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Απολογισμός  Προέδρου

Βασίλης Τσούτρας (91')
Πρόεδρος ΔΣ ΣΑΣΜ

Αγαπητοί Συναπόφοιτοι,

Με την εκλογή του ΔΣ ΣΑΣΜ 2020-2022 βρεθήκαμε απέναντι σε μια παγκόσμια
κρίση και σε μέρες αβεβαιότητας. Η πανδημία άλλαξε τα σχέδια μας και έπρεπε
να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα χωρίς να γνωρίζουμε τι έχουμε
να αντιμετωπίσουμε και πόσο χρόνο θα μας έπαιρνε να επιστρέψουμε στην
κανονικότητα. Μοιραία απομακρυνθήκαμε, οπότε η απώλεια της κοινωνικής
συναναστροφής, θεμέλιο της λειτουργίας του Συνδέσμου μας, δυσκόλεψε ακόμα
περισσότερο το έργο μας.
Είμαι όμως περήφανος γιατί με τη δική σας ανταπόκριση καταφέραμε αυτή τη
διετία να κρατήσουμε το Σύνδεσμό μας οικονομικά υγιή και ενωμένο, με την
ελπίδα ότι οι καλύτερες μέρες έρχονται.
Ο δικός μου απολογισμός για τα 10 χρόνια ενεργής ενασχόλησής μου με το ΣΑΣΜ
μου αφήνει ισχυρά συναισθήματα αγάπης, φιλίας, χαράς, ευγνωμοσύνης για όλες
τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί, και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν
όλη μου του ζωή.
Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε στηρίζοντας την
εκλογή μου στο ΔΣ ΣΑΣΜ για 10 συνεχή χρόνια και για την τιμή να με εκλέξετε
Πρόεδρο τα τελευταία 2 χρόνια. Ευχαριστώ και όλη την οικογένεια του Σχολείου
μας, Διοίκηση, Σύλλογο Γονέων, Καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό που
υποστηρίζει το Έργο μας σε κάθε δράση μας.
Εύχομαι ολόκαρδα στο Διοικητικό Συμβούλιο 2022-2024 καλή επιτυχία στο Έργο
του, αγάπη και ενότητα. Θα είμαστε όλοι δίπλα σας!

Καλή συνέχεια!



ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΚΑΡΤΑ
ΜΕΛΟΥΣ  ΣΑΣΜ

Το 2020, χρονιά - ορόσημο για την ιστορία του Συνδέσμου, αλλά και
χρονιά ανατροπών στην παγκόσμια πραγματικότητα, γιορτάσαμε τα 35
χρόνια του ΣΑΣΜ με μια συμβολική κίνηση, την επετειακή συνδρομή
κόστους 35€ για όλα τα μέλη μας. 

Η Κάρτα Μέλους ΣΑΣΜ (ΣΑΣΜ Card) αποτελεί την «ταυτότητα» του μέλους, φέρει έναν
μοναδικό αριθμό για κάθε απόφοιτο, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Ισχύει
για το τρέχον οικονομικό έτος, όπως αυτό ορίζεται στο Καταστατικό του Συνδέσμου μας. Με την
επίδειξή της, οι κάτοχοί της απολαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις και προσφορές σε προϊόντα και
υπηρεσίες εταιρειών αποφοίτων και υποστηρικτών του ΣΑΣΜ. Όλοι οι απόφοιτοι έχουν
δικαίωμα, με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, να αποκτήσουν τη ΣΑΣΜ Card, ενώ οι
τελειόφοιτοι την αποκτούν αυτομάτως και δωρεάν με ισχύ για έως τέσσερα χρόνια από το έτος
της αποφοίτησής τους. Πάνω από 100 εταιρείες, οι οποίες προβάλλονται στην επίσημη
ιστοσελίδα μας sasm.gr, στηρίζουν το συγκεκριμένο εγχείρημα δίνοντας ειδικές εκπτώσεις.

Σχεδιασμός  επετειακού  λογότυπου: Βασίλης Βάσσος ('86)
Σχεδιασμός ΣΑΣΜ Card 2020-2021 & 2021-2022: Μαρίνα Σταμπολή ('97)



Workshop Διαλογισμού 

Την Κυριακή 18
Απριλίου 2021
ξεκινήσαμε την ημέρα μας
με ένα διαδικτυακο
εργαστήρι Διαλογισμού
από την Ηρώ
Πριμικηρη (‘94).

 Ο Κύκλος Απογευματινών Μαθημάτων «Συμμαθητές Ξανά» ξεκίνησε το 2011 και
αποτέλεσε αφορμή να επιστρέψουμε στις σχολικές αίθουσες! Έχει υλοποιήσει 268
μαθήματα, με εισηγητές 18 απόφοιτους & 2005 «συμμαθητές». 
 Βασικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η προβολή των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων των αποφοίτων/εισηγητών, καθώς και η κοινωνική και επαγγελματική
δικτύωση. 
 Την διετία 2020-2022, οι «Συμμαθητές Ξανά», πραγματοποιήθηκαν κυρίως
διαδικτυακά, φιλοξενώντας 247 μαθητές σε 16 μαθήματα! 



Σεμινάριο Feel Positive
Τη Δευτέρα 19 Απριλίου  2021 διοργανώθηκε
δίωρο διαδικτυακό βιωματικό σεμινάριο «Feel Positive”
με εισηγήτριες την Πηνελόπη Δημητρακοπούλου
('02) και τη Χριστίνα Παπαθανασίου (‘04).
Μέσα από ειδικές ασκήσεις, οι απόφοιτοι γνώρισαν
βασικά εργαλεία και τεχνικές για μια θετική
αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

Ομιλία Η τελική ευθεία: Προτεραιότητες, επιλογές
και διαχείριση άγχους πριν τις εξετάσεις και το
Πανεπιστήμιο
Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε ομιλία της performance coach,
συμβούλου μαθησιακής ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού Έλντας
Γεωργαρά ('93). Παρουσιάστηκαν  απλές τεχνικές μελέτης και διαχείρισης σκέψης,
καθώς και τρόποι αντιμετώπισης μοτίβων συμπεριφοράς που παρεμποδίζουν την
αποδοτική προετοιμασία των μαθητών.
Στη συζήτηση συμμετείχαν τα μέλη του του ΔΣ του ΣΑΣΜ Λόις Κατσέλη ('99) και Χρήστος
Τζαβάρας ('80).



Διάλεξη Στρατηγικός Σχεδιασμός

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021
πραγματοποιήθηκε διάλεξη του απόφοιτου
& εξαιρετικά έμπειρου μανάτζερ Μηνά
Τάνες (58') στο Θέατρο του Σχολείου, με
θέμα "Στρατηγικός Σχεδιασμός που
βοηθάει επιχειρήσεις να
προσαρμοστούν στις αλλαγές",
βασισμένη στην πολυετή και πλούσια
εμπειρία του στην επιχειρηματικότητα.



 

   
Η συγκινητική ανταπόκριση των αποφοίτων στο κάλεσμα του ΣΑΣΜ να ενισχύσουμε το
σύστημα Δημόσιας Υγείας ενάντια στην πανδημία του Covid-19, είχε ως αποτέλεσμα την
αγορά του φορητού υπερηχοκαρδιογράφου για τη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του ΓΝΑ
Λαϊκό, την  ενίσχυση της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων "Π. & Α. Κυριακού", μέσω του
Σωματείου ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Δρ
Ιωάννης Παπαδάτος ('69) και μέλη του ΔΣ η Ελένη Ταπτά ('67) &
Ευαγγελίνα Βασιλάτου-Νειάδα ('76). Επίσης, προχωρήσαμε σε δωρεά προς την
πρωτοβουλία ΣτηρίΖΩ, στην οποία συμμετέχει η  Σεμίραμις Παληού Ευσταθίου
('92) και παραδώσαμε 100 ασπίδες προσώπου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Γιάννος Λιβανός ('94)

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΟΛΗ ΣΑΣΜ

Το καλοκαίρι του 2021 προσφέραμε
ρούχα, παπούτσια & παπούτσια στην
ομάδα του δικτύου Ένα παιδί-'Ενας
Κόσμος, στην οποία μετέχουν οι
απόφοιτοί Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου
('93), Μαρκέλλα Μαχαίρα ('93)
& Τάνια Ρήγα ('94).

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ



Ο ΣΑΣΜ ενίσχυσε, μέσα από τις προσφορές των μελών του, δυο σχολεία για παιδιά με
αυτισμό και ειδικές ανάγκες, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορίνθου και το 1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, προσφέροντας χριστουγεννιάτικα δώρα και απαραίτητο
ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. 
Παράλληλα, χάρισε επιτραπέζια και παζλ στο Νοσοκομείο Παίδων, τον οργανισμό
«Ένα παιδί ένας κόσμος», το «Ορφανοτροφείο Αγία Άννα», το «ΕΕΑ Μαργαρίτα» και
το «Μαλλειοπουλειο Ίδρυμα».
Με την ευκαιρία της άρσης του περιορισμού των μετακινήσεων, τα παιχνίδια αυτά και
τα χριστουγεννιάτικα δώρα για το Ειδικό Σχολείο Αχαρνών και τα επιτραπέζια
παιχνίδια  παραδόθηκαν από την Αντιπρόεδρο του ΣΑΣΜ, Κατερίνα Τσαλιγοπουλου
('94), ενώ η Γενική Γραμματέας του ΣΑΣΜ Μυρτώ Φινέ (‘02) συναντήθηκε στην
Κόρινθο με την υπεύθυνη του Ειδικού Νηπιαγωγείου, συζήτησε μαζί της τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παρέδωσε μέρος του ειδικού εκπαιδευτικού
υλικού. 

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020



Τα Χριστούγεννα 2021, ο ΣΑΣΜ ενισχύσε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ορφανοτροφείο
Βόλου, προσφέροντας είδη ενδύσης, παπούτσια & βιβλία.
Η συγκινητική ανταπόκριση των αποφοίτων συνέβαλε σημαντικά στο να ομορφύνουμε
τη καθημερινότητα τόσο των 13 παιδιών που φιλοξενούνται, όσο και των ανθρώπων
που τα στηρίζουν.

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - IT TAKES A VILLAGE -
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021



 
 

Η 5η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του ΣΑΣΜ
διοργανώθηκε την Κυριακή 9 Μαΐου 2021,
τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID 19. 
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 20 μονάδες αίματος για την
Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου.

Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022
πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία του
ΣΑΣΜ σε συνεργασία με την Aurora Greece,
στην οποία δραστηριοποιούνται πολλοί
συναπόφοιτοί μας. Περίπου 40 αιμοδότες
συμμετείχαν στη δράση & έδωσαν ευκαιρία
στη ζωή σε συνανθρώπους μας που το έχουν
ανάγκη.

80 εθελοντές αιμοδότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα  
του ΣΑΣΜ και της Aurora Greece, την Κυριακή 7
Φεβρουαρίου 2021. Συγκεντρώθηκαν 57 φιάλες
για συνολικά 171 μεταγγίσεις παραγώγων αίματος για
ασθενείς του ΓΝΑ Ευαγγελισμός!



Πολιτιστικές Δράσεις
Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες της πανδημίας δεν επέτρεψαν την διοργάνωση
πολιτιστικών εξορμήσεων ανάλογων των προηγούμενων ετών, πάνω από 150
απόφοιτοι και φίλοι πήγαν θέατρο, μουσείο και Μέγαρο Μουσικής με τον ΣΑΣΜ! Τις
επισκέψεις διοργάνωσε η υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων και Γενική Γραμματέας του
ΣΑΣΜ, Μυρτώ Φινέ ('02).

#Μένουμε Σπίτι παρέα με τον ΣΑΣΜ
Ο ΣΑΣΜ μένει σπιτι και προτείνει θεατρικές παραστάσεις & ταινίες,
ebooks, περιηγήσεις σε μουσεία

Κατά τη διάρκεια του lockdown ο ΣΑΣΜ συγκέντρωσε προτάσεις πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, στηρίζοντας διαδικτυακά τους συναπόφοιτους καλλιτέχνες και
προβάλλοντας το έργο τους.



Πολιτιστικές Δράσεις
Ο ΣΑΣΜ πάει Θέατρο 
Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021, 47
συναπόφοιτοι & φίλοι παρακολουθήσαν την
παράσταση «Ιφιγένεια η εν Ταύροις» του Ευριπίδη
στο Kηποθέατρο Παπάγου σε σκηνοθεσία Γιώργου
Νανούρη, με πρωταγωνιστές τους αποφοίτους Λένα
Παπαληγούρα ('03) και Προμηθέα Αλειφερόπουλο
('00).

Ο ΣΑΣΜ πάει Μέγαρο

Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών γιόρτασε 30 χρόνια λειτουργίας με βραδιά όπερας
με την κορυφαία υψίφωνο Marlis Petersen, τον διεθνώς
αναγνωρισμένο πιανίστα Ματτίας Λάντεμαν και τους
Μουσικούς της Καμεράτας – Ορχήστρας Φίλων της
Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Μάρκελου
Χρυσικόπουλου.
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διατηρεί στενές σχέσεις με το
Σχολείο και προσέφερε 30 δωρεάν διπλές προσκλήσεις σε
απόφοιτους για να απολαύσουν τη παράσταση. 

https://www.facebook.com/mcaleifer?__cft__[0]=AZVZkgP6GBo1yZq9XI0Pp2nHXdsyrymARolVZCHlPBuQJqxAGol71XBWmhHrc7PFx4RtqZmU4GXrSDaXi1Zh0_lqbj67V2jvyw6_7ieyShJrevjLSuV2A0kQRkZeJp7fYLF4-uw2I8zI4d80uejLs3kFyoVAmQa6H-OBbV8eiY1nY0VlOUo4a1aL-4jBlb7uudA&__tn__=-]K-R


Πολιτιστικές Δράσεις
Ο ΣΑΣΜ πάει Μουσείο

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 20 συναποφοίτων στο
Μουσείο Μπενάκη και τη μεγάλη επετειακή έκθεση
για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821.

Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 διοργανώθηκε ιδιωτική ξενάγηση για 47
απόφοιτους και φίλους στη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή,
που περιλαμβάνει σπάνια έργα τέχνης από Έλληνες & ξένους καλλιτέχνες- θρύλους της
μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης.
Πρόεδρος του Δ.Σ του Ιδρύματος είναι η απόφοιτος Fleurette Καραδόντη ('85)



Κύκλος Διαδικτυακών Συζητήσεων 

Κατά την διάρκεια του lockdown, ο ΣΑΣΜ κάλεσε τους
αποφοίτους που κατοικούν στο εξωτερικό να μοιραστούν την
εμπειρία τους από την διαχείριση της πανδημίας στη χώρα που
ζουν. Τα 19 videos που έστειλαν κοινοποιήθηκαν στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και αποτελούν απόδειξη ότι ακόμη και
στην απομόνωση ο Σύνδεσμος μπορεί να μας φέρει κοντά! 



Οι συνθήκες του σήμερα & τα εμβόλια του αύριο
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ο ΣΑΣΜ εγκαινίασε την ενότητα
διαδικτυακών συζητήσεων CoVideos, με στόχο την σφαιρική και εύληπτη
πληροφόρηση για την πανδημία και τις επιπτώσεις της σε διαφορετικές πτυχές της
ζωής μας και συντονιστή το μέλος του ΔΣ Χρήστο Τζαβαρα (‘80). Στις συζητήσεις
μετείχαν ο εμπειρογνώμονας βιοτεχνολογίας Ηλίας Παπαθεοδώρου (‘87) και ο
ενδοκρινολόγος και ταμίας του Συνδέσμου, Δρ Κωστής Μιχαλάκης (‘94) και το
μέλος του ΔΣ του ΣΑΣΜ, Λοις Κατσέλη (‘99).

Εποχή Εμβολιασμού & Ελευθερίας
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας των διαδικτυακών συζητήσεων  για την
πανδημία,  που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2021, οι ομιλητές
επικεντρώθηκαν στην πορεία του εμβολιασμού και το πως αυτός θα οδηγήσει
στην επιστροφή σε μια διαφοροποιημένη καθημερινότητα.



Η ελληνική Ναυτιλία και η συμβολή της
στην Επανάσταση του 1821

Όψεις και αποψεις για τον Αγώνα της Εθνεγερσίας:

Ο ΣΑΣΜ διοργάνωσε κύκλο διαδικτυακών συζητήσεων στο πλαίσιο των εορτασμών για
την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση, με έμφαση στην συμβολή της
ελληνικής ναυτιλίας στον Αγώνα. Ομιλητές ήταν ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης
Αινιάν (‘76), επίτιμος Αρχηγός Στόλου & Διευθυντής του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη και ο Νικος Μεγαπάνος ('76) Ιστορικός & υποψήφιος διδάκτωρ της
σχολής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συντονιστής των
συζητήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου, 15 Απριλίου και 27
Μαΐου 2021,  ήταν ο Χρήστος Τζαβάρας (‘80), μέλος ΔΣ του ΣΑΣΜ.

 
 



ΣΑΣΜ GETS TOGETHER

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ο ΣΑΣΜ διοργάνωσε ιταλική βραδιά
στο Lollo's στο Χαλάνδρι του αποφοίτου Αντώνη Ζωγράφου ('91),
τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 45 απόφοιτοι και φίλοι
απόλαυσαν γνήσιες ιταλικές γεύσεις στις προνομιακές τιμές που τους
εξασφαλίζει η ΣΑΣΜ Card.

 



ΣΑΣΜ GETS TOGETHER

Στις 24 Ιουνίου 2021, 25 απόφοιτοι και φίλοι συναντήθηκαν στο
Check me της συναποφοίτου Μαίρης Κοπελούζου ('97),
υποστηρίκτριας της ΣΑΣΜ Card, κι απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά.

Το Σάββατο 10 Απριλίου 2021, ο ΣΑΣΜ διοργάνωσε διαδικτυακή
συνάθροιση μετά από πρωτοβουλία των αποφοίτων Κατερίνας
Βαμβακά ('97) και Σταυρούλας Πανοπούλου ('98).

 



Υποστήριξη του
TedxMoraitis
School
Ο ΣΑΣΜ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα μαθητών
μελών της οργανωτικής ομάδας του
TedxMoraitisSchool, υποστήριξε επικοινωνιακά
την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
2020 και συνέβαλε στην συμμετοχή αποφοίτων
ομιλητών.



ΣΑΣΜ goes digital

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021 του Συνδέσμου
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά
λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της
πανδημίας. 19 Μαΐου 2021

Who is Who

 Με κίνητρο την αυξημένη ανάγκη για συνδετική επαφή μέσω της
ψηφιακής πραγματικότητας και με άξονα τις προδιαγραφές που
είχαν ήδη αναλυθεί και τεθεί, έγινε μια δυναμική προσπάθεια
συνέχισης στα επόμενα βήματα της διαδικασίας ολοκλήρωσης
της web & moblie εφαρμογής του ΣΑΣΜ. Αφού διεξήχθη έρευνα
αγοράς, έγινε η επιλογή της τεχνοοικονομικά βέλτιστης
προσφοράς και εν συνεχεία αναζήτηση πόρων, στην οποία
ευγενώς ανταποκρίθηκε η Διοίκηση του Σχολείου προσφέροντας
το ήμισυ του προϋπολογισμού. Πιθανή και η συνεργασία με τον
Σύλλογο Γονέων, για μια κοινή στρατηγική. Υπεύθυνος ο Τάσος
Σταμέλος ('94), μέλος του ΔΣ



Υπεύθυνη Γραφείου ΣΑΣΜ

H Μαρίνα Κονιδάρη ('05), μετά από 7 χρόνια πολύτιμης προσφοράς
ως υπεύθυνης γραφείου του ΣΑΣΜ, προχώρησε σε νέα επαγγελματικά
βήματα. Την ευχαριστούμε την μακροχρόνια συνεργασία και της ευχόμαστε
καλή σταδιοδρομία στα νέα της καθήκοντα!

Την θέση της υπεύθυνης γραφείου ανέλαβε η Diana Μαρνέρη ('00) τον
Σεπτέβριο 2021, την οποία καλωσορίζουμε και επίσημα στην ομάδα μας! 



Πρόεδρος Βασίλης Τσούτρας (’91) 
Αντιπρόεδρος Κατερίνα Τσαλιγοπούλου (’94) 

 Γενική Γραμματέας Μυρτώ Φινέ (’02) 
Ταμίας Κωστής Μιχαλάκης (’94)  

Τάσος Σταμέλος (’94)
Λόις Κατσέλη (’99)

Χρήστος Τζαβάρας (’80)
Ιωάννης Μπερτσάτος (’98)

Ανδρέας Καλλιγάς (’64)
Μαρίνα Σταμπολή ('97)
Αλέξια Πατρικιάδη ('06)

 
Εξελεγκτική Επιτροπή

Στέλιος Χανδράκης ('92)
Κωνσταντίνος Μαχαίρας ('91)

Τζανέτος Κανελλόπουλος  ('91)
 

Υπεύθυνη Γραφείου ΣΑΣΜ 
Μαρίνα Κονιδάρη ('05)
Diana Μαρνέρη (’00)
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