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Νξίπμνπρϋςγςχϋώ
ΝιΪδθάθρηυγζΪμίκβΪεικίήλμΪάεωίμθιΪληθλμφήεωήίμίγ
ΗβδθέήΪηίιθαάθεωγμίήίμωζβέκΪμφλνιΪδθάθρηυζζΪμίκβΪεθζ
Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
■ ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβρμθ
ζθΰίμιθάκίήβμφλθίήβηβμίεφηυγικθάθήΙκθλείήβμίρμθΫυ
λθίήβηβμίεφηυγικθάθήηίαΪΰβζΪελωβηίιίκίέβΫΪελω
■ ΘΫίλιίρφμί άθαζθΰηθλμφ θμδεψρίηβω ικβΫθκΪ θμ χείδμκθλίμβ ά
εψΫθγζθζίημΙκβΫθκζθΰηθιθήδεψρΪμφδλίμβμθεφδθρίκία
ικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηνψκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζ
ΏλεβιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪήθςμίιλίεφηθγάβεδβ
ηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθάνλμΪηθάείηηθζηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηββ ήθεΰίη Ϋυμφ ικίήνλζθμκίη λιίπβΪεφηυγ
άυδεψρΪμίεφήεωκΪαζυδΪηβωάξΪαΪολθέεΪληθνλεθάβωζ
ζθημΪΰΪΖθημΪΰνλμΪηΪάεβάΪίζθέθηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηβωβζίίμικΪάθικθάθήβμφμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυγχείδμκβδΖυκίδθζίηήνίζνλμΪηθάβμφ
νλμκθγλμάθαΪσβμηθέθθμδεψρίηβω ΝΑΘ άχείδμκβρίλδθγπίιβ
ληΪΫΰίηβωικβΫθκθά
Νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ
■ ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζξβεφμκίζθένμ
άλιυοηνμφΌθβαΫίΰΪηβίλδθιείηβωΰΪκΪλείήνίμλθΫεψήΪμφ
αΪήΪηηθίΫίαθιΪληθίκΪλλμθωηβίΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβω
ήΪηηυί ήεω άΪςίέθ ικβΫθκΪ Ικβ θήηθάκίζίηηθγ χδλιενΪμΪπββ
έΪαθάθγβχείδμκβρίλδθγέθκίεθδλείήνίμλθΫεψήΪμφλΪζθί
ΫθεφςθίαΪήΪηηθίκΪλλμθωηβί
■ ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζξβεφμκίζθένμ
άλιυοηνμφΗβδθέήΪηίκΪΫθμΪγμίλθμδκυμυζιεΪζίηίζκωήθζ
λικβΫθκθζ ηΪικβζίκξεΪζΫβκθάΪηβί ΙκβΫθκζθΰηθ
νλμΪηΪάεβάΪμφ άΫεβαβ βλμθρηβδΪ ήεω λΰβέΪηβω μάϋκήθέθ μθιεβάΪ
ηΪικβζίκήκθάΪβεβνέθεφ ίλεβικίήνλζθμκίηΪπίεφηΪω
ηίλτϋζηΪωαΪσβμηΪωιΪηίεφΗίήθεΰηθΫυμφκΪαείμΪψσβολω
βλδκ
Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
■ ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβ
ΒλιθεφανγμίαΪσβμηυίιίκρΪμδβ
■ Ώλεβ ικβΫθκ ηί αΪξβδλβκθάΪη ηΪήείΰΪσβζ θΫκΪαθζ θη ζθΰίμ
νιΪλμφΌλίχείζίημυδκίιείηβωήθεΰηυΫυμφηΪήϋΰηθ
νλμΪηθάείηυ
■ ΙκβΫθκμωΰϋευγΎεωίέθιίκίζίσίηβωιθμκίΫνψμλω
 ρίεθάίδΪΒλιθεφανγμίμθεφδθιθήοθήωσβίάλιθζθέΪμίεφηυί
λκίήλμάΪ
■ ΒαζίηίηβίζίοΪηβρίλδθγβεβχείδμκβρίλδθγδθηλμκνδπββ
ζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζθιΪληθλμββικβάίλμβδάυοθήν
ικβΫθκΪβαλμκθωΒαζίηίηβίζίοΪηβρίλδθγβεβχείδμκβρίλδθγ
δθηλμκνδπββαΪικίσίηθ

î Ημπροςιυηώξνλνμρίες

: Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη
ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθίκνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζ
ηΪνρβμφλωικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθιθεφαθάΪμφλωικβΫθκθζ
ΛθοκΪηωγμίκνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπββββηλμκνδπβψιθ
ζθημΪΰνήεωήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεωιίκίήΪρβ
ηθάθζνάεΪήίεφπν
ΚΪλιΪδνγμί β θλζθμκβμί ικβΫθκ Ηί ιθήδεψρΪγμί ικβΫθκ ίλεβ θη
ΫυειθάκίΰήίηάθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
ίαθιΪληθλμφχδλιενΪμΪπββέΪκΪημβκνίμλωμθεφδθικβ
δάΪεβξβπβκθάΪηηθγλΫθκδίλλθΫεψήίηβίζβηλμκνδπββιθ
ζθημΪΰνΑΪΫίανικίρηθλμφξνηδπβθηβκθάΪηβωθμάίμλμάίηηθλμφ
ηίλϋμζθημϋκ
βκβηΪάυμωΰδβήθεΰηΪλθθμάίμλμάθάΪμφδΪδζβηβζνζςβκβηί
δνοθηηθγιεβμυ
Ικβ νλμΪηθάδίθΫωαΪμίεφηθλθΫεψήΪγμίλθθμάίμλμάνψσβί
ήίγλμάβμίεφηυίλμκθβμίεφηυίηθκζυβ ικίήιβλΪηβωζίλμηυο
ικίήικβωμβγιθ χείδμκθβ έΪαθληΪΫΰίηβψ
ΙκβιθήδεψρίηββάθαήνοθάθήθζλείήνίμκνδθάθήλμάθάΪμφλω
λθθμάίμλμάνψσβζβηθκζΪζββαΪδθηΪζβ ηΪικβζίκ
λμκθβμίεφηυί ηθκζυ β ικΪάβεΪ ήίγλμάνψσβί ά λθθμάίμλμάνψσίγ
λμκΪηί 
Νξίπμνγκώεηζμη
ΌμωηνμυίθΫκΪμηθθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυζθένμλμΪμφικβρβηθγ
θμκΪάείηβω
ΌλίέήΪθΫίλιίρβάΪγμίικβμθδήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪάθαήνοΪ
ίλεβικβΫθκββλμθρηβδιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβα
ιθζίσίηβωκΪΫθμΪψμθήηθάκίζίηηθάκίΰβζίθμάθήΪάθαήνοΪ

ΘιΪληθλμφιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζμθδθζ

ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω

ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω

ΒλμθρηβδβιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβαιθζίσίηβω
ηΪικβζίκκΪΫθμΪψσβίηΪέΪαίΰβήδθζμθιεβάίήκθάΪοβεβ
νέείηΪέκίάΪμίεβικθμθρηυίάθήθηΪέκίάΪμίεβΫθγείκυ
ιθενρΪψμάθαήνοήεωλΰβέΪηβωμθιεβάΪβαιθζίσίηβωέήίθηβ
νλμΪηθάείηυΪθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυθμοθήωμρίκίαάυμωΰηνψ
λβλμίζν ηΪικβζίκάυμωΰηνψμκνΫν βαιθζίσίηβωηΪνεβπν
ΌθάκίζωκΪΫθμυάυμωΰδββαδνοηββκΪλιθεΪέΪψσβολωκωήθζ
ιθζίσίηβγνήΪεωίμλωάθαήνοβάλείήλμάβίηίήθλμΪμθρηθέθ
δθεβρίλμάΪάθαήνοΪάθαηβδΪίμιθηβΰίηβίήΪάείηβωΩήθάβμυί
έΪαυβαάυμωΰηθγμκνΫυβεβάυμωΰηθέθδθκθΫΪάμωέβάΪψμλω
θΫκΪμηθάΰβευίιθζίσίηβω
■ ΙθχμθζνάλίέήΪλείήνίμαΪΫθμβμφλωθήθλμΪμθρηθζικβμθδί
άθαήνοΪ
■ ΛΪζλμίηηθγδθκθΫλβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪάθαήνοΪηί
θΫίλιίρβάΪίμέΪκΪημβψλθΫεψήίηβωικίήίεφηθγάίεβρβηυ
Ύεω ΫίαθιΪληθγ χδλιενΪμΪπββ ιθηβΰίηβί ήΪάείηβω ά ιθζίσίηββ
έήίνλμΪηθάείηβλμθρηβδιεΪζίηβηίήθεΰηθΫυμφάυςί ΙΪ
 ζΫΪκ ΧμθζθΰίμΫυμφήθλμβέηνμθίλεβμκίΫνίζυγήεω
λΰβέΪηβωάθαήνοΫνήίμιθλμνιΪμφρίκίαηίαΪδκυάΪίζυί
θμάίκλμβωηΪικβζίκάήάίκωοθδηΪολιθζθσφψλμίηηθέθ
δθκθΫΪλβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪάθαήνοΪβεββηυομίοηβρίλδβο
ζίκθικβωμβγ

ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω

ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω

Νΰψηδςιίζίμηώ
Ροςΰίγκώνρανγίανζγςτί
ιίζίμηδ ΙκθβαάθήβμίεφικβΫθκΪηίήΪϋμέΪκΪημββάλενρΪί
κίδεΪζΪπβγδΪλΪψσβολωνρΪλμδθάμκνΫθικθάθήΪ
■ ΘιμβζΪεφηΪωζθσηθλμφικβΫθκΪήθλμβέΪίμλωαΪλρϋμδθκθμδθγ
ικωζθγθμάθήηθγμκνΫυβζίψσίγιθάθαζθΰηθλμβΫθεφςθγ
ήβΪζίμκ
■ ΙκβηΪεβρββήεβηηυοςίκθοθάΪμυοθμάθήηυομκνΫΫθεφςθέθ
δθεβρίλμάΪδθείηβεβμκνΫλήβΪζίμκθζζίηίί ζζ
θιμβζΪεφηΪωζθσηθλμφάυμωΰδβηίήθλμβέΪίμλωβςνζ
άίημβεωμθκΪλμΪηθάβμλωέκθζρί
■ ΜκνΫυβεβςεΪηέβήεωικθδεΪήδβμκνΫυήεωθμάθήΪάθαήνοΪ
ήθεΰηυΫυμφάυιθεηίηυβαηίάθλιεΪζίηωψσίέθλωζΪμίκβΪεΪ
■ ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωρίκίαηΪκνΰηνψλμίηνά
δεΪήδίλείήνίμβλιθεφαθάΪμφμίείλδθιβρίλδβγΫεθδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάλείήλμάβίάθαάκΪμΪδθηήίηλΪμΪ
ΝλμΪηθάβμίδΪηΪεήεωθμάθήΪάθαήνοΪρνμφηβΰίικβΫθκΪ νδεθη
 
Ιοςβκϊδροςΰϊ
ΚίδθζίηήνίμλωάηνμκίηηβγήβΪζίμκ ζζδΪδζβηβζνζ
 ζζ
Ξκνπιηδιίμίκϊ
ΌηνμκίηηίίιθιίκίρηθίλίρίηβίήθεΰηθλθθμάίμλμάθάΪμφ
ήβΪζίμκνδκνέευομκνΫ
 λλνι πλ
 λλνι πλ
■ ΙεθλδβίδΪηΪευηίήθεΰηυβζίμφκίαδβοβαέβΫθά
■ ΙκβηίλθθμάίμλμάββήβΪζίμκθάμκνΫβλιθεφανγμί
έίκζίμβαβκνψσνψείημν

Ό εψΫθγ λβμνΪπββ θΫκΪσΪγμίλφ αΪ λθάίμθζ δ δθζιίμίημηθζν εβπν
θμάίμλμάίηηθζναΪχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδνμκνΫλιθλθΫηθζν
θπίηβμφάίημβεωπβθηηνψλβλμίζνάλίέθήθζΪβικίήεθΰβμφΌΪζ
κίςίηβίιθικβηωμβψλθθμάίμλμάνψσβοζίκ
ΏλεβάυμωΰδΪκΪΫθμΪίμβλδεψρβμίεφηθάκίΰβζίπβκδνεωπββ
άθαήνοΪμθχδλιενΪμΪπβωάθαζθΰηΪΫίαθέκΪηβρίηβγ
Νξίπμνγκώεηζμη
ΘμκΪΫθμΪηηυίέΪαυληθάΪιθιΪάςβίάδθζηΪμνζθένμλμΪμφ
ικβρβηθγθμκΪάείηβωΑΪικίσΪίμλωιθήδεψρΪμφάυμωΰδνδ
ήίγλμάνψσίγήυζθάθγμκνΫίβεβδδΪηΪενρίκίαδθμθκυγ
θλνσίλμάεωίμλωάίημβεωπβωιθζίσίηβγλνλμΪηθάείηηυζβ
ικβΫθκΪζββλιθεφανψσβζβθμδκυμυγθέθηφΙκβιθήδεψρίηββ
άυμωΰδβδηίβλιθεφανίζθγήυζθάθγμκνΫνηίθΫοθήβζθιθενρβμφ
κΪακίςίηβίνεβπθμάίμλμάίηηυοαΪίίχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδν



άκδιροηφδπινδξνγικύφδμηδ
: Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμθλμκυίδκθζδβρμθ
ζθΰίμιθάκίήβμφλθίήβηβμίεφηυγικθάθήΙκθλείήβμίρμθΫυ
λθίήβηβμίεφηυγικθάθήηίαΪΰβζΪελωβηίιίκίέβΫΪελω
ΜκίΫνίζυίήεωιθήδεψρίηβωήΪηηυίζθΰηθηΪγμβηΪμβιθάθγ
μΪΫεβρδίικβΫθκΪ
ΧμθμΫυμθάθγικβΫθκθμάίρΪίμμκίΫθάΪηβωζΙκΪάβε ΏΛ
ιθ ιθήΪάείηβψκΪήβθιθζίο
ΧμθμικβΫθκζθΰηθιθήδεψρΪμφδλίμβμθεφδθρίκίαικΪάβεφηθ
νλμΪηθάείηηνψκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζ
ΙθάθαζθΰηθλμβκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζλείήνίμ
κΪλιθεΪέΪμφάηνμκβθΫςβάδβάυμωΰηθγμκνΫυ
■ ΚθαίμδνλαΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζλείήνίμιθήδεψρΪμφρίκία
θμήίεφηνψχείδμκβρίλδνψπίιφ
■ ΏλεβιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪθμλνμλμάνίμήθλμνιδκθαίμδίλ
αΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζμθικβιθήδεψρίηββλείήνίμ
ικίήνλζθμκίμφ λιίπβΪεφηυγ άυδεψρΪμίεφ ήεω κΪαζυδΪηβω άλίο
ιθεψλθά ηΪικβζίκ εβηίγηυίαΪσβμηυίΪάμθζΪμυ
ικίήθοκΪηβμίεββδθημΪδμθκυ λζβηκΪλλμθωηβίζζίΰήν
κΪαθζδηνμυζβδθημΪδμΪζβ ζζ

Ξνγικύφδμηδξοηΰνοί
ιίζίμηώ
■ ΌκίΰβζίάυμωΰηθγάίημβεωπββήθεΰηΪΫυμφνλμΪηθάείηΪ
αΪλεθηδΪθΫκΪμηθγμωέβΏλεβαΪλεθηδΪθΫκΪμηθγμωέβηίάοθήβμ
άδθζιείδμικβΫθκΪίίζθΰηθικβθΫκίλμβά
λιίπβΪεβαβκθάΪηηθζζΪέΪαβηί
■ ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωρίκίαηΪκνΰηνψλμίην
λείήνίμβλιθεφαθάΪμφμίείλδθιβρίλδβγΫεθδάδεΪήδί
Ξνγπνδγημδμηδαϊρώεμνθροςΰϊ οηπί
ιίζίμηδ ΏλεββλιθεφανίμλωΪεψζβηβίάΪωμκνΫΪ
ικίήάΪκβμίεφηθαΪρβλμβμίζίλμθλθίήβηίηβω
 ΑΪδκίιβμίάυμωΰηνψμκνΫνηίιθλκίήλμάίηηθηΪάθαήνςηθζ
ιΪμκνΫδί
 ΙθήλθίήβηβμίμκνΫνδάυμωΰηθζνθμάίκλμβψ
 ΘΫίλιίρφμίέίκζίμβρηθλμφζίλμλθίήβηίηβω
Ξνγικύφδμηδροςΰϊγκώινμαδιυηη οηπE
ιίζίμηώ
■ ΏλεββλιθεφανίμλωΪεψζβηβίάΪωμκνΫΪικίήάΪκβμίεφηθ
αΪρβλμβμίζίλμθλθίήβηίηβω
■ ΝλμΪηθάβμίκίςίμδνάθαήνοθάθήΪμΪδρμθΫυθΫίλιίρβμφ
λάθΫθήηυγθμμθδάθαήνοΪ
 ΑΪδκίιβμίάυμωΰηνψμκνΫνηίιθλκίήλμάίηηθηΪάθαήνςηθζ
ιΪμκνΫδί
 ΌυιθεηβμίιθήλθίήβηίηβίδθμάίκλμβψηΪάλμκθίηηθγζίΫίεβ
 ΙκβάβημβμίκίςίμδνάθαήνοθάθήΪδάλμκθίηηθγζίΫίεβ
 ΘΫίλιίρφμίέίκζίμβρηθλμφζίλμλθίήβηίηβω
Ξνγικύφδμηδροςΰϊγκώινμαδιυηη υηοιςκώυηνμμϊθ
λνγςκϋ  οηπF
ιίζίμηδ ΏλεββλιθεφανίμλωΪεψζβηβίάΪωμκνΫΪ
ικίήάΪκβμίεφηθαΪρβλμβμίζίλμθλθίήβηίηβω
 ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωικβάίήϋηηυίάικβεθΰίηββδ
πβκδνεωπβθηηθζνζθήνεψ
 ΑΪδκίιβμίάυμωΰηνψμκνΫνικωζθηΪάθαήνςηθζιΪμκνΫδί
 ΌυιθεηβμίιθήλθίήβηίηβίδθμάίκλμβψηΪπβκδνεωπβθηηθζ
ζθήνεί
 ΘΫίλιίρφμίέίκζίμβρηθλμφζίλμλθίήβηίηβω
 ΝλμΪηθάβμίξβεφμκλΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζ
άκδιροηφδπινδξνγικύφδμηδ
ΌλμΪάφμίάβεδνλίμίάθέθςηνκΪάκθαίμδνλαΪαίζεωψσβζ
δθημΪδμθζ

Ξνγβνρναιίιλνμρίες
Ξοναδοιίλδΰδκη
■ ΌλμκθίηηΪω ζίΫίεφ ήθεΰηΪ Ϋυμφ νλμΪηθάείηΪ ά έθκβαθημΪεφηθί
ιθεθΰίηβίβάυήίκΰβάΪμφήθλμΪμθρηνψηΪέκναδν
■ ΖΪδλβζΪεφηυγάίλάυμωΰηθέθδθειΪδΪλθλμΪάεωίμ ιβ
Οίζλδοϊξοηΰνοίηΰδζνξίπμϊδοίππρνώμηώ
■ ΝρβμυάΪγμίκΪαζίκυικβΫθκΪ οηπ $
■ ΛθΫεψήΪγμίΫίαθιΪληθίκΪλλμθωηβί οηπ %
ΏλεβάβηλμκνδπββιθνλμΪηθάδίέΪαθάθγιεβμυνδΪαΪηθήκνέθί
κΪλλμθωηβίμθηίθΫοθήβζθάλίέήΪλθΫεψήΪμφΫθεφςίί
κΪλλμθωηβί

Ξνγβνρναιίλδΰδκη
ΌλμκθίηηΪωζίΫίεφήθεΰηΪάυήίκΰβάΪμφμίζιίκΪμνκνήθΛ
ΔκθζίχμθέθιθλείάυιθεηίηβωάυκίαΪηνΰηθικθάίκβμφ
νλμκθγρβάθλμφάλμκθίηηθγζίΫίεβ
ΙθλείάυιθεηίηβωάυκίαΪνήΪεβμίθιβεδβ
 ΌυιθεηβμίάυκίαάθάλμκθίηθγζίΫίεβ οηπD
 ΌυιθεηβμίάυκίαήεωάυμωΰηθγμκνΫυ
ιίζίμηδ ΌυμωΰηθίθμάίκλμβίΌυζθΰίμίάυιθεηβμφιθάίκο
άλμκθίηηθγζίΫίεβ οηπE βεβαΪάλμκθίηηθγ
ζίΫίεφψ οηπF 

Πμώρηδξοηΰνοί
 ΘΫίλμθρφμίικβΫθκ
 ΘμλθίήβηβμίάυμωΰηυίμκνΫθικθάθήυ
 ΘμδκθγμίδκυςδνξβεφμκΪ
 ΌυηφμίΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
 ΘμλθίήβηβμίιΪηίεφνικΪάείηβωβδΪΫίεβθλάίσίηβω
 ΛηβζβμίκΪζν
 ΘμλθίήβηβμίδκίιείηβίδζίΫίεβ
 ΛηβζβμίικβΫθκ

Ξνγβνρναιίξοηΰνοίιοίΰνρδ
 ΘμδκθγμίδκυςδνξβεφμκΪ οηπD
ιίζίμηδ Όθαφζβμί δκυςδν ξβεφμκΪ αΪ ιίκίήηβί νέευ β κίαδθ
ιθμωηβμίάηβα
 ΘλάθΫθήβμίςΪκηβκηυγξβδλΪμθκβληβζβμίδκυςδν
ξβεφμκΪ οηπE
 ΛηβζβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκλζ
κνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπββ
 ΘμλθίήβηβμίιΪηίεφνικΪάείηβωβδΪΫίεβθλάίσίηβω οηπF
 ΚΪαάβημβμί κίαφΫθάθί δκίιείηβί κΪζυ β ληβζβμί κΪζν οηπG
 ΘιπβωήεωκίΰβζΪπβκδνεωπββάθαήνοΪ
ΙκΪάβεφηθνλμΪηθάβμίήίκΰΪμίεβξβεφμκθά λιίπβΪεφηυί
ικβηΪήείΰηθλμβ ηΪήάβέΪμίείβιθάθκΪρβάΪγμίάιίκϋήήθ
ξβδλΪπββΌλμΪάφμίξβεφμκλΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζά
ήίκΰΪμίεφξβεφμκΪ οηπH

πρίμναιίξοηΰνοί
 ΌλμΪάφμίικβΫθκάθμάίκλμβίβικθρηθικβάβημβμίίέθδ
άλμκθίηηθγζίΫίεβ οηπD
 ΑΪμωηβμίδκίιίΰηυίάβημυ οηπE
 ΙθήλθίήβηβμίιΪηίεφνικΪάείηβωβδΪΫίεβθλάίσίηβω
 ΝλμΪηθάβμίκΪζνβικβάβημβμίληβανδικβΫθκν οηπ F
 ΑΪδκίιβμίκΪζνβικβΫθκάβημΪζβ οηπ G
ιίζίμηδ ΏλεβηίμήθλμνιΪδάβημΪζληΪκνΰββοζθΰηθ
λζθημβκθάΪμφμΪδΰίβαηνμκβ
 ΌλμΪάφμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
 ΝλμΪηθάβμίβαΪδκθγμίδκυςδνξβεφμκΪ



