
 

 

Οδηγός Διατροφής για το Χειμώνα 

Η ενίσχυση του 

ανοσοπ οιητικού 

και η π ρόληψη 

του 

κρυολογήματος 

ή της γρίπ ης 

θέλουν 

ισορροπ ημένη 

διατροφή και 

έμφαση στα 

κατάλληλα  

θρεπ τικά  

συστατικά.  

V I T A M I N S  A C A D E M Y  
 

B Y  P O W E R  H E A L T H  
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Τι είναι το κοινό 

κρυολόγημα και η ίωση; 

 Τα συμπτώματα της ίωσης και του 

κρυολογήματος είναι παρόμοια, 
πρόκειται όμως για δύο διαφορετικές 

καταστάσεις.  
 Κοινό χειμωνιάτικο κρυολόγημα 

Υπάρχουν περισσότεροι από 200 παθογόνοι 

μικροοργανισμοί που θεωρούνται  υπεύθυνοι 

για το κρυολόγημα του χειμώνα. 

Υπολογίζεται πως ένας ενήλικας θα περάσει 

δύο με τρία κρυολογήματα κάθε χρόνο, ενώ τα 

παιδιά είναι περισσότερο ευαίσθητα. Τα 

συμπτώματά του είναι η βουλωμένη μύτη, η 

καταρροή,  ο πονόλαιμος και ο βήχας, τα 

μάτια που τσούζουν και δακρύζουν, η αίσθηση 

κόπωσης και γενικευμένης κακουχίας. Καθώς 

οι αιτίες του κρυολογήματος είναι πολλές, η 

αντιμετώπισή του γίνεται αφήνοντάς το να 

κάνει τον «κύκλο» του, φροντίζοντας 

παράλληλα τον εαυτό σας. Τα συμπτώματα 

υποχωρούν περίπου μία εβδομάδα μετά.  

 Ίωση 

Τα συμπτώματα της ίωσης, ή αλλιώς γρίπης, 

είναι εντονότερα από αυτά του 

κρυολογήματος και εμφανίζονται ξαφνικά. 

Η γρίπη οφείλεται σε ιούς που προκαλούν 

πυρετό, κόπωση, μυϊκούς πόνους και το 

αίσθημα πως «κρυώνω». Τα συμπτώματα 

διαρκούν για περισσότερο από μία εβδομάδα. 

Παρά την κοινή αντίληψη, οι ιώσεις δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα 

αντιβιοτικά. Ο εμβολιασμός αποτελεί την 

ασφαλέστερη μέθοδο πρόληψης, ιδιαίτερα σε 

ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως τα 

παιδιά και οι ηλικιωμένοι.  
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Πλύσιμο χεριών: Η 
καλύτερη πρόληψη 
είναι το σχολαστικό 
πλύσιμο των χεριών, 
για 15 δευτερόλεπτα 
με σαπούνι και ζεστό 

νερό.  
Καθημερινή 
προφύλαξη: 
Καθαριότητα 

επιφανειών (γραφείο, 
πληκτρολόγιο, κινητό, 

πόμολα, επιφάνειες 
σπιτιού), αποφυγή 

χώρων που 
συγκεντρώνεται 
μεγάλος αριθμός 

ατόμων, προστασία 
εισόδων ματιών, μύτης, 

στόματος. 

Εμβολιασμός: 
Απαραίτητος για την 
πρόληψη των ιώσεων.  

Αποφυγή 
μετάδοσης: Εάν 

έχετε ήδη νοσήσει 
προστατεύστε τον 
εαυτό σας και τους 
άλλους, μένοντας 

σπίτι και 
αναρρώνοντας. 

Ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού: Η 
καλύτερη θεραπεία 

είναι η πρόληψη. 
Τραφείτε 

ισορροπημένα, 
συμπληρώστε και 

ενισχύστε τη διατροφή 
σας με συμπληρώματα 
διατροφής, κοιμηθείτε 
καλά και μην ξεχνάτε 

τη φυσική 
δραστηριότητα. 

Ο Κύκλος της Πρόληψης 

Όταν κανείς αρρωστήσει με χειμωνιάτικο κρυολόγημα ή ίωση, σημαίνει π ως ο 

Κύκλος της Πρόληψης έχει κάπ ου ανοίξει. Οι π αθογόνοι μικροοργανισμοί 

π ερνούν τα αμυντικά κάστρα του ανοσοπ οιητικού συστήματος π ροκαλώντας 

όλα τα γνωστά συμπ τώματα. Ο Κύκλος της Πρόληψης ξεκινά με την 

π ροσωπ ική υγιεινή για να καταλήξει στην ενίσχυση του ίδιου του ανθρώπ ινου 

οργανισμού.  
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Η Aξία του Eμβολιασμού 

δράση των αντισωμάτων είναι να 

π αρέχουν π ροστασία έναντι  των ιών 

π ου π εριέχονται στο εμβόλιο.   Η 

σύσταση του τελευταίου διαφέρει απ ό έτος 

σε έτος, με σκοπ ό να π ροστατεύσει τον 

οργανισμό απ ό στελέχη π ου π ροκάλεσαν 

γρίπ η τον π ερασμένο χειμώνα. 

Ομάδες του πληθυσμού στις οποίες ο εμβολιασμός 

κρίνεται απαραίτητος είναι: 

 Βρέφη και π αιδιά μετά τη συμβουλή του 

π αιδιάτρου 

 Ενήλικες άνω των 60 ετών 

 Ενήλικες με σοβαρή π άθηση (καρδιά, 

διαβήτης, ηπ ατική ανεπ άρκεια κ.λ.π .) 

 Άτομα με π ολλά επ ιπ λέον κιλά 

 ‘Όσοι έρχονται συχνά σε επ αφή με 

αρρώστους. 

O ρόλος του εμβολιασμού είναι να  μειώσει 

την π ιθανότητα να νοσήσει κάπ οιος απ ό 

γρίπ η, ενώ στην π ερίπ τωση π ου τελικά 

νοσήσει να μειώσει τη βαρύτητα  των 

συμπ τωμάτων της. Το αντιγριπ ικό 

εμβόλιο δημιουργεί αντισώματα, τα οπ οία 

εμφανίζονται στον οργανισμό  π ερίπ ου 

δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Η 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες, 

υποχωρούν σύντομα και σχετίζονται με τη 

φυσιολογική αμυντική απόκριση του 

οργανισμού έναντι των ιών του εμβολίου:  

• Ερυθρότητα  και οίδημα στο σημείο του 

εμβολιασμού. 

• Χαμηλός πυρετός ,  πονοκέφαλος, 

μυαλγίες και  αρθραλγίες  και  διαρκούν 

συνήθως 1- 2 ημέρες . 

 

Αντίστοιχα, δε θα πρέπει να εμβολιάζονται : 

 Όσοι έχουν παρουσιάσει σοβαρή αλλεργία 

στο αυγό  (τα στελέχη του εμβολίου 

καλλιεργούνται σε αυγά). 

 Άτομα με ιστορικό συνδρόμου Guillain-

Barré (σοβαρή παραλυτική ασθένεια). 

Επίσης, ο  εμβολιασμός πρέπει να 

αναβάλλεται κατά τη διάρκεια οξέων 

εμπύρετων νοσημάτων και περιπτώσεων 

όπου η άμυνα του οργανισμού είναι 

εξασθενημένη. 
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Διατροφή & Ανοσοποιητικό 

Εάν τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες 

το μόνο που θέλετε είναι να 

παραγγείλετε το αγαπημένο σας 

φαγητό «απ’ έξω», ίσως ήρθε η ώρα 

να το ξανασκεφτείτε. Έχετε ακούσει 

φίλους ή γνωστούς να σας λένε πως 

από τότε που άλλαξαν τη διατροφή 

τους δεν έχουν αρρωστήσει ούτε μία 

φορά; Το ανοσοποιητικό σύστημα 

του ανθρώπου είναι  ιδιαιτέρως 

πολύπλοκο. Για το λόγο αυτό η 

επίδραση που έχουν τα θρεπτικά 

συστατικά της διατροφής στους 

αμυντικούς μηχανισμούς δεν είναι 

εύκολο να αξιολογηθεί. 

 

H ισορροπημένη διατροφή δεν μπορεί 

να σας αποτρέψει από το να 

«κολλήσετε» έναν παθογόνο 

μικροοργανισμό. Οι σωστές 

διατροφικές επιλογές είναι όμως 

ικανές να μειώσουν τη διάρκεια 

του κρυολογήματος ή της γρίπης, 

καθώς και την ένταση των 

συμπτωμάτων. Η διατροφή 

ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό 

προσφέροντας ενέργεια, πρωτεΐνες, 

βιταμίνες και άλλα συστατικά. Την 

ίδια στιγμή ακολουθώντας το σωστό 

διαιτολόγιο καταφέρνετε να 

υποστηρίξετε τη λειτουργία οργάνων 

που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

δραστηριότητα του ανοσοποιητικού 

συστήματος. 
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10 Χειμωνιάτικες Διατροφικές Συνήθειες 

 Τόσο, όσο! 
Μπ ορεί το χειμώνα π αραδοσιακά να π αίρνετε 

μερικά επ ιπ λέον κιλά, γνωρίζατε όμως π ως η 

συνήθεια αυτή σας κάνει ευάλωτους στο 

κρυολόγημα; Επ ιστημονικές μελέτες έχουν 

δείξει π ως άτομα με επ ιπ λέον κιλά, αλλά και 

εκείνοι π ου ακολουθούν αυστηρές δίαιτες 

χαμηλών θερμίδων, έχουν αδύναμο 

ανοσοπ οιητικό σύστημα. 

 

Λιπ αρά με οφέλη 
Μία δίαιτα υψηλή σε ζωικά λιπ αρά επ ιδρά 

αρνητικά όχι μόνο στο σωματικό βάρος, αλλά και 
στο ανοσοπ οιητικό σύστημα. Την ίδια στιγμή, τα 

ωφέλιμα λιπ αρά των ψαριών (γαύρος, 

σαρδέλα, σκουμπ ρί, π έστροφα), των ξηρών 

καρπ ών και της σόγιας, είναι απ αραίτητα για 

τη σύνθεση σημαντικών αμυντικών κυττάρων.  

 

Γιαούρτι για τα π ροβιοτικά του 
Ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι το π ρώτο 

και μεγαλύτερο «φρούριο» της άμυνας του 

σώματος. Η ενίσχυση του γαστρεντερικού 

επ ιτυγχάνεται με καλούς μικροοργανισμούς 

π ου ζουν στο έντερο και λειτουργούν ως 

ασπ ίδα π ροστασίας. Οι τελευταίοι 

ονομάζονται π ροβιοτικά και θα τους 

βρείτε στο γιαούρτι και στο κεφίρ. Η 

συστηματική κατανάλωση π ροβιοτικών, 

μέσω της διατροφής ή συμπ ληρωμάτων 

διατροφής, έχει απ οδειχθεί π ως μειώνει τα 

κρούσματα λοιμώξεων του ανώτερου 

αναπ νευστικού συστήματος. Μαζί με τα 

π ροβιοτικά μην ξεχάσετε την τροφή τους, 

δηλαδή τα π ρεβιοτικά! 
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Πρώτες και οι πρωτεΐνες 

Στην πρώτη γραμμή άμυνας βρίσκονται οι 

πρωτεΐνες της διατροφής. Οι μηχανισμοί του 

ανοσοποιητικού βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 

στην παραγωγή δραστικών πρωτεϊνικών 

συστατικών. 

Υψηλής π οιότητας 

υδατάνθρακες Τις λιγότερο ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα τα 

επίπεδα της σεροτονίνης, της ‘’ορμόνης της 

ευτυχίας’’, μειώνονται δραματικά. Έτσι λοιπόν 

εξηγείται γιατί σας πιάνουν περισσότερες γλυκές 

λιγούρες! Τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες 

αυξάνουν τη διάθεση συμβάλλοντας στη 

διαθεσιμότητα της σεροτονίνης στο σώμα. 

Επιλέξτε όμως, έξυπνα! Υδατάνθρακες όπως η 

μπανάνα, τα όσπρια και τα σιτηρά ολικής άλεσης 

είναι ταυτόχρονα θρεπτικές πηγές πολύτιμων 

συστατικών. 

 

Επ οχικά φρούτα και λαχανικά 

Βάλτε χρώμα στη διατροφή σας 

επιλέγοντας τουλάχιστον πέντε μερίδες 

φρούτων και λαχανικών εποχής! Τα 

αντιοξειδωτικά συστατικά που περιέχουν 

μειώνουν το στρες που προκαλείται στο σώμα 

από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η 

διατροφή, το κάπνισμα και το άγχος. Τα 

εποχικά φρούτα και λαχανικά έχουν 

ακαταμάχητο άρωμα και γεύση, ενώ είναι 

πάντα πλουσιότερα σε φυτικά θρεπτικά 

συστατικά με ξεχωριστές λειτουργίες για τον 

άνθρωπο. Εναλλακτικές καλές επιλογές 

είναι τα αποξηραμένα φρούτα και τα 

κατεψυγμένα λαχανικά.  
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Ενυδατωθείτε καλά 
Αναλογιζόμενοι πως το 80% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό, η καλή 

ενυδάτωση είναι πάντα προτεραιότητα. Τις χειμωνιάτικες ημέρες που το αίσθημα της δίψας 

περιορίζεται και τις ημέρες με υψηλό πυρετό και εφίδρωση, μην παραλείπετε να 

καταναλώνεται 8 με 12 ποτήρια υγρών ημερησίως. Το πράσινο τσάι είναι μία εξαιρετική 

επιλογή πλούσια σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες. Οι ζεστές σούπες λαχανικών από την 

άλλη μεριά βοηθούν στην «αραίωση» της 

βλέννας και τη ρινική αποσυμφόρηση.  

 Η βιταμίνη π ου C 

π ροστατεύει Η βιταμίνη C είναι η πλέον χειμωνιάτικη 

βιταμίνη. Οι βασικές της ανάγκες μπορεί 

να καλύπτονται από ένα χυμό πορτοκάλι, 

όμως για να προλάβετε ή να 

αντιμετωπίσετε το κρυολόγημα οι 

απαιτήσεις υπερδεκαπλασιάζονται! 

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει πως 

1.000mg ημερησίως , ή και περισσότερα, της 

βιταμίνης είναι αρκετά για να μειώσουν τη 

διάρκεια του κρυολογήματος. Οι αθλητές 

φαίνεται να επωφελούνται ακόμη περισσότερο 

από τη δράση της βιταμίνης C που βρίσκεται: 

στις πιπεριές, το μπρόκολο, τα εσπεριδοειδή, το 

λάχανο, το σπανάκι και τη γλυκοκολοκύθα. Για 

μεγαλύτερες δόσεις, η λύση βρίσκεται στα 

φυσικά συμπληρώματα διατροφής. 

 

Ψηφίστε ψευδάργυρο 

Ο ψευδάργυρος αποτελεί το μικροθρεπτικό συστατικό που καταλύει σχεδόν κάθε διαδικασία 

στο σώμα. Η δράση του λοιπόν δε θα μπορούσε να λείπει και από τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Οι καλύτερες πηγές ψευδαργύρου στη διατροφή είναι το άπαχο 

κόκκινο κρέας, τα οστρακοειδή, τα πουλερικά, το γάλα, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα 

δημητριακά ολικής άλεσης. 

 

Η αντισυμβατική βιταμίνη D 

H βιταμίνη D αποτελεί τη νέα ‘’σταρ’’ του χειμώνα! Η έλλειψη της βιταμίνης που συντίθεται 

στα κύτταρα του δέρματος από τον ‘ήλιο’ είναι συχνό φαινόμενο, ακόμα και σε ηλιόλουστες 

χώρες όπως η δική μας. Έχει μετρηθεί πως χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, αυξάνουν ακόμα και 

κατά 50% τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας. Εξάλλου ο ρόλος της στην ενεργοποίηση των 

ανοσοποιητικών μονοπατιών είναι καθιερωμένος. Η ασφαλέστερη οδός για επαρκή 

πρόσληψη βιταμίνης D είναι τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής και τα εμπλουτισμένα 

τρόφιμα. 
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10 Χειμωνιάτικες Διατροφικές Συνήθειες 

 

Δευτέρα 

 Ξεκινήστε δυναμικά την ημέρα σας με ένα Power πρωινό με γιαούρτι πλούσιο 

σε προβιοτικά. Προσθέστε διάφορα φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα για 

extra αντιοξειδωτική προστασία! 

 Ξεκινήστε την εβδομάδα βάζοντας στόχο να μην ξεχνάτε καθημερινά το 

συμπλήρωμα διατροφής για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού που σας 

ταιριάζει! 

 

Τρίτη 

 Ετοιμάστε μία λαχταριστή σαλάτα με λαχανικά από όλο το φάσμα του 

ουράνιου τόξου! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μερικά καρύδια για τα ωμέγα 

3 που περιέχουν! 

 ‘Έχετε πάντα μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό, καθώς η ξηρή χειμωνιάτικη 

ατμόσφαιρα σας αφυδατώνει. 

Τετάρτη 

 Βρίσκεστε στη μέση της εβδομάδας και αισθάνεστε ήδη πολύ κουρασμένοι; 

Ετοιμάστε μία ζεστή σούπα με φρέσκα λαχανικά εποχής που θα σας τονώσει 

και θα σας δώσει πολλά θρεπτικά συστατικά.  

 Δοκιμάστε να ελέγξετε το μέγεθος της μερίδας του βραδινού γεύματος. Οι 

επιπλέον θερμίδες που καταναλώνονται σε στιγμές «χαλάρωσης» είναι σε 

μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τα επιπλέον κιλά του χειμώνα. 

Πέμπτη 

 Εάν η εβδομάδα εξελίχθηκε δύσκολα και συννεφιασμένα, βάλτε στο πρωινό 

σας μία μπανάνα που θα δώσει ώθηση στα επίπεδα σεροτονίνης στο σώμα! 

 Ετοιμάστε ένα ζεστό ποτήρι τσάι ή γάλα με μέλι που καταπραΰνει τον 

ερεθισμένο λαιμό. 

Παρασκευή 

Σάββατο 

Κυριακή 

 Αντισταθείτε στη χαλαρότητα της Παρασκευής με υδατάνθρακες πλούσιους 

σε φυτικές ίνες και φτωχούς σε ζάχαρη! 

 Ενισχύστε το φυσικό χυμό πορτοκάλι με επιπλέον βιταμίνες που βρίσκονται 

στα καρότα, στα ακτινίδια και στα κατεψυγμένα μούρα! 

 Το σαββατοκύριακο έχετε σίγουρα περισσότερο χρόνο να μαγειρέψετε! 

Επιλέξτε ένα κομμάτι ψάρι και ετοιμάστε το με πολλά μπαχαρικά που έχουν 

υπέροχη γεύση και αντιμικροβιακή δράση! 

 Βγείτε μία βόλτα στον ήλιο για να συνθέσετε την ημερήσια δόση της ανοσο- 

ενισχυτικής βιταμίνης D! 

 Το παραδοσιακό Κυριακάτικο ψητό κρέας στο φούρνο είναι εξαιρετική πηγή 

ψευδαργύρου! Οι πατάτες που το συνοδεύουν χαρίζουν μία γερή δόση 

βιταμίνης C! 

 Απολαύστε έναν καλό μεσημεριανό ύπνο και τονώστε την άμυνα του 

οργανισμού! 
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Το Χειμωνιάτικο Φαρμακείο της Φύσης 

 Παράλληλα με τις κλασσικές μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης του 

κρυολογήματος και των ιώσεων, ένα σύνολο από ‘’παραδοσιακές συνταγές’’ αποτελούν 

έναν εναλλακτικό θησαυρό της φύσης. Καθώς η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη 

θεραπεία, για λιγότερες  ‘’άρρωστες’’ μέρες, φέτος το χειμώνα εμπιστευτείτε τα συστατικά 

από το ‘’Φαρμακείο της Φύσης’’.  

 

Ελιά 

 Το εκχύλισμα που λαμβάνεται από τα φύλλα της ελιάς, με 

φαρμακευτικές μεθόδους, είναι πλούσιο στην πολύτιμη 

φυτοθρεπτική ουσία με το όνομα ελαιοευρωπαΐνη. Η τελευταία 

έχει αντιβιοτικές, αντιμικροβιακές και αντιικές ιδιότητες. Όλα 

αυτά τα καταφέρνει ενισχύοντας τόσο τους μηχανισμούς του 

ίδιου του ανοσοποιητικού, όσο και αποδυναμώνοντας τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς. Η ελαιοευρωπαΐνη έχει 

εφαρμογή στην αντιμετώπιση λοιμώξεων του ανώτερου 

αναπνευστικού συστήματος, όπως το συνάχι, η αμυγδαλίτιδα, η 

φαρυγγίτιδα και η ωτίτιδα, αλλά και των ‘’απροσπέλαστων’’ από 

τα αντιοβιοτικά ιών της γρίπης. Όπως καταλαβαίνεται δεν είναι 

διόλου τυχαίο που η ελιά ονομάζεται ‘’ο μεγάλος θεραπευτής’’! 

 

 Echinacea 

 H ρίζα του παραδοσιακού φυτού χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες 

για τη μείωση της διάρκειας και της έντασης των συμπτωμάτων 

του κρυολογήματος. Η χρήση της Echinacea προτείνεται συνήθως 

προληπτικά καθώς ενισχύει το αμυντικό σύστημα. Για ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε τη με βιταμίνη C και 

ψευδάργυρο. 

 

 

 

Σαμπ ούκος  

 

 

Μούρο με διπλή δράση για το κρυολόγημα. Δρα 

αποσυμφορητικά σε περιπτώσεις συναχιού και  αποτελεί άριστο 

αντιοξειδωτικό για τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. 

 

 

 

 

Μέλι  

 

 

Μία κουταλιά μέλι μέσα σε ένα ζεστό ρόφημα αποτελεί 

παραδοσιακό βάλσαμο για το κρύωμα. Τα ζεστά βοηθούν στη 

βελτίωση της αναπνοής και το μέλι καταπραΰνει τον ερεθισμένο 

λαιμό. 

 

 

 

 



 

 

Με εκχύλισμα φύλλων ελιάς! 

Η καθημερινή 

πολυβιταμίνη 

σας 

Η πιο φυσική και 

αποτελεσματική λύση για 

τον ερεθισμένο λαιμό. 

Και το σώμα... αναπνέει! 

Φυσική προστασία για τον 

παραγωγικό και ξηρό βήχα 
Ελεύθερη αναπνοή με τη 

δύναμη της φύσης! 

Η πιο 

αγαπημένη 

βιταμίνη... όλων 

των εποχών! 

Για την υγεία των οστών και την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

Η έξτρα 

χειμωνιάτικη 

προστασία σας. 

 

 



 

 

 Επιλέξτε να προσέξετε τον εαυτό σας 

Φέτος το χειμώνα ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας 

σύστημα επιλέγοντας να φροντίσετε τον εαυτό σας. 

Οι συνήθειες που θα σας δυναμώσου είναι: 
 Προσωπική υγιεινή και καθαριότητα του 

χώρου 

 Ισορροπημένα γεύματα με ποικιλία 

‘’δυναμωτικών’’ συστατικών 

 Ήπια φυσική δραστηριότητα 

 Καλός ύπνος και ξεκούραση 

 Πρόληψη με επιλογές από το ‘Φαρμακείο 

της Φύσης’ 

 


