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∏∏  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆TT··  ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ··  ¿¿ÏÏÏÏÔÔÙÙÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··

Tα παιχνίδια άλλοτε και σήµερα

Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά άλλοτε, δηλαδή τα παλιά χρόνια;

Ποια παιχνίδια παίζουµε σήµερα;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πώς λέγεται κάθε παιχνίδι; Nα το γράψεις κάτω από κάθε εικόνα.

Σ. Σαββίδης, 
Γύρω γύρω όλοι



11..  ¶¶ÒÒ˜̃  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ËË  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆;;TT··  ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ··  ¿¿ÏÏÏÏÔÔÙÙÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··

Συµπληρώνουµε τον πίνακα µε παιχνίδια...

ÙÙ··  ··ÏÏÈÈ¿¿  ¯̄ÚÚfifiÓÓÈÈ·· ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··

Ποια σηµερινά παιχνίδια σού θυµίζουν 

οι εικόνες;

Πώς άλλαξαν τα παιχνίδια;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

A˘Ù¿ Â›Ó·È
ÌÂÚÈÎ¿ ·fi 
Ù· ·ÏÈ¿
·È¯Ó›‰È·!
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TT··  ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ··  ¿¿ÏÏÏÏÔÔÙÙÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛ‹‹ÌÌÂÂÚÚ··

Nα γράψεις παιχνίδια που παίζεις µε τους

φίλους και τις φίλες σου ... και παιχνίδια

που παίζεις µόνος σου ή µόνη σου.

11  ––  22  ––  33

Περιγράφω το αγαπηµένο µου παιχνίδι. Γιατί µου αρέσει πιο πολύ

από τα άλλα;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

¶¶··››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ:: OO  ¯̄ÔÔÚÚfifi˜̃  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÈÈ¯̄ÓÓÈÈ‰‰ÈÈÒÒÓÓ..
Kάθε παιδί γίνεται

το αγαπηµένο του παιχνίδι. 

H µουσική αρχίζει.

Όλοι µαζί παίζουµε 

το χορό των παιχνιδιών...

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

Oι άνθρωποι από παλιά έπαιζαν παιχνίδια, ατοµικά και οµαδικά.
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¶¶ÒÒ˜̃  ··ÓÓ··ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙˆ̂  ÙÙËËÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÌÌÔÔ˘̆;;¶¶ÒÒ˜̃  ··ÓÓ··ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙˆ̂  ÙÙËËÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÌÌÔÔ˘̆;

2. 25η Mαρτίου: διπλή γιορτή

1. Πώς ανακαλύπτω την ιστορία του τόπου µου;
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11..  ¶¶ÒÒ˜̃  ··ÓÓ··ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙˆ̂  ÙÙËËÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÌÌÔÔ˘̆;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πώς µπορώ να ανακαλύψω περισσότερα πράγµατα για τον τόπο µου;

Σηµειώνω µε ένα X σε όσα υπάρχουν και στον τόπο µου.
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¶¶ÒÒ˜̃  ··ÓÓ··ÎÎ··ÏÏ‡‡ÙÙˆ̂  ÙÙËËÓÓ  ÈÈÛÛÙÙÔÔÚÚ››··  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÌÌÔÔ˘̆;

™™··ÓÓ  ··˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  KK··ÏÏ··ÌÌ¿¿ÙÙ··  ÎÎ··ÈÈ  ’’ÚÚııÂÂÈÈ˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ÎÎ··ÏÏfifi,,

ÊÊ¤¤ÚÚÂÂ  ÌÌÔÔ˘̆  ¤¤ÓÓ··  ÌÌ··ÓÓÙÙ››ÏÏÈÈ  ÓÓ··  ‰‰¤¤ÛÛˆ̂  ÛÛÙÙÔÔ  ÏÏ··ÈÈÌÌfifi........
∆ηµοτικό τραγούδι 

∂∂ÚÚÂÂ˘̆ÓÓÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ¤¤ÍÍˆ̂  ··fifi  ÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË
Κάνουµε έναν περίπατο στην περιοχή που ζούµε.

Ανακαλύπτουµε  σηµάδια από την ιστορία του τόπου µας.

Κολλάµε µια φωτογραφία, ζωγραφίζουµε ή γράφουµε για κάτι που

µας έκανε εντύπωση.

Αν ερχόταν στον τόπο σου κάποιος τουρίστας,

ποιο µέρος θα του έλεγες να επισκεφθεί

οπωσδήποτε;

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

TTÚÚ··ÁÁÔÔ˘̆‰‰¿¿ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ««KK··ÏÏ··ÌÌ··ÙÙÈÈ··ÓÓfifi»»

Στο τόπο που ζούµε, δηλαδή στ ...... ....................................

υπάρχουν ...............................................................................

................................................................................................

Όλα αυτά µας βοηθούν να γνωρίσουµε την ιστορία του

τόπου µας.



22..  2255ËË  MM··ÚÚÙÙ››ÔÔ˘̆::  ‰‰ÈÈÏÏ‹‹  ÁÁÈÈÔÔÚÚÙÙ‹‹

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Tι γιορτάζουµε την 25η Mαρτίου;

Πώς ετοιµαζόµαστε για τη γιορτή στο σπίτι και στο σχολείο;

AAÚÚÌÌ··ÙÙÔÔÏÏÔÔ››  ÎÎ··ÈÈ  ÎÎÏÏ¤¤ÊÊÙÙÂÂ˜̃,,
ÓÓËËÛÛÈÈÒÒÙÙÂÂ˜̃,,  ÛÛÙÙÂÂÚÚÈÈ··ÓÓÔÔ››
ÌÌ··˙̇››  ÙÙÔÔÓÓ  fifiÚÚÎÎÔÔ  ¤¤‰‰ˆ̂ÛÛ··ÓÓ
ÎÎÈÈ  ¤¤ÓÓˆ̂ÛÛ··ÓÓ  ÙÙËË  ÊÊˆ̂ÓÓ‹‹..

Γ. Bρεττός

ÕÕÁÁÈÈ··  ËË  ÌÌ¤¤ÚÚ··,,
ııÂÂ››ÔÔ  ÙÙÔÔ  ÊÊˆ̂˜̃  ÙÙËË˜̃
¿¿ÁÁÈÈ··  ÌÌËËÙÙ¤¤ÚÚ··
ııÂÂfifi˜̃  ÔÔ  ÁÁÈÈÔÔ˜̃  ÙÙËË˜̃..

Γ. Bρεττός

ŸŸÏÏËË  ‰‰fifiÍÍ··  fifiÏÏËË  ¯̄¿¿ÚÚËË
¿¿ÁÁÈÈ··  ÌÌ¤¤ÚÚ··  ÍÍËËÌÌÂÂÚÚÒÒÓÓÂÂÈÈ......

EEÏÏÂÂ˘̆ııÂÂÚÚ››··  ‹‹  ıı¿¿ÓÓ··ÙÙÔÔ˜̃!! XX··››ÚÚÂÂ,,  MM··ÚÚ››··!!

Θ. Bρυζάκης,
Πολεµικό Συµβούλιο

∆. Θεοτοκόπουλος,
Eυαγγελισµός
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∏∏  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÌÌÔÔ˘̆TTÈÈ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi˜̃;

3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας;

5. Tο βιβλίο 
των παροιµιών 6. Aπόκριες 7. Πάσχα

4. Kάθε τόπος τα έθιµά του 
και ο χρόνος τα δικά του...

1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο
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™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Υπάρχουν στην περιοχή σου χώροι µε αντικείµενα 

σαν κι αυτούς που δείχνουν οι εικόνες;

Τι γνωρίζεις για αυτούς;

Τους έχεις επισκεφτεί;

Τι θυµάσαι από την επίσκεψή σου;

∆. Mυταράς

11..  OO  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃
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OO  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi˜̃  ÙÙÔÔ˘̆  ÙÙfifiÔÔ˘̆  ÌÌ··˜̃

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Συζητάµε για κάθε χώρο και για τα αντικείµενα που βρίσκουµε σε

αυτόν. Τι άλλο µπορούµε να συναντήσουµε στα µουσεία και στους

άλλους χώρους;

Aρχαιολογικό Mουσείο

Πινακοθήκη

Mουσείο Λαογραφίας

Mουσείο Φυσικής Iστορίας

Θεατρικό Mουσείο

TÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ 
Ó· ‰Ô‡ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô

‹ ÛÂ ÌÈ· ÈÓ·ÎÔı‹ÎË;

Ενώνουµε κάθε επιγραφή µε την εικόνα που ταιριάζει.

Στον τόπο µας υπάρχουν πολλά και διαφορετικά µουσεία,

Πινακοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι και θέατρα. Εκεί µπορούµε να

δούµε .................................................................................................

............................................................................................................



116

22..  MMÈÈ··  ÂÂ››ÛÛÎÎÂÂ„„ËË  ÛÛÙÙÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆ÛÛÂÂ››ÔÔ

¶·È‰È¿, ˘¿Ú¯ÂÈ 
Î¿ÔÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ 

ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜;

ÕÎÔ˘Û· Î·Ï¿;
MÔ˘ÛÂ›Ô! 

™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿;
∂ÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙÂ ÚÒÙ· Î·Ï¿

Î·È… Ê‡Á·ÌÂ, ·È‰È¿!

Το µουσείο είναι ένας ευχάριστος χώρος όπου

µπορούµε να µάθουµε κάτι καινούριο και να κάνουµε

όµορφα πράγµατα.
11

MMÂÂ˜̃  ÛÛÙÙÔÔ  ÌÌÔÔ˘̆ÛÛÂÂ››ÔÔ
‹‹ÁÁ··  ÌÌÈÈ··  ÌÌ¤¤ÚÚ··

ÎÎÈÈ  ÂÂÁÁÒÒ......

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Πώς φανταζόµαστε το µουσείο;

Τι µπορούµε να κάνουµε εκεί;       

Tι δεν µπορούµε να κάνουµε εκεί;

Φτιάχνουµε µια δική µας ιστορία:

ªÈ· Ì¤Ú· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô

Ψάχνουµε βιβλία και 

φυλλάδια για το µουσείο 

που πρόκειται να επισκεφτούµε.

Λιλιπούπολη

Tο άλογο και ο «τζόκεϊ»
του Aρτεµισίου
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33..  TTÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚··››ÓÓÂÂÈÈ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÂÂÚÚÈÈÔÔ¯̄‹‹  ÌÌ··˜̃;

TT··  ÓÓ¤¤··  ÙÙÔÔ˘̆  §§··ÏÏÂÂÔÔ--KK··ÌÌËËÏÏfifiÙÙÔÔÔÔ˘̆
¶Ô‡ ı· ¿ÌÂ

Û‹ÌÂÚ·;

∆ιαλέγω την εκδήλωση που προτιµώ.

∆ικαιολογώ την απάντησή µου.

§§¤¤ÌÌÂÂ  ÙÙËË  ÁÁÓÓÒÒÌÌËË  ÌÌ··˜̃

Λυρική Σκηνή

TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÛ›ÚÎÔ £¤·ÙÚ
Ô ™ÎÈÒÓ

ŒÎıÂÛË ¶·È‰ÈÎ‹˜ ZˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜

¶·È‰ÈÎ‹ ¯ÔÚˆ‰›· «K·ÏÔÊˆÓ›Í»

¶·È‰ÈÎfi £¤·ÙÚÔ

ŒÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘:
«NÂÚ·˚‰ÔÌ¿ÁÈÛÛÂ˜»

Αν ήσουν η δήµαρχος ή ο δήµαρχος και ήθελες 

να ετοιµάσεις µια όµορφη εκδήλωση για τα παιδιά, 

ποια θα ήταν αυτή;

Πώς θα την οργάνωνες µε τους συνεργάτες σου;

Στον τόπο µας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις µε θέατρο, 

κινηµατογράφο και µουσική.
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44..  KK¿¿ııÂÂ  ÙÙfifiÔÔ˜̃  ÙÙ··  ¤¤ııÈÈÌÌ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆  ÎÎ··ÈÈ  ÔÔ  ¯̄ÚÚfifiÓÓÔÔ˜̃  ÙÙ··  ‰‰ÈÈÎÎ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆......

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Θυµάσαι κάποιο έθιµο που έζησες

εσύ;

∆ιηγήσου το στην οµάδα σου.

«Ã·ÚÔ‡ÌÂÓË ¯Ú˘Û‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿!»

«¶¿Û¯·, ¶¿Û¯·, ¶·Û¯·ÏÈ¿,
ÌÂ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ·˘Á¿» 

«∞Ú›ÏË˜ ÌÂ Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰·
Î·È ª¿Ë˜ ÌÂ Ù· Úfi‰·»

«£ÂÚÈÛÙ‹, Î·Ï¤ ÌÔ˘ Ì‹Ó·
Ó¿ ’ÛÔ˘Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ»

«∞Ì¤ÏÈ ÌÔ˘ Ï·Ù‡Ê˘ÏÏÔ Î·È Î·ÏÔÎÏ·‰ÂÌ¤ÓÔ
‰ÒÛÂ  ÛÙ·Ê‡ÏÈ· ÎfiÎÎÈÓ· Ó· Ìˆ Ó· ÛÂ ÙÚ˘Á‹Ûˆ»

«ŸÌÔÚÊË, ÙÚÂÏ‹ ·ÔÎÚÈ¿,
Ì·ÛÎ·Ú¿‰Â˜, ÁÏ¤ÓÙÈ Î·È ¯·Ú¿!»

Ρώτησε τον παππού και τη γιαγιά 

να σου διηγηθούν ένα έθιµο από

την εποχή που εκείνοι ήταν µικρά

παιδιά.
ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ 22

Παροιµίες και τραγούδια, 

ροζ λουλούδια, µοβ λουλούδια.

Κλείδωνας, πρωτοµαγιά, 

τρύγος, θερισµός, αποκριά.

Παραµύθια και διηγήσεις,

έθιµα πολλά θα ζήσεις…



55..  TToo  ‚‚ÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ  ÙÙˆ̂ÓÓ  ··ÚÚÔÔÈÈÌÌÈÈÒÒÓÓ

««TTÔÔ  ÙÙÚÚ··ÁÁÔÔ‡‡‰‰ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ÙÙÚÚ‡‡ÁÁÔÔ
TTÔÔ  ¢¢ÂÂÎÎ¤¤ÌÌ‚‚ÚÚËË  ··ÚÚ··ÌÌ‡‡ııÈÈ»»

33

Γράφω µια παροιµία του τόπου µου.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Συγκεντρώνουµε όλες 

τις παροιµίες µε τις ζωγραφιές

και φτιάχνουµε το βιβλίο 

των παροιµιών.

Παίζουµε ή τραγουδάµε µια

παροιµία.

Γράφουµε και ζωγραφίζουµε παροιµίες.

∑∑ˆ̂ÁÁÚÚ··ÊÊ››˙̇ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ
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66..  AAfifiÎÎÚÚÈÈÂÂ˜̃

Ποια εποχή γιορτάζουµε τις Aπόκριες;

Πώς γιορτάζουµε τις Aπόκριες στον τόπο µας;

Ποια έθιµα έχουµε;

OO  ººÏÏÂÂ‚‚¿¿ÚÚËË˜̃  ¤¤¯̄ÂÂÈÈ  ‚‚¿¿ÏÏÂÂÈÈ  ÙÙËË  ÛÛÊÊÚÚ··ÁÁ››‰‰··  KK··ÚÚÓÓ··‚‚¿¿ÏÏÈÈ..
KKÈÈ  ‡‡ÛÛÙÙÂÂÚÚ··  ÊÊˆ̂ÓÓ¿¿˙̇ÂÂÈÈ::  EEÌÌÚÚfifi˜̃,,  ÙÙÒÒÚÚ··  ÁÁÏÏ¤¤ÓÓÙÙÈÈ  ÎÎ··ÈÈ  ¯̄ÔÔÚÚfifi˜̃..

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

Σχεδιάζουµε µάσκες και

φτιάχνουµε µουσικά

όργανα µε απλά υλικά.

Μεταµφιεζόµαστε και

τραγουδάµε. 

KKfifi‚‚ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ//ÎÎÔÔÏÏÏÏ¿¿ÌÌÂÂ
««¶¶··ÓÓÙÙÚÚÂÂ‡‡ÔÔ˘̆ÓÓÂÂ  ÙÙÔÔÓÓ  ÎÎ¿¿‚‚ÔÔ˘̆ÚÚ··
ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ˘̆  ‰‰››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙËË  ¯̄ÂÂÏÏÒÒÓÓ··
ÓÓÙÙÚÚ¿¿ÁÁÎÎ··  ÓÓÙÙÚÚÔÔ‡‡ÁÁÎÎ··  ÙÙ··  fifiÚÚÁÁ··ÓÓ··»»..

Mπούλες, Nάουσα

120

Πώς γιορτάζουν τις Απόκριες 

σε διάφορα µέρη της Ελλάδας 

και σε άλλα µέρη της γης;

™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ
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77..  ¶¶¿¿ÛÛ¯̄··

Ποια εποχή γιορτάζουµε το Πάσχα;

Τι γιορτάζουµε το Πάσχα;

Ποιες ετοιµασίες κάνουµε για τη γιορτή

του Πάσχα;

Tι θυµάσαι από το Πάσχα που πέρασε;
™™˘̆˙̇ËËÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

¶¶¿¿ÛÛ¯̄··,,  ¶¶¿¿ÛÛ¯̄··,,  ¶¶··ÛÛ¯̄··ÏÏÈÈ¿¿,,
ÌÌÂÂ  ÎÎÔÔ˘̆ÏÏÔÔ‡‡ÚÚÈÈ··,,  ÌÌÂÂ  ÎÎÂÂÚÚÈÈ¿¿,,
ÎÎ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ÎÎfifiÎÎÎÎÈÈÓÓ··  ··˘̆ÁÁ¿¿..

Λαϊκό

Ποια άλλα έθιµα γνωρίζεις για το Πάσχα;

Ρωτάµε τη γιαγιά και τον παππού ή τους µεγαλύτερους

στην οικογένειά µας πώς συνήθιζαν να περνούν το Πάσχα όταν ήταν

παιδιά.ƒƒˆ̂ÙÙ¿¿ÌÌÂÂ

KKfifi‚‚ÔÔ˘̆ÌÌÂÂ//ÎÎÔÔÏÏÏÏ¿¿ÌÌÂÂ

™ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, 
ÙÔ ¶¿Û¯·, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¤ıÈÌÔ, 
Ù· ·ÂÚfiÛÙ·Ù· ÙË˜ §·ÌÚ‹˜.
TÔ ‚Ú¿‰˘ ÙË˜ AÓ¿ÛÙ·ÛË˜ 

Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ·ÂÚfiÛÙ·Ù· 
Î·È Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó

„ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.

TT··  ¤¤ııÈÈÌÌ··  ÙÙÔÔ˘̆  ¶¶¿¿ÛÛ¯̄··

Στολίζουµε τις λαµπάδες 

µε λουλούδια του αγρού…
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TTÈÈ  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔ  ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÛÛÌÌfifi˜̃;

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

Nα ζωγραφίσεις και να γράψεις

λίγα λόγια για ένα µουσείο ή για

ένα µνηµείο του τόπου σου.


