
• Στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι 
ερευνητές ξεκινούν να πειραματί-
ζονται με τη διασύνδεση απομα-
κρυσμένων υπολογιστών μεταξύ 
τους. Το δίκτυο ARPANET γεννιέ-
ται το 1969. 
• Πρώτη χώρα σε αριθμό χρηστών 
Internet είναι η Κίνα, ενώ την ακο-
λουθούν οι Η.Π.Α., η Ινδία, η Ιαπω-
νία και η Βραζιλία. Η Ασία βρίσκεται 
στην πρώτη θέση με τους μισούς πε-
ρίπου [48,4%] χρήστες παγκοσμίως!
• Ο αριθμός των χρηστών στο διαδί-
κτυο έχει ξεπεράσει το ένα δισε-
κατομμύριο! Ο τεράστιος αυτός 
αριθμός φανερώνει τη μεγάλη ση-
μασία που έχει πλέον το διαδίκτυο 
στη ζωή μας.
• Λέγεται πως η ηλεκτρονική επανά-
σταση της εποχής, μπορεί να φέρει 
στη ζωή των ανθρώπων μεγαλύ-
τερες και σημαντικότερες αλλαγές 
από αυτές που προκάλεσε η αντί-
στοιχη τεχνολογική.
• Το διαδίκτυο ξεπέρασε τα κλα-

σικά μέσα επικοινωνίας και οδηγεί 
την ανθρωπότητα σε μία νέα εποχή, 
στην οποία αυτό θα παίξει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στη δημιουργία, τη 
διακίνηση και την επεξεργασία των 
πληροφοριών που επηρεάζουν ποι-
κιλότροπα τη ζωή μας.
• Το 40% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού είναι συνδεδεμένο στο δια-
δίκτυο!
• Επτά στους δέκα Έλληνες χρησι-
μοποιούν το Ίντερνετ (69.7%), και έξι 
στους δέκα (60,4%) σε καθημερινή 
βάση! Οι Έλληνες χρήστες «σερφά-
ρουν» πλέον, περισσότερες από δύο 
ώρες την ημέρα, με τον μέσο όρο 
χρήσης του Ίντερνετ στη χώρα να 
είναι τα 135 λεπτά!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ
• Θα πρέπει να βάλουμε κάποιο όριο 
στο χρόνο που αφιερώνει το παιδί 
μας στο διαδίκτυο.
• Να διδάξουμε τα παιδιά μας ου-
δέποτε να δίνουν προσωπικές 

πληροφορίες σε άλλα άτομα ή σε 
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
• Να εξηγήσουμε στα παιδιά για 
να καταλάβουν ότι πολλά απ’ όσα 
βλέπουν ή διαβάζουν στο διαδίκτυο 
μπορεί να μην είναι αληθινά.
• Είναι καλό ως γονείς να χρησιμο-
ποιήσουμε υπηρεσίες ή λογισμικά 
προγράμματα που δίνουν γονικό 
έλεγχο στο τι μπορούν να επισκε-
φθούν τα παιδιά στο διαδίκτυο και 
να αποκόπτονται ακατάλληλες ιστο-
σελίδες.
• Να είμαστε προσεκτικοί για να μη 
δώσουμε σε καμία περίπτωση αριθ-
μούς πιστωτικής κάρτας ή άλλους 
κωδικούς στα παιδιά μας, για ν’ αγο-
ράσουν αγαθά ή υπηρεσίες ή για να 
μπορούν να βλέπουν κάποιες ιστο-
σελίδες.
• Να τους εξηγήσουμε πως θα πρέ-
πει να συμπεριφέρονται στο διαδί-
κτυο με την ίδια ευγένεια και καλούς 
τρόπους, όπως και στην καθημερι-
νότητά τους.

• Είναι χρήσιμο οι γονείς να αφιε-
ρώνουν κάποιο χρόνο με τα παιδιά 
τους, για να εξερευνούν μαζί κά-
ποιους ιστότοπους και κατά καιρούς 
να συμμετέχουν στις δραστηριότη-
τες του παιδιού τους στο διαδίκτυο. 
Αυτό θα τους επιτρέπει να επιβλέ-
πουν, να παρακολουθούν την δρα-
στηριότητα του παιδιού τους και 
ταυτόχρονα να διδάσκονται μαζί.

Υπεύθυνος δάσκαλος: Ηλίας Γρηγοριάδης

Σερφάρουμε στο διαδίκτυο;

Αμπάζη Άννα

Αρβανίτης Κωνσταντίνος

Βασιλοπούλου Κατερίνα

Δαλμυρά Ελευθερία

Ζάχου Κλειώ

Ζώρζου Μαρία

Κουτρούλης Συμεών

Κρίκου Νεφέλη

Κτενάς Χαράλαμπος

Μαρτάκη Μαριλένα

Κεκλίκογλου Χρυσήλια

Μπίρη Κατερίνα

Μπίρη Σοφία

Μπουρέλου Όλγα

Παπαδόπουλος Δημήτρης

Σουπίδης Γιάννης

Τζάρτζαλου Ανδρομάχη

Τσόκα Αθηνά

Τσοροβάς Φίλιππος

Χασάπης Ηλίας
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Τετ-α-τετ με τον 

Θωμά  
Μαύρο
«…να αγαπάτε 
πραγματικά  
αυτό που 
κάνετε…»
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Άμα βλέπω, δεν 
το βλέπω...και το 
βλέπω, όταν δε 
βλέπω..Τι είναι;

(Τα Όνειρα)   
(Άννα)

- Μαμά, σήμερα πήρα 10 στο σχο-
λείο!
- Πού παιδί μου, στην Αριθμητική ;
- Όχι, εκεί πήρα 5!
- Στη Γραμματική ;
- Όχι, κι εκεί πήρα 5!
- Τότε πού πήρες 10;;;
- Στην Αριθμητική και τη Γραμμα-
τική μαζί!!! 

(Ανδρομάχη)

Συζήτηση σε μπαρ
- Η γυναίκα μου είναι άγγελος, λέει 
ο πρώτος.
- Είσαι τυχερός, λέει ο άλλος, η δική 
μου ακόμα ζει!!!

(Χρυσήλια)

Ο πατέρας στον γιο για την ιστορία
- Η πρώτη απάντηση θα είναι «1832», 
η δεύτερη «Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης» και η τρίτη «δεν ξέρουμε, ακό-
μη ερευνείται».
Η κυρία στο σχολείο τον ρωτάει: 
- Πότε γεννήθηκες;
- To 1832
- Πώς σε λένε; 
- Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
- Μα καλά, χαζό είσαι; 
- Δεν ξέρουμε, ακόμη ερευνείται!

(Δημήτρης)

(Τοτός) - Κύριε, αν δε μου βάλετε 
καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα 
να πνιγώ!   
(Δάσκαλος) - Δεν πειράζει παιδί μου, 
τα κούτσουρα επιπλέουν! 

(Όλγα)

Στην τράπεζα  
- Καλημέρα σας! Θα ήθελα να μου 
πείτε, πόσα χρωστάω.
- Μισό λεπτό.
- Μόνο; Πολύ ωραία!    

(Κωνσταντίνος)

Με το κρύο τη φοράει, με τη ζέστη 
τη μαδάει! Τι είναι;
(Η αλεπού και η γούνα της)     

(Αθηνά)

Βασιλιάς δεν είμαι, κορόνα φοράω.
Ρολόι δεν είμαι, τις ώρες μετράω. Τι 
είναι;

(Ο πετεινός)      
(Άννα)

Έχει δόντια, δε μασάει, τους ανθρώ-
πους βοηθάει. Τι είναι;

(Το πριόνι) 
(Νεφέλη)

Μπαίνει απ’το τζάμι χωρίς να το σπά-
σει. Τι είναι;

(Το φως) 
(Μαρία)

Το πρωινό είναι ένα πολύ
σημαντικό γεύμα.
Όπως τα αυτοκίνητα, τα λεωφο-
ρεία και τα τρένα δεν μπορούν να 
κινηθούν χωρίς καύσιμα, έτσι και 
το σώμα μας χρειάζεται ενέργεια 
για να λειτουργήσει. Ειδικά, μετά 
τον νυχτερινό ύπνο, τα επίπεδα 
ενέργειας είναι χαμηλά. Ξεκίνα 
τη μέρα σου με πρωινό. Δοκίμα-
σε ένα τοστ ή ψωμί, ή δημητρια-
κά με γάλα, φρούτο ή γιαούρτι.
Τα παιδιά που παραλείπουν το 
πρωινό τους, εμφανίζουν χαμη-
λότερη αυτοσυγκέντρωση και τεί-

νουν να “χάσουν” τα μαθήματα 
στο σχολείο.
Αντίθετα, ένα ικανοποιητικό πρω-
ινό, εξασφαλίζει ενέργεια κι ενι-
σχύει τη συγκέντρωση 
και τη δημιουργικότητα.

Τρώτε φρούτα 
και λαχανικά σε 
κάθε γεύμα και 
ως γευστικά σνακ!
Τα φρούτα και τα λα-
χανικά είναι από τις πιο 
σημαντικές τροφές για 
να πάρουμε αρκετές βι-
ταμίνες, ανόργανα συστατικά και 
φυτικές ίνες. Πρέπει όλοι να προ-
σπαθούμε να τρώμε τουλάχιστον 

5 μερίδες από αυτά κάθε μέρα. 
Για παράδειγμα, μ’ ένα ποτήρι 
χυμό φρούτων στο πρωινό, ένα 
μήλο και μια μπανάνα ως σνακ 

και δύο λαχανικά μαζί 
με τα γεύματα, έχεις πε-
τύχει το στόχο. 

Σβήσε 
τη δίψα σου! 
Πίνε πολλά υγρά!
Ήξερες ότι το μισό και 
παραπάνω βάρος του 
σώματός σου είναι 
νερό; Εκτός, λοιπόν, από 

τις τροφές που καταναλώνεις για 
να διατηρείς το σώμα σου υγιές, 
πρέπει να πίνεις και τουλάχιστον 

5 ποτήρια υγρών την ημέρα. Ειδι-
κά, όταν κάνει πολλή ζέστη ή όταν 
έχεις έντονη σωματική δραστηρι-
ότητα, είναι πολύ σημαντικό να πί-
νεις πολλά υγρά.

Να ελέγχετε τις ετικέτες! 
Το ότι ένα προϊόν χαρακτηρίζε-
ται ως «φυσικό» ή «υγιεινό» δεν 
σημαίνει ότι είναι κιόλας! Να εί-
στε προσεκτικοί με τα ανθυγιει-
νά πρόσθετα που αναγράφονται 
πάνω στο προϊόν, όπως τα υψηλά 
επίπεδα σακχάρου, το νάτριο, οι 
τεχνητές χρωστικές ή τα αρώμα-
τα, τα νιτρικά άλατα, τα υδρογο-
νωμένα έλαια, τα τρανς λιπαρά, 
τα κορεσμένα λίπη κτλ.

•  Ο πιο κοντός άνθρωπος στον κόσμο, έχει ύψος 56 εκατοστά!!!

•  Η πόλη με τις περισσότερες Rolls Royce ανά κεφαλή είναι το 
Χονγκ Κονγκ.

•  Οι πεταλούδες έχουν την αίσθηση της γεύσης στα πόδια τους!

•  Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμούνται για 3 χρόνια χωρίς να 
τρώνε καθόλου!

•  Οι πατημασιές των αστροναυτών στη Σελήνη, μπορούν να 
παραμείνουν αναλλοίωτες για πάνω από 10 εκατομμύρια χρόνια, 
αφού η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα!

• Οι γεωσκώληκες έχουν πέντε καρδιές!!!

• Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ!!!

•  Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών, κάνει γύρω στις 400 ερωτήσεις 
την ημέρα!

• Η λέξη «Ιμαλάια» σημαίνει «το σπίτι του χιονιού».

•  Το ζώο με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο, συγκριτικά με το υπόλοιπο 
σώμα του, είναι το μυρμήγκι.

•  Ο ήχος που κάνουν οι καταρράκτες της Victoria ακούγεται  
σε απόσταση 64 χλμ. !!!

•  Στη Δανία, τα γουρούνια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους!

• Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό.

• Η ατμομηχανή εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα!

•  Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια ταχύτητα που θα μπορούσε να 
κάνει την περιφορά της Γης 8 φορές σε 1 δευτερόλεπτο!

•  Η μνήμη του χρυσόψαρου διαρκεί 3 μήνες και όχι 3 δευτερόλεπτα!

Απίστευτα  
κι όμως... 
αληθινά!!!

Health tips
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Είναι γεγονός αδια- 
μφισβήτητο, πως το «κυ-
νήγι» της υψηλής βαθ-
μολογίας, τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και 
στις μεγαλύτερες βαθ-
μίδες εκπαίδευσης, ανέ-

καθεν αποτελούσε και αποτελεί τον απώτερο 
στόχο μαθητών και γονέων, συνώνυμο της επι-
τυχίας και εφαλτήριο για την οποιαδήποτε επί-
τευξη μελλοντικών στόχων.

 Μαθητής και βαθμολογία, καλώς ή κακώς, 
είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μετα-
ξύ τους, από την αρχή ως το τέλος της σχολι-
κής σταδιοδρομίας.Φράσεις του τύπου «πρέπει 
να πάρεις καλούς βαθμούς στο τρίμηνο, για-
τί αλίμονό σου!», «είδες τι πήρε ο συμμαθητής 
σου;», «είναι καλύτερος από σένα κι έγινε ση-
μαιοφόρος;» ... είναι συνήθεις, χιλιοειπωμένες 
και δυστυχώς, αποτυπωμένες στη μνήμη των 
παιδιών, συνοδεύοντάς τα, εντός κι εκτός σχο-
λικού περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας έτσι, 
ένα κλίμα καθημερινών ψυχοφθόρων κατα-
στάσεων, ψυχολογικής πίεσης, έντονης ανα-
σφάλειας και φοβίας για το αποτέλεσμα και 
την τελική έκβαση των προσπαθειών τους.
Το ψυχολογικό φορτίο το οποίο επωμίζονται 
τα παιδιά (κυρίως σε περίοδο εξετάσεων) εί-
ναι δυσβάσταχτο, οι στρεσογόνες καταστά-
σεις που δημιουργούνται, είναι σε πολλές πε-
ριπτώσεις μη διαχειρίσιμες, ενώ παράλληλα 
η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η χαμηλή αυτο-
εικόνα καθώς και το βάρος μιας ενδεχόμενης 
αποτυχίας, επιτείνουν το υπάρχον πρόβλημα. 
Η αρνητική κριτική και η αμφισβήτηση των ικα-
νοτήτων του παιδιού, δημιουργούν κλίμα έντα-
σης, σύγχυσης και ανισορροπίας, ευννοώντας 
ανασταλτικούς παράγοντες να εισέλθουν και 
να επηρεάσουν τον εσωτερικό του ψυχισμό. 
Διάσπαση προσοχής, αποστροφή, τάσεις φυ-
γής κι απόδρασης απ’την όποια προσπάθεια 
και το κυριότερο απ’όλα, καταστροφολογικές 
σκέψεις: «τι θα γίνει αν αποτύχω;». Έτσι, οι εξε-
τάσεις αποτελούν γι’αυτά, σημείο ορόσημο. 
Βρίσκονται σε μία κατάσταση αναμονής, μέ-
χρι την ημέρα των αποτελεσμάτων, όπου θα 
κριθούν. Βιώνουν μία περίοδο κρίσης, όπου η 
εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τους, βρίσκεται 
υπό δοκιμή...

Από την άλλη πλευρά, οι γονείς, γνωρίζου-

με καλά, θέλουν να παρέχουν όλα τα απαραί-
τητα εχέγγυα στα παιδιά τους, ώστε αυτά με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να διακριθούν μελ-
λοντικά στον τομέα δραστηριοποίησής τους 
και να πετύχουν τον τελικό τους στόχο. Έχουν 
προσδοκίες για το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα, κάτι που κρίνεται απόλυτα θεμιτό και 
αποδεκτό. Ως εδώ, όλα ακούγονται πολύ φυ-
σιολογικά κι αναμενόμενα, χωρίς να διακρίνε-
ται ουδέν μεμπτόν... ή μάλλον όχι;;;

Οι γονείς, ως συνήθως υπερπροστατευτικοί, 
στην προσπάθειά τους να συνεισφέρουν στα 
παιδιά τους, οτιδήποτε τους χρειάζεται και 
το κυριότερο, να μην υπολείπονται σε τίποτα 
από τα υπόλοιπα της ηλικίας τους, υποπίπουν 
στο γωστό σφάλμα-«παγίδα» της υπερβολής, 
παρέχοντάς τους εφόδια-εργαλεία-δραστηρι-
ότητες και ασχολίες, που είτε δεν χρειάζονται 
στην παρούσα φάση της ζωής τους, είτε απο-
προσανατολίζουν το παιδί απ’ τους ρεαλιστι-
κούς στόχους που έχει θέσει, φορτώνοντάς το 
έτσι, με επιπλέον απαιτήσεις, ευθύνες, καθήκο-
ντα και πίεση, παραγνωρίζοντας τις περισσό-
τερες φορές τη φύση και τις πραγματικές του 
δυνατότητες και το χειρότερο, οδηγώντας το 
με έμμεσο τρόπο, σ’έναν φαύλο και άνευ όρων 
κύκλο έντονου ανταγωνισμού και συγκρίσεων, 
σ’έναν διαρκή αγώνα δρόμου απόκτησης γνώ-
σεων και δεξιοτήτων, κάτι που πιθανότατα να 
μην αρμόζει επουδενί στην τόσο ευμετάβλη-
τη ψυχοσύνθεσή του.

 Τα παιδιά, μην έχοντας ακόμα αναπτύξει 
στον επιθυμητό βαθμό, την κριτική σκέψη και 
το δικαίωμα επιλογής, έχοντας ως πρότυπα μί-
μησης τους γονείς τους και θεωρώντας πως 
σχεδόν ΠΑΝΤΟΤΕ οι αποφάσεις των μεγαλύ-
τερων είναι και οι πιο ορθές, τείνουν ν’ακολου-
θούν τις επιλογές τους. Έτσι, προσπαθούν να 
«κατακτήσουν» το μοντέλο ενός επιτυχημένου 
μαθητή και την εικόνα που οι γονείς έχουν σκι-
αγραφήσει γι’αυτό ή τηρούν μία στάση αρνη-
τισμού, σύγκρουσης και αντίστασης απέναντι 
σε όλους και όλα και μοιραία αποτυγχάνουν. 
Άραγε, υπάρχουν ντε φάκτο συνταγές αυτού 
του μοντέλου;;;

Στις περιπτώσεις των εντάσεων, που πα-
ρουσιάζουν και τις περισσότερες δυσκολίες, 
θα προτιμούσαμε την ύπαρξη ενός ήρεμου και 
αποφορτισμένου κλίματος, μιας στάσης προ-
σωρινής «ανακωχής», ώστε να πέσουν οι τό-

νοι και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συν-
θήκες για δημιουργική προσέγγιση της όποιας 
διαφωνίας. Ο ρόλος του γονιού, θα πρέπει πά-
ντα να είναι υποστηρικτικός, ενισχύοντας με 
κάθε τρόπο το αίσθημα αυτοεκτίμησης του 
παιδιού, έχοντας αυτεπίγνωση του δύσκολου 
έργου που έχουν μπροστά τους οι μαθητές 
και περιορίζοντας κυρίως το δικό τους άγχος, 
που συχνά είναι κάτι παραπάνω από εμφανές.

Αναρωτήθηκατε ποτέ, γιατί αρκετοί γονείς, 
πολύ συχνά, διαλέγουν αυτόν τον λανθασμέ-
νο τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους; 
Μήπως δεν έχουν σαφή επίγνωση των ικανο-
τήτων τους, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν 
υπέρμετρες φιλοδοξίες, οι οποίες σε καμία πε-
ρίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν το προφίλ των 
παιδιών τους; ́ Ή πρόκειται για μία γονική στάση 
και συμπεριφορά, που πράττεται κατά συνεί-
δηση; Κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, 
η πλειονότητα των αποφάσεων που καλούνται 
να πάρουν οι γονείς για τα παιδιά τους, είναι 
αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και περισυλλογής 
και πέρα για πέρα λαμβανόμενες συνειδητά.

Πόσοι γονείς δεν προσπάθησαν, μέσα από 
την επιλογή του παιδιού, να καλύψουν τις δι-
κές τους προσδοκίες, τα δικά τους θέλω, τις 
δικές τους φοβίες ή ανασφάλειες; Πόσοι δεν 
πρόσφεραν κάποια στιγμή τα ΠΑΝΤΑ και δεν 
ακούμπησαν τα όρια της τελειομανίας, με σκο-
πό την επιτυχία των παιδιών τους; Πόσοι δε 
θέλησαν να ξαναζωντανέψουν αυτά τα ξεχα-
σμένα και κλεισμένα στο πρόσφατο παρελθόν 
τους, καταπιεσμένα συναισθήματα, που παρέ-
μεναν στο υποσυνείδητό τους για αρκετά χρό-
νια; Πόσοι δε θέλησαν να ξεπροβάλουν ξανά 
στο προσκήνιο τ’απωθημένα τους, το ανολο-
κλήρωτο, να ζήσουν όλες αυτές τις καταστά-
σεις που κάποτε θέλησαν αλλά δεν μπόρεσαν, 
για διάφορους λόγους, να βιώσουν, να τα ξα-
ναδούν σαν μια ταινία που ποτέ δεν ολοκλη-
ρώθηκε κι έμεινε στη μέση;

 Tα ερώτηματα ρητορικά...οι ανικανοποίητοι 
πόθοι πολλοί... τα μη πραγματοποιημένα όνει-
ρα αμέτρητα... Πάντα θα υπάρχει στην άλλη 
άκρη του μυαλού τους, η προσμονή, ελπίδα κι 
η αισιοδοξία, πως κάποια μέρα, αργά ή γρή-
γορα, με κάποιο τρόπο, θ’αναβιώσει μπροστά 
τους, τ’όνειρο της ανεκπλήρωτης εκείνης επι-
θυμίας τους...μιας επιθυμίας, που στην ουσία, 
δε χάθηκε ποτέ!

Όνειρο μιας ανεκπλήρωτης επιθυμίας...

Του
Ηλία Γρηγοριάδη

Πειραματιζόμαστεεεεεεε...
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Ξύπνα Περσεφόνη απ’την αγκαλιά της γης
να βγεις στο μπαλκόνι, να το ευχαριστηθείς
το λουλούδι που γυρεύεις, 
ετοιμάσου να το δεις    

(Ανδρομάχη)

Τι κελάηδημα γλυκό, έχει το πουλάκι αυτό
μες τον κάμπο τριγυρνάει,  
ακούει η μάνα και γλεντάει    

(Ελευθερία)

Γλυκιά μου Περσεφόνη
στο μπαλκόνι ξαναβγές
και σκύψε ν’απολαύσεις
των ανθών τις ευωδιές    

(Φίλιππος)

Μην κοιμάσαι Περσεφόνη
βγες λιγάκι στο μπαλκόνι
για να δεις τι κάνουν άλλοι
στην πατρίδα τη μεγάλη    

(Δημήτρης)

Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι κι άγρια μέντα 
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο.

Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες
ευλαβικά πριν μπουν στο τελεστήριο
τώρα πετάνε τ’ αποτσίγαρα οι τουρίστες
και το καινούργιο παν να δουν διυλιστήριο.

Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία
κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα
τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία
άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά κι ελάσματα.

Κοιμήσου Περσεφόνη
στην αγκαλιά της γης
στου κόσμου το μπαλκόνι
ποτέ μην ξαναβγείς.

Νίκος Γκάτσος            Ο εφιάλτης της

Ο μύθος
Η Περσεφόνη ήταν κόρη της Θεάς της γεω- 

ργίας, Δήμητρας και του Δία. Ο Πατέρας των 
Θεών, γνωστός για τις ερωτοτροπίες του, απο-
φάσισε να αποπλανήσει και την απόμακρη θεά, 
που αδιαφορούσε για τους άντρες. Έτσι, ο Δίας 
μεταμορφώθηκε σε ταύρο και σαγήνευσε την 
Δήμητρα, η οποία έμεινε έγκυος. Εννιά μήνες 
αργότερα, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, που ονο-
μάστηκε Περσεφόνη.

Η αρπαγή της Περσεφόνης
Όσο μεγάλωνε η Περσεφόνη, μεγάλωνε και η 

ομορφιά της. Όταν την είδε ο Πλούτωνας, θεός 
του Άδη, την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και απο-
φάσισε να την κλέψει κι ενώ η νεαρή Περσε-
φόνη μάζευε λουλούδια, αναζητώντας το πιο 
όμορφο. Όταν έσκυψε να πιάσει έναν νάρκισ-
σο, η γη χωρίστηκε στη μέση και από τα έγκατα 

εμφανίσθηκε ένα άρμα. Οδηγός ήταν ο Πλού-
τωνας, που με το ένα χέρι κρατούσε τα χαλι-
νάρια των αλόγων και με το άλλο άρπαξε την 
πανέμορφη κοπέλα. Οι κραυγές της δεν ακού-
στηκαν από κανένα και η Περσεφόνη κατέβη-
κε στον Κάτω Κόσμο.

Ο θρήνος της Δήμητρας
Η Δήμητρα έψαχνε μάταια την κόρη της, 

μέρα και νύχτα. Απ’ τη λύπη της, η γη και οι 
καλλιέργειες άρχισαν να μαραζώνουν. Η Δή-
μητρα απαίτησε να επιστραφεί η Περσεφόνη, 
αλλιώς δεν θα άφηνε τη γη να ξανανθίσει. Ο 
Δίας, παρακινημένος απ’ τις ικεσίες των αν-
θρώπων που πεινούσαν, διέταξε τον Πλούτω-
να, μέσω του αγγελιαφόρου Ερμή, να ελευθε-
ρώσει την Περσεφόνη.

Ο Θεός του Άδη δεν είχε άλλη επιλογή απ’ το 
να υπακούσει, αλλά πρώτα έδωσε στην Περσε-
φόνη να φάει ένα ρόδι. Ο Πλούτωνας γνώριζε 
ότι αν η κοπέλα κατανάλωνε τροφή στον Κάτω 
Κόσμο, θα δενόταν μαζί του και δεν θα μπορού-
σε να φύγει. Η Περσεφόνη, έφαγε έξι σπόρια και 
επισφράγισε τη μοίρα της. Όταν το έμαθε η Δή-
μητρα, έγινε έξαλλη και για να την ηρεμήσει ο 
Δίας, πρότεινε ένα συμβιβασμό. Για κάθε σπό-
ρο που έφαγε η Περσεφόνη, θα έμενε και ένα 
μήνα στον Άδη. Έτσι, η κοπέλα θα περνούσε το 
μισό χρόνο δίπλα στην μητέρα της και τον άλλο 
μισό με τον Πλούτωνα. Η Δήμητρα αποδέχτη-
κε την απόφαση, αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ το 
χαμό της κόρη της.

  Έκτοτε, τους έξι μήνες που η Περσεφόνη 
βρισκόταν στον Άδη, η Δήμητρα πενθούσε και 
μαζί της πενθούσε και η φύση. Τα δέντρα έχα-
ναν το φύλλωμά τους, οι καλλιέργειες ασθενού-
σαν και βαρύς χειμώνας έπεφτε στη γη. Όμως, 
όταν η Περσεφόνη επέστρεφε στη μητέρα της, 
η χαρά της Δήμητρας, πρασίνιζε τη γη και άν-
θιζε τα φυτά.

Οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου 
αποτυπώνουν κατά τον καλύτε-

ρο τρόπο τη σημερινή εικόνα της 
πόλης της Ελευσίνας. Ρύπανση και 
μόλυνση του αέρα, του εδάφους 
και της θάλασσας, απουσία χώρων 
πράσινου, τεράστιες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, πολύ μεγάλη κυ-
κλοφορία βαρέων οχημάτων στη 
στεριά και πετρελαιοφόρων και 
εμπορευματικών πλοίων στη θά-
λασσα, υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων. Κι όλα αυτά, 
σε μια πόλη που, στα αρχαία χρό-
νια, ήταν σημαντικό πολιτιστικό και 
πνευματικό κέντρο καθώς και τό-
πος λατρείας της θεάς Δήμητρας 
και της Περσεφόνης.

Στο τραγούδι, η Περσεφόνη παροτρύνεται 
να μην ανέβει στη γη, να μη βγει ποτέ στου 
κόσμου το μπαλκόνι, καθώς εμείς οι σημε-
ρινοί άνθρωποι, αδιαφορούμε για το περι-
βάλλον και το καταστρέφουμε. 
Σ’αυτό το σημείο όμως, θα θέλαμε να δώ-
σουμε μια άλλη διάσταση και μορφή, τόσο 
στο μύθο και τον “Εφιάλτη της Περσεφό-
νης”, όσο και στα μηνύματα και τις προφη-
τικές προβλέψεις του στιχουργού.

ΔΙΑΣ

ΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Μια ηλιόλουστη μέρα

Η Περσεφόνη τρώει τα (6) σπόρια του ροδιού

Τι ωραίο 
κοριτσάκι

που κάναμε!

Μάλιστα!

Συμφωνώ 
είναι 

πανέμορφο!

Σε διατάζω 
να φέρεις 

την μονάκριβη 
κόρη μου!
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Περσεφόνης

Κόσμος ειρηνικός, 
χωρίς σκλαβιά και πόλεμο.
Αγάπη παντοτινή 

(Νεφέλη)

Ιπτάμενα αυτοκίνητα 
παρέα με τα σύννεφα 

(Κατερίνα Β.)

Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, 
ποδηλατόδρομοι στον ουρανό,
Ταξίδια με διαστημόπλοιο 

(Φίλιππος)

Μητέρα γη, συγνώμη σου ζητάμε
που τόσο σε πληγώνουμε 
και γρήγορα ξεχνάμε
Τώρα όμως ήρθε η στιγμή
εμείς τα πιο μικρά παιδιά σου
να προσπαθήσουμε με δύναμη κι αγάπη
ελπίδα να φυτέψουμε 
μέσα στην καρδιά σου   

(Κωνσταντίνος)

Η γη μας μπάλα που γυρίζει
χαρά κι αγάπη μας χαρίζει
αν την προσέξουμε κι εμείς
τον κόσμο σίγουρα πιο όμορφο θα δεις
Θα’θελα να ήταν όμορφος
ο κόσμος και η πλάση
τόσο πολύ που θα’θελα για να χαμογελάσει 

(Γιάννης)

Όταν παντού θα υπάρχει η γαλήνη, 
ο κόσμος θα χαίρεται για την ειρήνη
πόλεμος ποτέ μην ξαναγίνει
και η αγάπη στον πλανήτη αυτόν
παντοτινά να μείνει     

(Ελευθερία)

Στο διάστημα σαν πάω, μια βόλτα μακρινή, 
σίγουρα όλοι θα είστε κει
τούτη εδώ την εποχή
στο φεγγάρι έχω σκοπό, σύντομα να πάω, 
ελάτε στην παρέα μου κι εγώ θα σας αγαπάω  

(Κλειώ)

Ειρήνη κι όχι πόλεμο, θα ήθελα στον κόσμο
χαρά κι αγάπη σ’όλον τον πλανήτη
το μίσος απ’τον κόσμο, γρήγορα να φύγει  

(Μαριλένα) 
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Η ζωή μας, θα πρέπει να δια-
κατέχεται από αισιοδοξία και ελπί-

δα για το ΑΥΡΙΟ του κόσμου, για ένα κα-
λύτερο μέλλον της ανθρωπότητας, όπου 
το ΕΓΩ θα δίνει τη θέση του στο ΕΜΕΙΣ, 
όπου το προσωπικό συμφέρον έναντι του 
συνόλου, η εκμετάλλευση του αδύνατου, η 
βία, το μίσος και οι φυλετικές διακρίσεις, 
η εχθρότητα και οι ΠΟΛΕΜΟΙ, θ' αποτε-
λούν σιγά σιγά μια ανάμνηση παλιά, όπου 

θα κυριαρχεί η δικαιοσύνη, η αγάπη 
για τον συνάνθρωπό μας και το 

φυσικό περιβάλλον, η αλλη-
λεγγύη των λαών, η φι-

λία, η επιθυμία για 

ζωή και δημιουργία, η ΕΙΡΗΝΗ 
των λαών...

Όλα αυτά, μπορεί ν’ακούγονται 
πολύ ωραία για να είναι αληθινά και ν’ 
αγγίζουν τη σφαίρα του υπερρεαλιστικού 
και του υπέρμετρα αισιόδοξου κόσμου... 
Άλλωστε, δύσκολοι καιροί για σύγχρονους 
Δον Κιχώτες...

Ποτέ κανείς όμως, δε θα πρέπει να λη-
σμονεί, πως στη ζωή τα ΠΑΝΤΑ αποκτώ-
νται με κόπους και θυσίες, με αγώνα και 
προσπάθεια, με επιμονή και υπομο-
νή... με ΟΡΑΜΑΤΑ... κι εμείς το 
ΤΟΛΜΟΥΜΕ!!! Τι λέτε, ονει-
ρεύεστε μαζί μας;;;

Ο βαθύς ύπνος της Περσεφόνης

ΔΕΣ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ 
ΜΑΤΙΑ ΤΗ ΖΩΗ!!!

ΑΔΗΣ

ΠΛΟυΤΩΝΑΣ

Περσεφόνη, 
έρχομαι να  
σε πάρω!

Κορούλα μου, 
πόσο πολύ μου 

έλειψες!!!

 Περσεφόνη,  
Περσεφόνη 

βγες έξω 
στο μπαλκόνι

Βοήθειααα!
Βοήθειααα!

ΖΖΖΖΖ

Και εμένα 
μητέρα!

Περσεφόνηηη...
Πού είσαι;
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Παράδοση αμαξιδίου στην Μο-
νάδα Μεσογειακής Αναιμίας στο 
«ΠΑΙΔΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ».

Ξέρεις από 
καπάκια;;;

Τα σχολεία 
μας, 8ο & 17ο, 
σε συνεργασία 
με τους Συλλό-
γους Γονέων και 
Κηδεμόνων, ευ-
αισθητοποιη-
μένα όπως πά-
ντα, στέκονται 

εμπράκτως, δίπλα σ’όλες αυτές τις 
μικρές ψυχές, που δυστυχώς, έπε-
σαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων, 
δίνοντας έτσι το έναυσμα και ανοί-
γοντας το δρόμο για ακόμα περισ-
σότερες πράξεις ανθρωπιάς κι αλ-
ληλεγγύης στο μέλλον, που τόσο 
ανάγκη τις έχει η κοινωνία μας.

Μέγας 
Αλέξανδρος

Ο θεός Διόνυσος

Χαράλαμπος

6
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Πώς αποφασίσατε να γί-
νετε ποδοσφαιριστής; 
Από μικρό παιδί, μαθη-
τής στο δημοτικό σχο-

λείο, θυμάμαι τον ευατό μου με 
μια μπάλα. Από το μεσημέρι μέ-
χρι το βράδυ, δεν ασχολιόμασταν 
με τίποτε άλλο. Έτσι, όταν μπήκα 
στην πρώτη ομάδα του Πανιωνί-
ου, θεώρησα φυσιολογική εξέλι-
ξη στη ζωή μου, να γίνω ποδο-
σφαιριστής.

Ποιο ήταν το ομορφότε-
ρο γκολ της καριέρας 
σας; 
‘Ολα τα γκολ που έβα-

λα είναι “παιδιά” μου και έχει το 
καθένα τη δική του αξία. Αν δια-
λέξω ένα, είναι σαν να αδικώ τα 
υπόλοιπα.

Ποια ήταν η πιο ευχάρι-
στη και ποια η πιο δυσά-
ρεστη στιγμή σας στο 
ποδόσφαιρο; 

Η χειρότερη ήταν όταν σταμάτησα 
το ποδόσφαιρο. Η καλύτερη δεν εί-
ναι μόνο μία, υπάρχουν πολλές. Ξε-
χωριστή θέση όμως, έχουν οι συμ-
μετοχές μου σε Μικτή Ευρώπης και 
Μικτή Κόσμου, γιατί δικαίωσαν τις 
προσπάθειές μου και τη σκληρή 
δουλειά που έκανα, αλλά και για-
τί υπήρξα για λίγο συμπαίκτης με 
παίκτες-θρύλους του παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου. 

Αν μπορούσατε ν’αλλά-
ξετε κάτι στο ποδόσφαι-
ρο, ποιο θα ήταν αυτό 
και γιατί; 

Θα πρόσθετα περισσότερη τε-
χνική στο ποδόσφαιρο,γιατί αυτό 
του λείπει σήμερα, μειώνοντας 
την παρουσία της δύναμης, που 
απομακρύνει το θέαμα. Το ποδό-
σφαιρο είναι τέχνη!

Πώς νιώσατε όταν παί-
ξατε στην Μικτή Κόσμου; 
Θυμάστε κάποιο περι-
στατικό; 

Ήταν το 1985, στο Νιού Τζέρσεϋ 
των ΗΠΑ. Ένιωσα πολύ περήφα-
νος και συγκινημένος που έφτα-
σα στη Μικτή Κόσμου. Θυμάμαι 
χαρακτηριστικά το χειροκρότημα 
και την αγάπη των Ελλήνων της 
ομογένειας. Στο τέλος, όλοι σχε-
δόν όσοι μου μίλησαν, με ευχα-
ρίστησαν που τους έκανα τόσο 
περήφανους εκείνη την ημέρα.

Από ball boy στον Πανι-
ώνιο, παίκτης στην πρώ-
τη ομάδα στα 16! 
Περιγράψτε μας τα συ-

ναισθήματα που νιώσατε. 
Ένιωσα απίστευτη χαρά που έκα-
να το όνειρό μου πραγματικότη-
τα,να προπονούμαι και να παίζω 
μαζί με τα ινδάλματά που είχα σε 
φωτογραφίες στο δωμάτιό μου 
και τους θαύμαζα.

Με το σχολείο, πώς τα 
πηγαίνατε; Θυμάστε κά-
ποιο περιστατικό έντο-
να χαραγμένο στη μνή-

μη σας; 
Ήμουν καλός μαθητής. Αγαπού-
σα το σχολείο εξίσου με το ποδό-
σφαιρο. Κάθε φορά που βγαίνα-

με έξω, ήθελα να παίξω μπάλα.

Ποιος ήταν ο καλύτερος 
συμπαίκτης που είχατε 
ποτέ και γιατί; 
Υπήρξαν πολλοί “καλύ-

τεροι συμπαίκτες” στην καριέ-
ρα μου. Δεν μπορώ να αναφέρω 
μόνο έναν. Θα αδικήσω τους υπό-
λοιπους.

Σήμερα ασχολείστε με 
τον αθλητισμό; 
Όχι, όσο άλλοτε. Όσο 
μπορώ τρέχω λίγο και 

κολυμπάω.

Ποιος είναι, κατά τη γνώ-
μη σας, ο κορυφαίος 
παίκτης σήμερα; 
Αναμφισβήτητα ο Λιο-

νέλ Μέσι.

Θα μας δίνατε κάποιες 
συμβουλές για το μέλ-
λον μας; 
Για οτιδήποτε κάνετε στη 

ζωή σας και ιδιαίτερα στο ποδό-

σφαιρο σας συμβουλεύω δύο 
πράγματα: Πρώτον, να αγαπά-
τε πραγματικά αυτό που κάνετε 
και δεύτερον, να ακούτε τους δα-
σκάλους σας και τους προπονη-
τές σας, γιατί έχετε μόνο να κερ-
δίσετε από αυτούς στη ζωή σας. 

Τετ-α-τετ  
με τον Θωμά Μαύρο

Ο Θωμάς Μαύρος στην Μικτή Κόσμου (Νιού Τζέρσεϋ, ΗΠΑ, 1985).
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Η άνοιξη έχει για τα καλά μπει! 
Ο αττικός ουρανός περιχαρής και 
φιλόξενος, μας κλείνει το μάτι και 
μας προσκαλεί σε μία περιήγη-
ση γύρω από τον ιερό βράχο της 
Ακρόπολης! Παντού χαρά θεού...
Εμείς, βάλαμε τα καπέλα μας, φο-
ρέσαμε τα γυαλιά μας, πήραμε την 
τέλεια διάθεσή μας και...έτοιμοι! 

Ανεβαίνοντας, συναντούμε το 
Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού 
(Ηρώδειο) και στ’ αυτιά μας σε 
λίγο θα ηχήσουν οι λύρες, οι αοιδοί, 
τα μουσικά δρώμενα της αρχαίας 
εποχής και θα μεταφερθούμε νο-
ερά στη σαγηνευτική ατμόσφαι-
ρα που αναδύεται από τις πολυ-
σύχναστες μουσικές εκδηλώσεις 
των αρχαίων...Η πανοραμική του 
θέα, φαντάζει τουλάχιστον μαγευ-
τική και μία αναμνηστική ομαδική 
φωτογραφία, επιβάλλεται!

Λίγο πιο πέρα, θα θαυμάσουμε 
το θέατρο του Διονύσου, που ήταν 
το πρώτο πέτρινο θέατρο στον κό-
σμο!!! Μπροστά μας αναβιώνουν 
οι θεατρικές παραστάσεις, το ατ-
τικό δράμα, οι αρχαίες τραγωδίες 
και κωμωδίες..

Συνεχίζουμε ακόμα πιο ψηλά..
στο βάθος ατενίζουμε τον λόφο 
της Πνύκας και στη μνήμη μας 
έρχονται οι Συνελεύσεις του λαού, 
οι σπουδαίοι ρήτορες και οι πολι-
τικοί που έβγαζαν λόγο, η ψηφο-
φορία του κόσμου για τα διάφορα 
σημαντικά ζητήματα της Αθήνας, 
ο Περικλής και η δημοκρατία, η 
γνώμη των «πολλών» κι όχι των 
«ολίγων»... Εκεί όπου γεννήθηκε η 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Πόσο περήφα-

νοι είμαστε ως ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
Ώρα για ένα σύντομο διάλειμ-

μα πριν την τελική μας άφιξη...Πα-
ρέα μας κι ένα υπερβολικά μεγά-
λο πλήθος τουριστών, που έρχεται 
απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του 
κόσμου, με κάθε μέσο, για να δει 
από κοντά, να ζήσει, να θαυμάσει, 
να χειροκροτήσει και ν’απολαύσει 
τα σπάνιας αξίας και ομορφιάς, 
έργα των αρχαίων προγόνων μας.

Κανείς δε θέλει να χάσει αυτό 
το θέαμα! Όλοι αδημονούν «ν’αγ-
γίξουν» και να «γίνουν ένα» με το 
αρχαίο όνειρο, τα θαύματα του 
χρυσού αιώνα..να σταματήσουν 
το χρόνο και να ταξιδέψουν μα-
κριά ως τα αρχαϊκά χρόνια!

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Η 
χαρά, η έκπληξη, η αμηχανία, αλλά 
και η συγκίνηση, έκδηλες στα μά-
τια όλων μας.

Το βλέμμα μας καρφώνεται στον 
αριστουργηματικό κι επιβλητικό 

Παρθενώνα, που όμοιός του δεν 
υπάρχει πουθενά στον κόσμο κι 

ας πέρασαν χιλιάδες χρόνια κι ας 
προσπάθησαν πολλοί να τον αντι-
γράψουν! Στη μνήμη μας ξαναζω-
ντανεύει το δύσκολο και μεγαλεπί-
βολο έργο των Αθηναίων, υπό την 
μαεστρική καθοδήγηση του γλύ-
πτη Φειδία και των σπουδαίων 
αρχιτεκτόνων Ικτίνου και Καλλι-
κράτη. Στο εσωτερικό του γίνεται, 
δυστυχώς, αισθητή, η απουσία του  
χρυσελεφάντινου αγάλματος της 
Αθηνάς..Το κενό δυσαναπλήρωτο..
Ολοφάνερη κι έντονη η αίσθηση  
πικρίας και  στενοχώριας μας, που 
συνοδεύονται από μια σειρά απο-
ριών κι εύλογων «ΓΙΑΤΙ»...

Πιο πέρα, θα γίνουμε μάρτυ-
ρες της φιλονικίας ανάμεσα στην 
θεά της σοφίας Αθηνά και τον θεό 
της θάλασσας Ποσειδώνα, για την 
ονομασία της αρχαίας πόλης.

Απ’την άλλη πλευρά του λό-
φου, θαυμάζουμε τις, ομολογου-
μένως, πανέμορφες Καρυάτιδες 
και το Ερέχθειο! Στιβαρές αλλά κι 
αέρινες κόρες, 

στολισμένες, μοναδικές η κάθε 
μια τους, παίζοντας στη φαντα-
σία του κάθε επισκέπτη, ένα παι-
χνίδι ανάμεσα στο κρυφό και το 
φανερό..αγνάντευαν απ’το μπα- 
λκόνι τους το μεγαλείο του Παρ-
θενώνα και την όμορφη Αθήνα, 
λίγο πριν πέσουν θύματα βομβαρ-
δισμού, βανδαλισμού, κλοπής και 
γίνουν εκκλησία, παλάτι, κατά-
λυμμα για χαρέμι Τούρκων και ό,τι 
άλλο επιθυμούσε ο κάθε φιλόδο-
ξος δυνάστης...

Οι παραστάσεις, οι εντυπώ-
σεις αλλά και τα ερωτηματικά 
και οι σκέψεις που μας αφήνουν 
όλα αυτά που συναντήσαμε στην 
Ακρόπολη, είναι αμέτρητες...Για 
ένα πράγμα όμως είμαστε βέβαι-
οι...δε θα σταματήσουμε να εκ-
φράζουμε τη θλίψη και τον απο-
τροπιασμό μας, για την αδίστακτη 
κλοπή των μαρμάρων του Παρθε-
νώνα αλλά και όλων των γλυπτών 
που βρίσκονται σήμερα εκτός Ελ-
λάδας, σε χέρια αποικιοκρατών και 
που στην κυριολεξία κοσμούν και 
διαφημίζουν τα διάφορα μουσεία, 
την τέχνη και τον πολιτισμό τους! 
Έτσι, θα το φωνάξουμε, όσο πιο 
ΔΥΝΑΤΑ μπορούμε, με την ΕΥΧΗ 
και την ΕΛΠΙΔΑ, το μήνυμά μας 
να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται 
και ν’ακουστεί απ’όλους αυτούς 
τους λαούς, που υπερασπίζονται 
το ΔΙΚΑΙΟ, που αναγνωρίζουν τις 
ΑΡΧΕΣ και τις ΑΞΙΕΣ της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, τα ΗΘΗ και 
την ΙΣΤΟΡΙΑ χιλιάδων ετών ενός 

λαού... Εμείς το κάνουμε 
πράξη, εσείς;;;

Μια μέρα στην Ακρόπολη

Ηρώδειο

Ερέχθειο

Θέατρο Διονύσου
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