
ΦΙΛΟΖΩΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ- ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ –ΥΜΗΤΤΟΥ  GREEK SANTAS VILLAGE  

 

 7/12/22 ΕΩΣ 08/12/22 

• Σας περιμένουμε να δώσουμε όλοι μαζί την ευκαιρία στα 
αδεσποτάκια της πόλης μας, να γνωρίσουν την υπέροχη πλευρά της ζωής, 

να αισθανθούν το χάδι & την αγάπη μιας οικογένειας!  

Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε έναν πιστό φίλο, ελάτε κοντά μας, να 

γνωρίσετε πανέμορφα, υγιέστατα, εμβολιασμένα γατάκια & σκυλάκια.  

Η υιοθεσία ενός αδέσποτου είναι πράξη ΑΓΑΠΗΣ , ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ . 

Η ανάληψη κηδεμονίας γίνεται με συμβόλαιο υιοθεσίας και σύμφωνα με όλα 
τα προβλεπόμενα του Ν. 4830/2021. 

Πενταμελής- Φιλοζωική Επιτροπή Δήμου Δάφνης-Υμηττού  

2109751844 και 6979670789 

Τραπεζούντος 2 και Περιστάσεως 

filozoiki@dafni-ymittos.gov.gr 

ΕΝΑ ΖΩΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΖΩΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ. 

ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΖΩΟΥ ΕΙΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ 

ΤΟΥ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΕ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΥ 

ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 
                                                                  

• Τα Χριστουγεννιάτικα bazaar είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλέξουμε 

ιδιαίτερα δώρα για τους αγαπημένους μας και παράλληλα να στηρίξουμε την 

κοινωνία μας. Αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα αδεσποτάκι, μπορούμε να 

βοηθήσουμε στη στήριξη οργανώσεων και εθελοντικών ομάδων. Στα bazaar που 

φιλοξενούνται στο περίπτερο της Πενταμελούς-Φιλοζωικής Επιτροπής Δήμου 

Δάφνης – Υμηττού θα βρείτε πρωτότυπα διακοσμητικά, κοσμήματα, είδη οικιακής 

χρήσης, χριστουγεννιάτικα είδη και βιβλία, όλα με θέμα τα ζωάκια.  

 

• Όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ελληνικού χριστουγεννιάτικου χωριού 

«GREEK SANTAS VILLAGE» έχει προγραμματιστεί να φιλοξενούνται στα περίπτερά 

μας φιλοζωικά σωματεία-ομάδες-σύλλογοι-Μ.Κ.Ο. με φιλοζωικές-

χριστουγεννιάτικες δημιουργίες (BAZAAR) 

  Mairy’s Cement Artworks                                                                                                                   

7-9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17.00-21.00  

  12-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 10.00-12.00  



23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  17.00-21.00  

Μια σύγχρονη μορφή τέχνης έρχεται να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά υλικά από τα 

οποία είναι φτιαγμένα τα διακοσμητικά είδη. Ένα καθημερινό, απλό υλικό, το τσιμέντο, 

συνυφασμένο με τεχνικές βαρέου τύπου, έρχεται να πάρει την πιο εκλεπτυσμένη του 

μορφή, να σμιλευθεί και να διακοσμηθεί με χρώματα και εικόνες. Το σημαντικότερο αν 

είστε συλλέκτης τέχνης, είναι ότι κάθε κομμάτι είναι μοναδικό και χειροποίητο. Η δράση 

θα πραγματοποιηθεί στα περίπτερα της Φιλοζωικής Επιτροπής Δ.Δάφνης Υμηττού. 

 

                                            ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΣ 

                                                            22-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

Ο γνωστός εικαστικός, μέλος του Ομίλου UNESCO Πειραιά και Νήσων, του συλλόγου 

Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών Ηλιούπολης και της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης, 

Σταύρος Τζώρτζος, θα εκθέσει τα έργα του με θέμα τη φιλοζωία, στα περίπτερα της 

Φιλοζωικής Επιτροπής Δ.Δάφνης –Υμηττού. 

 

• Όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του ελληνικού χριστουγεννιάτικου χωριού 

«GREEK SANTAS VILLAGE»θα είναι διαθέσιμα προς πώληση τα βιβλία της 

συγγραφέως, δασκάλας, διευθύντριας ,ιδρύτριας της ΑΜΚΕ «Ζω.Ε.Σ.»(Ζωοφιλική 

οργάνωση) , που διδάσκουν μέσα από την ανάπτυξη της αρετής και της εν- 

συναίσθησης, πως τα ζωάκια είναι εδώ με εμάς και όχι για εμάς και πως είναι 

τόσο σημαντικό το «ΜΑΖΙ» 

 

Ένα βιβλίο. Το καλύτερο δώρο. Μια καλή πράξη. Οι “Zwes” είναι πολύ γνωστή μη 

κερδοσκοπική εταιρεία εκπόνησης εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για παιδιά. Μέχρι σήμερα μετράει στο ενεργητικό της 500.000 εκπαιδεύσεις 

μαθητών σε 700 σχολεία. Τα βιβλία της ιδρύτριάς της, Κατερίνα Παπαποστόλου 

έχουν διακριθεί και βραβευτεί και θα βρίσκονται στο περίπτερο της Φιλοζωικής 

Επιτροπής του Δ.Δάφνης –Υμηττού. Έλα να γνωρίσεις το βιβλίο που εντάχθηκε 

στην εκπαιδευτική τηλεόραση  «Ζωο…γραφική Φαντασίας στο Βασίλειο του 

πόθου», ή το «Η Μεγάλη Επιστροφή». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στα 

περίπτερα της Φιλοζωικής Επιτροπής Δ.Δάφνης Υμηττού.  

 

 

 

 

 



 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

1. ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12/22 ΩΡΑ: 17.00 -19.00 « ΔΡΩ ΓΙΑ ΜΕΝΑ»ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Δράση «Οι φίλοι μας τα ζώα» παιχνίδια αντιστοίχισης, γαντόκουκλες, χορευτικά, κινητικά 

και με ποικίλα υλικά μαθαίνουμε με   εν-συναίσθηση   πως   τα   ζώα   είναι   μέρος   της   ζωής   

μας   και οφείλουμε να τα αγαπάμε και να τα προστατεύουμε!  

«Οι Φίλοι μας τα Ζώα» Είναι  ανοιχτή δράση για γονείς και παιδιά, που έχουν την δυνατότητα 

να ενταχθούν σε όποια δραστηριότητα θελήσουν, όποτε το θελήσουν αλλά και να 

αποχωρήσουν όποτε θελήσουν. Θα δώσουμε δωράκια στα ζωάκια και θα χορέψουμε μέχρι 

τελικής πτώσεως. Το Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης ΔΡΩΜΕΝΑ δημιουργεί 

προγράμματα και παραστάσεις με ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους με κύριο στοιχείο τη 

ζωντανή αλληλεπίδραση και το παιχνίδι. 

Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 10-15 λεπτά, ανανεώνεται, αλλά και ανακυκλώνεται. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

2. ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/22 11:30 «ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ»   

Κουκλοθέατρο βασισμένο στο βιβλίο του δασκάλου, παιδοψυχολόγου και συγγραφέα 

παιδικών βιβλίων Γιώργο Μπουμπούση με τίτλο: «Μάτα, η Γουρλομάτα μαύρη γάτα», ο 

οποίος έχει κάνει και τη θεατρική διασκευή. Ένα παραμύθι που πραγματεύεται την αγάπη, 

το μοίρασμα, τη ζωοφιλία και τη διαφορετικότητα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως και 

Β’ Δημοτικού και έχει διάρκεια 1 ώρα.  

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

3. ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2022 17.30- 18.30 «…. with Bibi» 

Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τη φιλοζωία διάρκειας μιάμισης ώρας. Περιέχει θεατρικό 

παιχνίδι + κατασκευή μάσκας + παντομίμα + ενημέρωση για φιλοζωικές δράσεις. Θέλεις να 

μάθεις ποια ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την πατρίδα μας; Πώς αισθάνονται και 

πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα από εσένα; Μπορείς να τα βοηθήσεις. Μάθε πως. Μέσα 

από το θεατρικό παιχνίδι, την παντομίμα και την ενημέρωση για φιλοζωικές δράσεις τα 

παιδιά θα μάθουν πώς να προστατεύουν τα ζώα και να τα φροντίζουν. Επίσης, θα φτιάξουν 

δικές τους μάσκες με ζωάκια με την γνωστή ομάδα «With Bibi» της Βίκυς Κουμούτσου που 

στόχο έχει να απογειώνει τη φαντασία των παιδιών, να αναπτύσσει τις δεξιότητες τους μέσα 

από το παιχνίδι και να προσφέρει βιωματική γνώση μέσα από την ψυχαγωγία.   

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

4. ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/22 ΜΑΡΙΒΙΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ & ΛΙΑΝΑ ΔΕΝΕΖΑΚΗ 12.00 -14.00 

Παρουσίαση βιβλίων «Εγώ το ξωτικό» Μ.Γ. και «Ποιος θα γίνει αρχηγός φέτος τα 

Χριστούγεννα;» Λ.Δ. και του εκπαιδευτικού παιχνιδιού «ΜΟΥΣΟΥΔΕΣ»                         ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΡΑΣΗ                                                                                                                                              



 Δύο παραμύθια, δύο συγγραφείς, πολλή αστερόσκονη και μια γεύση από Χριστούγεννα. Η 

Λιάνα Δενεζάκη μέσα από μια διαδραστική αφήγηση, θα οδηγήσει τα παιδιά να 

ζωντανέψουν σκηνές από το παραμύθι και μαζί να αλλάξουν την τροπή του, δίνοντας το δικό 

τους χαρούμενο τέλος στην ιστορία «Ποιος θα γίνει αρχηγός…φέτος τα Χριστούγεννα;» από 

τις εκδόσεις ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΤΙΝΙ.  Αναρωτιέστε πώς είναι άραγε, η ζωή ενός ξωτικού; Αν θέλετε 

να μάθετε, δεν έχετε παρά να ακούσετε την ιστορία «Εγώ το ξωτικό!» (εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗΣ) 

από την συγγραφέα Μαριβίτα Γραμματικάκη, με ήρωα τον Ντελφ, ένα μοναδικό ξωτικό που 

θα λατρέψετε! Μια όμορφη δράση, γεμάτη χρώματα και μουσική, γι' αυτούς που πιστεύουν 

στην αγάπη των Χριστουγέννων. Κι αν θέλετε περισσότερη δράση, ελάτε να παίξουμε τις 

«Ιστορίες με Μουσούδες» το εκπαιδευτικό παιχνίδι με παραμυθοκάρτες της Λιάνας 

Δενεζάκη και του Μάνου Κρόκου. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/22  ΩΡΑ 18.00-19.00 MR & MRS BUBBLE SHOW 

Bubble show παράσταση 45’ με 2 performers με σαπουνόφουσκες . Φέτος τα Χριστούγεννα, 

οι Mr & Mrs Bubble σας προσκαλούν στον εξωπραγματικό κόσμο της Σαπουνόφουσκας. 

Πλάσματα του περιπλανώμενου πλανήτη «Φυσαλίδα» , μοιράζονται τη χαρά του να ζεις εδώ 

και τώρα, όπως μια μπουρμπουλήθρα. Ελάτε στο θεαματικό, διαδραστικό Bubble Show και 

«μπείτε» κυριολεκτικά μέσα σε μια τεραστίων διαστάσεων φούσκα!  

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

6. ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/22 18:00  Dolphin Club – ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΠΑ– ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΝΑΔΑΚΗ 

Αφήγηση παραμυθιού «Η διάσωση της Νεραυγής» και παρουσίαση του έργου, του My 

Dolphin Club για την προστασία των δελφινιών. Γνωρίζεις ότι τα δελφίνια ζουν σε 

«οικογένειες» και παραμένουν εκεί για να φροντίζουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία δελφίνια και 

τα ανήμπορα; Με υψηλή νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, αναπτύσσουν στενούς δεσμούς με 

τη μητέρα τους και ζουν πολύ περισσότερο ελεύθερα, παρά φυλακισμένα σε δελφινάρια. Η 

Ελπίδα Μηναδάκη, συγγραφέας του βιβλίου «Η διάσωση της Νεραυγής,  θα βρίσκεται μαζί 

μας, για να μας δείξει εκπληκτικά βίντεο και εικόνες με πρωταγωνιστές τα δελφίνια, αλλά και 

μέσα από τη  «ζωντανή» της αφήγηση να μας παρουσιάσει το νέο της βιβλίο από τις εκδόσεις 

Υδροπλάνο, βασισμένο σε ιδέα της Εύαμαρίας Ζούππα, ιδρύτριας του διεθνούς οργανισμού 

για την προστασία των δελφινιών My Dolphin Club.  

   

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

7. ΤΡΙΤΗ 27/12 18:00  «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ» ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΝΑΔΑΚΗ 

Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων θα αφηγηθεί το παραμύθι «Τα μαγικά κουμπιά και η 

βροχή των αστεριών» Εκδόσεις Λιβάνη, με κεντρικό ήρωα ένα σκυλάκι και 

Χριστουγεννιάτικο θέμα. Θα υπάρχουν και βιβλία της προς πώληση. Στο Φανταστικοχώρι όλα 

είναι φανταστικά! Κάθε χρόνο, οι κάτοικοι βάζουν τα πιο πλουµιστά τους ρούχα µε 

αστραφτερά κουµπιά και υποδέχονται τη Βροχή των Αστεριών. Τότε, γίνεται κάτι µαγικό: την 

ώρα που τα αστέρια πέφτουν πραγματοποιούν όλες τις ευχές, µικρών και µεγάλων! Τι γίνεται 

όµως όταν οι Κακοριζίτες απειλούν να κλέψουν τις ευχές τους και να καταστρέψουν το χωριό; 

Θα µπορέσει ο σκύλος Κουµπότρυπας να... βρει το κουµπί τους και να τους εξαφανίσει; Το 

καλό µπορεί να νικήσει; 

https://www.kitrinopatini.gr/


Όλα µπορούν να συµβούν, αρκεί να πιστεύεις στις δυνάµεις σου και να κοιτάζεις τα αστέρια! 

Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελπίδα Μηναδάκη θα αφηγηθεί το παραμύθι «Τα 

φανταστικά κουμπιά και η βροχή των αστεριών» από τις εκδόσεις Λιβάνη.   

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

8.  ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/22 17.00-20.00 ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑ MR & MRS BUBBLE 

Φούσκα: 3 ώρες συνεχόμενες σαπουνοποιητής-photo shooting  σε σαπουνοφουσκα. 

Η σαπουνόφουσκα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ δεν καλείσαι μόνο να κυνηγήσεις 

φυσαλίδες δεξιά και αριστερά, αλλά να μπεις μέσα σε μια τεραστίων διαστάσεων 

σαπουνόφουσκα και να φωτογραφηθείς. Για τρεις συνεχόμενες ώρες ο «σαπουνοποιητής» 

θα δουλεύει πυρετωδώς για να δώσει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να 

δοκιμάσουν την εμπειρία να βρίσκεσαι μέσα σε μια πελώρια φούσκα! 

 ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

9.ΠΕΜΠΤΗ 29/12/22 17.30-18.30 Σ UP TIMES HIGH, ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΑ  

Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα στη πόλη,  οι σκέψεις, τα όνειρα και τα βλέμματα των 

ανθρώπων τριγυρνάνε ανάμεσα στα αστέρια. Μεταξύ γης και γαλάζιου ουρανού, γεννιέται 

ένας τόπος, στον οποίο κατοικούν η Έκπληξη και η Φαντασία. Οι άνθρωποι αφήνουν πίσω το 

γκρι. Πηγαίνουν εκεί όπου όλα είναι πιθανά και το μικρό φαίνεται ξαφνικά μεγάλο. Ένα μέρος 

που ακόμη και ένα χαμόγελο ή ένα ζεστό καλωσόρισμα μπορούν να σου αλλάξουν την 

ημέρα. Σήμερα στο περίπτερό μας θα σας καλοσωρίσει ο ξυλοπόδαρος και θα σας οδηγήσει 

κοντά στα αδεσποτάκια μας που ψάχνουν το δικό τους σπίτι. 

                                                                                                                     

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

9. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/01/23 ΩΡΑ 18.00  «Το καταφύγιο της Αγάπης»- ΔΩΡΑ ΛΟΙΖΟΥ–

ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

 

Ένα βιβλίο δουλεμένο με απεριόριστη αγάπη για τα ζώα και εκπαιδευτικούς στόχους. 

Περιέχει την αφήγηση της ιστορίας και εργαστήρια δεξιοτήτων σε QR code, ενώ αυτό που το 

κάνει ακόμα πιο ζωντανό στα μάτια των παιδιών είναι οι εξαιρετικές εικόνες των ηρώων, από 

τον βραβευμένο εικονογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Μέρος των εσόδων από την πώληση του 

βιβλίου διατίθεται σε φιλοζωικά σωματεία. Η Δώρα Λοΐζου είναι συγγραφέας και 

συντονίστρια για θέματα Φιλοζωίας Γραμματείας Ποιότητας Ζωής & Εθελοντισμού της Νέας 

Δημοκρατίας. 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

10. ΠΕΜΠΤΗ 05/01/23 17.30  ΦΩΤΟ ΣΚΟΡΔΑ 

Τι είναι το  ψυχοψιχουλάκι που πρέπει να βρει ο Ιάκωβος , και που  είναι η τελευταία 

επιθυμία του θείου του; Είναι η κατσικούλα Κούλα Μπιρμπίλω πονηρή κατάσκοπος που τον 

παρακολουθεί κρυφά ή θα τον βοηθήσει στον σκοπό του; Και τελικά πώς θα εξαφανισθεί το 

https://www.fabricaathens.gr/


ξύλινο κουτί που ήταν μέσα η διαθήκη ;  Θα το φάει η Κούλα Μπιρμπίλω ή θα εξαφανισθεί 

μαγικά; 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΗ 

11. ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΡΑ 18.30 ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Μάγος  

       Τον έχετε δει στο «Boyar» με τον Χρήστο Φερεντίνο, στο WIPE OUT  αλλά και στο « 

Ελλάδα έχεις ταλέντο».  Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, με εφόδια τη φαντασία, το χιούμορ και 

την ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά, παρουσιάζει τις μαγικές ιστορίες του και σας 

υπόσχεται ένα ταξίδι στον κόσμο της μαγείας γεμάτο διασκέδαση. Μια μαγική διαδραστική 

παράσταση που σκοπό έχει να «μαγέψει» μικρούς και μεγάλους 

https://www.youtube.com/watch?v=KkleZ8kKtHc

