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ΦΥΛΛΑ  ΕΛΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 

 Άλλα τα φύλλα στην ελιά 
 και άλλα στο γεράνι.  
Στης ξηρασίας τους καιρούς, 
 ποιο έμαθε καλύτερα  
οικονομία του  νερού  
να κάνει; 
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 
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? 

 
Εδώ, μήπως 
πρόκειται για 
κεραία ή 
προβοσκίδα 
εντόμου, 
στήμονες 
άνθους,  
υφή μύκητα 
ή ……; 

ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 
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Κι αυτό 
άραγε με τι 
να μοιάζει; 

Με 
θαλάσσιο 
ασπόνδυλο 
ίσως;  

Με 
υδρόφυτο; 
……………….  

ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 

Κι εδώ; 

Ολόγιομο 
φεγγάρι………
σίγουρα 
όχι………. 

Αλλά τι;  
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 

Πλάσματα του βυθού……. 

Ή φύκια και μεταξωτές 
κορδέλλες;……. 

Αλλά όχι… μάλλον ινίδια 
χρωματίνης;… 

Πλανώμενοι αστερίες ή 
θαλάσσιες ανεμώνες ;……. 
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 

Να και ο 
πύραυλος … 
ή μάλλον το 
σπασμένο 
βέλος…. 

Και άλλο 
βέλος;… η 
αιχμή του 
δόρατος…. 
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 

? 

? 
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 

Σίγουρα μοιάζει με …. Αυγουστιάτικη πανσέληνο 
… 
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Επιτέλους…. ένας ήλιος μας χαμογελά … 

ΜΕΡΙΚΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ … ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ …..? 
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Πρόκειται  για …… τριχίδια 
που καλύπτουν την κάτω 
επιδερμίδα των φύλλων της 
ελιάς (αριστερά) και του 
γερανιού (δεξιά) 
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Καθώς και για  

ΤΡΙΧΙΔΙΑ της 
ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΛΕΒΑΝΤΑ  
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ΤΡΙΧΙΔΙΑ της 
ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΑΣΦΑΚΑ 

ΤΡΙΧΙΔΙΑ της 
ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΔΙΚΤΑΜΟ 
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ΤΡΙΧΙΔΙΑ της 
ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 

ΤΡΙΧΙΔΙΑ της 
ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΑΣΦΑΚΑ 
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ΤΡΙΧΙΔΙΑ της ΚΑΤΩ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΦΥΤΟ ΒΙΚΟΣ –ΕΙΔΟΣ ΜΠΙΖΕΛΙΟΥ 

(ΨΥΧΑΝΘΕΣ) … της γνωστής 

οικογενείας, το γένος Pissum 

ΤΡΙΧΙΔΙΑ της ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 
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Έχουν  κοινή καταγωγή… 

δηλαδή προέρχονται από 
το ίδιο φυτό … 

τη φοβερή τσουκνίδα… 

  

Και ο ήλιος με το 
πύραυλο… 

Μετά την εκτόξευση του πυραύλου (τριχίδιο) ότι 
απομένει στη βάση του … σαν ήλιος να χαμογελά … 



ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΕΛΛΕΙΨΗΣ  ΝΕΡΟΥ:  

• Ύπαρξη παχιάς εφυμενίδας στα φύλλα: 

κηρώδες στρώμα της επιδερμίδας των φύλλων 

με ισχυρά υδρόφοβες ουσίες, που παρεμποδίζει 

την αφυδάτωση στα φυτά της ξηράς και μειώνει 

τη διαπερατότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. 

• Το μικρό μέγεθος των φύλλων που σχετίζεται 

με τον αριθμό των στομάτων και τη διαπνοή 

• Το  σχήμα, το πάχος και η σκληρότητα των 

φύλλων 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΕΛΛΕΙΨΗΣ  ΝΕΡΟΥ:  

•Ύπαρξη τριχιδίων με διαφορετική  πυκνότητα ( πολλά 

στην ελιά, λιγότερα στο γεράνι), και σχήμα (νηματοειδή 

στο γεράνι, λεπιοειδή στην ελιά) στα διάφορα φυτά, τα 

οποία συμβάλλουν:  

- Στη μείωση της διαπνοής –προστασία από αφυδάτωση 

- Στην προστασία από τα έντομα και τα φυτοφάγα ζώα 

- Στην αντανάκλαση του φωτός και στην ελαχιστοποίηση 

απορρόφησης της βλαπτικής υπεριώδους ακτινοβολίας 

– προστασία από μεταλλάξεις 
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ΤΡΙΧΙΔΙΑ: 

• Είναι επιδερμικά εξαρτήματα, που όταν 

βρίσκονται στα υπέργεια τμήματα του φυτού 

διακρίνονται σε αδενώδη (εκκριτικοί 

σχηματισμοί) και σε μη αδενώδη τριχίδια,  

μονοκύτταρα ή πολυκύτταρα 

• Τα μη αδενώδη τριχίδια με βάση τη μορφή τους, 

διακρίνονται σε: νηματοειδή (δεξιά στο γεράνι), 

πεπλατυσμένα, λεπιοειδή (αριστερά στην ελιά), 

έμμισχα ή άμισχα, διακλαδισμένα, αστερόμορφα 

κ.α. 
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ΣΤΟΜΑΤΑ: 

ΟΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΩΝ 

ΦΥΤΩΝ 
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ΣΤΟΜΑΤΑ: 

• Στα ανώτερα χερσαία φυτά, βρίσκονται κυρίως 
στην επιδερμίδα των φύλλων (υποστοματικά). 
Άλλα φυτά έχουν στη πάνω 
επιδερμίδα(επιστοματικά) και άλλα και στις δύο 
πλευρές (αμφιστοματικά). Στομάτια επίσης, 
παρατηρούνται στο βλαστό, στα άνθη και στο 
καρπό. 

• Μ’ αυτά γίνεται η επικοινωνία του εσωτερικού 
του φύλλου με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

• Αποτελούν πύλες εξόδου νερού (διαπνοή) και 
οξυγόνου καθώς και πύλες εισόδου διοξειδίου 
του άνθρακα για τη φωτοσύνθεση. 

• Αποτελούνται από δύο καταφρακτικά κύτταρα 
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
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ΣΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ ΓΕΡΑΝΙ 
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? 

• Τι είναι η πίεση σπαργής και η 

πλασμόλυση;  

• Σχετίζονται τα φαινόμενα αυτά με το ρόλο 

των στομάτων; 

• Ποιο βασικό οργανίδιο του φυτικού 

κυττάρου πρωταγωνιστεί σ’ αυτές τις 

διαδικασίες; 
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 ΠΙΕΣΗ ΣΠΑΡΓΗΣ- ΠΛΑΣΜΟΛΥΣΗ  
• Όταν τα κύτταρα βρεθούν σε υπότονο περιβάλλον, τα χυμοτόπια 

τείνουν να αυξήσουν τον όγκο τους με ώσμωση, οπότε εμφανίζουν 

εσωτερική υδροστατική πίεση (πίεση σπαργής), που αναγκάζει 

τη πλασματική μεμβράνη να έρχεται σε στενή επαφή με το 

κυτταρικό τοίχωμα. Το κυτταρικό τοίχωμα με τη σειρά του εφαρμόζει 

ίση και αντίθετης διεύθυνση μηχανική πίεση.  

• Η πίεση σπαργής έχει στηρικτική σημασία για το φυτό: όταν 

μειώνεται το φυτό μαραίνεται. 

• Η ωσμορρυθμιστική ικανότητα του χυμοτοπίου, αποδεικνύεται 

πειραματικά με το φαινόμενο της πλασμόλυσης: όταν το 

κύτταρο βρεθεί σε υπέρτονο διάλυμα, το χυμοτόπιο χάνει νερό, η 

πλασματική μεμβράνη συρρικνώνεται και απομακρύνεται από το 

κυτταρικό τοίχωμα. 

• Εάν το πλασμολυμένο κύτταρο, επανατοποθετηθεί σε υπότονο 

διάλυμα, τότε επανέρχεται σε κατάσταση σπαργής. 



? 
• Είναι αλήθεια ότι τα στόματα των φύλλων 

ανοίγουν και κλείνουν;  

• Αν ναι, πότε αυτό συμβαίνει, ποιοι 

παράγοντες επηρεάζουν το ανοιγοκλείσιμό 

τους και με ποιο τρόπο; 

• Υπάρχει κάποιος παράγοντας που να 

παίζει καθοριστικό ρόλο; 

• Είναι αλήθεια ότι στα περισσότερα φυτά, 

τα στόματα ανοίγουν την ημέρα (φως) και 

κλείνουν τη νύχτα (σκοτάδι); 
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ΣΤΟΜΑΤΑ: 

     Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ανοιγοκλείσιμο 

των στομάτων είναι:  

     το φως, το διοξείδιο του άνθρακα, η θερμοκρασία, η σχετική 

υγρασία του αέρα και η διαθεσιμότητα του νερού στο 

έδαφος.  

 

• Για τα περισσότερα φυτά, όταν  υπάρχει επάρκεια νερού στο 

έδαφος, τότε αναπτύσσεται υψηλή ωσμωτική πίεση που οδηγεί σε 

απορρόφηση νερού με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης 

σπαργής στα καταφρακτικά κύτταρα και  στην αύξηση του όγκου 

τους οπότε ….. 

                                                             τα στόματα ….. ανοίγουν. 
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Στα μαραμένα φύλλα, τα 

στόματα ανοίγουν; 

Ναι ή όχι;  

 

 



Αντίθετα: 

• Όταν υπάρχει υδατική καταπόνηση (έλλειψη νερού 

στο έδαφος)  

                        ακόμη και αν οι άλλοι παράγοντες είναι 

ευνοϊκοί, τα στόματα παραμένουν κλειστά,  διότι 

προέχει η επιβίωση, δηλαδή η οικονομία νερού και η 

αποφυγή αφυδάτωσης.  

     Πως όμως το φυτό το καταλαβαίνει αυτό;  

    Αναλαμβάνει δράση η ορμονική ενδοεπικοινωνία: 

     Το φυτό αυξάνει τη βιοσύνθεση μιας ορμόνης 

αναστολέα ανάπτυξης, την ΑΒΑ (αμπσισσικό οξύ) που 

μειώνει κατά πολύ την ευαισθησία των καταφρακτικών 

κυττάρων στους ευνοϊκούς παράγοντες όταν δεν 

υπάρχει νερό στο έδαφος. (Το ΑΒΑ κλείνει τα κανάλια ιόντων 

καλίου, οπότε αυτά δεν εισέρχονται στα καταφρακτικά κύτταρα→μείωσης 

της πίεσης σπαργής→ κλείσιμο στομάτων) 

 



 

 

 

Ανοικτά στόματα=  

φωτοσύνθεση + ανάπτυξη 

 + …. κίνδυνος αφυδάτωσης 

 

 

Κλειστά στόματα = 

 μείωση του κινδύνου 
αφυδάτωσης +…… 
περιορισμός φωτοσύνθεσης 
και ανάπτυξης 
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ΣΤΟΜΑΤΑ: 



 

Επομένως: 

ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟΜΑΤΩΝ= 
προσπάθεια για ικανοποιητική φωτοσύνθεση 

με τη μικρότερη δυνατή απώλεια νερού 

    Με δεδομένη την  

επάρκεια νερού στο έδαφος (χαμηλή ΑΒΑ→ανοικτά 
τα κανάλια για την είσοδο κατιόντων καλίου στα 
καταφρακτικά κύτταρα), και  

παρουσία φωτός →  

      αυξάνεται η ωσμωτική πίεση και επομένως η 
είσοδος νερού στα καταφρακτικά κύτταρα →                    
(αύξηση σπαργής+ αύξηση του όγκου τους) → 

      με αποτέλεσμα τα στόματα να ανοίγουν. 
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Για πόσο διάστημα όμως θα παραμείνουν τα 

στόματα ανοικτά; Από το πρωί μέχρι το βράδυ; 

• Όταν τα στόματα ανοίγουν: 

- αυξάνεται ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης, και επομένως μειώνεται η 

συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στο μεσόφυλλο 

 - από τα καταφρακτικά κύτταρα εξέρχονται κατιόντα υδρογόνου ενώ 

εισέρχονται περισσότερα κατιόντα καλίου, γεγονός που διατηρεί τα 

στόματα ανοιχτά 

• Το καταμεσήμερο όμως, επειδή ο ρυθμός της κυτταρικής 

αναπνοής και της φωτοαναπνοής είναι μεγαλύτερος από κείνο της 

φωτοσύνθεσης, (αφού η θερμοκρασία αυξάνεται κατά πολύ), η 

συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνεται 

στο μεσόφυλλο  με αποτέλεσμα  τα στόματα κλείνουν. 
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Υπάρχουν φυτά που τα στόματά τους 

να κλείνουν την ημέρα με το φως και να 

ανοίγουν το βράδυ στο σκοτάδι; 
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Υπάρχουν….. και είναι τα 

κακτοειδή  

(CAM φυτά) 

 Σκοπός:  

η μείωση της 

φωτοαναπνοής 

→ μείωση των 

απωλειών σε 

σάκχαρα 
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400x 
Στομάτιο 
κάκτου 
ημέρα  



ΜΕ ΠΟΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΜΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΜΑΤΩΝ; 

 

    Το ανοιγοκλείσιμο των στομάτων 
εξαρτώμενο πρωτίστως από τη 
διαθεσιμότητα νερού και επομένως  
από τη πίεση σπαργής ,  
πραγματοποιείται τελικά χάρη στη 
διευθέτηση των μικροϊνιδίων 
κυτταρίνης στο κυτταρικό τοίχωμα 
των καταφρακτικών κυττάρων που 
τα καθιστά ιδιαίτερα ελαστικά:  
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-τα μικροϊνίδια διατάσσονται ακτινωτά από τα κοιλιακά προς τα 
ραχιαία τοιχώματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μεγαλύτερη 
ελαστικότητα στη ραχιαία πλευρά.  
- Έτσι η διόγκωση των κυττάρων είναι ασσύμετρη: το κοιλιακό 
τοίχωμα πάει προς τα μέσα και ο στοματικός πόρος ανοίγει. 
Παρόμοια παραμόρφωση έχουν και τα παραστοματικά κύτταρα. 
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ΣΤΟΜΑΤΑ  
 ΑΝΟΙΚΤΑ  

 Ή   
ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ; 

 
 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ 

Ή 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΣΑΝ ΆΛΛΟ ΔΕΡΜΑ 
ΖΩΟΥ ΑΠΛΩΜΕΝΗ; 



ΤΕΛΙΚΑ, ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ 

ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΜΑΤΩΝ; 

 :  

• Φωτοσύνθεση (είσοδος διοξειδίου του 

άνθρακα) 

• Κυτταρική αναπνοή – φωτοαναπνοή (έξοδος 

διοξειδίου του άνθρακα) 

• Διαπνοή (έξοδος νερού): αναγκαίο κακό, διότι 

εκθέτει το φυτό σε κίνδυνο αφυδάτωσης. 

Συμβάλλει στη ταχύτερη διακίνηση νερού από 

τις ρίζες καθώς και των διαλυμένων στο νερό 

ανόργανων ουσιών. 
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ΑΜΥΛΟΠΛΑΣΤΕΣ: 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΟΙ 

ΑΜΥΛΟΠΛΑΣΤΕΣ: 

 
• Ανήκουν στην οικογένεια 

των πλαστιδίων στην 
οποία ανήκουν οι 
χλωροπλάστες, οι 
χρωμοπλάστες και οι 
λευκοπλάστες 

• Μαζί με τους 
ελαιοπλάστες και τους 
πρωτεϊνοπλάστες 
αποτελούν τους 
λευκοπλάστες 

• Σ’ αυτούς αποταμιεύεται 
το άμυλο με τη μορφή 
αμυλόκοκκων. 

• Αναπτύσσονται σε 
αποταμιευτικούς ιστούς 
και όργανα των φυτών, 
όπως κοτυληδόνες , 
ενδοσπέρμιο και 
κόνδυλοι. 

. 
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ΑΜΥΛΟΠΛΑΣΤΕΣ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 

• Ο αριθμός των 
αμυλόκοκκων μέσα σε 
κάθε αμυλοπλάστη 
ποικίλει (από 1 έως 40) 

 

• Η συνεχής αύξηση του 
μεγέθους των 
αμυλόκοκκων οδηγεί σε 
ρήξη του πλαστιδιακού 
φακέλου οπότε αυτοί 
ελευθερώνονται στο 
κυτταρόπλασμα . 
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ΑΜΥΛΟΚΟΚΚΟΙ  

Αμυλόκοκκοι:  
• αρχικά σχηματίζονται λίγοι και  μικροί μέσα στους 

χλωροπλάστες και αποτελούν το αφομοιωτικό άμυλο. 

•  Στη συνέχεια, μετά από υδρόλυση, το αφομοιωτικό 
άμυλο ταξιδεύει στα αγγεία του φλοιώματος ως 
σακχαρόζη για να μεταφερθεί στα κύτταρα των 
διαφόρων αποταμιευτικών οργάνων. Εκεί 
ανασυντίθεται και αποθηκεύεται μέσα στους 
αμυλοπλάστες με τη μορφή περισσότερων και 
μεγαλύτερων αμυλόκοκκων και αποτελεί το 
αποταμιευτικό άμυλο. 
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ΑΜΥΛΟΚΟΚΚΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ  

 

Το άμυλο των 
αμυλόκοκκων 
αποτελείται από 
αμυλόζη και 
αμυλοπηκτίνη.  

Με αραιό 
διάλυμα ιωδίου 
(lugol), οι 
αμυλόκοκκοι 
παίρνουν 
κυανοϊώδες 
χρώμα. 
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ΧΩΡΙς  ΧΡΩςΗ ΜΕ ΧΡΩςΗ LUGOL) 



ΑΜΥΛΟΚΟΚΚΟΙ  

ΦΑΣΟΛΙΟΥ 
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Οι αμυλόκοκκοι διαφέρουν στη στρωματική τους υφή, στο μέγεθος 
και στο σχήμα. Με βάση τις στρώσεις, οι αμυλόκοκκοι 
διακρίνονται σε απλούς και σύνθετους,  κεντρικούς, έκκεντρους 
κ. α.  

Για παράδειγμα οι αμυλόκοκκοι των γεώμηλων (αριστερά) είναι 
συνήθως απλοί, ωοειδείς και έκκεντροι ενώ του φασολιού δεξιά) 
είναι απλοί, συγκεντρικοί με μεγάλη κεντρική ρωγμή 
διακλαδιζόμενη,και έχουν σχήμα νεφροειδές. 
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   Η στρωματική υφή των 
αμυλόκοκκων που 
σχηματίζονται στους 
αμυλοπλάστες, εξαρτάται 
από τη μεταβολή των 
συνθηκών φωτισμού και 
θερμοκρασίας που 
επικρατούν και  οφείλεται 
στην εναλλάξ εναπόθεση 
αμυλοπηκτίνης (α-1,6 
γλυκοζικοί δεσμοί – 
δημιουργία διακλαδώσεων 
στο μόριο) και αμυλόζης 
(α-1,4 γλυκοζικοί δεσμοί 
– έλλειψη διακλαδώσεων 
στο μόριο –ελικοειδής 
μορφή) , οπότε 
δημιουργούνται στρώσεις 
γύρω από ένα ή δύο 
κέντρα.  
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400x 

Αμυλόκοκκοι κρεμμυδιού:  

• Βρίσκονται στον εξωτερικό χιτώνα του κρεμμυδιού 

• Είναι λίγοι, το ξύσμα για τη παρατήρησή τους αρκετά 

υδαρές,  γι’ αυτό και ο εντοπισμός τους είναι 

δύσκολος, και  διευκολύνεται με τη χρώση τους με  

αραιό διάλυμα lugol 

• Φαίνεται να έχουν κεντρική ρωγμή, να είναι απλοί και  

κεντρικοί με λίγες στρώσεις 
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QUIZ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ του 
Εργαστηρίου στο 1ο ΓΕΛ  ΑΧΑΡΝΩΝ 

? 



QUIZ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
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