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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

 
Πολιορκία και Έξοδος του Μεσολογγίου 

 
 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Με χίλιες βρύσες χύνεται, µε χίλιες γλώσσες κρένει:  «Όποιος πεθάνει σήµερα χίλιες 
φορές πεθαίνει» 

Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι, ∆ιονύσιος Σολωµός 
 
1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 
Για την υλοποίηση του σεναρίου εµπλέκονται τα γνωστικά πεδία της Ιστορίας, της 
Γεωγραφίας, της ΤΠΕ και της Αισθητικής Αγωγής. 
 
1.3. Τάξεις στις οποίες µπορεί να απευθύνεται 
Το σενάριο απευθύνεται στους µαθητές της Στ΄ ∆ηµοτικού. 
 
1.4 Συµβατότητα µε το Α.Π.Σ. και το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
Υπάρχει συµβατότητα του εκπαιδευτικού σεναρίου µε το ∆ΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του 
µαθήµατος της Ιστορίας Στ΄ τάξης. Επίσης, υποστηρίζει τη διδασκαλία των εξής 
διδακτικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου:  
 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: Ο Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα 
 
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου 

 
  Οι στόχοι που τίθενται  µε τις δραστηριότητες είναι οι µαθητές να γνωρίσουν: 

• όλη την πορεία της πολιορκίας του Μεσολογγίου,  
• τους  σκληρούς αγώνες που έκαναν οι Μεσολογγίτες,  
• τις προσπάθειες των υπόλοιπων Ελλήνων,  
• τη στρατηγική των Τουρκοαιγυπτίων,  
• την έξοδο του Μεσολογγίου και  
• την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. 

 
1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή 
Οι µαθητές χωρίζονται σε έξι οµάδες των δύο και µία οµάδα των τριών ατόµων για την 
υλοποίηση του σεναρίου. 
Η υλικοτεχνική υποδοµή που απαιτείται είναι το εργαστήριο υπολογιστών µε τους 
υπολογιστές και τον βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση των ιστορικών 
παρουσιάσεων. 
 
Στο εργαστήριο θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης: 

1. µε το διαδίκτυο και µε τη χρήση διαφυλλιστών διαδικτύου, 
2. µε το λογισµικό ΥΠ∆ΒΜ, Ιστορία Ε΄- Στ΄, 
3. µε το λογισµικό ΥΠ∆ΒΜ Το Ελληνικό Κράτος, Στ’ τάξη 
4. µε το λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης  (Inspiration), 
5. µε το λογισµικό οπτικοποίησης και προσοµοίωσης (Google Earth), 
6. µε το πρόγραµµα επεξεργασίας  βίντεο και µουσικής (youtube), 
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7. µε το λογισµικό ηλεκτρονικής παρουσίασης (prezicom), 
8. µε το λογισµικό επεξεργασίας εικόνων (movie maker), 
9. µε το λογισµικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης (hotpotatoes), 
10. µε τον κειµενογράφο (word), 
11.  µε το βιβλίο µαθητή του µαθήµατος της Ιστορίας Στ΄ 
 

 
Προαπαιτούµενες γνώσεις: 
 
 Είναι απαραίτητο οι µαθητές να γνωρίζουν: 

1. Την τουρκοαιγυπτιακή συµφωνία και το σχέδιο των επιχειρήσεών τους 
εναντίον της Ελλάδας. 

2. Τον εµφύλιο πόλεµο στο ελληνικό ναυτικό και τις εσωτερικές διαµάχες και 
αντιζηλίες των Ελλήνων οπλαρχηγών. 

3. Τις αντιδράσεις των Ελλήνων απέναντι στις επιθέσεις των τουρκοαιγυπτίων. 
Με βάση τα παραπάνω για να γίνει ανίχνευση των προηγούµενων γνώσεων δίνουµε 
ένα φύλλο εργασίας να το συµπληρώσουν , όπως φαίνεται στην πρώτη 
δραστηριότητα παρακάτω. 

 
Σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο οι µαθητές να µπορούν να αναζητούν 

πληροφορίες στο διαδίκτυο και να έχουν µια πρώτη επαφή και εξοικείωση  µε τα  
λογισµικά που αναφέρονται παραπάνω. 

 
1.6 ∆ιδακτικοί Στόχοι 
 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείµενο 
Οι στόχοι που τίθενται  µε τις δραστηριότητες είναι οι µαθητές να γνωρίσουν: 

1. τη στρατηγική των Τουρκοαιγυπτίων,  
2. όλη την πορεία της πολιορκίας του Μεσολογγίου,  
3. τους  σκληρούς αγώνες που έκαναν οι Μεσολογγίτες,  
4. τις προσπάθειες των υπόλοιπων Ελλήνων,  
5. την έξοδο του Μεσολογγίου και  
6. την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. 

 
Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
 

1. Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στους Η/Υ ως εργαλείο άντλησης 
πληροφοριών. 

2. Να έρθουν σε επαφή µε τα συγκεκριµένα λογισµικά τα οποία θα τους 
βοηθήσουν να εξερευνήσουν, να εµβαθύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους πάνω στη συγκεκριµένη γνωστική ενότητα. 

 
Γ. Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία 
Οι µαθητές θα πρέπει: 

1. να εξετάσουν αιτίες και αποτελέσµατα, να ανιχνεύσουν ποια είναι τα κίνητρα  
2. να κατανοούν την έννοια του χώρου και του χρόνου  
3. να συσχετίσουν τα  ιστορικά γεγονότα και 

να κατασκευάσουν χρονολογικούς πίνακες  
4.  να καλλιεργήσουν την   ιστορική σκέψη  και τη  διαδικασία  έρευνας  µε  τη  

χρήση  των ιστορικών τεκµηρίων που τους παρέχεται στο σενάριο, 
5. να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση σε διαφορετικές ιστορικές πηγές µε το ίδιο 

θέµα που εξετάζουν  
6. να αναζητήσουν ιστορικές εικόνες στο ∆ιαδίκτυο  
7. να διερευνήσουν ιστορικές έννοιες υπό πολλαπλές προοπτικές 
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1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια 
Το σενάριο αναµένεται να υλοποιηθεί σε οκτώ (7) διδακτικές ώρες. 
 
 
2. ∆ιδακτική προσέγγιση 
 
Μεθοδολογική προσέγγιση 
 
Το παρόν σενάριο διέπεται από τις γνωστικές θεωρίες του κονστρουκτιβισµού 
(εποικοδοµητισµός, ανακαλυπτική µάθηση) όπου η µάθηση είναι µια διαδικασία 
προσωπικής κατασκευής της γνώσης και οι µαθητές αποκτούν τη γνώση µέσα από 
ανακαλυπτικές µεθόδους. 
∆ιέπεται επίσης και από τις κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις της µάθησης, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργατικότητα µεταξύ των µαθητών και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση. 
Πιο συγκεκριµένα, το σενάριο υποστηρίζει την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στο 
µάθηµα, την ανακάλυψη της γνώσης µέσω συγκεκριµένων εργασιών – δραστηριοτήτων 
και την ολοκλήρωσή της µε τη συµµετοχή των µαθητών σε οµάδες εργασίας.  
Τέλος, χρησιµοποιείται λογισµικό κλειστού τύπου που στηρίζεται στη συµπεριφοριστική 
θεώρησης της µάθησης. 
 
2.1 ∆ιδακτική προσέγγιση µε ΤΠΕ 
 
Η χρήση του διαφυλλιστή θα βοηθήσει τους µαθητές να ανακαλύψουν από τις 
εκπαιδευτικές πηγές του διαδικτύου πληροφορίες και τις κατάλληλες για το σενάριο 
εικόνες, ούτως ώστε να υλοποιήσουν την εργασία τους. 
Το ανοιχτό λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (INSPIRATION) δίνει τη 
δυνατότητα στους µαθητές να αναπαραστήσουν έννοιες και τις σχέσεις των εννοιών 
µεταξύ τους και τις αιτίες που προκαλούν ένα γεγονός. 
Το λογισµικό ηλεκτρονικής παρουσίασης prezicom δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές 
να οµαδοποιήσουν τις εικόνες που βρήκαν, να τις οργανώσουν και να δηµιουργήσουν 
τη δική τους ηλεκτρονική παρουσίαση. 
Το λογισµικό του ΥΠ∆ΒΜ Ιστορία Ε΄- Στ΄ τάξης (SIEM) δίνει τη δυνατότητα στους 
µαθητές να αξιολογήσουν τις γνώσεις που κατείχαν ή που απέκτησαν. Υπάρχει η 
δυνατότητα ανατροφοδότησης των ασκήσεων. 
Το λογισµικό του ΥΠ∆ΒΜ  «Το Ελληνκό Κράτος» για τη Στ΄ τάξη δίνει τη δυνατότητα 
στους µαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να έρθουν σε επαφή µε 
ποικίλες πηγές και να αναπτύξουν δεξιότητες δηµιουργικής και σύνθετης σκέψης. 
Η χρήση του λογισµικού Google Earth & Google Maps δίνει τη δυνατότητα στους 
µαθητές να τοποθετήσουν τα γεγονότα στον πραγµατικό χώρο διεξαγωγής τους. 
 
Το λογισµικό πολυµέσων (youtube), δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές  να δουν 
βίντεο σχετικό µε το υπό εξέταση σενάριο. Στόχο έχει την  απόκτηση και την 
επεξεργασία της πληροφορίας που παρέχει και ακολουθεί γραµµική πορεία. 
Το πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνων και παραγωγής ταινίας (movie maker), δίνει τη 
δυνατότητα στους µαθητές να αναπαράγουν µια βιντεοσκοπηµένη δραστηριότητά 
τους. 
Η µηχανή αναζήτησης (Google) δίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης και ανακάλυψης 
εικόνων απαραίτητων για τη σύνθεση της εργασίας. 
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2.2 Το προτεινόµενο σενάριο 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α. 1η διδακτική ώρα 
Αρχικά, συζητάµε για τους λόγους που οδήγησαν τους Τούρκους να ζητήσουν βοήθεια 
από τους Αιγύπτιους, για τη συµφωνία που έκλεισαν, για τις εσωτερικές διαµάχες και 
για την επιτυχία της ναυµαχίας στα παράλια της Μ. Ασίας µε ναύαρχο τον Μιαούλη. Με 
αυτόν τον τρόπο οι µαθητές θα θυµηθούν τα προηγούµενα µαθήµατα και θα µπορούν 
να το συνδέσουν µε τα επόµενα. 
 
∆ίνεται το παρακάτω φύλλο εργασίας στους µαθητές για να διαπιστωθεί η κατάκτηση 
της προϋπάρχουσας γνώσης. 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Ενώνω τι προτάσεις της µίας στήλης µε αυτές που ταιριάζουν από την άλλη στήλη: 

Α. Οι προσπάθειες των Τούρκων να 
καταπνίξουν την επανάσταση απέτυχαν. 

1. Αιγύπτιοι και Τούρκοι κατέπνιγαν 
ανενόχλητοι την επανάσταση. 

Β. Η συµφωνία που έκλεισαν οι Τούρκοι µε 
τους Αιγύπτιους προέβλεπε: 

2. Τότε αναγκάστηκε ο σουλτάνος να 
ζητήσει βοήθεια από τον Αιγύπτιο 
Μωχάµετ Άλυ. 

Γ. Το ελληνικό ναυτικό, λόγω του 
εµφυλίου πολέµου δεν µπόρεσε να 
αντιδράσει. 

3.Το σχέδιο των τουρκοαιγυπτίων 
απέτυχε. 

∆. Ο ναύαρχος Μιαούλης µε το πυρπολικό 
κατάφερε να ανατινάξει µια αραβική 
φρεγάτα. 

4. Οι Αιγύπτιοι θα επιτίθονταν στο νότιο 
Αιγαίο και την Πελοπόννησο και οι Τούρκοι 
στο βόρειο Αιγαίο και τη Στερεά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:  

 
Οι µαθητές δουλεύουν σε οµάδες των 2-3 ατόµων. 
Αφού τελειώσουν οι µαθητές, συζητούνται οι απαντήσεις τους.  
 
Έπειτα, καλούνται όλοι µαζί, να δουν το πρώτο µέρος ενός βίντεο από το διαδίκτυο 
σχετικό µε τις επιθέσεις του Ιµπραήµ στην Πελοπόννησο και την πολιορκία του 
Μεσολογγίου έως το σηµείο που οι Μεσολογγίτες λόγω της έλλειψης τροφών τρώνε τα 
ζωντανά τους.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=iQMrjuoiy6M 
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Ο Ιµπραήµ το 1825 αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο και σπέρνει την καταστροφή στο 
πέρασµά του. 
 
 
Ο Ιµπραήµ φτάνει στο Μεσολόγγι και το πολιορκεί µε τον Κιουταχή. 
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Οι Μεσολογγίτες µην µπορώντας να κάνουν αλλιώς τρώνε τα ζωντανά γύρω τους. 
 

 
 
Αφού παρακολουθήσουν το βίντεο ανοίγουν τα βιβλία τους στο αντίστοιχο µάθηµα και 
υπογραµµίζουν τις λέξεις κλειδιά, ονόµατα και γεγονότα σηµαντικά για την ιστορική 
εξέλιξη. Τέλος, γράφουν τις λέξεις κλειδιά που υπογράµµισαν σε έναν κειµενογράφο 
(word). 
 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 7 ΑΠΟ 16 
 

2η διδακτική ώρα 
 
Κάνουµε σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα λύνοντας το ηλεκτρονικό σταυρόλεξο 
(hot potatoes, jcross, mesologgi) : 

 
Έπειτα, παρακολουθούµε το υπόλοιπο βίντεο µε την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών, 
την αποτυχία του σχεδίου τους και την απήχηση που είχε το γεγονός στις χώρες της 
Ευρώπης.   
 

http://www.youtube.com/watch?v=iQMrjuoiy6M 
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Τέλος, αφού συζητήσουµε το βίντεο, ανατρέχουµε στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας στο 
σχετικό µάθηµα, συσχετίζουµε και εµπλουτίζουµε τις πληροφορίες της ταινίας που 
είδαµε µε αυτές του βιβλίου µας.  Τέλος, όπως και στο προηγούµενο µάθηµα, γράφουν 
τις λέξεις κλειδιά που υπογράµµισαν σε έναν κειµενογράφο (word). 
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3η διδακτική ώρα 
 
Οι µαθητές χωρίζονται σε τρεις οµάδες και µε τη χρήση του συστήµατος εννοιολογικής 
χαρτογράφησης (INSPIRATION), χαρτογραφούν η µία οµάδα τις Τουρκοαιγυπτιακές 
κινήσεις, η δεύτερη τις αντιδράσεις των Ελλήνων οπλαρχηγών και η τρίτη τις 
αντιδράσεις των Μεσολογγιτών. Βοηθιούνται από το αρχείο word όπου έχουν γράψει 
τις λέξεις κλειδιά. 
 
 
1η οµάδα:  
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2η οµάδα: 
 

 
 
3η οµάδα: 
 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 11 ΑΠΟ 16 
 

 
Συζητάµε τους χάρτες των οµάδων, συµπληρώνουµε όπου χρειαστεί και βγάζουµε 
συµπεράσµατα για τα ιστορικά γεγονότα. 
 
 
4η διδακτική ώρα: 
 
Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των δύο ατόµων και µε τη χρήση του υπολογιστή 
χρησιµοποιούν το λογισµικό εξάσκησης και πρακτικής του ΥΠ∆ΒΜ «Ιστορία Ε΄- Στ΄», 
απαντούν στις ασκήσεις. Στόχος είναι η  εξάσκηση των αποκτηµένων γνώσεων, η 
εµπέδωσή τους και η αυτοαξιολόγηση. Οι ασκήσεις είναι τύπου «Σωστό-Λάθος» και 
«Συµπλήρωση σωστής λέξης». 
 

 
 
 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 12 ΑΠΟ 16 
 

 
 
 

 
 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 13 ΑΠΟ 16 
 

Έπειτα, σε οµάδες των δύο ατόµων βρίσκουν µε το πρόγραµµα GOOGLE EARTH πού 
βρίσκεται το Μεσολόγγι, τα νησάκια της λιµνοθάλασσας (Βασιλάδι και Ντολµάς) όπου 
έγιναν οι µάχες και εντοπίζουν πού βρίσκεται τη σηµερινή εποχή το ηρώο των 
πεσόντων. Οι µαθητές κρατούν σηµειώσεις και κάνουν print screen τη σελίδα όπου 
δείχνει το µνηµείο των ηρώων. Στόχος της άσκησης είναι να κατανοήσουν την ακριβή 
θέση της πόλης του Μεσολογγίου και να περιηγηθούν στην περιοχή που εξετάζουµε. 

 
 

 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 14 ΑΠΟ 16 
 

5η διδακτική ώρα: 
 
Χωρισµένοι σε οµάδες των 2 ατόµων και µε τη χρήση της µηχανής αναζήτησης, οι 
µαθητές αναζητούν εικόνες, ζωγραφικούς πίνακες µε θέµα «πολιορκία και έξοδος 
Μεσολογγίου». Αφού τις βρουν τις αποθηκεύουν σε έναν φάκελο. Έπειτα φτιάχνουν 
µια ηλεκτρονική παρουσίαση (prezicom). Τέλος, κάθε οµάδα παρουσιάζει τη δουλειά 
της στις άλλες οµάδες. 
 

 
 
 
6η διδακτική ώρα: 

 
Οµαδική εργασία: τα παιδιά φέρνουν στρατιωτάκια και κατασκευάζουν καραβάκια και 
κάνουν αναπαράσταση της εξόδου του Μεσολογγίου. Η δραστηριότητα βιντεοσκοπείται 
µε ψηφιακή µηχανή και µετατρέπεται µε τη χρήση του movie maker σε µικρή ταινία. 
Για λόγους δεοντολογίας και απαγόρευσης δηµοσίευσης φωτογραφιών παιδιών δεν 
επικολλούνται στιγµιότυπα από την ταινία. 

 
 

7η διδακτική ώρα: 
 
Οι µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων χρησιµοποιούν στο λογισµικό καθοδήγησης και 
διδασκαλίας «Το ελληνικό κράτος για τη Στ΄ τάξη», την ενότητα «Η Ελληνική 
Επανάσταση µέσα από την τέχνη». Εντοπίζουν το υλικό που έχει σχέση µε την 
πολιορκία και την Έξοδο του Μεσολογγίου, διαβάζουν τις πηγές 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 15 ΑΠΟ 16 
 

Εδώ, γίνεται η εισαγωγή και η χρήση της χρονοµηχανής: 
 

 
 
Η κάθε οµάδα επιλέγει ένα από τα ερωτήµατα: 
 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Η ΈΞΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΑΒΑ ΣΕΛΙ∆Α 16 ΑΠΟ 16 
 

Και βρίσκει για το Μεσολόγγι το ανάλογο υλικό: 
 

 
 
Τέλος, συµπληρώνουν τις δραστηριότητες του λογισµικού, ξεχωριστές για κάθε οµάδα. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης για την ανάπτυξη των ερωτηµάτων: 
 
 

2  
Σηµειώνω τους διαφορετικούς ρόλους ανδρών και γυναικών όπως 
παρουσιάζονται στα έργα τέχνης του ερωτήµατος 

 
 

� 
 
Συµπληρώνω τα άστρα. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 άνδρες 

 

 

 

 

 

 

 

 γυναίκες 

 

 

 

 

 

 

 


