
ΘΕΜΑ: 1. «Πρόσκληση για πραγματοποίηση Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με 
θέμα: «ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», 
Οι δράσεις του Δικτύου Πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και καλές 
πρακτικές για την προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων στο Σχολείο» από την Περι-
φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακε-
δονίας 

 

 
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,  σε 
συνεργασία με την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και τα Μέλη Π.Ο.Δ.Π. του Δικτύου Πρόληψης και Α-
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ΠΡΟΣ 
 
1. Σχολικούς  Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας  

2. Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Μακεδονίας 

3. Μέλη της Π.Ο.Δ.Π. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

4. ΚΕΔΔΥ Δυτικής Μακεδονίας 

5. Περιφερειακή Συντονίστρια για το Πρόγραμμα  «Κοινω-
νικό Σχολείο»  

6. Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονί-
ας 

7. Υπεύθυνους/ες Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Δευτε-
ροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

8. Υπεύθυνους/ες Φυσικής Αγωγής Δυτικής Μακεδονίας 

9. Υπεύθυνους ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας 

10. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μέσω 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας  

11. Μέλη των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) των 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

12. Εκπαιδευτικούς των  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας  

13. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 

 



ντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, τους Σχολικούς Συμβούλους και τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει Συνέδριο, με θέμα: 
 

«ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
Οι δράσεις του Δικτύου Πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

και καλές πρακτικές για την προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων στο Σχολείο 
 

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
 

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου 
Οι εργασίες του Συνεδρίου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2016 στο 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η πρώτη ημέρα εργασιών θα αφορά τους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η δεύτερη ημέρα τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  
 

Αρχικός σχεδιασμός του Συνεδρίου 
Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος 2 ως 3 κεντρικές ομιλίες από προσκεκλημένους, Σχολικούς 
Συμβούλους, μέλη Π.Ο.Δ.Π., Εκπαιδευτικούς, Ειδικούς επιστήμονες, κ.ά., και στο δεύτερο μέρος θα ακο-
λουθεί η παρουσίαση καλών πρακτικών με τη μορφή εισηγήσεων ή εργαστηρίων σε μικρό αριθμό εκπαι-
δευτικών.  
Στο συνέδριο θα περιλαμβάνονται:  

 Κεντρικές ομιλίες 
 Παράλληλες θεματικές συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις 
 Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) 
 Εργαστήρια 

 

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά με ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας τον Ιούνιο του 2016, σύμφωνα με 
οδηγίες που θα ανακοινωθούν ακολούθως. 
 

Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου 
 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προβάλει τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια 
στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κατά τα οποία 
υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα του Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και 
εκφοβισμού και συνέβαλαν στην απομείωση των φαινομένων βίας στο Σχολείο, είτε πραγματοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος είτε μέσα από διαφορετικά Προγράμματα (πχ. Κοινωνικό 
Σχολείο, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, κ.ά.), καθώς και στην 
οικοδόμηση καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθη-
τών και μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 
 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η παρουσίαση ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και η παρουσί-
αση πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού δια-
λόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή κατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων στο Σχο-
λείο μέσα στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. 
 

Απώτερος στόχος του Συνεδρίου είναι να γίνει διάχυση και διαμοιρασμός των καλών προτάσεων για τη 
βελτιστοποίηση των σχέσεων μέσα στο Σχολείο και την καλύτερη διασύνδεση του Σχολείου με την οικογέ-
νεια και την ευρύτερη κοινωνία, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή 
για ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Να σημειωθεί ότι το Συνέδριο θα είναι ανοιχτό και θα μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμε-
νος. 
 



Πρόσκληση συμμετοχής στο Συνέδριο 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας απευθύνει 
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος στα Στελέχη και τους Εκπαιδευτικούς όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την παρουσίαση των Προγραμμάτων 
και των Δράσεων Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού, είτε πραγμα-
τοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης  είτε μέσα από διαφορετικά πλαίσια Δράσεων, πχ. 
Κοινωνικό Σχολείο, Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης, κ.ά., που 
υλοποίησαν τα τρία τελευταία έτη, και συνέβαλαν στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων όσων ε-
μπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως και διδακτικές πρακτικές που υποστηρίζουν το καλό 
σχολικό κλίμα. 
 

Θεματικοί Άξονες του Συνεδρίου: 
1. Προγράμματα προαγωγής των διαπροσωπικών σχέσεων στο Σχολείο 
2. Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών επιθετικότητας 
3. Πρόληψη και αντιμετώπιση από τους κινδύνους του διαδικτύου  
4. Ρατσισμός και Διαφορετικότητα  (φυλετικός, θρησκευτικός, έμφυλος, κοινωνικός, οικονομικός, 

κλπ.) 
5. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνικός Αποκλεισμός και διακρίσεις 
6. Έμφυλη διάσταση της βίας (βία μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών) 
7. Αναλυτικά προγράμματα: Από τη ρητορική της στοχοθεσίας στη διδακτική πράξη 
8. Σύγχρονες  και εναλλακτικές μεθοδολογικές και διδακτικές  προσεγγίσεις που προωθούν τις καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις στο Σχολείο 
9. Η σχολική κοινότητα ως αντίποδας στη βία 
10. Σχολείο και γονείς: καλές πρακτικές που συμβάλουν στην κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 
11. Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να υποβάλουν απευθείας τις προτάσεις τους προς την Επιστημονική  Επι-
τροπή είτε σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τα μέλη Π.Ο.Δ.Π. της Περιφερειακής τους Ε-
νότητας τα μέλη των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης κατά της Σχολικής βίας (Ο.Δ.Π.) κάθε Σχολικής Μονά-
δας,.  
 
Για τον καλύτερο συντονισμό και τη βέλτιστη παρουσίαση των Προγραμμάτων, των Δράσεων και των Επι-
μορφωτικών πρωτοβουλιών, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες να επικοινωνήσουν είτε με τον/την Υ-
πεύθυνο/η της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) του Σχολείου είτε με τον/την υ-
πεύθυνο/η Σχολικό/ή Σύμβουλο, ο/η οποίος/α έχει και την συνολική ευθύνη του επιτελούμενου στις Σχο-
λικές Μονάδες εκπαιδευτικού έργου, προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους είτε εξατομικευμένα 
είτε συγγράφοντας από κοινού την παρουσίαση ή και να ζητήσουν την υποστήριξή τους στην παρουσίαση 
των δραστηριοτήτων τους.  
 

Υποβολή προτάσεων και ημερομηνίες  
Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες Εκπαιδευτικούς επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες που 
αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο των προκαθο-
ρισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου. 
 

Ενδεχόμενες κατηγορίες εργασιών:  
 Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες – μελέτες προφορικές διάρκειας 15΄ή αναρτημένες  
 Θεματικά Συμπόσια με 2 και περισσότερους εισηγητές και Προεδρεύοντα διαλόγου διάρκειας 1-2 

ωρών 
 Διδακτικές προτάσεις – Καλές πρακτικές προφορικές διάρκειας 15΄ή αναρτημένες 
 Προτάσεις διεξαγωγής Εργαστηρίων διάρκειας 1-2 ωρών 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 
 1η Ανακοίνωση: 16 Φεβρουαρίου 2016 



 Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 20 Φεβρουαρίου 2016 
 Λήξη υποβολής περιλήψεων: 13 Μαρτίου 2016 
 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 15-18 Μαρτίου 2016 
 Ανακοίνωση προγράμματος:  20 Μαρτίου 2016 
 Διεξαγωγή Συνεδρίου: 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2016 
 Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Μαΐου 2016 
 Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Ιουνίου 2016 

 

Τρόπος υποβολής εργασιών 
 Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς 

δεσμεύονται, με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλλει προς 
δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού. 

 Έως 13 Μαρτίου 2016 θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων όλων των 
μορφών (βλ. συνημμένη Φόρμα Περίληψης Συνεδρίου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
omousiou@sch.gr, υπόψη Όλγας Μούσιου Μυλωνά, έκτασης 200-300 λέξεων. Οι περιλήψεις θα 
προεγκριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονική 
Επιτροπής. 

 Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως 
δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεκτές θα γίνουν εισηγήσεις και με πάνω από τρεις εισηγητές. Η 
μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά.  

 Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά με ευθύνη της Επιστημονικής 
Επιτροπής σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Έως 30 Μαΐου 2016 θα κατατεθούν οι πλήρεις 
εισηγήσεις για τα ηλεκτρονικά πρακτικά με οδηγίες που θα αναρτηθούν εγκαίρως στη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα πλήρη κείμενα θα τεθούν στην κρίση δυο ανεξάρτητων κριτών της 
Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της 
πρωτοτυπίας τους και όσα επιλεγούν θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά. Σε επόμενη 
ανακοίνωση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο 
αποστολής των κειμένων. 

 

Εγγραφές Συνέδρων 
 Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όμως για την έγκαιρη εγγραφή όλων, εισηγητών και 
συμμετεχόντων, από τις 7 Μαρτίου μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2016, σε ηλεκτρονική φόρμα στην  
ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας για λόγους καλύτερης οργάνωσης του Συνεδρίου. Όσοι Εκπαιδευτικοί 
επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα διευκολυνθούν με ευθύνη των  Διευθυντών των Σχολικών 
Μονάδων στις οποίες ανήκουν. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όλους τους 
Εκπαιδευτικούς μιας Σχολικής Μονάδας, θα υπάρξει νέα απόφαση και ανακοίνωση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 
για τη διευθέτηση του ζητήματος. 

 Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Μακεδονίας θα αναρτηθεί και η 2η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του 
Συνεδρίου, οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις, όρους διεξαγωγής εργαστηρίων και 
προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά, όπως και θέματα συμμετοχής των εκπαιδευτικών. 

 

Δημιουργία Επιτροπών  
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως κεντρικός διοργανωτής προτείνει τη συ-
γκρότηση της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ως ακολούθως: 
 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 
Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπρόσωπος της ΚΕΕ του Δικτύου 



Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
Συντονίστρια του Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας 
Μέλος ΕΣΥΠΔ Δυτικής Μακεδονίας 
Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας 
Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας  
Μέλη Π.Ο.Δ.Π. Δυτικής Μακεδονίας 
Εκπρόσωπος Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Εκπρόσωπος Σ.Σ.Ν.  
Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.  
Εκπρόσωπος Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Εκπρόσωποι των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μα-
κεδονίας 
 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 
Συντονίστρια του Δικτύου Δυτικής Μακεδονίας 
Γραμματέας ΕΣΥΔΠ 
Μέλη Π.Ο.Δ.Π. Δυτικής Μακεδονίας 
Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και οργάνωσης ιστοσελίδας 
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας 
Εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης 
Εκπρόσωποι και εθελοντές των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Δυτικής Μακεδονίας 
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν, σύμφωνα με την πρόταση, να επιβεβαιώσουν τη 
συμμετοχή τους στις παραπάνω Επιτροπές και να καταθέσουν ενδεχομένως σχετικές προτάσεις, προκειμέ-
νου να διευρυνθούν οι Επιτροπές και να συμπεριληφθούν και άλλοι θεσμικοί φορείς, ηλεκτρονικά στην κ. 
Όλγα Μούσιου Μυλωνά, e-mail: omousiou@sch.gr. 
 

Επικοινωνία 
Πληροφορίες: κ. Θεανώ Βλάχου, e-mail: thevlachou@sch.gr  
 
Τέλος, παρακαλούμε τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους  Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας να μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση 
των εγκυκλίου ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι αποδέκτες της πρόσκλησης. 
 

 
 
Συνημμένο: Φόρμα υποβολής Περίληψης συμμετοχής στο Συνέδριο 

Η Περιφερειακή Συντονίστρια 
Δράσεων Πρόληψης και αντιμετώπισης 
της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 

Δυτικής Μακεδονίας 

 
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά 

Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Φλώρινας 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

 
 
 

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 


