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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17/9/2016 
 
Λεμεσός, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 12:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΞ,  

 

Πρόεδρος Γιάννης Χατζηαράπης 

Γραμματέας Μάριος Οράτης 

Μέλος Δημητριάδης Μιχάλης 

Μέλος Παπαδόπουλος Χρίστος 

Μέλος Παπανικολάου Χριστόδουλος 

Μέλος Ξενοφών Λάμπρου 

 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, τα μέλη 

του Δ.Σ. προχωρούν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση Εισηγήσεων Τ.Ε. (Πρακτικό Συνεδρίας Τ.Ε. 9/9/16) 

 

1. Αιτήσεις Μετεγγραφών 
  Επικυρώνεται ομόφωνα η απόφαση της ΤΕ που αφορά τις μεταγραφές. Θα σταλεί επιστολή στα 
ενδιαφερόμενα Σωματεία για ενημέρωση. 
 

2. Αιτήσεις Χρήσης Αιθουσών Προπονήσεων σε Λευκωσία και Λεμεσό 
  Εγκρίνονται ομόφωνα οι αποφάσεις και οι προτάσεις της ΤΕ που αφορούν την διάθεση των 
αγωνιστικών χώρων. Θα ετοιμαστεί επιστολή όπου θα αναφέρεται το καθεστώς παραχώρησης του χώρου και 
των 4 πιστών της ομοσπονδίας που βρίσκονται στο «Ευάγγελος Φλωράκης». Οι 4 πίστες έχουν τοποθετηθεί στον 
χώρο για την εξυπηρέτηση κατ’αρχήν των αθλητών που ασχολούνται με το άθλημα ως βοήθημα στα Σωματεία, 
όπως επίσης και για τις ανάγκες προπόνησης της Εθνικής ομάδας. Η ΤΕ πρότεινε την μελέτη ενοικίασης του 
εξοπλισμού αυτού, καθότι η χρήση του επιφέρει φθορές που συνεπάγεται κόστος συντήρησης ή/και επισκευής. 
Αναμένεται η πρόταση της ΤΕ για το θέμα αυτό. Όσον αφορά το σετ μηχανήματος καταγραφής που έχει 
παραχωρηθεί προσωρινά στην Ακαδημία Ξιφασκίας, θα ετοιμαστεί χρεωστικό προσωρινής χρέωσης. Λόγω του 
ότι το Σωματείο δεν έχει ανταποκριθεί έως τώρα στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παραχώρησης αθλητικού 
υλικού, θα δοθεί χρονικό περιθώριο εναρμόνισης με τον κανονισμό μέχρι το τέλος του χρόνου. Εάν το Σωματείο 
δεν ανταποκριθεί τότε το θέμα θα τεθεί εκ νέου στο ΔΣ για σχετική απόφαση. 
 

3. Διοργάνωση Σεμιναρίου-Εξετάσεων Διαιτησίας     
  Το ΔΣ μελετώντας το πρακτικό της ΤΕ, αποφάσισε την αποστολή επιστολής με την οποία να ζητά 
τους λόγους που τα Σωματεία Κοσμόπολη και Λευκωσίας δεν συμμετείχαν καθόλου στα σεμινάρια, παρόλο που 
είχαν ενημερωθεί. Η ομοσπονδία κάθε χρόνο διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια κατάρτισης των Σωματείων, 
δαπανώντας χρήματα για την ανάπτυξη και την τεχνική κατάρτιση τους, έτσι ώστε να μπορούν να συνδράμουν 
στο έργο της και να αναβαθμίσουν περεταίρω το επίπεδο του αθλήματος. Στα σεμινάρια αυτά, ανάμεσα σε 
πολλά θέματα, αναλύονται οι κανονισμοί, οι προκηρύξεις και διαδικασίες της ΚΟΞ  ούτως ώστε να επιτυγχάνεται 
συνεργασία όλων των παραγόντων του αθλήματος. Δεν δικαιολογείται κατά την άποψη των μελών του ΔΣ η 
παντελής απουσία παραγόντων των δύο Σωματείων. Η μη συμμετοχή στα σεμινάρια, έχει ως αποτέλεσμα την μη 
ενημέρωση των Σωματείων και ως εκ τούτου κάποια Σωματεία προβαίνουν σε παραπτώματα και οι ενέργειες 
τους δεν συνάδουν με τους κανονισμούς και το καταστατικό της ΚΟΞ. 
  Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της ΤΕ που αφορά τη διεξαγωγή σεμιναρίου διαιτησίας την 
Πέμπτη 27 Οκτ 2016 και εξετάσεων υποψηφίων διαιτητών το Σάββατο 29 Οκτ 2016 στο «Σπύρος Κυπριανού» 
στη Λεμεσό. Θα ετοιμαστεί σχετική ενημερωτική επιστολή. 
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4. Αίτηση Διοργάνωσης Διεθνούς Αγώνα “Nicosia Friendship Cup” του Σ.Ξ.Λ/σίας  
  Το ΔΣ εξέτασε το ιστορικό και τις απόψεις της ΤΕ ημ/νίας 9/9/16 με τις οποίες συμφωνεί. Το 
Σ.Ξ.Λευκωσίας αναφέρει ότι ενημέρωσε την ΚΟΞ και δεν πήρε απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε 
να επανέλθει με νέα επιστολή ή πιο απλά τηλεφωνικώς να υπενθυμίσει το θέμα έγκαιρα. Παρατηρήθηκε ότι το 
Σωματείο αλληλογραφεί απευθείας με τον ΚΟΑ, χωρίς να το γνωρίζει η ομοσπονδία, πράγμα το οποίο έχει 
επανειλημμένα απαγορεύσει η ομοσπονδία με γραπτές εγκυκλίους της. Όσον αφορά την διοργάνωση διεθνών 
αγώνων του Σωματείου, το Καταστατικό της ΚΟΞ αναφέρει:   

ΑΡΘΡΟ 34: Τα σωματεία – μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ομοσπονδία την συμμετοχή τους ή των 
αθλητών τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την 
προκήρυξη αγώνων. Σε περίπτωση δε οργάνωσης αγώνων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, το σωματείο –μέλος 
πρέπει να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει τη πρόθεσή του και να έχει πάρει την έγκριση της ομοσπονδίας.  

ΑΡΘΡΟ 41: 2.Οι Επίσημοι αγώνες, αγώνες των Σωματείων όπως και κάθε άλλος αθλητικός αγώνας, 
ρυθμίζεται και προγραμματίζεται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας.  

Το Σωματείο μπορεί να ζήτησε απλά να τεθούν οι αγώνες υπό την αιγίδα της, αλλά η 
ομοσπονδία και η ΤΕ έχει την ευθύνη να ρυθμίσει και να προγραμματίσει όπως αυτή πιστεύει ότι εξυπηρετεί το 
χρονιαίο αγωνιστικό πλάνο της και να γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς της και την αγωνιστική της 
προκήρυξη, καθώς επίσης και σε κατάλληλο αγωνιστικό χώρο, όχι όποτε θέλει ο καθένας, με ότι κανονισμούς 
θέλει και όπου θέλει. Γι’αυτό και η προκήρυξη της ΚΟΞ αναφέρει ότι Σωματείο που θέλει να οργανώσει 
βαθμολογούμενους αγώνες, πρέπει να στείλει την προκήρυξη των αγώνων του για έγκριση πρώτα στο ΔΣ της 
ΚΟΞ. Από την στιγμή που το Σωματείο ενήργησε χωρίς να περιμένει την απόφαση της ομοσπονδίας, θέλοντας να 
κάνει τους αγώνες όπως θέλει και όποτε θέλει, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της ΤΕ και απορρίπτει την 
αίτηση του Σωματείου Λευκωσίας για την διοργάνωση των αγώνων την προτεινόμενη ημερομηνία, για τους 
λόγους που αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίας της ΤΕ στις 9/9/16. Στο ερώτημα εάν η ομοσπονδία 
προωθεί τέτοιους αγώνες, προτρέπουμε το Σωματείο να μελετήσει το 2ετές πλάνο δράσης και τον κανονισμό 
επιχορηγήσεων Σωματείων όπου αναφέρονται οι αγωνιστικές προτεραιότητες και ότι η ΚΟΞ θα επιχορηγεί 
αναπτυξιακούς αγώνες.  
 

5. Ανάγκες Σωματείων σε Αθλητικό Υλικό 
  Μετά την μελέτη του πρακτικού της ΤΕ ημ/νίας 9/9/16, ο πρόεδρος απέστειλε επιστολή στο 
Σωματείο Λευκωσίας με το οποίο ζητούνται οι λόγοι που δεν αναγράφονται στις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις η επιχορήγηση της ομοσπονδίας για το 2014 που αφορούσε αγορά-επισκευή αθλητικού υλικού και 
πρόσθετη επιχορήγηση που αφορούσε κάλυψη εξόδων προπονητή. Επίσης ζητήθηκαν αποδείξεις για τον τρόπο 
διάθεσης αυτών των επιχορηγήσεων. Πάντα η ομοσπονδία όταν δίνει επιχορήγηση, καθορίζει με επιστολή της 
προς το Σωματείο τον σκοπό που δίνονται τα λεφτά. Δηλαδή είτε για αγορά-επισκευή αθλητικού υλικού, είτε για 
κάλυψη εξόδων προπονητή. Το Σ.Ξ.Λευκωσίας έστειλε απόδειξη ότι έλαβε τα χρήματα, αλλά η ΚΟΞ ζήτησε, όπως 
έχει δικαίωμα να ζητήσει βάση του Καταστατικού, πού δαπανήθηκαν τα λεφτά, δηλαδή να αποσταλούν 
αποδείξεις διάθεσης των χρημάτων όπως ζητά και ο ΚΟΑ από την ομοσπονδία. 
Το Καταστατικό αναφέρει:  

ΑΡΘΡΟ 31: β) Όλα τα Σωματεία μέλη της ΚΟΞ που επιχορηγούνται από αυτήν και/ή από τον Κ.Ο.Α. 
υποχρεούνται να υποβάλλουν σε αυτήν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και λεπτομερής περιγραφή της χρήσης των επιχορηγήσεων που έλαβαν από 
αυτή και/ή από τον Κ.Ο.Α. 

Το Σωματείο στην απάντησή του απέφυγε να δώσει απαντήσεις, όπως απέφυγε να απαντήσει 
στο γιατί δεν αναφέρονται πουθενά στις ελεγμένες καταστάσεις του τα ποσά των επιχορηγήσεων, όπως τους 
ζητήθηκε στην επιστολή. Tο Σωματείο δεν έχει ακόμα δικαιολογήσει τα ποσά αυτά και η ΤΕ προτού αποφασίσει 
για τη διάθεση εξοπλισμού και χρηματικής βοήθειας ήθελε να έχει τα στοιχεία αυτά, αφενός για να δει που 
δαπανήθηκαν τα λεφτά και αφετέρου για να εξετάσει τις ανάγκες σε εξοπλισμό, αφού έχει εικόνα του ήδη 
υπάρχοντος. Όσον αφορά την απαίτηση να δοθούν οι οικονομικές καταστάσεις από το 2005, να υπενθυμίσουμε 
στον πρόεδρο του Σωματείου Λευκωσίας, ότι μέλος με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. της ΚΟΞ 
απέκτησε το 2013 με την τροποποίηση του Καταστατικού. Ακόμα και τότε όμως αρνήθηκε να ορίσει εκπρόσωπο 
στη Γενική Συνέλευση και τις επιτροπές της ομοσπονδίας. Μόνο από το 2014 παρευρέθηκε και συμμετείχε το 
Σωματείο του στη Γ.Σ. και πολύ ευχαρίστως όχι μόνο να του στείλουμε τις καταστάσεις αλλά και να τις 
αναρτήσουμε και αυτές στο διαδίκτυο όπως γίνεται με όλες τις αποφάσεις. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο 
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πρόεδρος του Σωματείου Λευκωσίας, η ομοσπονδία δέχτηκε 2 φορές διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο τα 
τελευταία 4 χρόνια από τον ΚΟΑ χωρίς να υπάρξει κάποια παρατυπία ή παρανομία. Αντιθέτως ο έλεγχος έδειξε 
ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και η ομοσπονδία προέβει σε διορθώσεις του συνόλου των παρατηρήσεων. 
Για όλα αυτά υπάρχει σχετική αλληλογραφία με το ελεγκτικό γραφείο που διενήργησε τον έλεγχο και τον ΚΟΑ. Η 
άγνοια αυτή όμως του προέδρου του Σωματείου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα της ομοσπονδίας για αποστολή αντιπροσώπου στο ΔΣ και στις επιτροπές όταν κλήθηκε 3 φορές 
γραπτώς το 2013. Στη συνέχεια επιστολής του, ο πρόεδρος του Σωματείου, επικαλείται ότι θα καταγγείλει την 
ομοσπονδία και θα ζητήσει έρευνα και παρέμβαση άλλων φορέων. Τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν την δυσαρέσκειά 
τους για το ύφος και τις απειλές του στελέχους του Σωματείου.  Να υπογραμμίσουμε στον πρόεδρο του 
Σωματείου ότι ο ΚΟΑ κάθε χρόνο διεξάγει εξονυχιστικό έλεγχο, ζητώντας όλα τα τιμολόγια, τις αποδείξεις, τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων κλπ. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε ατασθαλία, δεν εγκρίνεται καμία επιχορήγηση προς 
την ομοσπονδία. Η ΚΟΞ δεν έχει κάτι να κρύψει, απεναντίας έχει προχωρήσει σε δημοσιοποίηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων σε μια προσπάθεια διαφάνειας και χρηστής λειτουργίας της. Αυτές οι συμπεριφορές από 
Σωματείο μέλος της είναι απαράδεκτες και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Καταστατικού.  
 

6. Συμμετοχές Αθλητών Σωματείων σε Διεθνείς Αγώνες 
  Το ΔΣ μελέτησε τις απόψεις της ΤΕ και ο πρόεδρος απέστειλε επιστολές στα Σωματεία Ακαδημία 
Ξιφασκίας και Λευκωσίας, όπου ζητούνταν οι λόγοι μή ενημέρωσης της ομοσπονδίας για την συμμετοχή 
αθλητών τους σε διεθνείς αγώνες. Αναφορικά με το Σωματείο Λευκωσίας, το ΔΣ διαπίστωσε ότι δεν ήταν 
ξεκάθαρο ποιος πρέπει να δηλώσει τους αθλητές του Σωματείου οι οποίοι ανήκαν παράλληλα και στην Εθνική 
ομάδα, γιατί βρισκόντουσαν ήδη σε αποστολή με την Εθνική ομάδα στον τόπο των αγώνων για προετοιμασία 
και την ευθύνη τους είχε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Παρά την ενημέρωση που δέχτηκε το Σωματείο από τον 
ίδιο τον ομοσπονδιακό για την διαδικασία των δηλώσεων, το Σωματείο έπρεπε να γνωρίζει ότι εφόσον 
αποστέλλει το ίδιο δηλώσεις σε διεθνείς αγώνες, οφείλει αυτόματα να τις κοινοποιήσει στην ΚΟΞ, όπως 
αναφέρει ο κανονισμός. Το Καταστατικό αναφέρει:  

ΑΡΘΡΟ 34: Τα σωματεία – μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην ομοσπονδία την συμμετοχή τους ή των 
αθλητών τους σε αγώνες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό , σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την 
προκήρυξη αγώνων 

Παρά την διαπίστωση της παράβασης του κανονισμού, το ΔΣ έκρινε ότι έγινε λόγο κακής 
συνεννόησης και για τον λόγο αυτό αποφάσισε όπως περιοριστεί στην γραπτή επίπληξη του υπαίτιου 
Σωματείου, με την προτροπή να ενημερώνονται για τις αποφάσεις της ΤΕ και του ΔΣ μέσω των πρακτικών που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας και να μελετήσουν τους κανονισμούς και το Καταστατικό της ΚΟΞ, 
το οποίο οφείλουν να εφαρμόζουν.  

Όσον αφορά την αθλητική Ακαδημία Ξιφασκίας Λευκωσίας, το ΔΣ μελέτησε την απάντηση που 
έδωσε το Σωματείο. Ο λόγος που επικαλείται ο προπονητής του Σωματείου, ότι δεν δήλωσε τους αθλητές του 
διότι είπε προφορικά στον Πρόεδρο της ομοσπονδίας ότι θα λείπει ταξίδι στο εξωτερικό την εβδομάδα πριν τους 
αγώνες, δεν δικαιολογεί την μην αποστολή των δηλώσεων. Ως οργανωμένο σύνολο έπρεπε να διευθετηθεί η 
αποστολή των δηλώσεων από άλλο άτομο του Σωματείου. Τα μέλη του ΔΣ διερωτήθηκαν ποιος δήλωσε τους 
αθλητές στην Ελλάδα για να αγωνιστούν, αφού ο προπονητής έλειπε ταξίδι και γιατί δεν έκανε απλά 
κοινοποίηση στην ΚΟΞ. Το ΔΣ έκρινε ότι έγινε αδικαιολόγητη παράβαση του κανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη 
όμως τη αγαστή συνεργασία που έχει η ομοσπονδία με το Σωματείο και τον προπονητή της, ο οποίος διατελεί 
και ομοσπονδιακός προπονητής, την καλή διαγωγή και την δραστηριότητα του Σωματείου στην ανάπτυξη του 
αθλήματος, το ΔΣ αποφάσισε να επιβάλει μεν την ποινή που ορίζει ο κανονισμός, αλλά με χρηματικό πρόστιμο 
€100 αντί €500. 
 

7. Πιστοποίηση Εθνικών Προπονητών  
  Το ΔΣ υιοθετεί ομόφωνα την πρόταση της ΤΕ για ανανέωση του καταλόγου μοριοδότησης και 
την εκ νέου μελέτη των βιογραφικών και απονομής κατηγορίας στους προπονητές. 
 

8. Αποστολή Εθνικής Ομάδας σε αγώνες τον Οκτώβρη                      
  Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Τ.Ε. για την συγκρότηση αποστολών σε διεθνείς αγώνες στην 
Ουγγαρία στις 2/10/16 και στην Σερβία στις 15/10/16. Την αποστολή αποτελούν: 

 Πανευρωπαϊκό Εφήβων: 
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 Συνοδός: Μάταν Σινκ  
 Αθλητής: Ιωάννου Γιώργος 
    
 Παγκόσμιο Γυναικών: 
 Συνοδός: Εμμανουηλίδης   
 Αθλήτρια: Μαυρικίου Ειρήνη 
Προϋπολογισμός: 1800Ε   

  Τις αποστολές θα συντονίσει ο Τεχνικός Σύμβουλος. 
 

9. Ασφαλιστική Κάλυψη Αθλητών Εθνικής Ομάδας (ALICO)   
  Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της ΤΕ για την ασφαλιστική κάλυψη των αθλητών της Εθνικής. 
Θα σταλεί επιστολή για την κάλυψη και του 6ου αθλητή στην εταιρεία ALICO.  
  

10. Εξέταση Αιτήσεων για Σύμβαση Ομοσπονδιακού 
  Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών, το ΔΣ πριν την κατοχύρωση της σύμβασης ανεξάρτητων 
υπηρεσιών με προπονητή 01/2016, θα προχωρήσει σε έρευνα και διαπίστωση του καθεστώτος εργοδότησης του 
Μάταν Σινκ από το Σ.Ξ.Λευκωσίας, έτσι ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσον είναι επιτρεπτό να αναλαμβάνει και 
να διεκπεραιώνει και άλλες εργασίες πέραν αυτών που του έχουν ανατεθεί στο υπάρχον συμβόλαιο με το 
Σωματείο του και της άδειας εργασίας που του παραχωρήθηκε από το τμήμα αρχείου πληθυσμού και 
μετανάστευσης.  
 

11. Εξέταση Αιτήσεων για Οργάνωση και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων 
  Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της ΤΕ και κατοχυρώνεται η σύμβαση 02/2016 οργάνωσης και 
τεχνικής υποστήριξης αγώνων της ΚΟΞ στο Σ.Ξ.Λεμεσού.  
 

ΘΕΜΑ 4ο :  Οικονομικές Καταστάσεις – Συμβόλαια Προπονητών 

  Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως σταλεί επιστολή στα Σωματεία μέλη, με την οποία να 

ζητούνται: 

 α) αναλυτική κατάσταση των εξόδων και αποδείξεις πληρωμής, των ποσών που έλαβαν 

ως επιχορήγηση από την ΚΟΞ το 2014 και 2015 από τα Σωματεία που έλαβαν επιχορηγήσεις.   

   β) Τα Σωματεία Κοσμόπολη και Ακαδημία Ξιφασκίας να στείλουν ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις για τα έτη 2014 και 2015.  

   γ) Το Σ.Ξ.Λευκωσίας να διορθώσει και να αποστείλει εκ νέου τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις του 2014 και 2015, όπου να αναγράφονται ξεκάθαρα, σε ξεχωριστό κεφάλαιο στα έσοδα οι 

επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς (ΚΟΑ, ΚΟΞ) και στα έξοδα σε ξεχωριστό κεφάλαιο τα έξοδα για αθλητικό 

υλικό και για μισθό προπονητή. 

   δ) να αποσταλεί από όλα τα Σωματεία συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών των προπονητών 

τους. Ειδικά για το Σ.Ξ.Λευκωσίας, να ζητηθεί το συμβόλαιο εργοδότησης του Ματαν Σινκ σύμφωνα με το οποίο 

έχει αιτηθεί και λάβει άδεια παραμονής για εργασία στην Κύπρο ως αλλοδαπός. 

Τα Σωματεία πρέπει να συμμορφωθούν σε περίοδο 2 μηνών από την λήψη της 

επιστολής. Μέχρι να ληφθεί απάντηση, αναστέλλονται όλες οι αποδεσμεύσεις ή/και εγκρίσεις επιχορηγήσεων ή 

αθλητικού υλικού. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Μη έχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
Γιάννης ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ  Μάριος ΟΡΑΤΗΣ 

 


