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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    / γενικής παιδείας  
 

 

ΚΔΙΜΔΝΑ 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ  I: Αριζηόβοσλος Μάνεζης, Να μείνουμε ελεύθεροι, όρθιοι, 
αλύγιστοι 

 
Σν θείµελν πνπ αθνινπζεί είλαη απφζπαζµα απφ ην ηειεπηαίν µάζεµα ζηνπο θνηηεηέο 

ηεο Ννµηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαινλίθεο ηνπ πληαγµαηνιφγνπ 

Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε, πξηλ ζπιιεθζεί ην 1968 απφ ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο γηα ηηο 

δεµνθξαηηθέο ηνπ ηδέεο. Η νµηιία ηνπ απηή ζηνπο θνηηεηέο δεµνζηεχηεθε ζην βηβιίν ηνπ 

Συνταγµατική Θεωπία και Ππάξη µε ηίηιν «Σν ηειεπηαίν µάζεµα» (1980) θαη 

αλαδεµνζηεχηεθε νιφθιεξε ζηελ εθεµεξίδα ΣΑ ΝΔΑ µε ηνλ ηίηιν ηνπ παξαθάησ 

θεηµέλνπ (2000). 

 

       Να µείνοσµε ελεύθεροι, ορθοί, αλύγιζηοι 

 

     Ψίζπξνη θπθινθνξνχλ απεηιεηηθά, ηηο ηειεπηαίεο απηέο κέξεο γηα επηθείµελεο 

«εθθαζαξίζεηο» ζην Παλεπηζηήµην. Σν γεγνλφο φηη µεηαμχ ησλ νλνµάησλ ησλ ππφ 

απφιπζε θαζεγεηψλ αλαθέξεηαη θαη ην δηθφ µνπ -θαη απηφ δελ ην ζεσξψ δηφινπ πεξίεξγν- 

µνπ παξέρεη ην δηθαίσµα θαη µνπ επηβάιιεη ην θαζήθνλ λα ζαο θαηαζηήζσ, ζήµεξα  πνπ 

βξίζθνµαη αθφµε θνληά ζαο, θνηλσλνχο νξηζµέλσλ ζθέςεψλ µνπ πνπ ίζσο δελ ζα µπνξψ 

λα ζαο ηηο πσ αχξην.  

Θα µηιήζσ ρσξίο πεξηζηξνθέο. Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεοπνπ δνχµε, ε ζησπή δελ είλαη 

«ρξπζφο, είλαη «ιίβαλνο θαη ζµχξλα». Γηφηη ε ζησπή µπνξεί λα εξµελεπζεί ζαλ απνδνρή ή 

ζπλαίλεζε: «ν ζησπψλ δνθεί ζπλαηλείλ», qui tacet consentire videtur (=φπνηνο ζησπά 

θαίλεηαη φηη ζπλαηλεί), θαηά ην ξσµατθφ δίθαην. Γελ έρσ ινηπφλ ην δηθαίσµα λα ζησπήζσ, 

αθνχ ζσπαίλνληαο ζα εµθαληδφµνπλ σο απνδερφκελνο  ή αλερφµελνο ηα φζα γίλνληαη. 

Τπάξρνπλ ζηε δσή, ηελ αηνµηθή θαη ηελ θνηλσληθή, ζηηγµέο πνπ πξέπεη θαλείο  λα πεη ην 

µεγάιν «λαη» ή ην µεγάιν «φρη».  

    ε ηέηνηεο ζηηγµέο, ζαλ ηηο ησξηλέο, ην νπζηψδεο είλαη, πηζηέςηε µε, λα πξνζηαηεχζεη 

θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ φρη απφ ηε δίσμε, αιιά απφ ηνλ εμεπηειηζµφ. Να πεξηζψζεη ηελ 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 

    
Θζματα Γ’ Γενικοφ Λυκείου                                                                                                Δεκζμβριος  2019 

 

ειίδα 2 απφ 7 

   
 

ειίδα 2 απφ 7 

 

αμηνπξέπεηά ηνπ σο αλζξψπνπ, σο πνιίηε, σο επηζηήµνλα. Καη έηζη λα πεξηθξνπξήζεη, 

επίζεο, ην θχξνο ηεο παλεπηζηεµηαθήο έδξαο πνπ έρεη ηελ ηηµή λα θαηέρεη, ηδίσο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ έδξα ηνπ πληαγµαηηθνχ Γηθαίνπ, ε νπνία, σο έδξα ηεο πνιηηηθήο 

ειεπζεξίαο, είλαη θπζηθφ, εθφζνλ βξίζθεηαη ζην χςνο ηεο, λα δέξλεηαη απφ ηηο  πνιηηηθέο 

θαηαηγίδεο. 

Φαίλεηαη φηη ήδε «ήγγηθελ ε ψξα» λα εθαξµνζζνχλ νη ππνζήθεο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί.  

 ε φ,ηη µε αθνξά, ην μαλαδειψλσ: φζν ζα µπνξψ λα δηδάζθσ ην µάζεµα ηνπ 

πληαγµαηηθνχ Γηθαίνπ, ζα ην δηδάζθσ ζαλ µάζεµα ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο. Αλ δε ην 

απνςηλφ µνπ µάζεµα ζπµβεί λα είλαη ην ηειεπηαίν, ζα ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ λα 

θξαηήζεηε απφ ηε δηδαζθαιία µνπ ηελ νπζία ηεο ηε ζεµαζία ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, σο 

ηζηνξηθήο θαηαθηήζεσο γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ θαη σο 

πξνυπνζέζεσο γηα ηε γεληθφηεξε απειεπζέξσζε θαη θαηαμίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Καη επεηδή 

ζεσξία θαη πξάμε είλαη αιιειέλδεηεο, ην νπζηψδεο είλαη λα µείλεη θαλείο ειεχζεξνο, φξζηνο 

θαη αιχγηζηνο απέλαληη ζηνπο θαηαλαγθαζηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο µεραληζµνχο ησλ 

θξαηνχλησλ.  

Μελ επηηξέςεηε λα ζαο εμαλδξαπνδίζνπλ. Γηαηεξήζηε, µέζα ζηνπο δνθεξνχο θαη 

άξξσζηνπο θαηξνχο άγξππλε θαη αλππφηαρηε ηε ζθέςε ζαο, πεξηθξνπξήζηε ηελ άγηα 

πγεία θαη ξσµαιεφηεηα ηεο ςπρήο ζαο, θξαηήζηε ζηεηφ θαη αγέξσρν ην σξαίν αλάζηεµά 

ζαο. Καη αλ ε Δμνπζία, πνπ ηε ζπµθέξεη λα έρεη παζεηηθνχο θαη πνιηηηθά  αδηάθνξνπο 

ππεθφνπο, ζαο πεη φηη, έηζη θάλνληαο, δελ είζηε θξφληµνη θαη λνµνηαγείο πνιίηεο, απνδείμηε 

ηεο  φηη θαιφο πνιίηεο είλαη µφλνλ ν ειεχζεξνο πνιίηεο, ν ζπλεηδεηφο, ελεξγφοθαη 

ππεχζπλνο πνιίηεο. Καη ζπµίζηε ηεο φηη ν Πεξηθιήο είρε πεη ζηνλ «Δπηηάθην»: φπνηνο 

αδηαθνξεί γηα ηα πνιηηηθά πξάγµαηα ηνπ ηφπνπ ηνπ είλαη, φρη θηιήζπρνο, αιι' άρξεζηνο, 

«αρξείνο» πνιίηεο. Καη µελ μερλάηε, ζηηο  ζεκεξηλέο δχζθνιεο γηα ηελ Παηξίδα µαο θαη ην 

Λαφ µαο πεξηζηάζεηο, ηα ιφγηα ηνπ πνηεηή Αλδξέα Κάιβνπ - θαη ζέισ µ' απηά λα ζαο 

απνραηξεηήζσ: «Όζνη ην ράιθενλ ρέξη βαξχ ηνπ θφβνπ αηζζάλνληαη, δπγφλ δνπιείαο αο 

έρσζη. Θέιεη αξεηήλ θαη ηφιµελ ε Διεπζεξία».  

 

Δθεµ. ΤΑ ΝΕΑ, 04/08/2000, απφζπαζµα 
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ΚΔΙΜΔΝΟ  II: Enzo Traνerso, Τι απέγιναν οι διανοούµενοι; 

 

Ο Enzo Traverso είλαη Ιηαιφο ηζηνξηθφο θαη θηιφζνθνο. Σν θείµελν πξνέξρεηαη απφ 

ην βηβιίν ηνπ Τι απέγιναν οι διανοούµενοι; (2014), ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο ζπδεηά 

µε ηνλ Ρεδίο Μετξάλ (Regis Meyran) γηα ηνπο δηαλννχµελνπο απφ ηελ επνρή ηεο 

γέλλεζήο ηνπο έσο ηελ επνρή ηεο παξαθµήο ηνπο, ζηα ηέιε ηνπ 200χ αηψλα, θαη γηα 

ηε ζεµεξηλή µεηάιιαμή ηνπο θαη ζρνιηάδεη ηηο πξννπηηθέο ησλ δηαλννχµελσλ ηνπ 

αχξην.  

 

 

    R.M.: Η ιέμε δηαλννχµελνο έρεη επηειηζηεί ηφζν πνιχ ζήµεξα, πνπ δελ μέξνπµε πηα θαη 

πνιχ θαιά γηα ηη πξάγµα µηιάµε. Καηά ηε γλψµε ζαο πψο µπνξνχµε λα νξίζνπµε ηνλ 

δηαλννχµελν;  

Δ.Σ.: Έρεηε δίθην. Η ιέμε δηαλννχµελνο έρεη επηειηζηεί. Οη πάληεο ηε ρξεζηµνπνηνχλ 

αδηαθξίησο θαη παίξλεη ζπρλά δηαθνξεηηθέο ζεµαζίεο. Γελ ζα μεθηλήζσ απηφλ ηνλ δηάινγν 

απαξηζµψληαο πηζαλνχο νξηζµνχο -θαη είλαη πνιινί- νχηε µε µηα ηππνινγία ησλ 

δηαλννχµελσλ. Θα έρνπµε ηελ επθαηξία λα επαλέιζνπµε αξγφηεξα. Τπελζπµίδσ εθείλε ηε 

θσηνγξαθία µε ηνλ άηλη1 λα πεηάεη πέηξεο ζε έλα ηζξαειηλφ ζεµείν ειέγρνπ ζηα ιηβαλέδηθα 

ζχλνξα -ζα µπνξνχζα λα ζπµεζψ ηνλ Σδνξηδ Οξγνπει2 µε έλα  

ηνπθέθη ζην ψµν ζηνλ ηζπαληθφ εµθχιην ή ηνλ Μαξθ Μπινθ3 ζηε γαιιηθή Αληίζηαζε- 

επεηδή, ζηελ ηζηνξία ηνπ 20νχ αηψλα, ε έλλνηα ηνπ δηαλννχµελνπ είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ 

πνιηηηθή ζηξάηεπζε.  

Ο Έληνπαξλη άηλη θαη ν Σένληνξ Β. Αληφξλν, πνπ ήηαλ εθιεπηπζµέλνη µνπζηθφιφγνη, 

αθηέξσζαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο ζειίδεο ζηελ αληίζηημε θαη ηε δηαθσλία, µηα µνπζηθή γξαθή 

θαη µηα αηζζεηηθή µνξθή πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ αληίζεζε µάιινλ παξά ζηελ ηνληθή αξµνλία. 

Μνπ θαίλνληαη εμαηξεηηθέο µεηαθνξέο γηα ηνλ νξηζµφ ηνπ ξφινπ ηνπ δηαλννχµελνπ. Ο 

δηαλννχκελνο ειέγρεη ηελ εμνπζία, αµθηζβεηεί ηνλ θπξίαξρν ιφγν, πξνθαιεί δηρφλνηα, 

εηζάγεη µηα θξηηηθή ζθνπηά. Όρη µφλν ζην έξγν ηνπ, φπσο έθαλαλ ν άηλη θαη ν Αληφξλν ζηα 

γξαπηά ηνπο γηα ηε ινγνηερλία θαη ηε µνπζηθή, αιιά θαη ζηνλ δεµφζην ρψξν. πρλά, 

µάιηζηα, πιεξψλεη ην αληίηηµν ησλ επηινγψλ ηνπ.  

 
1 Ο Έντουαρντ Σάιντ είναι κριτικός της λογοτεχνίας, πολιτικός στοχαστής και ακτιβιστής από 

την Παλαιστίνη.  
2 Ο Τζορτζ Όργουελ ήταν Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος. 
3 Ο Μαρκ μπλοκ ήταν Γάλλος ιστορικός και ήρωας της γαλλικής αντίστασης (1940-1941). 
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ΚΔΙΜΔΝΟ ΙΙΙ Μανόλης Αναγνωζηάκης, Κι ήθελε ακόµη… 

 
Ο Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο ππήξμε πνηεηήο ηεο πξψηεο µεηαπνιεµηθήο γεληάο. Σν 

αθφινπζν πνίεµα αλήθεη ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Συνέχεια (1954).  

 

 

Κι ήθελε ακόµη … 

 

Κη ήζειε αθφµε πνιχ θσο λα μεµεξψζεη. Όµσο εγψ 

Γελ παξαδέρηεθα ηελ ήηηα. Έβιεπα ηψξα 

Πφζα θξπµµέλα ηηµαιθή έπξεπε λα ζψζσ 

Πφζεο θσιηέο λεξνχ λα ζπληεξήζσ µέζα ζηηο θιφγεο. 

Μηιάηε, δείρλεηε πιεγέο αιιφθξνλεο ζηνπο δξφκνπο 

Σνλ παληθφ πνπ ζηξαγγαιίδεη ηελ θαξδηά ζαο ζα ζεµαία 

Καξθψζαηε ζ' εμψζηεο, µε ζπνπδή θνξηψζαηε ην εµπφξεπµα  

Η πξφγλσζίο ζαο αζθαιήο. Θα πέζεη ε πφιηο. 

Δθεί, πξνζερηηθά, ζε µηα γσληά, µαδεχσ µε ηάμε. 

Φξάδσ µε ζχλεζε ην ηειεπηαίν µνπ θπιάθην 

Κξεµψ θνµµέλα ρέξηα ζηνπο ηνίρνπο, ζηνιίδσ 

Με ηα θνµµέλα θξαλία ηα παξάζπξα, πιέθσ 

Με θνµµέλα µαιιηά ην δίρηπ µνπ θαη π ε ξ η µ έ λ σ  

 

Όξζηνο θαη κφλνο ζαλ ηα πξψηα π ε ξ η κ έ λ σ  

 

 

 

ΘΔΜΑΤΑ 
 

 

ΘΔΜΑ  Α 

Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά (60-70 ιέμεηο) ηελ επηρεηξεµαηνινγία µε ηελ νπνία ν νµηιεηήο 
ζην Κείµελν Ι ζηεξίδεη ηελ επηινγή ηνπ λα µηιήζεη αλνηρηά ελαληίνλ ηνπ δηθηαηνξηθνχ 
θαζεζηψηνο. 

                                 (Μονάδες  15) 
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ΘΔΜΑ  Β    

Β1 α. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ 
ηε ζηάζε πνπ θξαηά ν Παλεπηζηεµηαθφο Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο (Κείµελν Ι); Να επηιέμεηε 
ηηο ζσζηέο πξνηάζεηο. 
 
Ο Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο απνθαζίδεη λα µηιήζεη αλνηρηά ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο, επεηδή 

i. ην ζεσξεί εζηθνπνιηηηθφ θαζήθνλ. 

ii. ν ίδηνο δελ ζα είρε ζπλέπεηεο σο παλεπηζηεµηαθφο. 

iii. ην επέβαιε ε ζέζε ηνπ σο θαζεγεηή ηνπ πληαγµαηηθνχ Γηθαίνπ. 

iv. επηιέγεη λα είλαη ζπλεπήο µε φζα δηδάζθεη. 

     (Μονάδες  6)    

 

 

Β1 β. Πνηα είλαη ηα «θξπµµέλα ηηµαιθή» πνπ πξέπεη λα δηαζψζεη ην πνηεηηθφ ππνθείµελν 
(Κείµελν III) θαη γηα πνηνλ ζθνπφ; Γηα ηελ απάληεζή ζαο λα ιάβεηε ππφςε ην απφζπαζµα 
«Δθεί, πξνζεθηηθά ... π ε ξ η µ έ λ σ ». (70-80 ιέμεηο) 

(Μονάδες  9) 

 

 

Β2. «Μελ επηηξέςεηε λα ... θαη ηφιµελ ε ειεπζεξία». Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ νµηιεηή ζην 
απφζπαζµα ηνπ Κεηµέλνπ Ι φζνλ αθνξά ην αθξναηήξηφ ηνπ (6 µνλάδεο) θαη µε πνηα µέζα 
πεηζνχο ηνλ πξνσζεί; (9 µνλάδεο).  

     (Μονάδες  15)   

 

 

Β3 α.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηηο παξαθάησ θξάζεηο (Κείµελν Ι) αληηθαζηζηψληαο 
θάζε ππνγξαµµηζµέλε ιέμε µε µία ζπλψλπµή ηεο, ψζηε ην χθνο λα γίλεη ιηγφηεξν επίζεµν 
θαη πεξηζζφηεξν θαζεµεξηλφ θαη απιφ: 
 

i. Ψίζπξνη θπθινθνξνχλ απεηιεηηθά, ηηο ηειεπηαίεο απηέο µέξεο, γηα επηθείµελεο 

«εθθαζαξίζεηο» ζην Παλεπηζηήµην. 

ii. Γηφηη ε ζησπή µπνξεί λα εξµελεπζεί ζαλ απνδνρή ή ζπλαίλεζε. 

iii. Φαίλεηαη φηη ήδε «ήγγηθελ ε ψξα» λα εθαξµνζζνχλ νη ππνζήθεο πνπ έρνπλ εμαγγειζεί. 

iv. Μελ επηηξέςεηε λα ζαο εμαλδξαπνδίζνπλ. 

(Μονάδες  8) 
 

Β3 β.  Κείμενο III 
Β3 β. Ση δειψλεη ν πνηεηήο µε: 
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i. Σε θξάζε/αιιεγνξηθή εηθφλα «θσιηέο λεξνχ λα ζπληεξήζσ µέζα ζηηο θιφγεο»; (4 

µνλάδεο) 

ii. Σελ αξαίσζε ηεο ιέμεο «π  ε  ξ  η  µ  έ  λ  σ » ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πνηήµαηνο; Να 

απαληήζεηε ιαµβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφµελν ηνπ ππφινηπνπ πνηήκαηνο. (3 

µνλάδεο). 

(Μονάδες  7) 
         

 

ΘΔΜΑ  Γ 

Να ζπγθξίλεηε ηα ηξία θείµελα σο πξνο ηηο πξνβαιιφµελεο ζηάζεηο  δσήο: 

i. ε πνηνλ βαζµφ ν ζπληαγµαηνιφγνο Αξηζηφβνπινο Μάλεζεο, φπσο απνθαιχπηεηαη ζην 

Κείµελν Ι απφ ηνλ ιφγν θαη ηε ζηάζε ηνπ, αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ξφιν ηνπ δηαλννχµελνπ 

φπσο ηνλ πξνζδηνξίδεη ν Enzo Traverso ζην Κείµελν II;    

ii. Πνην θνηλφ αμηαθφ γλψξηζµα δηαθξίλεηε ζηε ζηάζε ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε θαη ηνπ 

Μαλφιε Αλαγλσζηάθε µε βάζε ηα Κείµελα Ι θαη II; 

 (Μονάδες  15) 

 

 

ΘΔΜΑ  Γ 

      Απφ ηελ νκηιία ηνπ Αξηζηφβνπινπ Μάλεζε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ 
αληηιακβαλφκαζηε φηη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζεκείν δηάθξηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 
δηαλννχκελνπ απφ ηνλ απιφ εηδηθφ ή αθαδεκατθφ είλαη ε ζπλέπεηα ζεσξίαο θαη πξάμεο, 
δηδαζθαιίαο θαη εζηθνπνιηηηθήο ζηάζεο.  
     Να ζπληάμεηε ἐλα άξζξν (300-400 ιέμεηο) γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν 
ζα παξνπζηάζεηε ηα ζεκαληηθφηεξα γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο δηαλννχκελνο. 
Πνηα επζχλε  ζεσξείηε φηη επσκίδεηαη ζηελ επνρή καο ν δηαλννχκελνο απέλαληη ζηε λέα 
γεληά;  
 

(Μονάδες  30) 
        

1. Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να 

ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν 

θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μην 

γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  

2. Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ 

παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά 

τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
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3. Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι 

που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  

5. Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  ……  


