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H διδακτική της μητρικής γλώσσας στο εξωτερικό
για τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης:

συγκριτική μελέτη

Παπαδοπούλου Σμαράγδα1 

Περίληψη

Στην εργασία που ακολουθεί εξετάζεται το μοντέλο εκπαίδευσης που 
αφορά στην προετοιμασία των δασκάλων κατά τις πανεπιστημιακές τους 
σπουδές, για να διδάξουν τη μητρική γλώσσα. Πρόκειται για μια συγκριτι-
κή μελέτη στην οποία γίνονται εμφανείς συγκλίνουσες και αποκλίνουσες 
μεταβλητές, όπως η πολιτισμική επίδραση, η ιστορία κάθε λαού, η οικονο-
μική και η πολιτική στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών μιας 
χώρας. Παράλληλα, η μελέτη αυτή δίνει πληροφορίες για τις πρακτικές 
ασκήσεις των εκπαιδευόμενων δασκάλων σε διάφορες χώρες με στόχο τον 
περαιτέρω προβληματισμό για την ποιότητα της γνώσης που παρέχεται 
στον Έλληνα δάσκαλο ως προς τη διδακτική  της μητρικής  γλώσσας κατά 
τις πανεπιστημιακές σπουδές. Η απομόνωση της γνώσης στη διδακτική 
μεθοδολογία με την εξειδίκευση και η έμφαση στην μορφολογία της γλώσ-
σας έναντι της δημιουργικής και επικοινωνιακής της φύσης τίθενται ως 
ζητήματα αδυναμίας για τη διδακτική της γλώσσας παγκοσμίως σε σχέση 
με τις πανεπιστημιακές σπουδές των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναφέ-
ρονται δεδομένα ψυχολογικής, ιστορικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής και  
κοινωνικής φύσης  θεωριών για την ερμηνεία της κατάστασης, όπως αυτή 
διαμορφώνεται σε σχέση με το θέμα που εξετάζουμε.
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Abstract

This study examines teacher’s capacity to teach mother tongue in terms 
of their postgraduate studies at the University. A comparative research of 
the courses offered and different parameters such as cultural influences, 
history of nations, political situation of countries, economy are discussed. 
Moreover, this study refers to practical training of teachers in different 
countries in order to find similarities or differences that could make the 
difference in an effective curriculum of teacher’s preparation. Cognition and 
isolation of teaching specializations focus in the morphology of language 
against semantics and meaning making are some of the findings of the 
study. Options of psychological, historical and sociological perspectives in 
education can be varied through learning theories and encourage teachers’ 
training and teaching mother tongue in multicultural settings.

Key words: language, teacher training, mother tongue, comparative 
education.

1. Εισαγωγή

Η διδακτική της γλώσσας στο εξωτερικό σχετίζεται με προβλήματα τα 
οποία θα μπορούσε κανείς να τοποθετήσει στους εξής θεματικούς άξονες 
(Gonzalez &Darling-Ηammond,2000)

-Αποτυχία να δούμε την εσωτερική σχέση ανάμεσα στις πρώτες, στις 
δεύτερες γλώσσες και στους πολιτισμούς. Τα σχολεία και τα προγράμματα 
εκπαίδευσης συχνά εστιάζουν στην προσπάθεια των μαθητών να μάθουν 
καλά την πρώτη γλώσσα.

- Αποσπασματικότητα στη μάθηση και απομόνωση της διδασκαλίας 
και μάθησης της γλώσσας 

-Διάσταση απόψεων για τη γλώσσα. Η εστίαση σε τομείς μελέτης της 
γλώσσας, όπως φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο απομακρύνει 
από το φυσικό ρόλο της χρήσης της γλώσσας, που είναι η ανθρώπινη έκ-
φραση και επικοινωνία.

- Η στενή οπτική, η οποία αγνοεί την κοινωνική φύση της γλώσσας 
ως εργαλείο επικοινωνίας και μηχανισμός που ερευνά το περιεχόμενο της 
γλώσσας. Η γλωσσική μελέτη γενικά απομονώνεται από το περιεχόμενο, 
απομονώνεται από τη ζωή των φοιτητών και πολλά στοιχεία  της διδασκα-
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λίας αποτελούν μορφολογική θεώρηση της γλώσσας έναντι της απόδοσης 
νοήματος  στις γλωσσικές δομές. 

- Παραλυτική εστίαση στη μεθοδολογία

2. Μελέτες σχετικές με τη διδακτική της Μητρικής Γλώσσας

Ιστορικά η προετοιμασία των δασκάλων εστιάζει σε μοντέλα οργάνω-
σης παρουσίασης και επιτυχίας μαθημάτων. Οι  Tedick και  Walker (1994), 
υποστηρίζουν ότι αυτή η επιμονή στη μέθοδο στερεί το δάσκαλο από την 
αναπτυσσόμενη γνώση για τη γλώσσα σε τομείς διδασκαλίας και μάθησης. 
Αυτή η γνώση στηρίζει μια συστηματική και παραγωγική διαδικασία στην 
οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά (Tedick &Walker, 1994). Η ίδια μελέτη 
υποστηρίζει ότι:

-Υπάρχει αποτυχία σύνδεσης μεταξύ γλώσσας και κουλτούρας. Ωστό-
σο, δε  βοηθά να προσθέσουμε περισσότερα μαθήματα πολιτισμού στο 
πρόγραμμα σπουδών, αλλά χρειάζεται να δοθεί προσοχή στη σχολική 
κουλτούρα και στην οικολογία της τάξης. 

-Στα προγράμματα σπουδών εμφανίζονται οι εξής  περιοχές έρευνας: 
γλώσσα και κουλτούρα - ο μαθητής της γλώσσας- οριοθέτηση του προ-
γράμματος σπουδών και των στάσεων του μαθητή, θεωρία και έρευνα στη 
γλώσσα, σχολική κουλτούρα και δεύτερες γλώσσες, γλώσσα και διαφορά 
πολιτισμού, εμπειρία στην τάξη.

Σε άλλη μελέτη οι ειδικοί συμπεραίνουν ότι ο πολιτισμός των εθνών 
και η πολιτισμική μάθηση επιδρά στην εκπαίδευση των δασκάλων ως προς 
τη γλωσσική μάθηση, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις εκπαιδευτικές ιδέες 
και πρακτικές σε τοπικό και σε γενικευμένο χωρικά πλαίσιο (Alexander, 
2001).

Σε άρθρο του Comparative Education, που δημοσιεύει ερευνητική 
ομάδα του Πανεπιστημίου Stavanger University College στη Νορβηγία,  η 
έρευνα αφορά στην προσπάθεια των κυβερνήσεων του δυτικού κόσμου να 
εκπαιδεύσουν δασκάλους και να τους ασκήσουν πρακτικά στον κεντρικό 
κρατικό έλεγχο (Stephens, Tonessen & Kyriakou, 2004). Οι επίσημες προσ-
δοκίες της κατάλληλης γνώσης για το δάσκαλο αντιπροσωπεύουν πρότυ-
πα της πολιτείας που μπορούν να επηρεάσουν, ενδεχομένως, αυτό που οι 
διδάσκοντες των μελλοντικών δασκάλων επιχειρούν μέσα στην πανεπι-
στημιακή κοινότητα  (Page, 2001). Επίσης, είναι λογικό να συμπεραίνουμε 



236

ότι οι εθνικοί εκπαιδευτικοί στόχοι έχουν κάποια επίδραση στην κατάρτιση 
ενός εκπαιδευτικού για το επάγγελμα που θα ασκήσει (Kallestad & Ol-
weus, 1998).

3. Συγκριτική μελέτη διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας 
στα Παιδαγωγικά Τμήματα των πανεπιστημίων

Στην Ελλάδα οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών στα Παιδαγωγικά 
Τμήματα διαρκούν λίγες εβδομάδες και δεν αμείβονται, ούτε προβλέπεται 
υποτροφία για την εργασία αυτή των φοιτητών σε πρακτικό επίπεδο. Η 
εκπαίδευση στα σχολεία της Αγγλίας είναι 18 εβδομάδες το λιγότερο. Επί-
σης, στη Νορβηγία οι φοιτητές μπαίνουν στην τάξη για χρονικό διάστημα 
12 έως 14 εβδομάδων. Στην Αγγλία οι φοιτητές παίρνουν μισθό για την 
πρακτική τους άσκηση, ενώ στη Νορβηγία δικαιούνται να πάρουν δάνειο 
και υποτροφία για τον ίδιο σκοπό. 

Το Μοντέλο Εκπαίδευσης των δασκάλων στην Καραϊβική βασίζεται 
στην ιδέα ότι  ο δάσκαλος δίνει τη γνώση και οι μαθητές την αποταμιεύουν 
(the banking model of Knowledge – Freire, 1972). Σ’ ένα περιβάλλον μάθη-
σης, όπως αυτό, οι δάσκαλοι καλούνται να είναι δημιουργικοί, ευρηματι-
κοί, να προσεγγίζουν κριτικά τους στόχους τους.  Κι ενώ αυτό υπονοεί ότι 
μπορούν να έχουν την ωριμότητα των αποφάσεών τους, στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία υποχρεώνονται από την κρατική πλευρά να προσαρμο-
στούν σε  εντολές υπουργικών αποφάσεων  που  γίνονται ολοένα και πιο 
λεπτομερείς σε στόχους  και σε περιεχόμενο σπουδών με διαρκώς αναθε-
ωρούμενες μεθόδους και δραστηριότητες αξιολόγησης.  Και εδώ, λοιπόν, 
μπαίνει το θέμα επίδρασης της  πολιτικής εξουσίας και του ελέγχου  από 
την πολιτεία για το διδακτικό στυλ των πανεπιστημιακών δασκάλων, τόσο 
στο μάθημα της Διδακτικής της Μητρικής  Γλώσσας  που είναι καθοριστικό 
για τη διαμόρφωση συνειδήσεων χάρη στην επικοινωνιακή του φύση, όσο 
και γενικότερα (Harley et al,  2000).

Σε άλλη μελέτη (Young, 1998) υποστηρίζεται  πως το αναλυτικό πρό-
γραμμα των σπουδών του δασκάλου, για να είναι αποτελεσματικό χρει-
άζεται να αξιοποιήσει τις εσωτερικές του σχέσεις ανάμεσα στα γνωστικά 
αντικείμενα. (Συσχετιστική εξειδίκευση- connecting specialization). Εξάλ-
λου, η κυβέρνηση της Καραϊβικής με την 18η Συνάντηση Ηγετικών Στε-
λεχών στην Εκπαίδευση (1997) επιζητεί το ιδανικό πρόσωπο με τις πολ-
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λαπλές δεξιότητες γραμματισμού, ικανότητες πολυγλωσσίας, ανεξάρτητο 
και κριτικό πνεύμα, παιδοκεντρική διδασκαλία, σφαιρική ποιότητα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εφαρμογή της τεχνολογίας ως βοήθεια στο 
διδακτικό έργο.  Επίσης, οι Κορεάτες ως νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, όπως  
φαίνεται σε άλλη επιστημονική μελέτη, συμφωνούν με την παιδoκεντρική 
μάθηση και το ρόλο του δασκάλου ως συμβούλου σε πρακτικές ενοποιη-
μένης μάθησης (Young-Ihm Kwon, 2003). Σε αντίθεση με αυτή τους την 
πεποίθηση, η έρευνα δείχνει ότι  δε χρησιμοποιούν τη διαθεματική προσέγ-
γιση κι οι τακτικές είναι κυρίως δασκαλοκεντρικής προσέγγισης στη διδα-
σκαλία τους. Τα παιδιά δεν ενθαρρύνονται να ερευνήσουν τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα και να εκφράζουν τις ιδέες τους. Λόγοι αυτής της διά-
στασης μεταξύ του  «θέλω» και του «κάνω» των δασκάλων, όπως οι ίδιοι 
υποστηρίζουν, θεωρούνται  οι μεγάλες- πολυάριθμες τάξεις και η  έλλειψη 
διδακτικού προσωπικού στη χώρα αυτή. 

Οι ιστορικές, πολιτισμικές, φιλοσοφικές βάσεις επηρεάζουν, όπως κα-
ταλήγει η έρευνα, για κάθε κράτος το εκπαιδευτικό του σύστημα και οι 
κρατικές πολιτικές καθορίζουν την πορεία του. Οι διαφορές από κράτος σε 
κράτος αφορούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, στην οργάνωση των 
τάξεων και στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, (Young-Ihm 
Kwon, 2003, p.490).

4. Η αναγκαιότητα για την ερμηνεία 
των εκπαιδευτικών τάσεων στον κόσμο

Και άλλες εργασίες  τονίζουν την ανάγκη για ιστορική ερμηνεία των 
διαφόρων εκπαιδευτικών τάσεων από χώρα σε χώρα (Harbo & Jorde, 
2000). Υπάρχουν τρεις τάσεις γενικά στον τομέα της Παιδαγωγικής κυρί-
ως θεωρητικής φύσης: Η γερμανική ανθρωπιστική παράδοση, η εμπειρική 
ψυχολογική παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών, η αγγλική που είναι βα-
σισμένη στην ιστορία και στη φιλοσοφία.

Η εκπαιδευτική θεωρία της Αγγλίας ειδικότερα ασκείται καθαρά σε 
βάσεις ιστορίας, ψυχολογίας της ανάπτυξης του παιδιού και μαθησιακής 
διαδικασίας. Ιδιαίτερα μετά το 1950 διευρύνονται οι όροι, κι έτσι συναντώ-
νται πιο συχνά θεωρήσεις της διδακτικής της γλώσσας σε σχέση με ιστο-
ρία, ψυχολογία και  φιλοσοφία της εκπαίδευσης, (Αldrich & Crook, 1998).

 Μετά το 1945 η εκπαιδευτική τάση, που επηρέασε διεθνώς τη διδακτι-
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κή της γλώσσας ως το μεγαλύτερο σχέδιο για την αποτελεσματική μάθηση, 
ήταν η ισότητα. Πρόκειται για μια τάση που υποστηρίχτηκε παντού στην 
Ευρώπη, από Σουηδία μέχρι Ιταλία και σύντομα εξαπλώθηκε στην Αυστρα-
λία. Ακόμη, ως ιδανικό πρότυπο μάθηση, επηρέασε τη Νέα Ζηλανδία και 
την Αμερική. Το δεύτερο μεγάλο σχέδιο ήταν  η ποιότητα μιας εκπαίδευσης 
με νόημα, η εκπαίδευση που προετοιμάζει τους νέους να ζήσουν σε μια 
δημοκρατική κοινωνία (Harbo,1992). Η χρονολογία 2000 υπήρξε σταθμός 
για την εκπαίδευση των δασκάλων με γνώμονα την  αειφόρο  μάθηση  και 
τη δια βίου εκπαίδευση, (Harbo&Winther -Jensen, 1997 c, pp.51-79).

Η θεωρία της εκπαίδευσης αλλάζει ταυτότητα μετά το δεύτερο παγκό-
σμιο πόλεμο.Tο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στρέφεται στην 
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης. Πρακτικές εφαρμογές με ερωτήματα κοινω-
νικής, ιστορικής και φιλοσοφικής υφής μπαίνουν σε προτεραιότητα (AESA 
American Educational Studies Association, 1978). 

Η ιδέα πως στο σύγχρονο κόσμο η εκπαιδευτική θεωρία έχει παγιω-
μένη δομή επιστημονικής ταυτότητας κι ότι αυτή η δομή θα έπρεπε να εί-
ναι η βάση των μαθημάτων που διδάσκονται οι φοιτητές - δάσκαλοι στο 
Πανεπιστήμιο έχει εγκαταλειφθεί μετά το 1980. Η Ετήσια Συνάντηση του 
οργανισμού «Αmerican Εducational Research Αssociation» (1982), παρου-
σίασε αυτό ακριβώς το θέμα (Ηarbo, 1984). Mια επιστημονική ομάδα με 
επικεφαλής τον B.Othanel Smith, Dean of the School of Education του Il-
linois University Urbana Champagne υποστήριξε πως τα γνωστικά αντι-
κείμενα θα έπρεπε να ενισχυθούν στην εκπαίδευση των δασκάλων. Ενώ η 
«εκπαιδευτική θεωρία» ως όρος θα έπρεπε να διαγραφεί από το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Η ακαδημαϊκή μόρφωση των δασκάλων θα έπρεπε να περιο-
ριστεί στην πρακτική χρησιμότητα γνώσεων και δεξιοτήτων για πραγματι-
κές συνθήκες ζωής (Smith,  1980, p.80.)

Οι πρακτικές μέθοδοι που χρειάζεται κανείς, για να διδάξει, αποτελούν 
πρωταρχική μέριμνα στην εκπαίδευση των δασκάλων για τις αγγλόφω-
νες χώρες (Αldrich,&Crook, 1998) Πώς να το ερμηνεύσει κανείς αυτό; Ο 
Richard Pring μας προτείνει τρεις λόγους ερμηνείας (Pring 1996 , pp.8-
22.).  

Ο πρώτος έχει να κάνει με την ίδια την εκπαιδευτική θεωρία. Ο όρος 
εκπαιδευτική θεωρία  περιέχει δυο πράγματα:  το ένα αφορά στους στό-
χους  και το άλλο είναι ισχυρισμοί - τρόποι που χρησιμοποιήσουμε, για να 
πετύχουμε στόχους.  Αλλά στο πρώτο δε χωρούν επιχειρήματα και κριτι-
κή, αφού πρόκειται για προσωπικές επιλογές όπου τα μη λογικά στοιχεία, 
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όπως τα συναισθήματα, παίζουν εξέχοντα ρόλο. 
Στη δεύτερη περίπτωση τα εμπειρικά δεδομένα συνδέονται με την επι-

στημονική νομοτέλεια και τις θεωρίες  για τη γλώσσα. Στην εκπαίδευση 
όμως υπάρχει ακόμη η ασυμφωνία στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας στο  τι ορίζουμε ως πράξεις-γεγονότα.

Δεύτερος λόγος είναι η  υπερβολική έκθεση σε ιδεολογίες και πολιτικές 
στα πανεπιστήμια. Στο όνομα της ελεύθερης έρευνας αυτές βρέθηκαν στο 
στόχαστρο αμφίβολων προπαγανδιστικών βουλήσεων. Η εκπαιδευτική θε-
ωρία σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκε ύποπτη, διότι αφενός δεν πέτυχε αυτό 
που υποστήριζε και αφετέρου ήταν ολοένα και πιο συχνά προσκείμενη σε 
κάποια πολιτική ιδεολογία.

Τρίτος λόγος υπήρξε η στροφή στην εφαρμοσμένη επιστήμη της γλώσ-
σας, καθώς είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι από το 1960 και μετά  οι θεωρίες δεν 
κατάφεραν να δώσουν σαφείς οδηγίες για τη διδακτική  πράξη και άμεσες 
λύσεις σε θέματα διδακτικής διαδικασίας. 

Στη Γερμανία σε σχέση με την εκπαίδευση των δασκάλων δόθηκε έμ-
φαση στην εμπειρική μάθηση και στις ελεγχόμενες πληροφορίες  που δίδο-
νται στα παιδιά. Η εκπαίδευση άλλαξε για τη χώρα αυτή, όπως υποστηρί-
ζει η σύγχρονη έρευνα (Lenzen1997, Tenorth 1998). Ενότητα και συνέχεια 
στη γνώση ήταν το corpus της αλλαγής που σημειώθηκε στη Γερμανία.

Στις Νορβηγικές χώρες  (Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Ελσίνκι και Όσλο) 
το πρόγραμμα ERASMUS φαίνεται να δημιούργησε κοινά στοιχεία στην 
εκπαίδευση των δασκάλων για τη γλωσσική μάθηση. Ωστόσο, όπως δι-
απιστώνεται στην έρευνα, ακόμη και μέσα στη σκανδιναβική επικράτεια 
υπάρχουν αρκετές διαφορές και  ομοιότητες στα προγράμματα σπουδών 
των πανεπιστημίων που εξετάστηκαν (Harbo & Jorde 2000, p.152). 

Για το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο μετά το 1998 πρωταρχικός στόχος  
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεπώς της εκπαίδευσης των δασκά-
λων έγινε η ικανότητα να είναι τα παιδιά δίγλωσσα (αγγλικά και κινέζικα)  
και τρίγλωσσα (English, Gantonese, Putonghua: Bauer, 2000). Oι κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες εδώ διαμορφώνουν ένα ιδιάζον πρόγραμμα 
σπουδών που εξηγεί γιατί τα πορτογαλικά δεν υπερίσχυσαν ως γλώσσα 
στην περιοχή αυτή, εφόσον στην πραγματικότητα το Μακάο ήταν αποικία 
οικονομικά εξαρτώμενη από το Χονγκ Κονγκ και όχι από την Πορτογαλία.  
Έτσι, όπως ήταν φυσικό οι νέοι για να βρουν δουλειά στράφηκαν στα Αγ-
γλικά, τα οποία υπερίσχυσαν ως διεθνής γλώσσα ( Bray &  Koo, 2004) 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εργασία συγκριτικής φύσης για την εκπαί-
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δευση δασκάλων και τη γλωσσική μάθηση περιγράφει πώς το Πανεπιστή-
μιο της Βόρειας Iowa  έφτιαξε δικτυακούς τόπους επικοινωνίας για την 
συνεργασία δημόσιων σχολείων και πανεπιστημιακών δασκάλων που βρί-
σκονται σε περίοδο πρακτικής άσκησης διδασκαλίας (Stahlut & Hawkes, 
1996). Το Προσωπικό του Γραφείου Τομέα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 
αποφάσισε ότι μπορούν όλα τα Τμήματα να δίνουν εμπειρία άσκησης για 
ειδικευόμενους δασκάλους, περιλαμβάνοντας εκτός από μαθήματα κα-
τάλληλες δομές υλοποίησής τους. Κάθε περιοχή-περιφέρεια εκπαίδευσης 
παρείχε ένα εξάμηνο διδασκαλίας σε ανάληψη έργου με  επιβλέποντες εκ-
παιδευτικούς από τα τοπικά σχολεία ως συμβουλευτική ομάδα και παρείχε 
μια θέση για συνεργασία με καθηγητή του Πανεπιστημίου. Η επικοινωνία 
μεταξύ φοιτητών, προσωπικού και συμβούλων στις δώδεκα γεωγραφι-
κές περιοχές οργανώθηκε με διαδικτυακή υποστήριξη (Canning & Swift, 
1992).

Επίλογος

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή την περιγραφή συγκριτικής θε-
ώρησης της διδακτικής της γλώσσας που αφορά στους πανεπιστημιακούς 
δασκάλους και στις συνθήκες που διαμορφώνουν το περιεχόμενό της δι-
δακτικής της γλώσσας, αναλυτικά για κάθε χώρα, σε μια εκτενέστερη εν-
δεχομένως, μελέτη που δεν υποβάλλεται στους περιορισμούς μιας σύντο-
μης δημοσίευσης. Από τις πηγές που αναφέρθηκαν ως προς τη σταχυολό-
γηση των δεδομένων μας γίνεται φανερό ότι μελετώντας τις προπτυχιακές 
σπουδές των δασκάλων άλλων χωρών, μπορούμε να εξαγάγουμε πολύτιμα 
συμπεράσματα για τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας  στην Ελλάδα και 
να τα αξιοποιήσουμε ως πόλους  έλξης  ενός  διαπολιτισμικού πεδίου  ενδυ-
νάμωσης και διερεύνησης  των σπουδών του Έλληνα δασκάλου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
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