
 

1 ο   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Α Ρ Γ Ο Υ Σ  Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Κ Ο Υ  
                                            

 

 

ΟΟ   ΣΣ ύύ λλ λλ οο γγ οο ςς   ΔΔ ιι δδ αα σσ κκ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   11 οο υυ   ΔΔ ηη μμ οο ττ ιι κκ οο ύύ   ΣΣ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   ΆΆ ρρ γγ οο υυ ςς   ΟΟ ρρ εε σσ ττ ιι κκ οο ύύ     

μμ εε   αα φφ οο ρρ μμ ήή   ττ ηη νν   11 99 88 ηη   εε ππ έέ ττ εε ιι οο   ττ ηη ςς     

ΕΕ ππ αα νν άά σσ ττ αα σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   22 55 ηη ςς   ΜΜ αα ρρ ττ ίί οο υυ   11 88 22 11     

σσ αα ςς   ππ ρρ οο σσ κκ αα λλ εε ίί   νν αα   ππ αα ρρ αα κκ οο λλ οο υυ θθ ήή σσ εε ττ εε   ττ ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή   σσ χχ οο λλ ιι κκ ήή   γγ ιι οο ρρ ττ ήή   

ππ οο υυ   θθ αα   ππ ρρ αα γγ μμ αα ττ οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   αα ίί θθ οο υυ σσ αα   εε κκ δδ ηη λλ ώώ σσ εε ωω νν   ττ οο υυ   σσ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   μμ αα ςς   ττ ηη νν     

ΠΠ αα ρρ αα σσ κκ εε υυ ήή ,,   22 22   ΜΜ αα ρρ ττ ίί οο υυ   22 00 11 99 ,,   σσ ττ ιι ςς   00 88 .. 33 00   ππ .. μμ ..   

ΘΘ αα   ήή ττ αα νν   ττ ιι μμ ήή   μμ αα ςς   νν αα   ππ αα ρρ αα σσ ττ εε ίί ττ εε   σσ ττ ηη   εε κκ δδ ήή λλ ωω σσ ήή   μμ αα ςς   κκ αα ιι   

θθ αα   χχ αα ρρ οο ύύ μμ εε   νν αα   εε μμ ψψ υυ χχ ώώ σσ εε ττ εε   ττ ιι ςς   μμ αα θθ ήή ττ ρρ ιι εε ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ ςς   μμ αα θθ ηη ττ έέ ςς   μμ εε   ττ οο   θθ εε ρρ μμ όό   σσ αα ςς   χχ εε ιι ρρ οο κκ ρρ όό ττ ηη μμ αα ..   

ΜΜ εε   εε κκ ττ ίί μμ ηη σσ ηη ,,     

ΟΟ   ΔΔ ιι εε υυ θθ υυ νν ττ ήή ςς   ττ οο υυ   ΣΣ χχ οο λλ εε ίί οο υυ   

ΔΔ ρρ     ΑΑ νν αα σσ ττ άά σσ ιι οο ςς   ΞΞ αα νν θθ όό ππ οο υυ λλ οο ςς   

 


