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 Εκ του υπ’ αριθ. 9/20-2-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   64/2018 Υποβολή μήνυσης και δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του 
Δήμου Μεγαρέων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ενώπιον του 

κ.Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά Αναστασίου Μέξια 
για το αδίκημα της ψευδορκίας  και κατά Σωτηρίου Μέξια και Πη-
νελόπης Μεϊντάνη για το αδίκημα της υποβολής ψευδούς υπεύθυ-

νης δηλώσεως 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  20-2-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 3242/16-2-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

5   

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 14ο θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της Επιτροπής, ότι πρέπει να υποβληθεί 
μήνυση και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Μεγαρέων, όπως νόμιμα εκπροσωπεί-
ται ενώπιον του κ.Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά Αναστασίου Μέξια για το αδίκημα της 
ψευδορκίας  και κατά Σωτηρίου Μέξια και Πηνελόπης Μεϊντάνη για το αδίκημα της υποβολής ψευ-
δούς υπεύθυνης δηλώσεως 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)Εγκρίνει να υποβληθεί  μήνυση και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Μεγαρέων, 
όπως νόμιμα εκπροσωπείται ενώπιον του κ.Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά Αναστασίου 
Μέξια για το αδίκημα της ψευδορκίας  και κατά Σωτηρίου Μέξια και Πηνελόπης Μεϊντάνη για το αδί-
κημα της υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως, η οποία έχει ως εξής: 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΣΗ  

Του Δήμου Μεγαρέων που εδρεύει στα Μέγαρα, οδός Χρ. Μωραΐτου και Γ. Μαυρουκάκη, με ΑΦΜ 
997693310, ΔΟΥ Ελευσίνος και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γρηγόριο Σταμούλη 
του Ιωάννου, κάτοικο Μεγάρων, οδού Σιθνιδών 72, με ΑΔΤ: ΑΒ 041508, Ημ. Εκδ. 4.11.2005 και 
ΑΦΜ: 014227266, ΔΟΥ :ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
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ΚΑΤΑ 
 

1. Αναστασίου Μέξια του Νικολάου, κατοίκου Μεγάρων, οδός Γράμμου, αριθ. 50. 

2. Πηνελόπης Μεϊντάνη του Δουμένη Θωμά, κατοίκου Μεγάρων. 

3. Σωτηρίου Μέξια του Νικολάου, κατοίκου Λουτρακίου/Κορινθίας, οδός Τέρμα Χατζοπούλου. 

  

 

 

1. Ο ως άνω πρώτος μηνυόμενος, Μέξιας Αναστάσιος του Νικολάου,  με την υπ’ αριθ.     

5627/29.3.2017 καταγγελία-αναφορά του προς τον Δήμο Μεγαρέων, στράφηκε κατά του τελευταί-

ου και των αρμοδίων υπηρεσιών του, διότι, όπως ισχυριζόταν, οι τελευταίοι προέβησαν σε παράνο-

μη/παράτυπη εκταφή της μητέρας του, Μέξιας Μαρίας, με συνέπεια την κατάργηση και απεμπόληση 

των δικαιωμάτων χρήσεως του εν λόγω τάφου, νομίμως καταχωρηθέντος εις αυτόν, δυνάμει του 

αριθ. 2889/2.8.1999 συμβολαίου. Επιπροσθέτως, ο ίδιος στην καταγγελία του, αναφορικά με την 

παράνομη εκταφή της μητέρας του, Μέξιας Μαρίας, ισχυρίστηκε τα εξής : 

A) Ότι, βάσει του υπ’ αριθ. 2889/1999 συμβολαίου του, τον 4ο μήνα περίπου του έτους 2015 

έγινε η ταφή της μητέρας του στον τάφο εν τω Νεκροταφείο Μεγαρέων, ζώνη Β, κατηγορία Γ,  

σειρά 84η / Νοτ. και με αριθ. Καταχώρησης 2889/1999 εις βιβλίο συμβολαίων (ταφολόγειο). 

Β) Ότι από την εν λόγω ταφή της μητέρας του και εντεύθεν  επισκεπτόταν ανελλιπώς τον τά-

φο της και τον 12ο μήνα του 2016, ως επισκέπτης στον εν λόγω τάφο , διαπίστωσε ότι είχε 

εκταφεί η μητέρα του και ότι είχε ταφεί άλλος θανών, αγνώστων προς αυτόν στοιχείων.  

Γ) Ότι στον καταργηθέντα τάφο της μητέρας του υπήρχε μαρμάρινος σταυρός και εξ ολοκλή-

ρου επένδυση από μάρμαρο αξίας 2000 € με την αναγραφή του ονόματος της ενταφιασμένης 

μητέρας του. 

Δ) Ότι εν τη ταφή της μητέρας του , το νεκρό σώμα της έφερε την μεγαρίτικη παλαιά φορεσιά 

(τα λεγόμενα κατιφένια), συνοδευόμενη από φλουριά, έφερε δε τα νυφικά της δαχτυλίδια και 

βέρες, όπως είθισται κατά κανόνα , ως τοπικό έθιμο, αξίας περίπου 5000 €. 

 

2. Κατόπιν αυτών,  διετάχθη, με την υπ’ αριθ. 399 απόφαση του κ. Δημάρχου Μεγαρέων, η διε-

νέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη διαπίστωση των ως άνω καταγγελθέντων και τυχόν 

πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοτικών υπαλλήλων που προέβησαν στην ως άνω εκταφή. 

3. Ο Αναστάσιος Μέξιας, κληθείς να καταθέσει ενόρκως στις 7  Ιουνίου 2017 ενώπιον της αρμό-

διας αρχής προς διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ήτοι της Αναπληρώτριας Προϊστα-

μένης του Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης της Δ/νσης ΚΕΠ, Μπακαούκα Παρασκευής, κατέ-

θεσε τα κατωτέρω γεγονότα : 

Αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο, κατά τα άρθρα 218 ΚΑΙ 219 του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-

ας, ερωτηθείς από τη  διενεργήσασα την Ε.Δ.Ε. αν θα ήθελε αρχικά να αναφέρει τα γεγονότα της 

υπόθεσης, απήντησε ότι περιορίζεται σε όσα αναφέρονται στην καταγγελία του. Κατέθεσε πάραυ-
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τα ότι, πηγαίνοντας, όπως  κάθε Σάββατο, να ανάψει το κανδήλι της μητέρας του, βρήκε άλλον 

θαμμένο εκεί, ονόματι Γοζαδίνο. Σε σχετική ερώτηση που του έγινε αναφορικά με το πώς αντι-

λήφθηκε το γεγονός ότι ήταν θαμμένος εκεί ο Γοζαδίνος, είπε ότι το συνειδητοποίησε, καθώς έλ-

λειπε η μαρμάρινη πλάκα, ο σταυρός και το καντήλι της μητέρας του και υπήρχε μόνο χώμα. Α-

ναφορικά με το έτος που πέθανε η μητέρα του, απάντησε ότι ο θάνατος της επήλθε το 2015, γε-

γονός μάλιστα το οποίο είχε βεβαιωθεί και με δυο υπεύθυνες δηλώσεις, την από 6.6.2017 υπεύ-

θυνη δήλωση, καθώς και την από 3.6.2017 υπεύθυνη δήλωση, της Μεϊντάνη Πηνελόπης και του 

Μέξια Σωτήριου αντίστοιχα. Επιπροσθέτως κατέθεσε ενόρκως ότι η μητέρα του είχε ενταφιαστεί 

με την παραδοσιακή μεγαρίτικη στολή της και με τα δαχτυλίδια της, όπως άλλωστε είχε ισχυρι-

στεί και στην καταγγελία-αναφορά του. Τέλος, ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος με την επι-

στροφή των οστών ή αν επιθυμεί χρηματική αποζημίωση, απάντησε ότι επιφυλάσσεται για κάθε 

νόμιμο δικαίωμά του. 

 

     Τα όσα αναφέρονται τόσο στην ένορκη μαρτυρική κατάθεση του Μέξια Αναστάσιου, η οποία 

στηρίζεται εν πολλοίς στα όσα είχε αναφέρει στην υπ’ αριθ. 5627/29.3.2017 καταγγελία-

αναφορά του, όσο και στις υπεύθυνες δηλώσεις των Μεϊντανη Πηνελόπη και Μέξια Σωτήριου εί-

ναι απολύτως αναληθή . Και αυτό εξάγεται από τα εξής: 

 

Α) Από την  έγγραφη αναφορά  της προϊσταμένης του Γραφείου Εσόδων του Δήμου Μεγαρέων, 

Ψιλογιαννοπούλου-Ταγκάλου Γεωργίας, στο πλαίσιο της διενεργηθείσης Ε.Δ.Ε, εκ της οποίας 

προκύπτει ότι στις 30.4.2015 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο ταφής από τον υπάλληλο 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου, 

Ελευθέριο Σταμέλο, παρουσία του εργάτη ταφής νεκρών, Δημήτριο Ρούσση για τον υπ’ αριθ. 

234/Β-Γ/84η Σειρά Νότια τάφο. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο τάφο δεν 

εμφανίζονταν στοιχεία, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο ως είθισται, αλλά μόνο χώμα. Τα 

ως άνω επιβεβαιώνονται ενόρκως από τον Ελευθέριο Σταμέλο και τον Δημήτριο Ρούσση στις κα-

ταθέσεις τους στην Ε.Δ.Ε. Λαμβάνοντας έτσι  υπ’ όψιν την αυτοψία, αλλά και  το βιβλίο απογρα-

φής μνημείων και ταφών του Νοτίου Τομέα, συντάχθηκε εν συνεχεία, η εντολή παραχώρησης 

του τάφου στο όνομα της Γοζαδίνου Καλλιρόης του Αθανασίου για τον ενταφιασμό του συζύγου 

της, Γοζαδίνου Νικολάου με στοιχεία Β/Γ 84η σειρά Νότια και αριθμό ταφολογίου 2341 με τη ση-

μείωση «λόγω ελλιπών στοιχείων», διότι στον αριθμό τιμολογίου δεν αναγραφόταν ονοματεπώ-

νυμο στο βιβλίο απογραφής του Νοτίου Τομέα , αλλά εμφανιζόταν ως άγνωστο και χωρίς δικαι-

ούχο.( επισυνάπτεται έγχρωμο φωταντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας). 

 Β)  Από την ίδια έγγραφη αναφορά της προϊσταμένης του Γραφείου Εσόδων του Δήμου Μεγαρέων, 

Ψιλογιαννοπούλου - Ταγκάλου Γεωργίας, προκύπτει επίσης ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

77/14.6.2017 απαντητικό έγγραφο του Ληξιαρχείου του Δήμου Μεγαρέων προς το Τμήμα Εσόδων, 

το οποίο επισυνάπτεται στην αναφορά της,  η ημερομηνία θανάτου της μητέρας του Μέξια Αναστά-

σιου είναι η 24η Μαΐου του έτους 1999 και όχι ο 4ος μήνας του έτους 2015, όπως αναφέρει ψευδώς 

ο μηνυόμενος στην καταγγελία, καθώς και στην ένορκη κατάθεση του. 
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Γ) Επιπροσθέτως, ο ισχυρισμός ότι στον τάφο υπήρχε μαρμάρινος σταυρός και εξ         ολοκλήρου 

επένδυση από μάρμαρο αξίας 2000 € με την αναγραφή του ονόματος της ενταφιασμένης μητέρας 

του είναι εξ’ ολοκλήρου ψευδής. Αντιθέτως, ήταν χωμάτινος και χωρίς διακριτικά στοιχειά και αυτό 

ενισχύεται, τόσο από τις καταθέσεις των υπαλλήλων του Δήμου  Σταμέλου και Ρούσση που διενήρ-

γησαν την αυτοψία, όσο και από τον τότε ισχύοντα Κανονισμό του Κοιμητηριού, βάσει του οποίου, 

προκειμένου να επενδυθεί τάφος με μάρμαρο, απαιτείτο αδεία δόμησης. Τέτοια αδεία δόμησης δεν 

προκύπτει ότι εκδόθηκε, ούτε ο μηνυμένος προσκόμισε κάποιο σχετικό επίσημο έγγραφο της υπη-

ρεσίας. 

Δ) Τέλος, αναφορικά με τον ισχυρισμό του Ανάστασιου Μέξια ότι η μητέρα του ενταφιάστηκε με 

την παραδοσιακή φορεσιά και τα τιμαλφή (δαχτυλίδια και φλουριά), όταν ζητήθηκε από τον κα-

ταγγέλλοντα, με το υπ’ αριθ. Ε.Π . 15/3.7.2017 έγγραφο της ενεργήσασας την Ε.Δ.Ε, να προ-

σκομίσει την Υπεύθυνη Δήλωση και φωτ/φο της σελίδας του βιβλίου Χρησίμων Αντικειμένων και 

Τιμαλφών που τηρείται στο Δημοτικό Κοιμητήριο, όπου και θα αναγράφονταν τα εν λόγω τιμαλ-

φή, ο μηνυομένος ανέφερε ότι δεν του ζητήθηκε να υποβάλλει τέτοια δήλωση από τους αρμοδί-

ους. Σημειώνεται δε ότι τη σχετική αυτή δήλωση υποβάλλει ο συγγενής του νεκρού και δε ζητεί-

ται αυτοδίκαια από τους υπαλλήλους του Δήμου, διότι ο υπάλληλος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 

εάν και τι είδους τιμαλφή φέρει, κατά την ταφή, ο νεκρός. 

Επιγραμματικώς προκύπτει: 

Α) Oτι ο Μέξιας Αναστάσιος, στην κατάθεση του  ψευδώς αναφέρει ότι η μητέρα του απεβίωσε τον 

4ο μήνα του έτους 2015 και αυτό βεβαιώνεται με έγγραφο του Ληξιαρχείου Μαγάρων, σύμφωνα με 

το οποίο ημερομηνία θανάτου της μητέρας του είναι η 24η Μαΐου του έτους 1999 .  

Β) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της Μεϊντάνη Πηνελόπης και του Μέξια Σωτήριου , τις οποίες προσκόμι-

σε στην Ε.Δ.Ε. ο  Μέξιας Αναστάσιος , ψευδώς επίσης βεβαιώνουν ότι η μητέρα του τελευταίου α-

πεβίωσε τον 4ο μήνα του 2015 . Στις ως άνω δηλώσεις βεβαιώνεται ακόμα ψευδώς ότι η Μέξια Μα-

ρία, μητέρα του μυνυόμενου , έφερε τιμαλφή και την παραδοσιακή μεγαρίτικη φορεσιά κατά την 

ταφή της, καθώς και ότι ο τάφος της έφερε μαρμάρινη επένδυση και υπήρχε μαρμάρινος σταυρός. 

Γ) Ψευδώς αναφέρθηκε ότι ο τάφος ήταν επενδυμένος με μάρμαρα, καθότι ουδέποτε εκδόθηκε ά-

δεια δόμησης από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Μεγάρων και αυτό αναμφίβολα αποδεικνύεται 

από τις μαρτυρίες των (2) αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που έκαναν την αυτοψία, πριν παρα-

χωρηθεί ο τάφος. 

Δ) Ψευδώς αναφέρθηκε ότι η μητέρα του πρώτου μηνυόμενου ενταφιάστηκε, φέροντας τιμαλφή, 

καθώς ο αυτός δεν κατέθεσε την Υπεύθυνη Δήλωση και φωτ/φο της σελίδας του βιβλίου Χρησίμων 

Αντικειμένων και Τιμαλφών που τηρείται στο Δημοτικό Κοιμητήριο και στα οποία θα αναφέρονταν 

τα εν λόγω τιμαλφή. 

Επειδή ο Αναστάσιος Μέξιας κατέθεσε ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία  ήταν αρμόδια για την εξέ-

τασή του, 

Επειδή τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία κατέθεσε ο πρώτος μηνυόμενος είναι ψευδή. 

Επειδή υφίσταται άμεσος δόλος του πρώτου μηνυόμενου που συνίσταται στη γνώση αυτού ότι αυτά  

που κατέθεσε είναι ψευδή. 
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Επειδή οι κατά τα άνω πράξεις του πρώτου μηνυόμενου συνιστούν το αξιόποινο αδίκημα της ψευ-

δορκίας . 

Επειδή οι δεύτερος και τρίτη εκ των μηνυομένων τέλεσαν το αδίκημα της υποβολής ψευδούς υπεύ-

θυνης δήλωσης 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου 

 

ΜΗΝΥΟΥΜΕ τους έναντι μηνυομένους για τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

ΖΗΤΟΥΜΕ την κατά νόμο τιμωρία τους. 

 

Επιπλέον δηλώνουμε ότι ο Δήμος Μεγαρέων παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική 

ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποία υπέστην από τα πιο πάνω αδική-

ματα, για ποσό 44 ευρώ. 

Προσκομίζουμε και επικαλούμαστε: 

1) Την υπ’ αριθ. 5627/29.3.2017 καταγγελία του Μέξια Αναστάσιου. 

2) Την υπ’ αριθ. 399/ΕΠ6/19-5-2017 απόφαση του Δημάρχου Μεγαρέων προς διενέργεια Ένορ-

κης Διοικητικής Εξέτασης.  

3) Το πόρισμα της διενεργηθείσης Ε.Δ.Ε. 

4) Την ένορκη κατάθεση του Μέξια Αναστάσιου του Νικολάου κατά τη διενεργηθείσα Ε.Δ.Ε.  

5) Την έγγραφη αναφορά της δημοτικής υπαλλήλου Ψιλογιαννοπούλου-Ταγκάλου Γεωργίας, του 

Δημητρίου για την διενεργηθείσα ΕΔΕ , στην οποία επισυνάπτεται το υπ’αριθμ. 77/14-6-2017 

απαντητικό έγγραφο από το Ληξιαρχείο Μεγάρων με  τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέ-

ρας του μηνυόμενου, Μέξιας Μαρίας καθώς και φωτ/φο της συγκεκριμένης σελίδας του βιβλί-

ου απογραφής μνημείων και ταφών του Νοτίου Τομέα. 

6) Την ένορκη κατάθεση του Ρούσση Δημητρίου του Ιωάννη κατά τη διενεργηθείσα Ε.Δ.Ε.  

7) Την ένορκη κατάθεση του Σταμέλου Ελευθερίου του Σπυρίδωνα κατά τη διενεργηθείσα Ε.Δ.Ε. 

8) Τις υπεύθυνη δήλωση του Μέξια Σωτήριου, του Νικολάου.  

9) Την υπεύθυνη δήλωση της Μεϊντάνη Πηνελόπης, του Δουμένη Θωμά.  

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω3ΥΤΩΚΠ-ΕΝΞ



6 
 

 6 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   64/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 20-2-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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