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 Formarea unui nucleu de 
fraternitate universală         

între oameni fără deosebiri 
de rasă, condiţie socială, 

credinţă, sex, naţionalitate    
şi culoare.

Promovarea studiului 
comparat al religiilor, 
ştiinţelor, filosofiilor

şi artelor.

Investigarea legilor 
până acum neexplorate 
ale  naturii şi a puterilor      

latente din om.

PRINCIPIILE NOII ACROPOLE

toamnă-iarnă 2014

Să înveţi fără să gândeşti este fără sens; să gândeşti fără să înveţi este periculos.
Confucius

Editorial

Secole de-a rândul, oamenii au adus elogii deosebite prieteniei. Printre ei se numără 
filosofi şi scriitori, artişti şi gânditori din toate domeniile, care au transmis până în zilele 
noastre idealul prieteniei ca legătură sacră.
Să aruncăm totuşi o privire înspre realitatea cotidiană a veneratei prietenii. Azi proliferează 
în general, cu puţine excepţii, o „amiciţie” facilă şi inconstantă, pliată după circumstanţe 
şi trăită ca un articol de larg consum sau, mai rău, ca un ambalaj de unică folosinţă al unui 
articol comestibil.
De multe ori, o persoană se apropie de o alta pentru potenţiale beneficii personale şi 
împinge tot mai departe limitele interesului: de la căutarea companiei celuilalt pentru a 
alunga singurătatea sau a împărţi un moment de distracţie până la cultivarea relaţiilor ce vor 
putea oferi sprijin într-o situaţie critică. Însă, odată trecute necazul, necesitatea sau starea 
de singurătate, dispar şi amicul şi prietenia.
Azi se vorbeşte despre prietenie în termeni de „gaşcă”, de tovarăşi ce se adună să fumeze 
împreună o ţigară interzisă, să bea mai multe pahare, să vadă un film obscen sau să se 
distreze cu jocuri de prost gust, mimând în mod deplorabil ceva ce odată se numea curaj.
Există, într-adevăr, şi colegi de şcoală care petrec împreună luni şi ani de zile, împărtăşind 
aceleaşi nelinişti şi bucurii. Există şi colegi de muncă, deprinşi cu rutina zilnică a întâlnirii şi 
despărţirii la aceleaşi ore. Mai sunt şi camarazi circumstanţiali care îşi povestesc 
durerile şi păţaniile, amărăciunile şi problemele, şi sunt consideraţi cu atât mai valoroşi cu 
cât ascultă cu răbdare şi vorbesc puţin. Însă aceste legături se rup cu uşurinţă şi sunt uitate 
din clipa când viaţa ia o întorsătură neaşteptată.
Există şi prietenii romantice care ascund, de fapt, alt tip de sentimente; ele se transformă de 
obicei într-o relaţie de cuplu, la fel de puţin durabilă, din nefericire, ca amiciţiile trecătoare 
despre care am vorbit.
Forma de prietenie care ne lipseşte şi pe care dorim s-o recuperăm, fiindcă ştim că nu a 
încetat niciodată să existe, este prietenia filosofică, cea care implică dragoste de cunoaştere 
reciprocă şi dăinuie dincolo de timp şi de dificultăţi, generând legături de fraternitate 
autentică între oameni chiar şi în absenţa legăturilor de sânge.
De aceea o şi numim prietenie filosofică, deşi în viaţa de fiecare zi expresia nu e uzitată. 
Este filosofică deoarece o caracterizează dragostea şi nevoia de cunoaştere. Îndeamnă 
oamenii să încerce să se cunoască, să se înţeleagă, căutând în acelaşi timp cunoaşterea de 
sine. Face să se nască respectul, răbdarea şi constanţa şi este capabilă să ierte fără a se teme 
să corecteze, impulsionându-i pe toţi să devină din ce în ce mai buni, astfel încât să-şi merite 
prietenii. Trezeşte spiritul de solidaritate, puterea de a oferi sprijin reciproc în fiecare clipă, 
ştie să îndure distanţe şi suferinţe, boli şi penurii.
O numim filosofică deoarece numai atunci când împărtăşim idei şi obiective similare în 
viaţă, acelaşi spirit de slujire a semenilor şi de depăşire de sine, se poate naşte o astfel de 
prietenie trainică, nu o plantă efemeră şi nici un nor repede destrămat.
De aceea noi, care aspirăm la înţelepciune şi o căutăm cu voinţă neclintită până îi găsim 
misterioasele urme, putem şi avem nevoie să cultivăm acest nobil sentiment, pentru 
a-l dărui apoi celor ce încearcă să-şi construiască viaţa pe aceleaşi 
temelii.
Prietenia este un zâmbet constant, o mână întotdeauna 
întinsă, o privire înţelegătoare, un sprijin sigur, fidelitatea ce 
nu dezamăgeşte. Înseamnă să dai mai mult decât primeşti; 
înseamnă generozitate şi autenticitate. Este un tezaur care 
merită osteneala de a fi căutat şi, odată găsit, de a fi păstrat 
toată viaţa ca o anticipare a reîntâlnirii sufletelor gemene şi ca 
umbră predilectă a eternităţii.

FILOSOFIE VOLUNTARIATCULTURĂ

Prietenia filosofică Delia Steinberg Guzman
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Activități recente
Cursuri și conferințe

Expoziția AZTECII

Noaptea Muzeelor, dintre 17 și 18 mai, a fost pentru constănțeni un prilej de a se apropia de stele și de 
filosofie. În colaborare cu Observatorul Astronomic Constanța din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale 

Naturii, membrii Noii Acropole Constanța au pregătit o serie de activități 
pentru vizitatorii nocturni. 
Aceștia au putut asista la show-uri de planetariu și au făcut observații 
cerești cu ajutorul instrumentelor profesioniste. De asemenea, s-au     
familiarizat cu elemente generale despre Univers și enigmele pe care le 
ascunde încă omului redescoperind mitul eroului solar Hercule, prin    
intermediul documentarelor realizate de Noua Acropolă.
Peste 2000 de persoane au venit la întâlnirea cu stelele la Observatorul 
Astronomic, redescoperind cu uimire o lume mai largă.

Prima parte a anului 2014 a fost o perioadă fertilă pentru dezvoltarea și aprofundarea programului scolastic al 
Noii Acropole, în bun acord cu natura ei de școală de filosofie în manieră 
clasică. Pe baza programului internațional de studii, cursanții au demarat 
studiul temelor de Psihologie, Sociopolitică și Istoria Filosofiei Antice, benefici-
ind de sprijinul profesorilor acropolitani, cu o experiență de peste 15 ani.
În perioada ianuarie - iunie, concitadinii noștri au fost invitați la șapte 
conferințe organizate în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța, pe teme de filosofie, simbolism, etică, psihologie 
sau sociologie, prilej de reflecții și dezbateri interesante. Spiritul eclectic al 
prelegerilor s-a dorit o invitație la deschidere culturală, respect pentru marile 
tradiții ale umanității și efort hotărât pentru o mai bună înțelegere de sine.

În perioada 04-19 aprilie am organizat expoziția AZTECII, cu sprijinul Muzeului de Istorie Națională și 
Arheologie Constanța.
Publicul a putut cunoaște elementele de cultură și civilizație ale Imperiului Aztec și ale celorlalte populații nahuatl 
care au rămas în patrimoniul umanității. Planșele originale au prezentat rezumativ elemente semnificative ale 
pilonilor de structură ai acestei civilizații - Istorie, Religie, Societate, Educație, Arta Războiului, Calendarul, etc.
De-a lungul celor 2 săptămâni, vizitatorii au putut participa la prezentări multimedia despre istoria 

și panteonul aztecilor, la conferința cu tema Filosofia     
Nahuatl, la prezentarea filmului documentar 
Geografia Sacră a vechiului Mexic. De asemenea, 
cei pasionați de arte au putut admira reproducerile 
arheologice expuse și au deprins tehnici de pictură 
murală la Cursul practic de pictură aztecă.
În cele două săptămâni, peste 300 de vizitatori au 
trecut pragul expoziției.

Noaptea Europeană a Muzeelor
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Curs de pictură egipteană

Expoziții de reproduceri arheologice

Dublă lansare de carte
În luna iulie, Librăria Cărturești din 
City Park Mall a fost gazda primitoare 
a lansării celor mai noi titluri ale 
Editurii Noua Acropolă: Ce facem cu 
inima și mintea? de Delia Steinberg 
Guzman și Concentrare și trezire 
interioară de Fernand Schwarz.  
Venind să întărească, încă o dată, 
caracterul practic al filosofiei vazută 
ca Artă de a trăi, cele două titluri 
oferă bogata experiență cotidiană 
a autorilor, care și-au dedicat 
viața drumului filosofic cu multă 
perseverență și entuziasm. Iar efortul 
de a recuceri valorile atemporale ale 
acestei arte vii a permis redescoperi-
rea unor învățături orientale milenare 
care se pot practica și astăzi, cu mult 
succes, în vârtejul vieții moderne. 
Oferindu-ne o mai bună cunoaștere 
și stăpânire de sine, sfaturile celor 
doi filosofi au fost un bun prilej 
de a discuta despre actualitatea 
drumului interior, ca reper funda-
mental al oricărei autentice reușite 
în viață.

Ca în fiecare an, la sosirea solstițiului de vară, când Soarele este 
în manifestarea lui cea mai puternică, am ieșit în întâmpinarea 
pasionaților de istorie cu expoziția estivală de reproduceri arheo-
logice. 
Anul acesta aproape am dublat numărul modelelor de basore-
liefuri pe care le realizăm și, profitând de nou amenajata faleză a 
orașului, am deschis 2 expoziții.
Cea dintâi a adus un pic de culoare în Mamaia, în zona  Hote-
lui Perla, lasând posibilitatea trecătorilor să admire reproducer-

ile din cultura Egiptului antic, 
greco-romană, precolumbiană  
sau românească. A doua 
expoziție am deschis-o pe 
promenada de la Cazinoul din 
Constanța. 
Cei care s-au oprit la standuri 
au putut afla de la voluntari 
informații despre originea și 
simbolismul reproducerilor și 

au putut achiziționa piesele preferate. 
Cele două expoziții au fost și o ocazie de a descoperi ultimele apariții de la Editura Noua Acropolă, precum și titluri 
mai vechi, și de a se înscrie la activitățile culturale, filosofice și de voluntariat desfășurate de filiala noastră.

După ce am descoperit cultura și arta aztecă, în vara aceasta ne-am îndreptat privirea către cultura și  pic-
tura egipteană. Constănțenii interesați de această civilizație enigmatică au fost invitați să participe 
la un curs teoretic și practic de pictură. După o scurtă in-

troducere despre civilizație 
și simbolismul ei, ne-am 
aplecat  asupra tehnicilor 
de transpunere murală utili-
zate de egipteni.  S-a încer-
cat urmărirea acelorași pași,  
fiecare alegându-și un simbol 
pe care l-a  reprodus la o scară 

mai mare pe o placă murală, 
adâncindu-i conturul pentru 
a-i da profunzime.
În încheiere, cursanții au 
pictat pe reproduceri ar-
heologice din Egip-
tul Antic, care acum le 
înfrumusețează încăperile. 
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Festivalul Antic Tomis 2014

Cafeneaua Filosofică

Muzică clasică și ateliere de pictură în Piața Ovidiu

În ultimii 3 ani, constănțenii dedică un week-end din 
luna august rememorării tradiției sale daco-romane.
Timp de 3 zile au loc reconstrucții istorice, sub 
formă de parade, demonstrații de luptă, ateliere 
meșteșugărești și teatru antic.
Noua Acropolă s-a alăturat eve-
nimentului cu un stand de repro-
duceri arheologice. Cei prezenți au 
putut să admire expoziția și chiar 
să se alăture membrilor atelierului 
la pictura pe basoreliefuri.
În cea de-a doua zi a festivalu-
lui, conferențiarul Noii Acropole, 
Adrian Tudose, a vorbit în cadrul 
evenimentului Istoria antică

a Dobrogei – Valorificarea turistică a brandului Dobrogea 
despre coloniile grecești de la N și S de Dunăre. 

Împreună cu arheologii de la Muzeul de Istorie Națională 
și Arheologie Constanța, Asociația România - Dacia 

Casa Noastră și de voluntari bulgari 
membrii ai Asociaţiei de Reconsti-

tuire Istorică „Legio III Scythica” am 
realizat schimburi valoroase de idei 

despre modul în care cultura poate 
fi promovată în regiune. Și despre 

angajamentul entuziast față de 
valorile transmise istoric care poate 

depăși multe obstacole, dovadă 
fiind chiar Festivalul Antic Tomis, 

aflat deja la cea de-a 3-a ediție.

Bufnița noastră amatoare de cafea v-a invitat anul acesta, vreme de trei duminici, la discuții filosofice. Pentru 
că este destul de dificil și demodat un banchet în sensul originar al cuvântului, ne-am reunit în jurul meselor 

cu cafea. Temele propuse spre reflecție au fost:           
Echilibrul, Succesul și Europa de mâine. Cu toții 
am înțeles că, fie că este vorba despre echilibrul 
nostru, de succesul personal sau de ziua de 
mâine, avem nevoie de o coloană vertebrală 
construită din acele calități atemporale numite  
de  filosofii  antici virtuți.  Tema succesului a 
stârnit controverse, punând în balanță concepțiile 
a două generații, una nostalgică față de tinerețe 
și,  prin urmare, față de o formă prestabilită de 
succes, și una dornică de provocări, gata să-și țeasă 

propriul viitor. De asemenea, a rămas vie certitudinea unui tânăr, certitudine care poate deveni un îndemn 
pentru noi toți, și anume că de la noi trebuie să pornească schimbarea pe care vrem să o vedem în lume. 

Noua Acropolă Constanța s-a alăturat Bibliotecii colorate în aer liber, un proiect menit să promoveze cultura în 
oraș. Mândrii de restaurarea Centrului Istoric,  în special a Pieței Ovidiu,  ne-am hotărât împreună cu alți volun-

tari să însuflețim artistic zona. În ultima lună, în fiecare sâmbătă și duminică 
am redat muzică clasică, cu ajutorul suportului tehnic al Muzeului de Istorie 
Națională și Arheologie.
Totodată, după-amiaza, trecătorii au putut citi în piață, grație bibliotecii
colorate sau au pictat alături de membrii Atelierului Atena al Noii Acropole.
Cei dornici au putut învăța și dezvolta abilități practice, au descoperit câte-
va elemente despre originea și simbolistica reproducerilor arheologice, pe 
măsură ce le pictau, și mai ales au descoperit o modalitate valoroasă de a 
petrece timpul liber alături de concitadinii lor.
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Invitație la ...

Clubul cărtii

Toamna aceasta am pregătit o nouă serie de conferințe. Timp de 4 duminici, în perioada octombrie-                 
decembrie, vă invităm să dezbatem teme de psihologie, 
istorie, morală și filosofie.
Vă așteptăm la Muzeul de Istorie Națională și Arheolo-
gie, gazda noastră primitoare, să vorbim despre:

EROUL INTERIOR 
   duminică 05 oct, ora 11

LAO ZI  duminică 26 oct, ora 11

SPIRITUL DOBROGEI
   duminică 09 nov, ora 11
KYBALION  duminică 14 dec, ora 11.

Prelegerile vor fi susținute în sala Adrian Rădulescu a Muzeului, iar intrarea publicului este liberă.

Ca în fiecare toamnă, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională 
și Arheologie din Constanța vom organiza o activitate prin care dorim 
să redăm urbei noastre demnitatea vestigiilor sale antice.
Vom îndepărta deșeurile de la Termele Romane, de la situl din zona 
Catedralei, de lângă sediul filialei BNR și de la Poarta de Nord a     
vechiului Tomis și vom tăia buruienile încăpățânate care ascund și 
pun în pericol integritatea zidurilor.
Vă invităm să vă alăturați acțiunii și să redescoperim mândria de a 
fi locuitori responsabili ai cetății. Pentru mai multe detalii, urmăriți 
buletinele noastre de știri. 

Pentru că nu considerăm că putem învăța doar de la oamenii de 
acum, ci și de la predecesori, pentru că lectura este o ocazie de a 
cunoaște sufletul unui om deosebit și ne prilejuiește un timp cu noi 
înșine, vă invităm în perioada următoare la o acțiune care să ne îmbie 
gustul pentru citit.
În fiecare lună, în sediul Noii Acropole Constanța, va fi prezentată 
o carte cu mesaj filosofic, o operă care dincolo de 

forma stiințifică sau literară, de subiect sau epocă, transmite o idee atemporală, 
valoroasă pentru viața noastră.
Dacă anul trecut printre titlurile propuse s-au numărat Teba, Eroul cotidian, 
Numele Trandafirului sau Marile civilizații, toamna aceasta își fac anunțată 
prezența alți invitați speciali, precum C. G. Jung, Platon sau Neagu Djuvara.

Acțiune ecologică de întreținere a siturilor arheologice

Program de conferințe filosofice

,
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FILOSOFIEI

FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚĂ

În cea de-a treia joi a lunii noiembrie, Noua Acropolă se alătură efortului 
de celebrare a Zilei Mondiale a Filosofiei, proclamată de UNESCO. Joi 20 

și vineri 21 noiembrie, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, 
sub egida FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚĂ, vă propunem o paralelă între aceste 
cărări ale cunoașterii, pentru a descoperi modul în care s-au completat și 
îmbogățit reciproc de-a lungul secolelor. 

Prin intermediul unei expoziții cuprinzând planșe, prezentări și dezbateri, vă 
invităm să descoperiți valențele studiului eclectic pentru a celebra împreună 
străduințele umane sincere de apropiere de adevăr.

         Ateliere de decoratiuni
În fiecare an, apropierea sărbătorilor de iarnă ne 

inspiră să devenim mai creativi pentru a reuși
să fim mai aproape unii de ceilalți.
 Printre cursuri și discuții filosofice, vă
invităm să ne  provocăm imaginația 
realizând decorațiuni pentru Crăciun. 
În weekend-urile  lunii decembrie 
Atelierul Atena vă propune șă lucrați 

cu mozaic din sticlă, să pictați pe ba-
sorelief, să redescoperiți arta populară 

românească și decorațiunile tradiționale 
de sărbători. Pentru că ne dorim să ne 

înfrumusețăm viața nu doar cu forme și 
culori voioase, ci și cu mult entuziasm și 

generozitate. Pe care o putem exersa dăruind    
creațiile noastre celor apropiați.

Ascultă...

Jorge Angel Livraga

Să învățăm să facem lucrurile mici ca și cum ar fi mari și vom învăța să 
facem lucrurile mari ca și cum ar fi mici. Acțiunile mărunte sunt cărămizile 
operelor mari.

,
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Editura Noua Acropolă

Fernand Schwarz, director al Noii Acropole Franța, filosof și antropolog, așterne pe hârtie la îndemnul 
discipolilor săi învățătura buddhistă tibetană pe care le-a împărtășit-o de nenumărate ori. 
Deși este o carte subțire, nu are nevoie de mai multe cuvinte pentru a transmite o învățătură atât de veche: 
în fiecare există posibilitatea trezirii interioare, iar această lucrare prezintă într-o manieră accesibilă drumul 
conștiinței după învățăturile orale din buddhismul tibetan.  
Pentru a ușura învățarea discipolilor săi, în secolul XVII Lama Blo-bzang Don-yod 
a   realizat un desen reprezentând povestea unui personaj acompaniat de trei ani-
male - ca metaforă a străduințelor umane de disciplinare a mentalului. Stăpânirea lui 
și peripețiile pe care le implică fac parte dintr-o tehnică practicată de milenii, care 
îndrumă individul să-și depășească ego-ul și să-și cunoască ființa interioară. 
Ne stăpânim oare, cu adevărat, mentalul? De ce este atât de important să ne stăpânim 
mentalul? Mintea este asemenea unei uși. Delimitează interiorul de exterior și dă 
voie să se intre sau să se iasă. Atunci când ea nu mai există propriu-zis, decât ca un 
cadru, semn că acolo a fost cândva o ușă, ne putem aștepta la tot felul de vizite 
inoportune. În astfel de momente începem să trăim prin și pentru musafirii noștri, 
până când camera noastră va deveni o piață publică, care-și schimbă decorul odată 
cu anotimpul. În cealaltă extremă, o ușă baricadată sau blocată nu mai este în esența 
sa o ușă, un spațiu de trecere, ci devine un zid.  De aceea este important ca a noastră ușă să fie funcțională și 

ale sale chei să aparțină locuitorului său tăcut. El este cel care, prețuindu-și 
spațiul interior, va decide în fața cui își va deschide ușa. Și va avea grijă ca cel 
invitat să nu murdărească spațiul cu noroiul de pe încălțăminte. 
Pornind de la experiența sa practică, autorul încununează această învățătură 
cu câteva exerciții mentale și fizice accesibile tuturor. Cu certitudinea că în 
fiecare dintre noi există posibilitatea trezirii interioare, Fernand Schwarz 
ne invită, asemenea personajului din desen, să pășim de cealaltă parte a 
podețului.

Concentrare și trezire interioară

Spărgătorii de piatră

Un călător medieval a plecat într-o călătorie spre Chartres. În drumul lui a întâlnit un om care făcea meseria 
cea mai grea dintre toate: spărgea piatră.
 - Trăiesc ca un câine, i-a spus pietrarul. Bătut de ploi, de vânt, de grindină, de soare, fac o muncă isto-
vitoare și prost plătită. Viața mea nu prețuiește nici cât o ceapă 
degerată. Nici nu merită să fie numită viață.

Ceva mai departe, călătorul nostru întâlnește un alt munci-
tor care spărgea piatră, dar care vede lucrurile cu totul altfel.
 - Da, este o muncă grea, i-a spus el, dar cel puțin am de 
lucru, pot să-mi hrănesc nevasta și copiii. Apoi, trăiesc în aer 
liber, văd lumea care trece, nu mă plâng. Alții o duc mai rău 
decât mine.

În fine, ceva mai departe, a întâlnit un al treilea pietrar care l-a 
privit în ochi și i-a spus:
 - Eu construiesc o catedrală.
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Curs de filosofie și psihologie
De peste 57 de ani, Organizația Internațională Noua Acropolă promovează în toată lumea filosofia, cultura și               
voluntariatul ca motoare ale transformărilor umane creative.

Filosofie pentru viață este motto-ul sub care Noua 
Acropolă vă invită în perioada următoare să faceți 
cunoșt ință   cu  pr imul  său n ivel  de studi i .  Pe  
durata a 14 săptămâni vor fi parcurse următoarele 
teme:

Omul,  Cosmosul,  India,  Tibet,  Buddha,
Confucius,  Egipt,  Platon,  Aristotel ,
Immanuel  Kant,  Plotin,  Stoicismul,

Fi losofia Istoriei ,  Psihologie.

Prelegerile cuprind deopotrivă latura teoretică, 
cât și pe cea practică pentru viața de zi cu zi, aducând 
în actualitate ideile filosofilor și școlilor de filosofie 
care au făcut istorie și modalitățile cotidiene prin care 

le putem trăi și noi, dezvoltându-ne potențialul propriu.
Cursul folosește metoda școlilor de filosofie în manieră clasică și îmbină studiul ideilor cu activități practice   - 
exerciții de psihologie, ateliere de creație artistică și activități de voluntariat.
Taxă curs: 200lei (120 redus - pentru elevi, studenți, șomeri, pensionari).
Vă așteptăm la sediul Asociației Culturale Noua Acropolă Constanța din str. Nicolae Iorga nr.63A.

FILIALE NOUA ACROPOLĂ:
Sediul central București
     Str. Atanasie Demostene 7, tel.031 405 2024,0723 399 954 
Filiala Chișinău
     Str. G. Meniuc, nr. 16, tel.+373 (22) 006 198/ 796 838; 
Filiala Cluj 
     Str. Rubin Patiţia nr.7 (fosta Str. Bacău), tel.0740 066 658 
Filiala Constanța
     Str.Nicolae Iorga nr.63A, tel.0744 525 651
Filiala Iași
     Stradela Macazului nr. 6, Ap. 8., tel.0232 278 111, 0741 394 303
Filiala Oradea
     P-ta Unirii, nr. 5, ap. 10, interfon 7, tel.0755 292 542
Filiala Timișoara
     Str. 1 Decembrie, nr. 82, tel.0256 433 151, 0744 635 490
Filiala Arad
     Str. Lucian Blaga, nr. 21, ap. 22A

Pentru a fi la curent cu evenimentele 
Noii Acropole din Constanța,

puteți vizita pagina noastră de facebook:
Noua Acropola Constanta

wwwwww.noua-acropola.ro


