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Ι ΓΩΓΗ

εκπσμ βμΝ παλκτ αμ λΰα έαμ έθαδΝ βΝ εα αΰλαφά εαδΝ βΝ αιδκζσΰβ β κυ πλα έθκυ,
εαγυμ εαδΝ πθΝ ευλδκ Ϋλπθ εαζζππδ δευθ φυ υθ αΝ κπκέα ξλβ δηκπκδκτθ αδ
βθΝ
πσζβ Πα λυθ,Ν βΝ υ ξΫ δ β κυμΝ η Ν κΝ πζβγυ ησ κυΝ άηκυ εαδΝ βΝ δα τππ β
πλκ Ϊ πθ ΰδαΝ βθΝπκδκ δεά αθαίΪγηδ β κυΝα δεκτ πλα έθκυ.
ΠλΪ δθκ εαδΝ λτπαθ β βμΝ α ησ φαδλαμ έθαδΝ αθ δ λσφπμ αθΪζκΰα η ΰΫγβέΝ Οδ
κδεκθκηδεκέ παλΪΰκθ μ πκυΝ πδελα κτθ αΝ ζ υ αέα ξλσθδα εαδΝβ ίδκηβξαθδεά π λδκξά
βμΝπσζβμ παλκυ δΪακυθ πκζτΝξαηβζΪ πκ κ Ϊ πλα έθκυ αθΪ εΪ κδεκ Ν ξΫ β η Ν δμΝ
υπΪλξκυ μ πλκ δαΰλαφΫμ.
Ν π λέπ π β βμΝ πσζβμΝ πθ Πα λυθΝ έθαδΝ ηδαΝ υπδεά π λέπ π β υλππαρεάμ
η κΰ δαεάμ πσζβμ η Ν αΝ υθβγδ ηΫθα πλκίζάηα α υπ λ σηβ βμΝ κυΝ α δεκτ ξυλκυ
εαδΝ ξ σθ αθτπαλε βμ παλκυ έαμΝ κλΰαθπηΫθκυ δε τκυ υπαέγλδπθ ξυλπθέΝ
αθΪπ υιβ βμΝ πσζβμ «αυγαέλ α»Ν εαδΝ βΝ ηβΝ αθ δη υπδ β κυΝ α δεκτ πζΫΰηα κμ αθΝ
ΫθαΝ θδαέκ τθκζκ βηδκτλΰβ εαδΝ βηδκυλΰ έ υθ ξυμ πλκίζάηα α.
Νξλά β Ϋθ λπθ ηΫ α βθΝπσζβ, εαγυμ εαδΝβΝ υ λΰ δεά πέ λα β πκυΝα εκτθ αυ ΪΝ
εαδΝ βΝ ίζΪ β β ΰ θδεσ λα, ηΫ α άΝ εκθ Ϊ
βθΝ πσζβ, Ϋξ δ αθαΰθπλδ γ έ απσΝ πκζτΝ
παζδΪέΝ ΟδΝ δΰτπ δκδ,Ν κδΝ αίυζυθδκδ,Ν κδΝ
τλδκδ,Ν κδΝ ΠΫλ μ,Ν κδΝ λξαέκδ ζζβθ μ εαδΝ κδΝ
Ρπηαέκδ ξλβ δηκπκδκτ αθ αΝ Ϋθ λα ΰδαΝ αδ γβ δεκτμ εαδΝ Ϊζζκυμ εκπκτμ έ η Ν βθΝ
ηκλφά θ λκ κδξδυθ έ δ λυθ αζ υθ άΝ εάπκυμ κδεδυθ.
δ αΝ Ϋθ λα αθάεκυθ αΝαλξΫ υπα πθΝπαθΪλξαδπθ υηίσζπθ βμΝαθγλππσ β αμ.
πκ Ϋζ αθ αθ δε έη θκ ζα λ έαμ, γλβ ε υ δευθ δ υθ, πλκ λξση θα ητγπθ Ϋπαδιαθ
βηαθ δεσ λσζκ βθΝγλβ ε υ δεά εαδΝεκδθπθδεά απά σζπθΝ πθΝζαυθ.
ΣαΝ Ϋθ λα εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ αΝ εαζζππδ δεΪΝ φυ Ϊ ηΫ α
βθΝ πσζβ υθ δ φΫλκυθ
βηαθ δεΪ βθΝ αθτοπ β βμΝ πκδκ δεάμ απάμ πθΝ εα κέεπθ. πβλ Ϊακυθ γ δεΪ βθΝ
ουξδεά εαδΝ βθΝφυ δεά εα Ϊ α β κυΝαθγλυπκυ,Ν κυΝπαλΫξκυθ ΫθαΝαέ γβηα α φΪζ δαμ
εαδΝ κθΝ ίκβγκτθ θαΝ πλκ ΰΰέα δ βθΝ φτ β. πδπζΫκθ υηίΪζζκυθ
βΝ η έπ β πθΝ
γκλτίπθ, φδζ λΪλκυθ βθΝ εσθβ εαδΝ Ϊζζα αδπλκτη θα πηα έ δα εαγαλέακθ αμ κθΝ
αΫλα,Ν θυΝ λκ έακυθ
δμΝ α Ϋμ βηΫλ μ κυΝ εαζκεαδλδκτ η Ν βθΝ δαπθκάΝ κυμΝ κθΝ
α ηκ φαδλδεσ αΫλα.
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Μ ΡΟ ΠΡΩΣΟ
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Κ Φ Λ ΙΟΝΙέΝ ΗΜΟΝΠ ΣΡ ΩΝ
έΝτθ κηβΝΙ

κλέαΝ κυΝ άηκυ

Μ ΪΝ βθΝ απ ζ υγΫλπ βΝ απσΝ κυμΝ ΣκτλεκυμΝ εαδΝ η Ν Νκηκγ δεΪΝ δα Ϊΰηα αΝ βμΝ
Κυί λθά πμΝ δ άξγβΝ θΫαΝ δκδεβ δεάΝ δαέλ βΝ βμ ξυλαμ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ ζζβθδεάΝ
πδελΪ δαΝ δαδλΫγβε Ν Ν ΫεαΝθκηκτμ,Ν αλαθ α π ΪΝ παλξέ μΝεαδΝ Ν άηκυμέΝ ΝΠσζβΝ
πθΝ Πα λυθΝ υΰελκ άγβε Ν
Ν άηκΝ η Ν κΝ έ έΝ βμΝ κήβίΝ πλδζέκυΝ ΰκγηΝ Χ θ
βηκ δ τγβε Ν βθΝ έ έΚέΨΝ πμΝ άηκμΝ βμΝ παλξέαμΝ πθΝ Πα λυθΝ εαδΝ εα Ϊΰβ βΝ ΥΝ
ΪιβΝη Νπζβγυ ησΝηέζθλΝεα κέεκυμέ
Μ Ν κΝ έ έΝ βμΝ γήΰη ΙκυζέκυΝ ΰκγθΝ Χ έ έΚέγη) υΰξπθ τγβε Ν η Ν ηάηα αΝ πθΝ άηπθΝ
Παθαξαδυθ,Ν λΰυλαέπθΝ εαδΝ υηαέπθΝ εαδΝ εα ΪΰβΝ βθΝ ΥΝ ΪιβΝ η Ν πζβγυ ησΝ ΰίέκλβΝ
εα κέεκυέΝ ΝΫε α βΝπκυΝεα ζΪηίαθ ΝκΝ άηκμΝΠα λΫπθΝ κΝΰκζΰ κθΝκπκέκΝυπΪΰκθ αθΝ
εαδΝ ζίΝ ξπλδΪ Ϋφγαθ Ν αΝ ΰγθέηίίΝ λΫηηα α,Ν θυΝ βΝ παλξέαΝ Πα λυθΝ π λδ ζΪηίαθ Ν
πΫθ Ν άηκυμΝ ΧΠα λυθ,Ν τηβμ,Ν λδθΫκυ,Ν Σλδ αέαμΝ εαδΝ ΦαλυθΨΝ εαδΝ ΰβίΝ εκδθσ β μΝ εαδΝ
έξ Ν πδφΪθ δαΝΰέίίίέίίίΝ λΫηηα αέ
Πλυ κμ άηαλξκμΝΠα λΫπθ δκλέ βε ΝκΝΙπΪθθβμ
βηέΝ α ηβμΝΧΰκγθΨέΝ ΝεαγδΫλπ βΝ
κυΝ βηαλξδαεκτΝ γ ηκτΝ έξ Ν αθΝ υθΫπ δαΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ κυΝ παηπΪζαδκυΝ γ ηκτΝ
πθΝ βηκΰ λσθ πθΝ εαδΝ κΝ δκλδ ησμΝ κυΝ ΙπΪθθβΝ α ηβΝ άηαθ Ν βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ
ζ υ αέκυΝπα λδθκτΝ βηκΰΫλκθ αΝ βηβ λέκυΝΡ δθδυ βέ

B. ΤΓΧΡΟΝΗΝΠΟΛΗ
Σλέ β πσζβ βμ ζζΪ αμ η Νπζβγυ ησΝβίίέίίίΝεα κέεκυμ,Ν βηαθ δεσΝη κΰ δαεσΝζδηΪθδΝ
εαδΝ ετλδαΝ γαζΪ δαΝ πτζβΝ απσΝ εαδΝ πλκμΝ βθΝ υλυπβΝ βΝ ΠΪ λαΝ έθαδΝ ΫθαΝ τΰξλκθκΝ
κδεκθκηδεσ,Ν ηπκλδεσΝ εαδΝ πκζδ δ δεσΝ εΫθ λκέΝ Ν πσζβΝ δα βλ έΝ ηθβη έαΝ απσΝ βΝ ηαελΪΝ
δ κλδεάΝ βμΝ δα λκηά, αζζΪΝεαδΝΪζζαΝ θ δαφΫλκθ αΝαιδκγΫα αέ
ΣαΝ ηθβη έαΝ βμΝ πλσ φα βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ έθαδΝ θ πηα πηΫθαΝ βΝ εαγβη λδθάΝ απάΝ
πλκ έ κθ αμΝ ΰλαφδεσ β αΝ εαδΝ κηκλφδΪΝ βΝ π λδάΰβ βΝ βμΝ πσζβμέΝ ΟδΝ κΫμΝ κυμΝ
ε θ λδεκτμΝ λσηκυμ,Ν κδΝ λ δμΝ εΪζ μΝ πκυΝ κ βΰκτθΝ απσΝ βΝ θ υ λβΝ «ΚΪ π» πσζβ βΝ
παλα κ δαεάΝ «Άθπ» πσζβ,Ν θ κεζα δεΪΝ ε έλδαΝ πκυΝ ά αθΝ αΝ π λδ σ λα κδεέ μΝ
αφδ ηπσλπθ,Ν αΝ « ΰΰζΫαδεα»- ικξδεΫμΝ ίέζ μΝ βμΝ έ δαμΝ πκξάμ,Ν δθ λδίΪθδα εαδΝ
αΰΪζηα αΝ δμΝ πζα έ μΝ εαδΝ Ϊζζα
θΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ησθκΝ πμΝ ηθάη μ, αζζΪΝ εαδΝ πμΝ
κζέ δαΝ βμΝ βη λδθάμΝπσζβμέ
Σαυ σξλκθαΝπμΝ τΰξλκθβΝπσζβΝπαλΫξ δΝσζ μΝ δμΝξλά δη μΝ λαπ αδεΫμ,Ν πδεκδθπθδαεΫμ,Ν
ι θκ κξ δαεΫμΝ ιυπβλ ά δμΝ εαδΝ δεαθκπκδ έΝ δμΝ πκζδ δ δεΫμΝ εαδΝ ουξαΰπΰδεΫμΝ αθΪΰε μέΝ
 βθΝ ΠΪ λαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Παθ πδ άηδκ,Ν θυ α κΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ λυηα,Ν κΝ ζζβθδεσΝ
θκδε σΝ Παθ πδ άηδκ,Ν Νκ κεκη έαΝ Χπαθ πδ βηδαεσ,Ν π λδφ λ δαεσΝ εαδΝ π λδφ λ δαεσ,
Παέ πθ εαδΝ ΪζζαΨ,Ν Π λδφ λ δαεσΝ ΘΫα λκΝ τκΝ εβθυθ,Ν Ολξά λαΝ εζα δεάμΝ ηκυ δεάμ,Ν
ΠδθαεκγάεβΝ η Ν θαζζα ση θ μΝ εγΫ δμΝ εαδΝ πκζζΫμΝ ΰεαζ λέ,Ν Μκυ έα,Ν βηκ δεΫμΝ εαδΝ
Παθ πδ βηδαεΫμΝίδίζδκγάε μ,Νυθ λδαεΪΝεΫθ λα,Ν Ϊ δα,ΝΣ λΫθΝεαδΝΚκζυηίβ άλδαέ
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ζζΪΝαυ άΝβ θ αθδεάΝ κΝπζβγυ ησΝπσζβΝΫξ δΝίΫίαδα εαδΝπκζζΪΝεαφΫ,Νααξαλκπζα έα,Ν
ηπυλαλέ μ,Ν
δα σλδα,Νεζαηπ,ΝεΫθ λαΝη Νηκυ δεά, αεσηβΝεαδΝπκζυξυλκυμΝουξαΰπΰέαμΝ
εαδΝεδθβηα κΰλΪφπθΝεαδΝεααέθκέ
Ν ΠΪ λαΝ Ϋξ δΝ Ϊη βΝ πλσ ία βΝ Ν εκθ δθΫμΝ βθΝ πσζβΝ παλαζέ μΝ εαδΝ ικξΫμΝ εαδΝ ηδαΝ
θ κξυλαΝ πζκτ δαΝ
Ν ηθβη έαΝ βμΝ φτ βμΝ εαδΝ βμΝ δ κλέαμΝ η Ν υθαλπα δεΫμΝ
υθα σ β μΝ κδεκζκΰδεκτΝ κυλδ ηκτΝ εαδΝ αγζβ δευθΝ λα βλδκ ά πθέΝ πσΝ αυ άΝ βθΝ
θ κξυλαΝ εαδΝ απσΝ κθΝ Πα λαρεσΝ εσζπκΝ Ϋλξκθ αδΝ κδΝ ΰθά δ μΝ πλυ μΝ τζ μΝ δμΝ κπκέ μΝ
ηπκλ έΝεΪπκδκμΝθαΝαπκζατ δ δμΝ κπδεΫμΝ υθ αΰΫμ, θυΝ σ κΝ αΝ έ βΝ
έα βμΝσ κΝ
εαδΝΰ θδεσ λαΝβΝΠΪ λαΝ έθαδΝηδαΝαπσΝ δμΝφγβθσ λ μΝ ζζβθδεΫμΝαΰκλΫμέ

δεέΰ
ΥΪλ βμΝ άηκυΝΠα λυθ
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Ν ΠΪ λα βΝ κπκέαΝ έθαδΝ βΝ πλπ τκυ αΝ κυΝ ΝκηκτΝ ξα αμ,Ν βμΝ π λδφΫλ δαμΝ υ δεάμΝ
ζζΪ αμΝ εαδΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ α δεσΝ εΫθ λκΝ εαδΝ ζδηΫθαμΝ βμΝ Π ζκπκθθά κυέΝ Ν βηκ δεάΝ
θσ β αΝ βμΝ ΠΪ λαμ,Ν βΝ κπκέα αθ δ κδξ έΝ βθΝ ευλέπμΝ πσζβ,Ν Ϋξ δΝ πζβγυ ησΝ ΰθίέζίίΝ
εα κέεκυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθ απκΰλαφάΝ κυΝ βίίΰέΝ ΟΝ θΫκμΝ άηκμ Πα λυθ,Ν σππμΝ
πλκΫευο Ν απσΝ κΝ ΠλσΰλαηηαΝ ΚαζζδελΪ βμ,Ν Ϋξ δΝ πζβγυ ησΝ βίβέιηιΝ εα κέεκυμΝ εαδΝ
απκ ζ έΝ κθΝ λέ κΝ η ΰαζτ λκΝ άηκΝ βμ ξυλαμέΝ ΣκΝ πκζ κ κηδεσΝ υΰελσ βηαΝ βμΝ
ΠΪ λαμΝ έθαδΝ κΝ λέ κΝη ΰαζτ λκΝ Νπζβγυ ησΝ βθΝ ζζΪ αΝη ΪΝαπσΝαυ σ βμΝ γάθαμΝ
εαδΝ βμΝ Θ
αζκθέεβμέΝ Ν ΠΪ λαΝ έθαδΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ κδεκθκηδεσ,Ν ηπκλδεσΝ εαδΝ
πκζδ δ δεσΝ εΫθ λκΝ βμΝ Π ζκπκθθά κυΝ εαδΝ βμΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ
ΪλπθΝ ξδζδ δυθΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ βΝ ΡπηαρεάΝ π λέκ κ,Ν βΝ ΠΪ λαΝ
απκ Ϋζ Ν εκ ηκπκζέ δεκΝ εΫθ λκΝ βμΝ Μ κΰ έκυ,Ν θυΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ ξλδ δαθδεάΝ
παλΪ κ βΝ έθαδΝκΝ σπκμΝ κυΝηαλ υλέκυΝ κυΝ ΰέκυΝ θ λΫαέ
πκεαζ έ αδΝ «
η η
άδα π ο η
η» εαγυμΝ έθαδΝ δ γθΫμΝ ηπκλδεσΝ εΫθ λκ
η ΰΪζκΝ ζδηΪθδΝ εαδΝ εκηίδεσΝ βη έκΝ ΰδαΝ κΝ ηπσλδκΝ εαδΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ η Ν βθΝ Ι αζέαΝ εαδΝ
βθΝ υλππαρεάΝ τ βέΝ ΝπσζβΝ δαγΫ δΝ τκΝπαθ πδ άηδαΝΧΣκΝΠαθ πδ άηδκΝΠα λυθΝεαδΝ
κΝ θκδξ σΝΠαθ πδ άηδκΨΝεαδΝΫθαΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝεαδΝ υθ
ηΫθαΝη
αυ Ϊ λ υθβ δεΪΝδθ δ κτ α,Ν αΝκπκέα βθΝεαγδ κτθΝ πδ βηκθδεσΝεΫθ λκΝη Ν βηαθ δεΫμΝ
πδ σ δμΝ βθΝ ξθδεάΝ επαέ υ βέΝ Νυπ λ τΰξλκθβΝΰΫφυλαΝΡέκυ- θ δλλέκυΝ υθ Ϋ δΝ κΝ
πλκΪ δκΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ ΡέκΝ η Ν κΝ θ έλλδκ,Ν θυθκθ αμΝ βθΝ Π ζκπσθθβ κΝ η Ν βΝ  λ ΪΝ
ζζΪ αέΝ πδπζΫκθ βΝ πσζβΝ εαυξδΫ αδΝ ΰδαΝ κΝη ΰαζτ λκΝ υλππαρεσΝ η κΰ δαεκτΝ τπκυΝ
εαλθαίΪζδΝ βμ,Ν κΝ π λέφβηκΝ Πα λδθσΝ εαλθαίΪζδ,Ν αΝ ετλδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΰθπλέ ηα αΝ
κυΝ κπκέκυΝ έθαδΝ αΝ α δλδεΪΝ Ϊληα αΝ εαδΝ κδΝ γ αηα δεκέΝ ξκλκέΝ εαδΝ παλ ζΪ δμέΝ Ν κπδεάΝ
πκζδ δ δεάΝ εβθάΝ ι ξπλέα δΝ δμΝ γ α λδεΫμΝ εαδΝ δμΝ πζα δεΫμΝ Ϋξθ μΝ εαδΝ βΝ τΰξλκθβΝ
α δεάΝ ζκΰκ ξθέαέΝ Ν πσζβΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ ά αθΝ βΝ Πκζδ δ δεάΝ Πλπ τκυ αΝ βμΝ υλυπβμΝ
κυΝβίίθέ
Ν ΠΪ λαΝ υλέ ε αδ βΰθΝ ξδζδση λαΝ υ δεΪΝ βμΝ γάθαμΝ αΝ ίκλ δκ υ δεΪΝ παλΪζδαΝ βμΝ
Π ζκπκθθά κυ,Ν κυμΝπλσπκ μΝ κυΝΠαθαξαρεκτΝσλκυμΝεαδΝίλΫξ αδΝαπσΝ κθΝΠα λαρεσΝ
εσζπκ,ΝκΝκπκέκμΝ βθΝκυ έαΝ έθαδΝηδαΝ ΰεσζππ βΝ κυΝΙκθέκυΝπ ζΪΰκυμέΝ Νπ λδκξάΝΫξ δΝ
υξΪλδ κΝη κΰ δαεσΝεζέηαΝη Ν ξ δεΪΝ λκ λΪ,ΝαζζΪΝυΰλΪΝεαζκεαέλδαΝεαδΝπκζτΝάπδκυμΝ
ξ δηυθ μέ
θαΝ ε θ λδεσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ α δεάμΝΰ πΰλαφέαμΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ έθαδΝ βΝ δαέλ β βμΝ
βθΝ «Άθπ» εαδΝ «ΚΪ π» πσζβμ πκυ υθ Ϋκθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ η Ν εΪζ μέΝ υ σΝ έθαδΝ
απκ Ϋζ ηαΝηδαμΝαζζβζ πέ λα βμΝαθΪη αΝ βΝφυ δεάΝΰ πΰλαφέαΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝ κυΝ
ηκθ ΫζκυΝ αθγλυπδθβμΝ εα κέεβ βμέΝ Ν ΚΪ πΝ πσζβ,Ν βΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθ δΝ κθΝ α δεσΝ
πυλάθαΝ κυΝΰλκυ αδυθαΝεαδΝ κΝζδηΪθδ,Ν υλέ ε αδ έπζαΝ βΝγΪζα αέΝΝ πζυθ αδΝη αιτΝ
πθΝ είκζυθΝ πθΝ πκ αηυθΝ ΓζατεκυΝ εαδΝ ΥΪλα λκυΝ εαδΝ έθαδΝ ε δ ηΫθβΝ πΪθπΝ Ν ΫθαΝ
αλξδεΪΝ πκ αηκΰ θΫμΝ εαδΝ ζυ μΝ Ϋ αφκμ,Ν θυΝ βΝ ΆθπΝ πσζβΝ εαζτπ δΝ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ
παζαδσ λπθΝ κδεδ ηυθ,Ν ΰτλπΝ απσΝ κΝ φλκτλδκ,Ν πΪθπΝ δμΝ υ δεσ λ μΝ υπυλ δ μΝ κυΝ
ΠαθαξαρεκτΝσλκυμΝΧΰέλβθΝηΫ λαΨΝπλδθΝ κθΝΠα λαρεσΝΚσζπκέ
Ο η ΰαζτ λκμΝπκ αησμ βμΝπ λδκξάμΝ έθαδΝκΝΓζατεκμΝκπκέκμΝ λΫ δΝθσ δαΝ βμΝΠΪ λαμέΝΟΝ
ΓζατεκμΝπβΰΪα δ απσΝ κΝ ΠαθαξαρεσΝ εαδΝ αΝ θ λΪΝ κυΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ απσΝ κΝΰλβηΝ Ν
ηδαΝηδελάΝκλ δθάΝυ α κ ιαη θάΝεκθ ΪΝ κΝξπλδσΝκτζδΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ δκξ τκθ αδΝ
η Ν αΰπΰκτμ υ Ν θαΝ παλΪΰκυθΝ θΫλΰ δαΝ κθΝ υ λκβζ ε λδεσΝ αγησΝ Γζατεκυ,Ν κΝ
παζαδσ λκΝυ λκβζ ε λδεσΝ λΰκ Ϊ δκΝ βμΝ ζζΪ αμέ ΣαΝθ λΪΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πέ βμΝ
ΰδαΝ βθΝΪλ υ βΝ πθΝπ λδίκζδυθΝ βμΝ ΰζυεΪ αμΝεαδΝΰδαΝ βθΝτ λ υ βΝ βμΝπσζβμέΝΆζζαΝ
πκ ΪηδαΝ έθαδΝκΝΥΪλα λκμ,ΝκΝΜ έζδξκμΝεαδΝκΝκληβ δεσμΝξ έηαλλκμΝ δαεκθδΪλβμέ
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Μ ΰΪζβμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βΝ ίδκπκδεδζσ β αΝ βμΝ π λδκξάμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ δαφτζαιβΝ κυΝ
εζέηα σμΝ βμ,Ν Ϋξ δΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ΰυδΪμ,Ν ΫθαΝ ηδελσΝ εαδΝ παλΪε δκΝ υ α δεσΝ κδεκ τ βηα
ησζδμΝ γίΝ ε αλέπθ,Ν κΝ κπκέκ ίλέ ε αδΝ αΝ ίσλ δαΝ κυΝ εΫθ λκυΝ βμΝ πσζβμέΝ ΚτλδαΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ υΰλκ σπκυΝ έθαδΝ βΝ πλκφαθάμΝ παθδσ β αΝ βμΝ δΪ π άμΝ κυΝ βθΝ
εαλ δΪΝ θσμΝ πυεθκεα κδεβηΫθκυΝ α δεκτΝ εΫθ λκυ,Ν η Ν ΫθαΝ ξ δεΪΝ ιβλσΝ εζέηαΝ εαδΝ κΝ
γ πλκτη θκΝπμΝυοβζσ πέπ κΝ βμΝίδκπκδεδζσ β αμΝη Ν πΪθπΝαπσΝλίΝ έ βΝπκυζδυθΝθαΝ
ΫξκυθΝπαλα βλβγ έΝ βθΝπ λδκξάΝπμΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝΰλλί,Ν τηφπθαΝη ΝηδαΝ
η ζΫ βΝ κυΝΰλαφ έκυΝΠΪ λαμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΟλθδγκζκΰδεάμΝ αδλέαμ.
Γέ βηκ δεΪ- δαη λέ ηα α
ΟΝ άηκμΝΠα λΫπθΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ Ϋ
λαΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα α,ΝΫιδΝ βηκ δεΫμΝ
εκδθσ β μΝεαδΝαλε ΫμΝ κπδεΫμΝεκδθσ β μέ
1.

βηκ δεΪΝΝ δαη λέ ηα α
α. λε δεσ δαηΫλδ ηα
δ τγυθ βμΝΠαθ πδ άηδκυΝΰιβ
ί. Νσ δκΝ δαηΫλδ ηα
δ τγυθ βμΝ δά κυΝγ
ΰέΝΝ θα κζδεσΝ δαηΫλδ ηα
δ τγυθ βμΝ ζΰυεΪ κμΝλκ
έΝΝΚ θ λδεσΝ δαηΫλδ ηα
δ τγυθ βμΝΜαδαυθκμΝΰλ

2.

βηκ δεΫμΝΚκδθσ β μ
αέΝ ΰέκυΝ α δζ έκυ
ίέΝ λαξθΫδεπθ
ΰέΝΟίλυΪμ
έΝΠαλαζέαμ
έΝΡέκυ
αέΝαλαίΪζδ

3. ΣκπδεΫμΝεκδθσ β μΝΝ ε αέκυ,ΝΆθπΝΚα λδ έκυ,Ν λαξπίέ δεπθ,Ν λΰυλΪμ,Ν λ πΪθκυ,Ν
ΘΫαμ,Ν Θ λδαθκτ,Ν ΚαζδγΫαμ,Ν Καηδθδυθ,Ν ΚΪ πΝ Κα λδ έκυ,Ν Κλυ αζζκίλτ βμ,Ν
Μκθκ θ λέκυ,Ν Μδθ δζκΰζέκυ,Ν Μκέλαμ,Ν Π λπ κτ,Ν Πδ έ αμ,Ν Πζα αθέκυ,Ν Ρκδ έεπθ,Ν
 ζζυθ,Νκυζέκυ,ΝΣ κυεαζΪρεπθΝεαδΝΚλάθβμέ

έΝΠλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμ
ΟΝ άηκμΝΠα λΫπθ πκυΝ υ Ϊγβε Νη Ν κΝΠλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμΝ βθΝΰβΝΙαθκυαλέκυΝβίΰΰΝ
πλκΫευο ΝαπσΝ βθΝ υθΫθπ βΝ πθΝ πλκςπαλξσθ πθΝ άηπθΝ Πα λΫπθ. ΝΫε α βΝ κυΝ θΫκυΝ
άηκυΝ έθαδΝ γγγέΰζΝ
λαΰπθδεΪΝ ξδζδση λα εαδΝ κΝ πζβγυ ησμΝ κυΝ βίβέιηιΝ εΪ κδεκδΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ απκΰλαφάΝ κυΝ βίίΰέΝ πκ ζ έΝ κθΝ γκ η ΰαζτ λκΝ άηκΝ βμΝ ζζΪ αμέ
λαΝ κυΝ άηκυΝ έθαδΝβΝΠΪ λαέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝΙΙέΝΙΣΟΡΙΚΗΝ Ν

ΡΟΜΗ

έΝΊ λυ βΝ βμΝπσζβμ
Ν ΠΪ λαΝ δ λτ αδΝ κΝ ΰίκβΝ πέΥ απσ κθΝ ΛΪεπθαΝ Πα λΫα, ΰυδσΝ κυΝ Πλ υΰΫθβ, σ αθΝ
δπεση θκμΝ απσΝ κυμΝ πλδ έμ άλγ Ν βθΝ ξα αΝ εαδΝ υθΫθπ Ν δμΝ ΙκθδεΫμΝ πκζέξθ μΝ λσβ,Ν
Μ
Ϊ δ α εαδΝ θγ έαέΝ έξ Ν πλκβΰβγ έ, εα ΪΝ βΝ ΜυεβθαρεάΝ π λέκ κΝ Χΰηκί-ΰΰίίΝ πέΥΨ,Ν
αθΪπ υιβΝ βμΝ π λδκξάΝ σππμΝ απκ δεθτ αδΝ απσΝ αΝ υλάηα αΝ πθΝ ηυεβθαρευθΝ
θ ελκ αφ έπθέ
 αΝηΫ αΝ κυΝηκυΝαδυθαΝπέΥ βΝΠΪ λαΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ ΄Ν ξαρεσΝΚκδθσ,ΝπκυΝ δαζτ αδΝ κΝ
322 πέΥέΝ ΣκΝβκίΝπέΥ υθΫίαζ Ναπκφα δ δεΪΝ βθΝαθαίέπ βΝ βμΝ ξαρεάμΝυηπκζδ έαμΝβΝ
κπκέαΝ βλέξ βε
βθΝ δ σ β αΝ εαδΝ βΝ βηκελα έα η Ν βΝ υηη κξά πθΝ πσζ πθΝ ΠΪ λα,
τηβ,Ν έΰδκ, κτλα,ΝΦαλαέ,ΝΣλδ αέα,Ν δΰ έλα,ΝΛ σθ δκ,Ν δΰΫμ,ΝΠ ζζάθβ,Ν ζέεβΝεαδΝΚ λτθ δαέ
ΣκΝ ΰζθΝ πέXΝ δαζτ αδΝ βΝ ξαρεάΝ υηπκζδ έα εαγυμΝ βΝ ΠΪ λαΝ εα αζαηίΪθ αδΝ απσΝ κυμΝ
Ρπηαέκυμ.
ΝθαυηαξέαΝ κυΝ ε έκυΝ κΝγΰ πέX πβλ Ϊα δΝγ δεΪΝ βθΝπσζβ εαγυμΝκΝΟε ΪίδκμΝ τΰκυ κμΝ
ΰεαγδ ΪΝ κυμΝ παζαέηαξκυμΝ λα δυ μΝ εαδΝ κΝ ΰζΝ πέX δ λτ δΝ λπηαρεάΝ απκδεέαέΝ Γέθ αδ
εα α ε υάΝ λσηπθ,Ν δ λυθΝ εαδΝ βησ δπθΝ ε δλέπθ σππμΝ κΝ Χ έκ,Ν κΝ Τ λαΰπΰ έκΝ εαδΝ κΝ
 Ϊ δκΝ αΝ π λδ σ λαΝ εΝ πθΝ κπκέπθΝ απκ ζκτθΝ πλκ φκλΫμΝ πθΝ αυ κελα σλπθ
Σδί λέκυ,ΝΝΫλπθαΝεαδΝ λδαθκτέΝ ΠΪ λαΝη α λΫπ αδΝ Ν βηαθ δεσΝεΫθ λκΝ κυΝλπηαρεκτΝ
εσ ηκυ.

έΝΣκηάΝ βμΝδ
ΣκηάΝ
- ΟΝ

κλέαμΝ βμΝΠΪ λαμ

βθ δ κλέαΝ βμΝΠΪ λαμΝαπκ ζκτθΝ αΝ ιάμμΝ

αυλδεσμΝγΪθα κμΝ κυΝ πκ

- πσΝ κΝγγίΝηέX βΝΠΪ λαΝαθάε δΝ
- ΣκΝγιηΝηέX βΝπσζβΝεα α
- ΣκθΝθκΝαδυθα
ΚΪ λκυέ

σζκυ θ λΫαΝ κΝθθΝηέX πέΝΝΫλπθκμέ
βθΝ υααθ δθάΝ υ κελα κλέαέ

λΫφ αδΝαπσΝδ ξυλσΝ

δ ησέ

βΝγΫ βΝ βμΝαλξαέαμΝ ελσπκζβμΝαλξέα δΝ πέΝΙκυ

δθδαθκτΝβΝεα α ε υάΝ κυΝ

- Μ ΪΝ κθΝ εξλδ δαθδ ησΝ πθΝζΪίπθ βΝΠΪ λα απσΝ πδ εκπδεάΝΫ λα ΰέθ αδΝΜβ λσπκζβΝ
εαδΝυπΪΰ αδΝαπσΝ κΝκίθΝ βθΝΚπθ αθ δθκτπκζβέ
- πσΝ κθΝλκ αδυθα ΫπμΝεαδΝ κθΝΰβκ αδυθαΝπαλα βλ έ αδΝηδαΝ βηαθ δεάΝκδεκθκηδεάΝΪθγδ βΝ
η Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ ίδκ ξθέαμΝ ζδθυθΝ εαδΝ η αιπ υθΝ υφα ηΪ πθΝ ξΪλδθΝ βμΝ αθδβζέ κμ,
θυΝ κΝζδηΪθδΝΰέθ αδΝκΝ θ δΪη κμΝ αγησμΝαθΪη αΝ Ν θα κζάΝεαδΝ τ βέ
- πσΝ κΝκίη ηέΥ ΫπμΝ κΝΰΰζι ηέΥ βΝπσζβΝπκζδκλε έ αδΝεαδ ζ βζα έ αδΝ δα κξδεΪΝαπσΝ κυμΝ
ζΪίκυμ, αλαεβθκτμ, κτζΰαλκυμ εαδΝΝκληαθ κτμέ
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- ΣκΝ ΰβίη ηέΥΝ Ν βΝ ΠΪ λαΝ εα αζαηίΪθ αδΝ απσΝ κυμΝ ΦλΪΰεκυμΝ εαδΝ ΫπμΝ κΝ ΰβιθΝ ηέΥΝ πμΝ
ίαλκθέαΝπδα υπΪΰ αδΝ κΝΠλδΰεβπΪ κΝ βμΝ ξΪραμΝάΝΠλδΰεβπΪ κΝ κυΝΜκλΫπμέ
Νπ λέκ κμΝ βμΝΦλαΰεκελα έαμΝ δαλε έΝΫπμΝ κΝΰζβλ ηέΥΝέΣβΝξλκθδΪΝαυ άΝκΝΚπθ αθ έθκμΝ
ΠαζαδκζσΰκμΝεα αζαηίΪθ δΝ βθΝΠΪ λαΝεαδΝ κΝΚΪ λκΝ βμέ
- πσΝ κΝΰζθί ηέΥΝβΝΠΪ λαΝαθάε δΝ κΝΜυ
πσ βΝ κθΝΘπηΪΝΠαζαδκζσΰκέ

λΪ Ϋξκθ αμΝαπσΝ κΝΰζζλΝηέΥ ΫπμΝ κΝΰζθίΝηέΥΝ

-  δμΝΰηέηέΰζθί ηέΥ βΝΠΪ λαΝεα αζαηίΪθ αδΝαπσΝ κυμΝΣκτλεκυμέ
- ΣκΝΰζθί ηέΥ κΝΘπηΪμΝΠαζαδκζσΰκμΝφ τΰκθ αμΝαπσΝ βθΝΠΪ λαΝη αφΫλ δΝ
παλα έ δΝ κθΝΠΪπαΝΠέκΝ κθΝ ΄Ν βθΝΚΪλαΝ κυΝ πκ σζκυΝ θ λΫαέ

βΝΡυηβΝεαδΝ

- πσΝ κΝΰζθί ηέΥ ΫπμΝ κΝΰθκλ ηέΥ βΝΠΪ λαΝ δαθτ δΝ βθΝπλυ βΝπ λέκ κΝ βμΝ
Σκυλεκελα έαμέ
- ΣκΝΰηγβ ηέΥ κδΝΙ παθκέΝη Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝυπo κτζπθ ζζάθπθ ε δυξθκυθΝ κυμΝ
Σκτλεκυμ αζζΪΝ κΝΰηγγ ηέΥ κδΝΣκτλεκδΝ βθΝαθαεα αζαηίΪθκυθΝεαδΝπλκίαέθκυθΝ Ν φαΰΫμΝ
εαδΝζ βζα έ μέ
-  δμΝιέΰίέΰηιΰ ηέΥΝ δ ιάξγβΝαθκδξ ΪΝ κυΝΠα λαρεκτΝεσζπκυ, εκθ ΪΝ δμΝ ξδθΪ μΝ
θά κυμ, β«ΝΝαυηαξέαΝ βμΝΝαυπΪε κυ»Ν σπκυΝκΝ«Ι λσμΝυθα πδ ησμ»Ν πθΝΙ παθυθΝεαδΝ
θ υθΝεα αθαυηαξ έΝ κθΝΟγπηαθδεσΝ σζκέ
- ΝΠΪ λαΝ κΝΰηιβ ηέΥΝ υπκ κυζυγβε ΝιαθΪΝ κυμ Σκτλεκυμ πζβλυθκθ αμΝη ΝαέηαΝ δμΝ
ι ΰΫλ δμέ πσΝ κΝΰθκι ηέΥ ΫπμΝ κΝΰιΰη ηέΥΝ βΝΠΪ λαΝπ λδΫλξ αδΝ κυμΝ θ κτμΝεαδΝ βΝ
υθΫξ δαΝπΪζδΝ κυμΝΣκτλεκυμέ
- πσΝ κΝΰιΰη ηέΥ αλξέα δΝβΝ τ λβΝπ λέκ κμΝ βμΝΣκυλεκελα έαμ η Ν λαηα δεάΝη έπ βΝ κυΝ
πζβγυ ηκτΝ βμΝπσζβμΝ ιαδ έαμ πθΝαζζ πΪζζβζπθΝζ βζα δυθέ
- ΣκΝΰιιί ηέΥΝη Ν αΝΟλζπφδεΪ βΝπσζβΝ Ϋξ αδΝΫθαΝαεσηαΝπζάΰηα, θυΝδ κπ υθ αδΝκΝ
θασμΝ κυΝ ΰέκυΝ θ λΫαέ

Γέ1λκμ αδυθαμ
-ΣκΝΰκβΰ βΝΠΪ λαΝπλπ κ

α έΝ

βθΝπλκ κδηα έαΝ κυΝ π ζ υγ λπ δεκτΝ ΰυθαέ

- δμΝβίέγέΰκβΰ κΝΠαθαΰδυ βμΝΚαλα αΪμΝεαδΝκδΝ παθα
Ϋΰεζ δ κυμΝΣκτλεκυμ.

α βηΫθκδΝΠα λδθκέ πκζδκλεκτθΝ κυμΝ

-  δμΝ ββέγέΰκβΰΝ κΝ ΠαζαδυθΝ Πα λυθΝ Γ ληαθσμΝ κλεέα δΝ κυμΝ κπζαλξβΰκτμΝ υουθκθ αμΝ βΝ
βηαέαΝ βμΝ παθΪ α βμΝ βθΝπζα έα ΰέκυΝΓ πλΰέκυέ
- δμΝβηέγέΰκβΰ βΝπσζβΝπυλπκζάγβε ΝεαδΝεα α

λΪφβε

ξ

σθΝκζκεζβλπ δεΪ.

12

- δμΝ βίέβέΰκββΝ δ ιάξγβΝ βΝ θαυηαξέαΝ βμΝ ΠΪ λαμ, θυΝ αΝ πση θαΝ ξλσθδαΝ βΝ υλτ λβΝ
π λδκξάΝ βμΝΠ ζκπκθθά κυΝΰέθ αδΝ κΝγΫα λκΝ πθΝ υΰελκτ πθΝη αιτΝ πθΝ ζζάθπθΝεαδΝ
Σκτλεπθέ
- δμΝιέΰίέΰκβκΝ δ Ϋλξ αδΝ βθΝΠΪ λαΝη Ν αΝ λα τηα Ϊ κυΝκΝΓΪζζκμΝ
εζ έθκθ αμΝηδαΝ αλαΰηΫθβΝπ λέκ κΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝπσζβμέ

λα βΰσμΝΜαδασθΝ

- ΣκΝ ΰκβλΝ κΝ Κυί λθά βμΝ ΙπΪθθβμΝ Καπκ έ λδαμΝ αθαγΫ δΝ κθΝ φέζκΝ κυΝ αλξδ Ϋε κθαΝ
 αηΪ δκΝ κτζΰαλβΝ βθΝ επσθβ βΝπκζ κ κηδεκτΝ ξ έκυ εαγυμΝ δ έ Ν βΝ βηα έαΝεαδΝ κΝ
λσζκΝ πκυΝ γαΝ δα λαηΪ δα Ν βΝ ΠΪ λαΝ κΝ θ κ τ α κΝ ελΪ κμέΝΣκΝ λυηκ κηδεΪΝ Ϊλ δκΝ ξΫ δκ
πλκΫίζ π Ν βΝ δΪθκδιβΝεΪγ πθΝεαδΝκλδασθ δπθΝ λσηπθ εαδΝη ΰΪζπθΝπζα δυθ, εαγυμΝεαδΝ
βθΝ πΫε α βΝ βμΝπσζβμΝΫπμΝ βθΝπαλαζέαέ

δεέβ
ΣκΝ ξΫ δκΝΠα λυθΝ κυΝ αηΪ βΝ κτζΰαλβ

ΣαΝ πση θαΝξλσθδα βΝθ σ ηβ βΝεαδΝαθαπ υ ση θβΝπσζβ υλλΫ δΝπζάγκμ εσ ηκυΝπλκμΝ
αθααά β βΝ λΰα έαμ απσΝ βθΝ π δλκ,Ν βθΝΡκτη ζβ,Ν βθΝΚλά β,Ν αΝ π Ϊθβ αΝεαδΝ αΝΪζζαΝ
ηΫλβΝ βμΝΠ ζκπκθθά κυέ
πσΝ κΝ 1834 βΝ πσζβΝ εκ η έ αδΝ η Ν ε έλδαΝ τθγ κυΝ αλξδ ε κθδεκτΝ τφκυμ η Ν ευλέαλξκΝ
ηίζβηα δεσΝλυγησΝ κθΝθ κεζα δεδ ησέΝ
πδίζβ δεΫμΝ πλκ σο δμΝ κδΝ κπκέ μΝ εκ ηκτθΝ βθΝ πσζβ, π λέ ξθαΝ υπΫλγυλα,Ν ηαληΪλδθαΝ
ηπαζεσθδα,Ν αελκεΫλαηα, αΰΪζηα αΝ εαδΝ η Ν ξαλαε βλδ δεσΝ ΰθυλδ ηαΝ δμΝ κΫμ πμ ηδαΝ
ία δεάΝ πδλλκάΝ απσΝ βΝ τ β η Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ πσζβΝ Ϋξ δΝ πδαΝ Ϊη βΝ παφάΝ πλκ έ αδΝ βΝ
υπκίζβ δεάΝ α ησ φαδλαΝ εαδΝ βΝ δ δαέ λβΝ φυ δκΰθπηέαΝ κυΝ πκζ κ κηδεκτΝ βμΝ δ κτέ
ΟδΝ Άΰΰζκδ,Ν κδΝ υ λδαεκέΝ εαδΝ κδΝ Γ ληαθκέΝ Ϋηπκλκδ εαγυμΝ εαδΝ κδΝ Ι αζκέΝ παθα Ϊ μΝ πκυΝ
εα ΫφυΰαθΝ βθΝ ΠΪ λα,Ν υΰελκ κτθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΰλκυ αδυθαΝ βθΝ πκζυ γθδεάΝ παλκδεέαΝ
δαηκλφυθκθ αμΝ κΝπκζυπκζδ δ ηδεσΝπλσ ππκΝ βμΝπσζβμέ
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Ν βηδκυλΰέα απσΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝ 19κυ αδυθα πθΝ ηπκλδευθΝ κέεπθΝ «ύreenΝΤΝ Robinson»,Ν
«Barff & Co», «Ingate & Co», «Clark», «Fels & ωo»,Ν Θ κ υλκυΝ Σαέθβ,Ν ΜδξαάζΝ Κσζζα,Ν
Θ κ υλκυΝ κυλζκτηβ,Ν φκέΝ Γ λκτ β εαδΝ Ϊζζπθ ευλέπμΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ αφέ αμΝ εαδΝ
ελα δκτ, αζζΪΝ εαδΝ ΪζζπθΝ πλκρσθ πθΝ βμΝ π λδκξάμ εαγδ κτθΝ βθΝ ΠΪ λαΝ κΝ ία δεσΝ
ηπκλδεσΝ εΫθ λκΝ βμΝ ξυλαμέΝ θαπ τ
αδΝ η Ν ΰλάΰκλκυμΝ λυγηκτμΝ βΝ πδξ δλβηα δεάΝ
λα βλδσ β α αλξδεΪΝ η Ν βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ ίδκ ξθδευθΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ ίδκηβξαθδευθΝ
ηκθΪ πθΝαζ υλκπκδέαμ,Νυφαθ άλδπθΝίαηίαεζπ βλέπθΝεαδΝΪζζαέ
ΣκΝ ΰκιΰ, η Ν απσφα βΝ κυΝ άηκυΝ Πα λυθ, αθα έγ αδΝ κθΝ ΓΪζζκΝ ηβξαθδεσΝ ΝδεκζΪΝ
Πα εΪζΝβΝ επσθβ βΝη ζΫ βμΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝζδηαθδκτΝεαδΝ κυΝευηα κγλατ β.
ΣκΝ ξΫ δκΝ παλα έ αδΝ κΝ ΰκιγΝ εαδΝ αΝ ΫλΰαΝ αθΫζαί Ν θαΝ ε ζΫ δΝ κΝ ΠΫ λκμΝ ΜαθδΪεΝ κΝ
Πλ ίτ λκμέΝ ΌηπμΝ βΝ ΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθ ζσΰπΝ δαφκλ δευθΝ ε δηά πθΝ εαδΝ
κδεκθκηδευθΝαπαδ ά πθΝ ι εέθβ Ν κΝΰκκΰΝεαδΝκζκεζβλυγβε Ν κΝΰκκλ.
ΟδΝυπκ κηΫμΝαυ ΫμΝεα Ϋ β αθΝ κΝζδηΪθδΝεΫθ λκΝ κυΝ δαη αεκηδ
ία δεσΝηκξζσΝαθΪπ υιβμΝ βμΝπσζβμέ

δεέγΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΣαΝΫλΰαΝεα α ε υάμΝευηα κγλατ

δεκτΝ ηπκλέκυΝεαδΝ

δεέζ
β

ΣκΝΚαλθαίΪζδΝ βμΝΠΪ λαμ,Ναπσ κεκμΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ βμΝα δεάμΝ υθ έ β βμΝ
πθΝεα κέεπθ,Ν ι ζέ
αδΝαπσΝ κΝΰκιί ηέΥ πκυΝεαγδ λυθ αδΝβΝπαλΫζα βΝεαδΝβΝεα α ε υάΝ
πθΝ πλυ πθΝ αληΪ πθέΝ πκ ζ έΝ κΝ ξαλαε βλδ δεσ λκΝ α δεσΝ ΚαλθαίΪζδ,Ν απσλλκδαΝ βμΝ
π αθβ δαεάμΝ εαδΝ υλππαρεάμΝ παδ έαμ πκυΝ πβλΫα Ν βθΝ εκυζ κτλαΝ πθΝ Πα λδθυθέ
ΣκΝ ΰκκιΝ βΝ ΠΪ λαΝ υθ Ϋ αδΝ δ βλκ λκηδευμΝ η Ν κθΝ Π δλαδΪΝ εαδΝ απσΝ κΝ ΰκλί η Ν κθΝ
Πτλΰκέ
ΣαΝ πλπ κπκλδαεΪΝ πκζδ δεΪΝ λ τηα αΝ βμΝ τ βμΝ πβλΫα αθΝ πέ βμΝ βθΝ π λέκ κΝ κυΝ ΰλκυ
αδυθα κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ πσζβμέΝ Ν ηφΪθδ βΝ κηΪ πθΝ εαδΝ ετεζπθ εφλαασ αθΝ η Ν βθΝ
ευεζκφκλέαΝ θ τππθΝ εαδΝ φβη λέ πθΝ σππμΝ βΝ « ζζβθδεάΝ βηκελα έα», αζζΪΝ εαδΝ Ϋθ κθπθΝ
δ ε δεά πθΝ
κΝ α αγΫμΝ εαδΝ δαλευμΝ η αίαζζση θκΝ πκζδ δεσΝ π λδίΪζζκθέ
ΣκΝΰκλγΝβΝ αφδ δεάΝελέ βΝ βηδκυλΰ έΝκδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝαπκ αγ λκπκέβ βέ
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Ν ξλ κεκπέαΝ ηπκλδευθΝ κέεπθΝ πλκεαζ έ η ΰΪζβΝ εκδθπθδεάΝ αθα αλαξάέΝ Τπ’ αυ ΫμΝ δμΝ
υθγάε μΝ δμΝ γέΰΰέΰκλθ,Ν κζκφκθ έ αδΝ κΝ λαπ αέ βμΝ δκθτ δκμΝ ΦλαΰεσπκυζκμΝ εαδΝ
πλκεαζ έ αδΝ κίαλσμΝ λαυηα δ ησμΝ κυΝ αφδ ΫηπκλαΝ θ λΫαΝ ΚσζζαΝ απσΝ κθΝ αΰεΪλβΝ
βηά λβΝΜΪ αζβ.
Ν αλξδ ε κθδεάΝ βμΝ ηπζκυ έα αδΝ η Ν αΝ θΫαΝ υλππαρεΪΝ λ τηα αΝ πκυΝ υηπζβλυθκυθΝ η Ν
αΝηκλφκελα δεΪΝ κδξ έαΝ κυΝψaroque,Ν βμΝχrtΝσouveauΝεαδΝ βμΝχrtΝϊeco- κΝπκζυ τθγ κΝ
αδ γβ δεσΝτφκμΝπκυΝξαλαε βλέα δΝ αΝε έλδαΝ κυΝδ κλδεκτΝ βμΝεΫθ λκυ,ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ θσμΝ
Ϋθ κθκυΝ εκ ηκπκζδ δ ηκτΝ κΝ κπκέκΝ εαδΝ εφλΪα αδ,Ν Ν σζ μΝ δμΝ εφΪθ δμ βμΝ απάμ εα Ϊ
βθΝπ λέκ κΝ βμΝψelleΝepoque.
ΣκΝΰλίβ βΝΠΪ λαΝ έθαδΝβΝπλυ βΝπσζβΝπκυΝαπκε ΪΝ λΪηΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυ κπκέκυ
αηΪ β Ν κΝΰλΰι.
ΝΠΪ λαΝαπΫε β

ΝΣλαηΝ

βηαλξέαμΝ βηβ λέκυΝ σ

δμΝθΝΙκυθέκυΝ κυΝΰλίβ,Ν πέΝ

βΝεαδΝ πέΝθκηαλξέαμΝΥλά

ΠαζαηΪ,Να λφκτΝ κυΝΚπ

κυΝ

άΝΠαζαηΪέ

ΣκΝΣλαηΝ βμΝΠΪ λαμΝά αθΝπλπ κπκλδαεσ,Ν δσ δ ά αθΝ κΝ
πλυ κΝβζ ε λκεέθβ κΝ λαηΝ

βθΝ ζζΪ αΝη Ν βθΝ γάθαΝθαΝ

απκε ΪΝζέΰαΝξλσθδαΝαλΰσ λαΝ βθΝ δεάΝ βμΝ βζ ε λκεέθβ βΝ
ΰλαηηάέΝ ΝΠΪ λαΝ έθαδΝεαδΝβΝπλυ βΝ ζζβθδεάΝπσζβΝπκυΝ
βζ ε λκφπ έ
δεέ6

δεέη
ΆπκοβΝ κυΝ λαηΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

βε .

βηκ δ τηα αΝ φβη λέ αμ

α

ω

έι

α
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ΣκΝ ΰλίκΝ γ η ζδυθ αδΝ κΝ ΝΫκμΝ Ι λσμΝ ΝασμΝ κυΝ ΰέκυΝ θ λΫα,Ν
αλξδ Ϋε κθαΝΝ δηέζδκυΝΡσηπ λ Νεα σπδθΝ δ γθκτμΝ δαΰπθδ ηκτέ

Ν ξΫ δκΝ κυΝ ΰΪζζκυΝ

δεέκ
ξΫ δκΝ δηέζδκυΝΡκηπΫλΝΰδαΝ κΝθΫκΝΙ λσΝΝασ κυΝ ΰέκυΝ θ λΫα

ΣβθΝ π λέκ κΝ ΰλβη-βιΝ εα α ε υΪ βε Ν κΝ πλυ κΝ
βΝ ξυλαΝ η έακθκμΝ βηα έαμΝ
υ λκβζ ε λδεσΝ ΫλΰκΝ κΝ Γζατεκ, εαγυμΝ εαδΝ ΪζζαΝ Ϋλΰα αΝ κπκέαΝ υθΫίαζαθΝ κθΝ
ε υΰξλκθδ ησΝ βμΝπσζβμέ
ΣβΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ λΰκ α έπθΝκδθκπκδέαμΝ« ξΪρα-ΚζΪκυμ» (1872ΨΝεαδΝΆηίκυλΰ λΝΧΰκλί1911) υηπζβλυθκυθΝ κδΝ θΫ μΝ ηκθΪ μΝ « έΓέπβζδσπκυζκμ»Ν ΧΰκληΨ,Ν αυγκπκέραμ«ΜΪηκυ»Ν
(1908-ΰλιθηέΥΨ,φαθ ζκπκέραμΤπζ ε δεάμΝ « α δζ έκυΝ Μαλαΰεσπκυζκυ» (1927-1971),
ΥαλΪζαηπκυΝ Κλβ δεκτΝ Χΰκθβ-2000), ξαλ κπκέραμΝ « έΓέΛα σπκυζκμ» (1932-1991),
εζπ κςφαθ κυλΰέαμΝ «Π δλαρεά-Πα λαρεά»Ν Χΰλγβ-19λβΨΝ Ν κδθκπθ υηΪ πθΝ ΤΝ
απκυθκπκέραμΝ « Ο» (1930-ΰλκηΨ,Ν ευζδθ λσηυζκδΝ «ΥέΓέΣλδΪθ β»Ν ΧΰλΰκΨ,Ν η Ϋπ δ αΝ
αζ υλκίδκηβξαθέαμΝ «ΜτζκδΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ» (1936-ΰλλίΨ,Ν ζα δευθΝ «Pirelli» (1950ΰλκθΨ,Ν αυηαλδευθΝ «Μέ εκ» (1953-βίίίΨΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ ίδκ ξθδεΫμΝ ηκθΪ μ εαδΝ λΰα άλδα,
εαγδ υθ αμΝ βθΝΠΪ λα,Ν κΝ λέ κΝίδκηβξαθδεσΝεΫθ λκΝ βμΝξυλαμέ
ΠαλΪζζβζαΝ πδφαθ έμΝ Πα λδθκέΝ εζβλκ κ κτθΝ βθΝ πσζβΝ Ι λτηα α,Ν
ΰΪακθ αμΝ αΝ
πλβγΫθ αΝ ε έλδαΝ
λα βλδσ β μΝ παδ υ δεκτΝ εαδΝ εκδθπθδεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ
ΧΜαλαΰεκπκτζ δκ,ΝΚαλαηαθ Ϊθ δκΝεαδΝεαΰδκπκτζ δκΝ λυηα,ΝΣλδΪθ δκμΝεαδΝΪζζα).
ΣκΝ ΰλββΝ κδΝ πλσ φυΰ μΝ απσΝ βΝ Μδελα δα δεάΝ Κα α λκφάΝ εαδΝ κδΝ ζζβθ μΝ κυΝ Πσθ κυΝ
ίλέ εκυθΝ βθΝΠΪ λαΝα φαζΫμΝαΰευλκίσζδκ,Ν θυΝαλΰσ λαΝκδΝ π λδεκέΝη αθΪ μΝ βμΝ
η απκζ ηδεάμΝ πκξάμΝ εαδΝ κδΝ ΚτπλδκδΝ πλσ φυΰ μΝ βμΝ ηαλ υλδεάμΝ Μ ΰαζκθά κυΝ
υηπζβλυθκυθΝ η Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝ βίκυ αδυθα βθΝ πζβγυ ηδαεάΝ δα λπηΪ π βΝ
δαηκλφυθκθ αμΝ κΝ τΰξλκθκΝπλσ ππκΝ βμΝπσζβμέ
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ΣβθΝ π λέκ κΝ ΰλγγ-1939 κδΝ πδπ υ δμΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ ελέ βμΝ εαδΝ βμΝ ηαελΪμΝ τφ βμΝ
πβλ ΪακυθΝ
βθΝ
πδξ δλβηα δεάΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ
λα βλδσ β αΝ
βμΝ πσζβμέ
ΣκΝ ΰλζίΝ βΝ ΠΪ λαΝ Ϋξ αδΝ αΝ πλυ αΝ πζάΰηα αΝ κυΝΆικθα, η Ν ΰλγΝγτηα αΝαπσΝ κθΝ ΪηαξκΝ
πζβγυ ησ,Ν εαγυμΝ ίκηίαλ έα αδΝ απσΝ κυμΝ Ι αζκτμΝ κΝ ζδηΪθδΝ εαδΝ κΝ εΫθ λκΝ βμΝ πσζβμέΝ
π ζ υγ λυθ αδΝ απσΝ κυμΝ ΝααέΝ εα αε β ΫμΝ δμΝ ζΝ Οε πίλέκυΝ ΰλζζ αφκτΝ πζάλπ Ν
ίαλτ α κΝ φσλκΝ αέηα κμ η Ν κυμΝ ε ζ γΫθ μΝ κΝ ηπζσεκΝ πθΝ Πλκ φυΰδευθ,Ν κυμΝ
απαΰξκθδ γΫθ μΝ αΝ ΤοβζΪΝ ζυθδα,Ν κυμΝ γαθα κπκδθέ μΝ ελα κτη θκυμΝ δμΝ φυζαεΫμΝ
Μαλΰαλέ βΝεαδΝΪζζκυμ.
ΣκΝ ΰλθΰΝ εαγδ λυθ αδΝ απ υγ έαμΝ ΰλαηηάΝ ΠΪ λαμ-Ι αζέαμ η Ν αΝ κξβηα αΰπΰΪΝ « ΰθα έα»
εαδΝ« ππέα». ΣβΝ εα έαΝ κυΝ«60» ζσΰπΝ βμΝα υφδζέαμ αθαπ τ
αδΝΫθ κθβΝκδεκ κηδεάΝ
λα βλδσ β αέΝ Μ Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝ αθ δπαλκξάμΝ εα αφέακθ αδ θ κεζα δεΪΝ ε έλδαΝ
αζζκδυθκθ αμΝΫ δΝ βθΝαδ γβ δεάΝ κυΝδ κλδεκτΝεΫθ λκυέ
Νπλπ κπκλέαΝ πθΝδ κζκΰδευθΝ δ λΰα δυθΝ κυΝΰλκυ αδυθα εαδΝ κΝπθ τηαΝ πθΝεκδθπθδευθΝ
εαδΝ πκζδ δευθΝ αΰυθπθ η κυ δυθ αδΝ Ν πλΪιβ
Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ βίκυ αδυθαέ ΟδΝ
Πα λδθκέΝπλπ κ α κτθΝ Ν υθ ξ έμΝ λΰα δεκτμΝαΰυθ μΝεαγυμΝεαδΝ ΝηααδεΫμΝ δα βζυ δμΝ
υηπαλΪ α βμΝ κθΝαθ δαπκδεδαεσΝ ΰυθαΝ πθΝΚυπλέπθ,
κυμΝαΰυθ μΝΰδαΝ βθΝΠαδ έαΝ
εαδ ΰδαΝ βΝ βηκελα έαΝ εαδΝ θαθ δυθκθ αδΝ βθΝ π ΪξλκθβΝ ι θκεέθβ β δε α κλέαΝ η Ν
απκεκλτφπηαΝ βθΝ ιΫΰ λ βΝ κυΝΠκζυ ξθ έκυέ
ΣβθΝ π λέκ κΝ βμΝ Μ απκζέ υ βμΝ κδΝ εκδθπθδεκέΝ εαδ πκζδ δεκέΝ αΰυθ μΝ υθ ξέακθ αδΝ
εφλΪακθ αμΝ κΝ βηκελα δεσΝ φλσθβηαΝ βμΝ πζ δκοβφέαμΝ πθΝ Πα λδθυθέΝ Ν ΠΪ λαΝ η Ν βθΝ
ίαλδΪΝ εζβλκθκηδΪΝ πθΝ πλπγυπκυλΰυθΝ βηβ λέκυΝ Γκτθαλβ,Ν βηβ λέκυΝ ΜΪιδηκυ,Ν θ λΫαΝ
Μδξαζαεσπκυζκυ,Ν Παθαΰδυ βΝ Καθ ζζσπκυζκυ,Ν Γ πλΰέκυΝ Παπαθ λΫκυ,Ν
θ λΫαΝ
Παπαθ λΫκυΝεαδΝπκζζυθΝΪζζπθΝ πδφαθυθΝπκζδ δευθΝαθ λυθΝγΫ δΝεα ΪΝ κθΝβίσΝαδυθα βΝ
φλαΰέ αΝ βμΝ βθΝ πκζδ δεάΝ δ κλέαΝ βμΝ ξυλαμ η Ν απκεκλτφπηαΝ βθΝ αθΪ διβΝ κυΝ
πκζδ δεκτΝ Κπ άΝ  φαθσπκυζκυΝ κΝ τπα κΝ αιέπηαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
βηκελα έαμέ [ΟδΝ Πα λδθκέΝ ΠλπγυπκυλΰκέΝ Παθαΰδυ βμΝ Καθ ζζσπκυζκμΝ εαδΝ Γ υλΰδκμΝ
Παπαθ λΫκυ κΝΚα λέ δμΝβθέΰβέΰλθγ. πλ ΪΝ βμΝ κυζάμ πθΝ ζζάθπθΝβίίζ].
ΣκΝ ΰλθζΝ βΝ έ λυ βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Πα λυθ η Ν Ϋηφα β
δμΝ γ δεΫμΝ πδ άη μ γαΝ
απκ ζΫ δΝ βθΝ πδκΝ ζπδ κφσλαΝ πλκκπ δεάΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ βμΝ πσζβμέΝ ΣκΝ Παθ πδ βηδαεσΝ
Νκ κεκη έκΝ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ κΝ ΰλκκ πμΝ κΝ τ λκΝ Ν βηα έαΝ ΫλΰκΝ ΰδαΝ Ν βθΝ πσζβέ
ΣκΝ ΰλκγΝ δ λτγβε Ν κΝ Σέ έΙ ΠΪ λαμ,Ν η Ν εα τγυθ βΝ βθΝ φαληκ ηΫθβΝ λ υθαΝ εαδΝ
Σ ξθκζκΰέαέ ΣκΝΰλλβΝδ λτ αδΝη ΝΫ λαΝ βθΝΠΪ λαΝ κΝ ζζβθδεσΝ θκδε σΝΠαθ πδ άηδκέ
πσΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ«κί»ΝβΝπσζβΝπζά
αδΝαπσΝ βθΝαπκίδκηβξΪθδ β η Ν
κίαλΫμΝ πδπ υ δμΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝαπάέΝΣκΝζδηΪθδΝπαλαηΫθ δΝ βη έκΝ
αθαφκλΪμΝη Ν δαλεάΝαθΪπ υιβΝ κΝ δαη αεκηδ δεσΝ ηπσλδκ, δμ η αφκλΫμΝεαδΝ βθΝ
πδεκδθπθέαέ
ΣβΝ εα έαΝ κυΝ«κί»Νπλαΰηα κπκδκτθ αδΝΫλΰαΝ δαησλφπ βμΝεαδΝ πΫε α βμΝ βμΝζδη θδεάμΝ
αυθβμέΝΜ ΪΝ κθΝπσζ ηκΝ αΝ αζεΪθδα, (1992-ΰλληΨ,Ν κΝζδηΪθδΝ βμΝΠΪ λαμΝ δ επ λαδυθ δΝ
ξ σθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ η αφκλυθΝ η Ν λκηκζσΰδαΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ζδηΪθδαΝ βμΝ Ι αζέαμέΝ  Ν
υθ υα ησΝ η Ν βθΝ πδία δεάΝ εέθβ β εα α Ϊ
αδΝ Ν ΫθαΝ απσΝ αΝη ΰαζτ λαΝ ζδηΪθδαΝ βμΝ
Μ κΰ έκυέ
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έβίκμαδπθαμΝΝ
 δμΝαλξΫμΝ κυΝβίκυ αδυθα ζσΰπΝ κυΝαυιαθση θκυΝη αθα υ δεκτΝλ τηα κμΝπλκμΝ η λδεά
βΝΠΪ λαΝαθα δεθτ αδΝηΫ πΝ κυΝζδηαθδκτ ΝπτζβΝ βμΝ ζζΪ αμΝπλκμΝ βΝ τ βέ

δεέλΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΣκΝζδηΪθδΝ βμΝΠΪ λαμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

δεέΰί
ΠΪ λαΝ

ΣκΝζδηΪθδΝ βμΝη αθΪ

υ βμ

έΝ21κμ αδυθαμ

ΟδΝ ΰ ππκζδ δεΫμΝ αζζαΰΫμ, η Ν κυμΝ πκζΫηκυμΝ εαδΝ δμΝ π ηίΪ δμ, εα Ϋ β αθΝ βθΝ ΠΪ λαΝ
βη έκΝ ισ κυΝ πλκμΝ βθΝ υλυπβΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ πλκ φτΰπθΝ εαδΝ η αθα υθέΝ ΟδΝ
Κκτλ κδΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ«90», βΝ υθΫξ δαΝκδΝΙλαεδθκέΝεαδΝαπσ δμΝαλξΫμΝ κυΝ
βίίβΝκδΝ φΰαθκέ, εαγυμΝεαδ ΫθαΝ δαλευμ δκΰεκτη θκΝλ τηαΝη αθα υθΝεαδΝαπσΝΪζζ μ
π λδκξΫμΝ βμΝ
έαμΝ εαδΝ φλδεάμ βηδκυλΰκτθΝ ηδαΝ θΫαΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βθΝ πσζβέΝ
ΠαλΪζζβζαΝ η Ν δμΝ θ δθση θ μΝ δαηαλ υλέ μΝ ΰδαΝ βθΝ ι τλ βΝ ζτ βμΝ αθαπ τ
αδΝ
ζζ έο δ, ελα δεάμΝ εαδΝ εκδθκ δεάμΝ ΰ θδεσ λαΝ η αθα υ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ ΫθαΝ εέθβηαΝ
αζζβζ ΰΰτβμΝπλκμΝ κυμΝπλσ φυΰ μ, εαγυμ εαδ ηδα δαπΪζβΝ η Ν εκδθπθδεσΝ αθ έε υπκ πκυΝ
κεδηΪα δΝ βθΝ λαδπηΫθβΝ πκζδ δ ηδεάΝ αθκξάΝ βμΝ πσζβμΝ εαδΝ κΝ εα αε βηΫθκΝ αέ γβηαΝ
ία ηκτΝ βμΝ λσ β αμέ
δ βΝ ΠΪ λα,Ν αθαΰεΪα αδΝ θαΝ απκ υπυ δΝ εαδΝ θαΝ υηπυεθυ δΝ πλκίζάηα αΝ κυΝ
τΰξλκθκυΝεσ ηκυέ
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Σκ ΫλΰκΝ βμΝ α τιβμΝ Ρέκυ- θ δλλέκυ έθ δΝ κΝ έΰηαΝ βμΝ θΫαμΝ πκξάμΝ ΰδαΝ βθΝ ΠΪ λαΝ εαδΝ
απκ ζ έΝευλδκζ ε δεΪΝεαδΝη αφκλδεΪΝ βΝΰΫφυλαΝπλκμΝ κΝηΫζζκθέ
Ν εαζπ δαεάΝ ΰΫφυλαΝ «ΥαλέζακμΝ Σλδεκτπβμ»,Ν ΰεαδθδΪ γβε Ν κΝ βίίζΝ εαδΝ έθαδΝ κΝ
βηαθ δεσ λκΝ αθαπ υιδαεσΝ ΫλΰκΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ εαγκλδ δεάμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πσζβΝ
εαγυμ, θυθκθ αμΝ δμΝ τκΝαε Ϋμ, εαγδ ΪΝ βθΝΠΪ λαΝηβ λκπκζδ δεσΝεΫθ λκέ

δεέΰΰ
ΓΫφυλαΝ«ΥαλέζακμΝΣλδεκτπβμ» κυΝΡέκυΝ θ δλλέκυ

ΣκΝΚαλθαίΪζδΝ παλαηΫθ δΝηΫξλδΝεαδΝ άη λαΝ υθ
ηΫθκΝη Ν βθΝΠΪ λαΝεαδΝαπκ ζ έΝπΪθ αΝ
πσζκΝ πλκ Ϋζευ βμΝ πδ ε π υθΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ αθΪπ υιβμέ ΣκΝ βίίθΝ βΝ ΠΪ λα, πμΝ
Πκζδ δ δεάΝ Πλπ τκυ αΝ βμΝ υλυπβμ, δ ιάΰαΰ Ν πζάγκμΝ ε βζυ πθέΝ Ν ΟλΰαθυγβεαθΝ
απσΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝ«Πκζδ δ δεάΝΠλπ τκυ αΝ βμΝ υλυπβμΠΪ λαΝ βίίθ», αζζΪ θΝ εα Ϋ βΝ υθα σθΝ θαΝ απκε ά δΝ δμΝ πλκ κευη θ μΝ πκζδ δ δεΫμΝ
υπκ κηΫμέ
Μ Ν κΝ λξαδκζκΰδεσΝ Μκυ έκΝ πκυΝκζκεζβλυγβε Ν εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ κΝβίίλΝ εαδΝ κΝ υπσΝ
εα α ε υάΝ ηπκλδεσΝζδηΪθδ βΝπσζβΝπλκ κεΪΝσ δΝ αΝΫλΰαΝαυ ΪΝγαΝαπκ ζΫ κυθ, ηααέΝη Ν κΝ
Παθ πδ άηδκΝΠα λυθ,Ν κυμΝία δεκτμΝπυζυθ μΝαθΪπ υιβμΝεαδΝπλκκπ δεάμΝΰδαΝ κΝηΫζζκθέ

19

.

δεέΰβ
ΝΫκΝ λξαδκζκΰδεσΝΜκυ

έκ Πα λυθ
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Κ Φ Λ ΙΟΝ ΙΙΙ. ΚΛΙΜ ΣΟΛΟΓΙΚ Ν Χ Ρ ΚΣΗΡΙΣΙΚ Ν
Π ΣΡ 

ΣΗΝ

πδκΝεαδΝ τελα κΝ κΝεζέηαΝ κΝΝκησΝ ξα αμ,Νεαγδ ΪΝ βθΝπ λδκξάΝπσζκΝΫζιβμΝ
ΰδαΝσζκΝ κθ ξλσθκ έΣκΝξδσθδΝ Νζ έπ δΝ κΝξ δηυθαέΝ πλέα δΝ δμΝκλ δθΫμΝπ λδκξΫμΝ
κυΝΝκηκτΝπλκεαζυθ αμΝ κυμΝ πδ εΫπ μ θαΝ κΝαπκζατ κυθ. ελαέα εαδλδεΪΝ
φαδθση θαΝ Ν υθβγέακθ αδΝ κτ Ν κΝ ξ δηυθα κτ Ν κΝ εαζκεαέλδέΝ Άζζπ Ν
πκζζΫμΝ έθαδΝκδΝπ λδκξΫμ,Νκλ δθΫμ εαδΝπαλαγαζΪ δ μ, κδΝκπκέ μ η Ν βΝ λκ δΪΝ
πκυΝπλκ φΫλκυθΝ ικυ
λυθκυθΝ δμΝεαυ ΫμΝαε έθ μΝ κυΝάζδκυέ ΝαεκζκυγέαΝ
πθΝ πκξυθΝ θΝ Ϋξ δΝ αθα λαπ έ. Μπκλ έ κδΝ ΪθγλππκδΝ θα γαυηΪακυθΝ βθΝ
Ϊθκδιβ,Ν θαΝ απκζαηίΪθκυθΝ κΝ εαζκεαέλδ,Ν Ν θαΝ ξαέλκθ αδ κΝ φγδθσππλκΝ εαδΝ κΝ
ξ δηυθα ξπλέμΝ εζβλσΝ ελτκ,Ν έξπμΝ αφσλβ μΝ αΫ μΝ εαδΝ ί ίαέπμΝ Ν ξπλέμΝ
θΫφκμΝπκυΝ έθαδ Ϊΰθπ κ αεσηαΝεαδΝ δμΝη ΰαζκυπσζ δμΝ κυΝθκηκτέΝΆζζπ
βΝ
γαζΪ δαΝατλαΝεαδΝκΝαΫλαμΝπκυΝεα ίαέθ δΝαπσΝ αΝίκυθΪΝ«φλκθ έακυθ»ΝΰδαΝθαΝ
υπΪλξ δΝ λκ δΪΝ κυμΝ γ λδθκτμΝ ηάθ μ, αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ δα βλ έ αδΝ εαγαλάΝ βΝ
α ησ φαδλαέΝ
ΣκΝεζέηαΝ βμΝΠΪ λαμΝ έθαδΝ υπδεΪΝη κΰ δαεσΝη ΝάπδκυμΝεαδΝυΰλκτμΝξ δηυθ μ,
η Ν ξ δεΪΝ γ ληΪΝ εαδΝ ιβλΪΝ εαζκεαέλδαΝ εαδ,Ν ΰ θδεΪ,Ν ηαελΫμΝ π λδσ κυμΝ
βζδκφΪθ δαμΝεα ΪΝ βθΝη ΰαζτ λβΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμέΝΟδΝίλκξΫμ, αεσηβΝεαδΝ βΝ
ξ δη λδθάΝ π λέκ κ,
θΝ δαλεκτθΝ ΰδαΝ πκζζΫμΝ βηΫλ μέΝ Ν απσζυ βΝ ηΫΰδ βΝ
γ ληκελα έαΝξαλαε βλέα αδΝ κυμΝζΰ,γΝ κω,Ν θυΝβΝαπσζυ βΝ ζΪξδ βΝ κυμΝ4,5 κC. ΣαΝ αεσζκυγαΝ κδξ έαΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ γθδεάΝ Μ πλκζκΰδεάΝ
Τπβλ έαΝΧ ΜΤΨέ
ΠέθαεαμΝΰΝμΚζδηα κζκΰδεΪΝ

1κ ιΪηβθκ

κδξ δΪΝαπσΝ ΜΤ

Ι Ν Φ

Μ Ρ

ΠΡ Μ Ι ΙΟΤΝ

ζΪξδ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα

6.1

10.2 13.9

17.4

ΜΫ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα

10.0 10.6 12.5 15.6 20.1

24.1

ΜΫΰδ βΝΜβθδαέαΝ
Θ ληκελα έα

14.5 15.0 16.8 19.7 24.2

28.0

6.4

7.7
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2κ ιΪηβθκ
ζΪξδ βΝΜβθδαέαΝ
Θ ληκελα έα
ΜΫ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα
ΜΫΰδ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα

1κ ιΪηβθκ
ΜΫ βΝΜβθδαέα Τΰλα έα
2

κ

ιΪηβθκ

ΜΫ βΝΜβθδαέα Τΰλα έα

1κ ιΪηβθκ

ΙΟΤΛ

ΤΓ  Π ΟΚΣ ΝΟ

19.4 19.6 17.2 13.8 10.3

7.6

26.4 26.7 23.5 19.0 14.5

11.4

30.1 30.9 28.2 24.1 19.5

16.1

Ι Ν Φ

Μ Ρ

ΠΡ Μ Ι ΙΟΤΝ

69.1 67.4 67.1 66.4 64.5
ΙΟΤΛ

59.8 59.3 63.0 66.9 70.9

Ι Ν Φ

4.8

61.9

ΤΓ  Π ΟΚΣ ΝΟ

Μ Ρ

ΜΫ βΝΜβθδαέα δ τγυθ βΝ
θΫηπθ
ΜΫ βΝΜβθδαέα θ α βΝ
θΫηπθ

Κ

5.0

5.1

Κ
71.2

ΠΡ Μ Ι ΙΟΤΝ
Ν

Ν

Ν

5.1

4.4

4.5
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2κ ιΪηβθκ

ΙΟΤΛ

ΜΫ βΝΜβθδαέα δ τγυθ βΝ
Ν
θΫηπθ
ΜΫ βΝΜβθδαέα θ α βΝ
θΫηπθ

4.4

ΤΓ  Π ΟΚΣ ΝΟ
Ν

Ν

4.3

4.3

4.1

4.4

Κ

4.6

ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ πδελα κτθ μΝαθΫηκυμΝ βθΝ πσζβ,Ν απσΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ εαδ βθ αθΪζυ βΝ
κηΫθπθΝ απσΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ Πα λυθΝ Χ πκ κζκπκτζκυΝ δεέ,Ν βίίθΨΝ κδΝ Ϊθ ηκδΝ πθΝ
κπκέπθ βΝ δ τγυθ βΝ κυμΝ αθάε δΝ βθΝ εζέηαεαΝ πθΝ 180κ-270κ Χθσ κμ- τ βΨΝ έθαδΝ αυ κέΝ
πκυΝ έθαδΝ π λδ σ λκ υξθκέΝ βθΝ πσζβέΝ ΘαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ π δΝ εΪπκδκμΝ ππμ βΝ ΠΪ λαΝ
ευλδαλξ έ αδΝ απσΝ θκ δκ υ δεκτμ Ϊθ ηκυμέΝ Ν ΪπθκδαΝ εαδΝ κδΝ Ϊθ ηκδΝ η Ν ηδελάΝ Ϋθ α βΝ έθαδΝ
υξθσ λκδέΝ ΣκΝ πκ κ σΝ πθΝ αθΫηπθΝ πκυΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ έθαδΝ βμΝ
Ϊι πμΝ κυΝζί-50%.
ΟδΝεζδηα κζκΰδεΫμΝ υθγάε μΝ βμΝπ λδκξάμΝη ζΫ βμΝ ι Ϊακθ αδΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝη ζΫ βμΝ κυΝ
εζέηα κμΝ κυ θκηκτΝ ξα αμέΝ Ν ξα αΝ υλέ ε αδ
κΝ ίκλ δκ υ δεσΝ
ΪελκΝ βμΝ
κ
Π ζκπκθθά κυΝ η Ν ΰ πΰλαφδεσΝ πζΪ κμΝ γκ,η ίσλ δκΝ εαδΝ ίλΫξ αδΝ απσΝ κΝ ΙσθδκΝ πΫζαΰκμΝ
Χ υ δεΪΨΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ εσζπκυμΝ Πα λαρεσΝ εαδΝ ΚκλδθγδαεσΝ Χίσλ δαΨέΝ ΣκΝ
π λδεσΝ
εαζτπ αδΝαπσΝκλ δθκτμΝσΰεκυμΝη ηΫΰδ κΝυοση λκΝΰηίίΝ- βίίίΝηΫ λαέ ΣκΝεζέηαΝ βθΝ
π λδκξάΝ έθαδΝ τελα κέΝ Μπκλ έΝ θαΝ ξαλαε βλδ έΝ πμΝ Μ κΰ δαεσΝ αΝ παλΪε δαΝ ηάηα αΝ
εαδΝβπ δλπ δεσΝ κΝ π λδεσΝεαδΝκλ δθσΝ ηάηαΝ κυΝθκηκτέ
ΝηΫ β ά δαΝγ ληκελα έαΝ έθαδΝπ λέπκυΝΰικ – 18κ C βθΝπαλΪε δαΝπ λδκξάέΝΣκΝξ δηυθαΝ
βθΝ π λδκξάΝ η ζΫ βμΝ βΝ γ ληκελα έαΝ έθαδΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ Ϊζζ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ
Π ζκπκθθά κυέΝ Ν υ σΝ υηίαέθ δΝ π δ ά πβλ Ϊα αδΝ π λδ σ λκΝ απσΝ κυμΝ υ δεκτμ
αθΫηκυμ, παλΪΝ απσΝ κυμΝ ίσλ δκυμ πκυΝ έθαδΝ ουξλσ λκδ, π δ άΝ πλκ α τ αδΝ απσΝ δμΝ
κλκ δλΫμΝ βμΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμέ
ΓδαΝ βθΝ η ζΫ βΝ πθΝ εζδηα κζκΰδευθΝ υθγβευθΝ βμΝ π λδκξάμ, η Ν εκπσ βΝ ίδκεζδηα δεάΝ
αθΪζυ βΝ κυΝ ε δλέκυΝ η ζΫ βμ,Ν ελέγβε Ν αθαΰεαέαΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ αθΪζυ β
κηΫθπθΝ
ξ δευθΝ η Ν βθΝ γ ληκελα έαΝ κυΝ αΫλα,Ν βθΝ βζδαεάΝ αε δθκίκζέαΝ εαδΝ βθΝ αξτ β αΝ εαδΝ βθΝ
δ τγυθ βΝ κυΝαθΫηκυέ
ΣαΝ κδξ έαΝΰδαΝ βθΝβζδαεάΝαε δθκίκζέαΝπλκΫλξκθ αδ απσμΝPhotovoltaicΝ
GeographicalInformation System (PVGIS).
ΠέθαεαμΝβέΝ

Area
Achai
a

ά δαΝβζδαεά αε δθκίκζέα

Yearly global irradiation (kWh/m2)
horizontal
vertical
optimal
averag
averag
averag
min
e
max min
e
max min
e
156
103
1463
1481
4
916
955
3
1582
1612

max
171
7
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ΣαΝαεσζκυγαΝ κδξ έαΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝ γθδεάΝΜ
Χ ΜΤΨέ

πλκζκΰδεάΝΤπβλ

ΠέθαεαμΝγ:
κ

έαΝ

κ

ΠΪ λαμΝΓ πΰλαφδεσΝΝΜάεκμΝΧδonΨΝβΰ ζζΥίΟΝήΝΓ πΰλαφδεσΝΝΠζΪ κμΝΧδatΨΝγκ 15'0"
Π ΡΙΟ Ο

1κ ιΪηβθκ

ΟΜ ΝΧΝμΝΰληη-1997

Ι Ν Φ

Μ Ρ

ΠΡ Μ Ι ΙΟΤΝ

ζΪξδ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα

6.1

10.2 13.9

17.4

ΜΫ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα

10.0 10.6 12.5 15.6 20.1

24.1

ΜΫΰδ βΝΜβθδαέαΝ
Θ ληκελα έα

14.5 15.0 16.8 19.7 24.2

28.0

2κ ιΪηβθκ
ζΪξδ βΝΜβθδαέαΝ
Θ ληκελα έα
ΜΫ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα
ΜΫΰδ βΝ
Μβθδαέα Θ ληκελα έα

ΙΟΤΛ

6.4

7.7

ΤΓ  Π ΟΚΣ ΝΟ

Κ

19.4 19.6 17.2 13.8 10.3

7.6

26.4 26.7 23.5 19.0 14.5

11.4

30.1 30.9 28.2 24.1 19.5

16.1
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1κ ιΪηβθκ
ΜΫ βΝΜβθδαέα Τΰλα έα
2κ ιΪηβθκ
ΜΫ βΝΜβθδαέα Τΰλα έα

1κ ιΪηβθκ

Ι Ν Φ

Μ Ρ

69.1 67.4 67.1 66.4 64.5
ΙΟΤΛ

59.8 59.3 63.0 66.9 70.9

Ι Ν Φ

ΜΫ βΝΜβθδαέα θ α βΝ
θΫηπθ

4.8

2κ ιΪηβθκ

ΙΟΤΛ

ΜΫ βΝΜβθδαέα δ τγυθ βΝ
Ν
θΫηπθ
4.4

61.9

ΤΓ  Π ΟΚΣ ΝΟ

Μ Ρ

ΜΫ βΝΜβθδαέα δ τγυθ βΝ
θΫηπθ

ΜΫ βΝΜβθδαέα θ α βΝ
θΫηπθ

ΠΡ Μ Ι ΙΟΤΝ

5.0

5.1

Ν

4.3

4.3

71.2

ΠΡ Μ Ι ΙΟΤΝ
Ν

Ν

Ν

5.1

4.4

4.5

ΤΓ  Π ΟΚΣ ΝΟ
Ν

Κ

4.1

4.4

Κ

4.6
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πσΝ βθΝ ηΫ βΝ ά δαΝ γ ληκελα έαΝ παλα βλ έ αδΝ σ δΝ κΝ εζέηαΝ βθΝ π λδκξάΝ
η ζΫ βμΝ έθαδΝ τελα κΝ η Ν γ λησ λβΝ πκξάΝ κΝ εαζκεαέλδΝ εαδΝ ουξλσ λβΝ κΝ
ξ δηυθαέΝ Νγ ληκελα έαΝεα ΪΝ βθΝουξλάΝ πκξάΝ πΪθδαΝφγΪθ δΝ αΝπαλΪε δαΝ
ηάηα αΝυπσΝ κΝηβ ΫθΝεαδΝ κτ κΝησθκΝεα ΪΝ κυμΝηάθ μΝαπσΝ εΫηίλδκΝΫπμΝεαδΝ
Φ ίλκυΪλδκ.
ΣκΝεζέηαΝ βμΝΠΪ λαμ, σππμΝεαδΝσζπθΝ πθΝπσζ πθΝ βμΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμ, έθαδΝ
η κΰ δαεσΝ η Ν ξ δεΪΝ λκ λΪ,Ν αζζΪΝ υΰλΪΝ εαζκεαέλδαΝ εαδΝ ξ δεΪΝ άπδκυμΝ
ξ δηυθ μέ ΟδΝΪθ ηκδΝπκυΝ πδελα κτθΝ βθΝΠΪ λαΝφγΪθκυθΝ αΝιΝψeaufortέ
ΣκΝ ξδσθδΝ θΝ ζ έπ δΝ κΝ ξ δηυθαΝ απσΝ δμΝ εκλυφΫμΝ πθΝ ίκυθυθ, θυΝ κδΝ
ίλκξκπ υ δμΝ έθαδΝ αλε ΫμΝ εαγΥΝ σζβΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝ ξ δηυθαέΝ ελαέαΝ
εαδλδεΪΝ φαδθση θαΝ θΝ πδελα κτθΝ κτ Ν κ ξ δηυθαΝ κτ Ν κΝ εαζκεαέλδέΝ
Ν ηΫ βΝ
ά δαΝ δηάΝ βμΝ υΰλα έαμΝ
βθΝ π λδκξάΝ έθαδΝ θη,θΣέΝ
ΝηΫ βΝγ ληκελα έαΝ κυΝξ δηυθαΝ έθαδΝΰί°ωΝεαδΝ κυΝεαζκεαδλδκτΝ έθαδΝβθ°ωέ
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Κ Φ Λ ΙΟ ΙV.TOΠΟΓΡ ΦΙΚ ΝΣΟΙΧ Ι ΝΣΗΝΠΟΛΗΝΠ ΣΡΩΝ
έΝ λξαέαΝΰ πΰλαφέα
Ν αλξαέαΝ ξα αΝ βΝ κπκέαΝ υλέ ε αδΝ Ν αθΪη αΝ κυμΝ πκ αηκτμ ΛΪλδ αΝ εαδΝ
τγαΝ εαδΝ έξ Ν τθκλαΝ η Ν βθΝ ζ έαΝ εαδΝ βΝ δευπθέαΝ έξ Ν υ εαΝ η ΰΪζ μΝ
πσζ δμ ξΪλδθ
δμΝ κπκέ μΝ πδίέπθ έΝ ΜέαΝ απσΝ αυ ΫμΝ ά αθ βΝ ΠΪ λαέΝ Ν πσζβΝ
Ϊλξδ Ν θαΝ παέα δΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βθΝ π λδκξάΝ Ν η ΪΝ απσΝ κΝ βκίΝ πέΥ σ αθ
ηααέΝ η Ν δμΝ ΦαλΫμ,Ν βθΝ Σλδ αέαΝ εαδΝ β τηβΝ Ν σζ μΝ πσζ δμΝ βμΝ υ δεάμΝ ξΪραμ,
πλπ κ Ϊ β ΝΝ βθΝέ λυ βΝ βμΝ«ΝΫαμΝ ξαρεάμΝυηπκζδ έαμ».
ΝΠΪ λαΝ η ΝίΪ βΝ κΝΰ πΰλαφδεσΝαθΪΰζυφκ, αζζΪΝεαδΝ βΝφυ δεάΝΰ πΰλαφδεάΝ
δαέλ βΝ βμΝ ξα αμ,Ν απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηδαΝ πδηάεβΝ παλαζδαεάΝ π δΪ αΝ
αθΪη αΝ
κθΝ ΦαγσπκυλΰκΝ εαδΝ
αΝ Σ κυεαζΫρεα,Ν θυΝ Ν πλκμΝ αΝ
ίκλ δκαθα κζδεΪΝ Ν εαδΝ θσ δα π λδίΪζζ αδΝ απσΝ βΝ άλ δαΝ εαδ α ξαηβζΪ
πλσίκυθαΝ κυΝ ΠαθαξαρεκτΝ εαδΝ πλκμΝ αΝ υ δεΪΝ ίλΫξ αδΝ απσΝ κθΝ Πα λαρεσΝ
Κσζπκέ
ΟδΝαυθ μΝ πδλλκάμΝ βμΝΠΪ λαμΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝπσζ πθΝ βμΝπ λδκξάμΝπλΫπ δΝθαΝ
έξαθΝ δαηκλφπγ έ ά βΝ απσΝ βΝ ηυεβθαρεάΝ π λέκ κΝ σππμΝ ηαλ υλκτθΝ αΝ
πκζυΪλδγηαΝ υλάηα αΧηυεβθαρεΪΝ θ ελκ αφ έα,Ν ΰεα α Ϊ δμ,Νκδεδ ηκέΝ εέ έζ),
πκυΝ ΫξκυθΝ ίλ γ έΝ βθΝ π λδκξάΝ εαδΝ Ν έξθκυθΝ αεσηβΝ εαδΝ ηδαΝ πλπρησ λβ
ΰεα Ϊ α βΝ πθΝΜυεβθαέπθέ
 Ν αυ άθ ζκδπσθ βθΝ π λδκξάΝ αθαπ τ
αδΝ ΫθαΝ πκζδ δεσ,Ν δκδεβ δεσ,Ν
κδεκθκηδεσΝ εαδΝ γλβ ε υ δεσ εΫθ λκ,Ν η Ν πέε θ λκΝ βθΝ ΠΪ λα εαδΝ ΰτλπΝ απσΝ
αυ άθΝ ηδελσ λ μΝ πσζ δμ, απσζυ αΝ ιαλ βηΫθ μΝ απσΝ αυ άθ σηπμέΝ λσβ,Ν
Μ Ϊ δμ,Ν Άθγ δα,Ν Άλία,Ν κζέθβ,Ν λΰυλΪ εαδΝ ΠΪθκληκμΝ έθαδΝ κδΝ πσζ δμΝ πκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ απσΝ δμΝ πβΰΫμ,Ν η Ν δμΝ λ δμΝ πλυ μΝ θαΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ
ηυεβθαρεάΝ π λέκ κΝ εαδΝ θαΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ δπθδεΫμέΝ ΟΝ Πα λΫαμ,Ν ξαδσμΝ
απσΝ βΝ Λαεπθέα,Ν απαΰσλ υ Ν κυμΝ ξαδκτμΝ κυΝ θαΝ ΰεα α αγκτθΝ βθΝ
θγ έαΝ εαδΝ βΝ Μ Ϊ δ αέΝ θ έ αυ κτΝ Ν Ϋε δ Ν ηέαΝ θΫαΝ πσζβ
βθΝ κπκέαΝ
θ πηΪ π Ν βθΝ ά βΝ υπΪλξκυ αΝ λσβ, βθΝ π λδΫίαζ Ν η Ν έξκμΝ εαδΝ κυμΝ
υπκξλΫπ ΝθαΝεα κδεά κυθΝ ε έ,Ν θυΝη κθσηα Ν βθΝ λσβΝ ΝΠΪ λαέ
άη λα ηπκλκτη Ν θαΝ κπκγ ά κυη Ν βθ λσβ
βΝ γΫ βΝ κυΝ βη λδθκτΝ
εΪ λκυΝ σπκυΝ υλέ ε αδΝ εαδΝ βΝ ηυεβθαρεάΝ αελσπκζβΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ άΝ αΝ
θκ δκαθα κζδεΪ αυ κτ,ΝαθΪη αΝ βθΝ λσβΝεαδΝ κΝΓβλκεκη δσ, ηδαΝγΫ βΝσπκυΝ
Ϋξ δΝ θ κπδ γ έΝεαδΝηυεβθαρεσΝθ ελκ αφ έκέ
ΟΝΚυπαλέ βμΝ ατ δα Ν βθΝΆθγ δαΝη Ν κΝξυλκΝ κυΝ βη λδθκτΝ λΰκ α έκυΝ
« ξΪρα ΚζΪκυμ» κΝ Π λπ σέΝΣβΝ Μ Ϊ δ α,Ν ξση θκμΝ εαδΝ βθΝ υηκζκΰέαΝ
πκυΝ υδκγ κτ Ν κΝ Παυ αθέαμ,Ν πμΝ ε έη θβΝ αθΪη α
δμΝ τκΝ Ϊζζ μΝ Χ λσβ,Ν
Άθγ δαΨ,Ν βθΝ κπκγ κτ Ν βΝ αηαεδΪ, αθΪη αΝ βΝ βη λδθάΝ λσβΝ εαδΝ κΝ
Γβλκεκη έκ.
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πσΝ αΝκθσηα α κπκΰλαφδεάΝΫθ διβΝησθκθΝβΝ Μ Ϊ δμ έξθ δέΝ υηκζκΰδεΪ,
κδΝ Ϊζζ μΝ τκ
θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ βζυ κυθΝ κπκΰλαφδεάΝ Ϋθ διβέΝ Ν λσβΝ
φαέθ αδΝ θαΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ λάηαΝ αλυ πκυΝ βηαέθ δΝ κλΰυθπ,Ν θυΝ Ν βΝ
Άθγ δαΝ απσΝ κΝ λάηαΝ αθγυ,Ν πκυΝ βηαέθ δΝ αθγέαπ,Ν αεηΪαπέΝ θυΝ ζκδπσθ κΝ
σθκηαΝ Ν έξθ δΝ κθΝ κπδεσΝ κυμΝ πλκ δκλδ ησ,Ν π σ κΝ πλκ δκλέα δΝ βθΝ
πκζδ δεά,Ν κδεκθκηδεάΝεαδΝ εκδθπθδεάΝ κυμΝ γΫ βέΝ ΠΪθ πμΝ βΝ Μ Ϊ δμΝφαέθ αδΝ θαΝ
υθ Ϋ αδΝ η Ν βΝ παλ δα δεάΝ Μ σαΝ ΧΠαυ αθέαμΨ,Ν θυΝ έθαδΝ ΰθπ άΝ απσΝ αΝ
κηβλδεΪΝΝΫπβΝεαδΝβΝΜ
βθδαεάΝΆθγ δαέ
ΣκπκΰλαφδεΪΝ ησθκθΝ βΝ λσβΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ δκλδ γ έΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ αλξαέ μ
πβΰΫμ,Ν θυΝ υηπ λα ηα δεΪ απσΝ δμΝΫλ υθ μΝηπκλ έΝθαΝ υθ Ϋ δ βθΝΆθγ δα
η Ν βθΝ π λδκξάΝ « ξΪραΝ ΚζΪκυμ» εαδΝ βΝ Μ Ϊ δ αΝ βΝ κτθ θβΝ η Ν αΝ ΆθπΝ
υξαδθΪ.
ΫίαδαΝ κλδ δεάΝζτ βΝπ λέΝ βμΝγΫ βμΝ πθΝ λδυθΝαυ υθΝ βηαθ δευθΝπκζδξθυθΝ
βμΝΠΪ λαμΝγαΝ κγ έΝησθκθ ηαελκπλσγ ηαΝ η Ν δμΝ υ βηα δεΫμΝαθα εαφΫμΝ
πθΝπ λδκξυθέ
ΟΝ κπκΰλαφδεσμΝ πλκ δκλδ ησμΝ βμΝ κζέθαμΝ εαδ βμ λΰυλΪμΝ έθαδΝ ζέΰκΝ
π λέπζκεκμΝ ζσΰπΝ βμΝ τΰξδ βμΝ πκυΝ υπάλξ Ν
κΝ θαΝ αυ δ γκτθΝ κδΝ
πζβλκφκλέ μΝ κυΝ Παυ αθέαΝ η Ν κΝ υπΪλξκθΝ ΰ πΰλαφδεσΝ αθΪΰζυφκέΝ Ν
παλ ιάΰβ βΝι εδθΪΝαπσΝ βθΝ ατ δ βΝη Ν κυμΝ βη λδθκτμΝΝπΫθ Νπκ αηκτμΝ βμΝ
π λδκξάμΝ Χυξαδθδυ δεκ,Ν
ζίδ δΪθδεκ,Ν Κα λδ δΪθδεκ,Ν ΞυζκεΫλαΝ εαδΝ
λ παθδυ δεκΨΝ πθΝ
ΪλπθΝ πκυΝ αθαφΫλ δΝ κΝ Παυ αθέαμ ( κθΝ Μ έζδξκ,Ν κθΝ
ΥΪλα λκ,Ν κθΝΫζ ηθκΝεαδΝ κθΝ κζδθαέκ).
θυΝζκδπσθΝ πλκ δκλέα δΝΝ βθΝ λΰυλΪΝαθΪη αΝ κΝΥΪλα λκΝεαδΝ κΝΫζ ηθκΝ
εαδΝ βΝ κζέθαΝ έπζαΝ κΝ κζδθαέκΝ η Ϊ απσΝ πκζζΫμΝ υπκγΫ δμΝ ΰδαΝ Ν κΝ πκδκέ
απσΝ κυμΝ τΰξλκθκυμΝ πκ αηκτμΝ αθ δ κδξκτ αθΝ κυμΝ αλξαέκυμΝ Ν εαδΝ η ΪΝ
απσΝ υλάηα αΝ
Ν υΰε ελδηΫθ μΝ κπκγ έ μΝ πκυΝ αθ δ κδξκτ αθΝ
Ν
πζβλκφκλέ μΝ κυΝΠαυ αθέα, δμΝκπκέ μΝπ λδΫΰλαφ ΝαπσΝ κΝ αιέ δΝ κυΝαπσΝ βθΝ
ΠΪ λαΝπλκμΝ κΝ έΰδκΝΝη Νπζκέκ, ηπκλκτη ΝθαΝ υηπ λΪθκυη Νσ δΝβΝη θΝ κζέθα
υλέ ε αδΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ βη λδθκτΝ ξπλδκτΝ λΫπαθκ
βθΝ κπκέα υπΪλξκυθ
υλάηα αΝ ε αηΫθκυ κδεδ ηκτ,Ν θυΝ κδΝ πκ αηκέΝ ΫξκυθΝ βθΝ ιάμΝ αθ δ κδξέαμΝ
αζίδ δΪθδεκ-Μ έζδξκμ,Ν Κα λδ δΪθδεκ-ΥΪλα λκμ,Ν ΞυζκεΫλδαα-Ϋζ ηθκμΝ εαδΝ
λ παθδυ δεκ- κζδθαέκμέΝ
δ β λΰυλΪ, βΝ κπκέαΝ πλκ δκλδασ αθΝ απσΝ κθΝ Παυ αθέαΝ αθΪη αΝ κΝ
ΥΪλα λκΝ εαδ
κΝ Ϋζ ηθκ,Ν ηπκλκτη Ν θα πκτη Ν αιδκζκΰυθ αμ εαδΝ αΝ
υλάηα αΝσ δΝ υλέ εκθ αδΝ π λέπκυΝ βΝγΫ βΝΜαυλκπσ δ σπκυΝυπΪλξ δΝηΫξλδΝ
κθ 5κ ηέΥΝ αδυθαΝεαδΝφαέθ αδΝσ δΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κΝξπλδσΝΠζα Ϊθδέ
ΓδαΝ βθΝ Άλία
θΝ Ϋξκυη Ν Ϊη
μΝ πζβλκφκλέ μΝ απσΝ κθΝ Παυ αθέαΝ ΰδαΝ βθΝ
κπκΰλαφδεάΝ βμΝ γΫ βέΝ πσΝ Ϋηη
μΝ σηπμΝ πζβλκφκλέ μ, δμΝ Ν κπκέ μ
παλαγΫ δΝ Ν εαδΝ αφκλκτθΝ κθΝ πσζ ηκΝ εα ΪΝ πθΝ Γαζα υθ,Ν ηπκλκτη Ν θαΝ
υηπ λΪθκυη Νσ δΝ υλέ ε αδ αΝίσλ δα ηδαμ εαδΝαθαφ λσ αθΝη ΪΝ βΝ κζέθαΝ
εαδΝ Άθγ δαέΝ ξ δΝ πλκ αγ έΝ βΝ ατ δ άΝ βμΝ η Ν αΝ βη λδθΪ λΰυλΪΝ ΧπλυβθΝ
Άί λθαΨ,Ν σηπμΝ κτ Ν απσΝ αΝ υλάηα αΝ ηπκλ έΝ αυ σΝ θα παζβγ υγ έΝ κτ εαδ
απσΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ κδξ έαΝΝ π δ ά βΝπ λδΰλαφάΝ κυΝΠαυ αθέαΝΰέθ αδΝαπσΝ κΝ
πζκέκΝαπσΝΠΪ λαΝπλκμΝ έΰδκΝΝεαδΝ Ν ε έθκΝ κΝ βη έκΝκΝπαλαζδαεσμΝ λσηκμΝ
θΝυπΪλξ δΝζσΰπΝ κυΝαπσελβηθκυΝ βμΝαε άμΝη ΪΝ κΝ λΫπαθκΝεαδΝ κΝΛαηπέλδέΝ
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δΝ ησθκΝ η Ν ζκΰδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ γαΝ ηπκλκτ αη Ν θαΝ πκτη Ν σ δΝ έ πμΝ θαΝ
αυ έα αδΝη Ν κΝ βη λδθσΝΆθπΝΚα λέ δ σππμΝ υθβΰκλκτθΝεαδΝκλδ ηΫθαΝαπσΝΝ
αΝ υλάηα αΝΧΰ πη λδεσΝθ ελκ αφ έκΨέ
θ έγ α κ ΠΪθκληκμ αυ έ γβε Νη Ν βΝγΫ β «Γεκζέηβ» (π λδκξάΝΣ εΫμΝ κυΝ
ΰέκυ
α δζ έκυ- φκλκμΝ αλξαδκ ά πθΝ ΝέΝ αφ δλσπκυζκμΨέΝ Φυ δεσΝ εαδΝ
α φαζΫμΝ ζδηΪθδΝ ΰθπ σ εαδΝ απσΝ κθΝ Π ζκπκθθβ δαεσΝ πσζ ηκ, αζζΪΝ εαδΝ κθΝ
πσζ ηκΝ ξαδυθ,Ν δ πζυθΝ εαδΝ Μαε σθπθ,Ν βΝ γΫ βΝ κυΝ απΫθαθ δΝ απσΝ βΝ
Νατπαε κΝεαδΝβΝαπσ α άΝ κυΝαπσΝ κΝΡέκΝ υηφπθκτθ η Ν δμΝπ λδΰλαφΫμΝ κυΝ
Παυ αθέα εαδΝηπκλκτθΝθαΝ έικυθΝ βΝ βη λδθάΝ κυΝγΫ βΝη Να φΪζ δαέ
 Ν σζβ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ Πα λυθΝ θ κπέ γβεαθΝ κδεδ ηκέ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ
ξαλαε βλδ δεσΝ σ δΝ κδΝ π λδ σ λκδΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδ
δμΝ πβΰΫμΝ εαδΝ κδΝ πδκΝ
βηαθ δεκέ θ κπέ γβεαθΝ κΝ ίσλ δκΝ ηάηαΝ βμ, πλΪΰηαΝ πκυΝ υπκ βζυθ δΝ
πσ κΝ βηαθ δεσμΝά αθΝκΝξυλκμΝαυ σμΝεαδΝαυ σΝκφ έζ αδΝεαδΝ βΝΰ πΰλαφδεάΝ
γΫ βΝζσΰπΝ κυΝπ λΪ ηα κμΝΡέκυΝεαδΝ θ έλλδκυέ
έΝτΰξλκθβΝΰ πΰλαφέα
1.Π λδα

δεάΝΓ πΰλαφέα

αέΝΓ θδεΪ
Μ ΰΪζκΝ πζ κθΫε βηαΝ βμΝ ξαρεάμΝ ΰβμΝ γ πλ έ αδ β αληκθδεάΝ
ίκυθκτΝεαδΝγΪζα αμ έ βθΝ ξα αΝαυ άΝβΝ υθτπαλιβΝπλκ φΫλ δΝ
θαζζαΰΫμΝ κπέπθΝ εαδΝ πλκεζά πθΝ κθΝ πδ εΫπ βέΝ Ο ΝκησμΝ
ΫθαμΝ σπκμΝ κΝ κπκέκμΝ αιέα δΝ θαΝ κθΝ πδ ε φ έΝ εΪγ Ν ΪθγλππκμΝ
βηΫλ μΝ κυΝξλσθκυέ

υθτπαλιβΝ
επζβε δεΫμΝ
ξα αμΝ έθαδΝ
εαδΝ δμΝ γθηΝ

 Ν ηάεκμΝ ΰβηΝ ξδζδκηΫ λπθΝ ίλΫξ αδΝ απσΝ γΪζα αέ
εΪ μ κδΝ παλαζέ μ,ΝΝ
πκζυ τξθα μΝ εαδΝ λβηδεΫμ, πκυΝ δαγΫ δέΝ υ ΫμΝ έθαδΝ παλαζέ μΝ σζπθΝ πθΝ
τππθΝΧη ΝΪηηκ,Νη Ναηηκίσ αζκ,Νη Νίσ αζκ,Νη ΝπΫ λ μΝεαδΝίλΪξκυμΨΝεαδΝΰδαΝ
σζαΝ αΝ ΰκτ αΝ ΧΰδαΝ βζδκγ λαπ έα,Ν ΰδαΝ εκζτηίβ β,Ν ΰδαΝ οαλκθ κτφ εκ,Ν ΰδαΝ
οΪλ ηα,ΝΰδαΝεα α τ δμ,ΝΰδαΝδ δκπζκ α,ΝΰδαΝwindsurfing).
ΧμΝφυ δεσΝ έξκμΝζ μΝεαδΝπλκ α τκυθΝ αΝπαλΪζδαΝ κδΝηκθα δεκέΝκλ δθκέΝσΰεκδ
κυΝ Νκηκτ,Ν αΝ γαυηΪ δαΝ ίκυθΪΝ κυέΝ υ ΪΝ έθαδ κ Υ ζησμ,Ν κΝ λτηαθγκμ,Ν κΝ
Παθαξαρεσ,Ν εαδΝ αΝ ξαηβζσ λαΝ κΝ φλκ έ δκ,Ν κΝ Κζπεσμ,Ν κΝ εδα κίκτθδ,Ν αΝ
σλβΝεσζδμΝεαδΝΜσίλβέΝ ξ δ θ δαφΫλκυ αΝξζπλέ αΝεαδΝπαθέ αΝεαδ πλκ Ϊ δμΝ
αθαουξάμΝΰδα κλ δίΪ μ,Νπ ακπσλκυμ,Ναθαλλδξβ Ϋμ,Ναθ ηκπ λδ Ϋμ,Ν εδΫλΝεαδΝ
φέζκυμΝ κυΝ ξδκθδκτ, αζζΪΝ εαδΝ πκ βζΪ μΝ ίκυθκτ,Ν ηαθδυ δμΝ εαΰδΪε λμΝ εαδΝ
λα Ϋμ κυΝ λΪφ δθΰεέΝ Tα ία δεσ λαΝ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέα υθαθ ΪΝ εαθ έμΝ αΝ
παθΫηκλφαΝ Ϊ βΝ κυΝ ΝκηκτΝ έθαδΝ αΝ Ϋζα α,Ν αΝ π τεα,Ν κδΝ εα αθδΫμ,Ν αΝ
πζα Ϊθδα,Ν κδΝ λτ μΝ εαδΝ κδΝ εκυεκυθαλδΫμέΝ  κΝ θκησΝ ξα αμΝ υθαθ υθ αδΝ αΝ
π λδ σ λαΝ έ βΝ γΪηθπθΝ εαδΝ αυ κφυυθΝ Ϋθ λπθΝ πκυΝ υπΪλξκυθΝ βθΝ
ζζΪ αέ
 Ν πκζζΪΝ βη έαΝ η αιτΝ ίκυθκτΝ εαδΝ γΪζα
π δΪ μΝ σππμΝ κΝ εΪηπκμΝ βμΝ υ δεάμΝ
κππλκεβπ υ δευθ, βηβ λδαευθΝεαδΝΪζζ μέ

αμΝ παλ ηίΪζζκθ αδΝ τφκλ μΝ
ξα αμΝ η Ν δμΝ εαζζδΫλΰ δ μΝ
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Π δθΫμ,Ν βηδκλ δθΫμΝεαδΝκλ δθΫμΝπ λδκξΫμΝη Ν άπδ μΝ εαζζδΫλΰ δ μ,Νη Ν η ΰΪζκυμΝ
ζαδυθ μΝεαδΝαηπ ζυθ μ, αζζΪΝεαδΝη ΰΪζ μΝ ε Ϊ δμΝη Ν π λδ κ δ άΝΧπ λδκξάΝ
δΰδΪζ δαμΨ υθγΫ κυθΝ κΝφυ δεσΝ κπέκΝ κυΝθκηκτ,Ν κΝ δΪ παλ κΝαπσΝηθβη έαΝ
βμΝ φτ βμέ Οδεσ κπκδΝ εαδΝ υΰλκίδσ κπκδ,Ν ζα κ Ϊ β,Ν π υεκ Ϊ β,Ν
πζα αθκ Ϊ β,Ν κΝ ηκθα δεσΝ π υεκ Ϊ κμΝ βμΝ  λκφυζδΪμ κυΝ κπκέκ
πλκ α τ αδΝαπσΝ βΝ υθγάεβΝΡαη Ϊλ,Ν κΝ Ϊ κμΝ βμΝΚΪθδ εαμ,ΝβΝζέηθβΝ κυΝ
ΠλσεκπκυΝ εαδΝ βΝ ζέηθβΝ Σ δίζκτ,Ν βΝ υπΫλκξβΝ ζέηθβΝ κυΝΛΪ πθα,Ν κΝ υΰλσ κπκμΝ
Κκ υξέκυ,Ν βΝ ζδηθκγΪζα αΝ κυΝ ΠΪπα,Ν επζβε δεΪΝ φαλΪΰΰδαΝ σππμΝ αυ σΝ κυΝ
κυλαρεκτ,Ν παθΫηκλφαΝ κλ δθΪΝ εαδΝ παλαγαζΪ δαΝ ηΫλβΝ πλκ φΫλκυθΝ κθΝ
πδ εΫπ βΝ βμΝ ξα αμΝΫθαΝπζάγκμΝ τεκζαΝπλκ ίΪ δηπθΝπ λδκξυθΝδ δαέ λκυΝ
φυ δεκτΝεΪζζκυμέΝ
Πκ αηκέ, ζέηθ μΝεαδΝ εα κθ Ϊ μΝπβΰΫμΝ αΝ κλ δθΪΝ κυΝ θκηκτ ια φαζέακυθ,
Ν σζβΝ βθΝ ξα α, εαζάμΝπκδσ β αμΝ πσ δηκΝθ λσέΝΆφκίαΝηπκλ έΝ ΝεΪπκδκμΝθαΝ
ηπδ υγ έ κΝθ λσΝ βμΝίλτ βμΝσπκυΝεδΝαθΝίλ γ έ βθΝ ξα αέ

δεέΰγ
ΥΪλ βμΝθκηκτΝ ξα α

ίέ ΜκλφκζκΰέαΝΝκηκτΝ ξα αμ
ΟΝ θκησμΝ ξα αμΝ απκ ζ έΝ κΝ ΰ πΰλαφδεσΝ εΫθ λκΝ ίΪλκυμΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ
εαγυμΝ εα Ϋξ δΝ κΝ βλΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ Ϋε α βμΝ εαδΝ κΝ ζγΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ
πζβγυ ηκτΝ βμέΝ ΟδΝ κλ δθκέΝ σΰεκδΝ Χ65,4%) βμΝ υθκζδεάμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝ
θκηκτΨ,Ν κδΝ βηδκλ δθκέΝ Χΰγ,κΣΨ,Ν κδΝ π δθκέΝ Χβί,κΣΨΝ εαδΝ κδΝ παλΪε δκδΝ ξυλκδ,Ν κδΝ
αφδεΫμΝ εαδΝ εζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ εαδΝ αΝ πδφαθ δαεΪΝ θ λΪ υθκκτθΝ βθΝ
αθΪπ υιβέΝ ΟΝ ίαγησμΝ φυ κεΪζυοβμΝ κυΝ θκηκτΝ έθαδΝ υοβζσ α κμΝ εαδ
πλκ ΰΰέα δΝ κΝλιΣΝΧΫε α βΝγέβγγΝ λαΰπθδεΪ ξδζδση λα).
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Ν υθ υα ηΫθβΝ λΪ βΝ βμΝ δΪίλπ βμΝ εαδΝ βμΝ απκ Ϊγλπ βμ,Ν βΝ κπκέα
πδ αξτθ αδΝ ζσΰπ πθΝ Ϋθ κθπθΝ ίλκξκπ υ πθΝ βθΝ υ δεάΝ ζζΪ α, έθαδΝ
παλΪΰκθ μΝεαγκλδ δεκέΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ βη λδθάμΝΰ πηκλφκζκΰέαμ.
Νπ λδκξάΝξαλαε βλέα αδΝ αθΝκλ δθάΝ - βηδκλ δθάΝ Νπκ κ σΝπ λέπκυΝθίΣέΝ
Οδ ετλδκδΝα ί κζδγδεκέΝκλ δθκέΝσΰεκδΝαθαπ τ κθ αδΝ αΝθσ δαΝεαδΝ έθαδΝ κ
Παθαξαρεσ,Ν κΝ λτηαθγκμΝ εαδΝ κΝ Υ ζησμέΝ Π λδφ λ δαεΪΝ αυ υθΝ απκ υπυθ αδΝ
ηδα ζκφυ βμΝ π λδκξά,Ν βμΝ κπκέαμΝ κδΝ εκλυφΫμΝ ηφαθέακθ αδΝ υθάγπμΝ
λκΰΰυζ ηΫθ μέ
Ν απκ λΪΰΰδ βΝ βμΝ π λδκξάμΝ ΰέθ αδΝ ηΫ πΝ πκζυΪλδγηπθΝ πκ αηυθ,Ν
ξ δηΪλλπθΝ εαδΝ λυαεδυθ,Ν αΝ κπκέαΝ ξβηα έακυθΝ ΫθαΝ ηΫ λδαΝ αθαπ υΰηΫθκΝ
υ λκΰλαφδεσΝ τ βηαΝ η εκδζΪ μΝ π σ κΝ υηη λδεΫμέΝ έθαδΝ αιδκ βη έπ κΝ
σ δΝ κδΝ πκ αηκέΝ παλκυ δΪακυθ πκξδαεΪΝ ευηαδθση θβΝ η αφκλδεάΝ δεαθσ β α,Ν
θυΝ ηΫλκμΝ πθΝ υ Ϊ πθΝ εα δ τ δΝ Ν δ κτμΝ α ί σζδγκυμΝ εαδΝ λΫ δΝ δαΝ ηΫ πΝ
εαλ δευθΝ αΰπΰυθέΝ ΣΫζκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θα κθδ γ έΝ κΝ σ δ, π δ άΝ Ν κδΝ πκ αηκέΝ
ΫξκυθΝ ηδελάΝ ξ δεΪΝ πλκ φκλΪΝ εζα δευθΝ υζδευθΝ εαδΝ
υθΪλ β βΝ πθΝ
αθκ δευθΝεδθά πθ,
θΝαθαπ τ κθ αδΝη ΰΪζαΝ ζ αρεΪΝπ έαέ

ξΫ δκΝΰέΝΥΪλ βμΝ πθΝξυλπθΝ βμΝΠΪ λαμ

2.

δεάΝΰ πΰλαφέα

αέΝΓ θδεΪ
άη λαΝ π δ άΝ βΝ ΠΪ λαΝ θΝ Ϋξ δΝ απκε ά δΝαεσηβΝ λυγηδ δεσΝ ξΫ δκ,Ν παλΪ
βθΝτπαλιβΝ κυΝθσηκυΝβηίκήΰλλι πκυΝπλκίζΫπ δΝλυγηδ δεσ ξΫ δκΝΰδαΝσζ μΝ
δμΝη ΰΪζ μΝπσζ δμ,Ν θΝηπκλκτη ΝθαΝεαγκλέ κυη Ν βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ βμέΝ
ΠαλσζαΝαυ Ϊ,Ν κΝπκζ κ κηδεσΝ βμΝ υΰελσ βηαΝ υλέ ε αδΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝΰίΝ
άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ ΧΠΪ λα,Ν ε αέκθ,Ν λαξθαέδεα,Ν Μδθ δζσΰζδ,Ν Μκθκ Ϋθ λδ,Ν
ΟίλυΪ,ΝΠαλαζέα,ΝΡέκ,ΝΡκΰέ δεαΝεαδΝΣ κυεαζΫρεαΨ,Ναπκ ζ έ αδΝαπσ πΪθπΝαπσΝ
γβγζΝ κδεκ κηδεΪΝ
λΪΰπθαΝ εαδΝ εα αζαηίΪθ δΝ πδφΪθ δαΝ γλ,γΝ λαΰπθδεΪΝ
ξδζδση λαέΝ
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 βΝ ΰ πΰλαφδεάΝ εζέηαεαΝ κΝ πκζ κ κηδεσΝ υΰελσ βηαΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ
ξαλαε βλέα αδΝαπσΝΫθαθΝπαλαζδαεσΝκδεδ δεσΝ ξβηα δ ησΝη ίσλ δαΝαθΪπ υιβΝ
ξ δεΪΝ πυεθκ κηβηΫθκυΝ δ κτΝ εαδΝ η Ν θσ δαΝ αθΪπ υιβΝ αλαδσ λκυΝ δ κτέΝ ΟΝ
ετλδκμΝ υηπαΰάμΝ σΰεκμΝ κυΝ κδεδ δεκτΝ ξβηα δ ηκτΝ π λδζαηίΪθ δΝ κ εΫθ λκΝ
εαδΝ βθΝ παζδΪ πσζβΝ η Ν αθΪπ υιβΝ εαδΝ αθα κζδεΪΝ πλκμΝ βθΝ θ κξυλαέΝ ΟΝ
κδεδ δεσμΝδ σμΝ βμΝπσζβμΝΫξ δΝ κΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝ έθαδΝ ξ δεΪΝαλαδσμΝεαδΝ
αθΝ υθ υα γ έΝ η
κΝ κ δεσΝ εαδΝ κΝ δ βλκ λκηδεσΝ έε υκΝ
έθ δΝ ΫθαθΝ
αεαγσλδ κΝεαδΝΪηκλφκΝξαλαε άλαΝ ΝσζβΝ βθΝ υλτ λβΝπ δθάΝπ λδκξάΝηΫξλδΝ
κυμΝζκφυ δμΝσΰεκυμΝ βμΝΠΪ λαμέ
υ άΝ βΝ κδεδ δεάΝ αλαδάΝ κηάΝ κΝ εΫθ λκΝ βμΝΠΪ λαμΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ βμ
τπαλιβμΝ αεΪζυπ πθ ξυλπθ,Ν η Ν ηδελΪΝ εβπΪλδα,Ν σπκυΝ φυ τκθ αδΝ εαδΝ
υπΪλξκυθ εαζζππδ δεκέΝγΪηθκδ Χαΰΰ ζδεΫμΝεαδΝφέεκδΨ κδΝκπκέκδΝ Ν υθ υα ησΝ
η Ν βθΝ τπαλιβΝ πθΝ θ λαθ αδυθΝ
έθκυθΝ αυ άΝ βΝ ξαλαε βλδ δεάΝ υπ έα,
ευλέπμΝ εα ΪΝ κυμΝ ηάθ μΝ βμΝ ΪθκδιβμΝ εαδΝ βΝ κπκέα ε πΪα δΝ δμΝ ηυλπ δΫμΝ πκυΝ
εα ’ αθΪΰεβΝ υπΪλξκυθΝ δμΝ η ΰαζκυπσζ δμΝ απσΝ βθΝ τπαλιβΝ πθΝ εΪ πθΝ
απκεκηδ άμΝαπκλλδηηΪ πθέΝ υ σΝ έθαδΝπκυΝκηκλφαέθ δΝεαδΝ βθΝπσζβέ
θαΝ ε θ λδεσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ βμΝ α δεάμΝ ΰ πΰλαφέαμ βμΝ ΠΪ λαμΝ έθαδΝ βΝ
δαέλ άΝ βμΝ βθΝ Ν «Άθπ» εαδΝ «ΚΪ π» πσζβ, κδΝ κπκέ μΝ υθ Ϋκθ αδΝ η αιτΝ
κυμΝ η Ν εΪζ μέΝ υ σΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηδαμΝ αζζβζ πέ λα βμΝ αθΪη αΝ βΝ
φυ δεάΝΰ πΰλαφέαΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝαθγλυπδθβμΝεα κέεβ βμέΝ Ν
«ΚΪ π» πσζβ, βΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ δΝ κθΝα δεσΝπυλάθαΝ κυΝΰλκυ αδυθαΝεαδΝ κΝ
ζδηΪθδ, υλέ ε αδΝ έπζαΝ βΝ γΪζα αΝ εαδΝ απζυθ αδΝ η αιτΝ πθΝ είκζυθΝ
πθΝπκ αηυθΝΓζατεκυΝεαδΝΥΪλα λκυΝεαδΝ έθαδΝε δ ηΫθβΝ πΪθπΝ ΝΫθαΝαλξδεΪΝ
πκ αηκΰ θΫμΝ εαδΝ ζυ μΝ Ϋ αφκμέΝ Ν θ έγ α βΝ «Άθπ» πσζβ εαζτπ δΝ βθΝ
π λδκξάΝ πθΝ παζαδσ λπθΝ κδεδ ηυθ,Ν ΰτλπΝ απσΝ κΝ φλκτλδκ,Ν πΪθπΝ δμΝ
υ δεσ λ μΝυπυλ δ μΝ κυΝΠαθαξαρεκτΝσλκυμ ΧΰέλβθΝηΫ λαΨΝπλδθΝ κθΝΠα λαρεσΝ
Κσζπκέ

ίέΝΝ α τζζδκΝ βμΝΠΪ λαμ
ΟΝπ υεσφυ κμΝαυ σμΝζσφκμΝαπκεαζ έ αδΝβΝ«ί λΪθ α κυΝΠα λαρεκτΝεσζπκυ»
ΰδαΝ βθΝ ιαδλ δεάΝ γΫαΝ πκυΝ πλκ φΫλ δέΝ ΣκΝ « α τζζδκ» πλκ φΫλ αδΝ ΰδαΝ
π λδπΪ κυμΝ αθαουξάμ, αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ ασεδθΰεέΝ Π λπα δΫ αδΝ υξΪλδ α ξΪλδθΝ
κυμΝ δαηκλφπηΫθκυμΝ λκηέ εκυμΝ κδΝ κπκέκδ δα ξέακυθΝ εαδΝ κθΝ λκ λσΝ
έ εδκΝπκυΝπλκ φΫλκυθΝ αΝπαθτοβζαΝ Ϋθ λαέ

δεέΰζ
α τζζδκΝΠΪ λαμ
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ΤπΪλξ δΝ« βηκ δεσ» κυλδ δεσΝπ λέπ λκ, θαληκθδ ηΫθκΝη Ν κΝ π λδίΪζζκθ,
απσΝ κΝ κπκέκΝ ηπκλ έΝ εαθ έμΝ θαΝ γαυηΪ δΝ βθΝ ΠΪ λα,Ν κΝ ζδηΪθδΝ εαδ κθΝ
Πα λαρεσ, αζζΪΝεαδΝ δμΝξαηβζΫμΝαε ΫμΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυΝΜ κζκΰΰέκυΝΫπμΝ αΝ
ίκυθΪΝ βμΝ Ρκτη ζβμέΝ ΣδμΝ απκΰ υηα δθΫμΝ υλ μΝ βΝ εέθβ βΝ αυιΪθ αδΝ εαγυμΝ
πκζζκέΝ έθαδΝ ε έθκδΝ πκυΝ αθβφκλέακυθΝ κΝ « α τζζδκ» ΰδαΝ θαΝ κυθΝ κθΝ
Πα λαρεσΝθαΝίΪφ αδΝαπσΝ αΝηκθα δεΪΝξλυηα αΝ κυΝβζδκία δζΫηα κμέ

ΰέΝΠαθαξαρεσΝΌλκμ
ΣκΝ πδκΝ ΰθπ σΝ ίκυθσΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ έθαδΝ κΝ Παθαξαρεσέ Σκ ΠαθαξαρεσΝ σλκμ
(ά α αχαϊ
ά Βοϊδ ά ΨΝ έθαδΝ κ ίκλ δσ λκ ίκυθσ βμ Π ζκπκθθά κυ.
υλέ ε αδ κΝεΫθ λκΝ βμΝ ξα αμΝεαδΝΰδα κθΝζσΰκΝαυ σΝζΫΰ αδΝεαδΝΠαθαξαρεσέ
ε έθ αδΝ π λέπκυΝ βίΝ ξδζδση λαΝ Ν ηάεκμΝ απσΝ κΝ ίκλλΪΝ πμΝ κΝ θσ κέΝ ΟΝ
ετλδκμΝ σΰεκμΝ κυΝ αλξέα δΝ εα ’Ν υγ έαθΝ αθα κζδεΪΝ βμΝ πσζβμΝ βμΝ ΠΪ λαμ.
Άζζπ Ν κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ υ δεάμ  λ Ϊμ κΝ ΠαθαξαρεσΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ
πμ ου
η ά α .
Σκ υοβζσ λκΝ βη έκΝ κυΝ έθαδΝβΝεκλυφά «
ο ου α α ο » τοκυμΝ1.928
ηΫ λπθ εαδ Ϊζζ μΝ εκλυφάμΝ τοκυμ 1.924, 1.925 εαδΝ ΰέλβθΝ ηΫ λπθέΝ ΆζζβΝ
εκλυφάΝ κυΝ κθκηΪα αδ Βοϊδ ά έΝ Μ αιτΝ πθΝ τκΝ εκλυφυθΝ υλέ ε αδΝ κΝ
κλκπΫ δκ
α ο δ ά ο φη ά αέΝ ΆζζαΝ κλκπΫ δαΝ έθαδΝ κ
υ α πο
εαδΝ αΝ κλκπΫ δα βμ α ί α εαδΝ
βμ ου πί α .
ΟδΝ εκλυφΫμΝ κυΝ
πλκ φΫλκυθΝ επζβε δεάΝ γΫαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΠΪ λαμΝ εαδΝ πλκμΝ αΝ ίκυθΪΝ βμΝ
Π ζκπκθθά κυΝ εαδΝ βμΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμέΝ πσΝ δμΝ εκλυφΫμΝ ξ σθΝ κυΝ
ΠαθαξαρεκτΝ πβΰΪακυθΝ κδΝ πκ αηκέ «Γζατεκμ» εαδ «Φκέθδεαμ»έΝ ΜΪζδ αΝ κΝ
κλ δθσμΝ λκυμΝ κυΝ πκ αηκτ ΓζατεκυΝ δαξπλέα δΝ κΝ θκ δκ υ δεσ ηάηαΝ κυΝ
Παθαξαρεκτ,Ν κΝκπκέκΝ έθαδΝΰθπ σΝπμ
α αχαϊ
ά
π
εαδΝ κΝ
κπκέκΝ υλέ ε αδΝεαδΝβ ηκθάΝΟηπζκτ.

έ1η
ΆπκοβΝ κυΝΠαθαξαρεκτ
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δεέΰθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
άη λαΝ κΝΠαθαξαρεσΝΌλκμ

ΟδΝ ξδκθκπ υ δμΝ έθαδΝ εκδθΫμΝ δμΝ π λδκξΫμΝ ΪθπΝ πθΝ ΰέίίί ηΫ λπθ κΝ
ξ δηυθαέ ΟδΝ ευλδσ λκδΝ κδεδ ηκέΝ υλέ εκθ αδΝ κυμΝ πλσπκ μΝ κυΝ σλκυμΝ εαδΝ
ΰέθκθ αδΝ παθδσ λκδΝ η Ν βθΝ Ϊθκ κΝ κυΝ υοκηΫ λκυέΝ ΤπΪλξ δΝ π λδκλδ ηΫθβΝ
α κεΪζυοβΝ κΝ υ δεσΝ εαδ κ θσ δκΝ ηΫλκμέΝΣκΝ ΠαθαξαρεσΝ έθαδΝ απσΝ αΝ πδκΝ
α αγάΝΰ πζκΰδεΪΝ ΪφβΝ βμΝξυλαμέΝ
 βθΝυπκίΪγηδ βΝ βμΝξζπλέ αμΝεαδΝ βμΝπαθέ αμΝ κυΝίκυθκτ ΫξκυθΝ υηίΪζζ δΝ
αΝ ηΫΰδ αΝ βΝ υπ λίσ εβ β,Ν βΝ ζαγλκγβλέα,Ν κδΝ υθ ξ έμΝ α δεΫμΝ πυλεαΰδΫμ,Ν βΝ
αθ ιΫζ ΰε βΝ δΪθκδιβΝκλ δθυθΝ λσηπθΝεαδΝβΝΪθαλξβΝ ιΪπζπ βΝ πθΝκδεδ ηυθΝ
αΝξαηβζσ λαΝυοση λαέΝ
δ ΫθαΝη ΰΪζκΝηΫλκμΝ κυΝίκυθκτΝ έθαδ ΰυηθΪ άΝ
ΪΰκθαΝ ΪφβΝ η Ν πκυ βΝ ίζΪ β β, βΝ κπκέαΝ εαζτπ δΝ εαδΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ
κυΝθσ δκυΝηΫλκυμέ
ΣαΝ εαζζδ λΰά δηαΝ ΪφβΝ εαζτπ κυθΝ κΝ υ δεσΝ εαδΝ αθα κζδεσΝ ηΫλκμέΝ ΟδΝ
ξ έηαλλκδΝ εαδΝ αΝ λ τηα αΝ έθαδΝ ΰτλπΝ απσΝ κΝ ίκυθσέΝ ΣκΝ ε θ λδεσΝ ηΫλκμΝ κυΝ
ίκυθκτΝ έθαδΝ κΝ ΪΰκθκΝ Ϋ αφκμέΝ ΣαΝ ζδίΪ δαΝ εαζτπ κυθΝ κΝ υ δεσΝ ηΫλκμ,Ν κΝ
ε θ λκ υ δεσ,Ν κΝ ίσλ δκΝ εαδΝ κΝ αθα κζδεσ ηΫλκμέΝ Τπκίαγηδ ηΫθαΝ εαδΝ αλαδΪΝ
Ϊ βΝυπΪλξκυθΝ κΝ υ δεσΝηΫλκμ,Ν κΝίσλ δκΝηΫλκμΝεαδΝ κΝαθα κζδεκε θ λδεσΝ
ηΫλκμέΝ
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δεέΰιΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ δεέΰκΝΝΝΝΝ

δεέΰλ

πσο δμΝ κυΝΠαθαξαρεκτΝσλκυ

. Παλαζδαεσ ηΫ ππκΝ βμΝπσζβμΝ βμΝΠΪ λαμ

ΌππμΝ γαΝ ά αθΝ φυ δεσΝ εαδΝ Ν κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ παλαγαζΪ δαΝ πσζβ,Ν β
αθΪπ υιβΝ κυΝπκζ κ κηδεκτΝδ κτΝ βμΝ ι ζέξγβε Ν ΝΪη βΝ υθΪλ β βΝη Ν δμΝ
λΰα έ μΝεα α ε υάμΝ κυΝ ζδηαθδκτέΝ Ν ξΫ βΝαυ άΝ θ έθ αδΝ υγΫπμΝ αθΪζκΰαΝ
η Ν κθ ίαγησΝκδεκθκηδεάμΝ εαδΝ ηπκλδεάμΝ υ ξΫ δ βμΝ πθΝ τκΝ αυ υθΝ πσζπθ,Ν
βμΝπσζβμΝεαδΝ κυΝζδηαθδκτ,ΝαφκτΝβΝ εη Ϊζζ υ βΝ κυΝ τ λκυΝεαγκλέα δΝεαδΝ
βθ κλΰΪθπ βΝ πθΝξλά πθΝεαδΝ πθΝ κηυθΝ βμΝπλυ βμέ
πσΝ βΝ τθ αιβΝ κυΝ πλυ κυΝ πκζ κ κηδεκτΝ ξ έκυΝ βμΝ πσζβμΝ βμΝ ΠΪ λαμ,
κΝ ΰκβλΝ απσΝ κθΝ  αηΪ βΝ κτζΰαλβ,Ν δαφαέθ αδΝ βΝ βηαέθκυ αΝ γΫ β κυΝ
ζδηΫθαΝ βμΝ πσζβμΝ ΧπκυΝ σ Ν έξ Ν π λδ σ λκΝ κΝ ξαλαε άλαΝ γαζΪ δκυ
η υπκυΨ αφκτΝβΝπλκευηαέαΝεαδΝ κΝφλκτλδκΝ έθαδΝ αΝ τκΝία δεΪΝ κδξ έαΝπκυ
εαγκλέακυθΝ κθΝπλκ αθα κζδ ησΝ πθΝαισθπθΝΰδαΝ κΝ ξΫ δκΝ βμΝΚΪ πΝεαδΝΆθπ
ΠσζβμΝαθ έ κδξα.
Μπκλ έΝ βΝ πλσγ βΝ κυΝ η ζ β άΝ σ Ν θαΝ ηβθΝ η κυ δυγβε Ν ζδεΪ απσζυ αΝ
βθΝ υζκπκέβ β εαγυμΝ βΝ παλαζδαεάΝ αυθβ, πκυΝ γαΝ κλδκγ κτ Ν β ίσλ δαΝ
πζ υλΪΝ βμΝ πσζβμ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ κτζΰαλβμΝ δΫγ
Ν βθΝ αηκδίά κυΝ
πλκίζΫπκθ αμΝ κΝ ξ δα ησΝ θσμΝ ΰλαηηδεκτΝ Ϊζ κυμ,Ν εα Ϋζβι Ν θα
κδεκπ κπκδβγ έΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ θαΝ αιδκπκδβγ έΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ δΫζ υ βΝ βμΝ
δ βλκ λκηδεάμΝΰλαηηάμΝεα α λΫφκθ αμΝ βθΝκυ έαΝ βθΝΫικ κΝ πθΝεΪγ πθ
αισθπθΝπλκμΝ βΝγΪζα αέ
ΟΝ σξκμΝ π σ κΝ κυΝ πκζ κ κηδεκτΝ ξ δα ηκτΝ κυΝ κτζΰαλβΝ ά αθΝ
αελδίυμΝ αυ σμ,
δ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ ηάηαΝ βμΝ ΚΪ πΝ ΠσζβμΝ θα πδεκδθπθά δ
βζα ά κΝα δεσμΝδ σμΝη Ν κΝφυ δεσ κδξ έκΝ βμΝγΪζα αμέΝΟΝ σξκμ αυ σμΝ
ιΫφλαα Ν ηδαΝ αλξάΝ πκζ κ κηδεκτΝ ξ δα ηκτ, αλε Ϊ
δα
κηΫθβΝ ά βΝ
ε έθβΝ βθ π λέκ κΝ κΝ ξ δα ησΝ πθΝ υλππαρευθΝ πσζ πθ,Ν βΝ κπκέα έξ Ν
γ η ζδπγ έΝ απσ βθΝ η αδπθδεάΝ κδεκ κηδεά θκηκγ έαΝ εαδ υθκοδασ αθΝ βθΝ
ιάμΝ απαέ β βΝ «βΝ γΫαΝ κπέκυ,Ν βησ δκυΝ άηα κμΝ άΝ ηθβη έκυ,Ν έθαδΝ δεαέπηαΝ
κυΝεΪγ πκζέ β».
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υ σμΝ αελδίυμΝ κΝ γαζΪ δκμΝ πλκ αθα κζδ ησμΝ βμΝ πσζβμΝ εφλΪ γβε
απλσ εκπ αΝ ΰδαΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαθΝ αδυθαΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ αυ άμΝ βμΝ
πλυ βμΝ απσπ δλαμΝ Ν πκζ κ κηδεκτΝ ξ δα ηκτΝ βμΝ ΠΪ λαμ,Ν π σ κΝ α
ξλσθδαΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ βΝ πΫε α βΝ πθΝ α δευθΝ υπκ κηυθΝ φαέθ αδΝ θα
Ϋΰδθ Ν απζυμΝ παλΪζζβζαΝ η Ν κΝ υ Ϊ δθκΝ ηΫ ππκΝ ξπλέμ εαηέαΝ κυ δα δεάΝ
υ ξΫ δ β η Ναυ σέ
ΟδΝαυιαθση θ μΝαθΪΰε μΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ αλξδεκτΝζδηΫθα,ΝκΝκπκέκμΝ ι ζέξγβε Ν
Ν ε αηΫθβΝ ζδη θδεάΝ αυθβΝ η Ν υθ ξυμΝ δ υλυθση θαΝ σλδα,Ν
υθ υα ησΝ
η Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ
υθαφυθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ
βθΝ ΰ θδεσ λβ
παλαγαζΪ δαΝ π λδκξάΝ δαησλφπ Ν εαδΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ ξλά δμΝ ΰβμΝ κθ
δ σΝ βμΝπσζβμΝπκυΝ φΪπ αδΝη Ν αΝ τθκλαΝ κυΝζδηαθδκτέΝ
 ΝίΪγκμΝξλσθκυΝβ κλΰαθδεάΝαυ άΝ ΰεα Ϊ α βΝΝπαλαζδη θδευθΝζ δ κυλΰδυθΝ
εαδΝ ξλά πθ,
βθΝ θΝ ζσΰπΝ αυθβ, απΫεζ δ Ν βθΝ Ϋικ κΝ «παλα κ δαευθ»
α δευθΝ ξλά πθΝ σππμΝ βΝ κδεδ δεά,Ν πκζδ δ δεάΝ εαδΝ ηπκλδεάΝ πλκμΝ βΝ
γΪζα αΝ υ Ν θαΝ
δαηκλφπγ έ ηδαΝ πλαΰηα δεΪΝ
υθ ε δεάΝ εαδΝ
αζζβζ πδ λση θβΝ ξΫ β,Ν βΝ κπκέαΝ ηΫξλδΝ άη λα υφέ α αδΝ ευλέπμ, έ πμΝ εαδΝ
απκεζ δ δεΪΝ υλαΝπζΫκθ, η ΝΝκδεκθκηδεκτμ σλκυμέ

έβί
α α α

ωπ

πα

α

ΜδαΝυπκ υπυ β Ϋ κδαΝαφκληάΝ υ ξΫ δ βμΝη Ν κΝυ Ϊ δθκΝ κδξ έκΝ βμΝπσζβμΝ
Ϋ δθ Ν ηΫξλδΝ ξ δεΪΝ πλσ φα αΝ βΝ τπαλιβΝ κυΝ δ κλδεκτΝ φΪλκυΝ κυ ηυζκυΝ
ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΝ κΝ κπκέκμ, ηααέ η Ν βθΝ ιΫ λαΝ πκυΝ κθΝ π λδΫίαζ ,
δαησλφπθ «ηέαΝ πζα έαΝ θΝ ηΫ βΝ γαζΪ βμ»,Ν σππμΝ ξαλαε βλδ δεΪ
αθαφΫλ αδΝ κθΝΣτπκΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝπλυδηβμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ
ΟΝ φΪλκμ,Ν κΝ κπκέκμ έξ Ν εα α ε υα γ έΝ κΝ ΰκιζ-ικ,Ν εα αφέ βε Ν κΝ ΰλιβΝ
εα σπδθ υθκπ δεάμΝαπσφα βμΝ βμΝ βηκ δεάμΝαλξάμέΝΝΜΫξλδΝ σ Ναπκ ζκτ Ν
ΰδα βθΝ ΠΪ λαΝ δ κλδεσΝ κπσ βηκΝ αφκτ,Ν σππμΝ αθαφΫλ αδ ά αθΝ κΝ ΫζκμΝ ά
εαζτ λαΝ κΝ πλκκλδ ησμΝηδαμΝ η ΰΪζβμΝίσζ αμΝπκυΝ Ϊλξδα Ν απσΝ βθΝ κ σΝ ΰέκυ
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ΝδεκζΪκυ κΝτοκμΝη Ν βθΝκ σΝΜαδαυθκμΝ εαδΝ υθ ξδασ αθΝηΫ αΝ β γΪζα α,Ν
εα ΪΝ ηάεκμΝ κυΝ ηυζκυέΝ πσΝ κθΝ φΪλκΝ αθκδΰσ αθΝ λαηα δεάΝ βΝ γΫα πθΝ
απΫθαθ δΝ ίκυθυθ,Ν βμΝ αλΪ κίαμΝ άΝ Κλυκθ λέκυΝ εαδΝ βμΝ ΚζσεκίαμΝ ά
Παζδκίκτθαμ,Ν αΝκπκέα βηδκυλΰκτ αθΝ κΝσλδκΝ κυΝΠα λαρεκτΝΚσζπκυ.
ΝπσζβΝΫξ δΝαθαπ υξγ έΝ ΝηέαΝΰλαηηδεάΝ δΪ αιβΝ βμΝκπκέαμΝ αΝ τκΝΪελαΝ βμΝ
ε έθκθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ πλκ π λΪ κυθΝ κΝ ίσλ δκΝ εαδΝ θσ δκΝ σλδκΝ κυΝ ζδηαθδκτ
αθ έ κδξαέΝ
ξΪ πμΝ βΝ ΠΪ λαΝ παλκυ δΪα δΝ κΝ ιάμ πκζ κ κηδεσΝ παλΪ κικ έθαδΝ έ πμΝ βΝ
ησθβΝ παλαγαζΪ δαΝ πσζβΝ βΝ κπκέα φαέθ αδΝ ξπλκ αιδεΪΝ θαΝ αΰθκ έΝ κθΝ ΫθαθΝ
απσΝ κυμΝ τκΝ ία δεσ λκυμ παλΪΰκθ μΝ πκυ δαησλφπ αθΝ βθΝ κπκΰλαφέαΝ
βμ, βΝ γΪζα αέΝ
πδίζβ δεάΝ φδΰκτλαΝ κυΝ ΠαθαξαρεκτΝ σλκυμΝ πκυΝ
υηπζάλπθ Ναυ σΝ κΝ έπκζκ ά αθΝπλκφαθυμΝ ε σμΝ σξκυ, αζζΪΝεαδΝ αφυμΝ
πδκΝ τ εκζκΝθαΝαΰθκβγ έ πκζ κ κηδεΪέ
 Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ πΪθ πμΝ βΝ κπ δεά, αζζΪΝ εαδΝ βΝ η Ν πκδεέζκυμ λσπκυμΝ
κυ δα δεάΝφυΰάΝ βμΝπσζβμΝπλκμΝ βΝγΪζα α, υλέ ε αδΝυπσΝ βθ κηβλέαΝ βμΝ
εαζάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝζδη θδεκτΝκλΰαθδ ηκτ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝαφάθ δ πζΫκθΝζέΰαΝ
π λδγυλδαΝ ΰδα βθΝ απκεα Ϊ α βΝ κυΝ απ δεκτΝ
ηκτΝ βμΝ πσζβμΝ η Ν κ
γαζΪ δκΝηΫ ππκέΝΛέΰα,ΝαζζΪΝσξδΝαθτπαλε αέ
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Μ ΡΟΝ

ΤΣ ΡΟ

ΚΤΡΙΟΣ ΡΑΝΚΑΛΩΠΙΣΙΚΑΝΦΤΣΑΝΠΟΤΝ
ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙΝΝ ΝΙ ΙΩΣΙΚΟΤΝΚΗΠΟΤΝΚΑΙΝ
 Ν ΞΩΣ ΝΟΙΚΙΩΝ ΣΗΝΝΠΟΛΗΝΣΩΝΝΠΑΣΡΩΝ
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Κ Φ Λ ΙΟΝΙ. ΚΤΡΙΟΣ Ρ ΝΚ ΛΩΠΙΣΙΚ Ν Ν Ρ ΝΚ ΙΝΘ ΜΝΟΙ
ΠΟΤΝΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣ ΙΝ ΝΙ ΙΩΣΙΚΟΤΝΚΗΠΟΤΝ
ΣΗΝΝΠΟΛΗΝΣΩΝΝΠ ΣΡΩΝ
 βθΝ Ν ΠΪ λα
δ δπ δεκτμΝ εάπκυμ υπΪλξκυθΝ πκζζΪΝ έ βΝ εαζζππδ δευθΝ
φυ υθ αΝκπκέα πλκ έ κυθ ξΪλβΝεαδΝξλυηαΝΝ βθΝπσζβ δκλγυθκθ αμΝ βθΝ
παλαφπθέαΝ πκυΝ βηδκυλΰκτθΝ κδΝ κΰευ δμΝ εαδΝ παθκηκδσ υπ μΝ πκζυεα κδεέ μέΝ
ΣαΝ θΝ ζσΰπΝ φυ ΪΝ ξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ η ΰΪζ μΝ εα βΰκλέ μ,Ν αΝ α δγαζάΝ εαδΝ αΝ
φυζζκίσζαέ
i. Καζζππδ
έΝ

δεΪΝ Ϋθ λαέ

δγαζάΝεαζζππδ

δεΪΝ Ϋθ λαέ

 κυμΝ δ δπ δεκτμΝ εάπκυμΝ βμΝ πσζβμΝ πθΝ Πα λυθΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πκζζΪΝ
εαζζππδ δεΪΝ Ϋθ λα,Ν δ δαέ λαΝ δμΝ ηκθκεα κδεέ μ ηδαμΝ εαδΝ κδΝ ΪθγλππκδΝ
ΫξκυθΝ π λδ σ λκΝ ξυλκέΝ ΣαΝ ευλδσ λαΝ α δγαζάΝ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέαΝ
υθαθ υθ αδΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Πα λυθΝ έθαδΝ β αλδΪΝ ,βΝ ζδΪ,Ν κΝ ευπαλέ δ,Ν βΝ
ηαΰθσζδα, βΝθ λαθ αδΪ,ΝκΝφκέθδεαμΝκΝεαθΪλδκμΝΝεαδΝβΝξαλκυπδΪέ
1έΝ ΡΙ
Quercus ilex
ΟδεκΰΫθ δα: Fagaceae
ΧεκδθσΝσθκηαμ ί ζαθδ δΪ)
Κα αΰπΰά: Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ σλ δαΝ φλδεά.

δεέ21
λδΪ
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κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ έθαδΝα δγαζΫμΝ δεσ υζκΝ Ϋθ λκΝη ΰΪζβμΝαθΪπ υιβμΝη Ν
πλΪ δθα ζ έα φτζζαΝ βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝεαδΝξθκυ π άΝαπσΝεΪ πέΝΣκΝφτζζαΝ
κυ πκδεέζζκυθέΝΣκΝτοκμΝ κυΝφγΪθ δΝηΫξλδΝ αΝβηΝηΫ λα εαδ β δΪη λκμΝ α 8-10
ηΫ λαέΝ ξ δΝ ξ δεΪΝαλΰάΝαθΪπ υιβ, αζζΪΝ έθαδΝυπ λαδπθσίδκΝ Ϋθ λκΝη Νιί-80
ξλσθδαΝαπάμέΝ
αφκζκΰδεΫμΝ απαδ ά δμμΝ υ κεδη έΝ
Ν ίαγδΪΝ
λαΰΰδαση θαΝ
Ϊφβ,
αθ Ϋξ δΝσηπμΝεαδΝ Να ί υ βέ έθαδΝΝαθγ ε δεσΝ ΝπαλαγαζΪ δ μΝπ λδκξΫμΝ
εαδΝ εζέηα α, αζζΪΝ εαδ
Ν δαφκλ δεκτμΝ τπκυμΝ αφυθέΝ θ Ϋξ δΝ κυμΝ
υθα κτμΝΪθ ηκυμ, εαγυμΝ Ν εδ λΫμΝεαδΝβζδσζκυ μΝ κπκγ έ μέ
ΚζΪ

υηαμΝ ΝαλδΪ γΫζ δΝαλαδσΝεζΪ

υηαέ

Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝΝη ΝΝ πσλκΝεαδΝ ηίκζδα ησέ
έ β: ΣκΝ έ κμΝ έθαδΝευλέαλξκΝ βθΝΜ σΰ δκέΝΤπΪλξκυθΝπ λέπκυΝθίίΝ έ β
ίαζαθδ δΪμέ
ΣαΝευλδσ λα έ βΝ βθ ζζΪ αΝεαδΝ βθΝΚτπλκΝ έθαδ αΝ ιάμ:
αΨΝ Νάη λβΝί ζαθδ δΪ( Quercus aegilopis).
ίΨΝ λυμΝβΝΫηηδ ξκμΝ(Quercus robur).
ΰΨ λυμΝβΝΪηδ ξκμΝ(Quercus partaea).
ΨΝ λυμΝβΝηαε κθδεάΝ(Quercus trogima).
ΨΝ λυμΝβΝεάλλδμΝ(Quercus cems).
αΨΝ λυμΝβΝζΪ αδα (Quercus alnifolia).
β) λυμ β ίκλδεά (Quercus infectoria).
γΨΝ λυμΝ κΝπκυλθΪλδΝ(Quercus coccifera).
γΫθ δ μμ Πλκ ίΪζζ αδΝ απσ δΪφκλκυμΝ παγκΰσθκυμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ ΟδΝ
α γΫθ δ μΝ Ν ηπκλ έ θαΝ πλκ ίΪζκυθΝ δαφκλ δεκτμΝ φυ δεκτμΝ δ κτμέΝ πέ βμΝ
ηπκλ έΝθαΝυπκ έΝθΫελπ βΝεζα δυθΝεαδ κΝεκλησμΝθαΝ ηφαθέ δΝυΰλΪΝΫζεβέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ π δ άΝ Ϋξ δΝ η ΰΪζβΝ δΪλε δαΝ απάμΝ εαδ πυεθσΝ φτζζπηαΝ
εα ΪζζβζκΝΰδαΝη ηκθπηΫθ μΝφυ τ δμΝεαδΝη ΝπκζζΫμΝαθ κξΫμέ
Χλά

δμ

α.

Χλά δμΝ
θ λκ κδξέ μΝ π
αυ κφυΫμ φυ σ
ίδκ έε βμΝ πθΝη
ί. Χλά βΝ

βθΝ αλξδ ε κθδεάμΝ Χλβ δηκπκδ έ αδΝ
Ν πζα έ μ,Ν
Ν
ακ λκηέπθ,Ν Ν εάπκυμΝ ΰδαΝ εδΪέΝ Ν υθαθ Ϊ αδ πέ βμΝ αθΝ
Ν ίκυθΪέΝ ΣαΝ ζ υ αέα ξλσθδαΝ ΰέθ αδΝ ξλά β κυΝ φυ κτ αθΝ
κΰ δαευθΝκδεκ υ βηΪ πθ.

βθΝαθγκεκηέαμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝBonsai.

ΰ. Άζζ μΝ ξλά δμμ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ απκ λκφΫμΝ ΰδαΝ βθΝ ε λκφάΝ αυπθ,
εαγυμΝεαδ βθΝπαλαΰπΰάΝίαζαθδ δυθΝεαδ εαυ σιυζπθέΝ πέ βμΝΰέθ αδΝξλά βΝ
βθΝ θαυπβΰδεά,Ν βθΝ πδπζκπκδέαΝ εαδΝ ΫζκμΝ βθΝ εα α ε υάΝ αθέ πθΝ εαδ
κεαλδυθ.
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βέΝ ζδΪ
Olea europea
ΟδεκΰΫθ δαμΝOleaceae
Κα αΰπΰάμΝ Ν ζδΪΝ έθαδΝΰθπ άΝαπσΝ βθΝαλξαδσ β αΝεαδΝπδγαθσ α αΝεα Ϊΰ αδΝ
απσΝ βθΝ θα κζδεάΝ Μ σΰ δκέΝ ΟδΝ ζζβθ μΝ ά αθΝ κΝ πλυ κμΝ ζασμΝ πκυΝ
εαζζδΫλΰβ Ν βθΝ ζδΪΝ βΝ η κΰ δαεάΝ ζ εΪθβέΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ ηυγκζκΰέαΝ
πα λέ αΝ βμΝ ζδΪμΝ έθαδ βΝ γάθαΝ εαδΝ βΝ πλυ βΝ ζδΪΝ φυ τ βε απσΝ βθΝ γβθΪΝ
βθΝ ελσπκζβέ

δεέ22
ζδΪ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ Ν ζδΪΝ έθαδΝα δγαζΫμΝ Ϋθ λκΝεαδΝαθάε δΝ κΝΰΫθκμΝ πθΝ
εαλπκφσλπθέΝ ξ δΝ τοκμΝ ΫπμΝ ΰίΝ ηΫ λα εαδΝ αθ έ κδξκΝ πζΪ κμέΝ ξ δΝ φτζζα
αθ έγ α,Ν ζκΰξκ δ ά,Ν ληα υ β εαδ εκυλκπλΪ δθαΝ βθΝ ΪθπΝ πδφΪθ δαΝ εαδΝ
αλΰυλσξλκαΝ βθΝ εΪ πέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ βμΝ έθαδΝ ζ υεΪ εαδΝ αλπηα δεΪέΝ θγέα δ κΝ
ΫζκμΝ βμΝ ΪθκδιβμΝ εαδΝ αλξΫμΝ κυΝ εαζκεαδλδκτέΝ ξ δΝ υ δηκυμΝ εαλπκτμΝ κδΝ
κπκέκδ υζζΫΰκθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝφγδθκπυλκυΝεαδΝαλξΫμΝξ δηυθαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ θαπ τ
αδΝ
Ν βζδσζκυ μΝ γΫ δμΝ
Ν
ΪΰκθαΝ εαδΝ ιβλΪ,Ν κυ Ϋ λαΝ εαδΝ αζεαζδεΪΝ ΪφβέΝ έθαδΝ υαέ γβ βΝ κυμΝ
υθα κτμΝπαΰ κτμέΝΣαΝ Ϋθ λαΝφυ τκθ αδΝ Ν υγ έ μΝ δλΫμΝάΝ Νλκηίκ δ έμΝ
δα Ϊι δμέ
ΚζΪ υηα: ΣκΝ εζΪ υηα ηπκλ έ θαΝ ΰέθ δ εα ΪΝ βθΝ υΰεκηδ ά άΝ θαΝ αλξέ δ
η Ϊ βθΝ υΰεκηδ ά άΝ εαδΝ Ν σζβ βθΝ π λέκ κ κυΝ φγδθκπυλκυ ηΫξλδ κυμΝ
πλυ κυμ αθκδιδΪ δεκυμ ηάθ μ.
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ΣκΝεζΪ υηα απκ εκπ έ

αΝ ιάμμ

α. ΝαΝφΫλ δ βθΝδ κλλκπέα αθΪη α βθΝίζΪ β β εαδΝ βθΝεαλπκφκλέα.
ί. ΝαΝ ζαξδ κπκέβ β βθΝηβΝπαλαΰπΰδεά π λέκ κ.
ΰ. ΝαΝπαλα έθ δ βθΝπ λέκ κ αγ λάμ απσ κ βμ εαλπκτ.
.ΝαΝαπκφτΰ δΝ βθΝπλσπλβΝπαλαεηά κυΝ Ϋθ λκυ.
. ΝαΝαυιά δ αΝκδεκθκηδεΪ κφΫζβ.
. ΝαΝαπκφτΰ δ βθΝ πΪ αζβ υΰλα έαμ αΝιβλδεΪ ξπλΪφδα.
ΤπΪλξκυθ δΪφκλκδ τπκδ εζα

τηα κμ. υ κέ έθαδ κδΝ ιάμ:

α .ΚζΪ υηα ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ β εσηβμ.
ί. ΚζΪ υηα εαλπκφκλέαμ.
ΰ. ΚζΪ υηα αθαθΫπ βμ.
. ΚζΪ υηα ΰδαΝ αΝπαΰσπζβε α
. Θ λδθΪ εζα τηα α
Άλ υ β: Ν Ϊλ υ β Ϋξ δ υθκρεΫμ πδ λΪ δμ
βθΝ ίζΪ β β εαδΝ βθΝ
εαλπκφκλέα βμΝ ζδΪμέΝ Ν ζδΪ έθαδ δ δαέ λαΝ υαέ γβ βΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ
αθγκφκλέαμΝ Χ πλέζδκ-ΜΪρκΨΝ εαδΝ ΰδαΝ Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ βΝ Ϊλ υ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ
αλξέ δΝΫΰεαδλαΝπλδθΝ δοΪ δ κΝφυ σ, ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκ πλκεαζ έΝαθγσπ π β
εαδΝη δυθ δΝ βθΝπαλαΰπΰάέ
Πκζζαπζα δα ησμμΝ Ν ζδΪΝπκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝεαδΝη ΝπκζζΫμΝ ξθδεΫμ.
Πκζζαπζα δΪα αδΝ σ κΝ ΰΰ θυμΝ η Ν ηίκζδα ησΝ βμΝ πδγυηβ άμΝπκδεδζέαμΝ Ν
υπκε έη θα,Ν υθάγπμΝ πκλσφυ αΝ αΰλδ ζδΪμΝ σ κΝ εαδΝ αΰ θυμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝαυ σλλδαπθΝφυ υθΝη Ν δΪφκλκυμΝ λσπκυμέ
έ βΝεαδΝπκδεδζέ μμΝ Ν ζδΪΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ ιάμΝ έ βμ
ζαέαΝβΝαΰλέαΝΧOlea silvestris), εκδθυμΝαΰλδ ζδΪέ
ζαέαΝβΝ υλππαρεάΝΧOlea eyropeaΨΝάΝεκδθάμΝ υ άΝ έθαδΝ κΝ υθβγΫ
εαζζδ λΰκτη θκΝ έ κμέ
2. ζαέαΝβΝαδκζσεαλπκμΝΧOlea aeolocarpus).
3. ζαέαΝβΝβ τεαλπκμΝΝΧOlea nigra dulcis).
4. ζαέαΝβΝδ παθδεάΝΧOlea hispanica).
5. ζαέαΝβΝελαθδσηκλφκμΝΧOlea craniomorphaΨ,ΝεκδθυμΝ κυηίκζδΪέ
6. ζαέαΝβΝελ ηκεζα άμΝΧOlea pendulataΨ,ΝεκδθυμΝελ ία κ ζδΪέ
7. ζαέαΝβΝεπθδεάΝΧOlea conica).
8. ζαέαΝβΝζ υεσεαλπκμΝΧOlea leucocarpa).
9. ζαέαΝβΝηαελσεαλπκμΝΧOlea macrocarpa), εκδθυμΝα κθυξκζδΪέ
10. ζαέαΝβΝηα κ δ άμΝΧOlea mamillaris).
11. ζαέαΝβΝπλυδηκμΝΧOlea precoxΨ,ΝεκδθυμΝεαζκεαδλέ αέ
12. ζαέαΝβΝ λ π άΝΧOlea contortaΨ,ΝεκδθυμΝ λδφκζδΪέ
13. ζαέαΝβΝ λκΰΰυζκ δ άμΝΧOlea rotunda virida).
14. ζαέαΝβΝυπκ λσΰΰυζκμΝΧOlea subrotunda).
15. ζαέαΝβΝ φαδλδεάΝΧOlea sphaerica).
16. ζαέαΝβΝυπσξζπλκμΝΧOlea virida).
1.

λκΝ
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έέΝ ξγλκέ:
αέΝΟΝ ΪεκμΝΧDacus oleae): έθαδΝηδαΝηδελάΝητΰαΝηάεκυμΝη ξδζδκ υθέΝ ξ δΝγ-4
ΰ θ ΫμΝ κΝ ξλσθκέΝ δαξ δηΪα δΝ ευλέπμΝ πμΝ θτηφβΝ Ν π ηΫθκυμΝ εαλπκτμΝ κΝ
Ϋ αφκμΝ εαδΝ πμΝ θάζδεκΝ Ν πλκφυζαΰηΫθ μΝ γΫ δμέΝ Ν πκ κεέαΝ αλξέα δΝ σ αθΝ κΝ
εαλπσμΝ πζβ δΪα δΝ κΝ ζδεσΝ κυΝ ηΫΰ γκμΧΝ αλξΫμΝ ΙκυζέκυΨέΝ Ν εα απκζΫηβ βΝ
ΰέθ αδΝ
κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ βμΝ απσΝ υθ λΰ έαΝ βμΝ ΝκηαλξδαεάμΝ
αυ κ δκέεβ βμΝη Ν κζπηα δεκτμΝο εα ηκτμέ
ίέΝ Ν εαζσεκλβΝ ΧCalocoris trivialisΨμΝ ΣκΝ Ϋζ δκ Ϋθ κηκ έθαδΝ αθΝ ηδαΝ ηδελάΝ
θσηαελβΝίλκηκτ αΝι-8 ξδζδκ Ϊ ξλυηα κμΝεα αθκπλΪ δθκυ.
ΰ. ΟΝ πυλβθκ λά βμΝ ΧPrays oleae):
έθαδΝ ηδαΝ ηδελάΝ
φλσζ υεβΝ ά
αθκδε κεΪ αθβΝ π αζκτ αΝ ηάεκυμΝ θ-6,5 ξδζδκ ΪέΝ ξ δΝ γΝ ΰ θ ΫμΝ κΝ Ϋ κμέ
ΚΪγ Νΰ θ ΪΝπλκ ίΪζζ δΝ δαφκλ δεσΝσλΰαθκΝφυ κτέ
δΝβΝπλυ βΝΰ θ ΪΝ έθαδΝ
βΝφυζζσίδα,ΝβΝ τ λβΝΰ θ Ϊ έθαδΝβΝαθγσίδαΝεαδΝβΝ λέ βΝΝβΝεαλπσίδα.
έΝΟ λυΰξέ βμΝΝΧRhynchites cribripennis): έθαδΝηδελσΝεκζ σπ λκΝηάεκυμΝη-6
ξδζδκ ΪέΝΟζκεζβλυθ δΝηδαΝΰ θ ΪΝ ΝβΝξλσθδαέ
έΝ Ν οτζζαΝ άΝ ίαηίαεΪ α (Euphyllura olivina): ΣκΝ αεηαέκΝ Ϋξ δΝ ηάεκμΝ β-3
ξδζδκ Ϊ εαδΝπλΪ δθκΝξλυηαέ
ΓδαΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ ξγλυθ, ε σμΝ κυΝ ΪεκυΝ εαδΝ πθΝ
εκεεκ δ υθ,Νΰέθκθ αδ γΝο εα ηκέΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝΪθκδιβμέ
έέέΝ
γΫθ δ μμΝ Ν ζδΪΝ πκζτΝ υξθΪΝ πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ ηυεβ κζκΰδεΫμΝ
α γΫθ δ μέΝ δΪφκλκδΝ ητεβ μΝ σππμΝ έθαδΝ κΝ ευεζκεσθδκ,Ν κΝ ΰζκδκ πσ δκΝ εαδΝ βΝ
ε λεσ πκλαΝ εαδΝ δΪφκλκδΝ Ϊζζκδ πλκ ίΪζζκυθΝ κΝ φυ σέΝ  Ν αυ ΫμΝ δμΝ
π λδπ υ δμΝ υθέ αθ αδΝπλκζβπ δεκέΝο εα ηκέΝη ΝξαζεκτξαέΝ
ΣκΝ Ϋθ λκΝ πέ βμΝ Ν πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ ίαε βλδκζκΰδεΫμΝ α γΫθ δ μΝ σππμΝ βΝ
εαλεέθπ βΝάΝφυηα έπ βΝ βμΝ ζδΪμέΝ Να γΫθ δαΝ έθαδΝ δα
κηΫθβΝ Νσζ μΝ δμΝ
ζαδκεκηδεΫμΝ π λδκξΫμΝ κυΝ εσ ηκυέΝ τηπ πηΪΝ βμΝ έθαδΝ κΝ ξβηα δ ησμΝ
ικΰεπηΪ πθΝ κυμΝ εζα έ εκυμ,Ν κθΝ εκλησ,Ν δμΝ λέα μΝ εαδΝ παθδσ λαΝ α
φτζζαέΝ

Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝ κυΝαιέαΝ βμΝκφ έζ αδΝ κθΝπλα δθππσΝ
ξλπηα δ ησΝ πθΝφτζζπθΝεαδΝ βΝξΪλβΝπκυΝπλκ έ κυθΝκδΝεαλπκέΝ κυΝφυ κτ
αθΝ τθκζκέΝ
Χλά

δμ

αέΝ  βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Φυ τ αδΝ η ηκθπηΫθα άΝ Ν κηΪ μέΝ υξθΪΝ
εαθ έμΝ ίζΫπ δ ζδΫμ, ΝεάπκυμΝάΝαυζΫμ,ΝθαΝ ΫεκυθΝΰτλπΝαπσΝΝπαλα κ δαεΪΝ
άΝ ηκθ ΫλθαΝ ε έλδαέΝ πέ βμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν εεζβ έ μΝ άΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ
ξυλκυμέΝ Ναθ κξάΝ βμΝ βΝ εσθβΝεαδΝ βΝλτπαθ βΝ βθΝεΪθκυθΝδ αθδεάΝΰδαΝ βθΝ
πσζβέ
ίέΝ βθΝηαΰ δλδεάμΝΝ Ν ζδΪΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝ έ ΝπμΝφαΰβ σΝάΝτ
απσΝ π ι λΰα έαΝπμΝΝζΪ δέ

λαΝ
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3. Κυπαλέ

δ

Cupressus sempervirens
ΟδεκΰΫθ δα: Cupressaceae
Κα αΰπΰά: ΣκΝευπαλέ

δ εα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝΜ

σΰ δκ.

δεέ23
Κυπαλέ δ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμ ΣκΝευπαλέ δΝ έθαδΝα δγαζΫμΝ Ϋθ λκΝΝη ΝηΫΰδ κΝτοκμΝ
αΝγίΝηΫ λα εαδΝηΫΰδ κΝπζΪ κμΝ αΝζ ηΫ λαέΝΟΝλυγησμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝ Ϋθ λκυΝ
έθαδΝ ηΪζζκθ αλΰσμέΝ Ν εσηβΝ κυΝ έθαδΝ επθδεάΝ εαδΝ πυλαηδ κ δ άμΝ η Ν πυεθάΝ
ίζΪ β βέΝΣαΝεζα δΪΝ κυΝ έθαδΝκλγσεζα αΝάΝπζαΰδσεζα αέΝΣα φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ
ζ π κ δ ά,Ν αυλπ ΪΝεαδ αλπηα δεΪΝεαδΝ α θ αλΪΝφυ ΪΝ έθαδΝί ζκθκ δ άέΝ ΣαΝ
ΪθγβΝ έθαδΝ ηδελΪΝ ηκθκΰ θάέΝ θγέα δΝ απσΝ κθΝ ΙαθκυΪλδκΝ ΫπμΝ κθΝ πλέζδκέΝ ΟΝ
εαλπσμΝ έθαδΝιυζυ βμΝεαδΝ φαδλδεσμέ

αφκζκΰδεΫμΝ απαδ ά δμμΝ ΣκΝ φυ σΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ απαδ ά δμΝ σ κθΝ
αφκλΪΝ κΝ Ϋ αφκμέΝ θαπ τ
αδΝ αεσηαΝ εαδΝ Ν ιβλΪΝ εαδΝ Ϊΰκθα,Ν σιδθαΝ άΝ
αζεαζδεΪ, ΪφβέΝ ΰαπΪΝ δμΝ βζδσζκυ μΝ γΫ δμΝ εαδΝ αθ Ϋξ δΝ κυμΝ δ ξυλκτμΝ
αθΫηκυμΝεαδΝ δμΝυοβζΫμΝγ ληκελα έ μέΝ θΝ έθαδΝδ δαέ λαΝαθγ ε δεσΝφυ σΝ κΝ
πκζτΝελτκέ
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Άλ υ βμ ΠλΫπ δΝ θαΝ αλ τ αδΝ αλαδΪΝ ΰδα θαΝ πλκ ζαηίΪθ δΝ σζαΝ αΝ
απαλαέ β αΝγλ π δεΪΝ υ α δεΪέ
Πκζζαπζα δα ησμμΝ ΣκΝ ευπαλέ δΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν πσλκΝ βθΝ
Ϊθκδιβ εαδ πδκΝ πΪθδαΝ η Ν ηκ ξ τηα αέΝ ΣαΝ θ αλΪΝ φυ ΪΝ η αφυ τκθ αδΝ η Ν
υεκζέαΝαλε έΝθαΝη έθκυθΝαεΫλαδ μΝκδΝλέα μΝ κυέ
γΫθ δ μμΝυθβγδ ηΫθβΝα γΫθ δα κυΝ Ϋθ λκυΝ έθαδΝ κΝεαλεέθπηαΝ κΝκπκέκ
βηδκυλΰ έΝ α δαεσΝηαλα ησΝ κ Ϋθ λκέΝ
Καζζππδ δεάΝαιέαμΝΣκΝ Ϋθ λκΝκφ έζ δΝ βθΝεαζζππδ δεάΝ κυΝαιέαΝ κΝεπθδεσΝ
κυΝ ξάηαΝ εαδΝ κΝ πζκτ δκΝ φτζζπηΪΝ κυ,Ν αζζΪ εαδΝ κυμΝιτζδθκυμΝεαλπκτμΝ
κυέΝ
Χλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝΝ έθαδΝφυ σΝπκυΝαΰαπκτθΝκδΝδ δυ μΝθαΝ
ΫξκυθΝ κυμ εάπκυμΝ κυμέΝΛ δ κυλΰ έΝπμΝφλΪε βμ,ΝίκβγΪΝ κΝπ λδκλδ ησΝ κυΝ
γκλτίκυΝ εαδΝ κλδκγ έΝ η Ν εκηοσΝ λσπκΝ κυμΝ ξυλκυμέΝ τθβγ μΝ έθαδΝ θαΝ κΝ
ίλέ ε δΝεαθ έμΝεαδΝ Νεκδηβ άλδα,Ν ΝπΪλεαΝεαδ
βησ δκυμΝξυλκυμ,Να κηδεΪΝ
άΝ Ν υ Ϊ μέ
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4.Ν λαθ αδΪ
Citrus aurantium
ΟδεκΰΫθ δαμΝRutaceae
Κα αΰπΰάμΝ Νθ λαθ αδΪΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ κΝ δ θΪηέΝ έθαδΝπκζτΝΰθπ σΝ Ϋθ λκΝ
εαδ εαζζδ λΰ έ αδΝ ΝπκζζΫμΝ λκπδεΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ δμΝξυλ μΝ βμΝΜ κΰ έκυέ

δεέ24
Ν λαθ αδΪ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ Νθ λαθ αδΪΝ έθαδΝ α δγαζΫμΝ Ϋθ λκΝ η Ν φαδλδεάΝεσηβέΝ
Φ Ϊθ δΝ ΝτοκμΝΫπμΝ αΝ10 ηΫ λα εαδΝ ΝπζΪ κμΝΫπμΝ αΝ6 ηΫ λαέΝΟΝεκλησμΝ βμΝ
έθαδΝζ έκμΝεαδΝΫξ δΝαΰεαγπ κτμΝίζα κτμέΝΣαΝφτζζαΝ βμΝ έθαδΝπλΪ δθα,Νπκ δ άΝ
εαδΝ δζπθΪΝ η Ν τκ πζα δΪΝ ζα ηα κ δ άΝ π λτΰδαΝ κΝ ηέ ξκέΝ ξ δΝζ υεΪΝ εαδΝ
πκζτΝ τκ ηαΝ ΪθγβέΝ ΟΝ εαλπσμΝ βμΝ έθαδΝ φαδλδεσμ,Ν ξλυηα κμΝ πκλ κεαζέ,Ν
υ δηκμΝεαδΝπζκτ δκμ Νίδ αηέθβΝC.
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝ θαπ τ
αδΝ Νβζδσζκυ
ΰσθδηα,Νκυ Ϋ λαΝάΝ ζαφλΪΝσιδθαΝεαδ ηΫ λδαΝυΰλΪΝ Ϊφβέ
ΚζΪ

υηαμΝ Νθ λαθ αδΪΝεζα

μ κπκγ

έ μ,

Ν

τ αδΝ ζαφλΪ αλξΫμΝΪθκδιβμέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ κΝ κπκέκμ πΫλθ αδΝ
αηΫ πμΝη ΪΝ βθΝ υζζκΰάέΝ έθαδΝΰ λσ εαδΝαθγ ε δεσΝφυ σΝεαδΝΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σ
υξθΪΝ πΪθπΝ κυΝ ηίκζδΪακθ αδΝΪζζαΝ υΰΰ θδεΪΝ έ βέ
έ βμΝ Ν θ λαθ αδΪΝ π λδζαηίΪθ δΝ π λέπκυΝ ΰηΝ έ βΝ α δγαζυθΝ γΪηθπθΝ εαδΝ
ηδελυθΝ Ϋθ λπθΝ αΝ κπκέα πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ λκπδεΫμΝ εαδΝ υπκ λκπδεΫμΝ
π λδκξΫμΝεαδΝ έθαδΝΰθπ ΪΝπμΝ π λδ κ δ άέ
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ξγλκέμΝ ξγλκέΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ βΝ ητΰα,Ν βΝ εσεεδθβΝ ουλαΝ εαδΝ βΝ λδυ βμΝ
αζ υλυ βμέ
Καζζππδ δεάΝαιέαμΝΣκΝφτζζπηα,Ν αΝζ υεΪΝΪθγβΝεαδΝ αΝφλκτ αΝπλκ
κΝφυ σΝηδαΝδ δαέ λβΝξΪλβΝπκυΝ κΝεαγδ κτθΝι ξπλδ σΝ θ λτζζδκέ
Χλά

έ κυθΝ

δμ

α. Χλά δμΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Ν θ λΪθ αδαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ
εσλκθΝαπσΝ κυμΝ άηκυμΝ ΝεΪγ ΝπδγαθσΝηΫλκμ, αζζΪΝδ δαέ λαΝαΰαπβ σΝ έθαδΝ
εαδΝ απσΝ κυμΝ δ δυ μΝ εαγυμΝ υλέ ε αδΝ Ν πκζζκτμΝ εάπκυμΝ κυΝ άηκυΝ
Πα λυθέΝ
ί. Χλά βΝ βθΝααξαλκπζα δεά: Γθπ άΝ έθαδΝεαδΝβΝξλά βΝ κυ εαλπκτΝ κυΝ
φυ κτ βθΝ ααξαλκπζα δεάέΝ έθαδΝ αΰαπβηΫθκΝ ΰζυεσΝ κυΝ εκυ αζδκτΝ αθΪΝ βθΝ
ζζΪ αΝΝεαδΝι ξπλέα δΝΰδαΝ βΝΰ τ βΝεαδΝ κΝΪλπηΪΝ κυέ
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ηέΦκέθδεαμΝκΝεαθΪλδκμ
Phoenix canariensis
ΟδεκΰΫθ δαμΝPalmae
Κα αΰπΰάμΝΚα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ λκπδεάΝεαδΝυπκ λκπδεάΝ

έαΝεαδΝ φλδεάέ

δε.25
ΦκέθδεαμΝκΝεαθΪλδκμ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ ΟΝφκέθδεαμΝ έθαδΝα δγαζΫμΝ Ϋθ λκέΝ ξ δΝηΫΰδ κΝτοκμΝ
ΫπμΝ εαδΝ 20 ηΫ λα εαδΝ πζΪ κμΝ Ϋπμ εαδ 10 ηΫ λαέΝ  βθΝ εκλυφάΝ κυΝ Ϋθ λκυΝ
υπΪλξ δΝ ΫθαμΝ λσ αεαμΝ απσΝ η ΰΪζαΝ φτζζαέΝ ΟΝ εκλησμΝ ξβηα έα αδΝ απσΝ βΝ
ίΪ βΝ πθΝ παζαδυθΝ φτζζπθέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ η ΰΪζα,Ν τθγ αΝ π λκ δ άΝ
εαδΝ πλΪ δθαέ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ ηδελΪ,Ν Ν ηκθάλβ εαδ εέ λδθα. ξ δΝ εαλπκτμΝ κδΝ
κπκέκδΝ έθαδΝπκλ κεαζέΝξλυηα κμέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ ΟΝ φκέθδεαμ κΝ εαθΪλδκμ
θΝ Ϋξ δΝ πκζζΫμΝ
απαδ ά δμΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ Ϋ αφκμέΝ υ κεδη έΝ Ν βζδσζκυ μΝ κπκγ έ μέΝ
θαπ τ
αδΝ αεσηβΝ εαδΝ
Ν ΪΰκθαΝ εαδΝ ιβλΪΝ
ΪφβΝ εαδΝ
υοβζΫμΝ
γ ληκελα έ μέΝ θΝαθ Ϋξ δΝσηπμΝ τεκζαΝ δμΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μέ
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ΚζΪ υηα:
απαλαέ β κέ

θΝ εζα

τ αδ, αζζΪΝ ΰέθ αδΝ αφαέλ

βΝ φτζζπθΝ σπκ Ν ελέθ αδΝ

Πκζζαπζα δα ησμμΝ ΟΝ φκέθδεαμΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκέΝ ΣκΝ έ κμΝ
dactylifera αθαπαλΪΰ αδΝ εαδΝ η Ν δ κεαζζδΫλΰ δαέΝ Ν η αφτ υ βΝ ΰέθ αδΝ Ν
ηπΪζαΝξυηα κμ, αζζΪΝξλ δΪα αδΝπλκ κξάΝ π δ ά Ϋξ δ πα αζυ βΝλέααέ
ξγλκέμΝ ΣκΝ Ϋθ κηκΝ εσεεδθκΝ εαγΪλδΝ ΧRhynochophous ferrugineusΨΝ πδ έγ αδΝ
κυμΝ φκέθδε μέΝ έθαδΝ Ϋθ κηκΝ πκυΝ θ βη έΝ κυμΝ εκληκτμΝ πθΝ φκδθδεκ δ υθΝ
εαδΝ α δαεΪΝ αΝ εα α λΫφ δέΝ ΣκΝ Ϋθ κηκΝ εδθ έ αδΝ ΰλάΰκλαΝ εαδΝ ηφαθέα αδΝ εαδΝ
ΝηβΝπλκ ί ίζβηΫθ μΝπ λδκξΫμέ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φκέθδεαΝ κφ έζ αδΝ βθΝ σοβΝ
σζκυΝ κυΝ Ϋθ λκυέΝΝΟΝ θ υππ δαεσμΝεκλησμ,Ν αΝη ΰΪζαΝφτζζα, εαγυμΝεαδΝκδΝ
ξλπηα δ ΫμΝ αθγκ αιέ μ, εαγδ κτθΝ κΝ φυ σΝ ηκθα δεΪΝ ι ξπλδ σΝ αεσηαΝ εαδΝ
αΝηΪ δαΝ πθΝπδκΝαπαδ β δευθ.

Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ ΟΝ φκέθδεαμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ δ δαέ λαΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ πθΝ εάππθέΝ ΣκΝ αΰαπβηΫθκΝ φυ σΝ πθΝ δαεκ ηβ υθ,ΝΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν π λδεκτμΝ εαδΝ ιπ λδεκτμΝ ξυλκυμΝ εαγυμΝ έθ δΝ βθΝ
αέ γβ βΝσ δΝ υλέ ε αδ εαθ έμΝ Ν λκπδεσΝηΫλκμέΝΦκέθδεαΝηπκλ έΝεΪπκδκμΝθαΝ
δΝ ΝπΪλεαΝεαδΝ Νπζα έ μΝη ηκθπηΫθαΝάΝ ΝκηΪ μέ
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6. ΧαλκυπδΪ
Ceratonia siliqua
ΟδεκΰΫθ δαμΝLeguminosae
Κα αΰπΰάμΝ Ν ξαλκυπδΪΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βΝ Ν ΜΫ βΝ θα κζάέΝ ε σμΝ απσΝ δμΝ
Μ κΰ δαεΫμΝ ξυλ μ,Ν εαζζδ λΰ έ αδΝ βθΝ υ λαζέα,
βΝ σλ δα η λδεάΝ εαδΝ
βθΝΝσ δα φλδεάέ

δεέ26
ΥαλκυπδΪ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν ξαλκυπδΪΝ έθαδΝ Ϋθ λκΝ α δγαζΫμ η λέκυΝ η ΰΫγκυμ.
ΦγΪθ δΝΫπμΝ αΝ10 ηΫ λα ΝτοκμΝεαδΝΫπμΝ αΝ8 ηΫ λα ΝπζΪ κμέΝ ξ δΝ φαδλδεάΝ
εσηβέΝ ΟΝ εκλησμΝ έθαδΝ εκθ σμΝ εαδ εα αθκτΝ ξλυηα κμέΝ ΣαΝ φτζζαΝ βμΝ έθαδΝ
τθγ αΝ εαδΝ ληα υ βέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ βμΝ έθαδΝ δΰ θάΝ άΝ ησθκΝ Ν αλ θδεΪ,Ν
πλα δθππΪ εαδ η Ν υ Ϊλ βΝκ ηάέΝΟδΝεαλπκέΝ βμΝξαλκυπδΪμΝ έθαδΝ υ δηκδΝ
εαδ κηκδΪακυθΝη Νξκθ λΪΝφα σζδα,Ν α ζ ΰση θα ξαλκτπδαέ

52

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ θαπ τ
αδΝ Ν βζδσζκυ μΝ γΫ δμ,Ν αεσηβΝ
εαδΝ Ν ιβλΪΝ εαδΝ ΪΰκθαΝ Ϊφβ εαδ Ν γ ληΫμΝ π λδκξΫμέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ φυ σΝ
βΝησζυθ βΝ πθΝη ΰαζκυπσζ πθέ

ΚζΪ υηαμΝ ΝξαλκυπδΪΝεζα τ αδΝ Ν ξάηαΝ φαδλδεσέΝΣκΝεζΪ υηαΝπλΫπ δΝ
θαΝ έθαδΝ ζαφλτΝεαδΝθαΝαπκ εκπ έΝ βθΝαθΪπ υιβΝθΫαμΝίζΪ β βμ,Νεαγυμ εαδΝ
βθ αφαέλ βΝ πθΝ ιβλυθΝ εζα δυθ υ Ν θαΝ δ Ϋλξ αδΝ βζδαεσΝ φπμΝ κΝ
π λδεσΝ κυΝ Ϋθ λκυέ
Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμΝ εαδΝ η Ν ηίκζδα ησΝ πθΝ
ΪΰλδπθΝαυ κφυυθ φυ υθ.
Πκδεδζέ μμΝ H ξαλκυπδΪΝ π λδζαηίΪθ δΝ δΪφκλ μΝ πκδεδζέ μέΝ υ ΫμΝ έθαδ αΝ
εκηππ Ϊ,Ν αΝεκθ κξΪλκυπα,Ν αΝηαελκξΪλκυπα,Ν αΝΪΰλδα,Ν αΝαπκ κζέ δεαΝεαδΝ
αΝάη λαέ
ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μμΝ Ν ξαλκυπδΪΝ Ϋξ δΝ θα αθ δη ππέ δΝ πκζζΪΝ φυ δεΪ εαδΝ
απρεΪ παλΪ δ α, αΝ κπκέα τ εκζαΝ εα απκζ ηκτθ αδέΝ Υλ δΪα αδΝ υξθσΝ
εαγαλδ ησ,Νο εα ηκτμ η Ν δΪφκλαΝ θ κηκε σθαΝεαδΝ φαληκΰάΝ ηίκζδα ηκτ.
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ
πζκτ δκΝφτζζπηΪΝ κυέ
Χλά

δεά αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ ευλέπμΝ

κΝ

δμ

α. Χλά δμ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν πΪλεαΝ ευλέπμΝ
π δ ά Ϋξ δ εαζάΝ εδΪέΝΠαλΪΝ κΝσ δ κδΝεαλπκέΝεα ΪΝπκζζκτμΝΫξκυθΝ υ Ϊλ βΝ
ηυλπ δΪ,Ν θ κτ κμ κ φυ σΝ υλέ ε δΝ γΫ βΝ Ν πκζζκτμΝ εάπκυμΝ πθΝ Πα λυθ,
πλκφαθυμΝΰδαΝ βθΝαδ γβ δεάΝ κυΝαιέαέ
ί. Άζζ μΝ ξλά δμ:
Ν ξαλκυπδΪΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
κΝ ξυλκΝ πθΝ
κδθκπθ υηα π υθΝ πκ υθέΝ πέ βμΝ κδΝ εαλπκέΝ βμΝ αζ υλκπκδκτθ αδΝ εαδΝ
παλα ε υΪα αδΝΫθαΝαζ τλδΝεα ΪζζβζκΝΰδαΝίλ φδεΫμΝεαδΝπαδ δεΫμΝα γΫθ δ μέ
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έΝΦυζζκίσζα εαζζππδ

δεΪΝ Ϋθ λα

ΣαΝ ευλδσ λαΝ φυζζκίσζα εαζζππδ δεΪ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδ
ΰδαΝ φτ υ β
Ν δ δπ δεκτμ εάπκυμΝ βθΝ πσζβ πθΝ Πα λυθ έθαδΝ β αεαεέαΝ
Κπθ αθ δθκυπσζ πμ, β ΰδαεαλΪθ α, βΝ δ δΪΝ βΝ εζαέκυ α,Ν β ε λεέμΝ άΝ
εκυ κυπδΪ,Νκ πλκτθκμΝκΝπδ Ϊλ δκμ, εαδΝ κΝ φ θ ΪηδΝ κΝθ ΰκτ δκέ

1έ εαεέαΝΚπθ

αθ δθκυπσζ πμ

Albizzia julbrissim
ΟδεκΰΫθ δαμΝLeguminosae
Κα αΰπΰάμΝ Ν αεαεέαΝ Κπθ αθ δθκυπσζ πμ
υθαθ Ϊ αδΝ πμΝ θ βηδεσΝ φυ σ
βθΝΙαππθέα, βθΝ θα κζά εαδΝ βθΝ υ λαζέα.

δεέ27
εαεέα Κπθ αθ δθκυπσζ πμ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμ Ν αεαεέα Κπθ αθ δθκυπσζ πμΝ έθαδΝ φυζζκίσζκΝ
Ϋθ λκΝ πκυΝ αθαπ τ
αδΝ τεκζαέΝ ΦγΪθ δΝ Ν τοκμΝ ΫπμΝ ΰίΝ ηΫ λαΝ εαδΝ Ν
δΪη λκ εσηβμΝ ΫπμΝ κΝ ηΫ λαέΝ Ν εσηβΝ βμΝ έθαδΝ κηπλ ζκ δ άμέΝ ΣαΝ φτζζαΝ βμΝ
έθαδΝ εα απλΪ δθα,Ν τθγ αΝ εαδ π λκ δ ά,Ν απκ ζκτη θαΝ απσΝ ζίΝ ΫπμΝ θίΝ
θσηαελαΝ φυζζΪλδαΝ πκυΝ δπζυθκυθΝ βΝ θτε αέΝ Ν ΣαΝ ΪθγβΝ βμ έθαδΝ
ζ υεκλσ δθα,Ν φαδλδεΪΝ εαδΝφτκθ αδ
πΪελδ μΝ αιδαθγέ μΝφσί μέΝΟδΝεαλπκέΝ
βμΝ έθαδΝξΫ λππ μΝΝηαελσ θκδ, ηάεκυμΝΰη ΫπμΝβηΝ εα κ Ϊέ
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αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝ ΰαπΪΝ αΝ βη έαΝη ΝβζδκφΪθ δα,ΝαζζΪΝηπκλ έΝ
θαΝ αθαπ υξγ έΝ εαδΝ Ν ηΫλβΝ η Ν εδΪέΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ Ϋ αφκμΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ
απαδ ά δμέΝ έθαδΝαθγ ε δεάΝ βΝιβλα έα,Ν αΝαζα κτξαΝ ΪφβΝεαδΝ κΝοτξκμέ
ΚζΪ υηαμΝ έθαδΝ πδγυηβ σΝ κΝ
ξάηα κμΝ κυΝφυ κτέ

ά δκΝ εζΪ

υηαΝ ΰδαΝ βθΝ δα άλβ βΝ κυΝ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκυμΝπκυΝφυ λυθκυθΝ τεκζαέΝ
ΟδΝ πσλκδΝ π δ άΝ έθαδΝ εζβλκέΝΰβΝυλ μΝπλδθΝφυ υγκτθ πλΫπ δΝθαΝηπκτθΝ Ν
α σΝθ λσέΝ
έ βμΝΣκΝΰΫθκμΝAlbizzia π λδζαηίΪθ δΝΰηίΝπ λέπκυΝ έ β Ϋθ λπθΝεαδΝγΪηθπθΝ
πκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ λκπδεΫμΝεαδΝυπκ λκπδεΫμΝπ λδκξΫμέ
A γΫθ δ μ: Κα ΪΝ π λδπ υ δμΝ πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ κΝ ητεβ αΝ Fusarium,Ν κΝ
κπκέκμΝπλκεαζ έΝα γΫθ δαΝ αΝαΰΰ έαέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ ΪιδαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ βΝ ηκλφάΝ
βμΝεσηβμΝ κυΝεαδΝ βθΝπζκτ δα,Ναλαξθκτφαθ βΝεαδΝπαλα αηΫθβΝαθγκφκλέαΝ
κυέΝ
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδΝ φυ σΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ δαφκλΫμΝ
ξλά δμέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ Ν ηπκλ έΝ θαΝ φυ υγ έΝ ηκθαξδεΪΝ Ν εάπκυμΝ σπκυΝ
πλκ φΫλ δΝ πζκτ δαΝ εέα βέΝ πέ βμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν θ λκ κδξέ μΝ Ν
πΪλεα,
εάπκυμΝεαδΝ Ν δΪφκλκυμΝΪζζκυμΝξυλκυμέΝυθ υΪα αδΝ τεκζαΝΝη Ν
ΪζζαΝ Ϋθ λαΝπλκ φΫλκθ αμΝδ δαέ λκΝαδ γβ δεσΝαπκ Ϋζ ηαέ
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2.ΓδαεαλΪθ α
Jacaranda acutifolia ά Jacaranda mimosifolia
ΟδεκΰΫθ δα: Bignoniaceae
Κα αΰπΰάμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΝσ δαΝ η λδεάΝεαδΝ δμΝ υ δεΫμΝΙθ έ μ.

δεέ28
ΓδαεαλΪθ α αθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμ Ν ΰδαεαλΪθ αΝ έθαδΝ φυζζκίσζκΝ Ϋθ λκΝ η Ν εσηβΝ
αθυηαζαΝ φαδλδεάέΝ ΟδΝ δα Ϊ δμΝ βμΝ Ν τοκμΝφγΪθκυθΝ αΝ ΰίΝΫπμΝ ΰηΝ ηΫ λα
εαδΝ Ν δΪη λκΝ αΝθΝΫπμΝΰίΝηΫ λαέΝΟΝφζκδσμΝ κυΝεκληκτΝ έθαδΝαλξδεΪΝζ έκμ,
αζζΪΝ αΝη ΰαζτ λαΝβζδεδαεΪΝ Ϋθ λαΝαπκε ΪΝΝπυεθΫμΝεαδΝίαγ δΫμΝΝλυ έ μέ
ΣαΝ φτζζαΝ βμΝ έθαδΝ π λπ Ϊ,Ν η ΰΪζα,Ν πκζτΝ πλΪ δθα εαδΝ υθάγπμΝ
απκ ζκτθ αδ απσΝ πζάγκμΝ ηδελυθΝ φτζζπθέΝ ΣαΝ Ϊθγβ έθαδ ηπζ ,Ν ηπίΝ εαδΝ
παθδσ λαΝ ζ υεΪΝ εαδΝ ξβηα έακυθ ηαελδΫμΝ αιδαθγέ μέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ
έθαδΝ
η ΰΪζ μ εαδΝ π λυΰπ ΫμΝ εΪο δμΝη ΝπκζζκτμΝ πσλκυμέΝ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ Πλκ δηΪ ΰσθδηα,Ν ζαφλΪ,Ν λαΰΰ λΪΝ ΪφβΝ
αθΝ εαδΝ αθ Ϋξ δΝ εαδΝ Ν ιβλΪΝ α ί υ βέΝ θ Ϋξ δΝ βΝ αΫ β, αζζΪΝ θΝ αθ Ϋξ δΝ
δμΝ γ ληκελα έ μΝ εΪ πΝ πθΝ -ηΝ ίαγηυθέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ δμΝ υθγάε μΝ βμΝ
πσζβμΝεαδΝπαλκυ δΪα δΝαθ κξάΝ βθΝΝιβλα έαΝεαδΝ βθΝα ηκ φαδλδεάΝλτπαθ βέ

ΚζΪ υηαμΝ υ άθ αδΝ θαΝ απκφ τΰ αδΝ π δ ά πλκεαζ έΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ
εΪγ πθΝεζα δυθΝ αΝκπκέαΝξαζκτθ βΝφυ δεάΝκηπλ ζκ δ άΝφσληαΝ κυΝφυ κτέ
Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδ ευλέπμΝ η Ν
πΫλθκθ αδ θπλέμΝ βθΝΪθκδιβέ

πσλκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ

ξγλκέΝεαδΝα γΫθ δ μ
αέΝ ξγλκέ:  ΝεΪπκδ μΝπ λδπ υ δμΝκδΝίζα κέΝπλκ ίΪζζκθ αδΝαπσΝη ζέΰελ μ,Ν
σηπμΝγ λαπ τκθ αδΝ τεκζαέ
ίέΝ γΫθ δ μμΝ έθαδΝαθγ ε δεσΝφυ σΝ δμΝα γΫθ δ μέ
Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝΝαιέαΝκφ έζ αδΝ αΝπλαέαΝεαδ π λπ ΪΝ
φτζζαΝ κυΝ Ϋθ λκυ, εαγυμΝεαδΝ βθΝπζκτ δαΝΪθγδ βΝη Ν κΝα υθάγδ κΝξλυηαΝ
εα ΪΝ κυμΝεαζκεαδλδθκτμΝηάθ μ.
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Μ ηκθπηΫθ μΝ ΰδαεαλΪθ μΝ υθαθ ΪΝ
εαθ έμΝ Νδ δπ δεκτμΝεάπκυμΝεαδ
πζα έ μέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ πέ βμΝ κΝφυ σ
κηΪ μΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ θ λκ κδξδυθ Ν λσηκυμΝεαδΝ Νπ ακ λσηδαέ
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3. Κ λεέμΝάΝΚ λεέ α
Cercis siliquarum
ΟδεκΰΫθ δαμΝLeguminosae
Χεκδθσ σθκηαμΝεκυ κυπδΪΨ
Κα αΰπΰάμΝ ΠλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ
αυ κφυΫμΝ φυ σ
βθΝ βπ δλπ δεάΝ
δΰαέκυΝ εαδΝ κυΝ ΙκθέκυΝ π ζΪΰκυμέΝ
λπηαδκεαγκζδεκέΝδ ξυλέακθ αδΝσ δΝ

θα κζδεά Μ σΰ δκΝ εαδΝ ιαπζυθ αδ αθΝ
ζζΪ α,Ν ευλέπμ
αΝ θβ δΪΝ κυΝ σλ δκυ
έθαδΝ ΫθαΝ Ϋθ λκΝ η Ν παλΪ κ βΝ εαγυμΝ κδΝ
Ναυ σΝελ ηΪ γβε ΝκΝΙκτ αμέ

δεέ29
Κ λεέ αΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ Νεκυ κυπδΪΝ έθαδΝφυζζκίσζκΝ Ϋθ λκΝεαδΝγΪηθκμΝη Ν
θ φλκ δ άΝφτζζαέΝΦ Ϊθ δΝΫπμ α 8 ηΫ λαΝ ΝτοκμΝεαδΝθΝ αΝηΫ λα ΝπζΪ κμέΝ
ΣαΝΪθγβΝ βμΝ έθαδΝίυ δθέ εαδΝεσεεδθαέΝ θγκφκλ έΝ βθΝΪθκδιβ,ΝΫξκθ αμΝφκτιδαΝ
ΪθγβΝ ΝσζκΝ κΝίζα σέ Ο εαλπσμΝ βμΝ έθαδΝεκεεδθππσμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμ θαπ τ
αδΝ Ν βζδσζκυ μΝ γΫ δμ, αεσηβΝ
εαδΝ Ν ξ δεΪΝ ΪΰκθαΝ εαδΝ ιβλΪ,Ν κυ Ϋ λαΝ άΝ αζεαζδεΪΝ ΪφβέΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝ
φυ σΝ κυμΝπκζτΝη ΰΪζκυμΝπαΰ κτμέΝ έθαδ αθγ ε δεσΝ βΝλτπαθ β,Νΰ ΰκθσμΝ
κΝκπκέκ κΝεαγδ ΪΝδ αθδεσ φυ σΝ ΰδαΝ δμΝπσζ δμέ
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Λέπαθ βμΝ π δ άΝ Ϋξ δΝ η ΰΪζκΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ πκυ,Ν Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ
φγΪθ δΝ αΝ ΫεαΝηΫ λα,Ν Νξλ δΪα αδΝζέπαθ βέΝ έθαδΝ σ κΝη ΰΪζ μΝκδΝλέα μΝυ Ν
σ δΝ ξλ δΪα αδΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίλ δ αΝ γλ π δεΪΝ κδξ έα ησθκΝ κυΝ κΝ φυ σέΝ Ν
εκυ κυπδΪΝξλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝπμΝ αφκί ζ δπ δεσ,ΝευλέπμΝ Ν ΪφβΝπ πξΪΝ
ΝΪαπ κ, π δ άΝ βηδκυλΰ έΝ υηίδυ δμ.
Πκζζαπζα δα ησμμΝ ΣαΝ υπδεΪΝ έ β πκζζαπζα δΪακθ αδΝ η Ν πκλΪ,Ν θυΝ κδΝ
πκδεδζέ μΝ η Ν ηίσζδαέΝ Ν Ν ε λεέ αΝ Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ βθΝ τπαδγλκΝ έθαδΝ
αυ κφυάμέ
ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μμΝ έθαδΝ Ϋθ λκΝ υαέ γβ κΝ Ν
δμΝ ηυεβ δΪ δμΝ εαδΝ
πλκ ίΪζζ αδΝ τεκζαΝ απσΝ Ϋθ κηαέΝ ΓδαΝ κ ζσΰκΝ αυ σΝ υθδ Ϊ αδΝ πλκζβπ δεσμΝ
ο εα ησμέΝ
Καζζππδ δεάΝ ΪιδαμΝ ΟδΝ εκυ κυπδΫμΝ ΫξκυθΝ πκζτΝ σηκλφκΝ φτζζκ,Ν Ν ξάηαΝ
εαλ δΪμέΝ ΣκΝ ΜΪλ δκ, πκξά πκυΝ ζέΰαΝ φυ ΪΝ έθαδΝ αθγδ ηΫθα,Ν εΪθκυθΝ βθΝ
ηφΪθδ άΝ κυμΝ αΝ φτζζαΝ Ν ηααέΝ η Ν αΝ Ϊθγβ πλκ φΫλκθ αμΝ ΫθαΝ εαζαέ γβ κΝ
απκ Ϋζ ηαέ  ΝΝαυ ΪΝκφ έζ αδΝεαδΝβΝεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτέ
Χλά βΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Φυ τ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ εαδΝ
Ν
θ λκ κδξέ μέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ εαζζππδ δεσΝ φυ σΝ ΰδαΝ θαΝ κηκλφαέθ δΝ
κυμΝ βησ δκυμΝξυλκυμ, αζζΪΝεαδΝ κυμΝδ δπ δεκτμΝεάπκυμέ
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4.ΠλκτθκμΝκΝπδ

Ϊλ

δκμ

Prunus cerasifera var. Pissardii
ΟδεκΰΫθ δαμΝRosaceae
Χεκδθσ σθκηαμ εαζζππδ
Κα αΰπΰά: ΟΝπλκτθκμΝκΝπδ

Ϊλ

δεάΝ αηα εβθδΪΨ

δκμΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ

δεέ30
ΠλκτθκμΝκΝπδ Ϊλ

έα.

δκμ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ ΟΝ πλκτθκμ κΝ πδ Ϊλ δκμΝ έθαδΝ ΫθαΝ ηδελσ, ευλέπμΝ
φυζζκίσζκΝ Ϋθ λκΝη ΝτοκμΝΫπμΝθΝηΫ λα εαδΝ δΪη λκΝΫπμΝζΝηΫ λαέΝ ξ δΝεσηβΝ
φαδλδεάέΝΟδΝεαλπκέ,Ν αΝφτζζαΝεαδΝκδΝίζα κέΝΫξκυθΝίαγτΝεσεεδθκΝξλυηα,Ν θυΝ
αΝΝΝΪφγκθαΝΪθγβΝ έθαδΝζ υεκλσ δθαΝΝεαδΝαθκέΰκυθΝ κΝΜΪλ δκέ
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αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝ θαπ τ
αδΝη ΝηΫλβΝη Νη ΰΪζβΝβζδκφΪθ δαΝ
εαδΝ πλκ δηΪΝ ΪφβΝ η Ν εαζάΝ λΪΰΰδ βέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ φυ σΝ δμΝ ξαηβζΫμΝ
γ ληκελα έ μΝ εαδΝ κθΝ πΪΰκέΝ θ Ϋξ δΝ πέ βμΝ Ν ηκζυ ηΫθβΝ εαδΝ ιβλκγ ληδεάΝ
α ησ φαδλαέ

Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ
αέ ΚζΪ

μ

υηα: πδ Ϋξ αδΝκπκδκ άπκ ΝεζΪ

υηαΝεαδ εαζζδ λΰ έ αδΝ τεκζαέΝ

ίέΝΛέπαθ βμΝΚαζσΝ έθαδΝθαΝΰέθ αδ ζέπαθ β ΪθκδιβΝεαδΝφγδθσππλκέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝευλέπμΝη Ν ηίκζδα ησΝ
αηα εβθδΪμ,Ναηυΰ αζδΪμΝεαδΝεκλκηβζδΪμέΝ

Ν πκλσφυ αΝ

έ βμΝ Σκ ΰΫθκμΝ Ν πλκτθκμΝ απκ ζ έ αδΝ Ν απσΝ πκζζΪΝ έ βΝ Ν η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝεΪπκδαΝεαλπκφσλαΝ Ϋθ λα,ΝΝσππμΝκδΝλκ αεδθδΫμ, κδΝε λα δΫμΝ
εαδΝκδΝ αηα εβθδΫμΝεαδΝΪζζα.
ξγλκέ εαδΝ α γΫθ δ μ: ξγλσμΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ β Grapholita funebrana,Ν βΝ
κπαέαΝ δαξ δηΪα δΝ ηΫ αΝ κΝ ίκηίτεδκΝ δμΝ λπΰηΫμΝ κυΝ φζκδκτΝ ά ηΫ αΝ κΝ
Ϋ αφκμέΝ ΣαΝ αεηαέαΝ ι εδθκτθ
αΝ ΫζβΝ βμΝ ΪθκδιβμΝ εαδΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ
ευλέπμΝ δμΝ υλ μΝ πλδθΝ βθΝ αθα κζάΝ κυΝ βζέκυέΝ ΣαΝ πΪ κπκγ κτθ αδΝ κυμΝ
πκ έ εκυμΝ πθΝ εαλπυθέΝ Ν πλκθτηφβΝ δ Ϋλξ αδ κυμΝ φυ δεκτμΝ δ κτμΝ εαδΝ
λΫφ αδΝαπσΝ κΝ π λδεσΝ κυΝεαλπκτέ
υθάγβμΝ ξγλσμ κυΝ θΝ ζσΰπΝφυ κτΝ έθαδΝ βΝ εαλπκεΪοαΝ βμΝ αηα εβθδΪμ,Ν βΝ
κπκέαΝπλκ ίΪζζ δΝ κυμΝεαλπκτμΝ κυΝ Ϋθ λκυέ
Καζζππδ δεάΝΪιδαμΝ Νεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδΝ βθΝπζκτ δαΝ
αθγκφκλέαΝ κυΝ εαδΝ κΝ Ϋθ κθκΝ ξλυηαΝ πθΝ φτζζπθΝ κυ, δ δαέ λαΝ σ αθΝ
υθαθ Ϊ αδΝ Ν θ λκ κδξέ μέ
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ κηκλφσ λαΝ Ϋθ λαΝ
εάπκΝ εαγυμΝ έθ δΝ πκζτΝ πλαέκΝ ξλυηαέΝ πέ βμΝ φυ τ αδ
Ν ηδελΫμΝ
θ λκ κδξέ μ, αζζΪΝεαδΝ ΝκηΪ μ, πλκ έ κθ αμΝαθ έγ βΝη Ν κΝξλυηαΝ πθΝ
φτζζπθέΝ ΝΫθ κθβΝβζδκφΪθ δαΝ θδ ξτ δΝ κΝίυ δθέΝξλυηαΝ κυΝφυ κτέ
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5. φ θ ΪηδΝ κΝθ ΰκτ δκ
Acer negundo
ΟδεκΰΫθ δαμΝAceraceae
Κα αΰπΰάμΝΣκΝφυ σΝ υθαθ Ϊ αδΝπμ θ βηδεσΝφυ σΝ
η λδεά,Ν βθΝΚέθαΝεαδΝ βθΝΙαππθέαέ

βθΝ υλυπβ,Ν

βΝ σλ δκΝ

δεέ31
φ θ ΪηδΝ κΝθ ΰκτ δκ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ φ θ Ϊηδ κΝ θ ΰκτ δκ έθαδΝ φυζζκίσζκΝ Ϋθ λκ
η αέκυΝτοκυμ,Ν κΝκπκέκ φ Ϊθ δΝΫπμΝΰίΝηΫ λα ΝτοκμΝεαδΝ Ν δΪη λκΝΫπμΝκΝ
ηΫ λαέΝ ξ δΝ ξάηαΝ φαδλδεσέΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝ τθγ α,Νπ λδ σεζδ αΝη Νγ-7
φτζζαΝ εαδΝ αθ έγ αΝ αυλπ ΪέΝ ξκυθΝ αθκδε σΝ πλΪ δθκΝ ξλυηαΝ βθΝ πΪθπΝ
πδφΪθ δαΝ κυμΝεαδΝξθκτ δΝ βθΝεΪ πέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝ έθαδΝηκθκΰ θάΝεαδΝ κΝφυ σΝ
έκδεκέΝ ΣαΝ αλ θδεΪΝ ΪθγβΝ ηφαθέακθ αδΝ
Ν φσί μΝ εαδΝ αΝ γβζυεΪΝ
Ν
ελ ηΪη θκυμΝ εκλτηίκυμέΝ ΟΝ εαλπσμΝ κυΝ έθαδΝ π λυΰδσηκλφκΝ εΪλυκΝ η Ν
π λτΰδαέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ ΣκΝ φ θ ΪηδΝ αθΝ φυ σΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ
απαδ ά δμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ Ϋ αφκμέΝ  Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμΝ πλκ δηΪ ηβΝ σιδθαΝ
ΪφβΝεαδΝαΰαπΪΝ βθΝβζδκφΪθ δαέΝ έθαδΝ εζβλσΝφυ σΝεαδΝαθγ ε δεσΝ κ ελτκέ

ΚζΪ

υηαμΝΓέθ αδΝ ζαφλτ εζΪ

Άλ υ βμΝ υθδ
γ ληκελα δυθέ

υηαΝ ΫζκμΝΪθκδιβμΝηΫξλδΝ κΝη

Ϊ αδΝ αλε άΝ εαδΝ υξθάΝ Ϊλ

υ β

κεαζσεαδλκέ

Ν π λδσ κυμΝ η ΰΪζπθΝ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ κυΝ αιέαΝ κφ έζ αδΝ κΝ πζκτ δκΝ
φτζζπηΪΝ κυέΝ πέ βμΝξαλαε βλδ δεσΝ κυΝΰθυλδ ηΪΝ κυΝ έθαδΝβΝπαλα αηΫθβΝΝ
αθγκφκλέαΝ κυΝεαδΝβΝαλαξθκήφαθ βΝ ηφΪθδ βΝ κυΝΪθγκυμΝ κυέΝ
Χλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝΣκΝ φ θ ΪηδΝΫξ δΝπκδεέζ μΝξλά δμέΝ έθαδΝ
εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ θ λκ κδξέ μ,Ν πΪλεα,Ν εάπκυμΝ εαδΝ ηθβη έαέΝ Μ ηκθπηΫθκΝ κΝ
ίλέ ε δΝεαθ έμΝ ΝεάπκυμέΝυθ υΪα αδΝαληκθδεΪΝη ΝΪζζαΝ Ϋθ λαΝάΝγΪηθκυμέ
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ii. Καζζππδ

δεκέ γΪηθκδ

 κΝπσζβΝ πθ Πα λυθΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝδ δαέ λαΝκδΝγΪηθκδΝ κυμΝδ δπ δεκτμΝ
εάπκυμ εαδΝ
ιυ μΝκδεδυθ πλκ έ κθ αμΝΝεαζαέ γβ κΝΝαπκ Ϋζ ηαΝ κυμΝ
ξυλκυμΝαυ κτμέ

έ

δγαζ έμΝεαζππδ

δεκέΝγαηθκδ

ΟδΝα δγαζ έμΝγΪηθκδΝκδΝκπκέκδ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝπδκΝ υξθΪΝ έθαδΝβΝί λσθδεα,ΝβΝ
Ϊφθβ β απκζζυθ δκμ,Ν κΝ θ λκζέίαθκ,Ν κΝ υυθυηκ,Ν κΝ εαζζδ άηκθαμ,Ν βΝ
ζ ίΪθ α,Ν κΝζδΰκτ λκΝεαδΝβΝ κτΰδαέ

1.

ΪφθβΝ πκζζυθ δκμ
Laurus nobilis

ΟδεκΰΫθ δαμΝLauraceae
ΧεκδθσΝσθκηαμΝίΪΰδα)

δε.32
ΪφθβΝαπκζζυθ δκμ
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κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν ΪφθβΝ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ κΝ κπκέκμ παέλθ δΝ
ξάηαΝ πυλαηέ αμΝ άΝ ευζέθ λκυέΝ ΦγΪθ δΝ Ν τοκμΝ Ϋπμ α 15 ηΫ λα εαδΝ Ν
πζΪ κμΝΫπμΝ α 10 ηΫ λαέ ΣαΝφτζζαΝ βμΝ έθαδΝαπζΪ,Ν ληα υ β,Νζκΰξκ δ άΝη Ν
κιτΝ ΪελκΝ εαδΝ ευηα κ δ άΝ π λδφΫλ δαέΝ Ν ΣκΝ ξλυηαΝ κυμΝ έθαδΝ εκυλκπλΪ δθκέΝ
ΣαΝΪθγβΝ βμΝ έθαδΝπξλκπλΪ δθαΝεαδΝαλπηα δεΪέΝ θγέα δ κθΝΜΪλ δκέΝΟΝεαλπσμΝ
έθαδΝηδελάΝηατλβΝ λτπβέΝ πσΝ κυμΝεαλπκτμΝπαλΪΰ αδΝ κΝ αφθΫζαδκέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ Ν ΪφθβΝ αθαπ τ
αδΝ , βζδσζκυ μΝ εαδΝ
ζαφλΪΝ εδα ηΫθ μ,Νπλκ α υση θ μΝγΫ δμΝεαδΝ λαΰΰδαση θαΝ Ϊφβέ
ΚζΪ υηαμΝ ΣκΝ εζΪ υηαΝ υθδ Ϊ αδΝ βθΝ αφαέλ βΝ ιβλυθΝ εζα δυθ,Ν
δα άλβ βΝ ξάηα κμΝεαδΝ κθΝπ λδκλδ ησ κυΝη ΰΫγκυμέ

βθΝ

Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμ,Ν η Ν ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ η Ν
παλαφυΪ μέ
ξγλκέΝεαδΝ

γΫθ δ μ

αέΝ ξγλκέμΝΟΝπδκΝ υθβγδ ηΫθκμΝ ξγλσμΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝ αΝεκεεκ δ άέΝΓδαΝ βθΝ
εα απκζΫηβ βΝ κυμΝΰέθκθ αδΝο εα ηκέΝη Νεα ΪζζβζαΝ θ κηκε σθαέ
ίέΝ
γΫθ δ μ:
πδκΝ υθβγδ ηΫθβΝ α γΫθ δα κυΝ φυ κτ έθαδΝ κΝ ητεβ αμΝ
ΪφκυμΝ φκυακτλδκ. ΓδαΝ θαΝ γ λαπ υ έΝ ξλ δΪα αδΝ ο εα ησμΝ η Ν θ κηκε σθκΝ
εαδΝγ λδθσΝπκζ σέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέα κυΝ φυ κτ κφ έζ αδΝ
ίαγυπλΪ δθκΝξλπηα δ ησΝ κυΝεαδΝ κΝαλπηα δεσΝφτζζπηΪΝ κυέ

Χλά

κΝ

δμ

αέΝ Χλά βΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ  βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝη ηκθπηΫθαΝάΝ ΝκηΪ μέΝΦυ τ αδΝ Νεάπκυμ,Ν Νπλκατζδα
εεζβ δυθ εαδΝ ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαγυμΝΫξ δΝηυγκζκΰδεάΝδ κλέαέΝ Ν
πκζζκτμΝεάπκυμΝζ δ κυλΰ έΝπμΝφλΪε βμΝζσΰπΝ κυΝπυεθκτΝφυζζυηα σμΝ κυέ

ίέΝ Άζζ μΝ ξλά δμ: Ν ΪφθβΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ηαΰ δλδεάΝ πμΝ αλπηα δεσΝ
ηπαξαλδεσΝ
Ν παλα κ δαεΪΝ εα ’Ν ικξάθΝ φαΰβ Ϊέ
πσΝ κυμ εαλπκτμΝ
παλΪΰ αδΝ αφθΫζαδκέ Χ σ κΝ Ϋξ δΝ εαδΝ γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μέΝ Μ Ν αΝ φτζζαΝ
βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ φ δαξγ έΝ ΪδΝ κΝ κπκέκ δ υεκζτθ δΝ βθΝ πΫοβΝ εαδΝ κθυθ δΝ κθΝ
κλΰαθδ ησέ
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2.

θ λκζέίαθκ

Rosmarinus officinalis
ΟδεκΰΫθ δαμΝLabiatae
Κα αΰπΰάμΝ ΣκΝ
σλ δα η λδεάέ

θ λκζέίαθκΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βθΝ Νσ δα

υλυπβΝ εαδΝ βθΝ

δεέ33
θ λκζέίαθκ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ θ λκζέίαθκΝ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμ η Ν πκζζκτμΝ
ίζα κτμΝεαδΝπυεθάΝσλγδαΝεσηβΝβΝκπκέαΝφγΪθ δΝ ΝτοκμΝ κΝΰ-1,5 ηΫ λκ εαδΝ
έ δκΝπζΪ κμέΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝ ληα υ β,ΝηδελΪ,Νΰλαηηκ δ άΝεαδΝκηκδΪακυθ
η Ν π υεκί ζσθ μέΝ Ν πΪθπΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ φτζζπθΝ Ϋξ δΝ ξλυηαΝ εκτλκΝ
πλΪ δθκΝ εαδΝ βΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ έθαδΝ ζαφλυμΝ ξθκυ π άΝ η Ν ξλυηαΝ υθάγπμΝ
ζ υεσέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ φυ τκθ αδΝ εα ΪΝ κηΪ μΝ εαδΝ ίΰαέθκυθΝ δμΝ ηα ξΪζ μΝ πθΝ
φτζζπθέΝΣκΝξλυηαΝ κυμΝ έθαδΝηπίΝάΝζ υεσέΝ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ ΣκΝ θ λκζέίαθκΝ πλκ δηΪΝ αΝ γ ληΪΝ εαδΝιβλΪΝ
εζέηα αέΝ θ Ϋξ δΝ τεκζαΝ ηΫξλδΝ κυμΝ -10κΝ C εαδΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ βΝ αΫ βΝ εαδΝ
κυμΝαθΫηκυμέΝ
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Άλ υ βμΝ θΝΫξ δΝδ δαέ λβΝαθΪΰεβΝαπσΝΪλ
Νίλαξυ δμΝπ λδκξΫμέ

υ β εαδΝηπκλ έΝθαΝφυ λυ

δΝεαδΝ

ΚζΪ υηαμΝ ΣκΝ θ λκζέίαθκΝ εζα τ αδΝ θπλέμΝ βθΝ ΪθκδιβΝ απκηαελτθκθ αμΝ
κυμΝ παζδκτμΝ εαδΝ ιβλκτμΝ ίζα κτμ, εαγυμΝ εαδΝ σ κυμΝ ι φ τΰκυθΝ απσΝ κΝ
ΰ θδεσ λκΝ ξάηαΝ κυΝφυ κτέ
Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμ, αζζΪΝ πδκΝ τεκζαΝ η Ν
ηκ ξ τηα αέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ ευλέπμΝ
πζκτ δκΝεαδΝαλπηα δεσΝφτζζπηαΝ κυ, αζζΪΝεαδΝ αΝΪθγβΝ κυέ
Χλά

κΝ

δμ

αέΝΧλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝΣκΝ θ λκζέίαθκΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν
κηΪ μΝ ησθκΝ κυΝ άΝ εα ΪΝ κηΪ μ η Ν Ϊζζα φυ ΪέΝ υθάγπμΝ υθαθ Ϊ αδΝ Ν
ίλαξσεβπκυμ εαδ ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ κθΝ ξβηα δ ησΝηπκλθ κτλαμέΝΝ πέ βμΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝ αΝπλκατζδαΝ πθΝ εεζβ δυθέ

ίέ Άζζ μΝ ξλά δμμΝ ΟδΝ ίζα κέΝ εαδΝ αΝ φτζζαΝ κυΝ
θ λκζέίαθκυΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ αλπηα δεσΝ Ν πκζζΪΝ φαΰβ ΪΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ αΝ οβ ΪέΝΝ
πδπζΫκθΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ααξαλκπζα δεάΝ εαγυμΝ φ δΪξθ αδΝ ΰζυεσΝ κυΝ
εκυ αζδκτέΝ ΟδΝ ίζα κέΝ κυΝ ΫξκυθΝ ΫθαΝ υξΪλδ κΝ ΪλπηαΝ κΝ κπκέκ κηκδΪα δΝ η Ν
αυ σΝ κυΝ αΰδκτΝεαδΝβΝΰ τ βΝ κυΝ έθαδΝ ζαφλυμΝπδελάέΝ
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3. υυθυηκ κΝδαππθδεσ
Euonymous japonicum
ΟδεκΰΫθ δαμΝCelastraceae
Κα αΰπΰάμΝΣκΝΝ υυθυηκΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθαέ

δεέ34
υυθυηκΝδαππθδεσ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν ΣκΝ υυθυηκΝ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ η Ν σλγδαΝ εσηβ,
τοκυμΝ ΰ,η-3,5 ηΫ λπθ εαδΝ δαηΫ λκυ ΫπμΝ β,ηΝ ηΫ λαέΝ Ν ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ
πλΪ δθα,Νΰυαζδ λΪΝεαδΝ ληα υ βέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝ έθαδΝηδελΪΝεαδΝπλα δθππΪέΝ
ΟΝεαλπσμΝ κυΝ έθαδΝεΪοαΝη Νζ-ηΝζκίκτμέ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ Ν ΣαΝ υυθυηαΝ αθαπ τ κθ αδΝ Ν βζδσζκυ
άΝ ζαφλΪΝ εδα ηΫθ μΝγΫ δμ,Ν ΝηΫ λδαΝΰσθδηαΝεαδΝ ξ δεΪΝιβλΪΝ Ϊφβέ

μΝ
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ΚζΪ υηα: ΣαΝφυ Ϊ αΝκπκέα δαηκλφυθκθ αδ Νΰ πη λδεΪ ξάηα α εαδΝκδΝ
ηπκλθ κτλ μ πλΫπ δ θαΝ οαζδ έακθ αδ τκΝ η Ν λ έμ φκλΫμ κΝ ξλσθκ,Ν απσΝ κθΝ
πλέζδκ Ϋπμ κΝ π ΫηίλδκΝΰδαΝθαΝ δα βλκτθΝ κΝ ξάηα κυμέΝΣκΝα κηδεσΝεα ΪΝ
φυ σΝ εζΪ υηαΝ υθδ Ϊ αδΝ βθΝ αφαέλ βΝ παζδυθ,Ν ιβλυθΝ εαδΝ α λκφδευθΝ
ίζα υθΝαπσΝ βθΝίΪ βΝ κυμ,Ν θπλέμΝ βθΝΪθκδιβέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν
ηκ ξ τηα αέΝ

πσλκυμΝ εαδΝ η Ν

γΫθ δ μμΝ Ν ΣκΝ υυθυηκΝ πλκ ίΪζζ αδΝ υξθΪΝ απσΝ πέ δκέΝ ΓδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σ
πλΫπ δΝ θαΝ απκφ τΰ αδΝ κΝ ίλΫιδηκΝ πθΝ φτζζπθΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊλ υ βέΝ Ν Ν
α γΫθ δαΝεα απκζ ηΪ αδΝη ΝξαζεκτξαΝ ε υΪ ηα α.
Καζζππδ δεάΝ αιέαμ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ
φτζζπηΪΝ κυ,Νεαγυμ εαδΝ κυμΝεαλπκτμέ
Χλά

κΝ πζκτ δκΝ

δμ

αέΝ Χλά βΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ  βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
Ν κηΪ μΝ
Ν υθ υα ησΝ η Ν ΪζζαΝ έ βέΝ πέ βμΝ έθαδΝ
εα Ϊζζβζκ φυ σ ΰδαΝ Ν ηπκλθ κτλ μΝ εαδΝ ΰδα ίλαξσεβπκυμ. ΠκζζΫμΝ φκλΫμΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝΝεαδΝπμΝΝ Ϋθ λκΝ θ λκ κδξδυθέ
ί. Χλά βΝ

βθ αθγκεκηέαμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝφτ υ βΝ

ΝΰζΪ

λ μ.
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ζέΚαζζδ

άηκθαμ

Callistemon citrinus
ΟδεκΰΫθ δαμΝMyrtaceae
Κα αΰπΰάμΝΟΝεαζζδ

άηκθαμΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ υ

λαζέαέ

δεέΝγη
Καζζδ

άηκθαμ αθγδ ηΫθκμ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ ΟΝ εαζζδ άηκθαμΝ έθαδΝ α δγαζάμ γΪηθκμέΝ Ν κθκηα έαΝ
κυΝ υθ Ϋ αδΝ Ν η Ν αΝ α υθάγδ αΝ ΪθγβΝ αΝ κπκέαΝ φΫλ δέΝ υ σΝ Ν κΝ κπκέκΝ εΪθ δΝ
τεκζαΝαθαΰθπλέ δηκΝ κΝφυ σΝ έθαδ κδΝ θ υππ δαεΫμΝ αιδαθγέ μέΝΣκΝτοκμΝ κυΝ
φυ κτΝ φγΪθ δΝ ΫπμΝ α ζΝ ηΫ λαέΝ ξ δ ηαελτμΝ ιβζκπκδβηΫθκυμΝ ίζα κτμ. ΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ πδηάεβ,Νζκΰξκ δ άΝεαδ εκυλκπλΪ δθαΝη Ν εζβλάΝυφάέ
ΟδΝ αιδαθγέ μΝ κυΝεαζζδ άηκθαΝφγΪθκυθΝ ΝΝηάεκμΝαπσΝθΝΫπμΝΝΰίΝ εα κ ΪΝ
εαδΝ ΝπζΪ κμΝαπσΝζΝΫπμΝΝιΝ εα κ Ϊέ ΣαΝΪθγβΝ έθαδΝπυεθΪΝ δα αΰηΫθαΝ Ν
αιδαθγέ μΝεαδΝ ξάηαΝ κΝκπκέκΝκηκδΪα δΝΝη Νίκτλ αέ ΣαΝΪθγβ κυΝφυ κτ έθαδΝ
εσεεδθα ΧεσεεδθβΝ άηκθ μΨΝεαδΝαθγέα δΝαπσΝΜΪρκΝΫπμΝ π Ϋηίλδκ-Οε υίλδκέΝ
ΟδΝεαλπκέΝ κυΝεαζζδ άηκθαΝ ξβηα έακθ αδΝη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝαθγκφκλέαμ,ΝκδΝ
κπκέκδ έθαδΝηδελΫμΝεΪο μΝεαδΝπ λδΫξκυθΝΝ πσλκυμέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ
ΟΝ εαζζδ άηκθαμΝ
θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ
απαδ ά δμΝ ΰδαΝ βθΝ δα άλβ άΝ κυέΝ υ κεδη έΝ Ν σιδθαΝ η Ν κλΰαθδεάΝ κυ έαΝ
Ϊφβ, η Ν εαζάΝ απκ λΪΰΰδ βΝ εαδΝ θΝ αθαπ τ
αδΝ Ν α ί υ βΝ εαδΝ
αζεαζδεΪΝ ΪφβέΝ θαπ τ
αδΝ
γ ληΪΝ εζέηα α, αζζΪ αθ Ϋξ δΝ εαδΝ
π λδσ κυμΝξαηβζυθΝγ ληκελα δυθέ

ΚζΪ υηαμΝΟΝεαζζδ άηκθαμΝ θΝξλ δΪα αδΝθαΝεζα υ έ, παλΪΝησθκΝσ αθΝκΝ
γΪηθκμΝΫξ δΝΰέθ δΝπκζτΝαλαδσμΝάΝυπΪλξκυθΝεζα δΪΝπκυΝι φ τΰκυθέ
Άλ υ βμ Ν Ϊλ υ βΝ κυΝ εαζζδ άηκθαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αε δεά, ΰδαΝ βθΝ
ίΫζ δ βΝαθΪπ υιβΝεαδΝαθγκφκλέαΝ κυΝφυ κτέ
Λέπαθ βμΝ ΓδαΝ βθΝ ζέπαθ βΝ κυΝ εαζζδ άηκθαΝ Ν υθδ Ϊ αδ ευλέπμΝ φυ φκλκΝ
εαδΝεΪζδκ, εα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝαθΪπ υιβμΝεαδΝαθγκφκλέαμΝ κυΝφυ κτέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ κυΝ φυ κτΝ ΰέθ αδΝ η Ν πσλκΝ άΝ η Ν
ηκ ξ τηα αΝεκλυφάμέ

EξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μμΝ ΟΝ εαζζδ
πλκίζάηα αέ

άηκθαμΝ αθαπ τ

αδΝ ξπλέμΝ δ δαέ λαΝ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ κυμΝ
δ δαέ λκυμΝ άηκθ μΝ εαδΝ βΝ υπ έαΝ πκυΝ ίΰΪακυθΝ αΝ λδηηΫθαΝ φτζζαΝ κυΝ
γΪηθκυέ

Χλά

δμ

αέΝ Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Μπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ αθΝ
φλΪε βμΝ Ν εάπκυμΝ η ηκθπηΫθαΝ άΝ Ν Ν υ Ϊ μΝ Ν δΪφκλαΝ βη έαΝ ηΫ αΝ
κθΝξζκκ Ϊπβ αέ
ίέΝ Χλά βΝ
βθΝ αθγκεκηέαμΝ ΟΝ εαζζδ
παλ ΫλδαΝεαδΝ Νφυ κ κξ έαέ

άηκθαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ φυ υγ έΝ

Ν
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5.Λδΰκτ

λκ

Ligustrum japonicum
ΟδεκΰΫθ δαμΝOleaceae
Κα αΰπΰάμΝΣκΝζδΰκτ

λκΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΙαππθέαΝεαδΝ βθΝΚέθαέ

δεέγ6
Λδΰκτ λκ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ ζδΰκτ λκΝ κΝ δαππθδεσΝ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ άΝ
θ λτζζδκΝ η Ν ηδελΪΝ ζ π ΪΝ πλΪ δθαΝ φτζζαΝ Ν πυεθάΝ ίζΪ β βΝ εαδΝ πκζτΝ
αθγ ε δεΪέΝ ξ δΝ ΰλάΰκλβΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ φγΪ δΝ Ϋπμ α 4 ηΫ λα Ν
τοκμΝεαδΝΫπμΝ αΝ2,5 ηΫ λαΝ ΝπζΪ κμέΝΣαΝΪθγβ κυ έθαδΝζ υεΪΝαλπηα δεΪΝεαδΝ
φΫλκθ αδΝ Ν πΪελδ μΝ αιδαθγέ μέ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ φυ σέ θαπ τ
αδΝ
Ν
βζδσζκυ μΝ εαδΝ βηδ εδααση θ μΝ γΫ δμΝ εαδΝ Ν η λέπμΝ υΰλΪΝ ΪφβέΝ θ Ϋξ δΝ
ΫπμΝ κυμΝ– 10κΝC εαδΝ βθΝα ηκ φαδλδεάΝλτπαθ βΝ πθΝπσζ πθέΝΝ
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ΚζΪ

υηαμΝΠλΫπ δΝθαΝεζα

αέΝΌζαΝ αΝθ ελΪΝεαδΝΪλλπ

τ αδΝ βθΝΪθκδιβΝεαδΝθαΝαφαδλκτθ αδμ
αΝιυζυ βΝ ηάηα αέ

ίέΝ Κζα δΪΝ πκυΝ λέίκθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ πλκεαζκτθΝ λαυηα δ ηκτμΝ
φζκδσ,ΝαεσηαΝεαδΝ ΝπλυδηκΝ Ϊ δκέ

κΝ

ΰέΝΟ δ άπκ Ν ηπκ έα δΝ βθΝα φαζάΝ δΫζ υ βΝαπσΝ αΝηκθκπΪ δαΝ κΝξ δηυθαέ
έΝ ΜαζαεκέΝ ίζα κέ βθΝ εκλυφάΝ πθΝ φυ υθΝ εαδΝ αΝ ηπκυηπκτεδαΝ κυμΝ πκυΝ
θΝ ΫξκυθΝ ξβηα δ έΝ αεσηα,Ν ηπκυηπκτεδαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αθγέ δΝ εαδΝ υξσθΝ
ζΫξβΝη Ν πσλκυμέ
έΝΝ ελΪΝφτζζαΝ

ΝγΪηθκυμΝεαδΝαΰλπ υ βέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΣκΝζδΰκτ λκΝπκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝη Νηκ ξ τηα αέΝ
ΣαΝ υπδεΪΝ έ βΝ πκζζαπζα δΪακθ αδΝ εαδΝ η Ν πσλκυμ,Ν θυΝ κδΝ πκδεδζέ μΝ η Ν
ηίσζδαΝπΪθπΝ ΝL. Japonicum.
έ βΝ εαδΝ πκδεδζέ μμ  κΝ ΰΫθκμΝ αυ σ υπΪλξκυθΝ π λέπκυΝ ηίΝ έ βΝ
βζβ βλδπ υθ,Ν α δγαζυθ,Ν βηδα δγαζυθΝ εαδΝ φυζζκίσζπθΝ γΪηθπθΝ εαδΝ ηδελυθΝ
Ϋθ λπθέΝ ΜδαΝ αιδσζκΰβΝ πκδεδζέαΝ έθαδΝ βΝ λδεκζσλΝ η Ν εέ λδθβΝ απσξλπ βΝ βθΝ
π λδφΫλ δαΝ πθΝφτζζπθΝεαδΝεσεεδθ μΝαπκξλυ δμΝ βθΝΪελβέ
γΫθ δ μμΝ ΣκΝ ζδΰκτ λκΝ
Pseudomonas savastanoi.

υθάγπμΝ πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ

κΝ ίαε άλδκΝ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεά αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ κΝ πζκτ δκΝ
φτζζπηΪΝ κυέΝΝ ΝεσηβΝ κυΝ δαηκλφυθ αδΝ τεκζαΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ δαηκλφπγ έΝ
Ν ξάηαΝ φαέλαμ,Νπυλαηέ αμ, ηπΪζαμ εαδΝ Ν δΪφκλαΝΪζζαΝ ξάηα αέΝΝ
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδΝ φυ σΝ τξλβ κΝ βθΝ εβπκ ξθέαέΝΝ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν πΪλεα,Ν Ν θβ έ μΝ εαδΝ Ν π ακ λσηδαέΝ π δ άΝ Ϋξ αδΝ
υξθΪΝ εζΪ υηαΝ έθαδΝ εα Ϊζζβζκ φυ σΝ ΰδαΝ φυ δεΪΝ πζαέ δαΝ Ν εαδΝ φλΪε μέΝ
Φυ τ αδΝ η ηκθπηΫθα πμΝ γΪηθκμΝ άΝ πμΝ ηδελσ θ λτζζδκ εαδΝ Ν κηΪ μΝ η Ν
ΪζζκυμΝγΪηθκυμέΝ βηδκυλΰ έΝξαηβζΫμΝ θ λκ κδξέ μΝεαδΝ έθαδΝφυ σΝεα ΪζζβζκΝ
ΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝηπκλθ κτλαμέ
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6.Σκτΰδα υ δεά
Thuja occidentetalis
ΟδεκΰΫθ δαμΝPinaceae
Κα αΰπΰάμΝ Ν κτΰδαΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βΝ σλ δαΝ η λδεάΝ εαδΝ βθΝ θα κζδεά
έαέ

δεέ37
ΣκτΰδαΝ υ δεά

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν κτΰδαΝ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμέΝ ΦγΪθ δ ΫπμΝ αΝ 4
ηΫ λα Ν τοκμΝ εαδΝ ΫπμΝ αΝ 1,5 ηΫ λα Ν πζΪ κμέΝ ξ δΝ ηκλφάΝ πυλαηέ αμΝ εαδΝ
έθαδΝ φυ σΝ ηΫ λδαμΝ αθΪπ υιβμέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ ζ πδκ δ ά,Ν αυλπ ΪΝ εαδΝ
ζαφλΪΝ αλπηα δεΪέΝ Παλκυ δΪα δΝ υηπαΰάΝ ηφΪθδ βΝ η Ν πλα δθππσΝ
ξλπηα δ ησέΝ Ν ΟδΝ εαλπκέΝ κυΝ έθαδΝ ηδελκέΝ φαδλδεκέΝ ευθκδέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ
εα αζάΰκυθΝ ΝηδελκτμΝεαλπκτμΝκδΝκπκέκδ πλδηΪακυθΝεαδΝηΫθκυθΝ πΪθπΝ κΝ
φυ σ σζκΝ κΝξ δηυθαέ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ αφκζκΰδεΫμΝ απαδ ά δμέΝ
θαπ τ
αδΝ Ν ίαγδΪ,Ν ΰσθδηα,Ν λαΰΰδαση θαΝ εαδΝ ηΫ λδαΝ υΰλΪΝ ΪφβέΝ
Πλκ δηΪΝ δμΝβζδσζκυ μΝ κπκγ έ μΝεαδΝ έθαδΝδ δαέ λαΝαθγ ε δεσΝ κΝελτκέ
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ΚζΪ υηαμΝΚζα τ αδΝ βθΝΪθκδιβΝΰδαΝθαΝαπκε ά
φαδλδεσ,Ν π δλκ δ ΫμΝεαδΝΪζζαέ
Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ
ηκ ξ τηα αΝεαδΝ παθδσ λαΝη Ν πσλκέ
έ β: ε σμΝαπσΝ βθΝT. Occidentalis

η Ν

δΝ δΪφκλαΝ ξάηα αΝσππμΝ
βηδιυζυ βΝ

εαδΝ

ιυζυ βΝ

κΝΰΫθκμΝαυ σΝαθάεκυθΝεαδΝ αΝ ιάμΝ έ βμ

α. T. orientalis.
ί. T. plicata.
ΰ. T. standishii.
. T. koraiensis.

Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδ βΝπζκτ δαΝ
εσηβΝ κυ,Ν κΝ σηκλφκΝ ξάηαΝ κυ,Ν βθΝ απσξλπ βΝ κυΝ φυζζυηα σμΝ κυΝ εαδΝ
βθΝ υθα σ β αΝθαΝεζα τ αδΝ υξθΪ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ δΪφκλαΝ ξ έαέ
Χλά

δμ

αέ Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδ δ δαέ λαΝ τξλβ κ φυ σΝ βθΝ
εβπκ ξθέαέΝ τεκζαΝ βηδκυλΰ έΝ εαζαέ γβ κυμΝ εαδΝ α δαπΫλα κυμΝ φλΪξ μέΝ
Ό αθΝφυ τ αδΝεα ΪΝ υ Ϊ μΝ βηδκυλΰ έΝ θ υππ δαεσΝεαδΝαληκθδεσΝ τθκζκέΝ
υξθΪΝ κπκγ έ αδΝ εαδΝ Ν ξζκκ Ϊπβ μέ
πέ βμΝ δαεκ η έΝ πΪλεαΝ εαδΝ
πζα έ μΝ Ν θ λκ κδξέ μέ
ίέΝ Χλά βΝ
βΝ αθγκεκηέαμΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ
ηπαζεσθδαΝαφκτΝπλυ αΝφυ υγ έΝ Νφυ κ κξ έα

αθΝ ΰζα

λδεσΝ φυ σΝ

Ν
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έ Φυζζκίσζκδ εαζζππδ

δεκέΝγΪηθκδ

ΟδΝ φυζζκίσζκδΝ γΪηθκδΝ κδΝ κπκέκδ ξλβ δηκπκδκτθ αδ υξθσ λα Ν δ δπ δεκτμΝΝ
εάπκυμ εαδΝ Ν ιυ μΝκδεδυθΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Πα λυθ έθαδΝ κΝ Ν ίδίκτλθκΝ κΝ
ξδκθσ φαδλκ, βΝπα ξαζδΪ εαδΝβΝ λδαθ αφυζζδΪέ

1.

δίκτλθκΝ κΝξδκθσ φαδλκ
Viburnum opulus
ΟδεκΰΫθ δαμ Caprifoliaceae

Κα αΰπΰάμΝΝΣκΝίδίκτλθκ εα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ υλυπβ,Ν βΝ σλ δκΝ φλδεάΝεαδΝ
βΝ σλ δα
έαέ

.
δεέ38
θγδ ηΫθκΝίδίκτλθκΝξδκθσ φαδλκΝ
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κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ έθαδ φυζζκίσζκμΝ γΪηθκμΝ η Ν τοκμΝ ΫπμΝ γΝ ηΫ λαΝ εαδΝ
πζΪ κμΝΫπμΝγΝηΫ λαέΝ θαπ τ
αδΝπκζτΝΰλάΰκλαΝεαδΝ δαηκλφυθ αδΝ τεκζαΝ
αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ εζΪ υηαέΝ ξ δΝ πζκτ δαΝ εαδΝ πυεθάΝ εσηβέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ
αθ έγ α,Ν η ΰΪζα,ΝαπζΪΝ εαδΝ εκυλκπλΪ δθαέΣαΝ ΪθγβΝ ξβηα έακυθΝ φαδλδεΫμΝ
άΝκηπλ ζκ δ έμΝ αιδαθγέ μ ζ υεκτΝξλυηα κμέΝΝ θγέα δΝ κΝ πλέζδκΝεαδΝ κΝΜΪδκέ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ
θαπ τ
αδΝ
Ν ηΫ λδαΝ υΰλΪ,Ν
λαΰΰδαση θαΝ ΪφβΝ εαδΝ Ν βζδσζκυ μΝ άΝ βηδ εδααση θ μΝ γΫ δμέΝ έθαδΝ
αθγ ε δεσΝφυ σΝ κΝελτκΝεαδΝ κυμΝαθΫηκυμέ
ΚζΪ υηαμΝ
ξάηα κμέ

Ϋξ αδΝ αυ

Πκζζαπζα δα ησμμ
φγδθσππλκέ

βλσΝ εζΪ

υηαΝ βθΝ ΪθκδιβΝ ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ

Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν ιυζκπκδβηΫθαΝ ηκ ξ τηα αΝ κΝ

γΫθ δ μ: ΚτλδαΝα γΫθ δαΝΝβΝκπκέαΝπλκ ίΪζζ δ κΝφυ σΝ έθαδΝ κΝπέ δκέΝ έθαδΝ
ητεβ αμΝκΝκπκέκμ πλκ ίΪζζ δΝπκζζΪΝπκυ βΝεαδΝ θ λυ βΝ έ βΝ Νυπαέγλδ μ
εαδ
γ ληκεβπδαεΫμΝεαζζδΫλΰ δ μ.
Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδΝ
εαδΝ βθΝπζκτ δαΝαθγκφκλέαΝ κυέ

βθΝεσηβΝ κυΝ

Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ ΛσΰπΝ βμΝ Ν εσηβμΝ Ν εαδΝ βμΝ αθγκφκλέαμΝ
κυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ υξθΪΝ βθΝ εβπκ ξθέαέΝ πέ βμΝ υθαθ Ϊ αδΝ εαδΝ Ν
πΪλεαέΝΦυ τ αδΝη ηκθπηΫθα,Ν ΝκηΪ μΝεαδΝ Νφυ κφλΪε μέ
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2.

Πα ξαζδΪ

Syriga bulgaris G.J. Baardse
ΟδεκΰΫθ δαμΝOleaceae
Κα αΰπΰάμΝ Νπα ξαζδΪΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ

έα.

δεέ39
Πα ξαζδΪΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ
Ν πα ξαζδΪΝ έθαδΝ φυζζκίσζκμΝ γΪηθκμΝ κΝ κπκέκμΝ
φγΪθ δΝΫπμ 6 ηΫ λαΝ
τοκμΝεαδΝ Ϋπμ 4 ηΫ λα Ν πζΪ κμέΝΝ ξ δΝη ΰΪζαΝ εαδ
πλΪ δθαΝ φτζζαΝ
Ν ξάηαΝ εαλ δΪμέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ
έθαδΝ πλαέα, πυεθΪΝ εαδΝ
ηυλπ Ϊ αέΝ ηφαθέακθ αδ ευλέπμΝ κθΝ ηάθαΝ πλέζδκέΝ ΦΫλκθ αδ αθΝ αιδαθγέ μΝ
δμΝ γΫ δμΝ πθΝ παζαδυθΝ φτζζπθέΝ ΣαΝ ξλυηαΝ κυμΝ έθαδΝ ίαγτΝ ηπί αζζΪΝ
ΰ θδεσ λαΝσηπμΝ αΝΪθγβΝ βμΝηπκλ έΝθαΝΫξκυθ ζ υεσΝάΝαπαζσΝεέ λδθκΝξλυηαέ

αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝΝ Νπα ξαζδΪΝξλ δΪα αδΝάζδκΝεαδΝη ΰΪζκΝξυλκΝ
υ Ν θαΝ απζυ δΝ κυμΝ ίζα κτμΝ βμέΝ Πλκ δηΪΝ κυ Ϋ λαΝ άΝ αζεαζδεΪ,Ν ηΫ λδαΝ
υΰλΪ,Νξκυηυ βΝ ΪφβΝεαδΝβζδσζκυ μΝγΫ δμέ
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ΚζΪ υηαμΝΜΫ αΝ βθΝαθγκφκλέα βθΝΪθκδιβ ξλ δΪα αδΝεζΪ
θαΝαπκηαελτθκθ αδΝ αΝυπ λυλδηαΝΪθγβέ

υηαΝπλκε δηΫθκυΝ

Πκζζαπζα δα ησμμΝ ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ φυ σΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν
ηκ ξ τηα αΝάΝεα αίκζΪ μέ
Καζζππδ δεάΝαιέαμ Νεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδΝ
φτζζπηΪΝ κυΝεαδΝ αΝηυλπ Ϊ αΝΪθγβΝ κυέ

πσλκ,Ν

κΝπζκτ δκΝ

Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμ έθαδΝ φυ σΝ κΝ κπκέκ ξλβ δηκπκδ έ αδ
υξθΪΝ βθΝ εβπκ ξθέαέΝ Φυ τ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ άΝ
Ν κηΪ μΝ Ν εαδΝ
Ν
ζ τγ λκυμΝφλΪε μέ
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3.Σλδαθ αφυζζδΪ
Rosa sp.
ΟδεκΰΫθ δαμΝRosaceae
Κα αΰπΰά: Ν λδαθ αφυζζδΪΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βθ
Κ θ λδεάΝ έαέ

υλυπβΝ εαδΝ απσΝ βθΝ

δεέ40
θγδ ηΫθβΝ λδαθ αφυζδΪ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν λδαθ αφυζζδΪΝ έθαδΝ φυζζκίσζκμΝ γΪηθκμΝ κΝ κπκέκμΝ
φγΪθ δΝ Ν τοκμΝ Ϋπμ κ 1,5 ηΫ λκέΝ έθαδΝ φυ σΝ η Ν τθγ αΝ πλΪ δθαΝ φτζζαΝ αΝ
κπκέα υθάγπμΝ έθαδΝ αΰεαγπ Ϊ, σππμΝ εαδΝ κδΝ ίζα κέΝ κυ. ΣαΝ ΪθγβΝ βμΝ
λδαθ αφυζζδΪμΝ ίΰαέθκυθΝ δμΝ Ϊελ μΝ πθΝ λυφ λυθΝ ίζα υθέΝ  βΝ αλξάΝ έθαδΝ
εζ δ ΪΝηπκυηπκτεδα,Ν θυΝ δΰΪΝ δΰΪΝ αθκέΰκυθΝεαδΝίΰαέθκυθΝ αΝπΫ αζαέΝ υ ΪΝ
Ϋξκυθ δΪφκλαΝξλυηα αΝσππμΝζ υεσ,Νεσεεδθκ,Νεέ λδθκ,ΝλκαΝεαδΝΪζζαέΝΣαΝΪθγβΝ
βμΝ ξβηα έακυθΝ πΪελδ μΝ αιδαθγέ μέΝ ΟΝ εαλπσμΝ έθαδΝ αηθκ δ άμ εαδ
αλευ βμΝη ΝπκζζΪΝ πΫληα αέΝ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ Ν λδαθ αφυζζδΪΝ αθαπ τ
αδΝ εαζτ λαΝ Ν
ηΫ λδαΝ υΰλΪΝ Ϊφβ,Ν κυ Ϋ λαΝ άΝ ζαφλυμΝ σιδθαέΝ Πλκ δηΪΝ δμΝ βζδσζκυ μΝ εαδΝ
α λδαση θ μΝγΫ δμέΝΝΚαζτ λα απκ ζΫ ηα αΝυπΪλξκυθ εαδΝη Ν βΝξλά βΝ πθΝ
αφκί ζ δπ δευθΝσππμΝβΝεκπλδΪέΝ
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ΚζΪ υηαμΝ ΣκΝ εζΪ υηα ΰέθ αδΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ ξ δηυθαΝ πλδθΝ βθΝΪθγδ βΝ πθΝ
θΫπθΝ κφγαζηυθέΝ ΣκΝ φυ σΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ αθγκφκλέαΝ κυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
εζα τ αδΝπμΝ ιάμμ
αέΝΘαηθυ δμΝ λδαθ αφυζζδΫμμΝΥλ δΪα αδ θαΝΰέθ δ ίαγτΝεζΪ υηαΝαφάθκθ αμΝ
4-ηΝ υθα κτμΝίζα κτμΝκδΝκπκέκδΝι εδθκτθ απσΝ κΝεΫθ λκΝ κυΝφυ κτΝεαδΝπλκμΝ
αΝΫιπέ
ίέΝ θ λυ δμΝ λδαθ αφυζζδΫμμΝ δκΝεζΪ υηαΝη Ν δμΝγαηθυ δμΝαπσΝ κΝ βη έκΝ
ηίκζδα ηκτΝεαδΝπΪθπέ
ΰ. θαλλδξυη θ μΝ λδαθ αφυζζδΫμμΝ Υλ δΪα αδΝ αφαέλ βΝ πθΝ ιβλυθΝ ίζα υθ
εαδΝεζΪ υηαΝ πθΝ υ λ υσθ πθΝίζα υθέ
. Μδθδα κτλ μΝ λδαθ αφυζζδΫμμ ΠλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ Ν αφαέλ βΝ πθΝ ηαλαηΫθπθΝ
αθγΫπθΝ εαδΝ εαγαλδ ησμΝ πθΝ α τθαηπθΝ εαδΝ α γ θυθ ίζα υθέΝ ΟδΝ
θαπκη έθαθ μΝ Ν υθα κέΝ εαδΝ υΰδ έμΝ ίζα κέ εζα τκθ αδΝ κΝ ΰήγΝ κυΝ τοκυμΝ
κυμέ
.
αφκεαζυπ δεΫμΝ λδαθ αφυζζδΫμμ ΠλΫπ δΝθαΝ ΰέθ αδΝ αφαέλ βΝ πθΝ βήγΝ κυΝ
ηάεκυμΝ κυμέ
. Κλ ηκεζα έμΝ λδαθ αφυζζδΫμμΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ αφαέλ βΝ πθΝ
ηαλαηΫθπθΝαθγΫπθΝεαδΝεαγαλδ ησμ πθΝα τθαηπθΝεαδΝα γ θυθΝίζα υθ.

Πκζζαπζα δα ησμ: Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν παλΪλλδαα,Ν η Ν
εα αίκζΪ μ,Νη Νηκ ξ τηα αΝεαδΝη Ν ηίκζδα ησ.

πΫληα α,Ν η Ν

έ β εαδΝ πκδεδζέ μ:
άη λαΝ εαζζδ λΰκτθ αδΝ π λέπκυΝ βηίίίΝ πκδεδζέ μΝ
λδαθ αφυζζδυθέΝ ΣαΝ π λδ σ λαΝ έ βΝ εαδΝ πκδεδζέ μΝ λδαθ αφυζζδΪμΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ δαεσ ηβ βέΝ Γ θδεσ λαΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ξπλδ γκτθΝ
κδΝ λδαθ αφυζζδΫμΝ δμΝ ιάμΝεα βΰκλέ μ:
αέΝΘαηθυ δμ
ίέΝ θ λυ δμ
ΰέΝ θαλλδξυη θ μ
έΝΜδθδα κτλ μ
έΝ αφκεαζυπ δεΫμ
έΝΚλ ηκεζα έμ

ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μ: ΟδΝ λδαθ αφυζζδΫμΝ έθαδΝ
πλκ ίΪζζκθ αΝ τεκζαΝαπσΝ ξγλκτμΝεαδΝα γΫθ δ μ.

υαέ γβ αΝ φυ ΪΝ εαδΝ
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αέΝ ξγλκέ
ΟδΝευλδσ λκδΝ ξγλκέΝ βμΝ λδαθ αφυζζδΪμΝ έθαδΝκδΝ ιάμμΝ
iέΝΣ λΪθυξκμμΝΣκΝΪεαλδΝTetranychys urticae πλκ ίΪζζ δΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δαΝ
πθΝφτζζπθΝεαδΝπλκεαζ έΝ εκτλδα ηαΝ αΝφτζζαέ
iiέΝ Μ ζέΰελ μΝ εαδΝ αφέ μΝ Χο έλ μΨμΝ έθαδΝ Ϋθ κηαΝ αΝ κπκέα απκηυακτθΝ κυμΝ
ξυηκτμΝ κυΝ φυ κτ, απσΝ αΝ θ αλΪΝ φτζζαΝ εαδΝ ίζα κτμ, πλκεαζυθ αμΝ
ηαλα ησΝ πθΝφτζζπθΝεαδΝ πθΝηπκυηπκυεδυθΝ βθΝΪθκδιβέ
ί.

γΫθ δ μ

ΟδΝευλδσ λ μΝα γΫθ δ μΝ βμΝ λδαθ αφυζζδΪμ έθαδΝκδΝ ιάμ:
iέΝ Π λκθσ πκλκμμΝ ηφαθέακθ αδ
θ αλΪΝφτζζαέ

εκτλ μΝ εβζέ

μΝ απσΝ βθΝ πλκ ίκζάΝ

αΝ

iiέΝ επλέα βμΝ Πλκεαζ έ αδΝ απσΝ κΝ ητεβ αΝ Phragmidium mucronatum.
ηφαθέακθ αδ πκλ κεαζέΝ πσλδαΝ κΝεΪ πΝηΫλκμΝ πθΝφτζζπθέ
iiiέΝΧέ δκμΝΣαΝφτζζαΝκηκδΪακυθΝ αθΝθαΝΫξκυθΝηδαΝΪ πλβΝ πδφΪθ δαΝ εσθβμέΝ Ν
α γΫθ δαΝαυ άΝκφ έζ αδΝ κΝητεβ αΝSphaerotheca pannosa.
ΟδΝ ηυεβ κζκΰδεΫμΝ α γΫθ δ μΝ αθαπ τ κθ αδΝ
Ν
υθγάε μΝ υοβζάμΝ
γ ληκελα έαμΝ εαδΝ υΰλα έαμέΝ Μ ΪΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ πλκ ίκζυθΝ απσΝ κυμΝ
ητεβ μΝ απαδ έ αδΝαπκηΪελυθ βΝ πθΝπλκ ί ίζβηΫθπθΝφτζζπθΝεαδΝίζα υθΝ
εαδΝβΝξλά βΝηυεβ κε σθπθΝ ε υα ηΪ πθέΝ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ βμΝ λδαθ αφυζζδΪμΝ κφ έζ αδΝ
ευλέπμΝ
αΝ ΪθγβΝ εαδΝ κΝ ΪλπηΪΝ βμέΝ Ν αιέαΝ βμΝ έθαδΝ Ϋ κδαΝ υ Ν
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ εσλκ
βθΝ δαεκ ηβ δεάΝ εβπκυλδεάέΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ
κηκλφδΪΝεαδΝ αΝαλπηα δεΪΝ βμΝΪθγβΝφβηέα αδΝεαδΝΰδαΝ βθΝζ π άΝεαδΝλκηαθ δεάΝ
κηκλφδΪΝ πθΝλσ πθΝ βμέ
Χλά

δμ

αέΝΧλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝΰδαΝφτ υ βΝ
Ν εάπκυμ, έ Ν η ηκθπηΫθαΝ έ Ν κηα δεΪ, ξαλέακθ αμΝ ΫθαΝ ι ξπλδ σΝ
αδ γβ δεσΝ απκ Ϋζ ηαέΝ πέ βμΝ υξθΪΝ φυ τ αδΝ Ν πΪλεα,
εεζβ έ μΝ εαδΝ
εα ΪΝπ λδπ υ δμΝ Νθ ελκ αφ έαέ
ίέΝ Χλά βΝ βθΝ ηαΰ δλδεά εαδΝ βθΝ ααξαλκπζα δεάΝ : ΣαΝ λκ κπΫ αζαΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υξθΪΝ βθΝηαΰ δλδεάΝεαδΝ βΝααξαλκπζα δεάέ
ΚυλέπμΝ αΝλκαΝπΫ αζαΝΰέθκθ αδΝΰζυεσΝ κυΝεκυ αζδκτέΝάη λαΝηπκλ έΝ πέ βμΝ
θαΝαλπηα έ δΝ κΝ ζαδσζα κΝη Νλκ κπΫ αζαέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝ
II.
ΚΤΡΙΟΣ Ρ Ν
Ν ΡΡΙΧΩΜ Ν Ν
Κ ΙΝ
ΠΟΩ ΗΝ
Κ ΛΛΩΠΙΣΙΚ Ν ΦΤΣ Ν ΠΟΤΝ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣ Ι  Ν ΚΗΠΟΤΝ Κ ΙΝ 
ΞΩΣ ΝΟΙΚΙΩΝ ΣΗΝΝΠΟΛΗΝΣΩΝΝΠ ΣΡΩΝ
 βθΝ ΠΪ λα,Ν σππμΝ εαδΝ
Ν σζ μΝ ξ σθΝ δμΝ πσζ δμ,Ν κδΝ εΪ κδεκδΝ πθΝ
πκζυεα κδεδυθ, αζζΪΝ εαδΝ πθ κδεδυθ, πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ί ζ δυ κυθΝ βθΝ
αδ γβ δεάΝ πθΝ ξυλπθΝ κυμΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ πκζζΪΝ αθαλλδξυη θαΝ εαδΝ πκυ βΝ
φυ ΪέΝ
Σα ευλδσ λαΝ αθαλλδξυη θαΝ φυ ΪΝ αΝ κπκέα ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βθΝ πσζβ
Πα λυθΝ έθαδΝ κΝ αΰδσεζβηα, βΝ αηπΫζκοδμ, βΝ ίδΰθσθδαΝ βΝ λδασίκζκμ, βΝ
ίκυεαηίέζζδα, βΝΰζυ έθδα, εαδΝκΝεδ σμ.

θαλλδξυη θαΝεαζζππδ

i.
έΝ

δεΪΝφυ Ϊ

δγαζάΝαθαλλδξυη θα εαζζππδ

δεΪΝφυ Ϊ

1έ ΰδσεζβηα
Lonicera japonica
ΟδεκΰΫθ δαμΝCaprifoliaceae
Κα αΰπΰάμΝΣκΝαΰδσεζβηαΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΙαππθέαέ

δεέ41
ΰδσεζβηαΝαθγδ ηΫθκ
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κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ αΰδσεζβηαΝ έθαδΝ α δγαζΫμΝ αθαλλδξυη θκΝ φυ σΝ
ΰλάΰκλβμΝ αθΪπ υιβμΝ κΝ κπκέκΝ ηπκλ έΝ θαΝ φ Ϊ δΝ ΫπμΝ ΰβ ηΫ λα
τοκμέΝ ΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ αθ έγ α,Ν ζζ δπ δεΪ,Ν εκτλαΝ πλΪ δθα,Ν ίλαξτηδ ξαΝ εαδΝ
ξθκυ π Ϊέ ΣαΝ ΪθγβΝ κυ έθαδΝ εα ’Ν αλξΪμΝ ζ υεΪΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δα ΰέθκθ αδ
εδ λδθππΪέΝ ΦΫλκθ αδ αθΪΝ υκΝ πΪθ κ Ν Ν ηαελτΝ ηέ ξκΝ εαδ φτκθ αδΝ βθΝ
ηα ξΪζβΝ πθΝ φτζζπθέΝ θγέα δΝ απσΝ βθΝ ΪθκδιβΝ ηΫξλδΝ κθΝ φγδθσππλκΝ
αθα τκθ αμΝ ΫθαΝ δαελδ δεσΝ ΪλπηαέΝ ΟδΝ εαλπκέ κυ έθαδΝ ηπζ Ν άΝ ηατλκδΝ εαδΝ
π λδΫξκυθΝπκζζκτμΝ πσλκυμέ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ έθαδΝ φυ σΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ βηδ εδ λΫμΝ γΫ δμΝ
εαδΝ αθγ ε δεσΝ
βΝ λτπαθ βΝ βμΝ α ησ φαδλαμέΝ θ Ϋξ δΝ
Ν ξαηβζΫμ
γ ληκελα έ μέ Πλκ δηΪΝ ΪφβΝη ΝηΫ λδαΝυΰλα έαΝεαδΝεαζΪΝ λαΰΰδαση θαέ
ΚζΪ υηαμΝΛσΰπΝ βμΝΰλάΰκλβμΝαθΪπ υιάμΝ κυΝφυ κτΝξλ δΪα αδΝ υ βηα δεσ
εζΪ υηαέΝ ΣκΝ φγδθσππλκΝ ΰέθ αδ ίαγτΝ εζΪ υηαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβ εαδΝ κυΝ
πλκ φΫλ αδ βΝ άλδιβΝηδαμΝπΫλΰεκζαμ.
Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝεαδΝαθαπ τ
αδΝΰλάΰκλαΝη Ν
πσλκυμέΝ πέ βμΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ ιέ κυΝ τεκζαΝ η Ν σζπθΝ πθΝ δ υθΝ αΝ
ηκ ξ τηα αέ
ξγλκέ: ΟΝευλδσ λκμΝ ξγλσμΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝκδΝαφέ

μέ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ αΝ σηκλφαΝ
Ϊθγβ κυ,Ν κΝ υπ δα σΝΪλπηΪΝ κυΝεαδΝ κυμΝ δαεκ ηβ δεκτμΝεαλπκτμΝ κυέ
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Ν ΣκΝ φυ σΝ ξλβ δηκπκδ έ αδ δ δαέ λαΝ
κυμ εάπκυμ, αζζΪ εαδΝ αΝηπαζεσθδαέΝΚυλέπμΝαθαλλδξΪ αδΝ ΝπΫλΰεκζ μ,Ν Ν
φλΪε μ,
Ν εκληκτμΝ Ϋθ λπθ εαδΝ Ν ίλΪξκυμέΝ υ σ
Ν υθ υα ησΝ η Ν αΝ
αλπηα δεΪΝ κυΝΪθγβΝπλκ έ δΝΫθαΝδ δαέ λκΝαπκ Ϋζ ηαΝεαγυμΝΰ ηέα δΝπκζτΝ
σηκλφαΝσζκυμΝ κυμΝπαλαπΪθπΝξυλκυμέ
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2.

κυεαηίέζζδα

Bougainvilea spectabillis
ΟδεκΰΫθ δαμ Nyctaginaceae
Κα αΰπΰάμΝΝ ΝΝίκυεαηίέζζδαΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝ λααδζέαέ

δεέζβ
θγδ ηΫθβΝίκυεαηίέζζδα

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμ έθαδΝ αθαλλδξυη θκΝ α δγαζΫμ φυ σέΝ Ν θαπ τ
αδΝ
ΰλάΰκλαΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ φγΪ δΝ Ν τοκμΝ Ϋπμ α 10 ηΫ λα έΝ ΟΝ εκλησμΝ εαδΝ κδΝ
δαεζα υ δμΝ κυΝ έθαδΝ ιυζκπκδβηΫθαέΝ
ξ δΝ πυεθκτμΝ ίζα κτμΝ εαδ
αΰεαγπ κτμέΝΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝ εκυλκπλΪ δθα,ΝΝΰυαζδ λΪΝεαδΝπκ δ άέ
ΣαΝΪθγβΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝηδελΪ,Νεδ λδθππΪ,ΝΝηκλφάμΝξπθδκτΝάΝ πζβθκ δ άΝεαδΝ
φΫλκθ αδ αθΪΝ λέαέ ΣαΝ ΪθγβΝ π λδίΪζζκθ αδΝ απσΝ ίλΪε δαΝ φτζζα,Ν η Ν δ δαέ λαΝ
Ϋθ κθαΝξλυηα α,Ν αΝκπκέαΝ υλέ εκθ αδΝ Ν πΪελδ μΝ αιδαθγέ μΝπκυΝεαζτπ κυθΝ
ξ σθΝ σζκΝ κΝ φυ σέΝ ΣκΝ φυ σΝ Ϋξ δΝ παλα αηΫθβΝ αθγκφκλέα βΝ κπκέαΝ αλξέα δΝ
θπλέμΝ βθΝΪθκδιβΝεαδΝ δαλε έΝηΫξλδΝαλΰΪΝ κΝφγδθσππλκέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ θαπ τ
αδΝ
Ν γ ληΫμΝ π λδκξΫμ,Ν
Ν
βζδσζκυ μΝ γΫ δμ εαδΝ Ϋξ δ ηδελΫμΝ απαδ ά δμΝ Ν θ λσέΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝ κΝ
ελτκΝ εαδΝ αθαπ τ
αδΝ εαζτ λαΝ Ν πλκφυζαΰηΫθαΝ βη έαΝ κυΝ εάπκυέΝ
Φυ τ αδΝ ΝπΫλΰεκζ μ,Ν ΝφλΪε μΝεαδ
κέξκυμΝη Ν εκπσΝ βθΝαθαλλέξβ β
βΝκπκέαΝΰέθ αδΝη Νυπκ άλδιβέΝ

ΚζΪ υηαμ Κζα τ αδΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ απκε ά δΝ πδγυηβ σΝ ξάηαΝ εαδΝ
τοκμέΝΚαζσΝ έθαδΝθαΝαπκηαελτθκθ αδΝ ΰεαέλπμΝ αΝιβλΪΝεζα δΪΝεαδΝΪθγβΝ υ
θαΝ παλα έθ αδΝ βΝ αθγκφκλέαΝ κυΝ φυ κτ ΰδαΝ η λδεΫμΝ ί κηΪ μέΝ Ν εαζτ λβΝ
πκξάΝ ΰδαΝ εζΪ υηαΝ έθαδΝ βΝ ΪθκδιβΝ σ αθΝ πζΫκθΝ Ϋξ δΝ αλξέ δΝ θαΝ αθ ίαέθ δΝ βΝ
γ ληκελα έαΝεαδΝ θΝεδθ υθ τ δΝαυ σΝθαΝπΪγ δΝαβηέαΝαπσ κΝελτκέ

Άλ υ β: Ν Ϊλ υ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ η Ν δ δαέ λβΝ πλκ κξάέΝ Ν υξθάΝ
Ϊλ υ βΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ π πξάΝ αθγκφκλέαΝ εαδΝ βθΝ πζκτ δαΝαθΪπ υιβΝ κυΝ
φυζζυηα κμΝ κυΝ φυ κτέΝ πέ βμΝυπ λίκζδεάΝ Ϊλ υ β ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ
εδ λέθδ ηαΝ εαδΝ π υ βΝ φτζζπθΝ εαδΝ Ϊπδ ηαΝ λδαυθ,Ν θυΝ βΝ Ϋζζ δοβ κυ θ λκτ
πλκεαζ έΝπ υ βΝ πθΝφτζζπθΝεαδΝ πθΝαθγΫπθ.

Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Νηκ ξ τηα αΝ κΝεαζκεαέλδ.

ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μμΝ Ν ίκυεαηίέζζδαΝ έθαδΝ φυ σΝ ξπλέμΝ δ δαέ λαΝ
πλκίζάηα αΝαπσΝ ξγλκτμΝεαδΝα γΫθ δ μέΝ θέκ Νπλκ ίΪζζ αδΝαπσ:
iέΝ Κκεεκ δ ά: βηδκυλΰκτθΝ εέ λδθαΝ έΰηα αΝ αΝ φτζζαέΝ φαδλκτθ αδΝ η
ίαηίΪεδΝ ίκυ βΰηΫθκΝ κΝ κδθσπθ υηαέΝ θΝ βΝ πλκ ίκζάΝ έθαδΝ ε αηΫθβΝ
ξλ δΪα αδΝ θ κηκε σθκέ
iiέΝ Σ λΪθυξκμμΝ βηδκυλΰ έ εδ λδθδ ηΫθαΝ φτζζαΝ βθΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ
φτζζπθΝεαδΝξλ δΪα αδΝ θ κηκε σθκΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαθ δη ππδ γ έέ
iii. Φ υ σεκεεκμμΝ βηδκυλΰ έΝ ζ τε μΝ εβζέ μΝ αΝ φτζζαΝ κδΝ κπκέ μΝ γυηέακυθΝ
ίαηίΪεδΝ εαδΝκδΝκπκέκδΝαπκηαελτθ αδΝη Νθκ δ ηΫθκΝίαηίΪεδέΝ ΝπλκξπλβηΫθβΝ
Ϋε α βΝπλκ ίκζάμΝΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ δ δεσΝφυ κπλκ α υ δεσΝπλκρσθέ
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Φυ δκζκΰδεΪΝπλκίζάηα αΝεαδΝηΫ λαΝπλκ

α έαμ

i. ΝίκυεαηίέζζδαΝσ αθΝ θΝΫξ δΝ κθΝεα ΪζζβζκΝφπ δ ησ,ΝΝ
αλ τ αδ π ΪΝ σ Ν θΝαθγέα δ

θΝα λέα αδΝεαδΝ

θΝ

ii. Ό αθΝ βΝ ίκυεαηίέζζδαΝ υλέ ε αδΝ έ Ν Ν Ϋ αφκμΝ έ Ν Ν ΰζΪ λαΝ εαδΝ θΝ
λαΰΰέα αδΝ κΝίαλτΝΫ αφκμΝ σ Ν κΝφυ σΝ θΝαθαπ τ
αδΝεαδΝξλ δΪα αδ θαΝ
η αφ λγ έέ
iii. Ό αθΝ π λδκλδ κτθΝ κδΝ λέα μΝ κυΝ φυ κτ,Ν ηπκ έακυθΝ βθΝ αθΪπ υιά κυΝ εαδΝ
πλΫπ δΝθαΝη αφ λγ έΝάΝη αφυ υ έέ
iv. Ό αθΝπαλα βλβγκτθΝηδελΪΝφτζζαΝξλ δΪα αδΝζέπαθ βέ
v. Ό αθΝ παλα βλβγ έ
βθΝ ίκυεαηίέζζδαΝ Ν ηαλα ησμΝ κΝ κπκέκμ πΫφ κυθ α
ίλΪε δα φτζζα βμΝ ά θαΝ πδελα κτθΝ υοβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ άΝ ιβλα έαΝ σ Ν
πλΫπ δΝθαΝο εΪα αδΝ αε δεΪέΝ
vi. Ό αθΝ αλ
φτζζπθ.

τ αδΝ υπ λίκζδεΪΝ βΝ ίκυεαηίέζζδαΝ πλκεαζ έ αδ εδ λέθδ ηαΝ

έ βμΝ Ν ίκυεαηίέζζδαΝ Ϋξ δΝ δΪφκλα έ βΝ εαδΝ πκδεδζέ μΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
υλΫπμΝ βθΝεβπκ ξθέαέΝΣαΝ βηαθ δεσ λαΝ έθαδΝ αΝ ιάμμΝ
α. κυεαηίέζζδα β λκα (Bougainvillea glabra var. Sanderiana).
ί. κυεαηίέζζδα β ζ έα (Bougainvillea glabra).
ΰ. κυεαηίέζζδα β αιδκγΫα κμ (Bougainvillea spectabillis).
. κυεαηίέζζδα β εσεεδθβ (Bougainvillea buttiana).

Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδΝ κΝπζκτ δκΝ
ξλυηαΝ πθΝ φτζζπθ κυ, εαγυμ εαδΝ βθΝ παλα αηΫθβΝ αθγκφκλέαΝ κυΝ βΝ
κπκέαΝπλκ έ δ δ δαέ λβΝξΪλβΝ κΝφυ σέ
Χλά

δμ

αέ Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Ν Ν ίκυεαηίέζζδαΝ έθαδΝ αΰαπβηΫθκΝ
αθαλλδξυη θκΝφυ σΝ βμΝεβπκ ξθέαμέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝευλέπμΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ
κέξπθ εαδΝ Ν φλαε υθέΝ Μ Ν κΝ εα ΪζζβζκΝ εζΪ ηαΝ δαηκλφυθ αδΝ
Ν
θ λτζζδκέΝΝ έθαδΝεα ΪζζβζκΝεαδΝΰδαΝπαλαγαζΪ δ μΝφυ τ δμέ
ίέΝ Χλά βΝ
βθΝ αθγκεκηέαμΝ Φυ τ αδΝ
Ν φυ κ κξ έαΝ εαδΝ
ηπαζεσθδαΝπμΝαθαλλδξυη θκ,ΝπμΝγΪηθκμΝάΝπμΝελ ηα σ φυ σ.

δαεκ η έΝ
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3.Κδ

σμ

Hedera helix
ΟδεκΰΫθ δαμ Araliacae
Κα αΰπΰάμΝΟΝεδ

σμΝΫξ δΝ υλππαρεά εα αΰπΰάέ

δεέ43
Κδ

σμ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμ ΟΝ εδ σμΝ έθαδΝ ΫθαΝ ηαελσίδκ, αυ καθαλλδξυη θκ
ΫλπκθΝα δγαζΫμΝφυ σΝ κΝκπκέκΝ ηπκλ έΝθαΝφ Ϊ δΝΫπμ 10 ηΫ λα
τοκμέΝΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝπζα τφυζζα,Νΰυαζδ λΪ,ΝπλΪ δθαΝάΝ έξλπηαέΝ θαπ τ κυθΝ
θαΫλδ μΝλέα μ-ί θ κτα μέ ΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθαΝ θαζζΪιΝεαδΝΫξκυθΝ
ηαελτΝ ηέ ξκέΝ έθαδ πκ δ ά,Ν λδΰπθδεΪ,Ν λκηίκ δ άΝ εαδΝ εαλ δσ ξβηαέΝ υξθΪΝ
ηφαθέακυθΝ κΝ φαδθση θκΝ βμΝ λκφυζζέαμ,Ν βζα άΝ κΝ έ δκΝ φυ σΝ υπΪλξκυθΝ
φτζζαΝη Ν δαφκλ δεσΝ ξάηαέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝ έθκυθΝΰτλβΝηΫ λδαμΝαιέαμΝεαδΝηΫζδΝ
ζ υεσΝαλπηα δεσέΝΟΝεαλπσμΝ έθαδΝλΪΰα,Ν υθάγπμΝη ζαθκτΝξλυηα κμ.
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ ΟΝ εδ σμΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ
απαδ ά δμ,ΝσηπμΝ αθαπ τ
αδΝ εαζτ λαΝ Ν βηδ εδααση θ μΝεαδΝ εδααση θ μΝ
γΫ δμ, ΝηΫ λδαΝυΰλΪ,ΝεαζΪΝ λαΰΰδαση θα εαδ κυ Ϋ λαΝάΝαζεαζδεΪΝ ΪφβέΝΝ
έθαδΝαθγ ε δεσΝφυ σΝ βθΝα ηκ φαδλδεάΝλτπαθ βΝεαδΝιβλα έαέ

ΚζΪ υηαμΝΚζα τ αδΝ κΝφυ σΝ τκΝφκλΫμΝ κΝξλσθκ, Φ ίλκυΪλδκ-ΜΪλ δκΝεαδΝ
εαζκεαέλδ,Ν ΰδαΝ θαΝ υΰελα βγ έΝ βΝ Ν αθΪπ υιάΝ Ν κυέΝ ΣαΝ η ΰΪζαΝ εζα δΪΝ
εζα τκθ αδΝ κθΝΜΪλ δκΝεαδΝΙκτζδκΝΰδαΝθαΝαπκε ά δΝ κΝ πδγυηβ σΝ ξάηαέ

Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝ η Ν ηκ ξ τηα αέΝ Φυ τκθ αδΝ
ηδελΪΝ αΝφυ Ϊ,ΝγΝΫπμΝζΝηααέΝεαδΝ έθαδΝΫ κδηαΝ Ν λ δμΝηάθ μέ
έ βμΝ θΪζκΰαΝ η Ν κΝ
εα βΰκλέ μμ

ξάηαΝ πθΝ φτζζπθΝ δαδλκτθ αδ

αΝ έ β

Ν λ δμΝ

α. έ βΝη Να δαέλ αΝφτζζαέ
ί. έ βΝη ΝφτζζαΝπκυΝΫξκυθΝ λ δμΝζκίκτμέ
ΰ. έ βΝη ΝφτζζαΝπκυΝΫξκυθΝπκζζκτμΝζκίκτμέ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ κΝ ξάηαΝ
κυ, κΝ κπκέκ δαηκλφυθ αδΝ εαγυμΝ αθαλλδξΪ αδΝ βηδκυλΰυθ αμΝ ΫθαΝ
εαζαέ γβ κΝαπκ Ϋζ ηαέ
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Ν Φυ τ αδΝ ΰδαΝ θαΝ αθαλλδξβγ έΝ Ν
πΫλΰεκζ μ εαδΝεαζτπ δ πκζζΫμΝφκλΫμΝκζσεζβλ μΝ πδφΪθ δ μΝε δλέπθ,ΝφλΪε μΝ
εαδΝ κέξκυμέΝ Μπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ εαδΝ ΰδαΝ αφκεΪζυοβ, αεσηβΝ εαδΝ Ν
αγλΪΝ ΪφβέΝ
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έΝΦυζζκίσζαΝαθαλλδξυη θαΝφυ Ϊ

ΦυζζκίσζαΝαθαλλδξυη θα
1. ηπΫζκοδμ
Ampelopsis quinquefolia
ΟδεκΰΫθ δαμΝVitaceae
ΧεκδθσΝσθκηαμΝπαλγ θκεδ
Κα αΰπΰάμΝ ΝαηπΫζκοδμΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΜ

σμΨ
σΰ δκέ

δεέ44
ηπΫζκοδμΝπ θ ΪφυζζβΝάΝπαλγ θκεδ

σμ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝ ΝαηπΫζκοδμΝ έθαδΝφυζζκίσζκΝαθαλλδξυη θκΝφυ σΝη Ν
ηΫΰδ κΝ τοκμΝ ΫπμΝ βίΝ ηΫ λαέΝ έθαδΝ φυ σΝ ΰλάΰκλβμΝ αθΪπ υιβμΝ η Ν φτζζαΝ
π θ ΪίκζαΝ άΝ λέίκζαΝ εαδ τθγ αέΝ ΣκΝ φγδθσππλκ αυ ΪΝ παέλθκυθ παέλθ δΝ
απβλσΝεσεεδθκΝξλυηαέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ Ν θαπ τ
αδΝ Ν ηΫ λδαΝ υΰλΪΝ ΪφβΝ εαδ
βζδσζκυ μΝ άΝ εδα ηΫθ μΝ γΫ δμέΝ έθαδ αθγ ε δεσ φυ σ κΝ οτξκμΝ εαδΝ βθΝ
α ηκ φαδλδεάΝησζυθ βέ

Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ κΝ εαζκεαέλδ,Ν
αζζΪΝεαδΝ κΝξ δηυθαέ
γΫθ δ μμΝΝ έθαδΝφυ σΝ κΝκπκέκΝ Νπλκ ίΪζζ αδΝαπσΝα γΫθ δ μέΝ υ σμΝ έθαδΝΝ
παλΪΰπθΝκΝκπκέκμ υθ ζ έΝ βθΝ υλ έαΝξλά βΝ κυέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ
ξλυηαΝπκυΝαπκε ΪΝ κΝφγδθσππλκέ

κΝ ίυ

δθέ

Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Ν Ν αηπΫζκοδμΝ έθαδΝ δ αθδεσΝ φυ σΝ ΰδαΝ
π λδφλΪι δμΝ εαδΝ πΫλΰεκζ μέΝ Ν Ν Ν ξλ δΪα αδΝ αυ βλσΝ εζΪ υηαΝ εαδΝ ηπκλ έΝ
τεκζαΝθαΝαθαλλδξβγ έΝ Ν κέξκυμ.
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2. δΰθσθδαΝβΝλδακίσζκμ
Bignonia campsis
ΟδεκΰΫθ δαμΝBignoniaceae
(εκδθσΝσθκηαμΝίδΰθσθδαΝη ΰαθγάμΨ
Κα αΰπΰάμΝ ΝίδΰθσθδαΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝ σλ δαΝ η λδεάέ

δεέ45
δΰθσθδαΝβΝλδασίκζκμΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ
έθαδΝ φυζζκίσζκΝ αθαλλδξυη θκΝ φυ σΝ κΝ κπκέκ
φγΪθ δΝΫπμΝ αΝ15 ηΫ λα ΝτοκμέΝ ξ δΝΰλάΰκλκΝλυγησΝαθΪπ υιβμέΝΣαΝφτζζαΝ
κυΝ έθαδΝ αθκδε σξλπηαΝ εαδΝ τθγ α,Ν απκ ζκτη θαΝ απσΝ ι-λΝ κ κθ π ΪΝ
φυζζΪλδαέΝ ΟδΝ ίζα κέΝ κυΝ έθαδΝ ιυζυ δμΝ εαδ ΰαθ αυθκυθΝ κυμΝ κέξκυμ η Ν
θαΫλδαΝ λδαέ δαέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ η ΰΪζαέΝ
ξκυθΝ ηκλφάΝ ξπθδκτΝ εαδΝ
πκλ κεαζκεσεεδθκυΝ ξλυηα κμέΝ ΦΫλκθ αδ
Ν η ΰΪζ μΝ πΪελδ μΝ αιδαθγέ μ.
θγέα δΝ κΝφυ σΝαπσΝ κθΝΙκτθδκΝηΫξλδΝ κθΝ π ΫηίλδκέΝΟδΝεαλπκέΝ έθαδΝζκίκέέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ παδ έΝ ΪφβΝ ΰσθδηα,Ν ηΫ λδαΝ υΰλΪΝ εαδ εαζΪΝ
λαΰΰδαση θαΝ εαδΝ βζδσζκυ μΝ γΫ δμέΝ θ Ϋξ δΝ Ν αζεαζδεΪΝ Ϊφβέ έθαδΝΝ
έ κμΝ υαέ γβ κΝ κυμΝ παΰ κτμέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσ φυ σ κΝ οτξκμΝ εαδΝ βθΝ
α ηκ φαδλδεάΝλτπαθ βέ
ΚζΪ

υηαμΝΚζα

τ αδΝεΪγ Νξ δηυθαΝησζδμΝπΫ κυθΝ αΝφτζζαΝ κυ.

Πκζζαπζα δα ησμ: Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκ, η εα αίκζΪ μΝ εαδΝ η Ν
ηκ ξ τηα αέ
ξγλκέμΝ Μαα τ δΝ ηυληάΰεδαΝ αΝ κπκέα αθ ίαέθκυθΝ πΪθπΝ βμΝ η Ν εκπσΝ θαΝ
φΪθ Ν δμΝαφέ μ,ΝκδΝκπκέ μ πλκ ίΪζκυθΝ κΝφυ σέΝ
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδΝ
αΝ
θ υππ δαεΪΝπκλ κεαζκεσεεδθαΝΪθγβΝ κυ,ΝΝ κΝφπ δθσΝ κυΝφτζζπηαΝεαδΝ βΝ
υθα σ β ΪΝ κυΝθαΝαθαλλδξΪ αδέ
Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ εΪζυοβΝ φλαε υθ,Ν
υληα κπζ ΰηΪ πθΝεαδΝ κέξπθέ
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3.Γζυ

έθδα ά κυρ

Ϋλδα

Wisteria sp.
ΟδεκΰΫθ δαμΝFabaceae
Κα αΰπΰάμΝ Νΰζυ

έθδαΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθαέ

δεέ46
Γζυ

έθδαΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμ
Ν ΰζυ έθδαΝ άΝ κυρ ΫλδαΝ
έθαδΝ φυζζκίσζκΝ
αθαλλδξβ δεσΝφυ σ, ΰλάΰκλβμΝαθΪπ υιβμ, κΝκπκέκΝφγΪθ δΝΫπμΝ αΝ20 ηΫ λα Ν
τοκμέ ΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝ αξυαυιά, πλΪ δθα εαδΝ τθγ αέΝ ξ δΝ θ υππ δαεΪΝ
ΪθγβΝ ξλυηα κμΝ ηπίέΝ υ ΪΝ
ηφαθέακθ αδΝ Ν βθΝ ΪθκδιβΝ
Ν ελ ηΪη θ μΝ
αιδαθγέ μ, Ν ξάηαΝίσ λυ, πλδθΝ βθΝΫεπ υιβΝ πθΝφτζζπθέ
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αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝ παδ έΝΰσθδηαΝεαδΝηΫ λδαΝυΰλΪΝ Ϊφβ, εαγυμΝ
εαδΝβζδσζκυ μΝάΝ ζαφλΪΝ εδα ηΫθ μΝγΫ δμέΝ έθαδΝαθγ ε δεσ φυ σ κΝελτκΝ
εαδΝ υαέ γβ κΝ Να ί υ βΝ Ϊφβέ

ΚζΪ υηαμΝΣκΝεζΪ υηαΝ βμΝΰζυ έθδαμΝ έθαδΝ κΝηυ δεσΝΰδαΝεαζάΝαθγκφκλέαέΝ
Κζα τ αδΝ κΝθΫκΝφυ σΝαφαδλυθ αμΝ κΝάηδ υΝ βμΝατιβ βμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ
Ϋ κυμ,Ν αφάθκθ αμΝ ησθκΝ η λδεΪΝ ηπκυηπκτεδαΝ αθΪΝ Ϋζ ξκμέΝ Κζα τ αδΝ
αυ βλΪΝ θπλέμΝ βθΝΪθκδιβΝαφαδλυθ αμΝ αΝιβλΪΝεζα δΪΝπλδθΝ κΝφυ σΝαθγέ δέ
Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν
ηίκζδα ησ
πκλσφυ αΝεαδΝ Νζαίκτλθκ άΝη Νιυζυ βΝηκ ξ τηα αΝ κΝξ δηυθαέ

Ν

Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδΝ βΝπζκτ δαΝ
εαδΝ θ υππ δαεάΝ αθγκφκλέαΝ κυ, βΝ κπκέαΝ βηδκυλΰ έΝ ΫθαΝ εαζαέ γβ κΝ
απκ Ϋζ ηαέ
Χλά βΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Φυ τ αδΝ
Ν πΫλΰεκζ μΝ εαδΝ
Ν
φλΪε μέ Φυ τ αδΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν ζαίκτλθαΝ αΝ κπκέα ΫξκυθΝ βθΝ έ δαΝ
πκξά,Νδ έκυΝ ξάηα κμ,Νεέ λδθαΝΪθγβέ
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iiέΠκυ β εαζζππδ

δεΪΝφυ Ϊ

ΣαΝ ευλδσ λαΝ πκυ β εαζζππδ δεΪ φυ ΪΝ αΝ κπκέα ξλβ δηκπκδκτθ αδ ΰδαΝ
φτ υ βΝ Νδ δπ δεκτμΝεάπκυμΝεαδΝ Ν ιυ μΝκδεδυθΝ βθΝπσζβΝ πθ Πα λυθΝ
έθαδ κΝ αθ έλλδθκΝ κΝ ηΫΰα,Ν κΝ ία δζδεσμ, βΝ ΰαλυφαζζδΪ,Ν βΝ ΰεααΪθδα,Ν βΝ
δηκλφκγάεβ, κ παθ Ϋμ , βΝπ κτθδα,ΝβΝπλέηκυζα εαδΝ δΪφκλαΝΪζζαΝφυ Ϊέ

έΝ

ά δαΝπκυ βΝεαζζππδ

δεΪΝφυ Ϊ

1. θ έλλδθκ κ ηΫΰα
Antirrhinum majus
ΟδεκΰΫθ δα:Scrophulariaceae
(εκδθσΝσθκηα: ευζΪεδ)
Κα αΰπΰάμ ΣκΝαθ έλλδθκΝ κΝηΫΰαΝεα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΜ

σΰ δκέ

δεέ47
θ έλλδθκΝαθγδ ηΫθκ
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κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ ΣκΝ αθ έλλδθκΝ κΝ ηΫΰαΝ έθαδΝ φυ σΝ ά δκ, αζζΪΝ πκζζΫμΝ
φκλΫμΝΝ υθαθ Ϊ αδΝ εαδΝ αθΝπκζυ ΫμέΝΣκΝτοκμΝ κυΝφγΪθ δΝ αΝβίΝ εα κ Ϊ ΫπμΝ
αΝ ΰβί
εα κ Ϊ,Ν αθΪζκΰαΝ βθΝ πκδεδζέαέ ΟΝ ίζα σμ κυ φΫλ δΝ πκζζΫμΝ
δαεζα υ δμΝ πλκμΝ βθΝ ίΪ βΝ κυΝ εαδΝ έθαδΝ βηδιυζκπκδβηΫθκμέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ
έθαδΝζκΰξκ δ ά, ζ έαΝεαδΝ εκυλκπλΪ δθαΝΝη ΝηάεκμΝηΝ εα κ Ϊέ ΦΫλ δΝη ΰΪζαΝ
ΪθγβΝ αΝ κπκέαΝ ξβηα έακυθΝ πΪελδ μΝ αιδαθγέ μ
πΪθπΝ κυμΝ πδηάε δμΝ
απβλκτμΝίζα κτμέΝ θγέα δΝ α δαεΪΝαπσΝεΪ πΝπλκμΝ αΝ πΪθπέ

αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά
εαδΝ κυ Ϋ λαΝ άΝ αζεαζδεΪΝ
ξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μέ

δμμΝ θαπ τ
αδΝ Ν ζαφλδΪΝεαζΪΝ λαΰΰδ ηΫθαΝΝ
ΪφβέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ φυ σΝ Ν υοβζΫμ, αζζΪΝ εαδΝ

ΚζΪ υηαμΝ Γέθ αδΝ εκλφκζσΰβηα πθΝ φυ υθΝ κΝ θκΝ η Ν ικΝ φτζζκΝ κΝ κπκέκΝ
κοδηέα δΝ βθΝ αθγκφκλέαέΝ ΣκΝ φυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ δα βλβγ έΝ ΰδαΝ τ λκΝ ξλσθκΝ
αφκτΝεζα υγκτθΝ αΝιβλΪΝΪθγβέ

Πκζζαπζα δα ησμμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ ησθκΝ η Ν πσλκΝ πκυΝ πΫφ δΝ κΝ
Ϋ αφκμέΝ πΫλθκθ αδΝ κδΝ πσλκδΝ Ν πκλ έαΝ εαδΝ η αφυ τκθ αδΝ α θ αλΪΝ
φυ ΪλδαΝ σ αθΝφγΪ κυθΝ ΝτοκμΝ αΝΰίΝ εα κ Ϊ π λέπκυΝάΝαπκε ά κυθΝγΝη Ν
ζΝφτζζαέΝπΫλθκθ αδΝκδΝ πσλκδΝ θπλέμΝ κΝφγδθσππλκΝΰδαΝαθκδιδΪ δεβΝΪθγδ βΝάΝ
βθΝΪθκδιβΝΰδαΝεαζκεαδλδθάΝΪθγδ βέ
Άλ

υ βμΝΝΣκΝαθ έλλδθκΝγΫζ δΝ αε δεάΝΪλ υ βΝαπσΝζέΰκέ

ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μμΝ ΣκΝ αθ έλλδθκΝ έθαδΝ φυ σΝ ξπλέμΝ δ δαέ λαΝ πλκίζάηα αΝ
απσΝ ξγλκτμΝεαδΝα γΫθ δ μέΝ θέκ πλκ ίΪζζ αδΝαπσΝ επλδΪ δμέ
Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝκφ έζ αδΝ αΝαπβλΪΝεαδΝ
φπ δθΪΝ ΪθγβΝ εαδΝ βθΝ παλα αηΫθβΝ αθγκφκλέαΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ
πκδεδζκηκλφέαΝ πθΝξλπηΪ πθέ

Χλά

δμ

α. Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάμΝ έθαδΝ δ αθδεσΝ φυ σΝ ΰδαΝ κηα δεάΝ φτ υ βΝ Ν
υ Ϊ μέ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ πέ βμΝ Νίλαξσεβπκυμ. Νυοβζσ λ μΝπκδεδζέ μΝ
έθαδΝ εα Ϊζζβζ μΝ ΰδαΝ φτ υ βΝ
δαξπλδ δεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν Ν αθγυθ μΝ εαδΝ Ν
παλ Ϋλδαέ
ί. Χλά βΝ

βθΝαθγκεκηέαμΝΦυ τ αδΝ

Νφυ κ κξ έαέ
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2.

α δζδεσμ

Ocimum basilicum
ΟδεκΰΫθ δαμ Lamiaceae
Κα αΰπΰάμ Κα Ϊΰ αδ απσΝ βθ Ιθ έα εαδΝ κ ΙλΪθέ

δεέ48
α δζδεσμΝαθγδ ηΫθκμ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμ έθαδΝ ηκθκ ΫμΝ πκυ μΝ φυ σ ΧυπΪλξκυθΝ σηπμΝ εαδ
έ βΝπκζυ άΝεαδΝγαηθυ βΨ,ΝτοκυμΝγί-ζίΝ εα κ υθέΝ ξ δΝ Ϋζ ξκμΝ κΝκπκέκΝ
φΫλ δΝ πκζζκτμΝίζα κτμΝεαδΝπυεθσΝφτζζπηαΝφπ δθκτ πλΪ δθκυΝξλυηα κμέΝ
ΠκζζΫμΝφκλΫμΝ αΝφυ ΪΝκηκδΪακυθΝη Ν λκΰΰυζκτμΝγΪηθκυμέΝ
ΣαΝ φτζζα κυΝ έθαδΝ ηκθΪ,Ν αθ έγ αΝ εαδ πκ δ ά,Ν η Ν π λδγυλδκΝ αεΫλαδκΝ άΝ
ζΪξδ αΝ κ κθ π σέ ΣαΝ Ϊθγβ έθαδΝ δα αΰηΫθαΝ Ν ξαζαλκτμΝ πκθ τζκυμΝ εαδΝ
ξβηα έακυθΝ ηα ξαζδαέκυμ
Ϊξ δμΝ ξλυηα κμΝ Ϊ πλκυ,Ν εσεεδθκυΝ άΝ δυ κυμ,Ν
αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πκδεδζέαέΝ έθαδΝ αλπηα δεΪ,Ν πζκτ δαΝ
Ν θΫε αλΝ εαδΝ
πλκ ζετκυθΝ δμΝηΫζδ
μέ
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αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝΣκΝφυ σΝ Νξλ δΪα αδΝπκζτΝη ΰΪζβΝφλκθ έ αέΝ
πζυμΝαπαδ έΝφπμΝ ξπλέμΝθαΝ έθαδΝ ε γ δηΫθκΝαπ υγ έαμΝ κθΝάζδκ, κΝκπκέκμΝ
ηαλαέθ δΝ αΝφτζζαΝ κυέΝ ΰαπΪΝ κΝ λκ λσΝΫ αφκμΝεαδΝΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝπλΫπ δΝ
θαΝ αλ τ αδ
Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ β,Ν δ δαέ λαΝ κΝ εαζκεαέλδέΝ Υλ δΪα αδΝ ΫθαΝ
ηΫ βμΝ υ Ϊ πμΝΫ αφκμΝ κΝκπκέκ πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεαζΪΝζδπα ηΫθκ,Νευλέπμ
Νσ δΝαφκλΪΝ κΝεΪζδκέΝ αΝαλΰδζυ βΝ ΪφβΝ θΝαθαπ τ
αδΝεαζΪ,Ν θυΝ αΝ
πκζτΝ ζαφλΪΝ υπκφΫλ δΝ απσΝ Ϋζζ δοβΝ υΰλα έαμέΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝ φυ σΝ κΝ
οτξκμΝεαδΝ έθαδΝαπσΝ αΝπλυ αΝφυ ΪΝπκυΝγαΝξαζΪ κυθΝ κΝφγδθσππλκέ

Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ

μ

α. Άλ υ βμ ΝΪλ υ βΝ κυΝία δζδεκτΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝεΪγ ΝπΫθ ΝβηΫλ μΝ
άΝ εαδΝ θπλέ λα, αθΪζκΰα η Ν δμΝ πδελα κτ μΝ υθγάε μέΝ Ν ηφΪθδ βΝ
εέ λδθπθΝ φτζζπθ, εκθ ΪΝ βΝ ίΪ βΝ κυΝ φυ κτ, ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ Ϋθ διβΝ
αυιβηΫθβμΝΪλ υ βμέ
ί. Λέπαθ βμΝΓδαΝθαΝΫξ δΝ κΝφυ σΝ υθ ξάΝαθΪπ υιβΝ κυΝφυζζυηα κμΝπλΫπ δΝθαΝ
ΰέθ αδΝ υθ ξάμΝπλκ γάεβ ααυ κυ η Νααπ κτξαΝζδπΪ ηα α, σ κΝΝ αθΝία δεάΝ
ζέπαθ βΝσ κΝ εαδΝη ΪΝαπσΝεΪγ ΝεκπάέΝΟδΝΝία δζδεκέ κδΝκπκέκΝ έθαδΝφυ υηΫθκδ
κυμΝεάπκυμ ηπκλ έΝθαΝαθαπ υξγκτθ εαδΝξπλέμΝζέπα ηαΝ αφκτΝ Νΰέθκθ αδΝ
αε δεΫμΝεκπΫμ.
ΰ. ΚζΪ υηαμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝφγδθκπυλκυΝ κΝφυ σΝξλ δΪα αδΝίαγτΝεζΪ
ΰδαΝθαΝηπκλΫ κυθΝθαΝαθαθ πγκτθ.

υηαΝ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΟΝπκζζαπζα δα ησμΝ κυΝία δζδεκτΝΰέθ αδΝη Ν πσλκυμ,Ν
απσΝ κθΝΦ ίλκυΪλδκ-ΜΪλ δκΝηΫξλδΝ βθΝαλξάΝ κυΝεαζκεαδλδκτ,Ν αθΪζκΰαΝη Ν κΝ
εζέηαΝ βμΝ π λδκξάμΝ σπκυ αυ κέΝ πΫλθκθ αδέΝ Ν γ ληκελα έαΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ
έθαδΝξαηβζσ λβΝαπσΝ κυμΝΰίκ ΫπμΝΰβκ ωέΝΣκΝ πκλ έκΝ ΰεαγέ α αδΝΝΫιπ,Ν κΝ
Ϋ αφκμΝάΝ Νεα σθδΝεαδΝ αΝφυ ΪΝη αφυ τκθ αδΝ βθΝκλδ δεάΝ κυμΝγΫ βΝησζδμΝ
ίΰΪζκυθΝζ-ηΝφτζζαέΝΣα θ αλΪΝφυ ΪΝφυ τκθ αδΝ ΝΰλαηηΫμΝκδΝκπκέ μΝαπΫξκυθΝ
γίΝ εα κ Ϊ εαδΝ ΫξκυθΝ απσ α βΝ πέΝ πθΝ ΰλαηηυθΝ βηΝ ΫπμΝ γίΝ εα κ Ϊέ ΟΝ
ία δζδεσμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ εαδΝ Ν γ ληκεάπδκ, ΪθΝ υπΪλξ δΝ αλε σΝ
φπμ,Ν ι εδθυθ αμΝ απσΝ κθΝ Οε υίλδκΝ η Ν εζδηαεπ ΫμΝ πκλΫμ ΰδαΝ θαΝ υπΪλξ δΝ
δαγΫ δηκμΝθππσμΝία δζδεσμΝαπσΝ κθΝ εΫηίλδκΝηΫξλδΝ κθΝΜΪλ δκέ

ξγλκέΝεαδΝα γΫθ δ μ
α. ξγλκέμΝ πσΝ αΝ Ϋθ κηαΝ αβηδΫμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ κδΝ αφέ
πλΪ δθκΝ εκυζάεδέ

μΝ εαδΝ κΝ

ίέ
γΫθ δ μμ ΟΝ ία δζδεσμΝ έθαδΝ υαέ γβ κμΝ βθΝ α λκητεπ βΝ βΝ κπκέαΝ
πλκεαζ έΝ ηΪλαθ βΝ εαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝ ιάλαθ βΝ κυΝ φυ κτΝ πλδθΝ κζκεζβλυ δΝ
βθΝαθΪπ υιάΝ κυέΝ
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Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ κφ έζ αδ
πλα δθππΪΝφτζζαΝ κυΝεαδΝ κΝι ξπλδ σΝΪλπηΪ κυέ

Χλά

αΝ πζκτ δαΝ

δμ

α. Χλά βΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμ ΟΝ ία δζδεσμΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ αθΝ
εαζζππδ δεσΝ φυ σ
Ν εάπκυμΝ εαδΝ η Ν αΝ φτζζαΝ κυΝ πλκ φΫλ δΝ δ δαέ λβΝ
αδ γβ δεάέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝΰδαΝφυ κεΪζυοβέ
ί. Χλά βΝ
ΰζΪ λ μ.

βθΝ αθγκεκηέαμΝ Καζζδ λΰ έ αδΝ

αθΝ εαζζππδ

δεσΝ φυ σΝ

Ν

ΰ. Άζζ μΝξλά δμ: Ο ία δζδεσμΝαθΝεαδΝ έθαδΝαλπηα δεσΝφυ σ,Νξλβ δηκπκδ έ αδΝ
αθΝ εαλτε υηαΝ
πκζζΪΝ φαΰβ Ϊ,Ν βθΝ πκ κπκδέα εαδΝ βθΝ εκθ λίκπκδέαέΝ
ΓδαΝ βΝηαΰ δλδεάΝ αΝ φτζζαΝ ηπκλ έΝθαΝ δα βλβγκτθΝ ιβλΪ,Ν εζ δ ηΫθαΝ ληβ δεΪ
ΝΰυΪζδθαΝίΪααΝΝάΝ Νεα αοτε βΝ σπκυΝ δα βλκτθ αδ ΰδαΝπκζτΝεαδλσ.
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γέΠαθ Ϋμ
Viola tricolor
ΟδεκΰΫθ δαμΝViolaceae
Κα αΰπΰάμΝ Κα Ϊΰ αδ απσΝ τελα μΝ π λδκξΫμΝ κυΝ ίκλ έκυΝ εαδΝ θσ δκυΝ
βηδ φαδλέκυέΝ βθΝξυλαΝηαμΝυπΪλξκυθΝπκζζΪΝ έ βΝ κυΝφυ κτΝαυ κφυάέ

δεέ49
Παθ Ϋ μΝαθγδ ηΫθκδ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν έθαδ ά δκ φυ σ άΝ εΪπκδ μΝ φκλΫμΝ δ ΫμέΝ έθαδΝ
ξαηβζσΝφυ σΝη Ντοκμ κΝκπκέκΝευηαέθ αδ απσΝηΝΫπμΝγίΝ εα κ ΪέΝΣα φτζζα
κυ έθαδΝ πκ δ ά-ζκΰξκ δ άΝ εαδΝ κ κθ π ΪΝ εαδ φΫλκυθΝ κΝ εαγΫθαΝ τκΝ
παλΪφυζζαΝ π λκ ξδ ά- παζαηκ ξδ άέΝ Ν π λδφΫλ δαΝ κυμ φΫλ δΝ Ϋθ κθκυμΝ άΝ
αίαγ έμΝζκίκτμέ
ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ Ϊκ ηαΝ η Ν αεαθσθδ κΝ ξάηαΝ εαδΝ η Ν κπέ γδκΝ πζάε λκέΝ ξκυθΝ
πΫθ Ν
λκΰΰυζΪΝ πΫ αζαΝ ηκθσξλπηαΝ άΝ η Ν δΪφκλ μΝ απκξλυ δμΝ άΝ
πκδεδζσξλπηαΝεαδΝη ΝζαδησΝ βμΝ
φΪθβμΝΰ θδεΪΝεέ λδθκέΝΣκΝξλυηαΝ κυμ έθαδΝ
πκδεέζκΝεαδΝευηαέθ αδΝαπσΝζ υεσΝπμΝεέ λδθκΝεαδΝαπσΝεσεεδθκΝ βμΝ εκυλδΪμΝπμΝ
λκα-ζδζΪέ
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αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμμΝΓδαΝθα αθαπ υξγ έΝ π Ϊ κΝφυ σΝ ξλ δΪα αδΝ
αφλΪ κΝ εαδΝ λκ λσΝ Ϋ αφκμΝ κΝ κπκέκ θαΝ λαΰΰέα δ εαζΪ εαδ βζδσζκυ μΝ
κπκγ έ μΝ κυμΝ ουξλκτμΝ ηάθ μέΝ θΝ πδ δυε αδΝ βΝ ξλβ δηκπκέβ άΝ κυΝ κυμΝ
γ λησ λκυμΝηάθ μΝξλ δΪα αδΝεαζάΝΪλ υ β εαδΝηδαΝγΫ βΝ βθΝβηδ εδΪέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκ κΝκπκέκΝ πΫλθ αδ εα ΪΝ αΝ
ΫζβΝ κυΝ εαζκεαδλδκτΝ η γ ληκελα έ μΝ 18κ ΫπμΝ βζκ C άΝ εαδΝ αλΰσ λα,
Ν
εα σθδαΝ η Ν ζαφλσΝ ξυηα.
κλδ δεάΝ η αφτ υ β
κυΝ φυ κτ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ κΝ φγδθσππλκέΝ Ν πΫλθ αδΝ
Ν απσ α βΝ ΰηΝ ΫπμΝ γίΝ
εα κ Ϊ.
γΫθ δ μμΝ Ν ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ φυ σΝ παλκυ δΪα δΝ Ν αθγ ε δεσ β αΝ δμΝ δΪφκλ μΝ
α γΫθ δ μ,Ν υξθΪΝ σηπμΝ πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ πέ δκΝ πθΝ φτζζπθΝ κΝ κπκέκ
κφ έζ αδΝ κΝητεβ αΝRamulia spέΝΜπκλ έ αυ σμ θαΝεα απκζ ηβγ έΝ τεκζαΝη Ν
πδ δκε σθαέ

ΚαζζδΫλΰ δαμΝ  Ν εΪπκδ μΝ π λδπ υ δμΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ εαζζδ λΰβγκτθ
παθ Ϋ μΝ κΝ έ δκΝ βη έκέΝ Ν ζτ βΝ κΝ πλσίζβηαΝ υλέ ε αδΝ βΝ η αεέθβ βΝ
βμΝεαζζδΫλΰ δαμΝ ΝΪζζκΝ βη έκΝάΝηΫλκμέΝ θΝπλΫπ δΝυπκξλ π δεΪΝβΝφτ υ βΝ
θαΝΰέθ δΝ κΝέ δκΝ βη έκΝ σ Νπλκ έθ αδΝ κΝφυ σΝθαΝ κπκγ έ αδΝ Ν κξ έκΝη Ν
φλΫ εκΝξυηαΝεαδΝαυ σ βθΝ υθΫξ δα κΝΫ αφκμέ
Καζζππδ

Χλά

δεάΝαιέαμΝΟφ έζ αδΝΝ αΝυπΫλκξαΝΪθγβΝ κτΝΝφυ κτ.

δμ

α. Χλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ αφκεΪζυοβέΝΟδΝ
τπκδΝπαθ ΫΝ αφκεΪζυοβμΝ έθαδΝ υξθΪΝπδκΝ αθγ ε δεκέΝ δμΝ εζβλΫμΝεαδλδεΫμΝ
υθγάε μέ Μπκλ έΝ θαΝ βηδκυλΰά δ ξαηβζΫμΝ ηπκλθ κτλ μΝ άΝ θαΝ φυ υγ έΝ Ν
παλ ΫλδαέΝ ΟδΝ ηκθσξλπη μΝ πκδεδζέ μΝ έθαδΝ δ αθδεΫμΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ αθγδευθΝ
ξ έπθέΝ έθαδΝδ αθδεσΝφυ σΝΰδαΝ ζ έπηαΝ Ν ε Ϊ δμΝη Νξζκκ Ϊπβ αέΝ πσΝ δμΝ
πζΫκθΝ βηκφδζ έμΝ ξλά δμΝ κυΝ παθ ΫΝ έθαδΝ βΝ φτ υ άΝ κυΝ αθΪη αΝ απσΝ
ίκζίυ βΝ ΰδαΝθαΝεαζτπ δΝ αΝε θΪΝαυ υθέ
ίέΝΧλά βΝ

βθΝαθγκεκηέα: Μπκλ έΝθαΝφυ τ δΝεαδΝ

Νφυ κ κξ έαέ
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4. Π κτθδα
Petounia hybrid
ΟδεκΰΫθ δαμΝSolanaceae

Κα αΰπΰάμΝΚα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝΝσ δαΝ η λδεάέΝΣαΝπλυ αΝφυ ΪΝεαζζδ λΰάγβεαθΝ
δμΝ Π Ν πλδθΝ απσΝ ΰβηΝ ξλσθδαέΝ λΰσ λαΝεαζζδ λΰάγβεαθΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝ
βθΝΙαππθέαέ

δεέ50
Π κτθδαΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝπ λδΰλαφάμΝΝ έθαδΝφυ σΝξαηβζάμΝΫπμΝηΫ βμΝαθΪπ υιβμέΝΌ αθΝ έθαδΝ
Ν θ αλάΝ βζδεέα,Ν κδΝ ίζα κέΝ έθαδΝ σλγδκδΝ εαδΝ απβλκέέΝ Ό κΝ αθαπ τ
αδΝ κΝ
φυ σΝ αυ κέΝ ΰΫλθκυθ, εΪ πΝ απσΝ κΝ ίΪλκμΝ κυμ, έθκθ αμΝ ελ ηκεζα άΝ
αθΪπ υιβέΝΣκΝτοκμΝ κυΝφυ κτΝευηαέθ αδ αθΪζκΰα η Ν βθΝπκδεδζέα ΫπμΝ α 40
εα κ Ϊ εαδΝ δμ ελ ηκεζα έμΝ πκδεδζέ μΝ φγΪθ δ Ϋπμ αΝ θίΝ εα κ Ϊ ΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝπκ δ ά,Νη ΰαζτ λαΝάΝηδελσ λαΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝπκδεδζέαΝεαδΝ
ξθκυ π ΪέΝ
ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ ΫξκυθΝ δΪη λκΝ ΰίΝ Ν η Ν ΰηΝ εα κ ΪέΝ ΤπΪλξκυθ
Ν δΪφκλαΝ
ξλυηα αΝσππμΝ Νζ υεσ,Νεσεεδθκ,Νλσ δθκΝεαδΝηπίΝάΝ έξλπηκ.
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αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμέΝΣκΝφυ σΝπλκ δηΪΝπζκτ δαΝ ΪφβΝεαδΝεαθκθδεάΝ
Ϊλ υ βέΝ Ν υοβζάΝ γ ληκελα έαΝ εαδΝ βΝ Ϋθ κθβΝ αε δθκίκζέαΝ ηπκλ έ θαΝ κΝ
ίζΪοκυθΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ ζσΰκ αυ σΝ εαζσΝ έθαδΝ θαΝ πλκ α τ αδΝ δμΝ α ΫμΝ
π λδσ κυμέΝ ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ ππμΝ αυ ΫμΝ κδ π λδπ υ δμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ
πκδσ β αΝεαδΝ βθΝαθγκφκλέαΝ κυΝεαδΝσξδΝ βθΝαθ κξάΝ κυΝφυ κτέ
Άλ υ β: ΟδΝ απαδ ά δμΝ κυΝ Ν θ λσΝ έθαδΝ ηΫ λδ μ εαγυμΝ θΝ κυΝ αλΫ δΝ βΝ
υπ λίκζδεάΝ υΰλα έαΝ άΝ ιβλα έαέΝ τκΝ φκλΫμ Ϊλ υ βμ βθΝ ί κηΪ αΝ έθαδΝ
αλε Ϋμ,Ν Ν ε σμΝ απσΝ δμΝ π λδσ κυμΝ εατ πθαέΝ ΟδΝ π κτθδ μΝ κδΝ κπκέ μ
υλέ εκθ αδΝ Νελ ηα ΪΝεαζΪγδαΝξλ δΪακθ αδΝ υξθσ λβΝΪλ υ β.
Πκζζαπζα δα ησμμΝΣκΝφυ σΝπκζζαπζα δΪα αδΝη πσλκέΝΠλΫπ δ αυ σμ θαΝ
πΫλθ αδΝ Νπλκ α υηΫθκΝαπσΝ κυμ παΰ κτμ π λδίΪζζκθέΝΝΟδΝ πσλκδΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ απζπγκτθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ ξυηα κμέΝ Υλ δΪα αδΝ βζδσζκυ κΝ
π λδίΪζζκθΝΰδαΝθαΝίζα ά δέ
ξγλκέΝεαδΝα γΫθ δ μ
αέ ξγλκέμΝπΪθδαΝπλκ ίΪζζ αδΝαπσΝαφέ μέ
ίέ
γΫθ δ μμAθΝ κΝ φυ σΝ κπκγ βγ έΝ βΝ π άΝ κυΝ γΫ βΝ θΝ παλκυ δΪα δΝ
α γΫθ δ μέΝ πσΝ δμΝ ηυεβ κζκΰδεΫμΝ α γΫθ δ μΝ υπΪλξ δΝ π λέπ π βΝ θαΝ
πλκ ίζβγ έΝαπσΝίκ λτ βέ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμ Οφ έζ αδΝ βθΝ πζκτ δα,Ν απβλσξλπηβΝ εαδ η ΰΪζβμΝ
δΪλε δαΝαθγκφκλέα κυΝφυ κτ, εαγυμ εαδΝ κΝζ π σΝ βμΝΪλπηαέ

Χλά

δμ

α. Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ ΣαΝ πκζτξλπηαΝ ΪθγβΝ κυΝ φυ κτΝ
πλκ έ κυθΝ δ δαέ λβΝ αδ γβ δεάΝ κυμΝ εάπκυμΝ άΝ δμΝ ί λΪθ μέΝ π δ ά βΝ
υοβζάΝ υΰλα έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ν κΝ εα α λΫο δΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθ υα γ έΝ η Ν
ξζκκ Ϊπβ α,Ν βηδκυλΰυθ αμΝΫθαΝαθγδ ηΫθκΝπαλ Ϋλδέ Φυ τ αδΝησθκΝ κυΝάΝ Ν
υθ υα ησΝ Ν η Ν ά δαΝ φυ ΪΝ δ έπθΝ απαδ ά πθέΝ  Ν η λδεΫμΝ π λδπ υ δμΝ
ηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝπμΝφυ σΝ αφκεΪζυοβμ.
ί. Χλά βΝ βθΝ αθγκεκηέαμ ιαδ έαμΝ βμΝ πκδεδζκηκλφέαμΝ πθΝ αθγΫπθ,Ν βμΝ
πυεθάμΝίζΪ β βμΝεαδΝ βμΝηαελΪμΝαθγκφκλέαμΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝδ αθδεσΝεαδΝΰδαΝ
φτ υ βΝ ΝΰζΪ λ μΝεαδΝααλθ δθδΫλ μΝάΝελ ηα ΪΝφυ κ κξ έαέ
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5. Πλέηκυζα
Primula vulgaris
ΟδεκΰΫθ δαμΝPrimulaceae

Κα αΰπΰάμ έθαδΝ θ βηδεσΝ φυ σΝ βμΝ ΙΪίαμΝ εαδΝ βμΝ
κλδ ηΫθ μΝπ λδκξΫμΝ βμΝ υλυπβμέ

έαμ, αζζΪΝ εαδΝ

Ν

δεέ51
ΠλδηκτζαΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ έθαδΝ φυ σΝ η Ν λκΰΰυζάΝ ίζΪ β βΝ κΝ κπκέκ φγΪθ δΝ
ΝτοκμΝ αΝΰίΝΫπμΝΰηΝ εα κ Ϊ εαδ
δΪη λκ αΝγίΝ εα κ Ϊέ ΦΫλ δΝηδελΪΝ
φτζζαΝ πκυΝ ξβηα έακυθΝ λσ αε μέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ φΫλκθ αδΝ Ν
ζΫξβΝ η λέκυΝ
η ΰΫγκυμΝη Νη ΰΪζαΝ πΪελδαΝΪθγβέΝαθΝφυ σΝΫξ δΝη ΰΪζβΝπκδεδζέαΝξλπηΪ πθ.
θγέα δΝπ λέπκυΝ βθΝπ λέκ κΝΜΪλ δκΝη ΝΜΪρκέ

αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ ΣκΝ φυ σΝ ξλ δΪα αδΝ λκ δΪΝ εαδΝ ΪφγκθβΝ
υΰλα έαέΝ Καζζδ λΰ έ αδΝ
Ν βηδ εδ λΪ,Ν
λαΰΰ λΪΝ εαδΝ ΰσθδηαΝ
ΪφβέΝ
Παλκυ δΪα δΝαθ κξάΝ βθΝπ λδίαζζκθ δεάΝλτπαθ βέΝ

105

Άλ

υ βμΝΥλ δΪα αδΝ υξθάΝΪλ

Λέπαθ βμ Υλ δΪα αδΝθαΝ έθ αδΝ
ηδαΝφκλΪΝ κθΝηάθαέ

υ βέ
κΝφυ σ υΰλσΝζέπα ηαΝΰδαΝαθγκφσλαΝφυ ΪΝ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝυπ λίκζδεΪΝ
ζ π σμΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ παλγ έΝ Νπλκ α υηΫθκΝπ λδίΪζζκθΝη Νυΰλα έαΝ
εαδΝ υΰλσΝ ξυηαέΝ Καζτ λαΝ έθαδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ η έΰηαΝ εκδθκτΝ ξυηα κμ,Ν
ΪηηκυΝεαδΝ τλφβμΝεα ΪΝέ αΝηΫλβέ

ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μμΝ Σκ φυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ αφέ
ητεβ μΝ ΝυΰλΫμΝ υθγάε μ εαδΝεζ δ σ π λδίΪζζκθΝ.

Καζζππδ δεάΝαιέαμ Οφ έζ δ κΝφυ σΝ βθΝεαζζππδ
εαδΝαπβλσξλπηαΝΪθγβΝ κυέ
Χλά

δεάΝ κυΝαιέαΝ

μΝ εαδΝ

αΝη ΰΪζαΝ

δμ

α. Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ
ξαηβζυθΝηπκλθ κυλυθΝεαδ αθγδ ηΫθπθΝθβ έ πθΝηΫ αΝ Νξζκκ Ϊπβ α.
ί. Χλά βΝ βθΝ αθγκεκηέαμ
ΰζΪ λ μ εαδ Νααλθ δθδΫλ μ.

έθαδΝ εα Ϊζζβζβ φυ σΝ ΰδαΝ βθΝ φτ υ βΝ

Ν

ΰ. Χλά βΝ βΝ ηαΰ δλδεάμΝ ΣαΝ ΪθγβΝ βμ πλέηκυζαμΝ λυΰκθ αδΝ Ν αζΪ μέΝΝ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝ
Ν ΰζυεΪΝ εαδΝ Ν ΰδαΝ βθΝ παλα ε υάΝ ηαλη ζΪ πθΝ εαδΝ
κδθκπθ υηα π υθΝπκ υθέ
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έΝΠκζυ άΝπκυ βΝεαζζππδ

δεΪΝφυ Ϊ

1. ΓαλυφαζζδΪ
Dianthus caryophyllus
ΟδεκΰΫθ δαΝ:Caryophyllaceae
Κα αΰπΰάμ Κα Ϊΰ αδ απσΝ υλυπβΝεαδΝ

έαέ

δεέ52
ΓαλυφαζζδΪΝΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ Ν έθαδ πκζυ ΫμΝ πκυ μ φυ σΝ η Ν βηδιυζκπκδβηΫθκυμΝ ίζα κτμ,Ν
τοκυμΝζίΝΫπμΝκίΝ εα κ υθ. ξ δΝπυεθάΝίζΪ β βέ Οδ λέα μΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝ υθα ΫμΝεαδΝ
δ δ τκυθΝ ίαγδΪΝ κΝ Ϋ αφκμέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ ηαελσ θαΝ εαδΝ ζκΰξκ δ άΝ εαδ ΫξκυθΝ
πλΪ δθκΝξλυηαέ ΣαΝΪθγβΝ κυΝΰαλτφαζζκυ έθαδΝη ΰΪζα,Ναλπηα δεΪ,Νη Ν δΪη λκΝζΝΫπμΝκΝ
εα κ Ϊέ έθαδΝπκζτξλπηαΝεαδΝΫξκυθΝπλαέκΝΪλπηαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ Πλκ δηΪ αδΝ θαΝ φυ τ αδΝ Ν βζδσζκυ μΝ γΫ δμέΝ Ν θ Ϋξ δΝ
αλε ΪΝ δμΝυοβζΫμΝγ ληκελα έ μΝεαδΝ βθΝιβλα έαΝ κυΝεαζκεαδλδκτΝαφκτΝΫξ δΝίαγτΝλδαδεσΝ
τ βηαέΝ θ δγΫ πμΝΫξ δΝπλσίζβηαΝη Ν δμΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝ κυΝξ δηυθαΝεαδ παΰυθ δΝ
κυμΝ -ΰίºωέΝ θΝ πλκ δηΪΝ Ν αΝ ίαλδΪΝ αλΰδζυ βΝ ΪφβΝ αΝ κπκέα πλκεαζκτθΝ Ϊπδ ηαΝ κυΝ
λδαδεκτΝ υ άηα κμέΝΠλκ δηΪ αδΝθαΝφυ τ αδΝ Ν ζαφλΪΝ ΪφβΝ η ΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ βέ

107

Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ

μ

α. Άλ υ βμ ΣκΝ ΰαλτφαζζκΝ ξλ δΪα αδΝ υξθΪΝ Ϊλ υ β, αζζΪΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθ αδΝ
η ΰΪζβΝ πκ σ β α θ λκτΝ Ν εΪγ Ν Ϊλ υ βέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκφ τΰκθ αδΝ κδΝ πκζζΫμΝ
αλ τ δμΝ π δ ά πλκεαζκτθΝ Ϊπδ ηαΝ κΝλδαδεσΝ τ βηαέΝ
ί. Λέπαθ βμ ΣβθΝ ΪθκδιβΝ πλκ
αθΪπ υιάΝ κυμ.

έγ αδΝ Ν

αΝ φυ Ϊ κλΰαθδεάΝ κυ έαΝ βΝ κπκέα θδ ξτ δΝ βθΝ

ΰ. ΚζΪ υηαμ ΚαζσΝ έθαδΝ θαΝ αφαδλκτθ αδΝ αΝ ιβλΪΝ ΪθγβΝ εαδΝίζα κέ, θυΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ
ΪθκδιβμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ αδΝ εκλυφκζσΰβηαΝ η Ν εκπσΝ βθΝ παλα αηΫθβΝ αθγκφκλέαέΝ
πκφ τΰ αδΝ κΝΝαυ βλσΝεζΪ υηαέ
. εΪζδ ηαμΝΣκΝ εΪζδ ηαΝ
υΰλα έαμέ

κΝΫ αφκμΝίκβγΪΝ

βθΝη έπ βΝ πθΝαδααθέπθΝεαδΝ βμ

αφδεάμΝ

Πκζζαπζα δα ησμμ ΣκΝΰαλτφαζζκΝπκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝη Ν πσλκ,Νη Νεα αίκζΪ μΝ
εαδΝ η Ν ηκ ξ τηα αέΝ Κα ΪΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ η Ν εα αίκζΪ μΝ πλκ δηκτθ αδΝ ίζα κέΝ
ηκθκ έμΝ η Ν ιυζκπκδβηΫθκΝ ηάηαέΝ Ν υγέακθ αδΝ Ν κΝ Ϋ αφκμΝ π λέπκυΝ ηΝ εα κ ΪΝ εαδΝΝ
ε πΪακθ αδΝ η Ν ξυηα,Ν θυΝ βΝ ΪελβΝ κυμΝ υλέ ε αδΝ ε σμΝ κυΝ ΪφκυμέΝ  Ν πΫθ Ν
ί κηΪ μΝ γαΝ ΫξκυθΝ λδακίκζά δέΝ πκεσπ αδ σ Ν απσΝ ηβ λδεσΝ φυ σ εαδΝ φυ τκθ αδ
βθΝθΫαΝ κυμΝγΫ βέΝ κθΝπκζζαπζα δα ησΝη Ν πσλκΝκδΝ πσλκδΝ κπκγ κτθ αδΝ ΝγΫ δμΝ
πκλΪμΝεαδ ίζα ΪθκυθΝη ΪΝαπσΝ τκ ί κηΪ μΝ Νπλκ α υηΫθκΝξυλκέ

ξγλκέΝεαδΝα γΫθ δ μ
αέ

ξγλκέ: ΟδΝ ευλδσ λκδΝ ξγλκέΝ βμΝ ΰαλυφαζζδΪμΝ έθαδΝ κδΝ αφέ
λΪθυξκδέΝ

μ,Ν κδΝ γλέπ μΝ εαδΝ κδΝ

ί.
γΫθ δ μμΝΟδΝ πκυ αδσ λ μΝα γΫθ δ μΝκδΝκπκέ μ ηπκλ έ θαΝπλκ ίΪζκυθΝ κΝφυ σΝ έθαδ
βΝίαε βλέπ β, κΝίκ λτ βμ,ΝβΝ άοβΝ πθΝίζα υθ,ΝβΝ επλέα βΝεαδΝβΝφκυααλέπ β.
Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Ν εαζζππδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ η ΰΪζβΝ εαδΝ κφ έζ αδ
αλπηα δεΪΝ κυΝΪθγβΝεαδ κΝφτζζπηΪ κυ, αζζΪΝεαδΝ κΝπαλΪ βηαΝ κυΝφυ κτέ
Χλά

αΝ

δμ

α. Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδΝ φυ σΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ δ δαέ λαΝ βθΝ
αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ αφκτΝ Ϋξ δΝ πλαέαΝ ηφΪθδ βΝ κθΝ αθγσεβπκέΝ ξ δΝ ηαελΪΝ παλΪ κ βΝ
κΝπαλ ζγσθΝαφκτΝεαζζδ λΰ έ αδΝπκζζΪΝξλσθδαέ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ Νφυ τ δμΝπαλ λδυθΝ
εαδΝίλαξσεβππθ.
.ίέ Χλά βΝ

βθΝαθγκεκηέαμ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝΰζα

λδεσΝφυ σ.
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2έΓεααΪθδα
Gazania sp.
ΟδεκΰΫθ δαμΝAsteraceae (Compositae)
Κα αΰπΰάμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝNσ δαΝ φλδεάέ

δεέ53
ΓεααΪθδα αθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ έθαδΝ πκζυ Ϋμ, α δγαζΫμΝ εαδΝ πκυ μ φυ σ ξαηβζάμΝ ίζΪ β βμέΝ
ξ δΝτοκμΝαπσΝβίΝΫπμΝζίΝ εα κ ΪέΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝζκΰξκ δ ά,Νξθκυ π Ϊ,Ν θσηαελα,Ν
εκυλκπλΪ δθαΝ βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝεαδΝαλΰυλσξλπηαΝ βθΝεΪ πέΝ
ΣαΝ ΪθγβΝ Ν έθαδΝ δαφσλπθΝ ξλπηα δ ηυθέΝ ΦΫλκθ αδ
Ν ε φαζΫμ, βθΝ εκλυφάΝ ηέ ξπθΝ ΰηΝ
ΫπμΝ βίΝ εα κ υθ, π λδίαζζση θ μΝ απσΝ π λδη λδεΪΝ ΰζπ κ δ άΝ αθγέ δαέΝ Ν Ν δΪη λκμΝ
κυΝΪθγκυμΝ έθαδΝπ λέπκυΝηΝΫπμΝι,ηΝ εα κ ΪέΝΚέ λδθκ,Νπκλ κεαζέ,Νλσ δθκΝεαδΝζ υεσΝ έθαδΝ αΝ
υθβγΫ λαΝξλυηα α πθΝαθγΫπθ.
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμ
έθαδΝ φυ σΝ ξπλέμΝ δ δαέ λ μΝ απαδ ά δμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ
Ϋ αφκμέ θαπ τ
αδΝ Ν βζδσζκυ μΝ γΫ δμΝ εαδΝ ΰσθδηα,Ν ηΫ λδαΝ υΰλΪΝ ΪφβέΝ παδ έΝ
πλκ α έαΝ απσΝ πκζτΝ υθα κτμΝ παΰ κτμέΝ  Ν ουξλΫμΝ π λδκξΫμΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ πμΝ ά δκΝ
φυ σέΝ θ Ϋξ δΝ Ν παλαγαζΪ δ μΝ π λδκξΫμέΝ Υλ δΪα αδΝ ξυηαΝ ξκυηυ μ,Ν πζκτ δκΝ Ν
γλ π δεΫμΝκυ έ μΝη ΝεαζάΝ λΪΰΰδ β,Ν ζαφλΪΝ ΰθσΝΫπμΝφλΫ εκΝεαδΝα ί κτξκέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκυμΝάΝη ΝΫλλδααΝηκ ξ τηα αΝ βθΝΪθκδιβέ
Λέπαθ βμΝ υξθΫμΝ ζδπΪθ δμΝ η Ν υΰλσΝ ζέπα ηαΝ ΰδαΝ αθγκφσλαΝ φυ ΪΝ γαΝ ίκβγά
βηδκυλΰέαΝπ λδ κ ΫλπθΝαθγΫπθ.

ξγλκέμΝΣκΝφυ σΝπλκ ίΪζζ αδΝευλέπμΝαπσΝαφέ

Καζζππδ δεάΝαιέαμΝ Νεαζζππδ
εαδΝ αΝΫθ κθαΝξλυηα ΪΝ κυέ

Χλά

δΝ

βθΝ

μέ

δεάΝαιέαΝ κυΝφυ κτΝ υλέ ε αδΝ

βθΝπζκτ δαΝαθγκφκλέαΝ

δμ

α. Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδΝ φυ σΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ ίλαξσεβπκυμ,Ν ΰδαΝ
αθγδ ηΫθ μΝηπκλθ κτλ μ εαδΝ υ Ϊ μΝξλυηα κμΝηΫ αΝ Νξζκκ Ϊπβ μέ
ί. Χλά βΝ

βθΝαθγκεκηέαμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝφτ υ βΝ

ΝΰζΪ

λ μ εαδΝ

Νααλθ δθδΫλ μέ
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3. δηκλφκγάεβ
Dimorphotheca auranti
ΟδεκΰΫθ δαμΝCompositae
Κα αΰπΰάμΝΚα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΝσ δαΝ φλδεάέ

δεέ54
δηκλφκγβεβΝαθγδ ηΫθβ

κ αθδεάΝ π λδΰλαφάμΝ έθαδΝ α δγαζΫμ πκζυ ΫμΝ φυ σΝ τοκυμΝ βηΝ ΫπμΝ γίΝ εα κ υθ. Οδ
ίζα κέΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ ηαελ έμ εαδΝ Ϋλπκθ μέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ κ κθ π ΪέΝ ξ δΝ ΪθγβΝ
η ΰΪζα, αΝ κπκέα κηκδΪακυθΝ η Ν ηαλΰαλέ μΝ η Ν π λδφ λ δαεΪΝ αθγέ δαΝ δαηΫ λκυΝ θΝ
εα κ υθΝ εαδ κπκέαΝ φΫλκθ αδ πΪελδα Ν ηαελ έμΝ ηέ ξκυμέΝ ΣκΝ ξλυηαΝ κυΝ ΪθγκυμΝ έθαδΝ
ζ υεσ,ΝλκαΝάΝδυ μέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμμΝ υ κεδη έΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝ πθΝ αφυθΝ εαδΝ Ν
βζδσζκυ μΝ κπκγ έ μέΝ Μπκλ έΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ Ν βηδ εδ λΪΝ βη έα,Ν η Ν η δπηΫθβΝ σηπμΝ
αθγκφκλέαέΝ Πλκ δηΪΝ αηηυ β,Ν ηΫ λδαΝ άΝ π πξΪΝ ΪφβΝ η Ν ιαδλ δεάΝ λΪΰΰδ βέΝ θΝ
αθΫξ αδΝ βθΝυπ λίκζδεάΝυΰλα έαέΝ

Άλ

υ βμΝ

θΝξλ δΪα αδΝ υξθάΝΪλ

υ βέ

Πκζζαπζα δα ησμμΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ κΝ κπκέκμ ηπκλ έΝ θαΝ παλγ έΝ Ν
πκλ έκ,
Ν πλκφυζαΰηΫθκΝ ηΫλκμΝ άΝ πδ σπκυ,
Ν εαζΪΝ πλκ κδηα ηΫθκΝ Ϋ αφκμ βθΝ
ΪθκδιβΝάΝ κΝφγδθσππλκέΝΣκΝφυ σΝπκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝεαδΝη Νηκ ξ τηα αΝεκλυφάμέ
γΫθ δ μμΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝ

Ν άι δμΝφυ αλδυθΝεαδΝπλκ ίΪζζ αδΝ τεκζαΝαπσΝίκ λτ βέ

Καζζππδ δεάΝ αιέαμΝ Οφ έζ αδΝ αΝ π λδη λδεΪΝ αθγέ δαΝ κυΝ φυ κτΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ
απκξλυ δμΝ εσεεδθ μ,Ν πκλ κεαζέ,Ν εέ λδθ μΝ άΝ ζ υεΫμέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ εζ έθκυθΝ βθΝ θτε αΝ άΝ η
ίαλ δΪ υθθ φδΪέ
Χλά

δμ

α. Χλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ έθαδΝ εζα δεσΝ φυ σΝ αφκεΪζυοβμέΝ ΛσΰπΝ βμΝ
ελ ηκεζα κτμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝφυ κτΝηπκλ έΝθαΝφυ υ έΝ Ναθαίαγηέ μ,ΝΰδαΝθαΝεαζτπ δΝ
δαφκλ δεΪΝυοση λαέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ κθΝεάπκΝεα ΪΝκηΪ μ,Ν ΝίλαξσεβπκυμΝεαδ ΰδαΝ
αφκεΪζυοβΝ Νφυ κ κξ έαΝεαδΝΰδαΝελ ηκεζα άΝίζΪ β βΝαπσΝηπαζεσθδαέΝΝΝ
ί. Χλά βΝ βθΝαθγκεκηέαμ Φυ τκθ αδΝ
ηπαζεσθδαέ

φυ κ κξ έαΝεαδΝΰδαΝελ ηκεζα ά ίζΪ

β βΝαπσΝ
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Κ Φ Λ ΙΟΝΙΙΙέ
ΦΩΣΟΓΡ ΦΙΚΟΝΤΛΙΚΟΝΜ ΝΚ ΛΛΩΠΙΣΙΚ ΝΦΤΣ Ν
ΠΟΝ Ι ΙΩΣΙΚΟΤΝΚΗΠΟΤΝ
ΣΗΝΝΠΟΛΗΝΣΩΝΝΠ ΣΡΩΝ
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δεέηη
ΰΰ ζδεά,Νεαζζππδ

δεάΝ αηα εβθδΪΝεαδΝ ζδΪΝ
ΧΦπ κΰλαφέα μ έΜκυ

Νδ δπ δεσ εάπκ

βθΝπσζβ πθΝΠα λυθ

αεκπκτζκυΨ

δεέηθ
Κδ

σμΝαθαλλδξυη θκμΝ Νδ δπ δεσ εάπκ βθΝπσζβ πθΝΠα λυθ
ΧΦπ κΰλαφέαμ έΜκυ αεκπκτζκυΨ
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Καζζδ

δεέηι
άηκθαμΝεαδΝ λδαθ αφυζζδΪ Νδ δπ δεσ εάπκ βθ πσζβΝΝΠα λυθ
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέηκ
Λαθ ΪθαΝαθγδ ηΫθβ Νδ δπ δεσ εάπκ βθΝπσζβ πθΝΠα λυθ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ
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δεέηλ
θγδ ηΫθβ δηκλφκγάεβ,Νΰ λΪθδ εαδΝ λδαθ αφυζζδΪ
Νδ δπ δεσΝεάπκΝ βθΝπσζβΝ πθΝΠα λυθ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

α φ

α α
(Φω
αφ αμ έ

έθί
ω
π
υ α π

υ)

π

ω

α
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α

χ

α αφυ
(Φω
αφ αμ έ

α αφυ
(Φω

έ61

ω
υ α π

π
υ)

έθβ
ω
π
αφ αμ έ υ α π

υ)

α

α
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υχ π
(Φω

α
(Φω

α
αφ

ω
μ έ

έθγ

π
υ α π

υ)

έθζ
α
ω
π
αφ αμ έ υ α π

υ)

α

α
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Γ υ
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ω
αφ α: έ
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π
π
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α
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α χα
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Γ α
(Φω

ω
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(Φω
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π
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υ)

ω
π
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υ)

α

α
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έιβ
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ω
π
π
ω α
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(Φω
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π
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟΝΤΛΙΚΟΝΜ ΝΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚΑΝΦΤΣΑΝ
ΑΠΟΝ ΞΩΣ Ν ΟΙΚΙΩΝΝ ΚΑΙΝ ΚΗΠΟΤΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝΝ
ΣΗΝΝΠΟΛΗΝΣΩΝΝΠΑΣΡΩΝ
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δεέλΰ
Γ λΪθδα, ίδΰθσθδαΝεαδΝπ κτθδαΝ Ν ιυ β δ δπ δεάμ κδεέαμ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέλβ
Παθ Ϋ μΝεαδΝΰ λΪθδ Ν ιυ βΝδ δπ δεάμΝκδεέαμΝ
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυ

βθΝΝΠΪ λα

βθΝΝΠΪ λα

131

δεέλγ
Π κτθδα Ν ιυ βΝδ δπ δεάμΝκδεέαμΝ βθΝΠΪ λα
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέλζ
ΓαλυφαζζδΪΝ Ν ιυ βΝδ δπ δεάμΝκδεέαμΝ βθΝΠΪ λα
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ
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Κ Φ Λ ΙΟΝV.
ΦΩΣΟΓΡ ΦΙΚΟΝΤΛΙΚΟΝ ΠΟΝΣΟΝ ΣΙΚΟΝΠΡ ΙΝΟ
ΣΟΤΝ ΗΜΟΤ Π ΣΡ ΩΝ

133

δεέλη
Πζα έα Σλδυθ Ι λαλξυθ η Νθ λαθ αδΫμ εαδΝπκλ κεαζδΫμ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δε.96
Άπκοβ βμΝπζα έαμ Οησθκδαμ η ΝΫζα α,Νζδΰκτ λκΝεαδΝφκέθδε μ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

134

δεέλι
Άπκοβ βμΝπζα έαμ ΟησθκδαμΝη ΝαλδΫμ εαδΝΰδκτε μ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέλκ
Άπκοβ βμΝπζα έαμ Τοβζυθ ζπθέπθΝη ΝξαλκυπδΪ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

135

δεέλλ
Άπκοβ βμΝπζα έαμ ΰέαμ κφέαμ η Νζδΰκτ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

λκ

δεέΰίί
λσηκμ η ΝΰδαεαλΪθ μΝΫθαθ δ ΰέαμ κφέαμ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

136

δεέΰίΰ
λσηκμ Ϋθαθ δ ΰέαμ κφέαμ η Ν φ θ ΪηδΝ θ ΰκτ δκ,Νΰδκτε μΝ εαδΝφκέθδεα εαθΪλδκ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέΰίβ
Άπκοβ βμΝπζα έαμ ΌζΰαμΝη ΝαλδΫμ , π τεα εαδ ξαηαέλππ μ
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

137

δεέΰίγ
θγδ ηΫθβ εκυ κυπδΪ βθΝπζα έα Όζΰαμ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέΰίζ
ΥαλκυπδΪ βΝπζα έα ΰέκυ Γ πλΰέκυ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

138

δεέΰίη
Άπκοβ βμΝπζα έαμ ΰέκυ Γ πλΰέκυ η ΝξαλκυπδΪ
(Φπ κΰλαφέα: έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέΰίθ
λξαέκ π έκ ΠΪ λαμ η Νΰδκυθέπ λκυμΝ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

139

δεέΰίι
Κκυ κυπδΫμΝαθγδ ηΫθ μ εαδΝαλδΫμ δμΝ εΪζ μ κυΝ ΰέκυ ΝδεκζΪκυ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέΰίκ
ζα αΝεαδΝπ τεα κΝ α τζζδκ ΠΪ λαμ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

140

δεέΰίλ
υεΪζυπ κμ εαδΝκιτε λκμΝ κΝ α τζζδκ ΠΪ λαμ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ

δεέΰΰί
εαεέαΝΚπθ αθ δθκυπσζ πμ βθΝπζα έα λξαΰΰΫζπθ
(Φπ κΰλαφέαμΝ έΜκυ αεκπκτζκυΨ
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Κ Φ Λ ΙΟΝ VI.
ΞΙΟΛΟΓΗΗΝ Κ ΛΛΩΠΙΣΙΚΩΝΝ ΦΤΣΩΝΝ ΠΟΤΝ
ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣ Ι  ΝΙ ΙΩΣΙΚΟΤΝΚΗΠΟΤ Κ ΙΝ Ν ΞΩΣ ΝΟΙΚΙΩΝΝ
ΣΗΝΝΠΟΛΗΝΣΩΝΝΠ ΣΡΩΝ

 κυμΝ δ δπ δεκτμ εάπκυμ εαδΝ Ν ιυ μ κδεδυθ, αζζΪ εαδΝ Ν εκδθσξλβ κυμ ξυλκυμ
πκζυεα κδεδυθ, βθΝΠΪ λα ξλβ δηκπκδκτθ αδ δΪφκλαΝεαζζππδ δεΪ φυ Ϊ.
ΟΝ αλδγησμ σηπμ,Ν εαγυμ εαδΝ βΝ Ν Ϋε α ά κυμ,Ν
θΝ έθαδΝ αυ κέ πκυΝ γαΝ Ϋπλ π . Οζσεζβλκδ
ιυ μ κδεδυθ άΝ δαη λδ ηΪ πθ πκζυεα κδεδυθ δ δαέ λα Ϋξκυθ ζΪξδ κ άΝ εαγσζκυ
πλΪ δθκ ( εαζζππδ δεκτμ γΪηθκυμ εαδΝ πκυ β ΰζα λδεΪ φυ Ϊ άΝ ηδελΪ εαζζππδ δεΪΝ
θ λτζζδα).
έθαδΝ ΫθαΝ γΫαηα κΝ κπκέκ
θΝ έθαδΝ α δΪφκλκέΝ ΟδΝ ξυλκδ αυ κέΝ γαΝ ηπκλκτ αθ θαΝ
κηκλφτθκυθ η Ν βθΝ πλκ γάεβ πλα έθκυ,Ν έ η Ν βθΝ φτ υ β δΪφκλπθΝ εαζζππδ δευθ
φυ υθ Ν ιυ μ έ η Ν βθΝφτ υ β εαζζππδ δευθ Ϋθ λπθ εαδΝγΪηθπθΝεαγυμ εαδΝ βθΝ
κπκγΫ β β π λδ κ Ϋλπθ εαζζππδ δευθ πκυ β φυ υθ Νδ δπ δεκτμΝεάπκυμ.
 κθΝ άηκΝ Πα λυθΝ αΝ Ϋθ λαΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ κδΝ πβΰΫμΝ πλα έθκυΝ έθαδΝ π λδκλδ ηΫθ μέΝ ΓδαΝ κΝ
ζσΰκΝ αυ σΝ βΝ δαξ έλδ β,Ν βΝ αθΪπ υιβ,Ν κΝ ηπζκυ δ ησμΝ εαδΝ κΝ εαζζππδ ησμΝ πθΝ
θ λκ κδξδυθ εαδΝΰ θδεσ λα πθΝξυλπθΝπλα έθκυΝη εαζζππδ δεΪΝ φυ ΪΝ γαΝπλΫπ δΝθαΝ
απκ ζ έΝ πλυ δ κΝ ηΫζβηαΝ βμΝ κπδεάμΝ αλξάμ, αζζΪ εαδΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ πσζβμέΝΝΝΝ
υ υξυμΝπκδεέζκδΝζσΰκδΝπ λδκλέακυθΝάΝεαδΝαφαθέακυθΝ κθΝ βηαθ δεσ λκΝαΰπΰσΝπλα έθκυ,Ν
βζα άΝ αΝ Ϋθ λαέ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ ζ υ αέαΝ δεκ α έα, ζσΰπΝ βμΝ αυιβηΫθβμΝ
αθκδεκ σηβ βμΝ
κΝ άηκΝ παλα βλ έ αδΝ Ϋθ κθβΝ εαδΝ Ϊελδ βΝ εκπάΝ πθΝ Ϋθ λπθέΝ
Παλα βλ έ αδΝ υθ πυμΝηδαΝηκθκ άηαθ βΝαθΪπ υιβΝ βμΝηααδεάμΝ ηπκλ υηα δεάμΝεα κδεέαμΝ
ΝίΪλκμΝΪζζπθΝζ δ κυλΰδυθΝ βμΝπσζβμέ
θαΝΪζζκΝ βηαθ δεσΝγΫηαΝ κΝκπκέκ αιέα δ θα αθαφ λγ έΝ έθαδΝβΝεαεκπκέβ βΝ πθΝ Ϋθ λπθΝ
αΝ κπκέαΝ υλέ εκθ αδΝ αΝ π ακ λσηδαέΝ ΣκΝ π ακ λσηδκΝ απκ ζ έΝ ηΫλκμΝ κυΝ βησ δκυΝ
ξυλκυΝ βμΝ πσζβμΝ εαδΝ βΝ θ λκ κδξέαΝ υζζκΰδεσΝ δεαέπηαΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθπθέαμέΝ Ν
βηκ δεάΝ αλξάΝ κφ έζ δΝ θαΝ θβη λυθ δΝ κυμΝ βησ μΝ ΰδαΝ αΝ δεαδυηα ΪΝ κυμ, αζζΪΝ εαδΝ θαΝ
κυμΝ πλκ α τ δέΝ Ν Καθ έμΝ θ ηπκλ έΝ θαΝ π λδκλέα δ,Ν θαΝ εα α λΫφ δΝ κΝ πλΪ δθκΝ πθΝ
θ λκ κδξδυθ,Ν θαΝ π λδκλέα δΝ κΝ π ακ λσηδκΝ εαδΝ θαΝ κΝ υπκ Ϊ
δΝ Ν ζ δ κυλΰέ μΝ εαδΝ
απαδ ά δμΝκδΝκπκέ μΝ ξ έακθ αδΝη Ν κΝπλκ ππδεσΝ κυΝσφ ζκμέ
ΓδαΝ κΝαά βηαΝ πθΝπ ακ λκηέπθΝ θΝ υγτθκθ αδΝησθκΝκδΝ βησ μ, αζζΪΝεαδΝκΝέ δκμΝκΝ άηκμΝ
γαΝ πλΫπ δΝ Ν θαΝ φλκθ έα δΝ υ Ν θαΝ φυ τκθ αδΝ εα ΪζζβζαΝ Ϋθ λαέΝ εα ΪζζβζαΝ Ϋθ λαΝ
γ πλκτθ αδΝ ε έθαΝ αΝ κπκέα ΫξκυθΝ ξαηβζάΝ δαεζΪ π βΝ εαδΝ αυ σΝ π δ ά ζ δ κυλΰκτθΝ αθ
φλΪε μΝεαδΝαπκ ζκτθΝΝ ηπσ δκΝ βθΝα φαζάΝεαδΝαπλσ εκπβΝευεζκφκλέαΝ πθΝπ αυθέ
ιέα δΝθαΝαθαφ λγ έΝππμΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝθαΝΰέθ αδΝεαδΝηδαΝ υζζκΰδεάΝπλκ πΪγ δαΝ σ κ Ν
α κηδεσΝ σ κ εαδ
υζζκΰδεσΝ πέπ κΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ εαζζππδ δεΪ Ϋθ λα,Ν γΪηθκυμ εαδΝ
ΪζζαΝ εαζζππδ δεΪΝ φυ Ϊ πκυΝ υλέ εκθ αδΝ Ν Ϊζ β,Ν πΪλεαΝ άΝ Ν ΪζζκυμΝ βησ δκυμΝ
ξυλκυμ, αζζΪΝεαδΝσξδΝησθκΝαυ σ, αζζΪΝεαδΝκδΝ βησ μ,ΝαφκτΝ κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ πθΝ
πκζδ υθΝ βμΝΠΪ λαμΝεα κδε έΝ Νπκζυεα κδεέ μ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝφλκθ έακυθΝυ ΝκδΝ ιυ μ,
αζζΪΝ εαδΝ κδΝ εκδθσξλβ κδΝ ξυλκδΝ βμΝ πκζυεα κδεέαμΝ θαΝ φτακυθΝ απσΝ πλΪ δθκέ Γ ΰκθσμΝ κΝ
κπκέκ σξδΝησθκΝΝγαΝπ λδκλέ δΝ κΝεαυ αΫλδκ, αζζΪΝγαΝ κυμΝ κθυ δΝεαδΝουξκζκΰδεΪέ

142

Κ Φ Λ ΙΟΝVII. ΠΡΟΣ  Ι

ξκθ αμΝσζαΝ αΝπαλαπΪθπΝ

κΝθκυΝηκυ,ΝκδΝπλκ Ϊ

δμΝηκυΝ πδε θ λυθκθ αδ

αΝ ιάμμ

1.ΣκΝ πλσίζβηαΝ βμΝ εα α λκφάμΝ κυΝ α δεκτΝ πλα έθκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηπ δΝ βθΝ
πλυ βΝ ΰλαηηάΝ κυΝ θ δαφΫλκθ κμΝ εαδΝ θαΝ αθαξγ έΝ
Ν αά βηαΝ υοέ βμΝ
πλκ λαδσ β αμέΝ Ό αθΝ ηδζΪη Ν ΰδαΝ «πλΪ δθβΝ πσζβ»,Ν ΰδαΝ «πλΪ δθβΝ αθΪπ υιβ»Ν
πλΫπ δΝθαΝ κ θθκκτη ΝεαδΝθαΝ λΰαασηα Νΰδα αυ σέ
2.ΝαΝ εα αΰλαφκτθΝ αΝ «ε θΪ»Ν βη έαΝ Ν σζβΝ βθΝ Ϋε α βΝ βμΝ πσζβμΝ εαδΝ θαΝ
ι εδθά δΝ Ϊη αΝ ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ ηπζκυ δ ηκτΝ πθΝ θ λκ κδξδυθ,Ν αζζΪΝ Ν εαδΝ
πθΝυπκζκέππθΝξυλπθΝπλα έθκυΝΧ βησ δπθΝεαδΝδ δπ δευθΨ η ΝθΫαΝφυ Ϊέ
3.ΣκΝ Ϋθ λκΝ πλΫπ δΝ θαΝ κπκγ έ αδΝ κΝ π ακ λσηδαΝ
ηβθΝπαλ ηπκ έα δΝ βθΝ δΫζ υ βΝ πθΝπ αυθέ

Ν Ϋ κδκΝ βη έκΝ υ

4.ΝαΝ πδζΫΰκθ αδΝ έ βΝ πθΝκπκέπθΝβΝ δαεζΪ π βΝθαΝαφάθ δΝξυλκΝ
ΰδαΝαπλσ εκπβΝεαδΝα φαζάΝ δΫζ υ βέ

Ν θαΝ

κυμΝπ ακτμΝ

5.ΝαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ θσηκδΝ κδΝ κπκέκδΝ γαΝ υπκξλ υθκυθΝ δμΝ εα α ε υα δεΫμΝ
αδλ έ μΝ θαΝ Ϋίκθ αδΝ κΝ ηΫ λκΝ κυΝ υθα κτΝ βΝ θ λκ κδξέαΝ πλκΝ βμΝ
αθ ΰ δλση θβμΝκδεκ κηάμέ
6.ΟδΝ πκζέ μΝ θαΝ εκ ηά κυθΝ αΝ ηπαζεσθδαΝ εαδΝ κυμΝ εάπκυμΝ κυμΝ η Ν πζβγυλαΝ
εαζζππδ δευθΝ Ϋθ λπθ,Ν γΪηθπθ, αθαλλδξυη θπθΝ εαζζππδ δευθΝ φυ υθΝ εαδΝ
αθγΫπθ υ ΝθαΝ θδ ξυγ έΝβΝ«πλΪ δθβ»Ν δεσθαΝ βμΝπσζβμέ

υθκοέακθ αμΝ ζκδπσθΝ βθΝ πλσ α άΝ ηκυΝ έθαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ κλγκζκΰδεάΝ θ λκφτ υ β
παθ κτΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ φτ υ βΝ εαζζππδ δευθΝ φυ υθ
Ν εΪγ Ν κδεέα,Ν Ν εΪγ Ν
πκζυεα κδεέα,Ν Ν Ν εΪγ Ν ε έλδκΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ αυ σΝ θαΝ ΰέθ αδΝ εΪγ Ν ηΫλα,Ν Ν εΪγ Ν
λσηκ,Ν ΝεΪγ Νΰ δ κθδΪ,
βθΝπσζβΝκζσεζβλβέΝ ΝουξδεάΝεαδΝ πηα δεάΝηαμΝυΰ έαΝ
έθαδΝ ζσΰκδΝ κδΝκπκέκδ ηαμΝ « πδίΪζζκυθ»Ν θαΝ ηπζκυ έ κυη Ν εαδΝ θαΝ πλκ α τ κυη Ν
κΝα δεσΝπλΪ δθκ Χ βησ δκΝεαδΝδ δπ δεσΨΝ.
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υθάγπμ, σππμ πδελα έ αΝ ζ υ αέα ξλσθδα, δμΝ τΰξλκθ μ πσζ δμ βΝΫζζ δοβ πλΪ δθκυ
εαδΝαπσΝ κθΝυπ λπζβγυ ησ κυμΝαπκ ζ έ ΫθαΝαπσΝ αΝετλδα πλκίζάηα α.
ΠζΫκθ κ βησ δκμ άΝδ δπ δεσμ ξυλκμ πλα έθκυ υλλδεθυθ αδ απ δζβ δεΪ η Ναπκ Ϋζ ηα
θαΝξΪθ δ βΝπσζβ βθΝεκδθπθδεά αυ σ β α βμ εαδΝβΝ τλ β ζ τγ λπθ θα ξυλπθ η δυθ αδ
εαγβη λδθΪ απσΝ κθΝυπ λπζβγυ ησ, εΪ δΝπκυ υηίαέθ δ εαδΝ βθΝπ λδκξά πθΝΠα λυθέΝΟδΝ
θαπκη έθαθ μ πλΪ δθκδ ξυλκδ ΰεα αζ έπκθ αδ εαγβη λδθΪ απσΝ βθΝ φγκλΪ κυΝ ξλσθκυ,
αζζΪ εαδΝ απσΝ βθΝ κδεκθκηδεά ελέ β πκυΝ πδελα έ η Ν απκ Ϋζ ηα βΝ αθΪπ υιβ εαδΝ βΝ
υθ άλβ β πθΝ βησ δπθ εαδΝ δ δπ δευθ ξυλπθ θαΝ απκ ζ έ έ κμ πλκμΝ ιαφΪθδ βέΝ ΌζαΝ
αυ ΪΝκ βΰκτθ ΝηδαΝ δλΪ πλκίζβηΪ πθ αΝκπκέα, εα ΪΝ βθΝ δεά ηκυΝΪπκοβ, ζτ β θΝ
γαΝυπΪλι δ σ κ γα υθ ξέακυη θαΝΰυλέακυη βθΝπζΪ β Ναυ Ϊ αΝ βηαθ δεΪ γΫηα α.
Ν εΪγ Ν η ΰΪζβ πσζβ Ϋξ δ αθΪΰεβ απσΝ παθαπλκ δκλδ ησέΝ ΣκΝ ία δεσ λΰαζ έκ ΰδαΝ βθΝ
αθα υΰελσ β β πθΝ πσζ πθ έθαδΝ κΝ κδεκθκηδεσμ, κ εκδθπθδεσμ εαδΝ κΝ πκζ κ κηδεσμ
παθα ξ δα ησμ υπκίαγηδ ηΫθπθ ά εα
λαηηΫθπθ π λδκξυθ υ Ν θαΝ υπΪλι δ
αθΪπ υιβ εαδΝ ία ησμ πλκμΝ κΝπ λδίΪζζκθ.
 βθΝπ λέπ π β βμΝπσζβμ πθ Πα λυθ,ΝβΝκπκέα έθαδΝηδαΝπ λέπ π β η κΰ δαεάμ πσζβμ
η Ν αΝ υθβγδ ηΫθα πλκίζάηα α υπ λ σηβ βμ,Ν β αθΪπ υιβ βμΝ πσζβμ εαδΝ βΝ ηβΝ
αθ δη υπδ β κυΝ α δεκτ πζΫΰηα κμ αθΝ ΫθαΝ θδαέκ τθκζκ βηδκτλΰβ εαδΝ βηδκυλΰ έ
υθ ξυμ πλκίζάηα α.
Νατιβ β κυΝπλα έθκυ, βησ δπθ εαδΝδ δπ δευθ ξυλπθ, έθαδΝεΪ δ κΝκπκέκ γαΝπλΫπ δ θαΝ
πδ δυε αδ εαδΝ θαΝ ΰέθ αδ ΰδαΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ αυ σΝ υ ιέα
κθΝ Ϊθγλππκ, κηκλφδΪ εαδΝ
ουξδεά βλ ηέα.
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Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ
1. Καθ αλ αάΝΝδεσζακμΝ
1992
2. Καθ αλ αάΝΝδεσζακμΝξ
Θ
αζκθέεβΝΰλλβ

δγαζάΝΚαζζππδ

δεΪΝ Ϋθ λαρ σηκμ 7 Θ

δγαζ έμ Καζζππδ

αζκθέεβ

δεάΝΘΪηθκδρ σηκμΝηΝ

3. Καθ αλ αάΝΝδεσζακμΝξ θαλλδξυη θαΝφυ Ϊρ σηκμΝλΝΘ

αζκθέεβΝΰλλβ

4. Καθ αλ αάΝΝδεσζακμΝξΦυζζκίσζαΝΚαζζππδ
Θ
αζκθέεβΝΰλλβ

δεΪΝ Ϋθ λαρ σηκμΝγΝ

5. Καθ αλ αάΝΝδεσζακμΝξΦυζζκίσζκδΝΚαζζππδ
Θ
αζκθέεβΝΰλλβ

δεκέΝΘΪηθκδρ σηκμΝκΝ

6. ΝδεκζσπκυζκμΝ θ λΫαμΝξΣκΝΛ τεπηαΝ βμΝΠΪ λαμρ ε σ

Ι

κ

ζέ

δμΝΠα Ϊεβ

μ

1.el.wikipedia.org\wiki\patra
2. www.agro.help.com
3. www.agrool.gr
4. www.anthokipos.com
5. www.bolko.wordpress.com
6. www.el.wikipedia.gr
7. www.fytokomia.gr
8. www.gardenguide.gr
9.www.gardenmagazine.gr
10. www.greengardens.gr
11. www.goldenmag.gr
12. www.kespy.gr
13.www.kipostexni.blogspot.gr
14.www.gardenland.gr
15.www.natura2009.atfreeforum.com
16.www.φυ αέgr
17.www.web-greecegr.achaia
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