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Ο «εργάτης του πεύκου» δραπέτευσε 
και απειλεί την Αυστραλία

Συνεργασία Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και Μonash University

Μέχρι την Αυστραλία έφτασε το σηµα-
ντικότερο µελιτογόνο έντοµο για την 
ελληνική µελισσοκοµία, το Marchalina 
hellenica (Hemiptera, Margarodidae) 
που κατάφερε, άγνωστο ακόµα πώς, 
να «αποδράσει» από την Ελλάδα και 
να απειλήσει τα δέντρα της Αυστραλί-
ας!
O «εργάτης του πεύκου» είναι ένα εν-
δηµικό έντοµο στην περιοχή της Ελ-
λάδας και της Τουρκίας, ενώ από τις 
µελιτώδεις εκκρίσεις του παράγεται το 

γνωστό και πολύτιµο πευκόµελο. Ενώ 
λοιπόν στη χώρα µας είναι ένα εξαιρε-
τικά ωφέλιµο έντοµο, που σπάνια δηµι-
ουργεί σοβαρά προβλήµατα στην υγεία 
των πεύκων, δεν συνέβη το ίδιο όταν 
βρέθηκε σε νέο περιβάλλον. Για πρώτη 
φορά το 2014, εντοπίστηκε σε πεύκα 
στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρ-
νης και της Αδελαϊδας (Αυστραλία), 
στα οποία και δηµιούργησε εκτεταµέ-
να προβλήµατα. «Στην Αυστραλία, το 
έντοµο Marchalina hellenica είναι ένα 

εισβλητικό/ξενικό είδος το οποίο και 
δεν έχει φυσικούς εχθρούς, µε αποτέ-
λεσµα να είναι σε θέση να νεκρώσει τα 
δέντρα» διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
ερευνητής-εντοµολόγος του Ινστιτού-
του ∆ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΓΟ ∆ήµητρα), ∆ηµήτρης Αβτζής, 
ο οποίος σε συνεργασία µε την CAB 
International (Centre for Agriculture 
and Bioscience International) και τις 
αρχές της Αυστραλίας, ξεκίνησαν µια 
µελέτη µε στόχο τη βιολογική κατα-

πολέµηση του εντόµου στην µακρινή 
ήπειρο της Αυστραλίας και τα επόµενα 
χρόνια αναµένονται νέα στοιχεία για 
το ιδιαίτερο αυτό έντοµο. Η Μαρχα-
λίνα ή κοινώς βαµβακάδα ζει κυρί-
ως στην Ελλάδα και στα παράλια της 
Τουρκίας, ενώ η παρουσία της στα 
ελληνικά πευκοδάση, χρονολογείται 
τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα. Το 
έντοµο είναι κίτρινου χρώµατος και 
αποµυζά χυµούς από το πεύκο, παρά-
γοντας βαµβακώδεις εκκρίσεις.

Σ
υνεισφορά στο στόχο της Πολιτείας για 
δραστική βελτίωση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας στην Κύπρο αποτελεί η συνερ-
γασία που εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Πανε-

πιστήµιο Κύπρου µε το κορυφαίο Πανεπιστήµιο 
Μonash της Αυστραλίας. Πρόκειται για ακόµη 
µια εξαιρετικά σηµαντική πρωτοβουλία του πρω-
τοποριακού Κέντρου Αριστείας CERIDES (Center 

Of Excellence in Risk and Decision Sciences – 
Κέντρο για τον Κίνδυνο και τις Επιστήµες των 
Αποφάσεων) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου. Σηµαντική η συµβολή τριών υπουργεί-
ων: υπουργείο ∆ικαιοσύνης, υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισµού και υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων. Ενεργή και πολύτιµη 
η συµµετοχή της Αστυνοµίας Κύπρου και της 

Ύπατης Αρµοστείας της Αυστραλίας στην Κύπρο.
Το Μonash University της Μελβούρνης λειτουργεί 
το Κέντρο Έρευνας Ατυχηµάτων (Monash Accident 
Research Centre – MUARC). Το MUARC αποτελεί 
ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα οδικής 
ασφάλειας στον κόσµο. Την τελετή υπογραφής 
του Μνηµονίου Συνεργασίας τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους η υπουργός Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων, κ. Βασιλική Αναστασιάδου και ο 
Ύπατος Αρµοστής της Αυστραλίας στην Κύπρο, κ. 
Sam Beever. Η υπουργός δήλωσε ενθουσιασµένη 
για την «πολύτιµη ακαδηµαϊκή συνδροµή σε ένα 
κρίσιµο ζήτηµα» και εξέφρασε την «ετοιµότητα των 
αρµοδίων υπηρεσιών να υιοθετήσουν καινοτόµες 
προτάσεις για αύξηση της ασφάλειας στους κυπρι-
ακούς δρόµους». Ο Κοσµήτορας της Σχολής ∆ιοί-
κησης Επιχειρήσεων και ∆ιευθυντής του Κέντρου 
Αριστείας CERIDES Καθηγητής Γιώργος Μπού-
στρας ανέφερε ότι «στόχος είναι η ανάπτυξη αποτε-
λεσµατικών µηχανισµών συντονισµού και συνερ-
γασίας µεταξύ των δηµόσιων Αρχών από την µια 
και της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των ερευνητι-
κών κέντρων από την άλλη. Ας ελπίσουµε να έχει 
το θεµιτό αποτέλεσµα. Έχουµε πολλά να µάθουµε 
από τους Αυστραλούς για την οδική ασφάλεια. 
Μάλλον όχι πολλά …τα πάντα! Η ανταπόκριση και 
παρουσία των αρµοδίων υπηρεσιών γεννάει ελπί-
δες». Το Μνηµόνιο υπέγραψαν εκ µέρους του Ευ-
ρωπαϊκού Πανεπιστηµίου ο Αντιπρύτανης Έρευνας 
και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητής Ανδρέας 
Ευσταθίου και εκ µέρους του Monash University 
η Kαθηγήτρια Judith Charlton.  Οι εταίροι µπο-
ρούν πλέον να µοιράζονται  βέλτιστες πρακτικές, 
να αναπτύσσουν επιστηµοσύνη σε θέµατα οδικής 
ασφάλειας, να εκπονούν κοινά εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία µε-
ταξύ πανεπιστηµίων και κοινωνίας των πολιτών 
για να βοηθήσουν τις Αρχές να βελτιώσουν θέµατα 
οδικής ασφάλειας.
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθη-
σε η Καθηγήτρια Judith Charlton παρουσίασε την 
προσέγγιση Safe Systems και τη στρατηγική της 
πολιτείας της Βικτώριας στην Αυστραλία για την 
καλύτερη διαχείριση της οδικής ασφάλειας που 
φέρει τον τίτλο: «Towards Zero».

Για την εξαιρετική επίδοσή της στο µάθηµα των Νέων 
Ελληνικών στις εξετάσεις του VCE βραβεύθηκε µε το 
Premier’s VCE Award η µαθήτρια του σχολείου Γλώσσας 
και Πολιτισµού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης 
Ευτυχία Θανοπούλου.
Το βραβείο απονεµήθηκε στη µαθήτριά µας σε  µια εντυ-
πωσιακή και άρτια οργανωµένη τελετή, στο  Melbourne 
Convention Centre, τη ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2019, από τον 
υπουργό Παιδείας της Βικτώριας κ. Τζέηµς Μερλίνο. 
Η Ευτυχία πέτυχε τον άριστο βαθµό 49 στο µάθηµα των 
Νέων Ελληνικών στις Εξετάσεις του VCE 2018. 
Η ίδια δήλωσε περήφανη και πολύ συγκινηµένη για τη 
µεγάλη τιµή που είχε, να παραλάβει βραβείο από τον πο-
λιτειακό Υπουργό Παιδειας, κ.  Μερλίνο. “Xαίροµαι παρά 
πολύ και είµαι πολύ ευγνώµων που κατάφερα και πέτυχα 
το στόχο µου για το µάθηµα των Ελληνικών! Tο βραβείο 
δεν θα µπορούσα να το είχα πάρει αν δεν είχα την βοή-
θεια της καθηγήτριάς µου και την ατελείωτη στήριξη που 
µου πρόσφερε κατα τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς του 
2018,» είπε.  
∆ίπλα της οι γονείς της, οι οποίοι την υποστήριξαν σε 
όλη την προσπάθειά της και συνεχίζουν να την υποστηρίζουν και φέτος που βρίσκεται στη Γ΄Λυκείου και 
συνεχίζει τον αγώνα της στο VCE  µε στόχο τη Νοµική.  Εκτός από τους γονείς, εκεί βρέθηκε και η καθη-
γήτριά της στο µάθηµα των Νέων Ελληνικών, κα Μαρία Μπακαλίδου, συνοδοιπόρος στην πορεία για τις 
εξετάσεις και δικαίως περήφανη για τη µαθήτριά της. 
«Μαθητές µε το ήθος και τη συγκρότηση της Ευτυχίας αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση και µας κάνουν 
περήφανους ως παροικία,» δήλωσε κ. Μπακαλίδου.
Ο διευθυντής των Σχολείων Γλώσσας Πολιτισµού της Κοινότητας, κ. Μάνος Τζιµπραγός, συνεχάρη την 
Ευτυχία και τους γονείς της.  «Πολλά συγχαρητήρια στην Ευτυχία και στην οικογένειά της, αλλά και στα 
σχολεία για το έργο που προσφέρουν. Αισθάνοµαι υπερήφανος για την επιτυχία της µαθήτριάς µας, που 
εργάζεται σκληρά για να πετύχει τους στόχους της. Η επιτυχία της αποτελεί µια ακόµα επιβεβαίωση του 
θαυµάσιου έργου των σχολείων µας. Της ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.»

Premier’s Award σε µαθήτρια σχολείου 
της Κοινότητας Μελβούρνης 




