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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΜΕ ΤΟ 
ΕΝΤΟΜΟ MARCHALINA HELLENICA 
 
Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση με κύριο 
αντικείμενο την προστασία και την δημιουργία δασών ανά την Ελλάδα. Κύριο 
δημιούργημά της –και ιδιοκτησία της- αποτελεί το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής 
που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR 
300006.  
 
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ 
MARCHALINA HELLENICA 
 
Όπως αναφέρεται σε εγχειρίδιο εκδόσεως του Υπουργείου Γεωργίας 2001 με τίτλο 
«Ο Εργάτης του Πεύκου, Τρόποι τεχνητής μετάδοσης», οι ελληνικοί μελισσοκομικοί 
συνεταιρισμοί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας προέβησαν σε τεχνητούς 
εμβολιασμούς υγιών δένδρων με το έντομο Marchalina hellenica (Gennadius),  κατ’ 
αρχάς στην περιοχή της Αττικής και εν συνεχεία σε όλη την Ελλάδα.  
 
Το εν λόγω έντομο –που προϋπήρχε της επιδημίας σε περιορισμένους και 
ελεγχόμενους πληθυσμούς στα πευκοδάση- απομυζά σε προνυμφικό στάδιο τους 
χυμούς των πεύκων, καθιστώντας τα ευάλωτα έναντι άλλων προσβολών και 
εξασθενώντας τα μέχρις ολικής ξήρανσης. Παράγει ένα  μελίτωμα που αποτελεί για 
τις μέλισσες άφθονη και εύκολη τροφή. Για το λόγο αυτό, οι μελισσοκομικοί 
συνεταιρισμοί, σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας, άρχισαν ήδη από 
το 1989 να μολύνουν με τεχνητά μέσα (τους λεγόμενους «εμβολιασμούς») με το 
έντομο αυτό  τα πευκοδάση της χώρας, αποσκοπώντας  στην σημαντική αύξηση της 
παραγωγής μελιού1. Η επέμβαση αυτή όμως δεν πέρασε απαρατήρητη. Τόσο η 
οργάνωσή μας όσο και τα σοβαρότερα Φυτοπαθολογικά ινστιτούτα της χώρας 
κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους το γεγονός και πέτυχαν την αφύπνιση της κοινής 
γνώμης.  
 
Μεταξύ των αναρίθμητων περιοχών της χώρας όπου αποδεκατίζονται τα πευκοδάση 
σαν συνέπεια της προσβολής της Μ.Η περιλαμβάνονται και ορισμένες περιοχές του 
Natura 2000.  
 
Συγκεκριμένα από τα στοιχεία που κατέχουμε προκύπτει ότι στις περιοχές που έχουν 
σημαντικά  πληγεί περιλαμβάνονται και οι περιοχές του όρους Πάρνηθα 

                                                 
1 Χρησιμοποιώντας- καθ’ ομολογία τους- για το σκοπό αυτό πόρους του Β’Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης  
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(GR3000009, GR 30000001)  o Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς (GR 4340014) Η 
περιοχή του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου με κωδικό GR 30000005 ) και τέλος –το 
σημαντικότερο για μας – το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής2 (GR 3000006) . Το 
μοναδικό αυτό δάσος κινδυνεύει – όπως και τα προαναφερθέντα του Natura 2000- με 
ολοκληρωτικό αφανισμό εάν δεν στέρξει η Πολιτεία να λάβει άμεσα και –κυρίως –
αποτελεσματικά μέτρα. 
 
 
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Οι επίσημες, αρμόδιες Αρχές που, δίνοντας προτεραιότητα στην αύξηση της 
παραγωγής πευκόμελου στη χώρα,  μέχρι το 2003 παρακολουθούσαν απαθώς και 
συνέβαλαν στην εξάπλωση της μάστιγας αυτής, υποχρεώθηκαν τελικά, υπό την πίεση 
της κοινής γνώμης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενσκήψουν στο 
πρόβλημα, παρά τη θέλησή τους.  
 
Ελήφθησαν έτσι ορισμένα ελλιπή και αναποτελεσματικά θεσμικά μέτρα αλλά μόνο 
για την περιοχή της  Αττικής. Στην πράξη όμως, ως αυτήν την ώρα, τίποτα δεν έγινε 
για την αντιμετώπιση και την περιστολή της μάστιγας.  
 
Συγκεκριμένα: με την Υπουργική Απόφαση 93926/1741 από 27/05/2005 
απαγορεύθηκε η τεχνητή μετάδοση του εντόμου στα πεύκα της Αττικής. Στη 
συνέχεια με βάση την Υπουργική  απόφαση 123878/3-05-205 διενεργήθηκαν, έστω 
και αργά, πειράματα για την αντιμετώπιση του εντόμου ΜΗ στα πεύκα. Εκδόθηκε 
τέλος η με αριθμό 126046 από 05-08-2005 «εγκύκλιος» για την εφαρμογή της 
ανωτέρω απόφασης. Κύριο μέλημα της οδηγίας αυτής όμως –όπως αποτυπώνεται 
στην παράγραφο «Γ.» αποτελεί σαφώς η προστασία των μελισσών από την πιθανή 
χρήση μη τοξικών εντομοκτόνων3 και όχι η προστασία των πεύκων. Στην 
πραγματικότητα, με την καθιέρωση μιας δαιδαλώδους και άκρως γραφειοκρατικής 
διαδικασίας 4 , αναιρείται η ισχύς της πιο πάνω απαγόρευσης μετάδοσης της 
μάστιγας στην περιοχή της Αττικής. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και αλλιώς, 
περιέργως, συνεχίζεται να επιτρέπεται η τεχνητή διάδοση της ΜΗ.  Ακόμα χειρότερα: 

                                                 
2 Που αποτελεί ιδιοκτησία της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών αφού της παραχωρήθηκε από το Κράτος 

με το Προεδρικό Διάταγμα 91/1974 

3 Μπορεί να γίνεται μόνο μια επέμβαση το χρόνο «όταν οι μέλισσες δεν επισκέπτονται τα δένδρα επειδή 

δεν υπάρχει μελίτωμα», «δεν συνιστάται εξαφάνιση του εντόμου από τα αστικά και περιαστικά 

περιβάλλοντα αλλά η μείωση της πληθυσμιακής πυκνότητας αυτού ώστε να επανέλθει η ισορροπία», «να 

μη γίνει καταπολέμηση του εντόμου στα δασικά οικοσυστήματα που θα είναι ενέργεια αρνητική για 

τη μελισσοκομία και επικίνδυνη για την οικολογική ισορροπία».  

4 Ορίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του ΠΔ 115/1997 θα πρέπει «να υποβληθεί στην 

Υπηρεσία μας αίτημα για χορήγηση έγκρισης διάρκειας 120 ημερών σε οποιοδήποτε από τα 

δοκιμασθέντα με επιτυχία σκευάσματα».  
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η κυβέρνηση δεν πράττει, ούτε προτίθεται να πράξει το παραμικρό για να αναστρέψει 
την πορεία των πραγμάτων. Να λάβει δηλαδή δραστικά μέτρα, όπως είναι οι μαζικοί 
ψεκασμοί των δασών με μη τοξικά εντομοκτόνα.  
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Οι περιοχές Natura 2000 που αναφέραμε παραπάνω εξακολουθούν να πλήττονται 
ανελέητα από την ΜΗ που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τα πευκοδάση σε 
αφανισμό. 
 
Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα όφειλε να διερευνήσει διεξοδικά το θέμα απαιτώντας 
(α.) την πλήρη απαγόρευση των εμβολιασμών στις περιοχές NATURA 2000 και (β.) 
να λάβει δραστικά μέτρα αναχαίτισης της επιδημίας. Τούτο άλλωστε έπραξε από 
ετών (από τον Μάρτιο του 1996) η Κυβέρνηση της Ιταλίας, αντιμετωπίζοντας την 
Μarchalina Hellenica ως κίνδυνο επαπειλούντα τα δάση της Μεσογείου.  
 
 

Αθήνα Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2005 
 
 
 
Για το Δ.Σ  
 
Μ. Μελάς 
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών 
Ηροδότου 10 
Αθήνα 106 75 
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