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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  568/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Σεπτεµβρίου 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. 27/14-09-2007 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 
απόφαση),  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10)  Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 560 απόφαση),  
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση),  22) 
Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 568 απόφαση)  και  
24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης,  2) Κλείδωνας Θεοφάνης  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, 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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτηµάτων χρηµατικής επιχορήγησης συλλόγων :  1)  «ΈΝΩΣΗ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας αναφέρεται στo αίτηµα 
τριών (3) συλλόγων της πόλης µας, για οικονοµική ενίσχυσή τους από τον ∆ήµο Καλαµάτας, 
προκειµένου να καλύψουν µέρος των εξόδων που απαιτούνται για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων τους. 

Οι τέσσερις αυτοί σύλλογοι είναι :  

1) Η «Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου» 

2) Ο «Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας» 

3) Ο «Όµιλος Αντισφαίρισης Καλαµάτας» 

 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής :  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΡΑΛΛΗΣ  :   Στους συλλόγους που θα επιχορηγήσουµε να προστεθεί και η ΓΕΜ η 
οποία πρόκειται να διοργανώσει τα «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΕΙΑ» που φέτος είναι αφιερωµένα στη µνήµη 
του Τάσσου  Μισέρου. 
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   Προτείνω :  1) Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.  2.000 €,    2) Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  3.000 €, 

                                       3) Ο  ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  2.000 €,    4) Η  Γ.Ε.Μ.  3.000 € 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΑΚΑΣ  : Την άποψή µου την έχω πει.  Υπάρχει έγκριση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Αθλητικού Φορέα;  Υπάρχει αθλητικό καλεντάρι; Υπάρχει προϋπολογισµός; 
Αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξη γίνεται µέσα από προγραµµατισµό. Μόνο επιχορηγήσεις για 
έκτακτες δράσεις και εκδηλώσεις να έρχονται. Με την θέση αυτή σε καµία περίπτωση δεν  
αµφισβητώ τη διαχείριση των χρηµάτων. 
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Σοβαρή επιχειρηµατολογία δεν υπάρχει για την αντίκρουση των θέσεων του κ. 
∆ηµητρίου Μπάκα. Πολλοί σύλλογοι και σωµατεία υποβάλλουν αιτήµατα για επιχορήγηση αλλά 
κανένα δεν παίρνει και από το ∆ήµο Καλαµάτας και από τον Αθλητικό Φορέα. Όλα τα αιτήµατα 
έρχονται στο ∆ήµο. Στον προϋπολογισµό του 2008 θα υπάρχει όριο.  
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :  ∆εν υπάρχει συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που να 
µην περιλαµβάνει και επιχορήγηση κάποιου συλλόγου. Χρηµατοδοτούµε ακόµη και τις 
γουρνοπούλες. Ότι έχετε δώσει µέχρι τώρα στους εννέα µήνες της θητείας σας δεν έδωσε η 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή όλη την τετραετία. Πρέπει να µπει µια τάξη. 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΑΚΑΣ : Συµφωνώ µε τις επιχορηγήσεις όπως συµφωνώ και µε τις παρατηρήσεις 
του κ. Μπάκα ∆ηµητρίου. 
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Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται σε κάθε έναν 
σύλλογο ξεχωριστά, αρχίζοντας από το αίτηµα της  Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.  
 
 
Εισηγούµενος το αίτηµα ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας κ. Παναγιώτης Νίκας αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 
πρωτ. 431/10-8-2007 (αριθ. πρωτ. 18228/13-8-2007 ∆ήµου Καλαµάτας) έγγραφο της 
«Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.» προς τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  34  -   24100  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

    ΤΗΛ. - ΦΑΞ   27210 - 93433 

 
CENTRAL & SOUTH PELOPONNISE UNION  

OF  BASKETBAL CLUBS 

ARISTOTELOUS 34  - 24100 KALAMATA 

TEL. - FAX  27210 - 93433 

 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) 

_________________________________________________________________ 
 

Αριθ. Πρωτ. 431 

 
ΠΡΟΣ :  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ 
          ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

             24100  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
_______________________________ 

 
                                 Καλαµάτα  10 - 8 - 2007  

 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής & Νότιας Πελοποννήσου όπως είναι γνωστό, καλύπτει 
διοικητικά τους Νοµούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Αγωνιστικά διοργανώνει Πρωταθλήµατα 
Ανδρών (Α - Β & Γ Κατηγορία), Εφήβων – Παίδων – Παµπαίδων & Μίνι, Γυναικών, Νεανίδων & 
Κορασίδων, ενώ διοργανώνει και αγώνες Κυπέλλου. 
 
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. έχει πραγµατικά κάνει τεράστια βήµατα προόδου, σε ότι αφορά την υποδοµή – 
ανάπτυξη και ποιοτική άνοδο του Αθλητισµού. Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του Αθλητισµού στην 
περιοχή µας, καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια προκειµένου να πρωτοπορούµε σε όλους τους τοµείς, 
λειτουργία – οργάνωση – προγραµµατισµός – ∆ιοίκηση. 
 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας αυτών, θα διοργανώσουµε το 1ο Φεστιβάλ Νέων Πελοποννήσου 
το πρώτο δεκαήµερο του Οκτώβρη 2007, µε τη συµµετοχή όλων των φορέων του νοµού, των µαθητών 
και των φοιτητών αλλά και των αθλητών µας. 
 
Η πρόταση για τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Νέων Πελοποννήσου, το οποίο θα διεξαχθεί στην 
Καλαµάτα, αποβλέπει ακριβώς στο να βιώσουν οι νέοι άνθρωποι το Αθλητικό πνεύµα, την Ελληνική 
Κουλτούρα και να ενηµερωθούν για θέµατα πολιτιστικά και αθλητιατρικά. Μια πρόταση ζωής, που 
ταυτίζει τον Αθλητισµό, τον Πολιτισµό, τον Τουρισµό, την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία, σ’ ένα 
αδιάσπαστο σύνολο, µε τη συµµετοχή των πολυάριθµων φοιτητών του Νοµού, των κατοίκων της πόλης 
και των επισκεπτών, έχοντας την αµέριστη συνεισφορά όλων των φορέων της περιοχής. 
 
Ποίοι είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις µας ; 
 
 
•••• Να φέρουµε κοντά µαθητές, φοιτητές, αθλητές, αλλά και γενικότερα τη νεολαία της Μεσσηνίας, 

ώστε να στραφούν από µικρή ηλικία στον Αθλητισµό και να γνωρίσουν την πολιτιστική παράδοση 
και κληρονοµιά. 

 
•••• Να προβληθούν οι οµορφιές και να προωθηθεί η τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. 
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•••• Να «ξαναζωντανέψει» και να «ανθίσει» το «µικρόβιο» του αθλητισµού στους νέους της περιοχής 
µεταφέροντας τους προβληµατισµούς τους στους αρµόδιους φορείς, ώστε να γίνουν σωστές 
ενέργειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του αθλητισµού στην περιοχή. 

 
•••• Να παρουσιάσουν οι νέοι το δικό τους όραµα για το µέλλον του τόπου και να διεκδικήσουν τον 

κόσµο που θέλουν, µέσα από τη δική τους συµµετοχή στα κοινά. 
 
•••• Να συµβάλουµε στην ανάπτυξη του τουρισµού, του πολιτισµού και του αθλητισµού, 

δηµιουργώντας ένα νέο θεσµό µε απώτερη επιδίωξη την υλοποίηση και άλλων πολιτιστικών – 
αθλητικών εκδηλώσεων σε πανελλήνιο και γιατί όχι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
•••• Να τιµηθούν άνθρωποι που εργάσθηκαν µε επιτυχία για την Μεσσηνία σε πολιτισµικό, αθλητικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 
 
Κατά τη διάρκεια των έξι ηµερών (Από ∆ευτέρα ως Κυριακή) θα διοργανωθούν επιµορφωτικά σεµινάρια, 
διαλέξεις και παρουσιάσεις εντός και εκτός του κλειστού γυµναστηρίου. 
 
Αναλυτικά, το πρόγραµµα του 1ου Φεστιβάλ Νέων περιλαµβάνει : 
 
1. Τη διεξαγωγή ∆ιεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ, µε τη συµµετοχή τεσσάρων οµάδων Α1 κατηγορίας. 

Έχουν κατατεθεί προτάσεις στους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΠΑΤΡΩΝ. 
 
2. Θα δώσουν το παρόν προσωπικότητες από το χώρο της εκπαίδευσης, του αθλητισµού, του 

πολιτισµού και της πολιτικής. 
 
3. Θα διεξαχθεί ηµερίδα για το περιβάλλον σε θέµατα που απασχολούν την περιφέρεια της 

Μεσσηνίας. 
 
4. Θα διεξαχθεί ηµερίδα µε κεντρικό θέµα «Κλιµατολογικές συνθήκες και Αθλητισµός» και θα 

συζητηθεί κατά πόσο επηρεάζονται τα σπορ από την αλλαγή των κλιµατολογικών συνθηκών. 
 
5. Σηµαντικοί άνθρωποι του αθλητισµού και της εκπαίδευσης θα µιλήσουν ενώπιον φοιτητών και 

αθλητών για τη χρησιµότητα της άσκησης, τις ανεπανόρθωτες ζηµιές που προκαλούν 
απαγορευµένες ουσίες στον οργανισµό και την υγιεινή διατροφή και υγεία. 

 
6. Την Πέµπτη και την Παρασκευή διάσηµοι Καλαθοσφαιριστές των οµάδων που θα συµµετάσχουν 

στο Τουρνουά Μπάσκετ, θα επισκεφθούν σχολεία της πόλης, θα προχωρήσουν σε επιδείξεις και θα 
µοιράσουν πολλά αυτόγραφα και δώρα. 

 
7. Πριν από τους αγώνες και στην ανάπαυλα των ηµιχρόνων χορευτικά συγκροτήµατα θα χορέψουν 

παραδοσιακούς χορούς. 
 
8. Κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην Καλαµάτα οι περίπου 100 - 120 φιλοξενούµενοι (µεταξύ 

αυτών και 30 δηµοσιογράφοι από τα Μ.Μ.Ε. της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και 
Πελοποννήσου) θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις οµορφιές της Μεσσηνίας αλλά και 
τους υπέροχους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής µας. 
 
Η σηµαντική αυτή διοργάνωση αναµένεται να προβληθεί τηλεοπτικά από πανελλήνια και τοπικά 
κανάλια, αλλά και ραδιοφωνικούς σταθµούς (τοπικούς και µη). 

 
Στις παραπάνω αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα ήταν ιδιαίτερη τιµή να σας είχαµε αρωγό στη 
σηµαντική αυτή προσπάθεια που καταβάλλουµε, καταβάλλοντας το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (15.000,00 €), προκειµένου από κοινού να έχουµε µια επιτυχηµένη εκδήλωση. 
 
Θεωρούµε ότι το 1ο Φεστιβάλ Νέων είναι µια από τις πιο σηµαντικές εκδηλώσεις όχι µόνο για την 
Καλαµάτα, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Γνωρίζοντας ότι συµβάλετε στην ανάπτυξη, την 
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προβολή και την προώθηση του Αθλητισµού, Τουρισµού και Πολιτισµού σας ζητάµε να συµµετάσχετε 
ενεργά. 
 
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και αναµένουµε το συντοµότερο δυνατό την 
απάντησή σας. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ι.  ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ 

Ο  Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡ.  ∆ΑΜΟΥΡΑΣ» 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει στο Σώµα να συµβάλλει ο ∆ήµος 

Καλαµάτας στις δραστηριότητες της «Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.», επιχορηγώντας την µε το ποσόν των 
2.000 Ευρώ.  
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 202 του ∆.Κ.Κ (Ν. 
3463/06 ΦΕΚ 114Α/06), 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, καθώς και το γεγονός ότι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας ∆ηµήτριος τάσσονται ΚΑΤΑ,   κατά  πλειοψηφία, 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

I. Εγκρίνει την επιχορήγηση της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.)» µε το ποσόν 
των δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000 €), για την κάλυψη µέρους των εξόδων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της.  

 

II.  Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων Eυρώ (2.000 €), για την 
παραπάνω αναφεροµένη επιχορήγηση, η οποία θα βαρύνει 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. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
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 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Ράλλης Γεώργιος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  19  Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


