
 

 

  ΣΗΛΛΕΝΑΔ ΣΩΘΑ    

 

νγ αίκιλη ήρκιμ ύλοπ εΣ .ητήρΚ νητ όπα ιατεγάτακ ςηλλέναΔ ςωθΆ Ο  εσηπάγα ιακ εσιρώ

 ηζόικγαραΚ νοτ  ιακ ιεζίαπ αν εσηνίκεξ αρογήρΓ .ςηνχέΤ ςητ ςυολάκσαδ ςύοιλαπ εσ αλπίδ 

.νώικΣ ορταέΘ οτ άτελεμ αν  

ενυΣ .αίλγγΑ νητσ αίφαργοισομηδ εσαδύοπΣ  ηρεθύελε νητ ,.Α.Ρ.Ε νητ εμ εκητσάγρ

 όκινηλλε οτ αμέθ εμ νώπμοπκε ςέριεσ εσαίσυοραΠ .οπύΤ όκιδοιρεπ νοτ ιακ αίνωφοιδαρ

εσ εχίετεμμυσ ώνε ,νώικΣ ορταέΘ οιμσόκγαπ ιακ ,ςέκιρταεθ  ιακ ςέκιφαργοταμηνικ 

.ςέγωγαραπ ςέκιτποελητ  

 νοτ εΜ ‘ ικΣ οσαίΘ όκϊανηθΑ‘ νώ ’’ ,υοτ έ  αδάλλΕ νητσ λάβιτσεφ άλλοπ εσ ςορέμ ιεβάλ ιεχ

όκιρετωξε οτ ιακ .).α.κ αίναπσΙ ,αίλατΙ ,αίναμρεΓ ,αίλγγΑ ,ήκιρεμΑ (  

οίεχρΑ« οτ εσυρδί ,8991 οΤ  »νώικΣ υορτάεΘ ύοκινηλλΕ  όποκσ εμ  ιακ ησατσάτακοπα νητ

νωίεχιοτσ νώκιροτσι ιακ νωνέμιεκ νώκιρταεθ νωτ ησηίοποιξα υοτ ύοκινηλλΕ .ηζόικγαραΚ  

 ςεμινόμ 0991 οτ όπα ίερηταιδ ,ςετκίαποζοικγαρακ ςετνανίεμοπανε ςυοτσιχάλε ςυοτ όπΑ

 όπα αγρέ αινάπσ ιεζάισυοραπ υοπό ,όνιοκ οκιλήνε αιγ ςιεσάτσαραπ ςένιδαρβ εμ ςένηκσ

δ ιακ ςώθακ νώικΣ υορτάεΘ ύοκινηλλΕ υοτ οιρότρεπερ ονέμσαχεξ οτ  υοτ ςέκι

ταρκ ςείγρυοιμηδ ςεπυτότωρπ  ήκιρταεθ ήκϊαλ ήκιτναμησ οσότ νητ ήτυα ήνατνωζ ςατνώ

.ησοδάραπ  

ησημίμ ιακ ςοφύ ,αίρωεθ ιακ αίροτσι( νώικΣ υορτάεΘ υοτ ηνχέτ νητ ιεκσάδιΔ ,  ςητ ςολόρ 

 )ςαμάλκερ ιακ ύοκινηκσ ,ςαρύογιφ ήκιφαργωζ ιακ ήυεκσατακ ,ησατσάραπ νητσ ςήκισυομ

αδάλλΕ νητ άνα αιράνιμεσ εσ όκιρετωξε οτ ιακ  νητ ιεχέ ιακ ςετέλεμ ιακ αρθρά ιεφάργ ,

 .νωεσάτσαραπ ιακ νώπμοπκε νώκινωφοιδαρ ,νωεσόδκε αιελέμιπε  

ιανίε 2002 οτ όπΑ μ σ ςολέ  ιενίδ υοπό ,’’αρήταρΚ ‘‘ ςηνχέτ ορώχ όκιγρυοιμηδ νοτ

 ,ςέγωγαραπ ςένιοκ εσ υορώχ υοτ αδάμο νητ εμ ιατεζάγρενυσ ιακ ςιεσάτσαραπ

.αιράνιμεσ ιακ αιρήτσαγρε  

 ιεζάισυοραπ υοπό ,υορτάεΘ ύοκινθΕ υοτ ςητάγρενυσ ςομινόμ ιανίε 7002 οτ όπΑ

οκαισοδαραπ ςιεσάτσαραπ .νώικΣ υορτάεΘ ύ  

 υοτ .Σ.Δ υοτ ςολέμ ιακ νώικΣ υορτάεΘ υοίεταμωΣ υοίνηλλεναΠ υοτ ςορδεόρπιτνα ιανίΕ

.υοφάργωΖ υομήΔ νώικΣ υορτάεΘ υοίεσυοΜ   
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:ΣΙΕΣΑΤΣΑΡΑΠ ΣΕΝΕΜΟΝΙΕΤΟΡΠ  

ςήτσιδυογαρΤ ςηζόικγαραΚ Ο  

 οΤ ηζόικγαραΚ υοτ ιρύγηναΠ  

οίερταΙ όγρυοταμυαθ οτ ιακ ςηζόικγαραΚ Ο  

ςηρανρύοΦ ςηζόικγαραΚ Ο  

ςαριεγάΜ ςηζόικγαραΚ Ο  

ηζόικγαραΚ υοτ ςενώββαρΑ ιΟ  

αίροτσι ηκιτάιννεγυοτσιρΧ αιΜ  

ςοροπμΈ ςηζόικγαραΚ Ο  

ηζόικγαραΚ υοτ ιλάβανραΚ οΤ  

νώιρητηλλοΚ νωτ άινορχοτωρΠ Η  

αραΚ Ο ςόκιταμμαρΓ ςηζόικγ  

ςακαλύφοσαΔ ςηζόικγαραΚ Ο  

ηζόικγαραΚ υοτ ςέποκαιδ ςενεμύοραΧ ιΟ  

 ησαλέραπ Η ηζόικγαραΚ υοτ  
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