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Ένωση Αθηνών

ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ
ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

Συνδρομή για ένα χρόνο 25 €
Πληροφορίες καθημερινά 9:00 - 14:00

Ένωση Αθηνών ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ.: 210-7220866
e-mail: contact@philodassiki.org
www.philodassiki.org

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 -10675 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 72 20 866
FAX: 210 72 91 628
e-mail: contact@philodassiki.org
http// www.philodassiki.org

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
AIK. AΔΑΜΗ
ΤΗΛ.: 210 23 15 201
e-mail: adamilam@otenet.gr

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

ΜΕΛΗ ..........................................40 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ..........................25 €
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κ.λπ...40 €

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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ΠEΡIEXOMENA

Φωτογραφία εξωφύλλου: Καλντερίμι στην Ήπειρο.

4. Δασοθεραπεία κοντά στο κέντρο της Αθήνας!

6. Ιλισός, το ιερό ποτάμι της Αθήνας. 

8. Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης. 

Μισό εκατομμύριο στρέμματα γίνονται Πράσινο.

10. Η κατάσταση των φυτών στον κόσμο το 2020

12. Να διασωθούν τα παραδοσιακά καλντερίμια.

15. Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.

18. Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου αποκαλύπτει τα μυστικά του.

20. Αισιόδοξα μηνύματα από τα Βραβεία Ζωής.

22. Ο Κανόνας των Δέντρων του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

24. Νέα Γουινέα, η πλουσιότερη χλωρίδα 

από οποιοδήποτε άλλο νησί στον κόσμο.

26. Μικρές ειδήσεις.  

4

8 10 12

6

15

18 22 2420



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ4

ΗΔασοθεραπεία (Forest Therapy),
γνωστή και ως "Shinrin-yoku",
αναφέρεται στην πρακτική τού
να ξοδεύετε χρόνο σε δασικές

περιοχές με σκοπό την ενίσχυση της υγεί-
ας, της ευεξίας και της ευτυχίας. Η πρα-
κτική ακολουθεί τη γενική αρχή ότι είναι
ευεργετικό να περάσετε χρόνο στην ατμό-
σφαιρα του δάσους. Οι ιαπωνικές λέξεις
μεταφράζονται στα ελληνικά ως «δασική
κολύμβηση». Αν και έχει εμπνευστεί από
την ιαπωνική πρακτική, η χρήση των
όρων Forest Therapy και Shinrin-yoku δεν
σημαίνει μια συγκεκριμένη ιαπωνική πρα-
κτική. Ο στόχος είναι να ξοδεύουμε χρόνο
στη φύση με τρόπο που να προκαλεί θερα-
πευτικές αλληλεπιδράσεις. Υπάρχει μια
μακρά παράδοση αυτού σε πολιτισμούς
σε όλο τον κόσμο. Η εμπειρία του δάσους
υπό προϋποθέσεις έχει θεραπευτικές ιδιό-
τητες. Δεν είναι μία ακόμα «βόλτα», η
επαφή με το χώμα και την πιο παρθένα εκ-
δοχή της φύσης μάς γειώνει με το «τώρα»,
μας θυμίζει όσα είναι πραγματικά σημα-
ντικά. Η δασοθεραπεία είναι μία από τις
ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις στο βό-
ρειο ημισφαίριο και αναφέρεται στην ανά-
γκη των ανθρώπων των πόλεων να επανε-
κτιμήσουν τη σχέση τους με τη φύση.

Βέβαια όσοι μένουν στην Αθήνα, ειδικά
τώρα με την καραντίνα, η πρόσβαση σε
δάσος ακούγεται κάτι δύσκολο. Άλλωστε
η Αθήνα παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης στο τσιμέντο, καθώς παρέχει στους
πολίτες της τη χαμηλότερη αναλογία πρα-
σίνου ανά κάτοικο, ανάμεσα σε όλες τις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κι όμως, υπάρ-
χει διαδρομή μιας ώρας με τα πόδια από
το κέντρο της πόλης στην καρδιά ενός πε-
ριαστικού δάσους.

Πρόκειται για τον πράσινο περίπατο
που προσφέρεται για τους κατοίκους του
Παγκρατίου, των Ιλισίων και της περίφη-
μης περιοχής «Όπισθεν Χίλτον» που
εδραιώθηκε ως περιζήτητος αστικός προ-
ορισμός μετά την ανέγερση του λαμπρού
ξενοδοχείου τη δεκαετία του ’60. Οι κά-
τοικοι της περιοχής μπορούν να επιλέξουν
ως σημείο αφετηρίας την είσοδο του Άλ-
σους Συγγρού ή από την οδό Διοχάρους,
πίσω από το συνεπώνυμο νοσοκομείο
δερματικών παθήσεων ή από τον ναό του

δυτικές υπώρειες του όρους. Καταλαμβά-
νει συνολικά μια έκταση 1.300 περίπου
στρεμμάτων, η οποία εκτείνεται ανάμεσα
σε τρεις όμορους Δήμους των Αθηνών:
τον Δήμο Αθηναίων (Δυτικό τμήμα Πανε-
πιστημιούπολης), τον Δήμο Ζωγράφου
(Βόρειο τμήμα Πανεπιστημιούπολης) και
τον Δήμο Καισαριανής (Νότιο τμήμα Πα-
νεπιστημιούπολης). Ένα μικρό μέρος κα-
ταλαμβάνεται από τις κτιριακές υποδομές
και το εσωτερικό οδικό δίκτυο και εδώ θα
μπορέσετε να δείτε μερικά εξαιρετικά
δείγματα της ελληνικής μεταπολεμικής
μοντέρνας αρχιτεκτονικής που αξίζουν
την προσοχή σας (π.χ. Θεολογική Σχολή).
Όλο το υπόλοιπο είναι αθλητικές εγκατα-
στάσεις (νότια) και πυκνό αστικό δάσος
με πεύκα, ελιές, ευκαλύπτους. Από το
ύψος της 6ης στάσης, περίπου, η κλίση
αυξάνεται καθώς τώρα βρίσκεστε στις
υπώρειες του Υμηττού. Αυτό σημαίνει ότι
έχετε πάρει την ανιούσα για το βουνό. 

Πίσω από το κτίριο της Σχολής Θετικών
Επιστημών, υπάρχει μια «τρύπα» στο συρ-
ματόπλεγμα από όπου φτάνετε κοντά στην
είσοδο του Αισθητικού Δάσους του Υμητ-
τού. Το φυλάκιο που στη διάρκεια της αντι-
πυρικής περιόδου είναι γεμάτο από εθελο-
ντές δασοπυροσβέστες αυτήν την εποχή
παραμένει κλειστό. Το δάσος αυτό είναι
έργο της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.

Αγίου Χαραλάμπους Ιλισίων στην Ίωνος
Δραγούμη. Το 1909 με πρωτοβουλία της
Βασίλισσας Σοφίας οργανώνονται αναδα-
σώσεις προκειμένου «να δασωθεί η Αττι-
κή». Μέσα στις εκτάσεις που φυτεύτηκαν
ήταν και η τότε περιοχή Κουπόνια που
σήμερα ονομάζεται Άλσος Συγγρού ή Άλ-
σος Ιλισίων στα Ιλίσια. Στην ενέργεια
αναδάσωσης είχαν βοηθήσει η Φιλοδασι-
κή Ένωση Αθηνών και ο Πολυτεχνικός
Σύλλογος. Τα 150 στρέμματα περίπου που
διαθέτει σήμερα αποτελούν έναν από τους
σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου και ιδα-
νικό χώρο για περίπατο στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Και αυτό γιατί αν και διοικητικά το
μεγαλύτερο μέρος του Άλσους ανήκει
στον Δήμο Αθηναίων, γειτνιάζει βορειο-
δυτικά με τις εγκαταστάσεις της Πανεπι-
στημιούπολης και τον Δήμο Ζωγράφου.
Ενώ νότια από την οδό Ευφρονίου συνο-
ρεύει με τον Δήμο Καισαριανής.

Η πορεία σας είναι σταθερά βορειοανα-
τολική μέχρι να συναντήσετε την εσωτε-
ρική οδό Νικολάου Χλωρού που θα σας
βγάλει στη λεωφόρο Ούλοφ Πάλμε. Προ-
χωράτε δεξιά μέχρι να συναντήσετε το
φανάρι που θα σας περάσει απέναντι στην
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. 

Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στα
νότια του Δήμου Ζωγράφου, στους πρό-
ποδες του Υμηττού και εντάσσεται στις

Δασοθεραπεία κοντά στο κέντρο της αθήνας!

Το Αισθητικό Δάσος Υμηττού είναι κυριολεκτικά ένας παράδεισος, μια ανάσα από την Αθήνα.
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Φυτεύτηκε με σεβασμό στη φύση και αγά-
πη για τον άνθρωπο. Χαρακτηρίστηκε «Αι-
σθητικό Δάσος» και ανακηρύχθηκε από
την Ε.Ε. «Ιστορικός Κήπος της Ευρώπης».
Συντηρείται και προστατεύεται με έξοδα
και φροντίδα της Φιλοδασικής Ένωσης. Το
Αισθητικό Δάσος είναι κυριολεκτικά ένας
παράδεισος μια ανάσα από την Αθήνα. Φι-
λοξενεί αξιοθέατα όπως η Μονή Καισαρια-
νής, οι εκκλησίες του Αγίου Μάρκου και
των Ταξιαρχών, το ξωκλήσι της Ανάληψης,
τα μοναστήρια του Αγίου Ιωάννη Προδρό-
μου και του Αγίου Γεωργίου Κουταλά, την
Μονή Αστερίου όλα στην περιοχή του Αι-
σθητικού Δάσους. Στον Υμηττό, μπορείς να
απολαύσεις το τοπίο και την πλούσια βλά-
στηση. Εκτός από τον σπάνιο νανοφυλλο-
σκόπο, στον Υμηττό υπάρχουν 104 είδη
πτηνών από τα 444 που έχει συνολικά όλη
η Ελλάδα. Τους αρέσει η ποικιλία των βιό-
τοπων που έχει ο Υμηττός και το στοιχείο
του νερού. Είναι παράδεισος για τους πα-
ρατηρητές πουλιών. Έχει αλεπούδες, σκα-
ντζόχοιρους, ασβούς και πολλούς λαγούς,
κυρίως προς τον Βύρωνα. Πολλά είδη ερ-
πετών ζούν στον Υμηττό, από χελώνες μέ-
χρι σαύρες και οχιές. 

Το μονοπάτι με το νούμερο 15, που είναι
σηματοδοτημένο με κόκκινο χρώμα και
αρχίζει ακριβώς μετά το φυλάκιο, είναι
κατάλληλο και για αρχαρίους. Απέχει πε-
ρίπου 20 με 25 λεπτά μέχρι τη δροσερή
όαση της Καλοπούλας, αλλά δεν χρειάζε-
ται να βιαστείτε. Εδώ μπορείτε να ανα-

πνεύσετε καθαρό αέρα, να ακούσετε το κε-
λάηδημα των πουλιών και να θαυμάσετε
την ομορφιά των δέντρων. Άλλωστε η δα-
σοθεραπεία (Forest Therapy), δεν εστιάζει
μόνο στο περπάτημα αλλά μας προτρέπει
να «βυθιστούμε» στην εμπειρία τού ότι
βρισκόμαστε σε ένα δάσος. Καλές βόλτες!

Στον Υμηττό, μπορείς να απολαύσεις το τοπίο και την πλούσια βλάστηση. 
Εκτός από τον σπάνιο νανοφυλλοσκόπο, στον Υμηττό υπάρχουν 104 είδη πτηνών 

από τα 444 που έχει συνολικά όλη η Ελλάδα.
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Εκεί που άλλοτε κυλούσε ο Ιλισός 
εκάθισα και έκλαψα, 
μισός αιχμάλωτος, μισός ερωτευμένος 
κι ανέβαινε στα χείλη μου ο αίνος.

Διονύσης Καψάλης:
«Αισθηματική Αγωγή»

ΟΙλισός ήταν το ιερό ποτάμι
των Αθηνών. Συνδεδεμένο
από παλιά με χώρους αναψυ-
χής, λατρείας και μυστηρίων
είναι ένα ποτάμι φορτωμένο

ιστορίες και κυρίως μύθους. Τροφοδοτού-
σε το Λύκειο, πότιζε τους κήπους της Δού-
κισσας της Πλακεντίας, ενώ στις όχθες του
βρισκόταν το Παναθηναϊκό Στάδιο και ο
ναός του Ολυμπίου Διός, το ιερό της Αρτέ-
μιδος και ο βωμός των Ιλισιάδων Μουσών.
Η κρήνη Καλλιρρόη, η πιο διάσημη κρήνη
της αρχαίας Αθήνας, ήταν η μόνη που είχε
πόσιμο νερό, σύμφωνα με τον Παυσανία.
Η σημασία του Ιλισού ενισχύεται επίσης
από την αναπαράστασή του στο δυτικό αέ-
τωμα του Παρθενώνα. Οι κατάφυτες όχθες
του αποτελούσαν αγαπημένο τόπο περιπά-
του των αρχαίων Αθηναίων. Στις όχθες αυ-
τές ο Σωκράτης και ο Φαίδρος συνδιαλέ-
χθηκαν στον πλατωνικό Φαίδρο. Και αργό-
τερα όμως, επί τουρκοκρατίας, ξένοι πε-
ριηγητές αποτυπώνουν, σε χρωματογρα-
φίες της εποχής, αριστοκράτες Αθηναίους
να διασκεδάζουν δίπλα στο ποτάμι.

Ο Ιλισός, που πηγάζει από τον Υμηττό,
είναι ένας από τους τρεις ποταμούς των
Αθηνών. Μαζί με τον Κηφισό, τον Ηριδα-
νό και άλλα μικρότερα ρέματα, αποτελού-
σε σημαντικό τμήμα του υδρογραφικού δι-

και το οικονομικό συμφέρον, καθώς η κά-
λυψη ήταν ένα «μεγάλο έργο» με πολλούς
ισχυρούς υποψήφιους μνηστήρες.

Τα έργα διευθέτησης και κάλυψης του
Ιλισού ξεκίνησαν και πάλι τη δεκαετία του
’50 και ολοκληρώθηκαν μία δεκαετία αρ-
γότερα, στο πλαίσιο του «εκσυγχρονι-
σμού» της πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά η
κάλυψη του ποταμού εξυπηρέτησε τη δη-
μιουργία «σύγχρονων» λεωφόρων, που θα
εξυπηρετούσαν τον ολοένα και αυξανόμε-
νο αριθμό αυτοκινήτων.

Σήμερα, ο Ιλισός είναι σε ελάχιστα ση-
μεία ορατός στην πορεία του από τις βο-
ρειοδυτικές πλαγιές του Υμηττού, από
όπου πηγάζει, στα σύνορα Παπάγου – Χο-
λαργού, μέχρι την εκβολή του στο Φάλη-
ρο. Καλύπτεται από τις σύγχρονες οδούς
Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντί-
νου και Καλλιρρόης μέχρι και τη γέφυρα
της οδού Χαροκόπου στην Καλλιθέα. Μο-

κτύου της Αττικής. Δυστυχώς και οι τρεις
είχαν την ίδια τύχη να καταλήξουν να γί-
νουν αγωγοί ομβρίων σε μια γκρίζα Αθήνα
και σε ένα λεκανοπέδιο με ελάχιστες ενα-
πομείνασες φυσικές εκτάσεις.

Το ποτάμι δέχθηκε την πρώτη μεγάλη
παρέμβαση στις αρχές του 20ού αιώνα.
Επρόκειτο για την εκτροπή της κοίτης του
ανάμεσα στην Καλλιθέα και το Μοσχάτο,
ώστε να εκβάλει στον φαληρικό όρμο και
όχι στον Κηφισό, όπου αρχικά κατέληγε.

Η κάλυψη του Ιλισού στο κέντρο της
Αθήνας συνδέθηκε αρχικά με την κατα-
σκευή του αποχετευτικού συστήματος της
πρωτεύουσας. Η πρώτη μελέτη αφορούσε
τη διευθέτησή του σε κλειστό αγωγό από
τη σχολή Χωροφυλακής έως την οδό Στα-
δίου. Σημαντική όμως ήταν και η μετατρο-
πή της κοίτης σε οδικούς άξονες με το μι-
κρότερο δυνατό κόστος. Ωστόσο, πολλοί
υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε

ΙλΙσόσ
Το ίερο ποΤαμί Τησ αθηνασ

Η κοίτη του Ιλισσού στο Μοσχάτο
Από Dimorsitanos - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32934066

Ο Ναός του Ολυμπίου Διός και ο Ιλισός ποταμός,
έργο του Ιρλανδού ζωγράφου Edward Dodwell.
(Από Edward Dodwell: Views in Greece, London
1821, p. 59 (scan), Wikimedia Commons).
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ναδικές εξαιρέσεις είναι ένα μικρό τμήμα
στην Καισαριανή και στου Ζωγράφου, κο-
ντά στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής
στη διασταύρωση Αθανασίου Διάκου και
Αρδηττού, στο Μοσχάτο, στη γειτονιά του
Παπάγου.

Τελευταία, ακούγονται προτάσεις και
σκέψεις για την αποκάλυψη και αποκατά-
σταση της κοίτης του Ιλισού με την ταυτό-
χρονη δημιουργία ενός πάρκου. Είναι μία
τάση που ακολουθείται όλο και πιο έντο-
να σε πόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Η φροντίδα και η ανάδειξη των φυσικών
στοιχείων στο αστικό τοπίο, αποτελεί
πρακτική που επιτάσσει η εποχή. Η ανά-
γκη περιορισμού των πηγών ρύπανσης,
της διεύρυνσης χρήσης των φυσικών υλι-
κών, είναι κεντρικό στοιχείο της θωράκι-
σης των πόλεων απέναντι στην κλιματική
αλλαγή. Θυμίζουμε ότι στην Αττική, το
μπάζωμα των ρεμάτων και των ποταμών,
έχει ήδη προκαλέσει πολλά προβλήματα.
Χαρακτηριστικές είναι η περίπτωση της
Μάνδρας και η περίπτωση της κοίτης του
Ιλισού, όταν ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων
σχεδόν «βούλιαξε» στην Καλλιθέα ή όταν
διαπιστώθηκαν οι ρωγμές στον χώρο διέ-
λευσης του τραμ. Η διάνοιξη της κοίτης
λειτουργεί και ως έργο αντιπλημμυρικής
προστασίας.

Επιπλέον ο Ιλισός, παρόλη την υποβάθ-
μισή του, δεν έχει χάσει την οικολογική
του αξία. Ο Ιλισός διατηρεί αξιόλογη ορνι-

μπαλώματα. Η φωνή του γκιώνη είναι ένα
πολύ χαρακτηριστικό άκουσμα τις καλο-
καιρινές νύχτες.

Ελπίζουμε ότι, έστω τα ελάχιστα σημεία
που σήμερα ο ιστορικός Ιλισός είναι ορα-
τός, να αναδειχθούν και να αποτελέσουν
οάσεις πρασίνου σε μια πόλη που τόσο τις
χρειάζεται.

θοπανίδα, αν κάποιος θέλει να αφιερώσει
χρόνο στο αστικό birdwatching. Ιδιαίτερα
στο κομμάτι της Καλλιθέας που έχει ερευ-
νηθεί, καταγράφονται γύρω στα 35 είδη.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κοκκινο-
λαίμηδες και τρυποφράχτες κατεβαίνουν
στα κλαδιά των δένδρων και στην τσιμε-
ντένια κοίτη έρχονται σταχτιές και λευκές
σουσουράδες. Αντίθετα ο σταχτομυγοχά-
φτης έρχεται την άνοιξη και φεύγει το φθι-
νόπωρο. Το φθινόπωρο επίσης μπορούμε
να παρατηρήσουμε να ετοιμάζονται να
αποδημήσουν μυγοχάφτες διαφόρων ει-
δών, φυλλοσκόποι και τσιροβάκοι. Γενικά,
το ποτάμι κατά το μεγαλύτερο μέρος του
φιλοξενεί κοτσύφια, καλόγερους, σπουργί-
τια, καρδερίνες και φλώρους

Μόνιμος κάτοικος, και ίσως το πιο
ωραίο είδος του Ιλισού, είναι ο γκιώνης. Ο
γκιώνης είναι ένα από τα μικρότερα είδη
γλαύκας στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό
του είναι τα αντία δηλαδή τα επιμήκη κε-
φαλικά φτερά. Αποτελούνται από 4 ως 8
φτερά και δεν έχουν καμία σχέση με την
αίσθηση της ακοής, αν και μοιάζουν με αυ-
τιά. Η λειτουργία τους δεν είναι πλήρως
εξακριβωμένη, αλλά φαίνεται, πως παί-
ζουν κάποιο ρόλο στο ζευγάρωμα και σε
συγκρουσιακές καταστάσεις. Το φτέρωμά
του είναι ανοιχτόχρωμο, καστανοκόκκινο
προς γκρίζο, διάστικτο με τεφροκάστανες
μικρές κηλίδες και σκωληκοειδείς γραμ-
μώσεις, καθώς και υπόλευκες κηλίδες και

Το τελευταίο ακάλυπτο τμήμα του Ιλισού, στο σημείο συμβολής Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βουλιαγμένης. 
Από Badseed - Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6517547

Μόνιμος κάτοικος, και ίσως το πιο ωραίο
είδος του Ιλισού, είναι ο γκιώνης.
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Το υπουργείο Περιβάλλοντος
παρουσίασε το Εθνικό Σχέ-
διο Αναδάσωσης, το πιο
εκτεταμένο πρόγραμμα
αναδασώσεων σε όλη τη

χώρα εδώ και 30 χρόνια. Το πρόγραμμα
αφορά τη φύτευση περίπου μισού εκα-
τομμυρίου στρεμμάτων σε βάθος δεκαε-
τίας, με 30 εκατομμύρια φυτά. Έμφαση
θα δοθεί στις περιοχές που επλήγησαν
από μεγάλες δασικές πυρκαγιές την τε-
λευταία δεκαετία και η αναδάσωση δεν
έχει προχωρήσει με φυσικό τρόπο.

Το εν λόγω σχέδιο κατατέθηκε στις
Βρυξέλλες ως προσχέδιο δράσης για
αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και προβλέπει την αναδά-
σωση 500 χιλιάδων στρεμμάτων καθώς
και την εκπόνηση τοπικών πολεοδομι-
κών σχεδίων.

Βασικός σκοπός του σχεδίου είναι να
καλυφθεί το χαμένο έδαφος στις αναδα-
σώσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη και να περιοριστούν οι συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής, με την προστα-
σία της βιοποικιλότητας να αποτελεί
σημαντικό άξονα.

Η μελέτη προσδιορισμού και χωροθέ-
τησης των αναδασωτέων εκτάσεων
ολοκληρώθηκε από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Αύ-
γουστο 2020. Από τις 167 περιοχές που
χαρτογραφήθηκαν, προκρίθηκαν μέσω
ανάλυσης 13 περιοχές, κατά προτεραιό-
τητα, προς αναδάσωση.

Το εγχείρημα είναι μεγάλο, με τις κα-
μένες εκτάσεις στην Ομηρούπολη της
Χίου να ξεπερνούν τα 157.000 στρέμ-
ματα, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε
το 2012. Μάλιστα, στη Χίο πρόκειται
να αναδασωθούν ακόμη 49.000 στρέμ-
μάτα γης, που καταστράφηκαν από την
φωτιά του 2016. 

Ακολουθεί έκταση 55.100 στρεμμά-
των στην Κινέτα και 14.800 στρεμμά-
των στο Μάτι που κάηκαν το 2018

ΕθνΙκό σχΕδΙό 
ΑνΑδΑσωσησ

μίσο εκαΤομμύρίο σΤρεμμαΤα γίνονΤαί πρασίνο

Από τη Θάσο στην Κρήτη και από τη Ζάκυνθο στη Χίο
αναδασώνονται 500 χιλιάδες στρέμματα καμένων και υποβαθμισμένων εκτάσεων.
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(στην Αττική έχουν επιλεγεί ακόμα
11.800 στρέμματα στον Κάλαμο, που
κάηκαν το 2010). Επίσης επελέγησαν
43.200 στρέμματα στη Μεγαλόπολη
Αρκαδίας (κάηκαν το 2012), 44.000
στρέμματα στη Ρόδο (κάηκαν το 2013),
35.000 στρέμματα και 44.500 στρέμμα-
τα στον Πρίνο και στην Αλυκή Θάσου
και μικρότερες εκτάσεις στην Εύβοια,
στο Ρέθυμνο και στη Ζάκυνθο.

Όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, το
Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων υλοποιεί-
ται σε 5 φάσεις:

Στο πρώτο στάδιο, έχει εκπονηθεί
ήδη από το Τμήμα Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ η μελέ-
τη εντοπισμού και ιεράρχησης των πε-
ριοχών που θα αναδασωθούν σε εθνικό
επίπεδο, με βάση επιστημονικά κριτή-
ρια. Προτεραιότητα δίνεται στις περιο-
χές που δεν επαρκεί η φυσική αναδάσω-
ση. Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί στα
περιαστικά δάση (πυρκαγιά στο Μάτι
και στην Κινέττα κ.λπ.).

Το δεύτερο στάδιο αφορά τη δημι-
ουργία ομάδας εργασίας για τον συντο-
νισμό και την παρακολούθηση του έρ-

γου. Σκοπός της ομάδας θα είναι η κινη-
τοποίηση στην κατάλληλη ώρα εθελο-
ντών (π.χ. Μη κυβερνητικές Οργανώ-
σεις, μαθητές κ.λπ.) καθώς και η ενερ-
γοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το τρίτο στάδιο αφορά στην οργά-
νωση, στον σχεδιασμό και στην προε-
τοιμασία του έργου των αναδασώσεων,
με την εκπόνηση των ειδικών μελετών
δάσωσης των επιλεγμένων περιοχών.

Το τέταρτο στάδιο αφορά στην υλο-
ποίηση των αναδασώσεων και θα εξελι-
χθεί μέχρι το 2026. 

Το πέμπτο στάδιο ολοκληρώνει τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι το 2030
και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση μη-
χανισμού προστασίας, διατήρησης και
παρακολούθησης των εγκαταστημένων
αναδασώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ειδική
πρόνοια θα υπάρχει για τους ορεινούς
όγκους της Αττικής και της Θεσσαλονί-
κης. Ήδη έχουν ανακοινωθεί δράσεις
για τον Υμηττό που θα συνδυαστούν με
το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την
προστασία του Υμηττού. Αντίστοιχες
δράσεις εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για

την Πεντέλη, ενώ σχεδιάζονται αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες για την Πάρνηθα
και το Ποικίλο Όρος στη Δυτική Αθήνα.
Για το δάσος του Σέιχ Σου το υπουργείο
χρηματοδοτεί δράσεις για την αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων της παρουσίας
του φλοιοφάγου εντόμου που έχει κατα-
στρέψει σημαντικό τμήμα του δάσους.

Τα αναγκαία, περίπου 30 εκατομμύρια,
φυτά για τις αναδασώσεις των 500 χιλιά-
δων στρεμμάτων θα προέλθουν από κρα-
τικά φυτώρια. Παλαιότερα, όλες οι δασι-
κές υπηρεσίες είχαν καλά οργανωμένα
φυτώρια και είχαν εμπειρία στις αναδα-
σώσεις. Όμως η οικονομική κρίση περιό-
ρισε τις δυνατότητες των φυτωρίων και
οδήγησε στην κατάργηση σημαντικών
υπηρεσιών, όπως οι τοπικές διευθύνσεις
αναδασώσεων. Επομένως, είναι μεγάλο
στοίχημα η επαναλειτουργία των κρατι-
κών φυτωρίων, ώστε να υποστηρίξουν το
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων

Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοι-
χεία του ΥΠΕΝ, μαζί με τη χρηματοδό-
τηση από το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου ο
συνολικός προϋπολογισμός για το Εθνι-
κό Σχέδιο Αναδασώσεων θα φτάσει πε-
ρίπου τα 700 εκατ. ευρώ μέχρι το 2030.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, και ιδίως τα καλοκαίρια, καταστρέφεται κατά μέσο όρο το 0.77% των δασών και των δασικών εκτάσεων.
Οι μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν το 2012, με τα στρέμματα καμένης γης να ξεπερνούν τα 472,000.
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Το διάστημα, τα βάθη των
ωκεανών και η κβαντική φυ-
σική είναι τομείς που κρύ-
βουν πολλά μυστικά, καθώς
είναι τα λιγότερο εξερευνη-

μένα σύνορα της επιστήμης. Άλλο ένα
τέτοιο σύνορο κρύβεται σε κοινή θέα,
ακριβώς δίπλα μας ή έξω από το παράθυ-
ρό μας, στο βασίλειο των φυτών.

Μόνο το 2019, 1.942 φυτά και 1.886
μύκητες περιγράφηκαν πρόσφατα από
επιστήμονες. Μερικά από αυτά τα φυτά
ανήκουν στην οικογένεια των κρεμμυ-
διών, μερικά είναι νέα άγρια είδη μανιό-
κας και άλλα συγγενεύουν με γνωστά
φαρμακευτικά είδη και ίσως αποτελούν
νέες πηγές φαρμάκων. Ωστόσο, σχεδόν
το 40% των παγκόσμιων φυτικών ειδών
εκτιμάται ότι απειλούνται με εξαφάνιση.

Η έκθεση «Κατάσταση των Φυτών και
Μυκήτων του Κόσμου 2020», που κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα από τους Βασιλι-
κούς Βοτανικούς Κήπους του Kew
(RBG Kew), διερευνά μια παγκόσμια
αξιολόγηση των φυτών και των μυκήτων
ως τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων, ερ-
γαλείων αστικής ανθεκτικότητας και
αποθεμάτων γενετικής ποικιλότητας, την
εμπορευματοποίηση των φυτών και το
αν οι πολιτικές διατήρησης και προστα-
σίας βοηθούν ή εμποδίζουν την επιστη-
μονική έρευνα. Επίσης εξετάζονται κα-
ταστάσεις εξαφάνισης και ανακάλυψης
για τα είδη φυτών και μυκήτων.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνερ-
γασίας 200 επιστημόνων από 42 διαφο-
ρετικές χώρες. Κάθε κεφάλαιο βασίζεται
σε νέες μελέτες που δημοσιεύονται στο
περιοδικό New Phytologist και στοχεύει
να παρουσιάσει αυτά τα ευρήματα με
τρόπο φιλικό προς τον αναγνώστη.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Βασίλειο
των Μυκήτων είναι ακόμη ανεξερεύνητο
και ανεκμετάλλευτο. Στην κατηγορία
μύκητες κατατάσσονται τα μανιτάρια, οι
μούχλες και οι ζύμες σαν αυτές που χρη-
σιμοποιούνται στην παραγωγή κρασιού

και ψωμιού. «Οι άνθρωποι συχνά πι-
στεύουν ότι κάθε είδος έχει εντοπιστεί
και ταξινομηθεί, αλλά αυτή η άποψη
απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
Υπάρχουν ακόμα τεράστιοι αριθμοί ει-
δών σε αυτόν τον πλανήτη για τους οποί-
ους δεν γνωρίζουμε τίποτα και δεν έχου-
με καν ονόματα» έγραψε στην έκθεση ο
Martin Cheek, ανώτερος ερευνητικός
υπεύθυνος στην Ομάδα Αφρικής και
Μαδαγασκάρης στο RBG Kew. 

Οι επιστήμονες έχουν καταχωρήσει πε-
ρίπου 150.000 είδη μυκήτων, αλλά ο
πραγματικός αριθμός τους υπολογίζεται
να είναι κάπου κοντά μεταξύ 2 έως 4 εκα-
τομμύρια είδη. Έτσι, το 90% των μυκή-
των δεν έχει ακόμα να περιγραφεί. Αν
αναλογιστούμε όλα τα σημαντικά φάρμα-
κα που προέρχονται από μύκητες, όπως
την πενικιλίνη, μπορούμε να φανταστού-
με τα θαύματα και τα εκπληκτικά πράγ-
ματα που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Η έκθεση αναφέρει ότι περισσότερα
από 7.000 βρώσιμα φυτά έχουν προο-
πτική ως μελλοντικές καλλιέργειες, κα-
θώς πληρούν τα κριτήρια ότι είναι θρε-
πτικά, ανθεκτικά και ιστορικά χρησιμο-
ποιούμενα ως τρόφιμα. Συνολικά, η αν-
θρωπότητα έχει υποβαθμίσει σημαντικά
την ποικιλία των φυτών και των μυκή-
των που διατίθενται ως τρόφιμα, με το
90% της θερμιδικής πρόσληψης τροφής
της ανθρωπότητας να εξαρτάται από
τρεις καλλιέργειες: ρύζι, αραβόσιτο και
σιτάρι.

Τα χιλιάδες παραμελημένα είδη φυ-
τών, επίσης γνωστά ως ορφανές καλ-
λιέργειες, μπορούν να αποτελέσουν σα-
νίδα σωτηρίας για τα εκατομμύρια των
ανθρώπων που βασανίζονται από την
κλιματική αλλαγή, την πείνα, την ανα-
σφάλεια και την οικονομική αποδυνά-
μωση. Η αξιοποίηση αυτής της δεξαμε-
νής αναξιοποίητων πόρων για να κατα-

H καΤασΤαση Των ΦύΤων
σΤον κοσμο Το 2020

Οι ερευνητές βρήκαν ότι η οικογένεια των μπιζελιών (Fabaceae) 
έχει το μεγαλύτερο αριθμό γνωστών εδώδιμων ειδών. 
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στούν τα συστήματα παραγωγής τροφί-
μων πιο ποικίλα και ανθεκτικά στην αλ-
λαγή, θα πρέπει να είναι το ηθικό μας
καθήκον στις τρέχουσες και μελλοντι-
κές γενιές.

Οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης την
εμπορευματοποίηση των φυτών και τα
εμπόδια στην καινοτομία που εμπνέεται
από τη φύση, συμπεριλαμβανομένων θε-
μάτων γύρω από την κατοχύρωση με δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας γενετικών πληρο-
φοριών και την εξέταση των συμβολών
της τοπικής, παραδοσιακής και αυτόχθο-
νης γνώσης της χρήσης των φυτών.

Είναι πραγματικά χαμένη ευκαιρία
ότι τα περισσότερα υλικά που προέρχο-
νται από φυτά και μύκητες δεν υπόκει-
νται σε κατάλληλα διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας, διότι θα μπορούσαν να ανεβά-
σουν την οικονομική αξία της βιοποικι-
λότητας. Περισσότεροι άνθρωποι θα
συνειδητοποιούσαν τις δυνατότητες που
έχουν τα φυτά και οι μύκητες, επειδή
πολλά από αυτά τα διπλώματα ευρεσι-
τεχνίας θα είχαν οδηγήσει σε κάποια
μορφή εμπορευματοποίησης. Και εφό-
σον υπήρχαν κατάλληλα συστήματα,
αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τα χρήματα
να επιστρέψουν στον τόπο από τον
οποίο προήλθε η βιοποικιλότητα.

Αν και ο πλούτος του κόσμου των φυ-
τών και των μυκήτων είναι αναμφισβή-
τητος, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια
κούρσα ενάντια στον χρόνο για να βρει,
να ονομάσει και να διατηρήσει αυτούς
τους θησαυρούς πριν χαθούν. Μερικοί
είναι υποστηρικτές μιας προσέγγισης
«ταχείας διαλογής», χρησιμοποιώντας
Τεχνητή Νοημοσύνη για τον εντοπισμό
σημείων προτεραιότητας για προστασία
της βιοποικιλότητας.

Η έμφαση δίνεται στη λέξη ταχεία, κα-
θώς σχεδόν το 40% των φυτικών ειδών
εκτιμάται ότι απειλούνται με εξαφάνιση
και οι πιέσεις που προκαλούν την εξαφά-
νιση όπως η αλλαγή του κλίματος και η
απώλεια οικοτόπων επιταχύνονται

Μεταξύ αυτών που κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν είναι 723 φαρμακευτικά
φυτά, αν και ο πραγματικός αριθμός των
απειλούμενων φυτών που έχουν φαρμα-
κευτική αξία είναι πιθανόν πολύ υψηλό-
τερος. Από τα 25.791 τεκμηριωμένα φαρ-
μακευτικά φυτά, μόνο 5.401 φυτικά είδη
και έξι είδη μηκύτων έχουν αξιολογηθεί
για την κατάσταση διατήρησής τους.

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν
ένα φυτό που χρησιμοποιείται παραδο-
σιακά για διαταραχές του κυκλοφορικού
συστήματος, την Brugmansia sanguinea,
το οποίο τώρα αναφέρεται ως εξαφανι-
σμένο στην άγρια φύση από την IUCN.
Άλλα είδη που κινδυνεύουν σοβαρά με
εξαφάνιση είναι το Nepenthes khasiana,
που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για
τις δερματικές παθήσεις, και το δέντρο
Warburgia salutaris, από όπου παράγεται
ένα παραδοσιακό φάρμακο για κρυολο-
γήματα και βήχα.

Ένα είδος μύκητα που είναι γνωστό
ότι έχει ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότη-
τες, το δεντρο-παρασιτικό Fomitopsis
officinalis, έχει ήδη ωθηθεί στα όρια της
εξαφάνισης.

«Όταν χάνουμε αυτούς τους οργανι-
σμούς, χάνουμε πολύτιμα φάρμακα, τρό-
φιμα και υπηρεσίες οικοσυστήματος.
Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι

η φύση έχει εγγενή αξία από μόνη της,
άσχετη με τον άνθρωπο», δήλωσε ο
Alexandre Antonelli, Διευθυντής Επιστη-
μών στο Kew. «Μοιραζόμαστε αυτόν τον
πλανήτη με εκατομμύρια άλλα είδη, πολ-
λά από τα οποία υπήρχαν πολύ μπροστά
μας. Παρά το γεγονός ότι μια εκμεταλ-
λευτική άποψη της φύσης έχει βαθιές ρί-
ζες στην κοινωνία μας, οι περισσότεροι
άνθρωποι σήμερα θα συμφωνούσαν ότι
δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα να
εξαλείψουμε ένα είδος -ακόμα κι αν δεν
έχει άμεσο όφελος για εμάς» έγραψε ο
Antonelli στην εισαγωγή της έκθεσης.

«Τελικά, η προστασία της βιοποικιλό-
τητας πρέπει να αγκαλιάσει το ηθικό μας
καθήκον φροντίδας για αυτόν τον πλανή-
τη καθώς και τις δικές μας ανάγκες».

Πηγή: Royal Botanic Gardens, Kew.
(2020). State of the world’s plants and
fungi 2020.

1. Το είδος Galanthus bursanus από τη βορειοδυτική Τουρκία, αναγνωρίστηκε ως νέο
είδος όταν ένας Ουκρανός ερευνητής το εντόπισε σε μια φωτογραφία από τις διακοπές του.
2. Οι μύκητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας όπως για παρά-
δειγμα για την παραγωγή ενέργειας από απόβλητα. 3. Ο απειλούμενος μύκητας του είδους
Fomitopsis officinalis, είναι γνωστό ότι έχει ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες. Φωτογρα-
φία του Steph Jarvis μέσω Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). 4. Ίταμος του είδους
Taxus brevifolia απ’ όπου παράγεται το αντικαρκινικό φάρμακο paclitaxel. 

1 2

3 4
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Ηομορφιά των λιθόστρω-
των καλντεριμιών προ-
σελκύει τους περιπατητές.
Η πέτρα προσδίδει πάντα
μια γραφικότητα στα κτί-

ρια, στους δρόμους, στα γεφύρια και τις
κρήνες. Τα παιχνίδια του φωτός και οι
σκιές επάνω στους λίθους, δημιουργούν
ένα γοητευτικό κλίμα που σφραγίζει με
παράδοση τις πετρόχτιστες πόλεις. Στην
Ελλάδα μας, πολλά χωριά τιμούν την
πέτρα, με τα καλντερίμια τους να απο-
ζημιώνουν κάθε επισκέπτη.

Τα καλντερίμια είναι λιθόκτιστα και
ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής, κα-
τασκευασμένα από ελαφρά ή καθόλου
επεξεργασμένες πέτρες, οι οποίες τοπο-
θετούνται κατάλληλα, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η καλύτερη και ασφαλέ-
στερη ανάβαση. Άλλωστε, η λέξη «καλ-
ντερίμι» υποδηλώνει λιθόστρωτο δρόμο
με ακατέργαστες πέτρες και αποτελεί
αντιδάνειο από τα τούρκικα (kaldırım),
με αρχική ρίζα τα αρχαία ελληνικά (κα-
λός + δρόμος). Τα πλάτη των καλντερι-
μιών ποικίλουν ανάλογα με τη σημαντι-
κότητα και το πόσο κεντρικά θεωρού-
νταν. Εξάλλου κατασκευάστηκαν όχι
για απλή πεζοπορία μέσα στο χωριό, αλ-
λά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων,
αφού αποτελούσαν το βασικό οδικό δί-
κτυο για πολλά ορεινά χωριά. Η χάραξη
ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους,
η πέτρα ως υλικό, έδωσε μεγάλη διάρ-
κεια στην κατασκευή και η τέχνη του
χτισίματος ακτινοβολεί την αρμονία
των σχημάτων και του χρώματος του
υλικού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της Ηπείρου, που η παραδοσιακή τέχνη
της πέτρινης δόμησης σημάδεψε ανεξί-
τηλα την ταυτότητά της, με την πέτρα,
όντας ένα από τα ελάχιστα διαθέσιμα
υλικά, να κυριαρχεί σε κάθε πτυχή της
καθημερινότητας των κατοίκων εδώ και
αιώνες. 

Η φύση του εδάφους και η ανεπάρ-
κεια των φυσικών πόρων οδήγησαν με-
γάλο μέρος των κατοίκων να στραφούν
προς την κατεύθυνση της τεχνικής εξει-

Nα Δίασωθούν
τα παραδοσιακά καλντερίμια

δίκευσης. Υπήρχαν χωριά των οποίων
οι κάτοικοι, είχαν ως μόνο τρόπο δια-
βίωσης να γίνουν χτίστες και μάστορες.
Οργανωμένοι σε μπουλούκια, οι μάστο-
ρες αυτοί ξεκινώντας από τα άγονα χω-
ριά τους, γυρνούσαν σε όλη την Ελλάδα
και αναλάμβαναν την εκτέλεση είτε
ιδιωτικών είτε δημόσιων έργων. Τα
μπουλούκια αποτελούνταν συνήθως
από αδέρφια ή ξαδέρφια του πρωτομά-
στορα και όταν περίσσευε κάποια θέση
ακολουθούσε μαζί και κάποιος συγχω-
ριανός.

Τα ταξίδια τους άρχιζαν από την άνοι-
ξη, συνήθως μετά το Πάσχα και τελείω-
ναν το φθινόπωρο, μετά τη γιορτή του
Αγίου Δημητρίου. Αυτή η συνήθεια
κρατήθηκε για κάποιες δεκαετίες. Αρ-
γότερα ο χρόνος απουσίας επεκτάθηκε
και διαρκούσε καμιά φορά και ολόκλη-
ρο τον χρόνο. Καθώς δεν διέθεταν αρ-

κετά χρήματα, ήταν πολλές φορές ανα-
γκασμένοι να διανυκτερεύουν στο ύπαι-
θρο ή στα χαγιάτια των εκκλησιών. 

Προκειμένου να συνεννοούνται χωρίς
να αντιλαμβάνονται οι άλλοι τι λένε, οι
μάστορες είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτε-
ρο γλωσσικό κώδικα. Το επαγγελματικό
αυτό γλωσσάριο αποτελούνταν από λέ-
ξεις-δάνεια από το τοπικό ιδίωμα, αλλά
και από άλλες γλώσσες, όπως τα Βλάχι-
κα, τα Αρβανίτικα, και κυρίως από λέ-
ξεις που τις επινόησαν οι ίδιοι οι μάστο-
ρες. Οι περισσότερες λέξεις και οι εκ-
φράσεις περιστρέφονταν γύρω από τη
ζωή, τις ανάγκες, το περιβάλλον και τις
συνθήκες εργασίας των μαστόρων κα-
θώς και τις σχέσεις τους με τα αφεντικά
και τις οικογένειές τους.

Μεγάλες καταστροφές έγιναν κατά
τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πολλές
από τις πέτρινες κατοικίες και δομές,

Τα καλντερίμια είναι λιθόκτιστα και ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής, 
κατασκευασμένα από ελαφρά ή καθόλου επεξεργασμένες πέτρες, 

οι οποίες τοποθετούνται κατάλληλα, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η καλύτερη και ασφαλέστερη ανάβαση.
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τη δεκαετία του ’70 αποτελεί σήμερα
μία εκπληκτική πεζοπορική διαδρομή
και ένα προσκύνημα στην τοπική αρχι-
τεκτονική. Κτίστηκε με ξερολιθιές, δη-
λαδή πέτρες τοποθετημένες η μία πάνω
στην άλλη, αποτελείται από 39 στρο-
φές, έχει ανάπτυγμα 1.500μ, διαθέτει
1.100 σκαλοπάτια και καλύπτει υψομε-
τρική διαφορά 250μ. Επίσης έχει τρεις
λωρίδες κυκλοφορίας, μία για τα ζώα με
μαύρη πέτρα και δύο για τους ανθρώ-
πους με άσπρη, με πλάτος υπολογισμέ-
νο ακριβώς ώστε τα ζώα να μπορούν να
στρίβουν μαζί με το ογκώδες φορτίο
τους. Η πλαγιά ενώνεται με την απένα-
ντί της με δύο μικρά πέτρινα μονότοξα
γεφύρια, το Πέρα και το Δώθε, που κτί-
στηκαν ειδικά για τη σκάλα. Το έργο λέ-
γεται ότι χρειάστηκε 20 χρόνια για να
κτιστεί και χρονολογείται με επιφύλαξη
στις αρχές του 18ου αιώνα.

Η Σκάλα της Βίτσας είναι το πλακό-
στρωτο μονοπάτι που ενώνει το Κου-
κούλι με τη Βίτσα. Η σκάλα αυτή κατε-
βαίνει και ανεβαίνει την κοιλάδα του
Ξηροπόταμου (Βίκου), διασχίζοντας το
ποτάμι σε ένα σημείο εκπληκτικής
ομορφιάς, όπου και έχει κατασκευαστεί
το πέτρινο Γεφύρι του Μίσιου. Η Σκάλα

που είχαν διακοσμήσει για χρόνια την
ευρύτερη περιοχή καταστράφηκαν, με
αποτέλεσμα η νεότερη δόμηση που
ακολούθησε να πάρει μια πιο σύγχρονη
και συχνά απογοητευτική κατεύθυνση.
Τον παραδοσιακό και αλλοτινό τους χα-
ρακτήρα διατηρούν σήμερα κυρίως τα
Ζαγοροχώρια και τα Μαστοροχώρια.
Πριν πολλά χρόνια, όταν δεν υπήρχαν
δρόμοι στο Ζαγόρι, τα χωριά ενώνονταν
με ορεινά, στενά, πλακόστρωτα μονο-
πάτια που σαν φίδια σκαρφάλωναν στις
απότομες πλαγιές. Επειδή τα μονοπάτια
αυτά διαθέτουν πολλά λαξευμένα στο
βράχο σκαλοπάτια, οι ντόπιοι τα ονόμα-
ζαν «Σκάλες».  

Σήμερα διασώζονται μόνο τρεις σκά-
λες, μια στο Βραδέτο, μια στη Βίτσα και
μια στο Κουκούλι, προσελκύοντας κάθε
χρόνο χιλιάδες πεζοπόρους που μέσα
από την επαφή με αυτές νιώθουν τον
παλμό της ζωής των παλιών κατοίκων
του τόπου.

Η Σκάλα του Βραδέτου θεωρείται η
πιο ωραία από τις τρεις και δίκαια έχει
χαρακτηριστεί «Το μπαλκόνι του Ζαγο-
ρίου». Η περίφημη Σκάλα του Βραδέ-
του που ένωνε το χωριό Βραδέτο με το
Καπέσοβο και τον υπόλοιπο κόσμο έως

κατασκευάστηκε από την ευεργέτιδα
Αγγελική Παπάζογλου το έτος 1868.
Χρησιμοποιήθηκε πολύ, επί έναν αιώ-
να, γιατί ήταν ο δρόμος που ένωνε τα
χωριά που βρίσκονταν από τη μία πλευ-
ρά της Χαράδρας με τα άλλα απέναντι.
Μεγάλο τμήμα του μονοπατιού σκεπά-
ζεται από αιωνόβια δέντρα της περιοχής
ενώ η θέα της Χαράδρας του Βίκου από
το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου εί-
ναι μοναδική. Υπάρχει σήμανση με πι-
νακίδα από την πλατεία του χωριού, που
οδηγεί τον περιπατητή μετά από μία
άνετη εικοσάλεπτη πορεία στην κοίτη
της χαράδρας και στο παραδοσιακό γε-
φύρι του Μίσιου. Το μονοπάτι αυτό εί-
ναι μοναδικό τόσο για την άριστη κατα-
σκευή του πάνω στη χαράδρα του Βίκου
όσο και για τη φυσική ομορφιά της πε-
ριοχής, του Εθνικού Δρυμού Βίκου, κα-
θώς και για τη μοναδική χλωρίδα και
πανίδα του τόπου.

Η Σκάλα του Κουκουλίου μαζί με
αυτές του Βραδέτου και της Βίτσας,
διατηρείται ακόμα και σήμερα σε πολύ
καλή κατάσταση. Ενώνει το χωριό Κή-
ποι με το Κουκούλι. Το τμήμα που βρί-
σκεται μέσα στο φαράγγι Βικάκι, είναι
πλακόστρωτο. Τα πέτρινα σκαλοπάτια

Η Σκάλα της Βίτσας είναι το πλακόστρωτο μονοπάτι που ενώνει το Κουκούλι με την Βίτσα. 
Η Σκάλα κατασκευάστηκε από την ευεργέτιδα Αγγελική Παπάζογλου το έτος 1868. Χρησιμοποιήθηκε πολύ, επί έναν αιώνα, 

γιατί ήταν ο δρόμος που ένωνε τα χωριά που βρίσκονταν από τη μία πλευρά της Χαράδρας με τα άλλα απέναντι.
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Η συμβολή αυτή της ομάδας και των
δράσεών της είναι μόλις ένα βήμα στο
ευρύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Ότι η
παράδοση και τα πολλά καλά που έχει
να προσφέρει, τείνει να χαθεί. Και είναι
μονάχα στο δικό μας χέρι να τη διασώ-
σουμε και να την παραδώσουμε και στις
επόμενες γενιές.

Η Σκάλα του Κουκουλίου διατηρείται
ακόμα και σήμερα σε πολύ καλή κατά-
σταση. Ενώνει το χωριό Κήποι με το
Κουκούλι. Τα πέτρινα σκαλοπάτια της,
αριστοτεχνικά κατασκευασμένα, ελίσσο-
νται με διαδοχικές φουρκέτες πάνω στη
σχεδόν κάθετη πλαγιά.

της, αριστοτεχνικά κατασκευασμένα,
ελίσσονται με διαδοχικές φουρκέτες πά-
νω στη σχεδόν κάθετη πλαγιά και διευ-
κολύνουν την κατάβαση των πεζοπό-
ρων. 

Η παραδοσιακή τέχνη της πέτρας εί-
ναι κάτι που ο σύγχρονος κόσμος σιγά
σιγά ξεχνά. Παρά την πληθώρα του υλι-
κού στην περιοχή, παρά την οικολογική
της υπόσταση, την αντοχή της στον
χρόνο και τη μοναδική της αξία και
ομορφιά. Πλέον, και οι μάστορες που
ξέρουν να τη διδάξουν είναι μετρημέ-
νοι, και είναι θέμα χρόνου να εκλείψουν
κι αυτοί, χωρίς να απομείνει κανείς να
μάθει στις επόμενες γενιές αυτά που με-
τά κόπων και βασάνων διδάχθηκαν οι
ίδιοι. Στις μέρες μας, τα περισσότερα
καλντερίμια στην χώρα μας, θαμμένα
στη βλάστηση, αποτελούν πλέον ανα-
πόσπαστο τμήμα του φυσικού τοπίου.

Αυτό ακριβώς προσπαθεί να επανορ-
θώσει και η ομάδα «Μπουλούκι» με τις
δράσεις της. Το «Μπουλούκι» είναι η
ομάδα-παρέα των νέων αρχιτεκτόνων
που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί με
πλειάδα δράσεων να αναζωογονήσει
την τέχνη της πέτρας: από το λατομείο
και την κατεργασία της, το πελέκημά
της, μέχρι την εφαρμογή της και το κτί-
σιμό της. Σύνηθες πεδίο των εγχειρημά-
των του «Μπουλουκιού», τα ορεινά χω-
ριά της Ηπείρου, τα μαστοροχώρια με
την παράδοση αιώνων στην πέτρινη δό-
μηση: από εκεί ξεκινούσαν τα περίφημα
συνεργεία, τα μπουλούκια των πετρά-
δων για να φτιάξουν γεφύρια και εκκλη-
σιές, σπίτια και καλντερίμια, διακοσμώ-
ντας διαχρονικά με τον σεμνό, λαϊκό
αυτό τρόπο, χωριά και πολιτείες σε ολό-
κληρη τη βαλκανική χερσόνησο.

Σκάλα Βραδέτου, ίσως το πιο εντυπωσιακό μονοπάτι στην Ελλάδα, χαραγμένο και χτισμένο σε απότομη πλαγιά
(Πηγή αρ. φωτό: Wikimedia Commons)
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Αν κάποιος θέλει να εξε-
ρευνήσει ένα μουσείο αλ-
λιώτικο από τα άλλα, τότε
πρέπει να επισκεφθεί το
Υπαίθριο Μουσείο Υδρο-

κίνησης. Λειτουργεί από το 1997, στο
Κεφαλάρι του Αϊ-Γιάννη, κοντά στη Δη-
μητσάνα, υπό την ευθύνη του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης,
στη Δημητσάνα, προβάλλει τη σημασία
της υδροκίνησης στην παραδοσιακή
κοινωνία, παρουσιάζοντας τις βασικές
προβιομηχανικές τεχνικές που χρησιμο-
ποιούν το νερό ως κύρια πηγή ενέργειας
για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων.
Το συγκρότημα των κτισμάτων και μη-
χανισμών που περικλείει αποτελεί ένα
μικρό δείγμα των ερειπωμένων σήμερα
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που ακο-
λουθούν τη ροή του νερού των πηγών
του Αϊ-Γιάννη αλλά και των πάνω από
100 εγκαταστάσεων που υπήρχαν κατά
μήκος του ποταμού Λούσιου και τροφο-
δοτούσαν την τότε ανθηρή οικονομία
των γύρω χωριών. Έχουν αποκαταστα-
θεί και λειτουργούν με τους παραδοσια-
κούς μηχανισμούς μια ομάδα υδροκίνη-
των μηχανών: ένας αλευρόμυλος, μια
νεροτριβή, ένα βυρσοδεψείο και ένας
μπαρουτόμυλος. Ακόμα υπάρχουν το
σπίτι του μυλωνά, το σπίτι του βυρσο-
δέψη και μια πρόχειρη εγκατάσταση για
ρακοκάζανο.

Το πρώτο κτήριο στεγάζει νεροτριβή
και νερόμυλο με οριζόντια φτερωτή.
Στην περιοχή της Δημητσάνας, μέχρι τα
μέσα του 20ού αιώνα, υπήρχαν περίπου
20 νεροτριβές, που χρησιμοποιούνταν
να πλένονται τα υφαντά. Η νεροτριβή
για την εποχή εκείνη ήταν τέχνη, και ο
καλύτερος μάστορας θεωρούνταν εκεί-
νος που ήξερε πόσο χρόνο έπρεπε να
αφήσει το ύφασμα στο νερό. Στον ανα-
παλαιωμένο αλευρόμυλο, ο επισκέπτης
μπορεί να ρίξει σπόρους καλαμποκιού
στη σκαφίδα και να παρακολουθήσει
πώς ο καρπός αλέθεται από τις μυλόπε-

Το ύπαίθρίο μούσείο ύΔροκίνησησ 
σΤη ΔημηΤσανα



τρες και πέφτει στην αλευροδόχη. Στο
διπλανό δωματιάκι, με το τζάκι, ζούσε ο
μυλωνάς με την οικογένειά του, κατά
κανόνα πολυμελή. Έξω από τον μύλο
θα δείτε ρακοκάζανο, που στηνόταν
στην ύπαιθρο μετά τον τρύγο, για την
παραγωγή τσίπουρου από τα στέμφυλα.

Ακριβώς απέναντι βρίσκεται ένα διώ-
ροφο κτήριο, η κατοικία του βυρσοδέ-
ψη, που σήμερα στεγάζει το μικρό κα-
φενείο του μουσείου. Πιο χαμηλά συνα-
ντάμε το βυρσοδεψείο, το εσωτερικό
του οποίου είναι χωρισμένο σε «ζώνες»,
που αντιστοιχούν στα διάφορα στάδια
επεξεργασίας των δερμάτων. Η πρώτη
είναι για τα «νερά», τον ασβέστη, και
γενικά τις προπαρασκευαστικές εργα-
σίες. Στην επόμενη βρίσκεται η σειρά
με τις λίμπες (γούρνες) για τη δέψη.
Μια ευάερη ζώνη προορίζεται για το
άπλωμα και το στέγνωμα των δερμάτων
στη σκιά. Τέλος, υπάρχει και μια καλά
φωτισμένη γωνιά για τις εργασίες της
μετάδεψης.

Το λιθόστρωτο οδηγεί σε πλάτωμα,
όπου διαμορφώνεται φυσική δεξαμενή,
και καταλήγει στον μπαρουτόμυλο. Η
Δημητσάνα ήταν ένα από τα πολλά χω-
ριά που γνώριζαν τη συλλογή του ακά-
θαρτου νίτρου ήδη από τον 16ο αιώνα

Δημητσάνα. Στο Κεφαλάρι του Αϊ-Γιάννη λειτουργεί το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης και προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης
στην παραδοσιακή κοινωνία, παρουσιάζοντας τις βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που χρησιμοποιούν το νερό 

ως κύρια πηγή ενέργειαςγια την παραγωγή ποικίλων προϊόντων.

Άλεσμα δημητριακών στο χειρόμυλο (φωτ. Βεναρδής). 
Ζωοκίνητο λιοτρίβι στην Άνδρο (φωτ. Βεναρδής). 

Ανεμόμυλος στην Κρήτη (ΦΑ Μουσείου Μπενάκη).  



και το παρείχαν, αντί για φόρο, στους
Τούρκους. Κατά τη διάρκεια της Επανά-
στασης του 1821, οι Δημητσανίτες τρο-
φοδοτούσαν τον αγώνα με το απαραίτη-
το αυτό πολεμικό υλικό. Ο Κολοκοτρώ-
νης γράφει χαρακτηριστικά: «Μπαρούτι
είχαμε, έκαμνε η Δημιτζάνα». Εδώ μπο-
ρείτε να δείτε τον κινούμενο μηχανισμό
ενός μπαρουτόμυλου με κοπάνια, που
είχε εξαφανιστεί στην Ευρώπη ήδη από
τον 18ο αιώνα, ενώ στη Δημητσάνα
χρησιμοποιήθηκε κατά την Επανάστα-
ση, αλλά και έως τις αρχές του 20ού αι-
ώνα.

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
διαθέτει επίσης αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων. Μετά την επίσκεψη στο μου-
σείο, ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει
την περιδιάβαση στο φαράγγι του Λού-
σιου. Το κεφαλάρι του Αϊ-Γιάννη προ-
σφέρεται σαν αφετηρία εξαιρετικών πε-
ζοπορικών διαδρομών στο φαράγγι του
Λούσιου μέσα από αναπλασμένα μονο-
πάτια. Από την τοποθεσία του μουσείου
μια διαδρομή κατεβαίνει την πλαγιά του
φαραγγιού, περνά κοντά από το Παλαι-
οχώρι που βρίσκεται πιο κάτω και κα-
τευθύνεται χαμηλότερα προς το ποτάμι.
Μέσα από εναλλακτικές διαδρομές
μπορεί κανείς να κατευθυνθεί στις μο-
νές του Φιλοσόφου και Προδρόμου και
τελικά να καταλήξει στην αρχαία Γόρ-
τυνα μέσα σέ ένα πανέμορφο άγριο και
παρθένο φυσικό περιβάλλον με πλούσια
και πυκνή βλάστηση.

Το Μουσείο Υδροκίνησης οργανώνει
εκπαιδευτικά προγράμματα με παιχνί-
δια και δραστηριότητες, για σχολεία και
ομαδικές επισκέψεις, όπως το πρόγραμ-
μα «Με τη δύναμη του νερού». Επίσης,
το μουσείο αποτελεί σημαντικό πόλο
έλξης για τους τουρίστες και έχει συμ-
βάλει ουσιαστικά στην τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής. Το Υπαίθριο Μου-
σείο Υδροκίνησης έχει τιμηθεί με το Eu-
ropa Nostra Award 1999. Το 2003, επί-
σης, συμπεριλήφθηκε στα 27 πιο επιτυ-
χημένα έργα στην Ελλάδα που συγχρη-
ματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

O μπαρουτόμυλος. 
Το κοσκίνισμα της μπαρούτης. 

Βυρσοδεψείο. 
Ρακοκάζανο. 
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Πρόσφατα, βρέθηκε στη Μυτι-
λήνη ένα μεγάλο απολιθωμένο
δέντρο 20 εκατομμυρίων ετών,
που διατηρήθηκε ολόκληρο με
τα κλαδιά και τις ρίζες του. Το

εύρημα είναι σπανιότατο, αφού είναι η πρώ-
τη φορά που εντοπίζεται απολιθωμένο δέ-
ντρο με τα κλαδιά του από το 1995, όταν ξε-
κίνησαν οι ανασκαφές στην περιοχή της Δυ-
τικής Λέσβου από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Το δέντρο βρίσκεται στην αρχική θέση
ανάπτυξής του και φαίνεται ότι η βιαιότητα
της ηφαιστειακής έκρηξης το ξάπλωσε στο
έδαφος, όπου και σκεπάστηκε από παχύ
στρώμα ηφαιστειακής στάχτης που διατήρη-
σε ακέραιο τον κορμό, τα κλαδιά και τις ρί-
ζες του δέντρου. Η ανάδειξη του ευρήματος
στη νέα του θέση αναμένεται να γίνει τους
προσεχείς μήνες, έτσι ώστε να είναι ορατό
και επισκέψιμο από τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της περιοχής.

Οι σωστικές ανασκαφές που διενεργεί το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου κατά μήκος του οδικού άξο-
να Καλλονής-Σιγρίου, από το καλοκαίρι του
2018, έχουν φέρει στο φως εντυπωσιακά με-
γάλο αριθμό απολιθωμένων κορμών και
φυλλοφόρων οριζόντων στο τμήμα του δρό-
μου που διασχίζει την προστατευόμενη πε-
ριοχή του Απολιθωμένου Δάσους από την
Άντισσα έως το Σίγρι.

Το 2020 «έκρυβε» πολλές εκπλήξεις, κα-
θώς νέες απολιθωματοφόρες θέσεις ήρθαν να
προστεθούν στις υπάρχουσες, συνθέτοντας
μια πιο πλήρη εικόνα του υποτροπικού δά-
σους που υπήρχε στην περιοχή πριν από 20
εκατομμύρια χρόνια. Εντοπίστηκε μεγάλος
αριθμός κατακείμενων και ιστάμενων απολι-
θωμένων κορμών, περιλαμβανομένου και
του προαναφερόμενου ευρήματος.

Ειδικότερα, στις αρχές Νοεμβρίου εντοπί-
στηκαν 14 απολιθωμένοι κορμοί μεγάλων και
μικρών κωνοφόρων και καρποφόρων δέ-
ντρων, διαφορετικής ηλικίας. Με ιδιαίτερη
προσοχή οι απολιθωμένοι κορμοί, μετά τη λε-
πτομερή αποτύπωσή τους, μεταφέρθηκαν σε
ασφαλές σημείο, προκειμένου να μελετη-
θούν, να συντηρηθούν και να εκτεθούν.

Με την ολοκλήρωση όμως της πρώτης

ομάδας των απολιθωμένων κορμών διαπι-
στώθηκε ότι η ομάδα αυτή βρισκόταν πάνω
σε άλλη ομάδα κορμών, η οποία είχε παρό-
μοια χαρακτηριστικά σε μέγεθος και πλήθος
ευρημάτων.

Και για τη δεύτερη ομάδα ευρημάτων, τα
οποία προέρχονται από το ίδιο μεικτό δάσος
καρποφόρων και κωνοφόρων δέντρων που
είχε αναπτυχθεί πριν από 20 εκατομμύρια
χρόνια στις πλαγιές του σημερινού όρους
Όρδυμνος, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία
της αποτύπωσης, ανασκαφής και μεταφοράς
τους από το σημείο στα εργαστήρια του

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Αλλά και πάλι η ανασκαφή δεν είχε φτάσει

στο τέλος της. Στα μέσα Δεκεμβρίου διαπι-
στώθηκε ότι και νέοι απολιθωμένοι κορμοί
βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του
σκάμματος και για τον λόγο αυτόν η ανασκα-
φή επεκτάθηκε προκειμένου να αποκαλυ-
φθούν και τα νέα σημαντικά ευρήματα που
πλησιάζουν πλέον τον αριθμό των πενήντα
απολιθωμένων κορμών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Μουσείου
Απολιθωμένου Δάσους Σιγρίου Λέσβου και
υπεύθυνο της ανασκαφής, καθηγητή κ. Νίκο

Το απολίθωμενο Δασοσ Τησ λεσβού
αποκαλύπΤεί Τα μύσΤίκα Τού

Για πρώτη φορά στην Λέσβο βρέθηκε ένα μεγάλο απολιθωμένο δέντρο 20 εκατομμυρίων
ετών, που διατηρήθηκε ολόκληρο με τα κλαδιά και τις ρίζες του. (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ζούρο, «Τα νέα ευρήματα αποτελούν μάρτυ-
ρες της βιαιότητας των ηφαιστειακών εκρή-
ξεων που σκέπασαν τη Λέσβο με τα ηφαι-
στειακά τους προϊόντα πριν από 20 εκατομ-
μύρια χρόνια».

Ο κ. Ζούρος υποστηρίζει ότι «πολλές νέες
σημαντικές απολιθωματοφόρες θέσεις προ-
στέθηκαν στις ήδη γνωστές, αποκαλύπτοντας
πολλά νέα στοιχεία για την εικόνα του υπο-
τροπικού δάσους που υπήρχε στη Λέσβο πριν
από 20 εκατομμύρια χρόνια. Τα νέα ευρήματα
προσθέτουν νέες πληροφορίες για τα είδη που
υπήρχαν στο δάσος, αλλά και τις κλιματικές
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή».

Σχετικά με την σημασία των ανασκαφών ο
κ. Ζούρος προσθέτει: «Η συνεχιζόμενη επι-
στημονική έρευνα στην περιοχή του απολι-
θωμένου δάσους από το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, προκαλεί το διεθνές επιστημονικό
ενδιαφέρον. Παράλληλα, προκύπτουν πολλά
ενδιαφέροντα στοιχεία για την τοποθεσία των
ηφαιστείων, την προέλευση των ηφαιστεια-
κών υλικών που σκέπασαν τη βλάστηση και
δημιούργησαν το Απολιθωμένο Δάσος, τις
κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν, τη
βιαιότητα των ηφαιστειακών εκρήξεων την
περίοδο του Μειοκαίνου στο Βόρειο Αιγαίο».

Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου είναι
ένα από τα δύο μεγαλύτερα Απολιθωμένα
Δάση στον κόσμο. Το άλλο είναι το Εθνικό
Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους στην Αριζό-
να. Απολιθωμένοι κορμοί βρίσκονται διά-
σπαρτοι σε μία έκταση 150 τετραγωνικών
χιλιομέτρων που περικλείεται από τους οικι-
σμούς Σίγρι, Ερεσός και Άντισσα στη δυτική
Λέσβο. Μεμονωμένα απολιθώματα βρίσκο-
νται και σε πολλά άλλα μέρη του νησιού,
συμπεριλαμβανομένων των χωριών Μόλυ-
βος, Πολιχνίτος, Πλωμάρι και Ακράσι.

Ο σχηματισμός του Απολιθωμένου Δάσους

σχετίζεται με την έντονη ηφαιστειακή δρα-
στηριότητα που έλαβε χώρα στη Λέσβο κατά
το τέλος του Ολιγοκαίνου μέχρι το μέσο Μει-
όκαινο, περίπου πριν 20 εκατομμύρια χρόνια.
Η δραστηριότητα αυτή δημιούργησε, εκτός
από λάβα, πυροκλαστικά υλικά και ηφαιστει-
ακή στάχτη, με συνέπεια την κάλυψη της
χλωρίδας στην περιοχή, και μάλιστα σε ιδιαί-
τερα σύντομο χρονικό διάστημα. Οι κορμοί
των δέντρων του δάσους έσπασαν και παρα-
σύρθηκαν από τη βιαιότητα των αερίων των
ηφαιστειακών εκρήξεων. Μεγάλες ποσότητες
ηφαιστειακής στάχτης κάλυψαν τη βλάστηση
σε μια μεγάλη έκταση γύρω από το ηφαί-
στειο. Στη συνέχεια έντονες βροχοπτώσεις
προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες που σά-
ρωσαν την περιοχή, δημιουργώντας μεγάλες
λασποροές παρασύροντας την ηφαιστειακή
στάχτη μαζί με ηφαιστειακές βολίδες και
τους σπασμένους κορμών δέντρων. Οι γιγά-
ντιες λασποροές έφραξαν τις κοιλάδες, συσ-
σωρεύοντας τους κορμούς των δέντρων και
δημιουργώντας μικρά «φράγματα» που εμπό-
διζαν την κίνηση της λάσπης και ρευστών
πλούσιων σε πυρίτιο προς τη θάλασσα.

Σε αυτό το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε
η αντικατάσταση των οργανικών μορίων του
ξύλου από διοξείδιο του πυριτίου που προκά-
λεσε την απολίθωση. Η διαγένεση, όπως ονο-
μάζεται αυτή η διαδικασία, έγινε υπό σχεδόν
ιδανικές συνθήκες. Τα μορφολογικά χαρακτη-
ριστικά των κορμών, όπως οι ετήσιοι δακτύλι-
οι, οι ανωμαλίες του εξωτερικού φλοιού κ.λπ.
είναι διατηρημένα σε άριστη κατάσταση. Με
τον τρόπο αυτόν οι φραγμένες κοιλάδες μετα-
τράπηκαν σε σημαντικά αρχεία του Απολιθω-
μένου Δάσους της Λέσβου.

Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου είναι
διατηρητέο μνημείο της φύσης από το 1985,
σύμφωνα με το ΦΕΚ 160/Α/1985. Το 1987
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ανασκαφές
στο Πάρκο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, το

πρώτο πάρκο που δημιουργήθηκε, ενώ από το
1997 πραγματοποιούνται συστηματικές ανα-
σκαφές από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

Μια σελίδα άγνωστη στους πολλούς, από
τη δραστηριότητα της Φιλοδασικής είναι η
αποφασιστική και τολμηρή εκστρατεία την
οποία ξεκίνησε το 1984, μόνη μέσα στον ελ-
ληνικό χώρο, για τη σωτηρία του μοναδικής
αξίας Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου,
που ως το 1980 είχε αφεθεί καταφρονεμένο
και ανεξερεύνητο από τους αρμόδιους κρατι-
κούς φορείς. Προώθησε, συντόνισε και χρη-
ματοδότησε επί σειρά ετών ένα πρόγραμμα
μακρόπνοο, για την προστασία και ανάδειξη -
σε εθνική και διεθνή κλίμακα- του μοναδικού
αυτού Μνημείου της Φύσης, παλαιότητας 15-
20 εκατομμυρίων ετών. Με τον τρόπο αυτό, η
Φιλοδασική κατάφερε, δραστηριοποιώντας
το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να ευαισθητο-
ποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου
Γεωργίας και της Νομαρχίας. Επίσης, με
πρωτοβουλία τη Φιλοδασικής τέθηκαν οι βά-
σεις για τη δημιουργία ενός Μουσείου Πα-
λαιοντολογίας, σε προνομιούχο τοποθεσία
στο Σίγρι, που επέλεξε η ίδια η Φιλοδασική
(και που τελικά οικοδομήθηκε από το Υπουρ-
γείο Αιγαίου, αρκετά χρόνια αργότερα).

Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1994 στο Σίγρι
και έχει ως σκοπό τη μελέτη, ανάδειξη και
προστασία του Απολιθωμένου Δάσους. Από
το 2000, το Μουσείο είναι ιδρυτικό μέλος
του δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και το
2004 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γε-
ωπάρκων της UNESCO. Υπάρχουν άλλες
πέντε προστατευόμενες εκτάσεις, το Πάρκο
Πλάκας, το Πάρκο Σιγρίου, το θαλάσσιο
Πάρκο της Νησιώπης και το Πάρκο Χαμαν-
δρούλα. Το 2012, ύστερα από σχετική εισή-
γηση, η περιοχή του προστατευόμενου γεω-
πάρκου επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει
όλο το νησί της Λέσβου.

Άποψη της 2ης διαδρομής του πάρκου 
του Απολιθωμένου Δάσους (Πηγή: Creative Commons )

Κορμός στο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβο
(Πηγή: Creative Commons )
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Στη δύσκολη περίοδο της πανδη-
μίας, μας δίνει ελπίδα το ότι
υπάρχουν άνθρωποι, ομάδες,
επιστήμονες που μάχονται για
τη ζωή, ερευνούν και προτεί-

νουν βιώσιμες λύσεις για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο
πλανήτης. Έτσι τα βραβεία LIFE Awards
2020 φέτος είχαν ιδιαίτερη σημασία. Τα
βραβεία απονεμήθηκαν στους επιστήμονες
και τα προγράμματα χωρών, σε ιδιαίτερη
εκδήλωση ανάμεσα στις δράσεις, συζητή-
σεις, παρουσιάσεις που πραγματοποιήθη-
καν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Εβδομάδας, της σημαντικότερης
διοργάνωσης για το περιβάλλον. Τέτοιες εκ-
δηλώσεις μάς δίνουν εικόνα των περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων και προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρώπης. 

Τα βραβεία LIFE 2020 απονεμήθηκαν και
φέτος στα πιο καινοτόμα και αποτελεσματι-
κά προγράμματα στους τομείς που αφορούν
την προστασία της φύσης και τις δράσεις
για το περιβάλλον και το κλίμα. Επίσης,
ελήφθη υπόψη η βαθμολογία των έργων ως
προς τον αντίκτυπο, την αναπαραγωγιμότη-
τα, τη συνάφεια με την πολιτική, τη διασυ-
νοριακή συνεργασία και την οικονομική
αποδοτικότητά τους. Από το 1992 έως σή-
μερα, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματο-
δοτήσει περίπου 5.400 έργα σε ολόκληρη
την ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Οι τρεις νικήτριες χώρες των βραβείων
LIFE Awards 2020 είναι η Σλοβενία, η Πορ-
τογαλία και η Ουγγαρία. Το πρόγραμμα για
το Περιβάλλον που διακρίθηκε είναι το
FLAW4LIFE (Πορτογαλία), στην κατηγο-
ρία Δράση για το Κλίμα το πρόγραμμα
FIRELIFE (Ουγγαρία) και για την Προστα-

σία της Φύσης το διασυνοριακό πρόγραμμα
LIFE DINALP BEAR (Σλοβενία, Αυστρία,
Κροατία, Ιταλία). Επιπλέον, το πρόγραμμα
της Πορτογαλίας κατέκτησε το Βραβείο
των Πολιτών, αφού πήρε τις περισσότερες
ψήφους του κοινού. Διακρίθηκαν ανάμεσα
σε δεκαπέντε προγράμματα χωρών που
έφτασαν στην τελική «αναμέτρηση», ανά-
μεσά τους και η χώρα μας. Η Ελλάδα συμ-
μετείχε στην κατηγορία Περιβάλλον με το
πρόγραμμα LIFE DEBAG - Αλλαγή της συ-
μπεριφοράς των καταναλωτών ώστε να χα-
λιναγωγηθεί η θαλάσσια ρύπανση από τις
πλαστικές σακούλες. Ειδικό βραβείο τιμητι-
κής αναγνώρισης για την επιτυχή προσαρ-
μογή στην εποχή του Covid-19 απονεμήθη-
κε στο πρόγραμμα της Ιταλίας που αφορού-
σε τη βελτίωση ποιότητας του αέρα στην
περιοχή της κοιλάδας του Πάδου κατά το
διάστημα της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για
το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την
Αλιεία, Virginijus Sinkevičius: «Οι εμπνευ-
σμένοι νικητές και φιναλίστ αυτών των
βραβείων LIFE δείχνουν ότι υπάρχουν λύ-
σεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο
πλανήτης μας -απώλεια βιοποικιλότητας,
κλιματική αλλαγή, έλλειψη πόρων- ακόμη
και στις έκτακτες καταστάσεις που αφορούν
την υγεία, όπως αυτή της πανδημίας. Τα έρ-
γα LIFE συνδυάζουν τεχνολογία, καινοτο-
μία, τεχνογνωσία, συνεργασία, αλλά πάνω
απ’ όλα αναδεικνύουν τη μεγάλη αφοσίωση
των ερευνητών στην εύρεση έξυπνων λύσε-
ων. Αυτές οι ατομικές, μικρές ιστορίες επι-
τυχίας πρέπει να αντιγραφούν και να αναπα-
ραχθούν ταχύτατα και σε μεγάλη κλίμακα
στις χώρες της Ευρώπης, έτσι ώστε να κατα-
φέρουμε να πραγματοποιήσουμε τους φιλό-

δοξους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας
της Ε.Ε.».

Παρακάτω παραθέτουμε πληροφορίες για
τα Προγράμματα που βραβεύτηκαν.

Βραβείο LIFE – Φύση
LIFE DINALP BEAR (Σλοβενία):
Το έργο, που έτρεξε από το 2014 έως το

2019, περιελάμβανε έρευνα για τον πληθυ-
σμό της καφέ αρκούδας στις βόρειες Δει-
ναρικές και στις νοτιοανατολικές Άλπεις.
Συνολικά, ο αριθμός των επιθέσεων αρ-
κούδας στα πρόβατα μειώθηκε κατά περισ-
σότερο από 40%.

Οι συγκρούσεις αρκούδων-ανθρώπων
βρίσκονται επίσης σε πτωτική τροχιά και η
στάση απέναντι σε αυτά τα ζώα έχει βελτιω-
θεί σε χώρες που ήταν μέρος του έργου –
Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία και Αυστρία.                                                               

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν ενώ το μέγεθος
του πληθυσμού των αρκούδων αυξάνεται.
Στη Σλοβενία, η αύξηση ήταν 41,3% κατά
την περίοδο των 8 ετών (από το 2007 έως το
2015). Το 2020, περίπου 1.000 αρκούδες
ζουν στα σλοβενικά δάση. Παρά τη σημαντι-
κή αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων,
το ποσοστό συγκρούσεων και ο αριθμός των
περιπτώσεων ζημιών δεν έχουν αυξηθεί. Συ-
νολικά για τη Σλοβενία και την Κροατία, το
σύνολο των αρκούδων που τραυματίστηκαν
σε τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 25%.

Βραβείο LIFE – Περιβάλλον
Flaw4Life (Πορτογαλία):
Η ομάδα του έργου δημιούργησε μια

εναλλακτική αγορά για φρούτα και λαχανικά
που ήταν πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα ή πολύ
άσχημα στην όψη, οπότε και δεν μπορούσαν
να πουληθούν, αφού δεν πληρούσαν τα στά-
νταρ που θέτουν τα καταστήματα.

Με το πιασάρικο σύνθημα του συνεταιρι-
σμού Fruta Feia «Οι όμορφοι άνθρωποι
τρώνε άσχημα φρούτα», κατάφεραν μέχρι
σήμερα, να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων
κατά πολύ περισσότερο από 2.300 τόνους.
Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στην ποσότητα
τροφίμων που δεν πρόκειται να χρησιμοποι-
ηθούν μετά την αγορά τους και θα πήγαιναν
απευθείας από το ψυγείο στα σκουπίδια
13.000 καταναλωτών. Επιπλέον δημιούργη-
σαν οκτώ νέες θέσεις εργασίας, ξεκίνησαν
οκτώ νέα σημεία παράδοσης και τώρα συ-
νεργάζεται με 250 αγρότες για να πουλήσει
φρούτα και λαχανικά σε περίπου 6.000 κα-
ταναλωτές Αυτό το έργο ήταν και το πιο δη-
μοφιλές στο κοινό, γι’ αυτό και απέσπασε το
βραβείο «LIFE Citizens».

Aισιόδοξα μηνύματα 
από τα βραβεία της Ζωής
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Βραβείο LIFE – Δράση για το Κλίμα
FIRELIFE (Ουγγαρία):
Oι εταίροι του έργου εκπαίδευσαν δασκά-

λους, κοινωνικούς λειτουργούς, αγρότες και
ειδικούς στην πρόληψη δασικών πυρκα-
γιών, τρόπους για να αποτρέψουν τις δασι-
κές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια της
χώρας. Η συνεργασία των διαφόρων αρμο-
δίων υπηρεσιών βελτιώθηκε και έγινε ταχύ-
τερη και πιο ευέλικτη, χρησιμοποιώντας
δείκτες δασικών πυρκαγιών που υπολογίζο-
νται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ
(JRC). Καθημερινά ενημερωμένοι χάρτες
πρόληψης πυρκαγιάς τοποθετούνται στον
ιστότοπο του έργου, όπου παρέχονται επί-
σης και ενημερωτικά φυλλάδια.

Η αποτελεσματικότητα του έργου φάνηκε
από το ότι o αριθμός των δασικών πυρκα-
γιών μειώθηκε κατά 30%, όπως και από το
μέγεθος των πληγεισών περιοχών, που μει-
ώθηκε κατά 90%.

Μέσω του προγράμματος FIRELIFE πα-
ρέχεται μια λίστα εργαλείων και καινοτό-
μων μεθόδων για την ανάπτυξη συστημά-
των πρόληψης των πυρκαγιών και για τη
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Με
αυτό τον τρόπο δίνεται και σε άλλες χώρες η
δυνατότητα να μελετήσουν το πρόγραμμα
FIRELIFE και να αναπτύξουν το δικό τους
σύστημα και τα αντίστοιχα εργαλεία που
ταιριάζουν στην περιοχή τους για την επί-
τευξη της πρόληψης δασικών πυρκαγιών.

Βραβείο Προσαρμογής 
στην Covid-19 εποχή (Ιταλία)
Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της ανθρώ-

πινης υγείας, του περιβάλλοντος και του
κλίματος και αυτές οι αλληλεξαρτήσεις
αποτέλεσαν το επίκεντρο πολλών έργων
LIFE. Το ιδιαίτερο βραβείο «Προσαρμογή
στην Covid-19» πήγε στο έργο PrepAIR της
Ιταλίας.

Το έργο LIFE PrepAIR έθεσε ως στόχο
την παρακολούθηση και τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα για τους 23 εκατομμύ-
ρια κατοίκους της κοιλάδας του Πάδου στη
Βόρεια Ιταλία.

Όταν ξέσπασε η πανδημία, η ομάδα βοή-
θησε σε ακόμα ένα ιταλικό έργο που διερευ-
νούσε τη σχέση μεταξύ της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και της εξάπλωσης του Covid-19,
καθώς και τον αντίκτυπο της καραντίνας
στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην πα-
ραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.

Τα ευρήματα αναμένεται πως θα συμβά-
λουν στην περαιτέρω κατανόηση των σύν-
θετων αιτιών που προκαλούν την ατμοσφαι-

ρική ρύπανση στην πυκνοκατοικημένη κοι-
λάδα του Πάδου. Επιπλέον θα βοηθήσουν
τις Αρχές να υιοθετήσουν καλύτερες στρα-
τηγικές για τη βελτίωση της ποιότητας του
αέρα στην περιοχή.

Η ομάδα του LIFE PrepAIR δημοσίευσε
επίσης εκπαιδευτικό υλικό, το PrepAIRed,
που απευθύνεται στους δασκάλους για χρή-
ση κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

1. Χάρη στο έργο του LIFE DINALP
BEAR στην Σλοβενία ο αριθμός των επιθέ-
σεων αρκούδας στα πρόβατα μειώθηκε.

2. Το σύνθημα του Flaw4Life «Οι όμορ-
φοι άνθρωποι τρώνε άσχημα φρούτα», άγγι-
ξε τους καταναλωτές στην Πορτογαλία και
μείωσαν την σπατάλη τροφίμων.

3. Οι δράσεις του FIRELIFE στην Ουγγαρία
μείωσαν τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών.

1

2

3
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ο κανονασ Των ΔενΤρων 
Τού λεοναρνΤο νΤα βίνΤσί

Καθώς τώρα τον χει-
μώνα τα δέντρα
έχουν ρίξει το φύλ-
λωμά τους, μπορού-
με εύκολα να παρα-

τηρήσουμε το θαυμαστό, απαράλ-
λαχτο μοτίβο της ανάπτυξής τους.
Πριν από 550 περίπου χρόνια, ο
Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε παρατη-
ρήσει μια απλή, αλλ’ ωστόσο εκ-
πληκτική σχέση που διατηρείται
σταθερή μεταξύ του μεγέθους του
κορμού ενός δέντρου και του συνο-
λικού μεγέθους των κλαδιών του.

H πολυμαθής μεγαλοφυΐα της
ιταλικής Αναγέννησης είχε παρατη-
ρήσει ότι, σε οποιοδήποτε ύψος
ενός δέντρου, η συνολική επιφάνεια
των κλαδιών σε κάθετη τομή ισού-
ται με τη συνολική επιφάνεια του
κορμού σε κάθετη τομή. Με άλλα
λόγια, αν ο κορμός χωρίζεται σε δύο
κεντρικά κλαδιά, η επιφάνεια καθε-
νός από αυτά τα κλαδιά σε εγκάρσια
τομή θα είναι η μισή από τη διατομή του
κορμού. Το ίδιο ισχύει και για τα μεγάλα
κλαδιά που χωρίζονται σε κλαδάκια. 

Όπως αναφέρει ο δικτυακός τόπος του
περιοδικού Science, οι βιολόγοι είχαν δια-
τυπώσει την υπόθεση ότι η εξίσωση σχετί-
ζεται με τη ροή του νερού στα αγγεία των
δέντρων. Η λογική είναι ότι η συνολική
επιφάνεια της διατομής των αγγείων πρέ-
πει να παραμένει σταθερή κατά μήκος του
δέντρου, από τις ρίζες μέχρι τον κορμό.

Όμως αυτή η υπόθεση δεν ικανοποιού-
σε τον Κρίστοφ Έλοϊ, φυσικό του Πανε-
πιστημίου της Προβηγκίας, ο οποίος ήταν
σίγουρος ότι το ζήτημα αφορά την αντο-
χή των δέντρων στον άνεμο.

Ο Έλοϊ δημιούργησε μαθηματικά μοντέ-
λα στα οποία τα δέντρα μεγαλώνουν ως
φράκταλ. Με απλά λόγια, τα φράκταλ είναι
σχήματα που αποτελούνται από παρόμοια
αλλά μικρότερα σχήματα -για παράδειγμα
τρίγωνα που αποτελούνται από μικρότερα
τρίγωνα. Τα περισσότερα δέντρα όντως με-
γαλώνουν σαν φράκταλ, αφού κάθε κλαδί
χωρίζεται σε όλο και μικρότερα κλαδάκια.

Στη συνέχεια, ο φυσικός εισήγαγε στα
μοντέλα τη δύναμη του ανέμου, ο οποίος,
αν ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο, μπορεί να

σπάσει τα κλαδιά στις βάσεις τους. Με
την προϋπόθεση ότι ο κίνδυνος θραύσης
παραμένει σταθερός, το μοντέλο πράγμα-
τι οδηγούσε στον κανόνα του Ντα Βίντσι.

Σε επόμενη φάση, ο ερευνητής επιβε-
βαίωσε το συμπέρασμα με μαθηματικούς
υπολογισμούς που δείχνουν πόσο χοντρό
πρέπει να είναι ένα κλαδί ώστε να αντέ-
χει τις δυνάμεις του ανέμου.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι υπολο-
γισμοί οδηγούσαν στον κανόνα του Ντα
Βίντσι, αναφέρει ο Έλοϊ σε μελέτη που
έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο
Physical Review Letters.

Οι μελέτες των επιστημόνων για το σύ-
νολο των παραμέτρων του «Κανόνα του
ντα Βίντσι» για τα δέντρα, έχουν οδηγήσει
στη διαμόρφωση δύο βασικών θεωρητι-
κών τάσεων στο οικείο ερευνητικό πεδίο
της φυσιολογίας των δέντρων: στην
«υδρολογική θεωρία» και στη «δομική
θεωρία» για τα δέντρα. Η «υδρολογική
θεωρία» υποστηρίζει ότι τα δέντρα έχουν
το χαρακτηριστικό σχήμα και τη μορφή
που όλοι γνωρίζουμε, επειδή αυτό τα βοη-
θά πιο αποτελεσματικά στην βασική λει-
τουργία που επιτελούν για τη μεταφορά
και αποθήκευση των χυμών τους. Από την

άλλη πλευρά, η «δομική θεωρία»
επικεντρώνεται στη σπουδαία ικα-
νότητα αντοχής στις πιέσεις της
φύσεως και του περιβάλλοντος,
που διαθέτουν και εμφανίζουν τα
δέντρα καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής και της ανάπτυξής τους.

Ανεξάρτητα από τις επιστημονι-
κές θεωρίες που επαληθεύουν τον
«Κανόνα του Λεονάρντο», τα ίδια
τα δεδομένα της παρατήρησης των
δέντρων στον φυσικό τους χώρο,
στα δάση, στις δεντροστοιχίες ή
στους αγρούς, αποδεικνύουν ότι,
σε μια τεράστια γκάμα των ειδών
τους, τα δέντρα υπακούουν ανά
τους αιώνες πιστά στον κανόνα του
σπουδαίου επιστήμονα και στοχα-
στή της Αναγέννησης!

Βέβαια η πληθώρα όλων αυτών
των δεδομένων είναι τόσο διά-
σπαρτη ώστε η εργασία που απαι-
τείται για την επιβεβαίωση της θε-
ωρίας του Λεονάρντο για τα δέ-

ντρα θεωρείται εξαιρετικά κοπιώδης.
Όπως αναφέρει ο Έλοϊ: «Αν κάποιος
εστιάζει την έρευνά του στα μεγάλα δέ-
ντρα, διαπιστώνει ότι υπάρχουν χιλιάδες
κλαδιά και χρειάζονται αμέτρητες συ-
σκευές για τη σύγχρονη μέτρησή τους».

Ο κανόνας των δέντρων του ντα Βίντσι
έχει αρκετές πρακτικές εφαρμογές. Έχει
χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στα γραφικά
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στις
μαθηματικές εφαρμογές. Όπως σχολιά-
ζουν μαθηματικοί και μηχανικοί, η έρευ-
να καθιστά τα δέντρα συγκρίσιμα με αν-
θρώπινες κατασκευές που αντέχουν στον
άνεμο, όπως για παράδειγμα ο Πύργος
του Άιφελ. Είναι θαυμαστό ότι 550 χρό-
νια μετά, οι μηχανικοί αντλούν ακόμα
έμπνευση από τον Ντα Βίντσι.

Εκτός από υπέροχα έργα τέχνης και
επιστημονικά συμπεράσματα που αντέ-
χουν στον χρόνο, ο Λεονάρντο Ντα Βί-
ντσι μάς κληροδότησε, μέσα από τα ίδια
του τα έργα, την ίδια χαρά της αναζήτη-
σης και ανακάλυψης που είχε κι εκείνος
όταν μελετούσε τη φύση, τον άνθρωπο
και τα τεχνουργήματά του. Όπως σημεί-
ωσε και ο ίδιος, «η πιο ευγενής ευχαρί-
στηση είναι η χαρά της κατανόησης».

Ο «Κανόνας των Δέντρων» όπως φαίνεται στο
σημειωματάριο του Leonardo (Πηγή: «Leonardo da
Vinci’s Notebook», The British Library MS Viewer,
83, in: http://www.bl.uk/manuscripts)



Ο τρόπος με τον οποίο διακλαδίζεται 
ο κορμός των δέντρων καθώς μεγαλώνουν 
διερευνήθηκε πριν από περίπου 550 χρόνια

από τον Ντα Βίντσι.
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Σύμφωνα με νέα μελέτη που
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Nature, η Νέα Γουινέα έχει
την υψηλότερη φυτική ποικι-
λομορφία από οποιοδήποτε

άλλο νησί στη Γη. Ο κατάλογος των ει-
δών, ο οποίος καταρτίστηκε από 99 βοτα-
νολόγους από 56 ιδρύματα σε 19 χώρες,
ταυτοποίησε περισσότερα από 23.000 εί-
δη φυτών σε ένα σύνολο 704.000 και
πλέον δειγμάτων, που συλλέχθηκαν από
τη Νέα Γουινέα από το 1750.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι η Νέα Γουινέα έχει 13.634 είδη φυ-
τών από 1.742 γένη και 264 οικογένειες.
Κατά συνέπεια η Νέα Γουινέα, το δεύτε-
ρο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, έχει
την υψηλότερη φυτική ποικιλομορφία
από οποιοδήποτε άλλο νησί στη Γη, ξε-
περνώντας τη Μαδαγασκάρη (11.832 εί-
δη), το Βόρνεο (11.165 είδη) και τη Σου-
μάτρα (8.391 είδη). Η ποικιλότητα των
φυτών της Νέας Γουινέας είναι μεγαλύ-
τερη από αυτή ολόκληρου του αρχιπε-
λάγους των Φιλιππίνων (9.432 είδη).

Μόλις πέντε οικογένειες αντιπροσω-
πεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο
των φυτικών ειδών στο νησί. Οι ορχιδέ-
ες, με 2.856 είδη ή το 21% των ειδών
του νησιού, παρουσιάζουν τη μεγαλύτε-
ρη ποικιλομορφία.

Υπάρχουν 3.962 είδη δέντρων στη
Νέα Γουινέα, αριθμός που αντιστοιχεί
περίπου τέσσερις φορές τον αριθμό των
ειδών των δέντρων που έχουν βρεθεί σε
όλη τη Βόρεια Αμερική.

Η χλωρίδα της Νέας Γουινέας είναι
επίσης εξαιρετικά μοναδική, καθώς η
μελέτη διαπιστώνει ότι περισσότερα
από τα δύο τρίτα των φυτών της είναι
ενδημικά, πράγμα που σημαίνει ότι βρί-
σκονται μόνο στο νησί. Σύμφωνα με
τους ερευνητές, ο υψηλός βαθμός ενδη-
μισμού της Νέας Γουινέας είναι «ασύ-
γκριτος στην τροπική Ασία».

«Η Νέα Γουινέα είναι εξαιρετική: εί-
ναι ένα παραδεισένιο νησί γεμάτο
ζωή» δήλωσε ο επικεφαλής της μελέ-
της, Rodrigo Cámara-Leret του Πανεπι-
στημίου της Ζυρίχης. «Ως το δεύτερο
μεγαλύτερο νησί στον κόσμο μετά τη
Γροιλανδία και το μεγαλύτερο τροπικό

νησί στον κόσμο, υποστηρίζει ένα μω-
σαϊκό οικοσυστημάτων και αναγνωρίζε-
ται παγκοσμίως ως κέντρο βιοποικιλό-
τητας. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, η
γνώση για τη χλωρίδα της Νέας Γουινέ-
ας παρέμεινε διάσπαρτη εδώ και χρόνια,
περιορίζοντας την έρευνα σε αυτόν τον
τομέα. Η μελέτη μας είχε ως στόχο να
δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα».

Πριν από τη δημοσίευση της συγκε-
κριμένης μελέτης, οι εκτιμήσεις του
αριθμού των ειδών στη Νέα Γουινέα κυ-
μαίνονταν από 9.000 έως 25.000. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές, η βελτίωση
της ακρίβειας του αριθμού των φυτικών
ειδών είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες
διατήρησης της χλωρίδας του νησιού.

Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η
μελέτη, είναι το προϊόν περισσότερων

από 15.000 συλλογών που συγκεντρώθη-
καν από την άγρια φύση της Νέας Γουι-
νέας τα τελευταία 260 χρόνια. Η σύνθετη
τοπογραφία του νησιού -συμπεριλαμβα-
νομένων των μεγάλων οροσειρών, των
βαθιών κοιλάδων, των αλπικών λειμώ-
νων και των πυκνών πεδινών τροπικών
δασών- έχουν κάνει τις αποστολές συλ-
λογής βοτανικών δειγμάτων στην Νέα
Γουινέα πιο επικίνδυνες από σχεδόν
οποιοδήποτε άλλο μέρος της Γης. Κατά
συνέπεια, οι βοτανολόγοι εξακολουθούν
να ανακαλύπτουν νέα είδη με ταχείς ρυθ-
μούς: περισσότερα από 2.800 είδη έχουν
περιγραφεί τα τελευταία 50 χρόνια. Μά-
λιστα, σύμφωνα με τους συγγραφείς της
μελέτης, στα επόμενα 50 χρόνια αναμέ-
νεται να ανακαλυφθούν άλλα 4.000 είδη. 

Δυστυχώς όμως, ο χρόνος μετράει

νεα γούίνεα 
η πλούσίοΤερη χλωρίΔα απο οποίοΔηποΤε αλλο νησί σΤον κοσμο

Εκπρόσωποι γενών πλούσιων σε είδη με περισσότερα από 80 είδη στην Νέα Γουινέα.
a. Bulbophyllum; b. Dendrobium; c. Crepidium; d. Taeniophyllum; e. Oberonia; f.
Phreatia; g. Glomera; h. Syzygium; i. Rhododendron; j. Cyrtandra; k. Timonius; l.
Freycinetia; m, Saurauia; n. Begonia; o. Medinilla; p. Ficus; q. Myristica; r.
Psychotria; s. Vaccinium. Photograph credits: A.S. (a–f), W.J.B. (g, s), Y.W.L. (h),
T.U. (i–l, o, q), M.S.A. (m, n) and Z.E. (p, r).
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αντίστροφα για τη βιοποικιλότητα της
Νέας Γουινέας. Από το 2002, το νησί έχα-
σε 1,15 εκατομμύρια εκτάρια πρωτογε-
νούς δάσους και σχεδόν 2 εκατομμύρια
εκτάρια συνολικής κάλυψης δέντρων. Η
Παπούα Νέα Γουινέα αντιπροσώπευε το
53% της απώλειας κάλυψης δέντρων κα-
τά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η
υλοτομία, η μετατροπή των δασών σε φυ-
τείες και οι πυρκαγιές αποτελούν απειλές
για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστή-
ματα του νησιού. Οι ερευνητές επισημαί-
νουν ότι ο υψηλός βαθμός ενδημισμού
της Νέας Γουινέας καθιστά τη χλωρίδα
της ιδιαίτερα ευάλωτη. Η αποδάσωση
μιας μόνο βουνοπλαγιάς ή κοιλάδας θα
μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση
ειδών που περιορίζονται σε αυτόν τον συ-
γκεκριμένο τόπο.

Αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι το
έργο τους θα προσφέρει πολύ περισσό-
τερα από απλά μια καταγραφή του τι
χάνεται στη Νέα Γουινέα.

Η κατοχή μιας λίστας των φυτικών ει-

δών της Νέας Γουινέας, επαληθευμένη
από τους κορυφαίους βοτανολόγους θα
είναι απαραίτητη για πολλούς κλάδους
της επιστήμης. Αρκετοί από τους συγ-
γραφείς της μελέτης συνεργάζονται
στενά με την τοπική κυβέρνηση της
επαρχίας Δυτικής Παπούα της Ινδονη-
σίας για να βοηθήσουν στον εντοπισμό
περιοχών προτεραιότητας, και η λίστα
αυτή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για
να γίνουν σχέδια προστασίας και διατή-
ρησης των οικοσυστημάτων.

Αυτή η πλούσια ποικιλομορφία σε είδη
φυτών είναι αυτό που κάνει τη Νέα Γουι-
νέα τόσο μοναδική. Όπως αναφέρει ο
Tim Utteridge από τους Royal Botanic
Gardens, Kew, ένας από τους ερευνητές
που συμμετείχαν στη μελέτη, η προστα-
σία της βιοποικιλότητας θα πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα. «Εργάζομαι στην
Ινδονησία για πάνω από 20 χρόνια και
πάντα γοητευμένος από την όμορφη και
πλούσια βιοποικιλότητα της Νέας Γουι-
νέας» δήλωσε. «Όλοι έχουμε τώρα μια

μοναδική ευθύνη για την επιβίωση αυτής
της αναντικατάστατης βιοποικιλότητας».

Πηγή: Cámara-Leret, R., Frodin, D. G., Adema, F.,
Anderson, C., Appelhans, M. S., Argent, G., ... & van
Welzen, P. C. (2020). New Guinea has the world’s
richest island flora. Nature, 584(7822), 579-583

Eπάνω: Κατανομή της χλωρίδας της Νέας Γουινέας ανά μορφή ζωής. Κλάσμα ειδών
που είναι δέντρα (ροζ), βότανα (σκούρο μπλε), επίφυτa (πορτοκαλί), θάμνοι (πράσι-
νο), αναρριχητικά φυτά (ανοιχτό μπλε), μη αναρριχητικοί φοίνικες (κίτρινο) και δεν-
δρώδεις φτέρες (μεσαίο μπλε). Δεξιά: Το γιγαντιαίο μπανανόδεντρο κατέχει το ρεκόρ
ότι είναι το μεγαλύτερο και ψηλότερο μη ξυλώδες φυτό στον κόσμο.



Ελπίδα για την αντιμετώπιση
της επιδημίας της ξυλέλας
στην Απουλία

Τ
ο βακτήριο της ξυλέλας εξό-
ντωσε τα τελευταία χρόνια πε-
ρίπου 22 εκατομμύρια ρίζες

ελιάς στην ευρύτερη περιοχή της
Απουλίας στην Κάτω Ιταλία. Τώρα οι
αγρότες έχουν ως σύμμαχο κατά του
βακτηρίου την ανθεκτική ποικιλία
ελιάς favolosa. Τα δέντρα που φυτεύ-
τηκαν πριν από δύο χρόνια ξεπερ-
νούν πλέον τα δύο μέτρα ύψος Τώρα
οι αγρότες μάζεψαν για πρώτη φορά
ελιές από τα νέα δέντρα και η πρώτη
σοδειά είναι γεγονός.

Η γεωπόνος Μαρία Σαπονάρι από
το Πανεπιστήμιο του Μπάρι λέει ότι
αυτό που βιώνουν τα τελευταία χρόνια
οι κάτοικοι της Απουλίας με την ξυλέ-
λα μοιάζει με πανδημία κορωνοϊού
στις ελιές: «Συγκρίνουμε τη κατάστα-
ση στις καλλιέργειες με την κατάστα-
ση που επικρατεί λόγω κορωνοϊού
στις πόλεις και τα χωριά. Όπως και ο
κορωνοϊός έτσι και το βακτήριο ξυλέ-
λα είναι πολύ επιθετικό και ακόμα δεν
έχει βρεθεί το σωστό αντίδοτο για
την καταπολέμησή του».

Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι το
βακτήριο μεταφέρθηκε μέσω εισαγω-
γών φυτών από τη Λατινική Αμερική
στην Ευρώπη. Μεταδίδεται από δέ-
ντρο σε δέντρο με έντομα και ευνοεί-
ται από το ξηρό κλίμα της Κάτω Ιτα-
λίας.

Μέχρι την επέλαση της ξυλέλας, οι

ελαιώνες της Απουλίας ήταν το κό-
σμημα της περιοχής, για το οποίο οι
κάτοικοι ήταν τόσο περήφανοι. Τα τε-
λευταία χρόνια οι αριθμοί των τουρι-
στών εκτοξεύθηκαν και πολλοί από
αυτούς έρχονταν να θαυμάσουν από
κοντά τις ελιές. Τώρα όμως κυριαρχεί
η καταθλιπτική εικόνων των νεκρών
δέντρων. Η μόνη πρακτική λύση για
να περιοριστεί η εξάπλωση της ξυλέ-
λας είναι η κοπή των δέντρων.

Ο Ιταλικός Αγροτικός Σύνδεσμος
CIA έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να
πειστεί η ιταλική κυβέρνηση να στηρί-
ξει με εκατοντάδες εκατομμύρια ευ-
ρώ μια νέα αρχή με ένα ανθεκτικό εί-
δος ελιάς στηn ξυλέλα. Σε χωράφια
καλλιεργητών φυτεύτηκαν ελιές ποι-
κιλίας Favolosa. Η πρώτη σοδειά δεί-
χνει ότι η νέα ποικιλία δεν αντιμετωπί-
ζει κανένα πρόβλημα στην Απουλία.
Για να γίνει όμως αυτό οι αγρότες θα
πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο καλ-
λιέργειας. Το χορτάρι κάτω από τις
ελιές διασφάλιζε τροφή στα κοπάδια
προβάτων, ευνοούσε ωστόσο και τα
έντομα που μετέδιδαν στα δέντρα
την ξυλέλα. Στα χωράφια που δοκιμά-
στηκε η νέα ποικιλία ελιάς, το έδαφος
κάτω από τα δέντρα παρέμεινε σχο-
λιαστικά καθαρισμένο από κάθε λο-
γής φυτά. 

Οι καλλιεργητές είναι αισιόδοξοι
ότι με την νέα ποικιλία θα μπορέσουν
να αναβιώσουν τους ελαιώνες και την
ελαιοπαραγωγή.

Το 1% του παγκόσμιου 
πληθυσμού ευθύνεται 
για το 50% των ρύπων 
του κλάδου των 
αεροπορικών μεταφορών

Μ
ια νέα έρευνα Σουηδών επι-
στημόνων που βασίστηκε σε
στοιχεία του 2018, έδειξε ότι

για το 50% των ρύπων του κλάδου

των αεροπορικών μεταφορών, ευθύ-
νεται το 1% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού. Η πολιτική αεροπορία εκπέμπει
1 δισ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα
ετησίως. Επιπλέον το γεγονός ότι δεν
πληρώνει φόρο άνθρακα για τις εκπο-
μπές αυτές εξοικονομεί στις εταιρεί-
ες 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Οι πτήσεις αποτελούν προνόμιο μό-
λις του 11% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, ενώ οι διεθνείς πτήσεις, προνό-
μιο του 4% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η
χώρα με το μεγαλύτερο αποτύπωμα
ρύπων προερχόμενων από τις αερο-
μεταφορές. Μάλιστα, οι ΗΠΑ εκπέ-
μπουν περισσότερους ρύπους από το
άθροισμα των επόμενων δέκα χωρών
με τις μεγαλύτερες εκπομπές. Οι
αποστάσεις που διανύουν αεροπορι-
κώς οι Αμερικανοί είναι διπλάσιες
από αυτές των Ευρωπαίων και 50 φο-
ρές πιο πολλές από αυτές που διανύ-
ουν οι Αφρικανοί. 

Το 2020 οι ανατροπές που έχουν
σημειωθεί στον κλάδο των αεροπορι-
κών μεταφορών είναι τεράστιες. Η
πανδημία του κορωνοϊού είχε ως
αποτέλεσμα να κλείσει η χρονιά με
50% μικρότερη επιβατική κίνηση από
το 2019. Αεροπορικές εταιρείες βρί-
σκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης
και το ερώτημα είναι αν οι κυβερνή-
σεις θα αδράξουν την ευκαιρία αυτή
ώστε να θέσουν όρους περιβαλλοντι-
κής βιωσιμότητας στα πακέτα διάσω-
σης των αεροπορικών εταιρειών.
Ήδη η γαλλική κυβέρνηση πήρε την
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πρωτοβουλία, ζητώντας από την Air
France να καταργήσει κάποιες πτή-
σεις εσωτερικού, προκειμένου να ει-
σπράξει την κρατική βοήθεια των 7
δισ. ευρώ. Η γαλλική κυβέρνηση προ-
σπαθεί έτσι να στρέψει το επιβατικό
κοινό στα τρένα υπερυψηλής ταχύτη-
τας, που εκπέμπουν πολύ λιγότερους
ρύπους από τα αεροπλάνα, με παρό-
μοιους χρόνους ταξιδιού. 

Οι προβλέψεις για την επιβατική κί-
νηση στα αεροπλάνα είναι ότι θα επι-
στρέψει στα προηγούμενα επίπεδα
το 2024 και από εκεί θα συνεχίσει να
αυξάνεται. Αν και οι ρύποι της αερο-
πλοΐας αποτελούν ένα μικρό τμήμα
του συνολικού προβλήματος των αν-
θρωπογενών ρύπων που προκαλούν
την αποσταθεροποίηση του κλίματος,
μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λύσεις
και μέτρα για τη μείωσή τους. Κάποιες
εταιρείες δοκιμάζουν ηλεκτροκίνητα
μοντέλα, τα οποία όμως θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν μόνο σε σύ-
ντομες πτήσεις, για τις οποίες συχνά
η εναλλακτική παραμένει ο σιδηρό-
δρομος. 

Η κρίση είναι ευκαιρία για να ξανα-
σχεδιαστούν οι μεταφορές, ειδικά οι
αεροπορικές, που κατανέμονται πιο
άνισα από οποιαδήποτε άλλη πηγή
ρύπων. Μία από τις σκέψεις είναι η
επιβολή τέλους για όσους πετούν συ-
χνά. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
όσοι κάνουν τρεις υπερατλαντικές
πτήσεις ετησίως ή μία συντομότερη
κάθε μήνα ή κάποιον συνδυασμό των
δύο. 

Τα σκάγια μολύβδου 
απαγορεύτηκαν 
πανευρωπαϊκά
στους υγροτόπους

Τ
ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλα-
βε απόφαση υπέρ της προστα-
σίας της φύσης και της άγριας

ζωής, ψηφίζοντας υπέρ της απαγό-
ρευσης της χρήσης μολύβδινων σκα-
γιών στους υγροτόπους της Ε.Ε. Αν
και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του
Ευρωκοινοβουλίου έχει ψηφίσει την
απαγόρευση του μολύβδου από τον
περασμένο Οκτώβριο, κατατέθηκαν
ενστάσεις από κάποιες πολιτικές
ομάδες. Οι ισχυρισμοί από μερίδα ευ-
ρωβουλευτών, που υπέκυψαν στην
πίεση των λόμπι, ότι η πρόταση για
την απαγόρευση δεν είναι εφαρμόσι-
μη, απορρίφθηκαν ένας προς έναν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σε
σκάγια και αλιευτικά εργαλεία εδώ
και δεκαετίες, παρά τη γνωστή σοβα-
ρή επίπτωση που έχει στην ανθρώπι-
νη υγεία, τη φύση και την άγρια ζωή.
Μη τοξικές επιλογές για τους κυνη-
γούς είναι ευρέως διαθέσιμες, αποτε-
λεσματικές και σε συγκρίσιμες τιμές,
όπως για παράδειγμα τα σκάγια από
ατσάλι, βολφράμιο ή τουγκστένιο, βι-
σμούθιο και τα επινικελωμένα.

Τα μολύβδινα σκάγια είναι ουσιαστι-
κά μικρά σφαιρίδια που κατά την εκ-
πυρσοκρότηση διασπείρονται. Εξαι-
τίας αυτού, μόνο ένας μικρός αριθ-
μός σκαγιών εισέρχεται στο σώμα
του θηράματος, με τα υπόλοιπα να
διασπείρονται στο περιβάλλον και να
καταλήγουν στο έδαφος ή στις υδάτι-
νες επιφάνειες. Σύμφωνα με τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊό-
ντων (ECHA), περίπου 21.000-27.000
τόνοι μολύβδου καταλήγουν στο πε-
ριβάλλον ετησίως από αυτή τη χρή-

ση. Μεγάλο μέρος αυτών καταναλώ-
νεται στη συνέχεια από υδρόβια που-
λιά, όπως οι κύκνοι, οι πάπιες, οι χή-
νες και τα φοινικόπτερα. Ο ECHA
εκτιμά ότι πάνω από ένα εκατομμύριο
πουλιά πεθαίνουν ετησίως από την
πρόσληψη μολύβδου.

Στην Ελλάδα, η χρήση μολύβδινων
σκαγιών στους υγροτόπους έχει απα-
γορευθεί ήδη από το 2013. «Η πλειο-
ψηφία των ευρωβουλευτών έκανε το
σωστό, άκουσε την επιστήμη και
έκλεισε τα αυτιά της στους παραπλα-
νητικούς ισχυρισμούς των λόμπι των
Ευρωπαίων κυνηγών και της βιομηχα-
νίας μολύβδινων σκαγιών», σχολίασε
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Τα ανθρωπογενή υλικά 
ξεπέρασαν το 2020 
σε μάζα τη βιομάζα της Γης

Τ
ο 2020 είναι ένα σημείο καμπής,
καθώς πιθανότατα σηματοδοτεί
το πρώτο έτος στην παγκόσμια

ιστορία, που τα κατασκευασμένα από
ανθρώπους αντικείμενα ξεπέρασαν
σε συνολική μάζα τη βιομάζα όλων
των έμβιων όντων του πλανήτη μας,
σύμφωνα με μια νέα ισραηλινή επι-
στημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Ron Milo, από το Weizmann Institute
του Ισραήλ, οι οποίοι έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο περιοδικό "Nature",
έκαναν υπολογισμούς για τις αλλα-
γές στην παγκόσμια βιομάζα σε σύ-
γκριση με τη μάζα που παράγεται
από τον άνθρωπο για την χρονική πε-
ρίοδο 1900-2020.

Σχετικά με τη μάζα που παράγεται
από τον άνθρωπο, μελετήθηκαν κατη-
γορίες όπως οι κατασκευές κτιρίων
από άσφαλτο, τούβλα, μπετό. Όσον
αφορά τη βιομάζα, στη συντριπτική
της πλειοψηφία, προέκυψε από τον
υπολογισμό των φυτών και των θά-
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μνων του πλανήτη. Τα ευρήματα λοι-
πόν, πέρα των όσων έχουν ήδη ανα-
φερθεί, έδειξαν πως στις αρχές του
20ού αιώνα, η συνολική μάζα των
αγαθών που παραγόταν από τον άν-
θρωπο, ισούταν με το 3% της συνολι-
κής παγκόσμιας βιομάζας, σε αντίθε-
ση ασφαλώς με το 2020.

Εκτιμάται ότι από την πρώτη γεωρ-
γική επανάσταση οι άνθρωποι έχουν
περιορίσει στο μισό τη συνολική φυτι-
κή βιομάζα, από δύο τερατόνους (τρι-
σεκατομμύρια τόνους) σε περίπου
έναν τερατόνο σήμερα, λόγω των συ-
νεχών αλλαγών στις χρήσεις γης, την
αποψίλωση των δασών και άλλες πα-
ρεμβάσεις. Από την άλλη, η βιομηχανι-
κή επανάσταση έχει κατά τους τελευ-
ταίους δύο αιώνες οδηγήσει σε μια
εκρηκτική παραγωγή και συσσώρευση
ανθρώπινων κατασκευασμάτων (τη λε-
γόμενη «ανθρωπογενή μάζα»).

Κατά τα τελευταία 120 χρόνια, εκτι-
μάται ότι η βιομάζα της Γης έχει μειω-
θεί, ενώ αντίθετα η ανθρωπογενής
μάζα αυξήθηκε με ραγδαίο ρυθμό, ο
οποίος σήμερα έχει πια ξεπεράσει
τους 30 γιγατόνους (δισεκατομμύρια
τόνους) ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι
για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη, κά-
θε εβδομάδα παράγονται ανθρωπο-
γενή αντικείμενα που ξεπερνούν το
βάρος του.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της αν-
θρωπογενούς μάζας αποτελούν τα
κτίρια και οι δρόμοι. Η εκτεταμένη
χρήση τσιμέντου αντί για τούβλα από
τα μέσα της δεκαετίας του 1950 και

ασφάλτου στους δρόμους από τη δε-
καετία του 1960, σε συνδυασμό με
την κατασκευαστική «έκρηξη» διε-
θνώς μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
έχουν συμβάλει σημαντικά να αυξηθεί
έκτοτε η ανθρωπογενής μάζα. Κατά
την πάροδο των δεκαετιών σημειώνο-
νται αυξομειώσεις των επιπτώσεων
που επιφέρει η ανθρώπινη δραστη-
ριότητα, ανάμεσά τους απότομες αυ-
ξήσεις κατά τη δεκαετία του 1950 λό-
γω της ευρείας χρήσης σκυροδέμα-
τος και κατά τη δεκαετία του 1960 με-
τά τη χρήση ασφάλτου.    

Όπως αναφέρει η έρευνα, μετά από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η εν λόγω
μάζα, αυξάνεται σε ποσότητα κατά 5%
ανά έτος. Μάλιστα, στα ευρήματα αυ-
τά, έρχεται να προστεθεί πως ο αντί-
κτυπος του ανθρώπου στη Γη, όχι μό-
νο έχει αυξηθεί ραγδαία από το ξεκί-
νημα του 20ού αιώνα, αλλά διπλασιά-
ζεται κάθε 20 χρόνια. Το πότε ακριβώς
η ανθρωπογενής μάζα ξεπέρασε τη
βιομάζα, είναι δύσκολο να υπολογι-
σθεί. Οι ερευνητές θεωρούν το 2020
ως το σημείο καμπής, με περιθώριο
σφάλματος συν-πλην έξι χρόνια.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εικόνα
της Γης τον 21ο αιώνα επηρεάζεται -
άνευ προηγουμένου- από τις δραστη-
ριότητες του ανθρώπου και την πα-
ραγωγή και συσσώρευση ανθρωπο-
γενών αντικειμένων. Εάν η ανθρώπινη
παραγωγή συνεχίσει με αυτόν τον
ρυθμό, το βάρος των επιπτώσεων θα
υπερβεί τους 3 τερατόνους έως το
2040.

Το 2020 η θερμότερη 
χρονιά στον κόσμο 
μαζί με το 2016 

Τ
ο έτος 2020 έκλεισε στον 1,25
βαθμό Κελσίου πάνω από την
προβιομηχανική περίοδο, όπως

και το 2016. Όμως «πρέπει να σημει-

ωθεί πως το 2020 ισοφάρισε το ρε-
κόρ του 2016 παρά την ψυχρή επί-
δραση του φαινομένου Λα Νίνια»
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρε-
σία Copernicus για την κλιματική αλ-
λαγή (C3S).

Το 2016 είχε χαρακτηρισθεί από
ένα ισχυρό επεισόδιο του Ελ Νίνιο,
ενός φυσικού ωκεάνειου φαινομένου
που προκαλεί άνοδο των θερμοκρα-
σιών. Σύμφωνα με τη NASA και τον
Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανι-
σμό (ΠΜΟ), το Ελ Νίνιο είχε συμβάλει
κατά 0,1 έως 0,2 βαθμό Κελσίου στην
παγκόσμια θερμοκρασία του 2016. Ο
ΠΜΟ είχε ανακοινώσει στα τέλη Δε-
κεμβρίου πως το 2020 θα είναι μια
από τις τρεις θερμότερες χρονιές.

Στην Ευρώπη, η οποία υπέφερε από
καύσωνες, το 2020 ήταν με διαφορά
πιο ζεστό, κατά 0,4 βαθμό Κελσίου
πάνω από το 2019, και κατά 1,6 βαθμό
Κελσίου πάνω από την περίοδο ανα-
φοράς 1981-2010, δηλαδή περισσότε-
ρο από 2,2 βαθμούς Κελσίου πάνω
από την προβιομηχανική περίοδο.

Αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας
ήδη υπερβαίνει τους στόχους της
συμφωνίας του Παρισιού. Όμως οι
στόχοι αυτοί είναι για ολόκληρο τον
πλανήτη και είναι γνωστό πως η θερ-
μοκρασία αυξάνεται ταχύτερα στην
ξηρά απ' ότι στους ωκεανούς και πως
σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρα-
σία αυξάνεται πολύ ταχύτερα, όπως
στην Αρκτική, όπου οι θερμοκρασίες
το 2020 ξεπέρασαν κατά 6 βαθμούς
Κελσίου τη μέση θερμοκρασία ανα-
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φοράς. Στην ίδια αρκτική περιοχή, ιδι-
αίτερα στη Σιβηρία, η χρονιά χαρα-
κτηρίσθηκε επίσης από μια «εξαιρετι-
κά δυναμική» περίοδο δασικών πυρ-
καγιών, απελευθερώνοντας 244 με-
γατόνους CO2, δηλαδή «πάνω από
ένα τρίτο περισσότερο από το ρεκόρ
του 2019». 

Εκτός από μία μεμονωμένη χρονιά,
η περίοδος 2015-2020 είναι η πιο ζε-
στή που έχει καταγραφεί ποτέ και η
τελευταία δεκαετία (2011-2020) είναι
επίσης η πιο ζεστή από την αρχή της
βιομηχανικής εποχής.

Στην ανακοίνωση ο Κάρλο Μπουο-
ντέμπο, διευθυντής της C3S, τόνισε
ότι: «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγο-
νός ότι η τελευταία δεκαετία είναι η
πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ
και αυτό μας υπενθυμίζει για μια ακό-
μη φορά ότι επείγει να μειώσουμε τις
εκπομπές με φιλόδοξο τρόπο ώστε
να εμποδίσουμε τις μελλοντικές αρ-
νητικές επιπτώσεις στο κλίμα».

Οι επιπτώσεις αυτές έχουν ήδη γί-
νει αισθητές σε όλο τον πλανήτη, από
το λιώσιμο των πάγων μέχρι τους
ασυνήθιστους καύσωνες, περνώντας
από τις κατακλυσμιαίες βροχές ή
ακόμη την τελευταία σεζόν-ρεκόρ
των κυκλώνων στην Καραϊβική.

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
είναι υπεύθυνα 
για τον θάνατο 
περισσοτέρων από 14 
εκατομμυρίων πουλιών

84
.000 παρεκκλίσεις που χο-
ρηγήθηκαν στα κράτη-μέ-
λη μεταξύ 2009-2017 ώθη-

σαν ευάλωτα είδη πουλιών στο χεί-
λος της εξαφάνισης. Πρόσφατη έκθε-
ση της BirdLife Ευρώπης παρέχει μια
εις βάθος ανάλυση των παρεκκλίσε-
ων σε οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε.:
Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλαν-

δία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία και Ισπα-
νία. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν συ-
μπεριλήφθηκε καθώς για το διάστημα
2010-2017 δεν είχε υποβάλει καμία
τέτοια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

Οι παρεκκλίσεις είναι εξαιρέσεις
στη νομοθεσία, όπου σε ειδικές κατα-
στάσεις αφαιρείται το δίχτυ προστα-
σίας που απολαμβάνουν τα είδη των
πουλιών σύμφωνα με τις διατάξεις
της Οδηγίας για τα Πουλιά της Ε.Ε.
Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ συγκεκρι-
μένες περιπτώσεις, όπως για παρά-
δειγμα οι κατασκευαστικές εργασίες,
επιτρέπεται η σκόπιμη καταστροφή ή
ζημιά σε φωλιές και αβγά, εφόσον
όμως δεν υπάρχει καμία άλλη εναλ-
λακτική λύση. Δηλαδή, τέτοιες πα-
ρεκκλίσεις από τις διατάξεις της νο-
μοθεσίας για την προστασία των που-
λιών χορηγούνται μόνο όταν έχουν
δοκιμαστεί και αποτύχει όλες οι άλ-
λες μη θανατηφόρες εναλλακτικές
λύσεις για την προστασία τους.

Η έρευνα της BirdLife αποκαλύπτει
ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι υπεύ-
θυνα για τον θάνατο περισσοτέρων
από 14 εκατομμυρίων πουλιών. Με 18
μόνο παρεκκλίσεις, που καθεμία από
αυτές να έχει ως αποτέλεσμα τον θά-
νατο περισσότερων από 100.000 που-
λιών, οι αριθμοί αυτοί φαίνεται να
αποτελούν σοβαρή υποτίμηση της
πραγματικής κλίμακας του προβλή-
ματος. Η BirdLife έχει αποκαλύψει
επανειλημμένα προβλήματα και ασυ-
νέπειες όταν πρόκειται για την υπο-

βολή εκθέσεων. Συχνά τα κράτη-μέλη
αποστέλλουν ελλιπείς ή σε κάποιες
περιπτώσεις δεν αποστέλλουν ποτέ
εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με τις παρεκκλίσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, δυ-
στυχώς, αποτελεί, όπως προαναφέρ-
θηκε, η Ελλάδα για την οποία αναφέ-
ρεται στην έκθεση ότι από το 2010
έως το 2017 δεν έστειλε καμία ανα-
φορά ως προς τις παρεκκλίσεις, κάτι
που όφειλε και ήταν υποχρεωμένη να
κάνει βάσει των προβλέψεων της
Οδηγίας για τα Πουλιά σε ετήσια βά-
ση. Κατόπιν πίεσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας απέστειλε τελικά
τις εκθέσεις που έλειπαν από την
πλατφόρμα όπου είναι διαθέσιμες οι
σχετικές εκθέσεις των κρατών-μελών.
Όπως αποκαλύπτει η Ελληνική Ορνι-
θολογική Εταιρεία, οι εκθέσεις της
Ελλάδας είναι τουλάχιστον ελλιπείς,
αν όχι προσχηματικές, καθώς αναφέ-
ρονται ελάχιστες παρεκκλίσεις, με τα
περισσότερα πεδία στη φόρμα συ-
μπλήρωσης να είναι κενά!

Η έλλειψη ακριβούς αναφοράς από
τα κράτη-μέλη καθιστά την εφαρμογή
της κρίσιμης νομοθεσίας για την προ-
στασία των πουλιών αστεία.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της
έκθεσης, η Barbara Herrero, Υπεύθυ-
νη Πολιτικής για τη Φύση της BirdLife
Ευρώπης, δήλωσε: «Τα κράτη-μέλη,
κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας
τους να χορηγούν παρεκκλίσεις που
επιτρέπουν τη θανάτωση των που-
λιών, παραβιάζουν τη νομοθεσία της
Ε.Ε., επιτίθενται στη βιοποικιλότητα,
εγκαταλείπουν την προστασία και ευ-
ημερία των ζώων και γυρίζουν την
πλάτη τους στην επιστήμη που έχει
αποφανθεί γιατί τα πουλιά πρέπει να
προστατεύονται ανά πάσα στιγμή.
Αυτή η υπεροπτική προσέγγιση στην
επιστημονική τεκμηρίωση διακωμω-
δεί το κράτος δικαίου. Μπορεί η Ε.Ε.
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να έχει θέσει νόμους για την προστα-
σία της φύσης, αλλά πρέπει να τους
επιβάλει εάν θέλει να αναστρέψει αυ-
τήν την καταστροφική τάση».

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη
έκθεση της BirdLife «License to kill:
How EU MS abuse their power to grant
licenses to kill millions of birds» στο:

https://www.birdlife.org/sites/de-
fault/files/birdlife-derogations-protec-
tion-birds_report_online_0.pdf

Συνεχίζεται η καταστροφή
του Αμαζονίου στη Βραζιλία

Η
αποψίλωση του Αμαζονίου
στην Βραζιλία έφτασε φέτος
στο υψηλότερο επίπεδό της

εδώ και 12 χρόνια, σύμφωνα με τα
επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που
δόθηκαν στην δημοσιότητα. Πέρυσι
αποψιλώθηκε τεράστια έκταση του
τροπικού δάσους του Αμαζονίου,
επτά φορές μεγαλύτερη από την ευ-
ρύτερη περιοχή του Λονδίνου. 

Η αποψίλωσή του αυξήθηκε κατά
9,5% σε σύγκριση με πέρυσι, εξέλιξη
που θεωρείται άμεση συνέπεια των
πολιτικών του προέδρου Ζαΐρ Μπολ-
σονάρο, επί των ημερών του οποίου
αποδυναμώθηκαν οι ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί. Ο Μπολσονάρο είναι μεγάλος
υποστηρικτής της ανάπτυξης του
Αμαζονίου με την προώθηση μεταλ-
λευτικών και γεωργικών δραστηριο-
τήτων, κάτι που έχει θορυβήσει τους
υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
δορυφορικά στοιχεία της βραζιλιάνι-
κης διαστημικής υπηρεσίας Inpe, την
περίοδο Αυγούστου 2019 – Ιουλίου
2020, αποψιλώθηκαν τουλάχιστον
11.088 τετραγωνικά χιλιόμετρα τροπι-
κού δάσους. Επισκεπτόμενος τα γρα-
φεία της Inpe, ο αντιπρόεδρος της
Βραζιλίας, Χάμιλτον Μουράο, υπο-
στήριξε ότι τα στοιχεία αυτά είναι θε-

τικά, γιατί θα περίμενε κανείς η απο-
ψίλωση να αυξηθεί με ακόμη ταχύτε-
ρους ρυθμούς, της τάξεως του 20%. 

To 2004 χάθηκε έκταση ρεκόρ
27.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
ενώ σταδιακά, τα μέτρα για την προ-
στασία του «πνεύμονα του πλανήτη»
άρχισαν να αποδίδουν, με αποτέλε-
σμα η αποψίλωση να κυμαίνεται ανά-
μεσα στις 4.500-7.500 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα κατ’ έτος την περίοδο 2014-
2018. Ο στόχος που είχε θέσει η χώρα
την προηγούμενη δεκαετία ήταν μέχρι
το 2020 να έχει μειωθεί στις 3.900 τε-
τραγωνικά χλμ. ετησίως, επιφάνεια
σχεδόν τρεις φορές μικρότερη από
αυτή που τελικά αποψιλώθηκε φέτος.

«Εξαιτίας της αποψίλωσης αυτής η
Βραζιλία είναι μάλλον η μοναδική χώ-
ρα με υψηλές εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου η οποία κατάφερε να
αυξήσει τις εκπομπές της στη διάρ-
κειας μιας χρονιάς που η παγκόσμια
οικονομία είχε παραλύσει» εκτίμησε
το Παρατηρητήριο του Κλίματος, μια
ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων
στη Βραζιλία.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζι-
λίας, που αμφισβητεί την κλιματική
αλλαγή, έχει δεχθεί πολλές επικρί-
σεις από τη διεθνή κοινότητα για τον
τρόπο που διαχειρίζεται περιβαλλο-
ντικά ζητήματα, κυρίως το 2019 λόγω
της μεγάλης αύξησης των πυρκαγιών
στον Αμαζόνιο. Η κυβέρνησή του επι-
θυμεί να νομιμοποιήσει τις καλλιέρ-
γειες και τις εξορυκτικές δραστηριό-
τητες σε προστατευόμενες περιοχές

του τροπικού δάσους και έχει μειώσει
τη χρηματοδότηση προγραμμάτων
προστασίας του περιβάλλοντος.

Μικροΐνες από τα ρούχα μας
ρυπαίνουν 
τον Αρκτικό Ωκεανό

Έ
ρευνα φέρνει στο φως νέα δε-
δομένα για τη μόλυνση που
παρατηρείται από τα πλαστι-

κά στον Αρκτικό Ωκεανό και αποδει-
κνύει πως μεγάλο ποσοστό προέρχε-
ται από τα ρούχα μας. Η έρευνα, η
οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό
περιοδικό «Nature Communications»,
απέδειξε επίσης ότι το 92% των μικρο-
πλαστικών που εντοπίζονται στον Αρ-
κτικό Ωκεανό προέρχεται από ίνες
συνθετικών υλικών, όπως ο πολυεστέ-
ρας, που χρησιμοποιείται ευρύτατα
στην ένδυση. Πιθανόν, Είναι οι εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
στην Ευρώπη και κατά μήκος των ανα-
τολικών ακτών του Καναδά και των
ΗΠΑ ρίχνουν μεγάλες ποσότητες στον
Ατλαντικό, όπου τα ρεύματα μεταφέ-
ρουν τα σωματίδια μέχρι την Αρκτική.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, τέσ-
σερα πλοία συνέλεξαν δείγματα νερού
από 71 περιοχές του αρκτικού κύκλου
και από βάθος 3 με 8 μέτρων. Το μέγε-
θος, το σχήμα και το είδος του υλικού
το ταυτίζει με βεβαιότητα με τις ίνες
των ρούχων, που αποβάλλονται από
αυτά κατά το οικιακό πλύσιμο ή κατά
την παραγωγή των υφασμάτων. Ένα
μεμονωμένο είδος ένδυσης μπορεί να
απελευθερώσει εκατομμύρια ίνες κατά
τη διάρκεια ενός τυπικού οικιακού πλυ-
σίματος. Παράλληλα, τα εργοστάσια
επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να
απελευθερώνουν πάνω από 20 δισεκα-
τομμύρια μικροΐνες ετησίως.

Υπολογίζεται ότι ετησίως, η βιομη-
χανία παραγωγής υφασμάτων παρά-
γει περίπου 40 εκατομμύρια τόνους
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συνθετικού υλικού. Μολονότι οι βιο-
μηχανίες φιλτράρουν τα απόβλητά
τους, μεγάλο μέρος των μικροπλαστι-
κών φαίνεται πως καταλήγει και πάλι
στον ωκεανό. Στο παρελθόν, έρευνες
έχουν δείξει ότι τα μικροπλαστικά,
δηλαδή κομμάτια πλαστικού με διά-
μετρο έως και 5 χιλιοστά, αποτελούν
έναν από τους πιο κοινούς ρύπους
των υδάτων του πλανήτη.

Ο επικεφαλής της έρευνας Dr. Peter
S. Ross δήλωσε ότι «Τα μικροπλαστι-
κά έχουν φτάσει στις απομακρυσμέ-
νες άκρες κάθε γωνίας στον Αρκτικό
Ωκεανό, από τη Νορβηγία, στον Βό-
ρειο Πόλο, στα ύδατα της Αρκτικής
του Καναδά και των ΗΠΑ»

Τα αλιευτικά αποθέματα 
της Μεσογείου 
χρήζουν μεγαλύτερης 
προστασίας

Η
έκθεση με θέμα «Θαλάσσιο πε-
ριβάλλον: η προστασία της
Ε.Ε. έχει μεγάλο εύρος, όχι

όμως και βάθος» εξετάζει την αποτε-
λεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολι-
τικών στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Μαζί με τις πολιτικές
για το περιβάλλον και την αλιεία, η έκ-
θεση εξετάζει και τα κοινοτικά κονδύ-
λια που έχουν τα τελευταία χρόνια
διατεθεί για την προστασία των θα-
λασσών. Καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι  η προστασία που προσφέρει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στις θάλασσές της εί-

ναι επιφανειακή και ελλιπής. Το πρό-
βλημα είναι εντονότερο στη Μεσό-
γειο, όπου η υπεραλίευση συνεχίζεται.

Όπως επισημαίνει η έκθεση:
• Συνολικά, παρά την ύπαρξη πλαισίου

για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, η Ε.Ε. δεν κατάφε-
ρε να αποκαταστήσει την καλή πε-
ριβαλλοντική κατάσταση των θα-
λασσών, ούτε να περιορίσει την
αλιεία σε βιώσιμα επίπεδα σε όλες
τις θάλασσες. Η δράση της Ε.Ε. συ-
νέβαλε στην επίτευξη προόδου
στον Ατλαντικό, όπου η κατάσταση
πολλών ιχθυαποθεμάτων σταθερο-
ποιήθηκε ή και βελτιώθηκε. Στη Με-
σόγειο όμως η κατάσταση των αλι-
ευτικών αποθεμάτων παρέμενε κα-
κή. Σύμφωνα με μελέτες, τα ποσο-
στά εκμετάλλευσης στη Μεσόγειο
και στον Εύξεινο Πόντο είναι 2,2
φορές υψηλότερα από τα συμβατά.

• Από 1,2 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, τα
κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν 70
εκατ. (6%) για μέτρα προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
μόλις 2 εκατ. (0,2%) για τον περιο-
ρισμό του αντίκτυπου της αλιείας
στο θαλάσσιο περιβάλλον.

• Οι θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές καλύπτουν το 10% των
θαλασσών της Ε.Ε. και παρέχουν
περιορισμένη προστασία στη θα-
λάσσια βιοποικιλότητα. Απαιτείται η
αύξησή τους στο πλαίσιο ενός ορ-
θά διαχειριζόμενου και καλά συνδε-
δεμένου δικτύου.

• Επιπλέον, οι προστατευτικές διατά-
ξεις για τα είδη και τους οικοτό-
πους καταρτίστηκαν πριν από 25
χρόνια και δεν λαμβάνουν υπόψη
τις πρόσφατες επιστημονικές γνώ-
σεις, με αποτέλεσμα να μην καλύ-
πτουν όλα τα απειλούμενα είδη.

• Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επι-
βάλλουν περιορισμούς στις αλιευτι-
κές δραστηριότητες πέραν των χω-
ρικών υδάτων τους, χωρίς να έχουν
προηγηθεί πολυμερείς συζητήσεις.
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου καταλήγει σε τρεις
προτάσεις:
• Να προσδιοριστούν οι αλλαγές (κα-

νονιστικές και διοικητικές) που
χρειάζονται για την προστασία ευ-
αίσθητων ειδών και οικοτόπων.

• Να ενισχυθούν τα μέτρα προστα-
σίας στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, από κοινού με τα ενδιαφε-
ρόμενα κράτη-μέλη, πρέπει να εξε-
τάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης
περαιτέρω προστατευόμενων περιο-
χών αλιείας στη θαλάσσια λεκάνη
της Μεσογείου και να υποβάλλει τα-
κτικά στοιχεία σχετικά με την πρόο-
δο που επιτυγχάνεται και την ανάγκη
λήψης διορθωτικών μέτρων, στο
πλαίσιο ενός πολυετούς σχεδίου.

• Να αυξηθεί η κοινοτική χρηματοδό-
τηση, αλλά μόνο για τους στόχους
διατήρησης του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος.
Όπως δήλωσε ο Joao Figueiredo,

μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθε-
ση: «Οι θάλασσές μας αποτελούν
πραγματικό θησαυρό, από οικονομι-
κή, κοινωνική και περιβαλλοντική
άποψη. Εντούτοις, η δράση της Ε.Ε.
δεν έχει μέχρι στιγμής επιτύχει να
αποκαταστήσει την καλή περιβαλλο-
ντική κατάσταση των ευρωπαϊκών θα-
λασσών ή να περιορίσει την αλιεία σε
βιώσιμα επίπεδα». 

Πηγή: kathimerini.gr




