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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 

τους εκπαιδευτικούς:

Χρήστο Σουβαλιώτη (Φυσικής Αγωγής)

Μελπομένη Κορδιστού (Προϊσταμένη ΠΕ60)

Αικατερίνη Ναστούλη (Νηπιαγωγός)

Ελένη Βαγγελάτου (Νηπιαγωγός)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…

Εισαγωγή

1.Λόγοι επιλογής προγράμματος

2. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα μας

3.Το πρόγραμμα ξετυλίγεται. Η δράση μας..

4.Αξιολόγηση προγράμματος



Λόγοι επιλογής προγράμματος

•Η επίσκεψή μας  σε αντίστοιχα σχολεία του εξωτερικού 

(Comenius  Erasmus ) 

•Η συστέγαση

•Το θετικό κλίμα

Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Ενημερώσαμε τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής



Λίγα λόγια για το πρόγραμμα μας

Σε όλα τα αναπτυξιακά μοντέλα Αναλυτικών Προγραμμάτων Προσχολικής 

Αγωγής φαίνεται η φυσική δραστηριότητα (ελεύθερο παιχνίδι) 

και η οργανωμένη Φυσική Αγωγή (με σεβασμό και σε αρμονία με τα 

αναπτυξιακά χαρακτηρίστηκα της προσχολικής ηλικίας) να

ενισχύει τη σωματική διάπλαση των παιδιών σε μια κρίσιμη περίοδο για τη 

βιολογική τους ανάπτυξη, να υποβοηθά τη διαδικασία της 

κοινωνικοποίησης και εκμάθησης του ρόλου τους μέσα στην ομάδα και να 

επιταχύνει τις γνωστικές διαδικασίες. 



Μελετητές όπως οι Werner (1999), Dale (1972) Stinson 

(1990)  υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων μέσω της κίνησης σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας απέδιδε πολύ καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

από την κλασική διδασκαλία εντός της αίθουσας ενώ 

υπήρχε καλύτερη κατανόηση, απομνημόνευση και 

ανάπτυξη νοητικών απεικονίσεων όταν αυτές συνδέονταν 

με την κίνηση. 



Στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του 2003, η Φυσική Αγωγή συμπεριλαμβάνεται 

στις βασικές διαθεματικές δραστηριότητες για την επίτευξη της 

ανάπτυξης των

γνωστικών

δημιουργικών 

και κοινωνικών ικανοτήτων

των νηπίων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα του 

Αναλυτικού Προγράμματος με αυτόνομους κινητικούς, κοινωνικούς 

και γνωστικούς σκοπούς και στόχους.



Για την δομή των ημερήσιων μαθήματων χρησιμοποιήσαμε και τα πιλοτικά 

προγράμματα σπουδών του 2011(Νέο σχολείο) για την προσχολική αγωγή, όπου η 

Φ.Α. αποτελεί μια από της 8 γνωστικές περιοχές

•Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη

•Φυσικές επιστήμες

•Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

•Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

•Μαθηματικά

•Γλώσσα

•Φυσική Αγωγή

•Τέχνες

οι οποίες είναι αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες στα πλαίσια της 

διαθεματικής αντίληψης για τη γνώση και της ολιστικής προσέγγισης της αναπτυξιακής 

πορείας των νηπίων. 

Και σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίας οργανωμένης προσαρμοσμένης 

φυσικής δραστηριότητας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.



Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 έως το τέλος 

της σχολικής χρονιάς, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Και 

συνεχίστικε τον Νοέμβριο 2017

Η απόκτηση και βελτίωση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και 

κινητικών εννοιών γίνεται μέσα από τις πέντε θεματικές ενότητες:

1 Οπτικοακουστικός Συντονισμός

2 Βασικές και σύνθετες κινητικές δεξιότητες

3 Βασική και σύνθετη ορθοσωμική Αγωγή

4 Δεξιότητες χειρισμού και συνεργασίας

5 Φυσική δραστηριότητα Μουσικοκινητικη διασκέδαση 

αυτοέκφραση

http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/browse/
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/browse/
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/browse/
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/browse/
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/browse/


Οργάνωση – Περιεχόμενο - Δομή Προγράμματος

(40 ώρες)

1. Οπτικοκινητικός συντονισμός (5 ώρες)

a. Κατανόηση μερών σώματος, αρμονική κίνηση μελών 

σώματος (τα άκρα, ο κορμός, το κεφάλι, το κέντρο του σώματος) 2 

ώρες

b. Αίσθηση συγχρονισμού στο σώμα, ικανότητα συντονισμού 

κινήσεων (συντονισμός ματιού/χεριού, ματιού/ποδιού, 

χεριού/ποδιού, αίσθηση στόχου, συμμετρία, ασυμμετρία) 3 ώρες 

http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71770412/1_%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1 %CE%BC%CE%B5 %CF%84%CE%B1 %CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B7 %CF%84%CE%BF%CF%85 %CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71771501/2_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%BC%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD %CF%84%CE%BF%CF%85 %CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71772659/3_%CE%91%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%84%CE%BF %CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71773154/04_%CE%99%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 %CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D %CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD


2. Βασικές και Σύνθετες Κινητικές δεξιότητες (15 ώρες)

a. Εκμάθηση δεξιοτήτων μετακίνησης (βάδιση, τρέξιμο, έρπην, αναρρίχηση, 

αιώρηση, άλματα) 4 ώρες

b. Εκμάθηση του χώρου (ευθεία, καμπύλη, επίπεδα, 

κλίσεις) προσανατολισμός στον χώρο (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, 

πάνω κάτω, επίπεδα σχήματα – κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο – τρισδιάστατα 

σχήματα/ στερεά αντικείμενα – κύλινδρος, κύβος πυραμίδα κ.α.) εκμάθηση 

της θέσης του σώματος στον χώρο (σε σχέση με τα αντικείμενα, τα άλλα 

παιδιά) 4 ώρες 

c. Αίσθηση του χώρου στη διάρκεια της κίνησης (βάδιση, τρέξιμο, άλματα, 

αναρρίχηση, έρπην, προς όλες τις κατευθύνσεις,πλευρική κίνηση, χρήση 

επίπεδων σχημάτων για καθορισμό της κίνησης, ) 4 ώρες 

d. Εκτίμηση της απόστασης και του χρόνου (μακριά, κοντά, γρήγορα, 

αργά, ταυτόχρονα, διαδοχικά, επιτάχυνση, επιβράδυνση, ρυθμός στην 

κίνηση) 3 ώρες 

http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71774390/01_%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82 %CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71774528/02_%CE%9F %CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%BF %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71775005/03_%CE%A4%CE%BF %CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1 %CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD %CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71775248/04_%CE%97 %CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD %CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71775320/05_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71784125/06_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71787878/07_%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD %CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71785397/08_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82 %CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD %CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7


3. Βασική και σύνθετη ορθοσωμική αγωγή (6 ώρες)

a. Βασικές ασκήσεις ανάπτυξης μεγάλων μυικών ομάδων 

στήριξης σπονδυλικής στήλης, όρθιας στάσης  βάδισης, 

λάκτισης (1 ώρα) 

b. Στατική και δυναμική ισορροπία (1 ώρα) 

c. Εμπέδωση, συνδυασμός σωματικών εμπειριών, 

δημιουργία κινητικών ρουτινών 4 ώρες 

Οργάνωση – Περιεχόμενο - Δομή Προγράμματος

(40 ώρες)

http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71889884/01_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82 %CE%BC%CF%85%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82 %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71924021/02_%CE%9C%CF%8D%CE%B5%CF%82 %CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82, %CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82, %CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82, %CE%BB%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71924525/03_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71924822/04_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71925011/05_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7 %CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82


4. Δεξιότητες χειρισμού και συνεργασίας (7 ώρες) 

a. Ρίψεις και λήψεις αντικειμένων, χρήση αντικειμένων 

(στεφάνια, κορδέλες, μπάλες κορίνες) στόχευση, λάκτιση (με 

μπάλες, με στεφάνια κ.α.) 2 ώρες

b. Συνασκήσεις με και χωρίς αντικείμενα (στεφάνια, 

κορδέλες, κ.α.) συνασκήσεις συνεργασίας στην 

κίνηση (μετακινήσεις και στατικές ασκήσεις σε ζευγάρια, 

τριάδες, τετράδες, πεντάδες κ.α.) 2 ώρες

c. Εμπέδωση, συνδυασμός σωματικών εμπειριών, 

δημιουργία κινητικών ρουτινών 3 ώρες

Οργάνωση – Περιεχόμενο - Δομή Προγράμματος

(40 ώρες)

http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71944817/01_%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82 %CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71944820/02_%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82 %CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945024/03_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82 %CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 %CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82 %CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945045/04_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1 %CF%83%CF%84%CE%B7 %CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7 - %CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945048/05_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7 %CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD %CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D %CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82


5. Σύνδεση φυσικής δραστηριότητας με διασκέδαση και 

αυτοέκφραση, αγωγή στον ρυθμό, (7 ώρες)

a. Σύνδεση κίνησης , έκφρασης 

νοημάτων/συναισθημάτων/εμπειριών/ γνώσεων (2 ώρες) 

b. Εναλλακτικές κινήσεις σε εναλλακτικούς 

ρυθμούς, εναλλακτικές κινήσεις, κατευθύνσεις εντάσεις στον 

χορό (2 ώρες)

c. Επίλυση κινητικών προβλημάτων Δημιουργία κινητικών 

ρουτινών, (3 ώρες

Οργάνωση – Περιεχόμενο - Δομή Προγράμματος

(40 ώρες)

http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945081/01_%CE%9D%CE%BF%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 %CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 %CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD %CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945087/02_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945093/03_%CE%88%CE%BA%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7 %CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945129/04_%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%B5 %CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CE%BF%CE%B9 %CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF %CF%84%CE%BF%CF%85
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945195/05_%CE%97 %CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7 %CF%84%CF%89%CE%BD %CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://physicaleducationinkindergarden.pbworks.com/w/page/71945345/06_%CE%A4%CE%BF %CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82 %CE%BA%CE%B1%CE%B9 %CF%84%CE%BF %CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%BD %CF%84%CE%B7%CF%82 %CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82


Οπτικός
Συντον.

2 1 1 1

Β.Σ.Κ.Δ. 1 3 2 2 2 2 2 1

Ορθοσ. 
Αγωγή      

1 1 1 1

Δ.Χειρισμ
.

Συνεργ

1 1 2 1 1 2

Μουσικό
Κινητική

Αυτοεφρ.

1 1 1 1 1 2 1

Νοέμβρι
ος  

Δεκέμβρι
ος

Ιανουάρι
ος

Φεβρουά
ριος

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος



Σχολικό έτος:  

Έντυπο ημερήσιου προγράμματος 

 

 Νηπιαγωγείο :  Ημερομηνία : 

Διδακτική Ενότητα-Θέμα : 

 

Νηπιαγωγείο Στόχος / γνωστικό 

αντικείμενο 

Οπτικοκινητικός 

συντονισμός 

Ψυχοκινητικές επιδιώξεις: 

Αίσθηση συγχρονισμού σώματος, συντονισμός κινήσεων 

Γνωστικό / κινητικό  κ.α. αποτέλεσμα 

-Συντονισμός   ματιού/χεριού/ποδιού 

-Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας 

Υλικό: Μαθητές 

15, Μπαλάκια, στεφάνια, είδη 

μαναβικής, ράβδοι 

γυμναστικής, κώνοι 

Χώρος Προαύλιο ή κλειστή 

αίθουσα 

 



Σχολικό έτος:  

Έντυπο ημερήσιου προγράμματος 

 

 Νηπιαγωγείο : Κατερίνας   Ημερομηνία :24-11-17 

Διδακτική Ενότητα-Θέμα : 

 

Σχολικό έτος: 2016-17 

Έντυπο ημερήσιου προγράμματος 

 

 Νηπιαγωγείο :  Ημερομηνία : 

Διδακτική Ενότητα-Θέμα : 

Εμπέδωση δεξιοτήτων συνεργασίας  
 

 















Η Γιορτή μας!
!



… και η Γιορτή μας!



Είδαμε ότι εξειδικευμένη γνώση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής πάνω 
στις διαρκώς εξελισσόμενες επιστήμες της Κίνησης και του Αθλητισμού, 
μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με τις ειδικευμένες γνώσεις των 
Νηπιαγωγών πάνω στις αναπτυξιακές, γνωστικές και ψυχοκοινωνικές 
διαστάσεις της επιστήμης της Προσχολικής Αγωγής ώστε η οργανωμένη 
φυσική δραστηριότητα να οδηγήσει 

• στην κινητική ωρίμανση, 

• την καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, 

• την ανάπτυξη του νευρομυικού συντονισμού, 

• την προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων

• και την επίτευξη των γνωστικών αποτελεσμάτων που προβλέπονται στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προσχολικής Αγωγής για τα νήπια.



Θέλουμε να πιστεύουμε πως με το πρόγραμμα αυτό άλλαξαν πολλά στη 

νοοτροπία όλων μας. 

Ούτως ή άλλως αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα ταξίδι,

Κι όπως συμβαίνει στα ταξίδια, ζήσαμε αρκετές εμπειρίες…

Πλουτίσαμε απ’ αυτές

Παίξαμε

Νιώσαμε

Μάθαμε

Μοιραστήκαμε

Χορέψαμε

Κάναμε διάφορες ασκήσεις  

Γευτήκαμε τη χαρά της συνεργασίας

Ζήσαμε σαν πρωτοπόροι κάποιες                                                                              

μέρες της καθημερινότητάς μας…    


