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1. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 23/2
Η σύνταξη του μηνός Μαρτίου 2001 θα καταβληθεί από τα
ασφαλιστικά μας Ταμεία (ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ) στις 23 Φεβρουαρίου
ημέρα Παρασκευή.
2. ΤΣΠΕΑΘ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Σχετικά με τον περιορισμό των συντάξεων, βάσει του άρθρου 63
του Νόμου 2676/1999 που ισχύει από 5/1/2001 και αφορά στις
επιπτώσεις επί των χορηγουμένων κυρίων συντάξεων των
συνταξιούχων του ΤΣΠΕΑΘ, που εργάζονται, η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”
πληροφορεί τους ενδιαφερομένους ότι από το Ταμείο έχει
υποβληθεί ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο (Κοινωνικών
Ασφαλίσεων) από τις 24 Νοεμβρίου 2000 τι θα ισχύσει σχετικά,
αλλά το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα. Η
“ΕΠΙΣΤΟΛΗ” θα επανέλθει επί του θέματος στο φύλλο Μαρτίου
2001.

3. ΤΣΠΕΑΘ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Με αποφάσεις του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων
Αθηνών – Θεσσαλονίκης συνταξιοδοτήθηκαν οι συνάδελφοι-μέλη της
ΕΣΗΕΑ:
1)
2)
3)
4)

Μπαρσάκη Ευθυμία,
Μορώνης Ξενοφών-Ροδόλφος,
Νικολοπούλου Ελένη,
Πατέλη Αικατερίνη.

4. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
Στους συναδέλφους συνταξιούχους της ΕΣΗΕΑ που εορτάζουν τον
Φεβρουάριο η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” εύχεται ολοψύχως Χρόνια Πολλά.
Του Αγίου Φωτίου (6/2) εορτάζει ο Φώτιος Τσούγκας.

Του Αγίου Νικηφόρου (9/2): οι Νικηφόρος Αντωνόπουλος,
Νικηφόρος Ιωάννου.
Του Αγίου Χαραλάμπους (10/2): οι Χαραλ. Ευσταθιάδης, Χαραλ.
Λυμπερόπουλος, Χαραλ. Παπαδάκης, Χάρης Παπαζιάννης και
Χαρίκλεια Πίκουλα.

5. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΔΟΓΑΣ
Ο συνάδελφος Γεώργιος Δόγας, Πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου
Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και Πρόεδρος του Ενιαίου
Πειθαρχικού Οργάνου, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

6. ΕΣΗΕΑ – ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το “Σύνδρομο των Βαλκανίων” κυριάρχησε στην 3η Διάσκεψη των
Δημοσιογράφων της Μεσογείου, που έγινε στις 12 και 13/1 στην
ΕΣΗΕΑ με τη συμμετοχή 50 συνέδρων από 30 δημοσιογραφικά
σωματεία και 15 χώρες της Μεσογείου, παρουσία του Γενικού
Γραμματέα της ΔΟΔ Αϊνταν Γουάϊτ.
Τα θέματα που απασχόλησαν τη Διάσκεψη ήταν η “Δημοσιογραφική
Αλληλεγγύη στον καιρό της Παγκοσμιοποίησης” και οι “Νέες
Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Δημοσιογραφίας και της
Ελευθεροτυπίας”.
Η τέταρτη μεσογειακή δημοσιογραφική συνάντηση θα γίνει στην
Κύπρο.

7. ΕΣΗΕΑ – ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 100.000 ΔΡΧ
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συζήτησε (αλλά δεν πήρε απόφαση) την πρόταση
της εκπροσώπου των συνταξιούχων Ντίνας Εξάρχου για παροχή
οικονομικής ενισχύσεως 100 χιλιάδων δραχμών στους
συνταξιούχους ως χριστουγεννιάτικου δώρου. Το θέμα θα
ξανασυζητηθεί προσεχώς.

8. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τις τραγικές συνέπειες
από τις βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου που έπεσαν στη
Γιουγκοσλαβία, η ΕΣΗΕΑ επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και ζήτησε να
εξετασθούν στον “Δημόκριτο” όλοι οι άνθρωποι της ενημερώσεως
(δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και κάμεραμεν), που κάλυψαν τα
δραματικά γεγονότα στη Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο και Σερβία.
Το αίτημα της ΕΣΗΕΑ έγινε δεκτό και οι ενδιαφερόμενοι
συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας στα τηλέφωνα 6515194 – 6516209 για να
κλείσουν τα ραντεβού τους.

9. ΕΣΗΕΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Με εννέα ενστάσεις κατά της εγγραφής νέων μελών και 6
προσφυγές συναδέλφων που δεν περιελήφθη το όνομα τους στα προς
εγγραφή μέλη της ΕΣΗΕΑ, ασχολήθηκε το Μικτό Συμβούλιο στη
συνεδρίαση της 10/1.
Την πρώτη ένσταση είχε υποβάλλει ο σύμβουλος του Α’ Βαθμίου
Πειθαρχικού Συμβουλίου Στέφανος Αναγνώστου κατά 194 υποψηφίων.
Τη δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη και εβδόμη ένσταση
είχαν υποβάλλει οι συνάδελφοι Αθαν. Αντωνόπουλος, Ιωαν.
Μετζιδάκης, Γεωργ. Ψωμάς, Βαγγ. Κουκούλογλου, Γεωργ. Αρκουλής,
Χαραλ. Κουβαράκης, Αναστ. Μπούρας, Χρ. Μασούρας, Νικ.
Ιερείδης, Λαμπρινή Σταμάτη, Αρετή Αθανασίου, Κων. Κόλλιας,
Γεωργ. Κόμης, Σωτ. Παπαϊωάννου, Γεωργ. Στεφανής, Γιαν.
Μελίσσης, Γιαν. Χατζηεμμανουήλ, Παυλ. Γερακάρης, Μαν. Δράκος,
Θοδ. Απέργης, Τάσος Σταματόπουλος, Θεοφρ. Οικονομίδης, Μιχ.
Κομιώτης, Παν. Μπούκης, Διον. Σαραντόπουλος κατά 290 υποψηφίων
(όλων).
Την ογδόη ένσταση είχε υποβάλλει η συνάδελφος Δήμητρα
Στρατηγάκη κατά της Νίκης Τυπάλδου και τέλος την ένατη ένσταση
οι συνάδελφοι Αλέκος Κ. Μάλης εκπρόσωπος των συνταξιούχων στο
Μικτό και Κώστας Σαρδελής κατά της εγγραφής του ηλικίας 69

ετών, πρέσβεως της Ελλάδος στην ΟΥΝΕΣΚΟ, λογοτέχνη Βασίλη
Βασιλικού.
Η πλειοψηφία του Μικτού Συμβουλίου δεν έκανε δεκτή καμμιά
ένσταση και κατόπιν αυτού επικυρώθηκε η απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και εγγράφονται 236 ως τακτικά μέλη, 49
ως δόκιμα και 5 ως αντεπιστέλλοντα.
Επίσης το Μικτό Συμβούλιο εξέτασε τις προσφυγές των 6
συναδέλφων για τη μη εγγραφή τους στην ΕΣΗΕΑ και απεφάσισε
κατά πλειοψηφία να εγγράψει ως τακτικά μέλη τους: Βορίνα
Στυλιανό – Αθανάσιο και Κόκκα Βασίλειο και με οριακή
πλειοψηφία τους Ευαγγελάτο Νικόλαο και Παπαθανασίου Αγγελική.

10. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΦΠΑ
Σύμφωνα

με

εγκύκλιο

του

Υπουργείου

Οικονομικών

(1279/27-11-2000), που εστάλη σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (ΔΟΥ), διευκρινίζεται ότι οι δημοσιογράφοι, που
εργάζονται με σύμβαση έργου, εντολής, ανεξάρτητων υπηρεσιών
κ.λπ., σ’ οποιοδήποτε εργοδότη (Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Δήμους,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.) δεν υπόκεινται σε καταβολή φόρου
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και ανεξάρτητα από τον τρόπο
αμοιβής (κατ’ αποκοπή, με το κομμάτι, με τη σελίδα κ.λπ.).

11. ΕΓΓΡΑΦΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Με το άρθρο 25 του Ν. 2873/2000 (νέος φορολογικός νόμος)
καταργήθηκε από 1-1-2001 το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σε σειρά
εγγράφων, που αφορούν την καθημερινή ζωή του πολίτη. Με τις
νέες ρυθμίσεις στον Κώδικα Χαρτοσήμου καταργείται το
χαρτόσημο, στις αιτήσεις προς το Δημόσιο και σ’ οποιαδήποτε
αρχή, στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, στην κύρωση της υπογραφής,
στις άδειες, που εκδίδονται από οποιαδήποτε Αρχή, στα
αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων, συμβολαίων, καταστατικών, στις
ένορκες βεβαιώσεις, στη μεταγραφή συμβολαίων, στα έγγραφα

υποθηκοφυλακείων, ληξιαρχείων, ποινικής, πολιτικής και
διοικητικής διαδικασίας, στις μεταφράσεις και κάθε είδους
έγγραφα, αιτήσεις και πιστοποιητικά.

12. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Δύο ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι, οι Γιάννης Φύτρας και Λάμπρος
Ντότσιας, συγχαίρουν, εγγράφως, την “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” για την έγκυρη
και έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων. Γράφουν σχετικά:
Γιάννης Φύτρας: “Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω,
εκτιμώντας την ταλαιπωρία σας, προκειμένου να μας ενημερώνετε,
επί των συνταξιοδοτικών μας ζητημάτων αλλά και περί την κίνηση
των αγαπητών μας συναδέλφων”.
Επίσης ο συνάδελφος μας ευχαριστεί γενικά για το έργο μας, που
αντικατροπτίζεται στην “ΕΠΙΣΤΟΛΗ”. Λάμπρος Σ. Ντότσιας:
“Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχές μου για τις γιορτές και ακόμα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για τον καινούργιο χρόνο που μόλις ανέτειλε.
Επιθυμώ επίσης να τονίσω ότι η “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” που τακτικά λαμβάνω,
είναι μια Οαση μέσα στο δύσκολο έργο που επιτελούμε και σας
συγχαίρω για την ωραία σας πρωτοβουλία να μας ενημερώνετε.
Προέρχομαι από την Ενωση Θεσσαλίας και θα σας παρακαλούσα να
προσέξετε δύο σημεία – υποδείξεις που θα συμβάλουν νομίζω,
στην περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ μας. Θα πρότεινα
όπως η ΕΣΗΕΑ αγκαλιάσει με περισσότερη θέρμη και αγάπη τα μέλη
της. Και μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν κάποια ομαδική εκδρομή
ή κάποια συνεστίαση. Αλλιώς ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε στα
παιδιά μας δεν παρέχεται η ευκαιρία να γνωριστούμε ή τα παιδιά
μας να αναπτύξουν περισσότερο τις κοινωνικές τους σχέσεις. Η
εκδρομή αν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με όλα μαζί τα
μέλη, τουλάχιστον ας ξεκινήσει με τους συνταξιούχους και
συνεχίζεται με άλλες ομάδες. Συγχαρητήρια και πάλι για όλα.”

13. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΣΗΕΑ – ΒΡΑΔΥΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΑΓΚΙΑ
Για την προσφορά του στη δημοσιογραφία και την πεζογραφία του

εκλεκτού συναδέλφου Ανδρέα Φραγκιά, το Μορφωτικό Ιδρυμα της
ΕΣΗΕΑ οργάνωσε την 22/1 στην αίθουσα της Ενώσεως Συντακτών
“Γεωργίου Καράντζα” Βραδυά Τιμής.
Για το έργο του τιμωμένου μίλησαν ο κριτικός Αλεξ. Αργυρίου
και οι δημοσιογράφοι Τάκης Λαμπρίας, πρώην υφυπουργός Τύπου,
πρώην ευρωβουλευτής και Μιχ. Σταματελάτος, ενώ αποσπάσματα από
μυθιστορήματα του Α. Φραγκιά απέδωσαν η Αντιγόνη Βαλάκου, η
Εύα Κοταμανίδου και ο Στεφ. Ληναίος.

14. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΔΙΑΚΡΙΣΗ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ
Σε τελετή του Διεθνούς Επιστημονικού Κέντρου και της GASCI –
International στο ξενοδοχείο “Χίλτον” τιμήθηκαν διακεκριμένες
προσωπικότητες
της
επιστήμης,
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας και της δημοσιογραφίας. Μεταξύ των 6
προσωπικοτήτων που βραβεύτηκαν για το 2000, περιλαμβάνεται και
ο συνάδελφος Χρήστος Πασαλάρης
εφημερίδος “Ελεύθερος Τύπος”.

σύμβουλος

εκδόσεως

της

15. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΟΤΣΙΑΣ
Τιμητική πλακέτα απένειμε ο σύλλογος Σοφαδιτών Αθηνών στο
συνάδελφο συνταξιούχο Καρδιτσιώτη δημοσιογράφο Λάμπρο Σ.
Ντότσια, εκδότη της εφημερίδας “ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΣ”, για την προσφορά
του επί 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, τα γράμματα και την
παράδοση, που εκφράζονται και με τον λαογραφικό χορευτικό
όμιλο του χωριού του “Αγία Μαρίνα”, (που ίδρυσε και διευθύνει
ο ίδιος) που απέσπασε σειρά από βραβεία και τιμητικές
διακρίσεις.
Για το έργο του Λάμπρου Ντότσια μίλησε ο γνωστός συνάδελφος
Βαγγέλης Παπαδόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στην προσφορά του
τόσο από τις εφημερίδες των Αθηνών και της Καρδίτσας όσο και
από τη δική του εφημερίδα “ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΣ”, αλλά και στα
πολιτιστικά και την παράδοση.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν πλέον των 500 ατόμων τα οποία
συνεχάρησαν θερμά τον τιμηθέντα.

Συγχαρητήρια επίσης και από την “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” για όλες τις
δραστηριότητες του συναδέλφου Λ. Ντότσια.

16. ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΖΗΣ
Σε εκδήλωση που οργάνωσε ο εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη έγινε
στη “Στοά του Βιβλίου” (Αρσάκειο Μέγαρο) στις 16/1 η επίσημη
παρουσίαση του λίαν σημαντικού για την ελληνική βιβλιογραφία
έργου του γνωστού ιστορικού, διακεκριμένου συγγραφέως και
εκλεκτού συναδέλφου Θεόδωρου Καρζή “Η ιστορία και ο Πολιτισμός
της Κίνας”. (Βιβλιοκριτική βλέπε “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” φύλλο 20ο –
Ιανουάριος 2001).
Για το βιβλίο, που αποτελεί την πρώτη πλήρη αναλυτική κριτική
εξιστόρηση της πολυσύνθετης πορείας του κινεζικού λαού στη
διάρκεια των χιλιετιών, μίλησαν ο εκπρόσωπος του εκδοτικού
οργανισμού Λιβάνη, ο Πρόεδρος του συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος –
Κίνας Ανδρ. Ποταμιάνος, ο τ. Υπουργός Πολιτισμού Θεοδ.
Πάγκαλος και ο επιτετραμμένος της Κίνας Τσάο Γιαλί, ο οποίος,
στην σε άπταιστα ελληνικά ομιλία του, υπεγράμμισε την
αντικειμενικότητα του συγγραφέως και τη μεγάλη του προσφορά
στον ελληνικό και τον κινεζικό λαό.
Την εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν οι εκ των εκπροσώπων των
συνταξιούχων Αλέκος Μάλης και Γιώργος Γιαννήλος, έκλεισε ο
Θόδωρος Καρζής, που ευχαρίστησε και τους ομιλητάς για τα θερμά
τους λόγια.

17. ΟΜΙΛΙΑ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σε λογοτεχνική συνάντηση της Πανελλήνιας Ενώσεως Λογοτεχνών
που πραγματοποιήθηκε στις 23/1 μίλησε ο συγγραφέας και Γενικός
Γραμματέας της ΠΕΛ συνάδελφος Βασ. Α. Λαμπρόπουλος με θέμα: ”
Τα Μαντεία και η Μαντική Τέχνη στην Αρχαιότητα”.
Προλόγισε η Πρόεδρος της ΠΕΛ κα Βίβιαν Γιαννούδη-Αυγερινού.

18. ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ – ΜΑΡΙΑ ΡΕΖΑΝ
Με το ειδικό τιμητικό βραβείο Δημοσιογραφίας τιμήθηκε από την
Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων το βιβλίο της διακεκριμένης
συναδέλφου Μαρίας Ρεζάν “Με νοσταλγία… μια ζωή έτσι, χωρίς
πρόγραμμα” (εκδόσεις Πατάκη).
Η απονομή του βραβείου έγινε στις 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα
τελετών του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”.

19. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΑΡΗΣ ΚΑΡΡΕΡ
Ο έμπειρος συνάδελφος Αρης Αλ. Καρρέρ αναλαμβάνει ιδιωτικώς
την επιμέλεια βιβλίων, μελετών και εκδόσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 7017269 και 0944/911713.

20. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Ο συνάδελφος Βασίλης Πλάτανος καταγγέλλει στην “ΕΠΙΣΤΟΛΗ” ότι
το χρηματικό βραβείο 300.000 δρχ., που έλαβε από την ΕΡΑ-5 το
1999 (πανελλήνιος διαγωνισμός στη μνήμη του Παντελή Τρωγάδη),
το πλήρωσε πρόστιμο, που του επέβαλε η ΔΟΥ Α’ Καλλιθέας.
Ο συνάδελφος αναφέρει ότι, αφού η ΕΡΑ-5 του κατέβαλε το
χρηματικό βραβείο, χωρίς να του ζητήσει την έκδοση δελτίου
παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), καθόσον δεν επρόκειτο περί
εισοδήματος (ορθώς), αμέσως μετά τον “κάρφωσε” στην εφορία,
που του επέβαλε το προαναφερθέν πρόστιμο.

21. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ (Ιστορία). Κυκλοφόρησε με μεγάλη ποικιλία
θεμάτων το πρώτο τεύχος του 2001 του περιοδικού “Ιστορία”
(εικονογραφημένη έκδοση του “Παπύρου”).
Στο τεύχος 391 (Ιανουάριος 2001) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων:
“Ποιοι χρηματοδοτούν τις επαναστάσεις”, ” Η Ιστορία του
Ελληνικού Χαρτονομίσματος”, “Ο Μάρκο Πόλο και το εμπόριο του

μεταξιού”, “Ο εμφύλιος στα Δωδεκάνησα το 250 π.χ. Κώς,
Νίσυρος, Κάλυμνος και Κρήτες πειρατές”, “Τα νομίσματα στο
Οθωμανικό Κράτος”, “Μεγάλες Εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο”
κ.λπ.
Η “Ιστορία” διευθύνεται από τον συνάδελφο Νίκο Αγγελή.

