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!
!

! ! ! ! ! !ΣΕΝΑΡΙΟ!ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ!
!!

! ! ! !Στοιχεία!εκπαιδευτικού!:!ΑΘΗΝΑ!ΖΗΣΗΝΑΚΗ!
!!
Τίτλος:!Ιστορία!Γενικής!Παιδείας,Κεφάλαιο!Γ´,Μικρασιατικός!πόλεμος.!
!!
Αντικείμενο! διδασκαλίας:! Η! παρουσίαση! των! γεγονότων! από! τις! 2!Μαΐου! του! 1919!
μέχρι!την!1η!Νοεμβρίου!του!1920.!
Οι!ημερομηνίες!που!ενδιαφέρουν!είναι:!
2/15!!Μαίου!1919:!Απόβαση!του!ελληνικού!στρατού!στη!Σμύρνη!
28!Ιουλίου/10!Αυγούστου!1920:!Υπογραφή!Συνθήκης!των!Σεβρών!
1/13!Νοεμβρίου!1920:Εκλογική!ήττα!του!Βενιζέλου.!
#



!!
!ΓΕΝΙΚΟΙ!ΣΤΟΧΟΙ!

•  Να!αναλύσουν!λογικά!πληροφορίες!και!να!τις!αξιοποιήσουν! !για!τη!βαθύτερη!κατανόηση!των!
ιστορικών!γεγονότων.!

•  Να!συνειδητοποιήσουν!την!αναγκαιότητα!επιλογής!και!κριτικής!αξιοποίησης!των!πηγών!της!
ιστορικής!γνώσης.!

•  Να! εμβαθύνουν! στα! γεγονότα! και! να! κατανοήσουν! την! πολυμορφία! και! τη! διαπλοκή! των!
αιτιακών!παραγόντων.!

•  Να!κατανοήσουν!ότι!η! Ιστορία!είναι!ανακατασκευή!του!παρελθόντος! ,ότι!βασίζεται!σε!πηγές!
και!ότι!συνιστά!επιλεκτική!διαδκασία.!

•  Να! προσεγγίσουν! κριτικά! ή! με! σκεπτικισμό! τις! πηγές! (ανάλογα! με! τη! θέση! που! η! καθεμιά!
εκφράζει).!

•  Να! εισαχθούν! στη! διαδικασία! κατανόησης,! ανάλυσης! και! αξιολόγησης! των! διαφορετικών!
οπτικών!με!τις!οποίες!προσεγγίζονται!και!ερμηνεύονται!τα!ιστορικά!γεγονότα.!

•  Να! αντιληφθούν! τα! διαφορετικά! είδη! των! πηγών! και! να! κατανοήσουν! ότι! τα! οπτικά!
ντοκουμέντα!που!συλλαμβάνουν!στιγμές,!παρέχουν!πληροφορίες!με!τη!συγκεκριμένη!οπτική!
γωνία!του!δημιουργού!που!λειτουργεί!ανάλογα!με!την!πόζα,την!προοπτική,!την!πλαισίωση!των!
προσώπων,!το!θέμα,!την!ατμόσφαιρα!που!αποπνέει.!

•  Να!αποκτήσει!το!μάθημα!της!Ιστορίας!ζωντάνια,!παραστατικότητα!μέσα!από!κείμενα,!εικόνες,!
ήχους!από!το!παρελθόν!χωρίς!να!χάσει!καθόλου!από!την!επιστημονική!του!διάσταση.!

•  Η!μάθηση!να!γίνει!πιο!ενεργητική!,!επικοινωνιακή!και!αποτελεσματικότερη!κατά!το!δυνατόν.!
!!



! ! ! ! !ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ!ΣΤΟΧΟΙ!
•  Να! γνωρίσουν! τα! γεγονότα! που! εξελίσσονται! στο!
διάστημα!από!τις!2!Μαίου!1919!(απόβαση!του!ελληνικού!
στρατού! στη! Σμύρνη! με! συμμαχική! εντολή)! μέχρι! την!
εκλογική! ήττα! του! Βενιζέλου! στις! εκλογές! της! 1ης!
Νοεμβρίου! του! 1920! με! ενδιάμεσο! γεγονός! τη! Συνθήκη!
των! Σεβρών! στις! 28! Ιουλίου! 1920! (προσωπικό! θρίαμβο!
της!πολιτικής!του!Βενιζέλου).!

!
•  Να!καταλάβουν!το!λόγο,!το!«πώς»!βρεθήκαμε!στη!Σμύρνη!
1! 1/2χρόνο! πριν! την! επίσημη! παραχώρηση! στην! Ελλάδα!
της!περιοχής.!

!!



!
! ! ! ! ! !ΜΟΡΦΗ!ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ!

•  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ!ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:!ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ!
•  Δίνεται!έμφαση!στην!εργασία!σε!ομάδες,!στην!ανατροφοδότηση!των!
μαθητών!με!πληροφορίες!και!αξιολογικές!κρίσεις.!Η!διδακτική!πράξη!
εστιάζεται! στην! ενεργητική! συμμετοχή! των! μαθητών! σε! μια!
αποκαλυπτική!πορεία!μάθησης.!

!!
•  ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ! ΣΕ! ΟΜΑΔΕΣeΜΕΘΟΔΕΥΣΗ! ΚΑΙ! ΟΡΓΑΝΩΣΗ! ΤΗΣ!
ΤΑΞΗΣ!

•  Οι! μαθητές! χωρίζονται! σε! ομάδες! των! 5! ατόμων! και! τα! θρανία!
τοποθετούνται! το! ένα! δίπλα! στο! άλλο! ώστε! να! σχηματίζεται!
«τραπέζι»!και!οι!μαθητές!κάθονται!γύρω!από!αυτό.!Στην!κάθε!ομάδα!
υπάρχει! κάποιος! συντονιστής! με! βάση! τις! ερωτήσεις! του! φύλλου!
εργασίας,ένας! επίσης! από! την! ομάδα! αναλαμβάνει! να! κρατά!
σημειώσεις!και!μεταξύ!τους!αποφασίζουν!ποιος!θα!παρουσιάσει!στην!
ολομέλεια!τα!απότελέσματα!της!εργασίας##



!!
! ! ! ! ! ! !ΠΕΡΙΛΗΨΗ!

•  Το!μάθημα!πραγματοποιείται!σε!ένα!τμήμα!της!Γ’!Τάξης.!
•  Η!πρώτη!φάση!περιλαμβάνει!την!αφόρμηση,!η!οποία!πραγματοποιείται!με!

προβολή!video!6! λεπτών!προς!όλους! τους!μαθητές!όπου!παρουσιάζονται!
τα!γεγονότα!που!θα!μας!απασχολήσουν.!

•  Στη!συνέχεια!αναγράφονται!συνοπτικά!στον!πίνακα!τα!!γεγονότα!–θέματα!
της!κάθε!ομάδας!(5!λεπτά).!

•  Έπειτα!χωρίζονται!σε!ομάδες,!η!καθεμιά! !αναλαμβάνει!ένα!από!τα!θέματα!
που!προηγουμένως!ορίστηκαν!και!δίνεται!το!αντίστοιχο!φύλλο!εργασίας!(3!
λεπτά).!

•  Πραγματοποιούνται!οι!δραστηριότητες!των!ομάδων(12!λεπτά).!
•  Στην! επόμενη! φάση! κάθε! ομάδα! παρουσιάζει! τα! αποτελέσματα! ! στην!

ολομέλεια!(15!λεπτά).!
•  Γίνεται!σύνθεση!και!ανταλλαγή!απόψεων!και!εξάγονται!συμπεράσματα!(4!

λεπτά).!
•  Τέλος,! δίνεται! φύλλο! εργασίας! για! το! σπίτι! και! αξιολογούμε! κατά! πόσο!

επιτεύχθηκαν!οι!στόχοι.!
!!



!1η##ΟΜΑΔΑ!

!ΦΥΛΛΟ!ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
•  ΘΕΜΑ:Η! ΑΠΟΒΑΣΗ! ΤΟΥ! ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ! ΣΤΡΑΤΟΥ!
ΣΤΗ! ΣΜΥΡΝΗ! 2/13! ΜΑΙΟΥ! 1919! (ελληνική!
πλευρά).!

•  Δίνεται! !πρωτοσέλιδο!της!εφημερίδας! !ΝΕΟΛΟΓΟΣ!
Πατρών!με!ημερομηνία!2!Μαϊου!και!εστιάζουμε!το!
ενδιαφέρον! στον! τίτλο! του! κύριου! άρθρου,! στο!
άρθρο!με!τον!τίτλο!«!Η!ΣΜΥΡΝΗ!ΠΑΡΕΧΩΡΗΘΗ!ΕΙΣ!
ΤΗΝ! ΕΛΛΑΔΑ! »! και! στο! ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ! ΤΟΥ!
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!και!ζητείται:!



! !Α.!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!ΤΗΣ!ΠΗΓΗΣ!
1. Ποιος!έγραψε!αυτό!το!άρθρο;!
2. Πότε!γράφτηκε;!
3. Για!ποιους!γράφτηκε;!
4. Ποιες!!κύριες!θέσεις!διατυπώνονται;!
5. Ποια!γεγονότα!αναφέρει;!!
6. Υπάρχει! κάτι! (λέξη,! φράση)! που! δεν!
καταλαβαίνετε;!



! ! ! ! !Β.!ΕΡΜΗΝΕΙΑ!
1. Είναι!πρωτογενής!ή!δευτερογενής!η!πηγή;!
2. Για!ποιο!συγκεκριμένο!ιστορικό!γεγονός!!
γράφτηκαν!τα!άρθρα;!

3. Ποια!η!άποψη!του!συντάκτη!(θετική!ή!
αρνητική!οπτική);!

4. Πώς!δικαιολογείται!η!τόση!θριαμβολογία!
στο!κύριο!άρθρο!(σύνδεση!με!τη!Μεγάλη!
Ιδέα)!





!2Η#ΟΜΑΔΑ#
!
ΦΥΛΛΟ!ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
ΘΕΜΑ:ΑΠΟΒΑΣΗ! ΤΟΥ! ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ! ΣΤΡΑΤΟΥ!
2/13!ΜΑΪΟΥ!1919!(ελληνική!άποψη).!
!
•  Δίνονται! φωτογραφίες! από! το! αρχείο! του!
μικρασιάτη! φωτογράφου! Μ.! Μεγαλοκονόμου!
και!ζητείται:!



! ! ! !Α.!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!ΠΗΓΩΝ!
!
1. Ακριβής! περιγραφή! των! στοιχείων! που!
αποτυπώνουν! οι! φωτογραφίες! (άνθρωποιe!
αντικείμενα!–!σύμβολα).!

2. Εντοπισμός!χώρου.!
3. Ομαδοποίηση!στοιχεών.!



! ! ! ! ! !Β.!ΕΡΜΗΝΕΙΑ!
1. Τι!νομίζετε!ότι!συμβαίνει!σ᾽!αυτές!τις!
φωτογραφίες;!

2. Ποιοι!είναι!οι!άνθρωποι!που!
αποτυπώνονται;!

3. Ποια!σύμβολα!διακρίνονται;!!
4. Σε!ποιο!ιστορικό!γεγονός!αναφέρονται;!!
!!
#



##Η#ΑΠΟΒΑΣΗ#ΤΟΥ#ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ#
ΣΤΡΑΤΟΥ#ΣΤΗ#ΣΜΥΡΝΗ#







##
#3η#ΟΜΑΔΑ!

!ΦΥΛΛΟ!ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
!!
•  ΘΕΜΑ:!ΑΠΟΒΑΣΗ!ΤΟΥ!ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ!ΣΤΡΑΤΟΥ!ΣΤΗ!ΣΜΥΡΝΗ!2/13!
ΜΑΪΟΥ!1919!(αντιδράσεις!της!τουρκικής!πλευράς)!

!!
•  Δίνεται!απόσπασμα!από!το!χειρόγραφο!βιβλίο!του!Ιωάννη!
Γκατζώλη,!συνταξιούχου!δασκάλου.!

!!
Α.!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!
1.  Ποιος!έγραψε!το!βιβλίο;!
2.  Πότε!γράφτηκε;!
3.  Συνοψίστε!τα!βασικά!σημεία!του!κειμένου.!
4.  Τι!είδους!κείμενο!είναι;!!
5.  Ποια!πρόσωπα!και!ποια!γεγονότα!αναφέρονται;!



! ! ! ! ! !Β.!!ΕΡΜΗΝΕΙΑ!
1. Είναι!πρωτογενής!ή!δευτερογενής!πηγή;!
2. Υπάρχουν!στοιχεία!που!αποδεικνύουν!πώς!απέκτησε!
τις!πληροφορίες!που!παρουσιάζει;!

3. Υπάρχουν!στοιχεία!(όνομαe!θέση)!που!σας!βοηθούν!
να!αναγνωρίσετε!γιατί!γράφτηκε;!!

4. Τι!μας!λέει!η!πηγή!για!τη!θέση!–!άποψη!του!
συγγραφέα;!

5. Η!περιγραφή!φαίνεται!αντικειμενική!και!
ισορροπημένη!ή!υπάρχουν!κάποια!στοιχεία!που!
δείχνουν!την!προκατάληψη!του!Έλληνα;!!!



Έγινε#την#2η#Μαΐου#1919#μπροστά#στο#κτίριο#της#Λέσχης#των#Κυνηγών,#μέσα#σε#
παραλήρημα#ενθουσιασμού#του#Ελληνικού#Πληθυσμού,#κι#ενώ#ο#Μητροπολίτης#
Σμύρνης# Χρυσόστομος# ευλογούσε# τα# Ελληνικά# όπλα.# Την# ίδια# στιγμή# γινόταν#
απόβαση# και# στην# Πούντα,# και# στο# Διοικητήριο# οι# Τούρκοι# είχαν#
παρασκευασμένη# ενέδρα,# παρά# τη# συμφωνία# με# τους# Συμμάχους# για# ειρηνική#
παράδοση.#Έτσι#επιτέθηκαν#αιφνιδιαστικά#κατά#του#1/38#Συντάγματος#Ευζώνων#
που# βάδιζε# προς# το# Διοικητήριο# συντεταγμένο.# Τότε# επετέθη# το# 11/38# Τάγμα#
Ευζώνων,# και# συνέτριψε# την# αντίσταση# των# πυροβολούτνων# και# συνέλαβε#
πολλούς.#Μεταξύ# των# Τούρκων#υπήρξαν# 5# νεκροί# και# 16# τραυματίες.# Από# τους#
Έλληνες# υπήρξαν# 5# νεκροί# και# 20# ιδιώτες.# Τραυματίες# δε# 11# στρατιώτες# και# 60#
πολίτες.# Οι# συλληφθέντες# Τούρκοι# κρατήθηκαν# στο# Υπερωκεάνειο# Πατρίς# και#
πολλοί#διέφυγαν#δυτικά.##
#
Οι# ένοπλες# Τούρκικες# ομάδες# που# διέφυγαν# ήρθαν# στα# Βουρλά# πήγαν# και# σε#
Τουρκοχώρια.# Τότε# οι# έφεδροι# Βουρλιώτες# του# Ελληνικού# στρατού,# που#
υπηρέτησαν# στο#Μακεδονικό# μέτωπο# οργανώθηκαν# ενόπλως# και# μαζί# με# τους#
Κατσάκηδες,#που#κρύβονταν#κατά#το#διάστημα#του#πολέμου,#για#να#αποφύγουν#
κατάταξη# στα# εργατικά# Τάγματα# του# Τούρκικου# Στρατού,# επιτέθηκαν# κατά# των#
Τούρκων# (στρατού# και# πολιτών).# Σε# 8# Τουρκοχώρια# γύρω# από# τα# Βουρλά#
επιτέθηκαν#και#τα#έκαψαν.##



Οι#καπνοί#την#ημέρα,#και#οι#φλόγες#τη#νύχτα#φαίνονταν#από#την#πόλη#του#Βουρλά,#που#
είχε# Ελληνικό# πληθυσμό# 35.000# έως# 40.000# και# Τούρκους,# Αρμένηδες,# Εβραίους# 5.000,#
και#κατοικούσαν#στην#Ανατολική#Συνοικία,#πέραν#από#τον#ποταμό#όπου#το#τσαρσί#και#το#
Διοικητρήριο.# Στις# επιχειρήσεις# κατά# των# Τουρκικών# χωριών# τους# ενόπλους#
ακολουθούσαν# και# άοπλοι# για# λαφυραγωγία.# Στο# Κουσουλάρι# το# Τουρκοχώρι# βρήκαν#
αντίσταση#μεγάλη.#Τους#έριχναν#από#το#μιναρέ#με#πολυβόλο.##
#
Μέχρι# το# Σεπτέμβριο# 1919# ο# Ελληνικός# στρατός# κατέλαβε# ολόκληρο# το# Σαντζάκιο#
Σμύρνης,# μέρος# του# Σαντζακίου# Μπαλούκεσερ,# και# μέρος# του# Σαντζακίου# Μαγνησίας.#
Έτσι#με#την#επέκταση#της#ζώνης#κατοχής,#ο#Ελληνικός#στρατός#ήρθε#και#στα#Βουρλά.#Ήταν#
ένας# λόχος.# Ήρθε# από# την# Ανατολική# την# Τουρκική# Συνοικία.# Εκεί# στη# Γέφυρα# του#
ποταμού# περιμέναμε# πολλοί.# Βγήκε# ο# Μπουτζαλής,# έφεδρος# λοχίας# του# Ελληνικού#
στρατού,# βγήκε# από# το# καφενείο# του,# αγκάλισε# τον# λοχαγό# και# τον# φίλησε.# Ο# λόχος#
σταμάτησε,#ενώ#όσοι#βρέθηκαν#παιδιά#και#μεγάλοι#ζητωκραυγάζαμε.#Στις#επόμενες#μέρες#
εγκαταστάθηκαν#στο#Διοικητήριο#οι#Ελληνικές#Πολιτικές#αρχές.#(45446)#
#
Απόσπασμα'από'το'χειρόγραφο'βιβλίο'του'Ιωάννη'Α.'Γκατζώλη#
Ιωάννης#Α.#Γκατζώλης,#συνταξιούχος#δάσκαλος,#“Γκιούλμπαξες.#Βουρλάς.#Ερυθραία.#
Αναμνήσεις.#Περιγραφές.#Λαογραφικά.#Καταστροφή#1922”.#Νεα#Σύλλατα#–#Χαλκιδικής,#
Αύγουστος#1988#



#4η#ΟΜΑΔΑ!

•  ΦΥΛΛΟ!ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
!!
•  ΘΕΜΑ:! ΥΠΟΓΡΑΦΗ! ΤΗΣ! ΣΥΝΘΗΚΗΣ! ΤΩΝ! ΣΕΒΡΩΝ!
(28!Ιουλίου!–!10!Αυγούστου!1920)!

!!
!Δίνεται:!!

•  «Χάρτης!της!Μεγάλης!Ελλάδας»!
!!
•  Χάρτης! της! Οθωμανικής! αυτοκρατορίας,! όπου!
σημειώνονται! οι! απώλειές! της! σύμφωνα! με! τη!
Συνθήκη!και!οι!ζώνες!επιρροής!(συμφερόντων)!των!
δυνάμεων!της!Αντάντ!

!!



!
! ! ! ! !Α.!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!

1. Ποιες! γεωγραφικές! περιοχές! απεικονίζονται!
και! τι! επιμέρους! στοιχεία! καταγράφονται!
πάνω!στους!χάρτες;!

2. Τι! διαβάζουμε! στον! υπομνηματισμό! του!
χάρτη;!

3. Ποια!πρόσωπα!καταγράφονται;!
4. Υπάρχει!κάτι!που!δεν!καταννοείτε;!



! ! ! ! !Β.!ΕΡΜΗΝΕΙΑ!
!1.!Τι!είδος!πηγής!είναι;!!
!2.!Ποια!ιστορικά!γεγονότα!καταγράφονται;!!
!3.!Ποια!συναισθήματα!εκφράζονται!μέσω!του!
!χάρτη!1;!
!4.!Τι!ρόλο!παίζουν!τα!πρόσωπα!του!χάρτη!1!και!
!πώς!συνδέονται!με!τη!Μεγάλη!Ιδέα;!
!5.!Ποιος!ο!ρόλος!των!ζωνών!επιρροής!των!
!Μεγάλων!Δυνάμεων!στην!εξέλιξη!της!
!μικρασιατικής!εκστρατείας!







##
#5Η#ΟΜΑΔΑ!

!!
!ΦΥΛΛΟ!ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

!!
•  ΘΕΜΑ:!!ΕΚΛΟΓΕΣ!1ΗΣ!ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!1920e!ΑΠΟΤΥΧΙΑ!ΒΕΝΙΖΕΛΟΥeΝΙΚΗ!
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ!e!«ΗΝΩΜΕΝΗ!ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣe!ΕΛΗΑ»!!

!!
•  Δίνεται! το! πρωτοσέλιδο! της! εφημερίδας! «Το! Φως»! των! Πατρών! με!
ημερομηνία:! Δευτέρα! 2! Νοεμβρίου! 1920! και! εστιάζουμε! στο! κύριο!
άρθρο!με!τον!τίτλο!«Χριστός!Ανέστη»!ΚΑΙ!!

!!
•  Με! τον! τίτλο! «Επί! του! πιεστηρίου»! αναφέρονται! ανταποκρίσεις! από!
την!Αθήνα! για! τα! αποτελέσματα! των! εκλογὠν!που!φτάνουν! από! όλη!
την!Ελλάδα.!

!!
•  Δίνεται! το! πρωτοσέλιδο! της! εφημερίδας! «Τηλέγραφος»! με! ιδιόχειρη!
την! ημερομηνία! 1η! Νοεμβρίου! 1920! και! τίτλο! του! κύριου! άρθρου!
«ΚΑΤΑΛΥΣΑΤΕ!ΤΗΝ!ΤΥΡΑΝΝΙΑ»!

!!







!!
! ! ! ! !Α.!ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!

1.  Από!πού!προέρχονται!αυτά!τα!κείμενα;!«Πολιτική!παράταξη»!
2.  Πότε!γράφτηκαν;!
3.  Τι!είδους!κείμενα!είναι;!
4.  ποιες!βασικές!θέσεις!διατυπώνουν!οι!συντάκτες;!
5.  Περιέχονται!κάποιες!λέξεις!ή!έννοιες!που!δεν!καταλαβαίνετε;!
!!
!
! ! ! ! !Β.!ΕΡΜΗΝΕΙΑ!

1.  Ποια!η!χρονική!σχέση!–!απόσταση!πηγής!και!γεγονότος;!
2.  Υπάρχουν!στοιχεία!που!αποδεικνύουν!τη!θέση!του!συντάκτη!για!το!
γεγονός!που!αναφέρεται;!

3.  Υπάρχουν!στοιχεία!που!σας!οδηγούν!να!σκεφτείτε!ότι!η!πηγή!είναι!
αξιόπιστη;!

4.  Γιατί!γράφτηκαν!τα!συγκεκριμένα!κείμενα;!!
5.  Οι! συντάκτες! απλώς! μεταφέρουν! πληροφορίες! ή! εκφράζουν!
συγκεκριμένη!πολιτική!παράταξη;!!



ΦΥΛΛΟ#ΕΡΓΑΣΙΑΣ#ΓΙΑ#ΤΟ#ΣΠΙΤΙ#

✓#Με#βάση#τα#στοιχεία#του#παρακάτω#χάρτη#
και#τις#γνώσεις#σας,#αναφέρετε#τις#σκέψεις#σας#
για#τη#συνέχεια#των#εξελίξεων#στη#Μ.#Ασία.#




