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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε θιεθηέο καηηέο ιίγσλ ιεπηώλ, κέξα 

παξά κέξα, πξνζπάζεζα λα παξαθνινπζήζσ κηαλ εμαηξεηηθνύ 

επηπέδνπ ζπδήηεζε, πνπ ζε κεξηθά ζεκεία ηεο έγηλε μαγεςηική. 

Μπόξεζα λα δηαβάζσ κόλν ηηο πξώηεο θαη ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο. 

Παξόιε ηελ ζρεδόλ απόιπηε έιιεηςε ρξόλνπ απηή ηελ πεξίνδν 

(θαίλεηαη όηη ε θξίζε νξέγεηαη θαη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο…), 

δελ κπνξώ λα αληηζηαζώ ζηνλ πεηξαζκό λα δηαηππώζσ κεξηθά 

ζύληνκα ζρόιηα. 

 

Γελ ζα είρε λόεκα λα πξνζπαζήζσ λα αλαθέξσ θαη εγώ ηηο 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη ηηο εξκελείεο ησλ δηαθόξσλ ηξόπσλ 

πξνζέγγηζήο ηνπο. Θα απνηεινύζε απιή επαλάιεςε απόςεσλ 

ήδε δηαηππσκέλσλ ζε δηάθνξα βηβιία (άιισζηε έγηλε κε 

εμαηξεηηθό ηξόπν παξαπάλσ). Με αθνξκή όκσο ηα ζέκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ, ζα ήζεια λα δηαηππώζσ κεξηθέο παξαηεξήζεηο 

αιιά θαη εξσηήζεηο.  

 

1. Ο κηθξόθνζκνο (όπσο θαη ν θόζκνο ησλ πςειώλ ηαρπηήησλ 

θαη ησλ κεγάισλ καδώλ), δελ εκπίπηεη ζηελ αλζξώπηλε 

εκπεηξία. Γελ κπνξνύκε λα ηνλ αληηιεθζνύκε εκπεηξηθά, κε ηε 

βνήζεηα ησλ αηζζήζεσλ. Αιιά με ηον ίδιο ηπόπο δεν 

μποπούμε να ανηιληθθούμε αιζθηηηπιακά πολλά άλλα 

ππάγμαηα: Τνπο θπζηθνύο λόκνπο, ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, 

ηηο θνηλσληνινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο έλλνηεο (δεκνθξαηία, 

ειεπζεξία, νηθνλνκία, εμέιημε…),…  

 

Γηαζέηνπκε όκσο ηελ ηθαλόηεηα ηεο αθαίξεζεο, απηό πνπ ιέκε 

αθδνδιέκδ ζηέρδ. Σκεθηόμαζηε, λοιπόν, με ονηόηηηερ 

(έννοιερ) πος ζοςν μόνο ζηο νος μαρ. Βέβαηα, νη 

νληόηεηεο απηέο, κπνξεί λα απνηεινύλ ανηανάκλαζη, 

καθπέθηιζμα ηηρ οςζίαρ ηος κόζμος ή να είναι 

πλάζμαηα ηηρ θανηαζίαρ μαρ, απζαίξεηα θαη αλππόζηαηα 

δεκηνπξγήκαηα ηνπ λνπ καο (όπσο ππνζπλείδεηεο ιεηηνπξγίεο 

θαη αλάγθεο δεκηνπξγνύλ έλα εμσπξαγκαηηθό όλεηξν).  

 

Ο δξόκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε σο επηζηήκνλεο γηα λα 

πεηπραίλνπκε ην πξώην θαη λα κελ δηνιηζζαίλνπκε ζην 

δεύηεξν, είλαη λα επαλεξρόκαζηε θάζε ζηηγκή ζηε Φύζε, ζην 

πείξακα θαη λα ειέγρνπκε αλ ν «θόζκνο ζην θεθάιη καο», 

ηαηξηάδεη κε ηνλ θόζκν πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη, αλ οι έννοιερ 
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πος σηίζαμε έσοςν ηη ζυνηάνια και εςελιξία πος 

σπειάζονηαι για να μποπούν να παπακολοςθήζοςν ηα 

ππαγμαηικά ηλεκηπόνια.  

 

2. Καη ε δηθή κνπ άπνςε είλαη όηη ηα όληα ηνπ κηθξόθνζκνπ 

έρνπλ κηα θύζε πνπ δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηελ 

εκπεηξία καο, είλαη νληόηεηεο δηαθνξεηηθέο από ηηο γλσζηέο 

καο. Δεν ππέπει λοιπόν να λέμε όηι ηα «όνηα» αςηά 

έσοςν διπλή θύζη, όηι είναι άλλοηε κύμαηα και άλλοηε 

ζυμαηίδια, αλλά να ηα ανηιμεηυπίζοςμε υρ κάηι 

ξεσυπιζηό και άγνυζηο υρ ηώπα. Έηζη θαηαιαβαίλσ θαη κε 

απηή ηελ έλλνηα ζπκθσλώ κε ηε θξάζε «Τα ειεθηξόληα είλαη 

ειεθηξόληα θαη ην θσο είλαη θσηόληα».   

 

Από ηελ άιιε όκσο, η πρόηαζη «ηο ηλεκηρόνιο είναι 

ηλεκηρόνιο» επιζημαίνει όηι δεν είναι ούηε κύμα ούηε 

ζωμαηίδιο, αλλά δεν λέει ηι είναι. Η πξόηαζε απηή δελ 

πεξηέρεη θακηά γλώζε γηα ην ειεθηξόλην, όπσο νη πξνηάζεηο «ε 

κειηά είλαη κειηά» ή «ν Γηάλλεο είλαη ν Γηάλλεο», δελ 

πεξηέρνπλ θακηά γλώζε, νύηε γηα ηε κειηά νύηε γηα ην Γηάλλε. 

 

Η ζςιαηζδζαηή ηαζ δ ηοιαηζηή θύζδ είκαζ ζηζβιέξ, ιμνθέξ 

ύπανλδξ, θεοβαθέα ίπκδ πμο αθήκεζ δ ααεύηενδ μοζία ημο 

δθεηηνμκίμο ηαεώξ αθθδθεπζδνά ιε ημκ ηόζιμ ιαξ.  

 

Όπςξ έκαξ άκενςπμξ δεκ είκαζ «πόηε πάδζ ηαζ πόηε 

παιόβεθμ», έηζζ ηαζ έκα δθεηηνόκζμ δεκ είκαζ «πόηε ηύια ηαζ 

πόηε ζςιαηίδζμ».  

 

Όπςξ πίζς από ημ παιόβεθμ ηαζ ημ πάδζ οπάνπεζ ηάηζ 

ααεύηενμ ηαζ πθμοζζόηενμ, έηζζ ηαζ πίζς από ημ ηύια ηαζ ημ 

ζςιαηίδζμ οπάνπεζ ηάηζ ααεύηενμ, πμο ημ μκμιάζαιε 

δθεηηνόκζμ.  

 

Όιςξ, όπςξ ημ πάδζ ηαζ ημ παιόβεθμ απμηεθμύκ πναβιαηζηέξ 

εηδδθώζεζξ ηδξ ακενώπζκδξ θύζδξ, έηζζ ηαζ δ ηοιαηζηή ηαζ 

ζςιαηζδζαηή ζοιπενζθμνά απμηεθμύκ πναβιαηζηέξ εηδδθώζεζξ 

ηδξ θύζδξ ημο δθεηηνμκίμο.  
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Τμ όηζ αοηέξ μζ εηδδθώζεζξ ιαξ θαίκμκηαζ 

αθθδθμαπμηθεζόιεκεξ, ημ όηζ είκαζ ακηζθαηζηέξ, εα ιπμνμύζε 

κα ιδκ είκαζ πνόαθδια. Ακ δ Φύζδ γεζ ιέζα από ακηζθαηζηέξ 

ιμνθέξ, αξ ακαπηύλμοιε ηδ Λμβζηή ιαξ ώζηε κα 

ακηζθαιαάκεηαζ ηαζ κα ηαηακμεί ημκ ηνόπμ πμο ιπμνμύκ κα 

οπάνπμοκ αοηέξ μζ ακηζθάζεζξ.  

Αξ εθανιόζμοιε αοηό πμο δζδάζημοιε ζηα παζδζά πμο, όηακ 

ανπίγμοκ κα απακημύκ ζε ιζα ενώηδζε ιε ημ «θμβζηά» 

(«θμβζηά εα ζοιαεί… αοηό»), πέθημοκ πάκηα έλς: Όηαν η 

λογική μας ζσγκρούεηαι με ηη Φύζη, αλλάζοσμε ηη 

λογική μας…  

 

3. «Τα Άηομα ΔΕΝ είναι ανηικείμενα. Όζμκ αθμνά ηα 

Ηθεηηνόκζα, πμο ζπδιαηίγμοκ ημ θθμζό ημο αηόιμο, δεκ 

ιπμνμύιε κα πνμζδζμνίζμοιε ζ΄ αοηά μύηε ιέβεεμξ μύηε 

ηαπύηδηα μύηε κα ηαεμνίζμοιε ηδ εέζδ ημοξ ιέζα ζημ πώνμ 

ημο αηόιμο. Γζ΄αοηό θέιε όηι ο κόζμος ηοσ αηόμοσ δεν 

είναι ανηικειμενικός, δεν σπάρτει ζηο Φωρότρονο»  

 

Απηή είλαη ε άπνςε ηνπ Heisenberg ελόο από εθείλνπο πνπ 

νξίδνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ Φπζηθνύ. Θα δεσηούμε όμυρ αςηή 

ηην άποτη; Θεσξνύκε όηη ην άηνκν δελ ππάξρεη 

αληηθεηκεληθά; Θεσξνύκε όηη είλαη πιάζκα ηεο θαληαζίαο καο; 

Ακ ημ άημιμ δεκ οπάνπεζ ζημ πςνμπνόκμ, πμύ οπάνπεζ; Μόκμ 

ζημ ιοαθό ηςκ θοζζηώκ;  

Σςμθυνούμε με ηην άποτη ηος Heisemberg; 

  

4. «Η θζθμζμθία, δδθαδή ημ ααεύηενμ κόδια ηςκ εκκμζώκ, 

κμιίγς όηζ δεκ είκαζ ακηζηείιεκμ ηδξ θοζζηήξ. Ή ημοθάπζζημκ 

ιπμνμύιε κα ηάκμοιε ηαζ πςνίξ αοηό Για ηην επιζηήμη ένα 

είναι ζίγοσρο. Όηι δεν σπάρτει αλήθεια. Γζ αοηό εα πνέπεζ 

κα δίκμοιε ιεβαθύηενμ αάνμξ ζηδ ιέεμδμ ηαζ όπζ ζημ 

πενζεπόιεκμ, δ αθήεεζα ημο μπμίμο είκαζ εθήιενδ. Γζα ηδκ 

επζζηήιδ δεκ έπεζ ζδιαζία ηζ είκαζ ημ θςξ.» 

Σςμθυνούμε με αςηή ηην άποτη;  
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5. «Φηάζαιε κα ηάκμοιε θοζζηή ζακ ζζημνία ηαζ βεςβναθία. 

Καηάκηζα ιαξ».  

 

Θα ζπκθσλήζσ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, κε ηελ έλλνηα όηη 

δήζακε όινη ηελ απαμίσζε θαη ηεο θπζηθήο, όπσο θαη ηεο 

ηζηνξίαο από ηνπο καζεηέο (γηα λα κελ πνύκε γηα ηε 

γεσγξαθία). Αηπρώο, αλήθσ ζε απηνύο πνπ αληηπαζνύζαλ ηελ 

ηζηνξία σο «κάζεκα» έσο ηα θνηηεηηθά κνπ ρξόληα. Γπζηπρώο, 

λόκηδα όηη ηζηνξία ζεκαίλεη απνκλεκόλεπζε ρξνλνινγηώλ θαη 

γεγνλόησλ θαη όηη ν θαζεγεηήο είλαη «έλα θαζεηόθσλν πνπ 

βάδεη ηελ θαζέηα θαη ιέεη ην βηβιίν». Μεηά όκσο θαηάιαβα όηη 

θαη νη «άιινη», νη «ζεσξεηηθνί» κηζνύζαλ ηε θπζηθή. Νόκηδαλ 

όηη ε θπζηθή είλαη μεξέο αζθήζεηο θαη θόιπα επίιπζεο… Γελ 

πξέπεη, όκσο, θάπνηε λα δνύκε ηα πξάγκαηα ζηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπο δηαζηάζεηο;  

 

Γελ ρξεηάδεηαη εδώ λα ππεξαζπηζηώ έλαληη θάπνηνπ ηε Φπζηθή. 

Δίλαη ε επηζηήκε πνπ όινη καο εξσηεπηήθακε. Αο κελ κηιάκε 

όκσο έηζη θαη γηα ηελ Ιζηνξία. Ναη, είλαη όκνξθε ε επηζηήκε 

ηεο Φύζεο.  Η επιζηήμη ηυν Ανθπώπυν και ηηρ Κοινυνίαρ 

ηοςρ όμυρ είναι καηώηεπη; Νμιίγμοιε όηζ είκαζ πζμ εύημθδ; 

Ή αζήιακηδ βζα ηδ γςή ηαζ ηδ ζηέρδ ιαξ; Φνβάκαη όηη θαη 

απηό είλαη θαηάληηα… 

 

6. ««Όλα είναι ύλη πος μαρ εμθανίζεηαι με διάθοπερ 

μοπθέρ. Μάζα, ενέπγεια, ...» Μα δε γίλεηαη λα ην 

θαζηεξώζνπκε κεηαμύ καο απηό, γηαηί ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

ηελ ύιε ηελ μερσξίδνπκε σο θάηη άιιν από ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο.. Γπζηπρώο!!! ….» 

 

Μαεδηήξ: Με ηζ αζπμθείηαζ δ θοζζηή ηύνζε; 

 

Καεδβδηήξ: Η θοζζηή, παζδζά, ιεθεηά ηδκ ύθδ ηαζ ηδκ 

αηηζκμαμθία (ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηδξ ύθδξ). 

 

Μαεδηήξ: Καζ ηζ είκαζ δ ύθδ ηύνζε; 

 

Καεδβδηήξ:  Γζα κα πς ηδκ αθήεεζα, δ θοζζηή δεκ 

εκδζαθένεηαζ κα μνίζεζ ηδκ ύθδ. Αοηό είκαζ εέια 

ηδξ θζθμζμθίαξ. 
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Μαεδηήξ: Καζ πώξ βίκεηαζ κα ιδκ εκδζαθένεηαζ κα μνίζεζ 

ημ ακηζηείιεκό ηδξ; 

 

Καεδβδηήξ: Δκκμώ όηζ δεκ αζπμθείηαζ ιε ημκ αηνζαή μνζζιό 

ηδξ ύθδξ, δεκ ηδκ ακηζιεηςπίγεζ ςξ θοζζηό 

ιέβεεμξ. Αζπμθείηαζ όιςξ ιε ό,ηζ οθζηό οπάνπεζ 

βύνς ιαξ. 

 

Μαεδηήξ: Γδθαδή; Πμζα είκαζ ηα οθζηά πνάβιαηα πμο 

οπάνπμοκ βύνς ιαξ; 

 

Καεδβδηήξ: Ό,ηζ οπάνπεζ βύνς ιαξ παζδί ιμο, ό,ηζ γεζ ηαζ 

πςνίξ ημ κμο πμο ημ δδιζμύνβδζε.  

 

Μαεδηήξ:  Γδθαδή μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζηα 

ημιιάηζα ηδξ ύθδξ δεκ οπάνπμοκ πναβιαηζηά; Ή 

όηακ δεκ ηζξ ζηέθηεηαζ ηακέκαξ παύμοκ κα 

οπάνπμοκ; 

 

Καεδβδηήξ:  Καζ αέααζα οπάνπμοκ. 

 

Μαεδηήξ:  Καζ ηόηε βζαηί δεκ ηζξ θέιε ηαζ αοηέξ ύθδ; 

 

Καεδβδηήξ:  Γζαηί έηζζ ζοκδείζαιε παζδί ιμο. Από ηόηε πμο 

ηάπμζμξ (εδώ ηαζ έκακ αζώκα) αάθηζζε ηδ 

ιεηαηνμπή ηδξ ιάγαξ ζε εκένβεζα «ελαΰθςζδ». 

 

Μαεδηήξ:  Μα ζηδ ζπέζδ Δ=mc2 ημ Δ είκαζ δ εκένβεζα, ημ m 

είκαζ δ ιάγα ηαζ ημ c δ ηαπύηδηα ημο θςηόξ. Γεκ 

αθέπς ηακέκα Υ βζα ηδκ Ύθδ. Ούηε ηακέκακ 

άθθμ ηύπμ ιε Υ έπμοιε ιάεεζ. 

 

Καεδβδηήξ:  Έηζζ είκαζ. 

 

Μαεδηήξ:  Καζ βζαηί όθμζ μζ άθθμζ ημκ αημθμύεδζακ; 

 

Καεδβδηήξ:  Δπεζδή παζδί ιμο αόθεοε εηείκμοξ πμο πίζηεοακ 

ζηδκ άπμρδ ημο Πθάηςκα πμο εεςνμύζε όηζ δ 
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ύθδ είκαζ ηαηώηενμ πνάβια, απθή ακηακάηθαζδ 

ημο ηέθεζμο ηόζιμο ηςκ Ιδεώκ. 

 

Μαεδηήξ:  Γδθαδή; Γζαηί ημοξ αόθεοε; 

 

Καεδβδηήξ:  Δπεζδή, αημύβμκηαξ όηζ «δ ύθδ ελαθακίζηδηε ηαζ 

έβζκε εκένβεζα», μ ημζκόξ άκενςπμξ ηαηαθάααζκε 

όηζ έβζκε ηάηζ ζακ «πκεύια». Καζ ιεηά όηακ 

άημοβε όηζ «δ εκένβεζα ιπμνεί κα βίκεζ ύθδ», 

ηαηαθάααζκε όηζ δ θοζζηή απέδεζλε όηζ ημ 

πκεύια δδιζμύνβδζε ηδκ ύθδ. 

 

Μαεδηήξ:  Καηάθααα. Καζ είκαζ αθήεεζα αοηό ηύνζε; Δίπε 

δίηζμ μ Πθάηςκαξ; 

 

Καεδβδηήξ:  Γεκ είιαζ ζίβμονμξ όηζ ιπμνώ κα ζμο απακηήζς. 

Μάθθμκ όπζ. Αθθά δεκ λένς ακ αοηό είκαζ εέια 

ηδξ θοζζηήξ ή ηδξ θζθμζμθίαξ. Μπμνώ όιςξ κα 

ζμο πς ιε αεααζόηδηα όηζ δ θοζζηή δεκ απέδεζλε 

πμηέ όηζ ηάηζ «άοθμ», ηάπμζμ «πκεύια» 

δδιζμονβεί ηδκ ύθδ. 

 

Μαεδηήξ:  Καζ ηόηε ηύνζε, βζαηί δ Φοζζηή πενζαάθθεζ ιε ημ 

ηύνμξ ηδξ αοηή ηδκ άπμρδ; Γζαηί αθήκεζ κα ηδκ 

πνδζζιμπμζμύκ δζαζηνεαθώκμκηάξ ηδκ;  

 

Καεδβδηήξ:  Έθα ηώνα, ιδκ ιεβαθμπμζείξ ημ εέια. Μζα 

θελμύθα είκαζ. Η θοζζηή δεκ παίνκεζ ηέημζα 

εέζδ. Από ζοκήεεζα ημ θέιε ζμο είπα. 

 

Μαεδηήξ: Όθμζ μζ θοζζημί έπμοκ αοηή ηδ ζοκήεεζα ηύνζε; 

Υπάνπμοκ θοζζημί πμο ηαηαθαααίκμοκ ημ θάεμξ 

ηαζ ημοξ εκμπθεί κα δζαζηνεαθώκεηαζ δ επζζηήιδ 

ημοξ; 

 

Καεδβδηήξ: Υπάνπμοκ, αθθά είκαζ ιεζμρδθία. Βθέπεζξ, 

ζπεδόκ όθα ηα αζαθία ηαζ όθα ηα πακεπζζηήιζα 

ιζθμύκ βζα ύθδ ηαζ αηηζκμαμθία.  

 

Μαεδηήξ:  Όπςξ ηάπμηε όθμζ ιζθμύζακ βζα ηδκ επίπεδδ Γδ; 
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Καεδβδηήξ: Κάπςξ έηζζ, αθθά ημ ζδιενζκό θάεμξ δεκ έπεζ ηαζ 

ηόζδ ζδιαζία. Λέλεζξ είκαζ, απθά ιζα ζοκήεεζα. 

 

Μαεδηήξ: Μα εζείξ δεκ επζιέκεηε όηζ μ επζζηήιμκαξ πνέπεζ 

κα ιζθάεζ ιε αηνίαεζα; Όηζ μζ θέλεζξ έπμοκ ηδ 

ζδιαζία ημοξ; Καζ άθθεξ θμνέξ δεκ ιζθάηε βζα 

ηδκ αλία ηδξ βθώζζαξ ιαξ πμο πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ζςζηά; Δζείξ δεκ ιαξ θέηε κα 

ιδκ θέιε «έπς δύκαιδ», όπςξ έπμοιε 

ζοκδείζεζ, αθθά «αζηώ δύκαιδ» όπςξ είκαζ ημ 

ζςζηό; Πώξ γδηάηε από ημοξ ιαεδηέξ ζαξ ηάηζ 

πμο δεκ ηάκεηε εζείξ μζ ίδζμζ; 

 

Καεδβδηήξ: Γίηζμ έπεζξ. Σε ιενζηά πνάβιαηα είιαζηε ηαζ 

ειείξ αζοκεπείξ. Αθθά μζ ζοκήεεζεξ δεκ 

αθθάγμοκ εύημθα. Ιδζαίηενα εηείκεξ πμο 

ελοπδνεημύκ ηάπμζα ζημπζιόηδηα. 

 

Μαεδηήξ: Υπάνπμοκ θοζζημί πμο εα απακημύζακ 

δζαθμνεηζηά από εζάξ, ηύνζε; Υπάνπμοκ θοζζημί 

πμο πζζηεύμοκ όηζ δ ύθδ είκαζ θοζζηό ιέβεεμξ; 

Ή θοζζημί πμο πζζηεύμοκ όηζ δ εκένβεζα ηαζ δ 

αηηζκμαμθία είκαζ «πκεύια»; 

 

Καεδβδηήξ: Απ’ όζμ λένς όπζ. 

 

Μαεδηήξ: Γδθαδή ηύνζε, μζ πενζζζόηενμζ θοζζημί, ακ ημ 

ζηεθημύκ ζμαανά, εεςνμύκ όηζ δεκ είκαζ ζςζηόξ 

μ δζαπςνζζιόξ ζε ύθδ ηαζ αηηζκμαμθία, αθθά 

όθμζ ηάκμοκ ημ ίδζμ θάεμξ κα ηα δζαπςνίγμοκ; 

Πμζμξ ημοξ ακαβηάγεζ κα έπμοκ αοηή ηδ 

ζοκήεεζα;  

 

Καεδβδηήξ: Δίπαιε παζδί ιμο, δ ζοκήεεζα. Αθθά, είπαιε, 

αοηή δ ζοκήεεζα δεκ δδιζμονβεί εδώ ζμαανό 

πνόαθδια. 

 

Μαεδηήξ: Κύνζε, εβώ όηακ ιεβαθώζς εα ηδκ αθθάλς αοηή 

ηδ ζοκήεεζα. 
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Καεδβδηήξ:  ……….. 

 

Με εηηίιδζδ ηαζ εοβκςιμζύκδ βζα όζμοξ ελύθακακ ιε ηδ βκώζδ ηαζ ηδκ 

εοαζζεδζία ημοξ ηδ ζογήηδζδ βζα ημ θςξ (ηαζ ζδζαίηενα βζ’ αοημύξ πμο ηα 

ηείιεκά ημοξ έβζκακ αθμνιή βζα ηα πανόκηα ζπόθζα) 

 

Γζώνβμξ Γεςνβακηάξ 

 

 


