
     
 

         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3 

της 12ης Μαρτίου 2014 
 
Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014  και ώρα 15:30,  κατόπιν προσκλήσεως  του Προέδρου κ. Αλέξανδρου 
Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΟΜ, στα γραφεία της ΕΟΜ, Φειδιππίδου 30, 
Αθήνα. 
Παρόντες: ο Πρόεδρος της ΕΟΜ Αλ. Αθανασιάδης, ο Αντιπρόεδρος Π. Κανναβός, ο Γ. Γραμματέας Π. 
Μαρσώνης, ο Ταμίας Α. Φράγκος, ο Ειδικός Γραμματέας Ν. Δελημπαλταδάκης.   Τα μέλη Λ. Βάθη και  
Λ.  Καραγιαννόπουλος  ενημέρωσαν  ότι  σοβαροί  προσωπικοί  λόγοι  δεν  τους  επιτρέπουν  να 
παρευρίσκονται. Παρών επίσης ο Διευθυντής της ΕΟΜ Λ. Ζώτος. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
                   
Θέματα Προέδρου 

Υπογραφή Πρακτικών  
Λόγω της απουσίας της κας Βάθη και του κ. Καραγιαννόπουλου τα μέλη θα υπογράψουν τα πρακτικά 
στην επόμενη συνεδρίαση. 

Γενική Συνέλευση Μαρτίου 2014 
Εγκρίνεται ομόφωνα ο απολογισμός  χρήσης 2013 που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον Ταμία της ΕΟΜ 
κ.  Α.  Φράγκο  και  θα  υποβληθεί  προς  έγκριση  στην  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  29/3/2014 
(επισυνάπτεται στο παρόν). 
Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού  2014 που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από 
τον Ταμία της ΕΟΜ κ. Α. Φράγκο και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 
29/3/2014. (επισυνάπτεται στο παρόν). 
Εγκρίνεται ομόφωνα να υποβληθούν οι προτάσεις τροποποίησης των Κανονισμών που υποβλήθηκαν 
στο Δ.Σ.  από  τον Πρόεδρο  της  επιτροπής  Κανονισμών  κ.  Π. Μαρσώνη    προς  έγκριση  στην  Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 29/3/2014. (επισυνάπτονται στο παρόν). 
Εγκρίνεται  ομόφωνα  η  έκθεση  πεπραγμένων  του  Δ.Σ.  που  θα  υποβληθεί  στην  Τακτική  Γενική 
Συνέλευση της 29/3/2014. (επισυνάπτεται στο παρόν). 
Τα  παραπάνω  θα  αποσταλούν  στα  Σωματεία  προς  ενημέρωσή  τους  πριν  την  Τακτική  Γενική 
Συνέλευση.  

Επιχορήγηση ΓΓΑ 
Ο  Πρόεδρος  ενημερώνει  το  ΔΣ  για  το  Δελτίο  Τύπου  της  ΓΓΑ  όπου  αναφέρεται  ότι  το  ποσό  της 
επιχορήγησης για το 2014 θα είναι 5000,00 ευρώ. Επίσης ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι εκταμιεύτηκε η 
επιχορήγηση 2013 της ΓΓΑ ύψους 15000,00 ευρώ.  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημερώνει ότι  λόγω του ότι ανήκουμε στις Ομοσπονδίες που λαμβάνουν 
επιχορήγηση  μας  ζητήθηκε  από  το  κράτος  να  συμπληρώσουμε    έγγραφο  απογραφής  του 
προσωπικού μας.  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής                                                                               Εισηγητής: Α. Φράγκος 

 Οικογένεια Β. Σοφιού – δράσεις, επιστολή αθλητών για εθελοντισμό 
Το  Δ.Σ.  εγκρίνει  ομόφωνα  την  αποστολή    στεφανιού  που  έγινε  με  απόφαση  της  Οικονομικής 
επιτροπής για την κηδεία του Βασίλη Σοφιού και αποφασίζει ομόφωνα όπως καλύψει 1500,00 ευρώ 
για μέρος των εξόδων κηδείας. Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου θα κατατεθεί στην ΕΟΜ.  
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  ότι  οι  κινήσεις  που  έγιναν  άμεσα  με  το  θάνατο  του  Β.  Σοφιού  απέδωσαν  και 
κρίθηκαν  θετικά  από  το  κοινό.  Σχετικά  με  την  επιστολή  των  αθλητών  που  επιθυμούν  να  κάνουν 
κινήσεις εθελοντισμού θα συνταχθεί ευχαριστήρια επιστολή.  

Αεροπορικά εισιτήρια Εθνικών αποστολών 



Για την μετάβαση των εθνικών ομάδων όπεν και Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ομάδων 
2014 που θα γίνουν στην Οπατίγια της Κροατίας από 21/6 έως 1/7 2014  ζητήθηκαν προσφορές από 
δυο  ταξιδιωτικά  γραφεία,  «Mondo  travel»  και    «Άνοιξη  travel».  Εξουσιοδοτήθηκε  ομόφωνα  η  
οικονομική επιτροπή της ΕΟΜ να επιλέξει εγκαίρως την καλύτερη, κατά την κρίση της, προσφορά και 
να  κάνει  τις  σχετικές  κρατήσεις.  Επίσης  από  την  εταιρεία  που  θα  επιλεχθεί  θα  εκδοθούν  και  τα 
εισιτήρια  Θεσσαλονίκη  –  Αθήνα  –  Θεσσαλονίκη  των  δυο  μελών  της  εθνικής  ομάδας  όπεν  που 
διαμένουν μόνιμα στην Θεσσαλονίκη.  

 Προστασία υλικού ΕΟΜ – ρυθμίσεις                        
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε ότι παρουσιάστηκαν πολλές  ζημιές στο υλικό που μεταφέρθηκε για  το 
πανελλήνιο Πρωτάθλημα ομάδων και  το ΔΣ συζήτησε  τρόπους που μπορούν να εξασφαλίσουν  την 
προστασία  του υλικού  της  ΕΟΜ.  Ανατέθηκε  στον  κ. Φράγκο  να  εισηγηθεί  στο  επόμενο συμβούλιο 
σχετικά με ειδική σφραγίδα που θα ταυτοποιεί το υλικό μας. 

 Αγορά ‐  αναβάθμιση Η/Υ ΕΟΜ 
Ο  κ.  Ζώτος  ενημέρωσε  το  ΔΣ  ότι  η  παλαιότητα  των  υπολογιστών  της  ΕΟΜ  αλλά  και  το  ότι  θα 
αναλάβουμε  εξ  ολοκλήρου  το  δημιουργικό  του  περιοδικού  κάνει  αναγκαία  την  αγορά  ενός 
υπολογιστή  επιπλέον,  με  άριστα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  κατάλληλη  οθόνη  ο  οποίος  θα 
τοποθετηθεί στο γραφείο Δ.Σ. και θα χρησιμοποιείται για το δημιουργικό του περιοδικού. 
Το  ΔΣ  εξέτασε  τις  δυο  προσφορές  που  έλαβε  το  τμήμα  μηχανογράφησης  από  τα  εξειδικευμένα 
ηλεκτρονικά  καταστήματα,  ΠΛΑΙΣΙΟ  και    Ε‐SHOP  και  κατόπιν  και  της  γνωμοδότησης  του  τμήματος 
μηχανογράφησης ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά από την εταιρία Ε‐SHOP στην τιμή των 1400,00 
ευρώ περίπου (εμπεριέχεται ΦΠΑ). 

Με δεδομένο ότι  από 8  Απριλίου 2014  η Microsoft  σταματά  την υποστήριξη  του  λειτουργικού  της 
συστήματος Windows XP, αποφασίζεται ομόφωνα η τεχνική αναβάθμιση δυο υπολογιστών της ΕΟΜ 
που χρησιμοποιούν αυτό το λειτουργικό σύστημα. H αναβάθμιση των δυο Η/Υ θα κοστίσει συνολικά 
περίπου  250  ευρώ  και  η  αγορά  νέου  λειτουργικού  συστήματος Windows  8.1  περίπου  300  ευρώ 
συνολικά για  τους δυο Η/Υ.  Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα η αγορά ενός προγράμματος Windows 
Office 2013. 

 Λογαριασμός ΕΟΜ σε 2η τράπεζα 
Δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές της ΕΟΜ άνω των 499 ευρώ θα πρέπει να γίνονται πλέον μέσω 
τράπεζας  και  προς  εξυπηρέτηση  και  διευκόλυνση  των  Σωματείων  αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως 
ανοιχτεί  δεύτερος  λογαριασμός  όψεως  στην  Άλφα  Τράπεζα,  κατάστημα  Πύργου  Αθηνών. 
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως κάνει όλες τις απαραίτητες 
σχετικές ενέργειες υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.  

Θέματα Αγώνων                                          Εισηγητής: Ν.Δελημπαλταδάκης           
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – επιστολή σε γονείς 
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  ότι  σύμφωνα  με  την  σημερινή  κατάσταση  της  βάσης  δεδομένων  της  ΕΟΜ  οι 
ενεργοί  νέοι  μας  είναι    από  12  αθηναϊκά  σωματεία  και  υπάρχουν  αρκετοί  από  σωματεία  της 
περιφέρειας. Για αθλητές κάτω των 18 ετών αποφασίστηκε να συνταχθεί από το τμήμα μαθημάτων 
και διάδοσης σχετική επιστολή προς τους γονείς και τόσο η υπηρεσία όσο και η επιτροπή Νέων θα 
κινηθούν  ώστε  στο  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  νέων  να  συμμετέχουν  αθλητές  από  όσο  το  δυνατόν 
περισσότερα Σωματεία.   

 Π. Πρωτάθλημα Ομάδων – Τελικός, Υπερτελικός 
Το ΔΣ συμπληρωματικά με τις αποφάσεις της προηγούμενης συνεδρίασης σχετικά με τον τελικό που 
ανατέθηκε  στον  ΟΠΑΦ,  αντικατέστησε  τον  διαιτητή  Γ.  Μεσθενέα  με  τον  Δ.  Τζοτζολάκη  και 
αποφασίστηκε ο υπερτελικός να γίνει στον ΑΟΜ. Ενέκρινε επίσης το κονδύλι των 300 ευρώ για την 
αναμετάδοση στο Bridge Base Online.  

Εθνικές ομάδες                                             Εισηγητής: Α. Αθανασιάδης 

Εθνική ομάδα όπεν 
To ΔΣ μετά από παρουσίαση του Προέδρου δείγματος της δουλειάς scouting του Καναδού Glen Aston 
αποφασίζει  ομόφωνα  να  τον  χρησιμοποιήσει  για  να παράσχει  σχετικές υπηρεσίες  στην  εθνική μας 



ομάδα  για  τους  προσεχείς  Πανευρωπαϊκούς  αγώνες  Ομάδων  έναντι  ποσού  300  δολαρίων  ΗΠΑ 
περίπου.  Ανατίθεται  ομόφωνα  στον  ειδικό  Γραμματέα  κ.  Ν.  Δελημπαλταδάκη  να  κάνει  τις  σχετικές 
ενέργειες.  

Συγκρότηση επιτροπής εκλεκτόρων 
 Ο  πρόεδρος  μετέφερε  την  πρόταση  της  επιτροπής  εθνικών  ομάδων  η  οποία  εισηγείται  ότι  δεν 
χρειάζεται  επιτροπή  εκλεκτόρων  και  ότι  σχετικά  με  την  εθνική  αποστολή  γυναικών  στους 
Πανευρωπαϊκούς αγώνες ομάδων 2014 θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της νικήτριας ομάδας.  
Το  ΔΣ  αποφάσισε  τελικά  την  συγκρότηση  επιτροπής  εκλεκτόρων  με  μέλη  τους    Αλέξανδρο 
Αθανασιάδη,  ως  Πρόεδρο  του  ΔΣ  της  ΕΟΜ  και  Πρόεδρο  της  επιτροπής  Εθνικών  Ομάδων,  τον 
Παναγιώτη  Κανναβό  ως  Αντιπρόεδρο,  με  πολύ  μεγάλη  συμμετοχή  και  εμπειρία  στις  εθνικές 
αποστολές και τον Λουκά Ζώτο, ως αρχηγό  και προπονητή της εθνικής ομάδας γυναικών  επί σειρά 
ετών, επίσης με πολύ μεγάλη συμμετοχή και εμπειρία στις εθνικές αποστολές. 
Η συνεδρίαση του ΔΣ διακόπηκε προσωρινά, στις 5 μμ, έως ότου αποφανθεί η επιτροπή εκλεκτόρων 
σχετικά με τη συγκρότηση της αποστολής. 

Μετά  από  τη  ολοκλήρωση  της  συνεδρίασης  της  επιτροπής  εκλεκτόρων    η  συνεδρίαση  του  ΔΣ 
ξανάρχισε από το σημείο  που διακόπηκε. 
Η επιτροπή εκλεκτόρων συνέταξε την εισήγησή της και την παρέδωσε στο ΔΣ. Η επιτροπή κάνει δεκτό 
το αίτημα  της  νικήτριας ομάδας  και  το αίτημα  της  κας Παναγάκη  να συμπληρωθεί  η  ομάδα με  το 
ζεύγος Μ. Παναγάκη  ‐ Γ. Μήτση. Κατόπιν σχετικής συζήτησης το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση 
της επιτροπής εκλεκτόρων. 

Ανακήρυξη εθνικών ομάδων  
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  τα  ζεύγη  των  ελληνικών  αποστολών  για  το  Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ομάδων 2014, που θα γίνει στην Οπατίγια της Κροατίας από 21/6 έως 1/7, θα είναι τα 
εξής: 
Εθνική  όπεν:  Λ.  Ζώτος  –  Α.  Σαπουνάκης,  Π.  Αγγελόπουλος  –  Σ.  Ζώζης,  Ν.  Δελημπαλταδάκης  –  Γ. 

Παπακυριακόπουλος. 
Εθνική  Γυναικών:  Α.  Κυριακίδου  –  Σ.  Λαμπρινού,  Λ.  Μαμιδάκη  –  Λ.  Οικονόμου,  Γ.  Μήτση  –  Μ. 

Παναγάκη.  

Οι αρχηγοί των ομάδων και της αποστολής θα οριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Χορηγία Μ. Παναγάκη 
Δεδομένου ότι η αποστολή της ομάδας Γυναικών στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες 2014 θα καλυφτεί 
από χορηγία της κας Μ. Παναγάκη, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τα τιμολόγια όλων των εξόδων της 
αποστολής  αυτής,  δηλαδή  αεροπορικών  εισιτηρίων,  ξενοδοχείων,  ρουχισμού  κλπ    εκδοθούν    στο 
όνομα  της Ομοσπονδίας  και  κληθεί  στη  συνέχεια  η  κα Παναγάκη  να  χορηγήσει  το  συνολικό  ποσό. 
Σύμφωνα  με  την  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  της  19ης  Οκτωβρίου  2013  η  ΕΟΜ  θα 
επιβαρυνθεί  για  την  αποστολή  Γυναικών  μόνο  με  τα  δικαιώματα  συμμετοχής  της  ομάδας  στην 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που ανέρχονται σε 3500,00 ευρώ. 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 
Στο πρωτάθλημα αυτό είχαμε στο παρελθόν τη σημαντική διάκριση ως χώρα με την πρωτιά των Β. 
Βρούστη –Κ.  Δοξιάδη.  Το ΔΣ  θα περιμένει  εισήγηση  της  επιτροπής Νέων στο  επόμενο ΔΣ ώστε  να 
αποφασίσει αν και ποια αποστολή θα σταλεί. 

Θέματα ΚΕΔ                                                 Εισηγητής: Τ. Κανναβός 

Επιστολή ΟΑΜΚ 
Το ΔΣ ενημερώθηκε και παρέπεμψε στην ΚΕΔ το θέμα. 

Θέματα Εκπαίδευσης                                  Εισηγητής: Λ. Καραγιαννόπουλος 

 Μαθητικές ημερίδες – θέματα μηχανογράφησης 
Το  ΔΣ  ενημερώθηκε  για  τις  αντιδράσεις  σχετικά  με  την  χρέωση  των  ταυτόχρονων  μαθητικών 
ημερίδων αλλά και τις πρόσθετες εργασίες των υπαλλήλων που επιφέρει η διεκπεραίωσή τους. 

 Μαθήματα μπριτζ σε χώρους που δεν αποτελούν έδρα σωματείων 



Το  ΔΣ  συζήτησε  την  περίπτωση  του  να  πραγματοποιούνται  μαθήματα  μπριτζ  σε  χώρους  που  δεν 
αποτελούν έδρα σωματείων και αντιμετωπίζει θετικά παρόμοιες περιπτώσεις εφ όσον η ΕΟΜ είναι 
ενήμερη και οι μαθητές εκδώσουν αγωνιστικό Δελτίο σε όποιο σωματείο επιθυμούν. 

 Έντυπο οδηγιών σε στελέχη σωματείων – πριμ σε σωματεία 
Ο  ΓΓ  ενημέρωσε  το    ΔΣ  για  θέματα  που  προέκυψαν  στους  πρόσφατους  προκριματικούς  αγώνες 
ομάδων  και  τα  οποία  κατέδειξαν  την  άγνοια  αρκετών  επικεφαλής  σωματείων  σχετικά  με  βασικά 
ζητήματα της λειτουργίας των ομίλων τους. Η πρόταση να συνταχθεί ένα βοηθητικό εγχειρίδιο, έγινε 
ομόφωνα δεκτή. 

 Θέματα Διάδοσης                                                      Εισηγητής: Λ. Βάθη 

 Εισήγηση Επιτροπής Προβολής – Χορηγιών 
Λόγω της απουσίας της κας Βάθη το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

 Σύνδεσμοι σε εκπαιδευτικά Blogs internet    
Το  ΔΣ  ανέθεσε  στην  διεύθυνση  να  έχει  τον  πλήρη  έλεγχο  και  την  έγκριση  των  συνδέσμων  που 
ανεβάζουμε στον ιστοχώρο της ΕΟΜ.         

Αιτήματα Σωματείων                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

ΟΠΑΦ – μεταφορά αγώνα σε νέα ημερομηνία και δωρεάν Δελτίο αθλητή  
Το  σωματείο  ενημέρωσε  ότι  θα  επανέλθει  στο  θέμα  όταν  θα  είναι  έτοιμο  να  ζητήσει  ακριβή 
ημερομηνία.  Σχετικά με  το αίτημα  του σωματείου για  τον αθλητή  του Στραβοπόδη Διονύσιο  το ΔΣ 
αποφάσισε  να  ανανεωθεί  δωρεάν  το  Αγωνιστικό  του  Δελτίο,  τιμής  ένεκεν  για  τη  βοήθεια  που 
προσέφερε  στους Διασυλλογικούς αγώνες. 

Αιτήματα για Υλικό 
Το  ΔΣ  ενέκρινε  ορισμένα  από  τα  αιτήματα  των  σωματείων  ΟΑΣΗ,  ΑΑΑ  και  ΔΙΟΝΥΣΟΣ  σε  τσόχες, 
Bboxeς και σετ διανομών . 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Υπό ίδρυση σωματείο 
Ο  κ.  Γ.  Δημητρακόπουλος  ενημέρωσε  ότι  το  όνομα  του  σωματείου  θα  είναι  “Φίλοι  Αγωνιστικού 
Μπριτζ Καρδίτσας” αλλά τα σχετικά έγγραφα ώστε να οριστεί το σωματείο δόκιμο θα σταλούν για να 
εγκριθούν σε επόμενη συνεδρίαση.                          

Διάφορα Θέματα                                                    Εισηγητής: Π. Μαρσώνης 

1. Πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού:  
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές εξωτερικού της EOM είναι οι εξής: 

    
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΟΣΟ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

1  Jannersten forlag  AB  612,50 Inv.7388/03‐12‐2013 
2  Jannersten forlag  AB  768,75 Inv.7448/13‐01‐2014 
3  Jannersten forlag  AB  472,50 Inv.7567/14‐03‐2014 

Ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος της ΕΟΜ κ. Λουκάς Ζώτος όπως καταθέσει τις υποχρεώσεις 
εξωτερικού της Ομοσπονδίας με χρέωση του λογαριασμού όψεως 011 08048056900 που διατηρεί η 
Ομοσπονδία μας στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 080 Σταδίου 38 υπογράφοντας κάθε 
σχετικό έγγραφο. 

2. Χειρισμοί σωματείων σε θέματα μεταγραφών και ημερομηνιών αγώνων            
Λόγω της απουσίας της κ. Βάθη το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 

3. Αλλαγές στο site –διαφημίσεις 
Ο κ. Μαρσώνης ενημέρωσε σχετικά το ΔΣ.  

4. Ανακύκλωση υλικών            
Αποφασίζεται  ομόφωνα  όπως  συνταχτεί  έντυπο  καταστροφής  για  παλαιούς  εκτυπωτές  που  δεν 
έχουν  πεταχτεί  και  οι  παλαιότερες  επετηρίδες  αποθηκευτούν  ώστε  να  χρησιμοποιηθούν  σε 
περιπτώσεις διάδοσης. 



5. Επιστροφή Υλικού από ανενεργά σωματεία  
Το υλικό του Σωματείου Θέσπις που έχει καταστεί ανενεργό θα χρεωθεί στο Σωματείο Διόνυσος. 
Το υλικό  ΣΑ Τρίπολης,  εφόσον  το  Σωματείο δεν παρουσιάσει αγωνιστική δραστηριότητα  εντός  του 
2014 θα ζητηθεί να επιστραφεί στην ΕΟΜ. 

 
Ελλείψει άλλου θέματος για συζήτηση η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.  ορίζεται για τις 9 Απριλίου 2014. και 
λύεται η παρούσα συνεδρίαση.  

                    Πρόεδρος                                   Αντιπρόεδρος           Ο Γεν. Γραμματέας                               
 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης               Π. Κανναβός                       Π.  Μαρσώνης 
               

                                                                 
Τα μέλη 

  
Α. Φράγκος 

 
Ν. Δελημπαλταδάκης   


