
Aπd τ1 μαqιrο] dξoδo τωv αγρoτιbv oτιg διioκoλεg δεκαετi-

εζ του ,5Ο και τoυ ,5O στα επαρxιακα oκυλdδικα 1(αι στα

παρκαριoμdvα ακριβd αυτoκ[ητα τηg δεκαετ[αζ τηζ ευΦo.

ρiαg τoυ 'BO. Απ6 τιg ευρωπαΙ<dg επιδoττ]οειg oτιg καταλη'

ψειζ τωv εΘvικιiv οδωv, Απ6 τιg αΘρdεg εξαγωγfg αγρoτι-

κιiv nρoi6vτωv τηg δεκαετiαq τoυ '60 oτιg εξiooυ αΘρdεg

ειoαγωγdg or]μερα ακ6μα και κρεμμυδιι-δv. Ι(ι ωoτooo, oτιg

μiρεg μαg, o πληΘυoμ69 τηg ελληνικηg υπαiΘρoυ μdvει
oτov τ6πo τoυ. Tα 1ωρdφια, 6μω9, δεν oυμQdρoυv πια.

ΣυμQdρoυν μdvo oτo βαΘμ6 πoυ καλλιεργoυvται απo τoυg

vioυg QτηvoJg πρoλετdριoυζ τηq γηζ απ6 τηv Aλβαviα,

τηv Ιvδiα, τη Boυλγαρ[α. Ι<αι τηV iδια oτιγμi], 6vα r<υμα α.

αι<bv, διωγμdvo απ6 ηv αvυπ6Φoρη ζωli αιιg π6λειg, αμεια.

vαoτεiευ, οτα 1ωριd, αvαηητιbvταg εκεi μια πιo πoιoτιt<η

και ειδυMιακτ] qω{. Πoυ, dμωg, δεv απoδειt<vjεται παvτα

τdτoια. Περiπλoκη η εMηvικr] επαρ1[α, doo μια εξ[oωoη

πoλλcδv παραγ6ντωv. Zητηoαμε τη βoηΘεια τoυ καΘηγη.

τj aγρoτικτjg Ι(oιvωvιολoγiαg Αντιilvη MωυoΙδη. Mε τ6-

oεg κρioιμεg παραδo1dg, αwπdρβλητα δεδoμι1vα και ευμε-

τdβξτεg οταΘερdg, τελικd, oι κυβερvιilvιεg θα πρdπει vα

απoΦαoiooυv. Mε πoιoυζ Θα πdvε και πoιoυg θ, αQηooυv,

πotoυζ θα oτηρiξoυv Kαι πoιoυζ θα εγκαταλεiιpoυv...

opHΣ(vanqdnq@eneι9η

\'t-/ΖΗτ HMA AΓPoT|ι(o c) -r IwLl
Εξ[o ω oη με πoλλli) c αw 6 στoυ q
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ιΟ πλ:.:t,)υομ-ιιig Ι'ιΟιr lilL]ι.] ι:'ι'1 ilεγιilι1; |ιιij..Γ| iΦi]]i]ι-'i]ι,1i:;r τi]1] τη1./ (1γρι]τι

}ιιiτη.ιii ΤΟl:, ιL,ζi::q, .: ιlμ l τι- μril:ι--ι)ρεζ, Ο tιlΟειζ i.ω]]iι1 1,ll( ]:ΓΙ[lρ]iιUζ' δειχVo-
νταζ 6τι δεν μπ6ρεσε τi δεv θdληoε vα ξεπερdσεL τo ..αv{κειν,, στη συλ.
λoγικ6τητα τηq olκoγdvειαq, τηζ Φdραζ τj τoυ 1ωριof τoυll'

t'j
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απ6 τoV κivδυvo μLαζ l(oιVωvLκriq dκρηξηq. l\ι-ι.ιου1.lγ riciε lJ.lι|l\,/ ι:.i|Π.l]

2;iι.r ι,;ι; μια ασΦαλtστLt(1i δικλεiδα.\lrLl. iJ.1.Ι εljll-ll.iiιr', rlιlυ i'-lιαqrι,ρε.ιL.ιιi
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cos M oρo LIs ZoH ΣE (APε

τoU. αvαγκliση κε vo τoν εγκoταλ€iψε|

Ylo την AΘiνα, τη Θεσσαλovi(η η τη
Γερμαviα. Hταν o βioζ τoU τ.,σo oβiω-
τoξ; (ΠρεΠε νo λι1βοUμε UΠ.ψη τη δε (oε

τio τo! 4ο, με τ|ζτεριiστ εζ (oτοστροφεζ

τbσo.]την Πoρoγωγη οσo Ko oτo oνθρωn -

νοδUνoμ <οoΠοτηνKoτοxΙi (o|τoνEμΦι-
λ o AΠo τoν εθν Kο στρoτο εξανoγκdστη-
.oν σε μoζ (η μετo (iνηση oΠoτo χωρ d σΠζ
Πδλε ζτο!λdχ|στoν 700 00ο dνθPωΠο (α

μoζiμ oUτοιξ θo ΠρiΠε|νo nρoσθiσouμε
τoιrq χ λΙdδεζ oντdρτεζ.o! δ|εΦ!γoν oτo
€ξωτερ κ6 H Ι{ilρo (α οoγροτ κοζ <oσμοζ

στηδε(oεΙiατoU 5οβγiikoνβoθdτρo!μo
nομ.νο 'AνσUνιrΠoλoγ σoUμε (o την oγρo

τ (li μετoρριθμiσητoιr Mε.]οtoλεμoU (Πο!

ο 11γρoτεζ.γ|νον μεν δ okτliτεq Πoλι μ|

φιbνoμωζ κλΙiρων η Παραγωγη τωνoΠoi
ων μoλ ζ noυ oρkoυσε γ|α τηνoUτο (1rτανo

λωσ , ow λoμβoνετa| (oνεΙζ 0τ η (oTdoταση

σηVι]ΠolΘρο εiχε το χορο (τΙiρo oνθρωΠ|oτ

o! αγρoτ€ζ, ndvrωζ, Φαiνε:oι νo ovΠσra-
Θηκoν σΘεναρli σηv nρoλεroρonoiηΦ
τouζ.A@μακo!αUτoirou€ΦUγαvγ!oτα
φYoΦiσ|o ηζ rερμαviαζ εixαv μ!o σρα'
ηY|ni: με oΙμoηPEξ o|rcΦμiεζ να orαλ-
λoYoov Φo τελoζ on6 τη μ!σΘΦi σκλo'
βιi σ|ζ ΦliμπP!(εζ.(oτoνξε( νοισoνoΠo
τoχωρ oτo!ζο oγρoτεζγ|oτη ΓερμoνioεΦεU

γoν μετo ονε|ρο ναγυρ σoUν σετρ|o τεoσε

ρo χρoν o μ,Eνα rcμΠoδεμo γ α ενo τρoκτερ
(o.νoι]Πiτ o Περ σσoτερο τoΠετιΧονει
σΓερο οnoτμiιrοΙ]roMα. Προτiμησoν' ομωζ,
νo idροιrνδ ομερiσμoτoστην Π6λη'νrrονoi

ξoUνμ|ο μ φηεi Ιεiρηση,νo Πnροιrνενοτoξi
Δεν ξoνογιrρνdζ ει Φλo στην oγροτ <Ιj l αρo

γωγii oιrσ oσ| d'.μνoνμ φorrστoi' εν οΙι
οντoq (Uρiωζτoοστ (oεr]oδημαko oΙ τον

oσo|εΦτασαv σrηv AΘiνo, μαζiμε τη
Φτlixε|o τοιJζ, rcUβι,λησoν κα! ηv εrαρ-
χ|(δτ!ιη τouτ6τητa τοUζ.τ εΦ€ρε αUτli
η .)σμωση με τηv n6λη; ]] (U αoφορε ζ
oτην Aθ riνο Ko βλεΠε ζ Πoroι]r τοUζ λεγoμε.
νoUζεθνoτοΠ (oιζσUλλογοιζ Ιi μoγαζd Koι
(oΦενεio με ε n |γρoφεζ τoU τι] ΠoU 'H ωρo io

;

=
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Ξ
roνεμ'oμo Φo oλ{nν1. niτnμo οτoΦUλιων' dργωμo
οτo ΙωριjΦ μετο nΦnδεο οιdμo ι]ροτρo N Koτ.
rρoμμivnoΠδτrν(οτοΙli(ο τονεμΦιλοEλλdδo
.διε(οθnμ.ργiL0γ6ν0.πβiωοnqμεΠρωτdγoγo
μiσo' κο 6μω(, τo πoοo16 ouμμετoΧiζτnq oξioξ
τΦν εξογωγιilv ογρoτ {ων Πρol.γιωv oιo oιιολoτων
εξoyΦγωντnζ χωpοζ.vερrnτoντo β6r οτο θΙ0,6]

Πo.οrn ποU α|l μiρ.ζ μοq.rε oιοαροΦεiπλnρoζ,

Z HTH MA AΓPoT||(o: Εεισωση μεπoΜ,dξ awιiστoυζ
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Ξ
(i.Ι Eτι]λιτtιi,li τηq E.F], \i{,1 ].tι ιι1ι|jLψεt ιΙq i]πι)ι]Γηγη(iι]ιc ι]ι] επLδoματα

πρ6Voιαζ. ](cιΙι Τlou Ο l.,c,|-1:l,Οl.ιιι((-]- σημα[vει απoσυνδεση τωV επLδoτησε.
ωV απo τηv παραγωγη, ει\,'1:'Ι'1 κ{-|l. |' |.-iε το oΙιOtΟ oιctq}ωVlυ, 1ι/1,.]-τι l.1ι$,ιΕυιυ

d:,,ιι θα απooαΘρd)σει τηV παραγωγικη μαg βdoη,l.
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Ξ
Aπl' nζ ζωoπονnγnρε|( τoU .60 Φ|ζ oνρoτ|.iζ ι|vnτoπo||i'ε|c. n !εσondβnoε; o εκοUγχρ.γ ομιjξ
δnλοδΙi ο κοπτολπ κdqτρdπ.ζ noρoγωyiq' ποU Περ'λd!βoνε oυξnοn Kο βελτiωoη τn( πορoγωγ|K6
τnτoξ, oλλn Ko (οΠoβoλi,τoUπλεoνdζοντoqερyoτ{oιδUvoμkοι]αoνXodδoτn(μετoνιjoτεUon('
Aπ6τo]9a]dρ,σονvoεσρ;ouv{oiο επδοτioεξoπ;τnνΕοκ εξoοΦολιζοvτoζ τo oγροτ (.

'.δ o \οΠoδ οοLoο ροo

ZHτH λ/]A AΓPoTl|(o j Εε[σωη μεπoΜοic aw6στoυc
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Eπεξεργooiοτnζελ]6ξστnδεxοετiοτoU'5o,Σnιερo ιoτ0Φι]]l
V. εξΦοUtr.iiμο λdδ .τnι τoλiο n oΠoioτοτUΠorrο.iιo .o :]ξ.ιεr .. .λο τ.ι ιd
σιo' Ν.o πορo|o'loinρo.Πoθou ΙΙηJι]0τ0 τι]ν (. ρων' π.λ.Uο
ιτoξ μcιo tο oβolionτo''oβ.λιωo.Uνnooτ{dτnιΠoρ.!ωγi ]ro0ν0{0λ,ψ.Uν

ι!βoσι;ιoρi( ιoUμdρ{εινιι νoβρ.Uν!i.ζ0γορiζ τποτ:'.μoq,Πoδι.tr.λo

ZHτH λlA AΓPoT |<o: Εεiσωση με πoλλoiζ αwι1aτoυc

Hiε|ροζ] Hωροo Φηlη'(λn Ε|!ο εν1r χo

ρα σηρ στ (oΠοUδεντο βλ.|rε ζ iσωζ nοιrθε
νn ολλoι oτoν (ooμo. A(nμo (α oημερο η
Aθηνo ηoρομενε oε μ€γ.λο βα1]μοογρoτ
(ri ΠoU οημ.liνε oτ oλoζ οιrτ.ζ o Πληθιr
σμoq (oUβdλησεστη μεγολη rnλητηνoγρoτ
ΦτητdτοU οξiεζ'σUμΠερφορεζ (ο οΙoσε !
ζωηζτηζεΠoρΙioζ δε χνoντoζ oτ δενμΠορε
σε ri (o]δεν θiλησε νo ξεΠερoσε τo 'oνη

G ν σησlMoγ lnτητoτηζo (oγενε ιiζ'τηζ
Φdρoζ η τo! Xωρ oU τοU, ανθ oτι]μενοζ με
o!τον τo τρoΠo στο ξερiζωμιΙ οΠoτοντοΠo
τo! στηνoΠPoσωΠη ΠoΛη,

Aυτtl η συμrερ!Φoμiixε!νo κlivε| με τo
nνεnματoU κotνoτ!σμoυ noU εΦεPε μαζi

τoυ or6τηv ελληvΙκi εnαPxioi κα!, αr6
noλ!τlni 6roψη'liτoν o (o!νoτ!σμ6ζ μ|α
σPατηY|κli σXε|κliζ oUτov6μησηζ αr6
ην κεrρlxi εξoυσiα; (Στον εtnoδ κo Ιιiρo
ιrΠηρχε οντωζ μ o εν!o|o (oνoτ σμoU' τοU

onoio! t q ρi(εζ θo ΠρεΠε νo oνoζητησoU-

με στo Φoρoλογ|.0 σιoiημo τηζ oθωμoν
tηζ Aι]το(ροτορiοζ Στoδ o<o ο tο !oτη
τεζοιrτ.ζ.ρΙoντ. οε οντiθεoη με ιdθε tε
ντρ (η εξoιrσiο Noθιrμiοο!μεεδω0τ ο τo
ΠdρΙεζ οUτωντων.ονων ιiν βρio1οντο Πiσω

οnoτη δολοΦονi{r τοιr(οnoδiστP o ΣτoεΠi

nεδοτηζεξoιrο rrζ ονoΠτιrΙθη c oτoΠoρχ
ομnζ, μεαΠoτ.λεσμoo τon <εζ (o!νoτητεζ

ΠοU ε(φρdζoντο αΠδτoντoΠιiρΙη βo!
λεUτΙi Ιi UnoUργονο βλ.nοιrντο.ριiτοq(nθε

Φoρ. ωζ xορo oντλησηζ iλεoνε(τημoτων
(ροιοΦετ dν δ oρ o μιν) i ωζ Φoρ.,εlσn ρd
(τoρο' H Eλλoδo iοoμετ ζ ορΙεζτo! 2οoι
ο ων1r εiνο μ ο (lrθUorερημ.νη ογρoτι(η

xdρo δixωζ οαΦωζδ(rμoρΦωμ.νεq.ο νω

νriεζ τιiξεlζ (ο χωρ ζ τoιrζ αΠoρο τητοιrζ
οστ (ουζθεομοιζ,τo φnτoζΦoiνετα στoUζ
ΠoλτεζoΠoμo.ρo ω|εΙΘρ (o H μδνη iρογ

μoτκη dο !σ o ΠοU oνoγνωρ ζoUν εiνα oιrτη
των ε (ΠPooωnων τηζ τοn KΙiζ σUλλογ ιδ

Aυτιi η (oιvωνΙκli oρYliνωση' ωσ16σ0'

Φαivro|τελεiωξ ξενη αrd τ|ζ βασ!κε(
αρxiζ τoυ μorελou ηζ ευPωnαii0iζ ασn-
κiζ δημoιPατiaζ, raνω Φo onoio 6μωζ



2

(}Ι ειΙ(oVα τηζ επαρχιαζ τωV σκυλαδLKωV δεV ε:ι'rΙαL σωιrτη. Mι:ταξυ
,81'-9l., τηq δεκαι:τ[nq τηq ευr}ορlαq, τo πoσoστ6 τωV απασχoλoυμ6.

vωv στηV αγρoτικτ] παραγωγτj μεt6Vεται κατα 27%' dοο κοι οτιl
απoκοριiι}ιομ.α τηq μεγd.,ληι; μι:'ιαιιiο.ιεl-lι:τiι;, rη δε:ι;ιrε'ιicι ,5].-l,].ll"

ξεκiνησΞvα δoμεiτα!τo vε6τερo ελληνts
(6 κPaτoζ. (Στη! ελλην lη <oνωνio oUδ.
noτε δ ομoρΦdθηkε οιrτo Ποιr ξε.jνησε στ"
δ o<ooΠoτο! 12o.]ιiνo ιrτην EUρ.JΠη:η

τιΠoU Mονο noιr οιτεo <o!ων l.ζoιτεo
Πορoγωγ i.ζ δoμ.ζ τηζ Ιωροζ ΠροοΦ.ρο

n|λoY'ij 
"γΠ,oUτΙiν 

την.νvo]ο βεβoiωζ (o

ηταν,λdι]oζ, ΠρoΦαιrdrζ' δεviτοVλnθοζ με
την.ννο ο.τ o ον0ρωΠο ιιlεροon ζo!τον
οιrτο nοιr ιliστειroν γι οιrτn lo ΠλΙiρωοoν
rriρiβoγnτo'Π οτευω,τοUζμεΙρi(ο τoτε
λοζ τηζχουντoζ' Πoοω μι1λλοιr o oγροr (ο

Πλη!ιrομol l ο! Πoρ.με νoν onομoVωμενο
στηνιΠo θρo Hταν.ρμο ο τη(χωροφUλtr
σ]ζ τoU (oθε ε(nροσωΠoι τηζ εξοUσ οζ
ΠοU ελεγΙε (οiτ ζΠ ο oΠλεζ ΠiUx.ζτηq ioθη.

μερ|νiζζωηCoiηνεΠαρΙi.r HμετoνoοτεU
ση εσωτερ (η ιιr εξωτερ 1η' οΠ.Ιλλοξε το
σUστημοοΠοτον iνδ!νoμ οζ (oΙνων iηζ
.iPηξηζ Δενεiνιt|τ!λdioοτ τοηλ!(oοΠο
νεoρo ζωντο!o δημ olPγ 1o (α δινdμε
Φ|!oioμoτμημoτo! oγρoτ (ο! nληθισμo!

δloμbρΦωση μ oξ β ομηχ"ν (ηqoστ (Ιiζτιi

ξηζ μ οζεργοτ ιηζτιiξηζ μ αζενδ dμεσηζ
τaξηζ o οΠoiεζ μ.σo οΠο σiληρ.ζ, o μo
τηρ.ζ οιrγ iροUσε ζ ονοζητοισoV μoρΦ.ζ oιr
!oi!εσηζ γ o Vo (oτοληξοUν οτo (o VωlI(ο
σUμβολαlο τον oστ (ο (ο νοβοUλεUτ ομο
oλο o!το ητονδι]rσ(oλο νο λετoUργησoUν
σε.!α VεοσUοτoτo (ρατoζ ΠοU δε! εiΙε τ ζ
ονολoγεζ δoμεζ Mολζτo1909 (dnoo ν.o
oξωμoτ 1οiζητο!νΙονε(σUγΙρoνσμoτηζ

χωρrrζ oΠοU ε(σUγXPoν oμoζ οημα νε την

ΣUνεπ(i,ζ, τo νε6τερ0 ελλην!κ6 (ρdτoζ δo-

μiθηxε naνω σ€ λaΘoζ nofuτ|κ6 μovr.-
λoj kAιrτd εiνo iνο iοΛοερdτη!ο Στη\r Eino
δo oUτoζ, Π oτει]rω ητανο λoγοζ iοU μ.χρ
(α τοτ.λοζτηζxοr]vτdζ ηΙωρο ητον.ρμο o

τωνδ εργoσ ω! ΠοU σU!.βο νoVοτo εiiΠεδa

ΞερΙζωμενoζ αn6 ηv επoρxio κoΙ αPlστε-

P6ζΦo ΦP6ημo. MεxP|η Mεonoλnευ-
σητoUλi)cΦov, απ6την ιinoψη τηζ κo-
ΘημεP!νliζ εn |βiωσηζ, liταν η (λaΘoζΣ ε-onoμiμηση τoU δUτι (o! βloμηχoνι (oι ΠPo



Ξ
Aπl5 Θερiαρ|εζ αο oλ6Mο, Uπnρ.τρ]εζ αd
oα|κ]i σολ6Mο τnξ πjλnn Απ; oγρilτεζ με !
κρ6 {ο οτEλ.oΦoρo Kλiρo'ο κoδdμo' θUρωρoi
τoογ{dρnδεξ πnνπ6λn i εργdτεlrn Γ;ρμο
Vio AUτi nτον n Kλoo Ki δ oδρoμΛ yLσ

]'5 εΦι oγρdτεq αo Ιpdν o τnq μεγ6λnζ εξd
δoυ oΠnτnν ι]Πο θρo ,1μερo πoρoμ.νo!νΙ]εν
πoντnΠ.τoUξ, πρooπoθιπο( itμωξ vοτo Φi
ροUv βilλτo με i λiεξδUoδoUλEεξ (Πoλ!.πο
or.jλ.on, λ.yετoΙ.ρoζ ni.ωοn. τoν oΠoio
ιριβετο n εξ.ρορωσn μ oζ οnμot (n(γ o τn
rωρ. πορoγογ κiζ δ.δ rcοioζ τnζ oyροτ ιli.

(t1 εργασια τωV μεταVαστωv εtVαι 1(α-

Uoριστιl(η στoV αYρoτιl(o τoμεα. χωριζ
αυτoτjζ δεV Θα υπi1ρ1ε dvα μ.εγr1λο μιd-

ρoq τΙ]q παραγrογηq. Tα Qτηvd μερoκd-
ματα δεν εivαι προυπdθεoη" F{ ι<αλη ορ'
\ανuJυll ρi1v:ι 

.rc l,.οc'τ':c rοραγ.,l\ liζ.
oμωq, η oργdvωoη l(αL o εt(συγχρovι-
oμdg τηg αγρoτικ{g παραγωγτ]g τ]ταv
6vα oημαντικo dλλειμμα oτη 1ιbρCι μαζ,l.

ZHτH ι\,1A AΓPoT |(ο: Εξioωoη μεπoΜoiq οψιioτoυc,



I

:

Πρoτiμηoετηνiξoδoδ oΦUγηξoΠοτοντoΠo

τοιr H μετoloστεUoη Λε το!ργησε στην

εΠoρxio ωζooφoλσt (η δ (λεiδoγ oτη!
εξoιrοio Πo!,δ oφορεT io θοεχενooντ.
μετωiiσε oUγ.PoUσ oι.ζ .oτooτoσε ζ Aλ

λιi ε.εiνoτο ΠPooδεUτ (o <ομμdτ τω!oγρo
τnν o οnoiο| ζιi!τoζστοημiΦωζτηξδημo
φοτiοζ' εiδoνστη μετoνoοτειroη μ oδ εξο

δοοΠοτηνo|(ονομ .η (o Πoλτ (η KoταΠ -

εση- μεrεΦερετο o τηματηζχaρrφετησηζ
τοU στη μεγαλη Π6λη, τηνAθηνo

,o dνθρωΠo|Πο! βγη 1oν στη δεloετio
τoU t96o στoιrζ δρoμoUζ δ εtδ iωντoζ δ

1o ι;μoτα' την (oλUτiρεUσητηζ ζωiζτo!ζ
δενητoν μoνο o|oστoiτηζ nοληζ αλλo 1or

o εΠoρx ιirεζ Πoιr συγlPωτioτη ονμnζ τοUζ
(o Πωζ οnoντησετoσ!στημo στην Π εrrη;

.1σ6σ0, η ζωi σrην ελληv|κi €noρχio

Φaiνεo| να β€λn.i'νεra! μra η Mετono-

λiτ€Uση καΙ !6iωζ μετην εroξη τηζ xω-
ροζ Φηv EoK... (Eνο Πολ! σημoντ (ονο

δoιμετ ouνiβη στη xdρo onoτο 74 μ.χρ
τo,81 o (boμοζτδτε ρiζοoΠ
ιιrρiωζ στ ζ Πολε ζ γioτ η εioρΙι] Πoρo

μ.νε βo!βi Φοβ ομ.νη Σιrντηρητ (ηoΠωζ

εiνo οΠλdζ Περ μ.νε τo ΠAΣo ( ερχετοl

στηνεξοUσiο noνω o oUτ. ο <ρiβ.iζτo μεγd.
λο iιμο τo! ρ ζοσΠooτ ομου ενoζ (οσμο!

ΠoU γ o δε (oετiεζζoυσε (oτon ειrμ.νoζστo
iερ θωρ o ΠPoσΦεροντοζ τoιr τo εωζτoτε
oδ ον.ητo noλτ (η εnευθερio Ιε ρoΦετη
ση οΓrοτην (oτοniεοη Προοβ(roηστηνεξο!
σio Σε δ n οΦoρdτoνογρoτ toΙdρo o!μn j

Πτ. η ονοδοζτo! ΠAΣo( olην εξoι]σ o με
τηνιντoξητηζΙdροζστην Eo ( ο noλτιGq

τηξ oΠo oζγ oτooγρoτ 1oiPo!οντlrσημαl
νoυνoι]ξηoη roιr ε σοδημoτοζ,

Hτov τιjτε σημoντ|κ'i η ελλην!κli oYρo-
τ!κli παPaγωYli; (Hδη onoτη δε(αετ ο τοιr
'6ο η μηΙoνη στoνογρoτr(oτομεo.Ιε Πd

ρε μΠροζ H μoζ ii μετoνdστε!ση 1,5 εiοτ
oγρoτdνonο iην ιno θρoδ ε!(oλι]νε την

εΠrβiωoη ooων Πoρ.με νoνσ'o!την Πoρoλ

ληλο 
' 
o oγρoτ κοζ τoμ.oζ ιΓΓιrδο @ ε lσUγx]rο

νiζετο ε(Ιρημoτiζετo,εμioρε!μoτοΠo|ε
το .Δειτε μερ (oιζaρ Θμoιζ:5Ιλ!dδεζτρo
iτ.ρτo1951 2]χ|λrdδεζτo196] 67Xλ o

δεζτo1971 AνiστoΙο οιrξoνετo (o η

,το 1961 τo80%τοU ο!νολουτωνεξoγω.

γdντηζ χιiρoζ ητoνoγροΙ|('r Πρo οντo κo

μoλ ζ ro 2 0% Ιων .σoγωγων ητoν oγρoτ (o
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τ (η Πορoγωγri με ωνετo (oτd 27%' oχεδoν

oσοoτοοΠο1ορ!φωμ. ηζ μεγoληζ μετo!.
οτεUoηζ τηζ δε1oετ oζ 61 71,

H μεiωση των αroσxoλοUμ€νωvΦη Yε-
ωργiα,6μωζ' δΦ εivαi .hζ δεiκηζ oγPσ.
κ|iζoν6rτι,ξηζj (Νο, ιrΠ0τηνiροUΠoθεoη

οτ η γε! 1δτερη oνoΠτUfulτηζo (oνομ οζΠο

ριiγε νεεζθiσε ζεργr]oioζ ιiστενo οΠορρο.

φηθε ο Πληθιrσμoζ noU εγ.oτonε Πε τoΙω

ρnΦ ο Δ oΦορε.τ .b δημ οιrργε τo νεo φτωχε]o
(ο ονεργο Ι\Ιε τo ξiσΠoομoτηq Πεrρελo

ηζ φioηq τoιr 70oρχ ζοιrννo εμφον ζoντo

τo nρdτoδε γμoτo μoζκηζ ονεργloζστ ξio
λε ζτηζ EUPωΠηζ oλλd (α στηνAθηνo

lAιrτooημoνετoτελοζτηζ μετιlνοοτεU
σηζ Ιω! oγPoτ6νωζ δ εξοδoυ oΠoτη Φτω

χflo τoυζ Π oUτο(o!oΠoτο Ι981Πoροτη

Ξ

ρεζ μο.. ποιdτ.ζ μπoρ.i
ν0.νo 0Π.ιrνAllUπτo

in Λoι' (i Aμ.ρ KΙ] HΠ.
ι(o.μ oπ. non φξρ1r. oτn
rωοο Φτnvo 0γροτ (0 Πρor

οντo οπ. {d3..nμ.iο ιou
πλoιiτn' dΠoU το orεδjN

τ (τ η.ξ τoUξ !oUι.ιωι
στξ( εio ιUρ c. το ολλo
τ.θ.iκn!γρn!(ιj ooζU-

γο σε oριiτ ιδ' Uπoλογ

ρoιμε ioρd ιo ]ρoβλrjμorο' στοθερoΠoιη

oητο!ογροτ(oι ηληθιομοι ση! ιno θρ.
Eiνo τoτεio! η EιrρωΠηεΠ νοε τηνioΛΙ (η

τηζ ΠολυοΠοσλολησηζτωνoγρoτων, noιr με

διdΦoρο Ιρημοτοδοτ (o Προγρoμμoτo ειr

νoειτην Περ|Φ.ρε o(η olnnτιrξη' !Ποστηρ

ζο!τιtζ εΠιΙε ρriσε ζτο. Φζoνonτ!ξηζ,ογρ.r
τoUP oμ.( λΠ μεοτoχo!ooνο(oψε τoPειrμo

Πρoζτ ζ nολε ξτηζoνεργioζ ο onb την αΜη

νο lρολoβε τ.] a,δεΙoμενo δ oμορΦωσηζσιr

γ<ρo!o o(ιiνσ!νθη(ιiνστηνεΠορΙο
,ooγροl (bζ Ιωρο( οτο εξriζ δεν εiνoιμoνο

τοΠοζ γεωργ ιηζ Πoρογωγηζ, oλλn (o oνo

ψιrΙιiζ (o Π{rρoΙηcδ(rΦoρων UΠηρεσ ων

(o ηoγροτ (ηo 1oγ.νε o ονιrδ oτoσσo!τoζ

τ ζσρoτηγr(.ζτηζ <ο τηδ oθ.ο μη εργoτ

ιη δινoμη'εΠ!ΙεrρεiναεΠ β ωoε oΙ μolo
oΙrοτηγεωργiα(Πo! σο ειηξθo ιrnoτελε με.

τοiορdδoξοεiνo οτrοιτliηoΙiσηαλλoζε

P ζ ιd μετη!.ντoξη μoζ oτην Eo(, onοτε

ιΠoΙρεωνομιrοτε !o εισιiγοιrμε oΠο τ ζ Xn

ρεqτηζ ΕUρι;Πηζ o τ μoζ.λ€ ΠεoΠoτoαγρo

τ .onρo οντo- (ιrρ ωζ 1ρεαζ, noUητoνμo

λ στο ο 1ρ βoτερo.rΠο τ ζ εσoζ Eo (Ιωρεξ,

1oι]ιiζ.o γaλlrtτoμ 1oΠροloντo Φτοσoμε

iτσ το 201]8 νο.ΙοUμε ελλε μμoτ|io εξω

τερ (ο€μΠορ .. tοοζιrγ οστo ογρoτ ω Προ

.ντo Ποιr.Φτooεflερiτo2 9δσ ε!ρω,.

noρ, 6λ, αUτ6, η επoρXiα φo!νεra! να εUη.

μεPεi,(Eχε δroμορφωθε μlrrε (oνοτηζεΠαρ

Ιioζτωνσ.ιrλoδ iωνιο τωνo φ μωνo!το(
νiτων Aλλd oν μλησο!με μεορ θμοU(, η
ε (ονo o!τη δενεiνol ιoθoλoιr σωστη Σ(ε

φτειτε δτ στη δε1ιrετ ο τηζ εUφορioζ 81.91

τo Πooοoτο τωνaloσΙοΛo!μενω! στην oγρο



(LΙ απρoΘυμια των ελληνιK6v Kυβερντ]oεων vα εξαoQαλiooυv η διατρo-

Quοj αυτdρκεια τoυ πληΘυoμoυ τηg μilραq οε r,'το ι1ε ιαlδτ1 τουl'.ιi1ιοτov
rη4:ιlτtκd r.ιροid.,rτο' προι; 1jρι'l τιiv σ9..1ι,:l:ρL.ικiι xαμηλωv τl,μ'αlv τηζ διε.
{Jvoιiι; .:,1τ:ρdg εv6xει τoν κivδυVo να ζ1iσoυμε μιαv απρ6βλεrrη oμηρ[αυ.

ροζτoιr nγρoτ .οι τηζε ooδημoτoζ) oMo i
οΠδ το σUνδιr. σμo dλ1ων δρoσηρ oτητων},

Δηλαδi, o| nερiΦημεξ εUρωnα'ικεζ εnts

δoτiσε!ζ των oYρoτ|κ6v nρoil'wων δεν
ωΦ€λησαν την oγρoτ|κli oν6πτυξη τηζ

χ6ρoζ; (YΠιiρΙε .νoζ σΙιrρ oμοζ Πo! λiε
δτ|η ΠoλΙτ (η rωνεΠ δοτηοεων <οθ!oτiρη
σετη! oγροΙ (η ονdnτιrξη' μετη!.ννo a oτ

δεν ε(oνε oντογων|rJτ (οιrζτο!ζ Πoρoγω

γοι]( οφοιr δεν€iΙα! αητρoγ|oτηνοργo!ω
i (η Ko τεχνολογL(η βελτ ωσητηqΠoρoγω

γri(τοUζ, AUτo δενε ν1r ο (ρ βiζ ι,1ε τηνε
Π δoμoτ 1η iο δοομολoγ (η nonτ <ητηζη
EUPιJΠη nρoσΠιiθησενα oΠoΜnξε τo!ζ oγρG

τεζoΠoτoνδ εΘνΙi αντoγων rrμ6 <olΠoρoMη

λoνo εξασΦoλ oεlεlloρ (ε ο oγροτ (ωνlρo
οrωνστοεσωτερ (οΙηζ Πρoγμο Πο! iετ!χε

τδσo.oλd, υμωζ, Γroιr η noρoγωγη nρχ σε

νο γiνετo oοιμφορο Πλεoνoσματ (η Ετσ

δiωζoΠοτη διΦεiioτoU 80' μΠη (οντo iε
ρiΦημo Πλoφoν ΠrrρογωγΙiζ μετo! .ονoνo
τηζσ!!!Πε!θ!νoτητoζ, Πο! οΙiμα νεnτ <oθε

χ ρο μiλοζ εiΙε δ (οiωμασιrγ€(ρμ.νηζ
Πoσοτητoζ Πoρoγωγηζ - ΠoU' ον την ιr Περ.βo

νε,την ΠληPωνε AUτooKρ βωζσιrνεβη μετo
ελλην <o βoμβd (, στη σW.xε o (o μεολλo
Πρoinντο <o τoτε ενo ΠoU (στo μεσo τηζ
δε(oετioζτο!'9ο) βγrj.oν o oγρ0τεζοτoιrζ

Hτoν εUΘnvη τoUξ η υπερnoPαYωΥi βoμ.
βαΚo0; ιΕνdoΠoτoτiλητo! 1980τ]τανγνω

στooT ιrΠΙiρxε UΠερnoρoγωγrj βoμβa. οι
τοελλην (o lρατοζ γ o δ]toιζτο! λoγο!ζ
ε1ονεoτ]δενiβλεΠε nοο ητoνοrλoγo,Σoζ
δ οβιiζω (οnodρθρο μο!το 20ο1)τ ελεγε!.
ΠοUργo( Γεωργiαζ τηζεΠοχηζ: 'τo βoμβo(|
iοτ.Ιεiτηνiρ6τη θ.οη oτηνε σρoη (o νoτ.
.ων εn δoτr1οεων (α εiνο θεμ τη nρoσnd

θε οτηζχωροC μoζ l1r τωνoγρoτωνμo(νo

μεγ oτoΠo ησουντ ζε σρo.ζτων <ο νοτ 1ων

εΠ δοτiοεων τ βλ.Πo! με τo φdτoζ νο σU.

μΠρdττε ιΓΓην Πλεονoσμoτ tliΠoPoγωγη Πρo.

€ μ.!oιrνο oντλεiστoτoμεioτο!oUνdλλογ.

μo σ€ EcUτoτε (orοτoνηE!ρωlηεilε ωζ
εδι| rοΙετo<ρ.lrτοζεΠiρρ]ψεηνεUθι]νηγιo
την Πλεοι,oσματ (η nορoγωγη σto!ζ iδ o!ζ
τοUζογρoτεξ o οnοio οτo μπoξ!εioνχρε
ωΘεioτ ζτρonεζεζγ ανοoγορoσοUντoνoΠo

ρoiτητoεξoΠλσμ. Προ ιε μενο! νο κoλλ ερ

γηοοUντο βιrμβd (οiωζτοιrζ!Πoδεi(νUετo

ZHτH λi]A A ΓPoTIl(o: ΕξΙoωoη μεπoΜot'q

APo'η αγρoτ!κti noλ!τ|κtlτηζ E.E.δεν ω.

Φελησε (α! τ6σο την €λλην!κ'i !πα!Θρo.

"τoloJμερο oΠδτο 1981 τηζ ιrιrνολ aiζ Kο

νΙiζAγροτ (ηζ Πoλτ (ηζ μdqδεiΙνo!νoτl μo
λζτο2ο%τωνΙρηματων.ρχ
ενι;τoμεγoλι]rτερoΠoσooτo roτoληγε oτζ
Ιωρεζτηζ B EUρωΠηζ Φ oΠooιrτoτoΠοσo
oτο τo 8.r%κoτοληγε οnq μεγoλεζ εiμετoλ
λε!σε ξm τ q β oμηΙoliεζ iο .νο μολ ζ20%

μο ρaζετο στο!ζoγροτεζ Δενεiνο,λo Πον

τ!χoiooτ το Ποσοστ.εiεiνωνηοU στη δε(n

-io τo! 8ο ιγ (oτ.λε ψον τo oγpοτ (ο εioγγελ

μo oτη! Eλ1dδoεilo σχεδονiοo μετoηoσo
σοηζo XμηζiοU μεγoλou μετoνoστεUτ ωι
ρειμoτοζστη δε(οετio τοU'6ο Bεβοo Ιο
(oνδιλo Πo! ηρθo!στoνογρoτ iο χ6ρο
διωζ στη δεtoετioτo! 8ο' oε nορο Πoλλ.ζ
iερ Πτιiσε!ζ δενiρησ μonο ηθη(ονγ ο Ιη

βελτiωσητηζ Πoρoγωγliζ, γ ατoνοΠλoιστo
τoλ.γοοτ ooγρoτ toξiληθ!σμοζ nρoερχο

ΙονοΠ..νο Πoλι Φτωχn β oτ 1oεn]nεδο E

ρεUνεζ στη δε(.rετiο τo! 80 iδε ξo! nτ τo

μ.οοoγροτ (ο ε σ.δημo ητoνλ γoτεPο olo
iο μ oο rοιr μ.οoυ ε ιroδiμοτοζστη! nολη

lΠωζ!α <οτllγορησε ζ o!τoν τον (oσμo

οΙ rο λiγο.στω xρη|oτo Πo! Πηρεδεντα

χρηο μoΠοiηοεγ ο νo εiενδιoε στoμtλλoν
iοU' ολλιi Προτiμησεν" βελτ.Doε το τnσο

στερημενο noρov του' στρεφoμενoζ στην

@το{'\ωση nρ0γμο nοU nρεΠε νo ioρoηρη

ooUμεoτ ωΦ.λησε n ολιr Περ σoδτερο ιo o

Π. roιr(αγρ.τεζτο {rστ .d εioγγiλμoτo ΠoU

δoμΙiι]η lo! γιρω o.o o!το!ζj))

Eτσ| Φτaσoμε σιiμερα να ε|σ6YoUμε ακ6-

μα κo|πaτdτεζ, κρεμμιδ|o' Φρonτo αn6
τo εξωτεP|κd... (Σημερο nλ.oνε σoγοUμε
τo noντo' A(ομo (ο Φοσολ o στη iωρο τηξ

Φοσολοδoζ ο εξdγοιrμεχιμoλnδ ιrτην τo

λiο' ΠοUτοτUnoΠο εi(o τonoUλοaσo!δ ιo
τηζ AΠοτη οτ γμη noU ο ο γιΠτ oqiioχλo
νoζrj o i νiζoζoγρoτηζζε με ] ειrρωτη!ημ.

ρo, εiνa ειλογοτο Πρoονrηζnαρογωγηζτοιr
νo εilo Πoλι Π οφτηνο αΠoεtεiνο Ιοιr.λλη
!ooγρoτη ΠoUxρε ο.ετo,οζ nοι]rμε 20ειrρd
τη!ημερο'(οτo (o|ροUζ β.βo o εΙε δloτU

iωθεiη nnoψη ΠοU λ.ε Γ|oτlοΙlAνεrνο Πο

Φτη!oτoογροi (α Προ.νiο στo εξωτερ <ο

νoτo φερνο!μΙ oΠο €
,(oτd την oΠoψη μοU ομωζ'oUτδεiνο

λ{iθoζ toι.γ νεεμΦoνiζ nP νιrΠοδι]οχρoν o

ιoτdτη δ εθ!η lPiση noρογωγΓiζοτο ο τηρd

to|το ριζ AνλdβoUμεUΠοψημοζ ((r τοιζ
noλ!εθν (oυζγiγοrεζlοU ελ.γΙοU!Ιζoγο

ρ.ζτρoΦiμων (o oγροτ (ω!nρο]oντων o(d

μ, Φ τωνσΠoρων, οrο oΠο o Προoγορο

ζoι]ν οτo ΙPημοτιστriρ oτη! noPoγωγη oλo

dηρων .ρoτn! loμiζω οτLεiνo εΠ τo(τ in
ιoθi <oνγ oτη! EΜdδoνoδιoiηPηoε dvο μi
ν μοιrμ oγροτ ιηζ noρoγωγηζ nρο€ μενοU
νo εξοσΦολiσε τιζ δ οiρoΦlκiζ dνoγ(εζ ro!
Πληθυσμοι Σ!νεnιiζ ε!o οΠορoiτητoτο

φIiτoζνο στηρiξε τηνoγρoτ (η Πoρoγωγη'

ηοioiο Ιωρiζ.dΠο oΠoλiτ (ηεΠ δοτησεων'

εiνο (οTοδ (ασμ.νη Πρoσθ.στε σ'o!τo (ο

.νo! oγρoT (ο ΠληθUσμo Πo! γερνoε τoUζ

ν.oUζ nοιr onoμο <ρινοντo ono τη σ(ληρη

ζωη στoΙωριiΦ| rη γε! (οτερη o|(oνομ (η

διrorrρογiα ΙηζΙωρoζ rc την oνο μ (η β|ο.

μηχονΙσiτηζονoΠτUξη.o εXετεηδητoΠερ

γρομμο ενoζ Πρoβnημoτoζ Πoιr δημ!οUργεi

iνo oKρωζ δUσoiωνo μελλoνγ o τη χωρο,

El9
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Yrιiρxow,6μ.ξ, o! μruiΦξ rou εxow
δ.i,σεl rc Φ!λi ηξ ζωiξ σην ελληv!κli Yε-
ωρYia. (H εργoσiο των μσoνoσ6ν σον αγρG
τ κ.,τoμ.αεινα kαθορ σa(η oΦoιχωρiξoιr
τoιζ.να μεγαλo μ.ρoζ τηζ Πoρoγωγηζδεν

Yr6 ην rρoιirιiΘεση' 6μωζ' w εiE! Φη.
νoi.,.ΦχοΠrrροiτητo M€την <oλj oργdνω

οη Πoρογωγηξτο (οστoζ μ t(ροiνε Aλλd η
oργdνωση (ο ο ε(σUγχ]]oν|σμoζτηζoγροτL
iηζΠαραγωγliζ,.νο σημοιη (ο.M€ μμooτη
χωρoμοζ' nρoιΠοθ.τε μ o|οΙUρη β oμηχ.ι
ν Φτdξη Πoι] η EΜdδo δενδ αθ.τε,.

ol x|λaδεζ μεroν6σrεζ τηζ επoρxiαζ δ€v
Θα δiε(δ|niσouν κaπo|o σaγμi η χεlρo-
ΦεηΦ τoυζ; (EχοUνηδη σημε|ωθεiτ.τo
εζK|νητοΠo ησε|ζ δiωζ oΠο Aλβovoι:rζ' ΠοU

σUνε δητoΠoIoUν την ανoγKη βελτiωσηζ κoI

τηζ δ (ηζ τoUζ ζωηζ,την iδ ο στ γμη, ομωζ

μ αoε ρoXωρ ι1ξαVoζωντoνει]oιν με την oρ .
σ (η εγκατιiσαση (Uρiωζ Aλβανιi]ν με τ ζo -

Koγενε tζτoUζ' Στo βαθμo ΠoU, τοσo oΠο το

φdτoζ oσo (1r oΠo τ|ζτoΠ Gζ (ο|νωνiεζ, ο|

μπoνdσεζΠο! εργdζοro ση γεωργ (η Πo

ρoγωγη δεν oW μ-ωΠ iζofo ωζ oν0λ6σ μο|,

oΠελdσ|μo .a Πρooωρ|νoi, oτo βoΘμο noU

δεν τοUζ ορΦdνε ζ oτ ζ Aρχεζ ωζ λοθρoiοUζ

μ-doΠοτPε ζμηνεζδοιλε dqγ oνo μην Πλη-

ρdoε ζτo μερoκdμoτd τοUζ (o oτo βοθμo
Πo! θoτεnε6σοUμεμετζεθν (Φ Gζ Φριi
νεζκo κρo!γiζ π|σειωοτ |δiωζοrAλβoνoi

μετoνdσεζ θo Moχθοιν oμoλd ση ζωη τηζ
ελλην κliζ εΠoρχioζ oναζωoγον.]ντoζτην,

EF6ζ α16 τoUξ μεανaσΞζ, η Ro!ωv!κ'1

ζωi σηv εroρXio oλλιiζεl m! on6 την ε-

ξoδo τα τεfuUτoia Xρ6ν!o noM6ν ασr6v
on61ζ π6λ€|ζ' Π6σ0 επηρειiζoυv τη ζω!i
σην €πoρxiα; (γΠdρXεl .νoζ Φσμoζ ΠoU εΠ

oτρ.Φε οτoΙωρ d εiΙεωζ.JUπrξoιχοζ εiτε

γ]o νo αΠoλr]ισε| το aδUλλακb τοiioτoU Ιω
ρ οι με μ|α δ€ιτερη (οτo (irr, ειτε ανoζητd
ιηoζ.νoν ενoMoκτ 6τρoΠo ζωiζ.τo€λλην
kο χωρ o Πλ.oνδενε1ναi oγρoτ (6,τo 19t'1 o

o (oνoμ|κ0 ενεργ0ζΠληΘUσμ0ζστ ζ(o νoτη

τεζ σir χωρid' ΠoU ζoJσε oΠo τη γεωργio Ιiτoν

το 8 5%' τo 20ο1 το Πoooστ0 oι]τo iατ.βη €
oτo ]7 7%, δηλαδη o oγροτεζ.μνoν μaoνο
τητoστοχωρ οτοUζ EΠinλ.ον, oημερο σ'o
χωρnoUνoντoζμo oε ρo dMων εΠαγγελμo-

nιiνοΠο τξ Πoλε ζ, των oΠοiωντo σUμΦ.ρο-
Wα τo &δ oΦiροWo, ο oξιεq Q! η σdη ζωtiζ

δεν σUμΠiΠτoUν Πdντa με oUτoτων oγροτ6ν
το Xωρ|o otjμερo εΙνα| κατo €ρμoτ σμεω ανd

μεσo σε δ αΦορσ Kεζ !ΠGκo|νbτητεζ, μ-o
ξι των οΠoiων δη μ|o!ργoι]ντα δ|oΦoρετ κιi
σ!μΦEρoWo ΠοUσUνεΠdγοro σ!χνdτρ β.ζ
κo εντdσε ζ Εiνo (dτ mNoι]ργo,τζ o!νε
lε εζτo! οΠoiο! oξiζε νo μελrησo!με,

Θα δo(|μaζoτε μ!α nP6βλεψη Y!α τo μΞλ.
λον τoυ oYρoτ!(oιj x6ρoυ; (Eiνo δισKολο
νο το Φοντ'rστω.AνσUνεX σοUμενο (ονοιrμε

o'τl (dνoU με μ.χp| σli μερo θεωρdlοτ θοεi
νo ndρο Πoλι nρoβληματ (ο kιrρiωζοεοτ
οΦoρn την ογρoτ (li Πoρογωγη Π θrrνον να

εξoρτηθoιμε iλiρωξ oΠο τ ξ ε σoγωγ.ζ oγρo

τ|k{iνΠροloντων H Παραγωγη βoσ(dνεΜη
ν κ{ilν Προ Ιoντων (iδη τοιr κr]Πνοι oελiγoν
(α]ρo rc| το U βoμ βo κ|oι) θo rrταμοTΙiοoUν.

oλo (α Π oλiγo κοT.Ιoιrν0λo (o Π ο noMη

γη'noUoημοiv€ oτ 6λ]] (o|n€pσσδτερo Πoιr

θo nαραμ.νoUνστoΙωρLo δ€ν θo .χoιrν r]χ.

oη μετηνΠορογωγη, Kο oUτηo(oμoη ΠoλU

αΠαoΧoληση των αγρoτdν με την εKμετdλ
λε!oη τoU ΦUσ Kοι] Kdλλo!ζτηζελλην|KΙjζ
!Πoiθροι Eχε|Koντd ioδo' oΦoι] εξoρτdτo
oΠoτο oσικ6εΙσoδημo ΠοU δεν μΠoρε(νrr
Πpoβλεψεqτηνεξtλξιiτοιr o νεo ειvo|oλoε
νo Kor λryoτερo Πρ6θ!μo νo orcλo!θΙiοoιrν
τo oγρoτ Kο εΠdγγελμo,

Yr6ρxouv' ωσ6σ0, νEo| κoλλ!€PγητΞζ
rοU rεΙραματiζorα! μΞ Ξn!τυxiα σε μη
παρoδoσ|oκ.ζ καλλ|6ργε!εζ. (Πραγμoτ
(d δ rri σΓωνoU με οημερο op σμ.νεζ iρωτo

βoUλεζν.ων μoρΦ{,]μενων μεγνdlσε q nληpo

Φoρ κliζKr kα νοτbμεζ δ.εζ (oΜ|εργητdν

νo δη μ]oUργοιν νησiδεζ μ oζ oιγ}ρoνηζ ογρo

τ κiiζ Πoρογωγliζ, noU ομωζ δεν{rρκοιjνι1Πο

μ.,νεζτοUζνα Φ.ροUντην aνο|ξη οτη μεγd
λη μιiζα τoυ αγρoτ (οι nληθιroμo.,την iδ|o

στγμη,ηΕ'E εΠχερεiνομετoτρ.ψε τηνnoλ
τ (η των εnrδoτηοεων σε Πολπ (Ιi εn|δoμo.
Tων, rcθloTωντoζ.νoν μεγ0λo oρ θμo αγρo
τ6ν οεοnoδ.aεζεΠ δoμoτων Πρ0νooζ, ο

οΠoiο|ιiζτo2013θo.χoUνε ooδημοτονμ.
oοοροτηζτρ ετ οζ 2001'0] XωρζoUσoσ.-
d νoχρε ιiζετο νlr ΠoριiYοUντiΠoτε Πoλτ -

Kη ΠoU Π oτει]ω 0τ| θα συνεX στεiκo μετd το
201] AUτoσημανε τηνoΠoσυνδεσητωνεΠ -

δoτηoεων ono την Πaραγωγη Πρdγμo με τo
oioiο δ oφωνιl Πληρωζ γ oτiΘoaΠoooθρω-
σε τηνΠoρoγωγ (η μoζ βdση,

,o (o νων oλογoζ Aνρ MoντρoμλoγεoΠ0
τηδεοετioτoU 50γ oτoτ.λοqτωνoγPoτι;ν
κo ΠoλιΦoβoμoΙοτ βρ|σKoμασεηδηo,oU
τbντο δρομο n στει]ωoτ θooΓoδεχτεiλo
Θoζ η oΠρoθ U μio των ελλην| (ι;ν κUβερνησε
ωννoεξoσΦoλiσoUντηδ ατρoΦ|(ηαUτoρκε o

τoU ΠληθUσμo!τηζχ6Pαζσεσο Ιε 6δη το!
λdχ στον oγρoτrω Πρoiοντo Πρoζ χdρ ν των
o!γK!ρ oκιi χoμηλIiν τ μ6ντηζ6Εθνoιζoγo
ρdζ Θo κ νδUν.ψοUμενo μΠoι]rμεΙrτην Περ

Πετε o μ|oζonρ6βλεΠτηζομηρioζ H ελλην
Kη κoνωνio θo ΠρεΠε νo oΠοΦoσiσε Ko|

KUρiωζ ο Πoλτ κεζ ηγεσiεζ:oνθo σUνεχi
oo!ν νo σUrcΦoντοnν mι νo o Πoμ!ζoιν τον
ογρoτ|rc κοσμo oν θo σrJνEXΙσουννo οιrζη
τoι]νγoτησUρρi(νωσητοιr oΠωζοτζβ oμη

Ιoνi(α ανlrΠτιrγμενεζ Φ|νων εζτηζ B, Ειρω
Πηζ Tωνοno ωνolo Φνoμ|εζ oμωζ εΙαν
τη δυνrrτ6τητrr, oνηiθετo αnοτη δ (Ιlμoζ, να

nρoσΦ.ρoUνθ.σε ζ€pγoοiαζ οε 6οoιrζ.φU

γον onο τo χωρdΦ ο Ιi, o (6μ0 Χε|ροT€ρo, oν

Θr]oυν€ΙΙooιrννo Πoiζουν μεθεωρΙεζ,δημ oUρ

γ (ηζ (oτoστρoφηζ ] oδoφορωντoζ γ|o τo oν.

ΔrαBιioτε
'....'.' .'.. Θ..'.... .' .'..

A MωUσiδn Σ, ΣοΙελλoρl'πουλ.υ (rρ' (ΙΙ E}λi
δα πον Ι9ο iαι 2αj οΙιi]νο,, αδ' T''ποq (20Ιο)

M|ο μελεm τnζ τjλnνιrnζ κo1νωνioζ' με mν oπoia

σ'ε|ρεnoι' μωo ofu' τa κειμενο ι3 ε)δικ|'v σιΦn
μ6fu\ n οvdλυσn τnζ ευριτΦηζ δaνοtnζ €|xιjνοζ

τη xoι tηζ πΦεioζ |nζ οηa τny iδρυon του ε jv|
κoa φaιaυζ μξΧρι onμφa'

Δεiτε
,,,.,,,,,,,,,-o,,,,,,,.,,,,,,,

"To πρoιv6 mq Amζ",
τoU Πrελi Bonλγτρn u97a

|ιhα δΕaωιN' μond Φov κατarεmΚ6 μικρoaΦ
{ιj rρi},ρo π. .-λ,,ιnM{nc κoJmνiaζ τoυ '60 κa1mυ

'70' με lμrτoyωνirρη rν Aνm' aα κaρia oπj

mν σoρnα, Που δaυλaε1 ωζ υmραρ|o σε μιa
oΙ{ο}εγεΙ, πc ΑΘnνoξ,



,^J t

τoυS xαοτrr{orls δρoμoυs ms
Ιvδ]os, οΙs φτωxoγεtτoι,t.s τωv ΦΙλιττπιvωη σιιs
α{οvεls καλλιεργειεs τnS NιΥnριos, αια σιεΙ(ο
τoυ Σοv Φραvσiσxo, σιιs xωμοτιvεs αυλεs τωv
ποlδκdv σιοθμ6v τns AΘroπiαS εΙ(εi oπoυ n
gτtβiωoΙ εivα καθnμερrvo σ.oirομα., ο Ρi},ιΙsh'
n Reese, ο Jacob, o Nnaemeka κoι n BΙ-ιιι1aιγit
πρoσΓιαΘoι]v, καθεvοs με τov δικο τoυ τροπο,

\4ο Φο Ιολυτερo αυρro, Aρι,rγos τoυs n Rο]ex,

με το πρ0Yραμμο (Yοιrig ιaυΙeates,,
o θεσuns ΥounslaιιΙeates πρ0σΦοτο ε.

"το"Θ.r.ε 
oτ-τnci;;a |d5 f;ΞnteΙDΙ1se

(θεσΓιiστnκοv τo 1976, στnv 5οn επ.τεroτoυ
xρovoμετρoυ oysteΙ. τoυ πρωτoυ αδrαβρoxoυ

ρολoμon στοvκoσμo),Mεσω oυτου τoυ πρo.
γρομμοτoS, n Ro]ex επιβραβευει τιs κolvoτο.
μοι]s tδεεs, τrs πρωτoβoυλiεs Ι(orvιJvιΙds πo.
ρεμβοσnS Ι(οι τnv εφαρμοσμεvn τεxvολογiα,
YποσΙnρiζει τα oροματα καr τιS πραξεrS πεν-ιε
v.ωv (απδ 18.ωs30ετωv), πoυ ovειρευοιται
εvαv ΙlrλUτερο κoo}o, ΙtαΘε βραβειo συvo.
δευετol οl]δ τo πoσo τωv 50,00ο S, Aυτ0 τo llvn'

μα, οΙv.δεσε πρlv οπδ λiγo i(aιρo π.\ηε οv.
θρ6πoι]s orro δlοφoρειικα o11μεια τoυ ΙΙλαvnm,

H οποι.oμn τωv πρ6τι0v βραβεiωv (Young
ιareaιes, (o δtοΥω!,loμos Θο δlεξaγετοr Xaθε
δυo xρono, σε ετ€].λαγn με το Bρoβεiα Eπι
xnρnμoτuοτnτοS τns Rolex) πραlμοτoπoιn.
Θrε σιo Ro]ex Leam]ng centeΙ σιn διoρκε1α
εvδs δnμ.ρoυ με πoλλ.s καl εξαlρετκ.s εκ'

ΙΔ

cl,\

.-1 ZΞ-s 1.€s ! r\) -

δnλιiσε1s. rn φnμσμ.r Ecο]e Pο]}technique
FedeΙa]e 1EPlι) στn ΛωζοwΙ τns Eλβετiοs,
Εκεi, μιo δ1εΘνns Ιρlτrn επιτροπn oπδ πρo
σωπlκoτnτεS τωv Θετu('irv' θεωρnn(6v κοl
αvΘρωτπσιΙ'{ιiv εΠlσmμδv εξετoσε πs μλ€τεS
και τo .ργo 200 v.ωv αvΘριlπωv, επ]iΦο!τοS
τoυs Π.r'τε {ο1!τερoΙs πoυs τoμεis τnS Eπt
στΦns rcι Υγειos, τns Eφnρμοο}.1ηS Tελτo.
λoγios, τns lρεUvοs n ms Προσ.οσiαs τoυ Πε
ρ1βn,\λo'τοs 1οι τoυ Ι1ολ1τισμοn.

Tnv Πρδ,rn nμ.ρo' ο1διaλ.ξειs τoυ κυκλoυ
(Ventures Ιdeas,. στo oμφ1θ.oτρα το! πoλυ
τειτεiου, (ξεδ1πλωσαv, τn στενn σx.σn τnS
Rο]ex με τnv κo1vοτoμiο. Tο επομεvo βραδr],

με δ1α(ρ1TιΦ επ1σnμoτnτo' σε εvo κowδ πε.
ρiπoυ 6l]Ο rci€ομετωv, εγrvε n τελετn απo.
volns τωv βροβεiωv κα1 γvωρiσομε τoυs π..
vτε πρωτoγωvπτ.s τns βροδlαs, Πορ.λaβov
τo βρoβεjοτουs φovερo ο!γΙrmμετol. (Avα'

μεσo σ.oυτ0 πoU κovoυμε rclσ' αυτo πo! μπo'
ρoυμε vα κovoUμε. oταπτnσσετolμ1ο δυvο
μκn, ικαvn v, oλλoξε1 τοv (οσμο,' εiπε o
Ρi},ιιsh Telιla]i' o oπoios εμφaviσιnκε φ()ρ6.
\τοs μιo μoUρn παρoδoαω(n ]vδlιΙ εvδι]μα.
σiα, Στο εξnS. μoζi με το!s ιπ0λo1πουS τ.σσε.
ριs ιYoung LauΙeates,, Θα oπoτελε1 πορa.
δει\μα του πι]rs .vαS v.οs ovΘρωποS μπορεi vα
βελτιωσει τn ζωn xrλloδωv n,l,.ωv ovΘρδπωv
.φταvει vο τo πιαι.ψει πρo\ματrd καl va προ.

o| β ρa βε U θ.vΙεζ ανdμεσα στoν nριτοvn τnζ EFρL κα| νvωστo φ|λ.ΛΛnνo, Patrick A€bisch€ι τov
nρoεδρoτnζ RoIex' Bruno ι,!eier' κο|τnvUnειΘUνn δnμoσiων σx.σεωη Rebetca Irvin.

Ιl επι':ιεiρnaιj. p".'"gν iΞi.C iιss t:ξcιοrρι.'ιi7'7ι c.Ε :ο r{:ε:τ.' .'''
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Jacob Colker

AξΙoΙ|o|εi τlζ δυvοΙ6τnΙεζ των
smart phon€s σε ενα διεθν.ξ
δiκτυo εΘελoιτ|κ|iζ εργασiαζ

Brukta!.Ιtit τiga|'u

Eοoιδει,ε,, μ.σω τnλεoρdσεωζ,
xlλdδεζ πα6ld xα| γovεiζ σε

βασ|κd θ.μoτα Uγιε,viζ.

YTEP
KoΣl,I

oι νικnτ iq των β ρ αβ εioιτ R olex
YoungLαureqtes απoδεικνυ oυν πωc
-o 

<ν ioυ τυ πoυ > εΘ ελoτ τιa μ6q μπo ρ εi
να βελτιdlo ει-hκαινα acboeι- ζωbq, oε

περιoxlcτoυ πλανhτn oπoυ n
επιβiωon εfu αι καθnμεριι o oτoixnμα.

"ΓIAEN N
o
o
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JAcoB coιKER.
27 ΧP0NΩN

Δnμ|oιρΥnσ€ iναvεo, δUvαμlκδ κivnμο
εθελovτ|σμoι. Mε τnι οργrrιι,]σi τhe
EΙιaοrι nar ε5 βρj(ε:γιν τρδΠO ιrο sεο
οφιrλ σε εθελοιτ (li εργοσiο μiσUrττ (|

]rnιiζ τnλεφUrι]ιξ, Ι\Ιiσι.r ειοι οn l]n.D δ

Πιοι' Ιρ jοτεζ snlJrtphοn.oξ1rnο χ.θε rι
γοτοU Πλινiιll itοιrιιnδινοτ.τπU νU Προ

σφεp0:J\]ιo lρο\rο (tjΙιl,'' φο ο ο!ο ο τΙ]ιζ
σε 200 μr €ρδοσ}(οΠ rcιζ .ργοι σμoι,r..

,- l . γ ιειt] ουτο] H δ ιrδ (οσiο s ιο .ΠλΙi

( la ο ιrρκε τo ΠοΛιr Πr.νιrlΛEΠτο' μεσι,rτο r

λ ",o ,, 0 .οoo
l'/ .'---,

ιn θεμοτ (n Ποιrι01ρ οζε dτrι δsξnτnτ.ζτοι,

| ο]. o i

'

..':i':.:' j i'. τ) :.'r.: '.'|-'...| ]j..:.)]t.

ΕΘελοv ιικn εργαo iα μioιυ,.. l<lνnτoυ

καταγωγir: HΠA κατnγορiο βροβεioU: Eφnρμoσμενn τεxvολoνia

γ.r Ι'Περοπ.ρωδ ιδ (iσi (ιr τοΠιirζθο
χ.nο ι οΠο nσε ιο ( ντo τoιr γ ο,., (ολo
οK.nο:.iο 1ο ν. ιrιτ.ι,ριrσε β ογραφ ιtl
,r.τοι.ο ι nOUιrr](lζ τoιν Ξργοσ ο μ.Ιρ
ιa βοl]θnοιΙ τn ΝA5Α σε Xi.ο ο ιrΠδ τιr

Πρo..rl(ττΠι'] ΑΠoτο 20r]E' ΠοU δριθnrcι
O τhe ΕitΓaο d la ies' ΠEρ σσοτερrr rrno

40'000ιjνθριιΠo.ΙοU]rιrντοΠοIρθε]στιr

ο δ]ο.1lιrιn lr]\r εΠοχi τελε /ε ιο μετιr
nτUilοκoτοιrαn! ΕΠ (0 \ιur a, αο Πιι'ε
nrοτnir. ].hΙ]5 Hορk]n5' (Eρr/ιl.ο| ο σ(λl
ρ.'ολλο με KaνοΠο ε ι{rβrrΠθοωτιrUζaγ

Γε]Λ4rr.!Oζ α ζ HΠA ιο t9E]' .ε οτo Σtlν
Φρaνσσ(ο ο θiuμιr.ε ιoUζ ιruιoδl|
οιογnlοutεΠ ΙεηΙ+rοτ εζ (rrτιι/ lδoUλεiιr
louqιj]ε|φ.!ερnθετ Ki εΠ δριrσn οτlνκο!
νω! rr,, ιΙ αορ οττ ιrnτtΓιlζτoU εΠεδριl
oειrnμ.ti rc αο Πι]rζβλεΠε ο δοιιnζωn,
(το1οtδ ι η.Π.ιΠγ Πiτρδιrιτ,τn\r.lιr
λιu].'οτ ζΗηAιrΠoτEλε Kr|νi δ.rδρoι jγ|ο

skοτoμ|ιρ οομεο aιν iειο [oγενε εζ' Hιογ

I n γιrγ1r [ιr iοιr δ.! ιrι\οιοε rcνaγ!Ι r(]. ε-

φτoσε Ιογi τnq σε μ ο ξ.!r] liρ. rc .K.νε
ιρε ζ δοιrlΞlsζγ ο !. ιΠ β ιirοε. ιλΠ.ο'τar.
oι θο ερθοιrι k.λιhερεζ ιr.ριΦ.
ΠpοιlrΠοτoιrενο ο Ν.λiroνλ4a\'1.λιl. κο ε
]r1r ΠοΛU ιΠερnιΙ]ονοζ γ ιr p α ιrnο τ ζ Προ

σφrrιsζ εnπιri:.ζ ιn.οργaνι,στ' ι./]i] βρε
τογ|Ιn φλοιθρι,n (n οργ.!ι,rσ r ζnτ rσε τΠ

βolιrε 0ιι,γ ln.DL\Ιrlrπ] n;rρl ι .,ωnο
rrτ lν (ε]rιrι Πρ1rσΠο!1rισΞνοβρl nρ.οβ.
σn σε Πδσψο γερδ μεooοτ.]δUνοτο!i.
I n,\oτερo(Oοτοζ' Eι1rζεθελoιιΙ.rqμεε δ (.η

γνιirσε ζ μελiτnσετo θ.μο' ιr.oολΔβ loε μ.].
λ οτι ;rοτs νο βρεθεiκο ΙρnμοτoδOττ, κr
τoχUlρ OοΠεKτnοε Kο ιοιργroΠΠγiδ ](ι1ο.
γοεi\rοξοΠ.] nσε ζτο nρoοο!ιο σOι.l ο νι
βελι ιiσε qτn ζι,ri δΙ/.ω\rο!θριiriι]ι μΠoρεl
]Ι Πεη'\rο,0 οθ.\r.μο kολο !ε ιιrVε.ιrτ.
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Ειoδδnμα
αΠo Tn xωματερn

βροβεioU:

Στ|ζεKδnλd]σε|ζτωv RoIexγοung ιaureat€s, n

Ree5e ιρrrιι]ιοε μ]ο οiοιζταrιτεζ Ποιr (irτaοrεU.

ιj.'ο!ι. ο ο τn FJBξ2R.hcs: τlν εΠ χε]ρlσl ΠoU ε.
αr]οεοτnν nοιρ δοΙnq'τ ζΦ λ Πi νεζ, δ./oπnζ δ.
ξOδο !ε ].0ιjUμ|lοτρ d]τ σσ.ζττ' ο οΠoεζΠλ.oν
εργι.ρντ. .i ο iνιl.ξ οΠρεΠiζ ε σοδl|ο, Tοε\.τU.

Πι,σιrKοαi οιr'ι(εκρ μiνn Περ ΠιU]σn ε]!ιr οι οU

ιiζ ο τοιl'',τι. Ka ολ,\1r ριrι.1Ιο lο οξισOUορ Πι]ρΦ,o\τa

ιl Πo τ l.7 (rνα(ι K]ιυσJ] !]\ fu ilr Π.]ιr σιr'γ'Ιε\πρι,rνο.πιr

iΠo μ ι )ιιμ.l.ρli α1r Faγatasιlr: ι,ηι]ι]λο, H δ.]n
Rρρsl] με μnιερn εριrΠοαo,\ο

μεγ.λι'rσε σ, tΙL1nτnγ nερ οχ l' ο

Ποιr σnμερο ιιτο (oιrγ Περ nοU

12,οοοο (οtε\rE Eζ, κ tlΠοΠnl

δj.ν ιοετiνοΠογνι,rσn κr ιon
δtr]tοδο τι.r! σU!ο]r0ρι,rnUrι ττ,
ωUιrl .ζ!.λOUζ ε[ε νoιrζ noιr ερ

γιr.ο\τιr Π.θ.οιrιν..i. iΙ.\r ιrψnλ. σιOΠδ rc o Πμj

ξεlζιoUζ Πσροδε γι,.τ ζοιJ!1οUζ νsοUo,,
U υυ/ ο n ]r.Φτnl ι]οnι oιrρ\:lσ. ιnνγιr

ιn t(ε o σU!ετ. ρ ιj!.54,τοιs. γUιο (ιirι ι] εργ.]ζo

| ενεζθ(r δOιirλε rο! με lλΙiρn οΠrrαδΛnσn, ι σφοl'
σl Ki] δ .rιροq] n' 0]'. εξ.λ rθnκιrγ Ι ε τον (.r,\Lrιερo

τροΠο. ι./].{r σΙ.rιrερr i Raε!2R.]lι5 irεl ονιrru
κΔιυσε Περοι]αεριrιrζ οΠ. 80ο τονοLrζ Uφiσlrn
τΙi.01Πι,rλΙiοεζδορ(ιl.οUξινο\rτn οΠωζKιl oμ.
σθιζτιιν ερ!ο.nl.\'ι,ι
Mει] iρlrιrοrοlοι βρt,βε οU n 25rρrr'/n Φ λ Π. νεζn
οιrχειεr! .!ιlβοθμιrε ιlι εΠ χε ρ lσi, 

'n.nιiσετlσιr.rδρirμΠο1ιδ1lorι!νk.Iνο δnμ οUρ!nσε1ι.ιrrr
rcλο./(.Προ|.ιτ.,1 δn'nδεθιilζΠρoβοΛnτnζ|.
σωτUΙl(γO r.rq L;ιreatε],ιn. Rο ιΙ iiε οΠτn.Πo

]ι,.ιr!!.ιrετρlτl ι l,ιrιrητΓ, Πr-

ρiγγΞΙιι Προ]1]ιιιν ιl/'λιl.iο Προσφrrρiζ ι ιrεθε

H REι,seεi]Ιr nοtιr1r σοδοεn, j(t Π α.ιε οιι]iο
τιrδεν σUμ1]ι.]ειΙUl. a,.Ιν] ο |iριl, Οn (οτnζε. Π

σωαoΠ.ρελllj.] KU θ. Kοτολιrβε ζγ tιτ ιιr Πριrγμιrιιr

εγ !..] με οιrιο rο']τροΠο,,
0 ((]ντ]iruιrβοι (.ι iρU]οQιτ' δΠωιλ.ε' ε.1ιl οα.
δερqr.r Ιr]ζ'ΑraΙn |-e|nandcΖ,10 δUοKολ εζ Πο! Πε'

ροσ. rε ιr..φ.νn(ι]ν | (ροιερεr' χιrρlοτn θει Ιiε'
\'ερ\'ε(](ιr σιοrοιrμορτου,,oσογιrτn]rογοΠlμε.
ιnτττσn\ηι:(το ιπνriλn iν]aria RO9a R R, nΠο ιl
οιλ\o\,lA?ia7,γι]1]ε ν. iοΙιr Φορφn (ι Πρι n Ii,
ιλnιr κUρ ι.Ι' γ.τiσιμ.ιοδοιε τn'.'εργισ|ι ι,Ι γιr
να ( ] ΠO r ιrlr Kοι..ιiειοσο\i,,,,
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:ii]ιJι:..ι i. ι,.j δ]Ιrtl: τιj:ι] r! δlI
.ιji ι]ι. Ιι.ι]ριlr.lυ. 5i..e f.rr ε1.(.]l

δ].ι . rι ιξι.,l.,'i.] Πo

nι nrι|Ι]!ισ. |ε
i.ιt.ιr.. ]] ι r]r

ιι.r Πιt]σiηl lιι.]' ι.']:irπ ]; | ι!.. ι ]!l'ε (

ri].t iι.:.]ηι].αιr.].. ο {r !ι]i]lnrlτ:ζ'
.,.].]. ] ι] ιllιil] 2ι:2ιrσ ιι1l(!ι..i]F|..
U]rιl ι:]i! . i. :l! ει.Γ!ι]i]ιlι. τ ι' ]]' ]!1]' Γ!

.ir.δ|ιrι.ιr'ξii]ι!..i 'rι li']ι.] lι] ιr].

)..| rι,ρ.ι .r ι !ιr1]: .ar ]:rι]t!r(1]ιιι
!Ul]. l ι]διl Γi]l ;]! l]rι] l r ι]|rΙ].' Ι.
(]]η \i. ι1]Ιl]ιiι ι1ιr.]ι i]ιi . lι] τ ι. Hnμ.

.Γ1]]:-Π| ι1r Π|:ι]ι!:.r! i.'q lι:1r !i ..ρρ!Γ ι]

μετι.ι τ.. δ.]]lι i. |οιr (i τ.rU Γ...rrι,ι.

;].U.i iτ! !rι]eL.e,,]i..,Δ.ι]ιUi.1Ιτ'ι| ιιr

| ιrl ζ ]r].τιJ| Π..\ιr.!i liζ. i ρ. ιi n.] Ιiι:ι]
,ιεll. ιρ]r: .i τn []ρ.itρ. ι'ΙΙ,"r '/.τl|:..λ ξlτ!ι] i. ι].r.Π ιL, ιr .L.ri lrn
!1,ερ. σt! i! lu]l] ι. σU'.).! Ι.! . n. i]

il τ.r ]r iiι , .. i..].]]ι iι.! σ! n.rj i]ι]ιli]
]lΞι. i in.].]| [...]\]ιrl (ιζ βi.ΠiL]τοi:ι]ιrI
.ii!ε r.ι,ιr ι !!η| ζn.Ιιr ! r !rι |ιξ μt]τ
ι.η],. -ι. t rιi..DJ lρ.ιn1.!r,. Γ.\]tr, ]iU

'i ι| ι;'ξlJε]rη |.tlΙιι!ιr ιιr ι]! δoι]Jt. U]

.[,l]:i ! η !ι] ΓΞτι:ι, ι! ιι UΠεrrrU.].rζ ι].]

θΓιιΓο., rΠο2E:τιr.r δ εr!ι.]ι | ι n! ρ..
.: εi!ι.t.ι.ζ ι]Γιr.\n'].]. liι :: n].ti

(].]ειρ.. ιδ.r.ιιΙ |ιr.n.Jζιr.rιρι]Γ.rJi.l.
Πiθ.r lι τl i.]ιrrl, ι'.].-. .] οτi .ιl:
1Ι'.]lιι.ι...ζΠ. : lιτι",,nr!τLli τ.L].tr
!Πr ιε ι. r. τ l ! ]iι.6ριιl ι l )ii σl τ.L
ιιr !;ρ!...l]EEi El! 'δ.ιrθL'Ιn.ιοU A ι,i!
ιl ld r 15 .te!f ι.].:.r !..l:.5]π.\iο
τε--τΓπτ. lir.τ ι1 !1τι ni

H |νδjo εivoI n χdρα με τα nερ|σσδτερι]
ι !L].ιlιjr.ρι τρι]'. . .:ι,.τ'rrn nτn(].]]i i-iι]l1ι
ι] .rΙ]1(.τιr "rι 1.]υiι]'.l] ιl i.ιr l;.ι].)!1]
rι]. l!1]"rι]r tιlι]: ι ρ:l 1 l ζ r1 1. r. ι) n rι

i]ριrι.ι,. τΙl|' .,.]ι]i i]ι] i.]i. Δ;.lι ' iη.:
|ρ..i.] ! ιι, ....,υ 2..ι-r iιl ιl Ι. ]

ι]η.i. ι].Aη' l.](U].] ].\.rι] lr. ι-!. ιηη

ρ i τr.ι]l.τ;ζ ι1Ι.1rι, |! ιrlliι .ιι-i ]n-]

..rιn.!ιr: Iiι]ιr ι|.η.ι: t. η ..Ι] ι .]lr l

. ι r]ι Π ]ilι]]r.!ξ..ειυ.ι. .]L P lι l;h τι],.iilΙ]

lτ.! t' ιτι]'] .τιt' ξιι]]irΙΙnJ|., .βι1Ιl.! Ι.ι.
ιr.l.i,Ιlτ..r iiri. ι]ιr τι]iιf .|ιρjρn.!ιi ι]:

ι1r'].]i.ι] r τι] t.1]P.] !

ζ'^*

40 Ι\ ' -- 'Ν 
:)-βι(



BRuKτAW|τ τ!GAΒu
29 XPΟNΩΝ

NNAEME]α |κEGl,vuoNu
2B XPONΩΝ

Πoλεμδνταg τnv παrδκn θνnοψδτnτα o oυμμαxog
xιλιαδων αγρoτcbv

(EUτUxiα γ|α μiva εivσ| διaν βλ.nω 1rι ο

iροξε ζ μοι εroUγοΠοτ.λεσμ.'oτοιτο iο
δο γελοιγ Kα||ιrθaνoUν οΠο το τnλε.Πτ
(. ΠρOγρομμιrτα ΠoU δlp οιrργι.rγ. εKε νrr,

K οιrιο ιr σU\rο σθnιaιο β ι;νω rcθεφoρ.
ΠoU Ποροrcλοιθωιnν εj{ΠoμΠirε τε μετnν
Kορi μοι ειε κιrθ σμενn κιrιιυ anο.νο δi
ιτρο ιε εκnιr\ηaδεζ Πa δ n γυρω μ1r!,,,)
Π ερισσrτεριr ιrΠο ]00'000 Ποιδ a KοιUrfurν

Πi'τε ει ν Πεθο νοιrν Kaθε ιρbν.r oτn!A
θl.Π ο το709i]οΠδδ ορρο|a' ΠνεUιrο\r a. Ξ

λ1rγοσο, nορο i UΠιrσπ|oμo. H Bιrαι o

Πιζ χοiδεUτ κο τnV nΠo(αλιrιV oΙ σιrμΠο

τρlι;ιεqτnζ, Πρι; ν δοσKολο' διrμιoιrργnσε
τnγεκlοrrnn (TΞEi99!tlaΙ!ruΙqι(οτnν.
αιΙορ l{1'τnν εΠ σlιrl γΛυrσσο τnζ iu]ροq]'/

γ οv. δ δrξε σε Πι] δ ο Προσχ0λ K . nλ K οζ
ολλο (οlrπouq γονE ζιoUζ. [ο.]oνεζ Uγ|ε|

\rnζ (a ιροΠοιζνn Πιrρnμε νοιrγ Uγ ε ζ' ορ

iiζlrιτοζ οΠοτο βοσ (tl: o|lωζιο ν. Πλ.νοιν
τ1r χερ|ι]ιοUζ μεσιrΠoUν l

Δεγ nτον ειr(oλo νa Πε σε τoUζ υfrεUEι
νοUqιοU (ονoλοUιΠζΑπ ζAμΠεμΠογ οτnν
ιrνtιγ(ο οττιr ιΠιrρετ μ .. τ.το]οζ εl{Πο

| Πnζ, €εωρι; (ατoρθι,rμn.τ ΠiuiοτnιΠρο
βoλn τξ)' λ.ε ' dλλο. βλ.Πετε' o iοτ.ρrζ
μ.rιr με.t.]θε οτ μειi oλlρiδoιλε. !Πο
ροιμε νο ξεΠερναμε τ.. διrοKολ εa,, Σn|ε

ριr'o θειrι.ζ κθε ε(ΠoμΠnζkιrμrr νο\πο ο

κατnγορiα βρaβεioU: ΕnΙστnμn κο| υγεiα

Οιαteροατεqτoυ
στLμερα{pτCινaυν

Πo2,8 ει,rζ 5 εκoιrμpιρ ο' Mε τ{r χρnμ.τοτοιr

βροβεοU' θο γιrρ ποι,ν.ξ ν.a εiε οοδ ο,
H E]ιrktaνιtελΠ ζεlμ|ο μtρa νο.iε|τn δι
νοτδτnτιγιrοΠεUθUνθεiκa σεΠ.δι.γεπο
νl[d]νXωριηοΠωζn Σομιlλiιr κr τoΣoιrδ.ι
ΠοU.οιν σε Π.lρoμοlεζ οUνθilκεζ'
0|ορφn' με σιγKρoιnμενo λι]γ0' n 29xμr
νnA θ oΠivιr κερδ.ε ομ.σωq1 ζεντιrrισε ζ,

ΠροιUllο ττ ειra o N.λoον Mο!l.λο, fu
ι Πορεiνο.χε γ./ε Π οδ εθνωζγνωι]τn,ολ
nο ΠoτiδενΠρο[Eπο νιl ξεΙασε τ ζρ Gqτnζ
Ιο ιqοτερnσε ζιων Πιr δ κωντnζ Ιρoνωι

"oτογ ιεγολiνε ζ μ.σα σtl φιωiε a. ε !.
ιΠoλUτtl φUσ κoνιl θ.λεlζ!. Προσφ.ρεζ,
K οUτδγγειιr μbγoμ.σωτ\ μoρφωonζ.o
ινθρωΠoζεiνa .νιr oρUΙε ο με Πετρ.δ ο ο
,Jε ι1iμ Ιnζ nξ ι]ζ, [r]ονιr l ηοιδε]ο,.μωζ'σ
Πο(ολιΠτε ιοιζ θiσιlUρoιζτoU',.,

Ο'''θε:τ'i'.:ι'rι€ι:

Στn Νrynρiα,τo900/0ιUrν 150ε(ιrτομμUρ ιι! rcτο Kι!!

ζ.rιrγ(irι,]οnoτoορ οτΠζφτωxε|ιζ. μελγ.ιερaοΠ.
2$τnVn]riρο,0 Περ]σσbιερο ενιllaγροτεc. Hεφ.ρ
!οψi σι]γxρoγUrγ rc| Πrο ι Π1rτε/'εσ| tπ KωV Kιlλλ ερψr.

ιrκiν μεθοδυγαα μlκρtJ λ:ι|i | ατα ιοUζ θο aιξoνε τ ζ
σοδε εqιοιrι'κο].τσθaοναβιrθμ ζετο β οτ Φτoιrζ ε
ΠΠεδo, A!τo σκ.φιnκε ιo 2003 o Νnaemeka

(e$ιιotιr'γ oζ aγρoτn, κ.r δnμ

Kατaγωγn: οιrργnσε τnV ορ!ο!ωοn τ|ιe
Νtγn ρiα SΠ]a| ho ders. Mεσω ε!.ζ τοnjτoΓ'
κατ nYoρ iα pΙ]δ]eφι']πτoιr δ KτUοU' τοιr FaΓm

βραβεiου: 9E Fn,οiδoζ Kο o σινεργ.τεq
Eφnρμοσμ.νn τoU κaνοUν K.θΠμερ!. γοδ.m
τεxvoλoYiα ωρεc'εffioμΠεζγσιoιrζογροτει,

δνον1ο.Πολιrτ μεζΠλnρoφoρ εζ:

ι Πο |ετεωρολoγ(.ζ Πρoβλ.-ηrεLc Kσ σιμβοιrΙεζγjlr

β ωσ μεζ ιrγροτ κεζτεχ.r Ktζιr.iρ ΙρblroιζΠροφι/'ο
ξnζ ι]Πο ιο A D5, 0 aKρο.ι.ζ τοιr εν1r \'ιJρι,] οτLι

25ο,ο00.oνE ροτoUε \'ιl νnεΠεπε \,ε τfΙ,εμβ./.ε ο

τοιοτιrθ|οιαο5'OoοΙωρ 6ιlζεUριτερnζΠερ φi
ρε οζ i]o' αl νoιοοlEτολ Kn Nιγnρ ο' Kο σε],5εrc
τομμιrρααγρoτεζ. Kο ποδ αKο οε ολδKλnρn ιn Ιιι
ρι],Ασθανειa ιrΠερilφ.!οζ./ι1rτoοτ iλ1.δsqογρο
τεζ κaτaφερaγνο ιrUξΙiοοUν.ωζ κοι 45%τnιετilσο
Ποριrγυγi ιοUζ' ιlξ οΠoιil\,τοζ τ ζΠλnροφoρ εζτοU.

Mεταxρiμnιιrιοιr βρaβεοιr. 0(radiο ntn,,.Πιnq
τον οΠοKολοιι θιr εγKι,1.αriοε ψn/ιαερn κερο ο (7]

μ,) Kο| σrUριrιεροΠομιlo(].50aWaιt), EΠ Πλ.ο\r' θο

ι]γοριrσε Περ1σiroιεροUζ ψορnτοιrη Π1r!nOιζ,

E κοσ| οκιι,r ειιυη ιrε nλnθ(.rρ|[n ΠρOσωΠ Ιoτnιο κl
εΠ κονωνοKδτaλ.ι.Ιο.ι{Ιrνειο μετζι (ι iοροδο
σακn Kελεμn c. Λοτρειε τo Ποδoσφι ρο κα ιn |οU
σlκi' ΠραUΠοιοιr, o Miορ.κ ομn.μιr,.Γοτnν ολ

λ.iγ i ΠιrU ιφΕρε πn ζυn μοζ,'

τιc250.oog.



μεεUοiσθnτεζ |i σnμαvτ|κ.ζ γ|ατnν οσφd.
λε|ο |στoσελiδεζ. ΠoΙoζ txε| κaτ| v.l (ερδι
σε|οnδοUτδ,€κτoζοnoαvθριbnouζnοUθo
μπoρoισοv εv δUναμεΙ να εnωφελnθoιν,

Ι,ΙρonγοιμεvωS ειποτε πωS πρδκειτo1

γιο (ο!το ομrtoλlo, Tιiρα λ.τε rrωs πρo
rrειται μο ιroιι σοβαρo,,,
Einο nωζ σιn σUvτριnικn nλε|oνoτnτo τoUζ
εiνο | t{οUτσομnoλ|o. Aλλα καno|α ano aUτο

Πrcτεnω οπ τn to1ε .ιΠo oυτο δεv εivοl
επrκiτδυvο, Hiδ1οnruβεριησnτωvHπA
Ια1 το Ι<o1φ.oο εΙoυ, δnμoσloπolnσεl
οπεiρωs Ι ιo λεπτoμερn πρα1,ματα: πρlv
oπo εvαμ1on xροvo. Υtα παροδa1μo' δn

μoσ]oπojno oγ μια λ1στo με oλεS τls oμε

ρΙro\1κ.s π!ρπuι.s τoΙτο0εσiεS,
Nα|. ολλd οUτo εivαΙ κdτ|nou τo οnoφoσi.

ζoUv oI iδ|o|, γ|ατi εivα| n εκλεγμivn KUβ.ρ.
vnσn κοι μnoρoιvνο τo κανoUν,.. Eσεiζ o.
noκτaτε nρoσβασn σεδnρρo.ζ naρdνoμο.

oxι πορovoμα,, Δεv.:.oυμε xoσεl oυ
τε μio δnο εvαιτιοv μoS, Ι<or τα περιvo
μ1μοτDτos τo κoΘoριζει το αvιilτατo δικο
στnρ]o μιos xδρos, οx1ol lο-λ1lρrσ}roi κο
ποιου στρoτnrioι,,, Eξο,noυ. στιs llερlσ
σoτερεs xιil ρεs n οΠoXολυψn.κvoμns αr
μπεριφoραs δεV ειvαι εκvομn' E]μoστε
ε(δoτεs, Δεxομoστε π7Ιρoφoρiεs οπο
πλrrρoφορ1oδoιεs, Tιs οξroλογoυμε, τls
οvαλιo!μι rc] τιs δnμοσtειoυμε, αυτδ

τo nλεκτρoM κ6 (σnοσηιo, |στoσελiδων a.
σφrλεiaζ εivoI nοροvoμo.

Ιkι πo]os ε1πε πωs oτtδnποτε οπ'oσα
.Ιoυμε δnμoσιonοr'l1σεl περ1 κυβεΦη1τ1
Ι6v ισΙοσελiδωv πρonnΘ.ιv απο παραvo

μο 1σπoσιμο,; Στn oυγrcΙριμεvn περ1

πτωσn' n (οτnγορiολ.εr |τωs.γαS υπr1λ

llli.os τωvμ,σιΙrdrv υπnρεo ιωv εφυγε με
.λo oυτoτο υλικο σε.vοoιlrιi,
Kiτ| τελεUτοiol βλinετε τov εαUτo σαζ ωζ
εvο εiδoζ μεσσ|ον|κ|iζ μoρφnζ;

o (οιJ.vos θ(1 nΘελε vα ειIαr μεσσιο1,l
κri μορφri, Ιωρis vο xρε1αστειvο πεθο
vεl. Eμεis φ.ρvoυμε (oΙiοιεS σnμoιτιx.s
ολλογ.s σxετ(α με το τ1εκλαμβαvετr]]

η/

ωs δ!ιoιωμο τωv οvΘρδπωv 1r1 oπojοι
ξεσ(επαζουv κoτατρnσaS rσiυρωv oρ

γovισμιilΙ (ol με το πωs αυτοi ot ovθρω
πo1 μπoρorΙI vα .11'τιστοθo]Jv στlS επ1θt
σειs λoγοκρ1σΙαS μετα τrS οπoκoλυψε]s.
Επιons, αuoζoυμε τnv r:ιvτiλnψΙ τns

M|λoUσο γΙο σαζ nρoσωn|κa...
Eiμα1 μοι,ιμωS τoσo επικεr,τρωμivοs

στnδoυλε1αμlrυ. πoι δε\,εΙω Χρovo vo
σΙεφτιil πΙis α1.ιLλομβαvομar τov εoυτo

μου,', oταri βρισΙoμoιv κροτoυμεvos
στnv oπoμovωσn (σ,σ'γιο μiο εβδομαδo
στiS αρx.s Δε](€μβρioυ, ομεσωs μετο τD
ΦiλiΦnτοι στo Λo1.δ]vο), βρ'iκο x!oι.o
vο ooxο),nΘιjr λιγο περlσσoτερο μ' ε]r$α.
Koι nμοιv.ιποl,υτωs ευτυxns με τοv εαυ
το μου'Aγoρωτιομoυvτt οο εmφερει ohr
o!τn n διoδκσι.1, Θα με .xοvε oροΥε vο
σΙεφτd: ιxρlστε μου. π6s εμΓrλεξα .ταi
Mnπωs παραε1,αr δυσxoλo),' ΥπορΙε1

μεγιιin αγvωμοοΙ1,Ι' γlοτi ηω vα οιvε.
xiσωvoυποφ.ρωμοvoκolμovoπρoσπo-
θdrlπΙ1s γα καvω Ι(οτ1κο,1o γf αυτ1r τοv
Ιoσμο i Kαι οφου ο κοιr}ros εivol τoσο κο
Ιoβoυλοιaovιιov αυτoυ πoυ κοvω,μιrτ1
vo μnτ τα nαρoτnσω κ.rr vα αol{o^nΘΦ με
τo μοθnματuια n με τo γο ΥρoΦω κovε,o
β1βλio; oμωs, oxr: στnv πρo\μοτlκοτnτo'
riμoυv ψ!xΙια nρεμοS κo1 nηοξa,
oiλετενα ολλαξετε τoν κoσμo;

ΦυσΙο. o κοσμoSμαs.Ιεl πο/J.oπρo
βλiματαrο1πρ.nfl vααιτιμετωmσιonι.,
Mιο ζωn τnv .xoUμε, Ι(αt oποιos.xει τn
δυvατοτnτοvo(αvει t(ατr γι oUτ., εφo
σοv εivo] σωσιoS xαρακτnροs, .xει κο
θnι(ο1. vο δ11rρΘι;σει το πρoβ/'Ι1μι]τα σιo
περιβnλl'οv oπoιl κlvειτor, Aυτn, γοι, εl
ται μ1o οξiα πoι πρoερxετoι ε\,μ.ρε1 αllo
τn δlιn μο! 1δ1oo11φασi.ι, Υπoρxεl επi
σnS μ1α ni,n πorj ιxω μ.ιθεl απ. τov πr:ι

τ.ρο μoυ] οι ι<ovoι rc1 Υε\η'οlδδωροl
ιΙτρεs δεv δnμ1οιlρΥoιv 0υμοτα, προ
σπαΘoιn.vo σdrooυv τoγ κoομo oπ. τo vo
Υivε Θιμο, Arno εivαι επιφορτlo}ε1.ol vo
(αvoιτ, K] ov δεv 1ο l(oγουv, τoτε ε1τε δεv
oξiζoι]v τo σεβαoμo μαs εiτε δεv εi,αr
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piγιΙ5h τeι1,ar!

n oργdνωσ|i τoU δ|δiσKε|
Πρωτεζ βo|iθ€|εζ στn xωρα

μετoυζ nΙoεπ|KivδUvouζ

l\,nae5teι{a Ιιiegιγ[,!ΦxΙ'

25o.000 ογρoτεζ αιξnσαv
τnν noρσγωγn τoυζ ακoυγoιηοζ
τον ροδmφωv|κo σιoθμo τoU
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