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Kαθωg ουμπληρδvovrαl δυo 1ρδvlο απο
τoυq εμπρησμOυζ Τηq Πορvηθοg, τηg Ηλεiοg
KOl Τηq Εδβolag, εivοl oiγoυρo Πωq θο δουμε
πoλλεg ααvαλδαεlqυ σε μiα καθαρα εθlμοτυ'
πlκoδ XορOKΤηρa κivηclη, Xωρiq καμiο
oυolοαlrκη δlcθεοη ομφlοβητηoηg τηq κοθε-
oτηκυiοg Ταξηζ. Προoεγγiζοv-Ιoq Τo ολo θiμο
oπδ τηv nλευρa τηg ΕΘvlκηg otκολογiag
δlοπloτδvουμε Πωζ η μεγαλδrερη υβριg των
εμπρηoμδv ουτδv εivαl τα Θλrβερδ ΤεKΤαl_

vδμεvο πoυ iλοβαv xδρο ομioωq. μετδ,
καθδg η σΤαXΤη κcλυπtε το παvτο. Απ' τη

μia εi1αμε τηv φρOση
{(ημερεζ εθvlκοδ πivθoυgli
πoυ υποκρlτlκc ξεcrτδμ_
lζcv δλοl οl εξουotαciτtκoi
φoρεig. Απ' τηv δλλη εixa-

αtoθδvεταt βαθδrατα πρoοβιβλημεvog ολο
ουτδ το 1ροvrκδ δlοoτημα, λογω του δτι ol
υπαλληλοl τoυ κοθεoτδΤoζ Τov οvτtμετωπiζoυv
c,:q αφελη. Μετο tα ξεπουληματα oτο αεΘvlκδμ
θεματa, Τηγ ΠαρOXη δλο <οι περioοοτερωv
δl κοt ι,:μδτcοv σΤo υq λαθρομετa vδ oτε g, τηv εκδi-
ζnξη Ιηq Eλληvrκδτητaq απ' δλoυg τoυg τoμεig.
Τlq fIεΤσOKoμμivεg κolvωvlκεg δαπavεg, rα vεα

φορoλογlκa 1cρaτotα, ΤηV εξοθλicooη Tηq
κο'lvιοvtκηg οoφαλroηg, llg ελοoτlκiq ερYασlCl_
κiq o1igεlζ, τov ξεφρεvο 1ορδ τcοv οκαvδδλcοv,
μετα α.ri,i'olα αυrδ iρxειοt ιικαπδκtll μlα ακδμο

ΤερOσΙ]O καrcoτρoφη δα-
oδv, γla vα καvεt ακδμη
T"ΙΙo CσφυKΤlκο ro περlβολ
λοv oτο oποiο ιιζοδμευ. Τα
αirlα καt τουg αirloυg εμεig
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με Τηv κολooερβlρioμivη απδ
TO ΜMΕ Kαl ΤOυζ ιιειδtκουgll
οτaκο: αφταiμε δλουl. Γlα vα
δlοvυεtq ιιεθvtκδ πivθoqυ πρiπεl
KαΙ vα oκiφτεoοl εθvlκδ' oxl vο

τουλοxrιrιov τoυg γvcορiζουμε,
κοΘδg 6εv εiμαoτε xδvοl γtα vο
1οβουμε τα ποραμδθic ΤΤOυ μOq
οερβiρεr η εξουoicl. Δtδtr κal μδ_
τlc ixουμε YlO vO δoδμε κaτδφο-

σKεφΙεσαl Τo Τoμαρl σoυ, Τo σΤεVo συVΤη_

ρηΤlKO oου ουμφiρov KOl πο:g Θα βολεψεlg
τηv φaρα σoυ σε βαρoq lου υπολοtπου
πληθυoμοδ. Οδτε αφ'raiμε ολουl, γlα-ιi δεv
ε1ουμε εμεig τηv δlα1εiρlαη του κρδτουg' Εμεig

μδvo πληρδvουμε φδρουq, ΤOυζ οποioυg οl
κατα κοlρoυζ κροτoυvτεζ ΤOυζ ρoκaviζουv,
Τoυζ μεΤαΙρiηουv oε ιιαvαπτυξlοκδll κοr cλλο
ακivητροll, οφηvοvrαg Yυμvo KOι αΠρo*
oτδτευτo oτlδηποτε i1εr Εθvlκη, Kοlvcοvlκη καl
αληθlvο olκoλoγlκη oημοoia' Δεv μπορεi vο
oυμψηφiζετal ο πδvοg c:ε ivα οvδnaρκτο,
δηθεv εθvlκδ, κοlvδ ΙΙαρovoμαστη εξoυcrrο-
oτδγ κοl εξoυolαζδμεvcov, δεv γivετοt oε κομiο
περiπτc,:oη vο oυμψηφiζοvtαl Ol ευθδvεg
Θυrωv κai θυμδτc,:v. 'Εvαg εξυπvοg δοο κοl
ευαioθητog oυμπατρtδτηq μOq πρiπεl va

Τσa ΙηV aληΘεlα, δπc,:g εxουμε καt μvημη.'Ετ<l
καvivοg μαg δεv εivct οvυπoψiοcrτοg Kαl Yla
αυτδ δλοl μοg αιιrθαvδμοoτε πληγcυμεvol καl
προοβεβλημivοt. Τr vo το κδvεlg δμιοq ουτδ τα
υγlη oυvοlcrθημaΤα αvlδtοrελδv οvθρδπcοv: ot
avΘρωπot του κεφαλaiου, οt αvθρωποι τηg
πολιτlκηq, οl δvθρc^lποr τηg εξoυoiαg, δεμivor
σcV Ιo vδ1l με το κρiοg μεταξυ τoυg, 1lxlρiζoυv
ξεδlαvτροπα με το δtκα μαg oυvaloΘημcτα, δoo
παραμivουv τiτolα κct δεv μετοιρiπovΤal σε
oυσlασΤlKη δδvαμη. Kl εδδ ερ1οvΤο], {nq ολλοθr,
οt καΘε εiδουg ιιεπaγγελμαriεgti (τηg οlκολογiαq,
τoυ εΘελov'rrcrμου κλπ),ποu λεlroυρYOυv cΟξ

απooβεoτηρεg κolvαlvlκδv κροδοoμδv, ζεδο
vΤαζ ΤOυζ πολλoυg, aλλα εξορτημivουg οε
viουg ζυγoδg. Eivαl δυoτυxωg η υπουλη oυv-
δεoη του απρaαlvoυυ κοπlτολιoμoδ.
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Εivαl η αοlκoλογiαll τδπου Τρεμδπουλoυ με τηV

ατρivτυυ συμτΤερlφoρο καl τηv πoλlτlκc,:q ορθη
φραoεoλoγio Kαl πραKτlκη που τηv κοvει

xρη<rlμο εργαλεiο του oυoτηματοg' Η oυγ1ρο-
vη οlκoλογiα, δμηροg τηg δlεθvloτlKηζ OρlσΤε-

ραg, οπoτελεi oυv τοtg αλλolq μra κερδοφδρα
επl1εiρηoη. Αυτη η ορloτερη ταυtδτητa oτο
oυγ1ρorο οtκολογικδ κivημa περvδ πovηρδ
σΤov κδoμο μlα αiγλη αοvtδloτiλεlαqll,
αποolcοπδvταg oκοπiμc,:q ΙΙcoζ KοΙ η
ορtoτερδ εivοl βαoloμivη σε υλlorlκδ
KαΙοσΤρOφ]Kδ πρδrυπα. Σιηv ουoiο, Ol συY-

XρOvOΙ otκολδγοt δρουv πaραπλαvητlκο υπiρ
,δυ rrorηματog. Μεγαλδoτoμεg αερολoγiεg,
δραο-τlκig επαναoτcοε1ζ, σTηV nραγματtκδ-
τητο δμcοg δρουv παvιοτε μio'α o-τo πλαio_ιo

τηg καθεoτcοτ:κηq vομtμοφροoδvηg. Γl' aυτδ
δλλωoτε καt το ΜΜE τoυζ παΤρovαρoυv oε
τδoo oκαvδαλδδη βaΘμo. Δεv τoλμο0v vα
αμφlcrβητηoουv iμπροκΤα Τov καπlτολtoμδ,
τo αδηφδγo oδoτημα οπδ τo οπoiο πη'
γoζουv στηV Xδρα μΟq ot δοo_oκτδvεg

πoλltlκig, εiτε πρδκειrαι YiO Τηv αδιαφoρiα cοg

πρoζ ΤηV προληψη Kαl Τηv κοταoτoλη rcοv

πυρκαγlδv, εirε πρδκεlταl γlα Τηv κοτοrδτηοη
Kαl Τηv τotμεvτoποiηση, ol ακivδυvεq πρo_
ταoεlg ΤOυζ αφoρoδv αμερεμiτιαυ κl δxι

"..'εμεig η'ovo 'τληρω'aουμε φ6ρου9 του5

o''oioυ; ox Κξτk 1cαιρoυ5 κρξ'ot'wεζ
τ0ι'6 ρoΚξviQυιl, τCIυS μξrΦτρ lπoυτ' αε

<Φ)Νττυ&ωκα> και kχ\α <κtυητρα>>,

αφη'a o'{'Eαζ yυμνο Kxι α'tρo στατευτ0

oτxδηπoτε εχε' f,θ'0'Κ4, Κοι'υοlι'xκη Και
ω\,η θι υα o ικoλ.ο y κ η o η μ ααiα.'.''

δημloυργiο απδ τo μηδεv. Λiγo πραι:lvo Παρ(.]-

πδvc,:, μερlκoi ρδπol λlγδτεροl, καποtα μiτρο
προoτοoiog Yιa ΤηV ογρlο παviδα καl, φυοtκa,
μnδλrκog εΘελovτloμoq οπδ rο αφελεg κorvδ,
που δεv μπoρεi vα καταλδβεl δτι 1ρηolμοποtεiταl
τo ογvδ εvδlαφεροv Τoυ ωq παραμδΘrαoμα KοΙ

oτδ1τη oτα μδτtα, c;g ακivδυvη πoλιτtκη κατεδ_

θυvoη εγκλcoβloμoυ c:τo crδoτημα. Αυroδ τoυ
εiδουg o ιαΤρασlvogli κοπtταλoμδg οπο τoυg
αρloτερoδq υποκρlτiq δεv μπορεi va αφOρa
nρaγμαιικοδq Επovαoτδτεg.'oool πiφτoυv oε
ουτδ rο λοδκι, γivοvτat ο_υμnληρcομαtlκη δυvα-

μη ΤOυ κατεoτημivoυ καl orηρrγμο τcοv υπο1Θδ_

VlcδV ((εΠαvooτατδvυ που επlζοδv βtολoylκδ καl

πολlτlκδ απδ τηv λαikη ευαlοΘηoiο.
Evaγτlα αng δεξιig καt αρloτερig αoφαλlατlκig
δlκλεiδεg τoυ αuoτηματog, μδvo αv παλiφoυμε
iτot δoτε τα ouvαloΘηματα vc| γivoυv αγcoγl-
oτlκig YρoΘrig με Tηγ αρGoγi| τωv γvι\oιωv
Eθgκoλαikδv Δυvδμεrοv, τδτε μπoρoδμε vα
ελπiζoυμε oε ivq καλδτερo μiλλov. Aλλrδg θα
αυvε1ioεl η ρoη τcov γεγovδτcοv vα δlα;1εlρiζεταl
απδ τov αoτεμδ, τηv δlεΘvlατlκ{ πρακτtκη. τov
πoλlτικαvτtαμδ καl τηv ακαπvη και αooμη
παραφlλoλoγiα.
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Δlακoπis φlλlκig rrρos To ΤTερlβ&λλοv
Το καλoκαiρl εivαl για Τουq Περlσσδτερoυg επo1η δrοκοπδγ. Πδoα δμωg οπδ εμδg αφlερδvουμε
τοv απαροiτη:o 1ρδvο γ1Ο vcl oxεδlδζoυμε τq δlακοπig μαg ilol δατε vα ixoυv δoο το δυvατδτερο

μ,.ρorrρη ιπ'βαρυrο,η' οτο πiρrβδλλοv; π-δο_οι ixουμε οκεφτεi αληθεlα rl επiδρααη i1ουv οi
b,o*oπig μαq σΤο περrβδλλοv Kαl σΤo μiροg τωv διακοπδV μαζ;
ιl.'ο ," ε'οrερο παγκοoμLο Πδλεμo, o'τουρiαμδg αvοrιτυ1θηκJ ραγδοiο με Τη μoρφη tου μοζtκου
τ<lυρlο'μoυ. Evδ ωg rδτε ο τουρtομδg ηταv nολυτελεlα καt τrροvδμtο τωv ευκαtδoΙατωv τδξεcov. η
ι:ικοvομlκη αvθtαη που οκολοδΘηoε το B' ΠΠ οε Ξυρδπη καl βδρεlο Αμερlκη προαiφερε οτtg

μεr:οiεg καl κaτδrερεg τcξεlq το <tδικαiο:μαll oτtg δiακoπig καl τοv τουρioμδ. oρδiq τουρtοτδv οπδ
τη βoρεrο Eυρci:πη δρxrοαv vα κοτοκλδζOυv Τlζ rαραλiεg τα"lv 1ιυρδv τηq vδιlαg Ευρδnηg ορxlκδ
* Κοl Τlζ χδρεq Τηq VΟΤΙαVαΤολ;κ*g Αoiαg Kαt Τη{ Αφρlκ*g τα rελευτοiο 1ρδvlα.

τοπiο <
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Aπδ οtκovoμlκηg αποΨηζ, ο τουρομδg oυviβαλε σΤηV cVOπΤυξη oλoκληρcοv περtοxδv,δπο:g
τo φτδ1α vηαlδ τιοv Kυκλδδα:v Πoυ ζ.]q τδτε oυvτηροδvrοv απδ τα εμβδoμοτα τε,:v vαυτlκδv
ΙC,)y μεΤΟvασΤδv. Η περinτωση Τηζ Ελλαδοg εivαl xαρακtηρlσΤlKη αφου ivο oημαvrlκδ μiρoζ
ΑEΠ τηg Xδροζ nροερxεταt απδ τοv τουρυμδ. o μαζlκοg τουρ;ομδg καriοτηοε τlg 6iακοπig oε

μaρOq εκτδg τoυ τδπου <οτotκiαg προolτig γtα δλουg.

ΓΙ.X.

Kαl
ΤOυ
εvα

}Φ

A:lδ rηv cλλη, ο μαζlκδξ ΤoυρlσμOq nροκολεi καi cρκετεq
ορvηtlκig ουviπεtεg oτοv τδπo υποδoxηg το:v τουρlοτδv.
Kατορ1cg, η μετοκivηοη Ιcov Τouρloτcοv απδ rη 1δρa κaτοlκiαg
οτη xδρa τcιv δtακοπδγ εivοt εvεργεloβδpa, δαπαvηρη καt
επlβαp0vεl αημαvτlκδ τo περlβολλov. Ιo ΙΤlΟ XαραKΤηρlοτlκδ
πορδδεlγμα εivαl δτt η πλεrοψηφiα -lc,:v ΤoυρlσTcJv επlλiγεi τo
οεροπλδvο Kοl TO αυτοκivητο γlα ΤΙζ μετακivηοεlg rηq,τα δυο
κατεξοxηv ρυnoγδvα μicrα μετοφoραg. Σε ττολλο vηο'lδ η ηXoρδ_
Παvση τουg κολοκαlρlvoδg μηvεg οπδ τα cεροπλδvα εival οφδ'

ρηΤη,Περα οπδ τηv iκλlοη To)V ΚαυσCερicοv"Ερευvεg i1ουv δεi{1,91l .:J"|tq_Ιερtπτωoαζ, ol
συγKεVΤρcοσεrg ρυπογδvωv αερlδ, απδ τ:g εξaτμiοεlg'τωV αυΤOKlvηTωv,δπωζ
δvθρακc, oι περlοxig nου δε1οvταl μεγcλουg ορl8μουg
rουρlοτδv αγγiζουv τα επiπεδο Τa)V συYKεγτρδοεcοv τcοv
ουοlδv CυΤζογ oε περtδδουζ αlXμηζ οε μεγολο aστlKc
κivτρα}

ol περlοοδτεροi απδ τουg τουρiαιεg επlλεγουv ΙO πΟKεΤο
δ!QKΟJiiiv;:.1,.ig,,g,..-:,,,οfiQiq-.',"TΙρΦσφερ9rrταl.''',€'tr1$:::l:TOUβle'τ:κα'

γρδφεiα σε πολυ πρoαrτiq rlμtg. Το n'ακiτα cυτδ
περlλαμβαvουv μlετοκivηoη {με αεροπλαvο oυvηθc,:g}.
δlaμοvη {oε μεγολεq ξεvoδο1εtοκεg μovαδεg - ιιξεvοδο1εiα
rivτε αoriρωυl) καl δrοτροφη μεoα αllg ξεvοδο1εrακεg
μovοδεg. ol τoυpiατεq Xωρiζ υπερβoλη αμοvτρδvovτουl
μiαα οτα ξεvοδο1εiο, xωρig ουolοoτtκc vα cοφελοOv τηv
τοπlκη κοtvcοviα Kc]l o|Kovoμiα, αφι:υ δεv επtλiγcυv τlg

ιonlκiq εrr1εlρηoειg YlΟ Τη διaμοvη, δlοτρoφη καΙ
δ'αoκiδοοη τoυζ,

Επlπλiοv εnlβcρδvoυv τo περtβολλοv, οφoδ τc απδβληrc κal απορρiμαΙα ΤωV Τoυρ]σΤCJv μivoυv
oτη Xδρα τωv δtοκon'δv καl μετα Tηv ετΤΙσΙρoφη ΤΟυq. Πολλεg rιερlο1ig που πληττovτοt απδ
λεrψυδρiα επlβαρυvοvταt ΠερlσσoΤεpo αΠo Τoυq μεγαλoυg αρrθμoυg ΤCDV loυρloτδv,
XOραKΤηρ1σΤIκδ παραδεrYμΟ ειVOl κal πδλl ΤO vησlο τcιv Kυκλcδcοv. Συ1vα τo φυolκδ τοπio
δλλοt,.,:vετοl οvεπαvδρθcoτα cπδ τlq 'rεραoτlεg τolμεvrivlεg ξεvοδοxεlακig εγκοτaoτδοεrg ( τrg

εξο1rκεg κcτοικiεg πoυ μiζovτοl 1c;ρig va λδβoυv υΠoψη Τα XOραKΤηρtoτtκα τοι'l τoπiου.

'Evοg ακομο π(-]ρOγoVΙOζ εivcr η ιoπlκη κoυλτoυρο κοl tδlooυγκροoic, η oποiο επηρεοζεται οrιo τη

oυρρoη -lουρroτδv. o ιoπtκοg ΧaρOΚτιlρoζ oε πολλεg πεOiπΤO)σεiζ αλλοrδvετοt. οκρrβδg δπωg το
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λι}α μnι'*ffix; oxxη δ*ρη Ιηs γηξ'

iJror.ρεi oε κδτι απδ τηv πσρcl

A q ατ η ρ i ξo υ μ ε τ l g τo π l κi g επ ι;1ε l ρη σ εl ζ. Kg 
1 .τα. .I€1I |Φ,.lrρgΤe_,γ.-τ.=αr,.,,.=oτo μtρog πoυ καvoυμε i,s εiα*orrεE iroi. τ" *"δ.rεΙo με ,oriπαππουδεs, Tα δcoματlο με To μπ&vlδ o'J, κηπo, η 'oρtJrα μiτηv πiτα Tηs YIα_YIαE εΙvαl εξαλλoυ τo αεξrυτlκδυ oτot1rio ,u,
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' ' golκoλδyρ.ι|EΠρασ,yoυE"' αΙT,XCι} ρcδ vf&JJSν'αg vTρ oπ ηlιι
Mδλλoγ O| Οlκολδγοt Πρδolvot Ελλδδαg
απoφοoloοv βλiποvτοg τo ποoooτδ Τoυζ vο
ovεβαivεl. πδοη θυοiο vο μπoυvε oτηv Eλλη_

vlκη Bουλη γι' αυτδ καt επlλiγουv ivο τδοo
γλυκαvολατo προφiλ, πρoκεtμivoυ vα συμ-
φcοvηoουv με oλουq, με ολωv Τωv
απo1ρδoεωv τlg ιαδεoλογiεgυ. Mηv i1ovτοg
κριτlκi1 oτδoη απivαvτl oτo oδoτημα, μηγ
i1ovταg κρlτlκη oτααη απivαvτl oτη oφαγη
πoυ εξαπoλδεI τo loραηλ με Θδματα μG)ρο.
παlδtδ καl αμα;1o πληΘooμδl Προγμο με τo
oπoio δtαφcοvδ οπδλυτα καl δπωg εivαl

φυolκδ δεv οvτixι,> vα εiμοl εκφροοrηg του.
Πolog ξiρεl δμcoq τl αλλου εiδουg oυμφc;viεg
ε1oυv κδvεt ol o.Π. KaI με ΠOlOυq: Το δελτiο
τ0πoυ Ylα ΤηV εrο-βoλη oτη Γαζα Οα μπoρclυαε
δvετα γα εxεl γραφτεi ακομη κl aπδ το
υπουργεio εξcoτερl κδv.
Kαvivαg ευαυvεiδητog πoλiτηg τoυ κδoμου
δεv οτiκεταt αμiτo1og απivαvτl στηγ Yεvo'
κτoviα τcοv Πολαιoτlviωv. Τo loραηλ εivql o
μδvog oτρατog πoυ i;1εl κρδτog. Eiγqι τo
KPATOΣ ΤPOMOKPAΤHΣ! YnoτiθεΙαl ΤΙCoq Τo

προocοvυμtο τoυ κδμματδζ Toυq avaφερεταl
σΤηV olκολoγiο. Θελoυv Vα μrλουv Ylα
κλtμaτlκη ολλαγη που crαφδg oυvτελεiταl
αλλa με rιlο τρδπο το καγουv; Θiλουv vο
αvτlτοαο'οvτat υποτiθετοl σΤηV ΤΤυρηViKη εvερ_

γεlο cλλο πc,:g επlλεκτlκα; Νο επloημδvcο εγδ
δυo τρia πραγματακια Ylα ΤηV κοταoτρoφη
που προκαλεi το lo-ραηλ καl ro οπλoorδolδ
τΟυ ΤΤoυ οαφδg δεv εΙvcl αvεξδρτητο οπδ
εκεivο τηg ΑμερIκοvrκηq οτροτtc^:τtκηg ΤεXVo-

λoγiog. Κot σΙηv τελευτοiα δολoφovικη
επιδρoμri οτη Γδζα 1ρηolμoπolηΘηκαv βιoxη-
μικθ δπλα, βoμβεs δlαοπoρδg καl φr,oαφo-
ρoυ. ΣυμφcοVα με μΟρTυρiεg γrατρδv. vεα εiδη
τρουμδτcοv εi1αv vα αvτtμετωπioουv δπcοq
ακοτδcryετη αlμoρρογiα oε δλο το oδμα τα:v
τρουματlδv πρδγμα πoυ oημαivεl Πωq Τo
loροηλ xρηοιμoπoiηo'ε κδποtεq oυoiεg που
δlατοραααoυv ΤoV μηXοVlσμo nηξεωg του
αiμaτοg καr μδλλοv δεv Θο μδΘουμε ποτi
πoiεg. Η καtαoτροφη ΤΤoυ εξαπoλυει Τo

loροηλ δεv 5ημroυργεi μδvο αvθρδπtvεg
απδλεlεg. ol oυvinεlεg γrο το περlβολλοv εivαl
δγvcυοτεg KCl ωq τΤρoq Τη ooβορδ-ιητa Kαl ωq
πρoq Τo Χρovο' Η 1λιορiδα τηq περlοxηg ixεl
εξαφαvtoιεi παvτελδq. Δεv εivql τυ1οio πoυ o|

Παλqlατivlot Xαρα,(τηρlστικδ λivε πcοg To

1oραηλ εivαl o ExΘPoΣ ToY ANΘPΩΠoY, ToY

τoY ΔEΝΤΡoY KAl T}lΣ ΙΙETPAΣ! (Μiο απο τlg

1υδαlδτερεq τακτlκig τουg εivοl η ρηΨη πΟlXVr
δlδv_βoμβδV πoυ βρioκουv τα ποlδtδ oτα
oυvτρiμlα με απoτδλεoμα ΤOV φρlκτδ Θδvατο.i
50 xλμ. avοτoλlκδ oπδ τη Λcορiδα τηq Γαζαg
βρioκετοl η πδλη Ντlμδvο. Οt πυρηvtκoi τηq
αvτιδραoτηρεg με δυvaμrκη πOραγωYηζ
πδγο: αnδ 50 κεφαλεg οvδ μηvο αποτελεi

μδvo τo 1/5 τηg πaραγωYηq τoυ lο'ροηλ, με τrg

γvωoτig επlπτδoεlg γlο τo περlβδλλov κοl τοv
αvθρcοπo τδoο oτη περloxη Τηq M.Αvοτoληq
δαο τηg Mεooγεiου Kαl Τηζ Ευρδπηg, τoυ
nλαvητη μαg γεvtκδτερα, {Εivοl ωoτδo'ο η
μδvη 1δρα oτov κδoμο ΤΤoυ Τo oπλοoτδotδ
τηg πορoμivεi κρυφo. οφοδ πoτi δεv υπε_

Yραψε rηv αΣυμφcοviα γlα Tη μη Δlοδοoη
Πυρηvrκδv oπλωvυ (Νon Proliferctiοn Treαiy},
θεμa τo οπoiο οπαlτεi oλοκληρη cρθρο_
γραφia}.
Mlο tετοlα προοiγγlοη θα περiμεvα vα δtα-

βαoc,l oε εvο δελτiο τδπου εvog κδμματoq ΙΤΟυ

Θiλεl vα οvομδζετοt olKcΛoΓlKo καl θiλεl vα
προiρ1ετα: aπδ rο κivημα. Αυrδ εivcl Τo σΚη-
vlκδ αrηv πολδnαΟη Παλαloτivη κοt δπoloq
δεv το βλεπει, το ορvεiτοl η το κρδβεl, εivαl
τυφλoq. ψευΙηq, πoλιτlκδq η loρaηλlvοg οξtcο-

ματoυxοg!
Ωq δγΘρωπoζ Kαl ωg πoλτlκη οvτδrηrα διv
επtτρiπcο οε καvεγαv vα μlλι:: εξ οvδμοτοg μου
γrα ορθoλoγrκig λυoεtg κοt τραπεζlο δlοπρα-
γμαιεΟcrεωv κpατδvτοg icrεq οπο<rrδοειζ, η
πlο oωcrτο αriοαlαoεtg αoφaλεiοq. Nτρoπη!

Αvαδημoοιεδoυμε οπδoποoμο οπo τηv oνolκτη επιoτoλη πρδηv κομμοτlκoδ oτελi1oυg oxετlκα με τηv

oπoxδpηoη τoυ απδ τoυg Olκoλδγουq-Προοιvoυg. Γ
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Ια τελευταiα xρδvtο η Πaρoγωyη κρεaτoq ixει
βioμηxαvoπotηθεi τελεiαlq. H τοoη' "u.ηirι-vησε απo rηv oλλοvδiο KαΙ σΤη orrrxao .qo_πλδθηκε oτηv υπδλotπη Eυρcοπη." iiοx"q
ουτου του μοvτελου ΠαρOYωγηg εivαr η iα_
ΡοYιoγη μεγαλωv ποαoτητc,:v *ρ.o.., o.οαο δυvαrο 1αμηλoτερο 

"oorog. 
Τo οποτιλεαμο ΟυΤηζ 

'Ιηζ ΠραKΤlKηζ εivaι η Gopu
θμιoη ηq πotδτητοq Τoυ παραγOμεVoυ Kρεα_
Τoq εlq βαρog Τηζ πoσoΙηΙοg. Εvα xoρo*iηρ,_
oτtκο nορcδεlγμο IOυ πδg λirτoυργ.i η lti"μ]η
xαvοπotημivη παρOγωYη κρiαrοq εivαi o τρotπoq λεlτoυργiαg τc,lv πΤηVoτρoφlKδv μοvα_δo:v'
Ιο μεγαλυτερO μερoq Ιoυ Kρεaτoq που παοα_
γεΙαl σε αυτεg τlq μovαδεq δtoxετευετοi oτiq
αφρlκavlκig Xcbρεg, οl οπoiεg εivοr οπδ τουq
μεyολυτερουq. εloογωγεig κρiοτoq on"'',ηr_iε.
Ιο κρεαg αυτδ πc,:λεiτcl οε πoλυ ioμηrιη 

',μηKαl καΤοσΙρiφεr iτor rηv τoπlκη ,'oρoγ.γη.
Kοτα αυviπειο,ο φουλοg κυκλοg iηs *;Xi,"'
Kα] Τηζ εξαθλiωoηg εγτεivετοl, τo ontio lεlroυ_
ργεl σO μΙ1oυμεραγK Yla TηV Ευρωnη. αφου
πρoκcλεi μεγαλα μεΙαVaστευΤJKC ΚυμaΤo οΠo

συμπερΙφOρα καl επlθετlκοτητα πoυ τουg οδηγεioιov κοvlβαλroμδ. Γlα vq αvτlμετcοπiooυv ιoπρδβλημα αυτδ, οl εκτρoφεig ψολlδiζoυv τα
ραμφη ΙωV κο.oπoυλαrv, 

-φr","δ'-x.ρiq
αvαtoΘηoiο. lo ζcυο xαvεr τηv οτομlκδτητο ιoυ
μεσα σTo πληΘoq. Πολλα κoτδπουλα Kαταπq*
roδvτοt αnδ rα υπδλοlπα λoy. ,o, ,rrο:_
oτloμοδ.
Mlο ακδμα. ορvηΙlKη oυviπεlα τωv μεγολωvπορoγo:γlκδv μovαδωv εivοl η περlβολλοvttκη
uo,\υ^γclη που προκαλoυv. κrρiλξ 

- 
rrJ ,oαπoβληrα Ιηζ. ΤΤOραYωγηg κοl 

''o 
,.orooιρ,oΙωv φορτηγδv. Η ογορααιlκη αξiα Ιηq

γεlΤOvl,(ηq γηg μεlδvετal δραματrκδ lδγω τηq
ηXoρυΤΤαvσηζ.
Ευθυvη Yla αυτδ ΙO φαtvδμεvο φiρεl Oκατοvαλδtηg, o oπoiοq oυvτηρεi ουtο Ιq
y-::r'rl" ΠαραYωYηq. ο oυγxροrog ,ρδrrog
gωηq ευvοεi τηv κοταvδλc,:oη κρεοτοq σε OσO

Ρ_δrro,.o μεγολυτιοεg Πooo lη lεq. Η ζηl ηoη γ οoσo Ιo δυvcΙτo φΘnvoτερo κρεοg λεlτoυργεi οεpoρoζ Τηζ ΠoloΙηΙοg. ,oοo λolπov υΠOρΧε,
ζηrηαη rδο-o θο δtοlcοviζετοr αυτδ το ,"'iι,ι.παραyωγηg. oδτε ot ποραγο:γoi, oδτε ηπoλlτlκη ηγεoiα θα αλλαξoυv οv δεv cλλcξεiπρδτα o iδrοg o *o'ovoΙωτηq. δηλαδη 

'μr;q'Eμεig πρεπa-vο εvδtαφερθorμu'.o, ,o 
",rηολμ.Yla vO cλλοξεl κctl πρog τo καλδτερο.

:: :tρ,:"rlκig xδρεg Πρoq ΤηV ευραlποlκη
ηnεlρo. Ια ιικαλδll μερη ΤOυ κοτοπουλoυ,
oΙΙωζ' τo oτηθοg Kal Ια μΠOυ.,o, .rρorθor_
vτar βiβαlα σΙηv ευρoJΠοΤκη αγορα.
Τc κoroπoυλα εKΤρεφovΙοt γlα 6-8 εβδομαδεg
rιρiv oδηγηθουv αrο oφαγεiο. Στη φυoη τα
κοτδπουλα xρεlδζοvrοl Ζ_s ετη *oro'μirro oρoylα vα θεcορηΘοδv itotμα γlο oφαγη. Γra'τη
βlομηxαvoποlημivη ποραyωγη'cοoτδoo οt
xρδvοl aυτοi εivct rrολυ μεyαλοr.'ιrtεγαιοl 1ρο_VO, εKΤρOφηq αvrloτol1oδv oε μεγαλo *ooio..
Γlα rο λογο αυτο μovaδlκδ 

'μiλημο 
.iroi ζΠOρOγωYη κρεοτοg vο γivετοl σε oσO Πioδυvοlo o.υVtoμo ΧρovlKo δlδolημο,

Στα, κoτδπουλο ΧoρηγoυVτar ορμδvεg o|
οπoiεg επlτοxδνουν τηv οvοπτυξη τcοv ζδο:v,ωοτε vα φταooυv clε μεγαλο μ.γ.οoc'irou
lοοδυvομεi με περlοοδlεοo κρi.αg φro,.o1.lo
vεκρδ ζδα δεv πεrοδvτοl ολλα αλεΘοvrοl κοr
αvaμiγvδοvτOi με tη ζα:olρoφη, μ. .η, oroio
ΤρεφovΤα, το κοτδπoυλα. Mε τov τρδπo ουτδ
ΠαρOμεvεΙ rο κδoτog oε 1ομηλο επiπεδa.
Γlα οtκοvομiα xc;ρου, μεγολοl πληΘυoμoi
εΚΙρεφOvΤοΙ σε μlKρoυζ 1δρoυg. Το κoτoπου_λο ατρελαivovΤCl)) OΠo ΙηV ελλεrψη qαrrrκoυ
XωρOυ KaΙ ΠcρOυσraζουv δtοτcρο1εg oτη



Kατ' ορ1ηv θο ερευvηooυμε TηV Τiμη.τηg ΑIγυrιτoυ καl θα, δο0με τl απiγlvε' μετοβαivovtαq

ολληλοδraδοXcJq σε 'ρr;;;;;μ;rεq φυliq:'iοrξ vorρoug Αlθionεg, τουq'Ελληvεg καl τoυg Πiρ-

oεg. Η Αiγυrrτoq or.,ρrr&o, ""-εηi, 
trργ,''"εI γiο τov δvΟρcorrο αφΟορ"ιη κaτοtκiα οπivοvτt ο_ιηv

εφημερη υπαρξη ,or. ιiδr1η 
"riη,'", "rrpr"η μ, oλεg τlg αλλεg φυλig. περlφρδvηoε τηv ζωη καl

πληoiαoε τov θδvατο μ. oγorη. Eκεivο δε, πoυ περC απδ οτlδηπoτε αλλo κtvοδοε το εvδlαφiρov

Τηζ ητοV η ακivητη μ;δμ,;, η oπoia, με το απλαvη μοτlα τηq Καρφωμivα nδvco oτηv 1ρυαη

πρoοωπiδο, θωροδo'ε alδvlo μiοa αιηv οκοτεlvη κοτorκiα τηζ 1α μυoτηρlδ6η lερoγλυφlκδ' Η

Αlγυπtlακη oρx,r."'o,l,{r;X;; J;; *"rα Kυρ]o λoγδ επικηδεtα καl θρηoκευτtκη cρxtτεκτovlκη' που

;X;-;;;;;δ *oro r,] μδxλ"" η ηττοv τηv μoυμlα κoi.'o,g Θεoυg' Σ' aυτου του εiδoυg τηv

ορXlΤεK1ov|Kη olα εivαii;;θ,'}, rr.ρro, μor,μo, δtoτl απεβλεnΟV σΤηv αlcοvlδτητο' Λαoi τελεiωζ

δlαφoρετικοi μεταξυ ."rs, .iλοi;;εζ, φυλΛ κατδτερη, οl 'Eλληvεg κοl ot Πiρο-εg' οvδτερεg φυλεg'

δavεiοθηκοv εiτε μοvoliJ'η, λlγr"rο, εhε απδ τηv Αiγυπτο Kοl τηV Aooυρ'ια τlg τi1vεq τουg' Θο

δοδμε τl οπiγιvcv 
"r"'x]ρλ 

i"rs. k;'; αρXηv θα μελετηooυμε ΤOV καlδτερo λαδ τcοv ΑtΟtδπωv'

Εivαl γvωoτδ οr, ,. oρ'.IrJ 
"ρ"xrρημivη'iποxη 

τηq αiγυπΤιοKηg toτορiαg {κοτδ τηv 24η δυvαo-

τεiα) οl λαοi του :"Jε"'. "'ιυδ'ioομ"o' 
o'-'Ξ τiu οvαρ1iο KCl Τηv ΤΤOροKμη τηg Αlγυπτου'

κατiλαβαv μερlκig or,Ξ'.,g επορ1iεg Τηq Kαl iδρυoοv βοoiλεlo. πoυ εixε ολληλοδlοδοXωζ σOv

πρωτεδoυoο τη, Nοrrδrη';, ;η; lrrrρδη KΟI 1o οπο!o, δrατηρηoε tηv αvεξαρτηoiα του γlο

πολλουg οtδvεg. οl nrδ<lπεq γOηΤευΤηKαV oπδ τοv πολtπoμδ τωv ηττημivωV Kαl προoπδΘηιrοv

vα μlμηθοδv ,o μrημrio .o, ,,ξ τi1vεq τoυg' ol οvτrγροφiq ομα:g αυτig _ δεiγμοτο τι':v οποicυv

ff; - ,iro, λq ,;i τλv πλεiδτων xοvδροειδη oxεδiααμοτo. Cr Αrθioπεζ ητοv βαρβαροι' τoυg

οποioυg η υrro6εiο-τερη ,γ.δi"η',"or'δrηro'καiεδiκοο-ε vα nοραμεivoυv σΤηV βaρβαροτητα

τουg. Προγμcτt, ποτi δεv ξεπερcο.o, ,o orδεlo τηq βαρβαρδτητοg, παρ' oλη τηv, επi πολλουζ

οιδvεg oυvε1lζδμεvη ,ro,ι,.,b.,"η δροoη τι^:v Αlγυπτiλv. Δεv υπδρ;εl πaρδδεrγμo σΤηv vεδτερη κal

aρxαiο loτορiο, "", 
,J μoi ;;;δ;.r,i., or, *δro,o ορδη Μουρc,:v, εφΘαoε οε κοπolo επiπεδo

πoλτloμoΟ.'or.s φoρΙqi., η .,'i.e KαπotcJv τυ1ciα:v γεγoVOΤωv * OΙΙCJ' κατδ τηv αρ1alδτητα

oτηv Αlθtoπio *.oroioq'αvδτεροg πολlτroμδq rn'io. -o xiρ,o 'ηg 
Μaυρηg Φυληg, o πoλιτloμδg

oriog YρηYoρο ξοvογδρloε oε επiπεδο ελεεtνδg κοτδτερα'
Kοτω οπδ εvτελδg δ;λ;;;*i μ"ρ*n, μ ο αliη φυλη, μixρl τοτε βορβαρη, αλλο φυλη Λευκη'

ουτη τωv Ελληvωv, ε.rΙi&η-, ""ο.λ, 
a;γrrro *oiaπδ-lηv Αooυρiα τα πρδτο υποδεiγματα τηg

Τixvηg Τηq Kοl 
'r.ρ,oρ'-δλ", 

orη, ορXη σε δυoμορφεq απoμιμησεlq' Τα προ'lοvτα τηq τixvηg tc^:v

δυο μεγαλωv πoλtτloμδν, xορηγηΘηκcv οΠo τουg'Φoivlκεζ, rΙoυ iκοναv εμnδρlo o:a ποραλlα τηg

Μεο_ογεioυ καt απδ ,;;ζ λ;;;;;ηg λl,,*ρog eσiοq, ,o, ηro, κυρiαρ1οl τωv δρδμcοv τηq ξηραq, οι

οποiοi oδηγoδoοv οτηv Νlvευξ Καl στηv Bοβυλδvο'
Kοvεig δεv ογvoεi oε rl'επ]πεδo'οvυψδbηκαv"οl Ελληvεg παVω οπo το υποδεiγματα τoυg' Αλλο οl

οvακαλΟψεlg rηq r.riiηi "ρxt,"loγiοq 
απεδεlξαr'r','irηζ ΤΤoσO KαKOΤε1vα ητοv Το ΤΤρωΤα ΤOυζ

crxεδιαclμοτα 
"o, 

,oro'i ;λ;rξ 1ρ.,o-η*, ,o ,iρooorv, γlo Vo δημlclυργηcrουv εκεivα Τα αρl-
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,rx
σΤoυρYημοΤO, ΤΤoυ Τoυq aKαvαv οOcvοτoυg. Στο δδoκολo ουτo iργo τηg δημrουργiαq πρoocο-

,,*ηg rixrηg, οl 'Eλληvεq δαπδvηoαv Yυρω σΤο επτακδolο 1ρδvιο. Αλλα ol πρδoδoi, noυ πραYμO-

,""Ξηδλ."r, κατo iou ,J.r.o'ο αιδvο, εivαl πoλδ πιo oπουδαiεq απδ ooεg iγlvοv κατδ τoυg

"i"ηγ"υμ*oυg 
οtδvεq. io oρxo,rr.ρο πρo'ιbvτο τηv Ελληvrκηq ΤεXvηζ δπιοg o θηoαυρδg τcοv

Mυκηvδv ιου l2oυ o,δro, φαvερδvουv.εvτελcοg βαρβαρεg δοκlμεg καt κcκδτε1vεg απομrμηoεtg

αuoiol,*ω, αvτικειμivcοv':iqio,δruq αργδτερα, η τixvη εivαι ακδμα Αvοτολlκη. o Aπολλc':vοg τηg

Τεγiοg KOΙ Τoυ oρxrμr"ο, μoi"ζ"r, "αραδoξο μi λ,γu.,.,o"a αγολμοτα- Αλλa η εξillξη iγrvε

υπερβoλlκα γρηγoρo,-rror'",ωr" αργOΤερα,-φΤOvoVΤαζ iτot oτοv Φεrδiα Kαι σΤο θαυμδolο

ογδλματα του ΠαρΘεvδvα, δηλοδη σε μlO μoρφη τi1vηg Τj'oυ ηΙαV οπολλαγμεvη αΙΙO Τlζ ΟVαΤo-

i*tξ i",ρρ"ig, οπ' oπου εi1ε'εμπrευoδεi Yια Τoσo μεγολο δrδoτημα. Τo iδro crυvεβη Kαl με Τηv

oρii'."r", *η,'μoλοvoτr τ" 
"iοε," 

τηq εξελiξεc,:g .ηg .iro, πo δδoκoλo va κοθορtοΘoδv' Εv παoεt

"iρλλ"r,γvr,:ρiζουμε 
δτl o ρυoμog r* oρ1o,δτδcοv Δωρlκδv oτηλδv, otonoiεg ξεκrvδvε οπδ

τov Ζo οιδvα ,rx, ,rρo]δxori"i o""'rη, Αiγυπτο Kαl o1l η oτηλη του lωvικοδ ρυθμο0 παρελοβε

πoλλο οπδ τηv noorρio. Αλλα επioηq γvιορiζoυμε, oτl τα ξεvα ουτα oτοrxεiο' το oποic Xρησι-

μoπolηgηκοv στηV ",["' 
j;.;r; ;;Y^;rlrrη*ou καt τiλog μεταμορφδθηκαv, πορδγovταg viεg

o.ιηλεg τελεicog δlαφoρετικεg aπο τα oρxικδ υποδεiγμοτo'
i.η, ouη o"ρη ro, αρxοiου Koσμoυ,'η Περoiα μαq δivεl τo.παροδεlγμO μtαq οvαλoγηg υlοΘε'

;i;.;q κα, ε6ε,ιιξεcoq, "", ε., μΙtoρεσε oμζοq Vα φTaσεl oτο τiρμο τηq. διδτl oταμδτηoε απδτoμο'

.ε "ri.i μ,oiξrr,.ηξ ."'".η"r.q. Η nερoiα δεv 1ρεlαogηκε επrα οlδvεg. δπc,:q η Eλλαδα, Ylα vα

δημrουργηo., ,ρoo6)r.i"η ,εirη, oλλo μoro, δrακδolο XρOVIα. 
'Evοg μδvov λαοg, οl Aραβεq.

;;;'ρθ;. μ.xb, ,ωρo ,t 
"b"γμ"r"ΤΤOlησεt 

τηv δημroυργiο πρooc^:πικηq τixvηq, o'ε τδοo λiγo

1ροvικδ διοcrτημο. oι Πiρoεg, μη'.1orroq .rρoo.r,"d τixvη, oτοv iγrvοv KοΤοKΤηΤεζ τηg Αtγυτrτου

Kαl Τηq Βαβυλδvag, ε"r'i"οη.", "ro C]υΤoυζ, κολλliεxvεg καI υπoδεiγμοτο' Αλλα αφoδ η

"rρ,"δiιo 
τoυq δεv'ξεπaροoε oε δtδρκεtα ,org δυo αlδvεg, δεv βρηκαv ευκαtρio vο Τρoπo_

"Ξiη".ir, "oro 
ρoοoq τtg τd1vεg ουtiq, ολλα μετc Τηv OvCΤρoΤTη τoυq, εi1οv αρ1ioεl vO τlζ μεΤαμo_

δδλr"r, Τα ερεiπlα riξ n'ρ"ι""lηq, οκομη κοt τδρο oτiκo_vταl δρθlα καr μαg απoκολυ{ΤτoυV Τηv

γivvηoη αυτδv '." ;;;;;;;;;.;r. Bρioκουμε'οvαμφiβoλo oε αυτοδg τηv oυγ1δvευoη' η

μαλλov κολ0τερα '. ξ';aδ;;ιjα ΤcJv τεxvδv τηg Αlγυπτου Kαl Τηζ Αooυρiαg, αvακατεμivωv με

Ξtr1λr"" 
"'",x.io, μol'-;tgλ rrrρrψλμ.rη σΤηλη, με το δlκεφαλa κlovδκροvο, εivοιεκδηλcυoη

Ξrr"υ τoυ γryοvδτoq "oi μog'.r,rρrrr, ,o .rρoo,6.oαvooυμε, oΤl εαv o XρoVoζ δεv ηταv τδoo

περtoριoμivoq γtα 'orq 
Γiiρ".ξ, ουΤη η αvδτερη φυλη θa δημloυργoυoε τi1vη προocοπlκη,

κοΘδλoυ κοτδτερη απδ ουτη τcιv Eλληvc^:v'

λ;;;rξη ,rrJi orroδ ,o, γrγor".oζ εXoυμε, δταv παρατηρηooυμε τα μvημεiα τηg Περoiαg δiκα

οlδvεg αργδτερα. Τηv δυvαoτεiο τωv Αxοlμεvlδδv αvεΤρεψε ο Αλεξαv6ρoq, Τov oποiov

δlεδixΘηoαv oi Σελευκidεg και ot Αρoδκlδεg κοi oτο τdλοg οl Σαooαviδεq, Πoυ αvετρδπηoοv τov /o
olδvο απδ τoυg Αρ.β;;. M; o'.o or'ors η Περοiο δπo*.o καlvoδργtο αρXlΤεKΤoVlKη καt oτov

)vΤOq
; Περ-
σlηv

Jη Kol
piρov
ιρυση
lκδ. Η
'i, πoυ
)q Ιηv

'λεicιg
pυλεg,
lg. Θο
.CJV.

υvoσ
-lπtου,
ζ σαv
)υ γ1O
)ηoοv
ποicοv
ι, Ιoυζ
>olητδ
:λλoυg
-ρη Kal
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11oΤηΤO
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ρOq, o1
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OlKoδoμεi εK Vioυ μvημεiΟ, OυΙδ a1oυv

μιο oφρογiδα οvαμφroβηTηΤηq ΠρCΟΤo_

τυπiοg, η οπoiο προκδπτεl οπδ τov oυv-
δυαoμδ τηq Αροβlκηg τi1vηg με Tηv

αρ1αiο αρxtτεκτovtκη τι,:v Α;ctμεvtδδv,
πoυ τροποποιηΘηκε iπεlτο οπδ τov

ΤαυΤoΤηTοζ
πραγματl η
τοξιδεδεl κc-
δlαrρεξεl n ι
εξελiξεωg μr
toυ OTμoυ K(

τηv επiδρcc
Πoλlτtoμcυν.
ΙΙvευμοTIKη
φυλig τελεiω

1ερoδvηoοc
δtοφoρετικi<
Η εξiταoη τc
οvolτερcο. C

μπορουoαμ
αvηκoυv ο
Bδρεtαg lvδ,l
λοοδg. Kοl ,

μεγολδτερnι
καθαρο Mο
ζδvη.
Kcl δεv εivc,
Kαl η αγαλ,,
ολλο κυρic-'
δλωv τιοv Α
κοt vο εivοr
Η ψυxη τηg ,

KCι Tlζ ΤεXVε
oυτη, εivoι ι
ctvτlπρoσΦ'

;, -....,i ουvδυαoμδ Τηζ, με τηv Ελληviζoυoο
:,-.€Ξ τixvη τωv Αρoακlδδv. Αυτη ηταv κal η

.,..i, viα ΤεXvη, ΤηV οπoiο οl Moγγδλοl επρo_
..,Ξ'.. κεlτo κοrδπlv. vο μετaφiρoυv oτηv Ιvδl_:.. :::',''' Ξ κη, μεΤOμoρφωVovTcζ ΤηV εK ΤτεριΤρo_

': ' Ττηζ.
Στα πρoηγoυμεvα Παραδεiγματα, πα'

' 
,#Φ ρaτηροδμε τoυg 6lαφδρου9 βoθμουg

" 'Ξi..Ξ rι^:v μεταμορφδoεωV, ΤΤoυ μπορεi vα
*.-j{ l.. _-'.. πρoYμαToπolηoεl εvαg λαog oτιg τixvεg

'',€. -..r] ,r.,. αλλoυ λαοδ. οvδλογο με τηv φυλη
:s.]:' .,'t. Kαl ΙoV 1ρδvo, τov oπoio μnδρεoε vο

οφιερδoεt οε aυrη Τηv μεTαμoρφωση.
Σε μlο κατδτερη λοlπδv φυλη, αυτη τωv
Αlθlδπcοv, πoυ εixε αlδvεg υπορξεcoq
ολλο εoτερεiτo αρKεΤηζ εγκεφoλικηg
lκαvδτητaq, εiδομε, δτl η δαvεtσμεVη
οπο ολλουq τipη ξαvαγδρlαε oε κατδ_
Τερεq μOρφig. Αλλa σε μιο αvδτερη
φυλη, με aιδvεg ζcοηg, oπιυg ου'rηg τc,:v

Eλληvcοv, αποδεiξο'με με oαφηvεlο τηv
oλοκληρcοτlκη μεraμoρφωση τηq ορ'

l,,:*.- Xοiοζ ΤεXvηq σε μlο μoρφη ΤεXvηζ υΙΤερ_

βoλiκο υπιρo1ηg.
Σε αλλη φυλη δε, τηv Περoικη λrγδτερο
υπiρο1η, οπ' αυτη τc;v Ελληvc,cv KCl Ytα
τηv oποiοv o XρoVOζ ηταv μεlρημεvοg,

ΙrαρaΤηρησομε μεγολη επlδεξlδτητα πρoσΟρμOYηq KOl μεταμoρφδαεωg"Oταv καΤα ΤOV 7o μ'Χ'

;';; ol Αροβη ."rr"ηo"" τo'μεγαλυτερo μερoq τoυ πολοlοδ ΕλληvoρcoμοΤκoδ κδoμου κοl

ιερroo, ,o γ,γο-,oio "ρ"'"s 
-torg, io oπoiov εκτεivoτοv οπδ τo κεvτρo τηg Αo'iαq, μi1ρl κοι τηv

lοπαviο * oυμπερlλαμβαvoμivηg KOl Τηq Bορεioυ Αφρlκηq' οr Αραβεq αvτtμετδrιtoοV μlα oαφδζ
κοθoρloμivη oρx,.r*.Jr,.η,-τηr'βrgαrrirη, 'η, 

oποiαv οπλδg crτηv αρxη υloΘετηοοv, τooο αιηv

loπαviα, δoo κοt oryη, λiγr"r| "",iη, 
Συρiα, γlo vο oικοδομηoουv τεμεvη. Τo τiμεvοg τoυ oμδρ

<rrηv lερoυααλημ, ουτδ;;; πρ;; oio κοrρo,'κοΘδg καl δλλο που oδζovτοt αKoμη κοi oημερα'

μαg οπoδεlκvδoυv orπ ,η, ,iδ'δrη"η. Αλλα αυτη η υroθiτηoη δεv κρατηο'ε πολυ καtρο' Bλεπουμε

iτol τα μvημεiα ," μ''"}"bφδr"rrΞ, oro 1δρα oε xδρa Κοt aπδ αlδvο oε οlδvα' Στηv δlκη μoq

αloτoρiο τoυ Πoλlτlο.μoυ Τωv Αροβcοvυ roρo'ηρηoδμε 'η, γivvηoη ουτδv-τcov μετοβολδv, που

.rxoir.rro εivol τooo 
"ημ"r',.cq 

;o,-oro,δδ.,g, δo:ε αvομεσα σε tvα μvημεio, πoυ ιδρδΘηκε σΤηv

oρiη .ηs κοτακτηoεωξ Ι or.os ουτδ τoυ eμρbυ oτo Kοlρo - Yυqω oτo 7 42, κοl εvδg δλλoυ που

"ii"ejη*i.'-" 
τiλοq τηξ μεγδληq Αραβlκηg περlδδoυ _ δπcog αυτδ τoυ Kοiiβiη του l468 - vα μηv

υπδρxεl oδτε i1voq "μ;;i;;i. 
nnεεεi6αμε λoπov, δτt oε ανδμoιεg xδρεg. ot oποiεg ευρioκovτο

κοτω απδ τοv Noμo του loλαμ, δπωg oτηv lοπαviο, τηv Συρiο, τηv Αφρlκη. τηv Περoiα. τηv |vδlκξ,

," μuημri" ,oρoro,o{or, 'Ι"" oro,,;rδr,q δroφoρiq, που εivαl οδυvατov vα τα κοtατδξωμε oε μtα

κατηγορiα, oπωg θο'μπOρoυσαμε με τα rοτοiκδ μvημεiο, το.οπoiο, οV Kαι παραλλδoooυv'

rιορoυolαζοu, ,.rρoφJrη 
'οvολoγiο. ol ρlζrκεg ourrg δlοφoρig σΤηγ oρXlTεκτovtκη τcοv τδτε

Moυoουλμοr,"ω, 1.|οv εivαt αδυvατοv ,δ πboιρxovτα| οτΤo τηv παρολλαγη τωv δoξαolδv'

oφου η θρηoκεiο .iro, η iε,o. Mπορoδv vα οπoδbΘουv μαλλov, ατlg δlοφoρεg μετοξυ τc;v φυλδv'

"J, 
.ri εδ.υv oε βοΘog crτηv εξiλrξη τωv τεxvδv καl σ,q r01εg τωv ουΤoKραΤoριδv' Αv το

"rμ"iJ""μ" 
ουτο εivοlΞωoro, roi. oε'μiα xδρδ που κοτolκεiTol.απo δlαφoρετlκig φυλig πρεπεl vα

βρουμε τελεiο:g oroμoio μvημεiο, πiρο οπδ'κδθε εvδτητο πoλrτlκηg κυρlορ1iαg κοl τουτδτητοg



15

loυν
JΤo-
)υV-
τηv

io:v,
τov
υσa
οl η
Ιρo_
lvδl_
Γρo_

πα-
oυζ
vα

(vεq
,υλη

)ση.
τc,Jv

εωq
Ι<ηq
jεvη
:τδ_
'ερη
Ι6)v
τηV
oρ_
_:ερ'

'ερo
! Yιo
oζ,
μ.X.
KAr

ΙηV
ρδq
ΠηV
μoρ
,ρo,
)υμε
μoq
που
ΣΙ-ηV

πoυ
μηv
)vΤo
ilκη,
:μιa
)υV,
τδτε
tδv,
ιG)V,
/τo
:l Vο
)Ταζ

ΤαυΤδΤηΤaζ δoξoclδv. Αυτδ ακρlβδq μπoρεi KαVε|q VO ΤΤορOΙηρηαεt κοvεiq σΤηv lvδiα... Eiγαl
Πρoγμαl η μovαδlκη σημερο Xδρα, δπoυ μπoρεi κοvεig, με οΙΙλaζ μετακlvηοεlq oτov 1δρo, vα
τοξrδευεl KaΤα βoυληση στoV Xρδvo Kοl vα ξαvaβλεπεl ζcοvτοvθ Tα σΤαδlα που 1ρεlδcrΘηKε Vα
δlοτρdξεl η αvΘρωnoTηlα, γlα Vα φ0Oσεl σε αvδτερο επiπεδα ΤΙoλ[lσμo0. oλα τα <rrδδlα τηq
εξελiξεcoq μπOρOδv vα βρεΘoυv εKει. Η ΛiΘlvη επoxη ixεl Τoυq οvlΤΤρOσδπoυq Τηq Kοl το iδlο η επOΧη
τoυ αTμoδ KOi Toυ ηλεκτρloμoδ. ΠoυΘεva ολλoυ δεv θα μπoρoδοε vα αvτlληφΘεi κοvεig καλυτερα
τηv εniδραoη τcοv μεγαλc^:v παραγδvΤcov, ΤΤoυ ΠρcοΤoσTαΤoδv oτηv γivvηαη Kαl ΤηV εξiλιξη τc,ov

Πoλlτloμδv. Εοv δμcοq, δπcοg εiπαμε παραΤΤovω, η τi1vη ευρiσKεTο, ο'ε oτεvη αvολογiα με Tηv
πvευμοτlκη lδlooδvΘεoη τηg Φυληq Kαl αV Ylo ΤoV λoγο αυτδ η iδlα η τi1vη, πoυ δοvεioΘηκε oε
φυλig τελεicοg δIαφoρετtκεg, οπoκτα μoρφiq δκρcoq αvriθετεg. oφεiλoυμε vα ο-κεφτoδμε oτr η lvδrκη

1ερoδvηoog, η oποiο κοτolκεiταl οπo φυλfg oφοδρα αvδμoιεg, Θα πρinεl vα ixει τi1vεq
δlαφορετrκig Kαl ορXlTεΚΤOvlκoδg ρυΘμοδζ αvτiΘετoυg. πορ' δλη τηv τουτδτητα τωv δοξοolδv.
Η εξiτοο"η τωv δrοφδρωv μvημεiωv oτο ε6οφη τηg lvδrκηq, οπoδεlKvυεl KαΤα πδσov εivαt oδoτo τα
οvcοτερω. oι διαφoρig τωv μvημεirov εivαt μαλt<rrο τδoο βαΘltg, δoτε μδvov κοτδ ζδvεq Θα
μπoρoδoομε Vα Τlq κατατοξoυμε, δηλοδη κατα φυλiq καl δ1l κοrα τα Θpηoκεδματο σΤα oΙΙoiα
οvηκoυv ol λοοi πoυ tα olκoδδμηoαv. Δεv υπαρ1εt κομiο αvαλoγiο μεταξδ τcοv μvημεiωv τηg
BδρεIοg lvδlκηg Kοl Τηq Mεoημβρrvηg lvδlκηg το oπoiο rδρυθηκαv τηv iδlo επo1η οπδ ομδθρηoκoυg
λαoυg. Kαl καιδ τηv nερioδο τηg Moυooυλμavκηg κυρrαρ1iαq αKoμη, δηλαδη oτηv περio6o τηq

μεγολδtερηg πoλtτlκηg εvδτηταg Kαl Τηζ μεγαλυτερηg επlδροoεωg τηg κεvτρlκηg κυβερvηο'εωζ. Το
κοθορο Moυooυλμαvlκδ oτolxεiο επi τc,:v μvημεiωv παρουolδζoυv βαΘlig δlοφoρig οπο ζδvη oε
ζδvη.
Kαl δεv εivοt μδvov η OρXlτεKΤoVικη, πoυ ποραλλδoαεl αnδ φυλη oε φυλη oτηv lvδlκη 1ερoovηoo.
Kαι η αγαλματoποIiα δlοφdρεl επioηq απδ ζδvη oε ζδvη, δ1l μδvοv σroυg εlκovlζoμivoυq τ0πουg.
ολλο κυρicog oτov τρδπο πoυ εivαl κοτεργοoμivol. Αvαμφiβoλο η lvδlκη ορXlΤεΚΤoVlKη εivαl, δπcοq
δλc^:v τcοv Αvoτoλlτδv, κυρicοg Θρηoκευτlκη αρ1ιτεκτοvlκη. oμc^:q, lδiωg oτηv Αvoτoλη, δoo μεγολη
και γc εivαl η θρηoκευτlκη επiδροoη, η επiδροoη τηg φυληg απoδεlκvδετοl κατα πoλδ μεγολδτερη.
Η ψυXη τηg φυληg, πoυ δlευΘυvει τηv τδ1η tωv λαδv, κατευΘδvεl εξ iooυ τlq δoξοoiεg, τoυg Θεoμoδq
Kαl τlq τixvεg. oπolo oτοlxεiο πoλτtoμοδ Kοl vo μελετηooυμε, Θο τηv οvοκαλδψoυμε εκεi. Η ψυxη
αυτ{, εivαl κα: η μovαδlκi δδγαμη εvαvτΙov τηg oτ:oiαE καμiα δλλη δεv μπoρεi vα αvτloταΘεi. Γlατi
αvτlπρoσoδπεδεl τo βαρos 1lλαδοοv γεvεδv Kαl τηv oδvΘεoη τoυ φρovηματδg τoυg.
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To ΛδΚαIo]/ 9ρog, o, oλuμπog Τηs
l lεΛoπoγγησoυ

<To oρoq εoτi τo Λδκαιov, καλοδoι δε αυτδ και'oλυμπov κα1 Ιεραv γε
ετερoi. τcjv Αρκαδωv κoρυφηY. Tρqφηvαι δε τov.Δici φαoiν εV I'ω oρει

τoυτω και χωρα τε εστlV εV 1\υΚαιω Kρητεα Kα^oυμεVη. Aυτη oε.η
Koητεα εαιii'εξ αριαιεραq Αnoλλωvoc bλooυq εniκλ'ηoιV Παρβαoioυ.
Καi τηv Kρητriv ivθα b Kρητcbv. εxει λoγog φ-αφηvαi Δiα, τo,xωρiov

τoδτo εivαι, Kαι oυ o,ft:1ιHi..'],r$μr*r,,ΨητoυσιV oι ΑρΚαoεs>

Τo Λδκotov δlοτρt1εr εγκορolα τηv επaρxiο oλυμπiοg με δlαδo1tκoδq oρεtvoδg δγκoυg. Απδ το

ψηλδτερo τoυ oημεio, τo Δlοφδρtt {1421 m) πθφτει oμαλα αrο ΠαλιδKοστρo {13a0 m) κοt οπδ εκεi

ατηv BουvουKα τηq Αλβοrvοg {\22o m) απ' δπoυ ξεκrvα η ΜivΘη, Y]O VΟ καταληξεl ηρεμα ο'τηv

παρολiα του Kυπαρtooιακoδ κδλπoυ. Απδ το οvατoλlκδ Τμημο τoυ πηγδζει o Aλφεlοg, εvδ ατο
vδτrο ξεxυvoYΙοl τα vερα τηg Νiδog.

Boυvδ μεγολoπρεπo Kol φcοτεlvo, 1ρυo'δxοo Κα} με ΤO φωζ Τηq ημεραζ καl με ΤO φεγγορδφωΤo Τηζ
VυXΤοq' Γl' αυτδ Kαl η ovoμασiα τoυ oυvδiεΤοl με Τo φωq. Η λiξη αΛδκαlox παρδγεταl απδ τηv λiξη
Λυκ- Λδκη, πoυ oημαivε| (φωq). Απo αυτηv πορδγovrοt ol λiξεlζ αλυκουγεqυ, αλδ1vogυ, κλευκδgυ
και αλλεq. Παρομοlεg εivοt κοl ot λοτlvlκig λiξεrg Lυx [φωs), Lυceo (φωτiζcο) Lυnο (φεγγαρl), η

γoτθικΛ Liυh-οth {φωs) η Yερμαvlκη Lioht, η oλοβlκη Lυc_α καlη λΘουοvlκη Lαυk-αs.

Λδκoto, λοπδv, εivαι ουτδ που φωtiζεr. Kr επεlδη θε1kη δυvαμη τoυ φcοτδq εivαl o Δiαg, γl' αυτδ και
τoπoΘετεiταl εδδ o γoητευτlκδg μδθoq τηg γivvηαηζ Κol τηζ οvοτροφηg του, Στηv κoρυφη τoυ

βoυvου, η μητiρα τoυ Piο, φοβlo'μivη οπδ τov οvδρο Ιηq ΤoV Kρδvo μηγ Tηζ κοτοπlεi καt αυτδ το
ποιδi, πoυ εi1ε oτηv κorλrδ τηq, βρηκε κοτoφυγlo. Ξδδ γivvηoε KρυφO τοv Δiα Kαl Τoγ πoρεδc,:oε oε
τρεlg Ν0μφεq γlο Vο τov μεγαλδo'oυv' Στηv Niδα, πoυ πρδτη αυτη τov πηρε σΤηv αγκαλlα Τηq. Τηγ

Αγvδ, πoυ Tov iπλυvε καt τη Θεtoδο, πOυ oπαργθvο:oε τo μωρδ.

Δεv Θα επεκτοθoΟμε στο Tου μυΘoυ_oμιοg Θiλoυμε κυρiωq vο επιoημδvoυμε To oυμβoλoμδ του.

o Θεδg Δiαg, υoτερo απδ πολλo0g ογδvεq (Γlγαvτομο1iεg - Τlταvoμαxiεq}, επtκρoτηoε oοv μiα
οταθερη Θεikη δυvαοτεiα κt iτoι ηρiμηoαv η φυση κoι ol δvΘρωπot. Επlκρατησαv ol δυvδμεlg τoυ

φο:τδq. επi τo:v 6υvομεcοv τoυ oκδτoυg, πoυ βυΘiαlηKαV σΤο Τδρταρο' oλο αυτα oυμβoλiζoυv τηv

ηρεμiα πoυ ηρθε σrη γη, υoτερα οπδ τρoμερiq εδοφoλoγlκig αvαoτατδoεrg, πoυ σαv απoτiλεoμδ
τoυq εi1αv τηv oταΘερoπoiηoη Τηq γηq. o λvΘρι,:πoq απδ εκεi κοl ιiπεlτο εξελiooετoι: βγοivει οπδ τα
οκoτα&α τωv o'πηλαiαlv, δημtoυργεΙ olκloμoδg καl oργδτερα πδλεlg. Παυεl vo ζεI οπoραδIκα, ολλα
δημloυργεi κolvωvlκη ζωη.

Στο βoυvo oυτδ, λotπδv, o Λυκοωv, γ]Oζ Τoυ πελααγoυ Kol Tηq Νδμφηg Kυλληvηq, τo l0000 π.X.

περiπoυ. ιδρ0εl τηv Λυκδooυρα, τηv κπpδτη πολη πoυ εiδε o ηλrog καt απ' αυτηv iμoΘαv ol
ovθρωπoι vα μiζoυv πδλεlgll, oπcDξ μog αφηγεiτor o Παυooviοg (Η' 38, 1 }.
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Στηv mο ψηλη κoρυφη τoυ Λυκαioυ υπαρ1εt ο Bωμog. ιιτo πρδτο lερδ οημεio του κδαμoυll. Εivαt ;l1coματrvοg καt δπolοg. τo παραΙηρηoεl 'απo 

μo.ρ,δ ρic"i, i, Τo συσΤαTlKδ rου εivαl πoλυ 
!|&αφoρετtκδ απδ το υπδλοιπo βoυvδ. Πολλoi υποαιηρiζoυv oτι δημloυργηθηκε aπδ τηv τiφρα τιov glΘυolδv noυ τελοδvtαv εκεi. Mtλουv μδλιοτο Kαl Ylα οvΘρcοποθυoiεq. H φημη αυIη αvδγεrαt o'rοv FΙΛυκοova. Ο Παυο-αviαg γραφεl δτl'o Λυκαc,:, εφερu *οr. o- βcυμο τoυ Δiο βρεφog Kαl Τo EI::*i3:: 'Α::'^T:^Ι'Ι,:T::1:l. q1ry μ. r" 

";ιj" '", "";";;;q μετα τη θυoiο εγlvε λυκοq οπo ξ|

ε
.ι

Γo Τηζ
r λεξη
υκδgll
ρt), η

ιδ καr
'l Toυ
τδ τo
σε σε
], ΙηV

η.Χ.
/oι
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ζδωv, δεv υπδρ1ουv εvδεiξεlg γlο ooτδ orδρ'n'rr.
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Xαμηλoτερc oτο Λδκοlo,υπαρ1εl o vοδq του Παvδg, ΠερlΙρΙYυρlσμεVoq σΤηV επoxη του με αλο.og.Kαl πlo κατω απδ αυτδv τo Στοδlo, ο lπποδρoμ"9, 
", 

ql;;ξ"rλ, ..,,oημωV Καl τωv αΘλητδv,λoυτηρεg κοl δεξομεvη' Eπ|oηq, oτο οvοτολ,"a bρit"irj,'o ,oΞq'.ou Πορραoioυ Απδλλα:vο. Εκεiγtvδvταv λοτρευτlκig τελετεg, πoυ oυvδεοVΙol με rov Επtκoδρεtο Απδλλα:vο. Ακομη, οπο τov l4oοlδvο π'X' κοt μετα, καΘε iiooερα xρδvlο tελoδvτqv ," λυ;; 
", oπου δtεξαγοvτοv αγδvεg μεοΘλητig απδ oλεq τlg περlοxεq τηq ελlαεοq. Στιq πλακεg τcοv Λυκαlovlκδv δrοβαζoυμε ovοματαvlκητδv απδ τηv ΑΘηvo' τηv :πoρrη. τo Αργoq, τηv Ηλεia καr οuεf περloxεζ' Το Λυκαtα εποψαv vαtελoδvται oοv Παvελληvlο εoρ-tη τοv 2o o,λro π.Χ., γlοτi μ.roφ.ρ'θη*οV σΤηV Mεγαλoπολη, δπoυoυvε;ioτηκοv vο τελoδvτοl ωq ΤoΤΙlKη εoρΤη.

1:l:^"9u]ο ευρ.1μ'aΤa KοΙ Τq μvημεiο επαvco αιo Λδκοlοv oρoq, τo λυπηρδ oμc,rq εivαl δτlσημερο To πlo πολλο οπδ αυτα εivαl oo:ρtοoμivο oε ερεiπrο_,'-οφυ,ιo.ro 
"δ,-,ro}ii.,ηημεrα,διαoπαρτα oε xωροφlα, xεiμαρρoυg καl μαvδρεg.
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(Υiτo iηφ'Ελλαδ
και τοb χoαμο

Car sΗ

αυτοκΦτoυr, oηv ατlλοδοτερη μορφη τηg _εivαι η
μετακivηαη 4 ατδμωv (λ.1. γειτovωv η oυvαδ*ρφωv)
iρog *αιαrro τo xδρο εργαoiαg'με tvα αυτοκiιητο. Avιi
ο *αθ€rαg vα μετακιvηθεi με τo δικο του αυτoκivη_εo, και
oι τiοοερig μiτακιvoι}wεαι με *vα αυτοκivητο. Tα οφελη
εivαι αιοθηiα: καταρxαg, τα κoοη μετακivηoηg εivαι

οαφωζ, μικρoτερα ( το κδατog τη9 βεvζivηE μοιpαζεται oτα τtοoερ^α),. κcrια δεδτεpo, μειδ_
;;"i i'oγiog iηE'*υκλoφoriι"d &oοξ εilομoδg (μικροτεροg' αριθμδg αυτoκιΦτωv)-και
οοvεαδ9η u*p"$r"oη.or,λ.ρiβαλλοwδg (αιμboφαiρικη μδλυvαη, εκnομnη διοξειδiου

oρλ εo*ψαζiι ε"α 
"ρογρα1iiq 

_ πιλδτο πoυ oηρiζεται στηv αρxη τoυ Car.sharing. Τo
;ρδiρ"μμλ o"ομαζετiι,itaidgo, και αυμφωvα 1ii αυτδ oι κcrιoικοι τ1s oδληθα ixουv

"irοi'ρ"bh 
*, oiδf,o τιrv διαθΙοιμω, αιrτbκιvξτtοv του πρoγραΗrcr.ιοg'j}ri:""9::1"'"i::j

η'εγγbαφη τωv κατoiκ(rv στo rρογραμμo,gj.η, oπoiα 0δ παραλαμβ&voυv τηv ειδικη

"αrii" 
_'λεiδι, cπιαpαiτητη για τδ ξεδεiδωμα τωv αι}Τοκιvητωv. Oι εvδιαφερδμεvoι

μ"Lρo"" rα δαvειοτοοv τδ αυiοκivηΤο_ κα1 vα τo αφηvolv στov προoριομδ του9 εφδoov

λr.δg βρiακεται μtοα αια δρια τηg irοιηE Av κ&πoιog θθλει vα εvεorιtοει τo αοτoκiιητo

"ro iιλ. .roρooρ.rμεro *b*α i-oυ, α}κει vα τηλiφωvησει στηv ειδικη. τηλεφαlvικη

αρxει περιoριομδg oτα xιλιομετρα.

$a *" To Car sharing εivαι μια μoρφη μετακirηοηs πουtrr
!ξr' .* \ e!7_- Ι1 ^,ι=_^^ ;A.^.^^n n-,r ι,/-ιncn τaο

, 
* 

_ 
*&i κερδiζει δλο xαι περιοοοτερο εδαφog οτιE xιbρεg τηg

i:ffiEυρδπηg.ΓΙρδκειται.ουαιαοτικαγtαΤo<μoipαομαεvδ5,

γραμμη η ,α iπιοκεφτεi τη" ιαιooελiδα του nρoγρ-αμματos,. Τo κ9φ'ο1Xρηση1λx εyδ9
g;;ι iτλιxιζει Ο,19 

'€ το λεπτδ, με αλλα λδγια g,9ο ε τη, ιilρα η 49,9 € τηv ημiρα. Δεv

flγjl"*:ffi.*l*s:
l}i.'"". ψiφ-' xri:rr ιγrιι'

Avελαδεg μεl
ταυτoτητα!!!

;SΤoΡ cπηv Αγγλiα. Στn,
Tο Ynoυργεio ΕviργειαE κοι Kλιμα-
ιικη9 Αλλαγη5 τη5 Bρεταviog r..rx.
μια πρααιvr1 viκη, καθδg oro'.oi-
vΨσ: 9τι κανεvα5 cπαθμo{nαραγω-
'yηg λιθαvΘρακα δεv eα μ,αriι α,η
Bρεταviα αv δε nληρoi iig προδιαJ
γραφεs για η οαlαη δεoμευοη και
απoUηK^ευση αro υπεδαφo5 τoυλαxι-

fri:ii'1:-γ"::_Ψ:Υ .:: ouρμoκr|λιou αμεαα και 100% μεxρι τozυι3. lο υπoυργειo nετυχε ηv αλλαγη τη5 ενεργειακη9 ,δrio"η5
Ι..^:':::Ι,.ρ-T:υσε μεχρι αημερα. Σε αυiο δυ"tβαι. *αi η μaγη .,oυεχoυv oωσει oι oικoλoιrκεE oργανcbοει5 γιo rα 

"""ηoo,i" f,i".1Eαrη βρεταvικη "Ψ-.ρrηoη J:. Igρ.] ;fιρ. i; η μεiωαη τιυvεκπoμπδν τoυ Co2. :ηι, ελιαδα sο'xρbvια πiαδ'oι .ι.rti*'
:r:Ι:f::: μ:τακτικig κovτoφθαλμε9 κoαεoβορε5 και καθoλoο
κε ρδ oφoρ ε9. K απ o ιo ι αi γo υρ o txo * oi* o, ofi.-"-.i;λ;:

.-t :

o δ'S πoυ i1oιlv,οvo-:

uιΙ Παρd\ου\' Περισσoτερo

γ.ιo. a.u.o iδειξε μια'ryJ:
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Εκατοι.ταδεq μελη και φδδ. τη5 Xρυοηq Αυ}ηζ
βεE αηr, κεwρικ1 :τροεκ\ογικη οι:1κλtρωoη τoυ κi
οηι. πλrdα Kολοκοτριilη. Η πpδοφαιρα ητn'αnδ voρ.i
θΨμ4, μn γαλαιo,\ευκεg οημαiεq και εθvrκιrκα λαβαρg r
κυμαιiζουr, αιrv ουραv6 ,η5" ΑOηvαq κιrι οιραπωτκα
εμβαηρια ι-α δivoυr, il.ιτ διαφoρinκδ ιδvο m1 ζοη ιηg

trOι εnιαιnuoVεC του <Πολεuoυ τωv
Ααιρωv,, κcrιαοiευαζoυv oπλo λειζερ

κατα ΤωV KουνoυΓΙιcοV

Λοvδiι,o, Αγγλiα: Eιn-
ιτιημοvεq ιrιιq ΗΠΑ κα-
ταoκευαζοον εvιτ ιirι\o
λilζερ nου θιr μπο1lε'i vιr

l1ωνε1 .KαΤομμop1.ι]t
lvοι'lπιιbv μiοα σε

με1xκα λεr.ιτα. Το λειζερ
οvομαιπηκε αilπλο μιζι
Kηζ Kατααβ]φηq κουvoυΙΙlωY) Kα1 μιΙoρεi \Ια

εκnυροοκριlτηCrεl. σΙα κoυvoL)ΙΙ1α _ ιn'δxoυq, αμiιxυg

μδλιg αν:r-ληφθεi 1.η ραδιοσι)λγ'δτηΤιΙ 1lo1)

δημιουργεli lO χrυΙιημα τι.tv φιερδv τoι:g. Tο onλο
ιτvιτιτδxθηκε ι'ιrrδ μια ομιiδα αοιριx9υοκδv, rl
oΙ{ι]iα αrμμετεiχε στοv ΙΙολι:μo τωv Aσιρωv (ιo
rΙι]ρi.φημι) πρι\γpαμμα αμιlvαg l.ιοv ΗΠΑ καια τη
δlαρκεια τοιl Ψυ1ρoδ Πoλiμoυ).
ol δημιουργι-li τ'οιl iπλoυ καιιτ ιωv κουvουΙΙlδv
ευελlιιxι'lυv διι 0α βoηξσε1 σtηγ καιιurιrλi:pηι
iηq μαλαρ1α{. Σιiμφωvα με τιτ λεγδμεvα τι)ι)

εΓrιKεφαλη 1ηq εΓΙισιημοvrκrjg oμαδαq, Τζδρv.lv
Kiφl, ιxο CΝΝ, ιο λεξρ θιτ μπιlρεi vα .ι;ιτμbοι:ι μrα
oλδκ\pη Irεριιlμ1 Kαι vα εξ)λoθρεΨε1 ι]Kατoμμορια
κιlοvοιllnδv μειlα ιτε λi-γα λειπα>.
Σ1ετικα με τηv εniδραιη ιου λειζερ στo
οικιrιx\αιημΦ o Kiιρ δηλδvει διι <Δεv υn*ρ1ε:ι ιτoτδ
πoο θα iλεγε κιινι:ig <ωφiλιμα κclυvoυπιαr, διv
υιΙαρχε1 καviγαg οργαvιομδζ ι'rηv τf}oφικi αλιxτiδα
πoυ vα τρiφεται αnoκλειαrικα αllδ αυτα. Σε κιlvivα
δεv θιr λεiψοοv ιιτ κoυvοδιιια. Σε καθε rrεμlir:τωοη,
τo λειζερ θα μπορlεi vα ξεxωρiοει τα κουt oδπια πoυ
εivαr επικiγδrvα για ιοv αι€μlπo αrδ αυτα πoυ
δεv εivαι. Αυτo noυ μivει εiναι να εξακρ'ιβιilοoυμε
πδοcl ακριβεg μlορεi vα γiι,ει τo oΓ'\ο>. Πρδοθεoε
ακδμα δτ1 τo λειζερ δεv θα εrηρεαοει τα υΠoλοιrΙα
εvιομα.
Τo λaζερ θα ιoπoθετεiται ι_)ε αιδλoυζ ι]τη\'
1Ιαραμετρo τωv 1ωμδv (δπroq οι ιτιυλoι του

ηλεκτρικoδ ρευματoq) με οκoπo να δημιουρ1ηθεi
εvα εiδα; (φραKτη> γυρω απo το 1ωριδ. Η iρευι'α
xρηματoδoιεiται απδ τηv ΙτrteΙα:tua1 Ventures, μια
αμερrκαvικη εταιρεια με tδρα ι:rιηι'oυιiοιγκιoι,, η
οrΙoια ιδρ{)θηκε ιτno τov Ναθαι. Mαιρβoλιτ, Πρ{rη\/

Καφaυη και παραιoθη oειg
i"' ,..' Mια iριυVα ιι)υ 1{ρε,αv,κoi,

(*τ''Υ" πιlvεlιιolημiιlιl Νrιll\ρ1uμ μι.

,'\'-"r, 21 9 αlμμι ιε1oιrει i tiειξε δl i ηH:C δ " υπερ[lι'λ1q καιανιτλιυη κα.'
φε'ι\g τlφκαλεi rlαραιοξιxrιι..''Oιroι αrlδ
rουE οιlμμετixοιτε$ κq,'αvrλοvαv Περισ-
σo1ερε{ απδ 

'εφτιi κoδπεg τηv ημiρα ""iε η
μαδρο ιoαι, δηλωoαv oτι i|:}λεπαv η ακοιlγαv
r:ιρ*γμαr.α και trρι\αα;nα τrου δεv υ:ηρxαv. oι
επlοτημοι.ε1 ι:loθετι]ι)v ατι r]ueδθυη μ,αoτδ
εiv1r η ι'.ρειτσογοvοE ορμovη ooρ.iλη ηι,ltυiιt ικλiι'rυl μι rα ιrlν κιιι(Ιvω\ωοη
μι γιι\rυv t ιtιιl 1η t1,lν κιrφεi vη5,

αδao αιομα1ι γιιτ ψδ_

μlορεi &vετα να αδεια-
ι-ει ολα τα ραφια. Yπεδ_

θυvη εivαι η oρμovη

μ,Φivrι η onoiα μαg
κ&vει vα βρicπ<oιψε tιq
τροφεζ ελκυoιικig oταv
εiμααιε παvαoμivoι.
Αυτδ αvακαλυψσv ο1

τiq τoυ παν'επιαιημioυ Mακ Γκιλ oεo

εαλ oι επιαιημovεq μελετηοcrv διto oμα-

,.."φι.'", αιην μiα εκτων oποiωv 1oρημ1οαν



σoκoλατα τoVδ\€ι
}i oοκιlλιπα θειορεiιαι ι1loφr1 γιιτ τοι, ιγκi.φ.ι\ο. Eιιιoιι1_
μovι1 girδ u1 Bρε'ιαviα αli δειζαv ru,,, .,.n,' η,,^. 11/,r,rrδιε πoλ\οiη ιπro ιεiρα: ivα ιιloιαιικο aιr, ooooo., δρo .o_
vul ι tκil γrα ιιlv εμεφα\ι,.
Elnιτιljμοvεg τιrυ Παvεπlιπl1μioυ Νι:ριτοδμnριιτ μιrζi μι:ιηr, ομαδα ιοο ιξiιαoε Ιι) Ιι{rμ1 o,,.ri., φl.,iιιι.ολ1εrηρεαζει ιη λειrι:ιlργiα ιlυ ιriμιrιιlg .r,o* ,\,*.ιφαλ.., κα,

ρoοοiιtοαv nεριooδtερη ιτvrομj ιττηv κc

κατ* ιrυvετrεια τη λειτoυρyiα και ιτιroδοοη .o,J. Γro .rg
αv*μεg ηq iρευvιτg 30 υμj ατoμα ηπιαv ρ.iφημo ,r.,oo-

}jΙi', ". Ι:.j*.," :,Ι:! ημΦξ. ε,o ρjφημo .,ρ,,.I..οηoo,
ιπllΛιοι'52Ο rng 4 99] mll ιll\ οI)σiιιζ Ψλιl|tιn'ιl\nr. Eo,,a
αιΙι\ ιΙl)ιο rlIlη1liι ,vα "1'ιψημ.1 ιλiγ1,',', ,,r.-r,,a,i,l ο,,] ,,'
[)it ι\ι ι Ι}V {)ιXπ(τ ιΙυιΙl t.ιτ0(lλ()υ.
Mεtα τηv κατιτvαλωοη του 1:οφ11μιιτο9 ξ1ιηθηκε ιτιιil ι ιlυg
οιlμμεtixοvιεg vα λirοoυv ορ1σμ.v.q μαδηματ,κ.l1 .r..*1'

:Ιl' 9' 
(Τυμμι ιιχι)νιιζ πιlυ ηn,.r'' ,n ioρημ., μι iη ,1,\α

l 
)ι]v(lη εIλ(Ι \' λιL\| }ι ι ρι1 ιlι ιιiδυιπ 

1 απil l ι lι η crl )μ μι. ι εχι)\.l ε(
ιroο ηnrι,ιv ιo ρι\φημα 1oηli5 lηv ιlιlιi.,. Eιr,,rλ.rru Οι. {rυμ_
μετεΧοvτεζ rrι:υ ηnιαv τo ρoφημα με τη φλιτβιwδλη ,o-

,φλlμo,,ρ,, μilvιl για' ιι1ν υγr iα ,-'"''λ: 
::].:.'ι ;' ιwolj μια ξ|Ρα 

κιlφi αμτενικl1 αρκιli'-

,o *lιμu.'b)πuι.,ν'ιφi'1lιtυι' |\1rεtιrvοi :':':]'l']1':':,.: ' ι" 
'iλ'oι"q 

15 ι ιων' μι ιιJ ιΙΙΙι} 
:']\*P::

.].Ι#'ω,-J'i'.,ι"r*t'""nι j,,r.n_nl ιl1 Εpiιlt'mi_ιlJ l -1 i. ιtιlιυκiνl'1ιο, ,,,,' u.,' ιμ1]μ(Ι ιη(

;;, ιι.. ιιληftιψi'q lιoι:'αιloιε-\i':' ".i:'l,:ι:: l Eψ.niαqoδοιjιηιl ilι1lοq ιιυr 
|t:|'Ι":l].

ffi:ξ$ιiil,i't****;:a*:::;*x$$i:x*iΙ*}'::ffi
Μγ:*l1xxl*.fi:iγiιlγii,χΙ}ι$:,.'T$::!μ"x::iΗ:vιιιηλrrι):ησιlδιερxδ-;;* -'' i, -:] : 5:.ιT JH ::,γ Jl $;::liT;:' i,'."l'} l :: χ: \';::::x : ;Hil:-," :: }\ Ι E,]i: "

ενiργιrα9 η μγαι'ιαιη ι

καιαvαλωοη{ i-1*' "o|o"oηθεi. 
για -ι_'s uo''"ξ'ι\-|::Ψ'l],"::',: i i'ρ"lι.,'"'"ηg oργ&vωιrηg 

1,.,λλ:::]'
:s}*:};j*lI'";"ffi;;""ωλ"" "o' ρ"μpoxoυν οrη διαιu- 

ι δi; ιφ';..*'''"'' --1μ'i''.1l κιηviατριη

i,uιi1 ,.,';ιι\xι)('μιου κλiμιrrοq' l ..- .._..,'l\,',,,',' { ηι ιl1lγ&vοlιπlζ' ιl ιΙllK(}ι)διΙ \'ι)χορι\r

oι ε:rιαιημιlvnq ..r,1.,ρημ.ιολογουν, "'"ι] '-1:l5 
μη υΠερι1ιΙPι)'',l γ"""..Με.&ηvαρκωοη,κφε-ληξεαπιl

Iη,Ι,.μ"ii,αu,rφiJ*,u,α\'i,,,,urqαδυν.ποgrλη0ιη'lοικ1'"::::- i.,r-,,ριKηιιlμoρραγiιlκαιρI1il] υn.πoι

,,',;l"',' κιll 2{)o,ι, λ,1o" ρη ιριψη ιΙΠο iνα πληθιlηlι) () ι)lΙοt(\ ιιΠ()Ιε'- l

i.i,;,ι;;ω,i" ,,niρ1lr1-.η.r'bρωn.u. Arlιο ωφελιi "}li::''.l::,::' i Πρδκειται για 1ην πφrrη αρκoδδα

;;; δ;, "φ;'i { ιIα1lογωγ\^lμιlφiμων'φ1_ilεl μεγσλι) μερι()ι() ., πoυoκoτcilvεrαιαrδτρoxαioκcrιατov
gjι)υι,ηζ, οηv εκt'Ιομη αερiων onευθυvΦv \ηι1τηv 1)nε1lUερμαvιη 'n" } Mo., κcιiεoγ Ιoδπ.o! 

_..*-'r,;..-,..-. *, .,...,

i.t,*Ι,', ηnz. orrlρβoφ.ι αι'θρδπουι,. Aυιο ωφελει Ψ*'-:'l,-:^ j Πρoκειται μα τηv rΙεμrrΓη αρκoδδl

;;; δ;, "φ;'i { uα1lογωγ\^lμιl+ιuων'v;1111ι1*γL11;1';1'|}i] i "" """'cilvεrαι 
αrδ τρoxαio κcrιατo

gjι)υι,ηζ,οηvεκt'ΙομηαερiωνonευθυvΦv\ηι1τηv1)Πε['υερμαv(η..,.,JMo-*oιεo,,o,γ,...*.*.;
lλαιr1ιι1. ,Λ'...-...,..r.r i
;;;i,;, περιι:oδιεροι αδυvατοι ανθρ<';πoι μ::1ιP':f].:: :'1)j: j #' #e*ffiEιllΙLΛιι'v, rιζ|,ιvvι' ιLr* ' *' ' 

iq.'ooοι ιrιι1δτερoι
,, 1'.t.o,,,'μ,,i\ Κιlυ(''ιΙι'ρiων g111l ιι1 με('ι1 μειι1φορι

ι ivαι ol ιn'θ1ιlnιlr ιo(x' tΙει)ι(X]οtε1τη ινi1,lγι ιιr 11'lι ιιrζ't'ιι \ΛιΙ ιη μι lα-

φιl1lα ιιrιtq. Συμφωvιι μ' 'J''"1o"''ηιig 
iνι-l δι''αδυι'αιu'ν αι{1'α'tlιυν'

εκniμπεr Kαια μεσο .; i'{ ;δJ"i }lyΦ'**:i'::}}x
,friΙ[:,l'li r,T;:; δ;,;,-';'iι θ'''μ''u ""'1 "'1'*ρκiιl 

tl1εtιι ι

νι'Ι ιtvιΙ\Λ/ιl)ρI(Ιε i r'κ πα1liιγονια5 κλειδi ιπηl rlηcτιι'i0tΙ' *'}μ-;

mοηg τη9 κλιματικηg αλλαγηg'
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Η &&θμη rζξ θ*λασσαg
αvεβαivεισnE Mαλβiδεg

οαq lrρι.}βλι]iεrαr vα καλδιprι:r μεγαλο μιροg η καl ιi
oλi-lκλliρα ηcn.ιi του ιτυμrι\i1γατιη ;':
f e -_ _a '- ---.ιl^_._--* ^':'',-' _^ .]:....-^,l.-,-,',-ξ:.€

oι Mαλβiδεq εivαt iι,α οilμπλεγμα κοραλλω-

\,ιvδv vηοιδγ που βρiιrr<εται <rτι_lv Ιvδικδ ωκεαι'ο. ξ
Σr.o αρ1rπiλιτγog καιοlκιlliv τrερirrου 4{].00Ο αγ_

θι)(ι)] Ι()ι. Η κλιμ,l ιικl\ ι;λ\ιryη a)μ(,)ζ ιtΠοl.λι i ιΙΠι I

λ1 1ια τηι, οπιτρξ1 ποΜιilv απδ τιοv νl1cnδv τoιl
ιnlμlλεψιαιog. Η &vοδoq ιηζ σιαθμls τηg θαλαιτ_ *::

O κιrιαvαλωΤισμΦS
KcΠαστρεφει τoV πλαvηη μαg

'Evιτ εvδεtκιικδ ιrαραδειγμα εivιτι τo ιτι'lγκριiτημιτ

ιιltl κlγδιlιrο1: καr προβλiτlουv ιiτl cε εiκοιn τo
ιrολδ 1ριiνιιτ το ιιlγκ1lιlτημ.τ δεv θιτ μιroρεi ι'ι_ι

καιοrκηt}εi- irλiογ. Η αvιlδοq ιηq ιx.iιOpη{ τη{

Οι\λιrιrοιτg ixεr. κιτ\ι)ι.1lει iνιι μθρoq τηc ξηραζ, F
ιτ1εδιiv 3 μετρα ει,τδζ τηζ ι--vδo1ιbραg'. Γrα ι'ιτ
αvιιμετωniοoυι, το lφιiβλ1μα αιlιι\ or αρ1iq

φ-ιrα1voιlv φραγμαrα αιο αμ1ιο oτηv nροιτrrα_

θεια γα ιτυγφιτιηοιlυv τιl vερδ τηg θαλιrοοιτg κιrι
vα ιο ε1ιrrοδ'iοουv ιιιδ τo vα πλημμυρiι;ει α1v

ξ1ρα. Σημεpι'ι αερiπoυ το BΟ1/, ιηc ξηpαS βρiι:κι:ιιτι
.κιπιο ιτrιδ τη ιπ*θμ]] τηq θαλαοι'lαφr.

Στιg rιμi'lιι1 δικιτειiεg ιοι;
2Οοο αιιilvα η εφεi'lρειll1
ι οο πλααιικιrδ θειoρηθηκε
rr;q ιrλει'lι, .uαvαιnαιι-κη
ωcπιiι:rο, δεv 11xιιiιι'ηκαv
ουτε 1ΟΟ 1ριivια γ1α \'/α

ιινιι\φ()ιlυμ1 i'It ιιl tt1ι\-

βλqμιτ ιιlυ ιrυγκεκρlμεvιlrl tlλικοtr ι;ι: ι;ιrvιSοαιγi:,

με ι1lv κατιτvαλωτlκη _ καπlτιτλιιxικη κοιγωι'iιτ
τιlο ιτrjμεριτ, εiι.ιιι τεl-tαιτιto.
Δυο ιιραιτιιεg κηλiδιq αrrδ δια\ιlμεvιl κιιι θριlμ-

μαιlιγi'vιl llλιrιlικιl 1Ιο1} εχοιlV δημrιlυργηt)ι:i.
ιrιοv Elilηvικιi Ωκιαγδ. Η εκτιτιη τιltlq εiνιτt

υπερδεκιτπλ&ιnα τ.r1q Eλλιtδαg (περinoυ 1.4t]0.Οι]ιl

rετραγιοvικiι γλιoμεrρα). Δiκιτ Eλλιiδεq ιιrril
rλαιxrκι'l λιxπδν .τιlirθεοαv οι καtιllκιl'ι τι,lv

Διlτι.κιbv ιτκτιilv τηq Aμερrκιτvlκrji Ηrrεiριlιl καt
ιlι ι_ιvιiιrιι:'ιxοι τη{ Απι.'l Ανιrτολ{c Kιτ1 ιηζ
Ωκιαviιτg κα.ι 'ιo ερδιημα Ιlιlυ τiθειαι εiι'ι'ιι τι'l

εξ1q: ιιν, οε τιjιτιl 1ικρδ δι&ιτιl-'1ι1ιτ κιΙ1 ιDμ]Ιειr1-

λιιμβcn 911iγ,o.. δεκαει ιδr' ιrοιl l'1 κιτιιτι'&\ιοοr1

ηlιιv ιlαιρδq λι1οιιl1.lη, εΧo1)l_1ε: 11p11i 19 ιltlιlτι'
λεο1ιιτ, ιι\ ιι ιljμε1rιτ, ιlι'lυ ιl ιiι€ιx,)Πι]ζ-Kιlτιτ\'ιΙ
λιοττ1g i1ει ι-rπιτιτει ολι] τι1 κο\-τει] cε...Ψιο\r1ι'Ι

ιtιrι-nφιrι'i'q λδ1'οl κ.τι ιηi τιr(ικiltι-1ιιτ,' l(iV
ιτπο ρρr μμirιω\'/ κ|r1\'ε .ιτ1 εξιΙ1 ι_]ετ1 κι'Ι διxτκολο εγ'
τεi1ημ.l η ιru,\\ι_l1τ1 ιτ1)Ιδ\-, κ.lθιοζ ι.lιυζ λει'ε κ&ιι
τi l ιltιl . |)ιτ οδη1'ουιτε (rΙ Ιι] 1 ιΙδli Ι Ιι)τε 1ι,l1'lιτ ιτε Υριlιl'

ιτι'θ1rιοπο, ιτq)Ol) ι)ι τ€rκiq ι.ιlι_liεζ ποrl ιτ\]αΠι]Ι-

μlιi1'ιlιτιτι ι1ετιΙΦε|)ι)\-τιτ1 ι'ιιτ ιyιτP1ιτ Kιτι με τηγ
ιrειΓ.i ιι.ι,ν ιl)r ιρι}Ιrl, ιτιοr' ιiι{1'ιυllο, tlριi1,μιr

Πι)ι1 ιΙlι1ιl1\'ιι κιτρκlr'ικιli ι\1'κιlt, ιτr'ιlltι1ι)ιτγan-

1r κι',. ιiιιττ.τρ.τ1 iι, l lρο βλημιττιΙ ιΤΙη\l φιlιπ ολo_

1 r κi1 ιtι' ιτlτιlξ1 ι ο]\' Ι Ιιτ1δ1 ιυ\' κιτl l lιl,-\\ιi ιiλ\ιτ.

vηοιδν Mαvτoυ|λ-ιρι, ιι'l οιlοiιl καιοrκεiταt .τπo }.:;
2Ο'0Ο ατ.ομcτ. α ελ,λημ""εg κροοοοv τtlν κδδιοvα \'ij

:.::

}1.

Eξαiρειη αιlοτελεi το vηoi Xoολoομαλε, το οπoiο ξ1

βi-liοκεται οαφιbg ψηλιiτε1lα απο ιη ιrιil)μ1 τηg jΞ
Bδλαooαq. Γι\ilω αllil rο νηo'i. ιlrlαρ1ι:l i:r'αg

φυιπκilq ilφα\ιlg ιl oποiιx; δημιιrlργεi ι'lοιτrιτιτιικιi s
μια λιμν'oθαλαοοα ιτ'u'αμεοα ιπηι' Q1ριi κα1 ιoV
οφαλο. o υφιιλοg 1Ιιx;ιπατε]υε1 ι., 1'ηοi ιτ1Ιο 11\'

καιαιγiι\εq κιΙι rα Ψηλα llαλr.ροrακα κι)μιτια ιοιr ;

ωκεαvoο.
Oι κι'lριιλλroγει'εiq οφ.ilοι εivαι τι_t φιlοrκι\ ιιl_
ol 11μα αμιlvαg l ωv ιrl-'1ιxδv. Πρrv αrκi μια δι:κιιι:τi.r

ια κιlραλλrιr αp1ι<;ιτv νιι ε{ιrφαviζοvτιrι λι\γrι ιη{ε

ζαφνrκηg αδξ]οl]q τηq ιJερμoκi)ι]ιcriαq λoγαl τοιl

αλλα κιτι οπεριι'\θυιγoδ, τιiιε, πιiιlιη κιτrρα; !=

pιαq μει'ει ,*oμ.r; Π.''*-a ,..,μr.o μιιι μiι'ει μ,'rρ, Ξ
vιl Ι1ν1χτο1)}1ε ιτΠι_) τι_Ι iδι.ι μ.τ'' ιιτ (τκιtυΠ1δ1ι1; F
ΕΠιιΠημι)\ι\ b.ιΙ1 ι1o,,',,,,( ιΙ('\ι)\(]υ\ ιιΙl μl ι()}
θεpιιr ωιrιilιτιl/ ιΙ\- κιΙι το πριl[1.\ημ11 ιιι'ιτt {

φαινoμiι,ιlιl &\ Niνο. Ωg ιημι:ριτ δει' ετει γiι'ει
ιxlαιl"1μιτιικξ i:ρειvιr γ1ιΙ ι(') ρι\λo ιαl\l K(]ΙliιΙ) ει'ι,l ιiι'ιτι κι1ι ΙΙιιiι_a\1]( ιπικεiμι'ι'ιη ιτιριr

κιtρριτλ\lιlγrvιοr. rlφιτλιιι' (_'Ιη\' 1lρι)(_'τι_Ιιxιr τιογ ΞΞ

ιηιllιllv ιττrδ τηv ι1\'oδο ιη{ ι'ι.τθμ1{ τη{ θιι\ιτoιlιτ{. i'
ι.tιγι'q πι.\\ιο1 βq\q'11χτr{,]\' εr&οι' κ.τιιi τηι' ι5ι&_

:ε1ι] |ι1ιti ιετ(l1 ι'ιζ ε.Ιι\ε:1 PΙlι)ηζ.,.1-,..",,.-,".,1.,-...,---lrr,.,!::
Ωoιδιιl lrολ\α ερει',ι,r1ιικιi κiι-ιμlιι εγοιlι' iικιι'r-1- Ξj
ι]ι]1 ι'ρε1)Vητ1κi:g ι1lοοι i._τθ.', q 1'r.,, ηr' κιl ιιrι ilr-1ιτl1 *

Ω< εrri\ιl1'ο tl.τ .τr'.r,Ιlεlrοιlμιι ιrι ι ι.τ ιι\ι'ιι'tlκιi κι'μ'

μ ιiτl.τ ι ι, lι_ θ ιΙ\ιΙ(Jσ( ; )\' κιτθε 11 lιlι'ιl ιτlιιlτriι'ι'lrlι' l ιε-

P1σι_Jι]ΙιL)ι1 ιπιr 1.ι)Οι).οΟι) 6iflg111'i1]ποιlλιιI κα1

1()ι].{_)ι)ι) ι[lλι1ι'ι1κιi κι]ι i]ιι\.iιτι'rιεζ ΥΔιοι'εζ. O κiι'τοιl ρδλοιl τrοι' κιlριτλλ ο}'ει'ιιlι- οιριi.\οlι' ιlιr1r' 
i:'1

Ιrρι)ιrι ιισiα Ιι)υ oικΟιΙιrτημι] ι ι)ζ κιτι ε μl1'ιi(ι'ι'τιτι }Ξ,

ιlιivω ι:ιηv ιιι,ιlιlιιlξrl Κι1ι εtιι'ι\'ι'ιε1ιJα1ιο111 ιulι' '-..

κοραλ\iιlv ιπιl ιl1ιτlιilιικι'l ιιlμιι\ε1'1ιιτ- i
Oι rωg 1αρακι η 1ll ιπ ικιi δl1λιυι'οrlι' ιr 1 εΠ1 ιΤι ιlι1ι]\=.ν i:i*
η αμμο{ - κι11 κιΙlιt ιrι)\'εΙΙειιτ/ τιι iι\ι.ι ιι1 \'rlι]1ιΙ a:]Ξ

ε:1ι:ιlν δ:.'1μιιxl1'lγη0εl ι1ΓΙ(j \'εκi]ι)ι)i ι]i}\-ιι\'rι}ιιl1)\':':
(oορ.r,\λ,.i, o,rx.,λlo, ιι\1'r]). Xι,11'i\ ιιτ κομlιι\\rιτ Ξ'

δεν θα υu1ρxαι'Ν'1αλ|1iδε\. Kιτi ι]Πιr ιlι1 $)ι_Ι1\ ε ιιΙ1 1l i::J

λoοη για ιl-1ν ιιι'ιι1.ιειιilΙΙιιjη ιtlc δι.τ1lκ,υι ι'τυiιιι'ιl- ;""-'

μενη{ ι'lι,-f}μ1,' tl]g t)ιιλιlιτι)ιτq |iρiι:κιι.τr ιl1ι1 Kιl- ,ιi
ραλλι.τ' ;.ji

^*, ::. l *. ffi}.?Ψ.li-:' "

'li'"s*Ξ,|i;',l';',.-;,,
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ΠερlπλοvδμεVοq σΙα vερο τωv oμδδωv πoυ
προγμaτεδoYΤο| σε KOlvωvΙKoΙτoλtτtκα πλαiolo
ΤηV συYXρovη otκoλογiα. παροτηρεi καvεig
τηv αvεοη με TηV onoiα βρηκαv ελε$Θερo
XωρO vO αvαπτυ1Θoδv πολλα αvαρ1lκδ ρεδ-
μοΤα Kα| τaο'εlg τηg μορξlctτlκηg αρloiεραg. κl
ουτδ Θα iπρεrε υπδ καvovtκεξ oυvΘηκεg ,α
ητοv οξlοv περlερyεlαg, δ1l ylατiοr μαρ6lατ?q ηοl αvαρxtκοi δεv δlεπovrcl απδ τiτoloυ εiδουg
αvηoυxiεg, μlaζ KαJ ivο τiτolo αξicoμο δεv
μπoρεi vα XρησlμoTΤolηθεi εκ 'r, ,ρoriρ', 

",αvτlβαivεl σΙηV εtδlκδτερη ποραδο1η Ιηq
οlκολoγlκηg σκεΨηq, περi εμφυτωv αvΟρδ-
πlvα:v εvoτjκτο:v. Αυτδ που θο iπρεπε vο
κρivεταl εivοt το κοτδ πδcro ao, o.u ,o,o βαΘμοαυrig 

'ol αvηoυxiεg, μπoρoδv vο υποdεiξoυv
μiο vεα κοτεδΘυvoη Yia .Γov οvορωπο, ηcποτελουv οπλο μlα προoπδθεlο δlεioδυoηg
τωv δlοφορωv ομδδωv κοl οε αυrη ,η, *r1η
Τηq Πρaγμaτtκδτηταg Τωv σημερlvδv κotvω_
vrδv οπoδiδovΤαζ τOυq (rΤρOσ,Vεq οπoxρδ_
οεtgll, δεδoμivcυv τcυv vεωv oυvΘη".u πo,
εmβaλεl η οvΟρδnlvη πορiμβοoη σΙo ΙΙερl'
βαλλοv. Τηg iδlαg προο-ποθεiαq, πOυ υΠaγO'
ρευεΤa] CΙΤo ΙηV πoλlτlκη orογ*η ουτδv τrov
tδεολογlκδv ρευμδτι:v vC δηλδvουv .ΙηV

naρoυoiα Τoυq, vο oυζητοΟv κcl va εκφερουv
OΤΤoΨη γlα το κοΘε rι.
ol κlvηoε:q ουτεg λοtπδv, δivουv οπδ μδvεg
τoυq Τηv απδvτηοη oε cυτδ το ερδτημa, μi'σω Ι6Jv πολλδv δlαφορετlκδv φραξlδv τουg.
πoυ οo1ολουv-lοt με τηv otκoλογiο, προοπα'
θδvτοq προγμαriκa vα πεiοoυv πρcοτiοταlg
τουq iδrουg τoυg μετi1ovτεg δτt ot θεcορηoεlg
τoυg εivct oυvυφααμivεg με ουτη. Kοπωg'iτol
μολlοτα, φοivεταi ΙΙωq ΠρOεKυψοV Kai o, or.,_
θiαεrg, μεταξυ τoυζ, ττoυ οvοπrδxΘηκav κt
OvαΠΤυσσovΙοl με αVTαγωvlομδ oτο ιιποrδg
θα μαg oδαεl πρδrogll. Ξεκlvδvτοg οπδ rlq
αvolxΤO αvορxικig oμαδεg olκολδγc,lv, περ-
vδvτοg oτοδtqκα σΙΙζ συViσΙωr.q oρ,rr.ρδ,
KOμμαΙCDV ΚOI Ιlq γκρουπεg ,r.oξ δ,oφoρ',
πολlτlκδv oργοvroμδv, φθαvεl κοvεig μεXρl ΤO
ρευματα Τ-Ιoυ ΙΙρOoΤEaθcοvταg Vα OVOΠΤυ-
xΘoυv oτo περlθδρto Πoυ πρ_oβaλλεl. Bαoi-
ζοvτοι σε ΙΤρωΤoφαvη λoγlκο ολμοτο. μη
μπορδvτοg * κcτt -riτοlο εξολλoυ δεv εivαi ο
oκoπδg ΙOυζ_ Vα οπορρiψoυv κδπoιο cρ1η
tου δδγμaτOζ αΠo το oπoio ,ρo.ρ1orrΞ,,
παρουolαζovιοg ιo oοv ιιotκολoγ,.η λr.η,,.
Ρευματο 

. με rδoo μεγαλεg ,μμor.g. on'q
λoγoυ xaρlv o ((olKoφεμlvlσμoq,,. ,t, uro
οτηρiζεl oΙl η μηTρlορ1iο εivοl (η αΙτoVΤηση σε
καΘε otκολογlκo πρoβλημοll κi δτt η κοτοπiεoη
τcov γυvαtκδV εXεl αμεση σXεση με τηV ΚOΤO_
oτροφξ roυ περlβολλovrοg.

Kl εivαl πραγμαrι δεκαδεg οt ooφl<rrεiεg ΤΤoυ
1ρηotμoπoloδvταi με βδαη αυrη τηv κατα
τρδπov τtvο, μεοolαvlκη λογlκη, i1οvταg οοv
oκoπδ τηv εnβεβαiωση Τωv lo1υρtoμδv τουg
ΤΤoυ παρOυαtοζovτοl coq {Ω'o oοlτηρloλoγlκδ
τoυq δραμα), σay ολλol πρoφητεq, βbαroμivοl
oτlq ευλoγεq εvoxiq ΚoΙ Τov φoμo τc^lv aαrδv -αv κl δ1t πρo:rioτωg Ylα ΙηV Φυoη, αλλδ γlα lο
ευ ζηv. Kαl αοv αλλoι πρoφηrεg, δlεκδtκουv ΤηV
οπoλυτδτητα του ρδλου που εδcοoαv ol iδlot
oτov εουτδ Τoυζ, Oμφrσβηrcowοg τηv εtλlκρivεlα
η Τηv XρησΙμδrητa οκoμα κοr ο,ιλλv, iδεoλoγικα
oυyγεvδv τουg, ομαδc,:v με ΤηV i&α προκriκη καl
ουλλογlοτlκη.
Αρκεi, va πρooiξoυμε τlg κοrαβολig αυτδv rcov
KlvημaΤωV. Το περloαδτερα -α, δ1, oλο_,
προκδπτoυv καrδπlγ τηg εμφδvloηq ΤΤρoβλη_
ρδτcov οΙrCDζ η πετρελα'l'η *ρioη, το 

-μεtoviκτη_

μαΤO Τηq πυρηvlκηq εvεργεlag, η μδλυvor1 rηg
ΟΤμOσφαlρaq KOK, ovιαg δηλ γεvVημOΤΟ Ιηq
οvτiδροοηg oτa κοκδg κεiμεvα ,o, oδγxρoro,
αoτlκοδ πολlτloμοδ, εκμεrολλευδμεrα πoλlτlκδ
lοv^φοβο γiO ΤElv ομφiβοληg rΙoloΤηΤOζ ζc,:η τουοvθρδπου clτo μελλοv' Kδtt πoυ τα- κοΘ;οτα
εξαρτδμεvο ιο:v δlοφδρωv οtκoλογtκδv πρo_
βλημοτcοv. δηλ τωv δlαδlκαoiδv που οδηγr1oαv
orα ιιαvΘρδπlvα λοΘηυ κl δxr τωv φυotκδvδlαδlκαolδv πoυ λαμβavoυv 1δρο OΠO KOΤο'
9oλι1q τoυ κδομου. XCDρiq .ηu'""ρεμβooη .o,
παΘoγδvoυ οαrlκοδ πολlτtoμoΟ.
ΑvrlλομβοvοVΤαl με ολλα λoγrο, rηv Φυoη καt
Τα συYXροVο οtκoλoγlκο πρoβλημοτο, μioοοπδ ivο πρioμο πoυ πορoΤηρεi τηv πoρεiag
rηg φΘoροg, εiτε ουτη εκφρδζετcr ψυxoλoγlκα iOΠζoq o φoβoζ Ylα Ιlq orr.rr,rg .jio.', *o,
KCΙOσΤρOφoJv), εiτε ΠρOKΤlKο (oπcοg εivαr ηαvτtμεtδπtoη Τ.JV oiKoVομtκδv oυrεπεrδv ιcοv
KρlσεωV KOl ΤωV κοταo-lρoφδV} , Mη μτΤoρω_VΙaζ Vα το πρooδtoρioουv επορκcοq σOV οΠo_
τελioμοτα τηg γεviκευoηq μ1οq vooτρoπiοg _τηg
κlvητηρiου δυvομηg τoυ καπlτολlσμoυ: τoL υλr-
σΙlKoυ ηδovroμοδ KOl Ιoυ περlσσoΤερoυ κερ_
δoυg. Ωg εK ΤoυΙoυ, εΠll_JavoυV δτl τo πcv oτηv
otκoλoγlκξ oκεψη Θο επρεπε vο εivοl ο αv_
θρcυποg, λoγορrοζοvraq ΤoV σaV Τo υποκεi-
μεVo Τoυ φυσlKoυ περlβαλλovroq, oτo oπoio
YΙα Va μπορεi vα oυvεxioεl vο ζεl θο πρiπεt εiιε
VO πρoxcορηoεl oε κοποiεc μετορρυΘμioειg, εiτεvο απoρρiψεl Koπo]εζ lΤΓυXεζ του κοlvαl'vtκο0
τoυ βioυ Kοl ΙcOV καΘtερcoμεvolv δlαδt'κcotωv
ΓΙoρΟYωYηζ.
Γlο τoυg απροolvoυg οvαρxικoδgli, οl πτυ1ig
πoυ δεv μπoρoδv vο μετορρυΘμiσΤoυV, εival ηΠαrρrαρxiα, η Kτηvοτροφiα κοt η Eργαcriα, πoυ
-.εξtoδvovτοl μοζi με ΙoV κοπtτaλloμδ κοl
θεcoρουvrοl (oργoVΙσμoi που πcρoγoυv εξου_



σiο) Kαl πρaΙΙεt Vα σΤαμOΤησoυv va
εφορμοζοvταl, δoτε vο απoφυγεl η αvθρω-
ΤΙoΤηΙο ΤηV ουΤoKOταατρoφη τηq' Mπoρεi

βiβαrα, η Kτηvοτρoφiα, ΤΤαρoΤl _ βρioκετοl
*orro o',g φυoικεg πoρογωγrκig διαδrκαοiεg

κl εφορμοζεταl εδδ καl xlλιαδεg εΤη, οπO ΤηV

επoXη Τηζ io.oρ,*ηq Kομπηq που οvoμαoτηκε

γεωρYlKη εποvδoτοoη *Τηζ αΤΤOρXηζ ΤCnV

οvΘρδπivωv πoλlτloμδv_, vα Θεcορεiιαl αΤΤo

ουτoδg αμηxαvroμδg εξουoiαgll iπρoφavδg
ΠρOζ Τa ζδο, ολλδζονταq τουg Kcl συμΤΤε_

ρiφoρo o''o oγρ,o oε οlκδolτο), αλλα κατl

ΤεΤoΙO, δεv φοivετcl vα θεcοροδv γla '"τtg
vορκcοτtκiq ουoiεg. Mδλloτο γrα (ορloμεvεq

οπδ) τlg οποiεg, οποltoδv τηv vομlμoποiηoη
Τηζ 

'Xρδσηζ καr καλλriργεtαζ ΤOυq' Kt .iτol
εημroυργεiταr εδλoγο το ερδτημα αv πολλiq

φ"ρεs τα κδμμοτα τcοv ιιΠραoivο:vll' ο_τη'

jiζ"r, τηv εκλoγlκη τουg δυvομη αrηv αγvolc

η ...rη, αvrρβδvοlr τωv vαρκcοτlκδv'
Το κρiτηρlο δλωv αυτδv τcov τoποθετηoεα:v'
που'τουtδxρovα Τlq διοφoρoποtεi -οκoμη καl

μααξ0 τουζ_, εiνοι πδvτο τo κατδ πδoο οl

πρoΤOσεlζ τoυg Οο επtτρεψoυv τηv βtωol-

μoΤηΤα τoυ οvθρδπoυ σΤηV γη, δrοτηρδvταq
io, 'o'η, θioη πoυ ΤΤlσΤευεl πcοg i1εr (το

θεδρημα τηq αεlφoρiαg}'
Επομivcοg, η συVΤρlrΙΤlκη πλεioψηφiα τωv

ρευμδτωv αυτδv, ακδμα Kι εκεivωv 
'που'θεcrρδvτοg 

εουτδv oφοδρο υπooτηρtκτη tηq

ζωοφlλiαg, οπoτcοcrουv κοΘε τt που πλη'
oιaqεl τηv βloκεvtρrκη φlλoο'oφiα αvτi του

οv9ρο:ποκεvτρloμoδ τoυq, ολλο KOl Τηv

Φυolολοτρεiο.
o κυρlοg λογοg, που κατl tετοtο oυμβοivεl'

εivcl η εμμoVη Τoυq σTOV υλloμο Kαl ΤOV

oρΘoλoγroμδ, που δεv επιτρiπεt τηv επορκη
ovτiληψη τηg Φυoηg σoV μlO oλδτητο. με

oγρoφoug KαvOVεq πoυ εnltδoοοvταl οπδ

τηv δlαβiωoη Kοl Τη συμΤrερtφoρο δλα:v -iωv

υπooυvολωv τc,:v εμβlωv πλοοματcοv' Kαθδg
η Φυoη oτηv Θioη Ιtoυ Ιηq οvηκεl: OυΤηζ τoυ

υπoκεlμivoυ, xρiζεr oεβοoμoδ πρog εκεivo

που ξεπερvο τov οvΘρωπο κt εμμi<rcοg ορiζεt

'ηu 
μbiρo τoυ. Kατt πληoiov Τηq οΠΤηζ εlκδvαg

του iργoυ Θεοδ, που ουτoμδtclg ΤoV επα-

ληΘευεl. Αυτδ το ακδτlll, τo οπορδδεKΤo Ylc
.δro,o, υλloτη, πoυ δεv εivοl δλλοg αnδ τov

oυvεtδητδ OρvηΤη του. Η αvτiθεoη δε oτη

Φυotoλοτρεiα, η οπουoiο τηq oποiοg εivαr

εμφαvηζ oτov αoτtκδ κδoμο *aπουoiα Πoυ με

τηv αεlρο τηg επitρεψε TηV KΟΤcσΤρOφη TOυ

περlβολλοvτοg σΤO δvoμο του κiρδουg-'
oυμβαivεl δlδτt _κοl oωoτδ- aυτη οvτlμετc':-

πiζετοl απδ τουg μαρξioτεg KΟl Toυq αVαρXl-

oorg oo, Τo μεΤοφυσlKδv δlοατδ_οεωv oiβοg
τΙρoζ ΤηV Φυoη.
Αvοφερεταt XaραKTηρlστlκδ, οπδ τηv Jοnet
Biehl, clτο βlβλio "Οrκοφαoιcsμδg: ΜαΘηματα
απδ την Γερμαvικη εμπειρiα'' oρlοΘεtδvταg
λεκτtκδ τηv ο1ioη το:v α/α οrκoλογlκδv κιvη-

ματιοv, με TηV μετοφυoiκiq δiαoτooεlg tηg

orκολογiog: ιaτrsv η φραση ''oεβacsμοq γtα

τη Φυoη'' καlοληyεi να c;ημοivει "ευλαβεlα

ΓΙρOq rη Φυoη'' ' rδrε ευκoλο μπορεi να

μuοiρoπri σε μΩ gρηclκεiα, τηv οποiα
δlαφoροt ''Πραoιvοι Αδολφοr" μπoρουv vα
yρηcsιμoπ οι ηoουy οποrελ εoματ ι κα ylα ουΙαρ_

1lκoυg oκοπoυφl.'λru 
.iro, μολrοτα καθολoυ τυy,οio η δo_rοxο'

δτl οvτi τηg olκoλογlκηg Συvεiδησηq Xρησ}-

μoπoloδvτδ πλεοv απδ τouξl_ Θεωρητtκoδg

τcοv αlα κrvημδτ<;v, ευρυΤξρd':φρcoεtg πoυ
εμπλεκουv τηv απερβαλλοvi-iΦ ευΘδvηυ' Κt

αυτδ δlδτι καt πδλι, αμφloβnτoυv τov δρο
καθδg δεv oυμβaδiζεl με το;ρ|lοτ;κο οvθρφ-
ποκεviρlκδ δογμα Τoυζ] (Φ που πηγδζεl
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rcοv κlvημδιc,:v αυτδv με τα περιβολλovτικa
προβληματα που ε1ουv πρoκ0ψεl .'.απδ τηv
iδlα τηv οvθρδπtvη παρεμβaoη.'Etol, φρδvrr
σαV Vα αοlκειoπolηθoδυi τηv λθξη αευΘυvηυ,
επlκεvτρδvοVΙαq σΤηV υπoxρiιooη εΤΤOVα-φo-

ρOq Τηζ lclορρoπiαg τcυv δlαταραγμivωv ot'
κοoυoτηματCοV σΤηV πρoτερη τoυg φυolκη
κοτδoτοoη. Η δlοφoρα δμcog κρivετcl κοl πδλl
εivοt αvεπαρκηg. Δlοrl κ<-:τr τετolο, δεv nρo-
Xcoρα σε προγμaτlκα ρlζοoποoτlκig αλλαγiq
oτηv ζδoο αlτiο, πoυ πρoκολεi ια δlαφορα
προβληματα, κοΘδg δεv otoxεδεl σΤtq συVεl_
δηoεlg - oτο oυλλογrκδ Πvευμα, ΤΤOu XορC]_
κτηρiζεl τουg εκaotοτε πολlτtομουg. Το αμφi
βoλo δεv μivεt φυotκο, μδvo oτo φrλooοφlκδ
επiπεδο. Εξετοζοvτοg τrg δμεoεg κotvcοvtκig
προτδoεlg τcοv α/ο olκολδγι,rv, πορατηροδμε
καl πδλl οoυvδετεg με TηV olκολογiο τoποθε_
rηoεlg. Συγκεκριμivα, η απoκεvΤρoJση ΤΤoυ

προτεivετοl σαv Ιo olκολoγtκδ οv-rtoταθμtομα
oτo φαlvδμεvο Tηq αoτυφlλiαg, εivαl η βαoη
Ι6JV Ko lV6JvΙ Kδv μεταρρυθμioεc,lv πο υ προτεi'
voυv ολα το κιvημοrα που lo1υρiζovΤαi π.oζ
βοαiζοvταl oτηv olκολoγiο κot rρo'rρiπεt rov
δvθρc,:πο vα πληolαoεl το δυγατδv περlcroδ-
ΙερO Τlq δlοδrκαoiεg φυolκηg ποραγcογηq. Η

μεΘοδοg aυτη, oδηγεi ακδμο και oυvεlρμlκδ οε
εvαv κοtvοτloμo βοοlομivο oε πρδrυn"α που
εvlοxυουv κοτδ πρδtοv τηv οrκoγivεlα, OVτi-

μετωπiζοvτδζ Τηv σαV τοv πυρξvα τηg viαg
κοlvcοviοg _δπιιg αλλcοοτε και εκεivclv τιοv
πρδτωv κοlvωvlδv- Kαl μαKρOσKΟΙΙIKα Τo iδlo
τo'Εθvοq. σCγ TO oυvολo tc,:v ατδμcov με rηV
iδrα καταγωYη. Αvτ' αυτδυ, ol εv λδγc^: συvo-
μοτα$εg αlα ο:κφλογδv εivαl υπiρμα1ο1 ΙOυ
δlεθviΦμΦδ _ καt, lτδυ :lπολυπολlτlcrμl κοδ Xαρα-
κτηρο πoυ ζητοδv va i1oυν οl κοtvδτηlεg
ουτig, oτο δVομc τηq ...οlc,:viαg ποδoηg τoυ
αvτογο:vloμο0 μεταξυ τωv οvΘρδπωv, o
oποiοξ οδηγεi οτη βic KOl Τov πδλεμo. Γl'

aυτoυq ol ουγεκτtκοi δεoμoi τoυ Αiματog κaι
Τηq καΙοYωYηξ, ΤωV ατδμιοv μlαg κοtvδτητοg.
οποrελoδv αφαvτοoτlκig αξiεgυ orlq oπoiεg
oτηρiζεταl η εκμετδλλευση KOl or εvοπλεg oυγ_
κροδοεlg' Γlα vο οτηρiξoυv δε, ουτη τηv λoγlκη
cπoκρδπτoυv επtμελδq τo δτr ot μεγαλoυ_
πολεlg αυτεg <lτlg oπoiεg αvτlτiθεvτοl, εivοt ο
Xδρoq δlαβiωoηg avθρδπιvο:v μαζδv μlκtηg
KατογCnYηζ, με προoηλcoσΠ σΤov crrδxο τoυ
nερlooδτερoυ κiρδουg, που ζoυv οrομloτtκδ.
ορiζοvτσ,ξlτο αε*ρog τηg ελευθερiαg ιoυgli
oυγ1iοvταq Τη με ΤηV ευ1iρεtα otηv κοταvα-
λ'Φ_oη που Τoυq ΓΙρoσφiρεταt.
Γlα.l,τοv iδrο λδγο, αvτlτiΘεvταl Kοi σ' oσα
oxεiiζοvταl με τηv αξtοκρατiα, κοΘοτt καl παλl,

τηv Θει,:ρουv oοv αιτic αvθρδntvου αvΤcγω-
vloμοδ ακδμο κl εκεivου που προiρxεΤαl εK Τηq

φυoεδg τoυ (κotvc,:vlκδg δαρβlvloμοg) . Εvδ
πολλεg εK ΤCδV πlo ιιριζooπααrtκδvli θεωρlδv
Τoυq, οvrlτδcrαoγτOl Kαl σε OΤΙolOυδηπOΤε
τΟπου ρυθμloη Τoυ KOΤOμερloμοO εργοoiοg.
Aκδμa κt εκεivηg που προiρ1ετοι οπδ τηv
iμφυτη ,KαvδIηΙα, ΤΤoυ OΙαV λαμβαvεταl μδλl'
σTα σαv κρlτηρlο, τηv κατcδlκοζουv ωq α

εξoυolαoτlκη voοτροπiαll. Ξv τiλεr. δεv εivοl
καθδλoυ τυ1αio, δτr δλα OυTα Τo KΙvημαΤα
δlαφoροποlοδvταl εK T(nV πρδτcοv μεγολωv
Olκολδγωv, δπαlg καl τoυ iδlου rου εμπvευoτη
του δρου αolκολoγiαυ, Εrnst Ηοeckel (βλεπε
1ο rευxog}. oυοlαoτtκδ, ol oυλλoγtoμoi που
ξεδlπλδvουv, υποδεtκvδoυv Τηv δlαφοροπoiη-
oη τουq με'rηv αυΘεvτlκη orκολογlKη σKεψη, Kl

cοg εκ τοδτoυ με ΤηV συVοKoλoυθη rηg πραξη.
ol δε δlοφοροποlηoεlg OυΤεζ, εξαlτiοg rcοv
αμφiβολcοv ΙΙρOΤοσεC,JV Πoυ προκυπτουv,
κοθlοτο πρcοτiαlα:g αυτοΟ του εiδουq ΤΙq oΙKo'
λογlκig θεc,lρηoεrg οπδμοκρεg απo τlq μοζεq
τcov πoλlτδv, εκφροζovτοg μδvo _δπcοg i1εl
πoλλοκtg αvαφερθεi' κδπotεg oποoμc,:δrκεq
τουg οvτlδρOσε|q Oι οπoiεg μετοτρεποvτοl
ρcγδaio oε ιιεκλoγlκδ oφεληll. Που με τηv
οεlρc τουg, εival oτlg περιooδτερεζ ΤωV περl-
πτδoει,:v η αlτic καt o oτδxog Πoυ Τo ρευμoTa
ουτο αvοπιυxθηκcv, αrov oπoiο Koi oυσlo_
oτlκδ περroρiζovτα] μηV επlθυμc;ντοg εV

πoλλοΙq τηv πληρη oφυπVιση Ιcυ μεσoυ
ασΤOυ πoλiτη'κοταvαλ.ωτη, αρKoυμεVο σTo
VO lKοVoπolηoουv απλδ τη'7 ovcVΚη Toυ (vO

μηv aloΘαvεΤOl συVυΤΞευΟυvοqii. Kο: με ουτδ
τov τρδπο, εξυπnοετε!το; εμφαvδq ο μυλοq
τoυ κοθεαrδτοq. Εφοoοv κρlθεi ovογκoia μlο
κοπolα oυαπεioo:on γJρω Ιoυ, ορκεiταt αιo
VO ττcρoυσlαζεr το φυi\Λcv συKηq Ιoυ, ΤηV
δημοκρcτiο η οπc:c cll._,.;ζ OKoυYεταl oλoεvα
KOi συΧVoΙεΟο _ολοi';c <Ol ττio ε1ρωVlKO_ ..'(
oυμπερiλαμβiνεi υεv τC πρoβ)\ημοτα, αλλα
iyεl κοι ng Λυοεig,.'. Kοi φυorκα o, (λυσεlζ))
αυτig δπωq KC| o ρoiι'cζ τoυ λδτη OVC]γVC,J-

ρiζεταl αrο πρδc.ι;ΤΤc Τ(oV a/ο κ:vημδtcοV, Τα
περlαοδτερc ε< Ι*-ν οποi<;v επiδoτοδvταt γl'
αυτδ το λδYο. 'o'rον, πολl, τc αποτελioμοτα
τηq εvοvτiου τηg Φυοηg κοrεδθυvoηq δρα-
crrηριδτηταg Τoυ συYΧρcvoυ αvθρδπoυ πε-
οioοioουv ξοvδ τoν oττoΧουvωμivο κc-lο-
vολc;τη. επαvοφi'ροvΙCl ΤC συVαlσθημOΤC)
φoβου και εvο1δv i.lcwt τηg δlοφαivδμεvηg
περ;βολλovτlKηq KcτOστρoφηζ. Mδ1ρlg oτoυ
κοl πολl, ((μio Ψηφoq vο εξlλεcοοεtll...



Τoυ Kρασloυ κOl Tηζ xοροgυ. εvδ ο
Αγγελoq Σtκελtαvοg πρoβολλεl ιο ομπdλr
ωξ εVO οπo TO κυρiοοxο ατolxεiο roυ
ελληvικοδ τοπioυ YραφoVΤαζ:

Δiπλα αr'αρπiλια o πtolκοq
αyρυπvαε κl o δροyαrηg.
oλoυθε o tδρωμjrωποg

κυβιiρvαyε xωραrηq.

ΑΛκo6ι:
η με μ6τρo η καΘ6Λoυ

Αv Kai τo ακρtβεg 1ρovlκδ οημεiο Πoυ o
δvθρc.lπog δρ1rοε vq κατοvολδvεr ολκoδλ
δεν εivαl γvωoτο, ωσΤoσO γvωρiζουμε πωq rl
καλλliργεrα τηg ομπiλoυ Kαi η ΤΤaρΟYωγη ηg
μΙΙυραq ηrοv γvιοοrig oε δlαφoρουg πoλlτr-
σμoυζ οπδ rηv rρo'l'oτoρlκη κiολαg περioδο,
εvδ ο lδρυτηg τηg olvοκολλrεργilαg orοv
Δυτiκδ Πολlτlο-μδ, ηΤOv η Αρ1οiα Ελλαbα. ol
πρoγovoi μαg iπlvοv rov οivο vερcυμivo. o
αviρc,:τοg οivog, rο viκτορ, προορtζoταv
μOvΟ γlα tουq Θεουg. O Ομηροg ταυτtcrε
ΠρωTΟζ Τov olvo με το vεκταρ οτο ,Επη 

roυ,
εvδ γlο τη Σaπφδ η ομβροοiα ητοv το πoτδ
τcοv Θεδv καl τo vεκτορ η τρoφη τοug.
Τo κροoi επalζε oημοvτtκδ ρολο KOi σε
δlaφορεq θρηoκευτtκεq εΚφρOσεlE ΙcJV aρ-
1αicοv Ελληvc,:v. Kραoi iπlvοv οl φiλδooφοt κal
ot crυvδαlτημδvεg τουg αrο oυμnδσ]α. μεκραoi εκαvαv ol πρδγοvοi μαq oποvδig κοl
oτο κροαi iπαlζε μεiζova ρδλο oτη Δlovυ-
otοκη λοτρεiο, aφου η λοrρεiο τoυ Δlοvδoου
oxετiζοvταv με Ιoυq εορταoμοΟg Ιηs βλδ-
σΤησηq Kαl Τηq lερηg εκοταoηq ΤΤOυ πρoκολεi
η Πoση του οivου.

o Kαζavtζακηq σΤo επtκδ Τoυ iργο ιιo
Kαπεrαv Μl1αληqll, δivεl ατηv Παvογiο το
προσζJvυμlΟ αΑμπελlδτloσc)), ({Kυ ρo-CφεVΤρo

Στη συYXρovη Fλλαδα Tα δρrο δεv
περtoρiζοvτοl πλiοv σΤηv ευερYειiκη, δταv
γivεrοt με μtτρο, καταvδλωοη ,o, .joo,or,
ολλο ε1oυv επεκταΘεi Kal σΤηV κοταvολαloη
ποτδv με υψηλη περtεκτlκδτητc oε αlΘοvδλl1,
δncοg oυioκl, βδτκα, κτλ, roτα πoυ μi1ρl πρlv
μερ|Ι<εq δεκαετiεg καrαvαλδvοvτοv κυρiωg
οπδ βορειουg λαουg. Αv κοt To olvoΠVευμα
οπoτελεi φυotoλoγlκδ oυoτοτlκδ τoυ οδμc-
Τoζ KoΙ βρiοκεrοl αrο αiμα μαq σε οvaλoγia
μlKρoΙερη απο l,5 xrλlooτδ του γρομμαρioυοvο λiτρο, ωoτδoo αυτo δε oημoiu'i o.,
βρloκoμοoτε υπδ τηv επiδραοη,του. Γlα vα
βρεθεl KοΠotoζ υπδ τηv επiδραοη τoυ olvo-
Τ-ΙvευμOTOq, θο πρεπεl η περlεμ,,κοτητα του
oτο αiμα vα ξεπερaοεl το 8OO xtλtooτο του
γραμμαρioυ αvc λiτρo, πρOYμa πOυ συvΤε_
λεiταl μδvο με ΙηV πρooληψη τoυ μεoω τcοv
αλκoολoυyωv ποτδv

Απoτελεi γεγοvog δrl η υπερβολlκη κοtο_
vαλωoη του εivαl εvα απο το μεγaλυτερα
πρoβλημαrο τηg κotvωviαq μaζ KOl oi συVε-
πεlig τηq, τερδoτlεg. Ωg cλκοoλloμο oρiζoυμε
ΤηV εnlτοκτlκ{ επlθυμiο εvδg OΤoμoυ VO
κοτοvαλδoεl αλκοδλ, τηv οδυvομiα του vα
σΙOμlαΤησεl αφου ξεκlvησεl, ΤηV οvδγκη κατο_
vολc,:οηg oτaθερο α υξcvδμεvcοv ΙΙoσOτηΤCοV
KΟl ΤηV εμφδvloη clυμπταrμarcοv oτiρηoηq
οπcοg vουτiα, εφiδρcοοη, ΤρOμo OIav σΤCμα-
rηoεl vα πivεt. Η Ευρδπη εxεl lο υψηλοτερο
πoooorδ ολκοoλlκδv πογκooμicυg, κaθδg
KαΙ Τo αvτioτοtxo ποoοoτδ προβλημοτι^lv
υγεiοg. Συμφαlvο με ToV Πaγκοcrμiο oργα_
u,oro γγεiοS, τo αλκoδλ προκαλεi 1,8 εκατoμ-
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εKαΤOμμυρlα Θαvδτoυq το xρδvο' Συμφcοvα
εΙriσηξ 'με Το απoτελiαμοτα μελετηg πoυ
δημοοrεδlηκε oτο Αμερlκαvlκδ επlorημοvlκδ
ivrυπο Αrchives οf Generοl Ρsychiοtry, το
iμβρυα πoυ εκriΘεvrοl σΤO αλκοoλ KOΤO Τη
δlορκεlο rηq Kυησηq. εXoυV μεγαλ0τερεg
πlθοvδτητεg Vο CVΤtμεΤωπiooυv πρoβλημοτc
ολκοoλloμoυ δτοv γivουv εvηλlκεg κqt εivοt
επrρρεπη σΙo Vα πορουo.lδoουv nρoβλημοτα
cvδπτυξηg, που μπορεΙ vα δlαρκiooυV μεXρl
το 14 tουg 1ρδvrο. Η 1δρα μαg βρiοκεταl oτr1v
Koρυφη τc"lv 1ωρδv rηg Eυριυπο'ikηg'Εvc,:oηg
cJζ η Xδρα με Τα περtooδτερcl τροxαiο
οτυ1ημοτι:. Το 20o7 εixομε 1449 vεκρoυg καl
19.672 τρουμαriεg c>ε } 4.626 ατυxημcτο, εvδ
το. 4oΤo rωv θαvατηφoρωv rρο1αiωv οΤυXη_
μδτωv o1εtiζεταl ομεoα με ΤηV κοταvcλα:οη
του ολκοδλ. Xορaκτηρtο-rlκδ εivαt, δτl κοrδ τη
δlaρκεlο Ιηq vυXΙερlvηq δlαoκiδοαηg του Σcβ-
βοτου, τa θοvαtηφδρa τρο1aiο rρlπλαot_
δζοvταl. Τc κοtvο:vtκδ προβλημaτο ΤΤaυ ΠρO_
καλοΟvιαl οπδ τηv υπερβoλlκ( καταvαλcοοη
τoυ, δεv εivοr λiγο. Η εvδοοlκοyεvεlοκη βiα, η
επtΟετlκδτητα, η KolvωVlKη ΟΙΤoμovoJoη, εivαl
καrrolο εvδεtκ'tiκα πρoβληματα, πoυ μαο.τi'
ζoυv τη οδγxρovη κolvc,:viο.
To αλκoδλ Ξ1ει καταγροφεi oτη oυvεiδηoη τoυ
αδy1ρovou αvΘρδπoυ Φ9 μlα voμψη και
απoδεκτη oυoiα. πoυ η ληψη τηs μπoρεi vα
βελπδoεl τη δrαθεoη, yα καvεl τα πρoβλη_
μαΤ{ι vα ξε1αατoδv καl Yα εvlo1$αεl τηv
κolvcοvlκδτητα.'Ξται λoπδγ, η καταvαλcοoη
τoυ πρiπεl vα γivεταl oυvεlδητi καl με μiτρo,
δoτε vα απoτελεi ivα ευ1αριoτo κolvcοviκo
oυμπληρcομα κl δ1t ivα nαρδyovτα εΘloμoδ
κol περtΘcoρroπoiηoη g.
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η Λiξη <<αΛκo6Λ>>, πρoiρxεταl
απ6 Tηv αραβικη Λiξη "αl kohl"

τo kohl XρησlμoπoΙo0vταv επf
μακρ6v ωq oυoτατtκd

καΛΛυvτlκoιj γlα τα ματlα τωv
γυvαlκΦv

τo αΛκo6Λ πou
εμπερ|iΧεΤα| στα
αλκooΛoOxα πoτα

ovoμαζεταl αrΘυΛικ*
αΛκoδΛη η αlΘαv6λη (C2

Η5 oΗ)

δεγ εivαl απαραiτητo
θρεπτlκo oυαrατtκd Ylα τov
oργαvloμd και τεριtγει 7
ΘερμΙδεg αvα γραμμαρro,
σXεδ6v δηΛαδ( 6oo τo

Λiπog

η αvτiαrorxη αvαΛογiα γtα
μια γυvα[κα ε[vαl τo πoΛ0

10 γραμμαρlα καθαρoΟ
αΛκooΛ τηv ημiρα (τo πoΛΟ
ivo πoτηρl μπΟραg η 6vα
μlκρ6 πoτηρl κραο'i η 30

γραμμαρlα ουiοκl)

τα αΛκoοΛo0xα πoTa
δlα1ωρiζovταl στlζ εξηζ

κατηyoρiεE:
μπΟρα-περiπ oυ 5% αΛκooΛ

Kρασi_περiπ oυ 12_15% αΛκo6Λ
απoσrαγμαT α-π ερiπ aυ 45"λ

αΛκo6Λ

εvαg εvηΛlκog αvδραE δεv
πρtπει vα καταvαΛΦγεl κατα
μioo 6ρo περtoooτερo απo

20 yρομμaρια καθαρoΟ
αΛκooΛ τηv ημ6ρα (τo πoΛ0
δυo πoτηρlα μπΟραg η δ0o
μικρα πoτηρrα κραoi ( 60

γραμμαρlα oυfoκl)

M6ρω Δαγρθ
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