
 

 

 

       
ΕΡΩΤΗΣΗ 

          
Θεσσαλονίκη, 13/12/2021 

 
Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας 
 
ΠΡΟΣ:  Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
  Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
  Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
  Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 
 
 
ΘΕΜΑ: «”Micromeria Acropolitaka”, το αγριολούλουδο που φυτρώνει μόνο στην 

Ακρόπολη» 
 
 

Κυρία και κύριοι Υπουργοί, 
 
Εθεωρείτο εξαφανισμένο είδος από την ελληνική και την παγκόσμια χλωρίδα για περισσότερο 
από έναν αιώνα. Και όμως, η “Micromeria Acropolitaka”, το ενδημικό φυτό της Ακρόπολης, που 
ζει μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο, ανακαλύφθηκε, ξανά, στον ιερό βράχο. Από το 
2004, ο Γρηγόρης Τσούνης, βιολόγος, εντοπίζει στην Ακρόπολη μικρό πληθυσμό από 
Μικρομέριες. Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης με την διεθνώς αναγνωρισμένη 
συγγραφέα ενδελεχούς τόμου για τα ενδημικά φυτά της Πελοποννήσου, Δρ. Κιτ Ταν, 
παρατηρούν έναν μικρό πληθυσμό 200 φυτών, ύψους 5 έως και 20 εκ., με ανατολικό 
προσανατολισμό για να βλέπει τον ήλιο και σε ύψος 156 μέτρων. Ανθισμένο το ανωτέρω 
μοναδικό φυτό από τον Μάιο, έως και τον Ιούνιο, με μικρά άνθη, συναντάται πάνω σε πέτρες 
τειχών και σε σχισμές με λίγο χώμα. Και όλα αυτά στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. 
Αυτό το πολυετές φυτό-«μύθος», η «Micromeria Acropolitaka Halacsy», ανήκει στην οικογένεια 
φυτών «Labiatae». Είναι, λοιπόν, υποχρέωση της Πολιτείας, όπως δείχνει  ενδιαφέρον για τα 
μνημεία του πολιτισμού μας, να επιδείξει ανάλογο ενδιαφέρον και για τους θησαυρούς της 
φυσικής μας κληρονομιάς. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
 
1. Προτίθεσθε να λάβετε άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε το ως άνω φυτό να 
διατηρηθεί και να προστατευθεί από κάθε ενδεχόμενη βλαπτική παρέμβαση της ανθρώπινης 
παρουσίας εκεί όπου φυτρώνει, από την τουριστική δραστηριότητα και από την ενδεχόμενη 
εκρίζωση στα πλαίσια διαδικασιών καθαρισμού του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης;  
 
2. Θα λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην εξαφανιστεί η «Micromeria Acropolitaka», 
το πολυετές φυτό «μύθος» που ευδοκιμεί μόνο στην Ακρόπολη και το οποίο οφείλουμε να 
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές Ελλήνων; 
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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