
                                    Ιουνίου 2005 
 
 
√   Κυριακή 5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ….. με την Marchalina Hellenica στο 
φόρτε της και το απειλητικό «βαμβάκι» να καλύπτει τα πεύκα, όχι μόνο των κήπων και των μικρών 
πάρκων του Χαλανδρίου, της Αγίας Παρασκευής, της Φυλής, του Χολαργού, της Πεύκης, και του 
Μαρουσιού, αλλά και των εκτεταμένων πευκοδασών της Πάρνηθας, του Κιθαιρώνα, μέχρι τα 
βουνά της Γορτυνίας και το μακρινό φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη.  
 Μια ακόμη αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας με στόχο το κέρδος  (για αύξηση της 
παραγωγής πευκόμελου) και με καταστροφικά αποτελέσματα στα ομορφότερα πευκοδάση του 
ευρωπαϊκού χώρου. 
 
 
 Ο Τύπος μόλις τις τελευταίες ημέρες αρχίζει να παρουσιάζει τις διαστάσεις αυτού του 
τεράστιου οικολογικού προβλήματος, που οδηγεί στην ξήρανση εκατοντάδων χιλιάδων 
στρεμμάτων πευκοδασικών εκτάσεων. 
 Τώρα πια η ανησυχία δεν διακατέχει μόνο τους «γραφικούς» φυσιολάτρες αλλά ολόκληρη 
την κοινή γνώμη. 

Οι ειδικοί προτείνουν λύσεις στηριγμένες σε βιολογικές μεθόδους. 
Η Πολιτεία αδρανεί και αναβάλλει, με την ελπίδα πως το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του 

ή δίνει αποσπασματικές λύσεις με αμφίβολα αποτελέσματα (πλύσιμο δένδρων κλπ). 
Όμως το πεύκο είναι πηγή ζωής και η ύπαρξή του απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωσή 

μας.  
Η δική μας φωνή διαμαρτυρίας  για την ολιγωρία των αρμοδίων αλλά και η απαίτησή μας 

για άμεση λήψη μέτρων, θα ακουστεί την Κυριακή 5 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
σε μια διαδήλωση – πορεία, που θα αρχίσει από την καρδιά του πευκοδάσους του Υμηττού (Μονή 
Αστερίου) μέχρι τη Βουλή στην πλατεία Συντάγματος. 
 
Για όσους μεταβούν με δικά τους μέσα, η συνάντηση θα γίνει στο χώρο του μοναστηριού της 
Καισαριανής στις 11:30 π.μ. Θα γίνουν σύντομες ομιλίες ειδικών σχετικά με το τεράστιο 
οικολογικό πρόβλημα και θα δοθούν απαντήσεις στις απορίες. Η πορεία από το μοναστήρι της 
Καισαριανής θα αρχίσει στις 12:30 και θα κατευθυνθεί μέσω Καισαριανής, Χίλτον, 
Βασ.Κωνσταντίνου στην πλατεία Συντάγματος όπου θα δοθεί ψήφισμα στην πρόεδρο της Βουλής 
και στους αρχηγούς των κομμάτων. 
Για όσους συναδέλφους επιθυμούν να πεζοπορήσουν από τη Μονή Αστερίου μέχρι το σημείο 
συνάντησης στη Μονή Καισαριανής, τα πούλμαν θα αναχωρήσουν στις 8:00 π.μ.από την πλατεία 
Κλαυθμώνος . 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του Συλλόγου  210 3210 661-2 ή 19594 Κώστας 
Ζαρόκωστας. 
 
√ Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (17 – 20/6) οι Πολιτιστικές Διαδρομές του ΣΥΕΤΕ θα 
βρεθούν στη Φιλιππιάδα  όπου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, 
διοργανώνουν απελευθέρωση – επιστροφή στο φυσικό τους χώρο πελαργών και πελεκάνων στον 
ποταμό Λούρο και στον Αμβρακικό κόλπο. 
 
√ Στις 30/6 έως 3/7 θα πραγματοποιηθεί ερευνητική πεζοπορική διαδρομή με διανυκτερεύσεις σε 
αντίσκηνα στο Ανατολικό Ζαγόρι και στο Εθνικό Πάρκο της Βάλια Κάλντα στην Πίνδο. 
(μετάβαση με δικά μας μέσα). 
 



√ Για την στήριξη προγραμματισμένων εργασιών της WWF - Ελλάς θα πραγματοποιηθούν 
εθελοντικές αποστολές (από 18-35 ετών ) :  
1.    Στη λίμνη Κερκίνη (31/7 -13/8). Κατασκευή πλωτών ξύλινων βάσεων για φώλιασμα σπάνιων 
πουλιών. 
2.    Στη Βωβούσα – Ανατολικό Ζαγόρι (24/7-7/8). Σήμανση και ανάδειξη των σημαντικών 
πολιτιστικών και οικολογικών στοιχείων της περιοχής του Εθνικού Πάρκου της Βάλια Κάλντα. 
3.     Στον Αγ. Γερμανό  Πρεσπών (25/7-8/8). Εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων της 
Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διαχείριση – καταμέτρηση των καλαμιώνων της περιοχής. 
Για περισσότερες πληροφορίες Ηλίας Τζηρίτης 210 – 3311988 WWF – Ελλάς. 
 
 
 


