
άξη: ΄ 1 

 

  

ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ Νηβ: έΝ Ι ΘΛ ΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟ  

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪμ 
 ΣκΝφαδθση θκΝ βμΝ δΪγζα βμΝ κυΝφω σμέ 

 

θΝπαλα βλά κυη Νπλκ ε δεΪΝ βΝ δΪ κ βΝηδαμΝζ π άμΝ Ϋ ηβμΝφω σμΝαπσΝ κθΝ
αΫλαΝ κΝΰυαζέ,Ν δαπδ υθκυη Νσ δΝΫθαΝηΫλκμΝαπσΝ κΝφωμΝ βμΝπλκ πέπ κυ αμΝ
Ϋ ηβμΝαθαεζΪ αδΝεαδΝΫθαΝηΫλκμΝ δ Ϋλχ αδΝ κΝΰυαζέΝαεκζκυγυθ αμΝ
δαφκλ δεάΝ δ τγυθ βΝαπσΝ βθΝπλκ πέπ κυ αέΝΣκΝέ δκΝφαδθση θκΝπαλα βλκτη Ν

σ αθΝ κΝφωμΝ δα έ αδΝαπσΝ κθΝαΫλαΝ κΝθ λσ εαδΝ ΝεΪγ Ν δαφαθΫμΝ υηαέ 
 

ΗΝ αχτ β αΝ κυΝφω σμΝ κΝε θσΝ έθαδΝγίίέίίίΝχηέΝ κΝ υ λσζ π κ (γ ωλκτηαδΝ
βθΝέ δαΝ αχτ β αΝεαδΝ κθΝαΫλα). Γθωλέακυη Νσ δΝβΝ αχτ β αΝ κυΝφω σμΝ κΝ

θ λσΝεαδΝ κΝΰυαζέΝ έθαδΝηδελσ λβΝαπσΝ βθΝ αχτ β ΪΝ κυΝ κθΝαΫλαέΝΛΫη Νσ δΝ
αυ ΪΝ αΝυζδεΪΝ(ΰυαζέ,Νθ λσ)Ν έθαδΝκπ δεΪΝπυεθσ λαΝαπσΝ κθΝαΫλαέ 
 

Ό αθΝ κΝφωμΝπ λθΪΝαπσΝΫθαΝ δαφαθΫμΝυζδεσΝ ΝΫθαΝΪζζκΝ δαφαθΫμΝυζδεσ,Ν κΝ
κπκέκΝ δα έ αδΝη Ν δαφκλ δεάΝ αχτ β α,ΝβΝ δ τγυθ βΝ δΪ κ άμΝ κυΝαζζΪα δέΝ
ΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝκθκηΪα αδΝ δΪγζα βΝ κυΝφω σμέ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ό αθΝ κ φωμΝπ λθΪΝαπσΝΫθαΝ δαφαθΫμΝ υηαΝ ΝΪζζκΝκπ δεΪΝπυεθσ λκΝ(πέχέΝαπσΝ
κθΝαΫλαΝ κΝθ λσ),Ν σ ΝβΝΰωθέαΝ δΪγζα βμΝ( )Ν έθαδΝηδελσ λβΝαπσΝ βθΝΰωθέαΝ

πλσ π ω βμΝ(π)έ 

Αέ α  

 

 

Ν ό 

Κ 

Π Α 

π α 

 

Δ 



άξη: ΄ 2 

 

  

 θ έγ αΝσ αθΝ κΝφωμΝπ λθΪΝηΫ αΝαπσΝΫθαΝκπ δεΪΝπυεθσ λκΝ ΝΫθαΝκπ δεΪΝ
αλαδσ λκΝηΫ κΝ(πέχέΝαπσΝ κΝθ λσΝ κθΝαΫλα),ΝβΝΰωθέαΝ δΪγζα βμΝ έθαδΝ
η ΰαζτ λβΝαπσΝ βΝΰωθέαΝπλσ π ω βμέΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ν ό 

Δ 

Αέ α  

Κ 

Π Α 

π α 

 



άξη: ΄ 3 

 

  

ΠΝ1μΝ δΪγζα βΝ κυΝφω σμ (απσΝ κθΝαΫλα,Νκπ δεΪΝαλαδσ λκ,Ν κΝΰυαζέ,Νκπ δεΪΝ
πυεθσ λκ) 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΠκτΝηπκλ έμΝθαΝ λΫι δμΝη Νη ΰαζτ λβΝ αχτ β αΝ έπζαΝ βΝγΪζα αΝ βθΝΪηηκΝ
άΝηΫ αΝ βΝγΪζα αΝ ΝίΪγκμΝηδ σΝηΫ λκν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ:  Χαλ έ Ϊ πλκΝ ζέΝΜαλεα σλκμέ ΧΪλαεαμέ ΓυαζέΝ Ν χάηαΝ
λδΰυθκυέΝΛΫδα λέ 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Ρέι Ν κΝφωμΝ κυΝζΫδα λΝπΪθωΝ κΝχαλ έ,Νυ ΝθαΝ
αεκζκυγά δΝ βθΝ υγ έαΝΰλαηηάΝπκυΝ έθαδΝ χ δα ηΫθβ. ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΣκπκγΫ β  κΝ λδΰωθδεσΝΰυαζέΝπΪθωΝ βθΝ υγ έαΝεαδΝπζΪΰδα. Ρέι Ν βθΝαε έθαΝ
κυΝζΫδα λΝυ ΝθαΝαεκζκυγά δΝ βθΝ υγ έα. ΣδΝπαλα βλ έμνΝ 

 

  
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

βη έω β:  

Ό αθΝβΝαε έθαΝ κυΝφω σμΝαεκζκυγά δΝ βθΝ υγ έαΝεαδΝ κΝΰυαζέΝ έθαδΝ
κπκγ βηΫθκ εΪγ α Ναυ ά,Ν σ Ν κΝφωμΝ λΫχ δΝη Νηδελσ λβΝ αχτ β αΝαπ`Ν

σ δΝ κθΝαΫλα, βζα άΝπαγαέθ δΝ δΪγζα β, αζζΪΝ θΝαζζΪα δΝπκλ έα,Ναεκζκυγ έΝ
βθΝέ δαΝεΪγ βΝ υγ έαέ 

  

δΪγζα βΝ κυΝφω σμΝ(απσΝ κΝΰυαζέ,Νκπ δεΪΝπυεθσ λκ,Ν κθΝαΫλαΝκπ δεΪ 

αλαδσ λκ) 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ ΣκπκγΫ β Ν κΝ λδΰωθδεσ άΝ κΝκλγκΰυθδκ ΰυαζέΝ ΝηδαΝ
πζ υλΪΝ κυΝγλαθέκυ,ΝΫ δΝυ Ν χ σθΝθαΝ φΪπ κθ αδΝ(ΰυαζέ - γλαθέκ)ΝεαδΝλέι Ν κΝ
φωμΝ κυΝζΫδα λ. ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ βμ 
 



άξη: ΄ 4 

 

  

υηπΫλα ηαμΝ 
 

ΠΝβμΝ δΪγζα βΝ κυΝφω σμΝ(απσΝ κθΝαΫλα,Νκπ δεΪΝαλαδσ λκ,Ν κΝθ λσ,Νκπ δεΪΝ
πυεθσ λκ) 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Λ εΪθβΝΰυΪζδθβέ Ν λσέΝΛΫδα λέ Ά πλκΝη αζζδεσ πΫ α ηαΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν κΝπΫ α ηαΝηΫ αΝ βΝζ εΪθβΝεαδΝελΪ β ΫΝ κΝ
εΪγ αΝη Ν βΝ πδφΪθ δαΝ κυΝθ λκτέ Ρέι Ν βθΝαε έθαΝζΫδα λ,Νυ ΝθαΝαεκζκυγ έΝ βΝ
πζΪΰδαΝΰλαηηάέ ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

Μπκλ έμΝθαΝ παθαζΪί δμΝ κΝπ έλαηα, χωλέμΝθαΝχλβ δηκπκδά δμΝ κΝπΫ α ηα, 

αζζΪΝησθκ κ ζΫδα λΝεαδΝλέχθκθ αμΝζέΰκΝκδθσπθ υηαΝάΝΰΪζαΝ κΝθ λσΝ βμΝζ εΪθβμ, 

ΰδαΝθαΝγκζυ δΝζέΰκέΝΣκΝζΫδα λΝ έθαδΝπλκ δησ λκΝθαΝπΫ δΝεκθ ΪΝ κΝ κέχωηαΝ
βμΝζ εΪθβμ,ΝΰδαΝθαΝφαέθ αδΝεαζτ λαΝβΝαε έθαΝεαδΝθαΝ κΝαεκυηπά κυη ΝπΪθωΝ
βΝζ εΪθβ,ΝΰδαΝθαΝΫχκυη Νη ΰαζτ λβΝ αγ λσ β αέ 

 

θ υπω δαεΫμΝ δαγζΪ δμ 

 

ΠΝ1μΝπα ηΫθκΝηκζτίδ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Πκ άλδΝΰυΪζδθκέ Ν λσέΝΜκζτίδΝάΝπζα δεσΝεαζαηΪεδέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΓΫηδ Ν κΝπκ άλδΝη Νθ λσΝ χ σθΝηΫχλδΝπΪθωΝεαδΝ κπκγΫ β Ν
κΝηκζτίδΝάΝ κΝεαζαηΪεδΝπζΪΰδαΝηΫ αΝ κΝθ λσέ ΣδΝπαλα βλ έμΝεκδ Ϊακθ αμΝ κΝ

πκ άλδΝάΝ βΝζ εΪθβΝαπσΝΫθαΝηΫ λκΝαπσ α βΝεαδΝσχδΝαπσΝπΪθων 
 

Παλα άλβ β: 

 

ΠΝβμΝΟδΝ δαΰυθδ μΝΰέθκθ αδ … εαηπτζ μ 

 

Π έλαηαΝ 
 

τεκζαΝηπκλ έμΝθαΝεΪθ δμΝαυ σΝπκυΝ έθαδΝ βθΝ δεσθα 

 

 
 

Πέ ωΝαπσΝ κΝπκ άλδΝηπκλ έμΝθαΝίΪζ δμΝεαδΝηδαΝφω κΰλαφέαΝ κυέΝΈχ δΝπζΪεα!Ν 



άξη: ΄ 5 

 

  

ΠΝγμΝΣκΝπκλ κεΪζδΝ…ΝπΪχυθ  

 

Π έλαηαΝ 
 

εσηαΝπδκΝ τεκζκ 

 

 

 

 

ΠΝζμΝ έε βμΝ δΪγζα βμΝ– ΗζδΫζαδκΝ 
 

Π έλαηαΝ πέ διβμ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΪιβΝ ΄|1  

 

ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ  1βμΝ Ι ΟΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟ 

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪΝσ δμ 
 ΣκΝφωμΝ δα έ αδΝπλκμΝσζ μΝ δμΝεα υγτθ δμέ 
 ΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ υγτΰλαηηαέ 

 

Φω δθάΝπβΰάΝκθκηΪα αδΝΫθαΝ υηαΝάΝηδαΝ υ ε υάΝπκυΝ επΫηπ δΝφωμέΝ 
 

 ΝεΪγ Νφω δθάΝπβΰάΝεΪπκδαΝηκλφάΝ θΫλΰ δαμΝη α λΫπ αδΝ Νφω δθάέ 
Παλα έΰηα αμ 
 κθΝαθαηηΫθκΝβζ ε λδεσΝζαηπ άλαΝβΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝη α λΫπ αδΝ Ν
γ ληδεάΝεαδΝφω δθάΝεαδΝ κΝαθαηηΫθκΝε λέΝβΝχβηδεάΝ θΫλΰ δαΝ βμΝκυ έαμΝπκυΝ
εαέΰ αδΝη α λΫπ αδΝ πέ βμΝ  γ ληδεάΝεαδΝφω δθάέ 
 

ΗΝετλδαΝπβΰάΝφω δθάμΝ θΫλΰ δαμΝΰδαΝ βΝΓβΝ έθαδΝκΝάζδκμ,Ν κΝ ω λδεσΝ κυΝ
κπκέκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝπυλβθδεΫμΝαθ δ λΪ δμέΝΈθαΝηΫλκμΝ βμΝπυλβθδεάμΝ
θΫλΰ δαμΝπκυΝ ζ υγ λυθ αδΝεα ΪΝ δμΝπυλβθδεΫμΝαθ δ λΪ δμΝη α λΫπ αδΝ Ν

φω δθάΝ θΫλΰ δα. 

 

ΗΝφω δθάΝ θΫλΰ δαΝη αφΫλ αδΝη Ν αΝφω σθδαΝπκυΝ επΫηπκθ αδΝαπσΝ κθΝάζδκΝ
κΝ δΪ βηαέΝΈθαΝπκζτΝηδελσΝηΫλκμΝαυ άμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝφ Ϊθ δΝ βθΝ πδφΪθ δα 

βμΝΓβμ. 

 

ΟδΝφω δθΫμΝπβΰΫμΝχωλέακθ αδΝ Νφυ δεΫμ,ΝσπωμΝκΝάζδκμ,Ν αΝα ΫλδαΝεαδΝκδΝ
ε λαυθκέΝεαδΝ Ν χθβ Ϋμ,ΝπκυΝΫχκυθΝεα α ε υα έΝαπσΝ κθΝΪθγλωπκΝΰδαΝθαΝ
επΫηπκυθΝφωμ,ΝσπωμΝκδΝβζ ε λδεκέΝζαηπ άλ μ,Ν αΝε λδΪΝεαδΝκδΝφω δθΫμΝ
πδΰλαφΫμέ 

 

Μπκλκτη ΝθαΝ δαχωλέ κυη Ν δμΝφω δθΫμΝπβΰΫμΝ Νγ ληΫμΝεαδΝουχλΫμ. 

 

ΟδΝγ ληΫμΝφω δθΫμΝπβΰΫμΝ επΫηπκυθΝφωμΝζσΰωΝ βμΝυοβζάμΝγ ληκελα έαμΝ κυμ,Ν
σπωμΝκΝάζδκμ,ΝβΝφζσΰαΝ κυΝε λδκτΝάΝ κΝπυλαε ωηΫθκΝθάηαΝ θσμΝζαηπ άλαέΝ 
 δμΝγ ληΫμΝφω δθΫμΝπβΰΫμ κδΝ κηδεκέΝζέγκδΝεδθκτθ αδΝπκζτΝΫθ κθα,Ν
υΰελκτκθ αδΝη αιτΝ κυμΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝηΫλκμΝ βμΝεδθβ δεάμΝ κυμΝ θΫλΰ δαμΝθαΝ

η α λΫπ αδΝ Νφω δθάΝ θΫλΰ δαέ 
έθαδΝσηωμΝ υθα σθΝΫθαΝ υηαΝθαΝ επΫηπ δΝφωμΝαεσηαΝεαδΝ Νγ ληκελα έαΝ

π λδίΪζζκθ κμ,ΝσπωμΝ υηίαέθ δΝ βθΝκγσθβΝ βμΝ βζ σλα βμ εαδΝ δμΝζΪηπ μΝ
φγκλδ ηκτέΝΣΫ κδαΝ υηα αΝκθκηΪακθ αδΝουχλΫμΝφω δθΫμΝπβΰΫμέ 
 

ε σμΝαπσΝ δμΝ υθβγδ ηΫθ μΝπβΰΫμΝφω σμΝυπΪλχ δΝεαδΝβΝπβΰάΝζΫδα λΝ(laser). ΗΝ
φω δθάΝπβΰάΝζΫδα λΝ επΫηπ δΝ υΰχλσθωμΝφω σθδαΝ βμΝέ δαμΝ θΫλΰ δαμΝπλκμΝ βθΝ
έ δαΝεα τγυθ βέΝΗΝφω δθάΝ Ϋ ηβΝπκυΝ επΫηπ αδΝη Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝ έθαδΝπκζτΝ
δ χυλάΝεαδΝ πδπζΫκθΝ δα βλ έ αδΝζ π άΝ ΝπκζτΝη ΰΪζβΝαπσ α βΝαπσΝ βΝπβΰάέΝ



ΣΪιβΝ ΄|2  

 

ΜδαΝπβΰάΝζΫδα λΝη α χβηα έα δΝπκζτΝηδελσΝηΫλκμΝ βμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ
πκυΝ βμΝπλκ φΫλ αδΝ Νφω δθάέ 
ΗΝ Ϋ ηβΝζΫδα λΝχλβ δηκπκδ έ αδΝ δμΝ βζ πδεκδθωθέ μ,ΝΰδαΝ βΝ δΪ λβ βΝ
η Ϊζζωθ,Ν βθΝ άιβΝ τ βε ωθΝυζδευθ,ΝΰδαΝχΪλαιβΝ λσηωθΝεαδΝαελδίάΝηΫ λβ βΝ
απκ Ϊ ωθΝαπσΝηβχαθδεκτμΝεαδΝ κπκΰλΪφκυμΝεαδΝΰδαΝζ π ΫμΝχ δλκυλΰδεΫμΝ
π ηίΪ δμ,ΝσπωμΝ κΝηΪ δέ 

 

ΣαΝαθ δε έη θαΝ αΝίζΫπκυη Ν έ Ν π δ άΝ αΝέ δαΝ έθαδΝφω δθΫμΝπβΰΫμ,Ν βζα ά 

επΫηπκυθΝφωμ,ΝεαδΝ αΝκθκηΪακυη Ναυ σφω α,Ν έ Ν π δ άΝφω έακθ αδΝαπσΝΪζζ μΝ
φω δθΫμΝπβΰΫμΝεαδΝ αΝκθκηΪακυη Ν λσφω α. 

 

ΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ υγτΰλαηηαΝηΫ αΝ ΝεΪγ Νκηκΰ θΫμΝυζδεσέ 
 

Οηκΰ θΫμΝυζδεσΝκθκηΪα αδΝεΪγ ΝυζδεσΝπκυΝΫχ δΝ ΝσζαΝ αΝ βη έαΝ κυΝ δμΝέ δ μΝ
δ δσ β μΝ( βθΝέ δαΝπυεθσ β α,Ν βθΝέ δαΝγ ληκελα έαΝεέζπέ)έ 
  

ΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ κΝε θσ,Νη Ν αχτ β αΝγίίέίίίΝKm\ sec. 

 

ΠΝ1μΝΣκΝφωμΝ δα έ αδΝπλκμΝσζ μΝ δμΝεα υγτθ δμέΝΝ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

  
 

ΠυμΝ δα έ αδΝ κΝφωμν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Μπα αλέαέΝΚαζυ δαΝη Νελκεκ δζΪεδαέ ΛυχθδκζαίάΝη Ν
ζαηπΪεδέ Κ λέέ Μαθ αζΪεδΝιτζδθκέ Χαλ σεκυ αέ 
 

    
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Κα α ε τα Ν κΝετεζωηαΝπκυΝίζΫπ δμΝ βθΝ δεσθαΝεαδΝ
κεέηα ΝαθΝαθΪί δΝ κΝζαηπΪεδέ 

ΣκπκγΫ β Ν βΝζυχθδκζαίάΝη Ν κΝζαηπΪεδΝηΫ αΝ βΝχαλ σεκυ α, εΫπα ΫΝ βθ 

εαδΝΪθαοΫΝ κέ θ έΝΰδαΝζαηπΪεδΝηπκλ έμΝθαΝχλβ δηκπκδά δμΝΫθαΝε λΪεδέ ΣδΝ
παλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 

 

 

 



ΣΪιβΝ ΄|3  

 

 ΠΝβμΝΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ υγτΰλαηηαέΝΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Κ λέέΝΜαθ αζΪεδΝιτζδθκέ ΚαζαηΪεδΝπζα δεσ,Ν πα σΝά 

ΛΪ δχκΝπκ έ ηα κμΝγίΝ εέΝηάεκμΝά ωζάθαΝ πδλΪζΝγίΝ εέΝηάεκμέ 

 
  

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ:  άλδι Ν κΝε λέΝη Ν κΝηαθ αζΪεδ,ΝΪθαοΫΝ κ,Νεζ έ Ν κΝΫθαΝ
κυΝηΪ δΝεαδΝη Ν κΝΪζζκΝπλκ πΪγβ ΝθαΝ δμΝ βΝφζσΰαΝ κυΝε λδκτΝηΫ αΝαπσΝ κΝ

εαζαηΪεδ,Νσ αθΝαυ σΝ έθαδΝζυΰδ ηΫθκέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

Ί δω Ν υλαΝ κΝεαζαηΪεδΝεαδΝπλκ πΪγβ ΝπΪζδέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 

 

θ έΝΰδαΝπζα δεσΝεαζαηΪεδΝηπκλ έμΝθαΝχλβ δηκπκδά δμΝζΪ δχκΝπκ έ ηα κμΝάΝ
ωζάθαΝ πδλΪζέ 

 

ΠΝ3μΝΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ υγτΰλαηηαέΝΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: υ ε υάΝζΫδα λέ Φ εα άλδέ Ν λσέΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΦΫεα Νθ λσΝεαδΝ αυ σχλκθαΝφυ δ Νη Ν κΝζΫδα λΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝπ λδκχάέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 

 

ΠΝ4μΝΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ υγτΰλαηηαέΝΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: υ ε υάΝζΫδα λέ Χαλ έΝ ζ. ΧΪλαεαμέ ΜκζτίδέΝ 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Κα ΪΝηάεκμΝ κυΝχαλ δκτ εαδΝχλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝχΪλαεα,Ν
χΪλαι ΝηδαΝ υγ έαΝ ΝσζκΝ κΝηάεκμΝ κυ. 

Φυ δ Νη Ν κΝζΫδα λΝ βθΝ υγ έα,Νπλκ παγυθ αμΝβΝαε έθαΝ κυΝθαΝ φΪπ αδΝη Ν κ 

χαλ έέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 

 



ΣΪιβΝ ΄|4  

 

ΠΝημ ΣκΝφωμΝ δα έ αδΝ υγτΰλαηηαέΝΚα α ε υάΝβ 

 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΠυμΝπλΫπ δΝθαΝ κπκγ ά δμΝ αΝ λέαΝ λΪΰωθα,Νυ ΝθαΝ
δμΝ βΝφζσΰαΝ κυΝε λδκτΝεκδ Ϊακθ αμΝηΫ αΝαπσΝ δμΝ λτπ μΝη Ν κΝΫθαΝ κυΝηΪ δν 

 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 

 

Μπκλ έμΝθαΝ παθαζΪί δμΝ κΝπαλαπΪθωΝπ έλαηαΝπλκ παγυθ αμΝθαΝπ λΪ δμΝ βθΝ
αε έθαΝζΫδα λΝαπσΝ δμΝ υγυΰλαηηδ ηΫθ μΝ λτπ μέ 
 

 

 

 

 



ΣΪιβΝ ΄| 1 

 

ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ  2β: έΝ Ι Φ ΝΗΝ– ΗΜΙ Ι Φ ΝΗΝ– Ι Φ ΝΗΝΩΜ Σ  

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪΝσ δμΝ 
 

 ΣαΝ υηα αΝχαλαε βλέακθ αδΝ δαφαθά,Νβηδ δαφαθάΝάΝα δαφαθάΝαθΪζκΰαΝ
η Ν κΝπσ κΝφωμΝπ λθΪΝαπσ ηΫ αΝ κυμέ 

 ΝαΝ αιδθκηά κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝ υηα αΝ Ν δαφαθά,Νβηδ δαφαθάΝεαδΝ
α δαφαθάέ 

 ΗΝ δαφΪθ δαΝ θσμΝ υηα κμΝ ιαλ Ϊ αδΝεαδΝαπσΝ κΝπΪχκμΝ κυέ 
 

ΣαΝ υηα αΝηΫ αΝ αΝκπκέαΝ δα έ αδΝ κΝφωμΝκθκηΪακθ αδΝ δαφαθάέΝ 
πέχέΝαΫλαμ,Νθ λσ,Νΰυαζέέ 
 

ΣαΝ υηα αΝηΫ αΝαπσΝ αΝκπκέαΝ θΝ δα έ αδΝ κΝφωμΝκθκηΪακθ αδΝα δαφαθάέ 
πέχέΝ κέχκμ,Νιτζκ,ΝηΫ αζζκέ 
 

ΣαΝ υηα αΝπκυΝ πδ λΫπκυθΝ βΝ δΪ κ βΝ κυΝφω σμΝησθκΝεα ΪΝΫθαΝηΫλκμΝ
κθκηΪακθ αδΝβηδ δαφαθάέ 
πέχέΝΰαζαχ σχλωηκΝ αΪηδ,Νλδασχαλ κέ 
 

ΣκΝαθΝΫθαΝ υηαΝ έθαδΝ δαφαθΫμ,Νβηδ δαφαθΫμΝάΝα δαφαθΫμΝ ιαλ Ϊ αδΝεαδΝαπσΝ κΝ
πΪχκμΝ κυέΝπέχέΝ κΝθ λσέ 
 

Γδα έΝυπΪλχκυθΝ δαφαθάΝεαδΝα δαφαθάΝ υηα αν 
 

ΣκΝφωμΝ έθαδΝ θΫλΰ δαΝπκυΝη αφΫλ αδΝαπσΝφω σθδαέΝΌ αθΝ κΝφωμΝπΫ δΝ Ν
εΪπκδκΝ υηα,Ν αΝφω σθδαΝαζζβζ πδ λκτθΝη Ν αΝΪ κηαΝ κυΝυζδεκτΝπκυΝ
απκ ζ έ αδΝ κΝ υηαέ 
 α δαφαθάΝυζδεΪΝ αΝΪ κηαΝαπκλλκφκτθΝ αΝφω σθδαΝεαδΝ βΝ υθΫχ δαΝ
παθ επΫηπκυθΝφω σθδαΝπκυΝΫχκυθΝ βθΝέ δαΝ θΫλΰ δαΝη Ν αΝαλχδεΪέ 

 αΝα δαφαθάΝυζδεΪΝβΝ θΫλΰ δαΝ ωθΝφω κθέωθΝη α χβηα έα αδΝ Νεδθβ δεάΝ
θΫλΰ δαΝ ωθΝα σηωθΝάΝ ωθΝηκλέωθΝ κυΝυζδεκτ,Ν βζα άΝΫχκυη Νατιβ βΝ βμΝ

γ ληδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ κυΝ υηα κμΝεαδΝ ζδεΪΝηδελάΝατιβ βΝ βμΝγ ληκελα έαμΝ
κυμέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΪιβΝ ΄| 2 

 

ΠΝ1μΝ δαφαθάΝ– Ηηδ δαφαθάΝ– δαφαθάΝ υηα α 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

πσΝσζαΝ αΝυζδεΪΝ υηα αΝηπκλ έΝθαΝπ λΪ δΝ κΝφωμν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Κ λέέ Μαθ αζΪεδαΝιτζδθαέ ΣαΪηδέ Ρδασχαλ κέ Χαλ σθδέΝ 
 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Άθαο Ν κΝε λέΝεαδΝηπλκ ΪΝ κυ,Ν Ναπσ α βΝ1ίΝ εέΝ
π λέπκυ,Ν λΫω Νπλυ αΝ κΝ αΪηδ,Νη ΪΝ κΝλδασχαλ κΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ κΝχαλ σθδέΝ
ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

υηπζάλω Ν κθΝπαλαεΪ ωΝπέθαεα,Ν βη δυθκθ αμΝΫθαΝ(+)Ν βΝεα ΪζζβζβΝγΫ β,Ν
ελα υθ αμΝ αΝυζδεΪΝηπλκ ΪΝαπσΝ κΝφαεσΝάΝ κΝε λέΝπκυΝαθΪί δέ 
 

ΤζδεΪΝ 
 

δαφΪθ δα Ϊχλωηβ 

δαφΪθ δαΝχλωηα δ ά 

ΜατλκΝχαλ σθδ 
Ά πλκΝχαλ σθδ 
Χαλ κπ Ϋ αΝ(ΫθαΝφτζζκ) 

ζκυηδθσχαλ κ 

Ά δκΝηπκυεΪζδ 
Ά δκΝηπκυεΪζδΝχλωηα δ σ 

 

 
 



ΣΪιβΝ ΄| 3 

 

ΠΟΟΝΦΩΝΠ ΡΝ ΝΜ  Ν ΠΟΝΚ Θ ΝΩΜ ν 
 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ Κ ΘΟΛΟΤ 

ΆχλωηβΝ
δαφΪθ δα 

   

Χλωηα δ άΝ
δαφΪθ δα 

   

ΜατλκΝχαλ σθδ    

Ά πλκΝχαλ σθδ    

Χαλ κπ Ϋ α    

ζκυηδθσχαλ κ    

Ά δκΝηπκυεΪζδΝ
θ λκτ 

 

 

  

Ά δκΝηπκυεΪζδΝ
ηπτλαμ 

  

 

 

 

 

ΠΝ2μΝΝΗΝ δαφΪθ δαΝ θσμΝ υηα κμΝ ιαλ Ϊ αδΝεαδΝαπσΝ κΝπΪχκμΝ κυέ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

Γδα έΝκδΝ τ μΝ Νη ΰΪζαΝίΪγβΝχλβ δηκπκδκτθΝδ χυλκτμΝφαεκτμν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Κ λέέ Μαθ αζΪεδαΝιτζδθαέ δαφΪθ δ μΝ ζΝβίΝφτζζαΝά 

Ρδασχαλ αΝ ζΝ1ίΝφτζζαέ 
 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ 

 

Άθαο Ν κΝε λέΝεαδΝηπλκ ΪΝ κυ,Ν Ναπσ α βΝ1ίΝ εέΝπ λέπκυ,Ν λΫωθ Ν
α δαεΪ δμΝ δαφΪθ δ μΝεαδ αΝλδασχαλ αΝ κΝΫθαΝπΪθωΝ κΝΪζζκ. ΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΚΪθ Ν κΝέ δκΝη Ν αΝπκζζΪΝ αΪηδαέ 
 

 



ΣΪιβ ΄| 1 

 

ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ  2β: έΝΦΩΝΚ ΙΝΚΙ   

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪΝσ δμΝ 
 

 ΟΝ χβηα δ ησμΝ βμΝ εδΪμΝκφ έζ αδΝ βθΝ υγτΰλαηηβΝ δΪ κ βΝ κυΝ
φω σμέ 

 ΣκΝηΫΰ γκμΝ βμΝ εδΪμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝαπσ α βΝ κυΝ υηα κμΝαπσΝ βΝ
φω δθάΝπβΰάέ 

 

 

ΦΩΝΚ ΙΝΚΙ Ν 
 

εδΪΝ χβηα έακυθΝ αΝα δαφαθάΝ υηα αΝσ αθΝαυ ΪΝφω έακθ αδΝαπσΝηδαΝφω δθάΝ
πβΰάέ 
ΗΝ εδΪΝ θσμΝ υηα κμΝ χβηα έα αδΝ δμΝπ λδκχΫμΝ ε έθ μΝσπκυΝ Νφ ΪθκυθΝκδΝ
αε έθ μΝπκυΝπλκΫλχκθ αδΝαπσΝ βΝφω δθάΝπβΰά,Νΰδα έΝ βθΝπκλ έαΝ κυμΝ
παλ ηίΪζζ αδΝ κΝα δαφαθΫμΝ υηαέΝΣκΝφωμΝ θΝ« λέί δ»ΝαπσΝ δμΝΰωθέ μΝ κυΝ
α δαφαθκτμΝ υηα κμέ 
 

ΗΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ εδΪμΝ έθαδΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ υγτΰλαηηβμΝ δΪ κ βμΝ κυΝ
φω σμέΝ 
 

ΗΝ εδΪΝ βηδκυλΰ έ αδΝαπσΝ βθΝΫζζ δοβΝφω σμ,ΝαζζΪΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ έθαδΝ
αθαΰεαέαΝβΝτπαλιβΝφω σμΝεαδΝ κΝα δαφαθΫμΝ υηαέ 
 

ΣκΝηΫΰ γκμΝ βμΝ εδΪμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝαπσ α βΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝαπσΝ βΝ
φω δθάΝπβΰάΝεαδΝ κΝπΫ α ηαέ 
 

εδΫμΝκυλΪθδωθΝ ωηΪ ωθέ 
 

ΗΝΓβΝεαδΝβΝ ζάθβΝσπωμΝσζαΝ αΝα δαφαθάΝ υηα α,Νσ αθΝφω έακθ αδΝ
βηδκυλΰκτθΝ εδΪέΝΦαδθση θαΝπκυΝκφ έζκθ αδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ εδΪμΝ βμΝ

 ζάθβμΝεαδΝ βμΝΓβμΝ έθαδΝκδΝ εζ έο δμΝ κυΝΉζδκυΝεαδΝ βμΝ ζάθβμέ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΪιβ ΄| 2 

 

ΠΝ1μΝΦωμΝεαδΝ εδΫμ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

 
 

Φδζδκτθ αδΝεαδΝκδΝ εδΫμν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: θαεζα δεσμΝπλκίκζΫαμέΝ δΪφκλαΝαθ δε έη θα 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ : Άθαο ΝεαδΝ λΫο ΝπλκμΝ κθΝ κέχκΝ κθΝαθαεζα δεσΝ
πλκίκζΫαέΝ Ϊζ Νηπλκ ΪΝαπσΝ κΝφωμΝ κΝχΫλδΝ κυ,ΝσζκΝ κΝ υηαΝ κυΝάΝΫθαΝ
α δαφαθΫμΝαθ δε έη θκέΝΣδΝπαλα βλ έμΝεαδΝΰδα έν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΠΝβμΝΦωμΝεαδΝ εδΫμ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝ θαεζα δεσμΝπλκίκζΫαμέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Πζβ έα Ν κΝχΫλδΝ κυΝ κθΝ κέχκΝεαδΝ α δαεΪΝαπκηΪελυθΫΝ
κ,Νπβΰαέθκθ ΪμΝ κΝπλκμΝ κθΝπλκίκζΫαέ ΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

Παδχθέ δαΝη Ν εδΫμ 

 

  
 

 

ΘΫα λκΝ εδυθΝ– ΚαλαΰεδσαβμΝ 
 

 



ΣΪιβΝ ΄| 1 

 

 ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ Νββ: ΓέΝ ΠΟΡΡΟΦΗΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟ  

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪμ 
 

 ΣκΝφαδθση θκΝ βμΝαπκλλσφβ βμΝ κυΝφω σμέ 
 πδφΪθ δ μΝπκυΝ δαχΫκυθΝεαδΝ πδφΪθ δ μΝπκυΝαπκλλκφκτθΝ κΝφωμέ 

 

πκλλσφβ βΝ κυΝφω σμΝκθκηΪα αδΝβΝη αφκλΪΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ κυΝφω σμΝ κΝ
υηαΝ κΝκπκέκΝ υθαθ Ϊέ 

 

Κα ΪΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ κυΝφω σμΝπλκεαζ έ αδΝατιβ βΝ βμΝγ ληδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ
κυΝ υηα κμ,Ν π δ άΝ αΝησλδΪΝ κυΝαθαΰεΪακθ αδΝθαΝεδθβγκτθΝπδκΝΰλάΰκλα,Νη Ν

απκ Ϋζ ηαΝθαΝΫχκυη ΝεαδΝατιβ βΝ βμΝγ ληκελα έαμΝ κυΝ υηα κμέ 
 

ΟΝίαγησμΝαπκλλσφβ βμΝ βμΝφω δθάμΝ θΫλΰ δαμΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ έ κμΝεαδΝ κΝ
χλυηαΝ κυΝυζδεκτΝ κυΝ υηα κμέ 
 

ΣαΝ εκυλσχλωηαΝαθ δε έη θαΝαπκλλκφκτθΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ βμΝφω δθάμΝ
αε δθκίκζέαμΝεαδΝίζΫπκυη Ν αΝαθ δε έη θαΝαυ ΪΝ Ναθ έγ βΝη Ν κΝαθκδχ σχλωηκΝ
π λδίΪζζκθέ 
 

 δμΝαθκδχ σχλωη μΝ πδφΪθ δ μΝ κΝφωμΝευλέωμΝαθαεζΪ αδΝάΝ δαχΫ αδ,Ν θυΝ δμΝ
εκυλσχλωη μΝ πδφΪθ δ μΝευλέωμΝαπκλλκφΪ αδέΝ 

 

 

ΠΝ1μΝ πκλλσφβ βΝ κυΝφω σμ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 
Ό αθΝ κ φωμΝ κυΝάζδκυΝ έθαδΝΫθ κθκ,ΝφκλΪη Ν εκυλσχλωηαΝΰυαζδΪΝβζέκυ,Νΰδα έν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝΦαεσμΝη Ν ωζάθαΝετζδθ λκέ Χαλ σεκυ α ω λδεΪΝΪ πλβέΝ
Χαλ σεκυ α ω λδεΪΝηατλβ. εκ δθσμΝγΪζαηκμέ 

 



ΣΪιβΝ ΄| 2 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ ΣκπκγΫ β Ν δμ χαλ σεκυ μ ηΫ αΝ κΝ εκ δθσΝγΪζαηκ εαδΝ
φυ δ Νη Ν κΝφαεσ βΝεΪγ βΝπζ υλΪΝ κυμ,Νπλυ αΝ β ηατλβ εαδΝη Ϊ βθΝ
Ϊ πλβέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμ 
 

ΠΝβμΝ πκλλσφβ βΝ κυΝφω σμ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪΝ: ΦαεσμΝη Ν ωζάθαΝετζδθ λκέ Χαλ σθδΝηατλκ εαδ Ϊ πλκ άΝ
τφα ηα. 

 

 
  

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν κΝΪ πλκΝεαδΝ κΝηατλκΝχαλ σθδ άΝ κΝτφα ηα κ 

ΫθαΝ έπζαΝ κΝΪζζκΝεαδΝη Ν κΝφαεσ,Νφυ δ Νπλυ αΝ κΝΪ πλκΝεαδΝη ΪΝ κΝηατλκέ 
Μ ΪΝεαδΝ αΝ τκ,Νυ ΝθαΝ χβηα δ έ ΫθαΝβηδετεζδκΝ κΝεΪγ ΝΫθαέ ΣδΝ
παλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 

 

ΠΝγμΝ πκλλσφβ βΝ κυΝφω σμ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

Μπκλ έμΝθαΝ δμΝ κθΝάζδκν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΣαΪηδ ΰδα ηΪ εαΝβζ ε λκ υΰεσζζβ βμέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ  Κκέ αι ΝηΫ αΝαπσΝ κΝ αΪηδ κθΝάζδκ,Νηπκλ έμνΝΓδα έν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα: 
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ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ Νγβμ Ν ΚΛ ΗΝΚ ΙΝ Ι ΧΤΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟ  

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪμ 
 

 ΣαΝφαδθση θαΝ βμΝαθΪεζα βμΝεαδΝ βμΝ δΪχυ βμΝ κυΝφω σμέ 
 Ό δΝβΝΰωθέαΝπλσ π ω βμΝ έθαδΝέ βΝη Ν βθΝΰωθέαΝαθΪεζα βμέ 
 Ό δΝΪζζ μΝ πδφΪθ δ μΝαθαεζκτθΝεαδΝΪζζ μΝ πδφΪθ δ μΝ δαχΫκυθΝ κΝφωμέ 
 Ό δΝίζΫπκυη Ν αΝαθ δε έη θαΝΰτλωΝηαμΝζσΰωΝ βμΝ δΪχυ βμΝ κυΝφω σμέ 

 

 

Ό αθΝ κΝφωμΝάΝηδαΝαε έθαΝφω σμ,ΝπκυΝ δα έ αδΝ ΝΫθαΝηΫ κ,Ν υθαθ ά δΝηδαΝ
ζ έαΝεαδΝ δζπθά (ΰυαζδ λά) πδφΪθ δαΝαζζΪα δΝ δ τγυθ βΝ δΪ κ βμΝ
παλαηΫθκθ αμΝηΫ αΝ κΝέ δκΝηΫ κέΝΣκΝφαδθση θκΝκθκηΪα αδΝαθΪεζα βΝ κυΝ
φω σμέ 
 

 
 

ΣκΝφωμΝάΝηδαΝαε έθαΝφω σμ πκυΝπΫφ δΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ θσμΝεαγλΫφ β,Νη ΪΝ βθΝ
αθΪεζα βΝαεκζκυγ έΝηδαΝ θ ζυμΝεαγκλδ ηΫθβΝ δ τγυθ βΝ(πκλ έα)έΝΣκΝ έ κμΝ βμΝ
αθΪεζα βμΝαυ άμΝκθκηΪα αδΝεα κπ λδεάΝαθΪεζα βέ 
 

  
 

Καθσθ μΝ βμΝεα κπ λδεάμΝαθΪεζα βμμ 
 

 ΗΝπλκ πέπ κυ α,ΝβΝαθαεζυη θβΝεαδΝεΪγ βΝ υγ έαΝ πΪθωΝ κθΝεαγλΫφ βΝ
( κΝ βη έκΝπλσ π ω βμ)Νίλέ εκθ αδΝ κΝέ δκΝ πέπ κέ 

 ΗΝΰωθέαΝπλσ π ω βμΝ(π)Ν έθαδΝέ βΝη Ν β ΰωθέαΝαθΪεζα βμΝ(α)έΝ 
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χάηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                               πέπ κμΝεαγλΫπ βμ 

 

 

θΝβΝ πδφΪθ δα,ΝπΪθωΝ βθΝκπκέαΝπλκ πέπ δΝ κΝφωμΝάΝηδαΝαε έθαΝφω σμ,Ν έθαδΝ
λαχδΪΝεαδΝαθυηαζβ,Ν σ Ν κΝφωμΝαθαεζΪ αδΝπλκμΝ δαφκλ δεΫμΝεα υγτθ δμΝ

εαδΝ δα εκλπέα αδέ 
 

ΗΝαθΪεζα βΝαυ ά,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝφωμΝ δα εκλπέα αδΝπλκμΝσζ μΝ δμΝ
εα υγτθ δμΝκθκηΪα αδΝ δΪχυ βΝ κυΝφω σμέ 
 

 

χάηαΝ 
 

 
 

ΧΪλβΝ βΝ δΪχυ βΝ κυΝφω σμΝ δμΝ πδφΪθ δ μΝ ωθΝ ωηΪ ωθΝηπκλκτη ΝθαΝ
ίζΫπκυη Ν αΝ δΪφκλαΝαθ δε έη θαΝΰτλωΝηαμέΝ(αλε έΝαυ ΪΝθαΝφω έακθ αδ)έ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

π α 
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ΠΝ1μΝ θΪεζα βΝ κυΝφω σμ (ΣκΝφωμΝ πδ λΫφ δ) 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

 
 

λε Ϋμ φκλΫμΝγαΝΫχ δμΝ« υφζυ δ»Ν κυμΝφέζκυμΝ κυΝη Ν κθΝάζδκέΝΜπκλ έμΝθαΝ
ιβΰά δμν  

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: θαεζα δεσμΝπλκίκζΫαμέΝΚαγλΫφ βμέΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Φυ δ Νη Ν κθΝαθαεζα δεσΝπλκίκζΫαΝ κθΝπέθαεαέΝΚλΪ β Ν
κθΝεαγλΫφ βΝ κΝφω δ ηΫθκΝηΫλκμΝ κυΝπέθαεαΝεαδΝ λΫο Ν κθΝ Ν δΪφκλ μΝ

εα υγτθ δμέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

Μπκλ έμΝθαΝ παθαζΪί δμΝ κΝέ δκ,Νφω έακθ αμΝαυ άΝ βΝφκλΪΝη Ν κΝζΫδα λέ 
 

υηπΫλα ηα: 

 

ΠΝβμΝ θΪεζα βΝ κυΝφω σμ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝυ ε υάΝζΫδα λέΝΚαγλΫφ βμέΝΦ εα άλδέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμΝΣκπκγΫ β Ν κθΝεαγλΫφ β πΪθωΝ κΝχαλ έΝεκυαέθαμ,Νλέι Ν κΝ
ζΫδα λΝπζΪΰδαΝ κθΝεαγλΫφ βΝεαδΝ αυ σχλκθαΝοΫεαα Ν βθΝπ λδκχάΝπΪθωΝαπσΝ κθΝ
εαγλΫφ βέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμ 
 

ΠΝγμΝ θΪεζα βΝ κυΝφω σμ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: υ ε υάΝζΫδα λέΝΚαγλΫφ βμ ηδελσμ. Μ ζαηέθβΝη Ν λέΰωθαέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν κθΝεαγλΫφ β βΝεκλυφάΝ κυΝ λδΰυθκυΝεαδΝ
παλΪζζβζαΝη Ν βΝίΪ βΝ κυέΝΦυ δ  η Ν κΝζΫδα λΝ βΝηέαΝ κυΝπζ υλΪέΝΣδΝ
παλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ βμΝ 
 

 ΗΝαε έθαΝπκυΝπλκΫλχ αδΝαπσΝ κΝζΫδα λΝεαδΝπΫφ δΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ
εαγλΫφ β κθκηΪα αδΝπλκ πέπ κυ αέΝ 

 ΗΝΰωθέαΝπκυΝ χβηα έα δΝβΝπλκ πέπ κυ αΝαε έθαΝη Ν βΝεΪγ βΝ υγ έαΝ κυΝ
λδΰυθκυΝκθκηΪα αδΝΰωθέαΝπλσ π ω βμΝ(π)έ 
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 ΗΝαε έθαΝπκυΝπλκΫλχ αδΝαπσΝ βθΝαθΪεζα βΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ
εαγλΫφ βΝκθκηΪα αδΝαθαεζυη θβέΝ 

 ΗΝΰωθέαΝπκυΝ χβηα έα δΝβΝαθαεζυη θβΝαε έθαΝη Ν βΝεΪγ βΝ υγ έαΝ κυΝ
λδΰυθκυΝκθκηΪα αδΝΰωθέαΝαθΪεζα βμΝ(α)έ 

 

ΣδΝ έθαδΝη αιτΝ κυμΝκδΝ τκΝΰωθέ μνΝ 
 

ΟδΝ τκΝΰωθέ μΝ έθαδ η αιτΝ κυμμ 
 

υηπΫλα ηα: 

 

ΗΝΰωθέαΝπλσ π ω βμΝεαδΝβΝΰωθέαΝαθΪεζα βμΝπαέλθκυθΝ δΪφκλ μΝ δηΫμ,ΝπκυΝ
ιαλ υθ αδ απσΝ κΝπυμΝπΫφ δΝβΝπλκ πέπ κυ αΝαε έθαΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ

εαγλΫφ βέ 
 

ΠΝ4μΝ θΪεζα βΝ κυΝφω σμΝεαδΝκπ δεΫμΝέθ μέ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΦωμΝ…Ναΰΰ ζδκφσλκμΝπζβλκφκλδυθΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: υ ε υάΝζΫδα λέ ζφα κζΪ δχκΝβίΝ– γίΝΝ εέ Οπ δεΫμΝέθ μ.  

 

 
  

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ:  λΫω Ν κΝαζφα κζΪ δχκΝ κΝγλαθέκ,Ν χβηα έακθ αμΝ
εαηπτζβ. πσΝ βθ ΪελβΝ κυ,Νφυ δ Νη Ν κΝζΫδα λΝ κΝ ω λδεσΝ κυέΝΣδΝ
παλα βλ έμνΝ 
 

Παλα άλβ β: 

 

«Σαιδ τκθ αμ»Ν κΝφωμΝηΫ αΝ κΝαζφα κζΪ δχκ,Νπαγαέθ δΝ υθ χση θ μΝ
αθαεζΪ δμΝηΫχλδ θαΝφ Ϊ δΝ κθΝπλκκλδ ησΝ κυέΝΣκΝ αιέ δΝ κυΝσηωμΝ Ν

ζ δυθ δΝπκ Ϋ! 

 

ΚΪπωμΝΫ δΝχλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝ δμΝκπ δεΫμΝέθ μ 

 

ΣκΝέ δκΝπ έλαηαΝη Νκπ δεΫμΝέθ μΝ λΰα βλέκυέ 
βη έω β:  δμΝκπ δεΫμΝέθ μΝ κΝφωμΝπαγαέθ δΝ υθ χση θ μΝκζδεΫμΝαθαεζΪ δμέ 
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ΠΝ5μΝ δΪχυ βΝ κυΝφω σμ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΣδΝπαγαέθ δΝ κΝφωμΝσ αθΝπΫ δΝ Ν πδφΪθ δαΝπκυΝ θΝ έθαδΝζ έαΝεαδΝΰυαζδ λάν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝυ ε υάΝζΫδα λέΝ ζκυηδθσχαλ κΝ αζαεωηΫθκέ Χαλ κπ Ϋ αέΝ
Χαλ σεκυ αέΝΚαγλΫφ βμέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμΝΠαλα άλβ Ν δμΝ πδφΪθ δ μΝ κυΝ αζαεωηΫθκυΝ
αζκυηδθσχαλ κυΝεαδΝ βμΝχαλ κπ Ϋ αμέ 
 

Παλα άλβ βμ 
 

Φυ δ Νη Ν κΝζΫδα λΝπλυ αΝ κθΝεαγλΫφ βΝεαδΝη ΪΝ κΝ αζαεωηΫθκΝ
αζκυηδθσχαλ κΝάΝ βΝχαλ κπ Ϋ α, πκυΝ έθαδΝηΫ αΝ βθΝκγσθβ, απσΝπζΪΰδαΝγΫ βέΝ
ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ βμΝΝ 
 

υηπΫλα ηαμΝ 
 

ΠυμΝίζΫπκυη ν 
 

ΓδαΝθαΝ δαελέθκυη ΝΫθαΝαθ δε έη θκ,Ν θΝ έθαδΝαλε σΝθαΝΫχκυη Ν αΝηΪ δαΝηαμΝ
αθκδχ ΪέΝΠλΫπ δΝ αυ σχλκθαΝ κΝαθ δε έη θκΝθαΝφω έα αδέΝΈ δΝίζΫπκυη Νεα ΪΝ
βΝ δΪλε δαΝ βμΝβηΫλαμΝ π δ άΝυπΪλχ δΝ κΝφωμΝ κυΝάζδκυ,Ν θυΝ θΝίζΫπκυη Ν κΝ
εκ Ϊ δΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝβΝαθυπαλιέαΝφω σμέ 

ΣαΝαθ δε έη θαΝ αΝίζΫπκυη Ν έ Ν π δ άΝ αΝέ δαΝ έθαδΝφω δθΫμΝπβΰΫμ,Ν βζα άΝ
επΫηπκυθΝφωμΝ(αυ σφω α),Ν έ Ν π δ άΝφω έακθ αδΝαπσΝΪζζ μΝφω δθΫμΝπβΰΫμΝ

( λσφω α)έΝΣαΝ λσφω αΝαθ δε έη θαΝ παθ επΫηπκυθΝπλκμΝεΪγ Νεα τγυθ βΝ
ΫθαΝηΫλκμΝ κυΝφω σμΝπκυΝφ Ϊθ δΝ `Ναυ ΪέΝ 
ΣαΝπ λδ σ λαΝ υηα αΝΰτλω ηαμΝ θΝΫχκυθΝζ έ μΝεαδΝΰυαζδ λΫμΝ πδφΪθ δ μ,Ν
κπσ Ν κΝφωμΝ αΝ υηα αΝαυ ΪΝ δαχΫ αδέ 
ΚΪπκδ μΝφω δθΫμΝαε έθ μΝπκυΝπλκΫλχκθ αδΝαπσΝ βΝ δΪχυ βΝ κυΝφω σμ,Νφ ΪθκυθΝ

αΝηΪ δαΝηαμΝεαδΝΫ δΝ η έμΝίζΫπκυη έ 
ΆλαΝζκδπσθΝ ΝίζΫπκυη Ν κΝφωμέΝ ζΫπκυη Ν βΝφω δθάΝπβΰάΝάΝ αΝαθ δε έη θαΝ
πκυΝ δαχΫκυθΝ κΝφωμέ 
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ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ Νζβ
: Ν ΚΛ ΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟΝ– Κ ΘΡ ΦΣ Ν 

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪΝσ δμ 
 

 ΟδΝ πέπ κδ εαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝέ αΝ ΝηΫΰ γκμΝ
η Ν αΝαθ δε έη θα,Νσλγδα,ΝεαδΝπΪθ αΝφαθ α δεΪέΝΝ 

 ΗΝαπσ α βΝη αιτΝαθ δε δηΫθκυΝεαδΝ πέπ κυΝεαγλΫφ βΝ έθαδΝέ βΝη Ν βθΝ
απσ α βΝη αιτΝ δ υζκυΝεαδΝεαγλΫφ βέ 

 ΟδΝεκέζκδΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδ ηδελσ λα άΝ
η ΰαζτ λα απσΝ αΝαθ δε έη θα,Ναθ λαηηΫθα άΝσλγδα εαδΝπλαΰηα δεΪ 

άΝφαθ α δεΪ. 

 ΟδΝευλ κέΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝπΪθ κ Ν
ηδελσ λαΝαπσΝ αΝαθ δε έη θα,ΝσλγδαΝεαδΝφαθ α δεΪέΝΝ 

 

 

ΗΝ δεσθαΝ θσμΝαθ δε δηΫθκυΝπκυΝ χβηα έα αδΝαπσΝΫθαΝεαγλΫφ βΝκθκηΪα αδΝ
έ ωζκέ 

 

ΟδΝ πέπ κδΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝέ αΝ ΝηΫΰ γκμΝη Ν αΝ
αθ δε έη θα,Νσλγδα,ΝεαδΝπΪθ αΝφαθ α δεΪέΝ 
 

ΗΝαπσ α βΝη αιτΝαθ δε δηΫθκυΝεαδ πέπ κυ εαγλΫφ βΝ έθαδΝέ βΝη Ν βθΝ
απσ α βΝη αιτΝ δ υζκυΝεαδΝεαγλΫφ βέ 
 

ΟδΝεαηπτζκδΝεαγλΫφ μΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεκέζκδ άΝευλ κέ. 
 

Ό αθΝβΝαθαεζα δεάΝ πδφΪθ δαΝ έθαδΝεαηπτζβΝπλκμΝ αΝηΫ α,ΝσπωμΝβΝ ω λδεάΝ
πδφΪθ δαΝ θσμΝΰυαζδ ηΫθκυΝεκυ αζδκτ,Ν κθΝεαγλΫφ βΝ κθΝκθκηΪακυη Νεκέζκ.  

 

ΟδΝεκέζκδΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝηδελσ λαΝάΝ
η ΰαζτ λαΝαπσΝ αΝαθ δε έη θα,Ναθ λαηηΫθαΝάΝσλγδαΝεαδΝπλαΰηα δεΪΝάΝ
φαθ α δεΪ,ΝαθΪζκΰαΝ βθΝαπσ α βΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝαπσΝ κθΝεαγλΫφ β. 

 

Ό αθΝβΝαθαεζα δεάΝ πδφΪθ δαΝ έθαδΝεαηπτζβΝπλκμΝ αΝΫιω,ΝσπωμΝβΝ ιω λδεάΝ
πδφΪθ δαΝ θσμΝΰυαζδ ηΫθκυΝεκυ αζδκτ,Ν κθΝεαγλΫφ βΝ κθΝκθκηΪακυη Νευλ σ.  

  

ΟδΝευλ κέΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝπΪθ κ Νηδελσ λαΝαπσΝ
αΝαθ δε έη θα,ΝσλγδαΝεαδΝφαθ α δεΪέΝΝ 
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ΠΝ1μΝ έ ωζκΝ Ν πέπ κΝεαγλΫφ β 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΤπκίλτχδαΝ…Νφζσΰα 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΣαΪηδέ Μαθ αζΪεδαΝιτζδθα άΝπζα ζέθβέΝΚ λέέ Πκ άλδΝά ΪακΝ
η Νθ λσέΝΧΪλαεαμέΝΚαγλΫφ βμΝ πέπ κμέΝ 
 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ:  λΫω Ν κΝ αΪηδΝη Ν αΝηαθ αζΪεδα άΝ βθΝπζα ζέθβ 

εΪγ αΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝγλαθέκυ,έΝ πσΝ βΝηέαΝ κυΝπζ υλΪΝ κπκγΫ β ΝΫθαΝ
ε λέΝ Ναπσ α βΝβίΝ εέΝεαδΝΪθαοΫΝ κέ 

πσΝ βθΝΪζζβΝ κυΝπζ υλΪ,Ν κπκγΫ β ΝΫθαΝπκ άλδΝάΝΫθαΝίΪακΝη Νθ λσ,Ν Ν υχαέαΝ
γΫ βέ Κκέ αι ΝσζβΝ βΝ δΪ αιβΝαπσΝ κΝηΫλκμΝ κυΝε λδκτΝεαδΝζέΰκΝαπσΝ κΝπζΪδέ ΣδΝ
παλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

Κκδ Ϊακθ αμΝαπσΝ βθΝέ δαΝγΫ β,Νη αεέθβ Νπλκ χ δεΪΝεαδΝαλΰΪΝ ιδΪΝ– 

αλδ λΪ,ΝεαδΝ ηπλσμΝ– πέ ωΝπλκμΝ κΝ αΪηδΝ κΝπκ άλδΝη Ν κΝθ λσ,ΝηΫχλδΝθαΝ δμΝ
εΪ δΝ κΝπ λέ λΰκέΝΣδΝίζΫπ δμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

ΜΫ λβ Ν βθΝαπσ α βΝαπσΝ κΝπκ άλδΝ κΝ αΪηδ,Ν έθαδμ 
 

τΰελδθ Ν αΝ τκΝε λδΪΝπκυΝίζΫπ δμέ έθαδμΝ………έ,Ν…………,ΝεαδΝ………Νέ 
 

ΣκΝαθαηηΫθκΝε λέΝπκυΝ χβηα έα αδΝηΫ αΝ κΝ αΪηδΝ έθαδΝ κΝ έ ωζκΝ κυΝ
πλαΰηα δεκτΝε λδκτΝεαδΝ έθαδΝφαθ α δεσέΝΈ δΝ χβηα έακθ αδΝκδΝ δεσθ μΝ ωθΝ
αθ δε δηΫθωθΝ( αΝ έ ωζα)Ν Ν πέπ κυμΝεαγλΫφ μέ ΚΪθ Νσ δΝίζΫπ δμΝ βθΝ δεσθα. 

 

 
 

υηπΫλα ηα,Ν υηπζάλω μ ΟδΝ πέπ κδΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ……………έέ,Ν
αΝκπκέαΝ έθαδΝ……έΝ ΝηΫΰ γκμΝη Ν αΝαθ δε έη θα,Ν……έέ,ΝεαδΝπΪθ αΝφαθ α δεΪέΝ 

ΗΝαπσ α βΝη αιτΝ………………έΝεαδΝ πέπ κυΝεαγλΫφ βΝ έθαδΝ……έΝη Ν βθΝ
απσ α βΝη αιτΝ δ υζκυΝεαδΝεαγλΫφ βέ 
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ΠΝβμΝ έ ωζκΝ Ν πέπ κΝεαγλΫφ β 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

Γδα έΝ αΝΰλΪηηα αΝηπλκ ΪΝ Νκλδ ηΫθαΝα γ θκφσλαΝκχάηα αΝ έθαδΝ«αθΪπκ α»νΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΚαγλΫφ βμΝ πέπ κμέΝΧαλ σθδΝΪ πλκέΝΜαλεα σλκμέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΓλΪο Ν κΝσθκηΪΝ κυΝπΪθωΝ κΝΪ πλκΝχαλ σθδ,Νεσζζβ ΫΝ κΝάΝ
ελΪ β ΫΝ κΝηπλκ ΪΝ κΝ άγκμΝ κυΝεαδΝεκδ ΪικυΝηΫ αΝ ΝΫθαΝη ΰΪζκΝ
εαγλΫφ βέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β:  

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΣκΝέ δκΝ«αθΪπκ κ»ΝεαδΝ κΝ«αθΪπκ κ»Νέ δκέ 
 

ΓλΪο Ν κΝσθκηΪΝ κυΝ ΝΫθαΝχαλ σθδ,ΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκέ 
ΣκπκγΫ β ΝΫθαΝεαγλΫφ β,ΝεΪγ αΝπΪθωΝ βθΝπλΪ δθβΝΰλαηηάέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

  
 

ΧωλέμΝθαΝαφά δμΝ κθΝεαγλΫφ β,Ναθ Ϋΰλαο ΝΫθαΝ– ΫθαΝ αΝΰλΪηηα αΝπκυΝίζΫπ δμΝ
ηΫ αΝ κθΝεαγλΫφ β,Ν κΝ έπζαΝπζαέ δκέ 
ΣκπκγΫ β ΝπΪζδΝ κθΝεαγλΫφ β,ΝεΪγ αΝπΪθωΝ βθΝεσεεδθβΝΰλαηηάΝ κυΝ

τ λκυΝπζαδ έκυέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

  
 

Παλα άλβ βμ 
 

 ΠΝ3: ΠκζζαπζΫμΝαθαεζΪ δμ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΟδΝη γυ ηΫθκδΝ αΝίζΫπκυθΝ δπζΪΝεαδΝ λδπζΪ,Ν τν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΚαγλΫφ μΝ τκΝ πέπ κδέ Χαλ κ αδθέαέΝΚ λΪεδέ ΟλγκΰυθδκΝ
λέΰωθκέΝ 
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Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Κα α ε τα Ναυ σΝπκυΝίζΫπ δμΝ βθΝ δεσθα. ( έθαδΝΫ κδηκ) 
 

  
 

θΪη αΝ κυμΝ τκ εαγλΫφ μΝ κπκγΫ β ΝΝ κΝ λέΰωθκΝη Ν βθΝκλγάΝ κυΝΰωθδΪ,Ν
υ ΝεαδΝκδΝεαγλΫφ μΝθαΝ χβηα έ κυθΝκλγάΝΰωθέαέ 
Άθαο Ν κΝε λΪεδ,ΝίΪζ Ν κΝ βΝηΫ βΝ κυμ εαδΝεκέ αι ΝηΫ αΝ κυμΝ υκΝΝεαγλΫφ μέΝ
ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

ΚλΪ β Ν κθΝΫθαθΝεαγλΫφ βΝ αγ λσΝεαδΝη αεέθβ Ν κθΝΪζζκ,Νυ ΝβΝΰωθέαΝ
πκυΝγαΝ χβηα δ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λβΝαπσΝ βθΝκλγάέ Κκέ αι ΝπΪζδΝηΫ αΝ κυμΝ
υκΝΝεαγλΫφ μέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β: 

 

ΠΝ4μΝ έ ωζκΝ Νεκέζκ εαδΝευλ σΝεαγλΫφ β 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

  
 

 Ν δα αυλυ δμΝπκυΝ θΝυπΪλχκυθΝφαθΪλδα,Ν κπκγ κτθΝη ΰΪζκυμΝεαγλΫφ μέΝ
ΣδΝ έ κυμΝεαγλΫφ μΝ κπκγ κτθΝεαδΝΰδα ένΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΚαγλΫφ βμ πέπ κμ, εκέζκμ εαδΝευλ σμ ά Γυαζδ ηΫθβΝ
εκυ Ϊζαέ  
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ:  Κκέ αι Ν κΝ αυ σΝ κυΝηΫ αΝ Ν πέπ κ,ΝεκέζκΝεαδΝευλ σΝ
εαγλΫφ β,ΝΫχκθ αμΝ ιδΪΝεαδΝαλδ λΪΝ κυΝσ δΝ κυΝαλΫ δέ 
 

Παλα άλβ β:  

 

υηπΫλα ηα υηπζάλω μ ΟδΝ πέπ κδΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζα,Ν αΝκπκέαΝ
έθαδΝ……έΝ ΝηΫΰ γκμΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝεαδΝ……έέΝέ ΣκΝκπ δεσΝπ έκΝηΫ αΝ Ν
πέπ κΝεαγλΫφ βΝ έθαδΝπ λδκλδ ηΫθκέΝ 
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ΟδΝεκέζκδΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ..…………,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝηδελσ λαΝαπσΝ αΝ
αθ δε έη θαΝεαδΝ…………………έέΝ. Οπ δεσΝπ έκΝ……………έΝέ 
ΟδΝευλ κέΝεαγλΫφ μΝ χβηα έακυθΝ έ ωζαΝηδελσ λαΝαπσΝ αΝ…………………έΝ
εαδΝ…………έΝέΝΟπ δεσΝπ έκΝ………………έΝέ 
 

ΠΝ6μΝΠαλΪζζβζ μΝαε έθ μΝ Ν πέπ κ,ΝεκέζκΝεαδΝ Νευλ σ εαγλΫφ β 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΣδΝπαγαέθκυθΝκδΝπαλΪζζβζ μΝαε έθ μ,Νσ αθΝπΫ κυθΝ Ν πέπ κ,ΝεκέζκΝεαδΝ Νευλ σ 

εαγλΫφ βν 
ΠυμΝαθΪί δΝβΝ Ϊ αΝ βΝ ζ άΝ βμΝαφάμΝ βμΝκζυηπδαεάμΝφζσΰαμν 
 

Π έλαηαΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Φαεσμ η Ν ωζάθαΝετζδθ λκέ δΪφλαΰηαΝη ΝπκζζΪΝαθκέΰηα αΝάΝ
χ Ϋθαέ ΚαγλΫφ βμΝηδελσμΝ πέπ κμέ ΚαγλΫφ βμΝη αζζδεσμΝεκέζκμΝ( κηά)έ 
ΚαγλΫφ βμΝη αζζδεσμΝευλ σμΝ( κηά)ΝΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν κυμΝεαγλΫφ μΝεΪγ αΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ
γλαθέκυέΝΆθαο Ν κΝφαεσΝη  κθΝετζδθ λκΝεαδΝ κΝ δΪφλαΰηαΝεαδΝ λΫο Ν κθΝ
δα κχδεΪΝ κθΝ πέπ κ,Ν κΝεκέζκΝεαδΝ κθΝευλ σΝεαγλΫφ β,ΝσπωμΝ δμΝ δεσθ μέΝ

ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

  
 

Παλα άλβ β: 

 

 

υηπΫλα ηα:  

 

 

ΟζυηπδαεάΝφζσΰα 
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ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ Νηβ: έΝ Ι ΘΛ ΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟΝ– Φ ΚΟΙΝ 
 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪμ 
 

 ΣβθΝπκλ έαΝπαλΪζζβζωθΝφω δθυθΝαε έθωθΝπκυΝπλκ πέπ κυθΝ Ν
υΰεζέθκθ αΝεαδΝαπκεζέθκθ αΝφαεσέ 

 ΝαΝ χ δΪ κυθΝ βθ πκλ έαΝπαλΪζζβζωθΝφω δθυθΝαε έθωθΝπκυΝ
πλκ πέπ κυθΝ Ν υΰεζέθκθ αΝεαδΝαπκεζέθκθ αΝφαεσέ 

 ΝαΝ δαελέθκυθ,Νη ΝίΪ βΝ κΝ χάηαΝ κυμ,Ν υΰεζέθκθ μΝεαδΝαπκεζέθκθ μΝ
φαεκτμέ 

 

Η φαεάΝεαδ κδΝφαεκέέ 
 

 
 

ΗΝφαεάΝ(σ πλδκ)Ν έθαδΝζ π άΝ αΝΪελαΝεαδΝπαχδΪΝ βΝηΫ β,ΝσπωμΝεαδΝΫθαμΝ
υΰεζέθκθ αμΝφαεσμέΝΟδΝπλυ κδΝφαεκέΝπκυΝεα α ε τα ΝκΝΪθγλωπκμΝά αθΝκδΝ
υΰεζέθκθ μέΝ πσΝ βθΝκηκδσ β αΝ κΝ χάηαΝ κυμΝη Ν βΝφαεάΝπάλαθΝεαδΝ βθΝ

κθκηα έαΝ κυμέ 
 

ΜδαΝπλαε δεάΝ φαληκΰάΝΰδαΝ κΝφαδθση θκΝ βμΝ δΪγζα βμΝ κυΝφω σμΝ υθαθ Ϊη Ν
κυμΝφαεκτμέ 

 

ΤπΪλχκυθΝ τκΝ έ βΝφαευθμ 
 

ΟδΝευλ κέΝφαεκέΝπκυΝ έθαδΝπαχτ λκδΝ κΝηΫ κθΝεαδΝζ π σ λκδΝ κΝΪελαέΝ
Μ α λΫπκυθΝηδαΝπαλΪζζβζβΝ Ϋ ηβΝφω δθυθΝαε έθωθΝ Ν υΰεζέθκυ αΝεαδΝΰδ`Ν
αυ σΝκθκηΪακθ αδΝ υΰεζέθκθ μΝφαεκέέ 
 

ΟδΝεκέζκδΝφαεκέΝπκυΝ έθαδΝζ π σ λκδΝ κΝηΫ κθΝεαδΝπαχτ λκδΝ αΝΪελαέΝ
Μ α λΫπκυθΝηδαΝπαλΪζζβζβΝ Ϋ ηβΝφω δθυθΝαε έθωθΝ Ναπκεζέθκυ αΝεαδΝΰδ`Ν
αυ σΝκθκηΪακθ αδΝαπκεζέθκθ μΝφαεκέέΝ 
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έ ωζαΝφαευθ 

 

Ό αθΝ Ναλε άΝαπσ α β απσΝΫθαΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσ κπκγ ά κυη ΝΫθαΝ
αθ δε έη θκ,Ν σ Ν ΝκγσθβΝπέ ωΝαπσΝ κθΝφαεσ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ χβηα δ έΝ
έ ωζκΝπλαΰηα δεσ,Νηδελσ λκΝεαδΝαθ λαηηΫθκ. 

 

Πζβ δΪακθ αμΝ κΝαθ δε έη θκΝπλκμΝ κΝφαεσΝάΝ κΝφαεσΝπλκμΝ κΝαθ δε έη θκ,Ν κ 

ηΫΰ γκμΝ κυΝ δ υζκυΝη ΰαζυθ δ, παλαηΫθ δΝαθ λαηηΫθκ, ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαδΝ
η ΰαζτ λκ (πλαΰηα δεσΝ έ ωζκ) εαδΝη ΪΝαπσΝκλδ ηΫθκΝ βη έκΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝ
βΝπλκίκζάΝ κυΝ Νκγσθβέ 
 

Πζβ δΪακθ αμΝαεσηβΝπ λδ σ λκ κΝαθ δε έη θκ πλκμΝ κΝφαεσ δαελέθκυη Ν κ 

έ ωζκΝησθκΝηΫ αΝαπσΝ κΝφαεσ,ΝσλγδκΝεαδΝη ΰαζτ λκΝ κυΝαθ δε δηΫθκυέΝΣκΝ
έ ωζκΝ έθαδΝπζΫκθ φαθ α δεσ εαδΝκΝφαεσμΝζ δ κυλΰ έΝ αθΝη ΰ γυθ δεσμέ 

 

ΣκΝ έ ωζκΝ θσμΝαθ δε δηΫθκυΝπκυΝ χβηα έα αδΝη ΝΫθαΝαπκεζέθκθ αΝφαεσ έθαδΝ
πΪθ κ Νφαθ α δεσ,ΝσλγδκΝεαδΝηδελσ λκ απσΝ κΝαθ δε έη θκΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝΝ
βΝγΫ βΝ κυΝαθ δε δηΫθκυέΝ 

 

Χλά βΝφαευθ 

 

ΟδΝφαεκέΝαπκ ζκτθΝ αΝία δεΪΝ ιαλ άηα αΝσζωθΝ χ σθΝ ωθΝκπ δευθΝκλΰΪθωθ,Ν
σπωμμΝΰυαζδΪΝΰδαΝ δσλγω βΝσλα βμ,Ν βζ εσπδα,Νηδελκ εσπδα,Νφω κΰλαφδεάΝ
ηβχαθά,ΝεδΪζδα,ΝηβχαθΫμΝπλκίκζάμΝ δεσθωθ,ΝηΪ δΝεέαέΝΝ 
 

ΠΝ1μΝυΰεζέθκθ αμΝ– πκεζέθκθ αμΝφαεσμ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

Σδ γαΝπΪγ δΝ κΝφωμ,ΝαθΝπ λΪ δΝαπσΝ κθΝαΫλαΝ κΝΰυαζέΝ θσμΝφαεκτν  
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝυΰεζέθκθ αμ εαδΝαπκεζέθκθ αμ φαεσμέ ΦαεσμΝη Ν ωζάθαέ 
ΠΫ α ηαέ δΪφλαΰηαΝη Ν λτπ μέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ Ρέι Ν κΝφωμΝ κυΝφαεκτΝπΪθωΝ κΝπΫ α ηαΝπκυΝΫχ δμΝ
λ υ δ εΪγ αΝεαδΝ Ναπσ α βΝηΝ– 8 εέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ βμ 
 

ΣκπκγΫ β Ν κθΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσΝηπλκ ΪΝαπσΝ βθΝ ωζάθα,ΝΪθαοΫΝ κΝφαεσΝεαδΝ
λέι ΝπΪζδΝ κΝφωμΝ κυΝπΪθωΝ κΝπΫ α ηαΝαπσΝ βθΝέ δαΝπ λέπκυΝΝαπσ α βέ ΣδΝ
παλα βλ έμνΝ 
 

παθΪζαί Νη Ν κθΝαπκεζέθκθ αΝφαεσέ 
 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμΝ 
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παθΪζαί ΝαελδίυμΝ αΝέ δα,Ν κπκγ υθ αμΝ κΝ δΪφλαΰηαΝη Ν δμ λτπ μΝ βΝ
ωζάθαΝ κυΝφαεκτέ. 

 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμΝ 
 

ΠΝ2μΝυΰεζέθκθ αμ – πκεζέθκθ αμΝφαεσμ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝυΰεζέθκθ αμ εαδΝαπκεζέθκθ αμ φαεσμ ( κηΫμ). ΦαεσμΝη Ν
ωζάθαέΝ δΪφλαΰηαΝη ΝπκζζΪΝαθκέΰηα αΝάΝχ Ϋθαέ 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ ΣκπκγΫ β Ν κθΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσΝ Ναπσ α βΝηΝ– 8 εέΝ
π λέπκυΝαπσΝ βθΝΪελβΝ κυΝγλαθέκυέΝ εκτηπβ Ν βθΝεα α ε υάΝη Ν κΝφαεσΝ
απΫθαθ δΝαπσΝ κθΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσΝεαδΝΪθαοΫΝ κθέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

παθΪζαί Νη Ν κθΝαπκεζέθκθ αΝφαεσέ 
 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμΝ 
 

Μπκλ έμΝθαΝ παθαζΪί δμΝ κΝπαλαπΪθωΝπ έλαηα,Νχλβ δηκπκδυθ αμΝ βθΝ
εα α ε υάΝη Ν κΝφαεσΝεαδΝ κπκγ υθ αμΝηπλκ ΪΝ βμΝηδαΝχ Ϋθαέ 
 

ΠΝ4μΝυΰεζέθκθ αμ – πκεζέθκθ αμ φαεσμΝ– έ ωζκΝ 
 

κεέηα ΝθαΝ δμΝηδαΝζΫιβΝαπσΝ κΝίδίζέκΝ κυ,ΝηΫ αΝαπσΝΫθαΝ υΰεζέθκθ α εαδΝαπσΝ
ΫθαΝαπκεζέθκθ α φαεσέ 
κεέηα Νη Ν κΝφαεσΝ Ν δαφκλ δεΫμΝαπκ Ϊ δμΝαπσΝ αΝηΪ δαΝ κυΝεαδΝαπσΝ κΝ

ίδίζέκέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΠΝ5μΝΚΪοδηκΝχαλ κπ Ϋ αμΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΚλΪ β ΝΫθαΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσΝαπΫθαθ δΝαπσΝ κθΝάζδκ,Ν
κπκγΫ β Νπέ ωΝαπσΝ κΝφαεσΝηδαΝ εκυλσχλωηβΝχαλ κπ Ϋ α. υικη δυθκθ αμΝ
βθΝαπσ α βΝφαεκτΝ– χαλ κπ Ϋ αμ,Ν υΰεΫθ λω Ν δμΝαε έθ μΝ κυΝάζδκυΝ `ΝΫθαΝ
βη έκΝπΪθωΝ βΝχαλ κπ Ϋ αΝεαδΝπ λέη θ ΝΰδαΝη λδεΪΝ υ λσζ π αέΝΣδΝ

παλα βλ έμνΝΝ 
 

Παλα άλβ β: 
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ΚΦ ΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ μΝΦΩ 

 

ΟΜ Νθβ: Ν ΛΤΗΝΚ ΙΝΤΝΘ ΗΝΣΟΤΝΛ ΤΚΟΤΝΦΩΣΟΝ- ΦΩΝΚ ΙΝ
ΧΡΩΜ Σ   

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪμ 
 

 ΣβθΝαθΪζυ βΝ κυΝζ υεκτΝφω σμΝ ΝφωμΝ δαφσλωθΝχλωηΪ ωθέ 
 ΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ τθγ βμΝ ωθΝία δευθΝχλωηΪ ωθέ 

 

Ν ΛΤΗΝΣΟΤΝΦΩΣΟ 

 

ΟΝΝ τ ωθαμΝαπΫ δι Νπ δλαηα δεΪΝσ δΝ κΝζ υεσΝφωμΝ έθαδΝη έΰηαΝσζωθΝ ωθΝ
χλωηΪ ωθΝεαδΝαθαζτ αδΝ ΝφωμΝ βμΝαεσζκυγβμΝ δλΪμΝχλωηΪ ωθμΝ λυγλσ,Ν
πκλ κεαζέ,Νεέ λδθκ,ΝπλΪ δθκ,ΝευαθσΝεαδΝδυ μέΝ 
ΣαΝχλυηα αΝαυ ΪΝαπκ ζκτθΝ κΝφΪ ηαΝ κυΝζ υεκτΝφω σμ. 

 

ΣκΝφαδθση θκΝ δαχωλδ ηκτΝ κυΝζ υεκτΝφω σμΝ Νχλυηα αΝκθκηΪα αδΝαθΪζυ βΝ
κυΝφω σμέΝ 

 

Μπκλκτη ΝθαΝπαλα βλά κυη Ν κΝφΪ ηαΝ κυΝζ υεκτΝφω σμ,ΝαθΝπαλ ηίΪζζκυη Ν
βθΝπκλ έαΝ κυ,ΝΫθαΝ λδΰωθδεσΝπλέ ηαέ 

 

  

 

ΟΝΝ τ ωθαμΝαεσηαΝαπΫ δι  π δλαηα δεΪ,Νσ δΝκδΝηκθκχλωηα δεΫμΝαε δθκίκζέ μ,Ν
θΝαθαζτκθ αδΝ ΝΪζζαΝαπζκτ λα χλυηα α. 

 

 

ΠΝ1μ θΪζυ βΝ κυΝφω σμ. Π έλαηαΝίδίζέκυΝ1κ
 πέ διβΝ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΠΪθωΝ ΝηδαΝ απκυθσφκυ εαΝάΝ ΝηδαΝεβζέ αΝπ λ ζαέκυ,Ν ηφαθέακθ αδΝ δΪφκλαΝ
χλυηα α,Νσ αθΝφω έακθ αδΝαπσΝ κθΝάζδκέΝΠυμΝ υηίαέθ δΝαυ σΝ κΝφαδθση θκνΝ
ΚΪ δΝπαλσηκδκΝΰέθ αδΝεαδΝη Ν κΝκυλΪθδκΝ σικ,Νηπκλ έμΝθαΝ κΝ ιβΰά δμν 
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ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Χαλ σθδΝηατλκΝ ΝηΫΰ γκμΝ Νηέ Κκπέ δέΝΧαλ κ αδθέαέΝΠκ άλδΝ
ΰυΪζδθκΝη ΰΪζκΝευζδθ λδεσέ Ν λσέΝΧαλ έΝΪ πλκΝ ΝηΫΰ γκμΝ ΝγέΝΦαεσμΝη Ν
ωζάθαέ 

 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Άθκδι Ν βΝηΫ βΝ κυΝηατλκυΝχαλ κθδκτΝηδαΝ χδ ηάΝη Ν
πζΪ κμΝπ λέπκυΝ1Ν εέΝεαδΝτοκμΝη ΰαζτ λκΝαπσΝ κΝτοκμΝ κυΝπκ βλδκτέ Κσζζβ Ν
κΝηατλκΝχαλ σθδΝη Νχαλ κ αδθέαΝ κΝπκ άλδέ 

ΣκπκγΫ β Ν βθΝεα α ε υάΝ κυΝπΪθωΝ κΝΪ πλκΝχαλ έ,ΝαπΫθαθ δΝαπσΝ κθΝάζδκΝάΝ
απσΝ κΝφωμΝ βμΝεα α ε υάμΝ1,ΝΫ δΝυ Ν κΝφωμΝθαΝπΫφ δΝπζΪΰδαΝεαδΝθαΝπ λθΪΝ
πλυ αΝαπσΝ βΝ χδ ηάΝ κυΝχαλ κθδκτΝεαδΝη ΪΝαπσΝ κΝπκ άλδέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
ΧωλέμΝθαΝεδθά δμΝ βθΝεα α ε υάΝ κυ,ΝΰΫηδ  κΝπκ άλδΝη Νθ λσΝεαδΝΪφβ ΫΝ κΝθαΝ
βλ ηά δέΝΣδΝπαλα βλ έμΝαυ άΝ βΝφκλΪν 
 

     
 

Παλα άλβ β:  βΝ εδΪΝ κυΝηατλκυΝχαλ κθδκτΝ ηφαθέα αδΝηδαΝζ π άΝζωλέ αΝ
ζ υεκτΝφω σμ,ΝπκυΝπλκΫλχ αδΝαπσΝ κΝφωμΝ κυΝάζδκυΝάΝ κυΝφαεκτΝεαδΝβΝκπκέαΝ
Ϋχ δΝπ λΪ δΝαπσΝ βΝ χδ ηά κυΝχαλ κθδκτέ 
ΠΪθωΝ κΝΪ πλκΝχαλ έΝίζΫπκυη Ν δΪφκλαΝχλυηα α,ΝπκυΝηκδΪακυθΝη Ν αΝ
χλυηα αΝ κυΝκυλΪθδκυΝ σικυέ 
 

βη έω βμ Ό αθΝβΝεα α ε υάΝίλέ ε αδΝαπΫθαθ δΝ κθΝάζδκΝεαδΝ θΝ
ηφαθέακθ αδΝ αΝ δΪφκλαΝχλυηα α,Νπ λδ λΫφκυη Ν κΝπκ άλδΝ δΰΪΝ– δΰΪΝ ιδΪΝ– 

αλδ λΪΝάΝ κΝΰΫλθκυη ΝπζΪΰδαΝπλκμΝ βΝ εδΪΝ κυΝυ ΝκΝάζδκμΝθαΝπΫφ δΝπκζτΝ
πζΪΰδαΝπλκμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝθ λκτ,ΝηΫχλδΝθαΝ ηφαθδ κτθέ 
 

υηπΫλα ηα: ΣκΝζ υεσΝφωμ,Νσ αθΝπ λθΪΝηΫ αΝαπσΝΫθαΝ δαφαθΫμΝυζδεσΝη Ν δ δεσΝ
χάηα,Ναθαζτ αδΝ ΝφωμΝ δαφσλωθΝχλωηΪ ωθέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝκθκηΪα αδΝ

αθΪζυ βΝ κυΝζ υεκτΝφω σμΝεαδΝ αΝχλυηα αΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝαπκ ζκτθΝ κΝ
φΪ ηαΝ κυΝζ υεκτΝφω σμέ 
 

ΠΝβμ θΪζυ βΝ κυΝφω σμ. Π έλαηαΝίδίζέκυΝβκ
 πέ διβ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Λ εΪθβΝΰυΪζδθβΝάΝπζα δεά,ΝαθΪίαγβέ ΚαγλΫπ μΝηδελκέ. 
ΜβχαθάΝπλκίκζάμΝ ζΪδ μ. Ν λσ.  
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Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν κυμΝεαγλΫφ μΝηΫ αΝ βΝζ εΪθβΝεαδΝ λΫο Ν βΝ
ηβχαθάΝπλκίκζάμΝπζΪΰδαΝπλκμΝ κυμΝεαγλΫφ μέΝΣδΝπαλα βλ έμΝ κΝ αίΪθδΝάΝ κθΝ
απΫθαθ δΝ κέχκνΝΠυμΝ κΝ ιβΰ έμν 
 

  
 

Παλα άλβ β: ΣκΝφωμΝ κυΝφαεκτΝάΝ κυΝπλκίκζΫαΝπΫφ δ πΪθωΝ κθΝεαγλΫφ β,Ν
παγαέθ δΝαθΪεζα βΝεαδΝ ηφαθέα αδΝ κΝ αίΪθδΝάΝ κθΝαπΫθαθ δΝ κέχκέ 
 

ΧωλέμΝθαΝίΰΪζ δμΝ κυμ εαγλΫφ μ απσΝ βθΝζ εΪθβ,ΝΰΫηδ ΫΝ βθΝθ λσΝεαδΝαφκτΝ
βλ ηά δ,Ν λΫο ΝπΪζδΝ κθΝφαεσΝάΝ κθΝπλκίκζΫα,ΝπζΪΰδαΝπλκμΝ κυμ εαγλΫφ μ. 

ΣδΝπαλα βλ έμ κΝ αίΪθδΝάΝ κθΝαπΫθαθ δΝ κέχκν 
 

  
 

 

Παλα άλβ β: ΣκΝφωμΝ κυΝφαεκτΝάΝ κυΝπλκίκζΫαΝπΫφ δΝπΪθωΝ κθΝεαγλΫφ βΝ
π λθυθ αμΝσηωμΝπλυ αΝαπσΝ κΝθ λσ.  κΝ αίΪθδΝάΝ κθΝαπΫθαθ δΝ κέχκ 

ηφαθέακθ αδΝ δΪφκλαΝχλυηα α πκυΝηκδΪακυθΝη Ν αΝχλυηα αΝ κυΝκυλΪθδκυΝ
σικυέ 

 

βη έω βμ θΝ θΝ ηφαθέακθ αδΝ αΝ δΪφκλαΝχλυηα α,Νη αεδθκτη Ν κΝφαεσΝάΝ
κθΝπλκίκζΫαΝ δΰΪΝ– δΰΪ,Ν ιδΪΝ– αλδ λΪΝάΝπΪθωΝ– εΪ ω,ΝηΫχλδΝθαΝ
ηφαθδ κτθέ 

 

υηπΫλα ηα: ΣκΝζ υεσΝφωμ,Νσ αθΝπ λθΪΝηΫ αΝαπσΝΫθαΝ δαφαθΫμΝυζδεσΝη Ν δ δεσΝ
χάηα,Ναθαζτ αδΝ ΝφωμΝ δαφσλωθΝχλωηΪ ωθέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝκθκηΪα αδΝ

αθΪζυ βΝ κυΝζ υεκτΝφω σμΝεαδΝ αΝχλυηα αΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝαπκ ζκτθΝ κΝ
φΪ ηαΝ κυΝζ υεκτΝφω σμέ 
 

ΣκΝπαλαπΪθωΝπ έλαηαΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαδΝη Ν κΝφωμΝ κυΝάζδκυ,Ναλε έΝθαΝηπαέθ δΝ
απσΝ κΝπαλΪγυλκΝ βμΝαέγκυ αμΝεαδΝθαΝπΫφ δΝπζΪΰδαΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝθ λκτΝ
βμΝζ εΪθβμέ 
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ΠΝγμ θΪζυ βΝ κυΝφω σμ η Νπλέ ηα  

      

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Πλέ ηαέΝ θαεζα δεσμΝπλκίκζΫαμέΝ υκΝφτζζαΝχαλ έΝ ζΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ:  λΫο Ν κΝπλέ ηαΝπλκμΝ κΝφωμΝ κυΝάζδκυ,ΝπκυΝηπαέθ δΝαπσΝ
κΝπαλΪγυλκΝ βμΝ ΪιβμΝεαδΝπαλα άλβ Ν δΝ ηφαθέα αδΝ κΝ αίΪθδΝάΝ κθΝ

απΫθαθ δΝ κέχκέ  
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηαμΝ 
 

θΝ θΝ πδελα έΝβζδκφΪθ δα,Νχλβ δηκπκέβ  κθΝαθαεζα δεσΝπλκίκζΫα. ΆθαοΫΝ
κθ,ΝίΪζ Ν αΝ τκΝφτζζαΝχαλ δκτΝ κΝ αΪηδΝ κυ,Νυ ΝθαΝ χβηα δ έΝΫθαΝΪθκδΰηαΝ

ηΝ εέΝαθΪη ΪΝ κυμέΝΣκπκγΫ β Ν κΝπλέ ηαΝ κΝφαεσΝ κυΝπλκίκζΫαέΝΣδΝ
παλα βλ έμν 
 

ΠΝζμ θΪζυ βΝ κυΝφω σμ η  κπ δεσΝ έ εκΝCD 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Οπ δεσμΝ έ εκμΝCD. Κ λΪεδέΝ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν κΝCD πΪθωΝ κΝγλαθέκΝ κυ,ΝΪθαο ΝΫθαΝηδελσΝ
ε λΪεδ,ΝίΪζ Ν κΝ βΝηΫ βΝ κυΝεαδΝεκέ αι ΝαπσΝπΪθω,Ν Ναπσ α βΝηδ σΝηΫ λκέΝΣδΝ
παλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

ΠΝημ βηδκυλΰέαΝκυλΪθδκυΝ σικυ  

 

ΣκΝκυλΪθδκΝ σικΝ έθαδΝΫθαΝγ αηα δεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ δΪγζα βμΝεαδΝ βμΝ
αθΪεζα βμ κυΝβζδαεκτΝφω σμέΝχβηα έα αδΝσ αθΝκΝάζδκμΝζΪηπ δΝ ΝηδαΝπ λδκχάΝ
κυΝκυλαθκτ,Ν θυΝ αυ σχλκθαΝυπΪλχκυθΝ αΰσθ μΝθ λκτΝ ΝΫθαΝ τθθ φκΝάΝίλΫχ δΝ
βθΝαθ έγ βΝπ λδκχάΝ κυΝκυλαθκτέ 

ΓδαΝθαΝεα αθκά κυη ΝπωμΝ χβηα έα αδΝαμΝπαλαεκζκυγά κυη Ν βθΝπκλ έαΝηδαμΝ
ζ π άμΝφω δθάμΝ Ϋ ηβμέ   
 

 

 

ΚΪγ  αΰσθαΝ υηπ λδφΫλ αδΝ αθΝηδελσΝπλέ ηαΝεαδΝεαγυμΝβΝφω δθάΝ Ϋ ηβΝ
δ Ϋλχ αδΝ βΝ αΰσθαΝ δαγζΪ αδΝεαδΝαθαζτ αδΝ αΝχλυηα αΝ κυΝφΪ ηα κμέΝ

 κΝ ω λδεσΝ βμΝ αΰσθαμΝβΝ Ϋ ηβΝπαγαέθ δΝαθΪεζα βΝεαδΝ ιΫλχ αδΝαφκτΝ
δαγζα έΝΰδαΝ τ λβΝφκλΪέΝΗΝ τ λβΝ δΪγζα βΝ έθαδΝπαλσηκδαΝη Ν βθΝπλυ βΝ

εαδΝπλκεαζ έΝη ΰαζτ λκΝ δαχωλδ ησΝ ωθΝφω δθυθΝαε έθωθέΝ πσΝ δμΝαε έθ μΝ
πκυΝφ ΪθκυθΝ κΝηΪ δΝηαμΝαυ ΫμΝπκυΝαθ δ κδχκτθΝ Ν δαφκλ δεΪΝχλυηα αΝ
πλκΫλχκθ αδΝαπσΝ δαφκλ δεΫμΝ αΰσθ μΝεαδΝΫ δΝ βηδκυλΰ έ αδΝβΝ δεσθαΝ κυΝ
κυλΪθδκυΝ σικυέ 
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Μπκλ έμΝεαδΝ τΝθαΝ βηδκυλΰά δμΝΫθαΝκυλΪθδκΝ σικέ 
 

ΜδαΝηΫλαΝη ΝάζδκΝπΪλ Ν κΝζΪ δχκΝ κυΝπκ έ ηα κμ,ΝΪθκδι Ν βΝίλτ βΝεαδΝπέ Ν κΝ
Ϊχ υζσΝ κυΝ βθΝΪελβΝ κυ,ΝΫ δΝυ Ν κΝθ λσΝθαΝπΫφ δΝ αθΝίλκχάέΝ λΫο Ν κΝ

ζΪ δχκΝπλκμΝ αΝπΪθωΝεαδΝΰτλδ Ν βθΝπζΪ βΝ κυΝ κθΝάζδκέΝΠλκ πΪγβ ΝζέΰκΝ
αθ ίκεα ίΪακθ αμΝ κΝχΫλδΝ κυΝαλΰΪΝεαδΝγαΝ δμΝ κΝκυλΪθδκΝ σικΝηπλκ ΪΝ κυέ    
 

ΠΝθ: βηδκυλΰέαΝκυλΪθδκυΝ σικυ αΝ…Νη Ϊθυχ α  

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Κα α ε υάΝγ 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Κκέ αι Νη Ν κΝΫθαΝηΪ δΝαπσΝ κΝαθκδχ σΝ σηδκΝ κυΝλκζκτΝ
δΰΪΝ- δΰΪ,Ν ιδΪΝάΝαλδ λΪΝεαδΝΰτλωΝαπσΝ κθΝάζδκΝάΝαπσΝ κθΝαθαηηΫθκΝ

βζ ε λδεσΝζαηπ άλαΝ κΝίλΪ υέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

ΤΝΘ Η ΣΟΤΝΦΩΣΟ 

 

ΟΝΝ τ ωθαμΝ πέ βμ απΫ δι Νπ δλαηα δεΪ,Νσ δΝκδΝηκθκχλωηα δεΫμΝαε δθκίκζέ μ,Ν
βζέΝ αΝχλυηα αΝ κυΝφΪ ηα κμ,Ν θΝαθαζτκθ αδΝ ΝΪζζαΝαπζκτ λαέ 

 

έθαδΝσηωμΝ υθα σθΝθα υθγΫ κυη  αΝχλυηα αΝ κυΝφΪ ηα κμ βηδκυλΰυθ αμΝ
πΪζδΝ κΝζ υεσΝφωμέ 
ΣκΝφαδθση θκΝκθκηΪα αδΝ τθγ βΝ κυΝζ υεκτΝφω σμέ 
 

 

ΠΝ1: έ εκμΝ κυΝΝ τ ωθαΝ(εα α ε υά) 
 

έθαδΝ τεκζκΝθαΝεα α ε υΪ δμΝαυ σΝπκυΝίζΫπ δμΝ βθΝ δεσθαέ 
 

  
 

Χλβ δηκπκέβ Νσ κΝηπκλ έμΝχκθ λσΝχαλ σθδΝεαδΝχκθ λσΝ πΪΰεκ,ΝηάεκυμΝλίΝ εέΝ
π λέπκυέ 
ΠΫλα Ν αΝ Ϊε υζΪΝ κυΝ κΝ πΪΰεκΝεαδΝ Ϋθ ω ΫΝ κθ,ΝσπωμΝ βθΝ δεσθαέ 
ΈθαμΝ υηηαγβ άμΝ κυΝθαΝΰυλέ δΝ κΝ έ εκΝπκζζΫμΝφκλΫμΝεαδΝθαΝ κθΝαφά δ,Ν θυΝ

τΝ θ υθ δμΝ κθΝ πΪΰεκέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β:  

 

υηπΫλα ηα:  
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ΠΝβ: έ εκμΝ κυΝΝ τ ωθαΝ( λΰα βλέκυ) 
 

  
 

 Ό αθΝπ λδ λΫφκυη Ν κΝ έ εκΝπκζτΝΰλάΰκλα,Ν κΝχλυηαΝ έθαδΝ χ σθΝζ υεσέ 
 

ΠΝγμΝτθγ βΝ κυΝζ υεκτΝφω σμ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝΠλέ ηαέΝ θαεζα δεσμΝπλκίκζΫαμέΝ υκΝφτζζαΝχαλ έΝ ζέΝ
υΰεζέθκθ αμΝφαεσμέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ  βΝπκλ έαΝ κυΝφΪ ηα κμΝ κυΝζ υεκτΝφω σμΝαπσΝ κθΝ
πλκίκζΫαΝ βθΝκγσθβ,Νπαλ ηίΪζζκυη Ν κθΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσέ ΣδΝπαλα βλ έμΝ Ν
ΫθαΝ βη έκΝ βμΝκγσθβμν 
 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμ  
 

ΦΩ Κ ΙΝΧΡΩΜ Σ  

 

ΣκΝφωμΝηπκλκτη ΝθαΝ κΝαθ δη ωπέ κυη Ν έ Ν αθΝβζ ε λκηαΰθβ δεΪΝετηα α,Ν
έ Ν αθΝ ωηα έ δα. υ ΪΝ αΝ ωηα έ δαΝπκυΝ υηπ λδφΫλκθ αδΝεαδΝωμΝετηα α,Ν

ζΫΰκθ αδΝφω σθδαέ 
ΣαΝφω σθδα,Νσ αθΝαζζβζ πδ λκτθΝη Ν αΝΪ κηαΝ θσμΝυζδεκτΝ υηα κμ,Ν θΝ
αζζΪακυθΝησθκ εα τγυθ β δΪ κ βμ, αζζΪΝεΪπκδ μΝφκλΫμΝεαδΝχαλαε βλδ δεΪέ 
 

ΈθαΝαπσΝαυ ΪΝ αΝχαλαε βλδ δεΪΝ έθαδΝβΝ υχθσ β αΝ κυΝφω σμ,Ν βθΝκπκέαΝ
αθ δζαηίαθσηα Ν αθΝχλυηαέ 
 

ΣαΝ δΪφκλαΝαθ δε έη θαΝΰτλωΝηαμΝΫχκυθΝ δαφκλ δεΪΝχλυηα αΝεαδΝιΫλκυη Νσ δΝ
κΝζ υεσΝφωμΝ έθαδΝβΝ τθγ βΝσζωθΝ ωθΝχλωηΪ ωθέ 

 

Ό αθΝζκδπσθΝ κΝζ υεσΝφωμΝπΫφ δ,ΝπέχέΝ ΝΫθαΝπλΪ δθκ πέθαεα, πδ λΫφκυθΝ αΝ
φω σθδαΝπκυΝΫχκυθΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ υχθσ β α,Ναυ άθ πκυΝαθ δ κδχ έΝ κΝ
πλΪ δθκΝχλυηαέΝ υ ΪΝφ ΪθκυθΝηΫχλδΝ αΝηΪ δαΝηαμΝεαδΝΫ δΝ η έμΝίζΫπκυη Ν κθΝ
πέθαεαΝπλΪ δθκέ υ σΝ υηίαέθ δΝη ΝσζαΝ αΝχλυηα αέ 
ΟΝπέθαεαμΝπκυΝΫχ δΝηατλκ χλυηα,ΝαπκλλκφΪΝσζαΝ αΝφω σθδαΝεαδΝ θΝαθαεζΪΝ
εαθΫθα,ΝΪλαΝ κΝηΪ δΝηαμΝ Νφ Ϊθ δΝ έπκ αΝεαδΝΫ δΝ η έμΝίζΫπκυη Ν κθΝπέθαεαΝ
ηατλκέ 
ΟΝπέθαεαμΝΰδαΝηαλεα σλκΝΫχ δΝζ υεσ χλυηα,Νΰδα ένΝΟΝζ υεσμΝπέθαεαμΝαθαεζΪΝ
σζαΝ αΝφω σθδαΝπκυ αθ δ κδχκτθΝ ΝσζαΝ αΝχλυηα α,ΝΫ δΝζκδπσθΝσ αθΝφω δ έΝ
η Νζ υεσΝφωμ,Ν η έμΝ κθΝίζΫπκυη Νζ υεσ,Νΰδα έΝ κΝηΪ δΝηαμΝφ Ϊθ δΝ κΝζ υεσΝφωμΝ
πκυΝφω έ βε έΝ θΝκΝζ υεσμΝπέθαεαμΝφω δασ αθΝη Νεέ λδθκΝφωμ,ΝπΪζδΝ κΝεέ λδθκΝ
φωμΝγαΝπΪγαδθ ΝαθΪεζα β,ΝγαΝΫφ αθ Ν αΝηΪ δαΝηαμΝεαδΝ η έμΝγαΝ κθΝίζΫπαη Ν
εέ λδθκέ 
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ΠΝ1μΝΦωμΝεαδΝχλυηα αΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: θαεζα δεσμ πλκίκζΫαμέΝ δαφΪθ δαΝεέ λδθβ,Νεσεεδθβ,Ν
πλΪ δθβ,Νηπζ ,ΝηατλβέΝ υκΝφτζζαΝχαλ έΝ ζέ 
 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Άθαο Ν κθΝπλκίκζΫαΝεαδΝίΪα Ν δμΝ δαφΪθ δ μΝ α δαεΪΝ κΝ
ΪθκδΰηαΝ ωθΝ τκΝφτζζωθΝχαλ δκτέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΠΝβμ ΣαΝχλυηα αΝ κυΝφΪ ηα κμΝ θΝαθαζτκθ αδΝ ΝΪζζαΝαπζκτ λαΝ 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪμΝ θαεζα δεσμΝπλκίκζΫαμέΝ δαφΪθ δαΝεέ λδθβ,Νεσεεδθβ,Ν
πλΪ δθβ,Νηπζ ,ΝηατλβέΝ υκΝφτζζαΝχαλ έΝ ζέΝΠλέ ηα. 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμμ Άθαο Ν κθΝπλκίκζΫα,ΝίΪα Ν δμΝ δαφΪθ δ μΝ α δαεΪΝ κΝ
ΪθκδΰηαΝ ωθΝ τκΝφτζζωθΝχαλ δκτέΝΆφβ Νε θσΝχυλκΝ βΝηΫ βΝ ωθΝ δαφαθ δυθΝ
εαδΝ κπκγΫ β Ν κΝπλέ ηαΝ κΝφαεσΝ κυΝπλκίκζΫαέ ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ βμ 
 

υηπΫλα ηαμΝ 
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έΚέΦέ έΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ : ΦΩ 

 

ΟΜ Νιβ: έΝΜΙ Ν ΠΛΗΝΦΩΣΟΓΡ ΦΙΚΗΝΜΗΧ ΝΗ 

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

 ΝαΝεα α ε υΪ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝφω κΰλαφδεάΝηβχαθάΝκπάμΝεαδΝθαΝ
ιβΰά κυθΝ βθΝαλχάΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμέ 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪ: 

 ΣβθΝαθ δ λκφάΝ κυΝ δ υζκυΝ βΝφω κΰλαφδεάΝηβχαθά,ΝζσΰωΝ βμΝ
υγτΰλαηηβμΝ δΪ κ βμΝ κυΝφω σμέ 

 ΣβθΝ ιΪλ β βΝ βμΝ υελέθ δαμΝεαδΝ βμΝφω δθσ β αμΝ κυΝ δ υζκυΝ βΝ
ηβχαθάΝαπσΝ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝκπάμέΝ 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Κα α ε υάΝβ 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμΝπ δλΪηα κμ:  λΫο Ν κΝεκυ έΝάΝ βΝ ωζάθαΝπλκμΝ κΝπαλΪγυλκΝ
άΝπλκμΝΫθαΝ υηηαγβ άΝ κυΝπκυΝφω έα αδΝεαδΝεκέ αι ΝαπσΝ κΝη ΰΪζκΝΪθκδΰηαΝ
ηΫ αΝ κΝεκυ έΝ( κΝαπκ Ϋζ ηαΝγαΝ έθαδΝεαζτ λκ,ΝαθΝαυ σμΝπκυΝελα Ϊ δΝ βθΝ
εα α ε υάΝίλέ ε αδΝ Ν εκ δθσΝηΫλκμ)έ 
ΚΪγ ΝφκλΪΝπκυΝεκδ Ϊα δμΝθαΝ κπκγ έμΝ βΝγάεβΝηατλκΝχαλ σθδΝη Ν δαφκλ δεάΝ
δΪη λκέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β:  

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΗΝπκδσ β αΝ κυΝ δ υζκυΝ έθαδΝπκζτΝεαζτ λβ,ΝαθΝ κΝλδασχαλ κΝ έθαδΝεαζΪΝ
θ ωηΫθκΝεαδΝ κΝεκυ έΝάΝβΝ ωζάθαΝ έθαδΝίαηηΫθβΝηατλβΝ κΝ ω λδεσΝ βμέ 

 

  
 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/S7yEGj12d2I/AAAAAAAAHsY/KAWKa9Uwkgg/s1600/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF.JPG
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έΚέΦέ έΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ : ΦΩ 

 

ΟΜ Νιβ: έΝΣΟΝΜ ΣΙΝΜ  

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΝαΝ δαπδ υ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝπ δλαηα δεΪμ 
 

 ΣβΝχλβ δησ β αΝ ωθΝφλυ δυθΝεαδΝ ωθΝίζ φΪλωθέ 
 Ό δΝ κΝκπ δεσΝηαμΝπ έκΝπ λδκλέα αδ σ αθΝίζΫπκυη ΝησθκΝαπσΝ κΝΫθαΝ

ηΪ δέ 
 Ό δΝαθ δζαηίαθσηα Ν δμΝαπκ Ϊ δμΝ ωθΝαθ δε δηΫθωθΝαπσΝ ηΪμ,Ν π δ άΝ

Ϋχκυη Ν τκΝηΪ δαέ 
 

 

ΣαΝηΪ δαΝ κυΝαθγλυπκυ ΰδαΝθαΝπλκ α τκθ αδ ίλέ εκθ αδΝ κΝεΫθ λκΝ κυΝ
πλκ υπκυΝ Νεκδζυηα αΝ ωθΝκ υθΝπκυΝκθκηΪακθ αδΝεσΰχ μέ 
 

ΣαΝ βηαθ δεΪΝηΫλβΝ κυΝπλκ υπκυΝπκυΝπλκ α τκυθΝ αΝηΪ δα έθαδ: 
 

 

  
 

 

ΣαΝφλτ δα,ΝπκυΝίλέ εκθ αδ πΪθωΝαπσΝ αΝηΪ δαΝεαδΝ αΝπλκ α τκυθΝη Ν κΝθαΝ
ηπκ έακυθΝ κθΝδ λυ αΝεαδΝ δμΝ αΰσθ μΝ δαφσλωθΝυΰλυθΝθαΝηπκυθΝ Ναυ Ϊ. 
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ΣαΝίζΫφαλα, δαελέθκθ αδΝ ΝπΪθωΝεαδΝεΪ ωΝεαδΝπλκ α τκυθΝ αΝηΪ δαΝη Ν κΝ
θαΝαθκδΰκεζ έθκυθΝη ΝηέαΝαθ αθαεζα δεάΝεέθβ βΝεαδΝθαΝηβθΝαφάθκυθΝθαΝηπαέθ δΝ

Ναυ ΪΝΫθ κθκΝφωμΝάΝΪζζαΝ πδίζαίάΝυζδεΪέΝΚζ έθκυθΝ πέ βμΝεαδΝα υθαέ γβ αΝ
σ αθΝπζβ δΪ δΝεΪπκδκΝαθ δε έη θκΝ κΝηΪ δΝάΝσ αθΝ υχαέθ δΝθαΝφ λθδ κτη έΝ
Ό αθΝαθκδΰκεζ έθκυθ,ΝίΰΪακυθΝΫθαΝυΰλσΝαπσΝ κυμΝ αελυΰσθκυμΝα Ϋθ μΝ
(ίλέ εκθ αδΝ κΝπΪθωΝίζΫφαλκ),Ν κΝ ΪελυΝεαδΝΫ δΝελα κτθΝυΰλΪΝ αΝηΪ δαΝεαδΝ
αΝεαγαλέακυθΝαπσΝηδελσίδαΝεαδΝαεαγαλ έ μέΝ 

 

ΟδΝίζ φαλέ μ,Νπκυ ίλέ εκθ αδΝ ΝεΪγ ΝίζΫφαλκ(ΝβΝάΝγΝ δλΫμ),Ν βζα άΝηδελΫμΝ
λδχκτζ μΝπκυΝελα κτθ εσθ μΝεαδΝαεαγαλ έ μΝηαελδΪΝαπσΝ κΝηΪ δέ 

 

Έχκυη Ν τκΝηΪ δαΝΰδαΝθαΝΫχκυη Νεαζτ λκΝκπ δεσΝπ έκέΝΓδαΝθαΝ
αθ δζαηίαθσηα Νεαζτ λαΝ βΝγΫ β εαδΝ βθΝαπσ α β ωθΝαθ δε δηΫθωθΝΰτλωΝ
ηαμ 

 

ΠΝ1κμΝΗΝχλβ δησ β αΝ ωθΝφλυ δυθ 

 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

Γδα έΝκΝδ λυ αμΝαπσΝ κΝηΫ ωπσΝ κυΝ Νηπαέθ δΝ αΝηΪ δαΝ κυν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ:  αΰκθση λκ. ΚαγλΫφ βμ. Ν λσ. 

 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Πάΰαδθ Νηπλκ ΪΝ  ΫθαΝεαγλΫφ β,Νλέι Νη Ν κΝ αΰκθση λκΝ
2-γΝ αΰσθ μΝθ λσ κΝηΫ ωπσΝ κυΝεαδΝΪφβ ΫΝ δμΝθαΝευζά κυθΝπλκμΝ κΝφλτ δΝ
κυέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΠΝβκμΝΗΝχλβ δησ β αΝ ωθΝίζ φΪλωθΝ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

 Ν δΝηαμΝχλβ δη τκυθΝ αΝίζΫφαλαν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: θΝαπαδ κτθ αδ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Μπλκ ΪΝαπσΝ κΝπλσ ωπκΝ θσμΝ υηηαγβ άΝ κυ,ΝιαφθδεΪΝ
εαδΝχωλέμΝθαΝ κΝιΫλ δΝχ τπβ ΝηδαΝφκλΪΝπαζαηΪεδαέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  
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ΠΝγκμΝΗΝχλβ δησ β αΝ ωθΝίζ φΪλωθΝ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

 Ν δΝηαμΝχλβ δη τκυθΝ αΝίζΫφαλαν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: θΝαπαδ κτθ αδ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Πλκ πΪγβ ΝθαΝελα ά δμΝ αΝίζΫφαλΪΝ κυΝαθκδχ ΪΝσ κΝ
π λδ σ λκΝηπκλ έμέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΠΝζκμΝΗΝχλβ δησ β αΝ βμΝεσλβμΝ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

 Ν δΝηαμΝχλβ δη τκυθΝκδΝεσλ μΝ ωθΝηα δυθΝηαμν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΚαγλΫφ βμ, Φω δ δεσΝΰλαφ έκυ 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ:  ΝΫθαΝ ωηΪ δκΝη ΝζέΰκΝφωμΝεκέ αι Ν δμΝεσλ μΝ ωθΝηα δυθΝ
κυ,ΝηΫ αΝ `ΝΫθαΝεαγλΫφ βέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

Παλα άλβ β: 

 

 κΝέ δκΝ ωηΪ δκΝη ΝζέΰκΝφωμΝεκέ αι Ν δμΝεσλ μΝ ωθΝηα δυθΝ κυ,ΝηΫ αΝ `ΝΫθαΝ
εαγλΫφ β,ΝαφκτΝαθΪο δμΝ κΝφω δ δεσΝ κυΝΰλαφ έκυΝπκυΝίλέ ε αδΝηπλκ ΪΝ
κυέΝΣδΝπαλα βλ έμν 

 

  
Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

ΠΝηκμΝΓδα έΝΫχκυη Ν υκΝηΪ δα;  

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: τκΝηκζτίδα 
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Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ : Κζ έ Ν κΝΫθαΝ κυΝηΪ δΝεαδΝπλκ πΪγβ ΝθαΝ θυ δμΝ δμΝ
ητ μΝ ωθΝ τκΝηκζυίδυθΝη ΝΰλάΰκλβΝεέθβ βέΝ κεέηα ΝπΪζδΝη Ν αΝ τκΝηΪ δαΝ
αθκδχ ΪΝεαδΝ κΝέ δκΝΰλάΰκλαέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

Παλα άλβ β: 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμΝ : θΝαωΰλαφέ κυη ΝΫθαθΝετεζκΝεαδΝπλκ παγά κυη ΝθαΝ
ίΪζκυη ΝηέαΝεκυεέ αΝηΫ αΝ Ναυ σθ,ΝεΪπωμΝΰλάΰκλα, γαΝ δαπδ υ κυη Νσ δΝ
έθαδΝ τ εκζκΝθαΝ κ εΪθκυη Νη Ν κΝΫθαΝηΪ δΝεζ δ σΝεαδΝπκζτΝ τεκζκΝη Ν αΝ τκΝ

ηΪ δαΝαθκδχ Ϊ. 

Πλκ πΪγβ ΫΝ κΝ… 

 

 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμΝΓ: Κκέ αι Ν κΝχυλκΝΰτλωΝ κυ χωλέμΝθαΝΰυλέα δμΝ κΝε φΪζδΝ
κυ,Νσ αθΝΫχ δμμ 
 ΣκΝαλδ λσΝηΪ δΝεζ δ σ 

 ΣκΝ ιέΝηΪ δΝεζ δ σ 

 ΣαΝ τκΝηΪ δαΝαθκδχ Ϊ 

 

Παλα άλβ β:  

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμΝ : θΝαθκέικυη Ν δμΝπαζΪη μ ηαμΝηπλκ ΪΝ κΝπλσ ωπσΝηαμ 

εαδΝ δμΝαπκηαελτθκυη  πλκμΝ ιδΪΝεαδΝαλδ λΪ,ΝγαΝπαλα βλά κυη Νσ δΝη Ν
αθκδχ ΪΝεαδΝ αΝ τκΝηΪ δαΝεκδ Ϊακθ αμΝηπλκ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ κτη ΝΰδαΝαλε άΝ
απσ α βΝ αΝχΫλδα ηαμ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ Ν υηίαέθ δΝαθΝεζ έ κυη Ν κΝΫθα άΝ κΝΪζζκ 

ηΪ δΝεαδΝδ έωμΝ κΝχΫλδΝπκυΝίλέ ε αδΝ κΝεζ δ ηΫθκΝηΪ δ. 
 

κεέηα Ν έθαδΝπκζτΝ τεκζκ 

 

 
 

υηπΫλα ηα:  
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ΠΝθκμΝΜδαΝ λτπαΝ βθΝ…ΝπαζΪηβΝ κυΝ 
 

δ αΰωΰδεσΝ λΫγδ ηαΝ– δα τπω βΝυπκγΫ ωθ 

 

ΠυμΝηπκλ έμΝθαΝ δμ κΝφέζκΝάΝ βΝφέζβΝ κυΝηΫ αΝ βθΝπαζΪηβΝ κυν 
 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: ΈθαΝφτζζκΝχαλ έΝ 4 άΝλκζσΝαπσΝχαλ έΝεκυαέθαμ 

 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: Στζδι Ν κΝχαλ έ,Νυ ΝθαΝ χβηα έ δμΝΫθαθΝετζδθ λκΝη Ν
αθκδχ ΫμΝ δμΝ τκΝίΪ δμέΝΈχκθ αμΝαθκδχ ΪΝεαδΝ αΝ υκΝ κυΝηΪ δα,Ν κπκγΫ β Ν κθΝ
ετζδθ λκΝηπλκ ΪΝ κΝΫθαΝ κυΝηΪ δΝεαδΝ βθΝπαζΪηβΝ κυΝ έπζαΝ κθΝετζδθ λκ,Ν
σπωμΝ βθΝ δεσθαέ 
Κκέ αι Ν αγ λΪΝ κθΝπέθαεαΝ βμΝ Ϊιβμ. ΣδΝπαλα βλ έμν 
 

 
 

Παλα άλβ β: 

 

θΝ θΝ κΝπ τχ δμΝαηΫ ωμ,Νη αεέθβ Ν βθΝπαζΪηβΝ κυΝ ζαφλΪΝηπλκμΝ– πέ ωΝ
εα ΪΝηάεκμΝ κυΝευζέθ λκυ,Ν έΰκυλαΝγαΝ κΝπ τχ δμέ 
 

ΚΪθ Ν κΝέ δκΝεκδ Ϊακθ αμΝαυ άΝ βΝφκλΪΝΫθαΝφέζκΝ κυΝάΝηδαΝφέζβΝ κυέ 
 

ιάΰβ βΝ 
 

ΟΝ ΰεΫφαζκμΝ κυΝαθγλυπκυΝπΪθ αΝ υθ υΪα δΝ ΝηέαΝ δεσθαΝ(ηάθυηα)Ν δμΝ τκΝ
σηκδ μΝ δεσθ μΝ(ηβθτηα α)ΝπκυΝπαέλθ δΝαπσΝ αΝ τκΝηΪ δαέΝ βθΝπαλαπΪθωΝ
λα βλδσ β αΝκδΝ τκΝ δεσθ μΝ(ηβθτηα α)Ν έθαδΝ ζ έωμΝ δαφκλ δεΫμ,ΝαφκτΝη Ν
κΝΫθαΝηΪ δΝεκδ Ϊακυη Ν κθΝπέθαεαΝεαδΝη Ν κΝΪζζκΝ βθΝπαζΪηβΝηαμέΝΟΝ ΰεΫφαζκμ,Ν

φυ δκζκΰδεΪ,Ν υθ υΪα δΝ δμΝ τκΝ δεσθ μΝ ΝηέαΝεαδΝΫ δΝ η έμΝίζΫπκυη Ν βθΝ λτπαΝ
εαδΝηΫ αΝ βμΝΫθαΝηΫλκμΝ κυΝπέθαεαέ 
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έΚέΦέ έΝΧ ΝΙΩΝ 

ΠΡΩΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ 

 

ΝΟΣΗΣ : ΦΩ 

 

ΟΜ  ιβ: ΓέΝΠΩΝ Λ ΠΟΤΜ  

 

Ι ΚΣΙΚΟΙΝΣΟΧΟΙμΝ 
 

ΟδΝηαγβ ΫμΝθαμ 
 Π λδΰλΪφκυθΝη ΝαπζΪΝζσΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝσλα βμέ 
 θαφΫλκυθΝκηκδσ β μΝεαδΝ δαφκλΫμΝη αιτΝ κυΝηα δκτΝεαδΝ βμΝ

φω κΰλαφδεάμΝηβχαθάμέ 
 
Σκ ηΪ δΝΫχ δΝ βΝηκλφάΝηδαμΝηδελάμΝηπΪζαμΝπκυΝκθκηΪα αδΝίκζίσμ εαδΝηπκλ έΝθαΝ
π λδ λΫφ αδΝηΫ αΝ βθΝεσΰχβΝ τεκζαΝη Ν βΝίκάγ δαΝΫιδΝηυυθέ 
 
ΣαΝία δεΪΝηΫλβΝ κυΝηα δκτΝ έθαδμ 
 

 κΝ εζβλσμΝχδ υθαμμΝ έθαδΝ κΝΪ πλκΝηΫλκμ κυΝηα δκτ εαδΝεαζτπ δΝ κΝ
η ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυ. Έχ δΝπκζζΪΝαδηκφσλαΝαΰΰ έαΝ αΝκπκέα η αφΫλκυθΝ
αέηαΝ κΝηΪ δ. 

 

 κΝε λα κ δ άμΝχδ υθαμμΝ έθαδΝ δαφαθάμ,ΝπΪθωΝαπσΝ κΝ εζβλσΝχδ υθαΝεαδΝ
πλκ α τ δΝ κΝφαεσ. 

 

 βΝέλδ α: κΝχλωηα δ σΝηΫλκμΝ κυΝηα δκτ,Νίλέ ε αδΝπέ ωΝαπσΝ κθΝ
ε λα κ δ άΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝσπωμΝ κΝ δΪφλαΰηαΝ βμΝφω κΰλαφδεάμΝ
ηβχαθάμέΝ κΝεΫθ λκΝ βμΝίλέ ε αδΝβΝεσλβ. 

 

 βΝεσλβμΝαπσΝαυ ά ηπαέθ δΝ κΝφωμΝ κΝ ω λδεσΝ κυΝηα δκτέΝΜ ΰαζυθ δΝ
άΝηδελαέθ δΝαθΪζκΰαΝη  βΝφω δθσ β αέ Μ Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝλυγηέα αδΝβΝ
πκ σ β αΝ κυΝφω σμΝπκυΝ δ Ϋλχ αδΝ κΝ ω λδεσΝ κυΝηα δκτέ 

 

 κΝελυ αζζκ δ άμΝφαεσμμΝ έθαδΝΪχλωηκμ, δΪφαθκμΝεαδΝ υΰεζέθωθΝφαεσμ  

ΜΫ αΝαπσΝαυ σθΝπ λθΪΝ κΝφωμέΝΜπκλ έΝεαδΝαζζΪα δΝ χάηαΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ
αθΝ κΝαθ δε έη θκΝπκυΝ δΪακυη Νίλέ ε αδΝεκθ ΪΝάΝηαελδΪέ 

 

 κΝαηφδίζβ λκ δ άμΝχδ υθαμμΝίλέ ε αδΝ κΝπέ ω ηΫλκμΝ κυΝηα δκτ,Ν
απκ ζ έ αδΝαπσΝπΪλαΝπκζζΪΝκπ δεΪΝετ αλαΝπκυΝ έθαδΝ υαέ γβ αΝ κΝ
φωμΝεαδΝ Ναυ σθΝ χβηα έακθ αδΝ αΝ έ ωζαΝ ωθΝαθ δε δηΫθωθΝπκυΝ
ίζΫπκυη , αζζΪΝαθ λαηηΫθα. 

 

 κΝυαζυ μΝ υηαμΝαπκ ζ έΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝηα δκτΝεαδΝ έθαδΝ
δΪφαθκΝυΰλσ πκυΝίλέ ε αδΝπέ ωΝαπσΝ κΝφαεσ.(υπΪλχ δΝεαδΝ κΝυ α υ μΝ

υΰλσΝπκυΝίλέ ε αδΝαθΪη αΝ κΝφαεσΝεαδΝ κθΝε λα κ δ ά). 
 

 κΝκπ δεσΝθ τλκμΝη αφΫλ δΝ αΝκπ δεΪΝ λ γέ ηα αΝαπσΝ κΝηΪ δΝ κθΝ
ΰεΫφαζκΝΰδαΝ π ι λΰα έα. 
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 * 

  

ΠΝ1κμΝΠυμΝίζΫπκυη  

 

 

ΌλΰαθαΝ– ΤζδεΪ: Κ λέέ υΰεζέθκθ αμΝφαεσμέ ΠΫ α ηαΝΪ πλκέ Μαθ αζΪεδαέ 
 

Ο βΰέ μΝ ε Ϋζ βμ: ΣκπκγΫ β Ν ΝηδαΝ υγ έαΝεαδΝ Ν δλΪ,Ν κΝαθαηηΫθκΝε λέ,Ν κΝ
υΰεζέθκθ αΝφαεσΝεαδΝ κΝΪ πλκΝπΫ α ηαέΝΜ αεέθβ Ν κθΝ υΰεζέθκθ αΝφαεσΝ

πλκμΝ κΝε λέΝάΝπλκμΝ κΝπΫ α ηαΝηΫχλδΝθαΝφαθ έΝβΝ δεσθαΝ κυΝαθαηηΫθκυΝε λδκτΝ
( έ ωζκ)Ν κΝπΫ α ηαέΝΣδΝπαλα βλ έμν 
 

    
 

 

Παλα άλβ β: 

 

υηπΫλα ηα:  

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/S74v5eIp2zI/AAAAAAAAHv4/MmMhu2WaCus/s1600/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_QMD3uDrxxgM/S74v5eIp2zI/AAAAAAAAHv4/MmMhu2WaCus/s1600/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1.JPG
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ΣαΝηΪ δαΝηαμΝζ δ κυλΰκτθΝσπωμΝπ λέπκυΝεαδΝβΝφω κΰλαφδεάΝηβχαθάμ 
 

  
 

 

 
ΗΝκπά βμΝφω κΰλαφδεάμΝηβχαθάμΝαθ δ κδχ έΝη Ν βθΝεσλβ κυΝηα δκτΝηαμ,ΝκΝ
φαεσμ πκυΝ δαγΫ δΝηδαΝφω κΰλαφδεάΝηβχαθάΝαθ δ κδχ έΝη Ν κθΝελυ αζζκ δ ά 

φαεσ κυΝηα δκτ εαδΝ κΝφω κΰλαφδεσΝφδζη η Ν κθΝαηφδίζβ λκ δ άΝχδ υθα. 

πζΪΝ κΝφω κΰλαφδεσΝφδζηΝ έθαδΝ πέπ κΝ θυΝκΝαηφδίζβ λκ δ άμΝχδ υθαμΝ
εαηπτζκμέΝΚαδΝσπωμΝ χβηα έακθ αδΝαθ λαηηΫθαΝ αΝ έ ωζαΝ κΝφδζηΝΫ δΝ
χβηα έακθ αδΝεαδΝ κθΝαηφδίζβ λκ δ άΝχδ υθαέ 
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