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ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (κάλαντα Χριστουγέννων) 

Καλήν εσπέραν άρχοντες. κι αν είναι ορισμός σας Χριστού την θεία γέννηση να πω 

στ΄ αρχοντικό σας, Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλη, οι ουρανοί 

αγάλλονται, χαίρετ΄ η φύσις όλη, εν τω σπηλαίω τίκτεται ,εν φα- εν φάτνη των 

αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. 

 ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ ΚΙ ΑΡΧΙΧΡΟΝΙΑ (κάλαντα Πρωτοχρονιάς) 

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά ψηλή μου δεντρολιβανιά κι αρχή καλός μας χρόνος 

εκκλησιά με τ΄ άγιο θρόνο. Αρχή που βγήκε ο Χριστός άγιος και πνευματικός στη 

γη στη γη να περπατήσει και να μας και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης 

έρχεται κι όλους μας καταδέχεται από την Καισαρεία συ 'σ΄ αρχόντισσα κυρία. 

Βαστά εικόνα και χαρτίζαχαροκάντιο ζυμωτήχαρτί και καλαμάριδες και με δες 

και 'με το παλικάρι . Το καλαμάρι έγραφε τη μοίρα μου την έγραφε και το και το 

χαρτί μιλούσε Άγιε μου Άγιε μου Βασίλη.. 
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EDITORIAL 

 

 

Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ 

Βαθμίδας Σερρών – Ειδικό ΕΠΑ.Λ. 

είναι μια σχετικά νέα δομή στο χώρο 

της εκπαίδευσης και καλύπτει τις 

ανάγκες όλου του νομού Σερρών, 

καθόσον είναι το μοναδικό. 

Λειτουργεί για 5η σχολική 

χρονιά με τον τομέα Οικονομίας και 

Διοίκησης και την ειδικότητα 

Υπαλλήλων Διοίκησης και στεγάζεται 

σε έναν παραχωρημένο χώρο του  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο 3ο χιλ. Σερρών – 

Δράμας. Το μαθητικό δυναμικό 

ανέρχεται σε 64 μαθητές - τριες. 

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση του 

σχολείου και η καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων των μαθητών – τριών 

ώστε με την ενηλικίωση τους να 

επέλθει και η αυτονομία τους.  

Χαίρομαι ιδιαίτερα για το 

όμορφο αποτέλεσμα της προσπάθειας  

 

αυτής των παιδιών. Το τεύχος αυτό 

είναι αφιερωμένο στη μεγάλη γιορτή 

των Χριστουγέννων, γι’ αυτό και 

περιέχει αρκετές αναφορές στα ήθη 

και έθιμα των ημερών αυτών.  

    Εύχομαι αυτό το περιοδικό,  να 

σας δώσει, όλους εσάς που 

συμμετέχετε, τη χαρά της δημιουργίας 

και να αποτελέσει κίνητρο για να 

συνεχίσετε να καταγράφετε τις 

σκέψεις, τις απόψεις σας, τις δράσεις 

του σχολείου και τα οφέλη που 

αποκομίζετε κάθε φορά. 

 

Η Διευθύντρια  

 

Άννα Κωστοπούλου 
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Η γέννηση του Χριστού 

 

 

 

 

 

 

Τις ημέρες των Χριστουγέννων όλα 

γύρω μας είναι χαρούμενα και 

τούτο, διότι γιορτάζουμε γέννηση 

του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα 

του κόσμου. Ποιο όμως είναι το 

μήνυμα της γέννησης του Χριστού; 

Ο Χριστός εδόθη από τον Πατέρα 

Θεό για τον άνθρωπο, για να 

μπορέσει ο άνθρωπος να 

απολαύσει όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά του Υιού του Θεού, 

ώστε να είναι ευτυχισμένος και να 

απολαμβάνει ζωή αιώνιο. Η χαρά 

που μπορεί ο άνθρωπός να 

απολαμβάνει με το Χριστό είναι 

χαρά αιώνια, διότι ο Χριστός ήλθε 

εις τον κόσμο αυτό και έκαμε κάτι 

πολύ θαυμαστό και μεγάλο για τον 

άνθρωπο. Τον λύτρωσε, τον έσωσε 

από τα δεσμά του σκότους και της 

αμαρτίας, τον ελευθέρωσε από το 

θάνατο και την καταστροφή. Ο 

Ιησούς Χριστός με τη γέννησηΤου 

στη φάτνη της Βηθλεέμ, φανερώνει 

ότι είναι έτοιμος να γεννηθεί και 

πάλι μέσα σε κάθε καρδιά 

ανθρώπου όσο αμαρτωλός και αν 

είναι ο άνθρωπος, αρκεί να 

μετανοήσει και να εκζητήσει το 

Χριστό Σωτήρα του και Λυτρωτή 

του. Ο Θεός φανερώνει λοιπόν τη 

μεγάλη Του αγάπη για τον άνθρωπο 

στέλνοντας τον Υιό του το 

μονογενή να γεννηθεί στον κόσμο 

αυτό από την Παρθένο Μαρία, να 

κηρύξει μετάνοια και επιστροφή εις 

τον Θεό και τελικά να δώσει τον 

εαυτό Του θυσία στο σταυρό του 

Γολγοθά για την ανθρώπινη 

αμαρτία, ώστε κάθε άνθρωπος να 

δικαιούται τη σωτηρία δια του 

Ιησού Χριστού. Ας δώσουμε, 

λοιπόν κι εμείς με τη σειρά την 

καρδιά μας στο Χριστό, ώστε να μη 

γιορτάζουμε μόνο τη γέννηση του 

Χριστού στη Βηθλεέμ κάθε χρόνο, 

αλλά κάθε μέρα να γιορτάζουμε τη 

γέννηση του Χριστού στη καρδιά 

μας. Το αποτέλεσμα θα είναι ζωή 

αιώνια.                         

Κ. Σ. από ΕΟ2 
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Ήθη, έθιμα και παραδόσεις για τα 

Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 

   Oι ημέρες των εορτών είναι ημέρες 

αφιερωμένες στην παράδοση και τα βεβαίως 

στα ήθη και τα έθιμα, όπως και στις 

πατροπαράδοτες παραδόσεις. 

Όπως είναι γνωστό, τα Χριστούγεννα και η 

Πρωτοχρονιά εορτάζονται με ποικίλους 

τρόπους σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Άλλωστε, τα ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου 

«χρωματίζουν» τις γιορτινές αυτές ημέρες και 

αποτελούν μία όαση χαράς για μικρούς και μεγάλους. 

Ενδιαφέρον έχει η παρουσίαση εθίμων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από 

διάφορες περιοχές της χώρας μας. 

Ανατολική Μακεδονία: Μωμόγεροι και σπόρδισμα των φύλλων 

Τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου μαρτυρούν τις βαθύτερες ανησυχίες των ανθρώπων, όπως 

αυτές αποτυπώθηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 

Μακεδονίας οι κάτοικοι -η πλειονότητα των οποίων έχουν τις ρίζες τους στον Πόντο και τη 

Μικρά Ασία- γνωρίζουν πώς να διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις κυρίως μέσα από τη 

νέα γενιά. 

Από ολόκληρη την ανατολική Μακεδονία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολιτιστική 

παράδοση του νομού Δράμας, με την πλούσια λαογραφία, τα ήθη τα έθιμα, τις γιορτές και 

τα διονυσιακά δρώμενα που πραγματοποιούνται όλες τις εποχές του χρόνου. 

Οι Μωμόγεροι, ένα είδος λαϊκού παραδοσιακού θεάτρου, αναβιώνει στους Σιταγρούς και 

τα Πλατανιά, χωριά όπου υπάρχουν πρόσφυγες από τον Πόντο. Η ονομασία Μωμόγεροι 

προέρχεται από τις λέξεις μίμος και γέρος, από τις μιμητικές κινήσεις που κάνουν οι 

πρωταγωνιστές με μορφή γεροντικών προσώπων. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται όλο 

το Δωδεκαήμερο [Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια]. 

Στο νησί της Θάσου οι οικογένειες κρατούν ένα πολύ παλιό έθιμο είναι το σπόρδισμα των 

φύλλων και γίνεται ως εξής: Κάθονται όλοι γύρω από το αναμμένο τζάκι, τραβούν την 

ανθρακιά [θράκα] προς τα έξω και ρίχνουν γύρω στα αναμμένα κάρβουνα, φύλλα ελιάς, 

βάζοντας στο νου τους από μία ευχή, χωρίς να την πουν στους άλλους. Όποιου το φύλλο 

γυρίσει περισσότερο, εκείνου θα πραγματοποιηθεί και η ευχή του. 

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρτοφύτου του Δήμου Ελευθερών στη δυτική ακτή του νομού 

Καβάλας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναβιώνει ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην 

Τουρκοκρατία. 

Τα αγόρια που θα φύγουν στρατιώτες μέσα στη νέα χρονιά συγκεντρώνουν μεγάλες 

στοίβες από ξύλα στην πλατεία. Την παραμονή του νέου χρόνου θα ανάψουν μια 

εντυπωσιακή φωτιά ψέλνοντας τα κάλαντα. Στις δώδεκα ακριβώς, με το χτύπημα του 

ρολογιού της εκκλησίας, ξεκινάει ένα παραδοσιακό γλέντι με τσίπουρο και γλυκά. 
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Στην πόλη της Καβάλας, πολλοί κάτοικοι διατηρούν ακόμα κάποια από τα έθιμα που 

έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, όπως το σπάσιμο του ροδιού 

μπροστά στην είσοδο του σπιτιού για καλή τύχη, αλλά και η μεταφορά μίας πέτρας -

συνήθως από το μικρότερο μέλος της οικογένειας- στο εσωτερικό του σπιτιού για να είναι 

στέρεο το σπίτι και γερή ολόκληρη η οικογένεια τη νέα χρονιά. 

Στο δημοτικό διαμέρισμα Ποδοχωρίου του Δήμου Ορφανού στα δυτικά του νομού 

Καβάλας, την πρώτη ημέρα κάθε νέου χρόνου διατηρούν ακόμα αναλλοίωτο το έθιμο του 

«ποδαρικού», όπου τα πιο μικρά παιδιά επισκέπτονται όλα τα σπίτια του οικισμού 

μπαίνοντας μέσα σε αυτά με το δεξί πόδι, λένε ευχές στους νοικοκύρηδες του σπιτιού και 

δέχονται γλυκά και δώρα. 

Στα Άβδηρα της Ξάνθης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ορισμένες οικογένειες δε 

ζυμώνουν βασιλόπιτα, αλλά, ανοίγουν φύλλο και παρασκευάζουν μία πίτα με πράσο, κιμά 

και μπαχαρικό κύμινο. Μέσα στην πρασόπιτα βάζουν το φλουρί. Η πίτα ψήνεται σε 

παραδοσιακό ταψί το σινί και τα παλιότερα χρόνια σερβίρονταν πάνω σε χαμηλό ξύλινο 

τραπέζι, το σορβά. 

Ηράκλειο: Σύγλινα και «Καλή Χέρα» 

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα έθιμα των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο, αλλά και 

γενικότερα στην Κρήτη τα περισσότερα των οποίων διατηρούνται και στις ημέρες μας. 

Παλιότερα ήταν έθιμο να μεγαλώνει κάθε οικογένεια στο χωριό ένα γουρούνι, το «χοίρο», 

όπως το έλεγαν, ο οποίος σφάζονταν την παραμονή των Χριστουγέννων, κι ήταν το κύριο 

Χριστουγεννιάτικο έδεσμα. 

Το χοίρο τον έσφαζαν την ημέρα των Αγίων Δέκα και έφτιαχναν: 

- λουκάνικα, 

- απάκια, 

- πηχτή η τσιλαδιά, 

- σύγλινα, (δηλαδή το κρέας του γουρουνιού κομμένο σε μικρά κομμάτια, που το έψηναν 

και το έβαζαν σε μεγάλα δοχεία και το κάλυπταν με το λιωμένο λίπος του ζώου, 

- ομαθιές, τα έντερα του χοίρου γεμισμένα με ρύζι, σταφίδες και κομματάκια συκώτι, 

- τσιγαρίδες, κομμάτια μαγειρεμένου λίπους με μπαχαρικά που το έτρωγαν με ζυμωτό 

ψωμί για κολατσιό, όταν μάζευαν τις ελιές. 

Όμως, και σήμερα πολλοί στα χωριά ανατρέφουν γουρούνια τα οποία τα σφάζουν 

παραμονές των Χριστουγέννων. 

Δ. Μ. και Χ. Σ. από  Γ΄ ΕΠΑΛ 

 

 

Η ιστορία του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 

Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές, οι 

χριστουγεννιάτικες γενικά δοξασίες και 

παραδόσεις, αποτελούν ένα μείγμα από 

κατάλοιπα της λατρείας του Σατούρνο 

(μιας θεότητας που ταυτίζεται με τον 

Κρόνο) κι άλλων δοξασιών που 

αναμίχθηκαν με τις χριστιανικές, για να 

ξεχαστεί στο πέρασμα των αιώνων η 

αρχική τους προέλευση. Το δέντρο, σαν 

χριστουγεννιάτικο σύμβολο, 

χρησιμοποιήθηκε μετά τον 8ο αιώνα. 

Εκείνος που καθιέρωσε το έλατο σαν 
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χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν, σύμφωνα 

με την παράδοση, ο Άγιος Βονιφάτιος, 

που για να σβήσει την ιερότητα που 

απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη δρυ, 

έβαλε στη θέση του το έλατο, σαν 

σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα σαν 

σύμβολο των Χριστουγέννων. 

Φυσικά, στο πέρασμα των αιώνων, το 

νόημα του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

πήρε αναρίθμητες μορφές. Κι αρχικά, για 

να συμβολίσει την ευτυχία που κρύβει 

για τον άνθρωπο η γέννηση του Χριστού, 

άρχισε να γεμίζει το δέντρο-σύμβολο με 

διάφορα χρήσιμα είδη- κυρίως φαγώσιμα 

κι αργότερα ρούχα κι άλλα είδη 

καθημερινής χρήσης, συμβολίζοντας έτσι 

πρακτικά την προσφορά των Θείων 

Δώρων, για να εξελιχτεί προοδευτικά σ' 

ένα απαραίτητο διακοσμητικό είδος της 

μέρας αυτής, που αργότερα πήρε και τη 

θέση της "Δωροθήκης"- του χώρου 

δηλαδή που σ' αυτόν τοποθετούσαν οι 

συγγενείς και φίλοι τα δώρα τους ο ένας 

για τον άλλο. 

Ο Τσαρλς Ντίκενς για την Αγγλία , ο 

συγγραφέας εκείνης της εποχής, 

φρόντισε να ξαναπάρουν τα 

Χριστούγεννα την παλιά χαρούμενη 

γιορταστική μορφή τους, όσο 

κανένας άλλος. Κι αν σήμερα σ' ολόκληρο 

τον κόσμο το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

θυμίζει αυτή τη μέρα, αυτό σίγουρα 

οφείλεται στον Ντίκενς, που σε διάφορα 

έργα του και πιο πολύ ακόμα στις 

χριστουγεννιάτικες ιστορίες του, το 

προβάλλει σαν βασικό χριστουγεννιάτικο 

σύμβολο. 

Στην πατρίδα μας, το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο το έφεραν για πρώτη φορά στην 

Αθήνα οι Βαυαροί, και από τότε 

συνηθίζεται να προτιμάται στις ορεινές 

περιοχές αντί του νησιώτικου 

καθιερωμένου καραβιού. 

Μ. Μ.  από το Α΄ ΕΠΑΛ 

 

 

 

 

Η ιστορία της χριστουγεννιάτικης 

κάλτσας 

 

 

 

 

 

 

 

(Οι κάλτσες κρέμονταν από την καμινάδα με 

την ελπίδα ότι θα περάσει και από κει 

ο Άγιος Βασίλης). 

 Υπήρχε κάποτε ένας ευγενικός και 

καλόκαρδος κύριος όπου η γυναίκα του 

είχε πεθάνει από βαριά αρρώστια και τον είχε 

αφήσει απογοητευμένο με τρεις 

κόρες να μεγαλώσει. Μετά που έχασε όλα του 

τα χρήματα σε ανώφελες και κακές 

επενδύσεις, η οικογένειά του χρειάστηκε να 

μετακομίσει σε μια χωριάτικη καλύβα, ενώ οι 

τρεις του κόρες έκαναν μόνες τους το 



 7

μαγείρεμα, το ράψιμο και το καθάρισμα του 

σπιτιού. 

Όταν ήρθε ο καιρός να παντρευτούν οι κόρες, 

ο πατέρας έπεσε σε μεγαλύτερη κατάθλιψη 

εφόσον οι κόρες του δεν θα έβρισκαν να 

παντρευτούν χωρίς 

προίκα και χρήματα για να δώσουν στην νέα 

οικογένεια του συζύγου τους. 

Μία νύχτα, μετά που οι κόρες είχαν πλύνει 

και απλώσει τα ρούχα τους και 

τις κάλτσες τους στο τζάκι για να στεγνώσουν, 

έπεσαν για ύπνο. Ο Άγιος Βασίλης γνώριζε την 

απόγνωση και την ατυχία του πατέρα και 

σταμάτησε στο σπίτι του. Κοίταξε μέσα από 

το παράθυρο και είδε ότι η οικογένεια είχε 

πέσει για ύπνο. Επίσης παρατήρησε και τις 

κάλτσες των κοριτσιών που κρέμονταν στο 

τζάκι. Και τότε του ήρθε η έμπνευση και αφού 

πήρε από το πουγκί του τρία μικρότερα 

πουγκιά με χρυσό, πήγε και τα πέταξε με 

προσοχή από την καμινάδα έτσι ώστε να 

πέσουν μέσα στις κάλτσες. Το επόμενο πρωί 

που ξύπνησαν οι κόρες, βρήκαν για μεγάλη 

τους έκπληξη τις κάλτσες τους να περιέχουν 

χρυσάφι. Έτσι ο ευγενής πατέρας τους θα 

κατάφερνε να δει τις κόρες του να ζουν 

ευτυχισμένες και μια καλή ζωή με αυτό το 

χρυσό, και έζησε πολλά πολλά χαρούμενα 

χρόνια και ο ίδιος.  

Τα παιδιά όλου του κόσμου συνέχισαν την 

παράδοση να κρεμούν κάλτσες τα 

Χριστούγεννα στο τζάκι τους με την ελπίδα να 

τους τις γεμίσει ο Άγιος Βασίλης. Αυτό το 

έθιμο κρατά σε πολλές με μερικές 

παραλλαγές.  

Στην Γαλλία τα παιδιά τις βάζουν δίπλα στο 

τζάκι, ενώ στην Ολλανδία τις γεμίζουν με 

άχυρο και καρότα για τα ελαφάκια του Άγιου 

Βασίλη. Στην Ουγγαρία τα παιδιά γυαλίζουν 

τα παπούτσια τους πριν τα βάλουν δίπλα στο 

τζάκι ή το παράθυρο. Στην Ιταλία τα παιδιά 

αφήνουν τα παπούτσια τους έξω κατά τα 

Θεοφάνια, για να τα βρει η καλή μάγισσα. Και 

τέλος, στο Πόρτο Ρίκο τα παιδιά βάζουν κάτω 

από τα κρεβάτια τους πρασινάδα και 

λουλούδια για τις καμήλες των τριών Μάγων.  

Δ. Β.  από το Α΄ ΕΠΑΛ 

 

 

Οι δράσεις μας 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«Μαθαίνω να προστατεύω το 

περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον είναι 

το σπίτι μου» 

Συμμετέχει το τμήμα Ε2 Οικονομίας με 

την υπεύθυνη καθηγήτρια του 

προγράμματος. 

 Μια μαθήτρια γράφει : «Μου αρέσει που 

συμμετέχω στο πρόγραμμα για το 

περιβάλλον.  Νομίζω ότι όλοι μπορούμε 

να βοηθήσουμε για να σώσουμε τη γη 

μας.» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«Σερφάροντας με ασφάλεια στο 

διαδίκτυο» 

Συμμετέχει το τμήμα Α Οικονομίας μαζί 

με την υπεύθυνη καθηγήτρια του 

προγράμματος. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να 

μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν με 

ασφάλεια το διαδίκτυο, για να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους άλλα και σα 
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μέσο διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

«Η γυναίκα στον επαγγελματικό τομέα 

χθες και σήμερα» 

Συμμετέχουν οι μαθήτριες του Ε2 

Οικονομίας με την υπεύθυνη καθηγήτρια 

του προγράμματος.  

Επιλέξαμε αυτό το θέμα γιατί μας αρέσει. 

Σαν γυναίκες που είμαστε 

ενδιαφερόμαστε για την επαγγελματική 

μας αποκατάσταση. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα 

επισκεφτούμε το μουσείο 

Σαρακατσάνων, θα πάμε σε μια 

επιχείρηση μπουγάτσας «το Χρυσό», και 

θα πάρουμε συνέντευξη με ένα πλούσιο 

ερωτηματολόγιο τη Διευθύντριά μας που 

είναι ηγετικό στέλεχος και γυναίκα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

«Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» 

Θεματολογία που αφορά την  

καταστροφή που υφίσταται το  

περιβάλλον, κάνει το τμήμα ΒΓ.  

Τρομερή εντύπωση έκανε στα παιδιά το 
νησί των σκουπιδιών  άλλο ένα 
“κατόρθωμα” του ανθρώπου όπως και ο 
αφανισμός της νεογέννητης φώκιας   
“θυσία” στο βωμό της μόδας 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci ΣΤΟ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής-Ειδικό ΕΠΑΛ Σερρών 

 

Το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής –ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΛ Σερρών 

υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2009-2010 ένα 

πρόγραμμα δια βίου μάθησης LEONARDO DA VINCI, 

στην Κύπρο. 

 

Ο τίτλος του προγράμματος ήταν: «Συστηματική και 

ουσιαστική κατάρτιση των νέων του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Ειδικής 

Αγωγής Σερρών σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 

επαγγελματικό περιβάλλον» και το σύνθημα της 

Δράσης: «I am a European citizen, too» (Είμαι κι εγώ 

πολίτης της Ευρώπης!). 

To πρόγραμμα Leonardo da Vinci απευθύνεται σε 
φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-
κατάρτιση σε επίπεδο δευτεροβάθμιας τεχνικής 
εκπαίδευσης, όπως Επαγγελματικά Λύκεια, 
Επαγγελματικές Σχολές, Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα 
κ.ο.κ.. 
To Leonardo da Vinci είναι μία δράση που υποστηρίζει 

την επαγγελματική κατάρτιση, μέσω σχεδίων 

διακρατικής κινητικότητας. Μια περίοδο δηλαδή 

πρακτικής άσκησης που διανύει ο καταρτιζόμενος σε 

μια επιχείρηση ή σε ένα Ίδρυμα κατάρτισης σε άλλη 

χώρα. 

9 μαθητές της Α΄ βαθμίδας (γυμνασιακές τάξεις) και 10 

μαθητές του ΕΠΑΛ (τάξεις Λυκείου) ταξίδεψαν στην 
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Κύπρο όπου τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις, σε 

διοικητικές υπηρεσίες δημόσιων υπηρεσιών, σε 

λογιστήρια και βιβλιοθήκες.  

Οι επισκέψεις ήταν καθημερινές και ομαδικές και 

αφορούσαν την εκπαίδευση και κατάρτισή τους σε 

θέματα της ειδικότητάς τους (Τομέας: Οικονομίας-

Διοίκησης). Το περιεχόμενο δηλαδή της κατάρτισης 

στηρίχθηκε στα αναλυτικά προγράμματα των 

μαθημάτων της ειδικότητά τους και ήταν η 

γραμματειακή υποστήριξη και οι εργασίες γραφείου. 

Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν από τον φορέα Υποδοχής 

στη Λεμεσό, πάντα με την επίβλεψη των συνοδών 

καθηγητών. 

 

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κινητικότητας 

αποτέλεσε η γνωριμία με τη χώρα υποδοχής, τους 

ανθρώπους, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της 

Κύπρου. 

Με το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες 

παρέλαβαν από τον εταίρο υποδοχής πιστοποιητικό 

συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

Επίσης παρέλαβαν σε ειδική τελετή και το 

ευρωδιαβατήριο κατάρτισης Europass-Mobility το 

οποίο καταγράφει και πιστοποιεί τη συμμετοχή σε 

οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας Leonardo Da Vinci 

και έχει ισχύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Ζωή Χατζηιωαννίδου 

Υποδιευθύντρια του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ  

Ειδικής Αγωγής Σερρών 

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci  

 

 

 

 

 

Πρώτη μέρα στο σχολείο!!!!! Έχουν 

περάσει δυο μήνες από την πρώτη 

μέρα στο σχολείο και τα πρωτάκια 

θυμούνται… Θυμούνται όμως και οι 

τελειόφοιτοι την πρώτη εκείνη μέρα 

πριν χρόνια…. Πόσες αναμνήσεις!!!! 

Χαρά αγωνία. αμηχανία αλλά και 

συζητήσεις που σκεφτήκαμε να 

μοιραστούμε μαζί σας….  

Είμαστε οι μαθητές του ΤΕΕ ειδικής 

αγωγής και αποφασίσαμε να σας 

μιλήσουμε για το πώς νιώσαμε όταν 

πρωτοήρθαμε στο σχολείο. Στα 

διαλείμματα καθόμαστε και τα 

κουβεντιάζουμε μεταξύ μας….  

Θέλετε να μάθετε τις εντυπώσεις 

μας; 

 

Γιάννης: Στο σχολείο που πήγαινα 

στην πόλη τα μαθήματα ήταν πολύ 

δύσκολα και οι καθηγητές ήταν πολύ 

αυστηροί. 

Όταν πρωτοήρθα στο ΤΕΕ ειδικής 

αγωγής ντράπηκα λίγο αλλά μετά 

έκανα φίλους και περνούσα πολύ 

ωραία. Οι καθηγητές μας έβαζαν 

εύκολα μαθήματα  για να μη 

δυσκολευόμαστε. Μας προσέχουν, μας 

αγαπάνε και μας πίνε εκδρομές. 
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Δέσποινα: Σε αυτό το σχολείο μόλις 

ήρθα χάρηκα. Μού αρέσει πολύ και 

νιώθω μεγάλη χαρά. Έχω τις φίλες 

μου. Οι καθηγητές και οι μαθητές μού 

φέρθηκαν πολύ καλά . Το κτήριο και 

τα μαθήματα μού αρέσουν πολύ. 

Ειρήνη: Πήγαινα στο 3ο γυμνάσιο και 

περνούσα καλά με τους φίλους που 

είχα. Οι καθηγητές και οι μαθητές μού 

φερόταν καλά αλλά τα μαθήματα μού 

φαινόταν πολύ δύσκολα και δε 

μπορούσα να τα μάθω εύκολα. Υπήρχε 

τμήμα ένταξης μόνο για φιλολογικά 

μαθήματα και μαθηματικά. Στην τάξη 

υπήρχαν λίγα άτομα και κάτι μπορούσα 

να μάθω. 

Όταν πήγα στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής 

ένιωσα καλά γιατί μού άρεσε πιο πολύ 

από το 3ο γυμνάσιο.. Ένιωσα 

χαρούμενη και ευτυχισμένη γιατί 

γνώρισα πολλά παιδιά στο σχολείο και 

έκανα μια μεγάλη παρέα φίλων.  Λύπη 

και στεναχώρια δεν 

ένιωσα καμιά φορά. 

Λύπη και 

στεναχώρια δεν 

ένιωσα καμιά φορά. 

Οι καθηγητές ήταν 

πολύ καλοί μαζί μου 

όπως και οι 

μαθητές. Τα μαθήματα ήταν πιο 

εύκολα και τα πήγαινα πολύ καλύτερα 

και στα διαγωνίσματα και στις 

εξετάσεις. Το κτήριο επίσης είναι 

πολύ καλό. 

Περνάω υπέροχα στο σχολείο και 

ιδιαίτερα στις εκδρομές που πάμε 

κάθε μήνα γιατί έχω και τους φίλους 

μου. 

Έλσα: Στο δημοτικό τα μαθήματα 

ήταν δύσκολα και οι καθηγητές 

φώναζαν συνέχεια. Εδώ οι καθηγητές 

είναι πολύ καλύτεροι γιατί δε 

φωνάζουν. Εγώ στο δημοτικό ήμουν 

όλο μόνη μου αλλά εδώ που ήρθα έχω 

βρει τους καλύτερους φίλους. 

Όταν πρωτοήρθα στο ΤΕΕ ειδικής 

αγωγής ένιωσα πολύ καλά. Μού άρεσε 

πολύ και αγωνιούσα πότε θα 

ξεκινούσαμε. Την πρώτη μέρα ήταν 

πολύ ωραία γιατί γνωριστήκαμε με 

τους καθηγητές μας και έκανα πολλές 

φίλες όπως την Έφη, την Μαρία, τον 

Ανέστη και άλλους. 

 

Ευδοκία: Όταν ήμουν στο δημοτικό 

και στο γυμνάσιο δεν είχα φίλες  και 

ούτε με έπαιζε κανείς. Όλοι με 

κορόιδευαν και δεν ήμουν καλή 

μαθήτρια. Είχα όμως καλούς 

καθηγητές και στενοχωρήθηκα λίγο 

όταν έφυγα. 

Τώρα που είμαι στο ΤΕΕ περνάω πολύ 

ωραία. Έκανα πολλές φίλες και δε με 

κοροϊδεύουν πια. Επίσης Τα πάω πολύ 

καλύτερα στα μαθήματα και οι 

καθηγητές πού φέρονται πολύ καλά. 

Ευδόκιος: Την πρώτη μέρα που ήρθα 

στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής  ένιωσα λίγο 

παράξενα . δεν γνώριζα κανένα από τα 

παιδιά και δεν είχα συνηθίσει το 

περιβάλλον του σχολείου. Μετά από 

λίγες μέρες όμως όλα πήγαν καλύτερα. 
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Γνώρισα τους συμμαθητές μου και 

γίναμε φίλοι. Έπειτα οι καθηγητές μας 

βοήθησαν όσο μπορούσαν για να 

προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. 

Οι καθηγητές από την αρχή ήταν 

δίπλα μας και έκαναν ό, τι μπορούσαν 

για μας. Επίσης με τον καιρό γνώρισα 

καλύτερα τους συμμαθητές μου και με 

κάποιους από αυτούς γίναμε πολύ 

καλοί φίλοι. 

Έφη: Εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό 

δεν είχα φίλους. Κάθε φορά που 

πήγαινα και τους μιλούσα  με διώχνανε 

και πήγαινα και καθόμουν μόνη μου,. 

Τα μαθήματα ήταν δύσκολα και οι 

δάσκαλοι με μάλωναν. Το χειρότερο 

ήταν ότι δεν είχα φίλους και ήταν πολύ 

χάλια να είσαι μόνος σου σε μια ηλικία 

που είναι τόσο σημαντικό να έχεις 

ανθρώπους γύρω σου. 

Όταν ήταν να έρθω στο ΤΕΕ 

φοβήθηκα πολύ και δεν ήθελα να 

έρθω γιατί νόμιζα ότι δε θα έκανα 

φίλους. Μετά όμως ήμουν πολύ 

χαρούμενη γιατί έκανα πολλούς φίλους 

και οι καθηγητές μού φέρθηκαν πολύ 

καλά και δεν είχα κανένα πρόβλημα 

μαζί τους. Έκανα πολλούς φίλους 

όπως τη Έλσα, τον Ανέστη, την Μαρία 

και άλλους. Έχω τους καλύτερους 

συμμαθητές στον κόσμο. 

Νίκος: Πήγαινα σε κανονικό γυμνάσιο 

ενώ τώρα είμαι στο ΕΠΑΛ ειδικής 

αγωγής. Εδώ περνάω πολύ πιο όμορφα 

γιατί έχω κάνει φίλους που 

κουβεντιάζουμε και με προσέχουν. 

Επειδή είμαι σε αναπηρικό καροτσάκι 

δε μού έδιναν σημασία στο παλιό 

σχολείο.  

Τα μαθήματα ήταν πολύ δύσκολα. Εκεί 

οι καθηγητές ήταν αυστηροί γιατί δε 

μπορούσα ν’ απαντήσω  ενώ εδώ 

νοιάζονται και μού συμπαραστέκονται 

περισσότερο. 

Σίμος: Εγώ πήγαινα στο 12ο δημοτικό 

σχολείο Σερρών. Από το δημοτικό 

θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα μόνο. 

Πολύ συχνά οι δάσκαλοι μας έβαζαν 

πολλές εργασίες για το σπίτι και δεν 

προλαβαινα να τις κάνω. Από τους 

συμμαθητές μου θυμάμαι λίγα 

πράγματα. Θυμάμαι ότι στα 

διαλειμματα παίζαμε κρυφτό και 

πολλές φορές μαλώναμε. 

 

Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο ΤΕΕ 

ειδικής αγωγής ένιωσα λίγο άβολα 

γιατί δεν ήξερα κανένα παιδί στο 

σχολειό. Μετά από λίγες μέρες όμως 

έμαθα τα παιδιά και από τότε είμαι 

συνέχεια μαζί τους και κάνουμε παρέα. 

Το σχολείο αυτό μού άρεσε γιατί ήταν 

μεγάλο και ήμασταν λίγα παιδιά μέσα 

στη τάξη. Μού άρεσε πολύ αυτό το 

σχολείο. 

Για τους καθηγητές μου έχω πολύ 

καλή γνώμη. Κάνουν ωραίο μάθημα και 

έχουν καλό χαρακτήρα. Μερικοί είναι 

λίγο αυστηροί και μας βάζουν πολλά 

διαβάσματα και εργασίες για το σπίτι. 

Γενικά όμως μας βοηθάνε πολύ και 

είναι πολύ καλοί. 
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Νίκος: Πήγαινα σε κανονικό γυμνάσιο 

ενώ τώρα είμαι στο ΕΠΑΛ ειδικής 

αγωγής. Εδώ περνάω πολύ πιο όμορφα 

γιατί έχω κάνει φίλους που 

κουβεντιάζουμε και με προσέχουν. 

Επειδή είμαι σε αναπηρικό καροτσάκι 

δε μού έδιναν σημασία στο παλιό 

σχολείο.  

Τα μαθήματα ήταν πολύ δύσκολα. Εκεί 

οι καθηγητές ήταν αυστηροί γιατί δε 

μπορούσα ν’ απαντήσω  ενώ εδώ 

νοιάζονται και μού συμπαραστέκονται 

περισσότερο. 

Χρήστος: Όταν ήμουνα μικρός και 

πήγαινα στο δημοτικό κρατούσα 

σφιχτά το χέρι της μαμάς μου γιατί 

φοβόμουνα. Σιγά σιγά πήρα θάρρος. 

Έκανα παρέες με άλλα παιδιά και μετά 

αρχίσαμε να πηγαίνουμε βόλτες μόνοι 

μας. Οι δάσκαλοι μας βοηθούσαν και 

μας μετέδιδαν γνώσεις. 

Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο ΤΕΕ 

ειδικής αγωγής αισθανόμουν άβολα. 

Ήμουνα μακριά από τους από την 

παρέα μου και τους δασκάλους που 

γνώριζα τόσα χρόνια.  Με τον  καιρό 

όμως συνήθισα και έκανα καινούριες 

παρέες και μετά αρχίσαμε να βγαίνομε 

και έξω. 

Οι περισσότεροι καθηγητές από αυτό 

το σχολείο μας φέρονται καλά και μας 

βοηθάνε όταν χρειαζόμαστε κάτι. 

Μαρία: Πήγαινα στο Δημοτικό του 

Πετριτσίου. Οι δάσκαλοι ήταν  καλοί 

και μ’ αγαπούσαν. Με τα παιδιά δεν 

είχα καλές σχέσεις, γιατί δεν ήμουν 

καλή μαθήτρια. Δίσταζα να πλησιάσω 

τους συμμαθητές μου, γιατί φοβόμουν 

να μη μου πουν καμιά άσχημη λέξη.  

Την πρώτη μέρα που ήρθα στο ΤΕΕ 

ειδικής αγωγής Σερρών είχα άγχος 

για το πώς θα μού συμπεριφερθούν τα 

παιδιά και οι καθηγητές. Ένιωθα 

παράξενα.  

Τώρα νιώθω πιο καλή μαθήτρια. Αυτό 

το σχολείο με κάνει χαρούμενη. Οι 

καθηγητές είναι πολύ καλοί και μ’ 

αγαπάνε και τα μαθήματα τα εξηγούν 

πιο καλά. Οι συμμαθητές μου έχουν 

έρθει κοντά σ’ εμένα, μ’ αγαπάνε και 

τους αγαπάω και εγώ, με προσέχουν.  

Μαρία: Την πρώτη μέρα είχα άγχος, 

για το πώς θα μου συμπεριφερθούν  

και πώς θα με αντιμετωπίσουν τα άλλα 

παιδιά στο σχολείο… 

Την πρώτη μέρα τα παιδιά με 

δέχτηκαν πολύ καλά, μου ζήτησαν να 

γίνω φίλη τους, να είμαι στην παρέα 

τους… 

:Οι καθηγητές είναι πολύ καλοί, με 

προσέχουν, με αγαπάνε, τα μαθήματα 

τα εξηγούν με απλά λόγια και τα 

κάνουν εύκολα,, και με βοηθάνε……. 

Τα καινούρια μου μαθήματα είναι 

εύκολα και πολύ ωραία, έχουν 

ενδιαφέρον, και έτσι που είναι εύκολα, 

μπορώ να μάθω περισσότερα και 

καλύτερα… Περνάω πολύ καλά, και το 

Σαββατοκύριακο νιώθω να μου λείπει 

το σχολείο μου...Έχω κάνει φίλους, 

πηγαίνουμε βόλτες στην αυλή, μιλάμε, 

περνάω πολύ καλά..! 
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Ελένη: Ένιωσα λίγο άσχημα, γιατί 

ντρεπόμουν και φοβόμουν τα παιδιά 

και το καινούριο περιβάλλον… 

Την πρώτη μέρα ήμουν με τη μαμά μου. 

Κάποια κορίτσια ήρθαν και με ρώτησαν 

πώς με λένε, και αν θέλω να κάνουμε 

παρέα. Εγώ είπα το όνομά μου, και 

δέχτηκα με χαρά… 

Είναι γενικά πολύ καλοί, κάποιοι είναι 

λίγο αυστηροί και αυτό με αγχώνει… 

Έχουν ενδιαφέρον και προσπαθώ 

πολύ 

Περνάω πολύ καλά, μ΄αρέσει που έχω 

φίλους και λέω τα μυστικά μου…! 

 

 

 

 

 

 

 

Χρ

ισ

τουγεννιάτικος κορμός-

έκπληξη 

 

Περιγραφή 
Τέτοιο κορμό δεν έχετε ξαναφάει!!! 
Για το κέικ: 

 1/2 κούπα αλεύρι 
 1/4 κούπας κακάο 

 1 κ.γ baking powder 

 1/4 κ.γ. αλάτι 

 3/4 κούπας ζάχαρη 

 4 αβγά χωρισμένα 
 1 βανίλια 

 2 κ.σ. νερό 

 γέμιση: 

 2 κούπες κρέμα γάλακτος (500 ml.) 

 1/4 κούπας άχνη ζάχαρη 

 1 βανίλια 

 1/3 κούπας αμυγδαλάκι φιλέ 1/4 
κούπας κακάο 

 1 κ.γ. baking powder 

 1/4 κ. γ. αλάτι 
 3/4 κούπας ζάχαρη 

 4 αβγά χωρισμένα 

 1 βανίλια 

 2 κ.σ. νερό 

  

 Για το γλάσο: 

 2 κ.σ. λικέρ της αρεσκείας σας     (εγώ 
βάζω Baileys) 

 3 κ.σ. γάλα 

 2 κούπες άχνη ζάχαρη 

 1/2 κούπα κακάο 

 5 κ.σ. βούτυρο μαλακό 
 125 γρ. κουβερτούρα για στόλισμα 
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Οδηγίες 

1. Για το κέικ: Ανακατεύουμε τα 4 
πρώτα υλικά σ΄ένα μπολ. Κατόπιν 
χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα 
και προσθέτουμε σιγά-σιγά τη μισή 
ζάχαρη, το αφήνουμε στην άκρη. 
Μετά χτυπάμε τα κροκάδια με την 
υπόλοιπη ζάχαρη και τη βανίλια 
μέχρι να πήξουν και σιγά-σιγά 
προσθέτουμε το νερό και μετά τα 
ανακατεμένα υλικά. Κλείνουμε το 
μίξερ και προσθέτουμε τη μαρέγκα 
ανακατεύοντας και προσέχοντας να 
μην ξεφουσκώσει. 

2. Αδειάζουμε το μίγμα στο ταψί του 
φούρνου, στο οποίο έχουμε στρώσει 
και βουτυρώσει λαδόκολλα και 
ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15΄. 
Μόλις βγει το αναποδογυρίζουμε σε 
πετσέτα πασπαλισμένη με λίγη άχνη 
και αμέσως το τυλίγουμε σε ρολό και 

το αφήνουμε να κρυώσει τελείως. 
Μόλις κρυώσει το ξετυλίγουμε σιγά-
σιγά και απλώνουμε τη γέμιση και 
ξανατυλίγουμε απαλά. 

3. Για τη γέμιση: Χτυπάμε τα υλικά της 
γέμισης και μόλις αφρατέψουν 
προσθέτουμε και το αμυγδαλάκι 
φιλέ. 

4. Για το γλάσο: Ανακατεύουμε το 
λικέρ-γάλα. Ανακατεύουμε την άχνη-
κακάο. Χτυπάμε το βούτυρο και 
προσθέτουμε σε δόσεις το λικέρ-
γάλα και άχνη-κακάο. Συνεχίζουμε το 
χτύπημα μέχρι το μείγμα να γίνει 
απαλό. 

5. Καλύπτουμε το ρολό με το γλάσο και 
πασπαλίζουμε κουβερτούρα 
τριμμένη και λίγη άχνη. 

Λίγα μυστικά ακόμα 
Προσοχή να μην ψηθεί αρκετά το κέικ γιατί 
στο τύλιγμα θα σπάει! Καλή σας επιτυχία 
(που σίγουρα θα την έχετε)! 
 

 

 

Το σταυρόλεξο των Χριστουγέννων 

 

Οριζόντια 

2.      Γλυκά των Χριστουγέννων 

7.      Σ΄ αυτή την πόλη γεννήθηκε ο Χριστός 

8.      Τα ψέλνουν τα παιδιά 

9.      Αυτοί πρώτοι προσκύνησαν το Χριστό 

10.    Σε αυτήν τοποθέτησε η Παναγία το νεογέννητο Χριστό 

11.    Εμφανίστηκε στον ουρανό και οδήγησε τους τρεις Μάγους 

12.    Κι έτσι λέγεται η γιορτή των "Φώτων" 

 

Κάθετα 

1.      Έφεραν πλούσια, βασιλικά δώρα στο νεογέννητο Χριστό 

3.      Το δέντρο των Χριστουγέννων 

4.      Άσχημα ξωτικά που βγαίνουν τα Χριστούγεννα, τρώνε γλυκά και κάνουν ζημιές 

5.      Σ' αυτήν μέσα βάζουν το τυχερό νόμισμα 

6.      Τέτοιο πουλί στολίζει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 



 15

 

 

Αθλητικές δραστηριότητες του 

ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 

 

Το σχολείο μας, από τον Οκτώβριο ως τον 

Σεπτέμβριο του 2009, πήρε μέρος, στους 

ευρωπαϊκούς αγώνες στην Πολωνία.  Πήραν 

μέρος τέσσερα  παιδιά από το σχολείο μας: 

QUIZ: Βρείτε τι σημαίνει κάθε 

ευχή! 

1) Merry 

Christmas 

Α) Καλή Χρονιά 

2)Happy New 

Year 

Β) Καλά 

Χριστούγεννα 

3) Season’s 

Greetings 

C) Χρόνια Πολλά 

  Απαντήσεις: 

1-B, 2-A, 3-C 

 

Ευχαριστίες 
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o Δημήτριος  Κλαλιώτης,  ο Κυριάκος 

Γεωργιάδης, o Αποστόλης  Πίγκας και η Έφη 

Καρπούζη.  

Συνοδός ήταν η κύρια Στέλλα Σιτζίμη. 

Πήραμε μέρος στο πινγκ πονγκ.  Ο Κυριάκος 

βγήκε πρώτος και πήρε το χρυσό μετάλλιο. 

Ο Αποστόλης κα ο Δημήτρης βγήκαν 

δεύτεροι. Εγώ βγήκα τρίτη. 

Όλα τα παιδιά ανέβηκαν και στο βάθρο και 

ήταν πολύ χαρούμενα και υπερήφανα. Θα 

πρότεινα να πάνε και αλλά παιδιά στους 

ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι μια πολύ ωραία 

εμπειρία. 

Ε. Κ. από ΕΟ2 

Η διευθύντρια, το προσωπικό και οι 

μαθητές του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Ειδικής 

Αγωγής Σερρών, απευθύνουν θερμές 

ευχαριστίες στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Σερρών 

για την ομόφωνη απόφαση του να 

προβεί στη δωρεάν χορηγία ενός 

διαδραστικού πίνακα για το σχολείο 

μας 

 

 


