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v>o nρooywyo\

"""oλιιιιlς oντoγωνlOlIΚό,nToς ,

m:;

noρtJςoνισς λVσεoς στος ονόΥκες ιων

.οιανολωτών

nou ιΓTιζnfOό'ν ισ nςoιo.

".ό "οι λε4ιωργιιιό rψσIόν, Η ογορό
,πιζnιεΙ σΛμερο ν() nopόl;ouμε ογο.
Μ " ", ...,~oιες που OtJTιI ε~,

vo npaoφtPOlJl , t νΙα ο< σl βι:λτoωμtνα
nρoIόvτo ~'" vnnριoiες με μεΥαλoj.
"ρn nρoςπtθtμενη οξια, Σnμoνιll<ll
θlon

οιΟ ν

tnavorJρooσVoooλιoμό

Tnς ""OYO\'bς μος bE' η Πpόooνn
Aνόrι,ιιιn ,
Ιπ τ ο

nou

n

noρσγωyιoαl δρoQ,nρό.

Εν"""",ιών .. Κ ΟΙ

mv

ηερt

βολλο .. , κ ιι μlPT\No , Δ>oθt, ouμι: ως

""φόλοιο ''''' Μεσογε.,"" noρόδoon
που οννδά, rιoλύμoρφσ ιΟν

"'"

!)(JTl. II

,ον αγρο""ό .oi>ρo. Μπορούμε

tI10μtνως να ανoδf;ιξooμε ,ος ,οπ>

ΙΙΙς ooourιfcς

. '"

να tπε~

010

ζι;ύγμα γεωργιιιιlς

""Ι

.ωρι.ιις .oτoνόλωonς με TQ\/

aγρo,ouρooμό,

noρoγωγι'Iς

ι"" ηφβαλλον"Ο<ΙΙ

nρoσιoolo "αι ,α noιo""ό nρoIόvτo
σε μια σειφόρο nρoonτ ι. 1I. Παράλλι>

λα ~

vo

oξooncιιTloouμε ι""

αγρο, ,,, ιΙ o<λnρανQμιό με τη φι\αn

..... ιpnoιαoιιIς
Vnoι..opydou OtANΝ "'-

μEιouαιώνε, σε r.ρόφ

unόσ.ε""

'ou

ΠρωθυΓlClUρVOύ

απ """oEλεOVO T"'Ioς nεριφι:ρι:ιoo<r\ι:;

"""

με

εuρι.iιερn

στό.oι;ιιαn

θα ιχ .. οαφι\ εξωστpεφTI

' 01 .οινοιΜ nραoσVOtOλιαι.oό.

Α ν βtλαuμf. \Ι{Ι εν>σ . ύoouμ mν noλt

". 11 α",1Ι θα nρέnει να ιwnθoύμε οργανω,ικό στη tMr.uριιμtV!1 λαγ>"τι mς
διινομ ' . ιΙς ntριφέρειας . EIvα , ω,,:Ι . ,,"
μα ότι οι"" nόλn mι: θωooλαν lιιnς,

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

~

στπ ΒΨ., Ελλόδα unόρ.""" nαλλαI
φoptIς.

OI<Oδrιμcι",ι:M,

, ,,, .ειρn μα,,,,OΙ

""ινο,αμΙ,ς .

ερειινπ ".ΟΙ,
δnμιαuρyαιjν

"""

r., ""

λι:~ooργι\αr.,

noλλonλoooooτ , .ό ιΟ Ιργα 6)ιι.ιν ,ων
φαρ(ων ,/νοl Ο<Ιμ(Μ, ,,ό

vo ,εθoW οι

60μtς μιας κοινής o>:.tonι:; για \Ι{Ι εκ ·
nανnθαι.iν μαιφόnναες α,ρoι"",~Ις

V" ια μtλλαν τnς 'QOV<)'oμIας σο""
πε~.~, tι: μ ια """,,,,,,,11 nραon,,"
ι<ή που ιιnoyoρεύε, δJε&ιιώς bρόoι oς

το ασκίJβfι ι! )(1 f.1V\ 1:
11(1

(6
LιΙ

Π( nοουμ,

'Iv1CU!")U

Cl Ι f >!ξι 11" Κ(ιι vι.

Π(Χ)\; \~'I )(X)Uuf:

olnv(1λλσγrΊ τα;

αιινΙΡγειας nρtnι:I νο onαδεJol.Iα<jμ

ΟIlί):Πι)ξJCΊΚC' '

Ινο nop<':IγωγIKO , wtλ'T<'Tα

ΚΟ Ι π ]~lυγω)ιl,

"'"

α_οι

.ιό o . ι'Iμι:t που θα ι.ε"ouργει με ,ην

αΡγανωτοκι\

μι'ριμνα

ενός

φαρlα

~ dvoι η λλεξόνδρι; ια Ζώ ... ~

\I{Iιαμbς, Η Mι:ιιιεδαYlσ

"'" η θρόοιη

Ι.""" να tn&lξoιιν .αινοτόμες δρό

σεκ;

"'" δoαθtιoιιv 'ο μαθnαιa"ό οε

φόλαια. ιην ιμtl[~ αλλό

"'" ,ο α.&ρώrwo όιιναμο"ό νια να

)

\U

πρ::nύπου γόu μι ι '
oόηγnoε στπ δuσμr:v ι ι

όπμ(XΊι{)I/{)IJl"Jl
αJγ'Κυpι!)

