
..J 

Γιώργος .Μιμακίδι1ς 

Διωθυvrιίς Βασικ(δv Τα11ολοyιιίιι• και Υποδομιδvτιις Κοι11ωvίας r!VI' ΠJ.ιιροφοριιiJv, 

Γεvικιί Διεύθυvοιι Κοινω~•ία των ΠJ.ιιροφοριιίι11, Ευρωπαϊκιί Επιrροπιί 

i1ρόΑογος 

Παρά τις διακυμάνσεις τωγ διεθνών ayopC:)V και τις συνεχιζόμεγες εξελίξεις στα 

δ1εθν11 χρηματιστ11ρια, η ψι1φιακιj επαγάσταση και η σταδιακή ψηφιοποίφη της οι

κονομίας αποτελούν πλέον αναμφισβ1jn1n1 πραγματικόnμα. Αυτές σn1ρίζονται οτηγ 

αλματώδη ανάπτυξη των ψηφιακ<δν τεχνολογιί{)V και οn1ν εξάπλωση του lnternet και 

των ασύρματωντεχνολογtώ\'. Τα τελευταία πέγτε χρόνια, η ψηφιακιj επανάσrαση έχει 

επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στην οικογομία και στην κοιγωvία γενικότερα. Δη

μιουργεί νέες επιχειρήσεις και βιομηχαγίες και προσφέρει νέες αναπτυξιακές ευκαι

ρίες στις ιjδη υπάρχουσες, μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειριjσε

ων και μπορεί δυνητικά να εηηρεάσει τη ζωιj όλων μας. 
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Οι νέες τεχνολογίες 
και οι επιχειρήσεις 

Η χρι)σι1 του Internet και η ανάπτυξη συστιηιάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν 

αποτελούν σι)μερα προτεραιότητα για τις επιχειρι1σεις. Όλο και περισσότερες 

από αυτές, προερχόμενες από όλους τους κλάδους της οικονομίας, αρχίζουν σι

γά σιγά να διαθέτουν τα προϊόντα τους καο1λεκτρονικά και να τφοσφέρουν νέες 

οη line υπηρεσίες και εφαρμογές. Ενι1μερώνονται ευκολότερα για τους ανταγω

νιστές τους και τους πελάτες τους. Βρίσκουν νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης 

και επέκτασης των αγορών τους και αναπροσαρμόζουν τις υπηρεσίες και τα προϊ

όντα τους ανάλογα με τη ζήτησι1 και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. 

Αλλά αυτά είναι η μια μόνο όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι οι νέες τε

χνολογίες προσφέρουν επίσ11ς στις επιχειριjσεις τις βάσεις για μια ριζική ανα

διάρθρωση των δομών και του τρόπου λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, οι επι

χειρήσεις αρχίζουν να διεκπεραιώνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές με ηλεκτρο

νικά μέσα. Δημιουργούν ηλεκτρονικές αγορές (e-n1arkcts), συνδέοντας τα συ

οτι1μaτά τους με τα αντίστοιχα των προμηθευτών, των συνεργατών και των συνε

ταίρων τους. Έτσι, επιτυγχάνουν πολύ αποτελεσματικότερες και οικονομικότε

ρες συναλλαγές και βελτιστοποιούν τις αλυσίδες αξίας τους. Τα συγκεκριμένα 

οφέλη από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και γενικότερα από τη χρr)ση νέων τε

χνολογΗόν στις επιχειρι)σεις μόλις τ<ι'Jρα αρχίζουν και γίνονται αντιληπτά. Οι ηλε

κτρονικές συναλλαγές (επιχείρηση προς επιχείρηση και επιχείρηση προς κατα

ναλωτιj) αναμένεται να αντιπροσωπεύουν γύρω στο 2005 περίπου 10% του συ
νόλου των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών, ιjτοι μερικά τρισεκατομμύρια 

δολάρια! 

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες και το Iι1tcrιιet επιτρέπουν στις επίχειρr)σεις 

την καλύτερη aξιοποίησι1 και διαχείριση του εργατικού δυναμικού τους και της 

τεχνογνωσίας τους. Εισάγοντας νέες τεχνολογικές πλατφόρμες, που στηρίζονται 

σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, βιομηχανικιόν επικοινωνιακών δικτύων, έξυ

πνου λογισμικού αλλά και εικονικιjς και επaυξ11μένηςΉραγματικότητας, επιτρέ

πουν την αποθ11κευοη, τη διαχείριση και τη διάθεση της πληροφορίας και της γνώ

σ11ς σε όλους τους υπαλλήλους τους, την εισαyωyιj νέων και πιο ευέλικτων μεθό

δων εργασίας και επaγyελματικι)ς εκπαίδευσης του προσωπικού τους (η1λεργα

σία, τηλεδιασκέψεις, τηλεκατόρτιση κ.λ) αλλά και νέων πρωτοποριακ<ι',ν μεθό

δων βιομηχανικι1ς συνεργασίας και σχεδιασμού προϊόντων και εφαρμογών. 

Και αυτά δεν είναι παρά μόνο η αρχι) . Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνι<ι'>ν και τrλη

ροφορικ1jς αλλά και οι εφαρμογές τους βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα. Στα-
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διακά όλο κα ι περισσότερο θα γίνεται φανερό ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 

και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα θα είναι καταλυτικοί παράγοντες για την αντα

γωνιστικότητα των επιχειρ11σεων. 

ο~ νέες ·η~1t:νολιaιy~ε,ς 
καn η ίi1:tt1.Θηιμι~ρuν·iu ζω1ι) ------------ ------------·--·-----·-----

Ήδη στην καθημερινιJ ζωι) μας είναι διαθέσιμη μια σειρά από νέες καινοτόμες 

εφαρμογές και υπηρεσίες (ηλεκτρονικές αγορές, 11λεκτρονικές τραπεζικές συναλ

λα\1ές κ.λ). Προς το παρόν, αυτές προσφέρονται μέσω προσωπικού υπολογιστι) 

αλλά, σύντομα, με την πρόοδο της κινητής τηλεφωνίας και της ψηφιακrjς τηλεόρα

σης, θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες και μέσω κινητών τηλεφωνικι;)\' αλλά και 

διαλογικών (interactiνe) τηλεοπτικ<ι'Jν συσκευιόν. 

Παρά τη μεγάλη τεχνολοyικ11 ανάπτυξη των πέντε τελευταίων χρόνων τόσο το 

lnternet όσο και οι ασύρματες επικοινωνίες βρίσκονται ακόμη σε πολύ νεαpι] ηλι

κία, οι δε προσφερόμενες υπηρεσίες σε εμβρυϊκό στάδιο. Οι περισσότεροι άνθρω

ποι βρίσκουν με το δίκιο τους ότι οι σημερινές· τεχνολοyίες είναι ιδιαίτερα πολύ

πλοκες στη χριjση τους. Επιπλέον, ο φόβος για τη μη διαφύλαξη των προσωπικών 

δεδο~ιένων, για την εισβολrj της τεχνολογίας στην προσωπικιj ζω11 και για τη μη 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγ<ι'Jν αποτελεί πρόσθετο ανασταλτικό παρά

γοντα στην ευρύτερη διάδοσrι των τεχνολογιών στην καθημερινή ζωιj. 

Η τεχνολογικιj επανάσταση είναι ακόμη στην αρχ11 της και ίσως σήμερα μόνο το 

πρι:ηο 3 % να έχει ολοκληρωθεί, όσο περίπου και ο τωρινός αριθμός χρηστι;Jν οη 

line παγκόσμια . Τα επόμενα 5-10 χρό\;ια αναμένεται να υπάρξει αύξηση τόσο του 
αριθμού όσο και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιιδν με παράλληλη ενί

σχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικιδν συναλλαy<ι'Jν. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα 

τέτοιων νέων υπηρεσιών, που σταδιακά θα τίθενται στη διάθεσή μας από το σπίτι, 

η1 δουλειά ιj το αυτοκίνητό μας, περιλαμβάνει: ηλεκτρονικές κρατικές υπηρεσίες, 

τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρικιj, τηλεργασία κ.λ. Είναι σίγουρα πολύ νωρίς ακόμ11 για 

να έχουμε πλήριι επίγνωση των επιπτι;Jσεων που θα επιφέρει στην κοινωνία μια τέ

τοια ευρύτερη χρήση των τεχνολοyιι;Jν και τα αναπάντητα εριiηιjματα είναι ακόμη 

πολλά. 
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Η εξέλιξη της Κοινωvίc.!5 
των Πληροφοριών (Κτn) 

Οι καλπάζοντες ρυθμοί τεχνολογικής ανάπτυξης που γνωρίζουμε σιiμερα 

στους τομείς της πληροφορικιiς και των (τηλ)επικοιvωνιώv στηρίζονται ουσια

σηκά στους λεγόμενους εκθεηκούς τεχνολογικούς νόμους. Σύμφωνα με αυτούς 

έχουμε διπλασιασμό της υπολογισηκής δύναμης των μικροεπεξεργαστών κάθε 

18 μήνες (νόμος του Moo~e), διπλασιασμό του εύρους ζώνης των επικοινωνιών 
κάθε 6 μήνες (νόμος του Gilder), διπλασιασμό της χωρητικότητας αποθήκευσης 
μνιiμης κάθε 18 μ11vες και διπλασιασμό του ενσωματωμένου λογισμικού κάθε 12 
μ11νες. 

Αυτοί οι νόμοι ουσιαστικά επιδρούν κατά δύο τρόπους: επιτρέπουν αφενός 

μεν η1ν αύξ11ση της απόλυτης υπολογιοτικιiς ισχύος (οδηγώντας έτσι σε ψηφιο

ποίηση όλο και περισσότερες αλλά και πιο πολύπλοκες λειτουργίες), αφετέρου 

δε τη μείωση του κόστους μιας δεδομένης λειτουργίας (επιτρέποντας έτσι την ανά

πτυξη ψηφιακών λύσεων σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις). Σύμφωνα δε με 

πολύ πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα, οι παραπάνω τεχνολογικοί νόμοι θα εξα

κολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον επί μία ακόμη δεκαετία και θα συνεχίσουν να 

εκτοξεύουν την τεχνολογικιi ανάπτυξη με εκθετικούς ρυ~μούς. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω με τη συνεχιζόμενη σμίκρυνση των μικροεπε

ξεργαστών και των μνιηιών, την πιο πρόσφαη1 τάση για σμίκρυνση αισθητιiρων 

και ενεργοποιητών αλλά και τη δραμαηκ11 μείωση του κόστους της τεχνολογίας 

οδηγεί ταχύτατα στη δημιουργία της λεγόμενης διάχυτης υπολογιστικιiς εποχής 

και ενός είδους ενιαίου ψηφιακού χι;ψου, αποκαλούμενου περιβάλλουσα νοημο

σύνη. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, μικροϋπολογιστές Οα είναι ενσωματωμένοι 

σε όλο και περισσότερα φυσικά αντικείμενα που μας ~rεριβάλλουν και αόρατα 

επικοινωνιακά δίκτυα θα τα συνδέουν κα ι θα δικτυώνουν μεταξύ τους. Οι χιλιά

δες αυτές έξυπνες δικτυωμένες συσκευές και μικροσυσκευές θα μας επιτρέπουν 

ανά πάσα στιγμιi και από οπουδιiποτε και αν βρισκόμαστε να έχουμε εύκολη και 

ασφαλ11 πρόσβαση σε κάθε είδους προσωποποιημένες πληροφορίες και υπηρε

σίες. Τι θα κάνουμε με αυττi τι1ν πρόσβασr1 είναι ακόμη γεμάτο ερωτήματα. 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για μια τέτοια μελλοντικιi εξέλιξη: 

1. Η ανάπτυξ11 αόρατων επικοινωνιακών δικτύων 
Αυτά θα στηρίζονται: 

- Στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών υποδομιiς του lnternet της επόμενης 

γενιάς (ευρυζωνικά δίκτυα βασισμένα κυρίως σε οπτικές τεχνολογίες) καθώ.ς επί-
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Τέτοια συστι1μaτa διεπaφών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη έξυπνων λογι

σμικών συστημάτων και ευφυιδν προσωπικι~'η1 ψ11φιaκών βοηθι~'Jν, θα μπορούν να 

κρύβουν την πολυπλοκότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στον άν

θρωπο και στην τεχνολογία. Να την αποκαλύπτουν μόνο κατά βούληση. Να πα

ρουσιάζουν την πληροφορία και το νοηματικό περιεχόμενό της σε πιο εύχρηστη 

μορφή και σύμφωνα με τις προσωπικές μας aπaιτιjσεις (τις οποίες έχουν εν τω με

ταξύ aυτοδιδaχτεί) . 

Ουσιαστικά, το μυστικό στα μελλοντικά συσnjματα διεπαφών θα είναι να προ

σφέρουν τέτοια φυσικrj επικοινωνία ανάμεσα στηγ τεχνολογία και στον άνθρωπο, 

που τελικά η παρουσία τους να περνά εντελιδς απαραηjρητη ( αόρατες στο χρrjστη 

διεπαφές) . Όταν αυτές τελικά αναπτυχθούν, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην 

ολοκλιjρωση του στόχου για καθολική ευχρηστία, τι1ν ικανότητα δηλαδή να μπορεί 

η τεχνολογία να χρησιμοποιείται από τους ανθρι~'>πους εύκολα (υποκειμενικιj αξιο

λόγηση) και αποτελεσματικά (αντικεψενικιj επίδοση). 

Με την εμφάνιση των νέων αυτών συστημάτων διεπaφών, ταυτόχρονα το μέγε

θος του προσωπικού υπολογιστή θα αρχίσει να μικραίνει. Έτσι, αργότερα, θα πε

ριμένουμε να έχουμε στον καρπό μας ή να φοράμε στα ρούχα μας αυτό που σrjμερα 

βρίσκεται στο γραφείο μας και που χθες γέμιζε ένα ολόκληρο δωμάτιο.Τότε, τίπο

τε πλέον δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την εξαφάνιση και του ίδιου του υπολογι

στιj και την aπορρόφησ11 του από το δίκτυο. 

Όταν όλα τα παραπάνω αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα (σε δέκα ως δεκα

πέντε χρόνια από τώρα), θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο περιβάλλουσας νοημοσύνης 

που θα μας βοηθά να αλληλεπιδρούμε με απόλυτα φυσικό τρόπο με όλο το περιβάλ

λον μας. Επιπλέον, τεχνολογίες, όπως αυτές της επαυξημένης και της μεικτής πραy

ματικόη~τας και των αυτόνομων προσωπικι~'>ν βοr1θιδν-ρομπότ, θα μας βοηθούν να 

εμπλουτίσουμε και να προεκτείνουμε τις aισθιjσεις μας και τις φυσικές ικανότητές 

μας. Τότε, οι προσωπικές μας δυνατότητες θα περιορίζονται μόνο από τη φαvrασία 

μας, οι δε αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι ριζοσπαστικές. Δεν θα αφορούν μόνο 

ένα συγκεκριμένο τομέα αλλά θα εm1ρεάσουν σχεδόν το σύνολο των aνθρι~'>ΠΙ\'ων δρα

στ11ριοη1των: από το εμπόριο και τη βιομηχανία έως το περιβάλλον και τις μεταφο

ρές και από η1ν υγεία και τι1ν εκπαίδευση έως την εργασία, η1ν πληροφόρηση και τι1ν 

προσωπ1κ11 διασκέδαση. Το κατά πόσον θα βελτιc;Jσουν τη ζω11 μας παραμένει άδη

λο και - σε μεγάλο βαθμό - θα εξαρτηθεί από εμάς τους ίδιους. 
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λειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η ενίσχυση διάθεσης ε11ιχειρηματικού 

κεφαλαίου και χρ111ιατοπι στωτικι:ί)ν υπηρεσιών για ΜΜΕ υψ11λ1iς τεχνολογίας 

και η δ11μιουργία ενός κατάλληλου φορολογικού περιβάλλοντος για η1ν εμπο

ρικ11 ανάπτυξ11 τους και για ΤΙ] χρηματοδότηση ιδει:ί)V και εταιρι<ι'Jν υψηλής τε

χνολογίας. 

• Ι-:1 προστασία των προσωπικ<ι'Jν δεδομένων του υαλίτη .και των δικαιωμάτων 

πνευματικ11ς ιδιοκτησίας. 

• Η δημιουργία μιας ψηφιακά μορφωμένης Ευρι:ίJπης με την παράλληλη προώ

θηση της διά βίου εκπαίδευσης και ηJς διαμόρφωσης επιχειρηματικ11ς κουλ

τούρας από νεαρ11 ηλικία. 

Κάθε κράτος και σχεδόν κάθε περιοχιj της Ευρώπης έχουν αναπτύξει τους τε

λευταίους 18 μ11vες τα δικά τους εθνικά ή τοπικά προγράμματα, στηριζόμενα στο 

πνεύμα και στους στόχους ηJς Ι-:Ιλεκτρονικ11ς Ευρώπης για TΙJV προώθηση της Κ τΠ. 

Αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχιjς, αηό εθνικούς 

πόρους και από τη βιομηχανία. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκιj Επιτροπιj έχει ξεκιν11σει ένα σύνο

λο άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλι<ι'Jν πολύ στενά συνδεδεμένων με την προ

<ι'Jθηση των στόχων της Ι-:Ιλεκτρονικιjς Ευρώπης. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

αποτελούν: 

• Η χρηματοδότησr1 του έργου GEANT για την επέκταση η1ς διαδικτύωσης όλων 

των ευρωπαϊκ<δν πανεπιστημίων και των ερευνητικι:ί)V κέντρων με τηλε11ικοινω

ν1ακά δίκτυα νέας γενιάς (χωρητικόη~τας 2.5 Gb/s και προοδευτικά 100 Gb/s). 

• Η πρωτοβουλία ηλεκτρονικιj μάθησ11 (e-learning) και το πρόγραμμα MINERV Α 

- SOCRATES lI για η1ν11ερίοδο 2001-2007, που σκοπό έχουν να καλύψουν τις 
ανάγκες της ψηφιακής εκπαίδευσ11ς αλλά και η1ς συνεχούς διαηiρησης της τε

χνικ11ς και επιστημονικ11ς γν<ι')σηςτου ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 

• Η θέσπιση δύο νέων προγραμμάτων για την περίοδο 2001-2005, που αφορούν 
την παραγωyιj και την προ<ι'Jθηση ευρωπαϊκού ψηφιακού (πρόγραμμα e

. Content) και οπτικοακουστικού περιεχομένου (πρόγραμμα Media). 

• Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κουλτούρα 2000 (Cιιltιιre 2000) για η1ν περίοδο 

2000-2004, που σκοπεύει στην ψηφιοποίηση, στη διάσωση και στην παγκό
σμια διάδοση της ευρωπαϊκ11ς πολιτιστικ11ς και ιστορικιjς κληρονομιάς μέσω 

των νέων τεχνολοyι<ι'Jν. 

• Το ευρωηαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Κοινωνία τι1ς Πληροφορίας (Ιηfοι·

ιηatίοη Socicty Tcclinologies): το πρόγραμμα αυτό, ύψους 3,6 δισ. ευρώ για 

την περίοδο 1998-2002 και η προβλεπόμενη συνέχισή του για την περίοδο 
2003-2007 συμβάλλουν αποφασιστικά: 
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- Στη διατιiρηση και περαιτέρω στην ανάπτυξη του ηγετικού ρόλου που διαθέ

τει η Ευρt:)πη στις κινητές επικοινωνίες, στην ψηφιακιi τηλεόραση και στην παρα

γωγιj ψηφιακού περιεχομένου. 

- Στη βασικιj επιδίωξη για ευρωπαϊκό πρωτayωνισrικό ρόλο στο μέλλον στο επό

μενο μεγάλο άλμα προς τον ασύρματο κόσμο του και τις υπ11ρεσίες κινητού εμπο

ρίου. 

- Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκι\ς βιομηχανίας σε μια 

σειρά από νέες τεχνολογίες και εφαρμογές και υ11ηρεσίες του μέλλοντος. 

Ψηφιακό χάσμα 

Η aλμaτt:)δης ανάπτυξη της ψηφιaκιjς εποχιiς μπορεί νa υπόσχεται πολλά, εγκυ

μονεί ωστόσο σοβαρούς κινδύνους. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες δυνατό

τητες πρόσβασης στην τεχνολογία και στην ψηφιaκιj μόρφωση και, όσο το χάσμα 

ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες διευρύνεται, σημα~ικά τμήματα του 
πληθυσμού κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση και να μείνουν μα

κριά από τις εξελίξεις (ψηφιακό χάσμα). Στα διαφορετικά είδη ψηφιακού χάσματος 

που υπάρχουν, ίσως το πιο σοβαρό είνα ι αυτό ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες 

και σε αυτές που είναι υπό ανάπτυξη. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

και δυστυχ<δς δεν υπάρχουν εύκολες και yριjyορες λύσεις. Ta 1φοβλιjμaτa που aντι -

μετωπίζουν οι χώρες αυτές (πείνα, αρρώστιες) δεν 1φόκειται νa λυθούν με το να 

τους βομβαρδίσουμε με νέες τεχνολογίες. Το ζήτημα είναι ωστόσο ότι η παγκόσμια 

οικονομία οδεύει ολοταχώς προς την ψηφιοποίησ11 κα ι, κατά συνέπεια, λύσεις πρέ

πει να βρεθούν το συντομότερο δυνατόν για να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα, 

ώστε να μη συνεχίσει να διευρύνεται και αυτό με εκθετικούς ρυθμούς. 

Τον τελευταίο καιρό είδαΥ το φως της δημοσιότητας πολυάριθμα παραδείγμα

τα ως προς το πώς οι νέες τεχνολογίες, μαζί με συντονισμέ\,ες προσπάθειες εκπαί

δευσης, μπορούν να βοηθιiσουν αγροτικές και περιφερειακές οικονομίες να ανα

πτυχθούν. Ωσrόσο, τέτοιου είδους λύσεις καλύπτουν μάγο μικρές περιοχές και αφο: 

ρούν πολύ ηεριορισμένες ομάδες πληθυσμού. Θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερες 

1rροσπάΟειες σε παγκόσμιο ε~rίπεδο ανάμεσα στις κυβερνήσεις κω στη βιομηχανία 

του ανε1ιτυyμένου κόσμου, <δση: να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ταχύτατα και 

στο βαθμό που του αρμόζει. 
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