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Μ Ν βθΝ υεαδλέαΝ βμΝΠαΰεσ ηδαμΝ ηΫλαμΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝΠαδ δκτ, βΝUσIωEό παλκυ δΪα δΝ βθΝΫεγ β,Ν«Γ α
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α υ α αλ υπ χ
α
α»ΝπκυΝ έξθ δΝσ δΝκΝεσ ηκμΝπαλαηΫθ δΝδ δαέ λαΝΪ δεκμΝαπΫθαθ δΝ αΝφ πξσ λαΝεαδΝ
αΝπζΫκθΝη δκθ ε κτθ αΝπαδ δΪΝπαλΪΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝπλκσ κυμΝαπσΝ σ ΝπκυΝυδκγ άγβε ΝβΝτηία βΝΰδαΝ αΝ δεαδυηα αΝ κυΝ
Παδ δκτΝ κΝ1λκλέΝάη λαΝ βθΝ υλυπβ,Ν αΝπαδ δΪΝ πθΝπλκ φτΰπθΝεαδΝη αθα υθΝ έθαδΝ αΝπζΫκθΝη δκθ ε κτθ αΝ Ν ξΫ βΝη Ν
σζαΝ αΝΪζζαΝπαδ δΪέ
«ΚΪπκδαΝΫξκυθΝΰθπλέ δΝησθκΝ κθΝ λσηκΝεαδΝ βθΝ λαΰπ έα,Ν βθΝα δεέαΝεαδΝ βθΝαθδ σ β αΝσζβΝ κυμΝ βΝαπά,ΝΰδΥΝαυ σΝ θΝ έθαδΝ
π λέ λΰκΝ σ δΝ πΪθπΝ απσΝ βίίέίίίΝ παδ δΪΝ δαεδθ τθ υ αθΝ βΝ απάΝ κυμΝ αυ άΝ βΝ ξλκθδΪΝ ΰδαΝ θαΝ αθααβ ά κυθΝ εα αφτΰδκΝ βθΝ
υλυπβ»,Ν άζπ ΝβΝMarie-Pierre Poirier,Ν δ δεάΝυθ κθέ λδαΝ βμΝUσIωEόΝΰδαΝ βθΝΠλκ φτΰδεάΝεαδΝΜ αθα υ δεάΝΚλέ βΝ βθΝ
υλυπβέΝ « έθαδΝ γτηα αΝ π λδ Ϊ πθΝ πΫλαΝ απσΝ κθΝ Ϋζ ΰξσΝ κυμ,Ν θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ γυηα κπκδβγκτθΝ πΪζδΝ εαδΝ θαΝ
αθ δη ππέ κυθΝ θΫαΝ ηπσ δα - εζ δ ΪΝ τθκλα,Ν εζ δ ΪΝ ξκζ έα,Ν εζ δ ΪΝ πέ δαέ ΣκΝ π σΝ έθαδΝ θαΝ κυμΝ κγ έΝ ηδαΝ έεαδβΝ
υεαδλέαΝ ΝηδαΝθΫαΝαπάέ»έ
 κΝπζαέ δκΝαυ σΝβΝUσIωEόΝ ζζΪ κμΝπαλκυ δΪα δΝ αΝ α α UεώCEF 2ήί5 πκυΝαπκθΫηκθ αδΝ Ν ιΫξκυ μΝπλκ ππδεσ β μΝ
εαδΝφκλ έμΝ βμΝξυλαμΝηαμΝπκυΝπλκπγκτθΝ αΝ δεαδυηα αΝ κυΝπαδ δκτΝεαδΝ Ν ξκζ έαΝπκυΝι ξυλδ αθΝ Ν ξ δεσΝ επαδ υ δεσΝ
πλσΰλαηηαΝΰδαΝ αΝ δεαδυηα αΝ κυΝπαδ δκτΝπκυΝυζκπκδ έ αδΝ Ν υθ λΰα έα η Ν κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμέ
λαί τ αδΝ κΝΛδη θδεσΝυηαΝ- ζζβθδεάΝ ε κφυζαεάΝΰδαΝ κΝ ιαδλ δεσΝΫλΰκΝπκυΝ πδ ζ έΝ κΝ ζ υ αέκΝξλκθδεσΝ δΪ βηα,ΝαζζΪΝ
εαδΝ δαξλκθδεΪ,Ν ΰδαΝ βΝ δΪ π βήπλκ α έαΝ πθΝ παδ δυθΝ πλκ φτΰπθΝ εαδΝ η αθα υθΝ η Ν κΝ « λαί έκΝ ΛΪηπλκμΝ
Καθ ζζσπκυζκμ»Ν βΝηθάηβΝ κυΝΛΪηπλκυΝΚαθ ζζσπκυζκυ.
λαί τ αδΝ βΝ ΜαλέΝ Κυλδαεκτ,Ν ΰδαΝ κΝ ιαδλ δεσΝ ΫλΰκΝ πκυΝ πδ ζ έΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ παδ δυθΝ
πλκυγβ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυμΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ βζ κπ δεάΝ επκηπάΝ«Μ Ν ΰΪπβ»έ

βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ βθ

ΣκΝ δ δεσΝ λαί έκΝ «ΝέεκμΝ θαζυ άμ»Ν απκθΫη αδΝ κΝ δ δεσΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝ ΘάίαμΝαπσΝ βθΝ ΜαλέαΝ ζ ιέκυ,Ν Πλσ λκΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝ δε τκυΝΰδαΝ βθΝ αδλδεάΝΚκδθπθδεάΝ υγτθβέ
λαί τκθ αδΝ αΝ ξκζ έα:
Νβπδαΰπΰ έα
1κΝ λαί έκΝ- ηκΝΟζκάη λκΝΝβπδαΰπΰ έκΝΧέκυ.
φέ μμ
βκΝ λαί έκΝ- 8κΝΝβπδαΰπΰ έκΝΚβφδ δΪμ (Σηάηα 1).
γκΝ λαί έκΝ- ΚΫθ λκΝΠλκ ξκζδεάμΝ ΰπΰάμ-Νβπδαΰπΰ έκΝ«Παλαηυγκτπκζβ»Ν δΰέκυ.
βηκ δεΪ
1κΝ λαί έκΝ- βκΝΙ δπ δεσΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝ« επαδ υ άλδαΝ έΝΜαθ κυζέ β»Ν(ΣΪιβΝ 1-2).
φέ μμ
βκΝ λαί έκΝ- 1κΝΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝ δαία υθΝΘ αζκθέεβμΝ(ΣΪιβΝ 1).
γκΝ λαί έκΝ- γκΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝπΪ πθΝ(ΣΪιβΝ β)έ
Παλαητγδαμ
1κΝ λαί έκΝ- γκΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝΚσθδ αμΝΙπαθθέθπθΝ(ΣΪιβΝ ΄).
βκΝ λαί έκΝ- 18κΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝΚκλυ αζζκτΝ(ΣΪιβΝ ΄).
γκΝ λαί έκΝ- δ δεσΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝπΪλ βμ.
δίζέα
1κΝ λαί έκΝ- 1ίκΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝΚαίΪζαμΝ(ΣΪιβΝΣ΄).
φβη λέ μμ
βκΝ λαί έκΝ- βκΝ βηκ δεσΝξκζ έκΝΚαλπΪγκυΝ(ΣΪιβ Σ΄).
γκΝ λαί έκΝ- ζζβθκαη λδεαθδεσΝ επαδ υ δεσΝΊ λυηα - βηκ δεσΝξκζ έκΝΚκζζ ΰέκυΝ γβθυθΝ(ΣΪιβΝη ).
 βθΝ ζ άΝ απκθκηάμΝ βΝ  κΪΝ κυΝ δίζέκυΝ πκυΝ υθ κθέα δΝ κΝ βηκ δκΰλΪφκμΝ ΠατζκμΝ Σ έηαμΝ υηη ΫξκυθμΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ
Ναυ δζέαμΝ Θ σ πλκμΝ λέ αμ,Ν κΝ ΄Ν ΤπαλξβΰσμΝ Λδη θδεκτΝ γαθΪ δκμΝ Χκθ λκθΪ δκμ,Ν κΝ ΄Ν ΤπαλξβΰσμΝ Λδη θδεκτΝ ΝέεκμΝ
Πα λδθσμ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ ΡΣΝ δκθτ βμΝ Σ αεθάμ,Ν β γ ζσθ λδαΝ βμΝ UσIωEό,Ν ληβθ τ λδα Φπ δθάΝ Ϊλλα,Ν βΝ δ υγτθ λδαΝ
βηκ έπθΝ ξΫ πθΝ STχR,Ν ΛσζαΝ Ν αρφΪ, αθ δπλκ ππ έαΝ κυΝ Οζυηπδαεκτ εαδΝ κΝ πκ κ φαδλδ άμΝ ζηπΫλ κΝ Μπκ έα, εαδΝ αΝ
παδ δΪΝ κυΝ ξκζ έκυΝ εuntinΝ σayonΝ πκυΝ βλέα δΝ βΝ UσIωEόΝ εαδΝ ΫζθκυθΝ ΫθαΝ ι ξπλδ σΝ ηάθυηαΝ αΝ πλκ φυΰσπκυζα. Ν
θ δπλσ λκμΝ βμΝUσIωEόΝκφέαΝΣαδ αέεκυΝεαδΝκΝΓ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ ζέαμΝΛυηπΫλβμΝπαλκυ δΪακυθΝ κδξ έαΝ βμΝΫεγ βμΝ βμΝ
UσIωEόΝεαδΝ αΝ βηαθ δεΪΝπλκίζάηα αΝπκυ πλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ λΫξκυ αΝ π
φυ
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εαδΝ δμΝ
ξ δεΫμΝ λΪ δμΝ βμΝUσIωEόέΝΜ αιτΝΪζζπθΝ πδ βηαέθκυθ:
 ΜΫξλδΝ δΰηάμΝ792.883 πλσ φυΰ μΝεαδΝη αθΪ μΝΫξκυθΝφγΪ δΝ δα γαζΪ βμΝ βθΝ υλυπβέ
 Μ αιτΝ1ΝΙαθκυαλέκυΝεαδΝκΝΝκ ηίλέκυΝβί1ηΝεα αΰλΪφβεαθΝθζιέηκ1Ναφέι δμΝ δαΝγαζΪ βμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν βθΝπζ δκοβφέαΝ
κυμΝαπσΝ βθΝΣκυλεέαέΝ δμΝιΝ π ηίλέκυΝκΝαλδγησμΝαυ σμ ά αθΝβηκέγθη,ΝηδαΝατιβ βΝεα ΪΝγκλέβ1θΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μ,Ν
κηέββηΝΫφγα αθΝαπσΝ δμΝβθΝΟε πίλέκυέ

πσΝσζ μΝ δμΝαφέι δμΝ δαΝγαζΪ βμΝ βθΝ ζζΪ αΝθβΣΝ έθαδΝτλκδ,ΝβγΣΝ φΰαθκέ,ΝιΣΝΙλαεδθκέΝεαδΝβΣΝΠαεδ αθκέέΝΣκΝλγΣΝ
πθΝαφέι πθΝ βθΝ ζζΪ αΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ δμΝ1ίΝη ΰαζτ λ μΝξυλ μΝπλκΫζ υ βμΝπλκ φτΰπθέ
 ΣκΝγιΣΝάΝπΪθπΝαπσΝ κΝΫθαΝ λέ κΝ έθαδΝΰυθαέε μΝεαδΝπαδ δΪΝ(βγΣΝ έθαδΝπαδ δΪΝεαδΝ1ζΣΝΰυθαέε μ),Νεα ΪΝπλκ Ϋΰΰδ βΝκΝΫθαμΝ
κυμΝ Ϋ λδμΝ έθαδΝπαδ έέ
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δ ιΪΰκθ αδ ά βΝ απσΝ δμΝ ευί λθβ δεΫμΝ αλξΫμΝ αζζΪΝ εαδΝ δ γθ έμ εαδΝ ΜβΝΚυί λθβ δεΫμΝ Ολΰαθυ δμΝ εαδΝ
τηφπθαΝη Ν βΝUσIωEόΝπλΫπ δΝθαΝ θ αγκτθΝ π δΰσθ πμμ
ίά
φ α
πα
- Σαξ έ μΝ κδηα έ μΝ θσο δΝ κυΝξ δηυθαΝΝ έθαδΝαπαλαέ β μ ΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝα γ θ δυθΝεαδΝ
γαθΪ πθ,ΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝθ’Ναπκφ υξγκτθΝαπλσίζ π μΝεαδΝιαφθδεΫμΝαζζαΰΫμΝ δμΝ δα δεα έ μΝ αΝ τθκλαέ
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- έ Ν βΝ αθαπβλέαΝ κυμΝ έθαδΝ πηα δεά,Ν έ Ν ουξκζκΰδεά,Ν αυ ΪΝ αΝ παδ δΪΝ
ξλ δΪακθ αδΝεα Ϊζζβζ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝεαδΝ ι δ δε υηΫθ μΝυπβλ έ μέ
βά Χα α πα
- ΓδαΝθ’Ναπκ λαπ έΝ αΝπαδ δΪΝθαΝξπλδ κτθΝαπσΝ δμΝκδεκΰΫθ δΫμ άΝ κυμΝφλκθ δ ΫμΝ κυμ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
κυΝ αιδ δκτΝ κυμ,ΝπλΫπ δΝθαΝπαλΫξ αδΝ π άΝπαλαεκζκτγβ βΝαπσΝ δ δεκτμ παδ δεάμΝπλκ α έαμΝεαδΝ δ ληβθ έμ ΰδαΝ βθΝ
αυ κπκέβ βΝ πθΝκδεκΰ θ δυθέ
γά α
π υ
α π ω - ΣαΝπαδ δΪΝπκυΝ θΝΫξκυθΝ αΝκδεκθκηδεΪΝηΫ α,Ν δμΝ παφΫμΝάΝ βθΝυπκ άλδιβΝ δε τπθ,ΝΰδαΝθαΝ
ίλκυθΝξλάηα α,Ν λΫφκθ αδΝ Ν δαεδθβ Ϋμ εαδΝ ΰεζβηα δεΫμΝ υηηκλέ μΝεδΝΫ δΝ ε έγ θ αδΝ Νίέα,Ν ικυαζδεάΝεαεκπκέβ βΝεαδΝ
εη Ϊζζ υ βέΝ υ ΪΝ αΝπαδ δΪΝξλ δΪακθ αδΝ π έΰκυ αΝφλκθ έ αΝεαδΝπλκ α έα,ΝσππμΝ απσΝ δ δε υηΫθκυμΝφλκθ δ ΫμΝπκυΝ
κλέακθ αδΝαπσΝ αΝ υ άηα αΝεκδθπθδεάμΝπλσθκδαμΝΰδαΝ αΝπαδ δΪ.
ζά
υ
υ
φ
- υ ΪΝ έθαδΝ ευλέπμΝ αΰσλδαΝ 1ζ-1ιΝ υθ,Ν πκζζΪΝ απσΝ κΝ φΰαθδ Ϊθ,Ν πκυΝ θΝ γΫζκυθΝ θαΝ
ξαλαε βλδ κτθΝ πμΝ α υθσ υ αΝ άΝ ξπλδ ηΫθαΝ παδ δΪέΝ Μπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ πλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝ κυμΝ θαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ
υθ ξέ κυθΝ κΝ αιέ δΝ κυμΝεαδΝΫ δΝθαΝαπκ λαπ έΝθαΝπΪγκυθΝεαεσέΝΌ αθΝ αΝπαδ δΪΝπαλαηΫθκυθΝ ΝεΫθ λαΝφδζκι θέαμΝΰδαΝ
ηάθ μ σ κΝΰέθ αδΝβΝ π ι λΰα έαΝ πθΝαδ ά υθΝ κυμΝΰδαΝΪ υζκ,ΝβΝUNICEF υθβΰκλ έΝΰδαΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ
βμΝα φΪζ δΪμΝ κυμΝ(ι ξπλδ ΫμΝ κυαζΫ μ,Ν παλεάμ φπ δ ησμ, πέίζ οβΝβζΝυλ μΝ κΝβζπλκ)έ
 δμΝβίΝΝκ ηίλέκυΝβΝUσIωEόΝι εδθΪΝ βθΝΫε λα έαΝ#FightUnfair η Ν βΝίκάγ δαΝ δΪ βηπθΝπλ ί υ υθΝ βμΝOrlando Bloom, Liam
Neeson, Sir Roger Moore, Shakira, Ricky Martin, Priyanka Chopra, Novak Djokovic εαδΝAngelique Kidjo πκυΝ θυθκυθΝ βΝφπθάΝ
κυμΝηΫ αΝαπσΝ αΝ δεΪΝ κυμΝηΫ αΝεκδθπθδεάμΝ δε τπ βμΝυπΫλΝ πθΝπζΫκθΝ υΪζπ πθΝπαδ δυθΝ κυΝεσ ηκυέ
« έθαδΝ υΰεζκθδ δεσΝθαΝ ε φ έΝεαθ έμΝσ δΝ κΝΫθαΝ αΝ θθΫαΝπαδ δΪΝα δΝ ΝηδαΝξυλαΝπκυΝΫξ δΝπζβΰ έΝαπσΝΫθκπζ μΝ υΰελκτ δμ,Ν
ηΪλ υλ μΝ λκηαε δεάμΝ ίέαμΝ η Ν αΝ δεαδυηα ΪΝ κυμΝ βθΝ πδίέπ β,Ν βθΝ υΰ έαΝ εαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ εα απα βηΫθα»,Ν βζυθ δ κΝ
λ αθσμΝ βγκπκδσμΝ εαδΝ Πλ ί υ άμΝ ΚαζάμΝ ΘΫζβ βμΝ βμΝ UσIωEόΝ τrlandoΝ ψloomέΝ «Σαιέ οαΝ η Ν βΝ UσIωEόΝ βθΝ πλυβθΝ
Γδκυΰεκ ζαίδεάΝ βηκελα έαΝ βμΝΜαε κθέαμΝεαδΝ βΝ λίέαΝΰδαΝθαΝ πΝπυμΝκΝπσζ ηκμΝ ιπγ έΝ αΝπαδ δΪΝεαδΝ δμΝκδεκΰΫθ δ μΝθαΝ
ΰεα αζ έοκυθΝ αΝ πέ δα κυμέΝΟΝεσ ηκμΝαθ δη ππέα δΝ βΝη ΰαζτ λβΝπλκ φυΰδεάΝελέ βΝαπσΝ κΝ ΄ΝΠαΰεσ ηδκΝΠσζ ηκέΝΚΪγ Ν
ξυλαΝπκυΝηπκλ έ,ΝπλΫπ δΝθαΝυπκ βλέα δΝ αΝπαδ δΪΝεαδΝ δμΝκδεκΰΫθ δ μΝπκυΝΫξκυθΝπζβΰ έέ»
Ν ε λα έα #FightUnfair Ϋξ δΝπμΝ σξκΝθαΝ θβη λυ δΝεαδΝθαΝεδθβ κπκδά δ κΝεκδθσΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ ω υ α
α
α πα , πα
εαδΝ έθ δΝδ δαέ λβΝΫηφα βΝ αΝπζΫκθΝ υΪζπ αΝπαδ δΪ,Ναυ ΪΝαπσΝ αΝφ πξσ λαΝθκδεκευλδΪ,Ν αΝπαδ δΪΝη Ν
αθαπβλέ μ,Ν αΝπαδ δΪΝπλκ φτΰπθΝεαδΝη αθα υθ,Ναυ ΪΝπκυΝακυθΝ Ν υ πλσ δ μΝπ λδκξΫμ,Ν αΝπαδ δΪΝπκυΝαθ δη ππέακυθΝ
δαελέ δμέ
Ν Ϋεγ βΝ βμΝ UσIωEόΝ «Γ α
πα , α
α υ α αλ υπ χ
α
α»Ν πδ βηαέθ δΝ δμΝ βηαθ δεσ λ μΝ
υθΫπ δ μΝ βμΝαθδ σ β αμΝεαδΝ βμΝφ υξ δαμΝ ΝεΪγ Νεκδθπθέα:
 ΣαΝ παδ δΪΝ αΝ φ πξσ λαΝ θκδεκευλδΪΝ ΫξκυθΝ εα ΪΝ ηΫ κΝ σλκΝ ξ σθΝ δπζΪ δ μΝ πδγαθσ β μΝ θαΝ π γΪθκυθΝ πλδθΝ απσΝ αΝ
πΫηπ αΝ κυμΝΰ θΫγζδα Ν ξΫ βΝη Ν αΝπζκυ δσ λαΝεαδΝπ θ απζΪ δ μΝπδγαθσ β μΝθαΝ έθαδΝ ε σμΝ ξκζ έκυ.
 ΣαΝεκλέ δαΝ δμΝφ πξσ λ μΝκδεκΰΫθ δ μΝΫξκυθΝ λαπζΪ δ μΝπδγαθσ β μΝθαΝπαθ λ υ κτθΝπλδθΝ α 1κΝ κυμΝξλσθδα.
 β,ζΝ δ εα κηητλδαΝΪθγλππκδ,Ν θΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ Ν κυαζΫ μ,Ν κΝζίΣΝ ιΝαυ υθΝ βΝΝσ δαΝ έαΝεαδΝ θθίΝ εα κηητλδαΝ
ΪθγλππκδΝ α φαζΫμΝπσ δηκΝθ λσ,Ν ξ σθΝκδΝηδ κέΝ βθΝυπκ αξΪλδαΝ φλδεάέ
 Π λέπκυΝ αΝηδ ΪΝαπσΝ αΝ1ηλΝ εα κηητλδαΝπαδ δΪΝπκυΝυπκφΫλκυθΝαπσΝεαξ ιέαΝακυθΝ βΝΝσ δαΝ έαΝεαδΝ κΝΫθαΝ λέ κΝ βθΝ
φλδεάέ
 ξ σθΝκδΝηδ κέΝαπσΝσζκυμΝ κυμΝγαθΪ κυμΝπαδ δυθΝεΪ πΝ πθΝπΫθ Ν υθΝεαδΝ κΝζγΣΝ πθΝπαδ δυθΝπκυΝ έθαδΝ ε σμΝ ξκζ έκυ,Ν
έθαδΝ Νξυλ μΝπκυΝπζά κθ αδΝαπσΝ υλλΪι δμΝεαδΝφυ δεΫμΝεα α λκφΫμέ
άη λα,Ν π λδ σ λκΝ απσΝ πκ Ϋ,Ν εαγυμΝ κΝ εσ ηκμΝ ι εδθΪΝ βθΝ πκλ έαΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ  σξπθΝ ΰδαΝ βΝ δυ δηβΝ θΪπ υιβ,Ν βΝ
πΫθ υ βΝ αΝπαδ δΪ,Νδ δαέ λαΝ αΝφ πξσ λαΝεαδΝπδκΝπ λδγπλδκπκδβηΫθαΝ έθαδΝκΝ λσηκμΝ κθΝκπκέκΝπλΫπ δΝθαΝία έ κυη .
ΣαΝ ίλαί υηΫθα,Ν ηααέΝ η ΝσζαΝ αΝ ΫλΰαΝ πθΝ παδ δυθΝ ε έγ θ αδΝ βΝ  κΪΝ κυΝ δίζέκυΝ (Π ηαασΰζκυΝ ηΝ ΤΝ  α έκυ)μΝ
π ίκ
Ν
υ: 17:00-21:00, α α υ , υ α,
(2ή, 2β Σ 2γ Ν
υ α
χα): 10:00-14:00 & 17:00-21:00,
α 2ί Ν
υ: 10:00-14:00.
ΜΫ αΝαπσΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλσΰλαηηαΝ« α α
Γ φ υ Σ ω αφ υ α
α α
υ »Ν αΝπαδ δΪΝ εφλΪ βεαθΝ
εαδΝ απκ τππ αθΝ δμΝ πλπ σ υπ μΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ αΝ υθαδ γάηα ΪΝ κυμΝ εαδΝ βηδκτλΰβ αθΝ αφ
, πα α
α,
α,Ν εαδΝ
φ
ΰδαΝθαΝηαμΝη α υ κυθΝ κΝ δεσΝ κυμΝαυγ θ δεσΝηάθυηαΝ υηπαλΪ α βμΝεαδΝαζζβζ ΰΰτβμ,ΝΫθαΝηάθυηαΝ ζπέ αμΝθαΝ
ΰέθκυθΝπλΪιβΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝπαδ δυθΝσζκυΝ κυΝεσ ηκυέ
π
π
α ω : κφέαΝΣαδ αέεκυ,Ν θ δπλσ λκμΝ έέΝ βμΝUσIωEό,ΝΠατζκμΝΣ έηαμ,Ν βηκ δκΰλΪφκμ,ΝΛσζαΝ
Ν αρφΪ,Ν δ υγτθ λδαΝ βηκ έπθ ξΫ πθΝ STχR,Ν ΜΪθκμΝ Κκθ κζΫπθ,Ν υΰΰλαφΫαμ,Ν ΓδΪθθβμΝ Μπ ξλΪεβμ,Ν Φπ κ δ β κΰλΪφκμΝ
Reuters,ΝΜ λσπβΝΠλΫεα,Ν πΰλΪφκμ,ΝΠσζυΝΜβζδυλβ,ΝυΰΰλαφΫαμ,Ν α έζβμΝΛκυαδυ βμ,Ν επαδ υ δεσμ,ΝΜΫζκμΝ έέΝ βμΝUσIωEό,Ν
ζέαμΝ ΛυηπΫλβμ,Ν Γ θδεσμΝ δ υγυθ άμΝ βμΝ UσIωEό,Ν ΜαλέαΝ Κκζκτθ ακυ,Ν επλσ ππκμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ΆλβμΝ Καθ Ϊμ,Ν Πλσ λκμΝ Παθ ζζάθδκυΝ υζζσΰκυΝ Ι δπ δευθΝ Παδ δευθΝ  αγηυθΝ (Πέ έέΙέΠέέ),Ν ΡΪθδαΝ Μαελά,Ν
Πλκρ αηΫθβΝυθβΰκλέαμΝΤΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝΠαδ δκτΝ βμΝUσIωEόέ
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