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Από τον Πρύτανη

Ήδη, είναι πλέον επισήμως γνωστό ότι το μνημόνιο εφαρμόζεται πλήρως και 

προς το παρόν τα αποτελέσματά του μεταφράζονται: α) στη μείωση του προ-

σωπικού, ανεξαρτήτως κατηγορίας, διότι θα αντιστοιχεί μία νέα πρόσληψη για 

κάθε πέντε αποχωρούντες/σες. Στο επιστημονικό προσωπικό αυτό έχει ως συ-

νέπεια την υπέρμετρη και χωρίς ορατό ορίζοντα, καθυστέρηση στον διορισμό 

των νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ. Στο υπόλοιπο προσωπικό οι όποιες αποχω-

ρήσεις δεν αναπληρώνονται με αποτέλεσμα να παρατηρείται ήδη σχετική δυ-

σλειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του ιδρύματος, η οποία θα εντείνεται 

στο εγγύς μέλλον, β) στην κωλυσιεργία ελέγχου και κρίσης ερευνητικών προ-

γραμμάτων με αμφίβολη την εισροή κονδυλίων έρευνας, γ) στην υπέρμετρη 

περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων που για μεν τον τακτικό προϋπολογι-

σμό υπολογίζεται περίπου στο 45 % σε σχέση με το 2009, για δε τις δημόσι-

ες επενδύσεις οι προβλέψεις είναι εντελώς αβέβαιες και δ) στη φοιτητική μέρι-

μνα με περικοπή κονδυλίων για τη σίτιση καθώς και αυτών για τα συγγράμ-

ματα. Για το τελευταίο, αν και η λογική ήταν το συμμάζεμα της αλόγιστης δια-

νομής συγγραμμάτων που οδηγούσε σε κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, 

εν τούτοις στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος Εύδοξος αποδεικνύει ότι 

υπάρχουν περιπτώσεις που η διδακτέα ύλη κάποιων μαθημάτων δεν συνάδει 

με τον περιορισμό του ενός και μοναδικού συγγράμματος. Στα παραπάνω θα 

πρέπει να προστεθεί και η μείωση των μισθών των υπαλλήλων, με πρόβλεψη 

και για επικείμενη νέα μείωση.

 Σε αυτές τις δυσμενέστατες συνθήκες προστίθεται και το κλίμα αβεβαιότητας 

που έχει δημιουργηθεί εκ μέρους του ΥΠΔΒΜ, με τις προ πολλού εξαγγελθεί-

σες προθέσεις για «σημαντικές» μεταρρυθμίσεις στον νόμο πλαίσιο για τα ανώ-

τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που προς το παρόν έχουν εκφρασθεί μόνο μέσα 

από το γνωστό κείμενο διαβούλευσης. Για το περιεχόμενο αυτού του κειμένου 

έχουν εκφρασθεί έντονες αντιρρήσεις από σύσσωμη την πανεπιστημιακή κοι-

νότητα και έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες αντιπροτάσεις, χωρίς, ως τόσο, να γί-

νεται γνωστό από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας ο βαθμός και το εύρος της 

αποδοχής ή μη αυτών των αντιπροτάσεων. Επίσης, αν και το Υπουργείο έχει 

αναφερθεί αρκετές φορές σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

προθέσεών του, μέσω συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, εν τούτοις μέχρι τώρα 

δεν έχει ανταποκριθεί. Αντ’ αυτού, τεχνηέντως, είτε με διαρροές στα ΜΜΕ είτε 

με τοποθετήσεις σε συνόδους πρυτάνεων αναφέρεται αποσπασματικά σε ορι-

σμένα θέματα που πιθανόν θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, χωρίς κανείς να 

μπορεί να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη δομή και τις προϋποθέ-

σεις λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης.

 Στο διάστημα (άγνωστο για πόσο ακόμη) της αναμονής για την κατάρτιση, 

κατάθεση και ….ψήφιση του νομοσχεδίου έχει παγώσει κάθε τι που σχετίζε-

ται με τη σημερινή πραγματικότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι σημε-

ρινές διοικήσεις να θέσουν στόχους ή και να προχωρήσουν διάφορα θέματα 

που αφορούν σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, 

σε αναμόρφωση κανονισμών, οργανογραμμάτων, κ.ά., παρά μόνο να προ-

σπαθούν να διαχειριστούν τη διαμορφωθείσα «μιζέρια».

 Η αναμονή οφείλει να έχει ένα όριο.

KωΣτΑΣ φΕΓΓΕρΟΣ
ΠρυτΑΝΗΣ

το ακαδημαϊκό έτος διανύει το δεύτερο 

μισό του  και αν εξαιρέσει κανείς τη σχετικά 

ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών υπο-

χρεώσεων στο Πανεπιστήμιό μας, η ακαδη-

μαϊκή κοινότητα συνειδητοποιεί όλο και πε-

ρισσότερο, μέρα με την ημέρα, ότι οι από 

έτους πολιτικές εξαγγελίες περί μη ουσια-

στικής εμπλοκής της ανώτατης εκπαίδευσης 

στους κανόνες του μνημονίου διαψεύδονται 

με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.
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«Η Ελλάδα οφείλει επίσης ν’ αναπτύξει τις έρευνες που 

αφορούν τα ιδιαίτερά της προβλήματα: ν’αποκτήσει συνεί-

δηση της παράδοσης και της ιστορίας της, της καταγωγής 

και της δομής της, της λογοτεχνίας και των προσωπικοτή-

των της. οφείλει ν’αποκτήσει μια γνώση και ν’ αναπτύξει τις 

επιστήμες. Αφήνοντας κατά μέρος την αυταρέσκειά της, θα 

περάσει μήπως στο στάδιο της προσπάθειας και της συνέ-

πειας; Θα εκτιναχθεί σαν μεταλλικό ελατήριο πιεσμένο από 

καιρό- προς την κατάκτηση της δικής της κίνησης; Θα γνω-

ρίσει τη χαρά της αποτελεσματικής έντασης και την αλη-

θινή θλίψη της κακιάς ώρας; Στους κόλπους του νεωτερι-

κού Κόσμου που κυριαρχείται από τις μεγάλες δυνάμεις, 

με ποιόν τρόπο θα εδραιώσει η Ελλάδα την αρμονία ανά-

μεσα στη δύναμη και την αδυναμία της; Και για να ιδιοποι-

ηθεί το είναι της, μήπως πουλήσει την ψυχή της στο διά-

βολο; Θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη θέση της στον κό-

σμο χωρίς να εγκαταλείψει τη φύση της και θα ξέρει με ποι-

όν τρόπο να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στη φύσιν 

και την τέχνην;»

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο του 

Κώστα Αξελού, Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας, (μτφ. Κα-

τερίνα Δασκαλάκη), Αθήνα, εκδόσεις Νεφέλη, 2010, σ. 72.

Ο Έλληνας φιλόσοφος Κώστας Αξελός (1924-2010) παρα-

τηρεί από το Παρίσι, στο οποίο κατέφυγε σχεδόν κυνηγη-

μένος, το δράμα της σύγχρονης Ελλάδας και στοχάζεται 

πάνω στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Το πα-

ρόν και το μέλλον, ιδίως το τελευταίο, φαντάζει ιδιαίτερα 

σκοτεινό και δυσοίωνο το 1954, χρονιά που πρωτοκυκλο-

φόρησε το κείμενο, πέντε μόλις χρόνια από τη λήξη του εμ-

φυλίου πολέμου.

Τα ζητήματα εντούτοις που θέτει με μοναδική οξυδέρκεια 

ο συγγραφέας στο πυκνό αυτό δοκίμιο, το οποίο εκδίδεται 

56 χρόνια μετά σε νέα μετάφραση από τον εκδοτικό οίκο 

που ίδρυσε ο αείμνηστος Γιάννης Δουβίτσας, παραμένουν 

τραγικά επίκαιρα. Ιδιαίτερα στη φάση της επώδυνης ενδο-

σκόπησης και προσαρμογής που διανύουμε.  

Δ.Π.

Κώστας Αξελός (1924 - 2010)

Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΗΜΕΙωΜΑ ΣΥΝΤΑξΗΣ
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Η συνάντηση αυτή έγινε στην Ουάσιγκτον 

στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2011, με πρω-

τοβουλία της Πρεσβείας της Ελλάδας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά του 

πρέσβη κ. Βασίλη Κασκαρέλη. Σκοπός της 

συνάντησης ήταν να έρθουν σε επαφή Έλ-

ληνες Πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατέχουν 

σημαντικές θέσεις στις διοικήσεις των Πα-

νεπιστημίων τους (Πρυτάνεις–Αντιπρυτά-

νεις) και να διερευνηθούν τρόποι για την 

καθιέρωση συστηματικής διμερούς συνερ-

γασίας, σε θέματα εκπαίδευσης και έρευ-

νας, μεταξύ Ελληνικών και  Αμερικανικών 

Πανεπιστημίων. Από το Γεωπονικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών παραβρέθηκαν ο Αντι-

πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Παπαδάκης και 

ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσε-

ων και Προσωπικού κ. Επαμεινώνδας Πα-

πλωματάς.  Για τη διοργάνωση της συνά-

ντησης αυτής, η πρεσβεία της Ελλάδος συ-

νεργάστηκε με το Συμβουλευτικό Ακα-

δημαϊκό Συμβούλιο  (Academic Advisory 

Committee) που έχουν ιδρύσει Ελληνοα-

μερικανοί Πανεπιστημιακοί που κατέχουν 

διοικητικές θέσεις σε Αμερικανικά Πανε-

πιστήμια. Η συνάντηση χρηματοδοτήθηκε 

από το Ίδρυμα ωνάση και φιλοξενήθηκε 

από το Georgetown University (στην Ου-

άσιγκτον).

Κατά τη διήμερη συνάντηση, υπήρξε κατ’ 

αρχήν αλληλοενημέρωση για τον τρόπο δι-

οίκησης των Ελληνικών και Αμερικανικών 

Πανεπιστημίων ώστε να εξευρεθούν κατάλ-

ληλοι οδοί και πόροι για την ανάπτυξη των 

συνεργασιών αυτών. Στη συνέχεια παρου-

σιάστηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά από 

Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς τα θέματα 

και οι τομείς όπου μπορεί να αναπτυχθούν 

διμερείς συνεργασίες. Ένας τέτοιος τομέας 

είναι η ανταλλαγή φοιτητών, ερευνητών και 

καθηγητών στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος ERASMUS. Επίσης συζητή-

θηκε η ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών και βέβαια οι δυ-

νατότητες ανάπτυξης κοινών ερευνητικών 

έργων. Όλες αυτές οι δράσεις θα μπορού-

σαν να χρηματοδοτηθούν από διάφορους 

διεθνείς οργανισμούς καθώς και από χορη-

γίες εύπορων Ελληνοαμερικανών.

 Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ-

πρόσωποι από τα Πανεπιστήμια: Ιωαννί-

νων, Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Ελ-

λάδος, Πάντειο, Γεωπονικό, Αθηνών, 

Δυτικής Μακεδονίας, Οικονομικό, Πα-

τρών, Διεθνές Πανεπιστήμιο, University 

of South Carolina, Columbia, University 

of California, Davis, Stevens Institute 

of Technology, Hoboken, John Hopkins 

University, Columbia University in the 

City of New York, University of Southern 

California, Los Angeles, Georgetown 

University Washington, Temple University, 

Harvard University, Fairfield University, 

Chapman University, Orange, George 

Washington University.

Στο τέλος της συνάντησης υιοθετήθηκε 

ομόφωνα η παρακάτω απόφαση:

Decision

Main objective: To set up a non-profit 

organization under Law 501©3, to 

encourage and support US-Greece 

Academic Collaborations and Exchange 

Programs.

Immediate steps: Create network umbrella 

for Greek American and Greek academics. 

Provide framework for effective 

functioning of ACC. Create website, which 

will help maintain and develop network of 

excellence. Website will also provide both 

forum for exchange of ideas and means to 

communicate with each other on various 

opportunities, programs and ideas of 

common interest. Begin preparatory work 

for 2nd US Greece Academic Meeting.

Mid-term steps: Engage in fund-raising 

to support joint programs that could 

otherwise not be financed. Set up joint 

teams that would elaborate reports on 

issues of common interest. 

 1η
 
Ελληνοαμερικανική

                 Ακαδημαϊκή Συνάντηση

ΓιώρΓοΣ  ΠΑΠΑδΑΚηΣ
ΑΝΤΙΠρΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠρΟΓρΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.

ΕΠΑμΕινώνδΑΣ  ΠΑΠλώμΑτΑΣ
ΑΝΤΙΠρΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚωΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕωΝ ΚΑΙ ΠρΟΣωΠΙΚΟΥ 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. 

George Washington University
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απο-
λαμβάνει μιας μακράς και αξιοσέβαστης 
παράδοσης ακαδημαϊκής υπεροχής. Εί-
ναι το τρίτο παλαιότερο Πανεπιστήμιο στην 
Ελλάδα. Από την ίδρυσή του το 1920, 
έχει συνεισφέρει σημαντικά στη γεωργι-
κή και οικονομική ανάπτυξη της Ελλά-
δας και της Ευρώπης, εκπονώντας βασι-
κές και εφηρμοσμένες μελέτες σχετικά με 
τις γεωπονικές επιστήμες και εκπαιδεύο-
ντας επαγγελματίες με εξαιρετικά προσό-
ντα, καθώς και με τις πλέον σύγχρονες επι-
στημονικές γνώσεις. Το Γεωπονικό Παν/μιο 
Αθηνών συνεχίζει με περηφάνια την αρ-
χαιοτάτη Ελληνική παράδοση της ανάπτυ-
ξης προηγμένων γεωργικών πρακτικών, 
όπως τόσο καλά περιέγραψε ο Όμηρος 
στην Οδύσσεια ιστορώντας την επιστρο-
φή του Οδυσσέα στη γη του πατέρα του, 
Λαέρτη, και συγκεκριμένα την προσοχή 
και φροντίδα του Λαέρτη προς τα σύκα, τα 
αμπέλια, τις ελιές, τα αχλάδια και τα πρά-
σα που καλλιεργούνταν στα κτήματά του.  
Η αρχαία γεωργική παράδοση της Ελλάδας 
σύμφωνα με τις περιγραφές 3.000 χρόνων 
έχει μεταφραστεί σε σύγχρονη γεωπονική 

επιστήμη από τον Σπυρίδωνα Χασιώτη, τον 
πρώτο Πρύτανη του Γεωπονικού Παν/μίου 
Αθηνών. 
 Το Πανεπιστήμιό σας σήμερα είναι ένας 
πολύτιμος σύμβουλος του Ελληνικού Κρά-
τους και άλλων εθνικών οργανισμών, όπως 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 
Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σχε-
τικών με γεωργικά θέματα. Το Πανεπι-
στήμιο ενισχύει τη διεθνή συνεργασία σ’ 
έναν ολοένα και περισσότερο αλληλοε-
ξαρτώμενο και παγκοσμιοποιημένο πλα-
νήτη. Αυτό καταδεικνύεται από την ενεργό 
συμμετοχή στο Agroweb Network, ένα διε-
θνές σύστημα με στόχο τον συντονισμό και 
την αποτελεσματική χρήση πληροφοριών 
από γεωργικούς θεσμούς και άλλους πλη-
ροφοριακούς πόρους. 
 Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας 
(FΑΟ) ηγείται μιας διεθνούς προσπάθειας 
στον αγώνα κατά της πείνας και του υπο-
σιτισμού. Αποστολή του είναι η βελτίωση 
της γεωργικής παραγωγικότητας και παρα-
γωγής, η άνοδος των επιπέδων διατροφής, 
η βελτίωση της ζωής των αγροτικών πλη-
θυσμών και η συνεισφορά στη γενικότερη 

Απόσπασμα από την ομιλία 
του Dr. Jacques Diouf

Γενικού Διευθυντή του 
Οργανισμού Τροφίμων και 
Γεωργίας του ΟΗΕ, κατά την 
τελετή αναγόρευση του σε 
επίτιμο διδάκτορα του Γ.Π.Α.

Dr. Jacques Diouf
επίτιμος διδάκτορας 
του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών
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οικονομική άνοδο και ανάπτυξη. Ο FΑΟ, 
που ιδρύθηκε το 1945 εξυπηρετεί 191 
Έθνη Μέλη συν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Ενεργεί ως ένα ουδέτερο φόρουμ όπου όλα 
τα έθνη συναντιούνται για τη διαπραγμάτευ-
ση επιχειρημάτων, τη συζήτηση της πολιτι-
κής που ακολουθείται και την εύρεση λύ-
σεων. Είναι μια τεράστια πηγή γνώσης και 
πληροφοριών. Μέσα από το πολλαπλό του 
έργο και τις ειδικές γνώσεις ως προς τη φυ-
τική και ζωική παραγωγή, τη διατροφή, τη 
δασονομία, τα φυτώρια και την υδατοκαλ-
λιέργεια, την οικονομία και τους φυσικούς 
πόρους, ο F ΑΟ βοηθά τις αναπτυσσόμενες 
και μεταβατικές χώρες στον εκσυγχρονισμό 
της γεωργίας τους και στη βελτίωση της πα-
ραγωγής και της παραγωγικότητάς τους.  
 Όμως και οι αναπτυγμένες χώρες επω-
φελούνται εξάλλου από τα παγκόσμια δε-
δομένα, στατιστικές και μελέτες του οργα-
νισμού, από το Διατροφικό Κώδικα και τα 
πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης Προστα-
σίας Φυτών (IPPC) - τη βάση για τη Συμφω-
νία SPS του WTO, τις συμφωνίες σχετικά με 
τους γενετικούς πόρους σε σχέση με τη χρή-
ση TRIPS, λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων 
αλλά και τις δραστηριότητες που στοχεύ-
ουν στην πρόληψη και τον έλεγχο διασυνο-
ριακών ασθενειών και ζιζανίων των φυτών 
και των ζώων. 
 Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις 
του FΑΟ, 925 εκατομμύρια άνθρωποι υπο-
φέρουν από χρόνια πείνα παγκοσμίως, με 
το 98% αυτών στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες. Και ενώ αυτός ο αριθμός παρουσιάζει 
ύφεση από το 2009, χάρη κυρίως σε κα-
λύτερες οικονομικές προοπτικές και σχετικά 
χαμηλές τιμές στα τρόφιμα, ωστόσο το επί-
πεδο της πείνας είναι απαράδεκτο ούτως ή 
άλλως. Ενώ ο αριθμός αυτός θα πρέπει να 
έχει μειωθεί στο μισό μέχρι το 2015, φτά-
νοντας στο επίπεδο των 420 εκατομμυρίων 
περίπου, όπως έχει συμφωνηθεί στην Πα-
γκόσμιά Διάσκεψη Κορυφής για τη Διατρο-
φή το 1996, στην ουσία έχει από τότε αυ-
ξηθεί. Χρειαζόμαστε μια πτώση της τάξε-
ως των 500 εκατομμυρίων μέσα στα επόμε-
να πέντε χρόνια. Το οικονομικό κόστος της 
πείνας είναι υψηλό. Οι απώλειες σε ακα-
θάριστο εγχώριο προϊόν εξαιτίας του υπο-
σιτισμού μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 
2-3%. Η πείνα μπορεί επίσης να πυροδο-
τήσει δονήσεις της πολιτικής σταθερότητας 
και να απειλήσει την παγκόσμια ειρήνη και 
ασφάλεια. Οι ταχύτατες αυξήσεις των επιπέ-
δων πείνας αμέσως μετά τις εκρήξεις ανό-

δου στις τιμές των τροφίμων το 2007-2008 
και η χρηματοοικονομική κρίση αποκαλύ-
πτουν την αστάθεια του παγκόσμιου συ-
στήματος διατροφής. 
 Οφείλουμε να χτυπήσουμε στη ρίζα την 
αιτία της πείνας και του υποσιτισμού αντί να 
προσπαθούμε κάθε φορά να αντιμετωπί-
ζουμε μόνο τις συνέπειες. Για παράδειγμα, η 
πλειοψηφία των υποκείμενων παραγόντων 
πίσω από την παγκόσμια κρίση τροφίμων το 
2007-2008 είναι ακόμα παρόντες. Η ζήτη-
ση τροφίμων συνεχίζει να αυξάνεται επειδή 
ο πληθυσμός του πλανήτη αυξάνεται κατά 
80 εκατομμύρια κάθε χρόνο, ενώ η ταχύτα-
τη άνοδος στις αναδυόμενες χώρες έχει ως 
αποτέλεσμα υψηλότερα εισοδήματα και δι-
ατροφικές αλλαγές που περιλαμβάνουν πε-
ρισσότερο κρέας και γαλακτοκομικά προϊ-
όντα, άρα και πολύ περισσότερα δημητρι-
ακά. Επιπροσθέτως, υπάρχει ο αυξανόμε-
νος ανταγωνισμός από την παραγωγή βιο-
καυσίμων που τριπλασιάστηκε και με το πα-
ραπάνω μεταξύ 2000 και 2008. Αυτό ισο-
δυναμεί σε πάνω από 100 εκατομμύρια τό-
νους δημητριακών που εκτρέπονται από την 
κατανάλωση τροφίμων κάθε χρόνο. Υπάρ-
χει επίσης ο αντίκτυπος της κλιματική ς αλ-
λαγής στην παραγωγή. Τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα συμβαίνουν πια συχνότερα. 
 Η δραματική κατάσταση στο πρόβλημα 
της πείνας είναι αποτέλεσμα αμέλειας της γε-
ωργίας στις αναπτυξιακές πολιτικές των τριών 
περασμένων δεκαετιών, που είχαν ως αποτέ-
λεσμα σημαντικότατες υπο-επενδύσεις στον 
τομέα αυτό, ο οποίος αποτελεί τη σπουδαιό-
τερη πηγή ζωής για το 70% των φτωχών του 
κόσμου. Το μερίδιο της γεωργίας στην επί-
σημη αρωγή ανάπτυξης μειώθηκε από 19% 
το 1980 σε 3 % το 2006, ενώ τώρα βρίσκε-
ται γύρω στο 5%. Οι πόροι που παραχω-
ρούνται στη γεωργία από διεθνείς και τοπι-
κές τράπεζες ακολουθούσαν ένα παρόμοιο 
μοτίβο. Το 2004, οι βασισμένες στη γεωργία 
οικονομίες εκχωρούσαν μόλις ένα 4% των 
δημοσίων εξόδων στη γεωργία ως μερίδιο 
του γεωργικού του ΑΕΠ, πολύ λιγότερο από 
το 10% που ξοδευόταν στην Ασία κατά τη 
γεωργική και οικονομική της εκτόξευση στη 
δεκαετία του 1980. 
 Ο FΑΟ εκτιμά ότι η γεωργική παραγω-
γή χρειάζεται να αυξηθεί κατά 70% σε όλο 
τον κόσμο και να διπλασιαστεί στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οι διατροφικές ανάγκες ενός πα-
γκόσμιου πληθυσμού που αναμένεται να 
ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια το 2050.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και γε-
ωργίας (FAO-Food and Agriculture 
Organization of the United Nations)  εί-
ναι υπηρεσία του ΟΗΕ που καθοδηγεί 
τις διεθνείς προσπάθειες στην αντιμε-
τώπιση της πείνας. Ο FAO βοηθάει ανα-
πτυσσόμενες χώρες στη μετάβαση τους 
προς σύγχρονες και βελτιωμένες μεθό-
δους  γεωργίας, δασοκομίας και αλιεί-
ας. Μέχρι σήμερα στο FAO συμμετέχουν 
191 κράτη-μέλη.
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1. Διεθνής Κατάσταση
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 
(ΑΦΦ), που παραδοσιακά χρησιμοποιού-
νται σε διάφορες μορφές τους στη μαγειρι-
κή, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, σε 
φαρμακευτικές χρήσεις και βιομηχανία καλ-
λυντικών, τα τελευταία χρόνια συγκεντρώ-
νουν συνεχή ζήτηση στις οικονομικά ανα-
πτυγμένες χώρες με έμφαση στην Ε.Ε. και 
τις Η.Π.Α. 
 Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται συνε-
χής αύξηση στη ζήτηση προϊόντων ευρεί-
ας κατανάλωσης, όπως φάρμακα, καλλυ-
ντικά, αλλά και άλλα προϊόντα που περι-
έχουν φυσικά συστατικά, κυρίως φυτικής 
προέλευσης. Έτσι βότανα που παλαιότερα 
παράγονταν εμπειρικά και ήταν διαθέσιμα, 
χωρίς άδεια ή έλεγχο, από εξειδικευμένα 
καταστήματα ή και υπαίθρια, τώρα αποτε-
λούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα, που 
παράγονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και πωλούνται από αλυσίδες πολυκαταστη-
μάτων. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια διαπι-
στώνεται αυξημένη ζήτηση για φυτική βιο-
μάζα, προερχόμενη κατά βάση από ΑΦΦ, η 
οποία προορίζεται για την παρασκευή υγι-
εινών τροφίμων, διαιτητικών προϊόντων, 
αλλά και προϊόντων που συνδυάζονται με 
τη σωματική και ψυχική ευεξία όπως η αρω-
ματοθεραπεία.    
 Σήμερα κατηγορίες διαφόρων καταναλω-
τικών προϊόντων, βασισμένων σε φυσικά 
προϊόντα, κυκλοφορούν ευρέως και ανάλο-
γα με τους περιορισμούς ή τις ανοχές των 

εθνικών νομοθεσιών μπορεί να εμφανίζο-
νται με διάφορες ονομασίες, οι οποίες εί-
ναι βοτανικά τσάγια και ροφήματα, διαιτη-
τικά συμπληρώματα, λειτουργικά τρόφιμα, 
ομοιοπαθητικά φάρμακα, διατροφικά φαρ-
μακευτικά, φυτικά φάρμακα, βοτανικά φάρ-
μακα, αρωματοθεραπευτικά έλαια.
2. Εγχώρια κατάσταση
Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας τα αυτοφυή 
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά έχουν 
χρησιμοποιηθεί και έχουν γίνει αντικείμενο 
εμπορίου από την αρχαιότητα. Οι εδαφο-
κλιματικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη ΑΦΦ δίνοντας προϊόντα εξαιρε-
τικής ποιότητας. Η ελληνική χλωρίδα περι-
λαμβάνει έναν πολύ σημαντικό αριθμό ει-
δών με κυριότερα τη ρίγανη, το θυμάρι, το 
θρούμπι, το φασκόμηλο, το γλυκάνισο, το 
μάραθο (μαραθόσπορος), το χαμομήλι, τη 
δάφνη, τη μέντα, τον δυόσμο, το φλησκού-
νι, τη λεβάντα, το μελισσόχορτο και τέλος τα 
ειδικά και πολύ γνωστά προϊόντα κάποιων 
περιοχών της Ελλάδας όπως τη μαστίχα της 
Χίου, τον κρόκο της Κοζάνης, το δίκταμο της 
Κρήτης και το τσάι του βουνού της Βρύναι-
νας (Ν. Μαγνησίας).
 Ο κρόκος της Κοζάνης, η μαστίχα της Χίου 
και το τσάι του βουνού της Βρύναινας είναι 
τα μόνα αρωματικά προϊόντα για τα οποία 
υπάρχει, εδώ και πολλά χρόνια, καλά οργα-
νωμένη παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίη-
ση και εμπορία στο πλαίσιο της δραστηριό-
τητας του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κρο-
κοπαραγωγών Κοζάνης, της Ένωσης Μαστι-

μοΣΧοΣ ΠολΥΣιοΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Π.Α.

ΑρωμΑτΙκΑ κΑΙ 
φΑρμΑκευτΙκΑ φυτΑ 
τελευτΑΙες εξελΙξεΙς
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Άνθη του καλλιεργούμενου 
φυτού Echinacea purpurea.
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χοπαραγωγών Χίου και του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Βρύναινας.
 Εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να καλλιερ-
γηθούν σε επιχειρηματική βάση και άλλα 
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ή να 
συγκομιστούν τα είδη που αυτοφύονται 
σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τρό-
πο επαγγελματικό ώστε να αποκτήσουν οι 
αγρότες ένα πολύ ικανοποιητικό εισόδημα. 
Πρόσφατα ξεκίνησαν οργανωμένες καλλι-
έργειες ΑΦΦ σε περιοχές της Στερεάς Ελλά-
δας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μα-
κεδονίας που αφορούν τη ρίγανη, τη μέντα, 
το μελισσόχορτο, τον βασιλικό, το χαμομή-
λι, το φασκόμηλο, τη λεβάντα, το δενδρο-
λίβανο, το τσάι του βουνού, το θυμάρι, τον 
ύσσωπο και την εχινάκεια.
 Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων 
ετών στις παραπάνω περιοχές έδειχναν ότι 
τα ΑΦΦ μπορούν να αποτελέσουν τις νέες 
δυναμικές και πολλά υποσχόμενες εναλλα-
κτικές καλλιέργειες. Προϋπόθεση σ’ αυτό 
ήταν και παραμένει η πολύ καλή οργάνω-
ση και γνώση των τεχνικών από την καλλι-
έργεια μέχρι τη μεταποίηση και εμπορία των 
επώνυμων προϊόντων από τους ίδιους τους 
παραγωγούς. Η απόκτηση του καλύτερου 
γενετικού υλικού, κατά προτίμηση εγχώρι-
ου, σε συνδυασμό με τον βιολογικό τρό-
πο καλλιέργειας φαίνεται επίσης να αποτε-
λούν τα βασικά πλεονεκτήματα των ελληνι-
κών ΑΦΦ στη διεθνή αγορά. Το ξηροθερμι-
κό κλίμα καθώς και η πολύ καλή σύσταση 
του εδάφους των περισσοτέρων περιοχών 
συμπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για τα προϊόντα με μεγάλες στρεμμα-
τικές αποδόσεις και υψηλών ποιοτικών και 
ποσοτικών προδιαγραφών ως προς τους 
δευτερογενείς τους μεταβολίτες που είναι τα 
συστατικά για τα οποία καλλιεργούνται (αι-
θέριο έλαιο, εκχυλίσματα).
 Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοι-
χεία κατάφερε να αποκτήσει όπως διαπι-
στώσαμε με την πρόσφατη επίσκεψή μας, 
ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλλιεργητών 

Αρωματικών, Φαρμακευτικών και Ενεργει-
ακών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας (ΑΣΚΑΦΕ-
ΦΑ). Πέρα από τις υποδειγματικές φυτείες 
των ΑΦΦ που ξεπερνούν τα 10 διαφορετικά 
είδη ο συνεταιρισμός ΑΣΚΑΦΕΦΑ έχει προ-
χωρήσει στην ανέγερση του κτιρίου όπου 
θα γίνονται όλες οι κατεργασίες μετά τη 
συλλογή από το χωράφι. Σ’ αυτές περιλαμ-
βάνονται  η ξήρανση σε ειδικούς φούρνους, 
καθώς και το κοσκίνισμα και η κοπή της ξη-
ρής δρόγης σε συνθήκες υγειονομικά πολύ 
καθαρές. Προβλέπονται επίσης ειδικοί χώ-
ροι για τη συσκευασία και τη φύλαξη σε ψυ-
κτικούς θαλάμους όπως και η εγκατάσταση 
άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων, για τους 
απαραίτητους μικροβιολογικούς και χημι-
κούς ελέγχους, με τις πιο σύγχρονες μεθό-
δους ανάλυσης. Πολύ σύντομα θα εγκατα-
σταθούν και οι τρεις μεγάλες συσκευές από-
σταξης των αιθερίων ελαίων, χωρητικότητας 
1500 λίτρων η κάθε μια, καθώς και ο απα-
ραίτητος εξοπλισμός για τις εκχυλίσεις των 
υδατοδιαλυτών συστατικών. 
 Παρά την οικονομική κρίση των τελευταί-
ων ετών οι κυριότερες εισαγωγικές Ευρω-
παϊκές χώρες ΑΦΦ, όπως η Γαλλία, Γερ-
μανία, Αγγλία, Ελβετία και Ιταλία, αναζη-
τούν έντονα τα ελληνικά βιολογικά προϊό-
ντα και προσφέρουν πολύ ικανοποιητικές τι-
μές. Έτσι στον Πίνακα 1 βλέπουμε ότι οι τι-
μές χονδρικής πώλησης για την ξηρή δρόγη 
κυμαίνονται φέτος από 5 ευρώ το κιλό για 

το δενδρολίβανο μέχρι τα 12 ευρώ το κιλό 
για την εχινάκεια. Με αποδόσεις από 100 
Kg/στρέμμα μέχρι 400 Kg/στρέμμα, ανάλο-
γα με το είδος και το μέρος του φυτού, πα-
ρατηρούμε, στην τελευταία στήλη του Πίνα-
κα 1 ότι οι μικτές αποδόσεις ανέρχονται από 
960€ έως και 4800€ ανά στρέμμα. Αν λά-
βουμε υπόψη ότι εκτός από την εγκατάστα-
ση της πολυετούς φυτείας, που δεν ξεπερ-
νά τα 600€/στρέμμα, οι άλλες δαπάνες για 
τις καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, άρ-
δευση, ξεβοτάνισμα) είναι σχετικά μικρές, 
τότε οι καθαρές αποδοχές, σε σύγκριση με 
άλλα γεωργικά προϊόντα, είναι πάρα πολύ 
υψηλές. Οι αποδοχές αυτές γίνονται ακό-
μα μεγαλύτερες εάν οι παραγωγοί προχω-
ρήσουν οι ίδιοι στην μεταποίηση, δηλαδή 
στην απόσταξη ή την εκχύλιση των προϊό-
ντων τους. Τα αιθέρια έλαια και τα υδατικά 
εκχυλίσματα των ΑΦΦ είναι επίσης περιζή-
τητα όχι μόνο από τους κλάδους των τρο-
φίμων, φαρμάκων κ.λπ., αλλά και από τη 
σύγχρονη κτηνοτροφία και τη βιολογική γε-
ωργία ως φυσικά αντιβιοτικά και ως αβλαβή 
φυτοπροστατευτικά χάρη στις ευρέως φά-
σματος αντιμικροβιακές και εντομοαπωθητι-
κές ιδιότητες. Η επένδυση προς αυτή την με-
ταποίηση δεν απαιτεί μεγάλα κεφάλαια και 
μπορεί να απασχολήσει εξειδικευμένο προ-
σωπικό από πτυχιούχους τεχνικούς και άλ-
λους επιστήμονες που θα μπορούσαν να εί-
ναι στελέχη της τοπικής κοινωνίας. 

Βιολογική καλλιέργεια Ocimum basilicum 
(βασιλικός) στον ΑΣΚΑΦΕΦΑ.

Βιολογική καλλιέργεια Rosmarinus officinalis 
(δενδρολίβανο) στον ΑΣΚΑΦΕΦΑ.

Βιολογική καλλιέργεια Achillea millefolium 
(αχίλλεια), 1ου έτους στον ΑΣΚΑΦΕΦΑ.



Τριπτόλεμος Γ.Π.Α.8

ως ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιαίτερα ως 
εργαστήριο Χημείας του Γ.Π.Α. σταθήκαμε 
δίπλα στους ενδιαφερόμενους από το πρώ-
το κάλεσμά τους και προσπαθούμε να κα-
λύψουμε τις περισσότερες ανάγκες τους που 
ξεπερνούν τα στενά όρια των αρμοδιοτήτων 
μας. Την πολύπλευρη βοήθειά μας προ-
σφέρουμε προς τον Αναγκαστικό Συνεται-
ρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης από το 
1986 με χημικές αναλύσεις, με την καθιέ-
ρωση νέων αυστηρότερων διεθνών προδια-
γραφών κατά ISO για την βελτίωση της ποι-
ότητας και έλεγχο της νοθείας, με συμμετο-
χή στη σύνταξη της ευρωπαϊκής λευκής βί-
βλου «ο Κρόκος στην Ευρώπη» και την εκ-
προσώπηση στον ευρωπαϊκό κλαδικό φο-
ρέα Europam. Όλες οι παραπάνω ενέργει-
ες σε συνδυασμό με τις αέναες προσπάθειες 
των παραγωγών καθιέρωσαν τον κρόκο της 
Καζάνης στις διεθνείς αγορές ως το καλύτε-
ρο και ακριβότερο μπαχαρικό στον κόσμο. 
Επειδή το προϊόν είναι περιζήτητο νέες πλέ-
ον φυτείες μπαίνουν στην περιοχή της Κοζά-
νης ιδιαίτερα από νέους σε ηλικία παραγω-
γούς. Το ίδιο συμβαίνει και στη Χίο από νέ-
ους μαστιχοπαραγωγούς. Φυσικά δεν περι-
οριζόμαστε στην στήριξη μόνο των συνεται-

ρισμών αλλά και του οποιουδήποτε ιδιώτη 
που έχει το ανάλογο ενδιαφέρον. Το παρή-
γορο είναι ότι, εκτός από την περίπτωση του 
ΑΣΚΑΦΕΦΑ, πετυχημένα παραδείγματα αρ-
χίζουν να ξεπροβάλλουν, όλο και περισσό-
τερο στον κλάδο αυτό. Έτσι, στους πιο γνω-
στούς παραγωγούς συγκαταλέγονται πλέον 
εκείνοι που ασχολούνται με τα ΑΦΦ στη Βό-
ρειο και Κεντρική Ελλάδα. Ιδιαίτερα στους 
Νομούς Έβρου, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλ-
κιδικής, Κοζάνης, Καρδίτσας, Μαγνησίας 
και Φθιώτιδας, έχοντας δίπλα τους και 3–4 
μονάδες απόσταξης αιθερίων ελαίων (Κιλ-
κίς, Κοζάνη και Καρδίτσα). 
 Ελάχιστη ήταν η μέχρι τώρα συνεισφο-
ρά της πολιτείας στην ανάπτυξη του κλάδου 
των ΑΦΦ στη χώρα μας. Η έλλειψη κατα-
νόησης της σπουδαιότητας αυτού του δυνα-
μικού κλάδου και στήριξης από την πολι-
τεία φαίνεται και από το γεγονός ότι εκτός 
από τα σχέδια βελτίωσης δεν «έτρεξε» κα-
νένα άλλο πρόγραμμα. Αλλά ακόμα και 
αυτό το πρόγραμμα στη νέα του προκήρυξη 
για το 2011 περιλαμβάνει επιδοτήσεις μόνο 
για πέντε (5) αρωματικά φυτά (κρόκος, ρίγα-
νη, τσάι του βουνού, θυμάρι και λεβάντα) οι 
οποίες, εκτός από την περίπτωση της λεβά-

ντας, είναι κατά πολύ χαμηλότερες από το 
πραγματικό κόστος εγκατάστασης της πολυ-
ετούς φυτείας. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαι-
ώνεται η αδιαφορία και η προχειρότητα των 
αρμοδίων που συντάσσουν αυτά τα σχέδια. 
Επίσης, δείχνει την παντελή έλλειψη συνερ-
γασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων με τους άμεσα ενδιαφε-
ρόμενους παραγωγούς του κλάδου ΑΦΦ 
παρά τη μεγάλη ζήτηση για την εξαιρετι-
κή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, στο 
εξωτερικό.      
3. Επίλογος
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η καλ-
λιέργεια ΑΦΦ καθώς και η παραλαβή των 
αιθερίων ελαίων ή υδατικών εκχυλισμάτων 
αποτελεί έναν πρώτης τάξεως εναλλακτικό 
κλάδο της γεωργίας. Μπορεί να εξελιχθεί, 
σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα της 
καλλιέργειάς τους, σε έναν από τους πιο δυ-
ναμικούς κλάδους όχι μόνο για τους νομούς 
Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας και Κιλκίς 
αλλά και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυ-
ξη μεταποιητικών επιχειρήσεων και να συμ-
βάλλει στη συγκράτηση κυρίως νέου πλη-
θυσμού στην ύπαιθρο.  

Φυτό €/kg Φυτικό μέρος Απόδοση Kg Έσοδα μικτά 

       /στρέμμα   €/στρέμμα

Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιμές χονδρικής πώλησης και αποδόσεις καλλιεργούμενων ΑΦΦ.

Achillea millefolium 6,5 ανθισμένες κορυφές 300 1950

Melissa officinalis 10 φύλλο 400 4000
Rosmarinus officinalis 5 φύλλο 300 1500
Origanum vulgare 8 φύλλο 120 960
Thymus vulgaris 7,5 φύλλο 400 3000
Satureja hortensis 6,5 φύλλο 400 2800
Origanum majorana 7 φύλλο 200 1400
Echinacea Purpurea radix 12 ρίζα 400 4800
Ocimun basilicum 7,5 φύλλο 400 3000
Chamomilla matricaria 10 άνθος 100 1000
Salvia officinalis 7,5 φύλλο 400 3000
Mentha piperita 10 φύλλο 300 3000
Sideritis sp.  8 φύλλο 120 960
Lavandula angustifolia 10 άνθος 200 2000

Origanum dictamnus 8 φύλλα 200 1600

   Καλλιέργεια Lavandula angustifolia cv. etherio (λεβάντα) στον νομό Θεσσαλονίκης, πριν τη συλλογή των ανθοφόρων στελεχών. 
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Παρ’ όλο που λίγα είναι γνωστά για την 
προμινωική εποχή (πριν από το ca. 3200 
π.X.), σοβαρές ιστορικές, αρχαιολογικές και 
άλλες αποδείξεις παραπέμπουν σε μια ανα-
δυόμενη πολιτιστική ανάπτυξη εκείνης της 
περιόδου στην Κρήτη. Η σοβαρή «πολιτι-
στική έκρηξη», που συναντάται στη συνέ-
χεια, αναφέρεται σε πολλά πολιτιστικά και 
επιστημονικά θέματα, τυπικά της εποχής 
μας, όπως η αρχιτεκτονική, ο πολεοδομι-
κός σχεδιασμός, ο υγιεινός και καλαίσθητος 
τρόπος ζωής, η πρόοδος στη γεωργία, στη 
δασοπονία και στη ναυτιλία και η περιβαλ-
λοντική και κοινωνική ευαισθησία [1]. Αυτή 
η πολιτιστική άνθιση ήταν εντονότερη κατά 
τη διάρκεια των σχετικά ψυχρών και υγρών 
περιόδων [2].
 Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι υδραυλι-
κά και άλλα τεχνικά έργα, που σχετίζονται 
με τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής και την ανάπτυ-
ξη υδατικών πόρων (όπως είναι τα υδρα-
γωγεία, στέρνες, πηγάδια, τα λουτρά και οι 
τουαλέτες, τα πλυσταριά, οι δεξαμενές απο-
θήκευσης και διανομής νερού και τα αποχε-

τευτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων διάθεσης των εκροών των αποβλή-
των), είναι γνωστά, τουλάχιστο σ’ ό,τι αφο-
ρά τις βασικές αρχές τους, από το ca. 3200 
π.Χ. και μετά (κατά τη πρωτομινωική περίο-
δο, ca. 3200-2000 π.Χ). Γενικά διαπιστώνε-
ται ότι οι περίοδοι έντονης κοινωνικής ανά-
πτυξης και πολιτιστικών εκρήξεων, όπως 
και τα παραδοσιακά κριτήρια επιλογής των 
θέσεων εγκατάστασης και ανάπτυξης των 
τοπικών κοινωνιών, σχετίζονται με τις συν-
θήκες προστασίας, την καλαισθησία και το 
περιβάλλον, την επάρκεια τροφών και κυρί-
ως τη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων [3].
 Αρχαιολογικές και άλλες μαρτυρίες υπο-
δεικνύουν ότι στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια 
της Μέσης Μινωικής περιόδου (2000-1600 
π.Χ), εφαρμόστηκαν προωθημένες υδραυ-
λικές και υγειονομικές τεχνικές στη διαχεί-
ριση του νερού των Μινωικών οικισμών. 
Αυτές συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή 
υδραγωγείων, πηγαδιών, στερνών και άλ-
λων υδραυλικών τεχνολογιών, συστημά-
των υδροδότησης, την κατασκευή και χρή-
ση λουτρών και άλλων εγκαταστάσεων υγι-

Διαχείριση υδατικών πόρων και υγρών 
αποβλήτων στη Μινωική Κρήτη

Μαθήµατα και παρακαταθήκες

Α. N. ΑΓΓΕλΑΚηΣ
ΣΥΝΕρΓΑΤΗΣ-ΕρΕΥΝΗΤΗΣ 
ΕΘΙΑΓΕ ΗρΑΚΛΕΙΟΥ

…”Αρχήν των όντων…Θαλής: ύδωρ εί-
ναι φύσιν (δι’ο και την γην εφ’ ύδα-
τος αποφαίνεται είναι), λαβών ίσως 
την υπόληψιν ταύτην εκ του πά-
ντων οράν την τροφήν υγράν ούσαν…
και διά το πάντων τα σπέρµατα την 
φύσιν υγράν έχειν, το δε ύδωρ αρχήν 
της φύσεως είναι”…

(Aριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983 B.C.). 



εινής, καθώς και συστημάτων αποχέτευσης 
και διάθεσης των υγρών αποβλήτων και 
των όμβρων νερών [3]. Η υδραυλική και 
αρχιτεκτονική λειτουργία των συστημάτων 
υδροδότησης και αποχέτευσης στα ανάκτο-
ρα και τους οικισμούς, θεωρούνται ως ένα 
από τα πιο αξιόλογα χαρακτηριστικά του 
Μινωικού πολιτισμού. Τα συστήματα αυτά 
ήταν τόσο προηγμένα, ώστε να μπορούν να 
συγκριθούν με τα αντίστοιχα σύγχρονα συ-
στήματα, που καθιερώθηκαν μόλις στο δεύ-
τερο μισό του 19ου αιώνα στις ευρωπαϊκές 
και αμερικανικές πόλεις [1].
 Σ’ αυτό το άρθρο αναφέρονται μερικές 
από τις σημαντικότερες υδροδοτικές και 
υγειονομικές πρακτικές και τεχνολογίες των 
Μινωιτών, που φαίνεται να αποτελούν την 
αρχή ανάπτυξης υδραυλικών και υγειονομι-
κών τεχνολογιών, όπως είναι τα υδραγω-
γεία, οι στέρνες, τα πηγάδια, τα συστήματα 
υδροδότησης και αποχέτευσης και η χρήση 
νερού για αναψυχή και προαγωγή του αστι-
κού περιβάλλοντος, καθώς και για άρδευ-
ση. Οι τεχνολογίες αυτές αναπτύχθηκαν πε-
ραιτέρω κατά τη διάρκεια των Ελληνιστικών 
και κυρίως των ρωμαϊκών περιόδων [4].
Συστήματα ύδρευσης 
Οι συνθήκες υδροδότησης των ανακτόρων 
και άλλων οικιστικών εγκαταστάσεων, δι-
αφοροποιούνται όχι μόνο ανάλογα με τις 
χρονικές περιόδους, αλλά και ανάλογα με 
τις υδρολογικές συνθήκες της κάθε περιο-
χής [5]. Έτσι, οι βασικές Μινωικές τεχνολο-

γίες και πρακτικές, που εφαρμόζονταν, δι-
ακρίνονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες: α) 
Σε περιοχές με σχετικά υψηλά υψόμετρα και 
έλλειψη υπόγειων υδροφορέων, αλλά και 
άλλων πηγών νερού, η υδατική οικονομία 
βασιζόταν στη συλλογή και αποθήκευση σε 
υπόγειες δεξαμενές επιφανειακών απορρο-
ών κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι χαρακτηριστι-
κή η διευθέτηση πλατειών, αυλών και άλ-
λων ανοιχτών χώρων κατάλληλα, ώστε να 
καθαρίζονται επιμελώς πριν από τη διαδι-
κασία συλλογής με την επιμελή δημιουρ-
γία υποτυπωδών αυλάκων συλλογής ή ει-
δικών πήλινων αγωγών (Εικ. 1), που όμως 
δεν επηρεάζουν άλλες λειτουργίες των θε-
ωρούμενων χώρων [6]. Επίσης, παραπλεύ-
ρως των δεξαμενών αποθήκευσης, κατα-
σκευάζονται αμμοδιυλιστήρια για την επε-
ξεργασία του επιφανειακού νερού πριν από 
την αποθήκευσή του σε καλαίσθητες, προ-
στατευμένες και πολύ λειτουργικές υπόγει-
ες δεξαμενές [7]. Τέτοιες εγκαταστάσεις πα-
ρατηρούνται στη Φαιστό, όπου δεν ήταν δι-
αθέσιμες άλλες πηγές νερού. Σημειώνεται 
ότι ο καθηγητής Μ. Δέφνερ περιγράφει πή-
λινες στενόμακρες κατασκευές (υδραυλικά 
φίλτρα) με μικρές οπές στο ένα άκρο [8], 
που πιθανόν χρησιμοποιούνταν ως μικρά 
διυλιστήρια στις εξόδους του νερού από τα 
υδραγωγεία (Σχήμα 1). Η στροβιλώδης ροή 
του νερού δημιουργεί μικρές σχετικά πιέσεις 
στα εξωτερικά διάτρητα τοιχώματα εξαιτίας 

της μεγάλης ταχύτητας ροής. Έτσι, η εκροή 
απαλλάσσεται από αιωρούμενα και διαλυτά 
στερεά. β) Σε περιοχές με πηγαία νερά η με-
ταφορά του νερού ύδρευσης σε ανάκτορα 
και άλλους κατοικήσιμους χώρους δεn γι-
νόταν μόνο με κτιστούς αγωγούς, όπως στην 
Ενετοκρατία και αργότερα κατά την Τουρκο-
κρατία, αλλά σε συνδυασμό ανοικτών αγω-
γών και πήλινων σωλήνων, που κατασκευ-
άζονταν επιμελώς, ώστε ο ένας να συνδέε-
ται με τον άλλο με ειδική συνθετική ύλη. Οι 
σωλήνες ήταν σχήματος κωνικού, μήκους 
76 εκ. περίπου. Το σχήμα τους διευκόλυ-
νε τη σύνδεσή τους και επιδρούσε σημαντι-
κά στη μείωση εναπόθεσης αλάτων στα τοι-
χώματά τους σε περιπτώσεις νερών με αυ-
ξημένο pH (Εικ. 2). Τέτοιοι κλειστοί αγωγοί 
χρησιμοποιήθηκαν στο ανάκτορο της Κνω-
σού για τη μεταφορά του νερού ύδρευσης 
αρχικά από την πηγή «Μαυροκόλυμπος» 
και αργότερα από άλλες γειτονικές πηγές 
[6]. Επίσης, η ίδια τεχνολογία εφαρμόστηκε 
στη διανομή του νερού σε ανάκτορα και άλ-
λες κατοικήσιμες εγκαταστάσεις.
 Ένα σημαντικό υδραυλικό θέμα, σχετικό 
με τον σχεδιασμό των Μινωικών σωλήνων, 
είναι η απώλεια πίεσης, που οφείλεται στη 
γεωμετρία τους. Πρόσφατα, οι Webster και 
Hughes [20] μέτρησαν απώλειες υδραυλι-
κής πίεσης άνω του 90% και δείχνουν ότι 
αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο κωνικό 
σχήμα τους. Η απώλεια ανά τμήμα σωλή-
νων ήταν υψηλό (0,05 έως 0,30m ύψος νε-

Μινωική δεξαμενή συλλογής και αποθήκευσης νερού.                                                                                                     Πήλινοι αγωγοί συλλογής όμβριων νερών.
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ρού για ταχύτητα ροής που κυμαίνεται από 
8 έως 14 L/ s), σε σχέση με την απώλεια σ’ 
ένα κυλινδρικό σωλήνα. Οι απώλειες αυ-
ξάνονταν με την ταχύτητα ροής, με προβλέ-
ψιμο τρόπο [10]. Άστοχος σχεδιασμός σω-
λήνων μπορεί να προκαλέσει μεγάλες απώ-
λειες πίεσης, κυρίως δια μέσου των συνδέ-
σεων, όπου συμβαίνουν απότομες αλλα-
γές της διαμέτρου των σωλήνων. Η διατή-
ρηση της πίεσης στα δίκτυα ύδρευσης, είναι 
συνήθως επιθυμητή για τους εξής λόγους: 
(ι) να αποφευχθεί ο σχηματισμός των ενα-
ποθέσεων ιζημάτων με αυξημένη ταχύτη-
τα ροής και πιθανώς τη δημιουργία στροβι-
λώδους ροής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νε-
ρών με υψηλό pH, (ιι) να ελαχιστοποιηθούν 
οι απώλειες που προκύπτουν λόγω τριβής 
και θραύσεων, σε περιπτώσεις ανώμαλων 
επιφανειών. Η συλλογιστική αυτή μπορεί 
να ισχύει για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά 
αυτό δεν εξηγεί τη χρήση κωνικών σωλή-
νων στο δάπεδο του ανακτόρου της Κνω-
σού. Στην Κνωσό χρησιμοποιήθηκαν κλει-
στοί αγωγοί μέσα στο ανάκτορο, αλλά όχι 
στο υδραγωγείο μεταφοράς του νερού 
σ’ αυτό. Για την μεταφορά του νερού από 
την πηγή στο ανάκτορο χρησιμοποιήθηκαν 
ανοικτοί αγωγοί [6]. Πολλοί λόγοι μπορεί 
να προταθούν για τη γεωμετρία των σωλή-
νων, που δεν στηρίζονται σε υδραυλικές 
αρχές, αλλά στην κατασκευή και συναρμο-
λόγηση. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι 
πιθανοί λόγοι για το κωνικό σχήμα των Μι-

νωικών σωλήνων είναι οι εξής: (i) Το κωνι-
κό σχήμα ήταν πιο εύκολο κατασκευαστικά 
από ό,τι το κυλινδρικό. (ii) Η κωνική μορ-
φή εξυπηρετεί στην καλύτερη συνδεσμο-
λογία των σωλήνων. (iii) Έλεγχος της πίε-
σης σε ανώμαλες επιφάνειές. (iv) Ευκολότε-
ρος σχεδιασμός των δικτύων σε περιπτώσεις 
καμπύλων οδεύσεων. Και (v) Αποφυγή ενα-
πόθεσης ιζημάτων στα τοιχώματα των σω-
λήνων στις περιπτώσεις νερών με αυξημένο 
pH. Παρ’ όλο όμως που η τεχνολογία των 
πήλινων σωλήνων αναπτύχθηκε περαιτέρω 
κατά τη διάρκεια των Ελληνιστικών και των 
ρωμαϊκών χρόνων, η δεσπόζουσα γεωμε-
τρία των σωλήνων ήταν κυλινδρική [4]. 
 Τέλος, σε περιοχές με υπόγειους υδρο-
φορείς, όπως στο ανάκτορο της Ζάκρου και 
στην πόλη του Παλαιοκάστρου, η τεχνολο-
γία ανόρυξης και άντλησης νερού από πη-
γάδια φαίνεται να ήταν αρκετά ανεπτυγμέ-
νη (Εικ. 3). To σύνηθες βάθος των πηγαδιών 
ήταν 12.5m και η διάμετρος τους 1.0m [11]. 
Η τεχνολογία που εφαρμοζόταν για την 
άντληση του νερού των πηγαδιών ήταν επί-
σης αξιοθαύμαστη. 
Αποχετευτικά συστήματα 
Ένα από τα αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστι-
κά του Μινωικού πολιτισμού ήταν η αρχι-
τεκτονική και η υδραυλική λειτουργία των 
αποχετευτικών συστημάτων στα ανάκτο-
ρα και άλλους οικισμούς. Από το σύνο-
λο των υποδομών του Μινωικού ανάκτο-
ρου στην Κνωσό τίποτε δεν είναι πιο αξι-

οσημείωτο από τα περίπλοκα αλλά πολύ 
λειτουργικά αποχετευτικά συστήματα, που 
διέρχονται διά μέσου των δημοτικών εγκα-
ταστάσεων των πόλεων και των γειτονικών 
συνοικιών τους. Ο Εβανς (1921-1935) [12] 
και οι Mac Donald και Driessen (1988) [13] 
αναφέρθηκαν στην πορεία αυτών των αγω-
γών και σχεδίασαν την πιθανή αρχική τους 
μορφή, με ιδιαίτερη αναφορά στην αρχιτε-
κτονική τους. Αυτό το σχέδιο παρέχει στον 
επισκέπτη ένα βασικό προσανατολισμό της 
τοποθεσίας και τον βοηθάει να έχει πλή-
ρη αντίληψη του όλου δικτύου. Το συνο-
λικό μήκος του αποχετευτικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών και 
δευτερευόντων αγωγών του, υπερβαίνει τα 
150m. Το μικρό μέγεθος των αγωγών σε 
ορισμένα τμήματά του, οι κλίσεις και οι γω-
νίες εμποδίζουν τη λεπτομερή διερεύνηση 
του δικτύου [14].
 Από ένα μέρος του κεντρικού διοικη-
τηρίου του ανακτόρου του Μίνωα, το επι-
φανειακό νερό συλλεγόταν από ένα πολύ 
μεγάλο σε χωρητικότητα υπόγειο τούνελ, 
κτισμένο από πέτρα, το οποίο διερχόταν 
κάτω από το διάδρομο που οδηγούσε στη 
βόρεια είσοδο και μέσα στο οποίο αποχε-
τεύονταν τα υγρά απόβλητα από διάφο-
ρες συνοικίες. Το πιο εξερευνημένο μέρος 
του αποχετευτικού συστήματος του ανάκτο-
ρου είναι το τμήμα που διερχόταν υπογείως 
των συνοικιών, το οποίο σχημάτιζε ένα με-
γάλο κύκλο, με το υψηλότερο σημείο του 

Μινωική δεξαμενή συλλογής και αποθήκευσης νερού.                                                                                                     Πήλινοι αγωγοί συλλογής όμβριων νερών.
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τοποθετημένο κάτω από τη δεξαμενή απο-
θήκευσης, δίπλα στη μεγάλη σκάλα, ανα-
τολικά του ανακτόρου. Τουαλέτες όπως 
αυτή στο χαμηλότερο πάτωμα του ανακτό-
ρου καθαρίζονταν πιθανότατα με το νερό 
της βροχής. Κατακόρυφοι σωλήνες συνέ-
λεγαν νερό από την ταράτσα και το διαμοί-
ραζαν κατά πάσα πιθανότητα στις τουαλέ-
τες των τελευταίων πατωμάτων. Οι αγωγοί, 
κτισμένοι με κατεργασμένες πέτρες, ήταν 
αρκετά μεγάλοι, ώστε να είναι δυνατός ο 
καθαρισμός και η συντήρησή τους. Στην 
πραγματικότητα υπήρχαν μικρά ανοίγματα 
γι’ αυτόν τον σκοπό. Ανοίγματα των αγω-
γών βοηθούσαν στην εξαέρωση τους. Οι 
έξοδοι των κεντρικών αποχετευτικών συ-
στημάτων των ανακτόρων της Φαιστού και 
της Κνωσού φαίνονται στην Εικόνα 4. 
 Γενικά οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και 
ειδικά οι αγωγοί αποχέτευσης και μεταφο-
ράς νερού στις Μινωικές πόλεις ήταν σχε-
διασμένοι «τέλεια». Είναι αποδεδειγμένο 
ότι σε πολλές πόλεις τα αποχετευτικά συ-
στήματα, καλυμμένα με πέτρα ή κτισμένα 
από μάρμαρο, αποχέτευαν τα υγρά από-
βλητα μαζί με τα νερά της βροχής. Επίσης, 
νερό της βροχής συλλεγόταν από οροφές 
κτιρίων σε δεξαμενές αποθήκευσης και 
χρησιμοποιούνταν για να καθαρίζουν αγω-
γούς αποχέτευσης και τουαλέτες. 
 Τέλος, στη βίλα της Αγίας Τριάδας ανα-
καλύφθηκε το πιο προωθημένο αποχε-
τευτικό σύστημα, τόσο των υγρών αστι-
κών αποβλήτων, όσο και των όμβριων νε-
ρών σε ολόκληρη την ιστορία του μινωι-
κού πολιτισμού. Στις αρχές του 20ού αιώ-
να, αναφέρεται ότι ο συγγραφέας Angelo 
Mosso επισκέφθηκε τον οικισμό αυτόν 
κατά τη διάρκεια μιας έντονης νεροποντής 
και παρατήρησε ότι το όλο αποχετευτικό 
σύστημα λειτουργούσε τέλεια εξαιτίας της 
υδροδυναμικής προώθησης που δημιουρ-
γείται από την υψομετρική διαφορά και το 
σχήμα του αγωγού (Εικ. 5). Ο Mosso, που 
ήταν επίσης διάσημος υγιειονολόγος επι-
στήμονας, αναφέρει ότι σε ολόκληρη την 
ιστορία του ανθρώπινου γένους δεν υπάρ-
χει άλλο τέτοιο παράδειγμα, που το απο-
χετευτικό δίκτυο να λειτουργεί τέλεια ύστε-
ρα από ca. 4.000 έτη. Επομένως, οι Μινωί-
τες υδραυλικοί σχεδίαζαν και υλοποιούσαν 
έργα που λειτουργούσαν για πολλούς αιώ-
νες, σε αντίθεση με τους σημερινούς, που η 
λειτουργία ενός έργου για 40-50 έτη θεω-
ρείται ικανοποιητική. 
Λουτρά και άλλες υγειονομικές κατασκευές 
Στα Μινωικά ανάκτορα δεν ήταν πάντο-

τε απαραίτητοι αποχετευτικοί αγωγοί των 
λουτρών, αν και χρήσιμοι. Στην πραγματι-
κότητα τα περισσότερα ανάκτορα δεν διέ-
θεταν τέτοιους αγωγούς. Παρ’ όλο που η 
λειτουργικότητα των δωματίων είναι δύ-
σκολο να προσδιοριστεί, ο Έβανς αναγνώ-
ρισε στην Κνωσό τρία δωμάτια ως λουτρά. 
Τα λουτρά και οι δεξαμενές νερού ήταν 
χώροι απαραίτητοι στους Μινωικούς οι-
κισμούς, χώροι ιεροί για τις καθάρσεις, κάτι 
παρόμοιο με τα χριστιανικά καθαρτήρια. Οι 
δεξαμενές των καθαρμών ήταν απαραίτητες 
σ’ όλους τους Μινωικούς οικισμούς, γιατί η 
Μινωική θρησκεία απαιτούσε από τους πι-
στούς να είναι πάντοτε καθαροί. Χαρακτη-
ριστικές είναι οι εγκαταστάσεις στο «Καρα-
βάν Σεράι», που βρίσκεται απέναντι από 
την κυρία είσοδο του ανακτόρου της Κνω-
σού. Εκεί ήταν πάντοτε διαθέσιμο νερό από 
το υδραγωγείο της Κνωσού για τον καθα-
ρισμό των επισκεπτών. Εκεί υπήρχε και η 
λεγόμενη «ιερή κρήνη» [15].
 Ο βασικός τύπος λουτρών είναι αυτός 
που βρέθηκε δίπλα στην τραπεζαρία της 
βασίλισσας του ανακτόρου της Κνωσού. 
Αυτός ο τύπος λουτρού ομοιάζει με αυτά 
που βρέθηκαν στη Φαιστό και στα Μάλια. 
Η διαφορά ωστόσο είναι ότι το δάπεδο του 
ανακτόρου της Κνωσού δεν ήταν στο κα-
τώτερο επίπεδο. Τμήματα πήλινων αγω-
γών βρέθηκαν λίγο έξω από την πόρτα του 
δωματίου. Προφανώς το νερό περνούσε 
μέσα από ένα μικρό κανάλι στο πάτωμα, 
που άρχιζε ακριβώς έξω από την πόρτα 
του λουτρού. Ένας αγωγός κάτω από το 
πάτωμα συνέδεε το άνοιγμα με τον πήλι-
νο αγωγό κάτω από τη λεκάνη (Σχήμα 1). 
Η τουαλέτα μπορούσε επίσης να καθαρι-
στεί ακόμη και κατά τη διάρκεια ξηρασίας 
το καλοκαίρι, είτε από κάποιον άλλο είτε 
από τον ίδιο τον χρήστη. Στην Κνωσό υπήρ-
χε και δεύτερη τουαλέτα στον άνω όροφο, 
ακριβώς επάνω από το δωμάτιο του λίθι-
νου θρόνου στην ΝΔ γωνία του ανακτόρου. 
 Τουαλέτες, παρόμοιας χρήσης με αυ-
τές της Κνωσού, υπήρχαν στη Φαιστού, στα 
Μάλια, καθώς και σ’ άλλους οικισμούς. 
Μια κατοικία στην περιοχή του ανακτόρου 
των Μαλίων έχει κάθισμα τουαλέτας σε 
σχεδόν άριστη κατάσταση, αφού είχε κατα-
σκευαστεί από συμπαγή πέτρα, όπως αυτό 
του ανακτόρου της Κνωσού. Αυτό το πέ-
τρινο κάθισμα είχε διαστάσεις 68,60-45,70 
cm πλάτος και 35 -38 cm ύψος από το δά-
πεδο. Έχει κτιστεί ακριβώς απέναντι από 
έναν εξωτερικό τοίχο, διά μέσου του οποί-
ου περνάει ένας ευρύχωρος αποχετευτικός 

Σχήμα 2. Τομή και κάτοψη τη τουα λέτας στο 
ισόγειο του ανακτόρου της Κνωσού [15]

Σχήμα 1. Μινωικό φίλτρο νερού [9].

Εικόνα 2. Σωλήνες υδροδότησης τη Μινωική επο-
χή: Διαστάσεις τους (πάνω) και Πραγματικό τμήμα 
δικτύου (κάτω) [5]. 
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αγωγός (Εικ. 6). Στην Κνωσό είναι προφανές 
ότι η χρήση του ήταν για κάθισμα και όχι 
για στήριγμα. Επιπλέον, μοιάζει περισσότε-
ρο με τις αιγυπτιακές τουαλέτες παρά με αυ-
τές «τουρκικού τύπου» που βρέθηκαν στα 
ανάκτορα του Mari στον Ευφράτη. Μια πα-
ρόμοια τουαλέτα έχει ανακαλυφθεί στη δυ-
τική πλευρά του λεγόμενου «διαμερίσμα-
τος της βασίλισσας» στη Φαιστό, που συν-
δεόταν με έναν μικρό αποχετευτικό αγωγό, 
μέρος του οποίου σώζεται ακόμη. Ένας άλ-
λος αγωγός τουαλέτας έχει ανακαλυφθεί 
στο σπίτι C, στην Τύλισο. 
  Ορισμένες ημέρες του χρόνου, όπως 
προαναφέρεται, αγωγοί αποχέτευσης και 
τουαλετών στο ανάκτορο του Μίνωα πρέ-
πει να καθαρίζονταν επαρκώς με νερό της 
βροχής, που συλλεγόταν σε δεξαμενές. 
Στην πραγματικότητα ο Έβανς (1921-1935) 
παρατήρησε ότι στη μία άκρη του καθίσμα-
τος υπήρχε αρκετός χώρος για την τοποθέ-
τηση μιας μεγάλης κανάτας. Με δεδομέ-
να αυτά ο Έβανς συνεπέρανε, με φανερή 
ικανοποίηση, ότι τουαλέτες, λουτρά, συ-
στήματα αποχέτευσης και άλλες υγειονομι-
κές εγκαταστάσεις, όπως αυτές που υπήρ-
χαν στην Κνωσό, δεν διάθεταν πολλές 
ανθρώπινές κοινωνίες στην εποχή του. 
Γεωργική χρήση 
Όπως είναι γνωστό, η αγροτική ανάπτυ-
ξη προϋποθέτει υδραυλικά έργα, συμπε-
ριλαμβανομένων αυτών  για αντιπλημμυρι-
κή προστασία των γεωργικών εκτάσεων και 
ανάκτηση και στράγγιση εδαφών. Επιπλέον, 
σ’ ένα μεσογειακό κλίμα, η άρδευση των 
καλλιεργειών είναι απαραίτητη για τη διατή-
ρηση των γεωργικής παραγωγής, άλλα ταυ-
τόχρονα απαιτούνται έργα συλλογής, απο-
θήκευσης, μεταφοράς και εφαρμογής νε-
ρού κατά τη διάρκεια της αρδευτικής πε-
ριόδου και την αντιμετώπιση έκτατων ανα-
γκών, όπως είναι η λειψυδρία. Στη σύγχρο-
νη Ελλάδα, η άρδευση καταναλώνει περισ-
σότερο από το 85% του νερού που κατα-
ναλώνεται συνολικά  και για τη διασφάλιση 
αυτής της  παροχής νερού, πρέπει να κατα-
σκευαστούν  σημαντικά υδραυλικά. Ομοί-
ως, στην αρχαία Κρήτη έπρεπε να ανατη-
χθούν τεχνολογικά μέσα για τη συλλογή, 
αποθήκευση και μεταφορά νερού στις καλ-
λιεργούμενες εκτάσεις και ταυτόχρονα να 
προστατευθούν από τις πλημμύρες και να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.  Έτσι, 
η γεωργική ανάπτυξη στην Ελλάδα, έχει τις 
ρίζες της στη Μινωική Κρήτη. Την εποχή 
αυτή  η πληθυσμιακή αύξηση σε συνδυα-
σμό με την οικονομική, τεχνολογική και πο-

λιτιστική ανάπτυξη συνέβαλαν στην αύξηση 
της γεωργικής παραγωγικότητας [21]. 
       Είναι γνωστό ότι κατά τη Μινωική εποχή 
η γεωργική ανάπτυξη της Κρήτης ήταν ανα-
γκαία, προκειμένου να υποστηριχτεί η πλη-
θυσμιακή έκρηξη πολλών περιόδων της. 
Στη νεοανκτορική περίοδο (ca. 1750-1490 
π.Χ.) η πρακτική των αρδεύσεων ήταν ιδιαί-
τερα σημαντική. Από τα αρδευτικά συστή-
ματα που αναπτύχθηκαν την εποχή αυτή 
το πιο γνωστό είναι αυτό που ονομάζεται 
Λίνιες (από τη λέξη linea = ευθεία γραμ-
μή), που εντοπίστηκε στο οροπέδιο Λασι-
θίου. Το οροπέδιο Λασιθίου σίγουρα αρ-
δευόταν από τη Μινωική εποχή. Αυτό συ-
νάγεται συμπερασματικά και από τους Νεο-
λιθικούς και Μινωικούς οικισμούς που βρέ-
θηκαν στην Παπούρα, στον Κάστελο, στην 
Πλάτη και στο Καρφί, καθώς και στα ονο-
μαστά ιερά σπήλαια κορυφής στο Κρόνιον 
στην Τραπέζα και στο Δικταίο Άνδρο στο 
Ψυχρό. Εκεί  τα πολυάριθμα στραγγιστικά 
κανάλια και αυλάκια άρδευσης διασταυ-
ρώνονται και δημιουργούν ένα αξιοπρό-
σεκτο έργο (Εικ. 7). Αυτή η τεχνική θεω-
ρείται ότι μεταφέρθηκε μεταγενέστερα από 
τους Μινύες στην Κεντρική Ελλάδα [2]. Γε-
νικά φαίνεται η τεχνολογία των αρδεύσεων 
και στραγγίσεών συνεχίστηκε την Μυκηνα-
ϊκή περίοδο με μεγαλύτερους ακόμη ρυθ-
μούς, που οδήγησαν σε περαιτέρω οικονο-
μική πρόοδο και στη δημιουργία του κλα-
σικού πολιτισμού [21].
 Οι έξοδοι των συστημάτων αποχέτευσης 
ανακτόρων και πόλεων, όπως στην Κνωσό, 
στη Φαιστό και στα Μάλια φαίνεται να είναι 
παρόμοιες. Οι περιοχές διάθεσης των απο-
βλήτων στα ανάκτορα Κνωσού και Ζάκρου 
ήταν στον χείμαρρο Κέρατο και στη θάλασ-
σα, αντίστοιχα. Αντίθετα στο ανάκτορο της 
Φαιστού, παρατηρούνται πρώτες εγκατα-
στάσεις συλλογής όμβρων νερών και διο-
χέτευσής τους σε γεωργικές εκτάσεις. Πα-
ρόμοιες τεχνικές αποχέτευσης και συλλογής 
όμβριων υδάτων αναφέρονται και σε άλλες 
πόλεις και ανάκτορα της Μινωικής Κρήτης 
[2]. Χαρακτηριστική είναι μια ορθογώνια 
δεξαμενή αποθήκευσης όμβριων υδάτων 
(διαστάσεων 1,6 × 2,0 × 6,0 m³) στην Αγία 
Τριάδα. Από αυτήν τη δεξαμενή το νερό 
χρησιμοποιούνταν πιθανώς για πλύση ή 
άλλες οικιακές χρήσεις. Επίσης, υπάρχουν 
ενδείξεις ότι στο ανάκτορο της Φαιστού και 
στη βίλα της Αγίας Τριάδας, εκτός από τη 
συλλογή και χρήση όμβρων υδάτων, γινό-
ταν διάθεση εκροών αστικών υγρών απο-
βλήτων σε γεωργικές εκτάσεις. Όπως εί-

Εικόνα 3. Μινωικά πηγάδια: Στο ανάκτορο 
της Ζάκρου (πάνω) και (β) στην πόλη του Πα-
λαιοκάστρου (κάτω).  

Εικόνα 4. Οι έξοδοι των κεντρικών αποχετευ-
τικών συστημάτων των ανακτόρων: Της Φαι-
στού (αριστερά) και της Κνωσού (δεξιά).

Εικόνα 5. Τμήμα του κεντρικού αποχετευτικού 
δικτύου της πόλης της Αγίας Τριαδας.
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ριστάνει ένα τύπο αναβρυτηρίου ή πίδακα 
νερού “jet d’ eau”, που εκτίθεται σήμερα 
στο αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου 
[2].
 Μια άλλη ένδειξη παρόμοιας χρήσης 
του νερού αποτελεί η υπόγεια, κυκλικής 
διαμέτρου (7m) δεξαμενή, που ανακαλύ-
φθηκε στο κεντρικό τμήμα δίπλα (κατά μή-
κος) του ονομαζόμενου βασιλικού διαμε-
ρίσματος του ανακτόρου της Ζάκρου. Το 
δωμάτιο που βρίσκεται η δεξαμενή ονομά-
ζεται «Δωμάτιο Δεξαμενής». Για τη χρήση 
αυτής της δεξαμενής έχουν διατυπωθεί δι-
άφορες θεωρίες και απόψεις, όπως είναι η 
χρήση της για κολύμβηση, ως ενυδρείου ή 
για θρησκευτικές τελετές. Σήμερα πιστεύ-
εται ότι η δεξαμενή αυτή είχε πολλαπλές 
χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
της αναψυχής [1].

Επίλογος
Η αρχή ότι το παρελθόν αποτελεί το κλειδί 
για το μέλλον έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν 
αναφέρεται σε αντικείμενα υδατικών πό-
ρων. Σε πολλά τέτοιου είδους αντικείμενα 
οι βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευ-
ής τους αναφέρονται στην εποχή του Μινω-
ικού πολιτισμού. Αρχαιολογικές και άλλες 
μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρ-
κεια κυρίως της Μεσομινωικής περιόδου 
μια πολιτισμική έκρηξη χωρίς προηγούμε-
νο στην ιστορία των αρχαίων πολιτισμών 
έλαβε χώρα στην Κρήτη. Μια εντυπωσια-
κή ένδειξη σχετική με αυτό καταδεικνύεται 
από τις προωθημένες τεχνικές που εφαρμό-
στηκαν στη διαχείριση του νερού κατά την 
περίοδο αυτή. Αυτές συμπεριλαμβάνουν 
διάφορες επιστημονικές περιοχές των υδα-
τικών πόρων, καθώς επίσης της υδρολογί-
ας του υπόγειου νερού, τα δίκτυα νερού, 
και κυρίως εκείνων της οικιστικής χρήσης, 
την αξιοποίηση και χρήση επιφανειακών 
πόρων, την κατασκευή λουτρών και άλ-
λων κατασκευών υγιεινής και κάθαρσης, 
των συστημάτων αποχέτευσης και διάθε-
σης υγρών αποβλήτων και των νερών της 
βροχής, της αποκατάστασης και άρδευσης 
γεωργικών εδαφών και τέλος, της χρησιμο-
ποίησης νερού για αναψυχή. Ένα από τα 

εξέχοντα χαρακτηριστικά του Μινωικού πο-
λιτισμού ήταν η υδραυλική και αρχιτεκτονι-
κή κατασκευή και λειτουργία των συστημά-
των ύδρευσης και των συστημάτων για την 
αποχέτευση των αποβλήτων και των νερών 
της βροχής στα ανάκτορα και στις πόλεις 
της εποχής εκείνης. Στη δομή των περισσό-
τερων Μινωικών ανακτόρων και πόλεων τί-
ποτε δεν είναι πιο αξιοπρόσεκτο από τα πο-
λύπλοκα και πολύ λειτουργικά συστήματα 
υδροδότησης και αποχέτευσης. Επιπλέον, 
ενδείξεις για τη χρήση υγρών αποβλήτων 
για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών 
αναφέρονται για πρώτη φορά στην εποχή 
αυτή (ca. 3200-1100 π.Χ.). Τέλος, συμπε-
ραίνεται ότι οι Mινωΐτες υδρολόγοι και μη-
χανικοί ήταν γνώστες σε κάποιο βαθμό βα-
σικών αρχών των επιστημών υδατικών πό-
ρων και περιβάλλοντος, δηλαδή πολύ 
πριν από την καθιέρωσή τους στη σύγχρο-
νη εποχή. Γενικά, στη Μινωική εποχή πα-
ρατηρείται εναλλαγή μακρών σειρών ετών 
υγρών-ψυχρών και θερμών-ξηρών περιό-
δων, με την πολιτιστική άνθιση να συντε-
λείται κυρίως κατά τη διάρκεια υγρών και 
ψυχρών περιόδων. 
 Από αυτήν την πολύ σύντομη περιγρα-
φή και ανάδειξη τεχνολογιών που σχετίζο-
νται με τους υδατικούς πόρους και τα υγρά 
απόβλητα στη Μινωική εποχή, μπορούν να 
αντληθούν σημαντικά διδάγματά, όπως εί-
ναι τα παρακάτω: 1. Δεν υπάρχουν ουσι-
αστικές θεμελιώδεις διαφορές σχεδιασμού 
και κατασκευής υδατικών έργων από τότε 
μέχρι σήμερα. Οι βασικές διαφορές αφο-
ρούν την κλίμακα, τον διαθέσιμο εξο-
πλισμό και άλλα. 2. Ο άρτιος σχεδιασμός 
και η προσαρμοστικότητά τους στο περι-
βάλλον (διαπιστώνονται βασικές διαφορο-
ποιήσεις ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες). 
3. Ο χρόνος λειτουργίας τους, που σε πολ-
λές περιπτώσεις φθάνει μερικές χιλιετίες. 
4. Η πρόβλεψη για μελλοντικές αυξημένες 
ανάγκες. 5.Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
υδατικών πόρων και η εξισορρόπηση προ-
σφοράς και ζήτησης. 6. Τέλος με δεδομένα 
τα παραπάνω η έννοια της βιωσιμότητας ως 
αρχή σχεδιασμού έργων υδατικών πόρων, 
που ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

ναι γνωστό, η Κρήτη (ιδιαίτερα οι ανατολι-
κές περιοχές της), δεν έχει πλούσιο υδατι-
κό δυναμικό, ενώ αρκετές περίοδοι του Μι-
νωικού πολιτισμού πρέπει να χαρακτηρίζο-
νταν από σοβαρή λειψυδρία. Κατά συνέπεια, 
η επαναχρησιμοποίηση νερού ήταν μια ανά-
γκη. Έτσι, φαίνεται ότι νερό λουτρών μπο-
ρούσε να επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευ-
ση κήπων και γεωργικών εκτάσεων [16]. Επί-
σης, οι Asano και Levine (1996) [18], πρωτο-
πόροι στην ανακύκλωση και επαναχρησιμο-
ποίηση νερού, αναφέρουν ως απαρχή επα-
ναχρησιμοποίησης νερού τη Μινωική εποχή. 
Η χρήση νερού για αναψυχή και περιβαλ-
λοντική χρήση. 
Άλλες γνωστές τεχνολογίες υδατικών πόρων 
κατά τη Μινωική εποχή ήταν η χρήση για ανα-
ψυχή. Έτσι, είναι γνωστές οι βρύσες-σιντριβάνια 
στην Κνωσό, η χρήση μιας κεντρικής δεξαμε-
νής στη Ζάκρο ως ενυδρείου και για αναψυχή, 
και άλλες κατασκευές [5, 11]. 
 Οι πρώτες ενδείξεις για χρήση του νερού 
για αναψυχή αναφέρονται στο Μινωικό πολι-
τισμό. Οι υδραυλικοί μηχανικοί εκείνης της 
περιόδου φαίνεται να είχαν αρκετές γνώσεις 
και αναπτύξει τεχνολογίες χρήσης του νερού 
για αναψυχή και βελτίωση του περιβάλλο-
ντος. Διάφορα ευρήματα αποδεικνύουν την 
ύπαρξη στα ανάκτορα αυτής της εποχής συ-
ντριβανιών, πιδάκων νερού, ιχθυοτροφείων, 
ενυδρείων και άλλων σχετικών εγκαταστά-
σεων. Η πρώτη σοβαρή ένδειξη στην ιστο-
ρία των αρχαίων Ελληνικών πολιτισμών χρή-
σης νερού για αναψυχή, αποτελεί τμήμα ανα-
παράστασης, που ανακαλύφθηκε στην «Οι-
κία των Τοιχογραφιών» στην Κνωσό και πα-

Εικόνα 6. Τουαλέτα στο κτίριο Da του ανα κτό-
ρου των Μαλίων: Κάτοψη του κτιρίου (αρι στερά) 
[17] και πρό σφατη φωτογραφία (δεξιά) [16].



Ο Νίκολα Tesla υπήρξε ένας μεγαλοφυής 

επιστήμονας, γνωστός κυρίως για την προώ-

θηση των εφαρμογών της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Είναι εκείνος που επέβαλε το εναλ-

λασσόμενο ρεύμα για την παραγωγή, μετα-

φορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, 

με τη μορφή είτε μονοφασικού είτε τριφασι-

κού ρεύματος, για την αξιοποίηση του οποί-

ου επινόησε συσκευές όπως ο μετασχηματι-

στής, η ηλεκτρογεννήτρια και ο ηλεκτροκι-

νητήρας. Κατασκεύασε γεννήτρια ακτίνων-Χ 

διατυπώνοντας παράλληλα τους κινδύνους 

που σχετίζονται με την απρόσεκτη χρησιμο-

ποίησή τους- και το πηνίο Tesla, εφεύρε το 

υψίσυχνο ρεύμα και τη λυχνία φθορισμού 

και ασχολήθηκε με την ασύρματη μεταφο-

ρά της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ’ όλον ότι 

ο Marconi στηριζόμενος στις εφευρέσεις του 

Tesla κατασκεύασε το ραδιόφωνο, για το 

οποίο το 1909 του απονεμήθηκε το βραβείο 

Nobel της Φυσικής, τελικά το 1943 το Ανώ-

τατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. αποφάνθηκε ότι 

εφευρέτης του ραδιοφώνου είναι ο Tesla και 

όχι ο Marconi.

N i c o l a  Tesla
Ιδιοφυής επιστήμονας,  εφευρέτης 

και ιδιαίτερη προσωπικότητα
ΔΗΜΗτρΗΣ ΜΕντζΑΦόΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α.
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Ο Tesla γεννήθηκε το 1856 σε ένα χωριό 

της Κροατίας, επαρχίας τότε της Αυστροουγ-

γρικής Αυτοκρατορίας, από γονείς σερβικής 

εθνικότητας. Ήδη από την εποχή των γυμνα-

σιακών του σπουδών ενδιαφέρθηκε για τον 

ηλεκτρομαγνητισμό. Θέλησε να σπουδά-

σει Φυσική και παρακολούθησε για κάποιο 

χρονικό διάστημα μαθήματα στην Ανωτάτη 

Πολυτεχνική Σχολή του Γκρατς και αργότε-

ρα στη Φυσικομαθηματική Σχολή της Πρά-

γας. Αλλά προβλήματα οικονομικά και υγεί-

ας τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τις ανώ-

τατες σπουδές χωρίς να αποκτήσει ποτέ πτυ-

χίο. Ενώ εργαζόταν ως τεχνικός σχεδιαστής 

στο Κεντρικό Τηλεγραφείο της Βουδαπέ-

στης, απεστάλη στο Στρασβούργο για να επι-

σκευάσει τον εκεί ηλεκτρικό σταθμό, στον 

οποίο είχε σημειωθεί έκρηξη κατά την επί-

σκεψη του Κάιζερ Γουλιέλμου Α’. Η επιτυ-

χής αποκατάσταση της βλάβης είχε ως απο-

τέλεσμα να του προταθεί να συνεργασθεί με 

τον Edison.

 Ο Thomas Edison το 1884, όταν ο Tesla 

έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε τη γε-

νική αναγνώριση ιδιαίτερα μετά την εφεύρε-

ση της λυχνίας πυρακτώσεως. Έτσι η υπο-

δοχή που του επιφύλαξε δεν ήταν πολύ εν-

θαρρυντική, καθώς φοβόταν ότι οι εφευρέ-

σεις του Tesla και ιδιαίτερα η χρησιμοποίηση 

του εναλλασσόμενου ρεύματος, θα καταρ-

γήσουν τη σπουδαιότερη ανακάλυψή του τη 

λυχνία πυρακτώσεως, η οποία, βέβαια, μό-

λις σήμερα αντικαθίσταται σταδιακά από τις 

ηλεκτρονικές λυχνίες. Μετά από μια σύντο-

μη παραμονή στα εργαστήρια του Edison ο 

οποίος αντιμετώπισε με ιδιαίτερη καχυπο-

ψία και εκμεταλλεύτηκε τον νεαρό μετανά-

στη, ο Tesla αναγκάστηκε να αποχωρήσει και 

να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις, αναζη-

τώντας επενδυτές για να επιτύχει την τελει-

οποίηση της παραγωγής και των εφαρμο-

γών του εναλλασσόμενου ρεύματος. Αντιμε-

τώπισε, όμως, πόλεμο από τους ανταγωνι-

στές του ο οποίος έφθασε μέχρι την κατα-

στροφή, το 1895, του εργαστηρίου του στη 

Νέα Υόρκη από εμπρησμό το εργαστήριό 

του. Παρόλα αυτά, δεν πτοήθηκε από την 

κακόβουλη αυτή ενέργεια και καθώς τα πά-

ντα είχαν καταγραφεί στη φωτογραφική του 

μνήμη, συνέχισε να ασχολείται με τις εφευ-

ρέσεις του. Το 1900 επινόησε την ασύρματη 

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σκοπός του 

ήταν να εγκαταστήσει ένα παγκόσμιο σύ-

στημα επικοινωνίας για ασύρματη μεταφο-

ρά παντός είδους πληροφοριών, ένα σχέδιο 

που πραγματοποιήθηκε μόλις στα τέλη του 

20ου αιώνα. Σ’ αυτά τα πλαίσια περιλαμβά-

νονται και τα σχέδια για ένα ραδιοελεγχόμε-

νο πλοιάριο που παρουσίασε στο Αμερικα-

νικό Πολεμικό Ναυτικό. Το 1935 αποκάλυ-

ψε στους δημοσιογράφους ότι το 1898 είχε 

προκαλέσει σεισμό στην περιοχή του εργα-

στηρίου του στη Νέα Υόρκη και ότι θα μπο-

ρούσε να αυξήσει το μέγεθός του κατά βού-

ληση. Ασχολήθηκε, παράλληλα, και με κα-

θαρά θεωρητικά θέματα της Φυσικής όπως 

η δυναμική θεωρία της βαρύτητας, η θεω-

ρία για την κατασκευή ιπτάμενης μηχανής, 

η προώθηση της οποίας στηρίζεται σε ιόντα, 

ενώ δημοσίευσε και κριτική για τη θεωρία 

της Σχετικότητας. 

 Στη δεκαετία του 1910 ο Tesla εθεωρείτο 

ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας ένα «κα-

μένο χαρτί» γιατί ήταν ανίκανος να εκμεταλ-

λευτεί εμπορικά τις εφευρέσεις του. Κατά τη 

διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι 

Πεζοναύτες ανατίναξαν τις συσκευές μετά-

δοσης σημάτων του Tesla για να μην χρησι-

O Tesla σχεδίαζε τις μελλοντικές του εφευρέσεις στο μαυροπίνακα του μυαλού του. Οι εφευρέσεις 
του εμφανίζονταν στην οθόνη του μυαλού του ως τέλεια σχηματισμένες εικόνες, φωτεινές αστραπές 
και διανοητικές εκλάμψεις…
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μοποιηθούν από Γερμανούς κατασκόπους. 

Θεωρείτο πάντα παρείσακτος ως αμφισβη-

τίας του αμερικανικού τρόπου ζωής αν και 

ο ίδιος ήταν περήφανος για την αμερικανι-

κή υπηκοότητα που του είχε απονεμηθεί. Γι’ 

αυτόν ακριβώς τον λόγο όταν το 1921 του 

προτάθηκε από τη Σοβιετική Ένωση να ερ-

γαστεί για τον «ένδοξο ρωσικό λαό» αρνή-

θηκε μη θέλοντας να προδώσει τη δεύτε-

ρη πατρίδα του παρά τα όσα είχε υποστεί. 

Το 1924 φαίνεται ότι συμμετείχε στην κατα-

σκευή της «ακτίνας θανάτου» μιας εφεύρε-

σης με την οποία ασχολήθηκε μέχρι το τέ-

λος της ζωής του και ιδιαίτερα από τη στιγ-

μή που οι Ναζί απειλούσαν να κατακτήσουν 

όλο τον πολιτισμένο και μη κόσμο.

 Ο Tesla υπήρξε μεγαλοφυής, εκκεντρι-

κός, μα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Είχε 

άνεση με το κοινό στο οποίο παρουσία-

ζε τις εφευρέσεις του με τη νοοτροπία μά-

γου. Μιλούσε άνετα, εκτός από τη μητρική 

του τα Σερβοκροατικά, πέντε γλώσσες. Έπα-

σχε από μικροβιοφοβία και φορούσε πά-

ντα γάντια, όταν δε γευμάτιζε στο ξενοδο-

χείο Waldorf-Astoria χρησιμοποιούσε 18 

πετσέτες με τις οποίες σκούπιζε και καθά-

ριζε σχολαστικά πιάτα, ποτήρια και μαχαι-

ροπίρουνα. Δεν είχε εμπιστοσύνη σε κανέ-

ναν και έκρυβε τις σκέψεις του ακόμα και 

από τους στενότερους συνεργάτες του. Είχε 

ελάχιστους φίλους μεταξύ των οποίων και 

τον διάσημο συγγραφέα Mark Twain. Παρά 

το ότι εθεωρείτο περιζήτητος γαμπρός απέ-

φευγε συστηματικά τις γυναίκες, χωρίς να 

είναι μισογύνης ή ομοφυλόφιλος, πιστεύο-

ντας ότι ένας επιστήμονας πρέπει να ασχο-

λείται αποκλειστικά με το έργο του. Κατά 

καιρούς ασχολήθηκε με τον μυστικισμό, 

τον πνευματισμό, τη θεοσοφία, τη μεταφυ-

σική, ενώ κάποτε δέχθηκε επιδράσεις από 

την Ινδική φιλοσοφία οπότε άρχισε να χρη-

σιμοποιεί σανσκριτικές λέξεις για όρους της 

Φυσικής. Πίστευε στην ύπαρξη εξωγήινης 

ζωής και κάποτε ανακοίνωσε ότι επικοινώ-

νησε με κατοίκους του Άρη και της Αφρο-

δίτης. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του 

έζησε απομονωμένος σε μια σουίτα δύο 

δωματίων στον 33ο όροφο του ξενοδοχεί-

ου New Yorker. Λάτρευε τα λευκά περιστέ-

ρια τα οποία τάιζε συστηματικά και περίμενε 

καθημερινά την επίσκεψη ενός συγκεκριμέ-

νου περιστεριού με το οποίο είχε συνδέσει 

τη ζωή του. Όταν κάποια στιγμή το περιστέ-

ρι αυτό πέθανε πέθανε και ο Tesla. Μετά τον 

θάνατό του οι Αμερικανικές μυστικές υπη-

ρεσίες κατέσχεσαν όλο το αρχείο του γιατί 

υπήρχε η φήμη ότι περιείχε στοιχεία για την 

κατασκευή καινούριων όπλων.

 Στον Tesla οφείλεται όσο σε κανέναν 

άλλο η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογί-

ας της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ’ όλ’ αυτά 

το όνομά του είναι στις ημέρες μας άγνωστο 

στο ευρύ κοινό, παρά το ότι στις εφευρέσεις 

του στηρίζεται, κατά μεγάλο μέρος, ο σημε-

ρινός τρόπος ζωής. 

Φωτογραφία πειράματος του Tesla στο Colorado Springs (1899), όπου 
διακρίνονται ηλεκτρικές εκφορτίσεις μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
πηνίου Tesla.

Ηλεκτρικές εκφορτίσεις εκατομμυρίων volt εξαπολύονται από το πηνίο 
Tesla κατά τη διάρκεια των πειραμάτων του στο Colorado Springs.

Οι φωτογραφίες του κειμένου περιέχονται στο βιβλίο του Γιώργου Στάμκου Ο θαυμαστός κόσμος του Τέσλα, Εκδόσεις «άγνωστο» (Θεσσαλονίκη, 2004).
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Τον Νοέμβριο του 2009 συμπληρώθηκαν 150 
χρόνια από τη δημοσίευση του έργου του Δαρ-
βίνου Περί της καταγωγής των ειδών, ένα βι-
βλίο που ξεσήκωσε ταυτόχρονα ενθουσιασμό 
και πολεμική, μοναδικά στην ιστορία της αν-
θρωπότητας. Οι βιολόγοι έχουν σήμερα δια-
μορφώσει μια ερμηνεία για το φαινόμενο της 
εξέλιξης, γνωστή και ως νεοδαρβινισμός, που 
οι βασικές αρχές της ανάγονται στις ιδέες του 
Δαρβίνου: την κοινή καταγωγή όλων των μορ-
φών της ζωής και τη διαφοροποίηση τους υπό 
την επίδραση του περιβάλλοντος, αυτό που ο 
Δαρβίνος ονόμασε φυσική επιλογή. Ποιος ο 
λόγος που η διαμάχη συνεχίζεται επί 150 χρό-
νια; Η απάντηση είναι απλή: ο Δαρβίνος απο-
μυθοποίησε τον άνθρωπο, τον έβαλε οριστικά 
και αμετάθετα μέσα στον φυσικό κόσμο, τον 
έκανε αντικείμενο της επιστημονικής προσέγγι-
σης-και αυτό ήταν κάτι που πολλοί από μας δεν 
είμαστε προετοιμασμένοι να το δεχτούμε.
 Το βιβλίο του Λευτέρη Ζούρου με τίτλο «Ας 
συμφιλιωθούμε με τον Δαρβίνο», κυκλοφόρη-
σε στο διάστημα αυτής της επετείου και επιχει-
ρεί να δείξει, ότι η παραπάνω θέση είναι απόρ-
ροια της ιστορίας του είδους μας. Θέλει να μας 
δώσει να καταλάβουμε, ότι η αντίθεση μας με 
την αντικειμενική γνώση, αποτελεί τροχοπέδη 
στην καλλιέργεια μιας πανανθρώπινης αντίλη-
ψης για τον άνθρωπο και μιας αρμονικής συνύ-
παρξης με τον πλανήτη μας. 
 Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε τρείς μεγά-
λες ενότητες. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου (Η 
γνώση), ο συγγραφέας αναλύοντας κεφάλαια 
με θεματολογία όπως: Η αρνητική πλευρά των 
αισθήσεων, Πολυπλοκότητα και ακκαθοριστία,  
Τυχαιότητα και πιθανότητα, μας εξηγεί πώς χτί-

ζεται η γνώση μας για τον φυσικό κόσμο, δη-
λαδή πώς δημιουργείται η εικόνα που μας επι-
τρέπει να πάμε πιο πέρα στον δρόμο της γνώ-
σης. Η ζωή είναι μέρος του φυσικού κόσμου 
και δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, παρά μόνο 
με τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να 
καταλάβουμε τον φυσικό κόσμο. Αυτό όμως 
δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από τον μη ειδι-
κό, γιατί τα βιολογικά φαινόμενα δεν έχουν την 
ακρίβεια και την προβλεπτικότητα της φυσικής 
και της χημείας. Η τάση μας να αφήνουμε για 
τα φαινόμενα της ζωής μια χαραμάδα μεταφυ-
σικής ερμηνείας, είναι για μερικούς ορθάνοικτη 
πόρτα. Αυτό για τον Λ. Ζούρο, αποτελεί επίσης 
ένα βιολογικό φαινόμενο, που πρέπει να ερμη-
νευτεί μέσω της εμπειρικής επιστήμης. Ο συγ-
γραφέας, στο μέρος αυτό του βιβλίου, για να 
μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της θεω-
ρίας της εξέλιξης, με τον τρόπο που αυτός την 
κατανόησε, μπήκε και σε χωράφια πέραν της 
ειδικότητας του, όπως ο ίδιος παραδέχεται. Δεν 
θα μπορούσε  όμως να εξηγήσει τη θεωρία της 
εξέλιξης στον μέσο αναγνώστη, χωρίς να του 
εξηγήσει πώς δουλεύει η επιστήμη και ιδιαίτε-
ρα η θεωρία της εξέλιξης.  Αυτό το πολύ δύ-
σκολο θέμα, το κατάφερε  με εξαιρετικό τρόπο.
  Το δεύτερο μέρος του βιβλίου (Ζωή) πραγ-
ματεύεται την ουσία της θεωρίας της εξέλιξης. 
Μέσα από κεφάλαια όπως: Από τα μόρια στις  
κοινωνίες, Μια πιο κοντινή ματιά στα τρία «γη» 
(αναπαραγωγή-μεταλλαγή-επιλογή), Η λογιστι-
κή των γονιδίων, Από το ένα είδος στα πολ-
λά, Επιστροφή στο οικοδόμημα της ζωής, ανα-
πτύσσει επιχειρήματα υπέρ και κατά της εξέλι-
ξης και κάνει διάκριση μεταξύ του φαινομένου 
και της ερμηνείας του. Μιλώντας μας ταυτόχρο-
να για φιλοσοφία και για κοινωνιολογία, ανα-
πτύσσει τις δικές του ιδέες και εκφέρει άποψη 
για τον άνθρωπο, το παρελθόν, το παρόν και 
το μέλλον του. Σήμερα, ο μόνος λόγος για την 
άρνηση της θεωρίας της εξέλιξης αφορά το γε-
γονός, ότι κάποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν 
να αποσυνδέσουν τη ζωή από μια μεταφυσική 
δύναμη. 
 Το τρίτο μέρος του βιβλίου (Άνθρωπος) εί-
ναι επίσης ένα «χωράφι» πέραν της ειδικότη-
τας του, όπως παραδέχεται ο ίδιος ο συγγρα-
φέας. Ήταν όμως απαραίτητο,  να μας εξηγή-
σει πώς αντιλαμβάνεται το φαινόμενο «άνθρω-
πος» ο ίδιος, μέσα από την επιστήμη αυτή. Εξε-
τάζει ποια είναι τα συγγενικά μας είδη, σε τι μας 
μοιάζουν και σε τι διαφέρουν, πόσο πίσω στο 
παρελθόν μας πάνε οι κοινοί μας πρόγονοι, 
ποιοι ήταν και πώς έζησαν. Η ομοιότητα 98,5% 
του DNA του ανθρώπου με αυτό του χιμπατζή 
έχει πολλά να μας πει, όπως επίσης και η δια-
φορά του 1.5%. Αφού έχουμε αποδεχτεί την 
κοινή καταγωγή, ο συγγραφέας ασχολείται πε-

Ο Λευτέρης Ζούρος τελείωσε την Ανω-
τάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (σήμε-
ρα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
και έλαβε διδακτορικά διπλώματα από 
τη Α.Γ.Σ.Α. και από το Πανεπιστήμιο του 
Σικάγου. Διετέλεσε καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο Dalhousie του Καναδά (στην τι-
μητική έδρα George Campbell της Βιο-
λογίας) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
ερευνητής ή προσκεκλημένος καθηγη-
τής στο πανεπιστήμιο Groningen της Ολ-
λανδίας, το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο 
Kyushu της Ιαπωνίας, το Αυτόνομο Πανε-
πιστήμιο της Βαρκελώνης της Ισπανίας και 
το Πανεπιστήμιο της Ancona της Ιταλίας. 
Διετέλεσε επίσης διευθυντής του Ινστιτού-
του Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Υπήρ-
ξε μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής των πε-
ριοδικών Evolution, Molecular Biology 
and Evolution και Marine Genomics. Εί-
ναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης και αντεπιστέλλον μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

λΕΥτΕρηΣ ΖοΥροΣ
Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 
σελ.397

ΑννΑ ΚόύρτΗ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤρΙΑ  
ΤΜ. ΓΕωΠ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Γ.Π.Α.

ρισσότερο με τις διαφορές που έχουν μετρηθεί. 
Η παραδοχή ότι είμαστε προϊόν της ίδιας δια-
δικασίας που έδωσε κάθε άλλη μορφή ζωής, 
είναι κατά το Λ. Ζούρο η αληθινή πηγή ταπει-
νότητας και συνυπευθυνότητας, μπροστά στο 
κοινό μας μέλλον. Κατ’ αυτόν, η απληστία και 
ο φανατισμός αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες 
πληγές της ανθρωπότητας σήμερα. Η απληστία 
απειλεί τη βάση της βιολογικής μας υπόστασης 
και τον πλανήτη μας, ενώ ο φανατισμός απει-
λεί τη βάση της κοινωνικής μας υπόστασης. Το 
βιβλίο αυτό είναι ένα κάλεσμα συμφιλίωσης 
με τον Δαρβίνο και ο συγγραφέας του θεωρεί, 
ότι η συμφιλίωση θα προκύψει ως αποτέλεσμα 
απροκατάληπτης αξιολόγησης των εξελικτικών 
δεδομένων, ως αποτέλεσμα αναγνώρισης μιας 
ανάγκης για συμφιλίωση. Μέσα από τις σελί-
δες του βιβλίου αυτού, προβλήθηκε η ερμη-
νευτική δύναμη του δαρβινισμού και ταυτόχρο-

ΒιόΓρΑΦιΚό

ΑΣ ΣΥμφιλιώθοΥμΕ μΕ το δΑρβινο
ας συμφιλιωθούμε με τη φύση μας 
και με τη φύση
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«Τα αγροτικά ζώα και οι ζωοτροφές είναι η βάση 
για την παραγωγή των τροφίμων ζωικής προέ-
λευσης (γάλα, κρέας, αυγά κτλ.). Για την αντιμε-
τώπιση της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης, 
οι γεωργικές επιστήμες ως έρευνα και τεχνολο-
γία αποκρίθηκαν στην πρόκληση εφευρίσκο-
ντας νέα υλικά και μεθόδους εφαρμογής. Όμως 
η κακή χρήση αυτών των υλικών, όπως λιπα-
σμάτων και φυτοφαρμάκων για τα φυτά καθώς 
και προσθέτων και φαρμάκων για τη ζωική πα-
ραγωγή, εμπερικλείει ένα στοιχείο επικινδυνό-
τητας για τα ζώα, τον άνθρωπο ως καταναλωτή, 
καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Επιπλέον, 
οι ζωοτροφές δεν είναι μόνο μια πηγή ενέργει-
ας και θρεπτικών συστατικών, αλλά επίσης μπο-
ρούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφί-
μων με πολλούς τρόπους μέσω της παρουσίας 
ανεπιθύμητων ουσιών (φυσικά απαντωμένων ή 
βιομηχανικής προέλευσης) που μπορεί αυτές να 
περιέχουν. Επομένως, πρέπει να δίνεται ιδιαίτε-
ρη προσοχή τόσο στην ασφάλεια των τροφίμων 
όσο και σε εκείνη των ζωοτροφών». Έτσι ξεκι-
νούν την εισαγωγή στο βιβλίο τους «Το ζήτη-
μα της ζωοτροφής στη σκιά των σύγχρονων δι-
ατροφικών κρίσεων: Η ευρωπαϊκή πρόκληση» 
οι δύο πανεπιστημιακοί, απόφοιτοι του ΓΠΑ, της 
δικής μας ΑΓΣΑ, Παντελής Η. Ζωιόπουλος και 
Ελευθέριος Χ. Δροσινός. Στην ουσία προσπα-
θούν να γεφυρώσουν τις αρχές της επιστήμης 
των τροφίμων και της διατροφής του ανθρώπου 
με εκείνες της επιστήμης των ζωοτροφών και της 
θρέψης των ζώων, πατώντας με το ένα πόδι στην 
ασφάλεια του καταναλωτή και με το άλλο στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 Το βιβλίο περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια από 
τους τίτλους των οποίων ο αναγνώστης κατανο-
εί ότι το εν λόγω πόνημα αποτελεί μια κριτική 
προσέγγιση των διατροφικών ζητημάτων, από 
μέρους των συγγραφέων. Στο πρώτο κεφάλαιο 
εξηγείται ο κανονισμός 178/2002, που αποτελεί 
σταθμό για τη νομοθεσία των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, αναδιατυπώνει την Κοινοτική νο-

μοθεσία σε θέματα διατροφής, αίρει τη ζωοτρο-
φή στο ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας με εκείνο 
του τροφίμου, και εισάγει τις έννοιες της ασφά-
λειας και υπευθυνότητας, της ανάλυσης κινδύ-
νου, της ιχνηλασιμότητας, της διαφάνειας, των 
εμπορικών υποχρεώσεων, της EFSA (European 
Food Safety Authority), της αρχής της προφύ-
λαξης, της RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed) και της επιστημονικής αριστείας. Στο 
δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται θέ-
ματα σχετιζόμενα αφενός με τις τροφιμογενείς 
ασθένειες και την περιγραφή των κινδύνων (βι-
ολογικών, χημικών, φυσικών) των τροφίμων 
αναλύοντας παράλληλα το ζήτημα της επικιν-
δυνότητας (risk analysis), και αφετέρου με τις 
αιτίες που γέννησαν το πρόβλημα της νόσου 
των τρελών αγελάδων και την προσπάθεια για 
την αντιμετώπιση τους με την κατάργηση των 
κρεαταλεύρων και τις μεθόδους ανίχνευσης 
των τελευταίων σε σύνθετες ζωοτροφές. Το τέ-
ταρτο κεφάλαιο ασχολείται με το καίριο θέμα 
των GM (γενετικά τροποποιημένων) ζωοτρο-
φών, όπου το δεύτερο μέρος του είναι ιδιαίτε-
ρα κριτικό. Αναφέρεται στην προταθείσα αρχή 
της ‘ουσιώδους ισοδυναμίας’ δηλ. την έγκριση 
των GM όταν δείχνεται ότι είναι στην ουσία ισο-
δύναμες στο περιεχόμενο χημικών ουσιών (επι-
θυμητών ή ανεπιθύμητων) με εκείνο του αντί-
στοιχου συμβατικού προϊόντος. Οι συγγραφείς 
παρακολουθούν τη διαδρομή που διέγραψε η 
αρχή αυτή στην Κοινοτική νομοθεσία (αρχικά 
ενσωματώθηκε, στο τέλος πρακτικά εξαλείφθη-
κε), διατυπώνουν την άποψη ότι ήταν μια πρό-
ταση καταδικασμένη να αποτύχει και ευφυολο-
γούν ότι εμπίπτει σ’ αυτό που ο νομπελίστας 
συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες ονο-
μάζει ‘το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θα-
νάτου’. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με το 
‘ναρκοπέδιο’ των τοξικών ουσιών των ζωοτρο-
φών. Θίγεται η πολιτική πλευρά του θέματος, 
δεδομένου του τεράστιου οικονομικού ενδια-
φέροντος και των πολλαπλών και πολυσχιδών 
συμφερόντων. Γίνεται μια ενδελεχής αποτίμηση 
του προβλήματος των μυκοτοξινών, του επει-
σοδίου των διοξινών στο Βέλγιο, που αν και εί-
ναι μια μικρή χώρα, εντούτοις συντάραξε τότε 
το παγκόσμιο εμπόριο κτηνοτροφικών προϊό-
ντων, και το οποίο επεισόδιο επανελήφθη, δυ-
στυχώς, πρόσφατα στη Γερμανία. Στο ίδιο κε-
φάλαιο γίνεται αναφορά σε ένα πολύ ‘λεπτό’ 
Κοινοτικό θέμα εκείνο της ‘αρχής της αραίω-
σης’, δηλ. της δυνατότητας χρησιμοποίησης 
ζωοτροφών με υπερβολικό φορτίο τοξικών ου-
σιών, μετά από ανάμιξη με υγιείς ζωοτρoφές, 
ώστε μέσω της αραίωσης τα τελικά μείγματα να 
θεωρούνται ασφαλή.
 Τα κεφάλαια 6, 7 και 8 αναφέρονται στην 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα πρόσθε-
τα των ζωοτροφών όπου η EFSA διενεργεί 
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να επισημάνθηκε ο κίνδυνος από τις προεκτά-
σεις του σε σφαίρες, για τις οποίες δεν έχου-
με καθαρή εικόνα των ειδικών κανόνων, ώστε 
να επιτρέψουν μια γόνιμη σύνδεση μαζί του. Ο 
δαρβινισμός της βιολογίας για παράδειγμα, δεν 
είναι αρκετός για να ερμηνεύσει τις τέχνες και 
την ηθική. Το βιβλίο αυτό εν τέλει, είναι και ένα 
επιχείρημα υπέρ της θέσης του συγγραφέα, ότι 
η θεωρία της εξέλιξης προσφέρει μια εξήγηση 
και για την κοσμοθεωρία του μεταφυσικού.
Ο συγγραφέας, θέλοντας να πλησιάσει τον 
μέσο αναγνώστη, που δεν είναι εθισμένος στην 
αυστηρή, απρόσωπη επιστημονική γραφή, άλ-
λαξε τον τρόπο έκφρασης του, χωρίς να αλλά-
ξει τον τρόπο σκέψης του. Ο ίδιος συνιστά στον 
αναγνώστη, να μην εγκαταλείψει την ανάγνω-
ση μπροστά σε επιστημονικές δυσκολίες που 
θα συναντήσει π.χ. σε αλγεβρικούς τύπους, 
αφού αναγκαστικά κάποια θέματα δεν μπο-
ρούν να αναπτυχθούν διαφορετικά. Ο αναγνώ-
στης θα διακρίνει μέσα από τις σελίδες του βι-
βλίου, μια προσπάθεια εκλογίκευσης της βιο-
λογίας, ένα νήμα που διαπερνά όλο το οικο-
δόμημα της ζωής, το ενώνει σε ένα ενιαίο και 
συνεπές σύστημα γνώσης και το εντάσσει στον 
κορμό των φυσικών επιστημών. Και το κυρι-
ότερο, καθιστά τον άνθρωπο αντικείμενο αυ-
τού  του ενιαίου κορμού της φυσικής γνώσης, 
που αποτελεί το πιο αξιοθαύμαστο δημιούργη-
μα που παρήγαγε ο πλανήτης. Ο συγγραφέας 
προσπάθησε στο βιβλίο αυτό να μην επανα-
λάβει πράγματα γνωστά. Τις τεράστιες επιστη-
μονικές του γνώσεις στον χώρο της βιολογίας 
και της εξέλιξης, κατάφερε να μας τις μεταφέ-
ρει, μας κάνει να τις καταλάβουμε και να τις αι-
σθανθούμε, με το σπουδαίο ταλέντο του δα-
σκάλου που διαθέτει. Αυτό το πέτυχε  και με 
την πολύ καλή γραφή του, που είναι απλή και 
εύληπτη, προσφέροντάς μας τελικά  ένα  βι-
βλίο απλό και όχι απλοϊκό. 
 «Ότι κάμουμε είναι απόρροια των γονιδί-
ων μας και των εμπειριών μας, αυτά που γρά-
φουμε διαμορφώνονται μέσα από τις αλληλε-
πιδράσεις μας με ανθρώπους, που άφησαν τη 
στάμπα τους στον τρόπο με τον οποίο βλέπου-
με την επιστήμη και τον κόσμο»,  λέει ο συγ-
γραφέας και όλα αυτά φαίνονται καθαρά στο βι-
βλίο του. Ο Λ. Ζούρος, ο σπουδαίος αυτός Έλ-
ληνας γενετιστής και εξελικτικός με την παγκο-
σμία αναγνώριση, με το βιβλίο του «Ας συμφι-
λιωθούμε με το Δαρβίνο», μας κάνει ένα σπου-
δαίο δώρο, που αποτελεί παρακαταθήκη ζωής 
γι’ αυτόν. Ένα βιβλίο εξίσου σημαντικό, τόσο για 
τους  σχετικούς με τη βιολογική σκέψη, όσο και 
για τον καθένα μας. Τον ευχαριστούμε που κοι-
νωνεί μαζί μας αυτή την πολύτιμη εμπειρία του, 
για όσα έμαθε και κατανόησε μέσα από την εξέ-
λιξη, για τη ζωή και για τον άνθρωπο.
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ΒΙΒΛΙΟ παρουσίαση

Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελ-
ληνικής οικονομίας δεν είναι απλώς ότι δεν 
παράγει έρευνα, καινοτομία και τεχνολογικές 
αλλαγές, που θα ενίσχυαν σε εξελικτική βάση 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τον ανα-
πτυξιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ούτε για-
τί δεν έχει σημαντική παρουσία στις νέες τεχνο-
λογίες ή στις τεχνολογίες αιχμής, όπου ίσως 
δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς, ότι 
μια χώρα όπως η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 
κάποια ουσιαστική συμμετοχή.
 Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι μια αδυ-
ναμία (και επιπλέον μια αποδυνάμωση) ακό-
μα και σε πεδία μεσαίας τεχνολογικής έντασης. 
Το κρίσιμο κενό δεν συνδέεται απλώς με τις 
αδυναμίες σε δραστηριότητες μεσαίας ή υψη-
λής τεχνολογίας, αλλά και με την απουσία 
έστω κάποιων θυλάκων εξειδίκευσης με ισχυ-
ρή ανταγωνιστική επίδοση στο ευρύτερο πλαί-
σιο του παραγωγικού φάσματος.
 Το πρόβλημα συνεπώς είναι γενικότερο, και 
θέτει το ερώτημα γιατί το ελληνικό παραγωγι-
κό σύστημα έχει συνολικά αδύναμη και επι-
δεινούμενη ανταγωνιστική ικανότητα και για-
τί δεν επιτυγχάνει μια καλύτερη επίδοση, ακό-
μα και μέσω της μεταφοράς της τεχνολογίας, 
της μίμησης, της προσαρμογής και της αντα-
γωνιστικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών και και-
νοτομιών στις παραγωγικές διαδικασίες. Θέτει 
επίσης το ερώτημα, γιατί η ελληνική οικονο-
μία, παρά την εξέλιξη του επιπέδου ανάπτυξής 
της, και σε αντίθετη με πολλές άλλες αναδυό-
μενες χώρες, για δεκαετίες χαρακτηρίζεται από 
μια επίμονη υστέρηση (σε σύγκριση με τις δι-
εθνείς εξελίξεις σε άλλες χώρες) σε ότι αφορά 
αφ’ ενός την ανάπτυξη διαδικασιών εκμάθη-
σης, αφομοίωσης και προσαρμογής τεχνολο-
γιών και αφετέρου την οικοδόμηση ικανοτή-
των να κινηθεί με ικανοποιητικότερους όρους 
σε κάποιους από τους άξονες που είναι σήμε-
ρα οι παράγοντες-κλειδιά μιας πιο δυναμικής, 
αλλά, κυρίως, ανθεκτικής μετεξέλιξης των ποι-
οτικών αναπτυξιακών της δεδομένων.

Η πολυπλοκότητα της σύστασης του γάλα-
κτος, η ιδιότητά του να αποτελεί μέσο ανάπτυ-
ξης πολλών κατηγοριών μικροοργανισμών και 
η δυνατότητά του να μετατρέπεται σε προϊό-
ντα με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες και με-
γάλο χρόνο συντήρησης μέσω φυσικών διερ-
γασιών, έχουν αναδείξει τη Γαλακτοκομία σε 
βασικό τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολο-
γίας Τροφίμων. Η ερευνητική δραστηριότητα 
στο πεδίο αυτό εξελίσσεται ταχύτατα με απο-
τέλεσμα την παραγωγή νεοφανών γαλακτοκο-
μικών προϊόντων. Έτσι, η βιομηχανία γάλακτος 
αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο καινοτό-
μους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
 Αντικείμενο του βιβλίου είναι η Επιστήμη 
Γάλακτος ενώ περιλαμβάνει και μία συνοπτι-
κή παρουσίαση τεχνολογικών θεμάτων όπως 
είναι οι επεξεργασίες που μπορεί να δεχθεί το 
γάλα και η παραγωγή βασικών ζυμωμένων 
γαλακτοκομικών προϊόντων όπως είναι το για-
ούρτι, τα τυριά και το βούτυρο. Το περιεχόμε-
νο του βιβλίου χωρίζεται σε τέσσερις Ενότη-
τες που αφορούν τη Φυσικοχημεία και Βιοχη-
μεία του γάλακτος, τη Μικροβιολογία του νω-
πού γάλακτος, την Επεξεργασία του γάλακτος 
και τις Αναλύσεις του γάλακτος. Το σύγγραμ-
μα βασίζεται σε διεθνή συγγράμματα και επι-
στημονικές δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών, 
περιέχει μεγάλο αριθμό Εικόνων (147) και Πι-
νάκων (84) καθώς και αλφαβητικά ευρετήρια 
ελληνικών και ξενόγλωσσων όρων που σκο-
πεύουν στην εύκολη κατανόηση και εκμάθηση 
καθώς και τη συστηματοποίηση των γνώσεων 
της σύγχρονης Επιστήμης Γάλακτος 
 Η έκδοση αυτή έχει καταρχήν ως σκοπό να 
καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτη-
τών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Μπορεί όμως να αποτελέσει επιστημονικό βο-
ήθημα όλων όσοι ασχολούνται με τη μελέτη 
ή την παραγωγή του γάλακτος και των προϊό-
ντων του.

τΑΣόΣ ΓιΑννιτΣΗΣ
ΚΑΘ. ΚΑΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝωΝ 

ΣτΑύρόΣ ζώΓρΑΦΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α. 

ιώΑννΑ ΚΑΣτΕΛΛΗ
Δρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΣΠόινΑ ΜΑύρΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ.

Εκδόσεις Παπαζήση

ΑντΑΓώνιΣτιΚοτητΑ ΚΑι 
τΕΧνολοΓιΑ Στην ΕλλΑδΑ

ΣτΕΛιόΣ ΚΑΜινΑριΔΗΣ
Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α.

ΓΚόΛΦώ ΜόΑτΣόύ
Επικ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.

ΓΑλΑΚτοΚομιΑτην επιστημονική αξιολόγηση των φακέλων 
(risk assessment) ενώ η Επιτροπή κρατάει για 
τον εαυτό της την πολιτική διαχείριση του ζη-
τήματος (risk management), στην επιθεώρη-
ση (auditing) καθώς και τον έλεγχο των επι-
χειρήσεων και των εφαρμοζόμενων συστημά-
των διαχείρισης της ασφάλειας HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points). Στο ένα-
το κεφάλαιο αναφέρεται, συζητείται και σχολι-
άζεται η θέσπιση κανόνων στην εμπορία των 
διαφόρων τύπων ζωοτροφών (πρώτων υλών, 
συνθέτων, βιοπρωτεϊνών, διαιτητικών) και ανα-
λύονται δύο ζητήματα τα οποία εκκρεμούν 
ακόμη και σήμερα, εκείνο της ‘ανοικτής δήλω-
σης’ δηλ. το να αναγράφεται στη σήμανση της 
συσκευασίας η ακριβής εκατοστιαία αναλογία 
των περιεχομένων πρώτων υλών του μείγμα-
τος και εκείνο του ‘θετικού καταλόγου’ που ση-
μαίνει την κατάρτιση ενός Κοινοτικού καταλό-
γου πρώτων υλών που θα μπορούν να χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή μειγμάτων ζωο-
τροφών. 
 Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο αποτελεί, κατά 
τη γνώμη μου, το πλέον κριτικό τμήμα του βι-
βλίου. Σε αυτό γίνεται μια εξονυχιστική κριτι-
κή της Κοινοτικής νομοθεσίας για τη βιολογι-
κή κτηνοτροφία, εντοπίζεται και αναδεικνύεται 
η κρισιμότητα των παρεκκλίσεων των διατά-
ξεων οι οποίες, ουσιαστικά, στρεβλώνουν την 
εφαρμογή της στην πράξη και τονίζεται ο ρό-
λος που παίζουν και πρέπει να παίζουν οι αξί-
ες στην άσκηση αυτών των εναλλακτικών (κα-
θαρών) συστημάτων γεωργίας. Το βιβλίο περι-
έχει 10 σχήματα, 51 πίνακες και 512 βιβλιογρα-
φικές πηγές, μεγάλο μέρος των οποίων αποτε-
λούν τα Κοινοτικά νομοθετήματα, τα οποία οι 
συγγραφείς έχουν εμβριθώς μελετήσει. Οι συγ-
γραφείς στον επίλογο καταλήγουν ότι: «Αυτό 
το βιβλίο δείχνει ότι μέσα στα πλαίσια της ΕΕ 
λαμβάνει χώρα μια συνεχής πάλη μεταξύ δύο 
δυνάμεων: της ασφάλειας των τροφίμων μέσω 
της υγιεινής των ζωοτροφών και της λειτουργί-
ας της αγοράς σε οικονομικούς όρους. Το απο-
τέλεσμα αυτής της πάλης εξαρτάται από την 
ισορροπία των δύο δυνάμεων σε μία δεδομέ-
νη στιγμή». Οι δύο συγγραφείς, καταξιωμένοι 
συνάδελφοι στον τομέα τους, συνέγραψαν ένα 
πόνημα που με γλαφυρό τρόπο, με ακριβή δι-
ατύπωση και με επιστημονική εμβρίθεια επι-
χειρεί κριτική ορισμένων απόψεων του Κοινο-
τικού Δικαίου στον τομέα της Γεωργίας και χα-
ρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και τόλμη. Η κα-
λαίσθητη έκδοση η οποία έτυχε της φροντίδας 
ενός έγκριτου διεθνούς εκδοτικού οίκου, απο-
τελεί μια μία ευτυχή στιγμή της ελληνικής δια-
νόησης στον τομέα που διαπραγματεύεται και 
το συνιστώ θερμώς και ανεπιφυλάκτως.
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ΝΕΑ του Πανεπιστημίου

∗ τό EρΓΑΣτΗριό ΦύΣιόΛόΓιΑΣ ΚΑι Μόρ-
ΦόΛόΓιΑΣ του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτε-
χνολογίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα κινητικότητας ερευνητών Marie Curie 
«Cellcheck: on-chip cell handling and analysis» 
στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος πλαισίου 
(www.cellcheck.sk). Το πρόγραμμα Cellcheck 
είναι ένα τετραετές πρόγραμμα και εστιάζει στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή μικροσυστημάτων 
και συστημάτων μικροροής σε αισθητήρες και 
ανάλυση κυτταρικών λειτουργιών σε μικροσυ-
στοιχίες και υγρές καλλιέργειες κυττάρων.

∗ τΗν 26Η-27Η νόΕΜΒριόύ 2010 ΠρΑΓΜΑ-
τόΠόιΗΘΗΚΕ στην Αίθουσα Πολλαπλών του 
Γ.Π.Α. το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρεί-
ας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓρ.Ο.), με θέμα 
«Αειφορία στη γεωργία και στην παραγωγή τρο-
φίμων: προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμε-
νο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό 
περιβάλλον;». Στο συνέδριο παρουσιάστηκε με-
γάλος αριθμός επιστημονικών εργασιών (53 ερ-
γασίες), οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ πεδίο επί 
μέρους επιστημονικών πεδίων του γενικού θέ-
ματος του συνεδρίο.

∗ Oι ΚΑΘΗΓΗτΕΣ Γ. ζΕρΒΑΣ ΚΑι Σ. ΠΑΠόύ-
τΣόΓΛόύ εξελέγησαν μέλη της Ελληνικής Γε-
ωργικής Ακαδημίας με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της στις 7/12/2010.

∗ ΣτιΣ 3 ΦΕΒρόύΑριόύ τόύ 2011 ΠρΑΓΜΑ-
τόΠόιΗΘΗΚΕ ημερίδα της Πανελλήνιας Ένω-
σης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου 
(Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Γ.Π.Α., την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων 
(Π.Ο.Σ.Γ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος (ΓΕωΤ.Ε.Ε.), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρή-
σεων του Γ.Π.Α., με θέμα «Σύγχρονη Δακοκτο-
νία, Ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων-για 
την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων & την προ-
στασία του περιβάλλοντος». Τα συμπεράσμα-
τα της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στον δικτυα-
κό τόπο της ΠΕΕΓΕΠ (http://www.peegep.gr/el/
peegep/).

∗ Η ΕΛΛΗνιΚΗ ΕΠιΣτΗΜόνιΚΗ ΕτΑιρΕιΑ ΜΕ-
ΛιΣΣόΚόΜιΑΣ–ΣΗρότρόΦιΑΣ διοργάνωσε Ημε-
ρίδα Μελισσοκομίας το Σάββατο, 5 Φεβρουα-
ρίου 2011, στο Αμφιθέατρο «Φραγκόπουλου» 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γε-
νικό θέμα : «Τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις 
στη Μελισσοκομία στην Ελλάδα και διεθνώς». 
Στο κατάμεστο αμφιθέατρο παρευρέθηκαν επι-
στήμονες και μελισσοκόμοι από όλη την Ελλά-
δα και πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες. Η 
ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις, τοποθε-
τήσεις και συμπεράσματα. Περισσότερες πληρο-
φορίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.hssas.gr/.

∗ ΗΜΕριΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «νΕόι ΕντόΜόΛό-
ΓιΚόι ΕχΘρόι ΣτΗ χώρΑ ΜΑΣ: Tuta absoluta 
(φυλλορύκτης της τομάτας) & Rhynchophorus 
ferrugineus (ρυγχοφόρος των φοινικοειδών): 
Αποκτηθείσα εμπειρία, νεώτερα δεδομένα & 
χρήσιμα συμπεράσματα» πραγματοποιήθηκε 
στις 18 Φεβρουαρίου 2011 στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Γ.Π.Α. Η ημερίδα οργα-
νώθηκε από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 
και περιελάμβανε συνολικά 11 ομιλίες από ειδι-
κούς επιστήμονες που συνέβαλαν στην ολοκλη-
ρωμένη παρουσίαση των θεμάτων και στη διεξα-
γωγή ουσιαστικής συζήτησης. Η εκδήλωση χα-
ρακτηρίστηκε από τη μεγάλη προσέλευση με-
λών της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότη-
τας, εκπροσώπων φορέων και ιδιωτών.

∗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣύΜΜΕτόχΗ ΜΑΘΗτών ΠρΑΓ-
ΜΑτόΠόιΗΘΗΚΕ Η 13Η ΔιΕΘνΗΣ ΕΚΘΕΣΗ για 
την Εκπαίδευση το τριήμερο 11-13 Μαρτίου 
2011 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το Γεω-
πονικό Πανεπιστημίο Αθηνών συμμετείχε στην 
έκθεση με την υποστήριξη  του Τμήματος Διε-
θνών και Δημοσίων Σχέσεων και του Γραφείου 
Διασύνδεσης. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπι-
στημίου και για τις επαγγελματικές προοπτικές 
του επαγγέλματος του γεωπόνου. Στους μαθητές 
και στους καθηγητές των σχολείων διανεμήθηκε 
το έντυπο ενημερωτικό υλικό του Γ.Π.Α.

∗ τό ΓΕώΠόνιΚό ΠΑνΕΠιΣτΗΜιό ΑΘΗνών, η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελ-
ματιών Γεωπόνων και το Γεωτεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδος συνδιοργάνωσαν Ημερίδα για το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) και την εφαρ-
μογή του στον Γεωπονικό Κλάδο και στον Αγρο-
τικό Τομέα, που πραγματοποιήθηκε στις 20 
Μαρτίου 2011 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρή-
σεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι τε-
λευταίες εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία του 
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και έγινε αναλυτι-
κή παρουσίαση των μεθοδολογικών εργαλείων 
που προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των προκειμένου να ολοκληρώσει την τρέχουσα 
φάση της αντιστοίχισης. Στη συνέχεια παρουσιά-
στηκαν τα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης που 
αφορούν στους τεχνικούς αγροτικών επαγγελμά-
των, τόσο των πλαισίων στα οποία κινήθηκε δι-
αχρονικά, όσο και σε σχέση με το ΕΠΠ. Στο δεύ-
τερο μέρος της Ημερίδας συζητήθηκαν λεπτο-
μερώς οι τρόποι και οι ιδιαιτερότητες της εφαρ-
μογής του ΕΠΠ στον Γεωπονικό Κλάδο και στον 
Αγροτικό Τομέα.

∗ τΗν ΠΕΜΠτΗ 24 ΜΑρτιόύ 2011 πραγματο-
ποιήθηκε με επισημότητα η εκδήλωση για την 
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αίθουσα 
Τελετών του Γ.Π.Α. Τον πανηγυρικό της ημέρας 
εκφώνησε ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονι-
κής Βιοτεχνολογίας  κ. Μιχαήλ Λουκάς, με θέ-
μα:«Το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα και η Επανά-
σταση του 1821». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
έγινε η απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες 
ανά Τμήμα φοιτητές κατά  το Ακαδημαϊκό Έτος 
2009-2010 και παρουσιάστηκαν τραγούδια από 
το Μουσικό Εργαστήρι του Γ.Π.Α.

∗ τό τΜΗΜΑ ΑΓρότιΚΗΣ όιΚόνόΜιΑΣ ΚΑι 
ΑνΑΠτύξΗΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη 
& Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου», διοργά-
νωσαν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 στρογγυ-
λό τραπέζι με θέμα «Η Ελλάδα μετά το μνημόνιο 
και το Σύμφωνο για το Ευρώ». Προσκεκλημένοι 
συνομιλητές ήταν οι κ.κ. Τάσος Γιαννίτσης, Καθη-
γητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιγόνη Λυμπε-
ράκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής & Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
Πλάτων Τήνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 
Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπι-
στήμιο Πειραιά. Το στρογγυλό τραπέζι συντόνι-
σε ο κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Επίκουρος Καθη-
γητής, Γ.Π.Α.
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Τριπτόλεμος
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οι συνεργάτες του περιοδικού θα πρέπει να πα-

ραδίδουν στην Συντακτική Επιτροπή τις οριστι-

κές προς κρίση και δημοσίευση εργασίες τους 

τόσο σε ψηφιακή μορφή (έγγραφο του WORD 

αποστελλόμενο με e-mail ή CD-ROM), όσο και 

σε αναλογική εκτύπωση σε χαρτί Α4. 

 Αν το κείμενο συνοδεύεται από κάποιες εικό-

νες σε ψηφιακή μορφή αυτές θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένες στο κείμενο αλλά ταυτόχρονα 

να παραδίδονται ως ξεχωριστά αρχεία σε μορ-

φή Tiff, τα οποία θα έχουν προκύψει από σάρω-

ση σε κατάλληλη ανάλυση ανάλογα με το επι-

θυμητό μέγεθος εκτύπωσης. Οι εικόνες σε τό-

νους του γκρι πρέπει να σαρώνονται με ανάλυ-

ση 300 dpi και οι έγχρωμες με ανάλυση 800 

dpi. Τέλος, εξαιτίας της νέας μορφής και του 

επανασχεδιασμού του περιοδικού, τα κείμενα 

θα πρέπει να κυμαίνονται από 500-1000 λέξεις. 

ό Σύλλογος αποφοίτων του Γ.Π.Α. και το Γεω-

πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει ημε-

ρίδα με τίτλο «το πορτραίτο του καλλιτέχνη. 

Βίος και έργο του γεωπόνου Μανώλη Βάθη». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

2/6/2011 στο μουσείο του Γ.Π.Α. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες: 

1. «Μανώλης Βάθης: Η ζωή μετά» (Αννα Κούρ-

τη, Επ. Καθηγήτρια Γ.Π.Α.). 2. «Μανώλης Βά-

θης: ένας δάσκαλος και φίλος» (Νικόλαος Κου-

τέπας, δρ. Γεωπονίας, πρ. ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ). 3. 

«Η επιστημονική προσφορά του Μανώλη Βάθη 

στη Γεωπονία» (Ιωάννης Χρονόπουλος, Ομ. Κα-

θηγητής Γ.Π.Α.). 4. «Ο Βάθης στην Αρχαία Αγο-

ρά των Αθηνών: Η συμβολή του στην ανάδει-

ξη και ζωγραφική της Αττικής  χλωρίδας» (Ιωάν-

νης Σπαντιδάκης, Γεωπόνος-Κηποτέχνης). 5.«Μα-

νώλης Βάθης- φίλος και συνεργάτης» (Γεώργιος 

Αναγνωστόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρ-

χιτέκτων Τοπίου). 6. «Η εικαστική συμβολή του 

Μανώλη Βάθη» (Αθηνά Σχινά, Κριτικός & Ιστορι-

κός Τέχνης). 7. «Ο κήπος ως διεπαφή μεταξύ αν-

θρώπου και φύσης» (Φαίη Ζήκα,  Επ. Καθηγή-

τρια Φιλοσοφίας και Θεωρίας της τεχνης,  Ανωτά-

τη Σχολή Καλών Τεχνών), 8. «Υπέροχη Ελληνική 

Χλωρίδα: η δεκάτομη έκδοση Flora Graeca (Λον-

δίνο 1806-1840)» (Σοφία ριζοπούλου, Αν. Καθη-

γήτρια Βοτανικής, Καποδιστριακό Παν. Αθηνών). 

Θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία «Βίος και 

έργο του Μανώλη Βάθη» (Γιάννης Θεοχαρόπου-

λος, Γεωπόνος).

ΟΔΗΓιΕΣ ΣυΝτΑΞΗΣ

Ο Σύλλογος αποφοίτων Γ.Π.Α. 
και το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

«Το πορτραίτο του καλλιτέχνη. 
Βίος και έργο 

του γεωπόνου Μανώλη Βάθη»

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

οργανώνει ημερίδα με τίτλο


