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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 11/2013  

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 8η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013, ημέρα 

της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 11/08-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες 

ήταν 23, δηλαδή: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Αναστασιάδης Αντώνιος 

4. Αραμπατζής Θεόδωρος 

5. Γαλάνης Στέργιος 

6. Γκότσης Ηλίας 

7. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

8. Δημητρίου Ευστράτιος 

9. Δήμου Ιωάννης 

10. Δούκας Γεώργιος 

11. Δρίγκα Χρυσούλα 

12. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

13. Ίντος Δημήτριος 

14. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

15. Μερετούδης Δημήτριος  

16. Μοσχολιός Ζωγράφος 

17. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

18. Μυστακίδης Παύλος 

19. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

20. Στεργίου Νικόλαος 

21. Φωτιάδης Στέφανος 

22. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

23. Χράπας Παντελής 

 

 

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

2. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

3. Αγοραστός Αγοραστός 

4. Αποστολίδου Ραχήλ 

5. Αρναούτογλου Φωτεινή 

6. Βαλτσάνης Δημήτριος 

7. Γάτσιος Αθανάσιος 

8. Θεοχάρης Μιχαήλ 

9. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

10. Μηλίδης Θεόδωρος 

11. Μπόικος Αθανάσιος 

12. Νιζάμης Δημήτριος 

13. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

14. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

15. Σούζας Ζαχαρίας 

16. Τατούδης Παναγιώτης 

17. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

18. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   



 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ   :  Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της εν ενεργεία Αντιδημάρχου 

Πρασίνου και κατά τόπους Αντιδημάρχου για τις Δημοτικές 

Ενότητες Λευκώνα, Ορεινής και Άνω Βροντούς, κα. Ραχήλ 

Αποστολίδου.    

   

   

 

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, αν και 

το έκτακτο αυτό Δημοτικό Συμβούλιο μας βρίσκει… 

Δ.Σ. : Ούτε τέτοια μέρα σέβεσαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη… Κύριε Αναστασιάδη… Κύριε Αναστασιάδη, η 

απαράδεκτη συμπεριφορά νομίζω χαρακτηρίζει αποκλειστικά το πρόσωπό σας, πολύ καλά θα 

κάνετε, όμως καθίστε στη θέση σας. Τέτοια μέρα όσο και να με προκαλέσετε… στο όνομα της 

εκλιπούσας συναδέλφου δεν θα ασχοληθώ μαζί σας, το δηλώνω… το δηλώνω ενώπιον όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, να μην καταγραφεί τίποτε από αυτά τα οποία αναφέρει ο κ. 

Αναστασιάδης… Λοιπόν, εάν θέλετε μπορείτε να καθίσετε στη θέση σας και χωρίς να 

σχολιάζετε περισσότερο… Σας παρακαλώ πολύ… Λοιπόν… Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρίες, 

κύριοι, με τις κάμερες περάστε έξω, πήρατε νομίζω τα πλάνα… Λοιπόν, ας προσπεράσουμε το 

γεγονός αυτό.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334/2013 

ΘΕΜΑ : Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της εν ενεργεία Αντιδημάρχου Πρασίνου και 

κατά τόπους Αντιδημάρχου για τις Δημοτικές Ενότητες Λευκώνα, Ορεινής και Άνω 

Βροντούς, κα. Ραχήλ Αποστολίδου.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το σημερινό Συμβούλιο έχει… έγινε έκτακτα διότι χάθηκε μια συνάδελφός μας, 

η κα. Αποστολίδου Ραχήλ, η οποία έχοντας αυτήν την επάρατη νόσο όπως την ονομάζουμε, 

δυστυχώς το τέλος είναι πλέον γεγονός γι’ αυτήν, αλλά και για το Δημοτικό Συμβούλιο, το 

οποίο χάνει έναν άνθρωπο με ιδιαίτερα προσόντα, ιδιαίτερα χαρίσματα, εγώ θα μιλήσω για… 

Συμβούλιο, κάποιοι άλλοι ίσως μιλήσουν για την εργασία την οποία προσέφερε ως υπάλληλος 

της Εφορίας. Θέλω να συλλυπηθώ την οικογένεια, τα παιδιά της, τη μητέρα της και όλους τους 

συγγενείς της, ιδιαίτερα όμως όπως ξέρουμε όλοι το βάρος πέφτει στη μάνα και στα παιδιά. 

Λοιπόν, μοναδικό το θέμα σήμερα, η έκδοση ψηφίσματος για τον αιφνίδιο θάνατο της 

Δημοτικής Συμβούλου και Αντιδημάρχου Πρασίνου, της κας Αποστολίδου Ραχήλ. Είθισται, 

αυτό προβλέπει ο νόμος, να εκδώσουμε ψήφισμα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτον 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατο της 

Αντιδημάρχου Πρασίνου  Ραχήλ Αποστολίδου. Δεύτερον, να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στα 

Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Σερρών σήμερα 08-05-2013 και αύριο, ημέρα της κηδείας 

της, 09-05-2013, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων του Δήμου να διακόψουν την εργασία τους τη 12η μεσημβρινή στις… την 

αυριανή ημέρα. Τρίτον, να κατατεθούν στεφάνια στη σωρό της εκλιπούσης, ένα εκ μέρους του 

Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα εκ μέρους των Τοπικών Συμβουλίων των 

Δημοτικών Ενοτήτων   Λευκώνα, Ορεινής και Άνω Βροντούς. Τέταρτον, να παραστεί σύσσωμο 

το Δημοτικό  Συμβούλιο στην εξόδιο  ακολουθία και να εκφραστούν  τα  θερμά συλλυπητήρια 

στην οικογένειά της από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέμπτον, να συνοδεύσει τη νεκρώσιμο 



 

ακολουθία η Φιλαρμονική του Δήμου Σερρών. Έκτον, να παραχωρηθεί τιμής ένεκεν δωρεάν 

τάφος στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα. Έβδομον, εγκρίνει τη διάθεση ποσού 

100€ σε βάρος του κωδικού 00-6124 «Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων» 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013. Όγδοον, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή 

στη μνήμη της στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. 

Ένατον, να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα κατά την εξόδιο ακολουθία και να δημοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στον τοπικό τύπο. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αν κάποιος 

Δημοτικός Σύμβουλος… 

Δ.Σ. : Θέλω το λόγο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …θέλει το λόγο. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, κ. Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δυο λόγια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεκινώντας από τον κ. Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. Σίγουρα είμαστε όλοι στεναχωρημένοι για την, για τον άδικο χαμό της 

συναδέλφου μας. Αυτό που έχω να θυμάμαι από την Ραχήλ την Αποστολίδου είναι ότι ήταν μια 

πολύ αισιόδοξη γυναίκα και μου ‘κανε εντύπωση το γεγονός ότι όλο αυτόν τον καιρό που 

πάλευε με την αρρώστια δεν το ‘βαζε κάτω, πίστευε πως θα γίνει καλά και θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στο Δήμο και στο χωριό της που τόσο αγαπούσε. Είχε μια, είχε μεγάλη, μεγάλη 

όρεξη και πολύ μεράκι για να προσφέρει, δυστυχώς θα στερηθούμε τις υπηρεσίες της, σε όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα που είχε, που ανέβαινε το δικό της Γολγοθά, ποτέ δεν παραπονέθηκε 

για τίποτε, ήταν… αντιμετώπισε με πολύ μεγάλη γενναιότητα την όλη αυτή κατάσταση, ήταν 

μια πραγματική κυρία. Πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν της άρεζε η προβολή, πάντα είχε να 

καταθέσει στις προσυσκέψεις που κάναμε πολύ καλές προτάσεις, αθόρυβη και στο Δημοτικό 

Θέατρο δούλεψε με πολύ μεγάλη αγάπη, σίγουρα θα την… έχουμε, τουλάχιστον εγώ έχω τις 

καλύτερες εντυπώσεις, την καλύτερη εικόνα και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν πολιτικό, σαν 

Δημοτικό Σύμβουλο, Δημοτική Σύμβουλος και σαν Αντιδήμαρχος. Εκφράζω τα θερμά 

συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την παράταξη του κ. Μηλίδη… 

Δ.Σ. : Κι εγώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως εκπρόσωπος του κ. Μηλίδη, ο κ. Γκότσης… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : …κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Δήμαρχε, ο κ. Μηλίδης έχει εφημερία… έχει 

εφημερία και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, οπότε εκπροσωπώ εγώ την παράταξή μας. Θέλω να 

πω με την γυναίκα αυτή, τη Ραχήλ, ότι ήταν ένας… μια γενναία γυναίκα, μια Μπουμπουλίνα. Τη 

γνωρίζω πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουνα, όταν πρωτοδιορίστηκα καθηγητής, 

από τότε τη θυμάμαι. Συνεργάστηκα μαζί της στο ΔΙΠΕΘΕ. Συνεργάσιμος άνθρωπος, πάντοτε 

με τα καλύτερα λόγια, η έκφρασή της «πουλί μου», «αγάπη μου», πάντοτε με τον καλό λόγο. 

Την πήρα τηλέφωνο όταν, τώρα που ήταν άρρωστη, το διάστημα που ήταν άρρωστη, δεν το 

‘βαζε, όπως είπε ο Δήμαρχος, ποτέ κάτω, πάντοτε με αισιοδοξία κι έλεγε θα το ξεπεράσω, είμαι 

πάρα πολύ καλά πουλί μου, να μην στεναχωριέστε και θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 

φτωχύνει, έχει γίνει πιο φτωχό από μια γυναίκα η οποία πραγματικά προσέφερε τόσο, 

κρατούσαν οι δυνάμεις της, προσέφερε τόσο εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμπεριφορά 

της την άριστη που είχε εδώ μέσα, ποτέ δεν προκάλεσε, αλλά και με την εργασία αν θέλετε που 

έφτιαχνε τόσο και στο ΔΙΠΕΘΕ που ήταν Αντιπρόεδρος, όσο και στο χωριό που αγαπούσε τόσο 

πολύ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στα παιδιά της, στη μάνα της και ας είναι 

ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, ως ένδειξη σεβασμού να σηκωθώ όρθιος, κ. Πρόεδρε. Προσωπικά, αλλά 

και εκ μέρους της παράταξής μου, θέλω να εκφράσω τη βαθειά μας θλίψη για την απώλεια της 

συναδέλφου, για μένα είναι και συντοπίτισσα και φίλη, πραγματικά η Ραχήλ υπήρξε ένα άτομο 

μαχητικότατο, δυναμική γυναίκα, σε όλη της τη ζωή έδωσε πολλές μάχες και τις κέρδισε, αλλά 

την τελευταία βεβαίως ανθρωπίνως δεν ήταν δυνατόν να την κερδίσει. Θεωρώ ότι με 



 

 

αξιοπρέπεια πάλεψε το τελευταίο διάστημα χωρίς διαμαρτυρία και βεβαίως να πω ότι η 

συγκεκριμένη οικογένεια, πράγματι άτυχη οικογένεια, διότι λίγο πριν το ’80 είχε ένα μεγάλο 

χτύπημα με την απώλεια των δυο αδερφών της. Όμως νομίζω ότι ήτανε πάντοτε με τα στοιχεία 

του δυναμισμού, της μαχητικότητας και θεωρώ ότι πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Να 

συλλυπηθούμε ιδιαιτέρως τα παιδιά της, είναι άξια τα παιδιά της και βεβαίως την οικογένεια, τη 

μητέρα, αλλά και βεβαίως την ευρύτερη οικογένεια, γιατί είναι μια μεγάλη οικογένεια. Θα 

συμφωνήσω ότι κάθε απώλεια του… εδώ, από συνάδελφο και ιδιαιτέρως όταν είναι και γυναίκα 

και έχει αυτά τα στοιχεία είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια. Να είναι λοιπόν ελαφρύ το χώμα κι 

εμείς στο Λευκώνα θα τη θυμόμαστε, γιατί όχι και αιωνίως. Αιωνία της η μνήμη και ελαφρύ το 

χώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιπρόεδρος; 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Την Ραχήλ την Αποστολίδου 

τη γνωρίζω από δυο πλευρές, από την πλευρά της συναδέλφου ως υπάλληλος στην υπηρεσία 

που υπηρετούμε, υπηρετήσαμε και από Δημοτική Σύμβουλος με την… στο Δημοτικό Συμβούλιο 

αυτό. Εγώ, επειδή οι προλαλήσαντες τα είπαν σχεδόν όλα σχετικά με την, με το ήθος της ως 

Δημοτικός Σύμβουλος, θα επικεντρωθώ λίγο στα της υπηρεσίας μας. Ήταν μια συνάδελφος η 

οποία ήταν όλο χαρά γεμάτη εξυπηρετώντας τον κόσμο. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην 

πρώτη γραμμή στο να εξυπηρετεί τον κόσμο εκεί στο τμήμα Μητρώου και σε διάφορα άλλα 

τμήματα, διετέλεσε Προϊσταμένη του τμήματος Μητρώου για πολλά χρόνια και τελευταία 

επιλέχτηκε ως Υποδιευθύντρια Φορολογίας. Η επιλογή της, η κρίση της ως Υποδιευθύντρια 

Φορολογίας φαίνεται μαζί την έσυρε και το… έφερε και το μεγάλο σταυρό της ασθένειάς της. 

Αναγκάστηκε να μείνει για πολλά, πολύ καιρό, πολλούς μήνες κλινήρης, να απουσιάζει όπως 

είδαμε στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια και από το Δημοτικό Συμβούλιο δίχως να μπορεί να 

προσφέρει τις υπηρεσίες της, παρ’ όλο που είχε μόνο θέληση και είχε διάθεση να προσφέρει. Θα 

μου επιτραπεί κάτι προσωπικό να, να αναφερθώ και σε κάτι προσωπικό, την τελευταία φορά που 

πήγα και την είδα στο νοσοκομείο, γιατί τη χρωστούσα κάτι, ένα λουλούδι και της το πήγα, εκεί 

λοιπόν ημέρα Σάββατο ήταν, μου λέει την Τετάρτη που έχετε Συμβούλιο θα είμαι εκεί, κανόνισε 

να πιούμε τον καφέ παρέα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, ειλικρινά θα 

μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι’ αυτήν την κυρία, γι’ αυτό το άτομο, αλλά ας μου δοθεί η 

ευκαιρία σε κάποιες άλλες συνομιλίες. Συλλυπητήρια στους οικείους της. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, να σας αναφέρω ότι αύριο η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 10:30 από το σπίτι της 

στο Λευκώνα, στην εκκλησία της Παναγίας, στην κάτω εκκλησία του Λευκώνα. 10:30. 

Δ.Σ. : Δίπλα από τον περιφερειακό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δίπλα στον περιφερειακό είναι η εκκλησία της Παναγίας. 

Δ.Σ. : Θα τη θάψουν στο καινούριο κοιμητήριο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκεί δίπλα στο κοιμητήριο. 

 

 

 

     Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 


