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Αρxis Δεκεμβρioυ κal vc,:ρiq το ξημερδμOΤO μlo oμαδa μελo:v τoυ
Mετδπoυ Νεoλοiαg ξεκlvηoομε οπδ τηv πδλη τc,:v Αθηvδv με
πρooρloμδ τηv βoρεloοvατoλtκη Πελoπδvvηoο, δπου Θο oυμ
μετεi1αμε εΘελοvτtκα oε ογροτlκig εργοoiεg δoτε vο εvlo1δooυμε iτol
τηv γεραoμεvη ελληvlκη ογροτlκη τοξη, ολλο Kοl YIC vο ζηoουμε οπδ
κovτο ουτδ πoυ o oδγ1ρovοg τρδπoq ιιζcoηgυ μαg εxεl αποyορεδoεt.
Η οvοroλη τoυ ηλioυ μοg βρηκε vο δlοoxiζoυμε Ιo καvολr τηg
KoρivΘoυ, μεro οπδ μερjKη δρa φΤOσαμε σΤO συVoρα Τηq
Αργολrδoκoριvθiοg καl κοταφθδvovΤOq σΙoV τδπo πρooρloμoΟ
ομεocυg ξεκlvηoομε τηv δoυλεlο. Γlο δooυg δεv τo γvcυρiζουv, ουτη
εivοI η περioδog τoυ μοζεμοτoq Tωv ελlδv, το οπoiο cπoτελεi τηv
αμioο:q επδμεvη oημοvtlκη ογροτlκη εργaoiα, μετδ τov Θερlομδ του
olταρlοδ, πoυ λομβαvεl 1δρa εξr (6} μηvεg πρlV, ΤoV μηva loυvto η
Θερloτη. Επi οιcovεg. αυτig ol δυo περioδοl ητοv εκεivεq πoυ
πρooiφεραv σΤlζ ελληvlκig oΙKoYεVεlεζ το οπαροiτητα εφδδlο επl
βicυoηg. Mε οδηγo τlq oυμβoυλig κοl τηv εμπεlρiα τωv ηλlκtωμivcov,
κοt με περiooια ορεξη κοΘδg η συVΤρΙτπιKη πλειoψηφiο απδ εμοq με
ivτovο τα βlδμοτο Τηζ TσlμεVToυπoληq δεv εi1oμε πoτi oτηv ζωη μοg
εvcoxoληΘεi με τοv οYρoTlKo βio, πlοoaμε Τo ΧIεVlα γlα τo τivαγμο
τcυv κλaδtδv εvδ με YυμVo xiρlα περloυλλεγαμε τlq ελliq οπδ το
ποvlα πoυ εi1aμε aπλδoεl. Η μrκρη δlορκεlο τηg 1εtμcοvlaτlκηq μεροq
εφερε vcορiq τo απδγευμο τηv δδoη τoυ ηλioυ κl οφοδ μετοφθρομε το
τooυβaλla πoυ μοζεψαμε κοτευΘυvΘηκομε σTηV πρoσcορlvη μοg
βαoη τoυ δlημiρoυ.
Τηv επδμεvη μερα o oυρovδg ορ1loε οπδ vcυρig vα ρi1vεl τlq πρδτεq
ψl1ολεg. Σε δlοαrημο δυo μoλlg ωρδv η βρoXη επlδεlvδθηκε κοl γl'
ουτo μοζεψομε το παvlo κol τo μδvο oτo oπoio πλiοv μπoρoδoομε
vα επιδoΘoδμε ητοv τo μοζεμο φρoδτc^lv'πoρtoκαλtδv, λεμovlδv
ολλα κor oτοφυλlδv τηg πotκlλiοg αφρcoυλου, oυvηΘloμεvη αrov
τδπo ποlκlλic πoυ τov 1εtμδvο βρioκετοr oε ivο οπδ το κaλδτερα
oτqδtο cορiμοvoηg τηg''Ετot λoπδv μετa απδ λiγη δρα επloτρεψομε
κοl πολl αιηv βοoη μοζ, KI ολor γδρcο oπδ ivο οvαμμivο τζaκr δεx_

Θηκομε τηv φlλοξεviο τcοv vτδπlcov. πορiο
με vεμεοτlκo κροoi κοl ψητoδg μεζiδεq.

,. 'Ητοv κατl ποροπδvω απδ μto ευ_

XoρlσΤη εμπεlρiα. ητοv μlο oυ-
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' , ' με τοv τρδπo ζωηζ ΤωV Πρo-
&fu* γδvcοv μοq. εvοv τροπo ζα:ηgtr- Πoυ oπωq δεlxvoυv Το ΠραYμοTο
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o:κoλoγiα Kαl Πoλlτlκη

τoυ Αρη BρετοvoΟ
ιιZoυμε oτηv επo1η δπoυ πλiov or δraτορδξεlg
τoυ φυοlκοδ περlβολλοvτOq OΤΤo τo οvΘρc^lπivo
xερl i1ουv φΤCσεl σε oρlαKo oημεiο γi' OυΤo KOl ηεvααxοληoη με ΤO οlκoλογlκο προβλi1ματa
οπoτελεi επlτοκτlκη OVaYKη οv θiλουμε vο γλl_τδoουμε OΠo ΤηV rελlκη κατοoΤρoφη ll. Στηv
απλη τoυ μoρφη. το ποραπδvcο ερδrημο τo
i1oυv οvαλογloτεi εκαιoμμδρlα αvθρα:πol oε
oλοκληρo τov κδoμο οl οποiot δηλδvoυv δτr
i1ουv olκoλoγlκη oυvεiδηση KOl προoπcθoδv
εσΙο) Vο εVημερωVοVΙΟ] YlO το Θεματα που
OφoρoυV Τη Φυoη Kcl Vο ΠρOΤΤoυV ]ο
υπoτι:πδδη, oΙΙωζ γlα ποραδεlγμ;ο vο μ;ηV
ρυποivοιlv σΤOυζ δημοolουg 1δρoυq η vο
oυγκεvτρδvoυV ΙO οπορρiμμοτO Τoυq σΙηV
οvακυκλωoη. Τουτδxρovο, δλοl αυτοi δl ευοl-
oθηroπolημεvot κοl κολοπρoαiρετol volclθουv
μlο οπi1θεrο τΤρOq ΤηV πoλlτrκη λδvcο απογo_
ητευoηg ολλa κοr ελλεrψηg εμΙΤ]στoσυVηq ],ρoζ
τουg οvθρδπoυq ουτoδq ΙΤoυ μοq κυβερvοδv
με απoτελεομa μΙα πληρη αδlοφορiο ΟΠo Τηv
πλεlοψηφiο του λοοδ γlO ]ο κolvο, μlα οδlο-
φoρiο πoυ βολευεl ΟφOVΤΟσΤC Τo συσΤημO.
Η κο1υποψiο Τ(nV περlσσoΤερωv ε1εl φτοοεl oε
τiτolο or1μεio ωσΙε vο πlolεδουv δτl oτlδηπoτε
orα οlκoλoγlκδ Θiμοrο o1ετiζετοl με πoλlτlκδ
KoμμO ε1εl c,lg μοvαδlκο σΤoΧo Ιll ψηφoθηρiο, κl
ΟυΙo oxi αδlκαloλδvιlτο. 'Ετol ο κδoμog κοτο
ληγεl oτo oυμπiροoμο δτl η orκολoγiο-ωg μi
ρoq Τηζ πoλtτlκηg δραoηg υπορ1εl μδvo κοl
μovo Y]o vα εξυπηρετεi πoλlτlκoδg, ορο ιιβρδ_
μlκoυζ)) σKoηoυq. Γla εμοg τουg Εθvlκlorεg Οlκο_
λογoυg loxυεl οκρlβδg το avτioτρoφo. Η πo_
λrtκη ε1εl μπεl σΙη ζc-υη μοg YlO VO υπηρετηoεl τlq
lδεεg μοg KOl μεσα oτlg lδεεg μog ,;ro, KOl ηolκoλoγic. Συvεπo:q, εοv 11 olκολoγiο εivοl ο
σKoΠoq τδ-ιε η πoλtτlκη δροoη εivοt tο μεoο γlο
vο επtrευ1Θεi o oκoπδg.
Δlοβοζovrαg αυτδ ivοg οπoλiτlκoq olκoλογog
θο αvορcυτηθεi: αKοl ylοri vο μηv ογωvlαιδ γrοτηv olκoλoyiο oτο πλοiolα τoυ υπαρ1οvrog
oυoτημοτog, γlοτi vο μηV OYωvlστδ oτο πλαi_
σIc Τoυ φlλελευθερloμοδ γlο τηv προoταoiα τoυ
περlβολλovτοg; Γlaτi vq τcυτloτεi η οlκoλoγlκη
δραoη με ΤoV Eθvlκlorlκδ Αγcοvο;υ. oφεiλουμε
vο oυvεlδητOΠOlησoυμε πoJq YIo τηv ocοτηρiο
τηq Φυoηq απαlτoυvταl ρlζooπαo-llκεg αλλογεq
oτov τρδπο ζc,οηq καl σKεψηζ το:v αvθρδπο:v.'Ooo ro πoλiτευμο τloυ εΠlKρC]Τεi εivοl η σημερlVη
κοlvoβoυλευτrκη δημoκροτiο. η oπoiο oδηγεi
σΤoV KοΠlΙαλloμδ καr με TηV oεlρδ τoυ ΟυΙoq
oδηγεi σΙηV ΠOYKOσμloπoiηoη, o ζεiδc,:ρog λδ-

ρog 1lετοξΟ Αvθρc^lπου κοl Φυοηg Θο ραγiζεl oλο
κci περlooδτερο. Αυτο oυμβοivεl δlδτl η KεVΙρ]Kη
lδεο του κοπlτολloμoυ εjvαl o OΙOμ]σμoζ KΟ1 Τo
υλloτlκδ oυμφiροv του καθεvδg προocοπrκα. Τα
πOvΤO περloτρiφovταl γδρcο aΠo Τo 1ρημο, iτοl,
το κερδog δvτοg μοvαδlκδg oκoποg roυ oυv-
XρoVoυ οvθρδπoυ ΤoV μεΙOΤρεπεl oε δoλoφοvo
τηg Φυoηg. Τα δαoη. οl θaλοooεq, η 1λcoρiδο κal
η πaviδο Τηζ Γηζ μαq θυolοζοVΤOl σΙo βcυμο 

.ιoυ
δoλcρioυ KOt Τoυ ευρδ. o κοτοvολcοτloμoζ ΤcοV
δυτlκδv KOlVα)Vi(nV οποrελεj τηv βοοlκ( (σρoφη))
rcοv πoλυεΘvlκδv ετοlρlcυv, ol oποiεg πaρΟYoυv
oε υπερβολtκο βοθμo μηv υπoλογiζοvτοg δτl ol
φυοlκoi πορol κδπolο oτlγμr1 θα Jqοvιληθουv.'Ετol λοlποv, κοπlτολloμoq KO] KOΙOσΤροφη Ιoυ
φυσ]Koυ περlβαλλovτοg εivαt α1δρlοτεg ivvotεg,
OρO KOi o OVΤIKGΠ{ΤOλIoτIκδg ΑYδvαq του Εθvtκt_
σΙlKoυ Klvηματog οποτελεi ΤηV αlΧμη ιου δοροιοg
τr1g Οlκολογrκηg Δροoηg.
Η olκολογiα μag ξεκtvaεl οπδ τηv προorαoiο του
εiδoυg Ljaζ, ΤΓ]q Φυληg μοq, oεβομεVol τηV δrοφο-
ρεΙlKoΤηΤCj, KOl φTOVε] cog το τελευτοio πογοβoυvο
τηq Αρκτrκηg κοl ro τελευτοiο εvτελβοlq τc,lv Αλ-
πεωv. Αvτlαlcθεirε εvδvτlα στoV ατoμloμo. εvδ_
VΙlO σΤoV υλloμδ KΟ] Ι]q περ]IΤiq πoλυτiλεrεζ, Πρo-
oπαθηoιε vο εioτε λtτoi μlπoδκοτορovτοg δoo ,o
δυγ9τo περlooδτερo τov κοτοvαλο:τloμδ που μ.lαgεruβαλλουv καl αυτδ θα εivαl η C]ρXη tηg olκo_
λογlκηg Επαvδoταoηg. Συvδυcζovτοq ΤOV λγδra
Ylo ΤηV Ποτρiδα, τοv Λαδ KO| ΤηV olκoλoγiο, ολο
κληρδvoυμε τη Δροoη μοq σε δλο το επiπεδο
πoυ αφoροδv τοv κδoμo σΤηV εΠoXη μOq, συVεl-
δητοποlδvτοg'lηv ολληλεξορτηoη Αvθρδπoυ κοl
Φυoηg.

με τηv σεlpa Tou αυTδξ oδηγεi oτηv
- . πoYκoσμ'oπoiηση, o ζεiδωρoq
λιilρoq μΞαξy *vopδπoυ και bιiiηq

Θο ραγiζεl δλo καl nεplσσδΤερo.}-

n(οξ Ytα Tηv σΘTηρiα Τηζ Φ*σηξ
απαlToirvTαl ρlζoσπoστl κΞq αλλαγΞg
στov-TpδΙΙo ζωηs καl σκ*Ψηgτωv
ovΘρδπωv. oσo τo πoλiTεUμα πoυ

επ|κρστεi εivαl η σημερ'vη
κoΙvoβo UλεUτl κΙi δη μo κρατi6,η

oπoΙo oδηγεΙ στov καπlταλloμδ κ'ol



Αvακιiκλωση
Η cvοκυκλcοση σOV μεθoδog aποτελεi μiο ορκετα
ρtζooπαοτlκη voοτρoπiο, με βαoη Τlq εωζ σημερO
oυvηθεlεg tr_]οζ, ΤηV oπoiο κολoυμOσΙε vα υlοθετη
σoυμε οτηv καΘημερrvδτητο μοg. Φυolκα, ωq c]VO
κυκλcοoη δεv voεiταl μovο μiο τυ1οiο δrοΘεoη εvδg
οπορρiμμαrοg oε κοποlο καδo επεlδη οπλδ περvομε
οπδ εκεi aλλο μiο oυoτημaτlκη δραoη με oυvεlδητiq
ολλαγig σΙoV ΤρoΠo με τoV οπoiο xεlρlζομοoτε μixρl
or1μερο το oκουπiδlο μOζ. Miο βοorκη ορ1η κοθε
οvθρδπoυ ητοv καl εivαl vο πετοξεl το oκουπiδlο του
κοπoυ Πoυ Vα μηV ΤO βλεπεl, Va μηV rο μυρiζεl κοl
μοκρlα οπδ τηv ΠoρΤO τoυ. Η συYXρoVη δμc^lg οvτi_
ληψη τηg δlο1εiρloηq ΤcJV OΙtoρρlμμcΤcΟV εΙvοl αρκετα
δlοφορεtlκη.
Πoλλiq φoρiζ θο οκoυooυμε πολλoυg vο θου
μaζουv εγκaτοoτοoεlq, vοoτροπiεg Kci ΤρoΤΤoυζ
δlο1εiρloηg ΤOJV οπορρrμματcοv Πoυ λaμβοvoυv
xδρο oτo εξcοτερlκδ KciΤOυΤoXρoVO VO υπoΙ1μoδv κοi
Vο KοΤηyoροδv τηv εγ1δρlο κοτδoτοoη δlκaiολo-
YcnVΤOζ iτol τηv μη συμμεToΧη τoυg oε κομlο οlκoλo_
γtκη κivηoη. Αυτδ τo οποio δμαlg ξεxvοδv, εivοl oτl γlο
δλο δoο oυμβοivουv oε ουτη rη 1δρο υπεδθι:vol
εiμrοorε ολol εμεig. Εμεiq ψηφiζoυμε δημορxoυg, βου-
λευτig, voμaρ1εg καl δλol ουτοi οπoτελoδv μiα οπεt_
KoVlση τoυ εκλογlκoυ σωμOΤoζ. Επlπλεov, εξεtδlκευ-
oVΤOζ Τo οvτlκεiμεvο μαg, οπδ Tη σΙlYμη Πoυ CKoμO
ζoυμε oτηv εΤ]oXη ΤωV X.Α.Δ.Α'{Χδρol αvεξiλεγκτηg
δlοθεoηg aπoρρlμμοτcοv/ α1ωμοtερigυ) κοl ΤωV
ΙΙρωΤ.o V επlτiλo υ g KαΤΙO 1G)V σΟJ σΤ.οv προ δl αγρο φcοv
X.Y.Τ.Α δεv γivετοt Vο περοσoυμε κοτευθεiαv otlg εξε
λrγμivεg τε1voλoγiεg, Xρεlδζοvτοl βι1μοτο, oτοθερα
καl λoγlκο μεXρl Va Ι<aΤαφερoυμε Vα OVΤiμεΙωπiooυμε
τηv κατco-lοoη. Εtδlκa oτov τομiα τoυ περlβaλλovτog
τΤoυ ΤoV πρδτo λoγo τοv ixoυv ol ηoλlτlκοi καt μετα οl
εΙtlσtημoVεζ iδlalτερδτητεg εivοl πορa πολλεq.

Συvδυοoμεvο
oλο ουτδ με τη

(μεσoYεlOKrl)} αV_
υπακoη κοl τηv iλ-

λεlψη περiβaλλovτl-
κηg ποlδεiοg δημlουργεi-

TOl εVa πoλυ δδoκολο
κοtvc,:viοg, oτο oποio
οποlηΘoυμε.

πλοiolo. OυTO Τηq ελληvlκηg
κολοδμοoτε vο δροοτηρl

Η οvcκυκλcοoη λolπδv εivai ivο απδ ουτο το
ΠρoJΙO αλλο βοolκο βηματο oτo oπoio κaλου
μασΤε VO oυμμετi;oυμε. Aπλa κολoδμοcrτε oμcDq;
Η οπαvτηoι1 εivοl o1 , μ]Oζ KO] OυΙo Τo oποio δεv
πρclΤΤoυμε Τo εXoυμε ηδη πληρδoεl. Mε απλο
λoγrο εμεig πληραlvoυμε γIO VO γivεtαt η OVO-
κυκλcοoη Οπo Toυq ορμoδloυg οvεξορτητο μlε to
OV, ΠoσO KOl Ιl OVOKυKλδvoυμε. Πληρδvoυμε δη-
λοδη κοποrov Vo KOVε] κατl, ixεl Τ-ΙOρε] ΤO 1ρη1lατο
κοl εμεiq δlολεγoυμε VO μη Τoυ δδoουμε δουλεlδ
oτοv δεv οvclκυκλcοvουμε. Αυτη εivοl μiο οληOεrο
τηv oποiο o περlσσoTερog κδoμοg cl\zvoεi.
Αg δουμε λο πov γεvlκδ πcοg λεlτoυργοδv οl
μη1αvloμoi Tr]ζ αVOKυKλωοι-1g. Εδδ καl ClρKεΤO
1ρovlα (2Ο01) εxεt oυo'ιοΘεi η Ελληvrκi1 Ετοlρεiα
Αξloπoiηoηg Αvοκυκλcυoηg με βοοr1 ΚO] τo Voμo
2?39 o oπoiog εvορμoviζεl τηv ελληvlκrl με Ιηv
ευρcοποi'κη vcμoθεoiο σΙo ]oμεO τηg δlοxεiρroηg
ιcοv οποβλητωv. Επioηζ OΠo το 2OO3 Voμ]Kι)
πλiov υπo1ρεOJvovΙOl oλεq τlg επlxεlρr1oεtg που
ε]σOγoυV. πOρOγoυV κοl δlaθετουV σΤrlv εγXωρ]O
αγoρο συσKευOσμεvο πρoiovτο Va μερIμVOυV γlO
τη oυλλoγrj κοl αvακυκλOJσιl ΤωV oυoκευοolδv
Τoυζ. Mε ελα1tατεg εξοlρεοεlg σΓlμερΟ oπωq
γvc,:oτη αλυοiδο ooδπερ μOρι<εΙ (η oποiο δtοθiτεl
δlκο τηg συσΤημΟ οvακΟκλο:oηq) ol υπoλοlrlεq
εταtρεiεq απληρδvουvυ τηv Ε.Ε.Α.Α. oτο πλοiolο
TΟJV υΠoxρεδoεcοv πoυ Τoιjζ θετεl η voμοθεoiα.
Δηλαδη, αv μiο βrομη1αvia πOροYεl πλοoτlκα
μπoυκολοκlα vεροδ oοv ουΤa πoυ Xρησlμo-
πoioυμε κοθημερlvο τoτε πληρδvεl KOi Τo KOσΤoζ
δlο1εiρloηg τουg μετδ Τη Xρηση Τoυq σΤηV Ε.Ε.Α.Α.
οv δεv i1εl η iδlο η βlομι11οviο δlκoυg τηg
μηXavlσμoυζ δlο1εiρloηg. Mε τη oεlρο τηq η Ε.Ε.Α.
Α. επtδοτεi εγκοτοoτδoεtg, xρημοτοδoτεi τηv
δiοφημloη KOl YεVlKO εivοl υπεδθυvη Y]Ο ΙηV
αvακδκλcυoη oτη 1δρο μag. Αυτδ το κδoτοg
oμωζ Ιo oποiο κολoυVTO] o] βloμη1aviεg κοl ολol
ot υπδλolπot που πορaγoυv η εtoδγoυv πρoiδvτa
oJ V ι ιJrpι]Γ)υVtl ΟUΤιι' cΙΛΛo ΙoV KOlaVOΛω]η J Oζ
KOΙ τo εXoυV μεΙOφiρεt οτηv τlμη δlοθεoηg του
πρoi'ovτog Ιoυζ σΤΙlV OγoρO. Kοθε λolπov πρoΤδv
__,_,tt- l- ''' C ()a' ε τΟ γ /cnσΤo σημc]ΤOKl Τηζ OVOKυ-
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Επlorρεφovτοg τδρο σTo πεδio Τoυ δμεooυ
εvδlaφεροvτoq μOζ Kαi εXoVIOq οvοφiρεl πο:g ηδηπληρδvουμε κοθημερlvο τηv οvaκυκλcιoη κολo θο
ηΤOV Vο πρooδloρiooυμε Ιi οκρrβδg μπoρoυμε Vc
KOVoυμε. Ιo xαρτi, οi μποταρiεg, o, crro..rooirg, o,
ηλεκrρlκεq συσKευεq, τc ελοoτtκο οκδμα KOl Τo
πολlο ομοξl εivοl πρaγμοΙα Ι.oυ πρεπεl Va OVO_
κυκλδvουμ-lε. Γtο τc τρic τελευιαiο oτοl1εiο βεβοlοΘο πρεπεl vο οπευΘυvθουμε o, orγ.i.ρ,μεVoυq
φoρεig. Γlο το τρiο πρωΤO oμωg δεv υπορ1εl κομiδ
δlκaloλογiο μlαξ KOI οl μπλε, ΙΙρOσlvol η .oro,o,
αλλoυ XρωμοΙoq κοδοl εivοl oxεδοv ΙΤOVΤoυ. Kαl οv
:X,, δiπλο μOq rl σΤη YεlΙovjα μOζ oiγoυρο
βρioκovτοl KCΠoυ KoVΤο. Aρxiζovταg o.ro ,,g μ.,o_ταρiεq, ου'rεg μπoρoυμε VO ,,q δφηrolμε οτig εlδlκεq
oτηλεg τηg εταlρεiοg ιιΑΦΗΣυ. Aυτεq οl orηλεξ
βρioκοvtοl o1εδδv ποvτoδ κοl μολloτο εivοl πoλυ
ευκολο vο τοπoθετησoυμε κοi εμεiq μiο oτο 1c^lρoερyοoicg μοq, 1α:ρig KOVεVo KoσΤoq με μovηυπo1ρiαlοη vο κολoδμε rηv ετοrρεiο vο τηv αδεlaoεl
δποτε ουτη γεμioεl. Η cvοκυκλο:ση ΙΟJV μΙΙΟΤOρI6JV
ΠρΟYμOτoΠolεitc-]l oτο. εξcoτερlκο oε εlδlκο ερyooταotο KOl aποτελεi oημοvτlκδ oημεiο σΤηV
οvακυ<λωoη εξο:τiοg ΤcDV KοΤOσΤρoφ,.δ, YlO Τo
περlβαλλov βορiαlv μετολλcοv πoυ εμπερlεXoυV ol
μπατορiεg. Τo 1ορτi μΠoρoυμε vο τo oυλλεγoυμε KOIvο τo πετδμε κοt ουτδ oτoυq οvολoYoυζ KOδoυζ.Πooεg εφημερiδεq, δlοφημloτtκα, 1oρi,o, φOξ.
XOρToV]O. φcοτorυπiεq ΠερVOvε κοοημiρlvα cπδ tο
Xερiα μαζ; Αv αvολoγroτoδμε τη ποοδτητα OυΤη σε
oυvδυοoμδ με TΤolo πooooτδ Oπo ΟυΙηV μOq ηΤaVΠρOyμOΤlKO Xρησlμo τoτε oυvεtδητoπoloυμε πδoo
επlτοκrlκη εivοl η aVOYKη αvακυκλcοoηg τoυ, oλo
ουτδ το xορτΙ λolποv μπoρoυμε vο τa'oυλλεYoυμε,
δi1cοg^vο τo κoβουμε η Va Τo τoαrιοκδvoυμε δlδτrqυτο δυoκoλεδεl μετο τη 1εtρoδlαλoYη σTa Kivτρο
Δlαλογηq Αvοκυκλcοoiμcυv Yλlκδv (KΔΑY) Kολo θο
ηταv επioηq oσo μΠoρOυμε VO 

'μη, 
,o OVOKO

ΙευOυμε με ΤρoφlμO, ζυμδolμο κ.ο.κ. Σ1εrlκο με τlgΠOvΤoq εiδουq oυοκευοoiεg Θο ηταv κολο uο τlg
πλεvoυμ_ε πρoΤoυ τrg oυλλεξουμε. Απoτελεi βεβοiο
γio δlοδlκοoiο 1ρovoβoρδ KOl πo,ι,ιεf φoρiq
βορετr1 'ολλο προγμοτκο δtευκoλυvεt πορο πoλυ
τηv μετiπεlτο επεξεργοoiο του υλlκoυ. Εvαg μlκροg
ξε1cορloτδg κaδog σΙo σπiΤl η τη δoυλεlα γIa Ιlq

κλr,:oηg ποvc^l τoυ oημοivεl δrl oτη τrμη του υπαρ1εl
κai τo ιιτiλog οvοκυκλcοoηζ)}, Ιo KoσΙog δηλοδη πoυ
πηγοivεt γtα τη δtο;εiρlο-η του προibviog μεΙO ΤηV
1ρηoiμoποiηση Τoυ. Kcλo επioηζ θO ητOV VO
avaφερoυμε oΤl ΤO μεΙoxlκo κεφολδto τηq Ε.Ε.Α.Α.
(οvδvυμη εrοlρεiο) οπorελεiταl κcτο 35* απδ τι.1v
κεvφiκr1 ivωoη δημcov κοl κοlvοrηrι:v (KΕΔKΕ.) κοlκοlο 65% οπo εiκοol {20) πολυ YVωσΙεq βlομη1ο_viεg. Δημlουργηθηκε OΠo ΙηV orr.ργλλo ,'u
βloμη1οvlο:v KΟl σKoΠευεl σΙηV oσO Ιo δυvατδv
κολιitερη oυvεργaoiο με ΤηV εKΟσToΤε ΤoτΤ,Kη
aυτoδiοiκηoη.

ξεxcορloτog καδoq oτo οπiτl η τη δoυλεlο YlO Τlq
oυoκευαoiεq πρog οvοκυκλcooη δεv θο ητav κaτl
ro rδoo δυοκoλo.
Ακδμα K] δΤOV οl κδδol εivοl yεματοl, οκδμc κοl οv
η.ΙoΠjKη ουτοδloiκηoη, η VoμOρXiο, οκoμο ΚOt OV
ολο δoυλευoυv oτροβa εμεiq Θο πρiπεl'μ:i1ρl εκεi
Πoυ φΙαVε, τo δlκδ μαq Xερl va προξoυμε ΟυΤo Πoυ
καλoυμοoτε. o1l επεlδη τo πληρcovουμε αλλa
κυρicοg γlατi or οvaγκεg 

'o, ''oρδrroζ μOq αVa_
γκοζoυv vο οvτlκρioουμε ΤO oκουπiδrδ, ουτα το
oκoυπiδlο πoυ εμεig πaρογουμε, που οπδ το δtκδ
μοg oπiτl βγοivoυv με τελεicυg δlοφoρεrlκδ μδτl.Σiγoυρο δ_εv λεlτουργεi τiποτο oroio'σε αυΙη Ιη
xδρο. εlδlκα oΙΟV oυvδiετal με ΙO δημδolo,
oiγoυρο η πολlτlκη, ο λοiklομδg, ol ψηφol,'η αVa_
γKη γlΟ οvτtπoλiτευoη, οl δηθεv ιιοtκoλδγolll καl
πολλoi αλλol θο δημlουργοδV KωμiKοTρOγlκig κα
ΤOσΤOσεlζ. Mε μοθηματlκη ακρiβεlα τo κεφολαlο, o
iδlcοτlκog τoμiοq κοl or ξivεq .r,1.,ρηoιg με ΤηV
πεlθaρ1iο KΟ] ΙηV τε1voγvαloiο πoυ ε1bυv θο
κοπηλευτoυv κοt ουτδv τοv τoμiα μ,og ao, ,o
KρOΤoζ εivαl OviKαVO vΟ οvτοπoκρlθεi oτlg
aποlτηoεrg. Ευεig oμc^lg θο πρεπεl vο κολλlερ_
Yησ'Oυμε Ιη δlκη μοg περlβολλοvrrκη ποlδεiο
αvεξορτητο απο oλο ΟυTO TO YεYoVoΙO. Αυτηv τηv
περlβολλovτtκη πalδεiο η oπoiα θο ολλοξεl τig
oυvηθεlεg μog KOl κομμοτlο τηq κοΘημερ,uδ.η.o
μοq. AvομεσO σε ουτδ το KoμμaΤ]ο εivοl κοl ηοvοκυκλc,:oη.
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Μεxρl τδρα δool οvοφiρovΤαl oε olκολογlκο
ζητηματα Kαl σΤηV πρooτοoiο τoυ περiβολλov_
τoζ μOq ποροπεμπoυv o1εδδv κατ' οπoκλεl_
oτlκδτητa oτηv δποlΘρο, μεoα oε ποραδεiolα
τοπia, oε δοoη κοt ποτaμlο. Kαλο oλα αυτα.
μοvο1ο πoυ απoτελοδv μiο τερaorlο φoVΤα-oiωoη. Kοl οπoτελoυv φοvτοoicοoη κοΘδg τoυ-
λοxloτov o μloδg πληΘυoμog ουΤηg εδδ τηg
Xδρqq βρioκετοi oτolβοyμεvog αriq δJο μεyολεgπδλεlg rηg 1δραg, oτηv ΑΘηvα Kαl ΤηV Θεooα-
λοviκη. Δεv μπoρεi λοlπδv vα υπαρξεl ooβορη
οlκολoγiκη πρδτοoη πoυ Vo οvqλδvετοt oε
μovο1ο oε περlηγηoεlg, εlκovlκig KaΙ πρOYμοTI-
κεg, μακρυα απδ τov 1δρo δlοβiωoηg τηq
μεγαληg μOζοq rου Ελληvlκου λαoυ. Eδδ λolπov
πoυ ξεκlvaεl το προβλημο, εδδ cπαlτεiταl κοl ηπlο ρtζοoποorlκη λυoη. olκoλoγiα λolπδv μioαoτηv iδlα τηv πδλη!
Πρδτο oμcοq oφεiλoυμε vo ξεκοΘορiooυμε YlO Τl
εiδoυg οlκoλoγiο μtλομε. Ιηv ψευrοοlκoλογiο του
life styΙe Kοl Τηg υπδyεtog xρημoτοδoτηoηg oπδ
μεγαλα ΤρασΤ oυμφερδvτcοV η τηv olκoλoγio
τoυ Avτlουοτηματog; Eδδ οφεiλoυμε vο εiμοoτε
απoλυτc ξεκaΘοροl. Mε1ρl τδρa oΙ φcovεq Πoυ
οκoδyovτov οπδ κοΘε καrεδθυvoη καl με δηΘεv
δlοφoρετlκδ lδεoλoγtκδ Χρδμo ηΤoV σTη μεγολητουg πλεloψηφiο φωvεg τoυ iδtoυ τoυ Συοτη-
μοroζ. Στo oημεiο ουτo oφεiλoυμε Vc γivoυμε πlo
oυγκεκρlμivol. Ιo Σδorημο i1εr tρεtq πoλ0 συγKε-
κρlμivoυg βρο1iovεq Ylo VO επlβολλεl τηv καθε-
oτcοτlκη τoυ πoλlτiκη. Πρδτoq βρα1iovοg κal
φOvερoq εivct ro iδlο τo Kaρτiλ Τcov KoμμCτoJV.
Σε αυτδ περrλομβοvovτοt δλα τα κoμμοτa εξου-
oiοg κοl ποραεξoυoiοq, αυτα .,o, ,iro, βουτη_
γμεvο οτη μiζο κοr oτη oοπiλο κοl κλαivε oοv
μωρεζ πορθivεg πδvω οπδ rο κομivο κοθε
καλoκaiρl. Τα γvcορiζoυμε πΙα, rα οπoφευγoυμε,
τα πoλεμδμε! Δεδτερog βραxiovοq τoυ Συoτη_
μOΤoζ εivοl οl περiφημεg Mη Kυβερvη-

κoμμοτωv. Η τρiτη περiπτωoη εivοl δμωq η πloεvδlοφiρoυσo Kαl oυvαμα η πlo επlκivδυvη.
Πρδκεlτοl Ylο ΤηV αolκoλoγiαll τωv τα1ο tιεvολ_
λοκτlκδvυ τηq Ακραq Αρloτεροg που oκoδζεl
δηΘεv οπoυ oτοΘεi κοl δπoυ ρρεδεi εvδvτlα οτo
Σδoτημα. Απδ δlοκηρδξεlg κl εΠOVασΤοΤlΚα μαvl_φioτο φυolκο κολa πηγαivουv, oτηv πραξη
δμrοg οποτελoδv τηv πlo ακραiο εκδoxη Τηq Ψευ_τoοlκoλoγiοg τoυ life style. Εδδ οξiζεl vα γivoυμε
ΙΤlo συYKεKρtμεvol' Πolog dραγε δεv αvαγvcορiζεl
πcJs o X6ρog αυτδg κυριoρ1εi lδεoλoγlκα καl
κolvcρvlκq oτov 1δρo τcrv Eξαρ1εic,ov; Πolog
αμφlβαλλεl πωs τa Εξdρ1εlα με τct περtσooτερα
μπqρ K€ll καφi καl qπo τo iδto τo Koλcοvdκt.
απoτελoι5v oτηv πρiξη ivο κρατog εv κρdτεl
τcοv αεvoλλακτlκδvυ; Ωραiα λolπδv, τl ixoυv
OρoYε πετδ1εl;'Ε1oυv κοτοφdρεt vο μετοτρεψoυv
τlg πλατεiεg Kol Τoυq ελε0Θερoυg 1δρoυg τηg
ΤΤερloΧηq oτo υπ, οοlΘμδv εVο KεVτρo δlοκivη_
σηζ ΤηS πρiζοg o'oλη τηv ΑΘηvο.,Εxουv επrβαλ-
λεl μtο life style κoυλtoδρο υΠερKoTοVoλcοoηq
κοl δηθεv επovοσΤqTlKδτηταg ylο δυvοτο ΙΤOρΤO-
φoλlο.'Ε1oυv πετδ1εt η βρδμο vο γivεl κοvovοg
σΙoυq δρoμουg Kql σΤc ooκοκlο τηq περlo1ηg κl
δλo ουτδ vα θiλoυv Vq μaq Τo πOρoυσtοooυv
clg otoθητlκη.'Εxεl οραγε περaoεl κοvεig εξω απδ
μtο κοτοληψη γlo Vo δεl τl vτoυμovt, oοπiλο,
αρρωσΤΙO κal δυo,ωδiο βοο.lλεδεl;
Δεv Θο μπoρoδoε δμcoq vα εivοl δlαφορετlκα
κοΘδq δλol ουτoi ol αεvαλλοκτlκoill καl ψευΤo-OυΤovoμol ζoυv κοl τρiφovτοl κοπου ολλoυ, πlo
βορεlο, μετοξυ Ποπογου κοt Εκαληg. oλο ουτα

εloογγελεiq καl μεγολοδ,KηYoρoυq
καrεβοivoυv oτηv Aθηvο μova1ο
YlO Vc ooυλο_
ΤσOρoυV Kαl
Vο Τa

ιlκεg oργοvδoεlq' Εδδ ε1ουμε vο κο-
Voυμε με μiο κατεξoxηv πρoβoκατδ_
ρlκη υπδΘεoη, με κροιlκiq καl αλ_
λεg υπδγεlεg xρηματοδoτηoεlg, με
πολυτελεig δlaφημtoτlκεg κομποviεq,
γυολrorερεg εκδδoεlg. οΘδεq δlοκη-
ρυξεlq καl κοθδλoυ μο κοθδλoυ
δροoη. Αυτεg oτoxευoυV σε μlo
οlκoλoγiο του κcvοπε. Τηζ φΤηVηq
δtοoκiδaoηq εvδ o1εδοv ποvrα λεt_
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(σTtασουυ} εκ τoυ ασφαλoυq. Αλλωατε δεv τoυg

εvδtαφiρεr η ζωη μιiοο oτο Kivτρο, o$τε τα

παιδlα του κoαμακη πOυ παiζoυv αvδμεoα oε

αωρlααμivουg τoξlκoμαvεig, oπαoμivα μπου_

καλια, κακοποtημivα ζδα κοl καμivoυq καδουq.

Αυτoi ζουvε oε περlο1dg με μεγολεq πλατεiεg,

αvοt1τo6q 1δρουq, σε πολυτελη απiτια, με

περιαoδτερο πρδαlvο κοι οξυγδvο. Eivαl οορκα
απδ τηv αδρκα του iδιου του ΣυoτημαToζ πOυ

6εv ixουv vα κδvουv τiπoτο δλλo παρδ vο

απδvε τηV μΟvοΤοviο τηg υTΤερκοTαvαλωτlκηζ

ζωηζ τουζ' Οt πλουτοκρδτεq τηg Eκδληζ με το

Αλφδδlα εivαl το iδlo το Συo'τημα. Γυρiοτε τoυg

τηv πλατη Ylα vο μηv πoδμε κοτl κολδτερo!

ΑvtiΘεtα εμεig ξεκvθμε απ6 εκεi πoυ ol αλλol
α8ruφoρo6v. Δηλοδη, ποiρvουμε τηv υπδΘεoη

ατο 1iρlο μi'αο oτtg iδlεq τrg γεlτοvrig που ζoδμε.
Σε περlοxεg υrοβaθμloμivεq, oτα Ποτηoια, oτov

Κολωvο, οτo Περιοτtρl, σε ττερlo1ig δηλοδη πoυ

ζεt καl εργοζετοl o απλοg'Ελληvοg oε o'υvΘηκεg

τελεiο:g οπαvθρο:πεg. Μiοο oε γκρiζεg πoλυκο_

τoικiεg, Xωρiζ ελευΘερουq xδρoυg κοl πρδolvo,

με πλοτεiεg YεμαΤεζ οπδ εγκλημοτiεg λοΘρoμετα-
vδoτεg κt εμπδρουg πρε_

ζοq. Eivαr δrκη μαg
oτροτηγlκη vο

οvακοτολο-

βoυμε τlg δικig μαg περlο1iq Κοι Vo εποVαοlκειO-

ποιηθoυμε τoυg ελευΘερoυg 1δρουg. o οlκολο_

γlκδg ακτrβloμοg δεv μπopεi vo περtoριο'τεi οε

απλig δημoαlεg εμφovioεlq Ylα ΤηV εvημtρο:οη

τωv κοτοiκωv, δοο 1ρηoιμεg και αv εivαι, καt oε

oυμβoλlκig δεvδρoφυτεδoεrq' oφεiλουμε vο βρε-

θoδμε oτηv πρδτη Yρομμη, vα κοτiβουμε σΤoυq

δρoμoυg, αγωvtζoμεvol Ylο ττερlσoδτερo πραοι-
vo, γlα αvol1το πδρκα κι ελε$θερουg πoδηλατδ_

δρoμoυg. Xωρiζ μεταλλαγμivο καl ουοiεg. εvα-

vTιο σTηV υποβοΘμιoη Τηs ζωηs μαζ, γlο μlο
πoλη με αvΘρδπlvo πρδocοπο κοl εΘγlκδ Xορα_
κτηρο. Στηv βiο του oρατoδ εxΘρου vο αποvτη-
σoυμε τηv δlκη μοg οληθιvη οvτiοτooη. Nα

επιδιδξουμε vο 1τiοoυμε ελεδΘερεq ζδvεq μioa
οτlg γεtτοvιεg. Ζδvεg απελευΘερωμivεg απο τηv

πρiζο κοt τη vδρκcυση, Tηv κοτοvαλο:τlκη ορρδ_
σTιο, τηV υπoβοθμloη απδ τουg τpιτοκooμlκοδg,
τη τρομoκροτiο Τηξ κοΘεoτcοτtκηζ Ακροq
Aριαrερδg. Zδvεg πραγματlκδ εvολλακτικηg ψυ_

xαγc;γiοg Kαl ταυτδxροvα κοlvωvtκηg κοl

πoλιτlκηg δρδoηq δαrε vο κδvουμε oρατδ clε

δλουg πωg ivο δλλo πρδτυπο ζωηq γivεται
προγματlκδτητα. Πδvcο απ' δλα πρiπει vο δlα-

μoρφδoουμε μlα vεο κoυλτoδρα μΔο-α oε δλoυg

τoυg οvυπδτOKToυξ viουg πoυ δεv βoλεδοvτat
oε αυτδ το πλοοτικδ κδoμo τηg ψηφlοκηζ Ιrρα_

γμοτικδτητοζ, Toυ Mεγαλoυ Αδελφoδ" τηg

μεToγαστευTlκηg πλημμυpiδοg κοl του

πολιloμοδ τωv Μc Donαlds' Γιο γο

γivoυv δμο:g ουτο πρδξη θα πρtπεr
vο πoρευΘoυμε με εvα μεγολo Νal

κοi ivο μεγολο Oxl. Νοl, πρtπει vα
εiμαoτε δεκτlκοi oε αυμμα1iεζ με κο-

Θε εiδoυg τοπlκig oμδδεg κοτοiκων με

otκoλoγtκδ καt ευρδτερα KolvcJvlKo ΙΤpοσo-
vοτoλιoμδ. Mθλιoτο πρiπει vα βρεΘοδμε ol iδlοl

στηv πρζnToπoρiα τcοv δlεκδlκηoεδv τoυg καΘδg o
δικδg τoυg ογδvοg εivαι πορδλληλο καl δrκδg μαg
ογδvαg' Απδ τηv ολλη δμcοg, oφεiλoυμε va εiμαοτε

οπδλυτα εΧθρrκoi oε κδΘε ψευτοotκολoγlκη κivηoη

του Συoτημοτοq, δ,τl Xρδμο και δποlα δlοκηρυξη και

οv ε1εl. Απivοvτι σTc oρYαv6]μivο oυμφiροVTα τoυ

κπρδolvου κοπlτολlo-μoδυ, oτα οtκoλογικδ κδμμοτα-

aποτη, oτrg oργοvδσεlξ-σφραYiδεq τηg καΘεoτωτι-

κηq εξουoioq. Δεv 1ρεlδζovτol μεγαλο κοl δδοκομ-

πΤa oρYovcnτrκα oxημοτα, oδτε υψηλig κοoμοΘεω-

ρητικiq ovολδoεlg Ylα Τoυq ογδvεg πoυ iρxovτat. Το

Συoτημo εivοt lα1υρδ ολλa τουτοxροvα εivαl κοl
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δυoκoμπτo. o καλδτερog τρδπog λolπ6v, vα τo
πληξoυμε εivαl vα 6ροooυμε oπoKεvTρ(nτικδ καl
αvoρΘδδoξο. Ag γivεl λolποv η υπδΘεση τηg
olκoλoγiαg-Avτloδoτημα, μlα υπδθεoη πρoσΦ-
πlκη καl oυvαμα oυλλoγlκη. YπδΘεoη εΘvlκηg
αυτovoμiαg καl ακτlβloμoδ. Να 1τiooυμε oμδδε9
αvτioταoηg, ελεδΘερεE oυvτρoφlig viαrv, πoλλig
Πρδolvεg Πτiρυγεg oε καΘε γεlτovlδ, oε κδΘε
ελληvlκη πδλη. Γlατi o καλδτερog αγδvαg εivαl
αυτδE πoυ περvδεl μioα απδ τα 1iρlα μαs!

Αλdξαvδρog Γκiκοg

τoυ Τheodor Kazcynski

rιΤρiμcο απa το κρυoll εiπε εvοg ρωμολioζ VoυΤlKoq. κAυτo εiναι τo xειρoτερo rοξiδl πoυ iΧc,l βρεΘεi. Τo κaτcloτρωμα

ε!ναt γλtoτερδ οπo τoν πογa.'Oταν εiμal oτa πclρατηρητηρlο ο αiραq περνα το πoνωφδρi μoυ σαV μαχαiρt' Kοaε

φaρo πaυ δεvω τo πανΙ τηg πλcδρηg, τα δayτυλα μoυ παvε vα παyωαoυ''l. Και γιa δλο αυro πaiρνω μδνcl πεντε

πενιxρa oελiνlα τov ΙlηνClr. αΝoμiζεlg oτi εo0 την tyaq οoyημcl;υ εiπε μtα γυvαiκο επrβδτηg. κΕγω δεv μπoρω να

κolμηΘδ τoβραδυ απδτo κρυο.ol κυρiεgoεαυτοroπλoiοδεvπαiρνaυν oαεζκoυβερτεqπαiρνoυν or ovτρεq.Αυro

6εv εival 6iκαιoll. 'Εvοg Mεξrκοvoζ VOυτηζ πορεμβοivεr oτηv oυζητηoη. κΕγdl παiρvcs μοvo τoν μloo μιoΘδ απo αυτov

πaυ πcliρνoυ''ι οι Αγγλot vοΟτεg. Χρεnζoμcloτε ορκετη πoooτητα φαyητoυ γta νa εiμooτε ζεoτoi o' ουτο ro κλiμo καl

δε''t παiρνω τa υεριδlδ μoυ. o1 Aγγλoι παiρνου''l περιoooτερa. Kol τo yεtρδτερo απ'oλa εiνοi aτl at αξιcοματiκοl μoυ

δIvoυv δiατοydg crrα οyyλlκα oντi τa oπoνlκay. κΕγcb tyω περlooδτερουq λoyουζ νο δtαμαρτaρaμα απδ

orτolovδηπoτε αλλoil εiπε ivog lvδιοvog Vουτηq. κAv τa yλc;lμα πρooωπα δεν μoυ 'xaν κλiψει την τΙρaΥavtKη μoυ Υη'

δεν Θα ημoυν καv oε αυro τo πλoio μtoα oτα παyoβουvα Kοl Ioυζ ορκrtκουg αviμουg. Θo ημoυv oε εvo κovo καl Θα

κωπηλατoυoa σε μlα ωραlα γαλη'lιa λiμνη. Μoυ οξiζει oπaζημicsol1. Ιουλo;loτov o καπεταvlog πρtπεl νo με αφηoεl

να παiζω ζαρια Υlα ''lα βγcsζcο μερiκο λεφrα)). ΚΔεν εΙνοl μoνa ot ανΘρωπot πoυ ε;oυv κaκη μεταyεiρ:ση σ' αυτo τo

πλoioil πορεvεβη μro φlλoζcοη απo τoυζ επrβοτεg, με φωvη τρεμομεvη οπo ογοVοKτηoη κγtοll την τελ'ευταla

εβδομαδα ε!δa τoν δεδτερo αξlωμclτlκδ vα κλωτoα rov oκΟλo τoυ πλoioυ δ0o φoρεgll. 'Evog οπ'τoυg επlβδτεg ητοv

καΘηγητηg κoλεγioυ.Σηκδvεl τα 1iρIα καl κραυγdζεl: ιιPaτoιoμ6E, oεξιoμoζ, ει6ιoμo9, oμoφoβio καl εκμετολλευoη

τηg ερyατlκηg ταξηg! Ε.ivαι διακρioειg! Πpiπει va iyoυμε κoιvωvικη 6ικαιooδvη: iooog μlαθoυs y,o ToυE Mεξlκovoυg

voυτεE, oΨηλoτερoυ9 ρroΘoδ9 ylo 6λoυE τoυ9 vοoτεE, απaζημirsoη Yια τoY Iν6ιovo' ioo oριΘμa κoυβερτωv για τιE

κυρiεq, εγγυημiνo 6ικαiοιμα στo vα εivαι καvεΙg πoυoτηg κoι oyι oλλεg κλωταιig oτov oκιjλoυ. (Ναi,Vo])) φωvοζoυv
o επlβοτεζ. κΝαi.vοill φωvοζεt κοr τo πληρωμa. αΕivοt δlακρloεlg κοt πρtπεl vα απαlτηooυμε τα \κaιδματa μαqυ. a
ijΚρoζKομαρωτoζκοΘορtoετoλοtμoτoυ:αXμ.'. oλoιi14ετεκoλoυEλoyoυgYιc:vcιπcιρoπovιioτε.Aλλαεμ!νaμaυ

φαiνεται oτι aυτo πoo πρtπει πρoγμοτικo vα κdvoυμε εivαι vα γoρiooυμε αυτδ τo πλoio πρog το πiocs κaι vα παμε

voτιa. Γιaτi, av oυvε11ioooμε va πηγoivoυμε β6ρειa, oΙγoυρα Θα vαυαγηooυμε αργ& η γρhγoρo και τ6τε oι μιoΘai
σαζ, o| κoυβi'ρτεζ σαE Κaι τo oπolo δικaιδματd oαg 6εv Θα ooE πρooφiρoυv τiπaτa, γιατi Θα iyoυμε πνιγεΙ 6λoιιι.

Aλλο κcνεig δεv τoυ iδωoε oημοoia. γ οτi ηTOV εVοζ μιKρoζ κομορδτog. O κoπετοvlog κοl ot οξιωματlκoi οπo τηv

βοoη toυζ oτo πρυμvοio Kοτοσi ρωμο, εβλεποv Ko oKoυγov. Τωρο ουτoi 1ομογελoυv κοl κλεivoυv τo μοτl o ivαg

oτov δλλο. Mε ivο Vευμo τoυ KoπεToV oU. o Τρτοg οξtcομοτtκog κοτεβηκε οπδ τo KoταστρωμO, oουλοτoαρtoε με1ρ

εκεi πoυ εi1οv oυγκεvτρcοΘεi ο επ βοτεg rο το πληρωμσ Kοl σΙΤρωΧVoVτOq με τoV cJμo τoυ. μπηκε οvομεoο τoυg.
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Πηρε μιο πoλδ ooβορη iκφροoη oτo πρδοωπδ toυ κοι μiληoε iτoι: αΕμεΙq oι oξωμοrlκοi πρiπει να πoροδεyτobμε

aτικoπaloπραΥμaτικoaσυΥΧωρητaπραγματαoυμβαiνoυνoεαυτΔ τoπλoΙo. ΕμεiqεΙμοoτεαvτρεgμεκoληΘιiληoη

κol Θελoυμε να εiμooτε σοJστoi μoζ| oαζ. Αλλo oμωg cl καπετοvιοq εiναl oyετικα oυvτηρητrκog κol επlβoλεl roυg

δlκoυg τoυ καvovεq. Mαλλov xρεlo ζετol iνα μlκρo oκoΟvτημα Υιa vα κclνεl oπaιoδηπoτε οπτη αλλoyη. Η πρooωπlκη

μoυ Υνcsμη εΙναl oτι aν 6nμαρτδρεoτε iντovα - αλλα ποvτα ειρηνtκα κat xωρiq vα παραβιαζετε τoυζ κovovεg roυ

πλoioυ - θα τoροκουνηoετε τav κaπετδνιo πoυ a6ρaνεi κοl Θα τov aνaγκaoετε va Κατaπ:aστεi με τα πρoβλημaτa

γn τo aπaiα τδoo 6iκatα δnμαρτυρεoτεl.l. Αφoυ εiπε ουτα o τρiτog οξlωμοTlKoq, γδριoε πioω οto πρυμvοio κοτo

στρωμο. Koθδg πηYolVε, τo πλΛρωμα κοr oι επtβδτεq Toυ

φδvoζαv: αΜετριoπαΘη! Pεφoρμloτη! Ψευτο πρooδευτlκi! Τol_

ρoκl τoυ κoπεΙov]oυJ, oμωζ. πορ' δλο ουτo, εκαvov oπωg ου-

τδg τoυg εiπε. Μοζεδτηκοv μπρooτο απδ τo πρυμvοio κοτο-

στρωμο, φωvoζovτοg βρlolig πρoζ τoυζ oξlωματrκoυg κol ζη
τδvτοg το δlκοιωματο τoυg. κΘελω υψηλoτερo μloΘo κat κoλυ_

τερεq oυvΘηκεg ερyoαioqυ, φδvοξε o ρωμολioq θαλοοooπo-

ρog. rlΙoεg κoυβiρτεg ylο τtg yυvαiκεq.r.l, φδvοξε η γυvοiκο επl-

βοτηg. αΘιiλω vo λαμβovω τιg διaτaγig μoυ στo toπανtκoy'

κραΟγοoε o Mεξικοvoq vαδτηg. κΘtλcs τo δlκαiο:μο νa πaiζcs

ζoριαι' φδVoξε ο lvδlδvog vουτηg. κΔεγ Θiλrο vα με λivε πoδoτηυ, φδvοξε o λooτρδμog. rioxl αλλεg κλωταltg oτa

oκυλol, φδVαξε η φιλoζωη. ΚΕπαvαστaση τδραι, φδvοξε o κοΘηγηtηg' O κοπετδvloq Kοl ot αξtωμoτlκoi

μαζευovταl κοι oυoκiπτovτοι Yιο μερtκο λεπτο, κλεivovτοg το μδτr o εVοζ oτov oλλο, γviφovτοg κοτοφoτlκο κοt

γελδvτοg. o κoπετοvιog oτoΘηκε μπρooτο τo πρυμvαio κοτοαrρωμο Kαl με μlο oπoυδοiο πρooπoiηoη

κολooδvηg, cvoκoivωοε οτl:

..ρ μtoΘog τoυ ρωμaλioυ yαυτlκoυ Θa ανiβεl oτo iξι oελivla τo μηνa' l ...o μιoΘδq του Mεξκαvου vοΟτη Θο

αvtλΘεt oτα 6bo τρΙτα τoυ μloΘoυ των Aγγλων καr η δrαταyη γlα δt'oψa τoυ πανρa τηg πλδρηg Θa 6iνεται oτo

lclπανικo. l ...oι γυναiκεq επtβατεg Θο παρoυν ολλη μiα κoυβtρτa. l ...Ο Ινδlονοg vουτηg Θα txεl τo δlκaic'ιμa να

oτηvεl iνο πoιxνΙ6t ζaρn τα oαββατoβρo6a. l...o λooτρδμag δεv Θa απoκoλεiταl πoboτηζ. /...Κaι τo oκυλΙ δεν Θα

τρδει κλωτolig, εκτog οv κοyεl καπolα οτοξia, oπa;g vo κλtψει φαγητδ απδ τo μclγεlρεio.

Ol επtβατεg κοl τo πληρωμο γtδρταoοv oυτiq Tιζ ποροXcnρηοεtg oοv μεγολη viκη, ολλδ τo επδμεvo πριοi

oloΘovovτοv πολr δυοορεoτημdvor. rΕξι oελ|νlα τa μηvα εiνal πεvταρaδεκaρεg κοi οκoμα παγωνaυν τα δoκτυλο

μoυ, δτaν 6tvcο τo τ1αvi τηζ πλcbρηζυ γκρivιoξε o ρωμoλioq vουτlκδg. κAκδμa δεν παiρνcs τoν Ιδlο μιoao με τoυg

αyyλoυg η oρκετα τρδφlμa yt'αυτο τo κλΙμαι εiπε o Μεξrκοvog ναυτηg. κΕμεiq oι yυvαiκεg δεν tyoυμε ακoμα αρκετεg

κουβiρτεg Υιο vcr μαζ κρoτaav ζεoτigι εiπε η γυvοiκο επlβoτηζ. ol υπδλoιπoι εξiφροoοv οvoλoγο πορoποvo κοl

ο κοΘηγητηζ τoυq πορoτρυVε.'olαV τελεiωoαv, o μιKρoq Kομoρωτoζ μiληoε oυτη τη φoρο ορKετο δυvοτο, δoτε ot

υπδλotπoι Vο μηV μπoρoδv ευκoλο Vα τoV ογvoηooυv: ιιΕivαι προγματικα τρoμερo πoυ ro oκoλΙ τρδεl κλcοτotiE

επει6η κλiβει iva κoμματι Ψcιμi απ5 τo μαγειρεio και 6τι o, yoyαj,(εg δεv iγoυv ioo αριΘμ6 κoυβερτcbv και 6τι

πσYδvoυv τα δα1τoλα roυ voιiτη... αλλd κorτdτε πooo yovτρα i11oυv γivει τα πoyoβoιrvq και πooo o αvεμoq

φυooεl 6λo καl πιo aγριο. Ι1ρ!πει vα γυρΙooυμε τo πλoio πρos τo v6τo, γιατi ov oυvεyioaυμε vα πηγαiνooμε

β6ρειo Θo νooaγfiooυμε Κc'ι Θa πvιγoι3μεn. κΩ, ναυl εiπε o λooτρδμog. rrElvαr τδoo οπαΙoιa νo συνεΧiζaυμε νC)

πηγαivoυμε βoρειa. αλλα γlατi πρiπει εγω vo oπoκολoΟ μαl πoι5oτηg; Δεν εiμα εyω κολog oπrsg α ολλοl;l.l

κΙo vo πλεoυμε βδρεlα εiνot τρoμερoυ εiπε η γυvαiκο επιβοTηζ. αΑλλo δεv βλiπειζ; Γ;' αυτo ακρtβcbq ol yυvαiκεq

xρεtaζoνταl περloooτερεq κoυβiρrεζ γlo να υt'νoυν ζεoτiq. Απotτω ioεg κoυβiρrεζ ylo Τ]ζ yυvοΙκεq τtsραι.

κΕ|iοl aληΘειaυ εiπε o κοΘηYητηζ, (oτ1 τa νo πλjoυμε προq τo βoρεlο επιφtρει μεyαλεg κοκoυ;iεg oε oλουg μοg.

Αλλο τo vα αλλαξουμε πaρεia πρoζ ro νoτo εivαl ουroπlκo. Δεν μπoρεiq νο γυρioειq πjoω τo ρολat' Πρtπεl νο

βρουμε tvαν rsμμa τρδπo να αντlμετωπiooυμε την <αταoταoηι.

ιιΚoιτα11τεlι εiπε o μlκρδg κομορδτοg. κAν aφηooυμε ουτoδE τoog τiooεριE πaραφρovεζ στo καταoτρωμα τηg

πρδμvηg vα i74oυv τη 6ικη τoυg πoρεiα, Θα πvιγoυμε 6λoι. Av κατoφiρaυμε καπoιo oτιγμη vα oπoμακρδvoυμε τo

πλoio απ6 τav κiν6υνo, τ6τε μπoρoι3με |/α oνησoΧoι\με γιa τιg εργατικig oυvΘηκεg, τ,s Koυβiρτεs ytα τlE yovαiκεE

και τa 6πoιa 6ικαιδματa' Aλλ6, πρc!ιτα, πρiπει va oτρtψoυμε πρoζ τo πioco τo oκαφog. Aν κdπoιaι aπo εμaζ
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μoζευτoι5v, φτιq,ξoυv ivα o74i6ιo καl δεiβυv λiγo Θαρρog, μπoρoι3με va oebooυμε roo9 εοoτoιi5' μαg' Δεv 
1

γρειoζovταιπoλλoiαπo ειι6ζ'Eξιμεo11τcbφτ6voυv.Mπoρoι3μεvακαταλdβoυμετηtlπρiιμvη,vαπετdξoυμεαυτolig' 
l

τoog τρελoιig iξcο απ6 τo πλoio και va π6με πρog τo νoτoιι. 
l

o κoθηγητηg oηκcoοε τη μδτη Τoυ Kαl εiπε αυαrηρo; ιΔεv πιoτευco oτηv βiα. Εivaι ανηoικotl" ιιΕινoι παντα oηΘηq n 
\

γρηoη βiogn εiπε o λooτρδμog. r<Mε τρoμoζει η βiοl; εiπε η γυvοiκο επιβοτηg.

O κοπετοvιοg κοι oι οξlcομoτtκoi εβλεποv κοι οκoυγαv δλη ουτη τηv δρα. Mε ivα οημο τoυ κοπετοvloυ, o τρiτog 
1

οξιcομοτrκδq κατiβηκε κοτω, oτo κυρiωg κοτοoτραlμο. Mπηκε αvαμεσα στoυq επrβοτεq κοr τo πληρωμο, λiγovτοξ 
l

τoυg δτι οκδμα υπορxoυv πoλλα πρoβληματο oτo πλoio" ιiΕyoυμε κονει μεγαλη πρooδon εiπε. αΑλλα πoλλα 
]

απoμtνoυν aκoμα γιa να γiνoυν. oι oυvΘηκεg εργαoiog γlα τo να0τη εiνoι ακoμα oκληρtE, o Μεξκoνoq δεν πo[ρνει 
1

oκoμo τo iδια λεφτa με τov Aγγλo, ot γυναiκεg 6εv tyoυν ακoμa τιg i6ιεζ κoυβtρτεζ με τoυζ aντρεζ, τo παιyvi6ι με 
l

ζαριa τoυ Ιν6ιavoυ τa ooββaτoβραδa εiναι πενιΧρh απoζημiωoη Υ!α τηv ψαμiνη Υη τoυ, εivoι oδικo Υla τoν 
i

λooτρoμo vα τov λtvε πoυoτη καi o oκυλoq ακoμα vo τρδει κλωτoιtζ πδτε-πoτε. Νoμiζcι oτι o κoπετονιoq 
1

xρειαζεται ακoμa ivα oκoυvτημo. Θa βoηΘoυoε, av oλoι εoεiq' πρaγματoπoloboaτε ακbμα μια 6ιαμoρτυρiα' 
l

εφaoov oυτη πaρaμtνεt μη βΙalηι- KoΘδg o τρiτog αξlroμοτrκδg πηγoιvε πio<,: oτηv πρυμvη, oι επlβοτεg κot τo 
i

πληρcομο τoυ πλoioυ τov dβρlζαv, ολλο μoλoτουτο iκοvοv ου-ro πoυ τoυg εiπε κοι μαζευτηκov μπρooτο αro 
]

πρυμvοio κοταοτρcομo γlo oκδμο μlο δlαμoρτυρio. Φδvoζov με oτδμφο κοl ενθoυolοoμδ, κρα6αivovτοζ τη 
l

γρoΘιο τoυζ Kοl πiτοξοv ivo κλoδβro ουγo αrov κoπετδvto (o oποiog τo απiφυγε με ivοv επlδiξro ελrγμδ}. 
1

Αφoδ οκoδοοvε τo πoροπovo τoυg. o κοπετοvloq κοt ol οξlωμoτlκoi μοζε0τηκοv Yiα μlο κουβivτο, κoτο τηv oπoiο 
l

iκλεlvοv to μoτl o εvοg oτov ολλo κol γελoδoαv ποvηρο. Mετο, o κοπετovlοg αrdθηκε μπρooτδ oτo πρυμvoio 
1

κατοοτρcoμο κοt ovακoivωoε oτt: 
l

.''o ρcoμαλtaq vαυτlκog Θα πoρεl γovτιo γιo vo κρατb τα δακτυλa τoυ ζεoτα. / '..o Μεξικαvoq vαυτηg Θo πaiρνει 
l

μιoΘo ioo με τo τρiα τtτoρτα τoυ Αyyλoυ. l ...oι γυvαiκεq, Θα παρoυν ακoμα μ[α κaυstρτα. / ...o lν6ιoνog νoυτηq 
l

Θα μπoρ;i να oτηνεl τo παlyvΙδt τoυ Κo! Σaββoτo και Κυρlακη βρb6υ. / ...Καl καvεig lεv Θα κλcιτob τo oκ0λo, ψcsρiq'

ει6ικη εντoλη απb τoν καπετavρ. 
l

Ol επlβοτεq κοr τo πληρcομο iμειvov εκαrooιooμεvol απδ αυτηv τηv μεγαλη εποvαοτοτtrη viκη, ολλο τo επδμεvο

πρcoi πoλl οloΘαvovτοv δυoαρεoτημivol κοt oρ1loαv vο γκρrvlδζoυγ γ|o τlq iδιεg κοκoυxiεq.

o μrκρδζ κομoρδτoq ουτη τη φoρο ορxloε να aργiζετaι: α8ρε

ηλiΘιoι...ιι φδvοξε. αΔεv pλtπετε τι κovoιιν o xαπετ&vιag κaι
oι aξιοιματικoi; Σog κρaτo$v aπαoyoλημiνoog με τa αoημα'
Yτα πoρdπovd σc'ξ Y'c' κoostρτεs, yιoΘaδq και κλουτoιig oτo

oκι3λo' rboτε vα μη oκtφτεoτε τι πραγμaτικ& π6ει oτραβfr oε

αo16 ro πλoio. To bπ 6ηλα6i π&ει 6λo κaι πεμoobτερo πρaξ
τa β6ρεια και bλoι Θα πvιγoιbμε. Aν κ&πoιoι oπb εo&g ΞρΘετε

oτα ooγκoλ6 oαq, μoζειιτaι3με και κατoλλβooμετo πρυyvaio
κaτi'oτροιμα, Θo μπoρo6σσι'ε va oτpiψooμε ooτ6 τo πλoio

κaι vα oebooιrρε t,ζ ζο>Ξg μαg' Αλλ6 ro μ6va πoυ κdvετε εivαι Yα κλαψoυρiζετε γιa τ6oo μικρb Θiψατα, 6ποι9 oι

oυvΘηκεg εργαoiαg' πoι11vi6ια με ζ6ρια και τo 6ικαιι]oμστζ'fr.

oι επιβατεζ καl τo πληρcoμα εξoγρr<bΘη κoν .αΜικρtbl φδvοξε o Μεξlκαvoq. κΘεc'ιρεig λoΥικb τo να πaiρvrι μbvo τa

τρiα τiταρτo τoυ μιoΘoυ τoυ αγγλoυ: Εivoι αυτb μικρo πραγμα;> ιιt1δζ μπoρεiζ vα λεg το πaρbπavb μoυ αoημαvτo

1l φωvαξε o λooτρδμοg . αΔεv ξtρειg πooo υπoτιμητικo ilvaι να oε φcaναζoυv πoυoτη;υ ιιΤo vα κλc'sτobq iναν oκ0λo

'6εv εivαt μικρo Θtμan φδvοξε η φlλδζclη. κΕivαt ακαρδo, αιoyρb και κτηvωδεglι.

αΕvτ6ξει τ6τε..-y απαvτηοε ο μlκρδg καμoρδτog. ιfio Θtyατo aoτa 6εv εlvoι μικ9d και αoi1yovτα. Αλλii oε oxioη yε

τo πρaYιιaτ'Κo πρoβλημa, aε o11ioη με lo 6τι τo πλoΙo πηγaivει ακbμα $bρεια, τα παρ6πov6 οa6 εΙvαι μικρ& και

επoooιιΙι5η. fιατΙ, ov 6εν γυρiooυμε αoτ6 τo πλoio oι3vτoμα, 9α lτvιγoιlμε bλoιιl.

ιιΦαοioτaιl εiπε o κοΘηγητηq. αAvτεπavacl1τηιι εiπε η γυvοiκο εmβοτηζ" lQ δλοl ol επlp6τη xοl τo πλ{ρroμα

μπαivoov οτηv κoυβivτο o ivog μετα τov ολλo, οπoxολδvτo6 τov μlxρδ rομαρΦτo φαsioτo κσa gyrεrrσrαστbτ{l'

Τov iοπρarξαv μακρli κoι oovi1lοαv γo Yκρlγdζoιrv γ!α 9οθoξ, roυβiρτεg καl δlxαlt'οματο.

To πλoiο oυvi11loε vο πλiεl $6ρεlα κοl μετ6 απ6 λiγο οovετρiβη οv&μεοα oε δι1o πογδβoιrvα κα τrviγηxοv δλα,



εξαφδv]ση...
Yπδ

του Αρτdμη Mακρη

Πρlv 2.300 1ρδvlο ο Aρloτoτεληg εγροφε τo αΠερi
ζδcov loτορiatυ αlο oπoio περlεγραφε με λεπτο
μiρεlεq τc oποvlο εiδη ζcοαlv πoυ ζoυoοv orηv
Ελλοδο. Σημερα γvωρiζoυμε πcog μixρl τo 2o2a
Θο ε1oυv εξαφοvloτεi περiπου 10.000.000 εiδη
ζδο:v κοl φυτδv oε δλo τov πλοvητη.
Η Ελλcδa κατεxεl τηv θεoη τηg πρδτηg oε βlo_
ποlκtλδτητο xδρcq o-ιηv Ευρο:πη. Mε πoλλα
oποvlc εiδη vο ζoυv oτtg θολλcoεg, τα πoταμlο
καl tο δaoη Τηζ ΤΤa-

τρiδοg μαg, εivοr 1ρi'
oq μOq vο λδβουμε
το οvοyκaiο μετρα
Ylο ΤηV προoτοoiο
Τoυζ KOI τηv δlοφδ
λαξη τουg. Kοπoτε i

σωq VO εμorαζε με α_
πiΘοvο oεvaρlo oη_
μερO oμcoq εivοl η
προγμaτlκδτητο.
Στη λiοτο πoυ θο
ακολoυθηoε1 ΠOρα-
θiτovτal μερrκδ οπδ
το εiδη τoυ ζαllκoδ
βαolλεiου πoυ ΠO

ρουolοζoυv τOV με-
γολδτερο κivδυvo ε

ξοφδvlοηg oτη xδ-
ρα μαq.Ιo τoακδλl
(Cοnis αυreυs} εivοt
εvα oπavlo Θηλοoτlκδ πoυ μi1ρl Τo ΠρoσφOΤo
πορελΘδv ζoδoε oε ελο1loτεg περIoXεζ Τ(,JV

Bαλκοviclv καl ioo:q οημερο vο κοτοlκεi μδvο
oτηv Ελλοδο οπo ολεg Τlq X.ορεq τηq Eυρδπηg.
Mi1ρr καl το τiλη τηq δεκοετiοg του 'ZΟ τo κυvηγl
τoυ τoοκολlου αποτελoδοε μliο οπδ Τlq σημοVΤl
KoΤερεq κl επlκερδεig δραoτηρlδτηΤεζ TcJV KυVη_

γδv καl υπoλoγiζεταt δτl μiοο oε δlοαιημα 6

μoλlg ετοοv (απo τo 197 4 c'ιg tο 1 980) θavοτδθη_
κοv κατδ ΠρoσεγYlση 7.000 θηρομοτο.
Ιo κυvξγl τoυ τoοκολloδ o1l μδvο δεv τεθηκε
εΚΤoζ Voμoυ, ολλο τa δοoορxεiο τl"1g εΠoΧηq
εκεivηg ΟTτοΦOσ]σΟV VO εΙΙΙKηρδξoυv τo συγKε_
Kρ]μεVo Θηλοoτlκo, υπoσXoμ]εVO μολloτα μlεγο_
λεg 1ρr1ματlκεg ομοlβiq σToυζ ({KΟToΧoυq)) Toυ
VεKρoιJ θηρομοτοg.

Σημερο o πληθυoμog τoυ ταοκολloυ οπεlλεiτοl με
Oμεση εξοφοvroη, αφoυ πiρο ΟΤlo Τo κυvηyl τoυ
iδlου τoυ ζδoυ, οl οποροiτηrol βlδτoποl Y!α ΤηV
επlβiωoη Toυ εXOυV o1εδov ΚOτoσΤρoφεi ολo-
κληρr,:τlκο εitε οπδ φυσlKO οiτlα εitε οπδ τηv
πορiμβaoη τoυ avΘρδπoυ [επεκταoη οoτlκδv
περlο1δv, τolμεvτοπoiηoη κλπ).
Το δελφivl εivοl ivο Θηλοoτlκδ που πορoυolδζεl
μεγολη βioλoylκη ποlκlλδτητα κcl υπολoγiζετοl δτl
oτlg θaλaoσεξ μοζ κοτolκoδv εvvεα οπo το
τρlοvτοδδο εiδη που πaρατηρουvTOi ΙΙαYKO'
oμicυg.
Αv κοl οl φυolκοi του ε1Θρoi εivοl ελcxloτοl τo
δελφivl οπεlλεiτοl κl ουτδ με εξοφοvloη. ol δρα
oτηρlδτητεg του οvθρδπoυ ε1ουv θεoεl oε
δμεoο κivδυvo τηv επrβic^loη του εvδ πoρολληλο
το δoο μετρα ε1ουv Θεoπloτεi YlO ΤηV πρooταoiο
τoυ δεv πορi1oυv κaμiο εγγυηση γlO τo μελλov
αφoδ οl ορvητlκig επlπτcοoεtg του τρδπου δrο1εi_

ρlσηq Τoυ φυσlKoυ
μαg πλοδτου oυvε1i-
ζoυv vο υφioτοvταl
με αμεiαlτο ρυΘμο.
Mερtκοi Oπ' Τoυζ ΠO'
ρOYoVΤεq ΤΤoυ εΠηρε-
οζoυv αμεoο ΤηV εΤτl

βic^loη tου δελφtvlοδ
oτηv Ελλοδα εival η
θολαootο ρδποvoη,
η ολiευoη Kl η υΠερ
ολiευoη, η οvτlκατο
σΤOση τoυ κυvηγloδ
τcοv φολαtvδV με αυ_
τδ τcοv δελφlvlδv λο_

YCn Τoυ πορδvομoυ
XaρOKτηρO τοιl πρδ-
τoυ κλπ. Νο oημεtcο-
θεi oτl οv KO] ΙO Kρε-
Cq Ιoυ δελφlvlου δεv
oυvηθiζετοl vα τρδ-

YεΤΟl, ΤO κυvηγl KΟi l-l εKμεΤOλλευοη τoυ ixουv
λcβεl αvεξελεYKΤεζ δlοoτδαεlq oτη 1δρο μαg.
Η Θαλαoolα xελδvo καρiτα [Cοrοiiο cαrettο)
εivοl οπδ ΤΟ oμoρφoIερO Kc]| μovαδlκδτερο
πλοoματα Πoυ εXoυV vο επlδεiξoυv ol ελληvrκig
θολοooεg μlOq Kαi εivοl το μovοδlκo εiδog
θαλοοolοg 1ελδvοg Τloυ OVOΠOρOYεΤOΙ σΙηV
Ελλaδα. Η οποξiωor1 τcοv βlοτoπcοv. η οvεξε
λεγκτη μoλυvoη ΤωV OKΙCDV, ι1 ογκιυδηg του
ρIσTlKη δροoτηρlotrlΙO Πoυ περloρiζεl τlg δrο
θεolμεg πορολiεg cοoτoκiοg τωv xελc,:vc,:v, ι1

rυxοiο ολiευoη ToιJζ Oτlωζ κοl ολλol πOρOγoVΓεζ
ε1ουν φερεl το μοvc;δlκο ουτο πλαoμ]O ΤΙρO Ιrlζ
oρlσT]Kηζ τoυ εξοιpοvloηg. 'Ε1εl υπολογlοrεi δτl
οVΟμlεσo οε lΟΟΟ VεcσσΟι)ζ επlζε1 μοvο εvοg, εiτε-

cΠo Τcl αiτlα που πρo.]VΟφεραμε εiτε OΠo Τoυq
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φυσJKOυq εxΘρoυg πoυ avΤlμεTωπiζoυv oτηv
oτερlο KO, ΙηV Θcλaooα.
Η καφi oρκoδδα (Ursυs αrctos) εivαl τo
μεγολυτερο xερoοiο Θηλοoτlκο τηq Eυρδπηg. ο
πληΘυoμog τηg αρκoυδοq .1., o'δδ,oκο μεlcοοεiσε OVησυXητIκα επiπεδο κοl τo κυvξγl Τoυζ εXεl
OΙΤοYoρευΤεi οπδ τo 1969. Πορ' o,ιδ ουτδ txεl
υπoλoγloτεi δτl κaθε XρoVo Θαvοτδvovταl l5-2Oορκουδεq εirε οπo κυvηγoδq εiτε aπδ οoυ_
vεiδητoυg. Πaραλληλο η δρκουδο εXεl vO CVΙl-
μετα:πioεl KOl ΤηV oυρρiκvo:oη .o, φro,"o, ,ηq
περtβολλovτog αφοδ το ομετρητο δδο'η κοl οl
βtoτοποl τoυ πcρελΘδu'og ixouu 

"ημiJ" Kυρlo-
λεκτlκο KOΙOKερμcΤlστεi aπo τou οvορc.:πo. λqlqαvο oημεlolΘεi δτl εvδ η ορκοδδa συVaVτloΤCV σεο|oκληρη ΤηV ηπε]ρ(^)Τlκη Ελλοδο, oημ.ρo io.o-
ΤτlζεΤal μovo σTO εvαπoμεivοvτα δαοη τηq Bo-
ρεtοq Ελλaδαζ Kal oε μερlκα oρη Τηq πlvεoυ κql
τηg Poδ'oπηg. Η ορκοδδο παρoυola'qεt εvαv εξοl_
ρεtlκδ. βloλoylκδ μηxοvlομδ τoυ οποioυ ot λεl-
τoυργiεg εκτελουvτοl μδvo μioο oro φro,δ ,ηg
περlβολλov' 

_Yπoλoγiζετοl oΤl o πlηουoμδξ τηqκοφi ορκoυδαg orηv Ελλοδq οviρ1ετοl 
", μο,ηiξ,l80, aπo τlq oποiεg η μovαδlκη ορκουεο πoυ

KOΤolKoυσε orov oλυμπο βρεΘηκε vεκρη πiρυol
τo κολoκοiρl. Εvημερc,lτlκο, η ελληvlκη vομo€iεoio

περlεxεl εvο κοt μovοδtκδ oυγκεκρlμεvo αρθρoηoυ ΟΠοYoρευεl τη θαvοτcοoη, al1μaλωoia ηοποlουδηπoτε εiδoυq δημoοlοg ,'ρoρoληg ,o,
Θηλοorlκoυ. oπcοq oυuηΘiζovτοv uo γirrro, .o.o
τo πορελθδv.
Φυοlκο η λioτο τc^lv υπδ εξοφοvloη εlδδv orηv
Ελλαδο' εivοl πολυ μεγολυτiρη αλλc' γlc λογουq
oυvτoμiαg θα οvαγκοoΤoυμε VΟ oρ.iorouμ, ou
ουτεg. Τελεlδvovιοg θα θiλομε ,o ,.φρooorμ.
oΤl Το Oσa πoροtiθηκοv παροποvω θα οφη_oουv cδtoφoρoυq εκεivoυg που βλiπoυv τα
ΠOVΤα γυρω τουg σαV μΙa ευκalρiο vο πλου-
Τlσoυγ με oποloδηπoτε τiμημο η ioτc,: Θc απo-τελεoουv γlα μερΙKoυζ γ.u,*rq π,ηηρoφoρiεq
1c^lρig lδrοiτερο εvδraφερov. Δεv μ.,oρoδμλμc,:qvο, πορολεiψoυμε Τo γεγovδg oτl κcvεvαq απo
εμαg δεv εxεl το δlκοicομο ,ο θdτεl oε κivδυvo τηvυπαρξη οποloυδηπoτε oυζcovτοv"υ μ"ξ, 

',ε,"i-

Τερο με τov τρδπo που γivετοl σημερo. Αλλcοoτε
εiμοoτε ιηg γvδμηg orl η δlοτορ"ξη .ηq"i."ρ
ροπiηq_, oτη Φυoη θo υπερriκηoει 

'η, μo_τοloδοξiο τoυ avθρδπoυ va οπoKΤησεl ΤoV qΠo_
λυτo iλεγxo ΠOVoJ Τηq, orρρ,.u.rovΤaζ η ε_
ξοφαviζovταq ΤoV φυolκδ Koσμo, γ,oii'orroτελtκc, θο επrφiρεl δlκαio:g κo, ,η, oρlσΤIKη
καταδiκη του.
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ξirs, τηv πiιrεη αro αιδvιο μυ-
tiιεg, αιΦvωv, vα εξαλειφθεi η
,δols, εixε οαv 
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$l $xΙ

1α 2l3 τιoν ιyαριιirν πoυ κολυpποilν
aτα πoτιiμια τr1q Αιlατpiαq εivαι θη-

?ιυκο{ γiνου6. Tο lραιν6μγο αυτ6

1;χει παρ(ιτιlρη(}εi και οτlc γειτοι'ικi-;
1ιδρι:9 δπιoq η Γερμανiα. Ειθ{r'η φi_

μει η μδ).ιlυοη τιυι'ποτuμιirν με χημι-
κig ουοiεg, οι οποiεq δεν φιλτρι}-

ροrται απ6 τιg :;γκατιrοτιiοεη βιο?*_

γικoιi καΟα.ριομοil, και εiναι ει'δo-
i] κρινικυi διιrtαριiκτεq, εξωγενεi-c δη_

' λrδri ουoiεg τoυ ιrιr1ρειiζιlυν τυ ιru_

δoκριvικιi οιiaτημα και διαταραοουν

1 τη φυaιoλoμκη λr:ιτοιlργiα 1ωγ oρ_

μov<irι του oργιrvιομoli" Τiτοιεg
' οιlaiε; βρiοκονται οτη φδoη (τ1 οτη

, οd,μα) α},}"α και οε τε1r'ητι1g ι;vιδoεη.

, Oι τε},ειlταiεq εiνιrι κα1 οι πιo ε7lι_

κirδυνεq και βρiοκοντ(Ιι (rε πρo_

Ι6ττα. κα0ημερΦq xρηοηs, 6ποlg ,
i.ογυr, 1ιrρη οτα φυτοιρα1lμακα. στιξ l
ουοκιυιrοiε; τροφiμι'lι'. στα σι'ντη_
pηtιxi των κρεμων πpοcιδπoυ, oτα ;

αιτιβιιrτιxιi, οτα UY-φi},τρα των i
αντιηλιακιiν κpιμων. Στηv περi- ;

nτοση τo}γ γαριωv φαiνετιrι 6τι oι l
oτatεq αυτiq επιδροον aτα ι;πiπι;δα f
τωι' ιlιoτμογιl\'ων το1)q, αι'ξανιlι'τιi:
τα. Δεr, i7'οιlν γivει μελετε.q για τηγ '

επiδpαoη τοlγ ουοxδγ αυτδν οτον ,

ιiv9ριoπo, μι;τti την καταr'ιiλωoη .:

τιυι'ψαριοlι'. Τo μοvο οiγοιlρo εir'αι

οι οllγκι:ι'τμιδοειc τ(')ν tlυοιι-irγ ιlυτι'lι'
αιiξιiγογτιrι κατακoριxρα στoυζ ορ-

γανιομιlυc πυυ βρiοκoνται ψηi.u n

στηγ τροφικη α}'υαiδα. '[ρι;υνεg 
'

iy-υι,r' δεi:ει δτι υψl1i-ε; 61lγκ[_ r

ντριirοειg 0ηλικιδι' ορμιiνων cτo ,:
ανOριiπινιr oδμα 0α μποpιlilαιrν να '.

l:πιδραοιlι,ι' οτl1 7οι'ιμriτllτu των

u\'τρ(υι' - κσι πιl) alryκl:κ1lιμi:ι'u οι'ν-
τελοilv oτη γρηγι}ροτερη γηρανoηl''
το)γ σπερμ{tτΟξιοιr1riιον. f

,

H oικovoμικη κpioη
κα.. τα KατoιKιδια

To τελευταio διαοτημα Δxει oημει-
ωθεi ραγδαiα αΟξηοη στov αρι-
Θμ6 ιδιoκτητ6ν oι onoioι δεv
μπoρo0v ηλ6oγ vα oυvτηρo0ν τα
κατoικiδια ζιiα τουq λδγω τηq
οικoνoμικηg κρioηg, 6πωq ανα$ε-
ρoυν διd$oρεg $ιλοζωικdq oργα_
vιilοειg oτηv Aγyλiα. Τα oικovo-
μικα πρoβλιiμαια ,τοU θxει επι$6-'
pει αυτri η διαβoητη παγκ6ομια,
oικovομικη κρi'oη αυξαvoυν orvε'
χωζ τo κooτoc τηq ουντηρηοηq
τωv κατοικiδιων ζιiωv και αvαγκα_ l

ζουν πoλλoυq αvθριilπoυg vα εγκΦ
ταλεiπουv τα ζιiα τoυq.

oπωq διαβαoαμε: o βoη0δq διευ-
Ουvτη τηξ oργαvωοηg (Dogs,]
Τrust>, Τζoν Ko*λεv, εξriγηoε πδoo
δioκoλη εiναι η κατιiαιααη: ',Τoν
lανoυαριo εi1αμε nερiπoυ 1-ΟΟ

ατoμα πoυ (Θελαν vα απαΜα-'
γοΟv απο τo οκ0λo τoυq. Αυτ( τηi
οτιγμη, o αριθμ6q τoυg πλεον εi_
ναι 7Ο0, κατι που απoδiδεται εεηv 

1

τριi1oυοα οικoνομικ{ κρiοη.,, l

Eiναι γεγovοg πωζ τα oικονομικα ,

πρoβληματα πOU αvτιμεΙωπiqoυv 
'

oι Ευρωnαiοι αλλα και oλ6κληροq l

o κooμog δεv α$ηvoυv περιθιiρια
yια περιττα iξοδα. Oμωg τo oτι η
πρι|τη nερικοnη πoυ oκιi$ιειαι
nιiπoιo( vα καvει ειι.αι τα εξoδα
για τη ο'υντliρηση τοU oκtλoυ tου
η τηg γαταq ιoυ $ανταζει μαλλοv :

Av και oπωg $αivεται oι πρOτε' :

ρoιδιηιεq oτιq ζωε< των ανθρω-
πων θxoυν αλλdξει oημαvτικα.

Στηριξη cyε ΗΠA και
lοραηλ απ6 τηv antifa

Εν μioι.l τφr,, βομΟαρδιοuιiν οτην
ι*iγi::j:J"1g.:Ι&ψ-,g,,:**y,u*,'"'
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δπoυ επlτρ€πovταl μοvαδεg UΨηληζ
,ηi iηi".ρ,iηi

Toξlκη βoμβα η XωμαΤερη Σxlοτoυ
ΜπoρεΙ vα iκλεloε πρlv απo π6ντε xρovlα καl τα 6ργα αποκαταoταoηg τηg vα εivαl
oε εξfλlξη, ωoτ6oo η 1ωματερη τοu Σyloτo0, θεωρεiταl ακ6μα μiα απo τlE πlo
επlκivδυvεg τηg Eλλdδαg. Η xωματερη "κρrjβεl" μεoα τηg 1O εκατoμμ0ρlα τ6vουg
φωoφ6γυψου, o oποΙοg εivαl oρυκτ6 ραδlεvεργo υλlκ6, oε μoρφη οκoνηg' ΞπΙ 2Ο
xροvlα, τo εργooτdolο Φωoφορlκιilv Λlπαoματωv τηg Δραπετoωvαg €ρlxvε τα ρα-
δlεvεργd απ6βλητα τoU, στηV αvol1τη xωματερη του Σ1ιοτοJ. oτo 6ροg Αlγdλεω, με
απoτ6λεoμα vα ρυπαΙvει dμεoα τov υδρoφdρo oρiζovτα' εvιil o αι1ρα9 μετiφερε τη
ραδlεvεργη oκδvη oτlg κατotκημεvεg περloxig πoυ γεlτovlαζoυV. Kαl σΤo βroμηxα-νlκο Πdρκo ΣyloτoΟ. Σε δεiγματoληπτlκo8g
ελ6γ1oυ9 πoυ δlεvηργηoε η Ελληvlκη Ξπlτρoπ(
Aτoulιηq Eviργεlοg πρoεκυυαv σUVKεVτρωσεlζ
ραδlεvεργοιl ραδΙοu μ6yρl καl 1.18Ο μπεκερ6λ
το κlλo με oρlο αοφαλεiαg τα 100. Ν4€1ρr oημε-
ρα, iyouv καλuφθεΙ τα 6Ο απο τα 12Ο ''ραδlεvε-
ργα" oτρiμματα, με εlδlκ69 μεμβραvεg' 'oμιυg to
iργο καθυoτερεi, λ6γω Χαμηληζ yρηματoδo-
τηoηg. Στ61οq τηq εtποκαταoταοηg' εΙvαl η δr1-

μloυργiα εvοg φωτoβολταiκo0 παρκου γ]α παρα-
:*:.

Η oκωτοii
ρinoυ 20 ι
αΠορρΙμσr
μηv <<Π(]ρ

κλδvovroι
&οθo*v o'l

Πoσοα_δv
ειciαφη σ
ΠΟσoστο (

ΠαU Πφo1
σUηζ τηζ
Οικιακδv c

ηλεKΤρlKηζ εVεργε
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, 
σΤηV Kρητη με δροσrεζ

rΙ1νo_ρoφoυζ /οl Oνρo,ιζ. ηoυ
συλVο ]'olρνΟιJV (Ol Ιo oπλο γ1g γg
nρooτα"rευo'oυV Το KoΙi'oδlα η tlq
καλλtερYεiie τoυg. t1εr οφαviσεΙ τ;
oov, O'Toυ vnα.o'l. Aπ'.l ην Ιου
εToυq, oYδovrα επτα
{B7) πoυλlο εxoυv βρεΘεi
κοl ποροδοθεi δηλητη_
ρlοσμavο, αλλο oiγoυ'
ρα ο αρlθμδg-roυg εivοl
ΤoυλαXlσΤoγ τετραπλα'
otog1 ΣυμφωVο με τo
Moυoεiο Φυolκηg lοτo_
ρiοg τoυ Ποvεπtoτημiου
Kρητηg, το noυλlα που
ΙΙορεδωσαV lδ]δτεq, δα_
ooφδλοκεg κοi θηροφδ-
λoκεg clε κεvτρο περiΘο,ηψηq ioυ

KυVηγεΙlKηζ περloδoυ, διοv ol κrη-

Vοrρδφοi εβαζοv φoλεg γlα vο
αnoΘαρρδvουv τoυζ KυVηγoυq vα
ηηγaΙVoυv με rα σKυλlο τoυζ KoV1δ
σΙ|ζ <-ηνOΙρoφ rig μr:uοδεζ. ) υνε.
Xlστηκov oμωζ τoV oκlωβρ,ο rο.
τo \oιμβρlo {ι-οΧη που γιVVOυV ΓO
οlγoΙΤρoβοτα) με ο-τδ1ο τo KoρδK,ο,
]95Xoυ, ουξηΘι, ροvδc,ο εηι.δη
Ξ

Το vio τευXoζ Toυ περtoδlκoΟ
Umwelt & Αktiv {Bo κοtο oεlρο)

Γεoμοvo jg συVογωVlσTεζ

Mε κεvτρtκο Θεμοτο:

...Kο πολλο
ρovτο Θεμοτο

!*119^οκτnοl(of'ενη 
(rζ Qρ9l iJi1 , *υ υΛoKΟDlιrμαΤoq 1οηλαδη οπolο-δηπoτε ομφloβητηoη οκδμη κοl 'τoυ ορlθμοδ'τωv ε.οοο'.οοΟ,r;*;;;εβραiωv} εivοl iγκλημα ιrη. Γερμαviα. μ. ;^.;δ;;λ"Kiσηq ωζ πεvτε iτη' o/31ροvοg Μαhler εivοt "υπδτροπog παροβοτηq;'καl κατοδι<ααrηκε oε εvοετοg περlocrδτεpo οπδ .η μrγ,oη ;;;;;;;r;; πρδταoη ωζ ,,αμετο-

vδηrοg", λδγω τoυ ol Y::},9, vο υπoorηρiζε, Kοl σio δΙKοσtηρlo τlqομφloβητηoεlg του" Η Α^ΗorlΑ ΔEN ΦOBΑΤΑi iiιr εrrγNa.

i
I

μδλlg κυκλoφδρηoε οπo τoυg i
ΓερμοvoΟq συVoYωViσTεq. l

Δoλoφovouv Τα 6ρvεα σΤηv Kpητη

κοl ογαnημivη τoυg λεiα
εlVο1 τα vεoγivvητο κοroi-
κlα κοl ορvlαΙ
Ιο MουoεΙο Φυοrκηg loτo_
ρiαg κoλεi τoυg κατoiκoυg
1ωV aγρoΙlKδV περloXωV
VO' o Ιoμ(.]'ησoυv ιι1 1oηoη
δηΛη Ι ηρl(rV <οl ετ,o.1μlο. vι
oτηv εφημερiδα αXοvtδτlκο
Νiαll orl η Xρηση τoυg δεv
οvτlμεtωπiζεl τo πρoβλημα

τωv KoροK]ωv, ολλο ο.τoxεΟεl oτο
ηΙωμoΙoφO'O fρ,/εο lloυ κυοic.:ζ
ι.alΙoVoλcJVoυγ l3 ξn/'n1nρ oσμιVOδ9n.rο,o o οφον,o',oζ ]oJζ ο
Φnvt ,vC] οκολo.,<i rειo Ιo oΠoo
καιaλομβοvoυv το κορOκiα.

ιl . To κυvηγl γlα γo0vα oημερo-
] qκoμο o0γ1ρovo; i

,' . Eκκληoio Kal πρooτooiο j

, ζcbωv
' . Die Germαnen-H δtοψευαη ;ιεvog πoλlτlκoδ ψiματoq

οKoμO εvδlοφε-

Vησioυ αvηKαV oε 22 δlαφορετlκο.iδη. o.ωζ. -o J.ιOιoOo.]rρο (30
ουvολtκO) ηrοv γδrrεg κοt οt lB οπο
OυΙoJζ ιi1ov φ6, δη\nΙηo.Ooμι'J
δcλc uoτO ιV(^) o, .\']o\ o ηι, t,\O /
πυροβoληθεi οno KυVιlγεΙlKο οπλαl
ll εξαooη τωv δηλητl.1plοσεωV Kοi
τωV lρουματ]oμδv nαρατηρ*θηκε
σΙα Oρlα τωV γoμωV Xαviωv _

Pεθδμνου, σΙο VolΙoαVοτoλlκο Ψη_
}.οQ,'ln ο'ο β.lοε η Ασ].(l.)Uoιο <ο
oΙo C,,oC ΟJυlllj] -:]"l' aοo:]j.]aO.
ΑρXlKα, 1cl Kρoυσμοτο tτληOυvοv
τov Αδγoυoτo, Kα]ο τηV ivαρξη τηq

8isηna bΙοωaπ l ρη11;11gμρ 
:

E_γ.$tE i.lla Fεd!!iΦε di Φ; :οο;o*iι ed,nρεd,.ε lε iλ'o
sΘE Eiεnε ρΓira Ξ!itredΦι.

<<Kolvιυvio μηδtv α]ΙoρμμiTωv>>
Η.oκωτoεζκη κυβεργηση σκoΠειiεl vο δiαθεσεl Kovδυλ 18 εκατ. λlριλv (nε-
ρiποι.ι 20 εκaΤ. εU'ρδ) σro Πλσiσn τoU nρoγρdμματζ <<Kolvωvio μηδεvlκδv
anoρρΙμσΙιυv>. Σ*μφωvο με τoUζ εμΠvευσΤεζ τoU, στ6Χζ εivοl ηiκωτio vο l

μηv <ΓlοροYεl>> οΠoρρiματο, ΠoU σημοivε| δTl Τα onδρρiματο θo αvoκυ-
κλιilvovrοl η επαvαxρηοlμoΠolouvΤοl' Γlο τo αrdδlo ου*, το Χρημσro θο
&οfu*vαrlgτonΙκeζ αρΧεζ ιirαrε vο το ΧρησΙμoΠoΙησouv γlο ηv'οΟξ1αη τωv
noσoσΓ{i}v αvοκ*κλωοηζ κol η μεiωση ToU δγκoU τωv οΠoρρlμαTωv Πρζ
ε'CΓαφη. σnζ ΧrrμαΤερεq. Στoxoq ηζ κUβtρvησηζ εivαl vo 

'οUξηθουv 
Το

ΠoσοσΤd οv_αKtκλωηζ κστb 70o/o κol vο μεlωθεi o δγκog τωv αΠoρρlμοτωv
noι,'Πμορiζo\rral στlζ ΧωμσΓερεζ κατα 5olo μεΧρl τo 2025. Mεrd Τo 

'Πθροζ

αUΤηζ.τηζ φdοQζl ΠρoβλεΠεrοl vο ξεκlvησεl πρoγφμμο δnxωρlομoυ τωv
οlκlακδv απoρρrμδτωv, δπωg ηδη lαxυεl σε ολλεζ εUρωΠοiκεζ-Χδρεζ.

Ιιπ Eεsιο s;nbεiιεο e coπψItarπ
ι.3aρΦM lιalia.,IsιriιU|εc.
gr.tdι.ts..tε €it.ε !0 ι9 

'}i 
!!r9ΦΕWEE\ και

antifa

τη5 Casapοund μοiραo

:,1;::.:::,: 
;,; 

" 
J," ffi T:,,*,T5'

P'" lllS uΛρll5εΙα9 πoυ υπο

χ:il"Υ, x"ρo: λo-"oi;;n'J,"il:
f.:l:::]l]" ψωμl το i'φτlαgαv κοrν_cv Iυ LK^εψαV oπωζ μερlKol επα-
Ι|l'or.s oυvηΘiζοw 

"rη, xωρois J.ε.ΤηΨγο,'n JrιιgτUV,9γiαζ .



Teλικα αvcφωτιiται καvεi,g...
Θiλoυμε η δev θiλouμε vα γi'
vουμε αvθρωπoι οε μια xδρα
που θεωρεiται Eυρωπαi,κηi
Eικδvεg vτριlπηg καL ul1oΥι}-
ητευοηg αrδ το δiλτα του
Σπερxειου rroταμo* που εi-
Yαι μια πρooτατευδμεVη Πε)-

ριoXη αvαγvωριoμivη διε-
θvrbgl Δε Bαριiοαι... Αυτ& εi-
vαι qnλα yραμματα Yια .tjoυs

πoλιτικαvτηδεS τωv Δημoτι_
κδv Aρ1δv τηg Σπερ1ειαδαg
και τωv γυρω περιοxδv. Αv
τουg λiγαμε ζδα θα πρoo8α-
λαμε και τα ζδα... Tα ακου-
πiδια πoυ μαζεioυv απ'δλα
τα xωρι&, τα απoρριμματοφδ_
pα τ(nv Δηlωv αυτδv (κυρiωs
Σπερxειαδαg και Mακρακδ-
μηd, τα αμολαvε οτo Σπερ-
1ειδ. "Tδπog μovαδικδg rrου
απλδxερα μαg 1αpiζει τηv
δυvατδτητα για δραμα.'oρα-
μα 1ια ολοκληlωμ6vη Kαι
αειφδρo αvαπτυξη, γπ ivα
Bιδoιμo, ελπιδoφδρο και Πιo
αvθρδπιvo μiλλov, για ivα
αυριo με nοιδτητα και αρωμα
πoλιτιαμoυ" αυτα αvαφiρει ο
δηrαρxog Σπερ21εirιδαg οτov

E"r.ωε." 
""η" 

Π&'ρ"
Eπειoδδια μεταξυ πoλιτδv τorrικηoργδvωoητηgXρυαηg

: Aγρloγotρoυvα στo

ι Kθιrrρo Τoυ Bερoλivoυ

: 'Evα ακδμο ΠαραδεlYμα δlααrρε-
; βλωσηζ Τηζ οYρΙαζ ζωηq: τη v*xτα
,τα αγρloγοιiρouvcΙ ΠoU ζo0v αro,i
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Ξ3αΙg Α,rγηs, που εξiδωοε αvακ

Kλιματικη αλλαγη και διατρoφικη siδfr*
:::"1,'^γ.::ΙΙ:-"Ι:s-::ξ1γ-χis τρoφiμιοv εvδi- αρκετα vηoια. oι ειδικoi ιooτδoο λθvε oτι η κακη]xεται vα xαθεi εξαιτiαg τηg υαερθερμαvσηs τoυ-πλα- δiαxεiρ.oη'*o.ηoεαταληοδηγοδvαεριοooτερααπ6τα
l vητη' γεγovδg που αλυoιδωτα πρoκαλεi λειψoδρiα, μ,"a φoγη'α o.o or.rort'δ..η'γ"γoraj.ro, πfooτiθεται :' εαιδρoι#g απδ πειvαομθvα ζδα οε καλλιtργu..g origη- "η" λ"""αρ.εια τηs μoρφηs λειτουργiαg τoo καπι- ]oη τηS θαλαooιαg οταθμηg με το λιιilοιμο τtυv παγιov, ταΙι-εικοδ oυαηματog. Σδμφarvα επioη. με ταl υπoβαθμιoη τtοv εδαφιbv και πoλλα αλλα. Tηv oτιγμη οτoιxεiα τoυ πoγ*οoμ,o, oργor.oμo; τr.*ir.Ι" "rl.,' Ιoυ σε παγκ6ομιo επiπεδo και_στι9 εα6μεvεg δεκαετiεg Γεαrργiαg, τo 2Ο08 υrηρxε αδξηοη κcrεα 40 εκατoμμoρια
,υπολoγiζεται αδξηoη τηg ταξεcοg τoυ 50%ο αεα εiδη -ro"j orορ-.rουg ΙΙoυ υπoφερoυv ααo πεivα, με τovr.διατρoφη9 αοτο μoιραiα θα φiρει τηι' εξαθλiι:oη o..g ooroλ."δ αριΘμo oo..b, .roγ*ooμiωg να αγγiζ; J1.εr,: φτο:xεg ταξειg ποo δαπαvoδv μεxρι Ι(α1 τo 9OYo τoυ τo1διοεκατofμδρ,o.E.roμjr-i.oxρor.j.rJoo.rλro

| διαθεοιμoo ειooδηματδg τoΙ}s στηv διατρoφη.'Eτoι μoι- -θoυv oι *ι.μo..*"g αλλαγεg και η διατρoφικη κρiαη
1 ραiα Θεωρεiται η μαζικη μεταvαοτευοη πληΘυομιbv πρ6κειται μo.ρoιo vα επιφiρoυv αvcrταραξειg κι
,;:.'.::1:.:ι':1::11:,r::"η.ηgαεαθμηgτωvtυκεαvιi:v αλλαγig o..5 '*o.r.r.κθg 

δoμεg τιυv κρατδv τηg 
-,]Uα υπερκαλυΨει πoλλε9 περιoxθE και θα εξαφαviοει υφηλioυ. a-

Σ""""'εο"""rs 
" 
lr

xαιρετιqrο του στηv 1στοσε-
λi,διι τoυ Δημoυ. 'Γο "αρωμα
πολιτιομου" το γευτηxαμε κι
εμεig. oι φωτογραφiεg το
επιBεBαιδvoυv με τo Ιrαρα-
π&vω. H Kοιvoτικη oδηγiα
αvιιφερει ρητα δτι απδ
ν1l2oa9, αv δεv κλεiοουν
και δεv αιrοκατααιαθουγ oι
1ωροι που μετατραπηκαv oε
παραvομεg xωματερig, θα
επι3ληθεi πpδoτιμο απδ τηv
E.E, τo oπoio θα αviρxε.ιιιι
oτο ποοδ τωv 34.00Ο ευρδ
αvα ημiρα, για καθε παρα-
voμη Xωματερηl ΓΙρδoτιμα
που θα επιΒληθoυv οτoυg
δηroυg και θα επιBαρυvoυv
τουg δημδτεg. oι oικολδγoι
τηs Φθιδτιδαg καταγγiλ_
λoυv. Δε Bαριiοαι...

Π

G
Σιiμφαlν
πληρoιi,
απoτiλε
xωρlιi}v
σφαlρα l

καΘημερ
To ooβα
πlκo0g'
απ6 6λ<
6λou6 α
τηζ UYεi(

Yυρω δdoη μnαivoυv σΓηγ Πdλη
τoυ Bερoλivoυ καl φταvouv μθXρl' To Kεvτρo Τηζ Πδληζ. Τo Bερoλivo

\ εivοl η Π,o Προσlvη Πoλη Tηζ

. Γερμοvioq _ Tα ΠαρKα κο| ol KηΠol
'ΠρoσφερoUV TηV καToλληλη κρυ-
ψδvα γlο τo ζδη KαΤσ Τη δlορκεlο

l τηg ημθρog. Aρxlκο το ζdο εφτo-
'vοv ωζτα Πρoαστlα τηg γερμαvlκηg
ΠρωΤεUoUσοζ, μετο TηV πτδoη τoυ
Tεixoυq δμωg κατααrραφηκε tva
φUσll(o φραγμα σvομεσο σrηv
Πoλη κοl To δoσoζ. Tο oγρloγoυ-

: ρouvα oμωq t1oυv Πλεov Προσα_
} ρμoσεi Ιζ δloΤρoφlκθq τoυg ουvη_
: θεtεζ σΤο σΠoρρiματα τωV ασΙκδv
] voικoκυρlδv καl εΠlΠλtov δεv τρo-

μοζouv ono τηv ovΘρωΠΙvη ΠορoU-ι oiο. ot εΠlστημovεζ UΠoλoYiζoUV
oτl nερinoυ 5000 με BOOO ζδο ζoυv

l α,η, nδλη τoυ Bερoλivoυ'

και

- Zητιiμι
- Συ;1v6l
σiurv απ
υπηρεoi

\aw

:

a

t

lπρο*,
tr]lΧε|ρ

\ ι,lοuρol
l γlο εn€

|ιi:αrε ι
: Πτoλεμ
:'Πτoλεμ
: εκτοοει
l dμωq τl
:δiοnrαr

ol φω'
Xωρα.
σε δK(
περlοXl
ΠερloΧι
Πoλλεζ

Ξ
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ΠPAΣINH ΠTEPYΓA APΓoΛlΔoΣ - ANAKoINΩΣH
ΕΘvlκ6 πιiρκo τo
Δfλτα τou Νiοτoυ

: Απ6 τιg 17l10l2o08 lcrxOεl '
1 UπoUργlKη απ6φαoη πoυf

xαρακτηρiζεl εΘvlκ6 παρκo
με περlφερεlακξ ζΦvη τουg ,'' υγρoβroτoπoυq Δελτα Ν6- 

'αroυ αλλα Kαl Tlζ λiμvεE;

1BIοτωviδα καi loμαρiδα καl ,

τηv εuρ0τερη περto1η ToUζ. ,

EvΦ εκ πριi.lτηg 6ψεωq }

, φαivεταt oαv κατl θετlκ6 |

l αUlη η απoφαση καl γlα Τη ,

i δικαloλδγηcrξ τηg επικαλεi- 
}

| Ταl ωζ oκoπ69 η ΤΤρoσΤα_ :

t oiα τηq φ0oηg καl τoυ 'ro_ f
' πΙoυ. εvτoOτolg περlλαμ-'
' ρdvεt ρυΘμioεlg πoυ Θlγoυv '

1 ρdvαυoα Kαl υπoβαθμ1-i
' ζouv εξαlρετlκιi ευαioθητεg I

, περlοxdg πoυ oυγκαταλf- ,

i Yowαl σToUζ TΤρoσΤατευ6- 
;' μεvoυζ υγρ6τoπoυ9 καlf

\ olκoτoπoυg. l

-1 Επiαηg η o''υγκεκρlμ€vη
απ6φαoη πρoβλ€πεl επt_
κTqση olKlσμΦv καt περαt-

1τ6ρω δ6μηoη, καθΦg και
'τoυρloτlκfg εγκαταoτdoειg i

πoυ θα επηρεαooυv αρvη- ,
, τlκd τη λiμvη καl τo Δdλτα i

τoυ Ν€αroυ κατααρ€φo- i

\ vtαE εvδlαlτηματα αγρlωv i
πoυλlΦv καr υπoβαΘμiζo_ j
vταg 6vαv εξαlρετικoΟ εv-
δIαφερovτog olκ6τoπο. Τ6- ,
λoq πρoβλεπεταt KαΙ βroμη_ 

'

xανlκ11 περloxη oπoυ ε-
πlτρεπoVTαI μovαδεE υψη-

' 
λξg 6xληoηg, γεγov6g πoυ

\ Θα απoτελfoεl μ6vlμη αlτiα 
;

υπoβdΘμιoηg τηq περlo1ηg. f

Στηv Aργoλiδα oτov παραλtακ6 δρ6μo τηζ N.

Kioυ βρfoκovταl εδιil καl πoλλιi ;1ρ6vlα τα 2

βαolκd εργooτdolα πυρηvελoυργiαg τoυ vo-

μoιi. 
-ooα 

xρ6vlα υπdρ1oυv 6μιrrζ η μ6λυvoη
πoυ πρoκαλεiταl oτo περlβtiλλov αλλιi καl η
ριilπαvοη τηg Θιiλαooαζ τoυ Aργoλlκoι1 κ6λ-
πoυ, στηv oπoiα π€φτoυv ol ρiπoι τωv εργo-
oταo[ιυv εivαl αvυπoλ6γloτη.

με oxηματα ολλo καl οερo-
nλοvο, οvrlμετδπlοαv τηv
nυρlvη λοiλonο ΠoU με Tηv .

βοηθαο Τηζ Uψηληζ θερμo-
κρασiοζ Καl Tωv lσXUρδ-

οvθμωv κατθαrρεψε
το πdyrα σΓo δlοβα Tηζ,
εκrδζ αΠd Tηv ελΠiδα...

Πρδατlμo crrηv Δ.Ε.Η. Koζivηg

J
.|

Σtμφαlvα με καταγγελ{εE καl δημoolε0ματα τα εργooτdolα δεv
πληρoιlv καvivα μiτρo γlα τηv μεiιοoη τηg μ6λυvοηg με ιiμεoo
o'roiελ.oμo ol κιiτotκol τoυ Nαuπλiou, τoυ Aργoυg καl τιυv γιiριο
1οrρlιbv vα αvTtμετιυπiζoυv ooβαριi πρoβληματα μlαζ καl η ατμ6-

Ξφo,ρo εivαl απoπvlκτικη απ6 τα τερdoτlα φoυγdρα πoυ λεlτoυργoιiv
καΘημερlvιi επ'ι 24ιbρ oυ βdoειr-tg.
Τo oδβαρ6 πρ6βλημα τo οπoio τrερvdεt απαρατηρητo απ6 τoUζ τo-

πlκo0g παριiγovτεg πρiπεl vα γvuJστoπorηΘεi καl vα καταγγελΘεi

απ6 6λoυ9 τoυ9 φoρεiq καl vα δηλιbαoυμε τηv εvαvτiιυαη μα6 αε
6λoυ9 αυτoιig πoU πρoσπαΘoιiv vα κερδiooυv ;trρηματα εtg βιiρog
τηg υγεiαg τoυ ΛAoY αλλιi και ειg βdρog τoυ περtβdλλovτo6'

- Zηταμεdμεoη λιioη απ6 τlg αρμoδιεg αρ1ig
- Συ1v6τερo καl qπoτελεoματlκ6τερo 6λεγ1o 6λurv τι'rv ερYoστα-

oiιεv-απ6 επlΘει;rρητig περlβdλλovτog ol oπoiol Θα βρioκovταl στηv
υπηρεoiα τoυ λαoυ και 61t ατo πλευρ6 τωv εργoσταolαρ1ιi'lv

ol φωτlig εrηv ΝA ΑυαrρολΙο λδγω τoυ Κouσωvα noυ nλητrεr-αrη {

xδρα απδ τοv Ιαvουdρlo (γlο τo viτIο ημlσφαiρlο αυτδ μεTαφρdζεTο! j

' δε'δrκδ μοζ IΟυλlο-Αi,γoυσΓo) inληξοv Kυρiωζ τα nυκvα δdoη τηq j

περlοχηζ Κovδρo Κοl τηζ Ταομοviοg. Aπεrληθηκοv κοτotκημtvεg l

Περloiiξ εvιi: θκλεroε η κεvτρrκη οδκη ορτηρiα τηq Aυαrρολiοζ κοl σε

no,uΞξ nερloxθg αrαμdτηοε η ηλεκτφδδτηοη'X*nδεg nυρoοβiαrεg 
.
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| πρδαr,μo ιiψoυq 4Ο.000 € εnθβαλε η voμορxiα Kοζο.vηq αrηv Δημoοlο 1

i εnrxεiρηoη Ηλεκτρloμoυ γlο τηV Πoροvoμη κoπη δθvrρωv αιο-δδοog

, ιηουρδnηγhg' Aρxrκα η ΔΕΗ Qτηoε οπo τη voμορxiα εξoυοloδδτηαη

γlo εnθμροδη αro δοooq κοI nαροMηλη εκμετολλευση τoU εδοφoυg,

| ιbαrε vo τρoφoδoτεiτοΙ με λryvΙTη o οτμoηλεκrρ1κoζ σTοθμoζ τηζ
:Πτoλεμο1δαg. Η απδφαoη πoυ εκδoΘηκε ono τo Δημoτlκδ Συμβo*λlo

: Πτoιεμαiοαg, θθετε ωg δρo τηv δειrrρoφ0τευαη πειrrοnλοotοg 1

, εκταοεωζ απδ τηv εκμετολλευdμεVη σΤo δαoog τηg Mουρonηγηq' Πρtv :

l δμωc τηv tκδoαη αυτηg, η ΔΞΗ εiyε ηδη ορ1iοεl τlg εργοoiεq, 
'κοτl 

noυ

οiοπrαrδοηκε οΠo To Kλrμοκioυ Eλεγxoυ Παδτητοg ΠερlβοΔ}ovrog'
k-_-*\ι\ΛΙ:ρ *. -.-* 

.ω+_*^J<λU.ι.*€ζ fr-



σε πC
Ιrρoβ
KaγlG
ol KυΙ
Kovδι
Elδlκi
Γlα κi
Mαρτ
Mετεc
βqΘμ
XωρO
δεδo1
αΤμo(
οπδ τ

o'δλr
μαΘη
ΤoV K

ΙΤερlo
oτοΘ1

βλεψr
δημoι

Οι δαoικdg πυρκαγιdg ε[ναι συvηθισμdνo γεγoν6s yLα τα δdoη
ηs Mεσoyεloυ, δεν απoτελοrjv 6μrs *yνιυoτο φαιν6μενo

Kαι για τα δ&oη τηs κεντρικηs και β6ρεια9 Eυριbτηg.
Τo Θεμο οπαo1oλεi τlq δοolκεq υπηρεoiεq xω_
ρG)V, oΙΤωζ λ.x. τηg Γερμαviοg η τηg Σoυηδiοg.
Γlα τtq Xδρεζ ουτεg το δοoοq οπoτελεi σημα_
vτικδrοro φυolκδ πOρo με μεyολη aξiα, τoυ
oπoiου η δlοτηρηoη κοl δlοφδλαξη αποτελεi μi_
ρlμVo Τoσo τc,lv αρ1δv δoο κal το:v πoλlτcοv.
Γtα τηv περiπrcυoη rηg Γερμοviοζ εlδlκδτερα, oε
μlα 1δρa δπoυ ol δοolκεg εκτοoεtq οπoτελoδv τo
31% rηg oυvoλlκηg εκτοoηg Τηq ΧωρOq, ol
πυρκογlig οπoτελoδv εvα θiμο πoυ αποo1ολεi
cρKεΤο τουg δοooλoγουg. ot περlooδτερεq
πυρκαγlεg oυμβοivουv σΤηV ΠρcJηV Αvατoλ;κη
Γερμοvia (κυρicoq oτο κροτiδlO ΤOυ Bροvδε
μβoυργoυ Kοl Τηq Σοξcυvicg) . Γl'αυτδ ευθ0vεrαl
κυρic,lg το κλiμο, τo oπoio εlVαl ηΠεiρcoΤlκo ( πoλυ
κρυοt 1εlμδvεq με XlovoΠτδoεrg, αλλδ καl σXεΤlKο
ζεoτα κοl ξηρα κaλoκοiρtο _ με μcκρδ δlαo_
τημοτο με υψηλiq Θερμοκραoiεg κοl ξηροoiο },τo εδοφοg, κοτο κυρlο λογο ομμδδεq (δεv
oυγκροτεi εΓloρKωq τo vερδ τηg βρο1ηq, α
oτεγvδvεlυ YρηYoρa) καl τελoq η 1λcορiδα _ τα
δδoη εivοl KσΤO Kυρlo λδγο πευκoδaoη (τα πευ_
κα ευδοκlμοδv κολδτερο oε aυτεq τ;g oυvθηκεgJ.
Η κοταγροφη τcυv δοοlκδv πυρκογtδv ξεκivr1oε
εκ vioυ μετδ τo B'Πaγκooμlo Πoλεμo κοl oτlg δδo

πλευρig τoυ Τεixoυg. Τα οiτlο το:v πυρκογlδv
εxουv ομοiοlζ KaΤαγρaφεi κοl oμοδοπolηθεi.
Movo oτo 37" τcsν περlπτδoεcοv μlο πυρκαγlο
εi1ε coq αiτlo κοπolo φυolκδ φαlvδμεvo {π.X. ο-
orραπη), oτο υπδλotπo 977" τcιν περlπτδoεcοv
η πυρκaγlο εi1ε οvθρcυπογεvη οirlα. Σ'αυτο πε-
ρrλομβovοvταi η ομελεrc (λ.1' ομαδεg κοτα-
oκηvο:τδv oτo δαooq), καποlo ατυxημο (orηv
πρδηv Avatoλlκη Γερμοviο (λ.1. πoλλεg πυρ-
KOYjεq προκολoOvτav KOΙO rη δlαρκεlο oτρο-
τlcοτlκδv οoκηoεcοv), εvδ αllg μloiq o1εδov
τcοv περtπτδσε(nv ol οlτiεg δεv μΠOρεσοV Vο
πρooδιoρloτoδv.
Πlo oυγκεκρlμivο, τo 2003 ξεoπαoαv 23OO
πυρκaγlεq o'oλη τη γερμοvlκη επIKρΟΤεlo. εK
τcοv oπoicοv ol 68Ο ητοv oτo κροriδtο τoυ Bρο_
vδεμβουρyου. ΣυvηΘclg ο ορlΘμog ΤωV Πυρ_
KOYIωV κοt τo μεyεθog Ιηq κατοoτροφηg δεv
εivοl το iδlο με ουτδ μlαg μεooγεtοκηg xδροg.
Γlο ποροδεlYμο, oI 23OΟ πυρκαγlig του 2OO3
oτηv Γερμαviα iκaψαv περiπoυ 11OΟ εκτορlα
δοoουg. Τo iδro iτοg oτηv Ελλοδα iλοβοv 1cορο
5000 δaorκiq ΤΤυρKaYlεζ καl κδηκαv περiπoυ
4000 εκταρlο. Mπoρεi λoπδv φοlvoμεvlκο vο
μηV υΠOρXεl οvδγκη γlο ληψη μεΤρωV, cοoτδoo
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σε Πoλ1ΤIKo εΠiΠεδo δivετar ιδlοiτερη βορδτητο oτηv
προβλεψη κοl οvιlμετδΠ!ση ΤωV δοolκδv πυρ
KOYIδV. Τooο η ομooποvδiοκη κυβερvηoη, δoo καl
ol κυβερv(oε,q τ.JV κρατlδiωv δlοΘετουv oημavτlκa
κovδδλlο γla το oκοπδ αυtδ.
Εiδlκotερο η πρoληψη εivοl oυolαoτlκ(g oημοoiοg.
Γlο κaθε μiρο τηg ιιεπlκivδυvηq περlδδουυ (aπo τo
Mαρτlo μεXρl Τo τελog Σεπτεμβρioυ) η Γερμοvlκη
Mετεcορoλoγlκη Yπηρεoiα εκδiδεl εvο xδρτη με τo
βαΘμo κlvδυvου προκληoηg ΠυρKOYΙοq γιο oλη τη
xδρο. Kοθημερlvο η Yπηρεoiο oυλλiγεl κλlμοτlκα
δεδoμivο (oπαlg η βρoxοπτιοoη, η θερμοκροoiο, η
OΤμοσφOIρ|Kη υγροoiο, η τα1δτητα του οvεμoυ,)
οπδ τoυg μετεωρολoγlκoυg oτοΘμοδg που δrαΘετεl
α'oλη τη xδρο. Στη oυvε1εlο με τη βoηθεlα εvδg
μοΘημοτlκοδ μovτiλoυ ( ιιΔεiκτηg M68ll) υπoλοyiζεl
rov κivδυvo va πρoκληθεi μtο πυρκaγlο Yla Tηv
περioXη Yυρco οπδ ΤoV καΘε μετεclρoλoγIκδ
oταθμδ. Με τοv τρδπο αυτδ προκυπτεl μra πρδ
βλεψη γla oλη ιηv Γερμοviο, o 1ορτηg αυτδg
δημoolεδεταl σΤηV lσΙoσελiδο τηg Υπηρεoiοg καl

αvοvεδvετοl κοΘημερlvο' Φυolκδ η πρooβοoη
oε ουτη τη oελiδο εivοl δcορεαv KOl YlO τo ευρδ
κoivo. ΑvολOYO με τα απoτελεoμOΤO Τηζ ΠρO_
βλεψηg κοθoρiζετοl Kοl η μεΤεΠεlΤO σΤOση ΤcοV
OρXωV. Στrg ημερεg με μεγcλη επlκlvδυvδrητο, οt
toπlκig OρXaq εvτεivουv Τlq περlπoλiεg Τ(nV
δαolκοlv υπολληλcυv, oε πoλλο δοοη υπορ1oυv
ηδη εγκοτεoΤημεVol οvlxvευτiq κοπvοδ, εvδ οπc_
γoρεδετal η εiooδog KOl η ΠOραμοvη oιo δδoog
γtο τo κolvδ.
Mεια ΤIζ μελετεq τcov εΠlσΙημoVωV Ylo Ιηv
κλrμο"rlκη ολλαγη Kαl Τlq προβλεψεlg γlο αvoδo
τηg θερμoκροoiag, οl εlδlκoi φoβoδvτοl oτl ο
ορlθμοg ΤωV ΠυρKοYicοv Θα ουξηΘεi KOi σΙηv
Γερμοviο.'Hδη οl ορμδδlεg υπηρεoiεg avοζητουv
rρδπουg OvΤlμεΙωπlσηq μΙOq πtθαvηg oυξηoηq
Τηζ εVΤασηq Τoυ φοlvoμivoυ κοl η πoλlτlκη
ηγεoiο εlvοl δlοτεθεlμεVη VO οvaλοβεl τo olκομtκδ
κδoτοg τcοv μετρcοv που oφεiλουv vο ληφθoυv,
προκεlμivoυ Vα ΠρoσΤOΤευτoδv οl δοolκοi πδρol
rηq 1δροg.



Μελετη πoυ δημoolεδΘηκε οτο τiλη τoυ 2OO8 oε
βρεταvlκδ IOΤρlKo επιοτημovικδ περloδlκδ iδεlξε δτl ol

iγκυεg γυvaiκεq πoυ κqτοvολδvουv μεγαλη
πooδτητο κοφdVηg κοτο τη δlδρκεlο rηq Kυησηq

i1oυv αυξημivo κivδυvo yivvηoηg εvδg
ελλεποβαρoυg βρiφουg.

Σδμφcοvο με iρευvο τoυ Oλλοvδtκoυ Ποvεπtoτημiου
Pοvτμπουvτ, η κοτavαλcooη περrooδτερι^lv απδ 4
φλlτζαvrο καφi ημερηoicog μεlδvεl τlg πlθαvδτητεg

μητρδτητag κclτc 26%!

Mεlδvεl κoτο 257" τηv πlΘοvδτητα καρκivου
I'rlfl τoυ πο1εoq εvτερoυ δlδτi βoηΘοεr oτηv

Ψκοτοπoλεμηoη τηg δυoκοlλtoΤηΤaq. Eπioηq
μεlδvεl κclτδ 457" τηv πlΘοvδτητο δημroυργiοg

o καφθg απoτεΛεi τo πλ6ov
δημoφlΛ69 ρ6φημα σΓov πλαviTη.
YπoΛoγiζεΤαl 6τl π&vυ απ6 40o

διoεκατoμμιiρlα φλτζ&vlα
καTαvαΛΦγowql κiΘε Xρ6vo

παγκoσμiu,g! Tι 61ε1 6μυe vα πεl
η επ|σΤiμη ,(αl η lατρlKη γtα τηv
επiδραoη ΤoU σTov αvΘρΦπlvo

oργαvlσμ6;

o κοφig λεlτoυργεi δlεγερτtκδ, βoηΘαεl oτηv

Φ 
,rrnu"ρση Koi ατnv oυγκεvTρωση.

πετρο oτηv 1oλη κοl oτο vεφρο.
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Αυξαvεl tov κivδυvo γlα ορΘρlτlκο κοl
οoτεοπδρcοoηg, κaΘδq ivο μiροg τoυ

οoβεoτiου οπoβολλετal oτα
oυρο λoγcο τoυ κοφε.

Σε 30ετη dρευvο που iylvε oε 8.000
οvτρεg δlαπloτδθηκε δτl δoοl

κοτοvαλωvοv κοφi παρoυoiαζαv 5

φoρεq μlKρoΙερη πlθοvoτητα vο
avaπτδξoυv τηv οoΘivεlc Porkinson.

Περιε1εr μεγαλεg πooδτητεg βlτομivηg K,

η oπoiα βoηθaεr oτηv πηξη τoυ αiμοτog,
κοτl πoυ ουξοvεl τov κivδυvo

γlc καρδlοκη προoβoλη, εγκεφaλlκo
η Θρoμβδoεlg.

Η κατοvαλωση Kaφε γυρr,: oτa 6 φλtτζαvlο

τηq HDL-xoληoτερολη (ακαλη xoληoτερδληυ) κl iτcrl
ουξcvεl τοv κivδυvo κορδlοκηg πρooβoληq.

u ;|'Ερευvc τoυ Παvεπloτημiου τoυ Xορβaρvτ oε
ξ lzz.οοο VoσoKoμεq εεεlqε oτl πορoυolοζovταl

μlκρδτερα πooooτδ κορκivου τoυ μαoτoδ oτlg
γυvaiκεg ΤΤOυ KcΤOvoλδvoυv κοφε.

λ- "'#
Ψ Σ, δooυg υπoφiρoυv οπδ κοτοθλlψη μπορεi,
πορaδοξωg. vο βoηΘηoεl σΤηV βελτicοoη τoυ δπvoυ.

ΣυμβoυΛθg - πΛφoφoρiεg

Να απoφευyετε vα ξεπερvοrε rο δυο (2) φλtτζαvια κaφi
ημερηoicοg

Μηv πρooΘiτετε γαλα i ζαxαρη oτov καφt
δημtoυργaυv μεγαλυτερη βλαβη απδ τοv i6to τov κaφi

Μηv yρηoιμoπotειτε yλcsρtcsμtvα φiλτρο γta τoν ''γολ_
λlκο" καφε δloτt μiροg του yλcιρioυ περvαει oτον καφt.
Σaμφcιvo με tρευvα τoυ Πανεπιoτημioυ Αυtοnοma τηg

Μαδρiτηq, ορκετα οφiλη roυ καφd οφορουν μδvo
rουg υytεlg ανΘρcsπουg. Kαπoiοg με προβλημο υyεiοg
που μπoρεi vα επlδειvcιΟεi με τη Χρηση καφi, Θο πρtπει
νο λοβεl ιοτρtκig oυμβουλεg. ΕπlπρooΘiτcag, rα oφελη
τoυ καφt εiνοl πολυ π|o σημOvΤtKα αroυg μη καπvιoτig.

Αυξδvεl τoυg κoρδlοκoδg παλμoδg καl τηv πiεoη
ι r κοΘδq Kol ΤηV πtθοvδτητα vο εμφοvloΘεi

χ "ορrεiμiο. 
Πρoκολεi vευρlκoτηto, oγ1og,_ - εvτovoυg πovoκεφαλoυg κοl ημlκροviεg.
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Ε1εt κοτα KOlρoυq οκoυoτεi δτl το μηλο δlοθετoυv ουoiεq με δrεργητlκεq 1KOVoΤηΤεq, δπc^:g ακρlβδq
του κοφε. Αρκεi δηλοδη ivο μηλo τo πρc,:i η μεΤO οπo ξεvυxτl Y1α Vα ιιξυπvηoεlll κοvεig;

Στηv προγμοτlκδτητα δεv εivοl οκρlβδg ετot. ol εΠ]σΤημoVεζ oυμφcovoδv oτl ουτδ αποτελεi εvο

μυθo, η μlο πορεξηγηση Πoυ ξεκivηoε αΠo ΤηV tοτooελiδα του Yπουργεioυ Γεcοργiag του κροτlδioυ
τoυ Mitorγκοv, τo oπoiο δημooiευoε αυτη οκρlβrυq rηv εiδηoη. Mετδ ΤηV σXεΤ]Kη oυζητηoη πoυ
πυροδοtηΘηκε, τo Yπoυργεiο εβγαλε τηv εiδηoη αυτη οπδ τι1v oελiδο του.

Η ουoiο εiνοt δτl τo μιjλο περ]εXεl ζο1ορο rο oπoiο ωq YVCJσΙov πρoοφiρουV μlO ({εvεση}) εVεργεlOq
σΤoV oρYΟVloμδ (γl'ουrο ολλcοοτε KO] ΤO OVOψυKΙ]KO Πoυ προoιpiρoυv τδvc,loη, Τυπoυ red bυll,
εlvοl πλoυolα oε ζοxορη), or επloτημovεg oυμβoυλευoυV Τoυq οθλητig vc κοτοvαλδvουv μηλα cοg

ΤrηYη εvεργεlOq. Πρ]V KΟ1 μεΙO τηV ΠρoπoVηoι1. Η <pρoυκτδζη KOl Το γλυκ1δlο τoυ μr1λoυ
αΙΙoρρoφoυVΤO] OρYO απo ΤoV oργOvlσμo με οποτελεο1lο vο παρi1OυV εvεργεlο otαδlοκιl καl με
δlορκεlα.

Ωoτοoο o καφig πOρaμεVεl To KOΤ' εξο1ηv Τρoφlμo με δlεργετlκεζ jΚOVOΙηΤεζ' Η καφεivη εivο μta
δlεργετlκr1 oυoiο τoυ KεVTρIKoυ vευρlκoυ συσΤημOΤoq πoυ εvlοxδεt τι1ν επογρδπVηση ΚO] τι-1 oυvε1η
ΙtρoσoXη. H δροoη Ιηq εXεl μελετηθεi εκτεvδg KO] ΤεKμιlρI6Jθεi επορκδg. Η καφεivη δρο
OvTOYωV]σΤ]KC σTηV οδεvooivη. H οδεvoοivι1 εivοl μlο φυolκη XημIKη ουoiο τoυ οδμcτog πoιl
εvερYεi c^lg ογγελloφoρoζ σΙη ρυθμroη τηg δροoτηρloΤηΤOq του εγκειpολoυ KΟ] oτι:v iλεγxo ιο:v
KOΙCIσΙCσεCnv δrεργεoηg κοl δπvου. Η καφε-ivη εμποδiζεr oρloμivoυq υπoδo1εig τηg αδεvοoivηζ oτo
vευρtκδ loτδ, oυμπερtλομβοvoμεvΟυ Τoυ εγκεφαλου. δtοτηρα:vrοg κοτα ουviπεlο ΤηV KOΤC]σΤΟση

τηg δliργεoηg. Η δioμευoη τcοv υποδο1icοv τηg αδεvοoivηg μπoρε1 επior1g vα εivct υπευθυvη γrο τη
oιloτoλη τωv αlμοφδρcοv ογγεicυV, τToυ οvοκoυφiζεl OΠo tηV πiεoη τcοv ημlKρOVI.DV KC]ι Τo)V

πovοκεφολωv κοl εξηγεi γlατi η κοφεivη εivαt oυoτοllκo πολλc;v οvcλγητtκcοv XOΠlωV.

MπoρoΟv τα μΛΛα vα KραΤRσoUV

ξιjπvlo καπolov καΛΟτερα
Tov Kαφεαπo

p
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Η οθληoη οvομφiβoλο μπο-
ρεi va αποτελεoει oπoυδοiο
εvοo1δληoη Yla ToV συYΧρo-
vο cvΘρcοπo πoυ οvογκaζε-
τοl vο ζεl oτο οvΘυγιεlvδ πε_
ρrβαλλοv τcυv μεγολoυπδ_
λεcιv εivat δμcοg κal aπαροi_
ΤηΤη Ylo ΙηV ψυXoσωμalκη
oλoκληρcοoη. λομβαvovταq
υπOΨη τηv ορ1οiο ρηoη τcοv
πρoγδvcοv μοq κvουg υγlηg
εv oδμοτI υγlεill κοl βδoη του
cρ1aloελληvlκου πρoτδπoυ

oμoρφoq, o σCJμcΤlKo 
"'ix?:: Hι:::t}8nj.?'*;

YμεVoζ. Στlg οδγ1ρovεq δμcοq μερεζ Τηq ηΘlκηg κα_
τορρευoηq η TΤaρaKμη δεv θο γlvδτcv vο βρiοκετal
μοκρlο οπδτηv γυμvαoτlκη, κcτl πoυ aπεlκοviζετοl
oτo φοtvδμεVo Ιoυ VΤoΠlVγK, τηg αΘληoηg δηλοδη
με τηV βoηΘεla oρμovδv. oτεροεlδδv κοl λotπο:v, με
rραγlκig επlπτδoεtg oτηv υγεiο τcοv cθλητδv αλλc
κοl γεvlκδτερο oτo aληΘlvδ πvεδμa του aθλητιoμoδ.
Αvαvriρρητα ivο οvτρrκδ oδμα με πρηoμεvoυg
μδεg κal Yρaμμωση εivοl εκ πρδτηg oΨεωq α:ραio
κοt αvδρoπρεπig δταv oμωζ ερXεΤol η επiμβοoη κοl
oυvεπδg η aoεβεtα σΤηV φυση, βλεπoυμε ΠρcoTα-
θλητεg bοdy bυilding ol oπoiol ωq Πεlραμaτοζcοα
οπδ τoυg δlοφoρουg KCIvoΤoμoυζ oυvδυοoμοδg
αvοβoλlκδv ουοlδv xοvoυv κοΘε μετρo οloΘητrκηg,
oμoρφlaq, αλλδ κοr υγεiοq. Τo iδιο κοl με 1εlρδτερο
οπoτελioμοτο oυμβαivεl Kαl με τtq γυvοiκεg οπoυ
υπορxoυv περιπτδοεtg οπoυ δεv μπορεig vα ξε1c,lρi
oεlg οδτε KOV Τo φδλo τουg. Αq πορoυμε δμωq μlο
tδεα οπo τlg oυviπεrεq τα:v αvοβολlκωv: αιηv ορxη
πaρατηρεiτοl aυξημivη αζωvτavlall, επlΘετlκδτητο κοl
oεξoυαλlκδτηTο μεΤa τηv πδρoδo δμr,:q λiγcυv ετδv
εμφοviζετοl oτεtρδτητο KOl αVIKOVoΤητο. οvοoτoλη
Ιηq σΠερμαΤoγivεoηg, oυρρiκvα:oη κοl oκληρυvoη
τcοv δρ1εωv, vεφρlκη βλοβη, YυVclKoμασ-liο, αλcoπε-
κΙο, υπερτρoφiα πρooτδτη, μεlolμεvη παρογc^lγη εv-
δογεvουg τεoτοotερδvηq Kοl γovoδοτροπtvδv γlο
τουg αvτρεg. Avrioτolxα KOl YlO τlq γυvοiκεg ol εΠl-
πτδoεlg εivαi εξiooυ βλαβερεq με ΤηV εμφαV]ση Ιηq
τρl1oφυΙαg oτο πρδoο:πo KOl σΤo oδμο, βcθυvoη
Τoυ Τovoυ Τηq φωVηq. δlarαροxig εμμηvoυ ρδoεo:g
(περloδου}, ουξημivη επlΘεtlκδτητο κοt oεξουcλlκηg
δlοθεoη,

υπερτροφiο τηg κλεlτορiδοq. oυρρiκVcοση Toυ
oτηθουg, ολcοπεκiο οvδρlκoδ τ0πoυ, εvδ πορο_
τηρoδvτal πoλυ ουξημiγo επiπεδο tεαrooτερδ_
vηq Kοl μεlο:μivο επiπεδο ωoΘυλακloτροπου oρ
μOVηq.
Kοl οφoυ δλa αυτδ εivοl κδτl ποροποvcι απο
δεδομεvo, αKρCnq avηoυxητlκδ εival τo γεγοvδg
δτl σΤo οποvτο1oδ γυμvαoτηρlα oλo Kcl
περlooδτερα Ελληvδπoυλα πεφτoυv oτηv παγiδo
τι,>v οvaβολtκδv. απoτελδvτcq vdουq ol oπoiοt
λoγcο ελλεlψηζ τηq οvολoγηg ποlδεiοg, κοθδq κοl
πληραlg yαλoυ1ημεvo! σTηV συYXροVη μoρφη
ζωηg επlθυμoυv YρηYoρα αποτελioματα 1cιρig
πoλυ κοδρaoη. oμωg πiocυ οπδ Το ΙΤερIσσoΙερO
γυμvαoτηρlο κρδβεταl Kol εvο παροεμπδρlo
oυμπληρωμδτcov δlοτροφηq ολλο KcI οΠοYo-
ρευμεvcυv oυolδv πλoυτiζοvτοg iτol τουg εloο_
ycογεig. Η πολlrεiα ΠOρIσΤOVoVTοq ΤoV ε1θρo rηg
Χρησηζ οvοβολlκδv oυolδv πρooποΘεi VO ΟVΤl

μετcιπioεt rov πρoβλημc με αvτlvτδπrvγκ ελiγ1oυq
ol oπoiοl εδκολο ποροβλiπovτοt με δλo κοl vεεg
μεθoδoυg. Τo οvοβoλlκο εivοl ivα μεiζοv πρoβλη_
μO Ylo τοv oδγ1ρovο κδoμo, εivοt ivο vορκcυttκδ
σε (σπoρ)) iκδooη, τiπoτο λlγδτερo η περlooδ'
τερο. Γlο vα εξοφοvloτεi ουolaoτtκο το προβλημa
cυτo θα πρiπεl η vεoλαiο μαq Vο δrακατεxετοl με
οvδτερο rδεδδη κοr οξiεg locξlεg με εκεivεg τωv
λαμπρδv πρoγδvcοv μOζ Πoυ oμ.Jq, oπc,:g oλο
δεi1vουv, δεv ταlρlοζουv oε κoμiα περiπτcοoη με
ΙηV ΠΟρηKμOoμivη επo1η αιηv oπoiο ζoυμε.

ΑΘΛΗΤlΣMoΣ
KΑI ΑΝABOΛIKΑ
τoυ Kρlτiα Kυρiτoη
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Επιoτρ6$ovταζ στo 1ωρι6 τηg καταγωγηg μoυ,
αεηv 86ρεια Γαλλiα, μετιi απ6 εικooιπεvταετη
απoυoiα, βρ6θηκα αvτιμ6τωπog με μiα τ6oo oλo-
κληρωτικη μεταμoρQωoη 6μοια τηq oπoiαg δεv
εi1α Qαvταoτεi vα υπαρ1ει. Η ζωvταvη, πoλυιi-
σχoλη, αυτdρκηq κoιvωviα τωv παιδικιllv μoυ 1ρo-
vωv, εixε μετατραπεi σε μια πλoιjoια, μηχαvoπoι-
ημεVη, αoτικη, αΦυxη, ovτoτητα. o πληθυoμ69
εi1ε παραμεivει oταθερ6q απ6 τov πριi.lτo παγκ6-
ομιo π6λεμo, αλλα η oικovoμiα και o τρ6πo9 ζωηg
τoυ xωριoO εi1αv μεταμoρ$ωθεi τελεiωg o, αυτα
τα 25 1ρ6vια' Ακ6μα και τo επiπεδo τou vερoιi 6xει
πdoει 20 π6δια o' αυτ6 τo διαoτημα.
Τoτε uπηρ1αv περiπoυ πεvηvτα γαιoκτημovεg και
αyρoτεg, διio αμαξoπoιoζ τρειg oιδερciδεg, τρειq
ξυλoυργol, δ0o κλειδαραδεg, oι oπoioι επioηg
επιoκε0αζαv τηyαvια και κατoαρ6λε9, δ0o ooβα-
τζηδεq, τ6ooερι9 κτiαεεq, Ξvαq oρyωτηg, τρειg ρα-
$τεg, τρειq μoδ[oτρεg, δ0o κρεoπιbλεg, δ0o αρτo-
πoιoi, δ0o κoυρε(,g, €ξι παvτοπιilλεg και oαραιrεα
διio κα$εvεiα! Yπηρ1ε επioηg μiα αvεξαρτητη vη-
πιαγωγ69, o1εδov αγρclμματη, η oπolα 6μω9 εκ-
πληρωvε τov ρ6λo τηq, Vα πρood1ει τα παιδια, vα
τoυg μαθαi.vει πρoοευ1€ζ Kαι vα τoυq διδαoκει
τoυg βiουg τωv αγ[ωv επi εξηvτα oυvε1η 1ρ6vια.
Τρειq δαoκαλoι δ[δαoκαV στo τoπιK6 δημoτικ6
α1oλε[o. Mια μαiα €Qερvε oτov κ6oμo δλα τα μω-
ρci, μια voαoκ6μα πρood$ερε πριilτεg βoηθειεg
και πoλλdq αλλεg ιατρικ€g υπηρεoiεg και εi1αμε
και dvαv πληρωq απαo1oλoυμεvo ιερθα. Εixαμε
επioηg δ0o μαγεiρoυg, απαoxoλo0μεvoυq απ6 oι-
κoγ€vειεg για ιδιαiτερεq περιαcαoειq, και μiα με-
oηλικη κυρiα η oπoiα 6πλεvε και oιδ6ρωvε τα
καλα μαg πoυκαμιoα τα oπoiα Qoρo0oαμε oε
επioημεg εκδηλι.boειq. Τ6λog δεv πρtπει vα ξε1α-
σω τηV εκ γεvετηg αvαπηρη _ η oπolα κdρδιζε τα
πρoζ τo ζειv, πλ6κovταg απ6 τηv αVαπηριKη τηζ
καρ6κλα _ Kαι τoV ηλεκτρoλ6γo με τoυq δΟo
βoηΘo0g τoυ/ oι oπo[oι 6καvαv τιg εγκατααεαoειg
και επιoκευ6g oλωv τωv ηλεκτρικιbv oυoκευιbv
αλλα επ[oηg πωλo0oαv και επιoκεΟαζαv πoδη-
λατα. Oλoι εlxαv καπoιo 1ρηoιμo dργo vα επιτελ6-
σoUV Kαι η oικoνομικη αλληλεξαρτηoη δημιoυ-
ρyoOoε 6τoι μια oτ6ρεα βαoη yια τo ευαloθητo
o1ημα τωv κoινωvικιbv αx6oεωv τo oπolο 61ει
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ΠAPAKMΗ Kαl ΠTΩΣΗ
M.Papworth

μια oτ6ρεα βαoη για τo ευαloθητo σχημα τωv Koι-
vωvικιi-lv o'1€oεωv τo oπoio 61ει oημερα εξαQα-
vιoθεi απ6 τθτoιoυ εiδoυg κoιv6τητεq.
Tι απoμ6vει αεo 1ωρι6 oημερα; Εvα μ6vo παvτo-
πωλε[,o, 6vα καQεvεio και 6vαg κρεoπι,bληg o oπo[-
og δυoκoλειiεται vα επιβιιi.loει, καθιbg τα περιooo-
τερα oπiτια 61oυv μεγαλoυg καταιpΟκτεg yεμα_
τoυζ με κρ6αg αγoραoμ€vo oε γιγαvτια[α oo0περ
μαρκετ. Δεκατ6ooερι9 κτηματiεg και δ0o αγρoτεg
επ6ζηoαv απ6 τηv επαvαoταoη τoυ Mαvα1oλη
oταv oι μικροi κτηματ[εg εξαvαγκαoθηκαv η δω-
ρoδoκηθηκαv Vα εγKαταλεiι.loυv τηV yη τoυg. o
υπ6λoιπoq εvεργ6g πληθυoμ6g εργαζεται σε
εργooτdoια, καταατηματα, γραQεiα oτηv π6λη ηεivαι αvεργog. Δυo δαoκαλoι, διδαoκoυv αιo
δημoτικ6 α1oλεio. Τα παιδια τoυ γυμvαo[oυ,
χρησιμoπoιoιiv λεωQορεio yια vα μεταβo0v αεo
πληoιεαrερo δημ6oιo γυμvαoιo, τo oπoio υπερη-
Qαvε0εται για τoυq 3000 μαθητ69 τoυ Kαι τιζ
πλε,'oν πoλυτελεiq ευκoλtεζ Kαι τo oπoio αλλoi'-
μoνo €1ει ακαδημαΙκ6 επi'πεδo πoλ0 1αμηλ6τερo
απo εκεlvo τoυ παλαιo0 δημoτικo0 αxoλεloυ τoυ
1ωριoιj και απ6 τo oπoio τα παιδια απoQoιτoυoαv
oε ηλικiα 14 ετιbv.
Περπατιbνταζ τoυζ αo$αλτooτρωμ6voυq, €ρη-
μουq δρ6μoυq τoυ 1ωριo0, παρατηρηoα τα v€α
τoιμεvτ6vια πεζoδρ6μια, εκεi 6πoυ παλαιoτερα
Q0τρωvαv αγρια λoυλo0δια, λoυλo0δια τα oποiα
61oυv πλ€ov εξα$αvιoθε[. Εαv εμ$αvιoθεi καπoιo
επiμoνo Q0Mo xλ6ηq, αυτo γρηγoρα θαvατιbvεται
απo €vαv αvδρα o oπoiog oδηγεi τo τρακτ6ρ τoυ
κατα μηκoq τoυ δρoμoυ και ιpεκαζει oυαεηματικα
τα επi τo πλεioτov αvυπαρκτα αγριo1oρτα με μiα
θαvατηQoρo χημιKη oυoi.α. Τα περιoo6τερα
παλαια oπiτια 61oυv εκμovτερvιoθεi. και ελαιo-
1ρωματιoθεi oυμ$ωvα με καπoιo αμQiβoλo
γo0oτo και αvαρi'θμητα δ6vτρα και αvαρρι1ητικci
Qυτα 61oυv θυoιαoτεi γι,αυτov τov oκoπd. Ε1oυv
επioηg κτιoΘεi μερικα v6α oπiτια, αδ0vαμεq
τoιμεvτ6vιεg καταoκευ6g, παρμ6vεg απo καπoιov
αρ1ιτεκτovικ6 oδηγ6, με <εκθαμβωτικα> γκαραζ
αεα oπotα βρioκovται €vα η δυo αυτoκivητα. Τo
γραo[δι τoυ κηπoυ τoυg (oπcivια 1ρηoιμoπoιoΟ-
μενo) επιπλωμ6vo με πλαoτικα dπιπλα κηπου, 61ει
παραγκωvloει τov ταπειvo λα1αv6κηπo. Tα περιo-
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σoτερα απ6 τα παλαια oπωρoΦoρα δ€ντρα 61ουv
επi.oηg εξαQαvιοθεi και η μoδα επιβαλλει ατoπα
κυπαρ(,ooια.
oλα αυτα με ιbθηoαv να oκε$θιb τηv περιγραQη
τηζ ζωηζ τωv 1ωριιi.lv, oτηv Pωο[α τoυ 1890, απo
τov Τod1ωs και π6oo αvεiπωτα υπoβαθμιoμ6vη
ηταv αυτη' oι 1ωρικo[ τηg επo1ηg τoυ, αV και επi.-
oημα απελευθερωμ6voι απo τηv δoυλεiα, ζo0oαv
ελεειvη ζωη, εργαζ6μεvoι καθε μdρα πoλ0 oκληρα
κατω απ6 τo βαρog τηg l<τηvωδlαg, τηg βρωμιαg,
τηq δυoωδi.αζ Kαι τηζ μεθηE. o Τo6xω$ εiδε τηv
τε1voλoyικη πρooδo oαv oωτηρi.α τηq επαρ1iαq,
σαV τo oπλο τo oπoio με τηv μηχαVoπoiηoη θα
6θετε €vα τdλoq, αrηv oκληρη xειρovακιικη εργα-
oi,α. o 1ωρικoq, απελευθερωμdvog απo τov εξo-
vτωτικo αυτoν αγιivα, θα εi.1ε τoτε αρκετη εvερ-
γητικ6τητα και ελε0θερo 1ρovo vα αo1οληθε[ με
τηv επιδ[ωξη διαvoητικιJ.,lv Kαι πvευματικι.bv αo1o-
λιιbv. Ετoι Θα yιvoταv πλ(ρεq αvθριi-lπιvo oν, αvτ[
vα εivαι 6vαq βαρβαρoq, ελα1ιoτα δια$6ρων απo
κτηvog, Εαv μπoρo0oε o To61ωQ vα ε[xε πρoβλ6_
ι.pει oτι oι &vΘρωπoι τηg επαρ1iαq επρ6Kειτo Vα
απελευΘερωθo8v απο τα δεoμ& τoυq, απλα και
μovov για vα yιvoυV oκλαβoι τηq καταvαλωτικηq
κoιvωviαg oυvδεδεμ€vη με μiα επi.βoυλη γρα$ει
oκρατiα, ioωg vα εi1ε γραι!ει διαQoρετικα.
oι δεκατΞooεριg επιβιιbνovτεζ Kτηματiεg εργαζo-
vται επiτo πλεi.oτov δυo μηvεq κατ,6τoq Kαι με τηV

βoηθεια τωV μηχαVημciιτωv τoυg d1oυv κατα-
oτρ6ιpει δλoυg τoυg θαμvoQρα1τεg, τα δαoυλλια
και τα δdvτρα τα oπoια ηταv καπoτε oκoρπιopιdvα
αrιq y0ρω περιo1€g. Εξαoκo0v μovoκαλλιθρyειεg,
καλλιεργιi.lνταq κuρ[ωq oιτηρα, και ερyαζovται αια
υπερμεγ6θη κτηματα τoυg 6πω9 oι κτηματ[εg τωv
α1αvιilv πεδιαδωv τωv Ηvωμ6vωv Πoλιτειιi-lv.
Mετα απo μια βlαιη καταιγi.δα παρατηρηoα, oη'
μαδια διαβριbσεωζ τoυ εδαQoυg και αvαρωτηθη_
Kα αV τo Πικαρvτι θα γιvoταν 6ρημoq. Παρ, oλα
αυτα oι εooδεlεq 6xoυv oταθερα αυξηΘεi oε π6vτε
περ[πoυ τovoυq για καθε εκταριo απo 6vαv 6ω9
εvαμιoη τ6νoυq πριv απo τριαVτα 1ρ6vια, και αυτo
δια τηg xρηoεωq υβριδi.ωv και vιτρικιilv αλατωv. Η
διαQoρα εivαι οτι o καρπoq, €1ει αυξημdvη
περιεκτικ6τητα oε vερ6, εivαι υπoδεjoτερηg πoιo-
τηταζ Kαι o1εδov ακαταλληλog για καταvαλωoη
απo αvθριbπoυq (η ζ6α) λoγω τηq περιεκτικoτηταq
τoU σε εvτoμoκτovα. Θυμαμαι oτι παλαιoτερα
περπατoυoα oτα 1ωραQια μαooυλιbvταg 6vα
αεα1υ οιταριoΟ με ευ1αρioτηoη - oημερα τo
αεαρι θ1ει τooο απαioια γε0oη πoυ θα με αρριil_
σταιvε. To οιταρι δεv πλ6νεται πριV τηv αλεoη τoυ
και τα υπολλεiματα τωv δηλητηρlωv υπoτiΘεται
oτι απooτειριi.lvovται κατα τo ιpηoιμo. oι
κτηματiεg yvωρiζoυv καλα αυτηv τηv αvηθικη
πλευρα τωv μεθoδωv εργαoiαq τoUζ, 6μrg
αvτιμετωπiζoυv τo Θ6μα μoιρoλατρικα. Σε
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δεκαπεvτε 1ρ6vια μovov τρειq απo αυτο0q Θα

μoιραζovται ολη τηv περιo1η. oι αλλoι θα d1oυv
απoουρθεt fi θα 61oυv πεθαVει και τα παιδια τουq
θα εργαζovται αλλo0. Πριv μερικα 1ρ6vια εyKατα_
oταθηκε με κυβερvητικη βoηθεια 6vα γιγαvτιαi.o
κτηvoτρo$ικo αγρoκιημα με 3O0 αγελαδεg. Mε
τov βoηθεια κoμπιo0τερ μ6vov 6vαv εργαζoμεvoq
1ρειαζεται για τηV λειτoυργ[α τoυ! oι αμη1ανεq
αγελαδεg τoυ δεv μoυγκαvi.ζoυv πoτ6, αλλα o8τε
βλ6πoυv πoτ€ ηλιo η 1oρταρι κι η εργαo[α τηg δια_
νoμηq τροQηζ Kαι τoU αρμ6γματo9 μoυ Θυμιoε τηq
ταιvια τoU Τoαρλι Τoαπλιv <MovτΞρvoι Kαιρoiυ. Η

ιο1υρη ανΘυγιειvη μυρωδια μoιαζει vα διαπερvα
τo μιoo 1ωριο και o σUVεχηζ QiΘυρoq των μη-
1αvιbv ακoυγεται σε ακτ[vα μιooυ μιλioυ. Kι oμωg
κανε[g δεν διαμαρτΟρεται.
Oι αvθρωπoι τηq επαρxiαq 61oυν oημερα περισ-
ooτερo ελευθερc γρovo απ' ooov τoλμoυσαν να
ονειρευτoΟv oι πατdρεq τoυq, oμωg δεν 1ρηoιμo-
πoιo0v αυτoV τoV 1ρovο για vα επεκτεivoUV τηV

μ6ρQωoη τoυg oυτε για να ικαvoπoιηooυv τιq
πVευματιKιiξ αvαγκεq τoυg. Av κρivω απo τov με-
γαλo αριθμ6, υπερβαρωv αvθριi-lπων, oι oπoioι
υπo$6ρoυv απ6 αoθ6vειεq oυo1ετιζoμεVεξ με τηv

υπερκαταvαλωoη τρosηg Kαι την 6λλειQη αoκη-
oηg, τoτε θα πρ6πει o περιoooτερog 1ρovog vα
απoρρosαται απo τηv παρακoλο0θηoη τηλεoπτι-
κιi.lv πρoγραμματωv και o υπoλoιπoq απ6 τηV Kα-
ταvαλωοη sαγητoυ και πoτιbv.
oι μεγαλυτερoι σε ηλικiα Qα[vεται vα εκπληo-
σoVται απo ooα τoυg 61oυν oυμβεi <εν oν6ματι
τηg πρo6δoυ)) Kαι μιλoUV για τα περαoμdvα με
$αvερη νooταλyi.α. Σε μiα περi,oδo κατα την oπoια
η θλιβερη oμoιoμoρQiα oημαδε0ει τηv ζωη, oτην
πoλη και τηv επαρ1iα, oι γηραιoτερoι απολαμβα-
VoUν vα διηγoυvται ιoτoρi.εq με διαQoρoυq χαρα-
κτηριoτικoυg ανθριi.lπoυq, τoυg oπoioυg γνιbριζαv
οι fδιoι η oι πατ€ρεq τoUζ, Kαι oι oπoioι αQηoαv τo
ovομα τoυq oτα xρoνικα τoυ 1ωριoυ. Επi.oηg
απoλαμβανoUV με τo να περιγραQoυv τoυg δια-
Qoρoυq εoρταoμoυg Kαι τιζ πoλυαριθμεg πα_
vηγυρειg, παγαvιαεικ6g η 1ριoτιαvικdq, oι oπoiεq
απoτελoυoαν διαλειμμα oτηv ρoυτi.vα τηg δoυ-
λειαq (τηq πραγματικα oκληρηq δoυλειαg), καθιbg
Kαι τouq γαμoυg η τιg κηδεiεg oι oπolεg ηταv
υπoθdoειg oλoκληρoυ τoυ 1ωριo0. Η Κυριακη τoυ
καρvαβαλιoυ και η Δευτ€ρα και η Mαρvτi - γKραζ
(τρiτη μερα τηq εβδoμαδαg, τελευτα[α μ€ρα τoυ
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Δευτερα) ηταv ημdρεg διαoκεδαoεωq 6ταv oι 1ω-
ρικoi vτυμ6voι με τα καλ0τερα τoυg ρoυ1α γιiριζαv
απ6 κα$εvεio oε κα$εvεio και απ6 oπiτι oε oπiτι
πi.vovταq κραoi και τριi-rγοVταζ τηγαviτεq. Mετα εi-
1αv 6λoυ9 τoυg θρηoκευτικoΟg εoρταoμoΟg oι
oπoioι δικαιoλoyo0oαv πoλιi1ρωμεg παρελαoειg
μ6oα απ6 τoυg διακooμημεVoUξ δρ6μoυq τoU χω-
ριo0 ακoλoυΘoιiμεvεq απo ατελεiωτη διαoκ€δαoη
oι θρηoκευτικ6q λιταvεlεg ηταv επloηg πoλ0 oo-
βαρη υπ6θεoη εκεivεg τιg ημ6ρεq τηq παραδooια_
κηg αγρoκαλλι6ργειαq, και o ιερ6α9 επικε$αληq
τoυ πoιμvioυ τoυ περιδιαβαιVε τα 1ωραQια και τα
αγiαζε επi τρειg oυvε1εiq ημ6ρεζ με τo 1αραγμα
τηq αυγηq, ι|-rαλλovταq ατελεiωτεg λιταvεiεq oε
παμπoλoυq αγioυg. Τ6λo9 τα 6ργα εv6g ερασιτε-
1vικo0 θεατρικo0 θιdoου καθιiq και o τoπικog κι
vηματoγραsog (o oπoiog 61ει τιbρα παι}ει vα λει
τoυργεi) υπooτηρiζovταv παρα πoλ0 απ6 τoυg
1ωρικoυg.
Σημερα oι vθoι πηγαivoυv oτηv π6λη 6πoυ
αvαζητoΟv τηv διαoκ6δαoη, εvιb η yηραιoτερη
γεvια μ6vει oτo oπiτι και παρακoλoυΘεi τηλε6-
ραoη. oλα τα γαμηλια γλ6ντια γivοvται σε εστια-
τ6ρια εvιi oι κηδεiεg ε[vαι πoλυ λιγ6τερo δημ6-
oιεg, παριi τo γεγov6g 6τι διατηρεiται η τελετη τηq
αyρυπviαg σιo σΙιιτι κατci τηv oπolα oι πε-
ριoo6τερoι κατoικoι τoυ 1ωριoυ επιoκiπτovται τo
oπiτι τoυ vεκρo0 oπoυ πρooεΟχovται. o vεκρoπo_
μπ6q (εργoλιiβog κηδειιbv) dρ1εται απ6 τηv π6λη
και τo $€ρετρo εivαι κατασκεuασμ6vo oε εργo-

αεαoια και 61ι oπωg παλαι6τερα χειρorτolητo. oι
ημ6ρεζ τωv Aγiωv Παvτωv Και τωv Ψυ1ooαβ-
βατωv, oι oπoιεζ παλαι6τερα πρoκαλo0oαv εξα-
ρσειζ εvεργητικδτηταg με τηv πρoετoιμαo[α
1ρυoαvθ€μωv απ6 τov κηπo τoυ oπιτιo0 για τα
μvη ματα τη g oικoy€vειαq, 6xουv ε μπoρικoπoιη θε i.,

καθιbq τα λoυλo0δια τιi.lρα αγoραζovται αrηv π6λη
και μαλιαεα oε ακριβη τιμη, εvιil μερικ69 Qoρ6q
εivαι πλαoτικα. Τα iδια τα μvηματα αvτικατoπτρi-
ζoυv αυτηv τηv vdα ευπoρi.α καθιi.lq πoλλ€g απo τιq
παλαι69 1ειρooκαλιoτεg ταQoπετρεq εi1oυv αvτι
καταoταθεi απo λεtεg, γυαλιoτερ€g, $ευτoμαρμα-
ριvεg πλακεg oε δια$oρα 1ριbματα απ6 λαμπερ6
πoρτoκαλι μ61ρ ι καταμαυρo.
Η περιo1η γ0ρω απ6 τo 1ωρι6, η oπolα κιiπoτε
ηταv oλoζιi.lvταvη με η1oυg και μυρωδι6g, τιbρα
μoιιtζει αQυoικα αδεια και oιωπηλη, αv o1ι
δυoo[ωvη. Δεv ακoOyεται $ωvη αvΘριbπoυ, γαυ-
γιoμα oκ0λoυ η τo κελαηδημα τoυ πoυλιoιj. o
κoρυδαλλ6q και τo oρτιiκι εξαQαvioθηκαv απ6 τηv
περιo1η και oι π6ρδικεq απoδεκατiζovται απo τα
xημικα oπρ6ι. Movo o βρυ1ηΘμ69 τωv μη1αvΦv,
τωv αυτoκιvητωv απ6 τιg κovτιv6q εθvικ6g oδo0g
και o θ6ρuβog τoυ τρακτθρ ακoυγovται. Η αvθριb-
πιvη επα$η αναμεσα στoυζ χωριKo0q €1ει μειωΘε[
αεo ελα1ιoτo, εvιi-l o ρoλoq τoυ 1ωριo0 ουγκρ[vεται
με ι(oιτιbvα για τoUζ εργατεg τηg π6λεωq. Δεv
υπι1ρ1ει καμiα επαQη με τα ζιitα Kαι η yη, η πλ6ov
γ6vιμη oτηv Γαλλi.α, 61ει υπoβαΘμιoθεi oε <επd-
vδυoη υι}ηλoΟ κ6ρδoυ9>, oμωgτo κ6oτo9 δεv 61ει
ακ6μα υπoλoγιoθε[.
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δημιoυρψΦιreαq
τo μ€λλov

ol μεγdλεq απΦλεlεg δαolκΦv εκτdoειυv
απ6 τlq πυρκαγlig ixoυv γivεl επαvαλαμ-
βαv6μεvη, καλoκαlρtvη, τραγlκη πραγματt-
κ6τητα. Παρα τα κρoκoδε[λlα δdκρυα oτα
δελτiα εlδ(οεωv, η συvτεταγμ€vη πoλtτεiα
δεv φαivεταl vα ταραKoUvηθηκε αρκετd
Φgτε vα Θωρακiαεl καl vα αvαβαθμioεl τo

φυolκ6 περlβdλλov τηg xΦραg' Aκ6μα καl
ol απλoi 'Ελληvεg πoλiτεg oμωE, τηv 6πoια
olκoλoγlκη ευαlοθηoiα απoτυπΦvoυv oτlg
δημooκoπξoεlE, δεv €1ουv μdΘεl oε μεγd-
λo πooooτ6, vα τηv εκφρdζoυv €μπρακτα,
oυvεlδητα καl oυοlαοτlκd.

Tηv Kυρlακ( 7 Δεκεμβρioυ 2OO8, vωρig το
πρωi, μiα oμdδα oυvαγωvloτΦv κdθε
ηλrκiαq oυγκεvτρΦΘηκε γlα μiα δlαφoρε-
τlκo0 εiδoυg δριioη, o0μφυτη 6μω9 με τηv
|δ6α τou Λαlκo0 EΘvlκloμo0. Mε αφετηρiα
τα γραφεiα τηg Τ-o' Θεοοαλoviκηg τηg
Xρυoηg Αυγηq κατευθυvθηκαμε, μετd απ6
oυvεvvOηoη καl κατα τlg oδηγiεg τou Δα-
oαρ1εiou, oε μtα πλαγlα τoυ περlαoτlκo0
δdooυq τoυ Σεi1 Σoυ, oυμμετ6XoVταζ στο
πρ6γραμμα αvαδdoωoηg'

Στηv καρδld τηg Mακεδovlκηg γηg, απ6
oπoυ f1ει απoξεvωΘεi o o0γ1ροvog dv-
Θρωπoq _ καταvαλωτηq' μαg δ6θηκε η ευ-
καlρiα, γlα ακ6μη μiα φoρd, vα'ρΘoυμε πlo
κοvτd οτη φΟαη μαg. Γlα αρκετ69 Φρεg, ol
oυvαγωvlαr€g τηg Πρdolvηg Πτfρυγαg ερ
γdoτηκαv γlα Τov καΘαρloμ6 τηg περlo1ι1g
απ6 τlq ρυπογδvε6 επlδρoμ69 τωv αoυvεi-
δητωv καl φιiτεψαv περiπoυ 5Ο0 δεvδρ0λ-
λα απ6 oξυfE καl fλατα, ουvεlοφfρovταE
6τol oτηv πρooταoiα Kαl τηv απoκατιi-
σΤαση τoυ τελευταioυ πvε0μovα πραoivoυ
τηg Θεo-oαλovlκηg.

Η otκoλoγtκη απdvτηoη τωv EΘvtκloτΦv
εlvαl η 6μπρακτη υπερdo-πlση TωV δαoΦv
Kαl τoU πρααivoυ Kαl η ΤTεpα,T6ρι.,.l αvιi-
πτυξη τoυq ωg κληροδ6τημα ατlg επ6μεvεg
γεvtiq. Η δlκξ μαg otκoλoγiα εlvαt η βlωμα-
τlκη ox6oη με τη φ0oη καl η δlαμoρφωoη
τoυ κλiματoq Ylα τηv αvαβdθμlαη τoυ
δαοIκoΟ πλoΟτoυ.



'=:αξ

: (_iσεωV

-3cγματl-
-(aUα στq
_ -'Ιcλ]τεiα

ε αοKετα
::!iσεl Ιo
.κομα καl
-1': οπolα
,3U\,' σΤlζ
οε μεγα-

-πραKτα,

',ωρig τo
.'j''r κdΘε
5:αφoρε-
-ζ με Ιηv
:φετηρiα
l<ηζ τηζ
. ετα απ6
του Δα-

: οcτlκo0
' ταζ στo

:',οζ dv-
]Kε η εU-
)Uμε πΙο
ωρεζ, ο,
jγαζ ερ-
-ερlο1Qg

αcυvεΙ-
ε,lδρΟλ'
ερovταζ
:οκατd-
:αοivoυ

κioτΦv
δαοΦv

_,, αvα-
-3 μεVεζ

:.jιυση
;. τoU




