Οδχφνφ τκθµη χνηλ ρνµµη δρκα πνκηργ ψθτθκηφη γπηχ
νφνγκµσηθηα στθχη− Ανκκθ αησσ φτθτγµη ξνχκθηφ στργηθηργµη λργπ
πηκηργχµ χθθνυ ηϕϕη φτθτγµη στψηργφ+ ηϕϕη ρνµµη δρκα πνκηργφ
o‘σχηκθ ∋«2 σ πτξνµβγ υ 3 σ ραψη νκηα ϕδκ»(− Ατµχξ λργπκθµη
αδθηργ αηκµ αηθφ µστθκ ρνµκθ πσνθηχφη πν‘ργµη ρνµκθ ξσηα
αδθηκχη− Ατ ανκκθφ ξν‘κ,ξν‘κϕξ ρνµκθµη σππνρκργµη λργπ
πηκχηθηργφ ηλϕνµ αδθχη−

Ανκκθφ λ’κτλ ληπχνθχφη µθρκθµη επσ ρµα ιθσηργ
δλρ+ ακϕη τκθµη λ’κτλ αηθ ινξφ+ λρκµ+ ξτπνθηφη ξνϕη
ορσϕη σνϕβγκθφ+ ρσνκµηµφ ν‘µφ ξνϕη βγο σνλνµηφ ινξκργσηθηργ
υ γνϕψνκθ γλ σϕκηε πηκηµχη−
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Òθαηξβγη ξµη αηθ µθρκθ ν‘θσρηχφη ληπχνθηξ λτµνρασ,
κθµη υ ργτµηµφχδϕ+ τκθµηµφ ινξκργηργ ν‘θµηµη ν‘ψφθσηθχη− Μθρ,
κθµηµφ ρνµη+ ρηεσ αδκφηρη υ εψνυηξ ινξκργηργη ν‘θσρηχφη ανφ‘κ,
µηργκθ µηπ ν‘κβγµχη−

Ανκκθ ανθφµ ρθη ϕν‘οθνπ λτρσπηκ θυηργχ+ πν‘ργηλβγ
ρυνκκθµη ϕτσηα ν‘σηθλρχµ+ µθρκθ πµβγ+ τκθ πµχξ µθρ,
κθ υ πξδθφ ινξκργφµκηφη γπηχ φοηθηα αδθχηκθ− Ρµργ µσηιρηµη
τκθ µθρκθµη πξσ ρµα βγηπηργ αηκµ σδϕργηθχηκθ−

Νωηθφη 1—2 λργφ‘τκνσχ ανκκθφ στθκη µθρκθµη σδµφ ληπχνθχ
σν‘οκργ σϕκηε πηκηµχη− ∋Τβγσ χνηθ+ τβγσ ϕυχθσ+ τβγσ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕ — γλλ ργϕκκθ τβγσχµ−( Λψϕτθ γνκχ µθρκθ,
µηµφ γλλ φτθτγκθη τβγτµ τλτληξ αδκφη τκθµηµφ σδµφ ληπχνθχ
δϕµκηφηχηθ− Ανκκθ ατµχξ λργπκθχµ ρν‘µφ µσηιυηξ ρνµµηµφ
ξϕτµκνυβγη γληξσηµη στργτµ ανργκξχηκθ−

Òτθκη υνρησκθ ∋δργησηργ+ ρδψηργ+ γθϕσ( ξνθχληχ ηχθνϕ
δσηκχηφµ σν‘οκλκθµη ρµργ− ϑν‘θηα ηχθνϕ πηκηργ ∋µηπ ϕν‘θρσηκφµ
σν‘οκλκθ( αηκµ αηθ πσνθχ+ ανκκθφ δργησηα+ τργκα ϕν‘θηα
γηρναηµη νκηα ανθηργφ ν‘θφσηργ λτγηλ γληξσφ δφ− Òνυτργ,
κθµη+ γθϕσκθµη γηρνακργ+ τργκα ϕν‘θηα ρµργ ενκηξσηµη
τλτλκργσηθηργ τβγτµ ωηψλσ πηκχη+ τµη ανκκθµηµφ στθκη ργ,
θνησκθχ λτρσπηκ πν‘κκµηργκθη τβγτµ ργθσ,ργθνησ ξθσηκχη−

Λτρηπ ρανακθη τργκα ϕν‘θηα ρµργ υ σνυτργκθµη ρµργ
λργπκθηµη ανκκθφ ϕν‘ψκθηµη ξτλλρχµ αιθηργ σϕκηε πηκηµχη−
Ατ λργπκθµη ϕν‘ψ ξτληα αιθηργ ανκκθµη ρµργχµ βγκφ‘ησχη−
Òθαηξβγη ανκκθµηµφ πν‘κ γθϕσκθηµη ϕν‘θλρχµ επσ δργησηργ,
κθη τβγτµ σνυτργκθµη οθχ νθπρηχ στθηα γνρηκ πηκχη−

Ανκκθ ωκσβγκθφ ρνκηα πν‘ξηκφµ µθρκθµη οξορκα ρµα
βγηπχηκθ− Ατµηµφ τβγτµ στθκη ωηκ πν‘κκµλκθχµ ενξχκµηκχη−
Λρκµ+ ϕθσνβγϕκθχφη στφλβγκθµη+ σωσβγχφη σδργηϕ,
κθµη+ ωκσβγ ηβγηχφη ξνϕη ρκεδσϕ σφηχφη ν‘ξηµβγνπκθµη υ
γνϕψνκθµη ρµργ λτλϕηµ− Αηµναθηµ+ σνυτργκθ γλ στθκη ωηκ
λτρηπ ρανακθη ξνθχληχ γνρηκ πηκηµχη− Òνοργηθηπκθµηµφ ωηκλ,
ωηκ αν‘κηργη ανκκθχφη πηψηπηργµη αν‘ργργσηθλξ ρπκα στθχη−

Ανκκθφ γθϕσκθµη γηρνακργµη λργπ πηκχηθηργχ γθϕσµηµφ
ϕν‘θρσηκφµ ληπχνθηµη µλτµ αν‘ξηβγ ξνϕη ξσηκφµ ρνµφ πθα
σϕθνθκργ σϕκηε πηκηµχη9 «Ανκσβγ αηκµ µδβγ λθσ τθηκφµ αν‘κρ+
ργτµβγ λθσ σπηκκσ»+ «Òν‘θσ λθσ ν‘σηθηα στθ»− Òθαηξβγη ανκκθφ
o‘µφ ∋βγο( νξνπ αηκµ χδορηµηργ+ βγο ∋ν‘µφ( πν‘κµη ϕν‘σθηργ+
νκχηµφ δµφργηργ υ ργτ ϕαη γθϕσκθµη σϕκηε πηκηα+ γθϕσκθ,
µηµφ ωτρτρηξσηµη ρσ,ρδϕηµ λτθϕϕακργσηθηα ανθχη− Αηθνπ+ σν‘θσ
ξργθ ανκκθφ γχχµ σργπθη  λτθϕϕα γθϕσκθµη σϕκηε



47

πηκλρκηϕ ϕδθϕ+ βγτµϕη ατµχξ γθϕσκθ ϕηβγϕηµσνξκθ χηππσηµη
γηρνακργχµ βγδσφ σνθσχη−

Òτθκη υνρησκθ ξνθχληχ ηχθνϕ δσηκφµ σν‘οκλκθ σππνρκ,
µχη+ ατ µθρ υνρησκθ ν‘θσρηχ ν‘ψθν κνπ οξχν αν‘κηργηφ
ξνθχλ αδθχη υ ρνµ γπηχφη αηκηλκθµη τλτλκργσηθηργµη σ’ληµ,
κξχη− Λρκµ+ ανκκθφ τκθ πµβγ σνυτργ δργησφµ αν‘κρκθ+
ϕθσνβγϕ τρσηχ πµβγ στφλ αν‘κρ  ξνϕη πµβγ ν‘ξηµβγνπ στθφµ
αν‘κρ+ ργτµβγ λθσ πν‘κ ϕν‘σθηργκθη σϕκηε πηκηµχη−

Ατ ηργ µθρκθµη ρµα ιθσηργ λργπκθη αηκµ αηθφ νκηα
ανθηκχη υ ϕν‘οηµβγ τκθ αηκµ ανφ‘κµφµ γνκχ ν‘σϕψηκχη−

10,§− ϑσσκηϕ

Οθδχλδσκθµηµφ ν‘κβγλκθηµη σππνρκργφ ν‘θφσηργ− Αηθηµβγη
ερκχ υ ηϕϕηµβγη ερκ ανργηχ µθρκθµηµφ ν‘κβγλκθηµη σππνρκργµη
λργπ πηκχηθηργ τβγτµ λργφ‘τκνσκθµηµφ νψ πηρλη ιθσηκχη+ ατµχ
λργφ‘τκνσκθ ρµργµη ν‘θφσηργ ηργη αηκµ ανργκµχη− Λργπ,
κθµηµφ λπρχη — ν‘κβγλκθη γθ ωηκ υ αηθ ωηκ αν‘κφµ 1 µθρµη
τψτµκηφηφ+ δµηφ+ ακµχκηφηφ+ πκηµκηφηφ υ τλτληξ γιληφ πθα
τρσλ,τρσ υ ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ γλχ ϕν‘ψ αηκµ βγλκργ
τρτκκθηχµ ενξχκµηα σππνρκργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργχηθ−

Οδχφνφ µλνξηργ πηκηµχηφµ λσδθηκµηµφ µθρκθη γιλη ν‘θσ,
ρηχφη εθπµη 4—3 ρλ φβγ+ σθπσλ λσδθηκχ δρ 2—1 ρλ φβγ
ρσ,ρδϕηµ πηρπθσηθηα ανθχη− Ανκκθ χνηλ τβγθσηα στθχηφµ µθρ,
κθ9 γθεκθ+ σρλκθ+ σωσβγκθ+ πνφ‘νψ υθπκθη+ πτσηβγκθ+
ληµνθβγκθ+ πκλκθ υ ανργπκθχµ ενξχκµηκχη−

Òθαηξβγη ανκκθφ στθκη ϕσσκηϕχφη οθδχλδσκθµη ξνµλ,
ξνµ+ τρσλ,τρσ πν‘ξηργ τρτκκθηχµ πµχξ ενξχκµηργ ϕδθϕκηφηµη
δρκσχη−

Ανκκθ µθρκθµηµφ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφηµη ϕν‘ψ αηκµ βγλκα+
τκθµη ξνµλ,ξνµ πν‘ξηα+ ν‘ψ σωληµκθη πµβγκηϕ σν‘g‘θη δϕµκηφηµη
σδϕργηθχηκθ−

Τκθ µτσπηχ επσφηµ µθρ ν‘κβγλκθηµηµφ λτµνρασκθη
∋«τψτµθνπ,πηρπθνπ» υ ανργπκθ( δλρ+ ακϕη ατ λτµνρασκθµη
µηπκργ τρτκκθη γλ ν‘ψ ϕρηµη σνοηργη ϕδθϕ− Ανκκθφ πτξηχφη
ρυνκκθµη αδθηργ ενξχκη9 «Πξρη σρλ δµκηθνπκηφηµη πµχξ αηκηργ
λτλϕηµ> Τκθµη πµχξ πηκηα ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ ϕδθϕ> Γυν,
θµφ ργθεβγ νπ ργθεβγφ πθφµχ δµκηθνπ δϕµκηφηµη πµχξ
αηκρ αν‘κχη>» υ γνϕψν− Ανκκθ σδφηργκη σωληµηξ γθϕσκθχµ
αηθλτµβγ νµφκη θυηργχ ενξχκµχηκθ−
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Ανκκθµη αηθχµηφ 1 ν‘κβγνυµη—τψτµκηϕ υ ϕδµφκηϕµη ϕν‘θηα
βγηπηα+ οθδχλδσκθ ν‘κβγληµη σππνρκργφ υ σγκηκ πηκηργφ ν‘θφ,
σηργφ αηθηµβγη λθσ ϕηθηργ ανργκξχη−

O‘θσ φτθτγχ ξρρη µθρκθµηµφ τψτµκηφη υ ϕδµφκηφηµη σππνρ,
κργ αηκµ βγδϕκµηκχη− Τψτµκηϕ ξνϕη ϕδµφκηϕ αηθ,αηθηχµ επσ
τψτµκηφη ξνϕη ϕδµφκηφη αηκµ εθπ πηκχηφµ γθ ωηκ ϕσσ,ϕηβγηϕκηϕϕ
δφ αν‘κφµ 1 µθρµη σππνρκργ µσηιρηχ µηπκµχη−

Ατ ηργµη λκφ νργηθηργχ γθϕσ υνρησρηχµ ϕδµφ ενξχ,
κµηργ+ λρκµ+ µθρκθµηµφ τψτµκηφηµη σππνρκργχ πν‘κηµη τκθ,
µηµφ αν‘ξη αν‘ξκα ξτθφηψηργ+ ϕδµφκηφηµη σππνρκργχ — ϕν‘µχ,
κµφηφ+ ακµχκηφηµη σππνρκργχ δρ µθρ νρσηχµ σν ξτπνθη βγδϕ,
ϕρηφβγ+ ξ’µη πν‘κµη ορσχµ ξτπνθηφ ξτθφηψηργµη σϕκηε πηκηργ
ψθτθ− Ανκκθ χηππση πξρη µθρ αν‘ξκα—τψτµ µθρ αν‘ξηβγλη
ξνϕη πηρπ µθρ αν‘ξηβγ «τψνπθνπ ξτφτθχη»+  µ ργτµφ ικα
δσηκχη− Ανκκθ πν‘κκθηµη ηϕϕη σνλνµφ ξνψηα ξνϕη αθλνπκθηµη
ϕδθηα µθρµηµφ τψτµκηφη ∋ϕδµφκηφη υ γνϕψν( πµχξ δϕµκηφηµη
ϕν‘θρσχηκθ− Òθαηξβγη τκθµηµφ χηππσηµη πν‘κκθ ξνϕη αθλνπκθ
νθρηµηµφ νβγηκηργ χθιρηφ9 ϕσσ νβγηκφµκηφηφ+ νψφηµ+ ρκ,οκ
νβγηκφµκηφηφ ικα δσχη− Γθϕσ υνρησκθηχµ ενξχκµηα+ ανκκθµηµφ
µθρκθ ν‘κβγληµη µηπθνπ ηχθνϕ δσηργκθηφ ωηψλσ πηκχη−

Ανκκθ µθρκθµηµφ τψτµκηφη υ ϕδµφκηφηµη σππνρκξχηκθ+
ϕδµφκηφη σδµφ+ κδϕηµ τψτµκηφη γθ ωηκ µθρκθµη+ τψτµκηφη σδµφ
αν‘κρ γλ ϕδµφκηφη σδµφ αν‘κλφµ µθρκθµη+ τψτµκηφη υ ϕδµφκηφη
σδµφ µθρκθµη σνοχηκθ−

Λψϕτθ ηργ τβγτµ 2 σ λωρτρ λργφ‘τκνσ αφ‘ηργκµχη− Λµ
ργτ λργφ‘τκνσκθχ οθκκδκ θυηργχ «Χρστθ»µηµφ ανργπ αν‘κηλκθη
∋«ϑσσκηϕ»+ «Ργϕκ»( γλ λτρσγϕλκµχη−
3—4 σ µθρµηµφ ν‘κβγλη ν‘θσρηχφη λτµνρασµη µηπκργφ

o‘θφσηργ− Ανκκθ  1  σ  µθρµηµφ  ν‘κβγλη  ∋τψτµκηφη+  ϕδµφκηφη+
ακµχκηφη(µη σππνρκργµη ν‘θφµηα νκφµκθηχµ ρν‘µφ+ 2—4 σ µθ,
ρµηµφ ν‘κβγλη ν‘θσρηχφη λτµνρασµη µηπκργµη λργπ πηκηργφ
o‘σχηκθ− Ανκκθ µθρκθµηµφ τψτµκηφη+ ϕδµφκηφη+ ακµχκηφη+ πκηµκηφη
υ µηγνξσ+ τλτλµ γιλη νθσηα ξνϕη ϕλξηα ανθηργηφ πθα αηθ
πσνθφ σδθηργµη ν‘θφµχηκθ− Òππνρκµξνσφµ ηϕϕκ µθρµηµφ
o‘κβγλη ∋τψτµκηφη+ ϕδµφκηφη υ γνϕψνκθ( νθρηχφη σενυτσ νκχηµ
5—5 ρλ αν‘κφµ αν‘κρ+ ϕδξηµ ρσ,ρδϕηµ 1 ρλ φ στργηα πνκχη−

≅υυκ ανκκθ σθσηαφ ϕδκσηθηκφµ πσνθ µλτµρηφ πθα 2 σ
µθρµη σδθχηκθ− ϑδξηµβγκηϕ δρ τκθ πνηχφ λτυνεηπ γθϕσ
πηκηργµη ν‘θφµχηκθ− Ανκκθ+ λρκµ+ πνκφµ µθρκθµηµφ γθ
φκ δµφ τψτµηµη σµκα νκηα+ µθρκθµηµφ δµφ τψτµηχµ ανργκα
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σθσηα αηκµ πσνθ πηκηα σδθηα ανθηργ λτλϕηµκηφηµη αηκηα νκχηκθ−
∆µφ τψτµ ∋ξνϕη πηρπ( χδα σµκα νκηµφµ µθρ τµηµφ νκχηχφη
πσνθφ ινξκργσηθηκφµ µθρχµ ϕκσθνπ ∋τψτµθνπ( αν‘κηα βγηππµ,
κηφηφ χνηλ ανκκθ δ’σηανθη ικα δσηκχη− Ανκκθ γθ αηθ µθρµη
τµηµφ αδυνρησ νκχηχ υ νθπρηχ στθφµ µθρκθ αηκµ ιτεσκα σπ,
πνρκα ϕν‘θηργκθη ϕδθϕ− Ργτ ρνρχ τκθ µθρκθµηµφ ν‘κβγληφ
αδθηκχηφµ αγν µηραηξ ωθϕσδθφ δφ δϕµκηφηµη στργτµηα νκηργµη
o‘θφµχηκθ−

Οδχφνφ ανκκθφ µθρκθµηµφ ν‘κβγλκθηµη τκθµηµφ «ινξ,
κργηργ σθσηαηφ πθα» ξσηργµη+ τκθ νµφηχ πσνθ ξν‘µκηργηµηµφ
µηπκηφηµη αδκφηκφµχδϕ ∋µυασχφη γθ αηθ µθρ νκχηµφηρηχµ ϕσσ
ξνϕη ϕηβγϕηµ( αν‘κηα+ «ψηµβγ αν‘ξκα ξτπνθηφ υ  ορσφ πχλ
σργκργ»µη σϕκηε πηκχη−

Ανκκθ στθκη τψτµκηϕχφη χνρϕκθ υ ανργπ µθρκθµη σδθηα
πν‘ξξνσφµκθηχ τκθµηµφ βγο σνλνµχφη βγδσκθηµη σδϕηρκξχηκθ+
στθκη ϕδµφκηϕχφη µθρκθµη σδθηα πν‘ξξνσφµχ δρ τκθµη αησσ σν‘g‘θη
βγηψηπ τρσηφ ινξκργσηθηργ λπρχηχ ξτπνθη ξνϕη ορσϕη βγδσκθηµη
σδϕηρκξχηκθ ∋ινξκργσηθχηκθ(− Α’ψη ανκκθ µθρµηµφ αηθ σνλνµ,
χφη βγδσκθηµη σδϕηρκργχ πηξµκχηκθ− Τκθφ+ λρκµ+ βγο βγδση
αν‘ξκα υδθσηϕκ βγηψηπ ν‘σϕψηκφµ πνφ‘νψ υθπκθηµη αδθηργ ∋χνρϕ,
κθµη τψτµρηφ πθα σππνρκργχ( λπρχφ λτυνεηπχηθ: τκθ
λµ ργτ υθπκθ ξνθχληχ χνρϕκθµη σδϕηρκξχηκθ−

Ανκκθµηµφ ϕν‘ψ αηκµ βγλκργ πναηκηξσηµη ν‘ρσηθηργφ ϕσσ
γληξσ αδθηκχη− Λρκµ+ τκθφ 3—4 σ µθρ ηβγηχµ µλτµφ
πθφµχ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ( µθρµη+ µλτµ αηκµ σδµφ µθρµη ϕν‘ψ
αηκµ βγλκα σνοηργ σϕκηε πηκηµχη− Ανκκθ ν‘κβγνυφ σδµφ µθρκθ
σνοηργµη ν‘θφµχηκθ− Ν‘κβγνυχµ δµχη σππνρκµξνσφµ µθρκθµη
ξνµλ,ξνµ πν‘ξηα+ ν‘κβγργχµ ϕν‘ψ αηκµ βγλκα ν‘κβγργφ
o‘σηργ λπρχηχφη νθκηπ υνρησ ρηεσηχ ενξχκµηκχη−

ΗΗ υ ΗΗΗ ερκκθχ 6—7 λργφ‘τκνσ χυνληχ µθρκθµη
o‘κβγλκθηφ πθα+ πσνθ πηκηα σδθηργ λργπη αιθηκχη− ≅υυκ ατ
λργπκθ λργφ‘τκνσκθµηµφ ρνρηξ πηρληµη σργϕηκ δσχη+ ϕδξηµ,
βγκηϕ δρ τκθ τβγτµ χρστθµηµφ ανργπ αν‘κηλκθηχφη λσδθηκµη
o‘θφσηργφ αφ‘ηργκµφµ λργφ‘τκνσκθµηµφ ηϕϕηµβγη ξνϕη τβγηµβγη
πηρληχ 3—5 ληµτσ υπσ  ιθσηκχη−

Ανκκθµηµφ λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθηχ νκφµ αηκηλ υ ϕν‘µηϕ,
λκθηµη λτµσψλ θυηργχ λτρσγϕλκα ανθηργ υ τκθ ενκηξση,
µηµφ γθ ωηκ στθκθηχ σσαηπ δσηργ ψθτθ− Ανκκθ τψτµκηφη υ ϕδµφκηφη
σδµφ γλχ σδµφ αν‘κλφµ σρλκθ+ ξν‘κϕβγκθ θρληµη  βγη,
ψηργκθη+ ϕησνακθµη+ πτσηβγκθµη σ’ληθκργ τβγτµ ϕδθϕκη ν‘κβγλ,



50

χφη  χνρϕκθµη σµκα νκηργκθη+ σαησ ατθβγφηχφη ν‘ρηλκηϕκθµη
οθυθηργ πηκηα+ τκθµηµφ  ονξρηµηµφ ξν‘g‘νµκηφηµη+ αθφκθηµηµφ τψτµ,
κηφη+ ϕδµφκηφη υ πκηµκηφηµη υ γνϕψνκθµη σππνρκργκθη λτλϕηµ−

Λργφ‘τκνσκθχµ σργπθη υπσχ σδφηργκη αηκηλ+ λκϕ+
ϕν‘µηϕλκθµη λτρσγϕλκργ υ ν‘ρσηθηργφ ηλϕνµ αδθτυβγη χηχϕσηϕ
o‘ξηµκθµη φνγ,φνγηχ ν‘σϕψηα στθηργ λπρχφ λτυνεηπχηθ−

Μθρκθµη ϕδµφκηφη+ πκηµκηφη αν‘ξηβγ σππνρκργ
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11,§− Ργϕκ

Ργϕκ γπηχφη σρυυτθκθµη ν‘ρσηθηργ ηργη ρµργφ ν‘θφσηργ
αηκµ υ µθρκθµηµφ ν‘κβγλκθηµη σππνρκργ λργπκθη αηκµ οθκ,
κδκ θυηργχ λκφ νργηθηκχη υ τψυηξ ρτθ’σχ νκηα ανθηκχη− Ατ ηργµη
σρυηθηξ ενκηξσµηµφ στθκη ωηκκθηφ ν‘θφσηργ αηκµ ανφ‘κα νκηα ανθηργ
ϕσσ γληξσφ δφ+ βγτµϕη µθρµη ξρργ ∋θρληµη βγηψηργ+ κνξ
ξνϕη οκρσηκηµχµ ξρργ+ ϕνµρσθτϕρηξ πηκηργ( δγσηξνιη τµηµφ ργϕκηµη
µηπ+ κνγηχ,κνγηχ πηρλκθφ αν‘κηα  ηχθνϕ δσηργ ψθτθηξσηµη
στφ‘χηθχη−

Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη αηθ,αηθηχµ εθπ πηκηργ υ τκθµηµφ α’ψη
ωτρτρηξσκθη αηκµ σµηργηργ− Η ερκ χυνληχ ανκκθχ χνηθ+ ϕυχθσ+
τβγατθβγϕκθµη εθπκργ υ τκθµηµφ µνληµη σν‘g‘θη ξσηργ ϕν‘µηϕ,
λρη λτρσγϕλκµχη− Λψϕτθ ργϕκκθµηµφ λνχδκηχµ ανκκθφ
µθρκθ ξηφ‘ηµχηκθη ν‘θσρηχφη ληπχνθηξ λτµνρασκθµη µηπκργ
υ ρµργµη αιθηργ τβγτµ σθπσλ λσδθηκ ρηεσηχ ϕδµφ ενξχ,
κµηκχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµη ρµργφ ν‘θφσηργχ ξν‘κ,
ξν‘κϕξ τκθµηµφ λψϕτθ ργϕκκθ γπηχφη σρυυτθκθηµη λτρ,
σγϕλκα ανθχη− Τ ανκκθφ αδθηκφµ λνχδκ σθνεηχµ πν‘κ ξτθφηψηα
βγηπηργµη+ τµη τργκα ϕν‘θηργµη+ ϕν‘θρσηκφµ ργϕκχφη λνχδκκθµη
∋βγτµνµβγη+ γλλ ϕυχθσκθµη( σµκα νκηργµη σϕκηε πηκχη−
Ανκκθ γθ ωηκ ξνϕη αηθ ωηκ+ λλν θµφη ξνϕη ν‘κβγλκθη γθ ωηκ
αν‘κφµ ργϕκκθ ληπχνθηµη σππνρκξχηκθ− «Πξρηµηρη ϕν‘οθνπ+
ϕυχθσκθλη ξνϕη τβγατθβγϕκθλη> ϑσσ τβγατθβγϕκθ ϕν‘ολη
ξνϕη ϕηβγϕηµ τβγατθβγϕκθ ϕν‘ολη>» υ ργτ ϕαηκθ−

O‘πησηργµηµφ ατ χυθηχ «Ωτχχη ργτµχξ ργϕκµη ϕν‘θρσ»+
«Ρηψκθχ,βγη>» ϕαη ν‘ξηµ λργπκθηχµ ενξχκµηργ λτλϕηµ−

Òθαηξβγη ϕν‘θφψλ λσδθηκµη χνηλν ν‘ψφθσηθηα στθχη− Τ
ξµη αηθ ργϕκµηµφ στθκη θµφ υ ν‘κβγλκθχφη λνχδκκθηµη ϕν‘θρσχη
υ γνϕψν− Γθ φκ ανκκθφ ατ µθρκθµηµφ θµφη υ ν‘κβγλκθηµη
ξσηα αδθηργµη σϕκηε πηκχη−

Λνχδκκθµηµφ λτγηλ ωτρτρηξσκθη αηκµ αηθ πσνθχ+ τκθµηµφ
λτγηλ αν‘κλφµ ωτρτρηξσκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργ ργϕκκθ
γπηχφη αηκηλκθµη τλτλκργσηθηργ τβγτµ ργθσ,ργθνησ ξθσχη−
Λνχδκκθµηµφ θµφη υ ν‘κβγλη ν‘ψφθχη+ λλν ργϕκηµηµφ αδκφηκθη
δρ ν‘ψφθσηθηκλξχη− Ανκκθ ργτ αδκφηκθφ πθα ργϕκκθµη
σµηξχηκθ−

Ανκκθµη ξµφη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ αηκµ σµηργσηθηργ τβγτµ
τκθµηµφ λνχδκκθη ανκκθφ νκχηµχµ σµηργ αν‘κφµ λνχδκκθ αηκµ
σππνρκµχη ξνϕη ηϕϕησ ξµφη λνχδκ αηθ,αηθη αηκµ: σν‘g‘θη σν‘θσατθ,
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βγϕµη  ϕυχθσ  αηκµ+  ργθµη  ϕτα  αηκµ+  ρηκηµχθµη  ϕτα  υ  ργθ
αηκµ σππνρκµχη− ≅υυκ τκθ ιτεσ πηκηα σππνρκµχη+ ϕδξηµ δρ
ργϕκκθµηµφ φτθτγκθη αηθ,αηθη αηκµ+ λρκµ+ ϕυχθσ φτθτγη
τβγατθβγϕκθ φτθτγη αηκµ σππνρκµχη υ γνϕψν−

Ργϕκκθµη ϕν‘θηα βγηπηργ υ αηθ,αηθηφ πηξνρκργ λ’κτλ σθσηαχ
νκηα ανθηκχη9 «Ατκθ µηλ> Θµφη πµπ> Ν‘κβγλκθη πµχξ>
Μηλχµ ξρκφµ> Αηθ,αηθηχµ µηλ αηκµ εθπ πηκχη> Πξρη σνλνµ,
κθη αηθ,αηθηφ ν‘ωργξχη>»− Ρυνκκθµηµφ λ’κτλ σθσηαχ αδθηκηργη
ανκκθµη ργϕκκθµη ηψβγηκκηϕ αηκµ ϕν‘θηα βγηπηργφ υ σδϕργηθηργφ+
αηθ ωηκ αδκφηκθηφ πθα σππνρκργφ+ λτγηλ αδκφηκθηµη ιθσηα
ϕν‘θρσηργ+ λτθϕϕα αδκφηκθη ∋θµφη+ ν‘κβγλκθη+ λσδθηκη+ εψν,
χφη ινξκργηργη(φ δ’σηανθ αδθλρκηϕϕ ν‘θφσχη− Ανκκθµη ργϕκκθ,
µηµφ λνχδκκθη αηκµ στθκη  ωηκ ηργ αιθηργκθηµη σργϕηκ δσηργ λτγηλ
γληξσφ δφ+ βγτµϕη ατ λνχδκκθ γπηχφη σρυυτθκθ χθιρη
ργϕκµη ηχθνϕ δσηργ σιθηαρηµηµφ ανξκηφη αηκµ αδκφηκµχη−

Λνχδκκθµη ρδψηργ — γθϕσ υνρησρηχ σδϕργηθηα βγηπηργ ϕσσ
γληξσφ δφ− ϑν‘θηα ηχθνϕ δσηργχ πν‘κµηµφ ηργσηθνϕ πηκηργη ργϕκκθµη
ξωργηθνπ ηχθνϕ δσηργφ ξνθχλ αδθχη− Ανκκθ λνχδκµη αθλνπ,
κθηµηµφ τβγη αηκµ τργκα ϕν‘θηα+ τµηµφ πηθθκθη σθνεηχµ αθλνπ
ξτθφηψηα βγηπχηκθ− Οδχφνφ τκθµη ργϕκ πηθθκθη αν‘ξκα αθλνπ
γθϕσηµη ϕτψσηα ανθηργφ τµχξχη9 «Πθµφκθ+ αθλνπ τµηµφ
σθνεηχµ πµχξ ξκµχη>»− Λνχδκ πηθθκθη σθνεηχµ αθλνπ ξτθ,
φηψηργ τµηµφ ρσγη αν‘ξκα πν‘κ ξτθφηψηα βγηπηργ αηκµ στφκκµχη−

Ανκκθ λνχδκκθµη ξτλκσηα+ γθ ωηκ γνκσκθχ πν‘ξχηκθ υ
τκθµηµφ πµβγκηϕ στθφ‘τµ ξνϕη στθφ‘τµ δλρκηφηµη µηπκξχηκθ−

Αηθ ργϕκ τρσηφ ηϕϕηµβγηρηµη9 χνηθ τρσηφ ϕυχθσµη+ ϕυχθσφ
σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη+ ϕυχθσ τρσηφ τβγατθβγϕµη πν‘ξηργ ανκκθφ
γθ αηθ ργϕκ στθκθηµηµφ ωτρτρηξσηµη µηπθνπ αηκηα νκηργ+ τκθµηµφ
δκδλδµσκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργ ηλϕνµηµη αδθχη−

Ργϕκκθµη ργϕκκθη υ ανργπ ωτρτρηξσκθηφ πθα φτθτγκθφ
ιθσηργµη+ ργϕκκθµη ν‘κβγλκθηµηµφ νθσηα υ ϕλξηα ανθηργη
σθσηαηχ σδθηα πν‘ξηργµη λργπ πηκχηθηργ ϕσσ γληξσφ δφ− Ν‘θσ
φτθτγχ ανκκθφ λργφ‘τκνσχµ σργπθη υπσχ ργϕκκθµη εθπ
πηκηργµη λργπ πηκχηθηργ τβγτµ «Μηλ ξν‘π αν‘κηα πνκχη>» ξνϕη
«Μηλ ν‘ψφθχη>» ϕαη ν‘ξηµ λργπκθη υ χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθχµ ϕδµφ
ενξχκµηκχη− Ανκκθ πξρη ργϕκµη ξργηθφµκθη ξνϕη κλργσηθηα
πν‘ξφµκηϕκθηµη ξσχηκθ−

«≅ινξηα πνοβγ» ν‘ξηµη στθκη υθηµσκθχ ν‘σϕψηκχη− Ανκκθ
ργϕκκθµη σµηξχηκθ+ ϕν‘θηα ηχθνϕ δσηκχηφµ µλτµφ πθα τµη
οξορκα ϕν‘θηα σνοχηκθ ξνϕη+ ϕρηµβγ+ τργκα ϕν‘θηα ηχθνϕ
δσηκφµ µλτµ ρνρηχ ργϕκµη ϕν‘θηα σνοχηκθ−



53

«O‘ψ τξηµφµη σνο»+ «Ρλνκξνσκθ» ϕαη ν‘ξηµκθ ργϕκκθµη
ηχθνϕ δσηργχφη ϕνµρσµσκηϕ ∋στθφ‘τµκηϕ(µη ν‘ρσηθηργφ ηλϕνµ αδθχη−
Ξρκφµ ϕυχθσκθ+ τβγατθβγϕκθ τξβγκθ υ δθνχθνλκθ υ,
ψηερηµη αιθχη− Λψϕτθ ν‘ξηµκθ σϕθνθηξ ν‘σϕψηκφµηχ ατµχξ
τξβγκθ υ δθνχθνλκθµηµφ ν‘κβγληµη ϕσσκργσηθηργ λπρχφ
λτυνεηπχηθ−

Ξϕϕ λργπκθ ν‘σϕψηργ τβγτµ «Ιτεσηµφµη σνο»+ «ϑν‘θφψ,
λφ λνρ ργϕκµη σνο» υ ανργπ ργτ ϕαη ν‘ξηµκθχµ ενξχκµηκχη−
Ανκκθ ργϕκκθµηµφ θµφη υ σρυηθη γπηχφη αδκφηκθµη σππνρκα+
σδφηργκη ργϕκκθµη σνοχηκθ−

Μθρκθµηµφ ργϕκκθηµη φδνλδσθηϕ µλτµκθ αηκµ ρνκηργσηθηα
ϕν‘θηργ− Ν‘θσ φτθτγχ ανκκθµη µθρκθµηµφ ργϕκκθηµη φδνλδσθηϕ
µλτµκθ αηκµ ρνκηργσηθηα ϕν‘θηργφ ϕσσ γληξσ αδθηκχη− Ανκχ
τ ξνϕη ατ µθρµηµφ ργϕκη πξρη φδνλδσθηϕ ργϕκφ ξνϕη φδνλδσθηϕ
ργϕκκθµηµφ πξρη αηθηϕλρηφ σν‘g‘θη ϕδκηργηµη ϕν‘θ νκηργ πναηκηξση
o‘ρσηθηκχη−

Ανκκθ νκχηµ φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη τκθφ ν‘ωργργ ργϕκχφη
µθρκθ αηκµ ρνκηργσηθηα ϕν‘θηργµη λργπ πηκχηκθ− Τκθ ργϕκκθµηµφ
λνχδκκθηφ λνρ µθρκθµη σµκα νκχηκθ− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη
ανργπ µθρκθχµ ιθσηα νκηργφ+ τκθφ µλτµ λ’µνρηµη αδθηργφ
λµ ργτµχξ πηκηα δθηργηκχη−

«Ωτχχη λµ ργτµχξ ργϕκχφη µθρµη σνο»+ «Λδµ ξσφµ
µθρµη σνο» υ ανργπ ργτ ϕαη ν‘ξηµ λργπκθη ν‘σϕψηκχη−

Ανκκθ µθρκθµηµφ ργϕκκθηµη φδνλδσθηϕ µλτµκθ αηκµ
αδυνρησ σππνρκργχµ τκθµηµφ ργϕκκθηµη ρν‘ψ αηκµ σ’θηεκργφ
o‘σχηκθ−

Λργπκθ τβγτµ υυκ νχχηξ ργϕκχ αν‘κφµ χδσκκθη ξν‘π
µθρκθ σµκα νκηµχη− Αηθ στθχφη ∋γθ ωηκ ργϕκχφη φδνλδσθηϕ
ργϕκκθ+ σωσβγκθ υ ργτ ϕαηκθχµ( υ γθ ωηκ στθχφη µθρκθ
∋ϕυχθσ ργϕκκη θν‘λνκ+ σν‘g‘θη ατθβγϕκη ργθεβγ+ τβγατθβγϕκη
θν‘λνκ+ φκρστϕ(χµ ενξχκµηργ λπρχφ λτυνεηπχηθ−

Ανκκθ ϕν‘θρσηκφµ ργϕκχφη ∋3—4 χνµ ηβγηχφη( µθρκθµη
σµκα νκχηκθ: σδφηργκη ργϕκφ δφ αν‘κφµ µθρκθ σρυηθκµφµ
θρλκθµη σµκα νκχηκθ: ιχυκχ πξρη ργϕκχφη µθρκθµηµφ θρλη
βγηψηκφµκηφηµη ξσχηκθ− ϑδξηµβγκηϕ τκθφ ωνµµηµφ λ’κτλ
ινξκθηχµ ξσηκφµ ργϕκχφη µθρκθµη σνοηργ ∋«Πθµφ,βγη+ σνϕβγ
τρσηχ πτσηφ ν‘ωργργ µθρκθ ανθληϕηµ>»( σϕκηε πηκηµχη− «Φτθτγ
ωνµρη αν‘ξκα ρξνγσ»+ «Ξργηθηκφµ µθρµη σνο» ϕαη ν‘ξηµκθ
o‘σϕψηκχη−
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Μθρκθµη ρδψηργ γθϕσ στξφ‘τρη αηκµ σδϕργηθηα βγηπηργ τρτκ,
κθηχµ λτµσψλ θυηργχ ενξχκµηκχη− Ανκκθ µθρκθ γιλη
σθνεηχµ πν‘κκθηµη ξτθφηψηα βγηπχηκθ υ τµη τργκα ϕν‘θχηκθ−
Λρκµ+ ανκκθφ πτξηχφη ρυνκκθµη αδθηργ λτλϕηµ9 «Θν‘λνκ,
βγµηµφ τβγατθβγϕ+ κηϕνοβγµηµφ δρ χνηθ ργϕκηχ δϕµκηφηµη
πµχξ αηκχηµφηψ>»+ «Μθρκθ αηθ,αηθηφ πξρη σνλνµκθη αηκµ
o‘ωργργ>»− Ανκκθ ργϕκ αδκφηκθηφ πθα ωτκνρ πηκχηκθ− Ξηκ νωηθηφ
ανθηα τκθφ 1—4 πηρλχµ ηανθσ αν‘κφµ µθρκθµηµφ ∋βγηµµηφτκ
o‘ξηµβγνφ‘η+ λργηµ υ ανργπκθµηµφ( ργϕκηµη σ’θηεκα αδθηργ
σνοργηθηκχη−

Ανκκθχ µθρκθµηµφ ργϕκηµη ϕν‘ψ αηκµ βγλκα+ πηρλκθφ
ιθσηργ ξνϕη πηρλκθχµ οθδχλδσµη πξσ σηϕκργ ϕν‘µηϕλκθηµη
o‘ρσηθηργ λπρχηχ λργφ‘τκνσκθχµ σργπθη υπσχ ν‘ξηµ
λργπκθη ν‘σϕψηκχη− Ατµηµφ τβγτµ θρλφ πθα λϕδσ ξρκχη+
στθκη ϕταηϕκθχµ+ ϕδρλ θρλκθχµ+ ν‘ξηµβγνπκθ ∋πν‘ψηπνθηµ+
λδυκθ(χµ+ «Μθρµη τµηµφ πηρλκθηφ πθα σνο» υ ργτ ϕαη
o‘ξηµκθχµ ενξχκµηκχη−

12,§− ≅σθνε,λτγησ υ ινξµη αηκηργ

O‘θσ φτθτγχ ανκκθ τ ξνϕη ατ µθρκθµηµφ ξτπνθηχ+ ορσχ+
νκχηµχ+ νθπχ+ βγοχ+ ν‘µφχ ιχκκργφµκηφηµη µηπκξ νκηργµη
o‘θφµηργη ϕδθϕ− Εψνυηξ ξν‘µκηργκθµη εθπ πηκηργχ σππνρκργµη
µηπκργ ρνρ αν‘κηα ωηψλσ πηκχη− Ν‘πτυ ξηκη ανργηχ ανκκθµηµφ
σθνε,λτγησφ λτµνραση  πξ χθιχ δϕµκηφη σδϕργηθηα ϕν‘θηκχη
υ ατ ϕν‘µηϕλ λτρσγϕλκµχη−

O‘µφ υ βγο πν‘κµη εθπ πηκηργ λργπκθηφ ϕσσ δ’σηανθ αδθη,
κχη+ βγτµϕη βγο γλχ ν‘µφ µηλ δϕµηµη αηκηργ λψϕτθ ξνργ,
χφη ανκκθ τβγτµ µβγ πηξηµκηϕ πηκχη9 πν‘κ αηκµ νκχ σνλνµµη+
νθπ σνλνµµη+ ξτπνθηµη+ ορσµη+ βγοµη+ ν‘µφµη ϕν‘θρσηργ ϕν‘µηϕ,
λκθη λτρσγϕλκµχη−

Μθρκθµηµφ εψνυηξ ινξκργτυηµη αδκφηκργ− Ανκκθµη στθφµ
ινξκθηφ µηρασµ+ νκχηµφ+ νθπφ υ ργτ ϕαη ξν‘µκηργκθµη
ϕν‘θρσηργφ ν‘θφσηα αν‘κφβγ+ τκθφ µθρκθ ν‘ψκθηµηµφ πξρη
σνλνµκθηχ στθφµκηφηµη ∋νκχηµχ+ νκχη σνλνµχ+ νθπ σνλνµχ+
νθπρηχ+ βγοχ+ ν‘µφχ+ ξτπνθηχ+ ορσχ( µηπκργµη λργπ
πηκχηθηργφ ν‘σηργ λτλϕηµ− ≅υυκ ανκκθφ τκθµηµφ πθλ,πθργη
σνλνµκθηχ+ νκχηµχ—νθπχ+ ν‘µφχ—βγοχ στθφµ επσ ηϕϕησ
o‘ξηµβγνπ ξνϕη ατξτλµηµφ ινξκργηργ ν‘θµηµη µηπκργ σϕκηε
πηκηµχη− ϑδξηµβγκηϕ ατ µθρκθµηµφ ρνµη 3 σφβγ ϕν‘οξσηθηκχη−
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Μθρκθ νκχηµ ανκχµ τµβγκηϕ τψνπ αν‘κλφµ λρνεχ ∋ξνµηχ(
ινξκργσηθηκχη− ≅ρσ,ρδϕηµ ατ λρνε νθσσηθηα ανθηκχη−

Ανκ µθρκθµηµφ στθφµ ινξηµη µηπκα αν‘κφµχµ ρν‘µφ+ τµφ
βγο υ ν‘µφφ ∋8/°(+ ϕδξηµ δρ νθπφ ∋7/°( ξκµηργ σϕκηε πηκηµχη−
ϑδξηµβγκηϕ ατ µθρ ανκκθφ µθρκθ ν‘ψκθηµηµφ πξρη σνλνµκθηχ
ινξκργφµηµη µηπκργχ µηραηξκηϕ ανθκηφηµη στργτµηα νκηργ ηλϕνµηµη
αδθχη− Ανκ βγοφ ατθηκρ+ ρσνκ δµχη τµηµφ βγο σνλνµηχ δλρ+
ακϕη  ν‘µφ σνλνµηχ αν‘κχη− Ανκκθµηµφ γθϕσκθη υ ινξχµ ινξφ
o‘σηργη αηκµ ανφ‘κηπ αν‘κφµ λργπκθ δµφ ρλθκη λργπκθχηθ−

Μθρκθµηµφ λργπκθη λργφ‘τκνσκθχ γλ+ ϕτµχκηϕ γξνσχ
γλ λκφ νργηθηκχη− «Μηλ πξδθχ στθηαχη+ σνο>»+ «ϑηλ ϕδσχη υ
τ πξδθχ στθφµ δχη>» ϕαη χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ ν‘σϕψηργφ ϕσσ
γληξσ αδθηκχη−

Ανκκθ ρνρηξ εψνυηξ ξν‘µκηργκθµη εθπ πηκηργ υ µνληµη
ξσηργµη αηκηα νκφµκθηχµ ϕδξηµ τκθµη ϕν‘θρσηκφµ ξν‘µκηργχ
γθϕσ πηκηργφ ν‘θφσηκχη− Ατµηµφ τβγτµ υυκ «Πξδθφ ανθρµ+
µηλ σνορµ>» ν‘ξηµηχµ ενξχκµηργ λπρχφ λτυνεηπχηθ− Ατ
o‘ξηµµηµφ λπρχη ανκκθφ ρνρηξ εψνυηξ ξν‘µκηργκθµη λκηξ
εθπ πηκηργµη υ αδκφηκργµη λργπ πηκχηθηργχηθ−

Òθαηξβγη ανκµηµφ στθχηφµ ινξηµη ∋νκχηµχ+ νθπχ+ βγοχ+
o‘µφχ( σωληµηξ γηρναφ νκηα+ ωνµµηµφ στθκη ινξηφ ν‘ξηµβγνπκθµη
ξργηθηα πν‘ξχη− Λρκµ9 ανκ οθχ ∋ϕν‘βγλ οθχβγ( νθπρηχφη
ξηπβγµη υ πκλµη σνϕβγφ ξργηθηα πν‘ξχη υ γνϕψν−

Òθαηξβγη ανκκθφ σνοργηθηπµη στργτµσηθηα9 «Ατφτµ ρηψκθ
ξργηθηα πν‘ξηκφµ ν‘ξηµβγνπκθµη σνοηργµη ν‘θφµρηψκθ» χδξχη υ
αηθ ανκµη βγπηθηα9 «Νκχηµφ ξτθρµφ ξηπβγµη σνορµ+ νθπφ
ξτθρµφ πκλµη σνορµ− Ρδµ πξνππ ανθηργµη ηρσξρµ υ τ ξδθχµ
µηλ σνορµ>» χδξχη−

Ανκ ξν‘µκηργµη σµκα νκηργη+ τµηµφ µνληµη ξσηργη υ ργτ
ξν‘µκηργχ ανθηργη ϕδθϕ− Τ ν‘ξηµβγνπµη σνοφβγ+ πξρη ν‘ξηµβγνπµη
υ πξδθχµ σνοφµηµη ξσχη− ∋«Λδµ νθπφ ξτθχηλ υ σνϕβγχµ
πκλµη σνοχηλ»−(

«Ξπηµθνπ»+ «τψνπθνπ»+ «ξπηµ»+ «τψνπ» ρν‘ψκθη γπηχ
σρυυτθ γνρηκ πηκηργ− Ανκκθ «ξπηµθνπ»+ «τψνπθνπ»+ «ξπηµ»+
«τψνπ» ρν‘ψκθη γπηχφη σρυυτθκθφ ν‘ξηµβγνπκθ υ µθρκθ
αηκµ τ ξνϕη ατ ηργκθµη αιθηργ χυνληχ δφ αν‘κχηκθ− «ϑηλµηµφ
ϕνοσνφη τψνπθνππ ξτλκχη> Πµη+ ϕηλ τψνππ νσχη>» ϕαη ρυνκκθ
ανκκθ δ’σηανθηµη λρνεφ ικα δσχη− Τκθ «ξπηµθνπ»+ «τψνπθνπ»+
«ξπηµ»+ «τψνπ» ϕαη ρν‘ψκθµηµφ λ’µνρηµη ρσ,ρδϕηµ ν‘ψκργσηθ
ανθχηκθ−
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Πνφ‘νψ υθφ‘ηχ υ ρσνκ ξτψρηχ σρυυτθ πηκ αηκηργφ ν‘θφ,
σηργ− Ν‘θσ φτθτγχφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθηχ ανκκθχ πνφ‘νψ
υθφ‘ηχ υ ρσνκ ξτψρη τρσηχ σρυυτθ πηκηργµη ν‘ρσηθηργφ ϕσσ δ’σηανθ
αδθηκχη− Αηθηµβγη λργφ‘τκνσκθχµ ανργκανπ τκθφ ρµνπ ϕθ,
σνβγϕρηµηµφ ξτπνθηφη υ ορσϕη χνρϕρηµη σνοηργ+ λ’κτλ ληπ,
χνθχφη οθδχλδσκθµη ξτπνθηφ γλχ ορσφ ξνϕη βγο υ ν‘µφφ
σδθηα πν‘ξηργ σνοργηθηκχη−

Ρσνκ τρσηχ φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ εψνυηξ ινξκµηργηµη µηπ,
κργφ υ αδκφηκργφ+ ινξκµηργµη δρκα πξσ σηϕκργφ ανκκθµη
o‘θφσηργ λπρχηχ λωρτρ λργφ‘τκνσκθ ν‘σϕψηκχη− Μλτµ
λ’κτλ σθσηαχ ϕν‘θηα βγηπηκχη− Ανκκθ υυκ λθϕψχ ∋ν‘θσχ(
ινξκργφµ ργϕκµηµφ+ ϕδξηµ δρ τµηµφ ξτπνθηρηχ υ ορσηχ ξνϕη
βγο γλχ ν‘µφ σνλνµηχ ινξκργφµ ργϕκµηµφ µνληµη ξσχηκθ:
αδψϕµη σδφηργκη σθσηαχ σωκξχηκθ− 2 χµ 4 σφβγ αν‘κφµ φδνλδσθηϕ
ργϕκ σρυηθκµφµ ϕν‘θφψλκθχµ ενξχκµηκχη− Λργπκθ γλ
νλλυηξ+ γλ ανκκθµηµφ ϕηβγηϕ φτθτγκθη αηκµ ν‘σϕψηκχη−

Òδϕηρκηϕχ λν‘κικ νκηργ+ θρλκθµηµφ βγοχ+ ν‘µφχ ξνϕη
o‘θσχ+ ξτπνθηχ υ ορσχ ν‘ψθν ινξκργτυηµη µηπκργ ϕν‘µηϕλ,
κθηµη λτρσγϕλκργ τβγτµ «Ιτεσ ρτθσκθ» σηοηχφη ν‘ξηµκθ ν‘ξµ,
κχη− Ανκ υυκ ϕν‘θφψλχ σρυηθκµφµ 2 σ ν‘ξηµβγνπµηµφ πµχξ
ινξκργφµκηφηµη σ’θηεκα αδθηργη+ ϕδξηµ δρ ιτεσ θρλκθµη σνοηργη
ϕδθϕ−

Εψνχ λν‘κικ νκ αηκηργ υψηξσκθηχµ ενξχκµηργ− Εψνχ
λν‘κικ νκ αηκηργµη ν‘θφσηργ τβγτµ λωρτρ λργπκθ αηκµ αηθ π,
σνθχ+ στθκη ωηκ γξνσηξ υψηξσκθχµ γλ ϕδµφ ενξχκµηκχη− Εψν,
υηξ ξν‘µκηργκθχ λν‘κικ νκηργ γθ πµχξ λκηξ γθϕσµηµφ
ψθτθηξ ϕνλονµδµσηχηθ−

Òδφηργκη λργπκθ τβγτµ ιηρλνµηξ σθαηξ υ λτρηπ λργφ‘τκνσ,
κθη+ δθσκαϕη αχµσθαηξ γλχ γθϕσκη ν‘ξηµκθ ϕσσ ηλϕνµηξσ
αδθχη−

Εψνχ µηπ λν‘κικ πηκ αηκηργ γθϕσκη λργπκθµη σν‘g‘θη αι,
θηργµη σ’ληµκξχη− Οδχφνφ γθϕσ ξν‘µκηργηµη χνηλν ϕν‘θρσηα
στθχη9 «Βγοφ ∋ν‘µφφ( ατθηκηµφ+ ξτπνθηφ ϕν‘σθηµφ » υ γνϕψν−

13,§− Υπσµη αηκηργ

ϑηβγηϕ φτθτγχφη ρηµφθη ν‘θσ φτθτγχ γλ υπσµη αηκηργ ρνρµ
ανκκθµηµφ ϕτµχκηϕ γξνσηχ ν‘ρσηθηα ανθηκχη− Λτγηλη+ ατ ν‘θφ,
σηργµηµφ οτωσ γηρρηξνσ ρνρηχ λκφ νργηθηκηργηχηθ−
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Οδχφνφ ρτσϕ πηρλκθηµηµφ µνληµη ανκκθ υ τκθφ ξπηµ ϕσσ
ξνργκη ϕηργηκθµηµφ δθσκα+ ϕτµχτψη+ ϕδβγπτθτµ+ ϕδβγρη µηλ
πηκηργκθη αηκµ ανφ‘κα+ ανκκθµηµφ ρτσϕ πηρλκθη γπηχφη
σρυυτθκθηµη µηπκξχη−

Ανκκθµηµφ ρτσϕ γπηχφη σρυυτθηµη µηπκργ λπρχηχ τκθ
αηκµ ρτγασ νκηα ανθηκχη− Ρτγασ σωληµµ λµ ατµχξ ν‘σϕψηκηργη
λτλϕηµ9 υυκ σθαηξβγη ανκκθχµ τκθ ανκκθ ανφ‘βγρηφ
ϕδκηργχµ νκχηµ µηλ ηργ πηκφµκηϕκθηµη+ ανκκθ ανφ‘βγρηχ δθσκα+
ϕτµχτψη µηλ πηκφµκηϕκθηµη φοηθηα αδθηργκθηµη ρν‘θξχη− Τ
ανκκθµηµφ ρτσϕµηµφ γθ αηθ πηρληχ µηλ πηκξνσφµκηϕκθηµη
µηπκξχη υ τλτλκργσηθχη− Ρτγασ νωηθηχ δθσκα+ ϕτµχτψη+
ϕδβγπτθτµ υ στµ — ατκθ ρτσϕµηµφ πηρλκθη δϕµκηφηµη ξσχη−

«Ατφτµ»+ «δθσφ»+ «ϕδβγ» ϕαη υπσ στργτµβγκθη µηραηξ
ωθϕσδθφ δφ− Ανκκθ τκθµη ν‘ψκργσηθηργκθη πηξηµ−

Ργτµηµφ τβγτµ ηλϕνµη ανθηβγ «ατφτµ»+ «δθσφ»+ «ϕδβγ»
ρν‘ψκθηχµ ϕν‘οθνπ ενξχκµηργ υ ανκκθµη ατ ρν‘ψκθµη ηργκσηργφ
τµχα στθηργ ψθτθ− Òθαηξβγη λτµσψλ θυηργχ τκθφ9 «Αηψ
πβγνµ θρλ βγηψχηϕ> Αηψ ατφτµ ∋ϕδβγ( µηλµη ϕν‘θχηϕ> ∆θσφ
πξδθφ ανθληψ>» ρυνκκθη αηκµ λτθνισ πηκηα στθηργη κνψηλ−

«Òδψ»+ «ρδϕηµ» ρν‘ψκθηµηµφ λ’µνρη µηπ ληρνκκθ αηκµ νβγηα
αδθηκχη− Òθαηξβγη ανκκθ χηππσηµη ν‘ξηµ χυνληχ τκθ αιθ,
λφµ γθϕσκθµηµφ σδψκηϕ χθιρηφ ικα δσχη ∋«Ονξδψχ ρδϕηµ
ξτθξοση+ ϕδξηµ ανθφµ ρθη σδψθνπ υ σδψθνπ ξτθ ανργκχη»(−

Ξµυθ Εδυθκ Λθσ ≅οθδκ Λξ Ηξτµ

Ηξτκ ≅υφτρσ Ρδµσαθ Νϕσαθ Μνξαθ Χδϕαθ
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ΥΗ ΑΝΑ

ϑ≅ΣΣ≅  ΞΝΡΓΧ≅ΦΗ ΑΝΚ≅Κ≅ΘΜΗΜΦ ΑΝΡΓΚ≅ΜΦ‘ΗΒΓ
Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ Σ≅Ρ≅ΥΥΤΘΗΜΗ  ΡΓ≅ϑΚΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓ

14,§− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ πηκηργ

ϑσσ φτθτγχ ανκκθχ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ργϕκκµ,
σηθηργ λρκρη λσδλσηϕ σρυυτθκθµη αηθλτµβγ ϕδµφξσηθηργ+
βγτπτθκργσηθηργ υ ανξησηργ+ ρµνπ ενκηξσηµη ξµχ θηυνικµσηθηργ
µτπσξη µψθηχµ λκφ νργηθηκχη− Ανκκθ επσ ϕν‘θηα ηχθνϕ
δσηκχηφµ µθρκθµη δλρ+ ακϕη σνυτργκθµη+ δργησηα ηχθνϕ δσηκχη,
φµ µθρκθµη+ γθϕσκθµη γλχ 0/ φβγ ρµργµη ν‘θφµχη,
κθ− Ανκκθµηµφ οθδχλδσκθ ρνµη τκθµηµφ ν‘κβγλκθηφ+ εψνυηξ
ινξκργτυη υ ρµνπµηµφ ξν‘µκηργηφ ανφ‘κηπ δλρκηφη γπηχφη
σρυυτθη µηπκµχη− Ατµχµ σργπθη+ τκθ δκδλδµσκθµηµφ αηθ ωηκ
ρνµηχµ σργϕηκ σνοφµ σν‘οκλκθ αησσ µστθκ ρνµ ∋4 σ νκλ+ 4 σ
νκβγ+ 4 ξτκχτψ υ ργτ ϕαηκθ(φ λνρ δϕµκηφηφ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ−

Ανκκθ στθκη οθδχλδσκθχµ σν‘οκλκθ στψηργ µλτµκθηχ
ρνµκθµηµφ 4 φβγ αν‘κφµ ληπχνθηξ σθϕηαη αηκµ σµηργχηκθ−
Ανκκθ ϕν‘θρσλ λσδθηκηφ ρνρµ 0/ φβγ αν‘κφµ πν‘ργµη
ρνµκθµη σππνρκα+ τκθχµ πξρη αηθη ϕν‘ο+ πξρηµηρη ϕλ δϕµκηφηµη
o‘ψκργσηθχηκθ+ ρνµκθ ηψβγηκκηφη — µστθκ πσνθ γπηχ δκδλδµσθ
σρυυτθφ δφ αν‘κχηκθ−

ϑσσ φτθτγχ α’ψη οθδχλδσκθµη αηθ µδβγ σδµφ πηρλκθφ
αν‘κηργ λτλϕηµκηφη γπηχφη στργτµβγ σθϕηα σνοσηθ ανργκµχη−
Ανκκθ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ∋ϕυχθσ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ τβγατθ,
βγϕ ργϕκηχφη( λνχδκκθηµη+ ργτµηµφχδϕ+ ανργπ οθδχλδσκθµη
1 υ 3 πηρλφ ιθσχηκθ+ ατστµ οθδχλδσµη γλχ τµηµφ πηρλκθηµη
σππνρκξχηκθ−

Εψνυηξ σρυυτθκθηµη σθϕηα σνοσηθηργφ κνγηχ δ’σηανθ αδθηκχη−
Λρκµ+ ανκκθ οθδχλδσ ν‘κβγλκθηµηµφ ν‘ψφθηργηµη ϕν‘θηργµη+
οθδχλδσκθµη 2 ν‘κβγνυ9 τψτµκηϕ+ ϕδµφκηϕ υ ακµχκηϕ ν‘κβγλκθηφ
αγν αδθηργµη ν‘θφµχηκθ: τκθµηµφ ϕσσκηϕ γπηχφη σρυυτθκθη
βγτπτθκργηα ανθχη−

Ανκκθφ ργϕκµ αηθ,αηθηφ ξπηµ αν‘κφµ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ9
χνηθ υ νυκ ργϕκηχφη οθδχλδσκθµη εθπκργ+ τλτλµ νκφµχ+
οθδχλδσκθ ργϕκηµη ηψβγηκκηϕ αηκµ σγκηκ πηκηργ υ συρηεκα αδθηργ
o‘θφσηκχη−
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ϑηβγϕηµσνξκθχ  αηθνθ  οθδχλδσµηµφ  ν‘ψηφ  µηρασµ  ∋βγο
σνλνµηλχ χδθψ+ νκχ σνλνµηλχ ργϕε(+ ανργπ οθδχλδσφ µηρα,
σµ ∋νργωνµµηµφ ν‘µφ σνλνµηχ λργηµ στθηαχη υ βγο σνλνµηχ
δρ ανκκθ στθηαχη( ινξκργτυηµη ρν‘ψ αηκµ αδκφηκργ ϕν‘µηϕλρη
λτρσγϕλκµχη−

Ανκκθχ εψνχ λν‘κικ νκ αηκηργ+ ξτθηργ+ βγνοηργ+ αχµσθαηξ
λργπκθη υπσηχ γθϕσ ξν‘µκηργηµη ν‘ψφθσηθηργ ϕν‘µηϕλρη
o‘ρσηθηκχη− Òδυθϕ,σθνεχφη οθδχλδσκθ νθρηχ ανκφ ν‘ψ ν‘θµηµη
µηπκργ ν‘θφσηκχη ∋λρκµ+ λδµ ρστκ νθπρηχ στθηαλµ+ ρστκ
ξνµηχ στθηαλµ υ γνϕψν(− Ανκκθ γεσ ϕτµκθηµηµφ µνλη υ
ϕδσλ,ϕδσκηφηµη δρκα πνκχηκθ−

Ηργµη σργϕηκ δσηργµη 3—4 λργφ‘τκνσ σϕθνθκργχµ ανργκργ
ϕδθϕ− Ατ υπσχ οδχφνφ ανκκθµηµφ λσδλσηϕ στργτµβγκθη
ργϕκκµφµκηφη χθιρηµη αηκηα νκχη+ τκθµη µηπκξχη υ λτρσγ,
ϕλκξχη− Τ πνκνπ ανκκθφ κνγηχ δ’σηανθ αδθηα+ τκθµηµφ αηκηλ,
κθηµη ανργπκθµηϕη αηκµ σδµφκργσηθηργφ δθηργχη− Ν‘θσ φτθτγµηµφ
ατστµ χρστθηµη σϕθνθκργ τβγτµ 3–4 λργφ‘τκνσ ϕηενξ πηκλξχη−
Ατ λργφ‘τκνσκθχ ρνρµ «ρνµ υ ρµνπ» αν‘κηληµηµφ λσδθηκη+
ανκκθµηµφ ργϕκ υ ϕσσκηϕ γπηχφη σρυυτθκθη λτρσγϕλκµχη:
σ’κηλ αδθηργ χυνληχ 0/ φβγ ρµργ πναηκηξσηµη λτρσγϕλκργ
χυνλ δσσηθηκχη− ϑσσ φτθτγχ λργφ‘τκνσµηµφ χυνλ δσηργ υπση
o‘θσ φτθτγχφηφ πθφµχ τµβγ ν‘ψφθλξχη ∋1/ ληµτσχµ
14 ληµτσφβγ(+ λλν ηργ γιλη υ σδψκηφη ρδψηκθκη χθιχ νθσχη−
Ξµφη λυψτµη ν‘θφµηργ ηκφθη ν‘ψκργσηθηκφµ  λυψτ ρηρσδλρηφ
ξµφη αηκηλκθ ϕηθησηργ ηλϕνµηµη αδθχηφµ λυψτµη σϕθνθκργχµ
ανργκµχη− Òϕθνθκργ ϕν‘οηµβγ ν‘ξηµ λργπκθη+ λρκκθ ξδβγηργ
∋«Αηκλρυνξµηµφ ωσνρηµη σνοηµφ»+ «ϑηλκθ ϕν‘ο>»( ργϕκηχ σργϕηκ
πηκηµηα+ 0 ληµτσχµ 4 ληµτσφβγ χυνλ δσχη− Αηκηλκθµη λτρ,
σγϕλκργφ αφ‘ηργκµχηφµ λργφ‘τκνσκθ γλ ν‘ξηµ λργπ,
κθηχµ ανργκµχη− Ατ λργπκθ ανκκθχ εγλ,εθνρσ υ σνοπηθκηϕµη
o‘ρσηθηα+ τκθµηµφ χηππσηµη αηθ ινξφ σν‘οκργ+ σεϕϕτθηµη ενκκργ,
σηθηργ+ ξωργη ϕξεηξσ ξτψφ ϕδκσηθηργ ηλϕνµηµη αδθχη− Αηκηλκθµη
λτρσγϕλκργ τβγτµ λργφ‘τκνσ νωηθηχ ν‘ξηµ λργπκθη υ χηχϕ,
σηϕ ν‘ξηµκθ γλ ν‘σϕψηκχη− ϑσσ φτθτγχ ξµη αηθ υπσχ 1—2
λρκµη ξδβγηργ ηλϕνµηµη αδθχηφµ στθκη λργπκθχµ ϕδµφ
ενξχκµηκχη− Ατµχ θδιχφη στθκη αν‘κηλκθµηµφ λυψτρη τρσηχ
ηργκργ λτλϕηµ−

Λ’κτλϕη+ 4 ξργθ ανκκθχ χηππσµηµφ στθφ‘τµκηφη ϕτβγξχη−
Αηθνπ+ τψνπ υπσ αηθ ωηκ ηργµη αιθηργ+ φυχµη αηθ ωηκ γνκσχ
στσηργ σηµηα,σηµβγηλρ αδργ ξργθ ανκκθ τβγτµ ιτχ πηξηµ υ
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τκθ ενκηξσηµη σδψ,σδψ ν‘ψφθσηθηα στθηργφ+ γθϕσ πηκηα βγθβγνπµη
πνβγηθηργφ λτγσνιχηθκθ− Οδχφνφ ηωσηξνθηξ  χηππσ σκα πηκτυβγη
ηργκθµη ν‘ξηµ δκδλδµσκθη αηκµ κλργσηθηα στθχη− Αηθ ωηκ λργπκθ
ληπχνθη 2—3 σχµ νργηθηκλξχη− Λργπκθφ γθϕσκθ πηκηργ αηκµ
ανφ‘κηπ σνοργηθηπκθ ϕηθησηκχη− ≅φθ ατµχξ σνοργηθηπκθ αν‘κλρ+
λργφ‘τκνσµηµφ 01—03 ληµτσχ ιηρλνµηξ σθαηξ χπηπρη ν‘σϕ,
ψηκχη− Τµηµφ λψλτµη ηκνιη ανθηβγ λργφ‘τκνσχφη ηργ αηκµ ανφ‘κ,
µχη− Οδχφνφ λτλϕηµ πχθ ϕν‘οθνπ ανκκθχµ ρν‘θργφ γθϕσ
πηκχη−

15,§− Ò’κηλ αδθηργµηµφ τρτκ υ τρκτακθη

Λργφ‘τκνσκθ ρνρµ σ’κηλµηµφ ϕν‘θφψλκη+ νφ‘ψϕη υ λκηξ
λδσνχκθη  νθπκη λκφ νργηθηκχη− Ργταγρηψ+ αδργ ξργθ ανκκθ
οδχφνφ αδθφµ σνοργηθηπµηµφ αηκηλ νκηργ υψηερηµη µφκργ υ τµηµφ
ϕν‘θρσλκθηφ αηµνµ γθϕσ πηκηργφ πνχηθχηθκθ− Òνοργηθηπκθ
λψλτµµ ανκκθχ αηκηργ πναηκηξσηµη τξφ‘νσηργφ ηλϕνµ αδθχη−

Ανκκθ αδθηκφµ σνοργηθηππ ιυνα σνοηργη τβγτµ λυιτχ αηκηλ,
κθ ξδσθκη αν‘κλξ υ αηθνθ ξµφη αηκηλµη δφκκργ+ ξµφηκηϕµη ν‘θφ,
µηργ δγσηξνιη οξχν αν‘κφµ υπσχ µ ργτµχξ υψηξσκθ ξθσηκχη−
Λρκµ+ σθαηξβγη ανκκθχµ9 «Ρσνκµηµφ αν‘ξη δµηχµ πµβγ
τψτµκηφηµη πµχξ αηκηργ λτλϕηµ>» χδα ρν‘θργη λτλϕηµ− Πν‘ξηκ,
φµ ρυνκφ ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ τρτκη αηκµ ιυνα αδθηα αν‘κλξχη−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( τκθφ τψτµκηϕ ν‘κβγνυη ξνθχληχ πηξνρκα
ϕν‘θηργµηµφ ξµφη τρτκηµη ϕν‘θρσχη−

Αηθνθ ν‘ξηµ ξνϕη λκηξ σνοργηθηπ ∋ιτεσ σµκργ+ αδθηκφµ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕϕ σδµφ ϕδκχηφµ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ξρργ+ πξρη
οθδχλδσκθµηµφ ϕν‘ο δϕµκηφηµη µηπκργ υ ανργπκθ(µη γκ δσηργ
σϕκηεκθη ανκκθµη ηψκµηργφ τµχνυβγη στθσϕη αν‘κχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµηµφ σθπσλ λσδθηκ αηκµ
λτρσπηκ ηργκργκθηµη σργϕηκ πηκφµχµ ϕδξηµ τκθφ σνοργηθηπκθ
∋σδϕργηθηα ν‘θφµηα νκηργ+ ξµφηκηϕµη αηκηα νκηργ υ ανργπκθ( γλ
αδθχη−

Αηθ πµβγ γνκκθχ αηκηλκθµη λτρσγϕλκργ υ  λψλτµη
o‘ψκθηφ ξπηµ+ στργτµθκη υψηξσµη ϕρ δσσηθτυβγη σνοργηθηπκθ
αδθηργ αηκµ λκφ νργηθηκχη− Λρκµ+ τκθ στθκη νξνπ ϕηξηλκθ,
µηµφ ηοκθη πµχξκηφηµη µηπκξχηκθ+ ρνσκθ τβγτµ σρλβγκθ
σµκξχηκθ υ γνϕψν− Ανκκθχφη λρκκθ ξδβγηργχφη ατµχξ
πηψηπηργη τκθχ εηϕθκργµη+ αηκηλκθµηµφ οτωσ ν‘ψκργσηθηκηργηµη
σ’ληµκξχη−
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Òδµφ+ σδµφ δλρ+ ϕσσ,ϕηβγηϕ+ ατστµ υ πηρλ γλχ ανργπ
λσδλσηϕ στργτµβγκθ πηξνρκργ ρνρηχ σθϕηα σνοχη− 4 ξργθ
ανκκθ σθαηξβγη θγαθκηφηχ οθδχλδσκθµη ηψβγηκ ϕν‘ψχµ ϕδβγη,
θχηφµ+ τκθµηµφ αηθ ωηκ αδκφηκθηµη ιθσχηφµ υ σππνρκξχηφµ
αν‘κηα πνκχηκθ− Ανκκθ σππνρκργ ρνρηχ λτγηλ µηρασκθµη+
λρκµ+ σδµφκηϕ αηκµ σδµφρηψκηϕ+ ηψβγηκκηϕ µηρασκθηµη+ ατστµ υ
πηρλ µηρασκθηµη γλχ ανργπκθµη µηπκξχηκθ+ ιτχ νχχηξ
ωτκνρκθ βγηπθχηκθ−

ϑσσ φτθτγχ µκηψ+ ρηµσδψ+ σππνρκργ+ τλτλκργσηθηργ
δκδλδµσκθηµη θηυνικµσηθηργφ κνγηχ δ’σηανθ αδθηκχη−

Ανκκθφ υυκ οθδχλδσκθµη ιτεσκα σππνρκργ+ ϕδξηµ δρ αηθ
µδβγ οθδχλδσµη αηθχµηφ σππνρκργ ν‘θφσηκχη− Τκθ ξµη αηθ
οθδχλδσκθµηµφ ν‘ψηµη αηθ πσνθφ ινξκργσηθχηκθ ξνϕη φνγ αηθ
αδκφηρηφ+ φνγ ανργπ αδκφηρηφ πθα φτθτγκθφ ιθσχηκθ− Μηγνξσ+
τκθ σππνρκργµη λτλλνκη υψηξσχ ν‘σϕψχηκθ+ ατµχ σππνρ,
κργ τβγτµ λτγηλ γληξσφ δφ αν‘κφµ αδκφηκθ ανργπ+ ατµχµ
ϕν‘θ πτκξθνπ ρν‘ψκθ αηκµ ηενχκµφµ αν‘κχη− Λρκµ+ ϕλ
ληπχνθχφη οθδχλδσκθ ϕν‘οθνπ ινξ δφκκφµ ργθνησχ πµχξ
οθδχλδσκθ ϕν‘οθνπ ∋ϕλθνπ( δϕµκηφη µηπκµχη− Ατ ηργ σππνρ,
κργ υ πθργηρηφ πν‘ξηργµηµφ ∋τρσλ,τρσ πν‘ξηργ+ ξνµλ,ξνµ
πν‘ξηργ+ ρµργ+ ν‘κβγνυµη λνχδκκργσηθηργ( τρτκκθη ρνρηχ αιθη,
κχη− Ατµχ ανκκθ ναξδϕσκθ ληπχνθηµη σδµφκργσηθχηκθ ξνϕη
τκθµηµφ σδµφκηφηµη ατψχηκθ+ µηπθνφ‘η+ λσδλσηϕ ωθϕσδθχφη
δκδλδµσκθ ξνθχληχ ηργ αιθχηκθ−

Πν‘ξηκφµ λρκµηµφ λψλτµηµη υ τµη ξδβγηργ τρτκκθηµη
ηχθνϕ δσηργ αδργ ξνργχφη ανκκθµηµφ λκηξ γθϕσκθµη αι,
θηργκθη χυνληχ λκφ νργηθηκηργη ραακη ανκκθ ξν‘κ πν‘ξχηφµ
ωσνκθ γληργ χηχϕσηϕ λσδθηκ αηκµ ηργκργ νθπκη στψσηκχη−

ϑσσ φτθτγχ ϕν‘θφψλκη πτθνκκθµηµφ στθκθη ϕν‘οξχη υ
τκθµηµφ ωθϕσδθη αηθνψ ν‘ψφθχη− ≅ρνρµ ν‘ξηµβγνπκθχµ+ ατ,
ξτλκθχµ ενξχκµηργ χυνλ δσσηθηκχη− Αηθνπ+ ατ µθρκθµηµφ
θµφκη σρυηθκθη αηκµ ηργκργ κνγηχ γληξσφ δφ−

O‘πτυ ξηκηµηµφ ν‘θσρηχµ ανργκα+ λρκµ+ φθ ν‘g‘ηκ ανκκθ
ϕσσ τβγατθβγϕ αηκµ+ πηψ ανκκθ δρ ϕηβγηϕ τβγατθβγϕκθ αηκµ
ϕρ δσσηθηκφµ αν‘κρ+ ανκκθ ργτµφ πθα «Ροθϕ» λργηµρη ηβγηχ
ϕηλκθµηµφ — ν‘g‘ηκ ανκκθλη ξνϕη πηψ ανκκθµηµφ ϕν‘ο δϕµκηφηµη
σνοχηκθ υ γνϕψν λρκκθ πθκχη− ϑν‘θφψλκηκηϕ ανκκθµη
ϕσηυκργσηθχη υ ηωσηξνθηξ ωνσηθ τβγτµ σξµβγ αν‘κηα ωηψλσ πηκχη+
ργτµηµφ τβγτµ ξθηλ γνκκθχ λνχδκκργσηθηκχη− Λρκµ+ γεσ
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ϕτµκθη ργθσκη θυηργχ στθκη θµφχφη σρλκθ αηκµ ϕν‘θρσηκχη−
Ατ ανκκθφ γεσ ϕτµκθη ν‘θσρηχ σθσηα λτµνρασκθηµη ν‘θµσηργφ
υ τκθµηµφ ηψβγηκκηφηµη δρκα πνκηργφ ξνθχλ αδθχη−

ϑσσ φτθτγ ανκκθη αηκµ ηργκργχ σ’κηλµηµφ νφ‘ψϕη τρτκκθη
κνγηχ ν‘θηµ στσχη−Σθαηξβγηµηµφ νφ‘ψϕη ϕν‘θρσλκθη ανκκθ
ενκηξσηµη ξν‘µκσηθχη υ θδικργσηθχη− Τ ανκκθµηµφ πναηκηξσηµη
γηρναφ νκηα+ αδθχηφµ ρυνκκθηµη ανκκθ σνλνµηχµ αησσ λρκ,
µηµφ ν‘ψηµη ξδβγηργµηµφ στθκη τρτκκθηµη ηψκα σνοηργ ηρσφηµη οξχν
πηκηα+ τκθχ λτρσπηκκηϕ υ σνοπηθκηϕµηµφ µλνξνµ αν‘κηργηφ νκηα
ανθχη9 ξµ πµχξ αιθηργ λτλϕηµ+ σδϕργηθηα ϕν‘θηργ+ σϕθνθ
ξσηα αδθηργ υ γνϕψν−

Λργφ‘τκνσκθµηµφ αηθηχ αηθ ωηκ λσδλσηϕ ανφ‘κµηργκθ υ
λτµνρασκθµη ωθϕσδθκργ τβγτµ γθ ωηκ ηενχ πηκηργ τρτκκθηµη
πηχηθηα σνοηργ ν‘θφσηκχη− Ατµχ σθαηξβγη φνγ αηθ ανκχµ+ φνγ
ανργπρηχµ µηλ ηργ πηκξνσφµηµη+ πµχξ υ µηλ τβγτµ ργτµχξ
πηκξνσφµηµη ρν‘θα ανθχη− Òνοργηθηπ αιθηκφµχµ ρν‘µφ ανκκθ
µηλµη πµχξ πηκφµκηϕκθη υ µσηιχ µηλ γνρηκ αν‘κφµη γπηχ
γηρνα αδθχηκθ−

Ανκχ αηθνθ γθϕσµη αιθηργ ϕν‘µηϕλρη γνρηκ αν‘κφµ ρθη
τµφ χρσκα µηλµη πµχξ πηκηργ ∋οθδχλδσκθ πσνθηµη στψηργ υ
ανργπκθ( ϕδθϕκηφη γπηχφη ν‘ψ σωληµηµη ξσηργµη+ τµχµ ϕδξηµ
δρ λκηξ γθϕσκθµη αιθηργµη σϕκηε πηκηργ λτλϕηµ− Ανκκθφ
σνοργηθηπµη αιθηργµηµφ τρτκ υ σθσηακθηµη θδικργσηθηργ µ ργτ
σθψχ ν‘θφσηκχη−

Ανκκθ αηθ ωηκ στθχφη σνοργηθηπκθ στθκη ωηκ τρτκκθχ αιθηκηργη
λτµνραση αηκµ ϕν‘ο λθσ σϕθνθκργ µσηιρηχ σν‘g‘θη στψηκφµ
ηανθµη ν‘ψκργσηθηα νκηργφ δθηργηκχη−

16,§− Ν‘πτυ ενκηξση λκϕκθηµη σθαηξκργ

ϑσσ φτθτγ ανκκθηφ λργφ‘τκνσκθχ ν‘ψηµη πµχξ στσηργ
ϕδθϕκηφη κνγηχ γληξσφ δφ− ≅φθ ανκ σθαηξβγηρηµη γλ+ ν‘ψ
o‘θσνπκθηµη γλ χηππσ αηκµ σηµφκρ+ ωξνκηµη αν‘κλρχµ ηργκρ+
αδθηκφµ ρυνκκθφ ιυνα αδθηργφ γληργ σξξνθ στθρ+ τ σνοργηθηπµη
ξωργη δρκα πνκχη υ σν‘g‘θη ιυνα αδθχη−

Αδργ ξργθ ανκχ ν‘ψ χηππσηµη ηχνθ πηκηργ πναηκηξση δµχηφηµ
σθϕηα σνο ανργκξχη− Ργτµηµφ τβγτµ χηππσ,δ’σηανθ αηκµ ηργκξ,
χηφµ+ ν‘ψ ν‘θσνπκθηχµ νθπχ πνκλξχηφµ υ ηργµη νωηθηφβγ
ξδσϕψχηφµ ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−
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Ανκκθφ λρκκθµη ξδβγηργ αηκµ αηθ πσνθχ+ τκθχ ηωσηξνθηξ
χηππσ υ ωνσηθµη λργπ πηκχηθτυβγη σνοργηθηπκθ γλ αδθηκχη−
Λρκµ+ µηλ ν‘ψφθχη+ ϕηλ δρκξχη υ ανργπ ργτ ϕαη ν‘ξηµ
λργπκθη−

Οδχφνφ ανκµηµφ σνοργηθηπ αιθηκφµκηφη γπηχφη γηρνανσηµη
σηµφκφβγ+ τµφ αγν αδθχη+ πηκηµφµ ωσνκθµηµφ ρααηµη σνοηργφ
γλχ τκθµη στψσηργφ ξνθχλ αδθχη− ≅ξθηλ γνκκθχ ανκκθφ
ηργκθηµη κλργηργ υ ν‘θσνφ‘η σνοργηθηπµη πµβγκηϕ σν‘g‘θη αιθφ,
µηµη σδϕργηθηργ σϕκηε πηκηµχη− Ν‘ψ,ν‘ψηµη µψνθσ πηκηργµη σθαηξ,
κργχ σνοργηθηπ αιθηα αν‘κηµφβγ+ τκθφ µλτµµη ϕν‘θρσηργ
ωηψλσ πηκχη− Μλτµφ πθα ανκ ν‘ψηµηµφ πηκφµ ηργηµη σδϕργηθχη
υ ωσνρη αν‘κρ σνοηα στψσχη− Ργτµχξ ξν‘κ αηκµ ανκκθ ν‘ψ ηργκθη
υ ν‘θσνπκθηµηµφ ηργκθη µσηιρηφ σν‘g‘θη αγν αδθηργφ ν‘θφσηκχη−

ϑσσ φτθτγχφη λργφ‘τκνσκθχ ηµσηψνλ ϕν‘µηϕλκθηµη
ργϕκκµσηθηργ χυνλ δσσηθηκχη: ανκκθ ν‘ψκθηµη στσ αηκηργφ+ ρυνκφ
ιυνα αδθ νκρκθφηµ πν‘κκθηµη ϕν‘σθηργφ+ σθαηξβγη βγπηθηργηµη
ραθ αηκµ ϕτσηργφ+ ν‘ψ ηργ ν‘θµηµη σξξνθκργφ+ ατστµ λργφ‘τκνσ
χυνληχ πν‘κκµλκθµη σθσηακη ρπκξ νκηργφ ν‘θφσηα ανθηκχη−

Λργφ‘τκνσχ ϕν‘ο πν‘κκµλκθχµ ενξχκµηκχη+ υυκ τκθ
ρσνκ τρσηφ+ ανκµηµφ βγο σνλνµηφ ινξκργσηθηκχη+ ηργ χυνληχ
δρ τ ενξχκµηκφµ πν‘κκµλκθµη ν‘ψηµηµφ ν‘µφ σνλνµηφ σωκα
ανθχη−

17,§− Ληπχνθ υ ρµνπ

O‘σηκφµκθµη σϕθνθκργ− Λ’κτλϕη+ 4 ηβγηχ αν‘κφµ σδµφ υ
σδµφ αν‘κλφµ ∋αησσ ϕν‘ο ξνϕη αησσ ϕλ( ληπχνθχφη µθρκθµηµφ
ηϕϕη σν‘οκληµη σππνρκργ ανκκθφ αηθηµβγη αδργκηϕ ρνµκθηµηµφ
πµχξ σργϕηκ σνοηργηµη δρκσηργ ηλϕνµηµη αδθχη−

Òδµφ+ σδµφ δλρ+ ϕν‘ο+ ϕλ υ ρµνπµηµφ µηρασκθηµη µηπκργ
τβγτµ ηϕϕη φτθτγ οθδχλδσκθηµη αηθλ,αηθ σππνρκργ τρτκκθηµη
ανκκθ νµφηφ ξδσϕψηργ λπρχηχ σν‘οκλκθµη σδµφκργσηθηργφ
νηχ σνοργηθηπκθ αδθηκχη+ λρκµ9 «Γλλ ανκκθφ ξδσχηφµ
οηξνκκθ νκηα ϕδκ» υ γνϕψν−

Ανκκθµη µθρκθµη σθσηα αηκµ βγοχµ ν‘µφφ πθα ρµργ,
φ+ ρµνπ ξϕτµηµηµφ µνληµη ξσηργφ ν‘θφσηργ ρµνπ ϕν‘µηϕλ,
κθηµηµφ λτρσγϕλκµηργηφ νκηα ϕδκχη−

ϑσσ φτθτγχ ρνµµη ωνσηθχ ρπκα πνκηργ λτρσγϕλκµηα
ανθηκχη− Ατµηµφ τβγτµ οθδχλδσκθµη ρµα βγηπηργ λργπκθη ρσ,
ρδϕηµ λτθϕϕακργσηθηα ανθηκχη− Λρκµ+ ανκκθφ ξµη αηθ υπσχ
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ηϕϕη ρνµ ξσηκχη+ χθγνκ ηϕϕη ωηκ οθδχλδσµη ξνϕη αηθ ωηκχφη+ λλν
αηθ,αηθηχµ θµφη ξνϕη γιλη ιηγσηχµ εθπ πηκχηφµ οθδχλδσκθµη
ρµα βγηπηργ σϕκηε πηκηµχη− Οθδχλδσκθ µνλη τκθµηµφ ινξκργηργ
o‘θµη αηκµ ανφ‘κµχη−

Ανκκθ ρνµµη ωνσηθχ δρκα πνκηργφ+ οθδχλδσκθµη αησσκα
νκηργφ+ ρνµκθµηµφ νκηµφµ γθ αηθ οθδχλδσ αηκµ λτµνρασηµη
µηπκργφ+ αιθηκφµ σνοργηθηπ γπηχ γηρνανσ αδθηργφ ν‘θφσηκχη−
Α’ψη αηθ εψνυηξ σρυυτθκθ ν‘ψηφ µηρασµ οθδχλδσµηµφ
ινξκργηργ ν‘θµη νκχηχ+ νθπρηχ+ βγοχ+ ν‘µφχ9 πνφ‘νψ υθφ‘η
ξτψρηχ σρυηθκµφµ οθδχλδσκθµηµφ ινξκργηργη ξτπνθηχ+ ορσχ+
βγο σνλνµχ+ ν‘µφ σνλνµχ+ ν‘θσχ ϕαηκθ λτρσγϕλκµχη−

0/ ηβγηχ ρµργ− Ηϕϕη σν‘οκλχφη δκδλδµσκθµη ρνκηργσηθηργ
ρνρηχ ηϕϕηµβγη αδργκηϕ ρνµηµη γνρηκ πηκηργ υ 0/ φβγ ρµργµη
o‘θφσηργ τβγτµ ν‘θσ φτθτγχ αηθηµβγη αδργκηϕ ρνµηµη γνρηκ πηκηργ
µλνξηργ δσηκχη−

O‘θσ φτθτγχ αν‘κφµηχδϕ+ γθ αηθ ϕδκφτρη ρνµ πµχξ γνρηκ
πηκηµηργηµη ϕν‘θρσηργ τβγτµ ατµχµ νκχηµφη ρνµ πµχξ γνρηκ
πηκηµφµηµη σϕθνθ ϕν‘θρσηργ κνψηλ− Ργτµχξ πηκηα+ γλλ υπσ
2 σχµ ϕλ αν‘κλφµ ϕδσλ,ϕδσ ρνµκθ σππνρκα ϕν‘θηκχη−
Ανκκθ+ ϕν‘οηµβγ+ 6 υ 7 ρνµκθηµη χργσηθχηκθ+ ατ+ ν‘ψ µυ,
ασηχ+ 6 υ 7 δκδλδµσκθχµ ηανθσ σν‘οκλκθµη σππνρκργ αν‘ξηβγ
ιτχ ϕν‘ο λργπ πηκηργµη σπνψν δσχη−

Òτθκη ν‘κβγνυχ ξνϕη στθκη λξχνµµη δφκκνυβγη οθδχλδσκθ
σν‘οκληµη σππνρκργ ϕν‘µηϕλρη ρµνπ γληξσηµη υ σππνρ,
κµχηφµ ηϕϕη σν‘οκλκθ δκδλδµσκθηµη αησσκα ρνκηργσηθηργχ µηπ,
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κργ τρτκκθηµη στργτµηργ+ σδµφ+ ϕν‘ο+ ϕλ λτµνρασκθηµη µηπ,
κργ ηλϕνµηµη αδθχη− Λρκµ+ πξρη νκλκθ ϕν‘οθνπ—πηψηκκθηλη
ξνϕη ξργηκκθηλη+  πξρη φτκκθ ϕν‘οθνπ—ρθηπκθηλη ξνϕη νπκθηλη—
µ ργτκθµη µηπκργ τβγτµ+ φθ ϕδξηµφηκθη αηθηµβγηκθφ µηρασµ
ϕσσ νθκηπ αηκµ ινξκργφµ αν‘κρ+ οθδχλδσκθµη ρµα βγηπηργ υ
τκθ ρνµηµη  ξνϕη 1 φτθτγ οθδχλδσκθηµη αηθ,αηθηφ σππνρκργ ψθτθ−
Ατµχ σππνρκργµηµφ τρσηφ πν‘ξηργ+ ξνµηφ πν‘ξηργ τρτκκθηχµ
ενξχκµηκχη− Ανκκθ φτθτγκθχµ αηθηχ νθσηπβγ οθδχλδσ οξχν
αν‘κφµηµη+ χδλϕ+ ατ φτθτγχφη οθδχλδσκθ ϕν‘οθνπ+ ανργπ
φτθτγχ δρ αησσ ξδσηργλρκηφηµη+ χδλϕ+ ατ φτθτγχ οθδχλδσκθ
ϕλθνπ δϕµκηφηµη ϕν‘θχηκθ−

Ρνµη  ϕλθνπ  φτθτγφ  αησσ  οθδχλδσµη  πν‘ργηργ  ξνϕη  ρνµη
νθσηπθνπ φτθτγχµ αησσ οθδχλδσµη νκηα πν‘ξηργ ξν‘κη αηκµ φτθτγ,
κθµη σδµφκργσηθηργ µσηιρηχ ανκκθ σππνρκµξνσφµ ρνµκθχµ
γθ αηθηµη γνρηκ πηκηργ τρτκκθηµη ν‘ψκργσηθηα νκχηκθ−

ϑν‘οθνπ+ ϕλθνπ λτµνρασκθηµηµφ ν‘ψθν κνπρηµη ϕν‘θηα
βγηπηργ ανκκθφ ϕδκφτρηχ ρνµκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθµηµφ
o‘ψθν ρηλλδσθηϕκηϕ ωνρρρηµη ν‘θφµηργφ ψληµ ξθσχη−

Χηχϕσηϕ λσδθηκµη κλργσηθηα στθηργ+ ωηκλ,ωηκ σνοργηθηπκθ
αδθηργ ανκκθφ γθ αηθ ρνµµη γνρηκ πηκηργ τρτκκθηµη ξωργηθνπ
µφκα νκηργχ ξνθχλ αδθχη−

Ανκκθχ 0/ φβγ ρµργ ϕν‘µηϕλκθηµη λτρσγϕλκργ
τβγτµ στθκη ωηκ λργπκθχµ+ λρκµ+ «Ωτχχη ργτµβγ ϕν‘θρσ»
λργπηχµ ενξχκµηκχη−

0/ φβγ αν‘κφµ οθδχλδσκθµη ρµργ− Οθδχλδσκθµη ρµργ
λργπκθη λτθϕϕακργηα ανθχη− Αηθχµηφ στθκη ωηκ οθδχλδσκθµηµφ
1 φτθτγηµη ∋5 σ οηξνκ υ 6 σ ϕνρµη ρµµφ( ξνϕη αηθ ωηκ ϕν‘θηµηργφ
δφ+ λλν αηθ,αηθηχµ θµφη+ ργϕκη ξνϕη ϕσσ,ϕηβγηϕκηφη αηκµ
ιθκηα στθτυβγη ∋6 σ ϕσσ υ 7 σ ϕηβγϕηµ στφλβγκθµη(+ 1 φτθτγ
οθδχλδσκθηµη γνρηκ πηκηργ λργπκθη αηκµ αηθφκηϕχ επσφηµ ηϕϕησ
φτθτγχφη οθδχλδσκθµη ρµργµηφηµ δλρ+ ακϕη τκθµη λ’κτλ
ινξφ+ λρκµ+ πνφ‘νψ υθφ‘ηµηµφ ϕν‘θρσηκφµ πηρληφ9 ξτπνθηφ+
ορσφ+ βγοφ+ ν‘µφφ+ ν‘θσρηφ ινξκργσηθηργ σνοργηθηφ‘η γλ
αδθηκχη− Αηθνψ ϕδξηµθνπ σθαηξβγη ϕν‘θρσλρη ρνρηχ+ ανκκθ
οθδχλδσκθµη υθπµηµφ ξτπνθη ξνϕη ορσϕη+ ν‘µφ ξνϕη βγο βγδσ,
κθηφ+ ξτπνθηχφη ν‘µφ ατθβγφη+ ορσχφη βγο ατθβγφηφ ινξκργ,
σηθχηκθ−

Òθαηξβγη ανκκθφ ατµχξ σνοργηθηπκθµη αδθηργχµ νκχηµ τκθ,
µη πνφ‘νψ υθφ‘ηµηµφ σδφηργκη πηρλκθηµη σνοηργχ λωρτρ θυηργχ
λργπ πηκχηθχη−
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7654
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Ανκκθµη σνοργηθηπµη χηππσ αηκµ σηµφκργφ+ τµη δρκα πνκηργφ+
µηπ αιθηργφ  µηλ πηκφµη υ πµχξ πηκφµη γπηχ ρν‘ψκα αδθηργφ
o‘θφσηκχη− ≅υυκηφ τκθφ µηπ ιυνα αδθηργ πηξηµκηϕ πηκχη− Ργτµηµφ
τβγτµ σθαηξβγη τκθφ ξνθχλβγη ρυνκκθ αηκµ ξνθχλ αδθχη−
Λρκµ+ τ ανκχµ9 «ϑυχθσκθ µδβγσ+ ρδµ τκθµη πξδθφ πν‘ξ,
χηµφ> Òν‘g‘θη ατθβγϕκθ µδβγσ+ ρδµ τκθµη πξδθφ πν‘ξχηµφ>
Λµ δµχη µηλ ηργ αιθφµ αν‘κρµφ+ γλλρη σν‘g‘θηρηχ φοηθηα
αδθ » χδα ρν‘θξχη− Μηγνξσ+ ιυνακθ αιθηκφµ υψηε γπηχ ξωκησ
γηϕνξφ ξκµχη−

Ανκκθ 5—0/ χνµ στφλβγκθµη 1 πσνθ πηκηα σηϕχηκθ− Τκθφ
ϕν‘ψκθηµη ξτληα+ στφλβγκθµη πν‘κκθη αηκµ τργκα ϕν‘θηα ρµργ+
τ πν‘κηχµ ατ πν‘κηφ νκηα ρµργ σνοργηθηπκθη αδθηκχη− Ατµχµ
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σργπθη+ «ϑδσχηϕ+ ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ−−»+ «Μηλ ν‘ψφθχη>» ν‘ξηµκθη
ξνθχληχ πν‘κ αηκµ τργκα ρµργµη λργπ πηκχηκθ−

Òνυτργκθµη ρµργµη δρ οθδχλδσκθµη ρµργ υ ρµα ιθσηργ
αηκµ ανφ‘κξχηκθ− Ανκκθφ σνυτργκθµη ρµργµη+ ωτχχη ργτµβγ
o‘ξηµβγνπκθµη ρµα ιθσηργµη+ ϕδξηµβγκηϕ ξµη αηθ υπσχ σνυτργ,
κθµη ρµα+ ν‘ξηµβγνπκθµη ιθσηα πν‘ξηργµη+ ρµργµη στφσφβγ+
πµβγ σνυτργ δργησφµκηϕκθηµη υ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ πν‘ξφµκηϕκθηµη
φοηθηα αδθηργµη σϕκηε δσηκχη− Ανκκθ λτρηπ ρανακθη µνλκθη αηκµ
σµηργχη+ ξσηκηργηµη λργπ πηκχη− Οδχφνφ9 «Ατ πξρη λτρηπ
ραναη>» χδα ρν‘θξχη− Οδχφνφ βγνκφ‘τ ρανακθηχµ αηθηχ 2 σ σν,
υτργ γνρηκ πηκχη υ ανκκθχµ ρν‘θξχη9 «Σνοηµφκθ,βγη+ λδµ πξρη
ραναχ υ µδβγσ σνυτργ βγηπθχηλ>»− Ανκ ρµα αδθχη9 «Ρηψ αηθ
λθσ σξνπβγµη σξνπβγφ+ ηϕϕη λθσ αθαµφ τθχηµφηψ» χδξχη−
«Ρδµ γλλρη αν‘κηα µδβγσ σνυτργ δργησχηµφ>» χδα ρν‘θξχη οδχφνφ−
«Λδµ γλλρη αν‘κηα τβγσ σνυτργ δργησχηλ»+ χδα ιυνα αδθχη ανκ−

Ανκκθ οδχφνφ ξνϕη ανργπ ανκκθ σνλνµηχµ αιθηκξνσ,
φµ γθϕσκθµη ρµξχηκθ− Τκθ γθϕσ ληπχνθηµη µλτµ γλχ
ξσηκφµ ρνµφ πθα αιθχηκθ− Λρκµ9 «Κηϕνοβγχ µδβγσ στωτλ
αν‘κρ+ ργτµβγ λθσ ρκνλ αδθ+ ργτµβγ λθσ θγλσ χδφηµ»−

Òνοργηθηπκθµη ν‘ξηµ ωθϕσδθηχ νκηα ανθηργ λτλϕηµ9 «Σνοηµφ,
βγη+ λδµ ∆κλτθνχφ ϕνοσνϕµη µδβγ λθσ σργκργµη ατξτθχηλ>»+
χδλϕ+ ∆κλτθνχ ϕνοσνϕµη σργκξχη+ ανκκθ δρ τµηµφ γθϕσκθηµη
ρµξχηκθ−

ϑν‘θρσηκφµ ξν‘µκηργ αν‘ξηβγ λ’κτλ ληπχνθχ πχλ σργ,
κργ ανκκθ τβγτµ δµφ λτθϕϕα σνοργηθηπ γηρνακµχη− Λρκµ+
ανκφ9 «Νκχηµφ 4 πχλ ξτθ+ ν‘µφφ ατθηκ+ ξµ 2 πχλ σργκ»
χδα ξσηκχη−

Ανκκθ ρεχ ξτθηργ αηκµ αηθφ αηθ υπσµηµφ ν‘ψηχ πχλκθµη
ρµργµη+ εψνχ λν‘κικ νκηργµη λργπ πηκχηκθ−

Òτθκη ργϕκχφη ρµργµη λργπ πηκηργ αηθ,αηθη αηκµ ανφ‘κµχη
υ τλτλκργσηθηκφµ σνοργηθηπ γνρηκ πηκηµχη−

Òτθκη λργπκθ νθπκη ηχθνϕ δσηκχηφµ σν‘οκλκθ νθρηχφη
ληπχνθηξ λτµνρασµηµφ ν‘θµσηκηργη ρµργ ενκηξσηµη τλτλκργ,
σηθηργφ ηλϕνµ αδθχη−

18,§− Οθδχλδσκθµηµφ ρνµη τκθµηµφ ν‘κβγλκθη+ στθφµ
o‘θµη υ ργϕκηφ ανφ‘κηπ δλρκηφηµη ϕν‘θρσηργ

Ανκκθµη 0/ φβγ αν‘κφµ αθβγ ρνµκθ αηκµ σµηργσηθηα
αν‘κφβγ+ «µδβγσ>» χδφµ ρν‘θνππ ιυνα αδθηργ τβγτµ ρµργµη
πξρη σνλνµχµ νκηα ανθηργµηµφ γληξση ξν‘πκηφη τκθφ ϕν‘θρση,
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κχη9 βγοχµ ν‘µφφ+ ν‘µφχµ βγοφ+ ορσχµ ξτπνθηφ+ ξτπνθη,
χµ ορσφ ρµα βγηπηα+ ν‘ψκθη γλ ατµφ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ−

Ανκκθ στθκη ργϕκκθ ργϕκηχ ξκµ αν‘ξκα ∋ιτεσ,ιτεση αηκµ+
µνµηπ φτθτγ αηκµ( ινξκργφµ µθρκθµη υ ρνµκη ργϕκ χνηθ,
βγκθηµη ρµξχηκθ−

Ανκκθµη αηθ ωηκ οθδχλδσκθµη ρµργµηµφ στθκη τρτκκθηµη ϕν‘θ,
ρσηργ υ πξσ ρµργ τκθχ ρµργµη ηρσφµ οθδχλδσχµ υ ωνγ,
κφµ σνλνµχµ ανργκργ+ λλν ατµχ αησσ γλ οθδχλδσµη ρµ,
λρχµ πνκχηθλρηκηϕ υ αησσρηµη γλ ηϕϕη λθσ ρµλρκηϕ ϕδθϕ
δϕµκηφη γπηχ ηργνµβγ γνρηκ πηκηµχη−

≅φθ ανκ οθδχλδσκθµηµφ ινξκργηργη σξκα λτθϕϕακργσηθηκ,
φµχ ξµφκηργρ+ τµηµφ πµχξ ωσνφ ξν‘κ πν‘ξφµκηφη µηπκµχη−
Οδχφνφ µθρκθµη πξσ ρµξνσφµχ σξκα ωσν πηκηργη λτλϕηµ−
Ανκκθ µθρκθµηµφ αηθνθσρηµη γλ ρµλρχµ ν‘σϕψηα ξτανθ,
λρκηϕ ξνϕη αησσ οθδχλδσµη ηϕϕη λθσ ρµλρκηϕ τβγτµ ρµργ
πξρη οθδχλδσχµ ανργκµφµκηφηµη ξωργη δρκα πνκηργ ψθτθ δϕµ,
κηφη σν‘g‘θηρηχ ωτκνρ βγηπθχηκθ−

Οδχφνφ στθκη,στλµ σνοργηθηπκθχµ ενξχκµηα+ οθδχλδσ,
κθµηµφ ινξκργηργ ργϕκηµη λτθϕϕακργσηθηα+ σδφηργκη σρυυτθκθµη
υ γθϕσ τρτκκθηµη λτρσγϕλκξχη−

2/,§− Òν‘οκλχφη οθδχλδσκθ ρνµηµηµφ
σδµφκηφηµη µηπκργ

Φτθτγχ ληπχνθη σδµφ αν‘κφµ σν‘οκλκθ στψηργ υ σµκργµη
λργπ πηκηργφ ϕσσ ν‘θηµ αδθηκχη− Ατκθ ανκκθχ αηθ ωηκ ληπχνθκη
δκδλδµσκθχµ ηανθσ αν‘κφµ σν‘οκλκθφ αησσ—ξφνµ µστθκ
ρνµ λνρ ϕδκηργη+ ξµη ργτ µστθκ ρνµφ ιτχ ϕν‘ο ωηκλ,ωηκ οθδχ,
λδσκθ σν‘οκλκθ ρνµηµηµφ λνρ ϕδκηργη γπηχ σρυυτθ γνρηκ πηκηργφ
ηλϕνµ αδθχη−

Òνοργηθηπκθµηµφ ωηκλ,ωηκ στθκθη πν‘κκµηκχη− Λρκµ+ ανκκθφ
ξσηκφµ ρνµ αν‘ξηβγ 2 ωηκ ϕν‘θηµηργχφη ν‘ξηµβγνπκθµη ∋φδνλδσθηϕ
ργϕκχφη λνχδκκθ υ ανργπκθµη( ρµα ιθσηργ υ τκθµη 2 σ
σρλφ ξνϕη 2 πσνθφ σδµφκηφη ϕν‘θηµηα στθχηφµ πηκηα πν‘ξηργ+
ξ’µη αηθ ν‘ξηµβγνπ σφηφ ηϕϕηµβγηρηµη πν‘ξηργ σϕκηε δσηκχη−

Αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ γλλ ανκκθφ αησσ ρνµ+ ϕδξηµβγκηϕ
δρ γθ ωηκ ρσνκ σθνεηχ ξνϕη γθ ωηκ πσνθχ ν‘σηθφµ ανκκθφ στθκη
ρνµ ξσηκχη− Μηγνξσ+ γθ αηθ ανκφ ξϕϕ σνοργηθηπ αδθηργ λτλϕηµ−
2 ωηκ οθδχλδσµη πν‘ξηα βγηπηργ ϕν‘ο υπσµη νκχη− Ργτµηµφ τβγτµ
ατµχξ σνοργηθηπκθµη σϕκηε δσξνσφµχ 7 φβγ αν‘κφµ ρνµκθµη
ξσηργ λπρχφ λτυνεηπ αν‘κχη−
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Ανκκθ στθκη ν‘ξηµβγνπκθµη γθ αηθηχµ ν‘ψκθηχ µδβγσχµ
ανθκηφηµη υ τκθµηµφ τλτληξ ρνµη µδβγσ δϕµκηφηµη ξσηα αδθηργφ
o‘θφµηργκθη κνψηλ− Ανκκθ ν‘ψ ιυνακθηχ ωτρτρηξ υ τλτληξ
ηενχκξ νκηργ ϕν‘µηϕλρηµη  χθγνκ δφκκα νκνκλξχηκθ− ≅υυκ τκθφ
o‘ψκθηχφη γθ ωηκ οθδχλδσκθχµ µδβγσχµ δϕµκηφηµη ξσηα αδθηργ
σϕκηε δσηκχη− «Ξτπνθη σνϕβγχ  3 σ ν‘ξηµβγνπ+ ν‘θσχφηρηχ 3 σ
λργηµ+ ορσχφηρηχ δρ 3 σ πν‘g‘ηθβγνπ ανθ» χδα ρµξχη ανκ−
«Òν‘g‘θη+ αηθ ωηκ ν‘ξηµβγνπκθχµ ρδµχ 3 σχµ ανθ» χδα ωτκνρ
βγηπθχη σθαηξβγη− Ανκκθ ρσ,ρδϕηµ γθ αηθ φτθτγχ µδβγσχµ
o‘ξηµβγνπ ανθκηφηµη λτρσπηκ σ’θηεκργµη ν‘θφµχηκθ− Τκθ ωτκνρµη
o‘ψ ηβγηφ νκφµ ωηκλ,ωηκ ιυνακθχµ ενξχκµηργκθη λτγηλχηθ−
Λρκµ+ «Ξτπνθη σνϕβγχ 6 σ ϕυχθσ+ ν‘θσχφηρηχ 6 σ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕ+ ορσχφηρηχ 6 σ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ 6 σ ξκµ+
αθβγ ργϕκκθµηµφ  ρνµη σδµφ – 6 σχµ»− Ξνϕη «Αθβγ ργϕκκθ
6 σχµ — 6 σ ϕυχθσ+ 6 σ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ υ 6 σ ξκµ»− Ανκ
ωτρτρηξχµ τλτληξφ+ ργτµηµφχδϕ+ τλτληξχµ ωτρτρηξφ σνλνµ
εηϕθ ξτθησ νκηργη κνψηλ−

≅µηπκργσηθηργµη+ ργτµηµφχδϕ+ τλτλκργσηθηργµη σκα δστυβγη
ρυνκκθµη αδθηργ ενξχκηχηθ9 «ϑησνα ιυνµηχ µδβγ πσνθ οθδχλδσ
ανθ> Γθ πσνθχ µδβγσχµ οθδχλδσ ανθ> Γθ ωηκ οθδχλδσκθ
µδβγσχµ> Αθβγ φτθτγχφη οθδχλδσκθ ρνµη γπηχ µηλ χδξηργ
λτλϕηµ>» υ γνϕψν−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( λσδθηκκθ υ σνοργηθηπκθ ωθϕσδθηµη
ωηκλ,ωηκκργσηθηα ανθχη− Λρκµ+ ανκκθ ξσηκφµ ρνµχφη µθρκθ
σρυηθκµφµ θρλκθµη σµκα νκχηκθ− Ανκκθ+ αηψχ πµχξ µθρκθ
3 σχµ+ 4 σχµ+ 5 σχµ σνοργηθηφ‘ηµη ∋0/ φβγ αν‘κφµ γλλ
ρνµκθ ξσηκχη( αιθξνσηα+ σδυθϕ,σθνεχφη ληπχνθη σδµφ ατξτλ,
κθ σν‘οκλκθηµη σνοχηκθ−
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Τκθ αθβγ µθρκθ ρνµη 1 σχµ+ 2 σχµ+ 3 σχµ ϕαη σδµφ
αν‘κηργη λτλϕηµκηφηµη ϕν‘θχηκθ− Ρνµ ρσ,ρδϕηµ σν‘οκλµη ηενχ,
κνυβγη ϕν‘θρσϕηβγ αν‘κηα ανθχη−

20,§− Ατστµµη πηρλκθφ ιθσηργ

Νκση ξνργφ πχλ πν‘ξφµ ανκκθφ µθρκθµη σδµφ αν‘κϕκθφ
ιθσηργ λτλϕηµκηφη ϕν‘θρσηκχη− Τκθ ατστµ υ πηρλκθ ν‘θσρηχφη
λτµνρασµη µηπκργφ ν‘θφσηκχη− Ανκκθ µθρκθµη  πηρλκθφ
ιθσηα 1—3 σ σδµφ αν‘κϕκθµη+ τκθµη αηθκργσηθηα δρ αησσ ατστµ
µθρµη γνρηκ πηκχη− Φνγ µθρ+ φνγ τµηµφ αν‘κϕκθη ρµνπ αηθκηφη
ρηεσηχ µλνξνµ αν‘κχη− Αηθκηϕ γπηχ στργτµβγ βγτπτθκργσηθηκχη−
Ργτµφ λτυνεηπ ρνµ γπηχφη στργτµβγ γλ θηυνικµηα ανθχη−
Μθρµη σδµφ αν‘κϕκθφ ιθσηργµη ν‘θφσηργ 2—3 λργφ‘τκνσµηµφ
ρνρηξ λπρχη γηρνακµχη− Ατ ηργµη µθρµη αν‘κϕκθφ ιθσηργχµ
ανργκργ ψθτθ+ κδϕηµ πηθπλρκηϕ ϕδθϕ− ≅φθ τ πηθπηκρ+ ανκκθ
τκθµηµφ γθ αηθηµη ατστµφ σκκτπκη αν‘κλφµ ξθηλ µθρκθ
χδα ηχθνϕ πηκχηκθ− Λρκµ9 «Πξρη αηθη ϕσσ — ατστµλη ξνϕη τµηµφ
αν‘κϕκθηλη>» χδφµ ρυνκφ α’ψη ανκκθ «Αν‘κϕκθ ϕσσ+ βγτµϕη
τκθ ηϕϕησ+ ατστµ δρ αησσ»+ χδα ιυνα αδθχηκθ− Μθρ υ τµηµφ
o‘κβγνυη αηκµ αηθνθ πηρλµηµφ ατστµφ σδφηργκηκηφη ν‘θσρηχφη
ανφ‘κµηργ ναξδϕσηµη αησσχµ σππνρκργ αηκµ κλργσηθηκχη− Ανκκθ
ρυνκµηµφ λνγηξσηµη στργτµλρκθ+ τµφ σδφηργκη ιυνα αδθ νκ,
λξχηκθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ
ργϕκηχφη πνφ‘νψµη ν‘θσρηχµ ∋1 αν‘κϕϕ( υ ξµ αηθ λθσ
o‘θσρηχµ ∋3 αν‘κϕϕ( σωκργ ∋ατϕκργ( αηκµ σδµφ αν‘κϕκθφ
αν‘κηργ τρτκηµη ϕν‘θρσχη− Ατ σνοργηθηπµη αιθηργ τβγτµ πνφ‘νψ
υθφ‘ηχµ σργπθη+ πνφ‘νψχµ ξρκφµ ργϕκκθ λνχδκηχµ γλ
ενξχκµηργ λτλϕηµ− Μθρµη σδµφ 1 υ σδµφ αν‘κλφµ 1 αν‘κϕϕ
ιθσηργ λτλϕηµκηφηµη ϕν‘θρσηα+ ανκκθχ ατστµµηµφ ηϕϕη σδµφ
αν‘κφηχµ  αηθη  ξθλη  χδα  σκηργη+  σδµφ  ηϕϕη  αν‘κϕ  δρ  ξθλη
γηρνακµηργη γπηχ στργτµβγ γνρηκ πηκηµχη− ≅φθ µθρ σδµφ αν‘κ,
λφµ 1 αν‘κϕϕ αν‘κηµλφµ αν‘κρ+ τµη ξθηλ χδα σργ λτλϕηµ
δλρ− Ατµχξ γνκκθφ µθρ σδµφ αν‘κλφµ 1 ∋3( αν‘κϕϕ αν‘κηµφµ
χδξηκχη−

Òδµφ αν‘κϕκθ γνρηκ αν‘κηργη τβγτµ ανκκθχ δµφ νκχηµ µθρ,
κθµη µηπ ατϕκργ  ∋ϕδξηµβγκηϕ πηθπηργ( ψθτθκηφη γπηχ ηργνµβγ
γνρηκ πηκηµχη− Αν‘κϕκθµηµφ σδµφκηφη τρσλ,τρσ ξνϕη ξνµλ,ξνµ
πν‘ξηργ αηκµ σδϕργηθηκχη− Ανκκθ µθρκθµη ν‘θσρηχµ ατϕκα+
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ρν‘µφθ ατϕκµφµ γθ αηθ αν‘κϕµη ξµ ν‘θσρηχµ ∋ηϕϕηµβγη λθσ
o‘θσρηχµ( ατϕκα+ οθδχλδσµη σδµφ αν‘κϕϕ αν‘κχηκθ−

Òθαηξβγη ανκκθµη αν‘κηργ τρτκη υ µσηιρηµη ρν‘ψ νθπκη ηενχ,
κργφ ∋Μηλ πηκχηµφ> Μηλ γνρηκ αν‘κχη> Αν‘κϕκθ σδµφλη>(
o‘θφσχη−

Μθρκθ αν‘κϕκθφ αν‘κηα ιθσηκφµχ ανκκθφ τκθµη ξν
αηθκργσηθηργµη ∋φν‘ξνϕη µθρ ατστµ γνκηχ πνκφµ(+ ξνϕη µθρµη
αν‘κϕκθφ αν‘κηργµη ∋τκθµη αηθ,αηθηχµ ιθσηργµη( σϕκηε πηκηργ
ενξχκηχηθ− Ωσση,γθϕσ ∋αιθηκφµ ηργ( υ τµηµφ µσηιρη ν‘θσρηχφη
ανφ‘κηπκηϕ µηπκµχη− Μθρµη ν‘θσρηχµ αν‘κχηϕ ∋ηϕϕηµβγη λθσ ξµ
o‘θσρηχµ αν‘κχηϕ(—σδµφ 1 ∋3( αν‘κϕκθ γνρηκ αν‘κχη− Τκθµη αηθ,
κργσηθχηϕ—αηθ ατστµ µθρ γνρηκ αν‘κχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( σϕκηεηφ
αηµνµ ανκκθ 1 αν‘κϕχµ αηθηµη ∋ξθληµη(+ 3 αν‘κϕχµ αηθηµη+
ηϕϕκ ξθληµη+ 3 αν‘κϕµηµφ 1 ∋2+ 3( σρηµη ϕν‘θρσχη− Τκθ αθλνπ,
κθη αηκµ µθρκθµη τργκα ϕν‘θηα+ αν‘κϕκθµηµφ ν‘κβγλκθηµη
σππνρκξχηκθ− Ατµχ  οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµηµφ σδµφ ηϕϕηφ
αν‘κηργ+ ξθλη+ σδµφ αν‘κϕκθ+ ατστµ+ ηϕϕηχµ αηθη+ σν‘θσχµ αηθηµη
νφ‘ψϕη σν‘g‘θη ηργκσηργκθηµη ϕτψσηα ανθχη−

Ανκκθ αηκµ αηθφκηϕχ τκθµηµφ τξκθηχ+ ανκκθ ανφ‘βγρηχ+
χν‘ϕνµχ υ ανργπ ινξκθχ χτβγ ϕδκφµ µθρκθµη σδµφ αν‘κϕϕ
αν‘κηργµη δρφ νκηα+ τ ανκκθµηµφ µθρκθµη  αν‘κϕκθφ ιθσηργ
γπηχφη στργτµβγκθηµη ανξησχη−

21,§− Αηθκηϕκθχµ γνρηκ αν‘κφµ ρνµµηµφ
ληπχνθηξ σθϕηαη

Ανκκθ 4 ρνµη ηβγηχφη αηθκηϕκθ σθϕηαη αηκµ σµηργσηθηκχη− Òν‘ο,
κλ σθϕηαηµη στργτµσηθηργ υ ργτ ρνρχ ανκκθχ ρνµµηµφ σθϕηαη
γπηχ σρυυτθ γνρηκ πηκηργ τβγτµ αηθ,αηθηχµ ιθκηα στθχηφµ
µθρκθ ξηφ‘ηµχηρη σµκα νκηµχη−

≅φθ 1 ρνµηµηµφ σθϕηαη οθκκδκ γνκχ ϕν‘θηα βγηπηκρ+ ανκκθ
ρνµµηµφ ληπχνθηξ γληξσηµη σδψθνπ στργτµηα νκχηκθ− ≅υυκ
γλλ ανκκθ ξµη αηθ σθπσλ λσδθηκ αηκµ+ ϕδξηµβγκηϕ δρ
γθ ωηκ λσδθηκ αηκµ ηργκξχηκθ− Γθ αηθ ρνµµηµφ σθϕηαηχ ϕληχ
2—2 ωηκχφη µθρκθ ϕν‘θρσηκχη−

Ανκκθ χθγνκ φτθτγ πµχξ στψηκφµκηφηµη+ τµχ γθ ωηκ οθδχ,
λδσκθχµ µδβγσχµ ανθκηφηµη υ τκθµηµφ γλλρη µδβγσκη,
φηµη+ µθρκθµηµφ µνληµη υ ρνµηµη ∋0 σ σπρηλβγ+ 0 σ ϕνρ+ 0 σ
οηξνκ — γλλρη αν‘κηα 2 σ ηχηργ,σνυνπ( ξσηα αδθηργκθη ψθτθ−
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≅µηπ ρυνκκθ ρσ,ρδϕηµ τλτληξθνπ ρυνκκθ αηκµ κλργσηθηα
ανθηκχη− Λρκµ9 «Γθ ωηκ ν‘ξηµβγνπκθχµ µδβγσχµ νκχηµφηψ>
Τκθµηµφ γλλρη µδβγσ> Ρηψχ πµχξ πηκηα 3 σ ν‘ξηµβγνπ γνρηκ
αν‘κχη>» υ γνϕψν−

Ανκκθ ιυνακθηµηµφ ωηκλ,ωηκ ηενχ πηκηµηργηχµ ενξχκµηργκθη
τβγτµ επσ ρυνκκθφηµ δλρ+ ακϕη τκθµη στψηργ σθσηαη γλ
o‘ψφθσηθηκχη− Ανκκθ µθρκθχµ µδβγσχµ ανθκηφηµη+ ϕδξηµβγκηϕ
δρ τκθµηµφ τλτληξ ρνµηµη+ ϕδξηµ δρ  γθ ωηκ µθρκθχµ µδβγσ,
χµ ανθκηφηµη ξσ νκχηκθ− Αηκηλκθµη τλτλκργσηθηργ τβγτµ πτξη,
χφη ρυνκκθ συρηξ δσηκχη− «≅φθ λδµ 3 ρνµηµη ξσρλ+ ρδµ µδβγσ
γθ ωηκ ν‘ξηµβγνπ νκρµ> ≅φθ λδµ 2 ρνµηµη ξσρλ+ ρδµ µδβγ
λθσ ρϕθξρµ>»−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ξσηκφµ ρνµχφη ν‘ξηµβγνπ σµκα νκηργ
σνοργηθηφ‘ηµη αδθχη− Ατµχ τλτληξ υ µηπ µθρ αηθ,αηθη αηκµ
αηθφκηϕχ ϕδκηργη λτγηλχηθ− Ανκκθ ρσ,ρδϕηµ ρνµκθµηµφ ληπχνθηξ
γληξσηµη µφκα ανθχηκθ− Αδργ ηβγηχ ρνµµηµφ ληπχνθηξ σθϕηαηµη
αηκηργ λϕσαφ σξξνθκνυ φτθτγηχ τκθµη 1 υ 2 ρνµκθηµη αησσχµ
ξηθηργ ξν‘κη αηκµ ρµργ τρτκκθηµη δφκκα νκηργκθηφ ηλϕνµ αδθχη−

22,§− Ρνµκθµηµφ σθσηαη− Μθρκθµηµφ ληπχνθη

Αδργ ξνργκη ανκκθ στθλτργχ σθσηα ρνµκθχµ ενξχκµρκθ,
χ+ ϕν‘οηµβγ+ τκθµη µνσν‘g‘θη+ ληπχνθ ρνµκθ ν‘θµηχ ηργκσχηκθ−
Ργτµηµφ τβγτµ σθσηα ρνµκθµηµφ γληξσηµη στργτµσηθηα αδθηργκθη
ψθτθ−

Ρνµµηµφ σθσηα γληξσηµη νβγηα αδθηργ τµη ρνµκθµηµφ ληπ,
χνθηξ γληξση αηκµ σππνρκργ ηλϕνµηµη αδθχη− Μθρκθµηµφ
µδβγσ δϕµκηφηµη αηκηργ ϕδθϕ αν‘κφµηχ τκθ αηθ+ ηϕϕη+ τβγ+ σν‘θσ
υ γνϕψν χδα ρµξχηκθ− Ξ’µη+ ργτ σθσηαµηµφ ν‘θµηµη σνοηργ
τβγτµ ανργπβγ ρµκχη− «Μδβγµβγη> Ρµνπ αν‘ξηβγ µδβγµ,
βγη>» ρυνκηφ ιυνα αδθξνσηα9 «Αηθηµβγη+ ηϕϕηµβγη+ τβγηµβγη υ
γνϕψν» χδα ρµκχη−

Ανκκθ ϕν‘οηµβγ Μδβγµβγη> Πµχξ> ρυνκκθηµη αηθ,αηθηχµ
ξωργη ιθσ νκλξχηκθ− ϑδξηµφη ρυνκ µθρµηµφ ρηεσ ωνρρκθηµηµφ
θµφηµη+ ν‘κβγληµη ιθσηα ϕν‘θρσηργµη σκα δσχη− Πµβγ>
Μδβγµβγη> Ρµνπ αν‘ξηβγ µδβγµβγη> Πµχξ> ρυνκκθηµη
µυασλ,µυασ ηργκσηργ τκθµηµφ λ’µνρηµη νβγηα ϕν‘θρσηργ
ηλϕνµηµη αδθχη−

Ανκκθφ Πµβγ> ρν‘θνφ‘ηφ ιυνα αδθηργ τβγτµ µθρµη πµχξ
σθσηαχ ρµργµηµφ γληξση ξν‘π δϕµκηφη γπηχ αηθ µδβγ ανθ
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ξσηα ν‘σηκφµ− Τκθ δµχη µθρµηµφ ανργπ µθρκθ ν‘θσρηχφη
σθσηαηµη µηπκργ τβγτµ πξ σθσηαχ ρµργ λτγηλ γληξσφ
δφ δϕµκηφηµη αηκηα νκχηκθ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ξµη αηθ µθρκθµη
γθ ωηκ ξν‘µκηργκθχ ρµα ϕν‘θρσχη− Τ πτξηχφηβγ στργτµσηθχη−
Λρκµ+ ξδσσησ σρλ ηβγηχ ϕν‘ϕ θµφκη σρλ ρµργµη βγοχµ
o‘µφφ πθα ανργκρϕ+ τ τβγηµβγη ν‘θηµχ στθχη−

Ανκκθ  µθρκθµηµφ  ν‘θµηµη  µηπκργ  τβγτµ  τκθµη  γθ  ωηκ
ξν‘µκηργκθχ ρµα ϕν‘θχηκθ− Μθρκθ — ρµνπ αν‘ξηβγ µδβγµ,
βγη ν‘θηµχ δϕµκηφηµη µηπκργ τβγτµ ρµργ ξν‘µκηργηµη ϕν‘θρσηργ
∋βγοχµ τβγηµβγη+  ν‘µφχµ αδργηµβγη υ γνϕψν(− Ρµνπ λσδθηκη
ρηεσηχ χρσκα θµφη υ ν‘κβγλη αηκµ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκτυβγη αηθ
ωηκ µθρκθ+ λρκµ+ θµφκη σρλκθ ξνϕη χνηθβγκθ+ γθ ωηκ
ακµχκηϕχφη θβγ υ γνϕψνκθ+ ϕδξηµβγκηϕ δρ γθ ωηκ ϕν‘θη,
µηργχφη µθρκθ ξηφ‘ηµχηρη+ λρκµ+ ν‘ξηµβγνπκθ ηργκσηκχη−
Ανκκθ γθ ωηκ ν‘κβγλχφη πνφ‘νψ σρλρη υ ργτ ϕαηκθ ρνρηχ
γλ σθσηα αηκµ ρµργµη λργπ πηκχηκθ−

Ανκκθ σθσηα αηκµ ρµργµη λργπ πηκηργκθη µσηιρηχ µθ,
ρµηµφ ν‘θµηµη µηπκξχηκθ− Òθσηα αν‘ξηβγ µηπ ν‘θηµµη σνοχηκθ−
Α’ψη ανκκθ µθρκθµηµφ ν‘θµηµη µηπκξνσηα+ σθσηα ρνµκθµη ληπ,
χνθ ρνµκθ αηκµ κλργσηθηα ξτανθχηκθ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(
ανκκθµηµφ πµχξ ρµξνσφµκηϕκθηµη δργησηα στθχη υ τκθµηµφ
ωσνκθηµη ϕν‘θρσχη−

Òθσηα αηκµ ρµργ ηϕϕη ξνϕη τµχµ νθσηπ µθρκθ σν‘οκληµη
σππνρκργ+ ργϕκκθ φτθτγηµη µθρκθµη ν‘κβγλκθη αν‘ξηβγ
ινξκργσηθηργ αηκµ πν‘ργηα νκηα ανθηκχηφµ θκργ λργπκθ+
ξµηπρ ρλθκηχηθ−

23,§− Σππνρκργ

Ρνµκθµη σππνρκργ — ατ τκθχµ πξρη αηθη ϕσσ+ πξρη αηθη
ϕηβγηϕκηφηµη µηπκργ χδλϕχηθ−

Ανκκθ αηθηχ ηϕϕηµβγηρηχµ αησσ µθρ νθσηπ ∋ϕλ( αν‘κφµ
ηϕϕη σν‘οκλµη σππνρκργ ρνρηχ 0/ φβγ αν‘κφµ γλλ ρνµκθµη
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γνρηκ πηκηργ αηκµ σµηργσηθηκφµ− Ργτµηµφ τβγτµ τκθ ρνµκθ ν‘θσ,
ρηχφη ανφ‘κηπκηϕ+ ξ’µη πν‘ργµη ρνµκθχµ πξρη αηθη ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(
δϕµκηφη γπηχ σρυυτθφ δφκθ−

≅µηπ ληρνκκθ ρνρηχ ανκκθφ πν‘ργµη ρνµκθ νθρηχ λτµσ,
ψλ ανφ‘κηπκηϕ λυιτχκηφη ϕν‘θρσηκχη  ∋2 ρνµη γλλ υπσ 1 ρνµηχµ
ϕσσ+ 1 δρ 2 χµ ϕηβγηϕ υ γνϕψν(− ∆µφ υυκν+ «ϕσσ»+ «ϕηβγηϕ»
στργτµβγκθη µηραηξ δϕµκηφη σ’ϕηχκα ν‘σηκχη− Γθ αηθ ρνµ ∋0 ρν,
µηχµ σργπθη( ργτ ρνµ σππνρκµξνσφµ ρνµφ πθα ϕσσ ξνϕη
ϕηβγηϕ ρνµκθµηµφ λτξξµ ϕδσλ,ϕδσκηφη γπηχ σρυυτθ γνρηκ
αν‘κ ανργκξχη− Ρνµκθ ν‘θσρηχφη λτµσψλ κνπκθµη ϕν‘θρσηργ
ξµη αηθ πν‘ργµη ρνµκθµη γθ ωηκ µθρκθµηµφ σν‘οκληµη σππνρ,
κργφ σξµφµ γνκχ αηθ µδβγ ανθ ρνκηργσηθηργ ηλϕνµηµη αδθχη−
Λρκµ+ 1 σ πκλµη 2 σ τξβγ αηκµ σππνρκα ϕν‘θηα+ πκλκθ
τξβγκθχµ ϕλκηφηµη+ τξβγκθµηµφ πκλκθχµ ϕν‘οκηφηµη αηκηα
νκχηκθ− Χδλϕ+ 1 ρνµη 2 χµ ϕηβγηϕ+ 2 δρ 1 χµ ϕσσ− Γλλ
υπσ γλ ργτµχξ δϕµκηφη σδϕργηθηα ϕν‘θηκχη− Ξµ 1—2 ιτεσ πν‘ργµη
ρνµκθ γλ ωτχχη ργτµχξ ρνκηργσηθηα ϕν‘θηκχη− ≅ξµη αηθ υπσχ
ανκκθµηµφ γθ ωηκ ρµνπ λσδθηκκθη αηκµ ηργκργκθη σργϕηκ δσηκχη−

«ϑσσ»+ «ϕηβγηϕ» λτµνρασκθµηµφ αηθ,αηθη αηκµ ανφ‘κηπ γνκχ
µηπκµηργη ρνµκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθµηµφ ν‘ψθν σδρϕθη
ωθϕσδθη γπηχ σρυυτθ γνρηκ αν‘κηργηφ ξνθχλ αδθχη− Ν‘κβγλ,
κθη+ ινξκργηργ ργϕκη υ γνϕψνκθη αηκµ εθπ πηκτυβγη µθρκθ
σν‘οκληµη ρνκηργσηθηργ ανκκθ χηππσηµη σδµφ+ σδµφ δλρ+ ϕσσ+
ϕηβγηϕ λτµνρασκθηµη µηπκργ τβγτµ µθρκθµη αησσκα πν‘ργηργ
τρτκηµηµφ γληξσηφ πθσηργφ ξνθχλ αδθχη− Ανκκθ ατ τρτκχµ
σππνρκµξνσφµ 1 ρνµηµηµφ πξρη αηθη ϕσσ ξνϕη ϕηβγηϕ δϕµκηφηµη
σππνρκργ τρτκη ρηεσηχ ενξχκµχηκθ−

Ανκκθφ επσ σδµφρηψκηϕχµ σδµφκηϕµη δλρ+ ακϕη σδµφκηϕχµ
σδµφρηψκηϕµη γνρηκ πηκηργ γλ ν‘θφσηκχη− Ατµχ ρνµκθµη ρνκηργσηθηα
ϕν‘θηργ+ δργησηα+ τργκα ϕν‘θηα ηχθνϕ δσηκφµ σν‘οκλκθµη σππνρκργ
ρνρηχ νκηα ανθηκχη− Α’ψη ανκκθ ρνµκθµη ρνκηργσηθξνσηα+ αδργ
ϕσσ ξνϕη  σν‘θσ ϕηβγηϕ χδα ξσχηκθ+ οδχφνφ µηπ ιυνα νκηργφ
ηµσηκηα+ ανκκθφ ξν‘µκσηθτυβγη ρυνκκθ αδθχη− ϑσσ υ ϕηβγηϕ
ηενχκθηµηµφ λτµνρασηµη σ’ϕηχκα ν‘σηργ ηλϕνµηξσηχµ ενξχ,
κµηα+ σθαηξβγη αδθηκφµ ρνµµη νκχηµφη ξνϕη ϕδξηµφη ρνµ αηκµ
ρνκηργσηθηργµη σϕκηε δσχη− Λρκµ9 «Ρδµ  3 ρνµηµη ϕηβγηϕ χδχηµφ+
φθ λδµ 2 υ 3 ρνµκθηµη ξσρλ+ ρδµ 3 ρνµη γπηχ µηλ χδξρµ>»−
Ανκκθ ξµη αηθ ρνµ ρνκηργσηθηκξνσφµ ηϕϕκ ρνµµη ξσηργη  υ τκθχµ
πξρη αηθη πξρηµηρηχµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ( δϕµκηφηµη ϕν‘θρσηργη ϕδθϕ−
≅ϕρ γνκχ ιυνα µνµηπ αν‘κχη−
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24,§− ϑσσκηϕ

Λϕσαφ σξξνθκνυ φτθτγηφ ν‘σηργ υπσηχ ανκκθ ν‘κβγνυ,
κθµη ∋τψτµκηϕ+ ϕδµφκηϕ+ ακµχκηϕ( αηκηργκθη υ  µθρκθ ν‘κβγνυηµη
2—2 ν‘κβγνυ µτπσξη µψθηχµ αγνκξ  αηκηργκθη ψθτθ− Αδθηκφµ
ϕσσκηϕκθµη µηπκργχµ µθρκθµη σππνρκργ λργπκθη πν‘κκ,
µηκχη− Αησσ ν‘κβγνυη αηκµ εθπ πηκτυβγη µθρκθµη σππνρκργχµ
ανκκθ 1—2 ν‘κβγνυ αηκµ εθπ πηκτυβγη µθρκθµη σππνρκργφ
o‘σχηκθ ∋«Πξρη σωσβγ τψτµθνπ ∋πηρπθνπ(> Πξρη αηθη ϕδµφθνπ
∋σνθθνπ(> Πξρηµηρη ξν‘g‘νµθνπ ∋ηµφηβγϕθνπ(>»−

Òππνρκµχηφµ µθρκθ χνηθρη νθσηα ανθχη− Ανκκθ ν‘ψ
ενκηξσκθηχ λτµσψλ τβγθσηα στθχηφµ γθ ωηκ µθρκθ ∋σρλ,
κθ+ ργθεκθ+ θφ‘λβγηπκθ+ ργµτθ ηοκθ+ ϕλθκθ+ πτσηβγκθ υ
γνϕψνκθ(χµ ενξχκµχηκθ−

ϑσσκηϕκθµη σππνρκργ ξθηλ  νκηµφµ γνκχ λκφ νργηθηκ,
λξχη+ ακϕη µθρκθµηµφ ανργπ ωνρρκθηµη ∋αιθχηφµ υψηερη+
πηρλη+ θµφη+ λσδθηκη υ ανργπκθµη( ϕν‘θηα βγηπηργ αηκµ αηθφκηϕχ
αιθηκχη− Ατ ανκκθ πκηξ πναηκηξσηµηµφ ν‘ρηργηχ λτγηλ γλη,
ξσφ δφχηθ−
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Ανκκθ ϕν‘θρσηκφµ µθρκθµηµφ ν‘θσρηχφη ν‘κβγνυ λτµν,
ρασκθηµη µηπκαφηµ πνκλξ+ ακϕη σρυυτθκθη αν‘ξηβγ ργτκθφ
o‘ωργργ λτµνρασκθµη γλ ξθσχηκθ− Òθαηξβγη τκθφ ν‘ωργργ
λτµνρασκθµη γλ ξθσχηκθ− Òθαηξβγη τκθφ+ λρκµ+
ργτµχξ σνοργηθηπκθ αδθχη9 «Αηθη ηϕϕηµβγηρηχµ τψτµθνπ αν‘κφµ
ηϕϕησ ξν‘κϕ θρληµη βγηψηµφ: τψτµκηφη αηθ ωηκ+ ϕδµφκηφη γθ ωηκ ξνϕη
τψτµκηφη γλ+ ϕδµφκηφη γλ αηθ ωηκ 1 σ σρλµηµφ θρληµη βγηψηµφ»
υ γνϕψν−

Ανκκθφ ηϕϕησ ανργπ µθρχµ µλτµφ σδµφ µθρ στψηργµη
σϕκηε δσηργ ενξχκηχηθ− Λρκµ+ ανκκθφ ηϕϕκρηµηµφ αηθφκηϕχφη
τψτµκηφη ν‘κβγνυ τψτµκηφηφ+ τ δρ+ ν‘ψ µυασηχ+ τξ σνληµηµφ
τψτµκηφηφ σδµφ ηϕϕησ σωσβγ σµκα νκηµηργηµη σϕκηε δσηργ υ  γνϕψν−

≅φθ µθρκθµη αδυνρησ σππνρκργ λτλϕηµ αν‘κλρ+ τµχξ
γνκχ υνρησ — o‘κβγνυ ϕηθησηκχη− Ργθσκη  ν‘κβγνυ ρηρσδλρη υ ργτ
ϕαηκθχµ ενξχκµηκχη− Ατ χυθχ ν‘κβγµξνσφµ µθρκθφ
µηρασµ ϕσσ ν‘κβγνυχµ ενξχκµηκχη− Αδκφηκθ ν‘θσρηχφη νθκηπ
αηθ µθρ ανργπρηφ πθφµχ πµβγκηϕ τψτµ ∋ϕδµφ+ ακµχ(
δϕµκηφηµη ϕν‘θρσχη− Γθ αηθ µθρ κνγηχ,κνγηχ ν‘κβγνυκθ αηκµ
o‘κβγµηργη λτλϕηµ− Ν‘κβγνυκθµη σππνρκργ µθρκθ ν‘κβγλη
νθρηχφη εθπµη µηπκργ ηλϕνµηµη αδθχη− Λρκµ+ µθρκθµηµφ
τψτµκηφη υ  ϕδµφκηφη τµηµφ τψτµκηφη υ ϕδµφκηφηφ λνρ ϕδκχηφµ 1 σ
θπνµ ξνθχληχ ρνκηργσηθηκηργη λτλϕηµ−

O‘κβγνυ υνρησκθηχµ ενξχκµηργµη ν‘θφµηα νκφβγ+ ανκκθ
αδυνρησ αηθ,αηθη αηκµ σππνρκργ λτλϕηµ αν‘κλφµ µθρκθµηµφ
o‘κβγλκθηµη ρνκηργσηθ νκχηκθ−

Ανκκθχ ϕν‘ψ αηκµ βγλκργ πναηκηξσηµη ν‘ρσηθηργφ ϕσσ
e’σηανθ αδθηκχη− Ανκκθ µθρκθ ν‘κβγλκθηµη αδυνρησ σππνρκργ+
τρσηφ πν‘ξηργ+ ξνµηφ πν‘ξηργ+ ν‘κβγνυ ξνθχληχ ν‘κβγργ τρτκ,
κθηµη δφκκργκθη ρνρηχ ϕν‘ψ αηκµ ξµχ µηπθνπ βγλκµηργµη
σκα δστυβγη λρκκθµη ξδβγχηκθ− ≅υυκν+ ανκκθφ ν‘κβγλκθη
µλτµχµ ϕσσ υ ϕηβγηϕ µθρκθµη βγλκα σνοηργ σνοργηθηφ‘η
αδθηκχη+ ργτ αηκµ αηθφ+ µθρκθ πηχηθηκχηφµ ινξ ρσ,ρδϕηµ
ϕδµφξσηθηα ανθηκχη−

Òνοργηθηπκθµη αιθηργ ιθξνµηχ οδχφνφ ν‘κβγνυ πνηχρηµη
µηπκργχ ανκκθφ ξνθχλκργχη9 δµφ πηρπ λρνε αν‘κηργη τβγτµ
σν‘g‘θη βγηψηπ αν‘ξκα ν‘κβγργ ψθτθ: αηθ λθνλχ ϕσσ πχλ
σργκα ξτθφµ λ’πτκ: πχλ,ν‘κβγνυ− Αθβγ λρνεχ ν‘κβγνυ
αηθ ωηκ αν‘κηργη ϕδθϕ− Ανκκθ χθωσφβγ+ πτλ ρνκηµφµ ξργηϕ,
ϕβγ υ ανργπ  µθρκθφβγ µδβγ πχλ δϕµκηφηµη ηργσηξνπ αηκµ
µηπκξχηκθ− ≅ξµµ αηθ  λρνεµη γθ αηθ ανκ υ οδχφνφ πχληχ
o‘κβγµφµηχ γθ ωηκ βγηπηργηµη αηκηα νκχηκθ−
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Μθρκθ  ν‘κβγληµη αδυνρησ σππνρκργ σιθηαρη σρυυτθχ
ρνκηργσηθηργ τβγτµ ψληµ ξθσχη− Ανκκθφ πτξηχφη σνοργηθηπκθ
αδθηκχη9 τ ξνϕη ατ  µθρ πµχξ ν‘κβγνυχ δϕµκηφηµη ϕν‘θρσηργ+
λρκµ+ χδυνθ+ δργηϕ+ ανκκθ ρσνκηµηµφ ακµχκηφη πµχξ: µλτ,
µχµ ϕσσ+ ϕηβγηϕ ∋τψτµ+ πηρπ ξνϕη τµφ σδµφ µθρκθµηµφ µνληµη
ξσηργ: ξνϕη πκλ+ οηξνκ+ ϕνοσνϕµη νκχηµ ϕν‘θφµκθηφ ρνκηργσηθηα+
πµχξ ϕσσκηϕχ δϕµκηφηµη ξσηργ: αηθηµη ηϕϕηµβγηρηχµ τψτµθνπ
∋πηρπθνπ( ϕδµφθνπ ∋σνθθνπ(+ ακµχθνπ ∋ορσθνπ( χδα ξσηργ λτλ,
ϕηµ αν‘κφµ ηϕϕησ µθρκθµηµφ µνληµη ξσηργ−

Λϕσαφ σξξνθκνυ φτθτγηφ ν‘σηργ υπση ϕδκφµχ ανκκθ
µθρκθµηµφ επσ τψτµκηφη+ ϕδµφκηφη+ ακµχκηφηµη αγνκξ αηκηργκθη
ϕδθϕ− Τκθ βγηψηπ ν‘κβγλκθηµη σππνρκργ τρτκκθηµη αηκηργκθη+
λν‘κικ γθϕσ ∋ψηβγ πηκηα πν‘ξηργ( τρτκη αηκµ σδφηργκη αδκφη ν‘θσρη,
χφη κνπµη µηπκξ αηκηργκθη+ ϕσσκηϕκθµηµφ µηπ ρνµ ωθϕσδθηρ,
σηϕρηµη ηργκσ αηκηργκθη κνψηλ−

25,§− Ργϕκ

Ανκκθ λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθηχ ϕν‘θηµηργη ιηγσηχµ αηθ,
αηθηφ ξπηµ ργϕκκθ ∋χνηθ υ νυκ( αηκµ βγδφθκµφµ ργϕκκθµη
o‘θφµχηκθ−

Λνχδκηµη εθπ πηκηργµη+ ηχθνϕ δσχηφµ  ργϕκκθµη σγκηκ πηκηργµη+
τκθµηµφ α’ψη αηθ ωνρρκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργ υ νυκ ργϕκηχφη
ργϕκκθ αηκµ σµηργσηθηκχη+ ργϕκη αν‘ξηβγ ν‘ψφθηργκθµη ϕν‘θηργ+
o‘ωργργ ργϕκκθµη σνοηργφ ν‘θφσηκχη− Χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ ανκκθ,
µηµφ επσ ργϕκ γπηχφη σρυυτθκθηµη µηπκα υ λτρσγϕλ,
καφηµ πνκλξ+ ακϕη τκθµηµφ µ ργτ σρυυτθκθηµη ανξησχη γλ−
ϑσσ φτθτγχ ανκκθφ γθ αηθ ργϕκ γθ ωηκ θµφχ+ γθ ωηκ
o‘κβγλχ υ σνλνµκθη γθ ωηκ λτµνρασχ+ γθ ωηκ λσδθηκχµ
∋πνφ‘νψ+ ϕθσνµ+ εµδθ+ οκρσηκηµ υ ανργπ µθρκθχµ( ξρκφµ
λνχδκ ργϕκηχ ϕν‘θρσηκχη− Ξϕϕ ηργκργ τβγτµ ιχυκ υ ϕθσνβγ,
ϕκθ πν‘κκµηκχη− Ατµχ αηθ ωηκ ξνϕη γθ ωηκ ϕν‘θηµηργχφη ργϕκ,
κθµηµφ θρλη στθκη γνκσχ ινξκργσηθηκχη− Αθβγ ηργµη ργϕκκθ
λνχδκηµη ρνκηργσηθηργ ρνρηχ νκηα ανθηκχη− Ργϕκκθ γθ αηθηµηµφ
ωθϕσδθκη ωνρρκθη+ θµφη+ ν‘κβγλη+ λσδθηκη αηκµ αηθ,αηθηχµ
εθπ πηκχηφµ 3—4 λνχδκηµη  σππνρκργ ξν‘κη αηκµ µηπκµχη−
ϑηβγηϕ φτθτγχ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(κθ ανκκθ αηκµ ργϕκκθ
λνχδκηµη ϕν‘θηα βγηπξνσφµηχ λτξξµ θδιφ θηνξ πηκχη− Ανκκθφ
πτξηχφηβγ ρυνκ αδθηκχη9 «Ατ µηλ> Πµχξ θµφχ> Πµχξ
o‘κβγλχ> Μηλχµ πηκηµφµ>»− ∆µχη ργϕκκθ λνχδκηµη ϕν‘θηα
βγηπξνσφµχ ανκκθµη ργϕκκθµηµφ δκδλδµσηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργ+
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τκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθµη µηπκργ τβγτµ ρυνκκθ αδθηκχη−
Λρκµ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ϕν‘θηα βγηπηκξνσφµχ+ οδχφνφ
∋σθαηξβγη(9 «Σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕχ µηλ ανθ> Μδβγ σνλνµη ανθ>
Òνλνµκθµηµφ ν‘κβγλη γπηχ µηλ χδξηργ λτλϕηµ>» ϕαη ρυνκκθ
αδθχη− Λνχδκκθµη λ’κτλ σθσηαχ ϕν‘θηα βγηπηργ+ ρνκηργσηθηργ ανκ,
κθχ ργϕκκθµηµφ ϕν‘θηµηργηµη µηπκργ+ τκθµηµφ αηθ ωηκ αδκφηκθηµη
σππνρκργ+ λτγηλ αδκφηκθηµη ιθσηα ϕν‘θρσηργ γλχ λτγηλ
αν‘κλφµ αδκφηκθηφ δ’σηανθ αδθλρκηϕ ϕν‘µηϕλρηµη ρσ,ρδϕηµ
θηυνικµσηθηα ανθηργφ ωηψλσ πηκχη− Ανκκθ ηµχτϕσηυ σεϕϕτθµηµφ
χρσκαϕη λκϕκθηµη γνρηκ πηκ ανργκξχηκθ− Τκθ αηθ πσνθ εϕσκθ
ρνρηχ νχχηξ ωτκνρκθ βγηπθ ανργκξχηκθ9 πηψηκ ϕυχθσµηµφ
σνλνµκθη σδµφ+ ϕν‘ϕ ϕυχθσµηµφ σνλνµκθη σδµφ−

Òππνρκµχηφµ ργϕκκθ υ ργϕκ στθκθηµηµφ ρνµη νργηθηα
ανθηκχη− Αδκφηκθ ρνµηµηµφ ϕν‘οκηφη αηκµ εθπ πηκχηφµ λνχδκκθ
πν‘κκµηκχη− ≅ξµη αηθ ωηκ λνχδκκθ γθ ωηκ αδκφηκθη+ ργϕκη+ θµφη+
o‘κβγλη αν‘ξηβγ φτθτγφ ιθσηκχη− Φτθτγκργφ νηχ λργπκθ
σθσηα αν‘ξηβγ ρµργφ ν‘θφσηργ αηκµ πν‘ργηα νκηα ανθηκχη− Ατµχ
αηθκηϕκθχµ γνρηκ αν‘κφµ ρνµκθ γλχ ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κηπκηϕ
o‘θφσηκχη− Ργϕκκθµηµφ ν‘ψθν ινξκργηργηµη µηπκργ λργπκθη
ϕν‘ο γνκκθχ χηχϕσηϕ ενθλκθχ ν‘σϕψηκχη− Μηλ ν‘ψφθχη> Ωτχχη
ργτµχξ µπργµη σνο  Ιτεσηµη σνο  Ανκκθ ρσ,ρδϕηµ λτθϕϕα
µπργµη τµη σργϕηκ δσφµ δκδλδµσκθφ ιθσηργ+ τκθµηµφ ργϕκη
γλχ εψνυηξ γνκσηµη ξσηργ λκϕκθηµη δφκκα ανθχηκθ−

26,§− Ινξµη αηκηργ

5—5 ξνργχµ ανκκθχ βγο υ ν‘µφ πν‘κµη εθπ πηκηργ+ ν‘ψηφ
µηρασµ µθρκθ πξ ξν‘µκηργχ ∋ξτπνθηχ+ ορσχ+ νκχηµχ+
νθπχ+ βγοχ+ ν‘µφχ( ινξκργφµηµη µηπκργ ϕν‘µηϕλρη λτρ,
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σγϕλκµηα ανθηκχη− Ργτ λπρχχ ν‘θσ φτθτγ ανκκθη τβγτµ
συρηξ δσηκφµ ν‘ξηµ λργπκθη πν‘κκµηκχη− ϑηλ πξδθχ στθηαχη>
Σνο  Μηλ πξδθχ> Σνο  Πν‘µφ‘ηθνπ πξδθχ βγκηµχη> Σνο  υ
ανργπκθ− Ατ ν‘ξηµκθµη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθηχ+ ργτµηµφχδϕ+
o‘ξηµ υπσηχ γλ ν‘σϕψηργ λτλϕηµ− Ατ µθρκθ ρνµµηµφ νθσηργη
αηκµ ηενχκµηα+ ατµχ ανκ µηπκργη λτλϕηµ αν‘κφµ ινξ+
ργτµηµφχδϕ+ ανκ αηκµ µθρ ν‘θσρηχφη λρνε µψθχ στσηκχη−
Ανκκθµη ρσ,ρδϕηµ ν‘ψκθηχµ τµβγ τψνπ αν‘κλφµ λρνεχ
στθφµ γθ πµχξ µθρµηµφ ξν‘µκηργηµη µηπκργφ ν‘θφσηκηα
ανθηκχη− Ανκκθφ µθρκθφ µηρασµ πξ ξν‘µκηργχ δϕµκηφηµη
µηπκργµη ν‘θφσηαφηµ πνκλξ+ ακϕη ξσηκφµ υψηξσµη λτρσπηκ
θυηργχ υτιτχφ ϕδκσηθηργφ γλ ν‘θφσηκχη− Λρκµ9  «Ργτµχξ
στθφηµ,ϕη+ Ιγνµφηθ νθπµφχ+ Ιρτθ δρ νκχηµφχ αν‘κρηµ+ βγο
σνλνµηµφχ ρσνκ+ ν‘µφ σνλνµηµφχ χνρϕ αν‘κρηµ»− Οδχφνφ
∋σθαηξβγη( γθϕσκθ ξν‘µκηργηµη µηπ αδκφηκργ τβγτµ λτρηπ
υ ιηρλνµηξ σθαηξ λργφ‘τκνσκθηχ πν‘ργηλβγ ενξχκµχη−
Ακµχφ+ ορσφ+ νκχηµφ+ νθπφ+ βγοφ+ ν‘µφφ υ γνϕψν−

Λν‘κικ νκηργφ νηχ σνοργηθηπκθ ρνµη ρσ,ρδϕηµ νργηθηα ανθηκηα+
σϕκηεκθ σθσηαη γλ ν‘ψφθσηθηκχη− ≅υυκ ανκκθ επσ ιτεσ+ ξ’µη9
νκχηµφ,νθπφ+ ν‘µφφ,βγοφ ϕαη ξν‘µκηργκθµη µηπκρκθ+
ϕδξηµβγκηϕ δρ τκθ ξν‘µκηργκθµη  ωνγκφµ9 νκχηµφ,ν‘µφφ+
βγοφ,νθπφ υ γνϕψν σθσηαχ αιθχηκθ−

Ανκκθµηµφ οηξνχ ξτθτυβγηκθµηµφ ν‘µφ υ βγο ξν‘µκηργ,
κθηµη λν‘κικ πηκ νκηργ ϕν‘µηϕλρη αηκµ ανφ‘κηπ αν‘κφµ ϕν‘βγχ
ξτθηργ πνηχρηµη δφκκα νκηργκθη τβγτµ πτξηχφη ν‘ξηµκθ συρηξ
δσηκχη9 «ϑν‘βγχµ ϕδρηα ν‘σηργ πνηχρηφ θηνξ πηκ» υ γνϕψν−

Ανκκθµη ξσηκφµκθ αν‘ξηβγ γθϕσ πηκηα+ ξν‘µκηργκθµη
µηπκργφ ν‘θφσηργ λτγηλχηθ− Ργτ λπρχχ  πτξηχφη ν‘ξηµκθ
συρηξ δσηκχη9 «Μνφ‘νθµη βγκ»− Ανκκθ σθαηξβγηµηµφ ϕν‘θρσλ,
ρηφ αηµνµ ϕν‘ψµη ξτληα+ µθρ σνλνµ ανθχηκθ9 «Νκχηµφ ηϕϕη
πχλ σργκ+ βγοφ ατθηκ+ τβγ  πχλ σργκ» υ γνϕψν− ≅υυκ
σνοργηθηπκθ ρνµηµη 1—2 σ αηκµ βγδϕκργ+ ϕδξηµθνπ δρ τκθµηµφ
ρνµηµη 3—4 σφβγ ξδσϕψηργ λτλϕηµ− Ανκκθ µθρκθµηµφ πνφ‘νψ
υθφ‘ηφ+ ονκφ+ ινξφ µηρασµ ινξκργηργηµη αηκχηθτυβγη µηπ
ρν‘ψκθχµ ενξχκµηργκθη ϕδθϕ− Ανκκθ λσδλσηϕ λργφ‘τ,
κνσκθηχ τ ξνϕη ατ εψνυηξ ανφ‘κµηργ γλχ λτµνρασκθ γπηχ
χρσκαϕη σρυυτθκθµη γνρηκ πηκχηκθ− Τκθ ϕτµ χυνληχ ωηκλ,
ωηκ ενκηξσ στθκθη ϕρ δσσηθηκφµ θρλ υ  ενσνρτθσκθχµ ενξχ,
κµχηκθ9 ν‘θηµ,ϕν‘θοκθµη  ξηφ‘ηργ+ δθσκαϕη φηλµρσηϕ+ ξτυηµηργ+
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δθσκαϕη µνµτργσ υ γνϕψνκθ− Ρτσϕ+ πηρλκθ γπηχφη σρυυτθ,
κθµη µηπκργχ χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ+ λρκµ+ «Στµ υ ϕτµ»  ν‘ξηµη
ξνθχλ αδθχη−

«ϑδβγ»+ «ατφτµ»+ «δθσφ» ϕαη υπσ αδκφηκθηµηµφ ν‘ψφ,
θτυβγµκηφη υ µηραηξκηφη ανκκθφ τκθµη ν‘ψφθσηθηργκθηχ πηξηµ,
βγηκηϕ στφ‘χηθχη− Αδργ ξνργκη ανκκθ ατ ρν‘ψκθµη ξµφκηργσηθχηκθ−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( λτξξµ ρν‘ψκθµηµφ λψλτµ γληξσηµη
νβγηα αδθηργ τβγτµ ανκκθφ πτξηχφη ρυνκκθµη αδθχη9 «Αηψ ρηψ
αηκµ ϕδβγ πξδθχ αν‘κχηϕ>»+ «Ρξκφ πβγνµ ανθφµ δχηϕ>»+
«Ατφτµ πµχξ λργφ‘τκνσ ν‘σληψ>»+ «Αηψχ θρλ βγηψηργ αν‘ξηβγ
λργφ‘τκνσ πβγνµ αν‘κχη>» υ  γνϕψν−

Ανκκθ ξκµ αν‘κηα στθχηκθ− Òθαηξβγη πηρπ ιτλκ αηκµ
υπσµη ξσηα+ ϕνοσνϕµη σργκξχη− ϑηλ ϕνοσνϕµη τργκα νκρ+ ν‘ργ
ανκ αηθνθ ρνµµη ξσηα+ ϕνοσνϕµη ανργπ ανκφ τψσχη− ϑηλ ϕνοσνϕµη
τργκα νκρ+ ν‘ργ ανκ σδφηργκη υπσµη ξσχη− Λρκµ+ σθαηξβγη
ϕνοσνϕµη σργκα9 «Αηψ σαησχ ρξθ πηκχηϕ»+ χδξχη− Ανκ δρ ϕνοσνϕµη
τργκα νκηα9 «ϑδβγ» χδα ιτλκµη στφσχη− «Λσδλσηϕ αν‘ξηβγ
λργφ‘τκνσ−−− αν‘κχη»+ «ατφτµ»− «Αηψ −−− θρλ βγηψληψ» υ γνϕψν−

Λργφ‘τκνσκθχµ αηθηχ ανκκθ νχλκθ ρν‘ψκργτυχ ηργκσ,
χηφµ «ϕτµ» ρν‘ψη αηθη ηϕϕηµβγηρη αηκµ κλργηµηα στθηργηµη αηκηα
νκχηκθ− Ργτµχξ ϕτµκθχµ ξδσσησρη αηθ γεσµη σργϕηκ δσχη− Γεσ
ϕτµκθηµηµφ ηψβγηκκηφη γθ χνηλ αηθχδϕ9 χτργµα+ ρδργµα+ βγνθ,
ργµα¼

Ανκκθ γεσ ϕτµκθηµηµφ µνληµη ενκηξσηµηµφ  µηπ λψλτµη
αηκµ ανφ‘κξχηκθ− ∋Βγνθργµα ϕτµκθη αηψχ λσδλσηϕ υ ιηρλνµηξ
σθαηξ λργφ‘τκνσκθη+ οξργµα ϕτµκθη¾(

∆µχηκηϕχ ανκκθ γθ ϕτµη δθσκα γεσ ϕτµκθηµηµφ µνληµη+
ργτµηµφχδϕ+ ϕδβγ γεσµηµφ πξρη ϕτµη+ δθσφ πξρη ϕτµη δϕµκηφηµη
ξσχηκθ−

Λσδλσηϕ λργφ‘τκνσκθηχ υπσ,υπση αηκµ ανκκθφ γεσ
ϕτµκθηµη σθσηαη αηκµ ξσηργ σϕκηε δσηκχη− ≅ξσηκφµ ϕτµχµ νκχηµ
υ ϕδξηµ πµχξ ϕτµ ϕδκηργηµη ξσηργ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(9 «Πξρη
ϕτµκθη θρλ βγηψηργ λργφ‘τκνση> Λτρηπ λργφ‘τκνση,βγη> Βγνθ,
ργµα ϕτµη πξδθφ ανθφµ δχηϕ>» ϕαη ρυνκκθµη κλργσηθηα στθχη−

Γεσ ϕτµκθηµηµφ κλργηµηργηµη ϕτψσηα ανθηργ ανκκθχ
σϕθνθκη υπσµηµφ ν‘ψφθτυβγµκηφη γπηχ στργτµβγ γνρηκ αν‘κη,
ργηφ+ τµηµφ γθϕσ λψλτµηµη9 ϕτµ ϕδσηχµ ϕτµ+ γεσ ϕδσηχµ
γεσ ϕδκηργηµη νβγηα αδθηργφ ηλϕνµ ξθσχη−

Ργτ αηκµ αηθ πσνθχ ανκκθφ+ σθηωηξ ναηχκθ υ τκθµηµφ
δθσκα πτξνργ µτθηχ σνυκµηα βγηθνξ αδθηργη+ ϕτµ αν‘ξη οωσ
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χκρηχ οωσ σδθηργ+ ανφ‘χ τψτλ ξνϕη λδυκθ σδθηργ+ τξ ιηγνψκθη+
ηργκσηκχηφµ ρανακθ+ θδροτακηϕληψ λθϕψηχ ινξκργφµ ≅κηργδθ
Μυνηξ γξϕκηµηµφ στµφη ξνφ‘χτρη σν‘g‘θηρηχ ρτγασ λψλτµηχ
λσδλσηϕ στργτµβγκθ θηυνικµσηθηκηργη λτρσγϕλκµχη−

Ανκκθ αηκµ θρλκθ νθπκη λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνι,
κµσηθχηφµ ρτγασ νκηα ανθηκχη−

0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθµη ν‘θφµηργφ χνηθ
χηχϕσηϕ ν‘ξηµ,λργφ‘τκνσκθ

ϑσσ ξνργχφη ανκκθχ λσδλσηϕ σρυυτθκθµη θηυνικµση,
θηργχ πτξηχφη χηχϕσηϕ ν‘ξηµ,λργφ‘τκνσκθχµ ενξχκµληψ−

0,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− Αδργ ηβγηχ ρµργ−
κ− Ρ ν µ , ρ  µ ν π 9 4 ηβγηχ ρµργ+ ηϕϕησ σν‘οκλµη πηξνρκργ−

Ρνµκη ϕθσνβγϕκθ−
1− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη εθπκργ−
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Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Αδργ  ηβγηχ  ρµργ  υ  οθδχλδσκθµη
ρµα ιθσηργ+ γηρνακργ λκϕκθηµη λτρσγϕλκργ− Οθδχλδσ,
κθµη σθσηα αηκµ ϕν‘θρσηα+ ν‘µφ πν‘κ αηκµ βγοχµ ν‘µφφ πθα
ρµργ+ µσηιυηξ ρνµµηµφ µνληµη ξσηργ+ ρµα ιθσηργχ ρνµµη
δρκα πνκηργ− 1 υ 2+ 2 υ 3 σ οθδχλδσχµ σργϕηκ σνοφµ σν‘οκλ,
κθµη εθπκξ αηκηργ− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθ9 τβγατθβγϕ+ χνηθ+ ϕυχ,
θσκθµη αηθ,αηθηχµ εθπκργµη λργπ πηκχηθηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η 0 τ υ β γ η 9 ν‘ξηµβγνπ
ξνϕη θρλκθ9 λργηµ γλχ ηϕϕη υ τβγ φ‘ηκχηθϕκη υδκνρηοδχκθ:
4 σ πν‘g‘ηθβγνπ+ πν‘g‘ηθβγνπκθ τβγτµ 4 σχµ σπρηλβγ+ οηξνκ
υ πνργηπκθ+ 2—4 σχµ ξηπβγ+ πν‘ψηπνθηµ+ θβγ+ −−−+ τβγατθ,
βγϕ+ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕ λνχδκκθη−

Σ  θ π  σ λ  − Γθ αηθ ανκ τβγτµ 2—4 σφβγ οθδχλδσκθ θρλη
σρυηθκµφµ ϕθσνβγϕκθ+ τβγατθβγϕ+ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕ λνχδκκθη−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η9 — Ανκκθ+ ατφτµ αηψχ λσδλσηϕ λργ,

g‘τκνση− Ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ 4 ηβγηχ ρµργµη+ οθδχλδσ,
κθµηµφ µδβγσ δϕµκηφηµη µηπκργµη+ τκθµηµφ ργϕκη υ ν‘κβγληµη
σππνρκργµη+ ργϕκκθ9 τβγατθβγϕ+ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕκθµη εθπ,
κργµη λργπ πηκληψ− Ανκκθ+ λδµη χηππσ αηκµ σηµφκα+ γλλ
ρυνκκθηλφ ιυνα αδθηργφ γθϕσ πηκηµφ−

— Ανκκθ+ λδµηµφ πν‘κηλχ θυ αηκµ λνσνσρηϕκ θρλη στθηαχη−
Πµη+ ϕηλ ξσχη+ θυµηµφ φ‘ηκχηθφη ϕσσλη ξνϕη λνσνσρηϕκµηϕηλη>

— ∋Ιυνα−(
— Πµχξ πηκηα αηκχηµφηψ>
— ∋Ιυνα−(
ϑδξηµ ρσνκ τρσηφ ηϕϕη υ τβγ φ‘ηκχηθϕκη υδκνρηοδχκθµηµφ θρλη

πν‘ξηκχη−
— Ανκκθ+ ξωργηκα πθµφκθ,βγη+ πξρη σνλνµχ στθφµ

υδκνρηοδχµηµφ φ‘ηκχηθφη ϕν‘ο>
Ανκκθ ρµξχηκθ υ ιυνα αδθχηκθ−
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— ϑδκηµφκθ ανκκθ+ γλλληψ αηθφκηϕχ σν‘g‘θη ρµργµη
δρκα νκληψ− Λµ+ ατφτµ αηψµηµφ φτθτγηληψφ πν‘g‘ηθβγνπκθ
λδγλνµ αν‘κηα ϕδκηργηαχη− Πµη+ ϕηλ λδµφ τκθµη ρµα αδθχη>

— ∋Ιυνακθ−(
— Σν‘g‘θη+ ανκκθ+ δµχη πν‘g‘ηθβγνπκθηληψµη βγνξ αηκµ λδγ,

λνµ πηκληψ− Βγνξ ηβγηργ τβγτµ µηλκθ νκηα ϕδκηργ ϕδθϕ>
— ∋Ιυνα−(
— Ωσν πηκλρκηϕ τβγτµ τκθµη ρµα νκηργηληψ ϕδθϕ− Γλλ

πν‘g‘ηθβγνπκθ τβγτµ µδβγσ σπρηλβγ+ οηξνκ υ πνργηπκθ ϕδθϕ,
κηφηµη ϕηλ ξσχη>

— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ πξρη πν‘κ αηκµ ρµργ ϕδθϕ> Πξρη ξν‘µκηργχ>
— ∋Ιυνα−(
— Κνκ+ ρδµ πν‘g‘ηθβγνπκθµη ρµ υ τκθφ λνρ ρνµκη

ϕθσνβγϕµη πν‘ξ−
— ∋Ιυνα−(
— Μνρηθ+ ρδµ πν‘g‘ηθβγνπκθφ ξδσθκη πηκηα οηξνκ νκηα ϕδκφηµ,βγη−

Μδβγσ οηξνκ νκηα ϕδκηργ ϕδθϕ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ πµη οηξνκκθµη αησσχµ ρµα νκφηµ,βγη− ϑν‘θ,

χηµφηψλη ανκκθ+ Μνρηθ ατ σνοργηθηπκθµη ξωργη αιθχη− Τκθφ
λνρ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξ−

Ξµ 1 σ ανκ βγπηθηκηα+ αηθηφ σπρηλβγ+ ηϕϕηµβγηρηφ δρ
πνργηπκθ νκηα ϕδκηργ σνοργηθηκχη− Ανκκθ γθ ρεθ µηλ πηκφµ,
κηϕκθη γπηχ φοηθηα αδθχηκθ−

— Ιτχξλ σν‘g‘θη ανκκθ+ λµ+ ρµργµη ξµχ λτρσγ,
ϕλκα νκχηϕ−

Ιηρλνµηξ χπηπ− Γθ αηθ ανκ νκχηφ ϕθσνβγϕκθ σθπσηα
βγηπηκχη−

— Ανκκθ+ λµ ατ ρσνκκθ τρσηφ 2—4 σφβγ αν‘κφµ ν‘ξηµ,
βγνπκθ πν‘ξηκφµ− Ρηψµηµφ νκχηµφηψχ γλ αηθ µδβγ οθδχλδσκθ
σρυηθκµφµ ϕθσνβγϕκθ στθηαχη− Γνψηθ γλλµφηψ ϕθσνβγϕµ,
φηψχφη ν‘ξηµβγνπκθµη ρµα+ τκθ µδβγσ αν‘κρ+ ργτµβγ ν‘ξηµ,
βγνπ στθφµ ρσνκ ξνµηφ ϕδκηα στθρηψ−
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Ανκκθ σνοργηθηπµη πµχξ αιθξνσφµκηϕκθη ϕτψσηα στθηκχη−
— Πµη Λτθνχ+ ρδµ ϕθσνβγϕµφχφη ν‘ξηµβγνπκθµη ρµ,

φηµ,βγη−
Αηθ µδβγ ανκφ ργτ ρυνκ αηκµ λτθνισ πηκηµχη−
— Σνγηθ+ ρδµ µηλ τβγτµ 4 σ ν‘ξηµβγνπ στθφµ ρσνκ ξνµηφ

ϕδκχηµφ> Τµφ πξρη ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηργ λτλϕηµ>
— ∋Ιυνα−(
«Ν‘ψ υσνατρηµφµη σνο» ν‘ξηµη−
Αηθ,αηθηχµ νθκθηµη αηθνψ νβγηα+ 2 σ ρστκ πν‘ξηκχη− Ατ ρστκκθφ

τβγατθβγϕ+ χνηθ+ ϕυχθσ λνχδκκθη ξνοηργσηθηα πν‘ξηκφµ− Ανκ,
κθµηµφ ρστκκθ νθσηχµ αηθ πσνθ πηκηα στθηργη ξσηκχη−

— Ανκκθ+ λµ ρηψφ υσνατρ τβγτµ βγηοσκθ− Γνψηθ ρηψ
υσνατρηµφηψ πµχξ ργϕκ αηκµ αδκφηκµφµ αν‘κρ+ ργτµχξ ργϕκ,
κθχµ βγηοσκθ νκχηµφηψ− ∆µχη λδµ «Σν‘ωσργ ινξη » χδξηργηλ αηκµ
ρηψ ρξθφ ϕδσρηψκθ+ ξ’µη φτθτγ ωνµρηχ ξκµηα στθρηψκθ− Λδµ
«≅υσνατρφ βγηπηκρηµ » χδφµηλχ+ γλλµφηψ ν‘ψ ινξηµφηψµη σνοηα
στθηα νκρηψκθ− Γλλµφηψ σξξνθληρηψ+ τµχ ν‘ξηµµη ανργκχηϕ−

— «Σν‘ωσργ ινξη »
Ανκκθ ξνξηκηα ξτθχηκθ−
— ≅υσνατρφ βγηπηκρηµ 
O‘ψ ν‘θµηµη σνο νκλφµκθφ ξνθχλκργηκχη− ϑδξηµ υσνατρ

λνχδκκθηµηµφ ινξη ν‘ψφθσηθηα πν‘ξηκχη− Ν‘ξηµ ργτ σθηπ χυνλ
δσχη− Ν‘ξηµ 1—2 λθσ σϕθνθκµχη−

Ξϕτµκργ− — Πµη+ ϕηλ λδµφ ξσχη+ αηψ ατφτµφη λργφ‘τ,
κνσηληψχ µηλκθµη ν‘θφµχηϕ>

— ∋Ιυνακθ−−−(
— Σν‘g‘θη+ αηψ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ σν‘g‘θη ρµργµη+

ρµα ιθσηργµη+ ργϕκκθ9 τβγατθβγϕ+ χνηθ υ ϕυχθσκθµη αηθ,
αηθηχµ εθπκργµη λργπ πηκχηϕ− Λργφ‘τκνσχ γλλ ανκκθ ενκ
ηργσηθνϕ δσχη− ϑδξηµφη λργφ‘τκνσχ γλ ργτµχξ ηργσηθνϕ δσηργφ
γθϕσ πηκηµφ−

1,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 3 υ 4 ρνµκθηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π 9 3 υ 4 ρνµκθηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη

σρυυτθκθµη λτρσγϕλκργ−
1− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ9 τβγατθβγϕ+ χνηθ+ ϕυχθσκθµη

εθπκργµη λργπ πηκχηθηργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Ανκκθµηµφ 3 υ 4 ρνµκθηµηµφ γνρηκ

αν‘κηργη γπηχφη σρυυτθκθηµη λτρσγϕλκργ− 4 ηβγηχ οθδχλδσ,
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κθµη ρµργ+ ρµα ιθσηργ+ σνυτργµη δρχ ρπκα πνκηργµη λργπ
πηκηργ+ χνηθ+ ϕυχθσ+ τβγατθβγϕκθµη εθπ πηκ αηκηργµη λργπ
πηκηργ+ ϕν‘θηα ηχθνϕ δσηκφµ µλτµκθ ρνρηχ ϕδθϕκη ργϕκκθµη
οξορκα σνοηργφ ν‘θφσηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ τ υ β γ η 9 οθχ σν‘ρηπ+
ανκφ‘βγ+ σν‘θσατθβγϕ+ τβγατθβγϕ+ «≅ινξηα ωκσβγ»+ ν‘ξηµ,
βγνπκθ+ πυσκη σνϕβγ−

Σ  θ π  σ λ  − Γθ αηθ ανκ τβγτµ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕ+ τβγ,
ατθβγϕ ρνκηµφµ ξργηϕβγ+ ηϕϕησ σνϕβγρη αν‘ργ ϕθσνβγϕ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η 9 — Ανκκθ+ ν‘σφµ λργφ‘τκνσκθχ αηψ ατξτλ

υ ν‘ξηµβγνπκθµη πµχξ ρµργ ϕδθϕκηφηµη δρκα λργπ πηκφµ
δχηϕ+ ατφτµ δρ σνυτργκθµη πµχξ ρµργ ϕδθϕκηφηµη δρκξληψ−
Γνψηθ λδµ ανκφ‘βγµη µδβγ λθσ σπηκκσφµηλµη ρµξληψ−
Ανκφ‘βγµηµφ αηθνθσ γλ νυνψηµη ν‘σϕψηα ξτανθλρκηϕ τβγτµ
γλχ νκχηµφ ργνργηα ϕδσλρκηϕ τβγτµ χηππσ αηκµ σηµφκµφ−
Ρµργ υπσηχ αθλνπκθηµφηψχµ ενξχκµηργηµφηψ λτλϕηµ−
Ατµηµφ τβγτµ σηθρφηµφηψµη ρσνκ τρσηφ πν‘ξηα+ γθ αηθ σνυτργµη
δργησφµχ αθλνπκθηµφηψµη ατϕηα ανθηµφ− Πµη ανργκχηϕ− Λδµ
οθχ νθπρηχµ ανκφ‘βγ ξνθχληχ 1—4 λθσ σπηκκσλµ−
Ρηψκθ αθλνπκθηµφηψ ξνθχληχ ρµξρηψκθ−

— ∋Ιυνα−(
— Ιτχ σν‘g‘θη+ δµχη ανκκθ+ ξνµηµφηψχφη σνϕβγκθφ πθµφ−

Σνϕβγκθηµφηψµηµφ ξτπνθηφη υ ορσϕη πηρλη αν‘ργ− Γνψηθ λδµ
µδβγσ σπηκκσρλ+ ργτµβγ χνηθβγµη ξτπνθηφη σνϕβγφ πν‘ξρηψ−

Σθαηξβγη 2 λθσ σπηκκσχη−
— Ρηψ µδβγσ χνηθβγ πν‘ξχηµφηψ υ µηλ τβγτµ> Μδβγσ

χνηθβγ πν‘ξφµ αν‘κρµφηψ+ τµη ργτµβγ ρνµκη ϕθσνβγϕχ ηενχκα
ϕν‘θρσηµφ−

Πτξηχφη ρυνκ αηκµ αηθ µδβγ ανκφ λτθνισ πηκηµχη−
— ∆µχη  λδµ  µδβγσ  σπηκκσρλ+  ορσϕη  σνϕβγφ  ργτµβγ

ϕυχθσ πν‘ξρηψ υ ρνµκη ϕθσνβγϕχ ηενχκξρηψ−
3 λθσ σπηκκσχη−
— Ρηψ µηλ πηκχηµφηψ υ µηλ τβγτµ>
—  ∋Ιυνακθ−−−(
— ϑυχθσκθ ϕν‘ολη ξνϕη χνηθβγκθλη>
—  ∋Ιυνα−(
— Ρνµκη ϕθσνβγϕµη σν‘g‘θηκα πν‘ξηµφ−  Πµχξ πηκηα αηκχηµφηψ>
— ∋Ιυνα−(
— Πξρη ρνµ ϕσσ9 2 λη ξνϕη 3 λη>
— ∋Ιυνα−(
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— Ργϕκκθ σδµφ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>
— ∋Ιυνα−(
— Ιτχ σν‘g‘θη+ δµχη ργτ σνοργηθηπµη ηϕϕη ωηκ ξν‘κ αηκµ+ ξ’µη

αησσµη πν‘ργηργ+ αησσµη ξηθηργ νθπκη αιθληψ−
— Γλλµφηψ ξτπνθη σνϕβγχφη χνηθβγκθηµφηψφ 0 σ

χνηθβγ πν‘ργηµφ−
— −−−
— Μδβγσ χνηθβγ αν‘κχη+ ρνµκη ϕθσνβγϕµη ν‘ψφθσηθηµφ−
— −−−
— Σν‘g‘θη+ δµχη ορσϕη σνϕβγχµ 0 σ ϕυχθσµη νκηα πν‘ξηµφ−

ϑυχθσκθ µδβγσ αν‘κχη > Τκθ σδµφλη> Ρνµκη ϕθσνβγϕµη ν‘ψφθ,
σηθηµφ−

— ∋Ιυνα−(
— Γνψηθ λδµ ανκφ‘βγµη µδβγ λθσ τθρλ+ ργτµβγ ϕυχθσ

πν‘ξρηψ− ∋Λδµ 4 λθσ τθλµ−( ϑυχθσκθ ρνµη µδβγσ αν‘κχη
υ µηλ τβγτµ>

— ∋Ιυνα−(
— Πµχξ πηκηα 4 σ αν‘κηα πνκχη>
— ∋Ιυνα−(
— Χνηθβγκθµηµφ ρνµη γλ 4 σ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ

ϕδθϕ>
— ∋Ιυνα−(
— Χνηθβγκθ ρνµηµη γλ 4 σφ ξδσϕψηµφ− Χνηθβγκθ ρνµη

µδβγσ αν‘κχη> Ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηµφ−
— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ λδµηµφ ρσνκηλ τρσηχ ν‘ξηµβγνπκθ στθηαχη− Γνψηθ

λδµ βγπηθφµ ανκ ν‘ξηµβγνπκθµη ρµα ιθσχη υ ξργηϕβγ
ηβγηχµ ργτµβγ ργϕκ ιθσηα πν‘ξχη− Χηκργνχ+ ρδµ ρσνκ τρσηχµ 3 σ
o‘ξηµβγνπµη ρµα ιθσ υ ργτµφ λνρ ρνµκη ϕθσνβγϕµη πν‘ξ−

— −−−
— Σν‘g‘θη+ δµχη ργτµβγ ϕυχθσ πν‘ξ−
— −−−
— Μδβγσ ϕυχθσ πν‘ξχηµφ> Ν‘ξηµβγνπκθ αηκµ ϕυχθσ

σδµφλη>
— ∋Ιυνα−(
3—3 ανκφ 2—4 σχµ ν‘ξηµβγνπ ρµα ιθσηργ σϕκηε δσηκχη+

ρυνκκθ αδθηα αηκηλκθη µηπκµχη−
Ιηρλνµηξ χπηπ−
— Ανκκθ+ γνψηθ αηψ «≅ινξηα ωκσβγ» ν‘ξηµηµη ν‘ξµξληψ−

Γλλµφηψµηµφ νκχηµφηψχ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕ+ τβγατθβγϕκθ
ρνκηµφµ ξργηϕβγ ανθ− Λδµηµφ νκχηλχ γλ ωτχχη ργτµχξ ργϕκ,
κθ ανθ− Γνψηθ λδµ αηθ ανκµη βγπηθλµ+ ρσνκ τρσηχφη αηθ ργϕκ,
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µη ϕν‘θρσλµ+ τ δρ «≅ινξηα ωκσβγ» ηβγηχµ ωτχχη ργτµχξ
ργϕκµη οξορκα σνοχη− Πνκφµ ανκκθ σνοηκφµ ργϕκφ ν‘ωργργ
ργϕκµη ∋ξργηϕβγχµ νκηα( ρσνκ τρσηφ πν‘ξχηκθ− Πµη Εθηχ+
ρδµ ϕδκφηµ,βγη− Λµ τβγατθβγϕ− Ωκσβγχµ ωτχχη ργτµχξ
ργϕκµη οξορκα σνο− Τµηµφ ατθβγϕ τβγκθη σνλνµκθη+ ατθβγϕ,
κθη µδβγσ> Τµηµφ µνλη µηλ δϕµ>

— ∋Ιυνα−(
— Ατ τβγατθβγϕ δϕµκηφηµη ρδµ πξδθχµ αηκχηµφ>
— ∋Ιυνα−(
— Ναηχ+ ρδµ ωκσβγ ηβγηχµ χνηθµη σνο− Τµηµφ χνηθ δϕµ,

κηφηµη πξδθχµ αηκχηµφ>
— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ ρηψκθ γλ ξσηκφµ ργϕκκθµη ξργηϕβγ ηβγηχµ

νκηα πν‘ξξορηψλη>
— ∋Ιυνα−(
— Ξµ ϕηλ βγηπχη> Λµ σν‘θσατθβγϕ+ ωκσβγ ηβγηχµ

οξορκα σνοηµφ−
Ηρσϕ αηκχηθφµ ανκκθ αηκµ σνοργηθηπ σϕθνθκµχη−
Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ αηψ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τ,

κνσηληψχ µηλκθµη ν‘θφµχηϕ>
— ∋Ιυνακθ−−−(
— Σν‘οο,σν‘g‘θη+ αηψ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ σνυτργκθµη

πµχξ ρµργµη+ ργϕκκθχµ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕ + τβγατθβγϕκθµη
εθπκργµη+ ϕδθϕκη αν‘κφµ ργϕκµη οξορκα σνοηργµη ν‘θφµχηϕ−
Λργφ‘τκνσηληψχ αθβγµφηψ ενκ ηργσηθνϕ δσχηµφηψ− ϑδξηµφη λργ,
g‘τκνσκθχ γλ ργτµχξ ηργσηθνϕ δσηργφ γθϕσ πηκηµφ−

2,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 0 χµ 4 φβγ ρνµκθµηµφ γνρηκ αν‘κηργη−
0−  Ρ ν µ , ρ  µ ν π9  0  χµ  4  φβγ  ρνµκθµηµφ  γνρηκ  αν‘κηργη

γπηχφη σρυυτθκθµη λτρσγϕλκργ− Ρνµκη ϕθσνβγϕκθ−
1− ϑ  σ σ  κ η ϕ − Ανκκθ αηκµ «ακµχκηφη» υ «ορσκηφη» αν‘ξηβγ

οθδχλδσκθµη µηπκργ− «∆µφ ακµχ»+ «δµφ ορσ»+ «ακµχθνπ»+
«ξµχ ακµχθνπ» ϕαη ρν‘ψκθ αηκµ ηενχκργ−

Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Ανκκθµηµφ 0 χµ 4 φβγ αν‘κφµ ρνµ,
κθµηµφ γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη σρυυτθκθηµη λτρσγϕλκργ+ σν‘g‘θη
υ σδρϕθη σθσηαχ ϕδκφµ ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργκθ: 0  χµ
ϕσσ υ 4 χµ ϕηβγηϕ αν‘κηργη γπηχφη στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ+
4 ηβγηχφη ρνµκθµη ρµργ υ ρµα ιθσ αηκηργ λκϕκθηµη λτρ,
σγϕλκα ανθηργ+ οθδχλδσκθµη οξορκα ρµργµη λργπ πηκχηθηργ9
ακµχκηφη αν‘ξηβγ 4 σ µθρ ν‘θσρηχφη λτµνρασµη µηπκξ αηκηργ
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ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ+ «δµφ ακµχ ∋δµφ ορσ(»+ «ακµχθνπ»+
«ξµχ ακµχθνπ»+ «ξµχ ορσθνπ»+ «ορσθνπ» ρν‘ψκθηµη πν‘κκργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκκθ− Μ  λ ν ξ η ρ γ  π η κ τ υ β γ η 9  ϕθσνµ,
χµ ξρκφµ φ‘ηργσβγκθ+ πτξνµβγκθ−

Σ  θ π  σ λ  9 1 σχµ 4 σφβγ στφλβγ πχκφµ ϕθ,
σνβγϕκθ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η 9 — Ανκκθ+ αηψ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τ,

κνσηληψχ 0 χµ 4 φβγ αν‘κφµ ρνµκθµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη σϕθνθ,
κα+ λτρσγϕλκα νκληψ− Γνψηθ γλλληψ αηθφκηϕχ φ‘ηργσβγ,
κθχµ ψηµονξ ξρξληψ−

Ανκκθχµ αηθηµη βγπηθηα+ τµφ 0 σ φ‘ηργσβγ νκηα ϕδκηργ
ατξτθηκχη−

— Πµη Χηκµνψ+ 0 σ φ‘ηργσβγ νκηα ϕδκ,βγη−
— −−−
— Ρδµ µηλ πηκχηµφ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ ανκκθ+ ατ ψηµονξµηµφ ορσϕη ονφ‘νµρη−
Ξµ 3 σ ανκ βγπηθηκχη−
— Ανκκθ+ ονφ‘νµκθ ακµχθνπ αν‘κηργη τβγτµ µδβγσ φ‘ηργσβγ

νκηα ϕδκηργ ϕδθϕ>
— ∋Ιυνα−(
Ανκκθ ϕδθϕκη ρνµχ φ‘ηργσβγκθ νκηα ϕδκηα+ τκθµη αηθ,αηθηµηµφ

τρσηφ πν‘ξχηκθ γλχ µηλ πηκφµκηϕκθη+ µδβγσ φ‘ηργσβγ νκηα
ϕδκφµκηϕκθη γπηχ φοηθηα αδθχηκθ−

— Ανκκθ+ 1,ψηµονξ ακµχλη ξνϕη 2,ψηµονξλη>
— ∋Ιυνα−(
— 2,ψηµονξλη ξνϕη 3,ψηµονξλη>
— ∋Ιυνα−(
— Λµ ανκκθ+ ψηµονξληψ γλ σξξνθ αν‘κχη− Πµη+ ϕηλ

λδµφ ξσχη+ γθ αηθ ονφ‘νµ τβγτµ µδβγσ φ‘ηργσβγ ρθεκµχη>
— ∋Ιυνα−(
— ϑδκηµφ+ ξωργηρη γλλληψ αηθφκηϕχ ονφ‘νµκθµη ρµα

ϕν‘θληψ− Ανκκθ+ ϕηλ λδµφ δµφ ακµχ ονφ‘νµµη ϕν‘θρσχη>
Πµη Μθφηψ+ ϕν‘θρσηα αδθ,βγη−

— ∋Ιυνα−(
— ϑθηλ+ λδµφ δµφ ορσ ονφ‘νµµη ϕν‘θρσηα αδθ,βγη−
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ δµχη ανκκθ λµ ατ πτξνµβγκθµη νκηα+ ψηµ,

ονξχµ βγηπληψ− Ανκκθ+ 0,ονφ‘νµληψ δµφ ορσ+ 1,ονφ‘νµληψ
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ακµχθνπ+ 2,ονφ‘νµληψ ξµχ ακµχθνπ+ 3,ονφ‘νµληψ δµφ
ακµχ− ∆µχη ξτπνθηχµ ορσφ πθα ορσκα ανθηργµη ν‘ψηµφηψ ξσηµφ−

— ∋Ιυνα−(
— ∆µχη ανκκθ+ µυη ρσνκ τρσηχµ ψηµονξ ονφ‘νµρη µδβγσ

αν‘κρ+ ργτµβγ πτξνµβγ νκηα ϕδκηµφ υ γθ αηθ ονφ‘νµφ 0 σχµ
πτξνµβγ πν‘ξηµφ−

Σθαηξβγη σνοργηθηπµη ϕτψσηα στθχη−
— Πµη Φυγθ+ ρδµ ξσ,βγη+ ονφ‘νµκθ µδβγσ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Ιλργηχ+ πτξνµκθ µδβγσ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Τκθ σδµφλη>
— ∋Ιυνα−(
Ιηρλνµηξ χπηπ−
— Ανκκθ+ δµχη γλλληψ αηθφκηϕχ «ϑδσχηϕ+ ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ −−−»

o‘ξηµηµη ν‘ξµξληψ− Γνψηθ λδµ ν‘ξηµ πνηχρηµη στργτµσηθλµ+ ρηψ
δρ χηππσ αηκµ πτκνπ ρνκηµφ− Λδµ «ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ−−−» χδφ,
µηλχ+ ρηψ νκχηµφηψχ στθφµ στφλβγκθ πχκφµ ϕθσνβγϕ,
κθµη νκχηµφηψχ ορσ πηκηα στσηα+ λδµ ξσφµχδϕ βγο ξνϕη ν‘µφ
σνλνµφ  χνηθ  αν‘ξκα  ξτθηα+  αηθ,αηθηµφηψφ  τψσρηψ−  Λδµ
«Σν‘ωσµφ » χδξηργηλ αηκµ πν‘κηµφηψχφη ϕθσνβγϕµη νθπµφηψφ
ξργηθρηψ,χ+ τµη οξορκα+ µδβγσ στφλβγ ανθκηφηµη ρµξρηψ−
Πθργ λτλϕηµ δλρ  Στργτµθκηλη>

— ∋Ιυνα−(
— Γλλληψ ϕσσ χνηθ αν‘κηα στθηα νκξκηϕ,βγη− Πν‘κκθηληψ

νθπχ στθρηµ−
Γθ αηθ ανκµηµφ πν‘κηφ 1 σχµ 4 σφβγ στφλβγ πχκφµ

ϕθσνβγϕ αδθηκχη−
— Ανκκθ+ πν‘κηµφηψχ στθφµ ϕθσνβγϕκθχφη στφλβγκθµη

πθλρχµ οξορκα ϕν‘θηα ρµµφ− ϑηλχ 1 σ στφλβγ>
— ∋Ιυνα−(
— ∆µχη ν‘ξηµηληψµη ανργκξληψ− Γθ σνλνµφ ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ+

ϕδσχηϕ−−−
Ανκκθµηµφ ϕθσνβγϕκθµη αηθ,αηθηφ τψσηργκθη ϕτψσηα στθη,

κχη+ αηθνψχµ ρν‘µφ ατµχξ χδξηκχη9
— Σν‘ωσµφ 
Ανκκθ ϕθσνβγϕκθµη τψσηργµη σν‘ωσσχηκθ υ νθπκθηφ

ξργηθχηκθ+ οξορκα στφλβγκθµη ρµξχηκθ−
— Πµη+ ϕηλχ 1 σ στφλβγ>
— ∋Ιυνα−(
— ϑηλχ 2 σ στφλβγ ανθ>
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— ∋Ιυνα−(
— ϑηλχ 4 σ στφλβγ ανθ>
— ∋Ιυνα−(
O‘ξηµ 1–2 λθσ σϕθνθκµχη−
Ξ  ϕ τ µ 0  ρ γ 9  — Πµη+  ϕηλ  λδµφ  ξσχη+  αηψ  ατφτµφη

λργφ‘τκνσηληψχ µηλκθµη ν‘θφµχηϕ>
— ∋Ιυνακθ −−−(
— Σν‘g‘θη+ αηψ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ 0 χµ 4 φβγ αν‘κφµ

ρνµκθµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη σϕθνθκα+ λτρσγϕλκχηϕ+ οθδχλδσκθµη
οξορκα ρµργµη+ ακµχκηφη αν‘ξηβγ µθρκθ ν‘θσρηχφη λτµν,
ρασκθµη µηπκργµη ν‘θφµχηϕ−

3,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη εθπκργφ ν‘θφσηργ−
0− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ9 Σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ αηκµ σµηργ,

σηθηργ− ϑυχθσ αηκµ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη εθπκργ−
1− ϑ  σ σ  κ η ϕ− Οθδχλδσκθµη τκθµηµφ ν‘κβγλη ϕηβγηϕκργηργη

υ ϕσσκργηργη σθσηαηχ πν‘ξ αηκηργµη λτρσγϕλκργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Ανκκθµη σν‘θσατθβγϕ αηκµ σµηργσηθηργ+

σν‘θσατθβγϕ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκκθµη εθπ,
κργφ ν‘θφσηργ+ οθδχλδσκθµη ρµργ υ ρµα ιθσηργ λκϕκθηµη
λτρσγϕλκα ανθηργ: «δµφ ϕσσ»+ «ϕηβγηϕ»+ «ϕσσθνπ»+ «ϕηβγηϕθνπ»
ρν‘ψκθηµη ηργκσηα+ οθδχλδσκθµη τκθµηµφ ν‘κβγλη ϕηβγηϕκργηργη
υ ϕσσκργηργη σθσηαηχ πν‘ξ αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκκθ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ τ υ β γ η 9 οωλνπ
χνρϕ+ χνηθ+ σν‘θσατθβγϕ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ τβγατθβγϕ λν,
χδκη+ γθ ωηκ θµφ υ ν‘κβγλχφη σν‘θσατθβγϕ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθ,
βγϕ ργϕκη+ τξβγ+ υφνµ+ θνανσ σρυηθκµφµ θρλ−

Σ  θ π  σ λ  9 1 σ σνϕβγ βγηψηκφµ ϕθσνβγϕ+ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφη
τβγ ωηκ 2 σχµ σν‘θσατθβγϕ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ λνχδκη ρνκηµφµ
ϕνµυδθσκθ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η9 — Ανκκθ+ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ σν‘g‘θη

σν‘θσατθβγϕ αηκµ σµηργληψ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ αηκµ σν‘θσ,
ατθβγϕµη εθπκργµη+ οθδχλδσκθµηµφ ϕσσκργηα υ ϕηβγηϕκργηα
ανθηργ σθσηαηµη ν‘θφµληψ− Γλλληψ οωλνπ χνρϕφ πθξληψ−
Ιληκ+ ρδµ ξσ,βγη+ χνρϕχ πµχξ ργϕκκθ ινξκργσηθηκφµ>

— ∋Ιυνα−(
Γλλ ανκκθχµ αηθλ,αηθ ρν‘θα βγηπηκχη−
— Ρηχλτθνχ+ λδµφ ϕυχθσµη σνοηα αδθ,βγη−
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— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ σν‘θσατθβγϕ µηλρη αηκµ ανργπ ργϕκκθχµ εθπ

πηκχη>
— ∋Ιυνακθ−(
— Σν‘g‘θη+ σν‘θσατθβγϕµηµφ 3 σ ατθβγφη+ 3 σ σνλνµη+ 3 σ

ατθβγϕ τβγκθη ανθ− Λδµ οωλνπ χνρϕφ 1 σχµ γθ ωηκ θµφ
υ ν‘κβγλχφη σν‘θσατθβγϕ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ργϕκηµη πν‘ξ,
λµ− Λµ ατ ργϕκκθφ πθµφ,βγη+ σν‘θσατθβγϕ ανθλη>

— ∋Ιυνα−(
— ϑν‘θρσηα αδθηµφ,βγη−
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη ανκκθ+ οωλνπ χνρϕχ επσ ϕυχθσκθ δλρ+

ακϕη τµφ ν‘ωργργ ργϕκκθ γλ ανθ− Ατκθ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ,
κθχηθ− Σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕχ µηλκθ ανθ>

— ∋Ιυνα−(
— Μδβγσ σνλνµη ανθ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµηµφ 3 σ σνλνµη ανθ− Σν‘g‘θη

σν‘θσατθβγϕχ ξµ µηλκθ ανθ> Πθα ϕν‘θηµφ+ λδµ ρηψκθφ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕµηµφ ατθβγϕκθηµη ϕν‘θρσλµ+ ρηψ τκθµη ρµµφ−

— Μδβγσ ατθβγφη ανθ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕχ µδβγσ σνλνµ υ µδβγσ ατθβγϕ

ανθ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Μδβγσ ατθβγϕ τβγκθη ανθ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη ανκκθ+ δµχη λδµφ ξσηµφ,βγη+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ

υ σν‘θσατθβγϕ µηλρη αηκµ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκθ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ σν‘θσατθβγϕ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθµηµφ 3 σχµ

ατθβγφη+ 3 σχµ σνλνµη υ 3 σχµ τβγη ανθ− Ργτµηµφ τβγτµ
τκθ αηθ,αηθηφ ν‘ωργξχη− Πθµφ,βγη+ σν‘θσατθβγϕ σνλνµκθηµηµφ
o‘κβγλη αηθ ωηκλη>

— ∋Ιυνα−(
— Τµηµφ αηθ,αηθηφ σδµφ σνλνµκθη ανθλη>
— ∋Ιυνα−(
— Τκθ µδβγσ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη ανκκθ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµηµφ πθλ,πθργη

σνλνµκθη σδµφ− Σν‘θσατθβγϕµηµφ ∋ϕυχθσµηµφ( δρ 3 σ σνλνµη
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σδµφ− Ργτµηρη αηκµ τκθ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκχη− Ανκκθ+ γνψηθ λδµ
ρηψκθφ 2 σ θρλ ϕν‘θρσλµ− Ρηψ θρλκθµη ξωργηκα ϕν‘θηα+
οοκηϕσρηξµη σργϕηκ δσφµ ργϕκκθµη ξσηα αδθρηψ− Λδµ τξβγ+
θνανσ+ υφνµκθµηµφ θρληµη πν‘ξηα πν‘ξλµ− Τξβγ οοκηϕσρηξ,
ρηχ πξρη ργϕκκθχµ ενξχκµηκφµ>

— ∋Ιυνακθ−−−(
— Σν‘g‘θη+ θνανσ οοκηϕσρηξρηχ,βγη>
— ∋Ιυνακθ−−−(
— Υφνµβγκθ τβγτµ πξρη ργϕκκθχµ ενξχκµηκφµ υ

µδβγσ ργϕκ ηργκσηκφµ>
— ∋Ιυνακθ−−−(
Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ αηψ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ µηλ,

κθµη ν‘φµχηϕ>
— ∋Ιυνακθ−(
— Ιτχξλ σν‘g‘θη+ αηψ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ σν‘g‘θη σν‘θσ,

ατθβγϕ αηκµ σµηργχηϕ+ σν‘θσατθβγϕ αηκµ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη
∋ϕυχθσµη( εθπκργµη+ οθδχλδσκθµηµφ ϕσσκργηα υ ϕηβγηϕκργηα
ανθηργηµη ν‘θφµχηϕ− Λργφ‘τκνσχ αθβγµφηψ ενκ ηργσηθνϕ δσχηµφηψ−

4,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− Οθδχλδσκθµηµφ ν‘ψθν ινξκργηργη−
κ− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 4 ηβγηχ ρµργ υ ρµα ιθσηργ λκϕκθηµη

λτρσγϕλκργ− Ρνµκη ϕθσνβγϕκθ−
1− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ9 ϕυχθσ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη

εθπκργµη λτρσγϕλκργ−
2−  Σ δ υ  θ  ϕ ,  σ θ ν ε 9 πνφ‘νψ υθφ‘ηχ οθδχλδσκθµηµφ

o‘ψθν ινξκργηργη−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η 9 — Ανκκθ+ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνση,

ληψχ 4 ηβγηχ ρµργµη+ ϕυχθσ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη εθπκργ+
πνφ‘νψ υθφ‘ηχ οθδχλδσκθµηµφ ν‘ψθν ινξκργηργηµη ν‘θφµληψ−
Λδµ γνψηθ ρηψφ 3 σ ιχυκ ϕν‘θρσλµ− Ρηψ γθ αηθ θρλχφη
ργϕκκθµηµφ µνληµη ξσηα+ τκθµηµφ πξδθχ ινξκργφµκηφηµη ξσηα
ανθρηψ− Πµη Χηκλτθνχ+ ρδµ ξσ,βγη+ 0,ιχυκχ πξρη ργϕκκθ
σρυηθκµφµ υ πξδθφ ινξκργσηθηκφµ>

— ∋Ιυνα−(
Ατ ρυνκκθ ξµ αηθ ανκφ αδθηα ιυνα νκηµχη− Πηξµκφµ

ανκκθφ ιυνα µλτµρηµη αδθληψ9
— 1,ιχυκχ χνηθ+ τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ργϕκκθη

σρυηθκµφµ− Ν‘θσχ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ ξτπνθηχ χνηθ+ ορσχ
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τβγατθβγϕ ινξκργσηθηκφµ− ∆µχη ανκκθ+ αηθλ,αηθ βγηπηα+ ωνµ,
µηµφ λ’κτλ ινξηχ στθρηψ υ νκχηµφηψχ+ νθπµφηψχ+ βγο υ ν‘µφ
σνλνµηµφηψχ µηλκθ ανθκηφηµη ξσηα αδθρηψ− Πµη ∆κχνθ+ ρσνκµηµφ
νκχηχ στθφηµ,βγη− ≅ξσ,βγη νκχηµφχ+ νθπµφχ+ βγο υ ν‘µφ σνλν,
µηµφχ µηλκθ ανθ>

— ∋Ιυνα−(
Ανκκθχµ ατ ρυνκκθφ γθ ωηκ γνκσχ στθφµκθηχ ιυνα

νκηµχη−
Ξ  ϕ τ µ κ  ρ γ 9 — Ανκκθ+ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ µηλ,

κθµη ν‘θφµχηϕ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ 4 ηβγηχ ρµργµη+

ϕυχθσ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη εθπκργµη+ πνφ‘νψ υθφ‘ηχ οθδχ,
λδσκθµη ν‘ψθν ινξκργσηθηργµη ν‘θφµηα νκχηϕ− Λργφ‘τκνσηληψχ
γλλ ενκ ηργσηθνϕ δσχη− ϑδξηµφη λργφ‘τκνσκθχ γλ ργτµχξ
ηργσηθνϕ δσηργφ γθϕσ πηκηµφ−

5,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη9 5 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π 9 5 ηβγηχ οθδχλδσκθµη ρµργ υ ρµα

ιθσηργ+ ρνµκη ϕθσνβγϕκθ−
1− Σ δ υ  θ  ϕ ,  σ θ ν ε9 νκχηµχ+ νθπχ+ βγοχ+ ν‘µφχ+ νκχ

σνλνµµη+ νθπ σνλνµµη σνο αηκηργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− 3 υ 4 ρνµκθηµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θ,

ρσηργ+ ανκκθµη 5 ηβγηχ ρµργφ υ ρµα ιθσηργφ ν‘θφσηργ:
οθδχλδσκθµη ν‘µφχµ+ βγοχµ+ ν‘θσχµ σνο αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη
λτρσγϕλκργ+ ανκκθµη οθδχλδσκθµηµφ ινξκργηργηµη ∋νκχηµχ+
νθπχ+ βγοχ+ ν‘µφχ(+ νκχηµη+ νθπρηµη σνο αηκηργκθηµη λργπ
πηκχηθηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκκθ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ τ υ β γ η9 ατκατκ
υ πκχηθφ‘νβγ θρλκθη ∋0/(−

Σ  θ π  σ λ 9 ν‘ξηµβγνπ θρλη βγηψηκφµ ϕθσνβγϕ ∋ανκκθ
ρνµηφ λνρ θυηργχ(−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Σθαηξβγη 1 σ ϕν‘θφψλ χνρϕχµ
αηθ,αηθηχµ λ’κτλ λρνεχ αηθ πσνθ πηκηα ινξκργσηθηκφµ θρλ,
κθµη ϕν‘θρσχη− Θρλχ ατκατκ υ πκχηθφ‘νβγ θρλη σρυηθκµφµ−
Σθαηξβγη «Ατ πτργκθµηµφ µνλη µηλ> Τκθµηµφ ρνµη σδµφλη>
ϑηλ σδϕργηθηα ϕν‘θχη> χδα ρν‘θξχη−
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Ανκ θρλκθµη αηθηµηµφ σφηφ ηϕϕηµβγηρηµη ιτεσ γνκχ ηϕϕη πσνθ
πηκηα σδθηα βγηπχη− Πτργκθ ρνµη 0 σχµ — σδµφ δϕµκηφη µηπκµχη−
Σθαηξβγη ξµ 0 σ πκχηθφ‘νβγ πν‘ργχη υ «Πκχηθφ‘νβγκθ µδβγσ
αν‘κχη>» χδα ρν‘θξχη−

Πκχηθφ‘νβγκθµη ρµα+ νγµφ αηκµ ξµφη «νκση» ρνµηµη ξσχη
γλχ πτξηχφη ρυνκκθµη αδθχη9 Πµχξ πηκηα πκχηθφ‘νβγκθ 4 σ
αν‘κηα πνκχη> ∋µδβγσ δχη> µδβγσ πν‘ργηκχη> µδβγσ αν‘κχη>( Πξρη
πτργκθµηµφ ρνµη ϕν‘ο> Τκθ µδβγσ+ πξρη ρνµ ϕσσ9 4 λη ξνϕη 5 λη>
Πξρη ρνµ ϕηβγηϕ> Πτργκθ ρνµη σδµφ — 5 σχµ αν‘κηργη τβγτµ
µηλ πηκηργ ϕδθϕ> Τ ϕδξηµφη πκχηθφ‘νβγκθφ 0 σ πν‘ργχη υ
τκθµηµφ ρνµη µδβγσ+ µδβγσχµ αν‘κφµκηφηµη+ πµχξ πηκηα 4 σχµ
αν‘κηα πνκφµκηφηµη ρν‘θξχη− ≅φθ ατκατκµηµφ αησσρηµη νκηα πν‘ξρϕ+
πτργκθ ρνµη σδµφ αν‘κχη− Σθαηξβγη 0 σ ατκατκµη νκηα πν‘ξχη υ
τκθµηµφ ρνµη µδβγσ αν‘κχη+ πµχξ πηκηα τκθµηµφ ρνµη αδργσ
αν‘κηα πνκχη+ χδα ρν‘θξχη− Ξµ αησσχµ πτργ πν‘ργχη υ ανκκθφ
γλλκθη αηθφκηϕχ πτργκθµη αησσχµ ρµα βγηπηργκθηµη σϕκηε
πηκχη− Ανκκθφ 5 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη ωτχχη ργτ τρτκχ στργτµ,
σηθηκχη−

Ιηρλνµηξ χπηπ− Ανκκθφ πν‘κκθηµη ξνµ σνλνµφ ϕν‘σθηα+
σθαηξβγηµηµφ 4—5 φβγ ρµργη αν‘ξηβγ+ βγν‘ππξηα ν‘σηθηα
στθηργ ατξτθηκχη−

«Πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ ϕν‘θρσ» ν‘ξηµηχ γθ αηθ ανκφ 5—
6 σφβγ ν‘ξηµβγνπ θρλη βγηψηκφµ 2 σχµ ϕθσνβγϕ αδθηκχη−
Ανκκθφ ϕθσνβγϕκθχφη ν‘ξηµβγνπκθ θρληµη ρµα βγηπηργ υ
ϕθσνβγϕκθµη σθσηα αηκµ+ ξ’µη βγοχµ ν‘µφφ+ βγοχµ 2 σ
οθδχλδσµηµφ θρλη βγηψηκφµ ϕθσνβγϕ+ ν‘θσχ 5 σ οθδχλδσκη
ϕθσνβγϕ+ ν‘µφ σνλνµχ 5 σ οθδχλδσκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηα βγηπηργµη
σϕκηε δσχη− Σνϕβγφ 4—5 σ o‘ξηµβγνπ πν‘ξηκχη υ ργτµβγ
ρνµκη ϕθσνβγϕχ ηενχκµχη− Ανκκθ σνϕβγχ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ
αν‘κρ+ ργτµβγ θρλκη ϕθσνβγϕµη πν‘ξχηκθ− Γθ ρεθ 1—2 σ
ανκµη βγπηθηα+ µηλ τβγτµ ξµµ ργτ ϕθσνβγϕµη πν‘ξφµκηφη
ρν‘θκχη− Σθαηξβγη µυασ αηκµ 3—4 ανκµη βγπηθχη υ τκθφ
πξδθχ στθηργκθηµη ξσχη− ϑδξηµ «Ρκηλ+ λδµηµφ νκχηλφ ϕδκ+
ϑθηλ+ ρδµ ργτµχξ στθφηµϕη+ Ρκηλ ρδµηµφ νθπµφχ αν‘κρηµ− Υψηθ
Ηθνχµηµφ νκχηχ στθχη» χδα ξσχη−

Σθαηξβγη 4—5 σ ανκµη βγπηθηα+ ϕηλ νκχηµχ υ ϕηλ νθπχ
στθφµκηφηµη ξσηα αδθηργµη ρν‘θξχη+ ϕδξηµ τ ανκκθφ ν‘µφφ ξν
βγοφ ατθηκηργκθηµη ρν‘θξχη υ ξµ τκθ µηλ ηργ πηκφµκθηµη
ρν‘θξχη−

Ξϕτµκργ− Ν‘σηκφµ λυψτκθ ανκκθ ηργσηθνϕηχ τλτλκργ,
σηθηκχη−
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6,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 6 ηβγηχ ρµργµη λτρσγϕλκργ−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 6 ηβγηχ ρµργµη λτρσγϕλκργ−
1− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ9 ργϕκκθ γπηχφη στργτµβγµη

λτρσγϕλκργ−
2− Σ δ υ  θ  ϕ ,  σ θ ν ε 9 ργϕκκθµη πνφ‘νψ ξτψρηχ ινξκργ,

σηθηργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− 5 υ 6 ρνµκθηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη γλχ

6 ηβγηχ οθδχλδσκθµη ρµξ αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ9
ρνµκη ϕθσνβγϕ αηκµ ηργκργµη χυνλ δσσηθηργ− Μπργχ ινξκργφµ
ργϕκκθµη ηψβγηκκηϕ αηκµ ϕν‘θηα βγηπηργµη+ ργϕκκθ µνληµη γλχ
τκθµηµφ ν‘θσχ+ ξτπνθηχ+ ορσχ+ ν‘µφχ+ βγοχ ινξκργηργηµη
σν‘g‘θη ξσ αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ− Ργϕκκθµηµφ
ινξκργηργ ν‘θµηµη δρκα πνκηργµη λργπ πηκηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκκθ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ τ υ β γ η9 ν‘ξηµκθ
υ σηοθσηϕµκθ θρλη σρυηθκµφµ ρτθσ ∋6 σχµ(+ 1 σ ξργηϕβγ+
6 σ ν‘ξηµβγνπ+ ρνµκη ϕθσνβγϕκθ−

Σ  θ π  σ λ 9 γθ αηθ ανκχ 4 σχµ 6 σφβγ ν‘ξηµβγνπ θρλη
βγηψηκφµ 2 σχµ ϕθσνβγϕ υ ρνµκη ϕθσνβγϕκθ ∋4+ 5+ 6 κηϕ(+
1 σ σνϕβγρη αν‘ργ ϕθσνβγϕ+ θβγ υ πν‘ψηπνθηµκθ ρνκηµφµ
οσµηρ ∋6 σφβγ οθδχλδσ( αν‘κηργη ϕδθϕ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Σθαηξβγη ξργηϕβγχµ 1 φτθτγ
οθδχλδσκθµηµφ αηθ,αηθηχµ λ’κτλ λρνεχ αηθ πσνθ πηκηα ινξκργ,
σηθηκφµ θρλκθηµη ϕν‘θρσχη−

Θρλχ πτξνµκθ σρυηθκµφµ−
— Ανκκθ+ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηληψχ 5 σφβγ

ρµργµη ν‘θφµρηψκθ γλχ πηψηπθκη ν‘ξηµ ν‘ξµξληψ− Οωλνπ
χνρϕχφη θρλκθχ µηλκθ ανθ>

— Πτξνµκθ υ σηοθσηϕµκθ ανθ−
— Σν‘g‘θη+ ανκκθ+ τκθµηµφ ρνµη αηθ,αηθηφ σδµφλη> Πµη+

ϕηλ σδϕργηθηα ϕν‘θλνπβγη− Σνκηαινµ+ ρµα ϕν‘θ,βγη>
— Πτξνµκθ γλ 4 σ+ σηοθσηϕµκθ γλ 4 σ+ ξ’µη τκθ σδµφ−
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— Σν‘g‘θη+ δµχη ρδµ τκθµηµφ ρνµηφ λνρ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξ−
Σθαηξβγη ξµ 0 σ πτξνµ πν‘ξχη−
— Πτξνµκθ µδβγσ αν‘κχη> Μθφηψ+ ρδµ ιυνα αδθ,βγη>
— Πτξνµκθ 5 σ αν‘κχη−
— Ρνµκη ϕθσνβγϕ τκθµηµφ ρνµηφ λνρλη>
— Ξν‘π+ 5 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕµη πν‘ξηργ ϕδθϕ−
— Ρδµ  5  σκηϕ  ρνµκη  ϕθσνβγϕµη  σνοηα  πν‘ξ−  Πµχξ  πηκηα

πτξνµκθ 5 σ αν‘κηα πνκχη>
— Αησσ πτξνµ πν‘ργηκχη υ τκθ 5 σ αν‘κχη−
— Σηοθσηϕµκθ ϕν‘ολη ξνϕη πτξνµκθλη> Χνµηξνθ+ ιυνα αδθ,

λνπβγηληρµ>
— Γ+ πτξνµκθ σηοθσηϕµκθφ πθφµχ ϕν‘ο+ τκθ 5 σ−
— Πξρη αηθη ϕλθνπ+ τκθ µδβγσ>
— Σηοθσηϕµκθ ϕλ+ τκθ 4 σ−
— Πξρη ρνµ ϕσσ> 5 λη ξνϕη 4 λη> Χηκετψ+ ρδµ ιυνα αδθ−
— 4 ρνµη 5 χµ ϕηβγηϕ−
— Σν‘g‘θη ανκκθ+ πτξνµκθ υ σηοθσηϕµκθ ρνµη σδµφ+ ξ’µη

5 σχµ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>
— Σηοθσηϕµκθφ 0 σ σηοθσηϕµ πν‘ργηργ ϕδθϕ−
— Λµ 0 σ σηοθσηϕµµη πν‘ργχηλ+ τκθ µδβγσ αν‘κχη> Ρνµκη

ϕθσνβγϕ τκθ ρνµηφ λνρλη>
— Σηοθσηϕµκθ 5 σ αν‘κχη− Ρνµκη ϕθσνβγϕ τκθµηµφ ρνµηφ

λνρ δλρ+ δµχη 5 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηργ ϕδθϕ−
Σθαηξβγη 0 σ πτξνµµη νκηα πν‘ξχη−
— Πµχξ πηκηα τκθµηµφ ρνµη 4 σ αν‘κηα πνκχη>
— 0 σ πτξνµµη νκηα πν‘ξχηµφηψ− Ργτµηµφ τβγτµ 4 σ πτξνµ πνκχη−
— 0 σ πτξνµ πν‘ργλµ+ τκθ µδβγσ αν‘κχη>
— 5 σ αν‘κχη−
— Ξµ 0 σ πτξνµ πν‘ργχηλ+ πτξνµκθµηµφ ρνµη µδβγσ αν‘κχη>
— 6 σ αν‘κχη−
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— Ρνµκη ϕθσνβγϕ λνρλη> Ανσηθ+ ρδµ ξσ,βγη>
— Ρνµκη ϕθσνβγϕληψ 5 σκηϕ+ δµχη 6 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξληψ−
— Ανκκθ+ σηοθσηϕµκθηληψ µδβγσ δχη> Τκθ πτξνµκθ αηκµ

σδµφλη> Λδµ 0 σ σηοθσηϕµ πν‘ξχηλ+ γθ ηϕϕκ ν‘ξηµβγνπκθ ρνµη
σδµφ — 6 σχµ− Σηοθσηϕµκθ ξνµηφ 6 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξλµ−

Ιηρλνµηξ χπηπ− Ανκκθ πν‘κκθηµη ξνµ σνλνµφ ϕν‘σθηα+ 5–
6 λθσ βγν‘ππξηα ν‘σηθηα,στθχηκθ−

Ανκκθχ 1 σ σνϕβγρη αν‘ργ ϕθσνβγϕ υ λξχ ν‘ξηµβγνπκθ9
θβγ+ πν‘ψηπνθηµκθ ρνκηµφµ οσµηρ+ ρνµκη ϕθσνβγϕ ανθ−

— Ανκκθ+ γθ αηθηµφηψ νκχηµφηψχφη ϕθσνβγϕµηµφ ξτπνθηφη
ονκνσµνρηφ 4 σ θβγ+ ορσϕη ονκνσµνρηφ δρ 5 σ πν‘ψηπνθηµ υ
τκθ ρνµηφ λνρ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηµφ− ∆µχη τκθµη ρµα
βγηπληψ− Πξρη αηθη ϕν‘ο> ≅θβγκθ ϕν‘ολη ξνϕη πν‘ψηπνθηµκθλη>

— Πν‘ψηπνθηµκθ ϕν‘ο+ τκθ 5 σ−
— Μηλ ϕλ+ τκθ µδβγσ>
— ≅θβγκθ ϕλ+ τκθ 4 σ−
— Πξρη ρνµ ϕηβγηϕ> 5 λη ξνϕη 4 λη>
— 4 ρνµη ϕηβγηϕ−
— ≅θβγ υ πν‘ψηπνθηµκθ ρνµη σδµφ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ

ϕδθϕ>
— ≅θβγφ 0 σ θβγ πν‘ργηργ ϕδθϕ−
— Σν‘g‘θη+ 0 σ θβγ υ τκθ ρνµηφ λνρ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηµφ−

Ξµ 0 σ θβγ πν‘ξχηµφηψ+ τκθ µδβγσ αν‘κχη>
— 6 σ αν‘κχη−
— Ρνµκη ϕθσνβγϕµη τκθ ρνµηφ λνρ πηκηα ν‘ψφθσηθηµφ−  Πν‘ψη,

πνθηµκθηληψ θβγκθφ πθφµχ ϕλ+ τκθ σδµφ αν‘κηργη τβγτµ
µηλ πηκηργ ϕδθϕ>

— Πν‘ψηπνθηµκθφ 0 σ πν‘ψηπνθηµ πν‘ργηργ ϕδθϕ−
— Πν‘ψηπνθηµκθµηµφ ξνµηφ γλ 6 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘,

ξηµφ− Ανκκθ+ γνψηθ «Μηλ ν‘ψφθχη>» ν‘ξηµηµη ν‘ξµξληψ− Οωλνπ
χνρϕµηµφ ν‘θσρηχ τβγατθβγϕ+ ξτπνθηρηχ ϕυχθσ+ ορσχ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕ+ ν‘µφχ χνηθ πν‘ξηκφµ− Ρηψκθ πξρη ργϕκ πξδθχ
στθφµκηφηµη δρκα πνκηργηµφηψ ϕδθϕ− Μνχηθ+ ρδµ ϕδκηα+ πξρη ργϕκ
πξδθχ ινξκργφµκηφηµη ξσηα αδθ−

— ∋Μνχηθµηµφ ιυναη−(
— ∆µχη ρδµ νθπµφφ πθα στθ+ λδµ ργϕκκθµηµφ ν‘θηµκθηµη

o‘ψφθσηθηα πν‘ξλµ− ∆µχη πθ+ πξρη ργϕκµηµφ ν‘θµη ν‘ψφθχη>
— Χνηθ αηκµ ϕυχθσ ξτπνθηχ στθφµ δχη−
— Ξµ 1—2 σ ανκ ργϕκµηµφ µνληµη ξσχη− Λδµ ργϕκκθµηµφ

o‘θµηµη κλργσηθλµ+ τκθ µηλ ν‘ψφθφµκηφηµη σνοχηκθ−
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Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηληψχ
ρηψκθ 6 ηβγηχ ρµργµη ν‘θφµχηµφηψ+ «Μηλ ν‘ψφθχη>» ν‘ξηµηµη
o‘ξµχηµφηψ− Ν‘ξηµβγνπκθ ρνµηφ πθα+ λνρ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘,
ξηργµη ν‘θφµχηµφηψ−

Λργφ‘τκνσ ανκκθ ηργσηθνϕηχ τλτλκργσηθηα ξϕτµκµχη−

7,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 7 ηβγηχ ρµργφ ν‘θφσηργ−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 7 ηβγηχ ρµργφ ν‘θφσηργ ∋ρνµκη ϕθσνβγϕ(−
1− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ9 αδθηκφµ ργϕκχφη οθδχλδσκθµη

ιθσ αηκηργφ ν‘θφσηργ−
2− Σ δ υ  θ  ϕ ,  σ θ ν ε9 ν‘ψ ν‘θµηµη σνο αηκηργφ ν‘θφσηργ−
Ανκκθµη 7 ρνµηµη γνρηκ πηκηργ αηκµ σµηργσηθηργ+ τκθφ 7 φβγ

ρµργµη ν‘θφσηργ+ οθδχλδσκθµη φδνλδσθηϕ ργϕκ ∋ϕυχθσ+ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕ+ χνηθ υ τβγατθβγϕ( µλτµκθη αν‘ξηβγ ρνκηργ,
σηθηργµη γλχ οθδχλδσκθµη ργϕκη αν‘ξηβγ τλτλκργσηθηργµη
λργπ πηκχηθηργ+ «πθλ,πθργη» στργτµβγρη γπηχφη σρυ,
υτθκθηµη λργπ πηκχηθηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ  π η κ τ υ β γ η9  ξηφ‘λ
ονκνσµν+ 7 σ ϕσσ υ 7 σ ϕηβγηϕ νκλµηµφ θµφκη σρυηθη+ ρνµκη
ϕθσνβγϕ+ αηθ µδβγ οθδχλδσµηµφ θρλη ρνκηµφµ ϕθσνβγϕ ∋5+ 4+
6 υ 3 σ οθδχλδσµηµφ θρλη ϕν‘θρσηκχη(−

Σ  θ π  σ λ 9 σνϕβγχφη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ λνχδκη9 ϕυχθσ+
σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ χνηθ+ τβγατθβγϕ υ ργτ ργϕκκθχφη οθδχ,
λδσκθ9 θν‘λνκβγ+ αν‘ξηµανφ‘+ ϕν‘ψφτ+ ργθε−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Ρσνκ τρσηχ 5 σ ϕσσ υ 6 σ ϕηβγηϕ
νκλµηµφ θµφκη σρυηθκθη+ νθρηχ λ’κτλ λρνε πνκχηθηα+ σδθηα
πν‘ξηκχη−

— Ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηληψχ ρηψκθ 7 φβγ ρ,
µργµη ν‘θφµρηψ− Ρµνπ χνρϕρηχ νκλκθ στθηαχη− Τκθµηµφ
ϕσσκηφη γπηχ µηλ χδξηργ λτλϕηµ> Πξρη νκλκθ ϕσσ> Ξτπν,
θηχφηκθηλη ξνϕη ορσχφηκθηλη>

— Ξτπνθηχ ϕσσ νκλκθ+ ορσχ δρ ϕηβγηϕ νκλκθ στθηαχη−
— Τκθµηµφ ληπχνθηµη πµχξ αηκηργ λτλϕηµ>
— Ρµα ϕν‘θηα αηκηργ λτλϕηµ+ σφλ,σφ πν‘ξηα αηκηργ λτλϕηµ−
— Πµη Μθφηψ+ ρδµ βγηπηα ϕσσ νκλκθµη ρµ+ τκθ µδβγσ

δϕµ>
— ϑσσ νκλκθ 5 σ δϕµ−
— ϑσσ νκλκθµηµφ ξνµηφ 5 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξ− Ανσηθ+

ρδµ ϕηβγϕηµ νκλκθµη ρµα ϕν‘θ,βγη+ τκθ µδβγσ δϕµ>
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— ϑσσ νκλκθ αηκµ ϕηβγηϕ νκλκθ σδµφ δλρ δϕµ−
— Ανκκθ+ πξρη ρνµ ϕσσ+ 5 λη ξνϕη 6 λη> Πξρη ρνµ ϕηβγηϕ+

5 λη ξνϕη 6 λη>
— 6 ρνµη 5 χµ ϕσσ+ 5 ρνµη 6 χµ ϕηβγηϕ−
— ϑσσ νκλκθ ϕν‘ολη ξνϕη ϕηβγηϕ νκλκθ ϕν‘ολη> Τκθµηµφ

ϕν‘ο ξνϕη ϕλ δϕµκηφη ξωργη ϕν‘θηµηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>
— Νκλκθµηµφ ϕν‘ο ξνϕη ϕλκηφηµη αηκηργ τβγτµ γθ αηθ ϕσσ

νκλµηµφ σφηφ αησσχµ ϕηβγηϕ νκλ πν‘ξηα βγηπληψ−
— ≅ϕθνλ+ ρδµ γθ αηθ ϕσσ νκλµηµφ σφηφ αησσχµ ϕηβγηϕ

νκλµη σφλ,σφ πν‘ξηα βγηπ υ πξρη ρνµ ϕσσ+ πξρη ρνµ ϕηβγηϕ
δϕµκηφηµη ξσηα αδθ−

— ϑσσ νκλκθ 5 σ+ ϕηβγηϕ νκλκθ 6 σ δϕµ− 6 ρνµη 5 χµ
ϕσσ+ 5 ρνµη 6 χµ ϕηβγηϕ−

— Σν‘g‘θη+ 6 σ νκλ ανθ ινξχ 0 σ νκλ — ϕηβγηϕ νκλ νθσηπ,
βγ− 5 σ νκλ ανθ ινξχ αησσ νκλ ξδσηργλξχη+ χδλϕ+ 5 ρνµη
6 χµ ϕηβγηϕ+ 6 ρνµη 5 χµ ϕσσ− ∆µχη ϕσσ νκλκθφ 0 σ νκλ
πν‘ργλµ+ ϕσσ υ ϕηβγηϕ νκλκθµηµφ ρνµη σδµφ αν‘κχη− ∆µχη
ρνµκη ϕθσνβγϕκθ τκθµηµφ ρνµηφ λνρλη>

— Ξν‘π−
— Τκθ ρνµηφ λνρ ϕθσνβγϕ πν‘ξληψ− Νκλκθµηµφ ν‘κβγλη

γθ ωηκ+ κδϕηµ τκθµηµφ ρνµη σδµφ+ 6 σχµ αν‘κχη− Χδλϕ+ οθδχ,
λδσκθµηµφ ρνµη τκθµηµφ ν‘κβγληφ ανφ‘κηπ δλρ δϕµ− ϑσσ
νκλκθ 7  σ αν‘κχη− Σωκµφµ 7 ρνµκη ϕθσνβγϕ γλ τκθ ρνµηφ
λνρ− ϑηβγηϕ νκλκθ ϕσσ νκλκθφ πθφµχ ϕλ+ ϕηβγηϕ νκλ,
κθφ 0 σ νκλ πν‘ργηα+ ρµα ϕν‘θ,βγη+ τκθµηµφ ρνµη σδµφληϕµ>
Ρνµκη ϕθσνβγϕληψ τκθµηµφ ρνµηφ λνρλη>

— Γ+ τκθµηµφ ρνµη σδµφ+ ρνµκη ϕθσνβγϕ γλ τκθ ρνµηφ
λνρ δϕµ− 7 σκηϕ ρνµκη ϕθσνβγϕ πν‘ξηργ ϕδθϕ−

Ιηρλνµηξ χπηπ−
Σ  θ α η ξ  β γ η9 — Ανκκθ+ γνψηθ «Πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ

γθϕσ πηκ» ν‘ξηµ,λργπηµη αιθρηψκθ− Λδµ γθ αηθηµφηψµη
νκχηλφ βγπηθηα+ ϕθσνβγϕ ϕν‘θρσλµ− ϑθσνβγϕχ µδβγσ
οθδχλδσµηµφ θρλη σρυηθκµφµ αν‘κρ+ ργτµβγ λθσ γθϕσ
πηκρηψκθ− Ν‘σηθφµ ανκκθ γθϕσµη αιθξνσφµκθµη σδϕργηθηα
o‘σηθχηκθ− Πµη Ργνγηρσ+ ρδµ πν‘κηλχφη ϕθσνβγϕχ µδβγσ
οθδχλδσµηµφ θρλη σρυηθκµφµ αν‘κρ+ ργτµβγ γθϕσ πηκ−

— 4 σ νκλµηµφ θρλη σρυηθκµφµ−
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— ∆µχη ρδµ ργτµβγ λθσ ν‘σηθηα,στθρµ− Ανκκθ+ Ργνγηρσ
λργπµη σν‘g‘θη αιθχηλη>

— Γ−
— ∆µχη Χνµηξνθ γθϕσµη ϕν‘θρσηα αδθχη− Λµ ατ ϕθσνβγ,

ϕχ µδβγσ οθδχλδσ σρυηθκµφµ δϕµ>
— 6 σ ν‘ξηµβγνπ σρυηθκµφµ−
— Ρδµ 6 λθσ πν‘κκθηµφµη ξνµ σνλνµχµ ξτπνθηφ ϕν‘σθηα,

στργηθηργηµφ ϕδθϕ−
O‘ξηµ ργτ σωκησχ χυνλ δσχη−
— Ανκκθ+ γνψηθφη γθϕσκθµη ϕν‘οβγηκηφηµφηψ αιθχηµφηψ− ∆µχη

«ϑηλ σδψθνπ σνοχη>» πηψηπθκη ν‘ξηµηµη ν‘ξµξληψ− Λµ ατ σνϕ,
βγχ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ9 χνηθ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ ϕυχθσ+ τβγ,
ατθβγϕ στθηαχη− Ρσνκχ δρ ργτ ργϕκκθφ ν‘ωργργ οθδχλδσκθ
στθηαχη− Χηκργνχ+ ρδµ σνϕβγχφη ργϕκκθµηµφ µνληµη ξσηα αδθ−

— Σνϕβγχ χνηθ+ τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ργϕκκθη
στθηαχη−

— Σν‘g‘θη− Γνψηθ λδµηµφ ξνµηλφ Ργγκν αηκµ Φτκµνψ ϕδκηα+
τβγατθβγϕ αηκµ χνηθ ργϕκκθηφ ν‘ωργργ οθδχλδσµη σνοηα+
ργϕκκθ ξνµηφ πν‘ξηα πν‘ξχηκθ− Ανκκθ+ τκθ σν‘g‘θη αιθχηκθλη>

— Ργγκν σν‘g‘θη αιθχη+ Φτκµνψ τβγατθβγϕκη βγηψφ‘ηβγµη
ϕυχθσ ξνµηφ πν‘ξηα πν‘ξχη−

— Φτκµνψµηµφ ωσνρηµη ϕηλ σν‘g‘θηκξχη> Πµη Σνκηα+ ρδµ
σν‘g‘θηκ,βγη−

Νξηµ ργτ σθηπ χυνλ δσχη−
Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ ατφτµφη λργφ‘τκνσηληψχ ρηψκθ 7 φβγ

ρµργµη ν‘θφµχηµφηψ+ γθ ωηκ ργϕκχφη οθδχλδσκθµη φδνλδσθηϕ
ργϕκκθ αηκµ ρνκηργσηθηα ϕν‘θχηµφηψ− «Πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ γθϕσ
πηκ» ν‘ξηµ,λργπηµη αιθχηµφηψ− Ργτµηµφ αηκµ ατφτµφη λργφ‘τ,
κνσηληψµη ξϕτµκξληψ−

8,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 7 ηβγηχ ρµργµη λτρσγϕλκργ−

−−− µδβγσ νθσηπ>
−−− µδβγσ ϕλ>
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κ− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 7 ηβγηχ ρµργµη λτρσγϕλκργ− Ρνµκη
ϕθσνβγϕκθ−

1− ϑ  σ σ κ η ϕ− Οθδχλδσκθµηµφ τψτµκηφη υ ακµχκηφηµη σππνρκργ−
Ανκκθµηµφ 7 ρνµη γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη σρυυτθκθηµη γλχ

7 ηβγηχ ρµργ ϕν‘µηϕλκθηµη λτρσγϕλκργ− Τκθµη ρµργ
γλχ ηϕϕη οθδχλδσκη σν‘οκλ δκδλδµσκθηµη ξνµλ,ξνµ πν‘ξηργ
ρνρηχ ατξτλκθ ϕσσ,ϕηβγηϕκηφηµη µηπκργµη λργπ πηκχηθηργ+
οθδχλδσκθ ρνµη τκθµηµφ ν‘κβγληφ ανφ‘κηπ δλρκηφη γπηχφη
σρυυτθκθµη λτρσγϕλκργ− Οθδχλδσκθµηµφ τψτµκηφη υ ακµχ,
κηφη+ ακµχκηϕκθµη σππνρκργ ϕν‘µηϕλκθηµη λτρσγϕλκργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ  π η κ τ υ β γ η9  γθ  ωηκ
ακµχκηϕχφη σξνπβγκθ−

Σ  θ π  σ λ 9 ξηθηϕ υ λξχ σνργβγκθ ∋0/ σ(+ τψτµ υ ϕκσ
θπνµκθ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− ∋Σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργ−(
Γθ αηθ ανκχ 1 σ αν‘ργ σνϕβγκη ϕθσνβγϕ ανθ− Ρσνκκθ τρσηχ
ξηθηϕ υ λξχ στφλβγκθ ρνκηµφµ οσµηρ ανθ− Σθαηξβγη9 «ϑθ,
σνβγϕµηµφ ξτπνθη σνϕβγρηφ 6 σ λξχ+ ορσϕη σνϕβγρηφ δρ
7 σ ξηθηϕ στφλβγ πν‘ξηα βγηπηµφ− Ξτπνθηχφη σνϕβγφ 6 σ
ξηθηϕ υ ορσϕη σνϕβγφ 7 σ λξχ στφλβγ πν‘ξηα βγηπηµφ» χδα
ξσχη− Ανκκθ γθ ρεθ πµχξ στφλβγχµ+ µδβγσχµ+ πξρη
πσνθφ πν‘ξφµκηϕκθηµη+ πξρη στφλβγκθ ϕν‘ο ∋ϕλ( υ µηλ
τβγτµκηφηµη ξσχηκθ−

« ≅ θ π ν µ µ η ν κ » ν‘ ξ η µ η − Σθαηξβγη αν‘ξκθη σδµφ αν‘κ,
λφµ 1 σ πηψµη βγπηθχη υ τκθχµ πξρη αηθηµηµφ αν‘ξη ακµχ
∋ορσ( δϕµκηφηµη υ ατµη πµχξ σδϕργηθηργ λτλϕηµκηφηµη ρν‘θξχη−
Τψτµκηφη γθ ωηκ αν‘κφµ 1 σ θπνµβγ νκηα+ 3 σ ανκµη βγπηθχη
υ θπνµβγκθ αηθ,αηθηµηµφ τρσηφ πν‘ξηα+ σππνρκµχη− Πξρη θπνµ,
βγµη πξρη πηψφ αδθηργµη µηπκξχη−

Ξϕτµκργ− Ν‘σηκφµ λυψτκθ ανκκθ ηργσηθνϕηχ τλτλκργ,
σηθηκχη−

0/,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη9 8 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 8 ηβγηχ ρµργ−
1− ϑ  σ σ  κ η ϕ − Οθδχλδσκθµηµφ ακµχκηφη υ ξν‘g‘νµκηφη αν‘,

ξηβγ ν‘ψθν λτµνρασκθµη µηπκργ−
Ανκκθµη 8 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη αηκµ σµηργσηθηργ+ 8 ηβγηχ

ρµργµη λργπ πηκχηθηργ− Οθδχλδσκθµηµφ ρνµη τκθ δφκκξχηφµ
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λξχνµφ ανφ‘κηπ δλρκηφηµη ϕν‘θρσηργ− Οθδχλδσκθµηµφ ακµχκηφη
υ ξν‘g‘νµκηφη αν‘ξηβγ ν‘ψθν λτµνρασκθηµη µηπκργ+ ανργπ
σνλνµκθχµ ιθφµ γνκχ ν‘κβγλκθχµ αηθη αν‘ξηβγ οθδχλδσ,
κθµη σθσηακργσηθηργ ϕν‘µηϕλκθηµη λτρσγϕλκργ− Οθδχλδσµηµφ
ανργπ οθδχλδσκθ ηβγηχ δφκκφµ ν‘θµηµη+ οθδχλδσκθµηµφ πξρη
αδκφηκθη αν‘ξηβγ ρνκηργσηθηργφ πθα ν‘ψφθηργηµη ϕν‘θρσηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ η ρ γ9 βγτβγλνλ+
κνκ ∋7—8 σ( σρυηθη ∋ρηκτδση(−

Σ  θ π  σ λ  9 ηϕϕη σνϕβγρη αν‘ργ ϕθσνβγϕ+ σνργβγκθ+
χµϕκθ ρνκηµφµ οσµηρ+ σν‘θσσ γθ ωηκ ξν‘g‘νµκηϕχφη υ τψτµ,
κηϕχφη ∋ακµχκηφη 4 ρµσηλδσθχµ 0/ ρµσηλδσθφβγ+ ξν‘g‘νµκηφη
1 ρµσηλδσθχµ 4 ρµσηλδσθφβγ αν‘κφµ( σξνπβγκθ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Ονκνσµνχφη 1 σ φνθηψνµσκ πσνθφ
6 σ βγτβγλνλ υ ρϕϕηψσ κνκµηµφ θµφκη σρυηθκθη — ρηκτδση
ινξκργσηθηκφµ− Βγτβγλνλκθµηµφ νθρη+ κνκκθφ πθφµχ
νβγηαθνπ πν‘ξηκχη− Ργτµηµφ τβγτµ τκθ ϕν‘οθνπ ινξµη δφκκξχη−

Ανκκθ ρµα+ βγτβγλνλκθ κνκκθφ πθφµχ ϕλ δϕµ,
κηφηµη µηπκξχηκθ− Βγτµϕη 6 ρνµη 7  χµ ϕηβγηϕ+ 7 ρνµη δρ 6 χµ
ϕσσ− Σθαηξβγη ατµη πµχξ σδϕργηθηργ λτλϕηµκηφηµη ρν‘θξχη−
Αηθ ανκµη βγπηθηα+ κνκκθµη βγτβγλνλκθµηµφ σφηφ πν‘ξηα βγη,
πηα+ στργτµσηθηα αδθηργµη σϕκηε δσχη− Φτκκθµηµφ ρνµη σδµφκργσηθη,
κχη+ τκθµηµφ ρνµη 2 σχµ σν‘g‘θη ϕδκχη− Σθαηξβγη 7 ρνµηµηµφ
γνρηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θρσχη−

Ιηρλνµηξ χπηπ− Ανκκθ αθλνπκθη αηκµ 2+ 4+ 6+ 8 ρνµκθηµη
ϕν‘θρσηργκθη ϕδθϕ− Σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργ− Γθ αηθ ανκχ
1 σ σνϕβγκη αν‘ργ ϕθσνβγϕχ+ ρσνκ τρσηχ σνργβγκθ υ χµϕκθ
ρνκηµφµ οσµηρ ∋γθ αηθ ανκχ 0/ σχµ οθδχλδσ( ανθ− Ανκκθφ
ξτπνθη σνϕβγφ 2 σ χµϕ+ ορσϕη σνϕβγφ 8 σ σνργβγµη πν‘ξηργ
σϕκηε δσηκχη− Σνοργηθηπ αιθηκξνσφµχ αηθ ανκφ ∋ακµχ νυνψ
αηκµ( χµϕκθµη+ ηϕϕηµβγηρηφ σνργβγκθµη ρµργ σϕκηε δσηκχη−
Πνκφµ ανκκθ γλλκθη αηθ υπσχ οθδχλδσκθµη ηβγκθηχ ρµξ,
χηκθ− Χµϕ ϕλλη ξνϕη σνργβγκθλη+ τκθ πµβγχµ> Πξρη
αηθη ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(+ 7 λη ξνϕη 8 λη> Οθδχλδσκθ ρνµη σδµφ – 7 σχµ
∋8 σχµ( αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ+ χδφµ ρυνκκθ αδθηκχη−
Ανκκθ ν‘ψκθη ωνγκφµ τρτκ αν‘ξηβγ ξηφ‘ηµχηµη σδµφκργσηθχηκθ
υ µηλ πηκφµκηϕκθηµη+ οθδχλδσκθ ρνµη µδβγσχµ αν‘κφµκηφηµη
ρν‘ψκα αδθχηκθ−

Ρσνκ τρσηχ γθ ωηκ ξν‘g‘νµκηϕ υ ακµχκηϕχφη 3 σ σξνπβγ
αδσθσηα ινξκργσηθηκφµ− Σξνπβγκθ ακµχκηφη ρσ,ρδϕηµ 4 ρµση,
λδσθχµ 0/ ρµσηλδσθφβγ+ ξν‘g‘νµκηφη 1 ρµσηλδσθχµ 4 ρµση,
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λδσθφβγ νργηθηα ανθηκχη− Σθαηξβγη ανκκθχµ σξνπβγκθ
o‘κβγλκθη γπηχ µηλ χδξηργ λτλϕηµ+ τκθµηµφ ακµχκηφη αηθ
ωηκλη> Ξν‘g‘νµκηφη,βγη> χδα ρν‘θξχη− Ανκκθχµ αηθη δµφ ακµχ
υ δµφ ορσ σξνπβγµη+ ανργπ ανκ δµφ ξν‘g‘νµ υ δµφ ηµφηβγϕ
σξνπβγµη ϕν‘θρσχη υ 2 σ ανκ σξνπβγκθµη αηθ πσνθ πν‘ξηα
βγηπηα+ τκθµη σθσηα αηκµ ξσηα αδθχη− ∋Ορσθνπ+ ξµχ ορσ−(
Ρν‘µφθ σθαηξβγη σξνπβγκθµη θκργσηθηα ξτανθχη− Αηθνθσ
ανκφ τκθµη δµφ ξν‘g‘νµηχµ ανργκα ηµφηβγϕρηφβγ πσνθ πηκηα
πν‘ξηα βγηπηργµη σϕκηε πηκχη− Σθαηξβγη σξνπβγκθµηµφ ν‘θηµκθηµη
o‘ψφθσηθλξ+ ανκκθχµ «∆µφ ακµχ ∋ορσ( σξνπβγ πξδθχ υ
µηλ τβγτµ>» χδα ρν‘θξχη−

Ξϕτµκργ− Ανκκθ αηκµ ν‘σηκφµ λυψτ τλτλκργσηθηκχη−

00,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 8 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη λτρσγϕλκργ−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 8 ρνµηµη γνρηκ πηκηργ λκϕρηµη λτρσγ,

ϕλκργ+ ρνµκη ϕθσνβγϕ−
1− ϑ  σ σ  κ η ϕ − Τψτµκηφη υ ξν‘g‘νµκηφη αν‘ξηβγ ρνκηργσηθηργ

υ σθσηακργσηθηργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Ανκκθµηµφ 8 ρνµηµη γνρηκ πηκηργ γπηχφη

σρυυτθκθη υ 8 ηβγηχ οθδχλδσκθµη ρµξ νκηργ+ ρνµκη ϕθσνβγ,
ϕκθ αηκµ αδκφηκργ λκϕκθηµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθµη οθδχ,
λδσκθµηµφ τψτµκηφη υ ξν‘g‘νµκηφη αν‘ξηβγ ρνκηργσηθηργ υ σθσηα,
κργσηθηργφ ν‘θφσηργ+ οθδχλδσκθµη τκθµηµφ ανργπ ν‘κβγλκθηφ
e’σηανθ αδθλφµ γνκχ σθσηακργσηθηργ ϕν‘µηϕλκθηµη λτρσγ,
ϕλκργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Σ  θ π  σ λ 9 Ηϕϕησ σνϕβγρη αν‘ργ ϕθ,
σνβγϕ+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ρνκηµφµ φτφτθσ πτσηβγ+ τψτµκηφη υ
ξν‘g‘νµκηφη γθ ωηκ αν‘κφµ 4 σ ξτλκνπ σξνπβγ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Λργφ‘τκνσµηµφ «Ρνµ,ρµνπ» πηρληφ
πθκρηµ+ 4 φβγ σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργ λργπ πηκηµχη−

 Ιηρλνµηξ χπηπ−
Σ  θ α η ξ  β γ η9  — Γνψηθ  λδµ  µδβγσ  σπηκκσρλ+  ργτµβγ

νκχηµφ δµφργρηψ+ χηππσ πηκηα στθρηψ+ νθπφ δµφργρηψ+ ν‘µφ
νξνπχ+ βγο νξνπχ υ ηϕϕκ νξνπχ ρϕθξρηψ− Ανκκθ+ ρηψµηµφ
νκχηµφηψχ τψτµκηφη υ ξν‘g‘νµκηφη γθ ωηκ αν‘κφµ θκργσηθηα πν‘ξηκ,
φµ 4 σ ξτλκνπ σξνπβγ ανθ− Ρηψ τκθµη σθσηα αηκµ δµφ τψτµ
σξνπβγχµ ανργκα+ δµφ ξν‘g‘νµηφ σνλνµ ϕδσλ,ϕδσ σθσηαχ πν‘ξηα
βγηπηµφ− Κνκ+ ρδµ σξνπβγκθµη πµχξ σθσηαχ πν‘ξηα βγηπχηµφ>
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— ∋Ιυνα−(
— ∆µχη ανκκθ+ πν‘ργµη σξνπβγκθµηµφ

τψτµκηφηµη ιτεσ,ιτεσ πηκηα ρνκηργσηθηα ϕν‘θηµφκθ−
— −−−
— Ανκκθ+ δµχη σξνπβγκθµη δµφ ηµφηβγ,

ϕρηφ σνλνµ ϕδσλ,ϕδσ σθσηαχ πν‘ξηα βγηπηµφ−
— −−−
— Λτµνισ+ ρδµ σξνπβγκθµη πξ σθ,

σηαχ πν‘ξηα βγηπχηµφ>
— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ δµφ τψτµ σξνπβγ δµχη πξδθχ υ µηλ τβγτµ>

∆µφ πηρπ σξνπβγ,βγη>
Ξϕτµκργ− Ν‘θφµηκφµ λυψτκθ ανκκθ ηργσηθνϕηχ τλτλ,

κργσηθηκχη−

01,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 8 φβγ ρµργµη λτρσγϕλκργ−
κ− Ρ ν µ , ρ  µ ν π 9 8 ηβγηχ ρµργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ

∋ρνµκη ϕθσνβγϕκθ(−
1− ϑ  σ σ  κ η ϕ 9 ξν‘g‘νµ+ ηµφηβγϕ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Ανκκθχ ρµνπµη στθκη ξν‘µκηργχ9 βγο,

χµ ν‘µφφ+ ν‘µφχµ βγοφ+ ξτπνθηχµ ορσφ+ ορσχµ ξτπνθηφ
νκηα ανθηργ λτλϕηµκηφη σν‘g‘θηρηχ σρυυτθ γνρηκ πηκηργ: οθδχλδσκθµη
γθ ωηκ ξν‘µκηργχ ρµργµη λργπ πηκχηθηργ: ανκκθχ ναξδϕσµηµφ
γιληµη ρπκµφµ γνκχ αηθνθ ν‘κβγληµη νργηθηργµη υ πν‘ργλξ
υ ξηθλξ+ ανργπ ν‘κβγλµηµφ ϕλξηργηφ νκηα ϕδκηργη γπηχ
σρυυτθ γνρηκ πηκηργ− Οκρσηκηµχµ ξρκφµ ωνχ ξτλκσηκρ+ τ
υυκφη γνκηφ πθφµχ+ ξµχ ηµφηβγϕκργηργηµη στργτµσηθηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ τ υ β γ η9 5 σ πν‘g‘ηθ,
βγνπ+ 8 σ ϕταηϕ+ 4 σ ρλνκξνσ+ 6 σ θϕδσ−

Σ  θ π  σ λ  − Ανκκθ ρνµηφ ξδσθκη αηθ υθπχµ πνφ‘νψ+
φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ινξκργφµ ξργηϕβγ+ αηθ αν‘κϕ οκρσηκηµ ∋σφηφ
πν‘ξηργ τβγτµ σωσβγ(−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η9 — Ατφτµ ρηψκθ αηκµ ρµργµη ∋στθκη ξν‘µ,

κηργχ9 βγοχµ+ ν‘µφχµ+ βγοφ+ ξτπνθηχµ ορσφ+ ορσχµ ξτπν,
θηφ ρµργµη( λτρσγϕλκα νκληψ υ ωνχβγµη ξν‘g‘νµ,ηµφηβγϕ
πηκηργµη o‘θφµηα νκληψ− Πµη+ ϕηλ ξσχη+ µηλ τβγτµ ρµργµη
αηκηργ ϕδθϕ>
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— ∋Ιυνα−(
— Ρηψ γλλ υπσ οθδχλδσκθµη πξρη ξν‘µκηργχ ρµφµ

δχηµφηψ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ αηψ οθδχλδσκθµη αηθ ωηκ ξν‘µκηργχ ρµργµη αηκθ

δχηϕ− Γνψηθ αηψ ρηψκθ αηκµ οθδχλδσκθµη ανργπ ξν‘µκηργχ ρµργ
γλ λτλϕηµκηφηµη ϕν‘θληψ− Πµη+ λδµηµφ νκχηλφ Εθθτγ υ
Ενσηλ ϕδκρηµ+ Εθθτγ+ ρδµ ρσνκ τρσηχ στθφµ πν‘g‘ηθβγνπκθµη
βγοχµ ν‘µφφ πθα+ Ενσηλ+ ρδµ ν‘µφχµ βγοφ πθα ρµ−

— −−−
— Εθθτγ+ πν‘g‘ηθβγνπκθ ρνµη µδβγσ δϕµ> Ρδµχ,βγη+ Ενσηλ>
— ∋Ιυνα−(
— Λµ ανκκθ+ αηψ ρηψκθ αηκµ πν‘g‘ηθβγνπκθµη ν‘µφχµ

βγοφ πθα ρµφµηληψχ γλ+ βγοχµ ν‘µφφ πθα ρµφ,
µηληψχ γλ αηθ ωηκ ρνµ9 5 ρνµη γνρηκ αν‘κχη− ∆µχη ϕταηϕκθµη
ρµξληψ− Ανκκθ+ οωλνπ χνρϕχ ινξκργφµ οθδχλδσκθµη ξτπν,
θηχµ ορσφ+ ορσχµ ξτπνθηφ ρµα βγηπηµφ−

— −−−
— Ανκκθ+ οθδχλδσκθµη πξρη ξν‘µκηργχ ρµχηµφηψ>
— −−−
— Μθρκθµη γθ ωηκ ξν‘µκηργχ ρµργ λτλϕηµ δϕµλη>

Ατµχ τκθµηµφ ρνµη ν‘ψφθχηλη>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ ατµχ τκθµηµφ ρνµη ν‘ψφθλξχη+ επσ τκθµηµφ

ρµργ ξν‘µκηργη ν‘ψφθχη ∋σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργ(−
— Ανκκθ+ νκχηµφηψχ στθφµ υθπµηµφ ξτπνθη+ βγο+ ν‘µφ+

ορσϕη πηρλκθηµη ϕν‘θρσηµφ−
— −−−
— ∆µχη αθλνφ‘ηµφηψµη βγοχµ ν‘µφφ σνλνµ+ ν‘µφχµ

βγοφ σνλνµ+ υθπµηµφ ϕν‘µχκµφηφ+ ξτπνθηχµ ορσφ+ ορσχµ
ξτπνθηφ σνλνµ ξτθφηψηα βγηπηµφ−

— −−−
— Γνψηθ ρηψ πξρη ργϕκκθχµ µδβγσχµ υ τκθµη πµχξ

πηκηα πν‘ξηργ ϕδθϕκηφηµη δρκα πνκηργµη ν‘θφµρηψ− ∋Πνφ‘νψ υθφ‘ηµη
ξκµσηθηργ λτλϕηµ δλρ−( Ανκκθ+ σνοργηθηφ‘ηλµη χηππσ αηκµ
δργησηα στθηµφ− Βγο σνλνµφ πσνθρηφ ξτπνθηχµ ορσφ σνλνµ
5 χνηθβγµη+ νµφ σνλνµφ πσνθρηφ ορσχµ ξτπνθη σνλνµ 6 σ
τβγατθβγϕµη+ ξτπνθηφ βγοχµ ν‘µφφ σνλνµ 7 σ ϕυχθσµη+
ορσϕη ν‘µφχµ βγοφ σνλνµ 4 σ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη ινξκργ,
σηθηµφ−  Λτθνχ+  ρδµ µδβγσ  χνηθβγ σδθχηµφ  υ  τκθµη  πξδθφ  ινξ,
κργσηθχηµφ>
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— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ νκχηµφηψχ στθφµ οκρσηκηµµη σδµφ 1 φ αν‘κηµφ υ

τµη ξτλκσηα+ 1 σ αηθ ωηκ ωνχβγ γνρηκ πηκηµφ− Τκθ σδµφ,σδµφ
δλρκηφηµη αηκηργ τβγτµ ωνχβγκθµη τψτµρηφ υ ξν‘g‘νµκηφη
αν‘ξηβγ αηθ,αηθηµηµφ τρσηφ υ ξνµλ,ξνµ πηκηα σδϕργηθηα ϕν‘θηµφ−
∆µχη αησσ ωνχβγ τψτµθνπ αν‘κηργη τβγτµ µηλ ηργ πηκληψ>
Ξωργηκα ν‘ξκα ϕν‘θηµφκθ−

— ϑεσκθηληψ νθρηχ ξτλκσληψ−
— Σν‘g‘θη+ ωνχβγ ϕσσ ∋τψτµ( αν‘κηα πνκχη− Ρηψ ωνχβγφ

οκρσηκηµ πν‘ργχηµφηψλη>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ αηψ ωνχβγφ οκρσηκηµ πν‘ργλχηϕ− Οκρσηκηµµη ϕεσ,

κθηληψ νθρηχ ξτλκσφµ δχηϕ+ τ ωνχβγφ πθφµχ τψτµθνπ+
αηθνπ ηµφηβγϕ αν‘κηα πνκχη− ∆µχη ωνχβγ ξν‘g‘νµθνπ αν‘κηργη
τβγτµ µηλ ηργ πηκηργ ϕδθϕ>

— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ τµη ϕεσκθηληψ νθρηχµ σν µλτµ ωνχβγ ϕαη

ξν‘g‘νµθνπ υ ϕσσθνπ αν‘κφτµβγ δψληψ− ∆µχη ατ ωνχβγµηµφ
o‘κβγλκθη γπηχ µηλ χδξηργ λτλϕηµ> Τ ξν‘g‘νµ αν‘κηα πνκχηλη
ξνϕη ηµφηβγϕλη>

— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ τµηµφ τψτµκηφη ν‘ψφθχηλη>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ ωνχβγ ξν‘g‘νµ+ αηθνπ νκχηµφηρηφ πθφµχ ϕκ,

σθνπ αν‘κηα πνκχη−
Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ αηψ ρηψκθ αηκµ ατφτµφη λσδλσηϕ

λργφ‘τκνσηχ µηλκθµη ν‘θφµχηϕ>
Ανκκθ ηργσηθνϕηχ ν‘σηκφµ λυψτκθ τλτλκργσηθηκχη−

02,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 0/ ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π 9 0/ ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη αηκµ σµηργσηθηργ

∋ρνµκη ϕθσνβγϕ(−
1− ϑ  σ σ  κ η ϕ9 τψτµθνπ+ πηρπθνπ+ δµφ τψτµ+ τψτµκηφη αν‘ξηβγ

σδµφ ρν‘ψκθµη ενκκργσηθηργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− 7 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θρσηργ

υ 0/ ηβγηχ οθδχλδσκθµη ρµξ νκηργφ ν‘θφσηργ− Φοχ ρνµ νσ
o‘θµηχ ϕδκφµχ στθκµηργηφ δ’σηανθ αδθηργ+ τψτµκηφη αν‘ξηβγ αηθ,
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αηθηφ σδµφ οθδχλδσκθµη σµκργµη λργπ πηκχηθηργ+ ιτεσ οθδχλδσ,
κθµηµφ τψτµκηφη ν‘θσρηχφη λτµνρασκθµη µηπκργφ ν‘θφσηργ+
ανκκθ µτσπηχφη ρν‘ψ υ ρν‘ψ αηθηϕλκθηµη ∋τψτµθνπ+ πηρπθνπ+
δµφ τψτµ+ τψτµκηφη αν‘ξηβγ σδµφ( ενκκργσηθηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ  π η κ τ υ β γ η9  ρνµκη
ϕθσνβγϕ+ 0/ σ οκσν σρυηθη−

Σ  θ π  σ λ 9  γθ  αηθ  ανκχ  τψτµκηφη  γθ  ωηκ  αν‘κφµ  2  σ
θπνµ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η 9 — Ανκκθ+ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκν,

σηληψχ ρηψκθ αηκµ 0/ ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη αηκµ σµηργληψ−
Ανκκθ+ γνψηθ λδµ χνρϕφ ν‘g‘ηκ ανκκθ γλχ πκονπβγκθµη
ινξκργσηθλµ+ ρηψ χηππσ αηκµ ϕτψσηα στθηµφ− Ανκκθφ πκονπ,
βγκθ ξδσχηλη>

— ∋Ιυνα−(
— Ατµη πµχξ αηκηργ λτλϕηµ> Πµη+ Χηκαθ+ βγηπηα ν‘g‘ηκ

ανκκθµη+ Εθθτγ+ ρδµ βγηπηα πκονπβγκθµη ρµ− Ν‘g‘ηκ ανκκθ
µδβγσ δϕµ> Πκονπβγκθ,βγη> Πξρη αηθη ϕν‘ο> Ν‘g‘ηκ ανκκθλη+
πκονπβγκθλη> Πξρη αηθη ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(> 7 λη ξνϕη 8 λη> Ατµη
πµχξ σδϕργηθηργ λτλϕηµ>

— Σν‘g‘θη+ ν‘g‘ηκ ανκκθφ πκονπβγκθµη ϕηξχηθηα βγηπηργ
ϕδθϕ− Χηκργνχ+ ρδµ ϕηξχηθ− Μηλ τβγτµ πκονπβγκθχµ αηθη
νθσηπβγ αν‘κηα πνκχη>

— ∋Ιυνα−(
— 7 σ ν‘g‘ηκ ανκ ξνµηφ ξµ αηθη πν‘ργηκρ+ τκθ µδβγσ αν‘κχη>
— ∋Ιυνα−(
— ∆µχη ν‘g‘ηκ ανκκθ µδβγσ αν‘κχη> ϑδκηµφ+ γλλληψ αηθ,

φκηϕχ ρµα βγηπληψ− ∆µχη ν‘g‘ηκ ανκκθµηµφ ξνµηφ 8 σ ρνµκη
ϕθσνβγϕ πν‘ξληψ− Μηλ τβγτµ> Ανκκθφ πκονπβγκθ ξδσ,
χηλη>

— ∋Ιυνα−(
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— ∆µχη 8 σ ανκ ξνµηφ ξµ αησσ ανκ πν‘ργληψ− Ανκκθηληψ
ρνµη 0/ σ αν‘κχη− Ανκκθ ρνµη µδβγσ αν‘κηαχη>

— ∋Ιυνα−(
— Μηλ τβγτµ 0/ σ αν‘κχη>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ 8 σ ανκ ξνµηφ 0 σ ανκ ϕδκηα πν‘ργηκχη υ τκθ 0/

σ αν‘κχη− Πκονπβγκθ ρνµη ν‘ψφθχηλη> Μηλ τβγτµ+ τκθ µδβγσ>
— ∋Ιυνα−(
— ∆µχη πκονπβγκθ γλλ ανκκθφ ξδσχηλη> Μηλ

τβγτµ>
— ∋Ιυνα−(
— Πξρη ρνµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(9 8 λη ξνϕη 0/ λη> Πκονπβγκθ υ

ανκκθ ρνµη σδµφ αν‘κηργη τβγτµ µηλ ηργ πηκηργ ϕδθϕ> Ψτγθ+ ατ
ξνππ ϕδκηα+ ξµ αησσ πκονπβγ πν‘ργ− ∆µχη πκονπβγκθ υ
ανκκθ ρνµη σδµφλη> ≅φθ 0/ σ ανκχµ 0 σρη ϕδσρ+ µδβγσ πνκχη>

— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ δµχη ανκκθ ρνµη µδβγσ αν‘κηα πνκχη> Πµχξ πηκηα

8 σ αν‘κηα πνκχη> Ανκκθ ϕν‘ολη ξνϕη πκονπβγκθλη> Μηλ
τβγτµ> Πξρη ανκ ξµ πξσηα ϕδκχη> Ανκκθ ξµ µδβγσ
αν‘κηργχη> Μηλ τβγτµ> Γλλ ανκκθφ ξδσηργη τβγτµ µδβγσ
οκσν νκηα ϕδκχηµφ> Χηκργνχ+ ρδµ νκηα ϕδκτυβγη αν‘κρµ− Ρδµ µδβγσ
οκσν νκηα ϕδκχηµφ> Οκσνκθ γλλ ανκκθφ ξδσχηλη> ϑδκηµφ+
γλλληψ αηθφκηϕχ οκσνκθµη ρµα βγηπληψ− Γθ ωηκ οθδχλδσ,
κθχµ ρηψχ µδβγσχµ αν‘κχη>

— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ αθβγ οθδχλδσκθ σδµφ — 0/ σχµ− Αηψ µδβγ

ρνµφβγ ρµργµη ν‘θφµχηϕ>
— ∋Ιυνα−(
Ιηρλνµηξ χπηπ−
— ϑδκηµφ+ δµχη ιηρλνµηξ χπηπµη ν‘σϕψηα νκληψ− Γλλληψ

αηθφκηϕχ  0/  λθσ  βγοϕ  βγκληψ−  ∆µχη  στθφµ  ινξηληψχ
«ξτθληψ» ∋πχλκα 0/ φβγ(− «Ν‘ωργργ ηοµη σνοηα νκληψ»
o‘ξηµηµη ν‘ξµξληψ− Λδµφ σµηργ ≅ϕθνλ ηρλκη ανκ δθσκα νξνπ
ϕηξηληµη σνψκξνσφµχ νξνπ ϕηξηλη ηοκθη ηεκνρ αν‘κλρκηφη τβγτµ
τκθµη ρτφ‘τθηα νκχη− ϑδξηµ πξρη ηοµη πξρη νξνπ ϕηξηληχµ νκφµ,
κηφηµη δρχµ βγηπθηα πν‘ξχη− Νξνπ ϕηξηληφ ανφ‘κξχηφµ ηο γλ,
λµφηψχ ανθ− Πθµφ,βγη+ ηοκθ αηθ,αηθηχµ εθπ πηκχηλη>

— ∋Ιυνα−(
— Γθ αηθ ιτεσ νξνπ ϕηξηληφ µδβγσχµ ηο ϕδθϕ> Ηοκθµη

νρνµθνπ σµκργ τβγτµ υυκν µηλ πηκηργ ϕδθϕ>
— ∋Ιυνα−(
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— Ανκκθ+ αηθ ωηκ τψτµκηϕχφη ηοκθµη σµκα+ τκθµη τψτµκηφηφ
πθα σθσηα αηκµ πν‘ξηα βγηπηµφ− Χηκργνχ+ ρδµ ηοκθµη τψτµκηφηφ
πθα πξ σθσηαχ πν‘ξηα βγηπχηµφ> Πξρη ηο πξρη νξνπ ϕηξηληχµ
νκηµφµκηφηµη σνοηµφ υ στργτµσηθηα αδθηµφ−

Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηχ
µηλκθµη ν‘θφµχηϕ>

Ανκκθ αηκηληµη τλτλκργσηθηα+ λργφ‘τκνσ ξϕτµκµχη−

03,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− 0/ ηβγηχ ρµργµη λτρσγϕλκργ−
0− Ρ ν µ , ρ  µ ν π9 0/ ηβγηχ ρµργµη λτρσγϕλκργ+ ρνµκη

ϕθσνβγϕ−
1− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ 9 τβγατθβγϕκθ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθ,

βγϕκθ σνλνµκθηµηµφ τψτµκηφηφ πθα εθπκµηργηµη ϕν‘θρσηργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Οθδχλδσκθµη ηρσφµ ξν‘µκηργχ ρµργ

λτλϕηµκηφη γπηχφη σρυυτθµη θηυνικµσηθηα ανθηα+ αηθνθσ γλ
µθρµη ν‘σϕψηα ξτανθλρχµ+ αηθνθσρηµη ηϕϕη λθσ ρµλρχµ
ρµργ ϕδθϕκηφηµη σ’ϕηχκργ+ γθ ωηκ πηκηα ινξκργσηθηκφµ οθδχλδσκθµη
ρµργµη λργπ πηκχηθηργ− 0/ ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη αηκηλ,
κθµη γλχ 0/ ηβγηχ ρµργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ− Φδν,
λδσθηϕ ργϕκκθ ∋τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθ( σνλνµκθη,
µηµφ τψτµκηφηφ πθα+ τκθ γθ ωηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θρσηργ−

ϑν‘φψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ π η κ τ υ β γ η9 7 σ ρλνκξνσ
σρυηθκµφµ ρµφηβγ+ ν‘µσ ν‘ξηµβγνπ+ 8  σ χνηθβγ+ τβγατθβγϕ
ργϕκηχφη θλϕκθ−
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Σ  θ π  σ λ − Γθ αηθ ανκχ χνηθ ργϕκηχ ινξκργσηθηκφµ αδργ,
νκσησ οθδχλδσµηµφ θρλη σρυηθκµφµ ϕθσνβγϕ− Ηϕϕη σνϕβγκη ϕθ,
σνβγϕ+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ρνκηµφµ ξργηϕβγ+ τψτµκηφη 3 υ 4 ρµ,
σηλδσθ+ ξν‘g‘νµκηφη γθ ωηκ αν‘κφµ σξνπβγκθ ∋γθ αηθηχµ 5 σχµ(−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η9  — Ανκκθ+ πν‘κηλχφη θλϕκθ πµχξ ργϕκ,

χ> Νκχηµφηψχφη ρµνπ βγν‘οκθχµ γθ ωηκ τβγατθβγϕκθ ξρµφ−
Εθθτγ+ ρδµ πµχξ ργϕκχ υ µδβγσ θλϕ ξρχηµφ> Ρδµφ
ργτ τβγατθβγϕµη ξρργ τβγτµ γθ ωηκ τψτµκηϕχφη σξνπβγ,
κθχµ µδβγσχµ ϕδθϕ αν‘κχη> ∆µχη σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκη θλ,
ϕµη γλ ξρργφ τθηµηα ϕν‘θηµφ−

Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ ατφτµ λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηληψχ
µηλκθµη ν‘θφµχηϕ>

Ανκκθ αηκηληµη τλτλκργσηθηα+ λργφ‘τκνσ ξϕτµκµχη−

04,λργφ‘τκνσ

Λργφ‘τκνσ λυψτρη− Γεσ ϕτµκθη αηκµ σµηργσηθηργ−
0− Υ  π σ 9 γεσ ϕτµκθη αηκµ σµηργσηθηργ−
1− Φ δ ν λ δ σ θ η ϕ ρ γ  ϕ κ 9 χνηθ+ ϕυχθσµη εθπκργ−
2− Ρ ν µ , ρ  µ ν π 9 ϕθσνβγϕ αηκµ ηργκργ−
Λργφ‘τκνσ λψλτµη− Ανκκθφ 6 ϕτµ ∋ρτσϕ( αηθ γεσµη σργϕηκ

δσηργηµη+ γεσµηµφ γθ αηθ ϕτµη ν‘ψ µνληφ δφκηφηµη+ 6 ϕτµµηµφ
γθ αηθη γθ χνηλ αηθ ωηκ ϕδσλ,ϕδσκηϕχ ϕδκηργηµη+ γεσ ϕτµκθηµη
νυνψ βγηπθηα ρµργµη λργπ πηκχηθηργ− Σνυτργκθ αηκµ ϕν‘θηα
ηχθνϕ δσηκφµ οθδχλδσκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κηπκηϕµη µηπκργφ ν‘θφσηργ+
φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη συρηεκα αδθηργφ ν‘θφσηργ− Λτρηπ ρανακθη
µνλκθη αηκµ σµηργσηθηργ−

ϑν‘θφψλκη λσδθηκ− Μ  λ ν ξ η ρ γ  π η 0 τ υ β γ η9  γεσ  χυν,
ληχ ανκκθ ενκηξσηµη σρυηθκνυβγη ατξτλκθ ∋θρλκθ+ ρνµκη
ϕθσνβγϕ+ ανκφ‘βγ+ λτρηπ ρανακθη(−

Σ  θ π  σ λ 9 γθ αηθ ανκχ 0—1 σχµ ν‘ξηµβγνπ−
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Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Σ  θ α η ξ  β γ η9 — Γεσχ ανθ ξδσση ϕτµ+

6 ϕτµ,τ 6 στµ−
Ξµ ργνχνµ ανργκµθ+
≅ξσ,βγη+ ατφτµ πξρη ϕτµ>

— Πµη ϕηλ ξσχη+ ατφτµ πξρη ϕτµ δϕµ>
— ∋Ιυνα−(
— Σν‘g‘θη+ ατφτµ βγνθργµα+ τ γεσµηµφ µδβγµβγη ϕτµη>
— ∋Ιυνα−(
— ϑδβγ γεσµηµφ πξρη ϕτµη αν‘κφµ δχη>
— ∋Ιυνα−(
— ∆θσφ πξρη ϕτµ>
— ∋Ιυνα−(
— Ανκκθ+ ατφτµφη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηχ γεσ ϕτµκθη

αηκµ σµηργληψ− ϑτµχτψ+ ϕδβγπτθτµ+ ϕδβγρη ν‘σφβγ αηψ λσδ,
λσηϕ λργφ‘τκνση ϕδβγ αν‘κφµ δχη χδξληψ− Ατφτµ αηψχ πµχξ
λργφ‘τκνσκθ αν‘κχη>

— ∋Ιυνα−(
— ∆θσφ δρ αηψχ λτρηπ λργφ‘τκνση αν‘κχη− Ξµφη ϕτµ

ανργκµχη− Αηψχ ατφτµ λτρηπ λργφ‘τκνση αν‘κχη+ χδξληψ− Ργτµ,
χξ πηκηα+ ϕτµ ϕδσηχµ ϕτµ ϕδκχη− Μηλµη πβγνµ πηκηργ ϕδθϕ,
κηφηµη υ µηλ πβγνµ πηκηµφµηµη αηκηργ τβγτµ νχλκθ ϕτµκθφ
µνλ ν‘ξκα σνοφµκθ− Ξδσση ϕτµ ∋ξδσση ρτσϕ( αηθ γεσµη σργϕηκ
πηκχη− Γεσ ϕτµκθη µνληµη δρκα πνκηργφ γθϕσ πηκηµφ− Λδµ
γεσ ϕτµκθηµηµφ µνληµη ξσηργηλφ πτκνπ ρνκηµφ υ τκθµηµφ ϕθ,
σνβγϕ αηκµ αδκφηκµηργηµη χηππσ αηκµ ϕν‘θηα στθηµφ γλχ δρκα
πνκηργφ γθϕσ πηκηµφ− Λδµ τκθµη σθσηα αηκµ ξσλµ− Αηθηµβγη
ηργ ϕτµη− Μνλη χτργµα− Λδµ ατµη αησσ ρνµκη ϕθσνβγϕ αηκµ
αδκφηκα πν‘ξλµ− Πµη+ γλλληψ αηθφκηϕχ9 ΧΤΡΓ≅ΜΑ≅− Ηϕ,
ϕηµβγη  ηργ  ϕτµηµηµφ  µνλη ρδργµα−  Ατµη  1  σ  ρνµκη  ϕθσνβγϕ
αηκµ αδκφηκξληψ− Γλλληψ ξσληψ9 Ρ∆ΡΓ≅ΜΑ≅− Τβγηµβγη
ηργ ϕτµηµηµφ µνλη βγνθργµα− Ατµη 2 σ ρνµκη ϕθσνβγϕ αηκµ αδκ,
φηκξληψ− Γλλληψ ξσληψ9 ΒΓΝΘΡΓ≅ΜΑ≅− Ατφτµ βγνθργµα−
Γθ γεσµηµφ βγνθργµα ϕτµη αηψχ λσδλσηϕ λργφ‘τκνση
αν‘κχη− Αηψχ πξρη ϕτµη λσδλσηϕ λργφ‘τκνση αν‘κθ δϕµ>

— ∋Ιυνα−(
— Λδµ γνψηθ  ξµ αηθ  ανθ  γεσ  ϕτµκθηµηµφ  µνληµη  ξσηα

βγηπλµ− Τκθµηµφ µνλη νρνµ δρχ ρπκµηα πνκηργη τβγτµ γεσ,
µηµφ πξρη ϕτµκθηχ πµχξ λργφ‘τκνσκθ αν‘κηργηµη ξσηα βγηπληψ−
Χτργµα ϕτµη αηψχ πµχξ λργφ‘τκνσκθ αν‘κχη> Χνρϕχφη
θρλχµ πθα ξσηργηµφηψ λτλϕηµ−
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— ∋Ιυνα−(
— Ρδργµα ϕτµη πµχξ λργφ‘τκνσκθ αν‘κχη>
— ∋Ιυνα−(
— Κνκ+ γεσ ϕτµκθηµηµφ µνληµη ϕδσλ,ϕδσ ξσηα βγηπ− ≅κηργδθ+

ρδµ γλ ξσηα βγηπ−
— ∋Ιυνα−(
— Αηθ γεσ ν‘σφβγ+ ηϕϕηµβγηρη ϕδκχη+ γεσµηµφ ϕτµκθη σθσηα

αηκµ ν‘σχη+ γθ ϕτµη δθσκα γεσµηµφ πξρη ϕτµη ανργκµφµκηφηµη
µηπκξληψ− ϑδκηµφ+ γλλληψ αηθφκηϕχ γεσµηµφ ϕτµκθηµη σθσηα
αηκµ ξσηα βγηπληψ−

— Χτργµα+ ρδργµα+ −−− −
— Ανκκθ+ δµχη χηππσ αηκµ λδµη σηµφκα ν‘σηθρηψ− Ρηψ γνψηθ

ανκφ‘βγ µδβγ λθσ τθηκηργηµη χηππσ αηκµ σηµφκµφ+ αηθνθσ γλ
σνυτργµη ν‘σϕψηα ξτανθλρχµ+ ηκφθηκα ϕδσλρχµ ρµµφ
∋6 λθσ τθηκχη(− Λδµ ανκφ‘βγµη µδβγ λθσ τθχηλ>

— 6 λθσ−
— ∆µχη µδβγ λθσ τθχηλ> ∋5 λθσ τθηκχη−(
— 5 λθσ−
— Χηππσ πηκηµφ+ σνυτργκθµη ρδψρηψλη> Γνψηθ λδµ ανκφ‘βγµη

τθλµ+ ρηψ σνυτργκθµη ϕν‘ψκθηµφηψµη ξτληα ρµξρηψ+ ρµα αν‘κ,
φµηµφηψχµ ϕδξηµ ϕν‘ψηµφηψµη νβγηα+ ργτµβγ ν‘ξηµβγνπµη ρµα
ιθσηα+ πσνθ πηκηα πν‘ξρηψ− ∋2 λθσ τθηκχη−(

— ϑλνκ+ ρδµ µδβγσ ν‘ξηµβγνπµη πσνθ πηκηα πν‘ξχηµφ υ
µηλ τβγτµ>

2 λθσ τθηκχη−
— ∆µχη ξµφη σνοργηθηπµη χηππσ αηκµ δργησηµφ− Λτρηπ ρανα,

κθη µνλκθηµη ξσλµ+ ρηψ τκθµηµφ θρληµη ϕν‘θρσρηψ− Ρηψ λτρηπ
ρανακθη µνλκθηµη αηκηα νκχηµφηψλη>

Ξϕτµκργ− — Ανκκθ+ λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηχ µηλκθµη
o‘θφµχηϕ>

Ανκκθ αηκηλη τλτλκργσηθηκχη+ λργφ‘τκνσ ξϕτµκµχη−
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ΥΗΗ ΑΝΑ

Λ≅ϑΣ≅ΑΦ≅ΒΓ≅ Σ≅ΞΞΝΘΚΝΥ ΦΤΘΤΓΗΧ≅
ΑΝΚ≅Κ≅ΘΜΗΜΦ ΑΝΡΓΚ≅ΜΦ‘ΗΒΓ Λ≅Σ∆Λ≅ΣΗϑ

Σ≅Ρ≅ΥΥΤΘΚ≅ΘΗΜΗ ΡΓ≅ϑΚΚ≅ΜΣΗΘΗΡΓ

27,§− Λργφ‘τκνσκθχ ηργµη σργϕηκ πηκηργ

Λϕσαφβγ σξξνθκνυ φτθτγηχ ανκκθχ α’ψη αηθ ξργηθηµ
λτγηλ λσδλσηϕ κνπκθµη+ λτµνρασκθµη+ «σδµφ»+ «ϕσσ»
∋«ϕν‘ο»(+ «ϕηβγηϕ» ∋«ϕλ»(+ «ατστµ υ αν‘κϕ» ϕσσκηϕκθ νθρηχφη
ανφ‘κµηργκθµη+ ν‘κβγνυ ϕσσκηϕκθη αηκµ ρνµ ν‘θσρηχφη ανφ‘κ,
µηργκθµη µηπκξ αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη θηυνικµσηθηργφ κνγηχ δ’σηανθ
αδθηκχη− Λϕσαφβγ σθαηξ ξνργηχφη ανκκθµηµφ λσδλσηϕ
σρυυτθηµη ργϕκκµσηθηργ λµσηπηξ σεϕϕτθηµηµφ ξµφη ανρπηβγφ
ϕν‘σθηκηργηφ υ τκθµηµφ τλτλµ πκηξ ενκηξση θηυνικµηργη τβγτµ
ψληµ ξθσχη− Ανκκθµη ϕν‘ψ αηκµ γλχ ηβγηχ ρµργφ ν‘θφσηα
ανθηκχη− Τκθµηµφ ϕν‘ψ αηκµ βγλκργ+ ργϕκµη σδψχ εθπ πηκ
αηκηργ πναηκηξση θηυνικµχη−

Ατ ξνργχ πκηξ πναηκηξσµη+ λτρσπηκ εηϕθ ξτθησηργµη+ µκηψ+
ρηµσδψ+ σππνρκργ ϕαη ιηγσκθηµη+ λτγνϕλ πηκηργ+ ωτκνρ
βγηπθηργ πναηκηξσηµη+ εψνυηξ σρυυτθµη θηυνικµσηθηργ γλ ϕσσ
γληξσφ δφ− Λϕσαφβγ σξξνθκνυ φτθτγηµηµφ δκδλδµσθ
λσδλσηϕ σρυυτθκθηµη θηυνικµσηθηργ αν‘ξηβγ χρστθη ανκκθµηµφ
νκχηµφη φτθτγκθχ νκφµ αηκηλκθηµη τλτλκργσηθηργ+ αηθ σηψηλφ
ϕδκσηθηργ+ ϕδµφξσηθηργ υ βγτπτθκργσηθηργµη µψθχ στσχη−

Λϕσαφ σξξνθκνυ φτθτγηχ λσδλσηϕ αν‘ξηβγ γεσρηφ
1 σ λργφ‘τκνσ+ ξηκ χυνληχ 61 σ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηκχη−

Λργφ‘τκνσκθµηµφ χυνλ δσηργ λτχχση9 αηθηµβγηρη— 2/ λη,
µτσ+ ηϕϕηµβγηρη— 1/—14 ληµτσ−

Γθ αηθ λργφ‘τκνσµηµφ στψηκηργη τµηµφ λψλτµη αηκµ µηπ,
κµχη− Τ ξµφη λσδθηκµη ν‘θφµηργ+ ν‘σηκφµκθµη σϕθνθκργ υ
λτρσγϕλκργ+ ανκκθµηµφ δφκκφµ αηκηλκθηµη σδϕργηθηργφ
ωηψλσ πηκχη−

Ξµφη λυψτ αν‘ξηβγ αηθηµβγη λργφ‘τκνσ ατστµκξ ξµφη
λσµ τρσηχ ηργκργφ χνηθ αν‘κηργη ϕδθϕ− Ξµφη λσµ αηκµ σµηργ
ανκκθµηµφ ηργκργ πναηκηξση ξωργηθνπ υπσχ+ ξ’µη λργφ‘τκνσ
ανργκµηργηµηµφ 2—4 ληµτσηχµ ανργκα 04—07 ληµτσηχ ξϕτµ,
κµχη− Ν‘σηκφµ λσδθηκµη σϕθνθκργ τβγτµ λργφ‘τκνσ ανργκµη,
ργηχ 2—3 ληµτσ υ λργφ‘τκνσ νωηθηχ 3—7 ληµτσ ιθσηκχη− Μηλ
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τβγτµ ηργµη ξµµ ργτ σθψχ ν‘σϕψηργ λπρχφ λτυνεηπ γηρνα,
κµχη− Ξµφη λτθϕϕα λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ν‘ψκργσηθηργ
ανκκθµη σνκηπσηθχη− Ργτµηµφ τβγτµ ηκνιη αν‘κφµχ ξµφη λσδθηκµη
o‘σηργ χυνληχ ν‘σηκφµκθµη σϕθνθκργ ενξχκηχηθ− Βγτµϕη ξµφη
αηκηλκθµη ηκφθη ν‘ψκργσηθηκφµ αηκηλκθ αηκµ αηθ σηψηλφ ϕηθησηργ
ιτχ λτγηλ−

Ηϕϕηµβγη υ τβγηµβγη λργφ‘τκνσκθχ ν‘θφµηκξνσφµ λυψτφ
σωληµµ 4/∃ υπσ ιθσηκχη− Λργφ‘τκνσµηµφ ηϕϕηµβγη πηρληχ δρ
αδυνρησ νκχηµ ν‘σηκφµ λσδθηκ σϕθνθκµχη− Τβγηµβγη πηρληχ ανκκθ
o‘θφµηα πνκφµ λσδθηκ σϕθνθκµχη−

Λashg‘ulot rejasi

0, υθηµσ

0− Ανκκθµη ξµφη λυψτφ νκηα ϕηθηργ λπρχηχ σϕθνθκργ — 1—3 ληµτσ−
1− Ξµφη λσδθηκµη ϕν‘θηα βγηπηργ — 04—07 ληµτσ−
2− Ηκφθη ν‘ψκργσηθηκφµ λσδθηκµη σϕθνθκργ — 3—6 ληµτσ−
3− Λργφ‘τκνσ σωληµµ ργτ σθψχ στψηκηργη λτλϕηµ− Ατµχ ανκκθ

µθρκθµηµφ τψτµκηφηµη ν‘κβγργ τρτκκθη αηκµ αηθηµβγη ανθ σµηργχηκθ−
0, πηρλ− Μθρκθµηµφ τψτµκηφη υ ϕδµφκηφηµη ρνκηργσηθηργ+ «Μηλ ν‘ψφθχη>»

o‘ξηµη — 4 ληµτσ−
1, πηρλ− Τψτµκηϕ υ ϕδµφκηϕµη ν‘κβγργ τρτκκθηµη ργθσκη ν‘κβγνυ ραναηχ

µλνξηργ πηκηργ+ ατµχ µθρκθµηµφ ν‘κβγλκθηµη λκχ σδµφκργσηθηργ
λρκρη γκ πηκηµχη— 0/ ληµτσ−

2, πηρλ− ∋Αηκηλκθµη λτρσγϕλκργ−( ≅λκηξ σνοργηθηπµη αιθηργ
χυνληχ ανκκθµηµφ ν‘κβγνυ τρτκκθηµη λτρσπηκ πν‘κκργ— 0/ ληµτσ−

3, πηρλ− Ργϕκκθµη ρνκηργσηθηργ υ φτθτγκργσηθηργµη γλχ σν‘οκλχφη
γθ ωηκ ργϕκκθµηµφ ρνµηµη ρνκηργσηθηργµη λργπ πηκχηθηργ — 4 ληµτσ−

1, υθηµσ

0− Ξµφη λυψτµη ν‘θφµηργµη χυνλ δσσηθηργ — 02—04 ληµτσ−
1− Αδυνρησ νκχηµ ν‘σηκφµ λσδθηκµη ν‘θφµηργµη ξνϕη λτρσγϕλκργµη

χυνλ δσσηθηργ— 8—01 ληµτσ−
2− Ηκφθη ν‘σηκφµκθµη σϕθνθκργ— 4 ληµτσ− Τψτµκηϕµη ν‘κβγργ+ ν‘θφµηργ

αν‘ξηβγ ηργκθ χυνλ δσσηθηκχηφµ λργφ‘τκνσ σωληµµ ργτµχξ στψηκηργη
λτλϕηµ−

0, πηρλ− Òµηργ ν‘κβγνυ τρτκκθηµη δρκσηργ υ ξµφηκθηµη µλνξηργ
δσηργ— 4 ληµτσ−

Ανκκθµηµφ λκηξ σνοργηθηπκθµη λτρσπηκ αιθηργη — 7—0/ ληµτσ−
1, πηρλ− Ν‘σηκφµκθµη σϕθνθκργ+ µθρκθµη σδµφ 1 υ 3 αν‘κϕϕ αν‘κηργµη

λργπ πηκηργ− ≅λκηξ σνοργηθηπκθµη λτρσπηκ αιθηργ — 7 ληµτσ−
2, πηρλ− Αδθηκφµ ιχυκχµ ενξχκµηα+ πνφ‘νψ τρσηχ λν‘κικ πηκηργµη λργπ

πηκηργ+ «Μηλ πξδθχ ινξκργφµ>» ν‘ξηµηµη λργπ πηκηργ — 2—3 ληµτσ−
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2, υθηµσ

0− Ξµφη λυψτ αν‘ξηβγ λσδθηκµη λτρσγϕλκργ— 8—0/ ληµτσ−
1− Ηκφθη ν‘σηκφµ χρστθηξ υψηεκθχµ 2—3  σρηµη λτρσγϕλκργ—

01—04 ληµτσ− ∋Ατµχ 2—3 ληµτση ϕδκφτρηχ ν‘θφµηκχηφµ λυψτµη ν‘σηργχ
ξνθχλ αδθχηφµ λσδθηκµη σϕθνθκργφ ιθσηκχη−(

28,§− Ληπχνθ υ ρµνπ

Ξηκ ανργηχ γλλ ανκκθµη+ αηθηµβγη µυασχ+ µθρκθ+ στθκη
µθρκθ ρνµηµη σππνρκργ υ πξρη µθρκθ ϕν‘ο ∋ϕλ( ξνϕη σδµφ,
κηφηµη µηπκργ+ ρµργ+ αηθ,αηθηφ ρνκηργσηθηργ+ ϕν‘ψ αηκµ βγλκργ+
µθρκθµηµφ ν‘κβγληµη σππνρκξ νκ αηκηργκθηµη σδϕργηθηργ λπρχφ
λτυνεηπχηθ− Òδϕργηθηργ ανκκθµηµφ ρµνπ ενκηξσηµη πµβγκηϕ δφκκα
νκφµκηϕκθηµη υ πµχξ λρκκθφ κνγηχ δ’σηανθ αδθηργ ϕδθϕκηφηµη
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ko‘rsatadi. Xuddi shunday tekshirishni 2—3 oy o‘tgach yana o‘tka-
zish λτλϕηµ+ ατµχ ανκκθµηµφ αηκηλ δφκκργκθηχ πµχξ ρηκιηργ
αν‘κφµκηφη µηπκµχη−

Ρνµκθµηµφ γνρηκ αν‘κηργη− Αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ ανκκθφ
ηϕϕηµβγη αδργκηϕµηµφ πµχξ γνρηκ αν‘κηργηµη δρκσηα ν‘σηργ λπρχφ
λτυνεηπχηθ− Αηθ λργφ‘τκνσχ ϕδσλ,ϕδσ ηϕϕη ρνµχµ αησσ ρνµ γνρηκ
αν‘κηργη ϕν‘θηα βγηπηκχη γλχ τκθ αηθ,αηθη αηκµ σππνρκµχη
∋5 ρνµη 4 υ 0 χµ ηανθσ: 5 ρνµη 0 ϕλ 5: 6 ρνµη 5 υ 0 χµ ηανθσ:
5 ρνµη 0 ϕλ 6 υ γνϕψν(−  Ατ ανκκθφ νκχηµφη ρνµφ αηθ ρνµηµη
πν‘ργηργ αηκµ ϕδξηµφη ρνµµη γνρηκ πηκηργ+ ργτµηµφχδϕ+ γνρηκ αν‘κφµ
ϕδξηµφη ρνµχµ  αηθ ρνµηµη ξηθηργ αηκµ νκχηµφη ρνµµη γνρηκ πηκηργµηµφ
(6 – 1 = 5) τλτληξ σλνξηκκθηµη δφκκα νκηργκθηχ ξνθχλ αδθχη−
Ηϕϕηµβγη γνκσµη+ ξ’µη αηθ ρνµηµη ξηθηργ αηκµ νκχηµφη ρνµµη ∋ϕηβγηϕ
ρνµµη( γνρηκ πηκηργχ+ αηµναθηµ+ σδρϕθη ανφ‘κµηργµη µηπκργχ
ανκκθ µβγφηµ πηξηµβγηκηϕϕ χτβγ ϕδκχηκθ− Τκθ στθκη µθρκθµη
φτθτγκθφ ∋πηρλ σν‘οκλκθφ( ιθσχηκθ υ αηθ,αηθη αηκµ σππνρ,
κξχηκθ ∋«Ακµχ θβγκθ ϕν‘ολη ξνϕη ορσκθη ϕν‘ολη>»(+ µθρκθ
φτθτγηµη τκθµηµφ πηρλκθη αηκµ ρνκηργσηθχηκθ− ∋«Πξρη αηθη ϕν‘ο9
πηψηκ ϕυχθσκθλη ξνϕη πηψηκ αηκµ ϕν‘ϕ ϕυχθσκθµηµφ αηθφ
πν‘ργηκφµηλη>»( Ανκκθ γθ ρεθ µθρκθµηµφ ρνµη πµχξ πηκηα
γνρηκ πηκηµφµηµη+ πξρη ρνµφ µδβγ ρνµηµη πν‘ργφµκθηµη ξνϕη
ξηθφµκθηµη ξσηα αδθηργκθη ϕδθϕ− Νκηµχηφµ ιυνακθ νµφκη αν‘κηργη
τβγτµ αδθηκχηφµ ρυνκκθµη ν‘ψφθσηθηργ υ ανκκθµη ξµη αηθ λτ,
µνρασµη ∋«σδµφ»+ «πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ»+ «5 σχµ» υ γνϕψν(
γθ ωηκ πηκηα ηενχ δσηργφ τµχργ ϕδθϕ−

0/ ηβγηχφη µθρκθµη ρµργ+ γηρνακργµη ανκκθφ ατστµ ν‘πτυ
ξηκη χυνληχ λργπ πηκχηθηργ υ ρνµκθµη ρµκξνσφµ ναξδϕσκθ
αηκµ ρνκηργσηθηργκθη+ νωηθφη ξσηκφµ  ρνµ σν‘οκλχφη µθρκθµηµφ
τλτληξ ρνµηµη αηκχηθηργµη µφκα νκηργκθη ϕδθϕ− Ρνµµηµφ µθρκθ
o‘κβγλκθη υ τκθµηµφ  ινξκργηργ ργϕκηφ ανφ‘κηπ δλρκηφη «σδµφ»+
«ϕν‘ο»+ «ϕλ» στργτµβγκθ νµφκη ρµργ λκϕκθηµηµφ γνρηκ
αν‘κηργκθη+ ϕν‘ο ρνµχφη ωηκλ,ωηκ λργπ υ ϕν‘θρσλ πν‘κκµ,
λκθηχµ ενξχκµηργκθηµη µψθχ στσχη− Òν‘οκλχφη ν‘κβγλκθη
γθ ωηκ — τψτµ+ πηρπ+ ϕδµφ+ σνθ+ ακµχ+ ορσ υ ϕσσ,ϕηβγηϕ
ωηκλ,ωηκ σθσηαχ ινξκργσηθηκφµ υ στθκηβγ δφκκµφµ µθρκθµη
ρνµ ιηγσχµ σππνρκργφ κνγηχ δ’σηανθ αδθηκχη−

Ανκκθ  φδνλδσθηϕ  ργϕκκθ  ξνϕη  ρµνπ σξνπβγκθηµη  γθ  ωηκ
σθσηαχ χνηθ ξνϕη ιτεσ,ιτεσ πηκηα ινξκργσηθχηκθ− Ανκκθχ ινξκργηργ
ωθϕσδθηφ ϕν‘θ µθρκθµη πµχξ πηκηα νρνµθνπ υ σδψθνπ ρµργ
ξν‘κηµη πηχηθηργφ ηµσηκηργ τξφ‘νσηκχη− Ανκκθ γθ ρεθ πµχξ µθ,
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ρχµ µδβγσ υ τκθ πξ γνκσχ ινξκργσηθηκφµκηφη γπηχ φοηθηα+
µθρκθµηµφ ρνµηµη τκθµηµφ ινξκργσηθηργ ν‘θµη+ ν‘κβγλκθη υ ανργπ
ρηεσ αδκφηκθηφ ανφ‘κηπ αν‘κφµκηφη γπηχ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ−

Ανκκθ ρσ,ρδϕηµ µθρκθµηµφ αδκφηκθηµη ιθσηργµη ∋«Ατ µηλ>
Μηλ τβγτµ ϕδθϕ> Πµχξ ργϕκχ> Πµχξ ν‘κβγλχ> Πµχξ
θµφχ+ µδβγσ>»(+ τκθµη ρνµκργσηθηργ γλχ σν‘οκλ γνρηκ πηκηργχ
ιθσηκφµ αηθνθ,αηθ αδκφη ρνρηχ τκθµη φτθτγκθφ αηθκργσηθηργµη
λργπ πηκχηκθ−

Ατµηµφ µσηιρηχ ανκκθχ ϕτψστυβγµκηϕ+ µηπ εηϕθ ξτθησηργ
πναηκηξση+ εγλ,εθνρσ+ ηχθνϕ θηυνικµχη− Òθαηξβγη ανκκθφ
πτξηχφη ρυνκκθµη αδθχη9 «Ατ µηλ> Γλλρη αν‘κηα ργϕκκθ
µδβγσ> Τκθ αηθ,αηθηχµ µηλρη αηκµ εθπ πηκχη> Τκθµη πξρη
αδκφηκθηφ πθα  φτθτγκθφ ιθσηργ λτλϕηµ>  Μδβγσ φτθτγ γνρηκ
αν‘κχη> Ργϕκκθµη ξµ πµχξ αδκφηκθη αν‘ξηβγ φτθτγκθφ ιθσηργ
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λτλϕηµ> Μδβγσ φτθτγ γνρηκ αν‘κχη> Πηψηκ θµφχφη ργϕκκθ
µδβγσ>  ϑν‘ϕ  θµφχφη  ργϕκκθ  µδβγσ>  Πξρη  θµφχφη  ργϕκ
ϕν‘οθνπ> Πξρη θµφχφηρη ϕλθνπ>»− Νωηθηχ ναξδϕσκθµηµφ αδκ,
φηκθηµη µηπκξ νκηργ γλχ τκθµη αδκφηκθηφ πθα λτξξµ φτθτγ,
κθφ ξνϕη τλτλµ φτθτγκθφ αηθκργσηθ νκηργ ϕν‘µηϕλρηφ
ρνρκµηα+ «µδβγσ» ρν‘ψη ηργσηθνϕηχ ρυνκ στψηργ σϕκηε  δσηκχη−

Λρκµ9 «Γλλρη αν‘κηα µδβγσ ν‘ξηµβγνπ> Ν‘ξηµβγνπκθ
µδβγσ> Λργηµκθ µδβγσ> Ξνφ‘νβγ ν‘ξηµβγνπκθ µδβγσ>  Λδσκκ,
χµ ξρκφµ ν‘ξηµβγνπκθ µδβγσ> ϑσσ ν‘ξηµβγνπκθ µδβγσ>
ϑηβγηϕκθη µδβγσ>»− Ανκκθ λργπ αιθηργ ιθξνµηχ υυκν πξρη
µθρκθ ϕν‘ο+ πξρη µθρκθ ϕλκηφηµη µηπκξχηκθ+ ρν‘µφθ
µθρκθµη ρµξχηκθ υ γθ ωηκ  στθηα πνκφµ µθρκθµηµφ ρνµηµη+
ϕδξηµ δρ τκθ νθρηχφη ληπχνθηξ µηρασκθµη+ φθ τβγατθβγϕκθ
5 σ+ χνηθβγκθ 4 σ αν‘κρ+ πξρη αηθη ϕν‘οκηφηµη µηπκξχηκθ−

Σθαηξβγη χνρϕφ 5 σ χνηθβγ  θρληµη+ βγο σνλνµφ δρ
αδργσ νυκ ργϕκηµη  βγηψχη υ ανκκθχµ πξρη ργϕκ ϕν‘ο ∋ϕλ(
υ µηλ τβγτµ χδα ρν‘θξχη− Ρµλρχµ ατµη πµχξ πηκηα
σδϕργηθηργ λτλϕηµ> Ανκκθχµ αηθνθσρηφ γθ αηθ χνηθµη νυκ
ργϕκ αηκµ ϕν‘θρσϕηβγ ξνθχληχ αηθκργσηθηργ σϕκηε δσηκχη− Αησσ
χνηθβγ νθσηπ δϕµκηφη µηπκµχη− Χδλϕ+ χνηθβγ ανργπ ργϕκκθφ
πθφµχ νυκ ργϕκχµ αησσ ξδσηργλξχη+ χδλϕ νυκ ργϕκη
χνηθβγφ πθφµχ ϕλ+ «ργϕκκθ σδµφ αν‘κηργη τβγτµ µηλ
πηκηργ ϕδθϕ>» υ γνϕψν−
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Ανκκθµηµφ λτρσπηκ θυηργχ µθρκθµη ρνκηργσηθηργ τρτκηφ
o‘θφµηργκθη+ πν‘ργµη ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργκθ γπηχφη ν‘ψ
εηϕθ,λτκνγψκθηµηµφ σν‘g‘θηκηφηµη στργτµσηθηα αδθ νκηργκθη ϕδθϕ−

Λρκµ+ ανκ9 «6 ρνµη 5 χµ 0 σ ϕν‘ο+ 5 δρ 6 χµ 0 σ ϕλ−
Ατµη σδϕργηθηργ τβγτµ ϕταηϕ  υ φ‘ηργσβγκθµη νκληψ» χδξχη− Τ
o‘ξηµβγνπκθµη ηϕϕη πσνθ πηκηα σδθηα πν‘ξχη υ9 «ϑταηϕκθ ϕν‘ο+
0 σ νθσηπ+ φ‘ηργσβγκθη δρ ϕλ+ επσ 5 σ+ 0 σ ξδσηργλξχη− Χδλϕ+
6 ρνµη 5 χµ ϕν‘ο ∋ϕσσ(+ 5 δρ 6 χµ ϕλ ∋ϕηβγηϕ(» χδα λκχ
ϕν‘θρσηα στργτµσηθχη−

3/,§− Ρµργµη ργϕκκµσηθηργ

Ληπχνθηξ µηρασκθµη ν‘θφµηργ+ ϕν‘ο υ ϕλ ρνµκθµη µηπ,
κργχ στθκη ρµργµη λργπ πηκηργ αηκµ αηθφ πν‘ργηα ανθηκχη9
σνυτργκθµη+ γθϕσκθµη ρµργ+ µθρκθµη  οξορκα ρµργ−
Ανκκθ µδβγ ωηκ σνυτργ δργησφµ αν‘κρκθ+ ργτµβγ ν‘ξηµβγνπ
ρµα ιθσχηκθ+ µδβγ λθσ πν‘κ ϕν‘σθφµ αν‘κρκθ+ ργτµβγ
χνηθ θρληµη νκχηκθ ξνϕη ϕν‘θφψλχ µδβγσ χνηθβγ αν‘κρ+
ργτµβγ λθσ ν‘σηθηα,στθχηκθ− Τκθ ϕν‘θφψλκθφ πθφµχ
στφλκθµη οξορκα ρµξχηκθ υ ργτµβγ λθσ ξνϕη 0 σ ϕν‘ο
∋ϕλ( βγοϕ βγκχηκθ−

Λρκµ9 «≅φθ  Μηκτεθ αηθ λθσ νθσηπ ∋ϕλ( βγοϕ βγκφµ
αν‘κρ+ τµηµφ πτσηρηχ µδβγσ στφλ ανθ> Ν‘ξηµβγνπ λργηµκθ
µδβγσκηφηµη ρµµφ− Òτθφµ ν‘ξηµβγνπ λργηµκθχµ αηθ λθσ
ϕν‘ο ∋ϕλ( γθϕσ πηκηργ τβγτµ µδβγ λθσ πν‘κ ϕν‘σθηργ ϕδθϕ,
κηφηµη ν‘ξκα ϕν‘θηµφ»−

Òν‘οκλχφη ρνµκθ σδµφκηφη υ σδµφρηψκηφηµη µηπκργ λργπ,
κθηφ στθκη χκηκκθ ϕηθησηργ γθ αηθ λργφ‘τκνσχ σδφηργκη ν‘θηµ
δφκκξχη−

Ρνµκθµη δρκα πνκηργµη λργπ πηκηργ− Σθαηξβγη ρσνκ τρσηφ  αηθ
µδβγσ µθρκθ  φτθτγηµη ινξκργσηθηργη µηπ+ µυασ αηκµ ανκκθµη
βγηπθηα τ ξνϕη ατ  φτθτγχφη µθρκθµη ρµργµη+ τκθµηµφ ρνµηµη
δρχ ρπκα πνκηργµη  σϕκηε δσχη− Ρν‘µφ µθρκθ τρσηµη ξνοηα,νβγχη
υ αηθ µδβγ λθσ ατµη ργτµχξ αιθχη+ γθ αηθ ανκµηµφ τ ξνϕη
ατ µθρκθµηµφ µδβγσ δϕµκηφη ∋ρνµη(µη δρχ ρπκα πνκφµ,πνκλ,
φµκηφηµη σδϕργηθχη− Ρσνκ σθνεηφ ανκκθµη βγπηθλξ+ αθβγ ανκκθφ
µθρκθµηµφ µδβγσκηφηµη ηβγκθηχ ρµργµη σϕκηε δσηργ λτλϕηµ−

Φτθτγχφη  ν‘ξηµβγνπκθ  ρνµη  1  σχµ  5—6  σφβγ  νθσσηθηα
ανθηκχη− Ρσνκ τρσηχ πηψηκ+ ϕν‘ϕ+ ξργηκ θµφχφη πκλκθ µδβγσ ξνϕη
τψτµ υ ϕκσ σρλκθ µδβγσχµ γλχ ν‘θσβγ σρλκθ µδβγσ+
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σδµφ φτθτγχφη  πκλκθ µδβγσχµ υ  τκθ πξ σθσηαχ πν‘ξηκφµ>
∋4 σρη χνηθ αν‘κηα+ 5 σρη ιτεσ,ιτεσ αν‘κηα+ 6 σρη ϕδσλ,ϕδσ στθηαχη υ
γνϕψν−( Ατ λργπκθφ+ νχσχ+ λργφ‘τκνσ ανργκµηργηχ 4–6
ληµτσ υπσ ιθσηκχη− Μθρκθµη ρµα ιθσηργχ ανκκθφ ωηκλ,ωηκ
µθρκθµηµφ 1 φτθτγηµη ρµργ σϕκηε δσηκχη+ λρκµ+ 3 σ ν‘ξηµβγνπ
λργηµ υ 6 σ πν‘g‘ηθβγνπ+ ϕδξηµθνπ δρ αηθ στθχφη µθρκθµηµφ 1
φτθτγηµηµφ ληπχνθηξ ρηεση9 θµφη+ ργϕκη ξνϕη ν‘κβγλκθη αηκµ εθπ
πηκτυβγη υ µηγνξσ 1 φτθτγχφη µθρκθµη επσ ρµργφηµ δλρ+
ακϕη τκθµη λ’κτλ ινξφ ινξκργσηθηργ γλ σϕκηε δσηκχη ∋«6 σ
τβγατθβγϕµη ρσνκ ν‘θσρηφ+ 6 σ ϕταηϕµη ρσνκµηµφ ν‘µφ σνλνµηφ+
7 σ χνηθβγµη ξτπνθη βγο ατθβγϕϕ+ 6 σ σν‘θσατθβγϕ ργϕκηχφη
ργϕκµη δρ υθπµηµφ ν‘µφ βγδϕϕρη αν‘ξκα πν‘ξ»(−
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«Μηλ ξν‘πνκχη>»+ «Μηλ ν‘ψφθχη>» ν‘ξηµ λργπκθη ανκκθµηµφ
o‘ξηµ λργφ‘τκνσκθηφ αν‘κφµ πηψηπηργκθηµη νργηθχη− Λρκµ+
o‘πηστυβγη ρσνκ τρσηφ ηϕϕη φτθτγ µθρκθµη ινξκργσηθχη− ∋Ανκκθ
µθρκθµη ρµα+ τκθµηµφ σδµφκηφη γπηχ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ−(
«Òτµ» αδκφηρη αδθηκηργη  αηκµ ανκκθ ϕν‘ψκθηµη ξτλχηκθ+ «ϑτµχτψ»
ρηφµκηφ αηµνµ ϕν‘ψκθηµη νβγχηκθ υ µηλ ν‘ψφθφµηµη σνοχηκθ+
µθρκθ µδβγσ δχη+ πν‘ξηκφµ ξνϕη  νκηµφµ+ µδβγσ αν‘κχη ξνϕη
µδβγσ πνκχη+ µθρκθ ρνµη ϕν‘οξχηλη ξνϕη ϕλξχηλη+ στργτµσηθηα
αδθχηκθ− Ανκκθ σν‘g‘θη ιυνα πηχηθξνσηα+ φ‘νξηα αν‘κφµ µθρκθ
σν‘οκληµηµφ ωνσηθχ πνκφµηµη τκθµηµφ σρυηθη αηκµ σππνρκξχηκθ−

Ατµχξ λργπκθ µθρκθ σν‘οκληµη σρυυτθχ σππνρκα+
µηγνξσ ρνµκθµη σππνρκργφ ν‘σηργφ ξνθχλ αδθχη−

Λργπκθµη αιθηργ ιθξνµηχ αηκηλκθµη τλτλκργσηθτυβγη
ρυνκκθµη9 «Αηθ ωηκ ρνµχφη µθρκθ γλλ υπσ  γλ αηθ ωηκ
πν‘ξηκφµλη> Μθρκθ γθ ωηκ γνκσχ πν‘ξηκρ+ τκθµηµφ ρνµη
o‘ψφθχηλη> Πξρη αηθη ϕσσ+ πξρη αηθη ϕηβγηϕ9 6 σ ατκατκ πτργλη
ξνϕη 5 σ ιν‘ιλη+ 7 σ ϕσσ χθωσλη ξνϕη  8 σ ϕηβγηϕ ργνωβγλη>»
ϕαη ρυνκκθµη αδθηργ ενξχκηχηθ− Ατµχ σππνρκργ δκδλδµσκθη
πν‘κκµηκχη− «ϑηλ σδψθνπ ξσχη+ µηλµηµφ νξνφ‘η ϕν‘οθνπ9 ων‘θνψ,
µηϕηλη ξνϕη ρηφηθµηϕηλη> Ρηφηθµηϕηλη ξνϕη πν‘ξµηϕηλη> 4 σ πηρλη
αν‘κφµ µθρκθµηµφ µνληµη ϕηλ σδψθνπ ξσχη>»− ∋Πν‘κχ 4 σ
αθλνπ+ νξνπχ 4 σ οµι ανθ υ γνϕψν−(

30,§− Ατστµµη αν‘κϕκθφ αν‘κηργ

Λσδλσηϕ αηθκηϕ υ ρνµκθ γπηχφη στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηα
ανθηργχ µθρκθµη σδµφ αν‘κϕκθφ  αν‘κηργ λργπκθη πν‘κκµηκχη−
Ανκκθ ατστµ µθρκθχφη αν‘κϕκθµη ϕν‘θ αηκηργφ ν‘θφµχηκθ+
ατστµ υ  αν‘κϕκθµηµφ λτµνρασκθηµη µηπκξχηκθ−

Μθρκθµη σδµφ αν‘κϕϕ αν‘κηργ τβγτµ 5—6 σ ∋ϕδσλ,ϕδσ
o‘σϕψηκχηφµ( λργφ‘τκνσ ιθσηκχη+ ϕδξηµ δρ ξηκ νωηθηφβγ µ
ργτ λργφ‘τκνσκθ υπσ,υπση αηκµ σδµφ 1 αν‘κϕϕ αν‘κηργ ψθτθση
στφ‘ηκχηφµ υψηξσ ξθσηκχη+ λρκµ+ 1 σ ∋λδγλνµ( πν‘g‘ηθβγνπ
ξνϕη ανκφ σνλµη αν‘κηα αδθηργ+ 1 σ πν‘ξφ λξρ ν‘σµη αν‘κηργχ
ξνθχλκργηργ υ γνϕψν−

Σθαηξβγη µθρκθµη σδµφ  1 αν‘κϕϕ+ ξ’µη ν‘θσρηχµ πµχξ
πηκηα αν‘κηργ ϕδθϕκηφηµη ϕν‘θρσχη+ µθρµηµφ σδµφ ν‘θσρηχµ ατϕκα
πηθπηργ ϕδθϕκηφηµη σ’ϕηχκξχη+ ρν‘µφθ γνρηκ αν‘κφµ αν‘κϕκθµη
τρσλ,τρσ πν‘ξηα ρνκηργσηθχη− Ανκκθ αν‘κϕκθµη ρµξχηκθ υ τκθ,
µηµφ  σδµφκηφηφ  ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ− Òθαηξβγη 1 σ σδµφ  αν‘κϕ,



026

µηµφ γθ αηθηµηµφ ξθηλ χδα σκηργηµη στργτµσηθχη− Σθαηξβγη
ξµ ανργπ αηθ µθρµη ν‘κβγλξ σδµφ  αν‘κλφµ 1 αν‘κϕϕ
αν‘κχη υ9 «Ατ αν‘κϕκθµη σδµφ ξθλη χδα σργ λτλϕηµλη>
Μηλ τβγτµ>» χδα ρν‘θξχη− Ανκκθ µθρκθµη σδµφ υ σδµφ αν‘κλ,
φµ αν‘κϕκθφ αν‘κηργ λτλϕηµκηφηµη ϕν‘θχηκθ− Αν‘κϕκθ σδµφ
αν‘κφµ υπσχφηµ τκθχµ αηθηµη ξθλη χδα σργ λτλϕηµ− Ανκκθ
ρσ,ρδϕηµ σδµφ αν‘κϕκθ γνρηκ πηκηργ τβγτµ µθρµη µηπ πηκηα
o‘θσρηχµ ατϕκα πηθπηργ ϕδθϕκηφηφ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ−
Σθαηξβγη 2—3  σ µθρµη µυασ αηκµ ϕν‘θρσηα αν‘κϕκθφ αν‘,
κχη− Ρν‘µφθ ανκκθ πνφ‘νψ αν‘κφηµη+ σρλµη ξνϕη φδνλδσθηϕ
ργϕκκθ ∋0—1 σ µθρ(µη 1 σ σδµφ αν‘κϕϕ αν‘κχηκθ− Τκθ γθϕ,
σηµη αιθηα αν‘κφµχµ ϕδξηµ ∋αηθ,αηθηµηµφ τρσηφ υ ξνµηφ πν‘ξηα(
τκθµηµφ σδµφ ξνϕη σδµφ δλρκηφηµη σδϕργηθχηκθ+ ρµξχηκθ υ
αηθκργσηθηα ατστµ µθρ γνρηκ πηκχηκθ+ τµηµφ αν‘κφη σθνεηχµ
αθλνπ ξτθφηψηα βγηπχηκθ+ ατστµ υ αν‘κϕµηµφ ν‘κβγλκθηµη
ρνκηργσηθχηκθ−

Ηϕϕηµβγη λργφ‘τκνσχ σθαηξβγη ανκκθ ν‘θσρηχµ  αν‘κηργη
λτλϕηµ αν‘κφµ µθρκθµηµφ ρνµηµη ϕν‘οξσηθχη− Τκθµηµφ ν‘κ,
βγλκθη σδµφ πηκηα αν‘κηµχη− Λρκµ9 νκλµη+ µνϕµη+ πνυτµµη
σδµφ αν‘κϕϕ αν‘κηα+ βγηψλχ σρυηθηµη ηενχκξχη υ ηϕϕηµβγη ξθληµη
αν‘ξα ν‘ωργσηργµη ϕν‘θρσχη−

Τβγηµβγη λργφ‘τκνσχ µθρκθµη σδµφ 3 αν‘κϕϕ αν‘κχηκθ+
γνρηκ αν‘κφµ αν‘κϕκθµη ν‘θσρηχµ ξµ αηθ ανθ αν‘κηργ τρτκη
ϕν‘θρσηκχη− Ατστµ υ αν‘κϕ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθ µηπκµχη9
ατστµ αν‘κϕχµ ϕσσ+ αν‘κϕ ατστµηχµ ϕηβγηϕ− Ανκκθ ν‘κβγλ,
κθη αηθ ωηκ 1 σ µθρµη νκχηκθ+ τκθµη αηθ,αηθηµηµφ τρσηφ πν‘ξηα+
σδµφκηφη γπηχ ηργνµβγ γνρηκ πηκχηκθ+ τκθχµ αηθηµη σδµφ 1 αν‘,
κϕϕ+ ηϕϕηµβγηρηµη σδµφ 3 αν‘κϕϕ αν‘κχηκθ− Τκθ αν‘κϕκθµη  αηθ,
κργσηθχηκθ+ ατστµ µθρ γνρηκ πηκχηκθ− Αν‘κϕκθµη ρµα  βγηπ,
χηκθ9 1 αν‘κϕχµ 0 σρηµη: 1 αν‘κϕχµ 1 σρηµη+ ωτχχη ργτµφ
o‘ωργργ σδµφ 3 αν‘κϕχµ 0 ∋1+ 2+ 3( σρηµη ϕν‘θρσηα+ αηθ αν‘κϕ
αηκµ ατστµµηµφ ν‘κβγλκθηµη ρνκηργσηθχηκθ−

ϑδξηµφη λργφ‘τκνσχ αηθ ατστµµηµφ αν‘κϕκθη ν‘θσρηχφη
o‘ψθν κνπκθ γλ ωτχχη ργτ τρτκχ ϕν‘θρσηκχη− Ανκκθ  ν‘κβγλ,
κθη αηθ ωηκ αν‘κφµ 2—3 πνφ‘νψ υθφ‘ηµη νκχηκθ+ τκθχµ αηθηµη
νκχηκθηφ πν‘ξχηκθ+ ηϕϕηµβγηρηµη  σδµφ  ηϕϕη αν‘κϕϕ+ τβγηµβγηρηµη
σδµφ 3 αν‘κϕϕ ∋σν‘θσηµβγηρηµη σδµφ  7 αν‘κϕϕ αν‘κηργ λτλϕηµ(
αν‘κχηκθ−

Ανκκθµη ρσ,ρδϕηµ µθρκθ πµβγκηϕ ϕν‘ο σδµφ αν‘κϕκθφ
αν‘κηµρ+ αν‘κϕκθ ργτµβγκηϕ ϕηβγηϕ αν‘κχη υ+ ϕρηµβγ+ µθρκθ
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πµβγκηϕ ϕλ σδµφ αν‘κϕκθφ αν‘κηµρ+ αν‘κϕκθ ργτµβγκηϕ ϕσσ
αν‘κχη+ χδφµ ωτκνρφ νκηα ϕδκηµχη−

Πηθπηργ αηκµ γνρηκ αν‘κφµ αν‘κϕκθ ληπχνθη ν‘θσρηχ κνπ
o‘θµσηργ ενξχκηχηθ− Λρκµ+ οδχφνφ9 «1 σ σδµφ αν‘κϕµη γνρηκ
πηκηργ τβγτµ ϕυχθσµη µδβγ λθσ  ατϕκργ ϕδθϕ> 3 σ αν‘κϕ
γνρηκ πηκηργ τβγτµ,βγη>» χδα ρν‘θξχη− Αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ
λπρχηχ τ ξνϕη ατ µθρµη σδµφ αν‘κϕκθφ αν‘κηργχ βγηψλχµ
ενξχκµηργ λτλϕηµ ∋νκλ+ χνηθ+ ϕυχθσ υ γνϕψν(− Σθαηξβγη
ανκκθ αηκµ βγηψλµη ϕν‘θηα βγηπξνσηα+ τκθχµ9 «Νκλµη υυκ
µδβγσ σδµφ αν‘κϕϕ αν‘κχηµφκθ> Μδβγσ ργτµχξ αν‘κϕ γνρηκ
αν‘κχη> ϑδξηµ νκλµηµφ πξρη αηθη ϕσσ+ πξρη αηθη ϕηβγηϕ —
ξθληλη ξνϕη ατστµ νκλλη> Νκλµηµφ  ηϕϕη ξθληλη ξνϕη ατστµ
νκλλη> 3 αν‘κϕχµ αηθηλη ξνϕη ξθληλη>» υ γνϕψνκθµη ρν‘θξχη−
Νχσχ+ ανκκθ ατµχξ λργπκθµη ν‘ξηµ ρηεσηχ πατκ πηκχηκθ
υ ρυνκκθφ  ιυνα αδθχηκθ−

Ανκκθφ πθλ,πθργη ν‘κβγλχφη µθρ+ λρκµ9 ϕσσ υ
ϕηβγηϕ χνηθ ξνϕη ϕυχθσ ϕν‘θρσηκχη− Σθαηξβγη ργϕκκθµη σδµφ 1
∋3( αν‘κϕϕ αν‘κχη+ γθ αηθ ργϕκχµ αησσχµ αν‘κϕ πνκχη υ
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ανκκθχµ ργϕκµη πµχξ σργ λτλϕηµκηφηµη ρν‘θξχη ∋«ξθλη+
ηϕϕη αν‘κϕχµ αηθη»(− Ατ ξθλη υ λµ ατ γλ ξθλη− Μηλ τβγτµ
τκθµηµφ ν‘κβγλκθη γθ ωηκ δϕµκηφηµη στργτµσηθηα αδθηµφ− Σθαηξ,
βγη ανκκθφ ξνθχλκργηα+ σδφηργκη ν‘κβγλχφη ξνθχλβγη ργϕκ,
κθµη ϕν‘θρσχη− Ωτκνρ πηκηα+ ϕσσ χνηθµηµφ ξθλη ϕηβγηϕ χνηθµηµφ
ξθληχµ ϕσσ+ ϕηβγηϕ χνηθµηµφ ξθλη ϕσσ χνηθµηµφ ξθληχµ
ϕηβγηϕ+ χδξχη− Μθρκθ γθ ωηκ ν‘κβγλχ δχη+ τκθµηµφ αν‘κϕκθη
γλ γθ ωηκ ν‘κβγλχ αν‘κχη− Ργτ ν‘θηµχ ν‘κβγλκθη σδµφ µθρ,
κθµη αν‘κϕκθφ αν‘κηργ µσηικθηµη ρνκηργσηθηα ϕν‘θηργ λπρχφ
λτυνεηπχηθ−  Μθρκθµη σδµφ αν‘κϕκθφ αν‘κηργ λργπηµη ν‘σϕψηργχ
σθαηξβγη ανκκθµηµφ γθϕσκθηµη µηπ αιθηργκθηµη+ τρσηφ υ
ξνµηφ πν‘ξηα ϕν‘θηργ τρτκηχµ ενξχκµηα+ αν‘κϕκθµηµφ σδµφκηφηµη
σδϕργηθηργκθηµη+ ργτµηµφχδϕ+ ργθσκη ν‘κβγνυ αηκµ ργτ ν‘κβγλκθµη
λτµσψλ ϕτψσηα ανθηα+ τκθµη πτξηχφη ρν‘ψ υ ηανθκθ αηκµ
ενξχκµηργφ ν‘θφσχη9 σδµφ αν‘κϕκθφ αν‘κηργ+ ατστµ+ ν‘θσρηχµ+
ηϕϕη αν‘κϕχµ αηθη+ σν‘θσ αν‘κϕχµ αηθη+ ϕδξηµθνπ δρ ηϕϕηχµ αηθη+
σν‘θσχµ αηθη− Αηθ µδβγ λργφ‘τκνσκθχµ ρν‘µφ ανκκθφ αηκηλκθηµη
τλτλκργσηθηργφ ξνθχλ αδθτυβγη ρυνκκθµη αδθηργ λτλϕηµ9
«Χνηθµη σδµφ ηϕϕη αν‘κϕϕ αν‘κηργ τβγτµ µδβγ λθσ ατϕκργ
ϕδθϕ> ≅φθ ϕυχθσµη ν‘θσρηχµ 0 ∋1+ 2( λθσ ατϕκρϕ+ µδβγ
αν‘κϕ γνρηκ αν‘κχη> Λδµ ρηψχµ  µνϕµηµφ ξθληµη αδθηργηµφηψµη
ρν‘θρλ+ ρηψ τµη µδβγ αν‘κϕϕ αν‘κρηψ> 3 χµ αηθηµη ρν‘θρλ,
βγη> Αηθ ατστµ µνϕχ ατµχξ αν‘κϕκθχµ µδβγσ> ≅φθ  λµ
ατ 3 ∋1( χµ αηθ αν‘κφη αν‘κρ+ λδµ ατστµµη µδβγ αν‘κϕϕ αν‘κ,
φµ αν‘κλµ> ≅φθ ϕσσ υ ϕηβγηϕ µθρκθµη ν‘θσρηχµ αν‘κρϕ+ πξρη
αηθηµηµφ ξθλη ϕσσ αν‘κχη> Πξρη αηθη ϕηβγηϕ αν‘κχη> Μηλ τβγτµ>»−

Ανκκθµη ϕσσ πνφ‘νψ υθφ‘ηφ βγηψηκφµ φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη
αν‘κηργφ λργπ πηκχηθηργ ενξχκηχηθ− Ανκκθ αδθηκφµ ν‘κβγλχφη
ργϕκκθµη βγηψχηκθ+ ρν‘µφθ σθαηξβγηµηµφ ϕν‘θρσλρηφ αηµνµ
ϕσϕκθµη ρµα+ τκθµη σδµφ 1+ 3 αν‘κϕϕ αν‘κχηκθ− Σθαηξβγηµηµφ
ϕν‘θρσλρηφ αηµνµ τκθ ξτπνθηχµ ορσφ ξνϕη βγοχµ ν‘µφφ
πθα τψτµκηφηφ 1 ϕσϕχµ 0/ ϕσϕϕβγ αν‘κφµ αν‘κϕκθµη
ιθσχηκθ υ τκθµη τψτµκηφη 0+ 1+ 2+ 3+ 4 ϕσϕϕ σδµφ αν‘κφµ
αν‘κϕκθφ αν‘κχηκθ− Ν‘κβγνυ ϕσσκηφη αηκµ γνρηκ αν‘κφµ αν‘κϕκθ
ληπχνθη ν‘θσρηχφη ανφ‘κηπκηϕµη µηπκξχηκθ− «≅φθ γθ αηθ αν‘κϕ
1 αν‘κϕϕ σδµφ αν‘κρ+ τ γνκχ αηθ ατστµ αν‘κϕµη µδβγ αν‘κϕϕ
αν‘κηργ λτλϕηµ>»− ≅φθ αηψ αν‘κϕµη σδµφ 2 πηρλφ αν‘κρϕ+ τ
γνκχ  αηθ αν‘κϕ µηλφ  σδµφ αν‘κχη> Μθρκθµη σδµφ αν‘κϕκθφ
αν‘κηργµη λργπ πηκηργ ν‘κβγργµη ν‘θφσηργφ ηλϕνµ αδθχη+ ν‘κβγξ
αηκηργ ϕν‘µηϕλρη δρ αηθ πθργχ αν‘κηργ λτλϕηµ αν‘κλφµ ωηκλ,
ωηκ µθρκθµη αν‘κϕκθφ αν‘κηργφ ξνθχλ αδθχη−
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31,§− Ρνµµηµφ αηθκηϕκθχµ ηανθσ ληπχνθηξ σθϕηαη

Λ’κτλ αηθ ρνµχ ωηκλ,ωηκ ν‘ξηµβγνπ ξνϕη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ
θρληµη βγηψηργ− ∋«Λδµ γλλρη αν‘κηα 4 σ ργϕκ+ 0 σ χνηθ+ 0 σ
νυκ ργϕκη+ 0 σ ϕυχθσ+ 0 σ σν‘g‘θη  σν‘θσατθβγϕ+ 0 σ τβγατθβγϕ
βγηψχηλ−»( Μθρκθµη αηθνθ αδκφηρηφ ϕν‘θ φτθτγκθφ ιθσηργ+ γθ
αηθ φτθτγµη ρµνπ αηθκηφη ρηεσηχ ιθσηα νκηργ γλχ φτθτγκθµηµφ
τλτληξ ρνµηµη µηπκργ ∋«γλλρη αν‘κηα 5 σ φτκχνµχ φτκκθ
φτθτγη ανθ9 αηθ φτθτγ γυνθµφ+ ξµ αηθη οτργσηθµφ+ αηθη  ρθηπ
υ ξµ αηθη ϕν‘ϕ θµφχ» υ γνϕψν(−

≅φθ 1—2 ρνµηµηµφ σθϕηαη οθκκδκ γνκχ ν‘θφµηκρ υ σδφηργκη
ληπχνθχφη φτθτγκθµη  στψηργµη λργπ πηκηργ  µυασκµσηθηα στθηκρ+
ανκκθ ρνµκθµηµφ ληπχνθηξ  γληξσηµη σδψθνπ στργτµηα νκχηκθ−
Ατ ανκκθφ ξµη αηθ υπσχ ωηκλ,ωηκ σθπσλ  λσδθηκη αηκµ
∋λρκµ+ α’ψηκθη 2 ωηκ λδαδκχµ φτθτγ στψφµκθ+ ανργπκθη
3 ωηκ ηχηργ,σνυνπχµ+ τβγηµβγηκθη 2 ωηκ ραψυνσχµ υ γνϕψν(
γθϕσ πηκηργκθηφ ξνθχλ αδθχη−

Ανκκθ σνοργηθηπκθµη αιθηα αν‘κφµκθηχµ ϕδξηµ πµχξ πηκηα
φτθτγ στψφµκηϕκθη+ τµχ γθ ωηκ µθρκθχµ µδβγσχµ υ
γλλρη αν‘κηα µδβγσ φτθτγ ανθκηφη γπηχ ρν‘ψκα αδθχηκθ− Νκση
ξνργκη ανκκθφ ξµη αηθ υπσχ 1 σ ρνµµη ξσηργ υ µθρκθµηµφ 1
φτθτγηµη στψηργ σνοργηθηφ‘ηµη αδθηργ λτλϕηµ− Λρκµ+ σνϕβγ,
µηµφ ξτπνθη πυσηφ 3 ωηκ+ ορσϕη πυσηφ δρ 4 ωηκ φδνλδσθηϕ
ργϕκκθχµ ηανθσ φτθτγ στψηργ− Σθαηξβγη ανκκθµηµφ δ’σηανθηµη
επσ ρνµκθµηµφ αηθκηϕκθηχµ ηανθσ σθϕηαηφ  ικα δσηαφηµ πνκλξ+
ακϕη ρνµκθ ν‘θσρηχφη µηρασκθηφ ∋0 ρνµ 1 ρνµχµ µδβγσφ ϕσσ
υ ϕηβγηϕ( γλ πθσχη− Ανκκθ ρσ,ρδϕηµ γθ αηθ ρνµ λ’κτλ
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ληπχνθχφη ρνµ αηθκηϕκθηχµ ηανθσ αν‘κηργηµη στργτµ ανθχηκθ+
τκθ9 «Λδµ 6 ρνµηµη ξσρλ+ ρδµ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ νκρµ> Μηλ
τβγτµ»+ ϕδξηµθνπ δρ «6 ρνµη ηβγηχ µδβγσ αηθκηϕ ανθ>» χδφµ
ρυνκκθφ  ιυνα αδθ νκχηκθ− Τργατ λυψτ αν‘ξηβγ 6—7 λωρτρ
λργφ‘τκνσχ ηργ νκηα ανθηκχη−

Χρσκαϕη 2 λργφ‘τκνσχ αηθηµβγη πηρλ λσδθηκη+ πνκφµκθηχ
ηϕϕηµβγη πηρλ λσδθηκκθη ν‘θφµηκχη− Αηθνπ+ ατστµ ν‘πτυ ξηκη χ,
υνληχ υπσ,υπση αηκµ+ ξµηπρ+ ανκκθ αηθ σκξ πν‘ργηργ τρτ,
κηµη ν‘θφµξνσφµκθηχ λυψτκθµη σϕθνθκα στθηργ ϕδθϕ−

Òθσηα αηκµ ρµργ− Ανκκθµηµφ νχλκθ πµχξ γνκκθχ σθσηα
αηκµ ρµργκθη ϕδθϕκηφη+ σθσηα θπλη πν‘ξηργκθη υ τκθχµ
πµχξ λπρχκθχ ενξχκµηργκθη γπηχφη σρυυτθκθη ϕδµφξ,
σηθηκχη ∋τξφ+ ανκκθ ανφ‘βγρηφ+ σδσθ υ ϕηµνχφη ν‘θηµκθφ+
σθµρονθσ υ γνϕψνκθφ µνλδθ πν‘ξχηκθ(−

Ανκκθ σθσηα αηκµ ρµργµη λργπ πηκηργ ιθξνµηχ πµχξ
λρκκθµη γκ πηκχηκθ> Μθρκθµηµφ ανργπ µθρκθ νθρηχφη
o‘θµη  µηπκµχη− ∋«Γλλρη αν‘κηα µδβγσ σρλ> Γυνθµφ σρλ
σθσηα αν‘ξηβγ µδβγµβγη ν‘θηµχ> Ρϕϕηψηµβγη ν‘θηµχφη σρλµηµφ
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θµφη πµπ>»( Òθσηα αν‘ξηβγ λ’κτλ ν‘θηµµη δφκκφµ µθρµη
σνοηργ αηκµ αηθφ ωηκλ,ωηκ σνοργηθηπκθ αιθηκχη− ∋«Òν‘θσηµβγη
o‘θηµχ στθφµ πκλ ν‘θµηφ ξηπβγ ν‘ξηµβγνφ‘ηµη πν‘ξηµφ− Νκ,
σηµβγη ν‘θηµχφη ϕν‘ϕ χνηθβγµηµφ ν‘θµηφ πηψηκ χνηθβγµη πν‘,
ξηµφ+ 2, ν‘θηµχ στθφµ ϕυχθσµηµφ  ανργπ σνλνµηµη σδοφ πηκηα
πν‘ξηµφ− Ηϕϕηµβγη+ σν‘θσηµβγη υ νκσηµβγη αν‘κηα στθφµ ανκκθφ πν‘,
g‘ηθβγνπ αδθηµφ»−( Μθρκθµη ξσηκφµ σθσηαχ πν‘ξχηκθ υ ξµη
υπσχ τκθ ν‘θσρηχφη εψνυηξ λτµνρασµη µηπκξχηκθ− «Νκχηχ+
ϕδξηµ νθπρηχ+ νθρηχ ν‘ξηµβγνπκθµη ργτµχξ πηκηα ινξκργση,
θηµφϕη+ τµχ πκλ αηθηµβγη+ λρωθανψ ν‘ξηµβγνφ‘η ηϕϕηµβγη+
ξηπβγ δρ τβγηµβγη ν‘θηµχ αν‘κρηµ− Πν‘g‘ηθβγνπµη ηϕϕηµβγη αηκµ
τβγηµβγη µνλδθκθµηµφ ν‘θσρηφ πν‘ξηµφ− Πν‘g‘ηθβγνπ σθσηα αν‘,
ξηβγ µδβγµβγη ν‘θηµχ> ≅ξηπβγ,βγη> Ν‘ξηµβγνπκθ γλλρη
αν‘κηα µδβγσ> Λρωθανψ ν‘ξηµβγνφ‘ηµηµφ  νκχηχ µηλ στθηαχη>
Λρωθανψ ν‘ξηµβγνφ‘η σθσηα αν‘ξηβγ µδβγµβγη>»−

Αηθ πσνθφ πν‘ξηκφµ ηϕϕη σν‘οκλ µθρκθµη αηθ,αηθη αηκµ
ρνκηργσηθχηκθ+ ατµχ9 «Σν‘θσατθβγϕ µδβγσ> Σν‘θσατθβγϕ µδ,
βγµβγη ν‘θηµχ> Τβγατθβγϕ µδβγσ> Τκθ µδβγµβγη ν‘θηµχ>
Πξρη αηθη ϕν‘ο9 σν‘θσατθβγϕλη ξνϕη τβγατθβγϕλη>»−

Μθρ ξνϕη φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ θρλη βγηψηκχη+ ργτµηµφ,
χδϕ+ τκθµη ξσηκφµ σθσηαχ θµφκη πκλχ αν‘ξκχη ∋«Ηϕϕηµβγη+
ξδσσηµβγη υ ρϕϕηψηµβγη ν‘θηµχ στθφµ χνηθβγκθµη ϕν‘ϕ πκλ
αηκµ αν‘ξµφ»(− Ρεχ στθφµ ν‘θµη σνοηκχη υ  σθαηξβγηµηµφ  ατξ,
θτφ‘ηφ ϕν‘θ πξσχµ πν‘ξηκχη− Λρκµ+ σθαηξβγη 3—4 σ ανκµη
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βγηπθηα+ ϕδσλ,ϕδσ στθηργηµη+ ρµκηργηµη+ πν‘κκθηµη ξτπνθηφ ϕν‘,
σθηργηµη+ βγν‘ππξηα στθηργηµη σϕκηε δσχη− Òθσηαχ λ’κτλ ν‘θηµµη
δφκκφµ ανκκθφ ν‘θηµ κλργηργηµη+ λρκµ+ τβγηµβγη αηκµ
σν‘θσηµβγη ν‘θσρηφ στθηργ σϕκηε δσηκχη− ≅ξµη υπσχ ανκκθ σθσηα
αν‘ξηβγ λτµνρασκθµη µηπκργµη λργπ πηκχηκθ− Ιρτθµηµφ
νκχηχ+ Ιρτθµηµφ νθπρηχ+ Λνγηφτκ αηκµ Λπρτχµηµφ ν‘θσρηχ
ϕηλ στθφµηµη µηπκξχηκθ− ϑνοσνϕκθ  αηκµ ν‘ξηµκθ ν‘σϕψηργ
λπρχφ λτυνεηπχηθ− Ανκκθ  ρεκµχηκθ υ ρµκχηκθ− Ανργ,
κνυβγη ϕνοσνϕ νσφµ ανκ ν‘ψηµηµφ σθσηα αν‘ξηβγ θπληµη ξσχη−
Òθσηα θπλκθηµη ανργκνυβγηµηµφ ν‘ψη γλ ξσηργη λτλϕηµ−

Λρκµ τ9 «Νκσηµβγη » χδξχη− Νκσηµβγη ν‘θηµχ στθφµ ανκ νκχηφ
αηθ πχλ σργκξχη υ9 «Λδµ νκσηµβγη » χδξχη γλχ ϕνοσνϕµη
ηκηα νκχη−

32,§− Ρνµκθ ν‘θσρηχφη ν‘ψθν λτµνρασ γπηχφη
αηκηλκθµη λτρσγϕλκργ

6—6 ξνργκη ανκκθµη επσ ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργκθ αη,
κµφηµ δλρ+ ακϕη πν‘ργµη ρνµκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθ αηκµ
γλ+ πν‘ργµη ρνµκθχµ αηθη ανργπρηφ πθφµχ µδβγσφ ϕσσ
ξνϕη  ϕηβγηϕκηφη σµηργσηθηκχη− Λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ ανκκθφ πν‘,
ξηκφµ ν‘ξηµβγνπκθµη ιθσηα πν‘ξηργ+ βγοϕ βγκηργ+ πν‘κηµη ξτπνθη
ϕν‘σθηργ+ ρϕθργ ϕαη υ γνϕψνκθµη αιθηργ ατξτθηκχη+ λ,
ρκµ+ «Λδµχφη πκλκθφ πθφµχ αηθ λθσ ϕν‘ο ∋ϕλ( βγοϕ
βγκ»+ «Ρδµ µδβγ λθσ βγοϕ βγκχηµφ> Μηλ τβγτµ>»−

Ανκκθχµ «ωκσβγχ µδβγσ χνηθβγ ανθ> Αησσ+ ϕν‘ο ∋ϕλ(
αν‘κηργη τβγτµ ρδµ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ πν‘ξρµ+ µηλ τβγτµ>» χδα
ρν‘θκχη− Λτθϕϕαθνπ σνοργηθηπκθ πτξηχφηβγ αν‘κηργη λτλϕηµ9
«Ρσνκµηµφ τρσηχ λδµχφηφ πθφµχ αησσ ϕν‘ο χνηθβγ πν‘ξηµφ−
Ρσνκµηµφ σνθσλρηφ δρ ξτπνθηχφηφ πθφµχ 0 σ ϕλ χνηθβγ
πν‘ξηµφ− Λδµηµφ ϕθσνβγϕλχ µδβγσ χνηθβγ ανθ> Μηλ τβγτµ
ρσνκµηµφ σνθσλρηχ λδµχ µδβγσ αν‘κρ+ ργτµβγ χνηθβγ ανθ>»−
Ανκκθ γθ ρεθ τ ξνϕη ατ ρνµ πµχξ πηκηα γνρηκ πηκηµφµηµη
στργτµσηθηα αδθχηκθ+ πν‘ργµη ρνµκθµη ρνκηργσηθχηκθ+ τκθ ν‘θσρη,
χφη εθπµη µηπκξχηκθ− Σθαηξβγηκθµηµφ αδθφµ ιυνακθηχ
πν‘ργµη ρνµκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθµηµφ ν‘ψθν σδρϕθη ωθϕσδθη
o‘ψ ϕρηµη σνοηργη ψθτθ− Λτξξµ λργπκθ ν‘σϕψηκφµχµ ρν‘µφ
ϕν‘θρσλ λσδθηκφ σξµλφµ γνκχ ρνµκθµη ρνκηργσηθηργ λργπηφ
o‘σηργ λτλϕηµ− ∋6 ρνµηχµ αησσ ϕν‘ο αν‘κφµ ρνµµη ξσηµφ+ 7 ρνµη
6 χµ πµβγ ϕν‘ο> Πξρη ρνµ 6 χµ αησσ ϕλ> Μηλ τβγτµ 5>
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Òτργτµσηθηα αδθηµφ− Ρνµκθµηµφ σν‘g‘θη υ σδρϕθη ηψβγηκκηφη γπηχφη
αηκηλκθµη λτρσγϕλκργχ ψηµονξ λργπηχµ ενξχκµηργ
πηψηπθκη ν‘σχη− Ανκκθ ψηµονξχµ φνγ ξτπνθηφ+ φνγ ορσφ
πθα πχλ σργκξχηκθ− Ατµχ τκθ φνγ πχλ ανρηα βγηππµ
ψηµονξκθµη+ φνγ πχλ ανρηα βγηπηργκθη ϕδθϕ αν‘κφµ ψηµονξ,
κθµη+ ξ’µη σν‘g‘θη υ σδρϕθη σθσηα αηκµ ρµξχηκθ− Πµη+ ϑλνκ,
µηµφ ν‘ξηµβγνφ‘ηφβγ µδβγσ ψηµονξ πνκχη> ϑλνκµηµφ ν‘ξηµ,
βγνφ‘ηφβγ µδβγσ ψηµονξ πνκφµηµη ρµξκηϕ,βγη− 0/+ 8+ 7+ 6+ −−−(
Ανκκθφ σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργµη λργπ πηκχηθηργχ ρνµ
µθυνµβγρηχµ ενξχκµηκχη− Ρνµ µθυνµβγρη αηκµ λργπ πηκηργ
επσ πν‘ργµη ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργκθ υ λτµνρασκθ
γπηχφη αηκηλκθµη γλ λτρσγϕλκργ ηλϕνµηµη αδθχη− Ατµχµ
σργπθη+ «τκθφβγ» γλχ «ϕδξηµ» ρν‘ψκθηµηµφ γληξσηµη στ,
ργτµηα νκηργφ ξνθχλ αδθχη−

Ανκκθµηµφ 0 χµ 0/ φβγ σν‘g‘θη υ σδρϕθη σθσηαχ σδψ γλχ
ηργνµβγκη σθψχ ρµξ αηκηργκθη+ ξ’µη αηθηµβγη 0/ κηϕ µστθκ
ρνµκθηµηµφ ηψβγηκκηφηµη ∋ϕδσλ,ϕδσκηφηµη( λτρσγϕλ δφκκα
νκηργκθη λτγηλχηθ− Ατµφ ϕν‘θρσλ λσδθηκηφ σξµλφµ γνκχ
o‘σϕψηκχηφµ ωηκλ,ωηκ  λργπκθ ξνθχλ αδθχη− ∋0 χµ 0/ φβγ
ρµ− Òδρϕθη σθσηαχ ρµ+ 4 φβγ πξρη ρνµ ϕδκχη> 4 χµ ϕδξηµ,βγη>
3 χµ ϕδξηµ ϕδκχηφµ 2 σ ρνµµη ξσ− 5 υ 7 ρνµκθη ν‘θσρηχ πξρη
ρνµκθ στργηθηα πνκχηθηκφµ> 6 φ πν‘ργµη αν‘κφµ ρνµκθµη ξσ− Νθχ
αησσ ρνµµη πνκχηθηα+ 1 σ ρνµµη ξσ− Νθχ αησσ ρνµµη πνκχηθηα+ 2 σ
ρνµµη ξσ−(

Πτξηχφη ν‘ξηµκθ ν‘σϕψηκχη9 «Ρµργµη χυνλ δσσηθ»+ «Αηκ,
φµκθ ρµργµη χυνλ δσσηθρηµ»− Ατµχξ λργπκθ ξκµ αν‘κηα+
σθαηξβγη ανκµη βγπηθηαφηµ πνκλξ+ ακϕη τµφ ϕνοσνϕ+ θν‘λνκ
υ γνϕψνκθµη νκηα ν‘σϕψηκρ πηψηπθκη αν‘κχη− ϑδθϕκη ρνµµη πηχηθηργχ
ανκκθµηµφ 0 χµ ανργκα ρµργµη δλρ+ ακϕη πν‘ργµη ρνµκθ
o‘θσρηχφη ανφ‘κµηργκθµη υ λτµνρασκθµη λν‘κικ  πηκ αηκηργκθη
λτγηλχηθ− ≅φθ ανκκθχµ αηθνθσρη ατµηµφ τχχρηχµ βγηπ νκλρ+
µθρκθ σν‘οκληµη ρνκηργσηθηργ λργπκθηφ+ ξ’µη ρνµκθµη ϕν‘θ,
ρσλ λσδθηκ ρνρηχ ρνκηργσηθηργφ πξσηργ κνψηλ− ≅φθ ανκκθ
6 ρνµη 5 χµ ϕσσ+ 5 δρ 6 χµ 0 σ ϕλ+ 6 ρνµη ηβγηχ 6 σ αηθκηϕ+
5 ρνµη ηβγηχ δρ επσ 5 σ αηθκηϕ ανθκηφηµη ξνϕη 6 γνρηκ αν‘κηργη
τβγτµ 5 φ 0 µη πν‘ργηργ+ 5 γνρηκ πηκηργ τβγτµ 6 χµ 0 µη ξηθηργ
ξνϕη 5 χµ ϕδξηµ 6+ 6 χµ νκχηµ δρ 5 ρνµη ϕδκηργηµη ξσ νκρκθ+ τ
υπσχ ανκκθµη ρνµ γπηχφη χρστθ σκακθη γιληχφη αηκηλκθµη
δφκκα  νκφµ  υ  γηρνακργ  ενκηξσηµη  ν‘θφµηργφ  σξξνθ+  χδα
γηρνακργ λτλϕηµ−
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33,§− 0/ ηβγηχ ρνµκθµηµφ σδµφ υ σδµφ αν‘κλρκηφηµη
µηπκργ

Ατ υψηε ηϕϕηµβγη ϕηβγηϕ φτθτγχµ ανργκα ν‘θφσηκχη− Ανκκθ
τρσλ,τρσ+ σφλ,σφ σδθηα πν‘ξηργ+ ρµργ νθπκη σν‘οκλκθµηµφ
σδµφ+ σδµφ δλρκηφηµη µηπκξχηκθ− Μλνξηργ πηκτυβγη υ σθπσλ
λσδθηκκθ ρνρηχ τκθ σδµφκηϕµη πµχξ µηπκφµκηϕκθηµη+ πµχξ
θπλκθ αηκµ αδκφηκφµκηϕκθηµη ξσηα αδθ νκηργκθη κνψηλ−

Òδµφκηϕ,µνσδµφκηϕ λτµνρασκθηµη µηπκργχ ηργνθ αδκφη,
κθηχµ — ρηλυνκκθχµ ενξχκµηκχη− Ατµχ ανκκθφ σµηργ λσδ,
θηκκθχµ ενξχκµηργ ϕδθϕ−

Πξρη πσνθχ  ϕν‘οθνπ+ πξρη πσνθχ ϕλθνπ>
Òθαηξβγη9 4 ρνµη 5 χµ ϕηβγηϕ 4 ; 5 ∋5 ; 4 (−
Òδµφρηψκηϕχµ σδµφκηϕ γνρηκ πηκηργ τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ+

χδα ρν‘θκχη− 0 σ πν‘ργηα σδµφκηϕ γνρηκ πηκηµχη υ 0 σ ξηθηα αθν,
αθµηµφ ξνψηκηργη νφ‘ψϕη στργτµσηθηκχη− ϑυχθσκθ σδµφ9 5 < 5−
«Πν‘ργτυ»+ «ξηθτυ» ∋ηργνθκθη( αδκφηκθη ϕν‘θρσηκχη−

0− Χνρϕφ 6 σ νκλ πν‘ξηκηα+ θπλ αηκµ αδκφηκργ σκα δσηκχη+
ρν‘µφθ τµχµ 0 σ ϕλ θπλµη ϕν‘θρσηκχη− 0 σ ϕν‘ο θπλµη
ϕν‘θρσηµφ+ χδα σϕκηε δσηκχη ∋5+ 7 µη ϕν‘θρσχη(−

1− Ρνµκη ϕν‘θφψλ ϕν‘θρσηκχη− Ρσνκηµφηψφ 0 σ ϕλ ν‘ξηµβγνπ
πν‘ξηµφ−

0 φ νθσσηθηργ υ 0 φ ϕλξσηθηργ νθπκη αηψ ανκκθµη γηρνακργ
ενκηξσηφ σξξνθκξληψ+«πν‘ργτυ»+ «ξηθτυ» ηργνθκθη αηκµ
σµηργσηθληψ− Λρκµ9 χνρϕχ ρνµκη ϕθσνβγϕ9 6−
— Ανκκθ+ χνρϕχφη ρνµµη ϕν‘θρστυβγη θπλµη ϕν‘θρσηµφ

∋ξδσση θπληµη ϕν‘θρσχηκθ(− Νκχηµφηψχ 0 σ ϕλ ν‘ξηµβγνπκθµη
αηθ πσνθφ σδθηα πν‘ξηµφ+ θπλ αηκµ αδκφηκµφ−
— Νκχηµφηψχ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ> 5 σ ∋πτξνµ+ θβγ+ νκλ(−
— Χνρϕχ χνηθβγκθ µδβγσ> 6 σ−
— Ρνµµη ϕλξσηθηργχ πν‘κκµηκχηφµ αδκφη ανθ+ ατ «ξηθηργ»

(—( αδκφηρηχηθ−
Òθαηξβγη χνρϕφ 5 σ ϕυχθσ πν‘ξχη− Ρµα+ θπλ αηκµ

αδκφηκµχη− Òθαηξβγη 0 σ ϕυχθσµη νκηα πν‘ξχη− «ϑυχθσκθ
ϕν‘οξχηλη+ ϕλξχηλη> Αηθφ ∋αδργσ( ϕλξχη− Ρνµ ϕλξφµχ
πµχξ αδκφη πν‘ξηκχη> ≅ξηθηργ ∋—( αδκφηρη9 4 — 0 < 3− 5 σ ϕυχθσ,
χµ 0 ϕυχθσ ξηθηκρ+ 4 σ ϕυχθσ πνκχη− 5 ρνµη µηλµη ϕν‘θρσχη>»−

Òθαηξβγη ν‘πηα ϕν‘θρσχη9 5 χµ 0 µη ξηθρϕ αθναθ 4 αν‘,
κχη− Πν‘ργτυ αδκφηρη αηκµ γλ ωτχχη ργτµχξ σµηργσηθηκχη−



036

34,§− Ηϕϕησ ϕηβγηϕ ρνµχµ ϕσσ ρνµ γνρηκ πηκηργ υ
ϕσσ ρνµχµ ηϕϕησ ϕηβγηϕ ρνµµη γνρηκ πηκηργ

ϑηβγηϕ ρνµµη γνρηκ  πηκηργ αηθ ρνµµηµφ σθϕηαηχ ν‘ψηχµ ϕηβγηϕ
1 σ ρνµ ανθκηφηµη 0/ ηβγηχ ϕν‘θρσηργ− ≅υυκ 4 ρνµηµη 1 σ ϕηβγηϕ
ρνµφ ιθσηκχη− 1 σ ϕηβγηϕ ρνµχµ 4 ρνµηµη γνρηκ πηκηργ ϕν‘θρσηκχη−
Χνρϕφ ηϕϕη σνλνµη γθ ωηκ χνηθβγκθ σδθηα πν‘ξηκχη− 4 σ πηψηκ
χνηθβγ πν‘ξηκχη− Νωηθφη χνηθβγµηµφ νθπρη ξκµσηθηα πν‘ξηκχη−
4 ρνµηµη 3 σ πηψηκ υ 0 σ ξργηκ χνηθβγχµ γνρηκ πηκχηϕ− 3 υ 0
αθναθ 4+ χδξχη σθαηξβγη− Ανκκθφ πηψηκ χνηθβγκθµηµφ ρνµηµη
ϕν‘θρστυβγη θπλµη ϕν‘θρσηµφ+ ξργηκ χνηθβγκθµηµφ ρνµηµη
ϕν‘θρστυβγη θπλκθµη ϕν‘θρσηµφ+ χδξηκχη− Ανκκθ+ 3 υ 0 θπλ,
κθηµη ϕν‘θρσηµφ+ χδξηκχη− Ανκκθ 3 υ 0 θπλκθηµη ϕν‘θρσχηκθ−
Òθαηξβγη 3 πν‘ργτυ 0 αθναθ 4+ ϕδκηµφ+ ξνψηα πν‘ξληψ+ χδξχη−
Òθαηξβγη χνρϕχ+ ανκκθ ρσνκκθηχ «ξνψχηκθ»− ϑδξηµ 2 υ 1+
1 υ 2+ 0 υ 3 υθηµσκθη ϕν‘θρσηκχη γλχ ξνψηκχη ∋3 πν‘ργτυ 0
αθναθ 4+ 2 πν‘ργτυ 1 αθναθ 4+ 0 πν‘ργτυ 3 αθναθ 4(− Ατ
λτθϕϕα υψηε αν‘κφµη τβγτµ λτρσπηκ λργπκθχ+ χεσθφ
βγηψηργχ+ ν‘ξηµκθχ λτρσγϕλκµχη−
O‘ξηµ τρτκη− Òθαηξβγη 4 σ σνργβγµη 1 πν‘κηφ αν‘κηα τργκξχη−

Ανκκθ ν‘ψκθηβγ βγο πν‘κχ 1 σ+ ν‘µφ πν‘κχ 2 σ χδα σνοχηκθ−
≅φθ αηθνµ,αηθ ανκ 0 σ πν‘κηµφηψχ 4 σ+ ηϕϕηµβγηρηχ 0 σ γλ ξν‘π
χδρ+ ατµη κασσ ξνψηα πν‘ξηργ ϕδθϕ9 4 πν‘ργτυ / αθναθ 4−

Ατ ν‘ξηµµη ανργπβγ γλ ν‘ξµργ λτλϕηµ− Λρκµ+ αηθ
πν‘κηχφη σνργβγκθµη ϕν‘θρσηα+ ηϕϕηµβγη πν‘κηλχ πµβγ+ χδα
ρν‘θργ λτλϕηµ−

35,§− Ανκκθµη λρκκθ ξδβγηργφ ν‘θφσηργ

Νκχηµφη νκηα ανθηκφµ ηργκθ ανκκθµηµφ ξµφη ενκηξσφ+ γηρνα,
κργφ ν‘σηργκθηφ ηλϕνµ αδθχη−

Πν‘ργηργ υ ξηθηργφ ν‘θφσηργ — αηθηµβγη ρηµεχ λσδλσηϕ
o‘πησηργµηµφ ρνρκθηχµ αηθηχηθ− Ανκκθ ανφ‘βγρηχ ρνρηξ σξξνθκνυ
ηργκθη νκηα ανθηκχη− Ανκκθ θηελδσηϕ λρκκθµη ξδβγηα γηρνακργ
λκϕκθηµη δφκκα ανθχηκθ− Ατ— θηελδσηϕ λκκθµηµφ λ’µν,
ρηµη στργτµηργφ γλχ τµφ νµφκη θυηργχ ξνµχργηργφ+ ϕσσ,
κηϕκθ+ µσηι γλχ λκκθ ϕνλονµδµση ν‘θσρηχφη ν‘ψθν ανφ‘κ,
µηργκθµη µηπκργφ ηλϕνµ αδθχη−

Λϕσαφβγ σθαηξ ξνργηχφη ανκκθ αηθ λκκη νχχηξ λρ,
κκθµη+ ξ’µη µθρκθ τρσηχ ηργ αιθηργχµ ∋πν‘ργηργ+ ξηθηργ(
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αδυνρησ ϕδκηα βγηπχηφµ ∋πν‘ργχηϕ—ϕν‘οξχη+ ξηθχηϕ—ϕλξχη(
θηελδσηϕ λρκκθµη ξδβγχηκθ− Ατκθ ξηφ‘ηµχη υ πνκχηπµη σνοηργφ
πθσηκφµ λρκκθχηθ− Ανκκθµη ϕσσ ρνµφ ϕηβγηϕ ρνµκθµη πν‘ργηργ
γνκκθη αηκµ σµηργσηθηκχη9 τκθµη υυκ 0 ρνµηµη πν‘ργηργ υ ξηθηργ+
ϕδξηµθνπ 1 υ 2 ρνµκθηµη πν‘ργηργ υ ξηθηργφ ν‘θφσηα ανθηκχη−

Λρκκθµη ξδβγηργφ ν‘θφσηργ ανρπηβγκθη− Λϕσαφβγ
σθαηξ ξνργηχφη ανκκθµη γηρνακργ ενκηξσηφ ν‘θφσηργ υ λρκ,
κθ αηκµ σµηργσηθηργ τκθφ ϕηβγηϕ,ϕηβγηϕ γιλχ ανρπηβγλ,
ανρπηβγ αηκηλκθ αδθηργ αηκµ λκφ νργηθηκχη−

Αηθηµβγη ανρπηβγχ ανκκθφ λρκκθ στψηργµη ν‘θφσηργ γλχ
τκθφ λρκκθ λψλτµηχ σδυθϕ,σθνεχφη γξνσχ ν‘ψ ϕρηµη
σνοηργηµη µφκα νκηργκθηχ ξνθχλ αδθηργ ψθτθ−

Τκθ λρκ στψηκηργηµη ν‘θφµηα+ λρκµηµφ ργθσ υ ρυνκκθηµη
µηπκξχηκθ+ αδθηκφµ ρνµκθµηµφ λτγηλ γληξσφ δφ δϕµκηφηµη
µφκα νκχηκθ− Ατµχµ σργπθη+ τκθ λρκκθ ξδβγηργµη+ πν‘,
ργηργ υ ξηθηργ λκκθηµη νµφκη σµκργ γλχ ηενχκργµη+ λρ,
κχ ξσηκφµ µθρκθ αηκµ αιθηκφµ λκκθ πµχξ ληπχνθηξ
o‘ψφθηργκθφ νκηα ϕδκηργηµη στργτµηα νκχηκθ−

Ανκκθ λρκ ρυνκηφ σν‘κηπ υ σν‘g‘θη ιυνα αδθηργφ ν‘θφµηα
ανθχηκθ− Ατ χυθχ ρνµκη λσδθηκ ξν αηθηµβγη αδργκηϕ αηκµ
βγδφθκµχη+ ξνϕη ηϕϕηµβγη αδργκηϕ ηβγηχ 0 µη πν‘ργχηκθ ξνϕη
ξηθχηκθ−

Ηϕϕηµβγη ανρπηβγχ ανκκθ πν‘ργηργ υ ξηθηργ λκκθηµη ρνρµ
σµκργφφηµ ν‘θφσηκηα πνκλξ+ ακϕη 0 σκα πν‘ργηργ υ ξηθηργ
τρτκκθηχµ σν‘g‘θη ενξχκµηργφ ξνϕη νκχηµ 1 ρνµηµη+ ϕδξηµ 2 µη
ξηθηργµη ν‘θφσηα ανθηκχη−

Ανκκθµηµφ λρκχ αδθηκφµ ρνµκθµη ιθσηα νκηργµη ν‘θφµηργ,
κθη γλχ ϕδκηα βγηπχηφµ ληπχνθ ν‘ψφθηργκθµηµφ λ’µνρηµη
στργτµηα νκηργκθη τβγτµ ϕν‘θρσλκη ϕν‘θφψλκθ ψθτθ−

Ανκκθµη λρκκθ στψηργφ ν‘θφσηργ− Òθαηξβγη αηθηµβγη
λργφ‘τκνσχ ανκκθφ λρκ γπηχ τλτληξ στργτµβγ αδθηα+
λκχ ργθσκθ στψηργ υ τµφ ρυνκκθ πν‘ξηργµη ν‘θφσχη−

Χρσκα αηθ,ηϕϕησ λρκµη σθαηξβγηµηµφ ν‘ψη στψχη+ ατµχ
τ ν‘ψηµηµφ ϕν‘θρσλρηφ αηµνµ ανκκθ αιθφµ γθϕσκθµη
συρηεκξχη9 «≅ϕαθ ρσνκφ 2 σ πκλ πν‘ξχη− Μηκτεθ ξµ 0 σ πκλ
νκηα ϕδκηαχη− Μηκτεθ υ ≅ϕαθ γλλρη αν‘κηα  µδβγσ πκλ νκηα
ϕδκηργχη>»−

Ανκκθ Μηκτεθ 0 σ πκλ νκηα ϕδκφµηµη+ γλλρη αν‘κηα  δρ
3 σ πκλ αν‘κφµηµη+ 3 ρνµηµηµφ 0 χµ ϕν‘οκηφηµη στργτµσηθχηκθ−
Òθαηξβγη9 «Λδµ λρκ στψχηλ+ ρηψκθ δρ τµη ξδβγχηµφκθ− ∆µχη
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αηψ λρκ στψηργ υ τµη ξδβγηργµη ν‘θφµληψ»+ χδξχη− Ανκκθ
γνψηθφηµ ξδβγφµ λρκµη δρκξχηκθ− Òθαηξβγη ανκκθφ λρκµη
πµχξ πηκηα στψφµηµη στργτµσηθχη− «≅υυκ ρσνκ τρσηφ ≅ϕαθ µδβγσ
πκλ πν‘ξφµηµη+ Μηκτεθ µδβγσ πκλ νκηα ϕδκφµηµη+ ρν‘µφθ δρ
Μηκτεθ αηκµ ≅ϕαθ µδβγσ πκλ νκηα ϕδκηργφµηµη ρν‘ψκα αδθχηλ−
Ρηψ Μηκτεθ αηκµ ≅ϕαθ 3 σ πκλ νκηα ϕδκηργφµηµη ξσχηµφηψ−
Λρκµη ξδβγηα+ ρηψ ρυνκφ σν‘g‘θη ιυνα αδθχηµφηψ»−

Ξµ αησσ ωτχχη ργτµχξ λρκ στψχηκθ− Λρκ ρυνκηφ σν‘κηπ
υ µηπ ιυνα αδθηργ ϕδθϕκηφηµη σ’ϕηχκργ λτγηλχηθ− ≅φθ ανκ
αηθνθ µθρµη ν‘σϕψηα ξτανθρ+ λρκµ+ επσφηµ µθρµηµφ ληπ,
χνθη γπηχ φοηθρ ∋«3 σ πκλ»(+ τ γνκχ σθαηξβγη τµχµ πµχξ
πκλκθ γπηχ ρν‘ψ ανθξνσφµηµη ρν‘θξχη−

0− Πτξηχφη ργϕκκθµη πνφ‘νψµη ατϕκργ ξν‘κη αηκµ γνρηκ πηκηµφ−

1−

Βγηµµη φτκκθ υ κνκκθ γλλρη αν‘κηα µδβγσ>
Κνκκθ βγηµµη φτκκθχµ µδβγσ ϕλ>
Βγηµµη φτκκθ κνκκθχµ µδβγσ ϕν‘ο>
Λρκ στψηκηργη αηκµ σµηργηργ− Λρκ στψ αηκηργ ϕν‘µηϕλρη

τµηµφ στψηκηργηµη ν‘ψκργσηθηα νκηργ τβγτµ ψληµ ξθσχη− Ανκκθ
λρκ στψηκηργη αηκµ ηϕϕηµβγη ξνϕη τβγηµβγη λργφ‘τκνσχ σµηργ,
χηκθ9 τκθ λρκχ ργθσ υ ρυνκ ανθκηφηµη αηκηα νκχηκθ+ λρκ
ργθσηχ ϕληχ 1 σ ρνµ αν‘κηργη κνγηχ σ’ϕηχκµχη−

Òθαηξβγη ανκκθφ λτθνισ πηκηα9 «Λδµ γνψηθ ρηψκθφ λρ,
κχ µηλ γπηχ φοηθηκηργηµη ρν‘ψκα αδθλµ+ ρηψ αν‘κρµφηψ λδµ
ξσφµ µθρκθµηµφ γλλρηµη ϕν‘θρσρηψ»− Ανκκθ ρσνκµηµφ βγο
σνλνµηφ 1 σ ξηπβγ+ ν‘µφ σνλνµηφ 1 σ ξηπβγ πν‘ξχηκθ− Ρσνκφ
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γλλρη αν‘κηα  µδβγσ ξηπβγ πν‘ξηργχη> Αηψ λρκ στψχηϕ− ϑδκηµφ+
τµη σϕθνθκξληψ υ αηκφµκθηληψµη αηκλφµκθηληψχµ ιθσληψ−
Αηψ µηλµη αηκληψ> Ανκκθ9 «Βγο σνλνµχ 1 σ+ ν‘µφ σνλνµχ
γλ 1 σ ξηπβγ ανθ» χδα ιυνα αδθχηκθ− «Ατµη αηψ αηκληψ− Ατ
λρκµηµφ ργθση»+ χδα στργτµσηθχη σθαηξβγη− Λρκχ µηλ
ρν‘θκξοση> Ανκκθ9 «Ρσνκχ γλλρη αν‘κηα µδβγσ ξηπβγ ανθκηφη»
χδα ιυνα αδθχηκθ− «Αηψ ατµη αηκλξληψ− Αηψ λµ ργτµη µηπκ,
ργηληψ ϕδθϕ− Γθ αηθ λρκµηµφ ν‘ψ ργθση υ ρυνκη ανθ− Αηψµηµφ
λρκληψχ πµχξ ρνµκθ γπηχ φοηθηκξοση> Ρηψ πµχξ ρυνκ
πν‘ξχηµφηψ> Λρκληψµη σϕθνθκξληψ»−

Òθαηξβγη ανκκθχµ αηθηφ λρκ ργθσηµη σϕθνθκργµη+
ανργπρηφ ρυνκ πν‘ξηργµη σϕκηε δσχη− Λρκ πµχξ ηϕϕη πηρλχµ
στψηκφµκηφη µηπκµχη− Τκθ ργτ  τρτκχ 1—2 σ λρκ στψχηκθ−

Ανκκθ ϕν‘θρσλ λσδθηκρηψ λρκκθ στψηργµη ν‘θφµηα νκφµ,
κθηχµ ϕδξηµ+ λρκ στψηκηργη γπηχφη αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ
τβγτµ τµη γηϕνξ υ σνοηργλνπ αηκµ νµφκη θυηργχ σππνρκργ
ενξχκηχηθ−

Λρκµη σνοηργλνπκθ αηκµ σππνρκργ ξωργηχηθ− Ρνµκθ+
ϕν‘θρσηκφµ σνοηργλνπκθ σµκα νκηµχη− «Αησσρη φοηθχη+ ηϕϕησρη
σνλνργ πηκχη+ ξµ ηϕϕησρη δρ δργησχη» ∋νφ‘ηψ+ ϕν‘ψ+ πτκνπκθ(−
«Αηθ σνλ νρσηχ σν‘θσ νφ‘ξµη ξργξχη» ∋ρσνκ( υ γνϕψν−

Òθαηξβγη ανκκθ αηκµ αηθφκηϕχ ατ ξδθχ πµχξ ρυνκκθ
αδθηργ λτλϕηµκηφηµη λτγνϕλ πηκχη9 «Ατ µηλ> Ρσνκµηµφ µδβγσ
νξνφ‘η ανθ>» υ γνϕψν− Òνοηργλνπχ πµχξ µθρ γπηχ φο
ανθηργηµη σνοηργ ϕδθϕ− Λρκχ δρ ληπχνθµη+ µδβγ ρνµη γνρηκ
αν‘κηργηµη ξνϕη µδβγσ µθρ πνκηργηµη αηκηργ ϕδθϕ−

Λρκµη σνοηργλνπ αηκµ ρνκηργσηθηργ λρκ ρυνκηµηµφ θηε,
λδσηϕ λψλτµηµη σ’ϕηχκργ ηλϕνµηµη αδθχη− Ανκκθµη λρκµη
γηϕνξ+ σνοηργλνπχµ εθπ πηκηργφ ξνθχλ αδθτυβγη τλτληξ τρτκ,
κθχµ ενξχκµηργφ ν‘θφσηργ ενξχκηχηθ− Λσµµη πτξηχφη θδι ρνρηχ
σγκηκ πηκηργ λτλϕηµ− «Ατ ξδθχ ρνµκθ ανθλη> Ατ ξδθχ µδβγσ
ρνµ ανθ>»−

Λργφ‘τκνσ νωηθηχ ανκκθφ σνοηργλνπ+ γηϕνξ υ λρκµη
πξσχµ στψηργ τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕκηφηµη ν‘ξκργ σϕκηε δσηκχη−
O‘θφσηργµηµφ ατ ανρπηβγηχ αηθηµβγη λργφ‘τκνσχ ανκκθ

πν‘ργηργφ+ ϕδξηµθνπ δρ πν‘ργηργ γλχ ξηθηργφ νηχ λρκκθµη
ξδβγχηκθ+ πν‘ργηργ υ ξηθηργφ νηχ λρκκθ ϕδσλ,ϕδσ στψηκχη−
Ιυναµη ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργχµ υ λτµνρασκθµη στργτµ,
βγφ ρνρκµηα σνοχηκθ−



040

Θρλφ πθα ανκκθ λτρσπηκ λρκ στψηργφ ν‘θφσηκχη−

Ργµκργσηθηκφµ λρκκθ− Ργµκργσηθηκφµ λρκκθφ ϕσσ
e’σηανθ αδθηκχη− Ατ λρκκθχ ανκκθµηµφ ϕτψσφµ+ ϕν‘οηµβγ+
o‘ψκθη αδυνρησ αιθφµ γθϕσκθη ϕρ δσσηθηκχη− Ατ ξδθχ ρυνκφ
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ιυνα αδθηργ δλρ+ ακϕη ατ αδθηκφµ ρνµκθ ϕν‘θφψλκη ρνρχ
ϕν‘θηµηα στθηργη λτγηλχηθ−

Αηθηµβγη ρηµε ανκκθη+ ϕν‘οηµβγ+ λρκµη ξδβγηργµη αηκλξ,
χηκθ+ βγτµϕη τκθ τ ξνϕη ατ γθϕσµη ηενχκνυβγη ∋ρθε πηκχη+
αν‘κηργηα νκχη+ ρνυφ‘ πηκχη υ γνϕψν( ρν‘ψκθµηµφ λ’µνρηµη στργτµ,
λξχηκθ− Ργτµηµφ τβγτµ λϕσαχ+ σξξνθκνυ φτθτγηχ τ ξνϕη
ατ γθϕσµη ηενχ δστυβγη ρν‘ψκθµηµφ λψλτµηµη νβγηα αδθηργφ
κνγηχ δ’σηανθ αδθηργ ϕδθϕ−

Ργτ λπρχχ λρκ ρνρηφ πµχξ λκηξ γθϕσκθµη ϕηθησηργ
ψθτθκηφηµη γηρναφ νκηργ ϕδθϕ− Ατµχ πθλ,πθργη γθϕσµη9
ϕδκχη,ϕδσχη+ ξπηµ ϕδκηργχη,τψνπκργχηκθ+ νκχη,αδθχη+ ϕν‘σθηργχη,
στργηθηργχη+ νκηα ϕδκηργχη,νκηα ϕδσηργχη+ τβγηα ϕδκηργχη,τβγηα ϕδσηργ,
χη µψθχ στστυβγη ξηφ‘ηµχη υ πνκχηπµη σνοηργφ νηχ λρκκθµη
σππνρκργ λπρχφ λτυνεηπχηθ−

ϑν‘θφψλκη λρκκθ−  Χρσκα  ανκκθφ λυψτ λψλτµη
σν‘g‘θηρηχ φοηθηκχη γλχ αδθηκφµ ρνµκθ σρυηθκµφµ θρλκθ
ϕν‘θρσηκχη− Θρλ αν‘ξηβγ αηθηµβγη λρκµη σθαηξβγηµηµφ ν‘ψη
στψχη− Τ ανκκθµη θρλκθµη ϕν‘θηα βγηπηργφ+ αδθηκφµ ρνµκθµη
γλχ ληπχνθηξ λτµνρασκθµηµφ ν‘ψφθηργηφ νκηα ϕδκφµ γξνσηξ
γθϕσκθµη ιθσηα νκηργφ ν‘θφσχη− Λρκµ+ θρλχ 4 σ ργθ
τργκφµ ανκ σρυηθκµφµ+ τ 0 σ ργθηµη πηψβγφ αδθλνπχ− Θρλµη
ϕν‘θρσξνσηα+ σθαηξβγη9 «Ατ ξδθχ µηλ σρυηθκµφµ> Ανκ µηλ
τργκα στθηαχη> Τµχ µδβγσ ργθ ανθ> Τ µηλ πηκλνπχ> Αηψ
µηλµη αηκληψ> Λρκµηµφ ργθσηµη στψηµφ− Μηλ γπχ ρν‘θργ
λτλϕηµ>» χδα ρν‘θξχη−

Χρσκα+ σθαηξβγη ανκκθφ ξν‘κκµλ ρυνκκθ αδθηα ξνθχλ,
κργχη+ ϕδξηµ δρ επσ λρκµηµφ θδιρηµη αδθχη9 «Μηλ βγηψηκφµ>
Μδβγσ> Μηλ ν‘ψφθχη> ϑν‘οξχηλη ξνϕη ϕλξχηλη>»− ϑδξηµ,
βγκηϕ ανκκθ ν‘ψκθη λτρσπηκ θυηργχ θρλκθµη ϕτψσηα+ λρκ
στψχηκθ−

Λρκ στψηργχ τλτληξ ενµ ∋ν‘θλνµ+ χθξν( ϕαη υψ+
ρυσβγ+ θβγ+ νκλκθ σρυηθκµφµ θρλκθχµ γλ ενξχκµηργ
λτλϕηµ− Θρλκθχ πηθπηα νκηµφµ ινξκθ αν‘κηα+ ατ ξδθκθφ
µθρκθµηµφ ξρρη σρυηθκθη9 νκλ+ ργθ+ µνϕ+ ανχθηµφ+ πξηπ+
τξ+ χθωσ υ γνϕψνκθ πν‘ξηκχη− Òθαηξβγη ατ σδργηϕβγκθφ
µθρκθµηµφ αδθηκφµ ρνµκθηµη µηπ ϕν‘θηµηα στθχηφµ πηκηα ινξ,
κργσηθχη−

Ργτµχξ πηκηα+ ατ γνκχ λρκµηµφ λυψτρη υ αδθηκφµ ρνµκθη
νκχηµχµ αδκφηκµφµ+ τµηµφ λψλτµηµη δρ ανκκθ ν‘ψκθη ν‘ψ,
φθσηθ νκχηκθ−
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Òθαηξβγη αδθηκφµ ρνµκθµη ν‘ψφθσηθηα+ ανκκθµη ξµη αηθ
λυψτχ γθ ωηκ λψλτµχφη ξηφ‘ηµχη υ πνκχηπµη σνοηργφ νηχ
λρκκθµη ν‘ξκα σνοηργφ+ γηϕνξ πηκηργφ ν‘θφσηργχ ενξχκ,
µηκχηφµ ωνγκφµ λψλτµχφη θρλ ρνρηχ λρκ στψηργφ
τµχξχη−

Νφ‘ψϕη λρκκθ− Νκχηµφη πηκηµφµ ηργκθ ϕν‘θρσλ λσδ,
θηκηρηψ λρκ ∋νφ‘ψϕη λρκ( στψηργφ ν‘σηργ τβγτµ ηλϕνµηξσ
ξθσχη−

Νφ‘ψϕη λρκ στψηργφ ργνργηκλρκηϕ ϕδθϕ− Ανκκθ+ νχσχ+
λρκ ρωδλρηµη νρνµ ν‘ψκργσηθηα νκχηκθ+ τµφ δθφργηα+ χθγνκ
γξνσχφη γπηπσµη µνσν‘g‘θη ηενχκξχηκθ+ ατµχ λρκµηµφ ρνρη
γηρνακµφµ ληπχνθηξ λτµνρασκθ λµσηπηµη στργτµλξχηκθ−
Αιθηκηργη κνψηλ αν‘κφµ γθϕσκθµηµφ λψλτµη ξωργη ν‘ψκργ,
σηθηα νκηµφµχµ ϕδξηµ+ ανκκθ ν‘ψ σιθηακθη ρνρηχ στψηκφµ λρ,
κκθµη γλ ξδβγ νκχηκθ− Ωηκλ,ωηκ λψλτµχφη λρκκθ σδυθϕ,
σθνε γπηχφη αηκηλκθµη µηπκργ υ λτρσγϕλκργφ ξνθχλ
αδθχη+ τκθµη ανφ‘κµηργη υ λτµνρασκθµη µηπ ν‘σργφ+ ξ’µη
γνχηρκθµη ν‘ψθν ανφ‘κµηργ υ ν‘ψθν ανφ‘κηπκηϕκθη αηκµ ηχθνϕ
δσηργφ ν‘θφσχη−

Χρσκαϕη νφ‘ψϕη λρκκθµη ανκκθφ σθαηξβγη αδθχη9
«Φθεηµχ 4 ρσϕµ ρτυ ανθ δχη+ Ρναηθ 0 ρσϕµ ρτυ ηβγχη− Φθεηµχ
µδβγ ρσϕµ ρτυ πνκχη>»+ «Πτθτυβγηκθ ϕν‘βγµηµφ αηθ σνλν,
µηχφη 4 σ τξµη+ ηϕϕηµβγη σνλνµηχφη 0 σ τξµη σνοργηθχηκθ− Πτθτυ,
βγηκθ µδβγσ τξ σνοργηθηργχη>»+ «O‘πτυβγηκθ λϕσα νκχηφ 5 σ
νκλ υ 0 σ µνϕ ϕν‘βγση ν‘σπψηργχη− Τκθ γλλρη αν‘κηα µδβγσ
λδυ χθωση ν‘σπψηργχη>»−

Òθαηξβγη ανκκθµη λρκκθ στψηργφ ν‘θφσ ανθηα+ ρνµφ
νηχ λσδθηκ γιληµη αδκφηκξχη− Ανκκθ λρκκθµηµφ γξνσηξ
λτµνρασκθηµη σν‘g‘θη ϕρ δσσηθηργκθηµη ϕτψσηα ανθηργ ϕδθϕ− Γθ
ρεθ αηθνθ ανκ ν‘ξκα σνοφµ µθρ γπηπσµ ργτµχξ αν‘κηργ,
αν‘κλρκηφη λτγνϕλ πηκηµχη−

Ανκκθµη θηελδσηϕ λκκθµη ηενχκργφ ν‘θφσηργ− Ανκκθ
λρκ στψηκηργηµη+ λρκκθµη λτρσπηκ στψηργµη+ ρυνκκθφ σν‘g‘θη
ιυνα αδθηργµη ν‘θφµηα νκφµκθηχµ ϕδξηµ τκθµη θηελδσηϕ λκκθµη
∋πν‘ργηργ υ ξηθηργµη( ηενχ δσηργφ ν‘θφσηργ λτλϕηµ− Ανκκθ9
«Λρκµη ξδβγηργ τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>»+ «Ρηψ λρκµη
πµχξ ξδβγχηµφηψ>» ϕαη ρυνκκθφ ιυνα αδθχηκθ− Ατµχ λϕσα,
φβγ σθαηξ ξνργηχφη ανκκθχ λτγνϕλ πηκηργ+ γθϕσκθµη
ρνρκη σµκα νκηργ γλχ νκηµφµ µσηιµη στργτµσηθ νκηργ ϕν‘µηϕ,
λρηµη ν‘ρσηθηργ λτγηλχηθ−
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Ηργµη ργτµχξ σργϕηκ δσηργ ϕδθϕϕη+ ατµχ ανκκθ αηθηµβγη ρηµε,
χ λρκ ξδβγηργχ ενξχκµχηφµ τρτκκθµη δφκκα νκρηµκθ− Λρκ
λτξξµ ρωδλ ρνρηχ σγκηκ πηκηµχη− Μλτµυηξ ρυνκκθ9 «Λρκχ
µηλ γπηχ φοηθηκχη> Μηλ χδξηκφµ> Μδβγσ>−− ∋Λρκχ αδθηκφµ
ρνµκθ ιθσηα νκηµχη+ τκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθ µηπκµχη(−
Αηψ µηλµη αηκληψ> ∋Μηλ λ’κτλ>( Αηψ µηλµη αηκλξληψ>
∋Μηλ µνλ’κτλ>( Λρκµη ξδβγηργ τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>
Μθρκθ ρνµη ϕν‘οξχηλη ξνϕη ϕλξχηλη> Ργτµχξ πηκηα+  λρ,
κµη ξδβγηργ τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>»− Ανκκθ θηελδσηϕ λκκθµη
ηενχ δσηα+ λρκ ρυνκηφ σν‘κηπ ιυνα αδθχηκθ γλχ ξδβγηλµηµφ
σν‘g‘θηκηφηµη σδϕργηθχηκθ−

Λργφ‘τκνσ νωηθηχ λτξξµ γθϕσ πµχξ ληπχνθηξ ν‘ψφ,
θηργκθφ νκηα ϕδκφµηµη+ µσηιχ ληπχνθ ϕν‘οξφµηµη σ’ϕηχκργ
ψθτθ− Γθ αηθ ανκ λρκµη σϕθνθκργη+ τµηµφ δκδλδµσηµη ιθσηα
νκηργη+ σµκµφµ γθϕσµη στργτµσηθηργ ϕν‘µηϕλρηµη δφκκα νκηργη
ϕδθϕ− Ξηφ‘ηµχηµη σνοηργφ 0 σ λργφ‘τκνσ  αφ‘ηργκµχη+ ρν‘µφθ
ανκκθ πνκχηπµη σνοηργµη+ ξ’µη γηρνακργ γθϕσκθηµη ηενχ δσηργµη
o‘θφµχηκθ− Λρκµη σγκηκ πηκηργ γλ πν‘ργηργ λκηµη ηενχ
δσηργχδϕ ν‘σηκχη− Òθαηξβγη νωηθηχ9 «5 χµ 0 µη ξηθρϕ 4 πνκχη»+
χδξχη− Ανκκθ γηρνακργ ηενχρηµη σϕθνθκξχηκθ− Σθαηξβγη τκθφ
δµχη γλλ υπσ πξρη ρνµχµ πξρη ρνµµη ξηθηργ ϕδθϕκηφηµη ρν‘ψκα
αδθηργκθηµη ξσχη− Ανκκθµηµφ µηλ τβγτµ ξηθηργ ϕδθϕκηφηµη υ
ξµη γθϕσ πµχξ ληπχνθηξ ν‘ψφθηργκθφ ∋ρνµη ϕλξχη( νκηα
ϕδκφµηµη στργτµηα νκηργκθη λτγηλχηθ−

Ανκκθ λϕσαχ πν‘κκµηκχηφµ θηελδσηϕφ χνηθ σλκθµη
o‘θφµηα νκηργκθη ϕδθϕ−

Ανκκθφ χρσκαϕη πχλχµνπ «πν‘ργηργ»+ «ξηθηργ»+ «γνρηκ
αν‘κχη»+ «σδµφ αν‘κχη» ρν‘ψκθηµη ν‘θφσηα ανθηργ ϕδθϕ−  Ανκκθµηµφ
γθ αηθ γθϕσµηµφ λψλτµηµη+ ργτµηµφχδϕ+ γθϕσκθ ν‘θσρη,
χφη ανφ‘κηπκηϕµη µφκα νκηργκθη τβγτµ πν‘ργηργ υ ξηθηργφ νηχ
λρκκθµη λτµσψλ θυηργχ σππνρκργ ψθτθ− Ατ τκθµηµφ εθπηµη
ξωργηθνπ στργτµηργ υ σδφηργκη γθϕσκθµη εθπ πηκχηφµ+ ϕδ,
ξηµθνπ δρ αηθη ηϕϕηµβγηρηφ ν‘ωργργ λρκκθµη σππνρκργ τβγτµ
ϕδθϕ αν‘κχη− Λρκµ+ ανκκθ αηθ ϕνµυδθσχφη ϕυχθσκθ ρνµηµη
µηπκξχηκθ+ ρν‘µφθ ϕνµυδθσκθχµ 0 σ ϕυχθσ νκχηκθ+ ξθηλ
γνκκθχ δρ ϕνµυδθσφ 0 σ ϕυχθσ πν‘ργχηκθ+ ργτµχξ πηκηα τκθ
πν‘ργηργ υ ξηθηργφ νηχ λρκ στψχηκθ− Λρκκθ µηλρη αηκµ
αηθ,αηθηφ ν‘ωργργ υ αηθ,αηθηχµ µηλρη αηκµ εθπ πηκηργηµη
µηπκξχηκθ− Òθαηξβγη ρυνκκθ αδθχη9 «Αηθηµβγη υ ηϕϕηµβγη λ,
ρκκθχ µηλκθ σν‘g‘θηρηχ φοηθηκξοση> Μηλ λ’κτλ> Μηλµη
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αηκηργ ϕδθϕ> Αηθηµβγη λρκµη ξδβγηργ τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>
Ηϕϕηµβγη λρκµη,βγη> Μηλ τβγτµ> Πξρη λρκχ µσηι ∋ξηφ‘ηµχη(
ϕν‘οθνπ βγηπχη> Πξρη αηθηχ ϕλξχη> Μηλ τβγτµ>»− «Αηθηµβγη
λρκχ αηψ 0 σ ϕυχθσ πν‘ργχηϕ+ ϕυχθσκθ ϕν‘οξχη — αηψ
πν‘ργχηϕ+ ηϕϕηµβγη λρκχ αηψ 0 σ ϕυχθσµη νκχηϕ+ ϕνµυδθσχφη
ϕυχθσκθ ϕλξχη»+ χδα ιυνακθµη τλτλκργσηθχη−

ϑδξηµβγκηϕ ανκκθ λτρσπηκ θυηργχ αηθ ρνµµη ηϕϕηµβγη ρνµφ
πν‘ργηργ ξνϕη αηθ ρνµχµ ηϕϕηµβγη ρνµµη ξηθηργφ νηχ λρκκθµη
στψ νκχηκθ−

Ανκκθ δ’σηανθη λρκ ρυνκηµηµφ τ ξνϕη ατ λκηξ γθϕσ
αηκµ κνπρηµη µηπκργφ πθσηκχη− Πνκχηπµη σνοηργφ νηχ λρκκθ
γλλ υπσ αηθ ωηκ ρυνκφ ∋Πµβγ πνκχη>( δφ αν‘κηργη αηκµ εθπ
πηκχη− Βγτµϕη ξηθηργφ νηχ νχχηξ λρκκθµη ξδβγηργ ανκκθχ
πηξηµβγηκηϕ στφ‘χηθλξχη−

Πν‘ργηργφ νηχ λρκ ρυνκηχ λρκ ργθσηχ αξνµ δσηκφµ
ξνϕη τµχµ ϕδκηα βγηπχηφµ γθϕσ µηπ ϕρ δσσηθηκηργη ργθσ−
Νχσχ+ ανκκθ λρκ θδιρηµη σδψχ ν‘ψκργσηθηα νκηα+ ρυνκµη αηθ
πνεηξχ ηενχ δσχηκθ9 «Πµβγ αν‘κχη>»− Τκθµη σρυηθκµφµ γθ,
ϕσκθµη ϕρ δσσηθηα+ ξµχ µηπθνπ ηενχκθ πηχηθηργφ τµχργ ϕδθϕ9
«Μδβγσ ρνυφ‘ πηκηργχη>»+ «Μδβγσ πν‘ξηργχη>»+ «Μδβγσ ν‘σηθηαχη>»+
«Μδβγσρη ρξθ πηκξοση>»+ «Μδβγσ ανκ γνυκηχ ν‘ξµλνπχ>» υ
γνϕψν−

Λρκκθµη σρυηθκργ τρτκη− Λρκχφη αδθηκφµ ρνµκθµηµφ
µδβγσκηφηµη σ’ϕηχκργφ υ τκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθµη µηπκξ
αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη θηυνικµσηθηργφ ηλϕνµ αδθτυβγη δµφ λτγηλ
λσµ τρτκη — λρκµη σρυηθκργχηθ−

Θρλχ 1 σ πν‘ργηκτυβγη µθρµη ϕν‘θρσηα σρυηθκργ ϕδθϕ−
Ανκκθµηµφ µθρκθµηµφ βγηψλχ σρυηθκργ τρτκκθη αηκµ σ,
µηργηργη γλ ενξχκηχηθ−

Χρσκαϕη 0—1 σ λρκµη σθαηξβγηµηµφ ν‘ψη σρυηθκα βγηψχη−
Σθαηξβγη χνρϕφ ηβγηφ 4 σ πν‘ψηπνθηµ υ ξνµηφ 0 σ πν‘ψηπνθηµ
ρνκηµφµ ρυσβγµηµφ θρληµη βγηψχη− Ανκκθ σθαηξβγη πµχξ
λρκµη βγηψφµηµη σνοφµκθηχµ ϕδξηµ ν‘ψκθη ωνγκφµ µθρκθη
γπηχ λρκ στψχηκθ−

Ανκκθµη λρκµηµφ ιυναηµη δλρ+ ακϕη λρκ ργθσηµη
βγηψηργ ϕδθϕκηφη γπηχ νφνγκµσηθηργ ϕδθϕ− Òθαηξβγη σδψ βγηψηκχη,
φµ µθρκθµη σµκργ γπηχ λρκγσ αδθχη− Τ αηθ µδβγσ ξωργη
βγηππµ υ 0—1 σ ξωργη βγηπλφµ θρλκθµη σµκα νκχη− Ανκκθ
ϕηλ πµχξ λρκ στψφµηµη σνοχηκθ−
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Τκθ πξρη θρλ αν‘ξηβγ λρκ στψηργ λτλϕηµ+ πξρη θρλ
αν‘ξηβγ λρκ στψηα αν‘κλρκηφηµη+ µηλ τβγτµ+ ωσνρη µηλχ
δϕµκηφηµη µηπκξχηκθ− Θρλχ λρκχ αδθηκφµ ρνµκθ ϕν‘θρ,
σηκηργη ϕδθϕκηφη γπηχ ηργνµβγ γνρηκ πηκηµχη− Ν‘ψθν σδϕργηθηργ
νκηα ανθηκρ ξωργη αν‘κχη9 ρσνκ σθνεηχ ν‘σηθφµκθ ν‘ψθν θρλκθηµη
κλργσηθηα+ ν‘θσνφ‘ηµηµφ θρλη αν‘ξηβγ λρκ στψχηκθ−

≅ξηθηργφ νηχ λρκ στψηργχ+ ϕν‘οηµβγ+ 1 σ θρλ βγηψηργφ
σν‘g‘θη ϕδκχη9 αηθηχ ϕλξτυβγη+ ηϕϕηµβγηρηχ πνκχηπ υ ξθηκτυβγη
βγηψηκχη− Λρκµ+ αηθηµβγηρηχ 5 σ θβγ+ ηϕϕηµβγηρηχ 4 σ θβγ υ
0 σ σν‘µϕ βγηψηκχη−

Ανκκθφ γηρνακργ τρτκηµη ν‘θφσηργ− Ανκκθ θηελδσηϕ λκκθµη
ηενχ δσηργφ υ τµη ρνρκα αδθηργφ ν‘θφµηα νκφµκθηχµ ϕδξηµ
τκθµη γηρνακργ τρτκκθη αηκµ σµηργσηθηργ λτλϕηµ− Τκθ πν‘ργηργ
υ ξηθηργµη 0 µη πν‘ργηα υ ξηθηα ν‘θφµηα νκηργκθη ϕδθϕ−  Ανκκθ
τργατ τρτκκθµη δφκκα ανθηργχ πν‘ργµη ρνµκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘,
κµηργ υ λτµνρασκθµη στργτµηργφ γλχ ρνµκθµηµφ αηθκηϕκθχµ
ηανθσ σθσηαηµη αηκηργφ σξµηργκθη κνψηλ−

≅θηελδσηϕ λκκθµη ν‘θφσηργ ιθξνµηχφη λργφ‘τκνσκθµηµφ
αηθ πηρλη ρνµκθµη ρνκηργσηθηργ υ ρνµκθµηµφ αηθκηϕκθχµ ηανθσ
σθϕηαη γπηχφη αηκηλκθµη λτρσγϕλκργφ ν‘θφσχη− Ανκκθφ
γηρνακργ τρτκκθηµη πµχξ ν‘θφσηργ λτλϕηµ> Θρλ αν‘ξηβγ
πτξηχφη λρκµη στψηργµη σϕκηε δσηργ λτλϕηµ9 «Ξτπνθηχφη ρηλφ
4 σ βγτλβγτπ+ ορσχφηρηφ 1 σ βγτλβγτπ πν‘µηα στθηαχη− Ρηλκθφ
µδβγσ βγτλβγτπ πν‘µηα στθηαχη>»− Λρκµη λτγνϕλ πηκξνσηα+
ανκκθ λρκµη ξδβγηργ τβγτµ 4 φ 1 µη πν‘ργηργ ϕδθϕκηφηµη
µηπκξχηκθ− Τκθµηµφ αθβγ βγτλβγτπκθµη αηθ ξν‘κ ρµα βγη,
πηργκθηµηµφ νκχηµη νκηα+ σθαηξβγη9 «Αηψ πµχξ πηκηα πν‘ργληψ>»
χδα ρν‘θξχη− Ανκκθ νχσχ9 «Ρµργ ϕδθϕ» χδα ιυνα αδθχηκθ−
Òθαηξβγη9 «Ξτπνθηχφη ρηλφ µδβγσ βγτλβγτπ πν‘µηα στθηαχη>»
χδα ρν‘θξχη− «4 σ βγτλβγτπ»− «≅φθ αηψ ξτπνθηχφη ρηλχ 4 σ
βγτλβγτπ πν‘µηα στθφµηµη αηκρϕ+ ρµργµηµφ µηλ ϕδθφη ανθ>
4 φ 1 σ 1 µη πν‘ργηργ ϕδθϕ9 4 φ 0 µη πν‘ργρϕ 5+ 5 φ 0 µη πν‘ργρϕ
6+ 4 φ 1 µη πν‘ργρϕ 6 αν‘κχη− Ρηλκθχ µδβγσ βγτλβγτπ πν‘µηα
στθηαχη>»− Ανκκθ ιυνα αδθχηκθ− Òθαηξβγη αησσκα πν‘ργηργµη
o‘θφµηργκθηµη ξσχη υ 4 φ 1 µη πµχξ πν‘ργηργ ϕδθϕκηφηµη δρφ
νκηργµη σϕκηε πηκχη−

Ανκκθ αησσκα πν‘ργηργµη ν‘θφµηα νκφµκθηχµ ϕδξηµ ξηθηργφ
νηχ λρκκθµη ξδβγηργχ τ αησσκα ξηθηργµη ϕν‘θρσχη−

≅ξηθηργ τρτκηµη πτξηχφηβγ ηενχκργ κνψηλ9 0 σρη ϕλ 4 ατ —
3+ 0 σρη ϕλ 3 ατ — 2−
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ϑδξηµβγκηϕ ανκκθ 2 µη πν‘ργχηκθ υ ξηθχηκθ−
Ανκκθµη θηελδσηϕ λκκθµη ηενχ δσηργµη γηρνακργ τρτκκθηχµ

εθπ πηκ αηκηργφ ν‘θφσηργ τβγτµ πν‘ργηργχ—«φ»+ ξηθηργχ—
«χµ» πν‘ργηλβγκθηχµ ενξχκµηργ λπρχφ λτυνεηπχηθ−

Ανκκθ γηρνακργ υπσηχ νκηµφµ ιυνα αηκµ αηθφ ∋4 πν‘ργτυ
2 αθναθ 7( θηελδσηϕ λκκθµη σϕθνθκξχηκθ+ ργτµχµ ϕδξηµφηµ
τκθ λρκ ρυνκηφ ιυνα αδθχηκθ−

Χρσκα ανκκθ ϕν‘θρσλ λσδθηκ ρνρηχ+ ϕδξηµθνπ ληξχ
ρνµκθµηµφ σν‘g‘θη υ σδρϕθη ϕδσλ,ϕδσκηφη γπηχφη αηκηλκθ γλχ
τκθ ν‘θσρηχφη ανφ‘κµηργ υ λτµνρασκθµη στργτµηργφ ρνρκµηα
γηρνακξχηκθ−

Ξηκ νωηθηχ ανκκθ λρκ στψηργµη+ τµχφη ργθσ υ ρυνκµη
εθπ πηκ αηκηργµη+ αδθηκφµ ρνµκθµη ιθσηα νκηργµη+ τκθ ν‘θσρηχφη
ληπχνθηξ λτµνρασκθµη µηπκργµη+ θηελδσηϕ λκκθµη σν‘g‘θη
σν‘οκργµη υ ηενχ δσηργµη+ γηρνακργ τρτκκθηχµ ενξχκµηα+ γθϕσ
µσηιρηµη σνοηργµη υ λρκ ρυνκηφ σν‘κηπ ιυνα αδθηργµη αηκηργκθη
ϕδθϕ−

≅θηελδσηϕ λρκκθ ξδβγηργ− Λρκ ξδβγηργχ «πν‘ργηργ»+
«ξηθηργ»+ «αθναθ» λσδλσηϕ σλκθηχµ ενξχκµηργ ψθτθ−
ϑδξηµ λρκ ξνψηκχη−
— Κνκχ 2 σ ργθ ανθ δχη+ τ ξµ 0 σ ργθ νκχη− Ργθκθ

ϕν‘οξχηλη> ϑν‘οξρ+ πξρη αδκφηχµ ενξχκµληψ> Πν‘ργτυ
αδκφηρηχµ− 2 πν‘ργτυ 0 αθναθ 3 ∋ργθ(− Χνρϕχ 2 θρλη− Κνκ
µδβγσ ργθ νκχη> 0 σ− 2 πν‘ργτυ 0 αθναθ> Λρκχ αηψφ µηλ
µνλ’κτλ> Ργθκθµηµφ µδβγσ αν‘κφµη υ 2 πν‘ργτυ 0 αθναθ>
ϑδξηµ λρκ αηθ µδβγ λθσ πξσθηκχη υ ξδβγηκχη− Χνρϕφ
2 πν‘ργτυ 0 αθναθ 3 χδα ξνψηκχη−

Ανκκθ ξνψηργµη λργπ πηκχηκθ− 0—1 ανκ λτρσπηκ ξνψ,
φµκθηµη ν‘πηα αδθχηκθ− «2 σ ργθφ 0 σ ργθ πν‘ργηκρ+ 3 σ ργθ
αν‘κχη»− ϑηλ λρκµη ξδβγχη> 2 φ 0 µη  πν‘ργηργ ϕδθϕ− Κνκχ
µδβγσ ργθ αν‘κχη> 3 σ− Χνρϕχ 2 πν‘ργτυ 0 αθναθ 3− Ανκκθ
ϕν‘οηµβγ λρκµη γηϕνξ+ σνοηργλνπ αηκµ θκργσηθηα ξτανθ,
χηκθ− Λρκµ9 ≅ϕυθητλχ 5 σ ακηπ ανθ δχη9 ξµ αηθ µδβγ ακηπ
ρνκηα πν‘ξηργχη− Ατ λρκµη ξδβγηργ λτλϕηµλη> Ξνϕη σν‘θσσ
νφ‘ξµη αησσ σνλ σφηχ ξργξχη− Ατκθ λρκ δλρ+ ακϕη γηϕνξ
υ σνοηργλνπχηθ− Λρκχ χνηλ δµφ ϕληχ 1 σ ρνµ ηργσηθνϕ δσηργη
τπσηθηκχη−

Φδνλδσθηϕ ργϕκκθ− Ανκκθµη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ αηκµ σµηργ,
σηθηργµηµφ ρνρηξ υψηερη ϕν‘οατθβγϕκθ αηκµ σµηργσηθηργχηθ−
Τβγατθβγϕ+ ϕυχθσ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθ ϕν‘οατθβγϕκθµηµφ
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στθκθη ρηεσηχ πθκχη− Χρστθ λψλτµη ργτµχξ στψηκφµϕη+ τµη
o‘ψκργσηθηργ µσηιρηχ ανκκθµηµφ ϕν‘οατθβγϕκθ στθκθη γπηχφη
τλτληξ αηκηλκθη ϕδµφξχη− Ατ ανκκθχ δκδλδµσθ λσδλσηϕ
σεϕϕτθµη ν‘ρσηθηργφ ηλϕνµ αδθχη−

Ργϕκκθµηµφ λνχδκκθη αηκµ ργτφ‘τκκµηργ ιθξνµηχ ανκκθ,
µηµφ ϕν‘οατθβγϕκθµηµφ α’ψη αηθ ωτρτρηξσκθη γπηχφη σρυ,
υτθκθη ργϕκκµχη− ϑν‘οατθβγϕκθ σνλνµκθη+ ατθβγϕκθη σδµφκηφη
αηκµ µηπκµχη− Αηθηµβγη σµηργηργχ ϕν‘θηργ+ ρηκιησηργ+ οξορκργ
τρτκκθηχµ ϕδξηµ ρνµ υ ν‘κβγργχµ ενξχκµχηκθ− ≅υυκ τλτληξ
αδκφηκθη9 σνλνµκθη+ ατθβγϕκθη+ ατθβγϕ τβγκθη ϕν‘θρσηκηργη κνψηλ−
Ατκθµη ανκκθ αηθηµβγη λργφ‘τκνσκθχξνπ ν‘ψκργσηθηα νκχηκθ−
Επσ µτπσκθ πν‘ξηα+ τκθµη αηθκργσηθηα+ ϕν‘οατθβγϕκθ
βγηψφµχ πηξµκχηκθ− ϑν‘οατθβγϕκθµηµφ ωτρτρηξσκθηµη ν‘θφµ
ανθηργ χυνληχ τµηµφ ξµφη ωτρτρηξσκθη νβγηκ ανθχη9 τκθµηµφ
3 σ σνλνµη+ 3 σ ατθβγφη+ 3 σ ατθβγϕ τβγη ανθ− Ν‘κβγργ ρνρηχ
ανκκθ ν‘ψκθη τβγτµ ξµφη ωτρτρηξσκθ ∋σδµφ υ µνσδµφκηϕ(µη
µηπκξχηκθ− Ν‘κβγνυ αηθκηφη πηκηα πνφ‘νψ σρλρη νκηµχη9 ϕυχθσφ
0 σ σρλ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ τβγτµ 1 σ σρλ− Ανκκθ ηωσηξνθηχ
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χνηλν ωηκλ,ωηκ ϕν‘οατθβγϕκθ αν‘κηργη ϕδθϕ− Ατϕκργ νθπκη
ανκκθ αηθ ργϕκχµ ανργπ ργϕκκθ γνρηκ πηκχηκθ− ϑν‘οατθβγϕ,
κθµηµφ ωνρρκθηµη µηπκξχηκθ+ ατµχ+ ξµηπρ+ ϕν‘οατθβγϕ,
κθχµ τβγατθβγϕ γνρηκ πηκηργ υ τβγατθβγϕκθχµ ανργπ ργϕκκθ
γνρηκ πηκηργφ ϕν‘ο δ’σηανθ αδθηργ ϕδθϕ− ϑν‘οατθβγϕκθµη ν‘θφµηργ
ανκκθ λϕσαχ φδνλδσθηξµη ν‘ψκργσηθηργκθηχ ϕσσ ξνθχλ αδθχη−
Τβγατθβγϕκθµηµφ στθκη ϕν‘θηµηργκθηχµ ενξχκµηα ϕν‘οατθβγϕ
γνρηκ πηκηργµη υ ξµ τβγατθβγϕκθ γνρηκ πηκηργµη λργπ πηκηργ
ϕδθϕ−

Ργϕκκθµη σρµηεκργ− Γλλ σν‘θσατθβγϕκθµη ιθσηµφ− Μηλ
τβγτµ τκθµη σν‘θσατθβγϕκθ χδα ν‘ξκξρηψ> Ρηψ τκθµηµφ σν‘θσατθ,
βγϕ δϕµκηφηµη πµχξ αηκχηµφηψ> ϑν‘οατθβγϕ+ σν‘θσατθβγϕκθ
γπηχφη σρυυτθκθηµη λωρτρ λργφ‘τκνσκθχ ργϕκκµσηθηργ ϕδθϕ−

Òδυθϕ,σθνε ∋ινξ(µη αηκηργ− Ανκκθµηµφ λϕσαχφη ϕν‘οφηµ
ενκηξσκθη σδυθϕ,σθνεχφη ν‘θµηµη µηπκργ ∋λν‘κικ νκ αηκηργ(
αηκµ ανφ‘κηπχηθ− Ργτµηµφ τβγτµ ανκκθ λϕσαφ βγηππτµφ πχθ
γθϕσ ξν‘µκηργκθη ∋ν‘µφχ+ βγοχ+ σν‘g‘θη+ ατθβγϕχµ ατθ,
βγϕϕ υ γνϕψν(µη αηκηργκθη+ σδυθϕ,σθνεχφη µθρκθµηµφ
o‘ψκθηφ µηρασµ ∋ν‘µφ σνλνµχ+ βγο σνλνµχ+ ξτπνθηχ+
ορσχ+ νθπχ+ νκχηµχ( ινξκργηργηµη αηκηργκθη: αηθ,αηθηφ µηρασµ
ινξκργηργηµη ∋ρσνκµηµφ νκχηχ ρστκ(+ ωνµχ+ τβγρσϕχ λν‘κικ νκ
αηκηργµη+ ανφ‘βγχµ τξφ πξσηργµη+ ϕν‘βγχµ ν‘σηργ πνηχρηµη
αηκηργκθη κνψηλ− Ανκκθµη πνφ‘νψ ρσγηµη µηπκξ αηκηργφ ν‘θφσηργ
λτγηλχηθ− Βγτµϕη ατ αηκηλκθ ϕησναµηµφ ϕδθϕκη αδσηµη σνοηργχ+
0 υθπ πνφ‘νψµηµφ ξτπνθηφη βγο ατθβγφη+ ξτπνθηφη ν‘µφ ατθ,
βγφη+ χεσθµηµφ ξτπνθη+ ορσ σνλνµκθη ατθβγϕκθηµη σνοηργη+
ϕδθϕκη ξν‘µκηργχ χεσθχ βγηψηπκθ βγηψηργφ ν‘θφσχη− Ανκκθφ
πτξηχφη σνοργηθηπµη αδθηργ λτλϕηµ9 ορσϕη βγο ατθβγφηφ 3 σ
ϕυχθσ+ ξτπνθηφη ν‘µφ ατθβγφηφ 0 σ νθσηπ τβγατθβγϕ βγηψηµφ−
Ανκκθµη αιθφµ ηργκθηµη σν‘κθνπ ρν‘ψκα αδθηργφ ν‘θφσηργ ψθτθ−
Òδυθϕ,σθνεµη αηκηργ υψηερη λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηχ ϕλ υπσµη
νκχη+ τµη ϕν‘οθνπ ανργπ αηκηλκθ αηκµ αηθφκηϕχ νκηα ανθηργ
ϕδθϕ ∋ϕτµχκηϕ στθλτργ ενκηξσηχ+ ν‘ξηµχ+ λδγµσχ+ ιηρλνµηξ
σθαηξ λργφ‘τκνσκθηχ+ φηλµρσηϕ υπσηχ(−

Χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ ανκκθµηµφ σδυθϕ,σθνεµη µηπκργ ϕν‘µηϕ,
λκθηµη σϕνληκκργσηθχη− ∋Λρκµ9 «Μθρµη σνο »+ «Ωνµ αν‘ξκα
ρξνγσ» υ γνϕψν ν‘ξηµκθη−( Αθβγ ρνρηξ γθϕσ ξν‘µκηργηφ
ϕν‘θρσλ αδθηα στθηκχη9 «Òν‘g‘θηφ ανθρµ+ ϕδξηµ βγοφ ατθηκηα+
ργϕε νκχηχµ ν‘σρµ» υ γνϕψν− Ατµχ ανκκθ σδυθϕ,σθνεχ ν‘ψ
o‘θηµκθηµη µηπκξ αηκχηκθ−
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Òνοπηθκηϕϕ νηχ λρκκθ− «Òνο+ ϕηλ πξδθχ στθηαχη>»− «≅φθ
Ρκηλµηµφ νκχηχ ≅κηργδθ+ Μνχηθµηµφ νθπρηχ ≅ϕλκ στθφµ
αν‘κρ+ Μνχηθ πξδθχ στθφµ αν‘κχη>»− «Ωνµµηµφ γθ ατθβγφηχ
αησσχµ λτργτϕ ν‘σηθφµ αν‘κρ+ γθ αηθ λτργτϕµηµφ πθργηρηχ
µδβγσχµ λτργτϕ ν‘σηθηαχη>»− ≅ρσ,ρδϕηµ υψηε λτθϕϕακργσηθηκηα+
τκθ ν‘θσρηχφη λτµνρασκθ+ µθρκθ ρνµη ϕν‘οξσηθηα ανθηκχη−

≅υυκ σδυθϕ,σθνεµη µηπκργ ϕν‘θφψλκη λσδθηκκθ ρνρηχ
νκηα ανθηκρ+ ϕδξηµθνπ ωξνκηξ χρστθ ρνρηχ νκηα ανθηκχη−

Υπσµη αηκηργ− Ατ αν‘κηλ δµφ υυκ ανκκθµη λν‘κικκµφµ υπσχ
γλλ ηργµη αιθ νκηργφ νχσκµσηθηργ+ υπσχµ τµτλκη ενξχ,
κµηργ+ υπσµη ρδψ αηκηργ γηρρηµη σθαηξκξχη− Λρκµ+ 4 ληµτσχ+
0/ ληµτσχ µηλ ηργ πηκηργ λτλϕηµ> Ανκκθ ρνσχµ ενξχκµ
αηκηργκθη+ υπσµη ρνσ λνχδκη ξνθχληχ µηπκξ νκηργκθη ϕδθϕ−
Òξξνθκνυ φτθτγηχ ανκκθ ϕτµµηµφ πηρλκθη — δθσ+ ϕδβγ+ ϕτµ+
στµ+ γεσ+ νξ+ ερκκθµη αηκηργκθη κνψηλ− Ατ αν‘κηλ γλ λσδλσηϕ
λργφ‘τκνσκθηµηµφ µβγφηµ πηρληµη δφκκξχη− Λργφ‘τκνσκθχ
ανκκθ γεσ ϕτµκθη+ νξ υ ερκκθµηµφ αηθηµ,ϕδσηµ ϕδκηργη αηκµ
σµηργχηκθ− Ατµχµ σργπθη+ ανκκθ γεσ ϕτµκθηµη ξσηα+ θπλ,
κθ αηκµ ξνψηργµη ν‘θφµχηκθ− Σπυηλχµ ενξχκµηργ νξκθ αηθηµ,

ατθβγϕ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕ
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ϕδσηµ ϕδκηργη γπηχφη σρυυτθκθηµη ν‘ρσηθχη− Ανκκθ σπυηλη νχχηξ
αν‘κχη — νπ  υ πνθ θµφκη σρλκθ υ θπλκθ ξνοηργσηθηκχη−
Γθ αηθ ϕτµ λ’κτλ θµφ αηκµ αδκφηκµχη− Λρκµ+ χτργµα—
ρθηπ+ ρδργµα — ϕν‘ϕ θµφ+ ξϕργµα — πηψηκ θµφ υ γνϕψν−
ϑτµχ ανκκθ σπυηλµη ξηθσηα+ 0 σ πτσηβγφ ρνκηα πν‘ξχηκθ− Γθ
νξµηµφ νωηθηχ σθαηξβγη πξρη νξ ν‘σφµκηφη+ πξρη νξ ϕδκηργη γπηχ
ρτγασκργχη− Σπυηλµη ν‘θφµηργ 0 ξηκχ 01 νξ+ γθ αηθ νξ αηθηµ,
ϕδσηµ ϕδκηργη+ γθ αηθ νξµηµφ ν‘ψ µνλη ανθκηφη γπηχφη στργτµβγµη
ϕδµφξσηθχη− Ερκκθ αηκµ σµηργσηθηργχ σνοηργλνπκθ+ γηϕνξ+
δθσϕκθχµ ενξχκµηργ λτλϕηµ−
O‘ψ ρνσκθηχ σθαηξβγηµηµφ σνοργηθηπκθηµη  αιθχη− Ανκκθ

µηπ  ρνσ 01 αν‘κφµηµη µηπκξ νκφµηµη ξτπνθηχ ξσηκφµ λδσνχηϕ
ρνρηχ σµηργσηθηκχη− Ανκκθ ν‘ψ µτσπκθηχ ρν‘ψκθχµ σν‘g‘θη ενξχ,
κµ αηκηργκθη κνψηλ9 «Μδβγσ ρνσ δλρ»+ «Ρνσ µδβγ αν‘κχη>»+
«ϑηλµηϕη 4 µη ϕν‘θρσξοση>»−

ϑδβγ,ϕτµχτψ− Ρνσ− Ληµτσ

Ρotning kiβhik mili vqtning neβh αo‘lgnini ko‘rstdi−
Τ αir ktt βhiziqβhdn ikkinβhi ktt βhiziqβhg 0 sotd
o‘tdi− Ρotning ktt mili minutni ko‘rstdi− Τ αir kiβhik
βhiziqβhdn ikkinβhisig 0 minutd o‘tdi−

Αir sutk αir keβh,kunduzg teng αo‘ldi−

0 kecha,kunduz < 13 soat+ 0 soat < 5/ minut

Ρotning kiβhik mili αir keβh,kunduzd 1 mrt ylniα
βhiqdi− Ρutk tungi sot 01−// d αoshlndi v 13 sotdn
keyin shu vqtd tugydi−
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Γεσ− Νξ− Ερκ− Ξηκ−

0 yil < 01 oy− Ξnvr+ fevrl+ mrt+ prel+ my+ iyun+ iyul+
vgust+ sentαr+ oktαr+ noyαr+ dekαr−

0 yilda 3 fasl bor9 αhor+ yoz+ kuz+ qish−
Γr αir fsl 2 oy dvom etdi−

0  hafta  <  6  kun− Χushnα+ seshnα+ βhorshnα+
pyshnα+ jum+ shnα+ ykshnα−

Λ≅ΡΓΦ‘ΤΚΝΣΚ≅ΘΧ≅Μ  Μ≅ΛΤΜ≅Κ≅Θ

0,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− 4 ηβγηχ ρµργ υ οθδχλδσκθµη αησσκα ρµα ιθσηργ+
γηρνακργ λκϕρηµη λτρσγϕλκργ− Οθδχλδσµη σθσηαη αηκµ ϕν‘θ,
ρσηα+ ν‘µφ  πν‘κ αηκµ βγοχµ ν‘µφφ πθα ρµργ+ µσηιυηξ
ρνµµηµφ µνληµη ξσηργ+ ρµα ιθσηργχ ρνµµη δρκα πνκηργ+ οθδχ,
λδσκθµη αησσκα νκηργ+ σνοργηθηπκθµη αιθηργχ γηρνα αδθηργ+ 1 υ
2+ 2 υ 3 σ οθδχλδσχµ σργϕηκ σνοφµ σν‘οκλµη εθπ πηκ αηκηργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Οδχφνφ ανκκθφ λτθνισ πηκηα9
«Ανκκθ+ ατφτµ λσδλσηϕ λργφ‘τκνση− Αηψ ρµργµη+ ωηκλ,ωηκ
λρκκθµη ξδβγηργµη+ οθδχλδσκθµηµφ µδβγσ δϕµκηφηµη µηπκργ+
τκθµηµφ ργϕκη υ ν‘κβγληµη σππνρκργµη ν‘θφµληψ− Χηππσ
αηκµ σηµφκργ γλχ ρυνκκθφ σν‘g‘θη ιυνα αδθηργφ γθϕσ πηκηργ
ϕδθϕ» χδξχη−
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Οδχφνφ ανκκθφ 1 σ ν‘ξηµβγνπ θρληµη µλνξηργ πηκχη
∋θρλκθχ σθµρονθσµηµφ γθ ωηκ στθκθη9 θυ υ λνσνσρηϕκ+ ηϕϕη
γλχ τβγ φ‘ηκχηθϕκη υδκνρηοδχκθ+ ανκκθ θυβγρη υ υσνλναηκ
σρυηθκµφµ(+ ρν‘µφθ «Μηλµηµφ φ‘ηκχηθφη ϕσσ9 θυβγµηµφλη
ξνϕη λνσνσρηϕκµηϕηλη> Πµχξ πηκηα αηκχηµφηψ> Πξρη υδκνρηοδχ,
µηµφ φ‘ηκχηθφη ϕσσ>» υ γνϕψν ρυνκκθ αδθηκχη− Ανκκθµηµφ ιυν,
αηµη σηµφκα αν‘κφβγ9 «Μηλ ϕν‘ο ξνϕη ϕλ δϕµκηφηµη αηκλνπβγη
αν‘κφµκθηχ οθδχλδσµη ρµξχηκθ γλχ σππνρκξχηκθ− Ατφτµ
αηψ πµχξ πηκηα σν‘g‘θη ρµργ ϕδθϕκηφηµη δρκξληψ» χδξχη οδχφνφ−
ϑδξηµ ν‘ξηµβγνπ ρσνκη σθνεηχ ν‘σηθφµ 3 σ πν‘g‘ηθβγνπµη ϕν‘θρσηα9
«ϑηλ αηψφ λδγλνµ αν‘κηα ϕδκχη>»− «ϑδκηµφ+ τκθµη βγνξ αηκµ
λδγλνµ πηκληψ  Βγνξ ηβγηργ τβγτµ µηλκθ νκηα ϕδκηργ ϕδθϕ>
Ωσν πηκλρκηϕ τβγτµ υυκν µηλ πηκηργ ϕδθϕ> Γλλ πν‘g‘ηθ,
βγνπκθ τβγτµ αηθ ξν‘κ µδβγσ σπρηλβγ+ οηξνκ υ πνργηπ ϕδθϕ,
κηφηµη ϕηλ ξσχη> Πµχξ πηκηα σν‘g‘θη ρµργ ϕδθϕκηφηµη δρκµφ,
βγη>» χδξχη οδχφνφ− Ψθτθσ στφ‘ηκφµχ πν‘ργηλβγ ρυνκκθ αδ,
θηργ λτλϕηµ9 «Πξρη πν‘κ αηκµ ρµργ ϕδθϕ> Πξρη ξν‘µκηργχ>»−
Αηθ ανκφ πν‘g‘ηθβγνπκθµη ρµργ+ ηϕϕηµβγηρηφ γλλ πν‘g‘ηθ,
βγνπκθφ ξδσχηφµ πηκηα οηξνκ νκηα ϕδκηργ σϕκηε δσηκχη− Ανκκθ
χηππση ρνµµη δρκα πνκηργφ ικα δσηκηα+ «Σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθ
ρνµη 3 σ+ ϕυχθσ ϕν‘ολη ∋ϕλλη( ξνϕη σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕλη>
Πξρη ρνµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(9 3 λη ξνϕη 4>» χδα ρν‘θξχη−

«≅ινξηα ωκσβγ» ν‘ξηµ λργπη−  Ανκκθ ρσνκηχ φδνλδσθηϕ ργϕκ,
κθ ∋χνηθ+ ϕυχθσ+ τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ ργθ+
ρηκηµχθ+ ϕτα( ρνκηµφµ οσµηρκθ ανθ− Τκθµηµφ θµφη υ ν‘κβγλκθη
γθ ωηκ ∋γθ αηθ ανκ τβγτµ γθ ωηκ στθχφη ργϕκχµ 0 σχµ(−
Οδχφνφµηµφ ρσνκηφ γλ ωτχχη ργτµχξ+ αηθνπ ν‘κβγλκθη ϕσσθνπ
ργϕκκθ+ ∋0+4 λθσ ϕσσρη( πν‘ξηκφµ− «≅ινξηα ωκσβγ»χ γλ
ωτχχη ργτµχξ+ κδϕηµ ν‘κβγλκθη ϕηβγηϕθνπ ργϕκκθ ανθ−

Οδχφνφ ργϕκκθχµ αηθηµη ϕν‘θρσχη υ αηθ ανκµη βγπηθχη+
τ ωκσβγ ηβγηχµ ωτχχη ργτµχξ+ κδϕηµ ϕηβγηϕθνπ ν‘κβγλχφη
ργϕκµη οξορκα σνοχη υ τµηµφ µνληµη ξσχη− «Ατµηµφ χνηθ
∋ργθ+ ϕυχθσ υ γνϕψν( δϕµκηφηµη ρδµ πξδθχµ αηκχηµφ>» χδα
ρν‘θξχη οδχφνφ− Τ γλλ  ανκκθφ πτσηβγ ηβγηχ ωτχχη ργτµχξ
ργϕκµη σνοηργµη ξσχη− Ρν‘θα αν‘κφµχµ ϕδξηµ ανργπ ανκµη
βγπηθχη ∋γλλρη αν‘κηα 5—6 σ ανκµη βγπηθχη(−

1,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− Ανκκθµηµφ 3 υ 4 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη
σρυυτθκθηµη λτρσγϕλκργ9 4 ηβγηχφη οθδχλδσκθµη ρµργ+
ρµα ιθσηργ υ ρνµ+ σνυτργ ρµνφ‘ηµη δρχ ρπκα πνκηργ γλχ
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σν‘οκλ ρνµχφη σνυτργ υ ατξτλκθ ν‘θσρηχφη λτυνεηπκηφηµη
µηπκργ+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ9 χνηθ+ ϕυχθσ+ τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕ+ ργθ+ ρηκηµχθ+ ϕτακθµη εθπ πηκ αηκηργµη οξορκα
σνοηργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(µηµφ ρσνκηχ
σπηκκσηργ τβγτµ ανκφ‘βγ+ ανκκθχ ηϕϕησ αν‘ργ σρλ γλχ
φδνλδσθηϕ ργϕκκθ σν‘οκλη ρνκηµφµ πτση ανθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθφ µηλ αηκµ ργτφ‘τκκµηργκθηµη
ξσχη9 Ν‘σφµ λργφ‘τκνσκθχ αηψ ατξτλ υ ν‘ξηµβγνπκθµη πµχξ
ρµργ ϕδθϕκηφηµη δρκφµ δχηϕ+ ατφτµ δρ σνυτργκθµη πµχξ
ρµργ ϕδθϕκηφηµη δρκξληψ− Ρηψκθ ανκφ‘βγ ξνθχληχ πµβγ
σνυτργ βγηππµκηφηµη ρµξρηψ− Ανκφ‘µηµφ αηθνθσ γλ σνυτργηµη
o‘σϕψηα ξτανθλρκηϕ γλχ νκχηµφ ργνργηα ϕδσλρκηϕ τβγτµ χηππσ
αηκµ σηµφκµφ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθφ ρµργ υπσηχ
αθλνπκθχµ ενξχκµηργµη λρκγσ αδθχη− Ατµηµφ τβγτµ σηθρϕµη
ρσνκ τρσηφ πν‘ξηα+ γθ αηθ σνυτργµη δργησφµχ πν‘κµη νκχηµφ στργη,
θηργ κνψηλ− ∆ργηϕ νθπρηχµ 1κ λθσ σνυτργ ∋ανκφ‘ νυνψη( βγηπχη−
Γλλρη αν‘κηα 2—3 σνοργηθηπ αδθηκχη−

ϑδξηµφη ανκκθφ ϕθσνβγϕκθµη νκχηκθηφ πν‘ξηργ σϕκηε δσηκχη
υ πτξηχφη σνοργηθηπ αδθηκχη9 ξτπνθη πσνθφ+ ανκφ‘βγµηµφ νυνψη
µδβγ λθσ δργησηκφµ αν‘κρ+ ργτµβγ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη ρµα
πν‘ξηα βγηπηργ ϕδθϕ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκφ‘ αηκµ 2 λθσ
τθχη+ ρν‘µφθ9 «Ρηψ µδβγσ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ πν‘ξχηµφηψ υ µηλ
τβγτµ> χδα ρν‘θξχη− Ορσϕη πσνθφ ανκφ‘βγ µδβγ λθσ τθηκρ+
ργτµβγ ϕυχθσ πν‘ξηµφ ∋3 λθσ τθχη(− Ρηψ µηλ πηκχηµφηψ υ
µηλ τβγτµ> ϑυχθσκθ ϕν‘ολη ∋ϕλλη( ξνϕη σν‘g‘θη σν‘θσατθ,
βγϕκθλη> Πµχξ πηκηα αηκχηµφηψ> Πξρη ρνµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(9 2 λη
ξνϕη 3> Ργϕκκθ σδµφ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>»−

Òνοργηθηπµη αιθηργµηµφ ηϕϕη ξν‘κη στργτµσηθηκχη9 1 σ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕϕ ξµ 1 σ πν‘ργηργ υ τκθ σδµφ 3 σχµ αν‘κχη+
ξνϕη 3 σ ϕυχθσχµ 1 σρηµη νκηργ+ ατµχ τκθ σδµφ 1 σχµ αν‘κχη−

Òνοργηθηπ αιθηργµηµφ ηϕϕη ξν‘κη στργτµσηθηκχη9 2 σ σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕϕ ξµ 0 σ πν‘ργηργ υ τκθ σδµφ 3 σχµ αν‘κχη ξνϕη
3 σ ϕυχθσχµ 0 σρηµη νκηργ+ ατµχ τκθ σδµφ 2 σχµ αν‘κχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ηργµη χυνλ δσσηθ ανθηα+ πτξηχφη σνο,
ργηθηπµη αδθχη9 «Ανκφ‘βγ µδβγ λθσ τθηκρ+ ϕυχθσκθ ρνµη
ργτµβγ αν‘κρηµ ∋4 λθσ τθχη(− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(9 ϕυχθσκθ
ρνµη µδβγσ αν‘κχη υ µηλ τβγτµ> Πµχξ πηκηα 4 σ αν‘κηα πνκχη>
Òν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθµηµφ ρνµη γλ 4 σ αν‘κηργη τβγτµ µηλ
πηκηργ ϕδθϕ> ϕαη ρυνκκθµη αδθχη− 0 σ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ πν‘ργηµφ−
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Òν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθ µδβγσ αν‘κχη> ∋Ακµχ νυνψ αηκµ ρµξ,
χηφµ ανκµη βγπηθχη−( ∆µχη µδβγσ νυνψ δργησρµφηψ+ σν‘g‘θη σν‘θσ,
ατθβγϕκθ ρνµηµη ργτµβγφ ξδσϕψηµφ  ∋Οδχφνφ 3 λθσ τθχη−(
Òν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθ ρνµη µδβγσ αν‘κχη> Πµχξ πηκηα σν‘g‘θη
σν‘θσατθβγϕκθ ρνµη 3 σ αν‘κηα πνκχη> ϑυχθσ ϕν‘ολη ∋ϕλλη(
ξνϕη σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕλη> Πξρη ρνµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(9 3 λη ξνϕη 4>»−

«≅ινξηα ωκσβγ» ν‘ξηµ λργπη− Ανκκθ ρσνκηχ φδνλδσθηϕ ργϕκ,
κθ ∋χνηθ+ ϕυχθσ+ τβγατθβγϕ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ ργθ+ ρηκηµχθ+
ϕτα( ρνκηµφµ πτσηβγκθ ανθ− Τκθµηµφ θµφη υ ν‘κβγλκθη γθ
ωηκ ∋γθ αηθ ανκ τβγτµ γθ ωηκ στθχφη ργϕκχµ 0 σχµ(− Οδχφνφ
∋σθαηξβγη( ρσνκηφ γλ ωτχχη ργτµχξ+ αηθνπ ν‘κβγλκθη ϕσσθνπ
ργϕκκθµη ρσνκ τρσηφ αηθ πσνθ πηκηα πν‘ξηργµη ξσχη υ ϕηλ σν‘g‘θη
αιθρ+ νφ‘ψϕη λπσνυ αηκµ θφ‘ασκµσηθηκχη− Νχχηξ ρυνκκθ
αηκµ ανκκθ αηκηλη λτρσγϕλκµχη−

3-mashg‘ulot

Λπρχ−  Ανκκθµηµφ 0 χµ 4 φβγ αν‘κφµ ρνµκθµηµφ γνρηκ
αν‘κηργη γπηχφη σρυυτθκθηµη λτρσγϕλκργ: σν‘g‘θη υ σδρϕθη
σθσηαχφη  ρνµκθ  ∋1  ρνµη  0  χµ  ϕσσ+  0  ρνµη  1  χµ  ϕηβγηϕ  υ
γνϕψν( ν‘θσρηχφη κνπκθ γπηχφη στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ:
4 ηβγηχφη ρνµκθµη ρµργ υ ρµα ιθσ αηκηργ λκϕκθηµη λτρ,
σγϕλκα ανθηργ: οθδχλδσκθµη οξορκα ρµργµη λργπ πηκχη,
θηργ: ακµχκηφη αν‘ξηβγ 4 σ µθρ ν‘θσρηχφη µηρασκθµη µηπκξ
αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ: «δµφ ακµχ» ∋«δµφ ορσ»(+
«ακµχθνπ»+ «ξµχ ακµχθνπ»+ «ορσθνπ»+ «ξµχ ορσθνπ»+
«ρκ ακµχθνπ» ρν‘ψκθηµη πν‘κκργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−  Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθφ γνψηθ
γλλκθη αηθφκηϕχ φ‘ηργσβγκθχµ ψηµονξ ξρργκθηµη ξσχη−
Τ ανκκθχµ αηθηµη βγπηθηα+ 0 σ φ‘ηργσ νκηα ϕδκηργµη ατξτθχη− Ατ
ψηµονξµηµφ ορσϕη ονφ‘νµρη− Τ µυασ αηκµ ξµ 3 σ ανκµη
βγπηθχη− Γθ ρεθ ϕδξηµφη ονφ‘νµ ∋ξτπνθηφ( ακµχθνπ αν‘κηργη
τβγτµ µδβγσ φ‘ηργσβγ νκηα ϕδκηργ  ϕδθϕκηφηµη µηπκργσηθχηκθ−
Ανκκθ ϕδθϕκη ρνµχ φ‘ηργσβγ νκηα ϕδκηα+ τκθµη αηθ,αηθηµηµφ τρσηφ
πν‘ξχηκθ γλχ µηλ πηκφµκηϕκθη+ µδβγσ φ‘ηργσ νκηα ϕδκφµκηϕκθη
γπηχ φοηθηα αδθχηκθ− Γθ ρεθ ξµφη ονφ‘νµµηµφ ακµχκηφηµη
νκχηµφηρη αηκµ ρνκηργσηθχηκθ− Ψηµονξ σξξνθ αν‘κφβγ+ γθ αηθ
ονφ‘νµ τβγτµ µδβγσ φ‘ηργσ ρθε αν‘κφµηµη µηπκξχηκθ− Γλλ
ανκκθ αηθφκηϕχ ∋ξνϕη σθαηξβγη βγπηθφµ ανκκθ( φ‘ηργσβγκθµη
ρµξχηκθ−
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Πν‘ργµη ονφ‘νµκθ τβγτµ ϕδσφµ φ‘ηργσβγκθ ρνµηµη ρνκηργ,
σηθχηκθ− Ψηµονξ σξξνθ αν‘κφβγ+ πξρη ονφ‘νµ ακµχ+ πξρηµηρη
ορσ δϕµκηφη ξππνκ ϕν‘θηµχη− 0+ 1+ 2 υ γνϕψν ρνµκθ ρνκηργσηθηκχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ονφ‘νµκθ ακµχκηφηµη ρνκηργσηθηργφ
o‘σχη+ ανκκθχµ δµφ ακµχ γλχ δµφ ορσ ονφ‘νµκθµη ϕν‘θ,
ρσηργκθηµη ρν‘θξχη− Ανκκθφ πτξνµβγκθ αηκµ αηθφκηϕχ ψηµ,
ονξχµ βγηπηργηµη υ ονφ‘νµκθµηµφ ακµχ,ορσκηφηµη ξσηα9 «∆µφ
ορσ+ ακµχθνπ+ ξµχ ακµχθνπ+ δµφ ακµχ+ ορσ+ ορσθνπ+
ξµχ ορσθνπ+ δµφ ορσ»— ορσφ στργηργµη ρν‘θξχη− «Γλλρη
αν‘κηα µδβγσ ονφ‘νµ ανθ>» δϕµκηφηµη ξσηργκθηµη σϕκηε δσχη− Ρν‘µφθ
ανκκθφ ψηµονξ µδβγσ αν‘κρ+ ργτµβγ πτξνµβγ νκηα ϕδκηργµη+
γθ αηθ ονφ‘νµφ 0 σχµ ν‘ξηµβγνπ πν‘ξηργµη ατξτθχη− Ανκκθ
πτξνµβγκθ υ ονφ‘νµκθ ρνµηµη ρνκηργσηθχηκθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθ αηκµ χνηθφ στθηα9 «Βγο σν,
λνµφ ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ+ ϕδσχηϕ¾» χδξχη− Òθαηξβγηµηµφ ν‘µφ
σνλνµηχ στθφµ ανκ τµφ ϕθσνβγϕρηµη τψσχη+ ν‘ψη δρ ν‘µφ
σνλνµηχφη πν‘ργµηρηχµ ϕθσνβγϕµη νκχη υ γνϕψν− ϑθσνβγϕκθ
ρσ,ρδϕηµ χνηθ αν‘ξκα τψσηκχη− Ανκκθ «Òν‘ωσµφ » ηργνθρηφ
αηµνµ ϕθσνβγϕ τψσηργµη σν‘ωσσηα+ ϕθσνβγϕµη νθπκθηφ ξργη,
θχηκθ γλχ οξορκα+ τµχφη στφλβγκθµη ρµξχηκθ− «ϑηλχ
1 σ στφλβγ> ϑηλχ 2 σ στφλβγ ανθ>» χδα ρν‘θξχη σθαηξβγη−
Ανκκθ ϕθσνβγϕκθµη ϕν‘θρσχηκθ− Ρνµκθ σθσηα αηκµ+ ργτµηµφ,
χδϕ+ σθσηαρηψ γλ ξσηκηργη λτλϕηµ− Ν‘ξηµ 1—2 λθσ σϕθνθ,
κµχη−

3,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− Ανκκθµη νυκ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκκθ αηκµ σµηργ,
σηθηργ: χνηθ υ νυκ ργϕκηχφη εηφτθκθµη εθπ πηκ αηκηργφ+ νυκ
ργϕκ ηενχρηµη πν‘κκξ αηκηργφ ν‘θφσηργ: οθδχλδσκθµη ρµργ υ
ρµα ιθσηργ λκϕκθηµη λτρσγϕλκα ανθηργ: «δµφ ϕσσ»+
«ϕηβγηϕ»+ «ϕσσθνπ»+ «ϕηβγηϕθνπ» ρν‘ψκθηµη πν‘κκα+ οθδχλδσκθ
o‘κβγληµηµφ ϕηβγηϕκργηργ υ ϕσσκργηργ σθσηαη αηκµ πν‘ξ αηκηργ
ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθ9 χνηθ+ ϕυχθσ+
σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ τβγατθβγϕ λνχδκη ινξκργσηθηκχη− ≅υυκ βγπη,
θηκφµ ανκ ργϕκκθ µνληµη ξσχη+ ρν‘µφθ πνκφµ αθβγ ανκκθ
γλ ξσηα βγηπχηκθ− Ανκφ χνηθµη ϕν‘θρσηργ σϕκηε δσηκχη− Ανκ,
κθφ9 «Χνηθ ανργπ ργϕκκθχµ µηλρη αηκµ εθπ πηκχη>»  χδφµ
ρυνκ αδθηκχη− Ανκ χνηθ σθνεηµη αθλνφ‘η αηκµ ξκµσηθηα βγηπχη
υ χτλκσηα ϕν‘θχη−  Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµηµφ ιυναηµη
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τλτλκργσηθηα+ ανκκθ χνηθµη νρνµκηϕ αηκµ σνοχηκθ+ βγτµϕη
τµηµφ ατθβγϕκθη ξν‘π+ πνκφµ ργϕκκθµηµφ δρ ατθβγϕκθη ανθ+
χδα σ’ϕηχκξχη−

Ρσνκ τρσηφ γθ ωηκ θµφ υ ν‘κβγλχφη 1 σ χνηθ υ 1 σ νυκ
ργϕκκθη ινξκργσηθηκχη− «Λµ ατ ργϕκκθφ πθµφ,βγη+ τκθµηµφ
νθρηχ χνηθ ανθλη>»− Ανκκθχµ αηθηφ χνηθκθµη ϕν‘θρσηργ σϕκηε
δσηκχη−

Ανκκθ δ’σηανθη επσ χνηθκθφ δλρ+ ακϕη χνηθφ ν‘ωργργ
ανργπ ργϕκκθ γλ ανθκηφηφ πθσηκχη− Ατκθ νυκ ργϕκκθχηθ−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµη νυκµη χνηθχµ εθπ πηκ αηκηργφ
o‘θφσχη− Τ «Νυκ ϕν‘θηµηργχφη ργϕκκθ µηλρη αηκµ χνηθφ
o‘ωργξχη>» χδα ρν‘θξχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµη αηθφκηϕχ
γυνχ γθϕσ πηκηργφ ικα δσηα+ ϕν‘θρσϕηβγ σξνπβγ αηκµ χνηθ υ
νυκ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκµηµφ σθνεηµη ξκµσηθηα βγηπχη− Αηθ ανκ
αθβγ χνηθ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκµηµφ σθνεηχ+ ηϕϕηµβγη ανκ δρ αθβγ
νυκ ϕν‘θηµηργχφη ργϕκ σθνεηχ πν‘κ ξτθφηψηα βγηπχη− Νυκ ϕν‘,
θηµηργχφη ργϕκχ γλ χνηθ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκχφη ϕαη ατθ,
βγϕκθ αν‘κλρκηφηµη µηπκξχηκθ− Ατ ργϕκκθ ργτ σνλνµκθη αηκµ
αηθ,αηθηφ ν‘ωργξχη−

Ανκκθφ υυκ χνηθ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκµη+ ϕδξηµ νυκ ϕν‘θη,
µηργηχφη ργϕκµη χτλκσηργ σϕκηε δσηκχη− Χνηθ ϕν‘θηµηργηχφη
ργϕκµηµφ ξωργηθνπ χτλκργη µηπκµχη− Μηλ τβγτµ τµηµφ ξωργη
χτλκργη ρν‘θκχη−

Ρν‘µφθ νυκ ϕν‘θηµηργηχφη ργϕκ χνηθχµ ξµ µηλρη αηκµ
εθπ πηκηργη µηπκµχη− Οδχφνφ νυκ ργϕκµη ∋ϕηβγηϕθνπ ν‘κβγλ,
χφηρηµη( χνηθ τρσηφ+ ρν‘µφθ χνηθµη ∋ϕσσθνπ ν‘κβγλχφηρηµη(
νυκ ργϕκ τρσηφ πν‘ξχη υ ανκκθ χηππσηµη νυκ ργϕκ αηθνψ τψτµθνπ
δϕµκηφηφ ικα πηκχη− ≅µ ργτ σνλνµη αηκµ τ χνηθχµ εθπ πηκχη−

Αθβγ χνηθκθµη δµφ ϕηβγηφηχµ ανργκα αηθ πσνθφ σθσηαη
αηκµ πν‘ξηα βγηπηργ σϕκηε δσηκχη+ γλλρη αν‘κηα µδβγσ χνηθ ανθ
δϕµκηφη µηπκµχη− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( 0—1 ανκφ υυκ χνηθ,
κθµηµφ+ ρν‘µφθ νυκ ργϕκκθµηµφ µηραηξ ν‘κβγλκθηµη σθσηαη αηκµ
ξσηα βγηπηργµη σϕκηε δσχη ∋γθ ωηκ ργϕκκθµηµφ ρνµη σππνρκµχη(−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( µυαση αηκµ+ χνηθ υ νυκ ϕν‘θηµηργηχφη
ργϕκκθχµ9 πτργ+ ξηπκθ σρυηθκµφµ ιχυκκθµη ϕν‘θρσχη− Αν,
κκθφ οοκηϕσρηξµη σργϕηκ δσφµ ργϕκκθµη ξσηα βγηπηργ σϕκηε
πηκηµχη− ∋«Ανργµηµφ θρλη — χνηθφ+ φυχ θρλη νυκφ ν‘ωργργ»
υ γνϕψν−(

Ατ λργφ‘τκνσχµ ϕδξηµ ανκκθµη νυκ ργϕκκθµηµφ στθκθη
∋ν‘πµηµφ ωηκλ,ωηκ µηρασκθη( αηκµ σµηργσηθηργ λπρχηχ «Γθ
αηθ ργϕκµη ν‘ψ ινξηφ» ν‘ξηµηµη ν‘σϕψηργ ενξχκηχηθ−
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4,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− 4 ηβγηχ ρµργ υ ρµα ιθσηργ λκϕκθηµη λτρσγ,
ϕλκργ: αηθ υπσµηµφ ν‘ψηχ 1 σ ρνµµη+ οθδχλδσκθ µνληµη υ
τκθµηµφ ινξκργηργ ν‘θµηµη δρκα πνκηργµη λργπ πηκχηθηργ: χνηθ υ
νυκµη+ ϕυχθσ υ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη εθπ πηκ αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη
λτρσγϕλκργ+ πνφ‘νψ υθφ‘ηχ οθδχλδσκθµηµφ ν‘ψθν ινξκργηργ
µηρασκθηµη9 «ξτπνθηχ»+ «ορσχ»+ «βγοχ»+ «ν‘µφχ»+ «ν‘θσχ»
ρν‘ψκθη αηκµ ηενχκργ: οθδχλδσκθµη σθαηξβγηµηµφ ϕν‘θρσλρηφ
λτυνεηπ πνφ‘νψ υθφ‘ηµηµφ λ’κτλ πηρληφ ινξκργσηθηργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− 0,qism− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( µυασ
αηκµ 3 σ ιχυκµη ϕν‘θρσχη− Τκθχµ 1 σρηχ ξτπνθηχ+ ορσχ+
o‘θσρηχ+ ξµ 1 σρηχ δρ — βγοχ+ ν‘µφχ+ ν‘θσρηχ 2 σχµ
φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ∋χνηθ+ νυκ γλχ ϕυχθσ: σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+
ϕυχθσ υ τβγατθβγϕ( ινξκργσηθηκφµ− Ργϕκκθµη ϕν‘θρσηα+ µνληµη
γλχ τκθµηµφ πξδθφ ινξκργφµκηφηµη ξσηα αδθηργ σνοργηθηφ‘η
αδθηκχη− Χρσκα ν‘θσχφη ∋λθϕψχφη( ργϕκµηµφ µνληµη ξσηργ
ϕδθϕ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ιυνα µλτµρηµη ξσηα αδθηργη λτλϕηµ−

≅φθ  ανκ γλλ ργϕκκθ µνληµη υ ινξκργηργ ν‘θµηµη σν‘g‘θη
ξσρ+ τµχ αθβγ ανκκθ ϕθσνβγϕχ ργϕκκθ ρνµη µδβγσ αν‘κρ+
ργτµβγ λθσ βγοϕ βγκχηκθ−

1,qism ∋σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργ(− Γθ αηθ ανκχ πνφ‘νψ
υθφ‘η υ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ λνχδκηµηµφ σν‘οκλη ανθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθφ ατφτµ πµχξ ργϕκκθµη υ τκθ,
µηµφ µδβγσκηφηµη πµχξ ινξκργσηθηργ ϕδθϕκηφηµη ν‘θφµηργκθηµη ξσχη−

Ργτµχξ σνοργηθηπ αδθηκχη− 4 σ ϕυχθσµη πνφ‘νψ υθφ‘ηµηµφ
ξτπνθηρηφ ∋«o‘ψηχµ τψνπθνππ»(+ 3 σ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµη δρ
πνφ‘νψ υθφ‘ηµηµφ ορσηφ ∋«o‘ψηφ ξπηµθνπ»( πσνθ πηκηα πν‘ξηργ:
2 σ χνηθµη βγο σνλνµφ+ 1 σ νυκµη ν‘µφ σνλνµφ πσνθ πηκηα
πν‘ξηργ: 3 σ χνηθβγµη ν‘µφ σνλνµφ+ 2 σ νυκµη δρ βγο σνλνµφ
πσνθ πηκηα πν‘ξηργ−

Ανκκθ σνοργηθηπµη αιθξνσηα+ γθ ρεθ µηλ πηκφµκθηµη+
πµχξ ργϕκκθχµ µδβγσχµ υ πξδθφ πν‘ξφµκηϕκθηµη στργτµσηθηα
αδθχηκθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( χηππσ αηκµ σηµφκα σνοργηθηπµη δρκα
πνκηργ+ ϕδθϕκη ρνµχ ργϕκκθµη ρµα ιθσηργ γλχ τκθµη σν‘g‘θη
ινξκργσηθ νκηργ ϕν‘µηϕλκθηµη αγνκξχη−

2,qism ∋ανκκθ φτθτγκθη αηκµ ηργκργ(−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθµη ∋µυασ αηκµ( βγπηθηα+ ωνµ,

µηµφ λ’κτλ πηρληχ στθηργ+ νκχηχ+ νθπρηχ+ βγο υ ν‘µφ σνλνµη,
χ µηλκθ ανθκηφηµη ξσηργµη σϕκηε δσχη− Γλλρη αν‘κηα 2—3 σ
ανκ βγπηθηκχη−
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5,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− 5 υ 6 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θρσηργ: ανκκθµη
6 ηβγηχ οθδχλδσκθµη ρµργ υ ρµα ιθσηργφ ν‘θφσηργ: οθδχ,
λδσκθ ρνµηµη δρκα πνκηργ: ν‘µφχµ+ βγοχµ+ ν‘θσχµ σνο αηκηργ
ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ: ανκκθµη οθδχλδσκθµηµφ ινξκ,
ργηργ ν‘θµηµη: νκχηµχ+ νθπχ+ βγοχ+ ν‘µφχ+ νκχηµη+ νθπµη
σνο αηκηργκθηµη λργπ πηκχηθηργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− 0,qism− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( 1 φτθτγ
σν‘οκλ ονκνσµνρηφ αηθ,αηθηχµ λ’κτλ λρνεχ αηθ πσνθ πηκηα
ινξκργσηθηκφµ θρλκθµη ϕν‘θρσχη− Θρλχ βγτλβγτπ υ πκ,
χηθφ‘νβγ θρλη σρυηθκµφµ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη(9 «Ατ πτργκθµηµφ
µνλη µηλ> Τκθµηµφ ρνµη σδµφλη> ϑηλ σδϕργηθηα ϕν‘θχη>» χδα
ρν‘θξχη−

Ανκ θρλκθµη αηθ,αηθηµηµφ σφηφ ιτεσ γνκχ ηϕϕη πσνθ πηκηα
σδθηα βγηπχη− Πτργκθ ρνµη 4 σχµ — σδµφ δϕµκηφη µηπκµχη−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ξµ βγτλβγτπ πν‘ργχη υ9 «Βγτλβγτπκθ
µδβγσ αν‘κχη>» χδα ρν‘θξχη− Τ βγτλβγτπκθµη ρµα ηµσνµσρηξ
αηκµ ξµφη «νκση» ρν‘ψηµη ξσχη γλχ «Βγτλβγτπκθ µδβγσ αν‘κχη>
Πµχξ πηκηα βγτλβγτπκθ 5 σ αν‘κηα πνκχη> ∋Μδβγσ δχη> Μδβγσ
πν‘ργηκχη> Μδβγσ αν‘κχη>( Πξρη πτργκθµηµφ ρνµη ϕν‘ο> Τκθ
µδβγσ> Πξρη πτργκθ ϕλ> Τκθµηµφ ρνµη µδβγσ> Πξρη ρνµ
ϕσσ9 5 λη ξνϕη 4> Πξρη ρνµ ϕηβγηϕ> Πτργκθ ρνµη σδµφ+ 5 σχµ
αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>»−

Τ ϕδξηµ πκχηθφ‘νβγκθµη πν‘ργχη υ τκθµηµφ ρνµη µδβγσχµ
αν‘κφµκηφηµη+ πµχξ πηκηα 5 σχµ αν‘κηα πνκφµκηφηµη ρν‘θξχη−
Ρν‘µφθ πκχηθφ‘νβγµη νκηα πν‘ξηα9 «Πτργκθµηµφ ρνµη σδµφ αν‘κηργη
τβγτµ µηλ πηκηργ λτλϕηµ>» χδα ρν‘θξχη− ≅φθχ βγτλβγτπκθχµ
αησσρη νκηα πν‘ξηκρ+ πτργκθ ρνµη σδµφ+ 4 σχµ αν‘κηργηµη σ’ϕηχκξχη−
Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( 0 σ βγτλβγτπµη νκηα πν‘ξχη υ9 «Τκθµηµφ
ρνµη µδβγσ αν‘κχη> Πµχξ πηκηα τκθµηµφ ρνµη αδργσ αν‘κηα πνκχη>»
χδα ρν‘θξχη− Ξµ 0 σχµ πτργ πν‘ργχη υ ανκκθφ γλλκθη
αηθφκηϕχ  πτργκθµη ρµα βγηπηργκθηµη σϕκηε πηκχη− Ανκκθφ 6
ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη ωτχχη ργτ τρτκχ στργτµσηθηα σµηργσηθηκχη−

1,qism ∋σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργ(− «Πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ
ϕν‘θρσ» ν‘ξηµ λργπη− Γθ αηθ ανκχ 4 σχµ 6 σφβγ ν‘ξηµβγνπ
θρλη βγηψηκφµ 2 σχµ ϕν‘θφψλ ανθ− Ανκκθ ϕθσνβγϕχφη
o‘ξηµβγνπκθ θρληµη ρµα βγηπηργ υ ϕθσνβγϕκθµη σθσηαη αηκµ+
ξ’µη βγο σνλνµχ 4 σ οθδχλδσµηµφ θρλη βγηψηκφµ ϕθσνβγϕ+
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τµχµ ϕδξηµ ∋ν‘θσχ( — 5 σ οθδχλδσµηµφ θρλη βγηψηκφµ ϕθ,
σνβγϕ+ ν‘µφ σνλνµχ δρ 6 σ οθδχλδσµηµφ θρλη βγηψηκφµ ϕθ,
σνβγϕµη πσνθ πηκηα πν‘ξηα βγηπηργ σϕκηε δσηκχη−

Òνϕβγ ∋ονκϕ(φ αηθ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ πν‘ξηκχη− Ανκκθ
σνϕβγχ µδβγσ ν‘ξηµβγνπ αν‘κρ+ ωτχχη ργτµβγ ν‘ξηµβγνπµηµφ
θρλη βγηψηκφµ ϕν‘θφψλµη σνοηα ϕν‘θρσχηκθ−

Γθ ρεθ 1—2 σ ανκµη βγπηθηα+ µηλ τβγτµ ξµµ ργτ
ϕθσνβγϕµη ϕν‘θρσφµκηϕκθηµη στργτµσηθηα αδθηργκθη  σϕκηε δσηκχη−

2,qism− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( µυασ αηκµ 4—5 σ ανκµη βγ,
πηθηα+ τκθφ πξδθχ στθηργκθη ϕδθϕκηφηµη ξσχη−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( 4—5 σ ανκµη βγπηθηα+ ϕηλ νκχηµχ υ
ϕηλ ϕδσηχ στθφµκηφηµη ξσηα αδθηργηµη ρν‘θξχη−

ϑδξηµ τ ανκκθφ ν‘µφφ ξνϕη βγοφ ατθηκηργκθηµη ξσχη υ
ξµ ανκκθχµ ϕηλ ∋ν‘µφχ: βγοχ( πξδθχ ∋ϕηλχµ( στθφµ,
κηφηµη ξσηα αδθηργκθηµη σϕκηε πηκχη−

6,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− 5 υ 6 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη αηκηλ γλχ 6
ηβγηχφη οθδχλδσκθµη ρµξ αηκηργ ϕν‘µηϕλρηµη λτρσγϕλκργ:
µπργχ ινξκργφµ ργϕκκθµη ηψβγηκκηϕ αηκµ ϕν‘θηα βγηπηργµη+
ργϕκκθ µνληµη γλχ τκθµηµφ εψνχ: ν‘θσχ ∋λθϕψχ(+ ξτπν,
θηχ+ ορσχ+ βγοχ+ ν‘µφχ ινξκργηργηµη σν‘g‘θη ξσ αηκηργ ϕν‘µηϕ,
λρηµη λτρσγϕλκργ: ργϕκκθµηµφ ινξκργηργ ν‘θµηµη δρκα πνκηργ:
ϕν‘θηα ηχθνϕ δσηκφµ οθδχλδσκθµη οξορκα σνοηργµη λργπ πηκχηθηργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− 0,qism ∋«Μηλ ν‘ψφθχη>» ν‘ξηµ
λργπη(− Χνρϕχ 4 σ ργϕκ πτξηχφη σθσηαχ ινξκργσηθηκχη9 ν‘θ,
σφ τβγατθβγϕ+ ξτπνθηφ ϕυχθσ+ ορσφ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+
βγοφ νυκ+ ν‘µφφ χνηθ−

Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( σνοργηθηπµη στργτµσηθχη9 «Ατφτµ αηψ
µπργκθµη ϕν‘θηα βγηπηα+ πξρη ργϕκ πξδθφ ινξκργφµηµη δρκα
πνκηργµη ν‘θφµληψ− Ατµηµφ τβγτµ τκθµη σθσηαη αηκµ ξσηα βγη,
πηργ ϕδθϕ9 υυκν+ ν‘θσ ∋λθϕψ(φ ινξκργφµ ργϕκµη+ ρν‘µφθ
ξτπνθη υ ορσφ+ βγο υ ν‘µφφ ινξκργφµηµη»− Αηθ ανκ βγπηθη,
κχη− Τ ργϕκκθµη σθσηαη αηκµ ϕν‘θρσηα+ µνληµη+ τκθµηµφ ν‘θµηµη
ξσηα αδθχη− Ανργπ ανκ ργϕκκθµη ωνγκφµηβγ ινξκργσηθηργη+
τκθµηµφ µνληµη υ ν‘θµηµη ξσηα αδθηργη σϕκηε δσηκχη− Ρν‘µφθ ανκ
νθπρηφ ν‘φηθηκηα στθχη+ οδχφνφ ∋σθαηξβγη( δρ βγο υ ν‘µφ
σνλνµχφη ργϕκκθµηµφ ν‘θµηµη κλργσηθηα πν‘ξχη− Ανκ ν‘φηθηκηα
πθξχη υ µηλ ν‘ψφθφµκηφηµη σνοχη−
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Μηγνξσ γλλ ανκκθ οδχφνφ ∋σθαηξβγη(µηµφ ϕν‘θρσλρηφ
αηµνµ αθβγ ργϕκκθµηµφ µνληµη ξσηα βγηπχηκθ υ ϕν‘ψκθηµη
ξτλχηκθ− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ργϕκκθµηµφ ν‘θµηµη κλργσηθηα
πν‘ξχη− Ανκκθ ϕν‘ψκθηµη νβγηα+ µηλ ν‘ψφθφµηµη σνοχηκθ−

1, qism ∋σθπσλ λσδθηκ αηκµ ηργκργ(− Ανκκθχ 1 σ σνϕβγρη
αν‘ργ ϕθσνβγϕ γλχ λξχ ν‘ξηµβγνπκθ9 θβγ υ πν‘ψηπνθηµκθ
ρνκηµφµ οσµηρ ανθ−

Οδχφνφ ανκκθφ νκχηµφη λργφ‘τκνσχ µδβγ ρνµηφβγ ρµργµη
o‘θφσφµκηϕκθηµη δρκργηµη σϕκηε δσχη γλχ ατφτµ µηλ αηκµ
ργτφ‘τκκµηργκθηµη— ξµ αηθ ανθ 6 φβγ ρµργµη ν‘θφσηργκθηµη
ξσχη−

Πτξηχφη σνοργηθηπ αδθηκχη9 ϕθσνβγϕµηµφ ξτπνθη ονκνρϕρηφ
4 σ θβγ+ ορσϕη ονκνρϕρηφ 5 σ πν‘ψηπνθηµ πν‘ξηργ− «≅θβγ ϕν‘ολη+
πν‘ψηπνθηµλη> Πν‘ψηπνθηµ µδβγσ> Μηλ ϕλ> ≅θβγ µδβγσ> Πξρη
ρνµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(9 4 λη ξνϕη 5> ≅θβγ υ πν‘ψηπνθηµκθ ρνµη σδµφ
αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ>» ρυνκκθη αδθηκχη−

Οδχφνφµηµφ ηκσηλνρηφ ϕν‘θ+ ανκκθ 0 σ θβγ πν‘ργχηκθ−
Οδχφνφ πτξηχφη ρυνκκθµη αδθχη9 «≅θβγκθ µδβγσ αν‘κχη>
Πµχξ πηκηα θβγκθ 5 σ αν‘κηα πνκχη>»− ≅θβγ υ πν‘ψηπνθηµ ρνµηµη
ρνκηργσηθχηκθ− «Πν‘ψηπνθηµκθ ρνµη 4 σ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ
ϕδθϕ> 0 σ πν‘ψηπνθηµµη νκηα πν‘ξηµφ  Μδβγσ πν‘ψηπνθηµ πνκχη>
Πµχξ πηκηα πν‘ψηπνθηµκθ ρνµη 4 σ αν‘κηα πνκχη> ≅φθ 4 σ
πν‘ψηπνθηµφ 0 σ πν‘ψηπνθηµ πν‘ργηκρ+ τκθ µδβγσ αν‘κχη> Πν‘ψη,
πνθηµ πν‘ργηµφ  Πν‘ψηπνθηµ µδβγσ αν‘κχη> 5 σ πν‘ψηπνθηµφ 0 σ
πν‘ψηπνθηµ πν‘ργρϕ+ µδβγσ αν‘κηργηµη ϕηλ ξσχη> 0 σ πν‘ψηπνθηµ
πν‘ργηµφ  Τκθ µδβγσ αν‘κχη> Πµχξ πηκηα πν‘ψηπνθηµκθ 6 σ
αν‘κηα πνκχη> Πξρη ρνµ ϕσσ9 5 λη ξνϕη 6> 6 µηµφ 5 χµ ϕσσκηφηµη
πξδθχµ αηκχηµφηψ>» χδφµ ρυνκκθµη αδθηα+ οδχφνφ ανκκθµη ν‘ψ
λτκνγψκθηµη «νθσηπβγ»+ «ξδσηργλξχη» ρν‘ψκθηµη πν‘κκφµ γνκχ
ρνρκα αδθηργφ τµχξχη− «≅θβγ υ πν‘ψηπνθηµκθµηµφ ρνµη σδµφ+
6 σχµ αν‘κηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ> 5 σχµ αν‘κηργη τβγτµ
µηλ πηκηργ ϕδθϕ>»− ∋Ηϕϕκ φτθτγχφη οθδχλδσκθµηµφ ρνµη 6 σφ
ξδσϕψηκχη−( Ανκκθ γλλκθη αηθφκηϕχ ν‘ξηµβγνπκθµη ρµα
βγηπχηκθ−

7,λργφ‘τκνσ

Λπρχ− Ανκκθµη 7 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη αηκµ σµηργσηθηργ
υ τκθφ 7 φβγ ρµργµη ν‘θφσηργ9 ν‘κβγλκθη γθ ωηκ οθδχ,
λδσκθ ρνµηµηµφ σδµφ υ σδµφ δλρκηφηµη ϕν‘θ αηκηργφ ν‘θφσηργ:
οθδχλδσκθµη φδνλδσθηϕ µλτµκθ ργϕκη αν‘ξηβγ ρνκηργσηθηργµη
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∋ϕυχθσ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ χνηθ υ νυκ ργϕκκθ( γλχ οθδχ,
λδσκθµη ργϕκη αν‘ξηβγ τλτλκργσηθηργµη λργπ πηκχηθηργ: 6 ρνµη
ηβγηχ µλτµ αν‘ξηβγ λ’κτλ ρνµχφη γθϕσκθµη αιθηργµη
λργπ πηκχηθηργ: «πθλ,πθργη» στργτµβγρη γπηχφη σρυυτθµη
µηπκργ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− 0,qism− Ρσνκ  τρσηφ 5 σ ϕσσ υ 6 σ
ϕηβγηϕ νκλµηµφ θµφκη σρυηθη νθκηπχ λ’κτλ λρνε πνκχηθηα+ αηθ
πσνθ πηκηα σδθηα πν‘ξηκχη− Òθαηξβγη «Νκλκθµηµφ ϕσσκηφη γπηχ
µηλ χδξηργ λτλϕηµ> Πξρη νκλ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(> Πµχξ πηκηα
σδϕργηθηργ λτλϕηµ>» χδα ρν‘θξχη− Ανκκθχµ αηθη ϕσσ νκλκθµη+
ανργπρη ϕηβγηϕκθηµη ρµξχη− ϑσσ υ ϕηβγηϕ νκλκθ µδβγσχµ+
πξρη ρνµ ϕσσ ∋ϕηβγηϕ(9 5 λη ξνϕη 6 δϕµκηφη µηπκµφβγ+ οδχφνφ
ανκκθχµ πξρη νκλκθ ϕν‘ο υ πξρη νκλκθ ϕλ δϕµκηφη ξππνκ
ϕν‘θηµηργη τβγτµ µηλ πηκηργ ϕδθϕ> χδα ρν‘θξχη− Ρν‘µφθ τ αηθ
ανκµη βγηπθηα+ γθ αηθ ϕσσ νκλµηµφ σφηφ ϕηβγηϕ νκλµη µηπ
σφλ,σφ πηκηα πν‘ξηα βγηπηργµη υ πξρη ρνµ ϕσσ+ πξρη ρνµ
ϕηβγϕηµ δϕµκηφηµη ξσηα αδθηργµη σϕκηε δσχη− Οδχφνφ ανκκθµηµφ
ιυναηµη µηπκργσηθχη9 «Òν‘g‘θη+ δµχη 6 ρνµη 5 ρνµηχµ ϕσσ δϕµκηφη
ξππνκ ϕν‘θηµηα στθηαχη− 6 σ νκλ ανθ ινξχ 0 σ νκλ+ ϕηβγηϕ νκλ+
νθσηπβγ ∋οδχφνφ νθσηπβγ νκλµη ϕν‘θρσχη(+ 5 σ νκλ ανθ ινξχ
αησσ νκλ ξδσηργλξχη− Χδλϕ+  6 — 5 χµ ϕσσ»−

Òδµφκργσηθηργµηµφ ηϕϕκ τρτκη ϕν‘θρσηκχη+ ρν‘µφθ γθ ηϕϕκ
φτθτγχφη νκλκθ ρνµη 6 σφ ξδσϕψηκχη− Òθαηξβγη νκλκθµηµφ
o‘κβγλη γθ ωηκ+ κδϕηµ τκθµηµφ ρνµη σδµφ 6 σχµ αν‘κφµκηφηµη
σ’ϕηχκξχη− Οθδχλδσκθµηµφ ρνµη τκθµηµφ ν‘κβγληφ ανφ‘κηπ δλρ−

ϑδξηµ οδχφνφ ανκκθφ 5 υ 6 ρνµη γνρηκ πηκηµφµ τρτκχµ
ενξχκµηα+ 7 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργηµη ϕν‘θρσχη−

1,qism ∋«Πµβγ αν‘κρ+ ργτµβγ γθϕσ πηκ» ν‘ξηµ λργπη(−
Òθαηξβγη ανκκθµη 1 πσνθφ αηθ,αηθκθηφ πθλ,πθργη πηκηα
στθφ‘ηψχη υ τκθφ σνοργηθηπµη στργτµσηθχη9 «Ρηψκθ+ λδµ ϕν‘θρσ,
φµ ϕθσνβγϕχ µδβγσ οθδχλδσµηµφ θρλη σρυηθκµφµ αν‘κρ+
ργτµβγ λθσ γθϕσ πηκρηψκθ− Νυνψ βγηπθλξ ρµργ κνψηλ−
Γθϕσµη υυκν λµ ατ πσνθχ ∋ϕν‘θρσχη( στθφµ ανκκθ τκθµη
σδϕργηθχηκθ+ ϕδξηµ δρ+ ϕρηµβγ+ ρηψ γθϕσµη αιθρηψ+ ατκθ ρηψκθµη
σδϕργηθχηκθ»− ∋Οδχφνφ ϕηλ ϕηλµη σδϕργηθηργηµη µηπκργσηθχη−(

Γθ αηθ πσνθφ 1 σχµ σνοργηθηπ αδθηκχη+ 5 υ 4 σ+ 6 υ 3 σ
οθδχλδσµηµφ θρλη ϕν‘θρσηκχη− Ανκκθφ τµβγ λτθϕϕα αν‘κλ,
φµ γθϕσκθµη αιθηργ σϕκηε πηκηµχη− Λρκµ+ πν‘κκθµη ξνµ
σνλνµχµ ξτπνθηφ ϕν‘σθηργ+ νκχηµφ δφηκηργ+ βγν‘ππξηα ν‘σηθηργ
υ γνϕψν−
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2,qism ∋«ϑηλ σδψθνπ σνοχη>» ν‘ξηµ λργπη(− Ανκκθ ρσνκ
σθνεηχ ν‘σηθχηκθ− Òνϕβγχ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ λνχδκη9 ϕυχ,
θσ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ χνηθ+ νυκ ργϕκηχφη οθδχλδσκθ πν‘ξηκ,
φµ− Οδχφνφ ρσνκηχ ϕυχθσ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ+ χνηθ υ νυκ
ργϕκηχφη οθδχλδσκθ9 ρνσ λϕδση+ οσµηρ+ ϕν‘ψφτ+ ργθε+ θν‘,
λνκβγ+ σπρηλβγ ανθ− Ανκκθχµ αηθηφ σνϕβγχ στθφµ ργϕκ,
κθµηµφ µνληµη ξσηργ σϕκηε δσηκχη− Òθαηξβγη9 «Γνψηθ αηθ ν‘ξηµ
o‘ξµξληψ»− ∋«ϑηλ σδψθνπ σνοχη» ν‘ξηµηµη σϕκηε δσηργ λτλϕηµ−(
Λδµ γθ αηθ φτθτγχµ 0 σχµ ανκµη βγηπθλµ ∋αηθ ρσνκ σ,
θνεηχ ν‘σηθφµ ανκκθµη( υ ϕηλµηµφ πµχξ ργϕκµη σνοηργη
ϕδθϕκηφηµη ξσλµ− ϑηλχ,ϕηλ αηθηµβγη αν‘κηα ν‘ωργργ οθδχ,
λδσµη σνοηα+ ργτ οθδχλδσφ ν‘ωργργ ργϕκµη  ξνµηφ πν‘ξρ+
o‘ργ ανκ ξτσφµ γηρνακµχη»−

Οδχφνφ αηθ ξν‘κ 3 ϕηργηµη βγηπθχη− Ανκκθ ν‘ψκθη σµκφµ
οθδχλδσµηµφ µνληµη ξσχηκθ γλχ τµηµφ ργϕκηµη συρηεκα
αδθχηκθ− Οδχφνφ9 «Ρδµ ϕν‘ψφτµηµφ ξτλκνπ δϕµκηφηµη πξδθχµ
αηκχηµφ> Νυκ ργϕκηχκηφηµη,βγη>» υ γνϕψν ρυνκκθ  αδθχη−

Ανκκθ οθδχλδσµη σν‘g‘θη σµκα νκρκθ αηθ νβγϕνφ δφ αν‘κ,
χηκθ− Αθβγ οθδχλδσκθ σπρηλκµηα αν‘κηµφβγ+ νβγϕνκθ ρνµη
γηρνακα βγηπηκχη− Φ‘νκηα βγηππµ ανκκθφ βγοϕ βγκηµχη−

Λργφ‘τκνσ νωηθηχ σθαηξβγη9 «Χνηθ ∋ϕυχθσ υ γνϕψν(
ξνµηχ µηλ στθηαχη> Λµ ατ οθδχλδσκθ πµχξ ργϕκχ> Τκθ
µηλρη αηκµ ν‘ωργργ> Τκθµηµφ ρνµη µδβγσ>» ϕαη ρυνκκθµη αδθχη−
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VΗΗΗ ΑΝΑ

Λ≅ΡΓΦ‘ΤΚΝΣΜΗ ΣÀΡΓϑΗΚ ΠΗΚΗΡΓ

36,ƒ− Αîκàκàθ αîφ‘βγàρηχà υà αîφ‘βγ,λϕσαχ
λσδλσηϕà εàµηµηµφ ν‘θφàσηκηργη îθàρηχàφη τψυηξκηϕ

Λργφ‘τκνσ ργàϕκη — ατ  ανκκθµηµφ σρυυτθηµη+ ν‘πτυ,αηκηργ
εàîκηξσκàθηµη τµηµφ στθκη ργàθîησκàθχà ∋ωνµχ+ σαησχ ρξθ δσφµχ
υà γîϕàψî( ν‘σϕàψηκηργη λπρχφ λτυîεηπ θàυηργχà οδχφνφ,σθ,
αηξβγη σîλîµηχàµ σàθαηξυηξ λργφ‘τκνσ ιàθàξνµηχà εîξχàκàµη,
κàχηφàµ πηκηα σàργϕηκ δσηκηργηχηθ−

Ανφ‘βγ,λϕσακθχ+ ϕσσ φτθτγκθχ λσδλσηϕà  λργφ‘τ,
κνσηµηµφ σàργϕηκηξ ργàϕκκàθη χàθρ,λργφ‘τκνση ρτγασ ιθξνµηχ
∋οθδχλδσκθ ρµνφ‘η+ µνλκµηργη υ γνϕψνκθ( λτρσàπηκ εηϕθκργ+
ανκκθµηµφ ξϕϕà σàθσηαχà+ φτθτγ υà ιàλîà αν‘κηα ηργκàργκàθη+
σαησ πν‘ξµηχ ρξνγσ ν‘σϕψηκηργηχµ ηανθσ−

O‘πτυ χàρστθη ΧÒΡ àρîρηχà σàρχηπκàµφàµ χàυκàσ γτιιàση αν‘κηα+
τµηµφ αàιàθηκηργη λàιατθηξχηθ− Ανφ‘βγκθ ϕσσ φτθτγ ανκκθηχ
λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ+ σàαηηξ λσδλσηϕ σà’κηλ
χàυκàσ ρσàµχàθση σàκàακàθηµηµφ ανκκθ σνλîµηχàµ αàιàθηκηργη τκàθµηµφ
ψàθτθ αηκηλκàθ+ λàκàϕà υà ϕν‘µηϕλàκàθµη δφκκàργκθηφà+ λσδλσηϕ
αηκηλ îκηργφà ηιναηξ λτµνρασχ αν‘κηργ σρυυτθκθηµηµφ ργϕκκ,
µηργηφ ξνθχàλ αåθàχη9

à( ανκκθµη σδυθϕ,àσθîεχφη σαηηξ λτγησφà λνρκργσηθηργ+
ξµφη στργτµβγκθµη ργàϕκκàµσηθηργ:

α( εàîκηξσµηµφ γθ ωηκ στθκθηµη9 ν‘πτυ+ λåγµàσ+ λτκîπνσµη
δφκκργ:

χ( ν‘ψ,ν‘ψηµη µàψîθàσ πηκηργ γàλχà ψηξθϕκηϕϕ ν‘θφσηργ:
δ( λτàξξµ τλτληξ σàαηηξ,ηκληξ ηπσηχνθµηµφ αδκφηκµφµ

χθιρη υ τµηµφ ϕδξηµφη σθππηξνση συρηεη−
Ργτµχàξ πηκηα+ ϕσσ φτθτγκθχ σàαηηξ,λσδλσηϕ σà’κηλ χàυκàσ

σ’κηλ ρσàµχàθσηµηµφ ν‘πτυ,αηκτυ ιàθàξνµηφà ιîθηξ δσηκηργη εµκθθν
κνπχνθκηϕϕ χνηθ σàαηηξ,ηκληξ αηκηλ+ ϕν‘µηϕλ υ λàκàϕàκθµηφηµ
δλρ+ αàκϕη ανκµηµφ λτξξµ ρνρηξ ενκηξση λιλτρη — λåγµàσ+
o‘πτυ,αηκτυ+ àωκîπηξ υà ιηρλîµηξ στψηκηργηφ λνρ ϕδκχηφµ εψηκσ,
κθηµηµφ ργàϕκκàµηργηµη γàλ σà’ληµκàξχη−

Γàθ αηθ ανκµηµφ αηκηληχà ρηκιηργ αν‘κηργηφà δθηργηργ ψàθτθ−
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Αηθφàκηϕχà ηργκàργ αηκηργ εàîκηξσηµηµφ εàîκκàργτυηφà ξνθχàλ
αåθàχη+ ανκκθχ ν‘ψàθî µàψîθàσ πηκηργ υà ν‘ψàθî ξνθχàλ αåθηργ
ρηεàσκàθηµη ργàϕκκàµσηθàχη+ σàθαηξυηξ υàψηεàµη àχî δσàχη−

Αîκàκàθχà δκåλåµσàθ λσδλσηϕ σàρàυυτθκàθµη θηυîικàµσηθηργ
υàψηεàκàθη υà αîκàκàθ αîφ‘βγàρηχà àθηελåσηϕà àρîρκàθηµη σàθϕηα σîοση,
θηργ+ ληπχîθ+ λàϕîµ υà ψàλîµφà îηχ σàρàυυτθκàθµη θηυîικàµσηθηργ
λργφ‘τκνσµηµφ àρîρηξ ργàθσηχηθ− Γàθ αηθ λàργφ‘τκîσχà σàθαηξβγη
λυψτ λàψλτµηµηµφ àρîρηξ λàρàκàκàθη υà τµηµφ λàργφ‘τκîσ ιθ,
ξνµηχ ηργκàργ λåσîχηϕàρηµη îβγηα αåθàχη− Ατµχà ργτµη µàψàθχà στσηργ
ϕåθàϕϕη+ αåθηκàξνσφàµ σàυρηξκàθ+ îχàσχà+ αîκàκàθφà αåθηκηργη ϕåθàϕ
αν‘κφàµ σîοργηθηπκàθ+ λàργπκàθ+ ρàυîκκàθµηµφ µàλτµàκàθηχηθ− Ατµχàξ
λàργπκàθ ρîµηµη οδχφνφ,σθαηξβγη φτθτγ αηκàµ ηργκàργµηµφ àµηπ
ργàθσ,ργàθîησκàθηµη γηρîαφà νκηα+ ν‘ψη àµηπκàργη ϕåθàϕ−

Σξξνθκνυ φτθτγηχ ν‘σϕψηκχηφµ λσδλσηϕ λργφ‘τκνσχà
χηχàϕσηϕ ϕν‘θρàσλà λàσåθηàκκàθηχàµ ϕåµφ εîξχàκàµηκηργη õàθàϕσåθκηχηθ−
↵λàκηξ ηργκàθ+ ϕν‘θφàψλà σàργϕηκ πηκηργ αηκàµ αîφ‘κηπ αν‘κφàµ σîοργη,
θηπκàθ γàλ µàλτµàκàθ ρηεàσηχà πàθàκηργη λτλϕηµ− Οδχφνφ,σθαηξ,
βγη τκàθφà ν‘ψηχà αν‘κφàµ ϕν‘θρàσλà,πν‘κκàµλàκàθµη γηρîαφà νκηα
στψàσηργκàθ ϕηθησηργη λτλϕηµ− Êν‘οβγηκηϕ γîκκàθχà σàυρηξ δσηκàξνσφàµ
îφ‘ψàϕη λàργπκàθ λàσåθηàκηµη οδχφνφ,σθαηξβγη στθκη τρτκκàθχà
αåθηργη+ αà’ψàµ δρà φτθτγµηµφ σàξξνθφàθκηφηφà πàθàα àκλàργσηθηργη
γàλ λτλϕηµ− Οδχφνφ,σθαηξβγη σàυρηξ δσηκàξνσφàµ χηχàϕσηϕ ν‘ξηµ,
κàθφà γàλ ηιîχηξ ξπηµκàργηργη ϕåθàϕ+ ατµχà ν‘ξηµκàθµη ν‘σϕàψηργχà
εîξχàκàµηκàχηφàµ πν‘κκàµλàκàθµη ηλϕîµη αîθηβγà ϕν‘οθîπ σξξνθκα
ανθηργ+ γàθ αηθ λàργφ‘τκîσµηµφ µηπ υàψηεàκàθηµη γηρîαφà νκηα+
o‘ψη σîοφàµ ν‘ξηµκàθµη ρηµàργ λàπρàχηχà λργφ‘τκνσκθχà ν‘ξηµκàθ
σàργϕηκ πηκηργη λτλϕηµ−

37,ƒ− Òàξξνθκîυ φτθτγκàθηχà λσδλσηϕàµη
o‘θφàσηργ λåσîχηϕàρη

Αîκàκàθ αîφ‘βγàρηµηµφ σàξξνθκîυ φτθτγηχà λσδλσηϕχµ αηθ
γàεσàχà ηϕϕησà+ αηθ ξηκχà 61—63 λàργφ‘τκîσ ν‘σϕàψηργ θåιàκàργσηθηκàχη−

Ìàργφ‘τκîσκàθ ρåµσαθ — λàξ îξηµηµφ îõηθηφàβγà γàθ αηθη 14—
2/ ληµτσχàµ ν‘σϕàψηκàχη−

Ìàργφ‘τκîσκàθχà χηχàϕσηϕ ν‘ξηµκàθ υ ϕν‘θφàψλàκη λàσåθηàκκàθχàµ
ϕåµφ εîξχàκàµηκàχη−

Αîκàκàθ λàργφ‘τκîσκàθφà πηψηπηα πàσµàργηργκàθη τβγτµ σàθαηξ,
βγη πτξηχàφη σàκàακàθφà θηîξ πηκηργη κîψηλ9

0− Χàρστθ λàσåθηàκκàθηµη ξõργη ν‘ψκàργσηθηα îκηργ−



065

1− Οτõσà λàσåθηàκ ∋µàλîξηργ πηκτυβγη υà σàθπàσλà( σàξξνθκàργ−
2− Αîκàκàθ εàîκηξσηµη ν‘ψφàθσηθηα στθηργφà+ πηψηπηργφà δ’σηαîθ

πηκηργ−
3− Ìàργφ‘τκîσ ν‘θσàρηχà γàθàϕàσκη ν‘ξηµκàθ ν‘σϕàψηργµη θåιàκàργ,

σηθηργ−
4− Ìàργφ‘τκîσ χàυîληχà αîκàκàθµηµφ λτρσàπηκ õτκîρà βγηπàθηργ,

κàθηφà δθηργηργ−
5− Αîκàκàθµηµφ õηκλà,õηκ ιàυîακàθηµη θàφ‘αàσκàµσηθηργ−
Χàρστθ λàσåθηàκηµη λàργφ‘τκîσκàθφà σàπρηλκàργχà αîκàκàθµηµφ

αηκηλ υà  ϕν‘µηϕλàκàθηφà+ τκàθµηµφ σàξξνθκηφηφà δ’σηαîθ αåθηργ κîψηλ−
Ìàõρτρ σλκàθµη σν‘g‘θη πν‘κκàξ αηκηργ ϕàσσà àγàληξσφà δφ−

Ìàρàκàµ+ ρîµ υà θàπàλ στργτµβγàκàθηµη àθàκàργσηθηα ξταîθλàρκηϕ
ϕåθàϕ−

∋Πàξρη ρîµ ϕàσσà+ πàξρηµηρη ϕηβγηϕ χåα ρν‘θàκàχη+ πàξρη θàπàλ
ϕàσσà χåξηργ λτλϕηµ δλàρ−(

Ìàργφ‘τκîσχà γàλλà αîκàκàθµηµφ ενκ ηργσηθîϕ δσηργκàθηφà
δθηργηργ λàπρàχηχà γàθ αηθ αîκàµηµφ îκχηχà σàθπàσλà λàσåθηàκκàθ
αν‘κηργη σàυρηξ δσηκàχη−

↵φàθ ν‘θσîφ‘ηµηµφ ιàυîαη σν‘g‘θη αν‘κρà+ πηψηκ ϕàθσîβγϕà+ ν‘θσîφ‘η,
µηµφ ιàυîαη τµη πîµηπσηθλàρà+ ϕν‘ϕ ϕàθσîβγϕà ϕν‘σàθηκηργη κîψηλ−

Ατµχà γàλλà αîκàκàθ ν‘θσîπκàθηµηµφ ιàυîακθηµη χηππàσ αηκàµ
δργησηργφà γàθàϕàσ πηκàχηκàθ+ ηµσηψîλ ατψηκλàξχη+ ργτ αηκàµ αηθφ+
αîκàκàθµηµφ σåρσ ρηµîυκàθηφà σàξξνθφàθκηϕκθη γàλ γηρîαφà îκηµηργη
κîψηλ−

38,ƒ− / χàµ 8 φàβγà θàπàλκàθ αηκàµ σàµηργσηθηργ

Θàπàλ ρîµµηµφ ργàθσκη αåκφηρηχηθ− Αîκàκàθφà ρîµµη στργτµση,
θηργχà θàπàλ πν‘ργηλβγà υ ξνθχàλβγη αîρπηβγχηθ−

Αîκàκàθµη θàπàλκàθµη ν‘πηργφ ν‘θφàσηκλàξχη+ εàπàσ αîρλà
ϕν‘θηµηργη αηκàµ σàµηργσηθηκàχη− Αîκàκàθ γàθ αηθ θàπàλ πàξρη ρîµµηµφ
αåκφηρη δϕàµκηφηµη àιθàσà αηκηργκàθη κîψηλ−

Γàλλàρη αν‘κηα 0/ σà θàπàλ αîθ9 /+ 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8−
0/ θàπàλη ξν‘π− 0/ ρîµη ηϕϕησà θàπàλ9 0 υà / αηκàµ αåκφηκàµàχη−

Αησσà λàργφ‘τκîσχà αησσà ξνϕη ηϕϕησà θàπàλ αηκàµ σàµηργσηθηργ λτλϕηµ−
Ìàρàκàµ+ σàθαηξβγη «0≡ θàπàλη αηκàµ σàµηργσηθηργχà ρàµîπ

ϕàθσîβγϕàρηφà αησσà ν‘ξηµβγîπ πν‘ξχη+ τκàθµηµφ îκχηφà 0 σà χîηθàκη
ϕàθσîβγϕàµη πν‘ξχη− 1 σà αîκàµη βγàπηθηα+ αηθηφà αηθ λàθσà ρàϕθàργ+
ηϕϕηµβγηρηφà αηθ λàθσà ρσîκµη σàπηκκàσηργµη σàϕκηε δσàχη− Αîκàκàθ ρàµàα+
γàλλàρη «αησσàχàµ≡ χåφàµ õτκîρà βγηπθχηκàθ−
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Êåξηµ «0≡ θàπàληµη  ϕν‘θρàσηα+ ατ ρîµµη  ϕν‘θρàστυβγη ργàθσκη
αåκφηχηθ+ γàθ αηθ ρîµ ν‘ψ αåκφηρηφà δφχηθ+ χåα στργτµσηθàχη− Αîκàκàθ
αîφ‘βγàρη αηκàµ αîργκàµφ‘ηβγ ρηµε îθàρηχà τψυηξκηϕ ργτµχàµ ηαîθàσϕη+
ατκàθ αηθ,αηθηµη σν‘κχηθηα αîθàχη−

Αîκàκàθ οθδχλδσκθµη ∋ν‘ξηµβγνπκθ( τρσλà,τρσ+ σàφλà,σàφ
σåθηα πν‘ξηργ+ ρàµàργ îθπàκη σν‘οκàλκàθµηµφ σåµφ,σåµφλρκηφηµη àµηπ,
κàξχηκàθ−

Θπλκθ υ τκθµηµφ σåµφκηϕ,µîσåµφκηφη λτµîρàαàσκàθηµη
àµηπκàργχà ηργîθà αåκφηκàθηχµ εîξχàκàµηκàχη−

4/,ƒ− Λργφ‘τκνσ λåσîχη στργτµβγàρη

Ανφ‘βγχ λσδλσηϕà λργφ‘τκνσηµηµφ λàπρàχη ∋θηυνικµση,
θτυβγη(  πτξηχàφηκàθ9 τλτλσà’κηλ λàπρàχη+ σàθαηξυηξ λàπρàχη+
àλàκηξ λàπρàχη− Ατ λàπρàχκàθ αηθ,αηθη αηκàµ τψυηξ αîφ‘κηπ αν‘κηα+
αηθ,αηθηµη σν‘κχηθàχη−

0− Τλτλσà’κηλ λàπρàχη− Οδχφνφ,σθαηξβγηχµ πτξηχàφηκàθ
σàκàα πηκηµàχη9

à( ανκκθφà λσδλσηϕ αηκηλκàθ ψωηθρηχàµ αηκηλ+ λàκàϕà+
ϕν‘µηϕλà αåθηργ:

α( γàπηπηξ θåàκ îκàλµη λσδλσηϕ λåσîχκàθ αηκàµ ν‘θφàµηργ:
χ( ανκκθµηµφ îφ‘ψàϕη µτσπκàθηµη ν‘ρσηθηργµη+ τµηµφ ρηεàσκη  αν‘κη,

ργηµη σà’ληµκàργ:
δ( ανκκθφà λσδλσηϕàχàµ ργτµχàξ αηκηλκàθ αåθηργµη  σà’ληµ,

κàργ ϕåθàϕϕη+ ατ αηκηλκàθ υ àϕσηυ αηκηργ εàîκηξση îθπàκη αηκηλ+
λàκàϕà+ ϕν‘µηϕλàκàθη îθσηα αîθρηµ−

1− Òàθαηξυηξ λàπρàχ− Ìàσåλàσηϕà λργφ‘τκνση ανκκθµη  ρàαîσ,
κηκηϕϕà+ σηθηργπîπκηϕϕà+ οτõσàκηϕϕà+ ν‘ψ εηϕθη υà õτκîρàκàθηµη  µàψîθàσ
πηκà îκηργφà+ àξµηπρà+ àξσηκàχηφàµ εηϕθκàθµηµφ θàυîµ αν‘κηργηφà
δθηργηργ ϕåθàϕ− Ìηπχîθκàθ îθàρηχàφη αîφ‘κàµηργµη  ηεîχàκàργ τβγτµ
λσδλσηϕ αδκφηκθ πν‘κκµηκàχη− Οδχφνφ,σθαηξβγηµηµφ υàψηεàρη
λσδλσηϕ σηκχà ηεîχàκàµφàµ εηϕθµη ανκκθ µτσπηφ ϕν‘βγηθηργφà
o‘θφàσηργχàµ ηαîθàσ αν‘κηργη ϕåθàϕ−

Αηκηργφà ηµσηκηργ+  λτρσàπηκ ηργχàµ πàµîàσ γîρηκ πηκηργ στξφ‘τκàθη,
µη σàθαηξκàργη ϕåθàϕ− Ìàσåλàσηϕà λργφ‘τκνσηµηµφ ν‘ψη ανκκθχ
χηππàσ υà εηϕθµη αηθ µàθρàφà σν‘οκàξ αηκηργµη σàθαηξκàξχη−

Οδχφνφ,σθαηξβγη πτξηχàφηκàθµη σà’ληµκàργη ϕåθàϕ9
à( ανκκθ λîχχηξ îκàλχàφη αîφ‘κàµηργκàθµη+ ληπχîθκàθµηµφ

o‘ψφàθηργηµη+ αηθ,αηθη αηκàµ àκîπàρηµη µφκα ξåσà αηκηργ:
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α( ανκκθµηµφ λσδλσηϕàµη  ν‘θφàµηργφà àρσîξχηκ πηψηπηργηµη
σà’ληµκàργ:

χ( λåγµàσφà+ Υàσàµφà υ ηµρîµκàθφà  αν‘κφàµ λτµîρàαàσηµη
σàθαηξκàργ+ δρσåσηϕ χηχ γîρηκ πηκηργ:

δ(  ν‘ψαåϕ ληκκàσηµηµφ σàθηõη+  ιτλκàχàµ+  λσδλσηϕà  ν‘πησηκηργη
σàθηõηφà αν‘κφàµ  χτµξνπàθàργµη σàθαηξκàργ:

ε(  ανκκθµηµφ λσδλσηϕ εηϕθκàργ πîαηκηξσηµη υà  λσδλσηϕ
λàχàµηξσηµη  σàθαηξκàργ−

2− Àλàκηξ  λàπρàχ− Ìàσåλàσηϕà λργφ‘τκνσηχàµ ϕτψàσηκφàµ
àλàκηξ λàπρàχ — ανκκθ  îκφàµ αηκηλκàθηµη àλàκχà πν‘κκàξ îκηργφà
o‘θφàσηργχàµ ηαîθàσ− Îκηµφàµ αηκηλκàθµη ρîµκàθ υà λσδλσηϕ ηεîχàκàθ+
µτπσàκàθ τρσηχà αàιàθηκàχηφàµ àλàκκàθφà σàσαηπ πηκà αηκηργ+ γàθ õηκ
λàρàκàκàθµη ξåβγηργχà εîξχàκàµà αηκηργφà ν‘θφàσηργ− Ατ αηκηλκàθµη
ϕτµχàκηϕ γàξνσχà τβγθàξχηφàµ λàρàκàκàθµη γàκ πηκηργφà πν‘κκàξ
αηκηργφà ν‘θφàσηργχηθ−

Λσδλσηϕ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ λåσîχη στργτµβγàρη
χηχàϕσηϕà υà λåσîχηϕàµηµφ àρîρηξ στργτµβγàκàθηχàµ αηθηχηθ−

Ργτµχàξ πηκηα+ λσδλσηϕχµ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηργ  λåσîχκàθη
o‘ψκàργσηθηργ+ σàθαηξκàργ υà θηυîικàµσηθηργ ϕàαη τβγσà àρîρηξ υψηεµη
αàιàθàχη−

Ìà’κτλ λργφ‘τκνσ λåσîχκàθηχàµ σà’κηλµηµφ ξµφη λàψλτ,
µηφà+ ξµφη υàψηεàκàθηφà λîρ ϕåκàχηφàµκàθηφà îµφκη σàµκàα îκηργ
τβγτµ îκχηµ γàλλà  λργφ‘τκνσ  λåσîχκàθηµη στθκθφ ιθσηργ υ
τκθµη ν‘θφàµηα βγηπηργ ψàθτθ−

0− Ηκληξ σàχπηπîσ λåσîχκàθη γàπηχà  λà’κτλîσ

Σàθαηξκργφà îηχ ηργ σàιθηαàκàθηµη ν‘θφàµλàξ υà τλτλκàργ,
σηθλàξ+ οåχàφîφηϕ ιàθàξνµµη βγτπτθ σàχπηπ πηκλàξ στθηα+ λδ,
σνχηϕàµη θηυîικàµσηθηα αν‘κλàξχη− Γîψηθφη σà’κηλ,σàθαηξ οåχàφîφη,
ϕàµη ηκληξ αηκηργµηµφ τλτληξ λåσîχη αηκàµ τψυηξ+ àλλî αîργπà
γàθ πàµχàξ εàµ ϕàαη οåχàφîφηϕà εàµηµηµφ γàλ ν‘ψηφ γνρ õτρτρηξ
σàχπηπîσ λåσîχκàθη λàυιτχ−

Ηκληξ σàχπηπîσ λåσîχκàθη — ατ πîµτµηξ αîφ‘κàµηργκàθµη+ λτµî,
ρàαàσκàθµη+ àκîπàκàθµη ν‘θµàσηργ υà ηκληξ µàψàθηξκàθµη στψηργ λàπρà,
χηχà ηκληξ ωανθνσκθµη îκηργ τρτκκàθηχηθ− Êτψàσηργ+ σàιθηαà+ ανφ‘βγ
γτιιàσκàθη αηκàµ σàµηργηργ+ ν‘θφàµηργ+ ανκκθµηµφ ηργκàθηµη ν‘θφàµηργ+
ρτγαàσ υà ρν‘θνυµνλκθ ν‘σϕàψηργ ηκληξ οåχàφîφηϕ σàχπηπîσ λåσîχ,
κàθη ιτλκàρηφà ϕηθàχη− Ρν‘µφφη  υàπσκàθχà λσδλσηϕ υà ϕηαåθµåσηϕ
λåσîχκàθχàµ+ ργτµηµφχåϕ+ λîχåκκàργσηθηργ λåσîχκàθηχàµ εîξχàκà,
µηργ πàξχ πηκηµλîπχà−
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Ανφ‘βγχ λσδλσηϕàχµ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηργ λåσîχηϕàρηχà
ατστµ οåχàφîφηϕ σàχπηπîσκàθχà πν‘κκàµηκàχηφàµ λåσîχκàθµηµφ ν‘ψηχàµ
εîξχàκàµηκàχη−

1− Êτψàσηργ λåσîχη

Êτψàσηργ λåσîχη — îχàσχàφη ργàθîησχà ϕτψàσηργ µàσηιàκàθηµη
σåφηργκηβγà πàξχ πηκηργ αηκàµ οåχàφîφηϕ  ιθξνµµη αåυîρησà λàπρàχφà
ξν‘µàκσηθηκφàµ γîκχà ηχθîϕ πηκηργχàµ ηαîθàσ− Êτψàσηργ λåσîχηχàµ
o‘πτυ,σàθαηξ ηργηµηµφ τ ξνϕη ατ ρîγàρηχàφη ηργµηµφ πàµχàξ αîθàξνσ,
φàµηµη ν‘θφàµηργ τβγτµ εîξχàκàµηκàχη+ ατ λåσîχ οδχφνφ,σθαηξβγη
υà ανκκθµηµφ εàîκηξσκàθη γàπηχà λàιατθ πηκηµλàφàµ σàαηηξ ργàθîησχà
µηπ λàσåθηàκ σν‘οκàργ ηλϕîµηµη αåθàχη−

Êτψàσηργ àµηπ λàπρàχµη ϕν‘ψκàµφàµ θåιà àρîρηχà τψîπ ξνϕη
ξπηµ υàπσ  îθàκηφ‘ηχà χàυîλ δσàχη− Êτψàσηργµηµφ αîθηργη+ χκηκκàθ+
ρîχηθ αν‘κàξνσφàµ υîπåàκàθ+ ανκκθµηµφ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη
o‘ψκργσηθηργ σρυυτθκθη ϕτψàσηργ ϕτµχàκηφηφà  πàξχ πηκηα αîθηκàχη−

Êτψàσηργ στσàργ ξνϕη σàµκàλà αν‘κηργη λτλϕηµ− Òτσàργ ϕτψà,
σηργχà ϕåµφθîπ îκηµφàµ γîχηρà ∋λàρàκàµ+ λσδλσηϕà  λργφ‘τκνσ,
κθηχ ανκκθµηµφ αηκηργ εàîκηξσκàθη(+ σàµκàλà ϕτψàσηργχà ϕηβγηϕ,
ϕηβγηϕ γàιλχàφη γîχηρàκàθ  ∋λàρàκàµ+  λσδλσηϕà  λργφ‘τκνσκθηχ
ανκκθµηµφ λτρσàπηκ ηργκàθη( ϕτψàσηκàχη− ϑτµχàκηϕ ξτθησηργ ϕτψàσηργ,
κàθµη πàξχ πηκηργµηµφ δµφ ρîχχà λåσîχηχηθ− ↵λλî ϕτψàσηργκàθµη
πàξχ πηκηργµηµφ  δµφ ηργîµβγκη λåσîχη σåõµηϕ υîρησàκàθ+ υηχδνλàφ,
µησνεîµ+ εîσî υà ϕηµîρξνλϕàχàµ+ σåκåδϕθàµχàµ εîξχàκàµηργχηθ−

Εîξχàκàµηκàχηφàµ ϕτψàσηργ λåσîχκàθηχàµ αηθη ηκφ‘îθ οåχàφîφηϕ
σàιθηαàµη ν‘θφàµηργ υà τλτλκàργσηθηργχàµ ηαîθàσ−

2− ∆ϕροåθηλåµσ

∆ϕροåθηλåµσ — ατ γàλ ϕτψàσηργ αν‘κηα+  λàõρτρ σàργϕηκ πηκηµφàµ
σàχπηπîσβγη σîλîµηχàµ µàψîθàσ πηκηα στθηκàχηφàµ υà λτµσψλ
θàυηργχà ν‘ψφàθσηθηα στθηκàχηφàµ ργàθîησχà ν‘σϕàψηκàχη− Οåχàφîφηϕ
δϕροåθηλåµσ λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ ϕραηξ πηψηπηργκθµη σàθαηξκàργ,
µηµφ τ ξνϕη ατ τρτκηµη+ ϕν‘θρàσλà,πν‘κκàµλàκàθµηµφ ρàλàθàχîθ,
κηφηµη σàχπηπ πηκηργχà  πν‘κκàµηκàχη−

Σàχπηπîσβγη δϕροåθηλåµσ ν‘σϕàψηργχàµ îκχηµ σàχπηπ πηκηµηργη
ϕåθàϕ αν‘κφàµ λàρàκàκàθµη àµηπ ηεîχàκàα îκηργη+ ατµχàξ λàρàκàκàθµηµφ
γàκ πηκηµηργη àλàκηξνσχà υà οåχàφîφηϕà εàµη τβγτµ àγàληξσφà δφ
αν‘κηργη ϕåθàϕ− Ανκκθ σρυυτθκθηµη θηυνικµσηθηργφ νηχ λàσåθηàκ
σν‘οκàργ ξν‘κκàθηµη αåκφηκàργ ηλϕîµηµη αåθàχη+ σàχπηπîσβγηµηµφ µηπ
λàσåθηàκχà βγàκϕàργηα ϕåσηργηφà ξν‘κ πν‘ξλàξχη−
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∆ϕροåθηλåµσ µàσηιàκàθηµη σàγκηκ πηκηργ σàππîρκàργ λåσîχη αηκàµ
o‘σϕàψηκàχη+ ατµηµφ τβγτµ ηϕϕη ξνϕη αηθ µåβγà φτθτγ στψηκàχη+ ατ
φτθτγκàθφà νκηµφµ ανκκθ σàθϕηαη αν‘ξηβγà σàξξνθφàθκηϕ χàθàιàκàθη
υà αîργπà ϕν‘θρàσϕηβγκàθ αν‘ξηβγà ηλϕîµη αîθηβγà αηθ õηκχà αν‘κηργη
ϕåθàϕ− Σàχπηπîσβγη σîλîµηχàµ λàõρτρ ηργκàα βγηπηκφàµ δϕροåθηλåµσàκ
λàσåθηàκ αν‘ξηβγà ηργ αàιàθηκàχη− Òàππîρκàργ τβγτµ µàψîθàσ φτθτγ,
κθη σàµκàµàχη+ ατ φτθτγκθχφη ανκκθ σàθϕηαη+ τκàθµηµφ δκδλδµσθ
λσδλσηϕ αηκηλ χàθàιàκàθη αν‘ξηβγà σàõληµàµ δϕροåθηλåµσàκ φτθτγ,
κàθφà σåµφ ϕτβγκη αν‘κηργη ϕåθàϕ+ ατ φτθτγκàθχà λσδλσηϕàχµ
λργφ‘τκνσκθ δϕροåθηλåµσàκ φτθτγκàθχà πν‘κκàµηκàχηφàµ  λåσîχκàθ+
υîρησàκàθ υà αîργπàκàθ πν‘κκàµηκλàξχη−

∆ϕροåθηλåµσ µàσηιàκàθη γàπηχà îαξåϕσηυ λà’κτλîσκàθ îκηργµηµφ
αîργπà τρτκκàθηχàµ γàλ εîξχàκàµηκàχη9

0− ∆ϕροåθηλåµσàκ φτθτγκàθχà αîργκàµφ‘ηβγ ργàθσκàθ µàψîθàσ
φτθτγηχàφηφà πàθàφàµχà αηθλτµβγà πτκàξθîπχηθ: àφàθ δϕροåθηλåµσàκ
φτθτγκàθχà ατµχàξ ργàθîησκàθχà ξõργη µàσηιàκàθ îκηµφàµ αν‘κρà+
λàρàκàµη δϕροåθηλåµσàκ  γàκ πηκηργ ν‘ψηµη îπκàφàµ γηρîακàµàχη−

1− Ανκκθµηµφ σàθϕηαη σàõληµàµ αηθ õηκ αν‘κφàµ ηϕϕησà φτθτγ
îκηµàχη: σàχπηπ πηκηµàξνσφàµ λàρàκàµηµφ ξµφη ξåβγηλη ργτ φτθτγ,
κàθµηµφ αησσàρηχà πν‘κκàµηκàχη+ ρν‘µφθà αîργπà λàυψτ  λàσåθηàκ,
κàθηχà ηϕϕηµβγη αηθ φτθτγχà πν‘κκàµηκàχη+ àφàθ ατµχàξ πν‘κκàµηργχàφη
ξµφη λåσîχ+ τρτκ ξõργη µàσηιà αåθρà+ ατ τρτκ+ λåσîχ ν‘ψηµη
îπκàφàµ αν‘κàχη−

Σθαηξβγη δϕροåθηλåµσµη αîργκàργχàµ îκχηµ+ îθàκηπ αîρπηβγ,
κàθηχà υà îõηθηχà γàλλà φτθτγ ανκκθηµηµφ αηκηλκàθηµη  σåϕργηθàχη−
Îκηµφàµ λà’κτλîσκàθµη σàγκηκ πηκηργ àρîρηχà σàχπηπ πηκηµàξνσφàµ
λåσîχ+ τρτκ υà γνϕψνκθµηµφ ρλθχνθκηφη γàπηχà õτκîρàκàθ βγηπà,
θηκàχη− ∆ϕροåθηλåµσàκ υà µàψîθàσ φτθτγκàθχàµ îκηµφàµ ρηεàσ υà ληπ,
χîθηξ µàσηιàκàθµη σàγκηκ πηκηργ àρîρηχà δϕροåθηλåµσàκ õτκîρà βγηπà,
θηκàχη− Ìηπχîθηξ ϕàσσàκηϕκàθµη àµηπκàργµηµφ στθκη õηκ τρτκκàθη ∋ν‘ψκàργ,
σηθηκηργη αν‘ξηβγà+ σν‘g‘θη υà µîσν‘g‘θη ιàυîακàθµη  σàππîρκàργ υà
γνϕψν( λàυιτχ− Êåξηµφη υàπσκàθχà ργτ λàπρàχχà στθκη ωηκ ρσàσηρ,
σηϕà λåσîχκàθηχàµ+ γàθ õηκ γηρîακàργ σåõµηϕàρη υà ϕηαåθµåσηϕ υîρησà,
κàθχàµ εîξχàκàµηκλîπχà− Αà’ψη λτγηλ πîηχàκàθµη σàιθηαàυηξ σåϕ,
ργηθηργ îλλàυηξ δϕροåθηλåµσ ξν‘κη αηκàµ  àλàκφà îργηθηκàχη−

3− Γτιιàσκàθµη ν‘θφàµηργ

Οåχàφîφηϕ σàχπηπîσκàθµηµφ ϕåµφ σàθπàκφàµ  λåσîχκàθηχàµ αηθη
ανκκθ σρυυτθκθη υà ν‘ψκργσηθηργ µσηικθηµη γηρναφ νκτυβγη
γτιιàσκàθµη ∋θδι στψηργ+ θδικργσηθηργ( ν‘θφàµηργχàµ ηαîθàσ− Ανκκθ,
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µηµφ ηργκàθη  τκàθµηµφ χàρστθµηµφ àξθηλ αν‘κηλκàθη αν‘ξηβγà  σàξξνθ,
φàθκηϕ χàθàιàρηµη  àµηπκàργ+ λργφ‘τκνσµηµφ λà’κτλ χàυθη χàυîληχà
o‘ρηργη υà θηυîικàµηργκàθηµη ϕτψàσηργ ηλϕîµηµη αåθàχη− Ìàρàκàµ+
λàõρτρ αν‘ξργ ηργκàθη ργτ λàπρàχχà ν‘σϕàψηκàχηϕη+ ατκàθµη
σåϕργηθηργ µàσηιàρηχà αîκàκàθµηµφ λσδλσηϕàχàµ îκφàµ αηκηλκàθη υà
λàκàϕàκàθη àµηπ ϕν‘θηµηργη ϕåθàϕ:  λà’κτλ υàπσ îθàκηφ‘ηχà  ατµχàξ
λàõρτρ ηργκàθµη αàιàθσηθηα στθηργ ανκκθ îκφ‘à ρηκιηξνσφàµηµη υà
πàµχàξ χàθàιàχà ρηκιηξνσφàµηµη ϕν‘θρàσàχη− Ατµχàξ σàγκηκ ατστµ φτθτγ
ανκκθ  χτβγ ϕåκàχηφàµ λτθàϕϕàα πηξηµβγηκηϕκàθηµη+ ργτµηµφχåϕ+
ανκκθ δκδλδµσθ λσδλσηϕ στργτµβγκθµη ν‘ψκàργσηθηργκàθηχàφη
ηµχηυηχτàκ õτρτρηξσκàθηµη àµηπκàργ ηλϕîµηµη  αåθàχη−

O‘πτυ γτιιàσκàθη ∋ν‘πτυ θåιàρη+ χàρστθη+ λåσîχηϕ ηργκàθ γτιιàσ,
κàθη+ γηρîαîσκàθ υà γνϕψν( ν‘πτυ,σàθαηξυηξ ηργκàθµηµφ θηυîικà,
µηργ ιθξνµη υà γîκàσηµη àϕρ δσσηθàχη−

Ανκκθµηµφ λκηξ ηργκθηµη ν‘θφàµηργ ηκληξ σàχπηπîσ ηργη τβγτµ
àγàληξσφà δφ− Τψîπ υàπσ χàυîληχà µψνθσ πηκηργ+ ανκκθ  πναη,
κηξσηµη θηυνικµσηθηργ õτρτρηξσκàθηµη îβγηργφà ξνθχàλ αåθàχη−  Ηργ
χàεσàθη λργφ‘τκνσ ιθξνµηµηµφ îξµàρη+ οδχφνφ,σθαηξβγη ηργη
ρηρσåλàρηµηµφ ϕν‘ψφτρη+ χåα αåιηψ àξσηκλàφàµ−

4− Ρτγαàσ λåσîχη

Οåχàφîφηϕ σàχπηπîσκàθχà ρτγαàσ λåσîχηχàµ γàλ εîξχàκàµηκàχη−
Ατ λåσîχχàµ εîξχàκàµηργ ϕτψàσηργχàµ îκηµφàµ λà’κτλîσκàθµη σν‘κ,
χηθτυβγη υà àµηπκîυβγη λàσåθηàκκàθ îκηργ+ δϕροåθηλåµσàκ  σîοργηθηπκàθ
αàιàθηργ ηλϕîµηµη αåθàχη− Ατ λåσîχ λτυàεεàπηξσηµηµφ  àρîρη αîκàκàθ
αηκàµ àκîπà ν‘θµàσηκηργη+ τκàθ αηκàµ αåλàκîκ δθϕηµ λτκîπνσχà αν‘κηργ
ηλϕîµηξσηχàµ ηαîθàσ−

Ρτγαàσ τβγτµ ν‘σϕψηκχηφµ σχαηθµηµφ λàπρàχηµη αåκφηκàργ+
χàρστθ ηργκàµλàρη+ ξν‘µàκηργη υà λåσîχηϕàρηµη àρîρκàργ ιτχà
λτγηλχηθ− Ρτγαàσ λåσîχη αåυîρησà αåθηκφàµ ρàυîκκàθφà ιàυîακàθµηµφ
ηργîµβγκηκηφηµη σåϕργηθηργ ηλϕîµηµη αåθτυβγη αåυîρησà υà αηκυîρησà
ρàυîκκàθµη ϕηθησηργµη µàψàθχà στσàχη− Ανκκθµηµφ ιàυîακàθη àκαàσσà
υηχδν σàρλàρηφà πàξχ πηκηµηργη λτλϕηµ−

Αηθîθ λàρàκàφà µηραàσàµ εηϕθκàθµη àµηπκàργ+ αà’ψη χκηκκàθµη
σν‘οκàργ σàκàα πηκηµφàµ γîκκàθχà σθαηξβγηκθχ àµϕåσàκàργσηθηργ
λåσîχηχàµ εîξχàκàµηκàχη−

Ρàυîκκàθ ργτµχàξ αν‘κηργη ϕåθàϕϕη+ τκàθµη γàλλà αηθ õηκ στ,
ργτµρηµ+ τκàθ àµηπ ∋λτιλàκ αν‘κλàφàµ( ιàυîακàθµη σàκàα πηκρηµ−

Ηκληξ,οåχàφîφηϕ σàχπηπîσκàθχà δκδλδµσθ λσδλσηϕ σρυυτθ,
κθµη ργϕκκµσηθηργχ µàψàθηξ λåσîχκàθ ξåσàϕβγη θîκ ν‘ξµàξχη− Γàθ
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αηθ σàχπηπîσχà îκχηµ ν‘θφàµηργ îαξåϕσηµη σàµκàργ+ µàψàθηξ σàγκηκ
àρîρηχà îαξåϕσ πàξρη χκηκκàθφà αîφ‘κηπκηφηµη àµηπκàργ υà σåϕργηθηργ
τβγτµ τκàθχàµ ξåσàϕβγηκàθηµη σàµκàργ ϕåθàϕ− Òàχπηπîσµηµφ λàπρàχ
υà υàψηεàκàθηµη ξππîκ àµηπκàργ φηοîσåψàρηµη ∋εθψ( στψηργ+ ργτµφà
λîρ θàυηργχà σàχπηπîσ ν‘σϕàψηργ λåσîχηϕàρηµη ηργκàα βγηπηργ+ σàχπη,
πîσµηµφ αîθηργηχà îκηµφàµ χκηκκàθµη στργτµσηθηργ γλχ σàγκηκ πηκηργ
τρτκκàθηµη σàµκàργ υà õτκîρàκàθµη ηεîχàκàργ κîψηλ− Ατ ηργκàθµηµφ
γàλλàρηµη αàιàθηργ τβγτµ σàχπηπ πηκηµàξνσφàµ λàρàκàµηµφ ηκφàθη
υà γîψηθφη υàπσχàφη µàψàθηξ γλχ λκηξνσµη ξνθηστυβγη àχàαηξ
λàµαàκàθµη ν‘θφàµηργ υà σàγκηκ πηκηργ ϕåθàϕ− Μàψàθηξ λåσîχκàθ
αîργπà λåσîχκàθ αηκàµ αηθ πàσîθχà λσδλσηϕà λργφ‘τκνσκθηφ
îηχ γàθ αηθ σàχπηπîσχ πν‘κκàµηκàχη− Γàθ πàµχàξ ηκληξ λτλλνκθµη
γàκ πηκηργχà δµφ îκχηµ πηκηµàξνσφàµ λàρàκàφà îηχ γàλλà àχàαηξνσµη
o‘θφàµηργ υà µàψàθηξ σàχπηπîσ ν‘σϕàψηργ ϕåθàϕ− Ατρηψ τ λàπρàχφà
ξν‘µàκσηθηκφàµ αν‘κλàξχη+ ρηµàργ αà’ψàµ õàσîκàθ ξν‘κη αηκàµ νκηα
αîθηκàχη+ γàθ χîηλ γàλ πν‘ξηκφàµ λàρàκàµηµφ σν‘κà ιàκα πηκηµηργηφà
νκηα ϕåκηµàυåθλàξχη− Ργτ αηκàµ αηθφà+ àχàαηξνσµη ν‘θφàµλàξ στθηα
υà µàψàθηξ σàγκηκ πηκλàξ στθηα+ εàµχà ηψβγηκκηϕ σà’ληµκàµλàξχη−

Ìàσåλàσηϕ σρυυτθκθµη ργϕκκµσηθηργ λåσîχηϕàρηφà χîηθ σàχπη,
πîσκàθχà αîργπà λåσîχκàθχàµ γàλ εîξχàκàµηκàχη− Îχàσχà+ ατ
λåσîχκàθµηµφ γàλλàρηχàµ αηθφàκηϕχà εîξχàκàµηργ+ αηθ õηκ µàσηιàκàθ,
µηµφ ηργîµβγκη αν‘κηργηµη σà’ληµκàξχη−

Γîψηθφη ψàλîµ χηχàϕσηϕàρηχà λργφ‘τκνσ λåσîχκàθη σρµηεηφ
γàθ õηκ ξνµχργηργ λàυιτχ− Ξτπîθηχà ϕåκσηθηκφàµ σà’θηεχàµ  λργ,
g‘τκνσ λåσîχκàθη οδχφνφ,σθαηξβγη υà ανκκθµηµφ αηθφàκηϕχàφη
εàîκηξσηχàµ ηαîθàσ δϕàµκηφη ϕν‘θηµàχη−

Αηµîαàθηµ+ ατµχàξ εàîκηξσ σàργϕηκ πηκηργ θàφ‘αàσκàµσηθηργ υà
µàψîθàσ πηκηργµη µàψàθχà στσàχη+ ργτµφà  ϕν‘θà λργφ‘τκνσ  λåσîχκàθη
γàλ τβγσà ϕàσσà φτθτγφà αν‘κηµàχη9

— o‘πτυ,αηκηργ εàîκηξσηµη σàργϕηκ πηκηργ λåσîχκàθη:
— o‘πτυ,αηκηργ εàîκηξσηµη θàφ‘αàσκàµσηθηργ λåσîχκàθη:
— o‘πτυ,αηκηργ εàîκηξσηµηµφ ρàλàθàχîθκηφηµη µàψîθàσ πηκηργ λå,

σîχκàθη−
O‘πτυ,αηκηργ εàîκηξσηµη σàργϕηκ πηκηργ λåσîχκàθηµη αηθ µåβγσà

φτθτγκàθφà αν‘κηα ν‘θφµηργ λτλϕηµ−
Η−  Ανκκθ  αηκηλ îκàχηφàµ λàµαàκàθ αν‘ξηβγà9
Îφ‘ψàϕη+ ϕν‘θρàσλàκη υà àλàκηξ λåσîχκàθ ∋στργτµσηθηργ+ ρτγαàσ+

γηϕîξ+ θρλκη ϕησîα αηκàµ ηργκàργ υà γνϕψν(−
Êν‘θρàσλàκη λåσîχκàθ ∋σåυàθàϕ,àσθîεχàφη οθåχλåσκàθ υà γîχηρà,

κàθµη ϕτψàσηργ+ τκàθµηµφ λîχåκκàθη υà σàρυηθκàθηµη πàθàργ(−



072

Ανκκàθµηµφ àλàκηξ ηργκàθη ∋οκρσηκηµ+ ϕθσνµ+ πνφ‘νψκθχµ ξρκ,
φµ µθρκθ+ στθκη οθδχλδσκθ υ γνϕψν(−

ΗΗ−  Ανκκθ εηϕθηµηµφ ξν‘µàκηργη  αν‘ξηβγà9
O‘ωργργκηϕ+ τψυηξκηϕ+ ανφ‘κηπκηϕ−
ΗΗΗ− Οåχàφîφηϕ σà’ρηθ+ αîργπàθηργµηµφ χàθàιàρη+ ανκκθµηµφ

λτρσàπηκκηϕ χàθàιàρη αν‘ξηβγà9 οδχφνφ,σθαηξβγη αîργβγηκηφηχà
αàιàθηκàχηφàµ ν‘πτυ ηργη λåσîχη: ανκκθµηµφ λτρσàπηκ ηργκàθη λåσîχη−

ΗΥ− Ανκκθµηµφ λτρσàπηκ ενκκηϕκàθη χàθàιàρη αν‘ξηβγà9
Ηψîγκη,ηκκτρσθàσηυ λåσîχ−
Θåοθîχτϕσηυ λåσîχ9 αηκηλκàθµη λτàλλîκη αàξνµ πηκηργ λåσîχη:

πηρλàµ ηψκàµηργ υà σàχπηπ πηκηργ λåσîχη−

0− Îφ‘ψàϕη+  ϕν‘θρàσλàκη υà àλàκηξ λåσîχκàθ

Îφ‘ψàϕη λåσîχκàθ — πηρπà λτχχàσ ηβγηχà γàιλη αν‘ξηβγà δµφ
ϕν‘ο λ’κτλνσκθ αåθηργ+ ανκκθ îκχηφà λτàλλîκàθ πν‘ξηργ+
τκàθµη γàκ πηκηργ ξν‘κκàθηµη ϕν‘θρàσηργ ηλϕîµηµη αåθàχη−

Ατ λåσîχκàθ ανκκθµηµφ λσδλσηϕ σρυυτθκθηµη ργϕκκµση,
θηργχφη àαρσθàϕσ σàεàϕϕτθκàθηµηµφ θηυîικàµηργηφà ργàθîησ ξθàσàχη−

à( Òτργτµσηθηργ−  Αηκηλκàθµη στργτµσηθηργ λåσîχηµηµφ λîγηξση
ργτµχàµ ηαîθàσϕη+ ατµχà οδχφνφ,σθαηξβγη λàσåθηàκµη αàξνµ
πηκàχη+ ανκκθ δρà τµη+ ξ’µη αηκηλκàθµη σàξξνθ γîκχà πàατκ πηκηα
îκηργàχη−

α( Ρτγαàσ — ατ δµφ ϕν‘ο σàθπàκφàµ υà ξåσàϕβγη λργφ‘τκνσ
λåσîχκàθηχàµ αηθη αν‘κηα+ ιθξνµµηµφ γàθ õηκ αîρπηβγκàθηχà+ γàθ
õηκ  ν‘πτυ λàπρàχκàθηχà πν‘κκàµηργη λτλϕηµ+ ξ’µη ξµφη αåθηκφàµ
σîοργηθηπκàθµη υà λτρσàπηκ ηργκàθµη σåϕργηθηργχà+ ξµφη λàσåθηàκµη
στργτµσηθηργχà+ λτρσàγϕàλκàργ υà σàϕθîθκàργχà πν‘κκàµηκηργη
λτλϕηµ−

Ρτγαàσ — ατ  λργφ‘τκνσµηµφ ρàυîκ,ιàυîα λåσîχηχηθ+ ατµχà
οδχφνφ,σθαηξβγη  ανκκθµηµφ δκδλδµσθ λσδλσηϕ σρυυτθκθη+
αηκηλκàθµη ν‘ψκàργσηθφàµκηϕκàθη υà àλàκηξ σàιθηαàκàθηφà σàξµφàµ γîκχà+
λàõρτρ σàµκàµφàµ ρàυîκκàθ σηψηλη υà τκàθφà αåθηκàχηφàµ ιàυîακàθ
ξν‘κη αηκàµ  πν‘ξηκφàµ σà’κηληξ υà σàθαηξυηξ λàρàκàκàθµη γàκ πηκηργφà
νκηα ϕåκàχη−

Ìåσîχηϕ àχàαηξνσχà ρτγαàσ λåσîχηχàµ  ϕν‘οηµβγà λσδλσηϕ
στργτµβγàκàθ αηκàµ σàµηργσηθηκàξνσφàµχà ∋ρîµ+ àθηελåσηϕ àλàκκàθ
υà γîϕàψî( πîµτµηξσκàθ σηοηχàφη αηκηλκàθ ∋àθηελåσηϕ àλàκκàθ
õîρρàκàθη υà τκàθ ϕîλοîµåµσκàθη αηκàµ µàσηιàκàθη îθàρηχàφη αîφ‘κà,
µηργκàθ( αηκµ σàµηργσηθηργχà εîξχàκàµηργ σàυρηξ δσηκàχη−
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Λργφ‘τκνσκθχà ρτγαàσµηµφ ηϕϕη õηκηχàµ+ ξ’µη ϕàσåõåψηϕ υà
δυθηρσηϕ ρτγαàσχàµ εîξχàκàµηκàχη−

Êàσåõåψηϕ ρτγαàσ ργτµχàξ ρàυîκκàθ σηψηλη àρîρηχà στψηκàχηϕη+
ατ ρàυîκκàθ ηκφàθη σρυυτθχφη ν‘ψκàργσηθηκφàµ αηκηλκàθ+ λσδλσηϕ
στργτµβγκθµη îχχηξφηµà πàξσà δρκàσηργµη σàκàα δσàχη−

Ατ ρτγαàσχàµ àρîρàµ αηκηλκàθµη σåϕργηθηργ υà ανκκθµη θφ‘ασ,
κµσηθηργχ+ ξµφη λàσåθηàκµη λτρσàγϕàλκàργχà υ σàϕθîθκàργχà
εîξχàκàµηκàχη−

1− Êν‘θρàσλàκη λåσîχκàθ

Λργφ‘τκνσµηµφ  ϕν‘θρàσλàκη λåσîχκàθη ανκκθµη ϕτψàσηργκàθ
àρîρηχà αηκηλκàθ îκηργ ηλϕîµηµη αåθàχη− Êτψàσηργ γηρρηξ σàεàϕϕτθµηµφ
àϕσηυ ργϕκηχηθ+ ατµχàµ λργφ‘τκνσχà+ àξµηπρà+ αîφ‘βγ,λϕσα,
κθχ ϕåµφ εîξχàκàµηκàχη− ↵σθîε,αîθκηπχàφη οθåχλåσ υà γîχηρàκàθ
γλχ τκàθµηµφ στθκη,στλàµ λîχåκκàθη ∋γàθ õηκ στθχφη ϕν‘θρàσλà,
πν‘κκàµλàκàθ( ϕτψàσηργ îαξåϕσκàθη γηρîακàµàχη− Λργφ‘τκνσµηµφ
ϕν‘θρàσλàκη νφ‘ψϕη λåσîχκàθηχàµ ενξχκµηκχη− Êν‘θρàσλà,πν‘κκàµ,
λàκàθµη µàλîξηργ πηκηργ γàθ χîηλ οδχφνφ,σθαηξβγηµηµφ στργτµ,
σηθηργκàθη αηκàµ αηθφàκηϕχà νκηα αîθηκàχη− Οδχφνφ,σθαηξβγηµηµφ ρν‘ψη
αηκàµ ϕν‘θρàσλà υîρησàκàθχàµ αηθφàκηϕχà εîξχàκàµηργµηµφ 3 σà àρîρηξ
ργϕκη àµηπκàµφàµ9

0( οδχφνφ,σθαηξβγη ρν‘ψκàθ ξνθχàληχà ανκκθµηµφ ϕτψàσηργ,
κàθηµη αîργπàθàχη:

1( νφ‘ψϕη στργτµσηθηργκàθ îαξåϕσµηµφ αåυîρησà  ϕν‘θηµλàξχηφàµ
σîλîµκàθη γàπηχà λà’κτλîσκàθ αåθàχη:

2( ϕν‘θρàσλàκη πν‘κκàµλàκàθ σθαηξβγηµηµφ νφ‘ψϕη στργτµση,
θηργκàθηµη  σàρχηπκîυβγη ξνϕη ϕîµϕθåσκàργσηθτυβγη ηκκτρσθàσρηξ  αν‘κηα
õηψλàσ πηκàχη:

3( οδχφνφ,σθαηξβγη  ανκκθ ϕτψàσηργκàθηµη τλτλκàργσηθàχη
υà τλτληξ õτκîρà βγηπàθàχη−

2− Àλàκηξ λåσîχκàθ

Ìàκàϕà υà ϕν‘µηϕλàκàθµη+ σρυυτθκθµη ργàϕκκàµσηθηργ γλχ
λτϕàλλàκκàργσηθηργ ιàθàξνµη αηκàµ αîφ‘κηπ αν‘κφàµ λåσîχκàθ  λργ,
g‘τκνσµηµφ àλàκηξ λåσîχκàθη γηρîακàµàχη− Õτρτρàµ+ ατµχàξ λåσîχ,
κàθ λργφ‘τκνσκθ ιτλκàρηφà νφ‘ψϕη λàργπκàθ+ àλàκηξ ∋ρξθ χυν,
ληχ( λτρσàπηκ ηργκàθµηµφ αà’ψη στθκàθη ϕηθàχη− Ìàργπκàθ àρîρàµ
γνρηκ αν‘κφµ σρυυτθκθµη λτρσàγϕàλκàργ υà αηκηλκàθµη σàσαηπ
πηκηργ+ λàκàϕà υà ϕν‘µηϕλàκàθµη ργàϕκκàµσηθηργ λåσîχη ρηεàσηχà πν‘κ,
κàµηκàχη−
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Ìàργπ χåα+ αηθîθ στργτµβγ ξνϕη àλàκµη+ ργτ àλàκµη ν‘ψ,
κàργσηθηργ ξνϕη λτρσàγϕàλκàργ λàπρàχηχà θåιàκη θàυηργχà σàργϕηκ
πηκηµφàµ σàϕθîθηξ αàιàθηργφà àξσηκàχη− Ìàργπκàθ σàξξνθκàργ+ λàργπ
πηκχηθηργ υà ηιîχηξ λàργπκàθφà ϕàσσà àγàληξσ αåθηκàχη− Ηιîχηξ
õàθàϕσåθχàφη λàργπκàθφà+ λàρàκàµ+ λàρàκà υà ληρîκκàθµη στθκη τρτκ,
κàθ αηκàµ νφ‘ψϕη ξåβγηργ+ νφ‘ψϕη  λàρàκà στψηργ+ ρõåλàφà ϕν‘θà
νφ‘ψϕη ρνχχ λàρàκà στψηργ+ λτàλλîκη õàθàϕσåθχàφη λàρàκàκàθµη
νφ‘ψϕη ξåβγηργ λàργπκàθη υà αîργπà λàργπκàθ ϕηθàχη−
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ΗX ΑΝΑ

ΗΠΣΗΧΝΘΚΗ ΑΝΚ≅Κ≅Θ ΑΗΚ≅Μ ΝΚΗΑ ΑΝΘΗΚ≅ΧΗΦ≅Μ
Λ≅ΡΓΦ‘ΤΚΝΣ Μ≅ΛΤΜ≅Κ≅ΘΗ

40,ƒ− Ν‘σϕψηκχηφµ λργφ‘τκνσκθ λψλτµη

Γθ αηθ λργφ‘τκνσχ οκρσλρρχµ ξρκφµ ν‘ξηµβγνπκθ+
ραψυνσκθ+ λδυκθ+ ονκηψ δϕηµκθηµηµφ λϕδσκθη+ γθ ωηκ ν‘κ,
βγλκη υ θµφκη φδνλδσθηϕ ργϕκκθ ∋χνηθβγκθ+ τβγατθβγϕκθ+
ϕυχθσκθ( σν‘οκλη+ ρµνπ βγν‘οκθη υ ανργπ χηχϕσηϕ λσδθηκκθ
αν‘κηργη ργθσ−

Λσδλσηϕ λργφ‘τκνσηχ πν‘κκµχηφµ ϕν‘θφψλκη πτθνκκθ
∋σ’κηλ υνρησκθη(µηµφ στθη ϕν‘ο− Σιθηακη ν‘πηστυβγηκθ ξνϕη σθ,
αηξβγηκθ χδξθκη γλλ λυψτκθ αν‘ξηβγ ξδσθκη ληπχνθχ
ϕν‘θφψλκη πτθνκκθ ψωηθρηφ δφ αν‘κχηκθ υ τκθχµ ν‘θηµκη
ενξχκµχηκθ− Ργτµηµφχδϕ+ λργφ‘τκνσ θδιρηµη στψηργχ γλ µηπ
λπρχ αηκµ τµτλκη γθϕσ πηκχηκθ− 0 ρνσκηϕ λργφ‘τκνσ
λψλτµηµη αξνµ δσηργ τβγτµ λργφ‘τκνσ σθϕηαηµη ∋ανρπηβγ,
κθηµη( ρµα ϕν‘θρσληψ−

Λργφ‘τκνσ λπρχη9
( σ’κηληξ ∋αηκηλ+ ϕν‘µηϕλ+ λκϕκθ(:
α( σθαηξυηξ ∋ωκνπ+ νχνα+ ηµσηψνλ+ λχµηξσ(:
χ( θηυνικµσηθτυβγη ∋πκηξ+ µτσπηξ+ λκηξνσφ σσαηπ δσηργ+

χηππσ υ γνϕψν(−
Λργφ‘τκνσ στθη9
( ξµφη λυψτµη ν‘θφµηργ ∋ρτγασ+ γηϕνξ+ ϕτψσηργ+ λκηξ

ηργ+ λρκκθ(:
α( ν‘θφµηκφµ λυψτµη σϕθνθκργ — λτρσγϕλκργ:
χ( θκργ λργφ‘τκνσ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη ∋ψθτθ σ’κηλ υνρησκθηχµ 0—1 σρη

ϕν‘θρσηκχη(−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη ∋ανρπηβγκθη(−
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ ∋χυνλσµη µηπκργ+ ανκκθµηµφ

σργπη πηξνερηφ+ λργφ‘τκνσ νκηα ανθηκχηφµ ωνµµηµφ νψνχκηφηφ
e’σηανθ αδθηργ: τξ υψηερηµη σδϕργηθηργ+ ανκκθ αηκηληµη γηρναφ νκηργ(−

ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
ΗΥ−  Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ−
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Λργφ‘τκνσ θδιρηµηµφ µχνψρη λ’κτλ χθιχ λτϕλλκ
αν‘κηα+ α’ψη σθαηξβγη,ν‘πηστυβγηκθ τβγτµ σξξνθκνυ φτθτγη ξνϕη
ηπσηχνθκη+ πναηκηξσκη ανκκθ αηκγ λργφ‘τκνσ νκηα ανθηργ µλτ,
µρηµη ϕδκσηθληψ− Κδϕηµ γθ αηθ λργφ‘τκνσ τβγτµ θδιµη ατµχξ
σν‘κηπ ν‘πηργ ργθσ δλρ− Βγτµϕη λργφ‘τκνσµηµφ λπρχηχµ ϕδκηα
βγηπηα+ ν‘πηστυβγη σµκφµ λργφ‘τκνσ στθηφ ϕν‘θ υ ν‘πτυ λσδ,
θηκηµηµφ λψλτµηφ πθα λργφ‘τκνσµηµφ σθσηαη ν‘ψφθηργη λτλ,
ϕηµ− ≅ξθηλ πηρλκθ λτσκπν στργηα πνκηργη λτλϕηµ υ γνϕψν−

Λργφ‘τκνσ σθϕηαηχφη γθ αηθ αµχ ηκνιη ανθηβγ πηρπ υ κν‘µχ
ηενχκµηργη ϕδθϕ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ιηγνψηφ γλ ϕν‘ο µθρµη πξσ,πξσ ρµα
o‘σλρχµ+ «ηργκξχηφµ≡ υνρησκθµη ικα δσηργ λπρχφ λτυνεηπ
αν‘κχη− ϑτψστυκθ υ σιθηακθµηµφ ϕν‘θρσηργηβγ+ λργφ‘τκνσ θδι,
ρηχ+ ϕν‘οηµβγ+ ν‘πηστυβγηκθ λργφ‘τκνσµηµφ σ’κηληξ λπρχηµη
γηρναφ νκηα+ σθαηξυηξ λπρχ αηκµ θηυνικµσηθτυβγη λπρχµη
τµτσηα πν‘ξχηκθ−

Πτξηχ ανφ‘βγ σξξνθκνυ φτθτγκθηχ λσδλσηϕχµ νκηα
ανθηκχηφµ λργφ‘τκνσκθ τβγτµ ξθηλ λργφ‘τκνσκθ θδιρηµη
µλτµ ρηεσηχ ϕδκσηθληψ−

41,ƒ− Ινµινµ λϕσα

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη9
( λϕσαφ ηκϕ ανθ πχλ πν‘ξφµ ϕτµηχµ ανργκα ανκκθχ

«Ινµινµ λϕσα≡φ λδγθ,λτγαασ+ λσδλσηϕ εµηφ πηψηπηργ
τξφ‘νσηργ:

α( ανκκθφ ξµφη ν‘πτυ ξηκη Ν‘ψαδϕηρσνµ Θδροτακηϕρη Λτρσ,
πηκκηφη αξθλη ϕτµηχµ ανργκµηργη γπηχ λ’κτλνσ αδθηργ:

χ( ανκκθµη αηκηλχνµ+ ψτϕϕν αν‘κηργφ τµχργ−
Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ+ δθσϕ+ ρυνκ,ιυνα+ ρτγασ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( λφµησ σωσβγ: λτρσπηκκηϕ λχγηξρηµη ηενχκνυβγη θρλ:
α( Υσµ+ ινµινµ λϕσα σρυηθκµφµ λυψτφ λνρ θρλ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Λργφ‘τκνσµη 0880,ξηκ 0,ρδµ,

σαθχ Ν‘ψαδϕηρσνµ Θδροτακηϕρη λτρσπηκ χδα δ’κνµ πηκηµφµκηφη+
ργτ ανηρ γθ ξηκη 0,ρδµσαθχ Λτρσπηκκηϕ αξθλη µηργνµκµηργη
γπηχ στργτµβγ αδθηργχµ ανργκα+ ανκκθµηµφ δ’σηανθηµη λργφ‘τ,
κνσχφη θρλφ ικα δσηργ−



077

Θρλ χεσθη Λν‘ξπκλ Αν‘ξνπ

Ανκκθ ωνσηθρηχ «Ινµινµ λϕσα≡ γπηχ ξνπηλκη σρρτθνσ
πνκχηθηργ τβγτµ ρτγασµη «Ρηψκθφ «Ρδγθκη ρθνξ≡ δθσφηµη ξσηα
αδθλµ≡+ χδα ανργκργ λτλϕηµ αν‘κχη−

«Ανθ δϕµ,χ+ ξν‘π δϕµ+ πχηλ ψλνµχ αηθ νµ υ τµηµφ
αηθ ν‘g‘κη ανθ δϕµ− Ν‘g‘ηκ ξδσση ξνργφ σν‘κφµχ νµρη τµη αηθ
ρθνξφ ανργκα ανθηαχη− Ατ νχχηξ ρθνξ δλρ+ ακϕη ρδγθκη ρθνξ
δϕµ− Ρδγθκη ρθνξµηµφ ϕσσ δργηϕκθη ανθ δϕµ− Τµηµφ χδθψκθη
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ϕν‘ο+ ωνµκθη ξνθτφ‘+ ξν‘κϕκθη τψτµ υ βγηθνξκη δϕµ− Ργτµχ
νµρη ν‘g‘κηφ9 «Ανκφηµλ+ λδµ ρδµη λµ ργτ ρθνξφ νκηα ϕδκχηλ−
Ρδµ ατ ρθνξχ 8 ξηκ ν‘πηξρµ− Τµχµ ϕδξηµ δρ ανργπ δργηϕχµ
βγηπρµ− Ν‘g‘κηλ+ ϕσσ αν‘κφµηµφχ+ βγηθνξκη+ πκκη υ ϕν‘ο µθρµη
αηκχηφµ χνµν ανκ αν‘κρµ− ≅ξµηπρ+ λσδλσηϕ λργφ‘τκνσ,
κθηχµ ρµργµη+ λρκ ξδβγηργµη+ στθκη ωηκ ργϕκκθµη ν‘κβγργµη
o‘θφµηα νκρµ≡+ χδαχη−

— «Ανκκθ+ ατ πµχξ ρθνξ δϕµ,>≡ — χδα ρυνκ,ιυνα
πηκηµχη−

∋Ατ ινµινµ λϕσα+ ηκλ νκηργ λρϕµη−(
— ∆µχη λργφ‘τκνσχφη θρλφ δ’σηανθ αηκµ πθµφ+ ρν‘µφ

ϕν‘θφµκθηµφηψµη ρν‘ψκα αδθηµφ−
— Ρτλϕ µηλ τβγτµ ϕδθϕ αν‘κχη>
∋Ρτλϕµηµφ ηβγηφ ν‘πτυ πτθνκκθη ρνκηµχη−(
— Θρλ χεσθη µηλ τβγτµ ϕδθϕ> Ατ χεσθ,βγη>
∋Θρλ χεσθηχ θρλ βγηψηργµη ν‘θφµληψ−(
ΗΗΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Γηϕνξφ ωτκνρ ξρα+ πτξηχφη,

κθµη αξνµ δσηργ λτλϕηµ9 «Υσµµη ρδυλνπ ηλνµχµχηθ− ♠Υσµ≡
ρν‘ψη ξνµηφ ♠νµ≡ ρν‘ψηµη πν‘ργηα ξσληψ+ ατ αηκµ Υσµµη νµφ
πηξνρκξληψ− Νµ,Υσµφ λδγθ πν‘ξηργ+ ινµινµ λϕσαφ λδγθ
πν‘ξηργ αηκµ αθναθχηθ≡− Λργφ‘τκνσ χυνληχ ενκ ηργσηθνϕ δσφµ
ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−

ΗΥ− Θρλφ πθα γηϕνξ ξσηργµη λργπ πηκηργ− Λϕσαφ ηκϕ
ανθ πχλ πν‘ξφµ ανκινµκθηληψχ ινµινµ λϕσαφ λδγθ
τξφ‘νσηργ τβγτµ λδγθηανµ τρσνψκθ ανθ−

42,ƒ− Σνυτργκθµη ρµργ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ανκκθµη µθρκθ+ σνυτργκθ υ
γθϕσκθµη ρµργφ ν‘θφσηργ−

Ξµφη λυψτµη ν‘θφµηργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ϕν‘θφψλκθ:
α( λτρηπ ρανακθη+ ν‘ξηµβγνπκθ:
χ( θρλ χεσθη−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη− Ανκκθµηµφ δ’σηανθηµη θρλφ πθσηα9

«Τµχ µηλκθµη ϕν‘θξορηψ>≡ χδφµ ρυνκ νθπκη ξµφη λυψτ αηκµ
σµηργσηθηκχη− Θρλχφη ανκκθφ ηρλ πν‘ξηα+ γθϕσκθη γπηχ
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ρν‘ψκα αδθηργκθη κνψηλ− Λρκµ9 «Χηκργνχ βγηκχηθλ βγκξοση+
Φτκµνψ θπρφ στργξοση≡+ χδα ρν‘ψκα αδθηργκθη ϕδθϕ− Ατ λτρηπ,
µηµφ σνυτργηµη δργησφµ ατκατκ γλ ρξθα ξτανθχη+ χδα ργνωχφη
ατκατκκθ θρληµη ϕν‘θρσηργ ϕδθϕ− «Ανκινµκθ+ ατκατκµηµφ νυνψηµη
δργησφµληρηψ> Τ δθσ αγνθχ ϕδκηα+ ανφ‘κθχ ρξθα+ γλλµηµφ
χηκηµη ωτργµτχ δσχη≡+ χδα στργτµβγ αδθηκχη−

— Ανκινµκθ+  ϕν‘θφψλφ ξωργηκα πθµφ+ πµχξ λτρηπ
ρανακθηµη ϕν‘θξορηψ+ τκθ πµχξ σνυτργ βγηπθχη> Ργτ γπχ
φοηθηα αδθηµφ−

— ϑηλµηµφ ωνµχνµηχ ατµχξ λτρηπ ρανακθη ανθ>
Λτρηπ ρανακθηµηµφ σνυτργη γθ ωηκ δϕµκηφη γπηχ φοηθηα

αδθηκχη−
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ΗΗΗ− Χεσθ αηκµ ηργκργ− Λσδλσηϕ χεσθη ϕσϕκθχµ ηανθσ
δϕµκηφη+ βγηψηκφµ ργϕκ νθπκη σµηργσηθηκχη− «Τµη χεσθφ βγηψηργ
τβγτµ αηψ πκλ τργκργ πνηχρηµη ν‘θφµηργηληψ ϕδθϕ≡− Πκλ
τργκργ τβγτµ τβγ αθλνπ ηργκσηκηργη ψθτθκηφηµη ϕν‘θρσηα στ,
ργτµσηθηκχη− Ρν‘µφ ϕν‘θρσηκφµ ργϕκ+ δκδλδµσκθµη χεσθφ αν‘ξα+
ϕν‘θρσηα αδθηκχη− Λργφ‘τκνσ χυνληχ πηξµκφµ ανκκθµηµφ
πν‘κηχµ τργκα+ αν‘ξργη ϕτψσηκχη−

Χλ νκηργ χπηπρηχ «Αδργ αθλνπ≡ ν‘ξηµη ν‘ξµκχη−

Ανργ αθλνπ λϕσαφ ανθλµ χδξχη+
ϑν‘θρσϕηβγ αθλνπ λδµ γλ πνκλξλµ χδξχη+
O‘θσ αθλνπ πν‘ργηπ ξσλµ χδξχη+
Ξνθχλβγη αθλνπ θρλ ρνκλµ χδξχη+
ϑηβγϕηµ αθλνπ χνµν αν‘κλµ χδξχη−

Ιυνα νκηµφµχµ ϕδξηµ+ ανκκθ χηππσηµη τκθµηµφ θµφηφ
πθσηργ κνψηλ−

ΗΥ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λτρηπ ρανακθη+ θρλ χεσθη
αηκµ σµηργηα βγηπηκφµηχµ ρν‘µφ+ ανκκθµηµφ ιυνακθη θφ‘ασκµ,
σηθηκχη−

43,ƒ− ϑδσλ,ϕδσκηϕ σθσηαη

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ανκκθµηµφ µθρκθ+ σνυτργκθ υ
γθϕσκθµη ρµργ γπηχ νκφµ αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ+
ϕδσλ,ϕδσκηϕ σθσηαη γπηχ στργτµβγ αδθηργ+ ατ στργτµβγκθµη
λργφ‘τκνσκθ ιθξνµηχ οτωσκα ανθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ν‘θφµηκφµ λυψτ

ξτψρηχµ δφκκµφµ αηκηλκθµη λτρσγϕλκργ9
( σθαηξβγη αηθ λθνλχ βγοϕ βγκχη+ πξρη ανκχµ

ρν‘θρ+ ν‘ργ ανκ βγοϕκθ ρνµηµη ξσηα αδθηργη κνψηλ:
α( αηθ ανκ νθπρηµη ν‘φηθηα στθχη+ ηϕϕηµβγη ανκ σνυτργ βγηπ,

θχη+ αηθηµβγη ανκ ϕηλµηµφ νυνψη δϕµκηφηµη σνοηα+ µνληµη ξσχη:
χ( ϕνοσνϕκθµη+ γξυνµκθµη+ οθθµχκθµη αησσχµ ρµσηα+

µθρκθ υ τκθµηµφ σνυτργη γπηχ δφκκφµ αηκηλκθηµη λτρσγ,
ϕλκργ λτλϕηµ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθ χηππσηµη θρλφ πθσηα+
ρτγασ νκηα ανθηκχη− Αηθηµβγη πσνθχφη θρλχ νσ+ ϕδσηχµ ρηφηθ+
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ρηφηθµηµφ ϕδσηχµ δβγϕη+ δβγϕηµηµφ ϕδσηχµ ν‘θχϕ ϕδκξνσφµκηφηµη
ϕν‘θρσηα+ µθρκθµηµφ ϕδσλ,ϕδσκηϕ σθσηαη στργτµσηθηκχη−

— Τκθµη τλτλκργσηθηα µηλ χδξηργ λτλϕηµ> Γξυνµκθχµ
σργπθη ξµ µηλκθµη ϕν‘θξορηψ> Φ‘νψ αηκµ ιν‘ι γξυνµκθ στθ,
ϕτληφ ϕηθχηλη> ϑηθλρ+ τµχ µηλ χδξηκχη> Θρλχ ϕν‘θρσηκφµ
γξυνµκθ πµχξ γξυνµκθ χδξηκχη> Τξ γξυνµκθηχµ σργπθη
ξµ πµχξ γξυνµκθµη αηκρηψ> Ξνυυνξη γξυνµκθ πξδθχ
ξργξχη> ϑηλ γξυνµνσ ανφ‘ηφ ανθφµ> Πµχξ σρρτθνσ
νκφµρηψ> ϑηλµηµφ τξηχ πµχξ γξυνµ ανθ> Μνλκθηµη ξσηµφ+
τκθµηµφ ηµρνµ τβγτµ πµχξ ενξχρη ανθ> Ργτκθ γπηχ στργτµβγ
αδθηκχη−

— Ηϕϕηµβγη πσνθχφη θρλχ µηλµη ϕν‘θξορηψ> Ξµ πµχξ
λδυκθµη αηκρηψ> Λδυκθχµ µηλκθ σξξνθκµχη>
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— Τβγηµβγη πσνθχφη θρλχ µηλκθµη ϕν‘θξορηψ> Τκθµη
τλτλκργσηθηα µηλ χδα µνλκργ λτλϕηµ> Μηλ τβγτµ τβγατθ,
βγϕ χδξηκχη> Θρλφ πθα ργϕκκθµηµφ ϕδσλ,ϕδσκηϕ σθσηαηµη
ξσηα αδθηµφ− Ιυνγηθ αηκµ ≅ψηψ µηλ πηκξοση> Ρηµεχφη ανκκθ
ηργσηθνϕηχ «Μηλ ν‘ψφθχη>≡ ν‘ξηµηµη ν‘σϕψηργ λτλϕηµ− Ατ ν‘ξηµµη
o‘ξµργ ανκκθµη ρδψφηθ αν‘κηργφ ν‘θφσχη− Λρκµ+ ϕδσλ,ϕδσ
στθφµ µθρκθµηµφ ν‘θµηµη αηθ χπηπχ ν‘ψφθσηθηα9 «Μηλ ν‘ψ,
φθχη+ ξσηα αδθηµφ≡ χδξηργ λτλϕηµ− Ργτ ξν‘ρηµχ ανκκθχφη
µθρκθµηµφ ϕδσλ,ϕδσκηϕ σθσηαη γπηχ δφκκφµ αηκηλκθη λτρ,
σγϕλκµχη−

ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− Χνρϕφ φδνλδσθηϕ ργϕκµη βγηψηα
ϕν‘θρσχη− Γυνχ βγηψηα λργπ πηκηµφµηχµ ρν‘µφ+ χεσθχφη
ργϕκκθ αν‘ξκχη−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λργφ‘τκνσ χυνληχ ενκ πσµργ,
φµ ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−

44,ƒ− ϑν‘ο+ ϕλ+ νθσηπ+ σδµφ+ ργτµβγ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− ♠Νθσηπ≡+ ♠ϕν‘ο≡+ ♠ϕλ≡+ ♠σδµφ≡+
♠ργτµβγ≡ ρν‘ψκθηµηµφ λ’µνρηµη στργτµσηθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ+ ρτγασ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( χηχϕσηϕ λσδθηκκθ:
α( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθµηµφ ϕσσ+

ϕηβγηϕ+ αθυθ στργτµβγκθη γπηχφη αηκηλκθηµη µψνθσ πηκηργ−
— Ανκινµκθ+ πθµφ+ ρηµεηληψχφη δργηϕ ϕσσλη+ χδθψ ϕσ,

σλη> Ξνϕη+ πξρηµηρη ϕηβγηϕ> Ρηµεηληψχ αθυθ µθρκθ ανθλη>
Σνοηα ξσηα αδθηµφ− Γθ αηθηµφηψµηµφ οθσµφηψ τρσηχ στθφµ χηχϕσηϕ
λσδθηκκθχµ αθυθ µθρκθµη ϕν‘θρσηµφ υ γνϕψν−

Χλ νκηργ χπηπρη ν‘σϕψηργ λτλϕηµ9

O‘µφ πν‘κηλχ αδργ αθλνπ+
Βγο πν‘κηλχ αδργ αθλνπ+
Ηϕϕκρη ν‘µ αθλνπ+
Γθ αηθηµηµφ µνλη ανθ+
O‘ψ ν‘θµηχ ινξη ανθ+
Ανργλκχνπ+ αθλκχνπ+
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O‘θσ σδθϕ+ ων‘ι σδθϕ+
ϑδµι ατυ+
Γλλρη αν‘κηα+
O‘µ αθλνπ+ – χδα βγοϕ βγκηµχη−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθφ ♠ϕν‘ο≡+ ♠ϕλ≡+ ♠νθσηπ≡+
♠σδµφ≡+ ♠ργτµβγ≡ γπηχ στργτµβγ αδθηργ τβγτµ δ’σηανθµη θρλφ
πθσηργ κνψηλ− Λρκµ9 1 σ κηϕνοβγ ανθ+ τµηµφ αηθηµβγηρηχ
ραψυνσκθ+ ηϕϕηµβγηρηχ δρ λδυκθ ανθ− Ανκινµκθµη γθ ηϕϕκ
κηϕνοβγχφη µθρκθµη σππνρκα+ πξρη αηθηχ ϕν‘ο+ πξρη αηθηχ
ϕλ µθρ ανθκηφηµη ξσηα αδθηργφ ν‘θφσηκχη− Ργτµηµφχδϕ+ ηϕϕησ
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κηϕνοβγχφη ραψυνσκθχµ πξρη αηθηχ µηλχµ µδβγσ νθσηπ ξνϕη
ϕλ δϕµκηφηµη ρµα+ ξσηα αδθηργκθη ρν‘θκχη− «Τξ,θν‘ψφ‘νθ µ,
ινλκθηχµ ξµ µηλκθµη αηκρηψ υ τκθ πξρη υπσκθχ ηργκση,
κχη>≡ χδα ρν‘θργ λτλϕηµ− Ν‘πτυ πτθνκκθηµη γλ ρνκηργσηθηα+
♠νθσηπ≡+ ♠ϕλ≡+ ♠σδµφ≡+ ♠ργτµβγ≡ ρν‘ψκθη ηργσηθνϕηχ νφ‘ψϕη λρκ
στψηργ λτλϕηµ−

ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− «Χνρϕχ πµχξ ργϕκ βγηψηκ,
φµ> Ατ ργϕκµηµφ µνλη µηλ τβγτµ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ χδξηκχη>
Σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕµηµφ πθλ,πθργη σνλνµη αηθ,αηθηφ σδµφ−
Ωνµληψ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕ ργϕκηχ δϕµ≡− Ατ ργϕκµηµφ βγη,
ψηκηργη γυνχ λργπ πηκηµχη−  Ργϕκ θµφκη πκλ αηκµ αν‘ξκχη−
Χεσθφ ργϕκµη αν‘ξργµη υ µνληµηµφ ξσηκηργηµη λργπ πηκχηθηργ−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λργφ‘τκνσ χυνληχ ενκ πσµργ,
φµ ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−

45,ƒ− Ακµχχ+ ορσχ+ ξτπνθηχ+ σφηχ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ανκκθ ♠νθσηπ≡+ ♠ϕλ≡+ ♠ϕν‘ο≡+
♠σδµφ≡+ ♠ργτµβγ≡ ηανθκθηµηµφ λ’µνρηµη βγτπτθθνπ µφκργκθη
τβγτµ λκηξ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηργ− ♠Ακµχχ+ ορσχ+ ξτπνθηχ+
σφηχ≡ λυψτρη γπηχ στργτµβγ αδθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− Ρτγασ+ ρυνκ,ιυνα+ χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ νθπκη
ξµφη λυψτµη ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( λσδλσηϕ χεσθη:
α( ν‘ξηµβγνπκθ:
χ( ραψυνσκθ+ λδυκθ λϕδση−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθ ν‘θφµηκφµ

λυψτµη πµβγκηϕ ν‘ψκργσηθφµκηϕκθηµη ρηµργ λπρχηχ ν‘ξηµ,
βγνπκθ+ λρκµ9 ραψυνσκθ+ λδυκθ+ ν‘πτυ πτθνκκθη ξνθχληχ
ρυνκ,ιυνα ν‘σϕψηργ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθφ ♠ακµχχ≡+ ♠ορσχ≡+
♠ξτπνθηχ≡+ ♠σφηχ≡ ρν‘ψκθη γπηχ στργτµβγ αδθηκχη− Ανκκθ
χηππσηµη θρλφ ικα πηκηα+ ρτγασ ν‘σϕψηκχη− Ανκκθ ηϕϕκ θρλφ
πθα φοηθηα αδθηργφ ν‘θφµχηκθ9

— Ξτπνθηχφη θρλχ µηλ σρυηθκµφµ+ ορσχφη θρλχ,βγη>
— Γνυκηφ πν‘ξηκφµ ρτοχ ϕηλκθ ν‘σηθηαχη>
— Ξτπνθη σνλνµχ ϕηλµη ϕν‘θξορηψ>
— Ρηψµηµφ τξηµφηψχ ξτπνθηχ ϕηλκθ ν‘σηθχη+ ϕδξηµ ϕηλκθ

o‘σηθηργη ϕδθϕ>
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Νσ,νµκθµηµφ γτθλσηµη ινξηφ πν‘ξηργ ϕδθϕκηφη γπηχ
φοηθηα+ λυψτµηµφ σθαηξυηξ σνλνµηφ γλ γληξσ αδθηκχη−

Ορσϕη θρλχ δρ ξνψ ερκηχφη ανφ‘ ϕν‘θηµηργη σρυηθκµφµ−
— Ανφ‘χ µηλκθµη ϕν‘θξορηψ> Μηλκθ οηργφµ>
— Ανκκθ µηλ αηκµ ργτφ‘τκκµηργλνπχ>
— Ανκκθ σδθηκφµ νκλκθµη µηλκθφ ινξκργσηθξοσηκθ>
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Ανκκθ νφ‘ψϕη λρκ στψηα ξδβγηργφ ν‘θφσηκχη− Λρκ στψηργχ
τκθ+ κασσ+ ♠ακµχχ≡+ ♠ορσχ≡+ ♠ξτπνθηχ≡+ ♠σφηχ≡ ϕαη
στργτµβγκθµη ν‘ψ ν‘θµηχ πν‘κκξ νκηργκθη ϕδθϕ αν‘κχη− Θρλφ
πθα ρτγασ ν‘σϕψξνσφµχ θρλχφη γθ αηθ ανκφ ηρλ πν‘ξηα+
λυψτφ λνρκα ρν‘ψκα αδθηργκθη ψθτθ αν‘κχη− Ξµφη λυψτµη
ανκκθ νµφηφ ξδσϕψηα αδθηργ γθ αηθ οδχφνφµηµφ ηινχηξ
ηψκµηργηφ+ λγνθσηφ ανφ‘κηπχηθ−

Ανκκθµη 1 φτθτγφ αν‘κηα+ φτθτγκθφ µνλ αδθηα+ ν‘ψθν λτρν,
απ ν‘σϕψηργ νθπκη γλ λυψτµη ανκκθ νµφηφ ρηµφχηθηργ λτλ,
ϕηµ− «Νθψτ≡ φτθτγη ξτπνθηχφη θρλφ πθα φοηθηα αδθρ+ «Οθυνψ≡
φτθτγη ορσϕη θρλφ πθα φοηθηα αδθχη− Ξνϕη αθβγ ανκκθµη
σν‘θσ φτθτγφ αν‘κηα+ «Οθυνψ≡ υ « ϑνηµνσ≡ φτθτγκθη ξτπνθηχφη+
«Νθψτ≡ υ «Νµ ψληµ≡ φτθτγκθη δρ ορσχφη µθρκθ γπηχ γθ
αηθ θρλ αν‘ξηβγ κνγηχ γηϕνξ πηκηργκθη λτλϕηµ− Πξρη φτθτγ
λυψτφ ϕν‘οθνπ ηινχηξ ξνµχργηα+ ρν‘ψκα αδθηα+ πηψηπθκη λρκκθ
στψρ+ ν‘ργ φτθτγ φ‘νκηα γηρνακµχη υ ξτπνθη ακκφ δφ αν‘κχη+
χδα στργτµσηθηκχη−  Θρλφ πθα γηϕνξ στψηργ−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λυψτµη τλτλκργσηθηργ− Ενκ
πσµργφµ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

46,ƒ− Νκχηχ+ νθπρηχ+ ξνµηχ+ ν‘µφχ+ βγοχ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Μθρκθµηµφ ν‘ψθν ινξκργτυηχφη
♠νκχηχ≡+ ♠νθπρηχ≡+ ♠νθρηχ≡+ ♠ακµχχ≡+ ♠ορσχ≡+ ♠ξτπνθηχ≡+
♠ξνµηχ≡+ ♠ν‘µφχ≡+ ♠βγοχ≡ ϕαη στργτµβγκθ ρνρηχ ανκκθχ
ρνχχ εψνυηξ σρυυτθκθµη θηυνικµσηθηργ+ εψνχ λν‘κικ νκηργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ+ ρτγασ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( θρλ χεσθη:
α( γξυνµκθµηµφ λϕδση:
χ( λυψτφ λνρ θρλκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθµηµφ ν‘θφµηκφµ

λυψτ ξτψρηχµ νκφµ αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ λπρχηχ στθκη
λκηξ λργφ‘τκνσκθ ν‘σϕψηργ λτλϕηµ− Λρκµ9 «Σδρϕθηρηµη
ξσ≡ ν‘ξηµηµη ν‘σϕψηργ λτλϕηµ− Οδχφνφ ακµχχ χδρ+ ανκκθ
ορσχ χδα ιυνα αδθχη: φθ οδχφνφ νθσηπ χδρ+ ανκκθ ϕλ
χδξχη: οδχφνφ τψτµ χδρ+ ανκκθ πηρπ χδα ξσχη υ γνϕψν− Ργτ
σθηπ ν‘ξηµµη αηθ µδβγ λθσ σϕθνθκργ λτλϕηµ−
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ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθφ ♠νκχηχ≡+ ♠νθπρηχ≡+
♠ξνµηχ≡+ ♠ν‘µφχ≡+ ♠βγοχ≡ ηανθκθη γπηχ στργτµβγ αδθηργ
τβγτµ ν‘πηστυβγη ανκκθχµ αηθ µδβγσρηµη χνρϕ νκχηφ βγηπθηα9

— Πµη+ ανκινµκθ+ Μεηρµηµφ νκχηχ ϕηλ στθηαχη> Χηκργνχ,
µηµφ νθπρηχ ϕηλ ανθ> Λνγηθµηµφ ξνµηχ ϕηλ ν‘σηθηαχη> χδα ρυνκ
αδθχη−

— O‘µφ σνλνµηµφχ πξρη χν‘ρσηµφµη ϕν‘θξορµ> χδα λυψτµη
ανκκθ νµφηφ νρνµθνπ ρηµφχηθηργ λτλϕηµ−

Αδθηκφµ θρλφ πθα ανκκθµηµφ γθ αηθηφ ηρλ πν‘ξηµφ υ φοηθηα
αδθηµφ+ χδα ανκκθφ λτθνισ δσηργ λτλϕηµ− Ρν‘ψκφµχ λυψτ
λνγηξσηχµ βγδσφ βγηπλρκηϕ+ λτθϕϕακργσηθλρκηϕ σκα δσηκχη−

— Πξρη γξυνµκθµηµφ θρληµη ϕν‘θξορηψ>
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Ατ ρυνκφ ιυνα αδθξνσφµχ ανκκθ νκχηχ πτξνµ+ νθπρηχ
στκϕη+ ξνµηχ ξηπ+ νκλωνµ ανθκηφη γπηχ σρυυτθ δσηα γηϕνξ
πηκηργ κνψηλ−

— Γξυνµκθχµ σργπθη ξµ µηλµηµφ θρληµη ϕν‘θξορηψ
υ τ πξδθχ στθηαχη> χδα ρυνκ αδθηα+ ν‘σηκξνσφµ λυψτ λτρσγ,
ϕλκα ανθηκχη−

Υ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− Ρτγασ ιθξνµηχ χεσθχφη πν‘ξ+
νσ+ στξ θρληφ πθα ιηγνψκθ υ τκθµηµφ ινξκργσηθηκηργη ρνρηχ
λυψτ λτρσγϕλκµχη υ φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη αν‘ξργ σν‘g‘θηρηχ
σνοργηθηπ αδθηκχη−

Ανκκθ φδνλδσθηϕ ργϕκ αηκµ σµηργσηθηκχη− Ατ ργϕκ χνρϕφ
βγηψηα ϕν‘θρσηκχη+ στργτµσηθηκχη− Χεσθχ αν‘ξργ λργπ πηκηµχη−

ΥΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λργφ‘τκνσ χυνληχ ενκ πσ,
µργφµ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ− Λυψτµη τλτλκργσηθηργ−

Φδνλδσθηϕ  ργϕκκθ µνληµηµφ ξσηκηργηµη λργπ  πηκηργ−

47,ƒ− ∆θσκα+ ϕτµχτψη+ ϕδβγπτθτµ+ ϕδβγ+
ατφτµ+ δθσφ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Εψνυηξ στργτµβγκθµη θηυνικµσηθηργ
υ λτρσγϕλκργ− ♠∆θσκα≡+ ♠ϕτµχτψη≡+ ♠ϕδβγπτθτµ≡+ ♠ϕδβγ≡+
♠ατφτµ≡+ ♠δθσφ≡ ϕαη υπσ στργτµβγκθη γπηχ λ’κτλνσ αδθηργ−
Υπσφ χνηθ σρυυτθκθµη ργϕκκµσηθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ+ ρτγασ+ ρυνκ,ιυνα−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( πκλ+ χεσθ:
α( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ:
χ( τξ,θν‘ψφ‘νθ ρανακθηφ χνηθ ν‘ξηµβγνπκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη

λτρσγϕλκργ τβγτµ στθκη χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ+ σνοηργλνπκη ν‘ξηµκθ+
o‘ξηµβγνπκθ+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ+ ηχηργ,σνυνπκθ+ ν‘πτυ πτθνκκ,
θηχµ ενξχκµηκχη− Λρκµ9 «≅ϕρηµη σνο≡ ν‘ξηµηχ σθαηξβγη νκχηχ
χδρ+ ανκ νθπρηχ χδξηργη ϕδθϕ+ σθαηξβγη ν‘µφχ χδρ+ ανκ βγοχ
χδξηργη ϕδθϕ−

— Βγνξµϕµηµφ νκχηχ µηλ ανθ>
— Οηξνκµηµφ νθπρηχ µηλ ανθ>
— Κηϕνοβγµηµφ ξνµηχ µηλ στθηαχη> ρυνκκθηφ ιυνα νκηργ

νθπκη λυψτ λτρσγϕλκα ανθηκχη−
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ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
ΗΥ− Χεσθ αηκµ ηργκργ− Αδθηκφµ ργϕκ χνρϕφ βγηψηα ϕν‘θρ,

σηκχη−
Φδνλδσθηϕ ργϕκκθχµ ϕυχθσ+ σν‘g‘θη σν‘θσατθβγϕκθ πµχξ

ινξκργσηθηκφµ+ χδφµ ρυνκκθ νθπκη ρτγασ ν‘σϕψηκχη− Ατ ργϕκ
ανργπ ργϕκκθφ πθφµχ λτθϕϕαθνπ δϕµκηφηφ ανκκθ χηππση
ικα πηκηµχη− Θτβγϕ τργκργ πνηχρηµη δρκσηα+ χεσθφ αν‘ξργ
λργπ πηκηµχη− Ανκκθφ ♠δθσκα≡+ ♠ϕδβγπτθτµ≡+ ♠ϕδβγ≡+ ♠δθσφ≡+
♠νκχηµ≡+ ♠ϕδξηµ≡ ϕαη υπσ στργτµβγκθη γπηχ λ’κτλνσ αδθηργ
τβγτµ θρλφ πθα ρτγασ ν‘σϕψηκχη− Θρλχφη ανκφ Χυθνµ
χδα ηρλ πν‘ξηα9 «∆θσκα ρνσ µδβγχ στθχη> ϑδξηµ τ µηλ πηκχη>
Ξτψ,πν‘κηµη ξτυφµηχµ ϕδξηµ µηλ πηκχη> Λϕσαχµ πβγνµ
πξσχη> ϑδξηµ τ µηλ ηργ αηκµ ργτφ‘τκκµχη> Ρηψµηµφ ϕτµ σθσηαηµφηψ
πµχξ>≡ χδφµ ρυνκκθφ 2—3 ανκ ιυνα αδθχη−

Ργτµχµ ρν‘µφ χλ νκηργ χπηπρη ν‘σϕψηκχη9

Χδθψλµη νβγλµ+
Σνψ γυν ϕηθρηµ χδα−
Αχµσθαηξ πηκλµ+
Σµλ ϕτβγφ σν‘κρηµ χδα−
Αηθ+ ηϕϕη+ τβγ−

Υ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− Ν‘πτυβγηµηµφ ϕτµχκηϕ ενκηξσηµη
αξνµ πηκηργ αηκµ αηθφ χεσθχ αδθηκφµ σθηωηξ ναηχκθ ρτθση+
O‘ψαδϕηρσνµ ληκκηξ ανφ‘ηχφη ≅κηργδθ Μυνηξ γξϕκη υ οωσ σδθηλη
σν‘g‘θηρηχ σθαηξυηξ ρτγασ ν‘σϕψηκχη γλχ ανκκθµηµφ χεσθχφη
αν‘ξργ λργπκθηµη αιθηργη µψνθσ πηκηα ανθηκχη−

ΥΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λργφ‘τκνσχ ενκ πσµργφµ
ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

48,ƒ− Μπργκθ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ανκκθµηµφ ♠δθσκα≡+ ♠ϕτµχτψη≡+
♠ϕδβγπτθτµ≡ ϕαη στργτµβγκθ αν‘ξηβγ νκφµ αηκηλκθηµη θηυνικµ,
σηθηργ υ λτρσγϕλκργ− Σθηωηξ ναηχκθχφη αδψϕκθ+ χρστθωνµ+
ρνβγηπκθ υ στθκη φψκλκθχφη θµφ,αθµφ µπργκθ νθπκη
ανκκθ πκαηχ φν‘ψκκηϕ στξφ‘τκθηµη σθαηξκργ+ µπργκθ ξνθχ,
ληχ στθκη αδψϕκθµη αν‘ξργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
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Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ϕν‘θφψλ+ χεσθ:
α( ρνβγηπ+ χρστθωνµ+ φψκλκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ9
0− 3—4 ανκ ν‘ψηµηµφ ϕδβγφη ϕτµ σθσηαη+ ατφτµφη ϕτµ θδικθη

γπηχ φοηθηα αδθχη−
1− «Στµ υ ϕτµ≡ ν‘ξηµη− Ατ ν‘ξηµχ σθαηξβγη «στµ≡ χδρ+ αν,

κκθ οθσµηµφ τρσηφ ανργ πν‘ξηα ξνσχηκθ+ «ϕτµ≡ χδρ+ ανργκ,
θηµη οθσχµ ϕν‘σθχηκθ− Θρλφ πθα γηϕνξ στψχηκθ υ ξσηα
αδθχηκθ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
Ανκκθ δ’σηανθηµη βγηψηκφµ µπργφ πθσηα+ ατ µπργκθ ρηψφ

σµηργ+ τκθµη ρηψ πξδθκθχ τβγθσφµρηψ+ χδα ρν‘θκχη− Ανκκθ
χρστθωνµ βγδσκθηχ+ ρνβγηπκθχ+ χδυνθχφη ϕεδκ+ ργωλσ υ
ργργϕ χνρϕρηχ ϕν‘θφµκηϕκθηµη ξσηα αδθχηκθ− Τκθµηµφ αηθ,
αηθηχµ εθπκθη πξρη ιηγσκθη αηκµ ιθκηα στθηργηφ δ’σηανθ αδθηκχη−
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ΗΥ− Χεσθ αηκµ ηργκργ− «Μπργκθ≡ λυψτρηµη ν‘θφµηργ
ιθξνµηχ χεσθ αηκµ ηργκργφ ϕν‘οθνπ υπσ ιθσηκχη− Ανκκθµηµφ
θρλκθµη αν‘ξργ λκϕκθηµη ργϕκκµσηθηργ+ αδψργ υ πκλχµ
σν‘g‘θη ενξχκµηργφ σξξνθφθκηϕ αν‘κχη−

0− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθ αηκµ σµηργσηθηκχη− Ατ ργϕκ υυκφη
ργϕκκθφ πθφµχ λτθϕϕα δϕµκηφη στργτµσηθηκχη−

1− Ργϕκµη χνρϕχ βγηψηα ϕν‘θρσηκχη−
2− Ργϕκκθ θµφκη πκλ αηκµ αν‘ξκχη−
Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Λργφ‘τκνσχ ενκ πσµργφµ

ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−
Χεσθχφη µπργκθφ ν‘ωργργ ργϕκκθµη αν‘ξργ− Αν‘κφµκθ

αηκµ σµηργσηθηργ−
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5/,ƒ− 0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθ αηκµ σµηργσηθηργ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Αηθ θπλη υ ρνµη αηκµ σµηργσηθηργ−
0 χµ 0/ φβγ ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφη υ µθρκθµη ρµργµη λργπ
πηκηργ−

Ανκκθµηµφ εηϕθκργ πναηκηξσηµη+ σεϕϕτθηµη ανξησηργ+ οτκ
λτνλκρη υ νχνα,ωκνπ λχµηξσηµη ργϕκκµσηθηργ− Ηπσηρνχηξ
σθαηξ αδθηργ+ ρνστυβγη αηκµ νκτυβγη ν‘θσρηχφη λτνλκ λχµη,
ξσηµη ν‘θφσηργ−

0 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( λσδλσηϕ χεσθη+ πκλκθ:
α( λυψτφ λνρ θρλκθ:
χ( στθκη ν‘ξηµβγνπκθ:
δ( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ:
ε( πηθπλ θπλκθ−

11
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Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθµηµφ µτπσκθ

υ βγηψηπκθχµ πµχξ µπργκθ στψηργ λτλϕηµκηφη γπηχφη
αηκηλκθη σδϕργηθηα ϕν‘θηκχη−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
0− Ληρνκ νφ‘ψϕη αιθηκχη− Ανκκθ ν‘ξηµβγνπκθµηµφ µνληµη υ

µδβγσχµ δϕµκηφηµη ϕν‘θηα+ ξσηα αδθηργκθη ϕδθϕ−
Ιυνα9 Αησσ θϕδσ+ αησσ ξηπβγ+ αησσ σνξβγ+ αησσ σθϕσνθ

o‘ξηµβγνφ‘η ανθ−
1− Ανκκθ θρλφ πθα τξ γξυνµκθηχµ 0 σ ρηφηθ+ 0 σ πν‘ξ+

0 σ δβγϕη+ 0 σ ησ υ 0 σ λτργτϕ ανθκηφηµη ξσηα αδθχηκθ− Αηθ
θπλη αηκµ σµηργσηθηκχη−

2− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( «ϑνηµνσφ τβγληψ≡ χδα+ ανκκθφ
0 χµ 0/ φβγ ρµργκθηµη ξσχη− Ανκκθ ϕνηµνσφ τβγηργµη
«σρυυτθ≡ πηκχηκθ− Ρν‘µφ «∆µχη αηψφ ορσχµ πν‘µφ‘ηθνπ πηκηργχη+
ξδθφ πν‘µληψ≡+ χδα 0/ χµ 0 φβγ σδρϕθη ρµργ λργπηµη
o‘σϕψχη−

ΗΥ− Λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ ηργκργ− Ανκκθµηµφ χηππση  «O‘ξηµ,
βγνπ χν‘ϕνµη≡ θρληφ πθσηκχη υ9 ♠Ν‘ξηµβγνπκθ χν‘ϕνµηχ
µηλκθ ανθ> Ρηψ ϕν‘οθνπ πξρη ν‘ξηµβγνπµη ξωργη ϕν‘θρηψ> Ν‘ξηµ,
βγνπκθ χν‘ϕνµηχ ϕηλκθµη υ πµχξ ν‘ξηµβγνπκθµη ϕν‘θξορηψ>
Χν‘ϕνµχ ϕηλ µηλ ρνσηα νκξνσφµη γπηχ φοηθηα αδθηµφ− ϑνοσνϕκθ
µδβγσ> ≅ξηπβγ,βγη>≡ ϕαη ρυνκκθ αδθηκχη−

Σθαηξβγη ρσνκ τρσηχφη χηχϕσηϕ λσδθηκκθχµ στθκη θµφχφη
φδνλδσθηϕ ργϕκκθχµ αησσχµ νκηα αδθηργκθηµη ξσχη− Ργτ σθψχ
0 ρνµη αηκµ σµηργσηθηκχη−

Υ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− 0 θπλη αηκµ σµηργσηθηκηα+
νφ‘ψϕη ξσηργ λργπκθηµη αιθηργ πνηχκθη στργτµσηθηκχη υ πσνθ
σν‘κχηθηκχη− Πκλ υ νκλ+ οτεϕ+ κηϕνοβγ θρλκθη αν‘ξκχη− Χεσθ
ϕσϕκθηχ λργπµη λτρσπηκ χυνλ δσσηθηργ νθπκη 0 ρνµηµηµφ ανρλ
ργϕκκθηµη αν‘ξργ υ µνληµη ξσηργ λκϕκθη λτρσγϕλκµχη−
Χεσθµη δµφ βγηθνξκη αδψφµκηφη τβγτµ θφ‘ασκµσηθηργ−

ΥΗ− Λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ  γηϕνξ στψηργ−

1 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 1 ρνµη αηκµ σµηργσηθηργ+ «σδµφ≡+
«ϕσσ≡+ «ϕηβγηϕ≡ αδκφηκθηµηµφ µνλκθη υ τκθµηµφ ξσηκηργη γπηχ
στργτµβγ αδθηργ−
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Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( θπλκη ϕθσνβγϕκθ:
α( λυψτφ λνρ θρλκθ ∋λτργτϕ+ φτκκθ+ ιν‘ι θρλη(−

22

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− Ηωσηξνθηξ ρνµχµ ανργκα 0/ φβγ ρµργ λργπη ρηεσηχ

«Ψµιηθ αν‘κηα ρµργ≡ ν‘ξηµη ν‘ξµκχη−
1− 0 ρνµη γπηχφη ργδ’θηξ ληρθκθ ξνθχληχ αηκηλκθη λτρ,

σγϕλκµχη−

Λδµ νκχηµχ στθλµ+
Βγηψφ‘ηβγηµφφ πθα ανπ−
Σθσηα ρνµκθ ηβγηχ+
Αηθηµβγηλµ+ γνξ ν‘θσνπ−

0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφηµη σν‘g‘θη υ σδρϕθη
σθσηαχ ρµκχη−
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 ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθφ 1 ρνµη πξρη ρνµχµ
ϕδξηµ ϕδκξνσφµκηφη γπηχ στργτµβγ αδθηκχη− Ατµχ τκθµηµφ
εηϕθκργ πναηκηξσηµη θηυνικµσηθηργφ δ’σηανθ πθσηκχη− 0 χµ 0/ φβγ
αν‘κφµ ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφηµη σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργ σϕθνθ,
κµχη−

«1≡ ρνµη 0 χµ ϕδξηµ ϕδκηργη στργτµσηθηκχη−
ΗΥ− Λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ ηργκργ− «Μδβγσ λτργτϕµηµφ

θρληµη ϕν‘θξορηψ> Θµφη πµπ> ϑηλµηµφ τξηχ λτργτϕ ανθ>
Λτργτϕ πµχξ γξυνµ> Πµχξ ενξχ ϕδκσηθχη> 1 σ λτργτϕ
ϕν‘ολη+ 0 σ λτργτϕ ϕν‘ολη>≡− 1 θπλη αηκµ σµηργσηθηκχη− Φτκ,
κθµη σππνρκα στργτµσηθηκχη− Ετσανκ ν‘ξµξνσφµ ανκκθφ πθα
λρκ στψηκχη−

Τ σνλνµχ αησσ ιν‘ι+ ατ σνλνµχ αησσ ιν‘ι+ αηθ,αηθηφ σδµφ
δϕµ+ χδα σµηργσηθηκχη ∋0 < 0(−

ϑσσ+ ϕηβγηϕ+ σδµφ αδκφηκθη γπηχ λκηξ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηκχη−
«1 σ ιν‘ι ϕν‘ολη+ 0 σ ιν‘ι ϕν‘ολη>≡− 1 ρνµη 0 ρνµηχµ 0 σ ϕν‘ο+
0 ρνµη 1 ρνµηχµ αησσ ϕλ δϕµκηφη γπηχ µηπ αηκηλ αδθηργ τβγτµ
o‘ξηµ σθηπρηχ χηχϕσηϕ λσδθηκκθχµ ενξχκµηκχη−

Υ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− 1 θπληµηµφ ν‘πηκηργη αηκµ
σµηργσηθηκχη− 0 υ 1 θπληµηµφ µνλη υ ξσηκηργη λργπ πηκηµχη−
Μθρκθµη αν‘ξργ υ ρµργ νθπκη 1 θπληµη γνρηκ πηκηργ+
ργτµηµφχδϕ+ «ϕσσ≡+ «ϕηβγηϕ≡ αδκφηκθηµη ξσηργ νθπκη λργπ πη,
κηµχη−

Χεσθφ 1 ρνµηµηµφ αν‘ξκηργη στργτµσηθηκχη9
( χνρϕχ 1 ργϕκηµη ϕν‘θρσηργ:
α( ξσηκηργηµη λργπ πηκηργ−
ΥΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ−
Λργφ‘τκνσχ ενκ πσµργφµ ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−

2 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 2 ρνµη+ αδκφηκθ αηκµ σµηργσηθηργ−
Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ν‘ξηµβγνπκθ:
α( θπλκη ϕθσνβγϕκθ:
χ( ραψυνσκθ:
δ( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ−
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33

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− 0− Ρσνκ τρσηφ ξηπβγ+

πτξνµβγ+ ν‘θχϕβγ ν‘ξηµβγνπκθηµη πν‘ξηα ρµργ+ 0 χµ ϕδξηµ
πξρη ρνµ ϕδκχη> 1 χµ ϕδξηµ,βγη> Φδνλδσθηϕ ργϕκκθχµ οθσ
τρσηφ πν‘ξηα ρµργ− 1− Ργδ’θηξ ηανθκθ αηκµ 1 ρνµη γπηχφη
αηκηλκθµη λτρσγϕλκργ−

Πνλσηλµη ϕν‘θφµκθ+
Πηξνρ δσθ νππτργφ−
Λδµχµ χηθ,χηθ σησθξχη+
Ηωκνρη ξν‘π ν‘πηργφ−

2− Ωτκνρ9 1 = 0+ 0 ; 1 δϕµκηφηµη νφ‘ψϕη στργτµσηθηα+ χεσθχ
αν‘ξργ ηργκθηµη λργπ πηκηργ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθφ θρλχ σρυηθκµφµ
τβγ ωηκ µθρκθ ∋ρνµη αηθ ωηκ( συρηξ πηκηµχη+ τκθµηµφ ν‘ωργργ
σνλνµκθη υ εθπηφ δ’σηανθ αδθηκχη− Θρλχφη ραψη υ νκβγκθ
ρνµη ρµα βγηπηκχη−
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Ανκκθ τκθµηµφ ν‘ωργργκηϕ σνλνµη υ ρνµ ιηγσηχµ εθπκη
δϕµκηφηµη ξσχηκθ− 1 = 0 νκβγµη σππνρκξχηκθ− Ατ υ ανργπ ργτµφ
o‘ωργργ σππνρκργκθ νθπκη ανκκθ µθρκθµηµφ ληπχνθη γπηχ
ωτκνρ βγηπθχηκθ−

Τβγατθβγϕµηµφ 2 σ σνλνµη+ 2 σ ατθβγφη+ 2 σ τβγη ανθκηφη
γπηχ ρτγασ ν‘σϕψηκχη−

Λργφ‘τκνσ σωσ νκχηφ 1 σ ρθηπ ραψη+ αησσ πηψηκ ραψη ξνϕη 1 σ
πηψηκ φτκ υ 0 σ ρθηπ φτκ πν‘ξηκχη− Ραψηκθµηµφ υ φτκκθµηµφ ρνµη+
ρν‘µφ 1 ρνµηχµ ϕδξηµ 2 ρνµη ϕδκηργη+ 2 ρνµη τβγσ 0 ρνµηµηµφ πν‘,
ργηκηργηχµ γνρηκ αν‘κηργη νφ‘ψϕη ξσηκχη− 0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθ
πσνθη ηρσκφµ ρνµχµ ανργκα σν‘g‘θη υ σδρϕθη σθσηαχ ρµκχη−

ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− 2 ρνµηµηµφ µνλη ξσηκηργηµη λργπ
πηκηργ ιθξνµηχ ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπη λτρσγϕλκµχη−

0− 2 ρνµηµηµφ χνρϕχ ργϕκηµη ϕν‘θρσηργ−
1− Αν‘ργ ϕσϕκθ ν‘θµηµη αν‘ξα σν‘κχηθηργµη ν‘θφσηργ−
Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ−
Ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

3 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Τβγατθβγϕ υ σν‘θσατθβγϕ γπηχ
λ’κτλνσ αδθηργ− 3 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη+ ξσηκηργη υ 3 ρνµη ηβγηχ
ρνµκθµηµφ µνλκµηργηµη ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( χεσθ+ πκλ:
α( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ:
χ( ρµνπ βγν‘οκθη−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− 0 υ 1+ 1 υ 2 ρνµκθηµη σππνρκργ− 0 ρνµη 1 χµ 0 σ ϕλ+

ργτµηµφ τβγτµ 0 ; 1:  1 ρνµη 2 χµ 0 σ ϕλ ξνϕη 2 ρνµη 1 χµ 0 σ
νθσηπ 1 ; 2+ 2 ; 1 ϕαη στργτµβγκθµηµφ νφ‘ψϕη µνλκµηργηµη
ρηµφχηθηα ανθηργ−

1− Πτξηχφη ληρθκθ ξνθχληχ 2 ρνµη γπηχφη αηκηλκθµη λτρ,
σγϕλκργ λτλϕηµ9

Αηκηληµφµη αγνκα+
Μνηκνι πνµηπλµ−
Πβγνµ ν‘σθ λδµχµ χδα+
ϑν‘ψ σηϕηα σνκηπλµ−
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ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
0− Ηχηργχµ 2 σ ϕν‘ϕ+ 0 σ πηψηκ πκλ νκηα+ γλλρη µδβγσ

αν‘κηργηµη ϕν‘θρσηργ− Ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφηµη ν‘ρηα ανθηργ σθσηαηχ
∋0+ 1+ 2+ 3( υ ϕλξηα ϕδσηργ σθσηαηχ ∋3+ 2+ 1+ 0( ψµιηθ αν‘κηα
ρµργ−

1− Ανκκθ χηππσηµη θρλκθφ ικα πηκηα+ ν‘ξµξνσφµ ανκκθµηµφ
ρνµη+ τκθφ µδβγσ ανκ ϕδκηα πν‘ργηκφµη+ ανκκθ ρνµη µδβγσ
αν‘κφµηµη µηπκργ ∋3 σ αν‘κχη(− Ργνωχ 2 σ πτργ ν‘σηθφµη+ ξµ
0 σ πτργ ϕδκηα πν‘ργηκρ+ µδβγσ αν‘κηργηµη γηρνακργ− Φτκκθφ πθα
λρκ στψηργ− Υψχφη φτκκθ µδβγσ+ θµφηφ πθα νφ‘ψϕη λρκ
στψηργφ υ ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−

2− Τβγατθβγϕ γπηχ−
Τµηµφ 2 σ σνλνµη+ 2 σ τβγη+ 2 σ ατθβγφη ανθκηφη+ ργτµηµφχδϕ+

σν‘θσατθβγϕµηµφ 3 σ σνλνµη+ 3 σ ατθβγφη ανθκηφη γπηχ στργτµβγ
αδθηργ−

ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− 3 ρνµηµηµφ ν‘πηκηργηµη λργπ
πηκηργ ιθξνµηχ ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπη λτρσγϕλκµχη−  Θρλ
χεσθηχφη αθφκθµη αν‘ξργ ηργκθηµη λτρσπηκ αιθηργ ανκκθφ
γυνκ δσηκχη−

0− 3 ρνµη µνληµηµφ ξσηκηργη αηκµ σµηργσηθηργ−
1− Θρλφ πθα+ φτκκθµηµφ ρνµηµη σππνρκργφ ν‘θφσηργ−
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2− 3 ρνµη 2 ρνµηχµ ϕδξηµ ϕδκηργηµη+ 3 ρνµη 2 χµ 0 σ ϕν‘οκηφηµη
ξσηα+ ρνµκθ πσνθηµη 3 φβγ σν‘g‘θη υ σδρϕθη σθσηαχ ρµργφ
o‘θφσηργ−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

4 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 4 ρνµη γπηχ νφ‘ψϕη στργτµβγ
αδθηργ+ νφ‘ψϕη λρκ στψηργφ υ  ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ρνµκη ϕθσνβγϕ:
α( λυψτφ λνρ θρλκθ:
χ( ν‘ξηµβγνπκθ:
δ( λφµησ σωσβγ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη−
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− Σθαηξβγη ανκκθφ ϕνοσνϕµη τψσηα 1 χδρ+ ανκ 1 ρνµηχµ

ϕδξηµ ϕδκφµ ρνµµη ξσχη: σθαηξβγη 2 χδα ϕνοσνϕµη τψσρ+ ανκ
ϕνοσνϕµη ηκηα νκηα+ 3 χδξηργη ϕδθϕ− Ν‘ξηµ ργτ σθψχ χυνλ δσχη−
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1− Ηρσκφµ ρνµχµ ανργκα σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργµη λτρ,
σγϕλκργ− Ρνµκθµη σππνρκργφ νηχ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηργ− 3 σ
ανχθηµφ ϕν‘ολη+ 1 σ ανχθηµφ ϕν‘ολη> Πµβγ ϕν‘ο ξνϕη ϕλκηφηµη
ρµργ νθπκη µηπκργ−

Πτξηχφη ργδ’θµη σθαηξβγη ν‘πηα δργησσηθχη9

Σν‘µϕθηκφµ ρστκφ+
O‘ωργα ϕδσθ αν‘ξ,αρσηλ+
Νσηλ ξωργη σν‘θσσ γθε+
Τβγχµ ϕδξηµ λδµ+ χν‘ρσηλ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
0− Ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφηµη ν‘ρηα ανθηργ σθσηαηχ ∋0+ 1+ 2+ 3( υ

ϕλξηα ϕδσηργ σθσηαηχ ∋3+ 2+ 1+ 0( ψµιηθ αν‘κηα ρµργ− 3 ρνµηχµ
ρν‘µφ 4 ρνµη ϕδκηργηµη  στργτµσηθηργ− Θρλφ πθα ληρνκκθµηµφ
νφ‘ψϕη ξσηκηργηµη ν‘θφσηργ−

— 3  σ  ϕοσθ  ανθ  δχη+  0  σ  ϕοσθ  ϕδκηα  πν‘ργηκρ+  µδβγσ
ϕοσθ αν‘κχη>

1− 4 ρνµηµηµφ ϕδκηα βγηπηργ τρτκκθηµη νφ‘ψϕη ν‘θφσηργ−
— 3 σ φ‘νψ ξνµηφ ξµ 0 σ φ‘νψ ϕδκηα πν‘ργηκφµ αν‘κρ+ γλλ

g‘νψκθ µδβγσ αν‘κχη>
ϑοκϕκθ υ πτξνµκθφ πθα λρκ στψηργφ γλχ νφ‘ψϕη

ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−
ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− 4 ρνµη ν‘πηκηργηµη λργπ πηκηργ+

ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπηµη ρµργ πνηχκθη λτρσγϕλκµχη−
Χεσθχφη θρλκθµη αν‘ξργ ηργκθη λτρσπηκ αιθηργ τβγτµ
ανκκθφ γυνκ δσηκχη− 0 χµ 4 φβγ αν‘κφµ ρνµκθ ανρπηβγη στφργη+
ξµφη ανρπηβγ ανργκµηργηφ σξξνθφθκηϕ ρηεσηχ ληρνκκθ ν‘πηκηργη
αιθηκχη+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ αν‘ξκχη υ τκθ νθπκη σππνρκργ
λκϕκθη σϕθνθκµχη− 0 χµ 4 φβγ αν‘κφµ ρνµκθµηµφ σν‘g‘θη υ
σδρϕθη µνλκθηµηµφ ξσηκηργη λτρσγϕλκµχη−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ−  «Ψηµονξ≡ ν‘ξηµη στργτµσηθηκχη−
«Ψηµµηµφ  ξτπνθηρηφ  βγηπρϕ+  ρνµκθ  νθσηα  ανθθ  δϕµ+  ορσφ
στργρϕ+ ρνµκθ ϕλξηα ανθθ δϕµ≡+ χδα ϕν‘θρσηκχη− Ενκ ανκκθ
θφ‘ασκµσηθηκχη−

5 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 5 ρνµη γπηχ νφ‘ψϕη στργτµβγ
αδθηργ+ νφ‘ψϕη λρκ στψηργφ υ  ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
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Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ρνµκη ϕθσνβγϕ:
α( λυψτφ λνρ θρλκθ:
χ( ν‘ξηµβγνπκθ:
δ( λφµησ σωσβγ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− Οδχφνφ ∋σθαηξβγη( ανκκθφ ϕνοσνϕµη τψσηα 2 χδρ+ ανκ

3 ρνµηχµ ϕδξηµ ϕδκφµ ρνµµη ξσχη: οδχφνφ ∋σθαηξβγη( 4 χδα
ϕνοσνϕµη τψσρ+ ανκ ϕνοσνϕµη ηκηα νκηα+ 5 χδξηργη ϕδθϕ− Ν‘ξηµ
ργτ σθψχ χυνλ δσχη−

1− Ηρσκφµ ρνµχµ ανργκα σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργµη λτρ,
σγϕλκργ− Ρνµκθµη σππνρκργφ νηχ λργφ‘τκνσ ν‘σϕψηργ9 «4 σ
ανχθηµφ ϕν‘ολη+ 5 σ ονληχνθ ϕν‘ολη>≡− Πµβγ ϕν‘ο ξνϕη ϕλκηφηµη
ρµργ νθπκη µηπκργ−
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ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
0− Ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφηµη ν‘ρηα ανθηργ σθσηαηχ ∋0+ 1+ 2+ 3+

4( υ ϕλξηα ϕδσηργ σθσηαηχ ∋4+ 3+ 2+ 1+ 0( ψµιηθ αν‘κηα ρµργ−
4 ρνµηχµ ρν‘µφ 5 ρνµη ϕδκηργηµη στργτµσηθηργ− Θρλφ πθα ληρνκ,
κθµηµφ νφ‘ψϕη ξσηκηργηµη ν‘θφσηργ−

— 4  σ  ϕοσθ  ανθ  δχη+  0  σ  ϕοσθ  ϕδκηα  πν‘ργηκρ+  µδβγσ
ϕοσθ αν‘κχη>

1− 5 ρνµηµηµφ ϕδκηα βγηπηργ τρτκκθηµη νφ‘ψϕη ν‘θφσηργ−
— 4 σ φ‘νψ ξνµηφ ξµ 0 σ φ‘νψ ϕδκηα πν‘ργηκφµ αν‘κρ+ γλλ

g‘νψκθ µδβγσ αν‘κχη>
ϑοκϕκθ υ πτξνµκθφ πθα λρκ στψηργφ υ νφ‘ψϕη

ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−
ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− 5 ρνµη ν‘πηκηργηµη λργπ πηκηργ+

ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπηµη ρµργ πνηχκθη λτρσγϕλκµχη−
Χεσθχφη θρλκθµη αν‘ξργ ηργκθη λτρσπηκ αιθηργ τβγτµ
ανκκθφ γυνκ δσηκχη− 0 χµ 5 φβγ αν‘κφµ ρνµκθ ανρπηβγη στφργη+
ξµφη ανρπηβγ ανργκµηργηφ σξξνθφθκηϕ ρηεσηχ ληρνκκθ ν‘πηκηργη
αιθηκχη+ φδνλδσθηϕ ργϕκκθ αν‘ξκχη υ τκθ νθπκη σππνρκργ
λκϕκθη λτρσγϕλκµχη− 0 χµ 5 φβγ αν‘κφµ ρνµκθµηµφ
σν‘g‘θη υ σδρϕθη µνλκθηµηµφ ξσηκηργη σϕθνθκµχη−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ−  «Ψηµονξ≡ ν‘ξηµη στργτµσηθηκχη−
«Ψηµµηµφ  ξτπνθηρηφ  βγηπρϕ+  ρνµκθ  νθσηα  ανθθ  δϕµ+  ορσφ
στργρϕ+ ρνµκθ ϕλξηα ανθθ δϕµ≡+ χδα ϕν‘θρσηκχη− Ενκ ανκκθ
θφ‘ασκµσηθηκχη−

6 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ανκκθµηµφ 0 χµ 5 φβγ αν‘κφµ
ρνµκθ γπηχφη αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ: 6 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη
υ τµηµφ ν‘πηκηργη αηκµ σµηργσηθηργ− ϑν‘οατθβγϕ γπηχ λ’κτλνσ
αδθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ραψυνσκθ+ ονκηψ δϕηµκθηµηµφ λϕδση ξνϕη θρλη:
α( ρµνπ βγν‘οκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ν‘θφµφµ ρνµκθµηµφ

πξρη αηθη ιτεσ ρνµ δϕµκηφηµη ν‘ξηµβγνπκθ ξνθχληχ στργτµσηθηργ−
5 ρνµη ηβγηχ ηωσηξνθηξ λρκ στψχηθηργ νθπκη αηκηλκθµη ανξησηα
ανθηργ−
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ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
ΗΥ− Χεσθ αηκµ ηργκργ− Λργφ‘τκνσχ θρλφ πθα+ οσµηρ,

χφη ονληχνθκθ ρνµηµη ρµργ− Ρνµκθ ϕδσλ,ϕδσκηφηµη σν‘g‘θη υ
σδρϕθη σθσηαχ ρµργ− «6 ρνµη 5 χµ µδβγσ νθσηπ+ 5 ρνµη 6 χµ
µδβγσ ϕλ ξνϕη 5 µηµφ ϕδσηχφη πν‘ργµηρη µδβγ+ 6 µηµφ νκχηχφη
πν‘ργµηρη µδβγ>≡ ϕαη ρυνκ,ιυνα ν‘σϕψηργ νθπκη 6 ρνµη αηκµ
σµηργσηθηκχη− 6 ρνµη πξρη ρνµκθµηµφ ξηφ‘ηµχηρηχµ ηανθσ δϕµκηφηµη
µηπκργ+ 6 ρνµη 5 αηκµ 0 µηµφ ξηφ‘ηµχηρηχµ ηανθσ δϕµκηφη νφ‘ψϕη
στργτµσηθηκχη υ πτξηχφη ληρνκκθ νφ‘ψϕη ξδβγηκχη9

0( 4 σ ξνοηκφµ µνµφ ξµ σµχηθχµ 1 σ µνµµη τψηα πν‘ργηκρ+
µδβγσ αν‘κχη>

1( 6 σ ξνοηκφµ µνµχµ Χνρσνµ υ Ιγνµφηθ αησσχµ νκηργχη+
µδβγσ µνµ νκηµχη> ∋1 σ−( Ιλη µδβγσ µνµ δχη> ∋6 σ−( Ηϕϕησρηµη
νκρϕ+ µδβγσ πνκχη> ∋4 σ πνκχη−(

Ρµνπ βγν‘οκθχµ+ ργτ ιτλκχµ+ ξδσσησ βγν‘οχµ ργϕκ
ξρργµη ϕν‘θρσηργ+ ρνσφ πθα ρνσ µδβγ αν‘κφµηµη µηπκργ+
θρλφ πθα ρµργ−

6 ρνµηµηµφ ν‘πηκηργη ιθξνµηχ ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπη λτρ,
σγϕλκµχη− Θρλ χεσθηχφη θρλκθµη αν‘ξργ ηργκθηµη λτρσπηκ
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αιθηργ ανκκθφ γυνκ δσηκχη− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ µτπσκθηµη
αν‘ξργ αηκµ 6 ρνµη γνρηκ αν‘κηργη γπηχφη στργτµβγκθ
λτρσγϕλκµχη−

0− Χνρϕχ 6 ρνµηµηµφ ργϕκηµη ϕν‘θρσηργ+ στργτµσηθηργ−
1− Λργφ‘τκνσ χυνληχ 6 µη γνρηκ πηκηργ γνκκθηµη νφ‘ψϕη λργπ

πηκηργ−
ΥΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

7 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 6 ρνµηµηµφ ξσηκηργη υ 7 θπλη αηκµ
σµηργσηθηργ− «Ανφ‘χ≡ λυψτρηχ λρκ,γηϕνξ στψηργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( λφµησ σωσβγ+ ανφ‘µηµφ θρλη:
α( ρµνπ βγν‘οκθ−

88
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Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− Ανκκθµηµφ ρνµκθ πσνθη γπηχφη αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ

∋6 ρνµη πξρη ρνµχµ ϕδξηµ ϕδκχη>(−
1− Πτξηχφη ργδ’θµη ν‘πηα δργησσηθηργ9

Ανργφ στσηα ρνξανµ+
Αδκανφ‘βγ ανφ‘κφµλµ−
Γηρνα,ϕησναφ χν‘ρσκθ+
O‘ψηλµη βγνφ‘κφµλµ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− 0 χµ 7 φβγ αν‘κφµ ρνµκθ
ϕδσλ,ϕδσκηφηµηµφ σν‘g‘θη υ σδρϕθη σθσηαχ ξσηκηργη− 6 ρνµηχµ ϕδξηµ
7 ρνµη ϕδκηργηµη στργτµσηθηργ+ 7 ρνµη αηκµ σµηργσηθηργ−

ΗΥ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− Λργφ‘τκνσ χυνληχ θρλφ
πθα ρτγασ ν‘σϕψηργ− Ανκκθµη ενκκργσηθηργ λπρχηχ τκθµηµφ
γθ αηθηφ ηρλ πν‘ξηα+ κνγηχ,κνγηχ φοκθ στψηκχη− Ργτµχ νκλ
ανφ‘η γπηχ ρνµκθ πσµργφµ ϕηβγηϕ γηϕνξ γνρηκ αν‘κχη− 3 σ πηψ
ανκ+ 3 σ ν‘g‘ηκ ανκ ανφ‘χ ηργκξνσφµ αν‘κρ+ γλλρη αν‘κηα 7 σ
ανκ ανθκηφηµη ρµα+ ξσηα αδθηργκθη κνψηλ− 7 ιτεσ ρνµ αν‘κηα+ 6 χµ
ϕδξηµ ϕδκηργη στργτµσηθηκχη−

7 ρνµηµηµφ ξσηκηργη ιθξνµηχ ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπη λτρ,
σγϕλκµχη− 7 ρνµηµηµφ µνλη ξσηκηργη στργτµσηθηκχη+ χνρϕχ
ργϕκη ϕν‘θρσηκχη− Πκλ τργκργ πνηχρηµη δρκσηα+ χεσθχ αν‘ξργ
ηργκθη λργπ πηκχηθηκχη−

Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

8 ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ανκκθφ  0  χµ 7  φβγ αν‘κφµ
ρνµκθµηµφ ξσηκηργηµη ν‘θφσηργ− 8 ρνµηµηµφ γνρηκ αν‘κηργη+ τµηµφ
σθϕηαη υ 8 ρνµη ηβγηχφη ρνµκθµη σππνρκργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( λφµησ σωσβγ:
α( ρνµκη ϕθσνβγϕ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− Ανκκθµηµφ 7 φβγ αν‘κφµ ρνµκθ γπηχ νκφµ αηκηλκθηµη

λτρσγϕλκργ− Λρκµ9 1 αηκµ 4 ρνµκθηµηµφ νθρηχ πξρη ρνµκθ
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ανθκηφη: 7 χµ νκχηµ υ 5 χµ ϕδξηµ πξρη ρνµ ϕδκηργηµη µηπκργ:
7 µηµφ βγο υ ν‘µφ πν‘ργµηρηµη νφ‘ψϕη ξσηα αδθηργφ ν‘θφσηργ−

1− 7 ρνµη γπηχφη πτξηχφη ργδ’θµη ν‘πηα δργησσηθηργ9

Ηοϕ πτθση οηκκρηχφη
Πν‘ργ γκπλµ−
O‘ψφθλρ πηξλσ+ ργϕκηλ
Σδρϕθη στθρλ γλ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
0− Οωσ χκρηχ ηργκξνσφµ οωσ σδθηργ λργηµρη σν‘g‘θηρηχ

ρτγασ ν‘σϕψηργ−
1− Ηρσκφµ ρνµχµ ανργκα ν‘θφµηκφµ ρνµφβγ σν‘g‘θη υ σδρϕθη

ρµργ− Γθ αηθ ρνµµηµφ ιτεση ανθκηφη+ 8 ρνµη δρ σνπ ρνµ δϕµκηφηµη
o‘ξηµβγνπκθ ξνθχληχ στργτµσηθηργ−

2− 8 ρνµη ηβγηχφη ρνµκθµη σππνρκα+ 8 ρνµη 7 χµ 0 σ νθσηπ,
κηφηµη+ 7 ρνµη 8 χµ 0 σ ϕλκηφηµη ϕν‘θρσηργ− Ληρνκµη νφ‘ψϕη γηρνα,
κα+ ξσηα αδθηργφ ν‘θφσηργ−

ΗΥ− Ηργ χεσθη αηκµ ηργκργ− 8 ρνµηµη ξσηργ ιθξνµηχ ανκκθ,
µηµφ νφ‘ψϕη  µτσπη θρλφ πθα+ ρµργ νθπκη  δρκα πνκηργη
λτρσγϕλκµχη− Χεσθχφη θρλκθµη αν‘ξργ ηργκθηµη λτρσπηκ
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αιθηργ τβγτµ ανκκθφ σνοργηθηκχη− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ
µτπσκθηµη ρµργ αηκµ 8 ρνµη γνρηκ αν‘κηργη στργτµβγρη λτρσγ,
ϕλκµχη− Αν‘ργ ϕσϕκθχ ργϕκκθµη αν‘ξργ ηργκθη αιθηκχη−

0− Ανκκθφ 8 ρνµηµηµφ ανρλ ϕν‘θηµηργηµη σµηργσηθηργ−
1− Χνρϕχ 8 ρνµηµηµφ ργϕκηµη ϕν‘θρσηργ− Ρνµµηµφ ξσηκηργηµη

λργπ πηκχηθηργ−
Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−

0/ ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 0/ ρνµη αηκµ σµηργσηθηργ: 0/ ηβγηχ
νφ‘ψϕη λρκ ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−

0− Σ’κηληξ λπρχη9 ( 8 ρνµη ηβγηχ νφ‘ψϕη λρκ ξδβγ νκηργ
λκϕρηµη λτρσγϕλκργ: α( ρνµκη ϕθσνβγϕκθ ξνθχληχ 0/
ρνµη γπηχ λ’κτλνσ αδθηργ+ 0/ ρνµηµηµφ σθσηαη υ 0/ ρνµη ηβγηχ
νφ‘ψϕη λρκ ξδβγηργφ ν‘θφσηργ−

1− Σθαηξυηξ λπρχη9 λυψτµηµφ λνγηξσηµη ξνθησηργχ στθκη
τρτκκθχµ ν‘θηµκη ενξχκµηργ+ ξµφη σδωµνκνφηξ ρνρηχ ξϕϕ+
ιτεσ+ ιλν αν‘κηα ανκκθµη ικα δσηργ νθπκη ανκκθχ γνψηθιυνακηϕ
εψηκσηµη σθαηξκργ−

2− Λργφ‘τκνσµηµφ θηυνικµσηθτυβγη πηρλη9 ανκκθµη 0/ ρνµη
ηβγηχ δφκκφµ αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ νθπκη ενκκηφηµη νργηθηα
ανθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( θπλκη ϕθσνβγϕ:
α( λυψτφ λνρ θρλ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθµηµφ 8 ρνµη

γπηχφη αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ− Λρκµ9 ( 0+ 1+ 2+ 3+ 4+
5+ 6+ 7+ «Πξρη ρνµκθ ξν‘π>≡ ν‘ξηµηµη ν‘σϕψηργ: α( ♠1 µηµφ
πν‘ργµηρη µδβγ> 6 µηµφ πν‘ργµηρη µδβγ>≡ ϕαη ρυνκκθ ξνθχληχ
ανκκθµη ρηµα ϕν‘θηργ: χ( «Ιτεσ ρνµκθµη ξσηµφ+ σνπ ρνµκθ πξρη
αηθη>≡ 0+ 2+ 4+ 6+ 8+ 1+ 3+ 5+ 7:

Ργϕκηλ ν‘ωργθ υδθφτκφ+
Νκσηφ πθηµχνργλµ−
Αηθ ωνµκη ρνµκθφ+
Ργτ ξνργχµ ϕθυνµανργλµ−
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0/0/

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
0− Ν‘θφµηκφµ ρνµκθ πσνθηµη σν‘g‘θη υ σδρϕθη σθσηαχ ρµργ

∋0+ 1+ 2+ −−−+ 0/− 0/+ 8+ −−−+ 0(:
1− Ν‘θφµηκφµ ρνµκθµη σππνρκργ−
— 8 ρνµηχµ νκχηµ πξρη ρνµ ϕδκχη>
— 7 ρνµη 8 χµ µδβγσ ϕλ>
— 8 ρνµηχµ ϕδξηµ πξρη ρνµ ϕδκχη>
Ργτ ρυνκκθ νθπκη 0/ ρνµη αηκµ σµηργσηθηκχη−
ΗΥ− Λργφ‘τκνσ ιθξνµηχ ηργκργ−
Θρλφ πθα λρκ στψηα+ νφ‘ψϕη ξσηκηργηµη ν‘θφσηργ−
— 8 σ νκλφ 0 σ νκλµη πν‘ργρϕ+ 0/ σ νκλ γνρηκ αν‘κχη−
— Αηθ ργνωχ 4 σ+ ηϕϕηµβγη ργνωχ 4 σ νκβγ ανθ+ γλλ

νκβγκθ µδβγσ>
0/ ρνµηµηµφ µνλη ξσηκηργηµη λργπ πηκηργ−
Υ− Χεσθ αηκµ ηργκργ− Ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη  µτσπη θρλχφη

πν‘ψηπνθηµκθµηµφ σθσηα θπλη αν‘ξηβγ ξσηκηργη λτρσγϕλκµχη−
Αν‘ργ ϕσϕκθχ αν‘ξργ ηργκθη λτρσπηκ αιθηκχη−

0− Χνρϕχ 0/ ρνµηµηµφ ργϕκηµη ϕν‘θρσηα στργτµσηθηργ−
1− Πκλ τργκργ πνηχρηµη δρκσηργ+ γυνχ ξνψηα ϕν‘θρσηργ−
ΥΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ πσµργφµ ανκκθµη θφ‘ασ,

κµσηθηργ−
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00

ΜΝΚ ΡΝΜΗ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ρνµµηµφ πσνθχφη ν‘θµη γπηχ στ,
ργτµβγ αδθηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Ξµφη λυψτµη ν‘θφσηργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ρνµκη ϕθσνβγϕκθ:
α( λφµησ σωσβγ+ νκβγ θρλη:
χ( πτσηχφη θµφκη πκλκθ+ βγηψφ‘ηβγ−

Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− «Ρνµµηµφ πσνθχφη

o‘θµη≡µη λτρσγϕλκργ+ «Λδµηµφ ν‘θµηλ πξδθχ>≡ µνλκη ν‘ξηµµη
σϕθνθκργ−

4 ρνµη 3 χµ µδβγσ νθσηπ+ 3 ρνµη 4 χµ µδβγσ ϕλ> χδα ρνµκθµη
σππνρκργ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Μνκ ρνµη αηκµ σµηργσηθηργ−
ΗΥ− Χεσθ αηκµ ηργκργ−
0− Λυψτ τρσηχ ηργκργ− /+ 0+ 1+ 2+ 3+ 4−
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«/ µηµφ ν‘θµη πξδθχ δϕµ>≡ Μνκ θπλη ρνµκθ πσνθηµηµφ
ανργηχ+ 0 χµ νκχηµ στθχη+ χδα ϕν‘θρσηκχη−

1− «Ργνωχ µδβγσ νκβγ ανθ δχη+ νωηθη µηλ πνκχη>≡ Γδβγ µθρ
πνκλφµη θρλ νθπκη στργτµσηθηκχη−

2− Πτσηχφη θµφκη πκλκθ µδβγσ δχη+ νωηθηχ µηλ πνκχη> χδα
αν‘ργ ϕσϕκθχφη ρνµκθ σνοηκχη−

Υ− Θρλ χεσθη αηκµ ηργκργ− Μνκ ρνµηµηµφ ξσηκηργη λργπ
πηκηµχη− Πτσηχφη πκλκθµηµφ µυασ αηκµ ϕλξηργηµη ξσηργ
νθπκη ανκκθµηµφ νφ‘ψϕη µτσπη λτρσγϕλκµχη− Πσνθχ στργηα
πνκφµ πκλκθ ν‘θµη σν‘κχηθηκχη υ σππνρκργ λκκθη αιθηκχη−
Χεσθχφη θρλφ πθα µνκ ρνµη γνρηκ αν‘κηργηµηµφ νφ‘ψϕη ργϕκ,
κθηµη ν‘θφµηργ λργπ πηκηµχη−

ΥΗ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−

50,ƒ− Ρνµµηµφ πσνθχφη ν‘θµη

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− 0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθ ϕδσλ,
ϕδσκηφηµη σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργ+ 0/ ρνµη ηβγηχφη ρνµκθµη σπ,
πνρκργ υ νφ‘ψϕη  ξσηκηργη λκϕρηµη λτρσγϕλκργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− ≅θκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( χεσθ+ πκλ:
α( λυψτφ λνρ θρλ ∋βγηφηθσϕ+ λτργτϕ(:
χ( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ−
0− Ανκκθµηµφ 0/ ρνµη ηβγηχ νκφµ αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ+

στθκη χηχϕσηϕ ν‘ξηµκθ νθπκη τκθµηµφ πν‘κηφ πηθπλ θπλκθµη
αδθηα+ «Λδµηµφ ν‘θµηλ πξδθχ>≡ ν‘ξηµηµη ν‘σϕψηργ− ≅χργηα πνκφµ
θπλκθµη ν‘θµηφ πν‘ξηργ−

1−  Ργδ’θ σθαηξβγη σνλνµηχµ ν‘πηα δργησσηθηκχη−

Πν‘ργµη αν‘κηα ϕν‘οξχηϕ+
O‘µ γηρρφ αηθ υ µνκ−
Γηρνακξληψ+ ρµξληψ+
Αδθηα χνηλ πν‘κφ πν‘κ−

ΗΗΗ− Ηργ χεσθη αηκµ ηργκργ− 0/ ηβγηχ ρνµκθµηµφ ν‘πηκηργη
λργπ πηκηµχη−
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ΗΥ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−
«0+ 1+   +   3+   +  5+   +  7+ 8 — πξρη ρνµκθ στργηα πνκφµ+

o‘ξκα σνοηµφ≡+ χδα ρν‘θκχη−
«Λτργτϕβγκθ µδβγσ> Βγηφηθσϕκθ µδβγσ> Τκθµηµφ γλ,

λρη µδβγσ>≡ «Σδµφ»+ «Ργτµβγ≡ στργτµβγκθηµη λτρσγϕλ,
κργ− Ληρνκκθµηµφ νφ‘ψϕη ξσηκηργη ν‘θφµηκχη−

«Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ πξρη αηθηχ µδβγ θπλ στργηα πνκφµ>
Σνοηµφ−≡

— Πξρη θπλκθ ξδσηργλξοση>
— Πµχξ φδνλδσθηϕ ργϕκκθµη ϕν‘θξορηψ>
Χδλϕ+  γθ  αηθ  ρνµµηµφ  ν‘ψ  ν‘θµη  ανθ  δϕµ+  χδα  ωτκνρ

βγηπθηκχη−
Υ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ πσµργφµ ανκκθµη θφ‘ασ,

κµσηθηργ−

51,ƒ− Ρνµκθµη σππνρκργ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Ρνµκθ ν‘θσρηχ ν‘ψθν λτσµνρηακηϕ
λτµνρασηµη ν‘θµσηργ+ ρνµκθµη ν‘θµηφ ϕν‘θ σππνρκργµη+ φδνλδσθηϕ
ργϕκκθ µνλκθη+ σνλνµκθη+ ρµνφ‘ηµη  ν‘θφσηργχµ ηανθσ−

Λργφ‘τκνσ στθη− Ξµφη λυψτµη ν‘θφµηργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( ηργ χεσθη+ πκλ:
α( φδνλδσθηϕ ργϕκκθ:
χ( ρνµκη ϕθσνβγϕκθ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η− Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ηργ χεσθη αηκµ ηργκργ− Ανκκθ χηππσηµη λυψτµη λτγν,

ϕλ πηκηργφ ικα δσηργ− 0/ φβγ σν‘g‘θη υ σδρϕθη ρµργ λκϕρηµη
λτρσγϕλκργ− Ρνµµη 8 φβγ+ 0/ φβγ σν‘κχηθηργφ χνηθ λργπκθ
αιθηργ− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθ µνλκθη αηκµ σµηργσηθηργ−

 Ατµηµφ τβγτµ ρνµµηµφ βγο υ ν‘µφ σνλνµηχφη ρνµ ν‘ψηχµ
ϕσσ ξνϕη ϕηβγηϕκηφηφ πθα+ ν‘θµηµη ξσηργ ν‘θφσηκχη−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ−

Αηψ ξνψχηϕ+ αηψ ξνψχηϕ+
Πν‘κκθηληψ χλ νκρηµ−
Βγηθνξκη ξνψ+ ξνψρµφ ωσ+
Βγτµϕη ατ γλ αηθ ρµ’σ−
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0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθµηµφ ξσηκηργη λργπ πηκηµχη−
Χεσθχφη θρλκθµη αν‘ξργ ηργκθη ανκκθφ λτρσπηκ αιθηργ
τβγτµ συρηξ δσηκχη− Φδνλδσθηϕ ργϕκκθµηµφ µτπσκθηµη ρµργ
νθπκη 0 χµ 0/ φβγ αν‘κφµ ρνµκθµηµφ γνρηκ αν‘κηργ στργτµβγρη
λτρσγϕλκµχη−

ΗΥ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθ θφ‘ασκµσηθηκχη−

52,ƒ− Γεσ− Νξ− Ερκ− Ξηκ

Λργφ‘τκνσµηµφ λπρχη− Γεσ+ νξ+ ερκ+ ξηκ γπηχ λ’κτλνσ
αδθηργ υ γθ αηθ χπηπχµ τµτλκη ενξχκµ νκηργφ ν‘θφσηργ−

Λργφ‘τκνσ στθη− Ξµφη λυψτµη ν‘θφµηργ+ λτρσγϕλκργ−
Λργφ‘τκνσ ιηγνψκθη9
( χηχϕσηϕ λσδθηκκθ:
α( σπυηλ+ ρνσ:
χ( λυψτφ λνρ θρλ−
Λργφ‘τκνσµηµφ ανθηργη9
Η−Λργφ‘τκνσµη σργϕηκ δσηργ−
ΗΗ− Ν‘θφµηκφµ λυψτµη λτρσγϕλκργ− Ανκκθµηµφ υπσ+ ρνσ+

χπηπ+ ρτσϕ γπηχφη αηκηλκθηµη λτρσγϕλκργ−

ΡΤΣϑ≅ ΜΗΛ≅>

— ϑηλ ξσχη+ ρτσϕ µηλ>
Χδα ρν‘θχη αηψχµ Φ‘µη−
Ργτ µνσµηργ ρν‘ψη αηκµ
O‘ξκµσηθχη τ γλλµη−
Ρτσϕ – πτξνργ βγηπηργηχµ+
Ξµ πξσηα βγηππµηβγ+
Νθκηπχ ρδψλρχµ+
O‘σθϕµ ϕτµχτψ+ ϕδβγ−

ΗΗΗ− Ξµφη λυψτ τρσηχ ηργκργ− Ανκκθφ ρτσϕκθχµ γεσ+
νξ+ ερκ+ ξηκ ϕδκηα βγηπηργηµη στργτµσηθηργ−

Ρυνκκθφ νφ‘ψϕη ιυνα σνοηργ− Θρλκθ ρνρηχ γθ αηθ ερκφ
λνρ γηϕνξ στψηργ−

0, λργπ ρυνκκθη9 — Γθ αηθ ερκ µδβγ νξ χυνλ δσχη>
— Γθ αηθ ερκ 2 νξ χυνλ δσχη−
— Νξκθ µνληµη αηκρηψλη>
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12
1

2

3
4

567

9

8

10

11

— Γθ αηθ ερκχφη νξκθ µνλη πτξηχφηβγ9
ϑτψ ερκη9 ρδµσαθ+ νϕσαθ+ µνξαθ−
Πηργ ερκη9 χδϕαθ+ ξµυθ+ εδυθκ−
Αγνθ ερκη9 λθσ+ οθδκ+ λξ−
Ξνψ ερκη9 ηξτµ+ ηξτκ+ υφτρσ−
1, λργπ ρυνκκθη9 — Θδροτακηϕληψ πβγνµ λτρσπηκ αν‘κχη>
— Θδροτακηϕληψ 0880,ξηκχ λτρσπηκ αν‘κχη−
2, λργπ ρυνκκθη9 – Αηθ γεσ µδβγ ϕτµ αν‘κχη>
— Αηθ γεσ 6 ϕτµ αν‘κχη−
Γεσµηµφ ϕτµκθη9 χτργµα+ ρδργµα+ βγνθργµα+ οξργµ,

α+ ιτλ+ ργµα+ ξϕργµα−
ΗΥ− Λργφ‘τκνσµη ξϕτµκργ− Ενκ ανκκθµη θφ‘ασκµσηθηργ−
Χδλϕ+ γξνσηληψχ γεσ+ νξ+ ερκ+ ξηκ λτγηλ ν‘θηµ δφκκθ

δϕµ+ τµχµ τµτλκη ενξχκµηργ κνψηλ− Ξηκ+ ερκ+ γεσ ϕτµκθη
ανκκθφ ν‘πηα δργησσηθηκχη υ ξσηκηργη λργπ πηκηµχη− Ατ ϕν‘θφψ,
λκθ ρνρηχ λκφ νργηθηκχη−
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64-§. Romb shakli bilan tanishtirish

Mashg‘ulotning maqsadi. Bîlalarda rîmb shakli haqida
tasavvur hîsil qilish.

Kutilayotgan natijalar: Bîlalar rîmb shakli haqida bilib
îladilar.

Mashg‘ulot jihozlari:
Òarbiyachi uchun katta o‘lchamda kvadrat, to‘g‘ri to‘rtbur-

chak va rîmb shakllari 1 tadan;
Bîlalar uchun kichik o‘lchamda kvadrat, to‘g‘ri to‘rtburchak

va rîmb shakllari 1 tadan (kînvårtga sîlingan bo‘ladi). Îq
qîg‘îz va rangli qalamlar;

Kvadrat, to‘g‘ri to‘rtburchak va rîmb shaklidagi mådalyînlar.
Ìashg‘ulîtning bîrishi:
Òarbiyachi: Bîlajînlar, sizlar bilan qanday gåîmåtrik

shakllarni o‘rganganmiz? Òo‘g‘ri, sizlar bilan dîira, kvadrat,
uchburchak, to‘g‘ri to‘rtburchak, îltiburchak, båshburchak,
sakkizburchak shakllari haqida gaplashganmiz.

Bîlajînlar, kvadrat, uchburchak, to‘g‘ri to‘rtburchak, îltibur-
chak, båshburchak, sakkizburchak shakllarini bir so‘z bilan qanday
ifîdalashimiz mumkin? Òo‘g‘ri, ularni bir so‘z bilan ko‘pburchaklar
dåyishimiz mumkin. Bugun bîlajînlar, sizlarga yana bitta yangi
shaklni îlib kåldim. Bu shakl ham ko‘pburchaklarga o‘õshaydi,
mana qaranglar, bu shakl qaysi shakllarga o‘õshab kåtadi?

Òo‘g‘ri, bîlajînlar, bu shakl kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchakka
o‘õshab kåtadi, qani, bîlajînlar aytinglar-chi, qanday o‘õshash
jihatlari bîr?

Òo‘g‘ri, bu shaklning ham 4 ta burchagi va 4 ta tîmîni bîr,
låkin uning îzgina farq qiladigan jihatlari ham bîr, burchaklarining
2 tasi uchli, 2 tasi bo‘lsa unchalik uchli emas, shuning uchun bu
shakl o‘z nîmiga ega. Bu shakl rîmb dåyiladi.

Bîlalar uchun amaliy ish.
Òarbiyachi: Bîlajînlar, stîldagi kînvårtni îchinglar, kînvårtda

nima bîr ekan? Kînvårtda to‘g‘ri to‘rtburchak, kvadrat va rîmb
shakllari bîr. Bu shakllarni îlib bir-birining ustiga qo‘yib farqini
ko‘rib chiqamiz. Birinchi bo‘lib to‘g‘ri to‘rtburchakni ko‘rib chiqamiz
va stîlga qo‘yamiz. Uning ustiga kvadratni qo‘yamiz. Endi ularning
ustiga rîmbni qo‘yamiz. Bu 3 ta shaklning ham 4 ta tîmîni va
4 ta burchagi bîr, låkin ular bir-biridan tîmînlarining uzunligi
va burchaklarining ko‘rinishi bilan farq qiladi.
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Endi stîldagi îq qîg‘îzdan birini îlamiz va rîmb shaklini
mana shu îq qîg‘îzga qo‘yib chåtidan qalamda chizamiz.
Õîhlasangiz 2 ta rîmb chizishingiz mumkin, ikkinchisini o‘zingiz
mustaqil chizing.

Bîlalar rîmblarni chizib bo‘lganlaridan so‘ng õîhlagan rangga
bo‘yaydilar.

Bilimlarni mustahkamlash uchun o‘yin: «Klastår».
Òarbiyachi bîlalarga to‘g‘ri to‘rtburchak, rîmb va kvadrat

shaklidagi mådalyînlardan bittadan bårib chiqadi.
 Pîlda katta rîmb, uning atrîfiga kichik rîmblar, katta

to‘g‘ri to‘rtburchak — uning atrîfida kichik to‘g‘ri to‘rtburchaklar,
katta kvadrat uning atrîfida kichik kvadratlar chizilgan bo‘ladi.

 Àgar tarbiyachi «Shakllar yurishibdi» dåsa, bîlalar yurishadi,
«Shakllar katta uyga» dåsa, kimda qanday shakl bo‘lsa, õuddi
shunday katta shaklning ichiga yig‘ilishadi. «Shakllar 2 tadan
bo‘lib tårildi» dåyilsa, katta shakldan chiqib 2 qatîr bo‘lib
tårilishadi. «Rîmblar kichik uyga» dåyilsa, rîmb shaklini taqqan
bîlalar kichik rîmb shakllariga turib îlishlari kårak. «Shakllarni
almashtiringlar» dåyilsa, bîlalar shakllarni almashtirishadi. Bîlalar
õîhlaganlaricha o‘yinni davîm ettirishlari mumkin.

Bîlalarning bilimini îshirish va mustahkamlash uchun
savîllar:

1. Quyosh qanday shaklga o‘õshaydi?
2. Rîmb shaklining nåchta tîmîni bîr?
3. Dîira shaklining nåchta burchagi bîr?
4. Rîmb shaklining nåchta burchagi bîr?
5. Nima uchun dîira va uchburchak dåymiz? Ularning

nîmini bîshqacha aytsa ham bo‘ladimi?
6. Òo‘rtburchak shaklining nåchta burchagi bîr?
7. Òo‘g‘ri to‘rtburchak, kvadrat va rîmb shakllarining o‘õshash

jihatlarini va farqlarini ayting.
Òarbiyachi mashg‘ulît davîmida va yakunida bîlalarni shirin

so‘zlar bilan rag‘batlantiradi.
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