
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 
Open Πανελλινιοσ Διαςυλλογικόσ Aγϊνασ 

TECHNO 293 & TECHNO 293 PLUS 
17‐18 επτεμβρίου2022 

 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.1 Η διοργάνωςθ κα διζπετε από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ 
<<Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ (RRS) 2021‐2024 – Windsurfing Fleet Racing Edition(WCR)>> 
1.2 Οι κανόνεσ τθσ κλάςθσ Techno 293. 
1.3 Οι Διατάξεισ τθσ Εκνικισ Αρχισ. 
1.4 Οι Διατάξεισ του Αγωνιςτικοφ Προγράμματοσ τθσ ΕΙΟ για το ζτοσ 2022. 
1.5 ε περίπτωςθ αντίφαςθσ μεταξφ τθσ προκιρυξθσ και των οδθγιϊν πλου, υπεριςχφουν οι 

οδθγίεσ πλου. Αυτό αλλάηει τον Κανόνα 63.7. 
 

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 
2.1 Οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ Οδθγίεσ Πλου κα ανακοινϊνεται ςτον επίςθμο πίνακα 

ανακοινϊςεων, τουλάχιςτον 2 ϊρεσ πριν από το προβλεπόμενο προειδοποιθτικό ςιμα τθσ 
πρϊτθσ ιςτιοδρομίασ τθσ θμζρασ που τίκεται ςε ιςχφ, εκτόσ από οποιαδιποτε αλλαγι ςτο 
πρόγραμμα των ιςτιοδρομιϊν, που κα ανακοινϊνεται πριν από τθσ 20:00 τθσ προθγοφμενθσ 
θμζρασ από αυτι που τίκεται ςε ιςχφ. 

 

3. ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
3.1 Ο επίςθμοσ πίνακασ ανακοινϊςεων τθσ διοργάνωςθσ είναι ςταγραφεία του Ν.Α.Ο.Β.Β.. 
3.2 Η γραμματεία των αγϊνων βρίςκεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ναυτικοφ Ακλθτικοφ Ομίλου Βάρθσ - 

Βάρκιηασ. 
Σθλζφωνο Επικοινωνίασ 2108974305 
Email:naovv.sail@gmail.com 

3.3 Η επικοινωνία με τθν Επιτροπι Αγϊνων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των οδθγιϊν διάςωςθσ και 
ζρευνασ (RRS37), γίνεται ςτο κανάλι VHF72. 

 

4. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΑ 
4.1 Σα ςιματα που αφοροφν ςτθ διοργάνωςθ κα αναρτϊνται ςτο ιςτό που βρίςκεται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΝΑΟΒΒ. 
4.2 Όταν ο απαντθτικόσ επιςείων <<ΑΡ>> επιδεικνφεται ςτθν ςτεριά, αυτό ςθμαίνει: 

Η ιςτιοδρομία αναβάλλεται. Σο προειδοποιθτικό ςιμα δεν κα δοκεί νωρίτερα από τριάντα (30) 
λεπτά μετά τθν υποςτολι του <<ΑΡ>>. Αυτό αλλάηει τα ιματα Αγϊνων. 

 

5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
5.1 Σα ςκάφθ τθσ κλάςθσ TECHNO 293 κα αγωνιςτοφν ςε μία ςειρά που κα αποτελείται ςυνολικά 

από 6 ιςτιοδρομίεσ. 
5.2 Σα ςκάφθ τθσ κλάςθσ TECHNO PLUS κα αγωνιςτοφν ςε μία ςειρά που κα αποτελείται          

ςυνολικά από 6 ιςτιοδρομίεσ. 
 

6. ΣΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΗΣ 
6.1 Σα ςιματα κλάςθσ κα είναι ςθμαίεσ με το ςιμα τθσ αντίςτοιχθσ κλάςθσ όπωσ παρακάτω: 

 

Κλάςη Σημαία ςτο πλοίο Επιτροπήσ 

TECHNO293 U13‐U15 Logo Techno 293 Φόντο Άςπρο 

TECHNO293+U17‐U19 Logo Techno 293 Φόντο Φοφξια 



7. ΡΟΓΑΜΜΑ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ 
 

ΗΜΕΑ ΩΑ  

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16/9/2022 16:00 Λιξθ Τποβολισ Δθλϊςεων 
υμμετοχισ 

ΑΒΒΑΣΟ 17/9/2022 12:00 ιμα1θσ Ιςτιοδρομίασ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 18/9/2022 12:00 ιμα1θσ Ιςτιοδρομίασ θμζρασ 
 

7.1 Δεν κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από 6 Ιςτιοδρομίεσ ςυνολικά. 
7.2 Δεν κα διεξαχκοφν περιςςότερεσ από τζςςερεισ (4) ιςτιοδρομίεσ ανά αγωνιςτικι θμζρα. 
7.3 Σθν τελευταία θμζρα τθσ διοργάνωςθσ, δεν κα δοκεί προειδοποιθτικό ςιμα μετά τθσ 17:00. 

 

8. ΡΕΙΟΧΗ ΙΣΤΙΟΔΟΜΙΩΝ 
Οι ιςτιοδρομίεσ κα διεξαχκοφν ςτθν περιοχι του όρμου τθσ Βάρκιηασ. 

 

9. ΔΙΑΔΟΜΕΣ 
Σο ςχεδιάγραμμα ςτο ΡΟΣΑΤΗΜΑΒ δείχνει τθν διαδρομι. 

 

10. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΦΗΣ 
10.1  Σα ςθμεία ςτροφισ είναι ωσ εξισ: 

 Σα θμείαΝο1, και 4S/4P κα είναι κίτρινεσ φουςκωτζσ ςθμαδοφρεσ. 
10.2 Σα ςθμεία εκκίνθςθσ κα είναι ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων και ςθμαδοφρα με ιςτό με πορτοκαλί 

ςθμαία ςτο άλλο άκρο τθσγραμμισ. 
10.3  Σα ςθμεία τερματιςμοφ κα είναι ςκάφοσ τθσ επιτροπισ αγϊνων και ςθμαδοφρα με ιςτό με 

πορτοκαλί ςθμαία. 
10.4  Σο ςθμείο αλλαγισ κα είναι κίτρινθ φουςκωτι ςθμαδοφρα με μαφρθ ταινία. 

 

11. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
11.1 Η γραμμι εκκίνθςθσ κα είναι μεταξφ ιςτϊν που φζρουν πορτοκαλί ςθμαίεσ ςτα ςθμεία τθσ 

εκκίνθςθσ. 
11.2 Μια ςθμαδοφρα μπορεί να προςαρτθκεί ςτο ςκάφοσ εκκίνθςθσ τθσ επιτροπισ αγϊνων.Σα ςκάφθ 

δεν πρζπει να περάςουν μεταξφ αυτισ τθσ ςθμαδοφρασ και του ςκάφουσ εκκίνθςθσ τθσ 
επιτροπισ αγϊνων οποιαδιποτε ςτιγμι. Αυτι θ ςθμαδοφρα αποτελεί μζροσ του ςκάφουσ 
εκκίνθςθσ τθσ επιτροπισ αγϊνων. 

11.3 (DR) Όταν μια διαδικαςία εκκίνθςθσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ, τα ςκάφθ των οποίων το 
προειδοποιθτικό ςιμα δεν ζχει ακόμα δοκεί πρζπει να αποφεφγουν τθν περιοχι εκκίνθςθσ.Η 
περιοχι εκκίνθςθσ ορίηεται ωσ ζνα ορκογϊνιο ςχιμα ςε απόςταςθ περίπου 50 μζτρων γφρω από 
τθν γραμμι εκκίνθςθσ και τα ςθμεία που τθν προςδιορίηουν προσ όλεσ τισκατευκφνςεισ. 

11.4 Η επιτροπι αγϊνων για να προειδοποιιςει τα ςκάφθ ότι μια ιςτιοδρομία θ μια ςειρά 
ιςτιοδρομιϊν πρόκειται να ξεκινιςει ςφντομα, κα επιδείξει τθν πορτοκαλί ςθμαία τθσ εκκίνθςθσ, 
με ζνα θχθτικό, τουλάχιςτον πζντε (5) λεπτά πριν από το πρϊτο προειδοποιθτικό ςιμα αυτισ τθσ 
ςειράσ ιςτιοδρομιϊν. 

11.5 Εάν ζνα ςκάφοσ εκκινιςει αργότερα από 4 λεπτά μετά το ςιμα τθσ εκκίνθςισ του, κα 
βακμολογθκεί ωσ DNS χωρίσ ακρόαςθ. Αυτό αλλάηει με τουσ κανόνεσ WCRA5.1 και A5.2. 

11.6 Σο προειδοποιθτικό ςιμα για κάκε επόμενθ ιςτιοδρομία κα δοκεί το ςυντομότερο δυνατόν. 
 

12. ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
Η επιτροπι Αγϊνων για να αλλάξει το επόμενο ςκζλοσ τθσ διαδρομισ κα ποντίςει ζνα νζο ςθμείο, 
αν ποντιςτεί ζνα νζο ςθμείο τότε το αρχικό ςθμείο κα αφαιρεκεί το ταχφτερο δυνατόν. ε 
περίπτωςθ αλλαγισ του νζου ςθμείου κα ποντιςτεί το αρχικό ςθμείο. 

 

13. ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ 
13.1  Η γραμμι τερματιςμοφ κα είναι μεταξφ ιςτοφ που φζρει μπλε ςθμαία και ςθμαδοφρασ με ιςτό με 

πορτοκαλί ςθμαία. 
13.2  (DR) κάφθ που ζχουν τερματίςει και ζχουν ςταματιςει να αγωνίηονται πρζπει να 

απομακρφνονται άμεςα από τθν περιοχι τερματιςμοφ και να κατευκφνονται ςτθν περιοχι 



αναμονισ, θ οποία ορίηεται ωσ θ περιοχι κάτω από μια νοθτι ευκεία ςε απόςταςθ περίπου 50μ.  
από τθ γραμμι εκκίνθςθσ και τισ προεκτάςεισ τθσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. 

 

14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΝΩΝ 
14.1κάφοσ που προτίκεται να υποβάλει ζνςταςθ εναντίον άλλου(-ων) ςκάφουσ (-ων) για ςυμβάντα 

που παρατθρικθκαν ςτθν περιοχι των αγϊνων και ςτα οποία ςυμμετείχε ι είδε, πρζπει να το 
δθλϊςει ςτο ςκάφοσ τερματιςμοφ τθσ επιτροπισ αγϊνων, αμζςωσ μετά τον τερματιςμό του. Αυτό 
αλλάηει τον κανόνα 61.1. 

14.2 Ανακοίνωςθ ςχετικά με ενςτάςεισ από τθν επιτροπι αγϊνων, τθν τεχνικι επιτροπι θ τθν 
επιτροπι ενςτάςεων, κα αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων για τθν ενθμζρωςθ των 
αγωνιηομζνων ςφμφωνα με τον κανόνα 61.1 (b). 

14.3 Για παραβάςεισ των κανόνων τθσ Προκιρυξθσ Αγϊνα ι των Οδθγιϊν Πλου που ζχουν ςθμανκεί 
με (SP), θ επιτροπι αγϊνων ι θ τεχνικι επιτροπι μπορεί να επιβάλει μια ςτακερι ποινι (standard 
penalty) χωρίσ ακρόαςθ. Παρϋ όλα αυτά θ επιτροπι αγϊνων ι θ τεχνικι επιτροπι μποροφν να 
υποβάλουν ζνςταςθ εναντίον ςκάφουσ, για αυτζσ τισ παραβάςεισ, όταν κεωροφν ότι θ ςτακερι 
ποινι (standard penalty) είναι ανεπαρκισ. ε ςκάφοσ που ζχει τιμωρθκεί με μια ςτακερι ποινι 
(standard penalty) δεν μπορεί να υποβλθκεί ζνςταςθ από άλλο ςκάφοσ για το ίδιο ςυμβάν οφτε 
μπορεί άλλο ςκάφοσ να υποβάλει αίτθςθ αποκατάςταςθ για αυτι τθν απόφαςθ τθσ επιτροπισ. 
Αυτό αλλάηει τουσ κανόνεσ WCR 60.1, WCR 63.1, και το Παράρτθμα WCR Α5. 

14.4 Για παραβάςεισ των κανονιςμϊν κλάςεων ι κανόνων τθσ Προκιρυξθσ Αγϊνων ι των Οδθγιϊν 
Πλου που ζχουν ςθμανκεί με (SP), και εφ όςων αυτζσ οδθγθκοφν ςε ακρόαςθ, είναι ςτθν 
ευχζρεια τθσ επιτροπισ ενςτάςεων να επιβάλει κάκε ποινι διαφορετικι από αποκλειςμό (DSQ) 

 
15. ΧΟΝΙΚΑ ΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
15.1 Σα χρονικά όρια και θ επιδιωκόμενθ διάρκεια τθσ κάκε ιςτιοδρομίασ, ςε λεπτά 

είναιόπωσπαρακάτω: 

Κλάςη Χρονικό Πριο 
Ιςτιοδρομίασ 

Χρονικό Πριο για 
Σημείο1 

Χρονικό Πριο 
Τερματιςμού 

μετά το 1ο ςκάφοσ 

Target Time 

TECHNO293 40 λεπτά 12 λεπτά 15 λεπτά 20 λεπτά 

 

15.2 Αν κανζνα ςκάφοσ δεν περάςει το ςθμείο 1 μζςα ςτο αντίςτοιχο χρονικό όριο, τότε θ επιτροπι 
αγϊνων πρζπει να εγκαταλείψει τθν ιςτιοδρομία. 

15.3 Αν ζνα ςκάφοσ δεν τερματίςει μζςα ςτο όριο τερματιςμοφ μετά από το 1ο ςκάφοσ πρζπει να 
βακμολογθκεί ωσ DNF χωρίσ ακρόαςθ. Αυτό αλλάηει τουσ κανόνεσ WCR 63.1 και WCRA5. 

15.4  Αποτυχία να επιτευχκοφν τα Σarget Time δεν κα αποτελεί αιτία για αίτθςθ αποκατάςταςθσ. Αυτό 
αλλάηει τον κανόνα WCR 62.1(a). 

 

16. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΟΑΣΕΩΝ 
16.1  Για κάκε ςτόλο, το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων για ζνα ςυμβάν που παρατθρικθκε ςτθν 

περιοχι των αγϊνων είναι <60 λεπτά> μετά τον τερματιςμό του τελευταίου ςκάφουσ ςτθν 
τελευταία ιςτιοδρομία τθσ θμζρασ ι τθν εγκατάλειψθ ι τθν αναβολι των ιςτιοδρομιϊν για τθν 
θμζρα από τθν επιτροπι αγϊνων. Σο χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων κα αναρτάται ςτο 
επίςθμο πίνακα ανακοινϊςεων. 

16.2  Ζντυπα ενςτάςεων κα είναι διακζςιμα ςτθ γραμματεία των αγϊνων. 
16.3  Ανακοίνωςθ προσ τουσ αγωνιηόμενουσ ςχετικά με τισ ακροάςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ωσ 

διάδικοι ι κατονομάηονται ωσ μάρτυρεσ, κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων το αργότερο 
<τριάντα(30) λεπτά> μετά τθ λιξθ του χρονικοφ ορίου υποβολισ ενςτάςεων. Ακροάςεισ μπορεί να 
προγραμματιςτοφν μζχρι και <τριάντα 30λεπτά> πριν το τζλοσ του χρονικοφ ορίου ενςτάςεων και 
κα εκδικάηονται ςτο Δωμάτιο Επιτροπισ Ενςτάςεων. 

16.4  κάφοσ που αποδζχκθκε ποινι ςφμφωνα με τον κανόνα 44.1 πρζπει να ςυμπλθρϊςει ζνα ζντυπο 
αποδοχισ ποινισ ςτθ γραμματεία των αγϊνων πριν από το χρονικό όριο υποβολισ ενςτάςεων. 

16.5  Για να ηθτιςει επανεξζταςθ βακμολογίασ ςε μία ιςτιοδρομία ι ςτο ςφνολο τθσ διοργάνωςθσ, ζνα 
ςκάφοσ μπορεί να κατακζςει το ςχετικό ζντυπο ςτθν γραμματεία των αγϊνων. Η επανεξζταςθ 



βακμολογίασ του ςκάφουσ κα γίνεται ςτθ γραμματεία του Ομίλου. 
 

17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
17.1  Απαιτείται να ολοκλθρωκοφν τρεισ (3) ιςτιοδρομίεσ ϊςτε να κεωρείται ζγκυρθ θ διοργάνωςθ. 
17.2  Εάν ολοκλθρωκοφν λιγότερεσ από τζςςερεισ (4) ιςτιοδρομίεσ ςτθν διοργάνωςι θ βακμολογία ενόσ 

ςκάφουσ κα είναι το άκροιςμα των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ. Εάν ολοκλθρωκοφν 
τζςςερεισ (4) ι περιςςότερεσ ιςτιοδρομίεσ ςτθν διοργάνωςθ, τότε θβακμολογία ενόσ ςκάφουσ κα 
είναι το άκροιςμα των βακμϊν του ςε όλεσ τισ ιςτιοδρομίεσ εξαιροφμενθσ τθσ χειρότερθσ 
βακμολογίασ του. 

 

18. ΕΡΑΘΛΑ 
18,1 Εάν δεν ςυμπλθρωκεί κάποια κατθγορία Αγοριϊν‐Κοριτςιϊν κα ςυγχωνευτεί με τθν αντίςτοιχθ. 
18.2 Ζπακλα κα δοκοφν και ςτουσ τρεισ (3) πρϊτουσ νικθτζσ των Αγοριϊν και τισ τρεισ (3) πρϊτεσ 

νικιτριεσ κοριτςιϊν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 
TECHNO293 
Α:Εφιβων/Νεανίδων (U17) που ζχουν γεννθκεί το 2006 και μετά 
Β:Παίδων/κοραςίδων (U15) που ζχουν γεννθκεί το 2008 και μετά. 
Γ:Σηοφνιορ (U13) που ζχουν γεννθκεί το 2010 και όχι αργότερα από το 2012 
TECHNO293PLUS 
Α:Ανδρϊν/Γυναικϊν που ζχουν γεννθκεί το 2003 ι νωρίτερα 
Β:Νζων Ανδρϊν/Νζων Γυναικϊν (U19) που ζχουν γεννθκεί το 2004 και μετά. 

 
18.3 Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του διοργανωτι ομίλου να απονείμει περαιτζρω ζπακλα. 
 

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
19.1  (DP) Ζνα ςκάφοσ που αποςφρεται από μία ιςτιοδρομία πρζπει να ενθμερϊςει τθν Επιτροπι Αγϊνα 

ςτθν πρϊτθ εφλογθ ευκαιρία. 
19.2  κάφθ που χρειάηονται βοικεια κα πρζπει να προκαλοφν τθν προςοχι χρθςιμοποιϊντασ τθν 

ςφυρίχτρα τουσ, το κουπί τουσ ι τα χζρια τουσ ι με οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο. Ηεπιτροπι 
αγϊνων διατθρεί το δικαίωμα να βοθκιςει ςκάφθ που κατά τθ κρίςθ τθσ χρειάηονται βοικεια, 
ανεξάρτθτα από το αν το ηιτθςαν ι όχι. 
 

20. (DP) ΡΟΣΩΡΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
20.1  Οι προπονθτζσ και τα πρόςωπα υποςτιριξθσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι των αγϊνων,οφείλουν 

να ευρίςκονται ςε επαφι με τθν επιτροπι αγϊνων μζςω VHF κακϋ όλθ τθν διάρκεια των 
ιςτιοδρομιϊν, για ενθμζρωςθ και επικοινωνία ςφμφωνα με τον κανόνα WCR37, όπωσ αναφζρεται 
ςτο άρκρο 3.3 των οδθγιϊν πλου. 

20.2  Σα πρόςωπα υποςτιριξθσ πρζπει να φοροφν μια προςωπικι ςυςκευι πλεφςθσ, εκτόσ από ζνα 
μικρό χρονικό διάςτθμα ενϊ αλλάηουν ι τακτοποιοφν τα ροφχα τουσ ι τον ατομικό τουσ 
εξοπλιςμό, κακϋ όλθ τθν διάρκεια που κα βρίςκονται ςτο νερό. 

20.3  Όταν ο κινθτιρασ του ςκάφουσ είναι ςε λειτουργία, οι χειριςτζσ των ςκαφϊν υποςτιριξθσ είναι 
υπεφκυνοι για τισ μετακινιςεισ του και πρζπει να φοροφν το βραχιόλι αςφαλείασ (quick‐stop) που 
ςυνδζεται με το διακόπτθ τθσ μθχανισ του ςκάφουσ τουσ. 

20.4  Από το Προπαραςκευαςτικό ιμα του πρϊτου ςτόλου και μζχρισ ότου όλα τα ςκάφθ όλων των 
ςτόλων δεν αγωνίηονται, τα Μζςα των Προςϊπων Τποςτιριξθσ πρζπει να βρίςκονται περίπου 50μ. 
μακριά από το ςτίβο των αγϊνων. Για να παρακολουκιςουν τθν ιςτιοδρομία μποροφν να 
κινοφνται περιμετρικά του ςτίβου, ςε απόςταςθ περίπου 50 μζτρα, μόνο από τθν εξωτερικι 
πλευρά του. 

20.5  Εάν θ Επιτροπι Αγϊνα υποδείξει ςε ζνα Πρόςωπο Τποςτιριξθσ να απομακρυνκεί περαιτζρω από 
τθν περιοχι του ςτίβου, αυτό κα πρζπει να ςυμμορφωκεί άμεςα με τθν υπόδειξθ αυτι. 

 

 

 

21. ΥΡΑΝΣΗ 
Σα ςκάφθ δεν πρζπει να πετοφν απορρίμματα ςτθ κάλαςςα. 

 



 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΠΑΤΛΟΤ ΒΑΓΓΔΛΖ 

ΜΔΛΖ:     ΠΡΗΦΣΖ ΟΛΓΑ 

      ΕΑΓΟΡΗΑΝΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 

 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 

ΠΡΟΔΓΡΟ:ΜΗΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛΖ 

ΜΔΛΖ:    ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΗΗΓΩΡΟ 

   ΓΗΒΑΡΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


