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ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (2022)  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

& ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ  

 

Γενικά σχόλια 

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (Respiratory Syncytial Virus, RSV) προκαλεί επιδημίες 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ευθύνεται για το 60-80% των νοσηλειών βρογχιολίτιδας, 
αποτελώντας τη συχνότερη αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο για βρέφη που ζουν σε χώρες 
υψηλού εισοδήματος (1).   

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα που να μην κινδυνεύει από μόλυνση από RSV (2). 
Ωστόσο, στις ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχουν σαφώς καθορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, 
στις οποίες, μάλιστα, η RSV λοίμωξη είναι πιθανό να εξελιχθεί σε σοβαρή λοίμωξη των 
κατώτερων αναπνευστικών οδών.  

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από RSV περιλαμβάνονται βρέφη που 
γεννήθηκαν πρόωρα, ιδιαίτερα αυτά με χρόνια πνευμονοπάθεια (βρογχοπνευμονική 
δυσπλασία) ή με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια. Τα βρέφη αυτά εμφανίζουν 
σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο προσβολής του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, με 
αποτέλεσμα να είναι συχνή η ανάγκη νοσηλείας τους. Επίσης, λόγω της σοβαρότητας της 
λοίμωξης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 
εφαρμογής μηχανικού αερισμού. 

Πέρα από κύρια αιτία νοσηρότητας στα βρέφη, στις ανεπτυγμένες χώρες, η νόσηση από RSV 
αποτελεί παράγοντα  σημαντικής κοινωνικο-οικονομικής επιβάρυνσης. Το γεγονός αυτό 
οδηγεί σε αυξημένη χρήση πόρων για υγειονομική περίθαλψη και συνεπώς κόστος, το οποίο 
θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση προφύλαξης έναντι του 
RSV στα βρέφη υψηλού κινδύνου (3) . 

Πολλαπλά υποψήφια εμβόλια και μονοκλωνικά αντισώματα μακράς δράσης βρίσκονται σε 
διάφορα στάδια κλινικής ανάπτυξης. Επί του παρόντος, η χορήγηση μονοκλωνικών 
αντισωμάτων έναντι του συγκεκριμένου ιού (Palivizumab) είναι η μόνη εγκεκριμένη 
ανοσοπροφύλαξη έναντι του RSV που διατίθεται για χρήση σε συγκεκριμένους παιδιατρικούς 
πληθυσμούς υψηλού κινδύνου (4). 

Το Δεκέμβριο του 2021, το Διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας 
(ΕΝΕ) αποφάσισε να προχωρήσει σε επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των υπαρχόντων 
οδηγιών προφυλακτικής χορήγησης Palivizumab σε ειδικές κατηγορίες βρεφών. Για το λόγο 
αυτό, σχηματίστηκε πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη κατά αλφαβητική σειρά από τους 
Παιδιάτρους-Νεογνολόγους κ.κ. Βασίλειο Γιάπρο, Ιωάννα Γριβέα, Γαβριήλ Δημητρίου, Έλενα 
Μπούζα και Κοσμά Σαραφίδη. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η συμμετοχή και της 
Ελληνικής  Εταιρείας  Παιδιατρικής  Καρδιολογίας (ΕΕΠΚ) καθώς αποτελεί τον πιο αρμόδιο 
επιστημονικό φορέα για τη σύνταξη σχετικών οδηγιών σε νεογνά-βρέφη με συγγενή 
καρδιοπάθεια. Από μέρους της ΕΕΠΚ, στην παρούσα επιτροπή συμμετείχε η 
Παιδοκαρδιολόγος κα. Αικατερίνη Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, ωστόσο, των προτάσεων της 
ΕΕΠΚ συμμετείχαν -κατά αλφαβητική σειρά- και οι Παιδοκαρδιολόγοι Ανδρέας 
Γιαννόπουλος, Σοφία Λουκοπούλου, Ανδρέας Πετρόπουλος όπως και οι Καρδιοχειρουργοί 
Παίδων Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Αυξέντιος Καλαγκός και Αντώνιος Καλλικούρδης. 
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Στο παρόν πόνημα παρουσιάζονται οι προηγούμενες οδηγίες (2018) της ΕΝΕ και οι τρέχουσες 
(2022), κοινές προτάσεις των δύο Εταιρειών για τη προφυλακτική χορήγηση Palivizumab ενώ, 
συνοπτικά, περιγράφονται οι λόγοι που συνέβαλαν στις σχετικές αλλαγές και η πιο πρόσφατη 
σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια εναρμόνισης με τις πιο πρόσφατες 
Ευρωπαϊκές οδηγίες (EFCNI) (5). 

Επισημάνσεις 

• Η  έναρξη της επιδημικής περιόδου για τον RSV στην Ελλάδα θεωρείται η 1η 
Νοεμβρίου.  

• Ο μέγιστος αριθμός δόσεων σε κάθε επιδημικής περιόδου είναι πέντε. 
• Ως βρογχοπνευμονική δυσπλασία ορίζεται η ανάγκη χορήγηση οξυγόνου τις πρώτες 28 

ημέρες ζωής. 
• Παράγοντες κινδύνου: χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, συνθήκες 

πολυπληθούς διαβίωσης, ρύπανση από καπνό εσωτερικών χώρων (κάπνισμα στο σπίτι), 
οικογενειακό ιστορικό άσθματος ή ατοπίας.  

• Η προφύλαξη με Palivizumab θα πρέπει να διακόπτεται σε ένα παιδί που νοσηλεύτηκε 
με RSV καθώς η πιθανότητα δεύτερης νοσηλείας με RSV είναι μικρότερη από 0,5%. 
 
 

ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 
Προηγούμενες οδηγίες  
Ι. ΔΚ ≤ 28 εβδομάδων και 0 ημερών ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της επιδημικής 
περιόδου του RSV. 
II. ΔΚ 29 εβδομάδων και 1 ημέρας – 31 εβδομάδων και 6 ημερών και ηλικία ≤ 6 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
Πρόταση επιτροπής 2022  
Ι. Χορήγηση σε βρέφη με ΔΚ < 29 εβδομάδες και χρονολογική ηλικία < 12 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV 
Αιτιολόγηση αλλαγής 
Στις προηγούμενες οδηγίες, υπήρχε κενό για κυήσεις με διάρκεια από 28+1 ως 28+6 
εβδομάδες. Στις τρέχουσες οδηγίες, η ηλικία κύησης εκφράζεται ως συμπληρωμένες 
εβδομάδες. Έτσι, για παράδειγμα, βρέφος με ΔΚ  28+1 μέχρι 28+6 εβδομάδες θεωρείται με 
ΔΚ 28 εβδομάδων. 
Προηγούμενες οδηγίες  
ΙΙΙ. Χορήγηση σε βρέφη με ΔΚ 29+1 έως 31+6 και χρονολογική ηλικία < 6 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
Πρόταση επιτροπής 2022  
ΙΙ. Χορήγηση σε βρέφη ΔΚ 29 ως 31 εβδομάδες κύησης και χρονολογική ηλικία < 6 μηνών 
στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
Αιτιολόγηση αλλαγής 
Σε αυτή την κατηγορία δεν έγινε καμία αλλαγή πέρα της αναφοράς της ΔΚ μόνο σε 
εβδομάδες. 
Προηγούμενες οδηγίες  
ΙΙΙ. Χορήγηση σε βρέφη από 32+0 εβδομάδων ως 34+6 εβδομάδων και ηλικία ≤ 6 μηνών 
στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV και βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης σοβαρής μορφής της νόσου (παρουσία δύο ή και περισσότερων παραγόντων 
κινδύνου). 
Πρόταση επιτροπής 2022  
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ΙΙΙ. Χορήγηση σε βρέφη 32 εβδομάδων ως < 35 εβδομάδων και ηλικία ≤ 6 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV και βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
σοβαρής μορφής της νόσου (παρουσία δύο ή και περισσότερων παραγόντων κινδύνου). 
Αιτιολόγηση πρότασης 
Η επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο  
σοβαρής νόσησης από RSV. 
 
 

ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 
1ος χρόνος ζωής 
Προηγούμενες οδηγίες  
IV. ΒΠΔ και ΔΚ ≤ 32 εβδομάδων και 0 ημερών, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της 
επιδημικής περιόδου του RSV. 
Πρόταση επιτροπής 2022  
IV. Νεογνά με ΒΠΔ, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
Αιτιολόγηση αλλαγής 
Στις τρέχουσες οδηγίες, η σύσταση προφύλαξης αφορά σε όλα τα νεογνά με ΒΠΔ. Τα νεογνά 
με ΒΠΔ και ΔΚ > 32 εβδομάδες αποτελούν ένα πολύ μικρό πληθυσμό που, όμως, διατρέχει 
κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης από τον RSV και ωφελείται από τη χορήγηση 
ανοσοπροφύλαξης. 
2ος χρόνος ζωής 
Προηγούμενες οδηγίες  
Κατά το 2ο έτος ζωής τους με ΒΠΔ και ΔΚ ≤ 32 εβδομάδων και 0 ημερών που συνεχίζουν 
τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ΒΠΔ (χορήγηση κορτικοειδών ή διουρητικών ή 
χορήγηση οξυγόνου) τους τελευταίους 6 μήνες πριν την έναρξη της επιδημικής περιόδου 
του RSV. 
Πρόταση επιτροπής 
Κατά το 2ο έτος ζωής, βρέφη που συνεχίζουν τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ΒΠΔ 
(χορήγηση κορτικοειδών ή διουρητικών ή χορήγηση οξυγόνου) τους τελευταίους 6 μήνες 
πριν την έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
Αιτιολόγηση αλλαγής 
Και στην προκυμμένη περίπτωση, η χορήγηση ανοσοπροφύλαξης δεν περιορίζεται από τη 
ΔΚ. Η  ανάγκη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της ΒΠΔ παραμένει, ωστόσο, απαραίτητη 
προϋπόθεση. 

 

ΝΕΟΓΝΑ - ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 
Προηγούμενες οδηγίες  
VI. Αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της 
επιδημικής περιόδου του RSV (μη κυανωτική συγγενή καρδιοπάθεια που χρήζει 
φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και βρίσκεται σε 
αναμονή χειρουργικής αποκατάστασης της νόσου). 
VII. Σοβαρή ή μέτρια πνευμονική υπέρταση, ηλικίας ≤12 μηνών στην έναρξη της επιδημικής 
περιόδου του RSV. 
VIII. Μετά από χειρουργική αποκατάσταση της καρδιοπάθειας, τα οποία συνεχίζουν τη 
θεραπεία για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. 
IX. Κυανωτική καρδιοπάθεια πριν τη χειρουργική αποκατάσταση ή μετά από παρηγορητική 
διαδικασία και έπειτα από παιδοκαρδιολογική ένδειξη βασιζόμενη στο αιμοδυναμικό status 
του ασθενούς. 
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Χ. Συμφορητική καρδιομυοπάθεια υπό φαρμακευτική αγωγή, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
Πρόταση επιτροπής 

1. Σε όλα τα νεογνά και βρέφη με κυανωτική ή ακυανωτική αιμοδυναμικά σημαντική* 
συγγενή καρδιοπάθεια  έως την ηλικία των 12 μηνών.  

2. Στα βρέφη με συγγενή καρδιοπάθεια που παραμένουν μετά τη χειρουργική 
αντιμετώπισή τους αιμοδυναμικά ασταθή* έως την ηλικία των 24 μηνών.  

3. Σε όλα τα νεογνά και βρέφη που πάσχουν από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
λόγω μυοκαρδιοπάθειας που χρήζει ειδικής αποσυμφορητικής φαρμακευτικής 
αγωγής, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 

 *Αιμοδυναμικά σημαντικές συγγενείς καρδιοπάθειες (6–8):  
Α. Η ελλιπώς διορθωμένη κυανωτική ή ακυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια με 
πνευμονική υπέρταση. 
Β. Συστολική πνευμονική αρτηριακή πίεση >=40 mmHg ή μέση πνευμονική 
αρτηριακή πίεση >=25 mmHg και/ή 
Γ. Η ανάγκη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής λόγω συμπτωμάτων συμφορητικής 
καρδιακής ανεπάρκειας. 

Αιτιολόγηση αλλαγής 
1. Οι ισχύουσες οδηγίες της ΕΝΕ (2018) για τον RSV σε νεογνά και βρέφη με 

καρδιοπάθεια, προτείνουν την προφύλαξη σε παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική 
συγγενή καρδιοπάθεια (HS-CHD) έως ενός έτους κατά την επιδημική έξαρση του 
RSV. 

2. Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνουν και το δεύτερο έτος ζωής στις οδηγίες 
τους (9,10). 

3. Νεότερες δημοσιεύσεις ενισχύουν την θέση για προφύλαξη από τον RSV σε νεογνά 
και βρέφη με HS-CHD, και κατά το δεύτερο έτος της ζωής εφόσον συνεχίζουν να 
εμφανίζουν αιμοδυναμικά σημαντική HS-CHD (11–13).  

4. Τέλος, πρόσφατες ανασκόπησεις οδηγιών και ομοφωνίες (consensus) αναφέρουν 
την αναγκαιότητα προφύλαξης και τον 2ο χρόνο στην ομάδα αυτή των μικρών 
ασθενών (14–16). 

5. Προτάθηκαν από την ΕΠΚΕ συγκεκριμένα κριτήρια για τον ορισμό των 
αιμοδυναμικά σημαντικών συγγενών καρδιοπαθειών. 
 

 
 

 ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Προηγούμενες οδηγίες  
Ανοσοπροφύλαξη σε βρέφη με άλλες παθήσεις 

1. Ανατομικές ανωμαλίες των πνευμόνων: Συστήνεται η χορήγηση  ανοσοπροφύλαξης 
έναντι του RSV κατά τη διάρκεια του 1ου έτους ζωής σε συγγενείς ανατομικές 
ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος, κυρίως των κατώτερων αεροφόρων 
οδών (συγγενείς ανωμαλίες των πνευμόνων, τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο και 
τραχειοστομία). 

2. Κυστική ίνωση: Δε συστήνεται εκτός και αν το βρέφος πάσχει από 
βρογχοπνευμονική δυσπλασία ή/και διαταραχές θρέψης κατά το 1ο έτος ζωής, ενώ 
κατά το 2ο έτος ζωής σε κάθε παιδί με σοβαρή πνευμονοπάθεια (παθολογική 
ακτινογραφία πνευμόνων ή/και παθολογική αξονική τομογραφία πνευμόνων 
ενδεικτική σοβαρής εμμένουσας πνευμονικής βλάβης) ή με βάρος σώματος 
μικρότερο της 10 ης εκατοστιαίας θέσης. 

Πρόταση επιτροπής 
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Πέρα από τα βρέφη με βρογχοπνευμονική δυσπλασία και αιμοδυναμικά σημαντικές 
συγγενείς καρδιοπάθειες, ανοσοπροφύλαξη μπορεί -ενδεχόμενα- να χορηγηθεί  σε ορισμένα 
παιδιά με ανατομικές ανωμαλίες των πνευμόνων ή νευρομυϊκά νοσήματα, ανοσοκαταστολή, 
σύνδρομο Down και κυστική ίνωση. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν προοπτικά δεδομένα 
ως προς τη χορήγηση ανοσοπροφύλαξης έναντι του RSV στις ανωτέρω παθήσεις και για το 
λόγο αυτό, η χορήγησή της θα πρέπει να εξεταστεί από τις αντίστοιχες Εταιρείες 
Παιδιατρικών υπο-ειδικοτήτων της χώρας.  
Αιτιολόγηση αλλαγής 
Οι αλλαγές και επισημάνσεις βασίζονται στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία και γενικότερα 
επιστημονική τεκμηρίωση (6,10).  

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 2022 

ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 
Ι. Χορήγηση σε βρέφη με ΔΚ < 29 εβδομάδες και χρονολογική ηλικία < 12 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV 
ΙΙ. Χορήγηση σε βρέφη ΔΚ 29 ως 31 εβδομάδες κύησης και χρονολογική ηλικία < 6 μηνών 
στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
ΙΙΙ. Χορήγηση σε βρέφη 32 εβδομάδων ως < 35 εβδομάδων και ηλικία ≤ 6 μηνών στην 
έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV και βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
σοβαρής μορφής της νόσου (παρουσία δύο ή και περισσότερων παραγόντων κινδύνου). 
 

ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ 
1ος χρόνος ζωής 
Νεογνά με ΒΠΔ, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 
2ος χρόνος ζωής 
Κατά το 2ο έτος ζωής, βρέφη που συνεχίζουν τη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ΒΠΔ 
(χορήγηση κορτικοειδών ή διουρητικών ή χορήγηση οξυγόνου) τους τελευταίους 6 μήνες 
πριν την έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 

 

ΝΕΟΓΝΑ - ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 
1. Σε όλα τα νεογνά και βρέφη με κυανωτική ή ακυανωτική αιμοδυναμικά σημαντική* 

συγγενή καρδιοπάθεια  έως την ηλικία των 12 μηνών.  
2. Στα βρέφη με συγγενή καρδιοπάθεια που παραμένουν μετά τη χειρουργική 

αντιμετώπισή τους αιμοδυναμικά ασταθή* έως την ηλικία των 24 μηνών.  
3. Σε όλα τα νεογνά και βρέφη που πάσχουν από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

λόγω μυοκαρδιοπάθειας που χρήζει ειδικής αποσυμφορητικής φαρμακευτικής 
αγωγής, ηλικίας ≤ 12 μηνών στην έναρξη της επιδημικής περιόδου του RSV. 

          *Αιμοδυναμικά σημαντικές συγγενείς καρδιοπάθειες (6–8):  
Α. Η ελλιπώς διορθωμένη κυανωτική ή ακυανωτική συγγενής καρδιοπάθεια με 
πνευμονική υπέρταση. 
Β. Συστολική πνευμονική αρτηριακή πίεση >=40 mmHg ή μέση πνευμονική 
αρτηριακή πίεση >=25 mmHg και/ή 
Γ. Η ανάγκη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής λόγω συμπτωμάτων συμφορητικής 
καρδιακής ανεπάρκειας. 
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ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Πέρα από τα βρέφη με βρογχοπνευμονική δυσπλασία και αιμοδυναμικά σημαντικές 
συγγενείς καρδιοπάθειες, ανοσοπροφύλαξη μπορεί -ενδεχόμενα- να χορηγηθεί  σε ορισμένα 
παιδιά με ανατομικές ανωμαλίες των πνευμόνων ή νευρομυϊκά νοσήματα, ανοσοκαταστολή, 
σύνδρομο Down και κυστική ίνωση. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν προοπτικά δεδομένα 
ως προς τη χορήγηση ανοσοπροφύλαξης έναντι του RSV στις ανωτέρω παθήσεις και για το 
λόγο αυτό, η χορήγησή της θα πρέπει να εξεταστεί από τις αντίστοιχες Εταιρείες 
Παιδιατρικών υπο-ειδικοτήτων της χώρας. 
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