
Λίγα λόγια για  την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών

Τι είναι αυτό που μπορεί να ενώσει άραγε μία ομάδα ανθρώπων, ώστε να επιδιώξει κοινούς στόχους 
και κοινή πορεία; Δεν μπορεί να είναι άλλο από την αγάπη για ότι κάνουν και κυρίως για εκείνο που οραμα
τίζονται για την τέχνη,για την προσωπική τους δημουργία,για το άνοιγμα μίας τόσο κοντινής και οικείας μα 
ταυτόχρονα και τόσο άγνωστης εικαστικής περιοχής, όπως είναι η χαρακτική.σε ευρύτερες ομάδες...

... εκτός από την κοινή διάθεσή τους να αναδείξουν την εικαστική αυτή περιοχή, το μεράκι τους να 
βγουν προς τα έξω δημοσιθ7ΐοιώντας όσο πιο συχνά γίνεται την εργασία τους, την πρωτοβουλία τους να 
αναδείξουν νέους καλλιτέχνες χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς, την πρόθεσή τους να αγκαλιάσουν κά
θε δημιουργική προσπάθεια στην χαρακτική είτε αφορά σε παραδοσιακές μεθόδους είτε σε σύγχρονα μέσα 
και υλικά, τη στόχευση να αναδείξουν τον παιδευτικό ρόλο της τέχνης, την αγωνία να εκφράσουν τον κόσμο 
τους μέσα από τη διαφορετικότητά τους.

Αφού αντιληφθούμε τι κοινό ενώνει αυτή την ομάδα των καλλιτεχνών σκόπιμο είναι να δούμε και ποια 
είναι τα στοιχεία εκείνα που τους διαχωρίζουν και που ουσιαστικά δίνουν στην προσπάθειά τους την προσ
δοκία για το μέλλον. Γιατί η ανομοιογένεια στην έκφραση, οι διαφορετικές στυλιστικές κατευθύνσεις,η ατο
μικότητα της καλλιτεχνικής δημουργίας,η ανεξαρτησία του πνεύματος είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηρι
στικά που δίνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς δεν μπορεί να νιώσει παγιδευμένος ή κατευθυνόμενος. 
Γιατί η σκέπη που καλύπτει όλα αυτά τα ανεξάρτητα πνεύματα, καταξιωμένους δημιουργούς και καινούριες 
φωνές δεν έχει ως στόχο να καθυποτάξει και να ποδηγετήσει, αλλά να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους για δη
μιουργικό διάλογο και παραγωγική πορεία. Χαρακτική με παραδοσιακές μεθόδους, αλλά και με σύγχρονες 
τεχνικές οριοθετούν τον χώρο μέσα στο οποίο ταιριάζουν οι πιο διαφορετικές φωνές, αναδεικνύονται όλες οι 
τάσεις της σύγχρονης χαρακτικής, παραμένουν ζωντανά τα κίνητρα να προχωρήσουν όλοι λίγο πιο μακριά 
στην διατύπωση των αναζητήσεών τους, να καταγράψουν την προοπτική για το μέλλον.

Η ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών, που οφείλεται κατ' εξοχήν στη διάθεση και την πρωτοβου
λία του αλησμόνητου Βασίλη Χάρου, η άνδρωση και η συσπείρωση γύρω της πολλών καλλιτεχνών δεν θα εί
χε κανένα νόημα αν ήταν απλά ένα εργαλείο συνδικαλιστικής δράσης. Η παγίδα είναι ορατή και επικίνδυνη. 
Αλλά ευτυχώς το όραμα των ανθρώπων της δεν έχει καμία σχέση με μία συντεχνιακή λογική που θα αναδεί- 
κνυε τέτοιου είδους στόχους. Το όραμά της είναι η παιδευτική λειτουργία της τέχνης τους, η προσήλωσή 
τους στην εικαστική λειτουργία της. το ενδιαφέρον τους να γνωρίσει ο αμύητος τις προσπάθειές τους, να 
γευτεί το εικαστικό αποτέλεσμα με το κριτικό του μάτι και τελικά με τη γνώση που θα αποκτήσει να μετα
τραπεί σε κοινωνό και συμμέτοχο.

Η χαρακτική,η κατ’ εξοχήν δημοκρατική τέχνη, αφού η πολλαπλότητα των γνησίων αντιτύπων της επι
τρέπει τη μεγάλη διασπορά της, αποτελεί και μία εξόχως δημιουργική διαδικασία, που συχνά είναι άγνωστη 
και εν πολλοίς παρεξηγημένη από το ευρύτερο κοινό,ενίοτε και από τους φιλότεχνους. Το δύσκολο για τους 
πολλούς ασπρόμαυρο χαρακτικό, που κρύβει μέσα του όλη την αγωνία της έκφρασης με ελάχιστα μέσα, το 
πιο προσιτό αλλά και τεχνικά πολυσύνθετο έγχρωμο ή ακόμη οι τεχνικές με πειραματικές μεθόδους δεν 
κρύβουν μόνο μία επίπονη χειρωνακτική εργασία, αλλά και περίσσευμα ψυχής, για να αναδείξουν το τελικό 
εικαστικό αποτέλεσμα. Αυτό το περίσσευμα είναι που παρακινεί τους καλλιτέχνες στην Ένωση να μην περι
χαρακωθούν αποκλειστικά και μόνο στη δημιουργική διαδικασία της παραγωγής του έργου τους, μα παράλ
ληλα να αφιερωθούν με όλες τους τις δυνάμεις σε στόχους παιδευτικούς. Κοινότοπο θα ήταν να ζητηθεί από 
όλους η συμπαράσταση στην προσπάθεια αυτή. Αλλά απολύτως απαραίτητη η στην πράξη συμπόρευση, 
γιατί τελικά χάρη στη διάθεση,το μεράκι και την αγάπη τους το ζητούμενο θα γίνει πράξη.

Θ ΑΝΟ Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ
Ε πίκουρος Κ αθηγητής Ισ το ρ ία ς  της Τέχνης 

Π ανεπιστημίου ίωαννίνων

A few words on the Greek Engravers Association

Which is the force that leads a group of people to pursuit common goals and courses? It can be 
anything more than their love for what they do and especially their love for what they dream to be the 
aim of art. for their personal creation, for creating and opening a familiar and yet unknown artistic 
territory, such as engraving, to larger groups...

...if not their will to promote this artistic territory, their need to «open up» by publishing their work 
as often as possible, their initiative to promote the work of young artists without limitations and 
exlcusions, their will to «embrace» every creative effort in engraving, either through traditional methods or 
new means and materials, their goal to promote the educational role of arts, their agony to express their 
world through their diversity?

After understanding which are the common characteristics that unite this group of artists, it is 
imperative to understand the characteristics that separate them and that, literally, give to their efforts a 
promise for the future. Because expressive differences, different stylistic approaches, personification of 
artistic creation and spiritual independency are only some of the characteristics that create a framework in 
which no one can feel trapped or bound. Because the «roof» that shelters all these independent spirits, 
well-known artists and new «voices» in art, does not want to subdue or manipulate them, but to satisfy 
the artists' need for creative dialogue and productive courses. Engravinag through traditional methods and 
new techniques sets the framework in which all different voices collaborate, all trends of contemporary 
engraving are promoted, the motives for moving a bit further in the expression of their pursuit are kept 
alive and the perspective for the future is expressed.

The founding of Greek Engravers Association, a result of the will and initiative of Vasilis Charos, the 
maturity and unity of many artists would mean nothing if it was only a tool for labor action. The trap is 
visible and dangerous. But, fortunately, the vision of the association members has no relation to such 
trade. Their vision has to do with the educational function of their art, their dedication to artistic functions, 
their interest to acquaint the uninitiated with their efforts, to help them «taste» the artistic result with their 
critical eyes and who, through the knowledge they will acquire, will become privies and participants.

Engraving, a most democratic art since the multiple numbers of original copies supports its broad 
dispersal, is an excellent creative process that more often than not remains unknown and misunderstood 
from vast audiences, and sometimes even from art lovers. The black and white engraving that is difficulty 
understood by many but brings out the agony of artistic expression with the least means possible, the 
colored engraving, more familiar and yet more complex work, or even the experimental methods do not 
only comprise of hard work of the hands, but also an excess of «soul» for promoting the final artistic 
result. This excess is what motivates the artists -  members of the association -  not to limit themselves to 
the creative process, but to dedicate themselves to educational goals. It would be conventional to seek 
everyones assistance in this effort. But it is necessary to have the active help of everyone interested 
because only with their will, need and love we will be able to achieve what we aim for.

THANOS CHRISTOU
Art History Assistant Professor 

loannina University



ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΧ.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ είναι ένα αμιγές καλλιτεχνικό σωματείο, με χαρακτήρα «μη κερδοσκοπικό», που 
ιδρύθηκε το 1987 από ομάδα εικαστικών χαρακτών.
Στεγάζεται πολύ κοντά στο υπό ανέγερση Μουσείο της Ακροπόλεως, 100 μ. περίπου από τον ομώνυμο σταθμό του Μετρό. 
Στον καλαίσθητο χώρο φιλοξενούνται κάθε μήνα μικρές ομαδικές ή ατομικές εκθέσεις αυθεντικών χαρακτικών έργων, 
καθώς και πλήρες «ντεπώ» με χαρακτικά των μελών.
Τα έργα σχεδιάζουν, χαράζουν και τυπώνουν στα εργαστήριά τους οι ίδιοι οι δημιουργοί, ενώ παράλληλα υπάρχει 
έντυπο υλικό και βιβλιογραφία σχετικά με την Χαρακτική Τέχνη και τεχνική.
Η ΕΕΧ οργανώνει εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ομιλίες και σεμινάρια, ιδρύει ανοιχτά εργαστήρια με δήμους και 
φορείς, εκδίδει συλλεκτικά λευκώματα, αρθρογραφεί και εκδίδει έντυπα, χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος του φιλότεχνου κοινού για το πρωτότυπο χαρακτικό έργο και την αισθητική αξία.

ΝΙΚΟ Σ ΔΕΣΕΚΟΠΟΤΛΟΣ

“Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών πριν απ’ όλα δεν είναι σύλλογος συνδικαλιστικός ή απλά πολιτιστικός, που κύριο σκοπό έχει 
να δημιουργήσει.ενεργά μέλη, που θα ανανεώνουν συνεχώς το έργο τους και θα τα ενώνει η αγάπη για την Χαρακτική...”
“Η Ένωση προήλθε από την ανάγκη των χαρακτών να αντιμετωπίσουν μαζί τα καλλιτεχνικά τους έργα, για να γνωρίσει 
το κοινό την ομορφιά της χαρακτικής τέχνης...”
“ ... Στρατευτείτε όσοι αγαπάτε τη γραμμή, το σχήμα, τη μαγεία του άσπρου και του μαύρου, όπως ξεπηδάνε από το 
φυσικό υλικό,το ξύλο.την πέτρα και το μέταλλο...”

Β Α Σ ΙΛ Η Σ  ΧΑΡΟΣ. 1987 
ο εμπνευστης χα ι πρώ τος πρόεδρος της  Ε Ε Χ .

GREEK ENGRAVERS ASSOCIATION PERMANENT EXHIBITION

GREEK ENGRAVERS ASSOCIATION is an artistic non - profit able organization, founded in 1987 by a group of art 
engravers.
Its headquarters are in proximity to Acropolis Museum that is presently under construction, only 100 m. from 
«Acropolis» Metro station.
Each month this elegant place houses small group or individual exhibitions of authentic engravings, as well as works of 
the association members.
These works are designed, engraved and printed in personal workshops by the engravers themselves. In the same place 
you can find printed materials and bibliography on Engraving Art and Techniques.
Greek Engravers Association organizes exhibitions (in Greece and abroad), speeches and seminars, founds open 
workshops in collaboration with municipal authorities, and publishes collection albums, articles and brochures. In 
general, the Association uses all available means in order to boost the interest of art lovers in authentic engravings and 
artistic values.

NIKOS DESSEKOPOULOS

Greek Engravers Association Brochure
“Greek Engravers Association is not simply a unionist or cultural association, with the goal to “create” active members 
that will constantly renew their work and will be united by their love for engraving...”
“ The Association is based on the engravers’ need to deal with their artistic works as a team, in order to make the art of 
engraving and its beauty known to the public...”
“...Join us all of you who love lines, shapes, the magic of black and white, as they come alive from natural materials, like 
wood, stone and metals...

VASILIS CHAROS. 1987 
Insprirer and founder of Greek Engravers Association.



ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΝΟΤΣΗ ΡΕΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ ΜΑΓΔΑ - ΒΙΔΑΛΗ ΛΕΩΝΗ - 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΤΛΟΣ ΓΙΩ ΡΓΟ Σ - ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ - ΓΚΑΛΝΤΕΜ ΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ - ΓΡΙΜΑΛΔΗ ΚΟΡΟΜΗΛΑ PAN ΙΑ - ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΖΙΑΚΑ 
ΜΑΡΙΑ - ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΑΛΛΙΓΑ ΛΙΖΗ - ΚΑΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ
- ΚΑΨΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 
ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ - ΚΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΟΝΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ -ΚΩΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΤΙΝΑ - ΜΑΡΚΑΚΗ ΤΖΕΝΗ - 
ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ - ΜΑΡΑΒΕΑΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΟΥΛΟΥ- 
ΔΟΥΛΗ ΒΟΥΛΑ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΤΟΝΙΑ - ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΞΕΝΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΙΑΝΑ - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΙΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΚΗ ΜΙΜΗ - ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ - 
ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ - ΣΤΑΥΡ A KANT Ω Ν ΑΚΗ Σ ΝΙΚΟΣ - ΣΑΧΙΝΗΣ ΞΕΝΗΣ - 
ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ ΑΜΑΡΙΛΛΙΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΧΟΙΝΑ 
ΜΑΙΡΗ - ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΒΙΚΥ - ΤΣΟΛΑΚΗ PENA - ΧΑΤΖΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΝΟΥΣΗ ΡΕΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ ΜΑΓΔΑ - ΒΙΔΑΛΗ 
ΛΕΩΝΗ - ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ - ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ - ΓΡΙΜΑΛΔΗ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΡΑΝΙΑ - ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΖΙΑΚΑ 
ΜΑΡΙΑ - ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΚΑΛΛΙΓΑ ΛΙΖΗ - ΚΑΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ
- ΚΑΨΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 
ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ - ΚΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΚΟΝΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ - ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΤΙΝΑ - ΜΑΡΚΑΚΗ ΤΖΕΝΗ - 
ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ - ΜΑΡΑΒΕΑΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΟΥΛΟΥ- 
ΔΟΥΑΗ ΒΟΥΛΑ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΤΟΝΙΑ - ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΞΕΝΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΙΑΝΑ - ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΙΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΜΙΜΗ - ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 
ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ - ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΑΧΙΝΗΣ ΞΕΝΗΣ - 
ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ ΑΜΑΡΙΛΛΙΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΧΟΙΝΑ 
ΜΑΙΡΗ - ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΒΙΚΥ - ΤΣΟΛΑΚΗ ΡΕΝΑ - ΧΑΤΖΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΝΟΥΣΗ ΡΕΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ ΜΑΓΔΑ - ΒΙΔΑΛΗ 
ΛΕΩΝΗ - ΒΑΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΝΟΛΗΣ - ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ



Ε Ν Ω Σ Η
Ε λ Λ ηνΩΝ
Χ αρΑ κΤωΝ

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ 
GREEK ENGRAVERS ASSOCIATION PERMANENT EXHIBITION

Λεμπέση 4 και Μακρυγιάννη, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα - Τηλ.: 210.9228379 - Email: haraktes@yahoo.gr 
Lempesi 4 & Makrygianni. Ρ.Ο. 117 42. Athens. Greece - Tel.: +30.210.9228370 - Email: haraktes@yahoo.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
OPENING HOURS

Τρίτη.Τετάρτη,Πέμπτη.Παρασκευή: 18.00 - 21.00 & Σάββατο: 12.00 - 15.00 
Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday: 18.00 - 21.00 & Saturday: 12.00 - 15.00

mailto:haraktes@yahoo.gr
mailto:haraktes@yahoo.gr



