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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΗΛΙΩΤΗ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών αθλητικών 
ομάδων που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. Ο χουλιγκανισμός ονομάστηκε έτσι από 
τον όρο ‘HOOLIGANISM’ που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1890 για να 
χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά συμμοριών των δρόμων. 
 
Ιστορία 
 
Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία προήλθε  από παραδοσιακές εκδηλώσεις  που 
περιλάμβαναν παιχνίδι με μια μπάλα που είχαν συνήθως μαζική συμμετοχή από τους 
κατοίκους της περιοχής  όπου λάμβανε χώρα. Ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να 
περιγράψει τη συμπεριφορά των οπαδών σε αγώνες ποδόσφαιρου.  
 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  
 Από το 1314 ακόμη, ο Εδουάρδος ο β΄ της Αγγλίας απαγόρευσε τέτοιου είδους εκλύσεις 
διότι όπως αναφέρει μπορούν να προκαλούν κανονικές διαταραχές ή και προδοσίες. 
 
 

ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ 



 

ΑΙΤΙΑ 
• Κρίση φορέων αγωγής 

• Αρνητικά πρότυπα από τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα από τις αθλητικές εφημερίδες 

• Αναξιοκρατικά φαινόμενα, ανεργία  

• Αστικοποίηση, κρίση σχέσεων  

• Κυριαρχία καταναλωτικού πνεύματος, θεοποίηση του χρήματος  

• Κρίση αξιών, ηθική χαλάρωση  

• Οι χούλιγκανς είναι καταπιεσμένοι κοινωνικά  

• Το ποδόσφαιρο ευνοεί τη μαζοποίηση 

• Ο τοπικισμός  

• Οι αντίπαλοι οπαδοί  

 



Ονόματα Μαθητών: 

• Οικονόμου Αλέξανδρος 

• Οικονόμου Αντρέας 

• Λεοντής Λεόντιος 

• Νερατζής Γαβριήλ 

• Νικολάου Γιάννης 



Η έννοια του ρατσισμού 

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι 
όλοι ίσοι μεταξύ τους. 

Ειδή ρατσισμού 
 
•Φυλετικός 
•Εθνικός 
•Θρησκευτικός 
•Πολιτισμικός 
•Πολιτικός 
•Σπισισμός  
•Κοινωνικός 
•Σεξισμός 
•Ομοφυλοφιλία 
 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 



Αίτια ρατσισμού 
 
 

•Χαμηλό πνευματικό και μορφωτικό επίπεδο  
•Προκαταλήψεις   
•Οικονομικά συμφέροντα  
•Ανταγωνιστικές τάσεις 
•Δημιουργία συμπλεγμάτων κατωτερότητας ή ανωτερότητας 



Συνέπειες ρατσισμού 

• Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

• Περιθωριοποίηση ατόμων 

• Επικράτηση αναξιοκρατίας  

• Κοινωνικές ανισότητες  

• Συγκρούσεις  

• Διεύρυνση του χάσματος μεταξύ φτωχών και 
πλουσίων 

• Εκμετάλλευση ανθρώπων 

 



Λύσεις 

• Η οικογένεια πρέπει να μην περνάει προκαταλήψεις 
στα νεαρά μέλη.  

• Η παιδεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να 
αντιλαμβάνονται τις διαφορετικότητες. 

• Η πολιτική ηγεσία να μην ενθαρρύνει ρατσιστικές 
εκδηλώσεις.  

• Οι διεθνείς οργανισμοί να επιβάλουν κυρώσεις 
οικονομικές ή διπλωματικές.  



Ονόματα μαθητών: 
•Νικολάου Αγγελική 
•Μουστάκα Στέλλα 
•Μουστάκα Ελένη 
•Μανώλη Βάλια 
•Μπεθάνη Αφροδίτη 



Η μόλυνση του περιβάλλοντος  

Ο ορισμός  
 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία 
έννοια  η όποια περιλαμβάνει τη ρύπανση των 
βιολογικών συστατικών των φυσικών στοιχείων 
του πλανήτη, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 



Είδη μολύνσεων  

• Οικολογικά προβλήματα ή περιβαλλοντικά 
προβλήματα 

• Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

• Τρύπα του όζοντος 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση  

• Απόβλητα 

• Ρύπανση των νερών 

• Καταστροφή των δασών 

• Μείωση της βιοποικιλότητας 



Αίτια μόλυνσης 

 Οι αιτίες που συμβάλλουν στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος είναι αναρίθμητες. Επιπλέον η 
δημιουργία πολλών εργοστασίων, χωρίς την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας, 
έδωσαν στον άνθρωπο όλα όσα χρειαζόταν. Του 
στέρησαν, όμως, ένα υγιές περιβάλλον και τη 
δυνατότητα να ζει κοντά στη φύση και στις 
απολαύσεις της. 



Οι συνέπειες της καταστροφής των δασών 

 Η μείωση των δασικών εκτάσεων (ως απόρροια των 
πυρκαγιών) 

Η μόλυνση των υπογείων υδάτων και η διάβρωση των 
εδαφών 

 Το κλίμα που αλλάζει 

Οι άνεμοι που γίνονται ισχυρότεροι 

Οι βροχοπτώσεις που μετατοπίζονται 



Λύσεις-Αποτελέσματα 

1. Ξεχωρίζουμε τα απορρίμματα που ανακυκλώνονται. 
2. Βάζουμε βιολογικά λιπάσματα και φάρμακα. 
3. Να μην αφήνουμε τα φώτα ανοιχτά όταν 

μετακινούμαστε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. 
4. Να βγάζουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα 

όταν δεν τις χρησιμοποιούμε. 
5. Δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει άσκοπα για κανένα 

λόγο. 
6. Τα εργοστάσια θα πρέπει να μην πετάνε τα απόβλητά 

τους μέσα σε θάλασσες και ποτάμια διότι θα υπάρχει 
πολύ μεγάλη μόλυνση. 

7. Προτιμότερο θα ήταν να χρησιμοποιούμε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς για να μετακινούμαστε χωρίς να 
μολύνουμε το περιβάλλον.  



Ονόματα μαθητών: 

• Μαρκάκη Κυριακή 

• Νάνο Αθηνά 

• Νταούλλια  Μαρκέλα 

• Μπούρη Μαρία 

• Μουρτζούκος Άγγελος 



ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
 

Ονόματα μαθητών:  
  Μαυρομάτης Κυριάκος  

  Μακρυγιάννης Στέλιος 
  Λιάσκος Κωνσταντίνος 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
Η σχολική βία αποτελεί παθογένεια της εποχής και 
συνδυαζόμενη με την εμπορία και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
μέσα στα σχολεία καθιστά το περιβάλλον του μαθητή ιδιαζόντως 
επικίνδυνο. Παράλληλα, η εξάρτηση από το διαδίκτυο και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια αυξάνουν τα ποσοστά της παιδικής και 
εφηβικής κατάθλιψης, ενώ παράλληλα αυξάνεται η 
συνειδητοποίηση κινδύνων, όπως η κακή δίαιτα των μαθητών 
και τα ατυχήματα μέσα και έξω από το σχολείο. Το φαινόμενο 
του σχολικού εκφοβισμού έχει μεγάλη έκταση τόσο στη χώρα 
μας όσο και διεθνώς. 
                                                                    
ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΑΣ  
Η βία λαμβάνει ποικίλες μορφές και δεν υπάρχει ένας καθολικός 
ορισμός της. Συνήθως ως βία ορίζεται η χρήση της φυσικής 
δύναμης ή της πίεσης - απειλής εναντίον ενός μεμονωμένου 
ατόμου ή κατά μιας ομάδας που μπορεί να οδηγήσει στον 
θάνατο, στον τραυματισμό ή στη γένεση ψυχολογικών 
διαταραχών. Η βία είναι μια μορφή έκφρασης του θυμού ή του 
φόβου, και αποτελεί μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση. 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 Ως σχολικός εκφοβισμός νοείται η χρήση βίας μεταξύ μαθητών με σκοπό να 
προκαλέσει στους άλλους πόνο και αναστάτωση. Η σχολική βία είναι μια μορφή 
κοινωνικού ελλείμματος που αντανακλά την κοινωνική ανισότητα, τον αποκλεισμό 
και τη ματαίωση των ατομικών προσδοκιών. Βία ή παράγοντας που προάγει τη βία 
στο σχολείο είναι κάθε φράση ή ενέργεια που ταπεινώνει το παιδί. Η επιθετική 
συμπεριφορά και η βία, ιδιαίτερα στο σχολείο, εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα 
στη διάρκεια της εφηβείας. 

ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ 
                                
• κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων 
• κουλτούρα 
• πολιτισμός 
• οικογενειακό περιβάλλον 
• ατομικά χαρακτηριστικά 
 



Ο σχολικός εκφοβισμός παίρνει διαφορετικές μορφές 
ανάλογα με το φύλο και την ηλικία 
                                       
Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 τη σωματική βία(σπρωξίματα, χαστούκια, γροθιές, κλωτσιές)που 

απειλεί άμεσα την ασφάλεια του παιδιού  
 τη λεκτική βία(βρισιές, κοροϊδία, σαρκασμό, χειρονομίες, σχόλια, 

συκοφαντίες, γελοιοποίηση, απειλές, ταπείνωση με ύβρεις ή 
εκφοβισμούς)  

 την ψηφιακή βία (chatrooms, videos, sites, ηχογραφήσεις, 
κακόβουλα sms, κλήσεις, email) που αποσκοπεί στην ταπείνωση ή 
στην απειλή 

 τη σεξουαλική βία(προσβλητικές χειρονομίες και κινήσεις)  
 την ψυχολογική βία(συναισθηματική επίθεση χωρίς χειροδικίες και 

βρισιές) 



ΘΥΤΕΣ 

 Ο μαθητής που ο ίδιος εκφοβίζει άλλους διαπιστώνεται πως έχει υψηλή 
αυτοπεποίθηση, απειθαρχία, έντονη διάθεση επιβολής καθώς και θετική 
εικόνα για την εξωτερική του εμφάνιση. Συχνά είναι πολύ δημοφιλής 
μεταξύ των συνομηλίκων του. Είναι πιθανόν να υφίσταται 
κακομεταχείριση από μέλη της οικογένειάς του και να έχει υπάρξει 
παρών σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο μαθητής- θύτης είναι 
πιθανόν να εμφανίσει χαμηλή σχολική επίδοση και συμπτώματα 
κατάθλιψης. Ο μαθητής-θύτης αναφέρει σε υψηλότερο ποσοστό ότι έχει 
αυστηρούς/αυταρχικούς γονείς. Μπορεί, βέβαια, οι γονείς του να είναι 
είτε αδιάφοροι είτε υπερπροστατευτικοί. 



Ο μαθητής που εκφοβίζεται είναι συχνά ντροπαλός, έχει μικρότερη σωματική διάπλαση, 
δύναμη ή ηλικία . Μπορεί να προέρχεται από οικογένεια με χαμηλό οικονομικό επίπεδο. 
Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα 
κατάθλιψης και άγχους . Επιπλέον, πολλές έρευνες έχουν συνδέσει τον εκφοβισμό με 
την εκδήλωση ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων από την πλευρά των 
θυμάτων, όπως πονοκέφαλο, πόνο στο στομάχι και διαταραχές του ύπνου. Μπορεί να 
έχει κακή υγεία και να είναι δυσαρεστημένος από την εξωτερική του εμφάνιση. Ένας 
μαθητής-θύμα εκφοβισμού αναφέρει ότι έχει δύσκολη επικοινωνία με τους γονείς του. 
Οι γονείς του είναι συνήθως υπερπροστατευτικοί. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις στις 
οποίες οι γονείς είναι είτε αδιάφοροι είτε αυταρχικοί. 

ΘΥΜΑΤΑ  



ΘΕΑΤΕΣ: Ο θεατής είναι μαθητής που προτιμά να απέχει από τα φαινόμενα βίας 
που ίσως παρατηρεί στο σχολείο του. Τις περισσότερες φορές επιλέγει να σιωπήσει 
και να μην αντιδράσει σε αυτά τα φαινόμενα, που λόγω της σιωπής εντείνονται 
μέσα στη σχολική κοινότητα. Ο θεατής-μαθητής όταν δεν αντιδρά δείχνει αδυναμία 
και πιθανώς φόβο για την απόρριψη από την παρέα σε περίπτωση που ταχθεί 
ανοιχτά στο πλευρό είτε του θύτη είτε του θύματος.  
Γενικότερα το αποτέλεσμα είναι πολλά παιδιά που προέρχονται συνήθως από 
αδύναμα στρώματα να συναντούν σοβαρές δυσκολίες στη μαθησιακή τους πορεία 
και να οδηγούνται αβοήθητοι στη σχολική αποτυχία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
η στάση απέναντι στο σχολείο και ότι αυτό αντιπροσωπεύει, καθίσταται αρνητική 
και συχνά εκδηλώνεται με επιθετικότητα, παραβατικότητα ή και 
αυτοκαταστροφικές ενέργειες. Η ενδοσχολική βία, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί 
να αναλύεται χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση του οικογενειακού καθώς και του 
ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. 
Είναι βέβαιο ότι τα παιδιά αποτελούν τους πιο ευαίσθητους δέκτες των επιρροών 
από το οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικά ενόψει 
της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την ελληνική κοινωνία, 
αποτελεί ανάγκη η προετοιμασία μας με δεδομένο ότι θα είναι μεγαλύτερη η 
ένταση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας. 



ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

    ΟΡΙΣΜΟΣ 
    Με τον όρο ναρκωτικά νοούνται γενικά ουσίες 

µε διαφορετική χηµική δοµή και διαφορετική 
δράση στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, από 
διεγερτική µέχρι και κατασταλτική αλλά µε κοινό 
γνώρισµα την ιδιότητα να μεταβάλλουν τη 
θυµική κατάσταση του ατόμου και να προκαλούν 
εξάρτηση διαφορετικής φύσης, ψυχική ή και 
σωµατική (µε σωµατικές εκδηλώσεις) και 
ποικίλου βαθµού. 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΕΘΙΣΜΟΣ 



ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

• ΨΕΥ∆ΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ - ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΙΟΓΟΝΑ 

(L.S.D). 

•  ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ. (Κοκαΐνη). 

•  ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ Κ. Ν. Σ. (Υπνωτικά). 

•  ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (χλωροφόρµιο). 

•  ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (Ηρωίνη). 

 



ΠΡΟΛΗΨΗ 
• Η πρωτογενής πρόληψη αφορά ενέργειες που γίνονται για να 

αποφύγουµε την παρουσίαση ενός προβλήµατος. 
• Η δευτερογενής πρόληψη, αφορά ενέργειες και παρεµβάσεις που 

γίνονται όταν αρχίσει να εκδηλώνεται ένα πρόβληµα. 
• Η τριτογενής πρόληψη αφορά κινήσεις και παρεµβάσεις που γίνονται 

για να µειωθεί ένα πρόβληµα που έχει ήδη εκδηλωθεί είτε για να 
αποφευχθεί η επανεμφάνισή του στο µέλλον. Σε ότι αφορά τα 
ναρκωτικά, αυτό που µας ενδιαφέρει κυρίως είναι η πρωτογενής 
πρόληψη. 

• Τα πρώτα µοντέλα πρόληψης που έγιναν άρχισαν να ασχολούνται µε 
το θέµα του πώς να ενηµερώσουµε τον κόσµο και ειδικά τη νεολαία 
για τα ναρκωτικά. Άρχισε να γίνεται µία πολύ µεγάλη ενηµέρωση για 
την κάθε ουσία, τι επιδράσεις έχει, τι κακό μπορεί να προκαλέσει 
κλπ, µόνο που κάποια στιγµή φάνηκε, κι αυτό είναι ένα παράδειγµα 
που έχει γίνει τη δεκαετία του 70 και του 80 στην Αµερική, ότι έγινε 
µια πολύ µεγάλη καµπάνια για το κάπνισµα και το χασίς σε διάφορα 
σχολεία και η οποία περιείχε απλά ενηµέρωση. 
 



ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 

• Σταδιακή αποτοξίνωση από τα οπιοειδή µε ιατρική 
παρακολούθηση  

• Υπερταχεία αποτοξίνωση από τα οπιοειδή  
• Αποτοξίνωση µε ιµπογκαΐνη  
• Αποτοξίνωση µε Subutex (Βουπρενορφίνη)  
• Αποτοξίνωση µε νευροηλεκτρική θεραπεία (N.E.T.) 

Κάθε µέθοδος αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά µε 
ιατρική βοήθεια πρέπει να εφαρµόζεται από 
επαγγελµατίες σε ειδικές εγκαταστάσεις, όπου 
µπορεί να χορηγηθεί η σωστή φαρµακευτική αγωγή 
εγκαίρως σε περίπτωση εκδήλωσης δυνητικά 
επικίνδυνων συµπτωµάτων στέρησης. 



ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

• ΟΡΙΣΜΟΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ 
• Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής 

καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του 
φυτού καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως σε 
τσιγάρο, πίπα, πούρο ή με άλλο τρόπο. Η πρακτική 
αυτή ήταν συνήθεια των κατοίκων της Κεντρικής 
και Νότιας Αμερικής, πριν ακόμα αυτές 
ανακαλυφθούν από τους Ευρωπαίους. Η συνήθεια 
μεταφέρθηκε στην Ευρώπη και την Ασία μετά το 
1556. 

• Τη δεκαετία του 1920, Γερμανοί επιστήμονες 
ανακάλυψαν ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για την 
υγεία. 



Ασθένειες που προκαλεί το 

κάπνισμα 

 
 

• ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΚΑΡΚΙΝΟΙ 

 

• ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

 

• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

 

• ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

 



ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ  

 
 Συνήθεια γονέων 

 Φίλοι, μεγαλύτερα αδέλφια, κοινωνικό περιβάλλον 

 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με την εικόνα του 

 Διαφήμιση και εμπορική σύνδεση με τον αθλητισμό 

 Σχέσεις / οικογενειακή δομή 

 Επίπεδο εκπαίδευσης 

 Κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο 

 Διαχείριση άγχους και καταπίεσης 

 Αποδοχή 

 



Λόγοι για τους οποίους καπνίζουν οι 

έφηβοι 

  
• Πολύ συχνά το κάπνισμα αρχίζει τυχαία. Χωρίς να το 

πολυσκεφτούν οι έφηβοι ακολουθούν το ρεύμα. 
• Για αρκετούς το κάπνισμα σημαίνει να έχουν κάτι να κάνουν. 
• Μερικοί έφηβοι ζητούν την απόλαυση από το κάπνισμα και 

προσπαθούν να ηρεμήσουν τα νεύρα τους με αυτό τον τρόπο. 
• Μερικοί θεωρούν ότι το κάπνισμα τους ενεργοποιεί και τους 

βοηθά στη συγκέντρωση. 
• Αρκετοί έφηβοι θεωρούν ότι με το κάπνισμα μεγάλωσαν. 
• Για ορισμένους, το κάπνισμα αποτελεί ένα μέσον για να 

εισχωρήσουν και να ανήκουν στους σωστούς κύκλους / 
ομάδες. 
 



ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ 

 Ο Αλκοολισμός είναι µια πρωτογενής και χρόνια 

ασθένεια, της οποίας η εξέλιξη και οι εκδηλώσεις 

επηρεάζονται από γενετικούς, ψυχοκοινωνικούς 

και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. 

 



ΠΟΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ; 
  Τα κριτήρια για εθισµό στο αλκοόλ (δεν 

χρειάζεται να πληροί κανείς όλα τα κριτήρια) 

είναι: 

•  Ανοχή  

• Ψυχολογική εξάρτηση 

• Στερητικά συµπτώµατα  

• Περιορισµός στερητικών συµπτωµάτων 

•  Αποτυχία ελέγχου χρήσης αλκοόλ 

•  Σπατάλη πολύ χρόνου για απεξάρτηση 

• Καταστροφικές συνέπειες για το άτοµο και το 

περιβάλλον του 



Ονόματα Μαθητών: 

• Κουφής Δημήτρης 

• Λουκάς Γιάννης 

• Μπερκούν  Ευαγγελία 

• Μπογιατζής  Θάνος 

• Λουκόπουλος  Γιώργος 




