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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 15/42/2021.
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Αρ.πρωτ;: 22889
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ἃ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελικής Σχολής 26
ἃ Βορείου Ηπείρου
Τ.Κ.16232 Βύρωνας

Προκήρυξη

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης µε τίτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον», ο Δήμος
Βύρωνα προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικῆς ἔκφρασης για εφῆβουσ/ες και νξουσ/ες.

ΣΚΟΠΟΙΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοποί του διαγωνισμού εἶναι:
Α) να καλλιεργήσει στη νεολαία το ενδιαφέρον για ζητήματα που ἔχουν σχέση µε τα οράµατα του Μπάιρον για
την ανθρωπότητα.

Β) να ενθαρρύνει τους νξους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα καθώς καὶ την καλλιτεχνική τους
ευαισθησία μέσα από τη λογοτεχνική ἔκφραση.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται σε µια σειρά ενεργειών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Βύρωνα για τη
δηµιουργία µιας σχέσης ανᾶµεσα στη νεολαΐα και τις πνευματικές μορφές του τόπου µας που αποτελοῦν
σύμβολα δημιουργίας και εναλλακτικής αντίληψης για τη ζωή.ΘΕΜΑΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Δεν θα ξαναδώ τον τόπο µου, αλλᾶ δεν θα τον ξεχάσω ποτξῖ»

Η φράση ανήκει στη Φιλιώ Χαϊδεμένου που η ζωή της ακούμπησε τρεις αιώνες, σημαδεύτηκε από την
καταστροφή της πατρίδας της, αλλᾶ καὶ από τον αγώνα της να ζῆσει µια καινούρια ζωή στην Ελλάδα, ὅταν
ήρθε από τη Μικρά Ασΐα πριν εκατό χρόνια.

Κρατείστε την παραπάνω φράση και σκεφτείτε :

1. Έχετε ακούσει αφηγήσεις για την εθνική και ανθρωπιστική τραγωδία των προσφύγων της Μικρᾶς Ασΐας από
συγγενείς ἤ φίλους; Τι σας είπαν; Πως ἔνιωθαν; Πώς ἤταν η ζωή τους εκεί καὶ στην συνέχεια εδώ; Τι σκέψεις
σας δημιούργησαν αυτές οι αφηγήσεις;
2. Έχετε διαβάσει ή ακούσει για μεγάλα λογοτεχνικά ἔργα, εμπνευσμένα από τον πόλεμο και την προσφυγιάὌ,

όπως του Ηλία Βενξζη, του Στρατή Μυριβίλη, της Διδώς Σωτηρίου και ἄλλων; Έχετε μάθει στο σχολεῖο ἤ στο
Πανεπιστήµιο για την Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή; Σας προβλημάτισαν ζητήματα υποδοχής,
αποκατάστασης και ἔνταξης των µικρασιατών προσφύγων; Εἴίχατε ερεθίσματα για την σχέση πολέμου -
προσφυγιάς, τότε και σήμερα;

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα και απαντήστε λογοτεχνικά σε πεζό ή ποιητικό
λόγο.

Έκταση του κειµένου:

Πεζδ: μέχρι 1500 λέξεις

Ποιητικό: μέχρι σαράντα στίχους

Όροι
Συμμετοχής;
1. Δικαΐωμα συμμετοχής ἔχουν οι µαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου καὶ λυκείου οποιουδήποτε σχολείου
εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών. Από τη συμμετοχή αποκλείονται αυτοί
που βραβεύτηκαν (µε 15, 2ο καὶ 35 βραβείο) σε οποιαδήποτε κατηγορία του αντίστοιχου διαγωνισμού έτους



2021.Ανάλογος αποκλεισμός δεν ισχύει για τους διακριθέντες µε τιμητικό ἔπαινο και, φυσικά, ἔπαινο
συμμετοχῆς.

2, 0 διαγωνισμός αφορά σε δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα µε την ηλικία των συμμετεχόντων:
Α) Εφηβικό κείµενο (μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκεῖου)
Β) Νεανικό κείµενο (νέοι και νξες 18 μέχρι 30 ετών)

2.1 Συμμετοχές που δεν ανῆκουν στις παραπάνω ηλικιοικές κατηγορίες αποκλείονται.

3. Ο διαγωνισμός αφορά δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα µε το λογοτεχνικό εἶδος

Α) ποιητικό ἔργο, αδηµοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε οµοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.
Β) διήγημα αδηµοσίευτο, ἕκτασης μέχρι 1.500 λέξεις

3.1. Κάθε ενδιαφερόµενοσς/η θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία.

3.2 Κάθε ενδιαφερόµενος/η µπορεί να συμμετάσχει µε ἕνα µόνο ἔργο καὶ για ἔνα µόνο λογοτεχνικό εἶδος
(ποΐηση ή διήγημα) που αντιστοιχεί στην ηλικιακή του/της κατηγορία.

4. Τα έργα θαεἶναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουντίτλο και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

5.1. 0 κλειστός φάκελος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόµενο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

Α) το έργο (όχι µε το πραγµατικό ονοματεπώνυμο αλλά µε το ψευδώνυμο του/της διαγωνιζόµενου/ης)
εκτυπωµένο σε τρία αντίτυπα, σε σελίδες μεγέθους Α4, μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά ΤίΠπε
ΝΘνν Βοππαη. Στην πρώτη σελίδα του ἔργου και δίπλα στο ψευδώνυμο θα εἶναι γραμμένη η ηλικιακή κατηγορία
του/της συμμετέχοντος/συµµετέχουσας, δηλαδή: εφηβικό ἤ νεανικό, ανάλογα µε την ηλικιακή κατηγορία του
διαγωνιζόµενου ἡ της διαγωνιζόµενης. ο

Β) το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (Ο0) και σε αρχεῖο µε δυνατότητα επεξεργασίας του κειµένου, σε
µορφή Νοτα. Προσοχῆ:να γῖνει ἔλεγχος στο ΟΏ ὅτι ἔχει γραφτεί κανονικᾶ προτού ταχυδροµηθεί

Γ)μικρότεροκλειστόφάκελοόπου θα περιλαμβάνεται µια σελίδα µε τα ακόλουθα στοιχεία͵ µε πεζᾶ γράμματα

α) το πραγµατικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόµενου/ης, βάσει της αστυνομικής του/της ταυτότητας
και απλή φωτοτυπία της αστυνομικῆς του/της ταυτότητας

β) το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί, ώστε να γίνει η αντιστοίχιση,

γ) τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (6-ΠπαΙ!), αριθ.
τηλεφώνου του ιδίου καθώς καὶ αριθµός τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα στην περίπτωση που ο/η
συμμετέχων/ουσα στον διαγωνισμό εἶναι κάτω των 18 ετών και στην ἴδια σελίδα, έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
από τους νέους ενήλικες συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ότι το ἔργο τους εἶναι πρωτότυπο και δεν θίγει
δικαιώµατα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.(Παράδεηγµα Φόρμας Στοιχείων στο τέλος της προκήρυξης)

δ) υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599 ότι συναινοῦν στην βιντεοσκόπηση της τελετής καὶ προβολή
φωτογραφιών και αποσπασμάτωντης, καθώς επίσης και ότι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους
που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης µε την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
την ἔκδοση των διακριθέντων έργων.

Τέλος, για τουσ/τις συμμετέχοντες/ουσες ἕως 18 ετῶν εἶναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο
μικρότερο κλειστό φάκελο:

)) υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599 από τους γονεῖς ἤ κηδεµόνες τους ότι συναινοῦν στη συμμετοχή των
παιδιών τους στη διαγωνιστική διαδικασία, στην βιντεοσκόπηση της τελετής και προβολή φωτογραφιών και
αποσπασμάτων της, καθῶς επίσης και ὅτι συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόµατος του ανήλικου παιδιού
τους που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης µε την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και την ἔκδοση των διακριθέντων ἔργων.



Ι) ἔγγραφη υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1899 από τοὺς γονεῖς ἤ κηδεµόνες των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμόὅτι το ἔργο τους εἶναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο Δήμος
Βύρωνα δε φέρουν καμία ευθύνη και ἔχουν δικαίωµα αποκλεισμού της συμμετοχής.

Β.2 Συμμετοχές που δεν πληρούν τις παραπάνω προὔποθέσεις αποκλείονται.

6. Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν εἴτε µέσω των γυμνασίων --λυκείων, αν εκδηλωθεί σχετικό
ενδιαφέρον από µαθητές και μαθήτριες, εἴτε µε ατομική πρωτοβουλία των ενδιαφερόµενων. Στην περίπτωση
που τα ἔργα θα αποσταλούν µέσω σχολείων απαραίτητο εἶναι να συμπεριληφθούν εντός του μεγάλου φακέλου
τα. στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου καὶ του υπεύθυνου επικοινωνίας για το σχετικό διαγωνισμό
εκπαιδευτικού.

Ἱ. Οἱ κλειστοῖ φάκελοι συμμετοχός θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά ή προσώπικά στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου και θα φέρουν ἔ

την
ἔνδειξη:

Για τον Βο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικῆς Έκφρασης για εφήβους και νέους
για το ἔτος 2022 στο πλαῖσιο της δράσης µε τῖτλο «στο βλέμμα του Μπάιρον»

8. Οτόπος αποστολής ή υποβολής κλειστών φακέλων συμμετοχής εἶναι στη διεύθυνση:

Δημαρχείο Βύρωνα
Καραολή ἃ Δημητρίου 36-44
Βύρωνας 16233
Γραφείο Πρωτοκόλλου Τηλ. Κέντρο 21320086Ο0

9. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ή αποστολής των ἔργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) εἶναι η Ίη Ιουλίου
2022. Φάκελοι συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα παραλαμβάνονται
ως εκπρόθεσµοι και το περιεχόμενό τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διοιδικασία.

10. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν µε αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου καὶ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα μέχρι το τέλος του μῆνα Οκτωβρίου
2022. Ο χρόνος ανακοΐνωσης των αποτελεσμάτων δύναται και να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης θα
αναρτηθεί σχετική ανακοΐνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα.

11. Κριτήρια εκτίμησης των υποβαλλόμενων ἔργωνεἶναι:
α. Η πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος.
β. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας, και
γ. Η οργάνωση του κειµένου όσον αφορά στη δοµή του,

12. 1. Θα βραβευτούν τρία ἔργα ανᾶ κατηγορία κειµένου και ηλικιακή ομάδα, δηλαδή 12 ἔργα συνολικά, µε
την Ένδειξη «πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο» κ.λ.π . Στη συνέχεια θα απονεμηθούν τιµητικοί έπαινοι στα
ἔργα που θα κριθοῦν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης αµέσως μετά από τα βραβευθέντα και θα εἶναι
ισάριθμα, δηλαδή θα απονεμηθούν 12 τιµητικοί ἔπαινοι συνολικά, µε την ἔνδειξη «πρώτος τιμητικός έπαινος»,
«δεύτερος τιμητικός ἔπαινος» κ.λ.π. Τέλος, ἔπαινοι συμμετοχῆς θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες
εγκύρως και εµπροθέσµως στο διαγωνισμό.
12.2 Ειδικά βραβεία θα απονεμηθούν στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν στην προώθηση του διαγωνισμού
στα σχολεία τους καὶ θα συνοδεύσουν τους μαθητές τους στην τελετή βράβευσής τους µε σκοπό να
υποστηριχτοῦν και να ανταμειφθοῦν οι προσπάθειες τους να καθοδηγήσουν τα παιδιά στο δρόμο του
προβληματισμού και στοχασμού.

13. Δεν θα γίνουν δεκτά κεῖμενα µε περιεχόμενο υβριστικό,
ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιµή και την αξιοπρέπεια τρῖτων κατά την απόλυτη κρίση της
κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.



14. Τα βραβευθέντα και τιµηθέντα ἔργα θα εκδοθούν µε μέριμνα του Δήμου Βύρωνα. Το βιβλίο που θα
εκδοθεί θα διανεµηθεῖ ΔΩΡΕΑΝ προς όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, προς όλες τις σχολικές
βιβλιοθήκες του Βύρωνα, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ,πολιτιστικών φορέων.Οἱ συγγραφείς των ἔργων που θα
περιλαμβάνονται στην ἔκδοση θα λάβουν πέντε τουλάχιστον αντίτυπα. Τέλος, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωµα
να αναρτήσει τα κεῖμενα της έκδοσης στην ιστοσελίδα του µε σκοπό να προβάλλει κατά το δυνατό τη
λογοτεχνική προσπάθεια της νεολαίας µας. Οἱ συγγραφείς των ἔργων αυτών παρέχουν αυτοδίκαια στους
οργανωτές του διαγωνισμού τα πνευματικά δικαιώματαγια την ἔκδοση στο Ανθολόγιο.

15. Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν φιλόλογοι, συγγραφείς και ἄλλες
πνευματικές προσωπικότητες. Τα ονόµατα όσων Την απαρτίζουν θα ανακοινωθούν για λόγους
αδιαβλητότητας του διαγωνισμού μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ,ἢ αποστολῆς των ἔργων. Η

κρίση της κριτικῆς επιτροπής εἶναι αµετάκλητη.

16. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο που πιστοποιεί την ηλικία ἤ ἄλλο στοιχεῖο του
διαγωνιζόµενου.

17. Η τελετή βράβευσης θα γῖνει από τον Δῆμο Βύρωνα μετά την ανακοΐνωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού και σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί.

18. Τα υποβληθέντα ἔργα δεν επιστρέφονται καὶ παραμένουν στο αρχεῖο της Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης ως
αποδεικτικά. στοιχεία του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό µε την υποβολή του κειµένου
προὐποθέτει και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

19. Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμοῦ και ο
Δήμος Βύρωνα ὅε φέρουν καµία ευθύνη και ἔχουν δικαίωµα αποκλεισμού της συμμετοχής.

Ο Δήμος Βύρωνα δεσμεύεται ὅτι δεν θα κάνει µε οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση των ἔργων,ἔχει, δε,
την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καµία ἄλλη απαίτηση εκ μέρους του.

20. Πληροφορίεςγια το διαγωνισμό θα δίνονται στο τηλέφωνο 210-76Ο9Θ340-350, Τµήµα Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΜΑΣ

Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Πραγματικό Ονοματεπώνυμο

Ψευδώνυμο Διαγωνιζομένου

Κατηγορία Συμμετοχής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριθµός Κινητοῦ Τηλεφώνου

Π.χ. Νικόλαος .............

Π.χ. Ονειρεµένη Διαδρομή

Π.Χ. Νεανικό κείμενο

Β. ΕΠΙΚΟ

Π.χ. πἰοκοθΙουπα5ΘγοΏοο.στΓ

Π.χ. Καλαβρύτων 284 ,

Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13562



Αριθµός Σταθερού Τηλεφώνου ἂν. βαν εοηγενήξετα

Γ.ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΔΗΛΩΣΗΠΕΡΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εγώ , Π.χ. ο Νικόλαος .......... , ως γνήσιος δημιουργός του ἔργου αυτού , το οποῖο αποστέλλω , υπό τη μορφή
Π.χ ποιήµατος µε θεματικό ἄξονα
Π.χ.««Προσωπική αντίσταση και αξιοπρέπεια 2, µε τίτλο Π.χ.«« Αιώνια Δεσμά »» καὶ µε το ψευδώνυμο µου
Π.χ. «« Ονειρεµένη Διαδρομή 2» , βεβαιώνω υπεύθυνα και ενσυνείδητα πως το ως ἄνω ἔργο αποτελεί
προσωπικό πνευματικό δημιούργημα , εἶναι πρωτότυπο , δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και σε καμιά
περίπτωση δεν παραβιάζονται τα δικαιώµατα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ



{2
Ελληνικἡ Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βύρωνα Βύρωνας: 12/1/2022
Δ/νση Παιδείας, Αρ.πρωτ.: 745
Πολιτισμού ἃι Αθλητισμού
Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελικῆς Σχολἠς 26 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ἂι Βορείου Ηπείρου ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Τ.Κ. 162 32 Βύρωνας Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής
Τηλ. 210 7609340 Ανάπτυξης, Τµήµα Φοιτητικὠν θεμάτων
Ε-παΙΙ: πιανηαουΘαΙπποςΏγγοπα.οΓ ΕΠπδΙ!: αποο! (ΘγηΙπθά.αον.ατΓ

Τηλ.2103443608
Υποψιν:Κα Ζωιτοπούλου Βασιλική

Θέμα : Ἔγκριση διαγωνισμού λογοτεχνικῆς ἐκφρασηςγια εφήβους/ες καὶ
νέους/ες καὶ ενημέρωση ὁλων των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Κύριοι,

Στο πλαῖσιο της πολιτιστικής δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης µε τῖτλο «στο βλέμμα του

Μπάιρον», ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει τον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό λογοτεχνικής ἐκφρασης

για εφήβους/ες και νέους/ες.
Ο διαγωνισμός αφορά δυο κατηγορίες κειμένων ανάλογα µε την ηλικία των συμμετεχόντων,

δηλαδή μαθητές και μαθήτριες των τάξεων του Γυμνασίου καὶ του Λυκείου και νέους καὶ νέες απὀ

18 μέχρι 30 ετών και δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα µε το λογοτεχνικὀ εἶδος, δηλαδή ποιητικὀ

ἐργο αδηµοσίευτο και διήγημα αδηµοσίευτο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ἡ να αποστἑἐλλουν σε κλειστούς φακέλους τα

ἐργα τους, στο Δημαρχείο του Βύρωνα, στο τμήμα διοἰίκησης(πρωτόκολλο) μέχρι την 1η Ιουλίου

2022.Παρακαλούμε πολύ όπως εγκρίνετε καὶ κοινοποιήσετε την προκήρυξη σε ὁόλα τα Α.Ε.Ι και

Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Σας επισυνάπτουµε την προκήρυξη του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού μετά την υπ. αρ. 124/2021

απόφαση του Δημοτικού Συµβουλίου.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ἃι

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗ


