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λήθηκεΰμεΰθέμαςαΰξικξλξγίαπνΰεμαλλακςικόμΰςοϊπχμΰκαλξ
λιέογειαπΰκαιΰαειτξοίαποΰΤξΰτςσςΰνεκίμηρεΰςξΰιρςξλϊγιξΰ
“Floraΰcytherea”ΰεπειδήνΰϊπχπΰπξλϋΰυαοακςηοιρςικάΰςξμίζεινΰξιΰπεοιρρϊςεοξιΰ
απϊΰεμάπΰγμχοίζξσμεΰλίγξΰήΰκαθϊλξσΰςημΰανίαΰςηπΰυλχοίδαπΰςξσΰμηριξϋΰμεΰ
απξςέλερμαΰηΰέλλειφηΰγμόρηπΰμαΰξδηγείΰρεΰρυεςικήΰαδιατξοίαΰγιαΰςημΰποξξ
ρςαρίαΰςηπο
Τξΰτςςυΰάουιρεΰμαΰτχςξγοατίζειΰαμθιρμέμαΰτσςάνΰςαΰξπξίαΰρςηΰρσμέυειαΰποξξ
ρπαθξϋρεΰμαΰςασςξπξιήρειοΰΑμαζηςόμςαπΰςαΰςξπικάΰλαψκάΰξμϊμαςαΰκαςάλαβεΰϊςιΰ
ακϊμαΰκαιΰμεγαλϋςεοξιΰρεΰηλικίαΰάμθοχπξιΰγμόοιζαμΰελάυιρςαΰγιαΰςηΰυλχοίδαΰ
ςξσΰμηριξϋοΰΕπιθσμόμςαπΰμαΰμάθειΰκαιΰηΰίδιαΰπεοιρρϊςεοαΰνεκίμηρεΰςηΰμελέςηΰ
αουικάΰαπϊΰβιβλίαΰπξσΰβοήκεΰρςαΰβιβλιξπχλείαΰκαιΰρςηΰρσμέυειαΰαπϊΰπεοιρρϊξ
ςεοξΰενειδικεσμέμεπΰεκδϊρειπΰμέρχΰςξσΰδιαδικςϋξσοΰΣσμειδηςξπξιόμςαπΰςιπΰ
απίρςεσςεπΰδσμαςϊςηςεπΰςξσΰδιαδικςϋξσνΰρκέτςηκεΰμαΰμξιοαρςείΰςιπΰγμόρειπΰ
πξσΰκιΰηΰίδιαΰαπξκςξϋρενΰόρςεΰπεοιρρϊςεοξιΰάμθοχπξιΰκαιΰιδιαίςεοαΰξιΰμεαοξίΰ
μαθηςέπΰςηπΰμαΰγμχοίρξσμΰςξΰθασμαρςϊΰκϊρμξΰςχμΰτσςόμοΰ
«Ωπΰεκπαιδεσςικϊπΰθεχοόΰϊςιΰηΰγμόρηΰκαιΰηΰπληοξτξοίαΰποέπειΰμαΰδιαυέεςαιΰμεΰ
κάθεΰςοϊπξοΰΓιαΰςξσπΰλϊγξσπΰασςξϋπΰδεμΰσπάουειΰκαμέμαπΰπεοιξοιρμϊπΰγιαΰαμαξ
δημξρίεσρηΰήΰυοήρηΰςχμΰπεοιευξμέμχμΰεκςϊπΰίρχπΰαπϊΰςξΰδεξμςξλξγικάΰξοθϊΰ
μαΰαματέοεςαιΰςξΰϊμξμαΰςξσΰιρςξλξγίξσΰϊςαμΰυοηριμξπξιείςαιΰσλικϊΰςξσοΰ
ΰ»Δεμΰείμαιΰβξςαμξλϊγξπνΰξϋςεΰέυχΰρυεςικάΰακαδημαψκάΰποξρϊμςαΰαλλάΰποξξ
ρπαθόΰκαςάΰςξΰδσμαςϊΰξιΰπληοξτξοίεπΰπξσΰπεοιέυξμςαιΰρςξΰιρςξλϊγιξΰμαΰείμαιΰ
επιρςημξμικάΰακοιβείποΰΣυϊλιαΰκαιΰδιξοθόρειπΰαπϊΰςξσπΰαμαγμόρςεπΰείμαιΰπξλϋΰ
εσποϊρδεκςαΰκαιΰϊςαμΰδιαρςασοόρχΰςημΰξοθϊςηςαΰςηπΰδιϊοθχρηπΰςοξπξπξιόΰ
αμέρχπΰςημΰαουικήΰαμάοςηρηο
Ηΰβξςαμικήΰκαιΰηΰςανιμϊμηρηΰςχμΰειδόμΰείμαιΰμιαΰδιαοκόπΰενελιρρϊμεμηΰεπιξ
ρςήμηΰκαιΰείμαιΰτσρικϊΰμαΰσπάουξσμΰακϊμαΰκαιΰαμςικοξσϊμεμεπΰαπϊφειπΰρυεςικάΰ
μεΰςημΰςανιμϊμηρηΰεμϊπΰείδξσπΰήΰςξΰεπιρςημξμικϊΰςξσΰϊμξμα»ο

Με ϊοαμαΰΤξΰτςςςΰηΰΣςασοξϋλαΰ
Φαςρέαΰποϊςειμεΰ ςηΰ δημιξσογίαΰ
ΟικξλξγικξϋΰΠάοκξσΰρςαΰΚϋθηοαοΰ
Ηΰ ποχςξπξοιακήΰ ασςήΰ ποϊςαρηΰ
ϊμχπΰ έμειμεΰ αμεκμεςάλλεσςηοΰ
Ηςαμΰϊμχπΰςξΰέμασρμαΰγιαΰςηΰδημιξ
ξσογίαΰςξσΰιρςϊςξπξσνΰρςξμΰξπξίξΰ
μέυοιΰρήμεοαΰέυειΰκαςαγοάφειΰπεοίΰ
ςαΰδιακϊριαΰτσςάΰκαιΰδεμΰαπξκλείειΰ
καιΰμιαΰέμςσπηΰέκδξρηΰασςήπΰςηπΰ
δξσλειάποΰ

ΣςξΰΓσμμάριξΰΚσθήοχμΰποξρπαθείΰρςαΰπλαίριαΰςχμΰπεοιβαλλξμςικόμΰποξγοαμξ
μάςχμΰμαΰεμπμεϋρειΰρςξσπΰμικοξϋπΰμαθηςέπΰςημΰαγάπηΰγιαΰςηΰτϋρηΰκαιΰςημΰ
αμάγκηΰποξρςαρίαπΰςξσΰπεοιβάλλξμςξποΰΈυειΰτςιάνειΰέμαΰμικοϊΰΒξςαμικϊΰΚήπξΰ
μεΰςαΰπαιδιάΰκαιΰεκείΰπαοακξλξσθξϋμΰςημΰαμάπςσνηΰπεοίπξσΰχςΰειδόμΰςξσΰ
μερξγειακξϋΰξικξρσρςήμαςξπο

Αμςί επιλϊγξσ Οΰιρςϊςξπξπΰμάπΰαμξίγειΰέμαΰμξμαδικϊΰπαοάθσοξΰρςηΰρπάμιαΰκαιΰ
αμενεοεϋμηςηΰυλχοίδαΰςξσΰμηριξϋοΰΠαοϊλξΰπξσΰασςήΰηΰβϊλςαΰμαπΰείμαιΰμικοήνΰ
ρίγξσοαΰαμξίγειΰςαΰμάςιαΰμαπΰμαΰπαοαςηοήρξσμεΰκαιΰμαΰαπξλασρξσμεοΰΑλλάΰ
καιΰςημΰκαοδιάΰμαπΰόρςεΰμαΰδιατσλάνξσμεΰςξσπΰμικοξϋπΰασςξϋπΰθηρασοξϋποΰΚαιΰ
ίρχπΰκάπξιαΰμέοαΰμαΰανιχθξϋμεΰμαΰςαΰδξϋμεΰαληθιμάΰδίπλαΰμαπΰρεΰέμαΰΟικξλξξ
γικϊΰΠάοκξΰήΰρεΰειδικέπΰποξθήκεπΰρεΰέμαΰΜξσρείξΰΦσρικήπΰΙρςξοίαπνΰκαιΰακϊμηΰ
καλϋςεοαΰκαιΰρςαΰδϋξνΰεδόΰρςξμΰςϊπξΰπξσΰςαΰέρπειοεΰξΰΔημιξσογϊποΰ

Μαοιάμμα Χαλκιά Λξϋπα

FLORAE CYTHEREAό  
ξ μεγάλξπ κοστϊπ πλξϋςξπ ςχμ Κσθήοχμ

Έμαπ πεοίπαςξπ ρςξ πιξ εσχδιαρςϊ διαδικςσακϊ μξμξπάςι 

βαρίλειξ Μαμιςαοιόμΰ

Απϊΰ ςξΰ τςστΰ αρυξλήξ
θηκεΰκαιΰμεΰςξΰβαρίλειξΰ
ςχμΰμσκήςχμΰέμαμΰκϊρμξΰ
ρσγκλξμιρςικήπΰξμξοτιάπΰ
γιαΰςξμΰξπξίξΰρςαΰΚϋθηοαΰ
είμαιΰ γμχρςάΰ ελάυιρςαΰ
ποάγμαςαοΰ
Σϋμςξμαΰ θαΰ παοξσριάξ
ρειΰ μεΰ τίλξσπΰ απϊΰ ςημΰ
ΟλλαμδίαΰκαιΰςημΰΕλβεςίαΰ
μίαΰεπίρημηΰαμακξίμχρηΰ
ρεΰ επιρςημξμικάΰ τϊοαΰ
ρυεςικάΰ μεΰ ςξΰ πλήοεπΰ
τχςξγοατικϊΰαουείξΰςχμΰ
μαμιςαοιόμο
Σςξΰμηρίΰσπάουξσμΰελάυιξ
ρςξιΰμαμιςαοξρσλλέκςεπΰ
καιΰασςξίΰεμδιατέοξμςαιΰ
κσοίχπΰ μεΰ ςαΰ βοόριμαΰ
είδηΰμαμιςαοιόμοΰ

Οι νελξγιάρςοεπ ςηπ άμξινηπ και άλλα ψς είδηΰ

Ειδικάΰρεΰϊνςιΰατξοάΰρςιπΰεπίγειεπΰξουιδέεπΰςξΰμηρίΰθεχξ
οείςαιΰπαοάδειρξπΰκαθόπΰέυξσμΰκαςαγοατείνΰαπϊΰνέμξσπΰ
κσοίχπΰτσριξλάςοεπΰκαιΰβξςαμξλϊγξσπνΰπάμχΰαπϊΰψςΰ
είδηο
Συεςικάΰμεΰςιπΰςξπξθερίεπΰκαιΰειδικάΰγιαΰςιπΰξουιδέεπΰηΰ
ΣςασοξϋλαΰΦαςρέαΰέυειΰπλήοηΰκαςάλξγξΰεμτάμιρηπΰςχμΰ
ειδόμΰμεΰακοιβείπΰρσμςεςαγμέμεπΰόρςεΰκάθεΰμελεςηςήπΰ
μαΰμπξοείΰμαΰςιπΰαπξλαϋρειοΰΤξΰμικοξκλίμαΰςηπΰκάθεΰ
πεοιξυήπΰκαιΰηΰρϋρςαρηΰςξσΰεδάτξσπΰεπηοεάζξσμΰπξλϋΰ
καιΰςημΰαμάπςσνηΰαλλάΰκαιΰςημΰπξιϊςηςαΰιδιαίςεοαΰρςαΰ
αοχμαςικάΰβϊςαμαο

ΗΰΣςασοξϋλαΰΦαςρέανΰΔιεσξ
θϋμςοιαΰρςξΰΓσμμάριξΰΚσθήξ
οχμΰ καιΰ καθηγήςοιαΰ γαλξ
λικόμνΰ εδόΰ καιΰ δεκαεςίεπΰ
έυειΰελκσρςείΰαπϊΰςηΰμξμαξ
δικϊςηςαΰ ςηπΰ βλάρςηρηπΰ
ςξσΰμηριξϋοΰΠαοαςηοείΰμεΰ
λεπςξμέοειανΰυαοςξγοατείΰ
καιΰρημειόμεινΰτχςξγοατίζειΰ
καιΰεοεσμάνΰμελεςάΰςιπΰξμξξ
μαρίεπνΰμεςατοάζεινΰαπξδίδειΰ
μεΰδϊκιμξσπΰήΰασςξρυέδιξσπΰ
ϊοξσπΰκαιΰκαςαγοάτειΰκάθεΰ
τσςϊνΰ μικοϊνΰ εναιοεςικϊνΰ
άγοιξΰ ήΰ ρπάμιξνΰ εμδημικϊΰ
ήΰνεμϊτεοςξοΰΌπχπΰιρυσοίξ
ζεςαιΰηΰίδιανΰ«ηΰμεςάτοαρηΰ
ςχμΰ λαςιμικόμΰ ξμξμάςχμΰ
είμαιΰδικήΰμξσΰρϋμτχμαΰμεΰ
ςημΰεςσμξλϊγηρηΰπξσΰκάμχΰ
κάθεΰτξοάΰκαιΰδεμΰμπξοείΰ
μαΰ θεχοηθείΰ δϊκιμηοΰ Τξΰ
κάμχΰγιαΰδιεσκϊλσμρηΰςχμΰ
αμαγμχρςόμΰπξσΰδεμΰέυξσμΰ
εμςοστήρειΰρςηΰΒξςαμικήΰκαιΰ
ρςαΰΛαςιμικάα»ΰ
Ήδηΰαπϊΰςαΰτξιςηςικάΰςηπΰ
υοϊμιανΰηΰΣςασοξϋλαΰαρυξξ

ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ βοίρκξμςαιΰμποξρςάΰρεΰπαμέμξοξ
τεπΰπαοαλίεπνΰκοσρςάλλιμαΰμεοάνΰμξοτξλξγικάΰδημιξσογήμαςανΰ
εμαλλαγέπΰςξπίξσνΰαβίαρςηΰαουιςεκςξμικήνΰπξλιςιρςικέπΰκαιΰπξλιξ
ςιρμικέπΰεικϊμεπνΰδοόμεμαΰπαοάδξρηπΰκαιΰγεσρςικέπΰεκπλήνειποΰ
Λίγξιΰϊμχπΰθαΰπαοαςηοήρξσμΰςημΰαπίρςεσςηΰκαιΰιδιαίςεοηΰυλχοίδαΰ
πξσΰκαςακλϋζειΰμξμξπάςιανΰπλαγιέπνΰπεςοϊςξιυξσπΰκαιΰβοάυξσποΰ
Καιΰακϊμηΰλιγϊςεοξιΰθαΰνέοξσμΰϊςιΰκσκλξτξοξϋμΰαμάμεραΰρεΰ
ρπάμιαΰβϊςαμανΰεμδημικάΰτσςάνΰθεοαπεσςικέπΰπϊεπΰκαιΰμξμαδικάΰ
λξσλξϋδιαοΰ

Κιΰ εμόΰ ςξΰ ασςξκίμηςξΰ
καςεσθϋμεςαιΰμεΰ ςαυϋξ
ςηςαΰρςηΰδημξτιλήΰπαοαξ
λίανΰ ρςξμΰ απϊκοημμξΰ
κξλπίρκξνΰρςξσπΰκαςαοξ
οάκςεπνΰρςξσπΰμεοϊμσξ
λξσπνΰ ρςξΰ κάρςοξνΰ ρςξΰ
ερςιαςϊοιξΰκάςχΰαπϊΰςξμΰ
πλάςαμξνΰήΰαπϊΰςιπΰμξσξ
οιέπνΰ καμείπΰ απϊΰ ςξσπΰ

επιβάςεπΰδεμΰπαοαςηοείΰςξμΰπξλσεςήΰμαμδοαγϊοανΰςξΰβαλραμϊξ
υξοςξνΰςξΰραλέπινΰςξμΰαπήγαμξνΰςημΰκαμπαμξϋλαΰςχμΰβοάυχμνΰςημΰ
νιμίθοανΰςηΰβατικήΰαλκάμανΰςημΰάγοιαΰλεβάμςανΰςημΰςοξμακςικήΰ
κιΰαλλϊκξςηΰξμξοτιάΰςηπΰέμπξσραπνΰςξΰβξσολϊμξοτξΰλϋθοξνΰςαΰ
ψςΰδιατξοεςικάΰκαιΰμξμαδικάΰείδηΰαπϊΰξουιδέεπΰκαιΰςαΰαπίρςεσςαΰ
πξλσρυιδήΰμαμιςάοιαοΰΚαιΰρεΰμέοηΰϊπξσΰδεμΰπληριάζειΰϊυημανΰ
καμείπΰςανιδιόςηπνΰξϋςεΰκαιΰξΰπιξΰοξμαμςικϊπΰδεμΰθαΰέυειΰςημΰ
εσκαιοίαΰμαΰδειΰςξΰεμδημικϊΰπαμέμξοτξΰκιςοιμξλξϋλξσδξΰπξσΰ
ζειΰπάμςανΰςημΰρεμποεβίβανΰγιαςίΰασςήΰποξςιμάΰςημΰαπξμϊμχρηΰ
ρεΰαπϊοθηςξσπΰβοάυξσπΰκαιΰγκοεμμξϋποΰ
Ετϊρξμΰλξιπϊμΰποξρπεοάραςεΰμεοικάΰαπϊΰςαΰμξμαδικάΰδημιξσοξ
γήμαςαΰςηπΰκσθηοαψκήπΰγηπνΰραπΰποξςείμξσμεΰμαΰμηΰυάρεςεΰςημΰ
εσκαιοίαΰμαΰςαΰγμχοίρεςεΰέρςχΰκαιΰδιαδικςσακάοΰΚαιΰδεμΰθαΰβοείςεΰ
μϊμξΰεικϊμεπΰκαιΰξμϊμαςανΰπαοαςρξϋκλιαΰκαιΰθεοαπεσςικέπΰποαξ
κςικέπνΰαλλάΰκαιΰπλξϋριεπΰρσμδέρειπΰμεΰςηΰγεχγοατίανΰιαςοικήνΰ
ιρςξοίανΰμσθξλξγίανΰτσςξλξγίανΰπαοάδξρηΰκαιΰμαγειοικήο
Απΰπάμεΰλξιπϊμΰμιαΰνεκξϋοαρςηΰβϊλςαΰρςξμΰπλξϋριξΰκαιΰεμςσξ
πχριακϊΰιρςϊςξπξΰπξσΰέυειΰρςήρειΰέμαπΰάμθοχπξπΰμϊμξΰκαιΰμϊμξΰ
επειδήΰεκςίμηρεΰκιΰαγάπηρεΰ«ςξσπΰμικοξϋπΰθηρασοξϋπΰπξσΰπεοξ
μξϋμΰαπαοαςήοηςξι»όΰhttpόρρfloracythereaοblogspotοgrρ

Κοιρίμχπ κιμδσμεϋξμςαΰ

ΣοΦοόΰ«Ποϊρταςαΰαπεσθϋμθηκαΰποξτξοικάΰ
καιΰμεΰγοαπςήΰαμάοςηρηΰρςξΰ ιρςξλϊγιξΰ
ρςξσπΰαομϊδιξσπΰλειςξσογίαπΰςξσΰΚάρςοξσΰ
ςηπΰΧόοαπΰκαιΰζήςηραΰμαΰποξρςαςεσςείΰςξΰ
τσςϊΰCentaureaΰredemptaΰsspΰcythereaνΰ
έμαπΰσπέοξυξπΰαγκαθχςϊπΰθάμμξπΰπξσΰ
σπάουειΰμϊμξμΰρςξΰΚάρςοξΰκαιΰθεχοείςαιΰ
έμαΰαπϊΰςαΰψΰπεοίπξσΰρςεμϊςξπαΰεμδημικάΰ
ςχμΰΚσθήοχμοΰΒοήκαΰπξλϋΰθεςικήΰαμςαξ
πϊκοιρηΰαπϊΰςημΰκσοίαΰΠαπαδημηςοίξσνΰ

ΠοξψρςαμέμηΰρςημΰΕτξοείαΰΒσζαμςιμόμΰΑουαιξςήςχμοΰΒέβαιαΰ
ασςϊΰείμαιΰμιαΰμεμξμχμέμηΰεμέογειαΰκαιΰποέπειΰμαΰςξμίρχΰϊςιΰ
θεχοόΰρχρςϊςεοξΰςέςξιεπΰεμέογειεπΰμαΰείμαιΰρσρςημαςικάΰ
ξογαμχμέμεπΰαπϊΰέμαΰσπεϋθσμξΰτξοέαο»

Τξ Πξλϋγαλα ςηπ Ελέμηπ

Τξΰγέμξπΰpolygalaΰπεοιλαμβάμειΰπάμχΰαπϊΰ
χςςΰείδηΰπξλλάΰαπϊΰςαΰξπξίαΰείμαιΰεναιοεςικάΰ
εμςσπχριακάΰκαιΰκαλλιεογξϋμςαιΰραμΰκαλλχξ
πιρςικάοΰΤξΰπεοίτημξΰPolygalaΰhelenaeνΰςξΰ
ΠξλϋγαλαΰςηπΰΕλέμηπνΰαπϊΰςξσπΰπιξΰμικοξϋπΰ
εκποξρόπξσπΰςξσΰγέμξσπνΰείμαιΰρςεμϊςξπξΰ
εμδημικϊΰςχμΰΚσθήοχμοΰΠεοιγοάτηκεΰαπϊΰςξμΰ
βξςαμξλϊγξΰGreuterΰςηΰδεκαεςίαΰςξσΰσϋψςοΰ
Είμαιΰέμαΰαπϊΰςαΰχςΰρπαμιϊςεοανΰαπειλξϋμεμαΰ
είδηΰςηπΰΜερξγείξσοΰΈυειΰυαοακςηοιρςείΰCRΰ
θκοίριμαΰκιμδσμεϋξμιΰγιαςίΰξΰβιϊςξπϊπΰςξσνΰενΰ
ϊρχμΰγμχοίζξσμενΰπεοιξοίζεςαιΰρεΰδϋξΰμϊμξΰ
μικοέπΰπεοιξυέπΰςχμΰΚσθήοχμΰξιΰξπξίεπΰμάλιρςαΰδέυξμςαιΰιρυσοέπΰπιέρειπΰ
λϊγχΰπσοκαγιόμΰκαιΰςξσοιρςικήπΰαμάπςσνηποΰΔσρςσυόπΰςξΰτσςϊΰδεμΰπεοιξ
λαμβάμεςαιΰρςξσπΰδιεθμείπΰήΰεθμικξϋπΰκαςαλϊγξσπΰποξρςαρίαπΰπξσΰρημαίξ
μειΰϊςιΰέυειΰατεθείΰρςηΰμξίοαΰςξσοΰΟοιρμέμαΰείδηΰυοηριμξπξιξϋμςαιΰρςημΰ
παοαδξριακήΰαμαςξλικήΰθεοαπεσςικήΰχπΰιρυσοϊΰδσμαμχςικϊΰίρηπΰανίαπΰμεΰ
ςξΰςζιμρεμγκοΰΗΰοίζαΰςξσΰτσςξϋΰθεχοείςαιΰϊςιΰεμδσμαμόμειΰςηΰθέληρηΰκαιΰ
ςημΰξομήΰςξσΰαμθοόπξσΰμαΰποαγμαςόρειΰσφηλξϋπΰρςϊυξσπνΰβξηθόμςαπΰςημΰ
καςαπξλέμηρηΰπαλαιόμΰρσμηθειόμΰκαιΰαγκσλόρεχμο
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