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ηΪάϐςνάΪμβηϐωδϐικίήζίμβ
αίβί
Ιθςδθήΰίηηωιθάίκοηϐρίκίαηίαηωμν
αΪοβληνιεϐάδνΙίκίήιίκςβζ
άβδθκβλμΪηηωζαηϐζϐμφαΪοβληνιεϐάδνανλϐο
ρΪλμβηικβεΪήν

ΑΪοβλμηΪάδθεβςηφθέθλίκίήθάβσΪ XN

7 Ζίτηπρμίαινκηχμϋνβν
πδοδγναηψί

Ç Οδεηληδιπξκςίρίυϕϖ
Οδεηλαϕγαδγδμμώξναϕροώ

Κίΰβζβ ίδλιενΪμΪπϐϑ

Όμωέηνμίάβμωΰδθψιθάϐμκω
θρβσνώμφλωικθοθήωρβρίκία
ΰβκθιθέεβηΪψρϐξϐεφμκβϐάβοθήβμφ
ηΪαθάηϐαΫνήβηδνιθλβλμίζϐμκνΫ

ΌΪςηθάβγικβεΪήθλθΫεβάθήθΫκίαΪθσΪήΰνώ
ίείδμκθίηίκέϐψΜνμΌβαηΪγήίμίιθκΪήβωδικβ
ιθάθήΰίηηϐαικβεΪήθζζθΰηΪαΪθσΪήβμβσίΫϐεφςί
ίηίκέϐϑϐωδικΪάβεφηθνμβεϐανάΪμβικβεΪή

ΑΪοβλμηΪάδθεβςηφθέ λίκίήθάβσΪ

Δινμνλϕώδμδοβϕϖ
■

■

■

■
■
■

ΙκβέθμνάΪηηϐαΪΫίαιίρμίήθλμΪμηώικβμθρηίιθάϐμκω
ήεωίξίδμβάηθϑκθΫθμβάβμωΰδβαηβαφδβζκϐάηίζ
ςνζν
ΚίένεψγμίκϐάίηφιθμνΰηθλμϐάίημβεωμθκΪάϐήιθάϐήηθ
ήθϐημίηλβάηθλμϐιΪκβΌλμΪηθάεψγμίϐημίηλβάηβγ
κϐάίηφκθΫθμβεβςίαΪιθμκίΫβΗβΰρβγκϐάίηφ
ιθμνΰηθλμϐάίημβεωμθκΪικβαάθήβμφήθζίηςθέθ
λιθΰβάΪηηωίείδμκθίηίκέϐϑ
ΑΪάρΪληθ άλμΪηθάεψγμί άβσν ιθμνΰηϐλμφ άίημβεωμθκΪ
ικβακθλμΪηηϐϐημίηλβάηθλμϐιΪκβΩδσθιΪκΪσθ
ιϐήηϐζΪώμφλωικβέθμνάΪηηϐάΰίκθαιθάλψήβεΪλφιθ
δνοηϐαηΪήθΫβμφλωμκβάΪεϐςΪκθΫθμΪάβμωΰδβ
ΌβζδηϐμφάβμωΰδνωδσθάθηΪΫϐεφςίηίιθμκϐΫηΪ
ΌβζδηϐμφθλάϐμείηηωωδσθάθηθΫϐεφςίηίιθμκϐΫηί
ΡβλμφμίξϐεφμκααΪαηΪρίηβζϐημίκάΪεθζΪΫθ
αΪζϐηωγμίγθέθσθΫιϐήάβσβμβίξίδμβάηϐλμφ
άίημβεωπϐϑμΪνηβδηνμβηίΫίαιίδβιθΰίΰϐ

ρηκϕζίυϕώ αϕγξναϕγμν γν ξοίαηκ δινκνβϕφμνϖ
ΰδζξδιη
ΘΫθά ωαδθάθνμβεϐανγμίνιΪδθάδνάϐήιθάϐήηθήθικΪάβε
ίδθεθέϐρηθϑΫίαιίδβ
ΠίγικβεΪήζΪκδϐκθάΪηθαέϐήηθιθεθΰίηφ
ώάκθιίγλφδθϑΎβκίδμβάβ(8λμθλθάηθ
ίείδμκθηηβομΪίείδμκθικβεΪήϐάσθΫνεβν
άβδθκβλμΪηηϐ ZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF
HTXLSPHQW:((( 
ΎβκίδμβάθψάβαηΪρΪψμφλωζθΰεβάθλμϐωδϐώ
ήϐγληβζβνζίΰΪο;άκθιίγλφδθέθλθψανσθήθ
ικβγηωμμωηΪαΪήμΪνμβεϐαΪπϐϑΫνάςβον
άβδθκβλμΪηηϐικβεΪήϐά

Αιίζϕαιί Όβμωΰηί ιθάϐμκω ηί ήθαάθεωώμφλω άϐήάθήβμβ Ϊηϐ
ρίκίαήβζθάνρβάβμωΰηνμκνΫνωδΪαηΪοθήβμφλωά
ίδλιενΪμΪπϐϑΪηϐρίκίαςΪομνωδΪλενΰβμφήεωήίΪίκΪπϐϑ
ικβζϐσίηφήίνλμΪηθάείηϐμθιδβ
■

■

ΩδσθιεΪηνώμφλωάβάθήβμβάβμωΰηίιθάϐμκωά
ηίαΪήϐωηνήβζθάνρβάβμωΰηνμκνΫνμθηΪλΪζιίκίή
ηίθΫοϐήηθθμκβζΪμβηΪπίήθαάϐεάϐήιθάϐήΪεφηθϑαΪ
ρβλμδνμκνΫθκέΪηϐαΪπϐϑ
Ωδσθάβμωΰηίιθάϐμκωάβάθήβμφλωρίκίααθάηϐςηψ
λμϐηνΫνήϐάεϐμθάδΪζϐηηνδεΪήδνλεϐήάΫνήνάΪμβ
μίείλδθιϐρηβγιθάϐμκωηβγδΪηΪεδθκθΫδθιθήϐΫηθϑ
ξθκζβ

Οδεηλοδυηοιςκώυϕϖξναϕροώ
ΌμωέηνμίάβμωΰδθψιθάϐμκωθρβσΪώμφλω
ικθοθήωρβρίκίαΰβκθάεθάεψάΪεφηβγμΪ
άνέϐεφηβγξϐεφμκϐιθάίκμΪώμφλωιθμϐζήθ
δνοηϐ

Αιίζϕαιί ΎεωιθέεβηΪηηωαΪιΪοϐάνκίΰβζϐκίπβκδνεωπϐϑ
ιθάϐμκωηίθΫοϐήηθνλμΪηθάβμβάνέϐεφηβγξϐεφμκ
ηξθκζΪπϐψικθκϐαηϐάΪκϐΪημβίδλιενΪμΪπϐϑικβεΪήνά
κίΰβζϐκίπβκδνεωπϐϑιθάϐμκωΌβαηΪγήίμίάικθλιίδμΪο
ΪΫθθμκβζΪώμίάλάθώζνλιίπϐΪεϐαθάΪηθζνζΪέΪαβηϐ
ΗίθΫοϐήηϐήεωπφθέθΪδλίλνΪκβζθΰηΪικβήΫΪμβν
λιίπϐΪεϐαθάΪηθζνζΪέΪαβηϐλίκάϐληθζνπίημκϐΪΫθά
θηεΪγηζΪέΪαβηϐ



uk

ΝικΪάεϐηηωικβεΪήν

1 ξοίακϕμμώξοηκίγς
Πω ϐηλμκνδπϐω ήϐγληΪ ήεω ήίδϐεφδθο άΪκϐΪημϐά ικβεΪήν Ηί
άβδεψρίηθσθθδκίζϐθιβλΪηϐοΪκΪδμίκβλμβδβ
νλμΪμδνάΪηηω ηί ιθςβκψψμφλω ηΪ ΌΪς ιθΫνμθάβγ ικβεΪή

ΝικΪάεϐη ω ικβεΪήν

Αιίζϕαιί ΌζβδΪγμί άβμωΰδν ηΪ ιθρΪμδν ικβέθμνάΪηηω ϑΰϐ
ϐάβζβδΪγμίϑϑεβςίρίκίαήίδϐεφδΪοάβεβηιϐλεω
αΪδϐηρίηηωικβέθμνάΪηηωΜθήϐάβμωΰδΪηΪγίξίδμβάηϐςί
νλνηίδνοθηηϐάβιΪκθάνάΪηηω

Ξίμδκϋςξοίακϕμμώ

2 Φηπριίϕρδτμϕφμδ
νΰπκςβναςαίμμώ
:Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίνξϕιϕα
ΙϐήρΪλκθΫθμβικβεΪήήνΰίλβεφηθηΪέκϐάΪώμφλωΙίκίή
θρβσίηηωζήΪγμίικβεΪήνθοθεθηνμβ
Ρ β λ μ δ Ϊ ϐ μ ί ο η ϐρ η ί θ Ϋ λ ε ν έ θ ά ν ά Ϊ η ω

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςγίοςπροςλνλ
ΚϐήβηΪσθάβμίδεΪζθΰίλικβρβηβμβνκΪΰίηηω
ίείδμκβρηβζλμκνζθζΘρβσνγμίικβεΪήεβςίάθεθέβζ
κνςηβδθζΙίκίήθρβσίηηωζάβμωέηϐμφζίκίΰίάβγ
ςμίδίκΪΫθάβζδηϐμφαΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζνωσβδν

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςοίεδμμώ
Πηλανκ

Ξοηζμίφδμμώιμνξνι

#

Όίημβεωμθκνάϐζδάβζδ



ΚϐάηϐιθμνΰηθλμϐάίημβεωμθκΪ

&

ημίηλβάηβγκίΰβζ

=

Λάϐμεθνάϐζδάβζδ

Οδβςκύαίμμώονΰνρηαδμρηκώρνοί
αϕλιμδμμώ

δκδιροηφμηλπροςλνλ
ΙκθηβδΪψρΪάθεθέΪζθΰίλικβρβηβμβνκΪΰίηηω
ίείδμκβρηβζλμκνζθζΗίάβδθκβλμθάνγμίθρβσνάΪρ
άβλθδθέθμβλδνΪΫθιΪκθθρβσνάΪρϐ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίροίαλςαίμϋ
ΎίμΪεϐάλίκίήβηϐικβεΪήνζθΰνμφΫνμβέθλμκβζβ
κίδθζίηήνώζθηΪήωέμβαΪοβληϐκνδΪάβπϐ
αίβί
ΙθςδθήΰίηηωιθάίκοηϐρίκίαηίαηωμναΪοβληνιεϐάδν
ΙίκίήιίκςβζάβδθκβλμΪηηωζαηϐζϐμφαΪοβληνιεϐάδνα
νλϐορΪλμβηικβεΪήν

ΗΪμβληϐμφηΪλβζάθε #

Νφηπμϕζίπνΰη

ΌίημβεωμθκαΪινλμβμφλωηΪκϐάηϐιθμνΰηθλμϐ 

ΊΫβηίιθςδθήβμβκϐαηϐιθάίκοηϐηίάϐήιθάϐήηβζαΪλθΫθζ
ήεωρβσίηηωήϐγμίαέϐήηθαήΪηβζβνμΪΫεβπϐΗί
άβδθκβλμθάνγμί

Μίκίχρςαίμμώπρςξδμώξνρςεμνπρϕ
ΜθκδηϐμφλωλβζάθενΪΫθσθΫηΪεΪςμνάΪμβϐηςβγ
κϐάίηφάίημβεωπϐϑ

■
■

Αηλιμδμμώ
ΗΪμβληϐμφηΪλβζάθε #

■
■
■

΅μρδμπηαμηθοϕαδμϋ
ΎεωνλνηίηηωλβεφηβοαΪιΪοϐάϐδνοθηηβοάβιΪκθάνάΪηφ
Όβζθΰίμίάάϐζδηνμβϐημίηλβάηβγκϐάίηφ
αϕλιμδμμώ
ΗΪμβληϐμφηΪλβζάθε &
Αιίζϕαιί ΡίκίαικβΫεβαηθοάβεβηάβμωΰηβγδθάιΪδ
λΪζθλμϐγηθιίκίδεψρΪώμφλωηΪαΪήκϐάίηφιθμνΰηθλμϐ
Αηλιμδμμώ
ΩδσθΫΪΰΪώμίαΪδϐηρβμβκθΫθμνϐημίηλβάηθέθκίΰβζνήθ
αΪάίκςίηηωιθιίκίήηφθηΪεΪςμθάΪηθέθρΪλνηΪμβληϐμφ
ηΪλβζάθε &

Νπαϕρκδμμώ
ΘλάϐμείηηωζθΰηΪάζβδΪμβϐάβζβδΪμβηίαΪείΰηθάϐή
άίημβεωμθκΪ
ΗΪμβληϐμφλβζάθε =



■
■

έθλμκϐΪΫθΪΫκΪαβάηϐαΪλθΫβρβσίηηωηΪικβδεΪή
ΪΫκΪαβάηβγιθκθςθδΪΫθζθεθρδθήεωρβσίηηω
θρβσνάΪεφηβοαΪλθΫϐάσθζϐλμωμφάβλθδβγέκΪήνλ
Ϊεδθέθεψ
ΰθκλμδβοΪΫθζίμΪείάβοένΫθδ
θρβσνάΪρϐάβλθδθέθμβλδνΪΫθιΪκθθρβσνάΪρϐ
αΪλθΫβήεωρβσίηηωωδϐκθαρβηωψμφάΪιηθ
ΪέκίλβάηϐνηϐάίκλΪεφηϐθρβληβδβ
λικίϑήεωήνοθάδβ

Αιίζϕαιί ΙίκίήάβδθκβλμΪηηωζκίμίεφηθικθζβάΪγμί
ηθάϐένΫδβήεωζβμμω
Αιίζϕαιί ΙϐήρΪλρβσίηηωήθμκβζνγμίλφκίδθζίηήΪπϐγ
μΪάδΪαϐάθδάβκθΫηβδΪηΪάίήίηβοηΪνιΪδθάπϐ
άϐήιθάϐήηθέθαΪλθΫν

ΡβλμδΪϐμίοηϐρηίθΫλενέθάνάΪηηω XN

Νΰκίπρϋ
ζίπρνπςαίμμώ

Ζίπνΰηγκώφηψδμμώ

ΌβλθδθωδϐληΪλμΪεφ

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
ΙθρβλμϐμφέΪηρϐκδθψήεωιθλνήνμΪ
άβλνςϐμφζ ωδβζκνςηβδθζ
ΙθάίκοηϐαηίκΰΪάϐψρθϑλμΪεϐλεϐή
θρβσνάΪμβεβςίάηΪικωζδνςεϐξνάΪηηω
ΝλίκάϐληϐγλενΰΫϐΪΫθάήβείκλφδϐγ
ζίκίΰϐ ζθΰηΪ ικβήΫΪμβ λιίπϐΪεφηϐ αΪλθΫβ
ήεωήθέεωήναΪάβκθΫΪζβαάβλθδθωδϐληθϑ
λμΪεϐ Ζ ωδβζ κνςηβδθζ ηΪηίλϐμφ αΪλϐΫ ήεω
ήθέεωήνμθηδβζςΪκθζ

Ιθάίκοηϐάδκβμϐ
εΪδθζ

Αηθλίμμώλδρίκδαητεηονξνβκημίύφητ
σϕκϋροϕα
 ΌϐήδκβγμίξϐδλΪμθκϐθινλμϐμφήθηβανζίμΪείάβγ

ΰβκθάεθάεψάΪεφηβγξϐεφμκΙϐήρΪλπφθέθ
ικβμκβζνγμίξϐεφμκϐηςθψκνδθψ
 ΌβγζϐμφζίμΪείάβγΰβκθιθέεβηΪψρβγξϐεφμκϐα
δκϐιείηηω

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
ΘρβλμϐμφαΪήθιθζθέθψάθεθέθϑέΪηρϐκδβ
ήεωζβμμωιθλνήνμΪάβμκϐμφζ ωδβζ
κνςηβδθζ
ΑΪΫθκθηωώμφλωάβδθκβλμθάνάΪμβ
θρβσνάΪεφηϐαΪλθΫβήεωάβκθΫϐάϐα
άβλθδθωδϐληθϑλμΪεϐ

ΊεψζϐηϐγμΪιεΪλμβδ Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
Θρβλμϐμφζ ωδβζκνςηβδθζ
Λδεθ

ΑΪλϐΫήεωθρβσίηηωλδεΪ
Θρβλμϐμφ ζ ωδβζ κνςηβδθζ ΑΪΫθκθηωώμφλω
άβδθκβλμθάνάΪμβςδκίΫθδήεωλδεΪ

Ώείζίημβ
νικΪάεϐηηω

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
ΘρβλμϐμφαΪήθιθζθέθψάθεθέθϑέΪηρϐκδβ
ήεωζβμμωιθλνήνμΪάβμκϐμφζ ωδβζ
κνςηβδθζ
ΗίΫίαιίδΪνκΪΰίηηωίείδμκβρηβζ
λμκνζθζρίκίαικθηβδηίηηωάθεθέβ
ΗίΫίαιίδΪιθςδθήΰίηφάϐήάθεθέβ
ικθηβδΪψρθϑήθίείδμκθηϐδβΝΰθήηθζν
άβιΪήδνηίικθμβκΪγμίίείζίημβ
νικΪάεϐηηωζθδκθψμδΪηβηθψ
ΑΪΫθκθηωώμφλωάβδθκβλμθάνάΪμβ
θρβσνάΪεφηϐαΪλθΫβήεωάβκθΫϐάϐα
άβλθδθωδϐληθϑλμΪεϐ



Αιίζϕαιη
² ΐβκζθΰίαΫβκΪμβλωάηβανάζίμΪείάθζν
ΰβκθιθέεβηΪψρθζνξϐεφμκϐ
² ΜκβζΪγμίζίμΪείάβγΰβκθιθέεβηΪψρβγξϐεφμκ
έθκβαθημΪεφηθσθΫαΪιθΫϐέμβλμϐδΪηηψδκΪιίεφ
ΰβκν

Νφηψδμμώλδρίκδαητεηονξνβκημίύφητ
σϕκϋροϕα
ΠωϐηλμκνδπϐωήϐγληΪήεωήίδϐεφδθοάΪκϐΪημϐάικβεΪήνΗί
άβδεψρίηθσθθδκίζϐθιβλΪηϐοΪκΪδμίκβλμβδβ
νλμΪμδνάΪηηω ηί ιθςβκψψμφλω ηΪ ΌΪς ιθΫνμθάβγ ικβεΪή

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίξνεδεϕ
ΗΪδθιβρίηβγΰβκνΰβκθάεθάεψάΪεφηθζνξϐεφμκϐζθΰί
αΪέθκϐμβλωΐβκθάεθάεψάΪεφηϐξϐεφμκβλεϐήκίένεωκηθ
ζβμβΝΰθήηθζνάβιΪήδνηίάζβδΪγμίικβεΪήΫία
ΰβκθάεθάεψάΪεφηβοξϐεφμκϐά
Αιίζϕαιη
ΗίδθκβλμνγμίλωΪέκίλβάηβζβαΪλθΫΪζβήεω
θρβσίηηω γ αΪλθΫΪζβ ήθ λδεΪήν ωδβο άοθήωμφ δβλεθμΪ
ΪΫθενέβ
■
ΚίδθζίηήνώζθρβλμβμβΰβκθάεθάεψάΪεφηβγξϐεφμκ
δθΰηϐήάΪζϐλωπϐ
■
ΙϐήρΪλθρβσίηηωζίμΪείάβοΰβκθάεθάεψάΪεφηβο
ξϐεφμκϐάμΪδθΰικθμβκΪγμίάθεθέθψμδΪηβηθψ
δκϐιείηηωξϐεφμκϐάνικβεΪήϐ
■
ΖίμΪείάϐΰβκθάεθάεψάΪεφηϐξϐεφμκβζθΰηΪζβμβά
ιθλνήθζβγηϐγζΪςβηϐΪΫθάκνρην
■

Αοςφμς
Αιίζϕαιί ΎεωνλνηίηηωθλθΫεβάθλμϐγδβοαΪΫκνήηίηφ
ζθΰηΪλδθκβλμΪμβλωλιίπϐΪεφηβζΰβκθκθαρβηηβζ
αΪλθΫθζΓθέθζθΰηΪαΪζθάβμβάθηεΪγηζΪέΪαβηϐ
■
■
■

ΑΪζθρϐμφζίμΪείάϐΰβκθάεθάεψάΪεφηϐξϐεφμκβά
έΪκωρϐγάθήϐαζβψρβζαΪλθΫθζ
Λδθκβλμνγμίλωήεωρβλμδβσϐμδθψιϐλεωθρβσίηηω
κίμίεφηθικθζβγμίξϐεφμκβνάθήϐ
ΑΪεβςμίζίμΪείάβγΰβκθάεθάεψάΪεφηβγξϐεφμκ
λμϐδΪμβηΪιθάίκοηϐσθήθΫκίάΫβκΪώ
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ΣθκθΫβμβνάβιΪήδνηίλικΪάηθλμϐ"

Αξνπςγνληθμϕθλίχημϕ
Αιίζϕαιί ΙϐήρΪλζβμμωάιθλνήθζβγηϐγζΪςβηϐζθΰνμφ
άβηβδηνμβηίαηΪρηϐαζϐηβαΪΫΪκάείηηωΑζϐηβ
αΪΫΪκάείηηωηίάιεβάΪψμφηΪξνηδπϐθηΪεφηϐλμφ
ζίμΪείάβοΰβκθάεθάεψάΪεφηβοξϐεφμκϐά

3 Ψνονΰηρηςαηξίγις
μδπξοίαμνπρϕ"
ΙίάηϐηίλικΪάηθλμϐαΪαάβρΪγζθΰηΪείέδθνλνηνμβ
λΪζθλμϐγηθΙίκίήμβζωδάβδεβδΪμβλίκάϐληνλενΰΫν
θαηΪγθζμίλωϐαηΪλμνιηβζβάδΪαϐάδΪζβ

ΣθκθΫβμ νάβιΪήδνηίλικΪάηθλμϐ"

■
■
■

■

ΌβδθκβλμθάνγμίαάβρΪγηβγιθΫνμθάβγαΪλϐΫήεωζβμμω
ιθλνήν
ΗίζβγμίλβεφηθαΪΫκνήηίηϐζίμΪείάϐ
ΰβκθάεθάεψάΪεφηϐξϐεφμκβκΪαθζϐαιθλνήθζ
ΖίμΪείάϐΰβκθάεθάεψάΪεφηϐξϐεφμκβιθάβηηϐάϐεφηθ
κθαζϐσΪμβλωάιθλνήθζβγηϐγζΪςβηϐΗίαΪμβλδΪμβ
ζίμΪείάβγΰβκθάεθάεψάΪεφηβγξϐεφμκ
ΝηΪεΪςμνάΪηηωομίζιίκΪμνκβθΫβκΪμβζΪδλ&

Αΰςγναςαίμμώλδρίκδανβν
εηονξνβκημίύφνβνσϕκϋροί

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίροίαλςαίμϋ
ΎίμΪεϐάλίκίήβηϐικβεΪήνζθΰνμφΫνμβέθλμκβζβ
κίδθζίηήνώζθηΪήωέμβαΪοβληϐκνδΪάβπϐ
Αιίζϕαιί ΙθρβλμφμίάλϐήθλμνιηϐήίμΪεϐδθκινλν
 ΌλμΪηθάϐμφζίμΪείάβγΰβκθιθέεβηΪψρβγξϐεφμκϐ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςοίεδμμώ
δκδιροηφμηλπροςλνλ
ΗίδάΪεϐξϐδθάΪηβγκίζθημηίΫίαιίρηβγΚίζθημηϐκθΫθμβ
μΪαΪζϐηνιθςδθήΰίηβοα ώήηνάΪεφηβοικθάθήϐάζθΰί
άβδθηνάΪμβμϐεφδβδάΪεϐξϐδθάΪηβγξΪοϐάίπφλίκάϐληθϑ
λενΰΫβΩδσθικβεΪήηίλικΪάηβγάβμωέηϐμφζίκίΰίάβγ
ςμίδίκακθαίμδβΪΫθάβζδηϐμφαΪιθΫϐΰηβδν
κθαιθήϐεφηθζνΫεθπϐΑάίκηϐμφλωήθλίκάϐληθϑλενΰΫβ

Ρίΰκηυώμδπξοίαμνπρδθ
Μδπξοίαμϕπρϋ

Λνεκηαί
ξοηφημί

Οϕχδμμώ

ΙκβεΪήηί
ικΪπψώ

μίδίκ
άβγηωμβγα
κθαίμδβ

ΙϐήδεψρϐμφικβεΪήήθ
ίείδμκθζίκίΰϐ

αΪδκϐιϐμφγθέθξϐδλΪμθκθζΙϐήρΪλπφθέθικβμκβζνγμί
ζίμΪείάβγΰβκθιθέεβηΪψρβγξϐεφμκϐηςθψκνδθψ
Αιίζϕαιί ΑάίκηϐμφνάΪένηΪικΪάβεφηίιθεθΰίηηω
ζίμΪείάθέθΰβκθιθέεβηΪψρθέθξϐεφμκΪ
 ΩδσθζίμΪείάβγΰβκθιθέεβηΪψρβγξϐεφμκ
άλμΪηθάείηβγηίικΪάβεφηθάϐήδκβγμίξϐδλΪμθκϐ
άλμΪηθάϐμφγθέθικΪάβεφηθ

Όβζδηίηηω
ΙίκίάϐκμίρβικΪπψψμφ
ίείδμκθιθλμΪρΪη ϐηςϐδνοθηηϐικβεΪήβ
ηω
ΗίλικΪάηβγ
αΪιθΫϐΰηβδ

Ιίκίάϐκμίνκθαιθήϐεφηθζν
Ϋεθπϐρβηίιίκίέθκϐά
αΪιθΫϐΰηβδ

Θλάϐμείηηωηί
ικΪπψώ

Λάϐμεθήϐθήηϐ
εΪζιβ
ηίλικΪάηϐ

ΑΪμίείξθηνγμί ήθ λίκάϐληθϑ
λενΰΫβ

Θλάϐμείηηω
δηθιδβηί
ικΪπψώ

εθδδίκνάΪηηω
ηίλικΪάηβγ

ΑΪμίείξθηνγμί ήθ λίκάϐληθϑ
λενΰΫβ



Παϕρκνγϕνγμϕκίλξη
ΑΪζϐηΪήίξίδμηβολάϐμεθήϐθήηβοεΪζιικθάθήβμφλωεβςί
άβκθΫηβδθζγθέθλίκάϐληθψλενΰΫθψΪΫθξΪοϐάπίζϐα
άϐήιθάϐήηθψδάΪεϐξϐδΪπϐώψϐήθινλδθζ ίείδμκθζθημίκ 

: Ξνξδοδγεδμμώ² +HΰHζξHιDροίαλςαίμϋ
Λάϐμεθ/('εΪζιθρθδήνΰίωλδκΪάίϐζθΰίΫνμβ
ςδϐήεβάβζ ήεω θρίγ κνιΪ κβαβδν   Ηί ήβάϐμφλω ήθάςί
λίδνηήΫίαιθλίκίήηφθηΪάάϐζδηνμϐ/('εΪζιθρδβ
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Ξοηκίγγώ

ΔθεβαάίκμΪώμίλφήθλίκάϐληθϑλενΰΫβαΪάΰήβ
ιθάϐήθζεωγμίϑγηθζίκάβκθΫν (1U μΪηθζίκ
άβέθμθάείηηω )'1U σθΫθμκβζΪμβδάΪεϐξϐδθάΪηί
θΫλενέθάνάΪηηωΗθζίκβαΪιβλΪηϐηΪξϐκζθάϐγμΪΫεβρπϐ
άλίκίήβηϐικβεΪήν αηϐζϐμφήεωπφθέθζίμΪείάβγ
ΰβκθιθέεβηΪψρβγξϐεφμκ 

Αιίζϕαιί ΠωϐηλμκνδπϐωήϐγληΪήεωήίδϐεφδθοάΪκϐΪημϐά
ικβεΪήνΖθΰεβάθαέΪήνώμφλωλιίπϐΪεφηίικβεΪηηωσθ
ηίλμθλνώμφλωάΪςθέθικβεΪήν

&ε\ΰΫD FHSάLF\

Ύεω μθέθ σθΫ ηί ςνδΪμβ ήθάέθ ν κΪαϐ ιθμκίΫβ Όβ ζθΰίμί
αΪηίλμβλψήβήΪηϐΌΪςθέθικβεΪήνμΪμίείξθηηϐηθζίκβ
λίκάϐληθϑλενΰΫβ
(1U

)'1U

Πδοαϕπμίπκςεΰί O
ΑάίκηϐμφνάΪένσθάβδεβδμίοηϐδΪλίκάϐληθϑλενΰΫβν
άβιΪήδν ωδσθ ηίλικΪάηϐλμφ λμΪεΪλφ άηΪλεϐήθδ ηίήΫΪεθέθ
άβδθκβλμΪηηωηίΫνήίΫίαδθςμθάηβζηΪάϐμφιϐήρΪλ
μίκζϐηνήϐϑέΪκΪημϐϑ
Ζίώαιίμίοδλνμρρίινμπςκϋρίυϕώξοημδξνκίγιίτ
ΔθημΪδμηϐήΪηϐάλϐοδκΪϑηΌβαηΪγήίμίάήθήΪηθζνλιβλδν
λίκάϐληβοπίημκϐά

ηίιθλμΪρΪώμφλωάδθζιείδμϐ

Αιίζϕαιί ΎθμκβζνγμίλφϐηλμκνδπϐγαζθημΪΰνάκθαήϐεϐ
©ΙκβεΪήήωª
Ξοηκίγγώ

Μνλδογκώ
ζίλνακδμμώ

ΔθζιείδμιθρΪμδθάθέθνλμΪμδνάΪηηωήεω
κίΰβζνκίπβκδνεωπϐϑιθάϐμκω
ΑζϐηηβγξϐεφμκήεωδθζιείδμνιθρΪμδθάθέθ
νλμΪμδνάΪηηω

/=';8
/=';$

Ζθήνεφπβκδνεωπϐγηθέθιθάϐμκω&OHDQ$LU
Αζϐηηβγξϐεφμκήεωζθήνεωπβκδνεωπϐγηθέθ
ιθάϐμκω&OHDQ$LU ΫίαζθΰεβάθλμϐκίέίηίκΪπϐϑ

/=

Αζϐηηβγξϐεφμκήεωζθήνεωπβκδνεωπϐγηθέθ
ιθάϐμκω&OHDQ$LU άϐήηθάεψώμφλω
Ζθήνεφπβκδνεωπϐγηθέθιθάϐμκω&OHDQ$LU
ιθάηϐλμψάΫνήθάνώμφλω

/=
/=;;3
/=);,



ΎθάϐκμίλωδθζιίμίημηθλμϐάβκθΫηβδΪΜΪδβζρβηθζΌβ
ΫνήίμίιίάηϐσθκίζθημΌΪςθέθικβεΪήνάβδθηνώμφλω
ηΪείΰηθιϐήέθμθάείηβζμίοηϐδθζλίκάϐληθϑλενΰΫβϐα
άβδθκβλμΪηηωζθκβέϐηΪεφηβοαΪιΪληβοήίμΪείγ
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ΌΪΰεβάϐηΪλμΪηθάβαΫίαιίδβ XN

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίξνεδεϕ
ΗΪδθιβρίηβγ ΰβκ ν ΰβκθάεθάεψάΪεφηθζν
ξϐεφμκϐζθΰίαΪέθκϐμβλωΗίθΫοϐήηθ
ήθμκβζνάΪμβλωάβαηΪρίηβοΫίαιίρηβο
άϐήλμΪηίγσθΫνηβδηνμβιίκίέκϐάΪηηω
ΑάίκηϐμφνάΪένηΪήΪηϐαΪαηΪρίηϐηΪΌΪςϐγ
δνοθηηϐγιεβμϐΝάβιΪήδνθήηθρΪληθϑ
ίδλιενΪμΪπϐϑέΪαθάβοϐίείδμκβρηβοιεβμ
ρβηηθψώηΪγΫϐεφςΪαΪαηΪρίηΪάϐήλμΪηφ
■
ΗΪςΪκνάΪηηωΰβκνάΰβκθιθέεβηΪψρθζν
ΗίΫίαιίδΪιθΰίΰϐ
ξϐεφμκϐζθΰνμφαΪέθκϐμβλωΑΪΫθκθηωώμφλω
ικθάθήβμβκθΫθμβαάϐήδκβμβζιθενζ·ωζ
ηΪικξεΪζΫϐκνάΪηηω ιθΫεβανάβμωΰδβ
ΙκβεΪήζθΰηΪνλμΪηθάβμβηίήΪείδθάϐή
μθιδβήεωμάίκήθέθιΪεβάΪ ηΪικήκθάΪ
ρβάνέϐεεω αΪνζθάβηΪωάηθλμϐλνπϐεφηθέθ
ηίαηϐζηθέθιθδκβμμωΝμάθκίηηωϐλδθκικβ
πφθζνηίικβινλμβζί
ΙκβάϐήάίήίηηϐάϐήικΪπφθάΪηθέθιθάϐμκω
ήθμκβζνάΪμβλωνλμΪηθάρβομΪαΪδθηθήΪάρβο
ικβιβλϐά ηΪικβδεΪήΫνήϐάίεφηϐικΪάβεΪ
δκΪϑηβ 
■

■
■

■

[

[

[

[

[

[

ΠωάβμωΰδΪζθημνώμφλωηΪλμϐηϐ
Ικβ νλμΪηθάπϐήθήΪμδθάβολιίπϐΪεφηβοΪδλίλνΪκϐά
ηΪικήεωκίΰβζνκίπβκδνεωπϐϑιθάϐμκω αάίκηϐμφ
νάΪένηΪήθήΪηνήθ ηβοϐηλμκνδπϐψανλμΪηθάδβ
ΙθάίκοηϐικβεΪήννκΪαεβάϐΙϐήρΪλνλμΪηθάδβ
ηΪζΪέΪγμίλωνηβδΪμβιθςδθήΰίηφ

( Αίεκηαϕμίπρίμναηζ
ΰδζξδιη
ΚίμίεφηθικθρβμΪγμίπψϐηλμκνδπϐψΜϐεφδβ
μθήϐΌβαζθΰίμίίδλιενΪμνάΪμβικβεΪή
Ϋίαιίρηθ μΪ ικΪάβεφηθ ΑΫίκίΰϐμφ ϐηλμκνδπϐϑ α
ζθημΪΰνμΪίδλιενΪμΪπϐϑήεωιθήΪεφςθέθ
δθκβλμνάΪηηωΪΫθιίκίήΪρϐϑοϐηςθζν
δθκβλμνάΪρίάϐ
ΙίκίάϐκμίικβεΪήιϐλεωκθαιΪδνάΪηηωΙκβ
άβωάείηηϐ ιθςδθήΰίηηω ωδί άβηβδεθ ιϐή ρΪλ
μκΪηλιθκμνάΪηηωηίάλμΪηθάεψγμίικβεΪή
ΕβςίδάΪεϐξϐδθάΪηΪνλμΪηθάδΪν
άϐήιθάϐήηθλμϐαϐηλμκνδπϐώψαζθημΪΰν
έΪκΪημνώΫίαιίδνίδλιενΪμΪπϐϑΖθημΪΰηβδ
ηίλίάϐήιθάϐήΪεφηϐλμφαΪΫίαήθέΪηηνκθΫθμν
ικβεΪήνηΪζϐλπϐάλμΪηθάείηηω
ΙθάίκοηϐικβεΪήνρνμεβάϐήθξϐαβρηβο
ιθςδθήΰίηφ Ιϐή ρΪλ νλμΪηθάδβ ηΪζΪέΪγμίλω
νηβδΪμβιθςδθήΰίηφ
βκβηΪάβμωΰδβιθάβηηΪΫνμβηίζίηςΪαΪ
ςβκβηνδνοθηηθϑιεβμβ
ΙκβνλμΪηθάπϐλεϐήήθμκβζνάΪμβλωρβηηβο
ΫνήϐάίεφηβοηθκζάΪδμνΪεφηϐγκίήΪδπϐϑ
ϐ άβζθέζϐλπίάβοθκέΪηϐαΪπϐγίείδμκθ
ϐ έΪαθιθλμΪρΪηηω
ΌΪΰεβάϐ ηΪλμΪηθάβ α Ϋίαιίδβ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιί γκώ εηρρώ
ΌμωέηνμϐηΪαΪήικθήνδμβέθκϐηηωζθΰνμφ
λικβρβηβμβθμκνώηηωΌβμωΰηίιθάϐμκωηί
ήθαάθεωώμφλωάϐήάθήβμβΪηϐρίκίαήβζθάνρβ
άβμωΰηνμκνΫνωδΪαηΪοθήβμφλωά
ίδλιενΪμΪπϐϑΪηϐρίκίαςΪομνωδΪλενΰβμφ
ήεωήίΪίκΪπϐϑικβζϐσίηφήίνλμΪηθάείηϐ
μθιδβΩδσθιεΪηνώμφλωάβάθήβμβάβμωΰηί
ιθάϐμκω ά ηίαΪήϐωην ήβζθάν ρβ άβμωΰην μκνΫν
μθηΪλΪζιίκίήηίθΫοϐήηθθμκβζΪμβηΪπί
ήθαάϐεάϐήιθάϐήΪεφηθϑαΪρβλμδνμκνΫ
θκέΪηϐαΪπϐϑ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιί γκώ εηρρώ
ΌμωέηνμϐηΪαΪήικθήνδμβέθκϐηηωζθΰνμφ
λικβρβηβμβθμκνώηηω
ΙϐήρΪλάβδθκβλμΪηηωικβεΪήνάκίΰβζϐ
άϐήάίήίηηωιθάϐμκωθήηθρΪληθαμθιδθψα
ιϐήάίήίηηωζιθάϐμκωαΪάΰήβλεϐήδνγμίαΪ
ήθλμΪμηφθψάίημβεωπϐώψικβζϐσίηηω

Μθιδβϐαιϐήάίήίηηωζιθάϐμκωϐαικβζϐσίηηω
ηΪικ θιΪεψάΪεφηϐ νλμΪηθάδβ ωδϐ ικΪπψψμφ
ηΪέΪαϐκϐήδθζνιΪεβάϐήκθάΪορβάνέϐεεϐ
ικθμθρηϐηΪέκϐάΪρϐΫθγείκβ αΪΫβκΪψμφ
ιθάϐμκω ήεω έθκϐηηω ιΪεβάΪ ϐα ικβζϐσίηηω ήί
άθηβ νλμΪηθάείηϐ Ϊ έΪαβ σθ άβήϐεωψμφλω ικβ
πφθζνάϐήοθήωμφρίκίαάβμωΰηνλβλμίζν
ηΪικήβζθοϐή ηΪάνεβπψ
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ΌΪΰεβάϐηΪλμΪηθάβαΫίαιίδβ

ΘήηθρΪληΪίδλιενΪμΪπϐωάβμωΰδβϐμθιδβϐα
ιϐήάίήίηηωζιθάϐμκωϐαικβζϐσίηηω
ικβάθήβμφήθαζίηςίηηωθΫ·ώζνιθάϐμκωά
δνοηϐϐλνλϐήηϐοικβζϐσίηηωο²Ϋία
ήθλμΪμηφθέθικβιεβάνιθάϐμκωνμάθκψώμφλω
ηβαφδβγμβλδΘμκνγηϐέΪαβϐαήβζθάθϑμκνΫβ
ΪΫθάβμωΰηθέθδθκθΫνάμωένψμφλωηΪαΪήήθ
ΰβμεθάβοικβζϐσίηφ
■
ΘμΰίαΪάΰήβηίθΫοϐήηθλεϐήδνάΪμβαΪ
ήθλμΪμηϐζικβιεβάθζιθάϐμκω
■
ΛμϐηηβγδθκθΫικβιεβάηθάβμωΰηθϑ
άίημβεωπϐϑλΪζιθλθΫϐηίέΪκΪημνώ
ήθμκβζΪηηωέκΪηβρηθϑάίεβρβηβ
ΎεωΫίαιίρηθϑίδλιενΪμΪπϐϑηβαφδβγμβλδά
ικβζϐσίηηϐήίάλμΪηθάείηΪμθιδΪηί
ιθάβηίηιίκίοθήβμβαΪζίΰνΙΪ 
ζΫΪκ ΠίαΪΫίαιίρνώμφλωήθλμΪμηϐζ
ικβιεβάθζηίθΫοϐήηθέθήεωαέθκωηηωιΪεβάΪ
ιθάϐμκωωδίάοθήβμφδκϐαφθμάθκβσθηί
αΪδκβάΪψμφλω ηΪικ ά ήάίκωο άϐδηΪο κΪαθζ
ϐαλμϐηηβζδθκθΫθζικβιεβάηθάβμωΰηθϑ
άίημβεωπϐϑ ΪΫθ ΰ αΪ ήθιθζθέθψ αΪλμθλνάΪηηω
ϐηςβομίοηϐρηβοαΪοθήϐά

ΑάίκηϐμφλωθΫθά·ωαδθάθαΪιθκΪήθψήθ
δθζιίμίημηθϑθκέΪηϐαΪπϐϑήεωρβλμδβμκνΫωδΪ
άκΪοθάνψρβάλψάίημβεωπϐγηνλβλμίζν
ΫνήϐάεϐάπϐεθζναΪικθιθηνώΌΪζάϐήιθάϐήηί
άβκϐςίηηωήεωάίημβεωπϐϑ
ΩδσθάβμωΰδΪικΪπψώάβδεψρηθάκίΰβζϐ
κίπβκδνεωπϐϑιθάϐμκωμθίδλιενΪμΪπϐω
ζθΰεβάΪΫίαΫνήφωδβοθΫζίΰίηφ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιί γκώ εηρρώ
ΌμωέηνμϐηΪαΪήικθήνδμβέθκϐηηωζθΰνμφ
λικβρβηβμβθμκνώηηωΙϐήρΪλνλμΪηθάδβ
άίημβεωμθκΪιθώήηΪηθέθαήβζθάθψμκνΫθψ
ηίθΫοϐήηθιίκίδκβμβαΪΫίαιίρβμβδκβςδν
ζίοΪηϐαζθζαΪιθΫϐΰηθέθάβζδηίηηω
ίείδμκθιθλμΪρΪηηω

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιί
ροίαλςαίμϋ
■
ΎίμΪεϐάλίκίήβηϐικβεΪήνζθΰνμφΫνμβ
έθλμκβζβκίδθζίηήνώζθηΪήωέμβαΪοβληϐ
κνδΪάβπϐ
■
ΩδσθικβεΪήηίαΪδκϐιείηβγηΪείΰηβζ
+HΫHαιHδDμκΪάζνάΪηηω
ρβηθζάϐηζθΰίάιΪλμβΝλϐδκϐιβεφηϐ
ίείζίημβιθάβηηϐΫνμβζϐπηθγηΪήϐγηθ
αΪξϐδλθάΪηβζβ
■
ΙκβεΪήήθλβμφάΪΰδβγΣθΫιίκίλνηνμβ
ΗίΫίαιίδΪμκΪάζνάΪηφ
γθέθιθμκϐΫηθ εψήβηβΚίδθζίηήνώζθ
άβδθκβλμθάνάΪμβικβπφθζνεβςί
άϐήιθάϐήηϐήθιθζϐΰηϐαΪλθΫβ
■
Όηίλίηηω αζϐη ά ίείδμκβρην ΪΫθ ζίοΪηϐρην
ΗίΫίαιίδΪμκΪάζνάΪηηω
ρΪλμβηνδθηλμκνδπϐϑηίΫίαιίρηΪϐζθΰί
ικβαάίλμβήθηίλικΪάηθλμϐά
ξνηδπϐθηνάΪηηϐικβεΪήνΑΪΫθκθηωώμφλω
άηθλβμβαζϐηβάίείδμκβρηνΪΫθζίοΪηϐρην
ρΪλμβηνδθηλμκνδπϐϑ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςγίος
προςλνλ
■
ΎίμΪεϐάλίκίήβηϐικβεΪήνζθΰνμφΫνμβ
έθλμκβζβςηνκΰβάείηηωζθΰί
ιθςδθήβμβλφΑΪΫθκθηωώμφλωαέβηΪμβΪΫθ
αΪμβλδΪμβςηνκΰβάείηηωιϐήρΪλ
νλμΪηθάδβ
■
Όϐή·ώήηΪηηω
ικβλμκθψ
άϐή ζίκίΰϐ
ζΪώ Ϋνμβ
ληνώ
λμκνζθζ
ηίΫίαιίδΪ
νκΪΰίηηω
ίείδμκβρηβζ
ζθΰεβάβζ αΪάΰήβ Ικβλμκϐγ ήθαάθεωώμφλω
ιϐήδεψρΪμβήθκθαίμδβϐααΪοβληβζ
δθημΪδμθζσθΫνεΪάλμΪηθάείηΪαέϐήηθα
ηΪλμΪηθάΪζβΩδσθιϐλεωζθημΪΰνηί
αΪΫίαιίρίηθήθλμνιήθςμίδίκΪιθάβηίη
ΫνμβιίκίήΫΪρίηβγκθαιθήϐεψάΪρνξΪαΪο
άϐήιθάϐήηθήθάδΪαϐάθδαζθημΪΰν
ΗίκνοθζίίείδμκβρηίάλμΪηθάείηηω
ικθάθήβμφλωεβςίδάΪεϐξϐδθάΪηβζ
ίείδμκβδθζΖβκίδθζίηήνώζθ
άλμΪηθάβμβΪάμθζΪμβρηβγαΪιθΫϐΰηβγ
ιίκίζβδΪρνζίκίΰϐσθαΪΫίαιίρνώ
ΰβάείηηωικβλμκθψ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςοίεδμμώ
δκδιροηφμηλπροςλνλ
ΗίδάΪεϐξϐδθάΪηβγκίζθημηίΫίαιίρηβγ
ΚίζθημηϐκθΫθμβμΪαΪζϐηνιθςδθήΰίηβο
α ώήηνάΪεφηβοικθάθήϐάζθΰίάβδθηνάΪμβ
μϐεφδβδάΪεϐξϐδθάΪηβγξΪοϐάίπφλίκάϐληθϑ
λενΰΫβΩδσθικβεΪήηίλικΪάηβγάβμωέηϐμφ
ζίκίΰίάβγςμίδίκακθαίμδβΪΫθάβζδηϐμφ
αΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζνΫεθπϐ
ΑάίκηϐμφλωήθλίκάϐληθϑλενΰΫβ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςγςχδμμώ
ΝιΪδθάδΪικβεΪήνηίΫίαιίρηΪήεωήϐμίγΝ
ΰθήηθζνάβιΪήδνηίήθαάθεωγμίήϐμωζ
έκΪμβλωανιΪδθάδθψ



ΑΪέΪεφηϐάδΪαϐάδβ XN

K Ζίβίκϋμϕαιίζϕαιη
Ξδοδαϕοιίπρϕμη

ΑΪ έ Ϊε φ η ϐ ά δΪ αϐ άδ β

■
■
■

■

ΛμϐηΪιθάβηηΪΫνμβκϐάηθψάίκμβδΪεφηθψϐήθλμΪμηφθ
ζϐπηθψ
εβΫβηΪάβλάίκήείηβοθμάθκϐάιθάβηηϐάϐήιθάϐήΪμβ
ήθάΰβηϐέάβημϐάΑΪΫίαιίρμίλμϐγδνξϐδλΪπϐψήψΫίεϐά
άβημβϐήψΫίεϐά δθζιείδμϐιθλμΪάδβκθακΪοθάΪηϐηΪ
ζΪλβάηνπίέεωηνδεΪήδνΎεωλμϐηϐηςθϑδθηλμκνδπϐϑ
ηΪικϐαέϐιλθδΪκμθηνιθκβλμθέθΫίμθηνπίέεβϐα
ιθκθμθην λεϐήαΪλμθλθάνάΪμβάϐήιθάϐήηθϐηςϐικβήΪηϐ
αΪλθΫβδκϐιείηηω
ΖΪδλβζΪεφηΪζΪλΪάβμωΰηθέθδθάιΪδΪλμΪηθάβμφ
 ιβ

5 πρίμναιί
Ξϕγβνρναιίγναπρίμνακδμμώ

Νλ μΪηθάδΪ

αίβί
ΙίκίδθηΪγμίλωσθιθΫεβανθμάθκϐάηίκθαμΪςθάΪηϐ
δΪΫίεϐίείδμκθΰβάείηηωμΪέΪαθϐάθήθικθάϐήηϐςεΪηέβ
αίβί
ΌαΪείΰηθλμϐάϐήμβινδθηλμκνδπϐϑθμάθκβιθάβηηϐΫνμβ
άλμΪηθάείηϐιθκϐαηθζνΙίκίήζθημΪΰίζαάίκηϐμφνάΪέν
ηΪδθηλμκνδπϐψάβμωΰδβ
 ΗΪδκίλεϐμφηΪλμϐηϐάίκμβδΪεφηνθλφθάνεϐηϐψάϐήλμίεϐ

ήθηβΰηφθέθδκΪψάβμωΰηθέθδθάιΪδΪ
 ΙθαηΪρμί ηΪ λμϐηϐ μθρδβ έάβημθάθέθ δκϐιείηηω μΪ δθημνκ

ήϐεωηδβηΪάϐςνάΪηηωάβμωΰηθέθδθάιΪδΪ

Δκδιροηφμδξϕγικύφδμμώ

 Ικθλάίκήεϐμφθμάθκβ¡ζζϐέεβΫβηθψζζμΪ

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίςγίοςπροςλνλ

 ΙκβέάβημϐμφδκϐιβεφηβγδθλβηίπφήεωθΫςβάδβ

ΎίμΪεϐάλίκίήβηϐικβεΪήνζθΰνμφΫνμβέθλμκβζβςηνκ
ΰβάείηηωζθΰίιθςδθήβμβλφΑΪΫθκθηωώμφλωαέβηΪμβ
ΪΫθαΪμβλδΪμβςηνκΰβάείηηωιϐήρΪλνλμΪηθάδβ

άλμΪάμίνηβοήψΫίεϐάκϐάίηφαϐλμϐηθψ ¨

άβμωΰηθϑμκνΫβ ©
 ΑΪδκνμϐμφδκϐιβεφηϐέάβημβαιϐήδεΪήηβζβςΪγΫΪζβ
ιθδβηΪαθάηϐηίαΪεβςβμφλωικβΫεζζ ª

ΙθμκϐΫηϐήΪηϐιϐήδεψρίηηωώηΪαΪάθήλφδϐγμΪΫεβρπϐηΪ
άίκοηϐγλμθκθηϐικβεΪήν

$

Γναεημίχμςοίεηακδμμώξοηΰκ  λ



ΠίγιθΫνμθάβγικβεΪήΙκΪάβεΪζ ;Λ σθήθαΪοβλμνάϐή
κΪήϐθιίκίςδθή

: Ξνξδοδγεδμμώ² ΅πμςϓμδΰδζξδιίςοίεδμμώ
δκδιροηφμηλπροςλνλ
Όϐή·ώήηΪηηωικβλμκθψάϐήζίκίΰϐζΪώΫνμβζθΰεβάβζ
αΪάΰήβΙκβλμκϐγήθαάθεωώμφλωιϐήδεψρΪμβήθκθαίμδβϐα
αΪοβληβζδθημΪδμθζσθΫνεΪάλμΪηθάείηΪαέϐήηθα
ηΪλμΪηθάΪζβΩδσθιϐλεωζθημΪΰνηίαΪΫίαιίρίηθ
ήθλμνιήθςμίδίκΪιθάβηίηΫνμβιίκίήΫΪρίηβγ
κθαιθήϐεψάΪρνξΪαΪοάϐήιθάϐήηθήθάδΪαϐάθδαζθημΪΰν
ΗίκνοθζίίείδμκβρηίάλμΪηθάείηηωικθάθήβμφλωεβςί
δάΪεϐξϐδθάΪηβζίείδμκβδθζΖβκίδθζίηήνώζθ
άλμΪηθάβμβΪάμθζΪμβρηβγαΪιθΫϐΰηβγιίκίζβδΪρν
ζίκίΰϐσθαΪΫίαιίρνώΰβάείηηωικβλμκθψ
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Λνμρίεξοηκίγς
 ΙϐήάϐςνάΪηηωϐάβκϐάηψάΪηηωάβμωΰδβ ¨
 ΙθαηΪρμίζϐλπωθμάθκϐάήεωδκϐιβεφηθέθέάβημΪ ©
 ΙϐήάϐλφμίικβεΪήηΪζϐλπί ª
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ΝλμΪηθάδΪ XN

Ξναμδαπρίμνακδμμώξοηκίγς
 ΙκθλάίκήεϐμφθμάϐκζζμΪέεβΫβηθψζζήεω

δκϐιβεφηθέθέάβημΪμΪάλμΪηθάϐμφνηφθέθήψΫίεφ
νκϐάίηφαϐλμϐηθψ ¨
 ΑηϐζϐμφαΪοβληνιεϐάδνλιθρΪμδνϐααΪήηφθϑλμϐηδβΪ
ιϐλεωαΪάίκςίηηωζθημΪΰν³αϐηςβορΪλμβηικβεΪήν
 ΙϐήάϐλφμίικβεΪή ©
 ΑΪδκνμϐμφδκϐιβεφηβγέάβημ αιϐήδεΪήηθψςΪγΫθψ μΪ
σϐεφηθικβδκνμϐμφνλϐέάβημβ ª

Ξοηϓγμίθρδξοηκίγγνδκδιρονεηακδμμώ
 Ιϐήδεψρϐμφζίκίΰίάβγςμίδίκήθκθαίμδβϐα
αΪαίζεψψρβζδθημΪδμθζ
 ΑΪηίθΫοϐήηθλμϐλμΪπϐθηΪκηθέθιϐήδεψρίηηωαάίκηϐμφ
νάΪένηΪάδΪαϐάδβάκθαήϐεϐ Ξοηϓγμίμμώγν
δκδιρονλδοδεϕ

Λνμρίενΰχηαιηαηρώεμνϖροςΰη

: Ξνξδοδγεδμμώ² Μδΰδζξδιίροίαλςαίμϋ
ΎίμΪεϐάλίκίήβηϐικβεΪήνζθΰνμφΫνμβέθλμκβζβ
κίδθζίηήνώζθηΪήωέμβαΪοβληϐκνδΪάβπϐ

%

 Κθα·ώήηΪγμίλίδπϐϑθΫςβάδβάβμωΰηθϑμκνΫβ

$

Ύεωπφθέθαηϐζϐμφδείγδνλμκϐρδν
 Αηϐζϐμφ αΪοβλην ιεϐάδν α θΫθο λίδπϐγ θΫςβάδβ άβμωΰηθϑ

&

Πηπρδλίαϕγαδγδμμώαηρώεμνβνξναϕροώ

μκνΫβ
 ΌλμΪάμίλίδπϐϑθΫςβάδβάβμωΰηθϑμκνΫβθήηΪάθήην




Αιίζϕαιί ΌβκθΫηβδ ηί ηίλί άϐήιθάϐήΪεφηθλμϐ αΪ ήίξίδμβ
ωδϐάβηβδεβάκίανεφμΪμϐηίικΪάβεφηθέθιεΪηνάΪηηωϐ
ικθδεΪήδβμκνΫθικθάθήν




ΎεωαΪΫίαιίρίηηωθιμβζΪεφηθϑιθμνΰηθλμϐάβμωΰδβ
λεϐήάβδθκβλμθάνάΪμβδθκθμδνικωζνάβμωΰηνμκνΫν
ωδθζθέΪΫϐεφςθέθήϐΪζίμκν
ΌβδθκβλμΪηηωήθάέβοάβμωΰηβομκνΫϐαςθκλμδθψ
ιθάίκοηίψαΫΪέΪμφζΪάβέβηΪζβϐήϐΪζίμκθζζίηςί
 ζζηίήθαάθεβμφήθλωέμβθιμβζΪεφηθϑιθμνΰηθλμϐ
άβμωΰδβϐιϐήάβσβμφςνζηϐλμφάίημβεωμθκΪ
ΎεωικθδεΪήδβιθάϐμκθάθήϐάήεωάϐήάθήνάβμωΰηθέθ
ιθάϐμκωήθαάθεωώμφλωάβδθκβλμθάνάΪμβμκνΫβ άμρ
ζ·ωδϐμκνΫβ εβςίϐαηίέθκψρθέθζΪμίκϐΪεν



■

■

■

Αιίζϕαιη
² ΣθΫαΪιθΫϐέμβιθήκωιβηΪζιϐήρΪλάλμΪάεωηηω
λίδπϐγθΫςβάδβθήηΪάθήηνιθδεΪήϐμφιΪιϐκηΪ
δκΪϑαθάηϐςηφθϑθΫςβάδβ
² ΙΪαβ ν άηνμκϐςηϐγ θΫςβάπϐ ιθάβηηϐ Ϋνμβ ηΪικΪάείηϐ
άηβα
ΌλμΪηθάϐμφθΫςβάδνάβμωΰηθϑμκνΫβηΪικβεΪή
ΑλνηφμίάηνμκϐςηψλίδπϐψθΫςβάδβάβμωΰηθϑμκνΫβ
άέθκνμΪιϐήάϐλφμίϑϑηΪδκϐιβεφηβοδνμβδΪοεϐάθκνρϐ
ικΪάθκνρ ¨
ΘινλμϐμφθΫςβάδνάηβαήεωξϐδλΪπϐϑ ©
ΙκβέάβημϐμφθΫςβάδναΪήθιθζθέθψήάθοέάβημϐάα
Ϋθδϐάήθδκϐιβεφηθέθδθλβηπω ª
ΑΪδκϐιϐμφ αθάηϐςηψ θΫςβάδν ήάθζΪ έάβημΪζβ άηβαν ηΪ
ικβεΪήϐ «

Ιοςβκϕροςΰη
ΚίδθζίηήνώμφλωάηνμκϐςηϐγήϐΪζίμκ ζζθήηΪδηί
ζίηςί ζζ
Ξκνπιϕιίμίκη
Όηνμκϐςηϐγ ιίκίμβη ιθάβηίη άϐήιθάϐήΪμβ ήϐΪζίμκν δκνέεβο
μκνΫ
 λλΰκ πλ
 λλΰκ πλ
■
■

ΙεθλδϐδΪηΪεβηίιθάβηηϐάβέβηΪμβλωιϐήέθλμκβζβ
δνμΪζβ
ΙκβκθαΫϐΰηβοήϐΪζίμκΪομκνΫαΪλμθλθάνγμί
νσϐεφηψάΪεφηϐλμκϐρδβ

Ξϕγικύφδμμώξοηκίγς
Ξοηϓγμίμμώγνλδτίμϕζλςαϕγαδγδμμώλξναϕροώ
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