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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  361/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η Μαΐου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 16/04-05-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αλευράς ∆ιονύσιος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  
25) Τσερώνης Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) 
Αθανανασόπουλος Κων/νος και 2) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5-vii θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος Ναυτικού Οµίλου Καλαµάτας “Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” για επιχορήγησή του από το ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται  στα 
υπ’ αριθ. πρωτ. 121/14-3-2007, 162/4-4-2007 και 172/12-4-2007 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 
7357/2813/28-3-2007, 8163/11-4-2007 και 8635/18-4-2007) έγγραφα του Ναυτικού Οµίλου 
Καλαµάτας «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
1) (αριθ. πρωτ. 121/14-3-2007) 

 
“Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Ως γνωστόν ο ∆ήµος Καλαµάτας επί σειρά ετών συµµετέχει οικονοµικά στην 

διοργάνωση του Κολυµβητικού Μαραθωνίου, που διοργανώνει ο Όµιλός µας, µαζί µε τον ∆ήµο 
Κορώνης. Φέτος θα διοργανώσουµε τον 19ο Κολυµβητικό Μαραθώνιο του Μεσσηνιακού 
Κόλπου που θα γίνει στις 1 Σεπτεµβρίου 2007. 

Σας παρακαλούµε λοιπόν, όπως εγκρίνετε την δαπάνη συµµετοχής σας ύψους 6.000 € 
µε την παράκληση το παραπάνω ποσόν να εκταµιευτεί 10 ηµέρες πριν τον αγώνα. Να 
σηµειωθεί ότι το σύνολο του προϋπολογισµού είναι 12.115,00 Euro. 

Συνηµµένα σας αποστέλλουµε τον προϋπολογισµό του 19ου Κολυµβητικού 
Μαραθωνίου, το πρόγραµµα του αγώνα και τους καλύτερους χρόνους. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆. ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Β. ΠΟ∆ΟΧΩΡΙΤΗ” 

 
2) (αριθ. πρωτ. 162/4-4-2007) 
 

«Κύριε ∆ήµαρχε, 
Σε επαφή µας µε την Κ.Ο.Ε. (Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδος) διαπιστώσαµε ότι 

είναι εφικτό να γίνει στο κολυµβητήριο της πόλης µας το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος 
στην υδατοσφαίριση. Πιθανές οµάδες µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα είναι οι: Βουλιαγµένη - 
Ο.Σ.Φ.Π. - Εθνικός Πανιώνιος. 

Για να γίνει η διοργάνωση του τελικού στην πόλη µας πρέπει να αναλάβουµε κάποιες 
οικονοµικές υποχρεώσεις διαµονής - διατροφής: 4 οµάδες, διαιτητές, γραµµατεία, 
παρατηρητές, δηµοσιογράφοι. Σύνολο 110 άτοµα. 

Ο τελικός είναι προγραµµατισµένος για 11-12-13 Μαΐου. 
Σε συζήτησή µας µε τον Αθλητικό Φορέα είχαµε κατ' αρχάς την συγκατάθεσή του. 
Προϋπολογίζουµε την δαπάνη ως παρακάτω: 
185 διανυκτερεύσεις µε 50 €:  9.250 € 
∆εξίωση Εκπροσώπων - ∆ιαιτητών - Οµοσπονδίας:              750 € 
Σύνολο δαπάνης:     10.000 € 
Σας παρακαλούµε για την έγκριση του παραπάνω ποσού γνωρίζοντας ότι η 

συγκεκριµένη διοργάνωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη µας. 
Συνηµµένα: Έγγραφο - πρόταση Κ.Ο.Ε. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆. ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Β. ΠΟ∆ΟΧΩΡΙΤΗ» 



Συνεδρίαση : 16/2007                                 Πέµπτη  10 / 05 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  361/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

3) (αριθ. πρωτ. 172/12-4-2007)  
 

«Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Ο Ναυτικός Όµιλος «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» ιδρύθηκε το 1924 και έχει έδρα την Καλαµάτα. 

Περιλαµβάνει τµήµατα που έχουν σχέση µε την θάλασσα και από το 1972 και τµήµα σκάκι. 

Το σκακιστικό τµήµα από το 1972 έως και το 2001 λειτουργούσε µε πολλά προβλήµατα 
(οικονοµικά και λειτουργικά). Τα µαθήµατα - προπονήσεις γίνονταν υποτυπωδώς και 
αφορούσαν περί τα 10-15 παιδιά. 

Από το 2002 βλέποντας κάποιοι γονείς την αναβάθµιση που παρουσιάζει το Σκακιστικό 
άθληµα στην Ελλάδα καθώς και την θετική συµβολή του στην διαµόρφωση της 
προσωπικότητας ενός παιδιού ξεκίνησαν µια µαραθώνια και πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. 
Βεβαίως δεν θα ήταν δυνατόν να στηριχθούν για τις πρώτες απαραίτητες δαπάνες στο ∆ηµόσιο 
αλλά µόνο στην δική τους προσφορά και στην συνέχεια στην αρωγή των φίλων του ζατρικίου. 
Έτσι αποχτήθηκε εντευκτήριο πλήρως εξοπλισµένο για τα µαθήµατα και τις προπονήσεις των 
παιδιών αλλά και για την ανάληψη µεγάλων διοργανώσεων. 

Από τις 10-9-2002 ξεκίνησε την λειτουργία της η Ακαδηµία Σκάκι η οποία έχει µια 
δυναµική 100 παιδιών µε ηλικίες από 5 έως 18 ετών. 

Βεβαίως τα πάγια λειτουργικά έξοδά µας καλύπτονται από τις συνδροµές των γονέων 
και την σηµαντική πρόσθετη οικονοµική στήριξη από 3-5 γονείς. Σε όλες µας τις επί πλέον 
δραστηριότητες, µας έχουν στηρίξει κυρίως οι επιχειρήσεις της πόλης µας ως χορηγοί και σε 
κάποιο βαθµό η Αυτοδιοίκηση και οι Φορείς. 

Στον ελάχιστο αυτό χρόνο λειτουργίας της Σκακιστικής Ακαδηµίας αναλάβαµε και 
πραγµατοποιήσαµε µε επιτυχία (κατά κοινή παραδοχή) µεγάλες εκδηλώσεις όχι µόνο 
Πανελλαδικού αλλά ∆ιεθνούς ενδιαφέροντος µε απευθείας µετάδοση αγώνων µέσω του 
διαδικτύου καθώς και υλικού προβολής της Μεσσηνίας και των χορηγών. 

Γνωρίζουµε ότι οι µεγάλες διοργανώσεις απαιτούν πολύ δουλειά από την πλευρά µας 
και ότι έχουν µεγάλο οικονοµικό κόστος. Πλην των παραπάνω όµως συµβάλλουν στην 
αναβάθµιση του σκακιστικού αθλήµατος όχι µόνο στην περιοχή µας αλλά σ' ολόκληρη την 
Ελλάδα και παράλληλα συµβάλλουν στην Τουριστική ανάπτυξη του τόπου µας. 

Αυτή τη στιγµή αγωνιστικά είµαστε σε αρκετά καλή κατάσταση. Η τετραµελής ανδρική 
οµάδα Κυπέλλου φτάνει τα τελευταία χρόνια στις 8 καλύτερες της Ελλάδας και για το 2005 
έλαβε µέρος στο Final Four Ελλάδος. Η 12µελής οµάδα (ανδρών - γυναικών - εφήβων) 
ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Πελοποννήσου επί σειρά ετών και για φέτος 
αγωνιζόµενη σε αγώνες µπαράζ κατέκτησε το Πρωτάθληµα της Β' Εθνικής κατηγορίας, 
επιτυχία που την κατέταξε ανάµεσα στις 16 οµάδες της Α' Εθνικής κατηγορίας Ελλάδος. 

Η Εφηβική µας Οµάδα (για την οποία γίνονται οι περισσότερες προσπάθειες) 
ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατατάσσεται στις 8 καλύτερες 
της Ελλάδας. 

Προσπάθειά µας είναι να φέρουµε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στην Ακαδηµία 
µας γιατί γνωρίζουµε ότι το Σκάκι είναι άθληµα - παιχνίδι που αναπτύσσει τις πνευµατικές και 
ψυχικές δυνάµεις του παιδιού. Μαθαίνει στο παιδί να διεκδικεί το καλύτερο, να διεκδικεί την 
νίκη µέσα από την προσπάθεια βελτίωσης του εαυτού του και όχι µε την βοήθεια της τύχης. 
Βοηθάει σηµαντικά στην καλλιέργεια κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης και δηµιουργεί µια 
φιλική σχέση ανάµεσα στο παιδί και στον Υπολογιστή αφού µπορεί να αντιµετωπίζει άλλους 
αθλητές µέσω διαδικτύου οδηγώντας το έτσι οµαλά στις νέες Τεχνολογίες. «Το σκάκι 
αντανακλά το µεγαλείο της ανθρώπινης σκέψης» κατά τον Βολταίρο. 

Σας απευθύνουµε την επιστολή αυτή για να ζητήσουµε την αρωγή σας ώστε να 
µπορέσουµε την θέση που κατακτήσαµε στην Α' Εθνική να την υποστηρίξουµε. Σας 
βεβαιώνουµε ότι µέσα από τις διοργανώσεις στις οποίες παίρνουµε µέρος και κυρίως εκείνες 
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που εµείς αναλαµβάνουµε, φροντίζουµε για την προβολή του πολιτισµού, της παράδοσης και 
των προϊόντων της Μεσσηνίας αλλά και των χορηγών µας. 

Πιστεύουµε ότι θα ήταν σηµαντικό και για εσάς να υποστηρίξετε µια τέτοια προσπάθεια 
που πλην των άλλων έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. 

Οι υπεύθυνοι του τµήµατος Σκάκι θεωρούν ότι είναι πολύ ωφέλιµη η ανάληψη της 
διοργάνωσης Πανελλήνιων Ατοµικών που µπορούν ν' αγωνιστούν σκακιστές -στριες των 
κατηγοριών έως 18 ετών και έως 20 ετών που σύµφωνα µε το πρόγραµµα της ΕΣΟ θα 
πραγµατοποιηθεί 2 - 10/1/2008. 

Λαµβάνουν µέρος (µε φιλοξενία) οι πρωταθλητές όλων των Περιφερειών της Ελλάδος 
των παραπάνω κατηγοριών και υπάρχουν και ελεύθερες συµµετοχές. Θα δοθεί ευκαιρία 
εποµένως σε Ελληνόπουλα από διάφορα µέρη της χώρας µας να γνωρίσουν την όµορφη 
Καλαµάτα, την όµορφη Μεσσηνία αλλά και στους δικούς µας αθλητές να πάρουν µέρος χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αυτής της διοργάνωσης σύµφωνα και 
µε την εκτίµηση της Οµοσπονδίας θα είναι έως 19.000 €. 

Σας παραθέτουµε µία εκτίµηση των δαπανών της οµάδας που είναι απαραίτητες για την 
συµµετοχή της στο Πρωτάθληµα της ΑΙ Εθνικής Κατηγορίας, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 
από 2 Ιουλίου έως και 10 Ιουλίου (δεν γνωρίζουµε ακόµη το χώρο διεξαγωγής του). 

Η οµάδα είναι δωδεκαµελής εκ των οποίων οι έξι σκακιέρες είναι παιδικές και εφηβικές. 

Η αποστολή θ' αποτελείται από: 12 βασικούς αθλητές  
         4 αναπληρωµατικούς 
         1 αρχηγό 

Σύνολο:   17 
 
Η µέση τιµή της φιλοξενίας ανά διανυκτέρευση συνήθως είναι γύρω στα 45 € οπότε για 

τις οκτώ (8) συνολικά διανυκτερεύσεις απαιτείται το ποσό των: 
 8χ1χ45€:                                                                           6.120 € 
Για τις µετακινήσεις των αθλητών (περίπου):                         2.000 € 
∆ιάφορα µικροέξοδα κατά τους αγώνες :                                  300 € 
 ΣΥΝΟλΟ  8.120 € 
 
Για τις µεταγραφές των τεσσάρων αθλητών που ήταν απαραίτητοι στις τρεις ανδρικές 

και τη µία γυναικεία σκακιέρα (1 αλλοδαπός, 1 κοινοτικός, 1 Έλληνας και 1 Ελληνίδα) για το 
έτος 2007 δαπανήσαµε το ποσό των 11.500 € από τις οικονοµίες του τµήµατος Σκάκι και της 
Ακαδηµίας. 

Η δαπάνη της οµάδας Κυπέλλου, των προπονήσεων των αθλητών, των σεµιναρίων 
καθώς και της συµµετοχής τους σε διάφορα αγωνιστικά προγράµµατα έχει καλυφθεί από τον 
προϋπολογισµό λειτουργίας της Ακαδηµίας και του τµήµατος συνολικά που ανέρχεται στο 
ποσό των 42.097,92 €. 

Αν κρίνετε ότι η προσπάθεια που κάνουµε είναι σοβαρή, ότι έχει θετικά αποτελέσµατα 
για την νεολαία τουλάχιστον της πόλης µας και ότι προσφέρει σηµαντική υπηρεσία στην 
διαµόρφωση του αθλητικού, του τουριστικού αλλά και του πνευµατικού προφίλ της, ζητούµε 
την συµµετοχή σας σΙ αυτήν την προσπάθεια µε την ηθική και την οικονοµική σας υποστήριξη. 

 
Συνοπτική περιγραφή οικονοµικών:  

1. Ακαδηµία - Τµήµα Σκάκι                 42.097,92 € (για το 2006) 
2. ∆απάνη οµάδας Α΄ Εθνικής               8.420,00 € (συµµετοχή στο πρωτάθληµα) 
3. Μεταγραφές                                    11.500,00 € 
4. ∆ιοργάνωση Πανελλήνιων Ατοµικών   19.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ                            81.017,92 € 
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Μέχρι τώρα όλοι οι φορείς του Νοµού και της πόλης µας ήσασταν δίπλα µας και σας 
ευχαριστούµε όλους θερµά. Ελπίζουµε και για το 2007 στην αρωγή σας. 

 
Για κάθε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την έφορο του τµήµατος σκάκι κα 

Χατζηπαναγιώτου- Τσιάλα Τούλα στα τηλέφωνα 694-5499716 και 2721-0-89826. 
 
Ελπίζουµε σε θετική σας  απάντηση. 
 

Με τιµή, 
Η έφορος του τµήµατος Σκάκι 
Τ. Χατζηπαναγιώτου – Τσιάλα» 

 
Στα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα αναγράφονται, η προτεινόµενη οικονοµική ενίσχυση 
του συλλόγου µε το ποσό, των 3.000,00 € για τη διοργάνωση του Final Four Κυπέλλου 
Ελλάδος στην υδατοσφαίριση, 3.000,00 € για τη διοργάνωση του 19ου κολυµβητικού 
µαραθώνιου του Μεσσηνιακού Κόλπου και 2.000,00 € για τη διοργάνωση του Πρωταθλήµατος 
της Α’ Εθνικής Κατηγορίας Σκάκι, από τον κ. ∆ήµαρχο, καθώς και  χειρόγραφο σηµείωµα του 
ειδικού συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµάτας  κ. Περικλή Τενέντε, σύµφωνα µε το οποίο δύναται 
να επιχορηγηθεί ο παραπάνω σύλλογος βάσει της παρ. 1 του άρθρου 202 ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 3463/06 
ΦΕΚ 114Α/06), καθώς και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο ∆ηµοτικό 
προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2007 τα προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του ∆ήµου 
ανέρχονται στο ποσό των 23.376.572,49 €, η δε εγγεγραµµένη στους αρµόδιους κωδικούς 
αριθµούς εξόδων 00.6731, 00.6734 και 00.6735 που αφορά επιχορήγηση σε Ν.Π.∆.∆. κλπ, 
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους συνολικού ποσού 250.000,00 € δεν υπερβαίνει το 
1,5% του παραπάνω προϋπολογισθέντος ποσού, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την επιχορήγηση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ¨ µε 
το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), που αναλύεται ως εξής: 

• 3.000,00 € για τη διοργάνωση του Final Four Κυπέλλου Ελλάδος στην 
υδατοσφαίριση,  

• 3.000,00 € για τη διοργάνωση του 19ου κολυµβητικού µαραθώνιου του 
Μεσσηνιακού Κόλπου και  

• 2.000,00 € για τη διοργάνωση του Πρωταθλήµατος της Α’ Εθνικής Κατηγορίας 
Σκάκι.  

Οι παραπάνω αναφερόµενες  πιστώσεις θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6734 εξόδων του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2007.                
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αλευράς ∆ιονύσιος 
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 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 23  Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


