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ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ? 
 
 

Ανθή Πατεράκη 
23.01.2013 

 
 

 
Ας θέσουμε στους εαυτούς μας το ερώτημα :  τί πράγματι σημαίνει ‘’ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’, σε  
και σε ποιους αναφέρεται. Ας σημειωθεί ότι στα Ελληνικά χρησιμοποιείται ο ίδιος 
όρος ‘’ανάπτυξη’’ τόσο ως μετάφραση του όρου ‘economic growth’ ή ‘croissance’ (= 
ποσοτική μεγέθυνση της οικονομίας, οικονομική μεγέθυνση) όσο και ως μετάφραση 
του όρου ‘development’ (= εξέλιξη /ανάπτυξη με ποιοτική βελτίωση των όρων 
διαβίωσης). 
 
Η αντίληψη της συνεχούς και –τελικά χωρίς όριο ?- μεγέθυνσης της οικονομίας, 
εκφρασμένη σε δείκτες που μετρούν ποσοτικά μεγέθη και όχι την ποιότητα της ζωής 
των κοινωνιών που υποτίθεται ότι αυτή η οικονομία υπηρετεί, η οποία αποθεώθηκε 
με την εδραίωση του νέο-φιλελευθερισμού παγκοσμίως, είναι το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του ισχύοντος οικονομικού και πολιτικού (καπιταλιστικού) 
συστήματος. Ενός συστήματος που έχει οδηγήσει  
 

 αφ’ ενός, τις κοινωνίες σε αποδόμηση και καταστροφή :  φτωχοποίηση και 
των μεσαίων διαστρωματώσεων, ανεργία, εξαθλίωση,    

 αφ’ ετέρου, στην κλιμακούμενη με ταχείς ρυθμούς υποβάθμιση (αν όχι 
καταστροφή) του τοπικού αλλά και παγκόσμιου φυσικού περιβάλλοντος. 

 
Βρισκόμαστε, δηλαδή, σε μια κρίση της ‘’ανάπτυξης’’, όπως την έχουμε βιώσει ως 
σήμερα, που μας αναγκάζει να προβληματισθούμε σε μεγαλύτερο βάθος. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη από τη δεκαετία του ’70, παράλληλα με την έναρξη 
εδραίωσης του νεοφιλελευθερισμού ως οικονομικού και πολιτικού συστήματος, 
άρχισαν σιγά –σιγά να ακούγονται φωνές οι οποίες σήμερα έχουν εντυπωσιακά 
πληθύνει, φωνές που προτάσσουν την ΕΥΗΜΕΡΙΑ των κοινωνιών έναντι της 
μεγέθυνσης της οικονομίας, ευημερία συμβατή με το περιβάλλον –φυσικό και 
πολιτισμικό- και τον τόπο που ζούμε.  
 
Σύμφωνα με αυτές τις φωνές, ανάπτυξη σημαίνει ταυτόχρονα κοινωνική και 
οικονομική ευημερία μέσα σε πλαίσια που σέβονται το περιβάλλον, τον πολιτισμό 
κάθε τόπου, το μέλλον των επόμενων γενεών, ευημερία που σέβεται το δικαίωμα του 
πολίτη στη δημιουργική εργασία (όχι τη ‘’δουλεία’’ –δουλειά) και στον ελεύθερο 
χρόνο, και που προϋποθέτει αλλά και ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικής και 
συλλογικής συνείδησης, την ενεργή συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτειακό 
γίγνεσθαι, τη δυνατότητα ψυχικής και πνευματικής ανέλιξης. Αν και αυτά μπορεί να 
φανούν γραφικά ή /και ουτοπικά σε πολλούς, εντούτοις, πληθαίνουν διάσπαρτα στον 
πλανήτη μας τάσεις και πρακτικές που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Τα παραπάνω αποτελούν πολύ περιληπτικά το πλαίσιο της νέας προσέγγισης της 
‘’ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ’’.  
 
 
Η νέα αντίληψη της Από-ανάπτυξης 
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Ο όρος αποανάπτυξη αποτελεί μετάφραση του αγγλικού degrowth  και του γαλλικού 
decroissance, που αναφέρονται και οι δύο – και σαφέστερα ο γαλλικός –στην έννοια 
της οικονομικής απο-μεγέθυνσης. Η αποανάπτυξη δεν αφορά ‘’επιβαλλόμενη’’ 
αυταρχικά οικονομική ύφεση ούτε αποτελεί το αντίθετο της ανάπτυξης. Ο όρος είναι 
προφανές ότι αφορά κυρίως τις ‘’ανεπτυγμένες’’ χώρες του βορείου ημισφαιρίου, 
όπου υπήρξε οικονομική μεγέθυνση με όλα τα θετικά ή αρνητικά επακόλουθά της. 
 
Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τον ορισμό της αποανάπτυξης1, ανάλογα με την 
οπτική από όπου την εξετάζει κανείς : πολιτική, κοινωνική, οικονομική, οικολογική. 
Όλες όμως συγκλίνουν στην έννοια μιας 
 

 κοινωνίας σεβόμενης τους πεπερασμένους τοπικούς και παγκόσμιους 
φυσικούς πόρους,  

 κοινωνίας μικρής κλίμακας που ευημερεί και που καταναλώνει σύμφωνα με 
πραγματικές ανάγκες (και όχι σύμφωνα με τα υπερ-διαφημιζόμενα προϊόντα 
υπερ –κατανάλωσης)  

 κοινωνίας που αναδιανέμει τον όποιον πλούτο δημιουργείται εντός αυτής,  

 κοινωνίας που εφαρμόζει την άμεση δημοκρατία και, άρα, συγκροτείται από 
ενεργούς πολίτες.  

 
Οπως λέει ο Γ. Καλής, καθηγητής του Αυτόνομου Παν/μιου της Βακερλώνης –
επικεφαλής της έρευνας για την Αποανάπτυξη , αποανάπτυξη είναι η δυνατότητα 
‘’οργάνωσης μιας κοινωνίας στην οποία μπορούμε να ζούμε καλύτερα με λιγότερα 
υλικά αγαθά. Μια κοινωνία που δεν θα είναι αναγκασμένη να μεγαλώνει διαρκώς 
μόνο και μόνο για να επιβιώνει. Μια κοινωνία όπου οι αξίες της απλότητας, της 
ισότητας, της συντροφικότητας και της επάρκειας θα αντικαταστήσουν τις ακόρεστες 
αξίες του πλουτισμού και της οικονομικής αποτελεσματικότητας’’. 
 
Η αποανάπτυξη φαίνεται να έχει ρίζες τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές (με την 
έννοια των πρακτικών εμπειριών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία τριάντα χρόνια 
διεθνώς). Είναι, κατά κάποιο τρόπο, μία προσέγγιση τόσο εκ των άνω προς τα κάτω 
(top down) όσο και μία προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω (bottom up). 
 
Ηδη από τα μέσα του 20ου αιώνα αρκετοί επιστήμονες και διανοούμενοι είχαν 
αμφισβητήσει τα όρια της συνεχούς (αέναης) οικονομικής ανάπτυξης με γνωστή -την 
αμφιλεγόμενη εκ των υστέρων για τις πραγματικές προθέσεις της- διακήρυξη της 
λέσχης της Ρώμης ‘The limits to growth’ (1972). ‘’Πατέρας’’ της ιδέας της 
αποανάπτυξης θεωρείται ο Nicolas Georgescou Roegen, από τους εκπροσώπους 
της προοδευτικής οικονομικής σκέψης, που διασυνέδεσε το νόμο της εντροπίας με 
την παραγωγική διαδικασία, ο οποίος δημοσίευσε σε άρθρο του (1975) το ‘’ελάχιστο 
βιο-οικονομικό πρόγραμμα’’ των επτά σημείων – κλειδιών. Δεν θα πρέπει να 
αγνοηθεί η συμβολή στην αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων στο θέμα της 
υπέρμετρης οικονομικής ανάπτυξης γνωστών διεθνώς σύγχρονων κοινωνιολόγων 
όπως ο Κ. Καστοριάδης και ο I. Illich που έκαναν βαθειά κριτική στον καπιταλιστικό 
καταναλωτισμό. 
 

                                                 
1
 Μια προσπάθεια  ορισμού δίνεται στη Wikipedia : Degrowth (in French: décroissance,

[1]
 in Spanish: decrecimiento, 

in Italian:decrescita) is a political, economic, and social movement based on ecological economics, anti-
consumerist and anti-capitalist ideas. Degrowth thinkers and activists advocate for the downscaling of production and 
consumption—the contraction of economies—as overconsumption lies at the root of long termenvironmental 
issues and social inequalities. Key to the concept of degrowth is that reducing consumption does not require 
individual martyring and a decrease in well-being.

[2]
 Rather, 'degrowthists' aim to maximize happiness and well-being 

through non-consumptive means—sharing work, consuming less, while devoting more time to art, music, family, 
culture and community.

[3]
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-consumerist
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-consumerist
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-capitalist
http://en.wikipedia.org/wiki/Overconsumption
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issue
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issue
http://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth#cite_note-Zehner_2012-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Degrowth#cite_note-3
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Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η θεωρία της αποανάπτυξης έχει δύο βασικές 
όψεις : 
 
α) την αειφορία και τη βιωσιμότητα, αποτελεί δηλαδή μια οικολογική προσέγγιση στο 
θέμα της ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει όμως να συγχέεται η αποανάπτυξη με την 
‘’πράσινη’’ ανάπτυξη στο βαθμό που η δεύτερη δεν αμφισβητεί το αέναον της 
ανάπτυξης : βασικό συστατικό στοιχείο της αποανάπτυξης είναι ένα τελείως 
διαφορετικό μοντέλο παραγωγής όπου κάθε παραγόμενο προϊόν ικανοποιεί 
ουσιαστικές ανάγκες και αντέχει στο χρόνο. 
 
β)  την οργανωμένη, ενεργή και αυτόνομη  κοινωνία (S. Latouche, ‘’λιτή αφθονία’’, 
‘’κατανάλωση ή βαρβαρότητα;’’) που θα βασισθεί σε αυτούς τους τρόπους 
οικονομικής και κοινωνικής συναλλαγής οι οποίοι δεν είναι χρηματικοί και δεν 
βασίζονται στην οικονομία της αγοράς (Γ. Καλής), μια κοινωνία η οποία αγνοεί το 
ΑΕΠ ως κυρίαρχο δείκτη ευημερίας και προσανατολίζεται σε άλλους δείκτες που 
σχετίζονται και εκφράζουν νέα συστήματα αξιών και ουσιαστικής ποιότητας ζωής. 
 
Πρακτικές εμπειρίες αποανάπτυξης υπάρχουν σήμερα αρκετές ανά τον κόσμο και 
κατά κανόνα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας αντιμετώπισης οικονομικών 
κρίσεων και του αδιεξόδου όπου οδηγήθηκαν κοινωνίες /ομάδες ανθρώπων από την 
οικονομία των αγορών. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στην Ισλανδία, στην Αργεντινή, 
στην Καταλονία, στη Μ. Βρετανία (πρωτοβουλία ‘μεταβατικές πόλεις’ όπου μετέχουν 
130 δήμοι που επιχειρούν την ενεργειακή αποανάπτυξη και τον περιορισμό της 
παραγωγής προϊόντων στον τόπο κατανάλωσής τους) στη Φινλανδία και το Βέλγιο 
(eco-construction), αλλά και, πρόσφατα, στην Ελλάδα (ΤΕΜ Βόλου, τοπικό νόμισμα 
στα Χανιά κά). Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτω από την πίεση των συνεπειών 
μιας οικονομικής κρίσης, οργανώθηκαν τοπικά υπηρεσίες παραγωγής και 
κατανάλωσης τροφίμων, υπηρεσίες κοινωνικές όπως ιατρικές, εκπαιδευτικές, 
διασκέδασης και τέχνης, έγινε χρήση άλλων μονάδων συναλλαγής όπως ανταλλαγές 
υπηρεσιών και προϊόντων, δημιουργήθηκαν ‘τράπεζες χρόνου’, συνεταιριστικές 
ομάδες παραγωγής και διάθεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δομείται προοδευτικά ένας 
τρόπος ζωής εντελώς διαφορετικός από αυτόν την καταναλωτικής κοινωνίας. 
 
Aποανάπτυξη  δεν επιβάλλεται αυταρχικά εκ των άνω υπό τη μορφή οικονομικής 
ύφεσης. Εχοντας δύο όψεις, οικολογική και κοινωνική, πρέπει να είναι κοινωνικά 
αποδεκτή και να στοχεύει σε σημαντική μείωση της χρήσης μη απαραίτητων  
(υπερκαταναλωτικών) προϊόντων καθώς και σε μείωση της αναλωνόμενης ενέργειας. 
Αυτό σημαίνει ότι θα επιβραδύνει –εκ των πραγμάτων- την οικονομική ανάπτυξη 
όπως την έχουμε βιώσει έως τώρα ενώ συγχρόνως θα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο. 
Αναπόφευκτα, μία από τις κυριότερες προϋποθέσεις αποανάπτυξης είναι η 
αποδέσμευσή της οικονομικής ανάπτυξης από την ποιότητα ζωής. Σε αυτή τη λογική 
ο περίφημος δείκτης-πανάκεια ‘’ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ’’ λειτουργεί 
αποπροσανατολιστικά γιατί, όπως έχει αποδειχθεί από χώρες που αντιμετώπισαν 
βαθειά ύφεση και ‘’ανέκαμψαν’’ (πχ χώρες Λατινικής Αμερικής) το ΑΕΠ δεν αυξάνει 
ανάλογα (το αντίθετο μάλιστα) με το βιοτικό επίπεδο του κοινωνικού συνόλου. 
‘’Δείκτες ποιότητας’’, όπως αυτές του ελεύθερου χρόνου και της κοινωνικότητας, 
έχουν αρχίσει σιγά- σιγά να χρησιμοποιούνται από προβληματιζόμενες 
επιστημονικές κοινότητες ενώ διεθνείς οργανισμοί και οικονομικά fora διεξάγουν 
πλέον έρευνες σχετικές με την ευημερία2 
 
Από όλα αυτά προκύπτει ότι η αποανάπτυξη δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη 
σύγχρονη μορφή καπιταλισμού, προσκείμενη περισσότερο στο σοσιαλισμό αλλά σε 
πολύ μικρότερες κλίμακες οικονομίας και όχι όπως αυτός ιστορικά λειτούργησε (π.χ. 

                                                 
2
 Ν. Χρυσολωράς, ‘Χρήμα και ευτυχία’, εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4.3.2012 
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πρώην ΕΣΔΔ, Κίνα οι οποίες βασίσθηκαν και αυτές σε οικονομική μεγέθυνση- 
ανάπτυξη και δεν αμφισβητείται σήμερα επισήμως και από τα κόμματα της 
αριστεράς)3. 
 
Η αποανάπτυξη απαιτεί σε μεγάλο βαθμό αλλαγή κουλτούρας η οποία μπορεί να 
επέλθει προοδευτικά και από τρεις κυρίως παραμέτρους : ανάγκη (= συνέπειες 
απότομης οικονομικής ύφεσης), παιδεία, θεσμικές ρυθμίσεις. Οι τελευταίες μπορεί να 
έχουν τη μορφή μέτρων όπως μείωση του ωραρίου εργασίας, αναδιανομή 
εισοδήματος και καθορισμένο εύρος κατώτατου –ανώτατου και εισοδήματος, 
ουσιαστική αποκέντρωση (και όχι από-συγκέντρωση), κοινωνική πρόνοια, 
περιορισμό και έλεγχος της διαφήμισης, κ.ά. Παράλληλα απαιτούνται δράσεις 
στήριξης της τοπικής οικονομίας και υποστήριξης της αυτοοργάνωσης, ενίσχυση του 
ρόλου του ατόμου ως δυναμικό και ενεργό μέλος μιας κοινωνίας όπου ως βασική 
αρχή λειτουργεί η αλληλεγγύη. 
 
Σήμερα, τα αποτελέσματα των ερευνητικών ινστιτούτων και της προσπάθειας 
ακτιβιστικών ομάδων της Δυτικής κυρίως Ευρώπης για την αναζήτηση εναλλακτικών 
τρόπων διαβίωσης σαν απάντηση στις οικονομικές –συστημικές κρίσεις και στα 
αδιέξοδα της παγκοσμιοποίησης, εκφράζονται με ολοένα και καλύτερο τρόπο μέσα 
από την αντίληψη της αποανάπτυξης. Δημιουργείται έτσι ένα κίνημα συγχρόνως 
θεωρητικό και εμπειρικό με κύριο χαρακτηριστικό του τη διασπορά του στο χώρο : 
πολλές μικρές εστίες θεωρίας –εμπειρίας που αλληλοτροφοδοτούνται 
υποβοηθούμενες από τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Η χωρική έκφραση 
αυτού του κινήματος είναι φανερά συμβατή με αυτή ενός ‘’δικτύου’’ με πολλές μικρές 
ανεξάρτητες και σημαντικά αυτόνομες εστίες, γεγονός που απομακρύνει τον κίνδυνο 
‘’κεντρικού ελέγχου’’ και, επομένως, χειραγώγησης εκ μέρους μιας προνομιούχας 
οικονομικής ελίτ. Αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε αν τελικά οδηγούμεθα έτσι προς 
μια νέα μορφή οικονομικών και κοινωνικών δομών, αντίποδα αυτού που λίγα χρόνια 
πριν ονομάζαμε ‘’ισόρροπη  ανάπτυξη’’. 
 
Είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο και, ενδεχομένως, και 
αυτοκτονικό για μια μεμονωμένη χώρα να εφαρμόσει αρχές αποανάπτυξης. 
Διακρατικές δε συμφωνίες επ’ αυτού φαίνονται για την ώρα ουτοπικές. Το γεγονός, 
όμως, ότι καταγράφονται διεθνώς τέτοια εγχειρήματα σε μικρές κλίμακες και, μάλιστα, 
με αυξητικούς ρυθμούς δείχνει ότι μπορεί να μην είναι ανέφικτο. 
 
Το πιο πιθανόν είναι η σκέψη αυτή να χαράξει, στην καλύτερη περίπτωση, ένα 
συμβατικό  χαμόγελο στα χείλη πολλών και να φέρει στο νου τη λέξη ‘’ουτοπία’’. 
Μήπως, όμως, μέσα από την ουτοπία δεν ‘’ανελίχθηκαν’’ ιστορικά οι ανθρώπινες 
κοινωνίες ;     

 
 
 
 
 
 
 

Πηγές 

 

                                                 
3
 Σχετικά πρόσφατα (2011), ο Γ. Δραγασάκης μιλάει για τα φυσικά και οικονομικά όρια του καπιταλισμού προτείνοντας 

την ανάγκη ανάδειξης ενός νέου παραγωγικού προτύπου μετά από επανιεράρχιση των αναγκών και ικανοποίησή 
τους με οικολογικά συμβατό τρόπο, πράγμα που προϋποθέτει μετασχηματισμό των αντιλήψεων και μεθόδων 
ανάπτυξης- παραγωγής- κατανάλωσης στη βάση κοινωνικών αναγκών και όχι κέρδους. (Γ. Δραγασάκης, ‘Ποια 
έξοδος; Από ποια κρίση; Από ποιες δυνάμεις;’, Ταξιδευτής, 2012, σελ. 277-286 ) 
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http://www.google.gr/search?q=degrowth+theories&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517

&oq=degrowth+theories&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

http://www.google.gr/search?q=degrowth+venice&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&

aq=1&oq=degrowth+&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

http://barcelona.degrowth.org/  

 

http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%

CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF

%84%CE%BF%CF%8D%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=0&oq=%C

E%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%

85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%

CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%C

E%BB%CE%BB%CE%AE%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%C

F%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

 

 

 

 
Εννοιες κοινές στην προσέγγιση της Αποανάπτυξης και της Κοινωνικής Οικονομίας 
 
Συλλογικό όφελος και όχι ατομικό κέρδος 
Εξυπηρέτηση κοινωνικών συμφερόντων 
Κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή 
Αλληλεγγύη  
Ανταλλαγή 
Ομαδικότητα  
Εθελοντισμός  
Γνήσια συμμετοχικότητα 
Κοινωνικός έλεγχος 
Όχι εξάρτηση 
Αυτονομία 
Ισονομία  
Τοπική αμεσότητα  
Δημιουργικότητα  
Κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες 
Δικτύωση 
Ποιότητα  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.gr/search?q=degrowth+theories&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&oq=degrowth+theories&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=degrowth+theories&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&oq=degrowth+theories&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=degrowth+venice&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=degrowth+&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=degrowth+venice&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=degrowth+&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://barcelona.degrowth.org/
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=0&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=0&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=0&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=0&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=0&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CF%82&rlz=1C1GGGE_elGR517GR517&aq=1&oq=%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

