
 

  
  
  

ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΜΜΟΟΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  
  

ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ    
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ 

 
  

ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  
  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΑΑ    
  

11..  δδ    
22..  ββ  
33..  δδ  
44..  γγ  
55..  αα  

  
ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΒΒ    

11..  ΟΟιι  σσωωσσττέέςς  ααππααννττήήσσεειιςς  εείίννααιι  ::  
αα))  ΗΗ  ηηππααττίίττιιδδαα  CC  εείίννααιι  έένναα  σσεεξξοουυααλλιικκώώςς  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοο  ννόόσσηημμαα  πποουυ  

ππρροοκκααλλεείίττααιι  ααππόό  ιιοούύςς..    
ΚΚααθθώώςς  κκααιι  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..  2266  ««ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττηη  σσεεξξοουυααλλιικκήή  εεππααφφήή,,  ……..  σσττοο  
έέμμββρρυυοο»»..    
  

ββ))  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..  1188  ««ΟΟιι  ιιοοίί  αανναακκααλλύύφφθθηηκκαανν  ……..  γγιιαα  ττοονν  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόό  ττοουυ»»..  
ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  κκάάπποοιιοουυςς  RRNNAA  ιιοούύςς,,  όόππωωςς  οο  HHIIVV,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοο  γγεεννεεττιικκόό  ττοουυςς  
υυλλιικκόό,,  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  ττοο  έέννζζυυμμοο  ααννττίίσσττρροοφφηη  μμεεττααγγρρααφφάάσσηη,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  μμπποορρεείί  
νναα  γγίίννεειι  σσύύννθθεεσσηη  DDNNAA  μμεε  μμήήττρραα  ττοο  RRNNAA  ττοουυ  ιιοούύ..  
ΤΤέέλλοοςς  μμπποορρεείί  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ττοουυςς  ππεερρίίββλληημμαα  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  εειιδδιικκέέςς  δδοομμέέςς,,  
γγλλυυκκοοππρρωωττεεϊϊννεεςς,,  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  εειιδδιικκοούύςς  
υυπποοδδοοχχεείίςς  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  ττωωνν  κκυυττττάάρρωωνν  ττοουυ  ξξεεννιισσττήή..  
  

γγ))  ΑΑφφοούύ  ηη  ηηππααττίίττιιδδαα  CC  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  ιιοούύςς,,  δδεε  θθαα  ήήτταανν  οορρθθήή  ηη  χχρρήήσσηη  
ααννττιιββιιοοττιικκοούύ,,  ααφφοούύ  ααυυττάά  δδεενν  εείίννααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκάά  έέννααννττιι  ττωωνν  ιιώώνν..  
ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  οοιι  ιιοοίί  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  εεννδδοοκκυυττττααρριικκάά  
ππααρράάσσιιτταα,,  δδηηλλααδδήή  ……..  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ1188  ««ΟΟιι  ιιοοίί  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  ……..ωωςς  
υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  εεννδδοοκκυυττττααρριικκάά  ππααρράάσσιιτταα..»»..  
ΕΕννώώ  ««  τταα  ααννττιιββιιοοττιικκάά  δδρροουυνν  αανναασσττέέλλλλοοννττααςς  ……..κκυυττττααρριικκάά  ππααρράάσσιιτταα»»..  
ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..  2255--2266  

  



 

22..  ΜΜιιαα  φφυυσσιικκήή  λλίίμμννηη  εείίννααιι  ππιιοο  σσττααθθεερρόό  οοιικκοοσσύύσσττηημμαα  ααππόό  έένναα  εεννυυδδρρεείίοο,,  γγιιααττίί  έέχχεειι  
μμεεγγααλλύύττεερρηη  πποοιικκιιλλόόττηητταα..    
ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..  7722--7733  ««ΟΟ  όόρροοςς  πποοιικκιιλλόόττηητταα  ……..  τταα  εείίδδηη  πποουυ  ττρρέέφφοοννττααιι  ααππόό  ααυυττόό»»..  

  
33..  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..8888  ««  ΜΜεε  ττηηνν  εεξξάάττμμιισσηη  ……..ττηηςς  εεππιιδδεερρμμίίδδααςς  ττωωνν  φφύύλλλλωωνν»»..  

««ΗΗ  δδιιααππννοοήή,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  ……..ππύύλληη  εειισσόόδδοουυ  τταα  φφυυττάά»»..  
ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς  ττόόσσοο  ηη  εεξξάάττμμιισσηη  όόσσοο  κκααιι  ηη  δδιιααππννοοήή  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττοουυ  υυδδρροολλοογγιικκοούύ  κκύύκκλλοουυ  σστταα  οοιικκοοσσυυσσττήήμμαατταα,,  ααφφοούύ  ηη  
κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ττοουυ  ννεερροούύ  σσττηηρρίίζζεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  εεξξάάττμμιισσηη,,  σσττηη  δδιιααππννοοήή  κκααιι  σσττιιςς  
κκαατταακκρρηημμννίίσσεειιςς..  

  
ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓ    

11..  ΟΟιι  σσωωσσττέέςς  ααππααννττήήσσεειιςς  εείίννααιι  ::  
αα))  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..  7766  ««ΤΤοο  δδίίκκττυυοο  ααυυττόό,,  πποουυ  ααππεειικκοοννίίζζεειι  ……..έένναα  ττρροοφφιικκόό  ππλλέέγγμμαα»»..  

                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 

ββ))  ΗΗ  ββιιοομμάάζζαα  εείίννααιι  ηη  ξξηηρρήή  μμάάζζαα  ττωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν  ααννάά  μμοοννάάδδαα  εεππιιφφάάννεειιααςς..    
ΤΤοο  ππααρρααππάάννωω  οοιικκοοσσύύσσττηημμαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  44  ττρροοφφιικκάά  εεππίίππεεδδαα,,  ππααρρααγγωωγγοούύςς  
((πποοώώδδηη  φφυυττάά)),,  κκααττααννααλλωωττέέςς  ππρρώώττηηςς  ττάάξξηηςς  ((κκάάμμππιιεεςς,,  ππεεττααλλοούύδδεεςς)),,  
κκααττααννααλλωωττέέςς  δδεεύύττεερρηηςς  ττάάξξηηςς  ((κκόόττσσυυφφεεςς))  κκααιι  κκααττααννααλλωωττέέςς  ττρρίίττηηςς  ττάάξξηηςς  
((κκοουυκκοουυββάάγγιιεεςς))..    
ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  σσεε  γγεεννιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς  ππεερρίίπποουυ  ττοο  1100%%,,  ττόόσσοο  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  μμεε  
ττηη  μμοορρφφήή  χχηημμιικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  όόσσοο  κκααιι  ττηηςς  ββιιοομμάάζζααςς  ((πποοσσόόττηητταα  οορργγααννιικκήήςς  
ύύλληηςς))  εεννόόςς  ττρροοφφιικκοούύ  εεππιιππέέδδοουυ,,  ππεερρννάάεειι  σσττοο  εεππόόμμεεννοο..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ααφφοούύ  ηη  
ββιιοομμάάζζαα  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  ππρρώώττηηςς  ττάάξξηηςς  εείίννααιι  200.000 kg,,  ττόόττεε  οοιι  ββιιοομμάάζζεεςς  
ττωωνν  άάλλλλωωνν  εεππιιππέέδδωωνν  θθαα  εείίννααιι::    
ΒΒιιοομμάάζζαα  ππααρρααγγωωγγώώνν  ==  220000..000000  ::  1100//110000  ==  220000..000000  ××  1100  ==  22..000000..000000 kg 
Βιομάζα κατ.2ης τάξης = 200.000 × 10/100 = 200.000/10 = 20.000 kg 
Βιομάζα κατ.3ης τάξης = 20.000 × 10/100 = 20.000/10 = 2.000 kg 
Όσον αφορά την ενέργεια που περικλείεται στο τροφικό επίπεδο των 
παραγωγών, αυτή θα είναι 2.000.000 × 5 = 107 kj. Έτσι η ενέργεια στα άλλα 
τροφικά επίπεδα θα είναι: 

Κουκουβάγιες   

Κότσυφες   

Πεταλούδες Κάμπιες   

Ποώδη Φυτά   



 

Ενέργεια κατ.1ης τάξης = 107 × 10/100 = 106 kj 
Ενέργεια κατ.2ης τάξης = 106 × 10/100 = 105 kj 
Ενέργεια κατ.3ης τάξης = 105× 10/100 = 104 kj 
 

γ) Βιβλίο σελ. 76 «Οι τροφικές πυραμίδες ….καταναλωτών δεύτερης τάξης 
κ.ο.κ.». Καθώς και από το βιβλίο σελ.77 «Η ενέργεια, με τη μορφή της 
χημικής ενέργειας ….συνεπώς μειώνεται η βιομάζα του.». 
Επομένως οι πυραμίδες θα έχουν την εξής μορφή: 
 
 
 
 
 
 
   

δδ))  ΣΣττοο  φφυυλλοογγεεννεεττιικκόό  δδέέννττρροο  ττωωνν  εεννττόόμμωωνν,,  σσεε  κκάάπποοιιοο  ππρροογγοοννιικκόό  εείίδδοοςς,,  
υυππήήρρχχαανν  έέννττοομμαα  μμεε  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττοο  DDDDTT  κκααιι  χχωωρρίίςς  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττοο  
DDDDTT..  
ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  εεννττόόμμωωνν  πποουυ  γγεεννννιιοούύνντταανν  άάρρχχιισσεε  νναα  μμεεγγααλλώώννεειι  κκααιι  νναα  
μμεεττααδδίίδδεειι  δδιιάάφφοορρεεςς  αασσθθέέννεειιεεςς  ((ππ..χχ..  εελλοοννοοσσίίαα))  σσττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς..  ΈΈττσσιι  
ππρροοέέκκυυψψεε  ααννάάγγκκηη  εελλέέγγχχοουυ  ττοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  ττωωνν  εεννττόόμμωωνν  κκααιι  
ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  DDDDTT..  
ΗΗ  φφυυσσιικκήή  εεππιιλλοογγήή  εευυννόόηησσεε  τταα  έέννττοομμαα  μμεε  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττοο  DDDDTT,,  γγιιααττίί  
μμπποορροούύσσαανν  νναα  εεππιιββιιώώσσοουυνν..  ΤΤαα  έέννττοομμαα  χχωωρρίίςς  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  λλιιγγόόσσττεευυαανν  κκααιι  
ττεελλιικκάά  εεξξααφφααννίίσσττηηκκαανν..  
ΗΗ  ααννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττοο  DDDDTT  κκλληηρροοδδοοττήήθθηηκκεε  σσττοουυςς  ααπποογγόόννοουυςς  κκααιι  ααπποοττέέλλεεσσεε  
χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ττοουυςς..  

  
22..  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..7711--  7722  ««ΗΗ  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  οοιικκοοσσυυσσττηημμάάττωωνν,,  ……..σσεε  άάλλλλαα  ααυυττόόττρροοφφαα  

οοιικκοοσσυυσσττήήμμαατταα..»»..  
  
ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΔΔ    
  

11..  ΟΟιι  σσωωσσττέέςς  ααππααννττήήσσεειιςς  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς::  
αα))  ΣΣττοο  ππρρώώττοο  άάττοομμοο,,  πποουυ  μμοολλύύννθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ββαακκττήήρριιοο  ττοουυ  ττεεττάάννοουυ,,  χχοορρηηγγήήθθηηκκεε  

οορρόόςς  έέττοοιιμμωωνν  ααννττιισσωωμμάάττωωνν..  ΆΆρραα  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττωωνν  ααννττιισσωωμμάάττωωνν  σσττοο  ααίίμμαα  
ττοουυ  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ααππόό  υυψψηηλλήή  ττιιμμήή,,  δδεε  θθαα  ααυυξξηηθθεείί  άάλλλλοο  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  κκάάπποοιιοο  
χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  θθαα  ααρρχχίίσσεειι  νναα  μμεειιώώννεεττααιι..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ηη  κκααμμππύύλληη  πποουυ  
ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσεε  ααυυττόό  ττοο  άάττοομμοο  εείίννααιι  ηη  ΑΑ..  

            ΣΣττοο  δδεεύύττεερροο  άάττοομμοο  εείίχχεε  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  ττοο  εεμμββόόλλιιοο  ττηηςς  ιιλλααρράάςς..  
ΔΔηηλλααδδήή  ««  εείίχχεε  δδεεχχττεείί  μμιιαα  πποοσσόόττηητταα  εεμμββοολλίίοουυ  ……..δδεενν  ττηη  μμεεττααδδίίδδεειι»»,,  σσεελλ..3399  
ββιιββλλίίοουυ..  ΆΆρραα  ττώώρραα  θθαα  εεννεερργγοοπποοιιηηθθοούύνν  τταα  κκύύττττααρραα  μμννήήμμηηςς  κκααιι  θθαα  ππααρράάγγεειι  
άάμμεεσσαα  πποολλλλάά  ααννττιισσώώμμαατταα..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ηη  κκααμμππύύλληη  ττωωνν  ααννττιισσωωμμάάττωωνν  ττοουυ  θθαα  
ξξεεκκιιννάάεειι  ττηη  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  μμόόλλυυννσσηηςς  κκααιι  θθαα  έέχχεειι  μμεεγγάάλλοο  εεύύρροοςς,,  δδηηλλααδδήή  ηη  ΒΒ..  

Παραγωγοί 

Καταναλωτές 1ης  

Καταναλ. 2ης  

Καταν.3ης

  



 

            ΤΤοο  ττρρίίττοο  άάττοομμοο  μμοολλύύννθθηηκκεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ααππόό  ττοονν  ιιόό  ττηηςς  γγρρίίππηηςς..  ΆΆρραα  θθαα  
κκααθθυυσσττεερρήήσσεειι  ηη  ππααρρααγγωωγγήή  ττωωνν  ααννττιισσωωμμάάττωωνν,,  ααφφοούύ  οο  οορργγααννιισσμμόόςς  χχρρεειιάάζζεεττααιι  
κκάάπποοιιοο  χχρρόόννοο  γγιιαα  νναα  ααννααγγννωωρριισσττεείί  οο  ιιόόςς  κκααιι  νναα  εεννεερργγοοπποοιιηηθθοούύνν  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  
λλεεμμφφοοκκύύττττααρραα  πποουυ  θθαα  ππααρράάγγοουυνν  τταα  ααννττιισσώώμμαατταα..  ΕΕππίίσσηηςς  ηη  ππααρρααγγωωγγήή  ττωωνν  
ααννττιισσωωμμάάττωωνν  εείίννααιι  μμέέττρριιαα..  ΈΈττσσιι  ηη  κκααμμππύύλληη  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττηη  μμεεττααββοολλήή  ττηηςς  
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ττωωνν  ααννττιισσωωμμάάττωωνν  ααυυττοούύ  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  εείίννααιι  ηη  ΓΓ..    

  
ββ))  ΣΣττοο  ππρρώώττοο  άάττοομμοο  εεππιιττεεύύχχθθηηκκεε  ττεεχχννηηττήή  ππααθθηηττιικκήή  ααννοοσσίίαα  μμεε  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  οορροούύ  

έέττοοιιμμωωνν  ααννττιισσωωμμάάττωωνν  εεννααννττίίωωνν  ττοουυ  ττεεττάάννοουυ..  ΆΆρραα  δδεε  θθαα  εεκκδδηηλλώώσσεειι  
ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη,,  ααφφοούύ  τταα  ααννττιισσώώμμαατταα  θθαα  δδρράάσσοουυνν  ααμμέέσσωωςς,,  
ππρροοκκααλλώώννττααςς  ττηηνν  εεξξοουυδδεεττέέρρωωσσηη  ττωωνν  ββαακκττηηρρίίωωνν  κκααιι  οο  οορργγααννιισσμμόόςς  δδεε  θθαα  
ππρροολλάάββεειι  νναα  εεκκδδηηλλώώσσεειι  ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη..  

          ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  άάττοομμοο  θθαα  εεκκδδηηλλώώσσεειι    δδεευυττεερροογγεεννήή  ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη..  
          ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..3399  ««ΗΗ  δδεευυττεερροογγεεννήήςς  ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη  ……..δδεενν      
          ααννττιιλλααμμββάάννεεττααιι  όόττιι  μμοολλύύννθθηηκκεε..»»..  ΗΗ  ααννοοσσίίαα  πποουυ  ααννααππττύύσσσσεειι  εείίννααιι  εεννεερργγηηττιικκήή    
          μμεε  φφυυσσιικκόό  ττρρόόπποο,,  γγιιααττίί  ππααρράάγγεειι  οο  ίίδδιιοοςς  τταα  ααννττιισσώώμμαατταα  μμεεττάά  ττηη  μμόόλλυυννσσηη,,  γγιιαα    
          εεππόόμμεεννηη  φφοορράά,,  ααππόό  ττοονν  ιιόό  ττηηςς  ιιλλααρράάςς..  ΑΑυυττόό  σσυυμμββααίίννεειι  γγιιααττίί,,  όότταανν  εείίχχεε    
          εεμμββοολλιιαασσττεείί,,  εείίχχεε  εεκκδδήήλλωωσσεε  ππρρωωττοογγεεννήή  ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη  κκααιι  εείίχχεε    
          εεππιιττεευυχχθθεείί  ττεεχχννηηττήή  εεννεερργγηηττιικκήή  ααννοοσσίίαα..  
          ΤΤοο  ττρρίίττοο  άάττοομμοο  θθαα  ααννααππττύύξξεειι  ππρρωωττοογγεεννήή  ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη,,  ααφφοούύ    
          εείίννααιι  ηη  ππρρώώττηη  εεππααφφήή  ττοουυ  μμεε  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααννττιιγγόόννοο..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ……..    
          ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..3377--3399  ΣΣττάάδδιιοο  11οο  κκααιι  ΣΣττάάδδιιοο  22οο  ((χχυυμμιικκήή  ααννοοσσίίαα  ––  κκυυττττααρριικκήή    
          ααννοοσσίίαα))..  ΚΚααιι  ααυυττόό  θθαα  ααννααππττύύξξεειι  εεννεερργγηηττιικκήή  ααννοοσσίίαα,,  πποουυ  εεππιιττεεύύχχθθηηκκεε  μμεε    
          φφυυσσιικκόό  ττρρόόπποο,,  ααφφοούύ  θθαα  εεκκδδηηλλώώσσεειι  ππρρωωττοογγεεννήή  ααννοοσσοοββιιοολλοογγιικκήή  ααππόόκκρριισσηη  κκααιι    
          θθαα  ππααρράάγγεειι  τταα  ααννττιισσώώμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν  εεξξοουυδδεεττέέρρωωσσηη  ττωωνν  ααννττιιγγόόννωωνν..  

  
γγ))  ΤΤαα  ααννττιισσώώμμαατταα  ττοουυ  οορροούύ  θθαα  σσυυννδδεεθθοούύνν  μμεε  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααννττιιγγόόννοο  

((ββαακκττήήρριιοο  ττεεττάάννοουυ))..  ……..  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..3366  ««ΗΗ  σσύύννδδεεσσηη  ααννττιιγγόόννοουυ  
……..οολλοοκκλληηρρωωττιικκήή  ττοουυ  κκαατταασσττρροοφφήή..»»..  
  

δδ))  ΤΤαα  κκύύττττααρραα  πποουυ  ππααρράάγγοουυνν  ααννττιισσώώμμαατταα  εείίννααιι  τταα  ΒΒ--λλεεμμφφοοκκύύττττααρραα..    
          ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..3355  ««ΤΤαα  ΒΒ--λλεεμμφφοοκκύύττττααρραα  ……..σσττοο  ίίδδιιοο  ααννττιιγγόόννοο..»»..  

  
22..  ΣΣττιιςς  σσππηηλλιιέέςς  εεππιικκρρααττεείί  μμόόννιιμμαα  σσκκοοττάάδδιι..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ηη  ππααρροουυσσίίαα  μμααττιιώώνν  δδεενν  

ππρροοσσφφέέρρεειι  κκααννέένναα  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  εεππιιββίίωωσσηηςς  σστταα  σσππηηλλααιιόόββιιαα  ζζώώαα..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  
ππλλεευυρράά,,  σσττηη  σσππηηλλιιάά,,  ηη  δδιιααθθέέσσιιμμηη  ττρροοφφήή  εείίννααιι  ππεερριιοορριισσμμέέννηη..  ΆΆρραα  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  
γγιιαα  τταα  ζζώώαα  νναα  κκάάννοουυνν  οοιικκοοννοομμίίαα  σσττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  πποουυ  κκααττααννααλλώώννοουυνν..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ηη  
ααπποουυσσίίαα  μμααττιιώώνν  εείίννααιι  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  γγιι’’  ααυυττάά  τταα  ζζώώαα,,  ααφφοούύ  τταα  ππρροοσσττααττεεύύεειι  ααππόό  μμιιαα  
ααννώώφφεελληη  δδααππάάννηη  εεννέέρργγεειιααςς..  
ΠΠααρρααττηηρροούύμμεε  λλοοιιππόόνν  όόττιι  ηη  δδρράάσσηη  ττηηςς  φφυυσσιικκήήςς  εεππιιλλοογγήήςς  εείίννααιι  ττοοππιικκάά  κκααιι  χχρροοννιικκάά  
ππρροοσσδδιιοορριισσμμέέννηη……..  ΒΒιιββλλίίοο  σσεελλ..112299  ««ΠΠρρέέππεειι  νναα  ττοοννιισσττεείί  ……..άάλλλληη  χχρροοννιικκήή  
σσττιιγγμμήή..»»..  ΣΣττηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  όόρραασσηη  πποουυ  εείίννααιι  χχρρήήσσιιμμηη  γγιιαα  τταα  ζζώώαα  
πποουυ  ζζοουυνν  σσττοο  φφωωςς,,  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοδδεειιχχττεείί  εεππιιζζήήμμιιαα  σστταα  σσππηηλλααιιόόββιιαα  ζζώώαα..  

  


