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H SDMed Observation Planning & Eco-innovation
oργανώνει το Διεθνές Συνέδριο

Στρατηγικές και εφαρµογές βασισµένες στη φύση
και στον πολιτισµό για τις πόλεις και τις περιφέρειες :
Mιά ιδέα που έφθασε πλέον ο χρόνος της !

26, 27 & 28 Noεµβρίου 2018

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: sdmed.planning@gmail.com // Tηλέφωνα :210-9215981 , 6940725930
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Όνοµα / Κινητό
Νικήτας Χιωτίνης, SDMed, τηλ. 6945112323/ 6940725930, Ε mail: sdmed.planning@gmail.com
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣHΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

1 Περιγραφή δράσης
Στο πλαίσιο του εορτασµού του Ευρωπαικού Έτους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018
διοργανώνεται τριήµερο διεθνές συµπόσιο µε θέµα :

“Στρατηγικές και εφαρµογές βασισµένες στη φύση και στον πολιτισµό για
τις πόλεις και τις περιφέρειες, Mιά ιδέα που έφθασε πλέον ο χρόνος της !”
“Nature and culture-based strategies and solutions for cities and territories,
An idea whose time has come !”
ΧΡΟΝΟΣ : 26, 27 & 28 Νοεµβρίου 2018
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΓΓΡΟΥ 136, ΑΘΗΝΑ
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Διοργανωτής : Διεθνής ΜΚΕ SDMed Οbservation, Planning & Eco-innovation
Aκαδηµαικοί φορείς :
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών- Σχολή Επιστηµών Οικονοµίας και
Δηµόσιας Διοίκησης- Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής – Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού
ENDORSERS (υπό εξέλιξη)
1. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Επιµελητηρίων (INSULEUR)
2. Ευρωπαική Οµοσπονδία Μικρών Νησιών (ESIN)
3. Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών
4. LA SEMAINE DU SON – FR
5. EUROPEAN RESEARCH GROUP ON POLITICAL ATTITUDES AND MENTALITIES
6. EUROPEAN QUARTERLY OF POLITICAL ATTITUDES AND MENTALITIES
7. ICOMOS – GR
8. Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
9. Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου
10. Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
11. MEDITERRANEAN INSTITURE FOR NATURE AND ANTHROPOS (MEDINA)
12. INTERREG-MED TALIA
13. INTERREG-MED BLUEISLANDS
14. INTERREG-MED ALTER ECO
15. I.M.T.I.I.E
16. TIRANA BUSINESS UNIVERSITY COLLEGE (TBU)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ : Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ
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2 Περιγραφή τριήµερου συµποσίου
Γενικά Χαρακτηριστικά
Η πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητας
των Τόπων. Συνδέει µεταξύ τους τις κοινότητες και δοµεί κοινές κατανοήσεις των τόπων στους
οποίους ζούµε. Είναι επίσης πολύ χρήσιµος εδαφικός πόρος, βασικό συστατικό του εδαφικού
κεφαλαίου των περιφερειών που µπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και
την οικονοµική ανάπτυξη και να ενεργοποιήσει τοποκεντρικές πολιτικές.
Δεδοµένου ότι το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, προγραµµατίζονται
εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν την
αξία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς της, ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση της ευρωπαϊκής
συµµετοχής. Το Ευρωπαϊκό Έτος είναι µια ευκαιρία να προβληµατιστούµε για τη θέση που
καταλαµβάνει η πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά στη ζωή µας αλλά και για τον ρόλο τους στην
χωρική ανάπτυξη και στην οικονοµία και τονίζει την ανάγκη προστασίας τέτοιων µοναδικών αξιών
για τις µελλοντικές γενιές.

Φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά ως εδαφικός πόρος για τις πόλεις και τις
περιφέρειες
Είναι εποµένως προφανές ότι η φύση και ο πολιτισµός ως αδιαίρετο σύνολο είναι µια ιδέα της
οποίας η ώρα έχει έρθει ! Αυτό σηµαίνει ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά πρέπει να
αναγνωρίζεται, να κατανοείται, να προγραµµατίζεται και να διαχειρίζεται από κοινού. Με τον
τρόπο αυτό µπορεί άλλωστε να υπάρξει αποτελεσµατικότητα των τοποκεντρικών πολιτικών και των
πολιτικών ελκυστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, η φυσική και
πολιτιστική ελκυστικότητα των πόλεων και των περιφερειών αλλά και τα επιτεύγµατα προστασίας και
κοινής διαχείρισης από πλευράς κρατών, πόλεων και περιφερειών θα συζητηθούν στο Διεθνές
Συνέδριο µε τίτλο "Στρατηγικές και εφαρµογές βασισµένες στη φύση και στον πολιτισµό για τις
πόλεις και τις περιφέρειες" που διοργανώνει η διεθνής µη κερδοσκοπική εταιρεία SDMed
Observation Planning and Eco-Innovation σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστηµών και της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, στις 26, 27 και 28 Νοεµβρίου 2018, στην Αθήνα.
Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και στον πολιτισµό είναι συχνά λιγότερο δαπανηρές, πιο
ανθεκτικές και πιο αποτελεσµατικές µακροπρόθεσµα, µπορούν να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας
και οικονοµική ανάπτυξη, µπορούν επίσης να προωθήσουν την βιωσιµότητα ή τη λιτότητα (frugality)
των πόλεων και των περιφερειών.
Το συνέδριο δεν είναι αποκλειστικά Ευρωπαϊκό. Στοχεύει στη συγκέντρωση πόλεων και
περιφερειών από ολόκληρο τον κόσµο που σχεδιάζουν ή εφαρµόζουν καινοτόµες και
συνδεδεµένες λύσεις βασισµένες στη φύση και τον πολιτισµό για την ανάπτυξή τους,
δηµιουργώντας έστι ένα διεθνές φόρουµ ανταλλαγής και κοινής δράσης. Επιστήµονες, ακαδηµαϊκοί,
πολιτικοί, εκπρόσωποι πόλεων και περιφερειών µαζί µε επιχειρήσεις, ιδιωτικές και κοινωνικές αλλά
και απλοί πολίτες, θα συναντηθούν προκειµένου να συζητήσουν βασικά θέµατα όπως:
v Η φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά ( υλική και άυλη) ως πόροι στρατηγικής χωρικής
ανάπτυξης.
v Σύνδεση φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
v Ενάλια φυσική και πολιτισµική κληρονοµιά.
o Eιδική ενότητα MULTI-USE µε θέµα την ιδέα πολλαπλών χρήσεων στη θάλασσα
(multi-use concept)
v Κλιµατική αλλαγή, φυσικοί και άλλοι κίνδυνοι και πολιτιστική κληρονοµιά.
v Ειδική ενότητα ECHO-CULTURE : Ηχοι και Ηχοτοπία ως στοιχεία πολιτισµού των
τόπων.
v Πολιτιστική κληρονοµιά, αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και αισθητηριακά τοπία.
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v Σχηµατοποιώντας τους τόπους µέσω της φύσης και του πολιτισµού
v Φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά : σχεδιασµός, διαχείριση, διακυβέρνηση,
µάρκετινγκ, χρηµατοδότηση.
v Νέες τεχνολογίες για την καταγραφή και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Έµφαση θα δοθεί στην περιοχή της Μεσογείου µε την πλούσια φυσική και πολιτιστική
ποικιλότητα, τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια. Έτσι, το συνέδριο θα φιλοξενήσει επίσης την
κοινωνική και δηµιουργική κοινότητα MED που εκπροσωπείται από το Έργο TALIA (Τοπική
αξιοποίηση πρωτοποριακών δράσεων καινοτοµίας), δηλαδή το οριζόντιο έργο του
προγράµµατος Interreg-MED για την προώθηση της συνοχής και του αντίκτυπου των αρθρωτών
σχεδίων που ασχολούνται µε τα θέµατα των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών και την
κοινωνική καινοτοµία. Η κοινότητα στοχεύει στη σύνδεση κοινωνικών και δηµιουργικών φορέων
καινοτοµίας στη Μεσόγειο µε στόχο την εδραίωση και την εξάπλωση νέων µοντέλων ανάπτυξης. Μαζί
µε άλλα δύο έργα INTERREG-MED το BLUEISALNDS και ALTER ECO οργανώνεται ειδική Συνεδρία
INTERREG-MED εντός του Συνεδρίου.

Συνεδρία ΕCHOCULTURE (1 ηµέρα) : Οι ήχοι της πόλης ως άυλη πολιτιστική
κληρονοµιά
Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτής της διεπιστηµονικής εκδήλωσης θα συζητηθούν ιδιαίτερα τα ηχοτοπία
θεωρούµενα ως µέρος και εργαλείο ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, ως
συνέχεια των φόρουµ ECHOPOLIS 2013 & ECHOPOLIS 2017 που διοργάνωσε η SDMED τα
τελευταία χρόνια. O χαρακτήρας που σχετίζεται µε την πολιτιστική κληρονοµιά και µε την ατµόσφαιρα
των αστικών ηχοτοπίων έχει αρχίσει ν’ αναγνωρίζεται εδώ και µερικά χρόνια. Παράδειγµα είναι η
εγγραφή της πλατείας Jemaa El Fna στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς
της UNESCO που εισήγαγε ή ενθάρρυνε τη δηµιουργία ενός νέου µητρώου πολιτιστικής κληρονοµιάς
κοινωνικού χαρακτήρα βασισµένου στην προφορική έκφραση όπως αυτή εκτυλίσσεται µέσα στον
αστικό χώρο. Γενικότερα, οι ήχοι αποτελούν µέρος των πόλεων, του «συγκινησιακού» τοπίου και της
ταυτότητάς τους. Αποτελούν ένα στοιχείο αστικής ταυτότητας εξίσου µε το οπτικό τοπίο. Η σχέση
µεταξύ ηχοτοπίων, πολιτιστικής κληρονοµιάς και ελκυστικότητας δεν έχει ωστόσο επαρκώς ερευνηθεί
µέχρι σήµερα. (ECHOPOLIS, 2013, 3-10-2013, Γαλλικό Ινστιτούτο)

Που απευθύνεται το Συνέδριο
Το Συνέδριο απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους φορείς χάραξης πολιτικής,
τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις περιφέρειες και τους δήµους, αλλά και τα δίκτυά τους
(συµπεριλαµβανοµένων των Ευρωπαϊκών Οµίλων Εδαφικής Συνεργασίας), σε πολεοδόµουςχωροτάκτες,
εργολήπτες
δηµοσίων
έργων,
αρχιτέκτονες-µηχανικούς,
µηχανικούς
περιβάλλοντος, αρχιτέκτονες τοπίου και γεωπόνους, σχεδιαστές φωτισµού και ηχητικού
design, κατασκευαστές-developers, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ΜΚΟ κ.α. Απευθύνεται όµως
επίσης σε επιστήµονες πληροφορικής, ερευνητές ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστηµών,
επαγγελµατίες από τις πολιτιστικές βιοµηχανίες, ειδικούς µουσειακών χώρων, ειδικούς διαδραστικών
τεχνολογιών κ.ά Η εµπειρία µας στην επιτυχή διοργάνωση ανάλογων Συνεδρίων - Εκδηλώσεων κατά
το παρελθόν, ( 2001-σήµερα βλ. και www.sd-med.org ) εγγυάται την επιτυχία της όλης εκδήλωσης και
την ευρεία αποδοχή και δηµοσιότητά της.
H Συνάντηση θα καταγραφεί από Τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς. Η συζήτηση και τα
πρακτικά που θα ακολουθήσουν θα τύχουν ευρείας δηµοσιότητας µε στόχο την ευαισθητοποίηση ως
προς τα ζητήµατα που θέτει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

Οργανωτική Επιτροπή
•
•
•

•

Στέλλα Κυβέλου, Αν.Καθηγήτρια, Αν.Πρόεδρος Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πρόεδρος SDMed Observation, Planning & Eco-innovation.
Βασίλης Κέφης, Καθηγητής, Κοσµήτωρ Σχολής Επιστηµών Οικονοµίας και Δηµόσιας Διοίκησης,
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Γιώργος Ασωνίτης, Ένωση Ελληνικών Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, Έργο
TALIA, INTERREG-MED, Σύµβουλος Τεχνικής Γραµµατείας ΙNSULEUR ( Δίκτυο Νησιωτικών
Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων της Ευρωπαικής Ένωσης)
Δέσποινα Στενού, Αντιπρόεδρος SDMed Observation, Planning & Eco-innovation.
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•
•
•
•

Νικήτας Χιωτίνης, Καθηγητής, Κοσµήτωρ Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού,
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, Επ.Υπεύθυνος Εργαστηρίου «Χώρος-Αισθητική-Αειφορία»
Μιχάλης Χρηστάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραµµατέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
Γιώργος Παναγιάρης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Διευθυντής του διιδρυµατικού
ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές»
Eλευθέριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών και Αντιπρόεδρος
Ευρωπαικού Δικτύου Μικρών Νησιών.

Επιστηµονική υπεύθυνη : Στέλλα Κυβέλου, Αν.Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήµιο
Η συζήτηση και τα πρακτικά που θα ακολουθήσουν θα τύχουν ευρείας δηµοσιότητας µε στόχο την
ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήµατα που θέτει το Ευρωπαικό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

Θεµατικές Ενότητες (αναλυτικά) : βλ. www.echopolis.eu

3 Πρόταση υποστήριξης – χορηγικό πακέτο
ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥ και ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Η SDMed Observation, Planning & Eco-innovation, προκειµένου να ανταποκριθεί πλήρως και
επιτυχώς στις απαιτήσεις ενός τέτοιου γεγονότος, απευθύνεται σε εσάς µε την πεποίθηση
ότι θα συµβάλετε στην επιτυχία του και σας προτείνει να συµµετάσχετε ως υποστηρικτής
του, µέσω οικονοµικής χορηγίας ή χορηγίας προϊόντων – υπηρεσιών.
Mε τον τρόπο αυτό θα υποστηρίξετε µία από τις πλέον σηµαντικές δράσεις στο πλαίσιο
του Ευρωπαικού Έτους Πολιτιστικής κληρονοµιάς 2018 και ιδιαίτερα την αναδυόµενη ιδέα
της σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε τη φυσική που αρχίζει να έχει πλεόν ευρεία
εφαρµογή. Οι χορηγοί – υποστηρικτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν:

Χορηγός Συνεδρίου
a)
b)
c)
d)

Platinum Χορηγός (1 θέση)
Χρυσός Χορηγός (2-3 θέσεις)
Αργυρός Χορηγός (2-3 θέσεις)
Υποστηρικτής ( Supporter) – χωρίς περιορισµό θέσεων.

Χορηγός Επικοινωνίας
Ελπίζοντας ότι θα σας βρούµε αρωγούς σε αυτή την σηµαντική ενέργειά µας και
ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση µας για ένταξή σας ως χορηγού της
εκδήλωσης, σας προωθούµε αναλυτικά τα χορηγικά πακέτα µε τα αντίστοιχα οφέλη.
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10.000 €
4.000 €
PLATINUM GOLD

1.500 €
SILVER

500-1000 €
SUPPORTER

Έκπτωση εργαζοµένων της
εταιρείας
Λογότυπος του χορηγού στην
ιστοσελίδα της Συνάντησης

60%

40%

20%

10%

*

*

*

*

Link (συνδεδεµένο µε το
λογότυπο του χορηγού) στην
ιστοσελίδα της Συνάντησης
Λογότυπος του χορηγού στο
ηλεκτρονικό πρόγραµµα που
θα σταλεί στους συνέδρους
πριν τη Συνάντηση

*

*

*

*

*

*

*

*

Λογότυπος του χορηγού στο
έντυπο πρόγραµµα της
Συνάντησης
Banner του χορηγού σε video
wall/stand κατά την

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

παρουσίαση/οµιλία
Φυλλάδιο/κατάλογος (έντυπο
υλικό χορηγού) στο φάκελο της
Συνάντησης
Λογότυπος χορηγού στον τόµο
Πρακτικών της Συνάντησης
Λογότυπος του χορηγού στις
αφίσες
Προβολή χορηγού στη
συνέντευξη τύπου
Εκπροσώπηση χορηγού στη
Συνέντευξη Τύπου
Stand χορηγού (µε/ή χωρίς
δοµή) για επίδειξη προϊόντων
στον προθάλαµο της αίθουσας
συνεδρίου
Αναφορά στην έναρξη και λήξη
της Συνάντησης και 20 λεπτά
παρουσίαση από στέλεχος της
Εταιρείας.

*

*
*
*

*

SDMed Observation Planning & Ecoinnovation // Διεύθυνση στην Αθήνα : Πινότση 7, Αθήνα 11741
tel, fax : 0030 210 9215981, mob : 00306945112323, e-mail : sdmed.planning@gmail.com // url : www.sd-med.org

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤHΣ

YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

4 Ποιοί είµαστε

Η Διεθνής Εταιρεία Αειφορικής Αστικής Ανάπτυξης και Οικοκαινοτοµίας (SDMed Observation, Planning &
Eco-Innovation) είναι ένα ΤΗΙΝΚ-and-DO tank που προωθεί, σε συνεργασία µε την Ελληνο-γαλλική και διεθνή
Ένωση SDMed, την πανεπιστηµιακή/ερευνητική και αποκεντρωµένη συνεργασία για την αειφορική ανάπτυξη και
κατασκευή στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Διαθέτει ένα δίκτυο
τοπικών οµάδων δράσης σε πολλές από τις χώρες της ευρύτερης αυτής περιοχής ( Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία,
Μάλτα, Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο, Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Σερβία.....)
Οι βασικοί τοµείς τεχνογνωσίας και δράσης µας, είναι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Αειφορική κατασκευή-αειφορική πόλη - οικογειτονιές
Περιβάλλον και πολιτισµός, φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά
Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή- βελτίωση µικροκλίµατος στις πόλεις
Οικιστική ανάπτυξη µε κριτήρια αειφορίας- Κοινωνικά αειφόρος κατοικία
Πιστοποίηση δοµηµένου περιβάλλοντος
και οικογειτονιών –
Αγορά ακινήτων και αειφορία
Εδαφική συνοχή και υπηρεσίες γεν.οικονοµικού ενδιαφέροντος
Βελτίωση ηχητικού περιβάλλοντος στις πόλεις – µείωση θορύβου- ηχοτοπία- επιπτώσεις του θορύβου στην
υγεία
Aστική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός, πόλη «χωρίς αποκλεισµούς»
Δηµιουργικότητα και καινοτοµία
Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, οικοσυστηµική διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος
Πράσινη υποδοµή - Λύσεις βασισµένες στη φύση (nature-based solutions)
Πολεοδοµία, χωροταξία και υγεία

Η SDMED έχει τεράστια εµπειρία σε διοργάνωση Συνεδρίων, Συµποσίων, Εργαστηρίων, πλατφορµών εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης κλπ. από το 2001 µέχρι σήµερα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τρήµερου Συνεδρίου : www.echopolis.eu
και ειδικότερα το BLOG της SDMED σχετικά µε την προηγούµενη εµπειρία µας.
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