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Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ
στη ΝΕΑ ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ

Ένωση Αθηνών

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ
στη ΝΕΑ ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ



Φυτέψτε 

Ελληνικά Φυτά 

ο νερό στις μέρες μας είναι πλέον ένα «πο-
λύτιμο αγαθό». Η ανομβρία και η αλόγιστη
σπατάλη συνεχίζεται και θα καταλήξουμε στο
τέλος να πούμε το «νερό νεράκι».

Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών προτείνει
σε όλους εμάς που θα φυτέψουμε έστω και
μία γλάστρα στο μπαλκόνι, στην αυλή ή στον
κήπο μας, να σκεφτούμε πολύ το τι πάμε να
κάνουμε. Φυτεύοντας διάφορα ξενικά είδη,
που δεν προσαρμόζονται στις κλιματολογικές
συνθήκες της χώρας μας ή γκαζόν που έχει α-
νάγκη από καθημερινά ποτίσματα, η σπατάλη
του νερού είναι τεράστια. Τα ελληνικά φυτά
αντιθέτως έχουν βαθύ ριζικό σύστημα και έ-
τσι αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ
χρειάζονται λιγότερο νερό. Μπορούμε λοι-

πόν να επιλέξουμε μερικά από τα 6.308 φυτά
της πατρίδας μας για το μπαλκόνι ή τον κήπο
μας.

Στα φυτώρια της Φιλοδασικής θα δείτε μεγά-
λη ποικιλία ελληνικών φυτών που έχουν λιγό-
τερες ανάγκες νερού. Oι άνθρωποι της Φιλο-
δασικής θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε κα-
λύτερα τα ελληνικά φυτά και τα μυστικά της
φροντίδας τους. Η Φιλοδασική βοηθά παρέ-
χοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της από τα
70 χρόνια προσπάθειας για την αναδάσωση
και προστασία του Υμηττού, όπου αναπτύσσο-
νται φυτά της ελληνικής χλωρίδας. Θα πρέπει
όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια
για το παρόν όλων μας και το μέλλον των παι-
διών μας.

Τ

στους κήπους

και τα μπαλκόνια σας

και για Οικονομία Νερού
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ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
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e-mail: contact@philodassiki.org
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KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866
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20. Εισπρακτικής φιλοσοφίας το νομοσχέδιο 
για τα αυθαίρετα.

22. Η νέα Δασική Απαγορευτική Διάταξη 
για το Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

24. Περισσότερες και καταστροφικότερες οι φετινές πυρκαγιές.

26. Νέα Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι.

27. Βραβεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

28. Μικρές ειδήσεις.

4. Νέα πρωτοβουλία της Φιλοδασικής για την ανάδειξη
του Βυζαντινού Μνημείου της Ιεράς Νέας Μονής Χίου. 

7. SOS για το Βοτανικό Κήπο της Χίου.

8. Το Αισθητικό Δάσος Υμηττού στην καρδιά της Ευρώπης! 

12. Η φιλόξενη πόλη της Λυών.

14. 3ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων.

18. 2011 - μια ιδιαίτερη χρονιά για το Βοτανικό Κήπο 
της Φιλοδασικής.

Και μια μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη. Η υποψηφιότητα της

Φ.Ε.Α., να ενταχθεί, ως φορέας διαχείρισης του Αισθητικού Δάσους

του Υμηττού, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Μητροπολιτικών

και Περιαστικών Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών, FEDENATUR,

έγινε δεκτή από τη Διοίκηση της FDN, και η Φιλοδασική προσκλή-

θηκε να παρουσιάσει την υποψηφιότητά της στη Γενική Συνέλευση,

που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, στη Λυών της Γαλλίας. Την

παρουσίαση έκανε ο συνεργάτης της Φ.Ε.Α., Δρ. Νίκος Πάγκας, και

η υποψηφιότητα έγινε δεκτή παμψηφεί.

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι. Παρ’ όλες τις δύσκολες ώρες που

περνάει η Ελλάδα τώρα, η Φιλοδασική προσπαθεί να συνεχίσει και

να αναπτύξει το έργο της. Και το πετυχαίνει. Οι δεκάδες εκδηλώ-

σεις με εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων της Alpha Bank,

της ΟΤΕ Α.Ε., καθώς και των σχολείων, Σχολή Χιλλ, Ελληνογαλλι-

κή Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά», Εράσμειος Ελληνογερμανική

Σχολή, που έχουν ήδη προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου,

δείχνουν πόσο αποτελεσματικά συμβάλλει η Φ.Ε.Α. στην ανάπτυξη

περιβαλλοντικής συνείδησης και εθελοντικής προσφοράς. 

Για άλλη μια φορά θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να βοηθήσετε με

όποιον τρόπο μπορείτε το έργο μας. 

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Μ ία από τις λιγότερο γνωστές δράσεις της Φιλοδασι-

κής, είναι η Αναδάσωση που πραγματοποίησε πριν

δέκα περίπου χρόνια, στην καμένη περιοχή, γύρω α-

πό την Νέα Ιερά Μονή της Χίου, στην περιοχή «Γεροντιό». 

Το καλοκαίρι, ο Πρόεδρος της Φ.Ε.Α. κ. Μιχαήλ Μελάς, επι-

σκέφθηκε την Μονή και με μεγάλη ικανοποίηση διαπίστωσε, ότι τα

καμένα, 700 περίπου στρέμματα, που στοίχισαν κόπο και χρήματα

στη Φιλοδασική, έχουν γίνει ένα πραγματικό μικρό δάσος. Θαύμα-

σε επίσης τις εργασίες αναστηλώσεως σε αυτό το ιστορικό μονα-

στήρι του 11ου αι., που στήριξε η «Ελληνική Εταιρεία». 

Η Φιλοδασική, διά του Προέδρου της, είχε επαφές με τον Ηγού-

μενο της Μονής, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια της Φ.Ε.Α., στη δια-

μόρφωση των προαυλίων χώρων και του περιβάλλοντος χώρου της

Μονής. 

Ήδη άρχισαν οι συνεννοήσεις και κλιμάκιο των υπευθύνων του

Βοτανικού Κήπου, θα επισκεφθεί τη Μονή, για να κάνει ένα προκα-

ταρτικό σχέδιο διαμόρφωσης των χώρων και προϋπολογισμό. Η

Φ.Ε.Α. είναι ήδη στη διαδικασία αναζήτησης χορηγών, ώστε σε συ-

νεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, την Ιερά Μητρόπολη Χί-

ου και την «Ελληνική Εταιρεία», να προχωρήσει στην υλοποίηση

του έργου.



Τ
ο 1998 με πρωτοβουλία της

Φιλοδασικής Ένωσης Αθη-

νών, αναδασώθηκε η ερη-

μωμένη περιοχή της ακριτι-

κής Χίου που περιβάλλει την ιστορική

Ιερά Νέα Μονή (11ος αιώνας).

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δα-

σών Χίου και τη Νομαρχία και βάσει

συμφωνητικού με την Ιερά Μητρόπολη

Χίου, η Φιλοδασική αναδάσωσε 700

στρέμματα καμένης γης, στην περιοχή

«Γεροντιό» του Δήμου Ομηρούπολης,

(15 χλμ από την πόλη της Χίου).

Το έργο κάλυψε με έξοδά της η ΦΕΑ,

συνεισφέροντας έτσι στην αναβάθμιση

του περιβάλλοντος χώρου του σημαντι-

κότατου βυζαντινού μνημείου της Ιεράς

Νέας Μονής και συμβάλλοντας στην

τουριστική αξιοποίηση της Μονής.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας,

ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής κ. Μιχαήλ

Μελάς επισκέφθηκε το καλοκαίρι την Ιε-

ρά Νέα Μονή όπου και διαπίστωσε ότι η

προσπάθεια της Φιλοδασικής δεν πήγε

χαμένη. Ένα κανονικό δάσος υπάρχει πια

στην καμένη περιοχή, που σε συνδυασμό

με τις αναστηλωτικές εργασίες, τις οποίες

στήριξε η «Ελληνική Εταιρεία» έδωσαν

ένα πραγματικά αξιόλογο αποτέλεσμα.

Μετά την υποδειγματική διαμόρφωση

του προαυλίου, αλλά και του περιβάλλο-

ντος χώρου της Μονής, η Φιλοδασική

προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία, για

τον εξωραϊσμό και την δενδροφύτευση,

στον περίβολο της Μονής και στον δρόμο

γύρω από τον εξωτερικό τοίχο, σε συνερ-

γασία με την Ελληνική Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής κ. Μι-

χαήλ Μελάς σε συνεννόηση με τον Η-

γούμενο της Μονής και την Ιερά Μη-

τρόπολη Χίου θα ξεκινήσει την προσπά-

θεια εξευρέσεως των απαραίτητων πό-

ρων, για να ολοκληρωθούν οι απαραίτη-

τες εργασίες.

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ 

για την ανάδειξη του Βυζαντινού Μνημείου

της ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ4
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H Nέα Mονή της Xίου ειναι ένα

καλά διατηρημένο βυζαντινό μονα-

στηριακό συγκρότημα του 11ου αι-

ώνα, που λόγω της εξαιρετικής ση-

μασίας του από την άποψη της Ιστο-

ρίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτο-

νικής, ανήκει στα Mνημεία που έ-

χουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία

Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προ-

στατεύονται από την UNESCO. 
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Ο
Βοτανικός Κήπος του Αιγαίου στο χωριό

Νένητα της Χίου μετά από πολλές προσπά-

θειες  σχεδιάστηκε, οργανώθηκε, έγιναν τα

έργα υποδομής φυτεύτηκαν τα φυτά και λειτούργησε

ανοίγοντας για πρώτη φορά το 2009 στα σχολεία της

Χίου και στο κοινό. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες και

όλοι εύχονταν ο κήπος του Αιγαίου να είναι ο πρώτος

που θα αναδείξει τους βοτανικούς θησαυρούς της πε-

ριοχής και θα αποτελέσει θεματοφύλακα βιοποικιλό-

τητας, πυρήνα περιβαλλοντικής παιδείας για τους μα-

θητές και πόλο έλξης για τους επισκέπτες, τονώνοντας

μια ακριτική περιοχή ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες

που ζούμε. Τον Απρίλιο μάλιστα του 2010, οι σύνε-

δροι του 2ου Συμποσίου του Δικτύου Ελληνικών Βο-

τανικών Κήπων είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν

στις εγκαταστάσεις του Κήπου και να εκφράσουν την

αισιοδοξία τους για το σημαντικότατο και φιλόδοξο

αυτό έργο. Όμως τα έργα ολοκληρώθηκαν αλλά οι θε-

σμοί δεν στάθηκαν το ύψος τους. Μετά και από την

πρόσφατη ριζική διοικητική μεταρρύθμιση του περι-

βόητου «Καλλικράτη», κανείς δεν δείχνει να ενδιαφέ-

ρεται πια και σήμερα ο Κήπος παραμένει κλειστός και

παραμελημένος. Τόσοι πολύτιμοι οικονομικοί πόροι

διατέθηκαν και τώρα απαξιώνονται προκλητικά. Στις

χαλεπές αυτές εποχές που κάθε σπίθα αισιοδοξίας

χρειάζεται αναθέρμανση, ένα τέτοιο έργο μακράς

πνοής παραμένει έρμαιο της αβελτηρίας της διοίκησης

με καταστροφικά αποτελέσματα. Πολύτιμα φυτικά εί-

δη χάνονται, εγκαταστάσεις καταστρέφονται και μια

ερημιά απλώνεται στους ανθρώπους που αγκάλιασαν

από την πρώτη στιγμή το έργο. Τι θα γίνει άραγε όταν

τον ερχόμενο Μάιο θα συρρεύσουν στο όμορφο νησί

της Χίου οι εκατοντάδες σύνεδροι για να παρακολου-

θήσουν τις εργασίες της EUROGARD VI που με πολύ

κόπο κατάφεραν άνθρωποι φωτισμένοι να διεκδική-

σουν και να διοργανωθεί στη χώρα μας;

S.O.S. 
για τον Βοτανικό Κήπο της Χίου

Από τη λειτουργία και τον αγιασμό πριν ξεκινήσει η ανα-

δάσωση το 1991, παρουσία του Προέδρου της Φιλοδασικής

κ. Μιχαήλ Μελά και της Ηγουμένης Μαριάμ. 

Ο Ηγούμενος Διονύσιος με τον κ. Μιχαήλ Μελά συζήτησαν

την πιθανότητα να αναλάβει η Φιλοδασική τον εξωραϊσμό

της Ιεράς Μονής.

Η Ηγουμένη Μαριάμ υποδέχτηκε με χαρά τον Πρόεδρο της

Φιλοδασικής κ. Μιχαήλ Μελά στο πρόσφατο ταξίδι του το

καλοκαίρι στη Χίο.
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ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ! 

Η Γενική Συνέλευση 

H υποψηφιότητα της Φιλοδασικής

Η
Ετήσια Γενική Συνέλευση

της FEDENATUR πραγμα-

τοποιείται σε πόλεις μέσα ή

κοντά στις οποίες βρίσκονται οι Περιο-

χές-Μέλη της. Τη φετινή χρονιά οι φο-

ρείς που διαχειρίζονται το μεγάλο πε-

ριαστικό πάρκο της Λυών Miribel –

Jonage (γνωστό ως Grand Parc, από τα

ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας), με-

ρίμνησαν για να φιλοξενηθούν οι ερ-

γασίες της Γενικής Συνέλευσης στην

πόλη της Λυών. Η διοργάνωση - άψο-

γη από κάθε άποψη - πραγματοποιήθη-

κε με την υποστήριξη της Περιφέρειας

του Rhône στην ανακαινισμένη αίθου-

σα του Grand Salon του ιστορικού κτι-

ρίου (από το 1890) της Περιφέρειας,

στο κέντρο της Λυών.

Η Φιλοδασική παρακολουθεί τις

δραστηριότητες της FEDENATUR ήδη

από το έτος 2002 και είναι αποδέκτης

του ηλεκτρονικού ενημερωτικού της

δελτίου. Στο πλαίσιο έρευνας που

πραγματοποίησε η Ομοσπονδία το έ-

τος 2009 για τις κοινωνικές λειτουρ-

γίες των περιαστικών φυσικών περιο-

χών, η Φιλοδασική συμμετείχε με τη

συμπλήρωση ερωτηματολογίου με λε-

πτομέρειες για τη χρήση του Αισθητι-

κού δάσους από το κοινό. Τα αποτελέ-

σματα της έρευνας παρουσιάστηκαν

στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπον-

δίας στις Γαλλίας και δημοσιεύονται

στον ιστότοπο:

http://www.fedenatur.org/news.aspx

?lng=en&idnew=139   

Το Αισθητικό Δάσους Υμηττού είναι

μια περιοχή σημαντική για την προ-

στασία της φύσης και την προώθηση

της περιβαλλοντικής παιδείας. Η Φιλο-

δασική αναγνωρίζει την ανάγκη ενί-

σχυσης της συνεργασίας των φορέων

που διαχειρίζονται τέτοιους σημαντι-

κούς πόλους πρασίνου σε αστικές πε-

ριοχές με στόχο την ενδυνάμωση των

δεσμών της κοινωνίας των σύγχρονων

Ο κ. Νίκος Πάγκας (αριστερά), συνεργάτης της Φιλοδασικής 
με τον  Πρόεδρο της FEDENATUR κ. Slimane Tir (στο κέντρο).

Ο κ. Νίκος Πάγκας 
στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης 

της FEDENATUR 

Η Φιλοδασική ως φορέας διαχείρισης του Αισθητικού Δάσους του Υμηττού έθεσε υποψηφιότητα για να ενταχθεί

στην Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία των Mητροπολιτικών και Περιαστικών Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών (FEDE-

NATUR συντ. FDN), υποβάλλοντας πλήρη φάκελο με όλα τα κατατοπιστικά στοιχεία που αφορούν την ιστορία και

τη διαχείριση του δάσους. Το αίτημα έγινε δεκτό από τη διοίκηση της FDN και η Φιλοδασική προσκλήθηκε να πα-

ρουσιάσει την υποψηφιότητά της στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου, στη Λυών της

Γαλλίας. Την παρουσίαση πραγματοποίησε ο συνεργάτης της Φιλοδασικής Δρ Νίκος Πάγκας και όλοι οι παρευρι-

σκόμενοι εκπρόσωποι αποδέχτηκαν με την ψήφο τους τη Φιλοδασική ως μέλος της FEDENATUR. Στην ίδια εκδή-

λωση παρουσιάστηκε και η υποψηφιότητα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

από τη Διευθύντρια του Πάρκου Δρα Τζούλια Τζώρτζη, το οποίο εντάχθηκε επίσης ομόφωνα στη FEDENATUR.
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πόλεων με τη φύση και έχουν να επι-

δείξουν σοβαρό περιβαλλοντικό έργο

σε τοπικό, εθνικό κα διεθνές επίπεδο.

Θεωρώντας λοιπόν σημαντική την έ-

νταξη του Αισθητικού δάσους σε ένα

ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων με τους πα-

ραπάνω κοινούς στόχους, συνέταξε

πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για να

γίνει μέλος της FEDENATUR. 

Για τον φάκελο που περιλαμβάνει

πολυσέλιδο τεύχος και προσαρτήματα

που παρουσιάζουν με επεξηγηματικό

τρόπο την ιστορία του Αισθητικού δά-

σους, τη διαχείρισή του, τις δραστη-

ριότητες που ασκούνται σ’αυτό κλπ, η

Φιλοδασική δέχθηκε τα συγχαρητήρια

του Προεδρείου της Ομοσπονδίας και

προσκλήθηκε για την ανοικτή παρου-

σίαση της υποψηφιότητας στην Ετήσια

Γενική Συνέλευση.

Στη φετινή Συνέλευση εκτός από την

υποψηφιότητα της Φιλοδασικής, πα-

ρουσιάστηκαν και άλλες τέσσερις υπο-

ψηφιότητες που εγκρίθηκαν ομόφωνα:

• Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαι-

σθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»,

στην Αθήνα,

• Η Μητροπολιτική περιοχή της πόλης

Grenoble της Γαλλίας (“la Métro”),

• Το Πάρκο delle Groane στο Μιλάνο,

στην Ιταλία.  

• Το παραποτάμιο Πάρκο Gesso et

Stura στην πόλη Cuneo (κοντά στο

Τορίνο) της Ιταλίας.

(Αγγλ.: European Federation of Metropolitan and Periurban Natural and
Rural Areas - γαλ.: Fédération Européenne d’Espaces Naturels et Ruraux
Métropolitaines et Périurbains - συντμ.: FDN)

Τ
ο 1995 τέσσερις φορείς διαχείρισης μεγάλων περιαστικών πάρκων

από την Ισπανία και τη Γαλλία είχαν την πρωτοβουλία να δημι-

ουργήσουν αυτή την Ομοσπονδία μετά από το 2ο Συμπόσιο για τις

Φυσικές Περιοχές στις Μητροπολιτικές και Περιαστικές Ζώνες, το οποίο

διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη στο πνεύμα της Διάσκεψης Κορυφής του

ΟΗΕ για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ρίο Ντε Τζανέϊρο,

1992). 

Από το Συμπόσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να καθιερωθεί ένα δίκτυο α-

νταλλαγών μεταξύ τέτοιων περιοχών σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 

Βασικοί στόχοι της FEDENATUR είναι:

• Η προαγωγή της προστασίας των περιαστικών φυσικών και αγροτικών πε-

ριοχών που δέχονται μεγάλες αστικές πιέσεις και η υιοθέτηση στρατηγι-

κών για την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών,

• Η εγκαθίδρυση ενός δικτύου ανταλλαγής τεκμηριωμένων γνώσεων και

πληροφοριών μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας, με κάθε πρόσφορο μέ-

σο επικοινωνίας,

• Η υποστήριξη δράσεων έρευνας, ανταλλαγής εμπειριών και αξιοποίησης

μελετών που αφορούν την προστασία και διατήρηση των περιαστικών φυ-

σικών και αγροτικών περιοχών και ακόμα τη διοργάνωση συναντήσεων

εργασίας (επισκέψεις ειδικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια, σεμινάρια) με

σκοπό τη διαβούλευση και πληροφόρηση,

• Η ενίσχυση της χρήσης και η αξιοποίηση των πόρων των περιαστικών φυ-

σικών και αγροτικών περιοχών με τρόπο συμβατό με τις αρχές της  αειφό-

ρου ανάπτυξης,

• Η προσπάθεια για την ικανοποίηση της απαίτησης του κοινού για αναψυ-

χή με τρόπο συμβατό με την προστασία των περιοχών αυτών, προλαμβά-

νοντας την ενάσκηση δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν αρνητικό α-

ποτέλεσμα από οικολογική άποψη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ε-

πιστρατεύονται και αξιοποιούνται όλα τα εργαλεία αφύπνισης, ενημέρω-

σης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, 

• Η προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου των περιοχών αυτών και

η θέσπιση κριτηρίων για την περιβαλλοντική διαχείριση στο πλαίσιο της

αειφόρου ανάπτυξης,

• Η προώθηση δράσεων σχετικών με την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα

της χρηματοδότησης των στόχων των μελών της Ομοσπονδίας,

• Η παραγωγή και η προώθηση πολιτικών για τη διαχείριση και προστασία

των φυσικών και αγροτικών περιοχών.

Μέχρι σήμερα η FEDENATUR αριθμούσε 28 μέλη που αντιπροσωπεύουν

μητροπολιτικές και περιαστικές περιοχές πρασίνου από 5 ευρωπαϊκές χώρες

(Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Πορτογαλία). Η έδρα και τα κεντρικά

γραφεία της βρίσκονται στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία.

FEDENATUR

Λεπτομέρεια από το εσωτερικό 
του κτιρίου όπου πραγματοποιήθηκε 

η Γενική Συνέλευση
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Επιπλέον παρουσιάστηκαν και δύο

ακόμα περιοχές οι φορείς των οποίων

διερευνούν τη δυνατότητα ένταξής

τους στη FEDENATUR:

• Το Εθνικό Πάρκο Vitosha που βρί-

σκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας

και 

• Η Μητροπολιτική Περιοχή της Ανω

Σιλεσίας (στην πόλη Katowiche)

στην Πολωνία.

Ολες οι παρουσιάσεις ήταν πολύ κα-

λά προετοιμασμένες και πραγματοποι-

ήθηκαν από εκπροσώπους των φορέων

που διαχειρίζονται τις περιοχές. 

Οι παρουσιάσεις, τις οποίες οι παρι-

στάμενοι παρακολούθησαν από μεγά-

λες οθόνες, έγιναν στα αγγλικά, γαλλι-

κά, ισπανικά και ιταλικά και γι’ αυτό υ-

πήρχαν διερμηνείς σε όλες αυτές τις

γλώσσες. 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

της FEDENATUR περιέλαβαν τον οι-

κονομικό απολογισμό της Ομοσπονδίας

για το προηγούμενο έτος, τον απολογι-

σμό του έργου και τις προτάσεις – γενι-

κές κατευθύνσεις - για τις δράσεις του

επόμενου έτους. Στις δράσεις αυτές μά-

λιστα εντάσσεται και η κατάθεση κειμέ-

νου κατευθύνσεων πολιτικής στην Ευ-

ρωπαϊκή Ενωση σχετικού με την προώ-

θηση των «Πράσινων Υποδομών» (ε-

λεύθερη απόδοση του όρου green

infrastructure). Ως «Πράσινες Υποδο-

μές» ορίζεται η ανάπτυξη πολιτικής ώ-

στε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα (α-

στικών) πράσινων χώρων να εξασφαλί-

ζει την προστασία και καλή λειτουργία

των οικοσυστημάτων και την ταυτό-

χρονη παροχή ωφελειών στους αστι-

κούς πληθυσμούς. Αυτή η νέα προσέγ-

γιση για την επίτευξη οικολογικής «ποι-

ότητας» στον ευρύτερο αστικό χώρο εί-

ναι σήμερα επιβεβλημένη για να μπορέ-

σει η Ε.Ε. κατ’ αρχήν να περιορίσει τη

διαπιστούμενη μείωση της βιοποικιλό-

τητας. Η κεντρική ιδέα του κειμένου

της FEDENATUR αφορά την ολοκλη-

ρωμένη διαχείριση του χώρου μέσω ε-

νός «στρατηγικού» χωροταξικού σχε-

διασμού. Στο αρχικό κείμενο μάλιστα

που δόθηκε στους εκπροσώπους των

μελών της Ομοσπονδίας, η Φιλοδασική

συνεισέφερε με κάποιες επισημάνσεις

που αφορούν την ανάγκη της διατήρη-

σης μιας διαχείρισης «κοντά-στη-φύ-

ση» των αστικών περιοχών πρασίνου

και ενδεχομένως την υιοθέτηση ενός

πλαισίου περιβαλλοντικής διακυβέρνη-

σης που θα συναρθρώνει με πιο ολο-

κληρωμένο τρόπο τους βιοφυσικούς και

τους κοινωνικούς παράγοντες που σχε-

τίζονται με τις περιοχές αυτές.

Στο περιθώριο των εργασιών της Γε-

νικής Συνέλευσης, ο εκπρόσωπος της

Φιλοδασικής είχε την ευκαιρία να συ-

ζητήσει με πολλούς εκπροσώπους με-

λών της FEDENATUR διάφορα θέμα-

τα και να θέσει εν γένει τις βάσεις για

συνεργασία. 

Το Τεχνικό Σεμινάριο

Με την ευκαιρία της Ετήσιας Γενι-

κής Συνέλευσης των μελών της Ομο-

σπονδίας, διοργανώνονται τεχνικά σε-

μινάρια στα οποία οι εκπρόσωποι των

μελών της έχουν την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσουν εισηγήσεις από ειδι-

κούς στα διάφορα θέματα που σχετίζο-

νται με τις μητροπολιτικές και περια-

Η αρχική διαφάνεια της παρουσίασης της Φιλοδασικής.

στικές φυσικές και αγροτικές περιοχές

και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπει-

ρίες. Φέτος το διήμερο σεμινάριο είχε

ως θέμα «Οταν η πόλη αλλάζει... - Οι

φυσικοί περιαστικοί χώροι στα φυσικά

μητροπολιτικά πάρκα» και πραγματο-

ποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του

Grand Parc Miribel-Jonage από τους

υπεύθυνους φορείς με την υποστήριξη

της Περιφέρειας του Rhône και πολ-

λών χορηγών τοπικής και εθνικής εμ-

βέλειας της Γαλλίας. Τις εργασίες πα-

ρακολούθησε ο συνεργάτης της Φιλο-

δασικής κ. Ν. Πάγκας ως εκπρόσωπος

πλέον μέλους της FEDENATUR. 

Το θέμα του Σεμιναρίου που σχετί-

ζεται και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

INTERREG IVC - Periurban Parks

στο οποίο συμμετέχουν μέλη της

FEDENATUR, ήταν οργανωμένο την

πρώτη ημέρα (16/6) σε τέσσερα Εργα-

στήρια ανοικτού διαλόγου (στρογγυλά

τραπέζια) με θέματα: 

• Από τον ελεύθερο χρόνο στις διακο-

πές στην πόλη. Νέες πρακτικές ανα-

ψυχής στις φυσικές μητροπολιτικές

περιοχές.

• Ξανα-ανακαλύπτοντας τη βιοποικι-

λότητα. Οι περιαστικές περιοχές βρί-
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σκονται συχνά κάτω από τις αστικές

πιέσεις. Πώς θα προσαρμόσει τις πα-

ρεμβάσεις του ο άνθρωπος για να γί-

νουν εργαλεία προστασίας και ενί-

σχυσης της βιοποικιλότητας; 

• Η επιδίωξη της αειφόρου διαχείρι-

σης. Οι περιαστικές φυσικές περιοχές

που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από

το κοινό πρέπει γενικώς να «προσαρ-

μοστούν» στη ζήτηση; Για να προ-

στατευτούν πρέπει να αποφευχθεί κά-

θε αναπτυξιακή διαχείριση; 

• Οι υπεύθυνοι φορείς. Οι εκπαιδευτι-

κές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές

και πολιτιστικές ευθύνες των φορέ-

ων για το φυσικό τοπίο στις μητρο-

πολιτικές περιοχές.  

Στα Εργαστήρια ήταν προσκεκλημέ-

νοι ως ομιλητές σημαντικοί Καθηγητές

από διάφορα Πανεπιστήμια της Γαλλίας

και του Καναδά που ανέπτυξαν σύγχρο-

νους προβληματισμούς σε σχετικά θεω-

ρητικά θέματα και στελέχη φορέων που

έθεσαν πρακτικούς προβληματισμούς.

Η όλη διοργάνωση ξεκίνησε με την γε-

νική εισήγηση των θεμάτων σε ολόκλη-

ρο το πολυπληθές ακροατήριο και ολο-

κληρώθηκε με την συνόψιση των σημα-

ντικών συμπερασμάτων από τους συ-

ντονιστές των Εργαστηρίων και αρκε-

τούς άλλους διακεκριμένους ομιλητές. 

Τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου

θα δημοσιευτούν σύντομα στον ιστό-

τοπο του Grand Parc: 

www.grand-parc.fr

Οι διοργανωτές (SYMALIM  και

SEGAPAL, φορείς διαχείρισης του

Grand Parc) είχαν μεριμνήσει για την

άνετη διεξαγωγή του Σεμιναρίου (αί-

θουσες, φαγητό, καλλιτεχνικά δρώμε-

να) το οποίο παρακολούθησαν περίπου

100 άτομα. Το κλείσιμο μάλιστα έγινε

το βράδυ στην μεγάλη τέντα στην όχθη

της λίμνης του πάρκου με μια δεξίωση

στην οποία συμμετείχαν περισσότερα

από 200 άτομα μεταξύ των οποίων και

οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Η δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου

(17/6) περιελάμβανε ξενάγηση των

προσκεκλημένων σε τρεις περιοχές:

• Στην πρότυπη φάρμα περιβαλλοντι-

κής εκπαίδευσης που βρίσκεται στα

νότια του Μεγάλου Πάρκου (Grand

Parc) Miribel-Jonage, όπου πραγμα-

τοποιούνται οργανωμένα προγράμ-

ματα για παιδιά.

• Στις υπό διαμόρφωση περιοχές του

Μεγάλου Πάρκου.

• Στην περιοχή Confluence της συμβο-

λής των ποταμών Rhône και Saône

(που διασχίζουν την πόλη της Λυών)

στην οποία πραγματοποιείται ένα ευ-

ρύ πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.

Οι προσκεκλημένοι καθηγητές στο σεμινάριο: από αριστερά Yves Chalas, 
Martin Vanier, Chris Younes και Lucie Sauve.

Οι εγκαταστάσεις του πάρκου 
στις οποίες πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο.                      

Επίσκεψη στο μικρό βοτανικό κήπο που βρίσκεται 
δίπλα στη φάρμα.                 
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Πανοραμική άποψη της πόλης από το λόφο Fourvière. 
Διακρίνονται οι ποταμοί Rhône  και Saône 

που κυλούν σχεδόν παράλληλα λίγο πριν τη συμβολή τους 
και το σύγχρονο τοπόσημο της πόλης, 
ο πύργος της Crédit Lyonnais (δεξιά).

Tο πάρκο Tête d’or που φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΥΩΝ

Η
Λυών είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας

και είναι χτισμένη στη θέση του ρωμαϊκού Lug-

dunum, στη συμβολή των ποταμών Ροδανού

(Rhône) και Σον (Saône) στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η

Λυών βρίσκεται σε ίση περίπου απόσταση από το Παρίσι και

τη Μασσαλία και η κεντρική γεωγραφική της θέση, σε συν-

δυασμό με τις μικρές αποστάσεις από τη Γερμανία, την Ελ-

βετία και την Ιταλία, της προσδίδουν μια ιδιαίτερα σημαντι-

κή γεωστρατηγική σημασία. Το σημερινό μητροπολιτικό κέ-

ντρο «Grand Lyon» είναι μια πολλαπλώς αναπτυσσόμενη πε-

ριοχή με σημαντική παρουσία στην οικονομία, την καινοτο-

μία και τον πολιτισμό.

Η πόλη της Λυών αγαπά το πράσινο και περίτρανο παρά-

δειγμα γι’ αυτό αποτελεί το κόσμημά της, το μεγάλο πάρκο

Tête d’or που φιλοξενεί καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.

Στον μικρό αυτό παράδεισο συνυπάρχουν η πλούσια και

φροντισμένη βλάστηση, οι λίμνες, τα πουλιά, ο βοτανικός

κήπος και η μεγάλη ατραξιόν του, τα ελαφάκια που τραβούν

σαν μαγνήτης τα παιδιά.  

Τις ημέρες που διεξάγονταν η Γενική Συνέλευση και το Τε-

χνικό Σεμινάριο της FEDENATUR, η πόλη της Λυών «έντυ-

σε» πράσινη την κεντρική της πλατεία Bellecour στο πλαίσιο

υπαίθριας έκθεσης για την ανάδειξη των φυτών της περιοχής. 
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Γωνιές του καλά οργανωμένου Δημοτικού Βοτανικού Κήπου.

H κεντρική πλατεία της Λυών ντυμένη στο πράσινο κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.
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Τ
ο τριήμερο Συμπόσιο

ξεκίνησε το απόγευμα

της Πέμπτης 23 Ιουνίου

με ξενάγηση  στο Δασο-

βοτανικό Κήπο του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης (Α.Π.Θ.) από τον Αν. Καθηγητή

κ. Κ. Θεοδωρόπουλο, υπεύθυνο λει-

τουργίας του Κήπου και την Επικ.

Καθ. Κα Ελ. Ελευθεριάδου, υπεύθυνη

Ερμπαρίου Φυτικών Δειγμάτων (οι

διεθνείς κωδικές ονομασίες

του Κήπου και του Ερμπαρί-

ου είναι TAU και TAUF). 

O Κήπος αυτός ιδρύθηκε

και λειτουργεί στην ανατο-

λική Θεσσαλονίκη, στην πε-

ριοχή του συνοικισμού Φοί-

νικα, με πρωτοβουλία και

φροντίδα του Εργαστηρίου

Δασικής Βοτανικής - Γεω-

βοτανικής (πρώην Εργαστή-

ριο Δασικής Βοτανικής) της

Σχολής Δασολογίας και Φυ-

σικού Περιβάλλοντος του

Α.Π.Θ. Καταλαμβάνει επί-

πεδη έκταση 62 στρεμμά-

των, που αποκτήθηκε το

1964, περιφράχτηκε το 1966

με κυπαρίσσια που φυτεύτη-

καν περιφερειακά σε στενό

σύνδεσμο των δύο σειρών, ώστε να

σχηματίζουν αντιανεμικό φράχτη για

προστασία των φυτών, και η φύτευση

των διαφόρων δένδρων ξεκίνησε το

φθινόπωρο του 1970 βασιζόμενη σε

αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

Στον Κήπο αναπτύσσονται ξυλώδη

είδη (δένδρα και θάμνοι) της ελληνι-

κής χλωρίδας καθώς και ένας μικρός

αριθμός ξενικών ειδών που παρουσιά-

ζουν ενδιαφέρον για τις αναδασώσεις

και την επίτευξη ειδικού αισθητικού α-

ποτελέσματος. 

Σήμερα συνολικά αντιπροσωπεύο-

νται 111 ξυλώδη είδη που ανήκουν σε

74 γένη φυτών. Από το σύνολο των ει-

δών, 24 είναι Γυμνόσπερμα και 87 Αγ-

γειόσπερμα. Κάθε είδος αντιπροσω-

πεύεται από ένα ή περισσότερα άτομα.

Ο κύριος σκοπός του Κήπου είναι η εκ-

παίδευση των φοιτητών της Σχολής

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-

ντος. Συγχρόνως προσφέρει

τη δυνατότητα επίσκεψης

και εκπαίδευσης σε μαθητές

και σπουδαστές όλων των

βαθμίδων εκπαίδευσης (σχο-

λεία, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ κ.ά.) που ε-

πισκέπτονται τον Κήπο ορ-

γανωμένα. Επιπλέον, ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον παρουσιά-

ζει για Έλληνες και ξένους

ενδιαφερόμενους για την ελ-

ληνική χλωρίδα, καθώς η

συγκέντρωση των περισσό-

τερων ελληνικών ξυλωδών

ειδών στο χώρο του Κήπου

παρέχει τη δυνατότητα όχι

μόνο για παρατήρηση αλλά

και για έρευνα.

Η πρώτη ημέρα ολοκλη-

ρώθηκε με την ξενάγηση στο

ξεχωριστό Μουσείο Άγριας

Πανίδας-Ενυδρείο του Εργαστηρίου Ά-

γριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέ-

ων Υδάτων που στεγάζεται σε χώρους

της Δασολογικής Σχολής από τον Ανα-

πλ. Καθ. Κ. Χρήστο Βλάχο και τον Δρα

Ν. Παραλυκίδη. 

30

Συμπόσιο 
Ελληνικών 
Βοτανικών 
Κήπων

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε φέτος, από

τις 23 ως τις 26 Ιουνίου, το 3ο Συμπόσιο του Δικτύου

Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, με θέμα «Διατήρηση

και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση σε Βοτανι-

κούς Κήπους». Το συμπόσιο διοργάνωσαν οι τρεις

Βοτανικοί Κήποι της Μακεδονίας: ο Βαλκανικός Βο-

τανικός Κήπος των Κρουσσίων (που δημιουργήθηκε

και φροντίζεται από το Εργαστήριο Προστασίας και

Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών του

ΚΓΕΒΕ/ ΕΘΙΑΓΕ), ο Δασοβοτανικός Κήπος της Δα-

σολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης (που δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται

από το Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανι-

κής) και ο Βοτανικός Κήπος της Σταυρούπολης (του

Δήμου Παύλου Μελά), με τη συνδρομή των δήμων

Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά, Κιλκίς και Θέρμης.

Από την ξενάγηση στο Δασοβοτανικό Κήπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 15

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, στις ε-

γκαταστάσεις του Εργαστηρίου Προ-

στασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών

και Ανθοκομικών Ειδών του ΕΘΙΑΓΕ,

στη Θέρμη, παρουσιάστηκαν οι ειση-

γήσεις των εκπροσώπων των Κήπων.

Ο Βοτανικός Κήπος της Φιλοδασικής

(που είναι μέλος του Δικτύου), εκπρο-

σωπήθηκε από την Κα Σοφία Πηλαβά-

κη, υπεύθυνη για το σχεδιασμό του κή-

που, και τον κ. Νίκο Πάγκα, υπεύθυνο

για την οργάνωση του κήπου. Στο

πλαίσιο των εργασιών ο κ. Πάγκας πα-

ρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Διατήρη-
ση σπανίων ειδών και οργανωμένες ε-
πισκέψεις στο Βοτανικό Κήπο της Φι-
λοδασικής» που προετοιμάστηκε με τη

συνεργασία του ειδικού συνεργάτη του

Κήπου, Δρα Π. Τρίγκα. 

Το Σάββατο 25 Ιουνίου, πραγματοποι-

ήθηκε επίσκεψη στο Βαλκανικό Βοτανι-

κό Κήπο Κρουσσίων Κιλκίς. Μετά την

υποδοχή από την υπεύθυνη του Κήπου

κα Μαλούπα και τους χαιρετισμούς των

τοπικών αρχών, οι επισκέπτες ξεναγήθη-

καν στο μεγάλο «μονοπάτι της βιοποικι-

λότητας» από τον Δρα Ν.Κρίγκα και στη

συνέχεια επισκέφθηκαν έκθεση ζωγραφι-

κής και πήραν μέρος σε εικαστικές δρά-

σεις. Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών Βο-

τανικών Κήπων πραγματοποίησαν συνά-

ντηση εργασίας στην οποία συζητήθηκαν

διάφορα θέματα και προγραμματίστηκαν

ενέργειες για τη θεσμοθέτηση του Δικτύ-

ου και τη συνεργασία τους σε προγράμ-

Άποψη του Μουσείου Αγριας Πανίδας 
που στεγάζεται σε χώρους της Δασολογικής Σχολής.

Oι εκπρόσωποι των Βοτανικών Κήπων.

Ο Κήπος από ψηλά.

Tο προεδρείο της ημερίδας, από αριστερά κα Χατζηαθανασιάδου, 
κ. Θεοδωρόπουλος, κ. Παπαδόπουλος και κα Μαλούπα.
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ματα με σκοπό τη εξασφάλιση χρηματο-

δότησης για την προώθηση των σκοπών

τους. Παρά τις απουσίες ορισμένων εκ-

προσώπων για αντικειμενικούς λόγους,

επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για προώθηση

του Δικτύου και ενδυνάμωση της συνερ-

γασίας μεταξύ των Κήπων.

Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος

Κρουσσίων (Β.Β.Κ.Κ.) είναι ένας από

τους νεότερους κήπους της Ευρώπης.

Βρίσκεται μέσα σε φυλλοβόλα δρυο-

δάση του Μαυροβουνίου της οροσει-

ράς των Κρουσσίων με πλούσια χλω-

ρίδα που περιλαμβάνει τουλάχιστον

1.072  φυτικά είδη και υποείδη. Η ευ-

ρύτερη περιοχή ανήκει σε μια ζώνη

που περιλαμβάνει περιοχές προτεινό-

μενες για ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ

2000 (Λίμνη Κερκίνη - Κρούσσια -

Κορυφές Όρους Μπέλλες, Λίμνη Πι-

κρολίμνη, Υδροχαρές δάσος Μουριών,

Λίμνη Δοϊράνη). Σκοπός ανάπτυξης

του ΒΒΚΚ είναι μεταξύ άλλων και η

προστασία των φυσικών οικοσυστημά-

των που περιλαμβάνουν τις πέντε βα-

σικές ζώνες βλάστησης της Ελλάδας.

Στο βαλκανικό βοτανικό κήπο δημι-

ουργήθηκαν κατάλληλες συνθήκες για

την ανάπτυξη, την ταξινόμηση και τη

μελέτη φυτών που υπάρχουν μόνο στα

Βαλκάνια. Σημαντική είναι και η καλ-

λιέργεια διαφόρων ειδών αρωματικών

και φαρμακευτικών της βαλκανικής

χλωρίδας. Ο επισκέπτης έχει την ευ-

καιρία να θαυμάσει και να απολαύσει

τη μακεδονική φύση σε ένα περιβάλ-

λον πλούσιο από αυτοφυή φυτά, αλλά

και από καταρράκτες, τεχνητές λίμνες,

διαμορφωμένα μονοπάτια, ρυάκια, πα-

ρατηρητήρια και φυσικά λιβάδια. 

Την Κυριακή 26 Ιουνίου ολοκληρώ-

θηκαν οι εργασίες του 3ου Συμποσίου

με την ξενάγηση στο Βοτανικό Κήπο

της Σταυρούπολης (που συνενώθηκε

πλέον με τις γειτονικές περιοχές στον

μεγάλο Δήμο Παύλου Μελά). Η ξενά-

γηση πραγματοποιήθηκε από την κα

Ν. Χατζηαθανασιάδου και την κα Φ.

Περσάκη, Γεωπόνους του Δήμου. 

Η δημιουργία του Κήπου ξεκίνησε

το 1996 με αποκλειστική χρηματοδό-

τηση του Δήμου Σταυρούπολης και τα

Όψεις του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.

H φυσική λίμνη με τα υδροχαρή φυτά στο μέσον της διαδρομής 
του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων.
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εγκαίνια έγιναν στις 4 Ιουνίου του

2002. Ο Κήπος οργανώθηκε σε μια έ-

κταση πέντε στρεμμάτων στην περιοχή

της Άνω Ηλιούπολης. Οι στόχοι του

Κήπου είναι η παροχή γνώσης πάνω

στον κόσμο των φυτών, η περιβαλλο-

ντική εκπαίδευση, η προστασία της

βιοποικιλότητας και των απειλούμενων

με εξαφάνιση φυτών και η μελέτη και

αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας. 

Στο Βοτανικό Κήπο Σταυρούπολης

πραγματοποιούνται οργανωμένες ξενα-

γήσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και

τα προγράμματα σχολείων και επισκε-

πτών. Σε συνεργασία με τις υπεύθυνες

Γεωπόνους υλοποιούνται ερευνητικά

προγράμματα σε συνεργασία με Πανε-

πιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς

της χώρας και του εξωτερικού.  Εκτός

από την οικονομική, αισθητική και πο-

λιτιστική αναβάθμιση της ευρύτερης

περιοχής η μεγάλη επιτυχία του Βοτανι-

κού κήπου είναι το εκπαιδευτικό του

έργο. Τα τέσσερα χρόνια της λειτουρ-

γίας του τον επισκέφτηκαν και ξεναγή-

θηκαν από το επιστημονικό προσωπικό

20.000 μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές,

αντιπροσωπείες από άλλες χώρες, περι-

βαλλοντικές και άλλες ομάδες. 

Ο Βοτανικός κήπος συνεχίζει τη

δράση του με ανταλλαγή τεχνογνω-

σίας και γενετικού υλικού με τους Βο-

τανικούς Κήπους της Ελλάδας συμμε-

τέχοντας δυναμικά στο νεοσύστατο Δί-

κτυο. Η έντονη δραστηριότητα που έ-

χει αναπτυχθεί με άξονα τον Κήπο συ-

ντέλεσε στην σχεδιαζόμενη «επέκτα-

σή» του ως Μεσογειακού Βοτανικού

Κήπου, στο Μητροπολιτικό πάρκο

πρώην στρατοπέδου Π. Μελά που πρό-

κειται σύντομα να δημιουργηθεί. 

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με

μια μικρή δεξίωση κάτω από την ιδιό-

μορφη σκιερή πέργκολα που καλύ-

πτουν δέκα (!) γλυσίνες. Τους καλε-

σμένους χαιρέτησε ο Δήμαρχος Παύ-

λου Μελά και ο Καθηγητής της Δασο-

λογικής Σχολής κ. Αχ. Γερασιμίδης. Οι

εκπρόσωποι Ελληνικών Βοτανικών

Κήπων συμφώνησαν να ξεκινήσουν το

συντομότερο την οργάνωση της επό-

μενης συνάντησης του Δικτύου.  

Η φιλόξενη πέργκολα του Βοτανικού Κήπου της Σταυρούπολης.

Η πρώτη εικόνα για τον επισκέπτη του Βοτανικού Κήπου της Σταυρούπολης.

Ξενάγηση στον Κήπο, δεξιά ο ανθώνας.



πειλούμενων Φυτών της Ελλάδας και περιλαμβάνεται στη
λίστα της IUCN με τα 50 περισσότερο απειλούμενα φυτά
των νησιών της Μεσογείου.

Στο Βοτανικό Κήπο Καισαριανής παρήχθησαν 12 φυτά από
σπέρματα που συλλέχθηκαν από τη Σκύρο. Από αυτά τα μισά
εγκαταστάθηκαν επιτυχώς στον Κήπο και τα υπόλοιπα βρί-
σκονται στο φυτώριο του Κήπου.

AUBRIETA SCYRIA (ΤΡΩΤΟ)

Το είδος Aubrieta scyria είναι ένα σπάνιο στενότοπο εν-
δημικό χασμόφυτο με εξάπλωση στο όρος Κόχυλας της

Σκύρου και στην περιοχή της Κύμης στην Κεντρική Εύβοια.
Πρόκειται για ένα ελκυστικό είδος, γνωστό μόνο από δύο
πληθυσμούς που περιλαμβάνουν λίγες εκατοντάδες άτομα ο
καθένας. Στον Κήπο αναπτύξαμε 14 άτομα από σπέρματα τα ο-
ποία έχουν πολύ καλή ανάπτυξη.

2011μια ιδιαίτερη χρονιά 

για το Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής

Άποψη του χώρου της Τράπεζας Σπερμάτων.

ΗΦιλοδασική στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Βοτανι-
κού Κήπου, ξεκίνησε την οργάνωση μιας Τράπεζας
Σπερμάτων με την προμήθεια του κατάλληλου εξο-

πλισμού με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Σκοπός
της τράπεζας είναι η σχετικά μακροχρόνια διατήρηση σπερμά-
των από σπάνια και απειλούμενα είδη της Ελληνικής αυτοφυ-
ούς χλωρίδας που καταρχήν φιλοξενούνται στον Κήπο. Τα
σπέρματα αυτά ως δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στην επανεισαγωγή ειδών εκεί όπου αυτοί εξαφανίζονται και
στον εμπλουτισμό πληθυσμών που υποβαθμίζονται. Το πρό-
γραμμα συλλογής και αποθήκευσης θα έχει δοκιμαστική λει-
τουργία δύο ετών πριν ξεκινήσει κανονικά και θα υλοποιηθεί
από τους υπεύθυνους του Βοτανικού Κήπου και από ειδικευ-
μένους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ 
ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

AETHIONEMA RETSINA (ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ)

Το είδος Aethionema retsina είναι ένα μικρό πολυετές
χασμόφυτο με ξυλώδη βάση, που εξαπλώνεται απο-

κλειστικά σε σχισμές κατακόρυφων ασβεστολιθικών βρά-
χων, σε υψόμετρο 10-400 μ. Πρόκειται για τοπικό ενδημικό
είδος με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση στο όρος Κό-
χυλας της Σκύρου, ενώ είναι γνωστό και από μια θέση στο
νησί Σκυροπούλα. Συνολικά τρεις πληθυσμοί του είδους εί-
ναι γνωστοί από τις παραπάνω περιοχές και ο μοναδικός
που έχει καταμετρηθεί (ο ένας από τους δυο πληθυσμούς
του όρους Κόχυλας) περιλαμβάνει συνολικά 51 ενήλικα ά-
τομα. Το είδος έχει χαρακτηρισθεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύ-
ον» στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Α-
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ASTRAGALUS DRUPACEUS (ΤΡΩΤΟ)

Πρόκειται για πολυετές είδος που σχηματίζει συστάδες
βλαστών με ετήσια διάρκεια. Είναι ενδημικό είδος της

Πελοποννήσου, με εξάπλωση στην ευρύτερη περιοχή του
Πάρνωνα και της Κυλλήνης σε υψόμετρο 100-1.000 μ. Ο συ-
νολικός πληθυσμός του είδους δεν υπερβαίνει τα 3.500 άτο-
μα. Στην ευρύτερη περιοχή του όρους Κυλλήνη το είδος ανα-
πτύσσεται στις περιοχές του Φενεού και της Ευρωστίνης, ε-
νώ έχουν περάσει 150 χρόνια από την τελευταία καταγραφή
του είδους στο όρος Κυλλήνη και κατά πάσα πιθανότητα ο
πληθυσμός αυτός έχει εξαφανισθεί. Το είδος έχει χαρακτηρι-
σθεί ως «Τρωτό».

Στον Βοτανικό Κήπο Καισαριανής έχουν εγκατασταθεί 3 ά-
τομα που προέρχονται από την περιοχή του Πάρνωνα.

ASYNEUMA GIGANTEUM (ΤΡΩΤΟ)

Το είδος Asyneuma giganteum είναι πολυετές μονοκαρ-
πικό ποώδες φυτό που αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικά

βράχια. Είναι ενδημικό στα νησιά του ΝΑ Αιγαίου (Ρόδο, Χάλ-
κη και Κάρπαθο) και αναπτύσσεται σε υψόμετρο 200-600 μ
στη Ρόδο και τη Χάλκη και 1.100-1.150 στην Κάρπαθο. Εκτι-
μάται ότι ο συνολικός αριθμός ώριμων αναπαραγωγικά ατό-
μων κάθε έτος κυμαίνεται μεταξύ 500-1000 άτομα. Στον Βο-
τανικό Κήπο Καισαριανής αναπτύξαμε 2 άτομα από σπέρματα
τα οποία 2 χρόνια μετά τη βλάστηση των σπερμάτων δεν έ-
χουν ανθοφορήσει.

ASPERULA TAYGETEA (ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟ)

Το είδος Asperula taygetea είναι πολυετές χασμόφυτο
και σχηματίζει εκτεταμένες τούφες σε σχισμές ασβε-

στολιθικών βράχων σε υψόμε-
τρο 0-550 μ. Είναι σπάνιο εν-
δημικό είδος και η γεωγραφι-
κή του εξάπλωση είναι ένα
παράδειγμα της φυτογεωγρα-
φικής σύνδεσης της Νότιας
Πελοποννήσου και της Δυτι-
κής Κρήτης μέσω της γέφυ-
ρας ξηράς που συνέδεε τις
δύο περιοχές σε παλαιότε-
ρες γεωλογικές περιόδους.
Υπολείμματα αυτής της γέ-
φυρας ξηράς αποτελούν
σήμερα τα νησιά Κύθηρα
και Αντικύθηρα.
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Τ
ην Τρίτη 6 Σε-

πτεμβρίου 2011

ολοκληρώθηκε

στη Βουλή η συζήτηση του

νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ

για τη ρύθμιση των αυθαι-

ρέτων και την περιβαλλο-

ντική αδειοδότηση έργων

και δραστηριοτήτων. Το

νομοθέτημα υπερψηφίστη-

κε επί της αρχής του με ευ-

ρεία πλειοψηφία  μετά τις

αλλαγές που επέφερε ο αρ-

μόδιος υπουργός, Γ. Παπα-

κωνσταντίνου. Η μείωση

των προστίμων για τα ε-

κτός σχεδίου αυθαίρετα, η

«ενοποίηση» στα 30 χρόνια της διάρκειας της ρύθμισης, η

αύξηση των παραβόλων και η απόδοση έως 15% του προστί-

μου στα ασφαλιστικά Ταμεία είναι οι βασικότερες από τις

αλλαγές που κατατέθηκαν στη Βουλή στο σχέδιο νόμου για

τα αυθαίρετα. Με τις αλλαγές αυτές, καλύπτονται ουσιαστι-

κά όλες οι αυθαιρεσίες, καθώς καταργείται το χρονικό όριο

της 28ης/4/2010 και μειώνεται στους δύο μήνες το περιθώριο

υποβολής των δηλώσεων, που πλέον λήγει στις 30 Νοεμβρί-

ου. Ανατροπές επέρχονται και στις μεταβιβάσεις ακινήτων

με πολεοδομικές παρανομίες.

Ο υπουργός Γ. Παπακωνσταντίνου  σημείωσε ότι «δεν α-

πολογείται για το εισπρακτικό μέρος της ρύθμισης, ούτε

κλείνει τα μάτια «στον υπολογισμό μερικών εκατοντάδων ε-

κατομμυρίων που μπορούν να εισρεύσουν στα δημόσια τα-

μεία, ειδικά σε αυτή την περίοδο και ειδικά από ανθρώπους

που έχουν αυθαιρετήσει, και οι πόροι αυτοί θα αποτελέσουν

αντιστάθμισμα για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής

ζημιάς». Επίσης θεωρεί ως επιτεύγματα του νομοσχεδίου το

ότι προχωρούν οι δασικοί χάρτες, η κτηματογράφηση, η σύ-

νταξη ειδικών και γενικών χωροταξικών σχεδίων, καθώς και

ρυθμιστικών σχεδίων για τις μεγάλες πόλεις και η συγκέ-

ντρωση και δημοσιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων. «Ούτε

μία ακόμη τακτοποίηση ή ένα συγχωροχάρτι που δικαιώνει

την αυθαιρεσία, αλλά ρεαλιστική αντιμετώπιση ενός υπαρ-

κτού προβλήματος», τόνισε για τις παραπάνω ρυθμίσεις ο κ.

Γ. Παπακωνσταντίνου, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να

χαραχθεί η περιβόητη κόκκινη γραμμή έναντι των αυθαιρέ-

των.

Αν όμως, πραγματικός στόχος ήταν η χάραξη «κόκκινης

γραμμής», τότε το ΥΠΕ-

ΚΑ θα προχωρούσε σε αυ-

στηρή και άμεση επιβολή

προστίμων στους αυθαιρε-

τούχους, σε κατεδαφίσεις

αυθαιρέτων και σε επιτά-

χυνση του πολεοδομικού

σχεδιασμού που εδώ και

δεκαετίες ουσιαστικά δεν

υπάρχει, με αποτέλεσμα

να δίνονται πάμπολλες ευ-

καιρίες για παρανομίες.

Θα έβαζε επίσης κοινωνι-

κά κριτήρια εκεί όπου

πραγματικά υπάρχει ανά-

γκη και ταυτόχρονα θα

διασφάλιζε όρους ουσια-

στικής προστασίας του φυσικού μας πλούτου, ως πολύτιμης

δημόσιας περιουσίας και κρίσιμης υποδομής για την προ-

σαρμογή της χώρας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έπρεπε να αποδέχεται ότι το

περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι είναι τα πιο σημαντικά δο-

μικά στοιχεία για μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία και

κοινωνική ευημερία.

Αντίθετα το σχέδιο νόμου θέτει τα πράγματα σε λάθος βά-

ση και θα έχει ολέθριες επιπτώσεις για το περιβάλλον. Επι-

πλέον αναιρεί τις ήδη ελλιπείς προσπάθειες για χωροταξική

και πολεοδομική οργάνωση στην Ελλάδα. Οι πρόσθετες αλ-

λαγές που αφορούν τη μείωση των προστίμων για τις περισ-

σότερες κατηγορίες αυθαιρεσιών αποδεικνύουν ότι ο στόχος

του σχεδίου νόμου είναι καθαρά εισπρακτικός. Παρατηρού-

με ότι παρόλο διανύουμε μια εποχή οικονομικής κρίσης, δεν

υπάρχει η πολιτική βούληση να εισπραχθούν τα πρόστιμα

που αναλογούν σε σοβαρές και μαζικές παρανομίες που έ-

χουν υποβαθμίσει την ύπαιθρο και θα κοστίσουν κοινωνικά

και περιβαλλοντικά στις μελλοντικές γενιές.

Η διάταξη για «τακτοποίηση» αυθαιρέτων εντός των ο-

ρίων προστατευόμενων περιοχών που προστέθηκε την τε-

λευταία στιγμή στο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου

«Περιβάλλοντος», Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι

πραγματικά απαράδεκτη . Συγκεκριμένα, στην περίπτωση ζζ,

της παρ. 3 του άρθρου 23, αναφέρεται: «3. Δεν υπάγεται στις

εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυ-

τοτελούς ιδιοκτησίας, ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή,

ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: […] ζζ) σε ρέμα,

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
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κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περ.

10 και 20 παρ. 8 α) του ν. 3937/2011 (Α’ 60), ή προστατευό-

μενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει

μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011,

εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης

της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης

χρήσης».

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα απαγορεύεται μεν η νομι-

μοποίηση αυθαιρέτων σε ζώνες προστασίας, αλλά μόνο εάν

εκεί ισχύει καθολική απαγόρευση της δόμησης (άσχετα από

συντελεστές δόμησης ή οποιεσδήποτε άλλες ειδικότερες

ρυθμίσεις!). Όμως καθολική απαγόρευση της δόμησης ισχύ-

ει μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του Εθνικού Συστήματος

Προστατευόμενων Περιοχών! Με αυτή τη διάταξη, το αρμό-

διο για την προστασία περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ και η μεγάλη

πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων υπονομεύουν την ι-

σχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πολύτιμων φυσι-

κών βιοτόπων της χώρας! Δείχνουν επίσης πώς δεν επιθυ-

μούν καμία «κόκκινη γραμμή» στη διαδικασία νομιμοποίη-

σης των αυθαιρέτων.

Είναι ολοφάνερο ότι ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί οπι-

σθοδρόμηση στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στην ήδη αδύ-

ναμη περιβαλλοντική πολιτική της χώρας και νομιμοποιεί έ-

να από τα σοβαρότερα πλήγματα για τα σημαντικότερα κα-

ταφύγια βιοποικιλότητας.  Αντί της πράσινης ανάπτυξης και

της προστασίας του περιβάλλοντος, ο εξ ορισμού πολιτικός

ταγός της προστασίας του περιβάλλοντος, δηλαδή το Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ε-

πιλέγει να ανοίξει για μια ακόμη φορά την περιβαλλοντικά ο-

λέθρια συζήτηση σχετικά το «δικαίωμα» για καταπάτηση νό-

μων και φυσικού χώρου και την απαίτηση για νομιμοποίηση

της παρανομίας. Κάθε πολιτική πράξη νομιμοποίησης παρα-

νομιών, ανοίγει την πόρτα για την επόμενη γενιά αυθαιρε-

σίας, όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα από την ελληνική πολι-

τική και κοινωνική πραγματικότητα.



Ο
Υμηττός αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους

προορισμούς των κατοίκων της πρωτεύουσας που θέ-

λουν να έρθουν κοντά στη φύση. Προσφέρεται για πε-

ριπάτους, ενώ ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος φτάνει ως την κορυ-

φή του βουνού. Η περιοχή του Αισθητικού δάσους, το οποίο έχει

φυτεύσει και διαχειρίζεται η Φιλοδασική, προσφέρεται για την ά-

σκηση ελαφρών δραστηριοτήτων αναψυχής ελεύθερα στους δρό-

μους, τα μονοπάτια και στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους

Μετά την κήρυξη της περιοχής ως Αισθητικό δάσος με το ΠΔ

91/74, ακολούθησε η Υπουργική Απόφαση με αριθ. 66618

/4483/74 με την οποία καθορίσθηκαν ειδικά μέτρα προστασίας

των εκτάσεων κυρίως από φθορές στη βλάστηση και πρόκληση

πυρκαγιών. Σε εφαρμογή αυτής της Υπ.απόφασης, το Δασαρχείο

Πεντέλης εξέδωσε την με αριθ. 7252/75 Δασική Απαγορευτική

Διάταξη (Δ.Α.Δ)  προστασίας και διαχείρισης του δάσους που α-

παγόρευε την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων στην περιοχή,

με ισχύ μέχρι την 31.12.95. Σε συνέχεια αυτής εκδόθηκε η ΔΑΔ

20/4294/4.6.96 με ισχύ μέχρι το τέλος του 2005 και τώρα εκδό-

θηκε η ΔΑΔ 19 (με αρ. 5573 π.έ.5.7.2011) την οποία σας παραθέ-

τουμε παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Γέρακας 5-7-2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αρ. Πρωτ : 5573π.έ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Δ.Α.Δ:19

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις δ/ξεις των άρθρων 78, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 112, 113, 114 και

206 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 τ. Α'/18-

1-1969) "περί Δασικού Κώδικος" ό-

πως μερικά απ' αυτά τροποποιήθη-

καν και συμπληρώθηκαν απ' τις

δ/ξεις του Ν.Δ. 996/30-9-1971 (ΦΕΚ

192/τ.Α'/6-10-1971).

2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 91/74 (ΦΕΚ 31

τ.Α' /6-2-74) "περί κηρύξεως της πα-

ραχωρηθείσης προς αναδάσωσιν εις

την Φιλοδασικήν Ένωσιν Αθηνών

δασικής εκτάσεως περιοχής Καισα-

ριανής ως αισθητικόν δάσος".

3. Την με αριθ. 66618/4483/17-7-74 Α-

ποφ. Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 711

τ.Β'/17-7-74) περί λήψεως μέτρων

προστασίας του αισθητικού δάσους

Καισαριανής Αττικής".

4. Τις με αριθ. 58060/1103/14-4-54 και

17369/299/31-5-56 Αποφάσεις Υ-

πουργού Γεωργίας και τις ΥΓ

312486/5-6-72 και ΥΓ 316809/23-2-

73 Αποφάσεις Νομαρχίας Αττικής

με τις οποίες παραχωρήθηκε στην

Φιλοδασική 'Ενωση Αθηνών για α-

ναδάσωση έκταση: (α) οριστικά με

τις αριθμ. 58060/1103/14-4-54 και

αριθμ. 17369/299/31-1-56 αποφά-

σεις Υπ. Γεωργίας & (β) κατά χρήση

με τις αριθμ. 312486/5-6-72,

315058/13-7-72 & 316809/72/23-1-

73 αποφάσεις Νομαρχίας Ανατολι-

κής Αττικής.

5. Την με αριθ πρωτ 4294/1996,

υπ’αρ.: 20/4-6-1996 ΔΑΔ του Δα-

σαρχείου Πεντέλης η ισχύς της οποί-

ας έληξε στις 31-12-2005.

6. Την με αριθ. 3274/3-8-10 εγκριτική

δ/γή της Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττι-

κής.

7. Τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.

544/78 (ΦΕΚ 544 τ.Δ' /20-10-78)

"περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως

και προστασίας της περιοχής του ό-

ρους Υμηττού".

8. Τις δ/ξεις του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289

τ.Α'/29-12-79 "περί προστασίας των

δασών και των δασικών εν γένει ε-

κτάσεων της Χώρας" όπως τροπο-

ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με

τις δ/ξεις ορισμένων άρθρων του

Ν.1734/87 (ΦΕΚ 189 τ.Α'/26-10-87)

("περί βοσκοτόπων"), τα άρθρα 36,

37, 38 του Ν.1845/89 (ΦΕΚ 102/26-

4-89) (κεφ. περί δασοπροστασίας),

όπως σήμερα ισχύουν, τα άρθρα 114

έως και 120 του Ν.1892/90 και το

άρθρο 12 του Ν.2040/92 (ΦΕΚ 70

τ.Α'/23-4-92) καθώς και τις διατά-

ξεις ορισμένων άρθρων του Ν.

3208/03 (ΦΕΚ Α΄ 303/23/24-12-

2003, όπως σήμερα ισχύουν.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Επί μία 10ετία δηλαδή έως 30-6-

2020 στο Αισθητικό Δάσος Καισαρια-

νής που καθορίζεται από κλειστή οριο-

γραμμή, αρχίζοντας από τον χώρο της

παιδικής χαράς του Δήμου Καισαρια-

νής που βρίσκεται στο τέρμα της οδού

Ανατολικής Θράκης και ακολουθεί τα

όρια της Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων

σε μήκος 700 μέτρων περίπου περνώ-

ντας από τις αθλητικές εγκαταστάσεις

και το αναψυκτήριο του χώρου αναψυ-

χής Αγ. Ιωάννη μέχρι να συναντήσει

την κοίτη του ρεύματος "Ηριδανός"

την οποία ακολουθεί μέχρι το σημείο

στο ανάντη του ανισόπεδου κόμβου

Η νέα Δασική Απαγορευτική Διάταξη για το Αισθητικό Δάσος Υμηττού
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της λεωφόρου Κατεχάκη όπου η περί-

φραξη που αποτελεί και την οριογραμ-

μή της Παν/πόλης κάνει στροφή προς

τα ΒΑ και ακολουθώντας την περίφρα-

ξη συναντά στην ράχη "Πύργος" την

οποία ακολουθεί κάνοντας στροφή

προς τα ανάντη και περνώντας από το

κτίσμα "Πύργος" διασχίζει τον ασφαλ-

τοστρωμένο δρόμο μέχρι να συναντή-

σει τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο

δρόμο Καισαριανής - κορυφής Υμητ-

τού τον οποίο ακολουθεί προς την Και-

σαριανή σε μήκος 600 μέτρων περίπου

μέχρι τον αυχένα και στη συνέχεια κά-

νει στροφή προς τα ΝΑ ακολουθώντας

την μικρομισγάγγεια φθάνει στον κε-

ντρικό δρόμο που τον ακολουθεί μέχρι

να συναντήσει το προηγούμενο από

την υπάρχουσα εκεί υδατοδεξαμενή

ρεύμα της "Καλοπούλας" το οποίο α-

κολουθεί προς τα ανάντη σε μήκος 170

μέτρων περίπου μέχρι την συμβολή

των δύο κλάδων και από εκεί ακολου-

θεί τον ΝΔ κλάδο προς τα ανάντη μέ-

χρι την κορυφή των απότομων βράχων

αφού έχει περάσει τον περιφερειακό

δασικό δρόμο και ακολουθεί νοητή

γραμμή που συνδέει τους βράχους μέ-

χρι να συναντήσει τα ίχνη του παλαιού

(ημιονικού) δρομίσκου και φθάνει στα

βράχια ακολουθώντας τις κορυφές

τους ώστε από εκεί φθάνοντας στο μι-

κρορεύμα όπου βρίσκεται ένα παλαιό

όρυγμα κατευθύνεται προς τον δρόμο

που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο ανό-

δου στην χωματερή του Καρέα και από

εκεί ακολουθώντας το μικρό ρεύμα

συναντά το ρεύμα του Αγ. Γεωργίου

του Κουταλά το οποίο ακολουθεί μέ-

χρι τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο του

στρατοπέδου Σακέτα όπου κάνοντας

στροφή προς τα Β και περνώντας στα

Α του πυροφυλακείου του δήμου Βύ-

ρωνα και σε απόσταση 50 μέτρων πε-

ρίπου από την διασταύρωση με την λε-

ωφόρο Κατεχάκη την ακολουθεί φθά-

νοντας μέχρι την διασταύρωση προς

Καισαριανή και ακολουθώντας τον

δρόμο προς το νεκροταφείο κάνει

στροφή προς τα ΒΔ και περνώντας λί-

γα μέτρα ΝΔ της διασταύρωσης δίπλα

στο στάδιο ακολουθεί τον κεντρικό

δρόμο της Καισαριανής μέχρι την παι-

δική χαρά και ακολουθεί το όριο της

περίφραξης μέχρι το σημείο που τερ-

ματίζει η οδός Ανατολικής Θράκης στα

όρια των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Απαγορεύεται :

Α. 

1) Το άναμμα της φωτιάς κατά την

διάρκεια όλου του έτους.

2) Η υλοτομία και εκφλοίωση, η κοπή

φύλλων κλπ. δένδρων, θάμνων, κλά-

δων, ανθέων και κάθε άλλη πράξη

που θίγει τα δένδρα, θάμνους, φρύ-

γανα και γενικώς τη βλάστηση..

3) Η λατόμευση, η συλλογή επιφανεια-

κών λίθων και χωματοληψία και η α-

πόρριψη απορριμμάτων και κάθε εί-

δους αδρανών υλικών.

4) Η κατασκήνωση για παραθερισμό.

5) Η βοσκή κάθε ζώου.

6) Η κυκλοφορία οχημάτων στους

δρόμους που έχουν εμπόδια ή απα-

γορευτικά σήματα, η είσοδος, παρα-

μονή και κυκλοφορία επισκεπτών με

ή χωρίς όχημα, κάθε μέρα από την

δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου,

ακόμα και στις οδούς και πλατείες

του Αισθητικού Δάσους, ενώ επιτρέ-

πεται μετά την δύση του ηλίου και

μέχρι την ανατολή, η διέλευση οχη-

μάτων, χωρίς στάθμευση, μόνον μέ-

σω της κεντρικής ασφαλτοστρωμέ-

νης αμαξιτής οδού Καισαριανής -

Κορυφή Εύζωνας Υμηττού.

7) Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα παρά

μόνον στην πλακοστρωμένη πλατεία

γύρω από την Ι.Μονή Καισαριανής.

8) Η τοποθέτηση κυψελών μελισσών

αλλά και ο εμβολιασμός των δέν-

δρων με το έντομο "Marchalina hel-

lenica" ή με οποιοδήποτε άλλο συνα-

φές έντομο ή οργανισμό, με σκοπό

την παραγωγή πευκόμελου, ή άλλου

παρεμφερούς προϊόντος σε απόστα-

ση 100 μ. περιμετρικά από τα όρια

του Αισθητικού Δάσους Καισαρια-

νής, όπως παραπάνω καθορίζονται.

9) Η εκχέρσωση.

10) Η ρητίνευση των πευκοδένδρων.

11) Οι κινηματογραφήσεις για εμπορι-

κό σκοπό.

12) Οι οργανωμένες μουσικές ή άλλες

υπαίθριες εκδηλώσεις και πολυπλη-

θείς συγκεντρώσεις.

13) Η προετοιμασία και διενέργεια α-

γώνων δικύκλων, μοτοσυκλεττών και

ποδηλάτων παντός τύπου καθώς και

η εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών.

14) Η κυκλοφορία λυτών σκύλων.

15) Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ι-

σχύουν στον περιφραγμένο χώρο

του Νεκροταφείου Καισαριανής που

βρίσκεται στο Αισθητικό Δάσος Και-

σαριανής.

Β. Με φροντίδα της ΦΕΑ και ύστερα

από εγκρίσή μας, θα ενεργούνται

στο Αισθητικό Δάσος Καισαριανής,

καθαρισμοί και αραιώσεις με σκοπό

την πρόληψη των πυρκαϊών καθώς

και αναδασώσεις και άλλες συναφείς

εργασίες για την διατήρηση και ε-

παύξηση του πρασίνου.

Γ. Από την δημοσίευση της παρούσας

παύει να ισχύει παράλληλα κάθε άλ-

λη προγενέστερη Απαγορευτική Δ/ξη

επί του ιδίου θέματος για την έκταση

του Αισθητικού Δάσους Καισαρια-

νής εκτός από τον εκάστοτε ισχύοντα

Κανονισμό Λειτουργίας του.

Δ. Οι παραβάτες της παρούσας και ε-

κείνοι που ενεργούν κατ' εντολή

τους, τιμωρούνται κατά τις ισχύου-

σες Δ/ξεις του Ν.Δ. 86/69 "περί δα-

σικού κώδικος κλπ" (άρθρο 268,

284, 285 όπως τροποποιήθηκαν και

συμπληρώθηκαν από τις δ/ξεις του

Ν.Δ. 996/71), του Ν. 998/79, του Ν.

1845/1985 και τις λοιπές Δ/ξεις Δασ.

Νόμων όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ε. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από

τη νόμιμη δημοσίευσή της.

Ζ. Η εφαρμογή και τήρηση της παρού-

σας ανατίθεται στη Δασική Υπηρε-

σία, την Αστυνομία, την Φιλοδασική

Ένωση Αθηνών και κάθε φιλόνομο

πολίτη.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Σακκάς Πέτρος
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Σ
ύμφωνα με τα στατιστικά

στοιχεία της Πυροσβεστικής,

από τις αρχές του έτους έως

τις 31 Αυγούστου εκδηλώθηκαν σε ό-

λη την επικράτεια 6.564 αγροδασικές

πυρκαγιές, οι οποίες έκαψαν στο σύνο-

λό τους 231.841 στρέμματα δάσους.

Πέρυσι, αντίστοιχα, το οκτάμηνο Ια-

νουαρίου - Αυγούστου εκδηλώθηκαν

6.152 πυρκαγιές, οι οποίες αποτέφρω-

σαν 118.527 στρέμματα δασικών ή α-

γροτικών εκτάσεων.

Ο Αύγουστος, είναι ο μήνας με τις πε-

ρισσότερες πυρκαγιές καθώς και καμέ-

νες εκτάσεις από τις αρχές του έτους,

ποσοστό 30,4% του συνολικού αριθμού

των πυρκαγιών και 57,3% των καμένων

εκτάσεων.  Εκδηλώθηκαν 1.995 πυρκα-

γιές οι οποίες κατέστρεψαν 132.897

στρέμματα. Από αυτά, τα 40.000 εντο-

πίζονται στην περιοχή του Έβρου. Πέ-

ρυσι τον Αύγουστο, οι πυρκαγιές ανήλ-

θαν σε 1.549 και οι καμένες εκτάσεις σε

53.357 στρέμματα. Ο αριθμός των πυρ-

καγιών αυξήθηκε κατά 28% και οι απο-

τεφρωμένες εκτάσεις κατά 149%. Αντί-

στοιχα τον Ιούλιο εκδηλώθηκαν 1.950

πυρκαγιές (αντί 1.367 πέρυσι) και απο-

τεφρώθηκαν 87.285 στρέμματα (αντί

42.228 πέρυσι).

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ EΒΡΟΥ

Η πυρκαγιά στον κεντρικό Έβρο ξε-

κίνησε στις 24 Αυγούστου 2011 και τέ-

θηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 28 Αυγού-

στου. Το European Forest Fire Infor-

mation System υπολογίζει τη συνολική

καμένη έκταση σε 62.450 στρέμματα

(http://effis.jrc.ec.europa.eu/current-

situation, πρόσβαση 31/8/2011). Σύμ-

φωνα με στοιχεία του WWF Ελλάς, η

έκταση που επηρεάστηκε από την πυρ-

καγιά ανέρχεται σε περίπου 60.197

στρέμματα εκ των οποίων τα 38.230

βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνι-

κού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σου-

φλίου (9% της συνολικής έκτασης του

Εθνικού Πάρκου). 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΕΡΕΣ 

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αυξημένες και πιο καταστροφικές είναι οι φετινές

δασικές πυρκαγιές. Ο συνολικός αριθμός τους είναι

κατά 6,7% μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι  και ότι

η δριμύτητα των πυρκαγιών φέτος ήταν σχεδόν δι-

πλάσια σε σύγκριση με το 2010. Συγκεκριμένα, ο μέ-

σος αριθμός καμένης έκτασης / ανά πυρκαγιά, φέτος

ήταν (35,3%) στρέμματα, ενώ για το 2010, ήταν

(19,3%) στρέμματα, ήτοι σχεδόν διπλάσια για φέτος.
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Μεταξύ άλλων, κάηκαν ώριμα πευ-

κοδάση και μικτά πευκοδάση με δρύες,

που έπαιζαν σημαντικό ρόλο για τη

βιοποικιλότητα της περιοχής. Επιπλέ-

ον τα προαναφερόμενα πευκοδάση συ-

νόρευαν με καλλιέργειες και είχαν ιδι-

αίτερη σημασία για τα αρπακτικά που-

λιά, τα θηλαστικά  και τα ερπετά. 

Τα αρπακτικά πουλιά επηρεάστηκαν

είτε από την απώλεια βιοτόπου φωλιά-

σματος ή από την προσωρινή για ορι-

σμένα είδη, απώλεια βιοτόπου τροφο-

ληψίας Ειδικότερα όσον αφορά τον

μαυρόγυπα, επηρεάστηκαν δυο φωλιές

που αποτελούσαν επί δεκαετίες ένα μι-

κρό πυρήνα 2 επικρατειών στο νότιο

μέρος του Εθνικού Πάρκου, σχετικά α-

ποκομμένο από τους κύριους πυρήνες

φωλιών που βρίσκονται στην αυστηρή

ζώνη προστασίας του Πάρκου. Από

την πυρκαγιά κάηκε η μια φωλιά που

το ένα από τα δυο ζευγάρια μαυρόγυ-

πα χρησιμοποιούσε για περισσότερα

από 15 χρόνια.

Άλλη μια σοβαρή καταστροφή, είναι

ότι η φωτιά έκαψε το 50% των δέ-

ντρων του σπάνιου και απειλούμενου

είδους αγριομηλιάς Eriolobus triloba-

tus. Ο μοναδικός πληθυσμός του εί-

δους στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί

στο Νότιο Έβρο όπου σύμφωνα με τις

έρευνες του Δημοκρίτειου Πανεπιστή-

μιου Θράκης έχουν καταγραφεί συνο-

λικά μόνο 40 ώριμα δέντρα, τα περισ-

σότερα από τα οποία νότια του Εθνι-

κού Πάρκου, και μάλιστα σε περιοχή

όπου η φωτιά απανθράκωσε τις πλα-

γιές.

ΑΙΤΙΑ

Η ακριβής αιτία για την αύξηση της

καταστροφικότητας των πυρκαγιών

δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρί-

βεια. Είναι πιθανό να ευθύνεται μια πι-

θανή επιδείνωση των καιρικών συνθη-

κών (π. χ. ενίσχυση των ανέμων) ή η

καθυστερημένη ανταπόκριση και ο ελ-

λιπής συντονισμός των δυνάμεων πυ-

ρόσβεσης. Σημαντική παράμετρος, πα-

ρά τις καμπάνιες ενημέρωσης, παρα-

μένει και η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Από την καύση απορριμμάτων και ξε-

ρών χόρτων μέχρι εργασίες με μηχανή-

ματα που βγάζουν σπινθήρες. Οι ε-

μπρησμοί από πρόθεση ακολουθούν

στον κατάλογο των αιτίων.

Σχετικά με την συνεργασία Πυρο-

σβεστικής και Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, όπως λένε αξιωματι-

κοί του Σώματος, είναι τυπικού χαρα-

κτήρα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανι-

σμός να επιβλέψει και να συντονίσει

τα έργα πρόληψης, δηλαδή ποια και τι

είδους έργα πρέπει να γίνουν, σε ποιες

περιοχές και με ποια σκοπιμότητα.

Το υπουργείο Εσωτερικών δίνει κά-

θε καλοκαίρι χρήματα (αν και φέτος

αισθητά λιγότερα λόγω κρίσης) και με-

τά οι δήμαρχοι παρουσιάζουν τιμολό-

για για έργα. Όμως το ζητούμενο είναι

εάν έγιναν έγκαιρα και έτσι όπως έπρε-

πε. 

Τα πιο κοινά προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι πυροσβέστες σε κατά-

σβεση σε κατάσβεση πυρκαγιάς είναι:

- Μη προσπελάσιμοι οδοί για τα πυρο-

σβεστικά οχήματα.

- Απουσία αντιπυρικών ζωνών.

- Απουσία τοπικών αρχών για καθοδή-

γηση.

- Έλλειψη συντονισμού από τους υ-

πευθύνους.

Παράλληλα έχει παρατηρηθεί ότι η

ΔΕΗ, ο ΟΣΕ και άλλοι φορείς που

δραστηριοποιούνται εντός ή πλησίον

δασών ελάχιστα λαμβάνουν τα προλη-

πτικά μέτρα που προβλέπονται για την

αποφυγή πρόληψης πυρκαγιάς.

Τα Δασαρχεία εξακολουθούν να υ-

πολειτουργούν και ενώ τόσα χρόνια

δασολόγοι και περιβαλλοντικές οργα-

νώσεις θίγουν το συγκεκριμένο πρό-

βλημα, εκείνο παραμένει καθώς η Πο-

λιτεία δεν λαμβάνει μέτρα.

ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αιδηψός (Εύβοια)

Ιωάννινα

Ελασσόνα (Λάρισα)

Λάμπης (Ρέθυμνο)

Κασσιόπη (Κέρκυρα)

Αρτεμίσιο (Ζάκυνθος)

Αμφιλοχία (Αιτωλοακαρνανία)

Αστακός (Αιτωλοακαρνανία)

Βαλτέτσι (Αρκαδία)

Αμανή (Χίος)

Τυχερό (Έβρος)

Λιδορίκι (Φωκίδα)

Χάλκεια (Αιτωλοακαρνανία)

27 Ιουνίου

19 Ιουλίου

24 Ιουλίου

26 Ιουλίου

03 Αυγούστου

27 Αυγούστου

28 Αυγούστου

28 Αυγούστου

28 Αυγούστου

29 Αυγούστου

30 Αυγούστου

30 Αυγούστου

30 Αυγούστου

5.140 στρ.

8.500 στρ.

6.930 στρ.

28.590 στρ.

11.510 στρ.

23.690 στρ.

20.740 στρ.

14.700 στρ.

17.610 στρ.

14.760 στρ.

62.450 στρ.

18.080 στρ.

3.340 στρ.

Περιοχή Ημερομηνία Καμένη έκταση 



ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 

Έ
νας ακόμη υπουργός, συ-

νεχίζοντας την πολιτική

των προκατόχων του, υ-

πέγραψε για μία ακόμη

χρονιά την ετήσια ρυθμιστική απόφα-

ση για την κυνηγετική περίοδο 2011-

2012 επιβεβαιώνοντας και φέτος την

κοινοπραξία του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής και της Κυνηγετικής Συνομο-

σπονδίας. Αγνοώντας τόσο τις βασικές

αρχές διαχείρισης του περιβάλλοντος

όσο και τις προτάσεις των περιβαλλο-

ντικών και φιλοζωικών οργανώσεων,

έδωσε το έναυσμα σε 230.000 κυνη-

γούς να βγουν στην ελληνική φύση και

να ψυχαγωγηθούν, πυροβολώντας την

πανίδα της Ελληνικής υπαίθρου. Το Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος για πολλοστή

φορά, υπέκυψε στις πιέσεις του κυνη-

Η νέα ρυθμιστική κυνηγίου σηματοδοτείται, για πολλοστή φορά, 

από την παντελή έλλειψη μέριμνας για την πανίδα και τους βιοτόπους!

γετικού λόμπυ, με αποτέλεσμα η νέα

ρυθμιστική να παρεμβαίνει καταστρε-

πτικά στην οικολογική ισορροπία και

χαρακτηρίζει τους χιλιάδες οπλοφό-

ρους κυνηγούς ως «διαχειριστικούς

παράγοντες» των πληθυσμών των ει-

δών και της φύσης, αποδεικνύοντας ό-

τι και η νέα ηγεσία του υπουργείου ε-

ξυπηρετεί συμφέροντα σε βάρος της

πανίδας της χώρας μας και αγνοεί και

αυτή τα χρόνια αιτήματα για μείωση

της κυνηγετικής δραστηριότητας και

την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέ-

τρων για την προστασία της πανίδας

και των βιοτόπων. 

Η κυνηγετική περίοδος ξεκίνησε ήδη

με τη νέα ρυθμιστική απόφαση, πανο-

μοιότυπη με αυτές προηγούμενων ε-

τών. Οι προτάσεις των περιβαλλοντι-

κών οργανώσεων που βασίζονταν στις

σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες για άλ-

λη μια φορά δεν εισακούστηκαν. Το

μοναδικό σημείο που διαφέρει η φετι-

νή ρυθμιστική από τις προτάσεις των

κυνηγών, είναι η αύξηση των τελών

θήρας, πράγμα που συμβαδίζει με το

γενικό πολιτικό πνεύμα των ημερών

μας, καθώς κάθε νόμος σχετικός με το

περιβάλλον, έχει πρωταρχικά εισπρα-

κτικό χαρακτήρα.
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Η
ALPHA BANK, στο πλαίσιο των Βραβείων Περι-

βαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011»,

διακρίθηκε με το βραβείο «Χορηγία Περιβαλλο-

ντικού Έργου», στην κατηγορία των επιχειρήσεων, συμμετέ-

χοντας με την περιβαλλοντική εκδήλωση με τίτλο «Το Μάζε-

μα της Ελιάς», η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ιστορικό Ε-

λαιώνα στη Μονή Καισαριανής, την Κυριακή 2010, σε συ-

νεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Φιλοδασική Έ-

νωση Αθηνών.

Πρόκειται για μια εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε

με την ενεργό συμμετοχή των Εργαζομένων, των οικογενειών

τους , αλλά και των συνεργατών της Τραπέζης, οι οποίοι συ-

νεργάσθηκαν σε μια παραδοσιακή δραστηριότητα όπως είναι

η συγκομιδή του ελαιοκάρπου χωρίς τεχνικά μέσα.

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ

2011’, είναι ένας θεσμός που καθιέρωσε ο Εθελοντικός Οργα-

νισμός ECOCITY το έτος 2005, με σκοπό την αναγνώριση

και επιβράβευση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνει-

σφοράς Επιστημόνων, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Ε-

πιχειρήσεων, Οργανισμών και Μέσων Ενημερώσεως. Κατά

τη διάρκεια των έξι ετών ισχύος του θεσμού, έχει επιτευχθεί η

δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, η οποία προάγει την

κοινωνική συνεισφορά μέσω της στήριξης δράσεων για το

Περιβάλλον.

Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011

Απονομή βραβείου «Χορηγία Περιβαλλοντικού Έργου»

στην ALPHA BANK

Οι κυρίες Πατακάκη και Κουρκουλή του τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων της Alpha Bank με το συνεργάτη της Φιλοδασικής

κ. Ν. Πάγκα στο προαύλιο του μουσείου της Ακρόπολης.

Η κα Πατακάκη, Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank, παραλαμβάνει το βραβείο.
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ΑΡΧΕΛΩΝ: 
307 εκθαλασσώσεις 
θαλάσσιων χελωνών 
το 2011

A
πό τον Ιανουάριο μέχρι και τον
Αύγουστο του 2011, έχουν κα-
ταγραφεί 307 εκθαλασσώσεις

θαλάσσιων χελωνών μέσω του Εθνι-
κού Δικτύου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ.
Το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης αποτελεί-
ται από τοπικά λιμεναρχεία, ψαράδες,
μέλη και εθελοντές του Συλλόγου ΑΡ-
ΧΕΛΩΝ, τοπικές ή εθνικές περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις και απλούς πολίτες.
Όταν βρεθεί νεκρή ή τραυματισμένη
χελώνα τα μέλη του Δικτύου φροντί-
ζουν ώστε να ενημερωθεί άμεσα η
πλησιέστερη λιμενική αρχή. Σε περί-
πτωση νεκρής, η λιμενική αρχή φροντί-
ζει να γίνει άμεση ταφή από τον Δήμο
ή την κοινότητα της περιοχής, αφού
πρώτα καταγραφούν σε ειδικό έντυπο
τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση
τραυματισμένης χελώνας, η λιμενική
αρχή φροντίζει για τη μεταφορά της
στο Κέντρο Διάσωσης.

Οι κυριότερες τοποθεσίες που έ-
χουν βρεθεί οι νεκρές χελώνες το
πρώτο οκτάμηνο του 2011 είναι οι πα-
ρακάτω:
- Τα Ιόνια νησιά με 56 νεκρές χελώνες.
- Η θαλάσσια περιοχή της Ηπείρου με

45 νεκρές χελώνες.
- Τα παράλια της Αττικής με 40 νε-

κρές χελώνες.
- Το Νότιο Αιγαίο με 32 νεκρές χελώ-

νες.
Όσον αφορά τις τραυματισμένες

χελώνες, από τον Ιανουάριο μέχρι και
τον Αύγουστο έχουν φιλοξενηθεί 65
θαλάσσιες χελώνες στο Κέντρο Διά-
σωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ. Το Κέντρο Διά-
σωσης συντονίζει τη λειτουργία του
Δικτύου και συγκεντρώνει τα στοιχεία
εκθαλασσώσεων που αναλύονται με
τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημά-
των Πληροφοριών. Κάθε χρόνο πολ-
λές τραυματισμένες χελώνες μεταφέ-
ρονται στο Κέντρο και εφόσον θερα-
πευτούν απελευθερώνονται στο φυ-
σικό τους περιβάλλον. Παράλληλα το
Κέντρο, λειτουργεί και ως τόπος πε-
ριβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού και μπορεί-
τε να το επισκεφτείτε κάθε Σάββατο
και Κυριακή 11:00 με 17:00 (επάνω
στην 3η μαρίνα της Γλυφάδας).

Τα μέρη από τα οποία έχουν έρθει
οι περισσότερες χελώνες στο Κέντρο
μας, είναι:
- Τα νησιά του Ιονίου, αντιπροσωπεύ-

ουν το 17% με 11 χελώνες.
- Η Πελοπόννησος, αντιπροσωπεύει

το 15% με 10 χελώνες.
- Το Νότιο Αιγαίο, αντιπροσωπεύει το

15% με 10 χελώνες.
Παρ’ όλο που οι περισσότερες χελώ-

νες που καταγράφονται προέρχονται
από τις περιοχές ωοτοκίας (Ιόνιο, Πε-
λοπόννησος και Κρήτη), μερικές άλλες
περιοχές έχουν παρουσιάσει αυξημέ-
νο αριθμό εκθαλασσώσεων, γεγονός
που αναδεικνύει την παρουσία της
Caretta caretta σε όλη τη χώρα.

Η συνηθέστερη αιτία τραυματισμών
αποδεικνύεται η εμπλοκή σε αλιευτικά
εργαλεία σύμφωνα με τα παραπάνω
στοιχεία. Άλλα έμμεσα αίτια τραυμα-
τισμού που έχουν καταγραφεί αποτε-
λούν τα χτυπήματα από σκάφη και η
κατάποση πλαστικών. Όμως το πιο α-
νησυχητικό πρόβλημα αποτελεί η αύ-
ξηση των τραυματισμών στο κεφάλι,
όχι από ατυχήματα, αλλά σκόπιμα. Η
ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά αποτε-
λεί αιτία τραυματισμού των μισών πε-
ρίπου χελωνών που περιθάλπονται
αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Διάσωσης.

Ορνιθολογική: 
νέο είδος πουλιού 
για την Ελλάδα 
ανακαλύφθηκε 
στα Αντικύθηρα! 

Ε
θελοντές και εργαζόμενοι της
Ορνιθολογικής με έκπληξη
διαπίστωσαν την καταγραφή

ενός νέου είδους πουλιού για την Ελ-
λάδα στα Αντικύθηρα. Το είδος είναι η
Καστανοτριτσίδα και ο αριθμός των ε-
πίσημα καταγεγραμμένων πουλιών
στην Ελλάδα αυξάνει πια στα 445, και
μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα α-
πό τον εντοπισμό του Νανοφυλλοσκό-
που που παρατηρήθηκε στην Καισα-
ριανή στις αρχές Απριλίου! Η κατα-
γραφή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή, καθώς η Καστανοστριτσίδα σπά-
νια παρατηρείται εκτός των περιοχών
εξάπλωσης και αναπαραγωγής της (Ι-
σπανία και δυτική Βόρεια Αφρική). Ο
Γραμματέας της επιτροπής που κατα-
γράφει τα σπάνια είδη πουλιών της
Ελλάδας, Νίκος Προμπονάς, σχολία-
σε: «Η επιβεβαίωση του νέου είδους
δεν ήταν εύκολη για την επιτροπή, κα-
θώς δεν είναι εύκολα διακριτό από τα
συγγενικά του είδη και διαφέρει εμ-
φανισιακά μόνο σε μικρές χρωματικές
διαφορές και βιομετρικά χαρακτηρι-
στικά». Η Καστανοστριτσίδα (Hippo-
lais opaca) καταγράφηκε στο πλαίσιο
της παρακολούθησης της μετανά-
στευσης με τη μέθοδο των δακτυλιώ-
σεων που γίνεται κάθε χρόνο στον
Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων



(Ο.Σ.Α.). Το νέο είδος για την Ελλάδα
προσδιορίστηκε από τον Συντονιστή
Προγράμματος Δακτυλίωσης του
Ο.Σ.Α. Χρήστο Μπαρμπούτη: «Είναι
μεγάλη συγκίνηση να εντοπίζεις ένα
νέο είδος για τη χώρα σου, κάτι που
μάλιστα δεν το περιμένεις καθώς τα
πουλιά είναι μια συγκριτικά πολύ καλά
μελετημένη ομάδα οργανισμών», δή-
λωσε ο ίδιος. Οι δακτυλιώσεις είναι
μια επιστημονική μέθοδος παρακο-
λούθησης της μετανάστευσης. Η
δράση συμπεριλαμβάνει τη σήμανση
των πουλιών με μεταλλικά δαχτυλίδια
που τοποθετούνται στα πόδι του που-
λιού. Κάθε μεταλλικό δαχτυλίδι φέρει
ένα μοναδικό συνδυασμό αριθμών και
γραμμάτων καθώς και τα στοιχεία του
Κέντρου Δακτυλίωσης της εκάστοτε
χώρας ή περιοχής. Ο μοναδικός συν-
δυασμός κάθε δαχτυλιδιού επιτρέπει
στους ερευνητές εφόσον κάποια που-
λιά επανασυλληφθούν ή βρεθούν σε
κάποια άλλη περιοχή να υπολογίσουν
μεταναστευτικές μετακινήσεις, την
κατεύθυνση της μετανάστευσης αλλά
και τη διάρκεια ζωής των πουλιών.

Photo: Αρχείο Ορνιθολογικής

Αρκούδα 
θύμα τροχαίου 
στην Κρυσταλλοπηγή 
Φλώρινας

Α
κόμη ένα τροχαίο ατύχημα
σημειώθηκε πρόσφατα στην
ευρύτερη περιοχή του νομού

Φλώρινας, σε επαρχιακό δρόμο κο-
ντά στην κοινότητα της Κρυσταλλο-
πηγής. Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης
του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ειδοποιήθηκε από
τον κοινοτάρχη της περιοχής, κ. Παύ-
λο Μπαμπούκο και έσπευσε άμεσα
στον τόπο του ατυχήματος.Με βάση
τα στοιχεία της αυτοψίας που πραγ-
ματοποίησε η Ομάδα του ΑΡΚΤΟΥ-
ΡΟΥ πρόκειται για αρσενικό, ανήλικο

ζώο, ηλικίας οκτώ μηνών και βάρους
15 κιλών. Το ατύχημα συνέβη τις
πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκρι-
μένα στις 6.00 πμ, σε απόσταση μόλις
250 μέτρων από τον συνοριακό σταθ-
μό της Κρυσταλλοπηγής. Σύμφωνα
με τις μαρτυρίες των κατοίκων, τους
τελευταίους μήνες υπήρξε εμφάνιση
αρκούδας με μικρά στην περιοχή. Στο
ίδιο οδικό δίκτυο έχουν θανατωθεί
άλλες δύο αρκούδες από τροχαίο α-
τύχημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά
στο σημείο ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μα-
κεδονίας, έχει ήδη τοποθετήσει προ-
ειδοποιητικές πινακίδες «ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΡΚΟΥΔΑΣ» για τα διερ-
χόμενα οχήματα. Κατά την περίοδο
του καλοκαιριού οι αρκούδες, εξαι-
τίας της υποβάθμισης των βιοτόπων
και προκειμένου να τραφούν, πλησιά-
ζουν καλλιέργειες και κατοικημένες
περιοχές, με αποτέλεσμα να διασχί-
ζουν αυτοκινητόδρομους και να βρί-
σκουν το θάνατο. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για
ακόμη μια φορά, δημόσια, υποβάλλει
έκκληση προς την Πολιτεία για άμεση
υλοποίηση των μέτρων που έχει προ-
τείνει για την ασφάλεια των οδηγών
και την προστασία της άγριας πανί-
δας στους οδικούς άξονες. Εν τω με-
ταξύ, και μέχρι η Πολιτεία να λάβει τα
μέτρα της παρακαλούμε τους διερχό-
μενους οδηγούς να κινούνται με τα-
χύτητες χαμηλότερες των ορίων και
με ιδιαίτερη προσοχή.

Photo: Αρκτούρος

Αμερικανικά καβούρια 
στο Δέλτα Αξιού

Γ
αλάζια καβούρια έχουν κατα-
κλύσει τα τελευταία χρόνια
τις εκβολές του δέλτα του Α-

ξιού. Τα γαλάζια καβούρια ζουν κυ-
ρίως στις ακτές των ΗΠΑ και του Κα-
ναδά, ωστόσο πριν μισό αιώνα Ιταλοί
αλιείς τα μετέφεραν στη Μεσόγειο και
άρχισαν να εξαπλώνονται. «Επειδή το
συγκεκριμένο καβούρι έχει πολλή
σάρκα και είναι εύγεστο, το απολαμ-
βάνουν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί, οι ο-
ποίοι το θεωρούν αντίστοιχο του α-
στακού», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
καθηγητής βιολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θανάσης Κούκουρας. Σημειώνεται ότι
στην Ελλάδα, το γαλάζιο καβούρι ε-
ντοπίστηκε περίπου στις αρχές της
δεκαετίας του ’60 στις εκβολές ποτα-
μών, όπου ευδοκιμεί καθώς εκεί βρί-
σκει τροφή, ενώ η αλατότητα είναι χα-
μηλή. Τα γαλάζια καβούρια δημιουρ-
γούν προβλήματα στις μυδοκαλλιέρ-
γειες στην περιοχή και διαταράσσουν
την οικολογική ισορροπία του κόλπου
αφού αυξάνονται ταχύτατα, τρώγο-
ντας πολλά ψαράκια, ακόμα και ψό-
φια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την
αλίευσή τους χρησιμοποιούνται ως
δόλωμα κομματάκια κοτόπουλο. Ση-
μειώνεται ότι πρόταση για χρηματοδό-
τηση από το επιχειρησιακό πρόγραμ-
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μα αλιείας για παρακολούθηση της
βιολογίας του γαλάζιου καβουριού, έ-
χουν καταθέσει το τμήμα αλιείας της
περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτι-
κής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) και το ΤΕΙ Ι-
χθυολογίας.

Καλά νέα 
για τα άγρια άλογα 
του Σουλίου

Κ
ατά 120% αυξήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια ο πληθυσμός
των άγριων αλόγων της ορο-

σειράς του Σουλίου, όπως προκύπτει
από την καταγραφή που πραγματο-
ποίησε η Ιστορική- Λαογραφική- Πε-
ριβαλλοντική Εταιρεία «Σουλιώτικη
Συμπολιτεία».Όπως δήλωσε  στο Α-
ΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της «Σουλιώτι-
κης Συμπολιτείας», Νίκος Στράτης, η
αύξηση του πληθυσμού των αλόγων
οφείλεται στις καλές καιρικές συνθή-
κες των τελευταίων χρόνων και θα
συνεχιστεί αν ο φετινός χειμώνας εί-
ναι ήπιος.

Δρυμός Ολύμπου: 
Περιορίζεται η ζώνη 
απόλυτης προστασίας
Εντάσσεται η Natura

Τ
ρεις ζώνες προστασίας για
τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου
προβλέπει το σχέδιο προεδρι-

κού διατάγματος που παρουσίασε το
υπουργείο Περιβάλλοντος και το ο-
ποίο θα τεθεί σε διαβούλευση για διά-
στημα ενός μήνα. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ της “Ελευθεροτυπίας” το υπό δια-
βούλευση προεδρικό διάταγμα περιο-
ρίζει τον πυρήνα απόλυτης προστα-
σίας από τα 40.000 στρέμματα που
προέβλεπε το βασιλικό διάταγμα του
1938 σε 35.000 στρέμματα, κατόπιν ε-
ξαίρεσης της περιοχής γύρω από το
καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός». Ό-
πως αναφέρεται στο δημοσίευμα στη
β’ ζώνη, που καλύπτει 46.000 στρέμ-
ματα, επιτρέπονται μικρές εγκατα-
στάσεις αναψυχής, ενώ θεσπίζεται και
γ’ ζώνη, επιφάνειας 155.000 στρεμμά-
των, που περιλαμβάνει όλες τις εκτός
σχεδίου περιοχές των οικισμών. Από
την άλλη πλευρά, όπως αναφέρεται
σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Το
Βήμα” ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου δι-
ευρύνεται, καθώς πλέον σε αυτόν ε-
ντάσσεται και η περιοχή Natura. Αξίζει
να σημειωθεί η παρατήρηση στην “Ε-
λευθεροτυπία” ότι οι παρεμβάσεις έ-
γιναν για να διευκολυνθεί η αγορά με-
γάλων ακινήτων στην ευρύτερη πε-
ριοχή από ξένους επενδυτές, κυρίως
Ρώσους.

Ουγγαρία: 
πρόστιμο 472 εκατ. ευρώ
για τη διαρροή 
τοξικής λάσπης  

Π
ρόστιμο 472 εκατομμυρίων
ευρώ επέβαλε η κυβέρνηση
της Ουγγαρίας στο εργο-

στάσιο αλουμινίου από το οποίο διέρ-
ρευσε τεράστια ποσότητα τοξικής λά-
σπης πέρυσι τον Οκτώβριο. Δέκα άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη
διαρροή στο εργοστάσιο MAL Zrt, ενώ
προκλήθηκε ανυπολόγιστη καταστρο-
φή στο περιβάλλον.Σε ανακοίνωση
που εξέδωσε η κυβέρνηση επισημαί-
νεται ότι «το πρόστιμο επιβλήθηκε
λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο ό-
γκο των τοξικών υλικών που απελευ-
θερώθηκαν στο περιβάλλον από το
ρήγμα στη δεξαμενή». Υπολογίζεται
ότι 700.000 κυβικά μέτρα τοξικής λά-
σπης διέρρευσαν πέρυσι από το ερ-
γοστάσιο αλουμινίου. Η εταιρεία έχει
χρονικό περιθώριο δυο εβδομάδων
για να πληρώσει το πρόστιμο.

Έκρηξη σε εργοστάσιο 
επεξεργασίας ραδιενεργών
υλικών στη Γαλλία (upd) 

Δ
υνατή έκρηξη έλαβε χώρο
στην  μονάδα επεξεργασίας
πυρηνικών αποβλήτων στη

Μαρκούλ της νότιας Γαλλίας, λίγα χι-
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λιόμετρα από τη μεσογειακή ακτή.
Πρόκειται για ένα κέντρο επεξεργα-
σίας ραδιενεργών αποβλήτων που α-
νήκει στη Socodei, θυγατρική της ε-
ταιρείας ηλεκτρισμού της Γαλλίας,
EDF. Η έκρηξη σημειώθηκε σε ηλε-
κτρική κάμινο που χρησιμοποιείται
για την μείωση του όγκου ραδιενερ-
γών υπολειμμάτων προτού αυτά υπο-
βληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία
αδρανοποίησης ή καταστροφής. Τα
υφάσματα υπόκεινται σε αποτέφρω-
ση (γάντια, φόρμες εργασίες, μά-
σκες) ενώ τα μεταλλικά υλικά (α-
ντλίες, ανοξείδωτα ή σιδερένια εργα-
λεία) σε τήξη. Τη στιγμή της έκρηξης
στην κάμινο υπήρχαν τέσσερις τόνοι
ραδιενεργών υλικών χαμηλής ή πολύ
χαμηλής περιεκτικότητας, της τάξης
των 63.000 μπεκερέλ. “Πρόκειται για
πολύ χαμηλή ραδιενεργό δραστηριό-
τητα παρασάγγες μικρότερη από ε-
κείνη ενός πυρηνικού αντιδραστήρα”
δήλωσε ο διευθυντής τομέα Ασφαλεί-
ας του Ινστιτούτου Προστασίας από
τη Ραδιενέργεια και Πυρηνικής Προ-
στασίας, Thierry Charles και διαβεβαί-
ωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή ραδιε-
νέργειας εκτός του κτηρίου. Από την
έκρηξη έχει χάσει τη ζωή του ένας
άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμέ-
νος, ενώ έχουν αναφερθεί τέσσερις
τραυματίες -ένας εκ των οποίων σε
κρίσιμη κατάσταση- που μεταφέρθη-
καν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Νιγηρία: 
9 πετρελαιοκηλίδες 
λόγω σαμποτάζ 

Η
ανακοίνωση της Shell Νιγη-
ρίας ότι δεν δύναται να εξά-
γει 300.000 βαρέλια ακατέρ-

γαστου πετρελαίου ημερησίως, συν-
δέεται, σύμφωνα με αναφορές, με το
γεγονός ότι «έσπασε» τα συμβόλαια
που είχε με εργαζομένους για την
προστασία του αγωγού στην περιο-
χή. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της
Guardian, η ανακοίνωση έγινε κάτω
από συνθήκες πίεσης, καθώς μέσα σε
τρεις εβδομάδες στο Δέλτα του Νίγη-
ρα είχαν δημιουργηθεί 9 πετρελαιο-
κηλίδες. Ένα από τα σενάρια που ε-
ξετάζονται είναι οι πετρελαιοκηλίδες
να προκλήθηκαν από οργισμένους
νέους που έκοψαν με πριόνια τον α-
γωγό  Adibawa-Okordia σε διάφορα
σημεία του. Η ποσότητα του πετρε-
λαίου που έχει διαρρεύσει μέχρι στιγ-
μής παραμένει άγνωστη και από τις 2
Αυγούστου οι ψαρότοποι και τα α-
γροτικά εδάφη έχουν μολυνθεί. Το
τελευταίο εικοσιτετράωρο σημειώθη-
καν άλλες τρείς πετρελαιοκηλίδες,
γεγονός που καταδεικνύει ότι η Shell
έχει χάσει τον έλεγχο του αγωγού. Η
εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές
πετρελαίου θα μειωθούν λόγω «ανω-
τέρας βίας». Ήδη οι εξαγωγές έχουν
πέσει από τα 2,6 εκατομμύρια βαρέ-

λια την ημέρα στα 2,3 εκατομμύρια
βαρέλια.

Ανεξάρτητες μελέτες, που δεν έ-
χουν δει ακόμα το φως της δημοσιό-
τητας, αναφέρουν ότι οι 9 πετρελαιο-
κηλίδες είναι απόρροια του γεγονό-
τος ότι η Shell «έσπασε» τα συμβό-
λαια με ανθρώπους που παρακολου-
θούσαν και πρόσεχαν τον αγωγό. Σε
συνεντεύξεις που παραχώρησαν στη
ΜΚΟ «Friends of the Earth» Νιγηρίας,
οι τοπικοί άρχοντες δήλωσαν ότι η
Shell πρέπει να πάρει την ευθύνη. Η
Shell επίσης εκτιμά ότι τα τελευταία
γεγονότα σχετίζονται με τη λύση των
συμβολαίων, ωστόσο επισήμως δεν
δέχεται ότι πρόκειται για σαμποτάζ
και αρνείται την εμπλοκή εργαζομέ-
νων της στην υπόθεση.

Άγνοια για τα αίτια 
της διαρροής πετρελαίου
στη Βόρεια Θάλασσα 
δηλώνει η Shell 

Η
Shell ανακοίνωσε ότι ακόμα
δεν έχει διακριβώσει τις αι-
τίες που προκάλεσαν τη με-

γαλύτερη διαρροή πετρελαίου της
τελευταίας δεκαετίας στη Βόρεια Θά-
λασσα. Αυτή τη στιγμή η ποσότητα
που καταλήγει στη Βόρεια Θάλασσα
έχει ελαχιστοποιηθεί σε ένα βαρέλι
πετρελαίου ημερησίως, ενώ η Shell
συνεχίζει τις προσπάθειες απομόνω-
σης και σφραγίσματος της διαρροής.
Αρχικά η Shell εντόπισε ως αιτία της
διαρροής ένα ρήγμα σε αγωγό πε-
τρελαίου της θαλάσσιας πλατφόρμας
εξορύξεων Gannet Alpha, 180 χιλιό-
μετρα από τις ακτές του Αμπερντήν.
Στη συνέχεια εντοπίστηκε και δεύτε-
ρη διαρροή σε βαλβίδα ασφαλείας. Η
εταιρεία ισχυρίζεται πως η πετρελαι-
οκηλίδα στη Βόρεια Θάλασσα καλύ-
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πτει επιφάνεια 26 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων. Την ανησυχία τους για το
πραγματικό μέγεθος της καταστρο-
φής εκφράζουν περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις και πολιτικοί στη Σκωτία, ε-
νώ ζητήθηκε από τα αλιευτικά σκάφη
να αποφεύγουν την περιοχή.

Έρευνα: 
8,7 εκατομμύρια είδη 
κατοικούν τον πλανήτη Γη  

Τ
ο ζωικό και φυτικό βασίλειο α-
ριθμούν συνολικά περί τα 8,7
εκατομμύρια είδη σύμφωνα με

νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο επι-
στημονικό περιοδικό PLoS Biology. Το
νούμερο έχει υπολογιστεί κατά προ-
σέγγιση, καθώς ο εντοπισμός και κα-
τηγοριοποίηση του συνόλου της πανί-
δας και χλωρίδας που κατοικεί τον
πλανήτη Γη θα απαιτούσε περισσότε-
ρα από 1000 χρόνια. Όπως δηλώνουν
οι επιστήμονες που διενήργησαν την έ-
ρευνα ο υπολογισμός έγινε κατόπιν
μελέτης των σχέσεων που αναπτύσσο-
νται μεταξύ των «κλαδιών» και των
«φύλλων» του «οικογενειακού δέντρου
της ζωής» στον πλανήτη.Η συντριπτική
πλειοψηφία από τα 8,7 εκατομμύρια εί-
δη ανήκει στην πανίδα με τους μύκη-
τες, τα φυτά, τα πρωτόζωα (γένη μο-
νοκύτταρων οργανισμών) και την άλγη
και άλλους μικροοργανισμούς να ακο-
λουθούν. Στον υπολογισμό δεν συμπε-
ριλαμβάνονται βακτήρια και αντίστοι-

χοι οργανισμοί. Όπως ανέφεραν οι επι-
στήμονες «είναι πραγματικά εντυπω-
σιακός ο αριθμός των ειδών με τα ο-
ποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη, ενώ
την ίδια στιγμή μεταλλάσσουμε το φυ-
σικό τοπίο με τόσο ταχύ ρυθμό που α-
γνοούμε τον αντίκτυπό μας στη ζωή».

Τα μυρμήγκια αναγνωρίζουν
και αξιολογούν 
τους εχθρούς τους

Έ
ρευνα σε μυρμήγκια του εί-
δους Temnothorax longis-
pinosus έδειξε ότι τα εν λόγω

έντομα έχουν την ικανότητα να εντοπί-
σουν τους θανάσιμους εχθρούς τους
και να αντιδράσουν αντιστοίχως. Στις
αποικίες των μυρμηγκιών συχνά ει-
σβάλλουν μυρμήγκια «υποδουλωτές»,
τα οποία κλέβουν τα κουκούλια των
νέων μελών του είδους. Τα μυρμήγκια
Temnothorax longispinosus αντιδρούν
στις επιθέσεις προσπαθώντας να θα-
νατώσουν τον εχθρό με δαγκώματα
και τσιμπήματα. Η έρευνα που διενήρ-
γησαν οι Inon Scharf και Susanne
Foitzik του Πανεπιστημίου Ιωάννης
Γουτεμβέργιος του Μάινζ της Γερμα-
νίας έδειξε πως τα T. longispinosus α-
ντιδρούν σε κάθε μορφής εισβολέα,
ωστόσο απέναντι στα επονομαζόμενα
μυρμήγκια slavemakers είναι περισσό-
τερο επιθετικά. Οι υποδουλωτές απο-
σπούν τα κουκούλια από τις αποικίες
των θυμάτων τους και χρησιμοποιούν

τα μυρμήγκια «νεοσσούς» για να
ταΐζουν τη βασίλισσά τους, για να ανα-
ζητούν τροφή, καθώς και για άλλες
εργασίες. Αντίθετα, απέναντι σε άλ-
λου είδους εισβολείς, τα Temnothorax
longis-pinosus εμφανίζονται λιγότερο
επιθετικά. Οι επιστήμονες διαβλέπουν
μια εξελικτική διάσταση στη συμπερι-
φορά των μυρμηγκιών, καθώς δεν
σπαταλούν την ενέργεια απέναντι σε
κάθε εισβολέα, αλλά προσαρμόζουν
την αντίδρασή τους στο μέγεθος της
απειλής.

Διάβολος της Τασμανίας: 
η σωτηρία του είδους 
στα χέρια γενετιστών  

Σ
τη γενετική στρέφονται οι ε-
πιστήμονες για να σώσουν
τον Διάβολο της Τασμανίας

που αφανίζεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς εξαιτίας  ενός σπάνιου είδους
μεταδοτικού καρκίνου (Devil Facial
Tumor Disease-DFTD). Οι ερευνητές
προέβησαν σε ανάλυση των γονιδιω-
μάτων δύο μελών του είδους προκει-
μένου να  δημιουργήσουν ένα μοντέ-
λο επιλογής των ανθεκτικών στην α-
σθένεια θηλαστικών. Στη συνέχεια το
“ανθεκτικό” ζευγάρι που θα επιλεγεί
θα εκτραφεί σε απομόνωση με την
ελπίδα να διαιωνιστεί το είδος. Ο πλη-
θυσμός των Διαβόλων της Τασμανίας
έχει αποδεκατιστεί τα τελευταία 15
χρόνια, λόγω μιας ασυνήθιστης μετα-
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δοτικής μορφής καρκίνου, που προ-
καλεί την εμφάνιση παραμορφωτικών
όγκων στο ρύγχος και το λαιμό. Ο
πληθυσμός τους έχει μειωθεί περί-
που 70% τα τελευταία 13 χρόνια, ενώ
η ασθένεια μεταδίδεται μέσω του δα-
γκώματος. Το σχέδιο των επιστημό-
νων προβλέπει την απομόνωση Δια-
βόλων της Τασμανίας σε ζωολογι-
κούς κήπους μέχρι ώστε το DFTD να
κάνει τον κύκλο του και τα σπάνια εί-
δη να αφεθούν εκ νέου στο φυσικό
τους περιβάλλον. Αλλά ο στόχος των
επιστημόνων δεν σταματά εκεί. Πέ-
ραν της απλής διατήρησης του εί-
δους θα καταβληθεί προσπάθεια ανα-
παραγωγής της γενετικής διαφορο-
ποίησης στον ίδιο βαθμό που αυτή α-
παντάται στο φυσικό περιβάλλον.

Μπαγκλαντές: 
ειδική δύναμη για 
την προστασία των τίγρεων

Ε
ιδική δύναμη για τη σωτηρία
της Βασιλικής Τίγρης της
Βεγγάλης, που κινδυνεύει με

εξαφάνιση, συστήνει το Μπαγκλα-
ντές.Η  δύναμη, που θα αποτελείται
από 300 άνδρες, θα αναπτυχθεί κυ-
ρίως στα Μαγκρόβια δάση του νότου,
το σημαντικότερο καταφύγιο  των τί-
γρεων.Στόχος της, η προστασία των
τίγρεων και άλλων ειδών που κινδυ-
νεύουν με εξαφάνιση. Η απόφαση ε-
λήφθη αφού βρέθηκε δέρμα και πολ-

λά οστά από τίγρεις, γεγονός που
δείχνει ότι το παράνομο εμπόριο με-
ρών άγριων ζώων ανθίζει. Σημειώνε-
ται ότι στα δάση της περιοχής ζουν
περίπου 400 τίγρεις.

Τα κύματα φωσφορίζουν
στην ακτογραμμή 
του Σαν Ντιέγκο

Έ
να εντυπωσιακό θέαμα αντι-
μετωπίζουν όσοι επισκέπτο-
νται την παραλιακή ζώνη

της Κομητείας του Σαν Ντιέγκο στις Η-
ΠΑ. Τα κύματα φωσφορίζουν ένα ζωη-
ρό μπλε χρώμα την ώρα που “σκάνε”
στην ακτή. Ο βιοφωτισμός παράγεται
από ένα είδος άλγης γνωστής και ως
“κόκκινο κύμα”. Ο οργανισμός, ένα φυ-
τοπλαγκτόν με το όνομα Lingulodinium
polyedrum πολλαπλασιάστηκε με τα-
χείς ρυθμούς από τα τέλη Αυγούστου
προσδίδοντας στο νερό ένα φαιοκόκ-
κινο χρώμα κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας. Η κίνηση των κυμάτων τους δίνει
ένα “ζωντανό” μπλε χρώμα, ορατό μό-
νο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι επι-

στήμονες υποστηρίζουν πως το φαινό-
μενο προκαλείται από μια χημική αντί-
δραση σε κυτταρικό επίπεδο. Παρότι
είναι δύσκολη μια ακριβής πρόβλεψη
της χρονικής διάρκειας του φαινομέ-
νου, οι ειδικοί κάνουν λόγο για εβδο-
μάδες ίσως και μήνες.

Ισπανία: 
στο Ευρωδικαστήριο για
τους ζωολογικούς κήπους

H
Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέ-
στειλε στην Ισπανία νέα υ-
πενθύμιση για την υποχρέω-

σή της να συμμορφωθεί με την απόφα-
ση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις συνθήκες διαβίωσης
των ζώων στους ζωολογικούς κήπους.
Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2010 το
Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι Αρχές της
Ισπανίας δεν εφάρμοζαν με ορθότητα
τους κανόνες για την αδειοδότηση των
ζωολογικών κήπων σε πολλές περιο-
χές της χώρας. Σχεδόν ένα χρόνο με-
τά, η Κομισιόν δεν έχει λάβει στοιχεία
που να αποδεικνύουν η διαδικασία της
αδειοδότησης έχει βελτιωθεί ή ότι οι
ζωολογικοί κήποι που δεν πληρούν τα
κριτήρια έκλεισαν. Έτσι, μετά από σύ-
σταση του Ευρωπαίου Επίτροπου αρ-
μόδιου για το Περιβάλλον, Janez
Potocnik, η Κομισιόν απέστειλε στην Ι-
σπανία προειδοποιητική επιστολή. Σε
περίπτωση που η Ισπανία δεν συμμορ-
φωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχε-
ται να προσφύγει στο Ευρωδικαστήριο
για την επιβολή κυρώσεων.
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Στο Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι και το Φυτώριο της Φιλοδασικής
θα γνωρίσετε μοναδικά είδη της ελληνικής χλωρίδας 

και μεγάλη ποικιλία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Ανοικτά κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 08:00 - 14:00.

Επισκεφθείτε
το Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι

και το Φυτώριο της Φιλοδασικής στη Μονή Καισαριανής
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