
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ της ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΕΣ 
 

         Τις τελευταίες μέρες υπήρξαν συζητήσεις, επιστολές αλλά και δημοσιεύματα σε 

τοπικές εφημερίδες των Τρικάλων, σχετικά με υποτιθέμενη «προσβολή», 
«θανατηφόρα αρρώστεια», «ξεζούμισμα και στέγνωμα», που έχει προσβάλει τον 

πλάτανο της κεντρικής πλατείας του χωριού μας.  
 

        Από τα δημοσιεύματα ενημερωθήκαμε ότι έχει στηθεί και σχετική επιτροπή από 
Τζουρτζιώτες για την σωτηρία του πλατάνου, βασιζόμενη με κάποια προφορική 

γνωμάτευση μη αρμόδιου υπηρεσιακού φορέα (όπως αναφέρεται 

συγκεκριμένα ιδιώτη Γεωπόνου), ότι έχει προσβληθεί και απαιτούνται έκτακτα 
μέτρα, τα οποία κοστίζουν και γι’ αυτό ζητείται η οικονομική συνδρομή όλων των 

απανταχού Τζουρτζιωτών. Το θέμα έχει λάβει πλέον μεγάλη έκταση και μονοπωλεί 
τις συζητήσεις και τις αγωνίες των Τζουρτζιωτών. Πολύ ευχαρίστως και με όλη την 

ψυχή μας θα συνεισφέρουμε άπαντες, Τζουρτζιώτες και μη, για μη χαθεί το ΚΑΜΑΡΙ 
του χωριού μας. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ.  

 
       Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει ο καθένας τι 

συμβαίνει με επίσημα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους. 
 

        Θα θέλαμε να ενημερώσουμε επίσημα τους απανταχού Τζουρτζιώτες, 
ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλάτανος δεν είναι νέο αλλά 

πρωτοεντοπίστηκε την άνοιξη του 2013. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε το Πάσχα του 
2013 από τους Τζουρτζιώτες που ήταν στο χωριό, ότι παρουσιάζει μάρανση των 

φύλλων, τα οποία  έφεραν μια κιτρινόχρωμη σκόνη που έπεφτε στην πλατεία, όπως 

επίσης παρατηρήθηκε τα  φύλλα  έφεραν και μεγάλες συγκεντρώσεις από 
μικροσκοπικά μάλλον μαύρα έντομα. 

 
         Αμέσως ενημερώθηκε το προεδρείο της Φ.Α.Τ.Α., λόγω της φυσικής 

παρουσίας των μελών του στο χωριό μας τις ημέρες εκείνες, το οποίο σαν επίσημος 
και υπεύθυνος φορέας της Τζούρτζιας ενημέρωσε τον τότε επίσης αρμόδιο 

φορέα Πρόεδρο της Τοπικής Κονότητας Χύμα Δημήτριο προφορικώς ενώ 
ταυτόχρονα απευθύνθηκε  αρμοδίως με την 08-05-2013 επιστολή της προς ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δηλ. το Δασαρχείο Τρικάλων, όπου ζητήθηκε η 
διενέργεια αυτοψίας από τις υπηρεσίες του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως 

υπάρχει πρόβλημα με τον πλάτανο της πλατείας, φοβούμενη και το γενικότερο 
πρόβλημα που υπάρχει με την ξήρανση των πλατάνων σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, που προσβάλλονται από τον γνωστό θανατηφόρο 
μύκητα και παράλληλα να υποδείξει τις κατάλληλες μεθόδους πρόληψης.  

 

       Άμεσα ανταποκρινόμενο, το Δασαρχείο Τρικάλων στις 16/05/2013, δια του 
αρμόδιου Δασικού Φυτοϋγειονομικού Ελεγκτή του, πραγματοποίησε ενδεικτικό 

δειγματοληπτικό έλεγχο στο πλάτανο, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη μέθοδο 
επισκοπήσεων. Το δείγμα στάλθηκε στο ορισμένο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» του τότε 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όπου υπεύθυνος είναι 

ο Δρ. Π. Β. Πετράκης για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
       Με το από 04-06-2013 έγγραφο του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – 



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, που πρωτοκολλήθηκε 

στο Δασαρχείο Τρικάλων την 05/06/2013, γίνεται γνωστή η γνωμάτευση του 
υπεύθυνου εντομολόγου Δρ. Π. Β. Πετράκη σχετικά με το δείγμα που 

παραλήφθηκε για εργαστηριακή εξέταση και οι σχετικοί μακροσκοπικοί έλεγχοι που 
πραγματοποιήθηκαν.  

 

         Σύμφωνα με τη γνωμάτευση αυτή, τα συσσωματώματα είναι τμήματα 
τριχώματος του φύλλου που χρησιμοποιούν τα έντομα, του είδους Corythucha 

ciliata, για καμουφλάρουν τα αυγά τους. Σε όλα τα συσσωματώματα τριχώματος 
που εξετάστηκαν, υπήρχε ένα αυγό κρυμμένο παρόμοιο με αυγό της Corythucha 

ciliata. Στο δείγμα δεν βρέθηκε το ίδιο το έντομο, αν και βρέθηκαν μερικά ίχνη του, 
κυρίως αποχωρήματα και οξειδωμένα μελιτώματα.  

 
         Περαιτέρω ο Δρ. Π. Β. Πετράκης μνημονεύει στην απάντησή του ότι τα 

«μάυρα έντομα» που αναφέρει στην επιστολή της η Φ.Α.Τ.Α., αποτελούν ανώριμα 
στάδια του ανωτέρω εντόμου, ενώ η «κίτρινη σκόνη» δηλώνει συσσωματώματα 

τριχώματος που πέφτουν με τον άνεμο. Επίσης, δηλώνει ξεκάθαρα ότι ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. 

 
          ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση του Δρ. Π. Β. Πετράκη, αν 

το πλατάνι είναι μοναδικό, συνιστάται ένα ράντισμα με κάποιο σκεύασμα 

πυρεθροειδούς (π.χ. deltamethrin) ή του ρυθμιστή αύξησης – αναστολέα 
βιοσύνθεσης χιτίνης (σκεύασμα dimilin με δραστική ουσία diflubenzuron, η οποία 

είναι πιθανώς καρκινογόνος παράγοντας από EPA-USA).  
 

         Όπως, με έντονα γράμματα αναφέρει και το 12-06-2013 έγγραφο του 
Δασαρχείου Τρικάλων, προτείνεται ο ραντισμός του πλατάνου αλλά ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Δρ. Π. Β. ΠΕΤΡΑΚΗ (παραθέτοντας και τα σχετικά 
τηλέφωνα επικοινωνίας) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.  

 
          Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς, 

αποφασίστηκε να παρακολουθηθεί η πορεία του πλατάνου και από το καλοκαίρι του 
2013 και μετά να αποφασιστούν τα περαιτέρω μέτρα. 

 

        Αν ήταν κάτι τόσο επικίνδυνο για την ζωτικότητα του πλατάνου, θα πρέπει 
όλοι να είναι σίγουροι ότι αρμοδίως ήδη θα είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 
        Σίγουρα όλοι οι Τζουρτζιώτες νοιαζόμαστε για τον πλάτανο, όπως για το σπίτι 

μας και την οικογένειά μας. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ. 
 

        Τέτοιες όμως παρορμητικές ενέργειες, στηριζόμενες μόνο στην αγωνία μας, δεν 
οδηγούν πουθενά και δημιουργούν μόνο εντυπώσεις, με αρνητικές σχεδόν πάντα 

συνέπειες (ίσως και καταστροφικές). 
 

        Υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς και οι αρμόδιες υπηρεσίες που μπορεί να 
απευθυνθεί όποιος αγωνιά για το καλό της Τζούρτζιας, οι οποίοι θα πράξουν το 

καθήκον τους χωρίς κορόνες και τυμπανοκρουσίες και οι οποίοι είναι : 
 



1. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ 

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ. 
2. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ), ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
3. ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, όπως το παραπάνω που αναφέρθηκε. 

 

        Όσο για τον πλάτανο, οι υπεύθυνοι υπηρεσιακοί παράγοντες  μας 
συμβουλεύουν και μας καθοδηγούν για να μην μεταφέρουμε την «ανθράκωση του 

πλατάνου» με μολυσμένα αλυσοπρίονα, καρφιά κλπ. Όλες οι εργασίες πάνω στον 
πλάτανο αλλά και σε όλα τα πλατάνια της ευρύτερης περιοχής πρέπει να 

επιβλέπονται από τα αρμόδια όργανα και όλα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 
να είναι είτε καινούργια είτε κατάλληλα απολυμασμένα. 

 
        Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας για το θέμα που έχει 

προκύψει με τον πλάτανο της πλατείας της Τζούρτζιας. Ήμασταν και θα είμαστε σε 
συνεχή επικοινωνία (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική) με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 
 

Με τιμή 
Το Δ.Σ. της Φ.Α.Τ.Α. 

 
 

 


