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ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνύ ην 2011 
 
Μέζα ζην 2011 ε εμέιημε ηνπ θαηξνχ παξνπζίαζε έλα θαηλφκελν, ην νπνίν ήηαλ 
άγλσζην ζην παξειζφλ, ζε απηφ ην βαζκφ. Οη πξνγλψζεηο καο, απφξξνηα 
παξαηήξεζεο δεθαεηηψλ, δελ επηβεβαηψζεθαλ φιεο. ην κήλα Απξίιην π.ρ., ηέζζεξηο 
Πιαλήηεο κνλίκσο θαη ε Αθξνδίηε γηα 15 εκέξεο βξίζθνληαλ ζηνλ πγξφ αζηεξηζκφ 
ησλ Ηρζχσλ. Παξά ηαχηα, ζηελ πεξηνρή καο δελ είρακε ζρεδφλ θακηά βξνρή. Σν Μάε 
επίζεο πεξηκέλακε κάηαηα πινχζηεο βξνρέο. Σνλ Ηνχλην έβξεμε πφηε πφηε, αιιά ε 
απαξαίηεηε γηα ηε γεσξγία θαη ηε ιαραλνθνκία αλνημηάηηθε πγξαζία ήηαλ ειιηπήο. 
Απνθνκίζακε ηελ εληχπσζε φηη ηα αλακελφκελα θαηξηθά θαηλφκελα κεηαηνπίζηεθαλ 
ζηε λφηηα Δπξψπε, επεηδή εθεί ππήξμαλ αζπλήζηζηα πςειέο βξνρνπηψζεηο θαη πνιχ 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 
Μέρξη ζήκεξα αγλννχκε ηελ αηηία απηήο ηεο αιιαγήο. Γηαπηφ ην ιφγν, απηή ηε ρξνληά 
ζα αθνινπζήζνπκε έλαλ δηαθνξεηηθφ δξφκν. Θα πεξηγξάςνπκε κφλν ηε ζπλάξηεζε 
πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο Πιαλήηεο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζην δσδηαθφ θχθιν. Έηζη, ν 
αλαγλψζηεο ζα κπνξεί λα παξαηεξεί ν ίδηνο ηελ εμέιημε ηνπ θαηξνχ κε βάζε ηηο 
αλάινγεο ζπγθπξίεο. 
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Αλζηζκέλε παιηά Κεξαζηά 
 

Ο Βάιηεξ Τνπλ ελζνπζηάδνληαλ πάληα κε ηα γέξηθα δέληξα, ηα νπνία παξά ηε κεξηθή 
απνλέθξωζε ηνπ θνξκνύ ηνπο, δηαηεξνύζαλ αηόθην ην ραξαθηήξα ηνπο. Όπωο απηή 
εδώ ε ζαπκάζηα Κεξαζηά. Με εκθαλή δπζθνιία πξνζπαζεί λα θξαηήζεη δωληαλά ηα 
ελαπνκείλαληα θιαδηά ηεο. Η αηζηόδνμε καηηά ηνπ θαιιηηέρλε ζα ηεο δώζεη θνπξάγην. 
Όπωο ν Β. Τνπλ απνηππώλεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζην ζθνηεηλό θνξκό θαη ηα 
θωηεηλά άλζε, έηζη κπνξεί θαλείο λα ηδεί επίζεο ην θωο ηωλ λεαξώλ ζάκλωλ θαη 
δέληξωλ ζην βάζνο, ηα νπνία ζαθώο παξαπέκπνπλ ζην κέιινλ ηεο δωήο. 
 

 

 
 
 

Ζ εηθφλα ηεο ζειίδαο 5 δηαηίζεηαη ζε αλαηχπσζε κε κέγεζνο 40Υ50. 
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Βάιηεξ Σνπλ, Γέξηθε αλζηζκέλε Κεξαζηά. Αθνπαξέιια 1976, 41Υ55 
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Πελήληα ρξόληα Ζκεξνιόγην ηεο Μαξίαο Σνπλ –Αλαζθόπεζε- 
 

 
Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, ζηα ρέξηα ζαο θξαηάηε πιένλ ηελ πεληεθνζηή έθδνζε ηνπ 
Ζκεξνινγίνπ ζπνξάο θαη θπηέκαηνο ηεο Μαξίαο Σνπλ. Πελήληα ρξφληα, απφ κηα 
άπνςε είλαη κηα καθξά πεξίνδνο. Αλ καο δνζεί φκσο ε δπλαηφηεηα ζην πέξαζκα ηεο 
ειηθίαο θαη ηεο δξάζεο καο λα γπξίζνπκε ην ρξφλν πίζσ, πνιιά απφ ηα γεγνλφηα 
θαίλνληαη ηφζν θνληηλά, ζαλ λα ζπλέβεζαλ πξφζθαηα. 
 
Πελήληα ρξφληα, κέζα ζηα νπνία ε εμέιημε ζηε γεσξγία πξνρψξεζε ηφζν γξήγνξα 
θαη πνιχπιεπξα, φζν θαη ζηελ θνηλσλία καο. Μηα πεξίνδνο, κέζα ζηελ νπνία 
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο θαηλνηνκίεο θαη 
αλαηξνπέο, αιιά θαη έλαλ πςειφ βαζκφ ειεπζεξίαο ζηε ζθέςε. Απηά φια έγηλαλ 
πξαγκαηηθφηεηα απφ ην γεγνλφο θαη κφλν φηη νη άλζξσπνη, κεηά ην ηέινο ηνπ 
Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πφιεκνπ άξρηζαλ πάιη λα αλαπλένπλ, λα ζθέθηνληαη θαη λα 
δξνπλ ειεχζεξα. Ζ Μαξία Σνπλ είλαη έλαο απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, ε νπνία 
αθνχ άθεζε πίζσ ηεο ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ, άξρηζε κηα ¨λέα¨ δσή. 
 
ην δξφκν πνπ αθνινχζεζε απηά ηα πελήληα ρξφληα ξσηήζεθε πνιιέο θνξέο γηα ηελ 
επηινγή ηεο λα ζπλδέζεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ κε ηηο επηξξνέο ησλ θνζκηθψλ 
δπλάκεσλ θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηά λα πξνρσξήζεη ζηε δηαηχπσζε ησλ 
θαηάιιεισλ εκεξψλ ζπνξάο θαη θπηέκαηνο. Ζ Μαξία Σνπλ ρακνγειψληαο 
δηεγνχληαλ ζπλήζσο κε ηειεγξαθηθφ ηξφπν γηα ηηο απαξρέο ησλ πεηξακάησλ ηεο κε 
ηα θπηά, επεηδή ρξφλνο γηα εκπεξηζηαησκέλεο παξνπζηάζεηο δελ ππήξρε. 
 
Ζ Μαξία Σνπλ, ην γέλνο Jung, γελλήζεθε ην 1922 ζην Marburg απφ κηα νηθνγέλεηα 
επαγγειηθψλ, βαζεηά ζξεζθεπφκελε. Ο παηέξαο είρε κηα κηθξή γεσξγηθή επηρείξεζε 
θαη ηα παηδηά, ηδηαίηεξα ε λεφηεξε Μαξία δνχιεπαλ θαλνληθά ζην θηήκα γηα λα 
κπνξέζεη λα δήζεη φιε ε νηθνγέλεηα. Δίρε κηα αλαπηπγκέλε παξαηεξεηηθφηεηα θαη 
ζπλήζσο έζεηε εξσηήκαηα ζηα νπνία νχηε νη γνλείο, νχηε θαη ε ζπρλή αλάγλσζε ηεο 
Βίβινπ –ήηαλ καδί κε ην βηβιίν ησλ ηξαγνπδηψλ ην κνλαδηθφ βηβιίν ζην ζπίηη- 
κπνξνχζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο. 
 
ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνζνζηαιηζκνχ έπξεπε θαη απηή λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά 
θάπνηεο ππεξεζίεο, αιιά ε επηζπκία ηεο γηα ¨πεξηζζφηεξε γλψζε¨ παξέκελε 
αλεθπιήξσηε. 
ηηο αξρέο ηνπ 1940 γλψξηζε ηνλ κεηέπεηηα ζχδπγφ ηεο Βάιηεξ Σνπλ, ν νπνίνο ήηαλ 
δσγξάθνο θαη γξαθίζηαο. Σν πάζνο ηνπ ήηαλ νη ηνηρνγξαθίεο, ην νπνίν ηθαλνπνηνχζε 
θαηά έλα κέξνο σο δσγξάθνο εθθιεζηψλ, θαη ην έξγν ηνπ Γθαίηε. Σνλ Φάνπζη ζε κηα 
έθδνζε ηζέπεο είρε καδί ηνπ πάληα ζηε δηάξθεηα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Καζψο ε γλσξηκία ηνπο πξνρσξνχζε, απνθαιχθζεθε φηη ήηαλ νπαδφο ηεο 
αλζξσπνζνθίαο, πξάγκα πνπ εθείλε ηελ επνρή δελ κπνξνχζε λα δειψζεη δεκφζηα, 
επεηδή απαγνξεχνληαλ νιφηεια ε εθδήισζε θάζε ειεχζεξεο ζθέςεο θαη δξάζεο. 
Έθεξε ηε Μαξία ζε επαθή κε θάπνηεο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Θνπξηγγία, νη 
νπνίεο εθάξκνδαλ ηε βηνδπλακηθή κέζνδν θαιιηέξγεηαο. 
 
Ζ Μαξία Γηνπλγθ βξήθε επηηέινπο απηφ πνπ σο έλα βαζκφ έςαρλε ζηε λεφηεηά ηεο. 
ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ –ήηαλ ήδε παληξεκέλε κε ηνλ Β. Σνπλ- έθπγε απφ ηελ 
Δξθνχξηε θαη επέζηξεςε ζην Marburg φπνπ ηελ αθνινχζεζε γξήγνξα θαη ν Β. Σνπλ. 
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Άξρηζε λα αλαδεηεί βηνδπλακηθά θηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Marburg, αιιά δε βξήθε 
θαλέλα. Κάπνηνη θίινη νκντδεάηεο ηεο αλζξσπνζνθίαο ηε ζπλέζηεζαλ ηνλ Κχθιν 
Δξεπλψλ γηα ηε βηνδπλακηθή γεσξγία ζην Darmstadt. 
 
Δθεί επηζθέθηεθε δηάθνξα πξνθαηαξθηηθά ζεκηλάξηα θαη εθδειψζεηο, θαη γλσξίζηεθε 
κε ηνλ Franz Rulni, ν νπνίνο ηφηε εμέδηδε έλα Ζκεξνιφγην θαιιηέξγεηαο. Ο Φ. Ρνχιλη 
ήηαλ έλαο απφ ηνπο ειάρηζηνπο ελαπνκείλαληεο, απφ εθείλνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζην 
Γεσξγηθφ εκηλάξην ηνπ Ρ. ηάτλεξ ην 1924, πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη φιε ε 
βηνδπλακηθή κέζνδνο θαιιηέξγεηαο. Ήηαλ πάληα έλαο επγεληθφο θαη πξφζπκνο 
άλζξσπνο, πάληα ρακνγειαζηφο. Δμέδηδε ην Ζκεξνιφγην θπηέκαηνο, ζην νπνίν έδηλε 
νδεγίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ θαη ηελ εθηξνθή δψσλ. Σν ηειεπηαίν ήηαλ θαη 
ε ηζρπξφηεξε πιεπξά ηνπ Φ. Ρνχιλη, δηφηη νη ζπκβνπιέο ηνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 
θπηψλ ήηαλ ππέξ ην δένλ γελλαηφδσξεο θαη βαζίδνληαλ ζπρλά ζε παξαδνζηαθνχο 
θαλφλεο ησλ γεσξγψλ, γηα ηνπο νπνίνπο φκσο θαλείο πιένλ δελ γλψξηδε αλ 
βξίζθνληαλ ζε ηζρχ. 
 
Μεηά απφ ηελ επαθή κε ηελ πιεζψξα ησλ λέσλ γλψζεσλ, ε κεηέξα κνπ έπξεπε λα 
πξνρσξήζεη γξήγνξα ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζν απηέο 
νη λέεο ηδέεο ζρεηίδνληαλ κε ην Ζκεξνιφγην ηνπ Ρνχιλη θαη κε ηηο εκπεηξίεο ηεο απφ ηε 
λεφηεηα. 
 
Πξψηα έπξεπε λα βξεζεί κηα έθηαζε θήπνπ, θάηη πνιχ δχζθνιν απηή ηελ επνρή, 
θαζφηη νη άλζξσπνη θαιιηεξγνχζαλ νη ίδηνη ηα ιαραληθά ηνπο. ηάζεθε ηπρεξή, φηαλ 
έλαο γέξνο θεπνπξφο ηεο παξαρψξεζε έλα κέξνο ηνπ θήπνπ ηνπ. Άξρηζε ινηπφλ λα 
θαιιηεξγεί ιαραληθά γηα ηελ ηεηξακειή πιένλ νηθνγέλεηα, θαζψο ελησκεηαμχ ζε απηή 
πξνζηέζεθαλ ε Υξηζηίλα θαη ν Μαηίαο. 
 
ηαλ ήηαλ κηθξή, ζαχκαδε πάληα ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ παηέξα ηεο. ην 
Gossfelden ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο, ν παηέξαο ήηαλ ν ζπνξέαο. πνξέαο ήηαλ ν 
αγξφηεο, ν εηδηθφο γηα ηε ζπνξά. Δίρε πνιχ θαιφ ρέξη γηα απηή ηε δνπιεηά. Μεραλέο 
ζπνξάο δελ ππήξραλ αθφκε. Ο παηέξαο παξαθνινπζνχζε γηα πνιιέο εκέξεο πξηλ 
ηνλ βξαδηλφ θαη πξσηλφ νπξαλφ έσο φηνπ είρε ηελ πεπνίζεζε φηη ήξζε ε ψξα ηεο 
ζπνξάο. Σφηε εηνηκάδνληαλ ην ρσξάθη γηα ηε ζπνξά, ε νπνία γηλφηαλ κε ην ρέξη. 
 
Ζ Μαξία Σνπλ ήηαλ ηψξα πεξίεξγε λα δεη αλ ην Ζκεξνιφγην ηνπ Ρνχιλη, ην νπνίν 
βέβαηα βαζίδνληαλ ζηνπο αζηξηθνχο ζπλδπαζκνχο, ζα ηε βνεζνχζε λα απνθηήζεη ηηο  
ηθαλφηεηεο ηνπ παηέξα ηεο. Δθεί π.ρ. αλαθέξνληαλ κηα καθξά πεξίνδνο ηελ Άλνημε, 
θαηάιιειε γηα ζπνξά. Απηή ηελ πεξίνδν έζπεξλε θάζε κέξα κηα ζεηξά ξαπαλάθηα. 
Πξηλ αξρίζεη ηηο ζπνξέο εηνίκαζε κηα κεγάιε πξαζηά, γηα λα κελ είλαη αλαγθαζκέλε 
λα εηνηκάδεη θάζε κέξα ηελ επηθάλεηα πνπ ρξεηαδφηαλ. Σα θπηά κεγάισλαλ πνιχ 
θαιά, αιιά απηά πνπ ζπάξζεθαλ πξνο ηηο ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο πξαζηάο ήηαλ 
αξθεηά κηθξφηεξα απφ εθείλα πνπ ζπάξζεθαλ ζηηο πξψηεο ζεηξέο. Δδψ ην ρψκα είρε 
παηεζεί πνιχ θαη δελ ήηαλ αξθεηά ζξπκκαηηζκέλν φπσο ζηηο πξψηεο ζεηξέο. Απηφ 
είρε ηε ζπλέπεηα, ην κέγεζνο ησλ θπηψλ πξνο ην ηέινο ηεο πξαζηάο λα κηθξαίλεη 
ζπλερψο. 
 
Γηαπηφ ην ιφγν ε Μαξία Σνπλ απνθάζηζε λα εηνηκάδεη θάζε θνξά ην παξηέξη γηα ηε 
ζπνξά ηεο εκέξαο. Οη ζπφξνη θάζε ζπνξάο έκπαηλαλ ζην ίδην θαιά ζξπκκαηηζκέλν 
έδαθνο. Όζηεξα απφ ιίγν θαηξφ ε έθπιεμε ήηαλ αξθεηά κεγάιε, θαζψο ηα θπηά 
κεγάισλαλ θαη άξρηδαλ λα δεκηνπξγνχλ βνιβνχο. Σν ππέξγεην κέξνο ησλ θπηψλ 
κεξηθψλ ζεηξψλ είρε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο. Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθφηεξα, 
δηαπίζησλε φηη ηα θπηά πνπ ζπάξζεθαλ ζε 2 ή 3 ζπλερφκελεο ζεηξέο έκνηαδαλ 
αξθεηά κεηαμχ ηνπο, ελψ απηά ησλ επφκελσλ 2 ή 3 ζεηξψλ δηέθεξαλ απφ ηα 
πξνεγνχκελα. Τπήξμαλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαγέο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπνξάο.  
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Σψξα πξνέθππηε θπζηθά ην εξψηεκα, γηαηί ηα θπηά παξνπζηάδνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο 
ελψ είραλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο εδάθνπο θαη ηνλ ίδην ζπφξν. 
 
ην Γεσξγηθφ εκηλάξην ν Ρ. ηάτλεξ ππέδεημε ηε ζηελή ζρέζε ησλ θνζκηθώλ 
δπλάκεσλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. ηε ζπλέρεηα ν Φ. Ρνχιλη κε ηνλ 
H.Schmidt εμέδσζαλ ην Ζκεξνιφγην θπηέκαηνο. Γηαηί έδεηρλαλ ινηπφλ ηα θπηά θάζε 2 
κε 3 ζπλερφκελεο εκέξεο δηαθνξέο ζηα θχιια θαη ζηνπο βνιβνχο ηνπο; Θα έπξεπε 
ζεσξεηηθά λα έρνπλ φια ηελ ίδηα πεξίπνπ εκθάληζε.  
 
ηαλ κίιεζε κε θάπνηνπο θεπνπξνχο γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο, ηε ζπλέζηεζαλ λα 
κειεηήζεη ην αζηξηθφ εκεξνιφγην ηνπ Dornach, εθεί ίζσο έβξηζθε κηαλ απάληεζε. ην 
εκεξνιφγην απηφ βξήθε φηη ε ειήλε θάζε 2 κε 3 εκέξεο πεξλνχζε ζε έλα άιιν 
δψδην, θαη έηζη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη πξέπεη λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ 
αζηξνλνκία. Ήξζε ζε επαθή κε ηνλ εθδφηε ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ Dornach Suso 
Vetter θαη ηνπ εμέζεζε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. Απηφο έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ 
θαη έθηνηε αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο κηα ππθλή αληαιιαγή ζθέςεσλ. Με ηε βνήζεηά 
ηνπ κπφξεζε λα ‘δηαβάζεη’ ηα πεηξάκαηά ηεο θαη λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 
ξαπαλάθηα άιιαδαλ αλάινγα ηε κνξθή ηνπο όηαλ ε ειήλε, ηδσκέλε από ηε 
Γε, πεξλνύζε ζε έλα άιιν δώδην. Απηό ήηαλ κηα κεγάιε παξαηήξεζε. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ραπαλάθηα εκεξψλ θχιινπ                                           Ραπαλάθηα εκεξψλ ξίδαο. 
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ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαιιηεξγήζεθαλ κε ηα ίδηα πεηξάκαηα εκεξψλ ζπνξάο 
φια ηα γλσζηά ζηελ θεπνπξηθή θαη ηε γεσξγία θπηά, γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαη απηά 
εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα εηθφλα κε ηα ξαπαλάθηα.  
Ζ Μαξία Σνπλ άθελε θάπνηα ξαπαλάθηα λα αλαπηχζζνληαη κέρξη λα θέξνπλ 
ζπφξνπο, αθαηξψληαο απφ ηηο ζεηξέο ηνπο ψξηκνπο βνιβνχο γηα θαηαλάισζε. ηε 
δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ απνθξπζηαιιψζεθαλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη, νη νπνίνη 
επαλαιακβάλνληαλ ζηαζεξά ηξεηο θνξέο κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά νκνηφηεηαο ζηελ 
ηξνρηά ηεο ειήλεο ζην δσδηαθφ θχθιν. Έηζη μερψξηζαλ νη αθφινπζεο νκάδεο ησλ 
δσδηαθψλ αζηεξηζκψλ: 
ηαλ ε ειήλε πεξλνχζε κπξνζηά απφ ηνλ Σαύξν, ηελ Παξζέλν θαη ηνλ 
Αηγόθεξσ, ππνζηεξίδνληαλ ν θαξπφο ζην ηκήκα ηεο ξίδαο, απφ ηνπο Γηδύκνπο, ην 
Επγό θαη ηνλ Τδξνρόν ην ηκήκα ησλ αλζώλ, κπξνζηά απφ ηνλ Καξθίλν, ην 
θνξπηό θαη ηνπο Ηρζείο ην ηκήκα ησλ θύιισλ, κπξνζηά απφ ην Λένληα, ηνλ 
Σνμόηε θαη ηνλ Κξηό ην ηκήκα ηνπ θαξπνύ. Ο Λένληαο απνθηά εδψ κηα μερσξηζηή 
ηδηφηεηα, θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ θαιχηεξε παξαγσγή ζπφξνπ αλαπαξαγσγήο. 

 
 
Ζ ρξνληθή πεξίνδνο π.ρ. πνπ εθηείλεηαη απφ ηε ζέζε ηεο ειήλεο ζηελ αξρή ηνπ 
δσδίνπ ησλ Γηδχκσλ θαη ηελ πνξεία ηεο κπξνζηά απφ φια ηα δψδηα κέρξη πάιη ηελ 
αξρή ησλ Γηδχκσλ, ραξαθηεξίδεηαη σο αζηξηθή ηξνρηά ηεο ειήλεο θαη δηαξθεί θάηη 
πεξηζζφηεξν απφ 27 εκέξεο. 
Ζ ζπλνδηθή ηξνρηά πνπ θαηαγξάθεηαη κέζσ ησλ θάζεσλ ηεο ειήλεο, π.ρ. απφ ηε 
Νέα ειήλε κέρξη ηελ επφκελε Νέα ειήλε, δηαξθεί πεξίπνπ 29 εκέξεο. 
Παξαηεξήζεθαλ επηξξνέο ηεο κφλν ζε θπηά ηα νπνία είηε δέρζεθαλ κεγάιεο 
πνζφηεηεο λεξνχ ή ππεξβνιηθά πνιιά θαη δηάθνξα ιηπάζκαηα. 
 
Απηέο νη παξαηεξήζεηο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα πεηξάκαηα ζχκθσλα κε 
ηνπο αζηξηθνχο ζπλδπαζκνχο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε  κόλν ώξηκν θνκπόζη 
θαη λα παξαηηνύκαζηε από ην ζπλεζηζκέλν πόηηζκα. Μφλν θαηά ηε κεηαθχηεπζε, 
π.ρ. ζηα λεαξά θπηά πνπ βγάδνπκε απφ ην ζπνξείν γηα λα ηα κεηαθπηέςνπκε ζην 
ρσξάθη ξίρλνπκε ιίγν λεξφ, ψζηε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ γξήγνξα θαη λα 
πξνρσξήζνπλ ζηε ξηδνβνιία. ( ζπλέρεηα ζηε ζει. 48) 

Σα πξψηα πεηξάκαηα ζην Gartenweg                                           
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Δηζαγσγή γηα ην λέν αλαγλώζηε ηνπ Ζκεξνινγίνπ 

 
Δδώ θαη 58 ρξόληα ηψξα, θάλνπκε πεηξάκαηα κε ζέκα ηελ επηξξνή ησλ θνζκηθψλ 
ξπζκψλ θαη ζπλδπαζκψλ ζηε γεσξγία, ζηελ θεπνπξηθή θαη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ζηε 
δσή ησλ κειηζζψλ. 
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπληζηνχλ ηα ζεκέιηα γηα φιεο ηηο πξνηάζεηο 
πνπ δηαηππψλνληαη ζην εηήζην ‘Ζκεξνιφγην ζπνξάο θαη θπηέκαηνο ηεο Μαξίαο Σνπλ. 
Δπεηδή είλαη αδχλαην λα κεηαθέξνπκε ζε απηφ ην κηθξφ πεξηνδηθφ φια ηα λέα 
ζπκπεξάζκαηα, ζπγγξάςακε δηάθνξα ζρεηηθά βηβιία, ηα νπνία αλαθέξνπκε ζηηο 
ζειίδεο 62/63 (ζ. κ. ζην πξσηφηππν ηεο Γεξκαληθήο έθδνζεο). 
Σψξα ζα ζαο ελεκεξψζνπκε ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα ζηελ πνιχρξνλε 
πνξεία καο. Αλαιπηηθφηεξεο αλαθνξέο ζα βξείηε ζηα αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα. 
ε κηα δεθαήκεξε ζπλερή ζπνξά κε ξαπαλάθηα ηελ Άλνημε ηνπ 1952 δηαπίζησζα 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Απηφ κε ψζεζε λα ζπείξσ εθ λένπ, 
γηα πνιιέο βδνκάδεο, θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ξαπαλάθηα. 
Δπεηδή ήηαλ αδχλαην λα θαηαλνήζσ ηηο δηαθνξέο θαη δελ γλψξηδα ηηο θνζκηθέο 
επηξξνέο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, ζπλέρηζα ηηο εξγαζίεο θαη ζηνλ επφκελν ρξφλν. 
Τπέζεηα φηη νη δηαθνξέο πξνέθππηαλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θνζκηθνχο ξπζκνχο. 
Έηζη άξρηζα λα αζρνινχκαη κε ηελ αζηξνλνκία. 
Όζηεξα απφ κεξηθά ρξφληα ήμεξα πιένλ φηη νη δηαθνξέο παξνπζηάδνληαλ φηαλ ε 
πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γηλφηαλ ηελ ίδηα κέξα. ηαλ πξνεηνίκαδα κηα 
κεγάιε πξαζηά 10 κέηξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα έζπεξλα θαζεκεξηλά θαη γηα κεξηθέο 
βδνκάδεο κηα ζεηξά ξαπαλάθηα, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θπηψλ ήηαλ πνιχ κηθξφηεξεο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γηλφηαλ ηελ ίδηα 
κέξα. 
Σα θχιια έδεηρλαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ζρήκα ηνπο. ηαλ φκσο ζε πεξηφδνπο 
μεξαζίαο πφηηδα ηα θπηά, φια ηα λέα θχιια ήηαλ νκνηφκνξθα. Απηά ήηαλ δπν 
βαζηθέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο έπξεπε λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, αλ ήζεια λα θηάζσ 
ζηηο αηηίεο απηψλ ησλ δηαθνξψλ. 
Μεηά απφ ελλέα ρξφληα κπφξεζα πιένλ λα δεκνζηεχζσ ηα πξψηα απνηειέζκαηα. 
Ήμεξα πιένλ φηη όηαλ πξνεηνίκαδα ην έδαθνο βαζηά κε ην θηπάξη, 
ελεξγνπνηνύληαλ θνζκηθνί ξπζκνί ζην έδαθνο, απηνί ζπιιακβάλνληαλ από ηα 
θπηά θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ θπηώλ.  
Απηνί νη ξπζκνί πξνέξρνληαλ από ηνπο αζηεξηζκνύο ηνπ δσδηαθνύ θύθινπ θαη 
κεηαβηβάδνληαλ ζηε Γε κέζσ ηεο ειήλεο.  
Ζ ειήλε ρξεζηκνπνηεί ηα θιαζηθά ζηνηρεία γγεε, λλεεξξόό, ααέέξξαα//θθσσοο θαη ζζεεξξκκόόηηεεηηαα γηα 
ηελ επηξξνή ηεο. Δπεηδή φκσο απηά ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνπο δσδηαθνχο 
αζηεξηζκνχο, ε πνξεία ηεο ειήλεο κπξνζηά απφ απηνχο κεηαβηβάδεη θάζε θνξά 
δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζηελ εθάζηνηε ζπνξά γηα λα εθδεισζνχλ ζηα θπηά. 
ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ αλαθαιχςακε λέεο θνζκηθέο επηξξνέο. Απηέο πξνέξρνληαλ 
από ηνπο Πιαλήηεο θαη δηαθνξνπνηνύζαλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ. 
Όκσο, πιάη ζηνπο επλντθνύο θνζκηθνύο ξπζκνύο ππήξραλ θαη δπζκελείο 
πεξίνδνη γηα ηε ζπνξά.  
πλέπεηεο ήηαλ ε παξνπζία επηβιαβψλ παξάζηησλ ή ηα θπηά αλέπηπζζαλ ζπφξνπο 
αλίθαλνπο λα θπηξψζνπλ. 
Δπίζεο θαηαλνήζακε φηη ην ξάληηζκα κε ηα βηνδπλακηθά ζθεπάζκαηα κόλν θάησ 
από επλντθέο θνζκηθέο ζπλζήθεο πξνσζνύζε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ελψ ζε 
δπζκελείο πεξηφδνπο επελεξγνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη ειάηησλε ηελ 
πνηφηεηα. 
Έηζη ινηπφλ, ζην Ζκεξνιφγην πξνηείλνπκε, εε  ζζππννξξάά,,  εε  θθξξννλληηίίδδαα  θθααηη  ηηαα  

ηηζζααππίίζζκκααηηαα  όόππσσοο  θθααηη  εε  ρρξξήήζζεε  ηησσλλ  ββηηννδδππλλαακκηηθθώώλλ  ζζθθεεππααζζκκάάηησσλλ  θθααηη  εε  

ζζππγγθθννκκηηδδήή  λλαα  γγίίλλννλληηααηη  ζζηηηηοο  εεππλλννττθθέέοο  λλννκκννηηέέιιεεηηεεοο  ηηννππ  θθννζζκκηηθθννύύ  ππεεξξίίγγππξξννππ, γηα 
λα κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε ζε θαιέο απνδφζεηο θαη ζηελ θαιχηεξε δηαηξνθηθή 
πνηφηεηα ησλ θπηψλ. 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

12 

 
 

Ση ζεκαίλεη ζπδπγία, ηξίγσλα ή ζύλνδνο; 

Ζ ζπδπγία   
Γεσθεληξηθή ζπδπγία ζεκαίλεη φηη ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε Γε θαη ζην 
θνζκηθφ πεξηβάιινλ, ζε γσλία 180 κνηξώλ, δειαδή έλζελ θαη έλζελ ηεο Γεο 
βξίζθνληαη δπν Πιαλήηεο. Αληηθξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, ην βιέκκα ηνπ ελφο εηζρσξεί 
ζην βιέκκα ηνπ άιινπ, νη αθηίλεο πέθηνπλ πάλσ ζηε Γε θαη δηεγείξνπλ ηνπο ζπφξνπο 
πνπ ζπέξλνληαη ηψξα, λα θπηξψζνπλ θαιχηεξα. ηα πεηξάκαηά καο είρακε ζε απηέο 
ηηο ζπνξέο πνιχ πςειέο ζνδεηέο θαη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα. 
ηελ ειηνθεληξηθή ζπδπγία ν παξαηεξεηήο ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ 
Ήιην, αιιά επεηδή απηφ είλαη αδχλαην, πξέπεη λα ην θαηαλνήζνπκε δηαλνεηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν Ήιηνο είλαη ζην επίθεληξν θαη γχξσ βξίζθνληαη δχν Πιαλήηεο ζε 
γσλία 180 κνηξψλ. Αληηθξίδνπλ επίζεο ν έλαο ηνλ άιιν. Οη αθηίλεο ηνπο φκσο 
γίλνληαη αηζζεηέο θαη απφ ηε Γε θαη ην θπηηθφ θφζκν, θαη σζνχλ ηα θπηά ζε κηα 
θαιχηεξε αλάπηπμε. 
ηε ζπδπγία ζπκκεηέρνπλ ζεηηθά πάληα δπν δσδηαθνί αζηεξηζκνί. ηαλ ν έλαο 
Πιαλήηεο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ ζεξκφ αζηεξηζκφ, ν άιινο είλαη κπξνζηά ζε 
έλαλ θσηεηλφ, ή ην αληίζεην.  
Αλ ν έλαο Πιαλήηεο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλαλ πγξφ αζηεξηζκφ, ν άιινο βξίζθεηαη 
κπξνζηά ζε έλαλ αζηεξηζκφ ηνπ γήηλνπ ζηνηρείνπ.  
Σν πςειφ βαξνκεηξηθφ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε κεηεσξνινγία, επηξξεάδεη επίζεο 
ζεηηθά ηνπο αλζξψπνπο. 

 

Σν ηξίγσλν ΓΓ  
ην Σξίγσλν έρνπκε ηε ζέζε δπν Πιαλεηψλ ζε κηα γσλία 120 κνηξώλ. Γπν 
Πιαλήηεο βξίζθνληαη ζην ίδην Σξίγσλν αιιά ζε δπν δηαθνξεηηθνχο δσδηαθνχο 
αζηεξηζκνχο, π.ρ. κπξνζηά ζηνλ Κξηφ θαη ζην Λένληα. Καη νη δπν είλαη αζηεξηζκνί 
ηνπ ζεξκνχ ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε έλα ζεξκό Σξίγσλν ην νπνίν 
θέξλεη απμεκέλε επηξξνή ζηελ θαξπνθνξία θαη ζηε ζπνξνπαξαγσγή ησλ 
θπηώλ πνπ έρνπλ ζπαξζεί απηή ηε κέξα. 
 
ηαλ δπν Πιαλήηεο βξίζθνληαη ζε Σξίγσλν κπξνζηά ζε πγξνύο αζηεξηζκνύο, ην 
πγξφ ζηνηρείν ελδπλακψλεηαη θαη θέξλεη ζπρλά πεξηζζφηεξε βξνρφπησζε. Σα θπηά 
πνπ ζπέξλνπκε απηέο ηηο κέξεο παξάγνπλ πεξηζζόηεξν θύιισκα απφ απηά 
πνπ ζπάξζεθαλ ζε άιιεο θνληηλέο κέξεο.  
Οη επηξξνέο ησλ Σξηγώλσλ κπνξνύλ λα κεηαβάιινπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θπηώλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΑΝΖΣΖΠΛΑΝΖΣΖΠΛΑΝΖΣΖΠΛΑΝΖΣΖ ΓΖ

ΤΕΤΓΗΑ ή ΑΝΣΗΘΔΖ

ΘΔΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

 
Δπεμεγεκαηηθά ζθίηζα απφ ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 2006 
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ύλνδνη θαη ζσξεία πλόδσλ  
ηε ύλνδν ή θαη ζηε ζσξεία πλόδσλ, δπν ή θαη πεξηζζφηεξνη Πιαλήηεο 
βξίζθνληαη ν έλαο πίζσ απφ ηνλ άιιν ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ χκπαληνο. πλήζσο 
επηξξεάδεη ηε Γε θαη ην θπηηθφ θφζκν εθείλε ε χλνδνο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα. 
Αλ ε επηξξνή ηεο είλαη ηζρπξφηεξε απφ απηή ηεο ειήλεο εθείλε ηε κέξα, 
πξνθαινχληαη θνζκηθέο αλσκαιίεο, νη νπνίεο θέξλνπλ αξξπζκία ζηα θπηά θαη 
εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. Απηή ε επηδήκηα επηξξνή κεγαιψλεη αθφκε 
πεξηζζφηεξν φηαλ ε ειήλε ή έλαο Πιαλήηεο επηθαιχπηεη ηνλ άιιν, δειαδή φηαλ 
έρνπκε έθιεηςε.  
Απηή ε ρξνληθή ζηηγκή ζπνξάο εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ θπηνύ 
θαη βιάπηεη ηε γελεηηθή ηνπ ηθαλόηεηα. 

 

ΖΖκκεεξξννκκεελλίίεεοο  θθύύηηεεππζζεεοο  δδέέλληηξξσσλλ  θθααηη  ζζάάκκλλσσλλ  ηηνν  22001122  
 

02/02 
εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά, Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, 
Καζηαληά. 

29/02 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά. 

04/03 
εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά, Σνχγηα, Θακλφθεδξν, Γακαζθεληά, Μαχξε 
Γακαζθεληά, Γαχξνο 

15/04 
Μειηά, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά, Διάηε, Κέδξν, Σνχγηα, Θακλφθεδξν, Γακαζθεληά, Μαχξε 
Γακαζθεληά, Γαχξνο. 

06/05 
Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, Σνχγηα, Θακλφθεδξν, Γακαζθεληά, Μαχξε Γακαζθεληά, 
Γαχξνο.  

12/06 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, 

29/06 Μειηά, Κέδξνο, Διάηε, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 

19/07 Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά 

15/08 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

24/08 Μειηά, Κέδξνο, Διάηε, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 

01/09 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη 

20/09 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη 

29/09 Μειηά, Κέδξνο, Διάηε, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 

04/10 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

28/10 Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καξπδηά 

01/11 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

03/12 Μειηά, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά, Διάηε, Κέδξνο, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 

17/12 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 

23/12 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά. 

 
 
Γηα δέληξα θαη ζάκλνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη εδψ, δελ ππάξρνπλ ζε απηή ηε ρξνληά 
εκεξνκελίεο θχηεπζεο. Δδψ, παίξλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν θαξπνθνξίαο ηνπ δέληξνπ 
ή ηνπ ζάκλνπ, κπνξνχκε λα ηα θπηέςνπκε ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο ηεο ζειεληαθήο 
ζέζεο κπξνζηά ζηα Εψδηα. 
 

ΠΛΑΝΖΣΖΠΛΑΝΖΣΖΓΖ ΠΛΑΝΖΣΖΠΛΑΝΖΣΖ ΠΛΑΝΖΣΖΠΛΑΝΖΣΖ

ΤΝΟΓΟ

ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

 
Δπεμεγεκαηηθά ζθίηζα απφ ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ 2006 

 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

14 

Ο Εσδηαθόο θύθινο 

 
Απηφ ην ζρήκα δείρλεη ζηνλ εμσηεξηθφ θχθιν ηα κεγέζε ησλ νξαηψλ ζην 

ζηεξέσκα αζηεξηζκψλ κε ηελ εθάζηνηε κεηάβαζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ επφκελν 
αζηεξηζκφ. Ζ κεηάβαζε απηή έρεη κεξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
πξφζζεηεο κέξεο θαηά ηα δίζεθηα έηε, θαηά κηα εκέξα.  

Ο εζσηεξηθφο θχθινο έρεη ηνλ παιηφ θαηακεξηζκφ ησλ 30ν ζε δψδεθα ίζα 
ηκήκαηα απφ ηελ αζηξνινγία. 

 
Ο δσδηαθόο θύθινο είλαη ε δώλε ησλ αζηεξηζκώλ ηελ νπνία δηαζρίδνπλ 

κε ηηο ηξνρηέο ηνπο όινη νη πιαλήηεο θαη ε ειήλε.  
Καηά ην δηάβα ηνπο ελεξγνπνηνύληαη δπλάκεηο νη νπνίεο αζθνύλ 

επηξξνή πάλσ ζηε γε. 

 
 

Σα ηξίγσλα. 

 
 

 
 

 
Σα ζχκβνια ηξηγψλσλ φπσο αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζε: 

Γή - Πίζα - Ιούξ 
 

Φώπ – Άμθξπ -Αέοαπ 
 

Μεοό – Φύλλξ - Υγοό 
 

Ηεομόςηςα – Ιαοπόπ - Εέρςη 
 

 
 
ε δηαηάμεηο 120ν κηινχκε γηα ηξίγσλα.  
 
Ζ ειήλε έξρεηαη θάζε πεξίπνπ ελλέα κέξεο κπξνζηά από έλα ηέηνην 

ηξίγσλν.  
θαιίδνληαο ή ξαληίδνληαο κε ραιαδία ζηνπο ξπζκνχο ησλ ηξηγψλσλ, 

ελεξγνπνηνχκε ηε δόλεζε ηεο κέξαο ζπνξάο εθ λένπ. 
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Ζ αζηξηθή ειήλε 
 

Ζ ειήλε, ζηελ 27-εκεξε πνξεία ηεο γχξσ απφ ηε γε πεξλά κπξνζηά απφ ηηο 
δψδεθα πεξηνρέο ηνπ δσδηαθνχ θχθινπ θαη κεηαβηβάδεη δπλάκεηο ζηελ Γε, νη νπνίεο 
εθθξάδνληαη κέζν ησλ θιαζηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηδξνχλ ζην θπηφ θαη ηελ θαξπνθνξία 
ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πεδία νξγάλσλ. πνξά, θξνληίδα θαη ζπγθνκηδή ζηελ 
θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή επλννύλ ηελ αλάπηπμε θαη πγεία ηνπ θπηνύ. 

Καηά έλαλ ζπγγελή ηξφπν επηδξνχλ νη δπλάκεηο απηέο θαη ζην κειίζζη. Σν 
κειίζζη θιείλεηαη κέζα ζηελ θπςέιε θαη ζηεγαλνπνηεί φιεο ηηο εμφδνπο κε ξεηηλφθνια. 
Αλ αλνίμνπκε ηελ θπςέιε γηα θαζαξηζκφ δεκηνπξγείηαη ζην κειίζζη κηα θάπνηα 
"αλεζπρία". ην πιαίζην ηεο αλεζπρίαο κπνξεί λα δξάζεη κηα θνζκηθή δφλεζε πνπ ζα 
θαζνδεγήζεη ην κειίζζη ζηελ πνξεία ηνπ κέρξη ηελ επφκελε θξνληίδα. ηελ δηάξθεηα 
ησλ πεηξακαηηζκψλ κε ηα θπηά πξνέθπςαλ λνκνηέιεηεο ζηελ κειηζζνθνκία θαη 
παξαηήξεζε ηνπ θαηξνχ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
 

Πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηνπο αζηεξηζκνχο κε ηα ζχκβνιά ηνπο, ηνπο πιαλήηεο πνπ 
ηνπο επεξεάδνπλ θαη πσο απηνί επηδξνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ΑΣΤΔΠΘΣΛΞΣ ΣΥΛΒΞΚΞ 
ΟΚΑΜΖΤΖΣ ΟΞΥ 

ΔΟΘΔΠΑ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΛΘΙΠΞΙΚΘΛΑ ΦΥΤΞ ΛΔΚΘΣΣΘ 

Θυθείπ   
Οξρειδώμαπ 

Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι 

Ιοιόπ   
Άοηπ Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο 

Ταύοξπ   
Ατοξδίςη Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα 

Δίδσμξι   
Δομήπ Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη 

Ιαοκίμξπ   
Σελήμη Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι 

Κέχμ   
Ήλιξπ Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο 

Οαοθέμξπ   
Δομήπ Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα 

Εσγόπ   
Ατοξδίςη Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη 

Σκξοπιόπ      
Άοηπ-Ολξύςχμ Μεοό Υγοό Φύλλξ Λέλι 

Τξνόςηπ   
Δίαπ Φχςιά Ηεομό Ιαοπόπ Μέκςαο 

Αιγόκεοξπ   
Ιοόμξπ Γη Ιούξ Ρίζα Ιεοήθοα 

Υδοξυόξπ   
Ξσοαμόπ Φχπ Αέοαπ-Φχπ Άμθξπ Γύοη 

 

Οη επηκέξνπο δνλήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ δχν θαη ηεζζάξσλ εκεξψλ. Απηή ε 
ζεκειηαθή δνκή δηαθφπηεηαη ελίνηε. πκβαίλεη π.ρ. κηα ζπδπγία πιαλεηψλ λα 
επηζθηάζεη κεκνλσκέλεο εκέξεο κέζν δηαθνξνπνηεκέλσλ δνλήζεσλ ή ζέζεηο 
ηξηγψλσλ πνπ ελεξγνπνηνχλ έλα άιιν ζηνηρείν απφ απηφ πνπ άκεζα πξνθαιεί ε 
ειήλε. Δπίζεο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ε ειήλε ηέκλεη ηελ εθιεηπηηθή θαηά ηελ 
άλνδν θαη θάζνδν ηεο θέξλνπλ ζπλήζσο αξλεηηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο εληζρχνληαη 
επί πιένλ φηαλ δχν πιαλήηεο ζπλαληψληαη ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ ηξνρηψλ ηνπο, πνπ 

ιέγνληαη ζχλδεζκνη (,). ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ εθιείςεηο ή 
επηθαιχςεηο, φπνπ ε επίδξαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ πιαλήηε αλαηξεί ή δηαθνξνπνηεί 
ηελ επίδξαζε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ. Απηέο νη πεξίνδνη είλαη αθαηάιιειεο γηα 
ζπνξά θαη ζπγθνκηδή. 
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Καηάηαμε ησλ θπηώλ γηα ζπνξά-θύηεκα, θξνληίδα & 
ζπγθνκηδή. 

 

Σα θπηά θαιιηέξγεηαο εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, αλαπηχζζνληαο 
κεξηθά φξγαλα ηνπο ζε θαξπφ. χκθσλα κε ηηο πεηξακαηηθέο καο εκπεηξίεο 
θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: 
 

 Ρηδόθαξπνη (Βνιβνί, θόλδπινη, ζαξθόξηδα) ζε εκέξεο ξίδαο. 
ια ηα βνιβψδε θαη νη ινηπνί ξηδφθαξπνη φπσο ξεπάλη, ηεχηια, παληδάξη, 

ζέιηλν, θαξφην θ.α. αιιά θαη παηάηεο θαη θξεκκχδηα θαηαηάζζνληαη ζ'απηή ηελ 
νκάδα. Απηέο νη κέξεο απνδίδνπλ θαιή ζνδεηά θαη πνηφηεηα ζπληήξεζεο ηεο ζνδεηάο. 
 

 Φπιιώδε θπηά ζε εκέξεο θύιινπ. 
Φπιιψδε θαη ρνξηψδε θπηά είλαη ζρεδφλ φια ηα ιαραλνεηδή, νη ζαιάηεο, ην 

ζπαλάθη, ην αληίδη, ν κατληαλφο, ηα θπιιψδε βφηαλα. Σν ζπαξάγγη αλαπηχζζεηαη 
θαιχηεξα φηαλ ζπέξλεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ζηηο ίδηεο κέξεο κε ηα θπιιψδε. Οη κέξεο 
θχιινπ είλαη πνιχ επλντθέο γηα ηε θπηεία θαη θξνληίδα ησλ θπιισδψλ, φρη φκσο γηα 
ηε ζπγθνκηδή θαξπψλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη γηα βφηαλα ηζαγηνχ. Γηαπηέο φπσο θαη 
γηα ηε ζπγθνκηδή ιάραλνπ γηα ηνπξζί, θαηάιιειεο είλαη νη κέξεο ησλ αλζέσλ θαη ησλ 
θαξπψλ. 
 

 Αλζόθπηα θπηά ζε εκέξεο άλζνπο. 
Απηέο νη κέξεο είλαη επλντθέο γηα ζπνξά θαη θξνληίδα φισλ ησλ αλζφθπησλ 

αιιά θαη γηα ζθάιηζκα θαη ξάληηζκα κε ραιαδία ζηα ειαηνπαξαγσγά αλζφθπηα φπσο 
ιηλάξη, αγξηνθξάκβε-ειαηνιάραλν, ειίαλζνο, θ.α. Σα ινπινχδηα ζην βάδν απηέο ηηο 
κέξεο επσδηάδνπλ πην έληνλα, παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν θξέζθα θαη ηα θπηά ηνπο 
βγάδνπλ πνιιά λέα βιαζηάξηα. Σα απνμεξακέλα άλζε πνπ καδεχηεθαλ ζε εκέξεο 
άλζνπο θξαηνχλ φιε ηε θσηεηλφηεηα ησλ ρξσκάησλ ηνπο. Μαδεκέλα ζε άιιεο εκέξεο 
ράλνπλ ηειείσο ην ρξψκα ηνπο (μεζσξηάδνπλ). Οη ειαηψδεηο θαξπνί καδεχνληαη θαηά 
πξνηίκεζε ζε εκέξεο άλζνπο. Αθφκε θαη ηα Μπξφθνια επλννχληαη ζ' απηέο ηηο 
εκέξεο. 

 

 Καξπώδε θπηά ζε εκέξεο θαξπνύ. 
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φια ηα θπηά πνπ θαξπνθνξνχλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ ζπφξσλ, φπσο θαζφιηα, κπηδέιηα, θαθή, ζφγηα, θαιακπφθη, ληνκάηα, αγγνχξη, 
θνινθχζα θ.ι.π. Αθφκε επίζεο ζεξηλά θαη ρεηκεξηλά ζηηεξά αιιά θαη ε ζπνξά 
ειαηνπαξαγσγηθψλ θπηψλ κε ηηο θαιχηεξεο απνδφζεηο θαξπψλ. Έρνπκε ηηο 
θαιχηεξεο απνδφζεηο ιαδηνχ φηαλ νη εξγαζίεο θξνληίδαο γίλνληαη ζε εκέξεο άλζνπο. 
Οη κέξεο ηνπ Λένληα είλαη νη πην θαηάιιειεο γηα ζπνξά. Ζ ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ 
γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζε εκέξεο θαξπνχ γηαηί επλνείηαη ε απνζεθεπηηθή πνηφηεηα 
φπσο θαη ε αλαπαξαγσγηθή. Γηα θξνχηα πνπ απνζεθεχνληαη πξνηηκνχκε ζηε 

ζπγθνκηδή ηηο κέξεο ηεο αλεξρφκελεο ζειήλεο () 
 

Γπζκελείο πεξίνδνη. 
 

Γπζκελείο πεξίνδνη πνπ πξνθαινχληαη απφ εθιείςεηο, ζπλφδνπο ηεο ζειήλεο 
ή ησλ πιαλεηψλ, φπσο θαη ζπζρεηηζκνί πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά αλαθέξνληαη ζην 
εκεξνιφγην. Αλ θαλείο απφ ιφγνπο ρξφλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπείξεη ζε 
δπζκελείο πεξηφδνπο κπνξεί λα επηιέμεη, γηα ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο, επλντθέο 
εκέξεο θαη λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα.  
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Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ 
 

Πνιχ ζπρλά καο ξσηνχλ νη αλαγλψζηεο καο, θαζψο έρνπλ δπζθνιίεο κε ηα 
δηάθνξα ζηνηρεία ησλ ζειίδσλ κε ηνπο κήλεο, καο ξσηνχλ θπξίσο γηα ηνπο αξηζκνχο. 
Δδψ πξφθεηηαη ζρεδφλ πάληα κε ηηο ψξεο ηεο εκέξαο. Παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε κε 
πξνζνρή ην παξφλ θεθάιαην. Δδψ ζα βξείηε φιεο ηηο απαληήζεηο.  

 Γίπια ζηελ εκεξνκελία, πνπ εάλ ζεκεηψλεηαη κε πξάζηλν ρξψκα 
ππνλνεί "εκέξα θπηέκαηνο" (π.ρ. 28),  θαη ηε κέξα ηεο εβδνκάδαο (π.ρ. 
Γ Γεπηέξα),  αλαθέξεηαη ην δώδην (π.ρ. Καξθίλνο ), κπξνζηά απφ ην 
νπνίν δηέξρεηαη ε ειήλε κε πξφζζεηε αλαθνξά ηεο ψξαο ηεο εκέξαο 
θαηά ηελ νπνία (ψξα) ε ειήλε κπαίλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ δσδίνπ ηεο (π.ρ. 
5).  

28 Γ 5  

 ηηο επφκελεο δχν ζηήιεο αλαθέξνληαη νη ζπλδπαζκνί νη νπνίνη 
παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, (π.ρ. 
αλεξρφκελε ειήλε () ζηηο 17 ή ψξα θαη ηελ επφκελε κέξα Νέα ειήλε 
() ζηηο 14 ε ψξα) 

 17 

 14 

 Δπηξξνέο ζεξκφηεηαο κε ηάζεηο θαηαηγίδαο δελ αλαθέξνληαη σο ζηνηρεία 
αιιά ζεκεηψλνληαη κε ην ζχκβνιν ;. 

 Ζ επφκελε ζηήιε ελδηαθέξεη θπξίσο ην κειηζζνθόκν, θαζψο δίλεη ην 
ζηνηρείν πνπ κεηαβηβάδεη ε ειήλε απηή ηε κέξα. 

Μεοό / Ηεομόςηςα 

 ηελ επφκελε ζηήιε αλαθέξεηαη ην ρξήζηκν όξγαλν ηνπ θπηνύ πνπ ηελ 
εκέξα απηή επλνείηαη γηα ζπνξά θαη θξνληίδα (π.ρ. Φύλλξ μέυοι 11, 
από 15 Ιαοπόπ ), αθφκε θαη κε αθξηβή αλαθνξά ηεο ψξαο. Αλ κεηά ην 
φξγαλν δελ ππάξρεη αλαθνξά ψξαο, ηφηε ε εχλνηα ηζρχεη γηα φιε ηε κέξα. 

Φύλλξ μέυοι 11, από 15 Ιαοπόπ ΤΔΚΟΣ 
…………………….. Δσρμεμείπ ρσμθήκεπ για εογαρίεπ 

 

 ηελ ηειεπηαία ζηήιε αλαθέξνληαη ηα θπζηθά θαηλόκελα ή θαη νη 
πξνβιέςεηο ηνπ θαηξνύ πνπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ή λα δηαθφςεη ηε 
γεληθή θαηάζηαζε θαηξνχ.  

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

 
Αλ ζε κηα κέξα γίλεηαη αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε ζέζε ηεο ειήλεο, δελ πξφθεηηαη γηα ηππνγξαθηθφ ιάζνο αιιά 
γηα θνζκηθνύο ζπλδπαζκνύο πνπ επηθαιύπηνπλ ηε δόλεζε ηεο ζρέζεο 
ειήλεο - Εσδίνπ, ηελ αιιάδνπλ θαη επλννχλ έλα άιιν φξγαλν θπηνχ. 

 
Οη ψξεο ηεο εκέξαο αλαθέξνληαη ζηελ ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο θαη 

κπνξνχλ ζε άιιεο δψλεο ηεο Γεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ηνπηθή ψξα1.  
 
Ζ ζεξηλή ώξα δελ πάξζεθε ππ' όςηλ. ηελ Γεξκαλία, Απζηξία θαη Διβεηία 

πξνζζέηνπκε κηα ψξα. 
 
 
 

                                                           
1
 Για ηην Ελλάδα αθαιπούμε μια ώπα από ηην αναγπαθόμενη ζηο ημεπολόγιο. 
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ΑΣΤΠΞΜΞΛΘΙΑ ΣΥΛΒΞΚΑ  ΤΑΣΔΘΣ 

ΑΣΤΔΠΘΣΛΞΘ  ΟΚΑΜΖΤΔΣ  ΑΚΚΑ ΣΥΛΒΞΚΑ  
ΤΑΣΔΘΣ ΑΟΞ ΤΖ ΣΥΓΙΚΘΣΖ 

ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΙΑΘ ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

 Θυθείπ   Ήλιξπ   Οαμρέλημξπ  St Τάρη θύελλαπ 

 Ιοιόπ   Γη   Μέα Σελήμη   Τάρη Ιαςαιγίδαπ 

 Ταύοξπ   Ατοξδίςη   Αμαβιβάζχμ ρύμδερμξπ  E Τάρη Σειρμξύ 

 Δίδσμξι   Δομήπ   Ιαςαβιβάζχμ ρύμδερμξπ  K Σσγκξιμχμιακή κοίρη 

 Ιαοκίμξπ   Άοηπ   Ιαςεουόμεμη Σελήμη  V Ζταιρςειακή ςάρη 

 Κέχμ   Δίαπ   Αμεουόμεμη Σελήμη  U Τάρη Ιακξκαιοίαπ 

 Οαοθέμξπ   Ιοόμξπ   Οεοίγειξ  N Τάρη Βοξυήπ 

 Εσγόπ   Ξσοαμόπ   Απόγειξ  H Τάρη Χαλαζόπςχρηπ 

 Σκξοπιόπ   Οξρειδώμαπ   Λεοική Έκλειφη    

 Τξνόςηπ   Ολξύςχμ   Ξλική Έκλειφη  27  

 Αιγόκεοξπ   Σσζσγία   Τοίγχμξ2  28 Πεοίξδξπ Φσςέμαςξπ3 

 Υδοξυόξπ   Σύμξδξπ     29  

 

ΔΟΔΝΖΓΖΣΔΘΣ ΞΠΘΣΛΔΜΩΜ ΑΟΞ ΤΑ ΣΥΛΒΞΚΑ 
  

 
Αμαβιβάζχμ ρύμδερμξπ: Τξ ρημείξ ςξμήπ ςξσ επιπέδξσ ςηπ εκλειπςικήπ με ςξ επίπεδξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ Πλαμήςη, καθώπ ξ 
Πλαμήςηπ αμέουεςαι. 

 
Ιαςαβιβάζχμ ρύμδερμξπ: Τξ ρημείξ ςξμήπ ςξσ επιπέδξσ ςηπ εκλειπςικήπ με ςξ επίπεδξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ Πλαμήςη, καθώπ ξ 
Πλαμήςηπ καςέουεςαι. 

 Οεοίγειξ: Όςαμ η Σελήμη ρςημ ελλειπςική ςοξυιά ςηπ γύοχ από ςη Γη, βοίρκεςαι πληρίξμ ςηπ. 

 Απόγειξ: Όςαμ η Σελήμη ρςημ ελλειπςική ςοξυιά ςηπ γύοχ από ςη Γη, βοίρκεςαι ρςξ πιξ απόμακοξ ρημείξ ςηπ. 

 Σύμξδξπ: Όςαμ έμαπ Πλαμήςηπ διέουεςαι ςημ πεοιξυή ςξσ αρςεοιρμξύ. 

 Σσζσγία: Όςαμ η Γη, ή ξ Ήλιξπ, βοίρκεςαι ρε έμαμ άνξμα αμάμερα ρε δσξ Πλαμήςεπ. 

 

ΚΕΝΟ: Σσμήθχπ ρημαίμει τσριξλξγικό καιοό, "καλό καιοό", με βάρη ςημ επξυή ρςημ ξπξία αματέοεςαι (Λήμα). Πξλύ ρσυμά όμχπ 
ακξλξσθεί η "τόοςιρη" ςξσ καιοξύ από ςιπ ποξηγξύμεμεπ ημέοεπ, αμάλξγα με ςξ πόρξ έμςξμα έυξσμ εκδηλχθεί ςα ταιμόμεμα πξσ 
έυξσμ ποξαμαγγελθεί. 

St 

Τάρη θύελλαπ (Sturm)4: Ηύελλα, κσοίχπ εκδηλώμεςαι χπ αμεμξθύελλα, ειδικόςεοα όςαμ έυξσμε βαοξμεςοικό σφηλό (Σσμήθχπ 
βξοιάπ για ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ Ηοάκηπ). Τξσπ υειμχμιάςικξσπ μήμεπ είμαι πιθαμόμ μα ενελιυθεί ρε υιξμξθύελλα. Τξσπ αμξινιάςικξσπ 
και καλξκαιοιμξύπ μήμεπ τέομει αέοα και ειδικόςεοα μπξσοίμια, ετόρξμ παοάλληλα σπάουει και εμδευόμεμη Τάρη Ιακξκαιοίαπ. Ζ 
ςάρη θύελλαπ είμαι δσμαςόμ μα ρσγκεμςοώρει σγοέπ αέοιεπ μάζεπ και μεςά από ώοεπ ή μέοεπ μα ενελιυθεί ρε βοξυή, αμάλξγα με 
ςημ ςξπξγοατία και άλλξσπ αρςάθμηςξσπ παοάγξμςεπ. Σσμήθχπ παοαςηοείςαι βαοξμεςοική αλλαγή. 

 Τάρη Ιαςαιγίδαπ (Gewitter): Ιαιοικά ταιμόμεμα πξσ εκδηλώμξμςαι με άμεμξ, αρςοαπέπ, βοξμςέπ, καςαιγίδεπ, βοξυέπ. 

E Τάρη Σειρμξύ: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για έμςξμη ρειρμική δοαρςηοιόςηςα ρςξμ πλαμήςη. 

K Σσγκξιμχμιακή κοίρη: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για ςοξυαία αςσυήμαςα πάρηπ τύρηπ, (ρσγκοξύρειπ, καοαμπόλεπ, μπξςιλιαοίρμαςα).  

V Ζταιρςειακή ςάρη: Ασνημέμη πιθαμόςηςα για ηταιρςειακή δοαρςηοιόςηςα ρςξμ πλαμήςη. 

U Τάρη Ιακξκαιοίαπ (Unwetter): Ιαιοικά ταιμόμεμα πξσ εκδηλώμξμςαι με θύελλα, καςαιγίδεπ, βοξυέπ, υαλάζι, αρςοαπέπ, βοξμςέπ. 

N 
Τάρη Βοξυήπ (Niederschlagsneigung): Τάρη βοξυξπςώρεχμ αμάλξγα και με ςιπ ςξπικέπ κλιμαςξλξγικέπ και γεχγοατικέπ ρσμθήκεπ 
ρςξ υώοξ. 

H Τάρη Χαλαζόπςχρηπ (Hagelschauer): Τάρη υαλαζόπςχρηπ (ρσμήθχπ εκδηλώμεςαι ςξσπ αμξινιάςικξσπ και τθιμξπχοιμξύπ μήμεπ) 

 

                                                           
2
 Δερ ζηη ζελίδα 11. 

3
 Οι ημέπερ πος ζημειώνονηαι ζε κάθε μήνα με ππάζινο σπώμα ανηιζηοισούν ζε ημέπερ καηεπσόμενηρ 

Σελήνηρ και είναι καηάλληλερ για επγαζίερ θςηέμαηορ, (δερ και ζελίδα 16). 
4
 Η μεηάθπαζη έσει γίνει από ηο γεπμανικό κείμενο και εδώ οι λέξειρ παπαηίθενηαι ζηα γεπμανικά 

ΔΘΑΦΞΠΑ ΑΣΤΠΞΜΞΛΘΙΑ ΙΑΘ ΑΚΚΑ ΣΥΛΒΞΚΑ 
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ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ

Ανερχόμενη Σελήνη

ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ

ΚαηερχόμενηΣελήνη

ΠΕΡΙΟΔΟ   ΠΟΡΑ  
 
 
 
ηαλ ε ζειήλε θζάζεη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηεο κπξνζηά ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Σνμφηε, αξρίδεη ε άλνδφο ηεο. Γηαλχεη θάζε κέξα έλα θάπσο κεγαιχηεξν ηφμν 
ζην ζηεξέσκα. Σα ζεκεία αλαηνιήο ηεο κεηαηνπίδνληαη ζηα ΒΑ θαη νη δχζεηο ηεο πξνο ηα 
ΒΓ. Απηφ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην γέκηζκα  ηεο ειήλεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεξρφκελεο ειήλεο ε άλνδνο ησλ πγξψλ ζηα θπηά είλαη 
απμεκέλε. Σα αλψηεξα κέξε ηνπ θπηνχ είλαη πιήξε ζε πγξά θαη δχλακε. Ζ πεξίνδνο είλαη 
επλντθή γηα ηελ θνπή κπνιηαζκάησλ εμεπγεληζκνχ. Πξνο βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
ελδείθλπηαη επίζεο ε εθκεηάιιεπζε ησλ εκεξψλ θαξπνχ γηα ηα θαξπνθφξα θπηά θαη ησλ 
εκεξψλ αλζέσλ γηα ηα αλζφθπηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο κέξεο εκβνιηαζκνχ θαη 
εμεπγεληζκνχ. Φξνχηα πνπ ζπιιέγνληαη απηή ηελ πεξίνδν δηαηεξνχληαη θξέζθα θαη 
δνπκεξά γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Καηάιιειε είλαη επίζεο ε πεξίνδνο γηα θνπή 
ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ, θαζψο θξαηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο βειφλεο ηνπο θαη ην άξσκά 
ηνπο είλαη εληνλφηεξν φηαλ ε θνπή γίλεηαη ζε εκέξεο αλζψλ. 
  ηαλ ε ειήλε θζάζεη ζην αλψηεξν ζεκείν ηεο κεληαίαο ηξνρηάο ηεο κπξνζηά ζηελ 

πεξηνρή ησλ Γηδχκσλ, αξρίδεη λα θαηέξρεηαη (). Οη ηξνρηέο ηεο ζην λφηην ηκήκα ηνπ 
νξίδνληα ρακειψλνπλ θαζεκεξηλά, νη αλαηνιέο ηεο κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα ΝΑ θαη νη δχζεηο 
ηεο πξνο ηα ΝΓ. 

Απηέο νη ζρέζεηο (αλεξρφκελεο - θαηεξρφκελεο ζειήλεο) είλαη αληίζεηεο ζην 
λφηην εκηζθαίξην ηεο Γεο. Με ηνλ φξν ζπνξά ελλννχκε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπνζέηεζεο ηνπ 
ζπφξνπ ζην ρψκα. ηαλ κεηαθέξνπκε θπηά απφ έλα ζεκείν ζε άιιν, κηινχκε γηα 
κεηαθχηεπζε. Απηφ αθνξά θπηά πνπ κεηαθέξνληαη απφ πξνζηαηεπφκελν ζπνξείν-θπηψξην 
ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε, αιιά θαη ζε θπηά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ θεπνπξνχ ρξεηάδνληαη 
βειηίσζε ηνπ ξηδηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ηα νπνία κεηαθπηεχνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
θνξέο, φπσο π.ρ. νπσξνθφξα δέληξα, ζάκλνη θαη θπηά γιάζηξαο. Γηαπηφ επηιέγνπκε ηελ 
πεξίνδν ηεο θαηεξρφκελεο ειήλεο, πξάγκα πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηηο θάζεηο 
γέκηζεο θαη ράζεο ηεο ειήλεο. 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θπηείαο νη ξίδεο ηνπ θπηνχ αλαπηχζζνληαη θαιά θαη 
δέλνληαη γξήγνξα κε ην λέν πεξηβάιινλ ηνπο. Απηή ε επλντθή δφλεζε γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 
θπηά κπνξεί λα επαπμεζεί αλ κέζα ζηελ πεξίνδν θπηείαο επηιερζνχλ γηα θπιιψδε νη 
επλντθέο εκέξεο γηα ηα θχιια (Καξθίλνο θαη θνξπηφο), γηα ηα ξηδψδε φπσο ην ζέιηλν νη 
κέξεο ξηδψλ (Παξζέλνο), γηα ηα θαξπψδε φπσο αγγνχξηα θαη ληνκάηεο νη κέξεο θαξπψλ 
(Λέσλ), κε απνηέιεζκα καδί κε ην ξίδσκα λα επλνεζεί θαη ν ηχπνο ηνπ θαξπνχ. 

ηελ πεξίνδν απηή ε άλνδνο ησλ πγξψλ ζηα θπηά είλαη πεξηνξηζκέλε, γηαπηφ 
ζπληζηάηαη ην θιάδεκα δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ε θνπή νηθνδνκηθήο μπιείαο, φπσο επίζεο ε 
ιίπαλζε ησλ ιηβαδηψλ, ησλ βνζθνηφπσλ θαη ησλ νπσξνθφξσλ. 
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ΔΔππηηββιιααββήή  δδώώαα..  
 

Πξέπεη βέβαηα λα ζέζνπκε ην εξψηεκα: γηα πνην ιφγν απηφ ή ην άιιν δψν γίλεηαη 
επηβιαβέο; 

Δίλαη αλάγθε λα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηελ βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δψνπ, γηα λα 
απνθχγνπκε ηα ιάζε πνπ έγηλαλ. ε πεξίπησζε πνπ έλα δψν εκθαληζηεί καδηθά, ν κφλνο 
ηξφπνο λα πεξηνξηζηεί ζηνπο θπζηθνχο ηνπ πιεζπζκνχο είλαη λα αληηκεησπηζζεί κε ην ίδην 
πξντφλ ηεο θαχζεο ηνπ, δει ηε ζηάρηε ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα ηζρχνπλ νη ζπζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ εκεξνινγίνπ. Γελ είλαη αλάγθε ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηνχκε 
βηνινγηθά ή αθφκε θαη ρεκηθά κέζα, αιιά λα ξπζκίδνπκε ηελ θαηάζηαζε κέζν ηνπ ίδηνπ ηνπ 
δψνπ. 

Απφ πνληηθνύο ή πνπιηά θ.α. αξθεί ην ηξίρσκα ή ην δέξκα κεξηθψλ δψσλ. Γηα 
έληνκα, ζαιηγθάξηα θ.α. ηζρχεη ν εμήο θαλφλαο: 

Απφ ην θάζε δψν ζπιιέγνπκε 50 κε 60 άηνκα ηα νπνία απνηεθξψλνληαη ζηελ 
θαηάιιειε πεξίνδν ζε θαπζηήξεο μχινπ. Σν πξντφλ ηεο θαχζεο (καδί θαη ησλ μχισλ) 
ηξίβεηαη επί κία ψξα ζην γνπδί γηα λα "δπλακνπνηεζεί". Καηφπηλ παίξλνπκε έλα (1) 
γξακκάξην ηνπ δπλακνπνηεκέλνπ κίγκαηνο ζηάρηεο, ην βάδνπκε ζε έλα κπνπθάιη κε ελλέα 
(9) γξακκάξηα λεξνχ θαη ην θνπλάκε γηα ηξία ιεπηά ηεο ψξαο. Παίξλνπκε έηζη κηα δεθάδα 
ζηελ πξψηε. Πξνζζέηνπκε ζ'απηφ ελελήληα (90) γξακκάξηα λεξνχ θαη ην θνπλάκε πάιη γηα 
ηξία ιεπηά. Σψξα έρνπκε κηα δεθάδα ζην ηεηξάγσλν. Αλ ζπλερίζνπκε ηελ αχμεζε κε ηνλ 
ίδην ηξφπν θαη θζάζνπκε ζηε δχλακε νθηψ, ζα θζάζνπκε ζηελ πνζφηεηα ησλ 100000lit. 
Απηφ βέβαηα ζηελ πξάμε είλαη αδχλαην. Γηαπηφ πξνρσξνχκε κέρξη ηε δχλακε ηέζζεξα θαη 
αξρίδνπκε εθ λένπ κε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. Με απηή ηε ηελ εθαξκνγή δηαθαίλεηαη κηα 
νξηζκέλε κείσζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηβιαβψλ θαηά ηε ρξήζε ηεο δχλακεο νθηψ 
θαη δε αλ ξαληίζνπκε ζπλερψο επί ηξία βξάδηα. Γηα κεξηθά δψα είρακε πιεξνθνξίεο γηα 
θαιά απνηειέζκαηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο καδηθήο παξνπζίαο επηβιαβψλ δψσλ ππήξμαλ 
εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο φηαλ ε θαχζε γηλφηαλ ζηηο ίδηεο 
πεξηνρέο παξνπζίαο ηνπο. Φχιινη εδάθνπο θαη λπρηνπεηαινχδεο π. ρ. ζπιιέγνληαη κε 
απφρε θαη θαίγνληαη ακέζσο επί ηφπνπ. 
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 ΘΑΜΞΥΑΠΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Κ  -  Μεοό Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

2 Γ 22 22  Μεοό / 
Ηεομόςηςα 

Φύλλξ μέυοι 12, από 13-21 
Άμθξπ, από 23 Ιαοπόπ 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

3 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

4 Σ 22   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 21, από 22 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ  

Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

5 Π    Έδατξπ Πίζα  

6 Π  23 16 Έδατξπ Πίζα μέυοι 12 & από 19-22  

7  21   Έδατξπ / Φχπ ……………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

8 Κ       Φχπ 
Ιαοπόπ από 11-22, από 23Άμθξπ   
Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 11 

Τάρη Ηύελλαπ St  
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Ζταιρςειακή ςάρη V 

9 Γ  9  Φχπ Άμθξπ μέυοι 24 Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

10 Σ 1   Φχπ / Μεοό Φύλλξ από 1 Τάρη Ηύελλαπ St  
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

11 Σ 14   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 13, από 14 Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

12 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

13 Π       Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  ππξξλλύύ  εερρμμξξϊϊκκήή,, 
Τάρη Ηύελλαπ St  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

Ζταιρςειακή ςάρη V 

14  3   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 2, από 3 Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St  

Τάρη Σειρμξύ Δ 

15 Κ       Έδατξπ Πίζα 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

16 Γ    Έδατξπ Πίζα  

17 Σ 9 23  Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 8, από 9-11 Άμθξπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

18 Σ 16 -  Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 11-15, από 16 Φύλλξ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

19 Π  20  Μεοό 
Φύλλξ μέυοι 16 & από 23 

ΤΔΚΞΣ ρςιπ 16 
Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Π 21 4  Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 20, από 21 Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

21     Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

22 Κ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 24 Τάρη Ηύελλαπ St 

23 Γ 1 9  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Πίζα από 1 Τάρη Ηύελλαπ St  

Τάρη Σειρμξύ Δ 

24 Σ      Έδατξπ Πίζα  

25 Σ 3   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 2, από 3 Άμθξπ  

26 Π    Φχπ Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Π 2   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 1, από 2 Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

28     Μεοό Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St  
Ζταιρςειακή ςάρη V 

29 Κ      Μεοό Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St 

30 Γ 6   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 5, από 6 Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

31 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 
Ζταιρςειακή ςάρη V 

 
 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θαμξσάοιξ 2012: 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Θαμξσαοίξσ 2012 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
6 10 20      

26 31 27      
 
 Οι Πλαμήςεπ ποξρτέοξσμ έμα πξλύυοχμξ ποόγοαμμα. Ο Δομήπ πεομά μεςά από 

μεοικέπ ημέοεπ παοαμξμήπ ρςξμ σγοό Σκξοπιό, ρςξ θεομό αρςεοιρμό ςξσ Τξνόςη 
και παοαμέμει εκεί μέυοι ςιπ 26 ςξσ μημόπ, για μα διαλένει μεςά ςξμ φσυοό 
Αιγόκεοχ.  

 Ζ Ατοξδίςη παοαμέμει για έμα δεκαήμεοξ ρςξμ Αιγόκεοχ και μεςά μεςακξμίζει 
ρςξ δικό ςηπ ρςξιυείξ, ρςξμ τχςειμό Υδοξυόξ, ςξμ ξπξίξ εγκαςαλείπει ρςιπ 31 
ςξσ μημόπ και πεομά ρςξσπ Θυθείπ.  

 Ο Άοηπ μέμει για δύξ δεκαήμεοα ρςξ Κέξμςα, σπξρςηοίζξμςαπ ςξμ Δομή, ξ 
ξπξίξπ από ςιπ 6 ςξσ μημόπ βοίρκεςαι ρςξμ Τξνόςη. Από ςιπ 20 ςξσ μημόπ κάμει 
μια επίρκεφη ρςημ φσυοή Παοθέμξ, αλλά ρςιπ 27 ςημ εγκαςαλείπει και 
επιρςοέτει πάλι ρςξ Κέξμςα.  

 Ο Δίαπ ρςξ Ιοιό και ξ Ολξύςχμαπ ρςξμ Τξνόςη κσοιαουξύμ ρςξ θεομό ρςξιυείξ. 
 Ο Ιοόμξπ από ςημ Παοθέμξ, όπξσ σπξρςηοίζεςαι επί μέοξσπ από ςημ Ατοξδίςη, 

ςξμ Δομή και ςξμ Άοη, απξςελεί έμαμ σπξλξγίριμξ φσυοό αμςίπαλξ ρςη θεομή 
ξμάδα. Δίμαι δύρκξλξ μα πξύμε πξιξπ θα πάοει ςξ πάμχ υέοι. Δνάλλξσ μόμξ ξ 
Οσοαμόπ και για λίγεπ ημέοεπ ξ Δομήπ εσμξξύμ ςιπ βοξυξπςώρειπ. Δίμαι αδύμαςη 
κάθε ποόγμχρη. 

 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ από 08/01  και ώοα 11.00 μέυοι 19/01 και ώοα 16.00  
 

 Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 01/01 και ώοα 00.00 
έχπ ςιπ 06/01 και ώοα 20.00 και από 20/01 και ώοα 06.00 έχπ 31/01 και ώοα 
24.00. 
 
Ζ πεοίξδξπ τσςέμαςξπ είμαι ςασςόυοξμα καςάλληλη για κλάδεμα ξπχοξτόοχμ 
δέμςοχμ, θάμμχμ και τσςξτοακςώμ. Για ςα καοπξτόοα τσςά ποέπει μα ποξςιμηθξύμ 
ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπξύ. 
 
Απξςέτοχρη  πςεοώμαςξπ ή δέομαςξπ θεομόαιμχμ επιβλαβώμ 

 Ποξβλέπεςαι για ςξμ εουόμεμξ Δεκάμβοη. 
 Έλεγυξπ πληθσρμξύ ραλιγκαοιώμ από 10.1. ώοα 01 έχπ 11.1. ώοα 13. 
 
 
 Συεςικά με ςξ γάλα: Ποέπει μα αματέοξσμε όςι ξι δσρμεμείπ ημέοεπ ςξσ 

Ζμεοξλξγίξσ πξσ ρσμβξλίζξμςαι με ςιπ διακεκξμμέμεπ γοαμμέπ (και ςη ρκίαρη 
ρςημ ελλημική μεςάτοαρη), ποέπει μα απξτεύγξμςαι ξπχρδήπξςε, ςόρξ για 
παοαγχγή βξσςύοξσ, όρξ και επίλεκςχμ ςσοιώμ.  

Τξ γάλα πξσ αομέγεςαι ρε θεομέπ μέοεπ καοπώμ έυει ςιπ σφηλόςεοεπ απξδόρειπ ρε 
βξύςσοξ, όπχπ και ασςό πξσ αομέγεςαι ρε ημέοεπ με ςάρη καςαιγίδαπ. Οι ημέοεπ 
πεοίγειξσ ςηπ Σελήμηπ () είμαι ρυεδόμ πάμςα δσρμεμείπ για ςημ επενεογαρία ςξσ 
γάλακςξπ, ακόμη και ςξ γιαξύοςι δεμ πεςσυαίμει, γιασςό ποέπει μα βάλξσμε διπλή 
πξρόςηςα μαγιάπ. Τξ γάλα ποξςιμά ςιπ τχςειμέπ και θεομέπ ημέοεπ, εμώ ξι σγοέπ 
ημέοεπ τύλλχμ είμαι ακαςάλληλεπ. 
 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  
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 ΦΔΒΠΞΥΑΠΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Σ 7    Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 6 από 7 Πίζα Ζταιρςειακή ςάρη V 

Τάρη Ηύελλαπ St  

2 Π  21  Έδατξπ Πίζα μέυοι 18 ……………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

3 Π  9  Έδατξπ 
Πίζα από 1 

 Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 11 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

4  6   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 5, από 6 Άμθξπ   

5 Κ    Φχπ Άμθξπ  Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

6 Γ 10   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 9, από 10 Φύλλξ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

7 Σ 22 23  Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 21, από 22 Ιαοπόπ  

8 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ  

9 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 13……………………………… Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

10 Π 10   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ 

Ιαοπόπ από 6 μέυοι 9, από 10 
Πίζα 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

11   20  Έδατξπ Πίζα μέυοι 7……………………………… Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

12 Κ    Έδατξπ Πίζα από 8 Τάρη Ιαςαιγίδαπ   
Τάρη Ηύελλαπ St  

13 Γ 15 22 - Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 14, από 15 Άμθξπ 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

14 Σ 21 10  Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι20, από 21-22Φύλλξ  

ΤΔΚΞΣ ρςιπ 22 
 

15 Σ    Μεοό ……………………………… 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St  

16 Π    Μεοό ……………………………… Φύλλξ από 18 Τάρη Ηύελλαπ St 

17 Π 3   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπόπ  

18     Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ  

19 Κ 8   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 7 από 8 Πίζα  

20 Γ    Έδατξπ Πίζα   

21 Σ 12 24  Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 11, από 12 Άμθξπ Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

22 Σ    Φχπ Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

23 Π 11   Φχπ / Μεοό 
Ιαοπόπ +Άμθξπ από 1-22, από 23 

Φύλλξ 
 

24 Π    Μεοό Φύλλξ  

25     Μεοό Φύλλξ μέυοι 14……………………………… 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

26 Κ 14  ΑΟΞΙΠΘΔΣ Μεοό / 
Ηεομόςηςα ……………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Γ  15 Ι ΔΔΥΤΔΠΑ Ηεομόςηςα Ιαοπόπ από 3 Τάρη Ηύελλαπ St 

28 Σ 15   
Ηεομόςηςα / 

Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 14, από 15 Πίζα  

29 Σ  24  Έδατξπ Πίζα μέυοι 20………………………………  

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
 

02/02 
εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά, Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, 
Καζηαληά. 

29/02 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά. 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Φεβοξσάοιξ 2012: 
Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Φεβοξσαοίξσ 2012 

ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
11        
25        

 

 Ο Ιοόμξπ από ςημ Παοθέμξ και ξ Δομήπ για έμα δεκαήμεοξ από ςξμ Αιγόκεοχ 
κσοιαουξύμ ρςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ.  

 Ο Άοηπ ρε αμάδοξμη πξοεία μποξρςά ρςξ Κέξμςα, ξ Δίαπ ρςξμ Ιοιό και ξ 
Ολξύςχμαπ ρςξμ Τξνόςη, βοίρκξμςαι ρςημ πλεσοά ςηπ θεομόςηςαπ.  

 Φχςειμή επιοοξή έουεςαι από ςξμ Οξρειδώμα και ρςξ δεύςεοξ δεκαήμεοξ από ςξμ 
Δομή, από ςημ πεοιξυή ςξσ Υδοξυόξσ.  

 Ζ Ατοξδίςη και ξ Ξσοαμόπ από ςξσπ Θυθείπ κσοιαουξύμ ρςξ σγοό ρςξιυείξ και 
σπξρςηοίζξμςαι ρε ασςό από ςξμ Δομή ςιπ ςελεσςαίεπ ημέοεπ ςξσ μήμα. Απξμέμει 
μα δξύμε πξιξπ θα επικοαςήρει, ςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ ή ξι δσμάμειπ ςηπ 
θεομόςηςαπ; Αμ θα έυξσμε υιόμια ή βοξυέπ θα εναοςηθεί από ασςό. 

 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από 03/02.- και ώοα 11.00 έχπ 14/02.- και ώοα 22.00. 
 

  Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςημ 01/02 και ώοα 00.00 
έχπ ςιπ 0202 και ώοα 18.00 και από 16/02 και ώοα 18.00 έχπ 29/02 και ώοα 
24.00. 
 
 Σςημ πεοίξδξ τσςέμαςξπ μπξοξύμε μα κλαδέφξσμε ςξ αμπέλι, ςα ξπχοξτόοα και 

ςξσπ θαμμξτοάκςεπ. Ιαςάλληλεπ γι ασςό είμαι ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ. 
Απξτεύγξσμε ςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. 

 Ιξπή μξρυεσμάςχμ Θςιάπ για τοάκςεπ λιβαδιώμ και θαμμξτοάκςεπ ρςιπ 21/02.- 
ώοα 14.00 έχπ 23/02.- και ώοα 22.00, και από 27/02.- ώοα 03.00 έχπ 
28/02.- και ώοα 14.00. Σςξ έδατξπ μπαίμξσμ ςξμ Λάοςιξ. 

 
Έλεγυξπ πληθσρμξύ ραλιγκαοιώμ: από 06/02.- και ώοα 10.00 έχπ 07/02.- και ώοα 
21.00 . 
 
 
Ιαςαπξλέμηρη:  
 Λσκηςίαρη ςχμ τσςώμ:  
Οι μύκηςεπ ρςη τύρη έυξσμ ςημ απξρςξλή μα απξρσμθέςξσμ απξμεκοχμέμη ζχή. 
Ποξρβάλξσμ ςα καλλιεογξύμεμα τσςά, όςαμ υοηριμξπξιείςαι αμώοιμξ ξογαμικό 
λίπαρμα ή μχπή ζχική ύλη από οιμίρμαςα κεοάςχμ και κξκάλχμ, αλλά και όςαμ ξ 
θεοιρμόπ ςξσ ρπόοξσ έγιμε ρε δσρμεμείπ ρσγκσοίεπ. («Όςαμ η επιοοξή ςηπ Σελήμηπ 
πάμχ ρςη Γη είμαι πξλύ έμςξμη» Rudolf Steiner).  
Ηα μπξοξύρε καμείπ μα βοάρει έμα ςράι από πξλσκόμπι, μα οαμςίρει ςξ έδατξπ γύοχ 
από ςα τσςά και μα σπξυοεώρει ςξσπ μύκηςεπ μα καςέβξσμ ρςη γη, όπξσ και αμήκξσμ. 
Για ςη θεοαπεία ςχμ τσςώμ υοηριμξπξιξύμε ςράι ςρξσκμίδαπ για οάμςιρμα ςχμ 
τύλλχμ. Λ’ασςό εμιρυύεςαι η ατξμξίχρη και η κίμηρη ςχμ σγοώμ, με απξςέλερμα μα 
εναταμίζξμςαι και ξι μύκηςεπ. 
 

 
 
 
 
 

 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  
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ΛΑΠΤΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛΔ
ΠΑ 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Π  18   Έδατξπ 
Πίζα από 1  

Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 20 
 

2 Π 15   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 14, από15 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

3     Φχπ Άμθξπ μέυοι 9, από 10 Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

4 Κ 19   Φχπ / Μεοό 
Ιαοπόπ μέυοι 2, από 3-18 Άμθξπ, 

από 19 Φύλλξ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

5 Γ    Μεοό Φύλλξ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

6 Σ 8   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 7, από 8 Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

7 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

8 Π 19 11  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 18, από 19 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

9 Π    Έδατξπ Πίζα μέυοι 23  

10   11  Έδατξπ ………………………………… Πίζα από 23 Τάρη Σειρμξύ Δ 

11 Κ 22  - Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 21, από 22 Άμθξπ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

12 Γ    Φχπ Άμθξπ μέυοι 17, από 18 Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

13 Σ 3 22  Φχπ / Μεοό 
Ιαοπόπ μέυοι 12, από 13-18 

Φύλλξ ΤΔΚΟΣ ρςιπ 18 
 

14 Σ  16  Μεοό Ιαοπόπ από 1 ππξξλλύύ  εερρμμξξϊϊκκήή,, 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

15 Π 8   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

16 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

17  14   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 13, από 14 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

18 Κ      Έδατξπ Πίζα 
Τάρη Σειρμξύ Δ 

Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Γ 18   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 17, από 18 Άμθξπ  

20 Σ    Φχπ Άμθξπ  

21 Σ 18   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 17, από 18 Φύλλξ Τάρη Σειρμξύ Δ 
 Τάρη Ηύελλαπ St 

22 Π  16  Μεοό Φύλλξ  

23 Π   Μεοό Φύλλξ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

24  21   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 20, από 21 Ιαοπόπ  

25 Κ*    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

26 Γ 22 8  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 21, από 22 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Σ    Έδατξπ Πίζα μέυοι 22…………………………………  

28 Σ  2  Έδατξπ ………………………………… 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

29 Π 23 1  Έδατξπ / Φχπ 
Πίζα από 1-22, από23 Άμθξπ 
Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 3 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

30 Π    Φχπ Άμθξπ  

31     Φχπ Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 

04/03 
εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά, Σνχγηα, Θακλφθεδξν, Γακαζθεληά, Μαχξε 
Γακαζθεληά, Γαχξνο 

28/03 Καζηαληά, Μειηά, θεληάκη, Καξπδηά 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 

*ΗΔΠΘΜΖ ΩΠΑ. Τα οξλόγια 1 ώοα μποξρςά ςξ βοάδσ ςξσ Σαββάςξσ 
(Ζ θεοιμή ώοα δεμ σπξλξγίζεςαι ρςιπ αμαγοατόμεμεπ ςιμέπ ρςξ ημεοξλόγιξ) 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Λάοςιξ 2012: 
Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Λαοςίξσ 2012 

ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
 4       
 27       

 
 Ο Δομήπ και ξ Ξσοαμόπ ρςξσπ Θυθείπ κοαςξύμ ρςα υέοια ςξσπ ςξ σγοό ρςξιυείξ για 

ξλόκληοξ ςξ μήμα. Ζ Ατοξδίςη ςξσπ σπξρςηοίζει ρςη διάοκεια ςχμ ποώςχμ 
ημεοώμ.  

 Ο Ιοόμξπ τοξμςίζει ακόμη για φύυξπ πξσ θα εκδηλώμεςαι ρςη διάοκεια ςηπ 
μύυςαπ. Αμςιμέςχπξσπ έυει όμχπ ςξμ Άοη ρςξ Κέξμςα, ςξ Δία ρςξμ Ιοιό, ςξμ 
Ολξύςχμα ρςξμ Τξνόςη και ςημ Ατοξδίςη από ςιπ 4 έχπ ςιπ 26 ςξσ μημόπ, με ςιπ 
δσμάμειπ θεομόςηςαπ πξσ εμεογξπξιξύμ.  

 Ο Οξρειδώμαπ μόμξπ ςξσ τοξμςίζει για τχπ. Ιαι ρε ασςόμ ςξ μήμα απξμέμει μα 
δξύμε πξιεπ δσμάμειπ θα επικοαςήρξσμ, ασςέπ ςξσ φύυξσπ ή ςηπ θεομόςηςαπ; Τα 
καιοικά ταιμόμεμα θα εκδηλχθξύμ με υιόμια και βοξυέπ. 

 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 01/03.- και ώοα 20.00 έχπ 13/03- και ώοα 18.00 και 
από 29/03 ώοα 03.00 έχπ 31/03 και ώοα 22.00 
 
 Για ςη ρπξοά καοπξτόοχμ τσςώμ και αμξινιάςικξσ ρςαοιξύ (ςοιμήμι), πξλύ εσμξψκή 

είμαι η πεοίξδξπ από 14/03. ώοα 01.00 έχπ 15/03. ώοα 08.00. 
 

   Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: ρςιπ 01/03. από ώοα 00.00 
έχπ ώοα 14.00 και από 14/03. ώοα 19.00 έχπ 27/03 ώοα 22.00.  
 
Ιξπή μξρυεσμάςχμ:  Ζ πεοίξδξπ από 14/03.- και ώοα 16.00 έχπ 17/03.- και ώοα 
13.00 είμαι καςάλληλη για ςημ κξπή μξρυεσμάςχμ από κλήμαςα και ξπχοξτόοα, ςα 
ξπξία ποξξοίζξμςαι για μπόλιαρμα, ή και για μόρυεσμα. Τα ςελεσςαία ποέπει μα μπξσμ 
ρςξ υώμα ρςημ επόμεμη πεοίξδξ τσςέμαςξπ. 
 

 
Ζ καςαπξλέμηρη ραλιγκαοιώμ: γίμεςαι από 04/03.- και ώοα 19.00  έχπ 06/03.- και 
ώοα 07.00. 
 
Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικώμ τσςικώμ ρκεσαρμάςχμ, κόβξσμε ρςιπ 04/03 και 
από ώοα 00.00 έχπ ώοα 18.00 νύλξ ρημύδαπ, ςξ γεμίζξσμε με Αυίλλεια και ςξ 
κοεμξύμε. 
 
 
 
 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  
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18.  
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ΑΟΠΘΚΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Κ 5    Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 4, από 5 Φύλλξ  

2 Γ 19   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 18, από 19 Ιαοπόπ  

3 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 21………………………………  

4 Σ    Ηεομόςηςα ………………………………… Τάρη Σειρμξύ Δ  
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

5 Π 6   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ ……………………………… Πίζα από 10-23  

6 Π  21  Έδατξπ ………………………………… Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

7   18  Έδατξπ ………………………………… Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

8 Κ 7  ΟΑΣΧΑ 
ΙΑΗΞΚΘΙΩΜ 

Έδατξπ/ Φχπ Πίζα από 1-6, από 7 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St  

9 Γ 12   Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι11 από 12-22 

Φύλλξ ΤΔΚΞΣ ρςιπ 22 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

 

10 Σ  22 2 Μεοό Φύλλξ από 5  

11 Σ 15   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 14, από 15 Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St  

12 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 8 και από 13  

13 Π 20   Ηεομόςηςα/ 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 19, από 20 Πίζα  

14     Έδατξπ Πίζα Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

15 Κ 23  ΟΑΣΧΑ Έδατξπ/ Φχπ Πίζα μέυοι 22, από 23 Άμθξπ  

16 Γ    Φχπ Άμθξπ  

17 Σ    Φχπ Άμθξπ μέυοι 23  

18 Σ 00    Μεοό Φύλλξ από 00 Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

19 Π    Μεοό Φύλλξ Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Π    Μεοό Φύλλξ  

21  4 9  Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 3, από 4 Ιαοπόπ  

22 Κ  15  Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

23 Γ 4   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ 

Ιαοπόπ μέυοι 3, από 4-13 Πίζα, 
από 14 Ιαοπόπ 

 

24 Σ  5  Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 1, από 8 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ 

25 Σ  7  Έδατξπ 
Πίζα 

 Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 8 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

26 Π 5   Έδατξπ/ Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 5 Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Π    Φχπ Άμθξπ  Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

28  12   Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι11, από 12-22 

Φύλλξ, από 23 Ιαοπόπ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

29 Κ    Μεοό Ιαοπόπ μέυοι 22, από 23 Φύλλξ  

30 Γ 3   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 2, από 3 Ιαοπόπ  

 
 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 

15/04 
Μειηά, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά, Διάηε, Κέδξν, Σνχγηα, Θακλφθεδξν, Γακαζθεληά, Μαχξε 
Γακαζθεληά, Γαχξνο. 

 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Αποίλιξ 2012: 
 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Αποιλίξσ 2011 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
 

 Ο Δομήπ και ξ Ξσοαμόπ ‘καςξικξύμ’ ασςό ςξ μήμα ρςξσπ σγοξύπ Θυθείπ.  
 Ζ Ατοξδίςη ρςξμ Ταύοξ και ξ Ιοόμξπ ρε αμάδοξμη πξοεία ρςημ Παοθέμξ, 

καθξοίζξσμ ςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ.  
 Για θεομόςηςα τοξμςίζξσμ ξ Άοηπ από ςξ Κέξμςα, ξ Δίαπ από ςξμ Ιοιό και ξ 

Ολξύςχμαπ από ςξμ Τξνόςη.  
 Φχςειμόςηςα ποξκύπςει από ςξμ Οξρειδώμα ρςξμ Υδοξυόξ. Σςξμ αμαγμώρςη 

απξμέμει μα παοακξλξσθήρει ςημ ενέλινη ςξσ καιοξύ. 
 
 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ από από 01/04.- και ώοα 00.00 έχπ 09/04- και ώοα 22.00 
και από 25/04. ώοα 08.00 έχπ 30/04. ώοα 24.00. 
 
 Για ρπξοά παςάςεπ για ρπξοξπαοαγχγή για ςημ επόμεμη υοξμιά πξλύ εσμξψκή είμαι 

η πεοίξδξπ από 21/04 και ώοα 04.00 έχπ 23/04 και ώοα 03.00. 
 
 

   Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 11/04 και ώοα 01.00 
έχπ ςιπ 25/04 και ώοα 02.00. 
 
 Δογαρίεπ μπξλιάρμαςξπ: για ξπχοξτόοα από ςιπ 11/04.- και ώοα 15.00 έχπ 

13/04 και ώοα 19.00 και από 21/04 και ώοα 04.00 έχπ 23/04 και ώοα 
03.00. 

 Για αμθξτόοα δέμςοα, από ςιπ 15/04.- και ώοα 23.00 έχπ 17/04.- και ώοα 
23.00. 

 
Ιαςαπξλέμηρη: Μσυςξπεςαλξύδχμ: από ςιπ 18/04.- και ώοα 17.00 έχπ ςιπ 21/04.- 
και ώοα 03.00. 
Ιαςαπξλέμηρη ςξσ ρκώοξσ και ςξσ κηοόρκχοξσ: από 21/04. ώοα 04.00 έχπ 
23/04. ώοα 03.00. 
 
                                                                          
Ιαςαπξλέμηρη: Σαλιγκαοιώμ: από 01/04. ώοα 05.00 έχπ 02/04. ώοα 18.00, ρςιπ 
28/04. από ώοα 12.00 έχπ 22.00, και από 29/04. ώοα 23.00 έχπ 30/04. ώοα 
02.00. 
 
 
 
 
 
 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  
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ΛΑΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Σ     Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ  

2 Σ 16   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 15, από 16 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

3 Π    Έδατξπ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

4 Π    Έδατξπ Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K  

5  18   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 16………………………………  

6 Κ 22 5 5  Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 17-21, από 22 Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St 

7 Γ  11  Μεοό Φύλλξ μέυοι 7 &, από 14  

8 Σ  8  Μεοό 
Φύλλξ μέυοι 23  
ΤΔΚΞΣ ρςιπ 3 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

9 Σ 00   Ηεομόςηςα Ιαοπόπ, από 00 - 16 & από 21  

10 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

11 Π 3   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ, μέυοι 2, από 3 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ 

12     Έδατξπ Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

13 Κ 6    Έδατξπ / Φχπ 
Πίζα μέυοι 5, από 6-9 Άμθξπ, από 

10 Ιαοπόπ 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

14 Γ    Φχπ Ιαοπόπ μέυοι 12, από 13 Άμθξπ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

15 Σ 6   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φύλλξ  

16 Σ    Μεοό 
Φύλλξ μέυοι 5, από 6-21 Ιαοπόπ, 

από 22 Φύλλξ 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

17 Π    Μεοό Φύλλξ 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

18 Π 10   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 9, από 10 Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

19   18  Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

20 Κ 10   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 9, από 10-22 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

21 Γ  1 11  Έδατξπ ……………………………… Πίζα από 14 Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

22 Σ  13  Έδατξπ 
Πίζα Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ 

από 14 
 

23 Σ 11   Έδατξπ / Φχπ 
Πίζα μέυοι10, από 11-14 

Άμθξπ…………………..…… 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

24 Π    Φχπ ……………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

25 Π 18   Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 2-17, από 18 Φύλλξ 
Τάρη Σειρμξύ Δ 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

26     Μεοό Φύλλξ    

27 Κ 10   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 9, από 10 Ιαοπόπ  

28 Γ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

29 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 23 Τάρη Ηύελλαπ St 

30 Σ 00   Έδατξπ Πίζα από 00 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

31 Π    Έδατξπ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 
 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
06/05 

Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, Σνχγηα, Θακλφθεδξν, Γακαζθεληά, Μαχξε Γακαζθεληά, 
Γαχξνο.  

 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Λάιξ 2012: 
Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Λαΐξσ 2012 

ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
8   12     

21        
 
 Ο Δομήπ από ςξσπ Θυθείπ σπξρςηοίζει ςξμ Ξσοαμό ςημ ποώςη εβδξμάδα ρςξ 
σγοό ρςξιυείξ.  
 Ζ Ατοξδίςη από ςξμ Ταύοξ και ξ Ιοόμξπ, αμάδοξμξπ ρςημ Παοθέμξ, 
κσοιαουξύμ ρςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ.  
 Ο Άοηπ ρςξ Κέξμςα και ξ Ολξύςχμαπ ρςξμ Τξνόςη τοξμςίζξσμ ξλόκληοξ ςξ 
μήμα ςξ θεομό ρςξιυείξ και ρε ασςό σπξρςηοίζξμςαι από ςξμ Δομή από ςιπ 8 έχπ ςιπ 
20 ςξσ μημόπ.  
 Ο Δομήπ πεομά ρςιπ 21 ςξσ μημόπ ρςξμ φσυοό Ταύοξ, όπξσ βοίρκεςαι και ξ 
Δίαπ από ςιπ 12 ςξσ μημόπ. Ξι δσξ ςξσπ μαζί με ςημ Ατοξδίςη και ςξμ Ιοόμξ 
εμιρυύξσμ ςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ. 
 

Από ςιπ 08/05 και από ώοα 17.00 αουίζει μα αμεβαίμει η θεομξκοαρία ςξσ 
εδάτξσπ. 

 Σπξοά παςάςαπ για παοαγχγή, μεςά ςιπ 08/05 ρε ημέοεπ οιζώμ. 
 
 Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από ςιπ 01/05 και ώοα 00.00 έχπ ςιπ 08/05 και 
ώοα 03.00 και από 22/05 και ώοα 14.00 έχπ 31/05 και ώοα 24.00. 

 Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 08/05 και ώοα 11.00 
μέυοι ςιπ 20/05 και ώοα 22.00  
 Δογαρίεπ μπξλιάρμαςξπ: για ξπχοξτόοα από ςιπ 09/05.- και ώοα 00.00 έχπ ςιπ 

11/05 και ώοα 02.00, από 13/05. ώοα 10.00 έχπ 14/05. ώοα 12.00 και 
από 18/05. ώοα 10.00 έχπ 20/05. ώοα 09.00.  

 Για αμθξτόοα, από 13/05. ώοα 06.00 έχπ ώοα 09.00 και από 14/05. ώοα 
13.00 έχπ 15/05. ώοα 05.00. 

 Απξτεύγξσμε ςιπ δσρμεμείπ ημέοεπ. 
 
 Ιαςαπξλέμηρη: Μσυςξπεςαλξύδχμ από 06/05.- και ώοα 22.00 έχπ 08/05.- 
και ώοα 23.00 . 
 Ιαςαπξλέμηρη: Σςαβλόμσγαπ ρε ημέοεπ αμθώμ 
 Ιαςαπξλέμηρη: επιβλαβώμ εμςόμχμ, ςξσ δξοστόοξσ ςηπ παςάςαπ και ςηπ βαοοόα 

από 20/05.- και ώοα 10.00 έχπ ώοα 22.00, και από 21/05. ώοα 14.00 έχπ 
23/05 ώοα 10.00. 

 Ιαςαπξλέμηρη: Σαλιγκαοιώμ: από ςιπ 25/05.- και ώοα 18.00 έχπ ςιπ 27/05.- και 
ώοα 09.00. 

                        
Σσγκξμιδή Σαμξύ:  Ηέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθώμ  

 
Αουή εογαριώμ για ςημ εκςοξτή βαριλιρρώμ ρςιπ μέλιρρεπ ρε ημέοεπ 
αμθώμ. 
 

Για ςημ εναγχγή από ςξ έδατξπ ςχμ βιξδσμαμικώμ τσςικώμ ρκεσαρμάςχμ, 
καςάληλεπ είμαι ξι ημέοεπ από ςιπ 16/05 έχπ ςιπ 20/05. 
 
 
 
 
 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  
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ΘΞΥΜΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Π     Έδατξπ Πίζα   

2  5   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 5 Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

3 Κ 9 22   15 Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι 2  ………………………………… 

ΤΔΚΞΣ ρςιπ 2 
 

4 Γ  18   13   Μεοό Πίζα από 2-7, από 16 Φύλλξ  

5 Σ 11   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Φύλλξ μέυοι 9………………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

6 Σ    Ηεομόςηςα …………………………………   

7 Π 12     Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ από 6-11, από 12 Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

8 Π      Έδατξπ Πίζα μέυοι 16, από 17 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

9  14   Έδατξπ / Φχπ 
Άμθξπ μέυοι 6, από 7-13 Πίζα, 

από 14 Άμθξπ 
 

10 Κ    Φχπ Άμθξπ 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

11 Γ 12   Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι 11, από 12-14 

Φύλλξ,  από 15 Ιαοπόπ 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή κοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

12 Σ    Μεοό Ιαοπόπ μέυοι 6, από 7 Φύλλξ  

13 Σ    Μεοό 
Φύλλξ μέυοι 6, από 7-16 Πίζα, 

από 17 Φύλλξ 
 

14 Π 16   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 15, από 16 Ιαοπόπ  

15 Π    Ιαοπόπ  

16  17 3  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 16, από 17 Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

17 Κ  17  Έδατξπ 
Πίζα έχπ 5 & από 11-13 & από 

20 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

18 Γ  19  Έδατξπ 
Πίζα Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ 

από 21 
  

19 Σ 17 - 16 Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 16, από 17 Άμθξπ  

20 Σ    Φχπ Άμθξπ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

21 Π    Φχπ Άμθξπ μέυοι 23 Τάρη Ηύελλαπ St 

22 Π 00   Μεοό Φύλλξ από 00 Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

23  15   Μεοό / 
Ηεομόςηςα 

Φύλλξ έχπ 14, από 15-22 
Ιαοπόπ από 23 Άμθξπ 

Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

24 Κ    Ηεομόςηςα Άμθξπ μέυοι 8, από 9 Ιαοπόπ 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

25 Γ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ  

26 Σ 6   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 5, από 6 Πίζα  

27 Σ    Έδατξπ Πίζα  

28 Π    Έδατξπ Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ  

29 Π 13   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 3, από 4 Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

30  19   Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι 18 ……………………………… 

ΤΔΚΞΣ ρςιπ 18 
 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
12/06 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, 

29/06 Μειηά, Κέδξνο, Διάηε, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 

 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θξύμιξ 2012: 
 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Θξσμίξσ 2012 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
7  19      

23        
 
 Ζ Ατοξδίςη και ξ Δίαπ από ςξμ φσυοό Ταύοξ και ξ Ιοόμξπ από ςημ Παοθέμξ 

κσοιαουξύμ ρςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ. Τημ ποώςη εβδξμάδα έυξσμ ςη βξήθεια 
και ςξσ Δομή από ςξμ Ταύοξ, ξ ξπξίξπ όμχπ από ςιπ 7 έχπ ςιπ 22 ςξσ μημόπ από 
ςξσπ Διδύμξσπ σπξρςηοίζει ςξμ Πξρειδώμα από ςξμ Υδοξυόξ ρςξ τχςειμό 
ρςξιυείξ.  

 Σςιπ 23.5. ξ Δομήπ πεομά ρςξμ σγοό Ιαοκίμξ και σπξρςηοίζει ςξμ Ξσοαμό.  
 Ο Άοηπ για 20 ημέοεπ ρςξ Κέξμςα και ξ Ολξύςχμαπ ρςξμ Τξνόςη ποξρπαθξύμ 

μα εμιρυύρξσμ ςιπ θεομέπ δσμάμειπ. Λπξοεί και μα ςξ επιςύυξσμ. 
 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ Από 01/06. ώοα 00.00 έχπ 03/06. ώοα 02.00, 
και από 18/06 ώοα 21.00 έχπ 30/06. ώοα 18.00. 
 

    Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 04/06.- και ώοα 
20.00 έχπ 18/06 & ώοα 16.00. 
 
Ιαςαπξλέμηρη  βλαβεοώμ εμςόμχμ, ςξσ δξοστόοξσ ςηπ παςάςαπ και ςηπ βαοοόα: 
 Από ςιπ 16/06. ώοα 17.00 έχπ 19/06. ώοα 16.00. 
Ιαςαπξλέμηρη  ραλιγκαοιώμ: 
 Από ςιπ 22/06. ώοα 00.00 έχπ 23/06. ώοα 14.00., με απξςέτοχρη. 
Ιαςαπξλέμηρη  γούλλχμ: 
 Από ςιπ 03/06. ώοα 09.00 έχπ 05/06. ώοα 10.00. 
Ιαςαπξλέμηρη  ακοίδχμ: 
 Από ςιπ 19/06. ώοα 23.00 έχπ 21/06. ώοα 23.00. 
Ιαςαπξλέμηρη ςηπ  ρςασλόμσγαπ:  
ρε ημέοεπ αμθώμ ςιπ ρσλλαμβάμξσμε με απόυη και ςιπ καίμε μέρα ρςξ ρςάβλξ ρςιπ 
ρςιπ 19/06. ώοα 17.00 έχπ 21/06. ώοα 23.00 και 29/06. ώοα 04.00 έχπ 
30/06. ώοα 18.00.  
 Ιαςαπξλέμηρη  μσομηγκιώμ ρςξ ρπίςι: 
 Όςαμ η Σελήμη βοίρκεςαι ρςξ Κέξμςα, μαζεύξσμε μεοικά άςξμα και ςα καίμε 

μέρα ρςξ ρπίςι 
 
Σσγκξμιδή Σαμξύ:  Σςιπ 08/06 & ώοα 17.00 έχπ ςιπ 09/06 & ώοα 06.00και από 
23-24/06 & ώοα 08.00. Γεμικά θέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθώμ 

 
Δκςοξτή βαριλιρρώμ από ςιπ 29/06.- και ώοα 04.00 έχπ 22.00 και ρε 
άλλεπ ημέοεπ αμθώμ πξσ ακξλξσθξύμ. 
 

 

 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  
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ΘΞΥΚΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Κ    20 7 Μεοό ………………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

2 Γ 21 5  Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ από 9-20, από 21 Ιαοπόπ  

3 Σ  20  Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 11 & από 15 Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

4 Σ 23   
Ηεομόςηςα / 

Έδατξπ 
Ιαοπόπ μέυοι 12, από 13-22 

Φύλλξ, από 23 Πίζα 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

5 Π    Έδατξπ Πίζα  

6 Π 23   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 22, από 23 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

7     Φχπ Άμθξπ  

8 Κ 21   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 20, από 21 Φύλλξ Τάρη Σειρμξύ Δ  
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

9 Γ    Μεοό Φύλλξ Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

10 Σ    Μεοό Φύλλξ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

11 Σ 23   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 22, από 23 Ιαοπόπ  

12 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

13 Π  18  Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 23 Τάρη Ηύελλαπ St 

14  00 22  Έδατξπ 
Πίζα από 00-

18………………………………… 
 

15 Κ    Έδατξπ ………………………………… Πίζα από 7 Τάρη Ηύελλαπ St 

16 Γ  3  Έδατξπ 
Πίζα 

 Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 5 
 

17 Σ 00   Φχπ Πίζα μέυοι 17, από 18 Άμθξπ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

18 Σ    Φχπ Άμθξπ 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Π 6    6  Φχπ / Μεοό Άμθξπ  μέυοι 5, από 6 Φύλλξ Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Π 21   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα 
Φύλλξ μέυοι 5 & από 12-20, από 

21 Ιαοπόπ 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

21     Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

22 Κ      Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

23 Γ 12   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 11………………………………  

24 Σ    Έδατξπ …………………………………  

25 Σ    Έδατξπ Φύλλξ από 12-18, από 19 Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

26 Π 19   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 18, από 19 Άμθξπ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Π    Φχπ Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

28  2 12  Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ έχπ 1, από 2-8 & από 15-

21 Φύλλξ 
ΤΔΚΞΣ ρςιπ 21 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Σειρμξύ Δ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

29 Κ  14 10 Μεοό ……………………………… από 22 Φύλλξ  

30 Γ 6   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα 
Φύλλξ μέυοι 5, από 6-19 Ιαοπόπ, 

από 23 Φύλλξ  
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

31 Σ    Ηεομόςηςα 
Φύλλξ μέυοι 6, από 7-12 Πίζα, 

από 13 Ιαοπόπ 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

 
Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 

19/07 Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά 

 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Θξύλιξ 2012: 
Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Θξσλίξσ 2012 

ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
 Ασςόμ ςξμ μήμα επικοαςξύμ πξλύ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθήκεπ.  
 Ζ Ατοξδίςη και ξ Δίαπ ρςξμ Ταύοξ, αλλά και ξ Άοηπ και ξ Ιοόμξπ ρςημ Παοθέμξ, 

επέλεναμ ςξ φσυοό γήιμξ ρςξιυείξ.  
 Για θεομόςηςα τοξμςίζει μόμξμ ξ Ολξύςχμαπ από ςξμ Τξνόςη.  
 Ο Δομήπ ρςξμ Ιαοκίμξ και ξ Ξσοαμόπ ρςξσπ Θυθείπ τοξμςίζξσμ για σγοαρία. 
  Φχςειμή επιοοξή για ξλόκληοη ςη υοξμιά ποξέουεςαι μόμξ από ςξ Οξρειδώμα 

ρςξμ Υδοξυόξ. Ηα είμαι άοαγε θεοιμόπ ασςόπ ξ μήμαπ; 
 
 Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: από 16/07. ώοα 05.00 έχπ 28/07. ώοα 21.00.  
 

 Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ για ςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 02/07.- και ώοα 07.00 
έχπ 15/07.- και ώοα 23.00 και από 29/07 και ώοα 22.00 έχπ 31/07 και ώοα 
24.00. 

Ιαςαπξλέμηρη: Λύγαπ ςχμ ρςάβλχμ: 
Πιάμξσμε ρςαβλόμσγεπ με απόυη και ςιπ καίμε μέρα ρςξ ρςάβλξ ρε 
ημέοεπ αμθώμ από ςιπ 06/07. ώοα 23.00 έχπ 08/07. ώοα 20.00 και 
από 17/07. ώοα 18.00 έχπ 19/07. ώοα 05.00. 
 . 
Ιαςαπξλέμηρη  ακοίδχμ: 
 Από ςιπ από 17/07. ώοα 18.00 έχπ 19/07. ώοα 05.00. 
Ιαςαπξλέμηρη  ραλιγκαοιώμ: 
 Σε ημέοεπ αμθώμ, μχοίπ ςξ ποχί οαμςίζξσμε ςξ έδατξπ ςχμ 

τσλλχδώμ τσςώμ με ςξ ρκεύαρμα υαλαζία. Απξςετοώμξσμε από 
19/07. ώοα 08.00 έχπ 20/07. ώοα 20.00. 

 
Σσγκξμιδή Σαμξύ:   Γεμικά θέοιρμα καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ αμθώμ 
Σσλλξγή ρπόοχμ :   από τσλλώδη τσςά από 30/07. ώοα 23.00 έχπ 31/07. & ώοα 
06.00.  
 
 
 
 

Για ςημ παοαγχγή βιξδσμαμικώμ τσςικώμ ρκεσαρμάςχμ, από ςιπ 18/07. 
ώοα 16.00 έχπ ςιπ 19/07. ώοα 10.00, εςξιμάζξσμε ςξ ρκεύξπ από 
τλξύδα βελαμιδιάπ, ςξ γεμίζξσμε με οιμίρμαςα τλξύδαπ βελαμιδιάπ, και 
ςξ θάβξσμε ρςξ έδατξπ. 
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ΑΥΓΞΥΣΤΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Σ 8    Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 7, από 8 Πίζα  

2 Π  5  Έδατξπ Ρίδα Τάρη Ηύελλαπ St 

3 Π 8   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 7, από 8 Άμθξπ, 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
 Τάρη Ηύελλαπ St 

4     Φχπ Άμθξπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

5 Κ 6   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 5, από 6 Φύλλξ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

6 Γ    Μεοό Φύλλξ  

7 Σ    Μεοό Φύλλξ  

8 Σ 7   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 6, από 7 Ιαοπόπ   

9 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 15, από 16 Άμθξπ  

10 Π 7   12   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Άμθξπ μέυοι 15, από 16-22 Πίζα  

11   2  Έδατξπ Πίζα από 5-18………………………………  

12 Κ  11  Έδατξπ 
Πίζα από 1 

 Πεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΡΧΖ από 13 
 

13 Γ 8   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 7, από 8-17 Άμθξπ………  

14 Σ    Φχπ Άμθξπ από 1 Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

15 Σ 14   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 16, από 17 Φύλλξ 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Ζταιρςειακή ςάρη V 

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

16 Π    Μεοό Φύλλξ   Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St  

17 Π   5 17  Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 4, από 5 Ιαοπόπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

18     Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 17, από 18 Φύλλξ   Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Κ 18   
Ηεομόςηςα / 

Έδατξπ 
Φύλλξ μέυοι 4, από 5-13 

Ιαοπόπ……… 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Γ    Έδατξπ ……………………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

21 Σ    Έδατξπ Πίζα από 2   

22 Σ    Έδατξπ Πίζα μέυοι 24  
Ζταιρςειακή ςάρη V 

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

23 Π 1 21  Έδατξπ / Φχπ Άμθξπ από 1-8………………………………  

24 Π 7 13  Φχπ / Μεοό 
………………………… Ιαοπόπ από 16-20, 

από 21 Φύλλξ   

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

Τάρη Ηύελλαπ St 

25   20  Μεοό Φύλλξ  ΤΔΚΟΣ ρςιπ 17  

26 Κ 12   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 11, από 12 Ιαοπόπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

27 Γ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 1 & από 5 Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

28 Σ 16   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 15, από 16 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

29 Σ    Έδατξπ Πίζα μέυοι 18, από 19 Ιαοπόπ  

30 Π 17   Έδατξπ / Φχπ 
Ιαοπόπ μέυοι 5, από 6-16 Πίζα, 

από 17 Άμθξπ 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

31 Π  15  Φχπ Άμθξπ μέυοι 23 Τάρη Ηύελλαπ St 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
15/08 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

24/08 Μειηά, Κέδξνο, Διάηε, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΔΘΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Αύγξσρςξ 2012: 
 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Ασγξύρςξσ 2012 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
25 6       

 
 Ζ Ατοξδίςη μεςαβαίμει ςελικά ρςιπ 6 ςξσ μημόπ ρςξ αγαπημέμξ ςηπ ρςξιυείξ, 

ρςξσπ τχςειμξύπ Διδύμξσπ. Ιαςά ςα άλλα δεμ σπάουει καμιά μεγάλη αλλαγή.  
 Ο Άοηπ και ξ Ιοόμξπ παοαμέμξσμ ρςημ φσυοή Παοθέμξ.  
 Ο Δίαπ ρςξμ Ταύοξ θα πάοει μια ξλιγξήμεοη σπξρςήοινη από ςημ Ατοξδίςη.  
 Ο Δομήπ, ξ ξπξίξπ μέυοι ςιπ 24 ςξσ μημόπ ρσμμαυεί ρςξ σγοό ρςξιυείξ με ςξμ 

Ξσοαμό ρςξσπ Θυθείπ, ρςιπ 25 πεομά ςελικά ρςξ Κέξμςα και εμιρυύει ςξ θεομό 
ρςξιυείξ μαζί με ςξμ Ολξύςχμα ρςξμ Τξνόςη. Λπξοξύμε μα ελπίζξσμε όςι ξι δσξ 
ςξσπ θα τέοξσμ θεομόςηςα. 

 
 Πεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από 12/08. ώοα 13.00 έχπ 25/08. ώοα 17.00  
 

  Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 01/08. ώοα 00.00 έχπ 11/08. 
ώοα 18.00 και από 25/08. ώοα 22.00 έχπ 31/08. ώοα 24.00.  

 
Για μια ποώιμη ρσλλξγή τοξύςχμ καςάλληλεπ είμαι ξι ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ, εκςόπ 
ςηπ πεοιόδξσ τσςέμαςξπ. 
 
Ξι ρπόοξι από καοπξτόοα και ριςηοά πξσ ποξξοίζξμςαι για ρπξοά ποέπει 
μα ρσλλευθξύμ ρε ημέοεπ καοπώμ. Δσμξψκέπ είμαι ξι ημέοεπ από 17/08. 
ώοα 05.00 έχπ 18/08. ώοα 17.00. 
Θδιαίςεοα εσμξψκέπ είμαι ξι ημέοεπ 24/08. από ώοα 16.00 έχπ 20.00, από 29/08. 
ώοα 19.00 έχπ 30/08. ώοα 05.00. Λεςά ςη ρσγκξμιδή ποέπει μα γίμει αμειφιρπξοά 
με λξύπιμα, ταςρέλια, ριμάπι ή λιμάοι. 
  
Σσγκξμιδή ρπόοχμ από τσλλώδη τσςά ρςιπ 18/08. ώοα 18.00 έχπ 
19/08. ώοα 04.00. 
Σσγκξμιδή ρπόοχμ από αμθξτόοα τσςά ρςιπ 09/08. ώοα 16.00 έχπ 
10/08. ώοα 06.00. 
 
 
 

 
Ιαςαπξλέμηρη  ραλιγκαοιώμ: 
 Από ςιπ 15/08. ώοα 17.00 έχπ 17/08. ώοα 04.00. Θδιαίςεοα απξδξςικέπ είμαι 

ξι ημέοεπ από 24/08. ώοα 21.00 έχπ 25/08. ώοα 16.00. 
Ιαςαπξλέμηρη: Λύγαπ ςχμ ρςάβλχμ: 
 Από 09/08. ώοα 16.00 έχπ 10/08. ώοα 15.00 και από 13/08. ώοα 08.00 

έχπ 15/08. ώοα 16.00. Τιπ ρσλλέγξσμε με απόυη και ςιπ καίμε ρε ημέοεπ αμθώμ 
μέρα ρςξ ρςάβλξ. 

Ιαςαπξλέμηρη: Λσομηγκιώμ ρε κςίοια: 
 Απξςετοώμξσμε από 17/08. ώοα 05.00 έχπ 18/08. ώοα 17.00 και ρςιπ 

19/08. από ώοα 05.00 έχπ 13.00. 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  
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ΣΔΟΤΔΛΒΠΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1  14    Φχπ / Μεοό Ιαοπόπ από 00 Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St  

2 Κ    Μεοό Ιαοπόπ μέυοι 2, από 3 Φύλλξ Τάρη Σειρμξύ Δ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

3 Γ    Μεοό Φύλλξ Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

4 Σ 15   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 5, από 6 Ιαοπόπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St  

5 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

6 Π 15   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ 

Ιαοπόπ μέυοι 14, από 15-24 
Πίζα 

Τάρη Ηύελλαπ St 

7 Π  4 7 Έδατξπ 
…………………………..… Άμθξπ από 6-10 

από 11 Πίζα  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

Τάρη Ηύελλαπ St 

8   20  Έδατξπ 
Πίζα μέυοι 8 & από 16  

Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 22 
 

9 Κ 16   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 15, από 16 Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

10 Γ    Φχπ Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

11 Σ 23   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 22, από 23 Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St 

12 Σ    Μεοό Φύλλξ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

13 Π 14   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 13, από 14 Ιαοπόπ Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

14 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

15      Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

16 Κ 3 4  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 2, από 3 Πίζα  

17 Γ    Έδατξπ Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

18 Σ    Έδατξπ Πίζα μέυοι 15…………………………..… Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Σ 7 4  Έδατξπ / Φχπ …………………………..… 
Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Π 13 14    Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 1-10, από 17 Φύλλξ Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

21 Π    Μεοό Φύλλξ ΤΔΚΞΣ ρςιπ 22 Τάρη Σειρμξύ Δ 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K  

22  17 2  Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 16, από 17 Ιαοπόπ  

23 Κ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ μέυοι 6 & από 11 Τάρη Σειρμξύ Δ 

24 Γ 21   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 20 από 21 Πίζα  

25 Σ    Έδατξπ Πίζα 
Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

26 Σ    Έδατξπ Πίζα μέυοι 2…………………………..… 

Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Π 00     Φχπ …………………………..… Τάρη Ηύελλαπ St  

28 Π 22   Φχπ / Μεοό 
………………………….  Άμθξπ από 10-

21, από 22 Φύλλξ 
 

29     Μεοό Φύλλξ 
Ζταιρςειακή ςάρη V  

Τάρη Σειρμξύ Δ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

30 Κ  5  Μεοό Φύλλξ  
 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
01/09 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη 
20/09 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη 
29/09 Μειηά, Κέδξνο, Διάηε, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Σεπςέμβοιξ 2012: 
 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Σεπςεμβοίξσ 2012 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
13 3 6      

 22       
 

 Ο Δομήπ παοαμέμει χπ ςιπ 12 ςξσ μημόπ ρςξ Κέξμςα και σπξρςηοίζει ςξμ 
Πλξύςχμα ρςξ θεομό Τξνόςη. Σςιπ 22 ςξσ μημόπ ςξμ αμςικαθιρςά ρςξ Κέξμςα η 
Ατοξδίςη. Ίρχπ ξ ρσμδσαρμόπ ασςόπ τέοει θεομόςηςα.  
 Ο Δομήπ πεομάει από ςιπ 13 ςξσ μημόπ ρςημ Παοθέμξ και ρςξ φσυοό γήιμξ 
ρςξιυείξ, ςξ ξπξίξ κσοιαουείςαι από ςξ Δία ρςξμ Ταύοξ, από ςξμ Ιοόμξ ρςημ 
Παοθέμξ και από ςξμ Άοη χπ ςιπ 5 ςξσ μημόπ ρςημ Παοθέμξ.  
 Από ςιπ 3 ςξσ μημόπ η Ατοξδίςη από ςξμ Ιαοκίμξ σπξρςηοίζει για δύξ 
δεκαήμεοα ςξμ Ξσοαμό ρςξσπ Θυθείπ ρςξ σγοό ρςξιυείξ.  
 Φχςειμέπ δσμάμειπ ποξέουξμςαι από ςιπ 6 ςξσ μημόπ από ςξμ Άοη πξσ 
μεςακόμιρε ρςξ Εσγό και ρσμεογάζεςαι με ςξμ Οξρειδώμα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρςξ 
τχςειμό Υδοξυόξ. 
 
 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από από 08/09. ώοα 22.00 έχπ 21/09. ώοα 22.00. 
 

  Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από 01/09. ώοα 00.00 έχπ 
08/09. ώοα 08.00 και από 22/09. ώοα 04.00 έχπ 30/09. ώοα 24.00.  
 
 Σσλλξγή και ρσμςήοηρη τοξύςχμ:  Για ςη ρσγκξμιδή ςχμ τοξύςχμ 
καςάλληλεπ είμαι ξι  ημέοεπ ρςιπ ξπξίεπ η Σελήμη κιμείςαι μποξρςά ρςξμ Ιοιό και 
ρςξμ Τξνόςη. Οξλύ εσμξψκή ημέοα είμαι η 04/09. από ώοα 06.00 έχπ 24.00. Άλλεπ 
ημέοεπ είμαι από 05/09. ώοα 00.00 έχπ 06/09. ώοα 14.00, από 22/09. ώοα 
17.00 έχπ 23/09. ώοα 06.00 και από 23/09. ώοα 11.00 έχπ 24/09. ώοα 
20.00.  
 Ζ ρσγκξμιδή οιζόκαοπχμ ρε ημέοεπ οιζώμ έυει εναιοεςικά απξςελέρμαςα, όπχπ 

απέδειναμ πειοάμαςα απξθήκεσρηπ με κοεμμύδια, καοόςα, παμςζάοια και παςάςεπ. 
Σε όφιμεπ πεοιξυέπ, για ςη ρπξοά υειμεοιμώμ δημηςοιακώμ καςάλληλεπ και πξλύ 
εσμξψκέπ είμαι ξι ημέοεπ από 01/09. ώοα 00.00 έχπ 02/09. ώοα 02.00, όπχπ και 
ξι ημέοεπ από 04/09. ώοα 06.00 έχπ 06/09. ώοα 14.00 και από 13/09. ώοα 
14.00 έχπ 16/09. ώοα 02.00. Οι επόμεμεπ εσμξψκέπ ημέοεπ ποξρτέοξμςαι από 
22/09. ώοα 17.00 έχπ 23/09. ώοα 06.00 και από 23/09. ώοα 11.00 έχπ 
24/09. ώοα 20.00. 
 Ζ ρίκαλη μπξοεί κας’ εναίοερη μα ρπαοθεί και ρε ημέοεπ οιζώμ. Όμχπ όλεπ ξι 

τοξμςίδεπ ποέπει μα γίμξσμ ξπχρδήπξςε ρε ημέοεπ καοπξύ. 
 
Ιαςαπξλέμηρη: Λσομηγκιώμ ρε κςίοια: 
 Απξςετοώμξσμε από ςιπ 13/09. ώοα 14.00 έχπ 15/09. ώοα 10.00. 
 
 
 
Για ςημ παοαγχγή βιξδσμαμικώμ τσςικώμ ρκεσαρμάςχμ, από ςιπ 01/09. από ώοα 
14.00 έχπ 24.00 εςξιμάζξσμε ςξ ρκεύξπ από νύλξ Κάοικαπ, ςξ γεμίζξσμε με 
υαμξμήλι και ςξ θάβξσμε. Τξ ίδιξ κάμξσμε με νύλξ Σημύδαπ, γεμιρμέμξ με αυίλλεια.  
 
 
 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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ΞΙΤΩΒΠΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛΔ
ΠΑ 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Γ 23    Μεοό / 
Ηεομόςηςα  Φύλλξ μέυοι 22, από 23 Ιαοπόπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

2 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K  
Τάρη Ηύελλαπ St 

3 Σ 23   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

4 Π  7  Έδατξπ 
Ιαοπόπ μέυοι 3, από 10-15 Πίζα 

από 16 Άμθξπ 
 

5 Π  2  Έδατξπ Άμθξπ μέυοι5, από 6-19 Πίζα………  

6   3  Έδατξπ 
Πίζα από 1-23 

 Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 6 
Τάρη Ηύελλαπ St 

7 Κ 00   Φχπ Άμθξπ από 00   

8 Γ    Φχπ Άμθξπ μέυοι12 & από 17-24 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

Τάρη Ιαςαιγίδαπ   
Τάρη Ηύελλαπ St 

9 Σ 8    Φχπ / Μεοό Πίζα από 1-8, από 9-12 Ιαοπόπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ   
Τάρη Ηύελλαπ St 

10 Σ 23   Μεοό / 
Ηεομόςηςα  Φύλλξ μέυοι 22, από 23 Ιαοπόπ Ζταιρςειακή ςάρη V  

Τάρη Ηύελλαπ St 

11 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

12 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

13  13   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 12, από 13 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

14 Κ    Έδατξπ Πίζα μέυοι22, από 23 Φύλλξ  

15 Γ  14  Έδατξπ Φύλλξ μέυοι 15, από 16  Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

16 Σ 16   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 14 ……………………………………  

17 Σ 21 20 2   Φχπ / Μεοό Άμθξπ από 14-16, από 23 Φύλλξ Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

18 Π    Μεοό Φύλλξ 
Ζταιρςειακή ςάρη V  

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Π  8  Μεοό Φύλλξ μέυοι 23 ΤΔΚΞΣ ρςιπ 5  

20  00   Ηεομόςηςα Ιαοπόπ από 00 μέυοι13 & από17 Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

21 Κ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

22 Γ 3   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 2, από 3 Πίζα  

23 Σ    Έδατξπ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

24 Σ 5   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 4, από 5 Άμθξπ  

25 Π    Φχπ Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

26 Π 4   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 3, από 4 Φύλλξ Τάρη Ηύελλαπ St 

27     Μεοό Φύλλξ  

28 *Κ    Μεοό Φύλλξ  
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Σειρμξύ Δ 

29 Γ 6 21  
Μεοό / 

Ηεομόςηςα  Φύλλξ μέυοι 5, από 6 Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ 

30 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

31 Σ 6 12  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ 

Ιαοπόπ μέυοι 5, Πίζα από 6-8, & 
από 15 

Ζταιρςειακή ςάρη V  
Τάρη Ηύελλαπ St 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
04/10 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

28/10 Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καξπδηά 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 

*ΧΔΘΛΔΠΘΜΖ ΩΠΑ. Τα οξλόγια 1 ώοα πίρχ ςξ βοάδσ ςξσ Σαββάςξσ. 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Ξκςώβοιξ 2012: 
Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Ξκςχβοίξσ 2012 

ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
11 22 2      
26        

 
 Ο Δομήπ μέμει για ακόμη δέκα ημέοεπ ρςξ μεγάλξ αρςεοιρμό ςηπ Παοθέμξσ και 

ποξχθεί από εκεί ςιπ φσυοέπ γήιμεπ δσμάμειπ πξσ ρςέλμξσμ ξ Δίαπ από ςξμ Ταύοξ 
και ξ Ιοόμξπ από ςημ Παοθέμξ, καθώπ παοαμέμξσμ ρςιπ θέρειπ ςξσπ χπ ςξ ςέλξπ 
ςξσ μήμα.  

 Σςιπ 11 ςξσ μήμα μεςαβαίμει ρςξ τχςειμό Εσγό και καςά ςξ ςέλξπ ςξσ μήμα 
ρςξμ σγοό Σκξοπιό. Δδώ βοίρκεςαι μαζί με ςξμ Άοη ρςξ ςαιοιαρςό ςξσ ρςξιυείξ, 
και μαζί με ςξμ Ξσοαμό από ςξσπ Θυθείπ εμιρυύει ςημ σγοή ρσμμαυία.  

 Ζ Ατοξδίςη για ςοειπ εβδξμάδεπ ρςξ Κέξμςα ρσμεογάζεςαι με ςξμ Ολξύςχμα 
ρςξμ Τξνόςη για θεομόςηςα. Σςξ ςέλξπ ςξσ μήμα ποξρςίθεςαι ρςημ φσυοή ξμάδα 
ςηπ Παοθέμξσ. 

 
 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςιπ 06/10. ώοα 06.00 έχπ 19/10. ώοα 05.00. 
 
 

  Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςιπ 01/10. ώοα 00.00 έχπ 
05/10. ώοα 19.00 και από 19/10. ώοα 10.00 έχπ 31/10. ώοα 24.00. 
 
 
Σσλλξγή τοξύςχμ για απξθήκεσρη: Για ςη ρσλλξγή τοξύςχμ για απξθήκεσρη-
ρσμςήοηρη καςάλληλεπ είμαι όλεπ ξι ημέοεπ καοπξύ εκςόπ ςηπ πεοιόδξσ τσςέμαςξπ. 
Θδιαίςεοα εσμξψκέπ είμαι ξι ημέοεπ από 02/10. ώοα 12.00 έχπ 03/10. ώοα 06.00. 
ΜΜεεηηάά  ηηηη  ζζρργγκκξξμμιιδδήή  ηηωωμμ  κκααλλλλιιεεοογγεειιώώμμ  όόλλεεππ  ξξιι  κκααλλλλιιεεοογγξξύύμμεεμμεεππ  εεκκηηάάζζεειιππ  πποοέέππεειι  μμαα  

εεθθξξδδιιααζζηηξξύύμμ  μμεε  κκξξμμππόόζζηη,,  μμαα  οοααμμηηιιζζηηξξύύμμ  μμεε  ζζκκεεύύααζζμμαα  ζζββξξρρμμιιάάππ  κκααιι  μμαα  ξξοογγωωθθξξύύμμ  γγιιαα  

ηηξξ  ςςεειιμμώώμμαα..  
 
Για ςημ παοαγχγή ςχμ βιξδσμαμικώμ τσςικώμ ρκεσαρμάςχμ,  
 Σςιπ 28/10. από ώοα 04.00 έχπ 16.00 εςξιμάζξσμε ςξ ρκεύξπ από νύλξ 

ρτεμςαμιξύ, ςξ γεμίζξσμε με άμθη οαδικιξύ (ςαοανάκξ) και ςξ θάβξσμε.. 
 

 
 
 

ΖΜΔΗΩΔΗ:  

1.  
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4.  

5.  
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ΜΞΔΛΒΠΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1 Π    17   Έδατξπ 
Πίζα έχπ 6, Άμθξπ από 7-20, 

Πίζα από 21-23 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

2 Π  10  Έδατξπ 
Πίζα από 6  

Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 12 
Τάρη Σειρμξύ Δ 

3  7   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 6, από 7 Άμθξπ 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

4 Κ    Φχπ Άμθξπ Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

5 Γ 15   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 14, από 15 Φύλλξ  

6 Σ    Μεοό Φύλλξ  

7 Σ 8    Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 7, από 8 Ιαοπόπ,   

8 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

9 Π 23   
Ηεομόςηςα / 

Έδατξπ 
Ιαοπόπ μέυοι 1, από 2-12 Πίζα, 
από 13-22 Ιαοπόπ, από 23 Πίζα  

 

10     Έδατξπ Πίζα Τάρη Σειρμξύ Δ 

11 Κ    Έδατξπ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

12 Γ    Έδατξπ Πίζα 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

13 Σ 3 24  Έδατξπ / Φχπ 
Πίζα μέυοι 2, από 3-16 Άμθξπ  

ΤΔΚΞΣ από 16 
 

14 Σ 8 6 12   Φχπ / Μεοό ………………………….…… 
Ζταιρςειακή ςάρη V 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

15 Π  18  Μεοό Φύλλξ από 1 μέυοι 12…………………… Τάρη Ηύελλαπ St 

16 Π 9   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα ………………………….…… Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

17     Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  από 3   

18 Κ 10   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 9, από 10 Πίζα 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Γ     Έδατξπ Πίζα Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Σ 11   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 10, από 11 Άμθξπ   Τάρη Ηύελλαπ St 

21 Σ    Φχπ Άμθξπ    

22 Π 9   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 8, από 9 Φύλλξ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

23 Π    Μεοό Φύλλξ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

24     Μεοό Φύλλξ  

25 Κ 12   
Μεοό / 

Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 11,  από 12 Ιαοπόπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

26 Γ    Ηεομόςηςα 
Ιαοπόπ μέυοι 8, από 9-19 Φύλλξ, 

από 20 Ιαοπόπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

27 Σ 12 19  Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ 

Ιαοπόπ μέυοι 11, από 12-15 & 
από 21 Πίζα 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

28 Σ  16 21 Έδατξπ Πίζα μέυοι10, από11-21Άμθξπ……  

29 Π  16  Έδατξπ 
Πίζα από 5 Οεοίξδξπ τύςεσρηπ 

ΑΠΧΖ από 18 
 

30 Π 13   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 12, από 13 Άμθξπ   
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Ηύελλαπ St 

 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
01/11 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Μξέμβοιξ 2012: 
 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Μξεμβοίξσ 2012 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
16 29 14      

 
 

 Ζ Ατοξδίςη βοίρκεςαι ρυεδόμ ξλόκληοξ ςξ μήμα ρςημ Παοθέμξ και μαζί με 
ςξ Δία ρςξμ Ταύοξ και ςξμ Ιοόμξ ρςημ Παοθέμξ ρυημαςίζξσμ έμα φσυοό ςοίπςσυξ.  
 Ο Δομήπ και  ξ Άοηπ από ςξ Σκξοπιό κοαςξύμ μαζί με ςξμ Ξσοαμό ρςξσπ Θυθείπ 
ρςα υέοια ςξσπ ςξ σγοό ρςξιυείξ για ςξ ποώςξ μιρό ςξσ μήμα, και μεςά ςξ 
εγκαςαλείπξσμ ρε ασςόμ.  
 Ο Δομήπ μεςαβαίμει ρςα μέρα ςξσ μήμα ρςξ τχςειμό Εσγό και ρσμεογάζεςαι 
με ςξμ Οξρειδώμα για ςξ τχςειμό ρςξιυείξ.  
 Ο Άοηπ, ρςξ δεύςεοξ μιρό ςξσ μήμα εγκαςαλείπει ςξ Σκξοπιό και πηγαίμει 
ρςξμ Τξνόςη, όπξσ μαζί με ςξμ Ολξύςχμα μπξοεί μα κάμει κάςι για θεομόςηςα. 
 
Φσςεύξσμε ςξσπ βξλβξύπ λξσλξσδιώμ ρςξ ποώςξ μιρό ςξσ μήμα. 
Οι βξλβξί λξρλξρδιώμ μπξοξύμ μα μπξρμ ζηξ έδαθξπ πάμηα ζε ημέοεπ αμθώμ. 

ΟΟιι  ηημμέέοοεεππ  ααμμθθώώμμ από ηις 03/11. ώρα 07.00 έως 05/11. ώρα 14.00 και ζηις 13.11. από 

ώρα 03.00 έως 16.00, είμαι πξλύ ερμξϊκέπ για ηξ θύηεμα λξρλξρδξβξλβώμ. Τξ 

αμηαπξδίδξρμ με καλή αμάπηρνη και ένξςα ςοώμαηα αμθώμ. Οι σπόλοιπες ημέρες 

αμθώμ πρέπει μα θεωρούμηαι ως εθεδρικές μεμ, αλλά οι βολβοί ποσ θα θσηεσηούμ δεμ 

θα έτοσμ ηημ αμαμεμόμεμη αμθοθορία.  
 
 Αμ δεμ έγιμε ήδη ςξμ Οκςώβοη, ςώοα ποέπει μα μαζεσςξύμ όλα ςα ξογαμικά 
σπξλείμμαςα  για κξμπξρςξπξίηρη. Ζ επενεογαρία ςξσπ με ςα βιξδσμαμικά ρκεσάρμαςα 
κξμπόρς επιτέοει γοήγξοη μσκηςίαρη και καλή απξδόμηρη (ατξμξίχρη). Ζ 
υοηριμξπξίηρη επίρηπ ςξσ ρκεσάρμαςξπ ρβξσμιάπ εμιρυύει ςξ μεςαρυημαςιρμό 
(ξμξγεμξπξίηρη). Τώοα μπξοξύμ μα οαμςιρςξύμ με ρκεύαρμα κεοαςξκξποιάπ ρε 
πεοίξδξ τσςέμαςξπ ςα ξπχοξτόοα και δαρικά δεμδούλλια. 
 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςιπ 02/11. ώοα 12.00 έχπ 13.11 ώοα 16.00 και από 
29.11. ώοα 18.00 έχπ 30.11. ώοα 24.00. 
 

 Οοξρξυή ρςιπ δσρμεμείπ μέοεπ. 
 

  Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: από ςιπ 01/11. ώοα 00.00 έχπ 
23.00 και από 17/11. ώοα 03.00 έχπ 29/11. ώοα 13.00. 
 
 
 Ζ κξπή κλαδιώμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμό:  
 Από 17/11.- και ώοα 03.00 έχπ 18/11.- και ώοα 09.00,  
 Από 20/11.- και ώοα 11.00 έχπ 22/11, - και ώοα 08.00 
 

 Χοιρςξσγεμμιάςικα δέμςοα: πξσ ποέπει μα μεςατεοθξύμ μακοιά κόβξμςαι:  
 Από 03/11.- και ώοα 07.00 έχπ 05/11.- και ώοα 14.00,  
 Από 13/11.- και ώοα 03.00-16.00  
 Από 17/11.- και ώοα 03.00 έχπ 18/11.- και ώοα 09.00 
 Ιαι ρςιπ 30/11.- από ώοα 13.00-24.00  
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ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2012 
ΖΛΔ
ΠΞΛ
ΖΜΘΑ 

ΖΛ
ΔΠ
Α 

ΣΔΚΖΜΖ ΟΠΞ 
ΑΣΤΔΠΘΣΛΩΜ 

ΣΥΜΔΥΑΣΛΞΘ 
ΟΚΑΜΖΤΩΜ 

ΣΤΞΘΧΔΘΞ ΞΠΓΑΜΑ ΦΥΤΞΥ ΤΑΣΖ ΙΑΘΠΞΥ 

1      Φχπ Άμθξπ Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

2 Κ 22   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 21, από 22 Φύλλξ  

3 Γ    Μεοό Φύλλξ  

4 Σ 15   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 14, από 15 Ιαοπόπ Τάρη Ηύελλαπ St 

5 Σ    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

6 Π    Ηεομόςηςα Ιαοπόπ  

7 Π 8   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 7, από 8 Πίζα Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

Τάρη Σειρμξύ Δ  

8     Έδατξπ Πίζα Τάρη Ηύελλαπ St 

9 Κ    Έδατξπ Πίζα  

10 Γ 14   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 13, από 14 Άμθξπ Τάρη Σειρμξύ Δ 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

11 Σ 19 17  Φχπ / Μεοό 
Άμθξπ μέυοι 13, από 20-22 

Φύλλξ 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

12 Σ     Μεοό 
Φύλλξ από 5-12 

……………….…ΤΔΚΞΣ από 12 
 

13 Π 20 5 10 1 Μεοό / 
Ηεομόςηςα 

……………….… Φύλλξ από 13-19,  
από 20 Ιαοπόπ 

Ζταιρςειακή ςάρη V 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

14 Π      Ηεομόςηςα 
Ιαοπόπ μέυοι 5, από 6-10 Φύλλξ, 

από 17 Ιαοπόπ 
Τάρη Ηύελλαπ St 

15  20   Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ Ιαοπόπ μέυοι 19, από 20 Πίζα  

16 Κ    Έδατξπ Πίζα 

Τάρη Ιαςαιγίδαπ  
Τάρη Σειρμξύ Δ 

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 
Τάρη Ηύελλαπ St 

17 Γ 19   Έδατξπ / Φχπ Πίζα μέυοι 18, από 19 Άμθξπ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

18 Σ    Φχπ Άμθξπ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

19 Σ 16    Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι15, από 16 Φύλλξ 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

20 Π    Μεοό Φύλλξ  

21 Π    Μεοό Φύλλξ Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

22  18   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 17, από 18 Ιαοπόπ Τάρη Σειρμξύ Δ  

23 Κ    Ηεομόςηςα  Ιαοπόπ μέυοι 19………………………….… Ζταιρςειακή ςάρη V 
Τάρη Ηύελλαπ St 

24 Γ 18       Ηεομόςηςα / 
Έδατξπ ………………………….…… Τάρη Σειρμξύ Δ 

Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

25 Σ 00 ΦΦΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΑΑ23    Έδατξπ 
Πίζα από 8-12, από 13-22 

Άμθξπ 
 

26 Σ  23  Έδατξπ ………………………….……Πίζα από 5  Τάρη Ιαςαιγίδαπ  

27 Π 20   Έδατξπ / Φχπ 
Πίζα μέυοι 19, από 20 Άμθξπ 

Οεοίξδξπ τύςεσρηπ ΑΠΧΖ από 1 
Τάρη Σειρμξύ Δ  

Τάρη Ηύελλαπ St 

28 Π  12     Φχπ Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

29       Φχπ Άμθξπ Τάρη Ηύελλαπ St 

30 Κ 3   Φχπ / Μεοό Άμθξπ μέυοι 2, από 3 Φύλλξ  

31 Γ 20   Μεοό / 
Ηεομόςηςα Φύλλξ μέυοι 19, από 20 Ιαοπόπ 

Τάρη Σειρμξύ Δ 
Σσγκξιμχμιακή Ιοίρη K 

Τάρη Ηύελλαπ St 

Ζμέοεπ τσςέμαςξπ δέμςοχμ και θάμμχμ ςξ 2012 
03/12 Μειηά, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά, Διάηε, Κέδξνο, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 
17/12 Κιήζξν, Λάξηθα, Φιακνπξηά, Καξαγάηζη, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 
23/12 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά. 

 Φύλλξ,  Ιαοπόπ,  Βξλβόπ,  Άμθξπ ΦΥΤΕΙΑ 
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Γεμικέπ παοαςηοήρειπ για ςξμ μήμα Δεκέμβοιξ 2012: 
 

Σύμξφη ρσμόδχμ πλαμηςώμ & αρςεοιρμώμ ςξσ Δεκεμβοίξσ 2012 
ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  

        
18 13 23  25    
30        

 
 
 Ο Δομήπ μέυοι ςιπ 17 και η Ατοξδίςη μέυοι ςιπ 12 ςξσ μημόπ ρςξ Εσγό, 
τοξμςίζξσμ μαζί με ςξμ Οξρειδώμα ρςξμ Υδοξυόξ ςη τχςειμόςηςα.  
 Ο Δομήπ κσοιαουεί από 18 χπ ςιπ 29 και η Ατοξδίςη από ςιπ 13 ςξσ μήμα 
πάμχ ρςξμ σγοό Σκξοπιό και ρσμπαοαρςέκξμςαι ρςξμ Ξσοαμό, ξ ξπξίξπ από ςξσπ 
Θυθείπ εσμξεί ςξ σγοό ρςξιυείξ.  
 Ο Άοηπ από ςξμ Τξνόςη ποξρπαθεί επί ςοειπ εβδξμάδεπ μα ρσμπαοαρςαθεί 
ρςξμ Ολξύςχμα για εμίρυσρη ςχμ δσμάμεχμ θεομόςηςαπ.  
 Σςη ρσμέυεια, ρςιπ 23 ςξσ μήμα πηγαίμει ρςξμ Αιγόκεοχ και ρσμεογάζεςαι 
με ςξ Δία ρςξμ Ταύοξ και ςξμ Ιοόμξ ρςημ Παοθέμξ για φσυοέπ γήιμεπ επιοοξέπ.  
 Ο Ιοόμξπ ςελικά μεςαβαίμει ρςιπ 25 ςξσ μήμα από ςημ φσυοή Παοθέμξ ρςξ 
τχςειμό μέςχπξ ςξ ξπξίξ μέυοι ςώοα κοαςξύρε μόμξπ ςξσ ξ Πξρειδώμαπ ρςξμ 
Υδοξυόξ. 
 
 Ζ κξπή κλαδιώμ για υοιρςξσγεμμιάςικξ ρςξλιρμό:  
 ρςιπ 13/12.- από ώοα 20.00 έχπ 15/12.- και ώοα 19.00  
 ρςιπ 17/12.- από ώοα 19.00 έχπ 19/12.- και ώοα 15.00. 
 
 Ιξπή Χοιρςξσγεμμιάςικχμ δέμςοχμ: για ςξ ρπίςι,  
 -ρςιπ 01/12.- από ώοα 00.00 έχπ 02/12 και ώοα 21.00 
 -ρςιπ 10/12.- από ώοα 14.00 έχπ 11/12 και ώοα 13.00 
 -ρςιπ 22/12.- από ώοα 18.00 έχπ 23/12 και ώοα 19.00 
 
Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ: Από ςημ 01/12. ώοα 00.00 έχπ 12/12. ώοα 
12.00, και από 27/12. ώοα 01.00 έχπ 31/12. ώοα 24.00. 
. 
 Ασςή η πεοίξδξπ ποξρτέοεςαι επίρηπ για κλάδεμα δέμςοχμ και θάμμχμ. Για 
ςα καοπξτόοα ποξςιμξύμε ςιπ ημέοεπ αμθώμ και καοπώμ. 
 

   Οεοίξδξπ τσςέμαςξπ ρςξ Μόςιξ Ζμιρταίοιξ: Από ςιπ 13/12. ώοα 13.00 έχπ 
26/12. ώοα 19.00 

 

Απξςέτοχρη  πςεοώμαςξπ ή δέομαςξπ θεομόαιμχμ επιβλαβώμ 

 Απξςετοώμξσμε από ςιπ 26/12 και ώοα 04.00 έχπ ςιπ 10.00. Ξ υοόμξπ ασςόπ 
ποέπει μα ςηοηθεί επακοιβώπ. 

 

 

 

ΣΣηηξξρρππ  ααμμααγγμμώώζζηηεεππ  ηηξξρρ  ««ΗΗμμεεοοξξλλξξγγίίξξρρ  θθρρηηέέμμααηηξξππ  κκααιι  ζζππξξοοάάππ  

ηηηηππ  MMaarriiaass  TThhuunn»»  εερρςςόόμμααζζηηεε  ΚΚααλλάά  ΦΦοοιιζζηηξξύύγγεεμμμμαα  ρργγεείίαα  κκααιι  

δδηημμιιξξρροογγιικκήή  δδύύμμααμμηη  γγιιαα  ηηξξ  μμέέξξ  έέηηξξππ  22001133!!!!  
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15.  

16.  

17.  
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ύλνςε ζπλόδσλ πιαλεηώλ & αζηεξηζκώλ αλά κήλα γηα ην 2012. 

ΙΙααμμξξρρααοοίίξξρρ  22001122  

ΔΠΛΖΣ 

Merkur  

ΑΦΠΞΔΘΤΖ 

Venus  

ΑΠΖΣ 

Mars  

ΔΘΑΣ 

Jupiter  

ΙΠΞΜΞΣ 

Saturn  

ΞΥΠΑΜΞΣ 

Uranus  

ΟΞΣΔΘΔΩΜΑΣ 

Neptune  

ΟΚΞΥΤΩΜ 

Pluto  
        
6 10 20      

26 31 27      
ΦΦεεββοοξξρρααοοίίξξρρ  22001122  

        
11        
25        

ΜΜααοοηηίίξξρρ  22001122  

        
 4       
 27       

ΑΑπποοιιλλίίξξρρ  22001122  

        
ΜΜααΐΐξξρρ  22001122  

        
8   12     
21        

ΙΙξξρρμμίίξξρρ  22001122  

        
7  19      

23        
ΙΙξξρρλλίίξξρρ  22001122  

        
ΑΑρργγξξύύζζηηξξρρ  22001122  

        
25 6       

ΣΣεεππηηεεμμββοοίίξξρρ  22001122  

        
13 3 6      

 22       
ΟΟκκηηωωββοοίίξξρρ  22001122  

        
11 22 2      
26        

ΝΝξξεεμμββοοίίξξρρ  22001122  

        
16 29 14      

ΔΔεεκκεεμμββοοίίξξρρ  22001122  

        
18 13 23  25    
30        
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Οαοαρκεσή φχμιξύ ρίκαληπ: Τξ ριςάοι, ςξ κοιθάοι, η βοώμη, ςξ καλαμπόκι, ςξ ούζι 
και ςξ κευοί είςε χπ αλεύοι είςε χπ υξμδοάλεσοξ μπξοξύμ μα ζσμχθξύμ πξλύ 
καλά και μα δώρξσμ καλό φχμί με ποξζύμι και εμιρυσςικά. Σςη ρίκαλη όμχπ ποέπει 
μα εταομόρξσμε διατξοεςικέπ μεθόδξσπ. Δνάλλξσ Φιλαμδξί εοεσμηςέπ 
διαπίρςχραμ όςι με ςημ καςαμάλχρη φχμιξύ ρίκαληπ, η ποξδιάθερη καοκίμξσ 
ρςξμ ξογαμιρμό εναταμίζεςαι. Λια αμαλσςική ρσμςαγή για φχμί ρίκαληπ βοίρκεςαι 
ρςξ βιβλίξ μαπ «Σςξιυεία από ςημ έοεσμα ςχμ ρσμδσαρμώμ», χπ επίρηπ και ρςξ 
πεοσριμό Ζμεοξλόγιξ. Ζ ρίκαλη υοειάζεςαι μια θεομξκοαρία υώοξσ 28ξC. Ήςαμ 
μεγάλη η έκπληνή μξσ όςαμ διαπίρςχρα όςι ρε μια πεοίξδξ καύρχμα ςξ 2003, η 
ζύμη ρίκαληπ από ςημ ποώςη έχπ ςημ πέμπςη τάρη χοίμαμρηπ για φήριμξ 
υοειάρςηκε μόμξ 4 ώοεπ. Ασςό ρημαίμει όςι η χοίμαμρη ςηπ ζύμηπ είμαι ζήςημα 
θεομξκοαρίαπ. 
 
 

 
Ιαςαπξλέμηρη:  
 Λσκηςίαρη ςχμ τσςώμ:  
Οι μύκηςεπ ρςη τύρη έυξσμ ςημ απξρςξλή μα απξρσμθέςξσμ απξμεκοχμέμη ζχή. 
Ποξρβάλξσμ ςα καλλιεογξύμεμα τσςά, όςαμ υοηριμξπξιείςαι αμώοιμξ ξογαμικό 
λίπαρμα ή μχπή ζχική ύλη από οιμίρμαςα κεοάςχμ και κξκάλχμ, αλλά και όςαμ ξ 
θεοιρμόπ ςξσ ρπόοξσ έγιμε ρε δσρμεμείπ ρσγκσοίεπ. («Όςαμ η επιοοξή ςηπ 
Σελήμηπ πάμχ ρςη Γη είμαι πξλύ έμςξμη» Rudolf Steiner).  
Ηα μπξοξύρε καμείπ μα βοάρει έμα ςράι από πξλσκόμπι, μα οαμςίρει ςξ έδατξπ 
γύοχ από ςα τσςά και μα σπξυοεώρει ςξσπ μύκηςεπ μα καςέβξσμ ρςη γη, όπξσ και 
αμήκξσμ. 
Για ςη θεοαπεία ςχμ τσςώμ υοηριμξπξιξύμε ςράι ςρξσκμίδαπ για οάμςιρμα ςχμ 
τύλλχμ. Λ’ασςό εμιρυύεςαι η ατξμξίχρη και η κίμηρη ςχμ σγοώμ, με απξςέλερμα 
μα εναταμίζξμςαι και ξι μύκηςεπ. 
 

 

 Δσμξψκέπ πεοίξδξι ρσλλξγήπ τσςώμ για παοαρκεσάρμαςα: 
 Τξ Παδίκι (Taraxacum) ρσλλέγεςαι ρε ημέοεπ τχςόπ - αμθώμ ςξ ποχί μόλιπ 
αμθίρει, όςαμ η ερχςεοική ζώμη ςξσ άμθξσπ είμαι ακόμη κλειρςή. 
 Τξ Χιλιότσλλξ (Λσοιότσλλξ, Αγοιαφιθιά) (Achillea millefolium), ρσλλέγεςαι ρε 
ημέοεπ θεομόςηςαπ - καοπξύ, ρςημ πεοίξδξ πξσ ξ Ήλιξπ βοίρκεςαι μποξρςά ρςημ 
πεοιξυή ςξσ Κέξμςα, δηλαδή από ςα μέρα Ασγξύρςξσ. 
 Τξ Χαμξμήλι (Matricaria chamomilla) ποέπει μα ρσλλέγεςαι ρε ημέοεπ τχςόπ - 
Αμθώμ. Αμ η ρσλλξγή γίμει αογόςεοα, όςαμ ήδη αουίζει η διαμόοτχρη ςξσ ρπόοξσ, 
ςξ παοαρκεύαρμα υαμόμηλξσ πξσ ρκξοπξύμε ρςξ υχοάτι δεμ είμαι επιςσυημέμξ. Ζ 
δοάρη ςξσ είμαι επίρηπ μειχμέμη όςαμ ρςημ κξιλόςηςα ςξσ άμθξσπ σπάουξσμ 
ρκξσλήκια, ποάγμα πξσ έυει ρυέρη με ςημ πεοίξδξ ςηπ ρσγκξμιδήπ. 
 Ζ Τρξσκμίδα (Urtica dioica) ρσλλέγεςαι με ςξμ εουξμό ςηπ ποώςηπ αμθξτξοίαπ. 
Χοηριμξπξιξύμε ξλόκληοξ ςξ επίγειξ ςμήμα ςξσ τσςξύ και ρσλλέγξσμε ρε ημέοεπ 
τχςόπ - αμθώμ.  
 Ξι αμθξί ςηπ Βαλεοιάμαπ (Αγοιξραμπξύκξπ) (Valeriana officinalis) ρσλλέγξμςαι 
καςά ποξςίμηρη ρε ημέοεπ τχςόπ - αμθώμ. Σςεγμώμξσμε ςα άμθη πάμχ ρε υαοςί ρε 
ρκιά. 
 Ζ τλξύδα ςηπ Βελαμιδιάπ (Quercus) ρσλλέγεςαι ρε ημέοεπ εδάτξσπ. Όυι 
τλξύδα Φλαμξσοιάπ (Tulia). 
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Ζ θξνληίδα ησλ κειηζζώλ. 
 
Σν κειίζζη δεη κέζα ζηελ θπςέιε ζε απνκφλσζε απφ 

ην πεξηβάιινλ. Γηα επηπιένλ πξνζηαζία επελδχνπλ ηελ 
θπςέιε κε πξφπνιε γηα λα απνθχγνπλ ηπρφλ απεηιέο θαηά 
ηνπ ζκήλνπο. Ζ άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ 
απνθαζίζηαηαη κφλν απφ ηηο εξγάηξηεο. 

Αλ ν κειηζζνθφκνο επηζπκεί λα επλνεζεί ην κειίζζη ηνπ απφ θνζκηθέο 
δπλάκεηο, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αλάινγε θαηάζηαζε κε απηή ηνπ θαιιηεξγεηή 
θπηψλ φηαλ ηα θξνληίδεη θαζψο επεμεξγάδεηαη ην ρψκα. Με ηνλ αέξα εηζρσξνχλ 
θνζκηθέο δπλάκεηο ζην ρψκα, παξαιακβάλνληαη απφ ηα θπηά θαη αμηνπνηνχληαη κέρξη 
ηελ επφκελε επεμεξγαζία ηεο γεο. Ο κειηζζνθφκνο πξέπεη λα αλνίμεη ηελ θπςέιε θαη 
λα δηαζπάζεη ην ζηξψκα ηεο πξφπνιεο. Απηφ πξνθαιεί αλαηαξαρή πνπ δηεπθνιχλεη 
ηελ είζνδν ησλ θνζκηθψλ δπλάκεσλ ζην ζκήλνο πνπ δξνπλ έσο ηνλ επφκελν 
έιεγρν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν κειηζζνθφκνο δηνρεηεχεη ζθφπηκα ζην κειίζζη ηνπ 
θνζκηθέο δπλάκεηο. 

 
Γελ είλαη ινηπφλ αδηάθνξν πνηεο πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο δνλνχληαη ηε ζηηγκή 

ησλ εξγαζηψλ θξνληίδαο. Δδψ ν κειηζζνθφκνο κπνξεί ζπλεηδεηά λα επέκβεη θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηάιιειεο κέξεο γηα εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ζκήλνπο θαη ηε ζπγθνκηδή ηξνθήο γηα ην ζκήλνο ζ'απηή ηε θάζε 
αλάπηπμεο. Σν ζκήλνο απνδεκηψλεη ην κειηζζνθφκν θαη ηνπ απνδίδεη έλα κέξνο ηεο 
ηξνθήο θαιά επεμεξγαζκέλν ζε κέιη. Οη κέξεο γεο - ξηδψλ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 
γηα θξνληίδεο αλ είλαη αλάγθε λα ελδπλακσζεί ην ζκήλνο. Οη θξνληίδεο ζε κέξεο 
Φσηφο - Αλζέσλ ελεξγνπνηνχλ ηελ αλαπαξαγσγή θαη βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 
ζκήλνπο. Οη θξνληίδεο ζε κέξεο Θεξκφηεηαο - Καξπψλ σζεί ην δήιν πξνο 
κειηηηνζπιινγή. Οη πγξέο εκέξεο θχιισλ είλαη δπζκελείο ηφζν γηα εξγαζίεο 
θξνληίδαο φζν θαη γηα ηξχγν θαη δηαρσξηζκφ ηνπ κειηνχ. 

 
Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 άξρηζε λα εμαπιψλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα 

ζκήλε ηεο Δπξψπεο ην αθάξη Varroa. Μεηά απφ θάπνηεο πξνζπάζεηεο 
απνηέθξσζεο ζπληζηνχκε λα απνηεθξψλνληαη ηα αθάξεα θαηά ην γλσζηφ ηξφπν θαη 
ηε ζηάρηε κεηά απφ κηα ψξα δπλακνπνίεζεο λα ηε ζθνξπνχκε απαιά πάλσ ζηηο 
θεξήζξεο. Ζ παξαγσγή ηεο ζηάρηεο φπσο θαη ε ρξήζε ηεο ζηα ζκήλε παξακέλεη 
έξγν ηεο θνζκηθήο ζπγθπξίαο Ήιηνο θαη ειήλε κπξνζηά ζηνλ Σαχξν. 

 
 
 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ κειηζζώλ    
 

ηε ρεηκεξηλή ηξνθνδνζία ησλ κειηζζψλ ζπληζηάηαη λα παξέρεηαη 
επηπξφζζεηα ηζάη, ην νπνίν επί πνιιά ρξφληα απνδείρζεθε φηη ζπκβάιεη ζηελ πγεία 
ησλ ζκελψλ. Απφ ηα άλζε αρίιιεηαο, ρακνκειηνχ, ηαξαμάθνπ θαη βαιεξηάλαο 
παξαζθεπάδνπκε έγρπκα κε βξαζηφ λεξφ θαη κεηά απφ 15 ιεπηά ζνπξψλνπκε. Ζ 
ηζνπθλίδα, ε ίππνπξηο θαη ε θινχδα βειαληδηάο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ σο 
αθέςεκα. Σα βάδνπκε ζε θξχν λεξφ, ηα βξάδνπκε θαη χζηεξα απφ 10 ιεπηά ηα 
ζνπξψλνπκε. Σν ηζάη ην πξνζζέηνπκε ζηελ πγξή ηξνθή. Σξία γξακκάξηα απφ θάζε 
έγρπκα θαη κηζφ ιίηξν απφ θάζε ηζάη επαξθνχλ γηα 100 ιίηξα πγξήο ηξνθήο. Απηφ 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ρξνληέο πνπ έρνπλ πινχζηα θπιινβνιία, φπσο 
ηειεπηαία. Δδψ πξέπεη λα θάλνπκε κηα δηφξζσζε. ην βηβιίν καο γηα ηελ εθηξνθή 
ησλ κειηζζψλ γξάθνπκε φηη απαηηνχληαη 10 γξακκάξηα απφ θάζε έγρπκα. Απηφ δελ 
είλαη ζσζηφ. Απηφ ην ζηνηρείν αθνξά ζε δηαθνξεηηθή πνζφηεηα  πγξήο ηξνθήο. 
πσο αλαθέξνπκε εδψ, επαξθνχλ ην πνιχ ηξία γξακκάξηα. Εεηνχκε ζπγλψκε.  
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Πελήληα ρξόληα Ζκεξνιόγην ηεο Μαξίαο Σνπλ –Αλαζθόπεζε- 

(ζπλέρεηα απφ ηε ζειίδα 9) 
 
 
ε απηέο ηηο εξγαζίεο κεηαθχηεπζεο βξέζεθαλ πνιχ γξήγνξα νη επηξξνέο ηεο 

αλεξρόκελεο θαη θαηεξρόκελεο ειήλεο. Απηφ βέβαηα δελ έρεη λα θάλεη κε ηηο 
θάζεηο ηεο ειήλεο, δειαδή ηε γέκηζε θαη ηε ράζε. 

 
ηαλ ε ειήλε θηάζεη ζηνλ αζηεξηζκφ ησλ Γηδχκσλ αξρίδεη ε θαηεξρφκελε 

ηξνρηά, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα κεηαθπηεπκέλα θπηά θαη ηα κνζρεχκαηα 
αλαπηχζζνπλ γξήγνξα ην ξίδσκά ηνπο. Απηή ε πεξίνδνο επλντθήο ξηδνβνιίαο 
ηειεηψλεη φηαλ ε ειήλε απφ ην θνξπηφ πεξλά ζηνλ Σνμφηε. ε απηή ηελ πεξίνδν 
κπνξεί θαλείο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ζεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αζηεξηζκψλ. Π.ρ., έλα θπηφ 
θχιινπ φπσο ην ιάραλν, κπνξεί λα κεηαθπηεπηεί ζηνλ Καξθίλν, ινπινχδηα ζηνπο 
Γηδχκνπο ή ζην Επγφ, θαη κνζρεχκαηα θιήκαηνο ζην Λένληα. 

 
Ζ πεξίνδνο θπηέκαηνο θαη ε πεξίνδνο ζπνξάο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν 

σο πξνο ην φηη ε ζπνξά κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο γίλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο 
θαηεξρόκελεο ειήλεο, ελώ ε κεηαθύηεπζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά απηή ηελ 
πεξίνδν. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Δπεηδή ηα πεηξάκαηα ζπλερψο απμάλνληαλ, νη ηξεηο θήπνη άξρηζαλ λα κελ 

επαξθνχλ. ε κηα δηάιεμε πνπ έθαλε ε Μαξία Σνπλ κπξνζηά ζηε λενιαία ηνπ 
Κηλήκαηνο θπζηθήο δηαηξνθήο, παξψλ ήηαλ θαη ν Andreas Ortwein, ν νπνίνο ηα 
επφκελα ρξφληα έγηλε ζπλεξγάηεο καο. Σελ επφκελε ρξνληά δηέζεζε ηα θηήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζε ν ίδηνο ζην Gisselberg, θαη έηζη ηα πεηξάκαηα κπφξεζαλ λα πάξνπλ 
επξχηεξε θαη πνιχπιεπξε κνξθή. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ κε βάζε ηνπο 
αζηξηθνχο ζπλδπαζκνχο άξρηζαλ λα ζπδεηνχληαη ζηνπο θχθινπο ηεο βηνδπλακηθήο 
γεσξγίαο. Πξσηαγσληζηέο ήηαλ νη ζχκβνπινη Martin Pfeiffer θαη Harald Kabisch. 
Ήηαλ ηφζν ελζνπζηαζκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα, πνπ απνθάζηζαλ λα ηα 
γλσζηνπνηήζνπλ ζηνπο θαιιηεξγεηέο. Ο H. Kabisch ηελ επνρή απηή εμέδηδε έλα 
θπιιάδην θεπνπξηθήο, ζην νπνίν ζπκπεξηέιαβε ηα πξψηα επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία.  

 

Μνζρεχκαηα κε δηαθνξεηηθή ξηδνβνιία 
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ηαλ ην 1961 ε απήρεζε ησλ πεηξακάησλ έθηαζε πνιχ ςειά, 
δηακνξθψζεθε ην πξώην Ζκεξνιόγην ζπνξάο, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ηνλ 
επφκελν ρξφλν. Απφ ηερλνινγηθή άπνςε δνχζακε ζε κηα επνρή πνπ δελ ππήξραλ 
νχηε ππνινγηζηέο νχηε θσηνηππηθά κεραλήκαηα. Σα θείκελα γξάθνληαλ κε κηα βαξηά 
γξαθνκεραλή πάλσ ζε κήηξεο, νη νπνίεο 
φκσο δελ άληεραλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 200 
αληίγξαθα. Απηά ινηπφλ δηαλέκνληαλ ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο. 

Καζψο ην εχξνο ησλ πεηξακάησλ 
απμάλνληαλ, απμάλνληαλ θαη ην ελδηαθέξνλ 
γηα ην Ζκεξνιφγην. Πνιχ ζχληνκα έγηλαλ νη 
πξψηεο κεηαθξάζεηο ζηε Γαιιία θαη ηε 
Φηλιαλδία. Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο 
γιψζζεο. ήκεξα κεηαθξάδεηαη ζε 27 
γιψζζεο. Σε κεηαθξαζηηθή δνπιεηά 
αλέιαβαλ ηνπηθέο νκάδεο εξγαζίαο ή 
εθδνηηθνί νίθνη, θαζψο θαιιηεξγεηέο απφ 
δηάθνξεο ρψξεο επηβεβαίσλαλ ηηο επηξξνέο 
ησλ θνζκηθψλ ξπζκψλ. 

 
 
 
 
πρλά ηίζεηαη ην εξψηεκα απφ αλζξψπνπο πνπ γηα πξψηε θνξά έξρνληαη ζε 

επαθή κε ην Ζκεξνιφγην ηεο Μαξίαο Σνπλ, αλ νη θνζκηθνί ξπζκνί έρνπλ ηελ ίδηα 
επίδξαζε ζην Νφηην Ζκηζθαίξην φπσο θαη ζε καο. 

Ζ επίδξαζή ηνπο αθνξά ζε νιόθιεξε ηε Γε θαη κφλν θάπνηνη ξπζκνί, 
φπσο π.ρ. νη αλεξρφκελνη θαη νη θαηεξρφκελνη, ζην Νφηην Ζκηζθαίξην έρνπλ 
αληίζηξνθε επίδξαζε. Δπίζεο δελ θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ Υσξψλ ή Ζπείξσλ. 
Δπεηδή αλαπηχζζνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο πάλσ ζηε δσληαλή γε, δελ θάλνπλ δηάθξηζε 
κεηαμχ πνιηηηζκψλ θαη δελ ζπλδένληαη κε 
θαλέλα δφγκα πίζηεσο. 

  
Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα είρακε 

επίζθεςε απφ ηελ Ηλδία. Μηα 
αληηπξνζσπεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Maharishi University of Enlightenment, 
έλα ηλδηθφ παλεπηζηήκην γπλαηθψλ, 
ζέιεζε λα απνθαηαζηήζεη επαθή καδί 
καο θαζψο γηα πνιχ θαηξφ 
παξαθνινχζεζε κε κεγάιν ελδηαθέξνλ 
ηε δνπιεηά καο. 

Δίραλ βξεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε 
αξραίεο ηλδηθέο παξαηεξήζεηο θαη 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ 
θπηψλ. Ο ελζνπζηαζκφο θαη ε 
αλαγλψξηζε ησλ εξεπλψλ καο ζρεηηθά κε 
ηηο επηξξνέο ησλ Πιαλεηψλ ζηελ 
αλάπηπμε ησλ θπηψλ, ηνπο νδήγεζε ζηε 
βξάβεπζε θαη απνλνκή ζηε Μαξία Σνπλ 
ηνπ ηίηινπ ηνπ επίηηκνπ δηδάθηνξα, ηε 
δηάθξηζε ηνπ δφθηνξα ησλ επηζηεκψλ 
honoris causa –Dr.h.c.-, ζηε δηάξθεηα 
κηαο κεγάιεο ενξηαζηηθήο εθδήισζεο, 
ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010. 

Θξπιηθή γξαθνκεραλή 
 

Ζ Μαξία Σνπλ ηελ εκέξα ηεο βξάβεπζεο 
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Ζ Μαξία Σνπλ ηελ πεξίνδν απηή –ήηαλ ήδε 88 ρξνλψλ-, είρε απνρσξήζεη 

απφ ηε δεκφζηα θαη πξαθηηθή δνπιεηά. ηαλ ήηαλ 85 ρξνλψλ, πήξε ηελ απφθαζε λα 
αλαζέζεη πιένλ ηελ επζχλε ζηε λέα γεληά, ζηελ θφξε ηεο Υξηζηίλα θαη ην γηφ ηεο 
Μαηίαο. Απηνί ζπκκεηείραλ απφ ην 1972 κφληκα ζηε δνπιεηά ηνπ εθδνηηθνχ θαη ησλ 
πεηξακάησλ, πξάγκα πνπ ηεο έδηλε ηελ πεπνίζεζε φηη ην έξγν ηεο ζα ζπλερηδφηαλ 
κε ζπλέπεηα, θαη έηζη έθαλε απηφ ην βήκα κε ήζπρε ζπλείδεζε. 

 
Δπεηδή ε πνιιαπιφηεηα ησλ πεηξακάησλ δελ κπνξεί λα εμαληιεζεί κε απηή 

ηελ ‘αλαδξνκή’, ζηα αθφινπζα θείκελα ζα παξνπζηάζνπκε ηα πεηξάκαηα ηα νπνία 
ζεσξνχκε σο ηα πην ζεκαληηθά. ε ηειεπηαία αλάιπζε φια ηα πεηξάκαηα, είηε 
αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα ιίπαλζεο είηε ζε δεηήκαηα ζθεπαζκάησλ, έρνπλ δηεμαρζεί 
πάληα ζε ζχλδεζε θαη ζπλάξηεζε κε ηνπο θνζκηθνύο ξπζκνύο, ρσξίο ηνπο 
νπνίνπο ε δσή πάλσ ζηε Γε ζα ήηαλ αδηαλόεηε. 

ηα πξψηα ρξφληα ησλ πεηξακάησλ δελ είρακε ζηε δηάζεζή καο δπζηπρψο 
θακηά θσηνγξαθηθή κεραλή, θαη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα θαιχηεξε αλαπαξάζηαζε 
είλαη πνιχ θησρφ. 

 
 
 

Ζ ζπγθνκηδή 
 

Ζ ζπγθνκηδή θαξπώλ νη νπνίνη πξννξίδνληαη γηα ζπληήξεζε, πξέπεη λα 
γίλεηαη ζε εθείλεο ηηο εκέξεο νη νπνίεο είλαη επίζεο θαηάιιειεο γηα θύηεκα 
απηνύ ηνπ θπηνύ.  

ε απηφλ ηνλ θαλφλα εμαίξεζε απνηεινχλ νη εκέξεο θχιινπ. Καξπνί πνπ 
ζπιιέγνληαη ζε απηέο ηηο εκέξεο δελ αληέρνπλ θαζφινπ, ζαπίδνπλ γξήγνξα.  

Δλαιιαθηηθά επηιέγνπκε εκέξεο ξίδαο ή θαξπψλ, ή γηα ηα ιαραλψδε ηηο 
εκέξεο αλζψλ.  

Γηα ηε ζπγθνκηδή θξνχησλ θαηάιιειεο είλαη νη εκέξεο θαξπνχ νη νπνίεο 
βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο αλεξρφκελεο ειήλεο.  

Ζ ζπγθνκηδή ησλ βνιβψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε εκέξεο ξίδαο, ζηελ πεξίνδν 
θπηέκαηνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ παηάηα δελ είλαη βέβαηα 
ηππηθά έλαο θαξπφο ξίδαο, 
δηαηεξείηαη φκσο θαιχηεξα 
φηαλ ζπιιέγεηαη ζε εκέξεο 
ξίδαο. Αιιά θαη σο ζπφξνο 
γηα ηελ επφκελε ρξνληά 
αλαπηχζζεη θαιχηεξα θπηά. 

 

 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

51 

Ζ ζπιινγή ζπφξσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξά ηελ επφκελε ρξνληά, 
πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε ζε επλντθέο εκέξεο ζπγθνκηδήο. Δπαλεηιεκκέλα 
παξαηεξήζακε ηα εμήο: ηαλ θάπνηα εκέξα ζπγθνκηδήο ζπκπέζεη π.ρ. κε πιαλεηηθή 
επηθάιπςε (έθιεηςε), νη ζπφξνη είηε κέλνπλ άγνλνη είηε φπσο π.ρ. ζηε ζίθαιε, έρνπλ 
κηθξέο απνδφζεηο θαη πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν απφ εξπζίβε. Με βάζε απηέο ηηο 
παξαηεξήζεηο, ην 1967 πξνέθπςε κηα πνιχ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία γηα πάλσ απφ 
20 ρξφληα κε ηνλ θαζεγεηή Dr. Eduard v. Boguslavsky απφ ην παλεπηζηήκην D-
Rauischholzhausen/Giessen. ηηο πνιιέο θαη επξχηεξεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο καο 
δελ επηβεβαηψζεθε κφλνλ ε βηνδπλακηθή κέζνδνο θαιιηέξγεηαο, αιιά ζε ζρέζε κε 
απηή θαη ε εξγαζία καο κε ηνπο θνζκηθνχο 
ξπζκνχο. 

 

Απηνί νη θαξπνί ζπιιέρζεθαλ ζε εκέξα 
πιαλεηηθήο έθιεηςεο. 

 
 
 
 
 
 
 

Ζ ζίθαιε ε νπνία ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 
ζεξίζηεθε ζε εκέξα πιαλεηηθήο έθιεηςεο, 
ηελ αθφινπζε ρξνληά παξνπζηάδεη 
πξνζβνιή απφ εξπζίβε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ Μαξία Σνπλ ζηε 
δηάξθεηα ησλ πξψησλ 
πεηξακάησλ ζην 
Rauischholzhausen 

Κπόνορ 1. Έκλειτη, 

01.03.98 
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ρεηηθά κε ηα δηδάληα 
 
 
ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θξνληίδαο ησλ πεηξακαηηθψλ θπηψλ έπεζε ζηελ 

αληίιεςή καο φηη ζηηο ζπνξέο ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο, ηα δηδάληα δελ θχηξσλαλ ην 
ίδην ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο. Σν 1968 αξρίζακε λα θάλνπκε πεηξάκαηα κε ηα 
δηδάληα, ηα νπνία νινθιεξψζακε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ζηα 1979. Μφλν κεξηθά 
δεηήκαηα έπξεπε λα δηεξεπλεζνχλ θπξίσο ζηηο εθηαηηθέο εθαξκνγέο, ηα νπνία 
ζπλερίζακε λα εξεπλνχκε θαη λα βειηηψλνπκε ηηο κεζφδνπο.  

 
Δπεηδή ζρεηηθά κε ηα δηδάληα εθδφζακε έλα εηδηθφ ζχγγξακκα, εδψ ζα 

αλαθέξνπκε κφλν κεξηθά ζπκπεξάζκαηα. Βξέζεθε αξρηθά φηη δηάθνξα είδε δηδαλίσλ, 
αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ εδάθνπο αληηδξνχλ ζηηο επηξξνέο ηνπ δσδηαθνχ 
θχθινπ κέζσ ηεο ειήλεο, αιιά επί κέξνπο θαη ζηηο επηξξνέο ησλ πιαλεηηθψλ 
ζπλδπαζκψλ. Έηζη π.ρ. ε επεμεξγαζία ηνπ εδάθνπο ζε εκέξεο Λένληα επλνεί ηε 
βιάζηεζε πνιιώλ δηδαλίσλ, ελώ ζε εκέξεο Αηγόθεξσ πεξηνξίδεη πνιύ ηε 
βιάζηεζή ηνπο. 
 
Ζ ππφδεημε ηνπ Ρ. ηάτλεξ φηη ζα κπνξνχζε θαλείο λα απνηεθξψζεη ηνπο ζπφξνπο 
δηδαλίσλ θαη λα ζθνξπίζεη ηε ζηάρηε ηνπο ζην έδαθνο, πηνζεηήζεθε απφ εκάο ζε κηα 
δσδεθάρξνλε πεηξακαηηθή εξγαζία θαη επηβεβαηψζεθε ζηε δηάξθεηα ηεηξαεηνχο 
εθαξκνγήο. Τπήξρε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ ε ζηάρηε πξηλ ηε ρξήζε 
είρε δπλακνπνηεζεί επί κία ψξα. ηηο εθηαηηθέο εθαξκνγέο ηέζεθαλ ηα δεηήκαηα ησλ 
νκνηνπαζεηηθψλ δπλακνπνηήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, θαη ζε πεηξάκαηα 
επί δέθα ρξφληα δνθηκάζηεθαλ νη κέζνδνη παξαζθεπήο, ρξήζεο θαη δξάζεο ηνπο.  
 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ αθηεξψζεθαλ ζηα δεηήκαηα: 

1. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θνζκηθνί ζπλδπαζκνί φηαλ εθαξκφδεηαη ε 
δπλακνπνηεκέλε ζηάρηε; 

2. Μπνξνχκε λα αληηκεησπίδνπκε δηάθνξα είδε δηδαλίσλ κε κηα εληαία εξγαζία; 
3. Έρνπλ νη ζηάρηεο δηδαλίσλ ή νη δπλακνπνηήζεηο ηνπο θάπνηα επίδξαζε πάλσ 
ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηά; 

 
Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζην ζέκα ησλ δηδαλίσλ, νη νπνίεο 
ζίγνπξα ζα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε γεσξγία θαη ηελ θεπνπξηθή. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πεηξάκαηα 
κε δηδάληα 

ζην 
Gisselberg 

 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πεηξάκαηα 
κε δηδάληα 
ζην 
Dexbach 

 
 
 

Αζζέλεηεο ησλ θπηώλ 
 

ηαλ ηα θπηά καο πξνζβάιινληαη απφ παξάζηηα, κηινχκε γηα αζζέλεηεο ησλ 
θπηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα πξφθεηηαη γηα κηθξννξγαληζκνχο απνδφκεζεο, 
νη νπνίνη ελψ πξέπεη λα θαηαζηξέθνπλ απνλεθξσκέλε δσή-φπσο είλαη θπζηθφ γηα ην 
κχθεηα-, πξνζβάιινπλ ην δσληαλφ θπηφ. πρλά εκθαλίδνληαη ιφγσ θαθήο ρξήζεο ή 
αρψλεπηεο θνπξηάο. Δμάιινπ ν ζπφξνο ζήκεξα δηαζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο 
δπλάκεηο δσήο. Ακέζσο κεηά ηε ζπνξά ζην έδαθνο, νη κχθεηεο εθνξκνχλ πάλσ ηνπ 
γηα λα ηνλ απνδνκήζνπλ. Γηαπηφ ην ιφγν, ν ζπφξνο πεξλά απφ κηα επεμεξγαζία 
πξνζηαζίαο, θαη έηζη απνζνβείηαη ε πξψηε δεκηά. ηαλ φκσο ην θπηφ πεξάζεη ηε 
λεαξή θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ, δέρεηαη ηε δεχηεξε επίζεζε ηνπ κχθεηα. Δπεηδή 
βέβαηα θαη απηφ είλαη γλσζηφ, ζπληζηάηαη θαηά θαλφλα έλα πξνιεπηηθφ ξάληηζκα 
θαηά ηεο κπθεηίαζεο. 

 
Ζ πξφιεςε φκσο ζα έπξεπε λα είλαη δηαθνξεηηθή. Πξψηε πξνυπφζεζε είλαη 

ε θαιή αλαπαξαγσγηθή πνηφηεηα ηνπ ζπφξνπ. ηαλ ν ζπφξνο κπεη ζην ψξηκν 
έδαθνο, κπνξεί λα δψζεη πγηή λεαξά θπηά ρσξίο λα ρξεηαζηεί ηδηαίηεξε θξνληίδα. 
ηαλ φκσο κέζα ζην έδαθνο ζπληεινχληαη έληνλεο δηαδηθαζίεο απνδφκεζεο απφ 
ηνπο κχθεηεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα αλέβνπλ νη κχθεηεο ζηελ επηθάλεηα. Έρνπκε 
εδψ κηα κεηαηφπηζε επηπέδνπ, ελψ ε ζέζε ηνπ κχθεηα είλαη κέζα ζην έδαθνο, φπνπ 
θαη ε απνζηνιή ηνπ. 

 
Πξέπεη ινηπφλ λα επαλέιζεη ζην έδαθνο. ε απηφ κπνξνχκε λα ηνλ 

βνεζήζνπκε, ζθαιίδνληαο ζπρλά ην έδαθνο ηηο βξαδηλέο ψξεο. Με ηε δξάζε πνπ 
πξνθαιείηαη ζην έδαθνο, ε δσή ηνπ κχθεηα επηζηξέθεη εθεί πνπ αλήθεη. ε δχζθνιεο 
πεξηπηψζεηο ξαληίδνπκε θαηά ην βξάδπ κε ηζάη απφ πνιπθφκπη (ίππνπξηο) εθνπτδέην. 
Βάδνπκε δέθα γξακκάξηα ηνπ θπηνχ ζε δέθα ιίηξα λεξφ, βξάδνπκε γηα 20 ιεπηά θαη 
ξαληίδνπκε ηα θπηά πνπ πξνζβιήζεθαλ, αιιά θπξίσο ην έδαθνο γχξσ ηνπο ηηο 
βξαδηλέο ψξεο. πληζηάηαη, ην επφκελν πξσί έλα ξάληηζκα κε αξαησκέλν έκβξεγκα 
ηζνπθλίδαο. Σν εθνπηδέην εληζρχεη ην θπηφ πξνο ην έδαθνο θαη ε ηζνπθλίδα πξνθαιεί 
πγηή αλάπηπμε. 
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ε ρξνληέο πνπ ε Παλζέιελνο θαη ην πεξίγεην βξίζθνληαη πνιχ θνληά, ε 
κπθεηίαζε είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ζθφπηκν λα 
ιηπαίλνπκε πάληα κε θαιά ρσλεκέλε θνπξηά. Δδψ ζα κπνξνχζε θαλείο λα 
ξαληίδεη πξνιεπηηθά ην έδαθνο πξηλ ηε ζπνξά κε ηζάη εθνπτδέηνπ. Αιιά πξέπεη 
λα έρνπκε ππφςε φηη κε απηή ηελ εθαξκνγή εκπνδίδεηαη επίζεο ε αλάπηπμε ησλ 
ρξήζηκσλ κπθήησλ. 
Ζ ζπγθνκηδή ζπφξνπ ζε δπζκελείο πεξηφδνπο ή ζε εκέξεο θχιινπ, πξνθαιεί 
κπθεηίαζε ζηα θπηά πνπ ζα δψζεη απηφο ν ζπφξνο. 

 
 
 
 

Ζ ρξήζε ηεο ηζνπθλίδαο 
 
Ζ ηζνπθλίδα, (Urtica dioica), κεηά απφ εηδηθή πξνεξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη σο 
ζθεχαζκα ηνπ θνκπφζη. Πέξα απφ απηφ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο 
κνξθέο ρξήζεο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ησλ επηβιαβψλ, 
αιιά σο έλα βαζκφ δηαζέηεη θαη δπλάκεηο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 
 

α) Σν εθρύιηζκα 24 σξώλ 
 
Παίξλνπκε έλα θηιφ θξέζθηαο ηζνπθλίδαο ε νπνία κπνξεί λα έρεη αλζίζεη αιιά 
δελ πξέπεη λα έρεη ζπόξνπο, ηε βάδνπκε ζε έλα δνρείν μχιηλν ή πήιηλν ή 
εκαγηέ, ξίρλνπκε πάλσ ηεο 10 ιίηξα θξχν ή ριηαξφ λεξφ θαη ην αθήλνπκε γηα 24 
ψξεο.  
ηε ζπλέρεηα ζνπξψλνπκε θαη ξαληίδνπκε κε απηφ γηα πξνλχκθεο θαη θάκπηεο 
ηξεηο θνξέο κέζα ζε ιίγεο ψξεο. 
 
 

β) Δθρύιηζκα ηζνπθλίδαο σο νπζία αλάπηπμεο 
 
Ο ηξφπνο παξαζθεπήο είλαη φπσο πεξηγξάςακε θαη πξηλ. Σν πγξό παξακέλεη 
ζην δνρείν έσο όηνπ ζαπίζνπλ ηα θύιια. Απηφ κπνξεί λα δηαξθέζεη 3 κε 4 
εκέξεο, αιιά έσο θαη κεξηθέο εβδνκάδεο, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 
Ο φξνο πγξή θνπξηά ρξεζηκνπνηείηαη εδψ κφλν θαη κφλν επεηδή ην πγξφ απηφ 
κπξίδεη φπσο θαη ε πγξή δσηθή θνπξηά (κίγκα θνπξηάο θαη νχξσλ). Δπεηδή 
παξνπζηάδεη κηα δπλαηή δχκσζε, πξέπεη λα αξαησζεί πνιύ.  
 
Γηα ξάληηζκα ζην έδαθνο αξαηψλνπκε κε 1 πξνο 9 ιίηξα λεξνχ.  
Γηα πόηηζκα βάδνπκε 1 ιίηξν δσκνχ ζε 40 ιίηξα λεξνχ. 
 
ηαλ ζε ςπρξέο πεξηφδνπο παξνπζηαζηεί ζηαζηκφηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ 
θπηψλ, πξάγκα πνπ ζπλήζσο θέξλεη πξνζβνιή απφ αθίδεο, εθαξκφδνπκε ην 
κίγκα κε ηηο ίδηεο αλαινγίεο. Ραληίδνληαο ή πνηίδνληαο ηηο βξαδηλέο ψξεο ή λσξίο 
ην πξσί, μαλαθέξλνπκε ηα θπηά ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο, ππεξβαίλνληαο ην ζνθ.  
Πάληνηε όκσο πξέπεη λα αθνινπζεί πόηηζκα κε ζθέην λεξό.  
 
Οη παξαηεξήζεηο δείρλνπλ φηη ζηα ηξηαληάθπιια, ηνπο θαξπνθφξνπο ζάκλνπο, ηα 
νπσξνθφξα θ. α., κεηά απφ ηξεηο εθαξκνγέο νη αθίδεο θαη ζπρλά νη κχθεηεο 
εμαθαλίδνληαη. 
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γ) Γηα ηε γεληθή ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ 

 
Σα βαζηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ δσκνχ είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην α) κέξνο, ε 
παξαγσγή ηνπ δσκνχ γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην β) κέξνο, αιιά ην πνζνζηφ 
ηνπ δσκνχ είλαη κηθξφηεξν.  
Απφ ηνλ θαζαξφ δσκφ ρξεζηκνπνηνχκε ¼ ηνπ ιίηξνπ ζε αλάκημε κε δέθα ιίηξα 
λεξνχ γηα πφηηζκα ζηα θπηά φπσο ληνκάηεο, αγγνχξηα, ζπαλάθη, ιάραλα θιπ., ή 
εηνηκάδνπκε έλα ςέθαζκα ζην νπνίν βάδνπκε κηζφ ιίηξν δσκνχ ζε δέθα ιίηξα 
λεξνχ, αλαδεχνπκε γηα 15 ιεπηά θαη κε έλα πνιχ ιεπηφ αθξνθχζην ξαληίδνπκε 
νιφθιεξν ην θπηφ.  
Οη παηάηεο αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα θαιά ζε απηή ηε θξνληίδα, αιιά θαη νη 
θαξπνθφξνη ζάκλνη πνπ ςεθάδνπκε κεηά ηε ζπγθνκηδή, δείρλνπλ ηελ επφκελε 
ρξνληά αλάινγε επαξέζθεηα.  
Οη εθαξκνγέο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο ηξεηο, 
επεηδή ππάξρεη ν θίλδπλνο πνηνηηθήο απψιεηαο. Απηή εθδειψλεηαη ζηε κείσζε 
ηεο απνζεθεπηηθήο αληνρήο θαη ζηελ ππνρψξεζε ηεο θπηξσηηθήο ηθαλφηεηαο. 
 Καη ηα δχν θαηλφκελα παξαηεξνχληαη εληζρπκέλα φηαλ ν δσκφο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ππθλφηεξνο απφ φηη εδψ πξνηείλεηαη. 
 

δ) Κνκπόζη ηζνπθλίδαο  
 
Σν θνκπόζη πνπ παξάγεηαη κόλν από ηζνπθλίδεο απνδίδεη ην θαιύηεξν 
έδαθνο πνπ ζα κπνξνύζε θαλείο λα απνθηήζεη γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
επαίζζεησλ θπηώλ θαη γηα ηε θξνληίδα ηεο ηξηαληαθπιιηάο θαη ηεο θξανπιηάο.  
Παξφκνηα πνηφηεηα επηηπγράλεηαη κφλν κε έλα επηηπρεκέλν θνκπφζη απφ 
βειφλεο εξπζξειάηεο. 
 
 
 
 

Εσηθά επηβιαβή 
 

Αλ θαηαθέξνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιεγφκελσλ επηβιαβψλ, 
κπνξνχκε λα βξνχκε κέζα απφ ηα ιάζε καο έλαλ ηξφπν λα επηηχρνπκε κηα 
δηεπζέηεζε ρσξίο κεγάιεο αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο εξγαζίαο καο. 
 
Σν θαζηαλόκαπξν κηθξό ξπγρσηό θνιεόπηεξν ηνπ ιάραλνπ πξνζβάιεη ζηελ 
πεξίνδν πνπ ν Ήιηνο θαη ε ειήλε βξίζθνληαη κπξνζηά ζηνλ Σαχξν ηηο πξαζηέο 
κε φςηκα ιάραλα ηα νπνία είλαη ππθλά ζηηο παξπθέο ηεο πξαζηάο θαη δελ έρνπλ 
αξθεηφ ρψξν γχξσ ηνπο. Σξππάεη ην θπηφ θνληά ζην ιαηκφ ηνπ ξηδηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπνζεηεί εθεί ην απγφ ηνπ. Σν θπηφ ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ζην 
ζεκείν απηφ έλα πεξηθάιπκκα γηα ην έκβξπν, γηα λα κπνξέζεη απηφ λα 
αλαπηπρζεί. Αλνίγνληαο ην πεξηθάιπκκα βιέπνπκε κέζα ηε λχκθε ηνπ εληφκνπ, 
έλα κέζν ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνιεφπηεξνπ. Πεζαίλεη φηαλ έξζεη ζε επαθή 
κε ηνλ αέξα. ηαλ ηα θπηά κεηαθπηεπηνχλ ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε θαη έρνπλ 
επαξθή ρψξν γχξσ ηνπο, ην θνιεφπηεξν δελ ελδηαθέξεηαη πιένλ γηαπηά.  
Μπνξνχκε ινηπφλ ζηηο αλαθεξφκελεο εκέξεο λα θαιχςνπκε ηηο πξαζηέο, 
εκπνδίδνληαο ην θνιεφπηεξν λα πιεζηάζεη ζηα θπηά. 
 
Γηαθνξεηηθή είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κύγαο ηνπ ιάραλνπ. Καη απηή ηνπνζεηεί ηα 
απγά ηεο ζην ίδην ζεκείν ηνπ θπηνχ. Οη πξνλχκθεο ηεο φκσο θαηαηξψλε ην 
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ηξπθεξφ εζσηεξηθφ ζψκα ηνπ θπηνχ θαη ην θαηαζηξέθνπλ. Ζ κχγα ηνπ ιάραλνπ 
πξνζβάιεη ηα θπηά ζηελ πεξίνδν πνπ ν Ήιηνο θαη ε ειήλε βξίζθνληαη ζηνλ 
αζηεξηζκφ ηνπ Κξηνχ, δειαδή ηα πξψηκα ιάραλα. 
 
Σα θπηά ηεο πξαζηάο δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν πξνζβνιήο, αιιά απηά πνπ 
κεηαθπηεχηεθαλ ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε βαζχηεξα απφ φηη πξέπεη, θηλδπλεχνπλ. 
Έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο, πνπ πξηλ ήηαλ ζην θσο θαη ηψξα κπαίλεη ζην 
ζθνηεηλφ έδαθνο, πξνζθέξεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ 
ηεο κχγαο. Αλ πξνζέμνπκε ψζηε λα κε παξαρψλνπκε ηα πξψηκα ιάραλα βαζηά 
ζην έδαθνο, ε κχγα δελ ζα θαηαθέξεη λα αθήζεη ηα απγά ηεο. 
Αλ δηαγλψζνπκε έγθαηξα ηελ πξνζβνιή θαζψο ηα θχιια ηνπ θπηνχ καξαίλνληαη 
θαηά ην κεζεκέξη, κπνξνχκε λα εηνηκάζνπκε έλα ηζάη απφ αςηζηά ( 10 γξακ. ηνπ 
θπηνχ ζε 10 ιίηξα λεξφ ην νπνίν βξάδνπκε γηα ιίγν) θαη λα δψζνπκε κηα θνπηαιηά 
ζνχπαο ζηε ξίδα ηνπ θάζε θπηνχ γηα λα ην ζψζνπκε. Με ηνλ ίδην ηξφπν 
κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηα θπηά θαη απφ άιιεο πξνζβνιέο. 
 
Αλ ρξεηαζηεί λα πξνρσξήζνπκε ζηελ άκεζε θαηαπνιέκεζε ηεο πξνζβνιήο,, 
εθαξκφδνπκε ηε βαζηθή αξρή ηνπ Hahnemann, δειαδή ζεξαπεχνπκε 
νκνηνπαζεηηθά. Ο Ρ. ηάτλεξ ζπληζηνχζε λα αθήλνπκε καδεκέλα επηβιαβή λα 
ζαπίζνπλ κέζα ζην λεξφ ή λα ηα θάςνπκε θαη λα ζθνξπίζνπκε ηα ππνιείκκαηα 
εθεί πνπ παξνπζηάδεηαη ε πξνζβνιή.  
 
Δδψ, κεξηθά παξαδείγκαηα:  
ηαλ έρνπκε πξφβιεκα κε ηνλ θξεκκπδνθάγν, θαίκε κεξηθά άηνκα πάλσ ζε 
θσηηά απφ μχια ζηελ πεξίνδν πνπ ν Ήιηνο βξίζθεηαη ζηνλ Σαχξν θαη ε ειήλε 
ζην θνξπηφ, θνπαλίδνπκε ηε ζηάρηε επί κηα ψξα ζην γνπδί θαη ηε ζθνξπνχκε 
ζηηο δηφδνπο ηνπ θξεκκπδνθάγνπ. Μπνξνχκε επίζεο λα επεμεξγαζηνχκε 
παξαπέξα απηή ηε δπλακνπνηεκέλε ζηάρηε κε ηε κέζνδν ηεο αξαίσζεο ζηε 
δχλακε D8 θαη λα ςεθάζνπκε κε ην πγξφ ηνλ θήπν θαη ηηο δηφδνπο, ηξεηο θνξέο.  
ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζεκαληηθφ λα μέξνπκε φηη ηνπο αθήλνπκε αλέπαθα ηα 
ζεκεία αλαπαξαγσγήο ηνπο. Απηά είλαη νη ζηεγλνί ζσξνί ηνπ θνκπφζη, νη νπνίνη 
πξνζθέξνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο ζηνλ θξεκκπδνθάγν.  
 
Γηα ην δνξπθόξν ηεο παηάηαο θαη ηηο πξνλχκθεο ηνπ εθαξκφδνπκε ηα εμήο: 
πηάλνπκε κεξηθά άηνκα, ηα θαίκε θαη θνπαλίδνπκε ηε ζηάρηε ηνπο γηα κηα ψξα, 
θάλνπκε κηα αξαίσζε ζηε δχλακε D8 θαη ξαληίδνπκε ηξεηο θνξέο πάλσ ζηα θπηά. 
Μπνξνχκε λα θάλνπκε ρακειφηεξεο αξαηψζεηο, φπσο π.ρ. D4, θαη πάληα φηαλ 
ρξεηάδεηαη, παξάγνπκε κηα κεγαιχηεξε αξαίσζε, π.ρ. ζηε D8, θαη ξαληίδνπκε ην 
έδαθνο φηαλ ε ειήλε βξίζθεηαη ζηνλ Σαχξν, εθεί πνπ ηελ επφκελε ρξνληά ζα 
θπηέςνπκε παηάηεο.  
 
ε πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο απφ πνληίθηα θαη πνπιηά, θαίκε κεξηθά δέξκαηα ή 
θαη πνχπνπια φηαλ ε Αθξνδίηε βξίζθεηαη ζην θνξπηφ θαη ε ειήλε ζηνλ Σαχξν, 
θαη ηε ζηάρηε ηνπο ηε δηαζθνξπίδνπκε ζην πεξηβάιινλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απιή απνηέθξσζε ζηε 
ζφκπα ηεο θνπδίλαο 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

57 

ηαλ έρνπκε επηδεκία ζαιηγθαξηώλ, καδεχνπκε 50 κε 60 άηνκα, ηα βάδνπκε ζε 
έλα δνρείν κε λεξφ θαη ηα ζθεπάδνπκε θαιά κε ην θαπάθη. Σν λεξφ πξέπεη λα 
θηάλεη σο ην ρείινο ηνπ δνρείνπ. Απηφ γίλεηαη φηαλ ε ειήλε βξίζθεηαη ζηνλ 
Καξθίλν. Παξακέλνπλ ζην δνρείν γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο, σο ηελ επφκελε 
δηαδξνκή ηεο ειήλεο κπξνζηά απφ ηνλ Καξθίλν, θαη ην πγξφ ην ξαληίδνπκε εθεί 
φπνπ ηα ζαιηγθάξηα πξνθαινχλ δεκηέο. 
 
Τπάξρεη θαη άιινο ηξφπνο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο ραιαδία λα 
ζπγθεληξψλεη ην θσο, ελνριεί πάξα πνιχ ηα ζαιηγθάξηα. ηαλ έρνπκε 
εθηεηακέλε πξνζβνιή, πξνεηνηκάδνπκε γηα ξάληηζκα ην ραιαδία θαη ξαληίδνπκε 
κε ιεπηή λέθσζε ην έδαθνο, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα δψα. Δπαλαιακβάλνπκε ηξεηο 
θνξέο. 
 
 

Σν ζθεύαζκα ζβνπληάο ηεο Μαξίαο Σνπλ 
 

Σν ζθεχαζκα ζβνπληάο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νξφζεκν ζηελ έξεπλα 
ζθεπαζκάησλ ηνπ πεηξακαηηθνχ καο ζηαζκνχ. Σψξα πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη 
παγθφζκηα απφ βηνδπλακηθνχο θαιιηεξγεηέο κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Απφ ηα κέζα 
ηνπ 1980, ζε θάζε επίζθεςε εξγαζίαο ζε λέεο ρψξεο, θξνληίδνπκε λα 
παξαζθεπάδνπκε επί ηφπνπ ην ζθεχαζκα ζβνπληάο, ψζηε λα κάζνπλ νη 
θαιιηεξγεηέο λα ην παξάγνπλ νη ίδηνη. 
Σν ζθεχαζκα δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ‘θαλνληθά’ ζθεπάζκαηα ηεο βηνδπλακηθήο 
γεσξγίαο, απηά έρνπλ νξηζηεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Ρ. ηάτλεξ. Δίλαη έλα 
πξφζζεην ζθεχαζκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα παξαρζεί ρσξίο ηα βηνδπλακηθά 
ζθεπάζκαηα ηνπ θνκπφζη.  
Γελ ζα έπξεπε επίζεο λα ηαπηηζηεί κε ηα δηάθνξα ζθεπάζκαηα ‘έλαξμεο’ ή 
‘ρσλεπηή’ ηνπ θνκπφζη, επεηδή απηά δεκηνπξγήζεθαλ γηα άιινπο ή ζρεηηθνχο 
ζθνπνχο θαη δελ έρνπλ παξά ειάρηζηα θνηλά κε ην ζθεχαζκα ζβνπληάο ηεο 
Μαξίαο Σνπλ. 
Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο αλάγεηαη ζηα ρξφληα ηνπ 50 θαη 60. Σελ 
επνρή εθείλε δηάθνξεο αηνκηθέο δπλάκεηο δηεμήγαγαλ ππξεληθέο δνθηκέο ζηελ 
αηκφζθαηξα, κε ζπλέπεηα νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Γεο λα παξνπζηάδνπλ έληνλε 
επηβάξπλζε κε ην ηξφληην-90.  
ηαλ δε ε επηβάξπλζε απηή εκθαλίζηεθε θαη ζηα φξγαλα ησλ δψσλ πνπ ήηαλ 
απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή βηνδπλακηθψλ ζθεπαζκάησλ, κεηαμχ ηνπ 
Ehrenfried Pfeiffer θαη ηεο Μαξίαο Σνπλ άξρηζε κηα εληαηηθή ζπλεξγαζία, ε νπνία 
δπζηπρψο δελ θξάηεζε πνιχ. 
 
Ο E. Pfeiffer ήηαλ επηζηήκνλαο, καθξνρξφληνο ζπλεξγάηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ 
Ρ. ηάτλεξ ζην Νηφξλαρ ηεο Διβεηίαο. Γλψξηδε πνιχ θαιά ηα πξψηα πεηξάκαηα 
ηεο Μαξίαο Σνπλ. Έηζη ηέζεθαλ δηάθνξεο ζθέςεηο, αλ θαη πσο ζα ήηαλ 
δπλαηό λα βξεζεί έλα ζθεύαζκα, ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα κεηώζεη ηελ 
αθηηλνβνιία ηνπ ηξόληην-90. Απηφο ήζειε ηα πεηξάκαηα λα γίλνπλ ζηηο ΖΠΑ, 
αιιά ε Μαξία Σνπλ ήζειε λα γίλνπλ ζηε Γεξκαλία. Τπήξραλ ήδε θάπνηα 
εξείζκαηα απφ έξεπλεο πνπ δηελήξγεζε έλα Ηλζηηηνχην ζην Freiburg. Απηά 
έδεηρλαλ φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Jura, φπνπ ην ππέδαθνο είλαη αζβεζηνιηζηθφ, νη 
ζπγθεληξψζεηο ήηαλ κηθξφηεξεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Μέιαλα Γξπκνχ 
(Schwarzwald), φπνπ ην ππέδαθνο είλαη γξαληηηθφ.  
ηαλ ην 1961 ν E. Pfeiffer απεβίσζε, ε Μαξία Σνπλ ζπλέρηζε κφλε ηεο ηα 
πεηξάκαηα. Δπηζηξαηεχηεθαλ φια ηα αζβεζηνχρα πιηθά, αξρίδνληαο απφ ην 
αζβέζηην ησλ ζαιάζζησλ νζηξάθσλ, φισλ ησλ απγψλ ησλ πηελψλ –αθφκε θαη 
ηεο ζηξνπζνθακήινπ-, ηα φζηξαθα ησλ ζαιηγθαξηψλ.  
Δπηπιένλ δνθηκάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ φια ηα πηζαλά θαη δηαζέζηκα δείγκαηα 
άκκνπ πεηξσκάησλ. Γελ επξφθεηην κφλν γηα θαζαξή ρεκηθή αλάιπζε, αιιά 
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ζπγρξφλσο θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα λα ζπλδπαζηνχλ κε απηή επηθνπξηθά νη 
εμειηθηηθέο απφςεηο ηνπ Ρ. ηάτλεξ. 
Σν πην δχζθνιν ήηαλ λα βξεζεί θάπνηνο πνπ ζα αλειάκβαλε ηελ έξεπλα ησλ 
ηηκψλ αθηηλνβνιίαο. Σειηθά θαη απηφ θαηέζηε δπλαηφ, αιιά κφλν κε ηε 
δηαβεβαίσζε φηη δελ ζα αλαθνηλσζεί ηίπνηα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα, επεηδή 
ηα Ηλζηηηνχηα πνπ δηελεξγνχζαλ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ήζαλ θαη ππέξκαρα ηεο 
ρξήζεο ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο. 
Όζηεξα απφ πνιχρξνλα θαη επίπνλα πεηξάκαηα κε δηάθνξα εδάθε, ζηηο αξρέο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ην ζθεχαζκα ήηαλ πιένλ έηνηκν.  
Σελ ίδηα πεξίνδν, ην ηξφληην-90 δελ απνηεινχζε πιένλ ζέκα, επεηδή νη 
ππξεληθέο δνθηκέο ζηελ αηκφζθαηξα ζηακάηεζαλ θαη κεηαηέζεθαλ ζην ππέδαθνο. 
Παξά ηαχηα ε εμέιημε ηνπ ζθεπάζκαηνο δελ ήηαλ κάηαηε. Χο εμαηξεηηθή 
‘παξάπιεπξε ηδηφηεηα’ ηέζεθε ζην πξνζθήλην κηα άιιε πνηφηεηα ηνπ 
ζθεπάζκαηνο.  
ηα άπεηξα δείγκαηα εδάθνπο πνπ έπξεπε λα παίξλνπκε, θαηλφηαλ φηη φπνπ 
εθαξκφζηεθε ζπρλφηεξα ην ζθεχαζκα ζβνπληάο, ην έδαθνο ήηαλ ραιαξφηεξν θαη 
βαζχηεξν.  
Απηφ θαηλφηαλ πνιχ παξαζηαηηθά φηαλ γίλνληαλ ηνκέο ζην έδαθνο, βάζνπο έσο 
ελφο κέηξνπ. Έηζη δηαπηζηψζεθε φηη ην ζθεχαζκα ήηαλ θαηάιιειν γηα ηε 
κεηαηξνπή θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ εδάθνπο. 
Πξφζζεηεο δνθηκέο έδεημαλ φηη 
εθεί φπνπ κεηά ηε ζπγθνκηδή 
θαη ην φξγσκα ην έδαθνο 
ξαληίζηεθε κε ζθεχαζκα 
ζβνπληάο, ηα ππνιείκκαηα ησλ 
θπηψλ ρσλεχηεθαλ πνιχ 
γξήγνξα ζην έδαθνο.  
Δπίζεο φηαλ εθαξκφζηεθε θαηά 
ηελ πξνζζήθε θπηηθνχ ή δσηθνχ 
θνκπφζη ζην έδαθνο, είρε κηα 
πνιχ θαιή επίδξαζε ζηελ 
αθνκνίσζε θαη ρνπκνπνίεζε.  
Έηζη ην ζθεχαζκα ζβνπληάο 
έγηλε απαξαίηεην ζηε 
ιαραλνθνκία θαη ζε πνιιέο 
γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, ζηελ 
πξνζπάζεηα γηα θαιφ θαη 
γφληκν έδαθνο. 
Ηδηαίηεξα εληαηηθά πξνσζήζεθε 
ζηε Γαιιία απφ ηνλ Xavier 
Florin θαη ζηελ Οιιαλδία απφ 
ηνλ Rolf Tensiethoff, επεηδή κε 
ην ζθεχαζκα, κέζα ζε ειάρηζην 
ρξφλν πξνκεζεχνπκε έλα 
νιφθιεξν θηήκα κε φιεο ηηο 
δξάζεηο ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπ 
θνκπφζη, θάηη πνπ θαηά θαλφλα 
είλαη αδχλαην λα γίλεη ζηε 
κεηαβαηηθή πεξίνδν κφλν κε ηε 
ρξήζε δσηθνχ θνκπφζη. 
 

Δδψ θαίλεηαη θαζαξά πφζν δηαπεξαηφ έγηλε ην 
έδαθνο. Οη ζηνέο ησλ γεσζθσιήθσλ θηάλνπλ κέρξη 

θάησ. 
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Γηα εκάο, ν ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο, δειαδή ε κείσζε 
ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ηξφληην-90, πέξαζε ζε δεχηεξε κνίξα.  
Ήκαζηαλ ηθαλνπνηεκέλνη πνπ κπνξέζακε λα δψζνπκε ζηνπο θαιιηεξγεηέο έλα 
ζθεχαζκα βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο, ην νπνίν κπνξνχλ λα παξαζθεπάζνπλ θαη νη 
ίδηνη. 
 
Καη κεηά ήξζε ε 26 Απξηιίνπ 1986, κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Σζέξλνκπηι. Απφ ηε 
ζέζε απηή θαη κε ηε βνήζεηα ησλ αλέκσλ κεηαθέξζεθαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 
Γεο ηα ιεπηά ξαδηελεξγά ζσκαηίδηα πνπ απειεπζεξψζεθαλ κε ηελ έθξεμε ηνπ 
αληηδξαζηήξα. 
ρεηηθά κε ηελ πεξίνδν ησλ εηψλ ηνπ 50 θαη 60, ηψξα ζεκαληηθή ήηαλ παξνπζία 
ηνπ Καηζίνπ 134 θαη 137, πνιχ πην επηθίλδπλνπ θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ 
ην ηξφληην-90. 
 
Όζηεξα απφ ακέηξεηεο έξεπλεο δεκνζίσλ Ηλζηηηνχησλ απνθαιχθζεθε φηη ηα 
θηήκαηα πνπ εθάξκνδαλ ηε βηνδπλακηθή γεσξγία θαη είραλ θάλεη καθξνρξφληα 
ρξήζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο, παξνπζίαδαλ κηα ειάρηζηε ή κεδεληθή 
ξαδηελέξγεηα ζηα θπηά θαη ζηα εδάθε ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε άιια γεηηνληθά 
θηήκαηα.  
Σα απνηειέζκαηα απηά εμέπιεμαλ θαη εκάο, γηαηί δελ ηα πεξηκέλακε. ηα 
Ηλζηηηνχηα πνπ δεηνχζαλ ηψξα απφ εκάο λα εμεγήζνπκε απηφ ην θαηλφκελν, δελ 
κπνξνχζακε λα δψζνπκε θακηά απάληεζε, επεηδή απηφ πνπ μέξακε αθνξνχζε 
κφλν ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 1960. Πσο επηδξνχλ νη δηάθνξεο νπζίεο πάλσ ζηα 
θπηά, αθφκε θαη εκείο κφλν ‘απφ έμσ’ κπνξνχκε λα ην δνχκε. 
 
Γπζηπρψο θαλέλα απφ ηα Ηλζηηηνχηα δελ ζέιεζε λα καο δψζεη γξαπηά ηα ηφζν 
θαιά εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα, θαη έηζη απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 
εκπεηξηθά κεγέζε.  
Δπεηδή όκσο ε δσή θαηά θαλόλα αλαπηύζζεηαη πάλσ ζηηο εκπεηξίεο ησλ 
άιισλ, ζα έξζεη θαηξφο, φζνη ηψξα κφλν κε επηζηεκνληθά απνδεθηά 
ζπκπεξάζκαηα ηθαλνπνηνχληαη, χζηεξα απφ ιίγε ππνκνλή λα θηάζνπλ λα 
ζηεξίδνληαη θαη απηνί ζηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. 
 
Γελ άξγεζε θαζφινπ λα ηεζεί ην εξψηεκα αλ ην ζθεχαζκα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ πξνζβνιή ξαδηελέξγεηαο.  
ηελ Πνισλία, ζε έλα πεδίν ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ ην νπνίν είρε επηβαξπλζεί 
πάξα πνιχ κεηά ην Σζεξλνκπίι, έγηλαλ πεηξάκαηα, ηα νπνία έδεημαλ φηη κεηά απφ 
ηξεηο εθαξκνγέο ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ηα πνζνζηά ξαδηελέξγεηαο κεηψζεθαλ 
θαηά 60%. Απηφ ην απνηέιεζκα ζα έπξεπε λα νδεγήζεη ζε παξαπέξα ρξήζε. 
 
Σν 2004, ν παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλνο εξεπλεηήο θαζεγεηήο Dr. Ewald 
Schnug απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Γεσξγηθφ Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ ηνπ Braunschweig, 
κεηά απφ παξαίλεζε ηνπ θαζεγεηή Dr. Albrecht Schott απφ ην Βεξνιίλν, δέρηεθε 
λα εξεπλήζεη ην ζθεχαζκα ζβνπληάο ζρεηηθά κε ην Οπξάλην.  
Υξεζηκνπνίεζε κνιπζκέλν έδαθνο, πάλσ ζην νπνίν θχηεςε δηάθνξα θπηά θαη ηα 
θξφληηζε κε ζθεχαζκα ζβνπληάο. Καη εδψ απνδείρζεθε φηη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο 
ζπκβαηηθέο παξαιιαγέο, ηα θπηά απφ ην κνιπζκέλν ρψκα πνπ θξνληίζηεθε κε 
ζθεχαζκα ζβνπληάο είραλ ηελ πην κηθξή πξνζβνιή απφ Οπξάλην. 
 
Γεκηνπξγήζακε ινηπφλ κε απηφ ην ζθεχαζκα κηα νπζία, ε νπνία πξνάγεη θαη 
ζηεξίδεη δξαζηηθά ηε δσή. 
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Καη θηάζακε ζηελ 11. Μαξηίνπ 2011.  
εηζκνί θαη ην αθφινπζν ηζνπλάκη ζπληάξαμαλ ηελ Ηαπσλία θαη άλνημαλ ηε 
δεχηεξε κεγάιε ππξεληθή θαηαζηξνθή. Παξά ηελ επηζηξάηεπζε πςειήο 
ηερλνινγίαο, ε θαηαζηξνθή δελ απνηξάπεθε. 
 
Πνιινί άλζξσπνη, νη νπνίνη κέρξη ηψξα έβιεπαλ αλαπφθεπθηε ηελ αηνκηθή 
ελέξγεηα, άξρηζαλ ηειηθά λα αλαζεσξνχλ ηε ζηάζε ηνπο. 
Σέζεθαλ πνιιά εξσηήκαηα, κήπσο ην ζθεχαζκα ζβνπληάο ζα κπνξνχζε λα 
εθαξκνζηεί θαη εθεί, αιιά πάληα κε ηελ επηθχιαμε, φηη ζα έπξεπε λα είλαη 
επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν. 
Απφ απηά πνπ αλαθέξζεθαλ εδψ, ν θαζέλαο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη κηα εηθφλα. 
Ίζσο θάπνηνη θάπνηα ζηηγκή ‘αθππληζηνχλ’ θαη πάξνπλ ηελ απφθαζε λα θάλνπλ 
θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 
 
 
 

Ζ παξαγσγή ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο ηεο Μαξίαο Σνπλ 
 
Πξνθαηαβνιηθά πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην ζθεχαζκα ζβνπληάο πνπ 
παξαζθεπάζακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε ζηεξίρηεθε ζηα κεγέζε θαη ηα πιηθά πνπ 
πεξηγξάθνπκε εδψ. Άιια κεγέζε θαη πνζφηεηεο πιηθψλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 
επεηδή νη δνθηκέο έδεημαλ φηη άιιαδαλ ιηγάθη θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο. 
 
Βαζηθή χιε απνηεινχλ 5 θνπβάδεο ησλ 10 ιίηξσλ γεκάηνη κε θαιά 
κνξθνπνηεκέλε ζηαζεξή θνπξηά αγειάδαο. Κνπξηά απφ αγειάδεο, νη νπνίεο ήδε 
γέλλεζαλ. Οη αγειάδεο πξέπεη λα έρνπλ θέξαηα θαη λα πξνέξρνληαη απφ 
βηνδπλακηθφ θηήκα. Οη αγειάδεο ηαΐδνληαη κε μεξή ηξνθή φπσο ρφξην θαη ζαλφ, 
έσο φηνπ βγάινπλ ζηαζεξή θαη θαιά κνξθνπνηεκέλε θνπξηά. Δπεηδή κε απηή ηελ 
ηξνθή ε απφδνζε γάιαθηνο κεηψλεηαη πνιχ, γηα ηελ παξαγσγή ηεο απαηηνχκελεο 
θνπξηάο ρξεζηκνπνηνχκε ‘ζηεγλέο’ αγειάδεο. 
 
Δπηπιένλ ρξεηαδφκαζηε ηζφθιηα απγψλ θφηαο. Μπνξνχλ λα είλαη απφ θξέζθα ή 
βξαζκέλα απγά, φπσο πξνθχπηνπλ ζηελ θνπδίλα. Σα ηζφθιηα απγψλ πξέπεη λα 
πξνέξρνληαη απφ θφηεο ειεχζεξεο βνζθήο.  
Σα θνπαλίδνπκε ηφζν ψζηε λα έρνπλ κηα πθή θνθθψδε ή άκκνπ, φρη φκσο 
ζθφλεο. Γηα ην άιεζκα κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη έλαλ κχιν θαθέ κε 
αλάινγε ξχζκηζε.  
Σν πιηθφ φκσο δελ πξέπεη λα 
ππεξζεξκαλζεί θαηά ην άιεζκα. Ο πκέλαο 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ απγνχ πξέπεη λα 
παξακέλεη, δηφηη απηφο ζην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πνιχηηκν 
ραιαδία. Υξεηαδφκαζηε ηζφθιηα βάξνπο 
100 γξακκαξίσλ. 
Δπίζεο ρξεηαδφκαζηε 500 γξακκάξηα 
ηξηκκέλνπ βαζάιηε, ζε θφθθνπο 0 έσο 1 
ρηιηνζηφ. ρη ζε κνξθή ζθφλεο. Μαο 
ξσηνχλ ζπρλά, πνπ ζα βξεζεί ν βαζάιηεο. 
Βξίζθεηαη εθεί πνπ γίλεηαη εμφξπμε 
πεηξσκάησλ βαζάιηε. 
 

Καιά κνξθνπνηεκέλε θνπξηά (ζβνπληά) 

 
 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

61 

 
πρλά καο ξσηνχλ επίζεο γηα ζθφλε παιαηψλ πεηξσκάησλ πνπ δηαηίζεηαη θαη 
ζηα θαηαζηήκαηα βηνινγηθψλ πξντφλησλ. ρη! Ζ ζθφλε παιαηψλ πεηξσκάησλ 
απνηειείηαη ζπλήζσο απφ γξαλίηε θαη άιια είδε πεηξσκάησλ, ηα νπνία είλαη 
αθαηάιιεια. 
 
ε κεξηθέο πεξηνρέο, ζην εκπφξην νηθνδνκηθψλ 
πιηθψλ βξίζθεηαη θαη ζξπκκαηηζκέλνο 
βαζάιηεο. Αλ ηνλ θνζθηλίζνπκε, κπνξνχκε λα 
βγάινπκε αξθεηή άκκν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζθεπάζκαηνο. 
 
Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ: 

 -5 θνπβάδεο γειαδηλήο θνπξηάο 

 -100 γξακκάξηα θνπαληζκέλα ηζφθιηα 
απγψλ 

 -500 γξακκάξηα άκκνπ βαζάιηε  
 
 
 

       
Ξχιηλνο θάδνο κε ηα πιηθά 

 
 
 

Αλάδεπζε θαη δπλακνπνίεζε ησλ πιηθψλ 

Βάδνπκε ηελ θνπξηά κέζα ζε έλαλ 
μχιηλν θάδν, π.ρ. έλα βαξέιη 
θνκκέλν ζηε κέζε. Έλαο 
πιαζηηθφο θάδνο ζα έθαλε 
επίζεο, αιιά δελ ηνλ ζπληζηνχκε. 
Πξνζζέηνπκε ηα ηζφθιηα θαη ην 
βαζάιηε. Σψξα κε έλα θηπάξη 
αλαθαηεχνπκε ζπλερψο ηα πιηθά 
θάλνληαο νη ίδηνη ην γχξν ηνπ 
θάδνπ, γηα λα έρνπκε ζσζηή 
αλάκημε.  
Ζ αλάκημε δηαξθεί κηα ψξα. ρη 55 
ή 65 ιεπηά! Κάπνηνη ελλννχλ φηη ε 
αλάκημε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε 
κηα παιηά δπκσηηθή κεραλή αθφκε 
θαιχηεξα. Ζ αλάκημε πξέπεη λα 
γίλεη νπσζδήπνηε κε ην ρέξη. 
Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα 
ζεσξνχκε απηά ηα πιηθά κεηά ηελ 
αλάκημή ηνπο σο έλαλ νξγαληζκφ.  
 
Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 
νξγαληζκνχ πξέπεη λα 
απνθεχγνπκε απνιχησο ηηο 
κεραλέο. 
 
Σψξα ρξεηαδφκαζηε αθφκε έλαλ μχιηλν θάδν, κέζα ζηνλ νπνίν κεηαθέξνπκε ηελ 
επί κία ψξα δπλακνπνηεκέλε κάδα. Ο θάδνο πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιφο. θεχε 
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κε γσλίεο είλαη αθαηάιιεια, επεηδή ζηηο γσλίεο ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη δψλεο 
πνπ θαηά ηελ αλάκημε ησλ πιηθψλ κέλνπλ αδξαλείο. 
Καηάιιεια μχια γηα ηνλ θάδν είλαη ηα ζθιεξά θαη αλζεθηηθά μχια, φπσο π.ρ. απφ 
Λάξηθα ή Βειαληδηά. ρεηηθά κε ηε Βειαληδηά πξέπεη λα ππνινγηζηεί φηη φηαλ ην 
μχιν ηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά, πξέπεη λα θαζαξηζηεί απφ ην δεςηθφ 
νμχ (ηαλίλεο), ηειείσο.  
 
Γηα ην ζθνπφ απηφ γεκίδνπκε ην βαξέιη κε βξαζηφ λεξφ, ην ζθεπάδνπκε θαη ην 
αθήλνπκε σο ην επφκελν πξσί. Αδεηάδνπκε ην θαθέ-ζθνχξν λεξφ θαη 
επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία άιιεο δπν θνξέο. Καηφπηλ ν θάδνο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά γηα ζθεπάζκαηα. 
 
Ο θάδνο ζα έπξεπε λα έρεη χςνο 70 πεξίπνπ εθαηνζηψλ θαη δηάκεηξν 40 εθαη.. 
Αθαηξνχκε ηνλ πάην θαη ηνπνζεηνχκε ηνλ θάδν σο ηε κέζε κέζα ζην έδαθνο. Σν 
ρψκα πνπ βγάιακε απφ ην ιάθθν, ην ζσξεχνπκε γχξσ ζην ππέξγεην κέξνο ηνπ 
θάδνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζρεδφλ νιφθιεξνο κέζα ζην έδαθνο. Αλ ην έδαθνο δελ 
είλαη αξθεηά βαζχ, ζσξεχνπκε γχξσ απφ ηνλ θάδν πεξηζζφηεξν ρψκα. 
 

 
Σψξα βάδνπκε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ δπλακνπνηεκέλνπ ζθεπάζκαηνο ζηνλ θάδν 
θαη ρψλνπκε κέζα ηα πέληε ζθεπάζκαηα ηνπ θνκπφζη, κε ην ζθεχαζκα ηεο 
ηζνπθλίδαο πάληα ζηε κέζε. Σα άδεηα βάδα ησλ ζθεπαζκάησλ ηνπνζεηνχληαη 
πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ, ζηελ αθηίλα πνπ κπήθε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Αθνινπζεί ε 
δεχηεξε κηζή πνζφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο θαη ε πξφζζεζε ησλ 
ζθεπαζκάησλ θνκπφζη. Σα ζθεπάζκαηα θνκπφζη κπαίλνπλ ζηελ ίδηα ζέζε κε ηα 
πξνεγνχκελα, δειαδή αθξηβψο πάλσ απφ ηελ πξνεγνχκελε δφζε. ηε κέζε 
πάληα απηφ ηεο ηζνπθλίδαο θαη ηα ππφινηπα φπσο δείρλνπλ ηα βάδα ζηελ 
πεξίκεηξν ηνπ θάδνπ. θεπάδνπκε κε ιίγν ζθεχαζκα ζβνπληάο ηα ζεκεία πνπ 
κπήθαλ ηα ζθεπάζκαηα ηνπ θνκπφζη. Αθνινχζσο , ζε κηα θαλάηα γπάιηλε ή 
πήιηλε 2 ιίηξσλ βάδνπκε έλα ιίηξν λεξφ, 10 ζηαγφλεο ζθεπάζκαηνο βαιεξηάλαο 
θαη ην αλαδεχνπκε φπσο αλαδεχνπκε ηα ζθεπάζκαηα ξαληίζκαηνο (500 θαη 501), 
γηα 10 ιεπηά. Πεξηρχλνπκε νκνηφκνξθα ην πγξφ πάλσ ζην ζθεχαζκα ζβνπληάο. 
Γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηε κλήκε καο, γξάθνπκε πάλσ ζε κηα ηακπειίηζα ηελ 
εκεξνκελία θαη ηνλ αζηξηθφ ζπλδπαζκφ ηεο εκέξαο παξαγσγήο, ηε βάδνπκε 

βνπληά κε ζθεπάζκαηα   Ζ αλάκημε ηνπ ζθεπάζκαηνο      Βαιεξηάλαο 



 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΤΡΑ ΣΗΝ ΠΕΣΡΑ: Παραδοζιακή Καλλιέργεια Λαχανόκηπων και Κηηνοηροθία, 12ο Km Δθνικής Οδού Ξάνθης-Γράμας, Γέρακας Ξάνθης 

63 

εζσηεξηθά ζην πιάη ηνπ θάδνπ θαη ζθεπάδνπκε κε μχιηλν θαπάθη. Όζηεξα απφ 4 
εβδνκάδεο αλαθαηεχνπκε θαιά ην πεξηερφκελν ηνπ θάδνπ κε ην θηπάξη, θαη κεηά 
απφ αθφκε 4 εβδνκάδεο ην ζθεχαζκα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. 
 
Γηα λα πάξνπκε έλα θαιφ ζθεχαζκα ζβνπληάο, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο δπν 
πξάγκαηα: 
 
Πξψηνλ, ε ζέζε ηνπ θάδνπ κέζα ζην έδαθνο δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζε 
δπλακηθέο γξακκέο ή ‘θιέβεο’. Απηά ηα βξίζθνπκε κε ξαβδνζθφπεζε.   
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ην ζσζηφ αζηξηθφ ζπλδπαζκφ. Ζ 
θνπξηά ηεο αγειάδαο, ηε ζηηγκή πνπ βγαίλεη απφ ην δψν παίξλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 
ζπλδπαζκνχ πνπ θπξηαξρεί εθείλε ηε ζηηγκή. Αιιά θαη ε ζηηγκή ηεο αλάκημεο θαη 
ηεο επεμεξγαζίαο κέζα ζηνλ θάδν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Γηα απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηο ε πην επλντθή πεξίνδνο είλαη φηαλ ε ειήλε παξεπηδεκεί ζην Λένληα 
ή ζηελ Παξζέλν. Αιιά θαη ε επνρή ηνπ έηνπο πξέπεη λα επηιερζεί ζσζηά.  
ε θάζε Πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ παγσληέο.  
Ζ πεξίνδνο απφ ηελ Άλνημε σο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. 
Σν ζθεχαζκα ρξεηάδεηαη θαιή ζεξκνθξαζία εδάθνπο γηα σξίκαλζε.  
ε πεξηθέξεηεο φπνπ δελ ππάξρεη ρεηκψλαο, ην ζθεχαζκα κπνξεί λα παξάγεηαη 
νιφθιεξν ην ρξφλν. Οη δπζκελείο πεξίνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζην Ζκεξνιφγην ηεο 
Μαξίαο Σνπλ δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ παξαγσγή ζθεπαζκάησλ. 
 
Ζ θνπξηά πνπ καδεχνπκε αιιά θαη ην αλακηγκέλν, δειαδή δπλακνπνηεκέλν πιηθφ 
δελ πξέπεη λα εθηεζνχλ ζηε βξνρή, δηφηη έηζη ράλνπλ ζε πνηφηεηα. 
Σν έηνηκν ζθεχαζκα ζβνπληάο αλαδεχεηαη φπσο θαη ηα άιια ζθεπάζκαηα 
ξαληίζκαηνο. Υξεηάδεηαη φκσο κφλν 20 ιεπηά αλάδεπζεο, φρη κηα πιήξε ψξα. 
Απφ ην ζθεχαζκα θεξαηνθνπξηάο (500) παίξλνπκε 30 γξακ. γηα 10 ιίηξα λεξνχ, 
απφ ην ζθεχαζκα ζβνπληάο παίξλνπκε ηε δηπιή πνζφηεηα, δειαδή 60 
γξακκάξηα. Ζ πνζφηεηα ησλ 10 ιίηξσλ επαξθεί γηα λα ξαληίζνπκε ¼ ηνπ 
εθηαξίνπ, δειαδή 2,5 ζηξέκκαηα, κε ην ξαληηζηήξη πιάηεο.  
Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξέπεη λα εξεκίζεη γηα κηα εκέξα, γηα λα 
πάξεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην θσο. 
Ζ δξάζε ηνπ αλαδεπκέλνπ πγξνχ ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο δηαξθεί επί 
ηέζζεξηο εκέξεο. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα ξαληίζνπκε αξγά 
ην βξάδπ ή θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ εδάθνπο ηξεηο θνξέο, εμαζθαιίδνληαο ηελ 
θαιχηεξε δξάζε ηνπ. 
 
Σν ζθεχαζκα πξέπεη λα αλαδεχεηαη θαηά ην δπλαηφ κέζα ζε μχιηλν, πέηξηλν ή 
γπάιηλν ζθεχνο, ζηξνγγπιφ θαη θπιηλδξηθφ. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ηα είρακε 
φηαλ ην κέγεζνο ηνπ θάδνπ αλάδεπζεο είρε ηε ζρέζε 2 πξνο 3 κε ηελ πνζφηεηα 
λεξνχ. 
 
Κιείλνληαο ζέινπκε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζε θάηη, ην νπνίν ίζσο ζα 
έπξεπε λα ην είρακε θάλεη απφ ηελ αξρή. ην βάζνο ηνπ κπαινχ καο λα 
θξαηήζνπκε ην εμήο: Σν ζθεχαζκα ζβνπληάο δελ αληηπαξαηίζεηαη ζε θάηη αιιά 
επλνεί θάηη, θαη απηφ είλαη ε δσή.  
Με ην ζθεύαζκα ππνζηεξίδνπκε ηε δσληαλή ύιε, ώζηε νη δπλάκεηο ηεο 
λέθξσζεο λα βξίζθνπλ κηθξό ή θαλέλα πεδίν δξάζεο. 
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Πεηξάκαηα αζηξηθώλ ξπζκώλ κε θπηά 

 
Ζ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε γηα πάλσ απφ 50 ρξφληα πεηξακάησλ επηβεβαηψλεη 
φηη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζαθή 
αλαγλψξηζε ησλ επηξξνψλ ησλ αζηξηθψλ ζπλδπαζκψλ πάλσ ζηα θπηά. 
Αρώλεπηε δσηθή θνπξηά θαη κεγάιεο πνζόηεηεο νξπθηώλ ιηπαζκάησλ 
πξνθαινύλ ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα. Αθφκε θαη πςειά πνζνζηά άγνπξνπ 
ρνχκνπ, κε ελζσκαησκέλνπ αθφκε ζην έδαθνο, εκπνδίδεη ηε δξάζε ησλ 
θνζκηθψλ ξπζκψλ.  
Έλα θαιά ελζσκαησκέλν πνζνζηφ ρνχκνπ απφ 2 έσο 2,5 % ή ιίγν παξαπάλσ 
απνηειεί εγγχεζε γηα ηηο πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο. Δπίζεο πξέπεη λα 
απνθεύγνπκε θάζε κνξθή ηερλεηήο βξνρήο. 
 

Πεηξάκαηα κε παηάηεο θαη αγγνύξηα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο ειήλεο 
ζην δσδηαθό θύθιν 

 
ε θάζε πείξακα ζρεηηθά κε ηνπο ζπλδπαζκνχο, πξνζπαζνχκε λα 
εμαθξηβψζνπκε αλ παξά ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην ράνο ησλ 
ηερλεηψλ δνξπθφξσλ, εκθαλίδνληαη αθφκε ηα ίδηα απνηειέζκαηα, φπσο γηα 
πνιιά ρξφληα ήηαλ γλσζηά. Γηαπηφ δείρλνπκε παξαθάησ ηηο απνδφζεηο ηεο 
παηάηαο Grata κε δπν πεξηπηψζεηο ζπφξνπ πνπ αγνξάζηεθε ζην εκπφξην θαη 
θπηεχηεθε ην 1965 ζε έδαθνο ηχπνπ 64 θαη ην 1982 ζε έδαθνο ηχπνπ 18.  
Αλαθεξφκαζηε επίζεο θαη ζηηο απνδφζεηο απφ έλα πείξακα ηνπ θ. Schwarz πνπ 
έγηλε ην 1968 ζην Troxlerhof. Οη εζσηεξηθνί φξνη παξακέλνπλ πάληα νη ίδηνη, αλ 
θαη κέζσ ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ πιαλεηηθψλ ζπλδπαζκψλ κεξηθέο 
θνξέο ην έλα ή ην άιιν θπηφ επλνείηαη ιηγάθη ή παξεκπνδίδεηαη. 
Σν πείξακα κε ην αγγνχξη (ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ αθνινπζεί) 
επηβεβαηψλεη επίζεο φηη νη απνδφζεηο ζε βαξχ έδαθνο θαη κε θπζηνινγηθή 
επνρηθή πγξαζία είλαη κελ πςειφηεξεο, αιιά ε εζσηεξηθή ηάζε παξακέλεη ε ίδηα 
θαη νη θαιέο απνδφζεηο ησλ εκεξψλ θαξπνχ παξακέλνπλ επίζεο. 

Αγγνύξη 
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Πεηξάκαηα κε θαζόιηα θαη ζόγηα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο ειήλεο ζην 

δσδηαθό θύθιν 
 
ην πξψην ζρεδηάγξακκα ζπγθξίλνληαη νη απνδφζεηο ζε θξέζθα θαζνιάθηα απφ 
20 θπηά πνπ θπηεχηεθαλ ην 1965 θαη 1982 ζε δηαθνξεηηθά εδάθε θαη 
δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. ην δεχηεξν ζρεδηάγξακκα εκθαλίδνληαη νη 
απνδφζεηο ζπφξνπ θαζνιηάο θαη ζφγηαο απφ 100 θπηά, απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ 
1982. ρεηηθά κε ηα θξέζθα θαζνιάθηα πξφθεηηαη γηα απνδφζεηο θαξπνχ, ελψ 
ζην δεχηεξν ζρεδηάγξακκα αλαθέξνληαη νη θαζαξέο απνδφζεηο ζπφξνπ. Ζ 
αθνινπζία ησλ πεηξακάησλ δείρλεη ηελ ίδηα εζσηεξηθή δπλακηθή πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηνπο θνζκηθνχο ξπζκνχο, φπσο ηελ μέξνπκε εδψ θαη 50 ρξφληα. 
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Σν εξγαζηήξηό καο 
 
Γηα πνιιά ρξφληα ην εξγαζηήξηφ καο εμνπιίδνληαλ ζπλερψο. Σν 1998 
νινθιεξψζεθε. Ο εγγνλφο ηεο Μαξίαο Σνπλ, Dr. Nicolai Schmidt-Rüdt είλαη 
Υεκηθφο θαη εγθαζίζηαηαη ζην Dexbach. Σψξα, πξνο κεγάιε ηθαλνπνίεζε ηεο 
Μαξίαο Σνπλ, κπνξνχλ λα γίλνληαη ζην δηθφ καο εξγαζηήξην φιεο νη αλαγθαίεο 

αλαιχζεηο θπηψλ θαη εδάθνπο. 
 
 
 
 
 

Ζκεξνκελίεο θνπήο εηδηθώλ μύισλ 2012 
 

09/10 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά 

15/10 Ίηακνο, Βειαληδηά, Πηθξνθαζηαληά, Κεξαζηά, Καζηαληά 

09/11 εκχδα, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά, θεληάκη, Μειηά, Ομηά, Καζηαληά, Καξπδηά 

26/11 Μειηά, Δξπζξειάηε, Φνπληνπθηά, Διάηε, Κέδξνο 

14/12 Κιήζξν, Αριαδηά, Φιακνπξηά, Φεπδναθαθία, Ηηηά. 

 
 
 
Γέληξα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα κπνξνχλ λα θνπνχλ ζηνπο κήλεο 

Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ζε εκέξεο αλζώλ κέζα ζηελ πεξίνδν θπηέκαηνο. 
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Βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο. 
 

1. Θεκειηψδεηο επηζηεκνληθνί φξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. R. Steiner, 
Άπαληα ηφκνο 327. 

2. Πεξί κειηζζψλ. R. Steiner, Άπαληα ηφκνο 351. 
3. Ζ κέιηζζα – Δθηξνθή θαη θξνληίδα. M.K. Thun. 
4. Γηεπζέηεζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ επηβιαβψλ. M.K. Thun. 
5. Αλαθνξέο απφ ηελ έξεπλα ησλ αζηξηθψλ ζπλδπαζκψλ. M.K. Thun. 
6. Απφςεηο θνζκνινγίαο θαη εμέιημεο. M.K. Thun. 

 
Βάζε ησλ αζηξνλνκηθψλ ππνινγηζκψλ καο απνηέιεζαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο 
εθεκεξίδεο θαη νη εκπεηξίεο απφ ηελ πεηξακαηηθή δνπιεηά καο. 
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Οπηζζόθπιιν 
 

Με απηφ ην ηεχρνο θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ πεληεθνζηή έθδνζε ηνπ 
Ζκεξνινγίνπ ζπνξάο θαη θπηέκαηνο ηεο Μαξίαο Σνπλ. Ήηαλ κηα καθξά πεξίνδνο, 
κέζα ζηελ νπνία δελ έγηλε κφλν κεγάιε εξεπλεηηθή δνπιεηά αιιά θαη θάπνηεο 
θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ιαραλνθνκίαο θαη ηεο γεσξγίαο. Αιιά θαη νη θνηλσλίεο 
γλψξηζαλ κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεηο. Έρεη απνθξπζηαιισζεί κηα ηζρπξή ζπλείδεζε 
γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, θαη δεκηνπξγήζεθαλ πάκπνιια νηθνινγηθά θηλήκαηα, ρσξίο 
ηα νπνία ζήκεξα είλαη αδηαλφεηε ε δσή καο. 

ηελ ‘αλαζθφπεζε’ απηή πεξηγξάςακε ηελ επνρή ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε 
ην Ζκεξνιφγην ζπνξάο θαη θπηέκαηνο ηεο Μαξίαο Σνπλ. Γείρλνπκε ηδηαίηεξα 
πεξηζηαηηθά ζε ζρέζε κε ηα πεηξάκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη επηθεληξψζακε ηελ 
πξνζνρή καο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζθεπάζκαηνο ζβνπληάο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 
ηεο Μαξίαο Σνπλ. Με ην Ζκεξνιφγην δίλνπκε θπζηθά, φπσο φια ηα ρξφληα, 
απαληήζεηο ζηα δεηήκαηα ηεο ζπνξάο θαη ηεο ζπγθνκηδήο. 

αο επρφκαζηε επηηπρία ζηε δνπιεηά ηνπ θήπνπ, ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη 
ζηε κειηζζνθνκία. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θαπκάζηα ζνδεηά κειηνχ 
ηελ Άλνημε 2011   


