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Βιολογία Α Λυκ Κεφ 1 Σαχινίδθσ Συμεϊν 

Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ αποτελείται από τριςεκατομμφρια κφτταρα, που προζρχονται 

από ζνα αρχικό κφτταρο, το ηυγωτό 

Με τθν διαδικαςία τθσ διαφοροποίθςθσ τα κφτταρα αποκτοφν διαφορετικά µορφολογικά 

και λειτουργικά χαρακτθριςτικά, ϊςτε να μποροφν να εκτελοφν μια εξειδικευμζνθ 

λειτουργία. 

Ο ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα με (ςυνικωσ) όμοια μορφι που ςυμμετζχουν ςτθν ίδια 

λειτουργία. 

Τα κφτταρα οργανϊνονται ςε ιςτοφσ, οι ιςτοί ςε όργανα  και τα  όργανα ςε ςυςτιματα 

οργάνων του ανκρωπίνου ςϊματοσ 

Η ουςία που μεςολαβεί μεταξφ των κυττάρων ονομάηεται μεςοκυττάρια ουςία 

Πόςα είδθ ιςτϊν υπάρχουν; 

Α) Επικθλιακόσ ιςτόσ 

  Β) Ερειςτικόσ ιςτόσ  

  Γ) Μυϊκόσ ιςτόσ 

  Δ) Νευρικόσ ιςτόσ  

1. Επικθλιακόσ ιςτόσ: Αποτελείται από κφτταρα ςτενά ςυνδεδεµζνα µεταξφ τουσ (είναι 

ποικιλόμορφα κφτταρα).  

Σχθματίηουν επιφάνειεσ που  

• καλφπτουν εξωτερικά το ςϊµα -Προςταςία 

• επενδφουν εςωτερικά διάφορεσ κοιλότθτεσ.  

Ο  επικθλιακόσ  ιςτόσ των αδζνων, : Αποτελοφνται από κφτταρα που παράγουν και 

εκκρίνουν ζνα προϊόν Διακρίνονται ςε: 

• εξωκρινείσ αδζνεσ: εκκρίνουν το προϊόν τουσ είτε ζξω πχ ιδρωτοποιοί αδζνεσ είτε μζςα 

ςτο  ςϊμα πχ ςιελογόνοι αδζνεσ 

• ενδοκρινείσ αδζνεσ: εκκρίνουν το προϊόν τουσ κατευκείαν ςτο αίμα  πχ υπόφυςθ. 

• μεικτοφσ αδζνεσ: περιλαμβάνουν εξωκρινζσ και ενδοκρινζσ τμιμα (μοίρα), πχ πάγκρεασ 

(εκκρίνει παγκρεατικό υγρό ωσ εξωκρινισ και ινςουλίνθ, γλυκαγόνθ ωσ ενδοκρινισ )  
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Ρόλος επιθηλιακού ιστού:

• Προστασία

• Αποµακρύνει βλέννα και σκόνη

• Επιτρέπει τη διάχυση και

απορρόφηση ουσιών

• Συµβάλλει στην παραγωγή και

έκκριση προϊόντων

Καλύπτουν εξωτερικά το σώμα 
μας (Επιδερμίδα)

Περιβάλουν εσωτερικά τα 
όργανα  

Επενδύουν το  εσωτερικό 
κοιλοτήτων του σώματος 
(Βλεννογόνοι του στομάχου -
Βλεννογόνοι της αναπνευστικής 
οδού)  

(κροσσωτός επιθηλιακός ιστός 

αεροφόρων οδών)

(μικρολάχνες εντέρου )

(αδένες)

 

Να επιλζξετε τθν πρόταςθ ι τθν φράςθ που κεωρείτε ότι ςυνεχίηει ςωςτά τθν πρόταςθ: 

1. Ο επικθλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα: 

Α. Που ζχουν τθν ικανότθτα να ςυςτζλλονται. 

Β. Που μποροφν να ζχουν εκκριτικό ρόλο. 

Γ. Μεταξφ των οποίων μεςολαβεί άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία. 

Δ. Που μποροφν να αποκθκεφουν μεγάλεσ ποςότθτεσ αλάτων. 

2. Ο κροςςωτόσ επικθλιακόσ ιςτόσ: 

Α. Επενδφει τισ κοιλότθτεσ των αιμοφόρων αγγείων. 

Β. Αποτελείται από πεπλατυςμζνα κφτταρα. 

Γ. Περιλαμβάνει κφτταρα που φζρουν βλεφαρίδεσ. 

Δ. Παράγει τθ γλυκαγόνθ, δθλ. τθ μια από τισ ουςίεσ που ελζγχουν τθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

γλυκόηθσ ςτο αίμα. 

3. Ζνασ αδζνασ: 

Α. Χαρακτθρίηεται εξωκρινισ όταν εκκρίνει το προϊόν κατευκείαν ςτο αίμα. 

Β. Αποτελείται υποχρεωτικά από πολλά κφτταρα. 

Γ. Που εκκρίνει το προϊόν του, τόςο ςτο αίμα όςο και ςε μια κοιλότθτα του ςϊματοσ, 

χαρακτθρίηεται μεικτόσ. 
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Δ. Μπορεί να αποτελείται από μυϊκά κφτταρα. 

4. Η ινςουλίνθ: 

Α. Εκκρίνεται από τθν υπόφυςθ 

Β. Εκκρίνεται από τθν ενδοκρινι μοίρα του παγκρζατοσ 

Γ. Ελζγχει τθν ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκαγόνθσ ςτο αίμα 

Δ. Εκκρίνεται ςτο δωδεκαδάκτυλο 

ΘΕΜΑ Β:  

Ι. Ο επικθλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα που ζχουν διάφορεσ μορφζσ και 

επιτελοφν διάφορεσ λειτουργίεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Σε ποια τμιματα  του οργανιςμοφ μασ   τα επικθλιακά κφτταρα είναι πεπλατυςμζνα;  

Αυτά που ςχθματίηουν το τοίχωμα των τριχοειδϊν αγγείων  ι των πνευμονικϊν 

κυψελίδων  

β) Ποια μορφολογικά χαρακτθριςτικά ζχουν τα κφτταρα του κροςςωτοφ επικθλιακοφ ιςτοφ; 

Ποιεσ λειτουργίεσ φζρουν ςε πζρασ, εξαιτίασ αυτϊν των χαρακτθριςτικϊν τουσ;  

φζρουν βλεφαρίδεσ ι μικρολάχνεσ , απομάκρυνςθ βλζννασ, απορρόφθςθ χριςιμων 

τελικϊν προϊόντων τθσ πζψθσ  

γ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα του επικθλιακοφ ιςτοφ που 

ςυνιςτοφν αδζνεσ;  Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από ζνα μόνο 

κφτταρο και ζνα παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από πολλά κφτταρα.  

Παράγουν και εκκρίνουν κάποιο προϊόν  

βλεννογόνα κφτταρα του γαςτρεντερικοφ ςωλινα  

ςιελογόνοι  

2. Ερειςτικόσ ιςτόσ 

Από τι αποτελείται: Αποτελείται από κφτταρα που βρίςκονται μζςα ςε  άφκονθ 

μεςοκυττάρια ουςία, θ οποία  περιζχει δυο τφπων πρωτεϊνικά ινίδια: κολλαγόνο και 

ελαςτίνθ (αποκτά ζτςι αντοχι και ελαςτικότθτα).  

Ποιοσ είναι ο ρόλοσ του;:Συνδζει διάφορεσ δομζσ μεταξφ τουσ (π.χ.  τουσ μυσ με τα οςτά) 

Προςφζρει ςτιριξθ ςτον οργανιςμό  

- Προςφζρει προςταςία με κοιλότθτεσ που ςχθματίηει, ςε πολφτιμα για τον οργανιςμό 

όργανα (όπωσ είναι ο εγκζφαλοσ, οι πνεφμονεσ, τα μάτια κ.ά.). 
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Ποιεσ είναι οι κατθγορίεσ του ερειςτικοφ ιςτοφ; 

Συνδετικόσ ιςτόσ : Χαλαρόσ Πυκνόσ  Αίμα 

Χόνδρινοσ ιςτόσ  

Οςτίτθσ ιςτόσ : Οςτίτθσ ιςτόσ   

Συναντάται ςτα οςτά. 

Η μεςοκυττάρια ουςία είναι εξαιρετικά ςκλθρι και περιζχει άλατα και ινίδια κολλαγόνου. 

Τα κφτταρά του λζγονται οςτεοκφτταρα και υπάρχουν ςτισ κοιλότθτεσ τθσ μεςοκυττάριασ 

ουςίασ 

Αίμα  Το αίμα είναι είδοσ ςυνδετικοφ ιςτοφ που βρίςκεται ςε υγρι μορφι.  

Θεωρείται ιδιαίτεροσ τφποσ  ςυνδετικοφ ιςτοφ. 

Η μεςοκυττάρια ουςία είναι υγρι και αποτελεί το πλάςμα του αίματοσ. 

Τα κφτταρά του είναι τριϊν ειδϊν: 

• Τα ερυκρά αιμοςφαίρια που μεταφζρουν το οξυγόνο 

• Τα λευκά αιμοςφαίρια που ςυμβάλουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ 

• Τα αιμοπετάλια που ςυμμετζχουν ςτθν πιξθ του αίματοσ 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ι ερυθροκφτταρα (RBC) αποτελοφν το 38 με 48 % του πλιρουσ 

αίματοσ.  

Είναι τα πιο πολυάρικμα κφτταρα ςε κυκλοφορία και δίνουν ςτο αίμα το χαρακτθριςτικό 

κόκκινο χρϊμα του μζςω τθσ αιμοςφαιρίνθσ που περιζχουν.  

Η λειτουργία τουσ αφορά τθ διατιρθςθ των ιςτϊν ςτθ ηωι κακϊσ μεταφζρουν ςε αυτοφσ 

οξυγόνο από τουσ πνεφμονεσ και απομακρφνουν το διοξείδιο του άνκρακα προσ τθν 

αντίκετθ κατεφκυνςθ.  

Ζχουν το ςχιμα αμφίκοιλων δίςκων διαμζτρου 8 μικρόμετρα και πάχουσ 2 

Παράγονται από τον μυελό των οςτϊν και δεν ζχουν πυρινα, ενϊ ο μζςοσ όροσ ηωισ τουσ 

είναι 120 θμζρεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ διανφουν 1.500 χιλιόμετρα κακϊσ 

διαςχίηουν ολόκλθρο το κυκλοφορικό ςφςτθμα.  

Είναι πολφ ελαςτικά κφτταρα και αυτι τουσ θ ιδιότθτα τουσ επιτρζπει να περνοφν από τα 

τριχοειδι αγγεία.  

Η εκατοςτιαία αναλογία ερυκρϊν αιμοςφαιρίων ανά μονάδα όγκου αίματοσ ονομάηεται 

αιματοκρίτης. Στισ γυναίκεσ υπάρχουν περίπου 4 ζωσ 5 εκατομμφρια RBCs ανά mm3 (κυβικό 

χιλιοςτόμετρο) αίματοσ και περίπου 5 ζωσ 6 εκατομμφρια ςτουσ άνδρεσ. Οι άνκρωποι που 
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ηουν ςε μεγάλα φψθ ζχουν ακόμα περιςςότερα RBCs, λόγω των χαμθλϊν επιπζδων 

οξυγόνου ςτο περιβάλλον τουσ.  

Σωςτό ι Λάκοσ 

 
1.Η μεςοκυττάρια ουςία του οςτίτθ ιςτοφ  περιζχει χονδροβλάςτεσ. 

 

2.Τα αιμοπετάλια ωσ κφρια ςυνειςφορά τουσ ζχουν τθν  

πιξθ του αίματοσ. 

 

3.Η μεςοκυττάρια ουςία του πυκνοφ ςυνδετικοφ ιςτοφ αποτελείται κυρίωσ από δεςμίδεσ ινιδίων 

ελαςτίνθσ. 

 
4.Η ελαςτίνθ είναι μια ινϊδθσ πρωτεΐνθ που προςδίδει ελαςτικότθτα ςτον ιςτό ςτον οποίο περιζχεται. 

 
5.Ο χόνδρινοσ ιςτόσ ςυναντάται ςτουσ τζνοντεσ και τουσ ςυνδζςμουσ. 

  6.Το πλάςμα αποτελεί το μεςοκυττάριο υγρό του ιδιόμορφου ιςτοφ του αίματοσ. 

 

7. Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ ρόλδξηλνπ ηζηνύ είλαη ε 

 ζηεξεόηεηα θαη ε επθακςία. 

 

Να επηιέμεηε ηελ πξόηαζε ή ηελ θξάζε πνπ ζεσξείηε όηη ζπλερίδεη ζσζηά ηελ πξόηαζε:  

1. Ο ζπλδεηηθόο ηζηόο: 

Α.  Πεξηιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηζηνύ, ην αίκα. 

Β.  Πεξηιακβάλεη ην είδνο ηνπ ηζηνύ πνπ ραξαθηεξίδεηαη εξεηζηηθόο. 

Γ. Γηαθξίλεηαη ζηνλ ρόλδξηλν θαη ζηνλ νζηίηε ηζηό. 

Γ. Έρεη κεζνθπηηάξηα νπζία ζην εζσηεξηθό ηεο νπνίαο ππάξρνπλ νζηενθύηηαξα. 

 2. Ο ππθλόο ζπλδεηηθόο ηζηόο: 

Α. Απνηειείηαη θπξίσο από ηλίδηα ειαζηίλεο. 

Β. Δληόο ηεο κεζνθπηηάξηαο νπζίαο ηνπ πεξηέρεη ρνλδξνβιάζηεο. 

Γ. πλαληάηαη ζηνπο ζπλδέζκνπο ησλ αξζξώζεσλ. 

Γ. πλαληάηαη θπξίσο ζην δέξκα. 

3. Ο ιηπώδεο ηζηόο: 

Α. Δίλαη κνξθή ηνπ ρόλδξηλνπ ηζηνύ 

Β. Δίλαη εηδηθόο ηύπνο ηνπ νζηίηε ηζηνύ 

Γ. Δίλαη εηδηθόο ηύπνο ηνπ ραιαξνύ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ 

Γ. Δίλαη κνξθή ηνπ κπτθνύ ηζηνύ 

4. Χόλδξηλνο ηζηόο ππάξρεη: 

Α. ην δέξκα 

Β. ηνπο κεζνζπνλδύιηνπο δίζθνπο 
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Γ. ην αίκα 

Γ. ην πάγθξεαο 

5. Τα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο: 

Α. πκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

Β. Μεηαθέξνπλ νμπγόλν  

Γ. πκβάιινπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 

Γ. Πεξηέρνπλ πιάζκα 

 

3. Μπϊθόο ηζηόο 

Από ηη απνηειείηαη; 

Απνηειείηαη από θύηηαξα κεγάινπ κήθνπο πνπ ιέγνληαη κπϊθέο ίλεο θαη ηα νπνία  

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπζηέιινληαη.  

Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ; 

Η ζπζηνιή ησλ κπτθώλ ηλώλ επηηξέπεη ηηο θηλήζεηο 

Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηνπ κπϊθνύ ηζηνύ; 

• θειεηηθόο κπτθόο ηζηόο (γξακκσηόο)  

Βξίζθεηαη ζηνπο ζθειεηηθνύο κύεο 

Απνηειείηαη από καθξηέο θπιηλδξηθέο  

 

 

 

 

• Μπτθόο ηζηόο ηεο θαξδηάο (κπνθάξδην)  

Βξίζθεηαη ζηα ηνηρώκαηα ηεο θαξδηάο 

Απνηειείηαη από θπιηλδξηθέο κπτθέο ίλεο κε  
γξακκώζεηο 

Οη κπτθέο ίλεο δελ ππαθνύνπλ ζηελ ζέιεζή  

καο 

 

• Λείνο κπτθόο ηζηόο  

Δπελδύεη θπξίσο ηνηρώκαηα (ησλ ζπιάρλσλ)  

όπσο απηά ησλ αγγείσλ θαη ηνπ 
γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα 

Απνηειείηαη από αηξαθηνεηδείο θαη ρσξίο 
γξακκώζεηο κπτθέο ίλεο 
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Οη κπτθέο ίλεο δελ ππαθνύνπλ ζηελ ζέιεζή καο 

4. Νεπξηθόο ηζηόο 

Από ηη απνηειείηαη; 

Απνηειείηαη από  

1. λεπξηθά θύηηαξα (λεπξώλεο) 

2. λεπξνγινηαθά θύηηαξα 

 

Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο; 

 Τα λεπξηθά θύηηαξα ή λεπξώλεο είλαη θύηηαξα κε απνθπάδεο , εμεηδηθεπκέλα ώζηε 
λα παξάγνπλ θαη λα κεηαβηβάδνπλ λεπξηθέο ώζεηο 

 Τα λεπξνγινηαθά θύηηαξα ζηεξίδνπλ, κνλώλνπλ θαη ηξέθνπλ ηνπο λεπξώλεο  

 

Σ/Λ 

1.Σα λεπξνγινηαθά θύηηαξα θέξνπλ καθξέο απνθπάδεο.  

2.ε έλα ηζηό κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε θπηηάξσλ ηα νπνία, όκσο, 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία.  

 

Να επηιέμεηε ηελ πξόηαζε ή ηελ θξάζε πνπ ζεσξείηε όηη ζπλερίδεη ζσζηά ηελ πξόηαζε:  

1. Οι μσϊκές ίνες ποσ σσσπώνται με  τη θέλησή μας:  

Α. Γελ θέξνπλ γξακκώζεηο. 

Β. Δίλαη κέξνο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Γ. Έρνπλ αηξαθηνεηδέο ζρήκα. 

Γ. πλαληώληαη ζηνπο ζθειεηηθνύο κπο. 

  

2. Οι λείες μσϊκές ίνες:  

Α. πζπώληαη κε ηε ζέιεζή καο. 
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Β. Έρνπλ θπιηλδξηθό ζρήκα. 

Γ. Φέξνπλ γξακκώζεηο. 

Γ. Δπελδύνπλ ηα ηνηρώκαηα ησλ αγγείσλ.  

  

3. Τα κύτταρα τοσ νεσρικού ιστού:  

Α. Πνπ παξάγνπλ λεπξηθέο ώζεηο νλνκάδνληαη λεπξώλεο. 

Β. Πνπ κεηαβηβάδνπλ λεπξηθέο ώζεηο, νλνκάδνληαη λεπξνγινηαθά θύηηαξα. 

Γ. Πνπ κνλώλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηνπο λεπξώλεο νλνκάδνληαη λεπξηθά θύηηαξα. 

Γ. Πνπ ηξέθνπλ ηα λεπξηθά θύηηαξα, νλνκάδνληαη λεπξώλεο. 

4. Τα νεσρογλοιακά κύτταρα:  

Α. Δίλαη ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηαβίβαζε ησλ λεπξηθώλ ώζεσλ 

Β. Δίλαη ππεύζπλα γηα ηελ κόλσζε, ζηήξημε θαη ζξέςε ησλ λεπξώλσλ 

Γ. Παξνπζηάδνπλ απνθπάδεο 

Γ. πλππάξρνπλ κε ηα κπτθά θύηηαξα ζηνλ ίδην ηζηό 

 

Σην δηπιαλό ζρήκα εηθνλίδεηαη έλαο αξηζκόο από θύηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 
ζύζηεκα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε ξύζκηζε θαη 
ηνλ ζπληνληζκό ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηωλ νξγάλωλ.  

Να απαληήζεηε ζηηο εξωηήζεηο: 

Α. Πώο νλνκάδεηαη ην θύηηαξν α, πνηα είλαη ε 
ελαιιαθηηθή νλνκαζία ηνπ, πνηα ε ιεηηνπξγία 
ηνπ; 

Β. Πώο νλνκάδεηαη ην θύηηαξν β, πνηα ε 
ιεηηνπξγία ηνπ; 

Γ. Πώο νλνκάδεηαη ε δηαηαξαρή γ πνπ παξάγεηαη 
από ην θύηηαξν α θαη ην δηαηξέρεη; 

Γ. Πώο νλνκάδεηαη ην είδνο ηνπ ηζηνύ ζηνλ νπνίν 
κεηέρνπλ ηα θύηηαξα α θαη β 

 

 

 Γηαθνξεηηθνί   ηζηνί πνπ επηηεινύλ κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ζπγθξνηνύλ ηα όξγαλα.  

 Γηαθνξεηηθά όξγαλα πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη επηηεινύλ κηα ιεηηνπξγία , ζπγθξνηνύλ ηα 
ζπζηήκαηα νξγάλωλ.  

Σπζηήκαηα         

Απνηεινύληαη από επηκέξνπο όξγαλα πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ 
έξγνπ         

 Π.ρ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από:  
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 Καξδηά  

 Αξηεξίεο  

 Φιέβεο  

 Σξηρνεηδή αγγεία  

Πεπηηθό ζύζηεκα  

Πξαγκαηνπνηείηαη ε πέςε ηεο ηξνθήο θαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα  

Μεηαθέξεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νμπγόλν ζε όια ηα όξγαλα.  

Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα  

Αληαιιάζεη ηα αέξηα ηεο αλαπλνήο  (νμπγόλν θαη CΟ2)   

Σύζηεκα ελδνθξηλώλ αδέλωλ  

πκκεηέρεη ζηε ξύζκηζε  θαη ηνλ ζπληνληζκό  όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζώκαηνο.  

Νεπξηθό ζύζηεκα  

Αλαιύεη θαη εξκελεύεη ηα εξεζίζκαηα. Ρπζκίδεη θαη ζπληνλίδεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
ζώκαηνο.  

Δξεηζηηθό ζύζηεκα  

ηεξίδεη θαη πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό. πκβάιιεη ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο. 

Μπϊθό ζύζηεκα  

Παξάγεη ηνπο γακέηεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη ζηελ αλαπαξαγσγή 

Η ιεραρτία με βάση την οποία οργανώνεται η κατασκεσή τοσ ανθρώπινοσ σώματος 
είναι: 

Α. Κύηηαξα→Ιζηνί →Όξγαλα→πζηήκαηα νξγάλσλ 

Β. Κύηηαξα→ πζηήκαηα νξγάλσλ → Ιζηνί →Όξγαλα  

Γ. Κύηηαξα→ πζηήκαηα νξγάλσλ → Όξγαλα→ Ιζηνί 

Γ. Ιζηνί →Κύηηαξα→ πζηήκαηα νξγάλσλ→Όξγαλα  
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