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WWF ΕΛΛΑΣ
20 χρόνια δράσης

Ένωση Αθηνών

WWF ΕΛΛΑΣ
20 χρόνια δράσης



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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20. Εθελοντική αναδάσωση μελών της Ομοσπονδίας 
Φυσιολατρικών Ορειβατικών και Εκδρομικών Σωματείων
στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

22. ΑΝΙΜΑ - Εργαστήριο πρώτων βοηθειών για άγρια ζώα.

24. «Κινεζική Πομπηία».

25. Τα λιβάδια της ποσειδωνίας του Αιγαίου.

26. Ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής.

27. Δράσεις για τον πιο απειλούμενο γύπα της Ευρώπης 
- τον Ασπροπάρη.

28. Μικρές ειδήσεις.

4. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει τη Φιλοδασική
και ακυρώνει τα σχέδια επέκτασης της Μονής 

του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Καισαριανή. 

6. WWF Ελλάς - 20 χρόνια δράσης.

12. Όργιο λαθροθηρίας στις Πρέσπες.

14. Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία 
των νησιώτικων Υγροτόπων.

16. Οι εθελοντές της CITIBANK και ο Σύλλογος ΑΝΙΜΑ 
σε εργασίες καθαρισμού του Αισθητικού Δάσους Υμηττού.

18. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Φιλοδασικής
για μαθητές της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής.

ντικές τους δράσεις. Ήταν μια πολύ συγκινητική και ωραία

εκδήλωση.

Και παρά της δυσκολίες, η χρονιά άρχισε καλά. Αναδάσω-

ση με τους εθελοντές της Alpha Bank, αναδάσωση με τους ε-

θελοντές και τους πελάτες της LeasePlan Hellas, Σεμινάριο

Α’ Βοηθειών για άγρια ζώα και πτηνά από την Anima, ανα-

δάσωση με τους εθελοντές της Ομοσπονδίας Φυσιολατρι-

κών, Ορειβατικών και Εκδρομικών Σωματείων, συμμετοχή

της Φιλοδασικής στην Πασχαλινή Εορταγορά  της Εταιρείας

Προστασίας Σπαστικών, είναι μερικές από τις δράσεις που

οργανώσαμε. Και με τον ίδιο ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε,

παράλληλα με την καθημερινή φροντίδα για την προστασία

και ανάπτυξη του Αισθητικού Δάσους.

Σας ζητάμε και πάλι να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας, να

φέρετε νέους φίλους και συμπαραστάτες στο έργο μας με κά-

θε τρόπο.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Μ ετά από συντονισμένες προσπάθειες, πολύ

κόπο και πολλά χρήματα, το Συμβούλιο της

Επικρατείας, δικαίωσε τον αγώνα μας. Ακύ-

ρωσε σειρά αποφάσεων, με τις οποίες είχε επιτραπεί η επέ-

κταση της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Πρoδρόμου στην

Καισαριανή, στα όρια του Αισθητικού Δάσους, προλαβαίνο-

ντας έτσι την καταστροφή του περιβάλλοντος στην περιοχή.

Πριν 20 χρόνια το WWF Ελλάς ξεκίνησε την παρουσία

του στην Ελλάδα, όμως, η συνεργασία της Φιλοδασικής Έ-

νωσης Αθηνών με το Διεθνές WWF είχε ήδη ξεκινήσει από

το 1969 με μία εθελοντική εκδήλωση στο Αισθητικό Δάσος

στον Υμηττό. Φέτος, 20 χρόνια μετά, έχοντας και οι δυο ορ-

γανώσεις ένα πολύ σημαντικό έργο πίσω μας, γιορτάσαμε

ξανά την πολύπλευρη συμβολή του WWF Ελλάς στην Προ-

στασία του Περιβάλλοντος. Συνεργάτες, φίλοι και συμπαρα-

στάτες του WWF, ήρθαν στο Αισθητικό Δάσος για να θυμη-

θούν το ξεκίνημά τους και να πάρουν δυνάμεις για τις μελλο-
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει τη Φιλοδασική 

και ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Καισαριανή 

Η
Φιλοδασική Ένωση Α-

θηνών το έτος 2007 πλη-

ροφορήθηκε την πρόθε-

ση της Ιεράς Μητροπό-

λεως Καισαριανής, Βύρωνα και Υμητ-

τού να οικοδομήσει, ως επέκταση της

Μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρό-

μου, στα όρια του Αισθητικού Δάσους,

μια νέα πτέρυγα, που σύμφωνα με το

σκεπτικό της «θα κάλυπτε τις ανάγκες:

α) της πνευματικής οικοδομής των πι-

στών, β) της διατήρησης, συντήρησης

και προβολής της εκκλησιαστικής πο-

λιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, γ)

της κοινωνικής διακονίας και δ) τις μο-

ναστηριακές». Το ερώτημα ήταν όμως

εάν οι ασαφείς αυτές ανάγκες έπρεπε

να καλυφθούν μέσα σε δασική έκταση.

Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν ότι η

καταστροφή του δάσους προωθούνταν

με κρατική χορηγία και δαπάνη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης! Συγκεκριμένα,

στις 28 Ιανουαρίου 2003, η τότε κυ-

βέρνηση  είχε δώσει «έγκριση κατά

παρέκκλιση όρων δόμησης για την α-

νέγερση νέας πτέρυγας της Ιεράς Μο-

νής Αγ. Ιωάννου». Στις 27 Ιουλίου

2006 με την υπογραφή του τότε γενι-

κού γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

κ. Μανιάτη, η Μονή είχε απαλλαχθεί

ακόμα και από την υποχρέωση να κα-

ταρτίσει περιβαλλοντική μελέτη για το

έργο της επέκτασης. Επιπλέον, το έργο

είχε ενταχθεί στο Περιφερειακό Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττι-

κής και ο προϋπολογισμός του, ύψους

3.000.000 ευρώ, προβλεπόταν να κα-

λυφθεί κατά 80% από χρηματοδότηση

της Ε.Ε. (το μόνο έργο στην Καισαρια-

νή που εντάχθηκε, έλεγε η Μητρόπο-

λη) και κατά 20% από κρατικές δαπά-

νες. Μάλιστα, το έργο έπρεπε να ολο-

κληρωθεί εντός του 2008, έτσι ώστε να

μη χαθούν τα κονδύλια. 
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Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, α-

ντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που διέ-

τρεχε ο δασικός χαρακτήρας της πε-

ριοχής, ζήτησε από τη Μητρόπολη την

περιβαλλοντική μελέτη για το έργο

της επέκτασης, την οποία η Μητρόπο-

λη αρνήθηκε σθεναρά να δώσει. Οπό-

τε, η Φιλοδασική δεν είχε άλλη επιλο-

γή από το να προσφύγει στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας.

Οι προσπάθειες της Φιλοδασικής

καρποφόρησαν και δόθηκε ένα τέλος

στα σχέδια της Μητροπόλεως να επε-

κταθεί στα όρια του Αισθητικού Δά-

σους ανατρέποντας τους όρους χρήσε-

ως γης στην περιοχή. Το Συμβούλιο

της Επικρατείας ακύρωσε σειρά απο-

φάσεων με τις οποίες επετράπη η επέ-

κταση της Μονής στον Υμηττό. Εκδό-

θηκαν πρόσφατα οι δύο αποφάσεις

του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της

Επικρατείας (αρ. 4483,4484) για την

υπόθεση της επέκτασης της Μονής

Καισαριανής στον Υμηττό. Οι αποφά-

σεις που ακυρώθηκαν είναι:

- Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

της Περιφέρειας του 2003 με την ο-

ποία δίνονται στη Μονή προνομια-

κοί όροι δόμησης. Πιο συγκεκριμέ-

να, επετράπη η διασπορά των κτι-

ρίων στο γήπεδο, δηλαδή η ανέγερ-

ση πέντε ξεχωριστών κτιρίων αντί ε-

νός, η μείωση των πλαγίων αποστά-

σεων από τα όρια της συνεχόμενης

δασικής έκτασης σε 10 μέτρα, η αύ-

ξηση κατά 50% περίπου του ποσο-

στού κάλυψης (14,08% αντί 10%).

- Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

της Περιφέρειας του 2006, με την ο-

ποία η Μονή απηλλάγη από την υ-

ποχρέωση περιβαλλοντικής αδειο-

δότησης του έργου.

- Τέλος, η οικοδομική άδεια που εκδό-

θηκε το 2006 από τη ναοδομία.

Η Φιλοδασική αισθάνεται ικανοποί-

ηση που το Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας δικαίωσε τις προσπάθειές της για

την προστασία του Περιβάλλοντος σε

έναν από τους τελευταίους πνεύμονες

πρασίνου γύρω από την Αθήνα.
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Τ
ην Κυριακή 19 Φεβρουα-

ρίου 2012, παλιοί και νέοι

συνεργάτες του WWF Ελ-

λάς, συναντήθηκαν στις ε-

γκαταστάσεις της Φιλοδασικής, δίπλα

στη Μονή Καισαριανής, για να γιορτά-

σουν τα 20 χρόνια που η Οργάνωση

δραστηριοποιείται στη χώρα μας.  Η ε-

πιλογή της περιοχής δεν ήταν τυχαία.

Το Διεθνές WWF είχε ενισχύσει οικο-

νομικά τη Φιλοδασική ήδη από το

1969 για την πραγματοποίηση αναδα-

σώσεων σε τμήματα του Αισθητικού

Δάσους.  Η δράση εκείνη - η πρώτη

στην Ελλάδα - αποτέλεσε την απαρχή

παρόμοιων δράσεων που πραγματο-

ποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια σε πολ-

λές περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιο-

χές της χώρας μας (Πρέσπα, Δαδιά,

Ροδόπη κλπ.). Το συνεχώς αυξανόμενο

WWF ΕΛΛΑΣ - 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
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ενδιαφέρον των εμπνευσμένων συνερ-

γατών και των χιλιάδων υποστηρικτών

της Οργάνωσης για το περιβάλλον της

χώρας μας έδωσε το 1991 σάρκα και ο-

στά στο γραφείο του WWF στην Αθή-

να το οποίο, τέσσερα χρόνια μετά, α-

ναβαθμίστηκε σε ανεξάρτητη εθνική

περιβαλλοντική οργάνωση.    

Στο φιλόξενο χώρο του παλιού φυτω-

ρίου οι προσκεκλημένοι είχαν την ευ-

καιρία να δουν παλιές φωτογραφίες α-

πό την αναδάσωση που ξεκίνησε το

1969 και ντοκουμέντα από την αλληλο-

γραφία της Φιλοδασικής με το WWF

International. 

Τους συνεργάτες του WWF Ελλάς

καλωσόρισε εκ μέρους της Φιλοδασι-

κής ο κ. Ν. Πάγκας που έκανε μια μι-

κρή ιστορική αναδρομή στο έργο της

αναδάσωσης του Αισθητικού δάσους.

O κ. Νίκος Πάγκας καλωσόρισε εκ μέρους της Φιλοδασικής 
τους συνεργάτες του WWF στην Αθήνα.

Φωτογραφίες της περιοχής στο Αισθητικό
Δάσος από την εποχή που τοποθετήθηκε η
πινακίδα της πρώτης συνεργασίας της WWF
με τη Φιλοδασική καθώς και ντοκουμέντα
από την αλληλογραφία μεταξύ των δύο φο-
ρέων.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
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Η κα Σοφία Πηλαβάκη και ο κ. Μπάμπης Λιάπης 
της Φιλοδασικής με την κα Ήβη Νανοπούλου.

Ο Διευθυντής του WWF Ελλάς κ. Δ. Καραβέλας, 
με τον επίτιμο Πρόεδρο κ. Θ. Παπαγιάννη 

και τον Πρόεδρο κ. Γ. Βλάχο.
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Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του WWF

Ελλάς κ. Δ. Καραβέλας μίλησε για το

παρελθόν και το μέλλον της Οργάνω-

σης και τέλος ο Επίτιμος Πρόεδρος κ.

Θ. Παπαγιάννης αναφέρθηκε στο ιστο-

ρικό της ίδρυσης του Ελληνικού Γρα-

φείου. 

Οι συνεργάτες του WWF Ελλάς επέ-

λεξαν να «σφραγίσουν» την επέτειο

μιας πυκνής και γόνιμης εικοσαετίας

με μια εθελοντική δράση στον Υμηττό.

Έτσι, όλοι μαζί είχαν την ευκαιρία να

περιηγηθούν στο Βοτανικό Μονοπάτι

και να τοποθετήσουν πανηγυρικά την

αναπαλαιωμένη ιστορική πινακίδα της

πρώτης συνεργασίας - από το 1969 -

της Φιλοδασικής με το Διεθνές WWF

στην περιοχή της «Ανάληψης». Στη

συνέχεια μια πολυάριθμη ομάδα βελ-

τίωσε ένα τμήμα του καταστρώματος

του χωματόδρομου κλείνοντας τα νε-

ροφαγώματα ενώ οι υπόλοιποι συνερ-

γάτες ξεναγήθηκαν στο φυτώριο της

Φιλοδασικής. 

Χρόνια πολλά WWF Ελλάς.

Ο κ. Δ. Καραβέλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς παρουσίασε το παρελθόν και το μέλλον της Οργάνωσης. 

Ο κ. Θ. Παπαγιάννης, Επίτιμος Πρόεδρος του WWF Ελλάς, 
αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης του Ελληνικού Γραφείου. 
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Καθαρισμός μονοπατιών και επανατοποθέτηση της ιστορικής αναπαλαιωμένης πινακίδας 
της πρώτης συνεργασίας της Φιλοδασικής με το WWF.
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Ξενάγηση στο φυτώριο της Φιλοδασικής. 



Σ
ύμφωνα με tovima.gr, στις

αρχές του έτους, ο φύλακας

του Φορέα Διαχείρισης του

Πάρκου σε συνεργασία με δασοφύλα-

κα, εντόπισε κυνηγούς σε απαγορευμέ-

νη ζώνη του Πάρκου και εντός της α-

παγορευμένης ζώνης των 500 μέτρων

από τα σύνορα Ελλάδας- ΠΓΔΜ. Τα

περιστατικά λαθροθηρίας αυξάνονται

συνεχώς, με τους φύλακες του Φορέα

να δέχονται υβριστικές επιθέσεις από

κυνηγούς, που αγνοούν τις παρατηρή-

σεις και αρνούνται να συμμορφωθούν

με τη νομοθεσία.

Όπως επισημαίνει η διευθύντρια της

Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, κυρία

Μυρσίνη Μαλακού, «τα περιστατικά

παράνομης λαθροθηρίας, τα οποία δεν

αντιμετωπίζονται ποτέ αποφασιστικά

και ουσιαστικά, καταστρέφουν όχι μό-

νο το περιβάλλον, αλλά αμαυρώνουν

την εικόνα της περιοχής μας, τον του-

ρισμό και την ανάπτυξή της». 

Έκκληση για τη λήψη άμεσων μέ-

τρων στην περιοχή, με στόχο την πά-

ταξη της λαθροθηρίας απευθύνουν και

επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις, η

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ο Αρ-

κτούρος, η Ελληνική Εταιρία Περι-

βάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελληνι-

κή Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η

Καλλιστώ και το WWF. Οι ΜΚΟ ζη-

OΡΓΙΟ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 

τούν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των

Φορέων Διαχείρισης, την εκχώρηση

ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στους φύ-

λακες - επόπτες, αλλά και την παρέμ-

βαση της Κυνηγετικής Συνομοσπον-

δίας, καθώς δεν πρόκειται για μεμονω-

μένα περιστατικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους 

έχει ως εξής:

Ανεξέλεγκτη πλέον η δράση των

λαθροθήρων στο Εθνικό Πάρκο

Πρεσπών, καταγγέλλουν επτά περι-

βαλλοντικές οργανώσεις.

Η ανεξέλεγκτη δράση των λαθροθή-

ρων στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών έχει

ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν πρόκειται

πλέον για μεμονωμένα περιστατικά,

αλλά για μόνιμη τακτική.

Σημαντικό περιστατικό, στις αρχές

του έτους, όπου φύλακας του Φορέα

Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρε-

σπών σε συνεργασία με Δασοφύλακα

εντόπισε πολυπληθή ομάδα κυνηγών

σε απαγορευμένη για την άσκηση θή-

ρας ζώνη του Εθνικού Πάρκου και ε-

ντός της απαγορευμένης ζώνης των

500μ. από τα σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ.

Επιπλέον, το περιστατικό συνέβη εν

μέσω ισχυρού παγετού και απαγορευ-

τικής περιόδου λόγω κάλυψης του εδά-

φους με χιόνι, γεγονός που καταρρί-

πτει οποιοδήποτε ενδεχόμενο ισχυρι-

σμό σχετικά με τη νομιμότητα της συ-

γκεκριμένης δραστηριότητας.

Ανάλογα περιστατικά έχουν δημι-

ουργηθεί επανειλημμένως στο παρελ-

θόν. Οι φύλακες του Φορέα Διαχείρι-

σης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, παρά

τις περιορισμένες αρμοδιότητες των

φορέων για την αποτροπή των παράνο-

μων περιστατικών εντός των προστα-

τευόμενων περιοχών, επιτελούν το κα-

θήκον τους στο βέλτιστο επίπεδο.

Παρ’ όλα αυτά έχουν επανειλημμέ-

νως δεχθεί υβριστικές επιθέσεις από

λαθροθήρες που προκλητικά αγνοούν

οποιαδήποτε παρατήρηση και δεν συμ-

μορφώνονται στα μέτρα προστασίας

που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία

για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Στο

τελευταίο περιστατικό, ο φύλακας

στην αναφορά του μιλά ακόμη και για

απειλή που δέχτηκε ο ίδιος για τη ζωή

του στην προσπάθειά του να πείσει

τους κυνηγούς ότι πρέπει να σέβονται

τους κανόνες, γεγονός που ξεπερνά

πλέον κάθε όριο και που αποτρέπει

τους φύλακες από την άσκηση των κα-

θηκόντων τους.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: Ε-

ταιρία Προστασίας Πρεσπών, Αρκτού-

ρος, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλο-

ντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εται-

Αυξάνονται ανησυχητικά τα κρούσματα λαθροθηρίας στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών
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ρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική

Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ και

WWF Ελλάς καταγγέλλουν την ανεξέ-

λεγκτη λαθροθηρία στο Εθνικό Πάρκο

Πρεσπών και καλούν την Πολιτεία να

λάβει επειγόντως μέτρα για την πάταξη

των παράνομων δραστηριοτήτων στις

προστατευόμενες περιοχές, καθώς και

να ενισχύσει τη δυνατότητα των Φορέ-

ων Διαχείρισης να επιτελέσουν το έργο

τους για την προστασία των πολύτιμων

και ευαίσθητων αυτών περιοχών.

Η Διευθύντρια της Εταιρίας Προ-

στασίας Πρεσπών Μυρσίνη Μαλακού,

δήλωσε:

«Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον εί-

ναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της

Πρέσπας στο οποίο τόσα χρόνια όλοι

βασίζουμε την ανάπτυξή της και το

μέλλον της. Εξαιτίας των προσπαθειών

όλων, κατοίκων και οργανώσεων, η

Πρέσπα θεωρεί-

ται υποδειγματι-

κή, μια αληθινή

«Κιβωτός ζωής»

που έχει αναγνω-

ριστεί και κατα-

ξιωθεί διεθνώς.

Τα επανειλημμέ-

να περιστατικά

παράνομης λα-

θροθηρίας, τα ο-

ποία δεν αντιμε-

τωπίζονται ποτέ αποφασιστικά και ου-

σιαστικά, καταστρέφουν όχι μόνο το

περιβάλλον μας, αλλά αμαυρώνουν

την εικόνα της περιοχής μας, τον του-

ρισμό και την ανάπτυξή της. Καλούμε

την Πολιτεία να κάνει το αυτονόητο

και να μας προστατέψει από τους πα-

ράνομους, ενισχύοντας τους Φορείς

Διαχείρισης και δίνοντας ουσιαστικές

αρμοδιότητες στους φύλακες - επό-

πτες. Καλούμε την Κυνηγετική Συνο-

μοσπονδία να καταλάβει την κρισιμό-

τητα της κατάστασης και να αντιδρά-

σει άμεσα γιατί αυτά που χαρακτηρίζει

ως «μεμονωμένα περιστατικά» είναι

στην Πρέσπα η καθημερινότητά μας

και η ζωή μας και δεν μπορούμε να α-

νεχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση».
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Υ
πογράφηκε από τον Υπουρ-

γό Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιματικής Αλλαγής,

το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

για την προστασία των μικρών νησιω-

τικών υγροτόπων.

Στις 2 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο,

γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των

Υγροτόπων. Την ημέρα αυτή, το 1971,

υπογράφηκε στο Ραμσάρ του σημερι-

νού Ιράν η διεθνής σύμβαση για την

προστασία των υγροτόπων διεθνούς

σημασίας. Στη σύμβαση αυτή η Ελλά-

δα προσχώρησε επίσημα το 1974. Αυ-

τή τη στιγμή στη σύμβαση Ραμσάρ έ-

χουν ενταχτεί 11 μεγάλοι υγρότοποι

της Ελλάδας: η Λιμνοθάλασσα του

Κοτυχίου, η Λιμνοθάλασσα Μεσολογ-

γίου, ο Αμβρακικός Κόλπος, η λίμνη

Μικρή Πρέσπα, το Δέλτα Αξιού-Λου-

δία-Αλιάκμονα με την Αλυκή Κίτρους,

οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, η Λί-

μνη Κερκίνη, η Λίμνη Βιστωνίδα και η

Λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, το

Δέλτα του Νέστου, η Λίμνη Ισμαρίδα

και το Δέλτα του Έβρου. Οι περιοχές

αυτές αποτελούν σήμερα Εθνικά Πάρ-

κα και προστατεύονται με ειδικές δια-

τάξεις που απορρέουν από το νόμο

1650/86 και το νόμο 3937/2011.

Μετά από 41 χρόνια έγινε φανερό ό-

τι δεν είναι σημαντικοί μόνο οι υγρό-

τοποι μεγάλου μεγέθους, αλλά και τα

μικρότερα υγροτοπικά συστήματα, ει-

δικά στις νησιωτικές χώρες, όπως η

Ελλάδα, όπου τα νησιά αποτελούν

σταθμούς μετανάστευσης αποδημητι-

κών πουλιών. Αυτές οι περιοχές έχουν

μικρή έκταση και συνήθως δεν εντάσ-

σονται στο δίκτυο Natura, με αποτέλε-

σμα να κινδυνεύουν από την επεκτει-

νόμενη αστικοποίηση των νησιών και

τις ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Ειδικά στη λεκάνη της Μεσογείου

για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

είναι απαραίτητη η προστασία των μι-

κρών νησιωτικών υγροτόπων ως κοιτί-

δων βιοποικιλότητας διεθνούς σημα-

σίας και ως σταθμών ξεκούρασης και

διατροφής για τα μεταναστευτικά που-

λιά. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγο-

νός ότι οι υγρότοποι αυτοί λειτουρ-

γούν ως ασπίδες προστασίας των νη-

σιωτικών εδαφών από την κλιματική

αλλαγή και την ερημοποίηση.

Την ημέρα αυτήν, αντί άλλης «εορ-

ταστικής εκδήλωσης» για την Παγκό-

σμια Ημέρα των Υγροτόπων, ο Υπουρ-

γός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι-

ματικής Αλλαγής, με την εξουσιοδότη-

ση του νόμου για τη Διατήρηση της

Βιοποικιλότητας (ν.3937/2011) και με-

τά από επαρκή επιστημονική τεκμη-

ρίωση, υπέγραψε και προωθεί για επε-

ξεργασία στο Συμβούλιο Επικρατείας

σχέδιο προεδρικού διατάγματος για

την προστασία των μικρών νησιωτι-

κών υγροτόπων με τον τίτλο: «Έγκρι-

ση καταλόγου μικρών νησιωτικών υ-

γροτόπων και καθορισμό όρων και πε-

ριορισμών για την προστασία και ανά-

δειξη των μικρών παράκτιων υγροτό-

πων που περιλαμβάνονται σε αυτόν».

Στο διάταγμα προστασίας περιλαμ-

βάνονται 380 μικροί (με έκταση κάτω

των 80 στρεμμάτων) υγρότοποι στη

νησιωτική Ελλάδα. Στον κατάλογο, η

χαρτογραφική επεξεργασία του οποίου

έγινε από τον Οργανισμό Κτηματολο-

γίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

(Ο.Κ.Χ.Ε.), περιλαμβάνεται διάγραμ-

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
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Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, στο νομό
Μεσσηνίας, είναι ο νοτιότερος, διεθνούς σημασίας υγρότοπος των Βαλκανίων. (φωτ.
Αντρέας Καρέλιας).



φού είναι οι τόποι ξεκούρασης και

διατροφής των πουλιών στο μεγάλο

ταξίδι της μετανάστευσης από το βορ-

ρά στο νότο και αντίστροφα.  Με την

οριοθέτηση και την ανάδειξη των μι-

κρών υγροτόπων, δίνουμε ένα ακόμα

εργαλείο στις τοπικές κοινωνίες για τη

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των πε-

ριοχών τους».
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μα και λίστα συντεταγμένων για κάθε

υγρότοπο. Το σχέδιο προεδρικού δια-

τάγματος πέρασε από δημόσια διαβού-

λευση στην αρχή του καλοκαιριού με

σχόλια, που λήφθηκαν υπόψη, τόσο

στην τελική διαμόρφωση του καταλό-

γου, όσο και στα μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο προεδρικού

διατάγματος, στους μικρούς νησιωτι-

κούς υγροτόπους του καταλόγου επι-

τρέπονται δραστηριότητες για τη δια-

τήρηση και την ανάδειξή τους, καθώς

και για την αειφορική διαχείριση των

πόρων τους, συμπεριλαμβανομένων

της επιστημονικής έρευνας, της ευαι-

σθητοποίησης του κοινού και των ελα-

φρών υποδομών, όπου απαιτούνται.

Δεν επιτρέπεται η δόμηση (εκτός ήδη

αδειοδοτημένων κτιρίων), οι εκχερσώ-

σεις της φυσικής βλάστησης, οι απο-

ξηράνσεις και οι επιχωματώσεις (μπά-

ζωμα), οι εξορύξεις, η συλλογή των

οργανισμών και οι παρεμβάσεις στο υ-

δρολογικό δίκτυο (π.χ. γεωτρήσεις)

και στο τοπίο. Ενθαρρύνονται οι φιλι-

κές προς το περιβάλλον μέθοδοι γεωρ-

γίας και οι δραστηριότητες ανάδειξης

των περιοχών αυτών. Στο πλαίσιο της

διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, αλ-

λά και σεβόμενο απόλυτα το δικαίωμα

των πολιτών για απρόσκοπτη πρόσβα-

ση στη δημόσια πληροφορία, το ΥΠΕ-

ΚΑ έχει αναρτήσει και διαθέτει ελεύ-

θερα προς κάθε ενδιαφερόμενο το σύ-

νολο των υγροτόπων από τη δικτυακή

γεωπύλη geodata.gov.gr του Οργανι-

σμού Κτηματολογίου και Χαρτογρα-

φήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.).

O Υπουργός ΠΕΚΑ, σχετικά με το

θέμα έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την υπογραφή του Προεδρικού

Διατάγματος κάνουμε ένα ακόμα βή-

μα για τη διαφύλαξη της βιοποικιλό-

τητας στη χώρα μας. Προωθούμε, με-

τά τη διαβούλευση, στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, το σχέδιο ΠΔ για την

προστασία 380 μικρών υγροτόπων

στα νησιά μας, αναγνωρίζοντας ότι η

αξία τους είναι σημαντική, όχι μόνο

σε εθνικό επίπεδο για τη βιοποικιλό-

τητα και την προστασία των ακτών

μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, α-

Οι μικροί υγρότοποι στα νησιά λειτουργούν ως ασπίδες προστασίας των εδαφών α-
πό την κλιματική αλλαγή και την ερημοποίηση. Στη φωτογραφία του Παύλου Ρέκα, α-
κτή της Πάρου.



Οι εθελοντές της CITIBANK και ο Σύλλογος ΑΝΙΜΑ

σε εργασίες καθαρισμού του Αισθητικού Δάσους Υμηττού

Τ
ο Σάββατο 22 Οκτωβρίου

2011, εργαζόμενοι της Τρά-

πεζας CITIBANK με τη

συνδρομή εθελοντών του

Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης

Αγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» και σε συνερ-

γασία με τη Φιλοδασική, με μεγάλο εν-

θουσιασμό και διάθεση βοήθησαν στις

εργασίες καθαρισμού του Αισθητικού

Δάσους από ξερά κλαδιά και απορρίμ-

ματα. Τα κλαδιά συγκεντρώθηκαν σε

σωρούς, στη συνέχεια θρυμματίστηκαν

και το υλικό διασκορπίστηκε στο δάσος. 

Η εθελοντική αυτή προσπάθεια  συ-

νεισέφερε τόσο στις εργασίες αντιπυρι-

κής προστασίας όσο και στη καλυτέρευ-

ση του δάσους από το ωφέλιμο θρυμμα-

τισμένο υλικό.  

Στο πλαίσιο της εθελοντικής εκδήλω-

σης η κα Μαρία Γανωτή, Αντιπρόεδρος

της «ΑΝΙΜΑ», απελευθέρωσε δυο που-

λιά, μια τσίχλα και μια γερακίνα, που

θεραπεύτηκαν μετά από τραυματισμό. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

για μαθητές της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής

Σ
το πλαίσιο της υλοποίησης

από τη Φιλοδασική εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων

για μαθητές στο Αισθητικό

δάσος Υμηττού, πραγματοποιήθηκαν

δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών

της ΣΤ΄ Δημοτικού της Ερασμείου Ελ-

ληνογερμανικής Σχολής στις 21 και 22

Νοεμβρίου του 2011. Οι συνολικά 70

μαθητές αφού ενημερώθηκαν για την ι-

στορία και το έργο της Φιλοδασικής, πε-

ριηγήθηκαν σε φωτογραφική έκθεση με

τα έργα και τις διάφορες δραστηριότητες

που πραγματοποιούνται στο Αισθητικό

δάσος. Στη συνέχεια με την καθοδήγηση

του υπευθύνου των φυτωρίων της Φιλο-

δασικής, έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτι-

κό πρόγραμμα επίδειξης φύτευσης επο-

χιακών φυτών στον κατάλληλα διαμορ-

φωμένο χώρο. Οι μικροί μαθητές έμα-

θαν πώς να φυτεύουν φυτά σε γλάστρες

και τα φυτά που φύτεψαν τα πήραν για

να τα φυτέψουν στο σχολείο τους. Μετά

τη φύτευση των εποχιακών φυτών οι μα-

θητές μάζεψαν ξερά φύλλα και τα μετέ-

φεραν στους λάκκους που χρησιμοποι-

ούνται για την παραγωγή φυλλοχώματος

συνεισφέροντας στη διαδικασία της κο-

μποστοποίησης. Το πρόγραμμα ολοκλη-

ρώθηκε με την περιήγηση των παιδιών

στο Βοτανικό Μονοπάτι (στο τμήμα Ε-

λαιώνας-Ανάληψη) με τη συνοδεία των

δασκάλων τους και των υπευθύνων της

Φιλοδασικής. 

Η ενημέρωση των μαθητών για την ι-

στορία και το έργο της Φιλοδασικής

στον Υμηττό συνεισφέρει στην ενίσχυση

του ενδιαφέροντος για τη συνύπαρξη φύ-

σης και πολιτισμού και η ενεργός συμμε-

τοχή στη διαδικασία πολλαπλασιασμού

των φυτών και της κομποστοποίησης,

ευαισθητοποιεί τα παιδιά σε θέματα πε-

ριβάλλοντος και εθελοντισμού. 
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Τα παιδιά μαθαίνουν να φυτεύουν και να φροντίζουν φυτά σε γλάστρα.
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Τ
α μέλη της Ομοσπονδίας

Φυσιολατρικών Ορειβατι-

κών και Εκδρομικών Σωμα-

τείων (ΟΦΟΕΣΕ) επέλεξαν

και φέτος να βοηθήσουν στην αναδάσω-

ση της καμένης έκτασης στην περιοχή

«Κουταλάδες» του Αισθητικού Δάσους.

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 πα-

λιοί και νέοι φίλοι του Δάσους συγκε-

ντρώθηκαν στην περιοχή της αναδάσω-

σης και πήραν τσάπες και γάντια για να

συνδράμουν στο έργο της αναδάσωσης.

Μετά το καλωσόρισμα από τους υπεύ-

θυνους της Φιλοδασικής, ο Πρόεδρος

της Ομοσπονδίας κ. Α. Αντωνόπουλος

χαιρέτισε τους παρισταμένους και αμέ-

σως μετά όλοι με μεγάλη όρεξη φύτε-

ψαν και νέα φυτά σε μια ακόμα γωνιά

του πληγωμένου Υμηττού. Μετά το τέ-

λος της εθελοντικής δράσης ο Πρόεδρος

της ΟΦΟΕΣΕ έκοψε την πρωτοχρονιά-

τικη πίτα και η εκδήλωση έληξε με την

ευχή όλων να ξαναγίνει το δάσος όπως

ήταν πριν τη φωτιά.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 

Μελών της Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών 

και Εκδρομικών Σωματείων στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού
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Τ
ο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

2012, πραγματοποιήθηκε στο

λόφο των Ταξιαρχών του Αι-

σθητικού Δάσους Υμηττού, ένα Εργα-

στήριο πρώτων βοηθειών για άγρια ζώα.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε από

το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλ-

ψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, με την υπο-

στήριξη της Sympraxis Team, στο πλαί-

σιο της TEDxAthens Adventures. Βασι-

κή εμψυχώτρια του Εργαστηρίου-σεμι-

ναρίου ήταν η κα Μαρία Γανωτή με την

υποστήριξη στελεχών και εθελοντών

της ΑΝΙΜΑ, ειδικευμένων στην περί-

θαλψη άγριων ζώων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία

να αποκτήσουν βασικές γνώσεις πρώτων

βοηθειών για άγρια ζώα (βασικές αρχές

ανατομίας και σταθεροποίησης καταγμά-

των στα πουλιά, ανατροφή νεογνών και

νεοσσών, μέθοδοι επανένταξης, τα κρι-

τήρια σύμφωνα με τα οποία ένα άγριο

ζώο χρειάζεται βοήθεια κλπ.) ώστε να

μπορούν να επιδείξουν άμεση αντίδραση

από την πρώτη στιγμή που συναντήσουν

μέσα στην πόλη ή στην ύπαιθρο ένα

τραυματισμένο ή άρρωστο ζώο και να το

βοηθήσουν ουσιαστικά μέχρι να μετα-

φερθεί σε έναν εξειδικευμένο σταθμό

πρώτων βοηθειών ή σε ένα κέντρο περί-

θαλψης.

Η πληρέστατη και άκρως ενδιαφέρου-

σα παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την α-

πελευθέρωση τριών αποθεραπευμένων

πουλιών (γερακίνες) στο όμορφο περι-

βάλλον του Υμηττού. Στη συνέχεια οι

συμμετέχοντες έκαναν μια αναζωογονη-

τική βόλτα στο Αισθητικό Δάσος. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
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Μαθήματα πρώτων βοηθειών από την κα Μαρία Γανωτή και απελευθέρωση θεραπευμένης γερακίνας.



«ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΟΜΠΗΙΑ»
Δάσος 300 περίπου εκατομμυρίων ετών βρέθηκε διατηρημένο σε τέφρα

Α
μερικανοί και Κινέζοι

ερευνητές ανακάλυψαν

ένα απολιθωμένο δά-

σος ηλικίας 300 εκα-

τομμυρίων ετών, το οποίο συντηρήθη-

κε κάτω από στρώμα τέφρας μετά από

έκρηξη ηφαιστείου στη σημερινή βό-

ρεια Κίνα. Το δάσος διασώζεται, όπως

ακριβώς ήταν, όταν το έθαψε η ηφαι-

στειακή στάχτη, με τον ίδιο τρόπο που

διατηρήθηκε η Πομπηία. Το δάσος κα-

λύφθηκε από τη στάχτη στο διάστημα

λίγων ημερών κι έτσι τα δέντρα και τα

φυτά διατηρήθηκαν στις θέσεις όπου

βρίσκονταν. Παρουσίασαν μάλιστα

μια εικονική αναπαράσταση του απο-

λιθωμένου δάσους, το οποίο χαρακτη-

ρίζεται «κινεζική Πομπηία».

Η σπουδαία ανακάλυψη έγινε κοντά

στην πόλη Βούντα στη Βόρεια Κίνα.

Οι ειδικοί είχαν την ευκαιρία να μελε-

τήσουν μία μεγάλη έκταση, 1.000 τε-

τραγωνικών μέτρων, χάρη σε εργασίες

στο διπλανό ανθρακωρυχείο. Τα απο-

θέματα άνθρακα είναι πλούσια σε αυ-

τή την τοποθεσία λόγω του αρχαίου

τροπικού δάσους. Σύμφωνα με τoν ε-

πικεφαλής της επιστημονικής ομάδας,

Hermann Pfefferkorn, καθηγητή Πα-

λαιοβοτανολογίας στο Πανεπιστήμιο

της Πενσυλβάνια, οι εκρήξεις του η-

φαιστείου διήρκησαν μόνο λίγες ημέ-

ρες με αποτέλεσμα ορισμένα φυτά να

διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ό-

πως αναφέρει: «Το δάσος είναι διατη-

ρημένο εξαιρετικά. Εντοπίζουμε το

κλαδί ενός δέντρου πάνω στο οποίο υ-

πάρχουν ακόμη τα φύλλα του, μετά ε-

ντοπίζουμε το επόμενο κλαδί του ίδιου

δέντρου, μετά το επόμενο και στο τέ-

λος βρίσκουμε τον κορμό του. Είναι

πραγματικά εκπληκτικό» Επιπλέον, η

επιστημονική ομάδα ανακάλυψε έξι ο-

μάδες φυτών, από κοντές φτέρες μέχρι

και εξαφανισμένα σήμερα δέντρα

(Sigillaria, Cordaites) που είχαν ύψος

25 μέτρα.

Η ηλικία του δάσους προσδιορίστη-

κε από το στρώμα τέφρας που το σκέ-

παζε, και είναι 298 εκατομμυρίων ε-

τών. Πρόκειται για την αρχή της Πέρ-

μιας Περιόδου κατά την οποία οι τε-

κτονικές πλάκες της Γης εξακολου-

θούσαν να κινούνται για να σχηματί-

σουν την υπερήπειρο Παγγαία. Εκείνη

την εποχή, η Ευρώπη και η Βόρεια Α-

μερική ήταν ένα ενιαίο τμήμα στεριάς,

ενώ η Κίνα ήταν δύο διαφορετικές ή-

πειροι. Το κλίμα ήταν παρόμοιο με το

σημερινό και γι’ αυτόν το λόγο οι επι-

Η βάση του κορμού 
ενός απολιθωμένου δέντρου

μετά την εκσκαφή.

Η πόλη Βούντα στη Βόρεια Κίνα,
όπου έγινε η ανακάλυψη.

Φτέρες: (A) Pecopteris cf. candolleana; (B) Nemejcopteris feminaeformis; 
(C) Pecopteris orientalis; (D) Pecopteris sp.
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στήμονες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για

το νέο εύρημα, καθώς η μελέτη του οι-

κοσυστήματος μπορεί να αποκαλύψει

πολύτιμα στοιχεία για τις κλιματικές

αλλαγές.

Ο Pfefferkorn υποστηρίζει: «Η ανα-

κάλυψή μας είναι ένα είδος χρονοκά-

ψουλας. Όπως η Πομπηία προσέφερε

στοιχεία για το ρωμαϊκό πολιτισμό

χωρίς όμως να προσφέρει ιστορικά δε-

δομένα, το ίδιο συμβαίνει και με το α-

πολιθωμένο δάσος. Μας δίνει στοιχεία

να μελετήσουμε καλύτερα τι συνέβη

πριν και μετά την καταστροφή του. Η

ανακάλυψη μπορεί επίσης να λειτουρ-

γήσει ως σημείο αναφοράς για ανάλο-

γα μελλοντικά ευρήματα». 

Για την παρουσίαση μιας εικονικής

αναπαράστασης του απολιθωμένου

δάσους, η επιστημονική ομάδα συνερ-

γάστηκε με το ζωγράφο Ren Yugao και

δημοσίευσε την έρευνά της στην επι-

θεώρηση «Proceedings of the National

Academy of Sciences».

Αναπαράσταση του έλους 
στο οποίο υπήρχε το δάσος 
πριν από 300 περίπου 
εκατομμύρια χρόνια.

Γ
άλλοι ερευνητές βρήκαν στη

Μεσόγειο αποικίες ποσειδω-

νίας με βλαστούς που είχαν

πανομοιότυπο γενετικό υλικό. Οι αποι-

κίες που εντόπισαν φτάνουν σε έκταση

τα 15 χιλιόμετρα και οι επιστήμονες υ-

ποστηρίζουν ότι το είδος διατηρεί α-

ναλλοίωτο το γενετικό του υλικό εδώ

και χιλιάδες χρόνια. Το φυτό που σχη-

ματίζει τα λιβάδια της ποσειδωνίας και

παρέχει τροφή και καταφύγιο σε πολ-

λά θαλάσσια είδη, απειλείται σοβαρά

από την κλιματική αλλαγή.

Όπως εξήγησε η Dr. Sophie Arnaud-

Haond, επικεφαλής της μελέτης, από

το Γαλλικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έ-

ρευνας, ο συγκεκριμένος οργανισμός

είναι μέρει «κλωνικός». «Αυτό σημαί-

νει ότι μπορεί να αναπαραχθεί σεξουα-

λικώς μέσω της άνθισης και της επικο-

νίασης, ή με τη δημιουργία νέων βλα-

στών, που στην ουσία αποτελούν κλώ-

νους του μητρικού φυτού», δήλωσε

στο BBC. Με την ασεξουαλική αναπα-

ραγωγή, όπως η κλωνοποίηση, η γενε-

τική ταυτότητα ενός οργανισμού δια-

τηρείται και περνά από γενιά σε γενιά,

ενώ ο απόγονος της σεξουαλικής ανα-

παραγωγής διαθέτει γενετικό υλικό και

από τους δυο γονείς. «Καταφέραμε,

μέσω προσομοιώσεων, να αποδείξου-

με ότι η ποσειδωνία (Posidonia oceani-

ca) μπορεί να πολλαπλασιαστεί με

κλωνοποίηση, γεγονός που τη βοηθά

να αποφύγει επιβλαβείς γενετικές με-

ταλλάξεις», επισήμανε η Dr. Arnaud-

Haond. Επιπλέον προσέθεσε ότι η μα-

κροβιότητα του θαλάσσιου αυτού φυ-

τού καταδεικνύει την ικανότητά του να

προσαρμόζεται για να επιβιώσει. «Η ε-

κτιμώμενη ηλικία των κλώνων της πο-

σειδωνίας, μας οδηγεί στο συμπέρα-

σμα ότι κατάφεραν να επιβιώσουν από

ποικίλες περιβαλλοντικές καταστά-

σεις, μεταξύ των οποίων χαμηλότερες

θερμοκρασίες των υδάτων», δήλωσε

χαρακτηριστικά μιλώντας για την εκ-

πληκτική προσαρμοστικότητα που πα-

ρουσιάζουν. Ωστόσο, η Dr. Arnaud-

Haond προειδοποίησε ότι η ικανότητα

του θαλάσσιου αυτού φυτού να προ-

σαρμοστεί δεν σημαίνει ότι θα αντέξει

μελλοντικές πιέσεις στο φυσικό του

περιβάλλον.

Tα λιβάδια της ποσειδωνίας του Αιγαίου
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Ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής

δείχνει νέα μελέτη της NASA

Μ
ια νέα μελέτη της

NASA υπογραμμίζει

το γεγονός ότι αέρια

θερμοκηπίου δημιουρ-

γούνται από την ανθρώπινη δραστηριό-

τητα και όχι από αλλαγές της ηλιακής

δραστηριότητας.

Η μελέτη παρέχει αναθεωρημένους υ-

πολογισμούς του ενεργειακού ισοζυγίου

της Γης, δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα

στην ποσότητα ηλιακής ενέργειας που

απορροφάται από την επιφάνεια του

πλανήτη και εκείνης που αντανακλάται

στο διάστημα ως θερμότητα. Οι υπολο-

γισμοί δείχνουν ότι, παρά την ασυνήθι-

στα χαμηλή ηλιακή δραστηριότητα με-

ταξύ των ετών 2005 και 2010, ο πλανή-

της συνέχιζε να απορροφά περισσότερη

ενέργεια από εκείνη που αντανακλούσε

στο διάστημα.

Η συνολική ηλιακή θερμική ροή, δη-

λαδή το ποσό της ενέργειας που παρά-

γεται από τον ήλιο και φθάνει σε κάθε

τετραγωνικό μέτρο της κορυφής της α-

τμόσφαιρας της γης, μειώνεται κατά κα-

νόνα στο ένα δέκατο του ένα τοις εκατό

κατά τη διάρκεια των πτώσεων της η-

λιακής δραστηριότητας που προκαλού-

νται από τις παρεκκλίσεις του μαγνητι-

κού πεδίου του ήλιου. Συνήθως αυτά τα

ελάχιστα επίπεδα ηλιακής θερμικής

ροής πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε

έντεκα χρόνια και κρατούν περίπου ένα

χρόνο, αλλά το πιο πρόσφατο “ελάχι-

στο” της ηλιακής δραστηριότητας διήρ-

κεσε δύο χρόνια περισσότερο σε σύ-

γκριση με το κανονικό.

Ο προσδιορισμός της ενεργειακής α-

νισορροπίας της Γης (δηλαδή της δια-

φοράς του ενεργειακού ισοζυγίου) θεω-

ρείται θεμελιώδης παράγοντας στις έ-

ρευνες για το Κλίμα, ενώ χρησιμοποιεί-

ται ως μετρητής στις προβολές των μελ-

λοντικών κλιματικών συνθηκών. Όταν

η ανισορροπία είναι θετική, δηλαδή ει-

σέρχεται στο σύστημα μεγαλύτερη πο-

σότητα ενέργειας απ’ ό,τι εξέρχεται, η

Γη θερμαίνεται. Στην αντίθετη περί-

πτωση ψύχεται.

Ο James Hansen, διευθυντής του

Goddard Institute for Space Studies

της NASA στη Νέα Υόρκη, ήταν ο επι-

κεφαλής της έρευνας «Ατμοσφαιρική

Χημεία και Φυσική» που δημοσιεύθη-

κε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η ερευ-

νητική ομάδα του Hansen κατέληξε

στο συμπέρασμα ότι το πλεόνασμα ε-

νέργειας που η Γη απορρόφησε κατά

την εξαετή διάρκεια της έρευνας ξεπέ-

ρασε το μισό βατ ανά τετραγωνικό μέ-

τρο. Η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτε-

ρη από τη μείωση κατά 0,25 βατ ανά

Μια γραφική παράσταση της συνολικής ηλιακής θερμικής ροής δείχνει ότι κατά τα
τελευταία χρόνια η θερμική ροή έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν κατα-
γραφεί  κατά τη διάρκεια της δορυφορικής εποχής. Η προκύπτουσα μείωση κατά 0,25
βατ ανά τετραγωνικό μέτρο που επήλθε μεταξύ του υψηλού και του χαμηλού της η-
λιακής δραστηριότητας ήταν λιγότερη από το πλεόνασμα ενέργειας που η Γη απορρό-
φησε κατά την εξαετή διάρκεια της έρευνας ξεπέρασε το μισό βατ ανά τετραγωνικό
μέτρο.(από NASA/James Hansen)

Χάρτης που δείχνει την παγκόσμια επέκταση των οργάνων μέτρησης 
του δικτύου ARGO.( από Argo Project Office)  
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τετραγωνικό μέτρο που επήλθε μεταξύ

του υψηλού και του χαμηλού της ηλια-

κής δραστηριότητας. «Το γεγονός ότι το

ενεργειακό ισοζύγιο της Γης είναι θετι-

κό ακόμα και σε μια μακρά περίοδο χα-

μηλής ηλιακής δραστηριότητας δεν α-

ποτελεί έκπληξη, αλλά απόδειξη ότι ο

ήλιος δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος της

κλιματικής αλλαγής», δηλώνει ο James

Hansen

Σύμφωνα με υπολογισμούς που διε-

ξήχθησαν από τον Hansen, και τους συ-

ναδέλφους του, το πλεόνασμα του 0,58

βατ ανά τετραγωνικό μέτρο συνεπάγε-

ται ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του

άνθρακα πρέπει να μειωθούν σε περί-

που 350 μέρη ανά εκατομμύριο για να

αποκατασταθεί μια ενεργειακή ισορρο-

πία. Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις έδει-

ξαν ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του

άνθρακα είναι στα 392 μέρη ανά εκα-

τομμύριο και οι επιστήμονες προβλέ-

πουν ότι η συγκέντρωση του διοξειδίου

του άνθρακα θα συνεχίσει να αυξάνεται

στο μέλλον.

Οι επιστήμονες που μελετούν το κλί-

μα, υπολογίζουν εδώ και πολλά χρόνια

την ενεργειακή ανισορροπία της Γης. Οι

νεότερες εκτιμήσεις, όμως, είναι κατά

πολύ πιο βελτιωμένες από εκείνες προη-

γούμενων ετών, διότι οι επιστήμονες εί-

χαν πρόσβαση σε καλύτερες μετρήσεις

της θερμοκρασίας των ωκεανών από

ό,τι είχαν στο παρελθόν.

Οι βελτιωμένες μετρήσεις προέρχο-

νταν από όργανα μέτρησης που επιπλέ-

ουν ελεύθερα τους ωκεανούς και με-

τρούν απευθείας τη θερμοκρασία, πίεση

και την αλατότητα από την επιφάνεια

του ωκεανού μέχρι σε βάθος των 2.000

m. (6,560 πόδια). Το δίκτυο αυτό των

μέσων μέτρησης, γνωστό ως ARGO, έ-

χει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρό-

νια σε σχέση με πριν από μια δεκαετία

που τότε είχε ξεκινήσει. Σήμερα, περισ-

σότερα από 3.400 όργανα μέτρησης του

ARGO επιπλέουν, λαμβάνουν μετρήσεις

και παρέχουν στοιχεία για το κοινό, ως

επί το πλείστον εντός 24 ωρών.

Έ
χοντας υποστεί δραματική

μείωση του πληθυσμού του

και διατηρώντας λίγα πλέ-

ον ζευγάρια στις περισσότερες από τις

ευρωπαϊκές χώρες όπου απαντάται, ο

Ασπροπάρης, αποτελεί τον πιο απει-

λούμενο γύπα της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο Ασπροπάρης είναι το μικρότερο α-

πό τα τέσσερα είδη γύπα που αναπα-

ράγονται στην Ελλάδα, την οποία επι-

σκέπτεται κατά τη θερινή περίοδο για

να φωλιάσει σε απόκρημνα βράχια.

Απαντάται κυρίως στη Θράκη, τη

Θεσσαλία και την Ήπειρο, ενώ τρέ-

φεται κατά κύριο λόγο με ψοφίμια.

Κυριότερες απειλές για το είδος εί-

ναι η έλλειψη τροφής, η δηλητηρίαση

από τη χρήση παράνομων δολωμάτων

που προορίζονται για τα “ζημιογόνα”

ζώα και η ηλεκτροπληξία σε ηλεκτρο-

φόρα καλώδια. Έτσι, ενώ κατά τις πε-

ρασμένες δεκαετίες ο Ασπροπάρης ή-

ταν κοινός σε όλη τη χώρα, σήμερα έ-

χει υποστεί μείωση μεγαλύτερη από

80%, έχοντας απομείνει πλέον λιγότε-

ρα από 50 ζευγάρια. Στην Ελλάδα και

τη Βουλγαρία, τις δύο χώρες που συ-

γκεντρώνουν το μεγαλύτερο πληθυ-

σμό του είδους στα Βαλκάνια, ο πλη-

θυσμός του Ασπροπάρη έχει υποστεί

κατά τις τελευταίες δεκαετίες δραμα-

τική μείωση καθιστώντας επιτακτική

τη λήψη άμεσων μέτρων για την επι-

βίωση του είδους στα Βαλκάνια.

Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμ-

μα LIFE-Φύση «Επείγοντα μέτρα για

την εξασφάλιση της επιβίωσης του Α-

σπροπάρη Neophron percnopterus

στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα» έ-

χει ως βασικό στόχο την ανάσχεση

της μείωσης του πληθυσμού του Α-

σπροπάρη στις δύο αυτές χώρες. Για

το σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις

τους τέσσερις φορείς από την Ελλά-

δα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο

Βασίλειο που θα παρακολουθούν το

είδος και θα υλοποιήσουν τις απαραί-

ΔΡΑΣΕΙΣ

για τον πιο απειλούμενο γύπα 

της Ευρώπης - τον Ασπροπάρη

τητες δράσεις για την προστασία του.

Η πρώτη συνάντηση του προγράμ-

ματος πραγματοποιήθηκε πρόσφατα,

όταν οι Έλληνες εταίροι του προ-

γράμματος, η Ορνιθολογική και το

WWF Ελλάς, ταξίδεψαν μέχρι το

Ματζάροβο, στη Βουλγαρική πλευρά

της Ροδόπης, για να συναντηθούν με

τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εται-

ρεία (BSPB), τον ανάδοχο του προ-

γράμματος. Οι κύριες δράσεις του

προγράμματος στοχεύουν στη βελ-

τίωση της γνώσης μας σχετικά με τη

θνησιμότητα του Ασπροπάρη στην

Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τις με-

ταναστευτικές του διαδρομές, στη

βελτίωση της αναπαραγωγικής του ε-

πιτυχίας και τη μείωση της θνησιμό-

τητάς του, στην κατάρτιση Εθνικού

Σχεδίου Δράσης για το είδος στην Ελ-

λάδα, καθώς και στην ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση του κοινού. Στην

Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται

σε 15 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (πέ-

ντε στη Θράκη και οι υπόλοιπες στην

Κεντρική και Δυτική Ελλάδα) που

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ανα-

παραγόμενο πληθυσμό του είδους.

Η υλοποίηση του Προγράμματος

γίνεται με την οικονομική υποστήρι-

ξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη

συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.

Γ. Λεβέντη.

Πηγή: Ορνιθολογική

Photo: WWF Ελλάς
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Κίνδυνος 
για τα άλογα του Αξιού

Σ
ε κίνδυνο φαίνεται να βρίσκε-
ται ο πληθυσμός των αλόγων
στο Δέλτα του Αξιού, καθώς

το τελευταίο διάστημα ο αριθμός
τους έχει μειωθεί δραματικά.

«Έχω καταφέρει να εντοπίσω μό-
λις γύρω στα είκοσι άλογα, από τα
70-80 που έβλεπα παλιά στα λιβάδια
του Δέλτα Αξιού», λέει ο εκπαιδευτι-
κός Γιώργος Λεδάκης, ο οποίος επι-
σκέπτεται συχνά την περιοχή ειδικά
για να δει τα άλογα και να τα ταΐσει,
επιβαρυνόμενος προσωπικά το κό-
στος.

Τα άλογα, απλησίαστα για τους υ-
πόλοιπους, τον αναγνωρίζουν ακόμη
και από τον ήχο του αυτοκινήτου του
και έρχονται προς το μέρος του για
να τον υποδεχτούν.

Το κρύο, το χιόνι και η έλλειψη τρο-
φής στη διάρκεια του χειμώνα έρχο-
νται να προστεθούν στους λόγους
που μειώνεται ο πληθυσμός των αλό-
γων του Αξιού: κλοπές των πουλα-
ριών, περιορισμός του βιοτόπου τους
λόγω της κτηνοτροφίας, πυροβολι-
σμοί από αγρότες.

Με την οικονομική υποστήριξη του
Δήμου Δέλτα και τη βοήθεια του κ.
Λεδάκη, ο Φορέας Διαχείρισης πήγε
στην περιοχή των αλόγων μπάλες με
σανό, αρκετές φορές, προκειμένου

να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τις
δύσκολες ημέρες του χιονιά.

Είναι σίγουρο ωστόσο ότι η τροφή
αυτή δεν είναι αρκετή. Είναι απαραί-
τητη η συνεισφορά των τοπικών χρη-
στών της περιοχής (αγρότες, κτηνο-
τρόφοι), ώστε να επιβιώσουν τα ά-
γρια άλογα του Αξιού, τα οποία πλέον
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
οικοσυστήματος.

Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Θεσπίζονται ανώτατα όρια
για τους ρύπους - Δείκτες
ρύπανσης στα ύδατα

M
ε απόφαση του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής

(ΥΑ 1811, ΦΕΚ 3322 Β 30.12.2011) έ-
γινε ο ορισμός ανώτερων αποδεκτών
τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκρι-
μένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δει-
κτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε
εφαρμογή της 39626/2208/2009 Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης με την ο-
ποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο
η Οδηγία 2006/118/ΕΚ «σχετικά με
την προστασία των υπόγειων υδάτων
από τη ρύπανση και την υποβάθμιση».

Ειδικότερα στα συστήματα υπογεί-
ων υδάτων καθορίζονται σε εθνικό ε-

πίπεδο ανώτερες αποδεκτές τιμές με
στόχο την αξιολόγηση της χημικής
κατάστασης των συστημάτων υπόγει-
ων υδάτων. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο
λεκάνης απορροής ποταμού ή σε επί-
πεδο ενός συστήματος ή μιας ομά-
δας συστημάτων υπόγειων υδάτων,
δίνεται η δυνατότητα να οριστούν εί-
τε αυστηρότερες ανώτερες αποδε-
κτές από τις εθνικές ή ανώτερες απο-
δεκτές τιμές για πρόσθετες παραμέ-
τρους με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλο-
ντος.

Με την απόφαση επεκτείνεται και
στα υπόγεια ύδατα το θεσμικό πλαίσιο
που αφορά στον καθορισμό Προτύ-
πων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ),
που ήδη ισχύει γα τα επιφανειακά ύ-
δατα (ΦΕΚ 1909 Β 08.12.2010)

Τσίρκο με ζώα: 
απαγόρευση στην Ελλάδα
- Ικανοποίηση από το GAWF

Η
απαγόρευση των τσίρκο με
ζώα στην Ελλάδα προβλέ-
πεται στο νέο νομοσχέδιο

για την προστασία των δεσποζόμε-
νων και των αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς που ψηφίστηκε από το Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο.

Το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώ-
ων (Greek Animal Welfare Fund-
GAWF), που δίνει μάχη για το ζήτημα
από το 2006, κάνει λόγο για εξαιρετι-
κή διάταξη που αποτελεί Ευρωπαϊκή
πρωτιά για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 αναφέ-
ρεται η:

«Απαγόρευση χρησιμοποίησης κά-
θε είδους ζώου σε κάθε είδους θεά-
ματα και άλλες δραστηριότητες». Αυ-
τό σημαίνει ότι τα τσίρκο θα μπορούν



να δίνουν παραστάσεις στην Ελλάδα
μόνον και εφόσον δεν έχουν ζώα, μια
νίκη που δικαιώνει τους αγώνες του
GAWF για την προστασία των κακο-
ποιημένων και βασανισμένων ζώων
των τσίρκων.

Το 2006, το GAWF σε συνεργασία
με το Animal Defenders International
και 52 ελληνικά φιλοζωικά σωματεία
ξεκίνησαν μια πανελλαδικά συντονι-
σμένη εκστρατεία κατά των τσίρκων
με ζώα. Κατά τη διάρκεια των επόμε-
νων ετών, εντατικοποιήθηκε και συ-
στηματοποιήθηκε η πίεση προς τους
Έλληνες πολιτικούς, ενημερώθηκε το
κοινό για την κακοποίηση την οποία
υφίστανται τα ζώα στα τσίρκο και δι-
ευρύνθηκε ο κύκλος πίεσης με τη
συλλογή 15.000 υπογραφών οι οποί-
ες κατατέθηκαν στους σχετικούς Υ-
πουργούς.

Το 2007, συντάχθηκε από τη νομική
σύμβουλο και συνεργάτιδα του GAWF
κα Ιάσμη Παπαθεοδώρου, αιτιολογι-
κή έκθεση και προσχέδιο νόμου σχε-
τικά με την απαγόρευση των ζώων
στα τσίρκο η οποία κατατέθηκε στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων προς επεξεργασία και ψή-
φιση.

Το GAWF δηλώνει την ικανοποίησή
του που σήμερα, με την καταλυτική
συμβολή του, οδηγηθήκαμε στην επί-
τευξη ενός μεγάλου φιλοζωικού ορά-
ματος - να μην έρχονται τσίρκο με
ζώα στην Ελλάδα.

Επιπλέον εκφράζει την ελπίδα του
για το μέλλον, καθώς παρά τη ζοφε-
ρή πραγματικότητα η Ελλάδα πρωτο-
πορεί και πρώτη από όλους στέλνει
μήνυμα φιλοζωίας σε όλη την Ευρώ-
πη.

ANIMA: τα άγρια ζώα 
που εισήχθησαν το 2011 
- Αναλυτικά στατιστικά

Ο
ι επιστημονικοί συνεργάτες
της ΑΝΙΜΑ ολοκλήρωσαν
την επεξεργασία των εισα-

γωγών του 2011 στο Σταθμό, που πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το 2011 εισήχθησαν 1927 άγρια
ζώα στο Σταθμό της ΑΝΙΜΑ, έναντι
των 1552 το 2010 (αύξηση 24%).

Σε μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ό-
τι η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρεί-
ται στα στρουθιόμορφα, τα οποία
προέρχονται κυρίως από τις αστικές
περιοχές. Στην αύξηση αυτή συντελεί
η ύπαρξη του Σταθμού στο κέντρο
της πόλης και η προσβασιμότητά του,
καθώς τα άγρια ζώα που βρίσκει κα-
νείς στην πόλη είναι συνήθως σπουρ-
γίτια, χελιδόνια, κοκκινολαίμηδες, κο-
τσύφια, δεκαοχτούρες.

Η αύξηση του αριθμού των εισαγω-
γών σε αυτά τα είδη, που συνήθως εί-
ναι ορφανά πουλιά ή τραυματισμένα
από ατυχήματα, εμφανίζει μειωμένα
τα ποσοστά των άλλων αιτιών: πχ. τα
πυροβολημένα, παρ’ ότι αυξήθηκαν
από 100 σε 115 άτομα, παραμένουν
6% επί του συνόλου και μάλιστα, στις
εισαγωγές από την επαρχία έχουν πέ-
σει στο 9%. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ό-
μως είναι ότι το ποσοστό των αρπα-
κτικών στα πυροβολημένα αυξήθηκε
από 84% το 2010 σε 91% το 2011.

Αυτά και άλλα πολλά προκύπτουν

από τη μελέτη των Στατιστικών 2011
που θα βρείτε αναρτημένα στη σελί-
δα της ΑΝΙΜΑ, η οποία συνεχίζει να ε-
πιδιώκει τη θέσπιση ενός κοινού πρω-
τοκόλλου λήψης και καταγραφής των
δεδομένων των Κέντρων Περίθαλ-
ψης, ώστε να παρουσιάζονται σε μια
ενιαία βάση και να έχουμε έτσι μια ό-
σο το δυνατόν πιο κοντινή στην πραγ-
ματικότητα εικόνα του τι συμβαίνει
στην ελληνική άγρια ζωή.

Η ΑΝΙΜΑ ευχαριστεί τον επιστημο-
νικό σύμβουλο βιολόγο Jakob Fric
που επεξεργάστηκε τη βάση δεδομέ-
νων και το μέλος του ΔΣ Μιχάλη Αξιώ-
τη που ανέβασε τα τελικά αποτελέ-
σματα στη σελίδα της.

Γιατί τα φυτά 
δεν «καίγονται» από τον ήλιο; 

Έ
πειτα από 15 χρόνια έρευ-
νας, οι επιστήμονες κατά-
φεραν τελικά να εξηγήσουν

γιατί τα φυτά δεν «καίγονται» από τον
ήλιο. Είναι γνωστό ότι οι ηλιακές ακτί-
νες UV-B, μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρή ζημιά στους ανθρώπους, ω-
στόσο, σύμφωνα με μια ομάδα ερευ-
νητών από τη Γλασκώβη, τα φυτά δια-
θέτουν ένα σύστημα αυτό-προστα-
σίας, που λειτουργεί σαν «ασπίδα»
στην ηλιακή ακτινοβολία. Ειδικότερα,
οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα φυτά
εξελίχθηκαν και σταδιακά κατάφεραν
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να φτιάξουν το δικό τους χημικό «α-
ντηλιακό». Όπως υποστηρίζουν, η
πρωτεΐνη UVR8 στα φύλλα των φυτών
ανιχνεύει την ακτινοβολία UV-B και ξε-
κινά μια χημική αντίδραση που λει-
τουργεί προστατευτικά για το φυτό.
Στην ουσία η πρωτεΐνη UVR8 είναι φω-
τοϋποδοχέας και βοηθά το φυτό να α-
νιχνεύσει τις ακτίνες του ήλιου και να
κατευθύνει τον όγκο του στο σημείο
που δέχεται το περισσότερο φως.

Στο μεταξύ, μια άλλη μελέτη ερευ-
νητών από το πανεπιστήμιο «Exeter»
στην Αγγλία, υποστηρίζει ότι τα φυτά
«προειδοποιούν» για ενδεχόμενους
κινδύνους. Ειδικότερα, όταν ένα φυτό
δέχεται επίθεση απελευθερώνει ένα α-
έριο και προειδοποιεί τα παρακείμενα
φυτά για την ύπαρξη κινδύνου. Στην
ουσία πρόκειται για άλλο ένα σύστημα
προστασίας των φυτών, τα οποία κα-
τάφεραν να επιβιώσουν στο πέρασμα
των αιώνων με συνεχείς προσαρμογές
στις αλλαγές και τους κινδύνους του
φυσικού περιβάλλοντος.

Φάλαινες: κινδυνεύουν 
από τα πλαστικά σκουπίδια
στους ωκεανούς

Κ
άθε χρόνο οι άνθρωποι κατα-
ναλώνουν 70 εκατομμύρια
τόνους αλιευμάτων. Παρότι

πρόκειται για ένα τεράστιο νούμερο,
που υποδηλώνει αναλόγου μεγέθους

αφανισμό της θαλάσσιας ζωής και κα-
ταστροφή των οικοσυστημάτων, δεν
μπορεί να συγκριθεί με τους 100 εκα-
τομμύρια τόνους που καταναλώνουν
οι φάλαινες. Ο μεγαλύτερος όγκος
της διατροφής των φαλαινών αποτε-
λείται από καλαμάρια και μικρά ψάρια,
αλλά ένα επικίνδυνο υλικό εισέρχεται
στο πεπτικό σύστημα των εντυπωσια-
κών κητών: τα πλαστικά σκουπίδια.

Οι φάλαινες φυσητήρες θεωρού-
νται από τα πιο έξυπνα θαλάσσια -και
όχι μόνο- είδη. Έχουν το μεγαλύτερο
εγκέφαλο σε σύγκριση με οποιονδή-
ποτε γνωστό οργανισμό -ζώντα ή ε-
ξαφανισμένο- χρησιμοποιούν ήχους
και σόναρ για να επικοινωνούν μετα-
ξύ τους, οργανώνονται σε κοινωνίες,
έχουν ακόμα και ξεχωριστά ονόματα.
Οι εν λόγω φάλαινες μπορούν να κα-
ταδύονται σε μεγάλα βάθη κάτω από
την επιφάνεια της θάλασσας, έως και
τρία χιλιόμετρα, για να βρουν τροφή.
Παρ’ όλα αυτά πλήττονται από τη ρύ-
πανση των ωκεανών από το πλαστικό,
η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο σε
ψάρια, χελώνες και πτηνά.

Παρότι, η φαλαινοθηρία υποτίθεται
ότι έχει ρυθμιστεί θεσμικά, ενώ η μάχη
για την καταπολέμησή της συνεχίζεται,
το πρόβλημα με το πλαστικό είναι πο-
λύ σημαντικό και έχει διττή προέκτα-
ση: από τη μία πλευρά το πλαστικό κα-
ταλήγει στο στομάχι του κήτους περιο-
ρίζοντας τη δυνατότητά του να προ-
σλαμβάνει θρεπτικές ουσίες. Από την

άλλη πλευρά, τα βαρέα μέταλλα και
άλλες τοξίνες που παράγονται από τη
διάσπαση του πλαστικού δημιουργούν
θανατηφόρες συγκεντρώσεις στο λί-
πος της φάλαινας. Η φάλαινα φυσητή-
ρας είναι ένα από τα μακροβιότερα εί-
δη, με ορισμένα μέλη να  ζουν σε ηλι-
κίες άνω των 100 ετών. Η ρύπανση των
θαλασσών με πλαστικό θέτει σε κίνδυ-
νο όχι μόνο τη διάρκεια ζωής των φα-
λαινών, αλλά και την ίδια τους την επι-
βίωση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο τουρισμός και η κλιματική
αλλαγή προκαλούν  
τις επιθέσεις καρχαριών

Δ
ιπλάσιος ήταν πέρυσι ο α-
ριθμός των νεκρών από επί-
θεση καρχαριών, συγκριτικά

με το 2010. Οι επιστήμονες υποστηρί-
ζουν ότι η αύξηση των επιθέσεων ο-
φείλεται στην ανάπτυξη του τουρι-
σμού και την αλλαγή του τρόπου ζω-
ής των καρχαριών λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής. Πέρυσι καταγράφηκαν
46 επιθέσεις καρχαριών. Οι 12 εξ αυ-
τών ήταν θανατηφόρες, γεγονός που
αύξησε το ποσοστό θνησιμότητας α-
πό τις επιθέσεις στο 25%, ενώ την πε-
ρασμένη δεκαετία, σύμφωνα με στοι-
χεία από το Πανεπιστήμιο της Φλόρι-
ντα, περιοριζόταν στο 7%. Θανατη-
φόρες επιθέσεις καρχαριών σημειώ-
θηκαν πέρυσι στην Νότιο Αφρική, την
Αυστραλία, το γαλλικό νησί Ρεϊνιόν
και τις Σεϋχέλλες. Επιθέσεις καρχα-
ριών που δεν κατέληξαν σε θάνατο
σημειώθηκαν στη Βραζιλία, τη Ρωσία,
το Μεξικό και την Ινδονησία. Σε τρεις
προορισμούς που μέχρι σήμερα δεν
συνδέονταν με επιθέσεις καρχαριών -
Ρεϊνιόν, Σεϋχέλλες και Νέα Καληδο-
νία - καταγράφηκαν επτά επιθέσεις
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καρχαριών, πέντε από τις οποίες ή-
ταν θανατηφόρες.

Ο Dr. George Burgess, ιχθυολόγος
στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα ανέ-
φερε ότι «Αυτές οι περιοχές δεν απο-
τελούσαν μέχρι πρόσφατα παραδο-
σιακούς τουριστικούς προορισμούς.
Εδώ και μια δεκαετία όλο και περισ-
σότεροι τουρίστες επισκέπτονται αυ-
τά τα μέρη. Όλο και περισσότεροι πη-
γαίνουν σε περιοχές που υπάρχουν
καρχαρίες και οι τοπικές κοινωνίες
δεν είναι προετοιμασμένες για τον α-
ριθμό των ανθρώπων που κολυμπούν
στα νερά τους». Σημειώνεται ότι ε-
κτός από τη ραγδαία αύξηση του του-
ρισμού, οι επιθέσεις συνδέονται και
με την υπερθέρμανση του πλανήτη,
που αναγκάζει τους καρχαρίες να με-
ταναστεύουν σε νέες περιοχές.

Aπαγορεύτηκε 
το εμφιαλωμένο νερό 
στο Γκραντ Κάνιον  

Τ
ην πώληση εμφιαλωμένου νε-
ρού απαγορεύει το Γκραντ
Κάνιον στις ΗΠΑ, καθώς τα ά-

δεια πλαστικά μπουκάλια που πετούν
οι επισκέπτες συνιστούν μεγάλη οικο-
λογική απειλή για το φυσικό περιβάλ-
λον του Πάρκου. Ειδικότερα, σύμφω-
να με δημοσίευμα του Reuters, η υπη-
ρεσία του Εθνικού Πάρκου Γκραντ
Κάνιον ενέκρινε σχέδιο, βάσει του ο-
ποίου εντός ενός μήνα πρέπει να κα-

ταργηθεί η πώληση εμφιαλωμένου
νερού στο Πάρκο. Στο μεταξύ, εγκρί-
θηκε δαπάνη 290.000 δολαρίων για
την εγκατάσταση ψυκτών νερού σε
διάφορα σημεία. Οι επισκέπτες θα
χρησιμοποιούν τους ψύκτες για να
γεμίσουν τα μπουκαλάκια τους, τα ο-
ποία ωστόσο θα πρέπει να έχουν φέ-
ρει απ’ έξω. Περίπου 4,5 εκατομμύρια
τουρίστες επισκέπτονται το Γκραντ
Κάνιον ετησίως. Τα πλαστικά μπουκά-
λια καταλαμβάνουν το 20% των απο-
βλήτων του Πάρκου και το 30% των
υλικών που ανακυκλώνονται.

Ωκεάνια ύδατα 
από την Αρκτική ξεχειλίζουν
και ψύχουν την Ευρώπη 

Β
ρετανοί επιστήμονες παρα-
τήρησαν πως μια τεράστια
λίμνη ψυχρού νερού από τον

Αρκτικό Ωκεανό επεκτείνεται και θα
μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότε-
ρες θερμοκρασίες στην Ευρώπη μέ-
σω της επιβράδυνσης του Ρεύματος
του Κόλπου του Μεξικού.

Συγκεκριμένα, επιστήμονες από το
University College του Λονδίνου και
το Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας
της Μεγάλης Βρετανίας μέτρησαν το
επίπεδο της στάθμης των υδάτων α-
πό το 1995 ως το 2010 και ανακάλυ-
ψαν έχει αυξηθεί κατά 15 εκατοστά
στη δυτική Αρκτική από το 2002.

Ο όγκος ψυχρού νερού, προερχό-
μενου από λιωμένους πάγους ή α-
πορροές ποταμών, αυξήθηκε κατά
τουλάχιστον 8.000 κυβικά μέτρα, ή
10% επί του συνολικού υδάτινου ό-
γκου του Αρκτικού Ωκεανού.

Η άνοδος της στάθμης θα μπορού-
σε να οφείλεται στους ισχυρούς ανέ-
μους που πνέουν στην Αρκτική ή σε έ-
να ωκεάνιο ρεύμα εν ονόματι Beau-
fort Gyre που δημιουργείται από την
ενέργεια των ανέμων.

Οι αιτίες της κίνησης των υδάτων
του Αρκτικού Ωκεανού δεν έχουν α-
κόμα διασαφηνιστεί. Πρόκειται για έ-
ναν όγκο νερού και πάγου βόρεια της
Αλάσκα, ο οποίος κινείται με βραδείς
ρυθμούς και είναι δέκα φορές μεγα-
λύτερος από τη Λίμνη Μίσιγκαν των
ΗΠΑ.

Ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν
πως οι φυσικοί ρυθμοί του ρεύματος
Beaufort Gyre ενδέχεται να επηρεά-
ζονται από την υπερθέρμανση του
πλανήτη και θα μπορούσαν να σημαί-
νουν πολλά για την κίνηση των ωκεα-
νών και τα αυξανόμενα επίπεδα της
στάθμης των υδάτων.

Ορισμένα κλιματικά μοντέλα δεί-
χνουν πως η θάλασσα έχει υψηλότε-
ρη στάθμη στο μέσο της επιφάνειας
που οριοθετεί ο “Γύρος του Μποφόρ”
και οι επιστήμονες εκτιμούν πως σε
περίπτωση που μεταβληθεί η κατεύ-
θυνση του ανέμου, όπως συνέβη με-
ταξύ των μέσων της δεκαετίας του
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1980 και εκείνης του 1990, ψυχρό νε-
ρό θα μπορούσε να διαχυθεί στον υ-
πόλοιπο Αρκτικό Ωκεανό και το βό-
ρειο Ατλαντικό.

Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε χαμη-
λότερες θερμοκρασίες στην Ευρώπη
καθώς θα επιβραδυνόταν το Ρεύμα
του Κόλπου του Μεξικού, το οποίο
διατηρεί τις θερμοκρασίες στη βό-
ρεια Ευρώπη σε υψηλά επίπεδα συ-
γκριτικά με άλλες περιοχές που βρί-
σκονται σε αντίστοιχους παραλλή-
λους (π.χ. Ρωσία).

Η έρευνα δημοσιεύεται στο επιστη-
μονικό περιοδικό Nature Geoscience.

Μέλισσες 
με προσωπικότητα  

Κ
άποιες μέλισσες αγαπούν
την περιπέτεια, ενώ άλλες
προτιμούν να τριγυρίζουν

στην ίδια περιοχή. Νέα επιστημονική
έρευνα από το πανεπιστήμιο του Ιλι-
νόις αποδίδει τη διαφορετική αυτή
συμπεριφορά στο γεγονός ότι και οι
μέλισσες έχουν τη δική τους προσω-
πικότητα. Η κοινωνία των μελισσών
είναι καλά οργανωμένη και δομημένη
σε επίπεδα, με τις μέλισσες κάθε επι-
πέδου να πρέπει να φέρουν εις πέρας
συγκεκριμένες εργασίες. Ωστόσο, ό-
πως αποδείχτηκε, στο πλαίσιο των
εργασιών τους, οι μέλισσες του ίδιου
επιπέδου παρουσιάζουν διαφορετική
συμπεριφορά.

Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το
συμπέρασμα μελετώντας τις διαφο-
ρές μεταξύ των μελισσών που ψά-
χνουν διαρκώς για νέες πηγές τρο-
φής (κυνηγοί τροφής) και εκείνων
που κινούνται συνεχώς  γύρω από το
ίδιο σημείο. Για να χωρίσουν τις μέ-
λισσες στις δυο κατηγορίες που προ-

αναφέρθηκαν, οι ερευνητές χρησιμο-
ποίησαν νέες πηγές τροφής, με μονα-
δικά χρώματα και μυρωδιές, και κατέ-
γραψαν ποιες μέλισσες θέλησαν να
πειραματιστούν με τις νέες πηγές και
ποιες περιορίστηκαν στα γνωστά ση-
μεία τροφής. Όταν οι επιστήμονες ε-
ξέτασαν τις μέλισσες που αγαπούν
την περιπέτεια και αναζητούν νέες
πηγές τροφής, βρήκαν διαφορές στη
γονιδιακή έκφραση, που συνδέονται
μάλιστα με τα ίδια μοριακά μονοπά-
τια που κάνουν τα θηλαστικά και τους
ανθρώπους να αισθάνονται ικανοποί-
ηση όταν ψάχνουν και να αναζητούν
την καινοτομία.

Συγκρίνοντας τους δυο τύπους με-
λισσών, αυτές που πειραματίζονται
και εκείνες που μένουν προσκολλη-
μένες στο ίδιο σημείο, οι επιστήμο-
νες ανακάλυψαν χιλιάδες διαφορές
στη γονιδιακή τους δραστηριότητα,
ενώ διαπίστωσαν ότι οι μέλισσες-κυ-
νηγοί έχουν τριπλάσιες πιθανότητες
να βρουν νέες πηγές τροφής. Η με-
λέτη της συμπεριφοράς των μελισ-
σών, στις οποίες οφείλεται η επικο-
νίαση του ενός τρίτου των καλλιερ-
γειών που προμηθευόμαστε, θα μπο-
ρούσε να συμβάλλει στη διατήρηση
τους. Αν και η συμπεριφορά τους δεν
είναι τόσο περίπλοκη συγκριτικά με
τους ανθρώπους, η έρευνα επιβεβαι-
ώνει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά
του ανθρώπου είναι διαδεδομένα και
στα ζώα.

Ξενικά είδη 
απειλούν το οικοσύστημα
της Ανταρκτικής 

Ε
ισβολή ξενικών ειδών στην Α-
νταρκτική φοβούνται οι επι-
στήμονες, καθώς νέα έρευνα

δείχνει ότι σπόροι και φυτά που μετα-
φέρονται στα ρούχα και τις αποσκευ-
ές επιστημόνων και τουριστών απει-
λούν το οικοσύστημα της περιοχής και
την επιβίωση των αυτόχθονων ειδών.
Τα ξενικά είδη απειλούν την Ανταρκτι-
κή περισσότερο από οποιαδήποτε άλ-
λη περιοχή, καθώς η κλιματική αλλαγή
λιώνει τους πάγους, ασκώντας σοβα-
ρές πιέσεις στην παγωμένη ήπειρο.

Πάνω από 33.000 τουρίστες και
7.000 επιστήμονες επισκέπτονται την
Ανταρκτική ετησίως. Όπως προκύπτει
από τα συμπεράσματα δίμηνης μελέ-
της, οι επισκέπτες μεταφέρουν «κατά
λάθος» στις αποσκευές, τις τσέπες, τα
ρούχα και τα παπούτσια τους σπό-
ρους φυτών από άλλες περιοχές που
είχαν επισκεφτεί νωρίτερα. Η έρευνα
διεξήχθη για δυο μήνες τη χρονιά
2007-2008, όταν ξεκίνησε το Διεθνές
Πολικό Έτος με στόχο την εξερεύνη-
ση πολικών περιοχών. Χρειάστηκαν
τρία χρόνια για να ταυτοποιήσουν και
να μελετήσουν οι επιστήμονες τις επι-
πτώσεις των «εισβολέων» στην παγω-
μένη ήπειρο.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας
μπορούμε να μεταφέρουμε στην Α-
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νταρκτική είδη που είναι ανταγωνιστι-
κά. Τα είδη της τοπικής χλωρίδας και
πανίδας δεν είναι ιδιαιτέρως ανταγω-
νιστικά, οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυ-
νος να χαθεί πολύτιμη βιοποικιλότητα
στην περιοχή», τόνισε σε δηλώσεις
της η Dana Bergstrom, από το Τμήμα
Αυστραλιανής Ανταρκτικής.

Το μυστήριο της ζέβρας 

Ε
πιστήμονες από την Ουγγα-
ρία και τη Σουηδία, υποστηρί-
ζουν ότι κατάφεραν να λύ-

σουν το «μυστήριο της ζέβρας». Το
συγκεκριμένο θέμα απασχολεί την επι-
στημονική κοινότητα εδώ και δεκαε-
τίες, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρ-
χαν σαφείς εξηγήσεις ως προς τους
λόγους για τους οποίους οι ζέβρες
σταδιακά εξελίχθηκαν και απέκτησαν
μαύρες και άσπρες λωρίδες. Πρόσφα-
τα όμως, Ούγγροι και Σουηδοί ερευ-
νητές τονίζουν ότι τα αίτια της εξέλι-
ξης των ζώων αυτών είναι πολύ απλά
και ότι οι λωρίδες αναπτύχθηκαν για
να απωθούν τα έντομα που απομυ-
ζούν το αίμα. Στη μελέτη τους μάλι-
στα, που δημοσιεύθηκε στην Επιθεώ-
ρηση Πειραματικής Βιολογίας, οι ε-
ρευνητές επισημαίνουν ότι αυτές οι
στενές λωρίδες καθιστούν τις ζέβρες
«μη ελκυστικές» για τα έντομα και τις
μύγες, επειδή αντανακλούν το φως.

Ανακαλύφθηκε 
νέο είδος βατράχου 
στη Νέα Υόρκη

Έ
να νέο είδος βατράχου α-
νακάλυψαν οι επιστήμονες
στην περιφέρεια Staten Is-

land στη Νέα Υόρκη, γεγονός που
προκαλεί έκπληξη αφού συνήθως οι
ανακαλύψεις νέων ειδών γίνονται σε
απομακρυσμένες περιοχές με πλού-
σια βιοποικιλότητα. Οι συγκεκριμένοι
βάτραχοι είναι σχεδόν πανομοιότυποι
με άλλα είδη βατράχων, ωστόσο γε-
νετικές αναλύσεις έδειξαν ότι πιθανό-
τατα πρόκειται για ένα νέο είδους βα-
τράχου-λεοπάρδαλη, που πιθανότατα
κάποτε ζούσε στο Μανχάταν.

Την ανακάλυψη έκανε ο Dr. Jeremy
Feinberg από το πανεπιστήμιο «Rut-
gers University» στο Νιου Τζέρσεϊ, στο
πλαίσιο της μελέτης του για τους βα-
τράχους-λεοπαρδάλεις. Όπως διαπί-
στωσε ο ερευνητής, οι βάτραχοι που
εξέτασε είχαν ένα ξεχωριστό, σύντο-
μο και επαναλαμβανόμενο κόασμα
που δεν έμοιαζε με αυτό άλλων βα-
τράχων που ζουν στην ανατολική Α-
κτή των ΗΠΑ και σε πολιτείες κοντά
στη Νέα Υόρκη. Αναλύοντας τα στοι-
χεία για τους σημερινούς οικοτόπους
του νέου είδους  οι επιστήμονες εκτι-
μούν ότι κάποτε οι ιδιαίτεροι αυτοί βά-
τραχοι ζούσαν παντού στη Νέα Υόρκη
με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού τους στο Μπρόνξ, βόρεια του
Μανχάταν.

Πέθανε ο επιστήμονας 
που σήμανε το συναγερμό
για την τρύπα του όζοντος

Σ
ε ηλικία 84 ετών πέθανε ο F.
Sherwood Rowland, ο βρα-
βευμένος χημικός που πριν

χρόνια σήμανε το συναγερμό για την
τρύπα του όζοντος. Πριν περίπου 20
χρόνια, ο Rowland βραβεύτηκε με
βραβείο Νόμπελ για το επιστημονικό
του έργο, που στη συνέχεια έπαιξε
σημαντικότατο ρόλο στην προστασία
του πλανήτη.

Ο διάσημος χημικός, σε συνεργα-
σία με το μεταδιδακτορικό φοιτητή
Mario Molina, είχε υπολογίσει ότι αν η
χρήση χλωροφθορανθράκων (CFCs)
συνεχιζόταν με αμείωτους ρυθμούς,
μετά από μερικές δεκαετίες το στρώ-
μα του όζοντος, που προστατεύει τη
Γη από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες,
θα μειωνόταν σημαντικά.Τα ευρήμα-
τα των δυο ερευνητών βασίστηκαν
στο έργο του ατμοσφαιρικού επιστή-
μονα Paul Crutzen.

Οι προβλέψεις τους είχαν προκαλέ-
σει μεγάλη ανησυχία στο κοινό και
την επιστημονική κοινότητα.

Ο Rowland βραβεύτηκε με Νόμπελ
Χημείας το 1995, για την ανακάλυψή
του ότι το στρώμα του όζοντος σχη-
ματίζεται και αποσυντίθεται μέσω χη-
μικής διαδικασίας στην ατμόσφαιρα
και τα πορίσματά του σχετικά με τους
χλωροφθοράνθρακες.
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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



Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου
Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

και ταυτόχρονα βοήθησε
στην αναδάσωση του Υμηττού.

Να θυμάστε ότι με κάθε 5 €
που προσφέρετε φυτεύουμε ένα δέντρο.

Έτσι μεγαλώνει το Δάσος που είναι δίπλα μας.

Ακόμη κι αν είστε ήδη συνδρομητής
αλλά έχετε τη διάθεση να συμβάλετε

στην Αναδάσωση και την Επέκταση του Δάσους
η προσφορά σας θα μας βοηθήσει.

Βάλτε το Δάσος του Υμηττού στη ζωή σας
και ελάτε να το περπατήσετε 

και να το χαρείτε.

Πέστε το και στους φίλους σας.
Βοηθείστε να το μεγαλώσουμε μαζί.

Γίνετε τώρα συνδρομητής. 
Κάντε δώρο μια συνδρομή στους φίλους σας.

Φέρτε τους πιο κοντά στο Δάσος.

Συνδρομή για ένα χρόνο 25 €

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org

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






