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Αυστραλία, 
φύση και ζώα 

σε αρμονία



Αλαλούμ αλαλούμ 

Ξέρατε ότι στην Αυστραλία ζουν 650.000 Έλληνες; Είναι η εθνική ομάδα, που 

παρουσιάζει την σημαντικότερη ένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή της 

χώρας, και μάλιστα πιο γρήγορα από όλες τις άλλες, που εγκαταστάθηκαν εκεί 

από διάφορα μέρη της γης. Η γλώσσα μας είναι η τρίτη δημοφιλέστερη, μετά τα 

αγγλικά και τα ιταλικά. 

Οι Έλληνες γονείς φροντίζουν ώστε τα παιδιά τους να μιλάνε ελληνικά, ακόμα 

και αν έχουν γεννηθεί εκεί, κι ας μην  έχουν επισκεφθεί ποτέ στον τόπο μας. 

Δεν ξεχνούν τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. Γεμίζουν τις ελληνικές εκκλησίες, 

κάνουν παρελάσεις στις εθνικές μας επετείους. Η κάθε πόλη έχει καθιερώσει την 

δική της “Ημέρα της Ελλάδας” όπως και άλλες εορτές, ανάλογα με τον ελληνικό 

πληθυσμό της. Σ’ αυτές συμμετέχουν και πολλοί Αυστραλοί φίλοι. Έχουν ακόμα 

ιδρυθεί ελληνικά πολιτιστικά κέντρα, θεατρικοί θίασοι, ποδοσφαιρικά σωματεία. 

Σε αρκετές πόλεις εκδίδονται ελληνικές εφημερίδες.

Πολλοί Έλληνες έχουν διαπρέψει στη χώρα που τους φιλοξενεί: Έγιναν βουλευτές, 

δήμαρχοι, γνωστοί ζωγράφοι, γλύπτες, αρχιτέκτονες, μουσικοί, συγγραφείς. Πάντα 

στηρίζουν τη πατρίδα μας, σε κάθε πρόβλημα ή σε όποια καταστροφή μας βρίσκει.

Και τώρα, στην επέτειο των 200 χρόνων, από την έναρξη  της Ελληνικής 

επανάστασης, που μόλις γιόρτασε η Ελλάδα, η περίφημη Όπερα του Σίδνεϊ 

φωταγωγήθηκε με τα ελληνικά χρώματα. 
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Δυναμώνω τα φτερά μου

Στο σημερινό μάθημα της 

τηλεκπαίδευσης, η δασκάλα 

μας αναφέρθηκε στα διάφορα 

περίεργα ζώα που υπάρχουν 

στο πλανήτη μας και στο τι 

κάνουν οι άνθρωποι για αυτά! 

Από αυτή την παρουσίαση, τη 

μεγαλύτερη εντύπωση μου 

έκανε ένας ζωολογικός κήπος 

άγριων ζώων στην Αυστραλία. 

Στη χώρα αυτή, με την ιδιαίτερη 

άγρια φύση, ζούνε ζώα που 

είναι μοναδικά στον κόσμο. Σ’ 

αυτόν τον Ζωολογικό κήπο, 

που διαχειρίζεται η οικογένεια 

Ίργουιν, γνωστοί ως «Πολεμιστές 

της Άγριας Φύσης» (Wild life Warriοrs),  τα ζώα που φιλοξενούνται, ζουν σε 

πραγματικές συνθήκες Άγριας Φύσης και όχι σε κλουβιά.

Το όνειρο του Στιβ  Ίργουιν, πατέρα αυτής της οικογένειας, ήταν να μπορούν 

άνθρωποι και άγρια ζωή να συνυπάρχουν αρμονικά το ένα δίπλα στο 

άλλο. Έτσι, κάθε ένα από τα έργα των «Πολεμιστών της Άγριας Φύσης» 

υποστηρίζει αυτό το όνειρο. Με εργαλεία, την εκπαίδευση, την έρευνα και 

την πολύ σκληρή δουλειά και αφοσίωση, αγωνίζονται να προστατεύσουν την 

άγρια φύση και τα άγρια μέρη σε όλο τον κόσμο, ώστε να διατηρηθούν για 

τις επόμενες γενιές.

Πώς όμως άρχισαν όλα αυτά; Ως νεαρό ζευγάρι, ο Στιβ και η Τέρι Ίργουιν, 

ξεκίνησαν το ταξίδι μιας ζωής! Μετά από μια σειρά ντοκιμαντέρ, που γύρισαν 

με θέμα τον κροκόδειλο, και έχοντας ήδη κάνει πολλά για τη διατήρηση της 

άγριας πανίδας, θέλησαν να κάνουν περισσότερα. Έτσι, το 2002, ίδρυσαν  

το μη κερδοσκοπικό ίδρυμά τους «Οι Πολεμιστές της Άγριας Φύσης». 

Σκοπός τους ήταν να δώσουν την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους, 
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που φροντίζουν για την προστασία 

των τραυματισμένων άγριων ζώων 

-απειλούμενων ή μη- να συμμετέχουν και 

να βοηθήσουν. Μέσα σε αυτήν την ομάδα 

είναι και τα παιδιά τους η Μπίντι και ο 

Ρόμπερτ!

Διαβάζοντας και βλέποντας μερικά από τα 

ντοκιμαντέρ, που είχε γυρίσει η οικογένεια 

Ίργουιν, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα 

ήταν: πώς θα μπορούσα και εγώ να βοηθήσω τον κόσμο και τα ζώα; Από 

πού θα μπορούσα να αρχίσω; Και έτσι όπως είχα χαθεί στις σκέψεις μου, με 

«ξύπνησε» η μαμά μου για να με φωνάξει για φαγητό. 

Ίσως τελικά, αν όλοι προσπαθούσαμε καθημερινά να φροντίζουμε τον 

πλανήτη, να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλα τα ζώα μια ευκαιρία να ζήσουν 

καλύτερα. Ε; Τι λέτε και σεις;

(Πηγή:https://wildlifewarriors.org.au)
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Μακριά 
στην Ισπανία

Μακριά, στη Νέα Νότια Ουαλία της 

Αυστραλίας, η Νότια Ακτή είναι μία 

περιοχή με ενεργό Οδηγισμό, που το 

νεαρότερο μέλος είναι 6 ετών, ενώ το 

γηραιότερο, 87!

Η Σκάρλετ και η Σκάρλετ, Πουλιά από τη 

Νότια Ακτή, επισκέπτονται την Εστία τους 

και, με πολλή χαρά, συναντούν την Τζόαν, 

που είναι ενεργό μέλος του Οδηγισμού 

για παραπάνω από 50 χρόνια. Η Τζόαν 

γνώριζε πως η μία Σκάρλετ, για αρκετό καιρό μέσα στην Οδηγική Χρονιά, ετοίμαζε 

ένα δύσκολο Πτυχίο. Μετά την παρουσίαση του Πτυχίου και, σε συνεννόηση με το 

Αρχηγείο, η ίδια η Τζόαν, έκανε την απονομή του Πτυχίου και του Σήματος. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο κατάφερε να συνδέσει τρεις Oδηγικές γενιές: τα Πουλιά, τα μέλη του 

Αρχηγείου και την ίδια που, ήδη από το 1949, ήταν Οδηγός ενεργή σε Ομάδα. 

 

Μία από τις φωτογραφίες, που μας μεταφέρουν στην εποχή του 1949, είναι 

η παρακάτω, την οποία 

αντλήσαμε ψηφιακά 

από τη Δημόσια 

Βιβλιοθήκη 

της Νότιας 

Αυστραλίας. 

Το κοινό με τη 

φωτογραφία 

της Τζόαν με 

τις Σκάρλετ και 

Σκάρλετ είναι η 

απονομή Σήματος, 

απλώς σε διαφορετικά 

χρονικά σημεία!

Προσαρμοσμένη από southcoastregister.com.au: 
Η Τζόαν (στο κέντρο) με τη Σκάρλετ και Σκάρλετ, 
Πουλιά από τη Νέα Νότια Ουαλία
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Προσαρμοσμένη από collections.slsa.sa.gov.au: 
Οδηγοί της Αυστραλίας με χαμόγελο κοιτούν ένα 
σήμα, το οποίο δε γνωρίζουμε, όμως πρόκειται για 
μία σημαντική διάκριση



Πες & βρες 

Μπορείς να βρεις ποιος αριθμός είναι:

Το καγκουρό = ;     Το κοάλα = ;   Το εμού = ;

Το αποτέλεσμα της τελευταίας πράξης, ποιο είναι;

Οι απαντήσεις στη σελίδα 10
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Εσύ το ήξερες ότι η ονομασία του καγκουρό 
προήλθε από μία λάθος συνεννόηση;

Όταν ο Άγγλος εξερευνητής Τζέιμς Κουκ πήγε στην Αυστραλία, το 
1770, ρώτησε κάποιον ιθαγενή πώς λεγόταν ένα ζώο το οποίο δεν είχε 
ξαναδεί. Ο ιθαγενής, όμως, δεν κατάλαβε τη γλώσσα του και απάντησε 
«καγκαρού», δηλαδή «δεν καταλαβαίνω τι μου λες». Έτσι προήλθε το 
όνομα αυτού του γλυκού ζώου.
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Lamingtons 

Οι κάτοικοι της Αυστραλίας πιστεύουν ότι το πρωινό είναι το πιο 
σημαντικό γεύμα της ημέρας, έτσι φροντίζουν να υπάρχει πάντα 
φρέσκος χυμός ή γάλα στο ψυγείο τους και εννοείται κάποιο είδος κέικ 
ή μπισκότα.

Θα ήθελες να ετοιμάσεις ένα αυστραλέζικο πρωινό για εσένα και 
την οικογένειά σου; Παρακάτω θα βρεις τη συνταγή ενός από τα πιο 
γνωστά κέικ της χώρας, τα Lamingtons. Ας ξεκινήσουμε! 

Πηγή συνταγής: https://steliosparliaros.gr/tou-kosmou/afstralia/lamingtons/

Υλικά για το Κέικ

- 3 αυγά

- 100 γραμμάρια ζάχαρη

- 90 γραμμάρια αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του

- 30 γραμμάρια κορνφλάουρ

- 15 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος

- 60 ml νερό ζεστό

Υλικά για το Γλάσο

- 300 γραμμάρια ινδική καρύδα

- 500 γραμμάρια άχνη ζάχαρη

- 90 γραμμάρια κακάο

- 15 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος

- 100 ml γάλα φρέσκο, πλήρες
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Κέικ

Βάλε τα αυγά σε ένα μπολ και ύστερα χτύπησέ τα με 
το μίξερ έως ότου γίνουν ένα πολύ αφράτο μείγμα 
σαν κρέμα. Συνέχισε το χτύπημα προσθέτοντας λίγη- 
λίγη τη ζάχαρη. 

Όταν χτυπηθεί καλά το μείγμα και ενσωματωθεί 
η ζάχαρη, ρίξε το αλεύρι και το κορνφλάουρ και 
ανακάτεψε απαλά με μια κουτάλα ή μία μαρίζ 
(σπάτουλα μαλακή από σιλικόνη) κάνοντας κυκλικές κινήσεις. 

Σε ένα μπολάκι λιώσε το βούτυρο μέσα στο ζεστό νερό και μετά πρόσθεσέ 
τα στο μείγμα και ανακάτεψε ελαφρά. Άδειασε το μείγμα του κέικ σε μια 
βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα με διαστάσεις περίπου 18x28 εκ. και 
βάλε το σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 30 λεπτά να ψηθεί. 
Αφού το κέικ κρυώσει μπορείς να το ξεφορμάρεις. 

Προσοχή! Το κέικ πρέπει να κρυώσει πολύ καλά για να το γλασάρεις. 

Γλάσο

Σε ένα μεταλλικό μπολ ανακάτεψε τη ζάχαρη με το κακάο. Έπειτα πρόσθεσε 
το βούτυρο και το γάλα και τοποθέτησέ τα σε Μπεν Μαρί. Εδώ μπορεί 
να χρειαστείς τη βοήθεια ενός μεγάλου. Ανακάτεψε το γλάσο έως ότου 
σχηματιστεί ένα απαλό και γυαλιστερό μείγμα. Το γλάσο σου είναι έτοιμο!

Επικάλυψη 

Κόψε το κέικ σε 16 κομμάτια και βούτηξέ τα  ένα ένα στο γλάσο έτσι ώστε να 
καλυφθούν γύρω γύρω και να μοιάζουν με σοκολατάκια. Με τη βοήθεια ενός 
πιρουνιού, βγάλε τα κέικ από το γλάσο.

Έπειτα βούτηξέ τα μέσα στην ινδική καρύδα έτσι ώστε να κολλήσει σε όλες 
τις πλευρές και τοποθέτησέ τα σε μια πιατέλα. Τα αυστραλέζικα κέικ σου 
είναι έτοιμα για να συνοδεύσουν το πρωινό σου. Καλή όρεξη!
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Lamingtons (εκτέλεση)
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Φλογέρα του Πίτερ Παν

Πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Αυστραλίας ήρθαν από την Ασία με 
αυτοσχέδιες βάρκες πριν από περισσότερα από 50.000 χρόνια. Αποκομμένοι 
από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς ανέβηκε η στάθμη του νερού των ωκεανών, 
δημιούργησαν μια ξεχωριστή φυλή, τους Αυστραλούς Αβορίγινες. Σήμερα 
τους βρίσκουμε κεντρικά της Αυστραλίας. Λέγεται πως ο συγγραφέας του 
«Πίτερ Παν», ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος J.M. Barrie, εμπνεύστηκε τη 
γνωστή σε όλους μας «Φλογέρα του Πίτερ Παν» από το μουσικό όργανο που 
είχαν οι φυλές των Αβορίγινων, για να επικοινωνούν μεταξύ τους σε περιόδους 
πολέμου. Τι θα έλεγες αν έφτιαχνες τη δικιά σου αβορίγινη φλογέρα;

Εκτέλεση
Αρχικά πρέπει να κόψεις τα καλαμάκια. 
Μέτρησε με το χάρακά σου τα καλαμάκια 
και κόψε τα εκεί που χρειάζεται. Έπειτα 
κόλλησέ τα μεταξύ τους σε σειρά από 
το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Άφησέ 
τα στεγνώσουν και στο τέλος κόλλησε 
το κορδόνι έτσι ώστε να κρέμεται η 
φλογέρα στον λαιμό σου και διακόσμησέ 
την με φτερά. Η φλογέρα σου είναι έτοιμη. Απόλαυσε τους 
ξεχωριστούς της ήχους και φτιάξε το δικό σου συνθηματικό, 
όπως οι ιθαγενείς της Αυστραλίας. Καλή διασκέδαση!

Υλικά:  
- 8 Καλαμάκια χοντρά (για χυμό)- Κόλλα υγρή σωληνάριο- Ψαλίδι 

- Χάρακα
- Ένα κορδόνι ή σπάγκο - Φτερά πολύχρωμα
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Πηγή εικόνων: https://www.parentsfirst.babyfirsttv.com/post/diy-pan-flute



ECO 
Friendly Σμήνος

Τόσα χρόνια ακούμε για την υπερθέρμανση του 

πλανήτη και για τους πάγους που λιώνουν στους 

πόλους, εξ αιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Αν στρέψουμε το βλέμμα μας σε μια άλλη γωνιά του 

πλανήτη μας, εκεί το φαινόμενο φέρνει την ξηρασία, που βοηθά στην εξάπλωση 

των πυρκαγιών.

Θυμάστε Πουλιά, τον περασμένο χρόνο, που ακούσαμε για τις φωτιές στην 

Αυστραλία; Ξέρετε ότι, λόγω αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, πολλά από τα 

αξιαγάπητα ζωάκια της όπως τα κοάλα, τα οπόσουμ, τα καγκουρό και άλλα σπάνια 

και μοναδικά ζώα του πλανήτη μας, κινδύνεψαν ή κάηκαν και το περιβάλλον τους 

καταστράφηκε; Τώρα, πολλά ζώα, που ζούνε μόνο σε αυτή τη χώρα, κινδυνεύουν 

με εξαφάνιση, αφού αυτή η καταστροφή άλλαξε τα οικοσυστήματά τους. Αυτό 

σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν την έλλειψη τροφής, έχασαν τα φυσικά καταφύγιά 

τους και, χωρίς τη βλάστηση, κινδυνεύουν να είναι πιο εύκολη λεία.

Οι ερευνητές ανέφεραν: «Ως συνέπεια, (του φαινομένου του θερμοκηπίου)  

αναμένεται να συνεχίζει να αυξάνεται η στάθμη των θαλασσών. Οι κυκλώνες 

αναμένεται να μειωθούν σε αριθμό, αλλά να αυξηθεί η έντασή τους. Οι πλημμύρες 

και οι δασικές πυρκαγιές αναμένεται να γίνουν πιο συχνές και πιο έντονες».

Εμείς, όλοι μαζί, αν προσπαθήσουμε, μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη μας. 

Πώς όμως να προσπαθήσουμε; Έχει έρθει πια η ώρα ο καθένας μας να καταλάβει 

ότι πρέπει να αλλάξει μερικές καθημερινές του συνήθειες. Ξεκίνα λοιπόν κι εσύ 

από το πιο εύκολο. Μάθε εδώ (https://bit.ly/3vPrVpP) ποιος είναι ο σωστός τρόπος 

ανακύκλωσης των υλικών, που δεν χρειάζεσαι πια, και κάνε ό,τι πρέπει.
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Καγκουρό=10, κοάλα=3, εμού=5, η τελευταία πράξη=5

Οι απαντήσεις από τη σελίδα 6



Παιχνίδι Koolchee (Κόλτσι) 
το Αυστραλέζικο Μπόουλινγκ 

Στην Αυστραλία τα πιο δημοφιλή παιχνίδια παίζονται κυρίως 

με μια μπάλα στις πλατείες. Το Κόλτσι είναι ένα από τα αγαπημένα 

παιχνίδια μικρών και μεγάλων αφού αποτελεί το αυστραλέζικο μπόουλινγκ, όμως 

αντί για τις μεγάλες μπάλες του μπόουλινγκ παίζεται με μπαλάκια του τένις. Πως 

θα σου φαινόταν να το δοκιμάσεις με την παρέα σου; Το παιχνίδι είναι διαφορετικό 

ανάλογα τον αριθμό των παικτών. Υπάρχουν τρεις τρόποι παιχνιδιού:

Α’ τρόπος (για 3-4 άτομα)

Οι παίκτες έχουν στα χέρια 

τους από ένα μπαλάκι του 

τένις και στέκονται σε μια 

ευθεία ο ένας δίπλα στον 

άλλον. 

Απέναντι τους, σε μια 

απόσταση περίπου 5 μέτρων, βρίσκονται τόσες κορίνες όσοι και οι παίκτες. Ο κάθε 

παίκτης έχει μία κορίνα απέναντί του την οποία πρέπει να πετύχει με το μπαλάκι του 

ώστε να πάρει 1 πόντο. 

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης ρίξει κατά λάθος την κορίνα ενός αντιπάλου 

χάνει έναν πόντο. Οι κορίνες μπορούν να αντικατασταθούν με πλαστικά μπουκάλια.

Νικητής του κάθε γύρου είναι όποιος ρίξει την κορίνα του πρώτος και νικητής του 

παιχνιδιού είναι όποιος φτάσει πρώτος τους πόντους που έχουν ορίσει από την 

αρχή του παιχνιδιού οι παίκτες.

Οι παίκτες μπορούν να έχουν επιπλέον μέχρι τρία μπαλάκια στην άκρη για επιπλέον 

βολές, αλλά όταν τους τελειώσουν θα πρέπει να τα πιάσουν όλα και μετά να 

γυρίσουν στην θέση τους για να συνεχίσουν να ρίχνουν. Δηλαδή δεν μπορούν να 

γυρίσουν μόνο με δύο μπαλάκια αν έχουν πετάξει τρία.
Πηγή εικόνων: https://www.sport.nsw.gov.au/clubs/training/tig/Koolchee
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Β’ τρόπος (για 6-8 άτομα)

Όλοι οι παίκτες έχουν στα χέρια τους από ένα μπαλάκι του τένις 

και χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι παίκτες της πρώτης ομάδας 

στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον σε μια ευθεία και απέναντί τους σε 

απόσταση περίπου 10 μέτρων βρίσκεται η 

αντίπαλη ομάδα στοιχισμένη όπως η πρώτη. 

Ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχουν μερικές 

κορίνες. Ο κάθε παίκτης θα πρέπει να πετύχει 

τις κορίνες ώστε να τις ρίξει και να κερδίσει 1 

πόντο για κάθε κορίνα. Δεν είναι απαραίτητο 

να ρίξει μόνο την κορίνα που βρίσκεται 

μπροστά του.

Νικήτρια είναι η ομάδα που θα ρίξει τις περισσότερες κορίνες, δηλαδή θα έχει 

μαζέψει τους περισσότερους πόντους. Οι παίκτες μπορούν να έχουν επιπλέον μέχρι 

τρία μπαλάκια στην άκρη για επιπλέον βολές, αλλά όταν τους τελειώσουν θα 

πρέπει να τα πιάσουν όλα και μετά να γυρίσουν στην θέση τους για να συνεχίσουν 

να ρίχνουν. Δηλαδή δεν μπορούν να γυρίσουν μόνο με δύο μπαλάκια αν έχουν 

πετάξει τρία.

Γ’ τρόπος (για 2 παίκτες)

Οι παίκτες έχουν στα χέρια τους από ένα 

μπαλάκι του τένις και στέκονται σε μια ευθεία 

ο ένας δίπλα στον άλλον. Οι παίκτες θα 

πρέπει να ρίξουν την κορίνα χρησιμοποιώντας 

τη βοήθεια του τοίχου. Δηλαδή το μπαλάκι 

θα πρέπει πρώτα να χτυπήσει τον τοίχο και 

έπειτα να πετύχει και να ρίξει την κορίνα. Νικητής του κάθε γύρου είναι όποιος 

ρίξει την κορίνα του πρώτος και νικητής του παιχνιδιού είναι όποιος φτάσει πρώτος 

τους πόντους που έχουν ορίσει από την αρχή του παιχνιδιού οι παίκτες. Οι παίκτες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο ένα μπαλάκι για τις βολές τους. 
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Τουι τουου 

Αγαπημένα μου Πουλιά,

Αυτό τον μήνα θα ήθελα να μοιραστώ 

μαζί σας ένα μικρό και όμορφο 

ποίημα του Διονύσιου Σολωμού

«Του Μαγιού ροδοφαίνεται η μέρα,

Που ωραιότερη η φύση ξυπνάει, 

Και την κάνουν λαμπρά και γελάει

Πρασινάδες, αχτίνες, νερά.

Άνθη και άνθη βαστούνε στο χέρι

Παιδιά κι άντρες, γυναίκες και γέροι

Ασπροεντύματα γέλια και κρότοι,

Όλοι οι δρόμοι γεμάτοι χαρά.

Ναι, χαρείτε του χρόνου τη νιότη,

Άντρες, γέροι, γυναίκες, παιδιά!»

Καλά να περνάτε και να χαμογελάτε!

Η Κουκουβάγια

ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα

Τηλ.: 210-3236548, 210-3235794
Φαξ: 210-3235526

www.seo.gr - seo@seo.gr
Κλάδος Πουλιών

kladospoulion@seo.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:
Αλεξάνδρα Βρετού, Έλενα Κουβαρά, Ελισάβετ 

Κουλούκα, Έλενα Κωνσταντινίδη,   Γιούλα 
Μάστορα, Αθηνά Μπόχτη, Αφροδίτη Νιφόρου, 

Κατερίνα Τσεκούρα.

Σελιδοποίηση: fine view
Σκίτσο Χελιδονιου: Nature vector created by 

ddraw www.freepik.com Σκίτσο Κουκουβάγιας: 
Nature vector created by freepik

www.freepik.com


