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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το τελικό πρόγραμμα της 28ης 
Παγκρήτιας Συνόδου της Στοματολογικής Εταιρείας Κρήτης που
θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis, από 27 έως
29 Μαΐου.
Η ανάγκη του σύγχρονου οδοντίατρου για απόκτηση νέων
γνώσεων σε κάθε γνωστικό πεδίο της οδοντιατρικής με στόχο την
καλύτερη δυνατή περίθαλψη των ασθενών, μας ωθεί να 
βελτιώνουμε και να εμπλουτίζουμε συνεχώς το επιστημονικό 
πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας.
Έτσι και φέτος, το κατευθυνόμενο πρόγραμμα καταρτίστηκε με
αυτό το στόχο, με παρουσίαση εισηγήσεων από καταξιωμένους
ομιλητές που καλύπτουν ευρύ φάσμα της οδοντιατρικής, 
με σκοπό να απαντήσουν σε πολλούς κλινικούς προβληματισμούς
και να παρουσιάσουν νεότερες εξελίξεις στην οδοντιατρική.       
Παράλληλα στο ελεύθερο πρόγραμμα η Εταιρεία δίνει βήμα 
στους συναδέλφους, Κρήτες και μη, να παρουσιάσουν τις πάντα
ενδιαφέρουσες εργασίες τους. Επίσης προσυνεδριακά θα 
παρουσιαστεί προκλινικό σεμινάριο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ, 
της οργανωτικής επιτροπής και ιδιαίτερα την συντονίστρια 
κ. Παλιουδάκη για την συμβολή της στην διοργάνωση της 
Συνόδου και για την άριστη συνεργασία. Επίσης θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους αξιότιμους ομιλητές που αποδέχτηκαν την 
πρόσκληση μας για συμμετοχή στο κατευθυνόμενο πρόγραμμα
της Συνόδου, τους χορηγούς και τους εκθέτες για τη συνεχή 
παρουσία τους.  
Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και έκτακτων συνθηκών η ζωή
μας επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς  οι οποίοι μας επιτρέπουν
να πραγματοποιήσουμε τη 28η Παγκρήτια Σύνοδο δια ζώσης. 
Σας περιμένουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας η οποία 
αποτελεί κριτήριο επιτυχίας και μας δίνει ερέθισμα να συνεχίσουμε
τη προσπάθεια μας.

Βασιλάκης Γιώργος
Πρόεδρος Στοματολογικής 

Εταιρείας Κρήτης



ΑνδρeΑΣ ΑΓουροΠουλοΣ
Επίκουρος Καθηγητής 

Παιδοδοντιατρικής EKΠΑ

Ο κ. Ανδρέας Αγουρόπουλος είναι 

Επίκουρος Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής

της  Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Μετεκπαιδεύτηκε στην  ειδικότητα της Παιδοδοντιατρικής

στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστόνης, ΗΠΑ, και πραγματο-

ποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιολογία Στόματος στο

Πανεπιστήμιο της Αθήνας όπου έλαβε διδακτορικό 

δίπλωμα. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην πρόληψη 

της τερηδόνας κυρίως στην προσχολική ηλικία, στην 

οδοντιατρική φροντίδα παιδιών μη τυπικής ανάπτυξης και

παιδιών με ασθένειες μεταβολισμού των οστών, στους 

οδοντικούς τραυματισμούς, στη συμπεριφορά των 

ασθενών και στη χρήση βιοενεργών υλικών στην 

Παιδοδοντιατρική. 

Από το 2003 εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο αποκλειστικά ως

παιδοδοντίατρος. 

Είναι εκλεγμένος Μελλοντικός Πρόεδρος (President Elect)

της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας και μέλος 

επιστημονικών επιτροπών της International Association 

of Paediatric Dentistry. 

Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 

πολυάριθμα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και

ως συντονιστής σε σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

και έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για το ερευνητικό και 

επιστημονικό του έργο.



νIκοΣ κροΜΠΑΣ
Χειρ. Oδοντίατρος

Ο κ. Νίκος Κρόμπας αποφοίτησε από την
Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης το 1983.

Εργάζεται σαν οδοντίατρος σε συνεργασία με τη σύντροφό
του,  Δρ. Νότα Στεφανοπούλου τα τελευταία 37 χρόνια στην
Κηφισιά, με ειδική έμφαση στη χειρουργική και προσθετική 
εμφυτευματολογία,  τις διαταραχές της κροταφογναθικής,
την αποκατάσταση πολύπλοκων περιστατικών ολικής 
στοματικής  αποκατάστασης καθώς και την αισθητική 
αποκατάσταση  με ολοκεραμικές αποκαταστάσεις.
Εκπαιδεύτηκε στην οστεοενσωμάτωση το 1991 στην κλινική
Branemark  στο πανεπιστήμιο του Gothenburg.
Εκπαιδεύτηκε στη σύγκλειση στο Seattle Institute for 
Advanced Education με τον Dr. Spear το 1998 και στο 
University of Kentucky με τον Dr. Okeson το 2005.
Το 2013 ίδρυσε με την πιστοποίηση του Καθηγητού 
PI Branemark το ABOC Greece, ένα από τα 10 κέντρα
Branemark στον κόσμο με αποστολή την εφαρμογή της  
οστεοενσωμάτωσης  σύμφωνα με της αρχές της Αριστείας,
της Συνεχούς βελτίωσης και της Ανθρωπιάς.
Από το 2002 εκπαιδεύει οδοντιάτρους και πραγματοποιεί 
σεμινάρια με θέματα:
Προηγμένης αισθητικής οδοντιατρικής με ολοκεραμικές στεφάνες
και όψεις με έμφαση στις παρασκευές με μικροσκόπιο, το 
αισθητικό σχέδιο θεραπείας και  την επιλογή των κεραμικών
υλικών.
Προσθετικής εμφυτευματολογίας με έμφαση στην άμεση 
φόρτιση και σε  μονήρη εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη.
Κλινική διαχείριση της σύγκλεισης στην επανορθωτική 
οδοντιατρική  με έμφαση στην αποκατάσταση της φθαρμένης
οδοντοφυΐας.
Το 2013 ίδρυσε το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εξέλιξης 
στην Οδοντιατρική ‘’KROMPAS SeMINARS” 
(www.krompas-seminars.gr)
Δίνει διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε ελληνικά και
διεθνή συνέδρια. Ασχολείται με την έρευνα για τη διατήρηση
του περιεμφυτευματικού οστού σε διάφορα συστήματα 
εμφυτευμάτων, όπως επίσης με την άμεση φόρτιση των 
οδοντικών εμφυτευμάτων και την οδοντική προσθετική με την
βοήθεια του μικροσκοπίου. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του 
εστιάζεται στην οστική ανάπλαση, τη διάγνωση με CBCT, στα
εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη, στην εξάλειψη του πόνου,
του φόβου και την άμεση  φόρτιση  των εμφυτευμάτων.



ουρΑνΙΑ νΙκολAτου-ΓΑλIτη
Στοματολόγος, καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Η κα Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη είναι

απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής

ΕΚΠΑ και σπούδασε με υποτροφία 

στο Temple University, USA, όπου έλαβε

Πτυχίο ειδίκευσης στην Ιστοπαθολογία του Στόματος 

και MSc στη διάγνωση των όγκων με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο. 

Έχει υπηρετήσει ως μέλος ΔΕΠ, από τη βαθμίδα του 

Λέκτορα και αφυπηρέτησε στη βαθμίδα του καθηγητή. 

Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών άρθρων, έχει διατελέσει επιστημονική 

υπεύθυνη διεθνών προγραμμάτων και έχει τιμηθεί με 

διεθνή βραβεία. 

Έχει υπηρετήσει Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας 

Ογκολογίας Στόματος - International Society of Oral Oncology

και Πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης των Οστών του 

Multinational Association of SupportiveCare in Cancer-

MASCC, 2015-2020, www.mascc.org. 

Η κα Νικολάτου είναι Επιστημονική Υπεύθυνη – Lead: 

Επιστημονική Υπεύθυνη για τη Βλεννογονίτιδα του 

Στόματος στον Καρκίνο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

του British Medical Journal Best Practice, 

https://bestpractice.bmj.com/. 

Επιστημονική Υπεύθυνη και οργάνωση του Εκπαιδευτικού

Προγράμματος για την Οστεονέκρωση των Γνάθων σε 

ασθενείς, που λαμβάνουν σχετικά Φάρμακα – MRONJ του

Διεθνούς Οργανισμού ecancer- ecancer Medical Sciences -

ecancer.org και Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας των 

Εμπειρογνωμόνων για την MRONJ. 

Είναι Μέλος του Δικτύου Αναδόμησης των Συστημάτων

Υγείας και της Βελτιστοποίησης Θεραπείας στον Καρκίνο –

Health Systems and Treatment Optimization Network of the

European Organization of Cancer, www.ecco.org.



IλεΙΑ ροyΣΣου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετικής ΕΚΠΑ

Η κα Ίλεια Ρούσσου είναι Επίκουρη 

Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Πήρε το πτυχίο Οδοντιατρικής από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην συνέχεια 

εξειδικεύτηκε στην Προσθετική (Prosthodontics) στο Πανεπι-

στήμιο Temple, USA και στον Στοματοπροσωπικό Πόνο 

(Orofacial Pain) στο Kentucky University, USA.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΕΚΠΑ.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αποτελούν οι συγκλεισιακές

διαταραχές, ο βρυγμός και η αλληλεπίδραση τους στο 

στοματογναθικό σύστημα. 

Η Ίλεια Ρούσσου πραγματοποιεί ομιλίες και σεμινάρια στην

Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε θέματα Γναθοπροσωπικού 

Πόνου, διάγνωσης των διαταραχών αυτών και θεραπείας τους,

ολικές προσθετικές αποκαταστάσεις, οδοντικής σύγκλεισης

και διαταραχές αυτής.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών τόσο στην Ελλάδα

όσο και στο εξωτερικό, έχοντας συμβάλλει παράλληλα στην

διοργάνωση  διεθνών συνεδρίων στην χώρα μας. 

Εκτός από την πανεπιστημιακή της σταδιοδρομία, διατηρεί 

ιδιωτικό ιατρείο που εξειδικεύεται στην προσθετική και στην

αντιμετώπιση όλων των μορφών γναθοπροσωπικού πόνου. 



ΠρOκλΙνΙκO ΣεΜΙνAρΙο

ν. κρόμπας
επιτυχία και ολοκλήρωση στην οδοντιατρική
Βιωματικές αλήθειες και λάθη στην αναζήτηση 

της αριστείας. 

Μία de profundis ανασκόπηση 38 ετών.

Συμμετοχή: 300 €

Για την συμμετοχή στο προκλινικό σεμινάριο

είναι απαραίτητη η εγγραφή στην Σύνοδο.

Θα δοθούν 5 μόρια επαγγελματικής επιμόρφωσης

οδοντιάτρων. 

Απαραίτητη η προσκόμιση του ΑΜ του οικείου 

Οδοντιατρικού Συλλόγου

ΠρOΓρΑΜΜΑ
ΠΑρΑΣκευH 27 ΜΑΪου 2022



08.45-09.30 Εγγραφές Συνέδρων

Α´ ΣυνεδρΙΑ - ελευθερεΣ ΑνΑκοΙνΩΣεΙΣ
Προέδροι: Μαραγκού Φ., Βεριγάκης Γ.

09.30-09.38 ΣΤΡΑΤΑΚΗ Γ., ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥ., ΑΛΕΞΑΚΗ Μ.

«Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στο ΚΥ 

Ηρακλείου κατά το διάστημα 

της πανδημίας COVID-19».

09.38-09.46 ΑΛΕΞΑΚΗ Μ., ΣΤΡΑΤΑΚΗ Γ., 

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥ., ΜΑΙΣΗ Ε., 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

«Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση 

παιδιών με ΜΙΗ στο ΚΥ Ηρακλείου».

09.46-09.54 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ Σ., ΝΕΟΝΑΚΗ Α., ΑΜΑΝΑΚΗ Κ., 

ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗ Μ., ΜΑΡΑΓΚΟΥ Φ.

«Ο ασθενής με στεφανιαία νόσο 

στο οδοντιατρείο».

09.54-10.02 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥ., ΜΕΝΤΗΣ ΕΜΜ.

«Σύγκρισης γενικής υγείας και στρατηγικών 

διαχείρισης άγχους ληπτών 

υπηρεσιών υγείας με κριτήριο 

τον εμβολιασμό για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας 

από τον κορονοϊό COVID - 19».

10.02-10.10 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Δ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ., 

ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., 

ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ Δ.,  ΡΩΜΑΝΟΣ Γ.

«Ενδείξεις αφαίρεσης των ασυμπτωματικών 

εγκλείστων δοντιών».

ΠρOΓρΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑτο 28 ΜΑΪου 2022 



10.10-10.18 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Δ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ., 
ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡ., ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ Χ., ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛ.
«Ιστιοκύττωση της κροταφογναθικής άρθρωσης.
Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης».

10.18-10.24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥ.
«Η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Διαχείριση 
εμφυτευματικού περιστατικού με σοβαρές 
προσθετικές επιπλοκές».

10.24-10.32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥ.
«Κλινικές παράμετροι και επιλογή κολοβωμάτων
για την επίτευξη κοχλιούμενης επιεμφυτευματικής
αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη».

10.32-10.45 ΣΥζΗΤΗΣΗ

10.45-11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Β´ ΣυνεδρΙΑ - εΙΣηΓηΣεΙΣ
Προέδροι: Βλαχάκη δ., θεοδωράκης Π.

11.15-13.15 ΚΡΟΜΠΑΣ Ν.
«Η Αποκατάσταση της πολύ απορροφημένης 
άνω γνάθου με ταυτόχρονη οστική ανάπλαση. 
Χειρουργικά και προσθετικά πρωτόκολλα 
και προβληματισμοί». 

13.15-13.30 ΣΥζΗΤΗΣΗ

13.30-14.15 τελετη ενΑρΞηΣ

«Η πρόκληση της ιδιωτικότητας 
στην ψηφιακή εποχή» 
Ομιλήτρια ΑΝΘΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, 
υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 

14.15-15.15 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

ΠρOΓρΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑτο 28 ΜΑΪου 2022 



Γ´ ΣυνεδρIΑ - εΙΣηΓHΣεΙΣ

Προέδροι:   Μαυρομάτη Χρ., Σπανάκη-Βορεάδη Ά.

15.15-16.00 ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

«Πρόληψη νόσων του στόματος από τη 

σύλληψη μέχρι την ενηλικίωση» 

16.00-16.45 ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

«Επείγουσα αντιμετώπιση οδοντικών 

τραυματισμών»

16.45-17.00 ΣΥζΗΤΗΣΗ

17.00-17.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

δ΄  ΣυνεδρIΑ - εΙΣηΓHΣεΙΣ

Προέδροι:  καστρίτης εμμ., Μπολιώτης ν.

17.30-18.15 ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ-ΓΑΛΙΤΗ Ο.

«Οδοντιατρική αντιμετώπιση 

του ασθενή με καρκίνο κεφαλής, 

τραχήλου και στόματος»

18.15-19.00 ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΓΑΛΙΤΗ Ο.

«Επιπλοκές στις νέες βιολογικές 

θεραπείες και την ανοσοθεραπεία 

στον ασθενή με καρκίνο»

19.00-19.15 ΣΥζΗΤΗΣΗ

21.00 ΔΕΙΠΝΟ

ΠρOΓρΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑτο 28 ΜΑΪου 2022 



ε´ ΣυνεδρΙΑ - ελευθερεΣ ΑνΑκοΙνΩΣεΙΣ

Προέδροι: τζωρμπατζάκης Α., νικολιδάκης δ.

09.30-09.38 ΑΛΕΞΑΚΗ Μ.

«Είναι η χλωρεξιδίνη κατάλληλο 

στοματόπλυμα για την μείωση ιικού φορτίου 

COVID-19 και άλλες ιστορίες 

(πώς διαβάζουμε βιβλιογραφία;)»

09.38-09.46 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Δ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ., 

ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡ., ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Σ., ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛ.

«Κυστικές αλλοιώσεις μαλακών μορίων 

της κεφαλής και του τραχήλου. 

Παρουσίαση σειράς περιπτώσεων».

09.46-09.54 ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Δ., ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ., 

ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡ., ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Π., ΡΩΜΑΝΟΣ Γ.

«Οστεώματα της γναθοπροσωπικής χώρας. 

Κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση».

09.54-10.02 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Π.

«Κλινικές εφαρμογές των ενισχυμένων 

με ίνες ρητινών».

10.02-10.10 ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

«Ψηφιακή αποτύπωση - σχεδιασμός και 

κατασκευή διαφανών ορθοδοντικών ναρθηκών 

αποκλειστικά στο ιατρεΙο, με ενδοστοματικό 

σκάνερ, λογισμικό μετακίνησης και 

τρισδιάστατη εκτύπωση. 

Αποτίμηση τριών ετών εμπειρίας». 
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10.10-10.18 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝ.

«H συσκευή «PERIOTEST M», ένα πολύτιμο 

βοήθημα στην εμφυτευματολογία». 

10.18-10.24 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.

«Σύγκλειση I: Η παραμελημένη τιμωρός». 

10.24-10.32 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.

«Σύγκλειση II: Η παραμελημένη τιμωρός». 

10.32-10.45 ΣΥζΗΤΗΣΗ

10.45-11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Στ´ ΣυνεδρΙΑ - εΙΣηΓηΣεΙΣ
Προέδροι: Μπογοσιάν ε., κούκουρα ο.

11.15-12.15 ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ-ΓΑΛΙΤΗ Ο.

«Η οστεονέκρωση των  γνάθων σε ασθενείς 

που λαμβάνουν αντιαπορροφητικά φάρμακα: 

πρόληψη και πρώιμη διάγνωση, οδοντικές 

εξαγωγές κατά τη διάρκεια των 

αντιαπορροφητικών φαρμάκων, 

θεραπευτική αντιμετώπιση»

12.15-12.30 ΣΥζΗΤΗΣΗ

12.30-13.30 ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

«Θεραπεία νεαρών μόνιμων δοντιών 

με βαθιές τερηδονικές βλάβες»

13.30-13.45 ΣΥζΗΤΗΣΗ

13.45-14.15 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Oι Σύνεδροι μπορούν να προεγγραφούν μέσα e-Banking.

O λογαριασμός τραπέζης της εταιρεία βρίσκεται στο site

www.stomatologikikritis.gr

Θα τηρηθούν όλα τα υγιειονομικά πρωτόκολλα 

περιορισμού διασποράς COVID-19.
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Ζ´ ΣυνεδρΙΑ - εΙΣηΓηΣεΙΣ
Προέδροι: Αγγελάκης εμμ.,  κωνσταντουλάκης ευστρ.

14.15-15.45 ΡΟΥΣΣΟΥ Ι.

I. «Σύγκλειση και ισορροπία 

του Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΣΣ)»  

Μέρος Ι

II. «Σύγκλειση και ισορροπία 

του Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΣΣ)»  

Μέρος ΙΙ

15.45-16.00 ΣΥζΗΤΗΣΗ

16.00 ληΞη ερΓΑΣΙΩν 

τηΣ 28ης ΠΑΓκρητΙΑΣ 

ΣτοΜΑτολοΓΙκηΣ 

Συνοδου



2810 221536, 6946 062822  
     




