
9

∏∏  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆

3. Πώς ζούµε στην τάξη;

22..  HH  ÔÔÌÌ¿¿‰‰··  ÌÌÈÈ··  ··ÁÁÎÎ··ÏÏÈÈ¿¿,,  ‰‰¿¿ÛÛÎÎ··ÏÏÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿

1. Πώς είναι η τάξη µου;
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11..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆;

¶Ò˜ Â›Ó·È 
Ë Ù¿ÍË ÛÔ˘;

Παρατηρώ προσεκτικά την τάξη µου.

Ποια πράγµατα υπάρχουν γύρω µου;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι άλλο θα ήθελα να έχει η τάξη µου; Γιατί;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

‰‰ÂÂÍÍÈÈ¿¿;;··ÚÚÈÈÛÛÙÙÂÂÚÚ¿¿;;
¿¿ÓÓˆ̂;;

ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂;;

Tι βλέπω

MÂ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÂÚ·ÙÒ.
°‡Úˆ ÌÔ˘ ·Ú·ÙËÚÒ.
¢È·Ï¤Áˆ Î¿ÙÈ.
MÈÏÒ ÁÈ· ·˘Ùfi.

Γνωρίζω την τάξη µου.
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¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆;

Πώς αλλιώς µετράµε;

Tι άλλο θα ήθελες να µετρήσεις;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πόσα είναι ο ;

Πόσες είναι ο ;

Mετράω και µε µια το  µου.

Πόσες είναι το ;

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

∆ίνω οδηγίες για να πάει στην .

Kλείνω τα µάτια µε ένα σε ένα ή σε ένα . 

H τάξη µου είναι ένας χώρος που έχει πολλά

πράγµατα. Έχει πίνακα, θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκη.
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¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆;

Σε τι µοιάζει η τάξη µου µε τις άλλες τάξεις;

Σε τι διαφέρει;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

11  ––  22  



33

22..  HH  ÔÔÌÌ¿¿‰‰··  ÌÌÈÈ··  ··ÁÁÎÎ··ÏÏÈÈ¿¿,,  ‰‰¿¿ÛÛÎÎ··ÏÏÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙ··  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿

Aς γνωριστούµε.

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ::

E›Ì·È Ë ÕÓÓ· Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ...

Aναγνωρίζω τους 

συµµαθητές µου.

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Τι θα ήθελες να ρωτήσεις τα , το ή τη            ;

H τάξη µου 

είναι µια οµάδα.

Afi Ê›ÏÔ˘˜ ÍÂ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ
Î·È fiÏÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì˘Ú›˙ÂÈ*. 

TÈ Â›Ó·È;

13

* P. Kαρθαίου
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33..  ¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË;

Γινόµαστε οµάδες και συζητάµε τι κάνουν τα παιδιά στις εικόνες.

Tι άλλο κάνουµε στην τάξη;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ



Σκεφτόµαστε τρόπους για να ζούµε καλά στην τάξη.

Mε το δάσκαλο ή τη δασκάλα µας συµφωνούµε 

για τους κανόνες που θα έχουµε στην τάξη µας.

15

¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË;

°È· ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·ÓfiÓÂ˜
·Ó ı· ‚ÚÂ›ÙÂ, fiÏÔÈ Ì·˙› 

Î·Ï‡ÙÂÚ· ı· ˙Â›ÙÂ.

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

Γινόµαστε ζευγάρια ή οµάδες.

Παίζουµε έναν κανόνα της τάξης.

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

HH  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÙÙËË˜̃  ÁÁÈÈ··ÁÁÈÈ¿¿˜̃  ÌÌÔÔ˘̆

Στην τάξη µας 

έχουµε κανόνες!

44
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∏∏  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆

Tι σηµαίνει για σένα η τάξη σου;

Nα ζωγραφίσεις εικόνες από την τάξη σου.

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
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TToo  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆

33..  EEÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ¤¤˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ,,
ÂÂÎÎ‰‰ËËÏÏÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈÔÔÚÚÙÙ¤¤˜̃......  4. 28η Oκτωβρίου 1940

2. Πώς ζούµε στο σχολείο;

1. Πώς είναι το σχολείο µου;



11..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆;

Γινόµαστε οµάδες.

Eρευνούµε 

τους χώρους 

του σχολείου.

TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô
·Ú¯›˙ÂÈ!

∂∂ÚÚÂÂ˘̆ÓÓÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ¤¤ÍÍˆ̂  ··fifi  ÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË
Aς γνωρίσουµε το σχολείο µας!

∆È ‚Ï¤ÂÈ˜; ∆È ·ÎÔ‡˜; ∆È È¿ÓÂÈ˜; ∆È Ì˘Ú›˙ÂÈ˜; ∆È ÓÈÒıÂÈ˜;

18
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¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆;

Tι άλλο θα θέλαµε 

να έχει το σχολείο µας;

Yπάρχει κάτι που δε µας αρέσει; Γιατί;
§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

11  ––  22

BÏ¤ˆ Û¯ÔÏÂ›· ÌÂÁ¿Ï·,
‚Ï¤ˆ Û¯ÔÏÂ›· ÌÈÎÚ¿, ÛÙËÓ fiÏË,

ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ÛÙÔÓ Î¿ÌÔ, 
ÛÙ· ÓËÛÈ¿.

To σχολείο µας έχει πολλούς χώρους.

Έχει αίθουσες, γραφεία, αυλή.



20

22..  ¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ;

Tι άλλο κάνουµε στο σχολείο;

Tι σου αρέσει πιο πολύ;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι θα έλεγες σε έναν συµµαθητή σου που πετάει τα σκουπίδια κάτω;

Ποιους κανόνες χρειαζόµαστε για να ζούµε καλά κάθε µέρα, όταν

είµαστε στο σχολείο;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

¶Ô‡ Â›Ó·È 
Ô Î¿‰Ô˜;

¶Ô‡ ı· Ï‡Óˆ 
Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘;
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¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Παρατηρούµε

προσεκτικά 

το φυλλάδιο οδηγιών.

Tι θα κάνουµε αν γίνει

σεισµός και είµαστε

στο σπίτι;

OOÚÚÁÁ··ÓÓÈÈÛÛÌÌfifi˜̃
AAÓÓÙÙÈÈÛÛÂÂÈÈÛÛÌÌÈÈÎÎÔÔ‡‡  ™™¯̄ÂÂ‰‰ÈÈ··ÛÛÌÌÔÔ‡‡  

ÎÎ··ÈÈ  ¶¶ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÛÛ››··˜̃

33

O
A

Σ
Π

Tι θα κάνουµε αν γίνει σεισµός στο σχολείο;

KK¿¿ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ¤¤ÓÓ··  ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ  ÂÂÙÙÔÔÈÈÌÌfifiÙÙËËÙÙ··˜̃..

Στο σχολείο µαθαίνουµε πολλά πράγµατα.
Mαθαίνουµε τι πρέπει να κάνουµε την ώρα του
σεισµού.
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33..  EEÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ¤¤˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ,,  ÂÂÎÎ‰‰ËËÏÏÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈÔÔÚÚÙÙ¤¤˜̃

Tι κάνουν τα παιδιά στην πάνω εικόνα;
Πού πηγαίνουν οι µαθητές και οι µαθήτριες της Πρώτης τάξης µε το
σχολικό;
Πού θα ήθελες να πας µε το σχολείο σου;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

TTÈÈ  ¯̄ÚÚÂÂÈÈ¿¿˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÓÓ··  ¤¤¯̄ˆ̂  

ÌÌ··˙̇››  ÌÌÔÔ˘̆  fifiÙÙ··ÓÓ  ËËÁÁ··››ÓÓˆ̂

ÂÂÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ‹‹;;

Mε το σχολείο πηγαίνουµε εκδροµές, 
κάνουµε εκδηλώσεις και γιορτές.

44  --  55

TTÚÚ··ÁÁÔÔ˘̆‰‰¿¿ÌÌÂÂ::

««◊◊ÙÙ··ÓÓ  ¤¤ÓÓ··  ÌÌÈÈÎÎÚÚfifi  ÎÎ··ÚÚ¿¿‚‚ÈÈ......»»



44..  2288ËË  OOÎÎÙÙˆ̂‚‚ÚÚ››ÔÔ˘̆  11994400

OOÈÈ  ··ÔÔ‡‡‰‰ÂÂ˜̃  ÌÌ··˜̃  ÔÔ˘̆  ÙÙÒÒÚÚ··  
¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ¯̄ÈÈfifiÓÓÈÈ··  ÛÛÙÙ··  ÌÌ··ÏÏÏÏÈÈ¿¿  
ÔÔÏÏÂÂÌÌ‹‹ÛÛ··ÓÓÂÂ  ÚÚÈÈÓÓ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ··  
ÌÌÂÂ˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÎÎÚÚ‡‡ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙ··  ¯̄ÈÈfifiÓÓÈÈ··  
ÁÁÈÈ··  ÙÙÈÈÌÌ‹‹,,  ÁÁÈÈ··  ÏÏÂÂ˘̆ÙÙÂÂÚÚÈÈ¿¿..

Γ. Bρεττός

Pωτάµε τους παππούδες και τις γιαγιάδες µας να

µας πουν τι έγινε την 28η Oκτωβρίου 1940.

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

¶¶··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,  ÙÙËË˜̃  EEÏÏÏÏ¿¿‰‰ÔÔ˜̃  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,,
ÔÔ˘̆  ÛÛÎÎÏÏËËÚÚ¿¿  ÔÔÏÏÂÂÌÌ¿¿ÙÙÂÂ,,  ¿¿ÓÓˆ̂  ÛÛÙÙ··  ‚‚ÔÔ˘̆ÓÓ¿¿......

M. Tραϊφόρος, M. Σουγιούλ

A. Aλεξανδράκης, 
Έλληνες στρατιώτες
στην Πίνδο, 1940-1941

23
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TTÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Tι σηµαίνει για σένα το σχολείο σου;

Nα ζωγραφίσεις εικόνες από το σχολείο σου στα πέταλα του λουλουδιού.

TTÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆
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∏∏  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆

3. Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον;

2. Πώς ζούµε στην οικογένεια;

1. Η οικογένεια
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11..  ∏∏  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··

Θέλεις να µιλήσεις για τη δική σου οικογένεια;

¡· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘!

¡· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜
Ê›ÏË˜ ÌÔ˘, ÙË˜ ÕÓÓ·˜.

∏∏  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ÙÙËË˜̃  ÕÕÓÓÓÓ··˜̃

Ô ·Ô‡˜ ÙË˜ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙË˜

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

Ë ÕÓÓ·Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙË˜ Ë ·‰ÂÚÊ‹ ÙË˜

o Ì·Ì¿˜ ÙË˜Ë Ì·Ì¿ ÙË˜
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∏∏  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··

∏ ‰ÈÎ‹ ÌÔ˘
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
¿ÏÏ·ÍÂ!

Τι θα ήθελες να ρωτήσεις την Άννα, τον Oµάρ και τον Tάκη

για τις οικογένειές τους;

∏ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ·· ÙÔ˘ √√ÌÌ¿¿ÚÚ ∏ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ·· ÙÔ˘ ∆∆¿¿ÎÎËË

Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ Ô √Ì¿Ú Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ Ô ∆¿ÎË˜

Πώς µπορεί να αλλάξει µια οικογένεια;

ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Kάθε παιδί έχει τη δική του οικογένεια. 

Όλες οι οικογένειες δεν είναι όµοιες.
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O γιος της µαµάς µου είµαι εγώ.
O γιος του µπαµπά µου είµαι εγώ.
O αδελφός του αδελφού µου είµαι εγώ.
O αδελφός της αδελφής µου είµαι εγώ.
O εγγονός της γιαγιάς µου είµαι εγώ.
O εγγονός του παππού µου είµαι εγώ.
O ανιψιός του θείου µου είµαι εγώ.
O ανιψιός της θείας µου είµαι εγώ.
O ξάδελφος του ξαδέλφου µου είµαι εγώ.
O ξάδελφος της ξαδέλφης µου είµαι εγώ.

Ποιος είµαι πια εγώ!!!!

ÕÕÏÏÏÏÂÂ˜̃  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈÂÂ˜̃

µ¿ÏÂ ÙË ÊÊˆ̂ÙÙÔÔÁÁÚÚ··ÊÊ››··
ÙË˜ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿˜̃ ÛÔ˘

Oικογένεια Κινέζων Oικογένεια Ινδών

∏∏  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··

Παίζουµε το παιχνίδι    Μοιάζω-∆ιαφέρω. 
Σε τι µοιάζουν οι οικογένειες που φαίνονται στις φωτογραφίες;
Σε τι διαφέρουν; 

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

∞∞ÓÓ   ÂÂ ›› ÛÛ·· ÈÈ   ÎÎÔÔÚÚ ›› ÙÙ ÛÛ ÈÈ ,,
ÒÒ ˜̃   ıı··   ÙÙÔÔ   ÂÂ ÈÈ ˜̃ ;; 11  ––  22  
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22..  ¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··;

Ποιες από τις εικόνες σού θυµίζουν την οικογένειά σου;  
Τι άλλο κάνετε µε τη δική σου οικογένεια;       

¢Â›ÙÂ Ò˜ ˙Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘.

Tώρα είµαστε µια συντροφιά.

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι µας προσφέρει η οικογένειά µας;

Tι προσφέρουµε εµείς στην οικογένειά µας;

Βοηθάµε ο ένας τον άλλον.

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ
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¶¶ÒÒ˜̃  ˙̇ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··;

ÀÀ¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ··ÈÈ  ÚÚÔÔ‚‚ÏÏ‹‹ÌÌ··ÙÙ··

Μπορούµε να κάνουµε πάντα αυτό που
θέλουµε; Γιατί;

Γινόµαστε ζευγάρια. 

Παίρνουµε ρόλους.

Συζητάµε για ένα πρόβληµά µας.

∆ίνουµε λύση σε αυτό.¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

Όλοι κάνουν κάτι µέσα στην οικογένεια,

δηλαδή έχουν ρόλους. 

Kάθε οικογένεια έχει κανόνες. 

Όλοι βοηθάνε σε µια οικογένεια.

ŒÓ·˜ Î·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘

33  ––  44

∑∑ËËÙÙ¿¿ˆ̂  ‚‚ÔÔ‹‹ııÂÂÈÈ·· ·fi Î¿ÔÈÔÓ ÌÌÂÂÁÁ··ÏÏ‡‡ÙÙÂÂÚÚÔÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÁÚ¿Êˆ ¤¤ÓÓ··ÓÓ
ÎÎ··ÓÓfifiÓÓ·· ÙË˜ ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿˜̃  ÌÌÔÔ˘̆.



33..  ¶¶ÒÒ˜̃  ËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ··  ÊÊÚÚÔÔÓÓÙÙ››˙̇ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ;

55  ––  66

Παρατηρώ τις παραπάνω εικόνες.
Ποιες εικόνες δείχνουν τη φροντίδα µας για το περιβάλλον;
∆ικαιολογώ την απάντησή µου.

Kάθε οκογένεια µπορεί να κάνει πολλά 

για να προστατεύει το περιβάλλον.

Τι µπορεί να κάνει µια οικογένεια για το περιβάλλον; 

EEÁÁÒÒ  ÎÎ··ÈÈ  ËË  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆  ÚÚÔÔÛÛ¤¤¯̄ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ......
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Ζωγραφίζω     ένα µήνυµα     για το περιβάλλον.
Tο δείχνω στην οικογένειά µου και συζητάµε για αυτό.

£· Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· 

ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘;

HH  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ˙̇ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ

HH  ÔÔÈÈÎÎÔÔÁÁ¤¤ÓÓÂÂÈÈ¿¿  ÌÌÔÔ˘̆

∑∑ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
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