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ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ "ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"
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ΦΕΡΙ ΜΠΟΤ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ…. ΜΕ ΦΑΛΑΙΝΑ
Συνολικά 87 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα φέρι μποτ
συγκρούστηκε –σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις– με μια
φάλαινα κοντά στο νησί Σάντο στη θάλασσα της Ιαπωνίας.
Μάλιστα, η κατάσταση πέντε τραυματιών εκτιμάται ως
σοβαρή, ανέφερε το σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
Πρόκειται για το οχηματαγωγό πλοίο «Ginga», το οποίο
μετέφερε 121 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος
από το λιμάνι της Νιιγκάτα στο νησί Σάντο. Κατά τη διάρκεια
του πλου συγκρούστηκε με το θαλάσσιο ζώο γύρω στις 12:15
μμ (τοπική ώρα), όπως ανέφεραν τα τοπικά ΜΜΕ
επικαλούμενα πληροφορίες από την ιαπωνική ακτοφυλακή
και τις τοπικές Αρχές.
Το Ginga, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τη
σύγκρουση, είναι ένα πολύ γρήγορο σκάφος και μπορεί να
πιάσει μεγάλες ταχύτητες στο νερό. Είναι ενδεικτικό το
γεγονός ότι το αποκαλούν ως το «θαλάσσιο αεροσκάφος».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Συλλογή και παράδοση πλαστικών
καπακιών στον Δήμο Μαρκόπουλο από
αντιπροσωπεία μαθητών του σχολείου
μας. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη
της δράσης μας που σκοπό και
αποτέλεσμα έχει την αγορά αναπηρικών
αμαξιδίων για συνανθρώπους μας που
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τα έχουν ανάγκη.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2019…. ΕΓΙΝΕ ΠΛΕΟΝ ΘΕΣΜΟΣ!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

Ρεπορτάζ από τη
δημοσιογραφική ομάδα για το
τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας
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ΠΑΣΧΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Εις το επανιδειν!
À la prochaine!
Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών του
Πανεπιστημίου της Λυών, το σχολείο μας (ένα από τα τρία της Αττικής)
υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Arielle
STAMBOULIAN.Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η φοιτήτρια
συνεργάστηκε με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της ΠΔΕ
Αττικής κ.Στέλιο Μαρκαντωνάκη και καθοδηγήθηκε από την
εκπαιδευτικό Γαλλικής (κλ. ΠΕ 05) της σχολικής μονάδας μας κ. Αθηνά
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ως μέντορας της πρακτικής άσκησης. Δουλέψαμε μαζί
με τα παιδιά τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο και είχαμε
την δυνατότητα να αρχίσουμε μαζί το project μας για το διαγωνισμό
γαλλοφωνίας.
Ευχαριστούμε την κ. Arielle STAMBOULIAN για την συμβολή της στην
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών μας ως φυσική
ομιλήτρια της γλώσσας και ως νέας εκπαιδευτικού.
Εις το επανιδειν!
À la prochaine!
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERN!
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ.

Lozanne, Veney, Annecy, Montreux.
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ΕΠΙ…ΣΚΕΨΕΙΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ : ΕΚΘΕΣΗ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ομάδα πολιτισμού της Γ' γυμνασίου στην πρώτη έκθεση δημοσίων γλυπτών
του ζωγράφου Γιώργου Ζογγολόπουλου (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος)!
Η μοναδικότητα των έργων του Ζογγολόπουλου έγκειται κυρίως στην εντύπωση
που δημιουργεί στον θεατή ότι δημιουργήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για να
τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκονται. Υπάρχει μέσα
σε αυτά τα έργα το μάτι του αρχιτέκτονα, που αξιολογεί το περιβάλλον
προκειμένου να επιτευχθεί η αρμονία ανάμεσα σε αυτό και το έργο,κανένα να
μην υπερισχύει του άλλου. Είναι η στιγμή που το βλέμμα του περαστικού
αγκιστρώνεται από μια ανάσα αρμονίας, καλαισθησίας και λυρισμού μέσα στο
τσιμεντένιο τοπίο.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου,

15 Φλεβάρη
Η ημέρα θεσπίστηκε με σκοπό
την ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης για τις ανάγκες των
παιδιών που νοσούν από
καρκίνο σε όλο τον κόσμο.
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ΖΩΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
Για κάποιο λόγο, τον οποίο πραγματικά αδυνατούμε πλήρως να εξηγήσουμε, πολλά ζώα , όπως
για παράδειγμα, σκύλοι, γάτες, γορίλες, μουλάρια και ρινόκεροι, έχουν αναλάβει κατά καιρούς
διοικητικά αξιώματα σε διάφορες πολιτείες του κόσμου.
Ναι, καλά άκουσες!
Έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τόσες που δεν αρκεί ένα άρθρο για να τις καλύψει,
οπότε είμασταν επιλεκτικοί στο ποιες θα αναδείξουμε σήμερα.
Συχνά, οι υποψηφιότητες ζώων στις εκλογές λειτούργησαν κυρίως ως μέσο για τη διεξαγωγή
ψηφοφορίας διαμαρτυρίας, ενώ άλλες φορές είχαν στόχο το προφανές: Να σατιρίσουν το
υπάρχον πολιτικό σύστημα. Άλλες φορές πάλι, οι λόγοι ήταν καθαρά ψυχαγωγικοί.
Οι εκλογικοί κανονισμοί παντού στον κόσμο απαιτούν μεν από τους υποψηφίους να είναι
άνθρωποι και, απ’ την άλλη, έχουν την απαίτηση οι υποψήφιοι να κάνουν πράγματα που τα ζώα,
όπως είναι λογικό, δεν μπορούν να κάνουν, όπως, για παράδειγμα, να υπογράφουν διάφορα
έντυπα, να βγάζουν πολιτικούς λόγους ή να εκφράζουν τη γνώμη τους στο δημοτικό συμβούλιο.
Οι περισσότερες, λοιπόν, εκλογικές περιφέρειες απαιτούν από τους υποψηφίους να πληρούν τα
νόμιμα κριτήρια σχετικά με την ηλικία, πράγμα που αποκλείει εξαρχής τα περισσότερα ζώα, αφού
το προσδόκιμο ζωής τους είναι συνήθως υπερβολικά σύντομο.

ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ…
ΣΧΟΛΗ ΕΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

H δημοσιογραφική ομάδα στη
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής(ΣΑΝ).
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους της Στρατιωτικής σχολής που
εδρεύει στον Καρέα.
Τελος, έμαθαν για τα μυστικά του συγκεκριμένου επαγγέλματος και για
τον τρόπο στρατιωτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Διάλεξη στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου για την πορεία της
Ελληνικής Γλώσσας από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα.
Επίσης, την Παρασκευή 8/2 πραγματοποιήθηκε γλωσσολογικη έρευνα
από τους μαθητές της Α' Λυκείου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της
αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας.

ΠΑΣΧΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Κυριακή των Βαΐων:
Η Κυριακή των Βαΐων θεωρείται μια
ιδιαίτερα σημαντική γιορτήγια
την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς την
ημέρα αυτή γιορτάζουμε την
πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιησού
Χριστού στην Ιερουσαλήμ «μετά
βαΐων και κλάδων».
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Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
Η Εκκλησία θυμάται τον Ιωσήφ
τον Πάγκαλο και το γεγονός της
άκαρπης συκιάς που ξεράθηκε,
όταν ο Κύριος την καταράστηκε.

Συμμετοχή του σχολείου μας
(Κωνσταντίνος Μανίτσας) στην ημερίδα
επαγγελματικού προσανατολισμού του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου .
Λευκωσία 11/4/19.

SORRY…. WHAT MEAN FISOUNI?
Παρουσίαση παραδοσιακών
χορών απο την Ήπειρο(φισούνι)
στο πλαίσιο του μαθήματος etwinning με τα συνεργαζόμενα
σχολεία της Πολωνίας &
Ρουμανίας.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΝΕΙ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ…. ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ…. ΑΕΙΦΟΡΟΙ!
Αειφόρο Σχολείο είναι το σχολείο το οποίο
επιχειρεί να παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες
μάθησης και εμπειρίες που θα τους καταστήσουν
ικανούς να διαμορφώσουν τις συνθήκες της ζωής
τους κατά τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό,
θέτοντας στο επίκεντρο της σχολικής ζωής τις
αρχές της αειφορίας.
Η ομόφωνη απόφαση της Διοίκησης και του
Συλλόγου των Εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή
μας στο πρόγραμμα του «Αειφόρου Σχολείου»
είναι ενδεικτική της επιθυμίας όλων μας για τον
εμπλουτισμό του προγράμματός μας με νέες
διδακτικές πρακτικές και την υιοθέτηση ενός
εκπαιδευτικού τρόπου διδασκαλίας που στηρίζει
την ανάπτυξη της συστημικής και κριτικής σκέψης,
την ολιστική θεώρηση των θεμάτων και την
καλλιέργεια ενός «ήθους φροντίδας», με σεβασμό
στον πολιτισμό, στο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον.
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ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ…
ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Συνολικά,η συμμετοχή μας,
απέσπασε 5 διακρίσεις, εκ
των οποίων το Γ΄ Βραβείο(
Ειρήνη γ΄γυμνασίου - Μαρίτα
α΄ λυκείου ) στην κατηγορία
Διηγήματος
τον Α΄ έπαινο (Μαριάννα,
Αναστασία, α΄ λυκείου ) στην
κατηγορία διηγήματος
τον Α' έπαινο στην κατηγορία
ποίησης ( Στάθης , β λυκείου )
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ….
ΑΛΕΙΨΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

Συγχαρητήρια στη
μαθήτρια της Α'
Λυκείου Υβόννη
Κωνσταντινίδου για
την κατάκτηση της
3ης θέσης στο
πανελλήνιο σχολικό
πρωτάθλημα
taekwondo.

BETT 2019 Excel London.
"Το σχολείο μας στη μεγαλύτερη
εκπαιδευτική έκθεση".
Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει
αρωγό στην προσπάθεια του σύγχρονου
εκπαιδευτικού την επόμενη πενταετία;
Η εικονική πραγματικότητα θα επηρεάσει
τα διδακτικά μοντελα;

12

Η Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝ
Σεμινάριο Επαγγελματικής καθοδήγησης στους
μαθητές της Α΄ Λυκείου. Μέσα από το σεμινάριο
οι μαθητές :
-Προσδιορίσανε τα κρυμμένα ταλέντα , τις
επαγγελματικές κλίσεις, τις ικανότητες, τις
ικανότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους.
-Βεβαιωθήκανε ότι η προσωπικότητά τους
μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις
συγκεκριμένων εργασιακών περιβαλλόντων ή
ειδικοτήτων που απαιτούν την πανεπιστημιακή
εκπαίδευση.
-Επαληθεύσανε το επάγγελμα και το βαθμό
στον οποίο αυτό συμβιβάζεται με την
προσωπικότητά τους.
-Προσδιορίσανε εναλλακτικά επαγγελματικά
ενδιαφέροντα και επαγγελματικούς τομείς που
είναι πλήρως συμβατά με την προσωπικότητά
τους.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ….
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

28-03-19 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΔΙΑΚΟΣΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821“. TO ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ!
Η Αγία Φιλοθέη είναι μαζί με τον Άγιο
Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, πολιούχος
της Αθήνας και γιορτάζει στις 19
Φεβρουαρίου και στις 12
Οκτωβρίου....

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πανελλήνιου μαθητικού
διαγωνισμού δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Διακόσια Χρόνια
από το 1821».
Οι διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό που διοργανώνεται για πρώτη
φορά φέτος, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού για την επέτειο των Διακοσίων ετών
από το 1821, από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής
Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκπαιδευτική επίσκεψη στον Μυστρά.
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΑΛΑ!
Συγχαρητήρια για την πρόκρισή
σας στον Διαγωνισμό Μαθηματικών
"Θαλή"

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο Επιτάφιος Θρήνος

ΡΗΤΟΡΕΣ 24 ΚΑΡΑΤΙΩΝ!
ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΟ…
ΔΙΔΑΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ…. ΕΓΡΑΨΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ…

14-1-2019
Αντίο σπουδαίε Δάσκαλε… Το έργο σουαποτελεί μια σπουδαία πνευματική
κληρονομιά που οφείλουμε να
σεβαστούμε και να διαφυλάξουμε.
Συγχαρητήρια στον μαθητή της Β' γυμνασίου ,
Χρήστο Πιερρουτσάκο!
Ανέβασε το σχολείο μας στην τρίτη θέση του
βάθρου στους
ρητορικούς αγώνες
ως πρώτος ομιλητής της ομάδας
που εκπροσωπούσε.Επίσης, κατέλαβε την 6η
θέση στο ατομικό αγώνισμα του καλύτερου
ομιλητή με 154 βαθμούς! Συγχαρητήρια
αξίζουν και στην υπόλοιπη ρητορική ομάδα
για την προσπάθεια!
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Βραδινή έξοδος με μέλη του
συλλόγου αποφοίτων του
σχολείου μας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (CEO-FIPF) - CONCOURSHAÏKUS FIPF
Haïku: μια ιαπωνική ποιητική μορφή που μας επιτρέπει να εκφράσουμε
συναισθήματα, σκέψεις και το πέρασμα του χρόνου...
Τοhaïku αποτελείται από συνολικά 17 συλλαβές (σε τρεις ομάδες των 5, 7, 5 συλλαβών
αντίστοιχα) και χρησιμοποιείται για να προκαλέσει το θαυμασμό ή την έκπληξη στους
αναγνώστες. Υπάρχει πάντα ένα στοιχείο της φύσης, η έκφραση ενός συναισθήματος
(έμμεσο κατ’αναλογία), ενός καθημερινού στιγμιαίου στοιχείου που αποκαλύπτει εικόνες, ή
ακόμη μιας σταθερής μνήμης, βασισμένης σε μια από τις αισθήσεις.
Θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριές της β’ γυμνασίου, Μαριάννα Βασιλείου και Μαρία Γκίκα, οι
οποίες κατέκτησαν την δεύτερη θέση στην κατηγορία τους σε εθνικό επίπεδο.Επίσης να
συγχαρούμε και τους μαθητές μας από τη β’και γ’ γυμνασίου που συμμετείχαν στον διαγωνισμό
για την προσπάθειά τους στην παραγωγή ποιητικού-λογοτεχνικού κειμένου.
CatégorieB .
Soirée en pleinelune
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Tout se repose
L’amour ne se repose jamais
Η ταφή του Κυρίου
VASILEIOU Marianna
Les paroles d’amour
Des oiseaux qui chantentpetits
Ils me rendentjalouse
GIKA Maria
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8ΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

"1000 ΔΕΝΤΡΑ...1000 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ"
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ "ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"
Δευτέρα 1/4/2019
Δενδροφύτευση 1000 δέντρων στην περιοχή Νταού Πεντέλης
Τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019 και ώρα 09.30 π.μ.,
πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στην περιοχή Νταού Πεντέλης.
Την όλη εκδήλωση διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Ν.
Ζαγοριανάκου σε συνεργασία με την A.E. Τσιμέντων TITAN.
Στη δενδροφύτευση παρευρέθηκαν και φύτεψαν δέντρα μαθητές
του Δημοτικού , του Γυμνασίου και του Λυκείου του σχολείου και οι
γονείς αυτών. Επίσης, συνέδραμαν στην προσπάθειά μας ο Δήμος
Ραφήνας, μέλη του Ιδρύματος «Παμμακάριστος» δήμου Ραφήνας,
Νηπιαγωγείο" το Σπίτι των Νάνων"και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νταού Πεντέλης.
Ο Διευθυντής των εκπαιδευτηρίων «Ν.Ζαγοριανάκου» , κ. Κωσταντίνος
Ζαγοριανάκος, στην ομιλία του ανέφερε ότι:
«Τα Εκπαιδευτήριά μας, με οδηγό τα παιδιά, προσπαθούν να
ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία γενικότερα για την προστασία,
διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Ευχόμαστε η ενέργεια
αυτή να βρει και άλλους μιμητές».
Ολοκληρώνοντας, η όλη εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια των
Εκπαιδευτηρίων για καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στα
παιδιά με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση αυτών και των
οικογενειών τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος για
καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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