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Διατροφή για την πρόληψη & θεραπεία της οσρικής αρθρίτιδας 

 

Ε νπξηθή αξζξίηηδα ή αιιηώο πνδάγξα, όπσο είλαη επίζεο γλσζηή, δεκηνπξγείηαη όηαλ 

απμάλεηαη ππεξβνιηθά ε ζπγθέληξσζε ηνπ νπξηθνύ νμένο ζηνλ νξγαληζκό. Το 

απνηέιεζκα δεκηνπξγνύληαη θξύζηαιινη νπξηθνύ νμένο νη νπνίνη ελαπνηίζεληαη ζηηο 

αξζξώζεηο. Μ νξγαληζκόο αληηδξά ζηνλ ζρεκαηηζκό απηώλ ησλ θξπζηάιισλ θαη 

πξνθαιείηαη θιεγκνλή ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Νην ζπρλά πξνζβάιιεηαη από 

νπξηθή αξζξίηηδα ην κεγάιν δάθηπιν ηνπ πνδηνύ. Τζηόζν, κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ 

θαη άιιεο αξζξώζεηο όπσο απηέο ηνπ αζηξαγάινπ, ηνπ πνδηνύ, ηνπ θαξπνύ θαη ηνπ 

ρεξηνύ. Πέινο,  ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ νπξηθνύ νμένο ζην αίκα είλαη δπλαηόλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ θαη πέηξεο ζηνπο λεθξνύο. 

 

ΠΖ ΓΖΚΑΖ ΠΜ ΜΡΞΖΗΜ ΜΛΡ; 

Πν νπξηθό νμύ είλαη ην ηειηθό πξντόλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ (θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ πνπξηλώλ), πνπ απνηεινύλ δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ 

όισλ ησλ θπηηάξσλ καο. Ορεδόλ ην 1/3 ησλ πνπξηλώλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζώκα καο 

πξνέξρνληαη εμσγελώο από ηε δηαηξνθή, ελώ ηα 2/3 από ηελ ελδνγελή παξαγσγή. 

 

ΝΜΠΓ ΑΡΛΑΚΜΚΠΑΖ ΠΑ ΓΝΖΝΓΔΑ ΠΜΡ ΜΡΞΖΗΜΡ ΜΛΓΜΟ ΟΠΜ ΑΖΙΑ; 

Μη δύν θύξηνη ιόγνη αύμεζεο ησλ επηπέδσλ νπξηθνύ νμένο ζην αίκα (θαηάζηαζε ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξνπξηραηκία) είλαη ε κεησκέλε απνβνιή ηνπ νπξηθνύ 

νμένο από ηνπο λεθξνύο θαη ε απμεκέλε παξαγσγή νπξηθνύ νμένο από ηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκό. Ε ρξόληα θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ πινύζησλ ζε 

πνπξίλεο (π.ρ. εληόζζηα, ζεξάκαηα θιπ) θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι 

απνηεινύλ επηπιένλ επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο. Μη θπζηνινγηθέο ηηκέο ηνπ νπξηθνύ 

νμένο ζην αίκα θπκαίλνληαη κεηαμύ 3,5-7,2 mg /dl γηα ηνπο άλδξεο, 2,6-6,0 mg / dl γηα 

ηηο γπλαίθεο θαη 2,0-5,5 mg /dl γηα ηα παηδηά. 

 

ΝΤΟ ΓΗΔΕΘΤΚΓΠΑΖ Ε ΜΡΞΖΗΕ ΑΞΘΞΖΠΖΔΑ; 

Ε νπξηθή αξζξίηηδα εθδειώλεηαη ζπλήζσο κεηά από θάπνην "βαξύ" δείπλν ή κεηά από 

ηε ιήςε ππεξβνιηθά κεγάισλ πνζνηήησλ νηλνπλεύκαηνο. Γκθαλίδεηαη μαθληθά θαη 

είλαη δπλαηόλ κία πγηήο άξζξσζε λα εκθαλίζεη ηελ κνξθή άξζξσζεο πξνζβεβιεκέλεο 

από νπξηθή αξζξίηηδα κόλν ζε ιίγεο ώξεο. Πόηε, ε άξζξσζε ραξαθηεξίδεηαη από 

έληνλν πόλν, θνθθίληζκα θαη πξήμηκν. Πν δέξκα γύξσ από ηελ άξζξσζε γίλεηαη 

εξπζξό, γπαιηζηεξό θαη επαίζζεην. Ε θξίζε δηαξθεί γηα κεξηθέο κέξεο ελώ ζε κία έσο 

δύν εβδνκάδεο ε άξζξσζε επαλέξρεηαη ζπλήζσο ζην θπζηνινγηθό. Οε πεξίπησζε πνπ 

αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία ε νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κόληκε βιάβε θαη 

παξακόξθσζε ηεο άξζξσζεο. Ε νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιεη ζπλήζσο ππέξβαξνπο 

άλδξεο άλσ ησλ 40 εηώλ ρσξίο απηό λα απνθιείεη ηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ ζε 

λεόηεξε ειηθία. 
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ΝΜΖΜΟ Μ ΞΜΘΜΟ ΠΕΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ ΟΠΕΚ ΝΞΜΘΕΣΕ ΠΕΟ ΚΜΟΜΡ; 

Γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ ζπζηήλεηαη κία δίαηηα κέηξηαο πεξηεθηηθόηεηαο ζε 

πξσηεΐλεο, κε έκθαζε ζηελ θαηαλάισζε θξνύησλ, ιαραληθώλ θαη δεκεηξηαθώλ νιηθήο 

άιεζεο. Γπηπιένλ, ζπζηήλεηαη ν πεξηνξηζκόο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θόθθηλνπ θξέαηνο 

(κνζράξη, αξλί εληόζζηα θιπ) θαζώο θαη ηξνθίκσλ ηδηαίηεξα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο 

ζε πνπξίλεο (Πξόθηκα Μκάδαο 1 ηνπ Νίλαθα). Ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ βάξνπο κέζσ 

κίαο κέηξηα ππνζεξκηδηθή δίαηηαο ελζαξξύλεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό είλαη 

απμεκέλν. Παπηόρξνλα ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

ρακειώλ ζε ιηπαξά (γάια, γηανύξηη, ηπξί), ε απμεκέλε πξόζιεςε πγξώλ (2 ιίηξα 

εκεξεζίσο), ελώ αληίζεηα ε πξόζιεςε αιθνόι ζπζηήλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε (λα 

κελ μεπεξλά ηα δύν-ηξία πνηά εκεξεζίσο γηα ηνπο άληξεο θαη ηα έλα-δύν γηα ηηο 

γπλαίθεο). Ε κπύξα από βύλε θαη ιπθίζθν θαη ην θξαζί έρεη θαλεί όηη είλαη πηζαλόλ λα 

επηζπεύζνπλ θξίζεηο νπξηθήο αξζξίηηδαο, ελώ παξάιιεια κεηώλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζεξαπεία ηεο 

ππεξνπξηραηκίαο. Πέινο, ζπζηήλεηαη ε απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο θπζηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ελώ αληίζεηα ε κέηξηα ζσκαηηθή άζθεζε ελζαξξύλεηαη (πεξπάηεκα, 

ηξέμηκν, θνιύκπη θιπ). 

 

ΝΜΖΑ Ε ΟΡΙΒΜΘΕ ΠΕΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ ΟΠΕΚ ΘΓΞΑΝΓΖΑ ΠΕΟ ΜΡΞΖΗΕΟ ΑΞΘΞΖΠΖΔΑΟ; 

Μη αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα ζηελ νμεία θάζε ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα 

πεξηνξίδνπλ ή λα απνθεύγνπλ ηξόθηκα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πνπξίλεο. Έηζη, 

ελώ κηα ηππηθή δίαηηα πεξηέρεη 600 κε 1000 mg πνπξηλώλ εκεξεζίσο, ζε πεξηπηώζεηο 

νμείαο λόζνπ ην πεξηερόκελν ησλ πνπξηλώλ ζηε δίαηηα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη πεξίπνπ 

ζηα 100-150 mg / εκέξα. 

 

ΟΡΓΗΓΗΞΖΙΓΚΑ ΗΑΠΑ ΠΜ ΜΛΡ ΟΠΑΔΖΜ ΠΕΟ ΜΡΞΖΗΕΟ ΑΞΘΞΖΠΖΔΑΟ ΟΡΟΠΕΚΓΠΑΖ: 

 Νξόζιεςε ηνπιάρηζηνλ 2-3 ιίηξα πγξώλ ηελ εκέξα πνπ ηζνδπλακνύλ κε 8-12 

πνηήξηα (θαηά πξνηίκεζε ππό ηελ κνξθή λεξνύ). 

 Απνθπγή κεγάισλ γεπκάησλ, ηδηαίηεξα ην βξάδπ. 

 Νεξηνξηζκόο ησλ πξνζιακβαλόκελσλ πνπξηλώλ από ηε δηαηξνθή. Απνθπγή ησλ 

ηξνθίκσλ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε πνπξίλεο (Πξόθηκα Μκάδαο 1 ηνπ Νίλαθα). 

 Νεξηνξηζκόο ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο κε κέηξην πεξηερόκελν 

ζε πνπξίλεο, ζηα 90-120 γξακ εκεξεζίσο (Πξόθηκα ηεο Μκάδαο 2 ηνπ Νίλαθα). 

 Δηαηήξεζε επαξθνύο πξόζιεςεο πδαηαλζξάθσλ από ηξόθηκα όπσο ην ςσκί, ηα 

δεκεηξηαθά, ην ξύδη, ηα δπκαξηθά, ηα ιαραληθά θαη ηα θξνύηα.  

 Νεξηνξηζκόο ηνπ ιίπνπο ζηε δίαηηα. Ηαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθώλ ρακειώλ ζε 

ιηπαξά, άπαρν θξέαο, ςάξη θαη πνπιεξηθά, απνκάθξπλζε ηεο πέηζαο θαη ηνπ νξαηνύ 

ιίπνπο, απνθπγή ρξήζεο ζνο πινύζησλ ζε ιηπαξά. 

 Δηαηήξεζε ηνπ θπζηνινγηθνύ βάξνπο ή απώιεηα ηνπ πεξηηηνύ βάξνπο κε ζθνπό ηελ 

επίηεπμε ελόο ''πγηνύο βάξνπο''. Γάλ ζπζηήλεηαη απώιεηα βάξνπο, ηόηε ε ζεξκηδηθή 

πξόζιεςε ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηεί έηζη ώζηε ε απώιεηα απηή λα είλαη ζηαδηαθή 

θαη όρη απόηνκε.  

 Γπηπιένλ, ε ζόγηα απνηειεί ηελ πξνηηκόηεξε πεγή πξσηεΐλεο ζε αζζελείο κε 

ππεξνπξηραηκία. Ε πξόζιεςε ζόγηαο απμάλεη ηελ απέθθξηζε θαη θάζαξζε ηνπ 

νπξηθνύ νμένο από ηα λεθξά. 
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 Νιήξεο απνρή από ην αιθνόι. 

  Πέινο, ηα ηξόθηκα ηα νπνία απμάλνπλ ηελ νμύηεηα ηνπ αίκαηνο, παξόιν ην ρακειό 

ηνπο πεξηερόκελν ζε πνπξίλεο, ζεσξείηαη πνιύ πηζαλόλ λα επηδεηλώζνπλ κία θξίζε 

νπξηθήο αξζξίηηδαο. Πέηνηα ηξόθηκα είλαη ηα πνιύ θαπηεξά θαη ιηπαξά ηξόθηκα 

(ηεγαληηά), ν θαθέο, ην αιθνόι, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θαθέ θαη ηζάη θιπ. 

 

Οπλνςίδνληαο, νη αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα ζην νμύ ζηάδην ζα πξέπεη λα 

θαηαλαιώλνπλ πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο ηξνθίκσλ κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πνπξίλεο 

(Πξόθηκα Μκάδαο 1 ηνπ Νίλαθα). Ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο (εθηόο 

απηώλ ηεο Μκάδαο 1 ηνπ Νίλαθα), ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, κε έκθαζε ζηα άπαρα 

δσηθά πξντόληα θαη γαιαθηνθνκηθά κε ρακειά ιηπαξά. Ε πξόζιεςε πδαηαλζξάθσλ 

ζπληζηάηαη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνληαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ, 

ελώ ε θαηαλάισζε ιίπνπο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Ε δηαηήξεζε ή ε ζηαδηαθή 

απώιεηα ζσκαηηθνύ βάξνπο κε απώηεξν ζηόρν ην ηδαληθό απνηειεί έλα αθόκε κέηξν 

γηα ηελ ζεξαπεία ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Πέινο, ε πιήξεο απνρή από ην αιθνόι θαη ε 

ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ πγξώλ ζπληεινύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ. 

 

 

Οεκεηώλεηαη όηη ε ππεξβνιηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα (δξαζηεξηόηεηα πνιύ πςειήο 

έληαζεο γηα παξαηεηακέλν ρξνληθό δηάζηεκα) θαη έλαο ελδερόκελνο ηξαπκαηηζκόο 

πηζαλόηαηα λα επηηείλνπλ ην πξόβιεκα. 

 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζε 

πνπξίλεο. 

 

 

 

..από την Γλεσθερίοσ Οοφία 

Ηλινική Διαιτολόγο – Διατροφολόγο 
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ΜΙΑΔΜΝΜΖΕΟΕ ΠΞΜΦΖΙΤΚ ΟΡΙΦΤΚΑ ΙΓ ΠΜ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜ ΠΜΡΟ ΟΓ ΝΜΡΞΖΚΓΟ 

 

 

Πηγή: Mahan L.K, Escott-Stump S. Krause's food, nutrition and diet therapy (11th edition). Saunders Company. Philadelphia 2004 

 

  

 

ΜΙΑΔΑ 1: ΠΞΜΦΖΙΑ ΙΓ ΡΣΕΘΜ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜ ΟΓ ΝΜΡΞΖΚΓΟ (100-1000 mg/ 100 gr ΠΞΜΦΖΙΜΡ) 

ΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΑΡΠΕΟ ΠΕΟ ΜΙΑΔΑΟ ΘΑ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΑΝΜΦΓΡΓΜΚΠΑΖ ΑΝΜ ΠΑ ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΝΑΟΜΡΚ ΑΝΜ ΜΛΓΖΑ ΗΑΖ ΞΜΚΖΑ 

ΜΡΞΖΗΕ ΑΞΘΞΖΠΖΔΑ. 

 

ΑΡΓΜΠΑΞΑΜ, ΠΑΞΑΙΑΟ, 

ΑΒΖΑΞΖ 

ΑΚΠΔΜΡΓΖΓΟ 

ΞΓΓΓΓΟ 

ΟΑΞΔΓΘΘΓΟ 

ΟΗΜΡΙΝΞΖ 

ΗΜΘΖΜΟ 

ΙΡΔΖΑ 

ΠΓΚΖΑ 

ΝΓΟΠΞΜΦΑ 

ΙΑΞΖΔΑ 

ΗΑΞΑΒΖΔΑ, ΑΟΠΑΗΜΟ 

 

 

ΗΑΞΔΖΑ 

ΟΡΗΤΠΖ 

ΚΓΦΞΑ 

ΙΡΑΘΑ 

ΓΘΡΗΑΔΖΑ 

ΟΑΘΠΟΑ ΑΝΜ ΗΞΓΑΟ 

ΔΤΙΜΟ (ΗΞΓΑΠΜΟ, ΣΑΞΖΜΡ, 

ΝΜΡΘΓΞΖΗΤΚ) 

 

ΝΓΞΔΖΗΑ 

ΕΚΑ 

ΦΑΟΖΑΚΜΟ 

ΜΞΠΡΗΖΑ 

ΘΑΓΜΟ 

ΗΜΡΚΓΘΖ 

ΗΞΓΑΟ ΘΕΞΑΙΑΠΜΟ 

 

ΠΕΓΑΚΖΠΑ 

 

ΙΑΓΖΑ ΙΝΡΞΑΟ 

(ΤΟ ΔΖΑΠΞΜΦΖΗΜ 

ΟΡΙΝΘΕΞΤΙΑ) 

 

ΑΝΜΟΠΑΓΙΑ 

ΗΞΓΑΠΜΟ (ΔΤΙΜΖ) 

ΜΙΑΔΑ 2: ΠΞΜΦΖΙΑ ΙΓ ΙΓΠΞΖΜ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜ ΟΓ ΝΜΡΞΖΚΓΟ (9-100 mg ΑΚΑ 100 gr ΠΞΜΦΖΙΜΡ) 

ΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΠΕΟ ΜΙΑΔΑΟ ΑΡΠΕΟ ΘΑ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΝΓΞΖΜΞΖΔΜΚΠΑΖ ΟΠΕΚ ΗΑΠΑΚΑΘΤΟΕ ΙΖΑΟ ΙΓΞΖΔΑΟ (60-90 gr ΗΞΓΑΠΜΟ, 

ΣΑΞΖΜΡ, ΝΜΡΘΓΞΖΗΜΡ Ε’ ½ ΦΘΖΠΔΑΚΖ ΜΟΝΞΖΜΡ, ΘΑΑΚΖΗΜΡ) ΗΑΘΕΙΓΞΖΚΑ. 

 

ΗΞΓΑΟ, ΣΑΞΖΑ, ΝΜΡΘΓΞΖΗΑ 

(ΓΗΠΜΟ ΑΡΠΤΚ ΠΕΟ ΜΙΑΔΑΟ 1) 

 

ΙΜΟΑΞΖ, ΗΜΠΜΝΜΡΘΜ.. 

 

ΜΟΠΞΑΗΜΓΖΔΕ 

 

ΚΠΜΙΑΠΑ  

ΙΑΚΖΠΑΞΖΑ 

ΟΝΑΚΑΗΖ 

ΟΝΑΞΑΓΓΖΑ 

ΦΑΟΜΘΑΗΖΑ 

 

ΗΞΑΙΒΜΓΖΔΕ ΘΑΑΚΖΗΑ 

(ΙΝΞΜΗΜΘΜ, ΗΜΡΚΜΡΝΖΔΖ, 

ΘΑΑΚΜ) 

 

ΦΑΟΜΘΖΑ 

ΦΑΗΓΟ 

ΙΝΖΔΓΘΖΑ 

ΑΞΑΗΑΟ 

 

ΜΙΑΔΑ 3: ΠΞΜΦΖΙΑ ΙΓ ΑΙΓΘΕΠΓΜ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜ ΟΓ ΝΜΡΞΖΚΓΟ 

ΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΠΕΟ ΜΙΑΔΑΟ ΑΡΠΕΟ  ΙΝΜΞΜΡΚ ΚΑ ΗΑΠΑΚΑΘΤΚΜΚΠΑΖ ΗΑΘΕΙΓΞΖΚΑ. 

 

ΣΤΙΖ & ΔΕΙΕΠΞΖΑΗΑ* 

(ΞΡΔΖ, ΙΑΗΑΞΜΚΖΑ, ΘΑΔΑΚΖΑ, 

ΡΘΜΝΖΠΓΟ, ΗΑΘΑΙΝΜΗΖ) 

 

 

 

 

*ΟΠΕΚ ΦΑΟΕ ΓΛΑΞΟΕΟ ΠΕΟ ΜΡΞΖΗΕΟ 

ΑΞΘΞΖΠΖΔΑΟ ΚΑ ΑΝΜΦΓΡΓΜΚΠΑΖ ΠΑ 

ΝΞΜΥΜΚΠΑ ΜΘΖΗΕΟ ΑΘΓΟΕΟ (ΙΑΡΞΜ 

ΣΤΙΖ ΗΑΖ ΞΡΔΖ, ΝΖΠΜΡΞΜ, ΠΑΖΚΖ, 

ΒΞΤΙΕ) ΘΜΓΤ ΠΕΟ ΑΡΛΕΙΓΚΕΟ 

ΠΜΡΟ ΝΓΞΖΓΗΠΖΗΜΠΕΠΑΟ ΟΓ ΝΜΡΞΖΚΓΟ. 

 

ΓΑΘΑΗΠΜΗΜΙΖΗΑ ΝΞΜΥΜΚΠΑ 

ΆΝΑΑ 

 

ΘΑΑΚΖΗΑ 

(ΓΗΠΜΟ ΑΡΠΤΚ ΠΕΟ ΜΙΑΔΑΟ 2) 

 

ΛΕΞΜΖ ΗΑΞΝΜΖ** 

(ΓΗΠΜΟ ΑΝΜ ΦΖΟΠΖΗΖΑ & ΗΑΟΖΜΡΟ) 

 

ΓΘΑΖΜΘΑΔΜ, ΓΘΖΓΟ 

 

 

ΦΞΜΡΠΑ 

(ΓΗΠΜΟ ΑΝΜ 

ΑΒΜΗΑΚΠΜ) 

 

ΡΙΜΖ ΦΞΜΡΠΤΚ 

 

ΠΜΡΞΟΖΑ 

 

ΑΡΓΑ, ΒΜΡΠΡΞΜ** 

 

ΑΘΑΠΖ, ΗΑΞΡΗΓΡΙΑΠΑ 

 

ΛΖΔΖ 

ΙΑΞΓΑΞΖΚΕ** 

ΗΑΦΓΟ, ΠΟΑΖ 

ΗΑΗΑΜ* 

ΟΜΗΜΘΑΠΑ* 

ΝΑΓΤΠΜ* 

ΔΓΘΓ 

ΙΑΞΙΓΘΑΔΑ* 

ΙΓΘΖ* 

ΔΑΑΞΕ* 

ΑΚΑΣΡΗΠΖΗΑ* 

**ΠΑ ΠΞΜΦΖΙΑ ΑΡΠΑ ΝΑΞΜΘΜ ΠΜ ΑΙΓΘΕΠΓΜ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜ ΠΜΡΟ ΟΓ ΝΜΡΞΖΚΓΟ ΘΑ ΝΞΓΝΓΖ 

ΚΑ ΗΑΠΑΚΑΘΤΚΜΚΠΑΖ ΙΓ ΙΓΠΞΜ ΘΜΓΤ ΠΕΟ ΝΖΘΑΚΕΟ ΟΡΙΒΜΘΕΟ ΠΜΡΟ ΟΠΕΚ ΑΡΛΕΟΕ ΠΜΡ 

ΟΤΙΑΠΖΗΜΡ ΒΑΞΜΡΟ. 


