
1 
 

 
 

 

 

Υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης  

Παράρτημα Πρέβεζας 

  

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει: 

• Α’ τμήμα:  3 κατηγορίες πηγών ανάλογα με το είδος της πρόσβασης που επιτρέπουν δηλ. ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς εγγραφή, ελεύθερη πρόσβαση με εγγραφή και πρόσβαση μόνο με ιδρυματικούς 
κωδικούς. Οι πηγές αφορούν εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό ευρείας θεματολογίας, με έμφαση στην 
ελληνική γλώσσα που μπορούν να φανούν χρήσιμες στους φοιτητές και φοιτήτριες για την βιβλιογραφική 
τους έρευνα, τη μελέτη των μαθημάτων των εξαμήνων και τη συγγραφή εργασιών. Οι πηγές επίσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Π.Ι. για τον εμπλουτισμό 
των εξ αποστάσεως διαλέξεων και του υλικού μελέτης. 

 

• Β’ τμήμα: 3 κατηγορίες πηγών: α) Προσωρινά ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ερευνητικού-εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, β) Προσωρινά ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ψυχαγωγικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
γ) Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης. 

 

• Γ’ τμήμα: Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και οδηγοί για την επιστημονική αναζήτηση και συγγραφή 
εργασιών. 
 

Α’ τμήμα: Πληροφοριακές πηγές ανάλογα με το είδος της πρόσβασης 

 

 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου περιλαμβάνει πτυχιακές εργασίες των 
φοιτητών του πΤΕΙΗ. Μερικώς πλήρες κείμενο. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Το Ερευνητικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου έχει στόχο τη συγκέντρωση, 
καταχώρηση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και των 
εκπαιδευτικών στελεχών του. Περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία 
κι ανακοινώσεις. Μερικώς πλήρες κείμενο. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Πύλη Ηλεκτρονικού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ολυμπιάς - 
Ηπειρομνήμων. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΟΛΥΜΠΙΑΣ" περιλαμβάνει επιστημονικά 
άρθρα, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, κεφάλαια βιβλίων κ.α. μελών του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη "Ηπειρομνήμων" περιλαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, επιστημονικών 
περιοδικών, αρχειακού υλικού κ.α., από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Το Αποθετήριο Κάλλιπος είναι μια ψηφιακή συλλογή συγγραμμάτων, βοηθημάτων, 
μαθησιακών αντικειμένων  του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι 
συλλογές e-books  αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και περιέχουν είδη τεκμηρίων όπως 
κεφάλαια βιβλίων, συγγράμματα, βίντεο, ασκήσεις, διαφάνειες, κ.ά. Πλήρες κείμενο. 

http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/
http://cris.teiep.gr/jspui/
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/
https://repository.kallipos.gr/
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Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Τα Ανοικτά μαθήματα – open courses είνια μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά 
Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο 
για όλους. Πλήρες κείμενο. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες. Το ΕΚΤ δίνει πρόσβαση 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται σε βάσεις δεδομένων όπως τα αποθετήρια ΕΚΤ, 
το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, 
κ.ά. Επίσης έχει δημιουργήσει τις πύλες αναζήτησης περιεχομένου Openarchives.gr και 
SearchCulture.gr  

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Παράγεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
συγκεντρώνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των 
πολιτών. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

DOAJ. Directory of open access journals.   Αναζήτηση και πρόσβαση σε περισσότερα από 16 
χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά όλων των θεματικών πεδίων. Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

JSTOR – Open and free content Το JSTOR παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες άρθρα 
περιοδικών, ηλεκτρονικά βιβλία (περισσότεροι από 6.000 τίτλοι), εικόνες, βίντεο, 
επιστημονικές αναφορές, κ.ά. Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

OAPEN. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και πλατφόρμα δημοσιεύσεων OAPEN περιέχει 
δωρεάν διαθέσιμα ηλεκτρονικά βιβλία κυρίως στους τομείς των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών. Κύρια γλώσσα: αγγλική.   

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Project Euclid. Δωρεάν πρόσβαση σε μονογραφίες και σειρές βιβλίων μαθηματικών και 
στατιστικής. Κύρια γλώσσα: αγγλική.  

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Scaife Viewer (Perseus Digital Library): Open Greek and Latin Perseus Digital Library. Το νέο 
περιβάλλον ανάγνωσης των συλλογών κλασικών κειμένων της Perseus Digital Library 
(περιέχει πρωτότυπες γλώσσες και μετάφραση). 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

DOAB - Directory of open access books. Περιέχει βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου 
ανοικτής πρόσβασης κυρίως στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών. Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

OER Commons – Open Textbooks. Βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου ανά θεματικό πεδίο 
και πανεπιστήμιο. Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση χωρίς 
εγγραφή 

Open Textbook Library. Η συλλογή περιλαμβάνει 889 αξιολογημένα, ανοικτά εγχειρίδια που 
χρησιμοποιούνται σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. 

 
 

Ελεύθερη 
πρόσβαση με 
εγγραφή 

Open eclass ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση με 
εγγραφή 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. eJournals και ePublishing. Πλατφόρμα δημοσίευσης 
ανάγνωσης ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών.  

Ελεύθερη 
πρόσβαση με 
εγγραφή 

Europeana.  Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει ψηφιοποιημένο υλικό (κείμενο, 
εικόνες, ήχος, βίντεο) βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση με 

Open Library. Διαθέτει χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία ποικίλης θεματολογίας για διάβασμα 
online ή ηλεκτρονικό δανεισμό του βιβλίου σε epub. Κύρια γλώσσα: αγγλική. Απαιτεί 

https://opencourses.gr/
https://econtent.ekt.gr/el/discovery
https://econtent.ekt.gr/el/discovery/content
https://econtent.ekt.gr/el/discovery/content
https://econtent.ekt.gr/el/discovery/content
https://econtent.ekt.gr/el/discovery/aggregation
https://econtent.ekt.gr/el/discovery/aggregation
https://nationaldigitalacademy.gov.gr/
https://www.doaj.org/
https://about.jstor.org/oa-and-free/
http://oapen.org/home
https://projecteuclid.org/browse
https://scaife.perseus.org/
https://www.doabooks.org/doab?func=subject&uiLanguage=en
https://www.oercommons.org/hubs/open-textbooks
https://open.umn.edu/opentextbooks/
http://accfin.teiep.gr/eclass/
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/
https://epublishing.ekt.gr/en
https://www.europeana.eu/el
https://openlibrary.org/
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εγγραφή εγγραφή. 

Ελεύθερη 
πρόσβαση με 
εγγραφή 

OpenStax. Μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Rice University με αποστολή 
την έκδοση και δωρεάν παροχή αξιολογημένων και ανοικτά αδειοδοτημένων εγχειριδίων 
υψηλής ποιότητας. 

 

 

 
Η πρόσβαση στις παρακάτω πηγές είναι δυνατή για τα μέλη του Π.Ι. με χρήση του 

ιδρυματικού λογαριασμού. 

Η χρήση των πηγών υπάγεται στους όρους χρήσης που ορίζουν οι εκδότες/διαθέτες των 
ηλεκτρονικών πηγών κατά την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας (License   agreement) 

και στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων και τευχών 
περιοδικών. 

Πρόσβαση με 
ιδρυματικούς 
κωδικούς 

Ηλεκτρονικά βιβλία του ΣΕΑΒ. Δείτε εδώ τις πηγές που διαθέτουν οι εκδότες και εδώ την 
ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link . Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Πρόσβαση με 
ιδρυματικούς 
κωδικούς 

Ηλεκτρονικά περιοδικά HEAL-Link. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της HEAL-Link 
με αναζήτηση με τίτλο περιοδικού, ανά εκδότη-διαθέτη, ή μέσω της ενιαίας μηχανής 
αναζήτησης (με λέξεις-κλειδιά). Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Πρόσβαση με 
ιδρυματικούς 
κωδικούς 

Βιβλιογραφικές βάσεις και βάσεις πλήρους κειμένου / Πληροφοριακό υλικό της HEAL-Link. 
Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

 

 

 

Β’ τμήμα: Πληροφοριακές πηγές προσωρινά προσβάσιμες  

 
 

 
Προσωρινά ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ερευνητικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου  

ή μερικώς ελεύθερα διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό 
 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κατάλογος με προσφορές συνεργαζόμενων εκδοτών. 
Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

European Commission. Coronavirus: online learning resources. Συλλογή ψηφιακών πηγών και εργαλείων για 
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

UNESCO. Distance Learning solutions. Συλλογή εκπαιδευτικών εφαρμογών, πλατφορμών και πηγών με σκοπό 
τη βοήθεια προς γονείς, δασκάλους και ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Ohio State University Press. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και μονογραφίες σχετικά με ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήμες. Κύρια γλώσσα: αγγλική. 

Project MUSE. Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία από συνεργαζόμενους εκδότες στην πλατφόρμα 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κύρια γλώσσα: αγγλική. Απαιτεί πρόσβαση με ιδρυματικό κωδικό. Κύρια 
γλώσσα: αγγλική. 

https://openstax.org/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://search.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf/
https://www.heal-link.gr/%ce%97%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/
https://search.heal-link.gr/
https://search.heal-link.gr/
https://www.heal-link.gr/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%ce%bf%cf%85/
https://www.heal-link.gr/covid-19/
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://kb.osu.edu/handle/1811/131
https://muse.jhu.edu/
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NBER – The National Bureau of Economic Research. Το NBER είναι ένας αμερικάνικος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός έρευνας και διάδοσης οικονομικής πληροφόρησης. Μερικώς ανοικτό περιεχόμενο.   Κύρια 
γλώσσα: αγγλική. 

 
Ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ψυχαγωγικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου 

 
Σημαντική σημείωση: μεγάλος αριθμός παραγωγών και δημιουργών καλλιτεχνικού, ψυχαγωγικού και 

εκπαιδευτικού υλικού διαθέτουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα το υλικό ελεύθερα μέσω διαδικτύου. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Απαιτεί εγγραφή και προσφέρει ανάγνωση και δανεισμό 
βιβλίων online. 

Ανοικτή Βιβλιοθήκη. Ελληνικά ηλεκτρονικά-ψηφιακά βιβλία (σε μορφή pdf, epub, audiobooks). Δεν απαιτεί 
εγγραφή. 

Project Gutenberg. Περιλαμβάνει πλήθος βιβλίων και στα ελληνικά (online διάβασμα, pdf, epub) κυρίως της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας και έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης. Δεν απαιτεί 
εγγραφή. 

Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων 

 

Σημαντική σημείωση: οι πόροι που ανευρίσκονται από τις εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης μπορεί να 
είναι δωρεάν διαθέσιμοι, προσβάσιμοι με εγγραφή ή προσβάσιμοι με ιδρυματικούς κωδικούς ανάλογα με τον 

παραγωγό/δημιουργό τους. 

OpenArchives.gr. Το Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο. Αναζήτηση σε 
ελληνικές ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια από πλήθος επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων.   

Google Scholar. Η εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης του Google για την επιστημονική βιβλιογραφία σε όλες τις 
γλώσσες.  

CiteSeerX. Ψηφιακή βιβλιοθήκη και μηχανή αναζήτησης της ερευνητικής βιβλιογραφίας στους τομείς των 
υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφόρησης. 

Semantic Scholar. Μηχανή αναζήτησης που εφαρμόζει αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης και αναζητά 
επιστημονικό υλικό από πλήθος συνεργαζόμενους εκδότες και διαθέτες (π.χ. IEEE, Springer Nature, κ.ά.) 

 

 

Γ’ τμήμα: Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και οδηγοί για την ερευνητική αναζήτηση 

και συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών  

 

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα παραρτήματά της αναστέλλουν τη λειτουργία τους ύστερα 
από απόφαση της Πρυτανείας και την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για την προστασία 
από την διάδοση του Κορoναϊού COVID-19 μέχρι νεωτέρας. Μπορείτε να ενημερώνεστε από τις ιστοσελίδες 
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
 
Στο πλαίσιο αυτό: 

https://www.nber.org/
https://ereading.nlg.gr/el/?server=1
https://www.openbook.gr/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/el
https://www.openarchives.gr/
https://scholar.google.com/
http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=7FE44D616EA1C0BE142C0901C8BD7691
https://www.semanticscholar.org/
https://lib.uoi.gr/
https://www.uoi.gr/
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• Η επιτόπια χρήση υπηρεσιών και υποδομών απαγορεύεται. 

• Δανεισμοί και επιστροφές βιβλίων γίνονται κατόπιν ραντεβού.  

• Για κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και παραλαβή της βεβαίωσης κατάθεσης που απαιτείται για 
την ορκωμοσία σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2682050572 ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση etheodorika@uoi.gr (κ. Θεοδωρίκα Ελένη) ή library-preveza@uoi.gr. 

• Για εκκρεμότητες με την υπηρεσία Εύδοξος, επικοινωνήστε με μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση gpapath@uoi.gr (κ. Παπαθανασίου Παναγιώτα) ή library-preveza@uoi.gr. 

• Για παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με την αναζήτηση και εντοπισμό ηλεκτρονικών 
πληροφοριακών πηγών για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και την εκπόνηση εργασιών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση th.tsoli@uoi.gr (κ. Τσώλη Θεοδώρα) ή library-preveza@uoi.gr. 

• Αν έχετε κάποιο άλλο ερώτημα, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τηλεφωνικά στο 
2682050572 ή ηλεκτρονικά στο library-preveza@uoi.gr. 

 

Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης Πρέβεζας 

Οι παρακάτω οδηγοί είναι διαθέσιμοι μέσω της ανοικτής ομάδας στο MSTeams Βιβλιοθήκη Πρέβεζας-
Πληροφοριακή Παιδεία 

   Βιβλιογραφικές αναφορές και Πρότυπα – Σύνταξη βιβλιογραφίας [Βιβλιογραφικές αναφορές Πρότυπο 
APA, Chicago, Harvard και MLA και Εισαγωγή στη βιβλιογραφία και τις αναφορές] 

  Μεθοδολογία έρευνας [Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας – Μεθοδολογία 
έρευνας-Παρουσίαση PowerPoint – Λογοκλοπή – Σύνταξη βιβλιογραφίας και αναφορών – Δημιουργία 
παρουσιάσεων] 

  Οδηγίες αναζήτησης και αξιοποίησης πληροφοριακών πηγών [Πηγές και εργαλεία αναζήτησης 
βιβλιοθήκης – Οδηγός χρήσης Mendeley – DataPrisma ICAP manual – Απομακρυσμένη πρόσβαση σε εκδότες HEAL 
Link – Πρόσβαση σε JSTOR – Πρόσβαση σε MUSE – Πρόσβαση σε ICAP DataPrisma. 

   Οδηγίες σύνταξης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών [Οδηγός συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας 
– ]Οδηγός συγγραφής πτυχιακής εργασίας – Υπόδειγμα μεταπτυχιακής – Υπόδειγμα πτυχιακής] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Παράρτημα Πρέβεζας 

Ιούλιος 2021 

Κρατάμε επαφή με τη μάθηση, την έρευνα, την ψυχαγωγία. 
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