
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνάντηση 
νέων βοτανικών που η έρευνά τους επικεντρώ-
νεται στην καταγραφή και μελέτη της Ελληνι-
κής χλωρίδας. 

Στους σκοπούς της πρωτοβουλίας συμπεριλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων:

 ◘ Η παρουσίαση του ερευνητικού έργου των 
συμμετεχόντων και η ανταλλαγή εμπειριών.

 ◘ Η παρουσίαση νέων τεχνικών και επιστημο-
νικών μεθόδων.

 ◘ Η συζήτηση πρόσφατων επιστημονικών ερ-
γασιών κοινού ενδιαφέροντος.

 ◘ Η καταγραφή προβλημάτων και δυσκολιών 
στα πλαίσια του ερευνητικού τους έργου και 
κάθε άλλο θέμα που θα προκύψει από τις συ-
ζητήσεις.

Οι συναντήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της 
επικοινωνίας και την προώθηση συνεργασιών 
μεταξύ νέων βοτανικών που έχουν ως κοινό 
τη μελέτη της χλωρίδας της Ελλάδας. Οι συ-
ναντήσεις θα γίνονται διαδικτυακά κάθε 15 
ημέρες και απευθύνονται σε προπτυχιακούς 
φοιτητές με πτυχιακή εργασία σε taxa της Ελ-
ληνικής χλωρίδας, μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορι-
κούς ερευνητές.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι βοτανικοί μπορούν 
να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στέλνο-
ντας email στην Κωνσταντίνα Κουτρούμπα 
(k.koutroumpa@bo.berlin), την Κατερίνα Γού-
λα (agoula@biol.uoa.gr) και τη Γεωργία Φάσ-
σου (georgiafass@gmail.com) μέχρι την Τρίτη 
15 Φεβρουαρίου 2022.

Διαδικτυακές συναντήσεις νέων βοτανικών  
που ερευνούν την ελληνική χλωρίδα
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Anemone blanda (φωτ. Κατερίνα Γούλα)



The aim of the initiative is for young botanists 
whose research focuses on recording and 
studying the flora of Greece to come together.

The aims of the initiative include:

 ◘ The presentation of the research work 
of the participants and the exchange of 
experiences. 

 ◘ The presentation of new technics and 
scientific methods.

 ◘ The discussion of recent scientific works of 
common interest.

 ◘ The recording of problems and difficulties 
in the context of their research work and 
any other issues that will arise from the 
discussions.

The meetings aim at improving the communi-
cation and promoting collaborations between 
young botanists who have in common the study 
of the flora of Greece. The meetings will be 
held online every 15 days and are addressed 
to undergraduate students with a dissertation in 
taxa of the Greek flora, master students, doctor-
al candidates, and postdoctoral researchers.

Interested young botanists can register by 
sending an email to Konstantina Koutroumpa 
(k.koutroumpa@bo.berlin), Katerina Goula 
(agoula@biol.uoa.gr) and Georgia Fassou 
(georgiafass@gmail.com) until Tuesday, 
February 15th 2022.

Anemone blanda (by Katerina Goula)
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