
ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗΝ ΕΚΘΕΗ   

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΘΕΜΑ Α  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Θέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε εζηθή επζύλε πνπ έρνπλ νη επηζηήκνλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία. 

 Ο νκηιεηήο επηζεκαίλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ζηόρνπο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο.  

 Πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην βαζκό πνπ ε ηερλνινγία βνήζεζε ζηελ πλεπκαηηθή εμύςσζε ηνπ 

αλζξώπνπ.  

 Σα πξνβιήκαηα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο απνδεηθλύνπλ ηελ έθπησζε ησλ αλζξσπηζηηθώλ αμηώλ.  

 Δπζύλε  ηνπ επηζηήκνλα είλαη λα κεξηκλά ώζηε νη αλαθαιύςεηο ηνπ όρη κόλν λα πξνάγνπλ 

ηελ γλώζε αιιά θαη λα ππεξεηνύλ ην θνηλσληθό ζύλνιν.  

 Δίλαη πξόβιεκα ε εθαξκνγή απηώλ ησλ αλαθαιύςεσλ.  

 Καηαιήγεη κε ηε δηαπίζησζε όηη νη επηζηήκνλεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ σο «πλεπκαηηθνί 

άλζξσπνη». 

 

ΘΕΜΑ Β1. 

α) Λάζνο 

β) Λάζνο 

γ) σζηό 

δ) σζηό 

ε) σζηό 

 

ΘΕΜΑ Β2.  

α)  

 ύγθξηζε – Αληίζεζε ή Αηηηνιόγεζε «Δπηζηήκε βέβαηα … ηνπ αλζξώπνπ». 

 Παξαδείγκαηα «Πνιύ ραξαθηεξηζηηθά…ηδαληθά» 

 

( Βλέπε ζελ. 176 – 181 θρονηιζηηριακό  βιβλίο) 

β) 

 βέβαηα: επηβεβαίσζε 

 εάλ :ππόζεζε 

 όκσο: αληίζεζε 

 γηα ηνύην: ζπκπέξαζκα ή αηηηνιόγεζε 

 δειαδή: επεμήγεζε 

( Βλέπε ζελ. 164 – 165 από θρονηιζηηριακό βιβλίο)  



 

ΘΕΜΑ Β3. 

α)  

 αέλανο: ζπλερήο, αηώληνο, αηέξκνλνο, αδηάιεηπηνο 

 πξνζεισκέλε: ζπγθεληξσκέλε, αθνζησκέλε, αθηεξσκέλε 

 εγείξνπλ: μππλνύλ, αλαζύξνπλ, πξνθαινύλ, μεζεθώλνπλ 

 αιινηξηώλνπλ: αιινηώλνπλ 

 θαηαζηξεπηηθό: νιέζξην, ηξαγηθό 

β) 

 ζπγθεθξηκέλν: αθεξεκέλν, γεληθό 

 βειηίσζε: δεκίσζε, ππνβάζκηζε 

 επζύλε: αλεπζπλόηεηα 

 πιηθή: πλεπκαηηθή 

 ειεπζεξία: ππνδνύισζε, δνπιεία, ρεηξαγώγεζε, εμαλδξαπνδηζκόο 

 

ΘΕΜΑ Β4. 

α) 

 ηνλίδεη ηα πξνβιήκαηα, παξνπζηάδνληάο ηα ελσκέλα σο ζύλνιν. 

 ζπλζεηόηεηα θαη πνιππινθόηεηα λνήκαηνο, θύξνο ζηνλ ιόγν. 

 επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα 

β)  

 θηλεηνπνηεί ηε ζθέςε ηνπ αλαγλώζηε, πξνβιεκαηίδεη 

 πξνζδίδεη δσληάληα, ακεζόηεηα, παξαζηαηηθόηεηα, δηαινγηθό ραξαθηήξα 

 

( Βλέπε ζελ. 167  από θρονηιζηηριακό βιβλίο) 

ΘΕΜΑ Γ 
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ: ΠΡΟΦΩΝΗΗ: Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο,  

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

Δπηζηήκε: ην ζύλνιν ζπζηεκαηηθώλ θαη επαιεζεύζηκσλ γλώζεσλ, θαζώο θαη ε έξεπλα απζηεξώο 

θαζνξηζκέλσλ πεδίσλ ηνπ επηζηεηνύ κε ζπγθεθξηκέλεο θαη νξζνινγηθέο κεζόδνπο, ι.ρ. ηελ 

παξαηήξεζε, ην πείξακα, ηελ ππόζεζε, ηελ επαγσγή. 

Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο / επηζηήκεο ηνπ αλζξώπνπ, ε θηινινγία, ε ηζηνξία, ε ςπρνινγία, ε 

θνηλσληνινγία θ.ιπ., θαη’ αληηδηαζηνιή ζπλήζσο πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (καζεκαηηθά, θπζηθή 

θ.ά.). 

 

ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ 

Α) Ο ρόλος ηης επιζηήμης ζηην ανηιμεηώπιζη ηων ζημανηικόηερων ζύγτρονων προβλημάηων 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κειέηε κέζσ ησλ δηαξθώλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο 

αλζξώπηλεο γλώζεο, ηίζεηαη -ή νθείιεη λα ηίζεηαη- ζηελ ππεξεζία ησλ αλζξώπσλ, επηδηώθνληαο ηηο 

όπνηεο πηζαλέο βειηηώζεηο ζην βηνηηθό ηνπο επίπεδν, θαζώο θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλύςσζε. 



Δηδηθόηεξα: 

 

- Ζ επηζηήκε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαηά ηξόπν απνηειεζκαηηθό ηηο αζζέλεηεο πνπ ηαιαλίδνπλ 

ηνπο αλζξώπνπο, μεπεξλώληαο κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο εθείλνπο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

παιαηόηεξα δπζρέξαηλαλ ηελ επηηπρή θαηάιεμε ησλ αλάινγσλ εξεπλώλ. Εεηνύκελν είλαη αθελόο ε 

κείσζε ηεο πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο θαη αθεηέξνπ ε δηαζθάιηζε κηαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο. 

 

- Ζ επηζηήκε θαιείηαη λα εληζρύζεη ην πλεπκαηηθό επίπεδν ησλ αλζξώπσλ, ζηνρεύνληαο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηνπ δνγκαηηζκνύ. Ζ δπλαηόηεηα, 

άιισζηε, λα επηηεπρζνύλ αξηηόηεξεο ζπλζήθεο θνηλσληθήο ζπλύπαξμεο, ρσξίο επώδπλα θαηλόκελα 

όπσο είλαη απηό ηνπ ξαηζηζκνύ, εμαξηάηαη από ην βαζκό πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο σξίκαλζεο ησλ 

πνιηηώλ. 

- Ζ επηζηήκε θαιείηαη λα επηηύρεη βειηηώζεηο ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηέιεζε θαζεκεξηλώλ εξγαζηώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξώπσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί πνιύηηκνο ρξόλνο θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε θαζεκεξηλή ηνπο δξάζε. 

 

- Ζ επηζηήκε θαιείηαη λα απνθσδηθνπνηήζεη θάζε έθθαλζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, 

επηηπγράλνληαο ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε δπλαηή 

εμηζνξξόπεζε ηεο αλζξώπηλεο δξάζεο κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ. Εεηνύκελν είλαη 

λα δηεξεπλεζεί εγθαίξσο ν αληίθηππνο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο ζην 

πεξηβάιινλ, ώζηε λα πξνιεθζνύλ πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 

- Ζ επηζηήκε θαιείηαη λα εξεπλήζεη, λα θαηαγξάςεη θαη λα δηαηξέμεη ην ζύλνιν ηεο ηζηνξηθήο 

πνξείαο ησλ αλζξώπσλ, δίλνληαο αθελόο απαληήζεηο ζε θαίξηα εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ 

θαη ηε δξάζε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο θαη αθεηέξνπ αλαδεηώληαο ιύζεηο ζε δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθύπηνπλ κέζα από ηελ θνηλσληθή ζπλύπαξμε. Με δεδνκέλν, άιισζηε, ην γεγνλόο πσο νη όξνη 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληώλ απνηεινύλ πξντόλ ηεο αλζξώπηλεο δηάλνηαο θαη όρη επηηαγή ή επηινγή ηεο 

θύζεο, ππάξρνπλ πάληνηε πεξηζώξηα βειηίσζεο ησλ όξσλ απηώλ, πξνθεηκέλνπ ην ηειηθό απνηέιεζκα 

λα ππεξεηεί θαιύηεξα ηε δεηνύκελε δηακόξθσζε ζπλζεθώλ επδαηκνλίαο θαη επεκεξίαο γηα ην ζύλνιν 

ή έζησ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ πνιηηώλ. 

- Ζ επηζηήκε θαιείηαη λα παξαθνινπζεί κε πξνζνρή ηελ εμέιημε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

αλζξώπηλεο δξάζεο θαη λα παξεκβαίλεη πξνιεπηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεη αξλεηηθέο ή θαη 

νιέζξηεο ζπλέπεηεο από πηζαλή απξνλνεζία ησλ αλζξώπσλ. Ο αληίθηππνο, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ησλ ξππνγόλσλ νπζηώλ ζην πεξηβάιινλ, απνηειεί ζεκαληηθό κέιεκα 

επηζηεκνληθήο δηεξεύλεζεο. Αληηζηνίρσο, λέεο ζπλήζεηεο ησλ αλζξώπσλ, όπσο είλαη ε ζπλερήο ρξήζε 

ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, δηαηξνθηθέο επηινγέο θ.ά., νθείινπλ λα απαζρνινύλ ηελ επηζηήκε σο πξνο 

ηηο ελδερνκέλσο αθόκε άγλσζηεο επηδξάζεηο ηνπο ζηελ αλζξώπηλε πγεία. 

 

(Βλέπε ζελ.22 από θρονηιζηηριακό βιβλίο «κοποί ποσ πρέπει να σπηρεηεί η επιζηήμη» και ζελ. 

47 θεηικά ζηοιτεία ηετνολογίας ) 

 

 

 Β) Ηθικά εθόδια ηοσ επιζηήμονα 

 

Χο εηδηθόο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αιιά θαη επξύηεξα σο   

πλεπκαηηθόο    άλζξσπνο πνπ θαηεπζύλεη ηελ θνηλσλία, ν επηζηήκνλαο επηβάιιεηαη λα: 

Αλαδεηά ηε γλώζε, δηαζέηεη άξηζηε θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ηνπ αιιά θαη επξύηεξε παηδεία, ώζηε 

λα απνθεύγεη ηελ πλεπκαηηθή κνλνκέξεηα. 

Θέηεη θξαγκνύο θαη όξηα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπηλσλ  

δηθαησκάησλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δσήο. 

Αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηελ παξαγόκελε γλώζε. Οθείιεη λα αλαξσηηέηαη ζε πνηνλ παξέρεη ηε γλ

ώζε, κε πνηα κέζα ηελ παξάγεη θαη γηα πνην ζθνπό ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

πλεξγάδεηαη κε άιινπο επηζηήκνλεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζύγρξνλσλ πξνβιεκάησλ ζε πξνγξάκκαηα

 πνπ ππεξεηνύλ ηελ εηξήλε, ηελ επεκεξία, ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο, ώζηε ε επηζηήκε λ



α γίλεηαη θνηλσληθό ιεηηνύξγεκα. 

Γηαθσηίδεη ηελ θνηλή γλώκε γηα ηε ζπλεηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο, εμεγεί η

ε ζεκαζία θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από απηά. 

Αληηζηέθεηαη ζηελ θεξδνζθνπία, ηηο νηθνλνκηθέο πηέζεηο θαη ηηο «ζεηξήλεο» ηεο δόμαο θαη ηεο δεκνζη

όηεηαο. Ζ εζηθή ζπγθξόηεζε, ε εληηκόηεηα, ε αμηνπξέπεηα θαη ε ζπλέπεηα ιόγσλ θαη έξγσλ δηαθξίλν

πλ ηνλ ππεύζπλν επηζηήκνλα. 

 

Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΑ 

Ζ επζύλε ηνπ επηζηήκνλα αλάγεηαη ζε δπν ξόινπο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη σο εηδήκσλ - θνξέ

αο επηζηήκεο θαη σο πλεπκαηηθόο άλζξσπνο. Οη επηινγέο ηνπ θαη ε δξάζε ηνπ έρνπλ επνκέλσο δηηηή θ

αηεύζπλζε, δηπιή θνηλσληθή επζύλε. 

Α. Χο επηζηήκνλαο 

1.ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ / ζηελ επηζηήκε ηνπ: 

Αλαλέσζε γλώζεσλ κέζα από αδηάιεηπηε ελεκέξσζε. 

Γεθηηθόηεηα ζην θαηλνύξγην θαη απνθπγή απνιπηόηεηαο θαη δνγκαηηζκνύ. 

Υξεζηκνπνίεζε νξζνινγηθώλ κεζόδσλ ζην επηζηεκνληθό ηνπ έξγν. 

Πλεύκα αλαδήηεζεο θαη ζπόξνο ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ νξζόηεηα ησλ γλώζεσλ. 

εβαζκόο ζηηο θαηαθηήζεηο ηνπ παξειζόληνο ρσξίο λα αηζζάλεηαη δέζκηνο ηνπ (λα ηνικά, λα θαηλνην

κεί). 

πλεξγαζία θαη όρη αληαγσληζκόο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. 

ηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθώλ πνξηζκάησλ: 

Να κελ ππεξεηεί ηνλ πόιεκν. 

Να ζπλεξγεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαρήο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

Να εθιατθεύεη ηηο γλώζεηο ηνπ θαη λα γλσζηνπνηεί ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο. 

Να κελ παξαπιεξνθνξεί. 

Να αληηζηέθεηαη ζηε ζηξάηεπζε θαη ζην δόγκα «επηζηήκε γηα ηελ επηζηήκε». 

Να κελ ππεξεηεί νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα νύηε ηελ αλζξώπηλε καηαηνδνμία (ππέξνγθεο πιηθέο απνια

βέο, δόμα θ.ά.). 

Να κελ παξαβηάδεη δηθαηώκαηα (βιέπε «Γηιήκκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ επηζηήκνλα»). 

Να ελεκεξώλεηαη γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθνπλ λα πεηύρνπλ όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ηε γλώζε ηνπ, λ

α πξνβιέπεη / πξνεηθάδεη. 

Σειηθά, νθείιεη λα πξνζθέξεη αλπζηεξόβνπια ηηο γλώζεηο ηνπ ππεξεηώληαο ην θαζνιηθό ζπκθέξνλ. 

Β. Χο πλεπκαηηθόο Άλζξσπνο 

Άλζξσπνο κνξθσκέλνο, κε θύξνο, επαηζζεζία, θνηλσληθή πξνβνιή. 

Να επαηζζεηνπνηεί ηελ θνηλή γλώκε θαη λα δίλεη δηεμόδνπο. 

Να ζηέθεηαη θξηηηθά έλαληη θάζε εμνπζίαο. 

Να είλαη ζεκαηνθύιαθαο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη λα θαηαγγέιιεη θάζε παξαβίαζε απηώλ. 

Να αγσλίδεηαη γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ηζόηεηα. 

Να δηαθσηίδεη θαη λα αθππλίδεη ην ιαό. 

Να ζηξέθεη ηνλ θόζκν ζηελ ςπραγσγία. 

Να κνξθώλεη ηνλ απιό πνιίηε θαη λα ηνλ απαιιάζζεη από ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο 

Να ηνλ απεγθισβίδεη από ηνλ θαηαλαισηηζκό θαη ηε κνλνκέξεηα. 

Να κάρεηαη γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ αλζξσπηζκνύ, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο δεκνθξαηίαο. 

Να αγσλίδεηαη γηα ηε δηαθύιαμε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο θ.ά.  

 

ΔΓΓΔΝΖ ΔΦΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΑ 

Δπεηδή ε επηζηήκε αλαπηύζζεηαη αικαησδώο, απαηηείηαη θαηάξηηζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμε

σλ (δελ κπνξεί λα επαθίεηαη κόλν ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο). 

Αλζξσπηζηηθό πλεύκα: γηα λα ππεξεηήζεη ηνλ άλζξσπν, νθείιεη λα ζηξέθεηαη ζε δξάζεηο πνπ δηθαηώλ

νπλ ηελ απνζηνιή ηνπ αλζξώπνπ ζηε δσή θαη όρη λα δηθαηώλεη ην δόγκα «επηζηήκε γηα ηελ επηζηήκε

». 

Κξηηηθή καηηά θαη αλήζπρν πλεύκα: μερσξίδεη ην αιεζέο από ην αιεζνθαλέο, πξνρσξά ζε λέεο θαηαθ

ηήζεηο, δελ εθεζπράδεη ζηελ απζεληία. 

Δληηκόηεηα θαη αμηνπξέπεηα: δελ ππεξεηεί ζπκθέξνληα, δελ εγθισβίδεηαη ζηελ αλζξώπηλε καηαηνδνμί



α (θαξηέξα, ρξήκαηα). 

Φπρηθή θαιιηέξγεηα: επγέλεηα, ζάξξνο θαη ηόικε («Θέιεη αξεηή θαη ηόικε ε ειεπζεξία»). 

Πλεύκα ζπλεξγαζίαο: ε ηζρύο ελ ηε ελώζεη θαη δηάζεζε θνηλσληθήο πξνζθνξάο. 

Λόγν ππεύζπλν, αξζξσκέλν θαη ηεθκεξησκέλν: είλαη αλάγθε λα πείζεη ηνλ θόζκν. 

πλέπεηα ιόγσλ θαη έξγσλ: κόλν έηζη ζα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ αλζξώπσλ. 

Τςειή αίζζεζε θαζήθνληνο: απαξαίηεην εθόδην ζηνλ αγώλα γηα ην θνηλό θαιό κέζα από ηελ επηζηή

κε ηνπ. 

Δπηζήκαλζε: Μέγηζηε θνηλσληθή αλάγθε απνηειεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν επηζηήκνλαο δελ είλαη κό

λν γηα ηα εξγαζηήξηα, αιιά θαη γηα ηε δσή (ελεξγόο ζπκκεηνρή). 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ: ΠΡΟΣΑΔΗ 

Βήκαηα παιηλόξζσζεο 

Πρώτο: Όρη απάξλεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο πξνόδνπ νύηε αλαδήηεζε γηα άιινζη ή γηα

 «απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο», όπσο π.ρ. απόδνζε επζύλεο ζηε κεραλή ή πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο (δη

θηαηνξία ζηελ επηζηήκε). 

Δεύτερο: πλεηδεηνπνίεζε ησλ δξακαηηθώλ επηπηώζεσλ, ηεο δηάζηαζεο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκ

αηνο θαη αληίζηαζε ζηε κνηξνιαηξηθή απνδνρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

Τρίτο: Με θξηηηθή καηηά λα εληνπίζνπκε ηε ξίδα ηεο θαθνδαηκνλίαο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε κνλνκέξεηα η

εο αλάπηπμεο, ζηελ εζηθνπλεπκαηηθή θαζίδεζε. 

Η λύση: Βαζηά κεηαβνιή ηεο δνκήο ηνπ θνηλσληθνύ καο ζπζηήκαηνο· ζύλδεζε ηεο πξνόδνπ κε πνηνηη

θέο παξακέηξνπο, έηζη ώζηε θέληξν λα απνηειεί ν άλζξσπνο, ε επηπρία ηνπ.  

(Βλέπε από θρονηιζηηριακό βιβλίο ζελ. 21) 

 

ΑΠΟΦΩΝΗΗ: αο επραξηζηώ 


