
“Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ„

Η τρίτη διεθνής “Ημέρα της Μαγείας των Φυτών”  
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Επιστημών των Φυτών  (European Plant 
Science Organisation-EPSO).  Στόχος της είναι να 
γοητευθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι 
από  τα φυτά και να ενθουσιασθούν με τη σπουδαιότητα 
των Επιστημών των Φυτών για τη γεωργία, την 
αειφόρο παραγωγή τροφίμων, τα οπωροκηπευτικά, 
τη δασολογία και τα προϊόντα μη διατροφικής χρήσης 
όπως το χαρτί, η ξυλεία, τα χημικά, η ενέργεια και τα 
φαρμακευτικά. Κεντρικό  μήνυμα των εκδηλώσεων 
επίσης είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα 
φυτά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ολοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την 
πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε με εξαιρετική επιτυχία 
τον Μάϊο του 2012 και 2013! Σας προσκαλούμε να 
διοργανώσετε για τις 18 Μαΐου του 2015 μια εκδήλωση 
για τη μαγεία των φυτών, προσελκύοντας το ευρύ κοινό 
και αλληλεπιδρώντας μαζί του. Αρκεί να επικοινωνήσετε 
με τον Εθνικό σας Συντονιστή  ή τους Γενικούς 
Συντονιστές (οπισθόφυλλο) για να ενημερωθείτε και 
να αποκτήσετε πρόσβαση και σε όλο το υποστηρικτικό 
υλικό της Ημέρας της  Μαγείας των Φυτών.

Η πρόσκληση αφορά σε ένα μεγάλο φάσμα 
αποδεκτών, - οποιονδήποτε επιθυμεί να συνεισφέρει 
στην Ημέρα της Μαγείας των Φυτών, από σχολεία 
έως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ΜΜΕ.

Πολλά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, βοτανικοί κήποι, 
μουσεία και επιχειρήσεις, έχουν ανακοινώσει ότι 
θα οργανώσουν ποικίλες ανοιχτές εκδηλώσεις 
για όλη την οικογένεια. Προσκαλούνται επίσης 
να συμμετάσχουν  τα  ΜΜΕ, για  να συζητήσουν 
με τους οι επιστήμονες, αγρότες, πολιτικούς και 
εκπροσώπους της παραγωγής και να προβληθούν 
τα εντυπωσιακά πρόσφατα επιτεύγματα των 
επιστημών των φυτών και να διερευνηθούν όλες 
οι νέες δυνατότητες πρακτικής αξιοποίησής τους.

Η Ημέρα της Μαγείας των Φυτών υποστηρίζεται 
επίσης από δρώμενα σε δημόσιους χώρους, θέατρα, 
κεντρικές πλατείες πόλεων και πάρκα, σχεδιασμένα 
με τρόπο ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον όλων.
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Please contact us to become a sponsor of the Fascination of Plants Day:  
epso@epsomail.org



“H ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ„

“Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ„

Τα φυτά είναι μαγευτικά. Από ένα μικρό σπόρο 
στο έδαφος,  αναπτύσσονται πολλές πράσινες 
ζωές- από μικρούς θάμνους μέχρι υψηλά 
δένδρα, ή από διακοσμητικά άνθη μέχρι τα 
σημαντικά φυτά που είναι απαραίτητα για την 
επιβίωση ανθρώπων και ζώων στον πλανήτη 
μας. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των 
φυτικών ειδών ανέρχεται σε 250.000 περίπου. 

Με την συντονισμένη αυτή εκδήλωση, ελπίζουμε 
να “σπείρουμε” πολλούς εικονικούς και συνέχεια 
βλαστάνοντες σπόρους στην συλλογική συνείδηση 
του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Κοινού ώστε 
να  κατανοηθεί η ιδιαίτερη σημαντικότητα 
των επιστημών των φυτών για το τωρινό και 
μελλοντικό κοινωνικό και  περιβαλλοντικό τοπίο.
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Γενικός Συντονισμός

Εθνικοί Συντονιστές
Angola Domingos da Silva Neto
dgosneto@gmail.com
Argentina Edith Taleisnik
etaleisnik@conicet.gov.ar
Australia Monica Ogierman
monica.ogierman@acpfg.com.au  
Austria Margit Laimer
fascinationofplants@boku.ac.at 
Belgium Claire Périlleux
cperilleux@ulg.ac.be
Bolibia Silvia Ten
silvia.ten.f@gmail.com
Bosnia & Herzegovina  Erna Karalija
erna.karalija@gmail.com
Brazil Rosa Lia Barbieri
lia.barbieri@embrapa.br
Canada Shahrokh Khanizadeh
Shahrokh.Khanizadeh@AGR.GC.CA
Chile Eliette Angel
eliette.angel@cgna.cl
China Peng Zhang
zhangpeng@sibs.ac.cn
Croatia Boris Duralija
bduralija@agr.hr 
Cyprus Dimitris Tsaltas
dimitris.tsaltas@cut.ac.cy  
Czech Republic Tomas Vanek
vanek@ueb.cas.cz
Denmark Andrea Lenk
anle@plen.ku.dk 
Finland Karen Sims-Huopaniemi
karen.sims-huopaniemi@helsinki.fi  
France Carole Caranta, Armelle Favery
Carole.Caranta@avignon.inra.fr 
armelle.favery@paca.inra.fr
Germany Joachim Schiemann
joachim.schiemann@jki.bund.de 
Greece George N. Skaracis
gskaracis@aua.gr  
Hungary Attila Feher, János Györgyey
fehera@brc.hu  gyorgyey.janos@brc.mta.hu
India Neera Bhalla Sarin
neerasarin@rediffmail.com  
Ireland Zoë Popper
zoe.popper@nuigalway.ie  
fascinatingplants@nuigalway.ie
Israel Yuval Sapir
sapiry@post.tau.ac.il 
Italy Martin Kater
fascinationofplantsday@unimi.it
Japan Yube Yamaguchi
fopdjapan@gmail.com
Lebanon Tanos Georges Hage
thage@ndu.edu.lb

Lithuania Vida Mildažien
v.mildaziene@bs.vdu.lt 
Nepal Ganesh Agrawal
gkagrawal123@gmail.com
Netherlands Ingrid Vleghels
ingrid.vleghels@wur.nl  
New Zeland Andrew Allan
a.allan@auckland.ac.nz
Nigeria Isaac O.O. Aiyelaagbe
ola_olu57@yahoo.com 
Norway Trine Hvoslef-Eide
trine.hvoslef-eide@nmbu.no
Poland Malgorzata Garnczarska
garnczar@amu.edu.pl
Portugal Nelson Saibo, Ana Sanchez
saibo@itqb.unl.pt, sci@itqb.unl.pt
Russia Gregory A. Pozhvanov
gregory@pozhvanov.com 
Slovakia Michaela Havrlentova
havrelntova@vurv.sk
Slovenia Maruša Pompe-Novak
marusa.pompe.novak@nib.si
Spain Jose P. Beltran Porter
jpbeltran.fascinationofplants@dicv.csic.es 
Sweden Jens Sundstrom
Jens.Sundstrom@slu.se 
Switzerland Sylvia Martinez
sylvia.martinez@unibas.ch
Tanzania Catherine Njuguna
c.njuguna@cgiar.org
Turkey Hikmet Budak
budak@sabanciuniv.edu
UK Mimi Tanimoto
mimitanimoto@societyofbiology.org
Ukraine Yuliya Krasylenko
y.krasylenko@gmail.com@univ.kiev.ua
Uruguay Marcel Bentancor
marcel.bentancor@gmail.com
USA Katie Engen, Susan Cato, Shoshana Kron-
feld, Melanie Binder, Henry T. Nguyen
katie@aspb.org, scato@aspb.org, shoshana@
aspb.org, mbinder@aspb.org,nguyenhenry@
missouri.edu
Zambia Patrick Chiza Chikoti
chizachikoti@hotmail.com
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Επιστήμες των Φυτών  *  Γεωργία  *  Δασολογία  * 
Γενετική Βελτίωση Φυτών *  Βιοποικιλότητα  *  Θρέψη 
και Διατροφή  * Φυτοπροστασία * Προστασία του 
Περιβάλλοντος * Ανανεώσιμες Πηγές
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Γενικός συντονιστής  Karin Metzlaff
Karin.Metzlaff@epsomail.org

Ευρώπη Przemyslaw Wojtaszek 
fopdpw@amu.edu.pl 

Εκτός Ευρώπης Trine Hvoslef-Eide, Calum 
MacKickan
trine.hvoslef-eide@nmbu.no
calum.mackickan@epsomail.org  


