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TIΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ» 

 

ΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄  

 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:  

Το project, μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 

Οι δραστηριότητές του σεναρίου είναι πλήρως συμβατές με το ΔΕΠΠΣ και το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αφού προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη 

χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για το Δημοτικό 

και τις τάξεις Ε΄ και Στ΄, στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας: 

Συγκεκριμένα: 

 

Τάξη 

Άξονες 

γνωστικού 

περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 

(γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές Θεμελιώδεις 
έννοιες 

Διαθεματικής 
προσέγγισης 

 

Ε- ΣΤ Επικοινωνώ 
ηλεκτρονικά 

Χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) 

αρχικά με βοήθεια και στη 
συνέχεια με σταδιακή 

αυτονόμηση. 

Επικοινωνία 

Χώρος-Χρόνος 

Τεχνολογία 

Πρόοδος 

 

ΙΔΕΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:.  

Τα παιδιά μας –από πολύ μικρή ηλικία δυστυχώς ή ευτυχώς- καλούνται να ζήσουν 

σε έναν κόσμο όπου ο Η/Υ τείνει να καθιερωθεί ως το καθημερινό τους πολυεργαλείο.  

Τα παιδιά λοιπόν πρέπει από πολύ νωρίς να αντιληφθούν ότι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, 

μια εφαρμογή, κάθε χώρος κοινωνικής δικτύωσης και κάθε είδους ηλεκτρονική 

επικοινωνία μπορεί να είναι αθώα, ειλικρινής και ωφέλιμη ή παραπλανητική, δόλια και 

εξαιρετικά επικίνδυνη. 

Ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός (από την χρηστική του γνώση ως τη χρήση του με 

ήθος) θα πρέπει να ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού και να ολοκληρώνεται 

πολύ πριν το παιδί κληθεί να χρησιμοποιήσει μόνο του και πολύ συχνά χωρίς επίβλεψη 
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ένα εργαλείο, που μπορεί να το ωφελήσει και να του ανοίξει ορίζοντες την ίδια στιγμή 

που μπορεί να το βλάψει ή και να το καταστρέψει. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός για 

παράδειγμα, μπορεί να λάβει χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δωματίων 

συνομιλίας, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω άλλων ιστοσελίδων σχετικών με 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ή υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. Και μπορεί τα 

παιδιά μας να είναι θύτες ή θύματα και να «δρουν» ή να «παθαίνουν» στο δίπλα 

δωμάτιο ή ακριβώς δίπλα μας. 

Το σημερινό σχολείο, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να 

εστιάζει –και τα τελευταία χρόνια ευτυχώς το κάνει- στην ασφαλή χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Και στα πλαίσια του κοινωνικού σχολείου να επικοινωνεί τακτικά γνώσεις 

και στάσεις προς αυτή την κατεύθυνση και με τους γονείς των παιδιών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:  

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι: 

Οι μαθητές/τριες: 

 Να έρθουν σε επαφή με την έννοια και τις μορφές του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

 Να κατανοήσουν στο μέτρο του δυνατού τα χαρακτηριστικά του θύτη, του 

θύματος, του/των παρατηρητή/ ών του φαινομένου. 

 Να υιοθετήσουν απόψεις και στάσεις προστασίας απέναντι στο παραπάνω 

φαινόμενο. 

Σκοπός επίσης του σεναρίου είναι  το σχολείο να επικοινωνήσει με τους γονείς 

γνώσεις, συμπεριφορές και στάσεις πάνω στο πολύ σοβαρό θέμα του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού. 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ: 

 Ο κειμενογράφος ΜS Word. Ανοιχτό λογισμικό γενικής χρήσης που επιτρέπει 

μέσα από τη χρήση  των ΤΠΕ τη διαμόρφωση και τροποποίηση κειμενικών δομών. 

 Περιήγηση στο διαδίκτυο (You Tube) 

(http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html#/?snu=48235) για 

παρακολούθηση σχετικών ταινιών με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο 

παραπάνω θέμα και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html#/?snu=48235
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 Το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών MS Power Point. Ανοιχτό λογισμικό 

γενικής χρήσης που επιτρέπει μέσα από τη χρήση  των ΤΠΕ την πολλαπλή 

αναπαράσταση εννοιών, την οπτικοποίηση, προώθηση και προβολή μαθητικών έργων. 

 H υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live Hotmail) 

και η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  

Χρησιμοποιείται ένα μεικτό μοντέλο καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής μεθόδου και 

επικοδομισμού. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: 

 Έχει προηγηθεί εκ μέρους της εκπαιδευτικού έρευνα και μελέτη υλικού από τους 

φορείς: «SafeLine», «Saferinternet», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ». Χρησιμοποιούνται φύλλα εργασίας της εκπαιδευτικού, που είναι 

αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών της τάξης ή αποστέλλονται 

με email στους μαθητές και τις μαθήτριες.  

 Σε προηγούμενη εφαρμογή σεναρίου με ΤΠΕ η εκπαιδευτικός: 

 έχει λάβει άδεια από τους γονείς των παιδιών να επικοινωνεί μαζί τους 

ηλεκτρονικά και έχει στη διάθεσή της τα email τους. 

 έχει φροντίσει να δημιουργήσει λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

όσους/ες μαθητές/τριες δεν διέθεταν- πάντα με τη σύμφωνη και ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων τους και στο όνομα των γονέων τους. 

 έχει φροντίσει να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την αποστολή, 

παραλαβή, επισύναψη και γενικά διαχείριση της ηλεκτρονικής τους 

αλληλογραφίας. 

 έχει εξασφαλίσει την κατά το δυνατόν ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία με 

τους/ τις μαθητές/ τριες της. 
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1η διδακτική παρέμβαση 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι μαθητές/τριες 

 Να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

 Να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

προσεγγίζοντας στο μέτρο του δυνατού τα χαρακτηριστικά, τα συναισθήματα και τις 

αιτίες που οδηγούν ένα άτομο να γίνει θύτης ή θύμα ή απαθής παρατηρητής. 

 Nα ενημερωθούν και πιθανόν να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές απέναντι 

στο φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

Τέλος το σχολείο να επικοινωνήσει με τους γονείς γνώσεις, συμπεριφορές και 

στάσεις πάνω στο πολύ σοβαρό θέμα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Διαδίκτυο. Παρακολούθηση ταινιών (μέσω You Tube)  

 Προβολικό. 

 Ο κειμενογράφος  MS Word 

 Φύλλα εργασίας  

 Στη φάση των ομαδικών εργασιών χρησιμοποιούνται ο σταθερός υπολογιστής της 

τάξης, οι δύο φορητοί υπολογιστές του σχολείου και 3 φορητοί υπολογιστές των 

μαθητών/τριων.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Η εκπαιδευτικός επιλέγει την 6η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Bullying να 

μιλήσει στα παιδιά για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. 

Στα πλαίσια διερεύνησης των γνώσεων των παιδιών πάνω στο θέμα συζητάει μαζί 

τους για τις μορφές του φαινομένου, τα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στο 

φαινόμενο αυτό, τις πιθανές κατά τη γνώμη των παιδιών αιτίες του φαινομένου. 
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Εστιάζει τη συζήτηση στις μορφές του  Bullying και κάνει αναφορά στον 

ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Μέσα από τις απόψεις των παιδιών και τις πληροφορίες που 

παρέχει η εκπαιδευτικός καταλήγει και ταυτόχρονα σημειώνει στον πίνακα ότι: 

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι όταν ένα παιδί ή έφηβος δέχεται απειλές, 

παρενοχλείται, ταπεινώνεται ή γίνεται στόχος από κάποιο άλλο παιδί ή έφηβο, 

συνήθως με επαναλαμβανόμενο τρόπο, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, 

του Διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων.  

Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να λάβει χώρα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δωματίων συνομιλίας, σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, μέσω άλλων ιστοσελίδων σχετικών με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή 

υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Στη συνέχεια προβάλλει μια σειρά ταινιών μικρού μήκους (διάρκειας 20 λεπτών 

περίπου) στο διαδραστικό πίνακα της τάξης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html#/?snu=48235 

Στις ταινίες, που δημιουργήθηκαν για  το “Χαμόγελο του Παιδιού” στα πλαίσια 

του προγράμματος Daphne III της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζονται οι περιπτώσεις 

τριών παιδιών, που με τον τρόπο του το καθένα πρωταγωνιστεί στην ίδια ιστορία: μια 

ιστορία ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

Παρακολουθούν την ιστορία της Ελεάννας (θύμα), της Ιούς (θύτης) και του 

Χρήστου (παρατηρητής). 

 Οι ταινίες παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παραπάνω παιδιών, δίνουν 

στοιχεία για την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή τους, στοιχεία της προσωπικότητάς τους. 

 Επίσης παρουσιάζουν και διάφορες εκδοχές της ίδιας ιστορίας προτείνοντας έτσι 

λύσεις που βοηθούν και το θύμα και το θύτη και το αδιέξοδο του παρατηρητή. 

 Όταν η παρακολούθηση των ταινιών ολοκληρωθεί η εκπαιδευτικός χωρίζει τα 

παιδιά σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα έχει τον δικό της υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται ο 

σταθερός υπολογιστής της τάξης και οι δύο φορητοί υπολογιστές του σχολείου.  

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να “σκιαγραφήσει” τα χαρακτηριστικά, τις 

συμπεριφορές θετικές και αρνητικές, τις αιτίες των συμπεριφορών του θύματος, του 

θύτη, του παρατηρητή. Οι απόψεις των ομάδων καταγράφονται στα φύλλα εργασίας 1, 2 

και 3 αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή. 

http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/index.html#/?snu=48235
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 Μια ομάδα αναλαμβάνει την Ελεάννα (θύμα) και το φύλλο εργασίας 1. 

 Άλλη ομάδα αναλαμβάνει την Ιώ (θύτης) και το φύλλο εργασίας 2. 

 Και η τελευταία ομάδα αναλαμβάνει το Χρήστο (παρατηρητής) και το φύλλο 

εργασίας 3. 

Και τα τρία φύλλα εργασίας είναι αποθηκευμένα σε όλους τους υπολογιστές και οι 

ομάδες αποφασίζουν ποιο θα επεξεργαστούν. 

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας των ομάδων, ακολουθεί η παρουσίασή της 

στην ολομέλεια. 

Εκπρόσωπος κάθε ομάδας μεταφέρει με φλασάκι το φύλλο εργασίας στο σταθερό 

υπολογιστή, που είναι συνδεδεμένος με το διαδραστικό πίνακα. 

Κάθε παρουσίαση συνοδεύεται από συζήτηση με την ολομέλεια. 

Τέλος τα παιδιά ενημερώνονται ότι θα λάβουν στο email τους ένα ενημερωτικό 

φυλλάδιο για τους γονείς τους από τον φορέα «Saferinternet» σχετικό με τον 

ηλεκτρονικό εκφοβισμό. 

 

ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΦΥΛΛΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ%201.doc
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΦΥΛΛΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ%202.doc
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΦΥΛΛΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ%203.doc
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΦΥΛΛΟ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ%203.doc
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ%20ΓΙΑ%20ΓΟΝΕΙΣ.doc
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ%20ΓΙΑ%20ΓΟΝΕΙΣ.doc
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2η εκπαιδευτική παρέμβαση – Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ» 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

 Να κατανοήσουν στο μέτρο του δυνατού τα χαρακτηριστικά του θύτη, του 

θύματος, του/των παρατηρητή/ ών του φαινομένου. 

 Να υιοθετήσουν απόψεις και στάσεις προστασίας απέναντι στο παραπάνω 

φαινόμενο. 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

 Το λογισμικό παρουσίασης διαφανειών MS Power Point. 

 H υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft  (Windows Live Hotmail) 

και η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google. 

 Φάκελος του/ της εκπαιδευτικού με φωτογραφικό υλικό και κείμενα του φορέα 

«Saferinternet».  

 Ο σταθερός υπολογιστής της τάξης, οι δύο φορητοί υπολογιστές του σχολείου και 

3 φορητοί υπολογιστές των μαθητών/τριων.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης γύρω από το φαινόμενο του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού, τις αιτίες που τον προκαλούν, τις μορφές του και τους τρόπους  

αντιμετώπισής του, οι μαθητές και οι μαθήτριες, χωρισμένοι σε ομάδες των τριών 

ατόμων ενημερώνονται ότι έλαβαν στο email τους σχετικό υλικό (Ο φάκελος με το υλικό: 

φωτογραφίες και ενημερωτικά φυλλάδια από το φορέα «Saferinternet» περιέχεται στο 

φάκελο «ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», που επισυνάπτεται.) 

Ο/Η υπεύθυνος χειρισμού του Η/Υ καλείται να ανοίξει το emailτου/της και να 

κατεβάσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή το υλικό. 

Οι ομάδες καλούνται μελετώντας το υλικό να παρουσιάσουν μια πτυχή του 

φαινομένου. 
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Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη δημιουργία παρουσιάσεων στο MS Power Point. 

Επιλέγουν μόνα τους το θέμα που θα παρουσιάσουν. Η εκπαιδευτικός μετακινείται 

διακριτικά ανάμεσα στις ομάδες και παρέχει υποστήριξη και βοήθεια όταν της ζητηθεί. 

Οι παρουσιάσεις των ομάδων μεταφέρονται στο διαδραστικό πίνακα της τάξης με 

φλασάκι και προβάλλονται. 

Δείγματα εργασιών των ομάδων: 

ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΟΒΙΖΟΝΤΑΙ 

ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΜΕ ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ 

 

ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ%20ΠΑΙΔΙΩΝ/ΜΟΡΦΕΣ%20ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ%20ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ.ppt
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ%20ΠΑΙΔΙΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ%20ΠΡΟΣ%20ΠΑΙΔΙΑ.ppt
ΥΛΙΚΟ%20ΚΑΙ%20ΦΥΛΛΑ%20ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ%20ΠΑΙΔΙΩΝ/ΤΙ%20ΚΑΝΩ%20ΟΤΑΝ%20ΜΕ%20ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ.ppt


PROJECT: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ                                                                                                                      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΤΣΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

Η εφαρμογή του παρόντος σεναρίου προκάλεσε τον έντονο προβληματισμό των 

παιδιών και των γονέων. Ο εκφοβισμός, ηλεκτρονικός ή όχι, είναι ένα μεγάλο 

πρόβλημα και η ευαισθητοποίηση όλων προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και της 

αντιμετώπισής του επιβεβλημένος.  

Ως προέκταση των δράσεών τους τα παιδιά αποφάσισαν αφενός να δημοσιεύσουν 

στην ιστοσελίδα του σχολείου τη δουλειά τους και αφετέρου να σχεδιάσουν και να 

πραγματοποιήσουν στα πλαίσια του σχολείου τους μια μικρή έρευνα για το σχολικό 

εκφοβισμό. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΑΣ) 

Η ανταπόκριση των παιδιών εξέπληξε ευχάριστα την εκπαιδευτικό που με 

χαρά είδε τα παιδιά να ξεπερνούν τις προσδοκίες της. Η δυσκολία του θέματος και η 

φυσική τους ανωριμότητα δεν τα εμπόδισε να επισημάνουν κάποιες μεγάλες 

αλήθειες που συνδέονται με το θέμα. Όπως για παράδειγμα ότι η «υγεία» του 

οικογενειακού περιβάλλοντος, η οικονομική κρίση και η αδιαφορία των ανεύθυνων 

υπευθύνων μπορούν να δημιουργούν και θύτες και θύματα. 


