
7ο P.M.S (Patras Motor Show) 

ΜΟΛΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 

 

 

16 - 17 - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

DB CONTEST 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛ.Μ.Π.Α 

 



ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

ΔΕΥΤΕΡΑ  22 - 05 - 2017  και  ΩΡΑ 09:00 

 

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ                

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09 - 06 - 2017  και  ΩΡΑ 21:00 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 - 06 - 2017 και ΩΡΑ 09:00 έως 10:00   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (υποχρεωτική η παρουσία) 

ΣΑΒΒΑΤΟ  17 - 06 - 2017  και ΩΡΑ 10:10 στο Μόλο της Αγ. Νικολάου 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ  17 - 06 - 2017  και  ΩΡΑ 10:30 

 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΥΡΙΑΚΗ  18 - 06 - 2017  και  ΩΡΑ 14:00 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ  18 - 06 - 2017  και  ΩΡΑ 20:00 

 



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

      Η Γραμματεία του Διαγωνισμού θα λειτουργεί μέχρι την Τετάρτη  14 - 06 - 2017 

και ώρα 21:00 στην Διεύθυνση Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 81 – ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ ΠΑΤΡΩΝ 

και στο τηλ. 6906611682, ενώ στις 15 – 16 – 17 – 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στο χώρο της 

Έκθεσης στον Μόλο της Αγ. Νικολάου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 Η ΦΙΛ.Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας) με την στήριξη του Δήμου 

Πατρέων , του ΟΛΠΑ και του Λιμεναρχείου Πατρών διοργανώνει τον Διαγωνισμό με 

την Ονομασία : DB Contest by 7ο P.M.S (Patras Motor Show), o οποίος θα διεξαχθεί 

το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 και την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στον Μόλο της Αγ. 

Νικολάου Πατρών. 

 Το DB Contest by 7ο P.M.S ορίζεται ως Διαγωνισμός Ηχοσυστημάτων 

Αυτοκινήτων. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

α) Του παρόντος κανονισμού 

β) Τον ενημερωτικών Δελτίων ( Bulletin ) που θα εκδίδει η Οργανωτική Επιτροπή. 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Πρόεδρος       : ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ  

Ταμίας           : ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

Μέλη             : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΕΟΣ 

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

 

1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Υπεύθυνος Ασφαλείας         : ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Γραμματεία Έκθεσης           : ΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

           ΝΑΤΑΣΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Εκφωνητής                          : ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

Έφορος Μετρήσεων            : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 



ΑΡΘΡΟ 2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ 

Όλα τα Οχήματα παντός τύπου και είδους, νόμιμα για κάθε χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1  Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει υπογράψει την Δήλωση Συμμετοχής 

της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

3.2 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αρνηθεί Δήλωση Συμμετοχής χωρίς 

να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει 

να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των 

εγγραφών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

4.1 Όποιος θέλει να λάβει μέρος στην Εκδήλωση οφείλει να συμπληρώσει τη 

δήλωση συμμετοχής και να την υποβάλει στη Γραμματεία της Εκδήλωσης μέχρι 

την Παρασκευή 09 / 06 / 2017 και ώρα 21,00.  

Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εκτός από τις 

περιπτώσεις που γίνουν δεκτές από την Οργανωτική Επιτροπή. 

 

4.2 Εάν κατά τον έλεγχο ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στη Δήλωση Συμμετοχής 

που έχει κατατεθεί, το αυτοκίνητο δεν θα λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό. 

 

4.3 Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του Διαγωνισμού και συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις των ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

4.4 Η Οργανωτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από 50 

συμμετοχές και λιγότερες από 20. 

 

4.5 Αυτοκίνητο που θα κρίνει η Οργανωτική Επιτροπή πως μπορεί να επιφέρει κίνδυνο 

για την διοργάνωση δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό έπειτα από απόφασή της.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1 Το ποσό των 25 ευρώ ορίζεται ως παράβολο συμμετοχής για τα οχήματα παντός 

τύπου και κατηγορίας συμμετοχής.  

Στο ποσό συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η οποιαδήποτε Διαφημιστική προβολή 

(εκτός αυτοκινήτου). Κάθε Διαφημιστική Προβολή οποιοιδήποτε εκθέτη ή μη, 

απαιτεί και προϋποθέτει ειδική συμφωνία με την Οργανωτική Επιτροπή.  

      Η ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ  ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ 

ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΑ 

 

            5.1.1. Το ποσό της συμμετοχής περιλαμβάνει τα έξοδα Ασφάλισης της 

Εκδήλωσης και μέρος της δαπάνης φύλαξης του χώρου, κατά τις ημέρες της 

εκδήλωσης. 

 



 5.1.2.  Διαφορετικές περιπτώσεις θα εξετάζονται ξεχωριστά μία προς μία από 

την Οργανωτική Επιτροπή. 

 

5.2 Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να απαιτήσει, πρόσθετη χρηματική εγγύηση, 

για την καλή  συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα και η οποία θα επιστρέφεται, 

όταν εκλείψει ο λόγος. Αν εκπέσει θα κατατίθεται αυτή, στον Φιλανθρωπικό 

Σωματείο "Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" 

 

5.3 Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο 

συμμετοχής. 

5.4 Τα παράβολα συμμετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις: 

 Α. Εάν η Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνει δεκτή και  

            Β. Εάν η εκδήλωση ματαιωθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

6.1. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται 

με τις υποδείξεις των Ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπής των ανθρώπων 

Ασφαλείας και του παρόντος Κανονισμού. 

Σε διαφορετική περίπτωση ο συμμετέχων θα αποβάλλεται από τον Διαγωνισμό 

έπειτα από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής. 

6.2. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σε ευδιάκριτο 

σημείο του οχήματός τους τα ειδικά αυτοκόλλητα που θα τους χορηγηθούν από την 

Οργάνωση.   

6.3. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο της 

εκδήλωσης και να παρουσιαστούν στο χώρο της εκδήλωσης το αργότερο  μέχρι τις 

09:00 το Σάββατο 17-06-2017. Όσοι επιθυμούν και εφόσον το έχουνε ΔΗΛΩΣΕΙ, 

μπορούν να παρουσιαστούν στην Έκθεση από την Παρασκευή 16-06-2017 και ώρα από 

16:00 μέχρι 21:00.. 

6.4. Οι Συμμετέχοντες στην Εκδήλωση είναι υποχρεωμένοι να θέσουν το Όχημά τους, 

στην διάθεση της Διοργάνωσης από την στιγμή που ενταχθούν στο χώρο της Έκθεσης 

16 ή 17 ή 18 Ιουνίου 2017και μέχρι την Λήξη της Έκθεσης. 

 

Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Τ Α Ι    Ρ Η Τ Α 

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ 

ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ : 

Α) Να Μετακινήσουν ή θέσουν σε λειτουργία τα οχήματά τους, όπως επίσης και τα 

ηχοσυστήματά τους,  για οποιονδήποτε λόγο εκτός των μετρήσεων για τον 



Διαγωνισμό. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έχουν την σύμφωνη γνώμη 

από την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικότερα του υπευθύνου Ασφαλείας. 

 

Β) Στους Ιδιοκτήτες να κάνουν Δεξιοτεχνίες και Αυτοσχέδιες Επιδείξεις 

ή να Αναπτύσσουν Ταχύτητες μεγαλύτερες των Τριάντα (30 χ/ω) 

Χιλιομέτρων την Ώρα εντός του χώρου της Έκθεσης και της Λιμενικής 

Ζώνης και κατά την Προσέλευσή τους και κατά την Αποχώρησή τους. 
 

ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΘΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

 

 

6.5. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, απαγορεύεται να φέρουν πανό πέραν του 

CLUB ή της Λέσχης τους. Απαγορεύεται η διανομή έντυπου διαφημιστικού υλικού 

αν δεν έχει προηγηθεί η Άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής. 

 

6.6 Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλικές ζημιές και κλοπές 

επί των εκθεμάτων. 

6.7 Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που μετέχουν της Έκθεσης είναι υποχρεωμένοι να τα 

θέτουν στην διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής όταν τους ζητηθεί. Επί παραδείγματι 

η συμμετοχή συγκεκριμένων εκθεμάτων σε παράλληλα event - επιδείξεις. 

 

6.8 Αυτοκίνητο που θα κρίνει η Οργανωτική Επιτροπή πως μπορεί να επιφέρει 

κίνδυνο για την διοργάνωση δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό έπειτα από 

απόφασή της.   

 

6.9 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να σεβαστούν τις ώρες κοινής ησυχίας, των 

παρουσιάσεων και των παράλληλων δράσεων της Διοργάνωσης και να παίζουν μουσική 

μόνο όταν έχουν την άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση ο 

διαγωνιζόμενος θα αποβάλλεται από της Εκδήλωση, χωρίς δικαίωμα επιστροφής του 

παράβολου συμμετοχής..  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

7.1 Η Οργανωτική Επιτροπή  έχει το δικαίωμα με απόφασή της, να τροποποιεί τις 

παραγράφους του παρόντα Κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις 

που θα παρουσιασθούν και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης θα ειδοποιηθούν 

έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλων όσων Δήλωσαν Συμμετοχή.  

 

7.2 Κάθε σχετική τροποποίηση ή συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με 

αριθμημένα και χρονολογημένα Δελτία Πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του κανονισμού. Τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους 

Πίνακες Ανακοινώσεων της Εκδήλωσης. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο 

δυνατόν, απευθείας στους Συμμετέχοντες  οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την 

παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης της 

εκδήλωσης. 

 



ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΑΘΛΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Έπαθλα θα δοθούν στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας με την προϋπόθεση πως κάθε 

κατηγορίας θα έχει πάνω 5 συμμετοχές. Στην περίπτωση των 3ων και 4ων Συμμετοχών 

θα δοθούν Έπαθλα στους 2 πρώτους και στην περίπτωση των 2 θα μεταφέρονται στην 

αμέσως κοντινότερη βάση των κανονισμών.   

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο χώρο της Εκδήλωση την Κυριακή 04-

09-2016 και ώρα 20:30. Μετά τη λήξη της εκδήλωσης θα αναρτηθούν στον Επίσημο 

Πίνακα ανακοινώσεων. Δεν γίνονται δεκτές Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων των 

οποίων είναι υπεύθυνη η Επιτροπή όπου έχει ανακοινωθεί και έχει επιλεγεί από την 

Οργάνωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 Χορηγίες και διαφημίσεις στην εκδήλωση γίνονται δεκτές έπειτα από έγκριση 

της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον κατάλογο που θα έχει δημοσιοποιηθεί. 

Υπεύθυνος για την τήρηση του Ταμείου είναι ο Νίκος Καπετανάκης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

11.1 Τα αυτοκίνητα θα μετακινούνται στον Προκαθορισμένο Χώρο Μέτρησης μόνο με 

εντολή της Οργανωτικής Επιτροπής. 

11.1.1. Όχημα που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος 

ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο μάνατζερ την ομάδας του.   

11.2 Οι μετρήσεις θα γίνουν με την σειρά BASS CARS , SMART, WALLED CARS 

και BEST ICE LOOK και οι διαγωνιζόμενοι θα προσέρχονται στην διαδικασία με 

αλφαβητική σειρά. . 

11.2.1 Ο κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα να μετρηθεί τρεις φορές με δικιά του 

επιλογή τραγουδιού. Η καλύτερη μέτρηση θα ληφθεί υπόψιν για την τελική κατάταξη.  

11.3 Ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ΚΑΙ σε μεγαλύτερη κλάση από αυτή 
που ορίζει το σύστημά του, εφόσον βγει πρώτος στην κατηγορία του.   

11.4 Οι κατηγορίες θα διαχωρίζονται βάση των watt των ενισχυτών, ανάλογα με την 
εργοστασιακή αναφορά του κατασκευαστή του. Τα omh και τα volt δεν θα προσμετρούνται 
(πχ Έστω ενισχυτής βάση της εταιρείας 7000 rms στο 1 omh. Αν ο διαγωνιζόμενος παίζει στα 
2 omh όπου βάσει κατασκευαστή ο ενισχυτής θα βγάζει 4500 rms ο διαγωνιζόμενος θα πάει 
στην κατηγορία 5001 rms έως 7000). 

11.5 Κάθε συμμετέχοντας θα έχει το δικαίωμα να κάνει μία μέτρηση το Σάββατο και δύο την 
Κυριακή. Οι μετρήσεις θα γίνονται υποχρεωτικά μία φορά με τέρμα ανοιχτά τα παράθυρα, μία 
φορά με τέρμα κλειστά και στην Τρίτη μέτρηση η επιλογή θα είναι ελεύθερη.  



11.6 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα μετρηθούν με τραγούδι της επιλογής τους. Οι τρεις μετρήσεις 
θα μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τραγούδι.  

11.7 Τάπες στα πάνελ και αλουμινοταινίες στο αυτοκίνητο δεν επιτρέπονται στις κατηγορίες 
BASS CARS και SMART. 

11.8 Απαγορεύεται η αλλαγή κατηγορίας μετά της διαδικασία του Διοικητικού Ελέγχου των 
διαγωνιζομένων παρά μόνο μία φορά και μέχρι μία μεγαλύτερη κατηγορία.  

11.9 Κατά την διάρκεια των μετρήσεων δεν επιτρέπεται οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να 
παίζουν μουσική.  

11.10 Για την κατηγορία Best Sound Quality το τελικό αποτέλεσμα θα βγαίνει από την μέτρηση 
του μηχανήματος συν την βαθμολογία του κριτή. Το αυτοκίνητο με την μεγαλύτερη 
αθροιστική βαθμολογία θα είναι και ο νικητής.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι κατηγορίες του Διαγωνισμού μπορούν να αλλάξουν με απόφαση της Οργανωτικής 
Επιτροπής, ανάλογα με τις Δηλώσεις Συμμετοχών και τα πλήθος τους σε κάθε κατηγορία. Για 
τυχόν τροποποίηση οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με Δελτίο Πληροφοριών.  

 

BEST SOUND QUALITY 

 

BEST ICE LOOK 

 

BASS CARS 

BASS 1 : Έως 1000 RMS 

BASS 2 : Από 1001 έως 3000 RMS 

BASS 3 : Από 3001 έως 5000 RMS 

BASS 4 : Από 5001 έως 7000 RMS 

BASS 5 : Από 7001 έως Unlimited RMS 

 

SMART 

SMART 1 : Έως 1000 RMS 

SMART 2 : Από 1001 έως 2000 RMS 

SMART 3 : Από 2001 έως 3000 RMS 

SMART 4 : Από 3001 έως Unlimited RMS 

 



WALLED CARS 

WALLED CARS 1 : Έως 7000 RMS 

WALLED CARS 2 : Από 7001 έως 15000 RMS 

WALLED CARS 3 : Από 15001 έως Unlimited RMS 

 

 

 

 

ΦΙΛ.Μ.Π.Α 
ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ 

ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΑΣ 

 

 

 


