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πρόοδος
του “Oλοκληρωµένου
Προγράµµατος
Βιώσιµης Ανάπτυξης Βόρειας
και
Κεντρικής
Πίνδου” και ειδικότερα, τα ορατά
αποτελέσµατα της
εφαρµογής του
ÁðïêáôÜóôáóç Äçìïôéêïý
στο Νοµό ΓρεβεÓ÷ïëåßïõ Óðçëáßïõ
νών, δικαιώνουν
την πίστη και τις προσπάθειές των Γρεβενιωτών να διαµορφώσουµε συνθήκες
οικονοµικής ανασυγκρότησης και εξωστρέφειας
στις ορεινές µας περιοχές.
Με έργα υποδοµής, νέες
οδικές αρτηρίες και νέες
προσβάσεις, µε ανάπλαση, εξωραϊσµό και ανάδειξη πραδοσιακών κτιρίων,
ιστορικών και θρησκευτικών µνηµείων, µε συντονισµένες παρεµβάσεις σε
χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αναδεικνύεται η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του
νοµού.

• Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση 41ης
Επαρχ. Οδού, τµήµατος Βοβούσα – Περιβόλι, συνολικού προϋπολογισµού
2.115.000 ευρώ.
• Προχωρά ικανοποιητικά η βελτίωση
και ασφαλτόστρωση της οδού Φούρκα
– Σαµαρίνα, συνολικού προϋπολογισµού 5.400.000 ευρώ.

Έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και ξεκινούν άµεσα:
• Κατασκευή οδού Λάβδα – Αβδέλλα
(διασταύρωση Περιβολιού), συνολικού
προϋπολογισµού 2.500.000 ευρώ
•
Κατασκευή οδού Αβδέλλα – Περιβόλι, συνολικού προϋπολογισµού
1.150.000 ευρώ
• Ασφαλτόστρωση οδού
Αµυγδαλιές – Ροδιά, συνολικού προϋπολογισµού
850.000 ευρώ
• Κατασκευή οδού Ροδιά
– Λειψί, συνολικού προϋπολογισµού 1.500.000 ευρώ
• Κατασκευή οδού Αµυγδαλιές – Κριθαράκια, συνολικού προϋπολογισµού
300.000 ευρώ
• Αποκατάσταση του πέτρινου σχολείου στο δηµοτικό
διαµέρισµα Σπηλαίου, συνολικού προϋπολογισµού
430.000 ευρώ
• Μετατροπή του δηµοτικού σχολείου Σαµαρίνας
Για του λόγου το αληθές,
σε συνεδριακό κέντρο και
στο νοµό Γρεβενών υλο- ÌåôáôñïðÞ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ εκθεσιακό χώρο, συνολικού προϋπολογισµού
ποιούνται τα παρακάτω
Óáìáñßíáò óå óõíåäñéáêü
êáé åêèåóéáêü ÊÝíôñï
300.000 ευρώ
έργα:
• Συντήρηση – Επισκευή
• Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού
∆εσκάτη – Βουνάσα, συνολικού προϋ- πέτρινων γεφυριών «Παπατάκη» Ν. Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισµού
πολογισµού 2.820.000 ευρώ
•
Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού 80.000 ευρώ
∆εσκάτη – Μ. Ευαγγελίστρια, συνολι- • Αποκατάσταση της γέφυρας Σπανού
στο Ν. Γρεβενών, συνολικού προϋποκού προϋπολογισµού 2.698.200 ευρώ
• Κατασκευή οδού Πριόνια – Καλ- λογισµού 200.000 ευρώ
λιθέα, συνολικού προϋπολογισµού • Αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου γέφυρας Σπανού, συνολικού προϋπολογι1.185.000 ευρώ
• Κατασκευή οδού Κυδωνιές - Ροδο- σµού 500.000 ευρώ
χώρι, συνολικού προϋπολογισµού • Πνευµατικό Κέντρο Αβδέλλας, συνολικού προϋπολογισµού 490.000 ευρώ.
1.400.000 ευρώ
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ÊËÇÑÙÈÇÊÁÍ 80 ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ
ÓÔÁ ÃÑÅÂÅÍÁ

Καλωσορίζουµε την καινούργια χρονιά στον τόπο
µας µε αισιοδοξία, µε αυτοπεποίθηση, µε εµπιστοσύνη στις δυνατότητές
µας να προχωρήσουµε
µπροστά.
Αυτή η αισιοδοξία στηρίζεται στις σηµαντικές και
αδιαµφισβήτητες επιτυχίες των πρωτοβουλιών και
των παρεµβάσεων που
προωθούµε συστηµατικά
από τον Μάρτιο του 2004.
Επιτυχίες που πιστοποιούνται µε έργα και όχι στα
λόγια. Το ολοκληρωµένο
Πρόγραµµα για την Πίνδο
είναι ένα από τα καλύτερα
παραδείγµατα αυτών των
επιτυχιών.
Ωστόσο δεν εφησυχάζουµε. Κάθε επιτυχία γίνεται
το σκαλοπάτι για να ανέβουµε ακόµη ψηλότερα.
Τα Γρεβενά, βρίσκονται
στην πρωτοπορία ενός
νέου αναπτυξιακού προτύπου. Γίνονται πόλος
ανάπτυξης
ολόκληρης
της ∆υτικής Μακεδονίας.
Αξιοποιώντας την ιστορία
µας, τον πολιτισµό µας,
την παράδοσή µας, τις
σπάνιες φυσικές οµορφιές, τους τοπικούς πόρους και το τοπικό ανθρώπινο δυναµικό, διανοίγουµε σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης και ευηµερίας.
Με σκληρή δουλειά φέρνουµε στα Γρεβενά τη νέα
εποχή που αξίζουν και δικαιούνται.

×ñÞóôïò Öþëéáò

Κλήρωση 80 κατοικιών σε δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας πραγµατοποιήθηκε την
Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2007, στα Γρεβενά µε την παρουσία του Υφυπουργού Οικονοµίας κ. Χρήστου Φώλια,
του Υφυπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Γεράσιµου
Γιακουµάτου και του Προέδρου του
ΟΕΚ κ. Θεόδωρου ∆ραγκιώτη.
Πρόκειται για τον οικισµό του ΟΕΚ
«ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ι » που κατασκευάζεται
σε οικόπεδο 36.976 τ.µ. και αποτελείται από 80 κατοικίες.
Συγκεκριµένα, ο οικισµός περιλαµβάνει:
• 16 κατοικίες 4 κυρίων δωµατίων
(3 υπνοδωµάτια) επιφανείας
118,30 τ.µ., η καθεµία.
• 16 κατοικίες 4 κυρίων δωµατίων
(3 υπνοδωµάτια), επιφάνειας
107,20 τ.µ., η καθεµία.
• 4 µεζονέτες 4 κυρίων δωµατίων
(3 υπνοδωµάτια), επιφάνειας
115,30 τ.µ., η καθεµία.
• 32 κατοικίες 3 κυρίων δωµατίων
(2 υπνοδωµάτια), επιφάνειας
96,70 τ.µ., η καθεµία.

Óôéãìéüôõðá
áðü ôçí
êëÞñùóç
ôùí 80
êáôïéêéþí.

• 12 κατοικίες 3 κυρίων δωµατίων
(2 υπνοδωµάτια), επιφάνειας
92,50 τ.µ., η καθεµία.
Ο κ. Γιακουµάτος δεσµεύτηκε ότι οι
εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής
Γρεβενών θα παραδοθούν στους δικαιούχους το Πάσχα του 2008. Παράλληλα θα εγκατασταθεί και η εργολαβία για την ανέγερση εργατικών
κατοικιών στη ∆εσκάτη.
Τέλος, ανέφερε ότι η επιδότηση ενοικίου στο Νοµό Γρεβενών για το 2005
ανήλθε σε 140.000€ ενώ το 2006
έφτασε τα 300.000€.

Ôá ÃñåâåíÜ ðüëïò áíÜðôõîçò
ôçò ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò
«Γρεβενά:
Πόλος Ανάπτυξης για
την ∆υτική
Μακεδοήταν
νία»
το θέµα της
ηµερίδας,
που οργάνωσε η οικονοµική
εφηµερίδα
«Εξπρές»
και πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 13
Ιανουαρίου 2007 στην πόλη των Γρεβενών. Στην ηµερίδα, την έναρξη της
οποίας κήρυξε ο γενικός γραµµατέας
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
Ανδρέας Λεούδης, κεντρικός εισηγητής ήταν ο υφυπουργός Οικονοµίας
και Οικονοµικών και βουλευτής του
νοµού, Χρήστος Φώλιας ο οποίος



αναφέρθηκε στις νέες ευκαιρίες και τις
δυνατότητες ανάπτυξης του νοµού µας
µέσα από ολοκληρωµένα προγράµµατα και στοχευµένες δράσεις, ώστε
τα Γρεβενά να κερδίσουν το στοίχηµα
ενός καλύτερου µέλλοντος.
Χαιρετισµούς απηύθυναν ο νοµάρχης
Γρεβενών, ο δήµαρχος Γρεβενών και
οι πρόεδροι του Επιµελητηρίου, του
Εµπορικού Συλλόγου και της Ένωσης
Ξενοδόχων.
Στη διάρκεια της Ηµερίδας συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στη δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης
των ορεινών όγκων µέσω της Γεωργίας, του Τουρισµού και των έργων
υποδοµής, καθώς επίσης και ευκαιρίες ανάπτυξης για τις µεταποιητικές
επιχειρήσεις µε τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, την εφαρµογή του Αναπτυξιακού Νόµου αλλά και το πρόγραµµα INTERREG III.

Ôýðïó êáé... Õðïãñáììüó
Ôé Ýãñáøå ï Ôýðïò
ãéá ôçí åðßóêåøç ÊáñáìáíëÞ
óôç Óáìáñßíá
«Σαράντα οκτώ χιλιόµετρα βορειοδυτικά των
Γρεβενών και σε ύψος 1.650 µέτρων βρίσκεται
το ιστορικό χωριό Σαµαρίνα, που αποτελεί την
«πρωτεύουσα-σύµβολο» των απανταχού Βλάχων.
Η οικογένεια, που έφτασε οδικώς το απόγευµα
της Παρασκευής στην περιοχή και κατέλυσε στον
ξενώνα «Λανόι», που στα βλάχικα σηµαίνει «Σε
µας», δε θα µπορούσε να περάσει απαρατήρητη,
αφού οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, έχοντας δίπλα του
µόνο έναν άνδρα της προσωπικής του ασφαλείας
και στα πίσω καθίσµατα τη σύζυγό του, Νατάσσα
Παζαΐτη, µε τα δίδυµα παιδιά του, Αλέξανδρο και
Αλίκη.


Ο Κώστας Καραµανλής πραγµατοποίησε «ινκόγκνιτο» επίσκεψη στο ορεινό χωριό του Νοµού
Γρεβενών λίγες ώρες µετά το πέρας της εµφάνισής του στο συνέδριο του Συµβουλίου Αποδήµου Ελληνισµού, έχοντας ειδοποιήσει µόνο τον
καταγόµενο από το ορεινό βλάχικο χωριό τοπικό
βουλευτή και υφυπουργό Οικονοµικών, Χρήστο
Φώλια, ο οποίος από την Παρασκευή µέχρι χθες
που επέστρεψε στην Αθήνα το πρωθυπουργικό
ζεύγος εκτελούσε κατά το ήµισυ τα χρέη του οικοδεσπότη. Και αυτό, διότι -ως γνωστόν η Σαµαρίνα- αποτελεί αγαπηµένο προορισµό για τον
πρωθυπουργό και τη σύζυγό του, η οποία κατάγεται από την περιοχή και έχει πολλούς συγγενείς
εκεί.



O ìüíïò ðïõ ãíþñéæå

Όπως προαναφέρθηκε ο µοναδικός που γνώριζε για τη «µυστική έλευση» του πρωθυπουργού
ήταν ο Χρήστος Φώλιας, ενώ δηλωτικό της πρόθεσης του πρωθυπουργού να µην υπάρξει καµία
αναστάτωση στην περιοχή ήταν το γεγονός ότι
για την παρουσία του δεν υπήρξε καµία ενηµέρωση των αστυνοµικών αρχών ασφαλείας για τη
λήψη µέτρων...
...για φαγητό ο πρωθυπουργός µε την οικογένειά
του πήγαινε στην ταβέρνα «Σαµαρίνα», ενώ τα
δύο βράδια που έµεινε στον ξενώνα καθόταν µε
τα δίδυµα µπροστά στο τζάκι και τους διάβαζε παραµύθια. «∆υστυχώς, µε τους ρυθµούς της Αθήνας δεν προλαβαίνω να τα βλέπω», είπε µε κάποιους από τους συνοµιλητές του, εκφράζοντας,
παράλληλα, την ικανοποίησή του που µπόρεσε
να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 11.12.2006
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Äåí…ìåôáêïìßæåé
«Φαίνεται ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του
πρωθυπουργού στη Βόρειο Ελλάδα έκλεισε µία
«εκκρεµότητα». Σύµφωνα µε τα σενάρια εκκρεµότητα δηλαδή.
Ο Χρήστος Φώλιας θα είναι υποψήφιος εκ νέου
στα Γρεβενά και όχι στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφεραν τα κατά καιρούς δηµοσιεύµατα. Το θέµα
συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν οι κ. κ. Καραµανλής και Φώλιας µε το σκεπτικό ότι στη µονοεδρική των Γρεβενών πρέπει να έχει ένα ισχυρό χαρτί στις προσεχείς εθνικές εκλογές.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 12.12.2006

Ï ×ÑÇÓÔÏÓ ÖÙËÉÁÓ ÃÉÁ ÔÏ Ä´ ÊÐÓ:
Ïýôå Ýíá åõñþ ÷áìÝíï
Ποιοι είναι οι τοµείς προτεραιότητας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς;
Απόφασή µας είναι να ενισχυθεί αποφασιστικά
η περιφερειακή ανάπτυξη και για το σκοπό αυτό
διαθέτουµε το 82% των πόρων του ΕΣΠΑ στην
ελληνική περιφέρεια. Απαντάµε έτσι σε
µια εθνική αναγκαιότητα. Σε
ότι αφορά τις
κατανοµές ανά
τοµείς, το 42%
των
πόρων
κατευθύνεται
στις υποδοµές.
Το 21% στην
καινοτοµία,
την ανταγωνιστικότητα και
την ψηφιακή
σύγκλιση. Το
12% στην απασχόληση. Το
4% στις υποδοµές υγείας. Το 14% στην Παιδεία. Θέλω όµως
να επισηµάνω ότι πάνω απ’ όλα πρόκειται για
µία νέα πολιτική φιλοσοφία. Είναι η πρώτη φορά
που ελληνική κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα
τη χρηστή διαχείριση και την αποτελεσµατική αξιοποίηση όλων των πόρων. Κανένα χαµένο ευρώ.
Τελεία και παύλα.
Απόσπασµα συνέντευξης του κ. Χρήστου Φώλια
στον ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 21.1.2007
* Óôç óôÞëç «Ôýðïò êáé...Õðïãñáììüò» áíáäçìïóéåýïíôáé ó÷üëéá ôïõ
ôýðïõ ãéá ôï Ýñãï êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò &
Ïéêïíïìéêþí ê. ×ñÞóôïõ Öþëéá.
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ÌÅ ÎÅ×ÙÑÉÓÔÇ ÅÐÉÔÕ×ÉÁ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÃÉÁ ÔÏ
ÊÁËÙÓÏÑÉÓÌÁ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ×ÑÏÍÏÕ ÌÅ ÔÏÕÓ ÃÑÅÂÅÍÉÙÔÅÓ
ÔÇÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

“Ο ρόλος µας είναι να λύσουµε
προβλήµατα, να ανοίξουµε καινούργιους δρόµους, ώστε να είµαστε ωφέλιµοι
και χρήσιµοι για την πατρίδα µας.
Αυτή είναι η εντολή του Κώστα Καραµανλή. Αυτή είναι η αδιαπραγµάτευτη
επιλογή της κυβέρνησης της Ν∆.
Αλλάζουµε τα πράγµατα. Μαζί µε τους
πολίτες. Για τους πολίτες. Γι αυτούς γίνονται οι µεταρρυθµίσεις” ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Οικονοµίας
Ï Õðïõñãüò Åóùôåñéêþí,
και Οικονοµικών κ. Χρήστος Φώλιας,
Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé
ÁðïêÝíôñùóçò ê. Ðñïêüðçò µιλώντας στο πολυπληθές ακροατήριο
Ðáõëüðïõëïò ðñïëïãßæåé
των πολιτικών του φίλων που παρευρέóôï âÞìá ôïí Õöõðïõñãü
θησαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ê.
πίτας στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20
×ñÞóôï Öþëéá.
Ιανουαρίου 2007, στο Μακεδονία Παλλάς.
«Η Ελλάδα µπορεί να κερδίσει το µέλλον.
Η Ελλάδα µπορεί να είναι ο µεγάλος πρωταγωνιστής στις εξελίξεις καθώς συνεπείς
απέναντι στις δεσµεύσεις µας υλοποιούµε
συστηµατικά, προγραµµατισµένα και µε
σκληρή δουλειά όλα όσα δεσµευθήκαµε
να κάνουµε» συνέχισε ο κ. υφυπουργός,
κάνοντας τον µέχρι σήµερα απολογισµό
των πεπραγµένων της κυβέρνησης.
Αναφερόµενος ειδικότερα στην αποτεÊáôÜìåóôç ç áßèïõóá ôïõ
λεσµατική ολοκλήρωση του Γ’ ΚοινοτιÌáêåäïíßá ÐáëëÜò áðü ôïõò
κού Πλαισίου Στήριξης, την εξασφάλιση
Ãñåâåíéþôåò åôåñïäçìüôåò
ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé ðëÞèïò πόρων από το ∆’ ΚΠΣ και την επένδυσή
τους µε γνώµονα τις αναπτυξιακές ανάåðéóÞìùí.
γκες της χώρας, ο κ. Φώλιας διευκρίνισε
ότι σήµερα το ποσοστό απορρόφησης
του Γ’ ΚΠΣ βρίσκεται στο 58% όταν το
Μάρτιο του 2004 ήταν µόλις στο 23%,
ενώ οι συµβάσεις που έχουν υπογραφεί έχουν φθάσει το 90% της συνολικής
δηµόσιας δαπάνης, όταν τον Μάρτιο του
2004 ήταν µόλις 40%.
«Η απόδοση αυτή νοµίζω λέει πολλά για
τον τρόπο µε τον οποίο δουλεύουµε, αν
µάλιστα συνυπολογίσει κανείς τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν
για την εξυγίανση του Γ’ ΚΠΣ ώστε να
µην διασύρεται το κύρος της χώρας στην
Ε.Ε όπως δυστυχώς συνέβαινε επί σειρά
ετών» σηµείωσε ο κ. Φώλιας.
Ο κ. Φώλιας αναφέρθηκε εκτενώς και
στις δράσεις της κυβέρνησης που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη και
έχουν καθοριστική σηµασία για την ανάπτυξη της περιοχής. Έτσι, ανάµεσα στ’
άλλα, αναφέρθηκε στην έναρξη των

εργασιών κατασκευής του Τ.Ε.Ι. Γρεβενών, προϋπολογισµού 13.350.000€,
στην αποπεράτωση του έργου Βιολογικού Καθαρισµού και Αποχέτευσης του
∆ήµου Γρεβενών προϋπολογισµού
12.000.000€ και του ∆ιοικητηρίου Γρεβενών, προϋπολογισµού 10.000.000€.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Φώλιας στην
εξέλιξη έργων όπως το Φράγµα Πραµόριτσας προϋπολογισµού 42.000.000€
που θα υδροδοτήσει και µέρος του Ν.
Γρεβενών, το Γεώφραγµα Καρπερού
προϋπολογισµού 3.000.000€ και η
ύδρευση ∆εσκάτης προϋπολογισµού
4.000.000€.
Ακόµη ο υφυπουργός Οικονοµίας έκανε
γνωστό ότι στο αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα ξεκινά η δηµοπράτηση έργων
όπως η µετεγκατάσταση των οικισµών
Καλαµιτσίου, Καλοχίου, Μεσολάκκου
στην περιοχή «Πατώµατα» Γρεβενών
προϋπολογισµού 10.000.000€ και το
Πνευµατικό Κέντρο Γρεβενών προϋπολογισµού 1.500.000€.
Καταλήγοντας στην οµιλία του ο κ. Φώλιας σηµείωσε «Είµαστε περήφανοι γιατί
καταφέραµε στο διάστηµα 2004 -2006
ν’ ανοίξουν πέντε νέα σχολεία ενώ διευρύνθηκαν άλλα πέντε».
Στην εκδήλωση όπου την Βασιλόπιτα
έκοψε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Άνθιµος παρέστησαν µεταξύ άλλων ο
Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υφυπουργός Αθλητισµού
κ. Γιώργος Ορφανός, ο πρώην Υπουργός
Μακεδονίας Θράκης κ. Νίκος Τσιαρτσώνης, οι πρώην Υφυπουργοί Οικονοµικών
κ. Αδάµ Ρεγκούζας και Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης, ο πρόεδρος της
Ε.Ο.Κ.Ε. κ. ∆ηµήτριος ∆ηµητριάδης, και,
οι βουλευτές κ.κ. Γκιουλέκας, Ιωαννίδης,
Καλαφάτης, Γαλαµάτης, Καράογλου, ο
Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωµιάδης, ο Νοµάρχης Χαλκιδικής
κ. Ζωγράφος, ο Νοµάρχης Γρεβενών, κ.
∆ηµοσθένης Κουπτσίδης, ο ∆ήµαρχος
Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος, οι γ.γ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, κ. Αντρέας Λεούδης, Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Γιώργος Τσιότρας, δήµαρχοι των νοµών
Θεσ/νίκης και Γρεβενών, ο γ.γ. υπουργείου Μακεδονίας Θράκης κ. Ανανίκας,
πρόεδροι συλλόγων, σωµατείων κ.α.

