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Leonardo Da Vinci

Τέχνη είναι η έκφραση και αντικειμενοποίηση των συναισθημάτων,
των παραστάσεων και των άλλων ψυχικών καταστάσεων του ανθρώπου
σε αισθητικές μορφές. Στον άνθρωπο υπάρχει η ορμή να εκφράζει στους
άλλους ότι γεμίζει και κινεί την ψυχή του, τις συγκινήσεις του, τις
σκέψεις του και τις επιθυμίες του. Επιζητεί ο καλλιτέχνης να
αντιλαμβάνονται και οι άλλοι άνθρωποι το ψυχικό του περιεχόμενο και
τον εσωτερικό του κόσμο, επιθυμώντας επίσης να συμμετέχουν σε
αυτόν.

Η τέχνη συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με τα επιτεύγματα της
επιστήμης και πολλά καλλιτεχνικά κινήματα οφείλουν πολλές από τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους στα επιστημονικά πορίσματα και
στις έρευνες των επιστημόνων (ιδίως των φυσικών και των
μαθηματικών), όπως για παράδειγμα είναι η τέχνη της Αναγέννησης (στο
πεδίο της προοπτικής και της οργάνωσης του χώρου). Χαρισματικοί και
πρωτεϊκοί καλλιτέχνες «ταυτίστηκαν» με επιστημονικές θεωρίες και
απόψεις, εξαιρετικά προωθημένες και καινοτόμες επαναστατικές για την
εποχή τους, ώστε να θεωρούνται σήμερα πρωτοπόροι στον τομέα τους
και σημεία αναφοράς για τις επόμενες γενεές των καλλιτεχνών.

Ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς καλλιτέχνες της εποχής του
υπήρξε και ο Leonardo Da Vinci ο οποίος ασχολήθηκε ενεργά με τη
αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, τη μηχανική, τη
ανατομία και τη γεωμετρία. Συγχρόνως, ήταν μεγάλος εφευρέτης και
επιστήμονας. Ήταν γνωστό ότι διέθετε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά
όπως το ότι είχε εκδηλώσει ομοφυλοφιλικές  τάσεις , κάτι που εκείνα τα
χρόνια ισοδυναμούσε με έγκλημα.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ
Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 1452 γεννήθηκε στο Βίντσι της

Τοσκάνης  ο Λεονάρντο Ντι Σερ Πιέρο Ντα Βίντσι αν και υπέγραφε τα
έργα του ως “Leonardo’’ ή “ lo,Leonardo”( =εγώ ο Λεονάρντο).
Γεννήθηκε το Σάββατο στις 15 Απριλίου και ώρα Τρίτη νυχτερινή (
περίπου 10:30 )..Ήταν καρπός του έρωτα του Πιέρο Ντα Βίντσι και της
Κατερίνας, της οποίας δεν γνωρίζουμε την πλήρη ταυτότητα. Ο Πιέρο
ήταν συμβολαιογράφος στην περιοχή, όπως και ο πατέρας του, παππούς
του Λεονάρντο. Η μητέρα του, Κατερίνα, πιθανόν ήταν ταπεινότερη
καταγωγής, μάλλον υπηρέτρια. Ένα χρόνο περίπου μετά τη γέννηση  του
Λεονάρντο οι γονείς του παντρεύτηκαν: ο Πιέρο την κόρη ενός πλούσιου
συμβολαιογράφου και η Κατερίνα έναν εργάτη υψικαμίνου.



Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Μεγάλωσε με τον πατέρα του στην πόλη της Φλωρεντίας, όπου από
πολύ μικρή ηλικία έδειξε δείγματα της ευφυΐας και του καλλιτεχνικού
του ταλέντου. Αυτός ήταν και ο λόγος που στάλθηκε σε ηλικία
δεκατεσσάρων ετών ως μαθητευόμενος στο εργαστήριο του φλωρεντινού
ζωγράφου και αρχιτέκτονα Αντρέα Ντελ Βερόκιο (1433-1485).

Επίσης κάποια άλλα σχέδια των νεανικών του χρόνων δείχνουν την
πειθαρχημένη προσοχή τους στην λεπτομέρεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο
Λεονάρντο ήθελε να γίνει επαγγελματίας ζωγράφος.

Είναι γνωστό ότι ο Λεονάρντο αποκαλούσε τον εαυτό του «omo sanza
lettere», δηλαδή «αγράμματο άνθρωπο». Φυσικά δεν εννοούσε ότι ήταν
αναλφάβητος αλλά ότι δεν είχε ασκηθεί στη λόγια γλωσσά των
λατινικών. Δεν είχε λάβει το είδος της μόρφωσης και της εκπαίδευσης
που οδηγούσε στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα είχε ακολουθήσει την
διαδικασία της πρακτικής μαθητείας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ενισχύει την άποψη ότι ο Λεονάρντο
δεν μορφώθηκε κατά τον τυπικό τρόπο και ήταν κατά κύριο λόγο
αυτοδίδακτος, είναι ο γραφικός του χαρακτήρας. Οι αίτιες για την
«κατοπτρική γραφή» του Λεονάρντο έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης
(ορθότερα, πρόκειται για κατοπτρικό αλφάβητο, και όχι απλός για
ανάποδη γραφή). Σίγουρα υπάρχει ένα ισχυρό στοιχειό μυστικοπάθειας
σε αυτό-δεν είναι ακριβώς κώδικας, αλλά ένα είδος προκαλύμματος που
κάνει την ανάγνωση του χειρόγραφων του μια πραγματικά κουραστική
εμπειρία. Γνωρίζουμε ότι ζούσε συνεχώς με την αγωνιά μήπως του
κλέψουν τις ιδέες και τα σχεδία του.

Η βαθύτερη αίτια για την  κατοπτρική γραφή του ενδέχεται να είναι
πολύ απλή. Ο Λεονάρντο ήταν αριστερόχειρας. Ένας αριστερόχειρας
γράφει πολύ πιο άνετα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Συνήθως αυτό
διορθώνετε στο σχολείο. Όμως στη περίπτωση του Λεονάρντο όπου δεν
υπήρχε κάποια τέτοια πίεση, κατέληξε να γίνει μια συνήθεια που του
έμεινε για όλη του τη ζωή. Αυτή η παράξενη γραφή εκφράζει άλλο ένα
γνώρισμα του «αγράμματου» Λεονάρντο, τη βαθιά πνευματική του
ανεξαρτησία, η οποία ήταν ίσως το σημαντικότερο κληροδότημα από την
παιδική του ηλικία στην ύπαιθρο.

Ο Βαζάρι, ένας από τους βιογράφους της ζωής του Λεονάρντο, γράφει
σχετικά : « Εκτός αυτού, ο Λεονάρντο ζωγράφιζε λεπτομερή σχέδια
απαράμιλλης τελειότητας στο χαρτί».Επίσης περιγράφει το Λεονάρντο
ως εξαιρετικό αλλά απρόβλεπτο μαθητή : «Θα είχε προχωρήσει πολύ
περισσότερο στα πρώτα του μαθήματα αν δεν ήταν τόσο εκρηκτικός και
ασταθής χαρακτήρας. Αποφάσιζε να μάθει πολλά πράγματα, μόνο και
μόνο  για να τα εγκαταλείψει σχεδόν αμέσως! Ξόδευε το χρόνο του σε
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έρευνες οι οποίες παρουσιάζουν παροδικό μόνο ενδιαφέρον σε σχέση με
τη ζωγραφική, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνει πολύ λίγα από τα έργα
του. Το ταλέντο του, τον ωθούσε προς τη τελειότητα.   Όταν ξεκίνησε να
μαθαίνει αριθμητική, μέσα σε λίγους μήνες σημείωσε τέτοια πρόοδο που
βομβάρδιζε το δάσκαλο του με ερωτήσεις και προβλήματα, και πολύ
συχνά αποδεικνύονταν εξυπνότερες.» Ο πατέρας του Πιέρο, πήγε μια
μέρα ορισμένα σχέδια του Λεονάρντο στον Αντρέα Ντελ Βερόκιο που
ήταν στενός του φίλος, και του ζήτησε να του πει με ειλικρίνεια αν το
παιδί μπορούσε να σπουδάσει σχέδιο. Εκείνος έμεινε κατάπληκτος με τα
εξαίρετα πρώτα βήματα του Λεονάρντο και παρότρυνε τον Πιέρο να
αφήσει τον γιο του να σπουδάσει σχέδιο. Έτσι, ο πατέρας του κανόνισε
να μπει ο Λεονάρντο ως μαθητευόμενος στο εργαστήρι του Βερόκιο. Η
ιστορία αυτή του νεαρού Λεονάρντο που ήδη κατείχε τέλεια τις αρχές
του μελλοντικού του επαγγέλματος πριν ακόμη γίνει μαθητευόμενος,
αποτελεί μάλλον μέρος των ιστορικών και καλλιτεχνικών θρύλων που
συνδέονται με την ζωή του. Ακόμη και τα πιο πρώιμα έργα του της
δεκαετίας του 1470 που σώζονται, αναδεικνύουν το ταλέντο του στο
σχέδιο. Ο Λεονάρντο εξακολουθεί να εργάζεται στο εργαστήρι του
Βερόκιο. To 1487-88 εργάζεται  με αρκετή επιτυχία, ως σύμβουλος-
αρχιτέκτονας στον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου.

Καλλιτεχνική πορεία

Φλωρεντία 1472-1482
Οι πρώτες δημιουργίες του Λεονάρντο έγιναν την περίοδο που ήταν

μαθητευόμενος του Βερόκιο. Ακόμα και σε αυτά τα πρώιμα έργα του,
αναδεικνύεται το ταλέντο του στο σχέδιο αλλά και η πειθαρχημένη
προσοχή του στη λεπτομέρεια. Ο Λεονάρντο πραγματοποίησε μεταξύ
άλλων πολλές σπουδές παρατηρώντας τη φύση, όπως το περίφημο Τοπίο
του Άρνου. Οι σπουδές αυτές είχαν τελικά άμεση εφαρμογή σε
μεταγενέστερα έργα του, καθώς σχεδόν σε κάθε πίνακα του διακρίνεται
και ένα τοπίο στο φόντο.

Στοιχεία για την στενή επαγγελματική σχέση που ανέπτυξε ο
Λεονάρντο με τον δάσκαλό του μπορούν να εντοπιστούν σε πολλά έργα
για τα οποία συνεργάστηκαν. Λέγεται πως σε ένα από αυτά, τη Βάπτιση
του Χριστού, έργο κατά κύριο λόγο του Βερόκιο, ο Nτα Βίντσι ζωγράφισε
έναν άγγελο με τόσο εντυπωσιακό τρόπο που ήταν καλύτερος από κάθε
μορφή που ζωγράφιζε ο δάσκαλός του.
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Συνήθως η άφιξη του Λεονάρντο στη Φλωρεντία παρουσιάζεται ως
μία εκθαμβωτική αποκάλυψη αλλά είναι αρκετά πιθανό να είχε ήδη
επισκεφτεί τη Φλωρεντία προτού πάει για να ζήσει και αν εργαστεί εκεί.
Δεν γνωρίζουμε αν ο Λεονάρντο εισήχθη κατευθείαν στο εργαστήριο του
Βερόκιο ύστερα από την άφιξη του στην Φλωρεντία όπως εικάζεται.

Το καλοκαίρι του 1472, σε ηλικία 20 ετών, ο Λεονάρντο έγινε μέλος
της αδελφότητας των Φλωρεντινών ζωγράφων της Καμπάνια Ντι Σαν
Λουκά. Γύρο στο 1477 άνοιξε δικό του εργαστήριο στη Φλωρεντία.
Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη.

Οι πρώτοι πίνακες του Λεονάρντο δείχνουν πως δεχόταν αρχικά
μικρές παραγγελίες. Σίγουρα, δεν θα ήταν εύκολο για τον νεαρό
καλλιτέχνη να ξεχωρίσει στη Φλωρεντία, διότι την ίδια περίοδο
υπήρχαν πολλοί αξιόλογοι ζωγράφοι, όπως ο Αντόνιο Ντελ
Πολαγιουόλο, ο Σάντρο Μποτιτσέλι ή ο Ντομένικο Γκιρλαντάγιο (ο
δάσκαλος του Μιχαήλ Άγγελου) βρίσκονταν στο αποκορύφωμα της
καριέρας τους. Σε συνθήκες τέτοιου ανταγωνισμού, το ταλέντο σίγουρα
δεν αρκούσε για να ξεχωρίσει κάποιος· καταλυτικό ρόλο έπαιζαν
ασφαλώς και οι διασυνδέσεις, που ήταν τόσο απαραίτητες στην
επαγγελματική πρόοδο όσο και σήμερα.

Τον Ιανουάριο του 1478, πιθανότατα μέσω του πατέρα του,
αναλαμβάνει τη σημαντικότερη μέχρι τότε παραγγελία : να ζωγραφίσει
ένα ρετάμπλ μεσαίο μεγέθους για ένα παρεκκλήσιο στο  Παλάτσο Βέκιο.
Επηρεασμένος από τους Φλαμανδούς ζωγράφους , ζωγραφίζει τον μικρό
διαστάσεων προσωπογραφία της Ginerva de Benci για το Bernardo
Bembo (1478-80).

Περιστασιακά, ο Λεονάρντο συνέτασσε καταλόγους των έργων που
είχε φιλοτεχνήσει, από τους οποίους γνωρίζουμε πως στα πρώτα χρόνια
της παραμονής του στη Φλωρεντία ζωγράφισε αρκετούς πίνακες με την
Παναγία. Έπειτα, ο πρώτος ανεξάρτητος πίνακας του Λεονάρντο
θεωρείται από πολλούς η Παναγία με το γαρύφαλλο που βρίσκεται
σήμερα στην Παλαιά Πινακοθήκη του Μονάχου, αν και μάλλον τον
ζωγράφισε όσο βρισκόταν ακόμα στο εργαστήριο του Βερόκιο. Σε αυτό
το έργο διακρίνονται και επιδράσεις από τους Φλαμανδούς ζωγράφους
του παρελθόντος. Ανάλογοι πίνακες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένοι τον 15ο
αιώνα στη Φλωρεντία και προορίζονταν για ιδιωτικό προσκύνημα.
Παράλληλα όμως, πειραματίστηκε και με φανταστικά θέματα που του
επέτρεπαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να εκφραστεί ελεύθερα.
Θεματολογία αυτού του είδους ωστόσο δεν ήταν τόσο αποδεκτή εκείνη
την εποχή.
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Ήδη από τη δεκαετία του 1470, ο Ντα Βίντσι φαίνεται πως είχε
καθιερωθεί ως σημαντικός ζωγράφος. Η περίοδος μέχρι το 1482 αποτελεί
κατά κάποιο τρόπο την πρώτη εποχή της δημιουργίας του. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι πολύ πιθανό να έλαβε τη σημαντικότερη παραγγελία
έργου μέχρι εκείνη την εποχή, την περίοδο που δούλευε ακόμη τον Άγιο
Ιερώνυμο. Του ανέθεσαν, λοιπόν, τότε να ζωγραφίσει ένα μεγάλο πινάκα
με θέμα την Προσκύνηση των Μάγων , για την κυρίως Αγία Τράπεζα της
εκκλησιάς του Σαν Ντονάτο στο Σκοπέτο, που βρισκόταν διπλά από το
μοναστήρι των Αυγουστίνων, έξω από τα τείχη της πόλης. . Αυτή η
παραγγελία ίσως να αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε ένα
προηγούμενο έργο του, τον Άγιο Ιερώνυμο. Ωστόσο, και η Προσκύνηση
των Μάγων τελικά θα μείνει ημιτελής πιθανόν λόγω της μετακόμισης του
Ντα Βίντσι στο Μιλάνο το 1482.
Μιλάνο

Στο Μιλάνο, ο Λεονάρντο επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα ως καλλιτέχνης.
Οι λόγοι της μετακόμισης του εκεί είναι άγνωστοι, όμως πιθανόν να
έπαιξε ρόλο το γεγονός πως το Μιλάνο ήταν την εποχή εκείνη μια από τις
σπουδαιότερες πόλεις της Ευρώπης και ίσως να ήλπιζε πως θα
εξασφάλιζε μεγαλύτερες παραγγελίες. Στα πρώτα έργα για τα οποία
υπέβαλε προσφορά, περιλαμβανόταν και η πρόταση για ένα μεγάλο
άγαλμα του Φραντζέσκο Σφόρτσα, παραγγελία του γιου του. Όπως ο
ίδιος ο Λεονάρντο αναφέρει στην αίτηση του, σκοπός του έργου ήταν να
ενισχύσει τη φήμη του ηγεμόνα του Μιλάνου. Στην ίδια επιστολή τονίζει
τις δεξιότητες του ως μηχανικός γεγονός που δείχνει πως πιθανότερα να
αποσκοπούσε στο να βρει μια θέση ως μηχανικός του στρατού ή
αρχιτέκτονας, καθώς οι ηγεμόνες της εποχής εμπλέκονταν διαρκώς σε
στρατιωτικές εκστρατείες και συγκρούσεις.

Η πρώτη παραγγελία για τον Ντα Βίντσι ήρθε τελικά από την
αδελφότητα των φραγκισκανών μοναχών. Συγκεκριμένα, του ανατέθηκε
- σε συνεργασία με δύο ακόμα ζωγράφους - ένα σημαντικό έργο
αφιερωμένο στην γιορτή της Άμωμης Σύλληψης. Το έργο αυτό ήταν
η Παναγία των Βράχων που ολοκληρώθηκε σε δύο εκδοχές. Στην
πραγματικότητα, ήταν ένας πίνακας ο οποίος έκρυβε για 364 ημέρες του
χρόνου την κυρίως λατρευτική εικόνα της εκκλησίας. Την ημέρα της
εορτής, στις 8 Δεκεμβρίου, ένας ειδικός μηχανισμός με τροχαλίες
μετακινούσε τον πίνακα του Ντα Βίντσι και αποκάλυπτε ένα άγαλμα της
Παναγίας με το θείο βρέφος.
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http://el.wikipedia.org/wiki/1482
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


Με την Παναγία των Βράχων ο Λεονάρντο καθιερώθηκε ως
ζωγράφος στο Μιλάνο. Σημαντικές πληροφορίες για άλλες
επαγγελματικές δραστηριότητες στη δεκαετία του 1480 δεν είναι
διαθέσιμες. Γνωρίζουμε ωστόσο πως σχεδίαζε συσκευές και μηχανές για
τον στρατό, όπλα και βαριά οχήματα. Παράλληλα έκανε αρχιτεκτονικά
σχέδια για διάφορες εκκλησίες.

Ο Λεονάρντο ως φυσικός επιστήμονας
Με το επιστημονικό του έργο ο Ντα Βίντσι ασχολήθηκε κατά τη

διάρκεια της παραμονής του στο Μιλάνο (από τα μέσα της δεκαετίας
του 1480) , στην υπηρεσία του Λουδοβίκου Μόρο. Οι οραματισμοί του
στους διάφορους επιστημονικούς τομείς συνεχίζουν να
πραγματοποιούνται τεχνολογικά ακόμα και σήμερα. Ήταν μία φύση που
διακατεχόταν από την καλλιτεχνική ευαισθησία αλλά και από της
αυστηρή επιστημονική μελέτη. Ο Λεονάρντο έδωσε με το έργο του μια
εικόνα των νέων διαστάσεων και δυνατοτήτων του ανθρώπινου μυαλού
αλλά και της ανθρώπινης ψυχής.

Ως επιστήμονας θεμελιώνει με νομούς τους επιστημονικούς
προσανατολισμούς του καιρού του. Πέρα απ’ αυτά ασχολείται αδιάκοπα
με τη φυσιολογία του ματιού και τους νομούς του φωτός, την ανατομία,
μελετά την κυκλοφορία του αίματος και τα προβλήματα της ανάπτυξης
των φυτών. Επιπλέον σχεδιάζει το αεροπλάνο και το ελικόπτερο και ένα
πλήθος από μηχανήματα, εφευρίσκει το θωρακισμένο όχημα.
Παράλληλα, ασχολείται με την υδραυλική και την αστρονομία και γενικά
τίποτα δε βρίσκεται έξω από τις αναζητήσεις του.

Συνοψίζοντας μπορούμε να εικάσουμε , ότι ο Ντα Βίντσι, υπήρξε ένας
άνθρωπος σπάνιος, με ιδιαίτερη ευφυΐα, ξεχωριστές ιδιότητες .
Παράλληλα, συμπεραίνουμε ότι τα επιτεύγματα του, είτε καλλιτεχνικά
είτε επιστημονικά, οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο τους κλάδους με τους
οποίους ασχολήθηκε. Επίσης, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, δημιουργίας
και πληροφοριών για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν και
ασχολούνται με τις επιστήμες και τις τέχνες. Αξίζει τέλος να αναφερθεί
το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας-καλλιτέχνης , κατάφερε να
κρατήσει ζωντανό το όνομα και τη δράση του, ακόμη και μετά από
πολλούς αιώνες αφού πέθανε. Μ’ αυτό τον τρόπο, ακόμα και σήμερα η
επιστήμες και οι τέχνες να αναβαθμίζονται χάρη στα επιτεύγματα και την
προσφορά του. Επομένως, δίκαια τα έργα του και η ζωή του, αποτελούν
αντικείμενο μελέτης και έρευνας πολλών επιστημόνων ανά τους αιώνες.

http://el.wikipedia.org/wiki/1480
http://el.wikipedia.org/wiki/1480


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Leonardo, Frank Zöllner, εκδόσεις Taschen 2004

ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ KOSMOS ΤΟΜΟΣ 6 , Κοντέου Νάστου
και Βαρνάβα Βουρστέλια

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ Η ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ, Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες

Πτήσεις του μυαλού Leonardo Da Vinci, Tσαρλς Νίκολ , εκδόσεις
Μεταίχμιο

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό , Κομφούκιο Μανσάρ , εκδοτική Αθηνών

Πηγές:
Ιστορία της Τέχνης Ανδρέα Λαδόμματου
Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
και διάφορα site από το ιντερνετ.
http://www.istoriatexnis.1sweethost.com/

Τέχνη και Επιστήμη
http://www.archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=20.09.2008,id=4
1631576

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
http://www.el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%A
C%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%92
%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9

Ομάδα: Firenze
Αναστασιάδου Νίκη
Βακάλου Μαργαρίτα
Βλαγοΐδου Δέσποινα

Βούξινου Ελένη
Καράδημου Μαρία
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