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2

ΠΡΟΛΟΓΟ

Ν λΰα έαΝαυ άΝΫΰδθ Νη Ν εκπσΝ βθΝεα αΰλαφάΝ κυΝα δεκτΝπλα έθκυΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ κυΝ
άηκυΝ βμΝΚκαΪθβμέΝεκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝθαΝαθαφ λγ έΝεαδΝθαΝεα αΰλαφ έΝεΪγ Ν έ κμΝ
φυ κτΝ ι ξπλδ Ϊ, αζζΪΝ εαδΝ εΪγ Ν βη έκΝ πλα έθκυΝ βμΝ πσζβμΝ εαδΝ βΝ Ϋε α βΝ πκυΝ
εα αζαηίΪθ δ, υ Ν θαΝ ηπκλκτη Ν θαΝ εα αζάικυη Ν κΝ υηπΫλα ηαΝ Ν ΰδαΝ κΝ αθΝ βΝ πσζβΝ
ηπκλ έΝθαΝαθαΰθπλδ γ έΝ αθΝ«πλΪ δθβΝπσζβ»έ
 κΝ πλυ κΝ ε φΪζαδκΝ γαΝ αθαζυγ έΝ κζσεζβλκμΝ κΝ άηκμΝ βμΝ ΚκαΪθβμ. ΘαΝ αθαφ λγ έΝ βΝ
δ κλέαΝ κυ,Ν αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ αΝ κπκέαΝ κθΝ απκ ζκτθ,Ν αΝ κπκΰλαφδεΪΝ κυ
κδξ έα,Ν κΝεζέηα,ΝαεσηβΝεαδΝ αΝάγβΝεαδΝΫγδηΪ κυέ
 κΝ τ λκΝε φΪζαδκΝγαΝ κγ έΝκ ΰ θδεσμ κλδ ησμ κυΝα δεκτΝπλα έθκυΝ κΝκπκέκΝεαδΝγαΝ
αθαζυγ έΝεαδΝγαΝαθαφ λγκτθΝ αΝπζ κθ ε άηα αΝεαδΝ αΝη δκθ ε άηα Ϊ κυέ
 κΝ λέ κΝεαδΝ Ϋ αλ κΝε φΪζαδκΝγαΝΰέθ δΝαθαφκλΪΝ βθΝ πέ λα βΝ κυΝα δεκτΝπλα έθκυΝ
κυμΝπκζέ μ, αζζΪΝεαδΝκδΝ πδ λΪ δμΝ πθΝζ δ κυλΰδυθΝηδαμΝπσζβμΝ αΝέ δαΝ αΝφυ Ϊέ
 κΝπΫηπ κΝεαδΝΫε κΝε φΪζαδκΝγαΝαθαζυγκτθΝσζ μΝκδΝηκλφΫμΝ κυΝα δεκτΝπλα έθκυ,ΝαζζΪΝ
εαδΝβΝ υθ άλβ βΝαυ κτΝ κΝ άηκΝΚκαΪθβμέ
ΣΫζκμΝγαΝπαλκυ δα γκτθΝη Νφπ κΰλαφδεσΝυζδεσΝεαδΝγαΝΰέθ δΝπ λδΰλαφάΝσζπθΝ πθΝφυ υθΝ
αΝ κπκέα ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ σ κΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ σ κΝ εαδΝ αΝ βηκ δεΪΝ βμΝ
δαη λέ ηα αέ

3

4

Ι ΓΧΓ
ΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝ βΝα δεκπκέβ βΝ έθαδΝδ δαέ λαΝΫθ κθβΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βΝη έπ βΝ πθΝ
αθκδε υθΝξυλπθΝπλα έθκυέΝΟδΝπσζ δμΝ βμΝξυλαμΝηαμΝΫξκυθΝΰ ηέ δΝα φυε δεΪΝαπσΝπκζέ μΝ
εαδΝαπσΝη ΰΪζ μΝ ε Ϊ δμΝ δηΫθ κυ,Ν θυΝπαλΪζζβζαΝ κΝπλΪ δθκΝ ιαφαθέα αδέ
Κα ΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ πσζ πθΝ εαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ κδεδ ηυθΝ Ν πκζυΪλδγη μΝ
υθαγλκέ δμΝεα κδεδυθΝ δαπδ υθ αδΝσ δΝβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝφτ βμΝΰέθ αδΝ υ εκζσ λα,ΝκδΝ
απκ Ϊ δμΝ αυιΪθκθ αδΝ εαδΝ κΝ ζ τγ λκμΝ ξυλκμΝ π λδκλέα αδέΝ  Ν αυ ΫμΝ δμΝ υθγάε μΝ
βηδκυλΰ έ αδΝ τζκΰαΝβΝαθΪΰεβΝΰδαΝξυλκυμΝπλα έθκυ,Νδ δαέ λαΝ ΝηδαΝ τΰξλκθβΝπσζβέ
Ό κ πδκΝ ε αηΫθκΝ έθαδΝΫθαΝα δεσΝ υΰελσ βηαΝ σ κΝπδκΝαπκηαελυ ηΫθκΝαπσΝ βΝφτ βΝ
έθαδΝεαδΝ σ κΝ πδκΝη ΰΪζβΝ έθαδΝβΝ αθΪΰεβΝ τθ άμΝ κυΝ η Ν αυ άέΝ Ό κΝπδκΝη ΰΪζκμΝ έθαδΝ κΝ
αλδγησμΝ εα κέεπθήΝ .ηΝ σ κ ηδελσ λκ πκ κ σΝ ξυλκυ αθαζκΰ έΝ αθΪΝ εΪ κδεκέΝ Ν
εα α ε υάΝπκζυκλσφπθΝε δλέπθΝ ΝηδαΝΫε α βΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝπ λδ σ λ μΝεα κδεέ μΝ
εαδΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝεα κέεπθΝ κθΝ έ δκΝξυλκέΝΓδαΝ κθΝζσΰκ αυ σΝβΝπαλκυ έαΝκξζκυ υθΝ
ξλά πθΝΰβμΝαπαδ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ε Ϊ πθΝπλα έθκυΝπ λδη λδεΪΝΰδαΝαπκησθπ β,Ν θυΝ Ν
π λδκξΫμΝ εα κδεέαμΝ υπΪλξ δΝ βΝ αθαΰεαδσ β αΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ ξπλκγ βηΫθπθΝ
Ν
υΰε ελδηΫθαΝ βη έαΝεαδΝαπκ Ϊ δμΝΰδαΝξλά βΝ πθΝπκζδ υθέ
ΣκΝ γΫηαΝ έθαδΝ βΝ υπκίΪγηδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ απάμΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ πσζ δμ,Ν πΫλαΝ απσΝ δμΝ
πδελα κτ μΝκδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝ εαδ απσΝ δμΝπ λδκλδ ηΫθ μΝ ε Ϊ δμΝα δεκτΝπλα έθκυΝ
εαδΝαπσΝ βθ απκυ έαΝ παφάμΝ η Ν κΝ φυ δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ
δ, Ν πκζζΫμΝ πσζ δμ, βΝ Ϋζζ δοβΝ
π λδίαζζκθ δεκτΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ π άμΝ δαξ έλδ βμ Ϋξ δΝ κ βΰά δΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ ξυλπθΝ
πλα έθκυΝΰδαΝ αΝΪ κηαΝεΪγ Νβζδεέαμέ
ΓδαΝ κθ ζσΰκ αυ σ πζΫκθΝ ΫξκυθΝ ι εδθά δΝ εαδΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ δμΝ πσζ δμΝ πΪλεαΝ
αθαουξάμ,Ν παδ δεΫμΝ ξαλΫμ,Ν βηκ δεκέΝ εάπκδΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ηκλφάΝ πλα έθκυΝ Ν η ΰΪζ μ,
αζζΪΝεαδΝ ΝηδελΫμΝ ε Ϊ δμΝΰβμ,ΝΫ δΝυ ΝσζκδΝθαΝΫλγκυη ΝπδκΝεκθ ΪΝ βΝφτ βέ
Ν λΰα έαΝαυ άΝαθαφΫλ αδΝ δμΝ ξΫ δμΝ πθΝαθγλυππθΝη Ν κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ εκπσμΝ βμΝ
έθαδΝ θαΝ αθαζτ δΝ Ν βΝ βηα έαΝ κυΝ πλα έθκυΝ εαδΝ θαΝ εΪθ δΝ εΪγ Ν αθαΰθυ βΝ θαΝ δΝ αΝ
πζ κθ ε άηα αΝεαδΝσξδΝ αΝη δκθ ε άηα αΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝξυλπθΝπλα έθκυΝ δμΝπσζ δμέΝ

5

6

7

8

Κ Φ Λ ΙΟΝΙΝέΝ
έΝΙ

ΜΟΝΚΟ

Ν 

κλδεάΝαθα λκηά

ΟΝξυλκμΝ κθΝκπκέκΝ υλέ ε αδ άη λαΝβΝΚκαΪθβΝεα κδεάγβε ΝαπσΝ βθΝαλξαδσ β αέΝ ξκυθ
αθαεαζυφγ έΝ υλάηα α αΝκπκέα ξλκθκζκΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝ πκξάΝ κυΝ δ άλκυέ
Κα ΪΝ βθΝ αλξαρεάΝ π λέκ κΝ βΝ π λδκξάΝ εα κδεκτθ αθΝ απσΝ ζζβθδεΪΝ φτζα. βηδκυλΰάγβεαθΝ
λέαΝ ία έζ δαέΝ υ ΪΝ ά αθ βμΝ ζέη δαμ,Ν βμΝ κλ αέαμΝ εαδΝ βμΝ Ολ έ αμέΝ αθ ΰθπ ΪΝ πμΝ
α έζ δαΝ βμΝΆθπΝΜαε κθέαμΝεαδΝηθβηκθ τκθ αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝαπσΝ κθΝ λσ κ κέ
ΣαΝία έζ δαΝαυ ΪΝ έξαθΝ ηπκλδεά,Νπκζδ δ ηδεάΝεαδΝπκζδ δεάΝ πδεκδθπθέαΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμ
ζζβθ μΝπαέακθ αμΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ Νπαθ ζζάθδα δ κλδεΪΝΰ ΰκθσ αΝσππμΝκΝΠ ζκπκθθβ δαεσμ
πσζ ηκμΝεαδΝβΝ ε λα έα κυΝΜ ΰΪζκυ ζ ιΪθ λκυέ
Κα ΪΝ κυΝλπηαρεκτμΝξλσθκυμ, σππμ κζσεζβλβΝβΝΜαε κθέαΝΫ δΝεαδΝβΝΚκαΪθβΝεα αε άγβε Ν
απσΝ κυμΝ ΡπηαέκυμέΝ λε Ϋμ σηπμΝ πσζ δμΝ δα άλβ αθΝ ΫθαΝ έ κμΝ αυ κθκηέαμΝ εαδΝ εκδθκ δεάμΝ
αυ κ δαξ έλδ βμ.
 βΝ υααθ δθάΝ π λέκ κΝ βΝ π λδκξάΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ υλέ ε κ
βΝ αυθβΝ πέ λα βμΝ κυΝ
υααθ έκυέΝ ΣβθΝ π λέκ κΝ αυ άΝ αλξέα δΝ θαΝ δ ξυλκπκδ έ αδΝ βΝ π λδκξάΝ εαδΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σΝ
υθαθ δσθ αδΝ αλε ΪΝ έΰηα αΝ πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ ηθβη έαΝ Χ εεζβ έ μ,Ν ηκθα άλδα,Ν εΪ λαΨΝ η Ν
ευλδσ λκΝ κΝ υΰελσ βηαΝ πθΝεΪ λπθ πθΝ λίέπθέΝ θαΝαπσΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝπ λδσ κυΝ
έθαδΝ βΝ τπαλιβΝ ίκυζΰαλδευθΝ εαδΝ λίδευθΝ πζβγυ ηυθ,Ν θυΝ έξθβΝ Ϊφβ αθ εαδΝ κδΝ ΦλΪΰεκδΝ κΝ
1204 ηέΥ εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ Ϊζπ βέ Μ αιτΝ 11ίίΝ εαδΝ 1γίίηέΥΝ αΝ θκ δκ υ δεΪΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ
πσζβμΝυπάλξ Νκδεδ ησμΝπκυΝκθκηαασ αθΝΚαζτίδαΝΝεαδΝ κυΝκπκέκυΝ αΝέξθβΝυπΪλξκυθΝαεσηαΝεαδΝ
άη λαέ
ΣκΝ1γλβΝΪπκδεκδ, πλκ λξση θκδ απσΝ βθΝΚσα δαθβΝ βμΝ π έλκυ, εα ΫφυΰαθΝευθβΰβηΫθκδΝαπσΝ
κυμΝ κυλεαζίαθκτμΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ ίσλ δαμΝ Ϋζδ αμΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δα,Ν η αθα τκθ αμΝ
αθα κζδεΪ,Ν υθΪθ β αθΝ κΝ ξλδ δαθδεσΝ κδεδ ησΝ αΝ ΚαζτίδαέΝ ΟδΝ εΪ κδεκδΝ πθΝ ΚαζυίέπθΝ θΝ
κυμΝαπκιΫθπ αθ, αζζΪΝ κυμΝυπκξλΫπ αθΝθαΝε έ κυθΝ δμΝεα κδεέ μΝ κυμΝαθα κζδεσ λαέΝΟδ θΫκδΝ
εΪ κδεκδΝ κθσηα αθΝ βθΝ π λδκξάΝ ΣακυηαλδΪΝ δα υακθ αμΝ κΝ πα λπθτηδκΝ βμΝ παζδΪμΝ κυμΝ
π λδκξάμέ ΟδΝεΪ κδεκδΝαυ κέΝ βμΝ π έλκυΝη ΪΝ βθΝ ΰεα Ϊ α ά κυμΝκθσηα αθΝ κΝθΫκΝκδεδ ησΝ
Κσα δαθβ, εΪ δΝπκυΝη Ϋπ δ αΝζσΰδκδΝ κΝη α ξβηΪ δ αθΝ ΝΚκαΪθβέ
Μ Ν κΝ πΫλα ηα πθΝ ξλσθπθΝ εΪ κδεκδΝ παζαδυθ εαδΝ θΫπθΝ κδεδ ηυθΝ θυθκθ αδ Ν ηδαΝ θΫαΝ
εκδθσ β αέ Κ έακυθΝ εεζβ έ μΝεαδ εα α ε υΪακυθ υ λαΰπΰ έαΝεαδΝελάθ μέ
ΣκΝ1ηβκΝΰέθ αδΝβΝπλυ βΝεα αΰ ΰλαηηΫθβ αθαφκλΪΝ βμΝΚκαΪθβμΝ αθΝκδεδ ησμΝη Νλ1Ν πέ δα,
βγΝ λΰΫθβ μΝεαδΝ1ηΝξάλ μέ
ΣκΝ 1θθκ, ε σμΝ απσΝ αΝ υπκ υπυ βΝ ξκζ έαΝ αΝ κπκέα ζ δ κυλΰκτ αθΝ αΝ ηκθα άλδα,
δ λτ αδΝβΝ ζζβθδεάΝξκζάέΝ Ναυ άΝ έ αιαθΝ πκυ αέκδΝζσΰδκδΝεαδΝΪθγλππκδΝ πθΝΰλαηηΪ πθέ
ΠαλΪζζβζαΝΝδ λτ αδΝαπσΝ κυμΝεα κέεκυμΝη Ν βΝίκάγ δαΝπκζδ δευθΝίδίζδκγάεβ,ΝβΝ βη λδθάΝ
«Κκί Ϊλ δκμΝ βηκ δεάΝ δίζδκγάεβ», βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ βΝ φάηβΝ βμΝ πζκυ δσ λβμΝ εαδΝ
αιδκζκΰσ λβμ ίδίζδκγάεβμΝη ΪΝ βθΝ γθδεά ίδίζδκγάεβέ
πσΝ κΝ 1ιζηΝ βΝ ξκζάΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ αθαπ τ
αδ
ΫθαΝ ηδελσΝ «παθ πδ άηδκ». ΜααέΝ η
ζδΰκ ΫμΝ Ϊζζ μΝ πσζ δμΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ εαδ βθΝ πκξά εα ΪΝ βθΝ κπκέα αΝ πλδθΪΝ η ΰΪζαΝ εΫθ λαΝ
ά αθΝαθυπσζβπ αΝ κυλεκξυλδα,ΝβΝΚκαΪθβΝαπκ ζκτ Ν έαΝφπ σμΝεαδΝηΪγβ βμέ
ΝκγπηαθδεάΝεα κξάΝ βθΝπ λδκξάΝελΪ β Ν πΪθπΝαπσΝηΝαδυθ μ,ΝαπσΝ κΝ1ζκ αδυθαΝηΫξλδΝ κΝ
1λ1βέΝ ΠαλΪΝ βθΝ εα κξάΝ κΝ πζβγυ ησμΝ βμΝ π λδκξάμΝ αθαπ τ
δΝ Ϋθ κθβΝ ηπκλδεά,Ν
πδξ δλβηα δεά,Ν ίδκ ξθδεάΝ εαδΝ κδεκ ξθδεάΝ λα βλδσ β αΝ εαδΝ η ΰαζκυλΰ έέΝ ΣβΝ δΰηά πκυ
Ϊζζ μΝπ λδκξΫμΝπαλαεηΪακυθΝζσΰπΝ κυΝΟγπηαθδεκτΝαυΰκτΝ αΝε φαζκξυλδαΝ βμΝΚκαΪθβμ, ζσΰπΝ
βμΝ θ λΰβ δεσ β αμΝ πθΝεα κέεπθ, δΪΰκυθΝπαλα αηΫθκΝξλυ σΝαδυθαέ
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ΣαΝπλκρσθ αΝΝ αΝκπκέαΝ ηπκλ τκθ αδΝ έθαδΝθάηα αΝεαδ ελσεκμ, πκζτξλπηαΝυφΪ ηα αΝεαδΝΰκτθ μΝ
αΝκπκέαΝαπκφΫλκυθΝ βηαθ δεσΝπζκτ κΝ κθΝ σπκΝεαδΝκ βΰκτθΝ βθΝπ λδκξάΝ ΝαθΪπ υιβέΝ
ΟΝ βίκμ αδυθαμΝ ηπαέθ δΝ η Ν ΰ θδεάΝ αθα αλαξάΝ βΝ Μαε κθέαέΝ ΠκζζκέΝ έθαδΝ κδΝ Κκααθέ μΝ
αΰπθδ ΫμΝεαδΝκδΝΜαε κθκηΪξκδΝκδΝκπκέκδΝπάλαθΝηΫλκμΝ κΝΜαε κθδεσΝαΰυθα, θυΝβΝέ δαΝβΝ
πσζβΝ έξ Ν κΝζ ΰση θκ « γθδεσΝεΫθ λκΝαητθβμΝ»έΝ ΣκΝ1λίγΝκΝΠατζκμΝΜ ζΪμΝάλγ Ν δ δεΪΝΰδαΝ
βθΝΚκαΪθβΝαπσΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ υαά β Νη Ν κυμΝΚκααθέ μΝΝευλέπμΝΰδαΝ κθΝαΰυθαέ
πσΝ κΝ 1λίηΝ ΫπμΝ κΝ 1λίιΝ υζζαηίΪθκθ αδΝ Κκααθέ μΝ απσΝ βθΝ πλκ κ έαΝ πθΝ ΣκτλεπθΝ εαδΝ
κζκφκθκτθ αδΝεΪ κδεκδΝΝΫιπΝαπσΝ βθΝπσζβΝαπσΝ υηηκλέ μ, θυΝ κΝ1λίκΝΰέθ αδΝβΝ παθΪ α βΝ
κθΝΙκτζδκΝΰδαΝ κΝθΫκΝ κυλεδεσΝ τθ αΰηαέ
ΠαλΪΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεαδΝπκζδ δ ηδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝπ λδκξάμΝκδΝεΪ κδεκδΝ βμΝΚκαΪθβμΝ θΝ
Ϋξα αθΝ κΝαέ γβηαΝεαδΝ βΝ έοαΝΰδαΝ βθΝ ζ υγ λέαέ
ΟδΝ Κκααθέ μΝ αλξδεΪΝ υηη έξαθΝ Ν κηΪ μΝ εζ φ υθΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ κλΰαθυθκθ αδΝ βΝ
ΦδζδεάΝ αδλ έαέΝ ΟΝ αΰυθαμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ έθαιβΝ κυΝ κυλεδεκτΝ αυΰκτΝ υθ ξέ γβε Ν εαδΝ η ΪΝ κΝ
1κκ1έΝ πκεκλτφπηαΝ κυΝ παθα α δεκτΝ κυμΝαΰυθαΝαπκ ζ έΝβΝ παθΪ α βΝ κυΝ κτλδθκυΝ κΝ
1κικέΝΌ αθΝαλξέα δΝθαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ κΝΜαε κθδεσΝαά βηαΝβΝπ λδκξάΝΰέθ αδΝίΪ βΝκλΰΪθπ βμΝ
εαδΝ ισληβ βμΝ πθΝ Μαε κθκηΪξπθ,Ν θυ κδΝ Κκααθέ μΝ υηη έξαθΝ ηααδεΪΝ κΝ Μαε κθδεσΝ
αΰυθαέ
Ν απ ζ υγΫλπ βΝ κυΝ Νκηκτ ΚκαΪθβμΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ 1λ1β, η Ϊ απσΝ ηΝ αδυθ μΝ
κγπηαθδεάμΝεα κξάμέΝΣκΝ1λ1ηΝδ λτγβε ΝκΝΝέΝ ΚκαΪθβμΝη Νπλκ πλδθάΝΫ λαΝ βΝδΪ δ αΝ εαδΝ κΝ
1λ1κΝη αφΫλγβε ΝβΝΫ λαΝ βθΝΚκαΪθβέ
ΣβθΝέ δαΝπ λέκ κΝΰέθ αδΝβΝαθ αζζαΰάΝπζβγυ ηυθ κπσ Ν ΰεαγέ αθ αδΝ βθΝπ λδκξάΝζίέίίίΝ
πλσ φυΰ μΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ κυμΝπκθ δαεάμΝεα αΰπΰάμ,ΝσππμΝεαδΝ ζζβθ μΝαπσΝ βθΝαθα κζδεάΝ
ΘλΪεβΝ εαδΝ βΝ ΜδελΪΝ έαΝ βηδκυλΰυθ αμ Ϋ δΝ ΫθαΝ πλκ φυΰδεσΝ υθκδεδ ησ,Ν ΰθπ σ η Ν κΝ
σθκηαΝαυ σ πμΝεαδΝ άη λαέ
ΣκΝ 1λγλΝ βΝ ΚκαΪθβΝ ΰθυλδ Ν κθΝ πυλ σΝ κυΝ πκζΫηκυΝ η Ν ηδαΝ κπδεάΝ πδ λΪ υ βΝ εαδΝ
Ϊγη υ βΝ λα βΰ έκυΝΰδαΝ υξσθΝαπσελκυ βΝ δ ίκζΫπθΝαπσ βθΝ ζίαθέαέΝΜ Ν βθΝεάλυιβΝ κυΝ
πκζΫηκυ,Ν κΝ 1λζί,Ν πκζζκέΝ Κκααθέ μΝ Ν υλέ εκθ αδ αΝ ηάηα αΝ βμΝ πλυ βμΝ ΰλαηηάμΝ εαδΝ βΝ
ΚκαΪθβΝΰέθ αδΝΫ λαΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ κυμΝπλυ κυμΝηάθ μέΝ
Ν πσζβΝ ίκηίαλ έ γβε Ν απσΝ ΰ ληαθδεΪΝ κτεαμΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ 1λζ1,Ν σ αθΝ πζβ έαααθ κδΝ
ΰ ληαθκέΝεαδΝ σ Νεα α λΪφβε Ν κΝ βηαλξ έκΝεαδΝ κΝ πΪθπΝηΫλκμΝ κυΝδ κλδεκτΝεαηπαθαλδκτέ
ΝαθΪπ υιβΝ πθΝαπ ζ υγ λπ δευθΝεδθβηΪ πθ, κΝ1λζγΝεαδΝβΝίέαδβΝαθ έ λα βΝ πθΝΰ ληαθυθΝ
κ άΰβ Ν πκζζκτμΝ Κκααθέ μΝ βθΝ πλυ βΝ ΰλαηηάΝ κυΝ εαγάεκθ κμ,Ν απσΝ δμ φυζαεΫμ,Ν αΝ
λα σπ αΝεαδΝ αΝ ε ζ δεΪΝαπκ πΪ ηα αέ
ΣκΝ 1λζζΝ βΝ ΚκαΪθβΝ ΰέθ αδΝ π έκΝ τΰελκυ βμΝ αζζβζκηαξση θπθΝ η λέ πθέΝ Γέθκθ αδΝ ηΪξ μΝ
ηΫ αΝ βθΝ πσζβΝ εαδΝ βΝ ΰτλπΝ π λδκξάέΝ ΣκΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ 1λζζΝ κδΝ Γ ληαθκέ απκξπλκτθΝ εαδΝ
αεκζκυγ έΝΪζζβΝηδαΝΫελυγηβΝΝεα Ϊ α βΝ βθΝΪθκδιβΝ ξ σθΝ κυΝ1λζηΝκπσ ΝεαδΝπΪζδΝβΝΚκαΪθβΝ
κλέα αδΝΫ λαΝ«Γ θδεάμΝ δκέεβ βμΝ υ δεάμΝΜαε κθέαμ»έ
ΣκΝ 1λζκΝ ηδαΝ πυλεαΰδΪΝ λβηΪα δΝ κΝ ε θ λδεσΝ ηάηαΝ βμΝ πτζβμΝ εαδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ πκζΫηκυΝ κΝ
1ληίΝ υλέ ε δ βθΝΚκαΪθβΝ ΝηδαΝπ λέ λΰβΝγΫ β,Ν λαυηα δ ηΫθβΝίαλδΪΝαπσΝ βθΝεα κξάΝεαδΝ κθΝ
πσζ ηκΝη Νεα
λαηηΫθαΝ πέ δα,Ν λσηκυμΝεαδΝπζα έ μ, αζζΪΝεαδΝηδαΝαιδκγατηα βΝ τθαηβΝΰδαΝ
αθα βηδκυλΰέαΝ ΝηδαΝγΫ βΝπκυΝ τθ κηαΝφαέθ αδΝσ δΝ έθαδΝ υθκρεάΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιά βμέ
άη λαΝκΝΝκησμ ΚκαΪθβμΝ έθαδΝκΝγκμ θκησμΝη Ν κΝη ΰαζτ λκΝεα ΪΝε φαζάθΝ δ σ βηαΝ βθΝ
ζζΪ αέΝΟΝπζβγυ ησμΝ βμΝπ λδκξάμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαπκΰλαφΫμΝ κυΝ1λλ1ΝεαδΝβίί1Νπαλκυ δΪα δΝ
ατιβ β,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ πδί ίαδυθ αδΝεαδΝαπσΝ κΝη ΰΪζκΝαλδγησΝηαγβ υθΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝεαδΝ
βθΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέ  κΝ Νκησ ΚκαΪθβμ ζ δ κυλΰκτθ πέ βμ Ιέ έΚΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ
ΚκαΪθβΝεαδΝ βθΝΠ κζ ηα α, εαγυμΝεαδΝ κΝΣ ΙΝ κΝκπκέκ υλέ ε αδ βθΝπ λδκξάΝ πθΝΚκέζπθΝ
ΚκαΪθβμέΝ πέ βμΝ απσΝ κΝ 1λλλ-βίίίΝ ζ δ κυλΰ έΝ κΝ ΝκησΝ εαδΝ κΝ Παθ πδ βηδαεσΝ ΣηάηαΝ
ΜβξαθδευθΝ δαξ έλδ βμΝ θ λΰ δαευθΝΠσλπθέ
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έΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα α
ΟΝΝκησμΝΚκαΪθβμΝ δαηκλφυθ αδΝη Ν κΝθΫκΝπλσΰλαηηαΝ«ΚαζζδελΪ βμ»Ν κΝβί11Ν Νζ άηκυμέ
έθαδΝκδΝ ιάμΝμ
1. άηκμΝ κ κυ
2. άηκμΝ κλ αέαμ
3. άηκμΝΚκαΪθβμ
4. άηκμΝ λίέπθ- ζί θ κτ
ΟΝ άηκμΝΚκαΪθβμ η ΝΫ λαΝ βθΝΚκαΪθβΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ δμΝ ιάμΝ βηκ δεΫμΝ θσ β μΝ εαδΝ κπδεΫμΝ
εκδθσ β μ:
γέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚκδζΪ αμ
1. βηκ δεάΝ θσ β αΝ δαθάμ
αέ ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ δαθάμ
δέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠκζυητζκυ
ίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ΰέαμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
δαέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΡυαεέκυ
Παλα ε υάμΝΝΝΝΝΝΝΝ
δίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΣ λαζσφκυ
ΰέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚ λα δΪμ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚ θέκυ
5. βηκ δεάΝ θσ β αΝΚκαΪθβμ
αέΝΣκπδεά Κκδθσ β αΝ ζπθΪεδα
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΡυηθέκυ
ίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ θγσ κπκυ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΡκ δαθάμ
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΥλπηέκυ
ΰέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ λΰέζκυ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ α λκτ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ικξάμ
2. βηκ δεάΝ θσ β αΝ έΝΤοβζΪθ β
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚ θΪ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚαζαηδΪμ
ίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΛδί λυθ
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚαλυ έ αμ
ΰέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΜαυλκ θ λέκυ
βέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚκέζπθΝ- ΝΫαμΝ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠκθ κευηβμ
Καλ δΪμ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝδ λυθ
γέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΛ υεσίλυ βμ
δέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΛ υεκπβΰάμ
δαέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΛυΰ λάμ
3. βηκ δεάΝ θσ β αΝ ζέη δαμ
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚλσεκυ
δίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΜ αησλφπ βμ
ίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ηυΰ αζΫαμ
δΰέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΝΫαμΝΝδεσπκζβμ
ΰέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΆθπ Κυηβμ
δ έ ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ Ξβλκζέηθβμ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚαδ αλ έαμ
δ έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΟδθσβμ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚΪ πΝΚυηβμ
δ έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠ λαθυθ
ΝέΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚκθ κίκυθέκυ
δαέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠλπ κξπλέκυ
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΜβζΫαμ
δβέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠ ζΫαμ
βέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝπΪλ κυ
δγέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝεά βμ-ΚκεεδθαλΪμ
εέ ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΥαλαυΰάμ
4. βηκ δεάΝ θσ β αΝ ζζβ πσθ κυ
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ίέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝ
ΥαλαζΪηπκυμ
ΰέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ελδθάμ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ υΰάμΝ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ κ εκξπλέκυ
έΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ λ πΪθκυ
αέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚαπθκξπλέκυ
βέΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚζ έ κυμ
11

1. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
έθαδΝ η ΰΪζκμΝ κλ δθσμΝ κδεδ ησμΝ Χυοση λκΝ Ν ικίηΫ λαΝ , 1έίιιΝ εΪ κδεκδΨέΝ ΟδΝ εΪ κδεκδΝ
α ξκζκτθ αδΝ ευλέπμΝ η Ν βΝ ΰ πλΰέα εαδΝ ΧεαζζδΫλΰ δαΝ πα Ϊ αμ,Ν παθ ααλδυθ,Ν αλαίσ δ πθΨ εαδΝ
βθΝε βθκ λκφέαέ
ΟΝ ΆΰδκμΝ βηά λδκμΝ έθαδΝ υλτ λαΝ ΰθπ σμΝ ΰδαΝ κθΝ
ηκβζ ε λδεσΝ  αγησΝ ΰέκυΝ
βηβ λέκυ,ΝκΝκπκέκμ έθαδΝκΝη ΰαζτ λκμΝ πθΝ αζεαθέπθέΝΝΣκΝ1λικΝβΝευίΫλθβ βΝ ξ έα ΝεαδΝ
απκφΪ δ Ν βθΝεα α ε υάΝ κυΝ έ
ΟΝ ΆΰδκμΝ βηά λδκμΝ πμΝ κΝ 1λβιΝ κθκηαασ αθΝ «Σκπ δζΪλ»,Ν κΝ κπκέκ βηαέθ δΝ «ξπλδσΝ
πυλκίκζβ υθ»ΝεαδΝεα κδεκτθ αθΝαπσΝζίΝκγπηαθδεΫμΝκδεκΰΫθ δ μΝπδγαθσ α αΝΓδκυλκτεπθ, κδΝ
κπκέκδ απκ ζκτ αθΝδ δαέ λκΝ λα δπ δεσΝ υηαέ

δεέ1
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ΧΠβΰάΝμhttpsμήήwwwέgoogleέgrήsearchςnewwindowΨ

2. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ δαθάμ
έθαδ βηδκλ δθάΝ επησπκζβΝ Χυοση λκΝ ζθίηΫ λα,Ν βέίιζΝ εΪ κδεκδΨέΝ υλέ ε αδΝ κΝ θσ δκΝ
ηάηαΝ κυΝ ΝκηκτΝ εκθ ΪΝ δμΝ σξγ μΝ Ν κυΝ πκ αηκτΝ ζδΪεηκθαέΝ  βθΝ αλξαδσ β α ά αθΝ
πλπ τκυ αΝ κυΝία δζ έκυ βμΝ ζέη δαμ,Ν θσμΝαπσΝ αΝ ζζβθδεΪΝία έζ δαΝ βμΝΆθπ Μαε κθέαμέΝ
ΣαΝ ξλσθδαΝ βμΝ κυλεκελα έαμΝ έθαδΝ ηδαΝ θΫαΝ π λέκ κμΝ κεδηα έαμέΝ  αΝ ΫζβΝ κυΝ 1κκυ αδυθαΝ βΝ
δαθάΝυπΪΰ αδΝ δκδεβ δεΪΝ κΝπα αζέεδΝ πθΝΙπαθθέθπθΝεαδΝΰθπλέα δΝ βθΝα έ αε βΝευλδαλξέαΝ
κυΝ ζάΝΠα ΪέΝ
Κα ΪΝ κθ Μαε κθδεσΝ ΰυθαΝ Χ1λίζΝ - 1908) βΝ πλκ κεέαΝ βμΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ εαδΝ κΝ
παθα α δεσμΝ αθαίλα ησμΝ πκυΝ πδελα έΝ βΝ Μαε κθέαΝ θΝ αφάθ δΝ α δΪφκλκυμΝ κυμΝ
εα κέεκυμΝ βμΝ π λδκξάμ, κδΝ κπκέκδΝ υηη ΫξκυθΝ θ λΰΪΝ αΝ αθ Ϊλ δεαΝ υηα αέΝ  δμΝ 1βΝ
Οε πίλέκυΝ1λ1βΝ ηάηαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ λα κτΝγαΝη αφΫλ δΝ κΝηάθυηαΝ βμΝαπ ζ υγΫλπ βμΝ
εαδΝ βμΝ θ πηΪ π βμΝ βμΝπ λδκξάμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ

δεέ 2
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ δαθάμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέtravelmagicέgrήpopήphotos_destinationsήβ1ζζήββΨ

12

3. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΆθπΝΚυηβμ
έθαδΝ η ΰΪζκμΝ βηδκλ δθσμΝ κδεδ ησμΝ Χυοση λκΝ ζηίηΫ λα, 1έηγγΝ εΪ κδεκδΨέΝ υλέ ε αδΝ κΝ
θσ δκΝ ηάηαΝ κυΝ ΝκηκτΝ βΝ ζ εΪθβΝ κυΝ πκ αηκτΝ ζδΪεηκθα,Ν 11 ξδζδση λαέΝ θκ δκαθα κζδεΪΝΝ
βμΝπσζβμέ
ΣκΝ ξπλδσΝ εα κδε έ αδΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β αΝ εαδΝ φαέθ αδΝ θαΝ απκ ζκτ Ν βΝ ζκυ λσπκζβΝ βμΝ
δαθάμ εαγυμΝ αθαφΫλ αδΝ εαδΝ η Ν βθΝ κθκηα έαΝ Λκυ λΪέΝ ΤπΪλξκυθΝ υλάηα αΝ βμΝ εζα δεάμΝ
π λδσ κυ αΝ κπκέαΝ απκ δεθτκυθΝ βθΝ τπαλιβΝ ηδελκτΝ πκζέ ηα κμΝ η Ν έξθβΝ αελσπκζβμέ Κα ΪΝ κΝ
17κ αδυθα, σππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ εα αζσΰκυμΝ βμΝ ηκθάμΝ Ϊίκλ αμ,Ν απσΝ κυμΝ ζίΝ υθκδεδ ηκτμΝ
φαέθ αδΝσ δΝ δα βλάγβε ΝησθκΝβΝΜαΰκτζαΝεαδΝβΝΚΪ πΝ Ϊθδ α.
Κα ΪΝ κΝ Μαε κθδεσΝ αΰυθα,Ν κδ αθ αδυ μΝ αΰπθέ βεαθΝ ΰδαΝ βθΝ ζ υγ λέα,Ν η Ν ευλδσ λκΝ
αΰπθδ άΝ κθΝΙπΪθθβΝΜαυλκγσ πλκέ
άη λαΝ κδΝ εΪ κδεκδΝ α ξκζκτθ αδΝ ευλέπμΝ η Ν βΝ ΰ πλΰέα εαδΝ εαζζδ λΰκτθΝ βηβ λδαεΪ εαδΝ
εβπ υ δεΪ.

δεέΝγΝ
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΆθπΝΚυηβμ
ΧΠβΰάΝμΝhttp://www.panoramio.com/user/7371098/tags/)

4.

ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ α λκτ

έθαδΝκλ δθσμΝκδεδ ησμΝΧυοση λκΝθλίηΫ λα, ιζζΝεΪ κδεκδΨΝκΝκπκέκμΝαπΫξ δΝθξδζδση λα απσΝ
βθΝ ΚκαΪθβέΝ ΟδΝ εΪ κδεκδΝ έθαδΝ βΝ υθ λδπ δεάΝ κυμΝ πζ δκοβφέαΝ απσΰκθκδΝ ηδελα δα υθΝ
πλκ φτΰπθΝκδΝκπκέκδ ΰεα α Ϊγβεαθ η ΪΝ βθΝαθ αζζαΰάΝπζβγυ ηυθ βΝκπκέα αεκζκτγβ Ν βΝ
ηδελα δα δεάΝεα α λκφάέΝ
άη λαΝ γ πλ έ αδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ αθαπ υ ση θαΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ Ν βμΝ π λδκξάμΝ ζσΰπ
βμΝ ΰθα έαμΝ Ν κ κτΝ ηδαμΝ εαδΝ αυ άΝ κΝ εαγδ ΪΝ πζΫκθΝ υΰεκδθπθδαεσΝ εσηίκΝ βμΝ υ δεάμΝ
Μαε κθέαμέΝ εΪ μΝηδελΫμΝεαδΝη αέ μΝ πδξ δλά δμΝΫξκυθΝ ΰεα α ά δΝαπκγάε μ, αζζΪΝεαδΝ
ηκθΪ μΝπαλαΰπΰάμ, αθαίαγηέακθ αμΝΫ δΝ βθΝ ηπκλδεάΝαιέαΝ βμΝπ λδκξάμέ

δεέΝζ
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ α λκτ
ΧΠβΰάΝμhttpμήήelέwikipediaέorgήwikiΨ

13

5. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ λ πΪθκυ
έθαδΝ η ΰΪζκμΝ κλ δθσμΝ κδεδ ησμΝ Ν Χυοση λκΝ ιίίηΫ λα,Ν 1έγζίΝ εΪ κδεκδΨέΝ υλέ ε αδ κΝ
ε θ λδεσΝ ηάηαΝ κυΝΝκηκτ,Νκξδζδση λα ίκλ δκ υ δεΪΝ βμΝπσζβμΝ βμΝΚκαΪθβμέ
Νπ λδκξάΝ κυΝ λ πΪθκυΝαπκ ζκτ απσΝ βθΝαλξαδσ β αΝ πέεαδλβΝγΫ βέΝΤπάλξ Ν βθΝέ δαΝ
π λδκξάΝφλκτλδκΝη Ν κΝσθκηαΝ λΫπαθκΝαπσΝ κυμΝ ζζβθδ δεκτμ ξλσθκυμΝη ΝίΪ βΝ αΝ υλάηα αέΝ
σλ δαΝ κυΝξπλδκτΝυπάλξ ΝβΝαπκιβλαηΫθβΝ άη λα Κέ λδθβΝΛέηθβΝΧαλάΝΰεδκζΨέ
ΟδΝ ξλδ δαθκέΝ εΪ κδεκέΝ κυΝ η ΰεα α ΪγβεαθΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ 1ζκυ αδυθαΝ βθΝ σ Ν
θ κρ λυγ έ αΝ ΚκαΪθβ,
βθΝ κπκέαΝ εαδ απκ Ϋζ αθΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ αλξδεΫμΝ πζβγυ ηδαεΫμΝ κηΪ μΝ
βμΝθΫαμΝπσζβμέΝ
Μ Ν βΝ «υθγάεβΝ βμΝ ΛκαΪθβμ» κδΝ ηκυ κυζηΪθκδΝ εΪ κδεκδΝ ΫφυΰαθΝ βθΝ Σκυλεέα, θυΝ κΝ
λΫπαθκΝ ΰεα α ΪγβεαθΝπλσ φυΰ μΝαπσΝ βΝΘλΪεβ,Ν κθΝΠσθ κ εαδΝ βΝΜδελΪΝ έα.
άη λαΝ κΝ λΫπαθκΝ απκ ζ έΝ υΰεκδθπθδαεσΝ εσηίκΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ βμΝ ΰθα έαμΝ κ κτέΝ ΟδΝ
εΪ κδεκδΝ α ξκζκτθ αδΝ ευλέπμΝ η Ν βΝ ΰ πλΰέα (πα Ϊ μΨ,Ν θυΝ Ϋθ κθβΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ ισλυιβΝ
ηαληΪλπθέΝ Μ ΰΪζκΝ πκζδ δ δεσΝ ΰ ΰκθσμΝ ΰδαΝ κΝ λΫπαθκΝ έθαδΝ κΝ παθβΰτλδΝ κυΝ ΰέκυΝ
Πθ τηα κμέ

δεέΝη
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ λ πΪθκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttp://www.tovoion.com/news)

6. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚλσεκυ
έθαδΝ κλ δθάΝ επησπκζβΝ Χυοση λκΝ θίίηΫ λα,Ν βέλζθΝ εΪ κδεκδΨέΝ υλέ ε αδΝ κΝ θσ δκΝ ηάηαΝ
κυΝΝκηκτ, 5 ξδζδση λα απσΝ κΝεΫθ λκΝ βμΝΚκαΪθβμέ
ΟΝ ΚλσεκμΝ έθαδΝ ΰθπ σμΝ βθΝ ζζΪ α, αζζΪΝ εαδΝ παΰεκ ηέπμΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ κυΝ
κηυθυηκυΝηπαξαλδεκτ,Ν κυ ΰθπ κτΝελσεκυέΝ έθαδΝβΝηκθα δεάΝελκεκεαζζδ λΰκτη θβΝΝπ λδκξάΝ
βμΝ ζζΪ αμΝ βθΝκπκέαΝΰέθ αδΝαπσΝπΪλαΝπκζζΪΝξλσθδαΝ υ βηα δεάΝεαζζδΫλΰ δαΝ κυΝφυ κτέΝ Ν
ά δαΝ παλαΰπΰάΝ εα ΪΝ Ν αΝ ζ υ αέαΝ λέαΝ ξλσθδαΝ ά αθΝ ΰτλπΝ κυμΝ Ν ηέιΝ σθκυμΝ εσεεδθκυΝ εαδΝΝ
1.5-βέηΝ σθκυμ εέ λδθκυΝελσεκυ,Νη ΰΪζκΝηΫλκμΝ κυΝκπκέκυΝ ιΪΰ αδΝ βθΝ έ έ, δμΝ έΠέ έ, κθΝ
Καθα Ϊ εαδΝ ΝΪζζ μΝξυλ μέ

δεέΝθ
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΚλσεκυΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΧΝΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέpanoramioέcomήphotoήιββγιηβιΨ
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7. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΜαυλκ θ λέκυ
έθαδΝ η ΰΪζκμΝ κλ δθσμΝ κδεδ ησμΝ Χυοση λκΝ ιβίηΫ λα,Ν 1έβηγΝ εΪ κδεκδΨέΝ υλέ ε αδΝ κΝ
ε θ λδεσΝ ηάηαΝ κυΝΝκηκτ,ΝησζδμΝ1γξδζδση λα απσΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμέ
Οδεδ ησμ,Ν ΰθπ σμ απσΝ αΝ ξλσθδαΝ βμΝ κυλεκελα έαμΝ πμΝ «ΚΪλαΰα μ» ΧΜατλκΝ Ϋθ λκ),
πκδεάγβε Ν η Ν βθΝ αθ αζζαΰάΝ πθΝ πζβγυ ηυθΝ κΝ 1λβγΝ απσΝ πκζζΫμΝ πλκ φυΰδεΫμΝ κδεκΰΫθ δ μέΝ
έθαδΝ π λδκξάΝ ε γ δηΫθβΝ κυμΝ ίσλ δκυμΝ αθΫηκυμΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ Ϋξ δΝ πκζτΝ ουξλσΝ εζέηαΝ
εαδΝπκζτΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝ βθΝπ λέκ κΝ κυΝξ δηυθαέΝ
άη λαΝ παλκυ δΪα δΝ Ϋθ κθβΝ πκζδ δ δεάΝ λα βλδσ β αΝ η Ν εκπσΝ βΝ δαφτζαιβΝ εαδΝ βθΝ
πλκίκζάΝ πθΝ πκθ δαευθΝ γέηπθέΝ ΚτλδαΝ απα ξσζβ βΝ πθΝ εα κέεπθ έθαδ βΝ ΰ πλΰέαΝ η Ν
βηαθ δεσ λ μΝεαζζδΫλΰ δ μΝ αΝ δ βλΪ,Ν αΝααξαλσ υ ζα,Ν βθΝπα Ϊ αΝεαδΝ κθΝαλαίσ δ κέ
πδπζΫκθΝ η ΰΪζκΝ πκ κ σΝ πθΝ εα κέεπθΝ α ξκζ έ αδΝ η Ν κΝ ηπσλδκΝ ΧηδελΫμΝ δ δπ δεΫμΝ
πδξ δλά δμΨΝεαδΝ λΰΪα αδ βΝ
έΝ ιδσζκΰβΝφυ δεάΝκηκλφδΪΝαπκ ζ έΝβΝφυ δεάΝζέηθβΝπκυΝ
Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ Ν αθ θ λΰσΝ ζα κη έκ, υΝ εαδΝ πκζζΪΝ ξλσθδα, Ν απσ α βΝ ιΝ ξδζδκηΫ λπθ
απσΝ βθΝΚκαΪθβέΝ

΄

δεέΝ7
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΜαυλκ θ λέκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήmayrodendriέblogspotέgr)

8. ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠκθ κευηβμ
έθαδΝ η ΰΪζκμΝ κλ δθσμΝ κδεδ ησμ Χυοση λκΝ ι1ίηΫ λα, 1έγ1θΝ εΪ κδεκδ) κΝ κπκέκμΝ υλέ ε αδΝ
κΝε θ λδεσΝ ηάηαΝ κυΝΝκηκτΝ κυμΝπλσπκ μΝ κυΝσλκυμΝΆ εδκέΝ έθαδΝπλκ φυΰδεσΝξπλδσΝ κΝ
κπκέκΝε έ γβε ΝαπσΝεα κέεκυμΝ κυΝΠσθ κυΝαπσΝ κΝ1λββ-1924.
ΚτλδαΝα ξκζέαΝ πθΝεα κέεπθΝά αθΝκδΝαΰλκεαζζδΫλΰ δ μ, θυΝεα ΪΝ κυμΝθ υ λκυμΝξλσθκυμΝ
κδΝπ λδ σ λκδΝ λΰΪακθ αδΝ κυμΝβζ ε λκπαλαΰπΰδεκτμΝ αγηκτμέ
ξ δΝκλΰαθπηΫθβΝαΰκλΪΝεαδΝυπβλ έ μΝυΰ έαμ, επαέ υ βμΝεαδΝαθαουξάμέΝ δαγΫ δΝΚέ έΠ,
βηκ δεσΝεα Ϊ βηαΝπκζζαπζυθΝξλά πθ,Ναθκδε σΝαηφδγΫα λκΝβέηίίΝγΫ πθ,Νπκζδ δ δεσΝεαδΝ
ΰυηθα δεσΝ τζζκΰκ,ΝκηΪ αΝπκ κ φαέλκυ,Ν λα δ ξθδεΫμΝκηΪ μΝηπΪ ε Νε. .ζέ

δεέκ
ΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠκθ κευηβμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέagelioforosέgrήdefaultέaspςpidοιΤctο1Τartidο1ίι1ηηΨ
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ΓέΝΓ θδεΪΝ κδξ έα
Ολ δθσμΝ η Ν φυ δεσΝ εΪζζκμΝ εαδ πκζδ δ δεάΝ παλΪ κ βΝ κΝ ΝκησμΝ ΚκαΪθβμ εα αζαηίΪθ δΝ κΝ
Νκ δκαθα κζδεσΝΧΝέ ΨΝ ηάηαΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝΠ λδφΫλ δαμΝ βμΝ υ δεάμΝΜαε κθέαμ,Ν βμΝκπκέαμΝ
απκ ζ έΝ δκδεβ δεάΝ δαέλ βέΝ υθκλ τ δΝ αΝ κλ δκ υ δεΪΝ Χ έ ) η Ν κΝ θκησΝ Κα κλδΪμ, αΝ
σλ δαΝ Χ ΨΝ η Ν κυμΝ ΝκηκτμΝ ΦζυλδθαμΝ εαδΝ ΠΫζζαμ, αΝ θα κζδεΪΝ Χ ΨΝ η Ν Ν κυμΝ ΝκηκτμΝ
ηαγέαμΝ εαδΝ Πδ λέαμ,Ν Νκ δκαθα κζδεΪΝ ΧΝέ ΨΝ η Ν κΝ ΝκησΝ ΛΪλδ αμΝ εαδΝ Νσ δαΝ ΧΝΨΝ η Ν κΝ ΝκησΝ
Γλ ί θυθέ
Ν π λδκξάΝ κυΝ ΝκηκτΝ ΚκαΪθβμΝ πλκ αλ άγβε Ν βθΝ ζζΪ αΝ κΝ 1λ1γΝ η Ν βΝ υθγάεβΝ κυΝ
κυεκυλ έκυ, η ΪΝ βθΝαπ ζ υγΫλπ ά βμΝαπσΝ κυμΝΣκτλεκυμΝ κΝ1λ1β.
ΟΝ ΝκησμΝ δ λτγβε Ν κΝ 1λ1ζέΝ Μ Ν βθΝ αθ αζζαΰάΝ πθΝ πζβγυ ηυθΝ ΰεα α ΪγβεαθΝ βθΝ
π λδκξάΝ ζίέίίίΝ πλσ φυΰ μΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ κυμΝ πκθ δαεάμΝ εα αΰπΰάμ, σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ
ζζβθ μΝαπσΝ βθΝαθα κζδεάΝΘλΪεβΝεαδΝ βΝΜδελΪΝ έαέΝ λξδεΪΝπ λδζαηίαθσ αθΝ κΝΝκησΝεαδΝ
βΝ π λδκξάΝ κυΝ βη λδθκτΝ ΝκηκτΝ Γλ ί θυθΝ εαδΝ δαδλΫγβε Ν Ν ζΝ παλξέ μέΝ υ ΫμΝ ά αθΝ βμΝ
ΚκαΪθβμ,Ν βμΝ θα Ϋζδ αμ, πθ Γλ ί θυθΝεαδΝ πθΝΚαδζαλέπθέΝΣκΝ1λ1θΝβΝ παλξέαΝ θα Ϋζδ αμΝ
η κθκηΪ γβε Ν Ν κ κυΝ εαδΝ βΝ παλξέαΝ ΚαρζαλέπθΝ Ν κλ αέαμ, θυΝ κΝ 1λθζΝ βΝ παλξέαΝ
Γλ ί θυθΝαπκ πΪ βε ΝαπσΝ βθΝΚκαΪθβΝεαδΝΫΰδθ Νι ξπλδ σμΝΝκησμέ
Μ Ν βΝ δκδεβ δεάΝ αθα υΰελσ β βΝ κυΝ ξ έκυΝ «Καπκ έ λδαμ» κδΝ παλξέ μΝ εα αλΰάγβεαθΝ
εαδΝ κΝ θκησμΝ δαδλΫγβε
Ν 1θΝ άηκυμΝ Χ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν δαθάμ,Ν
εέκυ,
ζί θ κτ,Ν
ληέκυ,Ν βηβ λέκυΝ ΤοβζΪθ β,Ν ζέη δαμ,Ν ζζβ πσθ κυ,Ν Καηίκυθέπθ,Ν ΚκαΪθβμ,Ν Μκυλδεέκυ,Ν
Ν Ϊπκζβμ,Ν Π κζ ηα αμ,Ν  λίέπθ,Ν δΪ δ αμ,Ν Σ κ υζέκυΨΝ εαδΝ γΝ εκδθσ β μΝ Χ ζΪ βμ,Ν
Λδία λκτ,Ν Π θ αζσφκυΨέ Μ Ν βθΝ πλσ φα βΝ σηπμΝ δκδεβ δεάΝ αθα υΰελσ β βΝ κυΝ ξ έκυΝ
«ΚαζζδελΪ βμ» κΝβί11ΝκΝθκησμΝαπκ ζ έ αδΝπζΫκθΝαπσΝζΝ άηκυμΝΧ κ κυ,Ν κλ αέαμ,ΝΚκαΪθβμ,Ν
 λίέπθ- ζί θ κτΨέ
άη λαΝκΝΝκησμΝΚκαΪθβμΝ έθαδΝκΝγκμ θκησμΝη Ν κΝη ΰαζτ λκΝεα ΪΝε φαζάθΝ δ σ βηαΝ βθΝ
ζζΪ αέΝΟΝπζβγυ ησμΝ βμΝπ λδκξάμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαπκΰλαφΫμΝ κυΝβίί1ΝεαδΝβί11 παλκυ δΪα δΝ
ατιβ β, ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ πδί ίαδυθ αδΝ εαδΝ απσΝ κθ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ ηαγβ υθΝ βθΝ πλπ κίΪγηδαΝ
εαδΝ βθΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέ
 κθΝ ΝκησΝ πέ βμΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ιέ έΚ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ ΚκαΪθβΝ εαδΝ βθΝ Π κζ ηα α, εαγυμΝ εαδΝ
Σέ έΙΝ κΝ κπκέκΝ υλέ ε αδΝ
βθΝ π λδκξάΝ ΚκέζπθΝ ΚκαΪθβμέΝ ΣκΝ Σέ έΙΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμΝ
π λδζαηίΪθ δΝ1ίΝ ηάηα α,Ν θυΝπαλαλ άηα ΪΝ κυΝζ δ κυλΰκτθΝ βΝΦζυλδθαΝεαδΝ βθΝΚα κλδΪέΝ
πέ βμ,Ν απσΝ κΝ 1λλλ-2000, ζ δ κυλΰ έΝ κΝ ΝκησΝ εαδΝ κΝ Παθ πδ βηδαεσΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ
δαξ έλδ βμΝ θ λΰ δαευθΝΠσλπθέ
 κΝ ΝκησΝ ζ δ κυλΰκτθΝ τκ θκ κεκη έα,Ν κΝ Γ θδεσΝ ΝκηαλξδαεσΝ «ΜαηΪ δκ»Ν εαδΝ κΝ
«Μπκ κ Ϊε δκ» Π κζ ηα αμέΝ πέ βμΝζ δ κυλΰκτθΝΚΫθ λαΝΤΰ έαμΝΧΫλίδα,ΝδΪ δ α,ΝΣ κ τζδΨ,Ν
εαγυμΝεαδΝαλε ΫμΝεζδθδεΫμ εαδΝπ λδφ λ δαεΪΝδα λ έαέ
ΟΝΝκησμ ΚκαΪθβμ υθ Ϋ αδΝκ δεΪΝη Ν βΝΘ
αζκθέεβ,Ν βθΝ π δλκ,Ν κυμΝΰ δ κθδεκτμΝθκηκτμΝ
Γλ ί θυθΝεαδΝΚα κλδΪμΝη Ν βθΝ ΰθα έαΝκ σ, θυΝη ΝΝ κυμΝθκηκτμΝΛΪλδ αμ,ΝΠΫζζαμ,ΝΣλδεΪζπθΝ
εαδΝ Φζυλδθαμ η Ν γθδεΫμΝ κ δεΫμΝ αλ βλέ μέΝ Ν ΤπΪλξ δ πέ βμΝ δ βλκ λκηδεάΝ ΰλαηηά βΝ κπκέαΝ
υθ Ϋ δΝ κΝΝκησΝη Ν βΝΘ αζκθέεβΝεαδΝ βθΝ γάθαΝεαγυμΝεαδΝα λκ λσηδκΝη Ν αε δεΫμΝπ ά δμΝ
πλκμΝ γάθαέ
ΟΝ θκησμ,Ν ζσΰπΝ βμΝ ηαελσξλκθβμΝ δ κλέαμΝ κυ,Ν έθαδΝ πζκτ δκμΝ Ν δ κλδεΪΝ ηθβη έαΝ εαδΝ
πκζδ δ ησέ Λ δ κυλΰκτθΝ τκΝαλξαδκζκΰδεΪΝηκυ έα,ΝΫθαΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝΚκαΪθβμΝεαδΝ
ΫθαΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ δαθάμ σπκυΝ φυζΪ κθ αδΝ βηαθ δεΪΝ αλξαδκζκΰδεΪΝ υλάηα α,Ν
κυζΪξδ κθΝ κε υ Ι κλδεΪΝ ΛακΰλαφδεΪΝ θγλππκζκΰδεΪΝ Μκυ έαΝ η Ν υζζκΰΫμΝ απσΝ κπδεΫμΝ
θ υηα έ μΝ εαδΝ λΰαζ έαΝ εαγβη λδθάμΝ ξλά βμΝ παζαδσ λπθΝ πκξυθ,Ν Μκυ έκΝ Μαε κθδεκτΝ
ΰυθαΝ κΝΥλυηδκ,Ν κ αθδεσΝΜκυ έκΝ βΝδΪ δ α, εαγυμΝεαδΝπζάγκμΝυζζκΰυθΝ ΝπκζζκτμΝ
κδεδ ηκτμΝ βμΝπ λδκξάμέ
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Ι δαέ λαΝ πζκτ δαΝ έθαδΝ βΝ ηκυ δεάΝ εαδΝ βΝ ζαρεάΝ παλΪ κ βΝ βθΝ π λδκξά,Ν κδΝ κπκέ μΝΝ
δα βλκτθ αδ ηΫ αΝαπσΝγλβ ε υ δεΫμΝπαθβΰτλ δμ,ΝζαρεΪΝπαθβΰτλδαΝεαδΝ λυη θαέΝκίαλσΝΫλΰκΝ
βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ δΪ κ βΝ βμΝ παλΪ κ βμΝ εαδΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ κυΝ σπκυΝ
πλκ φΫλκυθΝ κδΝ δΪφκλκδΝ πκζδ δ δεκέΝ τζζκΰκδΝ κδΝ κπκέκδ λα βλδκπκδκτθ αδΝ δμΝ πσζ δμΝ εαδΝ
αΝ ξπλδΪέΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ παέακυθΝ εαδΝ αΝ ζαρεΪΝ λυη θαΝ αΝ κπκέαΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ βθΝ
π λδκξάΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πκελδΪμΝΧΚαλθαίΪζδΝΚκαΪθβμΨΝεαδΝ πθΝΥλδ κυΰΫθθπθΝηΫξλδΝ αΝ
Φυ αΝΧΜπκυηπκυ Ϊλδα,ΝΡαΰεκυ Ϊλδα,ΝΚζα αλδΫμ,ΝΜπηκΰΫλδαΨέ

δεέΝλΝ
ΡκζσδΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έα βηαλξ έκυ
ΧΠβΰάμΝwww.travelstyle.gr)

ΟΝ άηκμΝ ΚκαΪθβμΝ δαγΫ δΝ κλΰαθπηΫθ μΝ υπβλ έ μ,Ν η Ν βθΝ απαλαέ β βΝ υζδεκ ξθδεάΝ
υπκ κηά,Ν κδΝ κπκέ μΝ ΰΪακθ αδΝ κΝ βηαλξ έκΝ βμΝ πσζβμΝ βθΝ πζα έαΝ Νέεβμέ υ ΫμΝ έθαδΝ κδΝ
ιάμΝμΝ
αέΝ δ τγυθ βΝ δκδεβ δευθΝΤΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ
ΣηάηαΝ δκέεβ βμ
ΣηάηαΝΟδεκθκηδεάμΝ δκέεβ βμ
ΣηάηαΝΣαη δαεάμΝΤπβλ έαμ
ΣηάηαΝΚκδθπθδευθΝΤΝΠκζδ δ δευθΝΤπβλ δυθ
ΣηάηαΝ δ δεάμΝΤπβλ έαμ
ΣηάηαΝ θβηΫλπ βμΝ- Πζβλκφσλβ βμΝ βηκ υθ
ί. δ τγυθ βΝΣ ξθδευθΝΤπβλ δυθ
ΣηάηαΝΜ ζ υθΝ- ε Ϋζ βμΝΈλΰπθ
ΣηάηαΝΠλα έθκυ
ΰέΝ δ τγυθ βΝΠκζ κ κηέαμ
ΣηάηαΝΟδεκ κηυθ
ΣηάηαΝΡυηκ κηέαμΝΤΝξ δα ηκτ
έΝ δ τγυθ βΝ δαξ έλδ βμΝ πκλλδηηΪ πθ
ΣηάηαΝΚαγαλδσ β αμ
ΣηάηαΝΣ ξθδεάμΝΤπκ άλδιβμ
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ΝέΝ δ τγυθ βΝ βηκ δεάμΝ
υθκηέαμ
ήθ βΝ βηκ δεάμΝ υθκηέαμ
ΣηάηαΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμ
ΣηάηαΝ ζΫΰξκυΝευεζκφκλέαμΝεαδΝ Ϊγη υ βμΝκξβηΪ πθ
ΣηάηαΝπλκ α έαμΝπ λδίΪζζκθ κμΝ- ζΫΰξκυΝεα α βηΪ πθ εαδΝεκδθκξλά πθΝξυλπθ
ληκ δσ β μΝ βηκ δεάμΝ υθκηέαμ
Παλεση λαΝ- ΠζβλπηΫμΝεζά πθ
ΚΪλ αΝ Ϊγη υ βμΝηκθέηκυΝεα κέεκυ
έΝΝκηδεάΝΤπβλ έα
Γλαφ έκΝΝκηδεάμΝΤπβλ έαμ
ΟΝ άηκμΝΚκαΪθβμΝ ζΫΰξ δΝΝ δμΝ ιάμΝ βηκ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝεαδΝΝκηδεΪΝΠλσ ππαΝ βηκ έκυΝ
δεαέκυμ
αέΝΎ λ υ βΝεαδΝ πκξΫ υ βΝΚκαΪθβμΝΧ Τ ΚΨ
ίέΝ θαπ υιδαεά πδξ έλβ βΝ άηκυΝΚκαΪθβμΝΧ Νέ έΚΟΨ
ΰέΝ βηκ δεσΝΠ λδφ λ δαεσΝΘΫα λκΝΚκαΪθβμΝΧ έΠ έΘ Ψ
έΝ πδξ έλβ βΝ θ λΰκτΝΠκζ κ κηέαμΝΚκαΪθβμΝΧ έ Πέ έΠΟέΚΨ
έΝ βηκ δεάΝ δίζδκγάεβΝΚκαΪθβμ
Ιθ δ κτ κΝ δίζέκυΝΤΝ θΪΰθπ βμΝ(ΙΝ )
έΝΟλΰαθδ ησμΝ γζβ δ ηκτ,ΝΠκζδ δ ηκτΝεαδ Ν κζαέαμΝ άηκυΝΚκαΪθβμ
πδξ έλβ βΝΠκζδ δ ηκτΝ- γζβ δ ηκτΝΤΝΚκδθπθδεάμΝΠκζδ δεάμΝΚκαΪθβμ ( έ έΠέ έΚ)
βηκ δεσΝΩ έκΝΚκαΪθβμ
βηκ δεσΝ γζβ δεσΝΚΫθ λκΝ( Κ)
αέΝΚκδθπφ ζάμΝ πδξ έλβ βΝΚκδθπθδεάμΝΠλσθκδαμΝεαδΝΜΫλδηθαμΝ κυΝ άηκυΝΚκαΪθβμ
Παδ δεκέΝ αγηκέΝεαδΝ λ φκθβπδαεσμΝ αγησμΝΚκαΪθβμ
ΚΫθ λκΝ θκδε άμΝΠλκ α έαμΝΗζδεδπηΫθπθΝ έ έΝΛ υεκπβΰάμ
ΚΫθ λκΝ θκδε άμΝΠλκ α έαμΝΗζδεδπηΫθπθΝ έΝΚκαΪθβμΝ(Κ ΠΗ)
ΚΫθ λκΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ(Κέ έΚ)
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1. Οδεκθκηέα

ΟΝ ΝκησμΝ ΚκαΪθβμ,Ν κλ δθάΝ π λδκξάΝ ΰδαΝ αΝ
κηΫθαΝ βμΝ ζζΪ κμ, ηΫξλδΝ κΝ 1λιίΝ
υΰεα αζ ΰσ αθΝ κυμΝ π πξσ λκυμΝ θκηκτμΝ βμΝ ξυλαμέΝ ΟΝ πζβγυ ησμΝ α ξκζ έ κΝ ευλέπμΝ η Ν βΝ
ΰ πλΰέαΝ εαδΝ βθΝ ε βθκ λκφέα,Ν θυΝ ά αθΝ εαδΝ απκηκθπηΫθκμΝ απσΝ αΝ ε θ λδεΪΝ κ δεΪΝ έε υαΝ βμΝ
ξυλαμέΝ Ν εη Ϊζζ υ βΝ πθΝζδΰθδ κφσλπθΝεκδ α ηΪ πθ, αΝκπκέα υπΪλξκυθΝ κΝυπΫ αφκμΝ βμΝ
π λδκξάμ,Ν Ϋη ζζ Ν θαΝ παέι δΝ εαγκλδ δεσΝ λσζκΝ βθΝ η Ϋπ δ αΝ αθαπ υιδαεάΝ πκλ έαΝ κυέ
δΝ
άη λαΝβΝ πσζβ βμΝΚκαΪθβμ έθαδΝΰθπ άΝΰδαΝ βθΝ υθ δ φκλΪΝ βμΝ βθΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ βμΝ
ξυλαμ εαδΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ ηάηαΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ κυζ τ δΝ αΝ α ηκβζ ε λδεΪΝ λΰκ Ϊ δαΝ βμΝ
έ έ , αΝκπκέα παλΪΰκυθΝβζ ε λδ ησΝη Νπλυ βΝτζβΝ κΝζδΰθέ βέ
ΆζζαΝπλκρσθ αΝ βμΝπ λδκξάμΝ έθαδΝ αΝηΪληαλα,ΝκΝελσεκμ, αΝφλκτ α,Ν αΝελα δΪΝεαδΝ δΪφκλαΝ
ι δ δε υηΫθαΝίδκ ξθδεΪΝ έ βέΝ Νπ λδκξάΝ βμΝΚκαΪθβμΝ έθαδΝβΝηκθα δεάΝελκεκεαζζδ λΰκτη θβΝ
π λδκξάΝ βμΝξυλαμΝηαμΝ Νη λδεΪΝξπλδΪΝ βμΝκπκέαμΝΧΚλσεκμ,ΝΚαλυ έ α,ΝΛ υεκπβΰά,ΝΠ λαθΪΝ
εέζπΨΝΰέθ αδ, απσΝπΪλαΝπκζζΪΝξλσθδα, υ βηα δεάΝεαζζδΫλΰ δαΝ κυΝφυ κτέ
ΠκζζΫμΝ ΣλΪπ α μΝ ΫξκυθΝ υπκεα α άηα αΝ βθΝ πσζβ,Ν θυΝ βηαθ δεσμΝ ΰδαΝ βθΝ κπδεάΝ
κδεκθκηέαΝ έθαδΝεαδΝκΝ λσζκμΝ βμΝυθ αδλδ δεάμΝΣλΪπ ααμΝθκηκτΝΚκαΪθβμέΝ ΚΪγ Ν π ΫηίλδκΝ
βθΝ π λδκξάΝ ΚκέζαΝ ΚκαΪθβμ, κΝ εγ δαεσΝ ΚΫθ λκΝ βμΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμ,Ν ΰέθ αδΝ βΝ
ηπκλδεάΝΫεγ βΝ βθΝκπκέα υηη ΫξκυθΝη Ν κπδεΪΝπλκρσθ αΝΫηπκλκδΝαπσΝ βθΝ ζζΪ α, αζζΪΝ
εαδΝαπσΝΪζζαΝελΪ βΝ πθΝ αζεαθέπθ.

2. Γ πλΰέα

ΣαΝηδελΪΝκλκπΫ δαΝ αΝκπκέα ξβηα έακθ αδΝ βθΝπ λδκξά, αθΝεαδΝξαηβζάμΝαπκ κ δεσ β αμ,
εαζζδ λΰκτθ αδέΝΣαΝετλδαΝπλκρσθ αΝ αΝκπκέα παλΪΰ δΝκΝθκησμΝ έθαδΝ δ βλΪ, εαπθΪΝεαδ σ πλδαΝ
υοβζάμΝπκδσ β αμ,Ν θυΝ Νκλδ ηΫθκυμΝ άηκυμΝ υ κεδη έΝβΝπα Ϊ αΝεαδΝ αΝ θ λκεκηδεΪ σππμΝ
ηάζαΝεαδΝλκ ΪεδθαέΝ θαΝηκθα δεσΝπλκρσθ,Ν κΝκπκέκ παλΪΰ αδΝ πέΝαδυθ μΝ βθΝπ λδκξά, έθαδΝ κΝ
ίκζίσλλδακΝφυ σΝ«Κλσεκμ». υ σμΝεαζζδ λΰ έ αδΝ κΝκηυθυηκΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηΪΝεαδΝΫξ δΝ
εα α ά δΝ βθΝΚκαΪθβΝΰθπ άΝ αΝπΫλα αΝ κυΝεσ ηκυέ
Ν αηπ ζκεαζζδΫλΰ δαΝ έθαδΝ πέ βμΝ ΫθαμΝ κηΫαμΝ ΰ πλΰδεάμΝ παλαΰπΰάμΝ Ν π λδκλδ ηΫθβΝ
σηπμΝ εζέηαεα,Ν θυΝ κΝ ελα έΝ εαδΝ κΝ έπκυλκ αΝ κπκέαΝ παλΪΰκθ αδΝ απκλλκφκτθ αδΝ απσΝ βθΝ
κπδεάΝεα αθΪζπ βέ
ΠβΰάΝ απάμΝ ΰδαΝ βθΝ π λδκξάΝ απκ ζ έΝ δαξλκθδεΪΝ εαδΝ βΝ ε βθκ λκφέαέΝ ΣαΝ ίκυθΪΝ εαδΝ αΝ
ζδίΪ δα,Ν αΝ κπκέαΝ εαζτπ κυθΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ κυΝ Νκηκτ, υθκκτθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ
ε βθκ λκφέαμέΝ ΣαΝ ε βθκ λκφδεΪΝ πλκρσθ αΝ κυΝ ΝκηκτΝ ΚκαΪθβμΝ έθαδΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμέΝ
Οθκηα ΪΝ έθαδΝ κΝ κυζκυηέ δκΝ υλέ,ΝκΝηπΪ αδκμ,Ν αΝζ υεΪΝ υλδΪΝ κυΝ κ κυ,Ν κΝε φαζκ τλδΝεαδΝ
κΝηαθκτλδΝ βμΝ ζΪ βμέ

δεέΝ1ί
Φυ σΝελσεκμ
ΧΝΠβΰάμΝwww.newsnow.gr )
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3.

δκηβξαθέα

Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ ίδκηβξαθδεσΝ κηΫαΝ βηαθ δεσ α κΝ λσζκΝ παέακυθΝ αΝ πζκτ δαΝ ζδΰθδ κφσλαΝ
εκδ Ϊ ηα αΝ κΝ υπΫ αφκμΝ βμΝ π λδκξάμ σπκυΝ ε δθσ αθΝ βΝ απκιβλαηΫθβΝ «αλέΝ Γεδσζ»Ν άΝ
«Κέ λδθβΝ Λέηθβ», εαγυμΝ εαδΝ κδΝ λ δμΝ α ηκβζ ε λδεκέΝ αγηκέ βμΝ Π κζ ηα αμ, βμ Καλ δΪμΝ
εαδΝ κυΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ. υ κέΝ παλΪΰκυθΝ πΪθπΝ απσΝ κΝ ηδ σΝ βμΝ υθκζδεάμΝ βζ ε λδεάμΝ
θΫλΰ δαμΝ βμΝξυλαμ,Ν θυΝ θΝγαΝπλΫπ δ θαΝπαλαίζ φγ έΝεαδΝβΝπαλαΰπΰάΝβζ ε λδεκτΝλ τηα κμΝ
απσΝ κυμΝυ λκβζ ε λδεκτμΝ αγηκτμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ κυΝΠκζυφτ κυ κΝκπκέκΝ υΰε θ λυθ δΝ αΝ
θ λΪΝ κυΝπκ αηκτΝ ζδΪεηκθαέ
Ν
ΝπαλΫξ δΝαπα ξσζβ βΝ ΝΫθαΝη ΰΪζκΝαλδγησΝ λΰαακηΫθπθΝαπσΝ δμΝπσζ δμΝεαδΝ αΝξπλδΪΝ
κυ Νκηκτ,Νΰ ΰκθσμ κΝκπκέκΝ Ϋξ δΝ πβλ Ϊ δΝγ δεΪΝ δμΝεκδθπθδεΫμΝ λΪ δμΝ βθΝπ λδκξάέΝ ΟδδΝ
π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ σηπμΝ απσΝ βθΝ α ηκ φαδλδεάΝ λτπαθ β,Ν δμΝ ε εαφΫμΝ λΪ δπθΝ
ε Ϊ πθ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ α ηκβζ ε λδευθΝ αγηυθΝ Χ ΨΝ εαδΝ βΝ η ΰεα Ϊ α βΝ
κζσεζβλπθΝξπλδυθΝΰδαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ πθΝζδΰθδ κφσλπθΝεκδ α ηΪ πθΝη λδΪακυθΝ βΝγ δεάΝ
εκδθπθδεάΝ πέ λα βΝ πθΝ Ν βθΝπ λδκξάέ
 κΝίδκ ξθδεσΝ κηΫα, εα ΪΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μ, υπΪλξ δΝεδθβ δεσ β αέ ΟδΝίδκ ξθέ μΝεαδΝ
κδ ίδκηβξαθέ μΝ αθΫλξκθ αδΝ δμΝ Ϋ
λ δμΝ ξδζδΪ μέ  Ν αυ Ϋμ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ
πδξ δλά δμΝκδεκΰ θ δαεάμΝηκλφάμΝη Ναθ δε έη θκΝ βθΝ π ι λΰα έαΝΰκτθαμέΝ
βηαθ δεσ λ μΝαπσΝαυ Ϋμ έθαδΝκδΝ ιάμ :
αΨΝ δκ ξθέ μΝΰκτθαμΝ βΝδΪ δ αΝεαδΝ βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάέ
ίΨΝ δκ ξθέ μΝ π ι λΰα έαμΝ ηαληΪλκυΝ κθΝ Σλαθσίαζ κΝ εαδΝ
ΚκαΪθβμέ
ΰΨΝ ζ υλσηυζκδΝ ΝσζβΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝΚκαΪθβμέ
ΨΝΣυλκεκη έαέ
ΨΝ ζζαθ κπκδ έα.
ΨΝ δκ ξθέ μΝ δ υθΝζαρεάμΝ ΫξθβμΝΧξΪζεδθαΨΝέ
αΨΝ δκ ξθέ μΝ θ υηΪ πθ,Νυφαθ υθΝεαδΝφζκεΪ βμέ
βΨΝΞυζκυλΰδεΪΝ λΰα άλδαΝεέ έζέ

βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ βμΝ

βΝ κΝΝκησ υλέ εκθ αδΝ Ν ιΫζδιβΝπλκΰλΪηηα αΝ αΝκπκέα αθαηΫθ αδΝθαΝ θδ ξτ κυθΝ βθΝ
π λδκξάέΝ Λ δ κυλΰκτθΝ αλε ΫμΝ ίδκηβξαθδεΫμΝ εαδΝ ίδκ ξθδεΫμΝ ηκθΪ μ,Ν θυΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ
κζκεζάλπ βμΝ υλέ ε αδ βΝ δκηβξαθδεάΝπ λδκξάΝ βμΝΚκαΪθβμΝεαδΝ κΝ δκ ξθδεσΝπΪλεκΝιτζκυΝ
ΚκαΪθβμΝΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ π ι λΰα έαμΝ κυΝιτζκυΝεαδΝ βμΝ πδπζκπκδέαμέΝ
ΓδαΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ πθΝ ίδκ ξθδευθΝ εαδΝ ίδκηβξαθδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ εα α ε υΪακθ αδΝ
κλΰαθπηΫθκδΝξυλκδΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ πδξ δλά πθ σππμΝβΝ δκηβξαθδεάΝΠ λδκξάΝΚκαΪθβμΝ( ΙΠ )Ν
αΝΚκέζα,Ν κΝ εγ δαεσΝΚΫθ λκΝΚκαΪθβμΝ αΝΚκέζα,Ν κΝ δκηβξαθδεσΝΠΪλεκΝ( ΙτΠ )Ν λΪ υλαμ,Ν
κΝΚΫθ λκΝ άλδιβμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν κΝΚΫθ λκΝ δαίαζεαθδεάμΝ υθ λΰα έαμ εαδ
βΝ αδλ έαΝ δ γθκτμΝ ηπκλέκυ.

δεέΝ11
ΜκθΪ αΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμΝη Νζδΰθέ β
κθΝΆΰδκΝ βηά λδκΝΚκαΪθβμ
ΧΠβΰάμΝhttpμήήwwwέtaneaέgrΨ
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4.

ηπσλδκ

ΣκΝ ηπσλδκΝ Ν έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ π λδεσέΝ  δμΝ ηπκλδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν
θ Ϊ κθ αδΝ αΝ εα α άηα αΝ ζδαθδεάμΝ εαδΝ ξκθ λδεάμΝ πυζβ βμέΝ ΣκΝ ηπσλδκΝ Ϋξ δΝ κλΰαθπγ έΝ
τηφπθαΝ η Ν αΝ πλσ υπαΝ πθΝ η ΰαζκυπσζ πθΝ ΧΝ γάθα-Θ
αζκθέεβ Ψ,Ν βζα άΝ αυιάγβεαθΝ αΝ
εα α άηα αΝξκθ λδεάμΝπυζβ βμ,ΝκδΝαθ δπλκ ππ έ μΝεαδΝ αΝSuperΝ marketsΝπαλΫξκθ αμΝπκζζΫμΝ
υεκζέ μΝ κυμΝ υθαζζα ση θκυμέΝ
Χ σ κΝΰέθκθ αδΝεαδΝ ιαΰπΰΫμΝπλκρσθ πθΝαπσΝ βθΝΚκαΪθβΝευλέπμΝελσεκυΝεαδΝΰκτθαμ,ΝσππμΝ
εαδΝηαληΪλπθΝεαδΝφλκτ πθέΝ ιέα δΝ πέ βμΝθαΝ βη δπγ έΝππμΝβΝπ λδκξάΝπλκ φΫλ δΝ κΝικΣΝ βμΝ
ζδΰθδ δεάμΝ παλαΰπΰάμΝ βθΝ ζζΪ αΝ παλΪΰκθ αμΝ Ϋ δΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ βμΝ θΫλΰ δαμΝ πκυΝ
εα αθαζυθ αδΝ βΝξυλαέ
5.

επαέ υ β

ΟΝ άηκμ ΚκαΪθβμΝ δαγΫ δΝιζΝ ξκζδεΪΝε έλδαΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμέ
 βθΝΚκαΪθβΝζ δ κυλΰ έΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝΧΣέ έΙ υ δεάμΝΜαε κθέαμΨΝ κΝ
κπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμ ΧξκζΫμΝεαδΝΣηάηα αΨ
1έΝξκζάΝΣ ξθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθΝΧΣ ΨΝ
βέΝξκζάΝ δκέεβ βμΝ- ΟδεκθκηέαμΝΧ τΨΝ
γέΝξκζάΝΓ π ξθκζκΰέαμΝεαδΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ
ζέΝξκζάΝΣ ξθκζσΰπθΝΓ ππκθέαμΝΧΠαλΪλ βηαΝΦζυλδθαμΨΝ
5. ΣηάηαΝ δ γθκτμΝ ηπκλέκυΝΧΠαλΪλ βηαΝΚα κλδΪμ)
6. ΣηάηαΝΦβφδαευθΝηΫ πθΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝΧΠαλΪλ βηαΝΚα κλδΪμ)
7. ΣηάηαΝΜβξαθδευθΝπζβλκφκλδεάμΝΣέ ΝΧΠαλΪλ βηαΝΚα κλδΪμ)
ΟδΝ ξκζΫμΝ1,ΝβΝεαδΝγΝΫξκυθΝΫ λαΝεαδΝζ δ κυλΰκτθΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμέΝ πέ βμΝζ δ κυλΰ έΝ
κΝ Ιθ δ κτ κΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ΧΙ. .ΚΨ,Ν κΝ κπκέκ έ αδΝ βΝ υεαδλέαΝ κυμΝ
απκφκέ κυμΝ κυΝ Λυε έκυΝ θαΝ δ δε τκθ αδΝ Ν ΫθαΝ κηΫαΝ η Ν εα κξυλπηΫθαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ
δεαδυηα αΝεαδΝθαΝαπκε κτθΝπ υξέκΝαθαΰθπλδ ηΫθκΝαπσΝ δμΝξυλ μΝ βμΝ τΚέ Λ δ κυλΰ έ πέ βμΝ
εαδΝ κΝ Π λδφ λ δαεσΝ πδηκλφπ δεσΝ ΚΫθ λκ
κΝ κπκέκ υπΪλξ δ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ
πδηκλφυθκθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ ήγηδαμΝεαδΝ ήγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ
i. Πλπ κίΪγηδαΝ επαέ υ β

ΟΝ άηκμΝ ΚκαΪθβμΝ Ϋξ δΝ Ν βλΝ θβπδαΰπΰ έαΝ εΝ πθΝ κπκέπθΝ αΝ β1Ν ΫξκυθΝ Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ
ΚκαΪθβμΝεαδΝ αΝυπσζκδπαΝκΝ έθαδΝηκδλα ηΫθα αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ κυΝ άηκυέΝΣκΝέ δκΝ
υηίαέθ δΝ εαδΝ η Ν αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝ απσΝ αΝ κπκέα ησθκΝ αΝ 1ι υλέ εκθ αδΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ
ΚκαΪθβμΝεαδΝ αΝΪζζαΝ1ίΝ αΝυπσζκδπαΝ βηκ δεΪ δαη λέ ηα αέΝ πέ βμΝ βθΝπσζβΝυπΪλξ δΝεαδΝ
ΫθαΝ βηκ δεσΝπ έκέ

δεέΝ12
3κ βηκ δεσΝξκζ έκΝΚκαΪθβμΝ
ΧΠβΰάμΝsomewherebackingreece.blogspot.com)

22

ii.

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β

 βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ βΝ ΚκαΪθβΝ δαγΫ δ 1ίΝ ΰυηθΪ δαΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ αΝ κΝ
υλέ εκθ αδΝ βθΝπσζβΝεαδ αΝβΝ
βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αέΝ πέ βμΝ δαγΫ δΝΝζΝ θδαέαΝΛτε δα,ΝζΝ
Σ ΝεαδΝ1ΝΙ Κέ

δεέΝ1γ
1κΝ θδαέκΝΛτε δκΝΚκαΪθβμ
ΧΠβΰάμΝblogs.sch.gr)

iii. Σλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β

 βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ βθΝ ΚκαΪθβΝ λ τ δΝ κΝ Σέ έΙΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμ κΝ κπκέκΝ
έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝη ΰαζτ λαΝ βμΝξυλαμΝεαδΝδ λτγβε Ν κΝ1976.
 βθΝ ΚκαΪθβΝ έθαδΝ βΝ Ϋ λαΝ βμΝ ξκζάμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ Οδεκθκηέαμ εαδ βμΝ ξκζάμΝ
Σ ξθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθέΝ πέ βμΝ βθΝ πσζβΝ υλέ ε αδ εαδΝ βΝ ίΪ βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ βμΝ
π λδφΫλ δαμΝεαδΝ βμΝΠκζυ ξθδεάμΝ κυΝξκζάμ,Ν κΝκπκέκΝδ λτγβε Ν κΝ2002έΝάη λαΝ βθΝΚκαΪθβΝ
πκυ ΪακυθΝπ λέπκυΝ1ηέίίίΝφκδ β ΫμΝαπσΝ βθ ίσλ δα ζζΪ αΝεαδΝαπσΝΪζζ μΝπ λδκξΫμέ

δεέΝ1ζ
ΚΪ κοβΝ κυΝΣ ΙΝ υ δεάμΝΜαε κθέαμ
ΧΠβΰάμΝwestmaknews.blogspot.com)

δίζδκγάε μ

 κΝ άηκΝ βμΝΚκαΪθβμΝζ δ κυλΰ έΝβΝΝ«Κ
ά
Δ
Β
».
ΝίδίζδκγάεβΝδ λτγβε Ν κΝ1θκκΝεαδΝ γ πλ έ αδΝδ κλδεάΝίδίζδκγάεβΝσξδΝησθκΝ βθΝ ζζΪ α,
αζζΪΝ εαδΝ αΝ αζεΪθδαέΝ ΚτλδκμΝ εκπσμΝ βμΝ ίδίζδκγάεβμΝ έθαδ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ αΝ
πκζδ δ δεΪΝ εηάλδαΝ πκυΝ δαγΫ δ, εαγυμΝ εαδΝ ξλά δη μΝ πβΰΫμΝ πζβλκφσλβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ δ κλέαΝ
βμΝ ΚκαΪθβμ,Ν βμΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμ εαδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εαδΝ αζεαθδεάμΝ δα πκλΪμ,Ν θαΝ
απκ ζ έΝ πκζδ δ δεσΝ εΫθ λκΝ ΰδαΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ εαδΝ θαΝ πλκπγ έΝ βΝ ΰθυ βέΝ πδπζΫκθΝ σξκδΝ βμΝ
έθαδ θαΝ δαγΫ δΝ εαδΝ θαΝ δαξ δλέα αδΝ βΝ ΰθυ β εαδΝ κΝ υζδεσΝ πκυΝ ξλ δΪα αδ,Ν θαΝ εαζτπ δΝ δμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝ ξλβ υθΝ βμΝ εαδΝ θαΝ κυμΝ ιυπβλ έ,Ν θαΝ θβη λυθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ ι ζέι δμΝ βμΝ
δίζδκγβεκθκηέαμ εαδΝ βμΝ Σ ξθκζκΰέαμ,Ν θαΝ φαλησα δΝ γθδεΪΝ εαδΝ δ γθάΝ πλσ υπα,Ν θαΝ
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υθ λΰΪα αδΝ η Ν Ϊζζ μΝ ίδίζδκγάε μ,Ν θαΝ δαξ δλέα αδΝ κυμΝ κδεκθκηδεκτμΝ πσλκυμΝ κυμΝ κπκέκυμ
δαγΫ δΝεαδΝθαΝαπα ξκζ έΝ επαδ υηΫθκΝπλκ ππδεσΝ κΝκπκέκΝ θαΝεαγκ βΰ έΝεαδΝθαΝπζβλκφκλ έΝ
κθΝξλά βέ
ΣκΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ υζζκΰάμΝ βμΝ εαζτπ δΝ σζκΝ κΝ φΪ ηαΝ βμΝ ΰθυ βμ, αζζΪΝ εαδΝ δ κλδεΪΝ
γΫηα αΝ αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ κθΝ σπκΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ ΰδαΝ βθΝ ξυλαΝ εαδΝ
ηκθα δεΪΝ εηάλδαΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ λ υθβ άέΝ δαγΫ δΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝ 1βίέίίίΝ σηκυμΝ ΧκέηίίΝ
σηκδΝ αφκλκτθΝ ε σ δμΝ απσΝ κΝ 1494-1912Ψ,Ν Ν ηέηίίΝ σηκυμΝ π λδκ δευθ, 257 ξ δλσΰλαφα
ίυααθ δθΪΝ - η αίυααθ δθΪΝ εαδΝ ι θσΰζπ α,Ν ζζβθδεΪΝ εαδΝ κγπηαθδεΪΝ Ϋΰΰλαφα,Ν ζζβθδεΪΝ εαδΝ
ι θσΰζπ αΝ Ϋθ υπα,Ν κυλεδεΪΝ φδληΪθδα,Ν ευ δε μ,Ν ξΪλ μ Χη Ν βηαθ δεσ λκΝ βΝ «ΥΪλ αΝ κυΝ
ΡάΰαΝΦ λαέκυ»Ψ,Ν ε σ δμΝ κυΝΝ κ ζζβθδεκτΝ δαφπ δ ηκτ εαδΝ ε σ δμΝζκΰέπθΝαπσΝ βΝ υ δεάΝ
Μαε κθέα.
ΠαλΪζζβζα,Ν ηπζκυ έα αδΝ η Ν πλ ΫμΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ αδΝ απσΝ δ δυ μΝ άΝ απσΝ φκλ έμΝ εαδΝ η Ν
αΰκλΪΝΫθ υπκυΝυζδεκτ,Ν κΝκπκέκΝαφκλΪ δΪφκλ μΝ πδ άη μ η ΝΫηφα β,Νσηπμ,Ν βΝίδίζδκΰλαφέα
βμΝπ λδκξάμέΝΣκΝίδίζδκ Ϊ δκ,ΝσπκυΝφυζΪ
δΝ βΝ υζζκΰάΝ βμ,Ν έθαδΝαθκδε άμΝπλσ ία βμΝαπσΝ
κυμΝξλά μέΝ υ κέ ηπκλκτθΝθαΝαθααβ ά κυθΝησθκδΝ κυμΝ αΝ εηάλδαΝ ε σμΝαπσΝ αΝ πΪθδαΝάΝ αΝ
πκζτ δηαΝίδίζέα, αΝκπκέαΝφυζΪ κθ αδΝ Νεζ δ ΪΝίδίζδκ Ϊ δαΝεαδΝ θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ έ κ κμΝ
κΝεκδθσέ
ΓδαΝ βΝ ίδίζδκΰλαφδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ υζδεκτΝ βμ,Ν κΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ ξλβ δηκπκδ έΝ δμΝ
«Θ ηα δεΫμΝ πδε φαζέ μ» βμΝ γθδεάμΝ δίζδκγάεβμΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν ΰδαΝ βθΝ εα αζκΰκΰλΪφβ β
κυμΝ« ΰΰζκαη λδεαθδεκτμ Καθσθ μΝΚα αζκΰκΰλΪφβ βμΝΧχχωRβΨ»Ν εαδΝΰδαΝ βθΝ αιδθσηβ άΝ κΝ
« δ γθΫμΝ εα δεσΝτ βηαΝΣαιδθσηβ βμΝϊewey (DDC)».

δεέΝ1η
π λδεσμΝξυλκμΝΚκί θ αλ έκυΝίδίζδκγάεβμ
ΧΠβΰάμΝe-scriptorum.blogspot.com)

6. Πκζδ δ δεσμΝεαδΝεκδθπθδεσμΝ ικπζδ ησμ

βηαθ δεάΝ έθαδΝ βΝ παλκυ έαΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ ικπζδ ηκτέΝ Μ Ν ΪικθαΝ κΝ υΰελσ βηαΝ κυΝ
Πκζδ δ δεκτΝ ΚΫθ λκυΝ εαδΝ κυΝ βηκ δεκτΝΠ λδφ λ δαεκτΝΘ Ϊ λκυΝΧ έΠ έΘ έΚΨ, εαγυμΝεαδΝ
δμΝηκυ δεΫμΝ ξκζΫμΝ κυΝ βηκ δεκτΝΧ έκυΝκλΰαθυθ αδΝβΝπζκτ δαΝπκζδ δ δεάΝαπάΝ κυΝ σπκυέ
ΟΝ Ολΰαθδ ησμΝ γζβ δ ηκτ,Ν Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ Ν κζαέαμΝ κυΝ άηκυΝ ΚκαΪθβμΝ βλέα δΝ κθΝ
πκζδ δ ησΝ η Ν ι δ δε υηΫθαΝ εαδΝ Ϋηπ δλαΝ
ζΫξβ εαδΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ υπσζκδπκυμΝ
πκζδ δ δεκτμΝ υζζσΰκυμΝ βμΝπσζβμΝ δκλΰαθυθ δΝαιδσζκΰ μΝ ε βζυ δμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝσζκυΝ
κυΝξλσθκυέ
ΟζσεζβλβΝβΝπ λδκξάΝ βμΝΚκαΪθβμΝ έθαδΝδ δαέ λαΝπζκτ δαΝ Νπαλα σ δμ,ΝάγβΝεαδΝΫγδηαΝ αΝ
κπκέαΝ δα βλκτθ αδΝη Ν κΝπΫλα ηαΝ πθΝξλσθπθΝηΫ αΝαπσΝ βΝγλβ ε έαΝηαμ,Ν αΝπαθβΰτλδαΝπκυΝ
δκλΰαθυθκθ αδΝ βΝ ηθάηβΝ ΰέπθΝ βμΝ εεζβ έαμΝ ηαμΝ εαδΝ πκζζΪΝ πκζδ δ δεΪΝ λυη θαέΝ
βηαθ δεσΝ λσζκΝ βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ βΝ δΪ κ βΝ βμΝ παλΪ κ βμΝ εαδΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ
εζβλκθκηδΪμΝ κυΝ ΝκηκτΝ ΚκαΪθβμΝ ΫξκυθΝ δα λαηα έ δΝ κδΝ πκζδ δ δεκέΝ τζζκΰκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
λα βλδκπκδκτθ αδΝ δμΝπσζ δμΝεαδΝ αΝξπλδΪέ
24

αέΝΠκζδ δ

δεκέΝ τζζκΰκδΝΚκαΪθβμ

αέ τζζκΰκμΝ Ι λκοαζ υθΝ βμΝ Ι λΪμΝ Μβ λσπκζβμΝ  λίέπθΝ εαδΝ ΚκαΪθβμΝ «ΙΪεπίκμΝ κΝ
Ναυπζδυ βμ»
ίέΝΜ δε άΝΥκλπ έαΝΚκαΪθβμΝ« ζέη δα»
ΰέΝτζζκΰκμΝυθαυζδυθΝεαδΝΜκλφπ δεάμΝΚέθβ βμΝΚκαΪθβμ
έΝτζζκΰκμΝΜ ζυθΝ υααθ δθάμΝΥκλπ έαμΝΚκαΪθβμΝ«ΟΝΆΰδκμΝΡαφαάζ»
έΝΥκλπ έαΝ πηα έκυΝΚκαΪθβμ
έΝ τι δθκμΝΛΫ ξβΝΠκθ έπθΝΚκαΪθβμ
αέΝΥκλ υ δεσμΝΌηδζκμΝΠκθ έπθΝ«ΣκΝ θ Ϊηπηαθ»
βέΝΦδζκπλσκ κμΝτζζκΰκμΝΚκαΪθβμ
γέΝΘ α λδεάΝΟηΪ αΝ«Οξζβλκέ»
δέΝΚδθβηα κΰλαφδεάΝΛΫ ξβΝΚκαΪθβμ
δαέΝτζζκΰκμΝ δεα δευθΝΣ ξθυθΝΧέ έΣΨΝΚκαΪθβμ
δίέΝτθ ηκμΝΓλαηηΪ πθΝεαδΝΣ ξθυθΝΝκηκτ ΚκαΪθβμ
δΰέΝτζζκΰκμΝΓυθαδευθΝΝκηκτΝΚκαΪθβμ
δ έΝΥκλ υ δεσμΝΌηδζκμΝΚκαΪθβμ
δ έΝτζζκΰκμΝΰδαΝ βΝ δαφτζαιβΝ βμΝΚκααθέ δεβμΝΠαλΪ κ βμΝ«ΝΚα ηδλ αά δμΝ»
δ έΝΜκλφπ δεσμ-Πκζδ δ δεσμΝεαδΝ γζβ δεσμΝτζζκΰκμΝ«Πζα Ϊθδα»
δαέΝΠκζδ δ δεσμΝτζζκΰκμΝ ΰέκυ γαθα έκυ
δβέΝΠκζδ δ δεσμΝΛακΰλαφδεσμΝΚκαΪθβμΝ«ΟυΝΦαθσμΝΠβΰΪ δΝ κυΝΚ λαηαλΰδκτ»
δγέΝΠκζδ δ δεσμΝτζζκΰκμΝΓδ δΪμ
εέΝΠκζδ δ δεσμΝτζζκΰκμΝΚκαΪθβμΝ« λδ κ Ϋζβμ»
εαέΝΠκζδ δ δεσμΝτζζκΰκμΝ«ΟδΝΜαε θκέΝ»
είέΝΠκζδ δ δεσμΝτζζκΰκμΝ«Μπκυθ αθΪγεα»
εΰέΝΠκζδ δ δεσμΝτζζκΰκμΝ«ΠατζκμΝΜ ζΪμ»
ε έΝΠκζδ δ δεσμΝ- ΛακΰλαφδεσμΝτζζκΰκμΝ« ΝΚσαδαθβ»
ε έΝτζζκΰκμΝ ΰέκυ βηβ λέκυΝ«ΣαΝΠαλ αζσπζα»
ε έΝτζζκΰκμΝ επκζδ δ δεσμΝΜκλφπ δεσμΝΦυ δκζα λδεσμΝ« Ν ζζβζ ΰΰτβ»
εαέΝτζζκΰκμΝΦέζπθΝΚκί θ αλ έκυΝ βηκ δεάμΝ δίζδκγάεβμΝΚκαΪθβμ
εβέΝτζζκΰκμΝΓλ ί θδπ υθΝΚκαΪθβμΝ«ΝΟΝ δηδζδαθσμ»
εγέ τζζκΰκμΝ π δλπ υθΝΚκαΪθβμ
ζέΝ θπ βΝΚυπλέπθΝΝκηκτΝΚκαΪθβμ

αΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ί

δεέΝ1θΝΧα,ΝίΝ)
Παλα Ϊ δμΝ κυΝ έΠ έΘ ΝΚκαΪθβμ
ΧΠβΰάμΝhttpμήήβepal-kozan.koz.sch.gr/ergasia/index.php/el/poli1/pe19-20/ls.html
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ίέΝΈγδηα

Ι δαέ λαΝΰθπ ΫμΝ ΝκζσεζβλβΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝκδΝαπσελδ μΝ βθΝΚκαΪθβέΝΟδΝ ε βζυ δμΝ
ι εδθκτθΝη ΝξκλκτμΝεαδΝ λαΰκτ δαΝ βθΝΣ δεθκπΫηπ β,ΝαελδίυμΝ1βΝβηΫλ μΝπλδθΝαπσΝ βΝΜ ΰΪζβΝ
πκελδΪέΝ ΣβθΝ ζ υ αέαΝ ί κηΪ αΝ ΰέθ αδΝ ΫθαΝ πλαΰηα δεσΝ ι φΪθ πηα απσΝ η αηφδ ηΫθκυμΝ
εαδΝ ηβ,Ν κδΝ κπκέκδ ξκλ τκυθΝ κΝ λυγησΝ κυΝ κπδεκτΝ ξκλκτΝ « θ εα»έ ΣβΝ «Μ ΰΪζβΝ πκελδΪ»
δκλΰαθυθ αδΝ βΝ η ΰΪζβΝ παλΫζα βΝ πθΝ αληΪ πθ,Ν βθΝ κπκέαΝ ευλδαλξ έΝ κΝ «Κκααθέ δεκΝ
ξδκτηκλ»,Ν βΝ εαυ δεάΝ α υλδεάΝ δΪγ βΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ εαδΝ βΝ πθ υηα υ βμΝ ελδ δεάΝ ΰδαΝ
εΪγ Ν γΫηαΝ βμΝ πδεαδλσ β αμέΝ ΣκΝ ίλΪ υΝ βμΝ πκελδΪμ,Ν η ΪΝ βθΝ απκΰ υηα δθάΝ παλΫζα βΝ
αληΪ πθ,Ν αθΪίκυθΝ Ν σζ μΝ δμΝ ΰ δ κθδΫμΝ κδΝ φαθκέέΝ ΓτλπΝ απσΝ βΝ φπ δΪΝ υθ ξέα αδΝ κζκθτε δκΝ
ΰζΫθ δΝ η Ν εκααθέ δεαΝ εππ δεΪΝ εαδΝ παλα κ δαεΪΝ λαΰκτ δαΝ βμΝ πκελδΪμέΝ ΜααέΝ η Ν κυμΝ
θ σπδκυμΝη αΫ μΝπλκ φΫλ αδΝεαδΝΪφγκθκΝελα έΝεκεεδθΫζδ,Νφυ δεΪΝ κπδεάμΝπαλαΰπΰάμέΝ ε σμΝ
σηπμΝ απσΝ βθΝ απκελδΪΝ Ϊζζ μΝ ε βζυ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ βθΝ ΚκαΪθβ,Ν έθαδΝ βΝ
ά δαΝ ηπκλκπαθάΰυλβΝ «ΝδΪβη λκμ» βΝ κπκέαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ βθΝ πλυ βΝ Σλέ βΝ κυΝ
Οε υίλβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ«Λα Ϊθ δα»Ν αΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝεαζκεαδλδκτΝ
εαδΝπ λδζαηίΪθκυθΝγ α λδεΫμΝπαλα Ϊ δμ,Ν υθαυζέ μΝεαδΝαγζβ δεκτμΝαΰυθ μέΝ
γδηαΝαθαίδυθκυθΝη Ν βΝίκάγ δαΝ κυΝεσ ηκυΝεαδΝ πθΝπκζδ δ δευθΝ υζζσΰπθΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝ
ΣκπδεΫμΝ Κκδθσ β μ,Ν κδΝ κπκέ μ υθαπκ ζκτθ κΝ άηκΝ βμΝ ΚκαΪθβμέΝ ΣαΝ πδκΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ
έθαδΝ αΝπαλαεΪ πΝμ

δεέΝ1ι
πκελδΪΝ βθΝΚκαΪθβΝ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήpanosloutrakiέblogspotέgrήβί1βήίβήblog-post_1608.html)

i. ΚΪζαθ αΝ κυΝΛααΪλκυ
ΣκΝΪίία κΝ κυΝΛααΪλκυΝαθαίδυθ δΝ κΝΛδία λσΝΚκαΪθβμΝΫθαΝπαλα κ δαεσΝΫγδηκ,Ν κΝ
κπκέκΝ ξλάα δΝ δ δαέ λβμΝ ηθ έαμέΝ έθαδΝ αΝ εΪζαθ αΝ κυΝ ΛααΪλκυ,Ν ΫθαΝ ΫγδηκΝ παθΪλξαδκΝ πκυΝ
ξ έα αδΝ η Ν βθΝ αθαΰΫθθβ βΝ βμΝ φτ βμΝ εαδΝ βθΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ απάμέΝ ΣκΝ Ϊίία κΝ κυΝ
ΛααΪλκυΝ εκλέ δαΝ απσΝ κ ξπλδσΝαηΫ πμΝη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝΘ έαμΝΛ δ κυλΰέαμ,Νθ υηΫθαΝη Ν
παλα κ δαεΫμΝ κπδεΫμΝ θ υηα έ μ,Ν πδ εΫπ κθ αδΝσζαΝ αΝ πέ δαΝ κυΝξπλδκτΝεαδΝ λαΰκυ κτθΝ
αΝεΪζαθ αέΝ
ii. ΟΝΚζά κθαμ
ΟΝ Κζά κθαμΝ έθαδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ ΰδκλ Ϋμ,Ν κδΝ κπκέ μ αθκέΰκυθΝ κθΝ κλ α δεσΝ ετεζκΝ πθΝ
η ΰΪζπθ παθβΰυλδυθΝ εαδΝ γλβ ε υ δευθΝ κλ υθΝ κυΝ εαζκεαδλδκτΝ εαδΝ ΰδκλ Ϊα αδΝ
παλα κ δαεΪΝ δμΝβζΝΙκυθέκυ,Ναθάη λαΝ κυΝΆρ-ΓδΪθθβ
Λαααλέθ μ
θαΝ απσΝ αΝ πδκΝ παζδΪΝ ΫγδηαΝ πκυΝ αθαίδυθκυθΝ βθΝ δαθά,Ν αζζΪΝ εαδΝ αΝ ΰτλπΝ ξπλδΪΝ η Ν
δΪφκλ μΝ παλαζζαΰΫμΝ έθαδΝ κδΝ Λαααλέθ μΝ κΝ κπκέκ παέλθκυθΝ ηΫλκμΝ ησθκΝ ΰυθαέε μέ
ΣκΝΫγδηκΝι εδθΪ βθΝΚυλδαεάΝ κυΝ«φ πξκζΪααλκυ» σ αθΝκδΝΛαααλέθ μΝαπκφα έακυθΝπκυΝγα
εΪθκυθΝ κΝεκθΪεδΝεαδΝαλξέακυθΝπλσί μΝ αΝζαααλδΪ δεαΝ λαΰκτ δαέΝ
iii.
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ΣβθΝΠΫηπ β, πλδθΝ κυΝΛααΪλκυ, πβΰαέθκυθΝ αΝυζδεΪΝΰδαΝ αΝθβ έ δηαΝφαΰβ ΪΝ αΝκπκέα γαΝ
ηαΰ δλΫο δΝβΝθκδεκευλΪΝ κυΝεκθαεδκτέ θάη λαΝ κυΝΛααΪλκυΝκδΝΛαααλέθ μ, θ υηΫθ μΝη Ν δμΝ
παλα κ δαεΫμΝ πκζτξλπη μΝ φκλ δΫμ,Ν ΰυλθκτθ αΝ πέ δαΝ κυΝ ξπλδκτΝ ζΫΰκθ αμΝ κΝ αθΪζκΰκΝ
λαΰκτ δΝ ΰδαΝ κΝ εΪγ Ν πέ δΝ πκυΝ πδ εΫπ κθ αδ,Ν παδθ τκθ αμΝ κυμΝ θκδεκευλαέκυμΝ εαδΝ
ι εδθυθ αμΝπΪθ αΝαπσΝ κΝ πέ δΝ κυΝπαππΪέΝ ηΫ πμΝη ΪΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ βθΝπζα έαΝ κυΝ
ξπλδκτΝ σπκυΝ λαΰκυ κτθΝ εαδΝ ξκλ τκυθΝ κυμΝ δ δσηκλφκυμΝ κπδεκτμΝ ξκλκτμέΝ ΣκΝ ΫγδηκΝ
ζ δυθ δΝ βθΝΚυλδαεάΝ πθΝ α πθέ

δεέΝ1κ
Λαααλέθ μ
ΧΠβΰάμΝhttp://www.agro-tour.net/web/guest/8/~/topicarts/print/47165/272/215)

iv. ΟδΝφαθκέΝ βθΝΚκαΪθβ
ΟδΝ φαθκέΝ έθαδΝ έθαδΝ ΰδκλ άΝ εαδΝ ι φΪθ πηαΝ ΰτλπΝ απσΝ κΝ ίπησΝ βμΝ απκελδΪ δεβμΝ
κλ α δεάμΝπυλΪμΝη Νφαΰκπσ δΝεαδΝκδθκπκ έα,Ν λαΰκτ δ,ΝξκλσΝεαδΝαγυλκ κηέαΝξπλέμΝσλδαέ
ΠλκΫλξ αδΝαπσΝ βΝζΫιβΝ«φαέθπ»ΝπκυΝ βηαέθ δΝφαέθκηαδΝαπσΝηαελδΪέ Παδ έΝπαθΪλξαδπθΝ
γέηπθΝ η Ν ζα λ υ δεσΝ εαδΝ ηαΰδεσΝ ξαλαε άλα, κΝ κπκέκ εα σλγπ Ν θαΝ πδίδυ δΝ ηΫ αΝ κΝ
ξλσθκΝαζζΪακθ αμΝ κΝπ λέίζβηΪΝ κυΝεαδΝελα υθ αμΝ βθΝκυ έαΝ κυέ
ΠκζζκέΝ υΰξΫκυθΝ κΝ «φαθσ» η Ν κθΝ ΚαλθΪίαζκΝ εαδΝ κΝ εαλθαίΪζδ,Ν αζζΪΝ θΝ υπΪλξ δΝ
εαηδΪΝ ξΫ βΝ η αιτΝ κυμέ ΣκΝ εαλθαίΪζδΝ δμΝ δΪφκλ μΝ πσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ έθαδΝ πδ άΝ
αθ δΰλαφάΝ κυΝεαλθαίαζδκτΝ βμΝ θ έαμΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝπσζ πθέ
ΟΝ «φαθσμ»Ν έθαδΝ εΪ δΝ ζ έπμΝ πλπ σ υπκΝ εαδΝ δ δσ υπκέ παδ έΝ πλκ κδηα έαΝ εαδΝ
κλΰΪθπ βΝ βΝ κπκέα υ π δλυθ δΝ βΝ ΰ δ κθδΪΝ εαδΝ κ βΰ έΝ Ν ξΫ δμΝ α ΫμΝ εαδΝ πκζτ δη μ,Ν
δ δαέ λαΝ Ν πκξΫμΝαπκησθπ βμΝ αθΝ βΝ βη λδθάέΝ έθαδΝαθκδε σμΝ ΝσζκυμΝ εαδΝ βλέα αδΝ
βΝ υηη κξάέΝ θΝπλκ φΫλ αδΝΰδαΝουξλάΝπαλα άλβ βέΝ Νδ δκηκλφέαΝ κυΝεαδΝβΝαέΰζβΝ κυΝ
εκλυφυθ αδΝ βθΝΚυλδαεάΝ βμΝΜ ΰΪζβμΝ πκελδΪμ,Νσ αθΝαθΪίκυθΝκδΝ«φαθκέ» δμΝΰ δ κθδΫμΝ
εαδΝ λδΰτλπΝ λαΰκυ κτθΝεαδΝξκλ τκυθΝκδΝξκλ υ ΫμέΝ
δΝ έξθ δΝηδαΝ δεσθαΝβΝκπκέαΝ γυηέα δΝ
πκζτΝαθΪζκΰ μΝπκζ ηδεΫμΝ κλ Ϋμ βμΝαλξαέαμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ Ν Ϋ κδκΝ βη έκΝηΪζδ αΝυ ΝθαΝ
δ ξυλδασηα Ν α έ αε αΝ σ δΝ κΝ βη λδθσμΝ ξκλσμΝ κυΝ «φαθκτ» έθαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ κυΝ
«ΠυλλέξδκυΝξκλκτ» πθΝαλξαέπθΝ ζζάθπθέ
ΟΝ «φαθσμ» αθΪί δΝ εα ΪΝ δμΝ κΝ κΝ ίλΪ υΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ πκελδΪμ εαδ αηΫ πμΝ ι εδθΪ κΝ
λαΰκτ δΝεαδΝκΝξκλσμΝΰτλπΝ κυέ
ΣκΝεΫφδΝαλξέα δΝθαΝαθ ίαέθ δΝ δΰΪΝ- δΰΪΝεαδΝεαηδΪΝυλαΝαλΰσ λα,ΝεαγυμΝ κΝελα έΝεαδΝ αΝ
εδξδΪΝ ευεζκφκλκτθΝ εαδΝ α αέθκυθΝ πθ τηαΝ εαδΝ πσ δα,Ν κδΝ ετεζκδΝ ΰτλπΝ απσΝ κΝ ίπησΝ
η ΰαζυθκυθΝεαδΝπζβγαέθκυθέ
ΚΪγ Ν ΰ δ κθδΪΝ πα ξέα δΝ θαΝ παλκυ δΪ δΝ κθΝ εαζτ λκΝ εαδΝ π λδ σ λκ φαθ αξ λσΝ
«φαθσ»,Ν η Ν κυμΝ πδσΝ εαζζέφπθκυμΝ λαΰκυ δ Ϊ μΝ εαδΝ κυμΝ πδκΝ θσ δηκυμΝ η αΫ μέΝ ε έΝ κΝ
αλξβΰσμΝΧκΝπλυ κμΨΝ κυΝ«φαθκτ»Νε λθΪ ΝσζκυμΝελα έΝη Ν βθΝεκζκετγα,Ν βθΝκπκέαΝΰ ηέα δΝ
απσΝ α ίαΫθδαΝεαδΝη αΫ μΝ κΝπδθΪεδέΝΚα σπδθΝ κυμΝ λαίΪ η Νδ δαέ λκΝαάζκΝ κΝξκλσέΝΣαΝ
λαΰκτ δαΝ δα Ϋξκθ αδΝ κΝ ΫθαΝ κΝ Ϊζζκ,Ν Ϊζζκ Ν ΰλάΰκλαΝ εαδΝ πκζυφπθδεΪΝ εαδΝ Ϊζζκ Ν ίαλδΪΝ
εαδΝηκθσ κθαΝ ΝξλσθκΝαλΰσΝεαδΝ υλ σέ
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ΣκΝ ΰζΫθ δΝ ελα ΪΝ ηΫξλδΝ δμΝ πλυ μΝ πλπδθΫμΝ υλ μέ Ό αθΝ ίάθκυθΝ κΝ «φαθσ»Ν πκζζκέΝ
ηαα τκυθΝ Ϊε βΝ εαδΝ βθΝ εκλπκτθΝ κΝ ίδσΝ ΧξπλΪφδα,Ν αηπΫζδα,Ν εαζζδΫλΰ δ μΨΝ ΰδαΝ θαΝ
αυΰα έ δΝβΝ κ δΪέ

δεέΝ1λ
ΦαθσμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ βηαλξ έκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέthessnewsέgrήςpοβηιββΨ

v. Μπησΰ λκδ
ΟδΝ«Μπησΰ λκδΝ έθαδΝΫθαΝπκθ δαεσΝζαρεσΝ λυη θκΝ κΝκπκέκΝζαηίΪθ δΝξυλαΝ κΝ1βάη λκΝ
«Υλδ κτΰ θθα-Πλπ κξλκθδΪ-Θ κφΪθδα» η Ν υξ βλδαεσΝ ξαλαε άλα
αΝ π λδ σ λαΝ
ξπλδΪΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ κΝ άηκΝ βμΝ ΚκαΪθβμ,Ν ηδαμΝ εαδΝ έθαδΝ σζαΝ πλκ φυΰδεΪΝ ξπλδΪΝ απσΝ βΝ
ΜδελΪΝ έαΝεαδ κθΝΠσθ κέ
ΟδΝ λέα μΝ κυΝ γέηκυΝ υλέ εκθ αδ
κυμΝ πλκξλδ δαθδεκτμΝ ξλσθκυμ, αζζΪΝ κδΝ Πσθ δκδΝ
Ϋ π αθΝαλΰσ λαΝξλδ δαθδεσΝξαλαε άλαέΝ
Νκθκηα έαΝ κυΝ λυη θκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ δμΝζΫι δμΝηέηκμΝάΝηυηκμ, αζζΪΝεαδΝΰΫλκμέΝ κΝ
ΫγδηκΝκδΝζΫι δμΝαυ ΫμΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν δμΝηδηδ δεΫμΝεδθά δμΝ πθΝπλπ αΰπθδ υθ-ΰ λσθ πθέ
 κΝ λυη θκΝαυ σΝπαλκυ δΪα αδΝβΝαθαΰΫθθβ βΝ βμΝφτ βμΝΝη Ν βθΝαζζαΰάΝ κυΝθΫκυΝΫ κυμΝ
εαδΝΫξ δΝ εκπσΝ Ϊ δλαμέΝ κΝ λυη θκΝαθαπαλέ α αδΝβΝδ κλέαΝ κυΝ«Κδ έΝΓκ Ϊ».
 κΝ ΫγδηκΝ αυ σ παλα κ δαεΪΝ ηΫλκμΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ φκλκτθ κηΪλδαΝ αυπθΝ σππμΝ
ζτεπθ εαδΝ λΪΰπθ, θυΝ ΪζζκδΝ θ τθκθ αδΝ η Ν κζΫμΝ αθγλυππθΝ κπζδ ηΫθπθΝ η Ν παγδΪΝ εαδΝ
ΫξκυθΝ βθΝ ηκλφάΝ ΰ λκθ δευθΝ πλκ υππθέΝ ΣκΝ λυη θκΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ σπκυΝ κΝ γέα κμΝ
παλα κ δαεΪΝ λδΰυλθΪΝ δμΝαυζΫμΝ πθΝ πδ δυθέΝ κΝ λυη θκΝκδΝπλπ αΰπθδ ΫμΝ έθαδΝ λ δμέΝ
υ κέΝ έθαδΝκ ΰΫλκμΝΚδ έΝΓκ Ϊ,ΝβΝθτφβΝεαδΝκΝ«αλΪπβμ».
Ν αζζαΰάΝ κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ βΝ αθαΰΫθθβ βΝ βμΝ φτ βμΝ υηίκζέα αδΝ η Ν βΝ θτφβΝ βΝ κπκέαΝ
φζ λ Ϊλ δΝη Ν κθΝθΫκΝΧκΝθΫκμΝ έθαδΝκΝξαλαε άλαμΝ«αλΪπβμ»ΨέΝ κΝ λυη θκΝ θαζζΪ
αδΝβ
απαΰπΰάΝ βμΝθτφβμΝαπσΝ κθΝθΫκΝ«αλΪπβ» η Ν κθΝΰΫλκΝΚδ έΝΓκ ΪέΝ

δεέβ0
ΈγδηκΝ«Μπησΰ λπθ»
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέmomoyeroiέcomήΨ
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ΰέΝ εεζβ έ μΝ βμΝΚκαΪθβμ

ΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμ η Ν βθΝπζκτ δαΝεαδ γλβ ε υ δεάΝπαλΪ κ β υπΪΰ αδΝ εεζβ δα δεΪΝ
βθΝ Ι λΪΝ Μβ λσπκζβΝ  λίέπθΝ εαδΝ ΚκαΪθβμ, βΝ κπκέαΝ έθαδΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ παζαδσ λ μΝ
πδ εκπΫμΝ βμΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμΝ Χζκμ αδυθαμΨέΝ  βΝ Μβ λσπκζβΝ βΝ κπκέαΝ λ τ δΝ βθΝ
ΚκαΪθβΝυπΪΰκθ αδΝλζΝ θκλδαεκέΝθακέ,ΝκΝπαλ εεζά δα,Νγη1Ν ιπεζά δα,ΝηζΝθακέΝεκδηβ βλέπθΝ
εαδΝηΝηκθα βλδαεκέΝθακέΝ εΝ πθΝκπκέπθΝκδΝγΝ έθαδΝαθ λυθΝεαδΝβΝΰυθαδευθέ
Μ ΝΫ λαΝ βθΝΚκαΪθβΝζ δ κυλΰ έΝβΝ« πδ εκπά» υπσΝ κθΝ έ ζκΝ« λίέπθΝεαδΝΚκαΪθβμ» απσΝ
κΝ1ιζηΝπμΝ κΝ1κκβέΝΣκΝ1κκβΝ πέΝ πδ εσπκυΝ υΰ θέκυ η ΝπλΪιβΝ κυΝΟδεκυη θδεκτΝΠα λδαλξ έκυ, υπσΝ κθΝΟδεκυη θδεσΝΠα λδΪλξβΝΙπαε έηΝΓ΄, πλκάξγβΝβΝ πδ εκπάΝ Ν «Μβ λσπκζβΝ
 λίέπθΝεαδΝΚκαΪθβμ» εαδΝκΝ πέ εκπκμΝ υΰΫθδκμ ΝΜβ λκπκζέ βΝεαδΝυπάξγβΝπζΫκθΝαπ’ υγ έαμΝ κΝΟδεκυη θδεσΝΠα λδαλξ έκ.
ΟΝη ΰαζτ λκμΝ ΝΫε α βΝθασμΝ βμΝπσζβμ, κΝκπκέκμΝαθ ΰΫλγβε Ν κΝ1θθζΝεαδΝ υλέ ε αδΝ
βθΝε θ λδεά πζα έα, έθαδΝ κυΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝεαδΝβΝΜβ λσπκζβέ
ΣκΝ ε δλδαεσΝ υΰελσ βηαΝ βμΝ θκλέαμΝ κυΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΝ απκ ζ έ αδΝ ε σμΝ απσΝ κθΝ
ευλέπμΝθασΝ κθΝΙ λσΝΝασΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυ,Ναπσ κΝεαηπαθαλδσ,ΝαπσΝ κΝΰλαφ έκΝ πθΝδ λΫπθ,Ν
απσΝ κυμΝ απκγβε υ δεκτμΝ ξυλκυμΝ εαδΝ απσ βθΝ Ϋεγ βΝ ξλδ δαθδεκτΝ ίδίζέκυέΝ ΌζαΝ αυ ΪΝ
υλέ εκθ αδΝ ηΫ αΝ κΝπ λέίκζκΝ κυΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυέΝ
ΟΝ λυγησμΝ κυΝ θακτ έθαδΝ λέεζδ βΝ ία δζδεάΝ εαδΝ εαηαλκ εΫπα βΝ η Ν έλλδξ β ΫΰβΝ η Ν
πζΪε μΝ εαδΝ ε λαηέ δαέΝ ξ δΝ πλσθακΝ εαδΝ θ υ λ μΝ πζαρθΫμΝ π ε Ϊ δμέΝ  αΝ τκΝ εζέ βΝ κυ
θακτΝ Ν Ϋξ δΝ τκΝ παλ εεζά δα, κυΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθβΝ κυΝ Πλκ λσηκυΝ εαδΝ βμΝ ΠαθαΰέαμέΝ ΟΝ
φπ δ ησμΝ κυΝθακτΝ έθαδΝζέΰκμΝεαδΝυπκίζβ δεσμΝΧζσΰπΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ αΝπαλΪγυλαΝ έθαδΝ
πκζτΝ ηδελΪΨΝ έθκθ αμΝ κθΝ πλκ ευθβ άΝ κΝ αέ γβηαΝ βμΝ ίαγ δΪμΝ εα ΪθυιβμΝ εαδΝ κυΝ
ηυ βλέκυΝπκυΝ υθ ζ έ αδΝ πέΝ κυΝδ λκτΝγυ δα βλέκυέΝΣκ ΫηπζκΝ κυΝθακτΝ έθαδΝπ λέ ξθκ
ιυζσΰζυπ κΝεαζυηηΫθκΝη ΝφτζζαΝξλυ κτ,ΝσππμΝ πέ βμΝκΝΪηίπθαμ,ΝκΝ πκ δεσμΝγλσθκμΝεαδΝ
κΝεδίυλδκΝ βμΝ ΰέαμΝΣλΪπ ααμέΝΟδΝαΰδκΰλαφέ μΝ κυΝΝακτΝ έθαδΝΫλΰκΝ πθΝα ζφυθΝΝδεσζακυΝ
εαδΝΘ σ πλκυεαδΝ έθαδΝ κυΝΫ κυμ 1730.
ΣκΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝθακτΝ έθαδΝεΪ πΝαπσΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ Ϊφκυμ,ΝσππμΝεαδΝσζκδΝ
κδΝθακέΝ βμΝπ λδσ κυΝ βμΝΣκυλεκελα έαμ,Ν δσ δΝ σ ΝκδΝΣκτλεκδΝ θΝ πΫ λ παθΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ
η ΰΪζπθΝ ξλδ δαθδευθΝ θαυθ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ έθαδΝ κΝ έ δκΝ πέπ κΝ κΝ αυλσμΝ η Ν κΝ
ηκυ κυζηαθδεάΝ λυγλΪΝβηδ ΫζβθκέΝ κΝπζαέ δκΝαυ υθΝ πθΝαπαΰκλ τ πθΝά αθΝεαδΝβΝξλά βΝ
πθΝ εαηπαθυθ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ 1ιβκ, πκυΝ σγβε Ν κυζ αθδεσΝ φδληΪθδΝ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝ
ιτζδθπθΝ εαδΝ δ λΫθδπθΝ ησθκΝ άηαθ λπθ,Ν κδΝ Κκααθέ μΝ θαΝ ΫξκυθΝ πμΝ δαεαάΝ κυμΝ πσγκΝ βθΝ
απ ζ υγΫλπ βΝεαδΝ βθΝξαλκτη θβΝελκτ βΝ κυμέΝΣκΝεαηπαθαλδσΝ τηφπθα η Ν βθΝε β κλδεάΝ
κυΝ πδΰλαφάΝε έ γβε Ν κΝ1κηηέΝ ξ δΝτοκμΝβθΝηΫ λαΝεαδΝ άη λαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝιΝκλσφκυμ,Ν
λκτζκΝ εαδΝ
λΪπζ υλκΝ λκζσδέΝ ΟΝ θασμΝ παθβΰυλέα δΝ βΝ ηθάηβΝ κυΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν
πδ εσπκυΝΜτλπθ βμΝΛυεέαμ,Ν δμΝθΝ ε ηίλέκυΝη Ν βΝ υηη κξάΝσηκλπθΝ λξδ λΫπθΝεαδΝ
πζάγκυμΝΚκααθδ υθΝκδΝκπκέκδ Ϋλξκθ αδΝαπσΝ αΝπΫλα αΝ βμΝκδεκυηΫθβμΝΰδαΝθαΝ δηά κυθΝ κθΝ
πλκ Ϊ βΝ κυμΝ Άΰδκέ ΣκΝ 1λβθΝ η Ν Πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ κΝ ΝασμΝ αθαεβλτξγβε Ν δα βλβ ΫκΝ
δ κλδεσΝεαδΝαλξαδκζκΰδεσΝηθβη έκ
Ν λέ βΝ παζαδσ λβΝ εεζβ έαΝ βμΝ ΚκαΪθβμ η ΪΝ κθΝ ΆΰδκΝ βηά λδκΝ εαδΝ κυμΝ ΰέκυμΝ
θαλΰτλκυμ έθαδΝ κΝ ιπεζά δΝ βμΝΠαθαΰέαμΝ βμΝ πκ σξκυΝΠβΰάμ, κΝκπκέκΝε έ γβε ΝπλδθΝ
απσΝ κθΝ1κκ αδυθα, θυΝΫξ δΝ υλ γ έ ΫθαΝφδληΪθδΝ πκυΝ πΫ λ π Ν βθΝ πδ ε υάΝ κυΝΝακτΝηααέΝ
η Ν κθΝ Ι λσΝ ΝασΝ πθΝ ΰέπθΝ θαλΰτλπθ,Ν ΪλαΝ πλκςπάλξ Ν κυΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΝ Χ1θθβΨΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰκτ ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝε βθκ λσφπθΝεαδΝ πθΝΰ πλΰυθΝ βμΝΚκαΪθβμέ
 βθΝ αλξάΝ ε έ γβε Ν ΫθαΝ πλκ ευθβ ΪλδΝ ε έ π δ άΝ κΝ ξυλκΝ πκυΝ ε έ γβε Ν κΝ πλυ κΝ
ε έ ηαΝ υλΫγβε ηδελάΝ παλΪ α βΝ βμΝ δηυη θβμΝ εαδΝ αθΪίζυα Ν αΰέα ηα,Ν πβΰάΝ βθΝ κπκέαΝ
ΫξκυθΝ υηπ λδζΪί δΝηΫ αΝ κΝξυλκΝ βμΝ εεζβ έαμΝη Ν δμΝη αΰ θΫ λ μΝ π ε Ϊ δμΝ βμέΝ
29

ΣαΝθ υ λαΝξλσθδαΝζ δ κυλΰ έΝ αθΝ ιπεζά δΝυπαΰση θκΝ βθΝ θκλέαΝ ΰέκυΝΚπθ αθ έθκυέΝ
Παθβΰυλέα δΝ ε σμΝ κυΝ εαπ θ ατΰκυ κυ,Ν βθΝ ΚυλδαεάΝ βμΝ δαεαδθ έηκυ,Ν δμΝ κΝ
 π ηίλέκυΝΧ κΝΰ θΫγζδκΝ βμΝΠαθαΰέαμΨ,Ν δμΝβ1ΝΝκ ηίλέκυΝΧ αΝ δ σ δαΝ βμΝΘ κ σεκυΨΝ
εαδΝ Ν Ϊζζ μΝ Θ κηβ κλδεΫμΝ κλ ΫμέΝ Γέθ αδΝ Θ έαΝ Λ δ κυλΰέαΝ εΪγ Ν ΠΫηπ βΝ εαδΝ άη λαΝ
υπΪΰ αδΝ βθΝ θκλέαΝ κυΝ ΰέκυΝ γαθα έκυέ ΣκΝ ιπεζά δΝ βμΝ ΠαθαΰέαμΝ βμΝ πκ σξκυΝ
ΠβΰάμΝ υλέ ε αδΝ αΝθσ δαΝ βμΝΚκαΪθβμέΝ

δεέΝβ1
Ι λσμΝΝασμΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέdimosypsilantiέgrέhtml)

έΝΜκυ έα
i.

Ι

κλδεσΝΛακΰλαφδεσΝΜκυ έκ

 βθΝΚκαΪθβΝ κΝ1λθλΝ βηδκυλΰάγβε Ν κΝΙ κλδεσΝΛακΰλαφδεσΝΜκυ έκ βμΝπσζβμ,Ν κΝκπκέκ
έθαδΝ βηδκτλΰβηαΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝ ΓλαηηΪ πθΝ εαδΝ Σ ξθυθ. ξ δΝ αθ εκπσΝ βθΝ π λδ υζζκΰά,Ν
βΝ δΪ π βΝ εαδΝ βθΝ πλκίκζάΝ πθΝ γβ αυλυθΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ κυΝ Νκηκτ, σππμΝ
πέ βμΝεαδΝ βΝ δΪ π βΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέ
ΟδΝ υζζκΰΫμΝ κυΝ Μκυ έκυΝ η α ΰΪ βεαθΝ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ βμΝ δ λτ υμΝ κυΝ Ϋ
λ δμΝ
φκλΫμΝ Ν δΪφκλαΝ ηδ γπηΫθαΝ ε έλδαέΝ Ν εα Ϊ α βΝ αυ άΝ θΝ ηπκλκτ Ν θαΝ υθ ξδ γ έΝ εαδΝ ΰδαΝ
κθΝζσΰκΝαυ σ κΝτθ ηκμΝη λέηθβ ΝεαδΝαθάΰ δλ Νδ δσε β κΝε έλδκ,Νεα ΪζζβζκΝΰδαΝ κΝ εκπσΝ
αυ σέΝ Νκδεσπ κΝ κΝκπκέκΝπαλαξυλβ ΝκησφπθαΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝΚκαΪθβμΝ βθΝκ σΝ
πθκμΝ λαΰκτηβΝσπκυΝά αθΝ αΝπαζδΪΝζκυ λΪΝεαδ η Ν πλ ΫμΝδ δπ υθ,Νκλΰαθδ ηυθΝεαδΝ υζζσΰπθΝ
εαδΝ η Ν βθ κδεκθκηδεάΝ αλπΰάΝ βμΝ Πκζδ έαμΝ κΝ τθ ηκμΝ αθάΰ δλ Ν η Ν αυ πδ α έα, βθΝ
π λέκ κΝ 1λκί–1983,
λαυλκφκΝ ε έλδκΝ η Ν υπσ ΰκΝ εαδΝ υπσΰ δκυμΝ ίκβγβ δεκτμΝ ξυλκυμέΝ ΣαΝ
ΰεαέθδαΝ κυΝΜκυ έκυΝΫΰδθαθΝ βθΝ1ίβ Οε πίλέκυΝ1λκιέ
ΣκΝ 1λλβΝ αθ ΰΫλγβε Ν θΫκΝ π θ ασλκφκΝ ε έλδκΝ κΝ υθ ξση θκΝ η Ν κΝ Μκυ έκΝ κδεσπ κ,Ν
πλ ΪμΝπελΪ βΝΜπζδκτλαΝεαδΝΚυ αΝ λΫζζαέΝΣαΝ τκΝε έλδαΝ υθ Ϋκθ αδΝη Νυπσΰ δαΝ κΪΝεαδΝ
υπσ ΰκέ
ΣκΝ ε έλδκΝ Ϋξ δΝ τοκμΝ 1λΝ ηΫ λαΝ εαδΝ βΝ ηκλφάΝ κυΝ ιπ λδεΪΝ εφλΪα δΝ βθΝ παλα κ δαεάΝ
αλξδ ε κθδεάΝ βμΝ υ δεάμΝΜαε κθέαμέΝ κΝ π λδεσΝ κυΝ κΝε έλδκΝΫξ δΝηδαΝ θ ζυμΝηκθ ΫλθαΝ
ηκλφάέΝΣκΝδ σΰ δκΝ απκ ζ έΝ βθΝ π λδεάΝαυζά σπκυΝ υπΪλξκυθΝκΝφκτλθκμΝεαδΝ κΝπβΰΪ δέΝ ΟδΝ
ΪζζκδΝ σλκφκδΝ ξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ πέπ αΝ η Ν υοκη λδεάΝ δαφκλΪΝ 1έηηΫ λκΝ κΝ εαγΫθα, η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ξβηα έακθ αδΝ θΝ σλκφκδΝ κδΝ κπκέκδ πδεκδθπθκτθΝ Ϊη αΝ η αιτΝ κυμΝ η Ν κΝ
εζδηαεκ Ϊ δκΝΰτλπΝαπσΝΫθαΝαέγλδκΝ βμΝ π λδεάμΝαυζάμέΝ
δΝκΝ πδ εΫπ βμΝ ΝσπκδκΝ βη έκΝ
εαδΝ αθΝ ίλέ ε αδΝ Ϋξ δΝ ηπλκ ΪΝ κυΝ ηδαΝ παθκλαηδεάΝ δεσθαΝ σζπθΝ πθΝ κλσφπθΝ εαδΝ πθΝ
εγ ηΪ πθέ
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δεέΝββ
Ι κλδεσΝΛακΰλαφδεσΝΜκυ έκ
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Ι κλδεΪΝηκυ έα
θΪΝ κΝ άηκΝ ΫξκυθΝ βηδκυλΰβγ έΝ εαδ Ϊζζα βη έα δ κλδεάμΝ ηθάηβμΝ αΝ κπκέα ΫξκυθΝ
υΰε θ λπγ έΝ εαδΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βθΝ δ κλέαΝ βμΝ π λδκξάμΝ
σππμΝμ
ii.



λξαδκζκΰδεσΝΜκυ έκΝ δαθάμ: υ σΝεα αζαηίΪθ δ Ϋε α βΝζέίίίΝ λ ηηΪ πθέΝ βΝ
υζζκΰάΝ κυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ υλάηα αΝ βμΝ αλξαέαμΝ πσζβμΝ βμΝ δαθάμΝ εαδΝ βμΝ
ΰτλπΝ π λδκξάμέΝ Μ Ν βθΝ πζΫκθΝ αθ π υΰηΫθβΝ υζδεκ ξθδεάΝ υπκ κηά,Ν η Ν λΰα άλδαΝ
αλξαδκη λδευθΝ λ υθυθΝ εαδΝ αθγλππκζκΰδευθΝ η ζ υθΝ εαδΝ
ζ ξπηΫθκΝ η Ν
ιαδλ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ εαδΝ υθ βλβ Ϋμ,Ν κΝ Μκυ έκΝ δαθάμΝ έθαδΝ υΰξλσθπμΝ εαδΝ
ΚΫθ λκΝΠκζδ δ ηκτέ ΜδαΝαπθ αθάΝεδίπ σμΝπκζδ δ ηκτΝβΝκπκέα φΫλθ δΝ Ν παφάΝ κθΝ
πδ εΫπ βΝ η Ν κθΝ δ κλδεσΝ εαδ αλξαδκζκΰδεσΝ πζκτ κΝ βμΝ δαθάμέΝ υ φυζΪ κθ αδΝ
αΝ βηαθ δεΪΝ αλξαδκζκΰδεΪΝ υλάηα αΝ αΝ κπκέα υθ ξυμΝ Ϋλξκθ αδΝ κΝ φπμΝ η Ν βΝ
υ βηα δεάΝ αλξαδκζκΰδεάΝ Ϋλ υθα,Ν δ δαέ λαΝ η ΪΝ κΝ 1λκγέ ΣαΝ υλάηα αΝ αυ Ϊ,Ν
αζβγδθΪΝ εκηοκ ξθάηα α,Ν ηαλ υλκτθΝ βθΝ ηαελσ α βΝ ιΫζδιβΝ βμΝ ΫξθβμΝ βΝ κπκέα
έθαδΝβΝεκδθάΝη Ν βθΝ ΫξθβΝεαδΝ κθΝπκζδ δ ησΝ βμΝΝσ δαμΝ ζζΪ αμ,Νΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝ
απκ δεθτ δΝ βθΝ θσ β αΝ βμΝ ζζβθδεάμΝφυζάμέ

δεέΝβγ
λξαδκζκΰδεσμΝξυλκμΝ δαθάμ
ΠβΰάμΝΧhttpμήήwwwέtravelmagicέgrήmagictravelήshow_businessήλθηθ

δεέΝβζ
εγΫηα αΝ κυΝηκυ έκυΝ βμΝ δαθάμ
ΠβΰάΝμΝΧhttpμήήwwwέtypologosέcomήΣωEΣψιΨ

 ΤπαέγλδκμΝ λξαδκζκΰδεσμΝΥυλκμΝ δαθάμμ ΝαλξαέαΝπσζβΝ βμΝ δαθάμΝ κπκγ έ αδΝ
βΝ γΫ βΝ Μ ΰΪζβΝ ΡΪξβΝ Ν απσ α βΝ 1.ηίίΝ ηΫ λπθΝ απσΝ βθΝ Ϋικ κΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ
πσζβμέ ΟδΝ αθα εαφΫμΝ ΫξκυθΝ φΫλ δΝ κΝ φπμΝ λέαΝ η ΰΪζαΝ βησ δαΝ ε έλδαΝ εαδΝ πκζζΫμΝ
δ δπ δεΫμΝ εα κδεέ μέΝ  Ν εκθ δθάΝ απσ α βΝ απσΝ βθΝ αλξαέαΝ πσζβΝ υλέ ε αδΝ βΝ
«Ν ελσπκζβ» η Ν ε αηΫθαΝθ ελκ αφ έα, απσΝ βθΝτ λβΝ πκξάΝ κυΝξαζεκτΝηΫξλδΝ
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αΝυ λκ ζζβθδεΪΝξλσθδαέΝΣαΝπζκτ δαΝε λέ ηα αΝ πθΝα τζβ πθΝζαεκ δ υθΝ ΪφπθΝ
ηφαθέακυθΝ ηκθα δεάΝ πκδσ β αΝ εαδΝ αδ γβ δεά,Ν κδξ έαΝ πκυΝ ηαλ υλκτθΝ κΝ υοβζσΝ
πκζδ δ ηδεσΝ πέπ κΝ βμΝπ λδκξάμέ
 Μκυ έκΝτΰξλκθβμ ΣκπδεάμΝΙ κλέαμ: ΰεαδθδΪ γβε βθΣ Ϊλ βΝ20  π ηίλέκυΝ
2006 κΝΜκυ έκΝτΰξλκθβμΝΣκπδεάμΝΙ κλέαμΝπκυΝέ λυ ΝκΝ άηκμΝΚκαΪθβμΝ εαδΝβΝ
αδλ έαΝ δΪ π βμΝΙ κλδευθΝ λξ έπθΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν δμΝ κπδεΫμΝαθ δ α δαεΫμΝ
κλΰαθυ δμέΝ υΝ εαδΝ αλε ΫμΝ εα έ μΝ βΝ πλκβΰκτη θβΝ ΰ θδΪΝ Ϋπαο Ν θαΝ η α έ δΝ
βθΝ πση θβΝ βΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βΝ Ϊ βΝ βμΝ ΰδαΝ κθΝ εσ ηκέΝ θαμΝ πκζδ δ ηδεσμΝ
παΰεκ ηδκπκδβηΫθκμΝ κ κ λπ άλαμΝ πζά δΝ εαέλδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ βμΝ δ κλδεάμΝ
ΰθυ βμΝεαδΝ πκηΫθπμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ υθ έ β βμέΝ Νΰθπλέακυη ,Νδ έπμΝκδΝθΫκδ,Ν βΝ
θ υ λβΝεαδΝ τΰξλκθβΝδ κλέαΝ κυΝ σπκυΝηαμ,Ν βθΝ λκηαε δεάΝΰδαΝ δμΝ πδπ υ δμΝ βμΝ
εα έαΝ κυΝ 1λζίΝ εαδΝ ευλέπμΝ αΝ εα κλγυηα αΝ πθΝ αΰπθδ υθΝ βμΝ γθδεάμΝ
θ έ α βμΝ βΝ υ δεάΝΜαε κθέα,ΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ υηφκλΫμΝ κυΝζακτέ


λξαδκζκΰδεσΝΜκυ έκΝΚκαΪθβμΝμ ΣκΝΜκυ έκΝ ΰΪα αδΝ Νθ κεζα δεσΝε έλδκ,Ν
ΰθπ σΝπμΝΠαθαΰδπ έ δκΝ λξκθ δεσ, πλ ΪΝ κυΝ άηκυΝΚκαΪθβμΝ βθΝ λξαδκζκΰδεάΝ
Τπβλ έαέΝ ξκυθΝΰέθ δΝ λΰα έ μΝαπκεα Ϊ α βμΝ κυΝε δλέκυΝεαδΝπλκ πλδθΪΝ έθαδΝηβΝ
πδ εΫοδηκέ δμΝ υζζκΰΫμΝ κυΝ Μκυ έκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ υλάηα αΝ πλκρ κλδευθΝ
ηΫξλδΝπαζαδκξλδ δαθδευθΝξλσθπθΝαπσΝ δΪφκλ μΝγΫ δμΝ κυΝθκηκτΝΚκαΪθβμέ

 Μκυ έκΝ Μαε κθδεκτΝ ΰυθαΝ μ ΣκΝ Μκυ έκΝ Μαε κθδεκτΝ ΰυθαΝ έθαδΝ ε δ ηΫθκΝ
κΝσλκμΝ κτλδθκμ,Ν εκθ ΪΝ κΝ ξπλδσΝΥλυηδκΝ εαδΝ Ναπσ α βΝ 1βΝξδζδκηΫ λπθ απσΝ
βθΝ δαθάέΝΟΝ πδ εΫπ βμΝηπκλ έΝθαΝΰθπλέ δΝ βθΝδ κλέαΝ κυΝ Μαε κθδεκτΝ ΰυθα,Ν
αΝ εγΫηα αΝ βμΝαθ έ κδξβμΝπ λδσ κυΝεαδΝ αΝδ κλδεΪΝ κδξ έαΝεαδΝθ κεκυηΫθ αΝ αΝ
κπκέα ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ παθΪ α βΝ κυΝ 1κικέΝ τθ κηαΝ γαΝ ζ δ κυλΰά κυθΝ εαδΝ κδΝ
ι θυθ μΝ έ κθ αμΝ βΝ υθα σ β αΝ δαθυε Ϋλ υ βμΝ κυμΝ πδ εΫπ μέ

δεέΝβη
Μκυ έκΝΜαε κθδεκτΝ ΰυθα
ΧΠβΰάμΝhttpμήήwwwέgolden-greece.gr/politismos/mouseio_makedonomaxon_kozani.html)



λξκθ δεσΝΛα Ϊθβ : ΣκΝαλξκθ δεσΝά αθΝε δ ηΫθκΝηΫ αΝ ΝηέαΝη ΰΪζβΝδ δκε β έα,Ν
πλκ α υηΫθβΝαπσΝηέαΝυοβζάΝπΫ λδθβΝηΪθ λαέΝ
Νεα κδεέαΝΫξ δΝΫθαθΝ π λ φάΝξαλαε άλα,ΝκΝκπκέκμΝεαγκλέα αδΝαπσΝ βθΝαθΪπ υιάΝ
βμΝΰτλπΝαπσΝηέαΝηδελάΝπζαεσ λπ βΝαυζάέΝ ΜέαΝβηδυπαέγλδαΝη αία δεάΝαυθβΝαπσΝ
βθΝδ δπ δεάΝαυζάΝπλκμΝ κΝ π λδεσΝ βμΝεα κδεέαμΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ κΝξαΰδΪ δΝπκτΝ
ζ δ κυλΰ έΝ αθΝκυ δυ μΝ υ α δεσΝ βμ εα κδεέαμέΝ
πσΝ κΝξαΰδΪ δΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝβ πλκ πΫζα β,Ν πθΝ π λδευθΝξυλπθ, π δ άΝ θΝ
υπΪλξ δΝ ε θ λδεάΝ έ κ κμέΝ  κΝ δ σΰ δκ,Ν σπκυ δβηΫλ υ Ν βΝ κδεκΰΫθ δαΝ εα ΪΝ κυμΝ
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ξ δη λδθκτμΝ ηάθ μ,Ν υπΪλξκυθΝ τκΝ ετλδκδΝ ξυλκδέΝ θαμΝ έθαδ ΰδαΝ βθΝ υπκ κξάΝ πθΝ
ιΫθπθ,ΝκΝεαζσμΝάΝηπαμΝκθ Ϊμ εαδΝΫθαμΝ έθαδΝεαγβη λδθσμΝξυλκμ,Ν κΝξ δηπθδΪ δεκέΝ
τκΝίκβγβ δεκέΝξυλκδ,ΝηέαΝη ΰΪζβΝαπκγάεβ,ΝκΝηαΰααΫμΝεαδΝΫθαΝε ζΪλδΝ υηπζβλυθκυθΝ
κΝδ σΰ δκέΝ
 κθΝ σλκφκ σπκυΝ δβηΫλ υ Ν άΝ κδεκΰΫθ δαΝ εα ΪΝ κτμΝ εαζκεαδλδθκτμΝ ηάθ μ υπάλξαθΝ
τκΝκθ Ϊ μ,ΝΫθαΝε ζΪλδΝεαδΝΫθαμΝεαζκεαδλδθσμΝξυλκμΝυπκ κξάμΝιΫθπθέΝ
τΝ ξυλκμΝ αυ σμΝ αθκδΰσ αθΝ αθα κζδεΪΝ πλκμΝ βθΝ π λδεάΝ αυζάΝ εαδΝ πλκμΝ κΝ θσ κΝ η Ν
ΫθαΝ αξθδ έέΝ πσΝ κθΝ πλκ αθα κζδ ησΝ πλκΫλξ αδΝ άΝ κθκηα έαΝ βζδαεσμΝ άΝ θ βζδαεσμΝ
αυ κτΝ κυΝ υξΪλδ α δαεκ ηβηΫθκυΝξυλκυέΝ
θαΝ η ΰΪζκΝ γκζπ σΝ υπσΰ δκΝ εα ΪΝ βθΝ αθα κζδεάΝ πλκΫε α βΝ βμΝ εΪ κοβμ,
πλκ π ζΪ δηκΝ απσΝ βθΝ αυζά,Ν ξλβ έη υ Ν ΰδαΝ βθΝ απκγάε υ βΝ αΰλκ δευθΝ πλκρσθ πθΝ
εαδΝ αθΝελυουθαμΝ ΝυλαΝεδθ τθκυέ

δεέΝβθ
λξκθ δεσΝΛα Ϊθβ
ΧΠβΰάμΝhttp://www.panoramio.com/photo/88566195)
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έΝΣκπκΰλαφδεΪΝ κδξ έα
Νπσζβ βμΝΚκαΪθβμΝΰ πΰλαφδεΪΝαθάε δΝ βΝ υ δεάΝΜαε κθέαέΝ υλέ ε αδΝ αΝαθα κζδεΪΝ
βμΝ υ δεάμΝ Μαε κθέαμΝ Ν υοση λκΝιβίΝηΫ λπθ εαδΝεα αζαηίΪθ δΝ ευλέπμΝ κΝθσ δκΝ ηάηαΝ
βμΝη ΝΫε α βΝγέη1θΝ λαΰπθδεΪΝξδζδση λαέ
έθαδΝ κΝ αυλκ λσηδΝ σπκυΝ υθαθ Ϊ αδΝ βΝ π δλκμΝ η Ν βΝ Μαε κθέαΝ εαδΝ βΝ Θ
αζέαέΝ
πζυθ αδΝ απσΝ αΝ αθα κζδεΪ βμΝ Πέθ κυΝ υμΝ κΝ ΫληδκΝ εαδΝ απσΝ βΝ ζέηθβΝ ΰκλέ δ αΝ πμΝ αΝ
ΠδΫλδαΝεαδΝ αΝΚαηίκτθδαΝσλβέ
ΌζκμΝ κΝ ξυλκμΝ έθαδΝ ΫθαΝ τηπζ ΰηαΝ απσΝ ίκυθΪΝ η Ν εκδζΪ μΝ τφκλ μ,
δμΝ κπκέ μ
υλέ εκθ αδ ε δ ηΫθ μΝσηκλφ μΝπσζ δμΝεαδΝΰλαφδεΪΝξπλδΪέ
ΣκΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ βμΝπσζβμΝεαζτπ αδΝαπσΝκλ δθΫμΝεαδΝβηδκλ δθΫμΝ ε Ϊ δμΝπαλγΫθαμΝ
κηκλφδΪμΝ εαδΝ φυ δεκτΝ εΪζζκυμΝ αφκτΝ βΝ πσζβΝ έθαδΝ ε δ ηΫθβΝ αθΪη αΝ δμΝ κλκ δλΫμΝ κυΝ
ληέκυ, κυΝΜπκτλδθκυΝεαδΝ πθΝΠδ λέπθΝκλΫπθέΝΟδΝ λ δμΝκλ δθκέΝσΰεκδΝπλκ φΫλκυθΝπζκτ δαΝ
Ϊ β,Ν ξζπλέ αΝ εαδΝ παθέ αΝ πδ βηκθδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν θυΝ κΝ ζα σ α κμ,Ν αΝ εα αφτΰδαΝ
κυΝΜπκτλδθκυ εαδΝβΝ πΪθδαμΝκηκλφδΪμΝφτ βΝ κυΝ ληέκυ θ έεθυθ αδΝΰδαΝπ ακπκλδεΫμΝεαδΝ
φυ δκζα λδεΫμΝ ε λκηΫμέΝ
ΟΝ ΜπκτλδθκμΝ ηΪζδ α,Ν ιαδ έαμΝ βμΝ κδεκζκΰδεάμΝ βηα έαμΝ κυΝ εαδΝ βμΝ ηκθα δεάμΝ
ίδκπκδεδζσ β ΪμΝ κυ, Ϋξ δΝ θ αξγ έΝ κΝπλσΰλαηηαΝσχTURχΝβίίί κυΝ υλππαρεκτΝ δε τκυΝ
δ δευθΝ πθυθΝ δα άλβ βμέ
ΣκΝ ΫληδκΝ δαξπλέα αδΝαπσΝ αΝΠδΫλδαΝσλβΝαπσΝ κΝφυ δεσΝυ Ϊ δθκΝ τθκλκΝ κΝκπκέκ έθαδΝκΝ
πκ αησμΝ ζδΪεηκθαμέΝ  Ν αυ σΝ κΝ φυ δεσΝ τθκλκΝ κφ έζ αδΝ βΝ πκδεδζέαΝ αΝ κπέαΝ πκυΝ
πλκ φΫλ δΝβΝΚκαΪθβΝαφκτΝκδΝ πδ εΫπ μΝΫξκυθΝεαδΝΪζζ μΝ πδζκΰΫμ,ΝπΫλαθΝ πθΝκλ δθυθΝσΰεπθ,
ΰδαΝθαΝ πδ ε φγκτθέΝ
ΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝκΝ ζδΪεηκθαμΝεαδΝκδΝπαλαπσ αηκέΝ κυΝ δα ξέακυθΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμ.
πσΝ ΫθαΝ φλΪΰηαΝ κθΝ πκ αησ, κΝ κπκέκΝ εα α ε υΪ γβε Ν κΝ 1λιγ,Ν βηδκυλΰάγβε Ν βΝ ξθβ άΝ
ζέηθβΝ Πκζυφτ κυ,Ν εκηηΪ δΝ θσμΝ απσΝ κυμΝ πκυ αδσ λκυμΝ υ λκβζ ε λδεκτμΝ αγηκτμΝ βμΝ
ξυλαμέΝ ΣβΝ ζέηθβ,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ η ΰαζτ λ μΝ ξθβ ΫμΝ ζέηθ μΝ βμΝ ξυλαμ,Ν βΝ
δα ξέα δΝβΝ«ΤοβζάΝΓΫφυλαΝ λίέπθ».
ΝζέηθβΝεαδΝβΝ υλτ λβΝΫε α βΝπκυΝεαζτπ δΝκΝ ζδΪεηκθαμΝ έθαδΝ βηαθ δεσμΝίδσ κπκμΝΰδαΝ
αλπαε δεΪΝεαδΝη αθα υ δεΪΝπκυζδΪ,Ν αΝκπκέαΝ υλέ εκυθ ε έΝ λκφάΝεαδΝεα αφτΰδκέ
Ν η ΰαζτ λβΝ π δθάΝ Ϋε α βΝ έθαδΝ αυ άΝ βμΝ ζ εΪθβμΝ βμΝ Π κζ ηα αμ,Ν θυΝ ηδελσ λ μΝ
π δθΫμΝ ε Ϊ δμΝ ε έθκθ αδΝαπσΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμΝπλκμΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝ ζδΪεηκθαέΝτΝ
ζδΪεηκθαμΝ
πσα δΝ κΝ σδκ,Ν θυΝ κΝηΫ κΝ κυΝ δαηκλφυγβε Ν ξθβ άΝζέηθβΝβΝκπκέαΝ κΝ
ΝκησΝ ΚκαΪθβμΝ ε έθ αδΝ απσΝ βθΝ π λδκξάΝ κυΝ ζί θ κτΝ εαδΝ πθΝ  λίέπθ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ
π λδκξάΝ βμΝ δαθάμέ
τΝ ΝκησμΝ ΚκαΪθβμ,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ υπσζκδπβΝ υ δεάΝ Μαε κθέα,Ν υπάλι Ν ξυλκμΝ η ΰΪζπθΝ
ΰ πζκΰδευθΝαζζαΰυθέΝΠ λέπκυΝθίΝ εα κηητλδαΝξλσθδαΝπλδθ,ΝβΝ τΰελκυ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝη Ν
βθΝ αφλδεαθδεάΝ πε ΪθδαΝ πζΪεαΝ κ άΰβ Ν βΝ εα Ϊεζυ βΝ κυΝ ξυλκυΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ
θΫαμΝγΪζα αμΝβΝκπκέα ε έθκθ αθΝαπσΝ βθΝ λδα δεάΝΫπμΝ βΝΘ αζδεάΝπ δΪ αέ
ΝΫ μΝ ΰ πζκΰδεΫμΝ αζζαΰΫμΝ κ άΰβ αθΝ βθΝ απσφλαιβΝ βμΝ ζ εΪθβμ,Ν αΝ υπκζ έηηα αΝ σηπμΝ
βμΝ κπκέαμΝ υπάλξ Ν η ΰΪζβΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ ξζπλέ αμΝ εαδΝ βμΝ παθέ αμέΝ  βΝ ζ εΪθβ βμΝ
Π κζ ηα αμΝ – ΚκαΪθβμΝ δαάηα αΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ απκ έγ θ αδΝ πλδθΝ απσΝ 1γΝ εα κηητλδαΝ ξλσθδαέΝ
ΜΫ αΝ Ναυ ΪΝπαλ ηίΪζζκθ αδΝζδΰθδ δεκέΝκλέακθ μΝ πθΝκπκέπθΝκΝ ξβηα δ ησμΝ υθ ζ έ αδΝη Ν
βΝ δα δεα έαΝ βμΝαθγλαεκΰΫθ βμέ Π λδΫξ δΝζδΰθέ βΝ Ν λΪ δ μΝπκ σ β μ,Νιυζέ β,Ναηέαθ κ,Ν
ξλπηέ β,Νξκυθ έ βΝεαδΝπκδεδζέαΝεκδ α ηΪ πθΝηαληΪλκυέ
ΟδΝ α δεΫμΝ ε Ϊ δμΝ Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ πθΝ ίκ εκ σππθΝ ΨΝ κΝ ΝκησΝ ΚκαΪθβμ
ΫξκυθΝ πδφΪθ δαΝ βέβηίέίίίΝ λΫηηα αΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ γβγέηίίΝ λΫηηα α εαζτπ κθ αδΝ απσΝ
υοβζΪΝ παλαΰπΰδεΪΝ Ϊ βέΝ
λα βλδσ β αΝ πθΝ α δευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ ΝκηκτΝ ΚκαΪθβμΝ
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ΧΚκαΪθβμΝ - Σ κ υζέκυΨΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ πθΝ α υθΝ ε έθ αδΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ
κη έμΝ σππμΝ βθΝ πλκ α έα πθ α υθ,Ν πθΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ εαδ κυΝ γβλαηα δεκτΝ
πζκτ κυέ

δεέβι
ΣκπκΰλαφδεάΝγΫ βΝ βμΝπσζβμΝ βμΝΚκαΪθβμέ
ΧΠβΰάμ http://www.athinorama.gr/travel/greece/destination.)

έΝΚζέηα
ΣκΝεζέηα βμΝΚκαΪθβμ έθαδΝβπ δλπ δεσΝη ΝίαλτΝεαδΝιβλσΝξ δηυθαΝη Ναλε ΫμΝξδκθκπ υ δμΝ
εαδΝ γ λησΝ εαζκεαέλδέΝ λκ λσΝ σηπμΝ εα αφτΰδκΝ πλκ φΫλκυθΝ αλε κέΝ ΰλαφδεκέΝ κδεδ ηκέΝ βμΝ
π λδκξάμέΝ
ΣκυμΝ π λδ σ λκυμΝ ηάθ μΝ κυΝ ξλσθκυΝ βθΝ υλτ λβ π λδκξάΝ κυΝ ΝκηκτΝ ΚκαΪθβμΝ
πδελα κτθΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝεαδ αυ σμΝ έθαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝζσΰκυμ ΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝ αΝ
π λδ σ λα κλ δθΪΝξπλδΪΝ θΝ υ κεδηκτθΝπκζζΪΝ έ βΝφυ υθέ
ΠέθαεαμΝ1
ΜΫ μΝεα αΰ ΰλαηηΫθ μΝγ ληκελα έ μέ
ΧΠβΰάμΝhttp://el.wikipedia.org/wiki/)
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Κ Φ Λ ΙΟΝΙΙ. ΣΙΚΟΝΠΡ ΙΝΟ
ΓδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝηδαμΝεαζτ λβμΝπκδσ β αμΝαπάμΝπλπ αλξδεσ λσζκΝπαέα δΝβΝπκδσ β αΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ βηαθ δεσ εαδΝ εαγκλδ δεσ λσζκΝ Ϋξ δΝ κΝ πλΪ δθκ,Ν βζα άΝ αΝ
δΪφκλαΝ φυ δεΪΝ έ βΝ αΝ κπκέα η Ν δΪφκλκυμΝ ξλπηα δ ηκτμΝ αθγΫπθΝ εαδΝ φτζζπθ,Ν ξάηα,Ν
πυεθσ β α,Ν ηυλπ δΫμΝ εαδΝ αθγκφκλέα απκ ζκτθΝ κΝ βηαθ δεσ λκΝ κδξ έκΝ κΝ κπκέκ ΫξκυθΝ
αθΪΰεβΝκδΝπσζ δμέ
Ν ΫθθκδαΝ «α δεσΝ πλΪ δθκ», τηφπθαΝ η Ν ΫθαΝ κλδ ησΝ απσΝ δ γθ έμΝ υθαθ ά δμΝ ξ δευθΝ
πδ βησθπθ, αθαφΫλ αδΝ κθΝ ζ τγ λκ ξυλκ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ ηία σθΝ κυ,Ν κηβηΫθκυ η Ν
ελδ άλδα κδεκζκΰδεΪ, ζ δ κυλΰδεΪΝ εαδΝ αδ γβ δεΪΝ απσΝ ξθβ Ϊ εαδΝ ευλέπμΝ απσΝ φυ δεΪΝ υζδεΪΝ
Χξυηα, φυ Ϊ, ίλΪξκυμ, ιτζκ, θ λσ, ξλυηα αΨΝ υθ ση θαΝ αληκθδεΪΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ
υθ βλκτη θαΝ ΝΫθαΝ τ βηαΝ κΝκπκέκ θΝ υΰελκτ αδΝη Ϊζζ μΝζ δ κυλΰέ μέ
εσηαΝκΝσλκμΝ«α δεσΝπλΪ δθκ» πλκ δκλέα δ βθΝ δεσθαΝ βθΝκπκέα ηφαθέα δΝ άη λαΝεΪγ Ν
πσζβΝη Ν αΝε έλδα,Ν κυμΝ λσηκυμΝεαδΝ αΝπΪλεαΝ βμ, εαγυμΝεαδΝ δμΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μ πκυΝ
πδελα κτθΝ Ν αυ άθΝ εαδΝ κδΝ κπκέ μ έθαδΝ απσλλκδαΝ κυΝ ηδελκεζέηα κμΝ βμΝ ευεζκφκλέαμΝ π αυθ
εαδΝ ξβηΪ πθΝεαδΝ βμΝ ηπκλδεάμΝεαδΝίδκηβξαθδεάμΝαθαπ τι πμΝ βμέ

έΝΝΠζ κθ ε άηα α
ΟδΝ υθα σ β μΝ κυΝ πλα έθκυΝ έθαδΝ πκδεέζ μέΝ ΣκΝ πλΪ δθκΝ ηπκλ έΝ σξδΝ ησθκΝ θαΝ παλΫξ δΝ
κιυΰσθκ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ η αίΪζ δΝ κΝ εζέηαΝ ηδαμ π λδκξάμέΝ Μ Ν βθ εζκΰάΝ εαδΝ βθ κπκγΫ β βΝ
εα ΪζζβζπθΝ φυ υθΝ ίκβγΪη
βηαθ δεΪΝ
βθ αθΪπ υιβΝ θσμΝ υξΪλδ κυΝ α δεκτΝ
π λδίΪζζκθ κμ,Ν ζαφλυθκθ αμΝ δμΝ πδΫ δμΝ εαδΝ κΝ ΪΰξκμέΝ Πλπ τκθ αΝ εαδΝ ετλδαΝ κδξ έαΝ κυΝ
φυ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ έθαδΝ αΝ φυ δεΪΝ έ βέ υ ΪΝ έθαδΝ ξαηβζΪ,Ν ηΫ λδα,Ν υοβζΪΝ Ν
δαφκλ δεΫμΝ ηκλφΫμΝεαδΝ ξάηα αΝη Ν δΪφκλκυμΝ σθκυμΝεαδΝξλπηα δ ηκτμ,Νη Ν δαφκλ δεάΝυφά,Ν
πυεθσ β α,Ν ηυλπ δΪΝ εαδΝ αθγκφκλέαέΝ υ ΪΝ εφλΪακυθΝ κΝ βηαθ δεσ λκΝ κδξ έκΝ κυΝ φυ δεκτΝ
π λδίΪζζκθ κμΝ κΝκπκέκ Ϋξ δΝαθΪΰεβΝηδαΝπσζβ.
ΣαΝπζ κθ ε άηα αΝ κυΝα δεκτΝπλα έθκυΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ
1. Π λδκλδ ησμΝ α ηκ φαδλδεάμΝ λτπαθ βμμ πδφΪθ δαΝ φυζζυηα κμΝ βηm2 ηπκλ έΝ θαΝ
εαζτο δΝ δμΝ αθΪΰε μΝ ηδαμΝ βηΫλαμΝ Ν κιυΰσθκΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ ΪθγλππκέΝ Γ θδεΪΝ Ν ηδαΝ
πδφΪθ δαΝ πλα έθκυΝ θσμΝ ε αλέκυΝ βΝ κπκέα π λδζαηίΪθ δΝ Ϋθ λα,Ν γΪηθκυμΝ εαδΝ ξζσβΝ
απκ έ κθ αδΝ θίίkgΝ τ2 Ν 1βΝ υλ μ,Ν θυΝ
η τκθ αδΝ λίίkgΝ ωO2έΝ θΪζκΰ μΝ αυθ μΝ
πλα έθκυΝπ λδκλέακυθΝεα ΪΝζηΣΝ κυμΝαΫλδκυμΝλυπαθ ΫμΝαπσΝκι έ δαΝω,ΝσΝεαδΝS,Ν κυμΝ
ία δεσ λκυμΝ λτπκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ υθαθ υθ αδ αΝ πκζ κ κηδεΪΝ υΰελκ άηα αέΝ ΜδαΝ
πδφΪθ δαΝ πλα έθκυΝ βηδκυλΰ έΝ λ τηα αΝ αΫλαΝ αΝ κπκέα ικυ
λυθκυθΝ θΝ ηΫλ δΝ κΝ
φλΪΰηαΝ βμΝγ ληκελα δαεάμΝαθα λκφάμ βΝκπκέα παΰδ τ δΝ βΝλτπαθ βέ
2.

πέ λα βΝ δμΝ υθγάε μΝ ηδελκεζέηα κμμΝ ΣαΝ φτζζαΝ πθΝ Ϋθ λπθΝ υΰελα κτθ,Ν
αθ αθαεζκτθ,Ν απκλλκφκτθΝ εαδΝ η αίδίΪακυθΝ βζδαεάΝ αε δθκίκζέαέΝ θαΝ Ϋθ λκ, η Ν
πΪλε δαΝ θ λκτ,Ν δκξ τ δΝ εαγβη λδθΪΝ βθ α ησ φαδλαΝ ηΫξλδΝ ζίίζέ λα θ λσΝ η Ν
ηκλφάΝ υ λα ηυθέΝ  Ν υθγάε μΝ εατ πθαΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ α δεσΝ πλΪ δθκΝ ηπκλ έΝ θαΝ
η δυ δΝ βΝγ ληκελα έαΝηΫξλδΝεαδΝηoC.

3.

ηπζκυ δ ησμΝ υ λκφσλκυΝ κλέακθ αμ Ό αθΝ θΝ υπΪλξ δΝ ίζΪ β β, δμΝ αεΪζυπ μΝ
πδφΪθ δ μ,Ν αΝ σηίλδαΝ τ α αΝ λΫκυθΝ αξτ α αΝ πδφαθ δαεΪΝ άΝ ηΫ αΝ απσΝ κυμΝ
απκξ υ δεκτμΝαΰπΰκτμΝεαδΝΫ δΝ θΝ θδ ξτκυθΝ κυμΝυ λκφσλκυμΝκλέακθ μέΝ θ έγ αΝ
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βΝ τπαλιβΝ ίζΪ β βμΝ ια φαζέα δΝ βΝ τθ βΝ η Ν κυμΝ υ λκφσλκυμΝ κλέακθ μ,Ν θυΝ
η δυθκθ αδΝ αΝ θ λΪΝ απκλλκάμέΝ θαΝ ηΫλκμΝ βμΝ ίλκξσπ π βμΝ υΰελα έ αδΝ απσΝ αΝ
φτζζαΝεαδΝΫθαΝΪζζκΝ δ δ τ δΝ κΝΫ αφκμ σπκυΝΫθαΝηΫλκμΝ υΰελα έ αδΝαπσΝαυ σΝεαδΝ
ΫθαΝΪζζκΝ ηπζκυ έα δΝ κυμΝυπσΰ δκυμΝυ λκφσλκυμΝκλέακθ μέ
4.

θ δαθ ηδεάΝπλκ α έαμΝ Ϋθ λαΝεαδΝγΪηθκδΝηπκλ έ θαΝλυγηέακυθΝ βθΝεέθβ βΝεαδΝ βθΝ
αξτ β αΝ κυΝ αθΫηκυΝ λυθ αμΝ αθΝ ηπσ δκ,Ν ε λΫπκθ αμΝ άΝ λυγηέακθ αμΝ βθΝ
εα τγυθ ά κυέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝεαδΝκΝίαγησμΝλτγηδ βμΝπκδεέζζ δΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝ έ βΝ
πθΝ Ϋθ λπθ,Ν κΝ τοκμΝ κυμ,Ν βΝ ηκλφάΝ κυμ,Ν βθΝ πυεθσ β αΝ εαδΝ βθΝ υθκξάΝ κυΝ
φυζζυηα κμΝεαδΝ βθΝ λΫξκυ αΝ δΪ αιβΝ πθΝ Ϋθ λπθΝεαδΝ πθΝγΪηθπθέ

5. υΰελΪ β βΝ αφυθμ ΟδΝ δΪφκλ μΝ ηκλφΫμΝ ίζΪ β βμΝ ΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ
υΰελα κτθΝ αΝ
ΪφβΝ εαδΝ θαΝ αΝ ελα κτθΝ υθ ε δεΪέΝ
δΝ απκφ τΰκθ αδΝ
εα κζδ γά δμΝ εαδΝ δαίλυ δμΝ εαδΝ Ν ηβΝ α δεΫμΝ π λδκξΫμ σππμΝ Ν πΪλεαΝ η Ν Ϋθ κθκΝ
αθΪΰζυφκΝάΝ ΝαεΪζυπ μΝεαδΝα δαησλφπ μΝ πδφΪθ δ μέ
6. Μ έπ βΝ κυΝ γκλτίκυμ υθ μΝ πλα έθκυΝ απκηκθυθκυθΝ ξυλκυμΝ η Ν βηαθ δεάΝ
βξκλτπαθ βΝσππμΝαυ κεδθβ σ λκηκυμ,Ν λΰκ Ϊ δα,Ν αυζΫμΝ ξκζ έπθ,Ν δ βλκ λκηδεΫμΝ
ΰλαηηΫμέΝΚΪγ Ν λαΰπθδεσΝηΫ λκΝπλα έθκυΝη δυθ δΝ κΝγσλυίκΝεα ΪΝί,1ιΝθ δηπΫζ.
7. Κα απκζΫηβ βΝ βμΝ εσθβμμ ΛσΰπΝ βμΝ πδίλΪ υθ βμΝ βμΝ αξτ β αμΝ κυΝ αθΫηκυ,
ηΫ αΝαπσΝ βΝίζΪ β β,ΝβΝαδπλκτη θβΝ βθΝα ησ φαδλαΝ εσθβΝ πδεΪγ αδΝ αΝφτζζαΝ
απσΝ αΝ κπκέαΝ ι πζΫθ αδΝ εα σπδθΝ η Ν βΝ ίλκξάέΝ ΣαΝ Ϋθ λαΝ ηπκλ έ θαΝ υΰελα ά κυθΝ
ηΫξλδΝεαδΝ κΝιηΣΝ βμΝλτπαθ βμΝβΝκπκέα πλκΫλξ αδΝαπσΝ βΝ εσθβΝεαδΝ κθΝεαπθσέ
8. Πλκ α έαΝ βμΝ ίδκπκδεδζσ β αμμ ΣκΝ α δεσΝ πλΪ δθκΝ παέα δΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βΝ
δα άλβ βΝ βμΝ ίδκπκδεδζσ β αμΝ ηΫ αΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ βμΝ πσζβμέΝ ΠκζζΫμΝ α δεΫμΝ
π λδκξΫμΝη ΝπΪλεα,Νη Ν θ λκ κδξέ μΝεαδΝη Νεάπκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝτπαλιβΝλ υηΪ πθΝ
εαδΝ πκ αηυθ, απκ ζκτθΝ εα αφτΰδκΝ εαδΝ θ δαέ βηαΝ πκζζυθΝ δ υθΝ βμΝ παθέ αμΝ ηδαμΝ
π λδκξάμέ
9.

δ γβ δεάΝ ί ζ έπ βμ
Ν ξλά βΝ κυΝ πλα έθκυΝ
κθΝ πκζ κ κηδεσΝ εαδΝ
κθΝ
αλξδ ε κθδεσΝ ξ δα ησΝ ί ζ δυθ δΝ βθΝ αδ γβ δεάΝ αθ έζβοβΝ εαδΝ βθΝ απσζαυ βΝ κυΝ
α δεκτΝ κπέκυέΝ Ν εα ΪζζβζβΝ ξλά βΝ φυ δεκτΝ υζδεκτ, εαγυμΝ εαδΝ ΪζζπθΝ φυ δευθΝ
κδξ έπθΝ Χθ λσ,Ν πΫ λα,Ν ιτζκΨ, ηπκλ έΝ θαΝ ίκβγά δΝ βθΝ αληκθδεάΝ ξΫ βΝ η αιτΝ
εα α ε υυθ,ΝαθγλυππθΝεαδΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέ

ε σμΝσηπμΝαπσΝ αΝκφΫζβ,Ν αΝκπκέαΝ πλκ έ δΝ κΝπλΪ δθκΝ ΝηδαΝπσζβΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθ, Ϋξ δΝ
εκδθπθδεΪΝ κφΫζβΝ ΰδαΝ κθΝ εΪγ Ν ΪθγλππκέΝ υ ΪΝ αθαφΫλκθ αδΝ έ Ν ΰδαΝ κθΝ εΪγ Ν ΪθγλππκΝ
η ηκθπηΫθαΝ βΝ δεάΝ κυΝ πσζβΝ έ Ν Ν σζκυμΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ ηααδεΪΝ η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ
πζβγυ ηκτέΝ
1. Τΰ έαμ Νί ζ έπ βΝ βθΝκπκέα κΝα δεσΝπλΪ δθκΝ πδφΫλ δΝ δμΝεζδηα δεΫμΝ υθγάε μ,Ν
κΝΫ αφκμΝεαδΝ κΝθ λσ πδ λΪΝγ δεΪΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝα υθέ
2.

επαέ υ βμ ΣαΝ κφΫζβΝ εαδΝ κδΝ ζ δ κυλΰέ μΝ βμΝ ίζΪ β βμΝ ΰδαΝ ηδαΝ πσζβΝ ηπκλ έ θαΝ
απκ ζΫ κυθΝ αθ δε έη θκΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ υαδ γβ κπκέβ βμΝ ηΫ πΝ
ίκ αθδευθΝεάππθΝεαδΝπΪλεπθΝπ λδίαζζκθ δεάμΝπζβλκφσλβ βμέ
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3.

θαουξάμ ΥυλκδΝπλα έθκυΝσππμΝπΪλεα,ΝΪζ β,ΝεαδΝπ λδα δεΪΝ Ϊ βΝαπκ ζκτθΝξυλκυμΝ
αθαουξάμ,Νι εκτλα βμΝεαδΝ δαφυΰάμΝαπσΝ βθΝεαγβη λδθάΝΫθ α βέ

4.

λΰα έαμ
Ν Ϊ εβ βΝ βμΝ α κπκθέαμΝ πσζ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ υεαδλέ μΝ
απα ξσζβ βμΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ ηδαμΝ πσζ πμΝ εαδΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝ ΰδαΝ δμΝ
π πξσ λ μΝ ξυλ μέΝ  δμΝ αθ π υΰηΫθ μΝ ξυλ μΝ κΝ α δεσΝ πλΪ δθκΝ απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ
εζΪ κΝ αθΪπ υιβμΝ αθ έ κδξπθΝ πδξ δλά πθΝ σππμΝ φυ πλέπθ,Ν ξθδευθ
αδλ δυθΝ
υθ άλβ βμΝεαδΝ ΰεα Ϊ α βμΝπλα έθκυΝε.ζ.πέ

5.

τιβ βΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ δ δκε β δυθ: Ι δκε β έ μΝ πζβ έκθΝ πΪλεπθΝ άΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ
ΫξκυθΝη ΰαζτ λβΝαά β βΝεαδΝη ΰαζτ λβΝκδεκθκηδεάΝαιέα,Νη-12%.

6. ΠαλαΰπΰάΝυζδευθΝαΰαγυθμ  δμΝαθαπ υ ση θ μΝεαδΝ δμΝπ πξσ λ μΝξυλ μΝ κΝα δεσΝ
πλΪ δθκΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ υζδευθΝ σππμΝ λκφάμ,Ν εαυ έηπθΝ εαδΝ ιυζ έαμ,Ν αΝ
κπκέα η Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ υηίΪζκυθΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝαπάμΝ πθΝεα κέεπθέ

έΝΜ δκθ ε άηα α
ΣκΝ α δεσΝ πλΪ δθκΝ Ν ηδαΝ πσζβΝ έθαδΝ υξΪλδ κέΝ
ζδΰκ ΪΝ αΝκπκέαΝαθαφΫλκθ αδΝ έθαδΝ α ιάμ :

θΝ Ϋξ δΝ λαθ αξ ΪΝ η δκθ ε άηα αέΝ ΣαΝ

1.  βΝ π άΝξλά βΝφυ υθμ ΤπΪλξκυθΝ εΪπκδ μΝπ λδκξΫμ, κδΝκπκέ μΝ θΝπλκ φΫλκθ αδΝΰδαΝ
φτ υ βΝ ζσΰπ αελαέπθΝ δηυθΝ εζδηα δευθΝ παλαΰσθ πθΝ άΝ ηκζυ ηα δευθΝ κυ δυθΝ πκυΝ
απαΰκλ τκυθΝ ζ έπμΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝφυ υθέ
2.  βΝ π άΝ πδζκΰάΝ πθΝφυ υθμ ΠκζζΪΝφυ ΪΝ θΝηπκλ έ θαΝαθαπ υξγκτθΝ δσ δΝ άη λαΝ
ΫξκυθΝ αζζΪι δΝ κδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ πδΫ δμ, σππμΝ βΝ λτπαθ βΝ απσΝ ηβξαθΫμΝ π λδεάμΝ
εατ βμ, δμΝκπκέ μΝυπκίΪζζκθ αδ εαδΝπλΫπ δΝθαΝαθ Ϋικυθ Ν ξΫ βΝη Νπαζαδσ λα. θαΝ
παλΪ δΰηαΝ έθαδΝβΝ«Πα ξαζδΪ» βΝκπκέαΝΫξ δΝ αηα ά δΝθαΝ ηφαθέα αδΝ Νπσζ δμέ
3.  βθΝλτπαθ βΝαπσΝ αΝφυ Ϊμ Ό αθΝπΫφ κυθΝ αΝφτζζαΝΝ πθΝεαζζππδ δευθΝφυ υθ εαδΝ
σ αθΝ πλκ ίΪζζκθ αδΝ απσΝ ηυεβ κζκΰδεΫμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ α γΫθ δ μΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ
ηαα υγκτθΝεαδΝΫ δΝ εΪθκυθΝ βθΝπ λδκξάΝ αθ δαδ γβ δεάΝ εαδΝ πδεέθ υθβΝΰδαΝ κυμΝπκζέ μέΝ
πέ βμΝ βΝ ηβΝ π άΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ Ϋθ λπθΝ αΝ π ακ λσηδαΝ πλκεαζ έΝ Ϋθπ βΝ κυΝ
ξυλκυέΝ εσηβΝβΝηβΝπλσίζ οβ, ΰδαΝ κΝλδαδεσΝ τ βηαΝ κυΝφυ κτΝεαδΝ κΝτοκμΝεα ΪΝ βθΝ
αθΪπ υιά κυ, ηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ αθΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝεα α λκφάΝ βμΝπζαεσ λπ βμέ
ΓδαΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ αυ κτμΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλξ δΝ κλγκζκΰδεάΝ ξλά βΝ πθΝ Ϋθ λπθΝ ΰδαΝ θαΝ
ιυπβλ έ αδΝ κΝ πκζέ βμΝ εαδΝ σξδΝ ΰδαΝ θαΝ εκυλΪα αδέΝ θαζσΰπμΝ κυΝ ξυλκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝεαδΝ αΝεα ΪζζβζαΝφυ Ϊέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝIIIέ ΠΙ Ρ  ΙΝΣ ΝΦΤΣ Ν ΠΟΝΣΙΝ Ρ Σ ΡΙΟΣ Σ 
Κ Ι
ΣΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΣ ΝΠΟΛ 
ΣκΝ πδκΝ εκδθσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ πθΝ πσζ πθΝ έθαδΝ βΝ πυεθάΝ εαδΝ βΝ θ α δεάΝ ξλά βΝ ΰβμΝ εαδΝ βΝ
η ΰΪζβΝ αιέαΝ αυ άμΝ δμΝ ηπκλδεΫμ,Ν ίδκηβξαθδεΫμΝ εαδΝ κδεδ δεΫμΝ ξλά δμΝ βμέΝ ΧμΝ απκ Ϋζ ηαΝ
αυ άμΝ βμΝδ δαδ λσ β αμΝ έθαδΝκΝπ λδκλδ ηΫθκμΝξυλκμΝ κθΝκπκέκ δαγΫ δΝβΝπσζβΝ ΝπλΪ δθκΝεαδ
Ν δαηκλφπηΫθκυμΝξυλκυμΝπλα έθκυέ
Ν λτγηδ βΝ κυΝ εζέηα κμ,Ν κΝ γσλυίκμΝ εαδΝ βΝ παλαΰπΰάΝ κιυΰσθκυΝ έθαδΝ Ν λ δμΝ απσΝ κυμΝ
βηαθ δεσ λκυμΝ παλΪΰκθ μΝ κδΝ κπκέκδ πβλ ΪακυθΝ βθΝ πκδσ β αΝ κυΝ α δεκτΝ πλα έθκυέΝ
πδπζΫκθΝ κδΝ λα βλδσ β μΝ αΝ πΪλεαΝ θδ ξτκυθΝ βθΝ ξλά βΝ απσΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ εαδΝ
υηίΪζζκυθΝ ιέ κυΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ βμΝπσζβμέ
ΣκΝία δεσΝ λυ βηαΝ έθαδΝπδκΝίαγησΝπλκ λαδσ β αμΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ κΝπλΪ δθκΝ Ν ξΫ βΝη Ν
κΝ δηΫθ κΝ κθΝπ λδίΪζζκθ αΝξυλκΝ βμΝπσζβμνΝΤπκ έγ αδΝππμΝ αυ σμΝαφάθ αδΝπλκε δηΫθκυΝ
θαΝ δαηκλφπγ έΝ η Ν πλΪ δθκ,Ν κΝ κπκέκΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ φκλΫμΝ παλαξπλ έΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ κΝ
πζαεσ λπ κέΝ ΌππμΝ απαδ έ αδΝ η ζΫ βΝ ΰδαΝ β ηκλφάΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ε δλέκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
απαδ έ αδΝ η ζΫ βΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ Ϊε δ κΝ ξυλκέΝ ΓδαΝ θαΝ έθαδΝ πζάλβμΝ βΝ η ζΫ β, πΫλαΝ απσΝ βΝ
δ υγΫ β βΝ βμΝευεζκφκλέαμΝ πθΝπ αυθ,Ν πθΝπκ βζΪ πθΝεαδΝ πθΝκξβηΪ πθ, έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝ
αφκζκΰδεάΝ η ζΫ βΝ ΰδαΝ βθΝ εα αζζβζσ β αΝ απσΝ πζ υλΪμΝ ξυηα κμΝ εαδΝ απσΝ πζ υλΪμΝ εδΪμ,Ν
η ΰΫγκυμ,Ν αλυηα κμ,Ν πυεθσ β αμ, α δγαζκτμΝ άΝ φυζζκίσζκυΝ φυ κτΝ
πδζκΰά, εαγυμΝ εαδΝ απσΝ
πζ υλΪμΝ πκξάμΝεαδΝξλκθδεάμΝ δΪλε δαμΝΪθγδ βμ,Νεζέηα κμ,Ναθ κξάμΝ Να γΫθ δ μΝεαδΝλτπκυμέ
ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πσζβμΝ βηδκυλΰ έΝ πλκίζάηα αΝ κΝ α δεσ εαδΝ κΝ π λδα δεσΝ πλΪ δθκέΝ
ΠκζζΫμΝ κυλδ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ αζζκδυθκυθΝ εαδΝ υπκίαγηέακυθΝ κΝ φυ δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ ΟδΝ
πβΰΫμΝ λ τκυθΝζσΰπ βμ υπ λΪθ ζβ βμΝ πθΝυ Ϊ πθΝ κυμΝάΝ βμΝαθκηίλέαμΝάΝ δαφσλπθΝΫλΰπθ
( λσηκδ,Ν αθ ζδκ Ϊ δα,Ν ΰ π λά δμΨέΝ ΠκζζΪΝ πΪθδαΝ ίσ αθαΝ ιαφαθέακθ αδΝ ζσΰπΝ βμΝ θ α δεάμΝ
υζζκΰάμΝ κυμέΝ Ν αθ παλεάμΝ φτζαιβΝ κυΝ Ϊ κυμΝ έθαδΝ δεαθάΝ θαΝ πλκζΪί δΝ υξσθΝ ε άζπ βΝ
πυλεαΰδΪμέΝΠβΰΫμΝεαδΝπκ αηκέΝλυπαέθκθ αδΝαπσΝ αΝ εκυπέ δαΝ αΝκπκέα λέξθκυθΝκδΝπ λέκδεκδΝεαδΝ
κδΝ πδ εΫπ μΝεαδΝαπσΝ αΝφυ κφΪληαεαΝεαδΝ αΝζδπΪ ηα αΝ αΝκπκέα ξλβ δηκπκδκτθΝκδΝαΰλσ μέ
ΓδαΝ θαΝ θ λΰκπκδβγ έΝ βΝ γ δεάΝ δΪγ βΝ κυΝ πκζέ βΝ απΫθαθ δΝ βΝ φτ β,Ν θαΝ απκζατ δΝ κΝ
ηΫΰδ κΝαπσΝαυ σΝπκυΝβΝφτ βΝηπκλ έΝθαΝ κυΝπλκ φΫλ δΝεαδ εα ΪΝ υθΫπ δαΝθαΝ θ δαφ λγ έΝΰδαΝ
βθΝπλκ α έαΝ βμΝ ία δεάΝπλκςπσγ βΝαπκ ζ έΝβΝ ικδε έπ βΝ κυΝη Ν κΝπ λδίΪζζκθέ
ΤπΪλξκυθΝ πέ βμΝ εαδΝ κδΝ ιπΰ θ έμΝ αίδκ δεκέΝ εέθ υθκδέΝ  Ν αυ άΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ θ Ϊ κθ αδΝ
σζ μΝκδΝαθγλππκΰ θ έμΝαδ έ μΝυπκίΪγηδ βμΝεαδΝεα α λκφάμ κυΝπλα έθκυΝκδΝκπκέ μΝκφ έζκθ αδΝ
κυμΝεζδηα δεκτμΝπαλΪΰκθ μ,Ν κυμΝ αφδεκτμΝπαλΪΰκθ μ,Ν βΝ τθγ βΝεαδΝ βθΝεέθβ βΝ κυΝ
α ηκ φαδλδεκτΝαΫλαΝεαδΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ κυΝξυλκυΝατιβ βμΝ πθΝ Ϋθ λπθέ
ΣκΝ εζέηαΝ πθΝ α δευθΝ κδεδ ηυθΝ εαγκλέακυθΝ δΪφκλκδΝ παλΪΰκθ μέΝ υ κέΝ έθαδΝ ευλέπμΝ κδΝ
ιάμΝμ
1. Νη δπηΫθβΝ ιΪ ηδ β,ΝβΝκπκέαΝκφ έζ αδΝ βθΝΰλάΰκλβΝαπκλλκάΝ πθΝυ Ϊ πθΝ βμΝίλκξάμΝ
εαδΝ βΝπ υ βΝ βμΝ ΪγηβμΝ πθΝυπσΰ δπθΝυ Ϊ πθΝβΝκπκέα ηφαθέα αδΝπκζτΝ υξθΪΝ δμΝ
πσζ δμέ
2. Ν η ΰαζτ λβΝ γ ληκαΰπΰδησ β αΝ Ν εαδΝ γ ληκξπλβ δεσ β α πθΝ πδκΝ υθβγδ ηΫθπθΝ
κδεκ κηδευθΝυζδευθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝΫ αφκμΝ βΝφυ δεάΝ κυΝεα Ϊ α βέ
3. Νη αίκζάΝ βμΝεέθβ βμΝ κυΝαΫλαΝ πΪθπΝαπσΝΫθαΝαθΪΰζυφκΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝη αίζβγ έΝη Ν
βθΝ κδεκ κηδεάΝ λα βλδσ β αΝ εαδΝ βθΝ ξλκθδεΪ, εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ βηΫλαμ,
θαζζα ση θβ εα αεσλυφβΝεέθβ βΝ κυΝαΫλαέ
4. Ν δ λκάΝ ξθβ άμΝ θΫλΰ δαμΝΧγΫληαθ βΝε δλέπθ,Νεέθβ βΝκξβηΪ πθΝεέ έζ).
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Νη ΰαζτ λβΝαθαζκΰέαΝιΫθπθΝ πηα δ έπθΝ βθΝα ησ φαδλαΝ πθΝπσζ πθ,Ν Ν τΰελδ βΝ
η Ν βθΝ τπαδγλκ,Ν αΝ κπκέαΝ ηααέΝ η Ν βθΝ αε δθκίκζέαΝ η ΰΪζκυΝ ηάεκυμΝ θΝ παέακυθΝ ησθκΝ
λσζκΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝεα κέεπθ, αζζΪΝ πδ λκτθΝεαδΝ κυμΝεζδηα δεκτμΝπαλΪΰκθ μέ
6.
Ν ξ δεάΝ υΰλα έαΝ αΫλαΝ δ δαέ λαΝ κυμΝ γ λδθκτμΝ ηάθ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυμΝ ξ δη λδθκτμΝ
ηάθ μ,ΝβΝκπκέα έθαδΝηδελσ λβΝηΫ αΝ βθΝπσζβΝαπσΝσ δΝ βθΝτπαδγλκ.
7. Νλτπαθ βΝ κυΝα ηκ φαδλδεκτΝαΫλαΝβΝκπκέα παλκυ δΪα δΝατιβ βΝαπσΝυΰλΪΝεαδΝ αγ λΪΝ
αΫλδαΝ απσΝ βΝ ίδκηβξαθέα,Ν απσΝ δμΝ ε θ λδεΫμΝ γ ληΪθ δμ,Ν απσΝ βθΝ ευεζκφκλέαΝ πθΝ
αυ κεδθά πθΝεέζέπέ
8. Νεέθβ βΝ κυΝαΫλαΝηΫ αΝ βθΝπσζβέ
9. ΣκΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ πσζβμΝ κΝ κπκέκ α ε έΝ η αίκζΫμΝ κθΝ αυιβ δεσΝ παλΪΰκθ αΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμΝ πθΝφυ υθέ
10. ΟδΝ φυ δεΫμΝ δ δσ β μΝ κυΝ ΪφκυμΝ σππμΝ κΝ πκλυ μ,Ν βΝ υ α κξπλβ δεσ β αΝ Ν εαδΝ βΝ
υ α κπ λα σ β α,ΝβΝα λκξπλβ δεσ β α η αίΪζζκθ αδΝηΫ αΝ βθΝπσζβέ
11. Ναθαετεζπ βΝ πθΝγλ π δευθΝ κδξ έπθΝμΝ βθ πσζβΝεαδΝδ δαέ λαΝ δμΝ θ λκ κδξέ μΝ
εαδΝ δμΝ πζα έ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ αΝ πΪλεα,Ν αΝ φτζζαΝ αΝ κπκέα πΫφ κυθΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ
υζζΫΰκθ αδΝ άΝ απκηαελτθκθ αδΝ εαδΝ Ϋ δΝ θΝ υπΪλξ δΝ αθαετεζπ βΝ πθΝ γλ π δευθΝ
κδξ έπθέ
12. Νλτπαθ βΝ κυΝ ΪφκυμΝ βθΝπσζβΝπλκεαζ έΝ κίαλΫμΝαβηδΫμΝ αΝφυ Ϊέ
13. Ν φπ κλτπαθ βΝ βΝ κπκέα πλκεαζ έΝ αζζκέπ βΝ κυΝ φπ κεζέηα κμΝ εΪ πΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ
αθαπ τ κθ αδΝεαδΝακυθΝ αΝ Ϋθ λαΝεαδΝκδΝγΪηθκδΝ βθΝπσζβέ
5.

εσηβ υπΪλξκυθΝ εέθ υθκδΝ απσΝ ίδκ δεκτμΝ παλΪΰκθ μέΝ ΟδΝ παλΪΰκθ μΝ αυ κέΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ αΝ Ϋθ κηαΝ εαδΝ κυμΝ ητεβ μ πκυΝ θ κπέακθ αδΝ αΝ π λδ σ λαΝ φυ ΪΝ βμΝ
π λδκξάμΝηαμΝεαδΝπλκεαζκτθΝπκζζΫμΝα γΫθ δ μΝ Ναυ Ϊέ
ΟδΝ εέθ υθκδΝ απσΝ κθΝ ΪθγλππκΝ κΝ α δεσΝ κπέκΝ έθαδΝ ευλέπμΝ βΝ λτπαθ βΝ εαδΝ βΝ εαεάΝ
δαξ έλδ βέ
Ρτπαθ β: Ν τΰξλκθβΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ βμΝ ίδκηβξαθέαμΝ υθ Ϋζ Ν βΝ
λτπαθ βΝ εαδΝ
βΝ ησζυθ βΝ βμΝ α ησ φαδλαμ,Ν πθΝ γαζα υθΝ εαδΝ πθΝ ξ λ αέπθΝ
κδεκ υ βηΪ πθέΝ βΝξυλαΝηαμΝβΝλτπαθ βΝ πθΝ α υθΝεαδΝ πθΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝ έθαδΝηδαΝ
απσΝ δμΝαδ έ μΝυπκίΪγηδ βμΝ κυ φυ δεκτΝπ δίΪζζκθ κμ,Νδ δαέ λαΝ αΝ ζ υ αέαΝΫ βΝβΝκπκέαΝ
κφ έζ αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝμΝΝ
1.  βΝλέοβΝ πθΝ εκυπδ δυθέ
2.  βΝλτπαθ βΝεαδΝ βΝησζυθ βΝ πθΝλ υηΪ πθΝεαδΝ πθΝυπσΰ δπθΝυ Ϊ πθΝαπσΝ βθΝλέοβΝ
ίδκηβξαθδευθΝεαδΝαπκξ υ δευθΝζυηΪ πθέ
ΟδΝ λέο δμΝ πθΝ εκυπδ δυθ ΰέθκθ αδΝ ευλέπμΝ Ν βησ δ μΝ ε Ϊ δμέΝ ΟδΝ εκυπδ σ κπκδΝ
απκ ζκτθΝ έ μΝησζυθ βμΝΰδαΝ βΝ βησ δαΝυΰ έαΝεαδΝ δα αλΪ κυθΝ βθΝκδεκζκΰδεάΝδ κλλκπέαΝ
κυΝα δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝ δσ δΝ αΝ εκυπέ δαΝ έθαδΝ αθκδε ΫμΝπβΰΫμΝηδελκίδαευθΝκλΰαθδ ηυθέΝ
πέ βμΝ κδΝ εκυπδ σ κπκδΝ πλκεαζκτθΝ αδ γβ δεάΝ υπκίΪγηδ βΝ κυΝ α δεκτΝ κπέκυΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ
απκ ζκτθ αδΝαπσΝ τφζ ε αΝυζδεΪΝ αΝκπκέα έθαδΝυπ τγυθαΝΰδαΝ βθΝπλσεζβ βΝαθΪφζ ιβμέ
πέ βμΝ βΝ λέοβΝ πθΝ ζυηΪ πθΝ απσΝ ίδκηβξαθέ μΝ εαδΝ απκίζά πθΝ απσΝ κδεδ ηκτμΝ πλκι θ έΝ
αθ παθσλγπ μΝκδεκζκΰδεΫμΝεα α λκφΫμΝ ΝπκζζΪΝλ τηα αΝεαδΝυΰλκ σπκυμέΝΣαΝαπσίζβ αΝαυ ΪΝ
π λδΫξκυθΝ κιδεΫμΝ βζβ βλδυ δμΝ κυ έ μ,Ν πδεέθ υθ μΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ κυΝ αθγλυπκυ,Ν
υπκίαγηέακυθΝ κΝπ λδίΪζζκθΝη Ν υ π έ μ,Νεα α λΫφκυθΝ βθΝπζκτ δαΝξζπλέ αΝεαδΝπαθέ αΝ πθΝ
λ υηΪ πθΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ πλκεαζκτθΝ αλθβ δεΫμΝ υθΫπ δ μΝ βθΝ κδεκζκΰδεάΝ εαδΝ υ λκζκΰδεάΝ
δ κλλκπέαΝ πθΝκδεκ υ βηΪ πθέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝIV.

ΠΙ Ρ  ΙΝ ΣΙΚΟΤΝΠΡ ΙΝΟΤΝΣ ΝΝΠΟΛ
Κ Ι
ΣΟΤΝΠΟΛΙΣ 

θαηφέίκζα κΝ πκ κ σΝ πθΝ ζ τγ λπθΝ ξυλπθΝ εαδΝ πθΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ απκ ζ έΝ ΫθαθΝ
παλΪΰκθ αΝ εαδΝ ΫθαΝ ηΫ λκΝ ΰδαΝ κθΝ εαζσΝ ξ δα ησΝ εαδΝ κΝ υοβζσΝ πέπ κΝ πκδσ β αμΝ απάμΝ ηδαμΝ
πσζβμέΝΟδΝα δεΫμΝπ λδκξΫμΝ υθδ κτθΝ κΝεαγβη λδθσΝπ λδίΪζζκθΝΰδαΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝ
πζβγυ ηκτΝ εαδΝ βΝ πκδσ β αΝ κυΝ α δεκτΝ πλα έθκυΝ αθαΰθπλέα αδΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκ, πμΝ
βηαθ δεσμΝπαλΪΰπθ βμΝπκδσ β αμΝαπάμ βμΝπσζβμ,Ν κηΫθκυΝσ δΝα ε έ βηαθ δεάΝκδεκζκΰδεάΝ
εαδΝαδ γβ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝα δεσΝπζβγυ ησέ
ΝυπκίΪγηδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ δμΝη ΰΪζ μΝπσζ δμΝ υθ Ϋ αδ,ΝπΫλαΝαπσΝ δμΝ πδελα κτ μΝ
κδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μ,ΝεαδΝη Ν δμΝπ λδκλδ ηΫθ μΝ ε Ϊ δμΝα δεκτΝπλα έθκυΝεαδΝη Ν βθ απκυ έαΝ
παφάμΝ η Ν κΝ φυ δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ
δ,Ν Ν πκζζΫμΝ πσζ δμ, βΝ Ϋζζ δοβΝ π λδίαζζκθ δεκτΝ
ξ δα ηκτΝεαδΝ π άμΝ δαξ έλδ βμΝ Ϋξ δΝκ βΰά δΝ βθΝΫζζ δοβΝξυλπθΝπλα έθκυΝΰδαΝ αΝΪ κηαΝ
εΪγ Νβζδεέαμέ
ΣδμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ κΝ ξ δα ησμΝ κυΝ α δεκτΝ ξυλκυΝ απα ξκζ έΝ σζκΝ
εαδΝπ λδ σ λ μΝευί λθά δμ,Ν δκδεά δμ,ΝκδεκζκΰδεΫμΝεαδΝηβΝκλΰαθυ δμέΝΟδΝαπζκέΝπκζέ μΝ πθΝ
τΰξλκθπθΝ πσζ πθΝ υαδ γβ κπκδκτθ αδΝ εαδΝ κλΰαθυθκθ αδ, Ν γΫηα αΝ πλα έθκυ,Ν η Ν σξκΝ θαΝ
πλκ α ΫοκυθΝ κΝα δεσΝπλΪ δθκΝεαδΝθαΝεΪθκυθΝ δμΝπσζ δμΝπ λδ σ λκΝίδυ δη μέΝ βθΝ υλυπβΝ
υθαθ υθ αδΝ Ϊ δμ κδΝκπκέ μ ξ έακθ αδΝη Ν κθΝκδεκζκΰδεσΝ ξ δα ησΝ πθΝα δευθΝπ λδκξυθΝ
Ϋξκθ αμΝ κΝ πέε θ λκΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ πθΝ α δευθ
κδεκ σππθέ
Ν τπαλιβΝ α δευθΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ θ σμΝ κυΝ α δεκτΝ δ κτΝ πβλ Ϊα δΝ γ δεΪΝ σζκυμΝ κυμΝ
κη έμΝ βμΝ α δεάμΝ δαίέπ βμ υηίΪζζκθ αμΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βθΝ
α δφκλέα,Ν βθ πλκ α έαΝ βμΝίδκπκδεδζσ β αμΝΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝΝ υθ ζυθ αμΝ
Ϋ δΝ βθΝουξδεάΝεαδΝ βθΝ πηα δεάΝυΰ έαΝ πθΝ βηκ υθΝ βμΝεΪγ Νπσζβμέ
Κα ΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝπσζ πθΝεαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝκδεδ ηυθΝ ΝπκζυΪλδγη μΝ υθαγλκέ δμΝ
εα κδεδυθΝ δαπδ υθ αδΝ σ δΝ βΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ φτ βμΝ ΰέθ αδΝ υ εκζσ λα,Ν κδΝ απκ Ϊ δμΝ
αυιΪθκθ αδΝεαδΝκΝ ζ τγ λκμΝξυλκμΝπ λδκλέα αδέΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ υθγάε μΝ βηδκυλΰ έ αδΝ τζκΰαΝβΝ
αθΪΰεβΝ ΰδαΝ ξυλκυμΝ πλα έθκυ,Ν δ δαέ λαΝ Ν ηδαΝ τΰξλκθβΝ πσζβέΝ ΠδκΝ αθαζυ δεΪ,Ν βΝ αθΪΰεβΝ Ν
πλΪ δθκΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝηδαΝ δλΪΝαζζβζΫθ πθΝπαλαΰσθ πθέΝΟδΝπαλΪΰκθ μΝαυ κέΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ
1. Ν Ϋε α βΝ βμΝ πσζβμ : Ό κΝ πδκΝ ε αηΫθκΝ έθαδΝ ΫθαΝ α δεσΝ υΰελσ βηαΝ σ κΝ πδκΝ
απκηαελυ ηΫθκΝαπσΝ βΝφτ βΝ έθαδΝεαδΝ σ κΝπδκΝη ΰΪζβΝ έθαδΝβΝαθΪΰεβΝ τθ άμΝ κυΝ
η Ναυ ά.
2. Ν πζβγυ ηδαεάΝ πυεθσ β α : Μ ΰαζτ λκμΝ αλδγησμΝ εα κέεπθή έηΝ υθ πΪΰ αδΝ
ηδελσ λκΝπκ κ σΝξυλκυΝαθΪΝεΪ κδεκ.
3. ΣκΝ τοκμΝ εαδΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ πθΝ ε δλέπθ μΝ Ν εα α ε υάΝ πκζυυλκφπθΝ ε δλέπθΝ Ν ηδαΝ
Ϋε α βΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝπ λδ σ λ μΝεα κδεέ μΝεαδΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝεα κέεπθΝ
κθΝέ δκΝξυλκΝκπσ Νκ βΰκτηα Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝπ λέπ π β.
4. ΟδΝξλά δμΝΰβμΝμΝΝ παλκυ έαΝκξζκυ υθΝξλά πθΝΰβμΝαπαδ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ε Ϊ πθΝ
πλα έθκυΝπ λδη λδεΪΝΰδαΝησθπ β,Ν θυΝ Νπ λδκξΫμΝεα κδεέαμΝ υπΪλξ δΝαθαΰεαδσ β αΝ
ξυλπθΝπλα έθκυΝξπλκγ βηΫθπθΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝ βη έαΝεαδΝαπκ Ϊ δμΝΰδαΝξλά βΝ
πθΝπκζδ υθ.
5. ΣκΝδ δκε β δαεσΝεαγ υμέ
6. ΟδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μ : υ ΫμΝ έθαδΝβΝηκλφκζκΰέαΝ κυΝ Ϊφκυμ,Ν κΝεζέηα,ΝεαδΝκΝ
πλκ αθα κζδ ησμέ
7.
δ ξτκυ αΝθκηκγ έαΝΰδαΝ κΝ τ βηαΝ σηβ βμΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθέ

43

ΝΫθ κθβΝα δεκπκέβ βΝεαδΝβΝΪθαλξβΝ σηβ βΝ κυΝβίκυ εαδΝ κυΝ21κυ αδυθαΝΫξκυθΝ υθ ζΫ δΝ
βθΝ αδ γβ ά η έπ βΝ κυΝ αθκδε κτΝ α δεκτΝ πλα έθκυΝ ξυλκυέΝ ΟδΝ υπΪλξκθ μΝ ξυλκδΝ πλα έθκυΝ
έθαδΝ εα αε ληα δ ηΫθκδΝ εαδΝ α τθ κδ σ κΝ η αιτΝ κυμΝ σ κΝ εαδΝ η Ν κθΝ α δεσΝ δ σ,Ν θυΝ βΝ
ζ δ κυλΰδεάΝ κυμΝαιέαΝεαδΝκΝλσζκμΝ κυμΝπμΝυπκ κηάΝεαδΝξπλδεσμ-αδ γβ δεσμΝ ε ζ σμΝ βμΝπσζβμΝ
ια γ θέα δΝ υθ ξυμέΝΚαγβη λδθΪ κδΝ πδπ υ δμΝ βμΝΫζζ δοβμΝκλΰαθπηΫθπθΝεαδΝ υθ
ηΫθπθΝ
ξυλπθΝπλα έθκυΝαθ αθαεζυθ αδΝ ιέ κυΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Ν βθΝεκδθπθέαΝεαδΝ βθΝκδεκθκηέα,Ν αΝ
λέαΝαζζβζΫθ αΝ υ α δεΪΝεΪγ Ν τΰξλκθβμΝπσζβμέ
δεσΝ π λδίΪζζκθΝ κθκηΪα αδΝ σ κΝ κΝ φυ δεσΝ π λδίΪζζκθΝ κΝ κπκέκ π λδεζ έ αδΝ αΝ σλδαΝ
ηδαμΝπσζβμΝΝσ κΝεαδΝ κΝ κηβηΫθκΝπ λδίΪζζκθέΝ Ναυ σΝ κΝπζαέ δκ,Ν κΝφυ δεσΝπ λδίΪζζκθΝηπκλ έΝ
θαΝκλδ γ έΝπμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝφυ δευθΝεαδΝαθγλππκΰ θυθΝπαλαΰσθ πθΝεαδΝ κδξ έπθΝ αΝκπκέα
υλέ εκθ αδ Ν αζζβζ πέ λα βΝ εαδΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ κδεκζκΰδεάΝ δ κλλκπέα,Ν βθΝ πκδσ β αΝ βμΝ
απάμ,Ν βθΝυΰ έαΝ πθΝεα κέεπθ,Ν βθΝδ κλδεάΝεαδΝπκζδ δ δεάΝπαλΪ κ βΝεαδΝ δμΝαδ γβ δεΫμΝαιέ μέΝ
ΣκΝ κηβηΫθκΝ π λδίΪζζκθΝ εΪγ Ν πσζβμΝ έθαδΝ ηκθα δεσΝ εαδΝ υθέ α αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν πσζβΝ απσΝ ΫθαθΝ
υθ υα ησΝε δλέπθ,Νδ κλδευθΝηθβη έπθ,Ν λσηπθΝεαδΝΪζζπθΝ κηβηΫθπθΝα δευθΝπ λδκξυθέ
ΟδΝα δεκέΝυπαέγλδκδΝξυλκδΝπμΝία δεΪΝ ηάηα αΝ κυΝα δεκτΝδ κτΝη Νπκζυζ δ κυλΰδεσΝλσζκΝ
υδκγΫ β αθΝ πκδεέζκυμΝ ξαλαε βλδ ηκτμΝ εαδΝ δ δσ β μΝ βθΝ ι ζδε δεάΝ κυμΝ πκλ έαΝ σππμ
αθκδε κέ,Ν ζ τγ λκδ,Ν υπαέγλδκδΝ εαδ πλΪ δθκδΝ ξυλκδΝ Ν αθ έγ β η Ν κυμΝ εζ δ κτμ,Ν ε δ ηΫθκυμΝ
εαδΝ
ΰα ηΫθκυμέΝ  Ν αυ κτμΝ ι ζέ
αδΝ εαγβη λδθΪΝ βΝ α δεάΝ υπαέγλδαΝ δαίέπ β,Ν βΝ
πκζδ δ δεάΝ εαδ β εκδθπθδεάΝ απά,Ν βΝ ι λ τθβ βΝ εαδΝ ΫθαΝ πζάγκμΝ λα βλδκ ά πθΝ ΰδαΝ κυμΝ
πκζέ μέΝ ΟδΝ υπαέγλδκδΝ α δεκέΝ ξυλκδΝ πΪθ κ Ν απκ ζκτ αθΝ βηαθ δεΪΝ εΫθ λαΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν
υθ τλ βμΝ πθΝ πκζδ υθ,Ν εκδθπθδευθΝ εαδΝ κδεκθκηδευθΝ παφυθΝ εαδΝ λα βλδκ ά πθέΝ άη λαΝ
απκ ζκτθΝ αθαπσ πα αΝ ηάηα αΝ κυΝ α δεκτΝδ κτ εαγυμΝ δαηκλφυθκυθΝ βθΝ αυ σ β αΝ κυΝ
α δεκτΝ κπέκυ,Ν υθ ΫκυθΝ κΝ κηβηΫθκΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝπαέακυθΝ κΝλσζκΝ δσ κυΝη αεέθβ βμΝεαδΝ
δαίέπ βμΝΰδαΝ κυμΝπκζέ μέΝΟΝξαλαε άλαμΝ πθΝπσζ πθ,ΝκδΝζ δ κυλΰέ μΝ κυμΝεαδΝ κΝ εκδθπθδεσπκζδ δ δεσΝπζαέ δκΝπκυΝ δαηκλφυθκυθΝ ξ έα αδΝΪη αΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ βΝηκλφκζκΰδεάΝ
κηάΝ πθΝ α δευθΝ υπαέγλδπθΝ ξυλπθ κδΝ κπκέκδΝ π σ κΝ λκπκπκδκτθ αδΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ
δαφκλ δευθΝ αθαΰευθ,Ν εκδθπθδευθΝ αθ δζάο πθ,Ν πκζδ δευθΝ υηφ λσθ πθΝ εαδΝ πλκ τππθΝ
πκζ κ κηδεάμ κλΰΪθπ βμΝπκυΝ πδελα κτθΝ ΝεΪγ Νδ κλδεάΝ πκξάέ
Νγ δεάΝ πέ λα βΝ πθΝξυλπθΝπλα έθκυΝ κυμΝεα κέεκυμΝ πθΝπσζ πθ,ΝκδΝκπκέκδ εαγβη λδθΪΝ
Ϋλξκθ αδΝ αθ δηΫ ππκδΝ η Ν αΝ πλκίζάηα αΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ α δεκτΝ ξυλκυ,Ν βμΝ υπκίΪγηδ βμΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βμΝα ηκ φαδλδεάμΝλτπαθ βμ,Νά αθΝπΪθ κ ΝεΪ δΝ κΝαυ κθσβ κέΝΟΝλσζκμΝ κυμΝ
βθΝ α δεάΝ δαίέπ βΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεσμ π δ ά υθ Ϋκθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ
δαηκλφυθκυθΝ ΫθαθΝ δ σΝ κΝ κπκέκμΝ κη έΝ εαδΝ δαπ λθΪΝ βθΝ πσζβέΝ ΟδΝ γ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ κυμΝ
ηπκλ έΝ θαΝεα βΰκλδκπκδβγκτθΝπμΝ ιάμμ
1.  κΝ τ βηαΝ η αεδθά πθΝ μΝ ΟΝ υθ υα ησμΝ πθΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ η Ν ΪζζκυμΝ
αθκδε κτμΝξυλκυμΝεαδΝη ΝπδγαθΫμΝ δαπζα τθ δμΝπ ακ λκηέπθ, δμΝΪελ μΝ πθΝ λσηπθ,Ν
εαγδ λυθκυθΝ ΫθαθΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ υξΪλδ κΝ υπαέγλδκΝ ξυλκ κΝ κπκέκμΝ ζ δ κυλΰ έΝ
αθ αΰπθδ δεΪΝ εαδΝ πλκ ζετ δΝ ξλά μ,Ν πλκ λΫπ δΝ Ν α δφκλδεΫμΝ η αεδθά δμΝ
ικδεκθκηυθ αμΝ θΫλΰ δαΝ εαδΝ υηίΪζζκθ αμΝ βΝ η έπ βΝ πθΝ λτππθ,Ν θδ ξτ δ βθΝ
αυ κθκηέαΝ εέθβ βμΝ α σηπθΝ η Ν εδθβ δεΫμΝ υ εκζέ μΝ εαδΝ υηίΪζζ δ βθΝ ουξδεάΝ εαδΝ
βθΝ πηα δεάΝ υΰ έαέΝ δ δεσ λαΝ έθ αδΝξυλκμ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝπκ βζΪ πθΝ εαδΝηΫ πθΝ
ηααδεάμΝ η αφκλΪμέΝ ΟδΝ δα λκηΫμΝ πκ βζΪ πθ,Ν σππμΝ εαδΝ κδΝ δα λκηΫμΝ ΰδαΝ π ακτμ,Ν
απκ ζκτθΝπαλΪζζβζαΝ αθαουξάΝεαδΝ ιυπβλΫ β βΝη αεδθά πθ,Ν θυΝβΝξΪλαιάΝ κυμΝ
ιυπβλ έΝεαγβη λδθΫμΝαθΪΰε μέ
2.  βθΝ αθαουξάΝ μΝ ΟΝ λσπκμΝ ουξαΰπΰέαμΝ άη λαΝ Ϋξ δΝ αζζΪι δέΝ θΝ αφκλΪΝ Ν α δεΫμΝ
πζΫκθΝ λα βλδσ β μ,Ν αζζΪΝ έθ δΝ Ϋθαυ ηα
Ν θ λΰβ δεΫμΝ ηκλφΫμΝ αθαουξάμ
44

πλκ φΫλκθ αμΝ εέθβ βΝ εαδΝ λΪ β,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ π λδπΪ κυ,Ν βμΝ
πκ βζα έαμΝ εαδΝ βμΝ ι λ τθβ βμέΝ υ ΫμΝ έθαδΝ λα βλδσ β μ κδΝ κπκέ μΝ ηπκλ έ θαΝ
θ αξγκτθΝ κΝ τθκζκΝ θσμΝ δε τκυΝξυλπθΝπλα έθκυέ
3.  βθΝουξδεάΝεαδΝ πηα δεάΝυΰ έαΝμ υηίΪζζκυθΝ βθΝουξδεάΝεαδΝ πηα δεάΝυΰ έαΝ κυΝ
πζβγυ ηκτ,ΝαυιΪθκυθΝ βθΝπαλαΰπΰδεσ β αΝ κυΝ θ λΰκτΝπζβγυ ηκτΝεαδΝη δυθκυθΝ κΝ
εσ κμΝ βμΝπκζδ έαμΝΰδαΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝ βμΝυΰ έαμέ
4.  βθΝκδεκζκΰέαΝ κυΝ κπέκυΝμ ΟδΝπλΪ δθκδΝ ξυλκδΝαπκ ζκτθΝκδεκζκΰδεΫμΝ δα λκηΫμΝ κδΝ
κπκέ μΝ υθ ΫκυθΝ ξθβ κτμΝ εαδΝ φυ δεκτμΝ ίδσ κπκυμΝ εαδΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ δΪξυ βΝ βμΝ
ξζπλέ αμΝ εαδΝ βμΝ παθέ αμΝ βθΝ πσζβ,Ν υθ βλκτθΝ εαδΝ αυιΪθκυθΝ βθΝ ίδκπκδεδζσ β αΝ
πθΝφυ δευθΝεαδΝαπδευθΝ δ υθέ
5.  βΝί ζ έπ βΝ κυΝηδελκεζέηα κμΝμΝ Νεέθβ βΝα λέπθΝηααυθΝηΫ πΝ πθΝαθκδε υθΝξυλπθΝ
πλα έθκυΝί ζ δυθ δΝ κθΝ λκ δ ησΝεαδΝ βθΝαθαθΫπ βΝ κυΝαΫλα,Ν θυΝ Ν υθ υα ησΝη Ν
βθΝ εέα βΝ εαδΝ βθΝ υ λκπ λα άΝ αφκεΪζυοβΝ κδΝ κπκέ μ πδ υΰξΪθ αδΝ Ν π λδκξΫμΝ
πλα έθκυ αγ λκπκδ έΝεαδΝη δυθ δΝ δμΝγ λδθΫμΝγ ληκελα δαεΫμΝη αίκζΫμέ
6.  βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝυ Ϊ πθΝμ Ναπκ λΪΰΰδ βΝ πθΝυ Ϊ πθ,ΝβΝαπκφυΰάΝπζβηηυλυθ,ΝβΝ
κλγάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πδφαθ δαευθΝυ Ϊ πθΝ υθ υααση θ μΝη Ν βΝξλά βΝυ λκπ λα υθΝ
πδφαθ δυθΝ θδ ξτκθ αδΝαπσΝ βθΝπαλκυ έαΝξυλπθΝπλα έθκυέ
7.  βθΝ αδ γβ δεάΝ κυΝ κπέκυΝ μΝ θαηκλφυθκυθΝ κυμΝ υπαέγλδκυμΝ ξυλκυμΝ εαδΝ
αθαίαγηέακυθΝ βθΝ δεσθαΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝ κυΝα δεκτΝ κπέκυέ
8.  βθΝ ικδεκθσηβ βΝπσλπθΝμΝ υ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝη βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝη αεδθά πθ,Ν
βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝευεζδεάμΝπσζβμΝεαδΝ βθΝ ια φΪζδ βΝγ ληδεάμΝεαδΝκπ δεάμΝΪθ βμέ
9.  βθΝαθαίΪγηδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ κυΝα δεκτΝεΫθ λκυΝμ Ό αθΝ κυμΝξυλκυμΝπλα έθκυΝ
θ πηα υθκθ αδΝ κδΝ π λδκξΫμΝ ε θ λδευθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ εαδΝ αΝ κπδεΪΝ εΫθ λα,Ν
ί ζ δυθ αδΝ βΝ πλκ π ζα δησ β ΪΝ κυμΝ εαδΝ υ λΰ κτθ αδΝ απσΝ αΝ κφΫζβΝ κυΝ α δεκτΝ
εαδΝπ λδα δεκτΝπλα έθκυέ
10.  κθΝ κυλδ ησΝ μΝ ΟδΝ πλΪ δθκδΝ ξυλκδΝ απκ ζκτθΝ πσζκΝ ΫζιβμΝ ΰδαΝ κυμΝ κυλέ μ,Ν κδΝ
κπκέκδΝ υξθΪΝ θΝ ΰθπλέακυθΝ βθΝ πσζβ,Ν θΝ δαγΫ κυθΝ αυ κεέθβ α,Ν απκ ζκτθΝ
δ λξση θκΝ κυλδ ησΝεαδΝαθ δη ππέακυθΝ υ εκζέ μΝη Ν δμΝ βησ δ μΝ υΰεκδθπθέ μέ
11.  βθΝ κδεκθκηέαΝ μ βηδκυλΰκτθ αδΝ θΫκδΝ πσζκδΝ ΫζιβμΝ πκζδ δ δεκτ,Ν αθαουξδεκτΝ εαδΝ
ηπκλδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πλκπγυθ αμΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κδεκθκηδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ
κΝ τθκζκΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ θδ ξτκθ αμΝΫ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝγΫ πθΝ λΰα έαμέ
άη λαΝπ λδ σ λαΝαπσΝ αΝ τκΝ λέ αΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ βμΝ υλυπβμΝακυθΝ Να δεΫμΝπ λδκξΫμΝ
εαδΝ υξθΪΝ βΝ πκδσ β αΝ κυΝ α δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ α δεκτΝ
πλα έθκυ,Νΰέθ αδΝσζκΝ εαδΝπ λδ σ λκΝαθ δζβπ ΫμΝπμΝεζ δ έΝΰδαΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝ
βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝ υλππαρευθΝπσζ πθέΝ  Ναυ σΝ κΝπζαέ δκ,ΝκΝ ξ δα ησμΝηδαμΝπσζβμΝ γαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ Ν υθΪλ β βΝ η δμΝ φυ δεΫμΝ δ λΰα έ μέΝ Χ σ κ βΝ ηκλφάΝ βΝ κπκέα Ϋξ δΝ
άη λαΝ ηδαΝ πσζβΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ πέ λα βμΝ εκδθπθδευθΝ εαδΝ κδεκθκηδευθΝ
παλαΰσθ πθ,Ν θυΝ βΝ φτ βΝ παέα δΝ δαεκ ηβ δεσΝ λσζκ,Ν ε έθκυΝ κυΝ κζδ ηκτΝ πθΝ αθγλυπδθπθΝ
βηδκυλΰβηΪ πθέ
 αΝηΪ δαΝ θσμΝ πδπσζαδκυΝπαλα βλβ ά αΝέξθβΝ κυΝπλα έθκυΝηΫ αΝ βθΝπσζβΝσππμΝ Ϋθ λαΝ
κυμΝ λσηκυμ,Ν δμΝπζα έ μΝάΝ αΝπΪλεα έθαδΝ αΝηκθα δεΪΝυπκζ έηηα αΝ βμΝφτ βμΝ Ναυ άέΝ
 βθΝπλαΰηα δεσ β α,Νσηπμ,ΝκΝλσζκμΝ βμΝφτ βμΝεαδΝ κυΝπλα έθκυΝ ΝηδαΝπσζβΝ θΝπ λδκλέα αδΝ
Ναυ ΪέΝ έθαδΝ πέ βμΝκΝαΫλαμΝ κθΝκπκέκ αθαπθΫ δΝεΪπκδκμ,ΝβΝΰβΝ βθΝκπκέαΝπ λπα Ϊ,Ν κΝθ λσΝ κΝ
κπκέκ πέθ δ, εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ κδΝ απθ αθκέΝ κλΰαθδ ηκέΝ η Ν κυμΝ κπκέκυμΝ ηκδλΪα αδΝ κΝ φυ δεσΝ
π λδίΪζζκθέΝ Ν πσζβΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαΰθπλέα αδΝ αθΝ ΫθαΝ ηάηαΝ βμΝ φτ βμΝ εαδΝ θαΝ ξ δΪα αδΝ
αθΪζκΰαέΝ Νφτ βΝηΫ αΝ βθΝπσζβΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ«εαζζδ λΰ έ αδ»ΝεαδΝθαΝαθα δεθτ αδΝεαδΝσξδΝθαΝ
αΰθκ έ αδΝ εαδΝ θαΝ υπκίαγηέα αδέΝ Ν τ λβΝ π λέπ π βΝ γαΝ πδφΫλ δΝ πδπζΫκθΝ εσ κμΝ κΝ κπκέκΝ
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π ε έθ αδΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝαπάμΝ πθΝεα κέεπθ, αζζΪΝεαδΝ Νπ λδίαζζκθ δεΪΝπλκίζάηα αέΝ
 κΝα δεσΝ κπέκ,Ν αΝε έλδα,ΝκδΝ λσηκδ,Ν αΝπ ακ λσηδαΝξαλαε βλέακυθΝ βθΝπσζβ,Ν θυΝπαλΪζζβζαΝ
βΝ αξτ β αΝ κυΝ αθΫηκυΝ εαδΝ βΝ υΰλα έαΝ η δυθκθ αδ,Ν βΝ γ ληκελα έαΝ εαδΝ βΝ ιΪ ηδ βΝ αυιΪθκθ αδΝ
εαδΝαυ σΝ πβλ Ϊα δΝ κΝηδελκεζέηαΝ βμΝπσζβμέ
θαΝ έε υκΝξυλπθΝπλα έθκυΝ υηίΪζζ δΝη ΝπκδεέζκυμΝ λσπκυμΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ α δεκτΝ
υ άηα κμέΝ δ Ϊΰ δΝ βΝ φτ βΝ ηΫ αΝ βθΝ πσζβΝ απκ ζυθ αμΝ ηδαΝ ΰΫφυλαΝ η αιτΝ α δεκτ,Ν
π λδα δεκτΝεαδΝαΰλκ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ έθ δΝ βθΝ υεαδλέαΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝΰθπλδηέαμΝη Ν
βΝξζπλέ αΝεαδΝ βθΝπαθέ αέΝ Ν δαησλφπ βΝεαδΝ πΫε α βΝ πθΝξυλπθΝπλα έθκυΝηαελκπλσγ ηαΝ
κ βΰ έΝ Ν γ δεΪΝ κδεκθκηδεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ δμΝ ΰ δ θδΪακυ μΝ η Ν αυ κτμΝ π λδκξΫμΝ εαγυμΝ
αυιΪθ αδΝ βΝ αιέαΝ βμΝ ΰβμΝ εαδΝ πθΝ εα κδεδυθ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ Ϋ αφκμΝ ΰδαΝ θΫ μΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ
λα βλδσ β μΝ εαδΝ πλκετπ κυθ θΫ μΝ γΫ δμΝ λΰα έαμέΝ πδπζΫκθ αΝ κδξ έαΝ κυΝ α δεκτΝ
πλα έθκυΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ απσΝ εκδθπθδεά,Ν ξπλδεάΝ εαδΝ κδεκζκΰδεάΝ πζ υλΪΝ εαγυμΝ
απκ ζκτθ,Ν ε σμΝαπσΝ ηάηα αΝ κυΝα δεκτΝδ κτ, πδ εΫοδηα ηΫλβ κΝεκδθπθδεσΝ τθκζκΝεαδΝ
φυ δεκτμΝ ίδκ σπκυμΝ ηΫ αΝ βθΝ πσζβέΝ ΜΪζδ α άη λαΝ δαπδ υθ δΝ εαθ έμΝ σ δΝ κδΝ εκδθπθδεΫμΝ
αθΪΰε μΝεαδΝβΝαζηα υ βμΝαθΪπ υιβΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝΫξκυθΝ πβλ Ϊ δΝ βΝγ υλβ βΝαυ υθΝ
πθΝ κηδευθΝηκλφυθέΝ Νλκηαθ δεά,ΝβΝαθγλππκηκλφδεάΝεαδΝέ πμΝβΝαδ γβ δεάΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ
ξυλπθΝ πλα έθκυ Ϋξ δΝ υ δΝ βΝ γΫ βΝ βμΝ Ν ηδαΝ ίδκε θ λδεά,Ν κδεκζκΰδεάΝ γ υλβ β,Ν Ν ηδαΝ
α δφκλδεάΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ α δεκτΝ ξυλκυΝ βμΝ πσζβμΝ σπκυΝ κΝ ΪθγλππκμΝ πμΝ
πλπ αΰπθδ άμΝπλκ α τ δΝεαδΝ ι ζέ δΝ κυμΝξυλκυμΝπλα έθκυέ
Γ θδεΪΝ δαπδ υθ αδ σ δΝ κΝ ίαγησμΝ πδλλκάμΝ κυΝ πλα έθκυΝ κθ α δεσΝ δ σΝ ιαλ Ϊ αδΝ
ία δεΪΝαπσΝ κθΝ π σΝ ξ δα ησΝ κυΝ κπέκυ,ΝαπσΝ δμΝ βηδκυλΰκτη θ μΝ ξΫ δμΝαζζβζ πέ λα βμΝ
η αιτΝ κηβηΫθκυΝ εαδΝ φυ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν αζζΪΝ εαδ απσΝ βθΝ κλγάΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμΝαπσΝ κυμΝξλά μΝεαδΝ δμΝ δκδεκτ μΝαλξΫμέ
υηπ λα ηα δεΪΝεα αζάΰκυη Ν βΝ δαπέ π βΝσ δΝκδΝ τΰξλκθ μΝ Ϊ δμΝ κυΝπ λδίαζζκθ δεκτΝ
ξ δα ηκτΝ εαδΝ βμΝ α δφκλέαμ πλκ Ϊ κυθΝ κυμΝ ξυλκυμΝ πλα έθκυΝ πμΝ ετλδκΝ λα βΰδεσΝ
λΰαζ έκΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝΫθ αιβμΝπκζδ δ δευθΝεαδΝαθαουξδευθΝξλά πθΝ κθΝα δεσΝδ σΝεαδ
βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ φτ βμέΝ Ν δα άλβ βΝ εαδΝ βΝ τθ βΝ πθΝ ξυλπθΝ
πλα έθκυ, ηΫ αΝ δμΝ α δεΫμΝ π λδκξΫμ, απκ ζ έΝ ία δεσΝ σπζκΝ θΪθ δαΝ βΝ φγκλΪΝ κυΝ φυ δεκτΝ
α δεκτΝ κπέκυΝεαγυμΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝ αηδ υ άλ μΝφυ δεκτΝπζκτ κυ,Νξζπλέ αμ εαδΝπαθέ αμΝεαδΝ
υπκίκβγκτθΝ δμΝφυ δεΫμΝ δ λΰα έ μΝΧκιυΰσθπ βΝ βμΝα ησ φαδλαμ,Ν δάγβ βΝ πθΝυ Ϊ πθΝε.ζ.πΨέΝ
Ν υδκγΫ β βΝ ηδαμΝ κδεκζκΰδεάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ
υθβΰκλ έΝ βθΝ ια φΪζδ βΝεαζτ λκυΝπ λδίαζζκθ δεΪΝεαδΝαδ γβ δεΪΝα δεκτΝξυλκυέ
 κθ κλδ ησΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ υλυπβμΝ Χωouncil ofΝ ϋurope,Ν 1λκθΨΝ ΰδαΝ κυμΝ αθκδε κτμΝ
ξυλκυμΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ πδ βηαέθ αδΝ κΝ λσζκμΝ
κθΝκπκέκ δα λαηα έακυθΝηΫ αΝ βθΝπσζβμ
«ΟΝ αθκδε σμΝ ξυλκμΝ έθαδΝ ία δεσΝ ηάηαΝ βμΝ α δεάμΝ εζβλκθκηδΪμ,Ν κηδεσΝ κδξ έκΝ βμΝ
αδ γβ δεάμΝ εαδΝ αλξδ ε κθδεάμΝ ηκλφάμΝ ηδαμΝ πσζβμ,Ν παέα δΝ βηαθ δεσΝ επαδ υ δεσΝ λσζκ,Ν έθαδΝ
κδεκζκΰδεΪΝ αιδσζκΰκμ,Ν έθαδ βηαθ δεσμΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ αζζβζ πέ λα βΝ εαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ
εκδθπθδεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν βλέα δΝ κδεκθκηδεκτμΝ σξκυμΝ εαδΝ λα βλδσ β μέΝ ΟΝ λσζκμΝ κυΝ έθαδΝ
πκζτΝ βηαθ δεσμΝ υθ δ φΫλκθ αμΝ δμΝαθΪΰε μΝαθαουξάμΝεαδΝ ζ τγ λκυΝξλσθκυΝ βμΝεκδθπθέαμΝεαδΝ
Ϋξκθ αμΝκδεκθκηδεάΝαιέαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ»
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Κ Φ Λ ΙΟΝVέ ΜΟΡΦ Ν ΣΙΚΟΤΝΠΡ ΙΝΟΤ ΣΟΝ

ΜΟΝΚΟ

δεέβκ
Ο δεσμΝξΪλ βμΝ κυΝεΫθ λκυΝ βμΝΚκαΪθβμέ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήuploadέwikimediaέorgήwikipediaήcommonsήγήγίήKozanistreetmapgrέjpgΨ
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Ν 

ΣκΝ α δεσΝ πλΪ δθκ Ν ηδαΝ πσζβΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαξπλδ u έΝ Ν πδηΫλκυμΝ ηκλφΫμέΜπκλ έΝ θαΝ
ηφαθέα αδΝ αθΝ θβ έ α,Ν πζα έα,Ν πΪλεκ,Ν λέΰπθκΝ κΝ κπκέκΝ π λδΫξ δΝ φυ ΪΝ άΝ ξζκκ Ϊπβ α,Ν Ν
υ Ϊ μΝ Ϋθ λπθ,Ν Ν η ηκθπηΫθα Ϋθ λα φυ υηΫθαΝ ευλέπμΝ Ν π ακ λσηδα,Ν αθΝ εΪζυοβΝ Ν
πΫλΰεκζ μΝάΝ Ναοέ μΝεαδΝ αθΝηπκλθ κτλ μΝ Ν δαξπλδ δεΪΝ λσηπθ,Ν αθΝ ξΫ δαΝ ΝηκθκπΪ δαΝ
π λδπΪ πθΝ ΝπΪλεαΝεαδΝ Νπζα έ μΝάΝαεσηβΝεαδΝ αθΝπ λέφλαιβΝηδαμΝπαδ δεάμΝξαλΪμέ
ΟδΝ ηκλφΫμΝ πλα έθκυΝ δμΝ κπκέ μΝ υθαθ ΪΝ εΪπκδκμΝ κΝ άηκΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ έθαδΝ πκζζΫμΝ εαδΝ
δαφκλ δεΫμ. Μ λδεΫμΝαπσΝαυ ΫμΝ έθαδΝκδΝ ιάμΝμ
έΝΜκλφΫμΝα

δεκτΝπλα έθκυΝ

βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμ

1έΝ δαξπλδ δεΫμΝ θβ έ μΝ εαδΝ ευεζδεσμΝ εσηίκμΝ μΝ Ξ εδθυθ αμΝ απσΝ βΝ υ δεάΝ έ κ κ βμΝ
πσζβμΝ υθαθ ΪΝ εαθ έμ δαξπλδ δεΫμΝ θβ έ μΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ κυΝ λσηκυΝ εαδΝ ΫθαΝ ευεζδεσΝ
εσηίκΝη Νξζκκ Ϊπβ α εαδΝγΪηθκυμ.

δεέΝβλ
δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝ λσηκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝγί
ΚυεζδεσμΝεσηίκμέ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

2. Πζα έαΝ λΰα δευθΝεα κδεδυθΝμ Νπλυ βΝπζα έαΝ βθΝκπκέαΝ υθαθ ΪΝεαθ έμΝ υλέ ε αδΝ
απΫθαθ δΝαπσΝ κΝ λα σπ κΝ«Μαε κθκηΪξπθ» δμΝ λΰα δεΫμΝεα κδεέ μ βμΝπσζβμέΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ πζα έαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λαΝ σππμΝ πζα Ϊθδα,Ν ζδΰκτ λα,Ν
φ θ Ϊηδα,Ν Ϋξ δΝ ξζκκ Ϊπβ αΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ πδφΪθ δ μ,Ν δαηκλφπηΫθαΝ πζαεσ λπ αΝ
ηκθκπΪ δα,Ν ΫθαΝ εδσ εδΝ βθΝ ΪελβΝ βμΝ πζα έαμΝ ΰδαΝ αθΪπαυ βΝ εαδΝ φπ δ δεΪΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ
πθΝηκθκπα δυθέ

δεέΝγ1
Πζα έαΝΝ λΰα δευθΝεα κδεδυθ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝγβ
Πζα έαΝΝ λΰα δευθΝεα κδεδυθ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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3.

βηκ δεσμΝεάπκμ : πσΝ βθΝ πΪθπΝπζ υλΪΝ κυΝ λα κπΫ κυΝεαδΝ κυΝαγζβ δεκτΝεΫθ λκυΝ
Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ απσΝ κΝ άηκΝ κΝ Ν « βηκ δεσμΝ εάπκμ»Ν κΝ κπκέκμΝ
αθαπ τ
αδ
Ν πδφΪθ δαΝ γβέίίί m2.ΟδΝ λΰα έ μΝ αθΪπζα βμΝ κΝ ξυλκ,Ν απσΝ βθΝ
βηκ δεάΝ λξά,ΝκζκεζβλυγβεαθΝ κΝεαζκεαέλδΝ κυΝβίίθΝ κπσ ΝεαδΝ σγβε ΝΰδαΝξλά βέΝΣκΝ
πλΪ δθκΝ π λδ
τ δΝ πδαΝ η Ν αΝ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ φυ υγ έ,Ν αΝ ζκυζκτ δαΝ εαδΝ κυμΝ
ξυλκυμΝ πλα έθκυΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ εκηηΪ δΝ κυέΟδΝ εΪ κδεκδΝ βμ ΚκαΪθβμΝ αΰΪπβ αθΝ κθΝ
βηκ δεσΝ εάπκ, απσΝ βθΝ πλυ βΝ δΰηά,Ν εαγυμΝ απ Ϋζ Ν βθΝ δαφκλ δεάΝ πλσ α βΝ
δαφυΰάμΝαπσΝ κΝΰελέακΝ βμΝπσζβμέ

δεέΝγγ
βηκ δεσμΝΚάπκμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέomikronέtvήmagazineήindexέphpήgenikaή1γη-2008-07-29-08-20-25)

πκ ζ έΝ α δαηφδ ίά β α πθ τηκθαΝ πλα έθκυΝ ΰδαΝ βθΝ πσζβΝ εαδΝ ΫθαΝ πλαΰηα δεσΝ κζέ δΝ
ΰδαΝ βθΝπ λδκξά,Ν θυΝπλκ ζετ δΝπκζζκτμΝ πδ εΫπ μΝεαγυμΝεα αεζτα αδΝεαγβη λδθΪΝαπσΝ
ηδελκτμΝεαδΝη ΰΪζκυμΝκδΝκπκέκδ πδζΫΰκυθΝ κθΝεάπκΝΰδαΝ βθΝαπκΰ υηα δθάΝάΝ βθΝίλα δθάΝ
Ϋικ σΝ κυμέ έθαδΝ ηέαΝ θαζζαε δεάΝ πλσ α βΝ βΝ κπκέα ΰ ηέα δΝ αΝ απκΰ τηα αΝ πθΝ
πδ ε π υθΝ η Ν σηκλφ μΝ δεσθ μΝ βλ ηέαμΝ εαδΝ ξαζΪλπ βμ,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ κΝ βη έκΝ
πλκ φΫλ δΝ ηδαΝ αθΪ αΝ λκ δΪμΝ εαγυμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ σπκμΝ Ϊγζβ βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ
π λπΪ βηαΝεαδ παδξθέ δ,ΝαεσηβΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝπκζδ δ δευθΝ ε βζυ πθέΝΟΝ
βηκ δεσμΝεάπκμΝ Ϋε δΝαθκδε σμΝεαδΝπ λδπκδβηΫθκμΝεαγβη λδθΪΝπ λδηΫθκθ αμΝθαΝΰ ηέ δΝ
η Ν δμΝπαδ δεΫμΝφπθκτζ μΝ πθΝηδελυθΝ πδ ε π υθΝ κυ, αζζΪΝεαδΝ πθΝΰβλαδσ λπθΝκδΝκπκέκδ
γαΝ ίλ γκτθΝ Ϋ πΝ πλκμΝ δΰηάθΝ ε έΝ πδζΫΰκθ αμΝ κΝ βη έκΝ ΰδαΝ θαΝ ι φτΰκυθΝ απσΝ βθΝ
εαγβη λδθσ β α,Νΰ ηέακθ αμΝσηκλφ μΝ δεσθ μ,Νξαζαλυθκθ αμΝεαδΝαφάθκθ αμΝ κΝθκυ, αζζΪΝ
εαδΝ βθΝουξάΝθαΝπ λδπζαθβγ έέΝ

δεέΝγζ
βηκ δεσμΝΚάπκμ
ΧΠβΰάΝμΝhttp://www.omikron.tv/magazine/index.php/genika/1352008-07-29-08-20-25)

δεέΝγη
βηκ δεσμΝΚάπκμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέomikronέtvήmagazineήindexέphpήgenikaή1γη2008-07-29-08-20-25)
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4. Πζα έαΝυθ Ϊΰηα κμ : Κα υγυθση θκμΝεΪπκδκμ πλκμΝ κΝεΫθ λκΝ βμΝπσζβμΝ υθαθ ΪΝ κθΝ
τ λκΝ ευεζδεσΝ εσηίκ, πλδθΝ φγΪ δ κΝ εΫθ λκΝ εαδΝ αελδίυμΝ απΫθαθ δΝ υλέ ε αδΝ βΝ
πζα έαΝ υθ Ϊΰηα κμΝ βΝ κπκέαΝ δαγΫ δΝ εαδΝ υπσΰ δκΝ parkingέΝ ΟζσεζβλβΝ βΝ πζα έαΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝαθδ σπ αΝπζαεσ λπ αΝ πέπ α,πΫλΰεκζ μ,ξζκκ Ϊπβ αΝ αΝπ λδ σ λαΝ
βη έα,Νη ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λα,Νηπκλθ κτλ μ,ΝγΪηθκυμΝεαδΝπκζζΪΝεαγδ δεΪΝΰδαΝι εκτλα βέ

δεέΝγθ
Πζα έαΝυθ Ϊΰηα κμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝγι
Πζα έαΝυθ Ϊΰηα κμΝεαδΝ δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝ βμΝκ κτΝ
Κα κηκτζβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝγκ
ΚσηίκμΝ βθΝπζα έαΝυθ Ϊΰηα κμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

5. Πζα έαΝ ΝέεβμΝ μ ΦγΪθκθ αμΝ εΪπκδκμΝ κΝ εΫθ λκΝ βμΝ πσζβμΝ αθ δελέα δ βθΝ πζα έαΝ
ΝέεβμΝ βθΝκπκέαΝ υλέ ε αδΝ κΝ βηαλξ έκΝεαδΝ έπζαΝ κυΝ
πσα δΝ κΝπαζαδσΝλκζσδ,Ν
θυΝ βθΝ εΪ πΝ πζ υλΪΝ βμΝ πζα έαμΝ υλέ ε αδΝ βΝ εεζβ έα κυΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυέΝ
ΜδαμΝ εαδΝ έθαδΝ βΝ ε θ λδεάΝ πζα έαΝ βμΝ πσζβμΝ έθαδΝ Ϋ δΝ δαηκλφπηΫθβΝ υ Ν θαΝ
ιυπβλ έΝ κυμΝ πκζέ μΝ σ κΝ ΰδαΝ βθΝ αθαουξά κυμΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ δΫζ υ ά κυμέΝ
ξ σθ, σππμΝ σζ μΝ κδΝ πζα έ μΝ βμΝ πσζβμΝ Ϋ δΝ εαδΝ αυ άΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ αθδ σπ αΝ
πέπ αέΝ δαγΫ δΝ αλε ΪΝ έ βΝ φυ υθ,Ν ευλέπμΝ Ϋθ λπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αλε ΪΝ παλ ΫλδαΝ
η Ν Ϊθγβέ έθαδΝ πέ βμΝ ΰ ηΪ βΝ η εαγέ ηα α ΰδαΝ βθΝ ι εκτλα βΝ πθΝ π αυθΝ εαδΝ
φπ δ δεΪΝ εα ΪΝ ηάεκμ κυΝ π ακ λσηκυΝ κΝ κπκέκμΝ θυθ δΝ Ν βθΝ Πζα έαΝ ΝέεβμΝ η Ν βθΝ
Πζα έαΝ ζ υγ λέαμέ
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δεέΝγλ
Πζα έαΝΝέεβμ
ΧΠβΰάΝ:http://www.giapraki.com/photo/main.php?g2_itemId=11692)

δεέΝζί
Πζα έαΝΝέεβμ
ΧΠβΰάΝμhttpμήήwwwέgiaprakiέcomήphotoήmainέphpςgβ_itemIdο11θλβΨ

6. ΠΪλεκΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝμ ΠλκμΝ βΝίσλ δαΝπζ υλΪΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ ε σμΝαπσΝ κΝπ λδα δεσΝ
πλΪ δθκΝ κΝκπκέκΝεαζτπ δΝη ΰΪζβΝΫε α βΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝπ λδκξάμΝ βηδκυλΰυθ αμΝ
Ϊζ βΝ ΰδαΝ π λδπΪ κυμΝ η Ν πζαεσ λπ αΝ ηκθκπΪ δα,Ν υθαθ ΪΝ εΪπκδκμΝ κΝ η ΰΪζκΝ πΪλεκΝ
ΰέκυΝ βηβ λέκυ η Ν κΝ βηκ δεσΝ αθαουε άλδκέΝ  κΝ πΪλεκΝ κΝ πδ εΫπ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
π λπα ά δΝ αΝπ λδη λδεΪΝπζαεσ λπ αΝηκθκπΪ δαΝ κυΝάΝθαΝι εκυλα γ έΝ βΝ εδΪΝεαδΝ
βΝ λκ δΪΝπκυΝπλκ φΫλκυθΝ αΝαηΫ λβ αΝπ τεαέΝ βΝ υ δεάΝπζ υλΪΝ κυΝπΪλεκυΝυπΪλξ δΝΝ
παδ δεάΝξαλΪέ

δεέΝζβ
ΠΪλεκΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝζ1
ΠΪλεκΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

7. Πζα έαΝβηβμ Μαλ έκυΝμ έθαδΝηδαΝπζα έαΝ αΝαθα κζδεΪΝ βμΝπσζβμΝηδελάμΝΫε α βμΝη Ν
βΝη ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝ βμΝεαζυηηΫθβΝαπσΝπζαεσ λπ κέΝ ξ δΝη ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λαΝεαδΝ
φυ υηΫθα Νπαλ ΫλδαΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμέΝ πέ βμΝΫξ δΝπαΰεΪεδαΝΰδαΝ βθΝι εκτλα βΝ πθΝ
πκζδ υθ,Νη ΰΪζαΝφπ δ δεΪΝεαδΝ κΝεΫθ λκΝηδαΝπΫ λδθβΝίλτ βέ
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δεέΝζγ
Πζα έαΝβηβμ Μαλ έκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

8. Πζα έαΝ Λα ΪθβΝ μ υ άΝ έθαδΝ ΪζζβΝ ηδαΝ πζα έαΝ βμΝ πσζβμΝ η Ν ευλέαλξκΝ λσζκΝ
πζαεσ λπ κΝ εαδΝ αΝ αθδ σπ αΝ πέπ αΝ η Ν ζέΰαΝ Ϋθ λαΝ θαΝ εκ ηκτθΝ αΝ παλ ΫλδαΝ βμέΝ
πζα έαΝ αυ άΝ έθαδΝ βΝ αφ βλέαΝ εαδΝ κΝ ΫληαΝ πθΝ α δευθΝ ζ πφκλ έπθΝ κπσ Ν
π λδ σ λκμΝεσ ηκμΝαπζΪΝπ λθΪΝ απσΝ ε έΝξπλέμΝθαΝηΫθ δΝΰδαΝυλαέΝ δαγΫ δΝεαγέ ηα
εαδΝφπ δ δεΪΝεαδΝηδαΝηδελάΝπαδ δεά ξαλΪΝ κΝ ζ έπηαΝ βμέ

δεέΝζζ
Πζα έαΝΛα Ϊθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

κΝ
Ν
κΝ
αΝ

δεέΝζη
Πζα έαΝΛα Ϊθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

9. ΠλαθΫμΝ δ βλκ λκηδεκτΝ αγηκτΝ μ ΠλΪ δθκ πέ βμΝ υθαθ ΪΝ εαθ έμ εα ΪΝ ηάεκμΝ κυΝ
δ βλκ λκηδεκτΝ αγηκτΝ απκ ζκτη θκΝ απσΝ ξσλ αΝ εαδΝ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέαΝ εαζτπ κυθΝ Ν κΝ
πλαθΫμΝ βμΝπ λδκξάμΝηδαμΝεαδΝκδΝλΪΰ μΝ κυΝ αγηκτΝ υλέ εκθ αδΝ Νοβζσ λκΝ πέπ κΝαπσΝ
βΝηδαΝπζ υλΪΝ κυΝ λσηκυέ

52

δεέΝζθ
ΠλαθΫμΝδ βλκ λκηδεκτΝ αγηκτ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝζι
ΠλαθΫμΝδ βλκ λκηδεκτΝ αγηκτ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

10. ΚυεζδεκέΝεσηίκδΝεαδΝ δαξπλδ δεΫμΝθβ έ μΝμ  βθΝαθα κζδεάΝΫικ κΝ βμΝπσζβμ, σππμΝ
εαδΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ δα αυλυ δμ, υθαθ Ϊ εαθ έμ εαδΝ πΪζδΝ ευεζδεκτμΝ εσηίκυμΝ εαδΝ
δαξπλδ δεΫμΝθβ έ μΝη Νξζκκ Ϊπβ α εαδΝγΪηθκυμέ

δεέΝζκ
δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝΝ πέΝ βμΝκ κτΝ ληέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝζλ
ΚυεζδεσμΝεσηίκμΝ πέΝ βμΝκ κτΝ ληέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝηί
δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝ πέΝ βμΝκ κτΝ ληέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝη1
δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝ πέΝ βμΝκ κτΝ ληέκυ,ΝΫικ κμΝΰδαΝΘ μήθδεβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέ 52
ΚυεζδεσμΝεσηίκμΝΝ πέΝ πθΝκ υθΝΛαλέ βμΝΤΝΝ11βμΝΟε πίλέκυ,Ν
κΝτοκμΝ κυΝΤπ λα δεκτΝΚΣ Λ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝηγ
δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝΝ πέΝ πθΝκ υθΝΛαλέ βμΝΤΝΝ11βμΝΟε πίλέκυ,Ν
κΝτοκμΝ κυΝΤπ λα δεκτΝΚΣ Λ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυ)

δεέΝηζΝ
ΣλέΰπθκΝ πέΝ βμΝκ κτΝΜ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝηη
ΚυεζδεσμΝεσηίκμΝ πέΝ βμΝκ κτΝΠ πξκεκη έκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝηθ
ΠΪλεκΝεαδ ξυλκμΝ Ϊ βμΝαυ κεέθβ πθ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέ 57
ΚυεζδεσμΝεσηίκμΝ κΝτοκμΝ κυΝ α δζσπκυζκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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11. Ϊ κμΝ ΚκυλέΝ μ ΣκΝ Ϊ κμΝ αυ σΝ υλέ ε αδΝ ζΝ ξδζδση λα αθα κζδεΪΝ βμΝ ΚκαΪθβμέΝ
Φδζκι θ έΝ ε λκφ έκΝ υΰ θυθΝ γβλαηΪ πθΝ σππμΝ ζΪφδα,Ν ααλεΪ δα,Ν πΫλ δε μ,Ν κλ τεδα,Ν
λυΰσθδαΝεαδΝφα δαθκτμέΝ πέ βμΝυπΪλξ δΝ κυλδ δεσΝπ λέπ λκ,Ν δα σλδκ,Νπαδ δεάΝξαλΪ,Ν
ΰάπ αΝηπΪ ε ,Ν ΫθδμΝεαδΝεα α εβθπ δεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝπλκ εσππθέ

δεέΝηκ
Παδ δεάΝξαλΪΝ κΝ Ϊ κμΝΚκυλέ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέkozanέgrήςpο1γ1ληθΨ

έΝΜκλφΫμΝα

δεκτΝπλα έθκυΝ

δεέΝηλ
Υδκθδ ηΫθκΝηκθκπΪ δΝ κΝ Ϊ κμΝΚκυλέ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέkozanέgrήςpο1γ1ληθΨ

δμ ΣκπδεΫμΝΚκδθσ β μ

ε σμΝαπσΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμΝεαδΝ κΝ α δεσΝπλΪ δθκΝΝ δμΝπζα έ μ,Ν αΝπΪλεαΝεαδΝ Ν
εΪγ Ν Ν ξυλκΝ πλα έθκυ,Ν αιέα δΝ θαΝ αθαφ λγκτθΝ εαδΝ κδ ε θ λδεΫμΝ πζα έ μΝ η λδευθΝ ΣκπδευθΝ
Κκδθκ ά πθ, κδΝ κπκέ μΝ υθ ζκτθΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ α δεκτΝ πλα έθκυ κυ άηκυ βμΝ
ΚκαΪθβμέ
1. Κ θ λδεάΝ Πζα έαΝ ΣκπδεάμΝ Κκδθσ β αμΝ δαθάμ : Ν πζα έαΝ εαζτπ δΝ η ΰΪζβΝ Ϋε α β
κΝεΫθ λκΝ βμΝπσζβμΝεαδΝξπλέα αδΝ Ν τκΝ πέπ αέΝΝ Νη ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ πΪθπΝ
πδπΫ κυΝ έθαδΝ πζαεσ λπ β, θυ π λδη λδεΪΝ υπΪλξκυθΝ φυ δεκέ φλΪε μέΝ  κΝ εΪ πΝ
πέπ κΝβΝπζα έαΝ έθαδΝ δαηκλφπηΫθβΝη ΝεΪγ Ν έ κμΝπλα έθκυέΝ Νη ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝ
βμΝ έθαδΝ λπηΫθβΝ η Ν ξζκκ Ϊπβ αέΝ ξ δΝ φυ υηΫθαΝ η ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λα,Ν ηκθκπΪ δαΝ η Ν
δαππθδεΪΝ ίάηα α,Ν πΫλΰεκζ μ,Ν παδ δεάΝ ξαλΪ εαδΝ εαγέ ηα αέΝ
υΝ υθαθ ΪΝ εαθ έμ εαδΝ κΝ
υΰλσΝ κδξ έκΝ κΝκπκέκΝαθ δπλκ ππ τ αδΝαπσΝηδαΝπΫ λδθβΝίλτ βΝ βθΝΪελβΝ βμΝπζα έαμ,Ν
ξθβ ΪΝλυΪεδαΝεαδΝιτζδθαΝΰ φυλΪεδαΝθαΝ θυθκυθΝσζαΝ αΝ βη έαΝ βμΝπζα έαμέΝ

δεέΝΝθίΝ
Κ θ λδεάΝπζα έαΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝθ1Ν
Κ θ λδεάΝπζα έαΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝθβ
Κ θ λδεάΝπζα έαΝ δαθάμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέpanoramioέcomήphotoήγίίηηγγθ)

δεέΝθγ
Κ θ λδεάΝπζα έαΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

2. Κ θ λδεάΝ πζα έαΝ Μαυλκ θ λέκυΝ μ υλέ ε αδΝ κΝ ε θ λδεσΝ βη έκΝ κυΝ ξπλδκτΝ εαδΝ
έθαδΝ δαηκλφπηΫθβΝ Ν τκΝ πέπ αέΝ έθαδΝ αθκδε άΝ Ν σζβΝ βμΝ βθΝ π λέη λκΝ κΝ κπκέκ
βηαέθ δΝπυμΝΫξ δΝ δ σ κυμΝ Ν εΪγ Ν βμΝπζ υλΪέΝΣκΝπζαεσ λπ κΝ εαδΝ κΝπλΪ δθκΝ έθαδΝ
ηκδλα ηΫθαΝδ κη λυμΝ ΝσζβΝ βθΝπζα έαέΝ ξ δΝη ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λα,Νπαδ δεάΝξαλΪΝ βθΝ
αθα κζδεάΝ βμΝ πζ υλΪ,Ν πΫλΰεκζα,Ν δθ λδίΪθδ,Ν αφκεΪζυοβΝ η Ν ξζκκ Ϊπβ αΝ εαδΝ
φυ κ κξ έαΝεα ΪΝηάεκμΝ κυΝε θ λδεκτΝηκθκπα δκτέ

δεέΝθζ
Πζα έαΝΜαυλκ θ λέκυ,Ν1κ πέπ κ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝθη
Πζα έαΝΜαυλκ θ λέκυ,Νβκ πέπ κ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝθθ
ΆπκοβΝ βμΝπζα έαμΝΜαυλκ θ λέκυ
η Νξζκκ Ϊπβ α
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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3. Κ θ λδεάΝπζα έαΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝμ έθαδΝηδαΝπζα έαΝβΝκπκέαΝ έθ δΝαθΪ αΝ κθΝΆΰδκΝ
βηά λδκΝεαδΝ κΝΡυΪεδκΝηδαμΝεαδΝ αΝ λΰκ Ϊ δαΝ βμΝ
Ν υλέ εκθ αδΝπκζτΝεκθ ΪέΝ έθαδΝ
δαηκλφπηΫθβΝ Ν ΫθαΝ πέπ κΝ η Ν η ΰΪζβΝ παδ δεάΝ ξαλΪ,Ν αλε ΪΝ η ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λαΝ εαδΝΝ
ξζκκ Ϊπβ αέΝ ΤπΪλξ δΝ εαδΝ κΝ υΰλσΝ κδξ έκΝ ηδαμΝ εαδΝ δαπ λθΪ βθΝ πζα έαΝ ξθβ σΝ
πκ αηΪεδΝ κΝκπκέκΝεα αζάΰ δΝ Ν υθ λδίΪθδ.

δεέΝθ7
Πζα έαΝ ΰέκυ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝθ8
Παδ δεάΝξαλΪΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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Κ Φ Λ ΙΟΝVIέ ΤΝΣ Ρ  ΝΝ ΣΙΚΟΤΝΠΡ ΙΝΟΤ
ΣΟΝ ΜΟΝΚΟ Ν 
ΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμΝ υλέ ε αδΝ ΝηδαΝαπσΝ δμΝπδκΝ πδίαλυηΫθ μΝπ λδίαζζκθ δεΪΝπ λδκξΫμΝ
βμΝ ζζΪ αμέ Ν εσθβΝ εαδΝ βΝ λτπαθ β,Ν βΝ κπκέα πλκεαζ έ αδΝ απσΝ κυμΝ α ηκβζ ε λδεκτμΝ
αγηκτμΝ βμΝ
ΝεαδΝαπσΝ βθΝεέθβ βΝ πθΝαυ κεδθά πθ, Ϋξ δΝΪη αΝ υ η θάΝαπκ ζΫ ηα αΝ
βθΝ δαίέπ βΝ πθΝεα κέεπθέΝΣκΝπλΪ δθκΝ βθΝπσζβΝ βθΝαθαίαγηέα δΝαδ γβ δεΪ, αζζΪΝευλέπμΝ
ζ δ κυλΰ έΝπμ φέζ λκΝ βμΝ εσθβμΝεαδΝ πθΝλυπκΰσθπθΝκυ δυθΝκδΝκπκέ μ βηδκυλΰκτθ αδΝαπσΝ δμΝ
αθγλυπδθ μΝ λα βλδσ β μέ
ΓδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σ
δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ άηκυΝ υπΪλξ δΝ κΝ ΣηάηαΝ Πλα έθκυέΝ υ σ
απκ ζ έ αδΝ απσΝ ι δ δε υηΫθκΝ πλκ ππδεσΝ , κΝ κπκέκΝ φλκθ έα δΝ βΝ π άΝ υθ άλβ β εΪγ Ν
έ κυμΝπλα έθκυΝ βθΝπσζβέ
ΣκΝΣηάηαΝΠλα έθκυΝπ λδζαηίΪθ δ υκΝΰλαφ έα :
1. Γλαφ έκΝεάππθΝεαδΝ θ λκ κδξδυθΝμ ΣκΝΰ θδεσΝαθ δε έη θκΝ κυΝαφκλΪΝ βΝη ζΫ βΝεαδΝ
βθΝ ε Ϋζ βΝ λΰα δυθΝαθΪπ υιβμΝεαδΝ υθ άλβ βμΝ πθΝξυλπθΝπλα έθκυ,Ν βζα άΝί ζ έπ βμΝ
εαδΝ πΫε α βμΝ βμΝ υθ άλβ βμ,Ν βμΝ εαγαλδσ β αμΝ εαδΝ βμΝ φυ κπλκ α έαμ πθΝ ξυλπθΝ
πλα έθκυ, εαγυμΝ εαδΝ πθΝ υπαέγλδπθΝ ξυλπθΝ ΰ θδεσ λαΝ ηΫ αΝ αΝ σλδαΝ κυΝ άηκυΝ ΧπΪλεα,Ν
εάπκδ,Ν Ϊζ β,Ν παδ δεΫμΝ ξαλΫμ,Ν θ λκ κδξέ μ,Ν παλ ΫλδαΝ ε.ζ.π.υΰε ελδηΫθαΝ κδΝ λΰα έ μΝ δμΝ
κπκέ μΝ ε ζ έΝ έθαδΝδΝ ιάμ :
αέΝ Κα αλ έα δΝ εαδΝ φαλησα δΝ ίλαξυπλσγ ηαΝ ζ π κη λάΝ πλκΰλΪηηα αΝ φυ τ πθ,Ν
υθ άλβ βμ,ΝΪλ υ βμΝεαδ φυ κπλκ α έαμΝ πθΝξυλπθΝπλα έθκυΝ κυΝ άηκυέΝ θαζτ δΝ αΝ θΝ
ζσΰπΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ εαγκλέα δΝ δμΝ αθΪΰε μΝ Ν ξθδεσΝ ικπζδ ησ,Ν λΰαζ έα,Ν αθγλυπδθκΝ
υθαηδεσΝεα Ϊ δ δεσ β μ,Νφυ Ϊ,ΝζδπΪ ηα αΝ,Νφυ κφΪληαεα,Ναθ αζζαε δεΪΝε.ζ.π.
ίέΝ Ν επκθ έΝ η ζΫ μΝ κδΝ κπκέ μ ξ έακθ αδΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ εαδΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ
αθΪζκΰπθΝ η ζ υθΝ εαδΝ λΰα δυθΝ Ν λέ κυμΝ εαδΝ βλ έΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δα δεα έ μΝ αθΪγ βμΝ
παλαεκζκτγβ βμ,Ν ζΫΰξκυ,Ν πέίζ οβμΝεαδΝπαλαζαίάμέ
ΰέΝΝΝυθ Ϊ δΝεαδΝυπκΰλΪφ δΝ δμΝεα α Ϊ δμΝβη λκηδ γέπθΝ κυΝ λΰα κ ξθδεκτΝπλκ ππδεκτΝ
κυΝαπα ξκζκτη θκυΝ κΝπλΪ δθκΝΰ θδεΪΝεαδΝ δμΝπαδ δεΫμΝξαλΫμΝ κυΝ άηκυέ
2. Γλαφ έκΝπ λδα

δεκτΝπλα έθκυ

ΟδΝ λΰα έ μΝ δμΝκπκέ μΝ ε ζ έΝ κΝΰλαφ έκΝαυ σΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ
αέΝΝ π ι λΰΪα αδΝπλκ Ϊ δμΝπλκμΝ δμΝαλησ δ μΝυπβλ έ μΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝεαδΝ βθΝ
δαξ έλδ βΝ α δευθΝπ λδκξυθΝ κυΝ άηκυέ
ίέΝ Ν δ βΰ έ αδΝ πλκ Ϊ δμΝ η ζΫ βμΝ εαδΝ ε Ϋζ βμΝ ΫλΰπθΝ υπκ κηάμΝ Χπέξ α δεάμΝ κ κπκδέαμ,Ν
δ υγΫ β βμΝ α δευθΝ ξ δηΪλλπθ,Ν εα α ε υάμΝ υ α κ ιαη θυθ,Ν εα α ε υάμΝ βη έπθΝ
υ λκζβοέαμΝ ΰδαΝ πυλκ ί δεΪΝ κξάηα α,Ν υπκ κηυθΝ ίκ εκ σππθ,Ν ξυλπθΝ αθαουξάμ,Ν
αθ δπυλδευθΝαπθυθΝε.ζ.π).
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ΰέΝ Ν δα υπυθ δΝ πλκ Ϊ δμΝ κΝ α αλξ έκΝ άΝ κΝ ηάηαΝ θα α υ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝΣλκφέηπθΝΧπλυβθΝ Τπκυλΰ έκΝ Γ πλΰέαμ) ΰδαΝ βθΝαθα Ϊ π βΝ πθΝ
π λδκξυθέ
έΝΝ πδη ζ έ αδΝ βμΝ υηη κξάμΝ κυΝ άηκυΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝπυλκπλκ α έαμΝ πθΝ α υθέ
έΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν αΝΰλαφ έαΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ
κυΝ άηκυΝ ΰδα βθΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ βθΝ έ εαδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Ν ΰδαΝ ξλβηα κ σ β βΝ
θ λΰ δυθΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ αιδκπκέβ βμΝ α υθΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ κλ δθυθΝ εαδΝ η δκθ ε δευθΝ
π λδκξυθέ
ΟδΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμ κυΝα δεκτΝπλα έθκυΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκθ αδΝ έθαδΝκδΝ ιάμΝμ
1. Φτ υ βΝ μ ΟΝ άηκμΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ θΝ Ϋξ δΝ δεΪΝ κυΝ φυ υλδαΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πθΝ
φυ υθ, αΝ κπκέα ξλ δΪακθ αδ, η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πλκηβγ τ αδΝ αΝ φυ ΪΝ έ Ν απσΝ δ δπ δεΪΝ
φυ υλδαΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ έ Ν απσΝ η ΰΪζαΝ φυ υλδαΝ βμΝ Θ
αζκθέεβμΝ εαδΝ πθΝ εκθ δθσ λπθΝ
π λδκξυθΝκδΝκπκέ μ δαγΫ κυθΝφυ υλδαέ
2. ΚζΪ υηαΝμ ΣαΝεζΪ υηα αΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκθ αδΝσ αθΝ αΝ Ϋθ λαΝΫξκυθΝλέι δΝ κΝφτζζπηΪΝ
κυμ,Ν ησθκΝ απσΝ ι δ δε υηΫθκΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ σ κΝ εα ΪΝ κΝ υθα σΝ παθδσ λα,Ν υ Ν αΝ
Ϋθ λαΝθαΝη έθκυθΝπδκΝπκζζΪΝξλσθδαΝκδΝ« υθα κέΝ λΰΪ μΝ βμΝυΰ έαμΝηαμ». ΣκΝεζΪ υηαΝ πθΝ
Ϋθ λπθΝ δαελέθ αδΝ Ν τκΝευλέπμΝ έ βΝ αΝ Ϋθ λαΝ πθΝ θ λκ κδξδυθΝ βμΝπσζβμμ
αέΝΝΝΚζΪ υηαΝ δαησλφπ βμΝάΝαπκεα Ϊ α βμμΝ υ σ ΰέθ αδΝσ αθΝ αΝ Ϋθ λαΝ έθαδΝπδκΝθ αλΪΝ
ΰδαΝθαΝαπκεα α αγ έΝβΝεσηβΝ κυμΝαπσΝ πα έηα α,ΝαβηδΫμ,Να γΫθ δ μΝεαδΝθ ελΪΝηΫλβ,ΝαζζΪΝ
ευλέπμΝ ΰδαΝ θαΝ αθ ί έΝ βΝ εσηβΝ κυμΝ υοβζσ λαΝ απσΝ αΝ β,ηΝ ηΫ λα σππμΝ πλκίζΫπκυθΝ κδΝ
πλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝΤΠ ΥΧ
υ Ν αΝεζα δΪΝθαΝηβθΝ θκξζκτθΝ βΝ δΫζ υ βΝ πθΝπ αυθΝεαδΝ
πθΝφκλ βΰυθέ
ίέΝΝΚζα τηα αΝη έπ βμΝσΰεκυμ έθαδΝ αΝζ ΰση θαΝ«ίαγδΪ»Νεζα τηα α αΝκπκέα πλΫπ δΝθαΝ
ΰέθκθ αδΝησθκΝΰδαΝζσΰκυμΝα φΪζ δαμ,Νσ αθΝ βζα άΝ κΝ Ϋθ λκΝ έθαδΝπκζτΝΰΫλδεκΝάΝη Ν ξ δεάΝ
α Ϊγ δα κπσ Ν ξαζαλυθ αδΝ κΝ σΰεκμΝ βμΝ εσηβμΝ κυΝ άΝ αφαδλ έ αδΝ σζβΝ βΝ εσηβέ ΣΫ κδαΝ
εζα τηα α,Ν δ δεΪΝ αθΝ ΰέθκθ αδΝ υξθΪ,Ν βηδκυλΰκτθΝ πκζζΫμΝ πζβΰΫμΝ αΝ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέαΝ
αλλπ αέθκυθ,Ν ξΪθκυθΝ βΝ απ δεσ β ΪΝ κυμΝ εαδΝ δΰΪΝ δΰΪΝ ξΪθκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ
πλκ φΫλκυθΝ κθΝΪθγλππκΝ δμΝ υ λΰ δεΫμΝ κυμΝ υθα σ β μέ
ΣκΝ έ δκΝ υηίαέθ δΝ εαδΝ η Ν κΝ εκτλ ηαΝ κυΝ ξζκκ Ϊπβ αΝ η Ν ηβξαθάΝ εκπάμ, βθΝ κπκέαΝ βθΝ
αθαζαηίΪθκυθΝ λΰΪ μΝ κυΝ άηκυέ
3. Φυ κπλκ α έα-Φ εα ηκέΝ μ Ν ο έλαΝ έθαδΝ κΝ ξ δλσ λκμΝ ξγλσμΝ Ν πθΝ φυ υθέΝ ΟΝ
ο εα ησμΝ ΰέθ αδΝ ευλέπμΝ βθΝ Ϊθκδιβ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ηΫ αΝ κΝ ξ δηυθαΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ
εαζζδΫλΰ δ μέΝ εσηβΝ ΰέθκθ αδΝ ο εα ηκέ ΰδαΝ ητεβ μ,Ν εκυζάεδα,Ν ο έλ μ,Ν εΪηπδ μΝ εαδΝ
αζδΰεΪλδαέΝΟΝξζκκ Ϊπβ αμΝλαθ έα αδΝεαδΝευλέπμΝκΝΫ κδηκμΝΰδαΝπλκ ίκζΫμΝαπσΝητεβ μ.

60

4. Άλ υ βΝ μ Ν Ϊλ υ βΝ ΰέθ αδΝ η Ν ηπ εΝ άΝ pop-upΝ σπκυΝ υπΪλξ δΝ κλΰαθπηΫθκΝ αλ υ δεσΝ
τ βηα,Ν υθάγπμΝ ΝπΪλεαΝη Νη ΰΪζβΝΫε α βΝ αφκεΪζυοβμΝεαδΝ Νθβ έ μ η Νξζκκ Ϊπβ αΝ
εαδΝγΪηθκυμέ
5. Λέπαθ βΝμ Νζέπαθ βΝΰέθ αδΝ βθΝΪθκδιβΝαπσΝ κΝ ι δ δε υηΫθκΝπλκ ππδεσ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν
δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝεΪγ Νφυ κτΝηδαΝη Ν υκΝφκλΫμέ
ΟΝ άηκμΝ η Ν κυμΝ υπ τγυθκυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυμΝ κπκέκυμ δαγΫ δΝ εα αφΫλθ δΝ θαΝ
υθ βλ έΝσ κΝεαζτ λαΝ έθαδΝ φδε σΝ κΝπλΪ δθκΝ βμΝπσζβμ,ΝαζζΪΝβΝ υθ άλβ βΝ έθαδΝυπσγ βΝ
σζπθ ηαμέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ κπκγ βγκτθΝεΪ κδΝαπκλλδηηΪ πθΝηΫ αΝ ΝπΪλεα,Ν Νπζα έ μΝεαδΝ
Νπ ακ λσηδα, σπκυΝ θΝυπΪλξκυθ, Ϋ δΝυ ΝεαθΫθαμΝαπ λέ ε π κμΝπκζέ βμΝθαΝηβθΝπ Ϊ αΝ
εκυπέ δαΝ κυΝαλδ λΪΝεαδΝ ιδΪέΝ
πέ βμΝ γαΝ ά αθΝ κλγσΝ κΝ άηκμΝ θαΝ δκλΰαθυ δΝ ηδθΪλδαΝ ΰδαΝ βθΝ εαγαλδσ β αΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμ,ΝΝ αΝκπκέαΝγαΝηπκλκτθΝθαΝπαλαεκζκυγκτθΝκδΝπκζέ μΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ ά κυμΝ
εαδΝ βθΝ παλαεέθβ ά κυμΝ κΝ θαΝ δα βλκτθΝ εαγαλκτμΝ κυμΝ ξυλκυμ κυμΝ κπκέκυμΝ π λθκτθΝ
πκζζΫμΝυλ μ.
δΝεδΝ η έμΝηπκλκτη ΝθαΝ υηίΪζζκυη Ν βΝ υθ άλβ βΝ σ κΝ κυΝπλα έθκυΝ βμΝπσζβμΝ
σ κΝεαδΝ βθΝεαγαλδσ β αΝαυ άμ, ίκβγυθ αμΝεαγβη λδθΪΝκΝεΪγ Νπκζέ βμΝη Ν κΝ δεσΝ κυΝ λσπκ
κυμΝά βΝαλησ δκυμΝεαδΝυπ τγυθκυμΝαθγλυπκυμΝΰδαΝαυ σ.
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ΚΤΡΙΟΣ Ρ ΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚ ΝΦΤΣ Ν
ΠΟΤΝΥΡ ΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣ ΙΝΣΟΝ ΣΙΚΟΝΠΡ ΙΝΟΝ
ΣΟΤΝ ΜΟΤΝΚΟ Ν 
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Κ Φ Λ ΙΟΝIέΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚ Ν
έΝΝ

δγαζάΝεαζζππδ

Ν Ρ

δεΪΝ Ϋθ λα

 αΝ πΪλεαΝ εαδΝ δμΝ πζα έ μΝ βμΝ ΚκαΪθβμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κζκεζάλκυΝ κυΝ άηκυΝ
υθαθ υθ αδΝ α δγαζάΝ Ϋθ λαΝ αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αυ σθκηαΝ άΝ εα Ϊ κηΪ μΝ ΰδαΝ θαΝ
π λδφλΪικυθΝ ΫθαΝ ξυλκΝ εζ δ σέΝ ΝαΝ υ κυθΝ ηδαΝ θσ αΝ η ΰαζ έκυέΝ Σα έ βΝ πθΝ α δγαζυθΝ
Ϋθ λπθΝ αΝκπκέαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ
1. Γδκυθέπ λκμ (Ά υ )
Juniperus chinensis
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝωupressaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζΫμΝεπθκφσλκΝ έ κμΝαλΰάμΝαθΪπ υιβμΝη Νηκλφά εσηβμΝ Ν
ξάηα πυλαηέ αμέ Γδκυθέπ λκμΝ έθαδΝβ πδ βηκθδεάΝκθκηα έα κυΝφυ κτ,Ν θυΝαθαφΫλ αδΝεαδΝ
πμΝ Άλε υγκμέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ απσ αΝ πΫθ Ν η ΰΪζαΝ ΰΫθβΝ επθκφσλπθ η Ν πκζυΪλδγη μΝ
πκδεδζέ μΝ εαδΝ η Ν βΝ η ΰαζτ λβΝ έ πμΝ πλκ αληκΰάΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μέΝ
έθαδΝα δγαζΫμ φυ σ η Νί ζκθκ δ ΫμΝάΝζ πδκ δ ΫμΝφτζζπηαέΝΟδΝί ζσθ μΝφΫλκθ αδ αθΪΝ λ δμΝ Ν
πκθ τζκυμΝ εαδΝ αΝ ζΫπδαΝ έθαδΝ αυλπ ΪΝ εαδ αθ έγ αέΝ έθαδΝ υθάγπμΝ γαηθυ μΝ φυ σ η Ν
πζαΰδσεζα κΝ ξάηαΝεαδΝ παθδσ λαΝηδελσΝ Ϋθ λκέΝΟδΝεαλπκέΝ κυΝ έθαδΝηδελΫμΝεΪο μΝπλΪ δθκυΝ
εαδΝαλΰσ λαΝεαφΫΝξλυηα κμΝη ΝπδεΪθ δεβΝΰ τ β ζαφλυμΝπδελάέΝ ξκυθ υξΪλδ κ ΪλπηαΝεαδΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ κθΝαλπηα δ ησ ευλέπμΝ πθΝαζεκκζκτξπθΝπκ υθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν εΪγ Ν εαζΪΝ λαΰΰδαση θκ,Ν κυ Ϋ λκΝ άΝ
αζεαζδεσ,Ν αεσηβΝ εαδΝ Ν ιβλσΝ Ϋ αφκμ, Ν βζδσζκυ μΝ εαδΝ βηδ εδααση θ μΝ γΫ δμέΝ θ Ϋξ δΝ
πκζτΝ κΝελτκέ
Πκζζαπζα δα ησμ : Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ η Ν ηίκζδα ησέΝ Κσίκθ αδ
βηδιυζυ βΝ ηκ ξ τηα αΝ η Ν θτξδΝ κΝ εαζκεαέλδΝ εαδΝ κπκγ κτθ αδ
Ν υθγάε μΝ ξθβ άμΝ
κηέξζβμέΝΣαΝ υπδεΪΝ έ βΝπκζζαπζα δΪακθ αδΝη Ν πσλκυμέ
Υλά δμ
αέΝΝΥλά δμΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝμ έθαδΝδ αθδεσΝφυ σΝΰδαΝφτ υ βΝ ΝηδελκτμΝεάπκυμΝ
άΝ Νίλαξκ υθγΫ δμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ αφκεΪζυπβέ
ίέ Άζζ μΝ ξλά δμΝ μΣκΝ ιτζκΝ κυΝ ΰδκυθέπ λκυΝ εα λΰΪα αδΝ τεκζα,Ν θυΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ
αθγ ε δεσΝ κυμΝ ητεβ μΝ εαδΝ δμΝ πδγΫ δμΝ πθΝ θ σηπθέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝ πδπζκπκδέαΝ
εαδΝ δμΝκδεκ κηδεΫμΝ λΰα έ μ.
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δεέΝθλ
Γδκυθέπ λκμΝπζαΰδσεζα κμΝ κΝ βηκ δεσΝΚάπκ
βθΝπσζβΝ βμΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝιί
Γδκυθέπ λκμΝπζαΰδσεζα κμΝ ΝευεζδεσΝ
εσηίκΝ πέΝ βμΝκ κτΝΜκθα βλέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝι1
Γδκυθέπ λκμΝ Νκηα δεάΝφτ υ βΝΰδαΝ αφκεΪζυοβΝ
βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΜαυλκ θ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝιβ
Γδκυθέπ λκμΝ Νκηα δεάΝφτ υ βΝΰδαΝ αφκεΪζυοβΝ
βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝιγ
Άλε υγκμΝβΝκιτε λκμΝΝ βθΝπζα έαΝ
λΰα δευθΝεα κδεδυθΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝιζ
Άλε υγκμΝβΝκιτε λκμΝΝ ΝπΪλεκΝ βμΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝιη
Άλε υγκμΝβΝκιτε λκμΝ πΪλεκΝαθαουξάμ
βθΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝΠκθ κευηβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝιθ
Άλε υγκμΝβΝκιτε λκμΝΝ Ν δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝ
βθΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝιι
Άλε υγκμΝβΝκιτε λκμΝ
βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝΜαυλκ θ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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2έΝΈζα κ
Abies alba
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝPinacaceae
Κα αΰπΰάΝμ υθαθ Ϊ αδΝ βθΝ υλυπβ,Ν βθ σλ δαΝ η λδεά,Ν βθΝ σλ δα
έα,Ν βθΝ σλ δαΝ
φλδεάΝεαδΝ βθΝΣαρίΪθέ
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ εζβλαΰπΰβηΫθκΝ α δγαζΫμΝ επθκφσλκΝ Ϋθ λκΝ η Ν ξάηαΝ
πυλαηκ δ Ϋμ,Ν τοκμΝ πΪθπΝ απσΝ γίΝ ηΫ λαΝ εαδΝ αλΰάΝ αθΪπ υιβέΝ ΣαΝ εζα δΪΝ κυΝ φτκθ αδΝ ξ σθΝ
εΪγ αΝ κθ εκλησΝ κυέΝ Ν εσηβΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ υηπαΰάμΝ εαδΝ πυεθάέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ
τθγ αΝεαδΝαπαλ έακθ αδΝαπσΝί ζκθκ δ ά πδηάεβΝφυζζΪλδαΝηάεκυμΝβέηΝ εα κ υθΝπ λέπκυ, αΝ
κπκέαΝ ΫξκυθΝ ξλυηαΝ εκτλκΝ πλΪ δθκέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ ι ξπλδ ΪΝ εα ΪΝ ΰ θ δεσΝ φτζκ,Ν
δαελδθση θαΝ Ναλ θδεΪΝεαδΝγβζυεΪέΝΣαΝαλ θδεΪΝΪθγβΝ έθαδΝέκυζκδΝξλυηα κμΝεέ λδθκυ,Ν θυΝ
αΝ γβζυεΪΝ ξβηα έακυθΝ πκζτΝ δαεκ ηβ δεκτμΝ εαλπκτμΝ ΧευθκυμΨΝ κδΝ κπκέκδ φτκθ αδΝ σλγδκδΝ πέΝ
πθΝεζα δυθΝεαδΝΫξκυθΝαπκξλυ δμΝπξλκπλΪ δθ μ,ΝεαφΫΝάΝ λυγλΫμέΝ θγέα δΝ βθΝΪθκδιβέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν εαζΪΝ λαΰΰδαση θαΝ εαδΝ ίαγδΪΝ ΪφβέΝ
θ Ϋξ δΝ κΝ ελτκ,Ν κΝ κπκέκ δμΝ π λδ σ λ μΝ φκλΫμΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ ΰδαΝ βΝ φυ δκζκΰδεάΝ κυΝ
αθΪπ υιβέ θααβ Ϊ πέ βμΝυοβζάΝ αφδεάΝεαδΝα ηκ φαδλδεάΝυΰλα έαέΝΠλκ δηΪΝ ζαφλυμΝσιδθαΝ
ΪφβέΝ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκΝ βθΝΪθκδιβέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαΝ μ ΣκΝ σηκλφκΝ ξάηαΝ κυ,Ν κδ δαεκ ηβ δεκέΝ ευθκδΝ πκυΝ ξβηα έα δ,Ν κΝ
ηΫΰ γκμΝεαδΝβΝ υηπαΰάμΝ κυΝ ηφΪθδ βΝ έθαδΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ έθκυθ κΝφυ σ δ δαέ λβΝ
εαζζππδ δεάΝαιέαέ
Υλά δμ
αέΝΝΥλά δμΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝμ Φυ τ αδΝησθκΝ κυΝάΝεα ΪΝ υ Ϊ μΝεαδΝ έθαδΝπκζτΝ
σηκλφκΝ ηΫ αΝ κυμΝ ξζκκ Ϊπβ μέΝ υθ δΪα αδΝ η Ν ΪζζαΝ θΪθαΝ επθκφσλαΝ Ν ίλαξσεβπκυμέΝ
παθδσ λαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ θ λκ κδξ έ μΝδ δαέ λαΝ Νκλ δθΫμΝπ λδκξΫμέ
ίέΝΥλά βΝ βΝ δαεσ ηβ βΝμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝΝΰδαΝ κζδ ησΝ αθΝ«Υλδ κυΰ θθδΪ δεκΝ Ϋθ λκ».

δεέΝικ
ΓζαυεσΝΫζα κΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ79
Έζα κΝ βθΝΚ θ λδεάΝπζα έα
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΛ υεκπβΰάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝκί
Κζα δΪΝΰζαυεκτΝ ζΪ κυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

3έΝΚΫ λκμ
Cedrus atlantica
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝPinaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ κθΝΛέίαθκέ
κ αθδεάΝ π λδΰλαφά : έθαδΝ α δγαζΫμΝ επθκφσλκΝ Ϋθ λκΝ κΝ κπκέκ αλαε βλέα αδΝ απσΝ κΝ
η ΰΪζκΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ εκληκτΝ κυΝ εαδΝ βθΝ κΰευ βΝ εαδΝ αεαθσθδ βΝ εσηβΝ πθΝ εζα δυθΝ κυέΝ ΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ ί ζκθκ δ άΝ εαδΝ Ϊεαηπ α,Ν θυΝ εαγΫθαΝ απσΝ αυ ΪΝ δαγΫ δΝ τκΝ λβ δθκφσλκυμΝ
αΰπΰκτμέΝΣκΝφτζζκΝ θσμΝεΫ λκυΝπαλαηΫθ δΝ κΝ Ϋθ λκΝαπσΝγ-θΝξλσθδαέΝΟδ γβζυεκέΝευθκδΝ κυΝ
εΫ λκυΝΫξκυθΝπλΪ δθκΝάΝπκλφυλσΝξλυηαέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θαπ τ
αδΝ Νκυ Ϋ λαΝάΝαζεαζδεΪΝεαδΝηΫ λδαΝυΰλΪ Ϊφβ,Ν
Νβζδσζκυ μΝγΫ δμέΝ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΣαΝ υπδεΪΝ έ βΝ πκζζαπζα δΪακθ αδΝ η Ν πσλκυμΝ κδΝ κπκέκδ φυ λυθκυθΝ
τεκζαΝ βθΝ ΪθκδιβΝ κυμΝ βίκC , θυΝ κδΝ πκδεδζέ μΝ η Ν ηίσζδαΝ εαδΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ η Ν βηδιυζυ βΝ
ηκ ξ τηα αΝ κΝφγδθσππλκέΝ
Υλά δμΝ μ ΣαΝ η ΰΪζαΝ Ϋθ λαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ Ν η ΰΪζ μΝ ε Ϊ δμΝ η Ν
ξζκκ Ϊπβ αΝεαδΝκδ θαθυ δμΝπκδεδζέ μΝ Νη ΰΪζκυμΝίλαξσεβπκυμέΝΝ

δεέΝκ1
Κζα δΪΝεΫ λκυΝη ΝγβζυεκτμΝευθκυμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήfytognoseisέblogspotέgrήβί1βήί1ήcedrusέhtml
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δεέΝκβ
ΚΫ λκμΝΙηαζα πθΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έα
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝκγ
ΚΫ λκμΝΰζαυεσμΝ κΝ βηαλξ έκΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΜαυλκ θ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝκ4
ΚΫ λκμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΚαδ Ϊλ δαμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝκη
ΚΫ λκμΝΙηαζα πθΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝκ6
Κζα δΪΝΰζαυεκτΝεΫ λκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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4. Π τεκ
Pinus sp.
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝPinaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθ σλ δαΝ υλυπβΝεαδΝ βθΝ σλ δα
έα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζΫμΝεπθκφσλκΝλβ δθυ μ Ϋθ λκ τοκυμΝ3-80 ηΫ λπθΝ η Ν βθΝ
πζ δκοβφέαΝ πθΝ δ υθΝθαΝΫξκυθΝτοκμΝ1ηΝη ΝζηΝηΫ λαέΝΟΝεκλησμΝ πθΝπ λδ σ λπθΝ δ υθΝ έθαδΝ
ξκθ λσμΝ εαδΝ φκζδ π σμέΝ ΣαΝ εζα δΪΝ κηκδΪακυθΝ θαΝ ξβηα έακυθΝ αε υζέ δαΝ αΝ βη έαΝ πκυΝ
εφτκθ αδΝ απσΝ κθΝ εκλησ,Ν αθΝ εαδΝ ξβηα έακυθΝ φδε ΫμΝ π έλ μέΝ έθαδΝ σζαΝ αΝ έ βΝ π τεπθΝ
ηαελσίδαΝ Ϋθ λα,Νη ΝβζδεέαΝαπσΝ1ίίΝηΫξλδΝ1ίίίΝΫ βΝάΝπ λδ σ λκέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ κΝ φυ σΝ Ν ξαηβζΫμΝ α ΫμΝ Χβζδσζκυ μΨΝ
π λδκξΫμΝεαδΝ Ν ίαγδΪΝαηηκαλΰδζυ βΝ ΪφβΝ αΝκπκέα ελα κτθΝ βθΝυΰλα έαέΝ θ Ϋξ δΝ αΝΪζα αΝ
βμΝγΪζα αμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Ν αθαπαλαΰπΰάΝ πθΝ π τεπθΝ ΰέθ αδΝ ηΫ πΝ πθΝ ευθπθΝ κυμέΝ  κυμΝ
αλ θδεκτμΝευθκυμΝυπΪλξκυθΝπκζζκέΝηδελκέΝ« Ϊεεκδ»ΝκδΝκπκέκδ φΫλκυθΝΰτλβέΝ κυμΝγβζυεκτμΝ
ευθκυμΝ υλέ εκθ αδΝ δα αΰηΫθαΝ«ζΫπδα»ΝΧ λκπκπκδβηΫθαΝφτζζαΨέ
Κα ΪΝ βθΝΪθκδιβ κδΝΰυλ σ αεεκδΝαθκέΰκυθΝεαδΝη Ν κθΝΪθ ηκΝ εκλπκτθΝ βΝΰτλβέΝΣαΝζΫπδαΝ κυμΝ
γβζυεκτμΝ ευθκυμΝ αθκέΰκυθ,Ν Ϋξκθ αδΝ βΝ ΰτλβΝ εαδΝ εζ έθκυθέΝ Ν ΰκθδηκπκέβ βΝ ΰέθ αδΝ βθΝ
πση θβΝΪθκδιβέ
Υλά δμΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ: ΣαΝ Ϋθ λαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ Νη ΰΪζκυμΝ
εάπκυμΝάΝεαδΝ Ν υ Ϊ μέ
έ βΝ :  βθΝ ζζΪ αΝ υθαθ σθ αδ 6 έ βΝ π τεκυΝ αΝ κπκέαΝ έθαδΝ αυ κφυάΝ εαδΝ αιέα δΝ θαΝΝ
αθαφ λγκτθ ηδαμΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ σζαΝ σ κΝ κΝ α δεσΝ πλΪ δθκΝ σ κΝ εαδΝ κΝ π λδα δεσΝ
πλΪ δθκΝεΪγ Νπσζβμέ υ ΪΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ
αέ ΣκΝίκυθσπ υεκΝ(Pinus mugo)μΝ έθαδΝηδελσΝη Νζ π σΝέ δκΝεκλησΝεαδΝηδελΪΝεκυεκυθΪλδαέ
υλέ ε αδΝ Νπ λδκξΫμΝ βμΝΘλΪεβμ εαδΝ βμΝΜαε κθέαμΝ Νυοση λκΝηΫξλδΝβ.ίίίΝηΫ λαέ
ίέ ΣκΝ α σπ υεκΝάΝ α δεάΝπ τεβ (Pinus sylvestris)μΝ ξ δ εδ λδθκεσεεδθκΝφζκδσ εαδ η ΰΪζκΝ
τοκμΝ κΝ κπκέκΝ φγΪθ δΝ εαδΝ αΝ ηίΝ ηΫ λαέΝ ΣαΝ εκυεκυθΪλδαΝ κυΝ έθαδΝ ηδελΪΝ εαδΝ πκ δ ά,Ν
ξλυηα κμΝ ΰελδακεΪ αθκυέΝ ΟΝ εκλησμΝ κυ έθαδΝ έ δκμΝ η Ν η ΰΪζ μΝ λπΰηΫμέΝ υλέ ε αδΝ Ν
η λδεΪΝσλβΝ βμΝ κλ έκυΝ ζζΪ αμΝεαδΝσ αθΝ έθαδΝΰΫλδεκΝΰυηθυθ αδΝαφάθκθ αμΝηέαΝ κτφαΝ βΝ
εκλυφάΝ κυέΝ ΣκΝ ιτζκΝ κυΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ η Ν βθΝ κθκηα έαΝ «εσεεδθβΝ ιυζ έα»,Ν λυγλππσΝ
π λδεΪΝ εαδΝ εζβλσέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ πλυ βΝ τζβΝ ΰδαΝ βΝ παλα ε υάΝ ιυζκπκζ κτ ΰδαΝ
ξαλ έ,Ν δμΝκδεκ κηδεΫμΝεα α ε υΫμΝεαδΝ βΝθαυπβΰδεάέ
ΰέΝ ΣκΝΘα έ δεκΝπ τεκΝΧPinus brutia): ΟηκδΪα δΝη Ν κΝεκδθσέΝ ξ δΝη ΰαζτ λκΝσΰεκΝεαδΝτοκμΝ
απσΝαυ σΝεαδΝ εζβλΫμΝεαδΝξκθ λΫμΝί ζσθ μέ
έΝ ΝΚκυεκυθαλδΪ (Pinus pineaΨ,Νά π τεβΝάΝπέ υμμΝ έθαδΝπυεθσΝυοβζσ Ϋθ λκΝεαδΝ ξβηα έα δΝ
«κηπλΫζα»έΝ ΣαΝ εκυεκυθΪλδαΝ κυΝ έθαδΝ η ΰΪζαΝ η Ν η ΰΪζκυμΝ εζβλκτμΝ πσλκυμέΝ Φτ αδΝ Ν
παλαγαζΪ δ μΝάΝπ δθΫμΝπ λδκξΫμέΝΣκΝιτζκΝ κυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ λκΰΰυζάΝιυζ έαΝεαδΝ
ΰδαΝ παλαΰπΰάΝ αθδ πηΪ πθΝ ΧπαλεΫ). ΟδΝ πσλκδ κυ,Ν ΰθπ κέΝ εαδΝ αυ κέ η Ν βθΝ κθκηα έαΝ
«εκυεκυθΪλδα», ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βΝηαΰ δλδεάΝεαδΝ βΝααξαλκπζα δεάέ
έ ΣκΝ εκδθσΝ π τεκ (Pinus halepensisΨμΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ η Ν βθΝ κθκηα έαΝ ξαζΫπδκμΝ π τεβέΝ
θαπ τ
αδΝ Ν ξαηβζσΝ υοση λκ,Ν ηΫξλδΝ 1ίίίΝ ηΫ λα, ξβηα έακθ αμΝ Ϊ βέΝ Πλκ δηΪΝ δμΝ
ιβλΫμΝεαδΝα ΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ αΝα ί κζδγδεΪ ΪφβΝπκυΝ θ υΰελα κτθΝυΰλα έαέΝ πσΝ κΝ
Ϋθ λκΝαυ σΝ υζζΫΰ αδΝ κΝ λ έθδ ,Ν κΝκπκέκ πλκ έγ αδΝ κΝελα έΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμΝ
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ΰθπ άμΝλ έθαμέΝΣκΝιτζκΝ κυΝ έθαδΝηΫ λδαμΝπκδσ β
ίυλ κ οέα.
έΝΣκΝηαυλσπ υεκΝάΝΜατλβΝπ τεβΝΧPinus nigra)μΝ
τοκμΝ ηΫξλδΝ εαδ αΝ ζηΝ ηΫ λαέΝ ΣαΝ εκυεκυθΪλδαΝ κυΝ
η ΰΫγκυμέΝ ΣκΝ ιτζκΝ κυΝ Ϋξ δΝ λυγλππσΝ ξλυηαΝ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝ δμΝ κδεκ κηΫμ,Ν βΝ θαυπβΰδεά
η αφκλΪμΝβζ ε λδεκτΝλ τηα κμέ

αμέΝΟΝίζα σμΝ κυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ
έθαδΝυοβζσ Ϋθ λκΝ κΝκπκέκΝφγΪθ δΝ Ν
έθαδΝ ηδελΪΝ εαδΝ κδΝ ί ζσθ μΝ κυΝ η λέκυΝ
π λδεΪΝ εαδΝ Ν έθαδΝ εαζάμΝ πκδσ β αμέΝ
εαδΝ αθΝ τζκμΝ άλδιβμΝ εαζπ έπθΝ

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ αΝ π τεαΝ δμΝ α δεΫμΝ εαδΝ π λδα δεΫμΝ π λδκξΫμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ
απ δζκτθ αδΝ απσΝ βΝ ίαηίαεέα β,Ν α γΫθ δαΝ βΝ κπκέαΝ πλκεαζ έ αδΝ απσΝ κΝ εκεεκ δ ΫμΝ Ϋθ κηκΝ
Marchalina hellenicaέΝ υ σΝ α δΝ κΝφζκδσΝ κυμΝπαλα δ δεΪΝεαδΝπαλΪΰ δΝη ζδ υ δμΝ εελέ δμέΝ
ΟδΝ εελέ δμΝ αυ ΫμΝ υζζΫΰκθ αδΝ απσΝ δμΝ ηΫζδ μΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ φ δΪικυθΝ π υεση ζκέΝ ΟδΝ
θ ελυ δμΝπαλα βλκτθ αδΝ ΝΪ κηαΝπ τεβμΝη Ν πδίαλυηΫθβΝφυ κςΰ δκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝ
η Ν π λδκλδ ηΫθκΝ απ δεσΝ υπΫλΰ δκΝ εαδΝ υπσΰ δκΝ ξυλκέΝ θ δε δεΪ αθαφΫλ αδΝ ππμΝ Ν φυ δεΪΝ
Ϊ βΝξαζ πέκυ π τεβμ, αΝκπκέα εη αζζ τκθ αδΝη ζδ κεκηδεΪΝ εΪ μΝξλσθδα,ΝκδΝίζΪί μΝ
απσΝ βθ Marchalina hellenica έθαδΝαη ζβ Ϋ μΝεαδΝκυ Ϋπκ Νυπάλι ΝΫθ διβΝ πδ βηέαμέ
θ έγ αΝ δμΝπ λδκξΫμΝσπκυΝβΝαθγλυπδθβΝ λα βλδσ β αΝ«πδΫα δ» κΝίδκζκΰδεσΝξυλκΝ κυΝ
π τεκυΝ εαδΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝαπλκγυηέαΝ πθΝαθγλυππθΝθαΝφλκθ έ κυθΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμΝ
αυ κτμΝΧεζΪ υηα,Νεαγαλδ ησμ,Νπλκ α έαΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΨΝφαέθ αδΝππμΝκδΝαβηδΫμΝ έθαδΝ
βηαθ δεΫμέΝ
πδ βηέαΝ αυ άΝ ι εέθβ Ν κΝ βίίίΝ σ αθΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Γ πλΰέαμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ
απκφΪ δ Ν κθΝ ηίκζδα ησΝ πθΝ π τεπθΝ η Ν Marchalina hellenica,
Ν ηααδεάΝ εζέηαεα,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝΰέθκυθΝη ζδ κφσλαΝεαδΝθαΝαυιβγ έΝβΝπαλαΰπΰάΝπ υεση ζκυέΝάη λαΝΰέθ αδΝ
πλκ πΪγ δαΝθαΝαθ δη ππδ γ έΝβΝεα Ϊ α βΝη ΝξβηδεάΝεα απκζΫηβ βέ

δεέΝκι
Μ ηκθπηΫθαΝ Ϋθ λαΝξαζ πέκυΝπ τεβμ
κΝ βηκ δεσΝεάπκΝ βμΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝκκ
Ϊ κμΝη Νπ τεαΝεαδΝεκυεκυθαλδΫμΝ
κΝζσφκΝ βμΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝκλ
υ Ϊ αΝ Ϋθ λπθΝΜατλβμΝπ τεβμ
κΝ βηκ δεσΝεάπκΝ βμΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝλίΝΝ
ΚκυεκυθαλδΫμΝ κΝπΪλεκΝΞ θέα
βθΝπσζβΝ βμΝΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

5έΝΚυπαλέ δΝ
Cupressus sempervirens
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝωupressaceae

Κα αΰπΰάΝ: Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ β σλ δα η λδεά.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ α δγαζΫμ επθκφσλκΝ φυ σέΝ ΣαΝ π λδ σ λαΝ έ βΝ έθαδΝ Ϋθ λα αΝ
κπκέαΝφγΪθκυθΝ ΝτοκμΝ αΝγίΝηΫ λαΝεαδΝΫξκυθΝ ξάηαΝκί ζέ εκυέΝΛέΰαΝ έθαδΝ αΝ γαηθυ β έ βΝ
πκυΝ έθαδΝαυ κφυάΝΪΰλδπθΝίλαξπ υθΝπ λδκξυθΝη ΝαπζπηΫθαΝεζα δΪ αΝκπκέα θΝι π λθκτθΝ Ν
τοκμΝ αΝ ιΝ ηΫ λαέΝ ΟΝ φζκδσμΝ κυ Ϋθ λκυΝ ξπλέα αδΝ Ν ζπλέ μΝ κδΝ κπκέ μ απκξπλέακθ αδΝ εαδΝ
πΫφ κυθέ έθαδΝ Ϋθ λκΝπκζτηκλφκΝεαδΝυπΪλξ δΝ ΝπκζζΫμΝπαλαζζαΰΫμέΝΟδΝπδκΝ βηαθ δεΫμΝ έθαδΝ
τκέ Ν πλυ βΝ έθαδΝ βΝ πυλαηδ κ δ άμΝ παλαζζαΰάΝ βθΝ κπκέαΝ αΝ εζα δΪΝ κυΝ έθαδΝ σλγδαΝ εαδ
ζΫΰ αδΝ εαδΝ αλ θδεσΝ ευπαλέ δέΝ Ν τ λβΝ έθαδΝ β oλδακθ δσεζα κμΝ παλαζζαΰάΝ η Ν κλδασθ δαΝ
απζπ ΪΝεζα δΪΝεαδΝπζα δΪΝπζκτ δαΝεσηβ βΝκπκέαΝ έθαδΝ έθαδΝ κΝΰθπ σΝγβζυεσΝευπαλέ δέΝ ΣαΝ
φτζζα κυΝ έθαδΝ απζπ ΪΝ ί ζκθκ δ άΝ εαδΝ Ν η ΰαζτ λβΝ βζδεέαΝ απκε κτθΝ ζΫπδαέΝ ΟδΝ ευθκδΝ κυΝ
ευπαλδ δκτΝΫξκυθΝ ξάηαΝ φαδλδεσΝεαδΝφΫλκυθΝα τΰβΝιυζπ υθΝζ πέπθ,Ν αΝκπκέα ίΰαέθκυθΝαπσΝ
κθΝΪικθαΝ κυΝεΪγ ΝευθκυέΝΣαΝζΫπδαΝαυ Ϊ, σ αθΝΰκθδηκπκδβγκτθ, φΫλκυθΝαλε κτμΝ πσλκυμ κδΝ
κπκέκδ πλδηΪακυθΝεΪγ Ν τ λκΝξλσθκέΝΟΝευθκμΝαθκέΰ δΝ τκΝξλσθδαΝαλΰσ λαέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θΝΫξ δΝδ δαέ λ μΝ αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδ η Ν πσλκυμ,Ν η Ν ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ η Ν εα αίκζΪ μέΝ Ν
πκλΪΝ ΰέθ αδΝ βθΝ ΪθκδιβΝ Ν ελτκΝ εα σθδέΝ ΣαΝ θ αλΪΝ φυ ΪΝ η αφυ τκθ αδΝ Ν ΰζΪ λ μΝ
δαηΫ λκυΝ κ-9 εα κ υθΝ κδΝ κπκέ μ έθαδΝ παλαξπηΫθ μΝ κΝ τπαδγλκΝ άΝ η αφυ τκθ αδΝ Ν
φυ υλδκέΝ ΣκθΝ πση θκΝ ξλσθκΝ φυ τκθ αδΝ βθΝ κλδ δεάΝ κυμΝ γΫ βέΝ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν
ηκ ξ τηα α,ΝκΝ
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κπκέκμΝ έθαδΝπδκΝεα ΪζζβζκμΝΰδαΝ δμΝπκδεδζέ μ, ΰέθ αδΝ κΝφγδθσππλκέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝεσίκθ αδΝ
απσΝ αΝπζ υλδεΪΝεζα δΪΝηααέΝη ΝΫθαΝεκηηΪ δΝπαζαδκτΝιτζκυΝεαδΝ κπκγ κτθ αδΝΰδαΝθαΝλδαυ κυθΝ
ΝΫθαΝη έΰηαΝαπσΝΪηηκΝεαδΝ τλφβέΝ βΝ υθΫξ δαΝφυ τκθ αδΝσππμΝεαδΝ αΝθ αλΪΝφυ Ϊέ
Υλά δμΝ
αέΝ Ν Υλά δμΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ μ Φυ τ αδΝ Ν δΪφκλαΝ πΪλεα,Ν εα ΪΝ ηάεκμΝ πθΝ
λσηπθ,ΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝαθ δαθ ηδευθΝφλαΰηΪ πθΝεαδΝ Ναθα α υ δμέΝ
ίέΝΝΆζζ μ ξλά δμΝμ ΝεαζάμΝπκδσ β αμΝιυζ έαΝ κυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝ πδπζκπκδέαέ

δεέΝλ1
Κυπαλέ δΝκλγσεζα κΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΜαυλκ θ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝλβ
Κυπαλέ δΝπζαΰδσεζα κ
κΝ βηκ δεσΝεάπκΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

6έΝΜαΰθσζδα
Magnolia grandiflora
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝεagnoliaceae
ΧεκδθσΝσθκηαΝμΝΜαθσζδαΨ
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ θα κζδεάΝ έαΝεαδΝ βΝΝσ δα η λδεά.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ α δγαζΫμΝ Ϋθ λκΝ αλΰκτΝ λυγηκτΝ αθΪπ υιβμ,Ν η Ν φαδλδεσΝ ξάηα,Ν
τοκυμΝβίηΫ λπθΝεαδΝ δαηΫ λκυΝ1ίηΫ λπθ. ΣαΝφτζζαΝ έθαδΝ υθάγπμΝ εζβλΪΝη Ν δζπθάΝΫθ κθβΝ
πλΪ δθβΝ βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝεαδΝξθκυ π ά,ΝεσεεδθβΝ εαδΝπβζβηα υ β βθ εΪ πέΝ θγκφκλκτθΝ
ησθκΝ αΝ θάζδεαΝ φυ Ϊ, η ΪΝ απσΝ λ-1ίΝ ξλσθδαέΝ Μ ΰΪζαΝ ζ υεΪ-ελ ηΝ ΪθγβΝ φΫλκθ αδΝ δμΝ Ϊελ μΝ
πθΝ ίζα υθ βθΝ π λέκ κΝ απσΝ Ικτθδκ- τΰκυ κέΝ Ν ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ θ υππ δαεΪΝ η ΰΪζα,Ν βίβη εα κ Ϊ,Νευπ ζζκ δ άΝεαδΝδ δαέ λαΝαλπηα δεΪέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μΝ παδ έΝ ίαγδΪ,Ν ξκυηυ β,Ν σιδθαΝ άΝ κυ Ϋ λα,Ν ΪφβΝ εαδΝ
βζδσζκυ μΝάΝβηδ εδα ηΫθ μ,Νπλκ α υηΫθ μΝαπσΝ κυμΝ υθα κτμΝαθΫηκυμ, γΫ δμέ έθαδΝπκζτΝ
αθγ ε δεσΝ
π λδκξΫμΝ η Ν άπδκΝ εζέηα,Ν Ϋξ δΝ ηΫ λδ μΝ απαδ ά δμΝ Ν θ λσΝ εαδΝ αθ Ϋξ δΝ Ν
γ ληκελα έ μΝεΪ πΝ πθΝ-βίºωέ
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Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν ιυζυ βΝηκ ξ τηα αΝ εαδΝ η Ν θαΫλδ μΝεα αίκζΪ μέΝ
Πκζζαπζα δΪα αδΝ πέ βμΝΝεαδΝη Ν πσλκ, αζζΪΝ έθαδΝηδαΝ τ εκζβΝ δα δεα έαΝαφκτΝκΝ πσλκμΝΰδαΝ
θαΝίζα ά δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ παλγ έΝ ΝυΰλάΝΪηηκΝΰδαΝπ λέπκυΝθΝηάθ μέΝ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ η ηκθπηΫθα,Ν Ν κηΪ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ Ν
θ λκ κδξέ μέ

δεέΝ94
Μ ηκθπηΫθκΝθΫκΝφυ σΝηαΰθσζδαμΝ
βθΝ εεζβ έαΝ κυΝ ΰέκυΝΝδεΪθκλαΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ93
Μ ηκθπηΫθκΝ Ϋθ λκ ηαΰθσζδαμΝ κθΝ βηκ δεσΝΚάπκΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝλη
ΆθγκμΝηαΰθσζδαμ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήkokkinokoupiέblogspotέgrήβί1γήίηήblog-post_6.html)
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έΝΦυζζκίσζαΝεαζζππδ

δεΪΝ Ϋθ λα

ΣαΝευλδσ λαΝεαζζππδ δεΪΝ Ϋθ λαΝ αΝκπκέαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κΝα δεσΝπλΪ δθκΝ κυΝ άηκυΝ
ΚκαΪθβμ
1έΝ εαεέαΝΚπθ

αθ δθκυπσζ πμ

ά
εαεέαΝβΝλκ κηΫ αιβ
Albizia jubrissim
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝδeguminoseae

Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ κΝΝΙλΪθΝεαδΝαπσΝ βθ Ιαππθέα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝπζαΰδσεζα κΝ φυζζκίσζκ Ϋθ λκ, ΰλάΰκλβμΝαθΪπ υιβμ,ΝτοκυμΝ κ1ίΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ δαηΫ λκυΝ θ-κΝ ηΫ λπθέΝ ξ δ ηκλφάΝ εσηβμΝ κηπλ ζκ δ ά εαδΝ αεαθσθδ βέ ΣαΝ
φτζζαΝ βμΝ έθαδΝ δμΝ τθγ αΝεαδ π λκ δ ά,Νη Νζί-60 αθκδε Ϊ πλΪ δθαΝφυζζΪλδαέΝΣα Ϊθγβ κυΝ
φυ κτ έθαδΝ ζ υεκλσ δθα,Ν φαδλδεΪΝ εαδΝ η Ν υφάΝ απσΝ η ΪιδέΝ ΦΫλκθ αδ Ν πΪελδ μΝ αιδαθγέ μφσί μέΝ θγέα δΝ απσΝ αΝ ηΫ αΝ ΙκυθέκυΝ ηΫξλδΝ κΝ  π ΫηίλδκέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ έθαδΝ ξΫ λππ μΝ 1ηΝ
εα κ υθέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θ Ϋξ δΝ κΝελτκ,Ν βθΝιβλα έαΝεαδΝ αΝαζα κτξαΝ ΪφβέΝ θΝ
αθ Ϋξ δΝ κΝπκζτΝα ίΫ δκΝ κΝΫ αφκμ.
ΚζΪ ηαΝμ Υλ δΪα αδΝεζΪ υηαΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ ξάηα κμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκΝκΝκπκέκμΝ πΫλθ αδΝ κΝΦ ίλκυΪλδκ-ΜΪλ δκΝ
αφκτΝπλκβΰκυηΫθπμΝίυγδ γ έΝΰδαΝ υκΝπ λέπκυΝυλ μΝ Να σΝθ λσέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαΝ μ ε δηΪ αδΝ πκζτΝ ΰδαΝ βΝ ηκλφάΝ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πζκτ δαΝ εαδΝ υθ ξάΝ
αθγκφκλέαΝ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ δμΝ ζΪξδ μΝαπαδ ά δμΝπκυΝΫξ δέ
Υλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝμ Φυ τ αδΝηκθαξδεάΝάΝ ΝκηΪ μΝΰδαΝ εέα βΝεαγδ δευθΝ
ξυλπθΝεαδΝ Ν θ λκ κδξέ μΝπΪλεπθέΝ

δεέΝλθ
εαεέαΝΚπθ αθ δθκυπσζ πμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήarchiveέinέgrήReviewsήimageέaspςlngReviewIDο1θθι
&lngImageGalleryID=7772&lngPage=0

δεέΝλι
ΦτζζαΝεαδΝΪθγβΝ βμΝαεαεέαμΝΚπθ αθ δθκυπσζ πμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέplantsdbέgrήelήblogήζβθ-silk-trees-in-athens)
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βέΝΙ δΪΝεζαέκυ α
Salix babylonica
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝSalicaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθ ΚέθαΝεαδΝαπσΝ βΝ σλ δα η λδεά.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ φυζζκίσζκΝ Ϋθ λκ,Ν έκδεκ,Ν πκζτΝ ΰλάΰκλκυΝ λυγηκτΝ αθΪπ υιβμ,Ν
τοκυμΝ1ί-1ηΝηΫ λπθΝεαδΝδ έαμΝ δαηΫ λκυέΝ έθαδΝ κΝπδκΝ υπδεσΝ Ϋθ λκΝελ ηκεζα κτμΝηκλφάμέΝΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ θαζζα ση θα,Ν απζΪ,Ν
θσηαελα,Ν ζκΰξκ δ ά,Ν ΰελδακπλΪ δθαΝ βθΝ πΪθπΝ
πδφΪθ δαΝεαδ αλΰυλσξλπηαΝ βθΝεΪ πέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θ Ϋξ δΝ κΝ ελτκέΝ ΓδαΝ εαζτ λβΝ αθΪπ υιβΝ γΫζ δΝ αλΰδζυ βΝ
υΰλΪΝ Ϊφβ, θυΝ Ν ζαφλΪΝ αηηυ βΝ ΪφβΝ απαδ κτθ αδ αε δεΫμΝ αλ τ δμέΝ ΣκΝ πζκτ δκΝ εαδΝ
πδφαθ δαεσΝ λδαδεσΝ τ βηα κυΝ φυ κτ πλκεαζ έΝ αβηδΫμΝ δμΝ πζβθυ δμΝ Ϊλ υ βμΝ εαδΝ
απκξΫ υ βμέΝ έθαδΝαλε ΪΝ υπαγΫμ αΝιυζκφΪΰαΝΫθ κηαΝ αΝκπκέα πλκεαζκτθΝαλε ΫμΝαβηδΫμΝ
Νε θ λδεκτμΝίλαξέκθ μ, αεσηαΝεαδΝ κθΝεκλησ, η Ναπκ Ϋζ ηαΝ βθΝιάλαθ βΝ πθΝίλαξδσθπθ,
αζζΪΝ Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμΝεαδΝκζκεζάλκυΝ κυΝ Ϋθ λκυέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ πκζτΝ τεκζα η Ν υλδηαΝ ηκ ξ τηα αΝ κΝ ξ δηυθαέΝ Ν
ιαΰπΰάΝαπσΝ αΝφυ υλδαΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝξπλέμΝηπΪζαΝξυηα κμΝεαδΝθαΝη αφυ υγ έΝΰυηθσλλδακΝ
κΝφυ σΝη Ναπσζυ βΝ πδ υξέαέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ αθΝ ηκθαξδεσΝ Ϋθ λκΝ ηΫ αΝ Ν
ξζκκ Ϊπβ μΝ άΝ έπζαΝ Ν υ Ϊ δθ μΝ πδφΪθ δ μέΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πκ ΫΝ Ν ηδελκτμΝ
εάπκυμΝεαδΝ ΝκηΪ μέ

δεέΝλκ
Κζαέκυ αΝδ δΪΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝλλ
Κζαέκυ αΝδ δΪΝη Νφτζζα
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήoikotexnoέblogspotέgrήβί1βήίιήblog-post_4724.html

78

δεέΝ1ίί
ΦτζζπηαΝεζαέκυ αμΝδ δΪμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήoikotexnoέblogspotέgrήβί1βήίιήblog-post_4724.html)

3 . Κα Ϊζπβ
Catalpa bignonioides
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝψignoniaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ θα κζδεάΝ έαΝεαδΝ βΝ σλ δα η λδεά.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝφυζζκίσζκΝ Ϋθ λκ,Νη λέκυΝλυγηκτΝαθΪπ υιβμ, η ΝηκλφάΝεσηβμΝ
φαδλδεάέΝΦγΪθ δΝ αΝ1ίΝηΫ λαΝ ΝτοκμΝεαδΝ κΝέ δκΝ ΝπζΪ κμέΝΣαΝφτζζα κυ έθαδΝη ΰΪζα,ΝαπζΪ,Ν
αθ έγ αΝ η Ν ηαελτΝ ηέ ξκ,Ν πκ δ άΝ άΝ εαλ δσ ξβηαΝ πκυΝ εα αζάΰκυθΝ Ν αδξηάΝ εαδΝ αθκδε κτΝ
πλα έθκυΝ ξλυηα κμέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ επ πθσ ξβηα,Ν ζ υεΪΝ η Ν τκΝ εέ λδθ μΝ ζπλέ μΝ εαδΝ
πκζζΫμΝεκεεδθκ αε δΫμΝεβζέ μΝεαδ δα αΰηΫθαΝ Νπυλαηκ δ άΝ αιδαθγέα-ίσ λυέΝ θγέα δΝ κθΝ
Ικτθδκ-ΙκτζδκΝ εαδ δαλε έΝ γί-ζίΝ ηΫλ μέ ΟδΝ εαλπκέΝ κυΝ φυ κτ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ηαελδΫμΝ
εΪο μ, ηάεκυμΝγίΝ εα κ υθ,ΝκδΝκπκέ μ παλαηΫθκυθΝ πΪθπΝ κΝ Ϋθ λκΝσζκΝ κΝξ δηυθαέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θΝΫξ δΝδ δαέ λ μΝ αφδεΫμΝαπαδ ά δμέΝ θαπ τ
αδΝ ΝσζαΝ
αΝ Ϊφβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Νηκ ξ τηα αΝεαδΝη Ν πσλκέΝΟΝ πσλκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
υζζΫΰ αδΝσ αθΝπλδηΪ κυθΝκδΝεαλπκέΝεαδΝπλδθΝαθκέικυθΝκδΝεΪο μΝεαδΝαλξέακυθΝθαΝπΫφ κυθΝκδΝ
πσλκδέΝΟδΝυλδηκδΝ πσλκδΝ δα βλκτθ αδΝ κΝουΰ έκΝηΫξλδΝ βΝ πκλΪΝ κυμΝ βθΝΪθκδιβέ
Υλά δμΝμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ Ϋθ λκΝ θ λκ κδξδυθ, εαγυμΝεαδΝ αθΝ Ϋθ λκΝΰδαΝ βθΝ εέα βΝ
εαγδ δευθΝξυλπθέ
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δεέΝ101
Κα ΪζπβΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΚαδ αλ δΪμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ίβ
ΦτζζπηαΝεαδΝεαλπκέΝεα Ϊζπβμ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήelέwikipediaέorgήwikiήΣωEΣλχΣ
CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CF%80%CE%B7)

4έΝΛ τεβΝβΝαλΰυλσζ υεβ
Populus alba
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝSalicaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚ θ λδεάΝ υλυπβΝεαδΝ βθΝ έα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ Ϋθ λκΝ φυζζκίσζκ,Ν αξ έαμΝ αθΪπ υιβμ,Ν η ΰΪζκυΝ η ΰΫγκυμΝ εαδΝ
τοκυμΝ ηΫξλδΝ βη ηΫ λαΝ εαδΝ δαηΫ λκυΝ 1ί-1ηΝ ηΫ λπθέΝ ξ δ ηκλφάΝ εσηβμ αθυηαζβΝ φαδλδεάΝ άΝ
ζζ δοκ δ άέΝΣαΝφτζζα κυ έθαδΝεα ’Ν θαζζαΰάΝεαδ πκ δ άΝκ κθ π ΪΝάΝπκ δ άΝη 3-5 αθυηαζαΝ
κ κθ π κτμΝ ζκίκτμέΝ ξκυθ εκτλκΝ πλΪ δθκ ξλυηα βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝ εαδΝ έθαδ ξθκυ π ΪΝ
εαδΝα βηέακθ αΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δαέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θ Ϋξ δ κΝφυ σ κΝελτκΝεαδΝ βΝαΫ βέ θαπ τ
αδΝεαδΝ Ν
υΰλΪ,Ν ίαλδΪΝ Ϊφβ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν ιβλΪΝ εαδΝ Ν αηηυ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ
παλαγαζΪ δ μΝ γΫ δμέΝ
ξγλκέΝ εαδΝ α γΫθ δ μΝ μ ΟΝ ε ζ σμΝ κυΝ φυ κτ έθαδΝ αλε ΪΝ δ ξυλσμΝ εαδΝ θΝ πλκ ίΪζζ αδΝ
τεκζαΝαπσΝπαγκΰσθαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δαα αδΝπκζτΝ τεκζα η Νηκ ξ τηα αΝπλέηκυΝιτζκυΝ θπλέμΝ βθΝ
Ϊθκδιβέ
Υλά β : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ θ λκ κδξδυθΝ υπ λα δευθΝ εαδΝ αΰλκ δευθΝ
λσηπθ, εαγυμΝ εαδΝ Ν εαγδ δεκτμΝ ξυλκυμέΝ ΛσΰπΝ κυΝ πζκτ δκυΝ εαδΝ πδφαθ δαεκτΝ λδαδεκτΝ
υ άηα κμΝεαζσΝ έθαδΝθαΝφυ τ αδΝηαελδΪΝαπσΝκδεκ κηΫμΝεαδΝαπσ υπσΰ δ μΝ πζβθυ δμέ

80

δεέΝ1ίγ
βηκ δεσμΝεάπκμΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ίζ
Λ τεβΝαλΰυλσζ υεβ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήagorafitonέgrήfytaήlibraryήu1ήpopulusέhtm)

δεέΝ1ίη
ΦτζζαΝζ τεβμ αλΰυλσζ υεβμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέapatitaέcomήherbarioήSalicaceaeήPopulus_albaέhtmlΨ

δεέΝ1ίθ
ΦτζζαΝζ τεβμΝκλγσεζα βμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέimagejuicyέcomήimagesήplantsήpήpopulusή1ιήΨ

81

ηέΝΛ τεβΝβΝηατλβ
Populus nigra
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝSalicaceae
ΧεκδθσΝσθκηαΝμΝΚαίΪεδ)
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚ θ λδεάΝ υλυπβΝεαδ απσ βθ
έα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ πκζτΝ υοβζσΝ φυζζκίσζκΝ Ϋθ λκΝ η Ν πκζτΝ ΰλάΰκλκΝ λυγησΝ
αθΪπ υιβμ,Ν τοκυμΝ βί-βηΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ δαηΫ λκυΝ γ-ζΝ ηΫ λπθέΝ ξ δ υπδεάΝ εκζκθκ δ άΝ ηκλφάΝ
εσηβμέΝ υθάγπμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδ ησθκΝ αλ θδεΪΝ Ϋθ λαέΝ ΟΝ εκλησμΝ έθαδΝ αλε ΪΝ ξκθ λσμΝ η Ν
Ϊ βΝ βηδκυλΰέαμΝίζα υθΝαπσΝ κΝΫ αφκμΝεαδΝ κΝξλυηαΝ κυΝφζκδκτΝ κυΝ έθαδΝ φλκηΫζαθκέ ΣαΝ
φτζζαΝ κυΝφυ κτ έθαδΝζ έαΝη ΝηαελτΝηέ ξκ,Ν ξ σθΝλκηίκ δ ά,Νκ κθ π Ϊ,Νξλυηα κμΝαθκδε κτΝ
πλα έθκυ εαδΝΰυαζδ λΪέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ ξ δΝ δμΝέ δ μΝαπαδ ά δμΝη Ν βΝζ τεβΝ βθΝαλΰυλσφυζζβ.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ έθαδΝ πκζτΝ τεκζκμΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ
υλδηκυΝιτζκυΝθπλέμΝ βθΝΪθκδιβέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : έθαδΝ απσΝ αΝ πδκΝ πκζυξλβ δηκπκδκτη θα έ βΝ βθΝ
εβπκ ξθέαέΝ Νεκζκθκ δ άμ ηκλφάΝ κυΝ κΝεΪθ δΝαθαθ δεα Ϊ α κΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝευλέπμΝ Ν
ηδελΫμΝ κηΪ μΝ έ Ν αηδΰ έμΝ έ Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν ΪζζαΝ έ βέΝ πέ βμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ Ν
θ λκ κδξέ μΝ έ Ν κΝ ΪελκΝ πθΝ λσηπθΝ έ Ν κΝ ηΫ κ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ υΰελσ β βΝ
υοβζυθΝφλαε υθΝΰδαΝθαΝελυφγ έΝεΪπκδαΝαθ δαδ γβ δεάΝ πδφΪθ δαέ

δεέΝ1ίι
ΚαίΪεδΝ ΝηδελάΝκηΪ αΝ Νπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΜαυλκ θ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ίκ
ΚαίΪεδΝ ΝηδελάΝκηΪ αΝ κθΝπλκατζδκΝξυλκΝ
κυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ ΰέκυ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝ1ίλ
ΦτζζπηαΝζ τεαμΝηατλβμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήusersέschέgrήkassetasήzzzzTREESζέhtmlΨ

θέΝΜ ζδΪ
Melia azedarach
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝεeliaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝΝκ δκαθα κζδεάΝ έαΝεαδΝ βθΝ υ λαζέα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝφυζζκίσζκ Ϋθ λκ η λέκυΝη ΰΫγκυμ η Νπζα δΪΝεσηβΝεαδΝτοκυμΝ
6-1ίΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ δαηΫ λκυΝ θ-κΝ ηΫ λπθέΝ έθαδΝ φυ σ ΰλάΰκλκυΝ λυγηκτΝ αθΪπ υιβμέΝ ΟΝ εκλησμΝ
έθαδΝ έ δκμΝ η Ν φζκδσΝ εα αθσηαυλκέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ δμΝ τθγ α εα ’Ν θαζζαΰά,Ν
ίαγυπλΪ δθα εαδΝ ΰυαζδ λΪέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ ηδελΪ,Ν τκ ηα,Ν ηπί-δυ β εαδΝ ηφαθέακθ αδ
δμΝΪελ μΝ πθΝίζα υθ,Ν Ν πΪελδ μΝ αιδαθγέ μΝΧφσί μΨέΝ θγέα δΝ κΝΜΪρκ-ΙκτθδκΝεαδΝ δαλε έ βΝ
αθγκφκλέα ΰδαΝ βί-25 βηΫλ μέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδ φαδλδεΫμΝ ζ υεκεέ λδθ μΝ λτπ μέΝ
ΦΫλκθ αδ Ν δαεκ ηβ δεΫμΝ αιδεαλπέ μΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ αΝ Ϋθ λαΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ
ξ δηυθαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ
έθαδΝ φυ σΝ αλε ΪΝ εζβλσΝ ηδελυθΝ απαδ ά πθέΝ
Πλκ αλησα αδΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝ πθΝ αφυθέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ βθΝ α ηκ φαδλδεάΝ
λτπαθ βΝεαδΝ δμΝα γΫθ δ μέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝευλέπμΝη Ν πσλκέΝΟδΝεαλπκέΝ υζζΫΰκθ αδΝσ αθΝπΫ κυθΝ
αΝφτζζαέΝ εκζκυγ έΝβΝ πκλΪΝαηΫ πμ, η ΝάΝξπλέμΝ κΝπ λέίζβηαέΝ  Νπ λδκξΫμΝσπκυΝ πδελα κτθΝ
δ ξυλκέΝπαΰ κέ,Νεα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ κυΝξ δηυθα, βΝ πκλΪΝεαζσΝ έθαδΝθαΝΰέθ αδΝ βθΝΪθκδιβέ
Υλά βΝ
βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ ΰδα κθ ξβηα δ ησΝ
θ λκ κδξδυθΝ σ κΝ ηΫ αΝ δμΝ πσζ δμΝ σ κΝ εαδΝ Ν λσηκυμΝ ε σμΝ πσζβμέΝ πέ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
φυ υγ έΝεαδΝ αθΝηκθαξδεσ φυ σ άΝ ΝκηΪ μΝ ΝεάπκυμΝεαδΝπΪλεα, εαγυμΝεαΝ αθΝ Ϋθ λκΝ εδΪμέ
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δεέΝ11ί
Μ ζδΪΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ111
Μ ζδΪΝη Νφτζζπηα
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέsnopiέcomήxencήencέaspxςidο1βι1Ψ

δεέΝ11β
ΚαλπκέΝη ζδΪ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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7. ΠζΪ αθκμ κΝαθα κζδεσμ
Platanus orientalis
ΟδεκΰΫθ δα : Platanaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝΝκ δκαθα κζδεάΝ υλυπβΝεαδΝ βΝΜδελΪΝ έα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ αδπθσίδκΝ φυζζκίσζκ Ϋθ λκ η Ν εκθ σ ξκθ λσΝ εκλησ, η ΰΪζπθΝ
δα Ϊ πθΝ εαδΝ τοκυμΝ ηΫξλδΝ γίΝ ηΫ λαέΝ ξ δΝ δΪη λκΝ εσηβμΝ ηΫξλδΝ γίΝ ηΫ λαΝ εαδΝ ξάηαΝ
φαδλδεσέ ΟΝ εκλησμΝ έθαδΝ εκθ σμΝ αδΝ ξκθ λσμΝ η Ν φζκδσΝ φλσΝ ηΫξλδΝ ζ υεκπλΪ δθκΝ κΝ κπκέκμΝ
ι εκζζΪ δΝ εα ΪΝ πζΪε μΝ εαδΝ αφάθ δΝ εβζέ μΝ ζ έ μΝ εαδΝ πλα δθκεέ λδθ μΝ ηΫξλδΝ εδ λδθππΫμέ Λσΰπ
βμΝ αγλσ β αμ, βθΝ κπκέαΝ παλκυ δΪα δΝ κΝ ΰεΪλ δκΝ ιτζκΝ Ν Ϋθ λαΝ η ΰΪζβμΝ βζδεέαμ,
παλκυ δΪα αδΝ Ϊπδ ηαΝ κΝ ΰεΪλ δκΝ ιτζκΝ εαδΝ ξβηα έακθ αδΝ η ΰΪζ μΝ «εκυφΪζ μ»Ν αλε ΪΝ
θ υππ δαεΫμέ υ σΝ Ϋξ δΝ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ αθ κξάμΝ πθΝ Ϋθ λπθΝ βΝ ηβξαθδεάΝ
άλδιβΝ πθΝε θ λδευθΝίλαξδσθπθΝεαδΝ κΝι ηα εΪζδ ηαΝίλαξδσθπθέ
ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ εα ’Ν θαζζαΰά,Ν πζα δΪ,Ν η ΰΪζα,Ν παζαηκ δ άΝ η Ν η-7 ίαγ έμ ζκίκτμΝ εαδΝ
ξλυηα κμΝαθκδε κτΝπλα έθκυέΝΣκΝφγδθσππλκΝπαέλθκυθΝπκζτΝπλαέκΝεέ λδθκ- εκεεδθππσΝξλυηαέΝ
ΣαΝΪθγβΝ κυΝ ηφαθέακθ αδΝ βθΝΪθκδιβΝ ΝπυεθΫμΝ φαδλδεΫμΝε φαζΫμ,Να ΫπαζαΝεαδΝαπΫ αζαέΝΟδΝ
εαλπκέΝ κυΝ έθαδΝ φαδλδεκέΝβ-γΝηααέ. ΧλδηΪακυθΝ κθΝΟε υίλδκ.
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θ Ϋξ δΝ πΪλαΝ πκζτΝ κΝ ελτκΝ εαδΝ βΝ αΫ β, εαγυμΝ εαδΝ βθΝ
α ηκ φαδλδεάΝ λτπαθ βέΝ θαπ τ
αδΝ εαζτ λαΝ Ν ΪφβΝ ΰσθδηα,Ν ίαγδΪΝ εαδ υΰλΪέΝ θ Ϋξ δΝ
σηπμΝ εαδΝ αΝ ιβλΪΝ εαδΝ α ί υ βΝ Ϊφβ, εαγυμΝ εαδΝ Ν παλαγαζΪ δ μΝ γΫ δμέΝ θΫξ αδΝ αΝ
αυ βλΪΝεζα τηα αΝεαδΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝφυ σ κΝπέ δκέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μΝ Πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν πσλκΝ κΝ κπκέκμ πΫλθ αδΝ βθΝ ΪθκδιβΝ Ν
υπαέγλδαΝ πκλ έαέ
Υλά δμΝ μ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ ηκθαξδεσΝ Ϋθ λκΝ άΝ Ν ηδελΫμΝ κηΪ μΝ ΰδαΝ θαΝ εδΪ δ
υλτξπλκυμΝξυλκυμ,Νπζα έ μ,ΝπΪλεαΝε. .ζέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ ξ σθΝ ΝσζαΝ αΝξπλδΪΝ
βμΝπα λέ αμΝηαμ, έ Νκλ δθΪΝ έ Νπ δθΪ, ε έΝσπκυΝυπΪλξ δΝηδαΝε θ λδεάΝπζα έαΝυπΪλξ δΝεαδΝ
εΪπκδκμΝπζΪ αθκμέΝ πέ βμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝ Ν θ λκ κδξέ μΝυπ λα δευθΝάΝεαδΝαΰλκ δευθΝ
λσηπθέ
έ βΝ μ ΆζζαΝ έ βΝ πζα ΪθκυΝ αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδ έθαδΝ κΝ πζΪ αθκμΝ κΝ υ δεσμΝ (Platanus
occidentalis), θυ έθαδ αυ κφυάμ βθ Κλά β κ Platanus Orientalis var. Cretica.

δεέΝ113
ΠζΪ αθκμΝαθα κζδεσμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΛ υεκπβΰάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ11ζ
ΠζΪ αθκμΝαθα κζδεσμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έα
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠλπ κξπλέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεσθαΝ11η
ΠζΪ αθκμΝαθα κζδεσμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έα
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ11θ
ΠζΪ αθκμΝαθα κζδεσμΝΝη Νφτζζπηα
(ΠβΰάΝμ http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Platanus_orientalis_tree,_Thasos.jpg)

δεέΝ11ι
ΦτζζπηαΝεαδΝεαλπκέΝ κυΝαθα κζδεκτΝπζα Ϊθκυ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήkpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/texts/leaves3.html)

δεέΝ11κ
ΦτζζπηαΝεαδΝεαλπσμΝ κυΝ υ δεκτΝπζα Ϊθκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέphillytreemapέorgήtreekeyήspeciesή1ίζήΨ

δεέΝ11λ
ΠζΪ αθκμΝ υ δεσμΝη Νφτζζπηα
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήitέwikipediaέorgήwikiήPlatanus_occidentalis)
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8έΝφ θ ΪηδΝ κΝθ ΰκτθ δκ
Acer negundo
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝχceraceae

Κα αΰπΰάΝμ έθαδΝ θ βηδεσ φυ σΝ βμΝ κλ δαθα κζδεάμΝ η λδεάμ,Ν βμΝΚ θ λδεάΝ υλυπβμΝ εαδΝ
βμ
έαμέ
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ φυζζκίσζκ Ϋθ λκ η αέκυΝ η ΰΫγκυμ,Ν τοκυμΝ 1ίΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ
δαηΫ λκυΝθ-κΝηΫ λπθ,Νη ΝεσηβΝπκζτΝεαζΪΝ δαεζα δ ηΫθβέΝ ΝηκλφάΝεσηβμΝ έθαδΝ φαδλδεάΝηΫξλδΝ
ζζ δοκ δ άμέΝΟΝφζκδσμΝ έθαδΝαθκδε σφαδκμΝεαδΝζ έκμΝ βθΝαλξά,ΝφαδκεΪ αθκμΝη Ν ξδ ηΫμΝεα ΪΝ
ηάεκμΝ άΝ εαδΝ κλδασθ δαΝ βΝ υθΫξ δαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ έθαδΝ τθγ α,Ν π λδ σζβε αΝ η γΝ ηΫξλδΝ ιΝ
φυζζΪλδα,Ν υθάγπμΝ ηΝ εαδΝ αθ έγ αΝ αυλπ ΪέΝ ΣαΝ φυζζΪλδαΝ παλκυ δΪακυθΝ πκζυηκλφέαΝ απσΝ
πκ δ ά,Νη Νζ έαΝπ λδφΫλ δαΝάΝπκζτΝκ κθ π ΪΝηΫξλδΝΫζζκίαέ ΣκΝαελαέκΝφυζζΪλδκ έθαδΝ υθάγπμΝ
λέζκίκέΝ Ν πΪθπΝ πδφΪθ δαΝ έθαδΝαθκδε κπλΪ δθβ, θυΝβΝεΪ πΝεδ λδθκπλΪ δθβέΝΣαΝΪθγβΝ έθαδΝ
ηκθκΰ θάΝεαδΝηδελΪέ ηφαθέακθ αδΝπλδθΝ βθΝΫεπ υιβΝ πθΝφτζζπθ,Ν αΝαλ θδεΪΝ Νφσί μΝεαδΝ αΝ
γβζυεΪΝ Ν ελ ηΪη θκυμΝ εκλτηίκυμέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ κυ φυ κτ έθαδΝ π λυΰσηκλφαΝ εΪλυαΝ η Ν
π λτΰδαΝπκυΝ ξβηα έακυθΝκι έαΝΰπθέαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ έθαδΝ Ϋθ λκΝ πκζτΝ αθγ ε δεσΝ βθΝ ιβλα έαΝ εαδΝ βθΝ
α ηκ φαδλδεάΝλτπαθ βέΝ πέ βμΝ έθαδΝπκζτΝαθγ ε δεσΝ δμΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκέΝΟδΝ πσλκδΝ υζζΫΰκθ αδΝ κΝφγδθσππλκέΝΚα ΪΝ
βΝ υζζκΰάΝ κυμΝΫξκυθΝη ΰΪζκΝπκ κ σΝυΰλα έαμΝεαδΝΰδαΝ κθΝζσΰκ αυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγ έΝ
ζαφλΪΝ φυ δεάΝ ιάλαθ βέΝ ΟΝ π σμΝ πσλκμΝ Ϋξ δ πλΪ δθκΝ ξλυηα, θυΝ κΝ ηβΝ ΰκθδηκπκδβηΫθκμΝ
έθαδΝεαφΫέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδα β υΰελσ β βΝ θ λκ κδξδυθ,
ευλέπμΝηΫ αΝ δμΝπσζ δμέ

δεέΝΝ1βί
ΜκθαξδεσΝ φ θ ΪηδΝ βθΝπζα έαΝ λΰα δευθΝεα κδεδυθ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1β1
θ λκ κδξέ μΝη Ν φ θ ΪηδαΝ
Νπ ακ λσηδαΝ βμΝΚκαΪθβμΝ πέΝ βμΝκ κτΝΙπθέαμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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9έΝΝΦζαηκυλδΪΝάΝΣέζδκ
Tilia platyphyllos
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝTiliaceae

Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βΝΝσ δα υλυπβ.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝφυζζκίσζκΝ Ϋθ λκ η ΰΪζπθ δα Ϊ πθ,ΝτοκυμΝβη-30 ηΫ λπθ εαδΝ
δαηΫ λκυΝεσηβμΝ1η-βίΝηΫ λπθέ ξ δΝέ δκΝεκλησΝεαδΝφζκδσΝζ έκΝεαδΝ αε έέΝ Νηκλφά βμ εσηβμΝ
αλξδεΪΝπυλαηκ δ άμΝεαδΝαλΰσ λα ΰέθ αδ πζα δΪΝ ζζ δοκ δ άμΝηΫξλδΝ φαδλδεάέΝΣαΝφτζζα κυ
έθαδΝ εα ’Ν θαζζαΰάΝ εαλ δσ ξβηα,Ν κ κθ π Ϊ,Ν κιτζβε αΝ η Ν ηκυθ σΝ ίαγυπλΪ δθκΝ ξλυηαΝ βθΝ
πΪθπΝ πδφΪθ δαΝεαδΝξθκυ π ΪΝαθκδε σξλπηαΝ βθΝεΪ πέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝ έθαδΝεδ λδθππΪΝεαδ πκζτΝ
αλπηα δεΪέΝ ΦΫλκθ αδΝ αθΪΝ γΝ αιδαθγέ μΝ πκυΝ ελΫηκθ αδέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ έθαδΝ φαδλδεκέΝ η Ν αε έΝ
ξλυηαΝεαδΝζ-ηΝπλκ ικξΫμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θ Ϋξ δΝ κΝ ελτκΝ εαδΝ κΝ α ίΫ δκέΝ θΝ αθαπ τ
αδΝ Ν
α ά εαδΝ ιβλάΝ α ησ φαδλαΝ εαδΝ κΝ ιβλσΝ Ϋ αφκμέΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝ φυ σ βθΝ α ηκ φαδλδεάΝ
λτπαθ βέ
ΚζΪ ηαΝμ θαπ τ
δ πκζζΫμΝπαλαφυΪ μΝκδΝκπκέ μ γαΝπλΫπ δΝθαΝαφαδλκτθ αδΝαηΫ πμΝη Ν βθΝ
ηφΪθδ β κυμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ κΝ κπκέκμ λπηα υθ αδΝ κΝ φγδθσππλκΝ εαδΝ
η ΝπαλαφυΪ μέ
αέΝ Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ αθΝ ηκθαξδεσΝ Ϋθ λκ, αζζΪΝ
εαδΝ ΝκηΪ μΝ Νεαγδ δεκτμΝξυλκυμ,εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ Ν θ λκ κδξέ μΝη ΰΪζπθΝζ πφσλπθ,Ν
γθδευθΝκ υθΝε.ζ.πέΝ
ίέΝΝΆζζ μΝξλά δμΝμ ΣαΝΪθγβΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ βθΝπαλα ε υάΝαφ οάηα κμέ

δεέΝ1ββ
ΦζαηκυλδΪΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΛ υεκπβΰάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1βγ
ΦζαηκυλδΪΝ κθΝπλκατζδκΝξυλκ ΰέαμΝ θα α έαμΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝ1βζ
ΦτζζπηαΝεαδΝεαλπκέΝφζαηκυλδΪμ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήoikokyrέblogspotέgrήβί1γήίθή1λέhtml)

10έΝΦ υ αεαεέα άΝΡκίέθδαΝβΝο υ αεαεέα
Robinia pseudoacacia
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝόabaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ δμΝαθα κζδεΫμΝπ λδκξΫμ πθ Π .
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ Νο υ αεαεέαΝ έθαδΝφυζζκίσζκΝ Ϋθ λκ, ΰλάΰκλκυΝλυγηκτΝαθΪπ υιβμ,Ν
η Ναΰεαγπ κτμΝίζα κτμέΝ ξ δΝηκλφάΝεσηβμΝαθ λαηηΫθκυΝευθκυΝεαδΝφγΪθ δΝ Ν τοκμ ηΫξλδΝ
βίΝ ηΫ λαΝ εαδΝ Ν δΪη λκΝ αΝ 1ίΝ ηΫ λαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ έθαδΝ τθγ αΝ η Ν ι-1λΝ φυζζΪλδαΝ εαδΝ ΫξκυθΝ
ξλυηαΝαθκδε σΝπλΪ δθκέΝΣαΝΪθγβΝ έθαδΝζ υεΪΝ εαδΝαλπηα δεΪΝ Νελ ηΪη θ μΝ αιδαθγέ μΝίσ λ δμ.
Ν Ϊθγδ βΝ έθαδΝ πζκτ δαΝ εαδΝ ηφαθέα αδΝ κθΝ πλέζδκ-ΜΪδκέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ
έθαδΝ ζκίκέΝ
π πζα υ ηΫθκδ,Ν λυγλκεα αθκέΝεαδ παλαηΫθκυθΝ κΝ Ϋθ λκΝΰδαΝη ΰΪζκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ
έθαδΝ απσΝ αΝ πδκΝ εζβλΪΝ εαζζππδ δεΪ φυ ΪέΝ Μπκλ έΝ θαΝ
αθαπ υξγ έΝ Νπ πξΪ,
αηηυ βΝεαδ ΝιβλΪΝ ΪφβέΝ έθαδΝπκζτΝαθγ ε δεσΝφυ σ κΝα ίΫ δκ,Ν
κΝελτκΝεαδΝ αΝυ λκ αΰκθέ δαΝ βμΝγΪζα αμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝευλέπμΝη Ν πσλκέΝ Ν υζζκΰάΝ πθΝ πσλπθΝΰέθ αδΝ κθΝ
Οε υίλδκ-ΝκΫηίλδκΝ εαδΝ δα βλκτθ αδΝ Ν ιβλσΝ ηΫλκμΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΪθκδιβέΝ ΠλδθΝ βΝ πκλΪΝ έθαδΝ
απαλαέ β βΝβΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ πσλπθΝΰδαΝηαζΪεπηαΝ κυΝ εζβλκτΝπ λδίζάηα κμέ
Υλά δμ
αέΝ Ν Υλά δμΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ :
θΝ γ πλ έ αδΝ Ϋθ λκΝ δ δαέ λβμΝ εαζζππδ δεάμΝ
αιέαμΝ εαδΝ θΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ υθάγπμΝ Ν εάπκυμΝ εαδΝ πΪλεαέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ σηπμΝ ΰδαΝ βΝ
υΰελσ β βΝ θ λκ κδξδυθΝ υπ λα δευθΝ κ υθ,Ν ΰδαΝ αθα Ϊ π βΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ
αζ υζζέπθΝ ε έΝσπκυΝ θΝυπΪλξ δΝ υθα σ β α Ϊλ υ βμέ
ίέΝ Ν Ν Άζζ μΝ ξλά δμΝ μΝ Ν λκίέθδαΝ βΝ ο υ αεαεέαΝ ξλβ δηκπκέ δ αδΝ πμΝ η ζδ κ λκφδεσΝ φυ σέΝ
Θ πλ έ αδΝσ δΝΝ έθαδΝαπσΝ αΝεαζτ λαΝη ζδ κεκηδεΪΝφυ Ϊέ
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δεέΝ1βθ
ΆθγβΝο υ αεαεέαμ
(ΠβΰάΝμ http://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Robinia_Pseudoacacia_flower.JPG)

δεέΝ1βη
Ϋθ λκΝλκίέθδαμΝο υ αεαεέαμ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέantemisarisέgrήproductέaspxςiidογ1λ1Ψ

δεέΝ1βι
ΚαλπκέΝο υ αεαεέαμ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήdelta-trees.blogspot.gr/2012_05_01_archive.html)
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Κ Φ Λ ΙΟΝIIέΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚΟΙΝΘ ΜΝΟΙ
ΟδΝευλδσ λκδΝεαζζππδ δεκέΝγΪηθκδΝκδΝκπκέκδΝξλβ δηκπκδκτθ αδ
ΚκαΪθβμΝ έθαδΝκδΝ ιάμΝμ

έΝΝ

δγαζ έμΝεαζζππδ

κΝα δεσΝπλΪ δθκΝ κυΝ άηκυΝ

δεκέΝγΪηθκδ

1έΝ λί λέ α
Berberis thunbergii
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝ Berberidaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμ κΝ κπκέκμ φγΪθ δΝ Ν τοκμΝ 1-1έηΝ ηΫ λκυέΝ ξ δΝ
πκζζκτμΝ πυεθκτμΝ ίζα κτμΝ η Ν αΰεΪγδαέΝ ΣαΝ φτζζα κυ έθαδΝ ηδελΪΝ εαδΝ αθ πκ δ ά,Ν
εκυλκπλΪ δθαΝ ΫπμΝ πκλφυλΪΝ εαδΝ εκεεέθκυ ξλυηα κμΝ κΝ φγδθσππλκέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ ηδελΪ,Ν
ηα ξαζδαέαΝ εαδΝ φΫλκθ αδΝ Ν ίκ λυυ δμΝ αιδαθγέ μΝ εέ λδθκυΝ ξλυηα κμ κδΝ κπκέ μ ηφαθέακθ αδΝ
βθΝΪθκδιβΝεαδΝεα αζάΰκυθΝ Ν πσλκΝη Ν αλευ μ π λέίζβηαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ έθαδΝ φυ σΝ εζβλσΝ εαδΝ αθ Ϋξ δΝ Ν υθγάε μΝ ιβλα έαμΝ εαδΝ
οτξκυμέΝΠλκ αλησα αδ Νβηδ εδ λΪΝ βη έα, αθΝεαδΝπλκ δηΪΝ δμΝβζδσζκυ μΝγΫ δμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ η Ν πσλκΝ η ΪΝ απσΝ βθΝ αφαέλ βΝ
κυΝ αλευ κυμΝπ λδίζάηα κμέ
Καζζππδ δεάΝαιέαΝμ Ν δαεκ ηβ δεάΝ κυΝαιέαΝκφ έζ αδΝ κΝεσεεδθκΝφτζζπηαΝ κυ,Νσ κΝεαδΝ
αΝΪθγβΝ κυΝ βθΝΪθκδιβ.
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ φτ υ βΝ εα ΪΝ υ Ϊ μΝ ηΫ αΝ Ν
ξζκκ Ϊπβ αΝάΝεαδΝη ηκθπηΫθαέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝαεσηβ Νηπκλθ κτλ μ, εαγυμΝεαδΝηΫ α ηΫ αΝ
Νίλαξσεβπκυμέ

δεέΝΝ1βκ
λί λέ αΝ κΝπλαθΫμΝ κυΝδ βλκ λκηδεκτΝ αγηκτΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1βλ
ΦτζζπηαΝί λί λέ αμ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέantemisarisέgrήproductέaspxςiidογγκβ)
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2. δίκτλθκΝ κΝλυ δ σφυζζκ
Viburnum rhytidophyllum
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝ Caprifoliaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθαΝεαδΝαπσΝ βθΝΙαππθέα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ η Ν τοκμΝ 1,η–γΝ ηΫ λαΝ εαδΝ ξ δεΪΝ ΰλάΰκλβΝ
αθΪπ υιβέΝ Ν Ν εσηβΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ αλαδάέΝ ΟδΝ ίζα κέ έθαδΝ υπσζ υεβμΝ απσξλπ βΝ εαδΝ ΫξκυθΝ
η ΰΪζαΝ η κΰκθΪ δαΝ δα άηα αέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ η ΰΪζαΝ εκυλκπλΪ δθα,Ν αθ έγ α,Ν
ζζ δοκ δ κτμΝ ξάηα κμΝεαδΝ ληα υ βΝη Ν λαξ δΪΝ πδφΪθ δα,Ν αθΝθαΝ έθαδΝλυ δ δα ηΫθαΝΧαπ’Ν
σπκυΝΫζαί ΝεαδΝ κΝσθκηΪΝ κυΨΝ βθΝ πδφΪθ δΪΝ κυμέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θαπ τ
αδ εαζΪΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝ πθΝ αφυθ, αζζΪΝ
πλκ δηΪΝ αΝ πζκτ δαΝ εαδΝ εαζΪΝ απκ λαΰΰδαση θαΝ ίαγδΪΝ ΪφβέΝ θΝ αθ Ϋξ δΝ κΝ ελτκΝ εαδΝ κυμΝ
υθα κτμΝ αθΫηκυμΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σΝ φυ τ αδ Ν πλκφυζαΰηΫθ μΝ γΫ δμέ θαπ τ
αδΝ
δεαθκπκδβ δεΪΝ Νφπ δθΪΝ βη έαΝ κυΝεάπκυΝη Ν υθα σ β αΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝεαδΝ Νβηδ εδ λΪέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ βθΝ ΪθκδιβΝ Χαπαδ έ αδΝ λπηΪ π βΝ κυΝ
πσλκυΨΝάΝη Νηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝσζβΝ βθΝγ ληάΝπ λέκ κΝ κυΝΫ κυμέ
Καζζππδ δεάΝαιέαΝμ Οφ έζ αδΝ κΝφτζζπηΪ κυέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ : Φυ τ αδΝ ησθκΝ κυΝ άΝ εα ΪΝ υ Ϊ μΝ Ν εάπκυμΝ εαδΝ
πΪλεαέΝ

δεέΝ1γί
δίκτλθα λυ δ σφυζζα κθΝευεζδεσΝεσηίκΝ
πέΝ βμΝκ κτΝΜκθα βλέκυΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1γ1
δίκτλθαΝλυ δ σφυζζα κθΝευεζδεσΝεσηίκ
πέΝ βμΝκ κτΝΜκθα βλέκυΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1γβ
ΦτζζκΝίδίκτλθκυΝλυ δ σφυζζκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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3έΝΓυθΫλδκ
Gynerium argenteum
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝύraminae

Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ υλυπβ.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ κΝ κπκέκμΝ φγΪθ δΝ Ν τοκμΝ αΝ β-γΝ ηΫ λαέΝ
δαηκλφυθ δΝ πυεθάΝ εαδΝ υοβζάΝ κτφαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ πκζτΝ ηαελδΪ,Ν πδηάεβ,Ν ζκΰξκ δ ά,Ν
ευλ Ϊ,Ν κ κθ π Ϊ,Ν π λδφ λ δαεΪ,Ν κιτζβε αΝ εαδ ευαθκπλΪ δθαέΝ ΣκΝ φγδθσππλκΝ ηφαθέακθ αδΝ αΝ
ΪθγβΝ ΝηαελδΫμ,Νπ λπ ΫμΝεαδΝ αλΰυλσξλπη μΝ αιδαθγέ μΝη ΝηαελτΝαθγδεσΝ Ϋζ ξκμ, κδΝκπκέ μΝ
παλαηΫθκυθΝηΫξλδΝ βθΝΪθκδιβέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ έθαδΝ υαέ γβ κ φυ σ βθΝυπ λίκζδεάΝυΰλα έαΝ κυΝ ΪφκυμέΝ
θΝ έθαδΝαπαδ β δεσΝ ΝΫ αφκμΝεαδΝ Νάζδκέ
Πκζζαπζα δα ηκμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν δαέλ βΝ κυΝλδαυηα κμέ
Καζζππδ δεάΝαιέαΝμ Οφ έζ αδΝ κ δ δαέ λκΝφτζζπηαΝ κυΝεαδΝ κΝΪθγκμΝ κυ.
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ η ηκθπηΫθα, αζζΪΝ εαδΝ εα ΪΝ κηΪ μέ
έθαδΝεα Ϊζζβζκ φυ σΝΰδαΝφτ υ βΝ παλαγαζΪ δ μΝπ λδκξΫμέ

δεέΝ1γγ
ΟηΪ αΝαπσΝΰυθΫλδαΝ κθΝευεζδεσΝεσηίκΝ
πέΝ βμΝκ κτΝΛαλέ βμΝεαδΝ ληέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1γζ
ΆθγκμΝΰυθ λέκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttp://users.sch.gr/gpantakis/wpcontent/uploads/DSCN1162.JPG)
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4έΝ Ϊφθβ
Laurus nobilis
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝδauraceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ υλυπβ.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζάμΝγΪηθκμΝκΝκπκέκμΝηπκλ έ, αθΝαφ γ έ, θαΝφγΪ δΝ α 10-20
ηΫ λαΝ Ν τοκμΝ εαδΝ Ν πζΪ κμΝ ηΫξλδ α ζΝ ηΫ λα απκε υθ αμΝ βθΝ ηκλφάΝ Ϋθ λκυέΝ ΛσΰπΝ βμΝ
δ ξυλάμΝ εαδΝ εα αεσλυφβμΝ ίζΪ β άμΝ κυΝ κΝ φυ σΝ παέλθ δΝ ξάηαΝ
θκτΝ ευζέθ λκυΝ άΝ
πυλαηέ αμέΝ δαγΫ δΝ ίζΪ β βΝ απβλάΝ εαδΝ πυεθάέ ξ δΝ εζα δΪΝ εα αεσλυφαΝ εαδΝ πζΪΰδαΝ Ν
η ΰαζτ λβΝ βζδεέαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ απζΪ,Ν ζκΰξκ δ άΝ η Ν κιτΝ ΪελκΝ εαδ βΝ ίΪ βΝ κυμΝ
θ τκυθΝ Νεκθ σΝηέ ξκέΝΣκΝηάεκμΝ κυμΝ έθαδΝι-9 εα κ ΪΝεαδΝ κΝπζΪ κμΝ κυμΝγ-ζΝ εα κ ΪέΝ
ξκυθΝπλΪ δθκΝξλπηα δ ησΝεαδΝ έθαδΝπκζτΝαλπηα δεΪέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝπξλκπλΪ δθα,Ν
αλπηα δεΪΝεαδΝφΫλκθ αδΝεα ΪΝ αιδαθγέαΝηδελυθΝ εδα έπθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν σζαΝ ξ σθΝ αΝ Ϊφβ,Ν πλκ δηΪΝ σηπμΝ αΝ
ξ δεΪΝπζκτ δα,Ναλ υση θαΝεαδΝεαζΪΝαπκ λαΰΰδαση θαέΝ έθαδΝαθγ ε δεσΝφυ σ βθΝιβλα έαΝ
εαδΝ κΝελτκέΝ θ Ϋξ δΝηΫξλδΝ κυμ -5κC .
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ Ν η Ν πσλκΝ βθΝ Ϊθκδιβ, σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ η Ν θαΫλδ μΝ
εα αίκζΪ μΝάΝη Νηκ ξ τηα αΝ βθΝυ λκθΫφπ βέ
Υλά δμ
αέΝ Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ φυ σΝ φλαε υθΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ
αλξδ ε κθδεάΝ εεζβ δυθ,Ν Ν βησ δκυμΝ λσηκυμ,
παλαγαζΪ δ μΝπ λδκξΫμ,Ν ΝκηΪ μΝάΝεαδΝ
η ηκθπηΫθαέ
ίέ ΄Άζζ μΝξλά δμΝμΝΥλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝφτζζαΝ κυ βΝηαΰ δλδεάΝΰδαΝ κΝΪλπηΪ κυμ.

δεέΝ1γθ
ΦτζζαΝ Ϊφθβμ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήelέwikipediaέorgήwiki
/%CE%94%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_
(%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C)

δεέΝ1γη
ΪφθβΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΚαδ αλ δΪμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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5έΝ αφθκεΫλα κμ
Prunus laurocerasus
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝRosaceae

Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ θα κζδεάΝ υλυπβΝεαδΝαπσΝ β ΜδελΪΝ έα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζάμΝγΪηθκμΝκΝκπκέκμΝΝφγΪθ δΝ αΝζ-θΝηΫ λα ΝτοκμΝεαδΝ αΝβήγΝ
κυΝτοκυμ κυ ΝπζΪ κμέΝ ξ δΝ ξάηαΝαθ λαηηΫθκυΝεσζκυλκυΝευθκυέΝ δαγΫ δΝαπβλά,ΝπυεθάΝ
εαδΝ πδίζβ δεάΝίζΪ β βΝη Νεα αεσλυφαΝπλΪ δθαΝΫπμΝεαφΫΝεζα δΪέΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝπκζτΝ
η ΰΪζα,Ν ΰυαζδ λΪΝ εαδΝ πλαέκυΝ ίαγυπλΪ δθκυΝ ξλπηα δ ηκτέΝ έθαδ ηάεκυμΝ 1ί-βίΝ εα κ υθΝ
εαδΝ η-7 cm πζΪ κυμ εαδΝ σ αθΝ λέίκθ αδΝ έθκυθΝ ΪλπηαΝ πδελαηυΰ ΪζκυέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδ πκζτΝ
ηδελΪ,Ν ηάεκυμΝ θ-κΝ ξδζδκ υθ, πξλκεέ λδθαΝ άΝ πξλκπλΪ δθα εαδ Ϋθ κθκυΝ αλυηα κμέΝ θγέα δΝ
θπλέμΝ βθΝΪθκδιβΝεα ΪΝ κυμΝηάθ μΝΜΪλ δκ- πλέζδκΝεαδΝΫξ δΝ τλκμΝΪθγδ βμΝβη-γηΝηΫλ μέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θαπ τ
αδΝ ΝσζαΝ αΝ Ϊφβ,Ν υ κεδη έΝσηπμΝ αΝ ζαφλΪ,Ν
πζκτ δαΝεαδΝεαζΪΝαλ υση θαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκ,Ν η Ν θαΫλδ μΝ εα αίκζΪ μΝ βθΝ ΪθκδιβΝ άΝ κΝ
εαζκεαέλδΝ εαδΝη Νηκ ξ τηα αΝ βθΝυ λκθΫφπ βέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ μ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδα βΝ βηδκυλΰέαΝ αθ ηκφλΪε β,Ν
Ν
ηπκλθ κτλα,ΝΰδαΝπ λδη λδεάΝφτ υ β,ΝΰδαΝφτ υ βΝ ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝη ηκθπηΫθαΝ
Νξζκκ Ϊπβ μέ

δεέΝ1γι
αφθκεΫλα κμΝ κΝ βηκ δεσΝεάπκΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1γκ
αφθκεΫλα κμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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δεέΝ1ζί
ΦτζζκΝ αφθκε λΪ κυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1γλ
αφθκεΫλα κμΝ βθΝε θ λδεάΝπζα έα
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

(

Ο

6. Ί
Ilex aquifolium
γέ
α : Aquifoliaceae
α:Α
υ π
α

)

Κα αΰπΰάΝ μ Κα Ϊΰ αδΝ απσΝ βθΝ υλυπβ,Ν απσΝ βΝ σλ δαΝ φλδεάΝ εαδΝ απσΝ βΝ Ν υ δεά
έα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζάμΝγΪηθκμΝάΝ Ϋθ λκΝαλΰάμΝαθΪπ υιβμέΝΦγΪθ δΝ Ντοκμ αΝ
1-γΝ ηΫ λαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ εζβλΪ,Ν ληα υ β,Ν εκυλκπλΪ δθαΝ άΝ παθα Ϋ, ΰυαζδ λΪΝ η Ν
ηδελκτμΝ ηέ ξκυμΝ εαδΝ ξάηα κμΝ πκ δ κτμέΝ Ν π λέη λκμΝ κυΝ φτζζκυΝ έθαδΝ κ κθ π άΝ εαδΝ
εα αζάΰ δΝ ΝαΰεΪγδαέΝΣαΝΪθγβΝ έθαδΝηδελΪ, ηα ξαζδαέα,Νζ υεΪΝάΝζ υεκεέ λδθα εαδ πκζζΪ, αζζΪΝ
ξπλέμΝδ δαέ λβΝ δαεκ ηβ δεάΝ βηα έαέΝ ξκυθΝ ζαφλτΝΪλπηαέΝ θγέα δ πλέζδκ-ΜΪδκ.
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ απαδ ά δμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ Ϋ αφκμέΝ έθαδΝ
αθγ ε δεσΝφυ σΝ κΝελτκΝεαδΝ αΝα ί κτξαΝ ΪφβέΝΠλκ δηΪΝβζδσζκυ μΝγΫ δμ, αζζΪΝηπκλ έΝ
θαΝαθαπ υξγ έΝεαδΝ Νβηδ εδ λΫμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ εαδΝ η Ν πσλκέΝ ΣαΝ
ηκ ξ τηα αΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεαζΪΝιυζκπκδβηΫθαΝεαδΝαπσΝφυ σΝβζδεέαμΝ η ΰαζτ λκΝ πθΝηΝ υθέΝ
ΟδΝ πσλκδΝη λδεΫμΝφκλΫμΝεΪθκυθΝαλε σΝξλσθκΝθαΝίζα ά κυθέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ: Υλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ η ηκθπηΫθκΝ φυ σΝ ΰδαΝ κΝ πυεθσΝ εαδΝ
δζπθσΝφτζζπηΪ κυ, αζζΪΝεαδΝ Ν δλΪΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ζ τγ λκυΝφλΪε βέΝ
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δεέΝ1ζ1
Ίζ ιΝη ηκθπηΫθκΝ κΝΝ βηκ δεσΝΚάπκΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ζβ
ΦτζζπηαΝέζ ι παθα Ϋ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ143
ΚαλπκέΝέζ ι
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήfytosymvoulesέblogspotέgrήβί11ή1βήη-fleurs.html)
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7. Κυ πθέα λκ
Cotoneaster franchetii
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝΝRosaceae

Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδαΝα δγαζάμΝγΪηθκμΝκΝκπκέκμΝφγΪθ δΝ ΝτοκμΝ αΝβ-γΝηΫ λαΝεαδΝ Ν
πζΪ κμΝ π λέπκυΝ κΝ έ δκέΝ ξ δΝ ξάηαΝ ευπ ζζκ δ ΫμΝ η Ν φτζζαΝ απζΪΝ πκ δ ά, ηάεκυμΝ βέη-5
εα κ Ϊ,Ν δζπθΪΝ βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝεαδΝ λδξπ ΪΝ βθΝεΪ πέΝΣαΝΪθγβΝ έθαδΝζ υεκλσ δθαΝη Ν
πΫ αζαΝ σλγδαΝ εαδΝ φτκθ αδΝ αθΪΝ κ-1βέΝ ξ δΝ εαλπσΝ ηβζκ δ άΝ εκεεδθκπκλ κεαζέΝ ξλυηα κμΝ εαδΝ
δαηΫ λκυΝκΝξδζδκ υθέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θ Ϋξ δΝ ΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝαλε υθΝίαγηυθΝεΪ πΝαπσΝΝ
κυμΝίoC.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ εαδΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ ηαζαεκτΝ άΝ εζβλκτΝ
ιτζκυΝ Νυ λκθΫφπ βέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ δαεκ ηβ δεκτμΝ φλΪε μ,Ν ΰδαΝ βΝ
δαεσ ηβ βΝ αλξαδκζκΰδευθΝ εαδΝ κυλδ δευθΝ ξυλπθ,Ν ΰδαΝ π λδφ λ δαεάΝ φτ υ β, αζζΪΝ εαδΝ
η ηκθπηΫθαέΝΟΝευλέπμΝζσΰκμΝξλά βμΝ κυΝ έθαδΝ δαεκ ηβ δεσμΝζσΰπΝ πθΝεαλπυθΝ κυέ

δεέΝ1ζζ
Μ ηκθπηΫθκμΝγΪηθκμΝευ πθέα λκυΝ βθΝπζα έα
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΚλσεκυέ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ζη
Φτζζπηα εαδΝεαλπκέΝευ πθέα λκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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8έΝΛδΰκτ λκ
Ligustrum japonicum
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝτleaceae
Κα αΰπΰάΝμΚα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΝΙαππθέαΝεαδΝαπσΝ βθΝΚκλΫα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ Σσ κΝπμΝα δγαζάμΝγΪηθκμΝσ κΝεαδ πμΝ Ϋθ λκΝ έθ δΝθαΝζΪί δΝ φαδλδεσΝ
ξάηα,τοκυμΝ γ-ζΝ ηΫ λπθ εαδΝ πζΪ κυμΝ ζέΰκΝ ηδελσ λκΝ κυΝ τοκυμέΝ ξ δΝ φτζζαΝ απζΪ,Ν αθ έγ α,
υη ΰΫγβ,Ν ηάεκυμΝ η-1ίΝ εα κ υθ, ξ δεΪΝ παξδΪΝ εαδΝ ληα υ β,Ν ίλαξτηδ ξα εαδ ξλυηα κμΝ
εκτλκυΝ πλΪ δθκυΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ θ αλάΝ βζδεέαΝ λκ έθκυ. ΣαΝ ΪθγβΝ κυ φυ κτ έθαδΝ ηδελΪΝ εαδΝ
ζ υεκεέ λδθαΝη Ν ζαφλσΝΪλπηαέΝ θγέα δΝ κθΝΙκτθδκ- ΙκτζδκΝεαδΝΫξ δΝ τλκμΝΪθγδ βμΝβίΝβηΫλ μέΝΟΝ
εαλπσμΝ κυΝ έθαδΝ Ν ηδελάΝ λαΰσηκλφβΝ λτπβ,Ν η Ν 1-ζΝ πΫληα α,Ν ηατλκυΝ ξλυηα κμέΝ υ ά
παλαηΫθ δΝελ ηα ηΫθβΝ ΝσζβΝ ξ σθΝ βθΝξ δη λδθάΝπ λέκ κέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν σζαΝ ξ σθΝ αΝ Ϊφβ, αζζΪΝ υ κεδη έΝ αΝ
πζκτ δα,ΝίαγδΪΝεαδΝγ ληΪέΝ ξ δΝαθγ ε δεσ β αΝ κΝελτκέΝ θ Ϋξ δΝ Νγ ληκελα έαΝ-20κC.
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝαπκεζ δ δεΪΝη Ν πσλκέ
Υλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝφυ σΝηπκλθ κτλαμΝζσΰπΝ βμΝπυεθάμΝ
κυΝ ίζΪ β βμΝ εαδΝ βμΝ αθ κξάμΝ κυΝ αΝ εζα τηα αέΝ Καζτπ δΝ κέξκυμΝ αθ δ άλδιβμΝ άΝ
αθ δαδ γβ δεΪΝε έ ηα αέ

δεέΝ1ζ6
Λδΰκτ λκΝ ΝηκλφάΝ Ϋθ λκυΝ βΝπζα έαΝ λΰα δευθΝεα κδεδυθΝ
βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ζ7
Φτζζπηα εαδΝεαλπκέΝζδΰκτ λκυ δαππθδεκτ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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10έΝΠυλΪεαθγκμ
Pyracantha coccinea
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝRosaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ β Νσ δαΝ υλυπβΝεαδΝαπσΝ β ΜδελΪΝ έα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζάμΝγΪηθκμέΝΦγΪθ δΝ ΝτοκμΝγ-θΝηΫ λπθ εαδ πζΪ κμΝ κΝ1ήγΝ
κυΝ τοκυμΝ κυέΝ δαγΫ δΝ ευζδθ λδεσΝ ξάηαΝ εαδΝ ίζΪ β βΝ απβλάΝ εαδΝ πυεθάΝ η Ν αΰεΪγδαέΝ ξ δΝ
φτζζαΝ πδηάεβ, ληα υ β εαδΝ ζ έαέΝ έθαδΝ ΰυαζδ λΪΝ βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δα, ξθκυ π ΪΝ βθΝ
εΪ π, ηάεκυμΝβ-ζΝ εα κ υθΝεαδΝπζΪ κυμΝ1ί-1ηΝξδζδκ υθέΝ
ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ φ κτΝ έθαδΝ ζ υεΪΝ εαδΝ δαηΫ λκυΝ κΝ ξδζδκ υθέΝ θγέα δΝ κΝ ΜΪδκΝ εαδΝ Ϋξ δΝ τλκμΝ
Ϊθγδ βμΝ1ί-βηΝηΫλ μέΝΟΝεαλπσμΝ κυΝΫξ δΝηΫΰ γκμΝηδελκτΝηπδα ζδκτΝεαδΝ δαηΫ λκ θΝξδζδκ υθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν σζαΝ αΝ Ϊφβ,Ν εαζτ λαΝ σηπμΝ αΝ
απκ λαΰΰδαση θα,Νβζδααση θαΝεαδΝα ί κτξαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκ,Ν η Ν ηκ ξ τηα αΝ εζβλκτΝ ιτζκυΝ εα ΪΝ κ
φγδθσππλκΝεαδΝη Ν θαΫλδ μΝεα αίκζΪ μέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝ μ Φυ τ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ εαδ ξβηα έα δΝ αθ ηκφλΪε μ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ θ λκ κδξέ μΝ πσζ πθΝ άΝ βησ δπθΝ λσηπθέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ φτ υ β
Ν
παλαγαζΪ δ μΝπ λδκξΫμέ

δεέΝ 148
ΠυλΪεαθγκμΝ κΝεκδθκ δεσΝεα Ϊ βηαΝ
βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ζλ
ΆθγκμΝεαδΝεαλπκέΝπυλΪεαθγκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήwwwέftiaxnoέgrήβί1βή1βήblog-post_20.html)
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11έΝΣκτΰδα
Thuya orientalis
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝPinaceaeΝ
Κα αΰπΰάΝμ ΚαλΪΰ αδΝαπσΝ βΝ σλ δα η λδεά, βθ ΚκλΫα,Ν βθΝΚέθαΝεαδΝ βθ Ιαππθέα
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝα δγαζάμΝγΪηθκμ άΝεαδΝ Ϋθ λκΝη ΝτοκμΝαπσΝβ-ζΝηΫ λαέΝ ξ δΝηκλφάΝ
πυλαηέ αμΝεαδ ηΫ λδαΝαθΪπ υιβέΝΣαΝφτζζαΝ έθαδΝαθ έγ α εαδ αθαπ υ ση θαΝ πέΝ θσμΝ πδπΫ κυΝ
κθΝ ΰ θδεσ λκΝ σΰεκΝ κυΝ φυ κτέΝ ΣκΝ τθκζκΝ κυΝ φυζζυηα κμ, εαζτπ κθ αμΝ κΝ ΫθαΝ κΝ Ϊζζκ,
παλκυ δΪα δΝ υηπαΰάΝ ηφΪθδ βΝεαδΝκΝξλπηα δ ησμΝ κυΝπκδεέζζ δΝαπσΝ κΝ εκτλκΝπλΪ δθκΝηΫξλδΝ
κΝξλυ κεέ λδθκέΝ δαγΫ δΝΪθγβΝξπλέμΝ βηα έαΝ αΝκπκέα εα αζάΰκυθΝ ΝηδελκτμΝεαλπκτμΝ1έηβέηΝ εα κ υθ, κδΝκπκέκδ πλδηΪακυθΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ πΪθπΝ κΝφυ σΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ
ξ δηυθαέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ θΝΫξ δΝδ δαέ λ μ απαδ ά δΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝΫ αφκμέΝΠλκ δηΪΝ
σηπμΝ ΪφβΝ ίαγδΪ,Ν ΰσθδηαΝ εαδ η Ν εαζάΝ λΪΰΰδ βέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ φυ σΝ δμΝ ιβλκγ ληδεΫμΝ
υθγάε μ,Ν κυμΝαθΫηκυμΝεαδΝ κΝελτκέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν εκλυφαέαΝ ηκ ξ τηα αΝ αΝ κπκέα ζαηίΪθκθ αδΝ κΝ
ΝκΫηίλδκ- ΙαθκυΪλδκέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ :Μπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν ΰλαηηδεάΝ φτ υ β,Ν εα ΪΝ
υ Ϊ μ,Νη ηκθπηΫθαΝ κΝεΫθ λκΝξζκκ Ϊπβ α,Ν ΝίλαξσεβπκυμΝκδΝθΪθ μΝπκδεδζέ μ,Νεαγυμ εαδΝ
Ν θ λκ κδξέ μέ

δεέΝ1ηί
ΓλαηηδεάΝφτ υ βΝη Ν κτΰδ μ κΝ βηκ δεσΝΚάπκΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1η1
Σκτΰδ μΝη ηκθπηΫθ μΝ κθΝπλκατζδκΝξυλκΝ βμΝ ΰέαμΝ θα α έαμΝ
βθΝΣκπδεάΝΚκδθσ β αΝ δαθάμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ
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έΝΦυζζκίσζκδΝεαζζππδ

δεκέΝγΪηθκδ
1έΝΙίέ εκμΝ υλδαεσμ
Hibiscus syriacus
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝεalvaceae

Κα αΰπΰάΝμ υθαθ Ϊ αδ πμΝ θ βηδεσΝφυ σΝ βθΝΚ θ λδεάΝεαδΝ βθΝ θα κζδεάΝ έα,ΝεαγυμΝεαδΝ
βθ φλδεά.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝφυζζκίσζκμΝγΪηθκμΝάΝηδελσ Ϋθ λκΝ κΝκπκέκ φγΪθ δΝ αΝλΝηΫ λαΝ Ν
τοκμέΝ δαγΫ δΝ η ΰΪζκυμΝ εαδΝ δ ξυλκτμΝ ίζα κτμέΝ ξ δΝ εκυλκπλΪ δθα,Ν πκ δ άΝ εαδ Ϋζζκία
φτζζαέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ φΫλκθ αδΝ πΪθπΝ Ν ηαελ έμΝ ηέ ξκυμέΝ έθαδΝ η ΰΪζαΝ εαδ αζπδΰεσηκλφαΝ εαδΝ
ξκαθκ δ άέ θγέα δΝπκζτΝ κΝεαζκεαέλδέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν κπκδκ άπκ Ν Ϊφβ, σηπμΝ αυ Ϊ πλΫπ δΝ θαΝ
έθαδΝεαζΪΝαπκ λαΰΰδαση θαέΝ
Πκζζαπζα δα ησμΝμΠκζζαπζα δΪα αδΝευλέπμΝη Νηκ ξ τηα α,Νη ΝπαλαφυΪ μ,η Νεα αίκζΪ μΝ
εαδ η πσλκέ
Καζζππδ δεάΝ αιέαΝ μΝ Οφ έζ αδΝ ευλέπμ κΝ ΪθγκμΝ κυΝ εαδΝ βΝ δαεκ ηβ δεάΝ κυΝ αιέαΝ πκυΝ
πλκ έ δέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝ η ηκθπηΫθαΝ άΝ Ν υ Ϊ μΝ αθΝ
ηπκλθ κτλαέ

δεέΝ1ηβ
Ιίέ εκμΝ ΝηκλφάΝγΪηθκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήdavesgardenέcomήguidesήpfήshowimageή1βλ11θήΨ

δεέΝ1ηγ
Ιίέ εκμΝ ΝηκλφάΝ Ϋθ λκυ
ΧΠβΰάΝμΝhttp://www.2steps.gr/index.asp?xkey=509)

δεέΝ1ηζ
ΦτζζπηαΝεαδΝΪθγκμΝδίέ εκυ
(ΠβΰάΝμΝhttpμήήgrέclipartlogoέcomήpremiumήdetailήsketch-of-bud-of-blossomingout_110171783.html)
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2έΝΣλδαθ αφυζζδΪ
Roza sp.
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝRosaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ έα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μΝ Ν λδαθ αφυζζδΪΝ έθαδΝ κΝ πδκΝ βηκφδζΫμΝ εαδΝ κΝ πδκΝ δα κηΫθκΝ
εαζζππδ δεσΝ φυ σΝ εαγυμΝ εα Ϋξ δΝ βΝ πλυ βΝ γΫ βΝ βθΝ ηπκλέαΝ λ π υθΝ αθγΫπθέ έθαδΝ
φυζζκίσζκμΝ άΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ εαδΝ αθάε δΝ βθ κδεκΰΫθ δαΝ πθΝ Ρκ κ δ υθΝ ΧRosaceaeΨέΝ ξ δΝ
πκζζΫμΝπκδεδζέ μΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝσζ μΝυίλέ δαέΝΟδΝίζα κέΝ κυΝφυ κτΝφΫλκυθΝαΰεΪγδαΝη ΝεΪπκδ μΝ
πκδεδζέ μΝ θαΝ έθαδΝ ζ έκδΝ άΝ η Ν λέξ μΝ εαδΝ ί ζσθ μέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ λδαθ ΪφυζζκυΝ δαφΫλκυθΝ
αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ πκδαΝ πκδεδζέαΝ πδζΫΰ αδΝ ΰδαΝ φτ υ βέΝ Μπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ζ έα,Ν η Ν ξθκτ δΝ εαδΝ
πλΪ δθαΝαθκδε Ϊ,Ν εκτλαΝάΝεαδΝεσεεδθαΝευλέπμΝ αΝθ αλΪΝφτζζαέΝΣαΝΪθγβΝ βμΝ λδαθ αφυζζδΪμΝ
αθαπ τ κθ αδΝ βθΝ εκλυφάΝ αθγκφσλπθΝ ίζα υθΝ κδΝ κπκέκδΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κυμΝ κφγαζηκτμ
βμΝ ζ υ αέαμΝίζΪ β βμέ ΣαΝξλυηα αΝ πθΝαθγΫπθΝπκδεέζζκυθ, θυΝυπΪλξκυθΝεαδΝπκδεδζέ μΝη Ν
έξλπηαΝΪθγβέ
αφκεζδηα δεΫμΝαπαδ ά δμΝμ Ν λδαθ αφυζζδΪΝαθαπ τ
αδΝεαζτ λαΝ Ν ΪφβΝκυ Ϋ λαΝάΝ
ζαφλυμΝσιδθαΝ(pH 5,5 – ιΨ,ΝαφκτΝπλυ αΝΫξ δ φαληκ γ έ ΫθαΝίαγτΝσλΰπηαΝΰδαΝεαζσΝα λδ ησΝ
εαδΝ λΪΰΰδ βέΝ Θ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ υπΪλξκυθ εαδΝ η Ν βΝ ξλά βΝ αφκί ζ δπ δευθΝ ΧεκπλδΪμ,
τλφβμ,Ν π λζέ β,Ν Ϊηηκυ εέ έζΨέ Ν εαζτ λβΝ πκξάΝ ΰδαΝ φτ υ βΝ βμΝ λδαθ αφυζζδΪμΝ έθαδΝ απσΝ
κθΝ ΝκΫηίλδκΝ πμΝ κθΝ ΜΪλ δκέΝ θ εαδΝ έθαδΝ ΫθαΝ φυ σΝ π λδ σ λκΝ απαδ β δεσΝ κΝ φπμ,Ν βθΝ
υΰλα έαΝ εαδΝ βΝ γ ληκελα έαΝ απσΝ σ δΝ αΝ ΪζζαΝ φυ Ϊ,Ν κΝ εζέηαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ έθαδΝ δ αθδεσΝ ΰδαΝ
αυ σέΝ Κα ΪΝ βΝ φτ υ βΝ γαΝ πλΫπ δΝ πΪθ αΝ κΝ βη έκΝ ηίκζδα ηκτΝ θαΝ έθαδΝ πΪθπΝ απσΝ βθΝ
πδφΪθ δαΝ κυΝ Ϊφκυμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Ν λδαθ αφυζζδΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ πκζζαπζα δα γ έΝ η Ν πσλκ,Ν η Ν ηκ ξ τηα αΝ
εαδΝ η Ν ηίκζδα ησέΝ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν πσλκΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ
πκδεδζδυθΝ λδαθ αφυζζδΪμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ηάηα αΝ ηαζαεκτΝ
ιτζκυΝ η Ν λ έμ κφγαζηκτμΝ εαδΝ έθαδΝ ΫθαμΝ λσπκμΝ πκυΝ πλκ δηΪ αδΝ ΰδαΝ αΝ φυ ΪΝ εάπκυέΝ ΣΫζκμΝ κΝ
ηίκζδα ησμΝ έθαδΝκΝπδκΝ υξθσμΝ λσπκμΝπκζζαπζα δα ηκτΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝ ηπσλδκΝαθγΫπθέ
Υλά βΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : ΟδΝ γαηθυ δμ λδαθ αφυζζδΫμ εαδΝ ευλέπμΝ κδΝ πκζταθγ μ
εαδΝ κδΝ φζκλδηπκτθ αΝ φυ τκθ αδΝ Ν η ΰΪζ μΝ υθγΫ δμΝ κδΝ κπκέ μΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ αζζβζκυηπζ εση θ μΝ η ΰΪζ μΝ εαδ κηκδσηκλφ μΝ κηΪ μέ Π λδ σ λκΝ ηδελΫμΝ κηΪ μ, δ δαέ λαΝ
απβλσξλπη μ,Ν ηπκλ έ θαΝ ξβηα έ κυθΝ αθγδ ηΫθαΝ τθκζαΝ ηΫ αΝ κυμΝ ξζκκ Ϊπβ μΝ άΝ θαΝ
υΰελκ ά κυθΝαθγδ ηΫθαΝπζαέ δαέ

δεέΝ1ηη
Οηα δεάΝφτ υ βΝ λδαθ αφυζζδυθΝ
κΝ βηκ δεσΝΚάπκΝΚκαΪθβμ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ηθ
Σλδαθ αφυζζδΪΝη ΝΪθγβΝεαδΝφτζζα
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήgreenhostέgrήςattachment_idο11θκΨ
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3έΝΣ δθ σθδα
Cydonia japonica
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝRosaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝ θα κζδεά
έα.
κ αθδεάΝ π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ φυζζκίσζκμΝ γΪηθκμΝ η Ν εσηβΝ σλγδαμΝ ηκλφάμΝ βΝ κπκέα η Ν βθΝ
πΪλκ κΝ πθΝ ξλσθπθΝ απζυθ δΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ ξ σθΝ φαδλδεάέΝ έθαδΝ φυ σ η λέκυΝ λυγηκτΝ
αθΪπ υιβμ,ΝτοκυμΝηΫξλδΝγΝηΫ λαΝεαδΝ δΪη λκυΝεσηβμΝηΫξλδΝ1έηΝηΫ λκέΝΣαΝφτζζαΝ κυ έθαδΝεα ’Ν
θαζζαΰά,Ν απζΪ,Ν πκ δ ά,Ν κ κθ π Ϊ,Ν ίαγυπλΪ δθαΝ εαδ ΰυαζδ λΪέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ υλέ εκθ αδΝ
ηκθαξδεΪΝάΝφΫλκθ αδΝ ΝκηΪ μ,Ν πΪθπΝ κυμΝίζα κτμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμέΝ έθαδΝπλαέα,Ν
θ υππ δαεΪΝεαδ εσεεδθαέΝ υ Ϊ επ τ κθ αδΝαπσΝ κΝξ δηυθαΝηΫξλδΝ βθΝαλξάΝ βμΝΪθκδιβμΝπκυΝ
ηφαθέακθ αδΝ αΝφτζζαέΝΟδΝεαλπκέΝΫξκυθΝξλυηαΝεδ λδθκπλΪ δθκ, έθαδΝ φαδλδεκέΝεαδΝπλδηΪακυθΝ
κθΝΟε υίλδκέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ Ν λκ λΫμΝ π λδκξΫμΝ εαδ βζδααση θ μΝ γΫ δμ.
ΘΫζ δ ΪφβΝΰσθδηα,Ν ζαφλΪ,Ν λκ λΪ εαδ ξπλέμΝπκζτΝα ίΫ δκέΝ θ Ϋξ δΝ κΝελτκ,Ν ηΫξλδΝ κυμΝΝ
-20κωέΝ ΝπκζτΝα ΫμΝπ λδκξΫμΝπλκ δηΪΝ βθΝβηδ εδΪέΝ
ξγλκέΝμ Πλκ ίΪζζ αδΝαπσΝ λΪθυξκυμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ κΝ κπκέκμΝ λπηα υθ αδ, η Ν υλδηαΝ
ηκ ξ τηα αΝ βθΝυ λκθΫφπ βΝεαδΝη ΝπαλαφυΪ μΝκδΝκπκέ μ ίΰαέθκυθΝΪφγκθ μέ
Υλά δμ
αέΝΥλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝπμΝηκθαξδεσΝάΝ ΝηδελΫμΝκηΪ μΝηΫ αΝ
κυμΝξζκκ Ϊπβ μΝκδΝκπκέ μ ξβηα έακυθΝαθγδεΫμΝεβζέ μέΝΜπκλ έΝθαΝ υθ υα γ έΝεαδΝη ΝΪζζαΝ
έ βΝ φυ υθΝ βμΝ έ δαμΝ πκξάμΝ αθγέ πμέΝ έθαδΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ δα κηΫθκυμΝ εαζζππδ δεκτμΝ
γΪηθκυμέΝ
ίέΝΥλά βΝ βθΝαθγκεκηέαΝμ Φυ τ αδΝεαδΝ Νη ΰΪζ μΝΰζΪ λ μΝ αθΝφυ σΝηπαζεκθδκτ, εαγυμΝ
εαδΝ Ν αλα σεβπκυμέΝ
ΰέΝΥλά βΝ βθΝαθγκ δαεκ ηβ δεάΝμΝΟδΝαθγδ ηΫθκδΝίζα κέΝ έθαδΝπκζτΝπλαέκδΝΰδαΝ δαεσ ηβ βΝ
ίΪαπθ εαδΝΰδαΝ κθΝζσΰκ αυ σΝαπκ ζκτθΝαθ δε έη θκΝ ηπκλέαμέ

δεέΝ1ηι
Μπκλθ κτλαΝ βΝ δαξπλδ δεάΝθβ έ αΝ
πέΝ βμΝκ κτΝΚα κηκτζβΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ1ηκ
ΦτζζπηαΝεαδΝΪθγβΝ δθ σθδαμΝ
ΧΠβΰάΝμΝhttp://fytosymvoules.blogspot.gr/2012/03/blogpost_20.html)
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4. Φκλ τγδα
Forsythia intermedia
ΟδεκΰΫθ δαΝμΝΝOleaceae
Κα αΰπΰάΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΚέθα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝφυζζκίσζκμΝγΪηθκμ, ΰλάΰκλβμ αθΪπ υιβμ,Νη ΝσλγδαΝηκλφάΝεσηβμΝ
πκυΝη Ν βθΝπΪλκ κΝ πθΝξλσθπθΝκδΝίζα κέΝΰΫλθκυθΝεαδΝαπκε ΪΝ φαδλδεσΝ ξάηαΝτοκυμΝγΝηΫ λπθΝ
εαδΝ δαηΫ λκυ 2 ηΫ λπθ. ΣαΝφτζζαΝ κυ έθαδΝαθ έγ α,Ν πδηάεβ, απζΪΝάΝ υξθΪ λδη λάέ ΣαΝΪθγβΝ
έθαδΝ η ΰΪζα,Ν ξλυ κεέ λδθαΝ η Ν εβζέ αΝ πκλ κεαζέΝ β π λδεάΝ ίΪ βΝ εΪγ Ν
φΪθβμΝ εαδ
παλκυ δΪακθ αδΝ Ν πυεθάΝ δΪ αιβ, εα ΪΝ ηάεκμΝ πθΝ ίζα υθΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϋ κυμ, κΝ
Φ ίλκυΪλδκ- ΜΪλ δκΝπλδθΝ επ υξγκτθΝ αΝφτζζα
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ
έθαδΝ φυ σΝ ξπλέμΝ δ δαέ λ μΝ
αφδεΫμΝ απαδ ά δμ.
θαπ τ
αδΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝ αφυθ,Ν πλκ δηΪΝ σηπμΝ λκ λσΝ π λδίΪζζκθέΝ  Ν α ΫμΝ
π λδκξΫμΝ πλκ δησ λ μΝ έθαδΝ κδΝ εδααση θ μΝ γΫ δμέΝ έθαδΝ αθγ ε δεσ φυ σ κΝ α ίΫ δκ,Ν δμΝ
παλαγαζΪ δ μΝπ λδκξΫμΝεαγυμΝεαδΝ βΝησζυθ βΝ βμΝα ησ φαδλαμέ πέ β Ν έθαδΝπκζτΝαθγ ε δεσΝ
κΝελτκέΝ θ Ϋξ δΝηΫξλδΝ κυμΝ-20κ C.
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη ΝβηδυλδηαΝηκ ξ τηα αΝθπλέμΝ βθΝΪθκδιβέ
Υλά δμΝ
αέΝ Υλά δμΝ βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κπέκυμΝ Φυ τ αδΝ Ν ηδελΫμΝ κηΪ μΝ ησθκΝ κυΝ άΝ Ν
υθ υα ησΝ η Ν ΪζζαΝ έ βΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ αθγδευθΝ εβζέ πθΝ ηΫ αΝ Ν ξζκκ Ϊπβ μέΝ έθαδΝ
πκζτ δηκΝφυ σΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπκζτΝ υξθΪΝ ΝεΪγ Νη ΰΫγκυμΝεάπκΝ π δ άΝ έθ δΝξλυηαΝ Ν
πκξάΝεα ΪΝ βθΝκπκέα ζέΰαΝφυ ΪΝαθγκφκλκτθ.
ίέΝ Υλά βΝ βθΝ αθγκφκλέαΝ μ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ αθΝ ΰζα λδεσΝ φυ υση θκΝ Ν η ΰΪζ μΝ
ΰζΪ λ μΝάΝααλθ δθδΫλ μέΝ
ΰέΝΆζζ μΝξλά δμΝμ ΣαΝΪθγβΝ κυΝαπκ ζκτθΝαθ δε έη θκΝ ηπκλέαμ,Ν έθαδΝεα ΪζζβζαΝΰδαΝ κζδ ησΝ
π λδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ αφαδλκτθ αδΝ απσΝ κΝ φυ σΝ εα ΪΝ βθ αθγκφκλέαΝ κπσ Ν ΰέθ αδΝ εαδΝ
εζΪ ηαέ

δεέΝ1η9
Φκλ τγδαΝ Νπζα έα
πέΝ βμΝκ κτΝΜκθα βλέκυΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

δεέΝ160
θγδ ηΫθβΝΦκλ τγδα
ΧΠβΰάΝμΝhttpμήήfytosymvoulesέblogspotέgrήβί11ήί1ήblog-post_14.html)
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Κ Φ Λ ΙΟ III. Ν ΡΡΙΥΧΜ Ν ΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚ ΝΦΤΣ
ΣαΝ ευλδσ λαΝ αθαλλδξυη θαΝ εαζζππδ δεΪΝ φυ ΪΝ αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
πλΪ δθκΝ κυΝ άηκυΝΚκαΪθβμΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

έΝΝ

δγαζά αθαλλδξυη θαΝεαζζππδ

Ο

κΝ α δεσΝ

δεΪΝφυ Ϊ
1. Κ σσ
Hedera helix
γέ
α : Araliaceae

Κα αΰπΰάΝμ έθαδΝ θ βηδεσΝφυ σΝ βμΝ υλυπβμ, βμΝ φλδεά, βμ ΚέθαμΝεαδΝ βμ Ιαππθέα.
κ αθδεάΝπ λδΰλαφάΝμ έθαδΝαθαλλδξυη θκΝφυ σΝ κΝκπκέκΝφγΪθ δΝ Ντοκμ α 10-1ηΝηΫ λα. ξ δΝ
ιυζυ δμΝ ίζα κτμΝ η Ν θαΫλδ μΝ λέα μΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ αθαλλδξΪ αδΝ πκζτΝ τεκζαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ
έθαδΝ λέζκία,Ν ληα υ β,Ν ζαηπ λΪΝ ίαγυπλΪ δθαΝ εαδΝ ηάεκυμΝ η-1ίΝ εα κ υθέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ
έθαδΝπλα δθκεέ λδθαΝάΝπξλκπλΪ δθαΝηδελΪΝεαδΝ δαηΫ λκυΝζ-θΝ εα κ υθέΝ θγέα δΝ κθΝΟε υίλδκΝ
εαδΝΫξ δΝ τλκμΝΪθγδ βμΝ1ί-15 βηΫλ μέ
αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμΝ μ θαπ τ
αδΝ εαζΪΝ Ν σζαΝ αΝ ΪφβΝ κυΝ εάπκυ, αεσηβ εαδΝ
αΝπδκΝπ πξΪ,Ναλε έΝθαΝαλ τ αδΝεαθκθδεΪέΝΠλκ δηΪΝ δμΝυΰλΫμΝεαδΝβηδ εδ λΫμΝ κπκγ έ μέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝη Νηκ ξ τηα αΝεαδΝηπκλ έΝεαδΝη Ν πσλκ,ΝαζζΪΝ
υθάγπμΝ θΝ φαλησα αδΝαυ σμΝκΝ λσπκμΝπκζζαπζα δα ηκτέ
Υλά βΝ βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυ : Υλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝκζσεζβλπθΝ πδφαθ δυθέΝ
ξβηα έα δΝπυεθκτμΝφλΪε μΝεαδΝ υθαθ Ϊ αδΝαθαλλδξυη θκμΝ κυμΝεκληκτμΝ Ϋθ λπθέ

δεέΝ161
Κδ σμΝ κΝεδσ εδΝ κθΝπλκατζδκΝξυλκΝ
βμΝ εεζβ έαμΝ κυΝ ΰέκυΝΝδεΪθκλαΝΝ βθΝΚκαΪθβ
ΧΦπ κΰλαφέαΝμΝ ζΫθβΝΣαΪπκυΨ

. Φυζζκίσζα αθαλλδξυη θαΝεαζζππδ

δεέΝ1θβ
ΦτζζπηαΝεδ κτ
(ΠβΰάΝμΝhttp://se.freepik.com/bild-fritt/murgrona-blad_632584.html)

δεΪΝφυ Ϊ

θΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝφυζζκίσζαΝαθαλλδξυη θαΝ κΝ άηκΝΚκαΪθβμ.
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Κ Φ Λ ΙΟΝIV. ΠΟΧ
έΝ Σ Ι ΝΠΟΧ
έ ΠΟΛΤ Σ ΝΠΟΧ

ΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚ ΝΦΤΣ

ΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚ ΝΦΤΣ
ΝΚ ΛΛΧΠΙΣΙΚ ΝΦΤΣ

ΣβΝξλκθδεάΝπ λέκ κΝπκυΝΫΰδθ ΝβΝΫλ υθαΝΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ κΝ άηκΝ βμΝΚκαΪθβμΝ
θΝξλβ δηκπκκτθ αθΝεαθΫθαΝ έ κμΝεαζζππδ δευθΝπκπ υθΝφυ υθ,Ν σ κΝ β έπθΝσ κΝεαδΝ
πκζυ υθΝφυ υθέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝV. ΤΜΠ Ρ Μ Σ -ΠΡΟΣ  Ι
ΟΝ άηκμΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ έθαδΝ ΫθαμΝ άηκμΝ κΝ κπκέκμ δαγΫ δΝ Γλαφ έκΝ α δεκτΝ πλα έθκυΝ εαδΝ
ι δ δε υηΫθκΝπλκ ππδεσέΝΓδαΝ κθΝζσΰκ αυ σ κΝπλΪ δθκΝ βμΝπσζβμΝ υθ βλ έ αδΝ π ΪΝεαδΝεΪγ Ν
ξλσθκΝ βηδκυλΰκτθ αδΝσζκΝεαδΝπ λδ σ λκδΝΝξυλκδΝπλα έθκυΝ,ΝπΪλεαΝΝεαδΝπαδ δεΫμΝξαλΫμέ
Μ Ν βΝ ίκάγ δαΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ κυΝ έΠέΘ, πλδθΝ η λδεΪΝ ξλσθδα, φαέθ αδ ππμΝ
παλΪ κΝσ δΝ βΝκλΰΪθπ βΝ πθΝαθγλυππθΝ κυΝ άηκυΝ έθαδΝη ΰΪζβ, υπΪλξκυθΝη δκθ ε άηα αΝεαδΝ
πλκίζάηα αΝ κΝΫλΰκΝ κυμέ
ΟΝ άηκμΝ ΚκαΪθβμΝ έθαδΝ ηδαΝ π λδκξάΝ δ δαέ λαΝ ί ίαλβηΫθβΝ απσΝ αΫλδκυμΝ λτπκυμ, κδΝ κπκέκδΝ
πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ αΝ γ ληκβζ ε λδεΪΝ λΰκ Ϊ δαΝ βμΝ Π κζ ηα αμέΝ υ ΪΝ πδίαλτθκυθΝ βθΝ
π λδκξά, ευλέπμΝη Ν δκι έ δκΝ κυΝγ έκυΝεαδΝαδπλκτη θαΝ πηα έ δαέΝΓδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σ αΝ έ βΝ αΝ
κπκέαΝ γαΝ πδζ ΰκτθΝ ΰδαΝ θαΝ φυ υγκτθΝ κθΝ α δεσΝ εαδΝ π λδα δεσΝ ξυλκΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ
αθγ ε δεΪΝ βΝλτπαθ β. ΣαΝ έ βΝ αΝκπκέα ξλβ δηκπκδ έΝκΝ άηκμΝ σ κΝ δμΝ θ λκ κδξέ μΝσ κΝ
εαδΝ αΝπΪλεα,Ν ε σμΝαπσΝ αΝχcerΝnegundoΝεαδ βθΝχlbiziaΝjulbrissim,Ν θΝ έθαδΝ έ βΝαθγ ε δεΪΝ
βΝλτπαθ βΝεαδΝσ αΝπαλκυ δΪακυθΝπλκίζάηα αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθ δεα α αγκτθέ
Ι δαέ λαΝπλπ σ υπβΝά αθΝβΝδ ΫαΝθαΝ κπκγ βγκτθΝη ΰΪζ μ η αζζδεΫμΝΰζΪ λ μΝη ΝΪθγβΝ Ν
λκφΫμΝ
θυθ λσηπθΝ υ Ν θαΝ ηβΝ αγη τκυθΝ αΝ αυ κεέθβ αέ Γδ’ αυ σΝ ζκδπσθΝ η ΰΪζβΝ
βηα έαΝπλΫπ δΝθαΝ έθ αδΝαπσΝ κυμΝυπ τγυθκυμΝ αΝ έ βΝ πθΝφυ υθΝ αΝκπκέαΝφυ τκθ αδ,Ν β
υθ άλβ ά κυμΝεαγυμ εαδΝ βΝγΫ βΝ κυμΝυ
θαΝηβθΝυπσε δθ αδΝ Νίαθ αζδ ηκτμΝ απσΝ κυμΝ
πκζέ μέΝ
ΌππμΝΫξ δΝά βΝαθαφ λγ έ κΝπλΪ δθκΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝΰδαΝ βθΝπσζβΝεαδΝ κυμΝπκζέ μΝ π δ άΝ
ί ζ δυθ δΝ κΝ εζέηα,Ν η δυθ δΝ κυμΝ γκλτίκυμΝ εαδΝ δα βλ έΝ βΝ ίδκπκδεδζσ β αέΝ ΓδαΝ σζκυμΝ αυ κτμΝ
κυμΝ ζσΰκυμΝ αθ δ κδξ έΝ Ν εΪγ Ν εΪ κδεκΝ ι ξπλδ ΪΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ α δεκτΝ πλα έθκυΝ ΰδαΝ εΪγ Ν
πκζ κ κηδεσΝ
λΪΰπθκέ ΓδαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΚκαΪθβμΝ αθΫλξ αδΝ αΝ βλ,ιίΝ m2ήεΪ κδεκέΝ ΣαΝ
ζ υ αέαΝξλσθδαΝη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝξυλπθΝπλα έθκυΝβΝΫε α βΝ κυΝπλα έθκυΝ βθΝπσζβΝ βμΝ
ΚκαΪθβμΝαθΫλξ αδ αΝκη,γίκΝ λΫηηα αΝεαδΝ κΝπκ κ σ ΰδαΝεΪγ ΝεΪ κδεκΝΰέθ αδΝζθέλζΝm2 .
ΚΪπκδαΝαπσΝ αΝΫλΰαΝ αΝκπκέα ΫΰδθαθΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝ έθαδΝΝ αΝ ιάμΝμΝ
αέ βηκ δεσμΝΚάπκμ
ίέ θαπζΪ δμΝεκδθκξλά πθΝξυλπθΝ κθΝα δεσΝδ σ.
ΰ. ΥυλκμΝΠ λδα δεκτΝπλα έθκυΝ βΝ Π ΚκαΪθβμ.
. πκεα Ϊ α βΝ ΰεα αζ δηηΫθπθΝ ζα κη έπθΝ η Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ ξυλπθΝ πλα έθκυΝ εαδΝ
ξυλπθΝ φδζκι θέαμΝπκζδ δ δευθΝ ε βζυ πθέ
έ Πλσ υπκΝ δκεζδηα δεσΝΠΪλεκΝ θαουξάμ.
έ πκεα Ϊ α βΝ πθΝ ικφζβηΫθπθΝκλυξ έπθΝζδΰθέ βΝη Ν θ λκφτ υ βΝ Ν υθ λΰα έαΝ
η Ν βΝ
Ν έ .
ΛσΰπΝ πθΝΫλΰπθΝαυ υθ κΝβί1γΝκΝ άηκμΝΚκαΪθβμΝαπΫ πα ΝΝ κΝίλαί έκΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝ
Πκζδ δεάμΝ αΝ λαί έαΝ Π λδίαζζκθ δεάμΝ υαδ γβ έαμΝ «Οδεσπκζδμ 2013»έΝ ΣαΝ ίλαί έαΝ αυ Ϊ
πδ δυεκυθΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ υθγβευθΝ υΰ θκτμΝΪηδζζαμΝεαδΝθαΝ πλκΪΰκυθΝ βθΝ
ΰ θδεσ λβΝ π λδίαζζκθ δεάΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ εαδΝ πέ διβΝ εκδθπθδεάμΝ υηη κξάμΝ πθΝ
πδξ δλά πθ,Ν πθΝ θυ πθΝ εαδ πθ φκλΫπθΝ βθΝ αθΪζβοβΝ άΝ βΝ άλδιβΝ λΪ πθΝ ΰδαΝ κΝ
π λδίΪζζκθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πλκίκζάΝ εαδΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ βμΝ Ϋηπλαε βμΝ εαδΝ αυιβηΫθβμΝ
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π λδίαζζκθ δεάμΝ υαδ γβ έαμΝ πθΝ φκλΫπθΝ βμΝ Πκζδ έαμ,Ν βμΝ ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ,Ν πθΝ
πδξ δλά πθ,Ν πθΝ πδ βηκθδευθΝεαδΝ λ υθβ δευθΝΙ λυηΪ πθΝεαδΝ πθΝΜΫ πθΝ θβηΫλπ βμέΝ
Ν υηη κξάΝ κυΝ άηκυΝ ΚκαΪθβμΝ η Ν έ ζκΝ « λΰα- λΪ δμΝ - πλπ κίκυζέ μΝ ΰδαΝ κθΝ πλΪ δθκΝ
άηκ»,Ν π λδ ζΪηίαθ Ν ΫλΰαΝ εαδΝ λΪ δμΝ π λδίαζζκθ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ πκυΝ αφκλκτ αθ
βθΝ
ί ζ έπ βΝ ία δευθΝ υπκ κηυθ,Ν εκδθσξλβ πθΝ ξυλπθ,Ν πκζ κ κηδεΫμΝ παλ ηίΪ δμ,Ν ί ζ έπ βΝ
πθΝ υΰεκδθπθδαευθΝυπκ κηυθΝεαδΝ πθΝ υθγβευθΝευεζκφκλέαμ,Ν πθΝυπκ κηυθΝεαγαλδσ β αμ,Ν
τ α κμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ απκίζά πθ,Ν βθΝ φαληκΰάΝ πκζδ δευθΝ ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ
αιδκπκέβ βμΝ πθΝ Π ,Ν βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ φυ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ
υηη κξάΝ κυΝ άηκυΝ Ν έε υαΝπ λδίαζζκθ δεάμΝπκζδ δεάμέ
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ΠΙΛΟΓΟ
Νπ υξδαεάΝ λΰα έαΝαπκ ζ έΝ κΝ ζδεσΝ Ϊ δκΝ πθΝ πκυ υθΝηκυ
εαδΝ λξδ ε κθδεάμΝΣκπέκυ.

κΝ ηάηαΝ βμΝ θγκεκηέαμΝ

Νκζκεζάλπ βΝ βμΝπ υξδαεάμΝηκυ λΰα έαμΝά αθΝκΝ ζ υ αέκμΝ σξκμΝΰδαΝθαΝκζκεζβλυ πΝ δμΝ
πκυ ΫμΝηκυ εαδΝ απκ ζ έΝηδαΝ απσ διβΝσ δΝβΝ φκέ β ά ηκυΝ βΝ ξκζάΝαυ άΝεαδΝκδ ΰθυ δμΝ δμΝ
κπκέ μΝαπ εσηδ αΝγαΝαπκ ζκτθΝ βηαθ δεΪ φσ δαΝΰδαΝ κΝηΫζζκθέ
Ν θα ξσζβ βΝηκυΝη Ν βθΝπ υξδαεάΝ λΰα έαΝηκυΝΫ π Ν β υθα σ β αΝθαΝα ξκζβγυΝη ΝΫθαΝ
γΫηαΝ κΝκπκέκ η Ν θ δαφΫλ δΝεαδΝθαΝαπκεκηέ π ΰθυ δμΝεαδΝ ηπ δλέαΝπκυΝ έΰκυλαΝγαΝηκυΝ έθαδΝ
ξλά δηα δμΝη ζζκθ δεΫμΝηκυΝαπκφΪ δμΝεαδΝ βΝη ζζκθ δεάΝηκυΝ α δκ λκηέα πμ Σ ξθκζσΰκμΝ
Γ ππσθκμ.
Ν πδζκΰάΝ κυΝγΫηα κμΝά αθΝηδαΝ πδγυηέαΝηκυΝθαΝα ξκζβγυ η Ν βθΝπσζβΝαπσΝ βθΝκπκέαΝ έθαδΝ
βΝ εα αΰπΰάΝ ηκυΝ εαδΝ θαΝ αθαζτ πΝ βΝ δεάΝ βμΝ δ κλέαΝ εαδΝ θαΝ φπ κΰλαφέ πΝ δμΝ δεΫμΝ βμΝ
κηκλφδΫμ.
Μ ΪΝαπσΝσζβΝ βθΝΫλ υθαΝ βθΝκπκέα Ϋεαθα υηπΫλαθαΝππμ βΝαθγκεκηέαΝεαδΝβΝαλξδ ε κθδεάΝ
εΪγ Ν κπέκυΝ παέα δ ευλέαλξκΝ λσζκΝ σ κΝ βθΝ δεσθαΝ Ν ηδαμΝ π λδκξάμΝ σ κΝ αεσηβΝ εαδΝ βθΝ
ουξκζκΰέαΝεΪγ Ναθγλυπκυέ
Άζζπ
α

«Τ

ΝβΝϊianeΝRelfΝαθαφΫλ δΝμ
ά
ώπ

α,
α

ά

α α
απα α

από υ

ά α

111

α
άπ

α

π
α
α α…»

όπ

α

112

Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ

1)

ΓεέααμΝΓέΝΧβίίζΨ,Ν

δγαζάΝεαζζππδ δεΪΝφυ ΪΝ,ΝΆλ αμΝΣ ΙΝ π έλκυ

2)

ΓεέααμΝΓέΝΧβίίζΨ,ΝΦυζζκίσζαΝεαζζππδ δεΪΝφυ Ϊ,ΝΆλ αΝμΝΣ ΙΝ π έλκυ

3)

Μαθδα Ϋαμ έΝεαδΝΣ ΰσπκυζκμΝΝΙέΝΧ2007), ΛΛ

4)

http://baginetas.com/?p=98

5)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B

, γάθαΝμΝ ε κ δεσμΝκέεκμΝ ΟΜ

7
6)

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/34.pdf

7)

http://www.ank.gr/tourism/3_el.htm

8)

http://www.citybranding.gr/2013/04/blog-post_8.html

9)

http://www.depp.gr/kozani/city/

10)

http://www.gpeppas.gr/dasos/dentra/dentra.html

11)

http://www.horomidis.gr/el

12)

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/10/01101995.pdf

13)

http://www.kipologio.gr/

14)

http://www.kozanh.gr/web/guest/home

15)

http://www.kozanh.gr/web/guest/prasino_genika

16)

http://www.tsampazis.gr/

17)

httpμήήwwwέφυ αέgrή

18)

http://www.vasilakos.gr
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