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           Πατησίων 44, 106 82 Αθήνα 

      Τηλ. 2132144891, Φαξ: 210 8230800 

            email: eam @.culture.gr    
          www.namuseum.gr  

 
 

 
 

 

Σίηλορ ππογπάμμαηορ : « … ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΧΝ ΔΤΡΖΜΑ…» 

Ηλικία παιδιών : Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο Γεκνηηθνύ 

Υώπορ διεξαγωγήρ : Αίζνπζα 55 ηεο πιινγήο Αγγείσλ. 

Γιάπκεια ππογπάμμαηορ : 2 ώξεο (10:00 – 12:00) 

Απιθμόρ παιδιών ανά ππόγπαμμα : 25 

 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
 
 

 Να  κάζνπλ ηα παηδηά πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε κνπζηθή ζηελ αξραία 
Διιάδα. Με πνηεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αξραίνπ, αιιά θαη ηνπ ζεκεξηλνύ 
αλζξώπνπ ζπλδέεηαη θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε δηαρξνληθόηεηά ηεο. 

Να δνπλ από θνληά θαη λα αγγίμνπλ αληίγξαθα αξραίσλ κνπζηθώλ 
νξγάλσλ θαη λα αθνύζνπλ αξραία κνπζηθά θνκκάηηα. Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα 
εθπαηδεπηηθνύ θπιιαδίνπ λα θάλνπλ ηνπο κηθξνύο αξραηνιόγνπο ζηνλ 
εθζεζηαθό ρώξν θαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηε κνπζηθή όζν θαη 
γηα ηα αξραία κνπζηθά όξγαλα.  

 Να κάζνπλ ηα παηδηά γηα ηε ζρέζε αξραίνπ ζεάηξνπ – σδείνπ κε ηε 
κνπζηθή, αιιά θαη γηα ηνπο αξραίνπο κνπζηθνύο αγώλεο κε έλαλ επράξηζην θαη 
ςπραγσγηθό ηξόπν παίδνληαο κηα παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ «Ο 
Καξαγθηόδεο ζε αξραίν κνπζηθό αγώλα». 
 

 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
Α. Διζαγωγική ενόηηηα 

 Γλσξηκία κε ηα παηδηά θαη εηζαγσγή ζην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ 
κνπζηθώλ θνκκαηηώλ πνπ εξκελεύεη ν κνπζηθνζπλζέηεο Νίθνο 
Ξαλζνύιεο κε αλαθαηαζθεπαζκέλε αξραία ιύξα. 

  Απηηθή επαθή κε αληίγξαθα αξραίσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ (ιύξα, 
ζείζηξν, ηύκπαλν, απιόο,  θύκβαια, κνλνθάιακνο ζύξηγμ θαη ξόπηξνλ).  

 Αλαθνξά ζηε ζεκαζία θαη ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζήκεξα. 
 
Β. Γιεξαγωγή έπεςναρ ζηον εκθεζιακό σώπο ηος μοςζείος. 

 Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθνύ θπιιαδίνπ ρσξίδνληαη ζε 
ηέζζεξηο νκάδεο θαη δηεμάγνπλ έξεπλα ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν. 
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Παξαηεξνύλ ηηο παξαζηάζεηο ησλ αγγείσλ θαη πξνζπαζνύλ λα 
θαηαιάβνπλ ζε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο νη αξραίνη 
ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε κνπζηθή.  

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαη ηα 
ζπγθξίλνπλ κε ην ζήκεξα. 

 
Γ. Ομαδική δπαζηηπιόηηηα μικπών απσαιολόγων 

 Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θπιιαδίνπ ρσξίδνληαη ζε 
ηξεηο λέεο νκάδεο θαη πξνζπαζνύλ σο κηθξνί αξραηνιόγνη λα 
αλαγλσξίζνπλ αξραία κνπζηθά όξγαλα κέζα από ηα εθζέκαηα ηνπ 
κνπζείνπ (αγγεία, εηδώιηα, ράιθηλα θαη καξκάξηλα αληηθείκελα). 

 Καηόπηλ, θαηεγνξηνπνηνύλ ηα αξραία κνπζηθά όξγαλα ζε θξνπζηά, 
πλεπζηά θαη έγρνξδα (ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ κεηαιιηθό πίλαθα κε ηηο 
ηξεηο θαηεγνξίεο θαη 10 καγλεηάθηα κε δηαθνξεηηθά αξραία κνπζηθά 
όξγαλα).  

 Σέινο, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ κηα καθέηα αξραίνπ 
ζεάηξνπ θαη λα εκπεδώζνπλ ηε ζρέζε αξραίνπ ζεάηξνπ – σδείνπ κε ηε 
κνπζηθή. 

 
Γ. Παισνίδι πόλων - Θέαηπο ζκιών 

 Σα παηδηά παίδνπλ κία παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ «Ο Καξαγθηόδεο ζε 
αξραίν κνπζηθό αγώλα» θαη καζαίλνπλ κε έλαλ επράξηζην θαη 
ςπραγσγηθό ηξόπν (ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αξραηνιόγνπ σο 
εξκελεπηή) γηα ην πώο δηεμάγνληαλ νη κνπζηθνί αγώλεο ζηελ 
αξραηόηεηα. Σα κνπζηθά θνκκάηηα παξνπζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
κνπζηθνζπλζέηε Νίθνπ Ξαλζνύιε. 

 
Δ. Αξιολόγηζη 

 Σα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο εληππώζεηο ηνπο από ην πξόγξακκα θαη ηνπο 
πξνηείλνπκε κέζα από έλα παηρλίδη ξόισλ λα ζηείινπλ ην δηθό ηνπο 
κνπζηθό θνκκάηη ζην Μνπζείν (βι. θπιιάδην ζει.14).  

 

 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζα αμηνπνηεζνύλ 
εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηε καζεζηαθή ζεσξία ηνπ 
επνηθνδνκηζκνύ.  
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

 Γηαινγηθή δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο 

 Γηακεζνιαβεηηθόο θαη ζπληνληζηηθόο ξόινο ηνπ κνπζεηνπαηδαγσγνύ 

 Απηόλνκε εμεξεύλεζε ηνπ κνπζείνπ κε παξάιιειε ελίζρπζε ησλ    
           αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

 Καζνδεγνύκελε αλαθάιπςε κε ρξήζε επνπηηθνύ πιηθνύ 

 Αμηνπνίεζε βησκάησλ θαη ελίζρπζε ησλ ελδηαθεξόλησλ θαη ησλ  
           θηλήηξσλ ηνπ καζεηή 

 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνσζνύλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ θαη   
           αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΡΙΝ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Μπνξείηε λα πξνεηνηκάζεηε ηα παηδηά γηα ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κνπζείν κε 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ηόζν ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην κνπζείν θαη 
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ όζν θαη κε ην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 
αο πξνηείλνπκε ελδεηθηηθά κεξηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε: 
 
 

 
1) Δξοικείωζη με ηο μοςζείο 

 

 πδεηήζηε κε ηα παηδηά γηα ηελ έλλνηα ηνπ κνπζείνπ π.ρ. Ση λνκίδεηε όηη 
είλαη έλα Μνπζείν; Γηα πνην ιόγν ππάξρεη; Πνηα κνπζεία έρεηε 
επηζθεθζεί; Πόζα δηαθνξεηηθά κνπζεία ππάξρνπλ; 

 πδεηήζηε γηα ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν π.ρ. Ση θαληάδεζηε όηη 
πεξηέρεη ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν; Πώο βξέζεθαλ ηα 
αληηθείκελα απηά ζην κνπζείν; Πνηνο κπνξεί λα ηα έδσζε; Πνηνο κπνξεί 
λα ηα βξήθε; 

 πιιέμηε θσηνγξαθηθό πιηθό κε ηα εθζέκαηα θαη ηηο πιινγέο ηνπ 
Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
www.namuseum.gr. Φηηάμηε έλα ρξνλνδηάγξακκα, θσηνγξαθίεο ζε 
ρξνλνινγηθέο πεξηόδνπο. 

 Εεηήζηε από ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ πσο θαληάδνληαη ην Δζληθό 
Αξραηνινγηθό Μνπζείν θαη λα γξάςνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο από ηελ 
επίζθεςή ηνπο. Θα καο ραξνπνηήζεη ηδηαίηεξα θαη ζα βνεζήζεη ζηνλ 
θαιύηεξν ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο ππεξεζηώλ λα καο θέξεηε 
θσηνηππίεο κε ηηο ηδέεο ησλ παηδηώλ. 

 Δληνπίζηε ζην ράξηε ηνπ κνπζείνπ ηηο αίζνπζεο ηεο ζπιινγήο αγγείσλ, 
ηελ ηνπαιέηα, ην πσιεηήξην. πδεηήζηε πσο ζα θηλεζείηε κε αζθάιεηα. 

 πδεηήζηε γηα ην ηη κπνξείηε θαη ηη δε κπνξείηε λα θάλεηε ζην κνπζείν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ζαο. 

 Γεκηνπξγήζηε κηα κνπζεηαθή γσλία όπνπ κπνξείηε λα ζπγθεληξώζεηε 
πιηθό ζρεηηθό κε ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν (θσηνγξαθίεο, 
δεκνζηεύκαηα από εθεκεξίδεο, απνθόκκαηα εηζηηεξίσλ, δσγξαθηέο 
παηδηώλ, αληίγξαθα αγγείσλ θ.ά.). Μπνξείηε λα εκπινπηίδεηε ηε 
κνπζεηαθή γσλία θαη κεηά ηελ επίζθεςε.  

 

 
2) Δξοικείωζη με ηο θέμα ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ 

 

 Ξεθπιιίζηε ηα βηβιία ηεο Γιώζζαο ηεο Δ΄ ηάμεο θαη ηεο Μνπζηθήο ηεο η΄ 
ηάμεο θαη κηιήζηε γηα ηα αξραία θαη ζύγρξνλα κνπζηθά όξγαλα θαη ηελ 
αξραία θαη ζεκεξηλή κνπζηθή γεληθόηεξα.  

 Αλαδεηήζηε ζε ζρνιηθά βηβιία θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ 
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ www.namuseum.gr εηθόλεο κε αξραία κνπζηθά 
όξγαλα ή κνπζηθνύο πνπ παίδνπλ θάπνην κνπζηθό όξγαλν. 

 Καηεγνξηνπνηήζηε ηα κνπζηθά όξγαλα αλάινγα κε ην είδνο ηνπο π.ρ.  
πλεπζηά, έγρνξδα θαη θξνπζηά. 

 πιιέμηε πιεξνθνξίεο γηα ην πώο κπνξεί λα παίδνληαλ νξηζκέλα από ηα 

http://www.namuseum.gr/
http://www.namuseum.gr/
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αξραία κνπζηθά όξγαλα πνπ βιέπεηε ζηηο εηθόλεο πνπ ζπιιέμαηε π.ρ. ε 
θηζάξα θαη ε ιύξα κε πιήθηξν ή ρσξίο. 

 Πξνζπαζήζηε λα ζθεθηείηε αλ ηα αξραία κνπζηθά όξγαλα πνπ είδαηε ζάο 
ζπκίδνπλ θάπνηα ζεκεξηλά.  

 Μπνξείηε λα ζθεθηείηε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ νξηζκέλσλ 
αξραίσλ θαη ζεκεξηλώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ; Μπνξείηε λα κηιήζεηε γηα 
ηελ εμειηθηηθή πνξεία νξηζκέλσλ; 

 Μηιήζηε γηα ηε κνπζηθή. Ζ αξραία κνπζηθή ζπλδένληαλ κόλν κε ηελ ηέρλε 
ησλ ήρσλ ή θαη κε άιιεο ηέρλεο; Γηαηί ζεσξνύληαλ δώξν ησλ Μνπζώλ; 

 Ση ζήκαηλε γηα ηνπο αξραίνπο ε κνπζηθή θαη πόζε ζεκαζία έδηλαλ ζε 
απηήλ. ε πνηνπο ρώξνπο κάζαηλαλ κνπζηθή; ήκεξα δίλνπκε ηελ ίδηα 
βαξύηεηα ζηε κνπζηθή;  

 πδεηήζηε ζε ηη κπνξεί λα σθειεί ε κνπζηθή; 

 Πξνζπαζήζηε λα ζπγθεληξώζεηε ζηνηρεία γηα ηνπο κνπζηθνύο αγώλεο 
ζηελ αξραηόηεηα θαη γηα ηε ζρέζε ζεάηξνπ – σδείνπ θαη κνπζηθήο. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 Δηνηκάζηε καδί κε ηα παηδηά θαξηειάθηα κε ην κηθξό ηνπο όλνκα, γηα λα 
ηα θνξνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 Πξνηείλεηε ζηα παηδηά λα θνξνύλ άλεηα ξνύρα θαη παπνύηζηα. ηνλ 
εθζεζηαθό ρώξν ζα θαζόκαζηε ζε καμηιαξάθηα ζην δάπεδν. 

 Δλεκεξώζηε ην ηκήκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνύ 
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ γηα ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα 
ππάξρνπλ ζηελ νκάδα ζαο (π.ρ. θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή άιιεο 
αλαπεξίεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, όρη θαιή θαηαλόεζε ηεο ειιεληθήο 
γιώζζαο, αιιεξγίεο θ.ά.). 

 Δμαζθαιίζηε ηελ άθημή ζαο 15 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά ζα ρξεηαζηνύλ 5-15 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε 
ηνπ πξνγξάκκαηνο λα αθήζνπλ ηα παλσθόξηα ηνπο ζην βεζηηάξην ηνπ 
κνπζείνπ θαη πεξίπνπ 10 ιεπηά γηα λα κεηαβνύλ ζην ρώξν δηεμαγσγήο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ παξνπζία ζαο θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα σο 
κέινο ηεο νκάδαο είλαη απαξαίηεηε ηόζν γηα ηελ επνπηεία ηεο νκάδαο 
όζν θαη γηα λα αμηνπνηήζεηε ηελ εκπεηξία ησλ παηδηώλ κεηά ην 
εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ ηάμε. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα καο 
λα ζπκπιεξώζεηε ην θύιιν αμηνιόγεζεο πνπ ζα ζαο δνζεί, γηαηί έηζη 
ζπκβάιιεηε ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ. 

 Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα δηαξθεί 2 ώξεο θαη δελ γίλεηαη δηαθνπή γηα 
δηάιεηκκα. Δλεκεξώζηε ηα παηδηά ώζηε λα έρνπλ θάεη θαιό πξσηλό. 

 Θα ρξεηαζηείηε ηνπιάρηζηνλ έλα ηέηαξην κεηά ηε ιήμε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζηηο 12:00 π.κ. γηα ηε κεηάβαζή ζαο ζην πνύικαλ. 

 

 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΜΔΣΑ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 πδεηήζηε κε ηα παηδηά ηελ εκπεηξία ηνπο από ην εθπαηδεπηηθό 
πξόγξακκα: ηηο ηνπο άξεζε, ηη δελ ηνπο άξεζε, αλ επηβεβαηώζεθαλ νη 
πξνζδνθίεο ηνπο. Μπνξείηε λα δσγξαθίζεηε νκαδηθά ζε ραξηί ηνπ 
κέηξνπ ηηο εληππώζεηο ζαο (πξόζσπα, αληηθείκελα, δξαζηεξηόηεηεο). 
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 Γεκηνπξγήζηε ζηαηηθνύο πίλαθεο κε ηηο πξνηηκήζεηο ηεο νκάδαο από ην 
πξόγξακκα π.ρ. Ση ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν; πδήηεζε, δσγξαθηθή ζην 
θπιιάδην, έξεπλα ζην ρώξν, ζέαηξν ζθηώλ. Θα καο είλαη ηδηαίηεξα 
ρξήζηκν λα καο ζηείιεηε ηνπο πίλαθεο απηνύο. 

 Κάληε παηρλίδη παληνκίκαο: έλα ή δύν παηδηά κηκνύληαη όηη παίδνπλ έλα 
αξραίν κνπζηθό όξγαλν θαη ηα ππόινηπα παηδηά θαινύληαη λα ην βξνπλ. 

 Παίμηε ην παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλ: έλα παηδί βάδεη ζην λνπ ηνπ έλα 
κνπζηθό όξγαλν θαη ηα ππόινηπα κε εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεπζύλνπλ 
πξνζπαζνύλ λα ην καληέςνπλ (π.ρ. πλεπζηό; Δίλαη θηηαγκέλν από 
μύιν; Παίδεηαη κε ηα δάρηπια πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε κηθξέο ηξύπεο;) 

 Υσξίζηε έλα ραξηί ζηα δύν. ην έλα ηκήκα γξάςηε ην όλνκα ηνπ 
αξραίνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη ζην άιιν, εάλ ππάξρεη, ην όλνκά ηνπ 
ζήκεξα. 

 Υσξίζηε ηελ ηάμε ζε δύν νκάδεο: Ζ κία ζα γξάςεη ζηε κία πιεπξά ελόο 
ραξηηνύ ζε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ ρξεζηκνπνηνύηαλ ε 
κνπζηθή ζηα αξραία ρξόληα. Ζ άιιε νκάδα ζα γξάςεη ζηελ άιιε 
πιεπξά ηνπ ίδηνπ ραξηηνύ ζε πνηνπο ηνκείο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα. 

 Παξαηεξήζηε εηθόλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θπιιαδίνπ θαη πξνεηνηκάζηε 
ηα παηδηά γηα κηα αθόκε επίζθεςε ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν, 
ώζηε λα δνπλ θη άιια αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε κνπζηθή θαη 
ηα κνπζηθά όξγαλα. 

 Καηαζθεπάζηε ή δσγξαθίζηε έλα αξραίν ζέαηξν θαη κηιήζηε γηα ηε 
ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηα ζέαηξα – σδεία ζηελ αξραηόηεηα θαη ζήκεξα. 

 Αλαθεξζείηε ζηνπο αξραίνπο κνπζηθνύο αγώλεο θαη ζε έλαλ ζεκεξηλό 
πνιύ γλσζηό κνπζηθό δηαγσληζκό. 

 Φηηάμηε ηα δηθά ζαο κνπζηθά όξγαλα κε απιό ηξόπν θαη απιά πιηθά, 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ηεο Μνπζηθήο ηεο η΄ 
ηάμεο. 

 Γεκηνπξγήζηε ην δηθό ζαο ηξαγνύδη πνπ ζα ην ζπλνδέςεηε από ην δηθό 
ζαο κνπζηθό όξγαλν.  

 Φηηάμηε ηε δηθή ζαο κνπζηθή ζθελή θαη παξνπζηάζηε έλαλ κνπζηθό 
αγώλα κε ηα κνπζηθά θνκκάηηα πνπ δεκηνπξγήζαηε. 

 Μηιήζηε γηα ηα παξαδνζηαθά κνπζηθά ηξαγνύδηα, όξγαλα θαη ρνξνύο 
ζήκεξα. Γηαθξίλεηε νκνηόηεηεο κε ηα αξραία; 

 Πνηνο ήηαλ ν ξόινο ηνπ ρνξεγνύ ζηελ αξραία Διιάδα; Τπάξρεη ν 
ζεζκόο ηεο ρνξεγίαο ζηηο κέξεο καο;  
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