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Ακόµη µία σχολική χρονιά ξεκινάει µε όρεξη για 
δουλειά και τη δέσµευση πως οι µαθητές µας θα 
επωφεληθούν από τα προγράµµατα σπουδών 
µας. 
 
Οι µαθητές του σχολείου µας και οι γονείς τους 
γνωρίζουν πως στο Κέντρο Αγγλικής 
Γλώσσας Ανδριώτη δουλεύουµε συνεχώς για 
να εξασφαλίσουµε ποιοτική ξενόγλωσση 
εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. 
 
Από το 1977 βρισκόµαστε σε διαρκή 
αναζήτηση των καλύτερων εκπαιδευτικών 
πρακτικών και µε πεποίθηση λέµε πως το 
σχολείο µας κάνει τη διαφορά στην 
ξενόγλωσση εκπαίδευση. 
 
Παρέχουµε στους µαθητές µας: 

• υψηλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
από καταρτισµένο και έµπειρο 
διδακτικό προσωπικό 

• εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που ξεφεύγουν από τα πλαίσια 
του βιβλίου 

• ευκαιρίες συνεργασίας µε σχολεία 
του εξωτερικού από την πρώτη 
κιόλας τάξη 

  Καλή Σχολική Χρονιά! 

Το σχολείο µας 
Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη ιδρύθηκε το 1977. Τη ∆/ση Σπουδών έχει η κ. Στέλλα Ανδριώτη, πτυχιούχος 
Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η µακρόχρονη εµπειρία της διασφαλίζει την επιστηµονική 
τεκµηρίωση των προγραµµάτων σπουδών.  Η Πατρίτσια Ανδριώτη, απόφοιτη πανεπιστηµιακού και µεταπτυχιακού τίτλου 
πανεπιστηµίων Λονδίνου και Μπρίστολ, µε την πολύπλευρη εµπειρία της στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε Αγγλία και 
Ελλάδα, συµβάλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του σχολείου. 

Στο σχολείο µας διδάσκεται αποκλειστικά η αγγλική γλώσσα γιατί πιστεύουµε πως η εξειδίκευση είναι εγγύηση ποιότητας.  

Το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου µέριµνά µας είναι η άνετη φιλοξενία των 
µαθητών µας και η εξασφάλιση ενός άρτια εξοπλισµένου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους µικρούς µαθητές µας. Οι χώροι 
του σχολείου είναι αναγνωρισµένοι από το Υπ. Παιδείας ως προς τη λειτουργικότητα και ασφάλειά τους, και λειτουργούν σύµφωνα 
µε τα διεθνή πρότυπα εκπαιδευτικών χώρων.  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι φωτεινές, άνετες και ευχάριστες. Από το 2008 κάθε τάξη έχει το δικό της ηλεκτρονικό ‘έξυπνο’ 
πίνακα µε τον οποίο γίνεται κάθε µάθηµα. Παράλληλα, λειτουργεί επίσης ένα κέντρο έρευνας και υλικού (Resource Centre) όπου 
οι µαθητές µπορούν να εξασκήσουν περαιτέρω την αγγλική γλώσσα µέσω υπολογιστών, και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να κάνουν 
έρευνα, να προετοιµάσουν εκπαιδευτικό υλικό, να οργανώσουν οµάδες εργασίας.  

Ένας εκπαιδευτικός οργανισµός που είναι ζωντανός και οφείλει να αναπτύσσεται, µεριµνά για τα µέλη που τον αποτελούν. Οι 
καθηγητές µας, πέρα από το γεγονός ότι πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα που ορίζει το Υπ. Παιδείας, παρακολουθούν κάθε 
χρόνο ηµερίδες κατάρτισης στη διδακτική µεθοδολογία και σεµινάρια που οργανώνονται από εξωτερικούς φορείς. Η 
διεύθυνση και το προσωπικό καταρτίζεται σε ετήσια βάση.  

Από το 1977 χιλιάδες µαθητές φοίτησαν στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη, και όλοι περιγράφουν την εµπειρία τους στις 
τάξεις µας ως αξέχαστη … 

• συµµετοχή σε οµαδικές εργασίες 
• χρήση τελευταίας τεχνολογίας  
• χρήση ηλεκτρονικών 

διαδραστικών πινάκων σε κάθε 
µάθηµα 

• προσωπική εργασία στο 
εργαστήρι υπολογιστών 

• χρήση internet 
 
Παράλληλα συνεργαζόµαστε στενά µε τους 
γονείς και κηδεµόνες των µαθητών µας µέσα 
από: 

• συχνές συναντήσεις γονέων 
• ενηµερώσεις γονέων σχετικά µε 

τις εκπαιδευτικές εξελίξεις 
• συζήτηση για τη σωστή 

παρακολούθηση των παιδιών 
 
∆ιασφαλίζουµε πως οι δικοί µας µαθητές δε θα 
µιλούν µόνο την αγγλική γλώσσα αλλά θα 
έχουν εκτεθεί σε ερεθίσµατα που αναπτύσσουν 
µια πολύπλευρη προσωπικότητα, και θα είναι 
πολίτες του κόσµου µε εφόδια και εµπειρίες για 
µια ζωή. 

 

Το σχολικό έτος  
2010-11 

1ο τρίµηνο 
13/9/09:  
Έναρξη µαθηµάτων 
 
Οκτώβριος:  
Έναρξη ̟ρογράµµατος Pre-
junior Play’n’Learn 
 

Νοέµβριος:  
Ενηµέρωση γονέων junior  
 
Έναρξη ̟ρογράµµατος 
BELT 
 
∆εκέµβριος:  
Ενηµέρωση γονέων – 
βαθµολογίες  
                
Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις 
 
 23/12/08: ∆ιακο̟ή 
µαθηµάτων 



Όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς 2009-2010, το Κέντρο 
Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη οργάνωσε µια 
σειρά από εκδηλώσεις και δραστηριότητες για 
γονείς και µαθητές. 
 
Το motto της χρονιάς που πέρασε ήταν Digital 
Connection (Ψηφιακή ∆ιασύνδεση). Κάθε 
µαθητής µας, από τις πρώτες κιόλας 
τάξεις, είχε την ευκαιρία να 
χρησιµοποιήσει τα αγγλικά του µέσω της 
τεχνολογίας. 

∆ραστηριότητες σχολικού έτους 2009-2010 

Σε µια όµορφη ατµόσφαιρα οι καθηγητές 
υποδέχθηκαν γονείς και µαθητές στην 
καθιερωµένη παρουσίαση του σχολείου µας και 
της πολύχρονης εµπειρίας µας στη διδασκαλία 
ξένων γλωσσών που εισηγήθηκε η κα Στέλλα 
Ανδριώτη.  
 
Η κα Πατρίτσια Ανδριώτη παρουσίασε το νέο 
ηλεκτρονικό υλικό που χρησιµοποιείται στα 
επίπεδα junior και συζήτησε µε τους γονείς τον 
τρόπο που οι ίδιοι µπορούν να βοηθήσουν στο 
σπίτι τα παιδιά στο ξεκίνηµά τους στην ξένη 

Οκτώβριος 2009  
Ενηµέρωση γονέων τάξεων junior 
 

∆ιαδραστικό παραµύθι στην Αµερικάνικη Γωνία της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

 
Η αµερικανίδα συγγραφέας Graham µε 
τους µικρούς µαθητές του σχολείου µας 

στη δηµοτική βιβλιοθήκη 
 
 

 
 

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα έχει 
µόνο οφέλη  
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Συνεργαστήκαµε, έτσι, µε σχολεία του 
εξωτερικού (των Η.Π.Α, Αγγλίας και Πολωνίας) 
και οι µαθητές µας συνειδητοποίησαν πως η 
αγγλική γλώσσα δεν είναι ‘ακόµη ένα µάθηµα’ 
αλλά τρόπος επικοινωνίας.  
 
Κορυφαία στιγµή της χρονιάς που πέρασε ήταν 
η πρώτη εκπαιδευτική εκδροµή του 
σχολείου µας στο Λονδίνο που 
πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο. 

 

γλώσσα. Η κα Ειρήνη Τάντη ενηµέρωσε τους 
γονείς σχετικά µε τις απαιτήσεις του 
προγράµµατος της B junior. 
 
 Οι γονείς είχαν επίσης την ευκαιρία να 
‘νιώσουν µαθητές’ αφού δοκίµασαν οι 
ίδιοι τα διαδραστικά προγράµµατα που 
χρησιµοποιούνται στο εργαστήρι των 
υπολογιστών. 

 

Την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου το σχολείο µας 
συνόδευσε τους µαθητές µας στην δηµοτική 
βιβλιοθήκη στο Παλαιό Φρούριο. 
 
Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στο American Corner της 
βιβλιοθήκης και να ακούσουν ιστορίες στα 
αγγλικά από την Αµερικανίδα συγγραφέα 
και αφηγήτρια παραµυθιών (storyteller) 
κα Graham.  

Οι µικροί µαθητές συµµετείχαν και οι ίδιοι σε 
θεατρικό παιχνίδι και ενεργά στις ιστορίες. 
 
Ήταν πραγµατικά µια αξέχαστη εµπειρία για 
τους µαθητές και τις καθηγήτριες του σχολείου 
µας και δεχθήκαµε συγχαρητήρια από τη 
γνωστή συγγραφέα για τον ενθουσιασµό των 
µαθητών µας! 
 
 

Η Α class είναι η πρώτη τάξη ενός νέου κύκλου 
µαθηµάτων, µε άλλες απαιτήσεις και ανάγκες. 
Για την οµαλή ένταξη του παιδιού σε αυτό το 
νέο κύκλο, και την πρόοδό του οργανώσαµε µια 
συνάντηση γονέων.  
 
Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενηµερωθούν 
οι γονείς για το πώς γίνεται το µάθηµα στην 
τάξη, τι περιµένουµε από τα παιδιά, και βέβαια 
να συζητήσουµε πως µπορούν και οι ίδιοι να 
παρακολουθούν την πρόοδό τους στο σπίτι. 
 
Η κα Στέλλα Ανδριώτη εξήγησε στους γονείς 
τον τρόπο που γίνεται το µάθηµα στη τάξη  και 
έδειξε το νέο ηλεκτρονικού υλικό που 

χρησιµοποιείται πλέον σε όλα τα επίπεδα, ενώ 
συζητήθηκαν τα οφέλη του διαδραστικού 
πίνακα.  
 
H κα Ειρήνη Τάντη ενηµέρωσε τους γονείς σχετικά 
µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος και συζήτησε 
τρόπους µε τους οποίους οι γονείς µπορούν να 
βοηθούν τα παιδιά στο σπίτι. 
 
Οι γονείς είχαν επίσης την ευκαιρία να 
δοκιµάσουν οι ίδιοι τις δυνατότες των 
διαδραστικών πινάκων και έµειναν 
πραγµατικά κατενθουσιασµένοι. 
 

Νοέµβριος 2009 
Παρουσίαση προγράµµατος επιπέδου Α class 

Από το 1977 … 
κάνουµε τη διαφορά! 



 
 
 

 
Φέτος οι περισσότεροι µαθητές µας 
είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν µε 

µαθητές σχολείων του εξωτερικού και να 
χρησιµοποιήσουν τα αγγλικά τους ως 

πραγµατικό µέσο επικοινωνίας. 
 
 
 

 
Στιγµιότυπο από το Carnival Party 

 
 

 
Crazy Clowns (Reloaded) & Funny 

Bunnies στο Μεγάλο Κυνήγι του 
Θησαυρού 
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Με το τέλος του πρώτου τριµήνου οι γονείς 
καλούνται να συζητήσουν µε τις καθηγήτριες 
την πορεία των παιδιών. ∆ίνονται κατευθύνσεις 

∆εκέµβριος 2009 
Συνάντηση γονέων 
 και συµβουλές για την καλύτερη απόδοση των 

παιδιών και επανεξετάζεται το πλάνο σπουδών 
του κάθε µαθητή χωριστά. 
 

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου έγινε στο 
σχολείο µας ένα µεγάλο καρναβαλίτικο πάρτυ. 
Τα παιδιά των τάξεων του δηµοτικού σχολείου 
πέρασαν το απόγευµά τους µε κέφι και χορό και 
συµµετείχαν σε πολλά οµαδικά παιχνίδια.  

Φεβρουάριος 2010 
Carnival Party 

Οι µαθητές τις έκτης δηµοτικού συµµετείχαν σε 
ένα κυνήγι θησαυρού ψάχνοντας για στοιχεία 
κρυµµένα σε διάφορα σηµεία του σχολείου. 
Αποκρυπτογράφησαν τα στοιχεία και κέρδισαν 
αγγλικά λεξικά. 

 

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες – Projects 
(εργασίες) µε σχολεία του εξωτερικού 
Όπως κάθε χρόνο, οι µαθητές συγκεντρώθηκαν 
και έφτιαξαν κάρτες και κατασκευές, και 
τραγούδησαν αγγλικά παραδοσιακά τραγούδια 
µε τις καθηγήτριές τους. Οι τάξεις Α και B 
junior και η A senior έφτιαξαν κάρτες και 
έγραψαν ευχές τις οποίες έλαβαν 
συνοµήλικα παιδιά σε σχολεία των Η.Π.Α 
και της Πολωνίας. Ο ενθουσιασµός των 
παιδιών ήταν µεγάλος όταν µε τη σειρά τους 
έλαβαν τις κάρτες των παιδιών από αυτές τις 
χώρες! 
 
Παράλληλα οι τάξεις Β class και D class 
συνεργάστηκαν µε δύο σχολεία των 

Η.Π.Α.  από τη Νέα Υόρκη και το Κάνσας 
αντίστοιχα. Και οι δύο τάξεις είχαν την ευκαιρία 
να δουν και να µιλήσουν στους µαθητές, σε 
πραγµατικό χρόνο, µέσω διαδικτύου σχετικά 
µε τις παραδόσεις των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς αλλά και να ανταλλάξουν 
πληροφορίες για την καθηµερινότητά τους και 
τον τόπο τους. 
 
Η εµπειρία αυτή ήταν µοναδική τόσο για τους 
δικούς µας µαθητές όσο και για τους µαθητές από 
τις Η.Π.Α και ανανεώσαµε το ραντεβού µας και 
για την επόµενη χρονιά! 

3η Συµµετοχή στο Κυνήγι του Κρυµµένου Θησαυρού 
 Το σχολείο µας συµµετείχε για τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά στο Μεγάλο Κυνήγι του 
Κρυµµένου Θησαυρού που διοργανώνει κάθε 
χρόνο στο κέντρο της πόλης η Κερκυραϊκή 
Μασκαράτα. Οι Crazy Clowns (reloaded) και οι 
Funny Bunnies περιπλανήθηκαν στα καντούνια 
της παλιάς πόλης της Κέρκυρας προσπαθώντας 
να λύσουν γρίφους. 

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά οι Crazy 
Clowns (reloaded) κέρδισαν χρηµατικό 
έπαθλο το οποίο όπως και το 2009 
προσφέρθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό.  
 
Στόχος µας για τη νέα χρονιά είναι η 1η θέση 
συµµετέχοντας µε ένα µεγαλύτερο γκρουπ. 

 

Σχολικές εξετάσεις εξαµήνου 
 Οι εξετάσεις εξαµήνου όλων των τάξεων 
διεξήχθησαν, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία 
εβδοµάδα του Φεβρουαρίου.  

Τα αποτελέσµατα και η πρόοδος των µαθητών 
συζητούνται µε τους γονείς στη δεύτερη ετήσια 
συνάντηση γονέων το Μάρτιο. 

 Μάρτιος 2010 
Εξετάσεις Cambridge Young Learners 
 Ξεκίνησε η προετοιµασία των µαθητών µας των 
τάξεων B junior έως Β senior για τη συµµετοχή 
τους στις εξετάσεις Cambridge Young Learners.  

Παράλληλα οι µεγαλύτεροι µαθητές 
προετοιµάζονται για τις εξετάσεις ΚΕΤ και ΡΕΤ 
του Cambridge. 

 

Από το 1977 … 
κάνουµε τη διαφορά! 

Συµµετοχή µαθητών µας σε πανελλήνιο διαγωνισµό 
 Μαθητές µας έλαβαν µέρος σε διαγωνισµό που 
διοργάνωσε η εταιρεία προστασίας ζώων GAWF 
στέλνοντας εργασίες τους στην αγγλική 
γλώσσα. 

Η εργασία της µαθήτριάς µας Έφης 
Κορµαρή της τάξης B senior βραβεύθηκε 
στην Αθήνα τις 14 Ιουνίου 2010! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι µαθητές των ανωτέρων επιπέδων συµµετείχαν 
στις εξετάσεις για όλα τα αναγνωρισµένα από τον 
ΑΣΕΠ πιστοποιητικά (Cambridge, Michigan, 
Edexcel). 
 
Οι µικρότεροι µαθητές µας πήραν µέρος και φέτος 
στις εξετάσεις Cambridge Young Learners και ΚΕΤ, 

Μάιος 2010 
Εξετάσεις όλων των πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας 
 

Είµαστε online! 
www.andrioti.gr 

 

 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λονδίνου 
 

 

Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου 
 

 

Παλάτι Buckingham 

 

 
 
 
 
 

Από το 1977 … 
κάνουµε τη διαφορά! 

ΡΕΤ. Οι µαθητές που πήραν µέρος (ηλικίας από 8 
ετών) αποκόµισαν µία αναµφισβήτητα θετική 
εµπειρία και επιβραβεύτηκαν για τις προσπάθειές 
τους. Η επιτυχία βέβαια ήταν και πάλι 
100%! 

 

Εκπαιδευτική εκδροµή στο Λονδίνο 
 Μια οµάδα µαθητών δηµοτικού σχολείου µε τους 
γονείς τους και οδηγό την κα Πατρίτσια Ανδριώτη 
επισκέφθηκαν για πέντε µέρες την πρωτεύουσα 
της Μεγάλης Βρετανίας σε µια πρώτη γνωριµία µε 
την αγγλική κουλτούρα.  
 
Το πρόγραµµα περιλάµβανε επισκέψεις στα εξής 
αξιοθέατα: Madame Tussaud’s Museum 
(µουσείο κέρινων οµοιωµάτων), British Museum 
(βρετανικό µουσείο όπου θαυµάσαµε και τα 
µάρµαρα του Παρθενώνα), Natural History 
Museum (µουσείο φυσικής ιστορίας), London 
Eye (το ΄µάτι’ του Λονδίνου – µια ρόδα ύψους 
130 µέτρων), Portobello and Covent Garden 

Markets (χαρακτηριστικές υπαίθριες αγορές), 
London Zoo (ζωολογικός κήπος).  
Η οµάδα µας περιηγήθηκε σε όλο το κεντρικό 
Λονδίνο, παρακολουθήσαµε την αλλαγή φρουράς 
στο Buckingham Palace και κάναµε µια µινι-
κρουαζιέρα στον ποταµό Τάµεση.  
 
Οι µαθητές συµπλήρωναν δραστηριότητες σε κάθε 
µουσείο, και είχαν τη δυνατότητα να εξασκήσουν 
τα αγγλικά τους- το οποίο και έκαναν µε πολύ 
ενθουσιασµό. 
 
Η εµπειρία ήταν πραγµατικά αξέχαστη για όλους 
όσους συµµετείχαν και το σχολείο σίγουρα θα 
διοργανώσει και άλλες παρόµοιες εκδροµές. 

 

Επιτυχίες µαθητών 
 
Cambridge Young Learners Starters  
Ζηνιάτη Μαρίζα  *  Μέξας Θεοδόσης *  
Καψόπουλος Παντελής  *  Καψόπουλος ∆ηµήτρης  
*  Χονδρογιάννης Γιώργος   
 
Cambridge Young Learners Movers (A1) 
Βραδή Εύα  *  Καρύδη Μαρίλια 
Καρύδης Νικόλας  *  Πακτίτης Πλάτωνας  Πηλού 
Χρύσα  *  Σπυράκου Κωνσταντίνα   
Χονδρογιάννης Στάθης  *  Ψάιλας Θεοδόσης 
 
Cambridge Young Learners Flyers (Α2) 
Κατέχης Νίκος  *  Μπαλή Εύα 
Μπολέτση ∆άφνη 
 
Επίπεδο Α2 
Cambridge KET 
Βογιατζή Μαρία  *  Γιώτης Σπύρος 
Μπαρλογιάννης Νίκος  *  Ραράκου Αλεξάνδρα 
 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 
Πρίφτης Σπύρος 
 
Επίπεδο Β1 
Cambridge PET 
Dede Jey  *  Γελάτσορα Μαρία 
∆άλλας Χρήστος  *  Καρύδη Τατιάνα 
Κατέχη Σοφία  *  Κοµιανός Σπύρος 

Σικελιανού Στυλιάνα  *  Τσουκαλάς Σπύρος   
Β  *  Φορτώση Αλεξάνδρα 
 
Επίπεδο Β2 
Cambridge FCE 
Τσουκαλάς Φώτης Β 
 
Επίπεδο Γ1 (Advanced) 
Edexcel Level 4 
Βασιλάκης Λεωνίδας  *  ∆ουκάκης 
Κωνσταντίνος  *  Μεχτερίδης Βασίλης 
Τουµαζάτου Αφροδίτη  *  Τσιάτη Ιουλία 
 
Michigan ALCE 
∆ουκάκης Κωνσταντίνος  *    Κόλλιας 
Παναγιώτης  *  Τσιάτη Ιουλία 
 
Επίπεδο Γ2 (Proficiency) 
Edexcel Level 5 
Ανθυµίδης Χάρης  *  Ασωνίτη Λάουρα 
Κούγκα Γεωργία 
 
Michigan ECPE 
Αργυρού Χριστίνα Β  *  Ανθυµίδης Χάρης 
Κούγκα Γεωργία 
 

 Ευχόµαστε ̟άντα ε̟ιτυχίες σε όλους 
µας τους µαθητές! 

 Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Ανδριώτη 
Αλκινόου 33 

Κέρκυρα 
 

Τηλέφωνο: 26610.25715  E-mail: info@andrioti.gr 

 

Το σχολείο µας κρίθηκε ως πρωτοποριακό 
από κεντρικό δηµόσιο εκπαιδευτικό 
οργανισµό στη Νέα Υόρκη. Η κα Πατρίτσια 
Ανδριώτη προσκλήθηκε σε σεµινάριο 
εκπαιδευτικών µέσω internet ώστε να µοιραστεί 
µαζί τους την εµπειρία χρήσης των διαδραστικών  

Αναγνώριση του σχολείου µας 
 πινάκων και της διασύνδεσης µαθητών µας µε 

σχολεία του εξωτερικού µέσω internet που 
πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια στο σχολείο 
µας. Οι αµερικανοί εκπαιδευτικοί τώρα ξεκινούν την 
ενσωµάτωσή τους και γι’ αυτό µας προσκάλεσαν 
σαν µια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και 
εµπειριών. 
 


