ΚΕΝΣΡΟ
ΝΣΕΠΩ

Αγίαρ οθίαρ 39 2310.244.444
Β. Όλγαρ 168

2310.428.400

ΕΤΟΜΟ Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΛΔΜΔΡΑΠΖΠ ΛΔΝΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΙΩΠΠΑΠ ΘΑΗ
ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑΠ Γ’ ΔΛΗΑΗΝ ΙΘΔΗΝ
26/01/2020
ΘΔΚΑ Α
Τν θείκελν ζίγεη ην ζέκα ηεο αμίαο ηεο θύζεο γηα ηνλ άλζξσπν. Γίλεηαη αληηιεπηό
όηη ην θπζηθό πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, θαζώο απνκαθξύλεη ηνλ
άλζξσπν από ηα άγρε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Τνπ δίλεηαη, επνκέλσο, ε δπλαηόηεηα λα
αζρνιεζεί κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα θαη λα αλαπηύμεη ηελ θαιαηζζεζία ηνπ,
παξαηεξώληαο ηα θπζηθά ηνπία. Τέινο, επηζεκαίλεηαη ε πνιηηηζηηθή επίδξαζε ηεο θύζεο
ζε ηνπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 15)
ΘΔΚΑ Β
ΔΟΩΡΖΚΑ 1Ν
Α. Ιάθορ, ζύκθσλα κε ηελ 1ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ: «Τν θπζηθό πεξηβάιινλ καο
πξνζθέξεη θαηαξρήλ ην «ζπίηη», ζην νπνίν θαηνηθεί νιόθιεξε ε ζεκεξηλή αλζξσπόηεηα.
Μαο πξνζθέξεη, κεηαμύ άιισλ, ηνπο απαξαίηεηνπο θπζηθνύο πόξνπο (ρισξίδα, παλίδα,
αγξνηηθή γε) γηα λα ηξαθνύκε θαη λα ζπληεξήζνπκε – βηνινγηθά θαη πλεπκαηηθά – ηελ
ύπαξμή καο …»
Β. Πωζηό, ζύκθσλα κε ηελ 2ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ: «Όια ηα παξαπάλσ θαζίζηαληαη
δπλαηά από ηνπο θπζηθνύο πόξνπο πνπ απηό δηαζέηεη, όπνπ νπζηαζηηθά είλαη νη
παξαγσγηθέο εθείλεο δπλάκεηο ή ην απνηέιεζκα ησλ παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ πνπ
ππάξρνπλ θαη δξνπλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πνπ γηα ηνλ ζεκεξηλό άλζξσπν κπνξνύλ
ή γηα ηνλ κειινληηθό άλζξσπν ζα κπνξέζνπλ, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπ».
Γ. Πωζηό, ζύκθσλα κε ηελ 3ε παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ: «Ζ αμία πνπ εθπέκπεη ε Φύζε
ζε εθείλνλ, ζεσξείηαη ύςηζην δήηεκα, αιιά θαη κία επθαηξία ζην λα θαηαλνήζεη εθείλνπο
ηνπο κεραληζκνύο πνπ ην θπζηθό πεξηβάιινλ εμαζθαιίδεη ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ,
αλαδσνγνλώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ νξγαληζκό ηνπ, δηαηεξώληαο θαη αλαλεώλνληαο
ηε ζσκαηηθή ηνπ επξσζηία, ελώ ηνπ εμαζθαιίδεη ηε ςπρηθή ηνπ πγεία, απαιιάζζνληάο
ηνλ από ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Γ. Ιάθορ, ζύκθσλα κε ην Θείκελν ΗΗ: «Ζ έιιεηςε, παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε
γηα ηηο αμίεο, ηνπο ζηόρνπο, θαη ηα νθέιε αηνκηθά θαη ζπιινγηθά , ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ
αηνκηθηζηηθό -θαηαλαισηηθό ηξόπν δσήο, , είλαη αλάκεζα ζηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο γηα
ηα ρακειά επίπεδα εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζηε ρώξα καο».
Δ. Πωζηό, ζύκθσλα κε ην Θείκελν ΗΗ: «Σηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κεγάιν θελό ζηελ
ύπαξμε δνκώλ πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ αιιειεγγύε θαη ηνλ εζεινληηζκό. Ζ θαιιηέξγεηα
ηνπο γίλεηαη ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά θαη κεκνλσκέλα, θαη δελ πξνάγνπλ ζπλνιηθή
θνπιηνύξα ζηελ θνηλσλία καο».
(ΚΝΛΑΓΔΠ 15)
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ΔΟΩΡΖΚΑ 2Ν
α) Γελ έρεη ην άγρνο θαη ηηο λεπξώζεηο πνπ πξνθαιεί ν κνλτέξλνο πνιηηηζκόο πνπ
βξίσθεταη ζηελ ηερλνινγία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αιινίωσε ηνπ πλεύκαηνο ηνπ
αλζξώπνπ, ελώ μεθνπξάδεη ην κπαιό ηνπ θαη ραιαξώλεη ην λεπξηθό ηνπ ζύζηεκα. Νηώζεη
θευάτνο/ εύζπκνο, ραξνύκελνο, μέγλνηαζηνο, πην ηζνξξνπεκέλνο θαη απζόξκεηνο.
Απνκαθξύλεηαη από ηνλ γξήγνξν θαη εληαηηθό ξπζκό ηεο δσήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα,
κε ζπλέπεηα λα εμαζθαιίδεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ θαζαξότετα, ηε ςπρηθή γαιήλε θαη
εξεκία.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
β) Τνπο πποζθέπει, μεηαξύ άλλων, ηοςρ απαπαίηηηοςρ θςζικούρ πόποςρ (σλωπίδα,
πανίδα, αγποηική γη) για να τξαυνύλ και να σπλτεξήσνπλ – βιολογικά και πνεςμαηικά
– ηην ύπαξμή τνπο, ηοςρ ενεπγειακούρ πόποςρ (θςζικό αέπιο, ζηεπεά οπςκηά καύζιμα,
οπςκηέρ ππώηερ ύλερ) για να θηλήσνπλ ηα ηεσνολογικά επητεύγκατά τνπο, ηο πλαίζιο
μέζα ζηο οποίο θτίδνπλ τα θτίξηα τνπο και ηα μνημεία ηος πνιητησκνύ τνπο, ηο νεπό
πνπ πίλνπλ, ηο οξςγόνο πνπ αλαπλένπλ, ηιρ ςπηπεζίερ και ηα πολλαπλού ηύπος
πποϊόνηα πνπ απνθνκίδνπλ από οικοζςζηήμαηα ηων δαζών.
Έηζι, ην ύθνο γίλεηαη απξόζσπν, νπδέηεξν, αληηθεηκεληθό. Με ηε ρξήζε ηνπ γ΄
ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ ππνγξακκίδεηαη ε αληηθεηκεληθή ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηα
πξόζσπα θαη ηα γεγνλόηα. Έηζη, ην θείκελν απνθηά θαη ζπλαηζζεκαηηθή απνζηαζηνπνίεζε.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
γ) Με ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ ν ζπγγξαθέαο επεμεγεί ηνλ όξν «θπζηθόο πόξνο», θάλεη
ην ιόγν ηνπ πην ζπγθεθξηκέλν, παξαζηαηηθό, κε παξαδείγκαηα – εηθόλεο από ηε θπζηθή
δσή θαη ζαθή θαη έηζη δηεπθνιύλεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηδεώλ θαη ησλ
επηρεηξεκάησλ ηνπ. Δπηπιένλ, κε ηα παξαδείγκαηα ηεθκεξηώλεη όζα ππνζηεξίδεη γηα ηελ
αμία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν, αθνύ ηα παξαδείγκαηα σο κέζα
πεηζνύο είλαη ηεθκήξηα.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 5)
ΔΟΩΡΖΚΑ 3Ν ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗ
Σηόρνο ηόζν ηεο εηθόλαο όζν θαη ηνπ θεηκέλνπ είλαη λα παξνηξύλνπλ ηνπο πνιίηεο
ζηελ εζεινληηθή δξάζε. Δίλαη αλάγθε πεξηζζόηεξν από πνηέ λα αληηιεθζνύλ όινη ηελ
αμία ηνπ εζεινληηζκνύ, αιιά ηαπηόρξνλα θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ άξλεζε ησλ
λέσλ λα γίλνπλ εζεινληέο. Ζ ηερλνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηε δσή, ν αηνκηθηζκόο αιιά θαη
ε έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άγλνηα ηεο αμίαο ηνπ
εζεινληηζκνύ, νδεγνύλ ζηελ απνρή θαη ηελ απόξξηςή ηνπ.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 10)
ΘΔΚΑ Γ – ΘΔΗΚΔΛΝ ΗΗΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΘΝ
Ο Θ.Η. Χαξκπαληίδεο ήδε από ηνλ ηίηιν ηνπ δηεγήκαηνο «Χαιαζκέλεο γεηηνληέο»
θαη κε ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο ζ΄ απηόλ παξνπζηάδεη άκεζα ηελ πηθξία ηνπ γηα ηε κνξθή
πνπ έρνπλ ζήκεξα νη γεηηνληέο. Μέζα από ηελ πεξηγξαθή ησλ ηνπίσλ πνπ άιιαμαλ κε ηελ
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πάξνδν ησλ ρξόλσλ πξνο ην ρεηξόηεξν: «Τν βνπλό γύξσ κηα θακέλε πξνζσπίδα, ρσξίο
έλδπκα θαη θόζκεκα, θάλεη ην θσο πην θνθηεξό θαη θσηίδεη αλειέεηα ηηο πνιπθαηνηθίεο
πνπ πιεγώλνπλ ηνλ νπξαλό κε ηελ επηέιεηά ηνπο», δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ε αξλεηηθή ηνπ
ζηάζε ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ επαξρηώλ: «Μέζα ζε κηα δεθαεηία, απηήλ ηνπ εβδνκήληα,
ξήκαμε θαη θαηεδάθηζε νηηδήπνηε παιηό θαη ζνθό έρηηζε ζηγά ζηγά ν ρξόλνο θαη νη
άλζξσπνη γηα λα θνξέζεη απηό ην θνηλό θη αδηάθνξν πξόζσπν πνπ δελ έρεηο όξεμε νύηε
λα ην θνηηάμεηο, γηαηί μέξεηο πσο δελ θξύβεη εθπιήμεηο». Ζ αξρηθή ρξήζε ηνπ ανξίζηνπ θαη
ε γξήγνξε κεηάβαζή ηνπ ζε ελεζηώηα: «Όια ηώξα δηακνξθσκέλα ζηελ ηειηθή ηνπο
κνξθή, ρσξίο ηελ άικε ηνπ θαπλνύ λα γιείθεη δξόκνπο θαη πξνζόςεηο θαη κε ηελ
εληύπσζε πσο ζύληνκα ζα καο εθδηθεζεί ην παξειζόλ» δείρλεη ην βίαην ηξόπν πνπ
επηηειέζηεθαλ όιεο νη αιιαγέο ζην θπζηθό ηνπίν, αιιά θαη ηε ζθιεξόηεηα ηεο
αλζξώπηλεο παξέκβαζεο. Οη εηθόλεο ηεο αιιαγήο είλαη δηάρπηεο ζην θείκελν:
«Σηξέθνληαο ην βιέκκα ζηα δηαδώκαηα … ην θακπαλαξηό ηνπ Ατ-Γηάλλε» θαη θάλνπλ
αθόκα πην έληνλε ηε λνζηαιγία ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ, αιιά θαη ηε ζιίςε ηνπ ήξσα. Ο
ίδηνο όληαο ηόηε παηδί ληώζεη πίθξα γηα όζα ράζεθαλ θαη πιεγώλεηαη: «Ενύζα κε εηθόλεο
θη αλακλήζεηο παηρληδηνύ, ζρεδόλ εμνξηζκέλεο εμαηηίαο ηεο ηνπνζεζίαο ηεο πόιεο».
Ννζηαιγεί ηελ «θαζαξόηεηα» ηεο θύζεο κε ηηο απέξαληεο αιάλεο όπνπ ηα παηδηά έπαηδαλ
αλέκεια κέζα ζηελ νκνξθηά θαη ηηο κπξσδηέο ηεο.
Οη ιόγνη πνπ απνκαθξύλνπλ ηνπο λένπο από ηε θύζε είλαη:
- ε έιιεηςε παηδείαο, πνπ νδεγεί ζηελ απνπζία νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο σο απνηέιεζκα
ηνπ κνλνκεξνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπ αλζξώπνπ γηα
ηνλ άλζξσπν
- ε έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνύ ζε θάζε αλζξώπηλε ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκό κε ηε
θηινζνθία ηνπ πιηθνύ επδαηκνληζκνύ επηηξέπνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκό ζε θάζε ηνκέα ηεο
ζρέζεο αλζξώπνπ-θύζεο
- ν ηερλνθξαηηθόο ραξαθηήξαο ησλ ζεηηθώλ θπξίσο επηζηεκώλ
- ε αζηπθηιία δεκηνύξγεζε αζθπθηηθά αζηηθά θέληξα κε απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο
- αδηαθνξία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δσηθνύ θαη θπζηθνύ βαζηιείνπ
- εθκεηαιιεπηηθή δηάζεζε θαη απιεζηία πνπ βξίζθνπλ αληίθξηζκα ζε πξάμεηο θαηαπάηεζεο
θαη θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
- ε επηθξάηεζε ηεο ιαζεκέλεο αληίιεςεο όηη ε θύζε κπνξεί λα επνπιώλεη όιεο ηηο
πιεγέο ηεο αλζξώπηλεο παξέκβαζε
(ΚΝΛΑΓΔΠ 15)
ΘΔΚΑ Γ
Θειμενικό είδορ: νκηιία,
Ξποζθώνηζη: Αγαπηηό ακποαηήπιο,
Ξομπόρ: καζεηέο/ καζήηξηεο,
Χξήζε α’ πληθςνηικού πξνζώπνπ (ακεζόηεηα, θαζνιηθόηεηα)/
πληθςνηικού πξνζώπνπ (αληηθεηκεληθόηεηα, απξόζσπν ύθνο)
Κέζο: εκεξίδα κε ζέκα «Δζεινληηζκόο θαη θπζηθό πεξηβάιινλ»
Αποδέκηηρ: επξύ καζεηηθό θνηλό
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Αποθώνηζη: θάησ δεμηά Παρ εςσαπιζηώ.
Ξπόλογορ:
Ωο εθπξόζσπνο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαη κε αθνξκή ηελ έξεπλα πνπ έγηλε γηα
ηελ εζεινληηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ αιιά θαη ηα θαηλόκελα βηβιηθήο θαηαζηξνθήο ζε
Ακαδόλην, Σηβεξία θαη Απζηξαιία ζα ήζεια κε ηελ νκηιία απηή λα ζπκβάιινπκε θαη εκείο
ζηελ αλάπηπμε ελόο επνηθνδνκεηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο θαη λα δηαηππώζνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ αμία ηνπ
εζεινληηζκνύ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν ζα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε
πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο ησλ καζεηώλ.
Α΄ΕΖΡΝΚΔΛΝ: Ζ αξία ηος εθελονηιζμού

Ν εθελονηιζμόρ και η ανιδιοηελήρ πποζθοπά ζηο κοινωνικό ζύνολο
έξρνληαη σο απάληεζε ζηνλ αηνκηθηζκό, ηνλ πιηζκό θαη ηε γεληθόηεξε αδηαθνξία
απέλαληη ζηνλ πόλν θαη ηελ αλάγθε ηνπ ζπλαλζξώπνπ. Απνηεινύλ θαίξηα θαλεξώκαηα
ηεο ππαξθηήο δηάζεζεο αλζξσπηζκνύ, πνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη ην αξλεηηθό θιίκα ησλ
ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, δείρλνληαο έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ζηνπο αλζξώπνπο.
Τν εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη ε έκπξαθηε ελίζρπζε αλαδεηθλύνληαη πιένλ σο νη επηινγέο
εθείλεο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαιύηεξεο θαη πην
αλζξώπηλεο θνηλσλίαο.

Κέζω ηος εθελονηιζμού, άπα, πποκύπηει ένα επιθςμηηό βάθεμα ηηρ
κοινωνικήρ ζςνείδηζηρ και ηηρ ςπεςθςνόηηηαρ ηων πολιηών, θαζώο ε
αιιειεγγύε θαη ε ζπλεξγαζία επηηξέπνπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλύπαξμε λα ιάβεη ην πην
νπζηαζηηθό θαη αιεζηλό ηεο λόεκα. Οη πνιίηεο δελ απαζρνινύληαη πηα -κόλν- κε ην
αηνκηθό ζπκθέξνλ, κηαο θαη αληηιακβάλνληαη πσο ε θνηλσλία πνπ ζέινπλ θη ε θνηλσλία
πνπ ηηκά ηελ έλλνηα ηηρ δημοκπαηίαρ, είλαη ε θνηλσλία εθείλε ζηελ νπνία νη πνιίηεο
ηεο αηζζάλνληαη σο αλαπόζπαζηα θαη ελεξγά κέιε ελόο ζπλόινπ, θη όρη σο μέρσξεο
κνλάδεο.

Ν εθελονηιζμόρ λειηοςπγεί, άλλωζηε, ωρ ιδανικό παπάδειγμα για ηιρ
νεόηεπερ γενιέρ, καθώρ αναδεικνύει ηην αξία ηηρ ζςμμεηοσήρ και ηος
ενδιαθέπονηορ∙ παξάδεηγκα, πνιιαπιά ζεκαληηθό, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ζε πόζνπο
ηνκείο θαη ζε πόζα δεηήκαηα κπνξεί ε εζεινληηθή πξνζθνξά λα έρεη ζσηήξηα ζεηηθό
αληίθηππν. Δπηηξέπεη, κάιηζηα, ζηνπο λένπο λα αληηιεθζνύλ πσο ε δηθή ηνπο δξάζε,
όπσο θη ε ζπλδξνκή ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπο, ζπληζηνύλ πιένλ αλαγθαίν ζπκπιήξσκα ηεο
θξαηηθήο θνηλσληθήο κέξηκλαο.
Β΄ ΕΖΡΝΚΔΛΝ: Γιαμόπθωζη πεπιβαλλονηικού ήθοςρ από ηο ζσολείο
Δίλαη αλάγθε λα αιιάμνπκε ηελ σθειηκηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε θύζε. Σηελ
θαηεύζπλζε απηή αζθαιώο ην ζρνιείν κπνξεί λα έρεη ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή ζπκβνιή.

πξνζθέξνληαο γλώζεηο γηα ηελ αμία θάζε κνξθήο δσήο ζηε θύζε θαη ηελ άξξεθηε
ζρέζε ηεο κε ηνλ άλζξσπν,
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θαιιηεξγώληαο θαη αλαπηύζζνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπ λένπ απέλαληη ζε θάζε
δηαηάξαμε ηεο αξκνλίαο ζηε θύζε, απέλαληη ζηελ αλαηξνπή ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο,

αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο ηάμεο, όπσο
δεληξνθπηεύζεηο, αλαθύθισζε

αλαπηύζζνληαο πλεύκα ζπλεξγαζίαο ησλ αλζξώπσλ γηα ηελ από θνηλνύ
αληηκεηώπηζε νηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ
Δπίλογορ:
Σπκπεξαζκαηηθά, ν εζεινληηζκόο δελ έξρεηαη λα επηιύζεη ηα πνιπζύλζεηα
πξνβιήκαηα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Απνηειεί ενεπγόρ ηπόπορ παπέμβαζηρ ζηο κοινωνικό γίγνεζθαι πνπ
αλαπηύζζεηαη πέξα από θάζε είδνπο ζθνπηκόηεηεο. Ο ζεβαζκόο ηνπ θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο ζεκαίλεη ζεβαζκό ηεο δσήο. Θαη από ηελ άπνςε απηή είλαη εζηθό αίηεκα
λα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαζηξνθή θαη λα επαλαθέξνπλ ηελ θπζηθή
ηάμε θαη αξκνλία.
(ΚΝΛΑΓΔΠ 30)

ΡΗΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΡΩΛ ΘΔΚΑΡΩΛ ΔΞΗΚΔΙΖΘΖΘΑΛ ΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ:
ΒΑΦΔΗΑΓΝ ΔΙΗΠΑΒΔΡ
ΒΔΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
ΘΑΡΠΑΝΛΖ ΛΗΘΝΙΔΡΑ
ΛΡΔΙΚΞΗΕΖ ΚΑΟΗΑ
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