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Γνωζηικοί ζηόσοι:  Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηελ αλαθάιπςε, ζρεδηαζκό, ζύλζεζε 

θαη ηαπηνπνίεζε βηνινγηθώο δξαζηηθώλ ελώζεσλ πνπ δξνπλ ζην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα, αληηεπηιεπηηθά, θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε λόζν ηνπ Parkinson & 

ζηε λόζν ηνπ Alzheimer, θάξκαθα θαηά ηεο εκηθξαλίαο, Αλαιεπηηθά -

Aγσληζηέο/αληαγσληζηέο  ηεο Αδελνζίλεο,  Αλαζηνιείο αδελπιν θπθιάζεο, Αλαζηνιείο 

PDEs , Μεζπινθαηλπδάηε θαη αλάινγα, Αλαζηνιείο ζεξηλνπξσηεαζώλ, ηαηίλεο, 

Αγσληζηέο/Αληαγσληζηέο CCK.  Σέινο, κειεηώληαη θαη ελώζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κε ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, όπσο νπηνεηδή, θαλλαβηλνεηδή θαη 

άιιεο εμαξηεζηνγόλεο ελώζεηο κε ηδηαίηεξν θαξκαθν-θνηλσληθό ελδηαθέξνλ. 

θνπόο ηνπ είλαη ε γλώζε θαη εκπέδσζε ηεο ζύλζεζεο, δνκήο, ζπζρέηηζεο δνκήο κε 

δξάζε, ηύρεο ζηνλ νξγαληζκό, άξα θαη δηάξθεηαο δξάζεο. Άιινο ζηόρνο είλαη ε 

θαηαλόεζε ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ δξάζεο όισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ 

θαξκάθσλ θαζώο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ θαξκαθνπνηώλ ζην αληηθείκελό 

ηεο θαξκαθνρεκείαο πνπ ζπλδπάδεη αξκνληθά θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν, ηε ρεκεία κε 

ηε βηνινγία, δειαδή ηε ρεκηθή έλσζε κε ην βηνινγηθό, δσληαλό ζύζηεκα, άξα θαη κε 

ηελ ίδηα ηε δσή  

 

Δεξιόηηηερ: Δμνηθείσζε κε : ηε ζύλζεζε ζεκαληηθώλ θαξκαθνκνξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα αιιά θαη ην θπθινθνξηαθό, κε ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπο, κε ηηο 

βηνινγηθέο ηδηόηεηεο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηηο  ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο  ησλ παξαπάλσ  

θαξκάθσλ, κε ηηο δνκηθέο αιιαγέο, δει. ην κεηαβνιηζκό, θαζώο θαη ηελ ηύρε απηώλ 

ησλ θαξκάθσλ ζηνλ νξγαληζκό, ηε δηάξθεηα δξάζεο, ηηο πηζαλόηεηεο βηναπνηνμίλσζεο 

ή βηνηνμίλσζεο.  Γίλνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ δξάζεο θαη 

δνκηθώλ θαη θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη παξαδείγκαηα κνξίσλ  ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κε ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, σο λαξθσηηθά θαη εμαξηεζηνγόλα 

κέζα, από ηελ θαξκαθνρεκηθή άπνςε. 

 

Διδακηικέρ μέθοδοι:  

Γηαιέμεηο θαζ’ έδξαο & εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Γηαηίζεληαη δηδαθηηθό βηβιίν, 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηδαθηηθέο ζεκεηώζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο ζεκεηώζεηο. 

Πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ:  

1) Διέλε Ρέθθα 

Σν κάζεκα αλαιύεη ζπλζεηηθέο νδνύο, παξαιαβή - απνκόλσζε, θπζηθέο, ρεκηθέο, 

βηνινγηθέο ηδηόηεηεο, έιεγρν πνηόηεηαο θαη θαζαξόηεηαο, ηαπηνπνίεζε, πνζνηηθό 

πξνζδηνξηζκό, κνξηαθό κεραληζκό δξάζεο, δεπηεξεύνπζεο δξάζεηο, ηύρε ζηνλ 

νξγαληζκό - κεηαβνιηζκό-, ζρέζεηο δνκήο-δξαζηηθόηεηαο, ζεξαπεπηηθέο ρξήζεηο, 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο θαη δόζεηο θαξκάθσλ πνπ δξνπλ ζην θεληξηθό λεπξηθό 

ζύζηεκα, δειαδή εμεηάδνληαη: 

ππλσηηθά, αγρνιπηηθά, λεπξνιεπηηθά (θάξκαθα θαηά καλίαο θαη ςπρώζεσλ), 

αληηθαηαζιηπηηθά. Δπίζεο, νπηνεηδή θαη άιια θεληξηθώο δξώληα αλαιγεηηθά θαη 

αληηβερηθά θάξκαθα. Οπηνεηδείο αληαγσληζηέο. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο εμάξηεζεο. 

Δλώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ απνηνμίλσζε θαη ζηελ αγσγή απεμάξηεζεο. 

Οπηνεηδή, θαλλαβηλνεηδή, ςπρνηξόπεο θαη ςπρεδειηθέο ελώζεηο. 

 

2) Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

Φαξκαθνρεκηθή πξνζέγγηζε (όπσο ζρεδηαζκόο, ζύλζεζε, θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο, 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηα θύηηαξα ζηόρνπο, ζρέζε δνκήο δξάζεο, θαξκαθνρεκηθή 

εμήγεζε ηνμηθόηεηαο, κεηαβνιηζκόο) ησλ εμήο νκάδσλ θαξκάθσλ: Αληηεπηιεπηηθά, 

θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε λόζν ηνπ Parkinson & ζηε λόζν ηνπ Alzheimer, 

θάξκαθα θαηά ηεο εκηθξαλίαο.   

 

3) Γήκεηξα Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα 

Γηεγεξηηθά ΚΝ, Αλαιεπηηθά -Aγσληζηέο/αληαγσληζηέο Αδελνζίλεο,  Αλαζηνιείο 

αδελπιν θπθιάζεο, Αλαζηνιείο PDEs , Μεζπινθαηλπδάηε θαη αλάινγα, Αλαζηνιείο 

ζεξηλνπξσηεαζώλ, ηαηίλεο, Αγσληζηέο/Αληαγσληζηέο CCK.  Βαζηθέο αξρέο 

ζπζρεηηζκνύ δνκήο/δξάζεο (SAR). Παξαδείγκαηα πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ  θαη 

ρεκηθήο ηαπηνπνίεζεο. 



 

Πποηεινόμενη βιβλιογπαθία: 

1) Διέλε Ρέθθα 

 Korolkovas, “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley International Publications, 

John Wiley & Sons, 2003. 

 J.M. Beale, J. Block, “Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal and 

Pharmaceutical Chemistry”, Lippincott Williams & Wilkins; 12th ed., 2010 

 

2) Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

 Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

 The Journal of Biological Chemistry 

 Chemical Research in Toxicology (ACS Publications) 

 Drug Metabolism and Disposition 

  

3) Γήκεηξα Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα 

 Medicinal Chemistry Principles and Practice, Ed. F.D.King. 1994, The Royal Society 

of Chemistry, ISBN 0-85186-494-5 

 Contemporary Drug Synthesis Li J.J, Johnson D., Sliskovic D., Roth B. Wiley-

Interscience,2004, ISBN 0-471-21480-9 

 New Trends in Synthetic Medicinal Chemistry, Ed. F. Gualtieri, Wiley –VCH, Vol. 7, 

2000 

 Annual Reports in Medicinal Chemistry, Academic Press 

 Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

  “Practical Pharmaceutical Chemistry part I, II) The Athlone Press 1975 

 “Principles of Medicinal Chemistry” W.O. Foye, ed. Lea & Febiger, 1995 

 “Remington’s Pharmaceutical Sciences”, Osol A. ed. Mack Publishing Co., 1980 

 « Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics » Goodman a., 

Hardman J., Limbird L., eds MacMillan Publishing Co 2001 

 “Strategies for Organic Drug Synthesis and Design” Lednicer, D., ed. Wiley J. & 

Sons 2000  

 ”Essentials of Pharmacology” Theocharidis T. Little, Brown & Company 2nd edition, 

1999 

 Drug Actions, Basic Principles and Therapeutic Aspects, Mutschler/ Devendorf 

 Archiv.Pharm 317, 183-185, 1984 

 Arch Pharm   325, 483-90, 1992. 

 Arch Pharm 328, 689-698, 1995 

 Intensive  Care Med. 18, 449-454, 1992 

 Greenblatt et al. (1999) FEBS Letters 463, p321 

 Dvir et al. (2003) JACS 125, p363 

 Bar-On et al. (2002) Biochemistry 41, p3555. 

 Kryeger et al.,(1997) Structure 7,297 

 Raves et al. (1997) Nature Structural Biology 4, p57 

 Δζληθό πληαγνιόγην 2007, Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ 

 

Μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ:  

Παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ, εξγαζηεξηαθώλ θαη θξνληηζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. 

πδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο ζε θάζε δηάιεμε, δηεπθξίληζε απνξηώλ, αλάζεζε εξγαζίαο 

ζην ζπίηη θαη απαληήζεηο ζηελ αίζνπζα, επίιπζε πξνβιεκάησλ, ππελζύκηζε 

απαξαηηήησλ γλώζεσλ ζε καζήκαηα ππνδνκήο.  

Μέθοδοι και διαδικαζία αξιολόγηζηρ:  

Η αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη θνηηεηέο από ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη: 

Α) Δμεηάζεηο πξνόδνπ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη θνηηεηέο ηνπ 7νπ θαη αλσηέξσλ  εμακήλσλ 
ζπνπδώλ . Οη εμεηάζεηο πξνόδνπ είλαη δύν, κία ελδηάκεζε θαη κία ηειηθή. Μόλν νη 

θνηηεηέο πνπ ιακβάλνπλ πξνβηβάζηκν βαζκό (5 ή κεγαιύηεξν) ζηελ ελδηάκεζε πξόνδν 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
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έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή πξόνδν. Οη θνηηεηέο πνπ εμεηάδνληαη επηηπρώο 

ζηηο πξνόδνπο απαιιάζζνληαη από πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη ν ηειηθόο βαζκόο ηνπ 

καζήκαηνο αληηζηνηρεί ζηνλ κέζν όξν ησλ βαζκώλ ησλ δύν πξνόδσλ. 

Β) Οη εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ γίλνληαη ζηηο εκεξνκελίεο θαη ρώξνπο πνπ 

αλαθνηλώλεη ην Σκήκα. 

Οη γξαπηέο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ αξηζκό  ζεκάησλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ζύλνιν 

ηεο ύιεο πνπ ζπλζέηεη ην κάζεκα. 

Η βαζκνινγία νξίδεηαη κε αλαινγία βαζκνινγίαο αλά δηδάζθνληα 4,5 (Δ.Ρέθθα), 3,5 

(Γ.Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα, 2 (Ι.Νηθνιάνπ), ε νπνία αζξνίδεηαη. Όηαλ ην άζξνηζκα είλαη 

κεγαιύηεξν ηνπ 4,5, ζπλππνινγίδεηαη θαη ν εξγαζηεξηαθόο βαζκόο (80% ηνπ ηειηθνύ 

βαζκνύ + 20% ν βαζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ).   

Οη εμεηάζεηο γίλνληαη ζηηο εκεξνκελίεο θαη ρώξνπο πνπ αλαθνηλώλεη ην Σκήκα. 

Ο ρξόλνο εμέηαζεο είλαη 4 ώξεο ζπλνιηθά γηα ηνπο ηξεηο δηδάζθνληεο. 

 

Φπήζη ΤΠΕ / Ηλεκηπονική διάθεζη μαθήμαηορ: 

Διδάζκονηερ:  

1) Διέλε Ρέθθα, Αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα 

 

2) Ισάλλεο Νηθνιάνπ, ιέθηνξαο 

Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο, ζεκεηώζεηο, αλαθνηλώζεηο, θιπ. αλαξηώληαη ζε εηδηθό 

ρώξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο (αλαθνηλώζεηο-καζήκαηα). 

 

3) Γήκεηξα Υαηδεπαύινπ, Καζεγήηξηα 

Οη δηαιέμεηο ηνπ καζήκαηνο, ζεκεηώζεηο, αλαθνηλώζεηο, θιπ. αλαξηώληαη ζε εηδηθό 

ρώξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο (αλαθνηλώζεηο-καζήκαηα). 

 

Διδαζκαλία (Διαλέξειρ/Επγαζηήπια/Φπονηιζηήπια) 

Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε δηαιέμεηο (εληζρύεηαη  κε επί πιένλ δηδαζθαιία 

όπνπ ρξεηάδεηαη) θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

Οη 39 δηαιέμεηο (13 εβδνκάδεο Υ 3 ώξεο) γίλνληαη ζηελ Αίζνπζα Γ12 ή ζε άιιεο 

αίζνπζεο (πνπ αλαθνηλώλνληαη) κε ηε ρξήζε α) ειεθηξνληθώλ κέζσλ γηα ηελ πξνβνιή 

ησλ δηαιέμεσλ, β) δηαθαλεηώλ θαη επηδηαζθνπίνπ θαη γ) θιαζηθνύ πίλαθα. 

α) Γηαιέμεηο. 

 



Διάλεξη Τίηλορ Διδάζκων (ονηερ) 

1 Τπλσηηθά, Αηζαλόιε, Μεζαλόιε Δ. Ρέθθα 

2-4 Νεπξνιεπηηθά-Φαηλνζεηαδίλεο, 

Βνπηπξνθαηλόλεο θαη λεόηεξα 

Δ. Ρέθθα 

5-7 Αγρνιπηηθά - Βελδνδηαδεπίλεο - Νεόηεξα Δ. Ρέθθα 

8-10 Αληηθαηαζιηπηηθά-Σξηθπθιηθά, Δθιεθηηθνί 

Αλαζηνιείο Δπαλαπξόζιεςεο 

εξνηνλίλεο, Νεόηεξα 

Δ. Ρέθθα 

11-13 Μνξθηλνκηκεηηθά, Φπζηθά-Ηκηζπλζεηηθά-

πλζεηηθά 

Δ. Ρέθθα 

14 Κεληξηθώο δξώληα αληηβερηθά- 

Αληαγσληζηέο νπηνεηδώλ 

Δ. Ρέθθα 

15-16 Καλλαβηλνεηδή - Φπρσζνκηκεηηθά  Δ. Ρέθθα 

17 Με ζεξαπεπηηθή ρξήζε θαξκάθσλ 

(νπηνεηδώλ, θαλλαβηλνκηκεηηθώλ, 

ςπρνηξόπσλ) - εμάξηεζε - θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνύκελα πξνο απεμάξηεζε 

Δ. Ρέθθα 

18-19 Γηεγεξηηθά ΚΝ- ζπλζεηηθή ζηξαηεγηθή & 

ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

20-22 Αλαιεπηηθά -Aγσληζηέο/αληαγσληζηέο 

Αδελνζίλεο- ζπλζεηηθή ζηξαηεγηθή & 

ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

23-24 Αλαιεπηηθά -Aγσληζηέο/αληαγσληζηέο 

Αδελνζίλεο – Αλαζηνιείο αδελπιν-

θπθιάζεο- ζπλζεηηθή ζηξαηεγηθή & 

ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

25-26 Αλαζηνιείο PDEs- ζπλζεηηθή ζηξαηεγηθή & 

ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

27 Μεζπινθαηλπδάηε θαη αλάινγα ζπλζεηηθή 

ζηξαηεγηθή & ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-

δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

28 Αλαζηνιείο ζεξηλνπξσηεαζώλ- ζπλζεηηθή 

ζηξαηεγηθή & ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-

δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

29 ηαηίλεο- ζπλζεηηθή ζηξαηεγηθή & ζρέζεηο 

κνξηαθήο δνκήο-δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

30-31 Αγσληζηέο/αληαγσληζηέο CCK- ζπλζεηηθή 

ζηξαηεγηθή & ζρέζεηο κνξηαθήο δνκήο-

δξάζεο 

Γ. Υαηδεπαύινπ-

Λίηηλα 

32-35 Αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα Ι. Νηθνιάνπ  

36-38 Θεξαπεία ησλ λεπξνεθθπιηζηηθώλ 

λoζεκάησλ: Φάξκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε λόζν ηνπ Parkinson 

& ζηε λόζν ηνπ Alzheimer    

Ι. Νηθνιάνπ  

39 Φάξκαθα θαηά ηεο εκηθξαλίαο   Ι. Νηθνιάνπ 

 

Β) Δξγαζηήξηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, νη θνηηεηέο παξαδίδνπλ έθζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο θαη αμηνινγνύληαη. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, 

νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη γξαπηώο επ’ απηώλ. Δπηηπρήο πεξαίσζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

αζθήζεσλ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. 

Ο βαζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ (κέζνο όξνο επίδνζεο εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ θαη 

γξαπηήο εμέηαζεο κε ην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ), απνηειεί ην 20% ηνπ βαζκνύ ηνπ 

καζήκαηνο.  

 



Επγαζηήπιο Τίηλορ Διδάζκων (ονηερ) 

1-4 ύλζεζε βελδνθαΐλεο Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

5-6 Πξνζδηνξηζκόο ληθνηηλακηδίνπ Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

7-8 Πξνζδηνξηζκόο πδξνρισξηθνύ 

ρισξνδηαδεπνμεηδίνπ 

Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

9 Πξνζδηνξηζκόο ζαθραξηληθνύ λαηξίνπ Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

10 Φαζκαηνζθνπηθή ηαπηνπνίεζε 

βελδνθαΐλεο (εξγ. 1-4) 

Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

11 Πξνεηνηκαζία  πνζνηηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ πξνηύπσλ δηαιπκάησλ 

Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

12 πληήμεηο Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

13 Βηβιηνγξαθηθή άζθεζε Δ. Ρέθθα-Γ. 

Υαηδεπαύινπ-Λίηηλα-

Ι. Νηθνιάνπ  

 

 


