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ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΚΑ 
Δαζκάλα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευζης, ΠΕ 71 
Πηυχιούχος ηου Παιδαγωγικού Τμήμαηος Ειδικής Αγωγής Πανεπιζηημίου Θεζζαλίας 
  

 
Σύντομο βιογραφικό: Δξγάδνκαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε από ην 2008. Μέρξη 

ζήκεξα, έρσ εξγαζηεί ζε Δηδηθά Σρνιεία (Χαλίσλ, Γπηηθήο Αηηηθήο - Εεθπξίνπ), θαζώο θαη ζε Τκήκαηα Έληαμεο (Χαλίσλ, 

Αραξλώλ). 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ε-mail: ioanna.tsouka@hotmail.com 

blog: http://kaleidoskopio-ea.blogspot.com 

  

Σηελ εηζήγεζή κνπ παξνπζηάδνληαη «10+1 Πξσηόηππεο Γξαζηεξηόηεηεο», κε πεξηγξαθή θαη θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν ζηα πιαίζηα κηαο δηδαζθαιίαο «Έλαο πξνο έλαλ», όζν θαη κε ηελ εκπινθή όισλ ησλ παηδηώλ ηεο 

ηάμεο. Δπηπξόζζεηα, απνηειεί εθπαηδεπηηθό πιηθό όρη κόλν γηα ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. 

Θάπνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κνπ ζην Δηδηθό Σρνιείν όπνπ ππεξεηώ από ην 

Σεπηέκβξην ηνπ 2010, ελώ νη ππόινηπεο ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία κνπ, κε βάζε ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ κεηά ηελ 

αμηνιόγεζε.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2011 κέρξη ζήκεξα, κε πξννπηηθή λα 

ζπλερηζηνύλ θαη λα βειηησζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Απεπζύλνληαη θπξίσο ζε καζεηέο κε απηηζκό, λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, αλσξηκόηεηα θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε. 
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Πλαίριξ: 

• Τάμε εηδηθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

• Αξηζκόο καζεηώλ:  5 

• Ζιηθία καζεηώλ:  από 7 έσο 11 εηώλ 

• Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (θαηεγνξίεο):  

1 κε Απηηζκό, 2 κε λνεηηθή – ςπρνθηλεηηθή 
θαζπζηέξεζε, 1 κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, 1 κε 
ζύλδξνκν Angelman 

 



Εμδεικςικξί Σςόυξι 

• Αμάπςσνη ςηπ λεπςήπ κιμηςικόςηςαπ και ςξσ ξπςικξκιμηςικξύ 
ρσμςξμιρμξύ (όλες οι δραστηριότητες) 

• Να γμχοίζει και μα ξμξμαςίζει διατξοεςικέπ στέπ - 
ποόρληφη αιρθηςηοιακώμ εοεθιρμάςχμ, ποξτξοικόπ λόγξπ – 
αμάπςσνη λενιλξγίξσ (δοαρς.1, 4, 5, +1) 

• Να μπξοεί μα επιλέγει ςξ ζηςξύμεμξ αμςικείμεμξ μέρα από 
έμα πλήθξπ διατξοεςικώμ αμςικειμέμχμ - εμπλξκή ρςη 
διαδικαρία ςηπ επιλξγήπ – μξηςικέπ ικαμόςηςεπ (δοαρς.1) 

• Να γμχοίζει και μα ξμξμαςίζει ςα βαρικά δχμάςια εμόπ 
ρπιςιξύ (δοαρς.2) 

• Να θσμάςαι ςα βαρικά δχμάςια εμόπ ρπιςιξύ  μέρα από ςξσπ 
πίμακεπ – ξπςική μμήμη (δοαρς.2) 

• Να γμχοίζει και μα ξμξμαςίζει βαρικά αμςικείμεμα για κάθε 
δχμάςιξ εμόπ ρπιςιξύ (δοαρς.2) 
 
 
 
 
 



• Να αμαγμχοίζει ςα ρύμβξλα 1-5, μα αμςιρςξιυίζει πξρόςηςα με αοιθμό - αιρθηςξπξίηρη 
ςχμ αοιθμώμ, καςαμόηρη ςηπ έμμξιαπ ςχμ αοιθμώμ και ςχμ πξρξςήςχμ (δοαρς. 3, 8, 9, 
10) 

• Να αμαγμχοίζει ςξ ρύμβξλξ ςηπ ποόρθερηπ, μα ποξρθέςει αοιθμξύπ ρςημ ποώςη πεμςάδα 
(δοαρς.3) 

• Να γμχοίζει και μα ξμξμαςίζει ςα υοώμαςα, μα αμςιρςξιυίζει, μα ξμαδξπξιεί με βάρη ςξ 
υοώμα (δοαρς.6) 

• Να θσμάςαι ςα οξύυα πξσ ςξσ δείναμε με ςη ρειοά – ξπςική μμήμη, μα ρειοξθεςεί με βάρη 
δξρμέμα ποόςσπα (δοαρς.7) 

• Αμάπςσνη ςηπ αδοήπ κιμηςικόςηςαπ (δοαρς.7, 10) 
 

 
 
 
 
 
 

Συεδιαρμόπ, καςαρκεσή, εταομξγή, ανιξλόγηρη:  

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΚΑ 

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΕ 71 

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Παμεπιστημίου Θεσσαλίας 

 
 



1. Το Κουτί τωμ Αλλόκοτωμ 

Πραγμάτωμ 



πεοιγοατή 

Τν Θνπηί ησλ Αιιόθνησλ Πξαγκάησλ: Έλα 

«κεηακνξθσκέλν» θνπηί παπνπηζηώλ κπνξεί λα 

γίλεη απνηειεζκαηηθό βνήζεκα γηα ηελ εμάζθεζε 

δεμηνηήησλ – ηηο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ηε ιεπηή 

θηλεηηθόηεηα, ηελ νπηηθή δηάθξηζε θαη ηελ 

επηινγή, θαζώο θαη ηελ αηζζεηεξηαθή 

νινθιήξσζε. 

 



Παραλλαγή: 



• Ζ παξαιιαγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν κπνι / ιεθάλε, 

ράληξεο λεξνύ (waterbeads) θαη κηθξά πιαζηηθά παηρλίδηα. Οη ζηόρνη θαη ηα 

νθέιε από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα είλαη ηα ίδηα κε ηελ αξρηθή, ελώ νη 

ράληξεο λεξνύ ραξίδνπλ κηα πην «ηδηαίηεξε», απνιαπζηηθή πθή. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηνύκε κηθξόηεξα κπνι / δνρεία ή πνηεξάθηα πιαζηηθά, θνπηάιηα, 

θ.ά., πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηα νθέιε ηεο δξαζηεξηόηεηαο (ηα 

παηδηά εμαζθνύληαη ζην λα «ξίρλνπλ» ηηο ράληξεο λεξνύ ή ηα παηρληδάθηα 

από ην έλα δνρείν ζην άιιν, λα θαηαλννύλ ηα κεγέζε θαη ην «πόζα 

ρσξάλε» ζε θάζε δνρείν, λα θάλνπλ ηηο κεηαθνξέο απηέο κε ηε ρξήζε 

θνπηαιηνύ, αξρηθά ζνύπαο θαη κεηά κηθξόηεξσλ, εμαζθώληαο ηε ιεπηή 

θηλεηηθόηεηα, θ.ν.θ.). 



2. Δωμάτια Προσομοίωσης 

(υπμοδωμάτιο, σαλόμι, κουζίμα, 

μπάμιο): 



πεοιγοατή 

• Τέζζεξηο πιαζηηθνπνηεκέλεο θόιιεο Α3 κε δσγξαθηζκέλε ηε βαζηθή δνκή ελόο άδεηνπ 

δσκαηίνπ. Εσγξαθίδνπκε, θόβνπκε θαη πιαζηηθνπνηνύκε αληηθείκελα θαη έπηπια πνπ 

βξίζθνπκε ζην θάζε δσκάηην θαη «ζηήλνπκε» θάζε θνξά κε Velcro ην ππό επεμεξγαζία 

δσκάηην. Σην πίζσ κέξνο ππάξρεη εηθνλνγξαθεκέλν ην βαζηθό ιεμηιόγην γηα ην θάζε 

δσκάηην. Τν δεηνύκελν εδώ είλαη λα θαηαλνήζεη ην παηδί πώο ιέγεηαη ην θάζε δσκάηην, ζε 

ηη ρξεζηκεύεη, πνηα αληηθείκελα κπνξνύκε λα βξνύκε ζην θαζέλα από απηά, ηη 

δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε απηά από ην ίδην κόλν ηνπ ή από όιε ηελ νηθνγέλεηα 

καδί, θ. ά. Θνιιώληαο θαη μεθνιιώληαο ηα ζηνηρεία ησλ δσκαηίσλ κε ην velcro, ην ξσηάκε 

πώο ιέγεηαη θάζε αληηθείκελν πνπ θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ (εάλ κηιάεη). Γηαθνξεηηθά, ην 

αθήλνπκε λα «ζηήζεη» ζηαδηαθά θάζε δσκάηην κόλν ηνπ, επεκβαίλνπκε ζηα πνιύ 

επδηάθξηηα ιάζε, εμεγνύκε θαη ρξεζηκνπνηνύκε ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο επηθνηλσλίαο 

αλάινγα κε ην πώο δνπιεύνπκε κε ην θάζε παηδί. 



Κξσζίμα (μποξρςά) 



Κξσζίμα (πίρχ μέοξπ) 



Μπάμιξ (μποξρςά) 



Μπάμιξ (πίρχ μέοξπ) 



Υπμξδχμάςιξ (μποξρςά) 



Υπμξδχμάςιξ (πίρχ μέοξπ) 



Σαλόμι (μποξρςά) 



Σαλόμι (πίρχ μέοξπ) 



Επέκταση δραστηριότητας: 



3. Mathmobil 



πεοιγοατή 

• Mathmobil: Έλαο δηαζθεδαζηηθόο ηξόπνο γηα λα δηδάμνπκε ηελ πξόζζεζε θαη ηελ απηνδηόξζσζε. Ζ 

θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη κία θηγνύξα playmobil θαη ραξηνλάθηα, ζηα νπνία έρνπκε γξάςεη πξνζζεηένπο 

θαη απνηέιεζκα (κηζά ραξηνλάθηα κε πξνζζεηένπο θαη ηα ππόινηπα κε απνηειέζκαηα). Αλνίγνπκε 

ηξύπεο κε βάζε ην πεξίγξακκα ησλ «πνδηώλ» ηνπ playmobil, κία ζην ραξηνλάθη κε ηνπο πξνζζεηένπο θαη 

κία ζην ραξηνλάθη κε ην απνηέιεζκα, βάδνληαο ην playmobil λα «παηήζεη» θαη ζηα δύν ηαπηόρξνλα όηαλ 

ηα ελώλνπκε – βι. θσηνγξαθία), ζε δηαθνξεηηθό ύςνο ζηα ραξηνλάθηα θάζε θνξά. Έηζη, όηαλ ην παηδί 

ελώζεη ηα ραξηνλάθηα κε ηνπο πξνζζεηένπο κε θάπνην ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα, δηαπηζηώλεη όηη ηα 

«πνδαξάθηα ηνπ playmobil» δελ «ηαηξηάδνπλ» (δει. βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθό ύςνο ην θαζέλα, νπόηε 

θαη ην playmobil δελ «παηάεη επζύγξακκα»). Βξίζθνληαο ην ζσζηό απνηέιεζκα θαη ελώλνληάο ην κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο πξνζζεηένπο, βιέπνπκε όηη ηα πνδαξάθηα ηνπ playmobil «θνπκπώλνπλ» αθξηβώο 

πάλσ ζηηο ηξύπεο!).  

      Δίλαη πνιύ πην εύθνιε θαηαζθεπή απ’ όζν αθνύγεηαη  

 



4. Κουμπο-μαμία 



πεοιγοατή 

• Με έλα θαπάθη θνπηηνύ παπνπηζηώλ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε απηή ηελ εύθνιε θαηαζθεπή 

γηα ηελ εμάζθεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο, ηνπ νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ, ηεο 

επηδεμηόηεηαο θαη ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο. Θνιιάκε κε ζεξκόθνιια ή ζηιηθόλε θνπκπηά από 

ην κεγαιύηεξν ζην κηθξόηεξν (απηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ βάζε από θάησ κε 

ηξύπεο πνπ εθάπηνληαλ ζην θνπκπί, δελ ήηαλ πιαθέ – ζπλεζηζκέλα, ζα ήηαλ πνιύ 

δύζθνιν λα εθαξκνζηνύλ ζσζηά ζην θνπηί κε ζεξκόθνιια). Θόβνπκε δηαθνξεηηθά 

πθάζκαηα ζε ηεηξαγσλάθηα θαη θηηάρλνπκε θνπκπόηξππεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

θνπκπηνύ, θαη δεηάκε από ην παηδί λα «θνπκπώζεη» ηα πθάζκαηα ζηα ζσζηά θνπκπηά. Μηα 

παξαιιαγή γηα λα βνεζήζνπκε πεξηζζόηεξν ηα παηδηά, ζα ήηαλ λα ππήξρε ρξσκαηηθή 

αληηζηνίρηζε ηνπ πθάζκαηνο κε ην θνπκπί. 



5. Αισθητηριακή Παλάμη 



πεοιγοατή 

• Έλα αλνηρηό ρέξη (κέγεζνο ιίγν κεγαιύηεξν από ρέξη 

ελήιηθα) δσγξαθηζκέλν ζε ζθιεξό ραξηόλη, 

πιαζηηθνπνηεκέλν γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαη δηάξθεηα, 

κε θνιιεκέλεο 5 βαζηθέο πθέο ζηα αθξνδάρηπια. Έλαο 

πξαθηηθόο ηξόπνο γηα λα ππελζπκίδνπκε θάζε ηόζν ζην 

παηδί ην ιεμηιόγην ηεο αθήο (ζθιεξό, καιαθό, απαιό, 

θιπ.), λα πξνζθέξνπκε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, λα 

αμηνινγνύκε, θ.ά. 



6. Το Χρωματιστό Μαμταλοκούτι 



πεοιγοατή 

• Χξεζηκνπνηνύκε έλα θνπηί παπνπηζηώλ, ην νπνίν ληύλνπκε κε ραξηί 

απηνθόιιεην θόθθηλν, θίηξηλν, κπιε θαη πξάζηλν (έλα ρξώκα γηα θάζε 

πιεπξά). Παίξλνπκε καληαιάθηα κε ρξώκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηά 

πνπ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ληύζνπκε ην θνπηί ή ρξεζηκνπνηνύκε 

μύιηλα καληαιάθη ζηα νπνία θνιιάκε ρξσκαηηζηά ραξηηά πνπ επίζεο 

αληηζηνηρνύλ ζηα ρξώκαηα κε ηα νπνία ληύζακε ην θνπηί. Εεηάκε από ην 

παηδί λα ηαπηίζεη ηα καληαιάθηα κε ηε ζσζηή πιεπξά θαηά ρξώκα (λνεηηθέο 

ηθαλόηεηεο, ιεπηή θηλεηηθόηεηα, νπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο, εθκάζεζε 

ρξσκάησλ). 

 



7. Απλώμουμε μπουγάδα;  



πεοιγοατή 

• Μηα πξσηόηππε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ εμάζθεζε ηεο κλήκεο. Σρεδηάδνπκε 

ζε ραξηόληα ξνύρα (θαλειάθη, θνύζηα, παληειόλη, κπινύδα, εζώξνπρν, 

θάιηζεο, θιπ.). Τεληώλνπκε έλα ζρνηλί από ηνλ έλα ηνίρν σο ηνλ άιιν, ζε 

ύςνο πνπ λα δηεπθνιύλεη ην παηδί. Απιώλνπκε αξρηθά 2, κεηά 3, ύζηεξα 4, 

θ.ν.θ. ξνύρα θάζε θνξά. Αθνύ αθήζνπκε ην παηδί λα ηα επεμεξγαζηεί γηα 

ιίγν, ηα καδεύνπκε θαη ηα αλαθαηεύνπκε κε ηα ππόινηπα ξνύρα. Εεηάκε 

από ην παηδί λα δηαιέμεη πνηα από ηα ξνύρα πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ άπισζε ν 

ελήιηθαο ζην ζρνηλί, θαη λα ηα απιώζεη μαλά κόλν ηνπ. Γηα κεγαιύηεξε 

δπζθνιία, κπνξνύκε λα ηνπ δεηήζνπκε λα ηα απιώζεη κε ηελ ίδηα αθξηβώο 

ζεηξά πνπ ηα απιώζακε ζην πξνεγνύκελν ζηάδην ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 



8. Τροχός τωμ αριθμώμ 



πεοιγοατή 

• Σρεδηάδνπκε θαη θόβνπκε έλαλ θύθιν από ζθιεξό ραξηόλη, 

δσγξαθίδνπκε πάλσ ηνπ αζηεξάθηα, ηειείεο, ζπλλεθάθηα ή ό, ηη 

άιιν ζέινπκε θαη πιαζηηθνπνηνύκε γηα κεγαιύηεξε αληνρή θαη 

δηάξθεηα. Σε μύιηλα καληαιάθηα γξάθνπκε ηνπο αξηζκνύο πνπ 

ζέινπκε λα δηδάμνπκε ή λα αμηνινγήζνπκε (ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη νη αξηζκνί 1 – 10). Εεηάκε από ην παηδί λα 

αληηζηνηρίζεη ηηο πνζόηεηεο ηνπ ηξνρνύ κε ηα καληαιάθηα. Ννεηηθέο 

– καζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο, νπηηθή δηάθξηζε, εθκάζεζε αξηζκώλ – 

πνζνηήησλ, ιεπηή θηλεηηθόηεηα, νπηηθνθηλεηηθόο ζπληνληζκόο. 



9. Μαθηματικά Βραχιόλια 



πεοιγοατή 

• Παίξλνπκε ζπξκαηάθηα θαζαξηζκνύ πίπαο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξώκαηα, θαζώο θαη ράληξεο, κε ηα 

νπνία θαηαζθεπάδνπκε βξαρηόιηα (βι. 

θσηνγξαθία). Οη ράληξεο θάζε θνξά 

κνηξάδνληαη αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ βξαρηνιηνύ, 

πξνθεηκέλνπ λα «βξνύκε» ηα ππό επεμεξγαζία 

δεπγαξάθηα αξηζκώλ. 

 



10. Αριθμοβήματα 



πεοιγοατή 

• Χξσκαηηζηά πιαζηηθνπνηεκέλα «βήκαηα» (κέγεζνο ιίγν 

κεγαιύηεξν από πόδη ελήιηθα) κε δσγξαθηζκέλνπο 

αξηζκνύο. Ο ελήιηθαο απιώλεη ηα βήκαηα ζην πάησκα, 

θαη θάζε θνξά πνπ ιέεη / θσλάδεη έλαλ αξηζκό, ην παηδί 

θαιείηαη λα πεδήμεη ζην αληίζηνηρν «βήκα». Παηρλίδη κε 

ζηόρν ηελ αδξή θηλεηηθόηεηα, ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

αξηζκώλ θαη αξγόηεξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξόζζεζεο 

θαη ηεο αθαίξεζεο. 

 



Παοαλλαγή: 

«Κξσςρό» από κξμμάςια σλικξύ με κσφέλεπ 

αέοα (για ςα εύθοασρςα αμςικείμεμα) 



• Ζ παξαιιαγή ηεο δξαζηεξηόηεηαο έρεη αθξηβώο 

ηελ ίδηα ινγηθή, κε ην επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό 

όηη πξνζθέξεη θαη αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, 

θαζώο ην παηδί θαιείηαη λα παηήζεη ζηνλ θάζε 

αξηζκό κε ηα πόδηα ηνπ γπκλά. 



+1. Λαβύοιμθξπ με υάμςοα 



πεοιγοατή 

• Θαηαζθεπή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο, ηνπ νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ 

θαη ηεο ινγηθήο ζθέςεο. Σε κηα πιαζηηθή κηθξή ζαθνύια κε θιείζηκν αζθαιείαο (όπσο 

είλαη κηα ζαθνύια δηαηήξεζεο ηξνθίκσλ, κέγεζνο 25 εθ. επί 20 εθ. ή θαη κηθξόηεξε) 

ηνπνζεηνύκε κε ηνλ ηξόπν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα ζθηρηά ξνιάθηα ηαηλίαο δηπιήο όςεο. 

Γεκίδνπκε ηε ζαθνύια κε λεξό θαη ρξώκαηα δαραξνπιαζηηθήο, ή πγξό πηάησλ, ή ιησκέλεο 

ζην multi ράληξεο λεξνύ, αλάινγα κε ην βαζκό δπζθνιίαο πνπ ζέινπκε λα δώζνπκε ζηε 

δξαζηεξηόηεηα, βάδνπκε θαη κία ράληξα ή έλαλ κηθξό βόιν θαη δεηάκε από ην παηδί λα 

πεξάζεη ηε ράληξα από όια ηα θελά ζεκεία κέρξη λα θηάζεη ζην ηέξκα (ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε αλεμίηειν καξθαδόξν θνληά ζην θιείζηκν ηεο ζαθνύιαο). Τν παηδί ζα 

πξέπεη λα πεξάζεη ηε ράληξα κεηαθηλώληαο ηε κε ην δάρηπιό ηνπ πάλσ, θάησ, αξηζηεξά 

θαη δεμηά. 



Ευχαριστώ πολύ για τημ προσοχή σας  


