


 

1ε Θέζε  

 

«Medienträume» 

Janka Riedel, Annika Ehmsen θαη Gerrit Hoffschulte 
 
 

 

Ιδέα ηνπ ζρεδίνπ 

  

ηνλ ζεκεξηλό εηθνληθό καο θόζκν θαη ζηε ζπλερώο δηεπξπλόκελε 

δνύγθια ηεο πιεξνθνξίαο, γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιν γηα ηα λέα 

παηδηά λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο. Ο 

αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 

απμάλεηαη ζπλερώο. Η έξεπλα ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε ηε 

ρξήζε πνιιώλ κέζσλ ηαπηνρξόλσο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

έπξεπε λα εθπαηδεπηνύκε ζε απηήλ εθ λένπ. 

Ζ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρώξνπ βαζίδεηαη ζε απηή ηε ζεκαηηθή 

θαη ζπλδέεη ηα λέα εηθνληθά πνιπκέζα κε ηελ αξρηθή πεγή 

πιεξνθνξίαο – ην βηβιίν. 

Ζ δηαίξεζε ην ρώξνπ ζε ηξεηο ηνκείο παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε 

βνεζήκαηα γηα ηε ζσζηή έξεπλα αιιά θαη αξθεηό ειεύζεξν 

ρώξν γηα αλεμάξηεηεο εξγαζίεο. 

  

  



  ελεκεξώλνκαη // αλαδεηώ // βξίζθσ 



 
 
 
 
 

πάσ // βιέπσ // θαηαιαβαίλσ 



Δηαδξαζηηθή βηβιηνζήθε 

Μηα βηβιηνζήθε κπξνζηά από ηα θπξίσο ξάθηα, πνπ επηηξέπεη 

ζηα λέα παηδηά λα κελ μεράζνπλ ην βηβιίν κέζα ζηνλ ςεθηαθό 

θόζκν θαη επηηπγράλεη κέζσ ελόο ζθάλεξ κηα ζύλδεζε κεηαμύ 

ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ησλ εηθνληθώλ κέζσλ. 

Ζ βηβιηνζήθε ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ αξρή Patanosta. 

Μηα επξπγώληα θάκεξα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ επηζθέπηε 

λα κεηαθηλεζεί πάλσ θαη θάησ ζηα κεκνλσκέλα ξάθηα κε 

κηα αληίζηνηρε θίλεζε ηνπ ρεξηνύ. Σα ζεξκηθά ξάθηα 

κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη ζπγρξόλσο από πνιινύο 

επηζθέπηεο μερσξηζηά. Γηα λα κπνξνύλ νη λένη λα επεξεάδνπλ 

ηελ επηινγή, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εμνπιηζκνύ ελόο ηέηνηνπ 

ξαθηνύ κε δηάθνξνπο ηίηινπο, νη νπνίνη απνθαζίδνληαη κέζσ 

ςεθνθνξίαο (Facebook). Γηα λα κελ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ 

αλαδήηεζε, όια ηα κέζα εθηίζεληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

είλαη νξαηή ε κπξνζηηλή ηνπο πιεπξά. Ζ βηβιηνζήθε είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηα θπξίσο ξάθηα πνπ βξίζθνληαη από πίζσ 

ηεο. Δθεί βξίζθεηαη ε πιήξεο ζπιινγή. Με ηε βνήζεηα ελόο 

απηόκαηνπ βξαρίνλα, ε βηβιηνζήθε γεκίδεη θάζε θνξά κε κέζα 

ηα νπνία θέξνπλ έλα ςεθηαθό ηζηπ (ζύζηεκα εθηέιεζεο 

εληνιήο). 

 

θάλεξ βηβιίσλ 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο αλαδήηεζεο, ζε θάζε 

ηνκέα ππάξρεη έλαο θάζεηνο θαη νξηδόληηνο 

θηλεηόο ζθάλεξ. Ο ζθάλεξ δείρλεη ζηνλ 

επηζθέπηε πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην βηβιίν πνπ βξίζθεηαη πίζσ από 

ηνλ ζθάλεξ. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη κηα 

πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ζπγγξαθέα, παξαπνκπέο ζε άιια βηβιία, βίληεν 

ή ερεηηθό πιηθό πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν 

θαζώο θαη θξηηηθέο από αλαγλώζηεο. Με ηε 

βνήζεηα αηζζεηήξσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηα 

ξάθηα, δηαπηζηώλνληαη εύθνια ηα θελά πνπ 

ππάξρνπλ γηα λα ζπκπιεξσζνύλ ζηε ζπλέρεηα 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εθηέιεζεο εληνιήο. 

Ζ επηζηξνθή ησλ βηβιίσλ γίλεηαη επίζεο κέζσ 

ηεο δηαδξαζηηθήο βηβιηνζήθεο: ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην ζύζηεκα εθηέιεζεο εληνιήο 

ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα. πξαγκαηηθό // εηθνληθό // 

ρεηξνπηαζηό 



δηαβάδσ // καζαίλσ // εξγάδνκαη 



2ε Θέζε 

 

«Stellwerk» 

Οκάδα εξγαζίαο Close up: 

Felix Amtsberg θαη Johannes Hartmann 
 

Das Stellwerk: κηα επέιηθηε βηβιηνζήθε γηα ηνπο λένπο 

 

Δίλαη δύζθνιν λα παίμεηο κε ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ζπιινγή κηαο βηβιηνζήθεο, ιόγσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. Οη θνιώλεο θαη ηα δνθάξηα ρσξίδνπλ ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ζε κηθξά 

θαη θαζόινπ επέιηθηα ηκήκαηα. 

Σν βαζηθό εξώηεκα ηνπ ζρεδίνπ είλαη ην εμήο: Πώο κπνξνύκε, παξόιν πνπ ππάξρνπλ απηέο νη ζπλζήθεο, λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα ζπλαξπαζηηθό, πνηθηιόκνξθν ζεκείν έιμεο γηα ηνπο λένπο; 

Ζ απάληεζε ζην εξώηεκα δίλεηαη από έλα πξνζαξκνζκέλν ζύζηεκα κε ξάγεο, πξνεξρόκελν από ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία (Ihs), ζε ζπλδπαζκό κε θηλεηέο αλαξηεκέλεο κνλάδεο πνπ πξννξίδνληαη γηα δηάβαζκα 

θαη γηα απνζήθεπζε. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν ρώξνο κεηακνξθώλεηαη γξήγνξα – γηα παξάδεηγκα, ζε έλα αίζξην γηα 

εθδειώζεηο, όπσο αλαγλώζεηο ή δηαιέμεηο, απνκαθξύλνληαο ηα ξάθηα από ηηο ‘θσιηέο γηα δηάβαζκα’ ώζηε λα 

εξγάδεηαη θάπνηνο αλελόριεηνο θπξίσο κε ηα ζύγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα, ή αθόκα αιιάδνληαο ηε δηάηαμε 

αλάινγα κε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ην θσο ηεο εκέξαο. 

Σν αζπλήζηζην ζρήκα ησλ ξαθηώλ θαη ησλ ρώξσλ δηαβάζκαηνο πνπ ζπκίδεη ζηαγόλα, μεθεύγεη από ηε 

ζπλεζηζκέλε εηθόλα ησλ ρώξσλ κηαο βηβιηνζήθεο θαη δεκηνπξγεί κηα δηεγεξηηθή θαη πεξηπεηεηώδε αηκόζθαηξα 

γύξσ από ην δηάβαζκα, ηελ αθνή θαη ηελ έξεπλα. 





Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ξαθηώλ: θηλεηέο βηβιηνζήθεο ζε ζρήκα 

ζηαγόλαο κε ζύζηεκα εληνπηζκνύ βηβιίσλ GPS 

Με ηηο πνιύκνξθεο ζήθεο ηνπ, ην νξηδόληην ξάθη παξέρεη ρώξν γηα ηα 

δηάθνξα κεγέζε βηβιίσλ. Μέζσ ηεο ελζσκαησκέλεο νζόλεο αθήο 

κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ όια ηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ  

ζην ξάθη θαη λα εληνπηζηνύλ κέζσ ελόο ηρλειάηε LED. 

 Σν ζύζηεκα εληνπηζκνύ GPS ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε  

θάπνηεο βηβιηνζήθεο. Κάζε βηβιίν έρεη ζηε ξάρε ηνπ  

έλαλ πνκπό έηζη ώζηε ν ηρλειάηεο LED λα νδεγείηαη  

θαηεπζείαλ ζηε ζσζηή ζέζε. Γηα λα κπνξεί θάπνηνο  

λα θηάζεη ζηα επάλσ ξάθηα, έρεη αλαξηεζεί ζηνλ  

θεληξηθό άμνλα ηνπ ξαθηνύ κηα πεξηζηξεθόκελε  

ζθάια.  

 Ηιεθηξηθό θαλάιη 

Παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ην ζύζηεκα LED θαη 

γηα ηα εξγαιεία έξεπλαο, αλνμείδσην αηζάιη  

Αλάξηεζε ξαθηνύ 

σιήλεο, θύιηλδξνη θαη ζηεξίγκαηα, αλνμείδσην 

αηζάιη  

Οζόλε αθήο γηα 

έξεπλα 

Οζόλε TFT κε δηεπαθή 

OPAC γηα άκεζε 

εκθάληζε ηνπ ζεκείνπ 

ζην ξάθη  

Ιρλειάηεζε LED 

Άκεζε δηαδξνκή από ηελ νζόλε 

αθήο ζην βηβιίν, θαλάιη δέζκεο 

LED ζε μύιηλε εζνρή 

θάια 

Αλνμείδσην αηζάιη θαη μύιν, 

πεξηζηξεθόκελε ζηνλ θεληξηθό 

άμνλα (πξναηξεηηθό) 



Σν ζύζηεκα κε ηηο ξάγεο: πξνζαξκνζκέλε επειημία από ηε βηνκεραλία 

Με ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο θίλεζεο κε ξάγεο πνπ πξνέξρεηαη από ηε 

βηνκεραλία, ν ιεηηνπξγηθόο ρώξνο ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

πνιύ γξήγνξα ζε έλα αίζξην γηα εθδειώζεηο, όπσο αλαγλώζεηο ή ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ρξήζεο, ν ρώξνο παξακέλεη απόιπηα 

επέιηθηνο «εθπιήζζνληαο» ζπλερώο ηνπο λεαξνύο ρξήζηεο κε ηηο λέεο 

ελδηαθέξνπζεο ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξεη. Από αλνηρηόο θαη επηθνηλσληαθόο 

κέρξη ζηελόο θαη ζπγθεληξσκέλνο: ην παηρλίδη παίδεηαη κε ηηο θηλνύκελεο 

κνλάδεο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζην ζύζηεκα κε ηηο ξάγεο. Σα ξάθηα θαη νη 

κνλάδεο δηαβάζκαηνο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ρεηξνθίλεηα αιιά θαη 

κεραληθά. Έλα ζύζηεκα επηηήξεζεο από ηε βηβιηνζήθε ειέγρεη ηελ θίλεζε 

ησλ κνλάδσλ από ην έλα ζεκείν ζε θάπνην δηπιαλό ρώξν.  

ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΑΝΑΓΝΧΔΗ 

ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ Χ ΑΗΘΡΗΟΤ 

ΚΑΣΟΦΖ ΝΔΑΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 



3ε Θέζε 

 

«La morph» 

R. S. Architekten: Ralf Schubert 
 

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

Κεληξηθή ηδέα ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ζπνλδπισηήο, ιεηηνπξγηθήο, 

αηζζεηηθήο θαη ζπγρξόλσο εμαηνκηθεπκέλεο εγθαηάζηαζεο γηα βηβιηνζήθε. 

ε πξώην πιάλν βξίζθεηαη ε επειημία, ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο θαη ε 

ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ελόο θόζκνπ ηεο γλώζεο πνπ θνηηάδεη πξνο ην 

κέιινλ. Ζ παηρληδηάξηθε επαθή κε ηελ νξγαληθή πνηθηινκνξθία δεκηνπξγεί 

έλα ζηηι θαη κηα ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα πνπ ζε πξνθαιεί λα θαζίζεηο ... 



Φσο OLED / RGB-LED Δηδηθή Καηαζθεπή Βηνκεραληθή Βάζε 

Πξννπηηθή Μνλάδαο 1 



εηξά /  

 

Δμαηνκηθεπκέλν 

-νξγαληθέο κνλάδεο 

-κέιινλ / όξακα 

-εμαηνκηθεπκέλν 

-αληηζπκβαηηθό 

-επέιηθην 

-ηνπία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε 

αληηθείκελα  

Μνλάδεο / 

Οξζνγώληεο 

(βηνκεραλία) 

-κέζα 

-ξάθηα 

-νζόλεο 

-επηθάλεηεο 

ηξαπεδηώλ 

-εθζεηήξηα 

-θνλζόιεο 

-θώηα 

Νεαληθή βηβιηνζήθε 

-κέιινλ 

-εκπεηξία 

-αηκόζθαηξα 

-ειεύζεξνο ρξόλνο 

-θόζκνο ηεο γλώζεο 

-παξακνλή ζηνλ ρώξν 

-παηρλίδη / ραιάξσζε 

Πξννπηηθή Μνλάδαο 1 



Πιεπξά Γ 

Κνλζόιεο 

Πνιπκέζσλ 

Εώλε Γ 

εκείν αλάγλσζεο 

/αθνπζηηθώλ κέζσλ 

Κνλζόιεο Πνιπκέζσλ 

Εώλε Γ πζηήκαηα κεηαθνξάο, 

εάλ ρξεηάδνληαη 

Τπνδνρή 

Π 

ι 

ε 

π 

ξ 

ά  

Γ 

Δγθαηάζηαζε / Παξνπζίαζε 
Π 

ι 

ε 

π 

ξ 

α 

Β 
Γηάβαζκα 

Γηάβαζκα 

Γηάβαζκα / Υαιάξσζε Γηάβαζκα / Υαιάξσζε 

Εώλε Α Εώλε Β 

Nonbook 

Εώλε Μέζσλ 

Πιεπξά Α 

Αηκόζθαηξα ηνπ ρώξνπ κέζσ θσηηδόκελεο νξνθήο 



«FINGAGFUI» 

Daniela Marlene Korff 

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

Ζ ηδέα αληηκεησπίδεη παηρληδηάξηθα ηνλ 

ρώξν θαη θαιεί ηνλ επηζθέπηε λα 

αλαθαιύςεη ην πεξηβάιινλ κε ηα ρέξηα θαη 

ηα πόδηα, κε ηελ θαξδηά θαη ην κπαιό, κε 

Ααα! θαη Ωσσ!. Τπνλνκεύεη ηε 

ζπλεζηζκέλε ζπλζήθε ηνπ «θάζνκαη» θαη 

«πεξπαηάσ». Καζόκαζηε νπσζδήπνηε πην 

ςειά από ό,ηη πεξπαηάκε; Δίλαη ην έδαθνο 

απιώο θαη κόλν έδαθνο; Έλα καμηιάξη 

θαζίζκαηνο είλαη πάληα νξηδόληην;  







«L2 – Library Line» 
Islam Öztürk  

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

Βαζηθή ηδέα ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε έλσζε πνιιώλ κνλάδσλ πνπ 

δεκηνπξγνύλ έηζη έλαλ ζπλερή ρώξν ζηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο 

«λα δηαβάζεη, λα γξάςεη, λα εξγαζηεί, λα μεθνπξαζηεί...». Ζ 

δνκή απνηειείηαη από 11 κνλάδεο θαηαζθεπαζκέλεο από 

γπςνζαλίδεο Rigips πνπ έρνπλ επηθαιπθζεί κε ειαζηηθή 

πνιπνπξεζάλε. Σα δηάθνξα ζηνηρεία, όπσο ε νξνθή, νη ηνίρνη, 

ηα δάπεδα θαη ηα έπηπια, δελ είλαη κεκνλσκέλα θνκκάηηα, αιιά 

δεκηνπξγνύλ κηα ρσξηθή ζπλέρεηα θαη ζρεκαηίδνπλ ζπγρξόλσο 

επηθάλεηεο επηθνηλσλίαο, έπηπια θαη ρώξνπο.  



Γεκηνπξγία Εσλώλ 







«Eine Landschaft im Raum»  

(«Έλα ηνπίν ζηνλ ρώξν») 

Saskia Scheithauer  

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

Βαζηθή ηδέα ηνπ ζρεδίνπ γηα ην λεαληθό ηκήκα είλαη ν ζρεδηαζκόο κηαο 

εγθαηάζηαζεο, ε νπνία απνηειείηαη από κεκνλσκέλεο, δηαθνξεηηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη μερσξηζηά ε κία κε ηελ άιιε. Σα ζεκεία 

όπνπ κπνξεί λα μαπιώζεη ή λα θαζίζεη θαλείο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ 

κεηαμύ ηνπο αιπζηδσηά, δεκηνπξγώληαο νιόθιεξεο νξνζεηξέο. Όπσο 

ζπκβαίλεη ζε κηα πηπρσζηγελή νξνζεηξά ηεο αμσλίαο, έηζη θη εδώ ηεθηνληθά 

ζξαύζκαηα από ην έδαθνο κεηαηνπίδνληαη ην έλα πξνο ην άιιν θαη 

δεκηνπξγνύλ έλα αλάγιπθν ηνπίν.  



ΕΝΑ ΣΟΠΙΟ ΣΟΝ ΧΩΡΟ 
πνιπκέζα θαη νλεηξηθνί ρώξνη: νξακαηηθνί ρώξνη, δηαγσληζκόο ηδεώλ ekz 2011 

 





«Mediena» 

Marie Rosenbusch 

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

H Mediena είλαη έλαο ηόπνο ηνπ θσηόο, ησλ ηδεώλ θαη 

ησλ νλείξσλ. 

Ζ κνξθή ζπκβνιίδεη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ιεηηνπξγεί ε ίδηα σο κέζν. Δίλαη ην θέληξν ηνπ 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη αμηνπνηείηαη θαη από ηηο δύν 

πιεπξέο. Χο δηαδξαζηηθή δνκή ρώξνπ δεκηνπξγεί δύν 

βαζηθνύο ηνκείο: από ηε κία πιεπξά ηνλ ηνκέα ησλ 

βηβιίσλ θαη ησλ Nonbook κέζσλ όπσο είλαη ηα CD θαη 

ηα DVD θαη από ηελ άιιε κεξηά ηνλ ηνκέα ησλ 

ςεθηαθώλ κέζσλ.  









«Gedankenhimmel» («Οπξαλόο ηεο ζθέςεο») 

Catharina Hoops θαη Anne-Katrin Rohr 

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

«Οη ζθέςεηο είλαη ειεύζεξεο, 

πνηνο κπνξεί λα ηηο καληέςεη; 

Πεηνύλ θαη θεύγνπλ ζαλ λπρηεξηλέο ζθηέο.» 

Γεξκαληθό ιατθό ηξαγνύδη 

Ο νπξαλόο ηεο ζθέςεο κάο αιιάδεη – ηνλ αιιάδνπκε όκσο θη 

εκείο δεκηνπξγώληαο έηζη έλαλ θόζκν ηεο ζθέςεο πνπ καο 

πεξηβάιεη. 

ε απηή ηε δπλακηθή πξνζηίζεηαη κηα ηξίηε δηάζηαζε: Ο 

ρώξνο ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη δεκηνπξγώληαο κηα ακνηβαία 

ςπρηθή πξνζέγγηζε. 









«data.space» 

Steven Hahnemann θαη Boris Hoffmann 

Η ηδέα ηνπ ζρεδίνπ 

 

Ζ θεληξηθή ηδέα αζρνιείηαη κε ην εμήο εξώηεκα: Πώο κπνξεί λα είλαη 

κηα λεαληθή βηβιηνζήθε αλ αληηθαηαζηαζνύλ πιήξσο ηα έληππα κέζα 

κε ςεθηαθά κέζα; 

Σν θέληξν βάξνπο βξίζθεηαη ζηελ ηδηαίηεξε επίδξαζε θαη αληίιεςε ηνπ 

ρώξνπ – δελ ππάξρνπλ πιένλ βηβιία, ε βηβιηνζήθε δελ ιεηηνπξγεί 

πιένλ σο ρώξνο απνζήθεπζεο πιεξνθνξηώλ αιιά σο ρώξνο 

θαηαλάισζεο. 

Σα θιαζηθά ξάθηα γηα ηα βηβιία εξκελεύνληαη εθ λένπ θαη 

αληηθαζίζηαληαη από ειαζκαηνεηδή ζηξώκαηα από πηπζζόκελα ξάθηα. 

Έηζη, ν ρώξνο πξνθαιεί κηα ηδηαίηεξε επηξξνή.  



γξαθηθό θάηνςεο 

νη πνιιέο θηλήζεηο κέζα ζηνλ 

ρώξν ζεκαίλνπλ πνιιά 

δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζηνλ 

ρώξν 

νη αηζζεηήξεο θαηαγξάθνπλ ηηο 

θηλήζεηο κέζα ζηνλ ρώξν 

ε κηθξή θίλεζε κέζα ζηνλ ρώξν 

ζεκαίλεη πην ήξεκε θαη πην 

νκνηόκνξθε ξνή ρξσκάησλ 

ελνηθίαζε  

tablet pc 

ρώξνο  

ραιάξσζεο 

ρώξνο  

θαζηζκάησλ 





mediapool 

ελνηθίαζε  

tablet pc 

παηρλίδη 
i-net 

εξγαζία 


