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ΟΡΙΜΟ 

Ωο θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ραξαθηεξίδεηαη ην θαηλόκελν ζέξκαλζεο 

πνπ παξαηεξείηαη ζηα ζεξκνθήπηα. Τν ίδην θαηλόκελν παξαηεξείηαη θαη 

ζηε Φύζε θαηά ηελ νπνία ε αηκόζθαηξα ελόο πιαλήηε ζπκβάιιεη ζηε 

ζέξκαλζή ηνπ (εμ’ νπ θαη ε νλνκαζία). Αλαθαιύθζεθε γηα πξώηε θνξά 

από ηνλ Γάιιν, καζεκαηηθό, αζηξνιόγν θαη θπζηθό Ενδέξ Φνπξηέ 

ην 1824, ελώ δηεξεπλήζεθε ζπζηεκαηηθά από ηνλ Σβάληε  Αξξέληνπο 

ην 1896. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ν όξνο ζπλδέεηαη κε ηελ παγθόζκηα 

ζέξκαλζε (global warming), ελώ ζεσξείηαη πσο ην θαηλόκελν έρεη 

εληζρπζεί ζεκαληηθά από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. Παξαηεξείηαη 

ζε όινπο ηνπο πιαλήηεο. Ο πιαλήηεο κε ην πην εληππσζηαθό θαηλόκελν 

ζεξκνθεπίνπ είλαη ε Αθξνδίηε πνπ δηαζέηνπλ αηκόζθαηξα αιιά γηα 

ιόγνπο απιόηεηαο ζα αλαθεξόκαζηε απνθιεηζηηθά ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Γεο, δειαδή ηνπ πιαλήηε ζηνλ νπνίν θαηνηθνύκε.  

 

ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

Ποιοτική και ποσοτική συνεισυορά στο υαινόμενο 

 

Έρνπκε αζρνιεζεί, θαηά δηαζηήκαηα κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

σο πξνο ηνλ κεραληζκό δεκηνπξγίαο ηνπ, ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ πιαλήηε εμ αηηίαο ηνπ ηηο επηπηώζεηο ηνπ ζηελ βηόζθαηξα θ.η.ι. Γηα 

λα κπνξέζνπκε όκσο θαηά ην δπλαηό λα αληηκεησπίζνπκε έλα από ηα 

ζνβαξόηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα όπσο απηό πξέπεη λα έρνπκε 

κηα γεληθή ζεώξεζε ησλ αηηίσλ πνπ ην πξνθαινύλ. 

Ωο αίηηα ηνπ «θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ» κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ 

όιεο εθείλεο νη γεσινγηθέο, θπζηθνρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη « 

πνιηηηζκηθέο» δξαζηεξηόηεηεο, πνπ πξνθαιεί ν άλζξσπνο ζηελ θύζε, 

ώζηε λα απνθιείζνπκε από ηελ αξρή ηεο ζεσξία ηεο Ακεξηθάληθεο 

ζρνιήο, όηη νθείιεηαη ζε πεξηνδηθέο κεηαβνιέο θπζηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο πξνθαινύλ εθπνκπέο ησλ ιεγνκέλσλ « αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ» (από θαύζεηο αθίλεησλ θαη θηλεηώλ πεγώλ), είηε 

αληηζηξαηεύνληαη ηελ «αθνκνησηηθή ηθαλόηεηα» ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

ζα κπνξνύζε λα κεηώζεη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ αηκόζθαηξα. (π.ρ. 



απνξξόθεζε ηόλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηα δέλδξα, ηα νπνία 

εθκεηαιιεπόκαζηε ζε κεγάιν βαζκό). 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Σρεηηθά κε ηηο πεγέο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, εθηηκάηαη όηη 

κόλν θαηά ην 1998, πεξίπνπ 5,66 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνη άλζξαθα 

εηζήιζαλ ζηελ αηκόζθαηξα από θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ ( θπξίσο : 

πεηξειαίνπ, νξπθηνύ άλζξαθα, ιηγλίηε ) –πεξηζζόηεξν δειαδή από 1 

ηόλν αλά θάηνηθν Γεο – ελώ άιια 1,6 πεξίπνπ δηζεθαηνκκύξηα ηόλνη 

άλζξαθα πξνέθπςαλ από ηελ απνδάζσζε θαη ηηο ππξθαγηέο θπξίσο ησλ 

ηξνπηθώλ δαζώλ ζηε Νόηηα Αζία θαη ηελ Κεληξηθή Αθξηθή. Ζ επζύλε 

γηα ηηο θαύζεηο αλήθεη θαηά 45 % ζηηο αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθά ρώξεο 

ηεο Γύζεο, θαηά 27 % ζηηο ρώξεο κε θαζεζηώηα θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ 

θαη θαηά 28% ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Αλ βεβαίσο ιεθζεί ππόςε ν 

πιεζπζκόο ησλ ρσξώλ απηώλ, ηόηε δηαπηζηώλεηαη όηη ηε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο ηελ έρνπλ νη δπηηθέο ρώξεο κε 2-5 ηόλνπο θαηά θεθαιήλ 

εηεζίσο, ελώ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε ε θαηαλάισζε απηή πέθηεη ζην 

κηζό πεξίπνπ ηεο Γπηηθήο. Παξάιιεια, ζηνλ Τξίην θόζκν ε εηήζηα θαηά 

θεθαιήλ θαηαλάισζε θαύζηκνπ θπκαίλεηαη από 0,1 ηόλν γηα ηελ Αθξηθή 

θαη ηελ Ηλδία κέρξη 0,4 –0,5 ηόλνπο γηα ηελ Βξαδηιία θαη ηελ Κίλα. 

Σρεηηθά ηώξα κε ηηο πξννπηηθέο κεηαβνιήο απηώλ ησλ κεγεζώλ, 

δηαγξάθεηαη κηα ζηαζεξή ηάζε αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ 

θαηά 3% ην ρξόλν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη δηπιαζηαζκό ηεο ζηα επόκελα 

20 ρξόληα. Δίλαη θαλεξό όηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ άκεζα θαηαζηξεπηηθό 

γηα ηελ παγθόζκηα ζέξκαλζε. Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ απμήζεσλ δείρλεη 

κηα ιίγν πνιύ ζηαζεξνπνηεκέλε θαηαλάισζε κε ειαθξά πησηηθέο ηάζεηο 

ζην δπηηθό θόζκν, ε νπνία ελ πνιινίο νθείιεηαη ζε κηα αύμεζε θαηά 

25% πεξίπνπ ,αύμεζε ζ’ όια απηά ηα ρξόληα ηεο « ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθόηεηαο» ησλ θνηλσληώλ ηνπ, θαζώο θαη ζε κηα ειαθξά αύμεζε 

ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε. Δθεί όκσο όπνπ ηα πξάγκαηα είλαη δξακαηηθά 

είλαη ζηνλ Τξίην Κόζκν, όπνπ παξαηεξνύληαη ξπζκνί αύμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο άλσ ηνπ 4% ην ρξόλν, κε απνηέιεζκα ζηε δεθαεηία 1978-

1988 λα απμεζεί ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαηά 50% ή θαηά 1 

δηζεθαηνκκύξην ηόλνπο άλζξαθα.. Δίλαη θαλεξό όηη αλ ζπλερηζζεί ν 

ξπζκόο απηόο, ηόηε ζα πξνθύςεη έλαο δηπιαζηαζκόο ηεο παγθόζκηαο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζηα επόκελα 35 ρξόληα, πξνεξρόκελνο 

απνθιεηζηηθά από ηνλ Τξίην Κόζκν. Γεδνκέλνπ δε όηη ην ελεξγεηαθό 

ράζκα πνπ ηνλ ρσξίδεη από ηνπο αλαπηπγκέλνπο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1: 

10, θαίλεηαη σο απόιπηα θπζηθόο θαη δηθαηνινγεκέλνο έλαο ηέηνηνο 

δηπιαζηαζκόο. 



 Οη ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη πξνο ην παξόλ νη παξαπάλσ 

αλαθεξόκελεο θαύζεηο είλαη νη αθόινπζεο: 

Παξαγσγή ειεθηξηζκνύ: θαηαλαιίζθεη ην 54 % πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνύ θαπζίκνπ θαη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ νξπθηνύ άλζξαθα. 
 

 Κίλεζε – νρήκαηα: 400 εθαηνκκύξηα απηνθίλεηα θαηαλαιίζθνπλ 

550 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ην ρξόλν, δειαδή ην 10% ησλ ζπλνιηθώλ 

θαπζίκσλ. 
 

  Βηνκεραλία: θαηαλαιίζθεη πεξίπνπ ην 24 % ηνπ θαπζίκνπ, θπξίσο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ζεξκηθώλ δηαδηθαζηώλ. 
 

  Θέξκαλζε: εθηηκάηαη όηη θαηαλαιίζθεη ην 12 % ηνπ θαπζίκνπ θαη 

αθνξά θπξίσο ηηο ρώξεο ηνπ Βνξξά. 
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 Άκεζε θαη πνιύ ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία έρεη ήδε 

αξρίζεη λα δηαπηζηώλεηαη. Ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε αιιά θαη ζηε ρώξα καο, ε δέζηε ζα 

θηάζεη ζε ηέηνηα επίπεδα πνπ ζα είλαη αλππόθνξε γηα ηνλ 

άλζξσπν αιιά θαη γηα ηνπ δσηθνύο θαη θπηηθνύο νξγαληζκνύο. 

Πεξηζζόηεξν έληνλν ζα είλαη, θαη έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη , ην 

πξόβιεκα ζηα αζηηθά θέληα ιόγσ ηεο έιιεηςεο βιάζηεζεο θαη 

ηεο απνξξόθεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο από ηα δνκηθά πιηθά. Τα 

ηειεπηαία 100 ρξόληα έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 0,3-0,7C, ελώ πξνβιέπεηαη όηη κέρξη 2050 ε 

ζεξκνθξαζία ζα απμεζεί θαηά 5,5C επηπιένλ. 

 Τν δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν απνηέιεζκα ζα είλαη ην αλέβαζκα ηεο 

ζηάζκεο ησλ ζαιαζζώλ θαη ιόγσ δηαζηνιήο ηνπ λεξνύ θαη ιόγσ 

ηνπ ιηώζηκνπ ησλ αηώλησλ πάγσλ ηεο ζηεξηάο θαη ηεο 

Γξνηιαλδίαο. Τα ηειεπηαία 100 ρξόληα έρεη ήδε αλέβεη ε ζηάζκε 

κέρξη 25 εθαηνζηά, ελώ κηα πηζαλή άλνδνο θαηά 50 έσο 150 

εθαηνζηά ζα έρεη βαξύηαηεο ζπλέπεηεο, θαζώο ζα πιεκκπξίζνπλ 

πνιιέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην επίπεδν ηεο 

ζάιαζζαο. Έηζη ζα έρνπκε θάησ από ηε ζάιαζζα πνιιέο 



ζεκεξηλέο πεξηνρέο ζηεξηάο, όπσο ηα κεγάια θαη εύθνξα Γέιηα 

ησλ πνηακώλ, ηα ρακειά λεζηά ηνπ Δηξεληθνύ θαη πνιιέο 

παξαζαιάζζηεο πόιεηο όπσο ε Νέα Υόξθε, ην Ματάκη, ην 

Λνλδίλν, θ.α. Γηα ηε ρώξα καο πξνβιέπεηαη όηη ηνπιάρηζηνλ ν 

Θεξκατθόο ζα βπζηζζεί. 

 

 Τν ηξίην ζεκαληηθό απνηέιεζκα ζα είλαη ε κεηαβνιή ησλ 

θιηκαηηθώλ δσλώλ. Οη δώλεο ηεο βξνρήο, ε νπνία γεληθά ζα 

απμεζεί ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο εμάηκηζεο ησλ λεξώλ από ηελ 

πςειή ζεξκνθξαζία, ζα κεηαθηλεζνύλ πξνο ην βνξξά, θαζώο ζα 

εξεκνπνηεζνύλ θαη ηα θάησ ηκήκαηα ηεο εύθξαηεο δώλεο. Καη 

απηή ε κεηαβνιή έρεη ήδε αξρίζεη θαη ηελ αληηιακβαλόκαζηε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα. Σε πεξηνρέο ηνπ Βόξεηνπ εκηζθαηξίνπ έρνπλ 

εληαζεί νη βξνρέο, ελώ ήδε από ηε δεθαεηία ηνπ`60 παξαηεξείηαη 

κηα ζηαδηαθή κείσζε ησλ βξνρνπηώζεσλ ζε ππνηξνπηθέο θαη 

ηξνπηθέο πεξηνρέο. Όζνλ αθνξά ηελ ρώξα καο ζε πεξηνρέο όπσο ε 

Καβάια, ε Θάζνο, ην Ζξάθιεην, ν  Πύξγνο, ε Εάθπλζνο, ε  

Κεθαινληά θαη άιια κέξε, από ην 1982 θαη κεηά, ην εηήζην ύςνο 

βξνρόπησζεο βξίζθεηαη ζπλερώο θάησ από ηνλ κέζν όξν θαη ηα 

αίηηα ίζσο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ ζην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

 

 Τν ραξαθηεξηζηηθόηεξν απηήο ηεο αιιαγήο είλαη ηα έληνλα 

θαηξηθά θαηλόκελα. Όπνπ επηθξαηήζνπλ μεξαζίεο απηέο 

εληείλνληαη θαη ζε δηάξθεηα θαη ζηνπο δείθηεο. Όπνπ 

επηθξαηήζνπλ βξνρέο, απηέο πάιη παίξλνπλ ηε κνξθή θαηαηγίδσλ, 

κε απνηέιεζκα πιεκκύξεο θαη θαηαζηξνθέο. Τν ίδην θαη κε ηα 

ρηόληα θαη ηνλ παγεηό. Οη ηπθώλεο, νη θπθιώλεο, νη 

αλεκνζηξόβηινη θαη νη αλεκνζύειιεο ζα εκθαλίδνληαη όιν θαη πην 

ζπρλά κε κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο θαη ελέξγεηεο θαη θπζηθά κε 

θαηαζηξνθηθόηεξα απνηειέζκαηα, γηαηί νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ 

αέξα πάλσ από πνιιέο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ζα μεπεξλά ηνπο 26,5 

βαζκνύο. 

 

 

 Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πιήηηεη θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ αλζξώπνπ θαη θπξίσο ηε γεσξγία. Ζ κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ 

ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ ζα κεηώζεη ηνπο πδάηηλνπο πόξνπο, ελώ 

παξάιιεια νη αλάγθεο άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο ζα είλαη 

κεγαιύηεξεο. Σηελ ρώξα καο ήδε έρεη παξαηεξεζεί έληνλν ην 

θαηλόκελν ηεο μεξαζίαο, ελώ θαη νη ιίγεο βξνρέο κέρξη ηώξα 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ραιάδη, πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο, κε 



απνηέιεζκα θαηαζηξνθέο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή. Τν ίδην 

έρνπκε αληίζηνηρα ην ρεηκώλα κε ηα ρηόληα θαη ηνλ παγεηό.  

    

 Δπίζεο έρνπκε ήδε αιιαγέο θαη ζηελ ειιεληθή παλίδα. Πνιιά 

από ηα ζπάληα είδε θαη ζειαζηηθά  δελ αληέρνπλ ηελ μεξαζία θαη 

ή κεηώλνληαη ή «κεηαλαζηεύνπλ» βόξεηα. Τα έληνκα, θπξίσο ηα 

σθέιηκα , κεηώλνληαη δξαζηηθά. Δπίζεο από κειέηεο ζε είδε 

άγξηαο δσήο θαίλεηαη όηη ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ππάξρεη αιιαγή 

θαη ζην ρξόλν παξαγσγήο ηνπο( ζε άιια λσξίηεξα θαη ζε άιια 

αξγόηεξα από ην ζπλεζηζκέλν). Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο , ππάξρεη αθόκα θαη 

αιιαγή ζηε ζύζηαζε ησλ ειιεληθώλ ιηκλώλ. 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΙ ΣΟΤ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΤ(ΛΤΕΙ) 

 

 

    Καηαιαβαίλνπκε, ινηπόλ , όηη νη ζπλέπηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη νιέζξηεο ηόζν γηα ην  άλζξσπν όζν θαη γηα ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη ε ιήςε αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε.  

      Αξρηθά ρξεηάδεηαη όινη καο λα πηνζεηήζνπκε κηα ζπκπεξηθνξά 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Οη πνιίηεο νθείινπλ λα είλαη 

επζπλείδεηνη θαη λα εγθαηαζηήζνπλ θσηνβνιηατθά , ειηαθνύο 

ζεξκνζίθσλεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

ρακειέο ζε θαηαλάισζε ξεύκαηνο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

θξνληίδνπκε λα κελ αθήλνπκε ηηο ζπζθεπέο  stand by, λα 

πεξηνξίζνπκε ηελ ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε όζν γίλεηαη ιηγόηεξα 

ηα απηνθίλεηα. Γηα λα γίλεη βέβαηα απηό απαηηείηαη κηα 

αλαδηνξγάλσζε ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη κηα βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ γεληθόηεξα ώζηε λα είλαη εύρξεζηα 

από ηνπ πνιίηεο ησλ Μεγαινπόιεσλ.  

 

 

     Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηα κπνξνύλ επίζεο λα δώζνπλ 

ιύζε ζην πξόβιεκα. Αληί γηα ιηγλίηε νη παξαγσγή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ειηαθή ή αηνιηθή ελέξγεηα όπσο κε ην 



θπζηθό αέξην ην νπνίν είλαη ιηγόηεξν βιαβεξό από ην πεηξέιαην 

θαη ην ιηγλίηε. Ωζηόζν ην θαιύηεξν ζα ήηαλ λα ζηξαθνύκε 

επηηέινπο ζην ρώξν ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο. Να πεξάζνπκε ζε κηα 

απνθεληξσκέλε δηαζπαξκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

βαζηζκέλεο ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Να θαηαθύγνπκε ζε 

απνθεληξσκέλα, ηνπηθά, κηθξά θαη επέιηθηα ζπζηήκαηα , όπσο ηα 

αηνιηθά, ηα θσηνβνιηατθά, ηνπο ειηνζεξκηθνύο ζηαζκνύο, ηα 

ζπζηήκαηα ηεο βηνκάδαο, ηεο γεσζεξκίαο θαη ησλ κηθξώλ 

πδξνειεθηξηθώλ. Σε όια απηά ε ρώξα καο είλαη πινύζηα! 

 

      Δπηπιένλ, ε θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ ζα ήηαλ θαιό λα γίλεηαη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη κόλσζε από θξύν θαη δέζηε θαη λα 

κελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύκε ζε κεγάιν βαζκό ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο ην ρεηκώλα θαη θιηκαηηζηηθά ην θαινθαίξη. Αθόκε ηα 

πιηθά λα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πγηεηλά γηα ηνλ 

άλζξσπν.  

 

     Τέινο, κέηξα είλαη αλάγθε λα παξζνύλ γηα λα απμεζεί ην πξάζηλν ηνπ 

πιαλήηε. Να θαηαξγεζεί ην εκπόξην ηνπ ηξνπηθνύ μύινπ, ώζηε λα 

δηαζσζεί ην ηξνπηθό δάζνο πνπ είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο ζπληειεζηέο 

κείσζεο ηνπ CO2. Να πξνβνύκε ζε δελδξνθπηεύζεηο θαη 

καθξνπξόζεζκα λα ζρεδηάδνπκε ηηο πόιεηο κε πεξηζζόηεξα πάξθα ηα 

νπνία ζα ζπληειέζνπλ ζπλ ηνηο άιινηο θαη ζηε κείσζε ηνπ λέθνπο.  
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