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Σuvdδε入9oll σUVαδ

`入

cPiσσεq,

H Kα TdOTαoη oTη V UYε iα ε待αl Tpα YIKn・

> Ol μovdδεc ttE△Y Tω v ttεploxめ v ttαc, uπo入ε:TouρY00V με ελdx:oTo πρOσωπ:K6,

αV6παρKTε⊆ε静αi 01 Uttη ρεσた⊆πρω ToβdOplag cPρ ovTiδαg uYε bS
> ΣTα voσoKOFε iC Tng πεp:Oxttg αuξdVOVTα l σuvεxめg Olε入入εfΨεl⊆ σε ttρ OσωttIK6 Kα l U入 lKd ΣTO

日AI△ΩN,ε ivα l Kttε iσTn η μOvdδα 入olμめξεωV,εVめ こxε :Kλεむεl η Kαρδ10Xε lpouρviKtt KttiViKn・

> A8Kdδεc xlλ ldδεg αvασcPdλ ioTol δεVこxouv πεp10CXttΨη Kα l xρ6Vi01 ασ08Vε :ξ δttσK◎入86ovTα l vα

πληpttσOUV v:α 9dρμαKα .

> 誡 ε:めvouv σuvεxめ c Tη v KpOTIKl xpη μαTOδ 6Tησn Kα l可ρOωe06v Tη ttε lToじρviO Tω V δη播6σ:ωv

μovdδω v uYεbg ω⊆ επlx81pnσεig πOU Oα 《πOuttdvε》 uπηρεσlε ⊆ UYε iα g σToug ασ08Vεig,viα

Vα Kα入6π Touv Tig ttε lToUρYlKこ⊆TOug αvdYKag

01 δημ6σ lEIs μOVdδε

` UYEFα

g εFvαl αvεπαpKε〔ζ Kα l UπOβαOlllσμこVεg. AEV μπOpoOv vα
Kα入6Ψouv Tls avdYKε g μαs με απ OTεttεσFα vα Tαλαlコ

「

ω po`μ αoTE Kα I Vα αVαYKαζ6μασTE Vd
πληpttVOullEI vlα UπηpεσFc{uYε fαg,「。uこxouμ EI αVdYKη Kα二δlKα:06μασTc.Eπ lδεlvめ vεTα:,η

nδη επ lβαρuμこVq Kα ttσTαση σTηV UVεia KdOε  μttρα 可OU ΠερVdε l, 可pdvμα 可ou Vttε Tα l εttKottα

αvT!入 ηπTo,απ6 Ttt uttη ρεσlEc可OU Kα入ouFασTε Vα Xpη σllJOπ 01η σOUIJε σTη V Kα Oημ8ρ iV6Tη Tα lJα S T:⊆
TραviKこ嘔ε入入εiΨε!⊆ σε ttρ OσaЛ刊K6,σ ε αvα入め σ:μα,σε Uπηρεσiεg Tlg β:めVOUμε σε KdOε  lJα ⊆ KiVηση.

Miα σε:ρd απ6 σTolxε ttδng εξεTdσεig, pα vTεβ06 με viα Tρ00g K入可  TrpoYραμμαTiζOVTα i lJεTd αTr6
αρkεT6 Kα !ρ6,pε απoTこ入εσμα vα αVαYKα

“

μασTa vα  βdζOUμε βαOld TO xこ ρ:σ TηV Tσ

`π

η A爾6 1nV
dλttη , εv6 ol ε入入εiΨ81g σuvεxttg αuξdvOVTα l, ξε9UTpttvOuv σαV ttα ViTdρ :α Tρ iv6ρω μαc lδ lωTlKd

δlαYVωσT!Kd KこVTpα ,OεραπεuTnplcx Kα l λOl可

`《

δoμ

`g,《

uπoKα Olσ TめvTα ⊆》 Tlg ε入入εfΨεl⊆ αuT`S,

H σημεplv4政 0入 lα KαTdσTασn σTnV YvEfα "rlρ 6vo[α EiVα [α lroTこ入εσμα Tω V'FOAlT沖
“

妙V爾 OU
αTrocPασiσ Tη KαV σTα EIriTεttε〔α Tng EE μE Tη OUIICPω Viα TωV δlKぬV μαg KUβερVliσ εω V N△―

ΠAΣOK 螂卸 Tng oη μEρlVηξ ΣYPiZA"ANEA, 可ou θεωρO`ソ ァ/g ttαpOχεξ t//εノαg rOυ スαO浄 ωg
イκOCttOs y√αガ こμttЮ5iΦυy lη ソαソτFyωソノσ ′κ07Fltt κα′Tη ソκ∞ δ09oρ bァ/tly επχε/pημαIノκω ソOμ熱/aly"

Tη ⊆

`λ

ttε lΨ Qζ πρoσ ttЛ TIKO心 σTIζ 押ovdδε⊆∪Vε iα ⊆,Tω∨可ερlKOTTttv σToug口 lσ006⊆

Tω V UY810VOμ lKttV,Tωv σuYXω Vε6σεωv v000KOpεiω v‐ K入 lviKttV Kα l ερYασTqρ fω v Th《 α6ξ Qση⊆ TωV
爾入qρω μttv vtt εξεTdσεlq:voσ Qttε砲 ,9dρ ttα Kα ttq ε9α ρμOVttg TωV《 π ttα CP6V》 σTη σ∪vTCXYOVρ d9ησ義

εξεTdOεω V Kα 1 9α ρHdKω∨ Tn⊆ λεlTOupYlα≪ Tωv δnμ 6σ lωV μOVdδω∨ uvε iα ξ ω g ε爾 IX81ρ noε l⊆ 爾ou
《可outtdvε》∪Πηρ8σ iε q t」 vε 〔α⊆σTo∪ q ασ08∨ 8i⊆ Kα ITα ασCPα入!σ TlKd Tα IJε iα Παρ6口 olα μ

`Tρ

α ttα ipvouv
σε ёttε s Tic Xttρ 8q TQs Euρは月Tα lKnS′ E∨ωσQq E計ε dxouv Mvη 押6ViO εfTε 6xl

ΠαvTo6諄 E TOV iδ lo σT6xol Nα YiVO∪ 口ε cIK6μα 900∨ 6TερOl ερVα

“

pεVOll xω ρfζ δω ρεdV παpox`⊆
l」

Vε∫α⊆ Nα  εξolKOVOIJttσεl Ttt Kρ dTO⊆  KO∨δttλ lα  Ylα  επ lδOTnσεl⊆  Kα i 90ρ Oαπα入入αY`⊆  σIOu≪

επ :Xε lρ η冒αTIK06⊆ ○口払ouq ttσ T8 vα ∪可dρ xOUv σ

～

ouoα K`ρδn Vlα TO∪ g ttε vα入Oε可 lxε !ρ ttναT:ε q l「 o∪

0こ入ouv vα επεVδ ttσ o∪ ∨ σTo∪《 TOpε i《 Tng∪ YεfOq Kα l TQ⊆ T「 ρ6Volcx⊆ I ViCX∨0 0ησcxuρ fζO∪ V σε βttρ O《

μα⊆

重εγ αpκξ√yα αyayακFojμεノ

△εv Ouσ ldζoUμE TnV UVε
`α

 Kα lTη ζω li l」 αs,vlα Tα Kこρδη ttωv εI「Ixmplμ αTlKttV Oμ fttω v.

ΣTOV αYめ Vα Viα TnV αVdKTηση Tω V απω ttElぬ V αttλ d Kα l Ylα Tη δlε Kδ :Kη ση TωV σ6VXpovω v
λαTKttV αVαvKф V,EiVα l π poTEρα16Tη Tα η υTrEρdσπ lση Tng UYε lα g TOじ λα。曲

`

「
Ю vα ε時α:α ttoTε ttεσμαTIK6⊆ O αY山∨α《,πρこ爾8i Vα  σTρ 69ε Tα l εvdvTЮ σTnV ttη vn Tη≪επЮεση⊆σTα

δ:KCXl山μαTα μα⊆・ EvdvTIα  σTo∪ c εTriXε lρ ηttα TIK06⊆ Oμ畝oug Kα !Tη V πO入 ITIKn Tη《 EE 可9U TOUξ
∪爾ηρεTεi NCx δ!ε Kδ lKε iTηV πλttρη Kα l εttαρKtt xpη ttα 10δ6Tησn TωV δnp6。 iωv μovdδω v uvε iα g αw6
10V KραTiK6爾ρO歯爾o入ovopo Nα  σ10x86ε :σTttv KGTCXρ Yηση Tng εttlx81ρ ηpαTKOq δρασng oTηV Llvε iCX

Kα l KαTdρ vrlσ tt Kα 08 8:δ OUq爾 入ηρω IJttv Tωv ασ08VωV

i            Σg αu■6v To δp61Jo vα  αvωvlσT06με μαζi.


