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δίΪζΝΘ
αζυθΝ υλυπβμΝ οΝΜπάζ φ ζθ
Χολσμ,Νξολ τπ,Νξολ τουη ΝΝ
ΈθαΝη ΰΪζοΝηπλΪίοΝ αΝξολ υ δεΪΝηαμέ

Ν Οηκ πκθ έαΝ Θ
αζδευθΝ υζζσΰπθΝ υλυπβμΝ « α έζβμΝ Σ δ Ϊθβμ»Ν εαδΝ κΝ Θ
αζδεσμΝ
τζζκΰκμΝ Μπάζ φ ζθ Ν δκλΰΪθπ αθΝ η Ν η ΰΪζβΝ πδ υξέα,Ν δμΝ ββΝ Οε πίλέκυΝ βί1θ,Ν κΝ 12ο
Φ
δίΪζΝ Θ
αζυθΝ υλυπβμ εαδΝ ΰδσλ α αθΝ ηααέΝ αΝ γίΝ ξλσθδαΝ παλου έαμΝ ουΝ
Θ
αζδεοτΝυζζσΰουΝΜπάζ φ ζθ
αΝπκζδ δ δεΪΝ λυη θαΝ βμΝπσζβμέΝ
ΣκΝπλσΰλαηηαΝ κυΝ12ου Φ
δίΪζΝΘ
αζυθΝ υλυπβμΝ ηπζκυ έ βε Νη Ν βθ δ δεάΝ ζ άΝ
δηβ δεάμΝ δΪελδ βμΝ εαδΝ ίλΪί υ βμΝ πθΝ Θ
αζυθΝ εζβλδευθ πκυΝ υπβλ κτθΝ βθΝ
Ολγσ κιβΝ εεζβ έαΝ βθΝ υλυπβ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ η Ν βθΝ εζοΰάΝ ουΝ θΫουΝ Ν βμΝ
Θ
αζδεάμΝΝ οζαέαμΝ υλυπβμ
 κΝ εΪζ ηαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ αθ απκελέγβεαθ,Ν γθδεκ κπδεκέΝ εαδΝ πκζδ δ δεκέΝ τζζκΰκδΝαπσΝ
δΪφκλ μΝ πσζ δμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλκυ δΪ κυθΝ ηκυ δεκξκλ υ δεΪΝ εαδΝ γ α λδεΪΝ λυη θαΝ
Ϊη αΝ υθυφα ηΫθαΝη Ν βΝΘ
αζδεάΝπαλΪ κ βέ
ΟΝΠλσ λκμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝΘ
αζδευθΝυζζσΰπθΝ υλυπβμ εέΝ δαηαθ άμΝΓεέεαμΝεάλυι Ν
βθΝ πέ βηβΝΫθαλιβΝ κυΝ1βκυ Φ δίΪζΝ κΝΜπάζ φ ζθ ,Νεαζκ πλέακθ αμΝ ΰεΪλ δαΝσζκυμΝ κυμΝ
παλ υλδ εκηΫθκυμΝ γ
αζδεκτμΝ υζζσΰκυμΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βθΝ Γ ληαθέαέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ
σθδ Ν δ δαέ λαΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βΝ δα πκλΪΝ εαδΝ βΝ υηίκζάΝ πθΝ θκλδυθΝ βΝ
δα άλβ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ παλΪ κ βμέΝ ΣΫζκμΝ υΰξΪλβε Ν γ ληΪΝ κθΝ Θ
αζδεσΝ τζζκΰκΝ
Μπάζ φ ζθ Ν ΰδαΝ βθΝ αιδσζκΰβΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ βΝ δΪ κ βΝ εαδ υθΫξδ βΝ βμΝπαλΪ κ βμ,Ν κυΝ
πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ Θ
αζέαμΝ αΝ λδΪθ αΝ ξλσθδαΝ λΪ βμΝ κυΝ εαδΝ υξάγβε Ν
ξλσθδαΝπκζζΪΝ κΝτζζκΰκΝεαδΝ αΝηΫζβΝ κυ!
 κΝ Φ δίΪζΝ παλ υλΫγβεαθΝ κΝ επλσ ππκμΝ βμΝ Μβ λσπκζβμΝ Γ ληαθέαμΝ πέΝ βηά λδομΝ
Σ σηπλαμ,Ν κΝ πέΝ Μαζαηοτ βμΝ πσ οζομ απσΝ βθΝ θκλέαΝ κυΝ ΜκθΪξκυ,Ν κΝ πέΝ Σ ουλζάμΝ
π άλδομ απσΝ βθΝ θκλέαΝ βμΝ Νυλ ηίΫλΰβμ,Ν κΝ πέΝ ΜαθυζβμΝ ΙπΪθθβμ απσΝ βθΝ θκλέαΝ κυΝ
Ν κτδ ηπκυλΰε,Ν κΝ Γ θδεσμΝ Πλσι θκμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ Ν τ
ζθ κλφΝ εέΝ ΓλβΰσλβμΝ
ζαίΫεουλαμ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ Παΰεσ ηδαμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ Θ
αζδευθΝ υζζσΰπθΝ εέΝ
Γ υλΰδομΝ σηπλαμ, κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Μπάζ φ ζθ Ν εέ ΙπΪθθβμΝ
θα α σπουζομΝ εαδ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Γετ λ ζκΝ εέΝ ΝέεομΝ
Παθαΰδπ σπουζομ.
ΟΝ Πλσ λκμΝ βμΝ Παΰεσ ηδαμΝ υθκηκ πκθ έαμ Θ
αζυθΝ εέΝ Γ υλΰδομΝ σηπλαμ ξαδλΫ β Ν
βθΝ ε άζπ βΝεαδΝ υξαλέ β ΝσζαΝ αΝηΫζβΝσζπθΝ πθΝξκλ υ δευθ,Νδ δαέ λαΝ Ν βμΝδ δαέ λβμΝ
πα λέ αμΝ κυΝ βμΝ α κυθδΪμΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ κΝΦ δίΪζέ
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θαζυ δευ λαΝ κδΝ πέΝ ηΫλκυμΝ ε βζυ
ιάμμ

δμΝ 12ου Φ

Μου δεοξολ υ δεΪΝ πθΝΘ

δίΪζΝ Θ

αζυθΝ υλυπβμΝ ΫξκυθΝ πμΝ

αζδευθΝυζζσΰπθΝεαδΝ βμΝ ζζΪ ομ

Μ ΪΝ κυμΝξαδλ δ ηκτμΝ βΝ ευ ΪζβΝΫζαίαθΝ αΝξκλ υ δεΪΝ πθΝυζζσΰπθΝπκυΝ υηη έξαθΝ
ε άζπ β,Ν βθΝκπκέαΝπαλκυ έα Ν κΝηΫζκμΝ κυΝυζζσΰκυΝΜπάζ φ ζθ ΝεέΝ έευΝΠζαίοτέ

βθΝ

ΣκΝ 1βκ Φ δίΪζΝ έξ Ν δ δαδ λσ β μΝ εαδΝ πδφτζαι Ν υξΪλδ μΝ επζάι δμΝ
κυμΝ
παλ υλδ εκηΫθκυμέΝΝΟΝτζζκΰκμΝ κυΝΝ τ
ζθ κλφΝ υηη έξ Νη ΝπκζυπζβγάΝκηΪ αΝεαδΝ λέαΝ
ξκλ υ δεΪΝ θάζδεπθ,ΝΝθΫπθΝεαδΝπαδ δυθΝπκυΝ έξ Ν δμΝ Ϊι δμΝ κυΝ κθΝθ υ λκΝβζδεδαεΪΝξκλ υ άΝ
(θάπδκ)Ν κΝ Φ δίΪζΝ η Ν αιδκγατηα μΝ ξκλ υ δεΫμΝ πδ σ δμέΝ ΟΝ ηδελσμΝ αυ σμΝ γ
αζσμΝ
ευλδκζ ε δεΪΝι άεπ Ν κθΝεσ ηκέΝ βΝ υθΫξ δαΝξσλ ο Ν κΝπλπ κ ηφαθδαση θκΝ ΝΦ δίΪζΝ
εαδΝ υηη κξάΝ ξκλ υ δεσΝ κυΝ υζζσΰκυΝ ΣλδεαζδθυθΝ Νυλ ηίΫλΰβμ,Ν Ν αΝ ξκλ υ δεΪΝ κυΝ
Γετ λ ζκΝεαδΝ κΝξκλ υ δεσΝθΫπθΝ κυΝΝ τ
ζθ κλφέ
ΓδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ παλΫ βΝ Ν φ δίΪζΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ξκλ υ δεσΝ απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ
υΰε ελδηΫθαΝ κΝ ξκλ υ δεσΝ κυΝ ποζδ δ δεοτΝ υζζσΰουΝ α ουθδΪΝ Καλ έ αμ πκυΝ
θ υππ έα Νδ δαέ λαΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝπκυΝπαλκυ έα έΝ
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ ξκλ υ δευθΝ Ϋεζ δ Ν βΝ παλκυ έα βΝ κυΝ ξκλ υ δεκτΝ κυΝ κδεκ
πσ βΝ
υζζσΰκυΝ κυΝΜπάζ φ ζθ ΝσπκυΝεαδΝ υΝ έξαη ΝηδαΝΫεπζβιβΝαφκτΝηΫζβΝ κυΝξκλ υ δεκτΝά αθΝ
η Ν κζΫμΝ θ
υηΫθκδΝεαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ έέΝη Νπλπ κηΪ κλαΝ κθΝΪιδκΝπλσ λκΝ κυΝυζζσΰκυΝ
κυΝΜπάζ φ ζθ ΝεέΝΜπα αδσζαέΝΝ
ΟδΝ πλσ λκδΝ εαδΝ κδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ Θ
αζδευθΝ υζζσΰπθΝ εέΝ οφέαΝ ΜδξαζΫ
(Ν τ
ζθ κλφ),Ν εέΝ Άΰΰ ζομΝ σηπλαμΝ (Γετ λ ζκ),Ν εέΝ γαθΪ δομΝ Φζσεαμ (ΣλδεαζδθσμΝ
τζζκΰκμΝ Νυλ ηίΫλΰβμ), εέΝ IπΪθθβμΝ Μπα αδσζαμ (Μπάζ φ ζθ )Ν εαδΝ εέΝ Θ σ πλομΝ
Παπαθ υθβμ (Πκζδ δ δεσΝ τζζκΰκΝ α κυθδΪμ)Ν πκυΝ υηη έξαθΝ εαδΝ θέ ξυ αθΝ κΝ φ δθσΝ
Φ δίΪζ,Ν ξαδλΫ δ αθΝ κΝ εκδθσΝ εαδΝ Ϋ π αθΝ λαθ ίκτΝ ΰδαΝ κΝ πση θκΝ Φ δίΪζΝ πκυΝ
πλκΰλαηηα έα αδΝθαΝ δκλΰαθπγ έΝ ΝηδαΝΪζζβΝπσζβΝ βμΝ υλυπβμέΝ
ΟΝ πλσ λκμΝ βμΝ κηκ πκθ έαμΝ Θ
αζυθΝ εέΝ δαηαθ άμΝ Γεέεαμ πΫ π Ν αθαηθβ δεΫμΝ
πζαεΫ μΝ εαδΝ η ΪζζδαΝ υηη κξάμΝ Ν σζαΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ ξκλ υ δευθΝ εαδΝ αφκτΝ κυμΝ παέθ
Ν
κυμΝ υξαλέ β ΝΝγ ληΪΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμέΝ
Κα ΪΝ βΝ ίλΪί υ βΝ κυΝ ξκλ υ δεκτΝ βμΝ α κυθδΪμΝ κυμΝ πλσ δθ Ν κΝ Παΰεσ ηδκΝ θ ΪηπηαΝ
Θ
αζυθΝ θαΝ ξβηα έ κυθΝ ΫθαΝ η δε σΝ ξάηαΝ ηααέΝ η Ν αΝ ξκλ υ δεΪΝ πθΝ υζζσΰπθΝ κυΝ
ιπ λδεκτΝ βηδκυλΰυθ αμΝΫθαΝπλαΰηα δεσΝαθ ΪηπηαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝηαμΝπαλΪ κ βμέΝ
 βΝ υθΫξ δαΝ κΝζσΰκΝπάλ ΝκΝΠλσι θκμΝ κυΝΓ θδεκτΝΠλκι θ έκυΝΝ τ
ζθ κλφ εέΝΓλβΰσλβμΝ
ζαίΫεουλαμ,Ν πκυΝ αφκτΝ ι έλ Ν βΝ υηη κξάΝ πθΝ ξκλ υ δευθΝ εαδΝ βθΝ πκδσ β αΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ Ϋεαθ Ν Ϋεεζβ βΝ κυμΝ παλ υλδ εση θκυμΝ βΝ ελέ δηβΝ αυ άΝ π λέκ κΝ ΰδαΝ βθΝ
ζζΪ αΝθαΝπαλαη έθκυη Ν θπηΫθκδέΝυηίκζδεΪΝ ΝΰδαΝθαΝεα α έι δΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ θσ β αμΝ
εΪζ
Ν κυμΝπαλδ Ϊη θκυμΝθαΝ ΰ λγκτθΝεαδΝθαΝ λαΰκυ ά κυθΝ κθΝ γθδεσΝηαμΝτηθκΝηΫ αΝ Ν
ΫθαΝεζέηαΝ υΰεέθβ βμΝεαδΝαΰΪπβμΝΰδαΝ βθΝπα λέ αέΝ

Σδηβ δεάΝ δΪελδ βΝ

ουμΝΘ

αζοτμΝδ λ έμ

Ν υΰεέθβ βΝά αθΝ δΪξυ βΝ ΝσζκυμΝσ κυμΝίλΫγβεαθΝ κΝΦ δίΪζ,Νσ αθΝΫφ α ΝβΝ δΰηάΝ βμΝ
ίλΪί υ βμΝ πθΝΘ
αζυθΝΙ λΫπθΝπκυΝ δηάγβεαθΝαπσΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝΰδαΝ βθΝ δα άλβ βΝεαδΝ
εαζζδΫλΰ δαΝ κυΝκλγσ κικυΝ εεζβ δα δεκτΝφλκθάηα κμΝ βμΝκηκΰΫθ δαμέΝ έθαδΝγ ησμΝσ δ,ΝεΪγ Ν
Φ δίΪζΝαφδ λυθ αδΝ ΝΫθαΝγΫηαΝεαδΝ κΝ1βo Φ δίΪζΝαφδ λυγβε
κυμΝΘ
αζκτμΝΙ λ έμΝ
πκυΝυπβλ κτθΝ Ν θκλέ μΝ βμΝ υλυπβμ!Ν ΝΟηκ πκθ έαΝ έηβ ΝπλκίΪζζκθ αμΝ κΝΫλΰκΝεαδΝ βΝ
υηίκζάΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βΝ δα άλβ βΝ βγυθΝ εαδΝ γέηπθΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ δα άλβ βΝ βμΝ
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ζζβθδεάμΝ υθ έ β βμΝηαμ,Ν ηΫ πΝ βμΝ υηη κξάμΝ
Ι λ έμΝαπσΝ βΝΘ
αζέαμ

βΝ απάΝ βμΝ θκλέαμέΝ λαί τ βεαθΝ κδΝ ιάμΝ

1έΝπέΝ ηίλΪαβμΝ πσ κζκμΝαπσΝΚαλ έ αΝ- θκλέαΝΧΫλ θΝ(ώerten)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
βέΝπέΝΓαζζάμΝ θ υθδκμΝαπσΝ ζζα σθαΝ- θκλέαΝΛέηπ ΰεΝ(δuebeck)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
γέΝπέΝΜαελάμΝΓ υλΰδκμΝαπσΝΚαζαηπΪεαΝ- θκλέαΝΜτζαε λΝ(εuehlacker)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
ζέΝπέΝΜαθυζβμΝΙπΪθθβμΝαπσΝΚαζαηπΪεαΝ- θκλέαΝΝ κτδ ηπκυλΰεΝ(Duisburg)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
ηέΝπέΝΜαζαηκτ βμΝ πσ κζκμΝαπσΝ σζκΝ- θκλέαΝΜκθΪξκυΝ(εuenchen)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
θέΝπέΝΝκτζαμΝΧλά κμΝαπσΝΚαζαηπΪεαΝ- θκλέαΝΆκυε ηπκυλεΝ(χugsburg)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
ιέΝπέΝΠαπαθδεκζΪκυΝΘ σ πλκμΝαπσΝΚαζαηπΪεαΝ- θκλέαΝΜπκλθ υΝ(ψordeaux)ΝΓ ΛΛΙ
κέΝπέΝΣ σηπλαμΝ βηά λδκμΝαπσΝ σζκΝ- θκλέαΝΜπάζ φ ζθ Ν(ψielefeld)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
λέΝπέΝΣ κυλζάμΝπ άλδκμΝαπσΝΚαζαηπΪεαΝ- θκλέαΝΝυλ ηίΫλΰβμΝ(σuernberg)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
1ίέΝπέΝ λ αζάμΝ λπ έπθΝαπσΝ λ δεκτ δαΝ- θκλέαΝΚλΫφ ζθ Ν(Krefeld)ΝΓ ΡΜ ΝΙ
 βθΝ ε άζπ βΝπαλ υλΫγβεαθΝκδΝπέΝΜαζαηοτ βμΝ πσ οζομ, πέΝΣ ουλζάμΝπ άλδομ, πέΝ
ΜαθυζβμΝ ΙπΪθθβμ εαδΝ πέΝ Σ σηπλαμΝ βηά λδομ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υΰεδθβηΫθκδΝ Ϋξ βεαθΝ δμΝ
δηβ δεΫμΝ δαελέ δμ,Ν πκυΝ κυμΝ πλσ φ λαθΝ κδΝ Θ
αζκέΝ υηπα λδυ μΝ κυμΝ εφλΪακθ αμΝ εαδΝ
αυ κέΝη Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ βθΝ υΰθπηκ τθβΝ κυμέ
ΟδΝ ζκδπκέΝ Θ
αζκέΝ δ λ έμΝ θΝ ηπσλ αθΝ θαΝ παλ υλ γκτθ,Ν έ Ν ζσΰπΝ α γ θ έαμ,Ν έ Ν ζσΰπΝ
αθ δζβηηΫθπθΝυπκξλ υ πθΝ δμΝ θκλέ μΝ κυμΝ(ΰΪηκδ,Νίαπ έ δμΝεέζέπέ),ΝπκυΝ θΝηπκλκτ αθΝ
θαΝ δμΝαθαίΪζζκυθέ
ΟδΝδ λ έμΝπκυΝ ΫξγβεαθΝ αΝίλαί έαΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κΝΰλαηηα ΫαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμ,ΝεαδΝ βθΝ
επλσ ππκΝ κυΝ υζζσΰκυΝ κυΝΜπάζ φ ζθ Ν υξαλέ β αθΝ ηθΪΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝΰδαΝ βθΝ δηάΝ
εαδΝ αθαΰθυλδ βΝ πκυΝ εΪθ δΝ βΝ Ι λκ τθβέΝ  κθΝ δ λΫαΝ κδεκ
πσ βΝ πέΝ Σ σηπλαΝ βηά λδκΝ
πΫ π Ν κΝ ίλαί έκΝ κΝ Πλσι θκμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ Ν τ
ζθ κλφΝ εέΝ ΓλβΰσλβμΝ
ζαίΫεκυλαμέΝ
ΟΝ πέΝ πσ οζομΝ Μαζαηοτ βμ υξαλέ β Ν βθΝ Οηο ποθ έαΝ ηαμ ΰδαΝ βθΝ δηβ δεάΝ εαδΝ
ΪελπμΝ υηίκζδεάΝεαδΝη ΝπκζζαπζΪΝηβθτηα αΝ ζ άΝαυ ά,Ν κθΝ ίέΝΜβ λκπκζέ βΝΓ ληαθέαμΝεέΝ
υΰου έθο ΰδαΝ δμΝ ηπθ υ ηΫθ μΝ κηΫμΝ εαδΝ υηίκυζἐμΝ κυ,Ν πΪθπΝ δμΝ κπκέ μΝ βλέα αδΝ βΝ
εεζβ δα δεάΝπλκ φκλΪΝ πθΝΘ
αζυθΝδ λΫπθ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝσζουμΝ ουμΝΘ
αζοτμ,
πκυΝ υπβλ κτθΝ γ ζκθ δεΪΝ εαδΝ αφδζσε λ αΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ Ι λΪμΝ Μβ λκπσζ πμΝ Γ ληαθέαμ,Ν πμ
ηΫζβΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝ πδ λκπυθΝεαδΝ βμΝΟλγκ σικυΝ δαεκθέαμέ
ΟΝπέΝ βηά λδομΝΣ σηπλαμ σθδ Νπσ κΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝβΝ βη δκζκΰέαΝ Ϋ κδπθΝ ε βζυ πθ,Ν
κΝ ηάθυηαΝ πκυΝ η αφΫλκυθΝ αζζΪΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ έθαδΝ ηδαΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ βμΝ
εεζβ έαμΝ ηαμέΝ ΟΝ πέΝ βηά λδκμΝ Σ σηπλαμΝ ίλΫγβε Ν απσΝ βθΝ πλυ βΝ δΰηάΝ βμΝ απάμΝ εαδΝ
λΪ βμΝ κυΝ Θ
αζδεκτΝ υζζσΰκυΝ Μπάζ φ ζθ Ν κΝ πζ υλσΝ κυ,Ν αφκτΝ π υζσΰβ Ν βθΝ
δ λυ δεάΝ κυΝ υθΫζ υ β,Ν (ηπλκ ΪΝ απσΝ λδΪθ αΝ ξλσθδα)Ν εαδΝ Ϋε κ Ν παλαηΫθ δΝ πκζτ δηκμΝ
υηπαλα Ϊ βμΝεαδΝ τηίκυζκμΝ κΝΫλΰκΝ κυέ
ΟΝ πέΝ π άλδομΝ Σ ουλζάμΝ αθαφΫλγβε Ν βθΝ δ λπ τθβΝ ΰ θδευ λαΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ
κδεκΰΫθ δΪΝ κυΝ πλκ φΫλ δΝ δ λ έμΝ βθΝ εκδθπθέα,Ν αφκτΝ κΝ πα ΫλαμΝ κυΝ έθαδΝ εζβλδεσμΝ βθΝ
ζζΪ αΝεαδΝκΝα ζφσμΝ κυΝ έθαδΝ πέ βμΝεζβλδεσμΝ βθΝ η λδεάέ
ΟΝ πέΝ ΙπΪθθβμΝ ΜαθυζβμΝ εδαΰλΪφβ
βθΝ δ λα δεάΝ κυΝ α δκ λκηέα,Ν εφλΪακθ αμ,Ν η Ν
δ δαέ λβΝ υΰεέθβ β,Ν βθΝ υΰθπηκ τθβΝ κυΝ πλκμΝ κθΝ πέΝ πσ κζκΝ Μαζαηκτ βΝ ΰδαΝ βθΝ
κυ δα δεάΝ κυΝπαλΫηία βΝ βθΝαπσφα βΝ κυΝθαΝΰέθ δΝεζβλδεσμέ

Οηο ποθ έαΝΘ
αζδευθΝυζζσΰπθΝ υλυπβμΝ“ α έΝΣ δ Ϊθβμ“Να..
Verband der Thessalien-VereineΝEuropasΝ“VχSέΝTSITSχσIS“ΝeέVέ

γίΝξλσθδαΝΘ

αζδεσμΝτζζοΰομΝΜπάζ φ ζθ

ΟΝΠλσ λκμΝ κυΝυζζσΰκυΝΜπάζ φ ζθ ΝεέΝΙπΪθθβμΝΜπα αδσζαμ ηέζβ ΝΰδαΝ αΝ λδΪθ αΝξλσθδαΝ
κυΝυζζσΰκυΝΜπάζ φ ζθ ,Ν ιυηθυθ αμΝ κυμΝπλκβΰκτη θκυμΝπλκΫ λκυμΝεαδΝ ιδ κλυθ αμΝ κΝ
αιδσζκΰκΝ ΫλΰκΝ κυΝ υζζσΰκυέΝ θΝ Ϋζ δο Ν εαδΝ βΝ πα λκπαλΪ κ βΝ εκπάΝ βμΝ κτλ αμΝ ΰ θ γζέπθ
εαδΝσζκδΝηααέΝ λαΰκτ β αθΝεαδΝ υξάγβεαθΝ κθΝτζζκΰκΝξλσθδαΝπκζζΪ!

λξαδλ

έ μΝ ουΝθΫουΝ Ν βμΝΘ

αζδεάμΝΝ οζαέαμΝ υλυπβμ

 κΝΝΦ δίΪζΝΫζαίαθΝξυλαΝεαδΝκδΝαλξαδλ έ μΝ βμΝΘ
αζδεάμΝθ κζαέαμΝ υλυπβμΝπκυΝ έξαθΝ
πμΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝ εζ ΰ έΝπμΝθΫαΝπλσ λκμΝ βμΝΝ κζαέαμΝβΝΪιδαΝεέΝοφέαΝΚουεουλΪία απσΝ
κΝ Γετ λ ζκΝ βΝ κπκέαΝ έθαδΝ ά βΝ ΰθπ άΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ βμΝ εαδΝ δαε ελδηΫθβΝ ΰδαΝ βΝ
υηη κξάΝεαδΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ βμΝπμΝυπ τγυθβΝ κυΝξκλ υ δεκτΝ ηάηα κμΝ κυΝΓετ λ ζκέΝΣκΝθΫκΝ
πλκ λ έκΝ κυμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝηΫζβμΝοφέαΝΚουεουλΪία, Ρου δαηΪθβΝ γαθα έα,
Ρου δαηΪθβμΝ βηά λδομ, Χα αάμΝΜαλΰαλέ βμ, ΦζσεαμΝ υζδαθσμ εαδΝΦζσεαΝΦαθά.
ΣαΝ παδ δΪΝ υ αθ Ν λαθ ίκτΝ
κΝ πση θκΝ Παΰεσ ηδκΝ Θ
αζδεσΝ υθΫ λδκΝ πκυΝ γαΝ
πλαΰηα κπκδβγ έΝ αΝ ΣλέεαζαΝ κΝ εαζκεαέλδΝ κυΝ βί1ι,Ν σπκυΝ ξ έα αθΝ ηδαΝ ξκλ υ δεάΝ
παλκυ έα βΝη ΝηέαΝ θδαέαΝξκλ υ δεάΝκηΪ αΝαπσΝπαδ δΪΝσζπθΝ πθΝυζζσΰπθΝεαδΝ Ν υθ λΰα έαΝ
η Ν κθΝ πκζδ δ δεσΝ τζζκΰκυΝ α κυθδΪμέΝ ΣκυμΝ υξσηα Ν εαζάΝ πδ υξέαΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ εαδΝ
υ η υσηα ΝθαΝ βμΝπαλΫξκυη Ν άλδιβΝεαδΝ υηπαλΪ α βΝ εΝηΫλκυμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέΝ

ΧολσμΝεαδΝ λαΰοτ δΝηΫξλδΝπλπέαμ
Μ ΪΝ βθΝ π λαέπ βΝ κυΝ πέΝ ηΫλκυμΝ πλκΰλΪηηα κμΝ αεκζκτγβ Ν λδεκτί λ κΝ γ
αζδεσΝ
κζκθτε δκΝΰζΫθ δΝη Ν βθΝκλξά λαΝ βμΝ Κπθ αθ έθαμΝΣοτθβ. ΣκΝξκλσΝΪθκδι ΝκΝπλσ λκμ εέΝ
δαηαθ άμΝΓεέεαμ υθκ υση θκμΝαπσΝ κυμΝδ λ έμ,ΝαπσΝ κθΝΓ θδεσΝΠλσι θκΝεαδΝ κυμΝζκδπκτμΝ
πδ άηκυμ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ απσΝ σζκυμΝ κυμΝ παλσθ μΝ Θ
αζκτμΝ εαδΝ κυμΝ υηπα λδυ μΝ
ηαμΝαπσΝσζβΝ βθΝ ζζΪ αέ
ΗΝ Οηο ποθ έαΝ άζπ Ν σ δ,Ν εοπ τ δ,Ν θαΝ γΫ δΝ εαδΝ θαΝ π τξ δΝ υοβζοτμΝ σξουμ,Ν θαΝ
ΰδολ Ϊ δΝ εαδΝ ΪζζαΝ ποζζΪΝ Φ
δίΪζΝ Ν ποζζΫμΝ δαφολ δεΫμΝ πσζ δμΝ εαδΝ θαΝ θυ δΝ
αεσηαΝπδοΝποζτΝ ουμΝΘ
αζοτμΝ βμΝ υλυπβμ!ΝΣοΝ έέΝ βμΝΟηο ποθ έαμΝ υξαλέ β Ν
σζουμΝ ουμΝ υθ ζ
ΫμΝεαγυμΝεαδΝ οθΝξολβΰσΝ βμΝ ε άζπ βμΝNEFROLIFE Meteora.

ΓδαΝ οΝ έέΝ βμ
Οηο ποθ έαμΝΘ
αζδευθΝυζζσΰπθΝ υλυπβμ
Πλσ λκμΝ
ΓεέεαμΝ δαηαθ άμ

’ΝΝΓλαηηα ΫαμΝΝΝΝ
σηπλαμΝΆΰΰ ζκμ

