


Κύξηα ζεκεία παξνπζίαζεο

• Οξηζκνί – Γηάγλσζε

• Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο αληηκεηώπηζεο (ATS/IDSA 2016 & 

ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017)

• Γέζκεο κέηξσλ πξόιεςεο ηεο VAP

• πκπεξάζκαηα



Ventilator-associated pneumonia (VAP)

No 1 λνζθνκεηαθή ινίκσμε ζηε 

ΜΔΘ

Δπηπνιαζκόο: 9-27% ησλ αζζελώλ 

κε κεραληθν αεξηζκό (MV)

Aπνδηδόκελε ζλεηόηεηα: 13%

Απμάλεη: MV-, ICU-, hospital- LOS

Απμάλεη: θαηαλάισζε αληηβηνηηθώλ 

& θόζηνο λνζειείαο

Rello et al. Lancet Respir Med 2014

Χο πλεπκνλία ζρεηηδόκελε κε ηνλ αλαπλεπζηήξα (ή πλεπκνλία ζρεηηδόκελε κε ηνλ κεραληθό 

αεξηζκό) νξίδεηαη ε πλεπκνλία πνπ ζπκβαίλεη >48 ώξεο κεηά ηελ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε



Χζηόζν, 

o Ο νξηζκόο ηεο  VAP είλαη πνιύπινθνο

o Πεξηιακβάλεη ππνθεηκεληθέο ζπληζηώζεο (high inter-

observer discordance!)

o Φησρή ζπζρέηηζε κεηαμύ δηαγλσζζείζαο VAP κε 

βάζε ηα θξηηήξηα & ηζηνινγηθώλ επξεκάησλ

o Αλάγθε γηα απινύζηεξν & πην αληηθεηκεληθό νξηζκό 

κε εύθνια κεηξνύκελα θξηηήξηα

o Οη επηπινθέο ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ είλαη 

πεξηζζόηεξεο απν κόλν ηε VAP 

……..ΔΣΙ,
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• FiO2 θαη PEEP ελζώκαησζεθαλ ζηνλ νξηζκό σο δείθηεο ππνμαηκίαο

• Η αθηηλνγξαθία ζώξαθα αθαηξέζεθε από ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα

• Σόζν νη ινηκώδεηο όζν θαη νη κε ινηκώδεηο επηπινθέο ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηνλ νξηζκό ηεο επηηήξεζεο

2013:  ‘MV complications’ were redefined by CDC



Ventilator-associated evets (VAE)

2013 classification & 2015 update

2013: New diagnostic algorithm for VAEs based on more objective criteria 

and easily measurable clinical criteria. It divided the causes of respiratory 

worsening in critically ill patients into four tiers:

- Δπηπινθή ζρεηηδόκελε κε ην κεραληθό αεξηζκό [ventilator associated 

complication (VAC)]

- Λνηκώδεο επηπινθή ζρεηηδόκελε κε ηνλ κεραληθό αεξηζκό [infection-

related ventilator associated complication (IVAC)]

- Γπλεηηθή πλεπκνλία [probable VAP]

- Πηζαλή πλεπκνλία [possible VAP]

2015:  Algorithm update:

probable and possible VAP amalgamated as possible VAP (PVAP) &

a new category created: IVAC-plus



Ventilator-associated events (VAE)                   

2013 classification & 2015 update

Ramirez-Estrada et al. EUVAE study. ICM 2018

VAC was defined  as a sustained increase in ventilator settings after a period of 

stable or decreasing ventilator support.



Comparison between ventilator-associated infection definitions

Koulenti D. VAC, VAT, iVAC, VAP| 23.10.2018 Ramirez-Estrada et al. EUVAE study. ICM 2018





IDSA/ATS 2016: Kύξηεο δηαθνξέο κε 2005

• πγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο κε κνξθή PICO:

P=Population/Problem, I=Intervention, C=Comparison, O:Outcome 

• Χξήζε ηεο κεζνδνινγίαο GRADE γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηεθκεξίσζεο

• Aθαίξεζε ηεο θαηεγνξίαο Healthcare-associated pneumonia (HCAP)

• Σύζηαζε θάζε λνζνθνκείν λα έρεη ηε δηθή ηνπ θαηαγξαθή 

κηθξννξγαληζκώλ/αληνρήο (ηνπηθά επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα)

• ύληνκε δηάξθεηα αληηβηνηηθήο αγσγήο αλεμαξηήησο αηηηνινγίαο (σπό 

προϋποθέζεις)

• Απνθιηκάθσζε αληηβηνηηθήο αγσγήο (de-escalation)



IDSA/ATS 2016

25 Δξσηήζεηο PICO  – 49 πζηάζεηο

4 πζηάζεηο ρσξίο grading

19 Ιζρπξέο ζπζηάζεηο

(αιιά...6 MQOE, 6 LQOE, 7 VLQOE)

26 Με ηζρπξέο 

(1 MQOE, 12 LQOE, 13 VLQOE)



IDSA/ATS 2016 - VAP

▪ Μηθξνβηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο VAP

▪ Υξήζε ησλ βηνδεηθηώλ θαη ηνπ CPIS γηα ηε δηάγλσζε ηεο VAP

▪ Θεξαπεία ηεο VAT

▪ Aξρηθή ζεξαπεία ηεο VAP

▪ PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

▪ Ρόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ

▪ Θεξαπεία γηα εηδηθά παζνγόλα

▪ Γηάξθεηα ζεξαπείαο



IDSA/ATS 2016 - VAP

▪ Μηθξνβηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο VAP

▪ Υξήζε ησλ βηνδεηθηώλ θαη ηνπ CPIS γηα ηε δηάγλσζε ηεο VAP

▪ Θεξαπεία ηεο VAT

▪ Aξρηθή ζεξαπεία ηεο VAP

▪ PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

▪ Ρόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ

▪ Θεξαπεία γηα εηδηθά παζνγόλα

▪ Γηάξθεηα ζεξαπείαο



VAP: ύγθξηζε Γηαγλσζηηθώλ Σερληθώλ

Oη Ακεξηθαληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (ΙDSA/ATS 2016) 

ζπζηήλνπλ ηηο κε επεκβαηηθέο ηερληθέο (αλαξξόθεζε 

ηξαρεηνβξνγρηθώλ εθθξίζεσλ) κε εκηπνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο 

έλαληη ησλ επεκβαηηθώλ βξνγρνζθνπηθώλ ηερληθώλ 



IDSA/ATS 2016 - VAP

▪ Μηθξνβηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο VAP

▪ Υξήζε ησλ βηνδεηθηώλ θαη ηνπ CPIS γηα ηε δηάγλσζε ηεο VAP

▪ Θεξαπεία ηεο VAT

▪ Aξρηθή ζεξαπεία ηεο VAP

▪ PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

▪ Ρόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ

▪ Θεξαπεία γηα εηδηθά παζνγόλα

▪ Γηάξθεηα ζεξαπείαο



Γηάγλσζε VAP κε βάζε ην CPIS ή βηνδείθηεο?

ύκθσλα κε ηηο Ακεξηθαληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (ΙDSA/ATS 2016), 

ηα θιηληθά θξηηήξηα CPIS, θαζώο θαη νη βηνδείθηεο (π.ρ. πξνθαιζηηνλίλε, 

C-αληηδξώζα πξσηεΐλε, sTREM-1) ΓΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ λα ιακβάλνληαη 

ππόςε ζηελ απόθαζε γηα έλαξμε αληηβηνηηθώλ



IDSA/ATS 2016 - VAP

▪ Μηθξνβηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο VAP

▪ Υξήζε ησλ βηνδεηθηώλ θαη ηνπ CPIS γηα ηε δηάγλσζε ηεο VAP

▪ Θεξαπεία ηεο VAT

▪ Aξρηθή ζεξαπεία ηεο VAP

▪ PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

▪ Ρόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ

▪ Θεξαπεία γηα εηδηθά παζνγόλα

▪ Γηάξθεηα ζεξαπείαο



Παξάγνληεο Κηλδύλνπ γηα Μηθξνβηαθή Αληνρή
ATS/IDSA 2016

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR VAP:

- Πξνεγνύκελε ρξήζε IV αληηβηνηηθώλ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 90 κέξεο (OR 12.3)

- επηηθή θαηαπιεμία θαηά ηελ έλαξμε ηεο VAP (OR 2.01) 

- ARDS πξν VAP (OR 3.1) 

- 5+ εκέξεο από ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν

- Ομέσο ρξήζε RRT πξηλ ηελ έλαξμε ηεο VAP (OR 2.5)

Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα MDR P. aeruginosa VAP & MRSA:

- Πξνεγνύκελε ρξήζε IV αληηβηνηηθώλ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 90 κέξεο

Τπνθείκελεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αηηηνινγία ηεο 

VAP: -Σήςε

- ARDS

-Κώμα :  κίνδσνος MDR VAP (OR 0.21) 



Πξώηκε έλαληη όςηκεο VAP? 
ATS/IDSA 2016

ηηο νδεγίεο ηνπ 2016 ζε ζρέζε κε ην 2005, έρεη κεησζεί ε 

ζεκαζία πνπ δίλνληαλ ζην δηαρσξηζκό πξώηκεο θαη όςηκεο 

VAP γηα ηελ επηινγή ηεο εκπεηξηθήο αληηβηνηηθήο αγσγήο θαη 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ ύπαξμε ή όρη παξαγόλησλ θηλδπλνπ γηα 

πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα 



ATS/IDSA 2016 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ VAP



ATS/IDSA 2016

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΣΑΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΚΑΛΤΦΗ ΓΙΑ MRSA & P.aeruginosa

H ιηλεδνιίδε ζπζηήλεηαη 

ζε: αλνζνθαηαζηνιή, 

ρνξήγεζε λεθξνηνμηθώλ 

θάξκαθσλ,  ειηθησκέλνη 

αζζελείο



IDSA/ATS 2016 - VAP

▪ Μηθξνβηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο VAP

▪ Υξήζε ησλ βηνδεηθηώλ θαη ηνπ CPIS γηα ηε δηάγλσζε ηεο VAP

▪ Θεξαπεία ηεο VAT

▪ Aξρηθή ζεξαπεία ηεο VAP

▪ PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

▪ Ρόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ

▪ Θεξαπεία γηα εηδηθά παζνγόλα

▪ Γηάξθεηα ζεξαπείαο



PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

Η δοζοιογία ηωλ αληηβηοηηθωλ ζα πρέπεη λα θαζορίδεηαη από ηης

θαρκαθοθηλεηηθές/ θαρκαθοδσλακηθές (PK/PD) ηοσς ηδηόηεηες:

• Ανάγκη για παπαηεηαμένη διάπκεια σοπήγηζηρ ή ζςνεσήρ σοπήγηζη

(σπονοεξαπηώμενα ανηιβιοηικά)?

• Μεγαλύηεπερ δόζειρ και μεγαλύηεπα μεζοδιαζηήμαηα (δοζοεξαπηώμενα

ανηιβιοηικά)?

• Πποζαπμογή ηηρ δοζολογίαρ βάζει ζωμαηικού βάποςρ, νεθπικήρ λειηοςπγίαρ,

παποςζίαρ ή μη ςπεπδςναμικήρ κςκλοθοπίαρ

• Μέηπηζηρ θεπαπεςηικών επιπέδων ηων ανηιβιοηικών



Kακπύιε πγθέληξσζεο-Υξόλνπ: Bαζηθέο παξάκεηξνη PK/PD

24

Abdul-Aziz et al. Semin Respir Crit Care Med 2015, Roberts JA & Lipman J. Clin Pharmacokinet 2006
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OBJECTIVES

Concentration-dependent: Maximise 

concentration

Concentration-dependent with              

time-dependence:

Maximise the amount of drug exposure

Time-dependent:  Maximise duration of 

exposure



Βαξέσο πάζρνληεο: Μεηαβνιέο PK/PD

Antibiotic Optimisation | 20.10.2018 25
Udy et al.  Advanced Drug Delivery Reviews 2018



26
Blot S. Advanced Drug Delivery Reviews 2014

Koulenti D. Antibiotic Optimisation | 20.1.2018

Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο & Αιιάγέο ζηε δνζνινγία ζηε ζήςε



IDSA/ATS 2016 - VAP

▪ Μηθξνβηνινγηθέο κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο VAP

▪ Υξήζε ησλ βηνδεηθηώλ θαη ηνπ CPIS γηα ηε δηάγλσζε ηεο VAP

▪ Θεξαπεία ηεο VAT

▪ Aξρηθή ζεξαπεία ηεο VAP

▪ PK/PD βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο

▪ Ρόινο ησλ εηζπλεόκελσλ αληηβηνηηθώλ

▪ Θεξαπεία γηα εηδηθά παζνγόλα

▪ Γηάξθεηα ζεξαπείαο



Δθηίκεζε αληαπόθξηζεο & Γηάξθεηα ζεξαπείαο

• Δθηίκεζε θιηληθήο αληαπόθξηζεο κεηά 3 κέξεο

• Μεηά ηε ιήςε απνηειεζκάησλ θαιιηεξγεηώλ, ζύζηαζε γηα 

απνθιηκάθσζε ηεο αληηβηνηηθήο αγσγήο (de-escalation) όπνπ 

δπλαηόλ (κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αληηβηνηηθώλ ή/θαη αιιαγή ζε 

αληηβηνηηθή αγσγή ζηελόηεξνπ θάζκαηνο)

• πλέρηζε ζπλδπαζκνύ αληηβηνηηθώλ ζπληζηάηαη ζε πεξηπηώζεηο 

XDR, PDR, αλζεθηηθώλ ζηηο θαξβαπελέκεο εληεξνβαθηεξηαθώλ 

θαη κε δπκσηηθώλ gram-αξλεηηθώλ βαθηεξίσλ



Γηάξθεηα ζεξαπείαο

• πληζηάηαη δηάξθεηα ζεξαπείαο 7-8 κέξεο ζε αζζελείο κε VAP

εθόζνλ αληαπνθξίλνληαη θιηληθά ζηε ζεξαπεία ζε αζζελείο κε 

VAP θαη ρσξίο: 

αλνζνθαηαζηνιή, θπζηηθή ίλσζε, εκπύεκα, πλεπκνληθό 

απόζηεκα, θνηιόηεηεο ή λεθξσηηθή πλεπκνλία

• Μεγαιύηεξε δηάξθεηα ζεξαπείαο κπνξεί λα απαηηεζεί ζε 

αζζελείο:

κε  αξρηθά αθαηάιιειε αγσγή, ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο, ζε 

πνιπαλζεθηηθά κηθξόβηα & όηαλ αγσγή κε 2εο γξακκήο αληηβηνηηθά π.ρ.  

θνιηκπθίλε, ηηγεθπθιίλε



Γηάξθεηα ζεξαπείαο κε βαζε ην CPIS?

ΝΟ



Γηάξθεηα ζεξαπείαο κε βαζε ηελ Πξνθαιζηηνλίλε?

Μόλν γηα ΜΔΘ κε ζπλήζε δηάξθεηα 

ζεξαπείαο γηα VAP > 7 κεξεο







VAP: ύγθξηζε Γηαγλσζηηθώλ Σερληθώλ

Δπξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (2017):

-ζε ζηαζεξνύο αζζελείο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηβηνηηθήο αγσγήο είλαη 

πξνηηκόηεξν λα ιακβάλνληαη δείγκαηα από ηα άπσ (distal) ηκήκαηα ησλ 

αεξαγσγώλ κε επεκβαηηθέο (βξνγρνζθνπηθέο) ηερληθέο θαη απηά λα 

απνζηέιινληαη γηα πνζνηηθέο θαιιηέξγεηεο (μεἰωζη καηανἀλωζης 

ανηιβιοηικων) 

-ζε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο κε VAP νη επεκβαηηθέο ηερληθέο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε επηπινθέο θαη εηδηθά ζε επηδείλσζε ηεο νμπγόλσζεο αζζελώλ 

κε ARDS ή κε ζεπηηθό shock (ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ mini-BAL)



Παξάγνληεο Κηλδύλνπ γηα Μηθξνβηαθή Αληνρή





ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ VAP
(ΤΓΚΡΙΗ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΟΓΗΓΙΧΝ)



Πξόιεςε VAP 

Μέηξα πξόιεςεο κε ζηόρν ηελ 

απνθπγή: 

• επαλαιακβαλόκελσλ 

κηθξνεηζξνθήζεσλ

• απνηθηζκνύ ηνπ αλώηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ 

γαζηξεληεξηθνύ ζπζηήκαηνο

• επηκόιπλζεο ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ 

αλαπλεπζηήξα 



VAP: Γέζκεο Πξόιεςεο ηεο Intensive Care Society 

• Αλύςσζε ηεο θεθαιήο (30-45ν)

• Καζεκεξηλή δηαθνπή ηεο θαηαζηνιήο θαη εθηίκεζε δπλαηόηεηαο 

απνγαιαθηηζκνύ ηνπ αζζελνύο

• Υξήζε ελδνηξαρεηαθώλ ζσιήλσλ κε ππνγισηηηδηθή αλαξξόθεζε 

ησλ εθθξίζεσλ

• Απνθπγή ηαθηηθώλ αιιαγώλ ζην θύθισκα ηνπ αλαπλεπζηήξα



VAP: Γέζκεο Πξόιεςεο ηεο Intensive Care Society 



Πξόιεςε VAP: ρισξεμηδίλε?

Πιύζεηο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο κε ρισξεμηδίλε:

• Ακθηιεγόκελα απνηειεζκάησλ αζθάιεηαο ζηε βηβιηνγξαθία

• Θεηηθή επίδξαζε ηεο ρισξεμηδίλεο θπξίσο θαηαδεηρζεί ζε θαξδηνρεηξνπξγηθνύο 

αζζελείο

• Η πςειόηεξε ζπγθέληξσζε δηαιπκάησλ ρισξεμηδίλεο (2%) πην απνηειεζκαηηθή

γηα ηελ πξόιεςε ηεο VAP ζε ζύγθξηζε κε 0,12% ή 0,2%, αιιά:

- ζπζρεηίζηεθε κε βιάβεο ηνπ ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ (αηκνξξαγίεο & έιθε)

- πςειόηεξε ζλεηόηεηα (πηζαλή εηζξόθεζε ρισξεμηδίλεο κε ζπλέπεηα ην ARDS)



Πξόιεςε VAP: γαζηξνπξνζηαζία?

• Aλεπαξθή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα ην ξόιν ηεο 

γαζηξνπξνζηαζίαο ζηελ πξόιεςε ηεο VAP

• Αλαθέξεηαη όηη νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ pH ηνπ ζηνκάρνπ πξνσζώληαο 

ηνλ απνηθηζκό από δπλεηηθά παζνγόλα κηθξόβηα

• Σπζηήλεηαη λα απνθαζίδεηαη ε ρνξήγεζε ή κε γαζηξνπξνζηαζίαο από 

ηνπ ζεξάπνληεο κε βάζε ηνπ αλ ν αζζελήο είλαη πςεινύ θηλδύλνπ γηα 

αηκνξξαγία από ην γαζηξεληεξηθό



Πξόιεςε VAP: SOD/SDD?

• Xακειόηεξε επίπησζε VAP

• Xακειόηεξε ζλεηόηεηα

ΑΛΛΑ...

• Κίλδπλνο αύμεζεο κηθξνβηαθήο αληνρήο

• Κίλδπλνο αύμεζεο επίπησζεο ινίκσμεο από 

C.difficile

ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο ζπληζηάηαη ε εθιεθηηθή 

απνιύκαλζε ηνπ ζηόκαηνο, αιιά όρη ηνπ γαζηξεληεξηθνύ 

ζσιήλα ζε ΜΔΘ κε ζπλζήθεο ρακειήο αληνρήο θαη 

κηθξήο θαηαλάισζεο αληηβηνηηθώλ



Rellν J, Lisboa T, Koulenti D. Lancet Respir Med 2014

Ventilator-associated respiratory Infections (VARI) 

VAP + VAT
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• Η δηάγλσζή ηεο VAP βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκό θιηληθώλ, απεηθνληζηηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ 

επξεκάησλ, κε ηηο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο νδεγίεο λα δηαθνξνπνηνύληαη ειαθξά σο 

πξνο ηνλ ζπλδπαζκό ησλ επξεκάησλ απηώλ.

• Επί πηζαλήο VAP επηβάιιεηαη ε άκεζε έλαξμε εκπεηξηθήο αληηβηνηηθήο αγσγήο, πνπ 

θαηεπζύλεηαη από ηνπο παράγονηες κινδύνοσ ηοσ αζθενούς για πολσανθεκηικά μικρόβια 

θαη από ηελ επιδημιολογία ηοσ ημήμαηος. 

• Μεηά ηελ απνκόλσζε ηνπ/ησλ παζνγόλνπ/σλ κηθξνβίνπ/σλ & ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ 

επαηζζεζίαο: θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ηεο αγσγήο & απνθιηκάθσζε όπνπ δπλαηόλ

• Τα κέηξα πξόιεςεο, κε ηε κνξθή δεζκώλ κέηξσλ γηα ηελ αύμεζε ζπκκόξθσζεο, είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηε κείσζε ηεο επίπησζήο ηεο VAP. 



ΔΤΥΑΡΙΣΧ!


