
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ 

 

1.ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ 

1.1. Σίτλοσ διδακτικοφ ςεναρίου 

Θηςζασ: μφθοσ και ιςτορία. 

 

1.2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Το ςενάριο αφορά τισ γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Γεωγραφίασ και τθσ 

Γλϊςςασ. 

1.3.Σάξεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευθφνεται 

Το ςενάριο απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ  ΓϋΔθμοτικοφ. 

1.4.υμβατότητα με το Α.Π.. και το  Δ.Ε.Π.. 

Το περιεχόμενο του διδακτικοφ είναι απόλυτα ςυμβατό με το Α.Π.Σ. και το 

Δ.Ε.Π.Σ. του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ ςτο Δθμοτικό ςχολείο. Συγκεκριμζνα αφορά 

τισ παρακάτω ενότθτεσ από το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ ΓϋΔθμοτικοφ: 

3θ Ενότθτα: 

1. Θθςζασ , το βαςιλόπουλο τθσ Τροιηινασ 

2. Ο Θθςζασ ςκοτϊνει το Μινϊταυρο 

3. Ο Θθςζασ επιςτζφει ςτθν Ακινα 

Οι ςτόχοι του ςεναρίου ςυμβαδίηουν απόλυτα και υπερκαλφπτουν τουσ 

ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ , οι οποίοι περιγράφονται ςτο 

αντίςτοιχο βιβλίο του δαςκάλου. 

 

 



1.5. Οργάνωςη τησ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου οι μακθτζσ χωρίηονται ςε οχτϊ ομάδεσ, εκ 

των οποίων οι ζξι κα ζχουν από τρεισ μακθτζσ  και οι υπόλοιπεσ δφο κα ζχουν 

από δφο μακθτζσ θ κάκε μία. 

Το ςενάριο κα υλοποιθκεί ςτθν αίκουςα και ςτο εργαςτιρι πλθροφορικισ 

του ςχολείου. Οι μακθτζσ κα ζχουν μαηί τουσ το Βιβλίο του Μακθτι και το 

αντίςτοιχο Τετράδιο Εργαςιϊν. Θα χρθςιμοποιθκοφν βζβαια και ςυμβατικά 

εποπτικά υλικά , όπωσ πίνακασ, χάρτεσ, cd player, υλικά ηωγραφικισ. 

 

Τα λογιςμικά που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι τα παρακάτω: 

 

1. Το διαδίκτυο με τθ χριςθ διαφυλλιςτϊν διαδικτφου. 

2. Λογιςμικό δθμιουργίασ αλλθλεπιδραςτικϊν τεςτ (Hot potatoes) 

3. Eπεξεργαςτισ κειμζνου (Word) 

4. Πρόγραμμα οπτικοποίθςθσ  και προςομοίωςθσ (Google Earth) 

 

(Γνωςτικά ) Προαπαιτοφμενα 

Ωσ προσ τθν προχπάρχουςα γνϊςθ δεν κρίνεται αναγκαία θ φπαρξι τθσ. 

Ωςτόςο ο δάςκαλοσ ζχει φροντίςει κι από τισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ να 

ζχουν κατανοιςει οι μακθτζσ ότι εξετάηουν ιρωεσ τθσ μυκολογίασ και τουσ 

ςχετικοφσ με αυτοφσ μφκουσ, να ζχουν τθ διάκεςθ για αυτό το « μυκικό 

ταξίδι» ςτθν περιπζτεια, ϊςτε να το απολαφςουν, κάτι που αποτελεί βαςικό 

ςτόχο τθσ διδαςκαλίασ αυτϊν των μακθμάτων. 

Σχετικά με τισ Τ.Π.Ε είναι φανερό ότι οι μακθτζσ πρζπει να είναι ςε κζςθ ν’ 

αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο. Επίςθσ να ζχουν ιδθ ζλκει ςε επαφι 

και να ζχουν εξοικειωκεί με τα  λογιςμικά που αναφζρονται παραπάνω. 

 



 

 

 

1.6.Διδακτικοί ςτόχοι 

Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο 

1.Να γνωρίςουν και να απολαφςουν  τουσ μφκουσ που αναφζρονται ςτθ ηωι 

και τα κατορκϊματα του Θθςζα . 

2.Να αξιολογιςουν το χαρακτιρα του Θθςζα. 

3.Να ςυνδζςουν το μφκο του Μινϊταυρου με τθ μινωικι καλαςςοκρατία. 

4. Να κατανοιςουν όρουσ όπωσ λαβφρινκοσ, μίτοσ τθσ Αριάδνθσ, 

δαιδαλϊδεισ δρόμοι. 

5. Να γνωρίςουν το μφκο του Δαίδαλου και του Κκαρου και να τον ςυνδζςουν 

με τθν πρϊτθ προςπάκεια του ανκρϊπου να κυριαρχιςει ςτον αζρα. 

6. Να κατανοιςουν τουσ λόγουσ που ο Θθςζασ κεωρείται ο πιο ςπουδαίοσ 

ιρωασ τθσ Αττικισ και ςυνδζκθκε με τθν ιςτορία τθσ. 

7. Να ςυνκζςουν αφιγθςθ με φανταςτικά και πραγματικά γεγονότα. 

8. Να διαπιςτϊςουν τθν επιρροι τθσ τζχνθσ από τθ μυκολογία. 

9. Να οπτικοποιιςουν το ταξίδι του Θθςζα. 

10. Να εκφραςτοφν δθμιουργικά με αφετθρία το μφκο του Θθςζα. 

 

Β. Ωσ προσ τη χρήςη των νζων τεχνολογιών 

1.Να εξοικειωκοφν με το περιβάλλον του Η/Υ ωσ περιβάλλον εργαςίασ. 



2. Να μάκουν να χρθςιμοποιοφν τον Η/Υ : ωσ εργαλείο για προςζγγιςθ του 

ιςτορικοφ υλικοφ, (κείμενα, εικόνεσ, ιχουσ) ϊςτε να εμπλακοφν ςε αυκεντικζσ 

διαδικαςίεσ ζρευνασ. 

3. Να γνωρίςουν ςυγκεκριμζνα λογιςμικά τα οποία κα τουσ βοθκιςουν να 

ανακαλφψουν, να κατανοιςουν, να εμπεδϊςουν τθ νζα γνϊςθ. 

4. Να διατυπϊςουν υποκζςεισ, να καταγράψουν  τισ απόψεισ τουσ και να 

αναπτφξουν τθν κριτικι ςκζψθ τουσ. 

 

Γ. Ωσ προσ τη μαθηςιακή διαδικαςία 

1. Να μάκουν να ςυνεργάηονται, να ανταλλάςςουν απόψεισ και να 

καταλιγουν ςε κοινά ςυμπεράςματα, με ςεβαςμό ςτισ διαφορετικζσ απόψεισ. 

2. Να τονϊςουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ και τθν αυτοεικόνα τουσ μζςα από 

ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ. 

3. Να αναδεικνφουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και να τισ 

χρθςιμοποιοφν για τθν οικοδόμθςθ των νζων εννοιϊν. 

4. Να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. 

5. Να αςκθκοφν ϊςτε να εφαρμόηουν ορκζσ τεχνικζσ διαλόγου και 

επιχειρθματολογίασ. 

6. Να καλλιεργθκεί θ ικανότθτα λιψθσ απόφαςθσ. 

7. Να  ςυμμετζχουν και να απολαφςουν δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ 

ζκφραςθσ. 

 

1.7. Εκτιμώμενη διάρκεια 

Το ςενάριο αναμζνεται να υλοποιθκεί ςε *6+ διδακτικζσ ϊρεσ. 

 



2. Διδακτική προςζγγιςη 

Μεθοδολογική προςζγγιςη 

Το κεωρθτικό υπόβακρο του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου βρίςκεται ςτισ  

γνωςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ , τον εποικοδομθτιςμό, τθν ανακαλυπτικι 

μάκθςθ και τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ για τθ μάκθςθ. 

Αυτό γίνεται φανερό γιατί, όπωσ περιγράφεται ςτο ςυγκεκριμζνο ςενάριο 

διδαςκαλίασ, θ γνϊςθ ανακαλφπτεται μζςα από ςτοχευμζνεσ δραςτθριότθτεσ 

όπου οι μακθτζσ ςυνεργάηονται και ο εκπαιδευτικόσ είναι αρωγόσ, 

οργανωτισ, κακοδθγθτισ και διευκολυντισ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Η  μάκθςθ 

ςυντελείται ςτα ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια ,τα οποία τθν κακορίηουν,  

με τθν αλλθλεπίδραςθ μακθτϊν και δαςκάλου. 

2.1. Διδακτική προςζγγιςη με Σ.Π.Ε 

Ο δάςκαλοσ κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εξερευνιςουν το διαδίκτυο, με τθ 

χριςθ ενόσ διαφυλλιςτι, ϊςτε να ανακαλφψουν  πλθροφορίεσ, να τισ 

διαχειριςτοφν, να τισ κατανοιςουν, να τισ ταξινομιςουν και να ςτακοφν 

κριτικά απζναντι τουσ. Δίνεται, επίςθσ, μια καταπλθκτικι ευκαιρία ςτον 

εκπαιδευτικό να κίξει κζματα ςχετικά με τθν αςφαλι και ςτοχευμζνθ 

πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ  κριτικισ ςτάςθσ απζναντι 

ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ. 

Το λογιςμικό γενικισ χριςθσ power point είναι ανοιχτοφ τφπου και επιτρζπει 

τθ δθμιουργικι ςφνκεςθ και παρουςίαςθ γεγονότων ι εννοιϊν τισ οποίεσ 

ζχουν ανακαλφψει και αξιολογιςει για τθ ςπουδαιότθτά τουσ. Εξαςφαλίηει 

τθν ενεργό ςυμμετοχι του μακθτι ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ. 

Προςφζρεται για ομαδικι δραςτθριότθτα και προάγει το πνεφμα τθσ 

ςυνεργαςίασ και του αλλθλοςεβαςμοφ των μακθτϊν. 

Το λογιςμικό  hot potatoes δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να 

δθμιουργιςουν διάφορα « παιχνίδια» ςχετικά με το κζμα τουσ και  

«παίηοντασ » να εδραιϊςουν τθ νζα γνϊςθ. 



Ο επεξεργαςτισ κειμζνου αποτελεί μια νζα μζκοδο γραφισ, ποιοτικά 

διαφορετικισ από τθν παραδοςιακι, που δείχνει εξζλιξθ ςτθ γραφι και 

ευνοεί τθν πολυτροπικότθτα. 

Η χριςθ του προγράμματοσ Google Earth δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ 

να κατακτιςουν το χϊρο μζςα ςτον οποίο ςυνζβθςαν τα γεγονότα. Με τον 

τρόπο αυτό θ νζα γνϊςθ εδραιϊνεται και δίνεται θ δυνατότθτα να επεκτακεί 

το ςυγκεκριμζνο μάκθμα και ςε άλλα γνωςτικά αντικείμενα. 

 2.2 Σο προτεινόμενο ςενάριο 

(Παρουςίαςη δραςτηριοτήτων με φφλλα εργαςίασ) 

Α. 1η διδακτική ώρα 

Στθν αρχι ο δάςκαλοσ αξιοποιεί τθν ειςαγωγι από το Βιβλίο του Μακθτι για 

να ςυνδζςει τον Ηρακλι, ζχει προθγθκεί θ μελζτθ τθσ ςχετικισ ενότθτασ, με 

τον καινοφριο ιρωα, το Θθςζα. Καλεί τουσ μακθτζσ ανά ομάδεσ να γράψουν 

τι τουσ ζρχεται ςτο νου όταν ακοφν για το Θθςζα. Κάκε ομάδα ανακοινϊνει 

και αναρτά το χαρτί τθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ. Με ανανεωμζνο τϊρα το 

ενδιαφζρον τουσ οι μακθτζσ πορεφονται ανακαλυπτικά ςτθ νζα γνϊςθ. 

Αμζςωσ μετά ο δάςκαλοσ προτείνει να δουν όλοι οι μακθτζσ ζνα βίντεο από 

το διαδίκτυο  ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

http://www.youtube.com/watch?v=HzYqBBn8upo 

Ζρχεται ζνασ μακθτισ ςτον Η/Υ και δίνει τθν παραπάνω διεφκυνςθ. Όλοι οι 

μακθτζσ παρακολουκοφν το παρακάτω βίντεο: 

http://www.youtube.com/watch?v=HzYqBBn8upo


 

 

Στθ ςυνζχεια ο δάςκαλοσ προτρζπει τα παιδιά να ανοίξουν το Βιβλίο του  

Μακθτι και να διαβάςουν το μάκθμα ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν τισ γνϊςεισ 

τουσ. 

Κατόπιν οι μακθτζσ προτρζπονται να βρουν , κατά ομάδεσ,  ςτο διαδίκτυο κι 

άλλα βίντεο ςχετικά με το μάκθμα δίνοντασ λζξεισ –κλειδιά. Αφοφ τα 

εντοπίςουν με τθ βοικεια του δαςκάλου, ο οποίοσ από πριν τα ζχει εντοπίςει 

και αξιολογιςει) γράφουν τισ διευκφνςεισ ςε ζνα κειμενογράφο (word) για να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε επόμενα μακιματα. 

 

 



 

 

 

Τζλοσ , ο δάςκαλοσ προβάλλει τθν παρακάτω εικόνα και ςυηθτά με τα παιδιά 

(ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ εικόνασ): 

 



 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυηιτθςθσ είναι θ καλλιεργθκοφν οι μακθτζσ ςε πρακτικζσ 

παρατιρθςθσ,  ενςυναίςκθςθσ ,  διατφπωςθσ υποκζςεων,  άςκθςθσ τθσ κριτικισ 

ςκζψθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. 2η διδακτική ώρα 

 

Τθ δεφτερθ διδακτικι ϊρα ο δάςκαλοσ δείχνει ςτουσ μακθτζσ τθν παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

 

Αφοφ κάνουν υποκζςεισ ςχετικά με αυτά που παρατθροφν, ανοίγουν το ςχολικό 

βιβλίο και διαβάηουν για τα κατορκϊματα του Θθςζα. Ο δάςκαλοσ με γλαφυρι 

διιγθςθ απαντά ςε ερωτιςεισ των μακθτϊν.  

 

Στθ ςυνζχεια ο δάςκαλοσ καλεί τουσ μακθτζσ να βρουν τθ διαδρομι που 

ακολοφκθςε ο Θθςζασ ςτθν πορεία του  για τθν Ακινα πάνω ςτο πρόγραμμα 

Google Earth. 



Ζνασ μακθτισ από κάκε ομάδα κα ζρκει ςτον υπολογιςτι και κα ςθμειϊςει τον 

κάκε ζναν τόπο με τθ ςειρά και ταυτόχρονα κα γράφει και  τι ζγινε ςε εκείνο το 

μζροσ. Όταν κα ολοκλθρωκεί θ εργαςία κα ζχουμε το παρακάτω αποτζλεςμα: 

 

 

 

 

 

 

Τζλοσ ο δάςκαλοσ δίνει ςτα παιδιά το παρακάτω φφλλο εργαςίασ ωσ 

ανακεφαλαίωςθ με τθν οδθγία ότι κα ςυμπλθρωκεί ςτθν παροφςα φάςθ αλλά 

κα αξιοποιθκεί και ςτο τελευταίο μάκθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ. 



 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

Βξείηε από ην κάζεκα θύξηα νλόκαηα θαη ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Γηα θάζε όλνκα λα δίλεηε θαη έλαλ νξηζκό, ζύληνκν θαη ζαθή. 

 

ΘΖΔΑ , ΣΟ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΣΖ ΣΡΟΗΕΖΝΑ 
 

α/α Λέμε Οξηζκόο 

Π.ρ. Αηγέαο Παηέξαο ηνπ  Θεζέα 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 



Γ. 3η διδακτική ώρα 

Σελ Σξίηε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ παξαθάησ δηεύζπλζε 

από ην δηαδίθηπν 

http://www.youtube.com/watch?v=5Lq6cPqU1SE 

όπνπ παξαθνινπζνύλ βίληεν κε ζέκα «Ο Θεζέαο ζθνηώλεη ην 

Μηλώηαπξν». 

 

πκπιεξσκαηηθά ν δάζθαινο δίλεη  επηπιένλ  πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη 

απαξαίηεηεο γηα λα νινθιεξσζεί ν κύζνο. 

Καηόπηλ κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα ην παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο.  Όηαλ ην 

ζπκπιεξώζνπλ αλαθνηλώλνπλ θαη ν δάζθαινο αμηνπνηεί ηελ επθαηξία λα 

ζπδεηήζεη κε ηνπο  καζεηέο  γηα ην πώο ε κπζνινγία κπόιηαζε ηελ ηέρλε ζε 

όιεο ηηο κνξθέο θαη ηηο επνρέο. 

http://www.youtube.com/watch?v=5Lq6cPqU1SE


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   2 

ην παξαθάησ θύιιν εξγαζίαο γξάςε πνηνπο βιέπεηο δίπια ζε θάζε 

εηθόλα θαη δπν ιόγηα ηη μέξεηο γηα απηό πνπ βιέπεηο: 

 
 

  

 

  

 

  



 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Δ. 4η διδακτική ώρα 

Σελ  4ε δηδαθηηθή ώξα ν δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο θαηά νκάδεο λα 

ζπδεηήζνπλ θαη λα αλαθνηλώζεη ν θάζε εθπξόζσπνο πώο θαληάδνληαη ηε 

ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Θεζέα από ηε ζηηγκή πνπ ζθόησζε ην 

Μηλώηαπξν. 

Ακέζσο κεηά ηνπο παξνηξύλεη λα δηαβάζνπλ ην κάζεκα από ην βηβιίν ηνπ 

καζεηή θαη ζπκπιεξώλνπλ, νηθνδνκνύλ ηε λέα γλώζε δηαπηζηώλνληαο 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο από ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηε δηαδξνκή πνπ 

αθνινύζεζε ν Θεζέαο θαη λα γξάςνπλ ζύληνκα ζρόιηα ζε θάζε ζηαζκό, 

πάλσ ζην πξόγξακκα  Google Earth. 

Όηαλ ζα ζπκπιεξσζεί απηή ε εξγαζία ζα έρνπκε ην παξαθάησ 

απνηέιεζκα: 

 



 

 

 

 

Ε. 5η διδακτική ώρα 

Σελ ώξα απηή αξρηθά νη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ ην παξαθάησ 

βίληεν πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Γαίδαινπ θαη 

ηνπ Ίθαξνπ: 

http://www.youtube.com/watch?v=ewrdOeI657I&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ewrdOeI657I&feature=related


ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί επεμεξγαζία ηνπ κύζνπ θαη ζπδήηεζε γηα ηελ 

παλάξραηα επηζπκία ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαθηήζεη ηνλ αέξα! 

 

 Ακέζσο κεηά νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην αθόινπζν θύιιν 

εξγαζίαο πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηε 

δεκηνπξγηθή έθθξαζε. 
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Σώξα πνπ έκαζεο ηελ ηζηνξία ηνπ Θεζέα ζθέςνπ θαη απάληεζε ζηηο 

εξσηήζεηο: 

1.Για ποιο λόγο μομίζεις όηι ο Θηζέας αποθάζιζε μα πάει ζηημ Κρήηη; 

 

 

2.Πώς θαμηάζεζαι ηο Μιμώηασρο; 

 

 

3.Γιαηί ο Μίμωας δεμ άθημε ηο Δαίδαλο μα θύγει από ηημ Κρήηη; 

 

 

4.Γράψε έμα θαμηαζηικό διάλογο αμάμεζα ζηο Δαίδαλο και ηο γιο ηοσ 

Ίκαρο: 

 

 

 

 

 

 

5.Ζωγράθιζε ό,ηι ζοσ έκαμε εμηύπωζη από ηο μύθο ηοσ Θηζέα. 



ΣΤ.  6η  διδακτική ώρα 

Σελ ηειεπηαία ώξα νη καζεηέο ζα αμηνπνηήζνπλ ηα πξνεγνύκελα θύιια 

εξγαζίαο , όπσο είρε επηζεκαλζεί εγθαίξσο.  

πγθεθξηκέλα θάζε νκάδα κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ, ρξεζηκνπνηεί ην 

ινγηζκηθό hot potatoes , θηηάρλεη ζηαπξόιεμν θαη ην αληαιιάζεη κε άιιε 

νκάδα γηα επίιπζε. Δλδεηθηηθά όιε ε ηάμε ιύλεη έλα από θνηλνύ, γηα λα 

γεπηνύλ νη καζεηέο ηε ραξά απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

 

 

 

 



Ωο ηειεπηαία εξγαζία νη καζεηέο ζην ζύλνιό ηνπο ζπλεξγάδνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα  power point  πνπ ζα πεξηέρεη ηηο δσγξαθηέο ηνπο θαη 

θάπνηα ζρόιηα-ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην κύζν ηνπ Θεζέα. 

 

 

 

 

 

 

 



Ζ δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο θιείλεη κε κηα δξακαηνπξγηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο εμόδνπ από ην ιαβύξηλζν θαη ηελ πξνβνιή ελόο βίληεν κε ρνξνγξαθία 

ηνπ  τσακώνικου χορού.  

http://www.youtube.com/watch?v=ujyyEZh7ECA 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ujyyEZh7ECA

