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4-5/7/2020                                     ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ                      2 ΗΜΕΡΕΣ 

4/7/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:30 για τη Μονεμβασιά, με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. Η 

πασίγνωστη βυζαντινή καστροπολιτεία είναι χτισμένη πάνω σε βράχο και ενώνεται με τη στεριά μέσω στενής 

γέφυρας. Αυτή ήταν η μόνη είσοδος, η «μόνη έμβαση» όπως έλεγαν, στη Mονεμβασιά, και σε αυτό οφείλει την 

ονομασία της. Αφού απολαύσουμε τη μαγική ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης, με τα πλακόστρωτα καλντερίμια, τα 

παλιά αρχοντικά, τις εκκλησιές και την ασύγκριτη θέα στο πέλαγος, θα πάμε στην παραλία της περιοχής, όπου θα 

παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα συνεχίζουμε για τη Νεάπολη. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

5/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά τα πρωινό, αναχωρούμε για τη σαγηνευτική Ελαφόνησο, το σμαραγδένιο νησί της 

Πελοποννήσου. Παραμονή στη διάσημη παραλία του Σίμου με τα πεντακάθαρα νερά, τους αμμόλοφους και τα 

πανέμορφα κρίνα της θάλασσας. Αφού απολαύσουμε την πανδαισία των χρωμάτων και των τοπικών εδεσμάτων, 

το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις στο Γύθειο και το Σπαθοβούνι. 

Τιμή συμμετοχής:  ευρώ  

Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό. 

 

5/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                             ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, 

λόγω της Μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, 

για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για Ραφήνα 

και επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 

 

5/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                          ΥΔΡΑ – ΕΡΜΙΟΝΗ                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30, σύντομη στάση στον Ισθμό, και άφιξη στο Μετόχι, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την 

Ύδρα. Aριστοκρατική, κοσμοπολίτικη, με πλούσια ιστορία και μεγάλη ναυτική παράδοση, η Ύδρα είναι από τα 

γνωστότερα και πιο δημοφιλή νησιά του Αργοσαρωνικού. Χτισμένη αμφιθεατρικά σε δύο βραχώδεις λόφους γύρω 

από το λιμάνι, η πόλη της Ύδρας θεωρείται υπόδειγμα αισθητικής και προστατεύεται από την Εφορία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων ως παραδοσιακός οικισμός. Πέτρινα αρχοντικά, πλακόστρωτα δρομάκια, ανθοστόλιστα σπίτια και 

πολλά… γαϊδουράκια, διατηρούν αναλλοίωτη την εικόνα της στο χρόνο, συμπληρώνοντας τη μαγεία και την 

ταυτότητά της. Από τα αναρίθμητα αξιοθέατα, ξεχωρίζουν οι Προμαχώνες με τα κανόνια που δεσπόζουν 

επιβλητικά δεξιά και αριστερά στην είσοδο του λιμανιού  και το μπρούτζινο άγαλμα του ναυάρχου Ανδρέα 

Μιαούλη, στη βάση του οποίου είναι θαμμένα τα οστά του. Κατά μήκος της προκυμαίας, βρίσκεται επίσης το 

Λιμεναρχείο, που στεγάζεται στην παλιά πετρόχτιστη μπαρουταποθήκη, ενώ για τους λάτρεις της ιστορίας και της 

τέχνης, τα μουσεία της Ύδρας θεωρούνται σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφού  περιηγηθούμε 

στην πόλη, θα απολαύσουμε το μπάνιο και το μεσημεριανό μας γεύμα σε έναν από τους υπέροχους γραφικούς 

κολπίσκους κοντά στο λιμάνι. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Μετόχι και από εκεί στην Αθήνα, με ενδιάμεση 

στάση στην Ερμιόνη.  

Τιμή συμμετοχής: 17 ευρώ (δεν περιλαμβάνει το εισιτήριο του πλοίου) 

 

5/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                            ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ                           ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τα καταπράσινα Πολιτικά στη Βόρεια Εύβοια, όπου θα έχουμε όλο το χρόνο για να  

απολαύσουμε τα καθαρά νερά τoυ Eυβοϊκού, το γεύμα και τον καφέ μας. Το βράδυ, επιστροφή στην Αθήνα με 

ενδιάμεση στάση για καφέ στη Νέα Αρτάκη ή στη Χαλκίδα. (Παραμονή στην παραλία 5 ώρες.) 

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ  

 

 

 

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 107 

Παλατάκι, Χαϊδάρι  

Τ: 210 5324850  

 

w: www.mgtravel.gr  e: info@mgtravel.gr 
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11/7/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                                             ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, 

λόγω της Μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, 

για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για 

Ραφήνα, και επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 

 

 

12/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                     ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:30 για τον Άγιο Φλώρο, με ενδιάμεση στάση στο Αρτεμίσιο. O Άγιος Φλώρος είναι από τα πιο 

γνωστά και πιο όμορφα χωριά της Μεσσηνίας. Η πλούσια βλάστηση και τα τρεχούμενα νερά από τις πηγές του 

ποταμού Παμίσου συνθέτουν ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ιδανικό για χαλάρωση και στιγμές ευεξίας. Ο αιωνόβιος 

πλάτανος απέναντι από την εκκλησία των Αγίων Φλώρου και Λαύρου συνδέεται με πολλά ιστορικά γεγονότα και 

είναι σήμα κατατεθέν του χωριού. Αφού περπατήσουμε  στις όχθες του Παμίσου και απολαύσουμε το καταπράσινο 

τοπίο, θα συνεχίσουμε για την παραλία της Καλαμάτας για μπάνιο και γεύμα. Αναχώρηση το απόγευμα για την 

Αθήνα, με ενδιάμεση στάση για καφέ.  

Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ 

 

 
12/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ       ΠΕΥΚΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ                      ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τον Πευκιά του Κιάτου, που εκτός από το καταπράσινο δάσος, είναι γνωστός για την 

απέραντη παραλία του. Στο «πράσινο ακρογιάλι», όπως έλεγε ο ποιητής Κωνσταντίνος Καρυωτάκης, που πέρασε 

στην περιοχή πολλά καλοκαίρια, θα απολαύσουμε το μπάνιο μας, καφέ, φαγητό ή ουζάκι. Επιστροφή το βραδάκι 

στην Αθήνα. (Παραμονή στην παραλία 5 ώρες.) 

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ   

 

 

12/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ        ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Προυσσού, με ενδιάμεση στάση στη Λαμία. Κτισμένη σε επιβλητικό τοπίο, 

ανάμεσα στα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα και στον ελατοσκέπαστο Τυμφρηστό, η Μονή οφείλει το όνομά της 

στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Προυσσιώτισσας και έχει μακραίωνη ιστορία. Αφού απολαύσουμε την 

ατμόσφαιρα και το τοπίο της Μονής, θα συνεχίσουμε προς τη διασταύρωση Μικρού-Μεγάλου Χωριού για 

μεσημεριανό φαγητό. Επόμενος σταθμός, το όμορφο Καρπενήσι για καφέ και βόλτα. Το βραδάκι, επιστροφή στην 

Αθήνα, με σύντομη στάση στη Λαμία. 

Τιμή συμμετοχής: 25 ευρώ   

 

 
18-19/7/2020                                                        ΛΕΥΚΑΔΑ                                                           2 ΗΜΕΡΕΣ 

18/7/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:00 για Μεσολόγγι, με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό. Περνώντας την 

κρεμαστή γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, φθάνουμε στην είσοδο της πόλης, όπου βρίσκεται ο  Κήπος των Ηρώων. Η 

ιδέα της δημιουργίας του Κήπου ανήκει στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, και είναι 

αφιερωμένος στον Αγώνα των ελεύθερων πολιορκημένων. Εδώ θα θαυμάσουμε μνημεία γνωστών και άγνωστων 

Αγωνιστών, όπως το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, τον μαρμάρινο ανδριάντα του άγγλου φιλέλληνα Λόρδου 

Βύρωνα, τον Τύμβο των Ηρώων και πολλά άλλα. Στη συνέχεια, περνώντας από το Αιτωλικό, φθάνουμε στον 

Αστακό, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα. Συνεχίζουμε για Μύτικα και Λευκάδα, άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης, 

προστάτιδας και πολιούχου του νησιού. Το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 

19/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη νότια πλευρά του νησιού και την καταπράσινη 

Βασιλική. Το γραφικό λιμάνι και η παραλία είναι η πρώτη μας στάση για καφέ και βόλτα. Συνεχίζουμε για το 

κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και φαγητό. Όσοι θέλουν μπορούν να πάρουν από το 

λιμάνι το καραβάκι για μια μίνι κρουαζιέρα στο όμορφο νησάκι Μαδουρή και τον θρυλικό Σκορπιό, το νησί του 

Αριστοτέλη Ωνάση. Το απογευματάκι αναχωρούμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Τιμή συμμετοχής:   ευρώ  

Περιλαμβάνει: Μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό. 

 



 

 
19/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                    ΤΖΙΑ                                                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 07:00 για το λιμάνι του Λαυρίου, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Κέα ή Τζια. Άφιξη στο 

λιμάνι και έναρξη της περιήγησης στο όμορφο Κυκλαδονήσι. Πρώτος σταθμός, η  Χώρα, αμφιθεατρικά χτισμένη 

στις πλαγιές δύο λόφων, στη θέση της αρχαία πόλης Ιουλίδας. Τα λιθόστρωτα σοκάκια, τα λευκά παραδοσιακά 

σπίτια με τις κεραμοσκεπές, οι μύλοι, το Κάστρο και η ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο και στην τζιώτικη ύπαιθρο 

συνθέτουν την εικόνα του παραδοσιακού αυτού οικισμού,  που είναι ιδανικός για περίπατο και εξερεύνηση. Στο 

βορειοανατολικό τμήμα, βρίσκεται ο περίφημος Λέοντας της Κέας  (ή Λιόντας), αρχαϊκό μνημείο λαξευμένο πάνω 

σε βράχο μήκους 8 μέτρων και σήμα κατατεθέν του νησιού. Επόμενος σταθμός, ο παραθαλάσσιος οικισμός 

Ποίσσες με την αμμουδερή παραλία και τα κρυστάλλινα νερά, όπου θα απολαύσουμε το μπάνιο μας. Για το 

μεσημεριανό μας γεύμα θα πάμε στο Βουρκάρι, με το γραφικό λιμανάκι και τα όμορφα ταβερνάκια της 

«περατζάδας». Το απόγευμα επιστρέφουμε στο λιμάνι του νησιού, την Κορησσία, απ’ όπου θα παρούμε στο πλοίο 

για Λαύριο και  κατόπιν θα συνεχίσουμε για Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: ευρώ  

 

 

19/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ           ΦΤΕΡΗ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ – ΕΛΑΙΩΝΑΣ                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για το Αίγιο, στάση στον Ισθμό, και στη συνέχεια για το ορεινό χωριό Φτέρη. Χτισμένη σε 

υψόμετρο 1.100 μέτρων, η Φτέρη αποτελεί δροσερό καταφύγιο για μια σύντομη ορεινή απόδραση.  Συνεχίζουμε 

για την Παναγία την Πλατανιώτισσα και το ομώνυμο χωριό, που βρίσκεται σε περιοχή με πλατάνια, καρυδιές και 

τρεχούμενα νερά. Ο ιδιότυπος αυτός ναός έχει διαμορφωθεί στο κοίλωμα ενός αιωνόβιου πλάτανου σε σύμπλεγμα 

κορμών δέντρων τεραστίων διαστάσεων. Συνεχίζουμε για τον παραλιακό Ελαιώνα για μπάνιο και γεύμα. Το 

βραδάκι επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ  

 

 

19/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                  ΧΑΛΚΙΔΑ – ΕΡΕΤΡΙΑ                                          ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για την παραλία της Ερέτριας, όπου θα παραμείνουμε πέντε ώρες για μπάνιο και γεύμα. 

Στην επιστροφή, θα κάνουμε στάση για καφέ στη Χαλκίδα, και το βραδάκι θα φθάσουμε στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ  

 

 

25-27/7/2015     ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ            3 ΗΜΕΡΕΣ                                                                                                                                        

25/7/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ: Αναχώρηση στις 07:00 για Καμένα Βούρλα, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ και πρωινό 

μπάνιο. Συνεχίζουμε προς Δομοκό, Καρδίτσα, Τρίκαλα και φθάνουμε στην Καλαμπάκα για μεσημεριανό γεύμα. 

Επόμενος σταθμός, το πανέμορφο Μέτσοβο, με τον αναλλοίωτο παραδοσιακό χαρακτήρα, άφιξη  και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το πανηγύρι και τον ιστορικό ναό της Αγίας Παρασκευής 

που γιορτάζει (26/7). Η Αγία Παρασκευή θεωρείται προστάτιδα των Βλάχων και τιμάται σε όλες τις βλαχόφωνες 

περιοχές της Πίνδου. Ο ναός χτίστηκε πριν το 1380 μ.Χ. και θεωρείται λαμπρό πολιτιστικό μνημείο. Το ξυλόγλυπτο 

τέμπλο, που φιλοτεχνήθηκε από Μετσοβίτες τεχνίτες το 1730, οι τοιχογραφίες, παλιές εικόνες αφιερώματα 

εύπορων Μετσοβιτών από τη Ρωσία και άλλα κειμήλια είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα. 

26/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Μετά το πρωινό, θα παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία και θα πάρουμε το μεσημεριανό 

γεύμα που προσφέρεται στο προαύλιο του ναού στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Το απογευματάκι θα 

κάνουμε βόλτα στις πηγές του Αώου ποταμού, μια από τις πιο παρθένες περιοχές της χώρας μας, και θα 

θαυμάσουμε το φυσικό τοπίο. Στη συνέχεια, θα κατηφορίσουμε προς την πλατεία του Μετσόβου για το Αντάμωμα 

των Βλάχων, με χορό, τραγούδια και κεράσματα ως αργά το βράδυ. 

27/7/2020 ΔΕΥΤΕΡΑ: Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για τα ξακουστά Γιάννενα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, με 

τα πολλά αξιοθέατα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που της προσδίδει η Λίμνη Παμβώτιδα με τα ακύμαντα νερά. 

Σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη και επίσκεψη στο Νησάκι, για να απολαύσουμε τον καφέ μας και ένα 

γιαννιώτικο γλυκό. Επόμενος σταθμός, το Μουσείο του Βρέλλη με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα, μοναδικό 

στην Ελλάδα στο είδος του. Κατόπιν αναχωρούμε για την Αθήνα, μέσω Άρτας, με στάση στο Μενίδι για γεύμα, και 

καθοδόν για καφέ.   

Τιμή συμμετοχής:   ευρώ  

Περιλαμβάνει: μετάβαση και επιστροφή με το πούλμαν, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό. 

 

 

 

 



 

 

 

25/7/2020 ΣΑΒΒΑΤΟ                                             ΤΗΝΟΣ                                                       ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 06:00 για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το  νησί της Μεγαλόχαρης. 

Άφιξη στην Τήνο γύρω στις 11:15, πρώτη στάση στη Μονή Κεχροβουνίου, την Αγία Πελαγία όπως ονομάζεται, 

λόγω της Μοναχής που κατοίκησε στη Μονή. Επόμενη στάση, στη Μεγαλόχαρη, στο κέντρο της χώρας της Τήνου, 

για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και να πάρουμε το γεύμα μας. Αναχώρηση το απόγευμα για 

Ραφήνα, και επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 60 ευρώ 

 

 

26/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ             ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

Αναχώρηση στις 08:00 για Χαλκίδα, στάση. Συνεχίζουμε για το χωριό Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε την 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου και το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού. Στο νεοσύστατο μουσείο  

εκτίθενται ιερά κειμήλια και αντικείμενα της καθημερινής ζωής που έφεραν, μαζί με το ιερό λείψανο του Αγίου 

Ιωάννη, οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Καππαδοκίας μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Επόμενη στάση, η 

παραλία της Αγκάλης (Αγίας Άννας), η μεγαλύτερη σε μήκος και ιδιαίτερα δημοφιλής παραλία της Εύβοιας, για 

μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα το βραδάκι με στάση στη Νέα Αρτάκη.  

Τιμή συμμετοχής: 18 ευρώ 

 

 

26/7/2020 ΚΥΡΙΑΚΗ                                ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ                                ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

Αναχώρηση στις 12:00 για τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, τη γνωστή παραλία της Πελοποννήσου με τα 

γαλαζοπράσινα νερά, όπου λέγεται ότι έκανε τα μπάνια της η μυθική βασίλισσα της Σπάρτης. Παραμονή στην 

παραλία 5 ώρες, για μπάνιο, καφέ ή ουζάκι. Το βραδάκι, επιστροφή στην Αθήνα.  

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ   

 

 

 

Aγαπητοί μας φίλοι,   

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου και μέχρι νεωτέρας, ο αριθμός των επιβατών σε 

πούλμαν 52 θέσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 33. Για το λόγο αυτό, οι θέσεις στις 

εκδρομές μας είναι περιορισμένες και καλό είναι να πραγματοποιείτε τις κρατήσεις  σας εγκαίρως. 

 

 


