
29/08/2015 ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΡΟΤ 
 

Η Κωνςταντύνα Μαραγκού, μαθότρια του Εθνικού Ψδεύου 
Φαλανδρύου, ςτην τϊξη τησ κασ Βαςιλικόσ Σςιμπούκη, ςτα 
πλαύςια τησ 7ησ θερινόσ Ακαδημύασ πιϊνου που γύνεται 
κϊθε χρόνο ςτον Πόρο, πϋραςε με επιτυχύα την audition 

ανϊμεςα ςε ςυμμετϋχοντεσ από όλο τον κόςμο και ςυμμετεύχε ςτην πανηγυρικό 
ςυναυλύα που ϋγινε ςτισ 29 Αυγούςτου ςτο Ιερό του Ποςειδώνα. 
 
25/11/2015 ΤΝΑΤΛΙΑ ΑΥΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΕ 

ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ «ΜΠΕΝΕΣΑΣΟΤ» 
τισ ςυναυλύεσ αφιερωμϋνεσ 
ςτουσ Νϋουσ Καλλιτϋχνεσ, που 
κϊθε χρόνο διοργανώνει ο 
Δόμοσ Υιλοθϋησ-Χυχικού ςτο 
Πολιτιςτικό Κϋντρο 
«Μπενετϊτου», οι ςπουδαςτϋσ 
πιϊνου του Εθνικού Ψδεύου 

Φαλανδρύου, Αναςταςόπουλοσ Δημότρησ, τϊξη κασ Μαργαρύτασ Βαμβακϊρη και 
Μαραγκού Κωνςταντύνα, τϊξη κασ Βαςιλικόσ Σςιμπούκη, ερμόνευςαν ϋργα 
κλαςςικών ςυνθετών.  
 
13/12/2015 ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΡΑΓΟΤΔΟΤΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ «ΠΑΡΝΑΟ» 
την κατϊμεςτη αύθουςα του 

Υιλολογικού υλλόγου "ΠΑΡΝΑΟ" εύχαμε τη 
χαρϊ και την υπερηφϊνεια να χειροκροτόςουμε 

τουσ 
καταπληκτικούσ 

νεαρούσ 
καλλιτϋχνεσ του 

Ψδεύου μασ ςε μια ξεχωριςτό ςυναυλύα 
αφιερωμϋνη ςτα παιδιϊ τησ Αφρικόσ  την οπούα 
οργϊνωςε η Πρόξενοσ τησ Ακτόσ του 

Ελεφαντοςτού κα Μϋρω Κεςεςύογλου την 
Κυριακό 13 Δεκεμβρύου 2015. 
Η παιδικό χορωδύα "Αςπαςύα Κανατςούλη" 
ςυγκύνηςε με την ευαιςθηςύα των τραγουδιών 
τησ. Η νεαρό ταλαντούχα πιανύςτα 
Κωνςταντύνα Μαραγκού ενθουςύαςε με την 
ωριμότητα, την 
τεχνικό, την 

ερμηνεύα και την ςκηνικό τησ παρουςύα ςε ϋργα 
Κωνςταντινύδη και Khachatourian. Η ςοπρϊνο 
Ναταλύα Γλϋζου με επιτυχύα ανϋδειξε γνωςτϋσ 
μελωδύεσ του Κωνςταντινύδη ενώ οι νεαρού 
πιανύςτεσ Θανϊςησ Μαραγκόσ και Μαρύα-Ϊλενα 
ταθοπούλου χειροκροτόθηκαν θερμϊ για την όμορφη παρουςύα τουσ. 
Θερμϊ ςυγχαρητόρια ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτϋσ τησ μοναδικόσ αυτόσ 
εκδόλωςησ. 



 
 

19/12/2015 ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΟΤ  
ΕΘΝΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 

 
Μεγϊλη 

Φριςτουγεννιϊτικη 
υναυλύα των 
ςπουδαςτών του 
Εθνικού Ψδεύου 
Φαλανδρύου. 
Γονεύσ, φύλοι, καθηγητϋσ, 

ςυμμαθητϋσ  
μοιρϊςτηκαν την γοητεύα 
τησ Μουςικόσ μϋςα από 
τισ ωραιότερεσ ςελύδεσ 
τησ και νοιώςανε την 
μαγεύα των ημερών ςτην  

αύθουςα ςυναυλιών του Εθνικού  Ψδεύου Φαλανδρύου, Αγύου Γεωργύου 16, 
Φαλϊνδρι. 
υμμετεύχαν οι μαθητϋσ των τϊξεων πιϊνου κασ Νότασ Ζωγρϊφου, Κατερύνασ 
Γκύρδη, Ωντζελασ Δουργουνϊ, Μαργαρύτασ Μπαρδϊκη, Μαρύασ Κανατςούλη-
Παπαδιαμϊντη, Γιούλησ Καπουνιϊρη και τησ τϊξησ βιολιού του κου Υρϊνσ 
εςτϊνι. 
 
19/12/2015 ΠΑΙ-ΔΗ ΑΝΟΙΦΣΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

«ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΣΑ ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΙΛΗ» 
Οι μικρού μαθητϋσ του Εθνικού Ψδεύου 
Φαλανδρύου, του τμόματοσ ΠΑΙ-ΔΗ, 
ςτο Φριςτουγεννιϊτικο ανοιχτό 
μϊθημϊ τουσ παρουςύαςαν ςε γονεύσ 
και φύλουσ την πρόοδό τουσ και εύχαν 
τη χαρϊ να λϊβουν τα δώρα τουσ από 
το Ωγιο Βαςύλη που όρθε για ϊλλη μια 
χρονιϊ να τουσ ςυναντόςει και να 

παρακολουθόςει την γιορτό τουσ. 
 
19/12/2015 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΗΡΟΛΤΣΗ 

1Ο ΠΡΟΩΠΙΚΟ C.D. ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΛΑΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 
Ο Κωνςταντύνοσ Κηρολύτησ, καθηγητόσ κιθϊρασ 
ςτο Εθνικό Ψδεύο Φαλανδρύου, το ϊββατο 19 
Δεκεμβρύου παρουςύαςε το πρώτο προςωπικό του 
C.D. με ϋργα για ςόλο κλαςικό κιθϊρα ςτο AN ART 
ARTISTRY.  
Ϊνα ταξύδι μϋςα ςτουσ αιώνεσ γεμϊτο εικόνεσ, 
τοπύα, παρϊδοςη, ιςτορύα, προςφϋροντασ τα 
μϋγιςτα  ςτην φιλοςοφύα και την εξϋλιξη τησ 
κιθϊρασ από την Αναγϋννηςη ϋωσ τισ αρχϋσ του 
20ου αιώνα. 
Η εφημερύδα «ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» ϋγραψε: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205602579003875&set=pcb.10205602583603990&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205602579003875&set=pcb.10205602583603990&type=3


«Κώςτασ Κηρολύτησ: Ϊνασ ιδιαύτερα ταλαντούχοσ κιθαριςτόσ». 
Ο δεξιοτϋχνησ τησ κιθϊρασ, που ϋλκει την καταγωγό του, από το όμορφο νηςύ 
των Υαιϊκων, ϋχει το χϊριςμα να μασ ταξιδεύει από την μπαρόκ Ιταλύα ςτην 
αναγεννηςιακό Ιςπανύα και να μασ φϋρνει τελικϊ ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα. 
 
20/12/2015 ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ 

Σην Κυριακό 20 
Δεκεμβρύου 2015 
ςυνεχύςθηκε το μουςικό 
μασ ταξύδι μϋςα από τισ 
ςελύδεσ τησ κλαςικόσ, 
ςύγχρονησ και 
παροδοςιακόσ μουςικόσ  

θαυμϊζοντασ και χειροκροτώντασ τουσ μαθητϋσ 
των τϊξεων πιϊνου κασ Μαργαρύτασ Βαμβακϊρη, 

Ωρτεμισ Παπαχρόςτου, Μαρύασ Υραγκούλη, 
Μαρύασ Κανατςούλη-Παπαδιαμϊντη, Βαςιλικόσ 
Σςιμπούκη, βιολιού κου 
πύρου τεργύου, 
μονωδύασ κασ Μαρύασ 
Θωμϊ, κιθϊρασ κου 
πύρου Μιχαόλ, Νύκου 

Φωμενύδη, φλϊουτου κασ Αλλϋγρησ Βουλγαρϊκη ςτην 
αύθουςα ςυναυλιών του Εθνικού Ψδεύου Φαλανδρύου, 
Αγύου Γεωργύου 16. 
 
24/12/2015 Η ΦΟΡΩΔΙΑ «ΑΠΑΙΑ ΚΑΝΑΣΟΤΛΗ» & ΣΟ ΤΝΟΛΟ 
ΕΓΦΟΡΔΩΝ ΣΡΑΓΟΤΔΟΤΝ ΣΟΝ «ΕΤΡΙΠΙΔΗ» ΣΑ ΚΑΛΑΝΣΑ 
Η χορωδύα «ΑΠΑΙΑ ΚΑΝΑΣΟΤΛΗ», και το ςύνολο 
εγχόρδων του Εθνικού Ψδεύου Φαλανδρύου, την 
παραμονό των Φριςτουγϋννων ερμόνευςαν γνωςτϋσ 

χριςτουγεννιϊτικεσ 
μελωδύεσ ςτο Βιβλιοπωλεύο 
«ΕΤΡΙΠΙΔΗ» και ςτη 
ςυνϋχεια απϋςπαςαν το πιο 
ζεςτό χειροκρότημα, μικρών και μεγϊλων, που 
βρϋθηκαν ςτην πλατεύα την ώρα που τραγουδούςαν 
τα κϊλαντα των Φριςτουγϋννων.  
 

 
 
23/01/2016 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΟΤΙΚΗ ΔΩΜΑΣΙΟΤ 
1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ κατϋκτηςαν ςτον Διαγωνιςμό 
Μουςικήσ Δωματίου που ϋγινε ςτην Γερμανικό 
χολό ςτισ 23/01/2016,  
ο ΦΡΙΣΟΥΟΡΟ ΚΟΤΓΙΟΤΜΣΖΟΓΛΟΤ, πιϊνο, τϊξη 
κασ Μαρύασ Κανατςούλη-Παπαδιαμϊντη και ο 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ, κλαρινϋτο, τϊξη κου 
Ωγγελου Πολύτη. Σα νεαρϊ αυτϊ παιδιϊ, 3ησ Γυμναςύου 
και 1ησ Λυκεύου προκρύθηκαν για το επόμενο ςτϊδιο 



του Διαγωνιςμού που θα γύνει ςε Παγκόςμιο επύπεδο ςτην Κωνςταντινούπολη 
τον Μϊρτιο 2016.  
 
 
 
 
24/01/2016 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ-ΦΑΡΗ ΥΑΝΑΡΙΩΣΗ ΣΟΝ 
ΠΟΛΤΦΩΡΟ «ΑΘΗΝΑΙ» 
τον πολυχώρο «ΑΘΗΝΑΙ», οι μαθητϋσ μασ ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ,  πιϊνο, τϊξη κασ Μαργαρύτασ 
Βαμβακϊρη και ΦΑΡΗ ΥΑΝΑΡΙΩΣΗ, πιϊνο, τϊξη 
κασ Μαρύασ Κανατςούλη-Παπαδιαμϊντη ςυμμετεύχαν 
ςτην παρϊςταςη «ΜΟΙΡΕ» με εξαιρετικό επιτυχύα. 
 
 
  
 
ΔΡΑΗ ΩΔΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΤΓΕ 
 
 

Εκ μϋρουσ τησ χολόσ Φορού «Μαρύα 
Κανατςούλη» και του Εθνικού Ψδεύου 
Φαλανδρύου  θϋλω να ευχαριςτόςω θερμϊ 
όλουσ εςϊσ, γονεύσ, μαθητϋσ και καθηγητϋσ για 
την ςυγκινητικό ςασ ςυμπαρϊςταςη ςτο 
δρϊμα των προςφύγων που βρύςκονται ςτο 
Καςτελόριζο. 
την Ελλϊδα που υποδϋχεται καθημερινϊ 

πρόςφυγεσ όχι με υλικό αλλϊ με ψυχικό πλούτο και ςυγκεκριμϋνα ςτο 
Καςτελόριζο των 300 μονύμων κατούκων και των 2 γιατρών που αγωνύζονται 
μϋρα νύχτα για την αξιοπρϋπεια αυτών των ανθρώπων, η προςφορϊ ςασ ςε 
ρούχα, παπούτςια, κουβϋρτεσ, pampers, τρόφιμα μακρϊσ διαρκεύασ και γϊλα 
εύναι μια γλυκιϊ παρηγοριϊ προσ τουσ ςυνανθρώπουσ μασ  που τόςο ςκληρϊ 
δοκιμϊζονται ςτον δύςκολο δρόμο προσ την Ειρόνη και την Ευτυχύα. 
Η διευθύντρια Μαρύα Κανατςούλη-Παπαδιαμϊντη. 
 
ΑΒΒΑΣΟ 16/04/2016 
 

ΑΞΕΦΑΣΕ ΜΟΤΙΚΕ ΕΡΜΗΝΕΙΕ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΑ ΣΟ  
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Με ςυγκύνηςη και ενθουςιαςμό χειροκροτόςαμε τουσ ταλαντούχουσ μαθητϋσ 

μασ ςτην μαραθώνια ςυναυλύα που 
διοργϊνωςε το Εθνικό Ψδεύο Φαλανδρύου ςτην 
αύθουςα διδαςκαλύασ του υλλόγου "Οι Υύλοι 
τησ Μουςικόσ" ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών 

το ϊββατο 16 Απριλύου 2016. Ϋταν μια 
ευτυχιςμϋνη ςτιγμό για όλουσ. 

Η κα Μαρύα Κανατςούλη-Παπαδιαμϊντη, 
διευθύντρια του Εθνικού Ψδεύου Φαλανδρύου, 



ςυνεχϊρη τουσ ςπουδαςτϋσ και τουσ καθηγητϋσ, για την ϊρτια παρουςύα τουσ 
ςτην μεγαλειώδη αυτό ςυναυλύα του Ψδεύου. 
 
 
 
 
24/04/2016 ROCK ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΜΟΝΣΕΡΝΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΕΘΝΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 
 
Ϋταν μια καταπληκτικό Rock ςυναυλύα.!!!!!!!! 

Μαθητϋσ του μοντϋρνου τμόματοσ μαζύ με τουσ 
καθηγητϋσ τουσ Νύκο Φωμενύδη και Γρηγόρη 
Καβρϋντζο 
[ηλεκτρικό κιθϊρα], 
Νύκο Βεργϋτη 
[drums], Μϊρθα 

Κυλϊφη [τραγούδι], Γιϊννη κεντϋρη και Λουκύα 
Γκαρδιακού [χορωδύα] μασ ταξύδεψαν με τισ 
όμορφεσ φωνϋσ τουσ την ϊψογη ερμηνεύα τουσ 
ςτισ χορδϋσ τησ ηλεκτρικόσ κιθϊρασ και τα ρυθμικϊ drums ςε γνωςτϋσ Rock 
μελωδύεσ. 
Σουσ νϋουσ δυναμικούσ μουςικούσ ςυνόδευςαν οι μουςικού τησ μπϊντασ του 
Νύκου Φωμενύδη που με ζεςταςιϊ και γνώςη καθοδηγούςε τα ςολαρύςματα των 
παιδιών δημιουργώντασ μια τρομερό ατμόςφαιρα μεταξύ μουςικών και κοινού. 
ΣΡΙΑΝΟΝ, Κυριακό 24 Απριλύου 2016. 
 
 
 
24/04/2016  ΠΡΩΙΝΕ ΤΝΑΤΛΙΕ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ 

 
Θερμϊ χειροκροτόςαμε τουσ μαθητϋσ των τϊξεων του 
κου Υρϊνσ εςτϊνι [βιολύ], Δόμητρασ Μπουλούζου 
[Μουςικό Δωματύου] και Γιούλησ Καπουνιϊρη [πιϊνο].  
Η δροςιϊ, η τεχνικό και η μουςικότητα των παιδιών 
κατϋκτηςαν γονεύσ και φύλουσ. 
Αύθουςα ςυναυλιών ωδεύου. 
 
 

 
 
 
 ΑΒΒΑΣΟ 23/04/2016 

Οι μαθητέσ μασ, μασ κάνουν υπερήφανουσ. 
 

τον Πανελλόνιο Διαγωνιςμό Πιϊνου, "Μαρύα 
Φαιρογιώργου-ιγϊρα 2016" που διοργϊνωςε 
ο κοσ Κωνςταντύνοσ Καρϊμπελασ-γούρδασ, 
Πρόεδροσ του Διεθνούσ Μουςικού ωματεύου 
"Gina Bachauer" , η εξϊχρονη μαθότριϊ μασ 



Παναγιώτα Μπαραμπούτη-Σςαγϊλου, τϊξη κασ Γιούλησ Καπουνιϊρη, ϋλαβε 
ςτην 1η κατηγορύα το 2ο Βραβεύο και η Ευαγγελύα Φϋλμη, τϊξη κασ Αρτϋμιδοσ 
Παπαχρόςου, ϋλαβε ςτην 2η κατηγορύα Ειδικό Διϊκριςη.  
Ο τελικόσ του Διαγωνιςμού ϋγινε ςτην ιςτορικό αύθουςα του Υιλολογικού 
υλλόγου "Παρναςςόσ" παρουςύα κοινού που με ενθουςιαςμό χειροκρότηςε 
τουσ νεαρούσ καλλιτϋχνεσ. 
 
 
23/25/26/04/2016 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΙΑΝΟΤ ΜΕ ΣΗΝ CHANTAL STIGLIANI 
 

Η διεθνούσ φόμησ πιανύςτα Chantal Stigliani  δύδαξε 
ςε ςπουδαςτϋσ Μϋςησ, Ανωτϋρασ και 
Διπλωματούχουσ του πιϊνου, ςτο Εθνικό Ψδεύο 
Φαλανδρύου ςτισ 23-25-26 Απριλύου 2016. 
Η Chantal Stigliani, γνωςτό ςτο ελληνικό κοινό από τισ 
εμφανύςεισ τησ ςτην αύθουςα του 
Μουςικοφιλολογικού υλλόγου «Παρναςςόσ», ςτο 
Θεϊτρο του Κολλεγύου Αθηνών, ςτο Θϋατρο «Μελύνα 
Μερκούρη, ϋχει ηχογραφόςει μεγϊλη ςειρϊ των ϋργων 
του Bach [partite, suites, inventions, preludes et 

fugues] όπωσ και ϋργα των γϊλλων ςυνθετών Debussy, Ravel, Dukas. 
Ϊχει τιμηθεύ με το βραβεύο Debussy και οι εμφανύςεισ τησ ςε Ευρώπη, Αμερικό 
και Ιαπωνύα απϋςπαςαν τισ θερμότερεσ κριτικϋσ. 
 

 
ΚΤΡΙΑΚΗ 15/05/2016 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΜΑ 
 

Ο Φριςτόφοροσ Κουγιουμτζόγλου, τϊξη 
κασ Μαρύασ Κανατςούλη [πιϊνο] και ο 
Παναγιώτησ Γιαννϊκασ, τϊξη κου 
Ωγγελου Πολύτη [κλαρινϋτο] 
κατϋκτηςαν το 2ο Βραβεύο ςτον 
Παγκόςμιο Διαγωνιςμό Μουςικόσ 
Δωματύου “Jugend Musiziert” που ϋγινε 
ςτο Kassel τησ Γερμανύασ την Κυριακό 
15 Μαύου 2016. 
Ανϊμεςα ςε 47 ςυμμετοχϋσ οι 15χρονοι 
ϋλληνεσ μουςικού απϋςπαςαν εξαιρετικϋσ κριτικϋσ για την εκφραςτικό ερμηνεύα 
τουσ και την λαμπρό τεχνικό τουσ με την οπούα απϋδωςαν ϋργα των Schumann 
και Poulenc.  
Θερμϊ ςυγχαρητόρια ςτουσ νεαρούσ ταλαντούχουσ καλλιτϋχνεσ που ϋφταςαν 
ςτην Γερμανύα αφού διακρύθηκαν με 1ο Βραβεύο ςτουσ Προκριματικούσ που 
ϋγιναν ςτην Αθόνα και ςτουσ ημιτελικούσ που ϋγιναν ςτο Κϊιρο. 
 
 
 
 
 



 
ΔΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΕ ΤΝΑΤΛΙΕ ΥΡΑΓΙΑΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ 

ΦΡΟΝΙΑ 2015/2016 
 

ΑΒΒΑΣΟ 25/06/2016 
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ ΠΙΑΝΟΤ  

ΣΑΞΕΩ κασ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ  
ΚΤΡΙΑΚΗ 26/06/2016 

ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ ΠΙΑΝΟΤ 
ΣΑΞΕΩ κασ ΜΑΡΙΑ ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ 

 
Η Διευθύντρια του Εθνικού Ψδεύου Φαλανδρύου κα 
Μαρύα Κανατςούλη-Παπαδιαμϊντη ςυνεχϊρη 
όλουσ τουσ μαθητϋσ των τϊξεων πιϊνου τησ κασ 
Μαργαρύτασ Βαμβακϊρη και τησ κασ Μαρύασ 
Υρϊγκουλη όπου 
το ϊββατο 25 και 
την Κυριακό 26 
Ιουνύου 2016 

ςυγκύνηςαν 
μικρούσ και μεγϊλουσ με τισ κλαςικϋσ και 
ςύγχρονεσ μελωδύεσ τουσ και με πλατειϊ 
χαμόγελα ευχόθηκαν ςε όλουσ Καλό Καλοκαύρι 
δύνοντασ ραντεβού για τον επτϋμβρη ξεκούραςτοι και μαυριςμϋνοι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


