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Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε
Εηζαγυγή
Μηα νκάδα αξραηνιόγσλ, βξήθε ζηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθώλ ηεο θάηη εμαηξεηηθά
πνιύηηκν! Βξήθε κία καξκάξηλε πιάθα θαη έλα θαλάξη! Με ηνλ θαηξό όκσο, ε
πιάθα έρεη ζπάζεη θαη νξηζκέλα από ηα θνκκάηηα ηεο ιείπνπλ, κε απνηέιεζκα λα
κελ κπνξεί λα δηαβαζηεί ην θείκελν. Παξ’ όια απηά, κεηά από κειέηεο, νη
αξραηνιόγνη έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επηγξαθή αλήθεη ζην κεγάιν
θηιόζνθν ηεο αξραηόηεηαο, ηνλ Γηνγέλε.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο Γηνγέλεο ν «Κπληθόο» ήηαλ αξραίνο θηιόζνθνο,
ηδξπηήο ηεο ρνιήο ησλ Κπληθώλ. Γελλήζεθε ζηε
ηλώπε πεξίπνπ ην 412 π.Υ. θαη πέζαλε ην 323 π.Υ.
ζηελ Κόξηλζν, ηελ ίδηα εκέξα πνπ ζύκθσλα κε έλα
ζξύιν πέζαλε ν Αιέμαλδξνο ν Μέγαο ζηε
Βαβπιώλα. Όιε ε δσή ηνπ ήηαλ ζύκθσλε κε ηηο
αξρέο ηεο «Κπληθήο θηινζνθίαο». Πίζηεπε όηη ε
επηπρία θαη ε αξεηή πξέπεη λα έρνπλ σο ζεκέιην ηελ
αλεμαξηεζία ηνπ αλζξώπνπ απέλαληη ζηηο
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο δσήο, ηελ πεξηθξόλεζε πξνο
ηνπο θνηλσληθνύο ζεζκνύο θαη ηελ επηζηξνθή ζηε
θπζηθή δσή. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηθξόλεζήο ηνπ
πξνο ηνπο ζεζκνύο ήηαλ ην όηη δνύζε ζ’ έλα πηζάξη.
Σν θύξην ζύγγξακκά ηνπ, «ν Πάλζεξ»,
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πεξηθξόλεζε ζε θάζε ινγήο
πνιηηηζκό.
Γηδάζθνληαο όηη ζνθόο είλαη εθείλνο πνπ μέξεη λα δεη
απιά θαη θπζηθά θαη λ’ αδηαθνξεί γηα ηα πινύηε, ηξηγύξηδε ζηνπο δξόκνπο
μέλνηαζηνο, θνξώληαο ηνλ θνπξειηαζκέλν ηνπ ρηηώλα πνπ ιεγόηαλ ηξίβσλαο,
θξαηώληαο έλα ξαβδί θαη θπιώληαο καδί ηνπ έλα πηζάξη πνπ κέζα ζ' απηό
θνηκόηαλ.
Δπεηδή δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο από ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί δελ ηνπο έβξηζθε
ηέιεηνπο, άλαςε θάπνηε κέξα - κεζεκέξη έλα θαλάξη θαη γύξηδε ζηνπο δξόκνπο
ςάρλνληαο. Καη όηαλ ηνλ ξώηεζαλ «Ση τάσνεηρ Δηογένε να βπεηρ;», απάληεζε:
«Άνζπυπο δεηώ».
Άιιε πάιη θνξά, θαζώο βξηζθόηαλ ζηελ αγνξά, θώλαμέ δπλαηά: «Άνζπυποη!
Άνζπυποη!» θαη όηαλ έηξεμαλ θνληά ηνπ κεξηθνί, απηόο ηνπο έδησμε κε ην ξαβδί
ηνπ ιέγνληαο: «Εγώ δε θώναξα εζάρ, θώναξα ανζπώποςρ».
Οη αξραηνιόγνη, παξ’ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ θάλεη,
αδπλαηνύλ λα εληνπίζνπλ ηα θνκκάηηα. ε κηα πξόζθαηε εμόξκεζή ηνπο ζηελ
πεξηνρή γηα αλαδήηεζε ησλ θνκκαηηώλ, είδαλ ηελ θαηαζθήλσζή καο. Καηέιεμαλ,
ινηπόλ ζηε ζεσξία όηη ίζσο εθείλνη αδπλαηνύλ λα βξνπλ ηα θνκκάηηα επεηδή δελ
δνπλ βάζεη όζσλ πξέζβεπε ν Γηνγέλεο, δειαδή ζηε θπζηθή θαη απιή δσή.
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Απεπζύλνληαη έηζη ζε εκάο γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε, κηαο θαη ε θύζε είλαη θύξην
ζπζηαηηθό ηεο πξνζθνπηθήο δσήο. Μαο επηζθέπηνληαη, ινηπόλ θαη δεηνύλ ηε
βνήζεηα καο.
Οη αξραηνιόγνη γηα λα καο δηεπθνιύλνπλ, δίλνπλ ηα εμήο ζηελ θάζε ελσκνηία:
Έλα θαλάξη (ιάκπα ζπέιιεο) δηαθνξεηηθό από απηό πνπ
βξέζεθε ζηελ αλαζθαθή: καο εμεγνύλ όηη δελ είλαη έλα
νπνηνδήπνηε θαλάξη, αιιά αληίγξαθν ηνπ θαλαξηνύ κε ην νπνίν ν
Γηνγέλεο έςαρλε λα βξεη ηνλ Άλζξσπν. Γη απηό ζα πξέπεη λα
είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηε κεηαθνξά ηνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ. Ίζσο λα
έρεη ηδηόηεηεο πνπ λα κελ ηηο έρνπκε εληνπίζεη αθόκα. Σν θαλάξη
απηό ζα είλαη θαη ν κνλαδηθόο θσηηζκόο πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε
Δλσκνηία ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ.
Έλα ΚΙΣ αξραηνιόγνπ πνπ πεξηιακβάλεη:
πηπνζθάπαλν

κε

κεγεζπληηθό θαθό,

θεξί,

ραξηί,

αμίλα,

πηλέιν,

ππμίδα,

ζπίξηα,

κνιύβη.

Μόιηο νη Δλσκνηίεο πεξηεξγαζηνύλ ηα αληηθείκελα, νη αξραηνιόγνη ηνπο εμεγνύλ
πσο δελ έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν γηα ην πνύ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ
λα ςάρλνπλ, αιιά κπνξνύλ λα ηνπο δείμνπλ ην ζεκείν πνπ βξήθαλ ηελ
καξκάξηλε πιάθα. Σνπο νδεγνύλ ζην ζεκείν όπνπ έρνπκε νξηνζεηήζεη ζεκεία
όζα θαη νη Δλσκνηίεο καο κε ππεξπςσκέλν ζπάγθν (όπσο ζηηο αξραηνινγηθέο
αλαζθαθέο), θαη ζην θέληξν ππάξρνπλ θνκκάηηα από ηελ πιάθα. Λέλε ζηηο
Δλσκνηίεο πσο κπνξνύλ λα ην πεξηεξγαζηνύλ. Δάλ νη Δλσκνηίεο θσηίζνπλ
πάλσ ζηελ πιάθα ζα δνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ην όλνκα ηνπο θαη κία ηακπειίηζα
λα γξάθεη «ζθάςε θη άιιν». Θα πξέπεη, ινηπόλ, λα βγάινπλ ηελ αμίλα θαη λα
ζπλερίζνπλ ην ζθάςηκν. Θα έρνπκε ζάςεη ην ράξηε, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη νη
ζηαζκνί πνπ ζα επηιέμεηε θαη ζα είλαη αξηζκεκέλνη ώζηε λα ηνπο επηζθεθηνύλ κε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Οη αξραηνιόγνη ηνπο ιέλε πσο ζα ηνπο πεξηκέλνπλ ζην ίδην
ζεκείν.
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Τιηθά: Γύςνο γηα ηελ πιάθα, πιηθά αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ Δλσκνηηώλ ζαο
γηα ην θηη αξραηνιόγνπ θαη αλάινγεο ιάκπεο ζπέιιεο.

Ιδέεο γηα ζηαζκνύο:
1. Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΓΕΝΗ: Ο Γηνγέλεο έζημε απνθιεηζηηθά θνηλσληθά θαη
εζηθά πξνβιήκαηα. Η δηδαζθαιία ηνπ ήηαλ νπζηαζηηθά επαλαζηαηηθή θαη
αλαηξεπηηθή γηα ηελ ηάμε πνπ επηθξαηνύζε ηόηε. Πξνζπάζεζε κε ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ λα αιιάμεη ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία πνπ είρε δηαθζαξεί. Απηό
θαηά ηε γλώκε ηνπ ζα γηλόηαλ δπλαηό αλ ν άλζξσπνο επέζηξεθε ζηελ θύζε.
Πίζηεπε δειαδή πσο ε επηπρία ηνπ αλζξώπνπ βξίζθεηαη ζηε θπζηθή δσή θαη πσο
κόλν κε ηελ απηάξθεηα, ηε ιηηόηεηα, ηελ απηνγλσζία θαη ηελ άζθεζε κπνξεί λα
ηελ εμαζθαιίζεη.
Απ’ ό, ηη παξαηεξνύκε δελ είλαη πνιύ καθξηά από ηηο δηθέο καο Αξρέο.
Φηάλνληαο ζην ζεκείν ε Δλσκνηία βξίζθεη κία μύιηλε ηακπέια κε ην όλνκά ηεο.
Παξ’ όια απηά δελ βξίζθεη θάηη άιιν. Πξέπεη λα ζθεθηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
κεγεζπληηθό θαθό. Με κηθξνζθνπηθά γξάκκαηα πάλσ ζηελ ηακπέια έρνπκε
γξάςεη ηα εμήο: «ζηηο Υ κνίξεο θαη ζηα Υ κέηξα, ζα βξεηο θάηη γλσζηό γηα θάηη
άγλσζην» (πξνζνρή, νη κεηξήζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε Δλσκνηία). Δθεί
νη Δλσκνηίεο ζα βξνπλ πάλσ ζε δέληξν θξεκαζκέλεο ιέμεηο – γξακκέλεο πάλσ
ζε ρνληξό ραξηόλη – δύν θαηεγνξηώλ: θαιέο θαη άζρεκεο γηα ηνλ άλζξσπν, π.ρ.
πόλνο, θαινζύλε, πόιεκνο, δάθξπ, βξηζηέο, αξξώζηηα, ραξά, ρακόγειν, παηδί,
ζάλαηνο θ.ά. Μόλν κε ην θσο ηεο ιάκπαο ζα πξέπεη λα βξνπλ όιεο ηηο ιέμεηο
πνπ έρνπλ ην ρξώκα ηεο Δλσκνηίαο ηνπο. Όιεο νη θαιέο ιέμεηο ζα είλαη θνκκέλεο
ζε κνξθή πάδι, έηζη ώζηε ε ελσκνηία θηηάρλνληαο ην πάδι, λα ηνπο δίλεη ηελ
νδεγία πνπ ζα ηνπο πάεη ζην ζεκείν πνπ είλαη θξπκκέλν ην θνκκάηη πνπ
ςάρλνπλ.
Τιηθά: μύιηλεο ηακπέιεο (1 γηα θάζε ελσκνηία), ραξηόλη ρνληξό πνπ ζα θηηαρηεί
ην παδι ησλ ιέμεσλ (δηαθνξεηηθό ρξώκα ραξηόλη γηα ηελ θάζε ελσκνηία)
2. ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ: Ο
Αιέμαλδξνο, πνπ ζαύκαδε ηνλ Γηνγέλε, ηνλ ξώηεζε ζε
ηη κπνξνύζε λα ηνλ βνεζήζεη. Η παξνηκηώδεο
απάληεζε πνπ έδσζε ν θηιόζνθνο ήηαλ, «Κάνε πιο
πέπα γιαηί μος κπύβειρ ηον ήλιο»! Δληππσζηαζκέλνο
απ’ απηή ηελ απάληεζε, ν Αιέμαλδξνο θέξεηαη λα
είπε: «Αν δεν ήμοςν ο Αλέξανδπορ, θα ήθελα να είμαι ο
Διογένηρ.»
Φηάλνληαο ζην ζηαζκό νη Δλσκνηίεο βξίζθνπλ κία πεξηθεθαιαία πάλσ ζε έλα
ζθακλί θαη έλαλ πάππξν κε ηελ παξαπάλσ πιεξνθνξία. Οη άλζξσπνη, ζε όπνην
κέξνο ηεο γεο θαη λα βξίζθνληαη, βιέπνπλ όινη ηνλ ίδην νπξαλό. ηε δηθή καο
πεξίπησζε, ηαπηόρξνλα κε εκάο ηα απνςηλά άζηξα ηνπ νπξαλνύ ηα
κνηξαδόκαζηε κε πνιινύο αλζξώπνπο.
Οη Δλσκνηίεο θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ κε ηα ζώκαηά ηνπο 3 αζηεξηζκνύο πνπ
παξαηεξνύλ ζηνλ νπξαλό. Δάλ ηα θαηαθέξνπλ ηόηε έλαο Βαζκνθόξνο πνπ
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βξίζθεηαη ζε απόζηαζε, μεζθεπάδεη έλα αζηεξηζκό από θσζθνξηδέ αζηέξηα. Η
Δλσκνηία πάεη πξνο ην κέξνπο ηνπο θαη βξίζθεη ην γξίθν πνπ ηελ νδεγεί ην
επόκελν ζεκείν.
Τιηθά: πεξηθεθαιαία, θσζθνξηθά αζηέξηα.
3. ΣΟ ΚΤΝΙΚΟ ΠΝΕΤΜΑ: Η θπληθή θηινζνθία ιέγεηαη έηζη γηαηί είρε σο έκβιεκα
ηνλ «θύλα» (ζθύινο ζηα αξραία ειιεληθά). Γήισλαλ πσο «εκείο δηαθέξνπκε από
ηνπο άιινπο ζθύινπο δηόηη εκείο δελ δαγθάλνπκε ηνπο ερζξνύο αιιά ηνπο θίινπο,
γηα λα ηνπο δηνξζώζνπκε».
Έηζη θαη ζηνπο Πξνζθόπνπο, πξνζπαζνύκε λα δηνξζσλόκαζηε θαη λα βαδίδνπκε
παηώληαο ζηαζεξά ζηηο Αξρέο καο.
Φηάλνληαο ζην ζεκείν ε Δλσκνηία βξίζθεη έλα θάθειν κε ην όλνκά ηεο. Ο
θάθεινο έρεη έλα ιεπθό ραξηί θαη ε Δλσκνηία πξέπεη λα ζθεθηεί πσο ίζσο είλαη
γξακκέλν κε θάηη πνπ δελ θαίλεηαη. Πξέπεη λα αλάςεη ην θεξί κε ηα ζπίξηα θαη λα
δηαβάζεη ην ραξηί πνπ έρεη γξαθηεί κε ιεκόλη. Γηαβάδεη ζην ραξηί νξηζκέλεο από
ηηο Αξρέο καο. Αλάινγα κε ηηο ιέμεηο πνπ έρεη βξεη ζα πξέπεη λα ζπλζέζεη έλα
ηξαγνύδη, ην νπνίν θαη ζα παξνπζηάδεη. Σν ζέκα ηνπ ηξαγνπδηνύ κπνξεί λα είλαη
ζαηπξηθό γηα ηελ ίδηα ηελ Δλσκνηία, ζηελ πξνζπάζεηα λα δηνξζώζνπκε ηνπο
θίινπο καο!
Η Δλσκνηία ςάρλεη γύξσ ηεο θαη βξίζθεη αληρλεπηηθά πνπ ηελ νδεγνύλ ζην
επόκελν θνκκάηη.
Τιηθά: θάθεινπο κε ηηο Αξρέο γξακκέλεο κε ηε κέζνδν ηνπ ιεκνληνύ γηα λα
δηαβαζηνύλ κε θεξί γηα ηελ θάζε Δλσκνηία.
4. Ο ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΘΗΡΟ ΠΟΛΙΣΗ: Ο Γηνγέλεο ζέιεζε θάπνηε λα
πεηξάμεη έλα κνρζεξό ηύπν αθνύ έβιεπε ηηο πξάμεηο ηνπ θαη είρε αθνύζεη γη’
απηόλ. Οη αξραίνη Έιιελεο ζπλήζηδαλ λα βάδνπλ πάλσ από ηελ είζνδν ηνπ
ζπηηηνύ ηνπο έλα ζπξεό. Απηόο ήηαλ έλα ζύκβνιν, ζήκα ή ξεηό πνπ δηάιεγαλ γηα
ηελ νηθία ηνπο. Ο κνρζεξόο απηόο άλδξαο είρε βάιεη πάλσ από ηελ πόξηα ηεο
νηθίαο ηνπ ην εμήο ξεηό: «ΜΗΓΔΝ ΔΙΔΙΣΟ ΚΑΚΟ» (Να κελ κπεη θαλέλα θαθό).
Έηζη ν Γηνγέλεο θηύπεζε ηελ πόξηα θαη ξώηεζε: «Ο νηθνδεζπόηεο από πνύ
κπαίλεη;».
Η Δλσκνηία βξίζθεη έλα ππεξκέγεζεο πξνζθνπηθό
ηξηθύιιη. ην έδαθνο ππάξρνπλ νη εξκελείεο θαη ε
Δλσκνηία πξέπεη λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην ζσζηό
ζεκείν πάλσ ζην ηξηθύιιη. Από απόζηαζε έλαο
βαζκνθόξνο ην θξαηάεη όξζην κε ζρνηληά. Δάλ ε
Δλσκνηία έρεη ηνπνζεηήζεη ηηο εξκελείεο ζσζηά, ην
αθήλεη λα πέζεη θαη ηόηε βιέπνπλ πσο ζην πίζσ
κέξνο θξύβεηαη ην θνκκάηη πνπ ςάρλνπλ.
Τιηθά: ηξηθύιιη κεγάιν ζε ραξηόλη, ζρνηλί, θνκκάηη πάδι.
5. Ο ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ Ο ΜΟΤΙΚΟ:

Βξαδηλό Παηρλίδη «Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε»
Κιάδνο Πξνζθόπσλ Γ.Δ. – Ινύληνο 2011

Ο Γηνγέλεο πίζηεπε όηη ν άλζξσπνο από ηε θύζε ηνπ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ό, ηη
ρξεηάδεηαη θαη δελ έρεη αλάγθε από πεξηηηά πξάγκαηα. Αθόκε θαη γηα ηελ κνπζηθή
πίζηεπε, όηη όηαλ βγαίλεη από θπζηθνύο ήρνπο είλαη θαιύηεξε! Όηαλ είδε έλα
κνπζηθό λα ρνξδίδεη ηελ άξπα, ηνπ είπε, «Γελ ληξέπεζαη λα δίλεηο ζην μύιν
ελαξκνληζκέλνπο ήρνπο, ηε ζηηγκή πνπ απέηπρεο λα ελαξκνλίζεηο ηελ ςπρή κε ηε
δσή ζνπ;».
Η Δλσκνηία θαιείηαη λα θαηαζθεπάδεη κνπζηθά όξγαλα ηα νπνία ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ζε επόκελν ζηαζκό.
Έλαο βαζκνθόξνο από απόζηαζε ζα δείμεη αλαβνζβήλνληαο θαθό ην ζεκείν
πνπ βξίζθεηαη ην θνκκάηη.
Τιηθά: πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νξγάλσλ.

ΚΛΕΙΙΜΟ
Αθνύ νη Δλσκνηίεο καδέςνπλ όια ηα θνκκάηηα ηνπ παδι, ζπγθεληξώλνληαη ζε
έλα ζεκείν ζην όπνην ππάξρεη αλακκέλε ε ιάκπα ζπέιιεο πνπ ζαο έρεη δνζεί
δίπια από ηελ καξκάξηλε πιάθα πνπ ιείπνπλ όζα θνκκάηηα είλαη θαη νη

Βξαδηλό Παηρλίδη «Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε»
Κιάδνο Πξνζθόπσλ Γ.Δ. – Ινύληνο 2011

Δλσκνηίεο γηα λα κπνξέζεη λα δηαβαζηεί. Γίπια ζηε ιάκπα βξίζθνληαη ηα
θνκκάηηα πνπ ιείπνπλ από ηελ καξκάξηλε πιάθα. Οη αξραηνιόγνη δίλνπλ ζηελ
θάζε Δλσκνηία έλα θνκκάηη ηεο πιάθαο θαη ν Δλσκνηάξρεο ηνπνζεηεί ην θνκκάηη
εθεί πνπ ηαηξηάδεη.
Ο Αξρεγόο δηαβάδεη ην ξεηό πνπ είλαη γξακκέλν ζηελ πιάθα:
«Φίλοι μος, ηο θωρ ζηο θανάπι πος κπαηάηε θα ζαρ θωηίζει να βπείηε ηιρ αξίερ
ηων ανθπώπων. Και μια ζςμβοςλή, όηαν βλέπεηε εξοςζία να κπαηάηε ηην όποια
ζηάζη κπαηάηε και απένανηι ζηη θωηιά: να μην ζηέκεζηε ούηε πολύ κονηά, για να
μην καείηε, ούηε πολύ μακπιά για να μην ξεπαγιάζεηε».
Γύξσ από ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ε πιάθα έρεηε θνιιήζεη επάλσ ζε ραξηί ηνπ
κέηξνπ θσηνγξαθίεο πνπ θαίλεηαη θαζαξά ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο πνπ δεη ν
ΑΝΘΡΩΠΟ ζε δηάθνξα κέξε ηεο γεο.
Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο.

Με ηε ιάκπα ζπέιιεο θσηίδεη ν Αξρεγόο θάζε κία από ηηο θσηνγξαθίεο θαη κηιάεη
ζε ζρέζε κε ηα εμήο:
ηηο Αξρέο καο θαη πώο κπνξνύκε λα ηηο εθαξκόδνπκε ζηελ πξάμε θάζε ζηηγκή
ηεο δσήο καο
ηελ ζεκεξηλή θνηλσλία πνπ δεκηνπξγεί ζπλερώο αλάγθεο
ηα ζεκεξηλά παηδηά θαη πόζν δηαθνξεηηθά δνύλε ζηα κέξε ηνπ θόζκνπ
ηε θύζε θαη πώο κπνξνύκε λα ηελ πξνζηαηεύζνπκε
πώο ε εμνπζία κπνξεί λα βνεζήζεη αιιά θαη λα θαηαζηξέςεη ηνλ άλζξσπν
Tips!
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε όζνπο ζηαζκνύο ζέιεηε
Μπνξείηε λα βάιεηε αλάκεζα από ηνπο ζηαζκνύο δηάθνξεο δνθηκαζίεο γηα λα
είλαη ην παηρλίδη πην πεξηπεηεηώδεο
ην site ηνπ ΔΠ ππάξρνπλ ηδέεο γηα κνπζηθά όξγαλα από θπζηθά πιηθά
ην site ηνπ ΔΠ ππάξρνπλ θσηνγξαθίεο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
γηα ην θιείζηκν.

