42o Μάζεκα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΕΡΑ
Η ατμοσυαιρική ρύπανση, το υαινόμενο τοσ θερμοκηπίοσ, και η τρύπα τοσ
όζοντος

Σην κάζεκα απηό ζα αλαθεξζνύκε ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο.
Επηπιένλ, ζα κειεηήζνπκε ηα θαηλόκελα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο
θαη ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ
αλζξωπόηεηα.

Η ρύπαλζε ηοσ αέρα

Ο ειεθηξνληθόο πίλαθαο δείρλεη ηηο
ηηκέο ησλ ξύπσλ ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ αέξα.

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θπξίσο ζηνπο
ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ κεηαθνξώλ έρνπλ σο
απνηέιεζκα λα δηνρεηεύνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ αηκνζθαηξηθό
αέξα κεγάιεο πνζόηεηεο ρεκηθώλ νπζηώλ. Η παξνπζία ζηνλ
αηκνζθαηξηθό αέξα αέξησλ ρεκηθώλ νπζηώλ μέλσλ πξνο ηα
θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ηνπ (θαζώο επίζεο θαη ζηεξεώλ
ζσκαηηδίσλ όπσο θαπλόο θαη ζθόλε) θαη ε αιινίσζε ηεο
πνζνηηθήο ηνπ ζύζηαζεο πέξα από έλα όξην κπνξεί λα βιάςεη
ηελ αλζξώπηλε πγεία, ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο θαζώο θαη ην
νηθηζηηθό (ηα ζπίηηα καο) θαη ην πνιηηηζκηθό καο πεξηβάιινλ
(αξραηόηεηεο θαη κλεκεία). Δηδηθόηεξα σο πξνο ηελ πγεία
επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη θαη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ,
όπσο ην εκθύζεκα θαη ε βξνγρίηηδα.
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Βξηζθόκαζηε έηζη αληηκέησπνη κε ην πξόβιεκα ηεο ρύπαλζες
ηνπ αέξα. Οη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ ηε ξύπαλζε ηνπ αέξα
νλνκάδνληαη ρύποη ή ρσπαληές.
Η πξώηε κνξθή ξύπαλζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηε
βηνκεραληθή θνηλσλία ήηαλ ε αηζαιοκίτιε ή θαπλοκίτιε. Τν
θαύζηκν ηόηε ήηαλ ν άλζξαθαο (γαηάλζξαθεο) θαη ην Λνλδίλν
ήηαλ ε πξώηε κεγαινύπνιε πνπ ππέθεξε από ην ζηαρηί λέθνο
ησλ θακηλάδσλ.
Έλα άιιν είδνο ξύπαλζεο πνπ εκθαλίζηεθε πνιύ αξγόηεξα,
ηδηαίηεξα ζην Λνο Άληδειεο ησλ ΗΠΑ, είλαη ε θσηνκεραληθή
ξύπαλζε ή θσηνρεκηθό λέθνο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηα
θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ.

Τα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ
απνηεινύλ ζεκειηώδε αηηία
ξύπαλζεο ηνπ αέξα

Οη ξππαληέο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη αέξηνη ή ζηεξενί.
Αέξηνη είλαη ηα νμείδηα ηνπ άλζξαθα (δηνμείδην θαη κνλνμείδην
ηνπ άλζξαθα), ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ, ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ, ην
όδνλ, νη πδξνγνλάλζξαθεο θ.ά. Οη ζηεξενί ξππαληέο ζηνλ αέξα
είλαη ζε κνξθή κηθξνζθνπηθώλ ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ, όπσο ε
αηζάιε (θαπληά) θαη ν ακίαληνο.

Σο θαηλόκελο ηοσ ζερκοθεπίοσ

Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

Η γήηλε αηκόζθαηξα δέρεηαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Έλα κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ
δέρεηαη ε γε επηζηξέθεη κέζσ ηεο αηκόζθαηξαο ζην δηάζηεκα.
Οξηζκέλα αέξηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αηκόζθαηξα, όπσο ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδώηνπ θαη ην κεζάλην,
απνξξνθνύλ/ζπγθξαηνύλ έλα κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ
επηζηξέθεη ε γε, κελ αθήλνληάο ηελ λα θαηαιήμεη ζην
δηάζηεκα. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ
επηθάλεηά ηεο γεο λα είλαη 15o C. Τν θαηλόκελν απηό
νλνκάδεηαη θαηλόκελο ηοσ ζερκοθεπίοσ.
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Φσξίο ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε γε ζα ήηαλ ςπρξόηεξε
θαη ηειείσο αθαηάιιειε γηα δσή. Σήκεξα όκσο νη επηζηήκνλεο
αλεζπρνύλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ησλ
άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (νμείδηα ηνπ αδώηνπ, κεζάλην
θ.ιπ.) ζηελ αηκόζθαηξα. Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο,
όπσο ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ε βηνκεραλία, εληείλνπλ ην
θαηλόκελν πέξα από ηα θπζηνινγηθά όξηα. Κάηη ηέηνην νδεγεί
ζηελ αλύςσζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο, κε
θίλδπλν λα πξνθιεζνύλ θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ ζα
πεξηνξίζνπλ ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηελ ίδηα ηε δσή ζηε γε (π.ρ.
αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, κεηαβνιέο ζηηο θαιιηέξγεηεο,
ππξθαηέο ησλ δαζώλ θαη εξεκνπνίεζε). Μπνξεί αθόκε λα
ιηώζνπλ νη πάγνη ζηνπο πόινπο ηεο γεο θαη επνκέλσο λα
απμεζεί ε ζηάζκε ησλ ζαιαζζώλ.

Η ηρύπα ηοσ όδοληος

Η ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο πάλσ
από ηελ Αληαξθηηθή ζηηο
6/10/1991, όπσο δόζεθε από ην
κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν
NIMBUS – 7 ηεο NASA.

Σε κεγάιν ύςνο από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ππάξρεη έλα
ζηξώκα όδοληος πνπ απνηειεί ηελ οδοληόζθαηρα. Τν όδνλ
ζρεκαηίδεηαη από ην νμπγόλν κε ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηώδνπο
αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ. Η νδνληόζθαηξα έρεη κεγάιε βηνινγηθή
ζεκαζία, γηαηί ζπγθξαηεί ην κεγαιύηεξν κέξνο από ηηο
βιαβεξέο γηα ηνπο νξγαληζκνύο σπερηώδεης αθηίλες. Τα
ηειεπηαία ρξόληα νη επηζηήκνλεο βξήθαλ όηη ζε θάπνηεο
πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο έρεη γίλεη
ιηγόηεξν ππθλό, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζηαηεύεη
απνηειεζκαηηθά ηελ επηθάλεηα ηεο γεο από ηελ ππεξηώδε
αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα απηή λα γίλεηαη επηθίλδπλε γηα ηνλ
άλζξσπν, πξνθαιώληαο θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Τν θαηλόκελν
απηό πεξηγξάθεηαη ζαλ ηρύπα ηοσ όδοληος.
Υπεύζπλνη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο είλαη
θπξίσο αέξηεο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπξέη θαη
ζηα ςπθηηθά κεραλήκαηα. Οη νπζίεο απηέο δηαρένληαη ζηελ
αηκόζθαηξα θαη δελ απνζπληίζεληαη παξά κόλν ζηελ
αηκνζθαηξηθή ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο, θαηαζηξέθνληάο ην. Γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ ιεθζεί κέηξα από
όιεο ζρεδόλ ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Έλα από ηα κέηξα είλαη ε
ζηαδηαθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ παξαπάλσ νπζηώλ θαη ε
αληηθαηάζηαζή ηνπο από άιιεο νπζίεο πνπ δελ θαηαζηξέθνπλ
ην όδνλ.
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Να έσειρ ςπότη ζος
Διπλό ηο κακό
Τν δάζνο είλαη ν θπξηόηεξνο παξάγνληαο πνπ εμαζθαιίδεη ην ηζνδύγην νμπγόλνπ – δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. Τν θαθό από ηηο ππξθαγηέο ζηα δάζε δελ είλαη κόλν όηη ράλνπκε κηα πεγή
νμπγόλνπ. Από ηελ θαύζε παξάγνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ δηνρεηεύνληαη ζηελ
αηκόζθαηξα, ελώ αληίζεηα ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δέληξσλ κεηώλεηαη ε δέζκεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα (θσηνζύλζεζε) κε απνηέιεζκα λα εληζρύεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Κλιμαηική αλλαγή και βιοποικιλόηηηα
Ο θίλδπλνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ πξνθαιείηαη από ηε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αέξα ζπλδέεηαη θαη
κε έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο πάλσ ζηε γε: ηελ ύπαξμε ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο θπηώλ θαη δώσλ, ηεο
βιοποικιλόηηηαρ. Η θιηκαηηθή αιιαγή, καδί κε πνιιέο βιαπηηθέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε
(π.ρ. ππεξαιηεία, θπλήγη, δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ, ππξθαγηέο δαζώλ) νδεγνύλ ζηελ εμαθάληζε πνιιώλ
εηδώλ, άξα ζε κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
Αέπαρ δίσυρ ζύνοπα…
Απξίιεο 1986. Σην ππξεληθό εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πόιε Τζεξλνκπίι ηεο
Οπθξαλίαο (ηεο ηόηε Σνβηεηηθήο Έλσζεο) γίλεηαη έλα θνβεξό αηύρεκα. Μεγάιεο πνζόηεηεο, επηθίλδπλσλ γηα
ηελ πγεία, ξαδηελεξγώλ νπζηώλ δηαθεύγνπλ ζηελ αηκόζθαηξα, ιόγσ ηεο ζξαύζεο ηνπ ππξεληθνύ
αληηδξαζηήξα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Η αλζξσπόηεηα κε θνκκέλε ηελ αλάζα παξαθνινπζεί ηα γεγνλόηα. Γηα
πξώηε θνξά ίζσο γίλεηαη ζπλείδεζε όηη ν αέξαο δελ έρεη ζύλνξα. Γηαηί νη κεηαθηλνύκελεο αέξηεο κάδεο
κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ηηο ξαδηελεξγέο νπζίεο πνιύ καθξηά από ηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο. Η παγθόζκηα
θνηλή γλώκε αθππλίδεηαη. Γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ζε αλάινγα αηπρήκαηα θαλείο, ζε θαλέλα κέξνο ηνπ
πιαλήηε, δελ κπνξεί λα αηζζάλεηαη αζθαιήο. Η επζύλε, επνκέλσο, γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα
ηέηνηεο θαηαζηάζεηο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ θξαηώλ ηεο γεο. Τν πξόζθαην (Μάξηηνο 2011)
παξόκνην αηύρεκα ζηε Φνπθνπζίκα ηεο Ιαπσλίαο (πνπ πξνήιζε από ηνλ ηζρπξόηαην ζεηζκό 8.9 Richter θαη
ην ηζνπλάκη πνπ επαθνινύζεζε) μαλαέθεξε ζην πξνζθήλην ην πξόβιεκα ηεο εηξεληθήο ρξήζεο ηεο
ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
Το κάπνιζμα βλάπηει ζοβαπά ηην ςγεία
Κάπληζκα είλαη ε εηζπλνή ηνπ θαπλνύ πνπ βγαίλεη από θαηγόκελα θύιια ή ηξίκκαηα θαπλνύ. Είλαη πνιύ
παιηά αλζξώπηλε ζπλήζεηα. Η δπζκελήο επίδξαζή ηνπ ζηνλ νξγαληζκό δελ ήηαλ αξρηθά γλσζηή, από ην 1950
όκσο θαη αξγόηεξα απνδείρηεθε όηη ην θάπληζκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εκθάληζε δηαθόξσλ
θαξδηναγγεηαθώλ παζήζεσλ, θαη πξνθαιεί ρξόληα βξνγρίηηδα θαη θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα. Τα ηζηγάξα
πεξηέρνπλ πνιιέο ρεκηθέο νπζίεο. Πνιιέο από απηέο είλαη βιαβεξέο.
Η νικοηίνη επηδξά ζηνλ εγθέθαιν θαη γεληθά ζην λεπξηθό ζύζηεκα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη θαπληζηέο
εζίδνληαη θαη δπζθνιεύνληαη λα ζηακαηήζνπλ ην θάπληζκα. Η ληθνηίλε πξνθαιεί αύμεζε ηνπ θαξδηαθνύ
παικνύ θαη ζηέλσζε ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ. Έηζη, κπνξεί λα πξνθιεζνύλ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα.
Η πίζζα πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηνπο πλεύκνλεο. Πεξηέρεη πεξηζζόηεξεο από 1.000 ρεκηθέο νπζίεο νξηζκέλεο
από ηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν. Πξνθαιεί ηνλ ραξαθηεξηζηηθό βήρα ηνπ θαπληζηή.
Το μονοξείδιο ηος άνθπακα είλαη έλα δειεηεξηώδεο αέξην. Παίξλεη ηε ζέζε ηνπ νμπγόλνπ ζην αίκα θαη
παξεκπνδίδεη ηε κεηαθνξά ηεο πνζόηεηαο ηνπ νμπγόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
θπηηάξσλ.
Παθηηικό κάπνιζμα
Τν θάπληζκα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ζε κε θαπληζηέο, γηαηί απμάλεηαη ε πνζόηεηα
ησλ νπζηώλ ηνπ θαπλνύ ζηνλ αέξα. Τα παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο θαπλίδνπλ εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα
πξνβιήκαηα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε θαπληζηώλ.
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ πξνθαινύλ ηε ξύπαλζε ηνπ αέξα;
2. Τη νλνκάδνληαη ξύπνη ή ξππαληέο;
3. Τη είλαη ε αηζαινκίριε ή θαπλνκίριε;
4. Τη είλαη ε θσηνρεκηθή ξύπαλζε;
5. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί αέξηνη θαη νη ζηεξενί ξππαληέο;
6. Τη είλαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πνύ νθείιεηαη;
7. Πνηεο είλαη νη αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;
8. Πνηνο ν θίλδπλνο από ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;
9. Τη είλαη ε νδνληόζθαηξα, πώο ζρεκαηίδεηαη θαη πνηα ε ζεκαζία ηεο γηα ηε δσή;
10. Τη είλαη θαη από ηη πξνθαιείηαη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο;
11. Πώο ζα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο;
12. Πνηεο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο έρεη ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην θιίκα θαη ζην
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ;
13. Τη είλαη ε βηνπνηθηιόηεηα θαη πνηεο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο έρεη ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
αιιά θαη πνιιέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. ππεξαιηεία, θπλήγη, δηάλνημε δαζηθώλ δξόκσλ,

ππξθατέο δαζώλ) ζηε βηνπνηθηιόηεηα;
14. Πνηεο νη ζπλέπεηεο ελόο αηπρήκαηνο ζε έλα εξγνζηάζην;
15. Πνηεο νη βιαβεξέο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη από ην θάπληζκα ηνπ ηζηγάξνπ θαη ηη βιάβεο
πξνθαιεί ζηελ πγεία;
16. Τη είλαη ην παζεηηθό θάπληζκα θαη πνηα ε ζπλέπεηά ηνπ;

Γηα λα γλωρίζεης περηζζόηερα,
λα ζθεθηείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Θα έρεηο πξνζέμεη όηη ζε δηάθνξα πξντόληα ζε ζπξέη είλαη γξακκέλν ζηελ εηηθέηα όηη απηά «δελ
πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην όδνλ» Τη ζπκπέξαζκα βγάδεηο από απηό σο πξνο ηελ
αηηία πνπ πξνθάιεζε θαη πξνθαιεί ηελ ηξύπα ηνπ όδνληνο;
2. Αθνύκε ζπρλά ην θαινθαίξη λα γίλνληαη ζπζηάζεηο λα κελ εθζέηνπκε ην ζώκα καο ζηνλ ήιην γηα
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηδίσο ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο ηεο εκέξαο. Ξέξεηο γηα πνην ιόγν; Τη
πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηαλ θάλνπκε «ειηνζεξαπεία»;
3. Γηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
άλζξσπνο, π.ρ. ην ςπθηηθό πγξό ησλ
ςπγείσλ (πνπ ιέγεηαη θξένλ, freon) ή
«πξνσζεηηθά» αέξηα πνπ πεξηέρνληαη ζε
δηάθνξα ζπξέη γηα λα ζπξώρλνπλ (λα
πξνσζνύλ) ηα δηάθνξα δξαζηηθά ζπζηαηηθά
ηνπ ζπξέη (π.ρ. εληνκνθηόλν) έρνπλ ηελ
ηδηόηεηα λα θάλνπλ ρεκηθή αληίδξαζε κε ην
όδνλ ηεο αλώηεξεο αηκόζθαηξαο θαη λα ην
θαηαζηξέθνπλ. Να ζπδεηήζεηο ηνλ ξόιν ηεο
αιόγηζηεο ρξήζεο απηώλ ησλ αεξίσλ ζηελ
πξόθιεζε ηεο ηξύπαο ηνπ όδνληνο θαη λα
πξνηείλεηο ηξόπνπο γηα λα αληηκεησπηζηεί
απηό ην πξόβιεκα. Ξέξεηο αλ έρνπλ γίλεη
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βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε;
4. Να ζπγθεληξώζεηο πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο εζηίεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο ζηελ πεξηνρή πνπ
δεηο.
5. Να πξνηείλεηο πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο ξύπαλζεο ηνπ αέξα.

6. Να πξνηείλεηο ηξόπνπο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο.
7. Να ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο
θιεηζηνύο ρώξνπο (ρώξνη εξγαζίαο, θαθεηέξηεο, εζηηαηόξηα, κπαξ θ.ιπ.).
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