ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ
Η πέμπτη διεθνής "Ημέρα Μαγείας των Φυτών" 2019 (FoPD 2019) θα ξεκινήσει από
επιστήμονες σε όλο τον κόσμο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Επιστήμης των
Φυτών (EPSO). Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που γοητεύονται από τα φυτά και είναι
εντυπωσιασμένοι από την Επιστήμη των Φυτών και τη σημασία της για τη γεωργία και τη
βιώσιμη παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς και για τη λαχανοκομία,
την ανθοκομία, τη δασοκομία και την παραγωγή φυτικών μη εδώδιμων προϊόντων όπως
το χαρτί, η ξυλεία, τα χημικά, η ενέργεια και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο ρόλος των
φυτών στη διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελεί επίσης ένα βασικό στοιχείο.
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή!
Καλούμε όλους, από μαθητές σχολείων έως τους παραγωγούς, να συμμετάσχουν και να
συμβάλουν στην πρωτοβουλία αυτή. Πολλά ιδρύματα που ασχολούνται με την Επιστήμη
των Φυτών, πανεπιστήμια, σχολεία, βοτανικοί κήποι και μουσεία, μαζί με τους αγρότες
και τη βιομηχανία, έχουν ανοίξει τις πόρτες τους κατά τη διάρκεια της Ημέρα Μαγείας των
Φυτών το 2013, το 2015 και το 2017. Μπορείτε να αναζητήσετε την ποικιλία των
διαδραστικών γεγονότων που σχετίζονται με τα φυτά που διεξάγονται σε ολόκληρο τον
κόσμο στο "FoPD Success Stories".
Καλούμε επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους επιστήμονες και τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και τις
ανακαλύψεις στην επιστήμη των φυτών και να διερευνήσουν τις νέες εφαρμογές που
μπορεί να προσφέρει η επιστήμη των φυτών. Η Ημέρα της Μαγείας των Φυτών θα
υποστηριχθεί από μια σειρά εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους, θέατρα, καφετέριες,
κεντρικές πλατείες και πάρκα, σχεδιασμένες ώστε όλοι να κατανοήσουν τη σημαντικότητα
των φυτών.
Σας προσκαλούμε να οργανώσετε μια ελκυστική δραστηριότητα σχετική με τα φυτά
στις/γύρω στις 18 Μαΐου 2019 και να αλληλεπιδράσετε με το κοινό. Στόχος μας είναι να
ξεπεράσουμε το ρεκόρ των 1000 εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν το 2017. Η ημέρα της
Μαγείας των Φυτών πραγματοποιείται επίσημα στις 18 Μαΐου και οι περισσότερες
εκδηλώσεις διοργανώνονται αυτήν την ημέρα, ωστόσο, εκδηλώσεις μπορούν να
οργανωθούν καθόλη τη διάρκεια του μηνός Μαΐου.
Τα φυτά είναι συναρπαστικά. Από ένα μικρό σπόρο, που φυτεύεται στο έδαφος, μπορούν
να προκύψουν φυτά - από μικρά βότανα μέχρι μεγάλα δέντρα ή από διακοσμητικά άνθη
και φυτά μέχρι και καλλιέργειες απαραίτητες για την επιβίωση ανθρώπων και ζώων του
πλανήτη. Οι βιολόγοι που ασχολούνται με τα φυτά εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των
φυτικών ειδών είναι περίπου 250.000. Στο πίσω μέρος αυτής της συντονισμένης
δραστηριότητας ελπίζουμε να εγκαταστήσουμε ξανά πολλούς εικονικούς και συνεχώς
βλαστάνοντες σπόρους στο συλλογικό μυαλό του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Κοινού για

την κρίσιμη σημασία της Επιστήμης των Φυτών στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοπίο
τώρα και στο μέλλον.
Αυξήστε την ευαισθητοποίηση!
Για να σας βοηθήσουμε, σας προσφέρουμε δωρεάν το λογότυπο της Ημέρας Μαγείας των
Φυτών. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το μενού "PR-toolbox" στην ιστοσελίδα του FoPD.
Για να ανεβάσετε ένα συμβάν, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας συντονιστή (δείτε τη
σελίδα της χώρας σας). Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
με τον Γενικό Συντονιστή της EPSO. Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε και να
προωθήσουμε τα συναρπαστικά σας γεγονότα!

#plantday
plantday@epsomail.org

