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ΑΑ))  1100  ΕΕφφεευυρρέέσσεειιςς 

ΦΦωωννooγγρράάφφοοςς    

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::ΤΤόόμμααςς  ΈΈννττιισσοονν    

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::11887777  
ΟΟ  φφωωννοογγρράάφφοοςς,,  κκοοιιννώώςς  γγρρααμμμμόόφφωωννοο,,  ((ααγγγγλλ..  PPhhoonnooggrraapphh))  εείίννααιι  μμιιαα  
ααππόό  ττιιςς  ππρρώώιιμμεεςς  σσυυσσκκεευυέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  κκααιι  ααννααππααρρααγγωωγγήή  ήήχχοουυ..  
ΚΚαατταασσκκεευυάάσσττηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΑΑμμεερριικκααννόό  ΤΤόόμμααςς  ΆΆλλββαα  ΈΈννττιισσοονν  ((TThhoommaass  
AA..  EEddiissoonn))  ((11884477  ––  11993311))  ττοο  11887777..  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιοούύσσεε  μμιιαα  ββεελλόόνναα  γγιιαα  νναα  
κκααττααγγρράάφφεειι  ττοονν  ήήχχοο  σσεε  έένναανν  κκύύλλιιννδδρροο  μμεε  ααυυλλάάκκιιαα,,  εεππιικκααλλυυμμμμέέννοο  μμεε  
ααλλοουυμμιιννόόχχααρρττοο,,  οο  οοπποοίίοοςς  ππεερριισσττρρεεφφόότταανν  μμεε  σσττααθθεερρήή  ττααχχύύττηητταα..  ΗΗ  
ιιδδέέαα  ττηηςς  εεγγγγρρααφφήήςς  ήήχχοουυ  μμεε  ππααρρόόμμοοιιοο  ττρρόόπποο  υυππήήρρχχεε  ααππόό  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  
μμιισσόό  ααιιώώνναα  ππρριινν,,  ααλλλλάά  οο  ΈΈννττιισσοονν  μμεε  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ττηηςς  έέδδωωσσεε  
σσάάρρκκαα  κκααιι  οοσσττάά..    
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ΗΗλλεεκκττρριικκόόςς  λλααμμππττήήρρααςς  

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  :: ΤΤόόμμααςς  ΈΈννττιισσοονν    

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11887799  
ΗΗ  εεφφεεύύρρεεσσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  λλααμμππττήήρραα  ((ήή  ααλλλλιιώώςς  
λλυυχχννίίααςς  ήή  λλάάμμππααςς))  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσυυννήήθθωωςς  σσττοονν  ΤΤόόμμααςς  
ΈΈννττιισσοονν  ((1111  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11884477--1188  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11993311)),,  
όόμμωωςς  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΈΈννττιισσοονν  ααππλλάά  ττεελλεειιοοπποοίίηησσεε  τταα  
χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ..ΟΟ  ηηλλεεκκττρριικκόόςς  λλααμμππττήήρρααςς  εείίννααιι  
ττεεχχννηηττήή  ππηηγγήή  φφωωττόόςς  ττρροοφφοοδδοοττοούύμμεεννηη  ααππόό  ηηλλεεκκττρριικκήή  
εεννέέρργγεειιαα..  ΟΟιι  ηηλλεεκκττρριικκέέςς  λλάάμμππεεςς  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι,,  μμεε  
κκρριιττήήρριιοο  ττοονν  ττρρόόπποο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς,,  σσεε  λλάάμμππεεςς  
ππυυρράάκκττωωσσηηςς,,  λλάάμμππεεςς  ττόόξξοουυ  κκααιι  LLEEDD..  
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ΚΚιιννηηττοοσσκκόόππιιοο  

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::  ΤΤόόμμααςς  ΈΈννττιισσοονν  

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11889911  
ΤΤοο  κκιιννηηττοοσσκκόόππιιοο  ((KKiinneettoossccooppee))  ήήτταανν  μμίίαα  μμηηχχααννήή  
ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττααιιννιιώώνν,,  ππρρόόδδρροομμοοςς  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  
κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήήςς  μμηηχχααννήήςς  ππρροοββοολλήήςς..  ΑΑννααππττύύχχθθηηκκεε  
ααππόό  ττοονν  ΟΟυυίίλλλλιιααμμ  ΝΝττίίκκσσοονν  σστταα  εερργγαασσττήήρριιαα  ττοουυ  
ΑΑμμεερριικκααννοούύ  εεφφεευυρρέέττηη  ΤΤόόμμααςς  ΈΈννττιισσοονν,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  
ααπποοδδίίδδεεττααιι  κκααιι  ηη  ααρρχχιικκήή  σσύύλλλληηψψηη  ττηηςς  ιιδδέέααςς  
κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ..  ΗΗ  εεφφεεύύρρεεσσηη  ττοουυ  κκιιννηηττοοσσκκοοππίίοουυ  
σσυυννδδύύααζζεε  ττηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα  κκααιι  ττηηνν  ττεεχχννοολλοογγίίαα  
ααννααππααρράάσστταασσηηςς  ττηηςς  κκίίννηησσηηςς  ττηηςς  εειικκόόννααςς,,  
ππρροοββάάλλλλοοννττααςς  δδιιάάττρρηηττοο  φφιιλλμμ  ττωωνν  3355  χχιιλλιιοοσσττώώνν..  ΗΗ  
εειικκόόνναα  γγιιννόότταανν  οορρααττήή  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττοουυ  σσττεερρεεοοσσκκοοππίίοουυ..  
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ΤΤηηλλέέφφωωννοο                                            

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::    ΑΑλλεεξξάάννττεερρ  
ΓΓκκρράάχχααμμ  ΜΜππεελλ    

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11887766  
ΤΤοο  ττηηλλέέφφωωννοο  εείίννααιι  μμίίαα  σσυυσσκκεευυήή  σσυυννδδιιάάλλεεξξηηςς  ηη  οοπποοίίαα  μμεεττααφφέέρρεειι  
ττοονν  ήήχχοο  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  σσηημμάάττωωνν..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  
σσυυσσκκεευυήή  πποουυ  μμεετταασσχχηημμααττίίζζεειι  ττιιςς  ηηλλεεκκττρριικκέέςς  ττααλλααννττώώσσεειιςς  σσεε  
ηηχχηηττιικκέέςς..  ΗΗ  σσυυσσκκεευυήή  ααυυττήή  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  πποομμππόό  κκααιι  δδέέκκττηη  κκααιι  
σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  κκααλλώώδδιιοο  μμεε  ττοο  ττηηλλεεφφωωννιικκόό  κκέέννττρροο..  ΟΟ  πποομμππόόςς  έέχχεειι  
μμέέσσαα  σσ''  έένναα  σσωωλλήήνναα  μμιιαα  μμεεττάάλλλλιιννηη  ππλλάάκκαα  μμππρροοσσττάά  σσεε  
ηηλλεεκκττρροομμααγγννήήττηη..  ΜΜόόλλιιςς  αακκοουυσσττεείί  ηη  φφωωννήή  μμααςς  εεππάάννωω  σσττηηνν  
ππλλάάκκαα,,  ααυυττήή  ααρρχχίίζζεειι  νναα  κκάάννεειι  ππααλλμμιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς  ιισσχχυυρρέέςς  ήή  
ααδδύύννααττεεςς,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοονν  ττόόννοο  πποουυ  έέχχεειι  ηη  φφωωννήή  μμααςς,,  πποουυ  
εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττοονν  ηηλλεεκκττρροομμααγγννήήττηη..  ΜΜεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  
ρρεεύύμμααττοοςς,,  τταα  ηηχχηηττιικκάά  κκύύμμαατταα  ππεερρννοούύνν  ααππόό  ττοο  κκααλλώώδδιιοο  κκααιι  
φφττάάννοουυνν  σσττοο  δδέέκκττηη  πποουυ  έέχχεειι  κκιι  ααυυττόόςς  έένναανν  ηηλλεεκκττρροομμααγγννήήττηη  μμ''  
έένναα  δδιιάάφφρρααγγμμαα  μμππρροοσσττάά  ττοουυ..  ΤΤοο  δδιιάάφφρρααγγμμαα  ττοουυ  δδέέκκττηη  μμεε  ττηη  
σσεειιρράά  ττοουυ  ααρρχχίίζζεειι  νναα  έέχχεειι  ππααλλμμιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς  ααππόό  τταα  ηηχχηηττιικκάά  
κκύύμμαατταα  ττοουυ  πποομμπποούύ  πποουυ  μμεεττααδδίίδδεειι  οο  ηηλλεεκκττρροομμααγγννήήττηηςς..  ΜΜ''  ααυυττόόνν  
ττοονν  ττρρόόπποο  ηη  ααννθθρρώώππιιννηη  οομμιιλλίίαα  ξξαανναακκοούύγγεεττααιι  σσττοο  αακκοουυσσττιικκόό  μμεε  
ττηηνν  ααννααππααρρααγγωωγγήή  ττωωνν  ήήχχωωνν..  ΟΟ  πποομμππόόςς  κκααιι  οο  δδέέκκττηηςς  εεννόόςς  
ττηηλλεεφφώώννοουυ  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοοιι  σσ''  έένναα  όόρργγααννοο  πποουυ  λλέέγγεεττααιι  
αακκοουυσσττιικκόό..    
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ΤΤηηλλεεόόρραασσηη    

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::  ΤΤζζοονν  ΜΜππεερρννττ  

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11992255  
ΗΗ  ττηηλλεεόόρραασσηη  εείίννααιι  έένναα  σσύύσσττηημμαα  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίααςς  πποουυ  
χχρρηησσιιμμεεύύεειι  σσττηη  μμεεττάάδδοοσσηη  κκααιι  λλήήψψηη  κκιιννοούύμμεεννωωνν  
εειικκόόννωωνν  κκααιι  ήήχχοουυ  εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς..  AAπποοττεελλεείί  ττοο  
κκυυρριιόόττεερροο  κκααιι  δδηημμοοφφιιλλέέσσττεερροο  ΜΜέέσσοο  ΜΜααζζιικκήήςς  
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  κκααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  
δδιιααδδεεδδοομμέέννηη  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο..  ΟΟ  όόρροοςς  κκααλλύύππττεειι  
οολλόόκκλληηρροο  ττοο  φφάάσσμμαα  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  
κκααιι  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  τταα  ττηηλλεεοοππττιικκάά  
ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηη  μμεεττάάδδοοσσήή  ττοουυςς..  ΣΣυυννήήθθωωςς,,  
λλέέγγοοννττααςς  ""ττηηλλεεόόρραασσηη""  εεννννοοοούύμμεε  ττηη  σσυυσσκκεευυήή,,  δδηηλλααδδήή  
ττοονν  δδέέκκττηη,,  οο  οοπποοίίοοςς  λλααμμββάάννεειι  ττοο  ((ττηηλλεεοοππττιικκόό))  σσήήμμαα  πποουυ  
εεκκππέέμμπποουυνν  οοιι  ττηηλλεεοοππττιικκοοίί  σσττααθθμμοοίί  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  
σσυυχχννόόττηηττεεςς  ((ήή  ααλλλλιιώώςς  κκααννάάλλιιαα))  μμεε  ττηηνν  οοθθόόννηη  πποουυ  
ααππεειικκοοννίίζζεειι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  εεκκπποομμππήήςς  ((μμεεττααττρροοππήή  
ττοουυ  σσήήμμααττοοςς  σσεε  εειικκόόνναα  κκααιι  ήήχχοο))..            
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ΑΑεερροοππλλάάννοο  

ΔΔηημμιιοουυρργγooίί  ::  ΟΟιι  ααδδεελλφφοοίί  ΡΡάάιιττ  

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα    ::  2200οοςς  ααιιώώννααςς  
ΤΤοο  ααεερροοππλλάάννοο  εείίννααιι  ααεερροοσσκκάάφφοοςς  ((ππττηηττιικκήή  σσυυσσκκεευυήή))  
ββααρρύύττεερρηη  ααππόό  ττοονν  ααέέρραα  ((σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττοο  ααεερρόόσσττααττοο)),,  
μμεε  αακκίίννηηττεεςς  ππττέέρρυυγγεεςς  ((σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττοο  εελλιικκόόππττεερροο)),,  
σσττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  εεκκ  ττηηςς  ττααχχύύττηηττααςς  πποουυ  ααννααππττύύσσσσεειι,,  
δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  δδύύννααμμηη  άάννωωσσηηςς,,  πποουυ  κκρρααττάά  ααυυττήή  σσττοονν  
ααέέρραα..  ΗΗ  κκίίννηησσηη  ππρροοςς  τταα  εεμμππρρόόςς  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  
ππρροοωωθθηηττιικκήή  δδύύννααμμηη  ττοουυ  κκιιννηηττήήρραα,,  εελλιικκοοφφόόρροουυ  ήή  
σσττρροοββιιλλοοκκιιννηηττήήρραα..  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  ττηη  μμεεττααφφοορράά  
ααννθθρρώώππωωνν  κκααιι  εεμμπποορρεευυμμάάττωωνν,,  σσεε  εειιρρηηννιικκοούύςς  ααλλλλάά  κκααιι  
πποολλεεμμιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς..  
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ΠΠοοδδήήλλααττοο  

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::  ΚΚιιρρκκππάάττρριικκ  
ΜΜαακκμμίίλλαανν  

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11883399  
ΠΠοοδδήήλλααττοο  οοννοομμάάζζεεττααιι  ττοο  δδίίττρροοχχοο  ((μμεερριικκέέςς  φφοορρέέςς  
ττρρίίττρροοχχοο))  όόχχηημμαα,,  πποουυ  κκιιννεείίττααιι  κκααθθώώςς  οο  ααννααββάάττηηςς  ττοουυ  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ττηη  μμυυϊϊκκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  πποοδδιιώώνν  ττοουυ..  ΤΤοο  
πποοδδήήλλααττοο  ααπποοττεελλεείί  έένναα  ιιδδιιααίίττεερραα  δδιιααδδεεδδοομμέέννοο  
μμεεττααφφοορριικκόό  μμέέσσοο..  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  πποοδδηηλλάάττωωνν  ττοουυ  
ππλλααννήήττηη  σσττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  όόττιι  ξξεεππεερρννάά  ττοο  έένναα  
δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιοο..  ΙΙδδιιααίίττεερροο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττοουυ  
πποοδδηηλλάάττοουυ  ααπποοττεελλεείί  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττοουυ  νναα  
ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσεε  ααρρκκεεττάά  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς,,  
όόππωωςς  εείίννααιι  ηη  μμεετταακκίίννηησσηη,,  ηη  άάθθλληησσηη  κκααιι  ηη  ψψυυχχααγγωωγγίίαα..  
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ΡΡααδδιιόόφφωωννοο  

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::  ΓΓοουυλλιιέέλλμμοοςς  
ΜΜααρρκκόόννιι  

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11889955  
TToo  ρρααδδιιόόφφωωννοο  εείίννααιι  ηη  σσυυσσκκεευυήή  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  
""ρρααδδιιοοδδέέκκττηηςς  --  μμεεττααττρροοππέέααςς""  όόπποουυ  λλααμμββάάννοοννττααςς  ττιιςς  
ρρααδδιιοοφφωωννιικκέέςς  εεκκπποομμππέέςς  ττωωνν  ρρααδδιιοοφφωωννιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  
ττιιςς  μμεεττααττρρέέππεειι  σσεε  ήήχχοο..  ΤΤαα  ρρααδδιιοοφφωωννιικκάά  κκύύμμαατταα  
εεκκππέέμμπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  πποομμππόό  κκααιι  φφττάάννοουυνν  σσττοονν  δδέέκκττηη  
((δδηηλλααδδήή  ττοο  ρρααδδιιόόφφωωννοο))..  ΤΤαα  κκύύμμαατταα  ααυυττάά  
ααπποοκκωωδδιικκοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττηη  σσυυσσκκεευυήή  κκααιι  
μμεεττααττρρέέπποοννττααιι  σσεε  ηηλλεεκκττρριικκόό  ρρεεύύμμαα  κκααιι  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  
σσεε  ήήχχοο,,  πποουυ  εείίννααιι  κκααιι  ττοο  ττεελλιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  
ρρααδδιιοοφφώώννοουυ..  ΡΡααδδιιοοφφωωννίίαα,,  εεππίίσσηηςς,,  θθεεωωρρεείίττααιι  κκααιι  όόλληη  ηη  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκπποομμππήήςς  κκααιι  λλήήψψηηςς  ρρααδδιιοοκκυυμμάάττωωνν..  
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ΓΓρρααφφοομμηηχχααννήή  

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::  ΠΠεελλεεγγκκρρίίννοο  
ΤΤοούύρρρριι    

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  1808 
ΗΗ  γγρρααφφοομμηηχχααννήή  εείίννααιι  μμιιαα  μμηηχχααννιικκήή  ήή  ηηλλεεκκττρροομμηηχχααννιικκήή  
σσυυσσκκεευυήή  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  μμπποορρεείί  οο  χχρρήήσσττηηςς  νναα  ττυυππώώσσεειι  
έένναα  κκεείίμμεεννοο  σσεε  χχααρρττίί..  ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  γγίίννεεττααιι  μμεε  ππλλήήκκττρραα,,  
εεννώώ  ττοο  χχααρρττίί  ππρροοωωθθεείίττααιι  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  εεννόόςς  
κκυυλλίίννδδρροουυ..  ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  11999900  ήήτταανν,,  μμααζζίί  μμεε  
ττηηνν  ααρριιθθμμοομμηηχχααννήή,,  ττοο  σσηημμααννττιικκόόττεερροο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  σστταα  
γγρρααφφεείίαα,,  ααλλλλάά  σσήήμμεερραα  έέχχεειι  ααννττιικκαατταασσττααθθεείί  ππλλήήρρωωςς  
ααππόό  ττοονν  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  υυπποολλοογγιισσττήή..  ΚΚίίννηηττρροο  ττηηςς  
δδηημμιιοουυρργγίίααςς  ττηηςς  γγρρααφφοομμηηχχααννήήςς  ήήτταανν  ηη  ΤΤυυπποογγρρααφφίίαα..  
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ΠΠιιάάννοο  

ΔΔηημμιιοουυρργγόόςς  ::  ΜΜππααρρττοολλοομμέέοο  
ΚΚρριισσττοοφφόόρριι  

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  11771111  
ΤΤοο  ππιιάάννοο,,  ((ππααλλααιιόόττεερρηη  εελλλληηννιικκήή  ααππόόδδοοσσηη::  
κκλλεειιδδοοκκύύμμββααλλοο)),,  εείίννααιι  μμοουυσσιικκόό  όόρργγααννοο,,  πποουυ  εεννττάάσσσσεεττααιι  
σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  χχοορρδδόόφφωωννωωνν  ηη  ααλλλλιιώώςς  ττωωνν  
ππλληηκκττρροοφφόόρρωωνν..  ΠΠααίίζζεεττααιι  μμεε  ππλλήήκκττρραα,,  τταα  οοπποοίίαα  όότταανν  
ππααττηηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  ππιιααννίίσστταα  σσηηκκώώννοουυνν  σσφφυυρράάκκιιαα  πποουυ  
χχττυυπποούύνν  ττιιςς  χχοορρδδέέςς  ττοουυ,,  ππααρράάγγοοννττααςς  έέττσσιι  ήήχχοουυςς..  ΗΗ  
δδυυννααττόόττηητταα  νναα  δδίίννεειι  μμιιαα  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ννόότταα  ααππόό  ττοο  κκάάθθεε  
δδάάχχττυυλλοο  κκααιι  νναα  κκάάννεειι  κκάάθθεε  ννόότταα  ααππααλλήή  ήή  δδυυννααττήή,,  δδίίννεειι  
σσττοο  ππιιάάννοο  μμιιαα  εεκκππλληηκκττιικκήή  πποοιικκιιλλίίαα  έέκκφφρραασσηηςς..  ΤΤοο  ππιιάάννοο  
μμπποορρεείί  νναα  ααπποοδδώώσσεειι  μμοουυσσιικκήή  εείίττεε  ωωςς  σσόόλλοο  όόρργγααννοο,,  εείίττεε  
μμέέσσαα  σσεε  μμιιαα  οορρχχήήσσττρραα..  ΑΑνν  κκααιι  πποολλλλοοίί  ππιισσττεεύύοουυνν  ππωωςς  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  κκλλαασσιικκήή  μμοουυσσιικκήή,,  ττοο  
ππιιάάννοο  κκααττέέχχεειι  έένναανν  ιιδδιιααίίττεερραα  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  κκααιι  σσττηηνν  
ττζζααζζ,,  ττηηνν  μμππλλοουυζζ  κκααιι  ττοο  ρροοκκ  εενν  ρροολλ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  
λλααϊϊκκήή  μμοουυσσιικκήή  όόπποουυ  εείίττεε  κκυυρριιααρρχχεείί  εείίττεε  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  
ββοοηηθθηηττιικκόό  γγιιαα  άάλλλλαα  όόρργγαανναα.. 
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ΒΒ)) ΧΧωωρριισσμμόόςς  ττηηςς  εεννόόττηηττααςς  ΜΜεεττααφφοορρέέςς  

σσεε  χχεερρσσααίίεεςς--  θθααλλάάσσσσιιεεςς--εεννααέέρριιεεςς--  

δδιιαασσττηημμιικκέέςς  κκααιι  ττηηςς  εεννόόττηηττααςς  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίεεςς  σσεε  εεππιικκοοιιννωωννίίεεςς  

εεννσσύύρρμμααττεεςς  κκααιι  αασσύύρρμμααττεεςς    

ΜΜεεττααφφοορρέέςς 

  ΧΧεερρσσααίίεεςς  ΘΘααλλάάσσσσιιεεςς ΕΕννααέέρριιεεςς ΔΔιιαασσττηημμιικκέέςς 

ΒΒυυττιιοοφφόόρροο  

ΑΑυυττοοκκίίννηηττοο  

ΜΜοοττοοσσιικκλλέέτταα  

ΝΝττααλλίίκκαα  

ΛΛεεωωφφοορρεείίοο  

ΚΚααννόό  

ΦΦοορρττηηγγόό  ππλλοοίίοο  

ΠΠεεττρρεελλααιιφφόόρροο    

ΥΥπποοββρρύύχχιιοο  

ΕΕππιιββααττιικκόό  ππλλοοίίοο 

ΑΑεερροοππλλάάννοο    

ΤΤεελλεεφφεερρίίκκ  

ΑΑννεεμμόόππττεερροο  

ΕΕλλιικκόόππττεερροο  

ΑΑεερρόόσσττααττοο    

ΔΔιιαασσττηημμόόππλλοοιιοο  

ΔΔιιαασσττηημμιικκόό  
ΛΛεεωωφφοορρεείίοο    

ΠΠύύρρααυυλλοοςς  

ΔΔοορρυυφφόόρροοςς  

 ΦΦοορρττηηγγόό  

ΜΜεεττρρόό  

ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό  

ΤΤρρόόλλεεϊϊ  

ΤΤρρααμμ    

ΤΤρρέέννοο                                      
ΗΗλλεεκκττρριικκόόςς  

ΙΙσσττιιοοφφόόρροο  

ΡΡυυμμοουυλλκκόό  

ΤΤααχχύύππλλοοοο  

ΦΦέέρριιμμπποοττ  

ΥΥδδρροοππλλάάννοο  

ΔΔεελλφφίίννιι      
ΠΠοολλεεμμιικκόό  ππλλοοίίοο            

ΠΠααρράά  ΠΠέέννττεε  

ΑΑεερρόόππλλοοιιοο  

ΦΦοορρττηηγγόό  
ΑΑεερροοππλλάάννοο  

ΕΕππιιββααττιικκόό    

ΣΣττρρααττιιωωττιικκόό  
ΗΗλλιιαακκόό          

ΙΙδδιιωωττιικκόό  JJeett  
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ΕΕππιικκοοιιννωωννίίεεςς  

        ΑΑσσύύρρμμααττεεςς              ΕΕννσσύύρρμμααττεεςς  
ΡΡααδδιιόόφφωωννοο  

ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  

ΚΚιιννηηττόό  

ΑΑσσύύρρμμααττοο  ΤΤηηλλέέφφωωννοο  

ΡΡααννττάάρρ  

          ΣΣττααθθεερρόό  ΤΤηηλλέέφφωωννοο  

          ΦΦααξξ  

          ΤΤηηλλέέττυυπποοςς  

          MMooddeemm    

          ΚΚλλεειισσττόό  ΚΚύύκκλλοο  ΕΕννδδοοσσυυννεεννννόόηησσηηςς  

ΔΔοορρυυφφόόρροοςς  

WWaallkkiiee  ––  TTaallkkiiee  

GG..PP..SS..  

MMooddeemm  

ΣΣυυσσκκεευυήή  BBlluueettooootthh  

ΤΤάάμμππλλεεττ  

ΛΛάάππττοοππ  

ΑΑσσύύρρμμααττοοςς  

          ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόόςς  ΥΥπποολλοογγιισσττήήςς  

          ΗΗχχεείίαα  
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ΤΤίίττλλοοςς  ::  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  ––  
ΙΙσσττοορριικκήή  ΕΕξξέέλλιιξξηη  
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ΑΑ))  

  

  ΟΟρριισσμμόόςς  

  ΜΜέέρρηη  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  

ααπποοττεελλεείίττααιι  

  ΔΔιιάάκκρριισσηη((εείίδδηη  

ααννττιικκεειιμμέέννοουυ))  

  ΥΥλλιικκόό  ΚΚαατταασσκκεευυήήςς  

  ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς  
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  ΟΟρριισσμμόόςς  

ΤΤοούύννεελλ  
  
ΜΜίίαα  σσήήρρααγγγγαα  εείίννααιι  έένναα  υυππόόγγεειιοο  ππέέρραασσμμαα..  ΟΟ  
οορριισσμμόόςς  ττοουυ  ττιι  ααπποοττεελλεείί  μμίίαα  σσήήρρααγγγγαα  δδεενν  εείίννααιι  
κκααθθοολλιικκάά  ααπποοδδεεκκττόόςς..  ΠΠααρρ''  όόλλαα  ααυυττάά,,  γγεεννιικκάά,,  οοιι  
σσήήρρααγγγγεεςς  έέχχοουυνν  ττοουυλλάάχχιισσττοο  δδύύοο  φφοορρέέςς  
μμεεγγααλλύύττεερροο  μμήήκκοοςς  ααππόό  ττοο  ππλλάάττοοςς  ττοουυςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  
ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ππλλήήρρωωςς  κκλλεειισσμμέέννεεςς  ααππόό  όόλλεεςς  ττιιςς  
ππλλεευυρρέέςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα  ααννοοίίγγμμαατταα  σσεε  κκάάθθεε  ππλλεευυρράά..  
ΜΜίίαα  σσήήρρααγγγγαα  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλεείί  δδίίοοδδοο  γγιιαα  ππεεζζοούύςς,,  
πποοδδηηλλάάττεεςς,,  μμηηχχααννοοκκίίννηητταα  οοχχήήμμαατταα,,  γγιιαα  
μμεεττααφφοορριικκάά  μμέέσσαα  σσττααθθεερρήήςς  ττρροοχχιιάάςς  ήή  γγιιαα  ππλλοοίίαα..  
ΜΜεερριικκέέςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  υυδδρρααγγωωγγεείίαα,,  
κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννεεςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  μμεεττααφφοορράά  
ννεερροούύ,,  γγιιαα  κκααττααννάάλλωωσσηη,,  γγιιαα  
υυδδρροοηηλλεεκκττρροοππααρρααγγωωγγήή  ήή  σσαανν  ααπποοχχεεττεευυττιικκόόςς  
ααγγωωγγόόςς,,  εεννώώ  άάλλλλεεςς  ππααρρέέχχοουυνν  άάλλλλεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  
όόππωωςς  ττηηνν  φφιιλλοοξξεεννίίαα  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  
κκααλλωωδδίίωωνν..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  αακκόόμμαα  κκααιι  σσήήρρααγγγγεεςς  γγιιαα  ττηηνν  
δδιιέέλλεευυσσηη  οορριισσμμέέννωωνν  σσηημμεείίωωνν  ααππόό  ζζώώαα  υυππόό  
εεξξααφφάάννιισσηη..  ΜΜεερριικκέέςς  μμυυσσττιικκέέςς  σσήήρρααγγγγεεςς  έέχχοουυνν  
κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  ωωςς  μμέέσσοο  γγιιαα  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ήή  δδιιααφφυυγγήή  
ααππόό  μμιιαα  ππεερριιοοχχήή..  
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  ΜΜέέρρηη  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  

ααπποοττεελλεείίττααιι  

  
ΗΗ  σσήήρρααγγγγαα  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοττεελλεείίττααιι  
ααππόό  σσκκυυρρόόδδεεμμαα  πποουυ  χχυυττεεύύεεττααιι  
εεππιιττόόπποουυ,,  ππρροοκκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  
κκοομμμμάάττιιαα  σσκκυυρροοδδέέμμααττοοςς,,  
ππρροοκκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  ττόόξξαα,,  
ααττσσάάλλιινναα  ττόόξξαα..  ΠΠααλλααιιόόττεερραα  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνντταανν  ττοούύββλλαα  γγιιαα  ττηηνν  
κκαατταασσκκεευυήή..  ΤΤοο  όόρρυυγγμμαα  σσττηηνν  
σσυυννέέχχεειιαα  εεππιικκααλλύύππττεεττααιι  μμεε  
ππρροοσσοοχχήή  σσττηηνν  εεξξιισσοορρρρόόππηησσηη  ττηηςς  
σσυυμμππίίεεσσηηςς  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  εεππιικκάάλλυυψψηηςς  
κκααιι  ηη  εεππιιφφάάννεειιαα  ααπποοκκααθθίίσσττααττααιι..  
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  ΔΔιιάάκκρριισσηη((εείίδδηη  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ))  

  

ΕΕίίδδηη  ΤΤοούύννεελλ  

11..  ΥΥπποοθθααλλάάσσσσιιαα  σσήήρρααγγγγαα    

22..  ΥΥππόόγγεειιοο  ΤΤοούύννεελλ  

33..  ΤΤοούύννεελλ  

  

  ΥΥλλιικκόό  κκαατταασσκκεευυήήςς  

  

ΟΟιι  σσήήρρααγγγγεεςς  κκαατταασσκκεευυάάζζοοννττααιι  
σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ττύύπποουυςς  υυλλιικκώώνν,,  
ααππόό  μμααλλαακκόό  ππηηλλόό  μμέέχχρριι  σσκκλληηρράά  
ππεεττρρώώμμαατταα  κκααιι  ηη  μμέέθθοοδδοοςς  
εεκκσσκκααφφήήςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττιιςς  
σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς..  
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  ΦΦωωττοογγρρααφφίίεεςς  ΑΑννττιικκεειιμμέέννοουυ  
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ΒΒ))  

  ΑΑρρχχιικκήή  μμοορρφφήή((ΕΕφφεευυρρέέττηηςς--

ΧΧρροοννοολλοογγίίαα))    

  ΣΣττάάδδιιαα  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  ΑΑννττιικκεειιμμέέννοουυ  
  
  
  

  ΑΑρρχχιικκήή  μμοορρφφήή((ΕΕφφεευυρρέέττηηςς--ΧΧρροοννοολλοογγίίαα))  

  

  
ΧΧρροοννοολλοογγίίαα  ::  66οοςς  ααιιώώννααςς  ππ..ΧΧ..  
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ΣΣττάάδδιιαα  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  ΑΑννττιικκεειιμμέέννοουυ  

ΜΜέέχχρριι  ππρρόόσσφφαατταα,, τταα  ττοούύννεελλ  κκαατταασσκκεευυάάζζοονντταανν  μμεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ττύύπποουυςς  
υυλλιικκώώνν,,  ααππόό  μμααλλαακκόό  ππηηλλόό  μμέέχχρριι  σσκκλληηρράά  ππεεττρρώώμμαατταα  κκααιι  ηη  μμέέθθοοδδοοςς  
εεκκσσκκααφφήήςς  εεξξααρρττάάττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς..  

ΤΤαα  ΜΜηηχχααννήήμμαατταα  ΕΕκκσσκκααφφήήςς  ΤΤοούύννεελλ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  πποολλλλάά  
σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  ααυυττοομμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  
οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκσσκκααφφήήςς  ττοουυ  ττοούύννεελλ..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  πποολλλλώώνν  
εειιδδώώνν  TTBBMM  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσεε  έένναα  εεύύρροοςς  σσυυννθθηηκκώώνν,,  ααππόό  σσκκλληηρράά  
ππεεττρρώώμμαατταα  μμέέχχρριι  έέδδααφφοοςς  μμεε  θθύύλλαακκεεςς  ννεερροούύ..  ΟΟρριισσμμέέννοοιι  ττύύπποοιι  TTBBMM  
έέχχοουυνν  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα  υυππόό  ππίίεεσσηη  σσττοο  μμππρροοσσττιιννόό  μμέέρροοςς,,  εεππιιττρρέέπποοννττααςς  τταα  
νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  δδύύσσκκοολλεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  όόππωωςς  κκάάττωω  ααππόό  υυδδάάττιιννοο  
ππυυθθμμέένναα..  ΑΑυυττόό  σσυυμμππιιέέζζεειι  ττοο  έέδδααφφοοςς  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  κκεεφφααλλήή  
εεκκσσκκααφφήήςς  ττοουυ  TTBBMM  γγιιαα  νναα  ααννττιισσττααθθμμίίσσεειι  σσττηηνν  ππίίεεσσηη  ττοουυ  ννεερροούύ..  ΟΟ  
χχεειιρριισσττήήςς  εερργγάάζζεεττααιι  υυππόό  κκααννοοννιικκήή  ααττμμοοσσφφααιιρριικκήή  ππίίεεσσηη  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  
σσυυμμππιιεεσσμμέέννοο  δδιιααμμέέρριισσμμαα,,  ααλλλλάά  μμπποορρεείί  νναα  χχρρεειιαασσττεείί  νναα  εειισσέέλλθθεειι  σσττοο  
σσυυμμππιιεεσσμμέέννοο  δδιιααμμέέρριισσμμαα  γγιιαα  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ήή  νναα  εεππιιδδιιοορρθθώώσσεειι  ττοουυςς  
κκόόφφττεεςς..  ΑΑυυττόό  ααππααιιττεείί  εειιδδιικκέέςς  ππρροοφφυυλλάάξξεειιςς,,  όόππωωςς  ττοοππιικκήή  ππρροοεερργγαασσίίαα  
ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς  ήή  ττηηνν  αακκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  TTBBMM  σσεε  ππεερριιοοχχήή  χχωωρρίίςς  ννεερρόό..  
ΠΠααρρ  όόλλεεςς  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς,,  σσήήμμεερραα  ππρροοττιιμμοούύννττααιι  τταα  TTBBMM  ααππόό  ττηηνν  
ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  εεκκσσκκααφφήήςς  σσεε  ααττμμόόσσφφααιιρραα  υυππόό  ππίίεεσσηη,,  μμεε  
έένναανν  θθάάλλααμμοο  ααπποομμόόννωωσσηηςς  κκααιι  ααπποοσσυυμμππίίεεσσηηςς  σσεε  κκάάπποοιιαα  ααππόόσστταασσηη  
ααππόό  ττοο  TTBBMM,,  ηη  οοπποοίίαα  ααππααιιττεείί  νναα  εερργγάάζζοοννττααιι  οοιι  χχεειιρριισσττέέςς  σσεε  υυψψηηλλήή  
ππίίεεσσηη  κκααιι  νναα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερρννοούύνν  ααππόό  θθάάλλααμμοο  ααπποοσσυυμμππίίεεσσηηςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  
ττηηςς  ββάάρρδδιιααςς  ττοουυςς,,  όόππωωςς  οοιι  δδύύττεεςς..  

ΣΣήήμμεερραα  υυππάάρρχχοουυνν  αακκόόμμαα  μμεεγγααλλύύττεερραα  μμηηχχααννήήμμαατταα,,  όόππωωςς  γγιιαα  
ππααρράάδδεειιγγμμαα  τταα  μμηηχχααννήήμμαατταα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  γγιιαα  ττηηνν  
κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ππεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  δδρρόόμμοουυ  ττηηςς  ΜΜααδδρρίίττηηςς  σσττηηνν  ΙΙσσππααννίίαα  
κκααιι  ττηηςς  σσήήρρααγγγγααςς  ΧΧοοννγγκκ  ΜΜιιννγγκκ  σσττηηνν  ΣΣααννγγκκάάηη  σσττηηνν  ΚΚίίνναα..  
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            ΤΤίίττλλοοςς  ::  ΧΧρρηησσιιμμόόττηητταα  ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  σσττηη            

            σσύύγγχχρροοννηη  κκοοιιννωωννίίαα..                      
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ΑΑ))  ΠΠωωςς  θθαα  ήήτταανν  οο  κκόόσσμμοοςς  αανν  έέλλεειιππεε  ααυυττόό  ττοο  
ααννττιικκεείίμμεεννοο;;  

  

  ΑΑνν  ττοο  ττοούύννεελλ  έέλλεειιππεε  ααππόό  ττοονν  κκόόσσμμοο  οοιι  
σσυυγγκκοοιιννωωννίίεεςς  σστταα  δδύύσσββαατταα  μμέέρρηη  θθαα  ήήτταανν  
δδυυσσκκοολλόόττεερρεεςς  κκααιι  ππιιοο  χχρροοννοοββόόρρεεςς..  
  

  ΕΕππίίσσηηςς,,ττοο  ττοούύννεελλ  ήή  ηη  σσήήρρααγγγγαα  έέχχοουυνν  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  εεππίί  ττοο  ππλλεείίσσττοονν  γγιιαα  νναα  
ππααρραακκάάμμππττοουυνν  εεμμππόόδδιιαα,,  εεννώώννοοννττααςς  έέττσσιι  
σσηημμεείίαα  πποουυ  ηη  εεππίίγγεειιαα  ήή  ηη  οορρααττήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  
μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  έέχχεειι  ααπποοδδεειιχχθθεείί  ππρροοββλληημμααττιικκήή..  
ΣΣττοονν  ββιιοομμηηχχααννιικκόό  πποολλιιττιισσμμόό  ττοο  ττοούύννεελλ  
ττρρυυππάάεειι  ββοουυννάά,,  χχάάννεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  
πποολλυυκκααττοοιικκίίεεςς  ττοουυςς  δδρρόόμμοουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  
θθάάλλαασσσσεεςς..  ΠΠεερριικκλλεείίεειι  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροομμοουυςς,,  
ρράάγγεεςς  ττρρέέννωωνν  κκααιι  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  ττρροοχχεείίωωνν..  
  

ΒΒ))  ΠΠοουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ααυυττόό  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο;;  

  ΤΤοο  ττοούύννεελλ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  ττηηνν  
δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίααςς  σσεε  δδύύσσββαατταα  
σσηημμεείίαα,,  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  
κκαατταασσκκεευυαασσττοούύνν  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροομμοοιι..  
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  ΜΜεερριικκέέςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  υυδδρρααγγωωγγεείίαα,,  
κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννεεςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  
μμεεττααφφοορράά  ννεερροούύ,,  γγιιαα  κκααττααννάάλλωωσσηη,,  γγιιαα  
υυδδρροοηηλλεεκκττρροοππααρρααγγωωγγήή  ήή  σσαανν  
ααπποοχχεεττεευυττιικκόόςς  ααγγωωγγόόςς,,  εεννώώ  άάλλλλεεςς  ππααρρέέχχοουυνν  
άάλλλλεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  όόππωωςς  ττηηνν  φφιιλλοοξξεεννίίαα  
ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  κκααλλωωδδίίωωνν..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  
αακκόόμμαα  κκααιι  σσήήρρααγγγγεεςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιέέλλεευυσσηη  
οορριισσμμέέννωωνν  σσηημμεείίωωνν  ααππόό  ζζώώαα  υυππόό  εεξξααφφάάννιισσηη..  
ΜΜεερριικκέέςς  μμυυσσττιικκέέςς  σσήήρρααγγγγεεςς  έέχχοουυνν  
κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  ωωςς  μμέέσσοο  γγιιαα  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ήή    
δδιιααφφυυγγήή  ααππόό  μμιιαα  ππεερριιοοχχήή..  
  

ΓΓ))ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα--ΜΜεειιοοννεεκκττήήμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν  
ΚΚοοιιννωωννίίαα,,  ττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμίίαα  κκααιι  ττοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν..  

                                          ΚΚοοιιννωωννίίαα  
ΘΘεεττιικκάά                                          ΑΑρρννηηττιικκάά                          

ΗΗ  δδιιέέλλεευυσσηη  ττωωνν  
οοχχηημμάάττωωνν  γγίίννεεττααιι  ππιιοο  
γγρρήήγγοορραα  μμεε  ττηη  
ββοοήήθθεειιαα  ττοουυ  ΤΤοούύννεελλ..  

  

                                                                                

11))  ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  οοξξυυγγόόννοουυ  σσεε  
ππεερριιοοχχέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  υυππάάρρχχεειι  
ππρράάσσιιννοο  πποουυ  κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι,,μμεε  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ηη  μμεείίωωσσηη  νναα  
ααπποοφφέέρρεειι  σσοοββααρράά  ππρροοββλλήήμμαατταα  
υυγγεείίααςς  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς..  
  
22))  ΗΗχχοορρρρύύππααννσσηη  
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                                          ΟΟιικκοοννοομμίίαα  

      ΘΘεεττιικκάά                                                      ΑΑρρννηηττιικκάά                    

ΤΤοο  ΤΤοούύννεελλ  μμπποορρεείί  νναα  
σσυυννττοομμεεύύσσεειι  ττιιςς  
δδιιααδδρροομμέέςς,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  
νναα  υυππάάρρχχεειι  μμεείίωωσσηη  
κκααττααννάάλλωωσσηηςς  κκααυυσσίίμμωωνν..          

 

ΣΣτταα  υυπποοθθααλλάάσσσσιιαα  ττοούύννεελλ  τταα  
δδιιόόδδιιαα  έέχχοουυνν  υυψψηηλλόό  κκόόσσττοοςς.. 

  

                                      ΠΠεερριιββάάλλλλοονν                

    ΘΘεεττιικκάά                                                          ΑΑρρννηηττιικκάά                
 

ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  μμεε  ππρράάσσιιννοο  
κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι,,  γγιιαα  νναα  
δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  ττοο  ττοούύννεελλ..    
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    ΤΤίίττλλοοςς  ::  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ΚΚαατταασσκκεευυήήςς  
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ΑΑ))  ΠΠοορρεείίαα  ΕΕρργγαασσίίααςς  ––  ΣΣττάάδδιιαα  
2233--44--22001155  

ΣΣττιιςς  2233  ΑΑππρριιλλίίοουυ  ξξεεκκίίννηησσαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή..  

ΑΑρρχχιικκάά,,  μμεε  έένναα  ψψααλλίίδδιι  έέκκοοψψαα  ττοο  χχααρρττόόννιι  σσττιιςς  
δδιιαασσττάάσσεειιςς  πποουυ  ήήθθεελλαα..  

ΜΜεεττάά  μμεε  έένναανν  χχάάρραακκαα  κκααιι  μμιιαα  μμεεζζοούύρραα  σσχχεεδδίίαασσαα  
ττοονν  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροομμοο..ΈΈββααψψαα  μμεε  δδιιοορρθθωωττιικκόό  ττιιςς  
δδιιαακκεεκκοομμμμέέννεεςς  γγρρααμμμμέέςς  κκααιι  μμεε  ππρράάσσιιννοο  
μμααρρκκααδδόόρροο  ττοονν  δδρρόόμμοο..  

ΓΓιιαα  ττοο  ττοούύννεελλ  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσαα  22  ααφφρροούύςς  γγιιαα  νναα  
σσχχηημμααττίίσσωω  έένναα  ββοουυννόό..  

2244--55--22001155  

ΑΑφφοούύ  ττοο  άάφφηησσαα  νναα  σσττεεγγννώώσσεειι  ττοο  έέσσκκααψψαα  μμ’’έένναα  
μμααχχααίίρριι  κκααιι  ττοουυ  έέδδωωσσαα  ττοο  σσχχήήμμαα  ττοουυ  ττοούύννεελλ..ΤΤιιςς  
ππρροοσσόόψψεειιςς  ττοουυ  ττοούύννεελλ  ττιιςς  έέφφττιιααξξαα  μμεε  
χχααρρττόόννιι..ΑΑφφοούύ  ττιιςς  σσχχεεδδίίαασσαα  ππρρώώτταα,,  μμεεττάά  ττιιςς  
έέκκοοψψαα  μμεε  ψψααλλίίδδιι  κκααιι  κκόόλλλληησσαα  μμεε  
σσιιλλιικκόόννηη..’’ΕΕββααψψαα  ττοο  ββοουυννόό  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  ττοούύννεελλ  
μμεε  ππρράάσσιιννοο  σσππρρέέϊϊ..  

ΌΌτταανν  σσττέέγγννωωσσεε,,κκόόλλλληησσαα  ττοο  ττοούύννεελλ  μμεε  σσιιλλιικκόόννηη  
ππάάννωω  σσττοονν  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροομμοο..ΤΤέέλλοοςς,,  ππρρόόσσθθεεσσαα  
μμεερριικκάά  δδιιαακκοοσσμμηηττιικκάά……  
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ΤΤίίττλλοοςς  ::  ΚΚααττάάλλοογγοοςς  εερργγααλλεείίωωνν  ––  ΥΥλλιικκώώνν  ––  
ΚΚόόσσττοοςς  ΚΚαατταασσκκεευυήήςς  
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ΑΑ))  ΚΚααττάάλλοογγοοςς  ΕΕρργγααλλεείίωωνν  ::  ΔΔιικκααιιοολλόόγγηησσηη  
εεππιιλλοογγώώνν  

  

ΨΨααλλίίδδιι  γγιιαα  νναα  κκόόψψωω  ττοο  χχααρρττόόννιι  

ΜΜααχχααίίρριι  γγιιαα  νναα  σσκκάάψψωω  ττοο  ττοούύννεελλ  

ΧΧάάρραακκαα  γγιιαα  νναα  χχααρράάξξωω  ττοονν  
ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροομμοο  

ΜΜεεζζοούύρραα  γγιιαα  νναα  μμεεττρρήήσσωω  ττιιςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  

ΒΒ))  ΚΚααττάάλλοογγοοςς  ΥΥλλιικκώώνν  ::  ΠΠίίνναακκααςς  μμεε  
δδιιαασσττάάσσεειιςς  ––  ΠΠοοσσόόττηητταα  ΥΥλλιικκώώνν  

11  χχααρρττόόννιι  8800**4400  

11  κκόόλλλλαα  LLooggoo    

11  UUHHUU  ssttiicckk    

11  δδιιοορρθθωωττιικκόό    

11  σσιιλλιικκόόννηη    

11  ππρράάσσιιννοο  σσππρρέέϊϊ      

ΔΔιιαακκοοσσμμηηττιικκάά  ααππόό  ππααλλιιόό  ππααιιχχννίίδδιι  

ΜΜααρρκκάάδδοορροουυςς      

22  ααφφρροούύςς  πποολλυυεεμμεεθθάάννηηςς                                                                                          
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ΓΓ))  ΆΆχχρρηησστταα  ΥΥλλιικκάά  

55  οοδδοοννττοογγλλυυφφίίδδεεςς    

ΧΧααρρττόόννιι  

ΧΧααρρττιιάά  ΑΑ44  

ΔΔ))  ΚΚόόσσττοοςς  ΚΚαατταασσκκεευυήήςς  

11  κκόόλλλλαα  LLooggoo  33  εευυρρώώ    

11  UUHHUU  ssttiicckk  11..5500  εευυρρώώ  

11  δδιιοορρθθωωττιικκόό    22  εευυρρώώ  

11  σσιιλλιικκόόννηη  55  εευυρρώώ  

11  ππρράάσσιιννοο  σσππρρέέϊϊ    33..5500  εευυρρώώ  

22  ααφφρροούύςς  πποολλυυεεμμεεθθάάννηηςς    77..5500  εευυρρώώ                              

  

ΣΣυυννοολλιικκόό  κκόόσσττοοςς  ::  2222..5500  εευυρρώώ  
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ΤΤίίττλλοοςς  ::  ΑΑυυττοοααξξιιοολλόόγγηησσηη  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  
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ΑΑ))  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  ββοοήήθθεειιααςς  ααππόό  σσυυγγγγεεννεείίςς,,  φφίίλλοουυςς,,  
σσχχοολλεείίοο,,  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς,,σσχχοολλιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν    

ΣΣττηη  κκαατταασσκκεευυήή  μμεε  ββοοήήθθηησσεε  σσεε  κκάάπποοιιαα  σσηημμεείίαα  οο  
ππααττέέρρααςς  μμοουυ,,  εεννώώ  σσττηη  γγρρααππττήή  εερργγαασσίίαα  κκααννέέννααςς..  

  

  

ΒΒ))ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  
ααννττιικκεειιμμέέννοουυ  κκααιι  ττηη  γγρρααππττήή  εερργγαασσίίαα..  

ΚΚααττάά  ττηη  γγννώώμμηη  μμοουυ,,  ηη  γγρρααππττήή  εερργγαασσίίαα  ήήτταανν  ππιιοο  
δδύύσσκκοολληη  ααππόό  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  γγιιααττίί  ήήθθεελλεε  πποολλλλέέςς  
λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  κκααιι  πποολλύύ  χχρρόόννοο..  
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ΤΤίίττλλοοςς  ::    ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ββιιββλλιιοογγρρααφφίίααςς  ––  
ΥΥππόόλλοοιιππωωνν  ππηηγγώώνν  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  
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                        ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα    
11))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii// ΗΗλλεεκκττρριικκόόςς__λλααμμππττήήρρααςς  

22)) eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΣΣήήρρααγγγγαα  

33))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΦΦωωννοογγρράάφφοοςς  

44))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΚΚιιννηηττοοσσκκόόππιιοο  

55))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΤΤηηλλέέφφωωννοο  

66))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  

77))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΑΑεερροοππλλάάννοο  

88))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΠΠοοδδήήλλααττοο  

99))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΡΡααδδιιόόφφωωννοο  

1100))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΓΓρρααφφοομμηηχχααννήή  

1111))  eell..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//ΠΠιιάάννοο  


