
2017

Το έργο εξωφύλλου είναι του Asterios Toris.
Ομαδική έκθεση 02-05 / 10/2017 “The experience of dreaming”

Φθινοπωρινό
Πρόγραμμα

Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά
Προγράμματα
για Ενήλικες
& παιδιά



Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (ΙΕΤΤ) ιδρύθηκε το 1999 από τον συλλέκτη Φ.Τσιχριτζή 

με κύριο σκοπό την υποστήριξη και προώθηση των εικαστικών τεχνών.

Το ΙΕΤΤ στεγάζεται σε ένα κτίριο στο κέντρο της Κηφισιάς (Κασσαβέτη 18) και από την σύστασή 

του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει, μια συστηματική δράση για να αποτελέσει έναν ενεργό και 

δραστήριο πολιτιστικό πυρήνα στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστείων της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς λειτουργίας του, το ΙΕΤΤ ανέπτυξε ποικίλες πρωτοβουλίες. 

Έχουν οργανωθεί εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και γλυπτικής από μεγάλους Έλληνες 

καλλιτέχνες, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι χώροι του 

Ιδρύματος μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο εικαστικά γεγονότα όσο και πάσης φύσεως 

πολιτιστικές δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

Κύριος στόχος του ΙΕΤΤ είναι η ιδέα να προσφέρει στον καλλιτέχνη ένα χώρο όπου μπορεί να 

παράγει και να παρουσιάζει έργα πρωτογενή και πρωτότυπα, με μία ελευθερία που θα τον 

ωθεί σε νέες διαστάσεις δημιουργίας, με νέες προοπτικές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Κασσαβέτη 18, 14562, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8019975
Fax: 210 6777494
e-mail: info@iett.gr

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων: 
Λίνα Παπαευαγγέλου, 
linapapaevangelou@gmail.com



Για παιδιά 2 - 4 ετών και γονείς
•    Τα πρώτα μου βήματα στον κόσμο της Τέχνης
Στο δημιουργικό αυτό πρόγραμμα τα παιδιά 
θα έρθουν σε επαφή με την τέχνη με  αφορμή  
παιχνίδια, παραμύθια, κινήσεις  και ήχους. 
Θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
διάφορα υλικά, υφές και τρόπους έκφρασης.             
                     
Δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στην 
ευαίσθητη αυτή ηλικία, βοηθάμε τα παιδιά 
να αντιληφθούν τις σχέσεις ανάμεσα στα 
νοήματα που θέλουν να εκφράσουν καθώς 
και να ενισχύσουν τη λεπτή κινητικότητά 
τους. Αναπτύσσουν τη φαντασία τους, 
οξύνουν την αντίληψη και τη σκέψη τους, 
μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά 
τους, να παρατηρούν, να συνεργάζονται αλλά 

και να αναγνωρίζουν  τη μοναδικότητά τους.
Σχεδιασμός/Υλοποίηση: Έλλη Λαμπαδαρίδου.

Κυριακή 11.00-12.00
15/10/2017, 22/10/2017, 5/11/2017, 
26/11/2017, 17/12/2017
Κόστος μεμονωμένης συμμετοχής 20 ευρώ

Για παιδιά 6 - 10 ετών 
•    Ιστορίες Τέχνης σε πηλό 
Ένα εργαστήριο Εικαστικής Κεραμικής για 
παιδιά
Μέσα απο τα έργα τριών σπουδαίων  
Εικαστικών καλλιτεχνών  Picasso, Matisse 
και Miro τα παιδιά ταξιδεύουν στην Ιστορία 
της Τέχνης.

Συμμετέχουν σ’ένα παιχνίδι σχημάτων και 
χρωμάτων μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας  
τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε καλλιτέχνη.

Εμπνέονται και χρησιμοποιώντας τις βασικές 
τεχνικές της Κεραμικής που θα διδαχθούν,φ
ύλλο,μακαρόνι,τσιμπιτό,δημιουργούν τα δικά 
τους κεραμικά  έργα.
Με την Εικαστικό-Κεραμίστρια Λουκία 
Δραγάτση. 

Πρώτος κύκλος:
«Στο εργαστήριο του Matisse»
Σάββατο 10:00-11:30
07/10/17, 14/10/17, 21/10/17

Δεύτερος κύκλος:
«Στο εργαστήριο του Picasso»
Σάββατο 10:00-11:30
04/11/17,18/11/17, 25/11/17

Τρίτος κύκλος:
«Στο εργαστήριο του Miro»
Σάββατο 10:00-11:30
02/12/17 ,09/12/17 ,16/12/17

Κόστος συμμετοχής 150 ευρώ
Μεμονωμένη συμμετοχή 20 ευρώ
Στο τέλος κάθε κύκλου υπάρχει δυνατότητα 
ψησίματος και εφυάλωσης των κεραμικών.
Κόστος ψησίματος και εφυάλωσης  10 ευρώ



Για παιδιά 8 - 10 ετών 
•    Ελληνική Ζωγραφική για παιδιά
Ένα εικαστικό εργαστήριο σχεδιασμένο 
έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο 
σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, να 
σκέπτονται δημιουργικά και να μορφοποιήσουν 
τα συναισθήματά τους με έμπνευση από τα 
μεγαλύτερα αριστουργήματα της Ελληνικής 
ζωγραφικής. Από πού αντλούν την έμπνευση 
τους οι δημιουργοί;  Τι μας μαθαίνουν τα έργα 
τέχνης; Ποια είναι τα μυστικά των ζωγράφων; 
Μαθαίνουμε για τον σύγχρονο ελληνικό 
πολιτισμό και δημιουργούμε τα δικά μας 
μικρά αριστουργήματα. 
Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Γεωργία Χατζηβασιλειάδη, MA, MFA, 
Εικαστικός Παιδαγωγός.     

Κυριακή 11.00-12.30
8/10/2017 Φασιανός, 12/11/2017 Μυταράς
10/12/2017 Τσαρούχης
Κόστος προγράμματος 50 ευρώ
Κόστος μεμονωμένης συμμετοχής 20 ευρώ

Για παιδιά 8 - 12 ετών 
•    Φιλοσοφία για παιδιά
Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της φιλοσοφίας που δείχνει στα παιδιά πώς να αναπτύξουν την 
κριτική τους σκέψη, πώς να επινοούν επιχειρήματα ώστε να υποστηρίξουν τη θέση τους, και πώς 
να ανακαλύπτουν παγίδες και λάθη στο συλλογισμό των άλλων, ώστε να μην παραπλανώνται. 
Παράλληλα εξοικειώνονται με βασικές και σημαντικές έννοιες της ιστορίας της φιλοσοφίας μέσα 
από μια πρωτοποριακή μέθοδο, που τα καλεί να παρακολουθήσουν το γνωστό ταξίδι του Οδυσσέα 
και να απαντήσουν στις προκλήσεις που ο ίδιος αντιμετώπισε. Είναι μια εμπειρία που τους μένει 
αξέχαστη και τα ενθουσιάζει. Με την Ειρήνη Γεωργίου MSC Συστηματικής Φιλοσοφίας.

1η συνάντηση: Η Ηθική του Πολέμου: Ο Δούρειος Ίππος
2η συνάντηση: Το Νόημα της Ευτυχίας: Στο Νησί των Λωτοφάγων
3η συνάντηση: Δημοκρατία ή Αριστοκρατία: Ο Ασκός του Αιώλου
4η συνάντηση: Αιτιοκρατία ή Ελεύθερη Βούληση: Ο Μάντης Τειρεσίας
5η συνάντηση: Επιλογές και Συνέπειες: Οι Σειρήνες
6η συνάντηση: Ταυτότητα και Αλλαγή: Επιστροφή στην Ιθάκη

Τρίτη 18.30-19.30
03/10/17, 10/10/17, 17/10/17, 24/10/17, 31/10/17, 07/11/17
Κόστος προγράμματος 100 ευρώ
Κόστος  μεμονωμένης συμμετοχής 20 ευρώ



Για παιδιά 9 - 12 ετών 
•    Ανακαλύπτοντας τα μυστικά της Ισπανίας
Μέσα από μία μαγική διαδρομή στον Ισπανικό πολιτισμό, τα παιδιά θα ψυχαγωγηθούν, θα 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, θα ακούσουν ιστορίες για να έρθουν τελικά σε επαφή με την 
ζωγραφική, την λογοτεχνία, την ποίηση, την αρχιτεκτονική, τον χορό και την μουσική της Ισπανίας. 
Θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σπουδαία πρόσωπα όπως τον Πάμπλο Πικάσο, Μιγκέλ ντε 
Θερβάντες, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Αντόνι Γκαουντί, Ισαάκ Αλμπένιθ αλλά και την Λόλα Φλόρες, 
για να δημιουργήσουν τελικά το δικό τους έργο-αποτύπωμα, εμπνεόμενα από τα έργα των προσώπων 
αυτών. Με την βιβλιοθηκονόμο-μουσειοπαιδαγωγό  Ελένη Πεταλά.

Κάθε συνάντηση είναι αυτοτελής. Συμμετοχή παιδιών: 6-15 παιδιά

Σάββατο 13.00-14.30 
07/10      1η συνάντηση: Ζωγραφική: γνωριμία με τον Πάμπλο Πικάσο
21/10      2η συνάντηση: Λογοτεχνία: γνωριμία με τον Μιγκέλ ντε Θερβάντες Σααβέδρα
04/11      3η συνάντηση: Ποίηση: γνωριμία με τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα
25/11      4η συνάντηση: Αρχιτεκτονική: γνωριμία με τον Αντόνι Γκαουντί
09/12      5η συνάντηση: Χορός: γνωριμία με την Λόλα Φλόρες
16/12      6η συνάντηση: Μουσική: γνωριμία με τον Ισαάκ Αλμπένι
Κόστος προγράμματος  100 ευρώ 
Κόστος μεμονωμένης συμμετοχής 20 ευρώ

Μετά το τέλος των διαλέξεων και παιδικών εργαστηρίων δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής . 
Οι θέσεις για όλα τα προγράμματα είναι περιορισμένες.

Ειδική έκπτωση 10% στους ΚΥΚΛΟΥΣ  για ταυτόχρονη προαγορά περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων.
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 210 8019975 , e-mail: info@iett.gr, linapapaevangelou@gmail.com



Για ενήλικες
•    Οι μύθοι του Πλάτωνα
Στα πλατωνικά κείμενα περιλαμβάνονται  γνωστοί μύθοι  μέσω των 
οποίων ο φιλόσοφος επιδιώκει να παρουσιάσει σημαντικές έννοιες και 
νοήματα.  Οι μύθοι αφορούν φανταστικές αφηγήσεις  που δεν υποτάσσονται 
στους κανόνες της λογικής ούτε συνάδουν με τον αυστηρό φιλοσοφικό 
λόγο, ωστόσο επιτελούν  καθοριστικό ρόλο στην πλατωνική φιλοσοφία 
συνεισφέροντας στη συλλογιστική διαδικασία και προσφέροντας ένα 
ευχάριστο ιντερμέδιο με διδακτικό χαρακτήρα. Ο Πλάτων αντλεί την 
θεματολογία  των μύθων του από την παράδοση  του αρχαίου κόσμου 
προσδίδοντάς τους  συγκεκριμένη μορφή και περιεχόμενο ώστε να 
προσιδιάζουν στη φιλοσοφική αναζήτηση της αλήθειας δεικνύοντας έτσι 
ότι ο ανθρώπινος λόγος συνδέεται και προϋποθέτει τον μύθο. 
Εισηγήτρια:  Χριστίνα  Σίνου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
Οι δέκα μύθοι που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο:

Δευτέρα, 18.30-20.00 
09/10      Ο μύθος της ψυχής (Φαίδρος)
16/10      Ο μύθος του σπηλαίου (Πολιτεία)
23/10      Ο μύθος του Γύγη (Πολιτεία)
30/10      Ο μύθος του Ηρός (Πολιτεία)
06/11      Ο μύθος του ανδρόγυνου (Συμπόσιο) 
13/11      Ο μύθος του έρωτα (Συμπόσιο) 

20/11      Ο μύθος της Ατλαντίδας (Τίμαιος)
27/11          Ο μύθος της δημιουργίας (Πρωταγόρας)
04/12      Ο μύθος της γραφής (Φαίδρος)
11/12      Ο εσχατολογικός μύθος (Νόμοι)
Κόστος συμμετοχής 200 ευρώ.
Κόστος μεμονωμένης 25 ευρώ.

•   Ποιος φοβάται τη σύγχρονη  τέχνη;
Σε αυτό τον κύκλο θα εξοικειωθούμε με 
το ρεύμα της σύγχρονης τέχνης με όλη την 
προκλητικότητά της. Οι ποικίλες εκφάνσεις της 
θα σταθούν αφορμή για έναν ποικιλόμορφο 
τρόπο σύλληψης τους. Πρόκειται για μια 
προσέγγιση που μέσα από τις συγκρίσεις 
θα αναδείξουμε την κατανόηση της τέχνης 
των τελευταίων ετών. Μέσα από τις 
διαφορετικές τάσεις της σύγχρονης τέχνης θα 
παρακολουθήσουμε τις πτυχές που συνθέτουν 
έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που πρόκειται να 
εξετάσουμε είναι οι Erwin Wurm, Damien 
Hirst, Sara Lucas, Tracey Emin, Gerard 
Richter, Πάνος Χαραλάμπους, Κωστής 
Βελώνης, Σάββας Χριστοδουλίδης κλπ
Εισηγήτρια: Χριστίνα Πετρηνού,  Ιστορικός Τέχνης 

Τρίτη 18.30-20.00
Οκτώβριος 3,10,17,24,31
Νοέμβριος 7,14,21,28
Δεκέμβριος 5,12,19
Κόστος συμμετοχής  200 ευρώ
Μεμονωμένη συμμετοχή 20 ευρώ



Για ενήλικες
•    Σάντσαγκ
Το Σάντσαγκ είναι η συγκέντρωση στη 

συντροφιά ενός πνευματικού δασκάλου, 

όπου συζητιούνται διάφορα θέματα που 

αφορούν τόσο την καθημερινή όσο και την 

πνευματική ζωή. Ένα όμορφο πρόγραμμα, 

βασισμένο σε ερωτήσεις και απαντήσεις, 

γεμάτο έμπνευση και δημιουργικότητα, που 

μας μεταφέρει το πνεύμα των δασκάλων και 

μας καθοδηγεί με τρόπο άμεσο και απλό στον 

πνευματικό δρόμο. 

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, 19:00 – 20:00
θα έχουμε την τιμή και την χαρά να 
υποδεχτούμε στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών 
Τσιχριτζή, τη Master of Yoga Σουάμι Σιβαμούρτι 
για σάντσαγκ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

•   Γιόγκα, η τέχνη του “ευ ζην”.
Στον κύκλο αυτό θα γίνει μια εισαγωγή 
στις βασικές πρακτικές της Γιόγκα: ασάνες 
(στάσεις του σώματος), πραναγυάμα (τεχνικές 
αναπνοής),  Γιόγκα νίντρα  (τεχνική βαθειάς 
χαλάρωσης). Μέσα από το παραδοσιακό 
σύστημα Σατυανάντα πετυχαίνουμε αρμονία 
του σώματος, βαθειά ηρεμία, ανάπτυξη 
της συγκέντρωσης και αφύπνιση της 
δημιουργικής ενέργειας.

Μέ τις πρακτικές της Γιόγκα συνδεόμαστε 
προοδευτικά με τις θετικές ενέργειες του 

νου και μαθαίνουμε  πώς να μεταφέρουμε 
τα ευεργετήματα της Γιόγκα στην καθημερινή 
μας ζωή. 

Εισηγήτρια: Λουίζα Βουτσινά 
Σουάμι Μπαντζανανάντα).

Οι συναντήσεις θα γίνουν:
Τετάρτη 18.00-19.30
Οκτώβριος   11, 18, 25 
Νοέμβριος   1, 8, 15
Κόστος συμμετοχής  120 ευρώ.



Για ενήλικες
•    Η μαγεία της καθημερινής εικόνας: σύνθεση, σχέδιο και χρώμα. 
Εργαστήριο ζωγραφικής
Σε όλες τις περιόδους της Ιστορίας της Τέχνης, 
οι ζωγράφοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν 
το οπτικό φαινόμενο, ο καθένας με το δικό 
του τρόπο θέασης των πραγμάτων. Αυτό 
έχει γεννήσει πολλές εκδοχές της φυσικής 
εικόνας, όπως γίνεται στον καθένα αντιληπτή, 
πηγή ανεξάντλητη και μυστήρια, που ποτέ δεν 
τελειώνει. Μέσα από ευφάνταστες συνθέσεις 
με πολλά αντικείμενα και υλικά, προσπαθούμε 
στο εργαστήριο να διερευνήσουμε το σχέδιο 
(τις αναλογίες, το χώρο, τις αξίες της σύνθεσης), 
καθώς και το τόσο μυστηριακό χρώμα και 
τις υφές (ποιότητες υλικών), προκειμένου να 
αντιληφθούμε πόσο μεγάλος δάσκαλος είναι 
η φύση και ο φυσικός μας χώρος. Επίσης, να 

δούμε καλλιτέχνες που αντιμετώπισαν με το δικό 
τους τρόπο ανάλογα θέματα, δημιουργώντας 
πολύ διαφορετικά στυλ ζωγραφικής.
Με την εικαστικό Ελένη Δελή.
Πέμπτη, 17.30-20.30
28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11,
Κόστος προγράμματος  150 ευρώ.

•   Μορφές σε διάλογο
Η ανθρώπινη μορφή σε διάλογο μεταξύ ενός  
Έλληνα και ενός ξένου Εικαστικού καλλιτέχνη 
στη Ζωγραφική, τη Γλυπτική και τη Χαρακτική 
Τέχνη. Ένα project για να γνωρίσουμε,να 
καταννοήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα 
βασικά χαρακτηριστικά καθε Τέχνης.
Μέσα απο την παρατήρηση της Εικαστικής 
γραφής κάθε καλλιτέχνη,θα μελετήσουμε 
διαφορές και κοινά στοιχεία, φτιάχνοντας 
προσχέδια βασισμένα στα έργα τους,που θα 
αποτελέσουν αφορμή για τη δημιουργία των 
δικών μας Εικαστικών έργων. 
Με την Εικαστικό-Κεραμίστρια Λουκία 
Δραγάτση.

Πρώτος κύκλος: Jean Cocteau-Γιώργος 
Μπουζιάνης
Ζωγραφική: (μολυβοκάρβουνο, χρωματιστά 
μολύβια, παστέλ)
Πέμπτη 18:00-20:30, 16/11/17, 23/11/17

Δεύτερος κύκλος: Pablo Picasso-Βάσω 
Κατράκη
Χαρακτική: (ξυλογραφία)
Πέμπτη 18:00-20:30, 30/11/17, 07/12/17
Τρίτος κύκλος: Alberto Giacometti -Γιώργος 
Λάπας
Γλυπτική: (πηλός) 
Πέμπτη 18:00-20:30, 14/12/17, 21/12/17
Κόστος προγράμματος 6 συναντήσεων 150 
ευρώ.
Κόστος ψησίματος και εφυάλωσης κεραμικών 
10 ευρώ.



Για ενήλικες

•   From the Pyramids to Zaha Hadid 

Lectures List

1.    Pyramids- Phaistos, Knossos- Mycenae

2.    Ancient Greece

3.    Rome- Byzantium

4.    Romanesque- Gothic Architecture

5.    Renaissance- Mannerism

6.    Baroque- Rococo

7.    Neoclassicism- First Half of the

       19th Century

8.    Second Half of the 19th Century- Chicago 

         School, Art Nouveau

9.    Early and Late Modernism of the

       20th Century

10.  Post-Modernism,

        New Urbanism- 21st Century- Recap

Thursday 19.00-20.30 

October 5 (free entrance), 12, 19, 26

November 2, 9, 16, 23, 30

December 7, 14, 21

Total amount of the seminar 180 euro

Single Attendance 20 euro

Travel through time. Cross the oceans and the continents. Look at some of the world’s most 

beautiful buildings and learn about the cultures that produced them.

With architect Mr Lazaris Zaousis.





Στον  ηλιόλουστο  κήπο του Ιδρύματος  και στους 
ελκυστικούς εκθεσιακούς χώρους του μπορείτε να 
επιλέξετε από τα ειδικά προγράμματα και τις εικαστικές 
δράσεις.

Ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του 
προσφέρετε στο παιδί σας αξέχαστες στιγμές  χαράς 
και εμπειριών.

Αthens  Disco Kidz
Η Athens Disco Kidz είναι ένα ψυχαγωγικό event με εκπαιδευτικές προεκτάσεις που 
απευθύνεται σε παιδιά +6 σχολικής ηλικίας. Είναι κυρίως μια αφορμή για διασκέδαση 
με μουσική, χορό και παιχνίδι για όλη την οικογένεια.

Στόχος μας αλλά όχι αυτοσκοπός είναι η καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας και 
έκφρασης από πολύ νεαρή ηλικία και η δημιουργία ενός χώρου διασκέδασης για παιδιά 
μακριά από τα στερεότυπα των συνηθισμένων παιδότοπων και της τυποποιημένης 
διασκέδασης.

Τόσο μουσικά όσο και παιδαγωγικά η επιλογή του προγράμματος γίνεται με προσοχή, 
επαγγελματισμό και σεβασμό στο παιδί με τελικό προορισμό την διασκέδαση.

Επιλέγοντας την έννοια της disco θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην κοινωνική της 
διάσταση. Δημιουργούμε από κοινού μουσική εμπειρία.

Σε αντιδιαστολή με την έννοια του club, που αποτελεί μια περισσότερο ατομική 
διαδικασία, επιλέξαμε την disco για να τονίσουμε την ομαδικότητα στην διασκέδαση και 
την διάδραση μεταξύ μας.

Η DJ της Αthens Disco Kidz επιλέγει live κατάλληλες χορευτικές μελωδίες από όλο 
τον κόσμο σύγχρονες και παλαιότερες, τραγούδια γνωστά αλλά και άγνωστα τα οποία 
αποτελούν κάλεσμα για ελεύθερο χορό και δομημένο παιχνίδι.

Η παιδαγωγός  εμψυχώτρια  παρουσιάζει το τρίωρο πρόγραμμα της Athens Disco kidz.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: παιδαγωγός εμψυχώτρια  Αδαμάρα Κατερίνα
                                       DJ Ρόζα Μαρία Χρυσοβιτσάνου

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΙΕΤΤ
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