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Πξόινγνο
Ζ επηθαηξόηεηα απνηειεί πάληα κία πξσηαξρηθή πεγή απ’ όπνπ
κπνξνύκε λα αληινύκε ηδέεο γηα δξάζεηο, αιιά είλαη θαη κία θαιή επθαηξία λα
ηελ αμηνπνηήζνπκε ώζηε λα παξαθνινπζνύκε από θνληά ηα ηεθηαηλόκελα ηεο
πόιεο πνπ δνύκε.
Με αθνξκή ινηπόλ ηηο θαζηεξσκέλεο παγθόζκηεο, δηεζλείο θαη
επξσπατθέο εκέξεο νξηζκέλσλ γεγνλόησλ, ζαο παξαζέηνπκε ηδέεο ηηο νπνίεο
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα πξνζαξκόζεηε αλάινγα ζην πξόγξακκα
ηεο Οκάδαο ζαο.
Για ηο μήνα ΜΑΪΟ:
01 Μαΐνπ Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά /
Γηεζλήο Ζκέξα Δξγαηώλ
02 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Γέιηνπ
03 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα
Διεπζεξνηππίαο
04 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Άζζκαηνο

15 Μαΐνπ Γηεζλήο Ζκέξα Οηθνγέλεηαο
17 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα
Σειεπηθνηλσληώλ θαη
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
18 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Μνπζείσλ
19 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηεο
Ζπαηίηηδαο

05 Μαΐνπ Γηεζλήο Ζκέξα Μαηώλ
06 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηεο
Γίαηηαο
08 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Δξπζξνύ
ηαπξνύ θαη Δξπζξάο
Ζκηζειήλνπ
08 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα
Θαιαζζαηκίαο (Μεζνγεηαθήο
Αλαηκίαο)

21 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα
Πνιηηηζκνύ
22 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα
Βηνπνηθηιόηεηαο
23 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα Υειώλαο
24 Μαΐνπ Δπξσπατθή Ζκέξα Πάξθσλ
29 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα
Κπαλνθξάλσλ

09 Μαΐνπ Ζκέξα ηεο Δπξώπεο
09 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο
Μεηέξαο

31 Μαΐνπ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηνπ
Καπλίζκαηνο

12 Μαΐνπ Γηεζλήο Ζκέξα Αδειθώλ
Ννζνθόκσλ
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Ηδέεο γηα δξάζεηο
1 Μαΐοσ: Ημέρα εργαηικής Πρωηομαγιάς
Δηήζηα γηνξηή, κε παγθόζκην ραξαθηήξα ησλ αλζξώπσλ ηεο κηζζσηήο
εξγαζίαο. Με ζπγθεληξώζεηο θαη πνξείεο, ε εξγαηηθή ηάμε βξίζθεη ηελ επθαηξία
λα πξνβάιεη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηεο επηηεύγκαηα θαη λα θαζνξίζεη ην
δηεθδηθεηηθό ηεο πιαίζην γηα ην κέιινλ. Ζ Πξσηνκαγηά είλαη απεξγία θαη όρη
αξγία, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ.
Ζ Πξσηνκαγηά, σο εξγαηηθή γηνξηή, θαζηεξώζεθε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1889, θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ηδξπηηθνύ ζπλεδξίνπ ηεο Γεύηεξεο Γηεζλνύο (νζηαιηζηηθήο
Γηεζλνύο) ζην Παξίζη, ζε αλάκλεζε ηνπ μεζεθσκνύ ησλ εξγαηώλ ηνπ ηθάγνπ
ηελ 1ε Μαΐνπ 1886, πνπ δηεθδηθνύζαλ ην νθηάσξν θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο
εξγαζίαο. Καηέιεμε ζε αηκαηνρπζία ιίγεο κέξεο αξγόηεξα, κε ηελ επέκβαζε
ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ κπξάβσλ ηεο εξγνδνζίαο.
Ηδέεο:
Καηαζθεπή πξσηνκαγηάηηθσλ ζηεθαληώλ θαη κνίξαζκα ζηηο πνιπθαηνηθίεο
ηεο γεηηνληάο κε επρεηήξηεο θάξηεο ηνπ πζηήκαηνο.
πγθέληξσζε κε ζέκα ηα εξγαηηθά δηθαηώκαηα.
5ιεπην κε ζέκα ηελ εμέγεξζε ηνπ Μάε ηνπ 1886
Αθηέξσκα ζηνλ πνηεηή Γηάλλε Ρίηζν
Γηαγσληζκόο ζθίηζνπ θαη θεηκέλνπ κε αθνξκή ηελ εξγαηηθή πξσηνκαγηά ζε
ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία ηεο γεηηνληάο
Δπαγγέικαηα πνπ έρνπλ εμαθαληζηεί
Δπαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο
Τραγούδια ποσ μπορούν να τρηζιμοποιηθούν:
Τα αγροηικά (cd), Θσκάο Μπαθαιάθνο
Πάγφζε η ηζιμινιέρα, Μάλνο Λνΐδνο-Φώληαο Λάδεο
Ένα ηο τελιδόνι, Μίθεο Θενδσξάθεο-Οδπζζέαο Διύηεο
Μέρα μαγιού μοσ μίζευες, Μίθεο Θενδσξάθεο-Γηάλλεο Ρίηζνο
Όηαν ζθίγγοσν ηο τέρι , Μίθεο Θενδσξάθεο-Γηάλλεο Ρίηζνο
1η Μαΐοσ, Μάλνο Λνΐδνο-Λεπηέξεο Παπαδόπνπινο

2 Μαΐοσ: Παγκόζμια Ημέρα Γέλιοσ
Ζ Παγθόζκηα Ζκέξα Γέιηνπ μεθίλεζε λα ενξηάδεηαη ζηελ Ηλδία ην 1998 κε
πξσηνβνπιία ηνπ Γξ. Μαληάλ Καηάξηα, πνπ πηζηεύεη ζηηο ζεξαπεπηηθέο
ηδηόηεηεο ηνπ γέιηνπ. ηε ζπλέρεηα εμαπιώζεθε ζηηο αγγινζαμνληθέο ρώξεο, ηε
Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Οπγγαξία, ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο θαη έθηνηε
ενξηάδεηαη ηελ πξώηε Κπξηαθή θάζε Μαΐνπ.
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Μία ηππηθή Παγθόζκηα Ζκέξα Γέιηνπ πεξηιακβάλεη Πνξεία Δηξήλεο, αζθήζεηο
γηόγθα κε γέιην θαη ζπγθέληξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε αλνηρηό ρώξν κε
δξαζηεξηόηεηεο γέιηνπ θαη πξνζεπρή γηα ηελ Παγθόζκηα Δηξήλε.
Ο ηδξπηήο ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Γέιηνπ Γξ. Μαληάλ Καηάξηα ζεκεηώλεη: «Οη
πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο ζηνλ θόζκν είλαη αληαλάθιαζε ηνπ εζσηεξηθνύ
πνιέκνπ πνπ δηεμάγεηαη ζηα κπαιά ησλ αλζξώπσλ. Ζ αηηία πνπ δελ γειάκε
πνιύ ζήκεξα είλαη επεηδή δελ θαηαλννύκαη ηελ αιεζηλή ζεκαζία ηνπ γέιηνπ.
Σν γέιην δελ είλαη κόλν δηαζθέδαζε θαη ραβαιέο, αιιά θαη έθθξαζε ηεο
επηπρίαο, πνπ κπνξεί λα έιζεη κόλν αλ θαηαλνήζνπκε ηνλ ζθνπό ηεο δσήο».
Ηδέεο:
Κνιιάδ από πεξηνδηθά κε ρακόγεια (Σ.Γ.)
Φσηνγξαθίεο πεξαζηηθώλ ζηε γεηηνληά πνπ λα ρακνγειάλε. Θα κπνξνύζε
λα ζπλδπαζηεί κε ην επίθαηξν θιείζηκν ηνπ νξγαληζκνύ «ην ρακόγειν ηνπ
παηδηνύ», όπνπ νη πεξαζηηθνί ζα δίλνπλ θαη 1€ αθνύ θσηνγξαθεζνύλ.
Αληίζηνηρα κπνξεί λα γίλεη θνηλή δξάζε κε ηα παηδηά ηνπ νξγαληζκνύ (Κ..)
«Σν γέιην είλαη θάξκαθν»! Κύθινο δσεξώλ παηρληδηώλ κε κνλαδηθό ζηόρν
ην γέιην. Γηα παξάδεηγκα: ζθπηαινδξνκία ραραλεηνύ, “θάλε κε λα
γειάζσ”, ζθίζηκν εθεκεξίδαο κε ηα δάρηπια ηνπ πνδηνύ, δνθηκαζίεο κε
ηαπηόρξνλν γαξγαιεηό θ.ιπ. (.Α.)
Βξαδηά αλέθδνησλ ή stand-up comedy αλά ελσκνηία
Αζθήζεηο γέιηνπ θαη δηαθξαγκαηηθέο αλαπλνέο ζηελ εμνρή, γηόγθα γέιηνπ
θαη ελόο ιεπηνύ γέιην (!) γηα λα κεηαδνζεί ε ζεηηθή καο ελέξγεηα ζε όινπο
(Ε.Τ.)
Παξνπζίαζε Δ.Α. αλαθνξηθά κε ζέκα ηηο Σέρλεο (ζέαηξν, θσκσδία,
αξραίνη θσκηθνί…)
Γξάζε Σερληθώλ Γεμηνηήησλ «ραξνύκελα αληηζηξέο κπαιάθηα»
Ξέξαηε ό, ηη:
* Καηά κέζνλ όξν, έλαο ελήιηθνο γειά πεξί ηηο 6.205 θνξέο ηνλ ρξόλν.
Απηό ζεκαίλεη πεξί ηηο 17 θνξέο ηελ εκέξα. Γελ είλαη πνιύ: ηα παηδηά
γεινύλ θαηά κέζνλ όξν 40 θνξέο ηελ εκέξα!
* Κάζε θνξά πνπ γειάκε κπνξνύκε σο θαη λα ηξηπιαζηάζνπκε ηα πνζά ησλ
αεξίσλ ηεο αλαπλνήο πνπ αληαιιάζζνπκε.
* Έλαο άλδξαο πνπ γειά ηξαληαρηά εθπλέεη ηνλ αέξα από ηνπο πλεύκνλέο
ηνπο κε ηαρύηεηα πνπ αγγίδεη ηα 100 ρηιηόκεηξα αλά ώξα.
* H δηάξθεηα ελόο «ρα» ή «ρη» ή «ρν» δελ μεπεξλά ην έλα δέθαην έθην
ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.
* H παξέα δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα γειάζνπκε, έρεη όκσο δηαπηζησζεί
όηη γειάκε πεξηζζόηεξν κε ην ίδην αζηείν αλ γίλεηαη παξνπζία άιισλ.
Δπίζεο γειάκε θαηά κέζνλ όξν 30 θνξέο πεξηζζόηεξν κε παξέα ζε ζρέζε κε
ηηο κνλαρηθέο ζηηγκέο καο.
* Σν γέιην δελ είλαη αλζξώπηλν πξνλόκην: γεινύλ ηα μαδέιθηα καο νη
πίζεθνη αιιά θαη ηα ηξσθηηθά. (Απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ γεινύλ άιια
είδε αιιά πσο νη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ δηεξεπλήζεη ην θαηλόκελν.)
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* Απηό πάλησο πνπ είλαη αλζξώπηλν πξνλόκην είλαη ην πνιιαπιό γέιην:
κπνξνύκε λα θάλνπκε «ρα, ρα, ρα» επεηδή είκαζηε δίπνδα θαη νη ρνξδέο
καο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια. Οη πίζεθνη πεξηνξίδνληαη ζε έλα «ρα».
* Αλζξώπηλν πξνλόκην είλαη επίζεο νη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηνπ γέιηνπ:
κόλν ν Homo sapiens κπνξεί λα γειάζεη επηζεηηθά, ζαξθαζηηθά, εξσηηθά,
θηιηθά, ακπληηθά (γηα λα δηώμεη ην ζηξεο).
* Δπηδεκία γέιηνπ ζεκεηώζεθε ην 1962 ζηελ Σαλδαλία θαη δηήξθεζε
δπόκηζη ρξόληα. Πεξίπνπ ρίιηεο λεαξέο γπλαίθεο «κνιύλζεθαλ» θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο θαη ην ζέκα ιύζεθε κε θαξαληίλα ησλ «γειαζηώλ»
ρσξηώλ. Σν ρξνληθό ηεο επηδεκίαο θαηαγξάθεθε ζε ηαηξηθέο επηζεσξήζεηο

9 Μαΐοσ: Ημέρα ηης Εσρώπης
ηηο 9 Μαΐνπ 1950 ν Γάιινο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Ρνκπέξ νπκάλ έδσζε
ζηε δεκνζηόηεηα κία δήισζε, κε ηελ νπνία θαινύζε ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία
θαη άιιεο ρώξεο λα ελώζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηνλ άλζξαθα θαη ηνλ
ράιπβα σο «ην πξώην ζπγθεθξηκέλν ζεκέιην κηαο επξσπατθήο νκνζπνλδίαο».
Ζ «Γηαθήξπμε νπκάλ», όπσο είλαη γλσζηή, είλαη ε αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σν ζεκαδηαθό απηό γεγνλόο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο
γηνξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 9 Μαΐνπ σο «Ζκέξα ηεο Δπξώπεο», κε πνηθίιεο
εθδειώζεηο, πνπ ζθνπό έρνπλ λα θέξνπλ πην θνληά ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηώλ
- κειώλ ηεο Δ.Δ.
Στεηικοί Δικησακοί Τόποι:

http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/index_en.htm

http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/euday_el.htm
α. Η Εσρωπαϊκή ζημαία
β. Ο Εσρωπαϊκός Ύμνος
γ. Η Ημέρα ηης Εσρώπης

ΑΦΙΣΑ 2011 

Ηδέεο:
«Σα ρακέλα αζηέξηα» (κεγάιν παηρλίδη κε ζέκα ηελ Δπξσπατθή καο
ηαπηόηεηα. Παηρλίδηα από ηηο αληίζηνηρεο ρώξεο, ζύλζεζε ηεο επξσπατθήο
ζεκαίαο θαη θιείζηκν κε ηνλ επξσπατθό ύκλν. (.Α.)
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Γηαγσληζκόο δσγξαθηθήο, αθίζαο, γθξάθηηη κε ζέκα ηελ Δπξώπε (Σ.Γ.)
Παηρλίδη κε ζηαζκνύο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, όπνπ ζε θάζε ζηαζκό
ην ζέκα ζα είλαη έλα από ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ θαηαπαηνύληαη)
(Κ..)
Πξνζνκνίσζε ζπλεδξίαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν θαη νηθείν ζέκα γηα ηα παηδηά, πρ. ηα αδέζπνηα δώα. Κάζε
Δλσκνηία ππνζηεξίδεη κηα ζέζε θαη γίλεηαη ζπδήηεζε) (Κ..)
Δπίζθεςε ζην Κνηλνβνύιην ή ζε Πξεζβεία άιιεο Δπξσπατθήο ρώξαο ζηελ
Διιάδα
Βξαδηά Δπξσπατθήο θνπδίλαο, κνπζηθήο, θσηνγξαθίαο, θηλεκαηνγξάθνπ
(Π.Κ.)
Γηαγσληζκόο Δurovision κε ηξαγνύδηα πνπ ζα βγάινπλ νη Δλσκνηίεο (Π.Κ.)
Παξνπζίαζε Δ.Α. αλαθνξηθά κε ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, Δλεξγόο
πνιίηεο, Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, Παγθόζκηα ζπλαδέιθσζε – Δηξήλε

21 Μαΐοσ: Παγκόζμια Ημέρα Πολιηιζμού
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2001 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ
απνθάζηζε λα αλαθεξύμεη ηελ 21ε Μαΐνπ σο Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ
Πνιηηηζκηθή Γηαθνξεηηθόηεηα, ηνλ Γηάινγν θαη ηελ Αλάπηπμε. Κάιεζε όια ηα
θξάηε - κέιε, ηηο δηαθπβεξλεηηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο λα
δηνξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, πνπ ζα δηεπξύλνπλ ηε γλώζε ησλ ιαώλ ζρεηηθά
κε ηνλ παγθόζκην πνιηηηζηηθό πινύην θαη λα ελζαξξύλνπλ κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηε γλώζε ηεο αμίαο ηεο
πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθόηεηαο.
Ζ επέηεηνο απηή απνβιέπεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζην ζεκαληηθό
ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Γηα ην ζθνπό απηό
δηνξγαλώλνληαη ζ' όιν ηνλ θόζκν θάζε κνξθήο εθδειώζεηο, κε ηηο νπνίεο
επηδηώθεηαη όρη κόλν λα γίλνπλ γλσζηά ζην επξύηεξν θνηλό ε ζεκαζία ησλ
κλεκείσλ θάζε ρώξαο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, αιιά θαη λα πξνσζεζεί ε
ππόζεζε ηεο πξνζηαζίαο θαη έληαμή ηνπο ζηε ζύγρξνλε θνηλσληθή,
πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή.
Σν Γηεζλέο πκβνύιην Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηώλ ICOMOS, πνπ εδξεύεη ζην
Παξίζη, είλαη ν πην έγθπξνο δηεζλήο, επαγγεικαηηθόο, κε θπβεξλεηηθόο
νξγαληζκόο ηερληθόο ζύκβνπινο ηεο UNESCO γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Έρεη σο κέιε εηδηθνύο επηζηήκνλεο (αξραηνιόγνπο,
αξρηηέθηνλεο, ρεκηθνύο, λνκηθνύο θ.α.) από όιν ηνλ θόζκν θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 104 ρώξεο ζηηο 5 επείξνπο.
Σν Διιεληθό Σκήκα ηνπ ICOMOS νξγαλώλεη θάζε ρξόλν εθδειώζεηο κε ηελ
επθαηξία ηεο παξαπάλσ επεηείνπ. ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ εθδειώζεσλ,
ην Διιεληθό ICOMOS έρεη πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο εκέξαο
απηήο, σο εκέξα ειεύζεξεο εηζόδνπ ζηα κλεκεία, ηε δεκνζηνπνίεζε θάζε
ρξόλν ηελ εκέξα απηή θαηαιόγνπ ησλ αγαζώλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
πνπ απεηινύληαη, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο
θαη δηαηήξεζεο ησλ κλεκείσλ.
Στεηικοί Δικησακοί Τόποι:
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Καηάλογος ηων αγαθών παγκόζμιας κληρονομιάς ζηην Ελλάδα

















1986 Ναόο Δπηθνύξεηνπ Απόιισλα ζηηο Βάζζεο
1987 Γειθνί
1987 Αθξόπνιε
1988 Άζσο
1988 Μεηέσξα
1988 Παιαηνρξηζηηαληθά θαη Βπδαληηλά Μλεκεία Θεζζαινλίθεο
1988 Δπίδαπξνο
1988 Μεζαησληθή πόιε ηεο Ρόδνπ
1989 Μηζηξάο
1989 Οιπκπία
1990 Γήινο
1990 Μνλή Γαθλίνπ, Μνλή Οζίνπ Λνπθά, Νέα Μνλή Υίνπ
1992 Ππζαγόξεην θαη Ζξαίνλ άκνπ
1996 Βεξγίλα
1999 Μπθήλεο, Σίξπλο
1999 Υώξα, Ηεξά Μνλή Αγ. Ησάλλε Θενιόγνπ θαη πήιαην ηεο
Απνθάιπςεο Πάηκνπ

Ηδέεο:
Δπίζθεςε ζε κνπζεία
Γξάζε ζρεηηθά κε ηα κλεκεία θαη ηηο ηνπνζεζίεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε
UNESCO
Γξάζεηο θαη εξαζηηερληθέο αζρνιίεο κε ηδέεο από ηνλ ηνκέα Πλεπκαηηθή
Καιιηέξγεηα/Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά



















Ήζε θαη έζηκα
Παξαδόζεηο
Έζηκα ησλ γηνξηώλ
Γεκνηηθό ηξαγνύδη
Γεκνηηθνί ρνξνί
Παξαδνζηαθέο θνξεζηέο
Γιώζζα – ηνπηθά ηδηώκαηα
Λατθή ινγνηερλία
Παξαδνζηαθή θνπδίλα
Θξεζθεπηηθή παξάδνζε
Δθθιεζίεο θαη θνηκεηήξηα
Παξαδνζηαθό ζπίηη
Μνλαζηήξηα
Λατθέο παξνηκίεο
Μλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
Ηζηνξία Οιπκπηαθώλ αγώλσλ
Οιπκπηαθό πλεύκα
Οιπκπηαθόο ύκλνο
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Οιπκπηαθά εκβιήκαηα
Οιπκπηαθή θιόγα
Οιπκπηαθνί όξθνη
Οιπκπηαθή εθερεηξία

Παξαδείγκαηα: θεζηηβάι καγεηξηθήο κε γεύζεηο από ηελ Διιάδα, πξνζθνξά
βνήζεηαο ζηελ Δθθιεζία ηεο γεηηνληάο ηελ Μεγάιε Δβδνκάδα, κεγάιν παηρλίδη
κε γξίθνπο από παξνηκίεο, θαηαζθεπή παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ θαη κεηά
θεζηηβάι παξαδνζηαθώλ ρνξώλ.
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