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                                                                                                          Μαδρίτη, 02.03.2018  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORLD MOBILE 

CONGRESS, 26.01.2018 – 01.03.2018 

 

Α. Τα εγκαίνια της έκθεσης και η φιλοξενούσα πόλη  

 

Ολοκληρώθηκε η τετραήμερη Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας, σημείο αναφοράς 

παγκοσμίως για τον τομέα της τεχνολογίας, η οποία ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου τ.έ. και 

η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις εγκαταστάσεις Fira Gran Via και Fira 

Montjuic σε δύο διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους της πόλης. Η φετινή εκδοχή της 

έκθεσης είχε την ιδιαιτερότητα ότι περιελάμβανε την ειδική εκθεσιακή εκδήλωση Four 

Years from Now, Fira Montjuic), η οποία έλαβε χώρα την ίδια περίοδο για πρώτη φορά, 

απευθυνόμενη αποκλειστικά σε νεοφυείς επιχειρήσεις – startups. 

 

Αφήνοντας κατά μέρος, για λίγο, την ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Ισπανίας 

λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Καταλονία, τα εγκαίνια της Έκθεσης 

πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Βασιλέως της Ισπανίας Felipe VI σε ειδική τελετή, στην 

οποία παρευρέθηκαν, επίσης, η Αντιπρόεδρος της Ισπανικής Κυβέρνησης κα Soraya 

Sáenz de Santamaría, o Yπουργός Eνέργειας, Τουρισμού και Ψηφιοποίησης, κ. Αlvaro 

Nadal, η Δήμαρχος της Βαρκελώνης κα Αda Colau, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης της 

Καταλονίας, εκπρόσωποι των κυριότερων πολιτικών παρατάξεων της χώρας, ο Πρέσβυς 

της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισπανία, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου της Βαρκελώνης, ο πρόεδρος της διοργανώτριας εταιρείας GSMA και 

μερίδα κυβερνητικών αξιωματούχων, τοπικών παραγόντων και σημαντικών εκπροσώπων 

του επιχειρηματικού κόσμου. 

Υπενθυμίζεται ότι το Μοbile World Congress έχει διττό ρόλο. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 

κλαδική έκθεση για τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας και ταυτόχρονα υποστηρίζει ένα 

πολύ σημαντικό διεθνές συνέδριο που αρχικά είχε γίνει γνωστό ως Παγκόσμιο Συνέδριο 

GSM και στο οποίο συμμετέχουν εξέχοντα στελέχη που εκπροσωπούν φορείς κινητής 

τηλεφωνίας, τεχνολογίας επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστές, προμηθευτές 

τεχνολογίας και πωλητές από όλο τον κόσμο.  

Η εταιρεία GSMA, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των φορέων κινητών δικτύων 

παγκοσμίως και διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο GSM για την κινητή τηλεφωνία που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του MWC, επιβεβαίωσε ότι η διοργάνωση του Συνεδρίου θα 

συνεχίσει να λαμβάνει χώρα στη Βαρκελώνη, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί έως το 2023. 
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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, οι επικεφαλής ορισμένων κορυφαίων 

ευρωπαϊκών φορέων δήλωσαν τη στήριξή τους στην Βαρκελώνη, ως έδρα της 

διοργάνωσης. Ο πρόεδρος της ισπανικής εταιρίας τηλεφωνίας και διαδικτύων, Telefónica, 

χαρακτήρισε την καταλανική πρωτεύουσα ως το καλύτερο μέρος του κόσμου για τη 

διοργάνωση του Συνεδρίου ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να μετατραπεί σε παγκόσμια 

πρωτεύουσα κινητής τηλεφωνίας. Η ομιλία αυτή ακολούθησε τη φημολογία των 

προηγούμενων μηνών για ενδεχόμενη μεταφορά της έδρας του Συνεδρίου εξαιτίας των 

πολιτικών αναταραχών στην Καταλονία.  

Η Βαρκελώνη διαθέτει τις καλύτερες συνθήκες και υποδομές για τη διοργάνωση ενός 

παρόμοιου σε έκταση και σπουδαιότητα γεγονότος, ενώ σταδιακά έχει μετατραπεί σε 

σημείο αναφοράς διεθνώς για τον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Ο 

γενικός διευθυντής της Telefónica υπογράμμισε ότι η Ισπανία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 

πρώτα κράτη στην ανάπτυξη του τομέα αυτού που συμβάλει σημαντικά πλέον στην 

αύξηση του ΑΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανική οικονομία αναπτύσσεται με τον 

μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ της 

φθάνει το 3% σε διάρκεια τριών ετών. Από την πλευρά του, ο Ισπανός γενικός διευθυντής 

της Vodafone συμφώνησε με τον πρόεδρο της Telefónica σε συνάντηση που είχε με  

δημοσιογράφους και τόνισε πως η διοργάνωση του τρέχοντος Συνεδρίου τελικά δεν 

επηρεάστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις.     

Όσον αφορά την αμιγώς τεχνολογική ανάπτυξη της Ισπανίας, η χώρα διαθέτει 

περισσότερες οπτικές ίνες από ότι διαθέτουν η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και η Ιταλία στο σύνολό τους. Αυτό την καθιστά την Τρίτη χώρα στον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στη διείσδυση σε οπτικές ίνες Fiber-to-

the-Home (FTTH), πίσω από την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα. 

Β. Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2018 

Το MWC συνέβαλε για ακόμη μία χρονιά στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία 13.000 

άμεσων θέσεων εργασίας και άλλων χιλίων έμμεσων θέσεων στην Βαρκελώνη.  

Ο ένας και μεγαλύτερος εκ των δύο εκθεσιακών χώρων που αξιοποιήθηκαν για τη 

διοργάνωση, οι εγκαταστάσεις της Gran Vía de l’Hospitalet de Llobregat στην Βαρκελώνη 

διαθέτει 24.000 τετραγωνικά μέτρα που διαμοιράστηκαν σε 8 εκθεσιακά περίπτερα. 

Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, ο αριθμός ανήλθε στους 107.000 από 200 κράτη, εκ 

των οποίων 20.000 επισκέφθηκαν την 4ΥFN, ενώ εγκαταστάθηκαν περίπτερα 2.300 

επιχειρήσεων- 197 εκ των οποίων Ισπανικές- οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου.  
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Ακόμη, συμμετείχαν 170 διεθνείς αποστολές και διαπιστεύτηκαν 3.500 δημοσιογράφοι και 

αναλυτές για την κάλυψη των διοργανώσεων. 

Παράλληλα, απασχολήθηκαν 2.900 άτομα σε 70 σημεία εστίασης του εκθεσιακού χώρου 

καθώς και 13.000 εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης  με γνώση της αγγλικής.  

Τα οικονομικά οφέλη της διοργάνωσης στην Καταλανική πρωτεύουσα εκτιμώνται ότι 

ανήλθαν στα 471 εκατ. ευρώ ενώ τα διαμερίσματα που κλείστηκαν μέσω ηλεκτρονικών 

πλατφόρμων, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα παρουσίασαν μεγάλη 

πληρότητα τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε περιοχές έξω από αυτήν. Οι τιμές ήταν 

ιδιαίτερα υψηλές και έφθασαν ακόμη και τα 150-200 ευρώ την ημέρα για ένα απλό 

δωμάτιο σε ξενώνα ή ξενοδοχείο 2 αστέρων εκτός πόλεως.  Σημειώνεται ότι η Βαρκελώνη 

στη διάρκεια αυτών των ημερών αύξησε θεαματικά την τουριστική της κίνηση. 

Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν φιλοξενήθηκαν ηχηρά ονόματα ομιλητών στο βαθμό που 

συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στην καλύτερη ικανότητα 

των νέων προσκεκλημένων να αναλύσουν εις βάθος τις καινοτομίες που επηρεάζουν τον 

τεχνολογικό τομέα, όπως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η νέα γενιά ασύρματου 

δικτύου 5G που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου για «υπερδικτύωση», η τεχνητή 

νοημοσύνη και η διαδικτυακή κατανάλωση.  

Ένα νέο στοιχείο που χαρακτήρισε έντονα τη διοργάνωση 2018 ήταν η προβολή της 

τεχνολογίας συνδεσιμότητας (connectivity, smart cars, smart homes, smart cities), η οποία 

θα κυριαρχήσει ήδη το 2018 στις αγορές. Ο συνδυασμός της ρομποτικής, των 

προγραμμάτων συνδεσιμότητας και της ανάλυσης δεδομένων αναπροσδιορίζει, μεταξύ 

άλλων, τον τομέα της υγείας, των μεταφορών –μεταξύ των εκθετών υπήρχαν και μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες-, του τουρισμού και του ευ ζην εν γένει. Η συνδεσιμότητα και η 

προστασία των δεδομένων αποτελούν τις δύο βασικές πλευρές του ΙΟΤ (Internet of 

things), το οποίο αποσκοπεί να εισάγει στην απλή καθημερινότητα την υψηλή τεχνολογία 

και τις ανέσεις ή εξειδικευμένες παροχές που αυτή μπορεί να παρέχει. 

Σύμφωνα με τους εκθέτες που μετέχουν παραδοσιακά εδώ και χρόνια στην έκθεση, τα 

παραπάνω στοιχεία προσέδωσαν μια διαφορετική όψη στη φετινή διοργάνωση. Ακόμη, 

έμφαση δόθηκε στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. 

Παρατηρήθηκε, επίσης ότι τα περίπτερα των εθνικών αντιπροσωπειών και των ατομικών 

επιχειρήσεων βρίσκονταν διάσπαρτα στους εκθεσιακούς χώρους, γεγονός που διευκόλυνε 

την προβολή των τεχνολογικών παρουσιάσεων των εκάστοτε εταιρειών είτε λειτουργούσαν 

στο πλαίσιο αποστολών είτε μεμονωμένα. Πάντως, τα εθνικά περίπτερα της Καταλονίας,  

 



                   
      ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

             Γραφείο Ο.Ε.Υ.                                                                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 
 
 

του Ισραήλ, της Ν. Κορέας, της Γερμανίας και της Γαλλίας που χαρακτηρίζονται από 

συμμετοχή πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν ξεχωριστή παρουσία διαχρονικά 

στην έκθεση. 

Με το σύνθημα “Creating a better future” («Δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον»), η 

κατασκευή των εγκαταστάσεων του Συνεδρίου διήρκησε δώδεκα ημέρες ενώ θα 

χρειαστούν έξι ημέρες για την αποξήλωσή τους. 

Γ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

H Ελλάδα συμμετείχε στη φετινή διοργάνωση για 6η συνεχόμενη χρονιά με 

αναβαθμισμένη παρουσία. Διέθετε 2 εθνικά περίπτερα, άρτια οργανωμένα, το κεντρικό 

(Hall 8.1, booth I49) και το δεύτερο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην παράλληλη έκθεση 

4YFN (Hall M, booth K2), με συμμετοχή τριανταπέντε συνολικά ελληνικών επιχειρήσεων, 

συλλογικών φορέων του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας, ερευνητικών 

και ακαδημαϊκών κέντρων και δομών υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. 

Ειδικότερα, ο χώρος (Hall 8.1), στον οποίο έχει το περίπτερό της τα τελευταία χρόνια η 

ελληνική αποστολή,  χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών δυναμικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων γενικότερα. 

 

Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον οργανισμό Enterprise Greece και τον Σύνδεσμο 

ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος), σε συνεργασία με τον 

ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος), το Corallia 

και την ΕΕΚΤ (Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας), υπό την αιγίδα και υποστήριξη της 

Περιφέρειας Αττικής και της ΓΓΕΤ. Μεγάλοι χορηγοί της αποστολής ήταν η Eurobank και η 

Samsung. 

 

Οι ελληνικές καινοτομικές επιχειρήσεις και οι startups που πλαισίωσαν την ελληνική 

αποστολή, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε μία 

από τις ισχυρότερες διοργανώσεις της ψηφιακής επικοινωνίας. Ακόμη, οι οργανωτές 

πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους του GSMA, του Μοbile World Cpital 

Barcelona, 4YFN και άλλων εθνικών αποστολών. 

 

Τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στο MWC2018 έγιναν τη Δευτέρα 26/2 στις 13.30 

και στις 17.30 στο 4YFΝ, παρουσία των εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας και των 

συνδιοργανωτών και όλων των μελών της ελληνικής αποστολής. Από πλευράς 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παρέστησαν ο Γεν.  
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Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Ε. Κρέτσος και ο Γεν. Γραμματέας κ. Σ. 

Ράλλης.  

 

Στην έκθεση μετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού για θέματα ψηφιακής 

τεχνολογίας και Ι.Τ., εκπρόσωποι ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων (Eθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος) και δημοσιογράφος με συνεργείο της ΕΡΤ. 

 

Οι συνιστάμενες εταιρείες της ελληνικής ομάδας στη Βαρκελώνη ήταν οι εξής: 

 

MWC18 Κεντρικό περίπτερο: 

APIFON, COLLECTIVES, CYTECH, DIRECT SOLUTIONS, FASMETRICS, MOTIVIAN, 

NOVELTECH, REGATE, SBOING, SOFTWEB, SOFTONE, SPACE HELLAS, STARTECH 

VENTURES, TELENAVIS 

Ναυτιλία: 

CENTAUR, DANAOS MANAGEMENT CONSULTANTS, METIS CYBERSPACE 

TECHNOLOGY, PROPULSION ANALYTICS, SETEL HELLAS, PROTONYX DATA 

SERVICES 

FuTourism: 

SYNCBNB, TEKMON GEOMATICS, WORKATHLON, BAGGAGEMENT, TOURISMART 

Games: 

Athens Games Festival, GEMCRAFT GAMES, HAPPYLAND ENTERTAINMENT, 

TRAPTICS 

4YFN - Startups 

GEMCRAFT GAMES, HAPPYLAND ENTERTAINMENT, INACCEL, INDUSTRY 

DISRUPTORS-GAMES CHANGERS (ID-GC), INLIFE, INVENT ICT, NOUS4HEALTH 

 

Στην κύρια έκθεση μετείχαν με δικά τους περίπτερα ακόμη τέσσερις ελληνικές εταιρείες 

καθώς και δύο στον χώρο των startups: 

 - ΙΝΤRACOM TELECOM, η οποία μας ενημέρωσε για τη δυναμική της είσοδο στην αγορά 

της Ισπανίας μέσω δικού της καταστήματος στην Μαδρίτη, όπου θα προωθηθούν νέα 

καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας στη λογική των «smart city solutions» και «smarter 

connected world». 

- UPSTREAM, κορυφαία πλατφόρμα κινητού εμπορίου, η οποία αναπτύσσει το εμπόριο 

μέσω κινητών τηλεφώνων, απευθυνόμενη σε καταναλωτές αγορών υψηλής ανάπτυξης. Η 

εταιρεία επιλέγει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής αξίας προσαρμόζοντας τις μετέπειτα στις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών. 
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 - ΑDAPTIT, εταιρεία με υψηλή ειδίκευση στην τεχνολογία με έτος ίδρυσης το 2005. 

Μεταξύ άλλων, η εταιρία διαθέτει προηγμένες λύσεις για την ασφάλεια των δικτύων, 

παρέχοντας προστασία στα δεδομένα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ενδεχόμενη 

κυβερνοεπίθεση. 

- FLUO, το νέο εμπορικό σήμα της M&T electronics, το οποίο περιλαμβάνει συσκευές 

προηγμένης τεχνολογίας που διακρίνονται για την άριστη σχέση ποιότητας τιμής. 

 

Aκόμη, ξεχωριστή ήταν για τη χώρα μας η παρουσία της QIVOS. Η QIVOS αποτελεί μέλος 

του ομίλου FF Group. Ιδρύθηκε το 2004 και έχει την κύρια έδρα της στην Αθήνα. Η εταιρία 

δραστηριοποιείται επιτυχώς σε 10 χώρες και το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται από 

περισσότερους από 70 εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης και τεχνογνωσίας. Με 

πελατοκεντρική προσέγγιση, η QIVOS υλοποιεί έργα επιβράβευσης πιστών πελατών, 

παρέχει καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, loyalty management, συμβάλλοντας 

δυναμικά στην ανοδική πορεία των πωλήσεων και στη διατήρηση του πελατολογίου των 

εταιριών που συνεργάζεται.   

 

Στο Διεθνές Συνέδριο Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile World Congress), οι εταιρίες FF Group, 

Qivos και η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με τη Visa παρουσίασαν μια καινοτόμα σειρά 

κοσμημάτων πληρωμών, τα οποία επιτρέπουν πληρωμές εύκολα, γρήγορα και με 

ασφάλεια σε όλα τα POS που υποστηρίζουν την πραγματοποίηση ανέπαφων 

συναλλαγών. Η καινοτομία βρίσκεται τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην συνολικότερη 

ευκολία που προσφέρουν. Η χρήση των εν λόγω κοσμημάτων ξεκινά με την ενεργοποίηση 

τους στα καταστήματα του ομίλου FF Group, ενώ στη συνέχεια μπορούν οι πελάτες να 

πραγματοποιήσουν αγορές.  

 

Η συλλογή θα διατίθεται σε καταστήματα του ομίλου ξεκινώντας από την ελληνική αγορά 

εντός του 2018 με προοπτική να ακολουθήσουν και άλλες αγορές του εξωτερικού. Τα 

κοσμήματα βασίζονται στην τεχνολογία NFC (Near Field Communication) και δεν 

χρειάζονται φόρτιση. Η έρευνα και η ανάπτυξη για στο σχεδιασμό των κοσμημάτων γίνεται 

στην Ελλάδα από τον όμιλο. Η QIVOS έχει το συντονισμό υλοποίησης του 

πρωτοποριακού έργου ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Visa εγγυώνται την ασφάλεια των 

διαδικασιών, από την ενεργοποίηση μέχρι την πληρωμή. 

Συνολικά, η ελληνική συμμετοχή ήταν επιτυχημένη, χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική 

οργάνωση και υψηλό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των συνδιοργανωτών και των 

συμμετεχόντων.  

 

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ  
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών και κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης, το 

Γραφείο μας συνέδραμε την προσπάθεια της χώρας μας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 

του, παρέχοντας έγκαιρη πληροφόρηση και υποστήριξη στο σύνολο των θεσμικών και 

επιχειρηματικών φορέων και Ελλήνων εκθετών, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της 

εξαγωγικής βάσης και την προσέλκυση επενδύσεων στον νευραλγικό τομέα της 

τεχνολογίας.  

Η υπογράφουσα παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, 

παρέμεινε ανελλιπώς στους χώρους της Έκθεσης και πραγματοποίησε σειρά επαφών με 

όλους τους Έλληνες εκθέτες, καταγράφοντας τις απόψεις τους. 

Οι περισσότεροι από τους Έλληνες εκθέτες, σύμφωνα με όσα μας ανέφεραν, 

παρακολουθούν την διοργάνωση εδώ και χρόνια, αναζητώντας τη διεύρυνση των 

υπαρχουσών συνεργασιών τους. Αξιοποιούν τη συγκεκριμένη έκθεση ως σημείο 

συνάντησης με συνεργάτες τους από σημαντικό αριθμό χωρών ενώ ορισμένοι μας 

ανέφεραν ειδικά τις ευκαιρίες που διαφαίνονται για αύξηση εξαγωγών και συνεργασιών 

από χώρες της Νοτίου Αμερικής και της Υποσαχαρικής Αφρικής.  

Η επόμενη διοργάνωση του MWC θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 28 Φεβρουαρίου 

2019. 

 

      Η Προϊσταμένη  

 

Α. Ν. Παπαναστασίου 

                                                                         Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

                         

                                                                   

 


