
1Ο ΓΥΜΝAΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡIΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 



 

Σκοπός του Προγράμματος 
 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα <<Κατασκευές αυτοσχέδιων Μουσικών 

οργάνων >> που υλοποιήθηκε  εφέτος στο σχολείο μας, 

έχει σκοπό να περάσει το μήνυμα  στους μαθητές, ότι η 

Μουσική δεν περιορίζεται στις νότες – το σολφέζ  και τα 

πεντάγραμμα. Όλοι μπορούμε να γευτούμε τη χαρά της 

μουσικής χωρίς ακριβά όργανα και επιπροσθέτως να 

συμμετέχουμε στην κατασκευή τους.  



ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 



  

 

 

  Τα Μουσικά όργανα αποτελούν τα εργαλεία με τα 

οποία ο μουσικός επικοινωνεί με τον ακροατή  που 

είναι και ο τελικός αποδέκτης της τέχνης του. Έχουν 

δε ιστορία που εκτείνεται  τόσο απώτερα στο χρόνο, 

όσο και η ιστορία του ανθρώπινου γένους.  

 

 







  Από πολύ νωρίς ο άνθρωπος προσπάθησε να πλουτίσει 

το ηχητικό του φάσμα χρησιμοποιώντας αντικείμενα 

που έβρισκε στη φύση γύρω του για να παράγει 

ήχους.  





 

 

 

 Τα πρώτα όργανα που κατασκεύασε ήταν από υλικά 

στα οποία είχε εύκολη πρόσβαση.  

Από το φυτικό βασίλειο χρησιμοποίησε ξύλα - 

αποξηραμένους καρπούς - καλάμια - νεροκολοκύθες- 

φύλλα… 

 

 



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΕ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 



ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΕΣ 

 



ΤΑΡΚΑ – ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΤΕΜ 



ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ ΤΩΝ ΑΝΔΕΩΝ 

 



ΣΕΙΣΤΡΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ 



ΟΡΓΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ 



ΜΑΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ 



..… από το ζωικό βασίλειο  όστρακα - κοχύλια - κόκκαλα 

ζώων - τρίχες - δέρμα - νύχια – κέρατα… 



ΚΟΧΥΛΙΑ 



ΚΡΟΥΣΤΟ ΜΕ ΔΕΡΜΑ ΖΩΟΥ 



ΣΕΙΣΤΡΟ ΜΕ ΚΟΧΥΛΙΑ 



ΜΠΟΥΡΟΥ 



ΕΓΧΟΡΔΟ ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΧΕΛΩΝΑΣ  



KOΧΥΛΙ 



ΕΓΧΟΡΔΟ ΑΠΟ ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΑ 



ΑΣΚΑΥΛΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 



ΚΡΟΥΣΤΟ ΑΠO ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΑ 

 



 

Τα Μουσικά όργανα στον χρόνο 

   

 



ΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΉ 

  



   Τα μουσικά όργανα θεωρούνται στην Αφρική  

αντικείμενα που έχουν δύναμη, γιατί μπορούν να 

δώσουν φωνή σε βουβά υλικά όπως το ξύλο. Οι 

άνθρωποι που τα κατασκευάζουν είναι σεβαστοί ως 

θεματοφύλακες μεγάλων και μυστηριωδών μυστικών. 







   Στο video που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε την 

διαδικασία κατασκευής ενός τυμπάνου μια θρησκευτική 

τελετουργία που χαρακτηρίζεται από προσφορές στο 

πνεύμα του δέντρου ή του ζώου, μέρη των οποίων 

χρησιμοποιούνται. 



 



            Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ 
 



  Εκτός των από ύλη φτιαγμένων μουσικών οργάνων 

προηγήθηκε η ανθρώπινη φωνή που θεωρείται το 

τελειότερο μουσικό όργανο όλων των εποχών.   

 



BOB DYLAN 



BOB MARLEY 



JIM MORRISON 



MARIA KALLAS 



LUCIANO PAVAROTTI 



MONTSERRAT CABALLE 



THE BEATLES 



PINK FLOYD 



JOAN BAEZ 



ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ 



CESARIA EVORA 



LOREENA MC KENNITT 



   Η φωνή διαθέτοντας απίστευτη γκάμα ηχητικών 

δυνατοτήτων διευκολύνει την επικοινωνία και είναι 

σε θέση να προκαλεί στους ανθρώπους πλήθος 

συναισθημάτων. 



  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σαν 

εργαλείο από τον κάτοχό της που του δίνει τη 

δυνατότητα να μιμηθεί ήχους της φύσης, όπως 

στο video που ακολουθεί.  

 





 Ανικανοποίητος πάντα  ο άνθρωπος κατέφυγε στη λύση 

των μουσικών οργάνων, εργαλεία δηλαδή φτιαγμένα να 

παράγουν  μουσικούς ήχους.  



 

  Εκτός από αυτά σημαντικός είναι ο ρόλος των 

ηχητικών αντικειμένων, δηλαδή αντικειμένων που 

χρησιμοποιούμε μόνιμα ή ευκαιριακά για την 

παραγωγή ήχου.  



  Παράδειγμα αποτελεί ο τουμπανάς και το τουμπανάκι, κόσκινα 

που τα ντύνουν με δέρμα για τις ανάγκες της παρέας και μετά τα 

επαναχρησιμοποιούν για το κοσκίνισμα του αλευριού, 

κρασοπότηρα -  κομπολόγια ή κουτάλια κ.λ.π. με τα οποία 

παράγουν ήχους. Στο video που ακολουθεί βλέπουμε τον χορό 

των κουταλιών από την Καππαδοκία.  
 





ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙXEΊΑ 

   Η μουσική για όργανα είναι  συνήθως στις πρωτόγονες 

κοινωνίες, ριζικά διαφορετική από τη φωνητική 

μουσική. Σε όλους σχεδόν τους λαούς του κόσμου της 

αποδίδεται υπερβατική προέλευση και η εμφάνισή της  

συνδέεται με θεούς ή ήρωες στους οποίους αποδίδεται  η 

επινόηση μουσικών οργάνων ή επινόηση θεωριών πως 

το μουσικό όργανο είναι φορέας της φωνής κάποιου 

άλλου, συνήθως  των θεών.  

 



 

 
  Οι επιστημονικές προσπάθειες αντιμετώπισης του 

θέματος στράφηκαν στην αναζήτηση συγκεκριμένων 

συνθηκών εμφάνισης και εξέλιξης της μουσικής μέσα 

στα πλαίσια των ανθρώπινων κοινωνιών.  



  Ήδη από την παλαιολιθική εποχή έχουμε ευρήματα που 

χρονολογούνται έως και 200.000 π.χ. όπως οστέινες 

σφυρίχτρες που έβγαζαν μόνο έναν ήχο. Απεικονίσεις 

μουσικών τόξων στο σπήλαιο Τριών Αδελφών στην Γαλλία 

δείχνουν ότι 15.000 χρόνια  ήταν γνωστά χορδόφωνα όργανα, 

ενώ από την τρίτη χιλιετία έκαναν την εμφάνισή τους πήλινα 

τύμπανα.  

 



  Το παλαιότερο εύρημα στον ελλαδικό χώρο είναι ένας 

αυλός που χρονολογείται από το 5.800 Π.Χ. και 

βρέθηκε στην Καστοριά καθώς και δύο αγαλματίδια 

Κυκλαδικής Τέχνης της 3ης χιλιετίας.  



   Οι αρχαίοι Έλληνες στο Πάνθεον τους  είχαν 

θεό αποκλειστικά για την μουσική, τον 

Απόλλωνα, που ως Μουσηγέτη τον θεωρούν 

επικεφαλή των εννέα Μουσών, που 

προστατεύουν τέχνες – γράμματα- επιστήμες 

ενώ στη συνέχεια οι αρχαίες παραδόσεις 

εντάχθηκαν και τροποποιήθηκαν στη 

διδασκαλία των νεότερων θρησκειών. 

 





  Στα πλαίσια του Χριστιανισμού την άποψη για την 

υπερβατική προέλευσή της διατυπώνει 

επιγραμματικά ο Άγιος Αυγουστίνος (354 – 430) με 

την πρόταση <<Musica est donum Dei>> δηλαδή << 

η μουσική είναι δώρο του Θεού>>. 

 



  Αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπάρχει κανένας 

πολιτισμός που να αγνοεί την κατασκευή και τη 

χρήση μουσικών οργάνων  παρόλο που μέχρι πριν 

έναν αιώνα μοναδική μαρτυρία για όσα 

προαναφέραμε ήταν οι μύθοι διαφόρων λαών.   



   Το γεγονός  ότι υπάρχουν κενά ανάμεσα στις διάφορες 

ιστορικές περιόδους δεν επιτρέπει στους ιστορικούς οργάνων 

να τα κατατάξουν σύμφωνα με την σειρά εμφάνισής τους, 

όμως όλοι συμφωνούν πως σε όλους τους πολιτισμούς, ακόμα 

και στην λαϊκή μας παράδοση  η ανάγκη των ανθρώπων για 

συμμετοχή σε ένα μουσικό δρώμενο τον κάνει να εφευρίσκει 

μουσικά όργανα εκ του μη όντως.  



  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 



  

   Στην εποχή μας, που ονομάζεται και εποχή των 

σκουπιδιών η κατασκευή μουσικών οργάνων από 

ανακυκλώσιμα υλικά είναι μεγάλη πρόκληση καθώς η 

βασική ιδέα είναι να εκμεταλλευόμαστε τα υλικά που 

βρίσκουμε γύρω μας και συνήθως είναι για πέταμα.   



   Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ είναι ότι το 

επιθυμητό αποτέλεσμα της Μουσικής είναι ο ήχος και 

αυτό πρέπει να αναζητούμε, 



  



    Οι κάτοικοι μιας παραγκούπολης στην Παραγουάη που 

δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν μουσικά όργανα,  

έδωσαν ένα μάθημα στην ανθρωπότητα ότι η θέληση 

καταφέρνει τα πάντα και στα παιδιά τους την ευκαιρία  

να νικήσουν το πεπρωμένο και να έχουν μια καλύτερη 

ζωή.  



 



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΑ 



Τα μουσικά όργανα που γίνονται από τα χέρια των 

παιδιών αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο για να 

μάθουν να τα χρησιμοποιούν.  



  Κατασκευάζοντας τα ίδια ένα μουσικό όργανο αποκτούν 

προσωπική σχέση μαζί του. Για το λόγο αυτό η 

κατασκευή του αποτελεί μέσον για την παιδαγωγική 

προσέγγιση της μουσικής. 



Rain Stick  

Μπαστούνι της Βροχής 



   Το πρώτο μουσικό όργανο που κατασκευάσαμε ήταν το 

μπαστούνι της βροχής. Χρησιμοποιείται με τελετουργικό 

τρόπο κυρίως στην Αφρική και από τους Ινδιάνους της 

Λατινικής Αμερικής σε περιόδους ξηρασίας για τον 

εξευμενισμό των θεών - τον εξορκισμό των κακών 

πνευμάτων και ως μέσον επίκλησης για βροχή.  





   Το μπαστούνι της βροχής ή Rain Stick όπως αποκαλείται 

διεθνώς αποτελείται από ένα σωλήνα από κάκτο ή 

μπαμπού, το εσωτερικό του οποίου έχει αφαιρεθεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί οδοντωτή 

κοιλότητα. Κατόπιν γεμίζεται με σπόρους ή πολύ μικρά 

κοχύλια και σφραγίζεται. Σε κατακόρυφη θέση η κίνηση 

του περιεχομένου δημιουργεί τον ήχο της βροχής.    





 Εμείς χρησιμοποιώντας  κυρίως άχρηστα αντικείμενα 

κατασκευάσαμε μπαστούνια της βροχής αναζητώντας 

παράλληλα  τον αυθεντικό τους ήχο.  



ΤΡOΠΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Τοποθετούμε 

σειρές 

καρφίτσες σε 

ρολό από χαρτί  



Καλύπτουμε με    

χαρτοταινία την 

επιφάνεια του 

ρολού… 





Βάφουμε με καφέ 

βερνίκι παπουτσιών 

για να πετύχουμε  το 

χρώμα του ξύλου 





Τοποθετούμε σε 

διάφορα σημεία 

χρωματιστές 

κορδέλες ή νήμα 

… 



      Η τοποθέτηση 

χρωματιστών κλωστών 

είναι απαραίτητο 

στοιχείο της όλης 

τελετουργίας. Σημασία 

έχουν ακόμα και τα 

χρώματα που 

χρησιμοποιούνται. 









Έχουμε έτοιμα τα 

μπαστούνια της βροχής. 

Θα θέλαμε πολύ να 

ακούσετε τον ήχο τους. 

Θα σας ξεγελάσουν. 





Για να γίνει αυτό 

χρειάζεται απόλυτη 

ησυχία για ελάχιστα 

λεπτά. Πιστέψτε μας 

αξίζει... 



ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΟΡΜΙ 
   Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρώτο μουσικό όργανο ήταν το ίδιο το 

ανθρώπινο κορμί. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τα χέρια ή τα πόδια 

του για να παράγει ήχο. Στο video που ακολουθεί θα 

παρακολουθήσουμε βροχή που εξελίσσεται σε καταιγίδα με 

κεραυνούς. Και όλα αυτά εικονικά  από ανθρώπους που παράγουν 

ήχο μέσω του σώματος.  





MARAKES - ΜΑΡΑΚΕΣ 

 

http://www.veryniceday.gr/eshop/home.php?cat=210&sort=price&sort_direction=1


ΜΑΡΑΚΕΣ 

  Οι μαράκες (σχεδόν πάντα χρησιμοποιούνται σε 

ζευγάρι) είναι ένα σημαντικό όργανο της 

λατινοαμερικάνικης ορχήστρας. Το ξεχωριστό 

θρόισμα και ο απαλός ρυθμικός τόνος φαίνεται να 

αναπαριστούν τις ίδιες τις κινήσεις των χορευτών. 

 

 





  Aνήκουν στην κατηγορία των "άδειων κροτάλων". 

Συγκαταλέγονται στα αρχαιότερα όργανα και έχουν 

χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Συσχετίστηκαν 

με τη μαγεία, χρησιμοποιήθηκαν σε θρησκευτικές 

τελετές, λειτούργησαν ως συντονιστές του ρυθμού των 

χορευτών και πιο πρόσφατα ως κουδουνίστρες για τα 

μωρά 



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  



  Οι μαράκες ερμηνεύονται συνήθως με ένα τίναγμα του 

χεριού προς τα εμπρός, με το δεξί χέρι να ηγείται γενικά 

και να ερμηνεύει τα ισχυρά χτυπήματα. Κατά την 

ερμηνεία, ο ερμηνευτής μεταχειρίζεται συχνά πολλά 

όργανα διαφορετικής τονικότητας, για να προσθέσει το 

στοιχείο της ποικιλίας στους ρυθμούς της μουσικής. 

 



 



Εμείς φτιάξαμε 

μαράκες παίρνοντας 

Χριστουγεννιάτικες 

μπάλες  

 



Τις ντύσαμε με 

χαρτοταινία… 









…τις γεμίσαμε με 

ρύζι… 



Τις βάψαμε με 

τέμπερες…. 





τους προσθέσαμε 

χερούλια από 

καλάμι… 









…και τις 

διακοσμήσαμε… 







KLONG – KLONG 



    Πρόκειται για όργανο αποτελούμενο από ένα λεπτό , κυκλικό 

πλαίσιο, οι δύο πλευρές του οποίου καλύπτονται από δέρμα. 

Στα δύο άκρα του ξύλινου πλαισίου είναι προσαρμοσμένα 

δύο κορδόνια που φέρνουν στις άκρες τους δύο κομμάτια 

ξύλο ή χάντρες τα οποία προορίζονται να κτυπούν τις 

μεμβράνες . Το κρουστό αυτό καταλήγει σε μία ξύλινη λαβή.  





  Η χρήση του είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Κένυα για 

την προσέλκυση πιθήκων, ενώ στην Ασία ενώνουν δύο 

και τρία μαζί σε μεγάλη βάση και τα χρησιμοποιούν για 

την προσέλκυση ελεφάντων. 



   Εμείς για την κατασκευή του χρησιμοποιούμε κουτιά από 

τριγωνικά τυράκια – χαρτοταινία – βερνίκι παπουτσιών 

– χάντρες – σπάγκο και ξυλάκια . 



Ντύνουμε το 

στρογγυλό κουτί με 

χαρτοταινία  













Προσαρμόζουμε 

στις δύο άκρες τον 

σπάγκο και τις 

χάντρες. 



Προσαρμόζουμε 

ένα μολύβι για 

χερούλι 



Και έχουμε ένα 

Klong – Klong 

έτοιμο 



Μένει μόνο να το 

διακοσμήσουμε. 

























SISTRO - ΣΕΊΣΤΡΟ 



Το Σείστρο είναι μικρό κρουστό όργανο σε σχήμα 
σπιρουνιού ή πετάλου προσαρμοσμένο σε λαβή 
και σ'ένα αριθμό από εγκάρσιες ράβδους με 
μικρά κουδούνια. Με την κίνηση παρήγαγε ήχο 
ακαθόριστου ύψους. Προήλθε από την Αίγυπτο 
όπου χρησιμοποιούνταν σε τελετές προς τιμή της 
Θεάς Ίσιδας. Αναφορές για το Σείστρο υπάρχουν 
και στην Μινωϊκή Κρήτη, (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου) όπως και από το Όμηρο στην Ηλιάδα 
επίσης χρησιμοποιήθηκε ως τελετουργικό και 
συνοδευτικό όργανο στην εποχή του Βυζαντίου 
ακόμα χρησιμοποιήθηκε ως παιχνίδι καθώς οι 
παραμάνες νανούριζαν με αυτό τα βρέφη. 





Μαζέψαμε 

πεταμένα 

τσιγκάκια, τα 

τρυπήσαμε και τα 

ισιώσαμε.. 



…τα 

χρωματίσαμε… 









...πήραμε ένα 

κομμάτι ξύλο  σε 

σχήμα 

‘’σφεντόνας’’ και 

το χρωματίζουμε.. 



…Περάσαμε ένα 

σύρμα στις δύο 

άκρες του ξύλου 

και ενδιάμεσα τα 

τρυπημένα 

τσιγκάκια… 





















Τα σείστρα μας 

είναι έτοιμα  





ΤΟΥΜΠΕΡΛΕΚΙ 



Το τουμπελέκι είναι μια μικρογραφία τυμπάνου. 

Είναι ανοικτό από κάτω και καλυμμένο με 

τεντωμένο δέρμα από πάνω. Η βάση του δεν 

είναι πήλινη σαν της ταραμπούκας, αλλά 

συνήθως από μέταλλο. Παίζεται με τα χέρια, 

καθώς το δεξί χέρι "μαρκάρει" τους ισχυρούς 

χρόνους και το αριστερό τους ασθενείς και 

συχνά περιλαμβάνει και κουδουνάκια 

περιμετρικά κρεμασμένα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF


 



Ντύνουμε με 

χαρτοταινία ένα 

κυλινδρικό 

αντικείμενο και 

ένα πλαστικό 

χωνί… 





 

 

…ενώνουμε το 

χωνί και τον 

κύλινδρο…  





 

…βάφουμε την 

επιφάνεια με 

τέμπερες… 









 

 

…και τα 

διακοσμούμε…  





 

 

..καλύπτουμε με 

δέρμα ή με 

μπαλόνι… 





Εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη 

παρουσίαση της δουλειάς μας. 

Στο μέλλον σας επιφυλάσσουμε 

πολλές εκπλήξεις καθώς το 

πρόγραμμα συνεχίζεται με πολλές 

καινούργιες  κατασκευές  

 



• Ονόματα μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

• Μπόρση Έμη  

• Καριώτη Ελένη 

• Πολυχρονοπούλου Φωτεινή 

• Μαζαράκης Γιώργος 

• Μόσχος Ηλίας 

• Κηπουρός Κώστας 

• Σαραντόπουλος Τάσος 

• Μηλιαράς Στέλιος 

• Χαραλαμπίδης Βαγγέλης  

• Κιτζόγλου Ξένη  

• Καλουτά Νικολ 

• Μαυροειδής Σταύρος 



• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• ‘’Τα Ελληνικά λαϊκά Μουσικά Όργανα’’ Φοίβος Ανωγεράκης 

• Τα Μουσικά όργανα, παλιά και νέα. Μονεμβασίτης Γιώργος  

• Παραδοσιακά Κρουστά Όργανα. Μ. Μαυροειδής 

• Λαϊκά Μουσικά όργανα του κόσμου. Μ.Κυνηγού Φλαμπουρά  

• Μουσικά όργανα – Τα μάτια της Ανακάληψης. Neil Ardley  

• Μουσική- Neil Ardley  

• Michels U. Άτλας της Μουσικής (τόμος 1-2) 

• The schulwerk. Carl Orff 

• How to play nearly everything. Menta P. 

• Εγκυκλοπαίδεια Παγκόσμιας Μουσικής. Αλκυών 

• Stosia della Musica. Fratelli Fabri Editori  

• Latin America Percussion. Birger Sulsduck  

• Carl Orff:  Ιστορία Μουσικής  

• Oriental Percussion. Lats Bo Kujahu  

• Musical Instruments of the east. Loyd Miller 

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ  

•Τον κ. ΤΖΗΚΑ ΧΡΗΣΤΟ για την βοήθειά 

του στα ηχητικά  

•Την κ. Παπαδοπούλου Ιουλία που 

φροντίζει για την καθαριότητά μας  

•Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για 

την αμέριστη συμπαράστασή του 

 


