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Το Υποςπγείο Παιδείαρ επαναθέπει ηην αξιολόγηζη ωρ 
«αποηίμηζη»για να ζςμμοπθωθεί ζηιρ αξιώζειρ ηος ΟΟΣΑ 
 

«Οι αρχζσ κα διαςφαλίςουν τον περαιτζρω εκςυγχρονιςμό του τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ 
βζλτιςτεσ πρακτικζσ τθσ ΕΕ, … ςε ςυνεργαςία με τον ΟΟΣΑ καιανεξάρτθτουσ εμπειρογνϊμονεσ ….  
Μεταξφ άλλων, θ επανεξζταςθ κα αξιολογιςει τθν υλοποίθςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου», …τθν 
αποδοτικότθτα και αυτονομία των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν μονάδων, τθν αξιολόγθςθ και διαφάνεια ςε όλα 
τα επίπεδα… και κα προτείνει ςυςτάςεισ ςφμφωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ των χωρϊν του ΟΟΣΑ». 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ (2015). Ν. 4336, ΦΕΚ 94, τ.Αϋ, 14-8-2015, (ςελ. 1026-1027). 
 

Θ εκπαίδευςθ δεν αποτελεί μια αυτοτελι διαδικαςία αλλά είναι το μζςο κοινωνικισ αναπαραγωγισ ςε κάκε 

εποχι και κάκε κοινωνία. Ξεκινϊντασ από αυτιν τθν αυταπόδεικτθ πραγματικότθτα, ξζρουμε ότι το ςχολείο 

που ζχουμε ςιμερα, είναι αποτζλεςμα ςκλθρϊν κοινωνικϊν αγϊνων,και όχι μόνο εκπαιδευτικϊν,που ιρκαν 

ςε απάντθςθ ςε κυβερνθτικζσ πολιτικζσ που επιτίκοντανςτα εργαςιακά και κοινωνικά δικαιϊματα. Το 

ςθμερινό ςχολείο εμπεριζχει πτυχζσ του αιτιματοσ για δθμόςια και δωρεάν εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά 

χωρίσ περιοριςμοφσ και διακρίςεισ, και αποτελεί γζννθμα των κινθμάτων τθσ δεκαετίασ 70 και 80, παρότι 

δζχτθκε πολλαπλά χτυπιματα από τον νεοφιλελευκεριςμό ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του από το 90 και μετά.  Για 

τουλάχιςτον  μιςό αιϊνα, θ ελλθνικι κοινωνία, των εμφυλίων, τθσ Μακρονιςου, των ανταρτϊν και των 

αγωνιηόμενων μεροκαματιάρθδων, επζβαλε τθν μόρφωςθ των παιδιϊν τθσ και κατ’επζκταςθ τθν εργαςιακι 

και κοινωνικι τουσ ανζλιξθ: «να ηιςουν καλφτερα από εμάσ». Το λαϊκό περί δικαίου αίςκθμα επζβαλε 

τθδθμόςια και δωρεάν παιδεία, με ενιαία αναλυτικά προγράμματα για όλα τα παιδιά. Αυτό είναι ζνα 

δεδομζνο που δεν μπόρεςαν να καταρρίψουν – παρότι δόκθκαν πλιγματα ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ με τθν 

ενίςχυςθ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ – χρόνια τϊρα. 

Τι επαναφζρει το υπουργείο Ραιδείασ με τθν «πρόταςθ» που κατζκεςε για τον προγραμματιςμό και τθν 

αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου; 

ημείο 1ονΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ «ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ» 

Θ κυβζρνθςθ ΣΥΙΗΑ-ΑΝΕΛ επαναφζρει τθν αποκζντρωςη του εκπαιδευτικοφ ςυςτήματοσ (πάγια κζςθ των 

προθγοφμενων κυβερνιςεων και ςθμείο ςκεναρισ αντιπαράκεςθσ με το εκπαιδευτικό κίνθμα τα 

προθγοφμενα χρόνια)... ζνα αποκεντρωμζνο ςφςτθμα διοίκθςθσ... Θ αποκζντρωςθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ 

των ςχολείων δίνει τθ δυνατότθτα τθσ ςκλθρότερθσ εποπτείασ, του ελζγχου του ζργου του ςυλλόγου 

διδαςκόντων, ενϊ παράλλθλα ενεργοποιεί τθν «ςφνδεςθ με τθν τοπικι κοινωνία». Ροια είναι «θ τοπικι 

κοινωνία»; Ο εμπνευςτισ του πονιματοσ που δόκθκε ςτθν δθμοςιότθτα (πικανά αξιωματοφχοσ του ΟΟΣΑ ;) το 

περιγράφει γλαφυρά «...Στοχεφει ςτθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τθν τοπικι κοινωνία, αναπτφςςει 

δεςμοφσ ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ οργανιςμοφσ και επιδιϊκει διαςφνδεςθ με πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και 

υποςτθρικτικζσ δομζσ τθσ οικείασ διοικθτικισ περιφζρειασ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ, με ςκοπό να 

αποτελζςουν υποςτθρικτικό βραχίονα του ςχολείου.» Θ κατθγοριοποίθςθ των ςχολείων βάςει των επιδόςεων 

μακθτϊν και τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων του προγραμματιςμοφ αποτελεί κορμό τθσ «νζασ» κεϊρθςθσ 

(κρατάει χρόνια αυτι θ κολϊνια) για το αποκεντρωμζνο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Το νζο αποκεντρωμζνο 

ςφςτθμα αφορά ομάδεσ ςχολείων και ςτόχων ανά περιοχι.  



«Η αυτονομία και θ λογοδότθςθ είναι ςυνυφαςμζνεσ με μεγαλφτερθ αυτονομία ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά 

με Αναλυτικά Προγράμματα,Αξιολογιςεισ και Κατανομι πόρων, τείνει να ςχετίηεται με καλφτερεσ επιδόςεισ, 

ιδιαίτερα όταν ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ςχολείων κυριαρχεί κουλτοφρα λογοδότθςθσ» (OECD, PISA FOCUS 

2009…).» 

Ρόςο απόλυτα οριςμζνθ γίνεται πια θ κατεφκυνςθ τθσ αποκζντρωςθσ των ςχολικϊν μονάδων ςε ςυνδυαςμό 

με τθν παιδαγωγικι «αυτονομία», με καταςτροφικά εργαςιακά και μορφωτικά αποτελζςματα! Με οικονομικι 

εξάρτθςθ από διμουσ, γονείσ και επιχειριςεισ, με υποχϊρθςθ από το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα για όλα τα 

παιδιά χωρίσ περιοριςμοφσ και διακρίςεισ, αλλά και εργαςιακι ομθρεία όχι μόνο των ελαςτικά εργαηόμενων 

ςυναδζλφων μασ αλλά όλων μασ , κακϊσ θ φπαρξι μασ ςτα ςχολεία κα κρίνεται από το κατά πόςο 

υλοποιοφμε πολιτικζσ, ατομικά αλλά και με ςυνευκφνθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, πολιτικζσ που είναι 

ενάντια ςτα λαϊκά ςυμφζροντα. 

Θ παιδαγωγικι αυτονομία και θ διοικθτικι αποκζντρωςθ του ςυςτιματοσ αποτελοφν δεςμεφςεισ και 

περιγράφονται ςε όλεσ τισ εκκζςεισ του ΟΟΣΑ. Θ οικονομικι «αυτονομία» ι αλλιϊσ ομθρεία και οικονομικόσ 

ςτραγγαλιςμόσ κα είναι το αποτζλεςμα του εκρθκτικοφ μείγματοσ τθσ αυτονομίασ – αποκζντρωςθσ.  

ημείο 2ον«ΝΕΟ» ΧΟΛΕΙΟ – «ΝΕΑ» ΣΕΛΕΧΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΛΕΧΩΝ 

Ροιοσ κα εποπτεφςει το «νζο» ςχολείο; Το πόνθμα περιγράφει τθ δθμιουργία νζων φορζων με νζα ςτελζχθ 

τθσ εκπαίδευςθσ τα οποία κα κρικοφν και κα αξιολογθκοφν, για να μποροφν να υλοποιιςουν απαρζγκλιτα τισ 

επιταγζσ των «εργοδοτϊν» τουσ. Θ υλοποίθςθ των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων δε κα είναι εφκολοσ περίπατοσ 

για τουσ ζχοντεσ τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ τουσ. Επομζνωσ, το πρϊτο μζλθμα είναι θ ορκολογικοποίθςθ των 

διαδικαςιϊν και θ επιλογι πρόκυμων ςτελεχϊν εφαρμογισ πολιτικισ. Ρϊσ κα γίνει αν οι αλλαγζσ δεν 

εποπτεφονται; Ρωσ κα γίνει αν ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ, το ςχολείο δεν νοιϊκουν καυτι τθν ανάςα του 

κράτουσ, τθσ αποκζντρωςθσ, τθσ «ανάπτυξθσ» και των αιματοβαμμζνων μνθμονίων, που επικυμοφν διακαϊσ 

να επιβάλουνοι πολιτικζσ των δανειςτϊν και του ΟΟΣΑ; 

Ο ςτρατόσ των ελεγκτϊν επικεωρθτϊν ετοιμάηεται! 

ημείο 3ον ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Θ «ΑΠΟΣΙΜΗΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο υπουργόσ διαρρθγνφει τα ιμάτιά του ότι κα καταργιςει το αντιδραςτικό πλαίςιο του ΡΔ 152 και τθν 

«τιμωρθτικι αξιολόγθςθ» – τα ψεφτικα λόγια και θ κοροιδία ζτςι κι αλλιϊσ δεν κοςτίηουν ςε αυτιν τθν 

κυβζρνθςθ. Οι δεςμεφςεισ για 20000 διοριςμοφσ,γιακακιζρωςθ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ αγωγισ, 

για μείωςθ τθσ αναλογίασ των μακθτϊν ανά τμιμα ςτουσ 22 ςτθν πρωτοβάκμια , και θ ομθρεία χιλιάδων 

ςυναδζλφων μασ αναπλθρωτϊν είναι θ απόδειξθ των κάλπικων υποςχζςεων τουσ. Πμωσ, το πλιγμα που 

δζχτθκε θ κυβζρνθςθ από τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυναδζλφων εργαηομζνων του Δθμοςίου απζναντι 

ςτθν προςπάκεια επιβολισ τθσ αξιολόγθςθσ, δεν άφθςε και πολλά περικϊρια ςτον υπουργό για άμεςθ 

επαναφορά τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ. 

Αλλά θ κυβζρνθςθ αυτι τιμάει τισ ςυμφωνίεσ τθσ με τουσ κεςμοφσ: Αμζςωσ κα πρζπει να τελειϊςει με 

τθν αυτοαξιολόγθςθ ι ςτθν επί ΣΥΙΗΑ εποχι «αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου». Θ ζκκεςθ που 

παρουςίαςε το υπουργείο επιχειρεί να εμφανίςει μια light αυτοαξιολόγθςθ , εςωτερικι διαδικαςία τθσ 

ςχολικισ μονάδασ , αλλά μια προςεκτικότερθ ανάγνωςθ αποκαλφπτει ότι:   

 ο Σφλλογοσ διδαςκόντων ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον μία (1) φορά το μινα για τθν αντιμετϊπιςθ όλων 

των ηθτθμάτων αρμοδιότθτάσ του και για να φζρει ςε πζρασ τον προγραμματιςμό, τθ διαμορφωτικι και τελικι 

αποτίμθςθ τθσ δράςθσ του μζςα από ςυλλογικζσ και ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. 

 Σε  κάκε ςχολικι μονάδα λειτουργεί Σχολικό Συμβοφλιο, ςτο οποίο προεδρεφει ο Διευκυντισ του ςχολείου και 

αποτελείται από:   

 α) τον Σφλλογο Διδαςκόντων,  

 β) το Διοικητικό Συμβοφλιο του Συλλόγου Γονζων και Κηδεμόνων,  

 γ) τον εκπρόςωπο τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ ςτη Σχολική Επιτροπή και  



 δ) τρεισ (3) εκπροςϊπουσ των μακθτικϊν κοινοτιτων, που ορίηονται με απόφαςθ του ςυμβουλίου τουσ, για 

τα Σχολικά Συμβοφλια των ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

 Το Σχολικό Συμβοφλιο ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ, εκφράηοντασ προτάςεισ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, που επθρεάηουν 

κετικά το ποιοτικό αποτζλεςμα του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου. 

 Οι πικανοί-ενδεικτικοί κεματικοί άξονεσ τίκενται μζςω ςχεδίου προγραμματιςμοφτο οποίο κακορίηεται με ΥΑ 

και παρουςιάηεται ςτα ςχολεία με οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ και ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Διευκυντϊν των 

ςχολείων από τα ςτελζχθ του ΠΕΚΕΣ 

 Η ςχολικι μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματιςμό και τθν αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο οικείο 

ΠΕΚΕΣ. 

 

Τελικά θ ςυνδυαςτικι αυτι επίκεςθ ςτοχεφει: 

Στθν εμπζδωςθ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

Στθν αποδοχι τθσ ανεπίςτρεπτθσ πορείασ προσ τθν ατομικι αξιολόγθςθ  

Στθ ςυμμόρφωςθ με τθνκεντρικι κατεφκυνςθ για τθν εκπαιδευτικι πολιτικι, κακϊσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ, 

κα υπάρξει θ ςυνευκφνθ τθσ κατάργθςθσ του ςχολείου ι τθσ υποβάκμιςθσ του. 

Είμαι εξάρτθμα εγϊ τθσ μθχανισ σαςκι ο γιοσ μου τ’ ανταλλακτικό 

κα `ναι εντάξει μια ηωι ςτθ δοφλεψι σας 

είναι από άριςτο υλικό 

Για τθν κυβζρνθςθ, τουσ δανειςτζσ και τον ΟΟΣΑ ο μακθτισ είναι ζνα προϊόν, θ εκπαίδευςθ είναι μια 

διαδικαςία και ο εκπαιδευτικόσ ζνασ εργάτθσ παραγωγισ, που θ όποια διαφοροποίθςθ ςτθν εργαςία του κα 

ζχει να κάνει με το τελικό προιόν. Οι νόμοι τθσ αγοράσ επιβάλλουν τθν παραγωγι φτθνϊν προιόντων, άρα και 

οι μακθτζσ μασ πρζπει να τελειϊςουν τθ όποια εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ με το μικρότερο κόςτοσ. Επίςθσ, θ 

εκπαίδευςθ ωσ μζςο κοινωνικισ αναπαραγωγισ πρζπει να αναδιαρκρωκεί, ϊςτε να μθν βγάηει τόςουσ 

πτυχιοφχουσ (το 41% των ανκρϊπων από 25-35 χρόνων είναι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ) , που δεν 

κα μποροφςαν να αποδεχτοφν ζτςι ανερυκρίαςτα το βαςικό νζο «μιςκό» των 394 ευρϊ (ςθμ. Το 1/3 των 

εργαηομζνων ςτο ιδιωτικό τομζα δουλεφουν ςιμερα μερικά απαςχολοφμενοι με μζςο μικτό μιςκό 394 ευρϊ). 

Θ επίκεςθ που ςυντελείται τα τελευταία χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ από όλεσ τισ κυβερνιςεισ, ςτόχο ζχει να 

εξαλειφκοφνοι ανορκογραφίεσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και να αποτραπείθ ολοκλιρωςθ τθσ γενικισ 

εκπαίδευςθσ τθσ πλειοψθφίασ των μακθτϊν μασ, να τελειϊςουν με το δθμόςιο και δωρεάν ςχολείο τθσ 

γειτονιάσ όλων των παιδιϊν, καταργϊντασ και ςυγχωνεφοντασ ςχολεία, προςανατολίηοντασ τα παιδιά μασ 

ςτθν κατάρτιςθ και ςτθν μακθτεία του 75% υποκατότατου θμερομιςκίου, προετοιμάηοντασ τα για τθν 

θμιαπαςχόλθςθ και τθν εργαςιακι ομθρεία. 

Για εμάσ, για το κόςμο τθσ εργαςίασ θ παιδεία είναι δικαίωμα! Από τθ μεταπολίτευςθ και μετά, οι 

εκπαιδευτικοί διεκδίκθςαν και διεκδικοφν: Σο ςχολείο όλων των παιδιών, των ίςων δυνατοτήτων και τησ 

ολόπλευρησ μόρφωςησ, τησ ςφνδεςησ τησ θεωρίασ και τησ πράξησ, τθσ άρςθσ του διαχωριςμοφ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςτθ δθμιουργία μελλοντικά εργαηόμενων, πνευματικισ και χειρωνακτικισ κατεφκυνςθσ. 

Καλοφμε τισ ΔΟΕ, ΟΛΜΕ να μθ ςυμμετζχουν ςε καμιά διαδικαςία διαλόγου για τθν υλοποίθςθ και τθ 

κεςμοκζτθςθ αυτϊν των ςχεδίων και να μθν προχωριςει ςε καμιά ςυηιτθςθ που κα ενιςχφει τθν ψεφτικθ 

επιχειρθματολογία του Υπουργείου  για «ιπια» και «μθ τιμωρθτικι» αξιολόγθςθ. Οφείλουν να καταγγείλουν 

τϊρα και να κθρφξουν απεργία- αποχι από κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ αυτοαξιολόγθςθσ. 

Καλοφμε τα πρωτοβάκμια εκπαιδευτικά ςωματεία ςε ςυντονιςμζνθ δράςθ, ενζργειεσ και δυναμικοφσ αγϊνεσ 

για να διαμορφωκεί το κίνθμα που κα μπλοκάρει ξανά ςε κάκε ςχολείο τθν αξιολόγθςθ και τουσ επίδοξουσ 

αξιολoγθτζσ, κα ανατρζψει τα ςχζδια για τον επαγγελματικό αφανιςμό των εκπαιδευτικϊν και τθ ςυρρίκνωςθ 

του δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. 



Διεκδικοφμε 

12 χρονο υποχρεωτικό δημόςιο δωρεάν ςχολείο τησ θεωρίασ και τησ πράξησ, των όλων και των ίςων, και 

υποχρεωτική δίχρονη προςχολική αγωγή 

15% για την Παιδεία 

Κανζνα παιδί εκτόσ ςχολείου, 14 χρόνια υποχρεωτική εκπαίδευςη, κανζνα παιδί ςτην εργαςία. 

Κανζνασ ταξικόσ και εξεταςτικόσ φραγμόσ, ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν μόρφωςθ ΟΛΩΝ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ! 

ΟΧΙ ςτθν κατθγοροποίθςθ ςχολείων, ςτθν αυτονομία και ςτθ διαφοροποιθμζνθ λειτουργία των ςχολικϊν 

μονάδων. 

Οι ςθμερινζσ ςυνκικεσ απαιτοφν, να προβάλουμε το αίτθμα για το ςχολείο των αναγκϊν μασ και να 

επιβάλουμε: 

ΟΧΙ ςτουσ εξεταςτικοφσ φραγμοφσ ςτθν εκπαίδευςθ, Υποςτθρικτικζσ Δομζσ ςε κάκε ςχολείο για όλα τα παιδιά 

ΟΧΙ ςτθ μακθτεία, τθ νομιμοποίθςθ τθσ ελαςτικισ εργαςίασ με υποκατϊτατουσ μιςκοφσ πείνασ και 

εργαςιακισ ομθρείασ των μακθτϊν μασ 

Το ςχολείο, το δθμόςιο και δωρεάν, των όλων και των ίςων, προχποκζτει: 

Να καταργθκοφν όλεσ οι αντιεκπαιδευτικζσ ΥΑ, διατάξεισ και μνθμονιακζσ περικοπζσ ςτθ λειτουργία των 

ςχολικϊν μονάδων ςε ειδικι αγωγι, νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια, λφκεια. Κατάργθςθ όλου του 

νομοκετικοφ πλαιςίου εφαρμογισ τουσ. 

Ζνταξθ όλων των παιδιϊν προςφφγων και μεταναςτϊν ςτο κανονικό πρόγραμμα των ςχολείων. 

Το ςχολείο, το δθμόςιο και δωρεάν, των όλων και των ίςων, τθσ κεωρίασ και πράξθσ, προχποκζτει: 

Τθν γενναία χρθματοδότθςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, τθν κατάργθςθ του 

αντιδραςτικοφ πλαιςίου για τθν Τεχνικι εκπαίδευςθ, που μετατρζπει τθν τεχνικι εκπαίδευςθ ςε κατάρτιςθ 

και οδθγεί τουσ μακθτζσ μασ ςτθν μακθτεία, μετατρζποντάσ τουσ ςε φτθνό αναλϊςιμο εργατικό δυναμικό.  

Το ςχολείο, το δθμόςιο και δωρεάν, των όλων και των ίςων, προχποκζτει δθμοκρατία και παιδαγωγικι 

ελευκερία: 

Κατάργθςθ τθσ αξιολόγθςθσ κάκε είδουσ και κάκε μορφισ. Δθμοκρατικό ςχολείο, όλθ τθν εξουςία ςτουσ 

ςυλλόγουσ διδαςκόντων, ξιλωμα του μθχανιςμοφ των αξιολογθτϊν και των ςυμβοφλων–επικεωρθτϊν. 

Το ςχολείο, το δθμόςιο και δωρεάν, των όλων και των ίςων, απαιτεί: Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, νζα 

και ςφγχρονα, που κα προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ, τθν ολόπλευρθ γνϊςθ και τθν κοινωνικι χειραφζτθςθ. 

Η μόνιμη και ςταθερή εργαςία είναι δικαίωμα ΟΛΩΝ μασ! ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΣΩΡΑ! 


