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ΤΤ οο   ππ αα ρρ όό νν   ιι σσ χχ ύύ εε ιι   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ΕΕ ττ ήή σσ ιι αα   ΤΤ αα κκ ττ ιι κκ ήή   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   ΜΜ εε ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ εε ίί αα ςς ,,   ηη   οο ππ οο ίί αα   θθ αα   

λλ άά ββ εε ιι   χχ ώώ ρρ αα   ττ ηη νν   33 00 ηη   ΙΙ οο υυ νν ίί οο υυ   22 00 11 66 ,,   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   γγ ιι αα   οο ππ οο ιι αα δδ ήή ππ οο ττ εε   εε ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή ,,   μμ εε ττ άά   δδ ιι αα κκ οο ππ ήή   ήή   μμ εε ττ ’’   

αα νν αα ββ οο λλ ήή   αα υυ ττ ήή ςς ..   ΤΤ υυ χχ όό νν   αα νν άά κκ λλ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   ππ αα ρρ όό νν ττ οο ςς   θθ αα   εε ίί νν αα ιι   έέ γγ κκ υυ ρρ ηη   εε φφ όό σσ οο νν   σσ αα ςς   ττ ηη νν   γγ νν ωω σσ ττ οο ππ οο ιι ήή σσ ωω   

εε γγ γγ ρρ άά φφ ωω ςς   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ττ ρρ εε ιι ςς   (( 33 ))   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   ττ ηη νν   αα νν ττ ίί σσ ττ οο ιι χχ ηη   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   σσ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς ..   
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