
Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης έγινε ξενάγηση στον

Κήπο με φυτά της Κρήτης και

στην Τράπεζα Σπόρων του

Μ.Α.Ι.Χ. ενώ παραδόθηκαν

150 δενδρύλλια για το ξεκίνη-

μα της δημιουργίας σχολικού

κήπου (κυπαρίσσια, πικρο-

δάφνες, δενδρολίβανο) που εί-

χαν προσφερθεί δωρεάν από

τη Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Όπως ανέφερε ο κ. Φώτης

Ποντικάκης, υπεύθυνος Κ.Π.Ε.

Βάμου Αποκόρωνα κατά τη

διάρκεια της ομιλίας του με

θέμα: “Γιατί να δημιουργή-

σουμε ένα σχολικό κήπο;” «ως

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης προσπαθούμε να

ανακινήσουμε το θέμα σχολι-

κών κήπων στα σχολεία του

Νομού μας, στο πλαίσιο εναλ-

λακτικών λύσεων για την αντι-

μετώπιση της κρίσης αλλά και

για τη βελτίωση του περιβάλ-

λοντος του σχολείου.

Σήμερα έχουμε σχολεία γε-

μάτα τσιμέντο, χωρίς καθόλου

κήπους, αυλές. Αυτό η Πολι-

τεία πρέπει να το αλλάξει.

Αλλά δεν περιμένουμε μόνο τις

ενέργειες του Δήμου, της Πο-

λιτείας, θα πρέπει και οι ίδιοι

να πάρουμε πρωτοβουλίες ο

καθένας από εκεί που βρίσκε-

ται».

Σύμφωνα με τον κ. Ποντικά-

κη, προς αυτήν την κατεύ-

θυνση «ξεκινάμε μια προσπά-

θεια για τη δημιουργία σχολι-

κών κήπων με την βοήθεια του

Μ.Α.Ι.Χ. και του Δασαρχείου

Χανίων δίνοντας συμβολικά

κάποια πρώτα δεντράκια σε

σχολεία και εφόσον δούμε ότι

υπάρξει ενδιαφέρον, θα ακο-

λουθήσουν κι ανάλογες άλλες

εκδηλώσεις. Θέλουμε να ξεκι-

νήσει μια προσπάθεια αλλαγής

του σχολικού χώρου ώστε να

γίνει καλύτερος, πιο υγιεινός

και να δείχνει εναλλακτικές λύ-

σεις σε ό,τι αφορά τη διατρο-

φή μας, τα τοπικά προϊόντα.

Παράλληλα στέλνουμε μή-

νυμα για την προστασία της

βιοποικιλότητας της Κρήτης,

ώτσε οι μαθητές μπορούν να

μάθουν ποια είναι τα ντόπια

φυτά, ποια είναι τα προστα-

τευόμενα και απειλούμενα, τι

από αυτά μπορεί να αξιοποι-

ηθεί για διατροφή και τι μπο-

ρούμε να κάνουμε εμείς οι

ίδιοι για να βελτιώσουμε το πε-

ριβάλλον στο οποίο ζούμε».

Από την πλευρά της η κα Χρι-

στίνα Φουρναράκη, βιολόγος,

στο Μεσογειακό Αγρονομικό

Ινστιτούτο Χανίων αναφέρ-

θηκε στη χλωρίδα της Κρήτης,

στα απειλούμενα φυτά και τις

προσπάθειες διατήρησής τους.

«Η Μεσόγειος είναι η τρίτη

περιοχή στον κόσμο σε δια-

φορετικά φυτά. Εχει συνολικά

25.000 διαφορετικά φυτά ενώ

μέσα στη Μεσόγειο, η Κρήτη

είναι μια από τις σημαντικές

περιοχές και μάλιστα έχει χα-

ρακτηριστεί σαν Κέντρο Δια-

τήρησης της Βιοποικιλότητας

από τη Διεθνή Ενωση για την

Προστασία της Φύσης. Θέ-

λουμε να παρουσιάσουμε την

αξία της χλωρίδας μας αλλά

και τις απειλές που αντιμετω-

πίζουν σήμερα πολλά από

αυτά τα φυτά τα οποία τείνουν

να εξαφανιστούν».

Η κα Φουρναράκη επεσή-

μανε πως 110 από τα ενδημι-

κά φυτά της Κρήτης απειλού-

νται με εξαφάνιση όπως η

αμπελιτσιά (δέντρο από το

οποίο γίνονται οι παραδοσια-

κές Κρητικές κατσούνες).

«Δυστυχώς σήμερα, στους

περισσότερους η αξία της βιο-

ποικιλότητας της Κρήτης, είναι

άγνωστη. Πιστεύουμε ότι μέσα

από σχολικούς κήπους, ενη-

μερωτικές δράσεις μέσα στα

σχολεία τα παιδιά θα γνωρί-

σουν όλον αυτόν τον πλούτο

και την αξία των σπάνιων φυ-

τών που έχουμε στο νησί μας.

Θεωρούμε ότι σε κάθε σχολείο

θα έπρεπε να υπάρχει ένας

σχολικός κήπος μέσα στον

οποίο να βρίσκονται φυτά της

Κρήτης όπως η αμπελιτισιά

και όχι ξενικά, εισαγόμενα

είδη φυτών» τόνισε.

Τέλος για τις δράσεις Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης στο

πλαίσιο του προγράμματος

Junicoast για την προστασία

των παράκτιων αμμοθινών

και των θαλασσόκεδρων, μί-

λησε η κα Ηλέκτρα Ρεμούνδου,

Τεχνολόγος Γεωπόνος στο Με-

σογειακό Αγρονομικό Ινστι-

τούτο Χανίων.
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“Ενας κήπος σε κάθε σχολείο”

Ο κ. Φώτης Ποντικάκης,
υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Βάμου
Αποκορώνου. 

Η κα Χριστίνα Φουρναράκη,
Βιολόγος, στο Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Από την ημερίδα ευαισθητοποίησης ενηλίκων (εκπαιδευτικών και μαθητών τεχνικών ειδικοτήτων)
για τη δημιουργία σχολικών κήπων που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ξενάγηση στον Κήπο με φυτά
της Κρήτης και στην Τράπεζα Σπόρων του Μ.Α.Ι.Χ. ενώ παραδόθηκαν

εκατόν πενήντα δενδρύλλια για το ξεκίνημα της δημιουργίας σχολικού
κήπου (κυπαρίσσια, πικροδάφνες, δενδρολίβανο) που είχαν

προσφερθεί δωρεάν από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων.

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ  

foudoulaki@haniotika-nea.gr

Ενας πράσινος κήπος σε κάθε σχολείο, ήταν
το μήνυμα της ημερίδας ευαισθητοποίησης
ενηλίκων (εκπαιδευτικών και μαθητών τε-
χνικών ειδικοτήτων) για τη δημιουργία σχο-
λικών κήπων που πραγματοποιήθηκε χθες το
μεσημέρι στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ιν-
στιτούτο Χανίων. 


