2€

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Ιανουάριος 2013

Όταν οι µικροί µαθητές γίνονται
µεγάλοι λογοτέχνες!
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Το πρώτο φύλλο της εφηµερίδας µας είναι
γεγονός! Προλάβετε, λοιπόν, γιατί είναι
συλλεκτικό!!!
Με το «εφηµεριδάκι» µας, θα σας
ενηµερώνουµε για τα γεγονότα που «καίνε»
στο σχολείο µας αλλά και στη µικρή µας πόλη,
το δήµο µας , το Νοµό µας, τη χώρα µας!!

Ιανουάριος 2013

Ναι, καλά διαβάσατε! Πήραµε µέρος στην έκθεση της UNICEF για τα δικαιώµατα
των παιδιών, µε την αφίσα που είχε φτιάξει πέρυσι το κλασικό τµήµα! Κόσµος
πολύς πήγε να δει τα έργα όλων των σχολείων που είχαν αναλάβει το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα της UNICEF «τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώµατά
τους», την περσινή χρονιά 2011-2012.
Επειδή είµαστε ένα από τα σχολεία υπερασπιστές των παιδιών, αναλάβαµε
και φέτος τέτοιο πρόγραµµα και παρασύραµε µαζί µας και άλλα σχολεία! Και
αυτό µάλλον είναι η µεγαλύτερη
επιτυχία!

“ Ένα ευρώ αρκεί” ήταν το φετινό σύνθηµα της unicef για την
εξάλειψη της φτώχειας!

Εµείς και οι γονείς µας στείλαµε. µε όλη µας την αγάπη για
τα παιδιά όλου του κόσµου. 170 ευρώ που συγκεντρώσαµε.
Είχαµε έναν κουµπαρά στο σχολείο και γέµιζε σιγά σιγά…
Ολοι έχουν οικονοµικά προβλήµατα τώρα που υπάρχει αυτή
η κρίση, που λένε οι µεγάλοι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε
και αυτούς που έχουν µεγαλύτερα προβλήµατα από µας!
Καποια παιδιά κλαίνε, όχι επειδή δεν έχουν το παιχνίδι που
θέλουν αλλά γιατί πεινούν! Οι γονείς τους δεν έχουν χρήµατα
και πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε σπίτι. Ούτε εµβόλια δε
µπορούν να κάνουν γιατί δεν έχουν οι γονείς τους λεφτά
να τα αγοράσουν. Η unicef βοηθά αυτά τα παιδιά και έτσι
, µια και είµαστε και «σχολείο υπερασπιστής των παιδιών»
συγκεντρώσαµε το πιο πάνω ποσόν και το στείλαµε...
Μας έδειξε και η τηλεόραση, το ΝΕΤ της Καλαµάτας. Η
unicef µας είχε ζητήσει να στείλουµε ένα βιντεάκι, που θα
λέµε ένα τραγουδάκι, και τις ευχές µας για τα παιδιά του
κόσµου! Ετσι λοιπόν κι εµείς, το στείλαµε. Δυστυχώς, επειδή
υπήρχε τεχνικό πρόβληµα δεν το έδειξε και η ΕΡΤ αλλά µόνο
η ΝΕΤ. Δεν πειράζει... Εµείς περάσαµε το µηνυµά µας!

http://www.youtube.com/watch?v=j6QyAUW6HRo

Μάλιστα, πολύ καλά διαβάσατε και πάλι!

Βρεθήκαµε και εκεί ως εκπρόσωποι της Πελοποννήσου,
µιας και πραγµατοποιήσαµε τις περισσότερες
δραστηριότητες από αυτές που πρότεινε η helmepa
junior στο περσινό σχέδιο δράσης της! Και πάλι το
περσινό κλασικό τµήµα µας εκπροσώπησε επάξια!!!

Εκεί βρέθηκε η συµµαθήτριά µας η Μαρίλια
Μαραβέλα, η οποία εκπροσώπησε τους συµµαθητές
και η κυρία µας Γαρυφαλιά Τεριζάκη, η οποία
εκπροσώπησε το σχολείο µας. Ηταν η δεύτερη φορά
που βρέθηκε το σχολείο µας εκεί! Είχε ξαναβρεθείως εκπρόσωπος της Πελοποννήσου- πριν από τρία
χρόνια!!!

Μιλώντας για συναισθήµατα στο σχολείο µας
βγήκαµε µία µικρή βόλτα στη γειτονιά του σχολείου,
η οποία είναι σαν έργο τέχνης!

Βλέποντας κανείς τα χωράφια µες το πράσινο και
το καφέ, το δροµάκι στη µέση και το άλλο λίγο πιο
δεξιά, τα σύννεφα να ψιθυρίζουν µυστικά στα ψηλά
δέντρα και αριστερά τη θάλασσα να νανουρίζει
τον αγαπηµένο µας κροκόδειλο την «πρώτη» ,
τα αυτοκίνητα σαν ...κουρδισµένα να τρέχουν
στον δρόµο, µια νεκρή πεταλούδα, αγγίζοντας
τα ανθισµένα µωβ λουλούδια, τα φύλλα από τις
γλάστρες της κυρίας Βίκυς που έχουν πέσει ή είναι
έτοιµα να αφήσουν το κλαδί τους, ακούγοντας
τις φωνές των παιδιών του δηµοτικού και κάτι
κελαηδίσµατα πουλιών που µαζεύονταν στα
σύρµατα της ΔΕΗ αλλά και «γλου γλου γλου» «γαβ,
γαβ» από τα διπλανά οικόπεδα και µυρίζοντας τις
µυρωδιές από τις κατσαρόλες, µας πληµµύρισαν
τόσα συναισθήµατα όσα δε φαντάζεστε!!!
Ενεργοποιήσαµε όλες µας τις αισθήσεις, µαζέψαµε
.... εµπειρίες και όταν επιστρέψαµε στην αίθουσά
µας φτιάξαµε ένα δικό µας δέντρο, το «δέντρο
των συναισθηµάτων». Με κάτι µπουκάλια που τα
βάψαµε καφέ και κλαδάκια που βρήκαµε πεταµένα
στο δρόµο ,φτιάξαµε το δέντρο µας που τα φύλλα
του ήταν γεµάτα συναισθήµατα! Το δέντρο µας
το φωτίσαµε και τα Χριστούγεννα και έτσι όλα
τα συναισθήµατα έλαµπαν!!! Είτε «καλά» είτε

Και φέτος σκεφτήκαµε να
καθαρίσουµε ένα µέρος
που αγαπάµε πολύ, επειδή
πηγαίνουµε βόλτες µε τους γονείς
µας. Το λιµάνι του Μαράθου.
Δυστυχώς βρήκαµε πολλά
σκουπίδια εκεί αλλά ευτυχώς,
λιγότερα από πέρυσι!

«κακά», τα συναισθήµατα είναι το ίδιο σηµαντικά.
Γιατί όταν νιώθουµε είµαστε ζωντανοί!!! (λέει η
κυρία)

Συνεργαστήκαµε φυσικά µε τη
helmepa junior , αλλά και το
καταδυτικό κέντρο της costa
navarino και τον παγκόσµιο
οργανισµό Ocean Conservancy.

Μεγάλες τιµές !!!

Με την ευκαιρία να σας θυµίσουµε τί είναι η helmepa junior. Είναι µια περιβαλλοντική οργάνωση που
στόχο έχει να ενηµερώσει τα παιδιά για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το σχολείο µας είναι
µέλος της τα τελευταία 4 χρόνια και φυσικά εξακολουθεί να είναι, συµµετέχοντας
ενεργά σε διάφορες οικολογικές δράσεις όπως καθαρισµούς ακτής, φυτέµατος
και δηµιουργία σχολικού κήπου, µοιράζοντας φυλλάδια µε πληροφοριακό υλικό,
κάνοντας γιορτές ανακύκλωσης στο σχολείο και πραγµατοποιώντας θεατρικά
δρώµενα µε οικολογικό περιεχόµενο!
http://www.helmepajunior.gr/dnews2.php?article_id=479

Βραβεία µας απένειµαν, όχι ένα αλλά δύο! Το πρώτο µας το έστειλε
το 3ο νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης και το δεύτερο το 6ο νηπιαγωγείο Μεσολογγίου!
Γιατί µας έστειλαν βραβεία; Για το ιστολόγιο του σχολείου µας! Και µε την ευκαιρία να σας το ... γνωρίσουµε!
Δείτε περισσότερα εδώ:
http://blogs.sch.gr/1nipgarg/2013/01/23/βραβεια/
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Ωραίος ο κήπος αλλά θέλει κι αυτός τη
φροντίδα του!

Και η γειτονιά του σχολείου µας θέλει κι αυτή το
καθάρισµά της! Μικροί ακτιβιστές εν δράσει ... ξανά!!!

το εφηµεριδάκι µας l 3

1ο νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Η πρώτη µας βόλτα στην πόλη δε θα µπορούσε να είναι άλλη
από µία επίσκεψη στο πανηγύρι της πόλης µας. Γίνεται κάθε
χρόνο στις 3 Οκτωβρίου, επειδή ο πολιούχος της πόλης µας
είναι ο Αγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης.

Ενας
χώρος
υπέροχος,
τακτοποιηµένος όπως είναι και ο ...
χρόνος! Εκεί µπορεί κανείς τέλεια
να µιλήσει για το χρόνο αλλά εµείς
φτάσαµε µέχρι εκεί γιατί ψάχναµε
για ... µυθικά ζωάκια! Τα βρήκαµε
τελικά µε τη βοήθεια της κυρίας
Κατερίνας και της κυρίας Μαίρης
(αρχαιολόγων)
και
φτιάξαµε
και δικά µας στην αίθουσα
δραστηριοτήτων!
Υποσχεθήκαµε
στους εαυτούς µας ότι θα ξαναπάµε
εκδροµή εκεί ,είτε µε το σχολείο είτε
µε τους γονείς µας!

Επισκεφθήκαµε λοιπόν τους πάγκους, µιλήσαµε µε τους
ιδιοκτήτες τους και µας έδωσαν πληροφορίες για τα προιόντα
που πουλούσαν. Μας είπαν ότι δεν είχε και πολύ κίνηση και
ότι οι άνθρωποι δεν αγόραζαν πολλά πράγµατα... Κρίση..
Παντού αυτή η κρίση!!!

Η θεία της κυρίας Λιτσας µας επισκέφθηκε
στο σχολείο µας για να µοιραστεί µαζί µας τις
αναµνήσεις της από την ιταλική και γερµανική
κατοχή.
Μας περιέγραψε µε πολλές λεπτοµέρειες την
καθηµερινότητά της στο Μάραθο του 1940,
όπου τότε ήταν 11 χρόνων. Μπράβο θεία Κική
µνήµη που την έχεις!!!

Το µόνο καλό που είχε φέρει ο πόλεµος, µας
είπε, ήταν το γεγονός ότι .... ΔΕΝ πήγαινε
σχολείο!!! Γιατί η πέµπτη ήταν ...δύσκολη
τάξη, από τότε!!!
Μας έφερε ακόµα βελόνες και µαλλί και µας
έδειξε πώς έπλεκαν οι γυναίκες κασκόλ και
σκουφιά για να τα στείλουν στους στρατιώτες,
στο µέτωπο!

Επιστρέφοντας στο σχολείο από το πανηγύρι, περάσαµε από το
πάρκο για να ξεκουραστούµε. Εκεί , µε µεγάλη µας έκπληξη,
διαπιστώσαµε ότι η δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργούσε. Το ...
δηµοσιογραφικό µας δαιµόνιο µας οδήγησε µέσα φυσικά και εκεί,
πήραµε συνέντευξη από την βιβλιοθηκάριο/βιβλιοθηκονόµο.
Μας είπε ότι τα βιβλία είναι χωρισµένα στα ράφια ανάλογα
µε τα θέµατά τους, ότι πρέπει να τα τοποθετούµε στο ράφι
µε τη ράχη τους προς τα έξω, έτσι ώστε να βλέπουµε τον τίτλο
του βιβλίου, ότι πρέπει να προσέχουµε τα βιβλία γιατί θα τα
δανειστούν και άλλοι
άνθρωποι και φυσικά να
τα επιστρέφουµε µέσα
στον προβλεπόµενο χρόνο,
δηλαδή σε 30 µέρες!
Εµείς, εκµεταλλευτήκαµε
την
ευκαιρία
και
δανειστήκαµε
δύο
παραµύθια, ένα για το κάθε
τµήµα αλλά και ένα βιβλίο
για την 28η Οκτωβρίου,
µια και πλησίαζε
η
επέτειος
του
«ΟΧΙ».
Δυστυχώς,
το
βιβλίο
ήταν µόνο για ενήλικες
αλλά τα παραµύθια ήταν
υπέροχα!!!
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Εδώ βλέπετε µια φωτογραφία από ένα τέτοιο
συνεργείο στους Γαργαλιάνους. Ολες οι
γυναίκες µε όπλο ... τις βελόνες!
Μας εντυπωσίασε επίσης, το γεγονός ότι δεν
ειχαν ζάχαρη, (άρα ούτε ...τερηδόνα)!

Μια ανάµνησή της που θα θέλαµε να σας
µεταφέρουµε είναι αυτή: “ Θυµάµαι, που
είδαµε ξαφνικά στον ουρανό, προς την
Πρώτη, να πετάγονται στον αέρα ντενεκέδες
και να σκάνε στον αέρα, να κάνουν εκρήξεις,
σαν βόµβες!
Ηταν γεµάτοι µε πετρέλαιο που πήραν φωτιά
επειδή ένα αεροπλάνο έριξε µία βόµβα σε ένα
καράβι που περνούσε από κει.

Το καράβι αυτό, το οποίο ερχόταν από τη Χίο,
έµεινε για πάντα εκεί, µέσα όµως στο βυθό...
Είναι αυτό το “ναυάγιο” που βλέπουµε όταν
πάµε για µπάνιο στη “βουρλιά”!

Αυτή τη φορά στο 2o Δηµοτικό σχολείο, το οποίο είναι και ... συγκάτοικός µας!
Ανεβήκαµε λοιπόν, γιατί θέλαµε να πάρουµε συνέντευξη από τον διευθυντή, τον
κύριο Γιάννη Γαραντζιώτη.
Δ.Ο. πόσους µαθητές έχει το σχολείο;
Γ.Γ. 220
Δ.Ο. Είναι καλοί µαθητές;
Γ.Γ. Οι περισσότεροι είναι πολύ καλοί µαθητές γιατί διαβάζουν τα µαθήµατά τους.
Δ.Ο. Ποια τάξη θα κάνει τη χριστουγεννιάτικη γιορτή;
Γ.Γ. Η πρώτη και η Δευτέρα.
Δ.Ο. Γιατί; Οι άλλες τάξεις;
Γ.Γ. Στο δηµοτικό, αναλαµβάνει κάθε φορά µία ή δύο τάξεις να πραγµατοποιούν τις
γιορτές. Ετσι άλλη τάξη αναλαµβάνει τη γιορτή της 28ης, άλλη του πολυτεχνείου,
Δ.Ο. Καταλάβαµε... άλλη των Χριστουγέννων.....!
Ευχαριστούµε πολύ.
Γ.Γ. Γεια σας!
Σκεφτήκαµε να πάµε στις τάξεις που θα αναλάµβαναν τη γιορτή, για να πάρουµε πιο πολλές
πληροφορίες και να τους ρωτήσουµε σχετικά... Στο δρόµο όµως βρήκαµε και αλλού ενδιαφέρον...
Στην αίθουσα της πληροφορικής! Ηταν µια αίθουσα γεµάτη υπολογιστές.!!!
Εκεί ήταν η κυρία Μαίρη και φυσικά δεν ήταν µόνη της, αλλά µε τους µαθητές της!
Κα Μ. Καλώς τους, περάστε!
Δ.Ο. Γεια σας! Τί κάνετε εδώ;
Κα Μαίρη: Παιδιά, πείτε, τί κάνουµε εδώ;
Παιδιά: Μαθαίνουµε υπολογιστές!
Δ.Ο. Δηλαδή, τί µαθαίνετε;
Κα Μαιρη: ΜΑθαίνουν να χειρίζονται τον υπολογιστή... Εσείς έχετε υπολογιστή,
τον χρησιµοποιείτε;
Δ.Ο. (ολοι µαζί) ΝΑιιι!!! µας βάζει η κυρία και παίζουµε, ψάχνουµε πληροφορίες,
γράφουµε...
Κα Μαίρη; Μπράβο σας παιδιά
Δ.Ο. Ευχαριστούµε. Γεια σας!
ΠΑιδιά: γειααααα σααας!!!
Στο δρόµο σταµατήσαµε να χαιρετήσουµε και έναν ... παλιό γνωστό.! (το µέγα αλέξανδρο...!!!)
Φτάσαµε επιτέλους και σε ένα τµήµα της δευτέρας, το Β2, όπου τα παιδιά, ήταν λίγο περισσότερο
...ζουζούνια από µας! Χάρηκαν βέβαια που µας είδαν και τα παιδιά και η κυρία τους ,η κυρία Βούλα και
δέχτηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις µας
Δ.Ο. Γεια σας! Μας είπε ο Διευθυντής ότι εσείς έχετε αναλάβει τη φετινή γιορτή των
Χριστουγέννων. Τί έργο θα παίξετε;
Παιδιά: «Το καλικαντζαροχωριόοοοοοοο»!!!!! (ολα µαζί)
Δ.Ο. Κάνετε πρόβες; Πώς πατε στις πρόβες σας;
Παιδια: χάλια!!! (γέλια)
Κα Βούλα: Ε, προσπαθούµε, καλά πάµε.
Δ.Ο. Πότε θα κάνετε τη γιορτή σας;
Κα Βούλα: Στις 21 Δεκεµβρίου, το πρωί.
Δ.Ο. Α! Καλά! Εµείς θα την κάνουµε... πότε κυρία θα κάνουµε εµείς τη γιορτή;
Κυρία Λίτσα: Την Πέµπτη 20 Δεκεµβρίου στις 6 το απόγευµα! Να έρθετε να µας δείτε!
Δ.Ο. Καλή επιτυχία στη γιορτή σας!
Κα βούλα και παιδιά: Γεια σας, ευχαριστούµε. Καλή επιτυχία και σε σας!
Δ.Ο. Εµείς ευχαριστούµε!

Το θεατρικό παιχνίδι το λατρεύουµε! Με την πρώτη ευκαιρία παίζουµε τις
ιστορίες που µας κάνουν εντύπωση. “Ο µάκης ενζυµάκης και η µάχη στο
στοµάχι” είναι µια ιστορία που αγαπάµε πολύ και όπως βλέπετε
τη ζωντανέψαµε...
Δεξιά βλέπετε το Μάκη να κοιµάται, να ροχαλίζει για την
ακρίβεια, γιατί δεν έχει δουλειά να κάνει και τα ενζυµάκια δίπλα
του να κοιµούνται κι αυτά , ενώ αριστερά, το τρένο περιµένει να
ξεκινήσει το ταξίδι του στο µακρύ τούνελ του εντέρου!!!

το εφηµεριδάκι µας l 5

1ο νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Ιανουάριος 2013

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ! Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ. ΟΙ ΑΛΛΕΣ 8 ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΚΛΕΙΩ, ΕΡΑΤΩ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΘΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ. ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ ΗΤΑΝ ΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΤΟ ΛΟΓΟ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΝΧΕΣ.
ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΗΣΥΧΟ ΤΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ! Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΗΤΑΝ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΤΟ ΛΟΓΟ!
http://el.wikipedia.org/wiki/Μούσες

Ο ... θίασος του νηπιαγωγείου µας ανέβασε τη «Χριστουγεννιάτικη
Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς! Μας άρεσε πολύ αυτή η ιστορία
και την ευχαριστηθήκαµε πάρα πολύ! Είχαµε πολλούς «Σκρουτζ»
γιατί ήταν µεγάλο το ταξίδι στο χρόνο που έκανε... Παρελθόν,
παρόν, µέλλον! Προσεγγίσαµε τόσο ωραία τις έννοιες του χρόνου
µέσα από αυτή την ιστορία! Μάθαµε πόσο σηµαντικό είναι να
προσφέρεις και να µην κρατάς τα πάντα για τον εαυτό σου. Ακόµα
και ο Σκρουτζ, που ήταν τόσο τσιγκούνης κατάλαβε στο τέλος,
µε τη βοήθεια των πνευµάτων ,ότι δεν έχει νόηµα να µαζεύεις τα
χρήµατα αν δεν τα χαίρεσαι, αν δε µοιράζεις τη χαρά!

( ιστορία αυτή γράφτηκε από τα παιδιά του
κλασσικού τµήµατος, µε αφορµή µια πέτρα που
βρήκαν, σε ένα πρωινό µας διάλλειµα, και τους τράβηξε
την προσοχή.)

Ο καθένας µας µπορεί να προσφέρει όπως µπορεί, µε ό,τι έχει,
λίγα ή πολλά.

Ο σύλλογος γονέων του νηπιαγωγείου µας πραγµατοποίησε στις 16 Δεκ 2012 το 4ο χριστουγεννιάτικο
παζάρι του.

Η Βιβλιοθήκη της πόλης µας το φιλοξένησε και είχε µεγάλη επιτυχία! Μαµάδες και µπαµπάδες
είχαν βάλει τα δυνατά τους και έτσι συγκεντρώσαµε πάρα πολλές πρωτότυπες κατασκευές!!! Δείτε
µερικές!

24-9-2012

6 l το εφηµεριδάκι µας

Οµαδική εργασία του ολοήµερου
τµήµατος
του 1ου νηπιαγωγείου γαργαλιάνων,
20-11-2012

το εφηµεριδάκι µας l 7

Με δυσκολία ξεχωρίσαµε κάποια αγαπηµένα βιβλία για
να σας τα προτείνουµε! Ανεπιφύλακτα!!!

Μαριονέτες από γιαούρτοκεσεδάκια

κουµπαράδες από ... ντενεκέδες

Ενα ... µαρκαροδόδεντρο
στέλνει σε όλους τις ευχές
του σχολείου µας!

Με αφορµή διάφορους πίνακες ζωγραφικής καλλιτεχνήσαµε και εµείς µε τα
δικά µας ανακυκλώσιµα υλικά

Ψάξαµε στην τάξη
µας να βρούµε
που κολλάει ο
µαγνήτης και όπως
καταλαβαίνετε τα
καπάκια από τα
αναψυκτικά τα ...
αγαπάει πολύ!!!

