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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.43.390

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,
02/11/2018
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/186202/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές
Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)
5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr
Γ.Γ.Ι.Φ. – Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων
Υπόψη κ. Τρέμου Δημοσθένη και
κας Σπαθάρα Εύης
dtremos@isotita.gr
espathara@isotita.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) για μαθητές/μαθήτριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2018-2019».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 180917/Δ2/26-10-2018 εξερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι με το με αρ. πρωτ. Φ15/180917/Δ2/26-10-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
με θέμα «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) για μαθητές/μαθήτριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2018-2019» έχει εγκριθεί ο
Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια
ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;» που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) για
μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, σχολικού έτους 2018-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), (Δραγατσανίου 8, Αθήνα 105 59) στα τηλέφωνα: 213-1511118
και 213-1511143 (κ.κ. Κατερίνα Μπαρτζώκα και Εύα Σπαθάρα) και στα e-mails: dimgraf@isotita.gr και
espathara@isotita.gr .
Επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό
διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο παρόν έγγραφο
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
7. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ)
«Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία:
έχει φύλο η καρδιά;»
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνουν
τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής με θέμα
«Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία:
έχει φύλο η καρδιά;»
για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Στόχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους/τις
μαθητές/μαθήτριες μέσω της δημιουργικής γραφής, να εκφράσουν τις απόψεις
τους, να τοποθετηθούν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο σχετικά με ζητήματα που
αφορούν στο φύλο και τον τρόπο που οι νέοι/νέες σήμερα το βιώνουν και το
αντιλαμβάνονται, να προβληματιστούν για ζητήματα έμφυλης ισότητας και
διαφορετικότητας, να ασκήσουν κριτική για τον σεξισμό, τα έμφυλα στερεότυπα,
την έμφυλη βία. Οι θεματικές που καλούνται να αξιοποιήσουν οι
μαθητές/μαθήτριες είναι ανοικτές, εναπόκεινται στο ενδιαφέρον τους και υπό
αυτήν την έννοια μπορούν να αναφερθούν σε ένα ευρύ πεδίο στην ποιητική ή
πεζογραφική αφήγησή τους. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν στους τρόπους
με τους οποίους προσλαμβάνουν και κατανοούν τις ερωτικές τους σχέσεις, σε
ζητήματα στερεοτύπων, διακρίσεων λόγω φύλου και σεξουαλικής επιλογής,
έμφυλων ανισοτήτων, στερεοτυπικών ρόλων ανδρών/γυναικών, τρόπων
κατασκευής αρρενωπότητας/θηλυκότητας, έμφυλης βίας, σεξισμού, σεξουαλικής
παρενόχλησης, έμφυλων ταυτοτήτων κ.α. Πέραν των ενδεικτικά αναφερόμενων
ζητημάτων οι μαθητές/μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε
άλλο θέμα κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους υπό την προϋπόθεση ότι θα εμπεριέχει
όψεις και οπτικές του φύλου στο ποιητικό ή πεζό κείμενό τους.
Επιμέρους στόχοι της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι:


Να κατανοήσουν ότι το φύλο υπεισέρχεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
μας, προσωπικής και δημόσιας



Να διερευνήσουν τη σχέση φύλου και γραφής



Να στιγματίσουν τον σεξισμό, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις που προκύπτουν
εξαιτίας του φύλου, της σεξουαλικής επιλογής των ανθρώπων, της φυλής
κ.α.



Να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα,
δικαίωμα στη διαφορετικότητα

την έμφυλη ισότητα, το



Να οικοδομήσουν σχέσεις που θα στηρίζονται στην αμοιβαιότητα, την
ισότητα και τον αλληλοσεβασμό



Να εκφραστούν δημιουργικά



Να καλλιεργήσουν πρωτότυπη σκέψη, αυτενέργεια και φαντασία μέσω της
γραφής



Να συνειδητοποιήσουν με άμεσο τρόπο ότι μέσω της λογοτεχνικής γραφής,
και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης, τα άτομα δεν περιγράφουν απλώς το
περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το
αναδημιουργούν



Να ασκηθούν στις τεχνικές και τις συμβάσεις που ο ποιητικός και πεζός
λόγος απαιτεί

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές /μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(δημόσιας και ιδιωτικής) σε όλη την επικράτεια και υλοποιείται σε συνεργασία και
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους,
να
καταθέσουν το δημιουργικό τους έργο στις ακόλουθες κατηγορίες:



Ποίηση
Διήγημα

Όροι και οδηγίες συμμετοχής









Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά μαθητές και
μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας
Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος και στις δύο κατηγορίες
αν το επιθυμεί, με αυστηρά μία (1) συμμετοχή ανά κατηγορία
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική και μπορούν να συμμετέχουν
όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες επιθυμούν από κάθε σχολείο
Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν, εφ΄ όσον το επιθυμούν, να απευθύνονται
σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για διευκρινίσεις και υποστήριξη
Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει,
ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους/τις
ίδιους/ίδιες ή το σχολείο
Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν τη συνολική διαδικασία υλοποίησης
του διαγωνισμού και φέρουν την ευθύνη της διασφάλισης των προσωπικών
δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών
Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό έχει προαιρετικό
χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων
Η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων απαιτείται και για τη
δημοσίευση του δημιουργικού έργου σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικό μέσα. Οι
δε σχετικές δηλώσεις έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων
τηρούνται στο αρχείο των σχολείων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών











μαθητών/μαθητριών
Κάθε μελλοντική χρήση και προβολή των έργων από τους φορείς
συνδιοργάνωσης του διαγωνισμού θα έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικούς
σκοπούς και θα πραγματοποιείται με γνώμονα την ευαισθητοποίηση της
εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας των
φύλων
Απαγορεύεται ρητά η αποκόμιση οικονομικού οφέλους μέσω της εμπορίας,
διαφήμισης κ.λπ. των υποβληθέντων έργων, τόσο για τους φορείς
διοργάνωσης του διαγωνισμού, όσο και για οποιονδήποτε άλλον φορέα ή
ιδιώτη
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος
Προτείνεται να προηγηθεί της συμμετοχής στον διαγωνισμό ενημέρωση των
μαθητών/μαθητριών για τα ζητήματα φύλου και ισότητας από τους/τις
εκπαιδευτικούς, προς ενίσχυση και ευαισθητοποίησή τους για τον σκοπό και
τους στόχους του διαγωνισμού
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού θα ακολουθήσει διαδικασία
αποτίμησής του
Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή των όρων
του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων / συμμετεχουσών

Τεχνικά χαρακτηριστικά των συμμετοχών


Ποίημα έως 50 στίχους σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής (pdf), δίχως
στοιχεία ταυτότητας ή λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία του συμμετέχοντα/ της
συμμετέχουσας (ονοματεπώνυμο, σχολείο κ.λπ.), πλην του τίτλου του
ποιήματος.
 Διήγημα έως 1000 λέξεις σε αρχείο μη επεξεργάσιμης μορφής (pdf), δίχως
στοιχεία ταυτότητας ή λοιπά αναγνωριστικά στοιχεία του συμμετέχοντα/ της
συμμετέχουσας (ονοματεπώνυμο, σχολείο κ.λπ.), πλην του τίτλου του
διηγήματος.
Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης
1. Η υποβολή/παράδοση των δημιουργικών έργων, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως
και αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο
ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται : το ονοματεπώνυμο του
μαθητή/της μαθήτριας, η τάξη και το σχολείο φοίτησης, το ονοματεπώνυμο
του/της συμβούλου εκπαιδευτικού(εφ΄όσον υπάρχει), απαραίτητα αριθμός
τηλεφώνου και e mail επικοινωνίας του σχολείου και του/της συμβούλου
εκπαιδευτικού (εφ΄όσον υπάρχει).
2. Τα δημιουργικά έργα των διαγωνιζομένων υποβάλλονται με την αποστολή
γραπτού μηνύματος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimgraf@isotita.gr από
01/11/2018 έως και 28/02/2019.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας του διαγωνισμού, τα
επισυναπτόμενα αρχεία που θα εμπεριέχουν το δημιουργικό έργο, θα πρέπει να
είναι μη επεξεργάσιμης μορφής (pdf) και να μην φέρουν στοιχεία ταυτότητας
του/της μαθητή/μαθήτριας, στοιχεία του σχολείου και λοιπά αναγνωριστικά
στοιχεία, πλην του τίτλου του έργου του/της μαθητή/μαθήτριας.
4. Σε κάθε κατηγορία απονέμονται τρεις (3) τίτλοι διάκρισης για έργα
μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου και τρεις (3) τίτλοι διάκρισης για τα έργα των
μαθητών/μαθητριών Λυκείου.
5. Οι τίτλοι διάκρισης απονέμονται στους/τις διαγωνιζόμενους/ες κατόπιν

αξιολόγησης των συμμετοχών από εφταμελή κριτική επιτροπή. Στην περίπτωση
που κάποιο/α από τα μέλη της επιτροπής αδυνατούν να ανταποκριθούν, οι φορείς
διοργάνωσης αναλαμβάνουν άμεσα την αντικατάστασή του/τους με
προσωπικότητες προερχόμενες από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και των
επιστημών.
6. Ως τακτικά μέλη της εφταμελούς κριτικής επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού ορίζονται οι εξής (κατά αλφαβητική ακολουθία):
1) Ιντζές Στάθης, ποιητής, διηγηματογράφος, εκδότης των εκδόσεων Θράκα
2) Κουτρουμπάκη Εύη, φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας
3) Λουκίδου Κατερίνα, στέλεχος ΓΓΙΦ, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού,
Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

4) Παναγιώτου Ευτυχία, ποιήτρια, μεταφράστρια, διδάσκουσα στο ΠΜΣ
Δημιουργική Γραφή στο ΕΑΠ
5) Σπαθάρα Εύα, εκπαιδευτικός, στέλεχος ΓΓΙΦ, απόφοιτη ΠΜΣ Δημιουργικής
Γραφής Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
6) Φυλακτάκη Παναγιώτα, θεατρική συγγραφέας, διδάσκουσα στο ΠΜΣ
Δημιουργική Γραφή στο ΕΑΠ και στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
7) Χριστόπουλος Δημήτρης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας
Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και ένας περιορισμένος αριθμός έργων από το
σύνολο των συμμετοχών, τα οποία θα επιλεγούν βάσει της βαθμολογίας που θα
προκύψει από την κριτική επιτροπή, θα συμπεριληφθούν σε συλλογικό τόμο με τον
ομώνυμο τίτλο του διαγωνισμού που θα εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Οι μαθητές /μαθήτριες που θα τύχουν διάκρισης στην εκάστοτε κατηγορία (3
πρώτες θέσεις) θα λάβουν ως επιπρόσθετο έπαθλο λογοτεχνικά βιβλία.
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την απονομή των τιμητικών διακρίσεων σε
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019.
Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα προβληθούν και από την επίσημη ιστοσελίδα
της Γ.Γ.Ι.Φ. www.isotita.gr
Ψηφιακές βεβαιώσεις συμμετοχής θα λάβουν όλες οι σχολικές μονάδες, οι
υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθήτριες που θα λάβουν μέρος στον
διαγωνισμό.
Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού (κατά αλφαβητική ακολουθία)
Κώστας Καυκάς
&

στέλεχος Δ/νσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων –
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων/Υπουργείο
Εσωτερικών

Χριστίνα Λεοντίτση

Εκπαιδευτικός, αποσπασμένη στο Γραφείο της Γενικής
Γραμματέα Ισότητας των Φύλων/Υπουργείο
Εσωτερικών

Κατερίνα Μπαρτζώκα
&

στέλεχος Δ/νσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων –
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων/Υπουργείο
Εσωτερικών

Εύα Σπαθάρα
&

στέλεχος Δ/νσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων –
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων/Υπουργείο
Εσωτερικών

Επικοινωνία
Κατερίνα Μπαρτζώκα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Δραγατσανίου 8, Αθήνα 105 59 www.isotita.gr
τηλ. επικοινωνίας: 2131511118
ηλεκτρονική διεύθυνση: dimgraf@isotita.gr

Εύα Σπαθάρα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Δραγατσανίου 8, Αθήνα 105 59 www.isotita.gr
τηλ. επικοινωνίας: 2131511143
ηλεκτρονική διεύθυνση: espathara@isotita.gr

