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                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
  
    HH  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ  ππάάνντταα  σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  ΑΑγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  εεξξαασσφφάάλλιισσεε  ααππόό  ττοο  
wwwwww..GGrreeeekkDDrraaggsstteerr..iinnffoo  ττοο  αακκόόλλοουυθθοο  έέππααθθλλοο  σσττοονν  εεππόόμμεεννοο  ααγγώώνναα  DDRRAAGGSSTTEERR,,  σσττοο  
ΠΠοολλύύκκαασσττρροο  κκααιι  σσττοονν  μμεεθθεεππόόμμεεννοο  όόπποουυ  ααυυττόόςς  δδιιεεξξααχχθθεείί::  

55  ΒΒααρρέέλλιιαα  ΑΑγγωωννιισσττιικκήήςς  ββεεννζζίίννηηςς  VVPP  1199  λλίίττρρωωνν  ((55ggaall))  γγιιαα  ττοο  ΠΠοολλύύκκαασσττρροο  ((σσυυνν  άάλλλλαα  55  γγιιαα  ττοονν  
μμεεθθεεππόόμμεεννοο  ααγγώώνναα))    

σσεε  ααυυττοούύςς  πποουυ  θθαα  ααννέέββοουυνν  σσττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  σσττοο  ββάάθθρροο  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΈΈνναα  ββααρρέέλλιι  γγιιαα  ττοονν  11οο  σσττηηνν  OOPPEENN  AAUUTTOO  ((εεππιιλλοογγήή  μμεεττααξξύύ  NNOO22  --  CC2233  --  CC1166  --  CC1144++))  

ΈΈνναα  ββααρρέέλλιι  γγιιαα  ττοονν  11οο  σσττηηνν  OOPPEENN  AATT--22  ((εεππιιλλοογγήή  μμεεττααξξύύ  NNOO22  --  CC1166  --  CC1144++))  

ΈΈνναα  ββααρρέέλλιι  γγιιαα  ττοονν  11οο  σσττηηνν  OOPPEENN  AAAA--22  ((εεππιιλλοογγήή  μμεεττααξξύύ  NNOO22  --  CC1166  --  CC1144++))  

ΈΈνναα  ββααρρέέλλιι  γγιιαα  ττοονν  11οο  σσττηηνν  OOPPEENN  MMOOTTOO  ((εεππιιλλοογγήή  μμεεττααξξύύ  CC2255  --  CC1166  --  CC1144++))  

ΈΈνναα  ββααρρέέλλιι  γγιιαα  ττοονν  11οο  σσττηηνν  MMOOTTOO  55  ((εεππιιλλοογγήή  μμεεττααξξύύ  CC2233  --  CC1166  --  CC1144++))  

((ΣΣττοονν  εεππόόμμεεννοο  ααγγώώνναα  μμεεττάά  ττοο  ΠΠοολλύύκκαασσττρροο  θθαα  εεππιιλλεεγγοούύνν  άάλλλλεεςς  55  κκααττηηγγοορρίίεεςς))  

    ΗΗ  ππααρράάδδοοσσηη  ττοουυ  εεππάάθθλλοουυ  θθαα  γγίίννεειι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσττηηνν  ΑΑπποοννοομμήή  σσεε  ααυυττοούύςς  πποουυ  εείίννααιι  
ααγγωωννιιζζόόμμεεννοοιι  --  μμέέλληη  ττηηςς  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ..  κκααιι  μμέέλληη  ττοουυ  wwwwww..GGrreeeekkddrraaggsstteerr..iinnffoo  κκααιι  θθαα  έέχχοουυνν  
ττεερρμμααττίίσσεειι  σσττηη  11ηη  θθέέσσηη  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααττηηγγοορριιώώνν..      
    ΗΗ  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ..  θθέέλλεειι  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσεειι  ττηη  χχοορρηηγγίίαα  ααυυττήή  κκααιι  νναα  κκααλλωωσσοορρίίσσεειι  ττοο  κκααιιννοούύρργγιιοο  wweebb  
ssiittee  κκααιι  ττηηνν  οομμάάδδαα  πποουυ  ττοο  ααππααρρττίίζζεειι..  ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ..  γγννωωρρίίζζεειι  όόττιι  ηη  οομμάάδδαα  ααυυττήή  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  
ΑΑγγωωννιιζζόόμμεεννοουυςς,,  μμέέλληη  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  ,,  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  
σσττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  DDRRAAGGSSTTEERR,,  κκααιι  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  σσυυννεειισσφφέέρροουυνν  ααππόό  όόπποοιιαα  θθέέσσηη  κκααιι  αανν  
ββρρεεθθοούύνν..      
  ΚΚρρίίννοουυμμεε  σσαανν  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  εεννιιααίίααςς  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήήςς  ΛΛέέσσχχηηςς  DDRRAAGGSSTTEERR,,    ττηη  κκίίννηησσηη  ααυυττήή  πποολλύύ  
θθεεττιικκήή  γγιιαα  ττοο  σσπποορρ  μμααςς  κκααιι  θθέέλλοουυμμεε  νναα  ππρροοττρρέέψψοουυμμεε  κκααιι  νναα  ππααρροοττρρύύννοουυμμεε  κκααιι  τταα  33  ssiittee  πποουυ  
κκααλλύύππττοουυνν  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  DDRRAAGGSSTTEERR,,    νναα  σσυυννεερργγαασσττοούύνν  γγιιαα  έένναα  αακκόόμμαα  κκααλλύύττεερροο  μμέέλλλλοονν  μμεε  
κκααλλύύττεερροουυςς  ααγγώώννεεςς  κκααιι  κκααλλύύττεερρεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  γγιιαα  ττοονν  ΈΈλλλληηνναα  ΑΑγγωωννιιζζόόμμεεννοο..  

  
      ΗΗ  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς                                                                                                                                                                                        ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς                  
ΕΕλλέέννηη  ΡΡεεββεελλττζζήή                                                                                                                            ΑΑννδδρρέέααςς  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς  


