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Βιογραθικά ζσγγραθέων: 
 

H Καηερίνα Θεοδωράκε γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, όπνπ θαη θαηνηθεί. 

Απνθνίηεζε από ηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο θαη από ην Σκήκα 

Φηινζνθίαο- Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, αθνινπζώληαο ηελ θαηεύζπλζε ηεο Παηδαγσγηθήο. Μεηεθπαηδεύηεθε 

ζην Γηδαζθαιείν "Γ. Γιελόο" ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Α.Π.Θ. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Α.Π.Θ. ζηελ "Παηδαγσγηθή ηεο Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ". Δξγάδεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Έρεη αζρνιεζεί κε ην παηδηθό- παηδαγσγηθό βηβιίν: «Ζ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγώγεζε 

ζην Γεκνηηθό ζρνιείν κε ηε κέζνδν Project» (Διιεληθά Γξάκκαηα, 2001 ζπλεξγαζία 

κε ηελ Α. Ησάλλνπ), "Σν ηαμίδη ηνπ αεηνύ" (Κέδξνο, 2003), «Σν ηαμίδη ηνπ δειθηληνύ» 

(Κέδξνο, 2003) θαη «Ζ πεηαινύδα πνπ δελ ήζειε λα γεξάζεη...» (Βάξθε, 2013). 

Έρεη ζπλεξγαζηεί κε εηαηξείεο γηα ηελ παξαγσγή παηδαγσγηθνύ πιηθνύ ζε ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ. Αθόκε, έρεη θπθινθνξήζεη ηε κειέηε: «Φύιν θαη ζεηηθέο επηζηήκεο- 

καζήκαηα θαη επαγγέικαηα ζηηο αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ» (Γξάθεκα, 2010). Ζ 

είζνδόο ηεο ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία έγηλε κε ην κπζηζηόξεκα «Θάιαζζα... 

άλαζζα...» (Γξάθεκα, 2011) 

H   Καηερίνα Καριδώνε γελλήζεθε  ζηε Θεζζαινλίθε . Σέιεησζε  ηε  Γεξκαληθή 

ρνιή Θεζζαινλίθεο   θαη  ζπνύδαζε νηθνλνκηθά. Δίλαη δηδάθηνξαο ησλ 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ΑΠΘ. Με  ηελ   ινγνηερλία  αζρνιείηαη  απ΄ ηα  

παηδηθά  ηεο  ρξόληα  Δμέδσζε 10  πνηεηηθέο ζπιινγέο, αζρνιήζεθε  κε ηελ παηδηθή 

ινγνηερλία θαη εμέδσζε 8 παηδηθά  βηβιία .΄Διαβε  ην Α’ βξαβείν θύθινπ παηδηθνύ 

βηβιίνπ ην1991 γηα ην βηβιίν ηεο «Υίιηεο θαη κηα λύρηεο ησλ Βαιθαλίσλ». Σν 1997 

εμέδσζε ην κπζηζηόξεκα κε ηίηιν «Ο άγγειόο κνπ ήηαλ έθπησηνο» εθδ. Καζηαληώηε, 

ην 2001 ην κπζηζηόξεκα «Βαιο ζηελ Οκίριε»  , ην 2004 «Σν ηζάη κε ηνλ Καβάθε» , 

ην 2006 ην  »Μεγάιν Αιγέξη», ην 2009 ην πεηξαηηθό βηβιίν  ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ, ην 

 2011  ην  κπζηζηόξεκα  «Ο ράξηεο  ησλ  νλείξσλ»  θαη ην 2013 ην κπζηζηόξεκα 

"ηξαγνύδη ηνπ επλνύρνπ". πλεξγάδεηαη κε δηάθνξα πεξηνδηθά κε θξηηηθέο βηβιίνπ, 

δνθίκηα, ινγνηερληθά θείκελα. Δίλαη  κέινο  ηεο  Δηαηξίαο  Λνγνηερλώλ 

Θεζζαινλίθεο. Σν  2009  πήξε  ην  βξαβείν  ΑΤΛΑΗΑ  γηα  ην  ζπλνιηθό  ηεο  έξγν. 

http://www.biblionet.gr/book/189541/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7,_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1/%CE%97_%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B5%CE%BD_%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5_%CE%BD%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9...


Ζ Τριανηαθσλλιά Κωνζηανηινίδοσ γελλήζεθε ζηελ Αξραία Πέιια, όπνπ 

παξαθνινύζεζε θαη ηηο εγθύθιηεο ζπνπδέο ηεο. Σειείσζε ηελ Αγγιηθή Φηινινγία ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη κε ηε 

ζπγγξαθή. Πνιιά έξγα ηεο,  όπσο παξακύζηα θαη δηεγήκαηα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

Παλειιήληνπο Λνγνηερληθνύο Γηαγσληζκνύο θαη έρνπλ ιάβεη βξαβεία, επαίλνπο θαη 

ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Σν 2009, ην έξγν ηεο «Ζ γεξαθίλα θαη ν θύθλνο», απέζπαζε ην 

Α΄ βξαβείν παξακπζηνύ από ηελ Δηαηξεία Σερλώλ-Δπηζηήκεο θαη Πνιηηηζκνύ 

Κεξαηζηλίνπ. Ο «Άγξηνο Γνύλαβεο» είλαη ην πξώην ηεο κπζηζηόξεκα, έλα 

απόζπαζκα ηνπ νπoίνπ σο απηνηειέο δηήγεκα, πήξε ηηκεηηθή δηάθξηζε από ηνλ ίδην 

θνξέα ην 2008 κε ηνλ ηίηιν «Σν άζηξν ηεο απγήο». Καη ηα δύν βηβιία ηεο 

θπθινθόξεζαλ από ηηο εθδόζεηο «Μαιιηάξεο-Παηδεία». «Ζ γεξαθίλα θαη ν θύθλνο» 

θπθινθνξεί επίζεο, ζε έλα νκαδηθό Λεύθσκα Λνγνηερλίαο - Πνίεζεο, από ηηο 

εθδόζεηο «Μαίαλδξνο». Σειεπηαία εθδνηηθή ηεο παξνπζία είλαη ηα δύν βξαβεπκέλα 

παξακύζηα ηεο «Ο Ακνύξ ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ ιύθνπ» θαη «Ο Ρήγαο θαη ε Ρνδαιία», 

(Απηνέθδνζε, Σππνγξαθείν «Βαγνπξδή», Έδεζζα 2013). 

Ζ Γήμεηρα Μήηηα γελλήζεθε ζηε Βέξνηα. πνύδαζε θηινζνθία ζηε Φηινζνθηθή 

ρνιή ηνπ Α.Π.Θ., όπνπ έθαλε ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο θαη 

έξεπλα ζην ίδην Παλεπηζηήκην ζε ζέκαηα Φηινζνθίαο ηεο Μπζνινγίαο. Δίλαη 

θαζεγήηξηα θηιόινγνο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Καιιηηερληθό Γπκλάζην 

Θεζζαινλίθεο) θαη δηδάζθεη Ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ θαη Γξακαηνινγία ζε 

δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ζρνιέο. ηα γξάκκαηα εκθαλίζηεθε ην 1989. Έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά "Παξαθπάδα", "Σξακ", "Πόξθπξαο", 

"Φεγόο", "Ρεύκαηα", "Πάξνδνο", ελώ κειέηεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα Μπζνινγίαο 

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά. Βηβιηνθξηζίεο, ζρόιηα θαη ινγνηερληθή θξηηηθή δεκνζηεύηεθαλ ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, θαζώο θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ Κέληξνπ 

Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ. Δθδόζεηο: 

(2013) «Τπέξ Κιπηαηκλήζηξαο», «Σα ξνιόγηα», «Δπζύλε» - (2007) «Θπκάζαη ηα 

όλεηξά ζνπ;», University Studio Press - (2006) «Ηνθάζηε», University Studio Press - 

(2006) «Μύζνη ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο», University Studio Press - (2005) «Με 

κάηηα δάραξε», ύγρξνλνη Οξίδνληεο - (2004) «Μπζηζηνξίεο ηνπ εθήκεξνπ», 

Γαβξηειίδεο - (2004) «ςεηο ηνπ πξνζσπείνπ», University Studio Press - (2002) 

«Μύζνο θαη ηέρλε», University Studio Press- (2000)«Ο ρνξηνθάγνο ιύθνο», 

Διιεληθά Γξάκκαηα- (2000) «Οη ηζηνξίεο ηνπ θπξ Κνύλεινπ», Διιεληθά Γξάκκαηα-

(1998) «Γξακκαηνζεηξέο θαη θσηνγξάκκαηα», University Studio Press-(1997) 

«Απνινγία γηα ηνλ κύζν», University Studio Press. 

Ζ Αθρούλε Μπέρζοσ γελλήζεθε, κεγάισζε θαη δεη ζηε Θεζζαινλίθε. Απόθνηηνο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.(ηκήκα Φπρνινγίαο- Παηδαγσγηθώλ) θαη ηεο 

ρνιήο Νεπηαγσγώλ Θεζζαινλίθεο, εξγάζηεθε σο λεπηαγσγόο ζηε δεκόζηα 

εθπαίδεπζε. Ζζνπνηόο ζηελ νκάδα «Νέκεζε» (από ην1996) θαη ππεύζπλε ηνπ 

παηδηθνύ ζεαηξηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Παλνξάκαηνο (2003-2013). Σν 

Ννέκβξην ηνπ 2012 δηαζθεύαζε θαη ζθελνζέηεζε ζην ζηνύληην Νέκεζε, ην έξγν ηνπ 
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http://www.biblionet.gr/book/101267/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1,_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%9C%CE%B5_%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%B6%CE%AC%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B7
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http://www.biblionet.gr/book/33752/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1,_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%9F_%CF%87%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/52874/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1,_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%9F%CE%B9_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%85%CF%81_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/16523/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1,_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.biblionet.gr/book/9010/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%84%CE%B1,_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF


Δκκαλνπήι Ρνΐδε «Ζ Πάπηζζα Ησάλλα». Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 αθεγείηαη ηα 

«Παξακύζηα ηεο αγάπεο», ζε ζθελνζεζία ηνπ Koldo Vio. Έρεη εθδώζεη ηα βηβιία: 

«Σν κπζηηθό» (Γηώξγνο Άβιηρνο), «Θα ηα πνύκε;» (Νηθεθόξνο Λύηξαο), «Σν θνξίηζη 

θη ν δσγξάθνο» (Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο), «Ο πεηξαηήο  ηεο Καιακάηαο» 

(Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο), «Σα δπν αδέξθηα θαη νη ηέζζεξηο επνρέο» (Γηάλλεο 

Σζαξνύρεο) ζηε ζεηξά «Δθθξαδόκαζηε κέζα από ηελ ηέρλε», 2010, εθδόζεηο Βάξθεο 

-»Γέθα παξνηκίεο ζαλ παξακύζηα», 2007, εθδόζεηο Κέδξνο-»Ζ ρώξα ησλ παγσηώλ», 

θείκελα Α. Μπέξζνπ, κνπζηθή Δ. Ράηζνπ, 2003, εθδόζεηο  Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο-»Ζ θόξε ηνπ κπισλά»,1996, εθδόζεηο Μαζηνξίδεο-»Καθέο ή 

θαθάν»,1985,1994,εθδόζεηο Μαζηνξίδεο. Τπό έθδνζε:-»Σν κεγάιν ηαμίδη ηεο 

Υιόεο» (Αιέμεο Αθξηζάθεο), «Σν δέληξν θαη ην δάζνο» (Αιέθνο Φαζηαλόο), «Σξεηο 

αξηζκνί, ηξεηο θίινη» (Γηάλλεο Γαΐηεο), «Ζ Μαιακαηή θη ν Σηκνιέσλ» 

(Κσλζηαληίλνο Μαιέαο), «Ο κηθξόο θόθθηλνο θύθινο» (ππ Ενύλε) ζηε ζεηξά 

«Δθθξαδόκαζηε κέζα από ηελ ηέρλε», εθδόζεηο Βάξθεο. 

Ζ Βαζιλική Νεσροκοπλή γελλήζεθε ην 1968. Σν 1999 εθδίδεηαη ην ζεαηξηθό 

κνλόπξαθην «Δγώ ν Άιινο» από ηηο εθδόζεηο Νεζίδεο. Σν 2005 νη ζηίρνη δύν 

ηξαγνπδηώλ, «Εετκπέθηθν ηεο Ξεληηηάο» θαη «Υειηδόληζκα», πεξηιακβάλνληαη ζην cd 

«Δμνξία» ηνπ Κπξηάθνπ Καιατηδίδε ησλ εθδόζεσλ "Δλ Υνξδαίο". Σν 2007 

θπθινθόξεζε ην παξακύζη «Αλ η' Αγαπάο Ξαλάξρνληαη», από ηηο εθδόζεηο "Ληβάλε". 

(Βξαβείν 2008 από ηνλ Κύθιν ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, σο βηβιίν 

πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, θαη Βξαβείν 2008 Παηδηθνύ 

Δηθνλνγξαθεκέλνπ Βηβιίνπ από ην πεξηνδηθό "Γηαβάδσ"). Δπίζεο κνηξάζηεθε ην Β΄ 

βξαβείν δηεγήκαηνο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα ζηνλ δηεζλή δηαγσληζκό κε ζέκα:  

«Σα Μάξκαξα ηνπ Παξζελώλα - Ζ ηζηνξία ηεο θινπήο ή Ζ θινπή ηεο Ηζηνξίαο», πνπ 

νξγάλσζε ε Asociaciνn Cultural Helenica "Nostos" ζηελ Αξγεληηλή. Δθδόζεηο: 

(2013) «Ο Καιιίζηξαηνο θαη νη πεξηπέηεηεο ησλ ραξηζκάησλ», Διιεληθή Βηβιηθή 

Δηαηξία-(2012) «Ο Καιιίζηξαηνο θαη ην ρσξάθη ηεο θαξδηάο», Διιεληθή Βηβιηθή 

Δηαηξία-(2011) «Σν θόθθηλν θνξδόλη», Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε-(2011) 

«Υάξηηλα όλεηξα», Γηάπιαζε-(2010) «Σν κνλαδηθό θηιί», Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. 

Ληβάλε-(2009) «Καη ηη ζα πεη ζ’ αγαπάσ;», Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε -(2008) 

«ε ηέκπν θόθθηλν», Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε-(2008) «Σν παξακύζη ηεο 

κνπζηθήο», Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε-(2007) «Αλ η’ αγαπάο μαλάξρνληαη», 

Δθδνηηθόο Οίθνο Α. Α. Ληβάλε-(1999)Δγώ ν άιινο, Νεζίδεο. 

Ο Γιάννες Τδανής γελλήζεθε ην 1943 ζηε Γεξαθαξνύ Θεζζαινλίθεο από γνλείο 

αγξόηεο, πξόζθπγεο Μηθξαζηάηεο. Από ην 1952 δεη ζηε Θεζζαινλίθε. Γηδάθηνξαο 

Βπδαληηλνινγίαο. Γίδαμε ζην Α.Π.Θ.  θαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Γηεηέιεζε 

Γηεπζπληήο Γεπη. Δθπ/ζεο, ρνιηθόο ύκβνπινο, Τπνδηεπζπληήο θαη αλαπιεξσηήο 

Γηεπζπληήο Πεξηθεξεηαθνύ Δπηκνξθσηηθνύ Κέληξνπ (Π.Δ.Κ.), Πξντζηάκελνο 

Δπηζηεκνληθήο -Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο θαη Αλαπιεξσηήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Γηεηέιεζε επίζεο κέινο  Δπηηξνπήο 

Κξίζεο Γηδαθηηθώλ βηβιίσλ ηεο Γ.Δ, ηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο ρνιηθώλ 

πκβνύισλ θαη άιισλ Δπηηξνπώλ. Ήηαλ Αληηπξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο Λνγνηερλώλ 
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Θεζζαινλίθεο. Γηα 10 ρξόληα είρε ηειενπηηθή εθπνκπή γηα πνιηηηζηηθά θαη 

ινγνηερληθά ζέκαηα. Σώξα είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Κξαηηθώλ Βξαβείσλ 

Λνγνηερλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ 

Φηινζνθηθήο ζρνιήο Α.Π.Θ. "Φηιόινγνο", Τπεύζπλνο ηνπ επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ 

ΦΗΛΟΛΟΓΟ, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ θαη Βηβιίνπ Ννηην -

Αλαηνιηθήο Δπξώπεο.  Γεκνζίεπζε πεξηζζόηεξα από 30 βηβιία (10 επηζηεκνληθά, 11 

πνηεηηθά, 6 πεδνγξαθηθά, 8 αλζνιόγηα καζεηηθήο πνίεζεο θαη πνιιά άξζξα θαη 

ινγνηερληθά θείκελα ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη εθεκεξίδεο. Πνηήκαηά 

ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ζρνιηθά βηβιία, ζε αλζνινγίεο θαη θάπνηα έρνπλ 

κεηαθξαζηεί ζε μέλεο γιώζζεο (γαιιηθά, αγγιηθά, ηηαιηθά, ζεξβηθά, ξνπκαληθά, 

αιβαληθά). Αξθεηά πνηήκαηά ηνπ έρνπλ κεινπνηεζεί από ηνπο ζπλζέηεο Νίθν 

Αζηξηλίδε, Λεπηέξε Αεξόπνπιν, Κακπάλε ακαξά, Γεκήηξε Θέκειε.  Έρεη ηηκεζεί 

κε Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ (2010) θαη από δηάθνξνπο άιινπο θνξείο: 

Φηινζνθηθή ρνιή Α.Π.Θ. (1974), Διιεληθή Δηαηξεία Υξηζηηαληθώλ Γξακκάησλ θαη 

Ίδξύκα Λαηκνύ (1989), ύλδεζκν Δθδνηώλ Βόξεηαο Διιάδαο (1994), Κύθιν 

Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ (2004), Πεξηνδηθό ΓΗΑΒΑΕΧ (κηθξή ιίζηα ησλ 5 

θαιύηεξσλ βηβιίσλ  ηνπ 2004).  Βηνγξαθηθά, ζπλεληεύμεηο ηνπ θαη πνιιέο θξηηηθέο 

γηα ην έξγν ηνπ  έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θαη ζην 

δηαδίθηπν. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ έγηλαλ αξθεηέο ηηκεηηθέο εθδειώζεηο από 

δηάθνξνπο θνξείο. 

 

 


