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ΠΡΟΣ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕΚ            

29  ΜΑΗ  2017  

 

Θέμα… "Κάλεσμα σε απολογία" κλπ. ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘAΚΟΥ  

 

«Όταν θα  παρουσιαστώ στου φωτεινού μέλλοντος την Κεντρική Επιτροπή 

Θάρθω πάνω από την τη ποίηση των πλεονεκτών και σαλταδόρων….» 

Τάδε έφη Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι. 

 

Τι ζητάτε ρε? 

Τέσσερα χρόνια μας απαγορεύεται  

Να μιλάμε φωνακτά…  

Να προτείνουμε λύσεις. 

Να παίρνουμε μέρος στις καταστατικές διαδικασίες. Να ρωτάμε. Να σκεπτόμαστε!!!  

Να ασκούμε έστω τον ποιο στοιχειώδη έλεγχο, για τα δρώμενα του Σωματείου. 

Μας επικηρύξατε βάζοντας φωτογραφίες μαζί με «τα βοθρολύματα» της 

παραθλητικής παραδημοσιογραφίας. 

Μας παραδώσατε βορρά στον κάθε λογής τραμπούκο. Στους πραιτοριανούς του 

καθεστώτος που στήσατε.  

Καταφέρατε να μην μπορούμε να πάρουμε μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις του 

Σωματείου. 

Κάποιοι που αψήφησαν τις απειλές, ξυλοκοπήθηκαν παραδειγματικά.  

Κάθε πρόταση που κάναμε την ενοχοποιήσατε με τους πιο ιταμούς τρόπους. 

Φτάσατε να καταγράφετε συνομιλίες που είχαμε μαζί, σαν κοινοί 

πληροφοριοδότες. 

Να τις χρησιμοποιείτε κατά το δοκούν και με στόχους εγκληματικούς. 

Τι ζητάτε ρε? 

Να κλείνετε την Ερασιτεχνική σαν τον χειρότερο εργοδότη!!! 

Να πετάτε στο δρόμο τους εργαζόμενους, φορτώνοντας τους «τα μύρια  όσα»!! 

Να μη λειτουργεί  τίποτα στο Σωματείο!! Να διαλύετε τα τμήματα!! 

Να μη «γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του». Να έχουν παραιτηθεί οι πάντες. 

Να υπάρχει μονοπρόσωπη Διοίκηση, χωρίς καμιά νομιμοποίηση. 

Να μην κάνετε Απολογισμούς και Ισολογισμούς. 

ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ!!! 

«Να ασελγείτε στα ιερά και τα όσια», της μεγαλύτερης ομάδας στον κόσμο…. 

«Συνένοχο στον φόνο δεν θα μας έχετε». 

ΔΕΝ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΜΑΣ ΠΟΤΕ…. 
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ΜΟΝΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 

ΟΥΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΟΦΙΤΣΙΑ ΟΥΤΕ ΕΞΟΥΣΙΕΣ.  

ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΜΙΜΑ ΣΩΣΤΑ ΗΘΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΕΚΤΖΗΔΙΚΑ ΜΟΝΟ… 

Η ομάδα κινδυνεύει θανάσιμα από τη μέρα που γκρέμισε «το σπίτι της». 

Από τη στιγμή που «πέρασε»….  σε αδιαφανή εντελώς εχθρικά συμφέροντα. 

«Τα σκοτεινά χρόνια» ξεκινούν με την παράδοση της στο city….. και «τις 

συναγωγές». 

AYTOI KANOYN KOYMANTO KAI  ΣΗΜΕΡΑ!!!;  

Όταν «ο κόμπος έφτασε στο χτένι». 

Ζητήσαμε με έγγραφο από τον αρμόδιο υπουργό να σας ελέγξει. 

ΤΙ άλλο μπορούσαμε να κάνουμε, στην  ΟΜΕΡΤΑ της καταστροφής? 

Το κοινοποιήσαμε στον Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλιο… τον λένε. 

Σαν ύστερη λύση, τι άλλο να κάναμε. 

Δεν το γνωστοποιήσαμε σε κανένα, για να μη σας εκθέσουμε…. Τρομάρα σας…. 

Πριν προσπαθήσαμε να σας προτείνουμε, να σας υποδείξουμε, να αποτρέψουμε. 

ΜΑΤΑΙΟΣ ΚΟΠΟΣ!!! 

Τα έγγραφα που σας δώσαμε τα πετάξατε στον απόπατο. 

Ούτε καν να τα συζητήσουμε. 

Τι ζητάτε ρε! 

Καταφέρατε να κάνετε Γεν. Συνελεύσεις  με μηδενική συμμετοχή. 

Να καταλήγετε σε αποφάσεις παράνομες, αδιαφανείς, αντικαταστατικές. 

Να μην πατάει μέλος στα Συμβούλια και τις Συνελεύσεις. 

Αυτές οι καταστάσεις ισχυροποιούν την ομάδα? 

Αυτό  θέλατε!  Αυτό σας βολεύει!       

Αφαιρείτε δυνάμεις και λύσεις.  

Διαιρείτε την ΑΕΚ. 

Πολλαπλασιάζεται τα προβλήματα. Μιλάτε για δολιότητα, ενώ είσθε η επιτομή της… 

Αυτά είναι ηθικά, τίμια, λογικά, ωφέλιμα, σωστά!!! 

 

Μπορεί να είναι ΑΕΚ? 

Υποτίθεται ότι είσθε η ΜΑΝΑ ΑΕΚ. 



3 
 

Έχετε απαράγραπτα δικαιώματα και υποχρεώσεις, στα μέλη και στην  ιστορία  της. 

Ισχυρότατες δυνατότητες από τον νόμο. 

Πού τις χρησιμοποιήσατε, θα μας πείτε? 

Μήπως κάνατε καμιά ουσιαστική ενημέρωση για το γήπεδο και δεν το πήραμε 

πρέφα? 

Γιατί τέσσερα χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή της ομάδας δεν βγάζετε 

τσιμουδιά? 

Ποιος πλήρωσε για αυτό το απόλυτο κατάντημα? ΚΑΝΕΙΣ! 

Η ατιμωρησία τρέφει "καρκίνους και μαφίες" πάνω στο σώμα της ομάδας. 

Στοιχηματζήδες, μανατζαραίοι και σαπρόφυτα κάνουν ξανά πάρτι. 

Μισθοφόροι, λεγεωνάριοι παίχτες και προπονητές πηγαινοέρχονται αενάως. 

Ποιος τους διώχνει, ποιος τους φέρνει με ποιό τρόπο και από πού… 

ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ? 

ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΧΤΕΣ? 

ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ? 

Η ενημέρωση των μελών δεν είναι μέσα στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις σας!!! 

Τι φταίει και το Σωματείο δεν έχει φτιάξει γήπεδο? 

Ο Αργυρόπουλος, ο Καπετανόπουλος, ο Σταθάκος, ο Πολιτόπουλος, ο 

Αγγελακόπουλος, Ο Παπατριανταφύλλου, ο Γάσιας, ο Πιλάλης, ο Χαμπάκης, ο  

Κοτσώνης,, ο Βουδούρης……? 

Εμείς είμαστε για απολογίες και διαγραφές?  Έννοια  σας «με αυτό το πλευρό να 

κοιμάστε». 

«Κάτι πολύ σάπιο υπάρχει» στα πεπραγμένα σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο… 

Από την ημέρα που αναλάβατε έχετε βάλει «το κάρο μπροστά από το άλογο»…. 

ΝΤΡΟΠΗ ΡΕ!! 

Τι συμβαίνει? Τι τρέχει? Γιατί εξοντώνετε την κοινή λογική? 

Μήπως λέμε εμείς ότι «ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ»? Όχι τυχαία… 

Μήπως ο περιώνυμος κύριος Ανδριόπουλος έχει δημιουργήσει ναρκοπέδιο αντί για 

λύση…. 

Πιο συγκεκριμένα ρωτάμε, όχι για πρώτη φορά…  

 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΝΑ ΝΗΝ ΑΝΗΚΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΣΤΗ 

ΜΑΝΑ ΑΕΚ? 

 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΠΟΥ ΑΛΛΟΥ?!  

 ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ? 

 ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ? 
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Η ΑΕΚ ΕΙΧΕ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ 30 ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΕΠΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ.ΔΗΛΑΔΗ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ!!!! 

ΕΦΤΑΝΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΑΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ…… 

ΕΙΧΕ 27 ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ. ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ? 

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΝΕΝΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΛΑ ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ? 

ΜΗΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.ΟΤΑΝ Η ΣΕΡΒΙΑ 

ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΤΟΙΚΗ  

ΒΕΡΜΑΧΤ? 

ΜΗΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ?? 

 

Τι πιστεύετε για τα παραπάνω? Σας απασχολούν καθόλου? Φυσικά ΟΧΙ! 

Ποιος έβαλλε «σώγαμπρο» τον  δημαρχάκο στην υπόθεση  του γηπέδου? 

Αυτόν «που πυροβολάει τα πόδια» της Φιλαδέλφειας εδώ και καιρό!! Όχι τα δικά 

του…. 

Να κάνει συγκεντρώσεις τάχα μου για την δημοκρατία που κινδυνεύει και άλλα 

φαιδρά…. 

Ποιος του έδωσε  «γη να σταθεί»?  

Να μπορεί να δημαγωγεί, να υπονομεύει, να προβοκάρει, να αποδομεί? 

Ποιος τον έκανε μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης?  

ΦΥΣΙΚΑ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ «ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ». 

Αυτός που ότι έκανε για «το τηγάνι των γάβρων» και για το ΑΡΕΝΑ της Λάρισας. 

Το αντέγραψε για τα ΆΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚΑΡΑΣ.   «ΤΥΦΛΟΣΟΥΡΤΙ»!! 

Η ΑΕΚ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ «ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ…». ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ!!!! 

ΠΟΤΕ  ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ. ΠΑΝΤΑ ΖΟΥΣΑΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. 

Ακούς Ανδριόπουλε…. 

ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΑΤΑΕΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΔΕΝ ΕΚΠΑΡΑΘΥΡΩΝΕΙ- ΒΛΕΠΕ 

ΕΘΝΙΚΟΣ. 

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ. 

Όσο για «τους υπερεπαναστάτες» και λοιπούς συγγενείς τους καλούμε να «πάρουν 

πόδι». 

Να πουν  καθαρά ότι ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ  ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. 

Να αφήσουν τις Οικολογίες, τις Δημοκρατίες, τα δικαιώματα και τα δάση. 

Αυτά δεν μπορούν να κρύψουν «της μαϊμούς τον κώλο». 

Αν νομίζουν ότι μπορούν να συνεχίζουν πουλώντας  φύκια είναι γελασμένοι!! 

Γνωρίζουμε πιο πολλά και δεν είμαστε εύκολοι. Έχουν πολλές ιδιότητες οι 

καθοδηγητάδες…. 

Οι επικεφαλείς στη διαδήλωση ήσαν όλοι «από Πειραιά» μεριά.   ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ!! 

Μιλήστε καλύτερα  για φορτία κοκαΐνης, για απαγορεύσεις εξόδων από τη χώρα 

κλπ. 
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Κάντε μια διαδήλωση έξω από το Καραϊσκάκη η από το ΣΕΦ …μαζί με τον 

δήμαρχο…..!!! 

Όλα είναι παράνομα και φυσικά  αυτοί που τα ιδιοποιούνται. Εδώ να δείς .. 

γλέντια! 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ.. 

ΠΑΛΕΥΕΤΕ ΜΕ ΛΥΣΑ-ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΓΗΠΕΔΟ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ. 

ΟΥΤΕ ΣΑΝ ΚΩΜΩΔΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. 

ΕΜΕΙΣ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΨΕ ΠΟΤΕ 

ΚΑΝΕΙΣ!!!!!  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ. 

Έγραφα την πρώτη  Μάη του 2005 σε ένα κείμενο με τίτλο… Δεν είχαν φτάσει τα 

μνημόνια…. και ο Αρμαγεδδώνας  που ενέσκηψε το 2010: 

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙΡΟ». 

«Εδώ και κάτι χρόνια «ένα φάντασμα πλανιέται» πάνω από την αγαπημένη μας 

ομάδα. 

Είναι το φάντασμα ενός καθοδηγούμενου χωρίς «σφαίρες» εμφυλίου. 

Από κέντρα μέσα και έξω από την Ελλάδα. 

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει την βαθύτερη ουσία της ομάδας ΑΕΚ. 

Η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως μεταφέρει βαριά το φορτίο της ιστορίας. 

Δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δείχνει ενόχους και εγκλήματα. 

Διδάσκει ότι οι λαοί δεν πρέπει να ξεχνούν την ιστορία τους. 

Όταν μάλιστα το Έθνος μας απειλείται με αφανισμό από τον οδοστρωτήρα της 

παγκοσμιοποίησης ολοφάνερα. 

Αυτήν την περίοδο επιδιώκεται με όλα τα μέσα και όπλα…                                                        

Η πολτοποίηση, η ηλιθιοποίηση, η η διάβρωση, η Ναρκοκουλτούρα, η 

Τζογοκουλτούρα, η πορνοκουλτούρα, ο φόβος, το ξέκομα από το παρελθόν, να 

γίνουν καθολικά φαινόμενα. 

Έτσι «ο εξευτελισμός να γίνει τέλειος». 

Όποιος  ξεχνάει τα παραπάνω, δεν γνωρίζει «που πατάει και που πηγαίνει». 

Η ΑΕΚ όμως έστω και αθλητικά εξακολουθεί να μας παρορμά όλους μας… 

Να μην υποκύπτουμε στο ρεύμα, να μην κιοτεύουμε στα δύσκολα, να γινόμαστε 

καλύτεροι. 

Αυτό στις μέρες τις απόλυτης ξευτίλας, ισοδυναμεί με έγκλημα.. 

Το μαγαζί γωνία λοιπόν ενδιαφέρει πολλούς και από πολλές… ΜΕΡΙΕΣ… 

Αποτελεί με την ύπαρξη και δράση του εν δυνάμει κίνδυνο…  
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Για το παραποδόσφαιρο, την παραιστορία, την παραπολιτική και φυσικά τον ξένο 

παράγοντα της ισοπέδωσης των πολιτισμών. 

Όταν μάλιστα ο Πατριάρχης δηλώνει μέσα από «τη φωλιά του κούκου»!! 

«Ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν». 

Τότε τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά σοβαρά».  

ΑΥΤΑ ΤΟ 2005 ΟΧΙ ΤΩΡΑ. 

Σαν Δ.Σ της Ερασιτεχνικής, έπρεπε να είσθε το Επαναστατικό Επιτελείο της 

ομάδας. 

Έχετε γίνει «κυνηγοί κεφαλών»… όσων ακόμη παραμένουν όρθιοι και μη 

ελεγχόμενοι.  

ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΡΕ δεν το βλέπετε!!! Θέλετε και απολογίες τρομάρα 

σας!! 

ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.       

Η ΑΕΚ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ-Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ. 

Αυτά έχουμε να πούμε και αμαρτία ουκ έχουμε. 

ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ Η ΠΙΟ ΑΠΛΑ… ΝΤΡΟΠΗ ΡΕ!!     

ΣΠΑΡΤΗ-ΜΑΝΗ 29 ΜΑΗ 21ο ΑΙΩΝΑ Ν.Φ.ΣΤΑΘΑΚΟΣ. 

 

 

ΥΣΤ. 1. Κύριε Μελισσανίδη: 

Κάνετε την ΑΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Μπορείτε? 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ  για το κορυφαίο ζήτημα  του γηπέδου Μπορείτε?. 

ΚΑΛΕΣΤΕ σε κοινή δράση ΟΛΟΥΣ τους Αεκτζήδες. Μπορείτε? 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ  την παραχώρηση του παραχωρητηρίου. Μπορείτε? 

ΒΓΕΙΤΕ έτσι από το αδιέξοδο, σχετικά με την άδεια. 

ΕΜΕΙΣ  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. 

ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΑΝΤΟΥ.   

ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΕΚ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ. 

ΘΑ ΒΓΟΥΝ «ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟ ΞΑΓΝΑΝΤΟ ΠΡΩΤΟΠΑΝΗΓΥΡΙΩΤΕΣ». 

Με πρώτους  τον Σπανούδη, τον Γκούμα, τον Μπάρλο και φυσικά τον πατέρα 

σου….. 

 

ΥΣΤ. 2. ΟΛΟΙ ΟΙ   ΕΠΩΝΥΜΟΙ, ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΧΑΡΗ 

ΣΤΗΝ ΑΕΚ. 
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ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ  ΣΤΟ DNA ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΗΘΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ, ΣΥΛΗΜΜΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, 

ΘΥΣΙΕΣ ΑΝΕΙΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ. 

 

 


