
ΓΔΛΦΟΙ 

 

ηνπο πξόπνδεο ηνπ Παξλαζζνύ, ζην ππνβιεηηθό θπζηθό ηνπίν πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αλάκεζα ζε δύν ζεόξαηνπο βξάρνπο, ηηο Φαηδξηάδεο, βξίζθεηαη ην παλειιήλην ηεξό 

ησλ Γειθώλ θαη ην πην μαθνπζηό καληείν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Οη Γειθνί ήηαλ ν 

νκθαιόο ηεο γεο, όπνπ, ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία, ζπλαληήζεθαλ νη δύν αεηνί πνπ 

έζηεηιε ν Γίαο από ηα άθξα ηνπ ζύκπαληνο γηα λα βξεη ην θέληξν ηνπ θόζκνπ, θαη γηα 

πνιινύο αηώλεο απνηεινύζαλ ην πλεπκαηηθό θαη ζξεζθεπηηθό θέληξν θαη ην ζύκβνιν 

ηεο ελόηεηαο ηνπ αξραίνπ ειιεληζκνύ. Ζ ηζηνξία ησλ Γειθώλ ράλεηαη ζηελ 

πξντζηνξία θαη ζηνπο κύζνπο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, 

εδώ αξρηθά ππήξρε ηεξό αθηεξσκέλν ζηε γπλαηθεία ζεόηεηα ηεο Γεο, θαη θύιαθάο 

ηνπ ήηαλ ν θνβεξόο δξάθνληαο Πύζσλ. Ο Απόιισλαο ζθόησζε ηνλ Πύζσλα θαη ην 

δηθό ηνπ ηεξό ηδξύζεθε από Κξήηεο πνπ έθζαζαλ ζηελ Κίξξα, ην επίλεην ησλ 

Γειθώλ, κε ηε ζπλνδεία ηνπ ζενύ, κεηακνξθσκέλνπ ζε δειθίλη.  

Σα παιαηόηεξα επξήκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ Γειθώλ ρξνλνινγνύληαη ζηε λενιηζηθή 

επνρή (4000 π.Υ.) θαη πξνέξρνληαη από ην Κσξύθεην Άληξν, ζπήιαην ζηνλ 

Παξλαζζό, όπνπ ηεινύληαλ νη πξώηεο ιαηξείεο. Με ην ηεξό ζπλδέεηαη ν ζεζκόο ηεο 

ακθηθηπνλίαο, ηεο νκνζπνλδίαο από δώδεθα θπιέο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο ηεξεάο, 

πνπ απνηεινύζε αξρηθά ζξεζθεπηηθή έλσζε, ελώ αξγόηεξα απέθηεζε θαη πνιηηηθή 

ζεκαζία. Ζ δειθηθή ακθηθηπνλία είρε ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηεξνύ, αθνύ όξηδε ηνπο ηεξείο θαη ηνπο άιινπο αμησκαηνύρνπο, εθιέγνληάο ηνπο πάληα 

από θαηνίθνπο ησλ Γειθώλ. Ζ θήκε ηνπ καληείνπ έθζαζε ζηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ 

θαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ραλόηαλ ζηα βάζε ηεο αξραηόηεηαο θαη ηνπ κύζνπ. 

Πηζηεύεηαη όηη ην δειθηθό καληείν δηαηύπσζε θαζνξηζηηθέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ θαηαθιπζκό ηνπ Γεπθαιίσλα, ηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία θαη ηνλ Σξσηθό 

πόιεκν, ελώ βεβαησκέλνο είλαη ν ζπνπδαίνο ξόινο ηεο γλσκνδόηεζήο ηνπ ζηελ 

ίδξπζε ησλ ειιεληθώλ απνηθηώλ. 

Ζ παξαθκή ηνπ καληείνπ επήιζε κε ην θηινζνθηθό θίλεκα ηνπ νξζνινγηζκνύ ηνλ 3ν 

αη. π.Υ., σζηόζν, ην ηππηθό ζηε ιεηηνπξγία ηνπ έκεηλε αλαιινίσην έσο ην 2ν αη. κ.Υ., 

ηελ επνρή ηνπ Αδξηαλνύ. Σόηε ην επηζθέθζεθε ν πεξηεγεηήο Παπζαλίαο, ν νπνίνο 

θαηέγξαςε ιεπηνκεξώο πάξα πνιιά θαηάινηπα θηηξίσλ, επηγξαθώλ θαη γιππηώλ. Ζ 

δηεμνδηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αλαζύλζεζε ηνπ ρώξνπ. Σν 394 

κ.Υ. δόζεθε νξηζηηθό ηέινο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ καληείνπ κε δηάηαγκα ηνπ βπδαληηλνύ 

απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ Α΄.  

Ζ έξεπλα ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Γειθώλ άξρηζε γύξσ ζην 1860 από 

Γεξκαλνύο. Σν 1891 νη Γάιινη πήξαλ από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε έγθξηζε γηα 

δηεμαγσγή ζπζηεκαηηθώλ εξεπλώλ θαη ηόηε άξρηζε ε ιεγόκελε «Μεγάιε Αλαζθαθή›, 

αθνύ πξώηα απνκαθξύλζεθε ην ρσξηό Καζηξί. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ήιζαλ ζην θσο 

εληππσζηαθά επξήκαηα, αλάκεζα ζηα νπνία θαη πεξίπνπ 3.000 επηγξαθέο, πνπ 

απνθαιύπηνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηνπ αξραίνπ δεκνζίνπ βίνπ. ήκεξα, νη εξγαζίεο ζην 

ρώξν ησλ δύν δειθηθώλ ηεξώλ ζπλερίδνληαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Διιεληθήο 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Γαιιηθήο ρνιήο. ηε λεόηεξε επνρή, ν ρώξνο 

ησλ Γειθώλ ζπλδέζεθε κε ηελ πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηεο δειθηθήο ηδέαο, από ηνλ 

πνηεηή Άγγειν ηθειηαλό θαη ηε ζύδπγό ηνπ Δύα, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ δύν 

παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο, ην 1927 θαη ην 1930, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα λέν πλεπκαηηθό νκθαιό ηεο γεο. 

Οη ζύγρξνλνη Γειθνί είλαη θσκόπνιε ηνπ Ννκνύ Φσθίδνο κε πιεζπζκό 854 

θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011), ρηηζκέλε δίπια ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Γειθώλ. 

Απνηεινύλ ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ Γειθώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, ελώ 
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απνηέιεζαλ θαη έδξα ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Γειθώλ. Οη Γειθνί είλαη κηα 

πεξηνρή κε έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε, αθνύ απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο 

θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Δθηόο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη ηνπ κνπζείνπ, 

ππάξρεη ην Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κηα ζεηξά 

Ηεξώλ Μνλώλ ζξεζθεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο, νη Γειθνί βξίζθνληαη ζε κηθξή 

απόζηαζε 10 ρικ από ηελ Αξάρνβα, ζεκαληηθό ρεηκεξηλό πξννξηζκό ηεο ηεξεάο 

Διιάδαο, θαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ην ζεξηλό παξαζεξηζηηθό θέληξν ηεο Ηηέαο 

θαζώο θαη από ηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό ηνπ Γαιαμηδίνπ. 

 

 
(Δελφοί, 2018) 

 

 
(Γειθνί, ην Ηεξό ηνπ Απόιισλα) 
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(Γειθνί, Θόινο) 

 

 
(Γειθνί, ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε θιαζζηθήο πεξηόδνπ) 

 

 



 

 

 
 

       5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΕΛΦΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΙΑ   
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΦΑΗ 

& 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΦΕΚ δημοσίευσης 

 

ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΣΟ ΜΕΣΑ-

ΒΟΛΗ 

ΙΔΡΤΗ 
2/Θ ΑΡΡΕΝΩΝ 
1Θ ΘΗΛΕΩΝ 

1870 
 

1870-1871 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 3/Θ 55107/3-12-1925 
 

1925-1926 

ΤΠΟΒΙΑΒΑΜΟ   2/Θ 
99899/19-10-

1939 
404/23-9-1939 1939-1938 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 3/Θ 
56995/19-11-

1942 
277/28-10-1942 1942-1943 

ΤΠΟΒΙΑΒΑΜΟ   2/Θ 53436/7-5-1957 53/3-4-1957 1937-1938 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 3/θ 
Β.Δ.679/4-11-

1964 
206/τ.α΄/10-11-

1964 
1964-1965 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 4/θ 
Π.Δ.870/16-9-

1977 
289/τ.α΄/1-10-1977 1977-1978 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 5/θ 
322/Δ4/18-6-

1993 
479/τ.β΄/1-7-1993 1993-1994 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6/θ 412/Δ4/4-8-1998 825/τ.β΄/10-8-1998 1998-1999 

ΤΠΟΒΙΑΒΑΜΟ   5/θ 
72624/Δ4/12-5-

2014 
1329/τ.β΄/26-5-

2014 
2014-2015 

 

 

 
(Δημοτικό χολείο Δελφών, 1973) 



 
 

 

 
(Δημοτικό χολείο Δελφών, 2019) 

 

 
(Δημοτικό χολείο Δελφών, 2019) 

  



ΙΣΟΡΙΑ 
 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΓΔΛΦΩΝ 

 

Τμ Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ Δειθώκ ηδνύζε ημ πνώημκ πενίπμο ημ έημξ 

1870. Ακεγένζε οπό ημο Δεμμζίμο θαη ημο θιενμδμηήμαημξ Σογγνμύ. 

Γιεηημύνγεζεκ ωξ δεμόζημκ από ανπήξ μέπνη ζήμενμκ. 

Τμ πνώημκ ειεηημύνγεζε ωξ δηηάλημκ αννέκωκ θαη ωξ μμκμηάλημκ ζειέωκ 

θαη αθ’ εξ έγηκακ μηθηά θαη ημ ζπμιείμκ ειεηημύνγεζε ωξ ηνηηάλημκ ηημήξ 

έκεθεκ, ιόγω ημο όηη ακήθε εηξ ανπαημιμγηθόκ θαη ημονηζηηθόκ ηόπμκ. 

Τμ παιαηόκ δηδαθηήνημκ ηύπμο δηηαλίμο με δύμ αίζμοζαξ δηδαζθαιίαξ, εκ 

γναθείμκ, οππόζηεγμκ, αοιήκ θαη δύμ απμπωνεηήνηα, ακεγένζε ημ έημξ 1895, 

έθημηε δεκ επηζθεοάζζε θαη ηείκε κα ενεπωζή δημηη παν’ όιαξ ηαξ εκενγείαξ 

ηωκ εθάζημηε Δηεοζοκηώκ δεκ εδόζεη θναηηθή βμήζεηα. 

Τμ κέμκ δηδαθηήνημκ ακεγένζε ημ έημξ 1935 ηύπμο δηηαλίμο με δύμ 

αίζμοζαξ δηδαζθαιίαξ, εκ γναθείμκ θαη αοιήκ. Τόζμ ημ παιαηόκ όζμκ θαη ημ 

κέμκ οπέζηεζακ θζμνάξ οπό ημο ζηναημύ θαημπήξ θαη ημ μεκ παιαηόκ 

δηδαθηήνημκ ωξ μηθμδόμεμα θηκδοκεύε κα θαηαννεύζε, εκώ ημ έηενμκ 

θζενεηαη ζοκεπώξ δηόηη δεκ εζεναπεύζεζακ αη μεγάιαη δεμείαη ηαξ μπμίαξ 

οπέζηε, εθηόξ μηθνμεπηζθεοώκ αίηηκαη επναγμαημπμηήζεζακ. 

Ο ζπμιηθόξ θήπμξ ειεηημύνγεζεκ από ημο έημοξ 1919 είκαη εθηάζεωξ 

175 ηεηναγωκηθώκ μέηνωκ, δωνεζήξ οπό ηεξ θμηκόηεηαξ Δειθώκ (μηθόπεδμκ 

ανηζ. 106) δηα ηεξ οπ. ανηζ. 51 από 6-9-1915 πνάλεωξ ημο θμηκμηηθμύ 

ζομβμοιίμο Δειθώκ. Σήμενμκ μ ζπμιηθόξ θήπμξ δηαηενεί πέκηε δέκδνα (μίακ 

αμογδαιέα, μίακ βενοθμθηά θαη 3 πεύθα) θαη πενηβόιηα με ιαπακηθά. 

Η βηβιημζήθε (ημ έπηπιμκ) είκαη δωνεά ηεξ θαξ Χνοζήξ Κμονμύμαιε  

θαημίθμο Δειθώκ θαη δηαμεκμύζεξ εκ Αμενηθή. 

Η μαζεηηθή βηβιημζήθε πενηιαμβάκεη 45 βηβιία. 

 

 

Γκ Δειθμίξ, ηε 27ε Φεβνμοανίμο 1953 

Η Δηεοζύκηνηα 

Παπαϊωάκκμο Βαζηιηθή 
 

 

 

 

  



ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1970 

 
Έηορ Ανέγεπζηρ: 1888. 

ΚΣΙΡΙΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, Πξντζηακέλνπ: Γεσξγίνπ 

Γεώξγηνπ. 
Καηάζηαζε: Καθή, Ηδησηηθό κηζζσκέλν κε κεληαίν κίζζσκα 5.500δξρ. (ην 1973). 

Σξεηο (3) Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ,  

Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. Τδξαπιηθή Δγθαηάζηαζε, Κεληξηθή Απνρέηεπζε, 

Σνπαιέηεο (3) ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Αύιεηνο ρώξνο: 70η.κ. πεξηθξαγκέλνο κε 

δηθηπσηό ζύξκα. 

Γελ ππάξρεη ζρνιηθόο θήπνο. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΝΑΗ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o ρ. Έηνο:  1970-1971: 90  

o ρ. Έηνο:  1971-1972: 95  

o ρ. Έηνο:  1972-1973: 103 (55 αγόξηα, 48 θνξίηζηα) 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: (κε βάζε ηε κε αξηζκ. 50326/1-6-1972 απόθαζε ηνπ ΤΠΔΠΘ 

κε ζέκα: «πκπιήξσζηο Βηβιίσλ Ηζηνξίαο ρνιείσλ) 

 Σν ρνιείνλ ηδξύζε θαηά ην έηνο 1870. Αξξέλσλ δηηάμηνλ θαη ζειέσλ 

κνλνηάμηνλ. Πξνήρζε εηο κεηθηόλ ηξηηάμηνλ δηα ηεο ππ. αξηζ. 55107/3-12-

1925 Γ/ηγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Τπεβηβάζζε εηο δηηάμηνλ δπλάκεη ηεο 

ππ. αξηζ. 99899/19-10-1939 Γ/ηγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πξνήρζε εηο 

ηξηηάμηνλ δπλάκεη ηεο ππ. αξηζ. 56995/19-11-1942 Γ/ηγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο. Τπεβηβάζζε εηο δηηάμηνλ δπλάκεη ηεο ππ. αξηζ. 53436/7-5-1957 

Γ/ηγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 Τπεξεηήζαληεο Γάζθαινη: Καξακπειάο Ζιίαο (1921-1923), 

Καινγεξόπνπινο Υαξάιακπνο (1921-1923), Κνπξεκέλνο Ησάλλεο (1922-

1935 & 1945-1950), Εέξβαο Ησάλλεο (1923-1925), Βξαδνπνύινπ Παγώλα 

(1925-1935), Παλάγνπ Ησάλλεο (1935-1950), Καβαζά Παλαγνύια (1935-

1946), Σζεθνύξαο Γηακαληήο (1938-1939), Παπατσάλλνπ Βαζηιηθή (1943-

1945 & 1952-1953), Μαηλώθ Διέλε (1945-1946), νθηθίηνπ Βαξβάξα (1951-

1954), Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο (1951-1956), ηώξεο Υξηζηόθνξνο, Ακπιάο 

ππξίδσλ, Μίδε Μαξία, Γθηλέο ππξίδσλ, Γεσξγίνπ Γεώξγηνο. 

 

ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ (1973) θαηά ηνλ δάζθαιν Γεώξγην Γεσξγίνπ: 

«Ανεγείρεται εξ’ υπαρχής νέον διδακτήριον δαπάνης 3.500.000 δρχ. σε 
κατάλληλον οικόπεδο εκτάσεως 1.500τ.μ. Το έργον ανεγέρσεως εχρηματοδοτήθη 
υπό του ΟΣΚ». 
 
 
 

 

  



ΤΓΥΡΟΝΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
 

Με βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 2019, Γηεπζύληξηαο: Νηδηθέξε Δηξήλεο (ΠΔ70). 
 

Ονομαζία σολείος:   5/Θ Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Γειθώλ 

Κωδικόρ σολείος:   9480056 

Ιζηοζελίδα σολείος:  https://blogs.sch.gr/dimdelf 

email σολείος:   mail@dim-delfon.fok.sch.gr 

σολική Δπιηποπή:   ρνιηθή Δπηηξνπή Π.Δ. Γήκνπ Γειθώλ 

Όνομα Γιεςθςνηή:   Νηδηθέξε Δηξήλε (Π.Δ.70) Βαζκόο Α΄ 

Οπγανικέρ Θέζειρ:   ΠΔ70:5, ΠΔ11:1 ύλνιν: 6 

Τπηπεηήζανηερ  καηά ηο 2019:  6. Μόληκνη: 5, Αλαπιεξσηέο:1 

Λειηοςπγία Ολοημέπος:  ΝΑΗ 

Σμήμα Ένηαξηρ:   ΟΥΗ 

Παπάλληλη ηήπιξη:  ΟΥΗ 

Αίθοςζερ Γιδακηηπίος:  ΟΚΣΩ (8) 

Γπαθείο Γιεςθςνηή:   ΝΑΗ 

Γπαθείο Δκπαιδεςηικών:  ΝΑΗ 

Σοςαλέηερ:    ΔΞΗ (6) 

Αίθοςζα Η/Τ:   ΝΑΗ 

Γςμναζηήπιο:    ΟΥΗ 

Βιβλιοθήκη:    ΟΥΗ 

Βοηθηηικοί Υώποι:   ΝΑΗ – Απνζήθε, Λεβεηνζηάζην 

Αίθοςζα Δκδηλώζεων:  ΝΑΗ 

Δπγαζηήπιο Φςζικών Δπιζηημών: ΟΥΗ 

Αίθοςζα Πολςμέζων:  ΝΑΗ 

Ππόζβαζη για παιδιά με αναπηπία: ΟΥΗ 

Πιζηοποιηηικό Πςπαζθάλειαρ: ΟΥΗ 

Κςλικείο:    ΟΥΗ 

Δνζύπμαηο internet ζηιρ αίθοςζερ: ΟΥΗ 

σολικόρ κήπορ:   ΝΑΗ, 50η.κ. 

Πποαύλιο:    500η.κ. 

Ανακαηαζκεςέρ, Πποζθήκερ: 2004-2006 

 

Απιθμόρ μαθηηών ηελεςηαίων δεκαεηιών: 

 1980: 102  

 1990: 090  

 2000: 052 

 2010: 048 

 2019: 040 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:  θαηά ηε Γηεπζύληξηα Νηδηθέξε Δηξήλε: 

«Το αρχικό σχολείο Δελφών, που χτίστηκε μετά το 1893 όταν μεταφέρθηκε το 
χωριό «ΚΑΣΤΡΙ» στη σημερινή του θέση, κατεδαφίστηκε το 1971. Στη συνέχεια 
κατασκευάστηκε στην ίδια θέση το καινούριο σχολείο.  Κατά το διάστημα 2003-
2004 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης στο σχολικό κτίριο, όταν 
παρατηρήθηκαν ρωγμές στο ισόγειο.  » 
 

mailto:mail@dim-delfon.fok.sch.gr


 

ΟΝΟΜΑΣΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΩΝ ΔΣΩΝ: 

 
Καξαηδόγιεο ηαύξνο 

αιαγηάλλεο Ζξαθιήο 

Κνληνγηάλλεο Αζαλάζηνο 

Νηδηθέξε Δηξήλε 

 

 

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογπαθία – Πηγέρ 

 Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο. 

 http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2507 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ 

 Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα Διεύζεξνπ Πεξηερνκέλνπ: ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ 

 

ημείωζη: ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο αθνινπζείηαη πηζηά ε γξαθή θαη ε ζύληαμε ησλ ζπγγξαθέσλ.  
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