
1ο Γυμνάσιο Πατρών 

 

 

Ημερολόγιο Πολιτιστικού προγράμματος 

Σχολ. Έτος 2009-2010.  





Η επίδραση της Δυτικής- Αναγεννησιακής τέχνης  

στην εικονογραφία των Πατρών. 



Στόχοι του προγράμματος:  

 
 Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το χώρο της τέχνης. 

 Να γνωρίσουν τις αρχές που διέπουν τη Βυζαντινή και τη Δυτική τέχνη. 

 Να γνωρίσουν πως διαμορφώθηκε η εικονογραφία στην τοπική εκκλησία. 

 Η δράση και έρευνα μέσα στο χώρο του ναού. 

 Συνεργασία με κοινωνικούς- τοπικούς φορείς. 

 Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

 
 

Υπεύθυνοι προγράμματος: 
Δαλδάκη Λαμπαδία 

Κανελλάκη Αναστασία 

Βογιατζή Μαρία 

Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος  



Τάξη Γ΄ Γυμνασίου 

 

    

 

Αδάμ Γεώργιος Βραχνής Ανδρέας Καρούνη 

Κωνσταντίνα 

Μάντη Γεωργία Περουλάκης 

Γεώργιος 

 Αθανασοπούλου 

Μαρία 

Δούβρη Αθηνά Κομινάτου Ιλλύρια Γιαννίτσης 

Κωνσταντίνος 

Ρηγάτου Μαρίνα 

Αρτελάρης Ιωάννης Ζαχαροπούλου 

Μαρία 

Κουγιανού Σοφία Κορκός Παναγιώτης Σοφίας Αθανάσιος 

Αρώνης Χρήστος Ζήσης Ηλίας Κούκιος Αθανάσιος Μπάστας Ιωάννης Σταματόπουλος 

Ανδρέας 

Βελισσαρίου 

Αναστασία 

Κακούρη Περσεφόνη Κρικέτου Νεκταρία Παναγιωτόπουλος 

Κωνσταντίνος 

Φωτόπουλος 

Παναγιώτης 

Βεργανελάκη 

Παναγιώτα 

Καραθάνος Νικόλαος Λιβιεράτος Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Κωνσταντίνος 

Χαλαζιά Βασιλική 



Δραστηριότητες της ομάδας 



Ιανουάριος  - Μάρτιος 2010. 
   

Ήταν Ιανουάριος του 2010 και επισκεφθήκαμε για πρώτη 

φορά τη Δημοτική βιβλιοθήκη της Πόλης μας. 

Στόχοι μας: 

 Να έρθουμε σε επαφή με το χώρο της βιβλιοθήκης. 

  Να μάθουμε πως εργάζεται κάποιος σε μια 

βιβλιοθήκη. 

 Να συλλέξουμε βιβλιογραφία γύρω από το θέμα 

μας. 

 

  Με δεδομένη πλέον τη βιβλιογραφία αρχίσαμε να 

ερευνούμε τις πηγές και προχωρήσαμε στη 

συλλογή των πληροφοριών που μας ενδιέφεραν. 

 Στη συνέχεια έγινε καταμερισμός του υλικού που 

συγκεντρώσαμε σε ομάδες των τριών μαθητών, 

ακολούθησε μελέτη και τέλος η εξαγωγή των 

συμπερασμάτων.  

 

Όλη η εργασία έγινε με τη επίβλεψη και συμπαράσταση  

της κ. Βογιατζή και της κ. Δαλδάκη. 



Από τα μέσα Νοεμβρίου η ομάδα κινητοποιείται για την τύπωση και πώληση Χριστουγεννιάτικων καρτών. 

   Φτιάξαμε 1500 κάρτες έχοντας διπλό σκοπό: 

  

   Πρώτος στόχος μας ήταν να προβάλλουμε μέσω των καρτών μας τα σημαντικότερα εικονογραφικά μνημεία της 

Βυζαντινής και της Δυτικής τέχνης από τον 6ο αι μ.Χ. μέχρι τον 19ο αι.  

   Δεύτερος στόχος μας ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών μας επισκέψεων. 

Θ. Πουλάκη, Ι. Μ. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμος

Η εικόνα είναι βασισμένη στο Δυτικό τύπο της

προσκύνησης των ποιμένων. Παρουσιάζει

τολμηρούς δανεισμούς από τη Δυτική τέχνη, όπως

για παράδειγμα η ύπαρξη της διάστασης του βάθους

και η παρουσία του Ιωσήφ δίπλα στο Βρέφος. 

Αυτούς τους δανεισμούς όμως, τους προσαρμόζει

στην παραδοσιακή τεχνοτροπία και αυτό αποδεικνύει

η τοποθέτηση της Γέννησης σε σπήλαιο, όπως

επίσης η στάση της Παναγίας μπροστά στο Χριστό. 

Το έργο διακρίνεται για τη ζωηρή κίνηση, τα λαμπερά

χρώματα, τη διακοσμητική καλλιγραφία, αλλά και για

τη χαλαρή σύνθεση και το μαλακό πλάσιμο. 

Ο Πουλάκης είναι επίγονος των ζωγράφων του

16ου αιώνα, εργάστηκε στη Βενετία και στην

Κέρκυρα, όπου έφτιαξε την εικόνα μεταξύ 1670 και

1690.

Πολιτιστικά προγράμματα 1ου Γυμνασίου Πατρών.

• Πολιτιστικά προγράμματα Γ΄τάξης 1ου Γυμνασίου

Πατρών

Γέννηση 14ος Άγιο όρος

Από τους πιο συγκλονιστικούς πίνακες
του Γκρέκο που φιλοτεχνήθηκε μεταξύ
1603 και 1607. Στο καλοσχηματισμένο
κέντρο της σύνθεσης έχουν τοποθετηθεί η
αγία οικογένεια και οι ποιμένες. Επάνω οι
ερωτιδείς και οι άγγελοι περιστρέφονται σα
να χτυπήθηκαν από ξαφνικό άνεμο. Οι
ασκητικές φιγούρες του Γκρέκο με τα
επιμήκη και λυγερά σχήματά τους κινούνται
προς κάθε κατεύθυνση. 

Οι πολύχρωμες φιγούρες μοιάζουν να
στροβιλίζονται, άλλες υψωνόμενες και
άλλες βυθιζόμενες, γύρω από το
θριαμβευτικό κέντρο.

Πολιτιστικά προγράμματα 1ου Γυμνασίου Πατρών

Μονή Δαφνίου , τέλη 11ου αι. (ψηφιδωτό)

Η Παναγία με γαλάζιο μαφόριο είναι ξαπλωμένη
σε χρυσορόδινο στρώμα μπροστά στο άνοιγμα του
σπηλαίου γυρίζοντας προς το θεατή.Ο Χριστός
φασκιωμένος, με φωτοστέφανο ανασηκώνει το
κεφάλι. Ο Ιωσήφ σε στάση σκεπτόμενου πάνω σε
βράχο, στρέφει το κεφάλι πίσω σε στάση αντιθετική
των μελών του σώματος. Στην κορυφή του
σπηλαίου προβάλλουν δύο ζεύγη αγγέλων, όπου ο
ένας στρέφεται στους βοσκούς και αναγγέλλει τη
Γέννηση. Η σκηνή εκτυλίσσεται μέσα σε τοπίο, 
όπου το βραχώδες σπήλαιο της Γέννησης, με
χρυσές ανταύγειες στην κορυφή από το φως του
αστεριού, προβάλλει ανάμεσα σε μαλακούς λόφους
με διαφορετικούς ήπιους χρωματισμούς και λίγη
βλάστηση. 

Ένα αριστουργηματικό ψηφιδωτό με
κλασσικιστικές τάσεις. Μια θαυμάσια σύνθεση
ψυχρών και θερμών χρωμάτων όπου οι
αποχρώσεις του μπλε διακόπτονται κυματιστά από
τα γαιώδη χρυσοκόκκινα. Το αυτοκρατορικό μπλε
στο μαφόριο της Παναγίας συμπληρώνει το μαύρο
της σπηλιάς. Οι φιγούρες είναι καμωμένες με χάρη
και φυσικότητα, τα δε πρόσωπα είναι ήρεμα.

Πολιτιστικά προγράμματα 1ου Γυμνασίου Πατρών



                  Ήταν 20 Δεκεμβρίου 2009 και η πλατεία Γεωργίου γέμισε από την παρουσία μας. 

  

   Σε συνεργασία με άλλες ομάδες του Σχολείου μας, εκπαιδευτήκαμε και φτιάξαμε Χριστουγεννιάτικες κατασκευές και γλυκίσματα.  

  Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία από μια ουσιαστική δράση που στόχευε στη συλλογή χρημάτων και τη διάθεσή τους στο «Χαμόγελο του 

παιδιού» 

  Το αποτέλεσμα της δραστηριότητάς μας ανέλπιστο, ενώ το μάθημα που πήραμε και ταυτόχρονα δώσαμε ήταν γεμάτο ελπίδα… 



Ιανουάριος 2010.  
 Η κ. Κανελλάκη μας παρουσιάζει σε μια πρότυπη 

διδασκαλία τα Φαγιούμ. Πρόκειται για νεκρικά 

πορτραίτα. Εικαστικά μνημεία της ύστερης 

αρχαιότητας που δείχνουν το υψηλότατο επίπεδο 

της Ελληνιστικής ζωγραφικής. 

Στόχοι μας:  

 Να γνωρίσουμε αυτό τον εικαστικό θησαυρό. 

 Να ανιχνεύσουμε τυχόν υπάρχουσα σχέση τους με 

τη Βυζαντινή εικόνα. 

 

Συμπέρασμα: 

 Είναι εμφανής η επίδραση των Φαγιούμ στη Βυζαντινή 

εικόνα σε ότι αφορά τα εξωτερικά και τεχνικά 

στοιχεία (η τεχνική της τέμπερα, η μετωπική στάση, 

η ακινησία των μορφών, η πλαστικότητα,τα έντονα 

και μεγάλα μάτια). 

Παράλληλα όμως τα Φαγιούμ απεικονίζουν κοσμικές 

μορφές αποτυπώνοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά 

τους, ενώ στις εικόνες δεν ακολουθείται η 

νατουραλιστική αρχή, και η ομοιότητα με το 

πρωτότυπο δεν είναι το ζητούμενο. Επίσης στα 

Φαγιούμ παρατηρείται εκφραστικότητα των μορφών 

και δήλωση των ψυχικών καταστάσεων, ενώ στις 

εικόνες απουσιάζει παντελώς κάτι ανάλογο. 

 



Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2010. 
 Ο κ. Κυριακουλόπουλος μας παρουσιάζει τη Βυζαντινή 

εικόνα.  

Με προσοχή προσπαθούμε να διαβάσουμε τις αρχές – 
κανόνες που διέπουν την Ορθόδοξη εικονογραφία. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει 
μαζί του ήδη από την περσινή χρονιά στο μάθημα 
της Ιστορίας. 

Παρατηρήσαμε ότι στην εικόνα: 

 Απουσιάζει το νατουραλιστικό στοιχείο, η φυσική 
αναπαράσταση. Τα πάντα (βουνά κτίρια κλπ.) 
αλλοιώνονται, μεταμορφώνονται για να εκφράσουν 
την υπερβατικότητα. 

 Κυριαρχεί η σχηματοποίηση. Αυτή προσδίδει στο 
έργο ιερότητα και μας μεταφέρει σε μια μυστική, 
εξωκοσμική πραγματικότητα. 

 Στόχος του εικονογράφου είναι να μας παρουσιάσει 
τα αθέατα:«τη θέα των αθεάτων».  

 Διαπνέεται από λιτότητα και για αυτό προβάλλει 
μόνο όσα αρκούν για να εκφραστούν το δόγμα και η 
ιστορία. 

 Απουσιάζει το βάθος και εφαρμόζεται η ανάστροφη 
προοπτική. Ο εικονογράφος δεν ακολουθεί τους 
οπτικούς νόμους και έτσι τόσο ο χώρος, όσο και ο 
χρόνος υπερβαίνονται. 

 Η μεταμόρφωση που συντελείται μέσα στην εικόνα 
προσδίδεται με το χρυσό φόντο. Παρουσιάζεται 
έλλειψη της φωτοσκίασης και οι μορφές φωτίζονται 
από ένα εσωτερικό φως που υπογραμμίζει την 
αγιότητά τους. 

 Τα χρώματα και οι αναλογίες είναι αφύσικα και δεν 
έχουν διακοσμητικό ρόλο αλλά συμβολική σημασία. 



Φεβρουάριος 2010 και πραγματοποιούμε τριήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη στα Μετέωρα. 

Στόχος ένας και μοναδικός:  

Να γνωρίσουμε από κοντά τις δημιουργίες του Θεοφάνη 

Στρελίτζα. 

Επισκεφθήκαμε και ξεναγηθήκαμε στα μοναστήρια:           

Μεγάλο Μετέωρο, 

 Βαρλαάμ,  

αγίου Στεφάνου, 

 αγίου Νικολάου Αναπαυσά. 

 

Η δεύτερη μέρα μας επιφυλάσσει μια έκπληξη: 

 Τον όσιο Λουκά Βοιωτίας. 

 -Μοναδικό αρχιτεκτονικό μνημείο (οκταγωνικός σταυροειδής) 

-Μοναδικές ψηφιδωτές αποτυπώσεις. 

-Μοναδική ευλογία το ολόσωμο σκήνωμα του Οσίου. 





 Μάρτιος 2010. 

 

Ο κ. Κυριακουλόπουλος θα ολοκληρώσει 

ότι είχε ξεκινήσει στο μάθημα της 

Ιστορίας την περσινή χρονιά. Θα μας 

βοηθήσει να ανιχνεύσουμε τα 

χαρακτηριστικά της Αναγεννησιακής 

τέχνης. 

Επιμένουμε στη ζωγραφική και 

εντοπίζουμε: 

 Το νατουραλιστικό της χαρακτήρα. 

 Την προοπτική του βάθους. 

 Την τεχνική της φωτοσκίασης. 

 Την φαινομενοκρατική αντίληψη. 

Κυριαρχούν οι οπτικοί νόμοι και 

εκδηλώνονται οι ψυχικές και 

συναισθηματικές καταστάσεις. 

 Την προβολή της σωματικότητας και 

του φυσικού κάλλους (γυμνό, κίνηση, 

σφριγηλά σώματα, χρωματικές 

συνθέσεις). 

 Την επίδραση που δέχτηκε από την 

κλασσική αρχαιότητα. 

 

 



Μάρτιος 2010. 
 Ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού ναού της Πόλης, 

αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκουρβέλος, μας υποδέχεται και 

μας ξεναγεί στο ναό.  

Παρατηρούμε τις τοιχογραφίες και συζητάμε για την τεχνοτροπία 

τους. Είναι σαφώς «κάτι» διαφορετικό από «αυτό» που 

γνωρίσαμε ως Βυζαντινή εικόνα. Συνειδητοποιούμε τη Δυτική 

επίδραση παντού… 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην εικόνα του Ευαγγελισμού, της 

Βάπτισης και της Αγίας Τριάδας στο τέμπλο.  

 Ζητάμε πάντα την ανίχνευση των χαρακτηριστικών που διέπουν την 

τέχνη των συγκεκριμένων εικόνων του ναού της 

Ευαγγελίστριας και υπογραμμίζουμε τις διαφορές Βυζαντινής 

και Αναγεννησιακής τέχνης. 



    Είναι Μάρτιος 2010 και επαναλαμβάνουμε την τύπωση και πώληση Πασχαλινών πλέον καρτών. 

  Αυτή τη φορά προβάλλουμε εικόνες της Ανάστασης αλλά και του Θείου Πάθους.  

  Διακινήσαμε περισσότερες από 1000 κάρτες και 100 λαμπάδες τις οποίες φτιάξαμε μόνοι μας στο χώρο του σχολείου. 

Η Ανάσταση, τέλη 11ου αιώνα, Μονή Δαφνίου.

Ο Χριστός σε πλάγια θέση, με μεγάλο

δρασκελισμό και με ολόχρυσα ενδύματα, ανασύρει

τον Αδάμ από τη λάρνακα στα αριστερά. Κρατεί το

μεγάλο σταυρό του μαρτυρίου και πατά πάνω

στον Άδη, προσωποποίηση με χαρακτηριστικά

μισοξαπλωμένου ημίγυμνου γέροντα, ο οποίος

παρουσιάζεται ως ηττημένος πολεμιστής.

Πίσω από τον Αδάμ βρίσκεται η Εύα, ενώ ακόμα

πιο πίσω οι προφητάνακτες Δαβίδ και Σολομών.

Στα δεξιά προβάλλει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και

μια ομάδα δικαίων. 

Η παράσταση εκφράζει άρτια το νόημα του

ύμνου: « Σαρκί υπνώσας ως θνητός, ο Βασιλεύς

και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Αδάμ εγείρας εκ

φθοράς, και καταργήσας θάνατον. Πάσχα της

αφθαρσίας του κόσμου σωτήριον».

Πολιτιστικά προγράμματα 1ου Γυμνασίου Πατρών.   

Επιτάφιος, 16ος αιώνας, Μονή Σινά.

Η σκηνή είναι κεντημένη πάνω σε ατλάζι

βυσσινί, η επιγραφή σε βαθύ κόκκινο και το βάθος

διάσπαρτο με αστέρια. Ο Χριστός πάνω σε πλάκα

και η Θεοτόκος κρατά το κεφάλι του νεκρού στην

αγκαλιά της. Τα πρόσωπα διατεταγμένα ρυθμικά

και σκυμμένα επάνω στο νεκρό: Ο Ιωάννης, ο

Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ο Νικόδημος και οι τρεις

Μαρίες. Πάνω από τη σκηνή υπάρχει η επιγραφή

«ο επιτάφιος θρήνος» και στα δύο άκρα ο ήλιος

και η σελήνη, τα δύο κοσμικά σύμβολα, τα οποία

αποτελούν τιμητική φρουρά του «Βασιλέως της

Δόξης».

Γύρω σε στενό πλαίσιο, το δοξαστικό του Μ. 

Σαββάτου: «Σε τον αναβαλλόμενον το φως ωσπερ

ιμάτιον καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν

Νικοδήμω και θεωρήσας γυμνόν

αταφονευσυμπάθητον θρηνον αναλαβών

οδυρόμενος έλεγεν οιμοι γλυκύτατε Ιησου ετους

ζρκα΄».

Πολιτιστικά προγράμματα 1ου Γυμνασίου Πατρών.

Η Ανάσταση, 

1315, Μονή Χώρας, Κωνσταντινούπολη.

«Ωραίος δικαιοσύνης ημιν ελαμψεν ηλιος». 

Βουνά που συγκλίνουν παράξενα και κάτω η

άβυσσος. Στη μέση ο Χριστός λευκοφορεμένος

το απρόσιτο φως της Ανάστασης και με την

ουράνια δόξα Του πίσω, ανατέλλει στη

χρυσαυγή των άστρων. Εγείρει από τους τάφους

με θεϊκή ορμή τον Αδάμ και την Εύα «ως ο

μόνος φορέας της Ζωής». Μπροστά Του

συντριμμένες οι χάλκινες πύλες, σκορπισμένοι οι

σιδερένιοι μοχλοί, τσακισμένες οι κλειδαριές και

δεμένος στα δεσμά του ο Άδης. Στα πλάγια

συναθροίζονται σε δύο χορούς βασιλείς, δίκαιοι

και προφήτες. Ξεχωρίζει ο Πρόδρομος στα

αριστερά και στα δεξιά ο Άβελ υψώνει την

ποιμενική ράβδο του ως σύμβολο.

Πρόκειται για την εικονογραφική αποτύπωση

του κοσμοσωτήριου γεγονότος της Ανάστασης

κατά την οποία: «Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, 

ουρανός τε και γη, και τα καταχθόνια, εορταζέτω

γουν πάσα κτίσις την Εγερσιν Χριστου, εν η

εστερέωται».

Πολιτιστικά προγράμματα 1ου Γυμνασίου Πατρών.



Απρίλιος 2010. Εξαήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη σε Φλωρεντία και Ρώμη.  

Περιήγηση στην πόλη της Φλωρεντίας. Όλη η πόλη ένα μουσείο (από όσο μπορέσαμε να δούμε…) 

Στην αιώνια πόλη:  Κολοσσαίο, Καπιτώλιο, Βατικανό…. 

                                     Φοντάνα ντι Τρέβι,Ναβόνα, Ντισπάνια…  

                        Κατακόμβες αγίου Καλλίστου. 

Κάθε λέξη περικλείει χίλιες εικόνες, αλλά τα πάντα ολοκληρώνονται μέσα στην Καπέλλα Σιξτίνα από τον Μιχαήλ Άγγελο…. 

Εδώ σταματά η πένα για συνεχίσει μόνη της η μνήμη…….. 







Ευχαριστίες 

Στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο, 

για την ευλογία του στην προσπάθειά μας αλλά και 

την ουσιαστική βοήθειά του. 

  

Στον αναπληρωτή καθηγητή της Ουρολογίας  

κ Αθανασόπουλο Αναστάσιο, για την προσφορά των 

μελανιών που χρειάστηκαν για την εκτύπωση των 

καρτών. 

Στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου μας, 

για την συνεργασία τους στο Χριστουγεννιάτικο 

παζάρι. 

 

 

 

 

Σε όλους τους συναδέλφους καθηγητές, που με τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο μας συμπαραστάθηκαν. 

Στην κ Σακκά Βιργινία, υπεύθυνη του προγράμματος 

Αγωγής Υγείας, με την ομάδα της οποίας 

συνεργαστήκαμε και συνοδοιπορήσαμε σε όλες τις 

εκδηλώσεις μας. 

 

 

Στην κ. Χρυσανθοπούλου Νίκη, με την ομάδα της οποίας 

συνεργαστήκαμε στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι. 

 

 

Στην Διευθύντρια μας κ. Τσιριγκούλη Μαρία, που 

πρωτοστάτησε σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Χωρίς 

τη θετική της στάση πολλά δεν θα γίνονταν. 

 

 

 

 

.  



 Νιώθω μεγάλη ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους, τον κάθε έναν ξεχωριστά.  

 

Πρώτα τις συναδέλφους καθηγήτριες με τις οποίες από κοινού και με πολύ μεράκι εργαστήκαμε σε αυτό το 
πρόγραμμα, αλλά και εκείνες με τις οποίες συνεργαστήκαμε σε διάφορες εκδηλώσεις μας.  

 

Κυρίως όμως, εσάς τους μαθητές που υλοποιήσατε ένα δικό μου όνειρο ζωής. 

  Σας ευχαριστώ που μας εμπιστευθήκατε εσείς και οι γονείς σας.  

  Σας ευχαριστώ που εργαστήκατε αθόρυβα και δυναμικά. 

  Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε ακούραστα σε όλες τις εκδηλώσεις μας. 

  Σας ευχαριστώ για το ήθος που επιδείξατε. 

  Σας ευχαριστώ για το μεράκι, το αληθινό δόσιμο , την αγάπη για το σχολείο. 

  Σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε δύναμη και βεβαιότητα να συνεχίσω. 

 

Για ένα μόνο πράγμα λυπάμαι:  που δεν θα σας έχω πλέον μαθητές. 

 

Με παρηγορεί η ιδέα ότι οι άνθρωποι που αγαπιούνται δεν ξεχνιούνται ποτέ, έστω και αν οι αποστάσεις τους χωρίζουν. 

 

 

 Καλή συνέχεια μικροί μου Κύριοι.  

 Εύχομαι να έχετε μια ζωή πλημμυρισμένη από υγεία, πρόοδο και ανθρωπιά. 

 

 

Θα είμαι κοντά σας όποτε και να με χρειαστείτε. 

Βαγγέλης Κυριακουλόπουλος. 


