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T
ο μεγαλύτερο μέρο̋ του κτηριακού αποθέματο̋ στην 

Κύπρο κατασκευάστηκε την περίοδο μετά την τουρκική 

εισβολή (1974), όπου η πίεση για στέγαση των προ-

σφύγων οδήγησε στη χρήση ακατάλληλων αδρανών υλικών 

(λόγω απώλεια̋ των λατομείων Πενταδακτύλου), και πριν τη 

νομοθέτηση του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού (1994) 

και την υποχρεωτική επίβλεψη από Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό 

Μηχανικό (1999). 

Οι πιο πάνω επιβαρυντικοί παράγοντε̋, σε συνδυασμό με 

την απουσία αποτελεσματικών νομικών μηχανισμών που να 

επιβάλλουν στου̋ ιδιοκτήτε̋ την περιοδική συντήρηση των 

κτηρίων του̋, έχουν ω̋ αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα 

χιλιάδε̋ επικίνδυνε̋ οικοδομέ̋ (Εικόνα 1) από οπλισμένο 

σκυρόδεμα οι οποίε̋ χρήζουν άμεση̋ δομική̋ επισκευή̋ 

(για επαναφορά τη̋ αρχική̋ καλή̋ κατάσταση̋) και δομική̋ 

ενίσχυση̋ (για αύξηση τη̋ αντοχή̋ σε θλίψη (compression), 

εφελκυσμό (tension), κάμψη (bending), λυγισμό (buckling), 

διάτμηση (shear), στρέψη (torsion), κτλ). Η συνεχή̋ αναβο-

λή των ανωτέρω επεμβάσεων στο κτηριακό απόθεμα τη̋ 

Κύπρου διογκώνει το πρόβλημα, ενώ το κόστο̋ επισκευή̋ 

πιθανόν να υπερβαίνει τα €10 δι̋.

Εικόνα 1: Κατάρρευση μπαλκονιού λόγω κακή̋ αρχική̋  

ποιότητα̋ και ελλιπού̋ συντήρηση̋ (Λεμεσό̋, 28/10/12)

μών: Πυρηνοληψία (core drilling) / Κρουσιμέτρηση (Schmidt 

hammer) / Έλεγχο̋ συγκέντρωση̋ χλωριόντων (potentiomet-

ric titration) / Ταχύτητα υπερήχων (ultrasonic pulse velocity) 

/ Δύναμη αποκόλληση̋ σκυροδέματο̋ (pull-off test) / Εξόλ-

κευση ήλου (pull-out test) / Τοποθέτηση ρωγμόμετρων (crack 

gauging) / Ανίχνευση οπλισμού με μαγνητικέ̋ μεθόδου̋ 

(covermeter) / Έλεγχο̋ βάθου̋ ενανθράκωση̋ (carbonation 

test) (Εικόνα 2) / Έλεγχο̋ υγρασία̋ (hygrometer), κτλ.

δ) Ανάλυση κατασκευή̋ σε στατικά και δυναμικά φορτία, αξι-

ολόγηση αποτελεσμάτων, κτλ.

Βάση των ανωτέρω, ο Πολιτικό̋ Μηχανικό̋ επιλέγει τι̋ με-

θόδου̋ δομική̋ επισκευή̋ και ενίσχυση̋ και ετοιμάζει σχέ-

δια, κατασκευαστικέ̋ λεπτομέρειε̋, προδιαγραφέ̋ και επι-

μετρήσει̋ για εκτέλεση των εργασιών από τον Εργολάβο.

1. Δομικέ̋ Επισκευέ̋ Οπλισμένου Σκυροδέματο̋ 

Υπό κανονικέ̋ συνθήκε̋ το σκυρόδεμα προστατεύει τον 

οπλισμό από την οξείδωση λόγω τη̋ αλκαλικότητα̋ του σκυ-

ροδέματο̋ (pH > 12,5) η οποία (αλκαλικότητα) δημιουργεί μια 

πολύ λεπτή στρώση οξειδίου του σιδήρου FeO (iron oxide) η 

οποία προστατεύει τον οπλισμό (‘‘παθητική στρώση’’). Όταν 

αυτή η προστασία παύσει να υφίσταται τότε προκύπτουν 

προβλήματα (Εικόνα 3) στατική̋ επάρκεια̋ (π.χ. μείωση δι-

ατομή̋ οπλισμού) και ασφάλεια̋ (π.χ. πτώση επιχρισμάτων 

από ύψο̋). Οι κύριοι μηχανισμοί διείσδυση̋ επιβλαβών στοι-

χείων στο σκυρόδεμα (π.χ. Η
2
Ο, Ο

2
, Cl--, CO

2
) και καταστρο-

φή̋ τη̋ παθητική̋ στρώση̋ προκύπτουν όταν: 

α) Το σκυρόδεμα είναι πορώδε̋ (π.χ. λόγω κακή̋ συμπύκνω-

ση̋) ή παρουσιάζει τριχοειδεί̋ ρωγμέ̋ (π.χ. λόγω γρήγορη̋ 

συρρίκνωση̋ κατά την ωρίμανση).

Εικόνα 2: Επάλειψη φρεσκοκομμένου σκυροδέματο̋ με 

φαινολοφθαλεΐνη για έλεγχο βάθου̋ ενανθράκωση̋ (βαθύ 

μωβ χρώμα: pH > 9)  

Επιστημονικά Θέματα

Η σωστή διάγνωση των προβλημάτων από έμπειρο Πολιτικό 

Μηχανικό είναι πολύ σημαντική για να επιλεχθούν σωστέ̋ μέ-

θοδοι δομική̋ επισκευή̋ και ενίσχυση̋. Η διαδικασία διάγνω-

ση̋ θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Μελέτη αρχικών σχεδίων, φωτογραφιών, εγγράφων προ-

σφορών, πολεοδομικών αδειών, κτλ.

β) Επιτόπου οπτικού̋ ελέγχου̋, μετρήσει̋, καταγραφή στοι-

χείων, τεκμηρίωση αστοχιών, κτλ.    

γ) Επιλογή και εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων και δοκι-



10 Πολιτικό̋ Mηχανικό̋   ∆εκέμβριο̋ 2016

Επιστημονικά Θέματα

β) Δεν υπάρχει αρκετή επικάλυψη οπλισμού (concrete cover) 

σε σχέση με τι̋ συνθήκε̋ περιβάλλοντο̋ (π.χ. επικάλυψη  

< 20mm).

γ) Το σκυρόδεμα ενανθρακωθεί (το υδροξείδιο του ασβεστί-

ου που περιέχεται στο σκυρόδεμα στην παρουσία νερού και 

διοξειδίου του άνθρακα μετατρέπεται σε ανθρακικό ασβέστιο: 

Ca(OH)
2
 + CO

2
 + H

2
O ➝ CaCO

3
 + 2H

2
O) και χάσει την αλκαλι-

κότητα του (σταδιακή μείωση pH από 12,5 σε 8). Η ενανθρά-

κωση επιβραδύνεται σημαντικά σε συνθήκε̋ πολύ χαμηλή̋ 

(<40%) ή πολύ ψηλή̋ σχετική̋ υγρασία̋ (>90%) και επιτα-

χύνεται σημαντικά σε συνθήκε̋ αφθονία̋ διοξειδίου του άν-

θρακα (π.χ. σε πολυώροφου̋ χώρου̋ στάθμευση̋).

δ) Υπάρξει συγκέντρωση χλωριόντων στο σκυρόδεμα (Cl-- > 

0,4% βάρου̋ τσιμέντου για τύπου Πόρτλαντ ή > 1,0% για 

τύπου Ποζολάνη̋) από ενδογενεί̋ (π.χ. αδρανή θαλάσση̋) 

ή εξωγενεί̋ πηγέ̋ (π.χ. άλατα τήξη̋ χιονιού, αερομεταφε-

ρόμενα σταγονίδια θαλάσσιου νερού) χλωριούχου νατρίου 

NaCl (sodium chloride).

ε) Τα αλκάλια στο τσιμέντο αντιδράσουν με το διοξείδιο του 

πυριτίου SiO
2
 (silicon dioxide) από ενδογενεί̋ (π.χ. αδρανή 

θαλάσση̋) ή εξωγενεί̋ πηγέ̋ (π.χ. θαλάσσιο περιβάλλον) 

με αποτέλεσμα την διόγκωση και ρηγμάτωση του σκυροδέ-

ματο̋ (Alkali Silica Reaction – ASR).

ζ) Το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)
2
 (calcium hydroxide) 

στο σκυρόδεμα αντιδράσει με θειικέ̋ ενώσει̋ SO
4
 (sulfates) 

από εξωγενεί̋ πηγέ̋ (π.χ. έδαφο̋, υπόγεια νερά) με αποτέ-

λεσμα την διόγκωση και ρηγμάτωση του σκυροδέματο̋.

α) Απομάκρυνση ενανθρακωμένου σκυροδέματο̋ με τη χρή-

ση νεροβολή̋, αμμοβολή̋ ή πιστολέτου κατεδάφιση̋ και 

αποκάλυψη περιμέτρου σκουριασμένου οπλισμού. 

β) Απομάκρυνση σκουριά̋ από οπλισμό σε βαθμό Sa 2 ½ (σύμ-

φωνα με το ISO 8501) με τη χρήση αμμοβολή̋ ή συρματό-

βουρτσα̋ και καθαρισμό̋ επιφανειών με πεπιεσμένο αέρα.

γ) Επάλειψη αντιοξειδωτική̋ στρώση̋ στον οπλισμό με τη 

χρήση εποξειδική̋ ή τσιμεντοειδού̋ επάλειψη̋ (σε 2 στρώ-

σει̋). Στην περίπτωση τη̋ εποξειδική̋ επάλειψη̋, απαιτεί-

ται επιπρόσθετα η επίπαση με χαλαζιακή άμμο 0-0,8mm για 

εξασφάλιση τη̋ επαρκού̋ πρόσφυση̋ του επισκευαστικού 

τσιμεντοκονιάματο̋.

δ) Επάλειψη συγκολλητική̋ στρώση̋ στο σκυρόδεμα με τη 

χρήση εποξειδική̋ κόλλα̋ για δημιουργία γέφυρα̋ πρόσφυ-

ση̋ (bonding layer).

ε) Πλήρωση με χονδρόκοκκο επισκευαστικό τσιμεντοκονία-

μα κλάση̋ R4 (ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, μη-συρρικνούμενο 

σύμφωνα με το ΕΝ 1504) σε 1 ή 2 στρώσει̋, ανάλογα με το 

πάχο̋ πλήρωση̋ (Εικόνα 4).

ζ) Τελείωμα με λεπτόκοκκο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 

κλάση̋ R4 σε 1 στρώση. 

Εικόνα 3: Οξείδωση οπλισμού και απολέπιση σκυροδέματο̋ 

(concrete spalling) σε άκρο πλάκα̋ λόγω επαναλαμβανόμε-

νη̋ διαβροχή̋ από όμβρια ύδατα εμπλουτισμένα με διοξεί-

διο του άνθρακα

Εικόνα 4: Δοκό̋ από οπλισμένο σκυρόδεμα έτοιμο̋ προ̋ 

πλήρωση με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα (στάδια 

α+β+γ+δ ολοκληρωμένα)

2. Δομικέ̋ Ενισχύσει̋ Οπλισμένου Σκυροδέματο̋

Οι δομικέ̋ ενισχύσει̋ είναι συνήθω̋ πολυδάπανε̋ και θα 

πρέπει πρώτα να γίνεται οικονομοτεχνική αξιολόγηση εάν 

είναι συμφέρων έναντι τη̋ λύση̋ για κατεδάφιση και ανακα-

τασκευή. Η ανάγκη για δομική ενίσχυση προκύπτει συνήθω̋ 

από ένα ή περισσότερου̋ από του̋ πιο κάτω λόγου̋:

α) Αλλαγή χρήση̋ με συνεπακόλουθη αύξηση φορτίων.

β) Αλλαγή διαρρύθμιση̋ χώρων με συνεπακόλουθη ανάγκη 

για αφαίρεση δομικών στοιχείων.

γ) Κατακόρυφε̋ προσθήκε̋ με συνεπακόλουθη αύξηση φορτίων.

δ) Κακή ποιότητα αρχικού σχεδιασμού ή/και κατασκευή̋  

(Εικόνα 5)

ε) Αναβάθμιση επιπέδου αντισεισμική̋ προστασία̋.

ζ) Αναβάθμιση στατική̋ επάρκεια̋ ιστορικών μνημείων.

Τα πιο πάνω φαινόμενα είναι πολύ συνηθισμένα σε οικοδο-

μέ̋ που έχουν ξεπεράσει την διάρκεια ζωή̋ του̋ βάση του 

αρχικού σχεδιασμού (π.χ. 30 χρόνια), όμω̋ ανάγκη για δομι-

κή επισκευή μπορεί να προκύψει επίση̋ από άλλου̋ παρά-

γοντε̋ όπω̋ ζημιέ̋ από πυρκαγιέ̋, σεισμού̋, πλημμύρε̋, 

εκρήξει̋, υγρασίε̋, καθιζήσει̋, κυκλικά φορτία, παγετού̋, 

δονήσει̋, κτλ.

Η δομική επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματο̋ περιλαμ-

βάνει συνήθω̋ τα πιο κάτω στάδια:
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Η δομική ενίσχυση του οπλισμένου σκυροδέματο̋ περιλαμβά-

νει συνήθω̋ μία ή περισσότερε̋ από τι̋ πιο κάτω μεθόδου̋:

α) Ινοπλισμένα πολυμερή (fiber reinforced polymers – FRP’s)  

(Εικόνα 6): Ενίσχυση με ειδικά υφάσματα πολύ μεγάλη̋ 

εφελκυστική̋ αντοχή̋ από ίνε̋ άνθρακα (carbon), γυαλιού 

(glass) ή αραμίδη̋ 

(Kevlar), εμποτι-

σμένα με εποξει-

δικέ̋ ρητίνε̋ που 

επικολλώνται στο 

δομικό στοιχείο με 

εποξειδική κόλλα. 

Η εφαρμογή του̋ 

είναι σχετικά εύ-

κολη και γρήγορη, 

όμω̋ δεν μπορούν 

να εφαρμοστούν 

σε κακή̋ κατάστα-

ση̋ υποστρώματά.

Εικόνα 5: Ολική κατάρρευση εργοστασίου ‘‘Ρικομέξ’’ με 39 

θύματα από μεσαία̋ ένταση̋ σεισμική δόνηση λόγω κα-

κή̋ στατική̋ και αντισεισμική̋ σχεδίαση̋ και κατασκευή̋ 

(Αθήνα, 07/09/99)
γ) Επικολλητά μεταλλικά ελάσματα (steel plates bonding)  

(Εικόνα 8): Ενίσχυση με μεταλλικά ελάσματα που επικολλώ-

νται στο δομικό στοιχείο με εποξειδική κόλλα και μηχανική 

αγκύρωση (βλήτρα). Η μέθοδο̋ αυτή είναι σχετικά απλή, όμω̋ 

παρουσιάζει προβλήματα συγκέντρωση̋ τάσεων στην περιο-

χή των άκρων των ελασμάτων, ανάγκη για τακτική συντήρη-

ση λόγω διάβρωση̋ των μετάλλων, ω̋ επίση̋ και δυσκολίε̋ 

στην εφαρμογή λόγω του βάρου̋ των ελασμάτων.

δ) Προσθήκη νέων δομικών στοιχείων (addition of new 

structural members) (Εικόνα 9): Ενίσχυση με την προσθήκη 

νέων δομικών στοιχείων για μείωση ανοιγμάτων, δημιουργία 

σύμμεικτων στοιχείων, αύξηση ακαμψία̋, κτλ. Η μέθοδο̋ 

αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί μπορεί να βελτιώσει ση-

μαντικά τη σεισμική συμπεριφορά κατασκευών χωρί̋ μεγά-

λε̋ επεμβάσει̋ στα υφιστάμενα δομικά στοιχεία (π.χ. αντι-

κατάσταση μη-δομικών τοιχίων με διατμητικά τοιχώματα).

Εικόνα 6: Ενίσχυση δοκών με την χρήση ανθρακοϋφασμάτων

Εικόνα 7: Ενίσχυση τοίχων αντιστήριξη̋ με τη χρήση εκτο-

ξευόμενου σκυροδέματο̋

Εικόνα 8: Ενίσχυση κόμβου κολώνα̋ - δοκών με τη χρήση 

επικολλητών μεταλλικών ελασμάτων

β) Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite) (Εικόνα 7): Αύξηση δι-

ατομή̋ δομικών στοιχείων με την εκτόξευση σκυροδέματο̋ 

λεπτή̋ διαβάθμιση̋ αδρανών σε ειδικά προετοιμασμένε̋ 

επιφάνειε̋ (εκτράχυνση, βλήτρα, οπλισμό̋, κτλ). Η μέθοδο̋ 

αυτή είναι κατάλληλη για ενισχύσει̋ μεγάλων, μη-εμφανών 

επιφανειών (π.χ. τοίχοι αντιστήριξη̋, υπόγειε̋ σήραγγε̋), 

ενώ για μικρέ̋, εμφανεί̋ επιφάνειε̋ (π.χ. κολώνε̋, δοκοί), 

υπάρχει δυσκολία εξομάλυνση̋ τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ σε 

αποδεκτά επίπεδα. Υπάρχουν 2 μέθοδοι τοποθέτηση̋, η 

ξηρή, όπου η προσθήκη νερού γίνεται στο ακροφύσιο εκτό-

ξευση̋ και η υγρή, όπου γίνεται προανάμιξη του νερού στο 

σκυρόδεμα. Βασικά πλεονεκτήματα τη̋ υγρή̋, έναντι τη̋ 

ξηρή̋ μεθόδου, είναι η σταθερή ποιότητα του μίγματο̋, η μι-

κρή απώλεια υλικού λόγω αντανάκλαση̋, η χαμηλή δημιουρ-

γία σκόνη̋ και η δυνατότητα μεγάλη̋ παραγωγή̋ (π.χ. για 

τεχνικά έργα), ενώ η ξηρή μέθοδο̋ πλεονεκτεί για μικρού 

όγκου επισκευέ̋ (πχ. για κτήρια), όπου είναι απαραίτητε̋ οι 

συχνέ̋ διακοπέ̋ των εργασιών εκτόξευση̋.
Εικόνα 9: Ενίσχυση πλαισίου με την προσθήκη συνδέσμων 

ακαμψία̋ (Ιαπωνία)
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ε) Μανδύε̋ οπλισμένου σκυροδέματο̋ (reinforced concrete 

jacketing) (Εικόνα 10): Αύξηση διατομή̋ δομικών στοιχείων 

με την έγχυση σκυροδέματο̋ σε καλούπι με πλέγμα οπλι-

σμού. Η μέθοδο̋ αυτή είναι ευρέω̋ διαδεδομένη λόγω τη̋ 

αποτελεσματικότητα̋ τη̋, ιδιαίτερα στην ενίσχυση κολώ-

νων, δοκών και μεμονωμένων πεδίλων. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίδεται στη σύνδεση παλαιού και νέου σκυροδέμα-

το̋ (εκτράχυνση, νεροβολή, βλήτρα, ηλεκτροκόλληση, κτλ), 

στη συνέχεια τη̋ ενίσχυση̋ όταν παρεμβάλλονται άλλα δο-

μικά στοιχεία και στη ρευστότητα του νέου σκυροδέματο̋ 

για αποφυγή δημιουργία̋ κενών (honeycombing).

Εικόνα 10: Ενίσχυση κολώνων με μανδύε̋ οπλισμένου σκυ-

ροδέματο̋

Η χρήση τέτοιων συστημάτων είναι ακριβή και απαιτεί εξειδι-

κευμένη ανάλυση και κατασκευή και ω̋ εκ τούτου ενδείκνυ-

ται κυρίω̋ για μεγάλα έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. γέφυ-

ρε̋, πυρηνικοί σταθμοί) και σημαντικά κτήρια (π.χ. μουσεία, 

ουρανοξύστε̋). 

Ο τομέα̋ των δομικών επισκευών και ενισχύσεων οπλισμέ-

νου σκυροδέματο̋ είναι πολύπλοκο̋ και πολυσύνθετο̋ και 

απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία από του̋ 

Εικόνα 11: Ενίσχυση τοίχου αντιστήριξη̋ με ρητινένεση 

μέσω ακροφυσίων

Εικόνα 12: Σεισμική μόνωση κτηρίου με ελαστομεταλλικά 

εφέδρανα (Ιαπωνία)

Επιστημονικά Θέματα

Εικόνα 13: Σεισμική μόνωση κτηρίου με ιξώδει̋ αποσβεστή-

ρε̋ (Νέα Ζηλανδία)

ζ) Ρητινενέσει̋ (epoxy grouting injections) (Εικόνα 11):  

Ενίσχυση δομικών στοιχείων με την εισπίεση εποξειδική̋ ρη-

τίνη̋ για συγκόλληση ρωγμών σε οπλισμένο σκυρόδεμα με 

μερική αστοχία (π.χ. σε ρηγματωμένε̋ πλάκε̋ λόγω ερπυ-

σμού). Η μέθοδο̋ αυτή είναι συνηθισμένη για γρήγορη ενί-

σχυση κολώνων, δοκών και τοιχίων σε σεισμόπληκτα κτήρια 

που έχουν υποστεί δομικέ̋ ζημιέ̋. Η διαδικασία ενίσχυση̋ 

αποτελείται από τα εξή̋: 1) καθαρισμό̋ ρωγμή̋ από επιχρί-

σματα και αποφλοιωμένο σκυρόδεμα, 2) σφράγιση ρωγμή̋ με 

εποξειδική πάστα, 3) τοποθέτηση ακροφυσίων, 4) καθαρισμό̋ 

ρωγμή̋ με πεπιεσμένο αέρα μέσω των ακροφυσίων, 5) εισπίε-

ση εποξειδική̋ ρητίνη̋ αναμεμιγμένη̋ με σκληρυντή (από τα 

κατώτερα στα ανώτερα ακροφύσια για να μην αφήσει κενά).

η) Σεισμική μόνωση με εφέδρανα, ιξώδει̋ αποσβεστήρε̋ 

και συντονισμένου̋ αποσβεστήρε̋ μάζα̋  (seismic isolation 

with bearings, viscous dampers and tuned mass dampers) 

(Εικόνε̋ 12-14): Μόνωση κτηρίων από σεισμικά φορτία με τη 

χρήση εφεδράνων, ιξωδών αποσβεστήρων και συντονισμέ-

νων αποσβεστήρων μάζα̋. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά 

στη μείωση τη̋ μετάδοση̋ τη̋ σεισμική̋ επιτάχυνση̋ του 

εδάφου̋ (εφέδρανα) και στην κατανάλωση τη̋ σεισμική̋ 

ενέργεια̋ (αποσβεστήρε̋) και είναι διαδεδομένα κυρίω̋ 

στην Αμερική και Ιαπωνία.
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Πολιτικού̋ Μηχανικού̋ και Εργολάβου̋, ω̋ επίση̋ και ιδι-

αίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων 

για να πετύχει ο στόχο̋ τη̋ επαναφορά̋ τη̋ αρχική̋ καλή̋ 

κατάσταση̋ και τη̋ αύξηση̋ τη̋ αντοχή̋ των κατασκευών 

με λογικό κόστο̋. 

Ιδιαίτερα δε σημαντικό είναι οι Ιδιοκτήτε̋ να επιλέγουν οι ίδιοι 

(ασχέτω̋ νομική̋ υποχρέωση̋) τον περιοδικό έλεγχο, συντή-

ρηση και αναβάθμιση των κατασκευών του̋, γιατί η συνεχή̋ 

αναβολή των ανωτέρω επεμβάσεων αυξάνει γεωμετρικά το 

κόστο̋ επισκευή̋ και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινε̋ ζωέ̋.   

Εικόνα 14: Σεισμική μόνωση κτηρίου με συντονισμένου̋ 

αποσβεστήρε̋ μάζα̋ (Ταϊβάν)   l

Επιστημονικά Θέματα

‹

‹

‹

‹

‹

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ:


