
Παράρτημα 2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

α. Μαθαίνω για τη ζωή 

Υγεία 

Η Υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό 

Στοματική υγιεινή 

Υγιεινή διατροφή 

Ατυχήματα και Ασφάλεια 

Πρώτες Βοήθειες 

Ψυχική Υγεία 

Κοινωνική Συναισθηματική ανάπτυξη: 

Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Αξίες ζωής (Σεβασμός, αγάπη, ειρήνη, συνεργασία, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα, 

ελευθερία,τιμιότητα, ευγένεια, προσφορά) 

Διαπροσωπικές Σχέσεις 

Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου 

Αντιμετώπιση πένθους 

Εφηβεία, συμπεριφορές και αντιλήψεις (Ε΄- Στ΄) 

Υγεία, Ιστορία και Τέχνη 

Μυθολογία, Ιστορικές Αντιλήψεις για την υγεία, Έθιμα, δοξασίες και λαογραφικά στοιχεία 

Μνημεία, Έργα και αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. προσωποποιήσεις Υγείας, Ασκληπιεία, 

Αμφιαράεια κ.ά.) 

Υγεία και Λογοτεχνία 

Ζητήματα σωματικής/ ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής στην μυθιστοριογραφία και την 

ποίηση 

β. Αγωγή του Ενεργού Πολίτη 

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία 

Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού κ.ά 

Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη, δικαιώματα του παιδιού 

Διαφορετικότητα 

Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών 

Ισότητα φύλων 

Ρατσισμός, ξενοφοβία 

Ποιότητα Ζωής 

Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια 

Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Έκθεση σε τοξικές ουσίες 

Φυσική Ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 

Διατροφικές συνήθειες και μεταλλαγμένα τρόφιμα  

Επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στα φυτοφάρμακα 

Εθελοντισμός 



Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/ Σεισμοί, 

πλημμύρες, πυρκαγιές 

Κυκλοφοριακή Αγωγή 

Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών Οδική Ασφάλεια 

Οδική συμπεριφορά μαθητών/τριών: οι μαθητές/τριες ως οδηγοί και ως επιβάτες – 

διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης 

Αγωγή του καταναλωτή 

Αγωγή του καταναλωτή και οικονομία 

Αγωγή του καταναλωτή και κοινωνία 

Πληθυσμιακές μετακινήσεις και κατανάλωση 

Υγεία και κατανάλωση 

Ανάλυση προτύπων κατανάλωσης κ.ά. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αειφόρο Σχολείο - Αυλή σχολείου 

Οι πηγές ενέργειας στο σχολείο και η συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας για 

εξοικονόμηση ενέργειας , Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της ποιότητας των σχέσεων 

των μελών της σχολικής κοινότητας και του περιβάλλοντος στο σχολείο, Η σήμανση για την 

καθαριότητα, Η φροντίδα και η ευθύνη για την αυλή και την αίθουσα, …Οραματίζομαι το 

σχολείο του μέλλοντος… κ.α. 

Αειφόρος κατοικία 

Σχεδιασμός κτηρίων, οικισμών, πόλεων μέσα στη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη, 

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, Ασφάλεια & επικινδυνότητα υλικών π.χ. επίπλων, 

ελαιοχρωμάτων, κλπ. 

Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι 

Οι καθημερινές μας μετακινήσεις, Οι μεταφορές, Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για 

θέρμανση-ψύξη,Τι ξοδεύουμε για ενέργεια , κλπ. 

Τοπικό Περιβάλλον : το σπίτι, το σχολείο , η κοινότητα 

Γνωριμία με το τοπικό οικοσύστημα, Η διαχείριση απορριμμάτων στη πόλη που ζω, Η 

προσωπική και συλλογική ευθύνη της διατήρησης του πράσινου στο άμεσο περιβάλλον, Οι 

δραστηριότητες και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα σε 

άλση, δάση, παραλίες, κλπ. 

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση – Διαμόρφωση - Προστασία 

Παιδικές Χαρές - Χώροι άθλησης – ψυχαγωγίας, Καταλληλότητα των χώρων ως προς την 

καθαριότητα, τα υλικά, την φροντίδα, την εθελοντική προσφορά στον έλεγχο και τη 

διατήρησή τους, Υιοθετώ και προστατεύω ένα άλσος, μία παραλία του τόπου μου. 

Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου 

Αλλαγή χρήσεων γης (Αστυφιλία και ανεργία, Οικολογική επιβάρυνση, Η σημασία του 

κτηματολογίου στην διαχείριση των χρήσεων γης). 

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) : Παραγωγή τροφής από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς (Υβρίδια, Άγριες ποικιλίες φυτών, Γενετικά τροποποιημένα 

φυτά, Επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον, την υγεία, την οικονομία, την κοινωνία), 

Παραδοσιακές τοπικές καλλιέργειες και η σχέση τους με την τοπική οικονομία και το 



περιβάλλον. 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων 

Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών 

Υδάτινοι Πόροι 

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υπερεκμετάλλευση – η σχέση οικονομίας και προστασίας του 

τοπικού περιβάλλοντος, Ανάδειξη τοπικών παραδειγματικών χρήσεων γης οικονομικής 

κλίμακας με σεβασμό στα περιβάλλον 

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος 

Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων 

Βιοποικιλότητα: Απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές 

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος 

Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, Τρύπα όζοντος 

Ρύπανση υδάτων 

Ρύπανση εδαφών 

Ραδιενεργός ρύπανση 

Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων 

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι 

Κλιματικές Αλλαγές 

Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση 

Περιβάλλον και πόλεμος 

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση 

Αστικά περιβάλλοντα: Αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, Οδικά 

δίκτυα, Ηχητική ρύπανση, Περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων 

Οικιστική ανάπτυξη, Δημόσιος χώρος και περιβάλλον 

Φυσικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, Αγροτική ανάπτυξη, Τουρισμός, 

Εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, Υιοθεσίες περιοχών 

Περιβάλλον και Μνημεία, Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι 

Τοπίο και κατοίκηση, Υποβάθμιση του τοπίου 

Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση 

Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, Μεταφορές, συγκοινωνίες 

Περιβάλλον και Ιστορία: Τοπική ιστορία, Ιστορία μετακινήσεων, Φυσική ιστορία, Ιστορία 

πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, Φυσικά Στοιχεία: Μυθολογία, Λαογραφία 

Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου: Περιβάλλον και Τέχνη 

Το περιβάλλον ως έκθεμα: Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής 

ιστορίας, Συλλογές εκθέματα, Περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές, Μόνιμες και 

περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών 

Το περιβάλλον ως αφήγηση: Η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία 

Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες: 

o Φύση και Θρησκεία 

o Περιβαλλοντική Ηθική 

o Δημοκρατία, Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση 

o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον 



Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές 

Ποιότητα Ζωής 

Καταλληλότητα-επικινδυνότητα υλικών και κατασκευών 

Ασφάλεια στο σχολείο και στο σπίτι σε σχέση με τα αντικείμενα 

Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον-Τρόποι προφύλαξης 

Βιομηχανική ρύπανση –Γεωργική ρύπανση 

Βαρέα μέταλλα - Εντομοκτόνα - Φυτοφάρμακα - Βιοσυσσώρευση 

Ηλιακή ακτινοβολία. Ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες 

Ηχορύπανση - Ένταση ήχου - Χάρτης θορύβου 

Κρυμμένη ρύπανση: Άρρωστα κτίρια - Ρύπανση εσωτερικών χώρων: συστήματα καύσης, 

κάπνισμα, κατασκευαστικά υλικά, ραδιενεργό ραδόνιο, υλικά καθαριότητας 

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία 

Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού, Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του 

πολίτη & του παιδιού, Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών, Ισότητα φύλων, 

Ρατσισμός, ξενοφοβία κ.ά. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η θεματολογία των πολιτιστικών προγραμμάτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα 

τομέων πολιτισμού και τεχνών (χορού, θεάτρου, μουσικής, εικαστικών τεχνών, κλπ.). 

Ενδεικτικά ένα πολιτιστικό πρόγραμμα μπορεί να αναπτυχθεί στους παρακάτω θεματικούς 

τομείς και αντίστοιχες δράσεις: 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Παραδείγματα: Λαογραφία/ Υλικός και άυλος πολιτισμός (ήθη, έθιμα, τελετουργίες, 

παραδόσεις, ενδυμασία, παιχνίδια/ το λάδι, το στάρι, το ψωμί το κρασί, το μέλι από την 

αρχαιότητα ως σήμερα: λαϊκές παραδόσεις, τέχνη, παραδοσιακή επεξεργασία και 

οικονομία. Λαϊκή μουσική παράδοση. Λαϊκά παραμύθια. Το δέντρο/ ο άνεμος/ η θάλασσα/ 

τα ζώα μέσα από τη λαϊκή παράδοση. Λαϊκή αρχιτεκτονική – νεότερη και σύγχρονη 

αρχιτεκτονική. Παλιά επαγγέλματα: Καταγραφές και μαρτυρίες. 

Πολιτισμός της διατροφής: λαϊκή παράδοση/ παραμύθια/ συνταγές/ συνήθειες, ιστορία. 

Καθημερινά αντικείμενα: ιστορία και εξέλιξη κ. ά. 

Ανθρώπινα δικαιώματα – δικαιώματα του παιδιού, διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, 

ρατσισμός, ετερότητα, εκπαίδευση στη δημοκρατία, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα 

Πρόσφυγες, μετανάστες, χτες και σήμερα 

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα / Δικαιώματα του παιδιού 

Εκπαίδευση στη Δημοκρατία και τον διάλογο, ανάπτυξη δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη 

Εθελοντισμός και αλληλεγγύη 

Πολιτισμική πολυμορφία 

Πόλεμος και ειρήνη 

Παραδείγματα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα/ τα δικαιώματα του παιδιού μέσα από τις 

τέχνες, τη λογοτεχνία, τις μαρτυρίες, τον κινηματογράφο, τον τύπο… Ετερότητα και 

αποδοχή (αναπηρία, φύλο, καταγωγή κ.λπ). Εκπαίδευση στη δημοκρατία, τον σεβασμό του 

άλλου και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοινωνική συμβίωση – 

επικοινωνία, διαπολιτισμικός διάλογος. 

Μετανάστευση/ ξενιτιά: χτες, σήμερα. Η διαφορετικότητα μέσα από την παιδική 



λογοτεχνία/ τον κινηματογράφο. Ο ξένος μέσα από το παιδικό βιβλίο /το παραμύθι /το 

τραγούδι. Μύθοι και παραδόσεις των λαών. Η καθημερινή ζωή στους τόπους καταγωγής 

των παιδιών της τάξης. Παιχνίδια του κόσμου. Πρωτοχρονιές/ άλλες γιορτές στον κόσμο. 

Μάσκες (τελετουργικές, αποκριάς κ.α.).  

Θρησκείες του κόσμου. Γλώσσες. κ.ά. 

Αειφορία και πολιτισμός 

Προαγωγή των τεχνών και του πολιτισμού στο αειφόρο σχολείο. Δικαίωμα στην έκφραση. 

Προαγωγή των χαρακτηριστικών/δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη και της Δημοκρατίας. 

Επίλυση κρίσεων μέσω των τεχνών Το σχολείο ως κοινότητα: έκφραση, πολιτισμός της 

συνεργασίας, συμμετοχή και δράση. Το σχολείο συναντά την κοινότητα. 

Προώθηση της ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία, Δημιουργική γραφή, Δημιουργία και 

λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης 

Παραδείγματα: Φιλαναγνωστικές δραστηριότητες γύρω από αναγνώσεις λογοτεχνικών 

βιβλίων. Προσέγγιση του έργου συγγραφέων. Θεματικές προσεγγίσεις μέσα από βιβλία 

(π.χ. φιλίες, ετερότητα, ιστορίες της θάλασσας, οικογένεια, παιδί και παιχνίδι, αθλητισμός 

κ.ά.). Λέσχη ανάγνωσης. Ποίηση και δημιουργία. Συγγραφή ιστοριών με αφορμή ένα θέμα, 

ένα βιβλίο. Δημιουργικές αναγνώσεις λογοτεχνίας. Κόμικς 

Μαθητικός τύπος, μαθητικό ραδιόφωνο 

Μαθητικός τύπος – δημοσιογραφικός λόγος. Έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργία ραδιοφωνικών εκπομπών (European School Radio). 

Σύνδεση της σχολικής ζωής και των σχολικών δραστηριοτήτων με την επικαιρότητα, τα 

τοπικά και παγκόσμια γεγονότα κ.α. 

Θέατρο /είδη θεάτρου 

Παραδείγματα: Γνωριμία με τα είδη και την ιστορία του θεάτρου. Το θέατρο στον κόσμο. Το 

θέατρο στην αρχαιότητα. Σύγχρονες παραστατικές τέχνες. Θεατρικό εργαστήρι. Θεατρική 

παράσταση. Θέατρο ντοκουμέντο. Θέατρο σκιών. Κουκλοθέατρο. Ανάπτυξη παραστατικών 

δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. 

Δημιουργία θεατρικού κειμένου και παράστασης (σκηνικά, κουστούμια, μάσκες, 

εργαστήριο κουκλοθεάτρου ή θεάτρου σκιών) κ.ά. 

Μουσική – χορός 

Παραδείγματα: Μουσικό εργαστήρι – συγκρότηση χορωδίας. Γνωριμία με είδη μουσικής. 

Γνωριμία με την ιστορία της μουσικής. Γνωριμία με μουσικά κινήματα. Μουσική και 

εικαστικές τέχνες - λογοτεχνία. 

Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μέσα από τη μουσική των λαών (εθνομουσικολογία). 

Πειραματική Μουσική. Γνωριμία με μουσικά όργανα (αρχαία, παραδοσιακά κ.λπ.) και 

κατασκευή. Χορευτικό εργαστήρι. Ο χορός στον κόσμο, τελετουργίες. Ιστορία / εξέλιξη του 

χορού. Παραδοσιακοί χοροί. Σύγχρονος Χορός και Λογοτεχνία /εικαστικές τέχνες. Χορός και 

κοινωνικά προβλήματα. Χοροθέατρο κ.ά. 

Εικαστικά, εικαστικές τέχνες 

Παραδείγματα: Εικαστικό εργαστήρι. Δημιουργία μαθητικού εργαστηρίου σε κάποιο τομέα 

εικαστικής έκφρασης (πηλοπλαστική, δημιουργίες από χαρτί, arte povera κ.ά.) Μυθολογία 

και τέχνη. Το παιδί/η μητέρα/ η θάλασσα/ το δέντρο κ.ά., στην τέχνη. Όψεις της ιστορίας 

μέσα από την τέχνη. Αισθητική παρέμβαση στον σχολικό χώρο. Ιστορία / κινήματα της 

αρχιτεκτονικής. Δημιουργοί και το έργο τους. 

Μελέτη και συλλογή στοιχείων σχετικά με εικαστικά κινήματα (ιμπρεσιονισμός, 



εξπρεσιονισμός κ.λπ.) και τεχνοτροπίες. Από την τέχνη στη δημιουργική γραφή κ.ά. 

Εικόνα: φωτογραφία, κινηματογράφος, κινούμενη εικόνα 

Παραδείγματα: Τοπική ιστορία, επαγγέλματα κτλ. μέσα από φωτογραφίες. Κινούμενα 

σχέδια: εξέλιξη, τεχνικές, σύνθεση. Όμιλος φωτογραφίας. Φωτογραφικές διαδρομές. Η 

τέχνη και η τεχνική της φωτογραφίας. Κινηματογράφος: αφιερώματα σε σκηνοθέτες ή 

διάφορα θέματα (το παιδί στο κινηματογράφο, παραδοσιακά επαγγέλματα, σχολεία εδώ κι 

αλλού, δικαιώματα του παιδιού κ.ά.) 

Οργάνωση και λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης. Δημιουργία μιας ταινίας μυθοπλασίας 

ή ντοκιμαντέρ. Αποκωδικοποίηση, κωδικοποίηση και δημιουργία μηνυμάτων λόγου και 

εικόνας κ.ά. 

Τοπική ιστορία, ιστορία και πολιτισμός, Μυθολογία 

Παραδείγματα: Μαρτυρίες και προφορική ιστορία. Η ιστορία μου, οι ιστορίες μας 

(οικογενειακή ιστορία – νεότερη ιστορία μέσα από οικογενειακά τεκμήρια και αφηγήσεις). 

Ιστορικές περίοδοι μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία. Αρχαιολογία. Από την αρχαία στη 

σύγχρονη πόλη καθημερινή ζωή, (κοινωνική σύνθεση, ψυχαγωγία, καλλιτεχνική 

παραγωγή…). Εξέλιξη του πολιτιστικού τοπίου.  Πολιτιστικές διαδρομές. Σχολικά κτίρια με 

ιστορία. Μυθολογία στην τέχνη, τοπική μυθολογία, μυθολογία και ιστορία, μυθικά 

πλάσματα, μυθολογία και φύση κ.ά. 

Μουσειακή αγωγή 

Τρόποι προσέγγισης ενός μουσείου ή άλλου χώρου πολιτισμικής αναφοράς. Θεματικές 

διαδρομές από μουσείο σε μουσείο. Με αφορμή ένα έκθεμα/ μια έκθεση, έρευνα και 

προσέγγιση μιας περιόδου/ κοινωνίας/ενός θέματος. Ελεύθεροι χώροι και έκφραση. 

Αρχαιολογικοί χώροι και ανασκαφές/Μνημεία/ Βιομηχανική κληρονομιά. Υιοθεσία 

αγάλματος, μνημείου, οικιστικού συνόλου,αρχιτεκτονήματος, αρχαιολογικού πάρκου κ.ά. 

 

Άλλα θέματα,  

παραδείγματα: 

Ρητορική, ρητορικοί όμιλοι, επιχειρηματολογία 

Φιλοσοφία, φιλοσοφία με παιδιά, φιλοσοφία στην αρχαιότητα, σύγχρονα φιλοσοφικά 

ρεύματα, 

φιλοσοφία των επιστημών, η έννοια του χρόνου, η φιλοσοφία στην καθημερινή ζωή κ.α. 

Πολιτιστικά Προγράμματα και Τ.Π.Ε.: Δημιουργία ιστοσελίδας με θέματα πολιτισμού, 

ψηφιακές αφηγήσεις, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακή τέχνη 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Γέννηση και εξέλιξη της γραφής - ιστορία της γραφής και της τυπογραφία 

Ταξίδι/ όψεις της καθημερινότητας στην αρχαία Ελλάδα /στη βυζαντινή Ελλάδα/στα 

νεώτερα χρόνια 

Παιχνίδι 

Τεχνολογικά επιτεύγματα 

Επιστήμες και τέχνες 

και άλλα πολιτιστικά θέματα 


