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ΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣκΝ βκ Γ θδεσΝ Λτε δκΝ  λλυθΝ υηη έξ Ν η Ν τκΝ κηΪ μΝ κΝ αΰυθδ ηαΝ πθΝ
δ υθΝ ΛσΰπθΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ “ ΰυθπθΝ Λσΰκυ” πκυΝ δκλΰαθυγβεαθΝ η Ν η ΰΪζβΝ
πδ υξέαΝΰδα λέ βΝ υθ ξση θβΝξλκθδΪΝΝαπσΝ κΝΚκζζΫΰδκΝ θα σζδαΝΘ αζκθέεβμέΝΟδΝ
αΰυθ μΝ δ ιάξγβ αθΝ δμΝβί-ββΝΙαθκυαλέκυΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝΚκζζ ΰέκυΝη Ν βΝ
υηη κξάΝ γζΝ ξκζ έπθΝ απσΝ σζβΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαγυμΝ εαδΝ θσμΝ ξκζ έκυΝ απσΝ δμΝ
λυιΫζζ μέΝ
Ν κηΪ αΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ηαμΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ δμΝ ηαγά λδ μΝ α αΝ αλέεα,ΝΝ
ζΫθβΝ ΜδξαάζΝ εαδΝ
θα α έαΝ  φαθΪεβΝ εα Ϋε β Ν βθΝ πλυ βΝ γΫ βΝ
αθ δη ππέακθ αμΝ κΝ ζδεσΝ κυΝ αΰπθέ ηα κμ,Ν Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ
εα Ϊη κΝαηφδγΫα λκΝTracyΝώallΝ κυΝΚκζ ΰέκυΝ θα σζδα,Νη ΪΝαπσΝηδαΝ ιαδλ δεάΝ
ηφΪθδ β,Ν βθΝ αθ έ κδξβΝ κηΪ αΝ κυΝ 1κυ Γ ΛΝ ζ υγ λέκυΝ Κκλ ζδκτέΝ ΌζκδΝ κδΝ
παλ υλδ εση θκδ,Νηαγβ ΫμΝεαδΝηαγά λδ μΝΪζζπθΝ ξκζ έπθ,Νεαγβΰβ Ϋμ,Νελδ Ϋμ,Νΰκθ έμΝ
εαδΝ δκλΰαθπ ΫμΝ εα αξ δλκελσ β αθΝ δμΝ ηαγά λδΫμΝ ηαμΝ ΰδαΝ βθΝ εαγβζπ δεάΝ
παλκυ έαΝ κυμΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝαΰυθπθΝεαδΝευλέπμΝΰδαΝ βΝ πκυ αέαΝθέεβΝ
κυμΝ κθΝ ζδεσέΝ
ΚαδΝβΝ τ λβΝκηΪ αΝ κυΝβκυ Γ ΛΝ λλυθΝη Ν δμΝΜαλέαΝ θ λ Ϊ β,Ν υ αγέαΝ
Κκτηζ ζβΝ εαδΝ κθΝ π άλβΝ Σ κπκαέ βΝ έξ Ν ηδαΝ πκζτΝ εαζάΝ πκλ έαΝ κυμΝ
πλκελδηα δεκτμΝαΰυθ μΝ πθΝ τκΝπλυ πθΝβη λυθΝ εαδΝ υθΫίαζ Ν η Ν βθΝ ηουξπ δεάΝ
βμΝπαλκυ έαΝ βΝθέεβΝ κυΝ ξκζ έκυΝηαμέ
ΟδΝφδζσζκΰκδΝ κυΝ ξκζ έκυΝ λ άΝΧλά β,ΝΛέαΝΣ λακτ βΝεαδΝΣΪθδαΝ κυλθα αάΝΝ
πλκ κέηα αθΝ δμΝ κηΪ μΝ Ν εαδΝ δμΝ εαγκ άΰβ αθΝ η Ν Ϊλδ κΝ λσπκΝ υ Ν ζδεΪΝ σζκδΝ
ηααέΝ θαΝ φγΪ κυθΝ βΝ η ΰΪζβΝ αυ άΝ πδ υξέαέΝ  κθΝ ζδεσΝ παλ υλΫγβε Ν εαδΝ κΝ
δ υγυθ άμΝ κυΝ βκυ Γ θδεκτΝ Λυε έκυΝ  λλυθΝ ΓδΪθθβμΝ Πλπ σπαππαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
υθ ξΪλβΝ γ ληΪΝ σζκυμΝ κυμΝ υθ ζ ΫμΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ αυ άμΝ θέεβμ,Ν βζυθκθ αμΝ
π λάφαθκμΝΰδαΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝηαγβ λδυθΝΝεαδΝεαγβΰβ λδυθέ

