
1ο Γελ Χολαργού 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Σχ. Έτος 2016-2017 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΕΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙ, ΑΕΙΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 



Ομάδα1:  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙ, ΑΕΙΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια προγράμματος:  Αγγελική Κοσμάτου 
 
Παιδαγωγική ομάδα:  Παναγιώτης Μπαρμπαδήμος 
                     Ευγενία Φραντζεσκάκη 



 

 ΛΕΥΚΗ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟ  1ο  ΓΕΛ  ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΡΑΣΙ ! 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
• Στις 7/2/2017 

αγοράσαμε 30 λίτρα 
«σβησμένου» 
μούστου 

• Μετρήσαμε τα 
σάκχαρα του 
μούστου, ήταν 12,2 
Be (βαθμοί Baume) 

• Μετρήσαμε την 
οξύτητα του 
μούστου (PH), ήταν 
8,2 



 Η ζύμωση ξεκίνησε στις 9/2/2017 και ακολούθησε την πορεία που 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ημερ/νία Ημέρα Αλκοολ/Βαθ

9-Φεβ 1η 12,2

14-Φεβ 2η 6,1

15-Φεβ 3η 5,2

21-Φεβ 4η 4,2

22-Φεβ 5η 3,8

24-Φεβ 6η 3

26-Φεβ 7η 3

• H ζύμωση σταμάτησε στα 3 beaume  
•Έγινε εμβολιασμός με καινούριες ζύμες και ξανάρχισε η ζύμωση για τα 
εναπομείναντα ζάκχαρα. 
•Όμως, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας στο χώρο που βρίσκεται το κρασί, τα 
εναπομείναντα ζάκχαρα παραμένουν, καθιστώντας το κρασί μας έναν 
ημίγλυκο οίνο. 



Οι μαθητές εν ώρα δουλειάς! 



Ομάδα2:   ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΕΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια προγράμματος: Ευγενία Φραντζεσκάκη 
 
Παιδαγωγική ομάδα:  Αγγελική Κοσμάτου 
    Πένυ Κρανιώτη 



Από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις μας στο σχολείο 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΜΕΘΟΔΟ 
 

ΥΛΙΚΑ 
•1000 gr  ΛΑΔΙ  
•300 gr   ΝΕΡΟ 
•136  gr  ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ  (NaOH υδροξείδιο του Νατρίου) 
Άρα το σαπούνι είναι 1436 gr 
 
 



 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
•Ρίχνω σε γυάλινο ή αλουμινένιο βαθύ σκεύος το νερό και 
την καυστική σόδα. 
•Ρίχνω το λάδι σε άλλο γυάλινο ή αλουμινένιο βαθύ σκεύος. 
•Ρίχνω το νερό μαζί με την καυστική σόδα στο σκεύος που 
περιέχει το λάδι. 
•ΠΡΟΣΟΧΗ: ποτέ ανάποδα! 
•Χτυπώ με μπίμερ –ραβδομπλέντερ  μέχρις ότου το μίγμα 
γίνει πηχτό, ασπρίσει  και  χαράζεται με ξυλάκι από σουβλάκι, 
χρόνος περίπου μισό λεπτό. 

 
Πρόσθετα: Τώρα είναι η ώρα για τα πρόσθετα όπως κανέλα, 
γαρύφαλλο, λουλούδια, φύλλα δυόσμου που βάλαμε εμείς 
γενικά μπαχαρικά, βότανα κατά κύριο λόγο αποξηραμένα. 
Επίσης μπορεί να μπει αλόη gel 
•Στα 1000 gr  σαπούνι, 1 κουταλιά της σούπας πρόσθετα. 
 



 
•Αρωματισμός: Μπαίνει μαζί με το νερό στην αρχή π.χ. χαμομήλι, 
φλισκούνι, βαλεριάνα, αιθέρια έλαια, λεβάντα, πορτοκάλι κ.α. 

 
•Χρωματισμός: Με χρήση φυσικών χρωστικών όπως κακάο, βρώμη, 
χλωροφύλλη, πιπέρι, πάπρικα, κρόκος Κοζάνης κ.α. 

 
•Ωρίμανση:  4 με 6 εβδομάδες για να εξουδετερωθεί όλη η ποσότητα 
NaOH, γιατί διαφορετικά τσούζει.  Για τα τηγανόλαδα 2 - 3 εβδομάδες 
αρκούν.  
•Οι γιαγιάδες τα δοκίμαζαν με τη γλώσσα τους. Τώρα το δοκιμάζουμε με 
PHμετρο από το φαρμακείο.  
Τοποθετώ το μίγμα σε καλούπι για να στερεοποιηθεί, το  αφήνω για 48 
ώρες, οπότε το βγάζω από το καλούπι με σκοπό να  το κόψω σε κομμάτια 
μικρά (σχήμα σαπουνιού) ή ακόμη για να το σφραγίσω. 
  
Τοποθετώ τα σαπούνια σε ράφι ξύλινο και τα σκεπάζω με αντικολλητικό 
χαρτί, ώστε να αναπνέουν και συγχρόνως να μη σκονίζονται. Προσέχω να 
μην υπάρχει υγρασία.  
 
ΛΑΔΙ:   Χρησιμοποιημένο από τηγάνισμα, δίνει σαπούνι καλό για πλύσιμο 
ρούχων και για    τα χέρια μας,  ΟΧΙ για το πρόσωπο. 
  



  Στιγμιότυπα από την Παρασκευή σαπουνιού στο σχολείο 
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COLD CREAM TOY ΓΑΛΗΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

Υλικά  
1/2 κούπα ελαιόλαδο (ψυχρής 
έκθλιψης)  
1/4 κούπας απεσταγμένο νερό 
(όχι απιονισμένο)  
2 κουτ. σούπας μελισσοκέρι  
1 κουτ. σούπας ροδόνερο  

Η συνταγή αυτή χρεώνεται στον 
φημισμένο γιατρό Γαληνό της αρχαίας 
Ελλάδας, οποίος και πρώτος συνδύασε 
λίπος με νερό για να παρασκευάσει ένα 
ενυδατικό προϊόν. Η ονομασία “cold 
cream” προέκυψε αργότερα χάρη στην 
χαρακτηριστική αίσθηση δροσιάς που 
αφήνει η κρέμα αυτή με την εφαρμογή 
της. 



Διαδικασία  
 
1. Σε μπέιν μαρί λιώνουμε το κερί και το λάδι. Το 
αφήνουμε μέχρι να λιώσει καλά το κερί 
ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Παράλληλα 
βάζουμε στο τηγάνι το μπώλ με το νερό και το 
αφήνουμε να ζεσταθεί αρκετά, να μην πάρει όμως 
βράση.  
2. Βγάζουμε το λάδι με το κερί από τη φωτιά και 
ανακατεύουμε για να σιγουρευτούμε ότι τα υλικά 
ομογενοποιήθηκαν. Ελέγχουμε την θερμοκρασία 
των λαδιών και του νερού να είναι ίδια (47 βαθμοί 
κελσίου). Στη συνέχεια ρίχνουμε το νερό σιγά-σιγά 
μέσα στο λάδι ανακατεύοντας γρήγορα και 
συνεχίζουμε να ανακατεύουμε στον ίδιο ρυθμό 
μέχρι η κρέμα να κρυώσει αρκετά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μπλέντερ χειρός. Προσθέτουμε 
ροδόνερο και συνεχίζουμε το χτύπημα για να 
ενσωματωθεί πλήρως.  
3. Τέλος βάζουμε την κρέμα σ' ένα βάζο καθαρό 
την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Εννοείται ότι 
όλα μας τα εργαλεία είναι καθαρά και 
αποστειρωμένα. 



Τips κρέμας: 

• To ελαιόλαδο μπορεί να είναι εκχύλισμα κάποιου βοτάνου ώστε 
να έχει τις ιδιότητες που χρειαζόμαστε. Πχ χαμομήλι, καλέντουλα 
κτλ) Επίσης μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος του ελαιολάδου 
με άλλα πιο ελαφρά έλαια όπως ηλιέλαιο (οργανικό μόνο!) 
αμυγδαλέλαιο, ή ότι άλλο εσείς προτιμάτε. 
 
• Αφότου κρυώσει και σιγουρευτείτε ότι έχει ανακατευτεί σωστά 
και δεν διαχωρίζεται, μπορείτε να προσθέσετε τα αιθέρια έλαια 
της επιλογής σας, τζελ αλόης, ή ότι άλλο ενεργό συστατικό έχετε. 
 
• Oλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 
αποστειρωμένα.  



Κρέμες που φτιάξαμε στο σχολείο!  



Εργασίες στον κήπο του σχολείου  





Εργασία και χαρά!  



Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Κύπρος , Ελλάδα, Ομογένεια: 
Εκπαιδευτικές γέφυρες»  



Με την Περιβαλλοντική συμμετείχαμε σε άλλο πρόγραμμα, γιατί 
περιβαλλοντική σημαίνει: ενδιαφέρομαι, ενεργοποιούμαι, συμμετέχω. 

 
   

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, λάβαμε μέρος στον 1ο Πανελλήνιο και 
Παγκύπριο Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό που 
προκήρυξε ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος, «Ε.P.O.C.», με 
θέμα του διαγωνισμού:  
 

«Κύπρος –Ελλάδα: Ιστορία και Πολιτισμός, ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο».  
 
 

 Ο διαγωνισμός απευθύνθηκε σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας 



2ο Βραβείο στην κατηγορία ‘Σκίτσο’ 
Έργο της μαθήτριας Αγραφιώτη Αλεξάνδρας, Β1  



Δεν κρύβουμε την χαρά μας!!! 



Τετραήμερη επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στον Ν. Πιερίας  
31 Μαρτιου έως 3 Απριλιου 2017 

Μείναμε στο Λιτόχωρο και στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Άνω Μηλιάς και εκτός 
από τις πεζοπορίες στον Όλυμπο και στα Πιέρια όρη, επισκεφθήκαμε τα 
εξής μέρη : 
 
•Τη Παρασκευή 31 Μαρτίου, επισκεφτήκαμε το Ναυτικό Μουσείο στο 
Λιτόχωρο. 
•Το Σάβαβτο 1 Απριλίου, επισκεφτήκαμε το Κέντρο Πληροφόρησης  
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και μετά ταχτοποιηθήκαμε στο καταφύγιο ΕΟΣ 
στην Άνω Μηλιά. 
•Την Κυριακή, 2 Απριλίου, πήγαμε στο Ελατοχώρι όπου επισκεφτήκαμε το 
Λαογραφικό Μουσείο.  
•Την Δευτέρα, 3 Απριλίου επισκεφτήκαμε, κατά τη διάρκεια της επιστροφής 
μας, τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου. 



ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 







Φ.Ε.Δ.ΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 
         Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 



Το Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, είναι ένα μουσείο για τον  
φυσικό πλούτο και την πολύπλευρη μοναδικότητα του πιο εμβληματικού βουνού της χώρας. 
To Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκεται στο Λιτόχωρο Πιερίας, στην έδρα του Φορέα 
 Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, στους πρόποδες του Ολύμπου. 
 
Τα εγκαίνια έγιναν 12 Ιουνίου 2016. 
 
Εύληπτη πληροφορία, εντυπωσιακές εικόνες, στατικά εκθέματα και διαφανοσκόπια,  
ταινίες, πολυμεσικές εφαρμογές και μία εντυπωσιακή τρισδιάστατη προβολή, οργανώνουν  
έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο που αναπτύσσεται σε επίπεδα για να προσεγγίσει  
το πολυσήμαντο περιβάλλον του Ολύμπου ανά υψομετρική ζώνη.  
Όλα τα παραπάνω καθοδηγούν τον επισκέπτη σε μια συναρπαστική εικονική ανάβαση. 
 
 









Μοναστήρι Αγίου Αντωνίου στα Πριόνια Ολύμπου  



ΟΛΥΜΠΟΣ 



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 

Ευχαριστούμε για την ξενάγηση στον τρόπο ζωής και ασχολιών 
 ανθρώπων που έζησαν άλλες εποχές.  





 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο ΔΙΟΝ 



Ο χώρος είναι υπέροχος…  Αλλά δείχνει  
παρατημένος ! 



 Ξενάγηση για τα φυτά της αρχαιότητας που 
υπάρχουν μέχρι τις μέρες μας, στο Δίον  

από την κ. Θέμιδα, ξεναγό του Φ.Ε.Δ.ΟΛ. 



Το είδαμε και αυτό…. Βατραχάκια στον  
αρχαιολογικό χώρο του Δίου. Η φύση στο μεγαλείο της!  



Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. Άνω Μηλιάς 

Καταφύγιο και … καλοπέραση!  
Τους ζωγραφήσαμε!! 

Φυσιολάτρες:  
Ο γύρος του Ολύμπου 
 με τις μηχανές!  

Η θέα από το καταφύγιο και  
ό,τι έχει απομείνει από τον Πύργο  
των αγωνιστών του 21, των Λαζαίων 



Ιππασία στα Πιέρια!!! 

Και πρωινή γυμναστική! 



  Και πεζοπορίες στα απίθανα Πιέρια όρη !! 

Μονοπάτι Μουσών και μονοπάτι της Αγάπης 



Οι εννέα Μούσες γεννήθηκαν στα Πιέρια Όρη κι εκεί λατρεύτηκαν. 
  
Πατέρας τους ο Ολύμπιος Δίας και μητέρα τους η Μνημοσύνη,  
που κοιμήθηκαν μαζί για εννιά διαδοχικές νύχτες.  
Ένα χρόνο μετά η Μνημοσύνη γέννησε εννιάδυμα. 
  
Εννιά κόρες: την Κλειώ, μούσα της ιστορίας, την Ευτέρπη της αυλητικής τέχνης,  
τη Θάλεια της κωμωδίας, τη Μελπομένη της τραγωδίας,  
την Ερατώ της ερωτικής ποίησης, την Τερψιχόρη της λυρικής ποίησης,  
την Πολύμνια της παντομίμας, την Ουρανία της αστρονομίας και τέλος 
 την Καλλιόπη, τη μούσα του ηρωικού έπους και πιο σεβαστή. 
  
Όλες τους συμβόλιζαν το μεγαλείο της τέχνης!  
 



Δωρεά από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Σ. 

Άνω Μηλιάς, τα βιβλία για το 

σχολείο μας 

•Η Μηλιά στη διαδρομή των αιώνων 
•Η εκδοτική δραστηριότητα στην Πιερία 1918-1999 
•75 χρόνια ξέφωτα μνήμης του Ε.Ο.Σ. Κατερίνης  
•Η πτώση της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας στη μάχη της Πύδνας 
 



Για την επίσκεψη στο Ν. Πιερίας οι μαθητές είπαν: 

 
‘ 

«Νομίζω ότι η εκδρομή ήταν μια από τις καλύτερες.  
Ήταν ευκαιρία να γίνουμε όλοι μια ομάδα και να μάθουμε πως είναι να ζεις πιο απλά. 
Θα ξαναζούσα μια τέτοια εμπειρία Και ειδικά με star academy και κυρ Ανέστης!» 
 

«Εντυπωσιάστηκα από την καλοσύνη των ανθρώπων στην επαρχία και έμαθα πολλά 
 για τα φυτά και τον Όλυμπο απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα και τα όμορφα τοπία.» 

«Ήταν υπέροχη!»  «Ήταν καταπληκτική!»  

«Μια καταπληκτική εμπειρία, θα μου μείνει αξέχαστη! Καταπληκτικά παιδιά, 
 τέλεια οργάνωση, εξαίσιο μπάνιο! Θα το ξανάκανα!» 

«Ήταν τόσο όμορφα, δεν θέλω να γυρίσω. Ευχαριστούμε πολύ.  
Προσωπικά κατάφερα να ανοίξω τα μάτια μου και το μυαλό μου λίγο παραπάνω 
 και ήταν μόνο η αρχή. Θα μου λείψει!» 

«Ήταν ωραία. Δεθήκαμε περισσότερο μεταξύ μας σαν ομάδα, πολύ καλή ευκαιρία  
να πλησιάσουμε την φύση και να δούμε όμορφες εικόνες που δεν συναντάμε στην πόλη.» 



  Ομάδα1  
          Αγραφιώτη Αλεξάνδρα            

Ατσάλης Θεόδωρος 
Βασιλάκη Μιλένα  

Βολουδάκη Ελεάννα  
Γαλανάκη Αλεξάνδρα  
Γκιουζέπη Ντορίτα  

Ζαΐμι Κέιντι 
Ζούμας Βαγγέλης 

Κηπουρός Κωνσταντίνος 
 Δέλκος Στέφανος 

Καραπαναγιώτη Φρύνη 
Καπράλου Χρύσα 

Καμπουράκη Μερόπη 
Καραβέλλας Γιάννης  
Καλαμάρη Μυρσίνη 

Διαμαντόπουλος Άγγελος 
Μηλίγκου Έλενα 
Κομηνέα Ελένη  

Κοτσαύτη Ναταλία 
Κουμουτσέας Ερρίκος  

Κυριακού Στέλλα  
Μπιλίρη Ιωάννα 

Ομάδα 2 
Νικολόπουλος Γιώργος  

Παπασημακόπουλος Άγγελος 
Οκούνγκμποουα Ρόουζ 

Ντζώρη Ελένη 
Παναγιωτίδου Ναόμη  
Παπαδούλη Δέσποινα 

Ντούκα Χριστίνα 
Πατρικίου Ελένη 
Παράσχης Ιβάν  

Πιπιλίκας Άγγελος 
Νούσκα Μαρία 

Τρυφωνόπουλος Σωτήρης 
Πόντα Δημήτρης 

Τρυφωνοπούλου Αφροδίτη 
Στυλιανίδης Μάξιμος 
Σταματοπούλου Ρία 

Σταύρη Άντζυ 
Χρυσικού Ευθυμία  
Ταμπάκη Άρτεμις 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα  



Αφίσα –Προσκλήσεις: 
Κομηνέα Ελένη 

Ταμπάκη Άρτεμις 

Παρουσίαση εκδρομής σε βίντεο: 
Καλαμάρη Μυρσίνη 
Μηλίγκου Έλενα 

Τρυφωνοπούλου Αφροδίτη 

Παρουσίαση Καλών Πρακτικών στο 
σχολείο:  

  Καραπαναγιώτη Φρύνη 
  Παναγιωτίδου Ναόμη  

Υποστήριξη με φωτογραφίες: 
Παπαδούλη Δέσποινα 
Μερόπη Καμπουράκη 
Καλαμάρη Μυρσίνη  
 
 

 
 

Βοηθοί: 
Σταύρη Άντζυ 

Κυριακού Στέλλα 
Καπράλου Χρύσα 

 
 



ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ!  
        
                ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΑΜΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΜΑΣ  
                               ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ 
       
          ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 



Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας απονεμήθηκε από τον Σύνδεσμο 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων στο 1ο ΓΕΛ Χολαργού. 
Ο θεσμός των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας έχει καθιερωθεί 
τα τελευταία 8 χρόνια από τον ΣΒΑΠ σε συνεργασία με τους Δήμους – 
μέλη του, με στόχο την επιβράβευση των σχολείων και των 
τεσσάρων βαθμίδων που έχουν πραγματοποιήσει αξιόλογες δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι συμμετοχές των σχολείων ήταν πολλές 
και αξιόλογες. Tα σχολεία που βραβεύτηκαν φέτος ήταν: 
To 14ο Nηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας 
Το 1ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου 
Το 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 
Το 1ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής 
Το 3ο Δημοτικό Πεύκης 
Το 12ο Δημοτικό Χαλανδρίου 
Το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 
Το 2ο ΓΕΛ Γέρακα 
Το 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 
Το 1ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης 
Το 1ο ΓΕΛ Χολαργού 
Μετάλλια δόθηκαν σε όλα τα παιδιά που  
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και  
τιμητικές πλακέτες στα σχολεία που συμμετείχαν.  
By ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ 
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