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11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

τμήμα: Β2  

ΔΑΣΚΑΛΑ: ΠΑΣΣΑΚΟΥ ΕΥΗ 

ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ 

 



Αγαπητοί γονείς, 

φέτος στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ασχοληθήκαμε με ένα εκπαιδευτικό –

περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα: <<Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα είδη-

προστατευόμενες περιοχές>>. 

 Αρχικά στο Εργαστήριο Πληροφορικής, μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά 

λογισμικά (Λογισμικό Παρουσίασης, Σύστημα εννοιολογικής 

χαρτογράφησης, Hot Potatoes) μάθαμε για τις ανάγκες των ζώων, για τα 

διάφορα στάδια ανάπτυξής τους, για τον τρόπο που φροντίζουν τα μικρά τους. 

Μάθαμε επίσης να τα χωρίζουμε σε ομάδες ανάλογα με τον τρόπο μετακίνησης 

αλλά και με το είδος της τροφής που επιλέγουν. Τέλος  μιλήσαμε για την 

προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον, τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχουν ώστε 

να επιβιώνουν αλλά και για τη δυσκολία κάποιων ζώων να επιβιώσουν είτε 

γιατί χάνονται οι τόποι όπου ζουν είτε γιατί το περιβάλλον τους έχει αλλάξει 

πολύ, δηλαδή τα απειλούμενα είδη. Όλα αυτά έγιναν με ευχάριστο και 

παιγνιώδη τρόπο και πάντα μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

 Για να έρθουμε λοιπόν σε επαφή και να κατανοήσουμε βαθύτερα όλα αυτά, 

επιλέξαμε μια σειρά από δράσεις. Πρώτα επισκεφθήκαμε το Μουσείο 

Γουλανδρή γνωρίζοντας από κοντά το βασίλειο των φυτών και των ζώων και 

την αλληλεξάρτηση και την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Επόμενος 

σταθμός ήταν το Πάρκο Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης <<Αντώνης 

Τρίτσης>> όπου συμμετείχαμε στο πρόγραμμα: <<Τα πουλιά στην πόλη>>. 

Μέσα από την περιήγησή μας στο πάρκο παρατηρήσαμε τα πουλιά στο φυσικό 

τους χώρο, μάθαμε για τις ανάγκες τους, την προσαρμογή τους στο περιβάλλον, 

το δύσκολο ταξίδι της  μετανάστευσης, τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 

όπως ο Ασπροπάρης (ένα είδος γύπα) που επιλέξαμε για να παρουσιάσουμε 

αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν.  Τρίτος σταθμός ήταν το Οικολογικό 

Πάρκο Ψυχικού όπου σε συνεργασία με τη Medasset(Mεσογειακός 

σύνδεσμος για τη σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών)γνωρίσαμε τη 

<<Νιρέττα>> μια θαλάσσια χελώνα και μάθαμε για τη ζωή τους και πώς 

μπορούμε να τις προστατεύσουμε.  Στόχος του προγράμματος  ήταν η 

δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Μέσα από την περιήγηση του πάρκου,  

τα παιχνίδια αισθήσεων,  την προβολή βίντεο, τη συζήτηση, τα παιδιά 

προσέγγισαν την έννοια της βιοποικιλότητας καθώς και τη σύνδεσή της με τις 

καθημερινές συνήθειές μας και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος. 



 Στη συνέχεια  είδαμε στην ταινία <<Το ταξίδι του αυτοκράτορα>> το 

απίστευτο ταξίδι των  αυτοκρατορικών  πιγκουίνων προς την ενδοχώρα-ένα 

ακόμα απειλούμενο είδος. Με αυτό τον τρόπο μάθαμε για τον τρόπο ζωής, 

επικοινωνίας και  αναπαραγωγής τους. Επίσης με αφορμή την ταινία <<Η 

αρκούδα>> του Ζαν Ζακ Ανό μιλήσαμε για τη σχέση ανθρώπου και ζώων. 

Τέλος  οι μαθητές μέσα από ομαδική εργασία   συμπλήρωσαν το Δελτίο 

Ταυτότητας Απειλούμενου Είδους και κατασκεύασαν κολλάζ  όπου και 

παρουσίασαν μέσα στην τάξη  η κάθε ομάδα ξεχωριστά. 

Τέλος με τη βοήθεια της δασκάλας τους κ. Μαρίας Σκιαδέλλη στο μάθημα 

της Πληροφορικής δημιούργησαν τη δική τους ηλεκτρονική παρουσίαση για 

το απειλούμενο είδος που επέλεξαν να ασχοληθούν. 

Σκοπός του προγράμματος  ήταν  η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση των 

μαθητών με την ελληνική  βιοποικιλότητα, τη γνωριμία των ζώων που 

απειλούνται με εξαφάνιση και των προστατευόμενων περιοχών, στο πλαίσιο 

μιας πληρέστερης γνωριμίας με τη φύση, που αποτελεί την αρχή για μια σχέση 

ζωής και μια πληρέστερη ενεργοποίηση με στόχο τη δημιουργία 

περιβαλλοντικής συνείδησης για τη  διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος 

της χώρας μας. 

Αυτό προσπαθήσαμε να το υλοποιήσουμε, διερευνώντας  και ανακαλύπτοντας  

τη νέα γνώση  με βιωματικό τρόπο μέσα από τη μελέτη πεδίου 

(παρατηρώντας, καταγράφοντας, φωτογραφίζοντας, ζωγραφίζοντας, 

κατασκευάζοντας, δραματοποιώντας μέσα από παιχνίδια ρόλων), 

συγκροτώντας ομάδες εργασίας με στόχο τη διερεύνηση των θεμάτων και τη 

δημιουργία παρουσιάσεων και τέλος συνδέοντας τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών με όλα τα παραπάνω. 

Έτσι τα παιδιά άρχισαν να εξοικειώνονται με την εύρεση και αξιολόγηση 

πληροφοριών και εικόνων μέσω του διαδικτύου με σκοπό τη δημιουργία της 

δικής τους ηλεκτρονικής παρουσίασης και να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης 

και αξιοποίησης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών.   

Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι μέσα από την ομαδική εργασία στα πλαίσια 

μιας μικρής ομάδας, άρχισαν να αποκτούν την ικανότητα για συνεργασία, 

να αναπτύσσουν δημιουργική σκέψη, να εκφράζουν στον γραπτό λόγο 

σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες τους,  να αναπτύσσουν τον διάλογο 

και την επιχειρηματολογία αλλά και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις 

και να συνθέτουν μέσα από αυτές καινούριες προτάσεις και ιδέες. 
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Ζωγραφιά: Ειρηάννα  Κείμενο: Βασίλης 



 

ΑΓΓΕΛΟΣ 



 

Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα 

(La Marche de l' Empereur) 

του Λικ Ζακέ 

Η απίστευτη προσπάθεια των αυτοκρατορικών πιγκουΐνων να ταξιδέψουν ως το στόχο τους 

προς την αναπαραγωγή, ζωντανοί, για πρώτη φορά σε μία ταινία μεγάλου μήκους. 

Ασύλληπτα τοπία, υποθαλάσσιες μαγευτικές λήψεις και όλες οι παραξενιές του είδους τους, 

αλλά και οι δυσκολίες που συναντούν τα συμπαθέστατα πουλιά σε ένα πλούσιο σε 

γενναιότητα και χιούμορ, μυστήριο και θέαμα που κόβει την ανάσα. Η ταινία είναι η επική 

ιστορία του ηρωικού αγώνα τους για επιβίωση όπως καταγράφηκε μέσα από γυρίσματα 13 

μηνών στην καρδιά της Ανταρκτικής. Πίσω από το μοναδικό εγχείρημα ο πολυβραβευμένος 

σκηνοθέτης, δημιουργός ντοκιμαντέρ, κάμεραμαν και φωτογράφος Λικ Ζακέ.  

 Υπόθεση   

Κάθε χειμώνα, στην καρδιά της ανελέητης ερήμου του πάγου της Ανταρκτικής, στο βάθος 

του πιο αφιλόξενου πεδίου της Γης, λαμβάνει χώρα ένα απίστευτο ταξίδι, σταθερά εδώ και 

χιλιετίες.  

Χιλιάδες αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι εγκαταλείπουν την ασφάλεια των βαθέων του 

ωκεανού, το βαθυγάλανο σπίτι τους, σκαρφαλώνουν στην ολόλευκη γη και ξεκινούν το 

ταξίδι τους προς την απομονωμένη ενδοχώρα, μια περιοχή τόσο ακραία αποτρεπτική, που 

δε συντηρεί κανενός άλλου είδους ζωή. Στοιχημένοι, οι πιγκουίνοι περπατούν, τυφλώνονται 

και σκεπάζονται από χιονοθύελλες. Αποφασιστικά συνεχίζουν, οδηγούμενοι από την 

παντοδύναμη επιθυμία της αναπαραγωγής. Θέλουν να πάνε να γεννήσουν, να 

εξασφαλίσουν τη συνέχιση του είδους τους.  
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Ζωγραφιά: ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ  

Κείμενο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
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Οικολογικό Πάρκο στο Νέο Ψυχικό 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; 

Το Εκπαιδευτικό και Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού βρίσκεται στην οδό Στρατηγού 

Μακρυγιάννη (πίσω από το Πεντάγωνο). 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ; 

Ο χώρος του πάρκου, (έκτασης 7 στρεμμάτων) διαθέτει παιδική χαρά, το 

«Λαβύρινθο», κιόσκια, παλιό σιδηροδρομικό βαγόνι, μικρό τρενάκι και αποτελεί μια 

όαση στην καρδιά του λεκανοπεδίου 

ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ; 

Το Εκπαιδευτικό Οικολογικό Πάρκο του Νέου Ψυχικού ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 

1992 και  είναι ένα πρότυπο πάρκο για πολίτες και παιδιά. Δίνεται έμφαση στη 

προβολή της Οικολογίας, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης 

υλικών συσκευασίας. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ; 

Οι σκοποί της λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Οικολογικού Πάρκου είναι: 

 Η ενημέρωση των μαθητών για θέματα οικολογίας και προστασίας 

περιβάλλοντος, σε ένα καταπράσινο χώρο που έχει είδη δέντρων και φυτών, 

ώστε να μάθουν να τα αγαπούν και να σέβονται τη φύση. 

 Η ενημέρωση και εκπαίδευση των μικρών επισκεπτών για την ανάγκη 

αξιοποίησης της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή. 

 Η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, η μείωση του όγκου των σκουπιδιών και η 

εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. 

Τρίτος σταθμός ήταν το Οικολογικό Πάρκο Ψυχικού όπου σε συνεργασία με 

τη Medasset(Mεσογειακός σύνδεσμος για τη σωτηρία των θαλάσσιων 

χελωνών)γνωρίσαμε τη <<Νιρέττα>> μια θαλάσσια χελώνα και μάθαμε για τη 

ζωή τους και πώς μπορούμε να τις προστατεύσουμε.  Στόχος του προγράμματος  

ήταν η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Μέσα από την περιήγηση του 

πάρκου,  τα παιχνίδια αισθήσεων,  την προβολή βίντεο, τη συζήτηση, τα παιδιά 

προσέγγισαν την έννοια της βιοποικιλότητας καθώς και τη σύνδεσή της με τις 

καθημερινές συνήθειές μας και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος. 



 

ΟΡΦΕΑΣ 



 

Κείμενο: ΑΓΓΕΛΟΣ  

Ζωγραφιά: ΜΑΡΙΑΝΑ  
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 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ      ΒΑΣΙΛΗΣ                

                                            ΔΙΟΝΥΣΙΑ           ΣΤΕΛΙΟΣ  



 

 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ      ΒΑΣΙΛΗΣ                     

                                            ΔΙΟΝΥΣΙΑ              ΣΤΕΛΙΟΣ  



 

                                 



       ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

                        <<ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>> 

 

   

Μέσα από την περιήγησή μας στο πάρκο 

παρατηρήσαμε τα πουλιά στο φυσικό τους χώρο, μάθαμε για τις ανάγκες τους, 

την προσαρμογή τους στο περιβάλλον, το δύσκολο ταξίδι της  μετανάστευσης, 

τα είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως ο Ασπροπάρης (ένα είδος γύπα) 

που επιλέξαμε για να παρουσιάσουμε αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. 
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Κείμενα: ΟΡΦΕΑΣ  -  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Ζωγραφιά: ΟΡΦΕΑΣ 



        

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΟΡΦΕΑΣ   -  ΜΙΛΤΟ  
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Ζωγραφιά: ΕΙΡΗΑΝΝΑ  

Κείμενο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
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                   Ζωγραφιά: ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

                    Κείμενα: ΒΑΣΙΛΗΣ  
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 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΧΑΡΗΣ 

                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ΔΗΜΗΤΡΗΣ  – ΧΑΡΗΣ  

                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  - ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                              



         

 

 

 

            

 

 

  

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΗΣ. 

    ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ 

ΤΥΧΑΙΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ 

    ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟ     ΠΑΡΚΟ 



 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ΙΡΙΣ   –   ΑΓΓΕΛΟΣ 

                                             ΕΙΡΗΑΝΝΑ    - ΜΑΡΙΑΝΑ  

                                              



 

 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:       ΙΡΙΣ    –   ΑΓΓΕΛΟΣ  

                                             ΕΙΡΗΑΝΝΑ    - ΜΑΡΙΑΝΑ                                              



 

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Κάποιες φυσικές περιοχές και οικοσυστήματα ξεχωρίζουν. Στηρίζονται σε δυναμικές αλλά και 
ευαίσθητες ισορροπίες, οι οποίες τους δίνουν την δυνατότητα να καλλιεργούν και να φιλοξενούν 
τη ζωή. 

Είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί γιατί η χώρα μας φιλοξενεί πολλές και διαφορετικές τέτοιες 
περιοχές! Δάση κοντά στη θάλασσα, ή σε τεράστιους ορεινούς όγκους, λίμνες, ποτάμια, 
νησιωτικοί και χερσαίοι υγρότοποι. Και βέβαια οι μοναδικές καταγάλανες θάλασσές μας. 
Με μια τόσο πλούσια φυσική κληρονομιά - συχνά υπό απειλή - κανείς θα αναρωτιόταν από πού 
θα έπρεπε να ξεκινήσουμε και που να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. 

Λόγω των περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων μας και δεδομένου ότι ο χρόνος 
ποτέ δεν είναι με το μέρος μας, έχουμε αποφασίσει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις 
παρακάτω 5 ομάδες περιοχών. 

Οι δράσεις μας εκεί μας διδάσκουν πώς να χτίσουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και 
φύσης. Η διάσωσή τους είναι προτεραιότητά μας, γιατί αποτελεί κλειδί για τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου. 

 

 

 

 

 

http://www.wwf.gr/index.php/areas/forests
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Θάλασσα 

Η θάλασσα φιλοξενεί 447 διαφορετικά ενδημικά είδη, 
9 και κάποιες φορές 14 θαλάσσια θηλαστικά, 5 
υποθαλάσσια λιβάδια. Είναι το καμάρι μας, το 
δεύτερό μας σπίτι. 
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Προστατευόμενες περιοχές 

Εθνικοί δρυμοί, περιοχές προστασίας της φύσης, Δίκτυο 
Natura 2000 κ.α. Είναι οι περιοχές που φιλοξενούν τα 
μοναδικά, ευαίσθητα και πολύτιμα στοιχεία του φυσικού 
μας πλούτου. 
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Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

Συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινωνία, πιέζουμε την πολιτεία, 
αναζητούμε και προωθούμε βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ 

ΕΙΔΗ 

1)Παιδαγωγικό υλικό θα βρείτε στο http://www.wwf.gr. 

 Διαλέξτε θεματική ενότητα και πατήστε εκεί που λέει Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση. Θα βρείτε πολλά φύλλα εργασίας, περιγραφές 

προγραμμάτων, παιχνίδια κλπ. http://www.wwf.gr/enviromental-

education 

 

2)Δείτε και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο oikoskopio 

kids. http://oikoskopio.gr/oikoskopio-kids/ 

 

3)MEDASSET (www.medasset.org / www.euroturtle.org ) 
                                              

   

                       

Οι θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο κινδυνεύουν με εξαφάνιση. 

Γνωρίστε τα μυστικά της ζωής τους, μάθετε πώς μπορείτε να τις 

προστατεύσετε. 

4)Mεσόγειος S.O.S.(medsos.gr)    –   (www. Mom Kids Website) 

Μάθε για τη μεσογειακή φώκια παίζοντας! 

5)ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ(www.arcturos.gr) 

Γνωριμία με την καφέ αρκούδα. 

6) - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (προστασία για τα 

πουλιά )   www.ornithologiki.gr/  

 

 Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 από μια 

ομάδα ανθρώπων που αγαπούσαν τα πουλιά και την άγρια φύση 

σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που τα 

απειλούσαν.  
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                        ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΥΧΕΡΟΙ ΓΙΑΤΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΔΑΣΗ  ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η  ΣΕ 

ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ,ΛΙΜΝΕΣ, 

ΠΟΤΑΜΙΑ,ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ  

ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΑΛΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ. 

 

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ  

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ 

ΦΥΣΗΣ. 

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, 

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 
 


