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'εχουμι τιιρονομιßσευ μυÝ τροl'eρÞ εý!ýνη, τ,ß δòαφýλαξη
τþγ Üγεττd!Þτωγ
§Þσανοþν τþν φυσLχþν ßüρων tßò
οß
üιοßουι
χdραò μαò,
υÝ τßν dΦ9ονdÜ τουò!
ΒοÞδÞσαν τοýò τρογüνουò μαò στÞ Ý,Lβßωση τουò, δπþò
Βοη9οßν ιαß Þ!δò σÞ_
llερα. lýτοýò τοßò §Þdαυροýò ßοÝßει νß παραδιßσουμε ιαß σ'αýτοýò τοý
§d υÜò
δrαδ.χθο!ν, στα' ταrδιÜ μαò rai σtÜ ταLδLιß τþν ηαιδLþν
μαò.
ruü νÜ τd ιατορ§ιjdουτÝ αýτü, τßν δLαφýλdξη δηλα6]ß τ.ý
φνσ!ιοý-δÜσυχοß
πλοýτου, τρÝιευ νÜ τüν ßροστατεýσου!ε dIü τοýò δLαφιrοοýò
Ýγ9ροý< rai ιιν_
δýνουò τουι μeγαλýτ.ροò τþν üτοßþν .ßναι ßι
φ ω τ υ ιß -ü χαλλdτεοοò
ýτηρÝτηò τοß Üýρýιοý, ÝτλÜ ταυτüχρονα χαß ü τυd
φοβεDdò Ýτ§ρüò τοý.

'Αò ÜιαλλÜξου!ε λουπüν, τÞν 6ασLιÞν
μÜò ΒλιßστÞσυν ιßßιj τßν

1!òτÜιþν|

δLατÞροδντ.ò

Ýμ.ßωτεò

τßò

ταραγωγLχÝò

δυνιßμεLò

τηò

μÜστιγα
γßò

ýττρεσýα τοßι ÝινLιοý !αò συνdλου L,Ý πλüýσιουò τοýò τÜρτοýò
τÞò
ι.òßüντd

χαý λοLßÜ

ΦυσιτÜ

ι,αò

τþν
dτ,ßν

σÝ 6ÜοLιd

Ýγα§Ý,

'.!πρüò, δL'αýτü οÝ !υßß γÝνυχß διÜφωτιστυιÞ Ýχοτρατ.ßα πο6ò
δλ.ò τýò
:!νÜιιεLò τοý 1üπουι ΣτολειÜ! Συλλdγουò,.ΕνþσεLò, ÝγDüτ.ò, Ýογιßτεò,
ιροσιd'.!ò, dlρατü, 'fτχλÞοýα, ηαντοý γιÜ μυd πλÞρη ÝνημÝρωση ταý
Ýßτ!üρΦωοη δ:,! στÜ BaσLrÜ δÝυατα τοß.ÝντLτυουιοß ιß¾þνα,
γι.ß τßν ιρdλη!,Þ χαß ,ατdσ6εdπ

r

?,,8º*

aτΣ^ΙOΙΗ
μ εγννΓτOΥυ}ογ rσJN^V Στι,Ν πΡοττΙΣττ την ΔΑΙτΧa! ιιτΙτΓηΝ tπη τι' ΓΥΡλ,ΑτΕt
ΙΡ ΔαοL,,ò'γlηοεοßα τßò
\dοαò, τd ΓυοοοΒ.οιLτd Σ6ιΔι ü ε-οοτ6ò, Þ \.οοΦυλατÞ,ß'ΑγDοΦυλοιÞ ταj αι ΧοινdτÞτεò Ýχονν Ýοτετd Þγετιld τοüσω!α γυÜ τdν
Ýq-ιυοιι6ν ÜYnÞ, üLαßÝτουν ßτßο.ò iodoua, Ýοταλεßα Φß υÞχαν,{lJαια, ÜλλÜ
üÝν ýlÜοτεL Üοτε,d Ευ,υχο ýl.τd οÝ ,ατdοιαο- ;ιο.Ldτlτδζ YLd τ]ν ιατüορεοÞ
στιßν ßερßο6ο τþν ιυρχαßþν, Τü ιοινü, τ6 üιοßον γνΦρßζει τßò Üουdδι.ò ýιÞο.σ:.ò -οý Ýτουν τÞν εýθJνß γ-ü τ,{ν ßοοοτσσßα τ;ν δηο;ν ra( ιαο!ιþν ÝχτÜο.þν
Ýι6 τßò οωτιÝò, ßροdΦÝρει σ'αýτÝò τερÜοτLα αοÞ§εια στÞν ιοßσε!η Ýιοτß τþν
πυDßοßþν, τÜτΦ ü!ü την Ýτοττεýα, τ{ν ßο§οüÞγÞσÞ rai ßιrν ιολýτιυß Ý!τ€LοßΔ
'Ι;ι§εσ_

ai_j

ÝΧòυ γýντι Ü"ιj τßν'Ει}-νLtj
ßροσ.αοßα.
γαοßα !d τd'τογαdτßοLο'ΙντLιυρLßÞò

,αοLιÞ'γlπü.οýα

σò ουνεο-

το!'τνστLτοýτου

ΔÜσι,þν

'τοεJν;υ. __ßγ οýοjα ÝιοτειεΕ L.τdφοαο- ßαροιοJÜò ßχΘcσL!ò τÞò ΔÜσ..Υτηο.σÝαò τ6ν Η,I. τ!ò'Α!ερLιrlò.
'Η Ýιs.σιò Ýτοβλrι€L σÝ Vιd εio.l:a ÝνημÝρωση ταß ια§οδßγÞση σχ.τιχü υÝ
τü Ýν6ιαφÝρον αýτ6 Ýντιιυοιχüν §Ýμαι τÝ ιοÞσL!οτοLοý!εý Ýργαλεßα, μÝdα xdi
!ε§6δοýò γιÝ τÞν χατdσβ.ση τþν üασLτþν ιυρταθþν. Εßwι γυ'αýτü τοÞσυιη σ'δλουò δσοL ß§.λον ÝοτολÞ9η νÝ rd ;ργο αýτd! üασοιυοοσ9Ýστ.ò,üοσeργüτ.ò, ýλοτdι]οýò! οετοινdü.ò, Üγρdτεò! ηροστdτουò χ.λß. γιd δλουò δdοι !οτ§οßνγιÜ ifV
ßοοστοσýα χαß τ,lν Ýýττυξη τþν δασüν μαò ταß δι'αýτþν r,iν χüινωνττÞ εýÞlJε-

Φ

Β^ΣΙκΕΣ ΙΙιΩΣΕΙΣ ΑπΑΡΑττΗrιΣ ττ^ ιΙΘΕ πΥΡOΣΒΙrτΗ

Γιd ý ιÜταιολε}Þσουll€ Üιοτ.λ.συατιτÝ !ιÝ ιυρταßÜ, τDÝτει Vd γΦοßÝτεινο ιοý ,Þν ÞÝν.L Vd
ζοιLò τδò ÜνdΡιν τσß.αß.L μLd οωτLÝ ÞÜß ij.iVaL
Ýισ!\jν.ßÜL. τι{ ουνÝχεLα 9.ß ßοοαθÝοονυε δΙα τÜ oxctLrü υÝ τü.ιüLιd
αýτü
ßÝυα, yld νü γνΦοjσ.τ. τßò βασιχaò ÜρχÝò ταý υß μτοοÝσ€τε ÝτσL Vd τροσΦÝο. ι. ΧοΙº'σL!εò ýηÞρ.οß.ò.
τΙΑτΙ κΙΙΕΙ υτΑ πΥΡ(ΑΙΑ
'οταν σÝ !LÝ ιαýdLμÞ ßλη ÝιιερÝσει Ýpxet,l §ερ!dτÞτα, αýtü $ιη
ddv
,ßτοτdΙòσιο νÜ ιιÝσ^ φ,τυü. Αý,d üa σνμaαßν€ι γυσ-ß Ι οω,ιÝ.ιωι UJa γρßχÞμιχß δρÜσιò ταýdß!ωντ §ερμdτÞτοò raj üÝοοò.'Η §εομ6τÞß. .ιVaL üßαDαjτÞτη γιd ν';οτßοÞ Þ ιÞμιτ6 6οασιò. {dλιò ßLÜσ€ι
ß ΦþτιÝ,
ßι
üιαρÝνÜΦευ,
ßαρÜγ.ι
6LI{
tÞò
§εο!üτÞτα
ütοßα
τÞν
σνντÞο€
τ
οÝ
!dλυò
τß
τÞ 6οÝση. Αß ßυοιýßÝò τþν 6ασLχþν ÝιτÜσεων Ýιουν γι'Üοετηοýα ß.ßιa ττÞa
dßLνδηρεò rοß ταρßουνüσταχτ.ò, ÝναιμÝω σιγαρÝττα, φωτιÝò Ýτορριμμιlτυν, Ýòατιιýσειò ΦοοτÞγþν xaj τοαχτÝο, τ.οαυνοýò ι.λτ.

¾οοÞ dυνδνασ!Ýνη

ΔÝν εßwL δýνατ6 Vd ßLÜσÞ φωτιdι üταν Ýιουσιdòευ Ενα Ýτü τÝ ταρατdνω
ÝνοΦερ§Ýντα τρßο στοιχ.tα: §εο!dτÞτΔι τοýοι!ο ýλLχd, ßÝραò.
yLÜ τ{ν τÜßÝσρ.οÞ μιδò τυοταßδò fßναι ν' Ýιουατοý:ι'αß-ü Ι |αοιι'dογß
νοý!. ενÜ ß ßεοLσσüτεοουò Ýιd τοýò το.ιò αýτοýò ηαοd¾ονταs υÝ τüν iLü γρ{-

ßοοο,α

j

Ýτοδοτ L,

J τρüτο.'g]9.§_:τ!g§_jΞýg9ιΞgg]gs.
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" "':ß:;ΙΙ;ß'"'4 = πγΡκΑ?¶
ΚΑγΣιρlΑ + ΑΗΡ *οεηιιοΠΙ= ηγ9{φ4

ΓΙΑΤι ΓaΑΙΛa]ΙßττΑτ ßτΑ πγΡΚΑΙΑß
Hrop.i ý ;χÞò Ýßυτυιß.ò σÝν ßνοοοΙÝdßÞò, Ýιßν γνωρßòειò τÝ ÜßτLα στÝ
üιοßü üòCýλ.τοι Þ ολÞ a!ΦανLοιò rai ÝζÝτυζLò !ιÜò ιυοταßdò.
γòοßζηòτ γιατß llιÜ ß!ρχαßÝ ßοοχοο.ß ιρÞßοραß ιυατj χα§ÞουιÜζευι
ιιατß σÝ ιßρισμÝνεò στιγμÝò ταßει !Ý !ε¾ÜλÞ Ξνταση; .Lοτß τροτωρ.! ßρüò αýτÞ τfiν τατεý9υýοÞ τυ'δχι ,οü. τ;ν ÝτΙÞ; Ιοßσ Ýιοιοþò .ΙΦ, ,Ü αßτLα αý,τò
τÞò üιαΦορ.τL,Þò σýυτ.DLΦορÜò !
ΝÜ

'YndpxoυV !ολλÜ αßτLα ταý λüγοι yLÜ τοýò üιοýουò αß ιυοιαßÝò
Ýν..γοßν
διωò αýτÝò Ýνεογοßν. οι ιοοιαοχιχüj ηÜοüγοντεò ßοý ÝßÞρεýζοýν τßν Ýξüßλωdß
τουò εΙναι τD.ßò: ,Ü PφrgjΙggß, δ ταLρ,rò Φß Þ ιλßσLò τοý Ý6üΦουò,

χt
9ffi
)(:':ι|ι,":"

γ.ΑγΣΙΙ'Α Υ^!κ,ι | ΔLαLοοοντοL συνÞ§ωò σÝ üIjo Ý!Üδεò.

τ.'ΕλαΦοÜ ß ιαýσL!α ßοý χαdοντατ
γρÞγορα| δßωò ξÞρ{ χλüηινεχρü

ΦýλλÜ,ad 8.λdνεò üÝνüοων,9d_
μνοι rai μυτοÜ δÝνδρα.'aλαΦρÜ
ιαýdυ!α ßροταλοον γο{γοοη Ý ξÜτλωοÞ τÞò òωτLδò ταý χοησιυεýουν οιßν ßροσÝwllα γLÜ τÜ θαοý_

ιε^ αΞΝΔΡ^

τΑΧΕt4 ΕΞΑΠ^eΕιΣ

Μ.ριιÝ τοüdινα τýσιμα, 6ιωò οι .ελιßνεò
τ6ν

χωνοφ6οþν|

Þ

ΦαστοιJη-

λυÜ, τÜ οεýtυα ταý dλλα εßδÞ sÜμνων, Ýχουν ν€γüλη ιερυeττLÞdτÞτ6
dÝ αß§Ýρýα Ýλαυα ιαd ταßοντοL Ýτjσηò τοÞγοοα, 6Φν
üÝ! ßοßσιοντÜι-

στd στdü!ο τηò Ýντονιò ÜναιτιJξεωò.

θ49ΕΑ

2. BapLÜ ιαýσιμα ß Ýχ€ßνα τοý χαß_
γονται Ýργd,διωò roploi δÝνδοΦντ
ιρßtrιßτ χλÜδüι ßαß βαθýò χοßγοò
(τ6 üογανιτd ÝτÜνω στοþια Ý6ü_
οουò ß ιεοιχαò σατισ!Ýνα ΦJλλα

ται

τÜτω

Ýτd τýτti δÜση !d!VωV

Τιß βαDυÜ τÜýσυμα, δταν ξερÜ§οσν
χαßγο!ταυ Ý!Ýσωò rai ταρÜγουν μεγÜλ€ò

ΧΑΙΡOΣι

ßοσüτÞτεò

0ι roLoUroi

ΙιΡΕl.ιΙ]Α

ΚοΡιΦι

9αθ;ß Ι:ηßΙ

βΡΑΔε Λ ΕΛΑΠ^9Σ|Σ

ι(fοΣ

ΕΑΝ

ynAPχEι ΑΚΡ9Σ ΞΗΡο, ΚΑι
ΑΝΕΜeΔΗΣ κΑιΡοα

§.ο!üτÞτοò.

ταρÜγοντεò ιοý Ýν6LαφÝρουν τÞν τατÝσ,eεση τþν τυοταßþν

εßνατ: ü dνε!οò, Þ ýγρασýα raj ß §.ο!οιρασßα.

ΥΓΡΑΣ

ιΑ

θεΡΓlοιΡΑrι Α

1.

ΑΝεΗ0'

'Η Ýνταουò τοý üνÝμου 0υναμþνει
τÞν ÝξÝßλωσÞ τηò ßυρταßδò,Αýτιß συ!ΒαßνÝL|γιατd ü Ýνευοò μεταφÝρει μεγαλýτεοη τοσüτητα ÝÝρα dτÞ Φωτιd,
üρυòοντιιjνει τýò φλdγεò τÞò, οΙ üτοß.ò !ρο§€ρ!αßνοýν τßò χαýσιμεò ýλεò !οý ΒDßdτονταL !ßροστÜ στü μÝτωτο δßου ιροχωρεß Þ φωτLÜ,Ýν6 συγιρüνωò üημυουργετ νÝ.ò Ýdtß.ò Φωτι6ò !Ý τοýò σ,ιν§θρεò raj τÜ ταρΒουνýδυα ßοý ουνεχþò τουΒαλιß.ι Ý!ßρdò.

'Η ßδυα

ß

ßýοταßÜ δÞυυονργετ τοιιτÜ ÝÝρòα ποý ηροστßδεντdυ aιjv
τνÝονlα dνεμο στ]Þν ιαLο!ÝνÞ ßερLοχÞ
ιαß Ýπιτεßνευ Ýτυ τÞν ÝζüιλωσÞ τηò
Φþτιδò. ο σaOαò, ετσýþ αι0 τιò Φτογεòτγßνεταυ §ερμdτεDοò τÜß Üνυι],οßτατ. ]ßÝοò ÝÝραò üρμιßει το'τε σ'ÝντιιατÜστασÞ του,μÝ ÝτοτÝιεουα τßν ÝντÜση

τßò

φωτιδò.

ηαρετÞρß§Þ

δτL

οι

\

ιÞeΝοΥ
ΑιΡοι \

*,*ι,**ι1--?{t\§

Üσ5ενÝστερου Üν.μdL ÝßυχρÜτοýν τßò
trοωυνÝò þρεò!

'ο ßλυοò,σÝ χανονιιÝò συν§-ητ.ò,θ.ρμαßνε! τd Ýδαεοò

dτd χαμÞλdτερα Ýτý-

νÜ
τÝ ÝÝουα ρ.ß,ατα
"Ýδα τα§þò ιαß το'ν τλησßον αýτοý ÝÝρα !Ý ÜιοτÝλεσ!d
τ]Þ δLÜριε!α τηò ÞμÝραò, Τü
Üνερχωνταυ στýò χοLλιß6εò ταý στýò ßλαγυÝò,dτü
δÞλαδ]Þ
ιßντßστροοο γßνεtαυ τßò Üιογ.ýLιÜtLνÝò Jρ.ò rai τÞ νýιτα, ια§οδLχτß

πορÝßα τþν Φυχοþν ÜεοßΦν οευμüτων. Td φαýνüμ€νο αßτü τÞò üυευ§ýνσ.ωò τÞò
πνοηò τοý ÜÝοüò ßοÝßÝL ßüντοτε νr' Ξτουμε ýτ'δψευ,üταν σχ.δυÝζουμε τdν Üνττ
ßýρLτü !οò Ýγþνα.

'l ßοσüτÞò

τη< ýγοοσßαò τοý αÝ_
ειÞοεαζ.L

ιÞν

jy.acjo τÞò ταυοjl]οý ýλÞò, Þ üτοßα
ßι.ß.tÝß
σÞ!ανtυχd ταοüγοντα dτßν

ΗΜΕΡΑ

,aξ\
tßτº-θ

Affi

,τ,ττ,ÝοLναιßολý τλωρßι!Ýρη τßò Φυ: -!α< ßλÞζ üÝν ταßγονταL .ýτολα. 'ο
jß:ιò .υνιßßωò .iÞL ξηοüτÝοοò τÞν
Αη0 τOτι γφοΝ AE9A
::Ýι:, &τü ü,τι εßwι τ,1 νýχτα, τι'
:,]:c : ;νταση τηò φωτυαò rtι νýχτα
ÝΙ!ττþνξταυ, ιßοοý ß ιαýο!μη ßλÞ ÜßοοοοΦÜ ýγοασßα Ýιd τ6ν ßγρd νιττ€ρLνü Ýarl. Γενυιd Þ υεγαλýτερÞ νυχτερινß ýγοασßα, οΙ χα§οδιτοß-6ιωò cßιαμε- dνε!cu, αι χα!ηλ6τερεò §.ρμοχρασý.ò, ;λλεò üLαΦοοaò ιοιοοý μ.ταξý ÞJÝοαò ιaj
!,jχτοò, 9οÞ9οýν τü Ýογο τοß τυροσaÝοτη χατÝ τ]4 νýγτα.
'ητÜL

ÝξÞγ.ßτÜL

:Ýò ιιÝ ruoxaid
l."!τ,

ιατÝ τßν

γιατß

τοý

,οτλÝò

"ο-

!Üοτ!Ýν.ι,ßν.τε:

,\!Ýοα,

üαlrÝζετα!

Ýν τòýτοιò raτÜ τß νýχτα, μÝ τü ß.ιο τνοοσ3εdτLιd τοοσωτυτd.Γι' αýτd
τ.ÝτεL ý ισταΒÜλλ.ταυ τd§ε ιοοσßÝ:.lα ιεουοου6!οý rai ιαταστολßò μLιυοχαßÜò:γταιοα, rpiv Φ§dσεL ι

-+η/-\ºΙ!ß
----:{ ,

'3

Ιýτd, ΦUoLrÜl δÝν σημαýνει 6τι στανατü ü Ýγ,ßν γυÝ τßν τατοßολÝ!Þση
6ιιßρτευα τηò ß!aοαò, dοοß αß τερισσdtεοεò ιυοτÜßÝò Ýλdγ_
τòνται τdτε, τ,ßν Þ!Ýοα. υ6νον δταν Üποτýιουν αý τοοσßÜ§€ι.ò τÞò Þ!Ýοαò, §ü
Ýντ.ýνουιε τýò δυ!Ü!ειò μαò γυß τßν τατdοΒεdÞ χατd τ,ß διdρηGι6 τßò νýχτα..

:'ò ßυοχαßδò τ,ß

'Η 9εο!οτοασýα τοß Ü;οοò ÝßÞρεdζει Ý!cσωò τßν τατÜσΒ.σÞ τþν
ßýοιαßδν.ποο§e.!ßσ!Ýw ÜτJ rüV ;λLο ταýοL!α χοßγονταυ ταχýßερα. 'Η

9ερ!οιρασýα το0 ÝδüΦουò Ýdτει Ýιd-

σÞò Ýßßüροση μÝ την χýνÞση 16ν Ýεοßων οεν!Ýτων, δπωò εßταμε
τιd
Ý νω. τÝλοò ß1 §€ριοτρασßο Ýστ.τ

laL σμ.σÞ aßιüοοσÞt οΙþò
εýυüητο, στü ßοιο Ýνφυτο ý-

σοÞαDη

.ß\Ει
λ!ιd

τþν ηýροdß€dτδν,

Ρ τιισιò τοý ÝδÜΦουò ÝηLδοd τοΙý στJν iιdr\ψoÞ τÞò τυρ,αßδò ιd
δýο τρ6ηουò: τ,Ιν ßρο§ÝρμανσÞ ταý τÝ ο.ýυατα ÝÝροò. !υÜ rυproiü §Ý τρÝξÞ

τοχýτ.ρα ηρüò τÜ ÝτÜνΦ τηò ßταγυδò, παο.ß ποdò τιß χdτω, ÝÝν ü ιßνεμοò δÝν
εßναι ÝοτετÝ ßοιυο6ò, t!ρ6ò τÜ Ý*Üνω αß !λdγ.ò aοßστονται, iLd ιονιd dτÞν
.ýλεχτη ýλη, ποßγμα ηοý ,ροιαλ.ß !οο9Ýρ!ανσÞ raj τüχýτ.ρη ÝνdφλεξÞ, χατd
μÞχοò τßò ιλαγLαò Þ §εομοßοασþ ÝνÝρχ€τÜL 6ÞμLοýργdνταò ;w ρ.ßμα dÝροòι
td üιοιο Ýιανξdνει τü βd§μü ÝξαßλιßσεΦò τÞò ινρταßßΙò. Στßò !λαγLÝò μc
!.ßßλ.ò ιλßσειò εΙwι δυνατüν ιαLdγεò τοντdτοντρα ßοýτσουρο !Ü ιυλjσουν
τρdò τÜ ιdτý, δÞμLουüγßνταò Ετσι νÝ.ò Ýοτß.ò ßυρτßθÜò,'

ΑΙ1
τιοησι*..τ-

ι

\ \Ξ
τΑr.)ßτΕΡΑ ΑΝΑüΛΕΞιi
κ,^!

ΕΞ^ηΛ9ειι

10

τßοποτ κ},ΤΑΣΒΙΣaΩΣ

πΥ?τ,ΑτΩΝ

'YidoYoUV 6Ldφοοοι τρ6ιοτ YLÜ τÞν χατÜdΒεσÞ !ιÜò !υο,αßÜò:ιΙ Ýτλο¾Þ τßò
τßò
χαταλλÞλüτητοò ιεθüδον ß dυνδυασυοý αýτ6ν, §Ü dτÞρLιιΙ στßν Ýττß!ηοη

6ληò χατÜστÜσεþò, Ýν 6οευ ,"ß τþ! στÞ 6ud§€oÞ !αò ιÝσων σÝ dνδρ.òιÝογαλ€ßατ
ýλυχιß ιαß ;λλα Ýφdüυα γυÜ τü Ýργο τßò τατασβÝd.ωò.
ΧΡΗΣΗ Νε?οΥ

τ6 νερü,ÝιΙν ýßÜρχει οτÞ ü!Ü§εσ,ß
ια< σÝ ÝοτετÞ ιοddτÞτÜ.€ßwL τü πLü
τÜý ταχýτερο μÝσο γLÜ

ιßιοτελεσιατLιd

τηò τυοχÜßdò.

τιßν ταταdτολß
ιεταφÝοεταυ

Ýßj

τü νεριß

τüßου μÝ !νοοσβεοτι-

rd üχτßι,ατα, ιJÝ ψεταοτÞρεò ßλÜτÞò
ιου3üδε< ταß τε!ετÝ6.ò.
ΣÝ ßýρταßÝò

χανηλÞò !οοοßò,

Þ

üÞ-

λJδi χλüηò, ζηροΦυλλ.ßüαò (νεtρÜ Φýλλα, βελdνε. 6Ýνδρων,μLτροß τλþνοL)χαa
χαμÞλþν §Üμνων, τü ßυοοσβ.οτιτd διÞ!Ü χLνÝθτÜυ Ýργß
ων τßò tυοιαßÜò.

τατÝ μ-ηχοò τþν üρßΣÝ τερLßτþdεLò

h

ηοý

δÝν Þμιοροßν νÜ τρησινοßοιÞ9οßν ýδροφüρα üι,lματα,Þ!tοροß! ý περLεριονται, ßÜ τοüσßε6α τη< τυοταθÜò ;νδρεò
lrÝ ηýροσΒεστßρ€ò τλüτηò. rLÜ Φ ÝπLτυγχÜνονταL

τdλÝ

ÝßοτετÝσιατα,

iri

!ρÝ-

ßεL ü Φεχαο!dò μÝ τd νερü νü γßνεται
ηαρÝλληλα τρ6ò τÜ χεýλη τßò Φωτιdò.

.Ρ4ÞÞ|,ιΝ η!ΡßΑßλι

ý ¾ßν''lιεL6ß dßανLþτατα Ýχονυε στÞ δLÝ§εσ]ß μαò ÝτÜοτευα νερο!, ß!Ýß.ι
ται rr.YÜλÞ oirovo!ia τον, χρÞοLτιοηοþνταò to γ!ιß τriv τατασßγαοÞ, τßν ßερ!στολ]ß τη< Ýξαßλιßοεωò τßò φωlLδò. 'ß ÝνÝργεLÜ μαò δÝν Ýχει συ]τλÞρυοθ μÝχριò
δτου τιΙ ταýοιιτα μ.τατινýοßνι τοýτο ιτιτιγχÜνεται διÜ τßò ιαταστ.υÞò γρ6μμßò
ιυριοßdò.ιò τü üρυττdν Ýοοφοò, χατü ]τÞrοò τß§ 1ραμ}θò ÝλÝγχου δι'ýδατοò.

ι1

ΧΡΗΣΙΣ

ΧΩΜΑΤOΣ

'οιωò τd νÝρd, τü ι6!Ü ßμιορεß Ýτßσηò
ý Βοý{.η Þ6 νß τατοσLγÜdη ιοý 9Ý ßνßξη
τßν ιυοχαßd. θÜ ιοdι.L δνþò νÜ τd οßχωυν.τ υÝ ουνßτòΕò

τ.LρLσ!οý.!

οÝ lodro

ειΣτθΝ

!οý

,

wi στορrßζεται,τ σ'Ενο λ.ττd οτρδιατ στÞ
&ßσ" τþν Φ}ογþν τοj d'δλο τü μ'τσò οτd üßοτο ÜßλdνονταL τü χ.ßλÞ τßò ιυρταßÜò.
ιυÝ νÜχουγε χαλÜ üιοτ.λÝοματÜ, ßρÝßεL ß
üου\ειÜ αýτß νß γßν.lαι Y.Jyooo γαß ÜδLÜ,oia.'EdV τd Ýεαφοò εßναι σχληρü ταß τd
στÝψυμο τοý χþυατοò 6ýdχολο,ßd τρÝτεL Ýνα
ζ.ßγοò

τυοοο6.dτþν νü !οοòιοLμdζ]

τΗι Φ9Ιι

τü οωρü

το! χýματοò, τοý §d οýτνουμε YLd τ{ν ,ατα_
ßολÝ!ÞσÞ τßò φΦτ Lα ò.
τü γþ!α .ßναυ εw üοοσlτιü γÝσο
"ιd τJν ;ιεγιο τδγ 0}ογþγ οÝ ι\üδουò δÝγ-

ß τοßφεò θÝμΦν,

6ρωνι τρü]νΦν

ποιÝ δμωò

ý

μ,{

γ;υα ιοý,α}ýιτει

θ.υοο§!. οÜν ÝοÞαλc< τd
ζ.dlÜ,

ταιdιενα.

Χ9ÞΔ sηι ΕßιΧοΡΥΦd'

ýιLτÜ.

'Η ΦΦτLß ßμßορετ ý 6LατηρßτÜι
τÜτΦ
dIü τd aüαφοò 1,ü Ξνα Ýοτ.τd 6ιüοτη!α Þαj

ßστ€ρα

νÜ ßεταχτß ÝξΦ, ß ýΙ üýι!Þ. τÝτοLα

§ομμÝνη φωτυß τρÝτει Vd ξεοχειÜζεταυ ßαß
ý σβ{νεια. τ6 γοπlοοι3τιοο, Ýφοý ιροÞγου-

!Ýνωò

Ýl.υ Ýχλεßψ€L ü τýνδυνοò γιÝ

ΧΡΗΣΙΣ ΙΡΑΣτΝΩΝ Κλαλη!ι

τ,lγ

ß

)
Α^ΛΑ

ßιΝ θΕ9ρειß ΖεΣτΑ Υ^|ι.; α!
σΑι] (^^γητο{τ4Ι ÞG tòΜΑ

ΑτφΑηΑ

ΣΑκΧÞΙ Απο ΛΙΝΑΤΣ/\

ΙρÜσυνοι τλþνοL ß ýγροý σÜr"ou ιßτd λLνdτσÜ τρηοιυοτοιοονται !Ý ,αλÜ
ÝßοτελÝσματα γιd τü στÜυÝτÞι]ο τßò ΦωτLαò ßοý raiεL σÝ χλüη ß χομÞλοýò §d!νουò, 'Η μÝ§ο6οò αýτÞ χρηdιιτοτοιεßται γιd ý ΦýξÞ τÜ χ€ßτÞ τßò ,ýρταßdò

ßρýν tßò ιαταστ€νßò μLαò γραμιßò ÝλÝγιου τÞò, Οß χλþνοι ß οß dÜrroτ ßι_
νοßνταυ !Ý τατεý§υνσιν ιατ'.ý§.ßαν ιρdò τü μÝtωßο τßò ιυρΕßÜòι 3στε οΙ
12

οηιν§ßρεò ,αß ir ιαρβοýν6σταττÞ

ý

σαριßνονταL

τρ6ò rd μÝdα τßlò χαιÝνηò

ΠΡΑr,ιΝοΣ κ^9ΝοΣ ΔεΝΔΡογ

Ρι,tΣιFlοι¼ιοΥtη ξΝοι ΚΑτΑ τοΝ ιΔιοΝ τΡοποΝ
ΚΝΕι ηρüΣ τΑ εßηΡοΣ τι]Ν Φ§τιΑß

Χ

ΥττΣ ΣΑκ(οΣ

Εκ ΛΙΝjΑtΣΑΣ tΙΑ ΧΛοΗ
ιι,ΑιÞμ^οΥΣ ΘΑτÞΝοΥε ßιΝΕι ηΡ\òΣ τΑ
ΕΜηΡοß τμΔ] Φ9τ,Α

ΧΡΗεΙΣ ιΡΑιlýΗΣ Ε^laχογ ]]ΥΡΚ.qΙΑΣ

Ýιι

το

οΡνποι Ι,λξüοß

υιd γρdμμÞ ÝλΙγχου τýριüθÜò ιατα,
στευΙζ.ταL γιÝ δýο σιοτοýò:
Ι) γιÜ νd δημLουργη§ß μιÜ γνμνÞ λωρßνd
δα Ýτü τÞν üιοýα sÜ ÝριßσουιJ€
ταýσιυα
ýλιχ;
ταßμ. τÜ ýιdρχοντα
!εταζý τηò λωοßδαò αýtηò laj τþν
χεLλÝων τßò ßυρßαßüò ταý
2) ¾LÝ υß Üßομονω9η Þ χαιÝνη Ýττασυò
Üι6 τÞν ιirayη.

Στßν ßερýττΦση χαýdßμων ýλυτþν Ýλαφοþν δßΦò ß ξηοß χλdη, τÜ φýλλα χαß
βελdνεò δÝνüρþν χ.λι| Þ λωρß6s ÝλÝrιου ηυοχαßßò ιατασß.υÜζεταυ !Ý φτLÜΙ3

pL, στοτ.ßνη, üLιρÝνι ß τοριßμουα ÝργαλÝΤα üτοξÝσεΦò.
ΤÜ !Þ χd3ντα ýλιτÝ τρÝτει ý üιασÞοüßßζΦντα! στßν τλΕνDd τßò
γραμμßò ÝλÝγιουι ματρLd Ýrd τÞ οωτιÝ, γυÝ ý μ{ τοοσ9Ýτουμε ο.οýτß νÝα ταýσLμα. Μιdο_
ÞαμÝΦ ýλLιÜ τρÝτει ý ρJχωνται μÝσα ση{ ΦΦτLd.
ΣτÞν τ.ρßιτωση
ταυσßμων §dlVΦV

ιοß

νεαρþν δÝνδρων χρÞ-

σLμοτοLοOνται γιÝ
τ,{ν Üιο!ÝrρννσÞ
τουò χοιτLτÜ Ýογα-

λ.ßοτ

δτωò §αυνοιd-

τταL ( τλο6ευτÞρυÜ),
τσεχοýρια ιß τσεχου-

ι/λ

ροστατÜνεò.lÞετd τÞν

Üßομüχρυνσ,1 ιουò
συνεχjζουμε τßν Ýργασýο χαθορLdμüΟ μÝ

Ýργαl.ßα
τατd

ξÝσεωò

μßχοò τÞò

λΦ-

ρýüαò ÝλÝγιου, γυß νÝ φýγι ιαλÜ ιß δαdοòυλτÝδα !ÝιρL τοý üοýττο§ ÝδdΦουò.

EiVaL Ýwγταιο διωò τÜ§ε τÞλß6α ß νÞdß6α ,ßιαγηò βλαdτlßσεωò ß 6ασοΦýλλÜüαò
l'εταξý τßò γραυιßò ÝλÝγχου τηò τýρχαßaò χοß τ6ν χ.ιλÝων τßò òωτιdò ταßγ.'Η Ýρ¾οσljd

αýτ{

ιÜλ€ιταL

''χαýσÞ

ÝτιαοαοßdεΦòιß.

ΣτÞν τλ.υρü ιοý Βρýσχ.τατ rdrω
did τÞν
ÜνοßγεταL υιÜ τÝ'υρχαßÜ
Vd σýγτροtοßνται σ'
Φοοò, Ýτdι
'οý
αýτÞ τd ýλττd ,οý τδτρÜιυλοßν dτü
τÞν τdτομÝνÞ τερυοχÞ, yLÜ vd !Þν
τεοÜση στßν dταγÞ τ.ριο)(τß χαý 6ημι_
ουDγÞοουν νÝ.ò Ýστßεò τυοd<. τü sdßοò ,αß td lrÝτoò αßτþν τþν τ.ßΦρων
§d ÝξορτηοÞ &rd τÞν τλýσÞ τηò τλαγυdò τÜß Ýτd τü μÝγε§οò rai τß φýσÞ
τþν ýλLτþν (χορllοτ€υdχιοτ

ΙΡΑÞτ{Η

ηγΡι.ΑΙι

χλþνοL,χδ14

ΔιΑ(οηιΣ

Ειι τΑ ιΑτΑΝτι

νοι χ.λß) τοý βρßσιο!ται

ßdνΦ &rd τÞ γραμνÞ ÝλÝγχου,

ßροτρα ß üýdχdροτρα εΙΦυ
ΤραrτÝρ ÝΦοδ!οο!Ýνα ιÝ Ýτdταιτιτ6 μαχαßρι,
,*:λωρjδων, γοd -Þ,
τ,ιν παοτευß τþν Üντ!τýρLιþν
η"".";:;;';;";;",
Ýντ!,ιýριιÞò λΦρý6οò,αι ß,
λÜμΦΦνΦι, τατd τÞν διdνüLξη τηò
;;;;;;r-;
τηò ιÝ td χÝουα, κÜιüτJεý ýτÜτ,ß την,Üταdχ'!ß
ταý
δτΦò
ßροΦυλdξ.Lò|
δυ.ò
τ6 ιÝρüò ßιò Ýντι!ýριχßò
þ§οßνωι Ýτ6 τüν ßοοω§ητÞρÜ τρüò

;;"; ,;',"" ιd

λωρß6οòι δßοý üρδ

ß1

iuoraiü,

]5

ι{ßθοΔOΙ (ΙτΙ]ßολΕýt]ΣrΩΣ ΠΥ?ιαΙλΣ

_

ýΕΛßτΗΣ!

'ΥφυσταμÝνουò τινüýνουò ζωßò

- περ!ορLσ!οßò τþν ßιν6ýνων
_ Δýýτdτητα ιυρßαθdò
ι ß - ιι lroorL

_
-

οντρ.ò
Ýργαλ.ßα
ÝΦü6Lα

_ lαLτρÝò Ýστßεò

_

τα οτη δL6υ.α.1 σον ιaοο

γυτορραγοßντα

φωτ

Ltò

χ.ßλη ßυρχαßÜò

- 'Αηο!Ýτουνε νετοÝ üÝντρα
ΞμΜεΣ¿Σ

να .rοαl, ιυοÞα!üt οταν αιοýdιαζ- - οτbò
εßιαμò - Ι οιρμdιºτα: ü ÜÝραò ß τÜ ιαýοL!α. ΓL'αýτ6 τρÝιεL ý ßξε-dοουνε τüò 3d μßορÝdοýμ. αýτοß οß ιαρÜγοντεò νÜ ιεταχινη§οýν ß w ßεριορυσ§ß
: ÝtýδραοÞ τον. ΥρÞτορα ιαJ μß τdν ιLü ütοτ.}.σματL"d 1ρüιο.
'Αφο! ιατÜλÞξουl]ε στ{ σý¾τειο!μÝνÞ &ß6φαοη, τοÝßεL ý ταηορßdüυμ. τÝ
ιßταυτοýμενα Ýογαλεßα ταý τßò ιε§üüουò τοß §Ü χρÞσLμοτüιßdοýμε, χα9ιßò χαß
τüν τρßτον Ýφοριογßò τουò. Αß Ýτοφüσευò αýτÝò Üτοτελο!ν rιÝροò τοý δλου

οι€6ßοý

τßò Ýντυτυρ!χßò υüχιò.

τοßα εßωι

τÝ στü6υα χαταdΒÝσ.ωò μιαò ιυρχαθÜò:

'Ελ.Εg9ò._:!§"ι."ρ""θδò, Στα!ÝτÞ!α τß ò Ýξαßλdσεωò
'τξαοΦdΙLοιò τÞò ιυοιαßαòι

ß"ß]ß]ΙJΙτΓ.η.

τßò

φωτιαò.

(α-üο3εοLò 6\υν τδν ýΙι"αν ιοß ιαßγονlαι
_-",υ.: ,ΕßLτÞρÞσLò ταß χατßσβεσιò 616

λων τ6ν ÝßLιßνüυνΦν ÝοτLþν τατÜ τßν διdDτειαν χαß μετÜ Üß6 τßν

d9Üλυσιν τÞò ιυρ,οßÜ<.

Ýξ6-

κΑτΑrΒΕΣιΣ

κßýß

ιΑ

εΞÞΜß α.τ ηßΡΜΗ* ι.ß

τü -οßο αýτü σιdδια ιßιν aν.ογ.Lþν ßÜ ιοÝß.ι νß üιο6aχονται τd ενα
,],Ιι,ν τοý;τλου Ýτü ,οτý roViÝ, 'ο ιο;τοò ÝντLτ.Lμενιτdò !αò οτοι6ò ετ.
ηι ,d οταμÜττ!α τΞζ Ý.ατιþd.ý( ιτò φ!τLδò. 'Εν ßοýτοLò Ι ÝΙασφdλιοLò
ßßò ßýρÞdΤÜòι ß ß.οιßολßο,οß
ß ÝßßβλεOιò Þ!ßο.οýν ý ßοüγ!ατοrοιüßνταL
:jνιοdνωò σÝ υιd τεοιοχÞ τßò τυρ,αßΕòτ Ýνß σ'liλλη dοχßζÝ! ß Ýργασþ ÝτÝτ
,οý. Αýτd σýν{§ωò συμ8αßνει, δταν ýßüοχουν Üρτ.τÝò 6ýνd!ÝLò ιßνδρþν στÞ
9LÝ|.σÞ μÜò γ!Ý τd σßα!ÜτÞμα τßò ÝξαßλýοεΦò rai δταν Þ ενταοιò αýτηò τηò
ιοο.λdσ.Φ.τοý τυβüò 6Ýν .ι!σι ßολý τl.γdλη.

ιΔΕΓχ0,
ΣΧ,aΙιlΙ]ΣΗ

πΥΡχΑΙ^Σ

κΑΙ πΡOτθ ηΡOΣΙOΛιι

ηοΦταοχιτÞ φooνri6o τοý ÝρχÞγοο τßò ιοιΙτηò üμÜüαò
μου τοý ιd οδÜσÞ ordV τüιο τηò τýρrαßÜò; εßwι ý ιÝνη

οτdσ.þò, 8Ý τρÝI.L -ßυ'αýτd

Vd

Βρ.§ß,τd γρηγορþτ.ρο,οÝ,dßοια
τ.οßüττÞ

§Ýdη ÝI'δßου

οß s ΒλÝτÞ
!ετρο τßò

üλιòχληρη

ßυρταßδò.ΑýτÞ

λ.αß υrορ.ß

Vd

§d !ιο-

τÞ! ß.ρýß üου-

ÜισιτÞοÞ

ß€ο_

ιÝτηυα raý γενυτι1 τατüττευση
¾ýοω aid τÞν ιUpraiÝ, γιÜ να'
μτοοÝσουμε Vd μ.λετ;σουμε . üλοý< τοýò τοοdγοντοò τοý ÝιÞ-

ΣΚ€ψογ 4γηι

ß το0 τÜße ÜτdÝιτßμιÞ τfiò;λßò

ιοτα-

οεÝζουν τ{ν ßοοεßα τηò ßýοταΤÜò Þαß τd Vlda μÝ τÝ Ýτοßα μßορετ ý ιß .:μüοþιε. 'Η μελÝτη raj Ýχτß!ηοÞ αýτÞ §Ü ßοÝιευ Vd σýνειßζεταL μÝχρυò δτ.η ιýριαυα

τεý Þ dß.λ.γχο,

Στl1ν ÝχτjμÞοß σου αßτßτ
ταλ;

σοò

τατÜ

ß

νü

τοý

εßναL

ιßοχßσÞ νÜ

Ýτουν σÜν συνÝιεια

dχÝΦοý

ßL§ανýτ.üü

νü

ταýη ,οüò τü Ý-

!υιß

α;ξÞσÞ

τηò

§.ορüßητοò ß ιÞò ταιýτÞταò στ,ßν ÝξÝηλþσÞ τÞò ΦþτLÜò. ΠDüσεξε YLÜ ιß§ονÝò Ýοlßεò ιυρταßÜò χαß ÝßοΦdσLσε
Ýν Ýταιτοτν

,L αýτÝò ßαοÜτολοý§ÞdÞ,

τDjν ,ßργßοεLò

ιýουο υÝτωßο

τßò

ÝνÝο¾.ιßò

σου στü

τßò ßýοτοßÜò.

'Εßι§εþρησ.
Iad Þλ€χτρLχÝò

ΑΙ]οοΑΣΙΣε Ε,lΝ 0Ι ιι]ΛΙΔF,Σ ηι'

χτýρLα, τÞλεφωνLτÝò
γραιμÝò,

ιοοεßÜ τßò ßýριαßÜò.

Στßν rpodiÝ§.uÜ σοý ý δυαοdσÞò rÜιoLo στßτυ| δÝν rpJiεu νÝ ιαλαοιjνÞò τÞν ÝιαιιουιÝνη Ýιαγοýτνητü χýρLο

Ýργο

ΑηΑιτοtΝ π,τ ηΡòττ§ ΕιΕ9τrtΑη

ιÝΦýρ.ò,χω-

οÝΦ!α üημÞτρυÜχþν rad dλλεò ÝγχαταστdσεLò, ßοý βρßσχονταL στÞν ττ§ανÞ

ση γιü

ι.qßΑι

τηò

Σ
Βε Λf ι 9ΣΕι
-ι'ß^
,

4,'ι,ßι

τυρχαßÜò.

'οταν !ÜλLστα αüτd τοý τοοοια§.ßò
νÜ γλυßýοÞò μτοοετ εýτολα τß ξανα
γjνη ß εßωι υιτοηò Ýξjαò ouyrpLτυχιß μÝ τÞν Ý!ü.)(ομÝ,Þ χοταοτροφ]Þ ßοý νιορÝß νß ιροιαλÝση ßι

'ýριαßd,

Ý

τÞν ßüιτÞ σου ταý τ;ν dλλυν Ýνüρην !d τοJò üτοjονι συνιοτÝζεσαι. (Δ-ü -ß
6ι.ξÜ'ßωγÞ δa το0 δλου Üγþνοò τατÝ τßò φωτιδò, rd μdτLa σου δ.ιατÝσσο.ο.
μf ßÜγLδεýτÞ σ'αýτÞ τανεýò üßd τοýò ÝογαζομÝνουò Ýν!ρþßουò.
μΕθοΔοτ πΡοΙΒολΗ,

Td 8ιβλLαρÜτι αýτd §d

!.λ€τ{dÞ

ιÜß §d Ýτladη μÝ Ýτλaτητα Ýτ.ò .:
ι8

ι.ξdüουò τοοσβολßò μιδò ßυρχοßδò, τοý üιατοßνονται σÝ δυd ιατÞγορßεòι
Ι!ΕΣοε ΙΡOΣΒOλΗ ταý Ε.ιΙμΕΣοΣ πΡοΣΒολΗ.
γÝ τß üLαοωτLdτιτÞ r.pLypaφi τοýò δÝ ΒοÞ§Þσου!.
τοýò

wι

ÝÞγýστ.ò μαò ý εΤγιd τιßγ ιροοφοοι6τ._

σÝ oadηι σÝ τ€ρßττωdη ÝνÝγτÞò, νÝ Ýιο9αοßòουγ üρOd
.Þτσß{ν τεοdßτωσÞ, lJÝθοüο ιοτασβÝοεΦò 6αdLτßò ιυρ,αß6ò.
,τγεΣOΣ ιΡOΣΒO^Η

ΑΙ υd§οüου τοý !οησL!οτοLοονταL στl1ν Ýμ.σÞ ßροσβοτÞ 6ßýι Ýι.ινÝò ιοJ
Ýχουν ι.ρι.ßραΦß1 στd ιoοÞγοýμενο τ.òdλοιο μÝ τ6ν τßτλ;|
'Ιμc§οδοL &τοσ8Ý_

ΑΜεΣοΣ πΡοΣ5σιΗ

γffi;¹Þr1
*€λ.7,'
ι*ξ_:.ß] Ξα
ß, .::_ .---ºα!*
_

Ξò*//\',ι
", -g -γ

""

ττßΙν ß.ρßßτοσÞ δýτß -τßò dμ.dηò ,ροσÝολßò- ß ßροοτdο.ιd
ιαò ταßαΒιßλλ.ταL Ýι'εý3εýαò οτd χεýλÞ τßò τυβταßüò ß,ολý τüυτd τηò.
''ΧτýrησÝ τßν τ€οδλÞ τtΙò φωτLrò'ι (σηrl.το ταιýτ.ρηò Ýξοτλιjσεωò) ι',ßοχ,,σò

ßαß

ιßιd,j

τLδò,

dφτ]νιjνονταò

μεοοò

ιrý οτfò üýο τλ6υρÝòτ τοντd στιß χ.ßλη "l:ο,
τηò .υ_
ÝταL τÞν x.yor,{ ιηò raý ÜιοττιJνταò τdν Ýλ.γτü τηò.

Ýργdσου τρdò τd Ýμτρ6ò

.(

Ει, ηγχι¼γΙ οaι{ß{eΝΑι

ηΡοΖΒr,^Ε πrr9το οΙβΥ θτJΑι
πΙΘΑτ.ιcτΕt οΝ ΝΑΔιrüγτΗ

Η

Δτιq εΑΧ

ΙmθßιΗffiÞÝJòflτ
ι9

ΕλΕΙΧOΣ ΕπτκΙßΔΥ ¿Ι ΣΗýεΙαΝ

ι€ρLοτÞ

,.!ßßτωοη ßοý Þ ιUpraiÜ, στÞν
τßò üτοýÜò ÝΦ§οdΕò, Ýx.L λÝΒ.L

τÝτοιεò

διαστÜσΕ!ò,

ΣτÞν

ýdτε ý

μÞν

]ßμιο-

ßΛßßΧοΣ ιιΙικΙ|ΙΔ]ιι9ιι ΣιΙιΙß|9ιι

μdνοò σου υß τ ν ÝλÝßεÞò, ÝιιΒÜλλεταL ý τ.ριοριστιò στdν χατοστολ,ß τþν
σημεßων τÞò.φωτιÜò ßοý τροχωοοýν ταχýr.pa| YLi νÜ ÝÞχαLτßοηò τÞν
τοο.ßα

ρßò

τουò !ÝχρLò δτου φιdοονν Ýνυσιýσειò.
'EdV μÝ τüν τρdιο αýτ6 Ýναχüοηò τÞν Ý-

ξÜßλΦσÞ τßò οωτL6ò aοτω ταý σÝ :νÜ ß
6υü υ6νο σημεßα, οÜ σýυβÜτÞò σηυαντιχÜ

στd Ýργο τηò
τοΙαò.

τελιιßò ιαταdτοληò

τη< tuo-

Ι4υτρÝò ßετεLραμÝνεò δμÝüεò ßýοοσθ.-

στ6ν ιοý aφ§ασαν τρþτ.ò χαý 6οýλεß,αν
μÝ τdν τρdßο αýτ6, Ýτουν *οοσοÝοευ ιε_
γßτεò ýßηρ.σý€ò σÝ τεριrτþσ.Lò μεγÜλων
,υρ,αßþνι Ýþò 6τοý ιατÜφθdοοýν οý τýοι.ò üμd6.ò χατασβÝσεωò.
ελlaΧοΣ ßτΣOΣΒΗΣι{ΕΝΗΣ πΥΡκΑrτΙ

ιJιÜ ιαρολλαγ{l aνüΦφÝρουοοι τßò
υ.§ü6ου ÜμÝσοý τοοσβολÞò .iwL ιß μορΦf

τßò

φþτιÜò

,οß δÝν

τροτωρετ.

ÝλλÜ

τα_

ρουσυdζ.ται σdV Φψ!ορρüτοσdο !Ý llισοσβÞ.
σμÝw, ταφτd, τÜ ι.ßλη τηò, τd δßοιο δ_
μωò εßναυ τdντοτε ÝßLτjνδννα. ΙρÝr.ιτ

στß!

οýτß, νÜ 6η!Lουργοßμ€
μυd στενÞ λωρß6ατ ßρdò τd l]Ýροò τßò ra_
μÝνηò ÝττÝσÝωò, ιοd ý οßχνουνε Ýιει δ_
λα αýτd τÝ χαΦτd, !υσüσβησ!Ýνα ýλ!ιιß.
πρarεL νÝ γßνετοL σιολαστLrÝ τü Φdζιμο
αýτd, ÜτJμα rai !Ý γýιJνd τÝρL, ιßν ý,dοτεοýßτωση

χουν tÝτουεò ýτουλεò Ýστý€ò

χαßν. ταß νÜ τßò

ΑιΙΘΔtι.τ §lß r]ÞλJ :Ερ]
ΞιjI Aqa:]^r 3ι ]

F }aa,/ß

'οý
dτοιJÜιρýνοýrτε.

σLγο-

2ιΙ

Jι
ι@

3ΙοιΔ,ΦγΙΞΞjjgl!_glΔΗΞ,,|Ω!_ÝεΕ!3Ι,
πολλÝò οορaò dß6νιοOν ιοντd οτ,{ν μ.τΦτιιÞ γDdt]μß τηò ιυοτüθßò δοοια
ζηοd, νετριß, γÝοιχα, oÝrιa üÝντρο. 'εwò οrιν§rßοαò òΦτιßa εΙwι .ýιολο Vd
ßÜ Ýýßο)aξÞ lJÝ ÝßοτÝλεο!Ü ý γßνουν Ýοτßιò aιτυνdξ.ωò dιινθ,{οων τd ßü!δ
ταý Vd δηυιουργ{σουν τLνüýΦυò νÝ6ò τνοιαßÜò. πρÝτß ι,ιι 'α,&τ6 τ ν|ÝτολοΦ{_
oour:e τjò üοÞγßεò τοJ τεριγριßφονται,. ιιd ιÜτο, τιÝ τýò 6Ud μ€§düουò ,ρο-

ΡΙΨΕ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΙΙ

,Φ":;^j

"γ.l._

..^ßΞ

.,1

τ./'

üß Ýργdτεò χοταοsÝσ.ωò τοοιΦοοýν, ιρÝτεL
νειοÜ üÝντρα υ'αýτdν τüν τρ6τοι
Χα§6ò

ý

οιiχνουμε

rd

(r) ΣJ μιd ÝßdτÜοη (ΒÝ6οò) 3ο-l2ο ν. στÞν ÝσΦτ6οιτÞ τλ.ýοd
ιßò γüου!Þò τοß τυοüò. 'Ir ÝιdοταοÞ αýτ' αýξdν.ι !ß τd
ýýοò τοο νGτοοý roouoo. !ß τ,òν ý{-ου.τοLι,{ 6ιü.οοιß τοýτου ιαý τßò ιρ6μμßò τοß ιυοüò| rai μÝ tßV aντοσÞ το0 ÝνÝυου στdν

(2)

iroεü εßιει ÝττεοειμÝτ.

Σa ÝτJσταση 15-2ο rl. ιρd§ τ,{ν Ýξωτ.ριιß τλ.νοτß τßò γοομνÞò tßò.ωτþ<.
πολλÝò òορÝò Ýιει ιαsÞ ü ÝΙε (οò τυοταßüν, γιατý ιood_
λ.ι.{,ν ý xd{,oυV ταß ιßτουαχοýνουν τÝτοια ξ.ρd üdντρüτ
Ýιqντdντα π( τοdò τaò 6υ6 τλευρ'ò τΙßò γοα!!ßò τß-,_ òΦτι6ò. 'ota! ü χοdνοò üÝν ÝτLιοÝι.ι τßν ÝτομÜιρυνdÞ τòυò,
21

idrÜVεý

ß!jν ßτü

1{ χρ6σ,

τοß Üντýινροò ιΕυυεοοò,οdιοò ιßνιυινý γýνη τd γοÞγορ6τερο

ρLτßò ßοοσβολßò)ι τρÝßευ αýτ6

τ.r.ò τßò ßλεýρÝò ÝτοτÝρωη€ν τÞò
γρα!μßò, εßτε εßν"υ Üμεση, .ßτe 3μμ€ση

¾ραμιÞ ÝλÝγχοý, γνÜ τÞν Ýνα|d-

τνψÞ τυιüν σιLν§Þοων οý üßοßοτ
δÜνε τß γρÜιμÞ ,αß

δημ!οýογüßν

τηß-

στýßò ßυριαßÜò. ßÝ τοßο9ετοýμε dVτρ.ò οÝ I.ρßοßτα οτοατÞγ!rÝ σÞμεΙα,
σÝ Ýτιφυλαχß, νÝ ÝrιβλÝτουν σννεχþ(
¾ιd τυχdν Ýστß€ò τιοχαßÜò χÜß γιÝ

ffiιffi%
tJμΦδ

γλþσσεò ΦΦτυαò τοý tροελαýýυν γρÞγορα Ýßd τ6 ιýρ!ο lrÝτΦßο τηò ινρNd .ßμ.§Ü ετοLμο! yLd ιαßdο8.οÞ

ß,/

Ý_

g^εηΕ Δ|^ιΙ/ιιΔλ1 ηγΡκΑ|Αß
ΕΙ' τΗΝ ÞΙ ιτO[Αμ ßΕΡ|οßιlßι
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ζΑι κΔτΑtÝΕιe τΑγηα^ýεß9'

ΞγΙ,ÞεrΙ] ΙΡοΣ3ο^Η

yJ τ,ßν aιιμ.ση

ΕΜτιΕΣοΣ ΠΡοΖΕO^ι{

μÝ§ο6ο

τοοσΒολßò ý γραμμÞ aλÝγιου
τüI.§.τ.ßταL

6Ý

Ιεò τοßογραΦLτÝò

τατdλλη_
§ÝσεLò ß

s!l,,

'5

ÝντττυρLßÝò τωρý\òι
τ._
Βλdοτιοη τßò
. LοχÞò υεταξυ rωv Ιευλaων
τaò τυριοßδò χοß τßò γραμ!ηò ÝλÝγχοý ταßγεται,Ýφ'6,ον αß ισLριßÝò σνν9ßτ.ò
τd ÝτιτDÝτοýν χαß δταν αι
.υσýχaò

;1

5εò, 'ß

.?Ι

aιονν .ß6οτοιη§η γι'αýτ6.
πολλÝò òοοÝò εßναι ιßοýνατο (ß ,αß 6τι ιοαττι,ß) υß ÝντLμετΦßιdOß tlLd
ιυο,αßÝ τ{ Ýυεσ- ιοοοsολΙι δταν ιοοχυοεß υß lJ.γdτÞ ταιýτÞtα χαß τοο.οüοτ.ßταL μÝ ßφcονεò εýφλ.ττεò ýλ€ò. τ6 ßüιο dυμΒÜßνειτ δταν Þ Φωτιd τροχωρ.ß ιοdò τÝ ιdτω οÝ ιλαγιÝò lJÝ ßοχνρÝò ιλßο.ιò ταÝ τd χαιγdυεw ýΙυιιß τοτοαινλδν.. 'Η ÝσΦdλεLο τΙò ζ!!ò μαò ,aj τßν;λλων ινροσβεοτþν dιοτ€λΕι
τdντοτε Ýιοφασυσιυτd τοοßßγοντÜ γιÝ τßν Ýτλογß οτßν üßüßü θd τÜτÜλÞξουιJε
σι.τLτd ιτÝ τÞν üνdΙÞψη τÞò ÝντLιυοιιÞò υdχÞò. ,ßν üηλαü,1 !d γßνη dμεοη ß

Üλλεò σý üμÜ6εò

Üιψ
}. }_ι,',

i,w
χΡιιιιÞοηοιΙßß

κΑθε üΥε|κοΝ ΦΡΑΓΜοΝ
ιaΛτΛ τΗι] ιιιlΜΕΣαJ ηΡοεΒοΛl{μ
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'ΥrÜριουν υεριτÝò ταραλλαγÝò dτß χρÞοι!οτüßÞοη τßò μ.ο66ου Ει,μεσηò τοο-

(Ι) ß!νονιτ,1 ιρßσÞ ττò

μεrd6ου üJ!.σÞò ιrοοΒολßò.

'Εη.τοτλ.ýσ.υ δτα τÜ ßιüρτοντο üυjl.w ßßò ß,λαστÞd.ωò,üοd!οýòτÝτοατοýò, ÝòÝδοεò, ρ.ýμοτ. ιαj ,ßλλα Ýνοßγμαια, 6τον ιρÞdLllοßο!ßlò
τÞν a!υεση τοοσβολß. 'οταν τιß üυÜχεw διατ6ττοντοι roi üÝν ß.ριτυτλdνουν τßν τυρtαßÝ, τοÝτΕι νÝ üιανüßξηò ουμτλÞρωι,ατιτÝò λΦοß6εò τυÝ τÞν üλοιτÞρωοη riò γραllυÞò ÝλÝγιου, τ6 τλdτοò αýτε,ν rþV
λωρßüΦν ÝξαοτδτÜι Üιß τd εßοοò raý τÞ φýοι τjlò ßλαdßÞdεωΕτ 1ß
üυεý§ννdÞ

rai τÞ

ταχýτητα

τοß

Ýν{μου

roi Ýrd r{ ßλßdÞ τοß

Ý6Ý-

.üυò. Εaτ. μÝ τ.ß τÝοþ γßνουντ eθτ. μÝ νÞιονÞμοτοτ 9d τοÝιει G
Ýχüλον§Þθß ß ßδ!ο ταrτυτß ori üLdνουξÞ τουò, δfuò ÝwΦÝρÜν. στd
τ€ΦüλαLο: "χρÞσÞ γρομμ'lò ÝλÝγιου nuprai6v"

ΣγΝΕüΕΣΕ τι{ι] α,ιΗΝ

πεαÞÝτΡοΝ

Ιυιß dλλÜγß στjò συν§ηχεò Ýξ.τdξ.Φò τrßò ινρχ6ßδò lJßοο€ι Vd μÜò
aιLτοÝ{η ν'Ýλλdιüννε τÞ υÝθοüο ιροσθοιΙò ιοß ιÝ ιßυ.σο roodgoιj
νÝ τ.τýγουμ. Ξw ελεγτο τηò οΦτþòι τολý roiV συμιτηοþουμε τjò
σχ.6Lασß.ßσ.ò Ýυυεσεò γραμυÝò ÝλÝγχου. tÝ τÝτοι.ò τ.ρυιτdσ.ιò ß
Ýλλαγrß στ{ rla§oδo ßροdβολÞòτ ßοý üντοιοτρýνεται στß νÝα üηνιοýρτlιÞο.ιοα τατÝσταd"l .ιÞL ; ιιd οßγüυüη ßοß σΦστ,ò ÝνÝüγ.ια,
τßLεò ÝλλογÝò συυ€6ßνουν συνÞ§ωò τ{ νýττα. 'Εý νÝο στÝüLο roi
ταιριüζει στß νÝα χατddτασÞ τßò ΦΦτιÜòι ÝεοσòÜλýζεL γοÞγοριßτΕρο
ελ.γχο ταß τ.aι.rι.}dτηò τανJνÞò ÝÞτdσ.ωò.
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(2) ιυν6 αο!ÝνÞ τοßοη τÞò '!μ!.σηò ταß '^!εσÞò τρο6βολßò.
'οτον δÝν ýßdρχßL Ýρß.τß üßÞμη Ýνοοον, ß εßgι Ýýγτη Vd δρÝ6ουμ,
Ypihopo, ταταò.ýγοýμ. σ'Ενα Ýνοιdιεσο τβd,ü, μ.τ6ξý δμεσιò υß
Ýμ!εσηò ιροσ8ολßò, 6Lανοßγονταò μιd ΤΦοßüσ μ.τdει' r6V 6τοων 6ýο ß
τιd τολλþν τροΦθÞυÝΦν ιυλdτυν τtlò 9Φτι,ßò raf !Þ(Þται τÞ ΙλddτÞση τ6ν τμημdτων τοý mρευθdττετοι σ'αýτοýò.

Nd lrßν ÝßιιευDοοllε ν'Ý,ολουηοΟυ. τd χ.ßλÞ τÞò !υρτüßδò σÝ μιd !.-

ßωτιßß Ýτý§€dÞ, üταν ýιdρτουν μ€γÜτοL §ýταχεò ;ταφτοι. id ιατ!.
τοýò οýλατεò οýτοýò Ýοαρνdòονταò Ýτσι τοdτονò ;llι.οÞò ιοοσüολßò.

(3) ΧρßοÞ τηò 'εμμτσηò ιροαβολßò- τ6 dντßrυρ.
'0τòν Þ τυοιαßd Ýßατλýν.ταL υÝ ιεγÜλÞ ταιýτÞτο, δτε εßwυ ιολý Ýßιιßνüυνο νÜ Ýγωνßζ.ταL τονεßò ,οτd μÝτωrον, Ýντι,μετοιΙòοντdò την
!Ý 6ll.dÞ ßροσβολ,1, ß δταν Þ δLαßÝ6ιιοò üýsιη Ýνδrþν 6Ýν εßwι ß.
raVi Vd τÞν τατατολε!ßση υa 6ν€σÞ τροdÞüλß, τdιε εßυαστε duyraσνdνοι ý Ýοαρμdοονυε τÞν Ιßμ.σÞ τροο8ολß μÝ ιßνιýιυο.
ΧΡ}ΙΣΗ ΑΝττπΥ?ο'

'οιυò εßιομτ, αß &ντιιυριτÝò λΦρß6.ò (γρα!μÝò ÝλÝγχοý), Ýτ6 τÜò ü!οý.ò id ÝοιßdÞ rd dντýτýοι 6ιδνοÝγονταL οÝ ýτdοτουοΕò üΦτοßÝò
ταý r.ý βλαστΙο.ωò, οÝ δοdυονò ß.τι, πρa!.L ý .Ιýι
Ýýο.ß.ò
γ.ανμ'ò! δσο .ΙΦι üνΦτd τοοτο, χαιß σÝ τüτdλλÞλGò τοrοοεοßεò(dτd
τÞν Ýιο+Þ τλßο.ων ro! ;6Üοονòι Ýνßυων| ιαυσß!Φν τ.λ,), οýτÞ ýοτ.
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ý ßιιτενχO'ο'οýτÝò υιÝ

τÜλÞ

roi

ÝdΦολßò ßαýοÞ, ιοý od ÝξοσΦολßη

τdν Ýλεγχο τηò Þυοýαò τýοιαß6òτ
Σχοt6ò τοýß'Δντýτυοοò"

τü ιÜý!Lο τÞ. ΒΙαοτJο... στd dxpa τþν üνßιτυβιιßν λωοßüων üLτνοJνευ τßò λωρýüεò αýτÝò, ÝξαΦανýζονταò συγχοdνωò τοýò οýλοßοò ιοý
θοßσχοντdι υΕτδξý αýτþν χαß το0 υ.τýτου τßò ιυοταßΕò, συιοýο.ý.τοL
ιαΙßτ.οα ü οüΙο< τþν ÝντLινοιÞüν \Φοßüων. lrß τ6 Ýντjιυο
γjνττοι
τα-ατο\ÝμηοLò 1Ιò ßυριαßαò μÝ μ!Ý Ü})- rυDraiÝ. τL'αýτd Þ υÝδοüοò
αýιJ ÝΦαουüζ.,αL οÝ τοτý dο8αοdò ιòοLßτJο.Lòι 6ταν δÝν ýτdοιεL dλτÞ üLÝξο6üò rai ιdντοτε ßιü Ειιειοουò !υροσΒÝατ.ò.
'οταν ro!9i Ýφτdφευττη Þ Ýντιμετýιιση τßò τυρταßaò !Ý ÝντÝrυο ,
1οΙτε_ τατÜ τ,ßν Ýφαριογj τßò l.θüüου αýττò ý ;χονμε ýι'6ιιν
τd

(ο)

ιΙd

Üρχßζοý!. τ,Ιν δρÝσÞ roi

Ýντý,υοοò

ιι

Ýßd τÜ

ýýÞλdτ.ο6

οýü.ò. Nd Ýογοζdμε§α, δtΦò
§d ΒÝζου!. .ωßþ, χατ.βαß-

ΑΡΧιΣε Επ4Ν9 ΕΔ9

νοντÝò ττΙν

(Ý)

ßλαγLιß το0

ΝÝ Ýσφολýζουι.

ιολÜ

λ6-

Ý!Φ6-

τÜ ioÝor.δa τÞò τΦοßδαò, ιοý ß!dχειταυ ý ßυοτολη§οον υÝ üντßτυρ , Ýτ6υα rÞj σÝ υιJ ß.ριοßß ιοý
€ιwι χÜ!aνÞ Þ σÝ μ!Ý
t€βa

ΑΝΤιηγΡ r4oΝoH
τ9Ν Αγ9 προΣ
τΑ <Ατ9 τογ
ΕΙζ

γραl]μß τοý χüησιllοιοLεßταυ

yud

^οΦογ

τjò Ýτιγ.ιοßd.ιζ

ÝλÝwου τÞò οστLdò.
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roi

(γ)
rPAir4{

ÞOγ 9Α

ηγmοιΗΦι ηΡΕηει

ο αντLßνρ κ ro Εαζου!ε 1η
αρΥο ρυßιΙο,για w εΧουμò,Þ
ουýτοτητÞ

tlΑ.ΔΦΗ κΑ! αΣ τΑ Δγ0
ΑΚΡΑ

tοý ελÝγΙου d ο-

λη τÞν χαLομÝνη γροllllÞ,

α*ιξιß ι{,-. l\l.*-,=^-

(6) Νιß

ß5

rlτaiνlr ιÜντοτ. id

&ντý_

τυο υÝ τÝτοιο το6τü τοý δÝý

§Ý §ÝτÞ σÝ χýνδννο αýτοýò
ιοιΙ ÝογÝòοντοι οτÞν ,ßμ.σÞ
ßDοσΒολß τηò ΦþτLd<.
(ε) Nd υß συγ,.ντοιßνονταL δυ6ρ.ò dÝ 6ροτÝδια|γι,ατß llroο.ß υΙ χLνδυν.ýσοýνι ÝÜν τd
Ý!τýßυο

ÝμΦανιdτßº ßßσω τουò

υÝ !LσοχαμÝνεò

χαýσιμεò

ý_

(στ)'οτÜν τ!οrþDοßν γοÞγοοü τλ6G
dεò τυρταßδò τρdò τÞν λωρß-

μιÞ

arova

Ýντßτυρ. ßσωò tdτε τοειαστÞ
ý τÝΦουυε ÝμÝοωò μιτοÝò Ýτtdσ.ιò,γιÝ νÝ ßDολÜβου!. τd
ßß6η!α τη< λΦüýδα< üßü τß'

(ζ)
ΣΡÞΑτιΝοΝ ΣΑΡΦρα.t
Μτ\O9ει ι.JΑ

ß*

ΝÝ

χρÞσι!οrοιοßllετ γιÜ τd
τdν τι6 6ραdτιτü

Ýντýτýρ,

IPιtιιΦ-

rai ß συρυdτινιι στοýτα χρησLμοηοLο§νταυ μÝ Üουστο Üιω

*{t

τ.λÝσυατα γιÜ νÜ σýροýμε τÜ
ται6ιl€w ýλττÝ ,diÜ
llητοò
τοο ÝδÜφοýò rai νÝ βdζοýνε
dντßrυο σÝ χλ6Þ ß σÝ ξερÝò
β.λdν.ò τ6ν üÝντρων, _
(η) ΜÝ τü τÜΦL!ο ιÜ§ÜοýζεL

ß

2,1

δλÞ

βλÝστηοÞ τοý Ýδdοουò. ]Þ.μο"ΦΡßιεò üιÜ9ιß.,Þ6;Σ;ò

ß θýλατεò ß δdιlνοι| rpir.! νÝ ταýΦντοι ,ß ý ß.οLιατατþΦνται τατdλλÞλατ þστε Vd εßwυ üτýνουνοι.
(§) ΝÝ dργýζουν. τd Ýντßιυρ. üιον ß ιυριοßd 8οßσι.ται \jyo rLd ιdτω
&rü τ,1 ιορυÞτ ινdò λdφου ß τλαγLδò χαl: dτßν dντßθfτÞ ιλ.υοÝ ττò
τυοjοò,υρτÜßÜò, Nd !Þ γjν.τα! αýτ6 οÝ Ýιdτομεò τΙÜγLÝò! μa ßλÝση
μ.γαλýτεοη τüο 2ο Ι,γιατý §Ý χρGωστοOν ý γßνουν 3α§ειd χüντdτ!α
γυü wß ουιιρατοον r; ιυιιdν.s ýλLτd. lr,{V τ.ρßιτ"οÞ σßτΙ τ6 dV,jτυο ßρÝßει νÜ ιταjνη στÞν roovoi τßò οdγηò ß σd 0Ýσευò ud τjι,ο{
ιλßση !ιτDüτερÞ roo 2ο ι, γLαιß τdτ. rd οεο!α ÝÝροò τßlò τυβιjαò
τοοιαßδò ο.ß ιροιÜ}aση ιια'ÝioppoΦ"rLrÞ aιßδρüσÞ Ýιj το0 Ýντßιυοοò, Ýτιτατýνονταò τ{ν Ý!ιοÞστιτÞν τοý δοαστÞρL6τÞτα.

9τºΑß,:γ:,,:ß?";
-Þ,ý -..^,αÞ-rd,
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'üττßfò yLd

ßÞν'ΕοΔοι,ογÞ μ.§Jδ!ν ηροσsο\Þò

ÝιτßνÞdÞ τßò Ýξελßζ.Φò τrlò τνριαßÜò τ6θορýζ.L $ß τßν aνδòυτνýd!.νÞ
ιdθοüο Üντζμ.τωτýü.υò ιρdò τατßßdΒ.ο,1 ιÞò.
4ß üýο υaθοüο! τüý ÝνÜΦÝοονε -6rιεση ßροσΒολß ταß Ýνμ.σÞ μÝ üντýτνρ - aοαρ!dζονταυ dÝ rü§. ,.οßττωση ßυοτüfüò üÜσουòι §dμÞν Þ χλdηò, Üdχ.τα μÝ τ,ßν
9aσÞ χοß τι{ Φýση τÞ<. 'fl .ýßýνÞ γτιß ß,ß λÞΦÞ ÝτοεÜdεΦò-τυÜ τßν aΦαουοστÝο,
jÝV ßιd tρJσΦορη σÝ rd§. ι.ρCιτωσÞ, ιÝδο6ο ταtασβÝσεΦòι Ýν,ßι.ι σßdν τrοß.τÜ!.νο τ!lò τυριαßδò. 'l] Ýιdφασι< τοJτου εßwι ýτοτρεωιιτÞ γιü 3λοιò.
'],]

'c 6

Þ

γ

d

ε ò: 1)

lja ττÞdι!οßοιßται Þ 6lt€ση μcrο6οò ιροσ8ολß<, 6dχωò rasυστÝDÞdÞ!στßν I.ρßιτωση μLτρþν rai Ýογd ßξÜτλουtlÝwν

ιυ5ιαßþν.
Μ Ε

ΘΟl.οt ΑΓ,lΕΣΟΥ ΠΡCΣ-:C,'.;Σ

στß
ιLνοýνταL γοÞγοDα ßαý
ουνÝτεω στd rλ.UoÜ τηò. !Ý-

Π
q_.J- -- !Ý
πλ ιιüιι^

Δι,ΜΗι.!τ-q^

, __,,,_,,

2) Ι.ß Üοχýζου!. Ý,ýαηò ,ßμτση Ýιdδ.dÞ στ.ß νüτα lυoraiδV τοý

§__ ß,
,;j

ι

Ι

ß, Ιι,Φ

ο

ar\
.-"Χ,._,_"
. ! αßΥ]/// Φι,4ιαdrhτ.

γοι υß sοοý!ε τÞν GýτοLρßα
ý ιτυιßσουμε τß φωτυd Þοταιaοολα (οτd χýοιο !Ýtωßο rooελdο.ωζ). τd ττýτημα αýτü Ξ-

χ.ι

τd dχ6τουδο τλεον€ιτfuα-

α' ΔÞ!ιουογεßτ6ι ιαιÝνη Ýχτα,
σLò ,6τLd§εν τ-Þò ηνοχαι6ò ι
στÞν üßοßα μßορο0!. νÝ χοτοφýγουνε,ιßν ý!ÝρξÞ r jVδU-

a,,,,

ß.ξ{

Β)

ΙßνετÜι Ýτ!.τüλλεýση

τþν τεοιοτ6ν.

ß ιýοταßÜ

>,Ιº,9_
,^ξ¶)ιι

,ιΨ!&*
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6λΦν

στjò üτοι.ò

Ýλa¾ιετdι !.ο L,a'

¾)'θ ÝεÜßλωοη τηò òωßLÜζ ÝΦηdττ.ται did τß< το.ßò τλεýρÝò τÞò (ßßσω χαß ιλÜγLα),
ιοßν δþοου!ε τd τ.λLßd ιτÜ
τÞ!α οτ,ß τεòαλÞ ßηò.
ü)'^τοΦ.ýγειò

ν'Ýγωντdτßò

ιÝ

τÜ Ýτττßνüνw ταß ,Ýτοτe +
ßατÞλd σßοLχ.ßÜ το! Üντjτ__

3) Ü
Μ

ΦOΔοΣ ΕΜιß Εεογ

η

Ρ0 2

βO,η

Ýφαρμdζου!ε

τßν ÝμμεσÞ ß

ßýOεσß,δßüυ ÜΙ φυσυτÝò 6ιατò

ΗΣ

ßÝò τßò Βλοσßßσ.ωò i!r.o.ý

γΠΕΡ

νÝ χριοιDοßοιÞ§οýν

νÝ ÝτLτι.

ο) ιÜßονταò τÝò ßαρε!8αλλdμε,
ν.ò λdοß6.ò ß
ß) ÝφÞνονταò τÞν χυοßα rup.
χαΙÜτdσω,ιßσΦαλþò! οτßò
!) !α-χοησL!οιουßτα!

Þ Ýι!eσÞ

Ý.

ßß§εση μÝ Ýντýßυο μονdια 6ται
δι.υ§ýνεται Ýτü ýχαν6 xad Ε,
τοοßστÝl'ενο rai οa
οLττdσεLòτ ιοý τd Ýντýιυρ

!ι.ιDο

rÝ

Ü-

ßο8αjν€ι

-δßΦò εßια!ε χαß ι!ß
ÝτÜνþ- Ýßüλντα Ýνατιοßο, Ýwι

ÝσΦαλυÝνα,διατυνδυνεý.υ δτοò
ü Ýντιιυου,6ò Ýγþν !αò, ιαταßονεßται liοrοßα στü Ý!(,υτο ýλιτü,

Þυßο!.ι

νÜ

χινδυνÝýdπ

τd ßδLο Iaj Üτ.Lλοßνται
τüστ;σεLò

Ýγια_

ι.λß.

αυτÞ

εφαουοστÞ

ο)'λταLτÝßtÜL !LtρüτεοÞ üýý-

]0

ß) τßνεταυ üξLοιοýηοÞ τ!ò τοτογοοφιΙßò 6ομßò τοο Ý6ιßΦουò ßαß 6ÞμLοýογýα Ýßοτ€λ.dματιτßò Üντυ,υρυηßò γρò!-

γ)'lι τιιdιενι Ýττασιò τεοιοοßòετοι Ýrd

τßòν ιροτο§ορLσψÝ-

νÞ γοαμμß ÝλÝγιου (ÝντLτ.λΦρß6α), Ýν6 τ.λιτd μÝ τÞν
,ßιεο" Ýτßsεοη, ,ß τοιουÝνη Ýιτασ. aεαοτ6τοL Ýιd τü ιdßε §Ü Ýioroin ß ιΕΦαλß τßò ιυοιαθÜò.

εΞΑΣΦΑ,ιτΣΙΣ
τü οτÜ6Lο τηò;ξοοΦΔ}ýσεþò τραγμÜτοιοLιßταιτ δταν,ß τυοιαßd ß ιÝ§ε τιß
υα τηò τ€θß ýι6 Ýλεγχον rai !ρýν ÜτJμÞ Þ Ýργασ!jα πτασβÝσεΦò τ.ριορυσ§Þ σÝ
δτι Ýτετεýχοιι ÝξÜσφdλLσιò μιÜò τýρτθrò, δταν
,ερLßολjÜ ταß ÝτjβλεΦη,
^Ýμε
!LÜ μτηßε σtrl ΦdοÞ γυÜ τÞ οßγοýρÞ ßατÝσβεση, δταν ll.τεφÝρ§Þσαν τÜ ταυ6ιενο
Ξß!ιßνδυw ýτιχÜ, δßωò ιοý τd ßστιßμεw raιd llηιοò ταý χοντÝ οτß γρουμÞ ÝλÝγχου a.οd δÝντοα, οÝ τü6ßü ýστε ß lvoraiü ý χατοστò ιιÝ ÜτýνüυνÞ.
'Αrο!ÝνεL τþρα νÜ γýνουν αý Ý-

ιρνφοιαßνε ,ατd μrlτοò τ6ν
λÝΦν τηò τυρταßÜò, μετd τü
2) τüßο§Ýτηση 6λων τ6ν τουσßllΦν σÝ
Ýτσυ
χατιßλλιλη θÝdη ß'μντdτι,
ιοý νÜ μÞ llßοροýν Vd τατρατýλανε ÝγτÝοσυ" τρdò τ{ γραμμÞ ÝλÝγ,

3) ΝÜ dχοοrßσουμε μÜλλüν,

rdpd νΙ

ταοαχιßοουμε, μ!σοσβησμÝνα ß χρý

ýλιχÜ, ,οß 6Ýν ÝΙwι
6νýτdν ν; τατασβ.οτοýν.'Üßν ü
dνευοò ιιεταοßρει σßιν!ÞDαò ÝγxdpσLa τÞò γρα!!ß< ÝλÝγτου, νÜ
Φοταýοντα

μεταφcρουμε τρυΦοΙαßοντα τÜýσι-

llα σÝ uuß ÜdΦαλη Ýιdσταση.Ýντüò

ι#,.;ßΙ,,,"ι1":;τ

q) λκß 9ÜιΙ,ονμε ταýdι}ο μοýτα δτον
Üýτ6 Ýτοτ.τει τd! τοχýτερü tρü-

]ι

r.oloouoiooV αι τL§ανdτητ.ò üιαδüß
Vd οταιοτßο.ι Þ ÝξÜτλωσÞ ß €
dιιν§ßοων ÝγτdοdLα τηò γοαμ!η.. ηÝντωò τοaτει Vd ξÝστειdζουμε τd rai
μα γιÜ νü ΒεβαLων6ιασt. δτι 6a! ýιdοιεL ΦΦττÜ d'αýτdι tpiv Φýγοýυε ß

ßο

ΙÜ χαßμ. τÜ ιαýοιμα, ÝÝν αýτü }τορ.ß Vd yiVÝL γριßγοοα τüß σjγοýοßl a.
,αßρνοý!. !Ýτρα γιd τd σ8Þοιυο ß τß υ.ßοφορÝ τουò.
6) πεουdριü. γρßγüρα, μJοα rai Ýξω τÞò γοαυ!Þò, üλ.ò τßò ÝtεLλÞτιτÝò ßÞ
εò,6ßΦò νεχοÜ ξερü, οÜιυα τορμοτευ.ßχιατ ιρaμý, τσουρονΦλυσμÝνουò ι
μνουò Þαß χαμÞλÝ ßο.!ÜdτrÝνουò τλÜδονò 6ÝντοΦν.
7) ΝÜ ÝDευνοομε ιαý νü μ€ταχLνοß!. δτ.ò τdò ιαLdυ.ιΕòDßζ.òτ ßοý βρßστο!τ
5)

òωτLÝò Ýτουν ξ.ΦýγεL τüν Ýλ.γχü μαò,εοßο\Þ
,ÜτÜ μÞιοò ριζþν τοý ÞονΦüχαL¾αν rdiþ Ýιü ß' γοαυ!Þ ßλaγνου raj .οοι
τοντü στ{ γοαυ!ß.
οοοσαν

'ΑρτετÝò

ßοdò τß βλÝοτηοÞ τÞò dλληò τλεýρüò.

Ρι!ΑΞ

ΕΡε9αΙΣε ΔJΑζΑιοΜ€ηΑß
γηο τα ΕΔΔΦαΙ ρι ΞΑ1

ò -ΞΙ

τÞτ ΑΝ,,ÞrΡ|-

ι

ι

,

ι};
ν,.ß+γ'ß*
ß" ΨΦ
)¸ι ,' ζ)

ε) rLÝ τÞν ÝξασΦÝλιση ι]ιχDþν τυοιßιωνtαρß.L

να düÞσουμε

οΙεò

τßò Ýdτß.ò, Ýο'6σον Þ τοοdιιò
τüοο !GγÜλÞ| Üστε Vd iÝV.L üýοεφÝρμοοτη

αýτß

τÞν

Ýργαdýα.
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J)

Στßò μεγdλεò ßυρχαßcò Ýrιßdλλεται
Þ ÝηρτÞò ÝξαdοdλιdÞ τßν ýλιß6ν
tοý sρýσιονταυ χüντü στÞ γρÜ!rιßτ
yLd νÝ .ßμ.§α σßγουροι τýò Þ ΦωruÝ 6Ýν sÜ ντοοÝσει υß ιÞ6,Ισ.ι !ο
τÝ

τß

γοαμμÞ aτÝγτον

Ý,dμη roi

οτýò ι.ι,ρ6τ.ο.ò τεοLßτþσ.ιò.
10) Nd Φdινουιε ια^d γÞ{ τýτ6ν Ýστß_
.ò τυρτοßδò τοý σιγοιαßνε aγtdροLÜ tjlr γραμμßòι μιοοdτd Ürd τßν

tυοßß ι.φαλ{ τηò ιýρχαþò.
ο'δλÞ^ýτ6
τÞ

νÜ γJνεται ÜνÝσοò χαý
6υιßρχε!6 τÞò ιυοßÜ-ι6ò.

d χα§αοýζεταυ Þ ιαυομενη ιεριοτß
,tÜ βοοι,Ý τοýσυμα, νÜ τü oropiδ]r.

Üιü
ß ι{ τd

χαταοβ,ßνουμε υÝ V.pd ß χ6μο:ιΙ
Ýλλ.ιΦÞ ν€ροο ; τυοοσgεdτþν μßοD.a νÝ

ν{ν Ýιιτοßτ.L τd ο8ßσυμο δλων το! ταυ.
οýμΦν τοý ταýοντα!

'οντÜ

στ{ γοαι1llß.Σ'

αýτιß τÞν τερýττωσιι εßχι
ιροτιν,,Jτερο
Vd σrοοτÜ!ε χαλÝ τd ßÜýο!μα ιdσω ιαý
υÝσα οτÞν ταυÝνη ÝιτασÞ.'Εται τ.ριορßζετqι Þ ßυ§αν6τÞτα μεταφορÜòττ]Ý τdν

αÝραι ταLουμÝνων ýλLτþν τaρΔν

ηολý

ÝrLτßνÞνý ιαJσLματ Üß6

τια τοDμοτε!ÝτLο

χ6ý ιλÝüον.,

τßò

σd_

οΦοοýò

ýιοτειιυÜτων,Üιü τßν Ýξω ÝτριΒ6ò ßλ.υ,
ρÜ μL6ò §.ο!'1ò γοαllυÞò τνοταßdò, Ý!üμον6νονταL ß μÝ υ.ßÜßßνÞσÞ σÝ !LÝ ÝdΦαλß Ýτdστqση, ß ιιÝ τÝλνΦÞ !Ý χαοαρü
χ6!α (τοý τd ÝλÝγχον!ε üο¾dτ.οα). Λý_
τÝò.ßwι τιßονÝò δÝσε!ò yud τ{ν Ýνορ_
Β νaΦν Ýστιþν ιυοται6ν,

3_3

ß]ß:.; ,,

ΙΙ ßιΔ

,ß:e- -- \
u4bΦy#

;
§flYi"
$ 1' ΞßS-- ""

{

,

0rVr0o τüý τüLγ.ταL ιL0 4ηλα αΙ0 τü dνΔdτηι.ιι γαòtιρa-

ιεL νÜ ρßιν.ται, ιüχρý Ýrd τß γραlJμß τßlò ßυρταß!òτ μÝσα στÞν ιαμaνÞ Ýτταοη Εß οß τÝτοια 0ÝοÞι δστ. νÝ !ß υιοο.l νÝ γλνσßοÞσει : *ß rUr{σ.L τοdò
rÜ ιýτΦ. rud Vd τ.τýτουυε μιd Ýdrαλη οÝση γυß τßν ιτþση τοντ τρÝß.L Vd
φΜρßζου}ε Ýοιετd τü μÝοοò ß Vd οτειÝòονυe υa χýμσ rdo. Βυτd ýλιτd ιüντd
στß ΒÜdη το0 ν.χοο0 üaντρου.tΗ üllÝδü ρýψ.ων Ýτοτελ.ßτοL ÜiJ ßρεßò dντοÝò.
Δýο οßχτεò ταý aνα Üντοα üοΦαλ.ßαò. '0 τελ.ντοΕοò ,αοατολονθ.t τd συντριθü!.w rrωVdoLa ß ιαοτd χουυÝτια ιοý ι{οτουν Ürd,d ,ÜLdυ.νο ν.ιο6 δÝντροι
\Ε οι.ιλÞσουν τοýò 0 ιΙτ. ò.
þν .ý ν.lρο ο.ντρο aΧ.ι
ßου aßυßρaιaι,tροò
τω ß υÝdα στÞ ταμÝνη Ýτταση, τοÝιεL ßρßν τü ρýξου}.l Vd τα§αοßσοý!ε τÜ raξ
οι!Ü aÞ.ι ιοý od ιÝο.Lι od ιυτισßη ß γλυστοÞσ.ι. ν.τÝ,τ,{ν ιτ,,ßση 1ου ý
σ8Þνοýμ€ τß φωτιd ßοý ýτÜρχει στd σ6!α τοý !J ξýσ!!ο, !Ý τοιιÜτιοσνο ß υÝ
'οταν 3w νειρ6 δaντρο χαdγ.τοL μονdχα στ!ß ωσÞ tοý:

1. κοτ6σιγdζου!. τßò φλdγ6ò του !Ý ι6μο ß l]Ý V.od.
2. Ξýνουμ. ταλÝ τd νßρ- τοý ιαýγοντοι υÝ τοε,οýο,,ß οτυßοι.
3. ΒγÜζου!ε τÞ ιαλαρτΙ φλοýüα του ü'οο μßοροΟ!ε
ΦηΙd.
'ι6
ιτ. Σβ{νουτl. σιινηßρ.ò σa τ.ιd)(ιο μÝ νερd ß τþDd.
5. ΣχοοId!ε τd μýιρd ιαμÝs τεμdχ!α, !.τοτυνdνταò τα ιßτü τ6 V.xpd üÝντρο ιρdò τd μÝροò τßò ιüμÝνηò ÝιιΦÝνεωò.

ΡιφΕ Cr]roi τΗικΑa|τΙι αε9ιοΧΗι

6ιW

Ριψε ýεΡο Η γΔ9Ρ

a. ιεγολýτεοο τεμÝχια §d ιοÝιευ ý σΒßνοντÜL üΙdτ.λÜ,

(Δ9α.jζου!ε
ι6ß dτιßΒου!ε !LÝ Ýοφαλτ Ýν-υ!υρLιß
γραμι; γýρω üι6 τßν
τεοLοχß, στßν üßοßα
ßýλÞσαν ιαlJÝw ýλυιÝ.
-ε3Lιολýο ταý ÝτßΒλ.Φη .ιν6ι Ýταοαßτττη σιß δτεò τßò τοτιÝò !Ýιοιò
6του
'.

:5::, .:j Ι τ.λ.υταþ σιß§ü.
Uroo.i *ß λτχ§Þ ürU Ýιοl.λ.ßται Ýτd üυd
^ýßd
Ε,-τl:j.ò Ýο-τασßα ò:
1, ]].ριßολýο γρουυßò ταý ÝτßβλΕΦιò.
2. ]].οLτολßα ιαρατÞρßσ.ωò rai ÝτýβλεΦυò.
:..Lιολýα γραμ}ßΙò ιαý ÝτßβλεΦ!ò(aτüττ.ljο) εßωι Þ συνεχ,ßò ιαραιολοýrηßιJτaοΦ9εν
τßò γρα!υΙlò ÝΙÝγχου ,"τÝ τßν üLÝοχει!ν ß μετd τÞν χοταστευßν
'Η
ττοdτολοò ιοÝτει Vd cßwι ÝΦοüLσομdνÞ μa ßαßιΙλλÞλα ÝογÜλειÜ
-ß.Ξιιlò.
.j Ξ τüολομβdνε! ýιερτßδηση τηò γDαμ!ßò Ýrd τÞ φΦτιιß. Vd üναχαλýττευ τÜß
:.-ιει

ÝοτÝεò ιυοιÜßδò

ιοj

τ.τυχαßνευ

ÝξασΦÜλ!ση! δταν αýτd εß\ΕL

!.οLßüλßü ιαοατßρßσ.ωò χσÝ Ýτοιτεßαò .ßwι

ιßßαοαßτη-

μý σýντο!ß ταρατÞοÞση roL-

::JΦV rai μß ιεριοχ6ν Ýτd Ινα τεοßοιτο σημειο γιÜ τÞν τυτdν διατýστΦση ÝνΦ
.lßιευν ο χη)ýüων ßýοταιδò ταý dι.οη εßδοßοßηοÞ ιρ6ò týò δμÜ6tò aογοοßο<
ι:.j εßwυ Ýοο6ιασμÝνεò τατdλληλα YLÜ τßν Ýτοτροτ,ß χαι' Ýξου6.τÝρωdη fi§ε τL$
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Σι,1! i.oir?bo. ιαυοj!ων ιοý τοß¾οντÜL γοÞγοοο. Þ Ýιαιτüν!dνη ι.ριτοτιßι
!ο,' Ýßýsλò!- ιLναι üLαοιεýÜò Ýljrdv μιrνον,,]DΞν. Γτßν ιεοßßτυοη αßτß δλÜ τd
ταýσLμο Ýντdò τßò γρα!!ßlò ιαßτονται γρÞγορα ιαý ιÝ§€ Ýστjα ßýρüò σLγοτüßοýσÜ, Ýξω τÞò ¾οα!ιτßò, §ü οανÞ Ý!ýdÞò γρÞγοοα. Στßò ß.οιιτdσειò !Ý 8aoLü,
Βοαδýιαυτα χαýσL!α. ß ιε!υτολýÜ Þαý Ýιοιτεßα ιlτορεß ý τDατÞσεL !dρεò ß ÝΜυÜ dη!αντLχÞ Ýογασß6 τ-ηò ιεοLιολι:üò χÜß Ýτοιτεjαò .aΦι ,ß ταοατολοοθηοη χαß Þοτüdβεση ιαυσjυων τοý σιγοχαßνε υÝσα ot,{V ταιÝνl .εουοχÞ ιαý !ßο.
οοýν rÝroþ στLßJß νÜ üυßýουν ιαß ÝττLνÜεουν dτιν§ßο.ò τÝοαν τηò γοαιJ!ßò.
'οιωò Ýιjοιò ιß ßαραιολοý§Þση τßò ιαιJÝνÞò τερ!οχÞò,οdò Ýναχdλυ4,ιº Ýστιþν ΦΔτLÜò ßοý μßορεß νÜ οLγοταßνε σÝ ν.ßρÝ, οdιια τοο!οτ.μdχLα,ξÞDοτÜιητα τ.λτ.
'Ενüεßτνυτα! τοοσωοιν,ß ÝτòτÞρηση αÝ ýτοßτ.ò τοj aßLτßνδννεò §Ýο.Lò τßò γοα!.
!Þò, dτýò'üιοι.ò 6Ýν .iνaL üυýτdν νÜ Üοχjσει Þ Ýξοσ9ßßλrσÞ. Αýτdò τοý ßεοL_
τüλει Ý,ευΡüßν.ι ÝμÝοοò σÝ ιßοε ιεοßιτυση Ý;γτÞò.
'Η σÞ!αοýα !υÜò Ýιαοιοýò τερLßολßαò ταý Ýτοπτεßαò δÝν ιρÝι.! νÝ ýιερΒÜλλ.ται. 'οταν υιÝ ιýρταßÜ ;ι.ý Ýλ.¾τ§ß χαý φαLνο!ενLτιΙ ;χεL ÝξαοφαλυοθÞ ιÜß 6ι]Φò Ýοτßζει ξαwß δοεò, llÝο.ò ß Ýθüο!Üü.ò Üογ6τ.ρο, αý!ü ντορ.ß αß
χαρα_
.τ-οLστß odv Ýου"τ;ο-τ- ιßιοιυιjα ,Ýτοιον.
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ΒΑετγοτ

ΚΑιtοι{εΣ

Φοßζ.!ò τοýò
, /
υι6 Φωτυß ßν6ò
χdνειò για να σταμοτιοτιò
ý
ιρdτιι
τß
,,,,δ< Φωτýò,
"ιιß#"]""',
τþò δd .ν.ο¾Ισε"ò
§ο!νüτοτου Þ
^",**,,σtοýò δοοýουò σ,ηρ,:ζ.τοι ßνοζ ιαλ6ò Ýλε¾Χcò
τüýò -96j5ò,
",],οý<
{ß ;v,oyid,u, υdνοò σου ιß σ,ßν !Ýιοò ',ιÜò
:::".;;;,;;;^,;',Ατογ
τηò ταταοιdοιωò,
;;.;., ,*,ο" υυ ", Ýταιßßdειò
,';:χ:

-":::,:::::,º;;;;

]ßΕΙΑ

jτΡOΣΒOΛÞ

'!ò rδμ.. Φ§αdε ο' τÜ§ε τυρτ6ßÜ
Ý!:ο, τü üυωτüν τοtýτερο υÝ

:::θβ!κβ

ΕΝ,?ΙετΛ

!,τýια οτλΦd

τß ιωτιÝ

στÞν Üο-

ι.{τÞσÝ rÞV μτ,οÞ,

]γ!ΙχΗΣ ß]ιτ τιΛΙ]ΡΗ' ΕΝΙΡΙ!τΑ

γεßνÝ

στ!ò

,Φτιd μÝχρυò

δτου

,Π.π
\_Lν

\Δ,

J

Ψ-Ψ*ι

Α,
ΙΗ

ιÜτοτολÝνηdÞ

τßò

ιυρτοßÜò

'A16 τÞ 6υτÞ σοý συι]μ.τοτß

ral ιολý !dr9o. ιd

Λε
.ιÞι

Ι

/\

εΙ

ιßντüτ.

ßι' ÝταLτÞcß νÝ

Α

μLÝ

ÝτLτßνüυνÞ

τòταΒdλεLò δλη οον

l]ιΙ ταοαμελεßò δ!Φò Vd ταýρνεLò

τοüλÞýη τοουμδτLσμþν το0 Ýαýτοý σου
ταL ατÜ ÜÞdλοý§α σÞμ.το|

üγΣιιρι

Φ

Ýdχολßü.

τßν ιß6νdτßτα,
-rιd τÞ

ιd§. ßροοιjταξÞ

ιαß τ6ν ;λλων. 'Ι6ιαßτεοÞ ε!φασÞ δßδε1. !!ιΙτα ΙκΙΙOτΙΙΣ ΙΦοßζεLò τýò !υσLτÝò σου 6υνΙμειò. ßß τdò ýιεο_
θοýν.ιò οτ6ν ιßγþÞ ,arü τηò τυο_
mß!ò,γιü ý !ß ΒÝλeυò σÝ τßν5υΦ
τdν Ýαυτü σον.'Dτrι χdνι |οι dιρυ-

ικΑΝαι

^10Ν0 6ΑηρΕαει ΙΙΑ
Ατ]ΔrΕt

2. ΕιΔΥΣΙΣ

Φdοεσ. στερ.Ý

χαÝ Ýξýιη-

'οτοιοδÞιοτ. Ýιτdò dßü od_
§α. Td ιρdνοò τροστατεýει

Σ.ιfiι:
'α!ταλιrÞ:

,Üλýτ.ρα.

Στ.ο.ι' ßαß

Ýριετd

ζ.στd

yιd τß νυχτερινÞ χοßσÞ.

Στ.ρ.6τ εýýχωοο ταý χþοjò οεΒÝο.

Φ!g,'ropuro

ΦÞλ;, τερdτου 2ο-25 Ýτατ.

κÜττο.ò: 'Αιü νολαι6 ταλλß γιÝ ý τροΙα!αßνουι,ε τιß .ουσßαλLdσDαb.ιιd aγειò
τÜß ΕΦ Ýφε6ρυι6 ζεý¾ÝρL,
3. 3ΞΙ!IJΔ
Ýγιαταλ.dιειò ιοτÝ τüν

Ýριητd "Þυ
σου ß

τÞν ßυÝ6α, Ýττdò ý-

Ýιd dχετ!ιÝò üüηγý.ò Ýrd τdν
σου. 'τταν{ ΔιοýτÞdη
μιοο€ß Vd σ6σ.L ζοÝò ταý qi ßοολιßβει dτυχßματα. 'ο Üριηγdò τηò üμdστερα

ßροßοτÜll€νd

6αò rdVfu Ýτ.L ýτ',δυιν του τdιοιον
üρ6μο üιαουγÞò, δταν τÜραστη Ýqßγ.38

κιΝΔΥΝοΙ ι{ΕτλÝοΡ^Σ πρ6σ.χ. ταλd δτον

Ýτιωýυειò οÝ

οορτηγd αýτοιßνητα,

ΝÜ ετσα! ßdντοτ, ιαθLομÝÝτιστρÝφονταò Ýrü τßν
'Upraid.
νοò στßΙ §ÝοÞ σου. πρ6σ€ξε οτÜ τανηλd χρ,μdμ,w χλαüιÝ iÜrd μßιοò τοß

ιÞγαýνοντÜò

ß

θc8αιdσου,ßν τÝ μεταΦ€ρd!ενα ;ρτÜλ,-ω ;ιονν ταιτοτüιÞ§ß χαλd μÝσα στ6,5χημο, þστ. νÝ υÞν ýιdρχ.! χßνüυνοò ý τραυνατισ§ß χÜßοLοò,
ξο6!ον

ιαß

:ΡτΑΛΕτΑ πρdοεχ. τÞν δρα ßοý χρηdι,llοιοι.ßò τοετοýρω χαý Üλτα τοφτερÝ Ýρταλε!α. 'οταν τιß τρüταò w 3χειò τd χÝrL οου στd τλ.ýρ6 σον χι ,5χι στdν δυο
:òý. ΝÝ τοοτ6ò τüνιοτε σÝ Ýι6οταση Ý]òαλ€jαò μεταξý σοο rai τþν Üλλων dV5òþν !Þν δρο ßοý ßεοιÞτÜò Þ ÝογÜòεσαι.
ιtÞν ÝργÜòετòι ιÝο Üτü τd δ-

=ΔΙ]ι!ΞΞ
.ω ßßò Φυσιτßlò Üντοχßò σον.
tυι,1 τüτÞοÞ

ü,eιτòι

'Υτερ8ο-

τÞ ò,,Ι σου.

. ΞΞτιτΛιΙΣιε Ει θΕΡιlοΤΗΤοΣ Nd ιpηdL!oτ.L.!ò Ýλ!νοd διστß6 ιοý οÝ βοΦßνε ý
:.l ταταΒλÞ§ßò Ürd τÞ ζÝdτη.
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8.

Ι4:9!Ξ!Ý-gψΙ-ΙgΞ
φ
τοτ.

ι.ß

Βρßdι.σαι

σÝ τατÜσταdη

ßüνÝτLφýλο-

ιßò yLd τÞ Üοοdλεω τÞ δL,ß
τd ταμÝw ýßολ.jμματα, βρüχουò χ.λt ßοý ιÝφτονν ß χατοαιυλÜνe

Φ

lAtEroirι./ η9.ι τq
ηαÝγΡΑ τüòΑÞÝιο αιΧΑ
ΑßΦΑ^ειßÝΡα{ ΜΕρr'

Ýrd

rdVΦ.

9, ιgιφ!ΞrlΙΔ-J:]gΞιΞJJΞ!! ΙßÜ μÞ
χτ!τdò ß χýλδò βρdχονò χαß
χορμοτεμÝχw τοý lJßοροΟν ý
§{6üýν σÝ rdV6UVo Ýντοε<
ιοý δοýλ.ýουν τdτω
10. lιΥΧτΕΡΙΝΗ ΕΡΤΑεΙΑ ΧρÞ.ιιοτοßÞσε φαχοýò τß νýχtα γιÜ
ν'üτοφýγειò στοντÜLατÜ ταý

,ßλλα üτυχÞι,ατα,
6 ÝρχÞγdò σοý τρ.ßεL
11. ιΞ!ΙΞΞ_Ξ9!9ΞJΞΞ'Ξσý
νÜ ξÝρεται ßοý Βρýdχ.ται Ξνα χουτß μÝ εßOη

ß

,οþτων βοη9ειδν. κοοε üργανωμÝνη üιÝοα τρÝ-

ι.L Vd ξτει Ýνα τÝτουο χουτJ. 'ορ¾ανω!Ýν.ò
ýτηοεοjεò ιοοστασjοò ΦÝοοýν τοýτLÜ οÝ τÜ§Ý
αýτοιιjνητο τοý χρησι!οτοιεßται yLd τjò ßυρ12. I9ΞΞ!9!_gll9 Nd Ýτειò τdντοτε μαζß σüý ;νÜ
τα¾οýου μÝ νερd, ßüý 9d τ6 τýνεLò μÝ οßχο-

Ι3. τΡΙΧοΥΣΑ πΥΡκ.qη ýßν τροστα9εßò νÜ τροστερÜσε!ò td μÝτωιο μιÜò τýρταßαò τοÝιονταò ßατÜ ιüνΦ τηò, ΙÜ τατεý§ýνεσαL ßρdò τÜ ßλενοÜ τηò. 'Η
ιαμÝνη Ýτταση εiwL τü ßιι' üdΦÜλaò μÝροò. Ιροστdτ€Φε td τρ6οΦτd σοý
ιαý στÝτοσε τÞ μýτ,r σου ν';να βρευÝνο τονJ, δτα! χρÝιοστΙ ý τρÝξ.ιò
ÝνÝμεοα Ýι6 τα' ιÜLdυòνο ι.ßΙη τ ò ιυοταßÜò.
ΙΡοΦΥΛΑΞΙΣ nÜp€ ÝξÜιρετυτÝò τροΦυλÝξ.ιò ütα! βρýστε6αι !ßροστd στß
τý τdνευò,γLατß τ6 χdνÝυò,αß τß ßD6χ.Lται ý χÝþßΞ]Fγ*ριò",ò
νειò yLÜ νÜ τροφýλÜξÝLò τdν Ýαντß οου,δταν Þ φωτιd τροτωρεß μÝ Ιιòο,
σ66χÞτη τοχýτητα, Νü Ýχειò ßÜντοτ. στü !υολd σου Ýξd6ουò τLνδýνοý,
,l0

Μ ΙΚΡΗ

ΘΕΡΜΗ

ΠΥΡ

ΚΑ ΓΑ

ΡΩτΗ
Π ΡοΣ
ΒοΛΗ
Π

κδΦΑßΗt

εΑΙß ΥπΑΡΧΕΙ

ΑΣΦΙΛΕτλ, ΡτΙτοΝΤΑΣ

ΧOμΑ

ιΙΑ

ΣτΙΣ

Φ^OΙr!

ΙιΑ (ΑΤΛΣtΓΔΣOΥΙ.

ΓΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Π Ξ ΡΙΚΥΚ
ΛΩΣ
ßΕ

tΡΔýιΙΗ ΚOmΑ ΣτΑ

ΧετΙιΗ ΤΙΙΣ ηΥΡκΑτΑΣ.

ΓιΑΤι
ΑΠOΗοΙαrΗ ΠγΡκΑΙΔΣ ι4Ε ΕΛΑΧΙΣτΗΝ ηεΡΙýΕτΡOΝ
ýΕτΙΣΤΗΝ Τ^χΥτΗτΑ

(At

ιlΕΙΩΙrΙ τOΝ (ΙΝΔΥΝοΝ εΣτΙΩ'

πΥΡßιΙΙΣß

ΚΤΥΠ

ΗΜΑΤΑ

Τ0 χΩΗΛ Ετ ΣΥΧΝΑ ΑπOΤΣΛΕΣΜΑΤτΧητΕΡOΝ τOΥ γΔΑΤOΣ.
Χ¿ßΑ ΡΙπτOιßιΕΙßΙ0 ΓΡΗaOΡΑ ΣΙΝΑΙ ]]ΑΡΑ ]]0Ιγ ΑηOΤΕΛΙΣΙιΑΤΙκοπ.
ΕΑΝ ΣΙΝΑΙ ΔΥΣΚOΛ0 ΝΑ ΕΥΡΣΘΗ ΧΩι{Α, ΣΥaκΙΝΤΡΩß, ιß!κΡOΥΣ
ΣΩΡοΥΣ κΑτ ΡΙΨε το τΔΧmΣ.
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Ξ

ΓΞΑΠΛΟΥΜΕΝΗ

ΤΑΧΓΩΣ
ΠΥΡΚΑΙ,Α

ΒΞΛΟΝΑΣ

ΓΙΣ

Κ.Λ.Π.

ττΦΡOΣ π^ΙΤογΣ ι5_rOß
ΕιΣ 0ΡγκτοΝ ΕΔΑοοΣ

Π ΡΟΣ
1.

ΒΟΛΗ

ΔΗιlτοΥΡΓΗΣΕ rPAItlMH ΔΙΑ ΞΕΣΕßtΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΕτΞÞΣ
ΕΞΔΠ,\0ΥΜεΝιΝ ßΥΡΚΑΤΑΝ

2.

ß

κΔΤΕπΝΙΞΕ τΗΝ ýΕ Χ¿ι,lΑ

ΣΥΜΠΛΙΙΡΩΣΙ ΤΗΝ ΙΡΑΜΜΗ ΑΦΟΥ Η ΤΑΧΕΤΑ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ

ΣτΑι{ΑΤΗΣΣτ,ΧΙΝOΝτΑΣ

ιΙΙΑΝ ΑΣΦΑΛß ΓΡΑßιlΗΙ,ι

κOΝΤΑ

ΣΤλ ΧΣΙΙΗ ΤΗ, ΙγΡκΑτΑr_

ΓιΑΤ

ι
ΚΑτΑΣΤO]ιΗ !ΞΑπΔΩΣrΩΣ ΠγΡκΑIΑΣ

(ΑΙ τΑΥΤOΧΡOßοΣ ΧΑlΑ-

ΤΗΣ ΤΞΛΙκΗΣ ιΡΑι4υΗΣ ΙΙΝΑΙ πO^Υ ΒΡΑΔΕΙΑ. ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑτΗ t1I τOΣ0 ΒΡΙΔΥ ΡΥθýOΝ Η πΑΡΑκ0^0ΥΘΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΑηλΩΣεαΣ τΗΣ ΙΥΡΚΑΙΑΣ.
Σι€ΥΗ
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ΠΥΡΚΑΤΑ
ΔΙΑ

ΝΑ

ΠΟΛΥ

ΕΛΕΓΧΘΗ

ι-I

Σ ΥΝΘΗ ΚΑ

ΜΞΓΑΛΗ

ΜΕ

ΠΡΩΤΗΝ

-

ι

0ýOΙOι{OΡΦOΣ ΕaΑπΛηΣΙΣ, ΒλΑΓιΗΣΙΣ κ. Λπ.

Π

ΡΟΣ ΒOΛ
l.

Η

κΑΤOπτεγΣΕ ΤΗΝ πΥΡΚΑLlι ΔΙΔ !ιΛ !Χt Σ ΞΙ{ΗßΕΡΙιΤτκΧΣ
ηΛΗΡOΦOΡΙΕΣ κΑτΛ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΤαΝ

2.

0ιΑΔηΙ

ΧΑΤΔΣΒΕΣΕ¿Σ.

ι{ΕτΝΕ ΕΙΣ ΤΗι{ Ι]Υ!ΚΑτΑΙ.

3. ΑΡΧΙΣε ΣΡιΑΣΙΑΝ ΕΙΣ τ0 0Ι]ΙrΘΕΙ τΗΣ ΠΥΡκΑΙΔΣ ιαι
ΧΙΣΕ εΙΣ ΤοΥΤο κ]ιΙ τΑ ΠΛΙΥΡ^ ιlrχΡτΣ ΑOΙΞmΣ ΤΩΙ

ΣΥΝΞ-

ΕΝΙ,

ΣΧΥΣΕηΝ.

ξ.

ΠΡοΣΒΑt\Ε ΤΑ ΙλεOιJ ΣπΙκΙΝΔΥΝΑ

ΔΥΝΙτΛΙ ιΙΔ κΡΑΤΗθιΙ ýΑι@ΑΝ
/ιΩΣ.

ΓιΑΤι

ΣΗιΙΕ ,rΑΝ Η πΥΡυΙΑ

^π0

!πΙκΙΙΔΥΝΑ (ΑΥΣΙΗΑ ΑΣeΑ-

κΑΙε τOΝ ΧΡοΝοΝ κΑΙ τΗΝ πΡοΣπΑΘΕΙΑΙ ΑπOτεΛΕΣßΔτΙΚΗΝ ΕΙΣ
υΕΡΙκOß ΕΛΣΓΧOΙ, ΔιΙτΙ τΩß ΗΑτΔΙαΝ πΡοΣπΑΘΕΙΩΝ ΕΙΣ τιιΝ
ΙGΦΑΛΗΙ ΤΗΣ ]]γΡκΑΙΑΣ.
,Ι3

ΠΥΡΚΑΙ¶

ΠΛΗΣΙΟΝ

ΒΑΡΓΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

n#jΡ}ξS*1

#,r
Ε#"ß

,ο7

^,Þ
Δ

'#i.","r
'r.!ιÝ#
esΦ:-.:τβΤ^

"κßΙ"

/

^ξß"γ\ '\

,:Ι|*

Γ§

-

ΠΡοΣ

ΒΟΛ

ι-,ι

ΠΡΩΤΑ
Ι^ΞΙΧΙ τΑ Χ!Ι^Η ΤΗΣ
,ΤΑ ΒΑΡτΑ

πΥΡκΑτΑΣ τΑ Ι^ΗΣτΕΣlΣΡΑ

κΑΥrΤΜΑ,

ΓιΑΤι

ΙΙΑ ßΑ

πΡOΛΑΒΙ{Σ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕ^ΕΓκτΗ

πΥΡ(ΑτΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ

ΒΑΡ

εΡιΑΣΙΑΝ Ε:ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ.

ΕτΣOΔ0

ΤΗΣ

κΑΥΣτýΑ.ΕΞOΙκOΝOΜΣΙΣ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣιΣ ΠΥΡΚΑι¶Σ tιΣ ι.4ιΑΝ
ΠΛΑ ΓιΑ Ν

ΣΥΝΘΗΚΑι
κΙ,τΣΙΣ εΔΑΦOγΣ.
ΠγΡ(ΑΙΑ ΙlΗΣΙΑΖοΥεΑ ΕΙΣ FOΡΥΦΙι,ι 0ΡΣOΓΡΑýι]ιιΣ.
κΙι,ιΔγΙοΣ κγ^ΙοΙΕ ΩΝ ΥΛΙΝΙιΝ ιrΣΤΑΦΓΡοΙlΩtι ΤΙjΙ
τιιΝ πΥΡ]«ΙΑυ ιΙτ ΑΛΛΗΣ πΛΕΥΡΑΣ.

Ε Ν ΕΡΓΕ

ιΑ

1. (ΑΝΕ πΡΩτΑ ΤΗΝ ΕπΙΒ!ΣΗ ΣOΥ κουΤΑ ΣΤΗ!

κοΡγΦΗ

2. τοηοOΕτΗΣΕ ΧΑΙιΛ¿ΤΣΡΑ ΤΗΝ ΓΡΑιjιjι)ι ελιΓχOΥ
,ηΕΡΓ] Δ"ιΙΝ ,τπιιι
ΔΙΑ J,A ΑπOΦΥ,ß]Σ

ΓΙΑΤι
1. ΔΙΛ ΝΑ κΡΑτΗΣΗΣ ΤΗΝ πγΡκΑΙΑΝ

ΕΔΩ

ΕtΣ τΙ]ιß ιι]ΑΝ ΙΔΑtΙΑΝ.

ΕΑΝ ι{ πγΡΚΑΙΑ ΠεΡΑΣΗ τΗΝ κOΡΥΦεIß,χΑΙOιιιΝOΙ χ¿ΙιOΙ
ηΕγΚΗΣ κΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΥΣΙýΑ ι(ΑΝΑ ΝΑ ι!ιlΑΦεΡογΝ ΠγΡκ^ΙΑΝ

ΔΥI'ιΑmΛΙ ΝΑ κγ/\ΒΣOΥΝ ΧΑΤΩ ΕΙΣ ΙΛΛtιΝ πΛΑtΙΑΝ εΙτOΣ

ιlι] ΚΑτΣΗΣ εΚΤΑΣΕ¿Σ

2. τ0

ΠΡOκΑ^ΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑΣ ηΥΡκ,ΑΙΑΣ,

κΑτΩ ýε!OΣ τΗΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΕΝεΡτΕΙ ¿Σ τΑOΡοΣ κΑΙ
εΞOΙκοΝOΜΙΙ ΕΡΓΑΣΙλΝ ΔΙΑ τÝΤΑΣκΙΥΗιΙ ΤΑΦΡOΥ.
,Ι5

ΔΙΑ ΠΡΟΛΗΨΙ

Π ΡΟΣ

Β ΑΛ

Ν

Ε

ΕΠΙΚΟΡγαΩΣΕΩΣ

τΗΝ θI'ι,JHN κΣΦΑΔΗι

1.

ΡΙΨΕ ΧΩÞ^ ΕΙΣ Τηι ΒΑΣΙΝ τΗΣ Φ¿τΙΑΣ ΔΙΔ ΝΑ ιΙΕΙαΣΗε
ΘΕΡßOΤ}πΑ κ^τ ΙΡOΔΑΒßJΣ ΕιΙτ ΚOΡΥΦΩ ΣΙι,ι .

2.

ΣκOΡπΙΣι κΑΥΣτιΙΑ ΙοΥ

3.

ΜrτΑΚιπΗΣε ιΙΙκfΑ ΔΕΝΔΡΑ Τ!ιΝ οπOΙΩΝ Η ΚOΜι] ιΙΝΑτ

,

ΔΥßΑτοΙ ΝΑ

]]ΡO(Α^OγΝ θεΡýOΤFτΑ.

ΛΝΛΦΔΕΓΡ.

q, ΡτγΕ ΔΙΝΔΡΛΙ ιιΗ ΧΑιOý9ΙΑ, ßΑκΡΑ
; ιτΣ κΑιraΝΑΣ ΣκιΑΣιιΣ.

5.

τΙΙ

ΣΞΩ ΤΗΣ ÞΥΡκΑτΑΣ,

ΜΕτΛκιι¹ΣΕ χΑßιιΛOγΣ χ^¿ΝογΣ ß ΗΕιΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ιΡοΣ ιΣΦΑΛΙΣτι,ι ηΕΡΙOΧΩΝ. ΑγτΑ ýποΡοΥΝ ιιΑ ηΡOΚΑτlΣΣOΥΝ ΕηΙκοΡγΦΩ_

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΙΩΙΣΙ τοΝ ΚΙΝΔΥΝOΝ ΕΣτΙ¿Ν πΥΡκΑΙΑΣ, DAθltjoN ιΞΑπλΩΣaαΣ
$Ι ΙΙ9ΑΝΙ1 ΑπΩλΕΙΑ ΓΡΑι4ßΙ]Σ ΕΛΕΓΧOΥ,

ιΔ]ΑιΤΕΡΑ

ΕΙΝΛΙ πΑΡΑ ηOΛΥ ΣπογΔΑΙο ιιΑ ΠΡOΛΑΒΗ, ΤΙ]Ιι ,ΠΙκOΡΥΦαΣΙΙ τιιΣ
πΥΡχΑ]ΑΣ

ΕΙ,

ΤΗ}ß ΑΡχΗ

ΤιιΙ,

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΚΑΙΑ

ΕΙΣ

3ΑΜΝΩΝΑ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΚΑΙΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΝΤΙ

,J/!ιι^Ι

|:

ΚΑΤΑΣΤΑΣ ΙΣ
ηΑΡΔ ηOλΥ

ßΙΡμΙß ΔI'aßrΡOΣΘΙΑΝ ηΡOΣΒOΙßιßι,

ΠΡΟΣΒΟΛΗ
1. ΑΡΧlιΕ

2.

ιΡΓΑΣτΑ.lJ ΕΙΣ ΤΑΣ ηΛΕΥΡΑΣ ΕΧ τΩΙ οπτΣΘΕΙ,

ιlΕτΔκΙΝΗΣOΥ ΔΙΑ ιJΓΣοΥ Τι]Σ κ^ιΙΣΗΣ !κΤΛΣΕÞΣ πΡOΣ τιιΝ
(ΕΦΑλΙJΝ οΣOΝ
ΦOΑεΗ ΕJΣ

τ0 ΔγυΑτOΝ ΓΡΙΓOΡΩΤrΡΑ 0ΤΑΝ Η πΥΡκΑΙΑ

-ι !

ΚOΡΥΦιΝ 1ΗΣ 0τfOΓ!ΑνιrΡΣ,

ΓιΑΤι
1.

ΔΡΑΣΙΣ εΙΣ τΑ οΙτΣ6rtJ κΑΙ ,τΣ ΤΑΣ ΠΛεΥ^ΝΔΔΛΗΙ!ΔΝΕΤΛΙ
ΡΛΣ ΔΙΑ ΝΑ ΚOΙß Η θΣΡιrOΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑιÞΑτΗΣΗ Η ]]ΛΕΥΡτκΗ ΕΞΑηΛΩΣτΣ.

2.

ΕΗηΡOΣΘΙΑ πΡOΣΒOΛΗ

ΙτιιΑΙ

ΔγιßΑΤΗ 0ΤΑΝ Η (aΦΑΛιι ΤμΣ

πγΡκ.ΑυΣ ΦΘΑΣΙ εΙΣ ΤΗΙß κοΡΥΦΡΝ ΤΗΣ 0ΡεOτΡ^ΜßΕΣ, ΣγtγΡΑτΗΣΕ τΙ]Ν πγΡ(^ΙΑΙΙ ηΡΙΝ ΑγΤΗ ΙßΡOΧαΡΗrιι πΡοΣ 1Α κΑΤΩ ΤΗΣ
ΑΛΛμΣ πr\ΕΥΡΑr,

!7

ΠΥΡΚΑΙ¶ ΕιΣ ΚOΡΥOΗΝ ΤΓΘΝΕΟΤOΣ

Π ΡΟΣΒΟΛΗ
1.

υξΤΑΚτΝΗΣΣ ΤΑ ΧΑΥΙΙι1Δ tΥΡΩ

τΙΣ

ΒΑΣΙ¿Σ

ΦγΛΔΑΔλ, κΛΑΔτΣΚοΥΣ, 0ΑýΝOΥΣ κ.ΛΠ. ΓΙΣ

ΑΚΙßΝΑ ΑΡΚΙΤΑ ΜΕΙΑ^ΙΙ ΔΤΑ ΝΑ ΠΙΑΣΗ
ΠΙ]]ΤοΝΤΑΣ ΚΛΑΔOΥι Η ΙOΝΔΡΔ ΤΕýΑΧΙΑ.

2.

ΚΙΘΑΡΙΣΕ πΕΡΙOΧΙ] μΙι(OγΣ 1 1/4
ΜΕτΑΛΥΤΕΡOΥ 10Υ ΙιΙ(ΡοΥ ΔΙΝΤΡOΥ.

,. D|ι- º γ|λ!0! Δ]\ΔΡ0\

ιI.Jτο-

-|- ζ}θΙ,

ΡΙΣ8fτΣΗΣ Ι]ßΡΙOΧιιΣ.

ΓιΑΤι
ΓΡχΕΤΑΙ Η ΦΩΤΙΑ Ε]ß1 ΤοΥ ΣΔΑΦογΣ, οΙογ ΑΥΤΗ εΙΝΑΙ ΔΥΙΑlοtι
ΚΙΤΔΣΒΣΣOΗ. ΕΙlΣΙιΣ ΙιΡOΛΑμΒΑιΙΕι ΤΑΣ ΕΣΤΙΑΣ πΥΡκ,{ΙΑΣ.

ΣΗΜΞΙΩΣΙΣ
Ε^Ν

τ0 ΔΕýΔΡοΙ ΔΕΙ ΕΙΝΛΙ

ΔΥΝ^ΤοΙι ΝΔ ΡΙΦΘΗ, Η τΔτΑ

ΣΚΚΑΘΑΡΤΣΙΣ ΙΙΝΕΤΑΙ ΔΙΔ

ΝΑ ΔεΧΘΗ ΧOΝΔΡΑ ΚΙΙOΜΕΝ^
τε}lΑΧτΑ.
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ΝΑ

ΠΥΡΚΑΙ¶

ΓΙΣ ΤΗΝ

ΒΑΣΙΝ

ΤΓΘΝΕΟΤΟΣ

ι,( )ι ι

,ò

{,Χ,
ι]ιΙ

ßr)

ε
-ΙΙ
ι,
§/

Π ΡΟΣΒ

ιΙΣßιtι ΔΙΑ aΥΣΙυΑΤοΣ "Η πεΛΕι(Η:.ιΑΤοΣ ΤÞΝ
κ^τοιΙεΙßQ!,]

Ιßr/'\

ΟΛΗ

ΔΙΑ ΧΡιιΣf¿Σ ΧαΜΑτοΣ "ι1 ιιιΡοΥ. ΡοιJθοΥΥ]!ΙκQt.

ΓιΑΤι

),

.\,ß)

\ß.!
{ιι

Η ΑΥΤΗ

ΔΙΑ

.,]Δ πΡOΛΛΒι_lΣ

ΤεΙ Δ!ιΑΡΡΙγtjΣΙΙ

ΤΙßΣ

ΠΥΡΚΙΙΑΣ ΣΙΣ τΗΝ ΚOΡγΦΗΝ, τ,ιΝ ΔΙΑΣΠ0_
ΡΑΝ ΣΠΙΙΘΗΡΩΝ ιγΡΩ ΠΡ0l(^,\οlιΤΑ, ΠΡOΣΒΕ-

τοΥΣ κΠ/\ΙΔ^Σ πγΡγÝΙΑΣ. ΔΙΑ ßιΑ
ιÞΣΝ τι]Ν Ρ!ΨτΝ ΤοΥ

ΙΕφοΥ

^ποΦΥΓQκοΓΜOγ.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΔΙΑ ΦΩΤΙΣΣ ΑΤ 0ΠOΙΛΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΡΗOΤΕΜΙΙΙΑ ΕΠΙ

ΤOΥ

aΔλΦοΥε.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ

κ,ltοΗΙΝΛ ΥΛlΧ,4 τOηOθaΤοΥΝΤΑΙ εΝ,ιOΣ ΛΑκ_
mΙτ'

Ιατ

ΑΝΔι{ΙΓ|JΥοΙ'ΙτΛ]

ýε οΡΥκl'οΝ

εßιβΑΝιΑκοτ] εΔΔýοß

^ρ^ßιaΑÞΕßοý

ο9,ιΒτοΝ

ΣΔΛΦοΣ,

Γ. ε Ρ ι

Α Λ Ε

Ι

Α

Πορα!Ýτουμε τιü χÜτω;υ τατÜλογο ι}πü τÜ ßιü tοινÜ Ýργαλετα χειρüò,
ιοý χρησιμοπο!οýνται στÞ τατdσΒÝσÞ ßυρισßÜò, 'ΕÜν χατοιχßò χοντÜ σÝ δÜσοò!
§ομνüτοτο Þ λιβüδιÜ, §Ü ιρÝτει *ß σýνη§ßοÞò στd ιειριdμü τοýλÜχισtον Ýνüò
τοιτ!ιοý χαß ξ.στιτοß Ýργαλ€ßου τÜß Ýνüò δοχεýοý Vepoo. ΤÜ Ýρ¾αλ.τα αßτιß

1. Φτýdρι
2. Τσεχοýρι
3. ηελειοστατÜνÞ
ιß. aεστιιü Ýργαλετο (Ýξßνη,

'.

'Αλυσοιρßονο Þ

χε ιοοηο

6. Ψε}αστßοαò ßλÜτηò 15

τσου¾τρÜνο

ΦεχαdτÞρα

rai

ßλÜτÞò,

σωλÞνα.

Ýιü!α

Üν

Ýχιτε

στßτι

σαò

)

χιλþν

Ιιd την ßοοdταοßα τÞò τροσωπιχßò, ßοιοιτισÝαò §Ü ßρÝß.ι
ιαß

l.λ!.

ßο,ο

σýστημα

νÜ Ýχετε;w

I.Iι.συÝνου

ýüατοò

τιατ; Þ πßεσιò μπορεß ý ÝßοτýχÞ Ýξ Üßτßαò τÞò ßýριοßÜò ß ü ý-

üροοωλÞν νÜ μÞ

μιορß ý

φτÝση τÞν ÜιαιτουμÝνη Ýτüσταση.

'οργαÞυÝνεò üμüüεò οü τρÝßει νÜ Ýχουν γιÝ fi§ε Üνδρα Ýπü Ýνα Ýργαλετο,
τα§Ojò rai Ýφε6ριιιß γιÜ tÞν ιßντιμετýιιση τιß9ε üνßγιÞò, υιd üμüδα Ýιü ßÝντε üνüρεò ηρÝτει νÜ Ýχη σýνÞ§ωò:

t.

Δυü τσετοýρια

2.
3.
q.
5.

τρßα ξεστ.τÜ aργαλεßα

ß

ßελετοστατÜν€ò

Δυü ΦτυüριÜ

Διü ψ€ιαστÞρεò ηλÜτηò
'ενα Üλυσοπρßονο ß χ.ιροτρÝονο μÝ 8αρειÜ
ταÝ σΦηνεò (γιÜ δαddδη ιÝριοχß)

οΙ Üρι§μοß αýτοß ßþν Ýρταλεßων ποιτßλλουν Ýυßλογα !Ý τÞν ßεριοτÞ, 'ΕÜν
τü μεγαλýτερο μÝροò εßwι δÜση, ιιοαν6ν αß χρ.ιαστοýν τρßα, üντß δýο, τσεχοýοια ταý υüνο δýο ξεστιτü Ýργατετα τ.χ.Ý.
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Δ. 0ΡΙΑΝΩΣτΣ ΓΡλßΜflΣ
'οτΦò τÜοε τροστü9εια,

ηΥΡΚΑτΑΣ

Ýτdι ταß Þ χοταßολÝυÞdι

τßò

πνριαßÜò

Ýιαιτεß

üργÜΦση. 'ΕÜν θρε§Þò νdνοò οου στÞν ÜντιμÝlþßιση τßò ιυρταιÜò, εßσαι ταυτüχροý ü τροßdτ.ßυ€νοò ιαß ü ιυροσΒÝοτÞò. '&ßν Üτοτεληò !Ýλοò υιÜò Ý§ελοντιτÞò üμdδαò, 9Ü πρÝßε! ý βεβαιΦ§Þò dV ß üυÜδα εΙναι üογανΦ!ÝνÞ γιÜ ν'Üντι!.tωτßση Ýιοτελεσματιτü τÞν ,ýρταßÜ. 'ιÜν Ýßοτ.λÞò μÝροò Ýνdò !εγαλυτÝρον
üργανωμÝνου τ!Þ!ατοò, ιÜλι τρÝI.ι ν.ß βε8οιω9ßò üτι γνωρßòει τÞ sÝση σον rai
τÜ ια§ÞχοντÜ σου μÝσα στd δλο αýτü ματητιχü συγχοüτημα. ΝÜ γνωρÝζηò τß Ýw-

Ρειι λΡΑΔΑß τ?τ ÞeητΕ Εκιι](

'Ο Ýοι9!dò τþν μ.λþν Ýνüò π!ροοθ.οτιτοý τμÞ!ατοò μlορεß ν; αýξη9Þ ß
μειω§η ÜνÜλογα μÝ τßò ÜπαιτÞο.ιò ß τοýò δια§Ýσι!ουò dνüρ.ò. Td üργαωτιιd

airü σιΙυα;ιιlρ;l.ι

Ι!ιδιαοjα ιßlü

9οντd,

ΣÝ Rεριττιßσειò Ýττεταμjμν τυρ,αßþν τÜ συγχροτßματα τþν ιυροσ8εστþν
ÝντÜσοονται στßò εß6ιιÝò ýπηρεσßεò üντιιυριχßò τροστασßαò, ιοJ dσχολοßνται
υÝ τýò ινριαΙÝò, τηò τοιιιηò Νομαρχιαχßò ß Φατιαßò'ΑρχÞò. τü χÝ§ε πýροσθ.στιχü τμημα ÝνδιαΦÝρεται γιÜ τ,Ιν περιοχß Ýι.ßνηò τÞò ßýρχαßÜò, γιÜ τÞν
üποßα Ýχε! τýò σχετιιÝò ÝντολÝò. 'ο τροßστÜμ.νοò τοý τ!Þματοò òßναι ýπεJ9ννοò ιρ6ò τüν Üνþτερüν του Ýπüßτη, τüν τμηματÜρχη ß τüν Διüιιητ{ τßò
ιυριαßÜò, 6στιò ξτναι ÝτιΦορτισυÝνοò μÝ τü Ýργον τßò ιατασβÝσεωò Ý!üò τομÝωò ß τÞò δλÞò τυοχαßÜò.
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