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ΗΗ ττέέχχννηη ττηηςς κκοοιιννωωννιικκήήςς σσυυννοοχχήήςς κκααιι δδρράάσσηηςς σσττηηνν 5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε
ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
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Η τέχνη ως κοινωνικό και πολιτικό
φαινόμενο, που φέρνει στην
επιφάνεια κρίσιμα ζητήματα της
εποχής και επιχειρεί να αποτελέσει
μοχλό σκέψης, συλλογικής
κινητοποίησης και δράσης,
πρωταγωνιστεί στην 5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε
ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς.

Το θέμα της εξόρυξης χρυσού στις
Σκουριές, η Κοιλάδα του Διαβόλου
στην Τοσκάνη, ένα χωριό στη
Βόρεια Γαλλία που απειλείται από
την οικιστική ανάπτυξη είναι
μερικές από τις περιπτώσεις στις
οποίες καλλιτέχνες όπως η Angela

Melitopoulos και η Angela Anderson, η Bertille Bak, η Marinella Senatore, ο ΜΜιιχχααήήλλ ΚΚααρρίίκκηηςς και ο
Ivan Argote δούλεψαν επιτόπου για να δημιουργήσουν τα έργα τους μαζί ή με τη συνέργεια τοπικών
κοινωνικών ομάδων και κινημάτων. Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους αυτής παρουσιάζεται στην
κεντρική έκθεση της Μπιενάλε, που λειτουργεί ως τις 30 ΣΣεεπττεεμμββρρίίοουυ, στο Περίπτερο 6 της Helexpo –
ΔΕΘ (είσοδος από Λεωφ. Στρατού & 3ης Σεπτεμβρίου).

Την επιμέλεια της κεντρικής έκθεσης με τίτλο «ΑΑπόό ττηηνν ααπααιισσιιοοδδοοξξίίαα ττηηςς ννόόηησσηηςς σσττηηνν ααιισσιιοοδδοοξξίίαα
ττηηςς πρράάξξηηςς», έχει η ΚΚααττεερρίίνναα ΓΓρρέέγγοουυ, ιστορικός Τέχνης-ανεξάρτητη.

Η Angela Melitopoulos δημιουργεί βίντεο-δοκίμια, βίντεο εγκαταστάσεις, φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ
και ηχητικά έργα, ενώ συνεργάζεται συχνά με πολιτικά δίκτυα, θεωρητικούς της τέχνης και
εικαστικούς. Στο φιλμ Αποκαλύπτοντας την καταστροφή (2013-2015) συνεργάστηκε με την εικαστικό
πολλαπλών μέσων Angela Andersen. Το 2013 άρχισαν να καταγράφουν τις περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές από  καναδική εταιρεία
(στην οποία πούλησε η ελληνική κυβέρνηση τα δικαιώματα εξόρυξης). Το φιλμ παρουσιάζει τη μαζικής
κλίμακας καταστροφή της δασικής αυτής περιοχής στη βόρεια Χαλκιδική, τις συγκρούσεις των
ακτιβιστών με την αστυνομία και όσους δουλεύουν στο ορυχείο, αναδεικνύοντας τα αντικρουόμενα
συμφέροντα. Πρωταγωνιστές είναι οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι φοβούνται ότι το αντίτιμο για
τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη της εξόρυξης χρυσού θα είναι βαρύ για το περιβάλλον και τις
ζωές τους. Το 2012 οργανώθηκε ένα κίνημα πολιτών που  οργάνωσε διαδηλώσεις κατά της επένδυσης.
Η κάμερα της Angela Melitopoulos κατέγραψε τις κινητοποιήσεις το 2013 και δύο χρόνια αργότερα
επέστρεψε για γυρίσματα στην περιοχή που έχει  αναδειχθεί σε πεδίο μάχης με αβέβαιη έκβαση.

Το πρότζεκτ ΤΤαα πααιιδδιιάά ττηηςς ααννηησσυυχχίίααςς (2013-2014) του ΜΜιιχχααήήλλ ΚΚααρρίίκκηη εκτυλίσσεται στην Κοιλάδα
του Διαβόλου στην Τοσκάνη, όπου επινοήθηκε η βιώσιμη ηλεκτροπαραγωγή πριν από 100 χρόνια και
κατασκευάστηκε ο πρώτος γεωθερμικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας. Περίπου 5.000 άνθρωποι
κατοικούσαν μέχρι πρόσφατα στα βιομηχανικά χωριά της περιοχής, μετά όμως την εισαγωγή
τεχνολογιών αυτοματοποίησης από τις εταιρείες του κλάδου, η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία και τα
χωριά εγκαταλείφθηκαν μαζικά από τους κατοίκους τους. Το έργο του Καρίκη παρουσιάζει πτυχές της
ιστορίας, της παρακμής και των προοπτικών της περιοχής. Το βίντεο Τα παιδιά της ανησυχίας
(2013-2014), κεντρικό τμήμα μιας πολυσύνθετης εγκατάστασης, δείχνει παιδιά να κυριεύουν ένα
εγκαταλελειμμένο εργατικό χωριό και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επίσης παρουσιάζεται η
φωτογραφική σειρά Οράματα (2014) που δείχνει τα παιδιά να κοιμούνται σε αγωγούς και να
αφουγκράζονται τη γη καθώς και μια ταινία γυρισμένη με κάμερα  Super-8, που καταγράφει το
όραμα   των παιδιών για τη χρήση των σπιτιών στο ερημωμένο χωριό μέσα από μελλοντολογικές
ζωγραφιές και πολεοδομικά σχέδια. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης ένα πολύχρωμο κειμενικό
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έργο με τίτλο Η αγάπη είναι ο θεσμός της επανάστασης (2014) και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που
αναπαριστά την ιστορία του εργοστασίου  ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το Barlin στη Βόρεια Γαλλία, πρώην χωριό μεταλλωρύχων, είναι το σκηνικό του βίντεο Faire le mur
(2008). Οι κάτοικοι κινδυνεύουν να δουν τα σπίτια τους να γκρεμίζονται στον βωμό της οικιστικής
ανάπτυξης. Η Bertille Bak μεταμορφώνει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων σε μια ηρωική μάχη με έναν
αόρατο εχθρό, τον οποίο εκπροσωπεί στο φιλμ ένας τεράστιος εκσκαφέας. To βίντεο εκτυλίσσεται
σαν  παραμύθι γυρισμένο με τη μορφή ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα,
όπου μπερδεύονται  η φαντασία με την πραγματικότητα. Η εξέγερση των χωρικών –οι οποίοι
αποκλείουν έναν δρόμο, χτίζουν έναν τοίχο, πετάνε τούβλα, ρυμουλκούν τροχόσπιτα, οδηγούν
συγκρουόμενα αυτοκινητάκια από λούνα παρκ– παρουσιάζεται σε μια ποιητική, θεατρική μορφή, που
εμπλουτίζει την επαναστατική συμπεριφορά τους με τα στοιχεία του παιχνιδιού και του χιούμορ. Στο
έργο  Rayonnage (2015), η καλλιτέχνης προσκάλεσε τους διωγμένους κατοίκους του χωριού να
δημιουργήσουν μια ταπισερί με θέμα τη Σχεδία της Μέδουσας του Gericault, ως σύμβολο της δικής τους
μοίρας και άλλες ταπισερί με βάση σκηνές διώξεων σε έργα ζωγράφων, όπως οι Poussin, Goya και
Scheffer. Το έργο της Bak προσφέρει ένα εναλλακτικό όραμα της πραγματικότητας και δείχνει πώς
μπορούμε να προσεγγίσουμε με ελπίδα ακόμα και μια απειλητική κατάσταση  μέσω της κοινωνικής
συνοχής και της συλλογικής δράσης.

Στην Αλβανία, τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών θεωρούνται οικογενειακή
υπόθεση και οι σύζυγοι που κακοποιούν τις γυναίκες τους σπάνια κάθονται στο εδώλιο. Υπήρξαν
περιπτώσεις γυναικών που σκότωσαν τους βίαιους συζύγους τους και καταδικάστηκαν με ποινές
κάθειρξης από τα δικαστήρια, τα οποία συνήθως δεν αναγνωρίζουν ελαφρυντικά. Η Anila Rubiku
οργάνωσε σε συνεργασία με ψυχολόγο εργαστήρια με μια ομάδα κακοποιημένων γυναικών που
εκτίουν ποινές φυλάκισης στα Τίρανα, και αξιοποίησε τα έργα τέχνης που δημιούργησαν για να
αποκαλύψει τη μοίρα τους, την έλλειψη πρόνοιας και την ανεπαρκή νομική προστασία τους. Η Anila
Rubiku δημιούργησε σειρά από κεντήματα και έργα ζωγραφικής που παρουσιάζουν σιδερόφρακτα
παράθυρα ως ψυχικά πορτρέτα των ίδιων των γυναικών. Τα κεντήματα δημιουργήθηκαν στο χέρι από
την Anila Rubiku και, σύμφωνα με την ίδια, ο χρόνος που αφιέρωσε στη δημιουργία τους συμβολίζει τον
χρόνο που έχουν περάσει οι γυναίκες αυτές στη φυλακή. Τα φραγμένα παράθυρα, όπως και η
ενέργεια της συμμετοχής των ίδιων των γυναικών σε μια δημιουργική πράξη, μπορούν να ερμηνευτούν
ως διαφορετικά είδη ελπίδας, ως προσμονή της δυνητικής ελευθερίας. Ορισμένες από τις σιδεριές
εφάπτονται και δεν αφήνουν  κενό ανάμεσά τους, άλλες όμως έχουν κοπεί με πριόνι ή είναι
λυγισμένες, δίνοντας υπόσχεση για ένα μέλλον ελευθερίας.

Την ιδέα του δημόσιου χώρου, της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου μας σε αυτήν διερευνά ο Iván
Argote χρησιμοποιώντας βίντεο, φωτογραφία, κολάζ, γλυπτική, ζωγραφική και περφόρμανς. Τη
δεκαετία του 1970, ο δάσκαλος πατέρας του,  πολιτικά ενεργός και ακτιβιστής, οργάνωσε μια «τάξη
διαμαρτυρίας» με τους μαθητές του σχολείου όπου δίδασκε. Αυτή η πρωτοβουλία ενέπνευσε το
πρότζεκτ Activissime, μια σειρά εργαστηρίων που οργανώνει ο Argote από το 2011. Σε συνεργασία με
παιδιά ηλικίας 4 έως 9 ετών, οργανώνει κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για ζητήματα που απασχολούν
τα παιδιά.
Στο πλαίσιο της Μπιενάλε, ο καλλιτέχνης οργάνωσε εργαστήρι με παιδιά από σχολεία της
Θεσσαλονίκης. Η δράση  δεν αφορά μόνο την ομαδική δημιουργία –αφίσες και πλακάτ με
συνθήματα– αλλά παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία  θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, την οποία θα πρέπει να γνωρίσουν
τα παιδιά από μικρή ηλικία.

Ο Argote παρουσιάζει στην έκθεση και τα έργα Μωβ (2015) και  Μόνοι (2011 – σε εξέλιξη).  Στο Μωβ
διαφάνειες και κολάζ συνδέουν ξεθωριασμένες φωτογραφίες Kodachrome και Ektachrome με
κοινωνικές στιγμές του ‘60 και του ‘70. Το Alone είναι μια σειρά φωτογραφικών στιγμιότυπων, στα
οποία  σκύλοι  δεμένοι   έξω από καταστήματα ή σούπερ μάρκετ, περιμένουν τους ιδιοκτήτες τους να
επιστρέψουν. Λυπημένη αλλά υπομονετική, η στάση των σκύλων μαρτυρά την  προσδοκία τους ότι
σύντομα θα πάψουν να είναι  δεμένοι.

Το έργο της Marinella Senatore (βίντεο, εγκαταστάσεις, περφόρμανς, ήχος και σχέδιο) αποσκοπεί
στη διερεύνηση εννοιών, όπως η αίσθηση της κοινότητας  και  τη δημιουργία μιας συλλογικής μνήμης
μέσω της κοινής δράσης. Εμπλέκει στη διαδικασία ολόκληρες κοινότητες και απελευθερώνει τις
δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων μέσα από τον χορό, τον κινηματογράφο, την περφόρμανς, τη
λογοτεχνία και τη χειροτεχνία. Το Movie Set (2012) είναι ένα πραγματικό σετ κινηματογραφικής
παραγωγής, με κάμερα, ήχο, φώτα, καθρέπτες, μπάρες για χορό και μηχανές καπνού, που δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργηθούν ταινίες, βίντεο και φωτογραφίες και να ανέβουν θεατρικές
παραστάσεις, οι οποίες μπορούν να κινηματογραφηθούν. Το Movie Set γεννήθηκε στο πλαίσιο του
Rosas –κινηματογραφικής όπερας σε τρεις πράξεις. Εκατοντάδες άτομα σε τρεις πόλεις, συνταξιούχοι
οδηγοί λεωφορείων, φοιτητές, ακτιβιστές των δικαιωμάτων των φύλων, χορωδίες ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της καλλιτέχνιδας και συμμετείχαν στη συγγραφή του πρωτότυπου λιμπρέτου και στη
σκηνοθεσία της ταινίας. Σήμερα το Movie Set εξακολουθεί να λειτουργεί ως στούντιο παραγωγής και 
βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών της έκθεσης που μπορούν να το «κλείσουν» και να το
χρησιμοποιήσουν (Πληροφορίες: τηλ.2310589141 & 143).

Η 5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς είναι η τελευταία διοργάνωση του τριμερούς
σπονδυλωτού προγράμματος που ξεκίνησε το 2011 και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα. Η οργάνωση είναι του
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή και συνεργασία της
«Κίνησης των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης» και άλλων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων,

Τελευταία Νέα

17:09 Το Ραδιόφωνο στα βραχέα:
ρεμπέτικα στο Passports Κεραμεικός

17:01 Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης

16:54 Αχ, Ρωξάνη!: μία παράσταση
όπερας - cabaret στο Θέατρο Χυτήριο

16:35 Alaska, από την Ίριδα Καραγιάν στη
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

16:10 1o AthensJazzFXs Fest στο Ίλιον plus

15:48 2=4: Ανδρέου, Καρούνης, Λεγάκη
και Παρασκευάκος ζωντανά στον Ιανό

15:35 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης: Τα αφιερώματα

15:32 Διάλεξη του μουσικολόγου Ηλία
Χρυσοχοΐδη στη Μουσική Βιβλιοθήκη
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δ τ τ π π σ κ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς 2016

Η τέχνη της κοινωνικής συνοχής και δράσης στην 5η Μπ... http://www.culturenow.gr/40405/h-texnh-ths-koinwnikhs-syn...

2 of 4 09/02/16 00:27



ινστιτούτων και ιδρυμάτων της πόλης, και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς

ΤΤοοποοθθεεσσίίαα: Περίπτερο 6, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα: Έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
Οι ξεναγήσεις στην κεντρική έκθεση θα ξεκινήσουν πάλι το Σάββατο 29 Αυγούστου.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τρίτη-Κυριακή 10:00-18:00 (15 & 16.08 κλειστά)

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς: www.greekstatemuseum.com
www.thessalonikibiennale.gr  

ΣΣχχεεττιικκέέςς εειιδδήήσσεειιςς

29.09.2015 11:40

ΗΗ 5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι

Στην τελική ευθεία προς τη λήξη της περνά η 5η Μπιενάλε Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης, με εκθέσεις που λήγουν είτε παίρνουν παράταση,
στο κεντρικό και παράλληλο πρόγραμμά της, και δύο τελευταίες

15.07.2015 16:25

5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς: ΔΔωωρρεεάάνν ξξεεννααγγήήσσεειιςς
κκααιι εεκκπααιιδδεευυττιικκέέςς δδρράάσσεειιςς
Διαδρομές σύγχρονης τέχνης προτείνει στο κοινό για όλο το καλοκαίρι και
μέχρι το τέλος των εκθέσεων η 5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης
Θεσσαλονίκης, μέσα από μία σειρά εκθέσεων που φιλοξενούνται σε

12.06.2015 10:36

ΤΤααυυττοο-εεττεερρόό-ττηητταα: έέκκθθεεσσηη σσττοο πλλααίίσσιιοο ττηηςς 5ηηςς ΜΜπιιεεννάάλλεε ΣΣύύγγχχρροοννηηςς
ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς
Η διερεύνηση του φύλου, το δικαίωμα του έμφυλου προσδιορισμού και άλλα,
καίριου προβληματισμού ζητήματα ταυτότητας, όπως τα προσεγγίζει η
σύγχρονη τέχνη, αποτελούν το θέμα της πολύπτυχης δράσης «Ταυτο-ετερό-

12.03.2015 12:20

5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς: ΠΠααλλιιέέςς
ΔΔιιαασσττααυυρρώώσσεειιςς-Make it ΝΝew ΙΙΙΙΙΙ
Εκθέσεις, δράσεις, φεστιβάλ περφόρμανς, εργαστήρια, συμπόσια,
συναντήσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, όλα αυτά
συνθέτουν το πρόγραμμα της φετινής, 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

Recommended for you

AddThis

Τέχνες

Ζωγραφική

Γλυπτική - Χαρακτική

Αρχιτεκτονική - Design

Φωτογραφία

Street art - Graffiti

Κόσμημα - Fashion

Video Art - Installations

Δημοφιλή

ΟΟιι Beirut live σσττοο ννέέοο φφεεσσττιιββάάλλ Release
Athens 2016

Valentine goes Megaron: ΤΤοο ΜΜέέγγααρροο
ΜΜοουυσσιικκήήςς γγιιοορρττάάζζεειι ττοονν έέρρωωτταα!

ΕΕμμεείίςς κκιι οο κκόόσσμμοοςς V: ηη 5ηη σσυυννααυυλλίίαα ττηηςς ΚΚΟΟΑΑ
σσττοο ΜΜέέγγααρροο ΜΜοουυσσιικκήήςς ΑΑθθηηννώώνν

ΗΗ μμοουυσσιικκήή ααγγααπάάεειι ττοονν ααυυττιισσμμόό: ΤΤοο
εερργγαασσττήήρριιοο ττηηςς ΣΣττέέγγηηςς σσττηηνν ΑΑθθήήνναα

Είδωλα: έκθεση του
Μιχάλη Αρφαρά στην
αίθουσα τέχνης εκφρ...

www.culturenow.gr

Οι Beirut live στο νέο
φεστιβάλ Release Athens
2016

www.culturenow.gr
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5ηη ΜΜπιιεεννάάλλεε ΣΣύύγγχχρροοννηηςς ΤΤέέχχννηηςς ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς: ΟΟιι δδηημμιιοουυρργγοοίί ττηηςς
ααφφίίσσααςς
Τον Ιούλιο του 2014, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δημοσίευσε
ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό της
αφίσας και την επιλογή χρώματος για τον λογότυπο της 5ης Μπιενάλε

ΌΌλλοο κκάάττιι λλύύπηη...: έέκκθθεεσσηη ττοουυ Sonke σσττηη
γγκκααλλεερρίί Art Zone 42

Κριτικές Εκθέσεων
Χρήστος Μιχαλόπουλος
Something nests inside
you, something will not be
the same, ττοουυ ΧΧρρήήσσττοουυ
ΔΔεελληηδδήήμμοουυ: ΚΚρριιττιικκήή
έέκκθθεεσσηηςς

ΔΔεείίττεε όόλλεεςς ττιιςς κκρριιττιικκέέςς εεκκθθέέσσεεωωνν

Εγκαίνια
ΙΙσσττοορρίίεεςς ααννδδρρεείίααςς: έέκκθθεεσσηη
ττοουυ ΙΙδδρρύύμμααττοοςς ΜΜεείίζζοοννοοςς
ΕΕλλλληηννιισσμμοούύ σσττοονν ΕΕλλλληηννιικκόό
ΚΚόόσσμμοο
Το Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού παρουσιάζει
ΈΈκκθθεεσσηη γγιιαα ττηη
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη ττηηςς ΚΚααττοοχχήήςς
ααπόό ττηη σσυυλλλλοογγήή ΒΒύύρρωωνναα
ΜΜήήττοουυ σσττοο ΜΜοουυσσεείίοο
ΒΒυυζζααννττιιννοούύ ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ
Το Μουσείο Βυζαντινού

ΔΔεείίττεε όόλλαα τταα εεγγκκααίίννιιαα εεκκθθέέσσεεωωνν

Κατηγορίες
Μουσική
Θέατρο
Σινεμά
Χορός
Τέχνες
Βιβλίο
Φεστιβάλ
Παιδί
Θέματα
Market place

Συνεντεύξεις
Άρθρα
GoFree

Δημοφιλείς Aναζητήσεις

Προφίλ
Όροι χρήσης
Επικοινωνία
Διαφήμιση
Free Widgets
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