
Γράμμα Φινλανδοφ μακθτι 

 

«Αγαπθτζ Σωκράτθ, μακαίνω αρχαία ελλθνικά και επειδι χκεσ διαβάηαμε μια επιςτολι του 

Επίκουρου προσ το φίλο του Μζνοικο, μου άρεςε θ προςφϊνθςθ τθσ επιςτολισ του και 

προςπάκθςα να τθ μιμθκϊ. 

Λοιπόν, όπωσ μου γράφεισ, άκουςεσ ότι εμείσ εδϊ ςτθ Φιλανδία βγικαμε πρϊτοι ςτον κόςμο 

ςτθν Ραιδεία, ενϊ εςείσ δεν τα πιγατε και τόςο καλά και κζλεισ να μάκεισ το γιατί. Θα 

προςπακιςω, όςο γίνεται απλά, να ςου περιγράψω το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα και πωσ 

περνάω μια ολόκλθρθ μζρα... 

 

Το ςφςτθμά μασ 

Κατ' αρχάσ, κα πρζπει να ςου πω ότι εμείσ εδϊ ςτθ Φινλανδία, από τθν 1θ μζχρι και τθν 9θ 

τάξθ πθγαίνουμε ςτο ίδιο ενιαίο ολοιμερο ςχολείο. Αφοφ προετοιμαςτοφμε κατάλλθλα ςτθν 

θλικία των 6-7 ετϊν ςε μια προκαταρκτικι τάξθ, μόλισ ςυμπλθρϊςουμε τα 7 αρχίηει το ςχολείο. 

Από τθν 1θ μζχρι τθν 6θ τάξθ το ςχολείο λζγεται «Alaaste» και από τθν 7θ μζχρι τθν 9θ τάξθ 

«Yia-ste». Μετά, όςοι κζλουν μποροφν να πάνε ςτο «Lyseo» ι ςτο επαγγελματικό ςχολείο. 

Πςοι τελειϊνουν το Λφκειο μποροφν να ςυνεχίςουν, με εξετάςεισ φυςικά ςτα 20 πανεπιςτιμια 

που ζχουμε, ακολουκϊντασ ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ. Αυτοί που κα τελειϊςουν το επαγγελματικό 

ςχολείο κα ςυνεχίςουν ςτισ 29 πολυτεχνικζσ ςχολζσ μασ, οι οποίεσ είναι περιςςότερο 

προςανατολιςμζνεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Εκεί μποροφν να γίνουν από φυςικοκεραπευτζσ, 

νοςοκόμοι μζχρι και μθχανικοί. 

 

Επιλζγουμε μακιματα 

Εγϊ προετοιμάηομαι του χρόνου να πάω ςτο Lyseo - Λφκειο. Εκεί θ ςχολικι περίοδοσ χωρίηεται 

ςε 5 περιόδουσ και θ κάκε μια διαρκεί 6 εβδομάδεσ και τελειϊνει με μια εβδομάδα εξετάςεων, 

όπου χορθγοφνται και πιςτοποιθτικά επιδόςεων. Σε κάκε περίοδο οι μακθτζσ ζχουν το 

δικαίωμα, μζςα από τα προςφερόμενα μακιματα, να κάνουν τθ δικι τουσ επιλογι και να 

δθμιουργιςουν το δικό τουσ πρόγραμμα μακθμάτων. Υπάρχουν κάποια μακιματα που είναι 

υποχρεωτικά, όμωσ θ χρονικι κατανομι είναι δουλειά του μακθτι. Για να το καταλάβεισ, αυτό 

που κα πρζπει να ςου πω είναι ότι παρότι είςαι π.χ. ςτθ δεφτερθ τάξθ, μπορείσ, αν κζλεισ, να 

παρακολουκιςεισ κάποια μακιματα τθσ πρϊτθσ ι και τθσ τρίτθσ τάξθσ. Η επιλογι είναι δικι 

ςου υπόκεςθ και εξαρτάται από τθ διάκεςθ, τθν όρεξθ και τισ προκζςεισ ςου. Αν ςε κάποιο 

μάκθμα δεν περάςεισ τισ εξετάςεισ μπορείσ να το επαναλάβεισ κάποια ςτιγμι τθσ χρονιάσ που 

κα νιϊκεισ ζτοιμοσ. Για τισ γλϊςςεσ και τα μακθματικά υπάρχουν τα λεγόμενα «βραχφχρονα» 

και τα «μακρόχρονα» εντατικά τμιματα. 



 

Είμαςτε όλοι ίςοι 

Δεν ζχουμε κακόλου ιδιωτικά ςχολεία, οφτε ειδικά ι ελίτ ςχολεία υπεροχισ. Στο ίδιο ςχολείο μ' 

εμζνα πθγαίνει και θ κόρθ του πρωκυπουργοφ μασ, του προζδρου τθσ ΝΟΚΙΑ, του κυρωροφ 

μασ, και πολλά άλλα παιδιά με αναπθρίεσ, κακϊσ και τα παιδιά μεταναςτϊν. 

Εμείσ, όπωσ λζει και ο πρωκυπουργόσ μασ, «είμαςτε μια μικρι χϊρα και δεν ζχουμε τθν 

πολυτζλεια να χάςουμε οφτε ζνα παιδί, διότι κοινωνικοί αποκλειςμοί, διακρίςεισ και 

γκετοποιιςεισ δεν ζχουν κζςθ ςτθ μάκθςθ. Θεωροφμε ότι ενςωμάτωςθ, κοινωνικοποίθςθ και 

μάκθςθ πάνε μαηί». 

Σε όλα τα ςχολεία μασ τα πρότυπα είναι οι καλφτεροι, αλλά όπωσ είναι δομθμζνο το ςφςτθμά 

μασ, μθ νομίςεισ ότι όςοι δεν είναι πρϊτοι υποφζρουν και νιϊκουν μειονεκτικά. Το αντίκετο 

μάλιςτα, οι καλφτεροι παρακινοφν τουσ υπόλοιπουσ προσ τα πάνω και ο κακζνασ, με τθ 

βοικεια φυςικά των δαςκάλων μασ, προςπακεί να ξεπεράςει τον εαυτό του, αντί να 

απογοθτευτεί και να πζςει ςτθν αδράνεια. 

Μετά το βαςικό μάκθμα, οι πιο αδφναμοι ζχουν ενιςχυτικι διδαςκαλία και ψυχολογικι 

ςτιριξθ, γι' αυτό και οι πρϊτοι μακθτζσ κάκε τόςο εναλλάςςονται. 

Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ και παράλλθλα διατθροφμε τθν 

κοινωνικι ςυνοχι μασ, ςαν μακθτζσ αλλά και ςαν κοινωνία, νομίηω. 

Η παιδεία είναι εντελϊσ δωρεάν μζχρι και τθν αποφοίτθςθ από το Ρανεπιςτιμιο ι το 

Ρολυτεχνείο. Ρρόςφατα ιρκαν ςτο ςχολείο μασ δάςκαλοι από άλλεσ χϊρεσ για να μελετιςουν 

το ςφςτθμά μασ και μασ είπαν πωσ ζμειναν ζκπλθκτοι, γιατί δεν είδαν κανζνα γκράφιτι ςτο 

ςχολείο μασ. 

Λζνε μάλιςτα πωσ ςτα ςχολεία μασ ςτθ Φινλανδία θ ςχολικι βία είναι ανφπαρκτθ, ςε βακμό. 

ανθςυχθτικό. 

Δεν γνωρίηω αν αυτό είναι τόςο κακό, ίςωσ όμωσ αυτό να εξθγεί γιατί είμαςτε ςε διακοπζσ ςτθ 

όδο, «ξεςαλϊνουμε» λίγο, όπωσ είδα το καλοκαίρι, και «τα τςοφηουμε» ακόμθ περιςςότερο. 

Το ότι είμαςτε ςτο ίδιο ςχολείο παιδιά από τόςο διαφορετικά κοινωνικά ςτρϊματα, νομίηω 

πωσ μασ βοθκάει ςτο να μακαίνουμε να ςεβόμαςτε και να εκτιμάμε ο ζνασ τον άλλον 

ανεξάρτθτα από το πόςα λεφτά ζχει ο μπαμπάσ, ανεξάρτθτα από τισ πνευματικζσ και 

ςωματικζσ αναπθρίεσ ι από το τι χρϊμα ζχει θ επιδερμίδα μασ. 

 

Αγαπάμε ό,τι κάνουμε 

Αυτό μασ βοθκάει πολφ και ςτθν επιλογι του επαγγζλματοσ.Σφμφωνα με μια ζρευνα που 



δθμοςιεφτθκε πρόςφατα, «οι περιςςότεροι δεκάχρονοι ςυμμακθτζσ μου πιςτεφουν ότι το 

καλφτερο επάγγελμα, είναι αυτό που τουσ αρζςει, που το κάνουν με το κζφι και όρεξθ, όπου 

μποροφν να γνωρίςουν ενδιαφζροντεσ ανκρϊπουσ και να ζχουν τθ δυνατότθτα να πάνε 

διακοπζσ όπου τουσ αρζςει. Το πόςα λεφτά κα βγάηουν είναι ςθμαντικό αλλά όχι το 

ςθμαντικότερο κίνθτρο». 

Αυτό μπορεί να εξθγεί και το ότι, αν ακοφςεισ, θ Φινλανδία είναι θ χϊρα με το χαμθλότερο 

δείκτθ διαφκοράσ ςτον κόςμο. Οι δάςκαλοί μασ παίρνουν πολφ λιγότερα λεφτά από τουσ 

Γερμανοφσ και τουσ Γάλλουσ, δεν ζχουν το καλφτερο αυτοκίνθτο, αλλά όμωσ αυτό δεν τουσ 

εμποδίηει να αγαποφν αυτό που κάνουν. Νομίηω πωσ θ κακι παιδεία και διαφκορά πάνε χζρι- 

χζρι. 

Εδϊ κα πρζπει να ςου πω ότι το αγαπθμζνο ςφνκθμα του διευκυντι μασ Βαατάινεν είναι: 

«Ρροτιμάω ζναν ευτυχιςμζνο οδοκακαριςτι από ζναν νευρωτικό ακαδθμαϊκό» 

Τον αγαπάμε πολφ γιατί δεν κάνει καμία διάκριςθ και είναι προςτατευτικόσ και φιλικόσ ςε 

όλουσ. 

Συνεχϊσ μασ μιλάει για τον Ρλάτωνα και τον Αριςτοτζλθ ςασ που ζλεγαν πωσ: «θ μάκθςθ 

καλλιεργείται καλφτερα εκεί όπου βρίςκει ςτακερό ςυναιςκθματικό ζδαφοσ, διότι δεν είναι 

κάτι, που ειςάγεται ςτον ανκρϊπινο νου μόνο με τθν εξωτερικι διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ 

(επανάλθψθ και μίμθςθ). Αλλά είναι μία εςωτερικι διεργαςία ίδιασ και εμπειρικισ 

ανακάλυψθσ, που χωρίσ τθν αμοιβαία βοφλθςθ δε μεταδίδεται». 

 

Μια θμζρα μου 

Τϊρα κα ςου περιγράψω πωσ περνάω τθν θμζρα μου. Στισ 8 αρχίηει το ςχολείο μζςα ςτθν τάξθ 

και χωρίσ ςυγκεντρϊςεισ ςτο προαφλιο, όπου μζςω θχείων ακοφμε μια ειςαγωγικι ομιλία αν 

πρόκειται για κάποια επζτειο, αλλά ςυνικωσ ακοφμε μόνο λίγθ μουςικι για περιςυλλογι και 

ψυχολογικι προετοιμαςία για το μάκθμα. Κάκε μακθτισ κάκεται ςε ζνα κρανίο - τραπεηάκι, 

που δεν είναι πάντα το ίδιο, επειδι ςε εμάσ δεν αλλάηουν αίκουςα οι δάςκαλοι αλλά οι 

μακθτζσ. 

Κάκε δάςκαλοσ ζχει τθ δικι του αίκουςα και νομίηω πωσ είναι ςωςτό, διότι εκεί μζςα ζχει τα 

προςωπικά του αντικείμενα, βιβλία και ό,τι άλλο χρειάηεται για το μάκθμά του. Κάκε τάξθ ζχει 

επιδιαςκόπιο, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, βίντεο και ζναν Η/Υ ςυνδεδεμζνο με το Διαδίκτυο. 

Ο δάςκαλοσ υποδζχεται τα παιδιά ςτθν τάξθ του ςαν οικοδεςπότθσ. Πποιοσ κζλει μπορεί να 

ηθτιςει ακουςτικά και μάλιςτα ο κακθγθτισ μου των λατινικϊν ζχει ςτθν τάξθ του και ζναν 

οικιακό κινθματογράφο. 

Για τισ γλϊςςεσ ζχουμε ζνα εργαςτιριο γλωςςϊν, για τθ βιολογία ζνα ειδικό εργαςτιριο κ.λπ. 



Στον δάςκαλο μιλάμε πάντοτε ςτον ενικό και αν ζχουμε κάποιο πρόβλθμα φωνάηουμε «hei 

ope» που ςθμαίνει «ε δάςκαλε» και ζρχεται ο δάςκαλοσ να μασ βοθκιςει. 

Αν κάποιοσ δεν ξζρει κάτι ι δεν ζχει λφςει κάποιο πρόβλθμα, δε ςθμαίνει απολφτωσ τίποτα. Η 

φιλοςοφία μασ είναι πωσ κάκε μακθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ μάκθςθ του. Ο δάςκαλοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να του κάνει ενιςχυτικά μακιματα τισ απογευματινζσ ϊρεσ. Αν κάποιοσ 

μακθτισ ιταν άρρωςτοσ ι πιγε μερικζσ θμζρεσ με τουσ γονείσ του διακοπζσ, ο δάςκαλοσ 

υποχρεοφται να του αναπλθρϊςει τισ ϊρεσ με ενιςχυτικι διδαςκαλία. 

Ραρότι κεωροφμε ότι ο μακθτισ μακαίνει μόνο γιατί το επικυμεί ο ίδιοσ, υπάρχουν κάπου - 

κάπου μικρά τεςτ αλλά περιςςότερο για κίνθτρο υποκίνθςθσ. Κάκε μάκθμα κρατάει 45 λεπτά 

και ακολουκεί ζνα διάλειμμα ενόσ τετάρτου. 

Στισ 11.45 και για μιςι ϊρα υπάρχει φαγθτό, ςτο εςτιατόριο φυςικά και όχι μζςα ςτισ τάξεισ. 

Δευτζρα και Ραραςκευι το ςχολείο τελειϊνει ςτισ 14.00, εκτόσ κι αν κάποιοσ κζλει να κάνει 

κάτι δθμιουργικό μζςα ςτο ςχολείο, όπωσ π.χ. ςπορ ι κάτι άλλο. Τισ άλλεσ θμζρεσ το ςχολείο 

τελειϊνει ςτισ 16.00. 

Στο Λφκειο, όπωσ ςου ζγραψα, μετά από 5 εβδομάδεσ ςχολείο, υπάρχει μια εβδομάδα 

εξετάςεων ςε ζξι μακιματα. Αν κάποιοσ δεν επζλεξε κάποιο μάκθμα, τθν θμζρα εκείνθ είναι 

ελεφκεροσ. Για τα τεςτ δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ. Πποιοσ τελειϊςει πάει ςτο ςπίτι 

του. Οι κακθγθτζσ, ςυνικωσ δεν επιτθροφν κακόλου αλλά κανείσ μασ δεν διανοείται να μιλιςει 

ι να αντιγράψει γιατί κεωρείται μεγάλθ ντροπι. Αν κάποιοσ δεν είναι ευχαριςτθμζνοσ με τθ 

βακμολογία μπορεί να ηθτιςει να μθ λθφκεί υπόψθ και να τθν επαναλάβει μετά από μερικζσ 

εβδομάδεσ. Μετά τθν εβδομάδα των τεςτ παίρνουμε τα πιςτοποιθτικά επιδόςεων. 

Το τι κάναμε ςε όλθ τθ διάρκεια των 5 εβδομάδων δεν είναι και τόςο ςθμαντικό. Μετά το 

ςχολείο πθγαίνω ςτο ςπίτι, ςυνικωσ χωρίσ τθν τςάντα μου, αφοφ εκεί κα κάνω εντελϊσ 

διαφορετικά πράγματα από αυτά που ζκανα ςτο ςχολείο. Θα αςχολθκϊ με άλλα πράγματα 

που μου αρζςουν επίςθσ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν κα διαβάςω κάτι άλλο. Διαβάηουμε 

πάρα πολφ εξωςχολικά βιβλία, γι' αυτό και ςτθν ανάγνωςθ βγικαμε πρϊτοι με απόςταςθ από 

το δεφτερο, ενϊ εςείσ όπωσ άκουςα πιάςατε «πάτο». 

 

Υςτερόγραφο 

Ππωσ κα κατάλαβεσ, θ επιτυχία μασ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ πολλϊν παραγόντων. Ππωσ μασ 

λζει και ο δάςκαλοσ μασ, ο Καουριςμάκι, «θ εκπαίδευςθ δε γίνεται ποτζ μζςα ςε ζνα πολιτικό 

και- πολιτιςμικό κενό. Είναι ςυςτατικό κομμάτι του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ, όπου δάςκαλοι, 

γονείσ, μακθτζσ και πολιτεία ςυμβάλουν κατά τον ίδιο βακμό». Η δαςκάλα μασ μάλιςτα, θ 

Κεκόνεν, μασ λζει ότι «ςυμμετοχι ςτθν παιδεία μασ ζχουν θ οικογζνεια και θ γειτονιά, το 

κοινωνικό περιβάλλον, δθλαδι θ κοινωνία με τισ αξίεσ και τα πρότυπα τθσ, ο δεδομζνοσ χϊροσ 

και χρόνοσ, οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, οι νόμοι και τα ΜΜΕ με τισ απόψεισ και εικόνεσ που 



μεταδίδουν». 

Γι' αυτό πιςτεφω ότι είναι κάτι που δεν αντιγράφεται από κάποιουσ ειδικοφσ. Μάλλον κα 

πρζπει να ανοίξετε ζναν πανεκνικό διάλογο, όπου κα ςυμμετζχουν όλοι και φυςικά κι εςείσ τα 

παιδιά και όχι μόνο κάποιοι «ειδικοί». Το ςθμειϊνω, γιατί άκουςα ότι κα ζρκουν ςτο ςχολείο 

μασ κάποιοι «ειδικοί» από τθν Ελλάδα για να μελετιςουν το ςφςτθμα μασ. Φοβάμαι ότι κα 

δουν ό,τι τουσ βολεφει. 

Χωρίσ τθν κινθτοποίθςθ και τθ βοφλθςθ ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ ςασ, δεν νομίηω πωσ κα 

πετφχετε κάτι. Νομίηω πωσ το ςφςτθμα μασ είναι πολφ απλό, τόςο απλό, που μόνο άνκρωποι 

δθμιουργικοί ι παιδιά μποροφν ποτζ να το φανταςτοφν και να το εφαρμόςουν και όχι 

γραφειοκράτεσ που κα ςτείλετε να το μελετιςουν. 

Ρρόςφατα, μαηί με τουσ γονείσ μου παρακολουκιςαμε μια μαγνθτοφωνθμζνθ Ομιλία ςτθ 

βιβλιοκικθ του ςχολείου μασ από ζνα κακθγθτι από το ΜΙΤ τθσ Μαςαχουςζτθσ, τον Symour 

Papert, ο οποίοσ μασ είπε: 

«Πλα τα ςυςτιματα είναι κουτά. Εμείσ νομίηουμε ότι τα ςυςτιματα είναι ζξυπνα. Ρολφ ςπάνια 

όμωσ τα ςυςτιματα μποροφν να δουν αυτό που ςυμβαίνει κάτω από τθ μφτθ τουσ. Ζνα 

ςφςτθμα, από τθ ςτιγμι που μπαίνει ςτθ λογικι τθσ ςυντιρθςθσ, από τθ ςτιγμι που 

εναντιϊνεται ςτο άνοιγμα του μυαλοφ και ςτθν ιδζα τθσ αλλαγισ, αρζςκεται να πιςτεφει ςτθν 

ίδια του τθν προπαγάνδα, ςτισ ιςτορίεσ που ουςιαςτικά μόνο του δθμιουργεί... Μια κραταιά 

γραφειοκρατία μπορεί να ζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ αλλά λόγω ζλλειψθσ ευελιξίασ και 

κακαρισ ςκζψθσ να μθν μπορεί να αντιδράςει και να κακορίςει τα γεγονότα». 

Νομίηω πωσ κα ςυμφωνιςεισ, γι' αυτό και ςτο ςχολείο μασ οι γονείσ μασ ςυμμετζχουν ενεργά 

ςτθν αξιολόγθςθ πρόςλθψθσ του διευκυντι αλλά και των κακθγθτϊν. Αν δε ςυμμετζχουν οι 

άμεςα ενδιαφερόμενοι για να ςυναποφαςίςουν για το ποιοι κα αναλάβουν το ζργο 

εκπαίδευςθσ των παιδιϊν τουσ, ποιοσ κα το κάνει καλφτερα και χωρίσ ςκοπιμότθτεσ; 

 

Είμαι πολφ περίεργοσ να μάκω πωσ είναι το δικό ςασ ςφςτθμα και πωσ περνάτε τθν θμζρα ςασ. 

Με ρϊτθςεσ πόςο ζχει ς' εμάσ το τελευταίο μοντζλο τθσ NOKIA, και το Touareg τθσ VW, 

ειλικρινά δεν ξζρω γιατί δεν ζχω κινθτό και ο μπαμπάσ μου ζχει ζνα παλιό τηιπ, διότι εμείσ ςτθ 

Φινλανδία ζχουμε χιλιάδεσ χιλιόμετρα χωματόδρομων. Ράντωσ, το καλοκαίρι που ιμουν ςτθ 

όδο, είδα πολλά πανάκριβα τηιπ και ςκζφτθκα πωσ μάλλον κα τα χρειάηονται για να 

πθγαίνουν για ςαφάρι ςτθ Σαχάρα, διότι το νθςί δεν ζχει και τόςουσ πολλοφσ δρόμουσ. 

Λοιπόν φίλε μου, «Kiitos» (ευχαριςτϊ) για το ςιμα του «Ολυμπιακοφ» που μου ζςτειλεσ, τθσ 

αγαπθμζνθσ ςου ομάδασ όπωσ μου λεσ, δυςτυχϊσ δεν τθν γνωρίηω. Ελπίηω με αυτό να μθ ςε 

ςτενοχϊρθςα, αλλά οφείλω να ςου πω, πωσ με το ποδόςφαιρο δεν τα πάω και τόςο καλά. 

Στον ελεφκερο χρόνο μου προτιμάω να πάω ςτθ βιβλιοκικθ τθσ γειτονιάσ μου, να ςερφάρω 



λίγο ςτο Ιντερνζτ, να πάω για ςκι ι πατινάη ςτον πάγο με τουσ φίλουσ μου και τισ λίγεσ ϊρεσ 

τθν εβδομάδα που βλζπω τθλεόραςθ, προτιμάω να δω κανζνα ντοκιμαντζρ για τθν ιςτορία ςασ 

και άλλεσ μακρινζσ χϊρεσ, που δεν ζχω πάει. Ππωσ άκουςα, ςφμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 

είμαςτε θ χϊρα με τθ χαμθλότερθ τθλεκζαςθ ςτθν Ευρϊπθ. Ξζχαςα, δε, να ςου πω ότι εκτόσ 

τθσ ςχολικισ, ςε κάκε γειτονιά μασ υπάρχει μια δθμόςια βιβλιοκικθ και δεν υπάρχει μακθτισ 

που να μθν ζχει μια δανειςτικι ταυτότθτα βιβλίων ι ςφνδεςθ με το ιντερνζτ. 

Φίλε μου, ςου εφχομαι καλι επιτυχία και κουράγιο. Δυςτυχϊσ ι ευτυχϊσ δεν υπάρχει 

άνκρωποσ ςτον κόςμο που να μποροφςε να επιλζξει το τόπο γζννθςθσ του. 

 

Φιλικά, Markus Bootsarb 


