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1. Εισαγωγή 
 
To περιεχόμενο του παρόντος παραδοτέου είναι η απολογιστική αναφορά και τεκμηρίωση της 
παροχής των υπηρεσιών προβολής και προώθησης του έργου «Διοργάνωση Θερινών 
Σχολείων για Έλληνες μαθητές, μαθητές ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και 
μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο 
της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών». 
 
Βασικό εργαλείο της υλοποίησης των ενεργειών προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, 
αποτέλεσε το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης που προετοίμασε η «Στέγη Γραμμάτων και τεχνών 
του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και παρέδωσε 
στον Ανάδοχο.  
 
Συνοπτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν ήταν:  

• Προβολή σε 2 ημερίδες και συνέδρια  
• Προβολή μέσω ιστοτόπων  
• Διοργάνωση δύο ενημερωτικών ημερίδων/εκδηλώσεων  
• Παραγωγή ενημερωτικού/ψηφιακού υλικού για ανάρτηση στο διαδίκτυο. 

 

2. Συμμετοχή  σε 2 ημερίδες / συνέδρια και προβολή αποτελεσμάτων του έργου  
 
Στο πλαίσιο του έργου και των δράσεων προβολής των αποτελεσμάτων αυτού, προβλέφθηκε 
η συμμετοχή σε ημερίδες / συνέδρια που διοργανώνουν τρίτοι φορείς, με απώτερο στόχο την 
παρουσίαση / προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε ετήσια βάση. Σκοπός της προβολής 
σε ημερίδες και συνέδρια είναι η παρουσίαση των πολύμορφων δράσεων του Έργου με στόχο 
τόσο την ενημέρωση του κοινού για τα αποτελέσματα του Έργου όσο και την ενεργοποίηση 
τους  σε μελλοντικές δραστηριότητες βιωματικής μάθησης με αντικείμενο τον πολιτισμό 
 
Η συμμετοχή στις ημερίδες πραγματοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο:  

- Τοποθέτηση ειδικού banner με την οπτική απεικόνιση τίτλου έργου και των 
εμπλεκομένων φορέων υλοποίησης. (βλ. παράρτημα 1 του Π.6: Τεκμηριωτικό Υλικό 
υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2012) 

- Διανομή έντυπου φυλλαδίου στους παρευρισκόμενους. Το έντυπο που διανεμήθηκε 
ήταν αυτό που είχε παραχθεί το περασμένο έτος (βλ. παράρτημα 3 του Π.13: 
Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2013). 

 
1η Συμμετοχή   
 

Θέμα: ″Teachers4Europe″ 

Ημερομηνία συμμετοχής:  23 Ιουνίου 2014 

Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ   

 
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2011 μια προσπάθεια 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. O απώτερος σκοπός ήταν να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των ενεργών 
Ευρωπαίων πολιτών του αύριο. Γι αυτό το λόγο, προχώρησε στην υλοποίηση μιας 
πρωτότυπης και καινοτόμας εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο “Teachers 4 Europe”, που στην 
πρώτη πιλοτική της εφαρμογή για το έτος 2011 - 2012 επιμόρφωσε 97 εκπαιδευτικούς και 
στην δεύτερη για το έτος 2012-2013 άλλους 79. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο ήταν ότι 
περίπου 2.500 μαθητές τη μια χρονιά και 2000 την άλλη συμμετείχαν ενεργά με βιωματικό 
τρόπο στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις τους.  
 
Στις 23 Ιουνίου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
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συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οι οποίοι μαζί με τους ομιλητές της εκδήλωσης 
αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους από την υλοποίηση του προγράμματος και μοιράστηκαν καλές 
πρακτικές  προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στο κοινό.  
 
 Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή.  
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2η Συμμετοχή   
 

Θέμα: Digital Storytelling in times of Crisis / Ψηφιακή Αφήγηση σε καιρούς κρίσης. 

Ημερομηνία:  08 Μαΐου 2014 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22) 

Ο διαμεσολαβητικός και επιμορφωτικός ρόλος της ψηφιακής αφήγησης, αποτέλεσε το θέμα 
του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώθηκε, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, από το 
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ και το 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με υπεύθυνο τον καθηγητή Μιχάλη Μεϊμάρη.  

Το κοινό που φιλοξένησε το συνέδριο, μεταξύ άλλων, αποτελείτο από ανθρώπους της 
εκπαίδευσης (δάσκαλοι, καθηγητές, παιδαγωγοί) που προσδοκούσαν το νέο «εργαλείο» της 
ψηφιακής αφήγησης να αποτελέσει ένα καινοτόμο και δημιουργικό «αγωγό» μεταξύ 
παραδοσιακής διδασκαλίας και διδασκαλίας «νέας εποχής».  

Στη συνέχεια ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. 
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3. Προβολή μέσω ιστοτόπων  
 
Στο πλαίσιο της προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, είχε προβλεφθεί η αξιοποίηση 
επιλεγμένων δικτυακών τόπων, οι οποίοι θα χρησίμευαν ως μέσο και αγωγός διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του έργου. Η προβολή πραγματοποιήθηκε μέσω επιλεγμένων δικτυακών 
τόπων τρίτων που επιλέχθηκαν από τις προτάσεις που έγιναν στο Επικοινωνιακό Σχέδιο που 
μας παρέδωσε η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – 
Α.Μ.Κ.Ε». 
 

Στο παράρτημα 3 του Π.6: Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 
2012 έχουν υποβληθεί σε οπτικό δίσκο τα e-banner που δημιουργήθηκαν.  

 
Ο αριθμός των αναρτήσεων που έγιναν ήταν δύο (2). Μετά το πέρας της εκδήλωσης 
κλεισίματος των Θερινών Σχολείων που πραγματοποιήθηκε 30/06 (βλέπε παρακάτω 
Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων/ εκδηλώσεων)  τέσσερα ηλεκτρονικά μέσα (τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο ως προτεινόμενα) προέβησαν σε αναρτήσεις  
σχετικές τη διοργάνωση των Θερινών Σχολείων. Οι αναρτήσεις αυτές παρουσιάζονται 
κατωτέρω με τα νούμερα 3 έως 6 ενώ ακολουθούν screenshot των αναρτήσεων.   
 
Ανάρτηση 1η  
Ιστοχώρος: http://www.sosipolis.gr/ 
Διάρκεια προβολής: 09 Μαρτίου 2014 – 11 Σεπτεμβρίου 2014  
Τύπος: e - banner 
 
Ανάρτηση 2η   
Ιστοχώρος: http://www.storybox.gr/  
Διάρκεια προβολής: 10 Μαρτίου – 24 Αυγούστου 2014  
Τύπος: e – banner / Δελτίο Τύπου   
 
Ανάρτηση 3η  (Δωρεάν) 
Ιστοχώρος: http://www.newsbeast.gr/  
Διάρκεια προβολής: 01 Ιουλίου 2014 – έως σήμερα 
Τύπος: Ενημερωτικό κείμενο   
 
 Ανάρτηση 4η  (Δωρεάν) 
Ιστοχώρος: http://www.in.gr/  
Διάρκεια προβολής: 30 Ιουνίου 2014 – έως σήμερα 
Τύπος: Ενημερωτικό κείμενο   
 
Ανάρτηση 5η  (Δωρεάν) 
Ιστοχώρος: http://www.kathimerini.gr/  
Διάρκεια προβολής: 01 Ιουλίου 2014 – έως σήμερα 
Τύπος: Ενημερωτικό κείμενο   
 
Ανάρτηση 6η  (Δωρεάν) 
Ιστοχώρος: http://www.tovima.gr/  
Διάρκεια προβολής: 30 Ιουνίου 2014 – έως σήμερα 
Τύπος: Ενημερωτικό κείμενο   
 
Ακολουθούν screenshot.  
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Στο παράρτημα#1 υποβάλλονται βεβαιώσεις διαχειριστών των ιστοτόπων εκτός από αυτές 
που έγιναν άνευ τιμήματος.  
 

4. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων/ εκδηλώσεων (δύο ετησίως) 
 
Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος πραγματοποίησε 2 ενημερωτικού περιεχομένου 
εκδηλώσεις.  

Οι δύο (2) εκδηλώσεις αφορούσαν η πρώτη την προαναγγελία έναρξης του τελευταίου έτους 
υλοποίησης των Θερινών Σχολείων, ενώ η δεύτερη εκδήλωση αφορούσε την λήξη του 
προγράμματος.  

Εκδήλωση Νο1:  

Θέμα: Θερινά Σχολεία 2014 

Ημερομηνία: Δευτέρα 19 Μαΐου 2014, ώρα: 10.00 π.μ.  

Χώρος διεξαγωγής: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών / Μικρή Σκηνή 

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την ενημέρωση ειδικών της εκπαίδευσης, (καθηγητών της μέσης 
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ.ά) και φορέων πολιτισμού, για τις δράσεις των Θερινών 
Σχολείων που έγιναν το 2012 και 2013 καθώς και την παρουσίαση της τελευταίας χρονιάς 
υλοποίησης του προγράμματος το 2014.  

Για την εκδήλωση προετοιμάστηκε η πρόσκληση, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε 
συγκεκριμένες λίστες αποδεκτών. Την ημέρα της εκδήλωσης η εκτελεστική υποδιευθύντρια 
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, κα Αφροδίτη Παναγιωτάκου 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους. Εν συνεχεία το λόγο έλαβε η Διευθύντρια του 
Ιδρύματος Ωνάση, κα. Τσιότσιου Έφη η οποία αναφέρθηκε στο έργο που επιτελούν η Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών  και το ίδρυμα Ωνάση για τα παιδιά ενώ παρουσίασε το οδοιπορικό 
των Θερινών Σχολείων την περασμένη διετία.  

Μετά την ομιλία της κας. Τσιότσιου, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν video των 
περασμένων ετών υλοποίησης του προγράμματος ήτοι έτη 2012-2013. Μετά την ολοκλήρωση 
των video το λόγο έλαβε η εκπαιδευτικός Νεφέλη Καιμακά, η οποία ήταν και τις δυο χρονιές 
στα Θερινά Σχολεία. Η κα. Καιμακά, παρουσίασε στο κοινό αποσπάσματα από το εκπαιδευτικό 
υλικό της περασμένης διετίας ενώ στο τέλος παρουσίασε το υλικό που είχε προετοιμαστεί για 
την τελευταία χρονιά (2014). Αμέσως μετά ακολούθησαν ερωταπαντήσεις και ενεργός 
διάλογος μεταξύ κοινού και ομιλητών. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ακολούθησε κέρασμα στο 
φουαγιέ της Στέγης.  

 

Στο παράρτημα # 2 παρατίθεται το σύνολο του τεκμηριωτικού υλικού της εκδήλωσης στις 
19/05/2014. Ήτοι: 

- Πρόσκληση / Πρόγραμμα 

- Δελτίο Τύπου  

- Λίστα προσκεκλημένων / mail list 

- E-mail με τα οποία εστάλη η πρόσκληση 

- Παρουσίαση κας Τσιότσιου  

 

Ακολουθούν η λίστα παρευρισκομένων καθώς και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση. 

 



Παραδοτέο 20: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2014» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ_ ΣΓΤ 19/05/2014 - ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

  ONOMA MEΣΟ / ΦΟΡΕΑΣ Email 

1 Καραγιάννης Ιωάννης Εκπαιδευτικός karayiannis@yahoo.com 

2 Ζαχαροπουλου Ιωάννα Εκπαιδευτικός ioanna_zacha@yahoo.gr  

3 Τσιτσιάλης Βασίλης Εκπαιδευτικός kagias61@yahoo.gr  

4 Αντωνιάδου Σοφία ΙΜΓ  

5 Μούρκου Γιαννούλα Εκπαιδευτικός gmourkou@yahoo.gr  

6 Καπελέρη Αντωνία Δημοσιογράφος  kapeleria@yahoo.gr 

7 Ζαμενοπούλου Μαρία Δημοσιογράφος zamenopoulou@benaki.gr  

8 Αρμόνη Αναστασία Πολιτιστικό Κέντρο Δ. 
Αθηναίων 

anastasia_armoni@hotmail.c
om  

9 Χατζηνικολάου Χαρούλα Ίδρυμα Μπενάκη hadjinicolaou@benaki.gr  

10 Αλεξάκη Ευγενία Ίδρυμα Μπενάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr  

11 Κοτσιάς Ιωάννης Εκπαιδευτικός yiakotsias@gmail.com  

12 Λιώρη Λαμπρινή Εκπαιδευτικός lioril@otenet.gr  

13 Βελόνα Λόλα ΑΠΟΔΑ mathisi.gr 

14 Λιναρδάκη Σίσση ΟΠΑΝΔΑ si.linard@gmail.com 

15 Μπενίση Λένα Υπουργείο Παιδείας ebenisi@ath.forthnet.gr 

16 Γεννηματά Τζίνη Δήμος Αθηναίων jyennimata@hotmail.com 

17 Δημοπούλου Μαρία ΥΠΑΙΘΠΑ perivalontiki_athinas@yahoo.
gr 

Φωτογραφικό Υλικό από την ημερίδα  



Παραδοτέο 20: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2014» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

29/08/2014  Σελίδα 15 

18 Κρικέλας Γιώργος MENTORING AE gkrikelas@mentoring.com.gr 

19 Στεφανίδου Άννα ΕΕΙ ASTEFANI@GMAIL.COM 

20 Σίνου Χριστίνα Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού 

chrisinou@yahoo.gr 

21 Λάλα Μιράντα Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού 

Miranda.arch@gmail.com 

22 Αντωνοπούλου Όλγα ΙΜΕ\ΟΠΑΝΔΑ nansisp@gmail.com 

23 Χρονοπούλου Ελένη  ΟΠΑΝΔΑ Culturaleleni.poda@cityofath
ens.gr 

24 Κωνσταντινίδης 
Κωνσταντίνος 

POSTSCRIPTUM kkonst@postscriptum.gr 
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Hμερίδα Νο2: Απολογιστική ημερίδα των θερινών Σχολείων  

 

Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, ώρα: 12.00  

Χώρος διεξαγωγής: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Μικρή Σκηνή 

Η ημερίδα είχε σκοπό να παρουσιάσει το οδοιπορικό των τριών ετών των θερινών σχολείων 
και να αναδείξει τα οφέλη του προγράμματος έτσι όπως τα αποκόμισαν οι μαθητές – συνοδοί 
καθηγητές που συμμετείχαν σε αυτό.  

Η ημερίδα ξεκίνησε στις 12.00μμ στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Το 
λόγο έλαβε η Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση η οποία πραγματοποίησε την αποτίμηση των 
Θερινών Σχολείων για την περασμένη διετία αλλά και την παρουσίαση της τρέχουσας χρονιά η 
οποία όδευε προς την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι πρωταγωνιστές των φετινών θερινών σχολείων (α’ κύκλος) οι 
οποίοι μίλησαν με ιδιαιτέρως κολακευτικά λόγια για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 
ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού.  

Από την συζήτηση δε θα μπορούσαν να λείπουν και οι συνοδοί καθηγητές οι οποίοι 
παρουσίασαν και αυτοί με τη σειρά τους, τις εντυπώσεις τους από τη δική τους σκοπιά. Λίγο 
πριν το κλείσιμο της εκδήλωσης, και με την πολύτιμη βοήθεια της τεχνολογίας 
πραγματοποιήθηκε σύνδεση μέσω Skype με τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα  των 
Θερινών Σχολείων το 2012 και το 2013 από τα Ιωάννινα, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Νέα 
Υόρκη. Έτσι με αυτό τον τρόπο, οι 3 χρονιές υλοποίησης των Θερινών Σχολείων 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά και αυτό έδωσε την ευκαιρία για μια πολύ ενδιαφέρουσα 
συζήτηση.  

Στο κλείσιμο πραγματοποιήθηκαν ερωτοαπαντήσεις για/με τους δημοσιογράφους και δόθηκε 
κέρασμα στους παρευρισκόμενους. Την ημερίδα συντόνιζε η κα. Τσιότσιου Έφη, Διευθύντρια 
του Ιδρύματος.   

Στο παράρτημα # 3 παρατίθεται: 

1. Πρόσκληση  

2. Πρόγραμμα 

3. Δελτίο Τύπου 

4. Λίστα αποδεκτών πρόσκλησης 

5. Αναφορά αποστολής mail 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε σήμανση (rollup/banner) στον εσωτερικό χώρο 
διεξαγωγής της εκδήλωσης και συγκεκριμένα στην είσοδο της αίθουσας 

                                            
Τέλος, για την αποστολή των email, λόγω του τεράστιου όγκου της mailing list 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα constant contact. Το εν λόγω πρόγραμμα δίνει τη 
δυνατότητα αποστολή μαζικών Mail σε προκαθορισμένες mail lists. Για την καλύτερη 
δημοσιότητα της ημερίδας εστάλη mail σε 4.600 λήπτες.  

 

  



Παραδοτέο 20: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2014» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

   

Εν συνεχεία ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση:  

 

 

 

 



Παραδοτέο 20: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2014» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

   

 

 

 

 



Παραδοτέο 20: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2014» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 
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Στο παράρτημα # 3 σε οπτικό δίσκο παρατίθεται το σύνολο του τεκμηριωτικού υλικού της 



Παραδοτέο 20: «Τεκμηριωτικό Υλικό υλοποίησης δραστηριοτήτων προβολής έτους 2014» στο 
πλαίσιο του υποέργου «Διοργάνωση Θερινών Σχολείων για Έλληνες Μαθητές, μαθητές 
ευρωπαϊκών κλασικών λυκείων και μαθητές σχολείων της Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας». 

   

εκδήλωσης. Ήτοι: 

 

1. Ηλεκτρονική Πρόσκληση 

2. E-mail που εστάλη η πρόσκληση 

3. Αποδεικτικό αποστολής mail εξαγόμενο από το πρόγραμμα constant contact 

4. Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

5. Δελτίο Τύπου 

Στο παράρτημα # 4 παρατίθεται η λίστα παρευρισκομένων.  

5. Παραγωγή ενημερωτικού/ ψηφιακού υλικού για ανάρτηση στο διαδίκτυο 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Ανάδοχος Ένωση Εταιριών ανέλαβε την παραγωγή 
ενημερωτικού/ψηφιακού υλικού το οποίο προορίζεται για ανάρτηση στο διαδίκτυο.   
 
 
Στο παράρτημα # 5 παρατίθεται το video που παρήχθη  
 
 

Παραρτήματα  
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1. Βεβαιώσεις διαχειριστών για τις αναρτήσεις σε ιστοτόπους 
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2. Τεκμηριωτικό υλικό α’ εκδήλωσης 
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3. Τεκμηριωτικό υλικό β’ εκδήλωσης 
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4. Λίστα παρευρισκομένων β’ εκδήλωσης 
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5. Οπτικός Δίσκος με οπτικοακουστικό υλικό απολογισμού 
Θερινών Σχολείων 2014 

 
 
 


