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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 10ης /2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 10ο .- Έγκριση μελέτης οριοθέτησης του ρέματος «Πουρί».

Αριθμός Απόφασης  176/2011

Σήμερα την  8η του μήνα  Ιουλίου του έτους  2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 
19:00 μ.μ. στην αίθουσα «Χρυσαλίδα», στην Αγιά, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Δήμου Αγιάς,  ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.10949/4-7-
2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και  επιδόθηκε  στους 
Συμβούλους αυτού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα 6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος 8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος 10. Μπελιάς Αντώνιος
11. Μαρούδας Ρίζος 12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος 14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος 16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 18. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος 20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Σμυρλής Βασίλειος 22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσαγκάλης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος 2. Βόγιας Δημήτριος
3. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 4. Τσιτσές Δημήτριος
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  ήταν  παρών  ο  Δήμαρχος  κ.  Γκουντάρας 
Αντώνιος.  Τα πρακτικά τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε  την  έναρξη της  συνεδρίασης και ανέγνωσε στο Σώμα την από 28/6/2011 
επιστολή  που  κατέθεσε  στο  Προεδρείο  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης 
μείζονος μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Καλαγιάς Γρηγόρης 
με  την  οποία,  εκτός  των  άλλων,  δηλώνει  την  παραίτησή  του  από  την  επιτροπή 
απογραφής  του  Δήμου  και  την  αποχώρηση  και  ανεξαρτητοποίησή  του  από  την 
παράταξη με την οποία εκλέχθηκε.  

Επίσης  σύμφωνα με την παρ.7  του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010,  πρότεινε στο 
Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  συζήτηση  ενός  (1)  θέματος  εκτός  ημερήσιας  διάταξης, 
αναφορικά με «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου 
στο Κόκκινο Νερό»  (εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι λόγω της 
έλλειψης  ιδιόκτητου  κτιρίου  πρέπει  να  βρεθεί  άμεσα  χώρος  για  τη  στέγαση  του 
αγροτικού  ιατρού  που  θα  εξυπηρετεί  τους  μόνιμους  κατοίκους  αλλά  και  τους 
παραθεριστές στον οικισμό του Κόκκινου Νερού. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.
Ακόμη  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  αλλαγή  στη  σειρά  των  θεμάτων  της  ημερήσιας 

διάταξης,  ώστε  να  συζητηθούν  κατά  προτεραιότητα  τα  θέματα  στα  οποία  είναι 
εισηγητής  ο  Δήμαρχος  διότι  έπρεπε  να  παραβρεθεί  σε  εκδήλωση  που 
πραγματοποιούνταν στη Βελίκα με θέμα το κάστρο της.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή στη σειρά συζήτησης 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτησή τους ως εξής: 1ο, 4ο, 12ο, 13ο, 
2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο και 11ο. 

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος 
Καλαγιάς  Γρηγόρης λέγοντας  τα  εξής:  «Έχω πει  στους  γραμματείς  του  δημοτικού  
συμβουλίου  να φέρνουν  για  επικύρωση τα  πρακτικά των συνεδριάσεων,  αλλά αυτό  
μέχρι σήμερα δεν έγινε. Μέχρι να γίνει αυτό, εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίζω κανένα  
θέμα πέραν αυτών που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το συμφέρον το δημοτών  
κατά τη δική μου κρίση και τις επιταγές του δικαίου».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
3. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου) 4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης(Μεταξοχωρίου) 8. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
9. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 10. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
11. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 6. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
7. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) 8. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
9. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
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Κατά  τη  συζήτηση  του  3ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησε  ο 
Δήμαρχος  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  από  τον  Πρόεδρο  στην  αρχή  της 
συνεδρίασης και αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Μπάτσικα.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  5ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης 
αποχώρησε ο επικεφαλής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 10ο .- Έγκριση μελέτης οριοθέτησης του ρέματος «Πουρί».

Αριθμός Απόφασης  176/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ 

Αγιάς και δημοτικός σύμβουλος Μπελιάς Αντώνιος  θέτοντας υπόψη του δημοτικού 
συμβουλίου τα εξής:

«Προκειμένου  να  καταστεί  δυνατή  η  ένταξη  του  έργου:  «Κατασκευή  μονάδας  
Βιολογικού  Καθαρισμού  παραλιακών  οικισμών»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 κρίθηκε αναγκαία η οριοθέτηση του  
ρέματος  Πουρί  δίπλα  στο  οποίο  θα  κατασκευαστεί  η  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  
Λυμάτων.

Η  Δ.Ε.Υ.Α.  Αγιάς  προέβη  στην  ανάθεση  σύνταξης  της  μελέτης:  «Οριοθέτηση  
ρέματος  Πουρί»  στον  μελετητή  Κουκνάκο  Παναγιώτη,  η  οποία  ελέγχθηκε  και  
θεωρήθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Λάρισας  με  την  οποία  έχει  
συναφθεί σχετική προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Στη συνέχεια το Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  
Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου απεστάλη η εν λόγω μελέτη, διαβίβασε στο Δήμο μας  
Τεύχος της μελέτης που περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση καθώς και Σχέδια οριοθέτησης  
του ρέματος «Πουρί», για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με τη συνταχθείσα και θεωρηθείσα Τεχνική Έκθεση, η μελέτη εντάσσεται  
στις υποστηρικτικές μελέτες του έργου της αποχέτευσης των παραθαλάσσιων οικισμών  
Βελίκας, Σωτηρίτσας και Αγιοκάμπου και εκπονήθηκε με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι: η  
χάραξη  του  καταθλιπτικού  αγωγού  μεταφοράς  των  λυμάτων  στο  χώρο  της  Ε.Ε.Λ.  
βρίσκεται εξολοκλήρου εκτός της ζώνης κατάκλυσης του χειμάρρου, όπως επίσης και η  
ίδια η Ε.Ε.Λ. 

Σύμφωνα  δε με το άρθρο 6 του Ν.880/1979 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο  
5  του  Ν.3010/02,  «Τα  υδατορέματα  (μη  πλεύσιμοι  ποταμοί,  χείμαρροι,  ρέματα και  
ρυάκια), που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν  
έχουν  ρυμοτομικό  σχέδιο,  οριοθετούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  
άρθρου. Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών  
γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες περιβάλλουν τις  
γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά ή τεχνητά στοιχεία, που  
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος.  Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός  
μπορεί να γίνεται και σε τμήματα μόνο των υδατορεμάτων». 

Η παρούσα οριοθέτηση αφορά το τμήμα του χειμάρρου «Πουρί» από την τοποθεσία  
όπου  χωροθετείται  η  Ε.Ε.Λ.  των  παραλιακών οικισμών του  Δήμου  Αγιάς  έως  την  
εκβολή του χειμάρρου στην παραλία του Αγιοκάμπου. 

Κατόπιν  των  παραπάνω  εισηγούμαι  να  εγκρίνετε  με  απόφασή  σας  την  μελέτη  
οριοθέτησης του τμήματος του ρέματος «Πουρί» από την τοποθεσία όπου χωροθετείται  
η Ε.Ε.Λ. των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αγιάς έως την εκβολή του χειμάρρου  
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στην παραλία του Αγιοκάμπου, συνολικού μήκους 3930μ, όπως  αυτή απεικονίζεται  
στην οριζοντιογραφία της  μελέτης,  η οποία συντάχθηκε από το μελετητή Κουκνάκο  
Παναγιώτη, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.Λ».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος ανέφερε στην τοποθέτησή του:
 «Επειδή υπάρχει μια οριοθέτηση του ρέματος από το 1934 που δείχνει ότι το κάτω  
μέρος  του  ρέματος  στα  παράλια  είναι  100  μέτρα,  ενώ  αυτό  που  καλούμαστε  να  
οριοθετήσουμε σήμερα είναι πολύ μικρότερο, προτείνω να αναβληθεί η συζήτηση του  
θέματος  για  το  επόμενο  δημοτικό  συμβούλιο,  για  να  ξεκαθαρίσουμε  ακριβώς  τι  
οριοθετούμε αφού συγκρίνουμε τη νέα μελέτη με την παλιά. Αν όμως πάρουμε απόφαση  
αυτό να συζητηθεί και να ψηφισθεί σήμερα εμείς το καταψηφίζουμε».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία» κος  Αθανάσιος  Τριανταφύλλου  ανέφερε  στην 
τοποθέτησή του: 

«Είπαμε λιγότερο κράτος, είπαμε σύμπραξη με τους ιδιώτες, αλλά μέχρι που; Να  
βάλουμε έναν ιδιώτη που δεν ξέρουμε την ιδιότητά του, αν ήταν αγρονόμος μηχανικός,  
πολιτικός μηχανικός, δασολόγος ή αρχιτέκτονας; Για να οριοθετήσει τι; Μια δημόσια  
έκταση, το Πλατανόρεμα, το Πουρί, γνωστό και ως Πλατανιά. Κάτι που ανήκει στο  
Ελληνικό Δημόσιο.  Που καθ’ όλον το μήκος του εφάπτεται  με δημόσια και δασική  
έκταση, που έχει απόκλιση από το 1934 τόσες εκατοντάδες μέτρα. Να έρθουμε σήμερα  
να επικυρώσουμε τι; 
Δεν ζητήσαμε τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών που εμπλέκονται, του Δασαρχείου,  
της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να κάνουν τις παρατηρήσεις τους πριν ψηφίσουμε. Ας  
το ζητήσουμε τώρα και με χαρά να το μετά να το ψηφίσουμε.
Όσον αφορά το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η ψήφιση μιας τέτοιας πράξης, δεν  
μπορούμε  να  το  ξέρουμε  και  δεν  μπορείτε  να  λέτε  ότι  δεν  θα  παράγει  κανένα  
αποτέλεσμα. Μια τέτοια πράξη που θα ψηφισθεί και θα επικυρωθεί στη συνέχεια από  
την Περιφέρεια δεν παράγει άλλου είδους αποτελέσματα; 
Διατηρούμε λοιπόν τις επιφυλάξεις μας και όσο αφορά εμένα, εάν δεν το αναβάλλεται  
σαφώς το καταψηφίζω». 

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλαγιάς Γρηγόρης αφού πρώτα έθεσε 
ερωτήσεις προς τον εισηγητή, στη συνέχεια ανέφερε στην τοποθέτησή του:
«Είναι το μοναδικό ρέμα στην Ελλάδα που καταλήγει σε σιφόνι και κάποια στιγμή ίσως  
θρηνήσουμε θύματα. το νερό φτάνει και τα τέσσερα μέτρα κάτω από τη γέφυρα. Όποιος  
ξέρει την περιοχή, η φυσική κατάληξη του ρέματος είναι εκεί που καταβαίνει ο δρόμος  
από τη Σωτηρίτσα. Το 1981 στο μαγαζί του «Βαλέσα» και προς το κάμπινγκ το νερό  
έφτανε τα δύο μέτρα. Το ρέμα του Αγιοκάμπου είχε τέσσερα μέτρα νερό. Αυτά τα λέω  
διότι τα καιρικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται και θέλοντας να επισημάνω είναι ότι η  
γέφυρα πρέπει να φύγει από κει.
Επίσης θέλω να πω ότι το έργο γίνεται για το βιολογικό καθαρισμό και δεν μπορώ να  
καταλάβω  γιατί  το  φέρνετε  τμηματικά.  Την  προηγούμενη  φορά  ζητήσατε  σύμφωνη  
γνώμη για τα αντλιοστάσια στην παραλία,  σήμερα αυτό και στο παρακάτω θέμα τη  
σύμφωνη γνώμη για την εγκατάσταση του βιολογικού. Ο Δήμαρχος το ονόμασε έργο  
«Μαμούθ» και το φέρνεται έτσι;
Εγώ δεν το ψηφίζω αλλά τελειώνοντας Πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ στην 32/2004  
απόφαση του πρώην Δήμου Μελιβοίας,  με την οποία δόθηκαν 880.000,00€ για την  
οριοθέτηση  των  ρεμάτων  του  Δήμου.  Τι  οριοθέτηση  κάναμε   αφού  το  Πουρί  δεν  
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οριοθετήθηκε;  Δεν  μπορεί  να  πληρώνει  το  Ελληνικό  Δημόσιο  τόσα  λεφτά  για  
οριοθέτηση και αυτή να μη γίνεται».

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κος  Βασίλειος  Καψάλης  ανέφερε  στην 
τοποθέτησή του: 

«Εγώ θα ήθελα να πω ότι δικαίως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές της περιοχής  
διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν υπάρχει όραμα. Γιατί δεν μπορεί για ένα τέτοιο ρέμα  
που  έχει  κατακλεισθεί  στο  παρελθόν,  έχει  πνίξει  περιουσίες  και  σπίτια,  ο  Δήμος  
Μελιβοίας να μην έχει πάρει πρωτοβουλία για την οριοθέτηση και την εξασφάλισή του.  
Το τι και το ποιος φταίει που δεν έγινε αυτό δεν το γνωρίζω. Γι το λόγο αυτό και για  
τους λόγους που ανέφεραν πριν οι συνάδελφοι, θα καταψηφίσω».

Στη  συνέχεια  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  παράταξης  της  πλειοψηφίας  κος 
Βασίλειος Λέτσιος είπε για τα παραπάνω:
«Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μόνο  η οριοθέτηση της βαθιάς κοίτης του ρέματος  
και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή κάτι άλλο. Τα στοιχεία για να προσδιορισθεί η  
βαθιά  κοίτη  μας  δόθηκαν  από  το  Δασαρχείο.  Δεν  κάναμε  καμιά  παρέμβαση  στο  
ιδιοκτησιακό καθεστώς για το οποίο  αρμόδια είναι τα δικαστήρια».

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Πρόεδρου της ΔΕΥΑ Αγιάς κου Μπελιά Αντώνιου
 τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων
 την οριζοντιογραφία της μελέτης
 Τη  μελέτη  που  συντάθηκε  από  το  μελετητή  Κουκνάκο  Παναγιώτη,  η  οποία 

ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
 τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.880/1979  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το 

άρθρο 5 του Ν.3010/2002
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την μελέτη οριοθέτησης του τμήματος του ρέματος «Πουρί» από την 
τοποθεσία όπου χωροθετείται η Ε.Ε.Λ. των παραλιακών οικισμών του Δήμου Αγιάς 
έως την εκβολή του χειμάρρου στην παραλία του Αγιοκάμπου, συνολικού μήκους 
3930μ.,  όπως   αυτή  απεικονίζεται  στην  οριζοντιογραφία  της  μελέτης,  η  οποία 
συντάχθηκε από το μελετητή Κουκνάκο Παναγιώτη και ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από 
την   Τεχνική  Υπηρεσία   της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ και  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της 
παρούσας.

Μειοψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος 
μειοψηφίας  κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος,  Καψάλης  Βασίλειος, 
Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική, Στάθης Νικόλαος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος και ο 
ανεξάρτητος  δημοτικός  σύμβουλος  κος  Καλαγιάς  Γρηγόριος  για τους  λόγους  που 
καταγράφονται στις τοποθετήσεις τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος                                               Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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