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Ένωση Αθηνών

H παρουσίαση
του νέου βιβλίου
της Φιλοδασικής

H παρουσίαση
του νέου βιβλίου
της Φιλοδασικής



Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΛΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 -10675 ΑΘΗΝΑ

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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4. «Κήπος προσευχής» - Παρουσίαση του βιβλίου. 
8. Αναδάσωση και φροντίδα των δένδρων στο Αισθητικό Δάσος

από τους εθελοντές της Alpha Bank.
11. To μάζεμα της Ελιάς με τους εθελοντές της Alpha Bank.

14. Η επιστροφή του νέφους στην Αθήνα 
και η λαθροϋλοτομία.

16. Πόσο «βιολογικό» είναι το βιολογικό κρέας.
18. Συνεργασία της ΑΝΑΤS Α.Ε. με τη Φιλοδασική.

18. Συμμετοχή της Φιλοδασικής 
στο «5ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Χωρίς Σύνορα».

Συνδρομητές, θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε το Αισθητικό
Δάσος στην πολύ καλή κατάσταση που το βρίσκετε, όταν έρχεστε
να περπατήσετε ή να χαλαρώσετε για λίγο, τόσο κοντά στο κέντρο
της Αθήνας. Η συντήρησή του, η φροντίδα, η αναδάσωση και η
προστασία του, από την ομάδα των ανθρώπων που καθημερινά ερ-
γάζεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, στοιχίζει πια πολύ ακριβά.

Οι τρόποι που μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει είναι πολλοί.
Όσοι έχετε την δυνατότητα ξεπεράστε έστω και λίγο, την τυπική
συνδρομή. Κάντε δώρο σε φίλους μια συνδρομή. Υιοθετήστε το
σύνθημά μας «Με 5 ευρώ φυτεύετε ένα δέντρο» και προσφέρετε
στα παιδιά σας, στους φίλους των παιδιών σας, σε γιορτές, γενέ-
θλια, επετείους, αντί για δώρα, κάρτες με τη δωρεά σας, για να φυ-
τευθούν δέντρα στο Αισθητικό Δάσος.

Ελάτε να φυτέψουμε μαζί ένα δέντρο για τη γέννηση ενός παιδιού
δικού σας ή φίλων σας. Προτρέψτε τα παιδιά σας να μάθουν να α-
γαπούν και να φροντίζουν το Δάσος με κάθε τρόπο. Κάπως έτσι δη-
μιουργήθηκε το Αισθητικό Δάσος, σε συνθήκες περισσότερο αντί-
ξοες από τις σημερινές. Οι Φίλοι, οι Εθελοντές και οι Υποστηρικτές
το έφτιαξαν. Με την αγάπη τους. Καλή Χρονιά!

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

O στόχος μας τη νέα χρονιά είναι να ξεπεράσουμε κατά
πολύ τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που οργανώσαμε
το 2012.

Με τη συμπαράσταση των χορηγών μας, την Alpha Bank, το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την
Τράπεζα HSBC, την ΟΤΕ ΑΕ, την Cosmote, το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, την εταιρεία LeasePlan Hellas, την εταιρεία ANATS A.E.,
το Κολλέγιο Αθηνών, τη Σχολή Χιλλ, την Εταιρεία Προστασίας
Σπαστικών και αρκετούς ιδιώτες χορηγούς κατορθώσαμε να ολο-
κληρώσουμε ένα μεγάλο μέρος του στόχου που είχαμε βάλει στην
αρχή του χρόνου που πέρασε. Φέτος ελπίζουμε να καταφέρουμε να
κινητοποιήσουμε περισσότερους φίλους, περισσότερους εθελοντές,
περισσότερους υποστηρικτές.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να τακτοποιήσετε κατ’ αρχήν,

όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη, την συνδρομή σας για το 2013. Είναι
ζωτικής σημασίας για την Φιλοδασική η βοήθειά σας. Τα 40 ευρώ
το χρόνο για τα Μέλη και τα 25 ευρώ το χρόνο για τους Φίλους-

19. Επίσκεψη Κινέζων ειδικών 
στον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής.

20. Πράσινες Δράσεις «Ζωής» στον Υμηττό 
με την LeasePlan Hellas.

23. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας.
23. «Νέοι ανταποκριτές άγριας ζωής»

- Η Φιλοδασική στην εκδήλωση της «ΑΝΙΜΑ».  
26. Η Αγία Φωτεινή στην Αρχαία Μαντινεία.
26. Οι δέκα πιο έξυπνες πόλεις σε θέματα αειφορίας. 
28. Μικρές ειδήσεις.  

To περιοδικό «ΦΥΣΗ & ΖΩΗ» τυπώνεται σε χαρτί Freelife Cento 120gr, 100% ανακυκλωμένο, πιστοποιημένo με FSC (Αειφορική Δασική Διαχείριση).
Οικολογικές προδιαγραφές:
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Μ
ετά τη μεγάλη επιτυχία που
είχε η παρουσίαση του βι-
βλίου «Flora Graeca - Υπέ-

ροχη Ελληνική Χλωρίδα» της Καθηγή-
τριας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Σοφίας Ρι-
ζοπούλου τον Μάρτιο του 2011, η Φιλο-
δασική Ένωση Αθηνών παρουσίασε το
νέο βιβλίο της Δρ. Ριζοπούλου που εξέ-
δωσε με τον εκδοτικό οίκο «Καλειδο-
σκόπιο». Στον ίδιο φιλόξενο και υποβλη-
τικό χώρο του Μουσείου Μπενάκη, ο
Πρόεδρος της Φιλοδασικής Ένωσης Α-
θηνών κ. Μιχαήλ Μελάς υποδέχθηκε
τους προσκεκλημένους της ΦΕΑ που γέ-
μισαν πάλι τους χώρους στο Αίθριο του
Μουσείου δίνοντας λίγα στοιχεία για την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Φιλοδασικής της έκδοσης του βιβλί-
ου, που βασίστηκε σε ένα βυζαντινό χει-
ρόγραφο που ανακάλυψε η Δρ Σοφία Ρι-
ζοπούλου στην Οξφόρδη και πώς αυτό
συνδέθηκε με τα αντίστοιχα δένδρα που
υπάρχουν στον Βοτανικό Κήπο της Φι-
λοδασικής.

Η κυρία Ελένη Σταμπόγλη μίλησε για
την έκδοση και την εικονογράφηση του
βιβλίου και η Δρ Σοφία Ριζοπούλου με
τον ζεστό, ζωντανό και γλαφυρό τρόπο
της περιέγραψε την πορεία του χειρο-
γράφου και τη σημασία που έδιναν οι
Βυζαντινοί στους «Κήπους Προσευχής».

Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
βραδιά που έκλεισε στο μπουφέ του
Μουσείου με τον κόσμο να συζητάει και
να ανταλλάσσει απόψεις για αυτό το πο-
λύ ενδιαφέρον βιβλίο.

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Δρ. Σοφίας Ριζοπούλου 
που εξέδωσε η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών 
με τον Εκδοτικό Οίκο Καλειδοσκόπιο, στο Μουσείο Μπενάκη

Kήπος προσευχής
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Ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών κ. Μιχαήλ Μελάς, η εκδότης του Καλειδοσκόπιου κα Ελένη Σταμπόγλη και η Καθηγήτρια
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Σοφία Ριζοπούλου μίλησαν για το καινούργιο βιβλίο της Φιλοδασικής.
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τΤην Κυριακή 4 Νοεμβρί-
ου 2012 οι εθελοντές
της Alpha Bank ήρθαν
στον Υμηττό, στην πε-
ριοχή «Κουταλάδες» να

συνεχίσουν το έργο τους. Την μεγάλη
αναδάσωση που έχουν ξεκινήσει τα τε-
λευταία χρόνια στις καμένες εκτάσεις
του Αισθητικού Δάσους, που διαχειρί-
ζεται η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών.
Παλιοί γνώριμοι, καινούργιοι εθελο-
ντές με τα παιδιά τους, σκαρφάλωσαν
στην αναδασωτέα πλαγιά, φύτεψαν και-
νούργια δενδρύλλια, καθάρισαν τους
λάκκους και στήριξαν τα παλιά μικρά
δεντράκια από προηγούμενες αναδα-
σώσεις και γενικά βοήθησαν στο έργο
της οικολογικής αποκατάστασης αυτής
της γωνιάς του Αισθητικού Δάσους
που κάηκε τον Ιούλιο του 2007.

Η Alpha Bank, με τη συνεχή παρου-
σία και υποστήριξη του έργου της Φι-
λοδασικής βοηθάει να ξαναζωντανέψει
αυτός ο πνεύμονας πρασίνου στην πε-
ριοχή.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
των δέντρων στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό 
από τους εθελοντές της Alpha Bank
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ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
με τους εθελοντές της Alpha Bank

Ο
μολογουμένως το «Μάζεμα
της Ελιάς» από τους εθελο-
ντές της Alpha Bank στον

«Ιστορικό Ελαιώνα», που αναβίωσε η
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών στο Αι-
σθητικό Δάσος στον Υμηττό, είναι από
τις πιο επιτυχημένες δράσεις που ορ-
γανώνουν τα τελευταία χρόνια η Τρά-
πεζα και η Φιλοδασική.

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων
εθελοντών της Τραπέζης, με τα παιδιά
τους, χαρούμενα και φασαριόζικα να
ζωντανεύουν τον Ελαιώνα, βοήθησαν
και πάλι στο μάζεμα, το ξεχώρισμα και
το φόρτωμα του ελαιοκάρπου για να
μεταφερθεί στο Ελαιοτριβείο.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια,
το ελαιόλαδο μοιράστηκε στα Παιδικά
Χωριά SOS, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυ-
μα Παιδικής Προστασίας και την «Πο-
ρεία Αγάπης».
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ Η ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ

Μ
εγάλες διαστάσεις έχει

λάβει το πρόβλημα της

ρύπανσης του ατμοσφαι-

ρικού αέρα από προϊόντα καύσης (αι-

θάλη) στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη

και άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

Την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου, η Αθήνα

απολάμβανε τη δεύτερη μέρα των Χρι-

στουγέννων, ημέρα οικογενειακής θαλ-

πωρής και ξεκούρασης για τα εκατομ-

μύρια των ταλαιπωρημένων κατοίκων

της. Πολλά τζάκια και ξυλόσομπες έ-

καψαν το (πολλές φορές κακής ποιότη-

τας) ξύλο τους. Τα μικροσωματίδια

που εκλύονται από την καύση των ξύ-

λων - 30 φορές περισσότερα από την

καύση αντίστοιχης ποσότητας πετρε-

λαίου θέρμανσης - σε συνδυασμό με

τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες

που επικράτησαν τα τελευταία εικοσι-

τετράωρα, εκτόξευσαν στα ύψη τις συ-

γκεντρώσεις επιβλαβών μικροσωματι-

δίων αιθάλης στην ατμόσφαιρα. Οι

συνθήκες αυτές χαρακτηρίζονταν από

ομαλό βαρομετρικό και ασθενείς ανέ-

μους που δημιούργησαν ένα τείχος ψυ-

χρών αερίων μαζών που παρεμπόδισε

τη διάλυση των μικροσωματιδίων και

συνέβαλε στη δημιουργία αιθαλομί-

χλης, το οποίο σκέπασε ασφυκτικά με-

γάλες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Η

εικόνα απαθανατίστηκε σε νυκτερινές

φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του

διαδικτύου, αλλά η πραγματικότητα ή-

ταν ακόμα πιο δύσκολη για όποιον

προσπαθούσε να αναπνεύσει μέσα σε

αυτές τις συνθήκες. Η κατάσταση έγι-

νε αποπνικτική και μάλιστα μια μέρα

που δεν ήταν ιδιαίτερα κρύα.

Έτσι, τις ημέρες των Χριστουγέννων

καταγράφηκαν πολύ υψηλές συγκε-

ντρώσεις μικροσωματιδίων. Ενδεικτι-

κά, στη Θεσσαλονίκη 300 mg/κυβικό

μέτρο, στον Ασπρόπυργο Αττικής 134

mg/κ.μ, στο κέντρο της Αθήνας 115

mg/κ.μ., αλλά και στον Βόλο έως 264

mg/κ.μ τη στιγμή που το επίπεδο α-

σφαλείας που προβλέπει ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας είναι 50

mg/κ.μ. Τα μικροσωματίδια ευθύνο-

νται για άσθμα και λοιπές ασθένειες

του αναπνευστικού και θεωρούνται ι-

διαίτερα επιβαρυντικά για τον ανθρώ-

πινο οργανισμό. Υπενθυμίζεται πως

σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα η ατμο-

σφαιρική ρύπανση σκοτώνει πρόωρα

3,2 εκατ. ανθρώπους σε ετήσια βάση

παγκοσμίως, νούμερο που υπογραμμί-

ζει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Αιτία όλων των παραπάνω είναι η υ-

ψηλή τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης

που έχει στρέψει τους πολίτες σε εναλ-

λακτικές πηγές θέρμανσης, όπως η

καύση ξύλων σε τζάκια ή ξυλόσομπες

και οι καυστήρες πέλετ. Η απελευθέ-

ρωση της καύσης βιομάζας στα πολεο-

δομικά συγκροτήματα Αθήνας και

Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε τον

Νοέμβριο του 2011. Μέχρι τότε ήταν

απαγορευμένη, από το 1993, ακριβώς

λόγω της έξαρσης που είχε το νέφος τη

δεκαετία του ’80. Στο Λονδίνο επίσης,

ύστερα από το τραγικό φαινόμενο της

αιθαλομίχλης του 1952, έχει απαγο-

ρευτεί κάθε καύση ξυλείας και κάρ-

βουνου, ακόμα και τα τζάκια. Στην Ελ-

λάδα, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου α-

ποφάσισε να προχωρήσει στην απε-

λευθέρωση, με το βασικό σκεπτικό ότι

τόσο οι καυστήρες και οι σόμπες βιο-

μάζας έχουν βελτιωθεί ποιοτικά σε

σχέση με το 1993, όσο και το διαθέσι-

μο καύσιμο (πέλετ, μπριγκέτες κ.λπ.)

μπορεί να έχει υψηλά ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά. Την απελευθέρωση υπο-

στήριζαν αρκετές περιβαλλοντικές μη

κυβερνητικές οργανώσεις (εκτός των

άλλων γιατί η καύση βιομάζας συμ-

βάλλει στη μείωση των εκπομπών αε-

Άποψη της Αθήνας από την Πάρνηθα, ημέρα με αυξημένη αιθαλομίχλη.
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ρίων του θερμοκηπίου), ενώ επιφυλά-

ξεις είχε εκφράσει η αρμόδια διεύθυν-

ση του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η

είσοδος της βιομάζας πραγματοποιή-

θηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την απε-

λευθέρωση της χρήσης πετρελαιοκίνη-

των αυτοκινήτων σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη, τα οποία επίσης εκπέμπουν

περισσότερα σωματίδια σε σχέση με

τα βενζινοκίνητα, παρά την αισθητή

τους βελτίωση.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται με την

οικονομική ανέχεια σε ευρύτερα κοι-

νωνικά στρώματα, μαζί με τη μεγάλη

διάδοση της καύσης ξυλείας και γενι-

κότερα βιομάζας (που έχει δώσει ιδιαί-

τερη ώθηση στην λαθροϋλοτομία) που

στρέφει πολλούς σε «αθέμιτες» πηγές

θέρμανσης όπως πόρτες, κουφώματα,

βαμμένα ξύλα, ξύλα με λαδομπογιές ή

βερνίκια, κομμάτια επίπλων, νοβοπάν,

μελαμίνες, που κατά την καύση τους ε-

κλύουν διοξίνες και άλλες τοξικές και

καρκινογόνες ουσίες, εκτός από  τα μι-

κροσωματίδια και τον καπνό. Είναι πο-

λύ επικίνδυνα τόσο για τη γενικότερη

ποιότητα της ατμόσφαιρας, όσο και

για το μικροπεριβάλλον του σπιτιού

της κάθε οικογένειας! Ακόμα και στα

υλικά εκείνα που θεωρούνταν πιο απο-

δοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον,

όπως τα συσσωματώματα ξύλου (πέ-

λετ), πολύ συχνά ανακαλύπτονται παρ-

τίδες εντελώς ακατάλληλες. Αυτό ο-

φείλεται στο ότι συνολικά δεν υπάρχει

έλεγχος και πιστοποίηση από το κρά-

τος για τα υλικά, την ξυλεία και τα άλ-

λα προϊόντα βιομάζας που κυκλοφο-

ρούν.  

Αυτό έχει επίσης ως συνέπεια τη με-

γάλη έξαρση της λαθροϋλοτομίας. Ό-

πως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει

μέσα από τις σελίδες του περιοδικού,

με την ανεπάρκεια των δασικών υπη-

ρεσιών δεν μπορούν να περιφρουρη-

θούν τα δάση από τα δίκτυα των λα-

θροϋλοτόμων. Πρόσφατα δρουν και

στα περιαστικά δάση της Αθήνας (Υ-

μηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα). Σύμφωνα

με ρεπορτάζ του ΣKAΪ έχει παρατηρη-

θεί παράνομη κοπή δέντρων στο πάρ-

κο του Αγίου Φιλίππου στη Νίκαια και

στον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο στην

Ιερά Οδό. Δεν υπάρχουν έλεγχοι στους

πωλητές ξυλείας για την προέλευση

του εμπορεύματός τους με βάση νόμι-

μα παραστατικά.

Το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας

μαστίζει τα δάση σε όλη τη Νοτιοανα-

τολική Ευρώπη, καθώς η παράνομη υ-

λοτομία ανθεί εκεί, όπου οι άνθρωποι

δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα

για πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρι-

σμό. Τεράστιες χέρσες εκτάσεις και

γυμνά βουνά στην Ελλάδα και την

Τουρκία δίνουν μια εικόνα της κατά-

στασης που θα επικρατήσει και σε άλ-

λες χώρες των Βαλκανίων, όπως η

Βουλγαρία, εάν δεν αντιμετωπιστεί το

πρόβλημα. Όπως αναφέρει δημοσίευ-

μα του EurActiv, η κατανάλωση ξυλεί-

ας στα Βαλκάνια και μάλιστα παράνο-

μης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή

που αναφέρεται στα επίσημα στατιστι-

κά στοιχεία. Μάλιστα, πίσω από την

παράνομη υλοτομία συχνά κρύβονται

οργανωμένα συμφέροντα, η αποκα-

λούμενη και «μαφία της ξυλείας». Στη

Σερβία υπολογίζεται πως η κατανάλω-

ση καυσόξυλων τα τελευταία χρόνια

ανήλθε σε 12 εκατ. κυβικά μέτρα τη

στιγμή που τα επίσημα στοιχεία κά-

νουν λόγο για 2 εκατ. κ.μ. Αντίστοιχη

είναι η εικόνα και σε άλλα κράτη της

περιοχής όπως η Αλβανία, η ΠΓΔΜ, η

Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβού-

νιο. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη και παρά-

νομη υλοτομία σε πολύ φτωχές περιο-

χές όπως η ανατολική Ροδόπη οδηγεί

σε οικολογική καταστροφή. «Ολόκλη-

ροι λόφοι αποδασώνονται σε ένα ή δύο

χρόνια» σημειώνει στο EurActiv o επι-

κεφαλής του τομέα κλίματος και ενέρ-

γειας του WWF Βουλγαρίας Γκιόργκι

Στεφάνοφ.

Τα μέτρα που μέχρι στιγμής έλαβε

το αρμόδιο υπουργείο για την καταπο-

λέμηση της λαθροϋλοτομίας (όπως πε-

ριπολίες και στις αργίες και έκτακτοι

έλεγχοι) δεν απέδωσαν. Ήδη από τις

αρχές του έτους το πρόβλημα ήταν ιδι-

αίτερα έντονο στην Πιερία, την Αιτω-

λοακαρνανία, την Κεντρική Μακεδο-

νία και αλλού, ενώ έλαβε τεράστιες

διαστάσεις τους τελευταίους μήνες σε

Κέρκυρα, Κρήτη και Δυτική Πελοπόν-

νησο.
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Τα συμβατικά κοτόπουλα είναι 42 ημε-
ρών όταν σφάζονται. Αυτό σημαίνει ότι
ο συμβατικός κτηνοτρόφος μπορεί να
μεγαλώνει (και να πουλάει) στο ίδιο
χρονικό διάστημα σχεδόν διπλάσιο α-
ριθμό ζώων. Τα βιολογικά ζώα χρειάζο-
νται περισσότερες ζωοτροφές για να
φτάνουν στο ίδιο βάρος με ένα αντί-
στοιχο συμβατικό ζώο. Πέραν τούτου,
οι βιολογικές ζωοτροφές κοστίζουν μέ-
χρι και το διπλάσιο λόγω έλλειψης στην
αγορά. Για να φτάσει το κρέας στον κα-
ταναλωτή, πρέπει και το σφαγείο να εί-
ναι πιστοποιημένο. Το κρέας πρέπει να
συσκευάζεται εφόσον δεν πουλιέται α-
πό τον παραγωγό απευθείας στον κατα-
ναλωτή. Όλες αυτές οι διαδικασίες και
οι σχετικές πιστοποιήσεις αυξάνουν την
ποιότητα αλλά και το κόστος του προϊό-
ντος.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες για τα
βιολογικά κτηνοτροφικά προϊόντα διέ-
πονται από νόμους της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Όμως υπάρχουν κάποια κενά
στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στην απαρχή της έννοιας του βιολο-
γικού τροφίμου η Ευρωπαϊκή Ένωση,
για να δώσει ώθηση σε περισσότερους
κτηνοτρόφους να προσεταιριστούν τις
νέες μεθόδους, έθεσε σχετικά ελαστικά
όρια. Έτσι, σε ζητήματα ζωτικής σημα-
σίας όπως οι ζωοτροφές, αλλά και οι
συνιστώμενες πρακτικές για τα ζώα, ο
νομοθέτης χρησιμοποιεί γλώσσα ασά-
φειας: «κατά προτίμηση» ή «κατά κύ-
ριο λόγο» όταν αναφέρεται στη χρήση
ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών. Βέβαια
στην πορεία, αυτές οι οδηγίες αναθεω-
ρούνται και εμπλουτίζονται αλλά και
πάλι υπάρχουν κάποιες ασάφειες.

Στην τελευταία αναθεώρηση των ο-
δηγιών (αυτή του 2009) επιτρέπεται το
δέσιμο των ζώων, για τις μικρές εκμε-
ταλλεύσεις. Όμως, η πρακτική του δε-
σίματος των ζώων αντίκειται στην ευ-
ζωία των εκτρεφόμενων ζώων και δεν

Σ
ε παλαιότερες εποχές τα οικό-
σιτα ζώα κατανάλωναν τροφές
που δεν μπορούσε να αξιοποι-

ήσει ο άνθρωπος όπως βελανίδια, σπό-
ρους, χόρτα, βολβούς του δάσους και υ-
πολείμματα της κουζίνας. Με μια τέ-
τοια διατροφή, τα ζώα μεγάλωναν αργά
και είχαν χαμηλές αποδόσεις με αποτέ-
λεσμα το κρέας να θεωρούνταν τότε ως
είδος πολυτελείας.

Στη σύγχρονη εποχή το βιοτικό επί-
πεδο έχει ανέβει και οι άνθρωποι θέ-
λουν να τρώνε περισσότερο κρέας. Ό-
μως οι «παραδοσιακές» ζωοτροφές δεν
φτάνουν για να καλύψουν τη ζήτηση.
Οι χοίροι και τα πουλερικά ταΐζονται
πλέον με τροφές που θα μπορούσε να
καταναλώνει ο άνθρωπος: σιτηρά, κα-
λαμπόκι και σόγια. Συχνά χρησιμοποι-
ούνται και φθηνές εισαγόμενες τροφές
ή υποκατάστατα, όπως τα επεξεργα-
σμένα λίπη. Αυτό το ενισχυμένο σιτη-
ρέσιο κάνει τα ζώα να μεγαλώνουν υ-
περβολικά γρήγορα και να αναπαράγο-
νται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η
υπερβολική τροφή όμως φέρνει κι α-
σθένειες. Επομένως είναι αναγκαίο ο
κτηνοτρόφος να επεμβαίνει θεραπευτι-
κά ή προληπτικά με φάρμακα.

Το αποτέλεσμα φθάνει στο πιάτο μας.
Αν και οι τιμές του συμβατικού κρέατος
είναι προσιτές για τους περισσότερους,
η γεύση και η ποιότητα του κρέατος έ-
χουν υποβαθμιστεί αισθητά. Ενίοτε γί-
νονται γνωστά σκάνδαλα που αφορούν
μολυσμένες ζωοτροφές αμφιβόλου προ-
ελεύσεως, απαγορευμένα φάρμακα και
βοηθητικά ανάπτυξης και παραβάσεις
της νομοθεσίας στον τρόπο εκτροφής,
σφαγής, συσκευασίας, συντήρησης και
εμπορίας κρεάτων.

Για τους παραπάνω λόγους, ένα με-
γάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού
έχει στραφεί στην κατανάλωση βιολο-
γικών κρεάτων παρ’ όλο που είναι ακρι-
βότερα από τα αντίστοιχα συμβατικά.

Το βιολογικό κρέας είναι ένα προϊόν,
κατά τη διάρκεια της παραγωγής του ο-
ποίου, τηρούνται υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές. Η εκτροφή των ζώων α-
κολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο ελεύ-
θερης βοσκής, κάτω από απόλυτα φυσι-
κές συνθήκες, τηρώντας ταυτόχρονα τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλει-
ας, υγιεινής και ελέγχου. Τρέφεται με
τροφές βιολογικής γεωργίας και μεγα-
λώνει υπό το φως του ήλιου σε μεγάλες
εκτάσεις, που έχουν πιστοποιηθεί για
βιολογική γεωργία. Αποτέλεσμα όλης
αυτής της ιδιαίτερης φροντίδας είναι η
μεγάλη ποιοτική και θρεπτική αξία του
βιολογικού κρέατος που εντάσσεται σε
ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντατικού
ελέγχου, από την εκτροφή μέχρι την τε-
λική διάθεση στον καταναλωτή.

Για παράδειγμα, τα περισσότερα
συμβατικά χοιρινά και πουλερικά ε-
κτρέφονται σε κλειστούς στάβλους, ε-
νώ τα βιολογικά έχουν στη διάθεσή
τους «υπαίθριους χώρους άσκησης» και
βοσκοτόπια. Ένας συμβατικός χοίρος
πάχυνσης πρέπει να βολευτεί με 0,65
τ.μ μέσα στο στάβλο, ενώ ο αντίστοιχος
βιολογικός πρέπει να έχει στη διάθεσή
του 1,3 τ.μ μέσα και 1 τ.μ έξω από το
στάβλο. Στην ίδια επιφάνεια που εκτρέ-
φει ο βιο-κτηνοτρόφος έναν χοίρο, ο
συμβατικός κτηνοτρόφος μεγαλώνει 3
χοίρους! Για τα βιολογικά πουλερικά ι-
σχύουν ελάχιστες ηλικίες σφαγής. Για
τα κοτόπουλα απαιτούνται 81 ημέρες.

Πόσο «βιολογικό» είναι το βιολογικό κρέας
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συμβαδίζει με μια από τις θεμελιώδεις
αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας,
που αφορά την ελεύθερη βοσκή. Επί-
σης δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια με
βάση τα οποία ορίζεται η «μικρή εκμε-
τάλλευση» και πώς αυτή μπορεί να δια-
φοροποιείται σε κάθε χώρα-μέλος της
Ε.Ε.

Άλλο ένα θολό σημείο της νομοθε-
σίας εντοπίζεται και στη διάταξη σχετι-
κά με τα μεταποιημένα τρόφιμα με
πρώτη ύλη το βιολογικό κρέας, όπου α-
ναφέρεται ότι επιτρέπεται η χρήση προ-
σθέτων, όπως νιτρώδες νάτριο και νι-
τρικό νάτριο (που συνήθως χρησιμοποι-
ούνται για συντήρηση και χρώση) κατά
την παρασκευή βιολογικών προϊόντων
κρέατος, όπως το λουκάνικο. Ο κατανα-
λωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι ένα τέ-
τοιο προϊόν μπορεί να παρασκευάστηκε
από κρέας που παρήχθη βιολογικά, αλ-
λά δεν είναι ένα βιολογικό τρόφιμο.

Αλλαγές στη βιολογική γεωργία και
κτηνοτροφία έφερε ένας νέος εκτελε-
στικός κανονισμός, με τον οποίο η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση τροποποιεί ορισμένα
άρθρα του κανονισμού 889/2008 που α-
φορά τη βιολογική γεωργία και τη σή-
μανση βιολογικών προϊόντων. Δημοσι-
εύτηκε στις 15 Ιουνίου 2012, ο Κανονι-
σμός 505/2012 ο οποίος θέτει νέες α-
παιτήσεις για τις βιολογικές ζωοτροφές.
Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, το πο-
σοστό των ζωοτροφών που θα πρέπει
να παράγονται από την ίδια την εκμε-
τάλλευση βιολογικής παραγωγής και να
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των
ζώων της, ανεβαίνει στο 60% (κατά τη
διάρκεια του έτους) από 50% που ίσχυε
πριν. Επίσης, προστίθεται η υποχρέωση
για τις μονάδες να παράγουν οι ίδιες τις
ζωοτροφές τους σε ποσοστό τουλάχι-
στον 20% των συνολικών ετήσιων ανα-
γκών τους τόσο για τους χοίρους όσο
και για τα πουλερικά. Μέχρι πρότινος
δεν ίσχυε καμία δέσμευση για αυτές τις

κατηγορίες ζώων. Ο λόγος που ο Κανο-
νισμός γίνεται πιο αυστηρός στο θέμα
της παραγωγής των ζωοτροφών από
την ίδια τη βιολογική μονάδα έχει να
κάνει με την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Οι παραγόμενες από την ίδια την
εκμετάλλευση ζωοτροφές συμπληρώ-
νουν τον βιολογικό κύκλο παραγωγής
στην εκμετάλλευση. Η παραγωγή ζωο-
τροφών στην εκμετάλλευση και η χρή-
ση ζωοτροφών από την περιοχή μειώνει
το μεταφορικό έργο και είναι επωφελής
για το περιβάλλον και τη φύση. Συνε-
πώς, προκειμένου να εκπληρωθούν κα-
λύτερα οι στόχοι για τη βιολογική πα-
ραγωγή που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) α-
ριθ. 834/2007 και με βάση την εμπειρία,
θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί ένα
ελάχιστο ποσοστό ζωοτροφών παραγό-
μενων στην ίδια την εκμετάλλευση και
για τους χοίρους και τα πουλερικά κα-
θώς και να αυξηθεί το ελάχιστο ποσο-
στό για τα φυτοφάγα ζώα.

Όσον αφορά την τροποποίηση για τις
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές (ανοχή σε υ-
ψηλότερα ποσοστά στο σιτηρέσιο μη
βιολογικά παραγόμενων ζωοτροφών)
κρίθηκε απαραίτητη διότι, η παραγωγή
βιολογικών πρωτεϊνούχων καλλιεργει-
ών υπολείπεται της ζήτησης. Συγκεκρι-
μένα, η προσφορά βιολογικών πρωτεϊ-
νών δεν επαρκεί ακόμη από ποιοτική
και ποσοτική άποψη στην αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πληρού-
νται οι διατροφικές απαιτήσεις των χοί-

ρων και των πουλερικών που εκτρέφο-
νται σε αγροκτήματα βιολογικής παρα-
γωγής. Επομένως κρίθηκε σκόπιμο να
επιτραπεί μια ελάχιστη αναλογία μη
βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών
ως έκτακτος κανόνας για περιορισμένο
χρονικό διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω, αναρωτιέται
κανείς αν το ποσοστό των μη συμβατι-
κών ζωοτροφών με τον οποίο επιτρέπε-
ται από τη νομοθεσία να τραφούν ζώα
βιολογικής κτηνοτροφίας, περιέχουν η
όχι μεταλλαγμένα. Σήμερα, παρά την
δραματική αύξηση στις τιμές των ζωο-
τροφών, οι περισσότερες εταιρείες συ-
νεχίζουν να χρησιμοποιούν ως εύκολη
λύση τις μεταλλαγμένες ζωοτροφές εις
βάρος των καταναλωτών και του περι-
βάλλοντος. Περίπου 400 τόνοι μεταλ-
λαγμένης σόγιας μπήκαν στην Ελλάδα
μόνο το 2011.

Δεν είναι τυχαίο που η μεγαλύτερη
τροχοπέδη για τους Έλληνες κτηνο-
τρόφους είναι η περιορισμένη διαθεσι-
μότητα βιολογικών ζωοτροφών. Άρα
όσοι μπορούν να παράγουν ζωοτροφές
έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα,
που έχει αντίκτυπο εκτός των άλλων
και στην τελική τιμή του παραγόμενου
αγαθού. Όμως οι ασάφειες που υπάρ-
χουν στη νομοθεσία, δεν δίνουν τη δυ-
νατότητα στον καταναλωτή να είναι
100% σίγουρος ότι το κρέας που ψωνί-
ζει ως βιολογικό, είναι πράγματι βιο-
λογικό.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ 
στο «5ο Φεστιβάλ 
Εθελοντισμού 
Χωρίς Σύνορα»

που πρεσβεύουν όλο το φάσμα
του εθελοντισμού.

- 19 ημερίδες, στρογγυλά τραπέζια
και σεμινάρια για θέματα κοινω-
νίας πολιτών.

- 47 Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις, στο πλαίσιο  του «5ου Φε-
στιβάλ Εθελοντισμού • Έλληνας
Πολίτης Ευρωπαίος Πολίτης», α-
νέδειξαν τη δράση τους και ενη-
μέρωσαν τους εκατοντάδες επι-
σκέπτες για τους σκοπούς τους
και την δράση τους. 

Στη διοργάνωση συμμετείχε και η
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών με τον
εκπρόσωπό της, κ. Παύλο Μπάτσιο.
Οι επισκέπτες έδειξαν έντονο ενδια-
φέρον για τις δράσεις της Φιλοδασι-
κής και το περιοδικό «Φύση και
Ζωή» έγινε ανάρπαστο. Ιδιαίτερη ε-
ντύπωση προκάλεσε το ενημερωτι-
κό υλικό και οι προσπάθειες της Φι-
λοδασικής σχετικά με την προώθη-
ση της χρήσης τοπικών ειδών φυ-
τών, στις αναδασώσεις που γίνονται
σε καμένες ή αναδασωτέες εκτάσεις
και στις φυτεύσεις που γίνονται από
Δήμους στις πόλεις.

Η
Ευρωπαϊκή Έκφραση και
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ε-
θελοντισμού-Ελλάδος

διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το
«5ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Χωρίς
Σύνορα • Έλληνας Πολίτης - Ευρω-
παίος Πολίτης» το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 22 Δεκεμβρί-
ου 2012 και ώρα 10.00-22.00 στο
Ηilton, στο πλαίσιο του Money
Show.

Το Φεστιβάλ αποτέλεσε τον τρίτο
πυλώνα του πολυσυνεδρίου Μoney
Show και αφορούσε τον τρίτο το-
μέα της κοινωνίας των πολιτών.
Mέσω του συγκεκριμένου φεστι-
βάλ αναδείχθηκε η κοινωνική ευ-
θύνη όλων των οργανισμών, αλλά
και η σημαντικότατη αποστολή του
εθελοντισμού, της κοινωνίας πολι-
τών, της ευεργεσίας και της κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας, που συ-
γκροτούν τον τρίτο τομέα της σύγ-
χρονης ζωής.

Το «5ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού
Χωρίς Σύνορα» περιλάμβανε: 
- 47 εκθεσιακά περίπτερα ΜΚΟ

Η
ΑΝΑΤΣ Α.Ε. και η Φιλοδασική Ένωση
Αθηνών συνεργάζονται με στόχο τη
δημιουργία του Οικολογικού Δάσους

ICOBABY!

Φιλοσοφία των Οικολογικών 
Βρεφικών προϊόντων ICOBABY:
Τα βρεφικά προϊόντα ICOBABY είναι κατα-

σκευασμένα από υλικά βιολογικής καλλιέργειας
(π.χ. βαμβάκι, φυσικό καουτσούκ, καλαμπόκι),
χωρίς τεχνητές χρωστικές ουσίες τα οποία είναι
βιοδιασπώμενα ώστε η απόρριψή τους να μην
επιβαρύνει το περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει για τις
συσκευασίες των Προϊόντων αυτών καθώς είναι
κατασκευασμένες από ανακυκλωμένα υλικά.

Έτσι, η ΑΝΑΤS Α.Ε ξεκίνησε την «Οικολο-
γική Γενιά» με στόχο τη δημιουργία μιας γενιάς
όπου η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι
μία από τις βασικές αξίες της. Αυτή η νέα γραμμή
θα προσπαθήσει να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχε-
τικά με την περιβαλλοντική προστασία και
χρήση των φυσικών προϊόντων.

Οικολογικό Δάσος ICOBABY
Η ΑΝΑΤS Α.Ε φροντίζοντας για την αειφο-

ρία του περιβάλλοντος καθώς και την ολοκλή-
ρωση του «κύκλου» των οικολογικών βρεφικών
προϊόντων ICOBABY κατέληξε σε συμφωνία
με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών κατά την
οποία ανάλογα με το αποτύπωμα του CO2 που
παράγεται από τη μεταφορά των προϊόντων,
θα φυτεύεται ο απαραίτητος αριθμός δέντρων
για την αποζημίωση του περιβάλλοντος.

Η φύτευση των δέντρων αυτών θα επιτυγχά-
νεται με επιχορηγήσεις της ΑΝΑΤS Α.Ε. προς
την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών για δενδρο-
φυτεύσεις στα δάση της Αττικής.

Συνεργασία 
της ΑΝΑΤS Α.Ε. 

με την Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών 

για ένα καλύτερο αύριο!
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

Τ
ον Βοτανικό Κήπο της Φιλο-
δασικής επισκέφθηκε στα τέ-
λη Σεπτεμβρίου αντιπροσω-

πεία από τον Βοτανικό Κήπο της πό-
λης Xi’an της Κίνας με επικεφαλής τον
Καθηγητή Li Si-Feng, Διευθυντή του
Κήπου. Στην εξαμελή αντιπροσωπεία
συμμετείχε εκτός του προσωπικού του
Κήπου και ο Dr Yuan Yongming, ειδι-
κός σύμβουλος του Ινστιτούτου Βοτα-
νικής της Επαρχίας Shaanxi, στο οποίο
υπάγεται ο Κήπος.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθη-
κε μετά από σχετικές συνεννοήσεις
στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμ-
ματος του Βοτανικού Κήπου της Xi’an
για την επέκτασή του με τη δημιουργία
ενός τμήματος με αντιπροσωπευτική
χλωρίδα της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για το
έργο της Φιλοδασικής στον Υμηττό
και ξεναγήθηκαν στον Κήπο από την
υπεύθυνη κα Σ. Πηλαβάκη και τον κ.
Ν. Πάγκα επιδεικνύοντας μεγάλο εν-
διαφέρον και αποκομίζοντας άριστες
εντυπώσεις. Οι Κινέζοι ειδικοί κατά τη
σύντομη παραμονή τους στη χώρα μας
είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και
τον Διομήδειο Κήπο.

Η αντιπροσωπεία του Βοτανικού Κήπου
της πόλης Xi’an της Κίνας 

με τους εκπροσώπους της Φιλοδασικής.

Ο Kαθηγητής Li Si-Feng (αριστερά) 
και o Dr Yuan Yongming 
παρακολουθούν την ξενάγηση 
από τον κ. Πάγκα.
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Άποψη του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής στον Υμηττό. 



Σ
τα πλαίσια του προγράμματος
Green Plan, που αφορά σε
δράσεις για την αποκατάστα-

ση της οικολογικής ισορροπίας στον
Υμηττό, η LeasePlan Hellas οργάνωσε
μια δεύτερη αναδάσωση στην περιοχή
του «Αισθητικού Δάσους» στον Υμητ-
τό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική.

Με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών της
LeasePlan, αλλά και προσκόπων που ε-
νεργοποίησε η εταιρεία, προχώρησαν
στη συνέχεια της αναδάσωσης που εί-
χαν ξεκινήσει στις αρχές του χρόνου.
Ταυτόχρονα ασχολήθηκαν και με τη
φροντίδα και στήριξη των δενδρυλλίων,
που είχαν φυτέψει στην προηγούμενη α-
ναδάσωση, προσφέροντας σημαντική
βοήθεια στις προσπάθειες της Φιλοδα-
σικής στην αποκατάσταση του δάσους.

Η LeasePlan Hellas 
σε συνεργασία με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών 
συνέχισε τις πράσινες δράσεις «ζωής» στον Υμηττό
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Οι
οι-

Π
ραγματοποιήθηκε στην Α-
θήνα στο διάστημα 4-7 Ο-
κτωβρίου 2012, το 6ο Πα-

νελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας με θέ-
μα: «Οικολογική Έρευνα στην Ελλά-
δα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμο-
γές». Το Συνέδριο διοργάνωσαν από
κοινού η Ελληνική Οικολογική Εται-
ρεία, η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
και η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία.
Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθη-
σαν στους χώρους της Πανεπιστημιού-
πολης Ιλισίων και συγκέντρωσαν πο-
λυάριθμους συνέδρους, κυρίως νέους. 

Το Συνέδριο περιέλαβε προφορικές
και αναρτημένες ανακοινώσεις, συζη-
τήσεις, καθώς και ομιλίες προσκεκλη-
μένων επιστημόνων. Οι θεματικές ενό-
τητες του Συνεδρίου αφορούσαν: Οι-
κολογία πληθυσμών, Οικολογία κοινο-
τήτων, Λειτουργική οικολογία, Πρότυ-
πα βιοποικιλότητας της Ελλάδας, Εξε-
λικτική οικολογία, Οικολογική μοντε-
λοποίηση / Μαθηματική οικολογία,
Διατήρηση βιοποικιλότητας, Διαχείρι-
ση ενδιαιτημάτων και οικοσυστημάτων
- Προστατευόμενες περιοχές, Κλιματι-
κή αλλαγή, είδη και οικοσυστήματα,
Βιολογικές εισβολές, Εφαρμογές της
οικολογικής έρευνας και Εκπαίδευση
για το περιβάλλον και την αειφορία.

Οι προσκαλεσμένοι ομιλητές και οι
τίτλοι των ομιλιών τους ήταν: 
- Dr Francisco Castro Rego

(Universidade Técnica de Lisboa,
Portugal)
«Economy, the lessons from nature»

- Dr Jens Mogens Olesen 
(Aarhus University, Denmark)
«Ecological networks on oceanic
islands»

- Dr Jason Matthiopoulos 
(St Andrews University, Scotland)
«Η πράσινη γάτα του Σρέντιγκερ:

Γιατί αποτυγχάνουν οι προβλέψεις
χωρικής κατανομής πληθυσμών;»

- Δρ Γ.Π. Στάμου 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης)
«Δαρβινισμός και Οικολογία»

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές

- Δρ Δ. Βώκου 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης) - Πρόεδρος Εθνικής
Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000) 
«Τα μετέωρα βήματα στην
προστασία της φύσης»

Η αίθουσα «Αριστοτέλης» της Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων που φιλοξένησε τις εργα-
σίες του Συνεδρίου. Διακρίνονται στο πάνελ η καθηγήτρια Μ. Αριανούτσου-Φαραγγιτά-
κη, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ο καθηγητής Π. Δημητρα-
κόπουλος που είχε μαζί με την Πρόεδρο την ευθύνη του Επιστημονικού Προγράμματος.

Η Φιλοδασική μερίμνησε για την διακόσμηση της εισόδου στο χώρο του Συνεδρίου
με αρωματικά φυτά και όμορφα δέντρα. 
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Ο
Σύλλογος Προστασίας και
Περίθαλψης Άγριας Ζωής
ΑΝΙΜΑ πήρε την πρωτο-

βουλία να δημιουργήσει ένα Εθνικό Δί-
κτυο Ανταποκριτών Άγριας Ζωής το ο-
ποίο θα λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο υ-
πό το συντονισμό και την επιστημονική
υποστήριξη της ΑΝΙΜΑ. Στο πλαίσιο
αυτό αναζήτησε νέους εθελοντές που
θα στελεχώσουν το Δίκτυο και βρήκε
μεγάλη ανταπόκριση σε όλη την Ελλά-
δα. Για τους νέους αυτούς που εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε Ε-
θνική Συνάντηση στις 5, 6 και 7 Οκτω-
βρίου 2012 στο Δήμο Αθήνας και το
Δήμο Σαρωνικού με τη συμμετοχή και
ειδικών επιστημόνων στους τομείς της
βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής. 

Κεντρικός στόχος της συνάντησης ή-
ταν η δημιουργία και λειτουργία του Ε-
θνικού Δικτύου Ανταποκριτών Άγριας
Ζωής. Η συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύμα-
τος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης
και του Προγράμματος Νέα Γενιά σε
Δράση καθώς επίσης και του Δήμου Σα-
ρωνικού, εστίασε στις εθνικές πολιτικές
για την προστασία της βιοποικιλότητας
καθώς και στις δράσεις που πρέπει να
μπουν σε εφαρμογή από τους νέους εθε-
λοντές με στόχο να προστατευτεί σε το-
πικό επίπεδο η άγρια ζωή. Το πρόγραμ-
μα της συνάντησης περιέλαβε συνε-
δρίες θεωρητικής κατάρτισης, πρακτι-
κής εφαρμογής στο πεδίο καθώς και α-
ναλυτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών
για τραυματισμένα και άρρωστα άγρια
ζώα. Το Σάββατο 6 Οκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε συνεδριακή εκδήλωση στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δή-
μου Αθηναίων με θεματικές ενότητες
«Βιοποικιλότητα και Ευρωπαϊκή Πολι-
τική», «Πρωτοβουλίες και Υποχρεώ-
σεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη

Πάγκα ο οποίος παρουσίασε εισήγηση
σχετική με τη δημιουργία του Αισθητι-
κού δάσους του Υμηττού. Η Εθνική Συ-
νάντηση Νέων του Οκτωβρίου φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει το ξεκίνημα για την
ευρύτερη εφαρμογή και τη διάχυση
δράσεων προστασίας και περίθαλψης
άγριας ζωής σε ένα μεγάλο δίκτυο εθε-
λοντών ανά την Ελλάδα.

Βιοποικιλότητα - Καλές Πρακτικές»
και «Άγρια Πανίδα: Προστασία και
Τρωτότητα -οι κρίσιμοι παράγοντες».
Στις τρεις ενότητες παρουσίασαν ειση-
γήσεις, στελέχη με ειδική εμπειρία στα
θέματα αυτά και εκπρόσωποι Περιβαλ-
λοντικών Οργανώσεων. Μεταξύ των
Οργανώσεων ήταν και η Φιλοδασική
που εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Νίκο

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ 
σε εκδήλωση του Συλλόγου Προστασίας 
και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ»

Η κα Μαρία Γανωτή, 
Συντονίστρια Δράσεων της ΑΝΙΜΑ 

καλωσορίζει τους Νέους Ανταποκριτές

Άποψη της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 
κ. Πέτρος Φιλίππου με την εισήγηση 

«Αναδασώσεις στο Δήμο
Σαρωνικού: μια Καλή Πρακτική».



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 25

O Δρ Νίκος Πάγκας, εκπρόσωπος της Φιλοδασικής 
με την εισήγηση «Η δημιουργία του Αισθητικού Δάσους του Υμηττού».

H κα Μαριάννα Ψαραδέλλη, υπεύθυνη
Δικτύου Διάσωσης & Συλλογής Πληρο-
φοριών της MΟm με την εισήγηση «Επι-
χείρηση Διάσωσης Μεσογειακής Φώ-
κιας: η Λειτουργία του Δικτύου Διάσωσης
και Συλλογής Πληροφοριών της MΟm».

Ο κ. Μάρκος Ζάγκας, Συνεργάτης σε Θέ-
ματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
Εταιρείας «Αρκτούρος» με την εισήγηση
«Ομάδα Άμεσης Επέμβασης & Δίκτυο
Τοπικών Συνεργατών».

Ομιλητές, όλοι στελέχη με ειδική εμπειρία, απαντούν στις ερωτήσεις των ακροατών.
Διακρίνονται από δεξιά η κα Τζίκα (ΥΠΑΑΤ - μέλος του «Team Europe»), η κα Σπυρο-
πούλου (Εuropean Εnvironmental Αgency), o κ. Μπαϊρακτάρης (Επιστ. Συνεργάτης
ΚΕΔΕ) και ο κ. Γουρδομιχάλης (Πρόεδρος ΠΕΣΥΔΑΠ).

H κα Δρούγα Αιμιλία, Βιολόγος, Γεωλό-
γος-Ωκεανογράφος της εταιρείας «Α-
ΡΙΩΝ», με την εισήγηση: «Οργάνωση
και συντονισμός Δικτύου Εξειδικευμέ-
νων Ομάδων Διάσωσης και Περίθαλψης
Κητωδών στην Ανατολική Μεσόγειο».

H κα Μαλαμώ Κορμπέτη, υπεύθυνη Θε-
μάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με
την εισήγηση: «Προστασία της Φύσης
στην Πράξη: τι Μπορείς να Κάνεις Ε-
σύ!».

Ο κ. Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ 
διευθυντής του Συλλόγου «Αρχέλων»

με την εισήγηση «Διάσωση - Ανάρρωση -
Ελευθέρωση των Θαλασσίων Χελωνών».
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Η
εκκλησία της Αγίας Φωτει-
νής  χτίστηκε το 1972 και
βρίσκεται κοντά στην Τρί-

πολη, ακριβώς δίπλα από τις αρχαιότη-
τες της Αρχαίας Μαντινείας. Η εκκλη-
σία ανήκει στο  Μαντινειακό Σύνδε-
σμο και ολοκληρώθηκε εξωτερικά το
1973. 

Χαρακτηριστικό της εκκλησίας είναι
η αρχιτεκτονική της που είναι συνδυα-
σμός διάφορων ρυθμών, από την πα-
ραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική
μέχρι την βυζαντινή αρχιτεκτονική. Ε-
πίσης ξεχωρίζει για τον αγιογραφικό
της διάκοσμο που παραπέμπει στην
κλασική αρχαιότητα. Ο περίβολος του
ναού διακοσμείται από κατασκευές
αρχαιοελληνικής έμπνευσης και μνη-
μειακού χαρακτήρα. Η διάθεση του
αρχιτέκτονα είναι εμφανώς να συνε-
νώσει την αρχαία ελληνική αισθητική,
με παραδοσιακές ελληνικές επιδρά-
σεις, δημιουργώντας μια γέφυρα μετα-
ξύ του παλιού - της κλασικής εποχής
που εδώ εκπροσωπείται από την αρ-
χαία Μαντινεία - και του νέου,  δηλαδή
της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής πα-
ράδοσης. Για την κατασκευή του ναού
δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου τσι-
μέντο, αλλά παλαιά φυσικά υλικά.

Η ιδιόμορφη αρχιτεκτονική του να-
ού, όπως και η απόδοση των μορφών
των αγιογραφιών, προκάλεσε και συ-
νεχίζει να προκαλεί αντικρουόμενες
κριτικές και αντιπαραθέσεις. Κάποιοι
χαρακτήρισαν το έργο μνημειώδες, άλ-
λοι έκτρωμα. Στο παρελθόν, μάλιστα,
προκάλεσε και την επέμβαση της επί-
σημης Εκκλησίας, η οποία απαίτησε,
και τελικά κατάφερε, την μερική αντι-
κατάσταση των αγιογραφιών. 

Η Αγία Φωτεινή ανήκει σε ένα σύ-
μπλεγμα αρχαιοπρεπών κτισμάτων
που απαρτίζεται από το Φρέαρ του Ια-
κώβ, το οποίο συμβολίζει την πηγή ό-
που ο Ιησούς συνάντησε τη Σαμαρείτι-
δα Αγία Φωτεινή και το Ηρώον που
βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκ-
κλησίας.

Η ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας

Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Φωτεινής, του διπλανού Τουριστικού
Περιπτέρου, όπως και η αναμόρφωση
και αξιοποίηση του χώρου της Αρχαίας
Μαντινείας έχει γίνει από τον Μαντι-
νειακό Σύνδεσμο «Η αρχαία Μαντι-
νεία». Ο Μαντινειακός Σύνδεσμος ι-
δρύθηκε με σκοπό να είναι αρωγός στη
φύλαξη των αρχαιοτήτων, την αξιοποί-
ηση του χώρου της Αρχαίας Μαντινεί-
ας και τη σύσφιξη των σχέσεων των
μελών του. 
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Ο
όρος «έξυπνες πόλεις» είναι
λίγο διφορούμενος. Ορισμέ-
νοι επιλέγουν ένα μονοδιά-

στατο ορισμό, δηλ. εννοούν ως έξυπνες
τις πόλεις που χρησιμοποιούν τις τε-
χνολογίες πληροφόρησης και επικοι-
νωνιών για την αποτελεσματική εξυπη-
ρέτηση των πολιτών τους. Ένας πιο ο-
λοκληρωμένος ορισμός του όρου είναι
ότι, οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν
τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοι-
νωνιών ώστε να είναι αποδοτικότερες
στη χρήση των πόρων, με συνέπεια την
εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας,
τη συνεχή βελτίωση της παροχής υπη-
ρεσιών και της ποιότητας ζωής, και το
μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
στο πλαίσιο της καινοτομίας και της
πράσινης οικονομίας. 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, το
Co.Exist (ένα σοβαρό αμερικανικό ιστο-
λόγιο, αφιερωμένο σε καινοτόμες ιδέες
που υλοποιούμενες συμβάλλουν στη
βελτίωση της καθημερινότητας, τόσο σε
επίπεδο τεχνολογίας όσο και οικολογίας
και βιωσιμότητας) κατάρτισε μια λίστα
με τις δέκα πιο έξυπνες πόλεις.

Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η Βιέν-
νη, η οποία εφαρμόζει προγράμματα με
στόχο τη μείωση εκπομπής διοξειδίου
του άνθρακα, βελτιωμένες αστικές με-
τακινήσεις και αλλαγή χρήσεων γης, με
στόχο να διαδραματίσει πρωτεύοντα
ρόλο στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη
χρήση «έξυπνων» τεχνολογιών για ένα
ποιοτικότερο περιβάλλον.

Στο Τορόντο, δεύτερο στη λίστα και
πρώτο στη Β. Αμερική, έχουν αναλη-
φθεί πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε
οικονομία μειωμένων εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, ο ι-
διωτικός τομέας πήρε την πρωτοβουλία
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετα-
κινήσεων με το μετρό.

Στην τρίτη θέση, το Παρίσι εξαίρε-
ται για το δίκτυο ενοικίασης ποδηλά-

τέλαβε στη λίστα, αν η ποιότητα ζωής
σε αυτή την πόλη ήταν καλύτερη. Το
σύστημα της ψηφιακής διακυβέρνησης
που διαθέτει είναι από τα καλύτερα
στον κόσμο.

Η Βαρκελώνη συμπληρώνει τη δε-
κάδα στη λίστα των 10 εξυπνότερων
πόλεων η οποία εδώ και χρόνια πρωτο-
στατεί στη χρήση τεχνολογιών χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα.

Υπήρξαν πολλοί άλλοι ισχυροί υπο-
ψήφιοι που για λίγο δεν συμπεριλή-
φθηκαν στην λίστα, όπως το Άμστερ-
νταμ, η Μελβούρνη, το Σιάτλ, το Σάο
Πάολο, η Στοκχόλμη και το Βανκού-
βερ.

Οι ειδικοί και οι βιομηχανίες τεχνο-
λογιών αναμένουν ότι οι έξυπνες πό-
λεις θα αποτελέσουν μια μεγάλη αγο-
ρά με επενδύσεις ύψους 40 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων σε έξυπνες τε-
χνολογίες ως το 2016. Οι εμπειρογνώ-
μονες στην αγοραπωλησία ακίνητων
περιουσιών προβλέπουν ότι οι έξυπνες
πόλεις θα είναι στο μέλλον ελκυστικές
στο μορφωμένο εργατικό δυναμικό
και θα αποτελέσουν παράδεισο επεν-
δυτικών ευκαιριών για τις εταιρείες α-
γοραπωλησίας ακινήτων. Πράγματι,
όλα τα παραπάνω, είναι αρκετοί λόγοι
για μια πόλη να προσπαθήσει να συ-
μπεριληφθεί στη λίστα με τις έξυπνες
πόλεις!

των και το πρόσφατο λανσάρισμα ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων με 250 σταθ-
μούς ενοικίασης.

Προτού χτυπηθεί από τον τυφώνα
«Σάντι», η Νέα Υόρκη κατέλαβε την τέ-
ταρτη θέση για το σύστημα πρόληψης
αστικών πυρκαγιών, μεταξύ άλλων, αλ-
λά και εκσυγχρονισμό της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης με σύστημα ικανοποίη-
σης αιτημάτων για επιστροφή φόρων.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Λον-
δίνο, με καινοτομίες που αφορούν την
ατμοσφαιρική ρύπανση και το κυκλο-
φοριακό πρόστιμο 10 λιρών αν κάποιος
οδηγεί το αυτοκίνητό του τις ώρες αιχ-
μής σε συγκεκριμένες, βεβαρημένες
κυκλοφοριακά περιοχές της πόλης, ενώ
σύντομα θα εγκαταστήσει το μεγαλύτε-
ρο ασύρματο δίκτυο Ιντερνετ στην Ευ-
ρώπη.

Την έκτη θέση κατέλαβε το Τόκυο, η
πρώτη ασιατική πόλη σε αυτή την λί-
στα, λόγω των καινοτομιών της και της
ψηφιακής τεχνολογίας που έχει αξιο-
ποιήσει. Πέρυσι η πόλη ανήγγειλε τη
δημιουργία ενός οικολογικού προαστί-
ου, του eco-burb (ecological και sub-
urb), με κατοικίες που θα χρησιμοποι-
ούν φωτοβολταϊκά, ενεργειακά αυτό-
νομες συσκευές, όλα συνδεδεμένα σε
«έξυπνα δίκτυα». 

Το Βερολίνο, που κατέχει την έβδο-
μη θέση, έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στη
χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέ-
σα στην πόλη.

Η Κοπεγχάγη, κατέλαβε την όγδοη
θέση, καθώς έχει πρωτοστατήσει στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι η πόλη έχει βάλει σαν στόχο
την πλήρη απεξάρτηση από τεχνολο-
γίες που επιβαρύνουν την κλιματική
αλλαγή μέχρι το 2025 και το ότι το
40% των πολιτών της χρησιμοποιούν
τακτικά για τις μετακινήσεις τους το
ποδήλατο.  

Το Χονγκ Κονγκ θα ήταν αρκετά υ-
ψηλότερα από την ένατη θέση που κα-

H Βιέννη εφαρμόζει προγράμματα με
στόχο τη μείωση εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα, βελτιωμένες αστικές μετακινή-
σεις και αλλαγή χρήσεων γης.

10Οι δέκα πιο έξυπνες πόλεις 
σε θέματα αειφορίας
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Ανησυχητικά 
τα νέα κρούσματα λύσσας
σε αλεπούδες στο Κιλκίς 

Δ
ύο αλεπούδες βρέθηκαν νε-
κρές από λύσσα στην Κάτω
Ποταμιά Κιλκίς. Πρόκειται

για δύο νέα κρούσματα μετά από ε-
κείνα σε Κοζάνη και Καστοριά. Η λύσ-
σα, ιογενής ασθένεια που μεταδίδε-
ται από το σάλιο μολυσμένων ζώων,
εμφανίστηκε φέτος στην Ελλάδα για
πρώτη φορά μετά το 1987.

Τα προτεινόμενα μέτρα:
Ο διευθυντής Κτηνιατρικής της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
Γιώργος Βαφειάδης, κάλεσε τους κα-
τοίκους των περιοχών να  εμβολιά-
σουν σκύλους, γάτες και ποιμενικούς
που μπορεί να έλθουν σε επαφή με α-
λεπούδες και άλλα νυχτόβια ζώα που
μεταφέρουν τον ιό. Πέρα από τον εμ-
βολιασμό των οικόσιτων και αδέσπο-
των ζώων, τα μέτρα που προβλέπο-
νται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η
τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακί-
δων στις οδούς εισόδου κάθε περιο-
χής. Τέλος, έχει προταθεί το μέτρο
της ρίψης δολωμάτων με εμβόλια
στην ύπαιθρο, προκειμένου να απο-
τραπεί η μόλυνση αλεπούδων, λύκων
και άλλων σαρκοφάγων, ωστόσο είναι
κάτι που μπορεί να γίνει την Άνοιξη. Το
πρόβλημα θα γίνει οξύτερο το χειμώ-
να καθώς η κόκκινη αλεπού θα κατέβει
στα χωριά προς αναζήτηση τροφής. Η
νομοθεσία προβλέπει τη λήψη μέτρων
σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων, εντός της ο-
ποίας βρίσκονται τμήματα των νομών
Θεσσαλονίκης και Ημαθίας.

Γενετικά μεταλλαγμένος
σολομός στα ράφια 
των σούπερ μάρκετ 

Γ
ενετικά μεταλλαγμένος σολο-
μός θα πωλείται στα σούπερ
μάρκετ των Ηνωμένων Πολι-

τειών μετά την έγκριση της αμερικα-
νικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA) και την απόφασή της ότι
το συγκεκριμένο προϊόν δεν θέτει πε-
ριβαλλοντικούς κινδύνους. Στην από-
φαση αντιτάχθηκε η αντιπροσωπεία
των βουλευτών και γερουσιαστών
της Πολιτείας της Αλάσκα. Στη διάθε-
ση γενετικά μεταλλαγμένου σολομού
αντέδρασαν επίσης ενώσεις κατανα-
λωτών, καθώς επίσης περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις και αλιείς.

Ο σολομός AquAdvantage είναι ένα
γενετικά τροποποιημένο ψάρι το ο-
ποίο αναπτύσσεται καθ’ όλο το έτος
σε ρυθμό κατά πολύ ταχύτερο του
φυσικού σολομού. Η κατανάλωσή του
έχει επιτραπεί εδώ και αρκετά χρόνια
στις ΗΠΑ, ωστόσο με την απόφαση
της FDA αίρονται οι περιβαλλοντικές
ενστάσεις που εμπόδιζαν τη διάθεση
του επονομαζόμενου «FrankenFish»
στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οικο-
λογικές και περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις υποστηρίζουν πως ο σολομός
της AquAdvantage απαιτεί πολύ με-
γαλύτερες ποσότητες τροφής από
τον φυσικό σολομό και η ανάπτυξή
του θα μπορούσε να εξαντλήσει τις
πηγές της τροφής αυτής από τους
βιότοπους του είδους. Παράλληλα, η
κριτική επικεντρώνεται στο γεγονός
ότι μόνο 95% των σολομών έχει στει-

ρωθεί με το 5% να θέτει κίνδυνο δια-
σταυρώσεων με το φυσικό είδος. Τέ-
λος, οι επικριτές επισημαίνουν ότι δεν
προβλέπεται ειδική σήμανση για το
σολομό AquAdvantage όπως συμβαί-
νει για λαχανικά και ζωοτροφές στις
ΗΠΑ, ενώ αυξάνεται η αλλεργιογόνος
επίδραση του προϊόντος.

Η FDA δέχτηκε τα περιβαλλοντικά
μέτρα που έλαβε η εταιρεία Aqua
Bounty που παράγει το σολομό.

Άγνωστα τα 2/3 
των θαλασσίων ειδών

Ε
πτακόσιες χιλιάδες με ένα ε-
κατομμύριο θαλάσσια είδη
ζουν στους ωκεανούς, σύμ-

φωνα με πρόσφατη μελέτη που υπο-
στηρίζει επίσης ότι περίπου τα 2/3
των ειδών αυτών είναι άγνωστα για
την επιστήμη. Τα νούμερα είναι πολύ
μικρότερα συγκριτικά με τις προη-
γούμενες εκτιμήσεις που έκαναν λό-
γο για 10 εκατομμύρια θαλάσσια είδη
ή και περισσότερα. Παρουσιάζοντας
μια πιο ακριβή εικόνα σχετικά με τα ό-
σα γνωρίζουμε ή αγνοούμε για τη θα-
λάσσια ζωή, η έρευνα αναμένεται να
συμβάλλει στις προσπάθειες των επι-
στημόνων για τη διατήρηση των ωκε-
ανών.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο ε-
πιστημονικό περιοδικό «Current Biolo-
gy» διεξήχθη από 120 κορυφαίους ε-
πιστήμονες με επικεφαλής τον Ward
Appeltans, θαλάσσιο βιολόγο στη
Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επι-
τροπή της UNESCO. Με προηγμένες
τεχνικές και μεθόδους οι επιστήμονες
βρήκαν ότι τα γνωστά θαλάσσια είδη
ανέρχονται σε 400.000, όμως το 40%
εξ αυτών έχει καταγραφεί περισσότε-
ρες από μια φορές. Ως εκ τούτου υ-
πολόγισαν ότι στην πραγματικότητα
τα γνωστά είδη είναι πολύ λιγότερα
και περιορίζονται σε 226.000. Η λίστα
με τα γνωστά είδη περιλαμβάνει πά-



νω από 200.000 ζώα, 7.600 φυτά και
πάνω από 1.000 μύκητες. Οι επιστή-
μονες εκτιμούν ότι στους ωκεανούς
υπάρχουν άλλα 482.000 με 741.000
θαλάσσια είδη που δεν έχουν εντοπι-
στεί και καταγραφεί ακόμα.

ΑΛΙΕΙΑ: σχέδιο δράσης 
για την προστασία 
των θαλασσίων πτηνών

Σ
χέδιο Δράσης για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος των
παρεμπιπτόντων παγιδεύσε-

ων θαλασσίων πτηνών με αλιευτικά
εργαλεία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Σύμφωνα με επιστημονικά
στοιχεία, πολλά είδη θαλασσίων πτη-
νών, όπως είναι τα άλμπατρος, οι θα-
λασσοβάτες, οι μύχοι, οι άλκες, οι θα-
λάσσιες πάπιες και οι κολυμβίδες πα-
γιδεύονται με αλιευτικά εργαλεία ετη-
σίως. Τα μέτρα που έχουν έως σήμε-
ρα ληφθεί για την προστασία των θα-
λασσίων πτηνών από την παγίδευσή
τους με αλιευτικά εργαλεία ήταν ανα-
ποτελεσματικά.

Το νέο σχέδιο δράσης προβλέπει
πλαίσιο διαχείρισης για τη μείωση
των τυχαίων παγιδεύσεων θαλασσίων
πτηνών στα χαμηλότερα, δυνατόν, ε-
πίπεδα. Εστιάζει στην αλιεία με παρα-
γάδι και με στάσιμα δίχτυα, πρακτι-
κές για τις οποίες τα τυχαία αλιεύμα-
τα θαλασσίων πτηνών είναι γνωστό ό-
τι είναι τα υψηλότερα, ενώ άλλα ερ-
γαλεία όπως οι πελαγικές τράτες και

τα γρι-γρι καλύπτονται επίσης από το
σχέδιο. Περιλαμβάνει ευρύ φάσμα
στοιχείων στο πλαίσιο 30 συνιστώμε-
νων δράσεων που αποτελούν συν-
δυασμό δεσμευτικών και μη δεσμευ-
τικών μέτρων. Οι κανόνες θα ισχύουν
για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ εντός
και εκτός των υδάτων της ΕΕ καθώς
και τα μη ενωσιακά σκάφη που αλιεύ-
ουν σε ύδατα της ΕΕ.

Το σχέδιο έχει καταρτιστεί σύμφω-
να με τους στόχους και τις αρχές της
τρέχουσας μεταρρύθμισης της Κοι-
νής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ):
προάγει τη διαχείριση με βάση το οι-
κοσύστημα, ήτοι την κάλυψη όλων
των συνιστωσών του οικοσυστήμα-
τος. Προβλέπει επίσης μια περιφερει-
ακή προσέγγιση από το ειδικό προς
το γενικό («bottom-up») βάσει της ο-
ποίας παρέχονται περισσότερες αρ-
μοδιότητες στα κράτη μέλη και στους
αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή
ενδεδειγμένων μέτρων για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων στον το-
μέα της αλιείας.

Οι 30 συνιστώμενες δράσεις του
σχεδίου αποτελούν συνδυασμό δε-
σμευτικών και μη δεσμευτικών μέ-
τρων. Στις ειδικές βραχυπρόθεσμες
δράσεις περιλαμβάνονται:
- Η επιτάχυνση της εφαρμογής μέ-

τρων διαχείρισης της αλιείας για
την προστασία των θαλασσίων πτη-
νών εντός Ειδικών Ζωνών Προστα-
σίας (ΕΖΠ) που έχουν καθοριστεί
στο πλαίσιο της οδηγίας περί πτη-
νών.

- Η υιοθέτηση πιο εντατικής παρακο-
λούθησης της αλιείας όπου οι πλη-
ροφορίες σχετικά με τις τυχαίες
παγιδεύσεις θαλασσίων πτηνών εί-
ναι είτε ελλιπείς είτε μη εμπεριστα-
τωμένες.

- Η εφαρμογή αποδεδειγμένως απο-
τελεσματικών μέτρων μετριασμού
(όπως είναι η χρήση ταινιών εκφο-
βισμού πτηνών και ακουστικών α-
ποτρεπτικών συσκευών ή η χρήση

πετονιών με βαρίδια) στην αλιεία με
παραγάδια τόσο σε ύδατα ΕΕ όσο
και σε ύδατα εκτός ΕΕ, όπου σημει-
ώνονται τα υψηλότερα ποσοστά τυ-
χαίων παγιδεύσεων.

- Η παροχή κινήτρων για έρευνα όσον
αφορά την ανάπτυξη πρακτικών και
αποτελεσματικών μέτρων μετρια-
σμού, ειδικότερα κατά την αλιεία με
στάσιμα δίχτυα.
Μακροπρόθεσμα, στόχος είναι η

ενσωμάτωση των στοιχείων μετρια-
σμού και παρακολούθησης στα νέα
πλαίσια ώστε η ανάπτυξη των τεχνι-
κών μέτρων και της συλλογής των δε-
δομένων να γίνεται στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ και να πα-
ρασχεθεί η απαραίτητη χρηματοδό-
τηση για τη στήριξη των προαναφε-
ρομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ).

Ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα ε-
φαρμοστούν σε επίπεδο ΕΕ ενώ άλλα
απαιτούν εθελοντική δράση από τα
κράτη μέλη ή πρέπει να υιοθετηθούν
από Περιφερειακές Οργανώσεις Δια-
χείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ) όσον α-
φορά την αλιεία εκτός ενωσιακών υ-
δάτων. Το σχέδιο προβλέπει τόσο
δράσεις που μπορούν να εφαρμο-
στούν άμεσα όσο και δράσεις που α-
παιτούν πιο μακροπρόθεσμη δέσμευ-
ση βάσει των διαθέσιμων στοιχείων
και των επιστημονικών γνωμοδοτήσε-
ων. Η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδί-
ου απαιτεί την κοινή προσπάθεια των
κρατών μελών, των αλιέων και των
ΜΚΟ.
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Τα αρχαία δέντρα 
συνεχίζουν να μεγαλώνουν
παρ’ όλο που αφανίζονται

Μ
ε ταχύτατους ρυθμούς α-
φανίζονται τα μεγάλα υπε-
ραιωνόβια δέντρα σε όλο

τον κόσμο, σύμφωνα με μελέτη που
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό πε-
ριοδικό Science. Ως αιτίες της κατα-
στροφής προβάλλονται η κλιματική
αλλαγή συνδυαστικά με την παράνο-
μη και ανεξέλεγκτη υλοτομία που α-
ποψιλώνει τεράστιες εκτάσεις, κυ-
ρίως σε Αφρική και Νότια Αμερική. Το
πρόβλημα εντοπίζεται ουσιαστικά σε
όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου,
από την Ευρώπη ως την Ασία και από
την Αυστραλία ως τη Βόρειο Αμερική.

Ηλικιωμένα δέντρα θεωρούνται αυ-
τά που έχουν ηλικία από 100 έως 300
έτη, ενώ τα μεγαλύτερα «θύματα»
της τάσης αυτής είναι είδη όπως οι
γιγάντιοι ευκάλυπτοι Eucalyptus reg-
nans, οι σεκόγιες της Καλιφόρνια και
τα μπαομπάπ της Τανζανίας. Ο ρόλος
των μεγάλων, αιωνόβιων δέντρων εί-
ναι πολύ σημαντικός στη διατήρηση
και προστασία των οικοσυστημάτων,
καθώς παρέχουν «στέγη» και τροφή
σε πολλά είδη ζώων, ενώ επίσης απο-
θηκεύουν μεγάλες ποσότητες διοξει-
δίου του άνθρακα, εμποδίζουν τη διά-
βρωση των εδαφών και συμμετέχουν
στην ανακύκλωση θρεπτικών συστα-
τικών.

Και συνεχίζουν να μεγαλώνουν.
Διαφορετική έρευνα που έκανε την

εμφάνισή της στο National Geographic
έδειξε και μια ακόμη πτυχή των υπε-
ραιωνόβιων δέντρων και δη της σεκό-
γιας της Καλιφόρνια. Ειδικότερα, σε
δάσος της Σιέρα Νεβάδα στην Καλι-
φόρνια, μια γιγάντια σεκόγια σε ύψος
ουρανοξύστη ανακηρύχθηκε το δεύ-
τερο μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο,
αλλά και ο δεύτερος μεγαλύτερος
ζωντανός οργανισμός στη Γη, με ό-
γκο που φτάνει τα 1.530 κυβικά μέτρα
και περιφέρεια τα 30 μέτρα. Πρόκει-
ται για ένα χιλιόχρονο δέντρο που με-
γαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς στα
3.240 χρόνια ζωής του, διαψεύδο-
ντας τη θεωρία ότι τα υπεραιωνόβια
δέντρα αναπτύσσονται πιο αργά κα-
θώς γερνούν. Το εν λόγω δέντρο α-
κούει στο όνομα Πρόεδρος, προς τι-
μήν του 29ου προέδρου των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, Ουόρεν Χάρντινγκ,
μετράει 2 δισ. φύλλα και κάθε χρόνο
παράγει ένα κυβικό μέτρο νέου ξύ-
λου, απορροφώντας διοξείδιο του άν-
θρακα από την ατμόσφαιρα ταχύτερα
από οποιοδήποτε άλλο φυτό. Ο Πρό-
εδρος, ύψους 73,4 μέτρων είναι πλέ-
ον η δεύτερη ογκωδέστερη σεκόγια
του κόσμου πίσω από τον Στρατηγό
Σέρμαν που έχει ύψος 83,8 μέτρα και
όγκο 1715 κυβικά μέτρα. Και τα δύο
δέντρα ανήκουν στο είδος κωνοφό-
ρου Sequoiadendron giganteum, εν-
δημικό της Σιέρα Νεβάδα, το οποίο
θεωρείται ο μεγαλύτερος και βαρύτε-
ρος οργανισμός στη Γη.

Ψηλότερο δέντρο του κόσμου θεω-
ρείται πάντως ένα μέλος του συγγενι-
κού είδους Sequoia sempervirens,
που ακούει στο όνομα Υπερίων, το ο-
ποίο επίσης απαντάται στην Καλι-
φόρνια και φτάνει σε ύψος τα 115 μέ-
τρα.

Ο αρχαιότερος 
δεινόσαυρος ονομάζεται
Nyasasaurus parringtoni

Τ
ον αρχαιότερο δεινόσαυρο
υποστηρίζουν ότι ανακάλυ-
ψαν Βρετανοί και Αμερικανοί

παλαιοντολόγοι σε έρευνα που δη-
μοσιεύεται στην επιθεώρηση Biology
Letters. Πρόκειται για τον δεινόσαυρο
Nyasasaurus parringtoni, ένα είδος
που εμφανίστηκε 10 με 15 εκατομμύ-
ρια χρόνια πριν το παλαιότερο είδος
δεινοσαύρου που γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα. Ο Nyasasaurus parringtoni
στεκόταν και περπατούσε στα δυο
του πόδια, είχε μήκος 2-3 μέτρα με
μεγάλη ουρά και βάρος μεταξύ 20 και
60 κιλών. Το εύρημα της έρευνας δεί-
χνει πως μεσολάβησαν πολλά εκατομ-
μύρια χρόνια μεταξύ της εμφάνισης
των δεινοσαύρων και της κυριαρχίας
τους στον πλανήτη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυ-
τός ο πρώτος δεινόσαυρος εμφανί-
στηκε στα νοτιότερα τμήματα της «υ-
περηπείρου» Πανγαίας, στη σημερινή
νότια Αφρική. Οι ερευνητές ήταν επι-
φυλακτικοί, καθώς οι απολιθωμένοι
σκελετοί που βρέθηκαν είναι λειψοί:
ένα άνω άκρο και έξι σπόνδυλοι. Πέ-
ραν αυτού, η ανάλυση της πρώιμης ε-
ξέλιξης των δεινοσαύρων είναι μια
δύσκολη ιστορία, διότι κατά την πε-
ρίοδο εκείνη εμφανίστηκαν πολλά εί-
δη με παρόμοια χαρακτηριστικά χω-
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ρίς απαραίτητα να εξελιχθούν σε δει-
νοσαύρους. Ωστόσο, ερευνητές του
Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
στο Μπέρκλεϋ εντόπισαν κάποια χα-
ρακτηριστικά που ανήκουν αναμφι-
σβήτητα σε δεινοσαύρους, όπως η
διάταξη των οστών στην περιοχή του
στήθους, η οποία είναι σχηματισμένη
με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν ισχυ-
ρούς μύες. Οι δεινόσαυροι ξεκίνησαν
ως ασήμαντο είδος ερπετών προτού
εξελιχθούν στα τέρατα που κυριάρ-
χησαν στον πλανήτη πριν από 100 ε-
κατομμύρια έτη.

Τοξικός ωκεανός 
πίσω από τη μαζική 
εξαφάνιση των ειδών

Φ
ως σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες μαζικές εξαφανίσεις ει-
δών στον κόσμο ρίχνει νέα έ-

ρευνα Αυστραλών επιστημόνων από
το Πανεπιστήμιο «Curtin». Η κλιματική
αλλαγή και η καταστροφική πρό-
σκρουση μετεωρίτη στη Γη θεωρού-
νταν μέχρι σήμερα οι δυο πιθανότερες
αιτίες για την εξάλειψη της θαλασσίας
ζωής στα τέλη της Δεβόνιας περιό-
δου.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έ-
ρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστη-
μονικό περιοδικό Geology, η μαζική ε-
ξαφάνιση των ειδών τη Δεβόνια περίο-
δο οφείλεται στο γεγονός ότι ο ωκεα-
νός έγινε τοξικός και έχασε όλο του το
οξυγόνο. «Θεωρούμε ότι επικράτησαν
συνθήκες ανοξίας και τα τοξικά επίπε-
δα υδρόθειου απελευθερώθηκαν στη
ζώνη όπου το φως διαπερνά τον ωκεα-
νό», τόνισε σε δηλώσεις της η καθηγή-
τρια Γεωχημείας και επικεφαλής της
μελέτης, Δρ Kliti Grice. Η Δρ Grice και

οι συνάδελφοί της κατέληξαν σε αυτό
το συμπέρασμα μετά την ανάλυση α-
πολιθώματος καρκινοειδούς μαλακό-
στρακου, πιθανότατα καβουριού, ηλι-
κίας 380 εκατομμυρίων ετών, από τη
Λεκάνη Κάνινγκ στη Δυτική Αυστραλία.

Στο πλαίσιο της έρευνάς τους οι επι-
στήμονες ανίχνευσαν χημικά υπολείμ-
ματα αρκετών βιολογικών μορίων, τα
οποία συμπλήρωσαν το πάζλ για τις
περιβαλλοντικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν εκείνη την εποχή. Ειδικότε-
ρα οι επιστήμονες εντόπισαν ένα πα-
ράγωγο της χοληστερόλης, το οποίο
επιβεβαίωσε ότι το απολίθωμα ανήκε
σε καρκινοειδές, αλλά και βιοδείκτες
φωτοσυνθετικού φυτοπλαγκτόν, με το
οποίο τρεφόταν το μαλακόστρακο. Ε-
πιπλέον οι ερευνητές βρήκαν βιοδεί-
κτες από πράσινα βακτήρια του θείου
(Chlorobi), τα οποία στον τοξικό ωκεα-
νό πιθανότατα επιτελούσαν τη λει-
τουργία της φωτοσύνθεσης χρησιμο-
ποιώντας υδρόθειο αντί για νερό και ε-
πιβίωναν σε μεγάλα βάθη. Τέλος οι ε-
πιστήμονες ανίχνευσαν βιοδείκτες βα-
κτηρίων που μειώνουν το θειικό άλας.
Τα βακτήρια αυτά εκτιμάται ότι ζού-
σαν ακόμα πιο βαθειά στον τοξικό ω-
κεανό και επιβίωναν αποσυνθέτοντας
οργανική ύλη, χρησιμοποιώντας θειι-
κό άλας αντί για νερό. Το καρκινοει-
δές που εξετάστηκε στο πλαίσιο της
μελέτης δηλητηριάστηκε από το υ-
δρόθειο με αποτέλεσμα να βυθιστεί
και να πεθάνει στα κατώτερα στρώμα-

τα του ωκεανού, όπου και διατηρήθη-
κε σε άριστη κατάσταση για εκατοντά-
δες εκατομμύρια χρόνια, χάρη στα
πράσινα βακτήρια του θείου και τα βα-
κτήρια που μειώνουν το θειικό άλας.

Η ανακάλυψη των βακτηρίων επιβε-
βαιώνει ότι πριν 380 εκατομμύρια χρό-
νια, κατά  τη διάρκεια της Δεβόνιας
περιόδου το περιβάλλον του ωκεανού
ήταν τοξικό και πιθανότατα οδήγησε
σε μαζική εξαφάνιση των ειδών.

Η ακολουθία Φιμπονάτσι
στα ηλιοτρόπια 
και η δικαίωση 
του Άλαν Τούρινγκ

Τ
ο μεγαλύτερο ερευνητικό
πρόγραμμα μελέτης μαθημα-
τικών διατάξεων στα άνθη α-

πέδειξε ότι στη φύση συναντώνται
μαθηματικές ακολουθίες. Στο πλαίσιο
του προγράμματος, που πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μουσεί-
ου Επιστήμης και Βιομηχανίας του
Μάντσεστερ, εκατοντάδες εθελοντές
σε όλο τον κόσμο καλλιέργησαν ηλιο-
τρόπια. Η επιστημονική έρευνα στη-
ρίχθηκε στη θεωρία του παγκοσμίου
φήμης Bρετανού μαθηματικού, καθη-
γητή λογικής και κρυπτογράφου Ά-
λαν Μάθισον Τούρινγκ (1912-1954), ο
οποίος θεωρείται πατέρας της επι-
στήμης των υπολογιστών και απέδει-
ξε ότι οι σπείρες που σχηματίζουν οι
σπόροι στα άνθη αναπαράγουν μαθη-
ματικά μοντέλα. Για τους σκοπούς του
προγράμματος συλλέχθηκαν στοιχεία
από 557 ηλιοτρόπια από επτά χώρες.
Το 82% των λουλουδιών ακολούθησε
περίπλοκες μαθηματικές δομές, συ-
μπεριλαμβανομένης της ακολουθίας
Φιμπονάτσι, στην οποία ο κάθε αριθ-
μός αποτελεί άθροισμα των δύο προη-
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γούμενων (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
κ.ο.κ). Ο Τούρινγκ και οι επιστημονι-
κοί επίγονοί του προσπάθησαν να α-
ποδείξουν ότι οι σπείρες στα ηλιο-
τρόπια αναπαράγουν την ακολουθία
Φιμπονάτσι. Τώρα, μαθηματικοί και
βιολόγοι θα συνεργαστούν για να κα-
τανοήσουν εις βάθος τις προεκτάσεις
των μαθηματικών δομών στους φυτι-
κούς οργανισμούς.

Ο Άλαν Τούρινγκ είχε τεράστια
συμβολή στη νίκη των συμμαχικών
δυνάμεων επί των Γερμανών κατά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς είχε κε-
ντρικό ρόλο στην αποκωδικοποίηση
της Γερμανικής κρυπτογραφικής συ-
σκευής Enigma. Η εργασία του Τού-
ρινγκ κρατήθηκε μυστική μέχρι τη δε-
καετία του ’70, ακόμη και οι στενοί φί-
λοι του δεν την ήξεραν. Συνέβαλε με
διάφορες μαθηματικές ιδέες για την
αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων των
συσκευών Enigma και Lorenz SZ
40/42. Στο Μπλέτσλεϊ Παρκ ο Τούριν-
γκ εργάστηκε από το 1939 ως το
1940 όταν και μετακινήθηκε προς την
Ομάδα 8. Ο Τούρινγκ συνειδητοποίη-
σε ότι δεν ήταν απαραίτητο να εξετα-
στούν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί για
να σπάσουν τους κωδικούς της μηχα-
νής Enigma. Απέδειξε ότι ήταν δυνα-
τόν να εξετάσει τις σωστές τοποθετή-
σεις των διακοπτών (περίπου ένα ε-
κατομμύριο συνδυασμοί) χωρίς να
πρέπει να εξεταστούν οι τοποθετή-
σεις του πίνακα συνδέσεων (περίπου

157 εκατομμύριο συνδυασμοί).
Ο Τούρινγκ έπεσε θύμα της ανθρώ-

πινης  μισαλλοδοξίας καθώς το 1952
υποχρεώθηκε σε ορμονική θεραπεία
για τη μείωση της λίμπιντο, εξαιτίας
της ομοφυλοφιλίας του. Επέλεξε τις
εγχύσεις ορμονών οιστρογόνων, οι ο-
ποίες διήρκεσαν ένα έτος, με παρε-
νέργειες όπως η ανάπτυξη στήθους.
Το 1954 πέθανε από δηλητηρίαση α-
πό κυάνιο, προφανώς από ένα μήλο
που άφησε μισοφαγωμένο και περιεί-
χε κυάνιο.

Ανακαλύφθηκαν 
εννιά νέα είδη 
ταραντούλας

Ε
ννιά νέα είδη δενδρόβιας τα-
ραντούλας ανακαλύφθηκαν
στη Βραζιλία. Τα τέσσερα εί-

δη ανήκουν στο γένος «Typhochlaena»,
που θεωρείτο εξαφανισμένο.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν πόσο
περιορισμένες εξακολουθούν να πα-
ραμένουν οι γνώσεις μας για τη χλω-
ρίδα και την πανίδα του Δάσους του
Ατλαντικού στη Βραζιλία. «Αντί για ε-
πτά είδη που ήταν γνωστά μέχρι σή-
μερα στην περιοχή, τώρα έχουμε 16»,
δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης,
Δρ Rogério Bertani, από το Ινστιτούτο
Butantan στο Σάο Πάολο. Οι δενδρό-
βιες ταραντούλες ζουν στα τροπικά
δάση της Ασίας, της Αφρικής, της
Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, κα-
θώς επίσης και σε περιοχές της Κα-
ραϊβικής. Σε γενικότερες γραμμές έ-
χουν ελαφρύτερο σκελετό, λεπτότε-
ρο σώμα και μακρύτερα πόδια από τα
υπόλοιπα είδη ταραντούλας έτσι ώ-
στε να προσαρμόζονται καλύτερα
στο περιβάλλον των οικοτόπων τους.
Η μεγαλύτερη επιφάνεια στο τέλος

των ποδιών τους τις βοηθά να σκαρ-
φαλώνουν εύκολα, ενώ ο ελαφρύς
σκελετός τους τούς χαρίζει ευκινη-
σία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρό-
σφατες έρευνες το δηλητήριο της τα-
ραντούλας θα μπορούσε να συμβάλ-
λει στη θεραπεία του καρκίνου. 

Photo credit Rogério Bertani

Ιπτάμενα ψάρια 
σάρωναν τους αιθέρες 
πολύ πριν εμφανιστούν 
τα πουλιά

Δ
υο πολύ σημαντικές ανακα-
λύψεις για τα ιπτάμενα ψά-
ρια προέκυψαν μετά από

σχετική έρευνα του Κινεζικού Ινστι-
τούτου Παλαιοντολογίας Σπονδυλω-
τών Ζώων.

Πρώτον, τα ιπτάμενα ψάρια εξελί-
χθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι γνωρί-
ζαμε μέχρι σήμερα και δεύτερον η ι-
κανότητά τους να πετούν αναπτύχθη-
κε ώστε να γλιτώνουν από τους μεγά-
λους θηρευτές της θάλασσας. Στην
προσπάθειά τους να ξεφύγουν από
δελφίνια, καλαμάρια και άλλους θη-
ρευτές, τα σύγχρονα ιπτάμενα ψάρια,
που ζουν στα νερά τροπικών και υπο-
τροπικών περιοχών, μπορούν να δια-
νύσουν πετώντας πάνω από το νερό
400 μέτρα σε 30 δευτερόλεπτα και με
ταχύτητα 72 χιλιομέτρων την ώρα.
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Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα
γνωστό απολίθωμα ιπτάμενου ψαριού
που να ξεπερνά σε ηλικία τα 65 εκα-
τομμύρια χρόνια, ωστόσο, όπως υπο-
στηρίζουν Κινέζοι παλαιοντολόγοι, σε
αντίθεση με ό,τι γνωρίζαμε, η ικανό-
τητα των ψαριών να πετούν αναπτύ-
χθηκε πολύ νωρίτερα.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν απολιθώ-
ματα που εντοπίστηκαν σε ανασκαφή
στη νοτιοδυτική Κίνα το 2009 και ανή-
κουν σε ένα αρχαίο ψάρι με την επι-
στημονική ονομασία «Potanichthys
xingyiensis» (ψάρι με φτερά). Το ψάρι
έζησε πριν 235 με 242 εκατομμύρια
χρόνια στη θάλασσα «Yangtze», η ο-
ποία ανήκε στον παλαιό ωκεανό της
Τηθύος (εκεί που εντοπίζονται σήμε-
ρα ο Ινδικός Ωκεανός και η Νοτιοανα-
τολική Ασία). Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, χάρη στα θωρακικά του
πτερύγια που μοιάζουν με φτερά, πι-
θανότατα μπορούσε να πετάξει όπως
ακριβώς τα σύγχρονα ιπτάμενα ψά-
ρια. Εκτός αυτού, το σχήμα του πτε-
ρυγίου της ουράς του είναι τέτοιο
που του έδινε τη δύναμη να εκτοξευ-
θεί πάνω από το νερό. 

Σημειώνεται ότι τα σύγχρονα ιπτά-
μενα ψάρια δεν είναι απόγονοι του
συγκεκριμένου είδους. Αντίθετα η ι-
κανότητα του ψαριού «Potanichthys
xingyiensis» να πετά πάνω από το νε-
ρό εξελίχθηκε μεμονωμένα και ανε-
ξάρτητα.

Η κλιματική αλλαγή 
αφανίζει τα μπαμπού 
και κατά συνέπεια, 
τα γιγάντια πάντα

Τ
ο γεγονός ότι είναι αξιαγάπη-
τα δεν τα γλιτώνει από τις κα-
ταστροφικές συνέπειες της

κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστη-
μίου του Μίσιγκαν, οι αυξανόμενες
θερμοκρασίες στην Κίνα τον επόμενο
αιώνα θα αφανίσουν τα μπαμπού,
σχεδόν τη μοναδική διατροφική πηγή
των γιγάντιων πάντα, που ήδη απει-
λούνται σοβαρά με εξαφάνιση. Όπως
επισημαίνουν οι επιστήμονες, μόνο
αν τα μπαμπού μετακινηθούν σε νέ-
ους οικοτόπους σε υψηλότερα υψό-
μετρα τα γιγάντια πάντα ενδέχεται να
επιβιώσουν.

Αντίθετα, αν η εφαρμογή προγραμ-
μάτων διατήρησης καθυστερήσει, οι
άνθρωποι αναμένεται να καταλάβουν
όλα τα διαθέσιμα και ανέγγιχτα, μέχρι
σήμερα, εδάφη για τις δικές τους
δραστηριότητες, καταδικάζοντάς τα
πάντα σε ασιτία και αφανισμό.

Η οξίνιση των ωκεανών 
καταστρέφει τα σαλιγκάρια

Ά
λλη μια σοβαρή επίπτωση
της οξίνισης των ωκεανών έ-
φεραν στην επιφάνεια οι επι-

στήμονες. Ειδικότερα, σύμφωνα με έ-
ρευνα της Βρετανικής Αποστολής

στην Ανταρκτική, σε συνεργασία με
Ολλανδούς και Αμερικανούς επιστή-
μονες, το κέλυφος ορισμένων θαλάσ-
σιων σαλιγκαριών διαλύεται με ταχύ-
τατους ρυθμούς, κάτι που οφείλεται
στην αύξηση της οξίνισης των ωκεα-
νών στην Ανταρκτική. Οι ωκεανοί α-
πορροφούν περίπου το ¼ του διοξει-
δίου του άνθρακα που απελευθερώ-
νεται στην ατμόσφαιρα ετησίως. Όσο
αυξάνονται οι εκπομπές CO2 λόγω
της καύσης ορυκτών καυσίμων, τόσο
αυξάνεται και το ποσοστό που απορ-
ροφούν οι ωκεανοί, με αποτέλεσμα
να γίνονται περισσότερο όξινοι.

Η οξίνιση αυτή απειλεί τους κοραλ-
λιογενείς υφάλους, τα θαλάσσια οι-
κοσυστήματα, την άγρια ζωή και ό-
πως απέδειξε η έρευνα και τα θαλάσ-
σια σαλιγκάρια. Αν και η οξίνιση των
θαλασσών δεν οδηγεί πάντα τα σαλι-
γκάρια σε θάνατο, το σίγουρο είναι ό-
τι αυξάνει την τρωτότητά τους απένα-
ντι σε θηρευτές και μολύνσεις, γεγο-
νός που επηρεάζει εν γένει την τρο-
φική αλυσίδα. Τα θαλάσσια σαλιγκά-
ρια αποτελούν σημαντική πηγή τρο-
φής για ψάρια και πτηνά και θεωρού-
νται δείκτης της υγείας των θαλασ-
σίων οικοσυστημάτων. Μέχρι σήμερα
δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία για τον
αντίκτυπο της οξίνισης των ωκεανών
στους ζωντανούς οργανισμούς στο
φυσικό τους περιβάλλον, ωστόσο η
έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην ε-
πιστημονική επιθεώρηση «Nature
Geoscience», προειδοποιεί για σοβα-
ρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικο-
συστήματα.



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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Στον 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
τον Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι

και το Φυτώριο της Φιλοδασικής στη Μονή Καισαριανής




