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Το παγκόσμιο περιβάλλον… 

 Άνθρωποι, αγαθά και ιδέες κυκλοφορούν με ταχύτητα ηλεκτρονικής μετάδοσης 
δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο (διαδίκτυο – νέες τεχνολογίες – εσωτερική και 
εξωτερική μετανάστευση – οικονομικές αλλαγές), έτσι ώστε να μεταβάλλουν την 
πληθυσμιακή σύσταση των εθνικών κρατών και να αλλοιώνουν την 
πολιτιστική  ταυτότητα των λαών και των κοινωνικών ομάδων.  

 Πολιτικές – πολιτιστικές – οικονομικές – κοινωνικές παρακαταθήκες κατακτημένες με 
σκληρούς αγώνες αμφισβητούνται ή και επαναδιαπραγματεύονται. 

 Ελλάδα που λειτουργεί σε τρία επίπεδα, που διευρύνονται διαδοχικά και συνδέονται 
μεταξύ τους ως τρεις ομόκεντροι κύκλοι: το Εθνικό, το Ευρωπαϊκό και το 
Παγκόσμιο επίπεδο. Διατηρώντας εθνικά  χαρακτηριστικά πρέπει να διασυνδεθεί με 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την οποία, μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίας 
αλληλεπίδρασης, οφείλει όχι μόνο να πάρει αλλά και να καταθέσει τη δική της 
συνεισφορά και να συμβάλει με τον τρόπο της στη διαμόρφωση του νέου 
ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.  

       Κάτι ανάλογο καλείται να πράξει και στις σχέσεις της με την παγκόσμια κοινότητα, 
δυσκολότερο αφού εδώ οι σχέσεις δεν διέρχονται μέσα από κοινά θεσμοθετημένα 
όργανα και υπερκρατικούς θεσμούς, όπως συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
αγορά το διεθνές περιβάλλον καθοδηγείται. 

 Η εκπαίδευση αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί τον ισχυρότερο, ίσως,  
μηχανισμό που διαθέτει η ανθρωπότητα για να ανταποκριθεί στα αιτήματα και τις 

ανάγκες της νέας εποχής.  
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 επηρεάζεται από τις παγκόσμιες ανακατατάξεις, αλλά παράλληλα 
στηρίζεται και πρεσβεύει από τον ρόλο του παραδοσιακά τα ιδεώδη 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων του αλληλοσεβασμού, της 
αποδοχής του Διαφορετικού, της Ειρήνης, της συνύπαρξης και της 
Δημοκρατίας. 

 

 για να ανταποκριθεί το σύγχρονο σχολείο σε όλα αυτά, είναι προφανές 
ότι πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί. 

 

 Όταν σήμερα περισσεύει η πρόσβαση: στην πληροφορία, σε τράπεζες 
δεδομένων, όταν ζούμε τον εκμηδενισμό των αποστάσεων και την 
ελευθερία διακίνησης πολιτών και αγαθών παράλληλα μπορεί το 
Σχολείο μας να υπολείπεται σε   

 Αυτενέργεια και πρωτοβουλία, σε  

 Ενθουσιασμό, σε 

 Συμμετοχική – ομαδοσυνεργατική διάθεση σε 

 Διασύνδεση με νέα δεδομένα στις νέες αγορές εργασίας, σε 

 Μετουσίωση της ακαδημαϊκής γνώσης σε κοινωνικό – οικονομικό 
αγαθό, σε 

 Ανατροφοδότηση και δια βίου εκπαίδευση των στελεχών του 

 

Το Σχολείο… 
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Eγώ ο νέος εκπαιδευτικός – εγώ ο νέος γονέας… 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                                                                   Ή μήπως τελικά στην άκρη εγώ; 

 

Και στη μέση εγώ… 
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Με κάποια ερωτήματα μετέωρα… 

1. Ποιος τύπος εκπαιδευτικού είμαι; 

 

2. Με διακρίνει συναισθηματική νοημοσύνη; 

 

3. Αγαπώ το παιδί – μαθητή; 

 

4. Γνωρίζω το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή μου; 

 

5. Ποια η ταυτότητα της Ελληνικής οικογένειας σήμερα; 

 

6. Ποια η γονεϊκή εμπλοκή στη Σχολική επίδοση του παιδιού; 

 

7. Τι συμβαίνει στο Ελληνικό Σχολείο σήμερα; 

 

8. Οικογένεια – παιδί – Σχολείο (εκπαιδευτικός),  

     μαζί μπορούν; 
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ΓΟΝΕΑΣ 

– Οδηγός της τάξης του ώστε να  

  ανακαλύπτει τη γνώση μαζί με 

  την ομάδα  

– Ορίζει το μάθημα  

– Ακούει – Ενθαρρύνει – Συντονίζει –  

  Προσφέρει δυνατότητες για  

  πρωτοβουλίες  

– Καλλιεργεί δεξιότητες και 

  ενδιαφέροντα  

- Ασκεί έλεγχο 

– Έχει προσδοκίες 

– Συναισθηματικά 

  θερμός – Ακούει το  

  παιδί 

– Ψυχανεμίζεται τις 

  ανάγκες του  

  (ενσυναίσθηση) 

– Αναγνωρίζει 

  δικαιώματα στο παιδί 

– Αυτοαναγάγεται σε επίκεντρο της 

   εκπ/κής διαδικασίας  

–  Μεταδίδει μόνο ό,τι επιλέγει ο ίδιος 

–  Χειραγωγεί την σκέψη και την πράξη των 

   μαθητών του 

– Αποφασίζει μόνος του 

   για το παιδί χωρίς 

   το παιδί  

–  Δύσκαμπτος  

–  Αδιάλλακτος  

–  Προσκολλημένος σε   

   εντολές 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Τύπος 

Τι τύπος γονέα – εκπαιδευτικού είμαι; 
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ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

 

- Προσκολλημένοι   

  στη δουλειά 

 

- Αμέτοχοι στην 

  ανάπτυξη-εξέλιξη 

  –κοινωνικοποίηση  

  του παιδιού  

- Ψυχολογική 

   κακοποίηση παιδιού 

 

- Ασέβεια 

 

- Έλλειψη αυτοέλεγχου 

 

- Παραβατική συμπεριφορά   

 

 

 

- Συναισθηματικά  

  θερμοί 

 

- Χωρίς απαιτήσεις 

  & έλεγχο 

 

- Ανώριμο &  

  παρορμητικό παιδί 

  ανυπάκουο,   

  αντιδραστικό & βίαιο 

Άλλοι τύποι γονέων 
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Είμαι γονέας – εκπαιδευτικός  
με συναισθηματική νοημοσύνη; 

4. Αυτοπαρακίνηση 

   Δημιουργώ κίνητρα για μένα   

   ώστε να πετύχω το στόχο μου  

3. Ενσυναίσθηση 

   Αναγνωρίζω τα συναισθήματα  
των άλλων 

5. Κοινωνικές δεξιότητες 

   Δημιουργώ σχέσεις  

   και επηρεάζω άλλους ανθρώπους  

1. Αυτοεπίγνωση 

   Αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου 

2. Αυτορύθμιση 

   Ελέγχω τα συναισθήματά μου 
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Ο συνεπής και επιμελημένος εκπαιδευτικός, σήμερα 

 
  

ακτινοβολεί και διδάσκει – μοιράζεται…  

(Στοιχειώδεις κανόνες σχολικής κοινότητας). 

Ο ενημερωμένος και οργανωμένος εκπαιδευτικός, σήμερα ακτινοβολεί  

     (Ένα παράθυρο ανοιχτό στον ορίζοντα της γνώσης, ένα φίλτρο μετάδοσης 

πολύχρωμων και πολυφωνικών αντιλήψεων για το αύριο που διαμορφώνεται 

συμμετοχικά με τους νέους, με τους μαθητές μας).  

Ο δημοκρατικός και δίκαιος εκπαιδευτικός, σήμερα ακτινοβολεί … 

     (Διαχειριζόμενοι αδιαφορία, παραβατικές συμπεριφορές, έκτακτες 

καταστάσεις). 

Ο διαμορφωτής και ρυθμιστής ατμόσφαιρας εύκρατου κλίματος εκπαιδευτικός 

σήμερα ακτινοβολεί… 

 (Σπορά, ρίζα, βλάστηση, ανθοφορία, καρποφορία, ευφορία μάθησης – γνώσης).   

Ο ΄΄ψυχανεμιστής΄΄ και εμψυχωτής εκπαιδευτικός, σήμερα ακτινοβολεί… 

     (Ενθάρρυνση συλλογικότητας- συμμετοχικότητας και συνερεύνησης, έμπνευση 

αλληλεγγύης, εκδήλωση αληθινού ενδιαφέροντος για το ψυχοκοινωνικό 

περιβάλλον του μαθητή μας.  

Εμπνέοντας εμπιστοσύνη και λειτουργώντας ως καλό πρότυπο στη σύγχρονη 

κοινωνία  που επιδοκιμάζει, επιδέχεται και τελικά εν πολλής αποδέχεται ό,τι της 

επιβάλουν).  
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Αγαπώ το παιδί (μου) σημαίνει 
 Λίγα λόγια από τον παιδοψυχίατρο – συγγραφέα  πατέρα Βασίλειο Θερμό 

 
 Αγαπώ το παιδί όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι. 

 Δεν κάνω εγώ για το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει από μόνο του. 

 Αφήνω το παιδί ελεύθερο όσο χρειάζεται ανάλογα με την ηλικία του. 

 Δεν βλέπω το παιδί σαν δική μου προέκταση, το αφήνω να εξελιχθεί. 

 Το αποδέχομαι όπως είναι, για την προσπάθειά του (ας μην αριστεύει) 

   και χωρίς να θέλω να γίνω αποδεκτός – αρεστός, στον περίγυρό μου, 

   να αυτοεπιβεβαιωθώ μέσω αυτού. 

 Δεν προσπαθώ να το κερδίσω προσφέροντάς του υλικά αγαθά.  

   Προσφέρω χρόνο, διάθεση και του εκδηλώνω την αγάπη μου. 

 Φροντίζω το γάμο μου, την συ – ζυγία μου. Μέσα σ΄ αυτή ζει το παιδί. 

 Έχω καλή σχέση με το Θεό. Εξασφαλίζω ηρεμία, σύμπνοια, αρμονία, 

   του μαθαίνω την προσευχή. 
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Αγαπώ το παιδί μου, σημαίνει ότι  

αγαπώ και όλα τα παιδιά του  

κόσμου, 

(και τους μαθητές μου) 

γιατί θέλω το παιδί μου 

να αναπτυχθεί  

σε ευτυχισμένο περιβάλλον. 

Δεν θα συμβεί αυτό,  

αν ευτυχεί το παιδί μου  

και δυστυχεί ο κόσμος γύρω του. 

Η χαρά και όλες οι αρετές  

έχουν αξία όταν μοιράζονται.    

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι… 
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Αν ένα παιδί ζει… 

…με επικρίσεις, μαθαίνει να καταδικάζει 

…μέσα στην εχθρικότητα, μαθαίνει να φιλονικεί 

…με το φόβο, μαθαίνει να είναι ανήσυχο και φοβισμένο 

…με τη ντροπή, μαθαίνει να νιώθει ένοχο 

…με την ανοχή, μαθαίνει να είναι καρτερικό 

…με την ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση 

…μέσα στην αποδοχή, μαθαίνει ν’ αγαπά 

…με την επιδοκιμασία, μαθαίνει ότι είναι καλό να έχει στη ζωή του ένα σκοπό 

…μέσα στην τιμιότητα, μαθαίνει ποια είναι η αλήθεια 

…με δίκαιη μεταχείριση, μαθαίνει τη δικαιοσύνη 

…μέσα σε ασφάλεια, μαθαίνει να εμπιστεύεται τον εαυτό του  

και το περιβάλλον του  

…μέσα στη φιλικότητα, μαθαίνει ότι ο κόσμος είναι όμορφος για να ζει,  

           ν’ αγαπά και ν΄ αγαπιέται                              Ρούντολφ Ντράϊκωρς 
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Η σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος  
του παιδιού - μαθητή 

 Στοργή  

 Καλή επι–κοινωνία  

   μελών οικογένειας 

 Παράδειγμα – γονεϊκό πρότυπο 

 Ενθάρρυνση – ενίσχυση αυτοεκτίμησης 

 Κοινωνικοποίηση με άλλα παιδιά  

  (παιχνίδι – εξωσχολικές δραστηριότητες 

   – τέχνες – αθλητισμός 

   επαφή με τη φύση) 

 Ελαχιστοποίηση τιμωρίας  

  – αποθάρρυνση επιθετικότητας 
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 Ζει μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.  
   Προσαρμόζεται στη δυναμική διεθνών πολιτικών, οικονομικών, 

κοινωνικών εξελίξεων.  
 
 Περιβάλλον που αλλοιώνει αξίες, επαναπροσδιορίζει σχέσεις και 

διαμορφώνει νέα πρότυπα. (εικόνα, γρήγορο και εύκολο κέρδος κλπ) 
 

 Οι παππούδες – γιαγιάδες (στενοί συγγενείς) κατοικούν σχετικά κοντά 
στην οικογένεια, την στηρίζουν μετά το γάμο και αλληλεπιδρούν. 
Ιδιαίτερα σημαντικοί στην μονογονεϊκή οικογένεια, (φαινόμενο που 
αυξάνεται). 
 

 Θετική η βοήθεια – απαραίτητη και ζωτική επίσης η αυτονομία της 
οικογένειας. 
 

Διαπιστώσεις  
για την Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια (1)  

…και κατά Δημήτρη Γεώργα  Καθ. Ψυχολογίας 

Παν. Αθηνών 
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Διαπιστώσεις  
για την Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια (2) 

 

 Ναι στις συναισθηματικές σχέσεις – φροντίδα (υλική & ηθική 
στήριξη) 

   Όχι στο πατριαρχικό μοντέλο, στην αυταρχική παρουσία - εξουσία 
του πατέρα που προκαλεί ανισότητες και δυσκαμψία  

   (γονέων – παιδιών). 

 

 Η παραδοχή – αποδοχή του διαφορετικού και της πολιτισμικής 
ποικιλομορφίας που εισάγεται – βιώνεται στην παγκόσμια κοινωνία 
(μετανάστες – παλιννοστούντες),  

   σημάδι εξέλιξης της Ελληνικής οικογένειας και όχι παραφθοράς της. 
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Γονεϊκή εμπλοκή στη σχολική επίδοση του παιδιού   

• Δημιουργώ θετικό κλίμα – εικόνα για το Σχολείο.  

• Οργανώνω το χρόνο μελέτης και τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. 

• Ασκώ μέτρια πίεση στο παιδί, (με την έννοια της υπευθυνότητας). Έχουμε 
κοινές προσδοκίες για ενεργή συμμετοχή και βελτίωση του στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

• Αναδεικνύω και προάγω τις αξίες του Δικαίου, του Διαφορετικού και 

     του Ωραίου, που κατακτώνται στο Σχολείο με τη μελέτη και τη Γνώση. 

• Ενθαρρύνω την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενδιαφερόντων του παιδιού – 
μαθητή, ενδοσχολικών (ομάδα εργασίας) και εξωσχολικών (τέχνες, 
εξωσχολικό διάβασμα) 

• Παρέχω προσωπική βοήθεια – υποστήριξη (και όχι απαραίτητα φροντιστήριο) 
– έχω τον έμμεσο έλεγχο, με εκδήλωση πραγματικού ενδιαφέροντος για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει. 

• Επισκέπτομαι – συζητώ – αναπτύσσω κοινωνική σχέση με τον εκπαιδευτικό. 
Συμμετέχω ενεργά στο σύλλογο γονέων και σε εκδηλώσεις της Σχολικής 
ζωής.  
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Σχολείο προσανατολισμένο – μεταβατικά απεγκλωβισμένο από την στείρα 
παράθεση – απόδειξη γνώσεων (ισχύον εξεταστικό σύστημα) 
Ενθάρρυνση  συλλεκτικής – συνθετικής – οργανωμένης επεξεργασίας και 
αξιοποίησης της πληροφορίας – γνώσης. 
Εισαγωγή της Τέχνης στο Σχολείο. Μέτρο – πειθαρχία – καλλιέργεια αποτέλεσμα 
– έκθεση – εκ – δήλωση. (Εικαστικά, μουσικά σύνολα, θεατρικές ομάδες, 
σύγχρονος χορός, μαθητικοί αγώνες – συναντήσεις,) εμπνευσμένοι δάσκαλοι 
δημιουργικοί και εκτός Σχολείου. 
Παροχή βοήθειας και πρόσθετων υπηρεσιών μέσω Σχολείου (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., 
ΔΗΜ.Ο.Π.), κέντρα πρόληψης, συμβουλευτικοί σταθμοί (μόνο 15 ακόμα) κλπ. 
Νέα – καλύτερα – ευχάριστα βιβλία (καινοτομίες – νέες τεχνολογίες – 120.000 
Η/Υ σε Α΄ Γυμνασίου – πρόσθετο υποστηρικτικό εκπ/κό υλικό – επιμορφώσεις) 
Ευέλικτη ζώνη – Ολοήμερο (Αδυναμίες) Δημοτικά Ε.Ε.Α.Π. εισαγωγή 
ειδικοτήτων Αισθητικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Ξένων γλωσσών. 
Διαθεματικότητα (διασύνδεση επιστημών για ένα θέμα). 
Προγράμματα (Περιβαλλοντική Εκπ/ση – Αγωγή Υγείας – Πολιτισμός – ανταλλαγή 
πολιτιστικών αγαθών – εμπειριών με Σχολεία Εξωτερικού). 

Τι γίνεται στο ελληνικό σχολείο σήμερα; 
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Τι γίνεται στα επιτυχή συστήματα του κόσμου; 

  Ποιότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. 

    Σε Κορέα, Φιλανδία, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, οι εκπ/κοί  

    προέρχονται από το καλύτερο 5 – 30% των καλύτερων. 

    Στη Μέση Ανατολή προσελκύονται - απασχολούνται από το 

    χειρότερο 30%. (Μέχρι πρόσφατα και στις Η.Π.Α.) 

 

  Ιδιαίτερα στα πρώτα Σχολικά χρόνια οι επιπτώσεις στο μαθητή 

    από ένα μάθημα αδιάφορου εκπ/κού είναι μη αναστρέψιμες.  

  

  Με τριπλάσια ταχύτητα αφομοιώνουν & προχωρούν οι μαθητές 

     λόγω ενός καλού εκπ/κού. 

  

 Αυστηρή – αντικειμενική επιλογή στελεχών εκπ/σης.  

   Ο Δ/ντής κάθε μονάδας επιβλέπει μόνο την παρεχόμενη  

   ποιότητα και την βελτίωση της διδασκαλίας. 
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Φαινόμενα των καιρών μας 
o Παραβατικότητα, θυματοποίηση, βία γειτονιάς και από παρέες Σχολείων 

o ΄΄Η μαμά δεν είναι παντρεμένη΄΄. 

    Άγαμη μητέρα (απόρριψη από πατρική οικογένεια, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο –   
κακοπληρωμένη εργασία, δύσκολη διαβίωση παιδιού) 
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Φαινόμενα των καιρών μας (2) 

΄΄Ένας ιστότοπος για τεμπέληδες μαθητές΄΄ (Γαλλία)   

  Πρακτορείο Reuter  6/3/2009  

 

€ 5  Απαντήσεις σε απλά μαθηματικά προβλήματα 

€ 80 Πλήρη παρουσίαση μαθηματικής εργασίας για το τέλος Σχολ. χρονιάς  

   +  συνοδευτικές διαφάνειες, 

   +  σχετική ομιλία ενώπιον καθηγητή και συμμαθητών 
΄΄…Τους μαθαίνουμε να ψαρεύουν – δεν προσφέρουμε έτοιμο το ψάρι 

   Αργά ή γρήγορα πρέπει να μάθουν να λύνουν…΄΄ 

 

…κάποιο ευφάνταστοι μαθητές σκέφτονται και on line σύνδεση με το site ακόμα  

και  

την μέρα του διαγωνίσματος!…   
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Πρακτικές λύσεις  

1. Χρηματοδότηση σε προσχολική και Α/θμια Εκπαίδευση και μέτρο σε 

      ορισμένα αδηφάγα πανεπιστήμια. Δουλειά υποδομής σε αντιλήψεις  

      και νοοτροπίες, όσο ακόμα είναι εύπλαστες. 

2. Διπλασιασμός μισθών όλων των εκπ/κών και επιπλέον κίνητρα  

      σε όσους επιτρέπουν σε Συμβούλους – επιστήμονες – καλλιτέχνες  

      – εμπειρογνώμονες να τους επισκέπτονται στην τάξη και σε όσους  

      εκπ/κούς μετεκπαιδεύονται και επιμορφώνονται σε τακτά διαστήματα. 

3. Παραγωγές – εκδόσεις (και με χορηγίες), – προβολές παραδειγμάτων  

      εντίμων εργαζόμενων, περιστατικών ομαδικής αλληλεγγύης, βίους  

      σπουδαίων ιστορικών προσώπων, για να αντισταθούμε στην  

      ρυπαρή επίθεση – απαξίωση της αισθητικής και του φασισμού της  

      ευτελούς εικόνας που βιώνουμε στα σπίτια μας, ως πρότυπο καλής  

      – πετυχημένης ζωής. 

4. Δύο γονείς κάθε μέρα – παρουσία σε κάθε Σχολείο.΄΄...Να σου πω  

      εγώ πόσα καλόπαιδα θα πουλάνε τσαμπουκά ατιμωρητί, πόσα  βαποράκια θα 
κυκλοφορούνε και πόσοι δάσκαλοι θα κοιμούνται στην έδρα αδιάβαστοι… 

 

     ΄΄ Βήμα ιδεών Ελεύθερος τύπος 19/4/2009 

 

…μερικές σκέψεις από τον  

Θ.Π.Τάσιο  ομότ.καθ. Ε.Μ.Π. 
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Οικογένεια – Παιδί – Σχολείο 

Μαζί, μπορούμε;  
ΝΑΙ!  Γιατί τα παιδιά μας είναι η εκπνοή σ’ ένα μέλλον και μεις 

           η ανάσα τους από το παρελθόν (ωριμάζουν μόνο με τη  

           φροντίδα μας) 

ΝΑΙ!  Γιατί τα παιδιά μας ζητούν μόνο Αγάπη, Ειρήνη, Ασφάλεια, 

           Δικαιοσύνη ,Ελπίδα, Ευκαιρίες, Επικοινωνία 

ΝΑΙ!  Γιατί τα παιδιά μας θέλουν καθαρό μυαλό, (από ουσίες) 

           καθαρό περιβάλλον, καθαρή καρδιά 

ΝΑΙ!  Γιατί τα παιδιά μας θέλουν ό,τι ακριβώς εμείς (γονείς 

           και δάσκαλοι), ακόμα μπορούμε να προσφέρουμε! 

 

Ν Α Ι !  Γ ι α τ ί  τ α  π α ι δ ι ά  π ο υ  τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν,  
          ε ί ν α ι  ο ι  μ α θ η τ έ ς  μ α ς, τ α  π α  ι δ ι ά  μ α ς,  

                     ε ί ν α ι  ό λ ο ι  ε μ ε ί ς ! 

              κ ι  ε μ ε ί ς  Μ Α Ζ Ι   Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε ! 

 


