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ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2017 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Ο προτεινόμενος Προγραμματισμός Δράσεων της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών 
Θεμάτων οργανώθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη δυνατότητα παρέμβασης 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας και ταυτόχρονα, να συμβάλει στην 
ανάδειξη των θεμάτων με τα οποία διαχρονικά ασχολείται η Επιτροπή. 

Στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματισμού για το ρόλο της αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα και με σκοπό την ενίσχυση και την προβολή της παραγωγής 
αρχιτεκτονικού έργου στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την 
επεξεργασία ειδικότερων ζητημάτων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν συγχρόνως τους στόχους για την τρέχουσα θητεία 
της κατά προτεραιότητα:  

Α)  Η αντιμετώπιση της οικονομικής και  θεσμικής  κρίσης και οι συνέπειες στα διάφορα 
πεδία άσκησης της αρχιτεκτονικής, και η αναζήτηση διεξόδων για την ανάδειξη και την 
υποστήριξη του ρόλου του αρχιτέκτονα στις παρούσες συνθήκες 

Β)  Η ουσιαστική παρέμβαση σε πρωτοβουλίες φορέων, σχετικών με τη λήψη αποφάσεων, 
το νομοθετικό πλαίσιο  και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου 

Γ)  Η προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και των καλών παραδειγμάτων σχεδιασμού 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυρίως. 

Δ)  Η διαρκής ενημέρωση των συναδέλφων σε επίκαιρα θέματα, στις νέες τεχνολογίες και 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.    

Ε)  Η ανάδειξη επίκαιρων ζητημάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, όπως η βιωσιμότητα 
των αστικών κέντρων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι έξυπνες πόλεις, η 
αναβίωση ιστορικών συνόλων και τόπων, η προστασία του φυσικού τοπίου κ.α. 

ΣΤ)  Η σταθερή προβολή του ρόλου και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, στα ΜΜΕ, την 
εκπαίδευση, την κοινωνία γενικότερα.  

Ζ) Η συνεργασία με φορείς, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Θεσσαλονίκης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προαγωγή και ανάδειξη θεμάτων 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. 

Η)  Η εκπαίδευση των συναδέλφων μέσω της διοργάνωσης επαγγελματικών σεμιναρίων σε 
τομείς σύγχρονης θεματολογίας. 

Το σύνολο των δράσεων διαμορφώνεται σε ένα ενιαίο και συνεχές πρόγραμμα, που 
αποτελεί και το συνολικό αντικείμενο που αρχικά προτίθεται να ασχοληθεί η Μ. Ε. Α .Θ. στο 
διάστημα 2014 -2017.  Συγκεκριμένα, προτείνεται η διοργάνωση 9 δράσεων, μία ανά 
τετράμηνο για το διάστημα Δεκέμβριο 2014 έως Νοέμβριο 2017, με τη θεματολογία που 
περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. Οι τίτλοι, το περιεχόμενο και το είδος των δράσεων / 
εκδηλώσεων είναι ενδεικτικά, όπως και η κατανομή τους στο χρονικό αυτό διάστημα, ενώ  
προτείνεται η περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας, οι οποίες 
θα επιφορτιστούν με τα οργανωτικά ζητήματα, την ανάλυση του προγράμματος, την 
αναζήτηση των κατάλληλων συντελεστών, τον προϋπολογισμό της εκδήλωσης κ.α. 



 2 

1 

1ο Τετράμηνο 2015:  «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ» 
(Ημερίδα) 

Πάνω από 50 έργα – μελέτες εξαγγέλλονται, προγραμματίζονται ή εκπονούνται παράλληλα 
για το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, από διάφορους φορείς, άλλα από τα οποία 
προχωρούν και άλλα παρουσιάζουν στασιμότητα.  Ενδεικτικά:  Ανάπλαση Νέας Παραλίας, 
Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία, Μαρίνες, Εκποίηση δημοσίων ακινήτων από ΤΑΙΠΕΔ, 
Επιχειρηματικό Πάρκο Λαχανοκήπων, Επέκταση 6ου Προβλήτα, Ανάπλαση Όρμου Κελλαρίου, 
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου δήμων Καλαμαριάς-Πυλαίας-Θέρμης-Θερμαϊκού, Επέκταση 
Αεροδιαδρόμου, Ανάπλαση Δυτικού παραλιακού μετώπου έως τις εκβολές του Αξιού κ.α.  
Παρουσίαση και ενημέρωση του κοινού για το περιεχόμενο τους, τη σκοπιμότητα και τη 
δυνατότητα υλοποίησης / ένταξής τους στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, συζήτηση 
για την ανάγκη συντονισμού και εποπτείας ενός συνολικού προγράμματος έργων ανάδειξης 
και προστασίας όλης της παράκτιας περιοχής του Θερμαϊκού ως μια ενιαία προοπτική 
ανάπλασης ενός από τα πιο κρίσιμα δίκτυα υπαίθριων χώρων άμεσα συσχετισμένο με τον 
υπόλοιπο αστικό ιστό. 
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3ο Τετράμηνο 2015:  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ» (Εργαστήριο) 

Προβολή και ανάδειξη της πολυδιάστατης έννοιας της αρχιτεκτονικής και του ρόλου του 
αρχιτέκτονα στη σύγχρονη κοινωνία.  Η αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται ως μέσο για να δώσει 
στα παιδιά ερεθίσματα, ώστε να τα βοηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης, να τονώσει τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να τους εισάγει στις βασικές έννοιες της 
αρχιτεκτονικής από μικρή ηλικία ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα ερεθίσματα που θα 
τους βοηθήσουν και μελλοντικά να κατανοήσουν την αξία της παραγωγής ποιοτικού 
αρχιτεκτονικού έργου στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της πόλης στην οποία ζουν.  
Προσέγγιση παιδιών 7-13 ετών.  Δράσεις σε σχολεία, μουσεία, χώρους πολιτισμού. 
Εκπαιδευτές:  ειδικοί μουσειοπαιδαγωγοί σε συνεργασία με εθελοντές αρχιτέκτονες, 
εικαστικοί/ζωγράφοι, σχεδιαστές, φοιτητές αρχιτεκτονικής.  Εξοικείωση με έννοιες όπως 
χώρος, χρώμα, σχήμα, προσανατολισμός, φώς/σκιά, όρια, διάσταση, κλίμακα, κατασκευή, 
ισορροπία, σύνθεση, γεωμετρία.  Αντίστοιχα παραδείγματα:  ARKKI (School of Architecture 
for Children and Youth, Finland), ARCHIKIDS FESTIVAL – OPEN CITY. 

Συνεργασία με δήμους, μουσεία (Τελλόγλειο, ΜΜΣΤ), το ΣΑΔΑΣ και ειδικότερα με το 
Μουσείο Μπενάκη,  όπου υλοποιήθηκε πρόσφατα αντίστοιχο παιδαγωγικό πρόγραμμα 
πάνω στις θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής (Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, Τάσος Μπίρης). 
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2ο Τετράμηνο 2015:  «ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (Ημερίδα) 

Οι πρόσφατες σαρωτικές αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και στις δημόσιες 
συμβάσεις (Ν. 4269/2014, 4258/2014, 4277/2014, 4278/2014, 4281/2014, 4178/2013, 
4067/2012, 4071/2012, ΥΑ 26804/2011 κ.α.) απασχολούν όλο τον τεχνικό κόσμο, αλλά 
προβληματίζουν ιδιαίτερα τους αρχιτέκτονες ως προς τα περιθώρια παραγωγής 
αρχιτεκτονικής.  Συγκριτική παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εξαγωγή 
συμπερασμάτων, προτάσεις για βελτίωση των εντοπισμένων αδυναμιών, συζήτηση για το 
ρόλο των συλλογικών οργάνων (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΚΕΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ). 
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1ο  Τετράμηνο 2016:  «Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ» (Ημερίδα – Έκθεση) 

Σχεδιασμός και διαμόρφωση τοπίου. Παρουσίαση του έργου αρχιτεκτόνων τοπίου, 
αρχιτεκτόνων αλλά και εικαστικών καλλιτεχνών που προτείνουν διαφορετικές οπτικές 
διαμόρφωσης του αστικού και περιαστικού τοπίου, κοινωνικά για την απόδοση του 
υπαίθριου χώρου στους κατοίκους, οικολογικά για την προστασία και αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος και με στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας της πόλης και το πνεύμα του 
τόπου.  Διάλογος πάνω στη διαχείριση, αναβάθμιση και ανάδειξη του ρόλου και της 
σημασίας του κατάλληλα σχεδιασμένου υπαίθριου χώρου στον αστικό ιστό των ελληνικών 
πόλεων. 

Θέματα:  α. Αστικό πράσινο και υδάτινο στοιχείο / Η εισχώρηση του φυσικού στοιχείου 
στον αστικό ιστό (ρέματα, άλση, παράκτια ζώνη) και πως ο σχεδιασμός των υπολειμματικών 
σήμερα αυτών χώρων μπορεί να οδηγήσει στην ενσωμάτωσή τους αστικές λειτουργίες,  τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, τη διαφύλαξη της ποικιλίας των μορφών και της 
ρευστότητας του γεωφυσικού αναγλύφου και την ανάδειξη του φυσικού αστικού 
υποβάθρου και δυναμικού, το νερό ως μοναδικό στοιχείο αστικής ταυτότητας, παράλια 
μέτωπα ως κομμάτι του δικτύου υπαίθριων χώρων των πόλεων  β. Αστικός εξοπλισμός / η 
χρήση-αξιοποίηση του, δομικά υλικά, φωτισμός, ως εικαστικά στοιχεία για την ανάδειξη της 
ταυτότητας της πόλης, γ. Land art / Η γλυπτική του τοπίου με επεμβάσεις κυρίως μεγάλης 
κλίμακας και συχνά συσχετισμένες με μεγάλα τεχνικά έργα με περιβαλλοντική ευαισθησία 
και ασυνήθιστη οπτική. (αυτοκινητοδρόμων, σηράγγων, αποκαταστάσεις λατομείων, κ.α.).  
Έργα Φιλόλαου, Γκόλαντα-Κουζούπη, Αθηνάς Τάχα, Βαρώτσου κ.α. 
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2ο  Τετράμηνο 2016:  «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ» (Ενημερωτική 
Ημερίδα για φορείς) 

Η εκδήλωση απευθύνεται στους δημόσιους φορείς – αναθέτουσες αρχές (τοπική 
αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ), με σκοπό να προβάλει τους τρόπους και το θεσμικό πλαίσιο για την 
προώθηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 
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αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, εργαστήρια σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα 
κ.α.  Συζήτηση πάνω στη μεθοδολογία, την προετοιμασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, 
τον εντοπισμό των κρίσιμων  ζητημάτων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, την αξία της 
δημόσιας προβολής των διαφορετικών αρχιτεκτονικών οπτικών, το ρόλο του ΤΕΕ για τη 
θεσμική κατοχύρωση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. 
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3ο  Τετράμηνο 2016:  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» (Ημερίδα) 

Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα 
προγράμματα σπουδών των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας εν όψει  των νέων συνθηκών 
οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής κρίσης και κατ' επέκταση περιορισμένης παραγωγής 
τεχνικού έργου.  

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης της 
επιστημονικής οντότητας του αρχιτέκτονα και μετάλλαξης του ρόλου του στο ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. Η προσπάθεια αυτή εκφράζεται γενικά μέσω των απαιτήσεων για πρώιμη 
και εξαντλητική εξειδίκευση των σπουδών, αλλά και ειδικότερα στην χώρα μας, μέσω 
νομοθετημάτων ειδικού και γενικότερου περιεχομένου.  

Για την αντιμετώπιση της επιτεινόμενης υποβάθμισης του ρόλου του αρχιτέκτονα, κρίνεται 
αναγκαία η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των ενιαίων αρχιτεκτονικών  σπουδών, ώστε οι 
νέοι συνάδελφοι να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του ευρύτατου επιστημονικού μας 
φάσματος που θα επιτρέψουν τον ευκρινή επιστημονικό προσδιορισμό τους στην κοινωνία. 

Θέματα:  Κριτική προσέγγιση των υπαρχόντων δομών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, ποιά είναι τα νέα δεδομένα τάσεων και αναγκών και πώς επηρεάζουν τη 
διαμόρφωση της δομής των σπουδών, ερευνητικά προγράμματα προσανατολισμένα στις 
απαιτήσεις των καιρών, ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη δια βίου εκπαίδευση των 
αρχιτεκτόνων. 
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1ο  Τετράμηνο 2017:  «ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» (Ημερίδα – 
Έκθεση) 

Ανάδειξη της αρχιτεκτονικής παραγωγής στην περιφέρεια, όπου το κτιριακό έργο απαιτεί 
σύνθετους αρχιτεκτονικούς χειρισμούς.  Θέματα όπως η παραθεριστική κατοικία, τα 
συγκροτήματα οργανωμένης δόμησης, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, τα τουριστικά 
καταλύματα, οι αγροτικοί οικισμοί, οι παραδοσιακοί οικισμοί (παραθαλάσσιοι, ορεινοί), οι 
επαγγελματικοί χώροι, τα εμπορικά κέντρα, παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία και 
ενδιαφέρον από πολλές πλευρές (ένταξη στο τοπίο, προδιαγραφές/περιορισμοί, 
αναπτυξιακές προοπτικές, κλίμακα, τυπολογία κ.α.).  Αποτίμηση του θεσμικού πλαισίου και 
των νέων πολεοδομικών εργαλείων (ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).  Παρουσίαση αξιόλογων έργων – 
έκθεση – δημόσια συζήτηση. 
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2ο  Τετράμηνο 2017:  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Διημερίδα) 

Ανάδειξη των χώρων εκπαίδευσης από πολεοδομική άποψη:  το σχολείο ως κύτταρο και 
δομικό συστατικό της γειτονιάς, πυρήνας δραστηριοτήτων παιδείας, άθλησης, πολιτισμού, 
συνήθως χαμηλής δόμησης – ουσιαστικά ελεύθερος χώρος εκτόνωσης της αστικής 
πυκνότητας, πόλος έλξης κινήσεων ήπιας μορφής, ο ρόλος του στη συγκράτηση του αστικού 
πληθυσμού και ιδίως της διατήρησης της κατοικίας στα κέντρα των πόλεων.  
Προβληματισμός πάνω στην ποιότητα των σχολικών κατασκευών, την επάρκεια των 
προδιαγραφών, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ιδίως σε σχέση με σχολικά προγράμματα 
υψηλής ποιότητας σε άλλες εποχές (δεκαετία ’30), προκατασκευασμένη δόμηση, 
βιοκλιματικές επεμβάσεις, πρότυπα σχολεία, ευέλικτος σχεδιασμός χώρων, εκπαιδευτικά 
μοντέλα διδασκαλίας.  Πρόσθετα θέματα:  διατηρητέα διδακτήρια, σχολικά γυμναστήρια, 
σχολικές αυλές, σχολικοί δακτύλιοι, ιδιωτικά σχολεία, συγκροτήματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
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3ο Τετράμηνο 2017:  «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  (Συνέδριο) 

Έμφαση στην ανάγκη προσαρμογής της αρχιτεκτονικής πρακτικής, προς μια προοπτική 
βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Ενδεικτική Θεματολογία:  συντήρηση και αναβάθμιση 
του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
βιωσιμότητα κατασκευών, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, φυσικοί πόροι,   
αποκαταστάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση, επανάχρηση κελυφών, γήρανση κατασκευών, 
εκσυγχρονισμός υποδομών, αναπλάσεις και επανάκτηση υπολειμματικών υπαίθριων χώρων, 
δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για τις επεμβάσεις. 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη γενικότερη τεκμηρίωση των θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ πάνω σε θέματα βαρύνουσας 
σημασίας, προτείνεται η σύσταση των παρακάτω Ομάδων Εργασίας: 

α)  Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την «Αναζήτηση και Ανάδειξη του διαθέσιμου 
δημόσιου χώρου στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης». Η ΟΕ θα ασχοληθεί με τον 
εντοπισμό, την καταγραφή, την κατηγοριοποίηση ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης και 
αξιοποίησης των εν δυνάμει δημόσιων χώρων του ΠΣΘ, με έμφαση σε αυτούς που χρήζουν 
ανάπλασης ή αποτελούν εστίες περιβαλλοντικής ρύπανσης και παραβατικότητας.  

β)  Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη «Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και των 
πρακτικών παραγωγής αρχιτεκτονικού έργου εκτός αστικών κέντρων».  Η ποικιλία των 
μορφών και των συνθηκών αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην ύπαιθρο και την περιφέρεια, το 
πλήθος και το μέγεθος των κτιριακών κατασκευών, αλλά και το συνεχώς μεταβαλλόμενο 
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θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν ένα ενδιαφέρον και ευρύτατο αντικείμενο που αξίζει να 
αναδειχθεί, με επίκεντρο το ρόλο του αρχιτέκτονα. 

Διευκρινίζεται ότι στόχος των ΟΕ δεν είναι να διενεργούν πρωτογενή έρευνα, ούτε να 
παράσχουν έτοιμες μελέτες και λύσεις στους αρμόδιους φορείς, αλλά να αναδείξει μέσω 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ τα ειδικότερα θέματα στον τύπο και να έχουν διαμορφωμένη άποψη, 
προκειμένου να παρεμβαίνουν συντονιστικά στο διάλογο που θα ακολουθήσει.  Οι ΟΕ 
μπορούν κατά περίπτωση να πλαισιωθούν  με ειδικούς επί του θέματος εκτός της ΜΕ, ενώ 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, θα υπάρχει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και Δήμους. 

Προτείνεται επίσης η σύσταση ad hoc Ομάδων Εργασίας ή Οργανωτικών Επιτροπών για την 
προετοιμασία των εκδηλώσεων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων στη συνέχεια, με τη 
μορφή δελτίων τύπου, αφιερωμάτων στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ  ή και εντύπων, αν είναι εφικτό, 
όπως και για την επεξεργασία θεμάτων της επικαιρότητας αυξημένου ενδιαφέροντος. 

 

                                                                                             Θεσσαλονίκη 17 Νοεμβρίου 2014 

 

 
Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ 


