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Λίγα λόγια για τη Europeana 
 
Όπως είναι γνωστό, η  Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, 
συγκεντρώνει σε μια δικτυακή πύλη (
πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους, σε μια συνεχώς αυξανόμενη 
συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων. 
 
Το ελληνικό περιεχόμενο που μπορεί κανείς 
1,17% του συνολικού περιεχομένου. Πρόκειται για σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικών 
πολιτιστικών φορέων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Το ποσοστό 
κατακόρυφα μέσα στα επόμενα χρόνια
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
 
Για το λόγο αυτό οι δράσεις ψηφιοποίησης πρέπει να επεκταθούν, ενώ παράλληλα υφιστάμενα 
ψηφιοποιημένα έργα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και όπου απαιτείται να αναβαθμιστούν, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές και να πληρούν τις αυξημένες απαι
λειτουργικότητας της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης. 
 
Ως εκ τούτου απαιτείται εκπαίδευση εκατοντάδων Φορέων για τον τρόπο ανάρτησης ψηφιακού 
πολιτιστικού υλικού,  έτσι ώστε 
αποτελεί το ψηφιακό αποθετήριο και τον καθρέπτη των πολιτισμών των λαών της Ευρώπης, 
προσπάθεια που κρίνεται ως  εθνικής σημασίας.
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Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, 
συγκεντρώνει σε μια δικτυακή πύλη (www.europeana.eu ) ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους, σε μια συνεχώς αυξανόμενη 
συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων.  

Το ελληνικό περιεχόμενο που μπορεί κανείς να βρει σήμερα στη Europeana αντιστοιχεί 
του συνολικού περιεχομένου. Πρόκειται για σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικών 

πολιτιστικών φορέων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Το ποσοστό αυτό, πρέπει και  
πόμενα χρόνια, με τη συνεργασία όλων των Ελληνικών Φορέων δημιουργίας 
περιεχομένου. 

Για το λόγο αυτό οι δράσεις ψηφιοποίησης πρέπει να επεκταθούν, ενώ παράλληλα υφιστάμενα 
ψηφιοποιημένα έργα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και όπου απαιτείται να αναβαθμιστούν, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις νέες προδιαγραφές και να πληρούν τις αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας και 
λειτουργικότητας της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης.  

παιτείται εκπαίδευση εκατοντάδων Φορέων για τον τρόπο ανάρτησης ψηφιακού 
ώστε θα ενισχυθεί η παρουσία της χώρας μας στη Europeana

οτελεί το ψηφιακό αποθετήριο και τον καθρέπτη των πολιτισμών των λαών της Ευρώπης, 
εθνικής σημασίας. 

  

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, 
) ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους, σε μια συνεχώς αυξανόμενη 

να βρει σήμερα στη Europeana αντιστοιχεί μόνο στο 
του συνολικού περιεχομένου. Πρόκειται για σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικών 

 μπορεί να αυξηθεί 
, με τη συνεργασία όλων των Ελληνικών Φορέων δημιουργίας 

Για το λόγο αυτό οι δράσεις ψηφιοποίησης πρέπει να επεκταθούν, ενώ παράλληλα υφιστάμενα 
ψηφιοποιημένα έργα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και όπου απαιτείται να αναβαθμιστούν, ώστε να 

τήσεις ποιότητας και 

παιτείται εκπαίδευση εκατοντάδων Φορέων για τον τρόπο ανάρτησης ψηφιακού 
Europeana,  που 

οτελεί το ψηφιακό αποθετήριο και τον καθρέπτη των πολιτισμών των λαών της Ευρώπης,  μια 



Η Πρόσκληση  ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχής στο FORUM  αφορά : 
 Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων , όλων των βαθμίδων , με 

ειδίκευση στην Αρχαιολογία ,Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία ,Ανθρωπολογία ,Χημεία, Πληροφορική 
,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί 
Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές 
Τέχνες κ.α. ,ειδικότητες δηλαδή, που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο θέμα της 
Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 Στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, Εφορειών 
Αρχαιοτήτων, CIPA, ΙCOMOS Ελλάδος και Κύπρου, Μουσείων, Γενικών Αρχείων του Κράτους, 
κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων 
Εκκλησιών, Ιερών Μονών, ομοσπονδιών, Συλλόγων Επιστημόνων, Ένωσης Ελλήνων Συντηρητών, 
Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Ένωσης Αρχαιολόγων, Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, 
Συλλογικοτήτων, Μελετητικών Εταιριών, Φορέων υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου. 

 Στελέχη άλλων Υπουργείων και ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού. 
 Έλληνες και Κύπριους που εργάζονται σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα 

σχετικά με τον Πολιτισμό. 
 Έλληνες και Κύπριους Φοιτητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων. 
 Ανεξάρτητους Επιστήμονες και Ερευνητές στην Ελλάδα, Κύπρο και όλο τον κόσμο. 
 Γενικά ,κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

 
Η συμμετοχή στο Forum  απευθύνεται κυρίως σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, σε επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με οποιαδήποτε πτυχή της 
συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής 
και τεχνικούς αναδόχους που υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος 
και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης των συλλογών στον 
SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana. 
 
 
Επιπλέον, το FORUM  μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε φορέας ψηφιοποιεί 
πολιτιστικές και αρχειακές συλλογές, αλλά και εταιρείες πληροφορικής και τεχνικοί ανάδοχοι 
που υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος και ενδιαφέρονται να 
ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης των συλλογών στον Εθνικό 
Συσσωρευτή SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana. 
 
Στόχος του  FORUM 
 
Ο σημαντικός στόχος είναι να ενημερωθεί   η ελληνική επιστημονική κοινότητα ,αλλά και οι αρμόδιοι 
φορείς , σε Ελλάδα και Κύπρο, που διαθέτουν ή θα ήθελαν να δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο , 
με απώτερο στόχο αυτό να αναρτηθεί ,μέσω του εθνικού συσσωρευτή , στην Europeana. 
 
Επίσης, να προωθηθεί ο διάλογος  μεταξύ όλων των φορέων που ψηφιοποιούν και 
συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και να αναδείξει όλες 
τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές), ώστε το ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο να μπορεί 
να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, από τη 
Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό και την επιστήμη.   

 
H Europeana είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και  φιλοδοξεί να αποτελέσει την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη για την επιστήμη και τον πολιτισμό της Ευρώπης και συγκεντρώνει σε μια 
πολύγλωσση δικτυακή πύλη (www.europeana.eu ) σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Σήμερα, οι συλλογές της Europeana 
περιλαμβάνουν περισσότερα από 12 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα έργα (βιβλία, εφημερίδες, έργα 
τέχνης, χάρτες, χειρόγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, μουσική, ηχογραφήσεις, τηλεοπτικές εικόνες, 



αποσπάσματα από ταινίες και ηχητικές εγγραφές κ.ά.). Πρόκειται για σημαντικά πολιτιστικά, ιστορικά 
και επιστημονικά τεκμήρια από περισσότερους από 1.500 οργανισμούς, από όλη την Ευρώπη. 
 
Η έως σήμερα συμμετοχή της Ελλάδας στην Europeana είναι περιορισμένη, στηρίζεται σε πολιτιστικές 
συλλογές που έχει συνεισφέρει περιορισμένος αριθμός φορέων και υπολείπεται των δυνατοτήτων που 
έχουμε ως χώρα. Στο πρόσφατο παρελθόν, η χρηματοδότηση έργων ελληνικών δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων, κυρίως από κοινοτικούς πόρους, οδήγησε στην ψηφιοποίηση μεγάλου αριθμού 
υλικού: βιβλίων, συλλογών, αρχείων, οπτικοακουστικού υλικού, που καλύπτουν διάφορα θέματα και 
χρονικές περιόδους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει σήμερα στη χώρα πλούτος περιεχομένου, που 
παραμένει, όμως, σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος, διασπαρμένος και δύσκολα προσβάσιμος. 
 
Ο  σημαντικός ρόλος του ΕΚΤ 
 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ),  που ανήκει στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, 
τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και 
πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Η 
εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει σε διάφορες κοινότητες χρηστών, 
πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο και δεδομένα, υποστηρίζει σε όλα τα στάδια την 
παραγωγή δεικτών και στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), και 
παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πλήθος οργανισμών που διαθέτουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ( το  τελικό, πρόγραμμα δείτε το ΕΔΩ) 

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 

1.  θα παρουσιαστεί από υψηλόβαθμα στελέχη της Europeana , το έργο που επιτελεί η Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη της Ευρώπης στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος των ευρωπαϊκών λαών 
και  τη σημασία ενίσχυσης της εθνικής μας παρουσίας σε αυτή,  

2. θα παρουσιαστεί από στελέχη του ΕΚΤ  το έργο και η σημασία του Εθνικού Συσσωρευτή  
Search Culture.gr , στον οποίο το ψηφιακό του περιεχόμενο που κατατίθεται θα πρέπει να 
έχει τις προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται . 

3. θα παρουσιαστεί ο  Ψηφιακός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο, τα ζητήματα και οι 
προοπτικές του σε σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής και συγκεκριμένα στο χώρο της 
Έρευνας, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Πολιτιστικής 
Διπλωματίας.  

4. Θα παρουσιαστούν εμβληματικά έργα ψηφιοποίησης και ανάρτησής τους στην Europeana , 
μέσω του Εθνικού Συσσωρευτή SearchCulture.gr. 

5. Στο τέλος , στο πλαίσιο Στρογγυλής Τράπεζας θα κατατεθούν απόψεις από τους 
εκπροσώπους των Φορέων του Δημόσιου χώρου και θα καταγραφεί το μέλλον του Ψηφιακού 
μας Πολιτισμού 

 

Παρασκευή , 2 Δεκεμβρίου 2022 

Πρακτικό Σεμινάριο για  την ένταξη νέων συλλογών 

Κύριο αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι "Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας για την ένταξη 
συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Search Culture.gr" που έχει εκδώσει το ΕΚΤ για την ένταξη 
ψηφιακών συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου Search 
Culture.gr ,για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται ή όχι από Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ.  
 
Συγκεκριμένα: 



1.Αρχικά θα παρουσιαστεί η διαδικασία που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο Search Culture.gr για 
τον εμπλουτισμό των ψηφιακών συλλογών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 
2. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και συγκεκριμένα: το 
διαδικτυακό περιβάλλον διάθεσης, τα βασικά μεταδεδομένα, τη διάθεση μέσω του πρωτοκόλλου OAI-
PMH, τις άδειες χρήσης και τις προδιαγραφές μορφοτύπων καθώς και τις ελάχιστες αναλύσεις που 
είναι απαιτητές για τη διάθεση των ψηφιακών αρχείων.  
 
3. Τέλος θα γίνει παρουσίαση των υποστηριζόμενων σχημάτων για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
αποθετηρίων των συλλογών και του συσσωρευτή. 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

 Στελέχη του ΕΚΤ θα παρουσιάσουν τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον 
εμπλουτισμό του Εθνικού Συσσωρευτή SearchCulture.gr 

 Εργαστήριο σχετικό με την  ψηφιοποίηση υλικού, τα μεταδεδομένα της Europeana, τα 
πνευματικά δικαιώματα, τη σύναψη συμφωνιών, το ρόλο του Εθνικού Συσσωρευτή, την 
ανάπτυξη στρατηγικής υιοθέτησης κοινών εργαλείων και προτύπων, την  
κατάρτιση/εκπαίδευση προσωπικού, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία των 
φορέων, κ.ά. 

 
Το Forum  θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα 
περιλαμβάνει και ΔΥΟ ομιλίες στελεχών της Europeana στην Αγγλική γλώσσα ( χωρίς ταυτόχρονη 
μετάφραση) . 
 
Πιστεύουμε ότι η συνεργασία του ΕΚΤ , που είναι ο θεσμικά αρμόδιος Φορέας για τον εμπλουτισμό 
του Εθνικού Συσσωρευτή  με ψηφιοποιημένο υλικό και των  Φορέων της Πολιτείας, της επιστημονικής 
κοινότητας, της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, Μουσείων, Συλλογών, Ερευνητικών 
Κέντρων  και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών , είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα σε έναν 
τόσο νευραλγικό τομέα , όπως είναι η διάσωση, η ψηφιοποίηση και η ανάδειξη του Ελληνικού 
Πολιτισμού.  
Και ένα από τα εργαλεία είναι η ισχυρή μας παρουσία στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Ευρώπης ,τη 
Europeana, στην οποία η παρουσία μας πρέπει να ενισχυθεί με πολύ και ποιοτικό υλικό, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προδιαγραφές, γεγονός που ενισχύει τον Πολιτισμό,  την Παιδεία , 
τον Τουρισμό , την Έρευνα και την Πολιτιστική μας Διπλωματία.  
Αυτό το στοίχημα, μπορούμε και πρέπει να το κερδίσουμε όλοι μαζί. 
Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε τη συμμετοχή σας σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό 
γεγονός, που αναλύει το τι σημαίνει για τον κόσμο η Europeana  και ταυτόχρονα  επεξηγεί , βήμα προς 
βήμα ,όλη τη διαδικασία προετοιμασίας , ελέγχου, πιστοποίησης και ανάρτησης ψηφιακού υλικού, 
προς όφελος του Ελληνικού Πολιτισμού , συνολικά. 
 
Τέλος,  σημειώνουμε ότι η παρακολούθηση του Forum  είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή στη 

φόρμα εγγραφών μέσω zoom 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8fxKB4bkSl2RqYHx_wuvbQ#/registration   

 
ενώ το πρόγραμμα των διήμερων εργασιών είναι διαθέσιμο  ΕΔΩ  

  
https://www.ekt.gr/el/events/program/28190 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ  στη 
διεύθυνση searchculture@ekt.gr και το Δίκτυο  ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» αρμόδιος κ. Κων/νος Σκριάπας Τηλέφ. 
6974-881944 E-Mail : perrevianet@gmail.com 
 
 
 



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

(Εργαστήριο  Μη-καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης

(Έδρα
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 
 
 

Με Εκτίμηση 
 
 

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ) 

ΔΙΚΤΥΟ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 
 

 ΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

καταστροφικών τεχνικών και μεθοδολογιών διάγνωσης- Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής) 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Έδρα UNESCO,EU-ERA Chair On Digital Cultural Heritage)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
 
 

  
 

ΟΥ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)  

Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

On Digital Cultural Heritage) 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 


