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Α1.
Η αξεηή ζηα πάζε θαη ζηηο πξάμεηο αλαθέξεηαη (ή έρεη λα θάλεη), ζηα νπνία ε ππεξβν-ιή
απνηειεί ιάζνο θαη θαηαθξίλεηαη , ην ίδην θαη ε έιιεηςε, ελώ ην κέζνλ επαηλείηαη θαη είλαη ην
ζσζηό· θαη ηα δύν απηά (έρνπλ ζρέζε) κε ηελ αξεηή. Έλα είδνο κεζόηεηαο είλαη, ινηπόλ, ε αξεηή,
επεηδή έρεη γηα ζηόρν ηεο ην κέζνλ.
Αθόκα, ην ζθάικα γίλεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο (γηαηί ην θαθό θαη ην άπεηξνλ πάλε καδί,

όπσο δίδαζθαλ νη Ππζαγόξεηνη, ελώ ην θαιό πάεη καδί κε ην πεπεξαζκέλν), ην ζσζηό όκσο κ’ έλαλ
κόλν ηξόπν (γη’ απηό θαη ην έλα είλαη εύθνιν, ελώ ην άιιν δύζθνιν· είλαη εύθνιν δειαδή λ’
απνηύρεη θάπνηνο ζην ζθνπό ηνπ, δύζθνιν όκσο λα ηνλ πεηύρεη)· θαη γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο
ινηπόλ γλσξίζκαηα ηεο θαθίαο απνηεινύλ ε ππεξβνιή θαη ε έιιεηςε, ελώ ε κεζόηεηα ηεο αξεηήο·
γηαηί θαινί γηλόκαζηε κ’ έλαλ ηξόπν, ελώ θαθνί κε πνιινύο ηξόπνπο.
Β1.
Ο θηιόζνθνο έρνληαο ήδε απνδείμεη όηη ε θύζε ηεο εζηθήο αξεηήο δελ είλαη ε ππεξβνιή θαη ε
έιιεηςε, αιιά ε ππνθεηκεληθή κεζόηεηα θαη πξνηνύ δηαπηζηώζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο
θαη, άξα, ηνλ πιεξέζηεξν νξηζκό ηεο, επηζηξαηεύεη επηρεηξήκαηα από ηε ζεσξία ησλ Ππζαγνξείσλ
θαη ηελ πνίεζε.
Οη Ππζαγόξεηνη εθηόο από ηε ζεσξία ηεο κεηεκςύρσζεο, πνπ είλαη γλσζηή από ηελ Πνιηηεία
ηνπ Πιάησλα, πίζηεπαλ όηη αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο δπλάκεηο θπβεξλνύλ ηνλ θόζκν θαη όηη ππάξρεη
αξκνλία όρη κόλν αλάκεζα ζηα όκνηα αιιά θαη ζηα αληίζεηα. Σηε δηδαζθαιία ηνπο πεξί ηῶλ
ἐλαληίσλ ην ἀγαθόν είλαη ζύζηνηρν κε ην πέξαο, ην πεξηηηόλ, ην ἕλ, ην δεμηόλ, ην ἄξξελ, ην ἡξεκνῦλ,
ην εὐζύ, ην θῶο θαη ην ηεηξάγσλνλ, ελώ ην κακόν κε ην ἄπεηξνλ, ην ἄξηηνλ, ην πιῆζνο, ην ἀξηζηεξόλ,

Μεθοδικό Φροντιςτήριο
Βουλιαγμένησ & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999

www.ΜΕΘΟΔΙΚΟ.gr

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2010
ην ζῆιπ, ην θηλνύκελνλ, ην θακπύινλ, ην ζθόηνο θαη ην ἑηεξόκεθεο. Οη πξνεγνύκελεο αληηζέζεηο δελ
αιιειναλαηξνύληαη,

αιιά

αιιεινζπκπιεξώλνληαη,

αιιεινθαζνξίδνληαη.

Γελ

ππάξρεη

αληηπαξάζεζε ελλνηώλ θαη αληηζεηηθή ζθέςε, αιιά άξκνδα ησλ αληηζέζεσλ, αξκνλία από ηελ
έλσζε πνιπζύλζεησλ πξαγκάησλ θαη από ηε ζπκθσλία δηαθσλνύλησλ. Δμάιινπ, ρσξίο ην θαθό δε
ζα ήηαλ λνεηό ην αγαζό θαη αληίζηξνθα.
Από ηελ παξαπάλσ, ινηπόλ, ζεσξία ησλ ελαληίσλ πεγάδεη θαη ε πιεζώξα αληηζεηηθώλ ιέμεσλ
ζην θείκελν κε ηηο νπνίεο ν Αξηζηνηέιεο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ζαθέζηεξα ηηο έλλνηεο αξεηή
θαη θαθία. Αλαιπηηθόηεξα, ε αξεηή ηαπηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο: κεζόηεο, ἀγαζόλ, πεπεξαζκέλνλ, ηό
θαηνξζνῦλ, κνλαρῶο, ραιεπόλ, ηό ἐπηηπρεῖλ, ἐζζινί, ἁπιῶο. Τν ζσζηό γίλεηαη κε έλαλ θαη κνλαδηθό
ηξόπν θαη είλαη δύζθνιν· κέζα από ηηο απεξηόξηζηεο επηινγέο πνπ έρεη λα θάλεη ν άλζξσπνο κία
είλαη ε ζσζηή, ¨ηό κέζνλ¨ θαη όιεο νη άιιεο απνθιίλνπλ, απνηεινύλ ¨άθξα¨ θαη ζεσξνύληαη
ιαλζαζκέλεο. Τν ¨αγαζόλ¨ ηαηξηάδεη κε ην ¨πεπεξαζκέ- λνλ¨, γηαηί έρεη όξηα, έλα ¨ηέινο¨, ην νπνίν
απνηξέπεη από ην ράνο, ηελ απξνζδηνξηζηία, ην θαθό θαη δείρλεη ηνλ έλα θαη κνλαδηθό δξόκν γηα
ηελ αξεηή θαη ηελ επδαηκνλία. Αληίζεηα, ε θαθία ηαπηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο: ὑπεξβνιή- έιιεηςε,
θαθόλ, ἄπεηξνλ, ηό ἁκαξηάλεηλ, πνιιαρῶο, ῥάδηνλ, ηό ἀπνηπρεῖλ, παληνδαπῶο, θαθνί. Τν ιάζνο,
ινηπόλ, γίλεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο θαη είλαη εύθνιν. Ταπηίδεηαη κε ην άπεηξνλ, αθνύ
αληηπξνζσπεύεη ηηο απεξηόξηζηεο επηινγέο πνπ νδεγνύλ ζηηο ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, ην ράνο, ηελ
έιιεηςε νξίσλ, ην αδηακόξθσην, ηα άθξα (ππεξβνιή θαη έιιεηςε).
Τέινο, θαη ν άγλσζηεο πξνέιεπζεο ζηίρνο (ἐζζινί κέλ γάξ ἁπιῶο, παληνδαπῶο δέ θαθνί), πνπ
παξαηίζεηαη από ηνλ Αξηζηνηέιε, εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζηόρν. Μηα γλώκε γεληθνύ θύξνπο κε
ινγνηερληθό ύθνο παξεκβάιιεηαη ζην απζηεξά επηζηεκνληθό ύθνο θαη επηβεβαηώλεη ηε ζέζε όηη ην
θαθό γίλεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο ελώ ην θαιό κε έλαλ (πξβι: έλαο ν δξόκνο ηνπ ζενύ θαη ρίιηνη
ηνπ δηαβόινπ, ν δηάβνινο έρεη πνιιά πνδάξηα ).
Βέβαηα, ν Αξηζηνηέιεο δε ζα ζπκθσλνύζε απόιπηα κε ηελ άπνςε όηη ην αγαζόλ θαη ην
θαθόλ αιιεινθαζνξίδνληαη, εθόζνλ ζύκθσλα κε απηόλ ηα όξηα αλάκεζα ζηελ αξεηή θαη ηελ θαθία
είλαη ζαθή. Γελ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία θαθώλ. Έλαο θαθόο ή ζα παξαιείπεη εληειώο λα θάλεη
θάηη ή ζα ην θάλεη ζε ππεξβνιηθό βαζκό. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη θάζε αξεηή πνιηνξθείηαη από
από θαθίεο ή όηη, γεληθά, νη θαθίεο είλαη δηπιάζηεο από ηηο αξεηέο. Ωζηόζν, είλαη θαλεξό όηη ρσξίο
άθξα δε ζα ππήξρε κεζόηεηα θαη όηη ε κεζόηεηα ελλνείηαη ζε ζρέζε κε ηε ππεξβνιή θαη ηελ
έιιεηςή ηεο, δειαδή κε ηηο θαθίεο ηεο.
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Β2.
Με έγθιηζε Οξηζηηθή πνπ δειώλεη ην πξαγκαηηθό, βέβαην θαη ζπκππθλώλνληαο όια ηα
πξνεγνύκελα ζπκπεξάζκαηα ν Αξηζηνηέιεο νξίδεη ηελ εζηθή αξεηή σο ¨ἕμηο πξναηξεηηθή ἐλ
κεζόηεηη νὖζα ηῇ πξόο ἡκᾶο ὡξηζκέλῃ ιόγῳ θαη ᾧ ἄλ ὁ θξόληκνο ἄλζξσπνο ὁξίζεηελ¨.
Αλαιπηηθόηεξα, ε αξεηή αλήθεη κέζα ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία (γέλνο) ησλ ἕξεων
[ἕμηο<έρσ], δειαδή αλήθεη ζηα κόληκα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πνπ απνθηώληαη κε ηελ επίκνλε
άζθεζε θαη ηελ επαλάιεςε όκνησλ ελεξγεηώλ. Η έμε, όκσο, απηή έρεη πξναηξεηηθό ραξαθηήξα,
δειαδή πξνϋπνζέηεη ειεύζεξε εθινγή, θαη απηό απνηειεί ηελ εηδνπνηό δηαθνξά ηεο ἕμεσο ηεο
αξεηήο από ηηο ππόινηπεο ἕμεηο. Με ηε ιέμε απηή πξνζεγγίδεηαη ην γεληθόηεξν θαη κεγάιν δήηεκα
ηεο ειεπζεξίαο ηεο βνύιεζεο ηνπ αλζξώπνπ, δειαδή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα δηακνξθώλεη απόςεηο
θαη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηε ζέιεζε ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο επηινγέο
ηνπ ρσξίο θαηαλαγθαζκό. Η πξναίξεζε, ινηπόλ, απνηειεί έλαλ από ηνπο ηξεηο αλαγθαίνπο όξνπο
γηα ηελ ύπαξμε ηεο αξεηήο θαη γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα πξάμε ελάξεηε. Οη άιινη δύν όξνη είλαη ε
ζπλείδεζε από ηνλ άλζξσπν ηεο πξάμεο ηνπ (ζπλεηδώο) θαη ε ζηγνπξηά θαη ε ζηαζεξόηεηα ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο (βεβαίσο θαη ἀκεηαθηλήησο). Η πξναίξεζε δελ ηαπηίδεηαη νύηε κε ηελ εθνύζηα
πξάμε νύηε κε ηελ επηζπκία νύηε κε ηε βνύιεζε, αιιά κε ηελ ειεπζεξία επηινγήο κεηά από ώξηκε
ζθέςε. Πξνϋπνζέηεη ινγηθή θαη δηαλνεηηθή δηεξγαζία θαη, άξα, είλαη απνθιεηζηηθό πξνλόκην ηνπ
αλζξώπνπ, όπσο θαη ε εζηθή αξεηή. Σπλδέεηαη κε ηα κέζα κε ηα νπνία πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε
ην ζθνπό καο θαη όρη κε ηνλ ίδην ην ζθνπό, αλ θαη πξνϋπνζέηεη έλαλ θαζνξηζκέλν ζθνπό. Δίλαη
ινηπόλ εθινγή αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα εθηθηά πξάγκαηα ε νπνία δε γίλεηαη ζηηγκηαία,
ηπραία θαη απεξίζθεπηα αιιά ¨κεηά ιόγνπ θαη δηαλνίαο¨.
Η αξεηή, επίζεο, αλήθεη ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ κεζνηήησλ. Τν ππνθεηκεληθό ηεο
ζηνηρείν νθείιεηαη θαη ζηνλ πξναηξεηηθό ηεο ραξαθηήξα, δειαδή ζηα κέζα, αιιά θαη ζην ¨πξνο
ἡκᾶο¨, δειαδή ζην ζθνπό, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θαζελόο θαη από ηηο
εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ο ππνθεηκεληθόο ραξαθηήξαο, όκσο, ηεο αξεηήο πεξηνξίδεηαη, εθόζνλ απηή
είλαη ¨ἡ κεηά ηνῦ ὀξζνῦ ιόγνπ ἕμηο¨ θαη κεζόηεηα ¨ὡξηζκέλῃ ιόγῳ¨, θαζνξίδεηαη, δειαδή, κε ηνλ
νξζό ιόγν πνπ είλαη ν ζύκθσλνο κε ηε θξόλεζε. Σρεηηθή κε ην ιόγν είλαη ε θξόλεζε, αθνύ
απνθηάηαη κε απηόλ. Δμάιινπ, ν ιόγνο απνηειεί έλα από ηα ζηάδηα ηεο πνξείαο πξνο ηελ αξεηή. Τν
πξώην ζηάδην είλαη ν λόκνο, πνπ ζπλεζίδεη ηνπο αλζξώπνπο σο πνιίηεο λα ελεξγνύλ ελάξεηα, θαη
ην δεύηεξν ζηάδην είλαη ν ιόγνο (= ινγηθή) κε ηνλ νπνίν ν θαζέλαο μερσξίδεη ην θαιό από ην θαθό,
ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα θάλεη. Έηζη, ν ιόγνο βνεζά ην λόκν θαη ηειεηνπνηεί ην έξγν ηνπ.
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Η θξόλεζε θαη ε ινγηθή ινηπόλ απνηεινύλ ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηεο εζηθήο αξεηήο,
επεηδή ε θξόλεζε είλαη ε αλζξώπηλε ινγηθή πνπ πεγάδεη από ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ηνπ αηόκνπ
θαη ηελ εθνύζηα απνδνρή όηη ην θνηλσληθό ζπκθέξνλ πξνέρεη ηνπ αηνκηθνύ. Δίλαη ην πξαθηηθό
κέζν εληνπηζκνύ ησλ αλαγθώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ, ηεο απόξξηςεο ηνπ αλέθηθηνπ, ηεο ζσζηήο
αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηεο αλαθάιπςεο ηειηθά θαη ηεο επηινγήο ηνπ
κέζνπ. Η θξόλεζε είλαη κηα άιιεο κνξθήο γλώζε, δηαθνξεηηθή από ηελ θπξίσο γλώζε, ηε
ζεσξεηηθή, εθείλε πνπ ηαύηηδε κε ηελ αξεηή ν Σσθξάηεο. Δίλαη ε γλώζε πνπ ζηξέθεηαη πξνο ην
πξάγκα, πξνο ην ζπγθεθξηκέλν είλαη ε πξαθηηθή, όρη ε θαζαπηνύ γλώζε, ε γλώζε ηνπ επηκέξνπο
πνπ καο νδεγεί πνιύ θνληά ζηελ πξάμε. Από απηήλ έρνπκε όια όζα ν ιόγνο κπνξεί λα πξνζθέξεη
ζηελ πξάμε, γηαηί ε θαη’ αξεηήλ ελέξγεηα είλαη ελέξγεηα θαηά ιόγνλ, είλαη ε γλώζε σο γλώζε ηνπ
πξαθηένπ, δειαδή κηα αξεηή, κηα έιινγε έμε κε πξαθηηθό ραξαθηήξα. Φάξε ζηε θξόλεζε,
εμάιινπ, ππάξρνπλ θαη όιεο νη άιιεο αξεηέο, ελώ αλ ιείπεη κία αξεηή από έλαλ άλζξσπν, απηό
δείρλεη όηη απηόο δελ έρεη θξόλεζε θαη απνδηνξγαλώλεηαη σο πξνζσπηθόηεηα, σο όινλ. Γη’ απηό
θαη ν θξόληκνο είλαη ν εζηθά ζπνπδαίνο, ην κέηξν, δειαδή, ζύγθξηζεο γηα ηνπο άιινπο.
Αμηνπξόζεθην είλαη όηη ζηνλ νξηζκό ηεο αξεηήο ελππάξρνπλ κεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο
αμίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, δειαδή ε ελευθεπία (δηαθξίλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό
πξναηξεηηθή) θαη ην κέηξν (δηαθξίλεηαη ζηε ιέμε κεζόηεο). Κνληά ζε απηά θαη ν ιόγνο, ζηνλ νπνίν
ηόζν κεγάιε ζεκαζία έδηλαλ νη αξραίνη είηε κε ην πεξηερόκελν ινγηθήο ζθέςεο, όπσο λνείηαη εδώ,
είηε σο γισζζηθή έθθξαζε .
Β3.
Δξώηεζε εηζαγσγήο: ε απάληεζε βξίζθεηαη ζην ρσξίν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ: Η παξάδνζε ιέεη
πσο όηαλ έθεπγε ν Αξηζηνηέιεο από ηελ Αζήλα … θαη ζην ηέινο ηνπ Σσθξάηε (ζειίδα 147, 148).
Β4.
ζρέζε:

ἕμηο

αλόξζσζε:

θαηνξζνῦλ

θαζαίξεζε:

πξναηξεηηθή / αἱξεῖζζαη

απάζεηα:

πάζε / πάζεζηλ

ππόινηπν:

ἐιιείπεηλ / ἔιιεηςηο

δηαβιεηόο:

ὑπεξβνιή / ὑπεξβάιιεηλ
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εηθαζηηθόο:

εἴθαδνλ

νπζία:

ἐζζιόο / ἐζηίλ / νὖζαλ

πξαθηηθή:

πξάμεζηλ

ξαζηώλε:

ῥᾴδηνλ

Αδίδαθην θείκελν
Ξελνθῶληνο Ἀπνκλεκνλεύκαηα Βηβιίν Γ, θεθ. VIII, 8- 9
Γ1.
Μεηάθξαζε
Αλ, ινηπόλ, ζα δήζσ πεξηζζόηεξν θαηξό, ίζσο ζα είλαη αλαγθαίν λα πθίζηακαη ηα
βάξε ηνπ γήξαηνο, θαη λα βιέπσ, (δειαδή,) θαη λα αθνύσ ιηγόηεξν θαη λα ζθέθηνκαη
ρεηξόηεξα θαη λα καζαίλσ πην δύζθνια θαη λα μερλώ πην εύθνια θαη από όζνπο
ήκνπλ θαιύηεξνο πξσηύηεξα από απηνύο λα γίλνκαη ρεηξόηεξνο. Αιιά, όκσο, αλ δελ
αληηιακβάλνκαη ηνπιάρηζηνλ απηά, δελ είλαη δπλαηόλ (ή δε ζα κπνξνύζα) λα δήζσ
ηε δσή κνπ (ή ε δσή κνπ ζα ήηαλ αβίσηε), θαη αλ, από ηελ άιιε, αληηιακβάλνκαη (ελ.
απηά), πώο δελ είλαη αλαπόθεπθην (ή θπζηθό) λα δσ ρεηξόηεξα θαη πην απνηξόπαηα;
Αιιά, όκσο, αλ βέβαηα ζα θαηαδηθαζηώ ζε ζάλαην άδηθα, γη’ απηνύο πνπ κε
ζθόησζαλ (ή κε θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην) άδηθα ζα είλαη ληξνπηαζηηθό απηό. Γηαηί αλ
ε αδηθία (ή ην λα αδηθεί θάπνηνο) είλαη ληξνπή, πώο δελ είλαη αηζρξό θαη ην λα θάλεη
(ελ. θάπνηνο) νηηδήπνηε άδηθα;

Γ2.
πιείσ:

ηνῖο πνιινῖο

γήξσο:

ηῷ γήξᾳ

δπζκαζέζηεξνλ: ηήλ δπζκαζῆ
ηαῦηα:

ηνύηνπο

ἐκέ:

ὑκῶλ

ὁξᾶλ:

ἑώξα

ἀπνβαίλεηλ:

ἀπόβεζη

γίγλεζζαη:

γελνίκεζα
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αἰζζαλόκελνλ:

ᾔζζεληαη

ἀδηθεῖλ:

ἀδηθῆζαη

Γ3α.
ἐπηηειεῖζζαη:

νλνκαηηθό άλαξζξν ηειηθό απαξέκθαην πνπ ιεηηνπξγεί ζπληαθηηθά
σο ππνθείκελν ζηελ απξόζσπε έθθξαζε ¨ἀλαγθαῖνλ ἔζηαη¨.
Υπνθείκελν: ἐκέ (ζρέζε αλαγθαζηηθήο εηεξνπξνζσπίαο ιόγσ
απξόζσ-πεο ζύληαμεο)

πξόηεξνλ:

επηξξεκαηηθόο πξνζδηνξηζκόο ρξόλνπ ζην ¨ ἦλ¨

ηνύησλ:

νλνκαηηθόο εηεξόπησηνο πξνζδνξηζκόο σο γεληθή ζπγθξηηηθή ζην
ζπγθξηηηθό βαζκό ¨ρείξσ¨. [ιεηηνπξγεί σο όξνο θαη’ επαλάιεςε
ζην πεξηερόκελν ηεο δεπηεξεύνπζαο αλαθνξηθήο πξόηαζεο (ὧλ
πξόηεξνλ βειηίσλ ἦλ) πνπ πξνεγείηαη.]

ἀβίσηνο:

απιό θαηεγνξνύκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ¨ὁ βίνο¨
κέζσ ηνπ ζπλδεηηθνύ ξήκαηνο ¨ἄλ εἴε¨

ἐκέ:

αληηθείκελν ζηε κεηνρή ¨ηνῖο ἀπνθηείλαζηλ¨

ὁηηνῦλ:

ζύζηνηρν αληηθείκελν ζην ¨ηό πνηεῖλ¨ (πιήξεο κνξθή: ὁηηνῦλ
πνίεκα)

Γ3β.
Υπόζεζε:

κή αἰζζαλνκέλῳ (ππνζεηηθή κεηνρή πνπ αλαιύεηαη ζε δεπηεξεύνπζα
ππνζεηηθή κεηνρή ηεο κνξθήο: εἰ μή αἰσθανοίμην, δειαδή ζε: εἰ +
απιή επθηηθή)

Απόδνζε:

ἄλ εἴε (ἀβίσηνο) (δπλεηηθή επθηηθή)

Δίδνο:

Απιή ζθέςε ηνπ ιέγνληνο
(Απιόο, Αλεμάξηεηνο, Δπζύο, Λαλζάλσλ θαη Σπλεπηπγκέλνο
ππνζεηηθόο ιόγνο)

Επιμέλεια: Γεωργία Αναςταςάκη

Μεθοδικό Φροντιςτήριο
Βουλιαγμένησ & Κύπρου 2, Αργυρούπολη, Τηλ: 210 99 40 999

www.ΜΕΘΟΔΙΚΟ.gr

