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Ένωση Αθηνών

Tα παιδιά των εργαζομένων
στην ΟΤΕ - COSΜΟΤΕ

παρακολουθούν το πρόγραμμα
«Τα Μυστικά του Δάσους»

Tα παιδιά των εργαζομένων
στην ΟΤΕ - COSΜΟΤΕ

παρακολουθούν το πρόγραμμα
«Τα Μυστικά του Δάσους»



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. Tα πλατάνια της Ελλάδας κινδυνεύουν!
7. Χάνονται τα δάση της νησιωτικής Ελλάδας!

10. Εθελοντική αναδάσωση
εργαζομένων της Alpha Bank.

13. Επίσκεψη εργαζομένων 
της ΟΤΕ-COSMOTE 

στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό.
16. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος 

για τα δεσποζόμενα 
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

τα πλατάνια ειδικά, αλλά και τα δάση της νησιωτικής Ελ-

λάδας κινδυνεύουν. Οι αλλαγές στην χρήση γης, η παρά-

νομη δόμηση, η λαθροϋλοτομία, οι καταπατήσεις και οι

αρρώστιες των δέντρων, συντελούν σε μία συνεχιζόμενη

μείωση των δασών και υποβάθμιση του Περιβάλλοντος.

Το ίδιο σημαντική είναι και η αντίστοιχη μείωση -έως εξα-

φάνιση μερικών ειδών- στα άγρια ζώα, τα πουλιά και τα

ψάρια στις λίμνες και τα ποτάμια.

Σε αυτές τις δύσκολες για όλους ώρες που περνάμε, πι-

στεύουμε πως ο κάθε ένας από εμάς πρέπει, με όποιον τρό-

πο μπορεί, να βοηθήσει να διατηρήσουμε την ισορροπία

στο Οικοσύστημα της περιοχής μας. Με τον ίδιο τρόπο

που προσπαθούμε να φροντίσουμε το σπίτι μας και τους

ανθρώπους που αγαπάμε.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Tον τελευταίο καιρό, όλα τα σημάδια δεί-

χνουν πως το Περιβάλλον, με μία ευρύτε-

ρη έννοια, δεν είναι στις προτεραιότητες

της Πολιτείας. Παρ’ όλο που όλοι καταλαβαίνουμε, πόσο

δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και

πόσο, πολλοί συμπολίτες μας υποφέρουν, πιστεύουμε πως

είναι χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον,

για όλες τις μορφές προστασίας του Περιβάλλοντος, αλλά

και την διάθεση, για φροντίδα και προστασία των Δασών

και των Οικοσυστημάτων.

Επίσης να διοχετεύσουμε και ένα μέρος της εθελοντικής

μας προσφοράς στα βουνά, τα δάση και τις θάλασσές μας.

Όπως θα δείτε και στις επόμενες σελίδες του περιοδικού,

20. Τοξικά κοτόπουλα, τρελές αγελάδες 
και μπιφτέκια που χλιμιντρίζουν 
- Τι πραγματικά συμβαίνει με τα διατροφικά σκάνδαλα.

23. Πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης 
υπολειμμάτων τροφών 
σε καφέ κάδους στον Δήμο Κηφισιάς.

24. Γιατί οι δρόμοι γίνονται ποτάμια στην Αττική.
26. Εκτός κλίματος οι πολιτικοί ηγέτες στις συνομιλίες 

για το κλίμα στη Ντόχα του Κατάρ.
28. Μικρές ειδήσεις. 

To περιοδικό «ΦΥΣΗ & ΖΩΗ» τυπώνεται σε χαρτί Freelife Cento 120gr, 100% ανακυκλωμένο, πιστοποιημένo με FSC (Αειφορική Δασική Διαχείριση).
Οικολογικές προδιαγραφές:



σβεβλημένα δένδρα που χρησιμοποιήθηκε

ως υλικό συσκευασίας. Η Ιταλία και η Γαλ-

λία έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες στα

πλατάνια τους. Στις χώρες αυτές εισήχθη α-

πό την Αμερική, όταν κατά τη διάρκεια του

Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Αμερικανοί στρα-

τιώτες φόρτωναν στα καράβια ξύλινα κασό-

νια με πολεμοφόδια, προκειμένου να αντι-

μετωπιστούν τα ναζιστικά στρατεύματα.

Προορισμός του οπλισμού, η πόλη Καζέρτα

της Ιταλίας, όπου ετοιμάζεται η συνάντηση

των ελληνικών δυνάμεων με τις βρετανικές.

Στα επόμενα χρόνια στην Καζέρτα, μερικά

χιλιόμετρα μακριά από τη Νάπολη, και σ'

άλλες περιοχές της Ιταλίας, στο Λιβόρνο και

τις Συρακούσες, μα και στη Μασσαλία της

Γαλλίας, όπου αποβιβάστηκαν και στάθμευ-

σαν αμερικανικά στρατεύματα, οι επιστήμο-

νες παρατηρούν ότι μαζικά, αιφνίδια και α-

νεξήγητα νεκρώνουν πλατάνια. Στην Κα-

ζέρτα, αρκετά γιγαντιαία πλατάνια, ηλικίας

200 ετών, κατά μήκος της λεωφόρου που ο-

δηγεί στο παλάτι όπου είχε εγκατασταθεί η

συμμαχική διοίκηση, νεκρώνονται αμέσως

μετά τον πόλεμο.

κητα Ceratocystis platani, εντοπίστηκε για

πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 και συ-

γκεκριμένα στη Μεσσηνία, στην Πελοπόν-

νησο. Το 2010 η ασθένεια εντοπίστηκε και

στην Ήπειρο και το 2011 στη Θεσσαλία, έ-

χοντας ήδη προσβάλει και νεκρώσει χιλιά-

δες πλατάνια. Τώρα καταβάλλονται προ-

σπάθειες, ώστε να μην επεκταθεί η ασθένεια

σε άλλες περιοχές. Προς το παρόν, το ισχυ-

ρότερο πλήγμα το έχει δεχτεί η Πελοπόννη-

σος, ενώ στην Ήπειρο, όπου τα πλατάνια εί-

ναι πολύ περισσότερα, παρατηρείται έξαρση

του φαινομένου. Ο Καλαμάς, ένα από τα ω-

ραιότερα ποτάμια της Ελλάδας, πηγή ζωής

για άγρια ζώα, ψάρια και πουλιά, μετά τη

μαζική προσβολή δένδρων, κινδυνεύει να

μετατραπεί σε νεκροταφείο πλατάνων, ενώ

η ασθένεια πλέον απειλεί και το θρυλικό πο-

ταμό του Άδη, τον Αχέροντα όπου σύμφωνα

με εκτιμήσεις βρίσκεται στα αρχικά στάδια.

Στη χώρα μας ο μύκητας έχει εισαχθεί κα-

τά πάσα πιθανότητα με φυτευτικό υλικό από

την Ιταλία, χωρίς να αποκλείεται όμως η εί-

σοδός του με κάποιο μολυσμένο μηχάνημα

ή εργαλείο, ή ακόμα και με ξύλο από προ-

Στο δρόμο μεταξύ Αρίστης και Μεγάλου Πάπιγκου.
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Τα πλατάνια 

της Ελλάδας κινδυνεύουν!

Τ
ο πλατάνι είναι ένα αυτοφυές

είδος στον ελληνικό χώρο, α-

πό τα πλέον χαρακτηριστικά

δένδρα της παραποτάμιας

βλάστησης. Αποτελεί σημα-

ντικό καλλωπιστικό φυτό που φυτεύεται σε

πάρκα, πλατείες και δρόμους σε πόλεις και

χωριά σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα κοντά

σε πηγές ή σε άλλες τοποθεσίες όπου υπάρ-

χει επάρκεια νερού. Είναι ίσως το μακρο-

βιότερο δένδρο της ελληνικής χλωρίδας και

κάτω από ευνοϊκές συνθήκες αποκτά ογκώ-

δεις διαστάσεις. Σε πολλές περιοχές της Ελ-

λάδας υπάρχουν πλατάνια με ηλικία πολλών

αιώνων. Το πλατάνι του Ιπποκράτη στην

Κω, το πλατάνι του Παυσανία στο Αίγιο, το

πλατάνι στον Άγιο Φλώρο Μεσσηνίας, το

πλατάνι στην Αγία Λαύρα, με τα καρφιά, για

να κρεμούν τα όπλα οι αρχηγοί της Επανά-

στασης, είναι μερικά μόνο από τα πλατάνια,

που είναι σιωπηλοί μάρτυρες της ελληνικής

αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης και σύγχρο-

νης Ιστορίας και αποτελούν κομμάτι της πο-

λιτισμικής μας κληρονομιάς. Πολλά από

αυτά έχουν ανακηρυχτεί Μνημεία της Φύ-

σης λόγω της ιστορικής σημασίας τους. 

Όμως τα πλατάνια της Ελλάδας κινδυνεύ-

ουν άμεσα! Μία από τις καταστρεπτικότε-

ρες ασθένειες δασικών δένδρων παγκο-

σμίως, εμφανίστηκε στη χώρα μας το φθινό-

πωρο του 2003 και απειλεί τα πλατάνια. Ό-

πως προειδοποιούν οι επιστήμονες, εάν δεν

ληφθούν δραστικά μέτρα αντιμετώπισης της

ασθένειας, η ζημιά που θα προκληθεί θα εί-

ναι μη αναστρέψιμη.

Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους

του πλατάνου, που προκαλείται από τον μύ-
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αυτό είναι περιορισμένες. Άλλοι φορείς της

ασθένειας μπορεί να είναι πουλιά ή ακόμα

και τρωκτικά, αλλά δεν θεωρούνται ως βασι-

κοί παράγοντες διάδοσης του παθογόνου.

Η άγνοια αλλά και η κρατική ολιγωρία,

επειδή στην αρχή κάποιοι υποτίμησαν την

ασθένεια, οδήγησαν στη σημερινή κατά-

σταση. Το 2005, ο καθηγητής Τομ Χάριν-

γκτον του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της

Αϊόβα, επιστήμονας διεθνούς κύρους, έ-

στειλε επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας

τους κινδύνους από την ασθένεια, αλλά δεν

ελήφθη κανένα μέτρο για την αποτροπή της

επέκτασης του παθογόνου. Ο δρ Παναγιώ-

της Τσόπελας, δασολόγος-φυτοπαθολόγος,

ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών

Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας

Δασικών Προϊόντων του υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει: «Ό-
ταν μιλούσαμε το 2003 για τον κίνδυνο εκτε-
ταμένων καταστροφών από την ασθένεια,
δεν μας έδινε κανένας σημασία. Δεν ελήφθη
κανένα μέτρο, για πολλά χρόνια, με αποτέλε-
σμα η ασθένεια να επεκταθεί σε πολλές πε-

Ο μύκητας Ceratocystis platani είναι α-

σκομύκητας της οικογένειας Ophiosto-

tomataceae της τάξης Microascales και προ-

σβάλλει μόνο είδη πλατάνου. Ο ανατολικός

πλάτανος που υπάρχει στην Ελλάδα και σε

όλη τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη (Platanus

Orientalis) είναι ιδιαίτερα ευπαθής στο πα-

θογόνο, σε αντίθεση με το δυτικό πλάτανο

(Platanus Occidentalis) που απαντάται στη

Βόρεια Αμερική και είναι περισσότερο αν-

θεκτικός. Εξάλλου και ο σφενδαμόφυλλος

πλάτανος (Platanus x acerifolia) που είναι

φυσικό υβρίδιο των δύο παραπάνω  πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία. Ακόμα

και ο Πλάτανος της Καλιφόρνια (Platanos

Racemosa) προσβάλλεται από τον παθογό-

νο μύκητα.

Ο μύκητας C. platani που προκαλεί την α-

σθένεια, αναπτύσσεται μέσα στα αγγεία του

ξύλου στον κορμό, στα κλαδιά και στις ρίζες

των δένδρων που προσβάλλει, προκαλώντας

αδρομύκωση (φράξιμο των αγγείων). Πα-

ράλληλα, προξενεί νέκρωση του φλοιού και

δημιουργία ελκών. Εξαιτίας της προσβολής

των αγγείων του ξύλου, τμήματα ή και ολό-

κληρη η κόμη του δένδρου μπορεί να μη

βλαστήσει καθόλου ή να παρουσιάζει μειω-

μένη βλάστηση με σύγχρονη μικροφυλλία ή

και ελαφρό κιτρίνισμα των φύλλων. Το πλέ-

ον χαρακτηριστικό διαγνωστικό σύμπτωμα

της ασθένειας είναι ο μεταχρωματισμός του

ξύλου, που παρατηρείται μετά την αφαίρεση

του φλοιού σε προσβεβλημένα τμήματα του

κορμού ή των κλάδων που δεν έχουν ακόμα

νεκρωθεί, συνήθως κοντά σε έλκη, στα όρια

του νεκρού και του ζώντος ξύλου.

Η μετάδοση της ασθένειας είναι κυρίως

ανθρωπογενής. Το παθογόνο μεταδίδεται

πλέον αστραπιαία: με μολυσμένα αλυσο-

πρίονα, μπουλντόζες κι εκσκαφείς, καθώς

και μέσω μεταφοράς μολυσμένων κορμών

με το νερό των ποταμών. Σε κάθε εστία προ-

σβολής, η ασθένεια διαδίδεται στα διπλανά

δένδρα με επαφή και συνένωση των ριζών

τους. Πρόσφατα, οι ανθρωπογενείς δραστη-

ριότητες σε σχέση με τα δάση έχουν αυξηθεί

και δεν λαμβάνονται μέτρα, ενώ, ιδίως σε

παραποτάμιες περιοχές, όπου η ασθένεια έ-

χει εξαπλωθεί, τα δένδρα νεκρώνονται και

κανείς δεν αποκλείει στο μέλλον την εκδή-

λωση πλημμυρικών φαινομένων.  Οι επιστή-

μονες εκτιμούν ότι μεγάλη ζημιά έγινε και α-

πό συνεργεία της ΔΕΗ, σκαπτικά μηχανήμα-

τα εργολάβων στην Εγνατία Οδό αλλά και α-

πό κλαδέματα που γίνονται από αγρότες. Το

κακό παράγινε με την παράνομη υλοτόμηση,

που πρόσφατα έχει πάρει μεγάλη έκταση λό-

γω της υψηλής τιμής του πετρελαίου. Η υλο-

τομία νεκρών προσβεβλημένων δένδρων έ-

χει αποτέλεσμα τη μόλυνση των αλυσοπρίο-

νων και στη συνέχεια υγιών δένδρων. Επί-

σης, υπάρχει κίνδυνος διάδοσης της ασθένει-

ας με τα καυσόξυλα από μολυσμένα δένδρα.

Στα ποτάμια και τους χειμάρρους η μετάδο-

ση της ασθένειας γίνεται κυρίως με κορμούς

και κλαδιά προσβεβλημένων νεκρών δέν-

δρων, που σπάζουν και μεταφέρονται με το

νερό δημιουργώντας νέες εστίες προσβολής.

Επίσης, μέσα στο νερό είναι πιθανόν να με-

ταφερθούν σε μικρές αποστάσεις και σπόρια

του μύκητα, τα οποία μπορούν να δημιουρ-

γήσουν νέες προσβολές από πληγές του ριζι-

κού συστήματος. Σε κάθε νέα εστία προσβο-

λής το παθογόνο επεκτείνεται στα γειτονικά

δένδρα μέσω των αναστομώσεων των ριζών.

Ο μύκητας μπορεί επίσης να μεταδοθεί και

με έντομα φορείς. Στις Η.Π.Α. έχουν ανα-

φερθεί κολεόπτερα φορείς της οικογένειας

Nitidulidae αλλά οι προσβολές με τον τρόπο

O ιερός πλάτανος στην εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου στην Κεφαλλονιά.
Φυτεύτηκε από τον Άγιο περίπου το 1570, όπως μας πληροφορεί η πινακίδα.
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3. Περιορισμοί 

στις προσβεβλημένες περιοχές.

Πρέπει να απαγορευτεί η υλοτομία και η

κλάδευση δένδρων πλατάνου σε όλες τις πε-

ριοχές με προσβολές, καθώς και η διακίνηση

ξύλου πλατάνου για καυσόξυλα ή άλλες

χρήσεις. Όλες οι εργασίες υλοτομίας ή αφαί-

ρεσης κλάδων στις περιοχές αυτές θα πρέπει

να γίνονται μόνο από τη Δασική Υπηρεσία ή

υπό την επίβλεψή της και από κατάλληλα

εκπαιδευμένο προσωπικό. Θα πρέπει να α-

πολυμαίνονται μηχανήματα και εργαλεία

που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις εργασίες.

4. Επιτήρηση των ζωνών ασφαλείας.

Στη ζώνη ασφαλείας, που ορίζεται γύρω

από την εστιακή ζώνη, θα πρέπει να γίνονται

συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της α-

σθένειας και άμεση επέμβαση για την κατα-

στροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα

αρχικά στάδια προσβολής. Η μεταφορά φυ-

τευτικού υλικού ή ξύλου πλατάνου από αυ-

τές τις ζώνες προς άλλες περιοχές θα πρέπει

να απαγορευτεί.

5. Ζιζανιοκτόνα στα ασθενή δένδρα 

και κυρίως στα υγιή γειτονικά τους.

Σε νέες εστίες προσβολής, που ο αριθμός

των προσβεβλημένων δένδρων είναι μι-

κρός, μπορούν να εφαρμοστούν ζιζανιοκτό-

να στα ασθενή δένδρα και κυρίως στα γει-

τονικά τους υγιή δένδρα. Με αυτόν τον τρό-

πο νεκρώνεται το ριζικό σύστημα των δέν-

δρων και μπορεί να αποφευχθεί η επέκταση

της ασθένειας στα γειτονικά δένδρα με ανα-

στομώσεις μεταξύ των ριζών. Επίσης, μπο-

ρεί να γίνει και διακοπή της αναστόμωσης

των ριζών με τη διάνοιξη τάφρων μεταξύ

προσβεβλημένων και υγιών δένδρων, βά-

θους 1,5-2 μ.

6.  Διάνοιξη τάφρων.

Όταν ο αριθμός των δένδρων είναι μεγά-

λος και ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται κα-

τά μήκος ποταμών και χειμάρρων, η υλοτο-

μία είναι πολύ δύσκολη. Ωστόσο, θα πρέπει

να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα

που προαναφέρθηκαν για την αποφυγή της

διασποράς του παθογόνου σε άλλες περιο-

χές. Επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-

θούν ζιζανιοκτόνα για τη νέκρωση δένδρων

που βρίσκονται σε οριακά σημεία ή ακόμα

να γίνει και διάνοιξη τάφρων για τη διακοπή

της αναστόμωσης των ριζών και για την α-

νάσχεση της διάδοσης του παθογόνου.

Πράγματι, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να

κινητοποιηθούν άμεσα έχοντας κατά νου

μία ανάλογη καταστρεπτική ασθένεια που

είχε χτυπήσει τον ελλαδικό χώρο στο παρελ-

θόν, την ολλανδική ασθένεια της φτελιάς,

που μέσα σε μερικές δεκαετίες αφάνισε τα

δένδρα φτελιάς από το ελληνικό τοπίο και έ-

χει δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές σε

όλη την Ευρώπη.

- Για περισσότερες πληροφορίες για την ασθέ-
νεια και για τους τρόπους αντιμετώπισής της επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δασι-
κής Παθολογίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.fria.gr/platanos/.

Στα Τζουμέρκα, περιοχή με πολλά πλατάνια, ο κίνδυνος είναι εμφανής.

Δ
ή

μ
η

τρ
α

 Σ
τα

σ
ιν

ο
π

ο
ύ
λ
ο
υ

ριοχές. Κάτι παρόμοιο συνέβη με το κόκκινο
σκαθάρι των φοινίκων, το οποίο έχει κατα-
στρέψει πολλά φοινικόδεντρα, σε αρκετές
περιοχές της χώρας. Υποτιμάμε ένα πρόβλη-
μα στην αρχή και μετά μεγαλώνει και είναι
πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα
έχουν καταστραφεί μέχρι και οι φοίνικες στο
Προεδρικό Μέγαρο». 

Όπως λέει ο δρ Τσόπελας, «σήμερα, κά-
ποια κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής έχουν εξασφαλιστεί για
την αντιμετώπιση της ασθένειας, ωστόσο το
πρόβλημα έχει διογκωθεί πολύ και σε κάποιες
περιπτώσεις, όπως στον ποταμό Καλαμά, η α-
σθένεια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και δεν
είναι δυνατή η αντιμετώπισή της».

Σύμφωνα με το Ινστιτούτου Μεσογεια-

κών Δασικών Οικοσυστημάτων, τα μέτρα

που πρέπει να ληφθούν είναι τα εξής:

1. Οριοθέτηση, χαρτογράφηση 

και χαρακτηρισμός εστιών προσβολής

και εστιακών ζωνών.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 119999/ 22-9-

2004 (ΦΕΚ 1454Β), θα πρέπει να χαρτογρα-

φηθούν όλες οι εστίες προσβολών και να α-

ποτυπωθούν σε χάρτες συγκεκριμένες ζώνες

γύρω από αυτές. Σε αυτές περιλαμβάνονται

μία «εστιακή ζώνη», ακτίνας τουλάχιστον

100 μ. γύρω από την περιοχή στην οποία έ-

χει διαπιστωθεί η ασθένεια και μία «ζώνη α-

σφαλείας», ακτίνας τουλάχιστον 1 χλμ. γύ-

ρω από την εστιακή ζώνη.

2. Περιορισμοί εργασιών 

και δραστηριοτήτων 

στις εστιακές ζώνες.

Στην εστιακή ζώνη δεν πρέπει να πραγ-

ματοποιούνται χωματουργικές εργασίες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που πρέπει να

εκτελεστούν έργα στις συγκεκριμένες πε-

ριοχές, θα πρέπει να ακολουθεί σχολαστικό

πλύσιμο των μηχανημάτων και στη συνέ-

χεια να χρησιμοποιηθεί κάποιο μυκητοκτό-

νο για την απολύμανσή τους, αλλά και για

την απολύμανση όλων των υπολοίπων ερ-

γαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Για τη

λειτουργία οποιουδήποτε εργοταξίου σε

περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μι-

κρότερη των 200 μ. από εστίες προσβολών

θα πρέπει να απαιτείται άδεια της αρμόδιας

Δασικής Υπηρεσίας.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ6
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Όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου

(εκτός Κρήτης και Εύβοιας) το 2007,

το 40,2% της συνολικής έκτασης των

νησιών ήταν εκτάσεις χαμηλής βλά-

στησης (3.914.000 στρέμματα), το

35,9% γεωργικές εκτάσεις (3.492.000

στρέμματα), το 13% καλυπτόταν από

θαμνώνες αείφυλλων - πλατύφυλλων

και θαμνότοπους, ενώ το 5,6% της συ-

νολικής έκτασης των νησιών ήταν δά-

ση (περίπου 540.000 στρέμματα).  

Σε σχέση με το 1987, όπως επισημαί-

νει η μελέτη, παρατηρήθηκαν τα εξής:

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τα δά-

Η
ποικιλομορφία στα

τοπία και τα οικοσυ-

στήματα, που χαρα-

κτηρίζει τη νησιωτι-

κή Ελλάδα, εντυπω-

σιάζει τόσο τον απλό περιηγητή όσο

και τον ειδικό. Το Βάι της Κρήτης με

την υποτροπική βλάστηση όπου κυ-

ριαρχεί το φοινικόδεντρο (Phoenix

theophrastii), η Σκιάθος με τα δάση

κουκουναριάς (Pinus pinea), η Κεφαλ-

λονιά με τα δάση ελάτης (Abies

cephalonica) και η Θάσος με τα δάση

τραχείας πεύκης (Pinus brutia) είναι

μόνο μερικά παραδείγματα της βιοποι-

κιλότητας των νησιών μας. Στα νησιά

μας, οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης

καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλη έ-

κταση, δεδομένου ότι σ’ αυτές συμπε-

ριλαμβάνονται εκτάσεις με χαμηλή και

αραιά ξυλώδη βλάστηση, με μεγάλη

συμμετοχή φρυγάνων, με υψηλή συ-

χνότητα πυρκαγιών από την αρχαιότη-

τα έως σήμερα και με φτωχά εδάφη α-

πό τις συνεχείς διαβρώσεις. Οι εκτά-

σεις αυτές είναι αποτέλεσμα των αν-

θρώπινων επεμβάσεων στο περιβάλ-

λον. Η οικολογική τους αξία είναι εφά-

μιλλη των δασών, δεδομένου ότι πα-

ρουσιάζουν εξαιρετική βιοποικιλότη-

τα, έχουν εναρμονισθεί με το διαμορ-

φωμένο κλιματικό και εδαφικό περι-

βάλλον και, σε πολλές περιπτώσεις, α-

ποτελούν φυτοκοινωνίες που φιλοξε-

νούν ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα. Η

ποώδης βλάστηση που φέρουν οι εκτά-

σεις αυτές και η μειωμένη παραγωγι-

κότητα είναι συνήθως το κριτήριο της

αξιολόγησής τους. Πολλές φορές στο

παρελθόν αλλά και τώρα, επιχειρείται

η μείωση της οικολογικής αξίας των ε-

κτάσεων χαμηλής βλάστησης και πα-

ρόλο που η επιστημονική κοινότητα έ-

κανε απεγνωσμένες προσπάθειες να

πείσει τους εκάστοτε θεσμοθετούντες

για την ιδιαίτερη σημασία τους, δεν το

κατάφερε.

Σύμφωνα με νέα μελέτη το ένα τέ-

ταρτο των δασών και των δασικών ε-

κτάσεων στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά

χάθηκε την εικοσαετία 1987-2007 ε-

ξαιτίας πυρκαγιών και της αλλαγής

χρήσης τους κυρίως σε γεωργικές ε-

κτάσεις. Η μελέτη αυτή αφορά τις αλ-

λαγές των χρήσεων γης τη δεκαετία

1987-2007 και εκπονήθηκε από την

περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελ-

λάς, με τη συνδρομή επιστημόνων του

ΑΠΘ και άλλων εξειδικευμένων συ-

νεργατών.

ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ 

της νησιωτικής Ελλάδας!
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Δάση κουκουναριάς στη Σκιάθο.
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ση τα οποία μειώθηκαν κατά 26,4%.

Οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μειώ-

θηκαν κατά 3,6% ενώ οι γεωργικές ε-

κτάσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 9%.

Οι χτισμένες ή γυμνές επιφάνειες είναι

το 2007 αυξημένες κατά σχεδόν 6% σε

σχέση με το 1987, καταλαμβάνοντας

477.000 στρέμματα.

Ας δούμε αναλυτικότερα όμως ορι-

σμένες από τις αλλαγές που έχουν συ-

ντελεστεί στο Αιγαίο την περίοδο

1987-2007.

- Σχεδόν 163.000 στρέμματα γεωργι-

κής γης (1,67%, το μικρότερο ποσο-

στό στη χώρα) απώλεσαν τον χαρα-

κτήρα τους.

- Στον αντίποδα της προηγούμενης αλ-

λαγής, περίπου 457.500 στρέμματα

φυσικής βλάστησης (4,7%) μετα-

τράπηκαν σε καλλιέργειες. Τα νησιά

με τα εντονότερα σημάδια αλλαγής

είτε βρίσκονται σε κοντινή απόστα-

ση από αστικά κέντρα, όπως η Σαλα-

μίνα και η Αίγινα, είτε έχουν σχετικά

μεγάλη έκταση, όπως τα Κύθηρα, η

Σάμος και η Λήμνος.

- Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη απώ-

λεια δασών εμφανίζονται στο νοτιο-

ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, καθώς

εκεί απαντώνται εκτεταμένα δάση.

Αντίθετα, στο κεντρικό και δυτικό

Αιγαίο τα σημάδια της αλλαγής είναι

αμελητέα. Η μείωση των δασών α-

ποδίδεται στην έντονη τουριστική α-

νάπτυξη, την υπερβόσκηση (Σάμος,

Β. Χίος, Οινούσσες, Νάξος, Αμορ-

γός κ.ά.) αλλά και στις επαναλαμβα-

νόμενες πυρκαγιές.

- Η περιφερειακή ενότητα Δωδεκανή-

σου είναι η πλέον πυρόπληκτη, κα-

θώς εκεί βρίσκεται το 41% των ε-

κτάσεων που κάηκαν σε όλο το Αι-

γαίο από το 1983 έως το 2005.

Τα Δωδεκάνησα, ως ένα βαθμό, δέ-

χονται τις αντίστοιχες συνέπειες. Η

μείωση των δασών τους σχετίζεται με

την αύξηση της έντασης των δασικών

πυρκαγιών των τελευταίων χρόνων,

κυρίως της Ρόδου. Η εγκατάλειψη της

διαχείρισης των πλέον εύφλεκτων δα-

σών των περιοχών αυτών, με παράλλη-

λη μείωση της ζήτησης δασικών προϊ-

όντων, καθώς και ο βαθμιαίος περιορι-

σμός του ελέγχου, φέρουν το μεγαλύ-

τερο βάρος της ευθύνης των αλλαγών.

Οι οικιστικές πιέσεις φυσικά και υφί-

στανται, αλλά ο σφετερισμός εκτάσε-

ων του Δημοσίου ή η αλλαγή χρήσης

τους φαίνονται λογικά αδύνατο να

συμβούν, εφόσον και ευτυχώς για τα

Δωδεκάνησα υπάρχει κτηματολόγιο α-

πό την εποχή της Ιταλικής κατοχής.

Όσον αφορά στην Εύβοια, φαίνεται

να δέχεται την εξαγόμενη «ανάπτυξη»

To Φοινικόδασος στο Βάι της Κρήτης. 
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χαρακτηριστικές περιπτώσεις του τι

συμβαίνει στα νησιά τα τελευταία χρό-

νια. Και αν σκεφτούμε την επίδραση

της οικονομικής κρίσης στις προετοι-

μασίες για την αντιπυρική περίοδο και

στον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υ-

πηρεσίας και των εθελοντών, δεν μας

μένει περιθώριο για αισιοδοξία.

της Αττικής, με τα παραγωγικότερα,

στο παρελθόν, δάση της βόρειας πλευ-

ράς παραδομένα στις φλόγες και τη νό-

τια περιοχή σε συνθήκες πλήρους ε-

γκατάλειψης, με ισχυρές ακόμη τις

πιέσεις της βοσκής και εικόνες τοπίου

που συνθέτουν αντιστοιχίες της δεκαε-

τίας του ’60. Ο μαρασμός και οι αλλό-

τριες ενασχολήσεις της Δασικής Υπη-

ρεσίας, οι πρόσφατες και οι εγγενείς α-

δυναμίες της Πυροσβεστικής, η αστι-

κοποίηση του πληθυσμού και η έλλει-

ψη υποδομών, επιμερίζονται το βάρος

της μείωσης της δασικής βλάστησης.

Όπως φαίνεται από τη μελέτη, τα νη-

σιά, όπως και οι περισσότερες παρά-

κτιες περιοχές, αλλάζουν χαρακτήρα

λόγω της εντατικοποίησης των παρα-

γωγικών χρήσεων, όπως η γεωργία και

ο τουρισμός. Οι πιέσεις είναι αλληλέν-

δετες: η εντατική εκμετάλλευση της α-

κτογραμμής πιέζει τη γεωργική δρα-

στηριότητα προς την ενδοχώρα, η ο-

ποία με τη σειρά της επεκτείνεται κα-

ταχρηστικά εις βάρος του φυσικού πε-

ριβάλλοντος, σε δασικές ή άλλες εκτά-

σεις με περιβαλλοντική αξία.

Βέβαια η παραπάνω μελέτη έχει δε-

δομένα μέχρι το 2007. Αν όμως δούμε

τι συνέβη στα χρόνια που επακολούθη-

σαν, παρατηρούμε ότι τα νησιωτικά

δάση και οικοσυστήματα δέχθηκαν α-

κόμα μεγαλύτερες πιέσεις και υπέστη-

σαν τεράστιες καταστροφές. Το 2011

κάηκαν περίπου 15.000 στρέμματα

στην περιοχή της Αμανής στη Χίο, αλ-

λά η μεγάλη καταστροφή για το νησί

συνέβη το 2012 που μια πυρκαγιά έκα-

ψε πάνω από 152.000 στρέμματα α-

γροτοδασικής έκτασης. Στην Κρήτη,

τον Αύγουστο του 2010 κάηκε το 70%

του φοινικόδασους στην Πρέβελη Ρε-

θύμνου. Η Ρόδος έπαθε τη μεγάλη ζη-

μιά το 2008 όπου πάνω από 100.000

στρέμματα έγιναν στάχτη. Στην Εύ-

βοια κάθε καλοκαίρι ξεσπούν πυρκα-

γιές όπου καίγονται χιλιάδες στρέμμα-

τα, με αποκορύφωμα την πυρκαγια

στην περιοχή της Κύμης το 2012 όπου

κάηκαν πάνω από 37.000 στρέμματα. 

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι

Δάση ελάτης στην Κεφαλλονιά.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
εργαζομένων της ALPHA BANK

Γ
ια μια ακόμη φορά οι εθελοντές της

Alpha Bank ήρθαν την Κυριακή 24

Φεβρουαρίου 2013 να προσφέρουν

την πολύτιμη για την Φιλοδασική βοήθειά

τους στην οικολογική αποκατάσταση της

καμένης περιοχής του Αισθητικού Δάσους

στον Υμηττό.

Τακτικοί στο ραντεβού τους κάθε τέτοια ε-

ποχή, μετά τη φθινοπωρινή βοήθειά τους,

ήρθαν με τις οικογένειές τους και βοήθησαν

σε όλες τις δουλειές. Φύτεψαν, στήριξαν τα

ήδη φυτεμένα δενδρύλλια, καθάρισαν τους

λάκκους γύρω από τις ρίζες και γενικά φρό-

ντισαν, όσο μπορούσαν, στην πλαγιά του

λόφου στους «Κουταλάδες», να ξαναγίνει έ-

να ωραίο μεγάλο Δάσος.

Δώσαμε πάλι ραντεβού για το Φθινόπωρο,

για να συνεχίσουμε μαζί την αποκατάσταση

του τοπίου.

ALPHA BANK

KOINΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Επίσκεψη εργαζομένων της ΟΤΕ - COSMOTE

στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό

Τ
ην Κυριακή 31 Μαρτίου

2013 εργαζόμενοι της ΟΤΕ

- COSMOTE με τις οικο-

γένειές τους επισκέφθηκαν το Αι-

σθητικό Δάσος στον Υμηττό, που

διαχειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση

Αθηνών.

Η εκπαιδευτική εκδρομή περιε-

λάμβανε ξενάγηση στην Μονή Και-

σαριανής, περίπατο στο Βοτανικό

Μονοπάτι, την Ανάληψη και τον Ι-

στορικό Ελαιώνα και αναψυκτικά με

μεζέδες στον χώρο του Δασοφυλακί-

ου.  Όση ώρα κράτησε η περιήγηση,

τα παιδιά, από πέντε ετών και πάνω,

συγκεντρώθηκαν στο «Μελισσοκο-

μείο», δίπλα στη Μονή Καισαριανής

και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό

πρόγραμμα «Τα Μυστικά του Δά-

σους» που οργανώνει η Φιλοδασική

για μαθητές σχολείων, με ειδικευμέ-

νες παιδαγωγούς συνεργάτιδες.

Έτσι τα παιδιά γνωρίζουν είδη φυ-

τών, μαθαίνουν πώς να φυτεύουν

μια γλάστρα, καθώς και διάφορες

άλλες δουλειές στον κήπο και στο

Δάσος.

Στην πραγματικότητα αποκτούν

μια πιο στενή επαφή με τη φύση και

εξοικειώνονται με την ιδέα του εθε-

λοντισμού και της φροντίδας του

Περιβάλλοντος. 

Ήταν μια ωραία εμπειρία για μι-

κρούς και μεγάλους, φίλους του Δά-

σους.
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κού υλικού) στο οποίο απεικονίζεται ο-

ποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου,

καθώς και σεξουαλική συνεύρεση με-

ταξύ ζώων και ανθρώπου με σκοπό το

κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση

ατόμων που παρακολουθούν ή συμμε-

τέχουν σε αυτά καθώς επίσης απαγο-

ρεύεται και η μονομαχία μεταξύ ζώων. 

Υπογραμμίζεται ότι ο νόμος για τα

αδέσποτα προβλέπει αυτόφωρο για

τους βασανιστές ζώων αλλά σε ορι-

σμένες περιπτώσεις και απαγόρευση

απόκτησης άλλου ζώου από τον παρα-

βάτη. Ας δούμε όμως τα πράγματα α-

ναλυτικότερα:

Στο άρθρο 1 ο νέος νόμος αναγνωρί-

ζει δικαιώματα σε όλα τα ζώα και τη

δική μας υποχρέωση να μεριμνούμε

για την ευζωία και τον σεβασμό της ύ-

παρξής τους. Απαγορεύεται πλέον ρη-

τά, οποιοδήποτε ζώο παραγωγικό, ά-

γριο ή συντροφιάς να βρίσκεται δεμέ-

νο σε εικοσιτετράωρη βάση ή κλεισμέ-

νο σε κλουβί. Ο νόμος μάς υποχρεώνει

να του παρέχουμε καθημερινά βόλτα,

άσκηση, φροντίδα, φαγητό και νερό. Η

Τ
ον τελευταίο καιρό έ-

χουν πληθύνει οι καταγ-

γελίες στις οργανώσεις

σχετικά με την ανάρτη-

ση νεκρών ή κακοποιη-

μένων ζώων στο facebook, ως «κατορ-

θώματα» που αξίζουν διαφήμισης. Πα-

ραδόξως, αυτές οι φωτογραφίες συ-

γκεντρώνουν αρκετά θετικά σχόλια α-

ποδεικνύοντας ότι οι συγκεκριμένες

πρακτικές εξακολουθούν να έχουν υ-

ποστηρικτές.  Επίσης, στο Διαδίκτυο

δημοσιεύεται αγγελία σύμφωνα με την

οποία ζητείται θηλυκή λύκαινα για

ζευγάρωμα. Όπως προκύπτει από την

αγγελία, ο χρήστης που τη δημοσίευε

είναι κάτοχος λύκου. Επίσης περίπου

200 κακοποιημένα σκυλιά ράτσας πί-

τμπουλ, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν

συμμετάσχει σε κυνομαχίες, έχουν ε-

ντοπιστεί σε περιοχές γύρω από την

Αττική τα τελευταία χρόνια και δέχθη-

καν περίθαλψη από την ομάδα Pitbull

Rescue. Μερικές από τις περιοχές ό-

που εντοπίστηκαν είναι η Κερατέα, το

Λαύριο, τα Μέγαρα, η Ανάβυσσος, το

Σούνιο, ο Ασπρόπυργος κ.ά., γεγονός

που στρέφει τις υποψίες ότι σε κοντινά

σημεία διεξήχθησαν κυνομαχίες. 

Σαν να μην φτάνουν όλα τα παραπά-

νω, συνεχώς ακούμε για κρέμασμα

σκυλιών, για ξυλοδαρμό αλόγων και

άλλων αγροτικών ζώων, για δηλητηρία-

ση αδέσποτων με φόλες και γενικά πα-

ρατηρούμε ότι όσο περνούν τα χρόνια,

οι βασανισμοί των ζώων αυξάνονται

κατακόρυφα. Οι φιλοζωικές και περι-

βαλλοντικές οργανώσεις συνεχώς πιέ-

ζουν την πολιτεία να λάβει δραστικότε-

ρα μέτρα για την προστασία των ζώων.

Πρόσφατα ψηφίστηκε κατά πλειο-

ψηφία στο σύνολό του, ο νέος νόμος

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων «για τα δεσποζόμενα

και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και

την προστασία των ζώων από την εκ-

μετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με

κερδοσκοπικό σκοπό».

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, αλλά και

την ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου

περί της προστασίας δεσποζόμενων

και αδέσποτων ζώων που απέστειλε

προς τους προϊσταμένους των Εισαγ-

γελικών Εφετών και Πρωτοδικών της

χώρας ο αντεισαγγελέας του Αρείου

Πάγου, απαγορεύεται ρητά ο βασανι-

σμός, η κακοποίηση, η κακή και βά-

ναυση μεταχείριση οποιουδήποτε εί-

δους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε

πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η

δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός,

το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτη-

ριασμός (η στείρωση του ζώου καθώς

και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με

θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται α-

κρωτηριασμός), η πώληση, εμπορία

και παρουσίαση-διακίνηση μέσω δια-

δικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστι-

κού υλικού (όπως βίντεο ή άλλου εί-

δους κινηματογραφικού ή φωτογραφι-

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 

για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
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μη συμμόρφωση αποτελεί κακοποίηση

και οι ποινές που προβλέπονται είναι

βαρύτατες.

Στην παράγραφο «στ» του άρθρου 1

δίνεται ο ορισμός του επικίνδυνου ζώ-

ου, ο οποίος προκάλεσε θύελλα αντι-

δράσεων από τους φιλοζωικούς οργα-

νισμούς. Σύμφωνα με τον νόμο καθί-

σταται ως επικίνδυνο όποιο «ζώο συ-

ντροφιάς εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή

ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή α-

πειλητική στάση και συμπεριφορά

προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, κα-

θώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φο-

ρέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί

να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή τα άλλα

ζώα και δεν θεραπεύεται». Τα μέλη φι-

λοζωικών οργανώσεων υποστήριξαν

ότι ο παραπάνω ορισμός δείχνει ότι

πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης είναι να καταστήσει την

θανάτωση των αδέσποτων ζώων επι-

κερδή, αναφερόμενοι και στα ακατάλ-

ληλα κυνοκομεία  και αποτεφρωτήρια

που θα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ, αλ-

λά και στο παράδειγμα της Ουκρανίας.

Στην Ουκρανία, λόγω του Ευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και της

μελλοντικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς

πήραν κονδύλια και επιχορηγήσεις για

να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό

αδέσποτων που είχαν. Αφού πρώτα, με

τη βοήθεια των ΜΜΕ, διέδωσαν φή-

μες ότι τα αδέσποτα που κυκλοφορού-

σαν ήταν επικίνδυνα και φορείς ασθε-

νειών, στη συνέχεια δημιούργησαν

στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου συ-

γκέντρωναν όλα τα αδέσποτα κάτω α-

πό πραγματικά απάνθρωπες συνθήκες

(ασιτία, αφυδάτωση, έλλειψη κτηνια-

τρικής φροντίδας). Παράλληλα, οι πο-

λίτες που είχαν πιστέψει αυτά που εί-

χαν ακούσει από τα ΜΜΕ, έριχναν πα-

ντού φόλες. Όλα αυτά τα δολοφονηθέ-

ντα ζώα, προωθήθηκαν στους αποτε-

φρωτήρες που είχαν δημιουργηθεί για

αυτό τον σκοπό με χρήματα προερχό-

μενα από τα κονδύλια. Σαν να μην έ-

φτανε αυτό, οι «Κτηνίατροι Χωρίς Σύ-

νορα» στην Ουκρανία, κατήγγειλαν ό-

τι «έβαζαν τα αδέσποτα στους αποτε-

φρωτήρες ακόμα και ζωντανά».

Μετά τις αντιδράσεις το Υπουργείο

εξέδωσε δελτίου τύπου στο οποίο επα-

ναδιατυπώνει το κείμενο που αναφέρε-

ται στα «επιθετικά» ζώα συντροφιάς

και έχει ως εξής: «Επικίνδυνo ζώo συ-

ντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που

εκδηλώνει αποδεδειγμένα απρόκλητη

και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χω-

ρίς να απειληθεί, προβαίνοντας σε επι-

τυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια

επίθεσης ή απρόκλητη και αφύσικα α-

πειλητική στάση και συμπεριφορά

προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, κα-

θώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φο-

ρέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί

να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλ-

λα ζώα και δεν θεραπεύεται».

Σύμφωνα με το άρθρο 2, η διατήρη-

ση της βάσης δεδομένων σήμανσης και

καταγραφής των ζώων (δηλαδή η βάση

όπου καταχωρούνται τα microchips)

περνά πλέον από τον Πανελλήνιο Κτη-

νιατρικό Σύλλογο στο Υπουργείο Α-

γροτικής Ανάπτυξης. Η βάση θα είναι

διαδικτυακή και οι κτηνίατροι θα μπο-

ρούν πλέον να καταχωρούν απευθείας

ή να αναζητούν μόνοι τους τα στοιχεία

του ζώου. Η καταγραφή των στοιχείων

του ζώου και του ιδιοκτήτη θα γίνεται

πλέον άμεσα. Η σήμανση θα είναι υπο-

χρεωτική για τους σκύλους, όπως ού-

τως ή άλλως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά

και για τις γάτες.  Πρακτικά είναι άξιο

απορίας πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί

το συγκεκριμένο μέτρο στις εκατοντά-

δες χιλιάδες αδέσποτες γάτες που κυ-

κλοφορούν σε όλη την επικράτεια, με

τις περισσότερες να εξαφανίζονται μό-

λις βλέπουν άνθρωπο. Με βάση το ίδιο

άρθρο προβλέπεται προαιρετικά από

κάθε Δήμο να επιβάλλει τέλος σήμαν-

σης για τα ιδιόκτητα ζώα έως 3 ευρώ,

με σκοπό τα έσοδα που θα συγκεντρώ-

νει, να χρησιμοποιούνται για τη λει-

τουργία καταφυγίων αδέσποτων. Επί-

σης αν κάποιος χάσει το κατοικίδιό του

(που θεωρητικά, σύμφωνα με το νόμο,

έχει microchip) οφείλει να το δηλώσει

μέσα σε 5 μέρες σε κάποιο κτηνίατρο,

ώστε αφενός να μην θεωρηθεί εγκατά-

λειψη και αφετέρου να μπορέσουν να

το εντοπίσουν.

Το άρθρο 6, αναφέρεται στην παρά-

νομη εμπορία ζώων (που συχνά οδηγεί

σε εγκατάλειψη), και πλέον κάθε φυσι-

κό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώ-

πων που εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί

ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζε-

ται µε αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και

λειτουργίας. Έτσι τόσο οι νόμιμοι ε-

κτροφείς όπως και οι εκπαιδευτές σκύ-

λων έχουν νομική κάλυψη.
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Για να είναι νόμιμη η αγορά ενός

γατιού ή κουταβιού πρέπει αυτό να εί-

ναι πάνω από 8 εβδομάδων. Σε περί-

πτωση που είναι μικρότερο, το πρόστι-

μο για τον πωλητή είναι 1.000 ευρώ

για κάθε ζώο. Το ζωάκι θα πρέπει να

συνοδεύεται από ενημερωμένο βιβλιά-

ριο υγείας ή διαβατήριο, να φέρει mi-

crochip και αυτό να είναι καταχωρημέ-

νο στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση

στο όνομα του πωλητή, όσο ακόμα εί-

ναι υπεύθυνος για την ευζωία του. Τέ-

λος πρέπει ο αγοραστής και ο πωλητής

να υπογράψουν τη «Δήλωση Αγοράς

ζώου από νέο ιδιοκτήτη» σύμφωνα με

το υπόδειγμα του παραρτήματος 5 του

νέου νόμου.

Επίσης αναφέρεται ότι απαγορεύε-

ται ρητά η τοποθέτηση αφισών καθώς

και η δημοσίευση αγγελιών για ζώα

που ψάχνουν σπίτι σε έντυπα, φυλλά-

δια ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρε-

ται ο αριθμός της ηλεκτρονικής τους

σήμανσης. Εδώ ο νόμος δεν διαχωρίζει

την πώληση από την υιοθεσία, γεγονός

που προκάλεσε την έντονη αντίδραση

των φιλοζωικών σωματείων αφού υπο-

χρεώνει τους εθελοντές φιλόζωους να

επωμίζονται και το κόστος της τοποθέ-

τησης microchip. Το microchip στην

Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πανάκρι-

βο - γύρω στα 45 ευρώ - σε σχέση με

τα 3 ευρώ που κοστίζει στο εξωτερικό.

Παρά τις εκκλήσεις των φιλόζωων, κα-

μία μέριμνα δεν ελήφθη για τη μείωση

του κόστους του microchip.

Απορίας άξιο είναι βέβαια, πώς ένας

νόμος που επιδιώκει να προστατεύσει

τα ζώα από την εκμετάλλευση και τη

χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκο-

πό απαγορεύει την πώληση ζώων από

υπαίθριες αγορές μεν, το μέτρο όμως

δεν επεκτείνεται και για τα καταστή-

ματα, επομένως συνεχίζεται η αντιμε-

τώπιση των ζώων ως αντικείμενα, γε-

γονός που συμβάλλει στην εγκατάλει-

ψή τους. Η πλειονότητα των ζώων που

πωλούνται στα pet shops προέρχονται

από τις λεγόμενες φάρμες παραγωγής

κουταβιών (puppy mills) κυρίως από

την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Ουγ-

γαρία, αλλά εσχάτως και από τα ελλη-

νικά παράνομα εκτροφεία σκύλων που

έχουν κατακλύσει την επικράτεια. Σε

μία περίοδο που οι πάντες κόπτονται

για την πάταξη της φοροδιαφυγής, δεν

τολμούν να απαγορεύσουν την πώλη-

ση ζώων σε καταστήματα, μία κατά

βάση μαύρη αγορά από την οποία το

κράτος χάνει κάθε χρόνο τεράστια πο-

σά από το παράνομο εμπόριο. Για να

μην αναφερθούμε στη βάναυση κακο-

εναντίον του ίδιου του Κυνολογικού

Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), ο οποίος α-

ντιτάχθηκε σφόδρα στη συγκεκριμένη

διάταξη, οι φιλόζωοι κατόρθωσαν να

πείσουν τους ιθύνοντες ότι είμαστε υ-

ποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την

ευρωπαϊκή οδηγία του 1992 (την ο-

ποία η χώρα μας έχει υπογράψει), βά-

σει της οποίας το κόψιμο των αυτιών

και της ουράς συνιστά κακοποίηση.

Μάλιστα, το άρθρο 16 του νόμου ξε-

καθαρίζει ότι ο ακρωτηριασμός αυτιών

ή ουράς είναι κακοποίηση με ποινές α-

ντίστοιχες της δηλητηρίασης, του κρε-

μάσματος και του πνιγμού.

Το άρθρο 8 τονίζει ότι δεν υπάρχει

αριθμητικός περιορισμός στην κατοχή

ζώων ανεξάρτητα από το αν κατοικού-

με σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα, με

την προϋπόθεση ότι τηρούμε τους νό-

μους ευζωίας, τις υγειονομικές διατά-

ποίηση που υφίστανται οι γεννήτορες

στα puppy mills, τα άρρωστα κουτάβια

που, εάν τελικά καταφέρουν να επι-

βιώσουν, καταφθάνουν λαθραία στη

χώρα μέσα σε φορτηγά και πεθαίνουν

μέσα σε λίγες μέρες στα χέρια των νέ-

ων ιδιοκτητών τους, ούτε φυσικά για

το γεγονός ότι η πώληση των ζώων στα

καταστήματα είναι ο κυριότερος λόγος

της ύπαρξης των εκατοντάδων χιλιά-

δων αδέσποτων ζώων σε όλη τη χώρα.

Το άρθρο 7 του νόμου απαγορεύει

τη συμμετοχή των ακρωτηριασμένων

ζώων σε εκθέσεις, με προβλεπόμενο

διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά

ζώο. Μετά από μεγάλη μάχη, κυρίως

ξεις και τις αστυνομικές διατάξεις περί

κοινής ησυχίας. Σε περίπτωση που ο

κανονισμός της πολυκατοικίας απαγο-

ρεύει τα ζώα, ο νόμος δίνει τη δυνατό-

τητα στα διαμερίσματα να διατηρούν

μέχρι 2 σκύλους ή μέχρι 2 γάτες ή μέ-

χρι 1 σκύλο και 1 γάτα. Όμως, ο ίδιος ο

νόμος, έτσι όπως είναι διατυπωμένος,

επιτρέπει σε κάποιον να διαθέτει απε-

ριόριστο αριθμό κουνελιών ή παπιών ή

οποιωνδήποτε άλλων ζώων μέσα στο

διαμέρισμα. Οι αριθμητικοί περιορι-

σμοί -όπως ορίζεται ρητά- «ισχύουν

μόνο για σκύλους και γάτες». Ως προς

τις συνθήκες διατήρησης των ζώων α-

παγορεύεται ρητά να είναι ξεχασμένα
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στο μπαλκόνι, δεμένα σε εικοσιτετρά-

ωρη βάση ή κλεισμένα σε ένα κλουβί.

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να

τους παρέχει καθημερινά βόλτα, άσκη-

ση, φροντίδα, φαγητό και νερό και την

απαραίτητη κτηνιατρική περίθαλψη,

διαφορετικά είναι υπόλογος κακοποίη-

σης.

Με βάση το άρθρο 9 η ευθύνη δια-

χείρισης των αδέσποτων ζώων δεν ανή-

κει αποκλειστικά και μόνο στους Δή-

μους. Η αρμοδιότητα αυτή µπορεί να

ασκείται και από συνδέσµους Δήµων,

καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και

σωματεία σε συνεργασία µε τον αρµό-

διο Δήµο, εφόσον αυτά διαθέτουν υπο-

δοµή, εγκαταστάσεις ή οχήµατα µετα-

φοράς ζώων και κατάλληλο ανθρώπινο

δυναµικό. Επιπλέον, οι στειρώσεις α-

δέσποτων και η καταγραφή τους, μπο-

ρούν να πραγματοποιηθούν και από ε-

θελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, οι

οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις, προκειµένου

να µπορούν να ασκήσουν νόµιµα το ε-

πάγγελµα του κτηνιάτρου στην Ελλά-

δα, σύµφωνα µε τον νόμο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 10, η μεταφο-

ρά ζώων επιτρέπεται σε όλα τα μέσα

μαζικής μεταφοράς και ταξί, καθώς και

στα πλοία, τα οποία πλέον υποχρεού-

νται να έχουν ασφαλή και καθαρά

κλουβιά σε περίπτωση μεγάλων ζώων.

Το άρθρο 12 απαγορεύει ρητώς τα

τσίρκο και κάθε είδους θεάματα με

ζώα όπως και τη χρησιμοποίησή τους

σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνι-

διών, μουσικών συναυλιών, επιδείξε-

ων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνι-

κών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και

μένει να αποσαφηνιστεί αν στις δρα-

στηριότητες αυτές περιλαμβάνεται η

επικερδής χριστουγεννιάτικη φωτο-

γράφηση των παιδιών πάνω σε πόνυ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είμαστε η

πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγο-

ρεύει τα τσίρκο με ζώα. (Η Αυστρία

μόνο έχει απαγορεύσει τα τσίρκο με ά-

γρια ζώα).

Σύμφωνα με το άρθρο 19, ο εισαγγε-

λέας είναι πλέον σε θέση να δώσει ε-

ντολή για να αφαιρεθούν ζώα από τους

ιδιοκτήτες που τα κακομεταχειρίζο-

νται. Είτε πρόκειται για ζώα συντρο-

φιάς είτε για παραγωγικά ζώα η αφαί-

ρεση μπορεί πλέον να είναι οριστική.

Ο εισαγγελέας μπορεί να απαγορεύσει

στον ένοχο ιδιοκτήτη να ξαναπάρει

ζώο. Επίσης, ο εισαγγελέας δύναται να

ελέγξει κυνοκομεία ή εκτροφεία, εάν

υπάρχουν καταγγελίες. 

Επίσης ο νόμος προβλέπει ότι ο

τραυματισμός ζώου με εγκατάλειψη α-

ναγνωρίζεται πλέον ως κακοποίηση.

Αν κάποιος τραυματίσει ζώο με το αυ-

τοκίνητο, οφείλει να ειδοποιήσει τον

οικείο δήμο προκειμένου να του παρα-

σχεθεί η απαραίτητη κτηνιατρική περί-

θαλψη, αλλιώς θα πληρώσει πρόστιμο

300 ευρώ. Ο νόμος όμως, δεν προβλέ-

πει ποιες θα είναι οι σχετικές επιπτώ-

σεις για τον δήμο που δεν έχει σχετικό

πρόγραμμα και που δεν θα μεριμνήσει

για το ζώο, ούτε ποια θα είναι η τύχη

του ζώου, αν το ατύχημα συμβεί σε μη

εργάσιμες ώρες.

Το άρθρο 20 αναφέρεται στις ποινι-

κές κυρώσεις. Η παράνοµη εµπορία

ζώων, καθώς και η κακοποίηση τιμω-

ρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχι-

στον ενός έτους και πρόστιμο από

5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Η κλοπή

οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμω-

ρείται µε φυλάκιση µέχρι 6 µηνών και

πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ η κλοπή κυ-

νηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας

τιμωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα έτος

και πρόστιμο από 5.000 µέχρι 8.000

ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, στον νέο νόμο,

τα πρόστιμα που σχετίζονται με την

κακοποίηση ζώων είναι πολλαπλάσια

εκείνων που προέβλεπε ο προηγούμε-

νος νόμος καθώς μπορούν να φτάσουν

μέχρι και 30.000 ευρώ ανά περιστατι-

κό και είναι άμεσα καταβλητέα. Επι-

πλέον ως κακοποίηση αναγνωρίζεται

και η διακίνηση οπτικοακουστικού υ-

λικού το οποίο απεικονίζει πράξεις

βίας ενάντια σε ζώο καθώς και η περί-

πτωση μονομαχίας μεταξύ ζώων. Άρα,

η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

μπορεί να επιβάλει βαριά πρόστιμα

των 30.000 ευρώ ανά περιστατικό όχι

μόνο στους δημιουργούς των βίντεο ή

των φωτογραφιών, αλλά και στους

διαχειριστές των ιστοσελίδων που δέ-

χονται να τα αναρτήσουν.

Παρόλο που ο νέος νόμος έχει πολλά

κενά, ελπίζουμε ότι είναι μια αρχή και

θα συνεχιστούν οι ειλικρινείς προσπά-

θειες για τη θέσπιση και εφαρμογή ι-

σχυρών νόμων προστασίας των ζώων,

την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών

μας και την προώθηση πολιτιστικών α-

ξιών που αναγνωρίζουν την αξία των

ζώων στη ζωή μας και σέβονται την ύ-

παρξή τους.
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Όμως και φέτος είχαμε πολλά διατρο-

φικά σκάνδαλα. Σε άρθρο στο προηγού-

μενο τεύχος του περιοδικού μας, είχαμε

τονίσει ότι ένα από τα κενά της ευρω-

παϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα τρόφι-

μα, αφορά τις ζωοτροφές. Η παραπάνω

άποψη επιβεβαιώθηκε από το περιστατι-

κό με το σερβικό καλαμπόκι στη Γερμα-

νία. Η αφλατοξίνη Β1, μια ιδιαίτερα

καρκινογόνος ουσία, ανιχνεύτηκε, σε

πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, σε σχεδόν

10.000 τόνους καλαμποκιού από την

Σερβία. Αυτό το καλαμπόκι πήγε αρχικά

σε 13 παρασκευαστές ζωοτροφών της

Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, οι οποίοι,

χωρίς να έχουν ανιχνεύσει την επικίνδυ-

νη ουσία παρήγαγαν ζωοτροφή για βοο-

ειδή, χοίρους και πουλερικά. Οι ζωοτρο-

φές πωλήθηκαν σε 3.560 αγροτικές επι-

χειρήσεις του κρατιδίου, ενώ ένα πολύ

μικρό μέρος του καλαμποκιού (όπως υ-

ποστηρίζουν οι αρχές) διακινήθηκε στην

υπόλοιπη Γερμανία και στην Ολλανδία. 

Ε
δώ και σχεδόν τριάντα χρό-

νια, έχουν ξεσπάσει παγκο-

σμίως διαδοχικές κρίσεις με

τρόφιμα που απειλούν την

ανθρώπινη υγεία.

Η Βρετανία έκανε πολλά χρόνια για

να συνέλθει από το σκάνδαλο με τις

«τρελές αγελάδες» της δεκαετίας του

1980. Η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια

των βοοειδών έγινε συνώνυμη με την ε-

ντατικοποίηση της κτηνοτροφίας για το

γρήγορο κέρδος.

Είχαν προηγηθεί, το 1981, τα τοξικά

στα ισπανικά σπορέλαια, το 1985 τα α-

ντιψυκτικά στα αυστριακά κρασιά και

το 1986 οι φράουλες και το μέλι του

Τσερνόμπιλ. 

Προτού τελειώσει η δεκαετία, βρέθη-

κε σαλμονέλα σε βρετανικά αβγά. Το

1990 εντοπίστηκαν καρκινογόνα στοι-

χεία στα νερά Περιέ, το διάστημα 1992-

1995 βρέθηκε λιστέρια σε γαλλικά τυ-

ριά και χοιρινά και η μυκοτοξίνη πατου-

λίνη σε βρετανικούς χυμούς μήλων. Η

Σκωτία πέρασε τη δική της κρίση το

1996, με το βακτήριο του Ε. coli σε μα-

γειρεμένα κρέατα.  Το 1999 η κυβέρνη-

ση του Βελγίου οδηγήθηκε σε παραίτη-

ση μετά την αποκάλυψη πως χιλιάδες

κοτόπουλα και αυγά στη χώρα μολύν-

θηκαν με διοξίνες μέσω ζωοτροφών. 

Μετά, σειρά στα διατροφικά σκάνδα-

λα είχαν τα αλιεύματα. Κατεψυγμένος

γαλέος με υδράργυρο, μπαρμπούνια α-

πό τη Σενεγάλη με υψηλές συγκεντρώ-

σεις αρσενικού και κονσέρβες τόνου ε-

μπλουτισμένου με κάδμιο. Στους ελέγ-

χους βρέθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις

βαρέων μετάλλων σε πάμπολλα είδη

ψαριών, τόσο φρέσκων (από τη ρύπαν-

ση των υδάτων) όσο και κατεψυγμένων

και κονσερβοποιημένων.

Το 2004, διοξίνες ανιχνεύτηκαν σε

γαλακτοκομικά από την Ολλανδία, το

Βέλγιο και τη Γερμανία, ένα χρόνο αρ-

γότερα σε χοιρινό κρέας από την Ολ-

λανδία. Στις 15 Μαρτίου του 2005, γνω-

στή ελληνική γαλακτοβιομηχανία προ-

χώρησε στην απόσυρση 350.000 για-

ουρτιών από την αγορά, στα οποία είχε

εμφανιστεί «επιφανειακή μούχλα» πριν

την ημερομηνία λήξης τους. 

Σε διατροφικό «συναγερμό» βρέθηκε

η Ευρώπη το 2008, μετά την πληροφο-

ρία ότι διακινήθηκε από την Ουκρανία

σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων

και η Ελλάδα, ακατέργαστο ηλιέλαιο

νοθευμένο με ορυκτέλαιο. Ο χειρισμός

της υπόθεσης από τις αρμόδιες ελληνι-

κές Αρχές είχε τότε αναδείξει για άλλη

μία φορά την ανεπάρκεια και την ανα-

ποτελεσματικότητα του συστήματος ε-

λέγχου τροφίμων στη χώρας μας και ο-

δήγησε σε παραίτηση τον τότε πρόεδρο

του ΕΦΕΤ.

Το 2011 μπήκε λουκέτο σε χιλιάδες

φάρμες εκτροφής χοίρων και πουλερι-

κών στην Γερμανία καθώς βρέθηκαν υ-

ψηλά ποσοστά διοξίνης στις ζωοτροφές.

Τοξικά κοτόπουλα, τρελές αγελάδες 

και μπιφτέκια που χλιμιντρίζουν

Τι πραγματικά συμβαίνει με τα διατροφικά σκάνδαλα
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όταν το προϊόν είναι κομμάτια κρέατος ή

κιμάς, δεν μπορεί ο εκπρόσωπος της ε-

ταιρείας, που προμηθεύεται το κρέας α-

πό το σφαγείο, να ξέρει αν αυτό που

γράφει το παραστατικό είναι αλήθεια.

Όμως, από τη στιγμή που η εταιρεία του

είναι υποχρεωμένη να τηρεί το ISO και

δείχνει στον καταναλωτή ότι έχει την πι-

στοποίηση, άρα και να διασφαλίζει την

ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊό-

ντων της, θα έπρεπε να είχε εντοπίσει

την απάτη. Βέβαια, οι έλεγχοι DNA δεν

προβλέπονται και είναι ακριβοί, πράγμα

που σημαίνει ότι αν πραγματοποιούνταν

σε τακτική βάση θα είχε αντίκτυπο στην

τιμή του προϊόντος. Ο υπεύθυνος ποιό-

τητας της εταιρείας θα έπρεπε να σκε-

φτόταν την πιθανότητα αυτό το κρέας να

μην είναι μοσχαρίσιο και λόγω της πολύ

χαμηλής τιμής του αλλά και λόγω των

χαλαρών ελέγχων στη χώρα του σφαγεί-

ου. Βέβαια, ίσως και να το γνώριζε. 

Οι γαλλικές αρχές κατηγόρησαν την

Όμως η παραπάνω περίπτωση, δεν ή-

ταν το μόνο διατροφικό σκάνδαλο που

ανησύχησε τους Ευρωπαίους κατανα-

λωτές τους τελευταίους μήνες. Ανακοι-

νώθηκε η απόσυρση ενός είδους τάρτας

από τα καταστήματα σουηδικής εταιρεί-

ας σε 23 χώρες (περιλαμβανομένης και

της Ελλάδας), επειδή ήταν μολυσμένη

με κολοβακτηρίδια. Οι υγειονομικές αρ-

χές της Κίνας εντόπισαν μόλυνση σε

φορτίο με τάρτες της σουηδικής εται-

ρείας, που είχε κατασχεθεί στο λιμάνι

της Σαγκάης τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με εφημερίδα της Σαγκάης, η

τάρτα αμυγδάλου με σοκολάτα, κρέμα

βουτύρου και καραμέλας, περιείχε υ-

περβολικά υψηλό επίπεδο κολοβακτη-

ριδίων, η συνήθης εξήγηση του οποίου

είναι η μόλυνση από κόπρανα! Οι τάρ-

τες είχαν παραχθεί από σουηδική εται-

ρεία, δείχνοντας ότι τα διατροφικά

σκάνδαλα δεν συμβαίνουν μόνο σε ανα-

πτυσσόμενες χώρες.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρώπη

κλυδωνίζεται από το διατροφικό σκάν-

δαλο με το κρέας αλόγου που πωλήθηκε

ως μοσχαρίσιο. Το πρόβλημα με το κρέ-

ας αλόγου, που βρέθηκε αρχικά σε μπι-

φτέκια της μεγάλης αγγλικής αλυσίδας

σούπερ μάρκετ Τέσκο για να ανιχνευθεί

στη συνέχεια σε μια σειρά τυποποιημέ-

να προϊόντα (μέχρι και σε λαζάνια, που

εισάγονται στην Ελλάδα), είναι ένα χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα και για τις

δαιδαλώδεις διαδρομές που διανύουν τα

προϊόντα από το εργοστάσιο παραγω-

γής στο πιάτο μας. Η απάτη εντοπίστη-

κε πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου

μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προ-

μηθεύονται προϊόντα από την Comigel,

εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων στη

Γαλλία, που παρασκευάζει έτοιμα γεύ-

ματα όπως λαζάνια και σπαγγέτι μπολο-

νέζ, όλα με κιμά μοσχαρίσιο (αν και τε-

λικά τα γεγονότα έδειξαν διαφορετικά).

Όμως, το μεγαλύτερο τμήμα της προμή-

θειας το αναλαμβάνει η Tavola, που εί-

ναι η θυγατρική της Comigel στο Λου-

ξεμβούργο. Η Tavola παραγγέλλει το

κρέας από την εταιρεία Spanghero, στα

νότια της Γαλλίας, η οποία με τη σειρά

της απευθύνεται σε υπεργολάβο με έ-

δρα στην Κύπρο, να της βρει κρέας σε

χαμηλή τιμή. Ο υπεργολάβος στην Κύ-

προ, επικοινωνεί με έμπορο στην Ολ-

λανδία, ο οποίος προμηθεύεται φτηνό

κρέας από τα σφαγεία στην Ρουμανία.

Η Ρουμανία όμως, έχει ένα σύστημα

έλεγχου λιγότερο αυστηρό από τις άλ-

λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το

HASP (που ονομάζεται πλέον ISO

22000) το οποίο αφορά τη διαδικασία ε-

λέγχου και πιστοποίησης των βιομηχα-

νιών. Την εφαρμογή του αναλαμβάνει η

ίδια η βιομηχανία με εσωτερικούς ελέγ-

χους και διορθωτικές ενέργειες στην πε-

ρίπτωση που βρεθεί κάποιο λάθος, ενώ

οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας α-

ναλαμβάνουν τον έλεγχο και την επί-

βλεψη ότι οι βιομηχανίες εφαρμόζουν

σωστά το ISO. Το ελεγκτικό σύστημα

της Ρουμανίας όμως, δεν εφαρμόζει το

ISO. Έτσι στην παραπάνω περίπτωση, ο

προμηθευτής κρέατος από την Ρουμα-

νία, με ένα παραστατικό πέρασε το αλο-

γίσιο κρέας ως μοσχαρίσιο. 

Θα μπορούσε κάποιος να τονίσει ότι
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την εταιρεία Spanghero για οικονομική

απάτη, της αφαίρεσαν την υγειονομική

άδεια και προανήγγειλαν τη δικαστική

της δίωξη. Ο Υπουργός Κατανάλωσης

της Γαλλίας Μπενουά Αμόν, ανακοίνω-

σε ότι η εταιρεία Spanghero γνώριζε ότι

μεταπωλούσε το φθηνότερο κρέας αλό-

γου ως βόειο. «Αυτή η διακίνηση κρέα-

τος διαρκούσε εδώ και πολλούς μήνες»

και αφορά ποσότητα 750 τόνων, από

τους οποίους οι 550 τόνοι τροφοδότη-

σαν την γαλλική εταιρεία Comigel μέ-

σω της εταιρείας Tavola, η οποία παρα-

σκευάζει έτοιμα γεύματα και έχει έδρα

το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τον

γάλλο υπουργό Κατανάλωσης, η εται-

ρεία Comigel αν και εξαπατήθηκε, ευ-

θύνεται για αμέλεια στους ελέγχους που

έπρεπε να διεξαγάγει στο εργοστάσιό

της στο Λουξεμβούργο.

Τα διατροφικά σκάνδαλα, και ειδικά

αυτό με τον κιμά αλόγου αποκάλυψε

τόσο την κρυφή διαδρομή του κρέατος

από τα ύποπτα σφαγεία προς τα ευυπό-

ληπτα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, όσο

και τις αδυναμίες των ελεγκτικών μηχα-

νισμών της Ευρώπης να προστατεύσουν

τους καταναλωτές.

Οι βιομηχανίες τροφίμων πλέον έχουν

γίνει τεράστια παγκόσμια μονοπώλια

και η αγορά κυριαρχείται από ορισμένες

μεγάλες εταιρείες. Έχουν αναπτύξει με-

γάλες και πολύπλοκες αλυσίδες εφοδια-

σμού, ειδικά για τις σειρές των οικονομι-

κών προϊόντων τους, οι οποίες τους επι-

τρέπουν να προμηθεύονται συστατικά α-

πό όπου είναι πιο φθηνά κάθε φορά. Δί-

κτυα μεσαζόντων, διαχειριστών, υπερ-

γολάβων έχουν δημιουργηθεί μόνο και

μόνο για να εφοδιάζουν αυτή την αλυσί-

δα ταχύτατα και φθηνά. Σε αυτήν την α-

λυσίδα υπάρχουν όμως πολλά τρωτά ση-

μεία, στα οποία η αξιοπιστία μπορεί να

θυσιαστεί χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί

εύκολα κάτι. Στη μαζική παραγωγή είναι

όμως πρακτικώς αδύνατον να ελέγχουμε

κάθε παρτίδα τροφής, προκειμένου να

βεβαιωθούν τόσο η προέλευση όσο και

τα συστατικά της.

Κάθε διατροφικό σκάνδαλο θίγει θέ-

ματα ασφάλειας της υγείας των κατανα-

λωτών. Το να ταΐζει κανείς τις αγελάδες

του με υπολείμματα ζώων, γιατί είναι

οικονομικότερο, είναι επικίνδυνο. Γι'

αυτό και στην περίπτωση των «τρελών

αγελάδων» όλοι είχαν ρίξει βαρύτητα

στο ζήτημα της ασφαλείας. Στην περί-

πτωση του κρέατος αλόγου, πολλοί υ-

ποστηρίζουν ότι δεν αποτελεί απαραίτη-

τα διατροφική απειλή για την ανθρώπι-

νη υγεία, το κρέας αλόγου τρώγεται και

το καταναλώνουν σε άλλες χώρες. Αυ-

τές όμως είναι τουλάχιστον επιπόλαιες

προσεγγίσεις! Καταρχήν υπάρχει πολύ

μεγάλο μέρος του πληθυσμού (στην Ελ-

λάδα η συντριπτική πλειονότητα) που

δεν επιθυμεί να τρώει κρέας αλόγου.

Ταυτόχρονα, έχει κλονιστεί ανεπανόρ-

θωτα η εμπιστοσύνη στην παγκοσμιο-

ποιημένη βιομηχανία τροφίμων. Όταν ο

καταναλωτής δεν έχει τη σιγουριά ότι

αυτό που αγοράζει είναι αυτό που ανα-

γράφεται στην ετικέτα του προϊόντος,

τότε ποιος μπορεί να τον διαβεβαιώσει

ότι δεν περιέχονται και επικίνδυνες ου-

σίες; Υπήρξαν καταγγελίες ότι μεγάλο

μέρος του αλογίσιου κρέατος προήλθε

από ζώα που χρησιμοποιούνταν για με-

ταφορές ή και αγώνες, και γι’ αυτό τους

είχαν δοθεί φάρμακα και άλλες χημικές

ουσίες για αντοχή, καθιστώντας τα ακα-

τάλληλα για βρώση. Αν και το ποσοστό

των αλόγων ιπποδρομιών φαίνεται μι-

κρό σε σχέση με τα άλογα εργασίας ή ε-

κτροφής, τα άλογα που προορίζονται

για αγώνες είναι πολλά, απλά στο στίβο

καταλήγουν μόνο τα καλύτερα από αυ-

τά. Τα περισσότερα από αυτά παίρνουν

τόσες πολλές ουσίες, που πολλοί τα α-

ποκαλούν «κινητά φαρμακεία». Αν και

η μεταθανάτια αποτέφρωσή τους επι-

βάλλεται από τον νόμο, πολλά από αυτά

καταλήγουν στα σφαγεία και το κρέας

τους πωλείται στο εμπόριο, στην περί-

πτωσή μας, ως βοδινό.  Έτσι, πολλές

βλαβερές ουσίες, μερικές εκ των οποίων

και καρκινογόνες, φτάνουν στο πιάτο

του καταναλωτή.

Όταν οι προμηθευτές δεν διστάζουν

να παραβιάσουν τη νομοθεσία, δεν θα

δώσουν καμία βάση σε κανόνες υγιει-

νής, διατροφής και γενικότερης μεταχεί-

ρισης των ζώων. Μια εταιρεία που ε-

κτρέφει άλογα με σκοπό να πουλήσει το

κρέας τους ως βοδινό δεν πρόκειται να

δηλώσει τη δραστηριότητα στις αρμό-

διες αρχές, δεν θα εφαρμοστούν οι σχε-

τικοί έλεγχοι ποιότητας και οι εγκατα-

στάσεις της είναι πιθανότερο να δε-

χτούν άρρωστα ή ύποπτης προέλευσης

ζώα. Οπότε, οι εταιρείες που εν γνώσει

τους αγοράζουν προϊόντα από τέτοιους

προμηθευτές, είναι λογικό να κινούν υ-

ποψίες ότι έχουν δεσμούς με το οργα-

νωμένο έγκλημα. Τα στοιχεία που προ-

κύπτουν από έρευνες των αρχών και κα-

ταδίκες διακινητών δείχνουν πως υπάρ-

χει σύνδεση μεταξύ του εμπορίου αλό-

γων, του «ξεπλύματος» κρέατος και του

trafficking ανθρώπων.

Έρευνες δείχνουν ότι βασικό κριτήριο

για την αγορά της τροφής πλέον είναι

μόνο η τιμή της και όχι η ποιότητά της.

Το αγοραστικό κοινό  πιέζει μονίμως

για τη μείωση των τιμών των τροφίμων.

Η πίεση αυτή έχει συμπέσει χρονικά με

μια περίοδο που οι τιμές του βοδινού εί-

ναι εξαιρετικά υψηλές, κυρίως λόγω της

αύξησης της τιμής των σιτηρών που α-

παιτούνται για τις ζωοτροφές αλλά και

της αύξησης του κόστους ενέργειας. Ο-

πότε οι βιομηχανίες κατέφυγαν σε λύ-

σεις όπως το πολύ πιο φθηνό κρέας αλό-

γου, ειδικά αυτό που εισήχθη παράτυπα

στην αλυσίδα από μη πιστοποιημένες

φάρμες, αγνώστου προελεύσεως. Έτσι

και στη διατροφή όλοι, καταναλωτες

και εταιρείες, έχουν ως πρώτιστο κριτή-

ριο και στόχο το οικονομικό όφελος με

αποτέλεσμα να προκαλούνται συνεχώς

διατροφικά σκάνδαλα. 

Δυστυχώς, διατροφικά σκάνδαλα έ-

χουν γίνει πάρα πολλά. Το βασικό μάθη-

μα είναι ότι, όπως έχει διαμορφωθεί η

ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά τροφίμων,

είναι σχεδόν ανέφικτο να είμαστε πάντα

σίγουροι για το τι τρώμε. Η μόνη λύση

είναι ο κόσμος να αντιδράσει και να επι-

στρέψει στα μικρότερα καταστήματα και

τις τοπικές αγορές χωρίς τους δεκάδες

μεσάζοντες και την τόση επεξεργασία.
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Έ
να πρόγραμμα διαλογής

στην πηγή και κομπο-

στοποίησης υπολειμμά-

των τροφών ξεκινάει ο

Δήμος Κηφισιάς. Πρόκειται για τα

πρώτα βήματα υλοποίησης ενός πολύ

ενδιαφέροντος πιλοτικού προγράμ-

ματος για την προώθηση της κομπο-

στοποίησης, που εγκαινιάζει ο Δήμος

Κηφισιάς. Συγκεκριμένα, ο δήμος ξε-

κινά τη συλλογή των βιοαποδομήσι-

μων (οργανικών) «σκουπιδιών» ξε-

χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμ-

ματα. Πρόκειται κυρίως για υπολείμ-

ματα τροφών (μαγειρεμένων ή ω-

μών) και σε μικρότερο βαθμό κλαδέ-

ματα.

Εκτός δηλαδή από τις συσκευα-

σίες (από χαρτί, πλαστικό, γυαλί)

που καταλήγουν για  ανακύκλωση

στον μπλε κάδο, τώρα όλα τα υπο-

λείμματα τροφών που περισσεύουν

καθημερινά από το φαγητό (μαγειρε-

μένα ή ωμά) θα μπορούν να απορρί-

πτονται σε έναν νέο, καφέ κάδο για

κομποστοποίηση.

Σε κάθε νοικοκυριό μοιράζεται ένας μικρός κάδος κουζίνας

και ένα δέμα από ειδικές βιοδιασπώμενες σακούλες. Εάν πρό-

κειται για μονοκατοικία παίρνει επίσης έναν καφέ κάδο 35 λί-

τρων. Στις πολυκατοικίες ο κάδος είναι δίτροχος και ανάλογα

με το μέγεθος του κτιρίου είναι από 120 - 360 κιλά. Όσοι κά-

τοικοι έχουν κάδο ατομικής αποκλειστικής χρήσης θα πρέπει

να τον τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, έξω από την οικία τους, το

προηγούμενο βράδυ της αποκομιδής και να τον απομακρύνουν

μετά την αποκομιδή εντός της οικίας τους, αλλιώς ο Δήμος Κη-

φισιάς οφείλει να τους αφαιρέσει.

Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα κομποστοποίησης καλύπτει

2.000 νοικοκυριά, με 5.000 κατοίκους (περίπου το 6% του

πληθυσμού του δήμου) και ξεκινά με την επιστημονική καθο-

δήγηση της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνο-

λογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.uest.gr,

www.biowaste.gr) σε γειτονιές της Κάτω Κηφισιάς, Νέας

Κηφισιάς, Καστριού και Εκάλης. Η συμμετοχή των κατοί-

κων είναι εθελοντική και η διανομή των κάδων, μαζί με χρή-

σιμες οδηγίες, γίνεται από συνεργεία του δήμου, μαζί με εκ-

προσώπους της δημοτικής αρχής και του τμήματος Χημικών

Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, μες στους

στόχους είναι  η επέκταση του προ-

γράμματος στο σύνολο του Δήμου.

Η διανομή και τοποθέτηση των

κάδων έγινε:

- στην περιοχή της Εκάλης, 

το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012.

- στην περιοχή του Καστριού, 

την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012.

- στην περιοχή, της Νέας Κηφισιάς,

το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012.

- στην περιοχή της Κάτω Κηφισιάς,

την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012.

Σε περίπτωση που κάποιος δημό-

της απουσίαζε, μπορούσε, μετά από

σχετικό έγγραφο αίτημα προς το Δή-

μο Κηφισιάς (υπ’ όψιν της Διεύθυν-

σης Καθαριότητας ή στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση xipolitas@kifissia.gr),

να ζητήσει να του γίνει κατά παραγ-

γελία διανομή κάδου εντός 15 ημε-

ρών από τις πιο πάνω ημερομηνίες. Η

αποκομιδή του περιεχομένου των κα-

φέ κάδων, σύμφωνα με το πρόγραμ-

μα, γίνεται κάθε Τρίτη - Πέμπτη στην

Κηφισιά και Τετάρτη - Παρασκευή

σε Καστρί και Εκάλη. 

Το περιεχόμενο των καφέ κάδων που θα συλλέγεται στην

Κηφισιά θα πηγαίνει στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλω-

σης στον ΧΥΤΑ Φυλής και θα επεξεργάζεται ξεχωριστά από

τα υπόλοιπα απορρίμματα, με στόχο να παραχθεί εδαφοβελ-

τιωτικό κομπόστ υψηλής ποιότητας. Αν το κάθε νοικοκυριό

κάνει σωστή ανακύκλωση και κομποστοποίηση, υπολογίζε-

ται ότι μόνο το 5% των απορριμμάτων θα καταλήγει στον

ΧΥΤΑ. Έτσι, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται η μείωση του πε-

ριβαλλοντικού αποτυπώματος του ΧΥΤΑ,  καθώς θα ελαττω-

θούν κατά πολύ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην α-

τμόσφαιρα. Ο δήμος Κηφισιάς ευελπιστεί ότι μέσω του προ-

γράμματος θα πετύχει σημαντική ελάττωση των στερεών α-

ποβλήτων που πηγαίνουν για υγειονομική ταφή, διαδικασία

που μελλοντικά θα έχει αξιόλογο οικονομικό όφελος, αφού

κάθε δήμος (άρα και τα δημοτικά τέλη) επιβαρύνεται οικονο-

μικά βάσει της ποσότητας των σκουπιδιών που παραδίδει για

ταφή.

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς

πόρους και από τον δήμο. Αναμένεται σε σύντομο χρονικό

διάστημα και ο Δήμος Αθηναίων να ξεκινήσει ανάλογη πιλο-

τική πρωτοβουλία.

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

υπολειμμάτων τροφών στον Δήμο Κηφισιάς
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κή αντιμετωπίζει προβλήματα με τις

βροχοπτώσεις σαν αυτή της 22 Φε-

βρουαρίου; Για τις πρόσφατες πλημμύ-

ρες φταίνε πολλά, από την ιδιαίτερα έ-

ντονη βροχόπτωση (μέσα σε μερικές ώ-

ρες έπεσε νερό περισσότερο από όσο

πέφτει όλο τον Φεβρουάριο κατά μέσο

όρο), μέχρι την ανεπαρκή συντήρηση

του δικτύου απαγωγής ομβρίων υδά-

των, τον ελλιπή σχεδιασμό και την κα-

θυστέρηση της αντιπλημμυρικής προ-

στασίας. Όμως αν παρατηρήσουμε τα

παραπάνω σημεία της πόλης που έχουν

την τάση να πλημμυρίζουν αμέσως, πα-

ρατηρούμε ότι πρόκειται ως επί το πλεί-

στον για ρέματα τα οποία έχουν σκεπα-

στεί ή μπαζωθεί.

H έρευνα με τίτλο «Διαχρονική παρα-

δέλτα που σχηματίζεται στην ακτή

του Έδεμ στα νότια Προάστια.

• Η λεωφόρος Βουλιαγμένης στη Γλυ-

φάδα, στο ύψος της Γρηγορίου Λα-

μπράκη. Στο σημείο ο δρόμος έχει

κλίση από το βουνό (από την Ανθέ-

ων) προς τα κάτω με αποτέλεσμα να

κατεβάζει χείμαρρο.

• Η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου

στο ύψος του Ασπρόπυργου, στην

Χαλυβουργική και στη λίμνη Κου-

μουνδούρου. 

• Η λεωφόρος Φυλής στο Καματερό.

• Ο Ιλισός στα όρια του Μοσχάτου, κο-

ντά στην εκβολή του στη συμβολή

των οδών Θησέως και Ποσειδώνος.

Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που η Αττι-

Γιατί οι ΔΡΟΜΟΙ γίνονται ΠΟΤΑΜΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Τ
ην Παρασκευή 22 Φε-

βρουαρίου 2013 σφοδρή

καταιγίδα  έπληξε το Λε-

κανοπέδιο προκαλώντας

χάος, ενώ δεκάδες κλή-

σεις για αντλήσεις υδάτων δέχτηκε η

Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συνολικά το

τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε 2.337 κλή-

σεις για απάντληση υδάτων και έως το

απόγευμα είχαν ολοκληρωθεί 1.485 ε-

νέργειες. Οι περισσότεροι κεντρικοί

δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εκα-

τοντάδες αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές α-

πό τα ορμητικά νερά, ρέματα και φρεά-

τια υπερχείλισαν, το ρεύμα διακόπηκε

σε πολλές περιοχές της Αθήνας, σταθ-

μοί του μετρό και του ηλεκτρικού σιδη-

ροδρόμου έκλεισαν λόγω πλημμύρας,

υπόγεια νοσοκομείων πλημμύρισαν, δε-

κάδες πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ε-

λευθέριος Βενιζέλος» καθυστέρησαν ή

αναβλήθηκαν. Επίσης μια κοπέλα έχα-

σε τη ζωή της.

Κάθε φορά που βρέχει πολύ, η Αττική

αντιμετωπίζει προβλήματα με τις πλημ-

μύρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα το

Έθνος, τα σημεία της πόλης που έχουν

την τάση να πλημμυρίζουν αμέσως εί-

ναι:

• Η συμβολή της Πειραιώς με τη Χαμο-

στέρνας, ίσως το πιο εμβληματικό

σημείο του Λεκανοπεδίου κάθε φορά

που βρέχει.

• Η λεωφόρος Συγγρού στο Φάληρο,

στο σημείο του παλαιού ιπποδρόμου,

στο ρεύμα από Πειραιά προς Αθήνα.

• Η παραλιακή λεωφόρος στη Γλυφάδα,

κοντά στην περιοχή του γκολφ και

του Ελληνικού.

• Η παραλιακή λεωφόρος στο ύψος της

Βούλας, καθώς πολύ συχνά και τα

δύο ρεύματα στον τερματικό σταθμό

του Τραμ πλημμυρίζουν.

• Το ρέμα της Πικροδάφνης, το μικρό

Ποτάμια, ρέματα, χείμαρροι, παραχείμαρροι, ρυάκια δίπλα σε σχολεία, βιοτεχνίες, σπίτια.
Mερικές φορές θυμώνουν με απρόβλεπτες συνέπειες.

Χ
ρ
ή

σ
το

ς
Μ

έμ
ο

ς

O αντιπλημμυρικός σχεδιασμός χρειάζεται αναμόρφωση
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τρα), συνεχίστηκε κατά την περίοδο

1945-1973 (από 858 χιλιόμετρα σε 734

χιλιόμετρα και κορυφώθηκε την περίο-

δο 1973 ως σήμερα (από 734 χιλιόμε-

τρα σε 434 χιλιόμετρα). H συνολική

μείωση των ανοικτών κλάδων είναι της

τάξεως του 66,38% !

Με ελάχιστες πλέον τις δυνατότητες

διήθησης του νερού στη γη, με τις τερά-

στιες αδιαπέραστες επιφάνειες και με

την αδυναμία συγκράτησης των υδάτων

της βροχής, το φαινόμενο των συχνών

πλημμυρών είναι πια αναπόφευκτο.

Τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πα-

ραπάνω για να αντιμετωπιστεί το πρό-

βλημα; Πρέπει να επιταχυνθούν οι δια-

δικασίες οριοθέτησης των εναπομεινά-

ντων ρεμάτων της Αττικής. Πάνω από

30 ποτάμια και ρέματα, μεταξύ αυτών

11 στο λεκανοπέδιο, παραμένουν σε εκ-

κρεμότητα, άρα είναι απροστάτευτα α-

πό περαιτέρω καταπατήσεις και τσιμε-

ντοποιήσεις. Επίσης είναι επείγον να ε-

πανελεγχθεί ο αντιπλημμυρικός σχεδια-

σμός της Αθήνας, με βάση τις νέες αυ-

ξημένες αναγκαιότητες. Τέλος πρέπει

να φροντίσουμε να υπάρχει η δυνατό-

τητα στο μέλλον να ξεσκεπαστούν κά-

ποια ρέματα και ποτάμια.

κολούθηση των ρεμάτων και των χρή-

σεων γης του λεκανοπεδίου της Αττι-

κής» που έγινε από το Εργαστήριο Εγ-

γειοβελτιωτικών Εργων και Διαχείρισης

Υδατικών Πόρων σε συνεργασία με το

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχο-

λής Αγρονόμων και Τοπογράφων του Ε-

ΜΠ, δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία

που εξηγούν το παραπάνω πρόβλημα.

Συσχετίζοντας τη μεταβολή χρήσεων

γης στην Αττική στις περιόδους 1945,

1973 με τη σημερινή εποχή προκύπτει η

πολύ μεγάλη αύξηση του αστικού χώ-

ρου (αύξηση 287,80%). Έτσι, ενώ αρχι-

κά (το 1945) μόλις το 17,7% της έκτα-

σης της Αττικής αποτελούσε πυκνό α-

στικό τμήμα, το ποσοστό αυτό - με την

εσωτερική μετανάστευση παλιότερα

(από το 1940 ως το 2001 η αύξηση του

πληθυσμού στο λεκανοπέδιο Αττικής ή-

ταν 2.152.160 κάτοικοι ή σε ποσοστό

188,8%) αλλά και την κατ’ εξακολού-

θηση πολιτική ανεξέλεγκτης δόμησης -

έφτασε να είναι σήμερα 68,5% (το 1973

ήταν 39,55%). Αποτέλεσμα της αύξη-

σης του οικοδομημένου χώρου είναι η

μείωση των ελεύθερων χώρων, όπως εί-

ναι οι καλλιέργειες και οι χέρσες εκτά-

σεις. Από το 1945 ως σήμερα η μείωση

της γεωργικής γης είναι της τάξεως του

93,26% ενώ παράλληλα οι δασικές ε-

κτάσεις έχουν μειωθεί συνολικά κατά

30,85%. Είναι χαρακτηριστικό ότι,

σύμφωνα με την έρευνα, η γεωργική γη,

οι δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις χα-

μηλής βλάστησης κάλυπταν το Λεκανο-

πέδιο σε ποσοστό 81,28% το 1945 ενώ

το 1973 είχαν περιοριστεί σε ποσοστό

42,51% που μειώθηκε ακόμη περισσό-

τερο στις μέρες μας (31%). Ειδικά στην

περιοχή της Αθήνας υπολογίζεται ότι

πάνω από το 80% της συνολικής έκτα-

σης αποτελείται πια από αδιαπέραστες

επιφάνειες για τα ύδατα (κτίρια, δρόμοι,

πλακόστρωτα, έργα υποδομής κ.λπ.), ε-

νώ μόνο το 20% αποτελείται από χώμα,

που απορροφά νερό.

Όσον αφορά τα ρέματα σκεπάστηκαν

ή μπαζώθηκαν, είτε με σχέδιο του κρά-

τους, είτε με ανοχή του απέναντι στην

αυθαίρετη δόμηση. Η μελέτη του ΕΜΠ,

από τη σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων

περιόδων αναφοράς (1893,1945,1973,

σήμερα) φανερώνει τη σταδιακή μείω-

ση των ανοιχτών ρεμάτων του λεκανο-

πεδίου Αττικής. H μείωση αυτή ξεκίνη-

σε ήδη από την περίοδο 1893-1945 (α-

πό 1.277 χιλιόμετρα σε 858 χιλιόμε-

Το ρέμα της Εσχατιάς πλημμυρίζει τη λεωφόρο Φυλής στο Καματερό.
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ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

νται να ελαττώσουν τις εκπομπές αε-

ρίων του θερμοκηπίου την πρώτη πε-

ρίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-

2012) κατά ένα συγκεκριμένο στόχο

σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή

του 1995 για ορισμένα αέρια). Αυτό ε-

πιχειρείται να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώ-

στε να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια

οικονομία. Έτσι, το Πρωτόκολλο του

Κιότο περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους

μηχανισμούς, που αφήνουν πολλά πα-

ράθυρα ανοιχτά:

- την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών,

- την κοινή εφαρμογή, 

- τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης.

Ο πρώτος μηχανισμός προβλέπει την

αγοραπωλησία δικαιωμάτων εκπο-

μπών μεταξύ πλουσίων και φτωχών

χωρών (όπως για παράδειγμα κράτη

και υπόχρεες εγκαταστάσεις) κατά τη

Ο
ι κλιματικές αλλαγές δεν εί-

ναι πλέον ένα πρόβλημα

του μέλλοντος, αλλά κάτι

που κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές και

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι

που φάνηκε έντονα το 2012. Ο τυφώ-

νας Sandy και οι καταστροφικές πλημ-

μύρες σε κάθε γωνιά του πλανήτη

στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες άτο-

μα και κατέστρεψαν τις περιουσίες ε-

κατομμυρίων ανθρώπων. Αντίστοιχα,

ξηρασίες απειλούν τη διατροφή εκα-

τομμυρίων ανθρώπων και οξύνουν τις

συγκρούσεις γύρω από το νερό και την

τροφή.

Οι προσδοκίες από τη συνδιάσκεψη

του ΟΗΕ για το κλίμα στην Ντόχα δεν

ήταν ποτέ υψηλές. Το αποτέλεσμά της

όμως κατάφερε να διαψεύσει ακόμα κι

αυτές.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, μετά από

12 μέρες σκληρών διαπραγματεύσεων

στην Ντόχα, αποφασίστηκε η παράτα-

ση της ισχύος του Πρωτοκόλλου του

Κιότο έως το 2020. Οι συνομιλίες ήταν

προγραμματισμένες να λήξουν την

Παρασκευή, ωστόσο πήραν παράταση

μιας ημέρας, καθώς πλούσιοι και φτω-

χοί ήρθαν σε αντιπαράθεση πάνω σε

διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανο-

μένων της χρηματοδότησης κλιματι-

κών πολιτικών, αλλά και της αποζη-

μίωσης για κλιματικές καταστροφές

Στη συμφωνία αντέδρασε η Ρωσία η ο-

ποία δήλωσε ότι έχει το δικαίωμα να

προσβάλλει την κίνηση του προέδρου

της Συνόδου Αμπντουλά μπιν Χαμάντ

αλ-Ατίγια ο οποίος έσπευσε να ανα-

κοινώσει συμφωνία, παραβλέποντας

τις μεμονωμένες αντιδράσεις πολλών

χωρών.

Ο κοινός στόχος για τη δεύτερη πε-

ρίοδο δέσμευσης του Κιότο θα είναι η

μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου κατά 18% από το 1990 την

περίοδο 2013-2020. Τη συμφωνία επι-

κύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η

Αυστραλία, η Ελβετία και οκτώ ακόμα

βιομηχανοποιημένες χώρες. Υπενθυμί-

ζεται πως το Πρωτόκολλο του Κιότο

δεσμεύει ανεπτυγμένες μόνο χώρες,

καθώς μεγάλοι αναπτυσσόμενοι ρυπα-

ντές όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά και

οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να το

επικυρώσουν.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί

έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περι-

λαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα

για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση

της αλλαγής του κλίματος που προκα-

λείται λόγω της αύξησης των ανθρω-

πογενών εκπομπών αερίων του θερμο-

κηπίου. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη

που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύο-
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μια χώρα που ζητά διεθνή χρηματοδό-

τηση ύψους εκατοντάδων εκατομμυ-

ρίων ευρώ για ενεργειακά έργα απο-

κλειστικά ορυκτών καυσίμων.

Υπάρχει, όμως, ακόμα ελπίδα. Οι

κοινότητες που απειλούνται άμεσα α-

πό την κλιματική αλλαγή, διεκδικούν

το δικαίωμά τους στην ασφάλεια τρο-

φίμων και νερού και πρόσβασης σε κα-

θαρή ενέργεια, ερχόμενες αντιμέτωπες

με βρώμικα έργα, όπως η καύση λιγνί-

τη. Για πρώτη φορά, εδώ στην Ντόχα,

ο κόσμος κατέβηκε στο δρόμο για να

απαιτήσει από τους παγκόσμιους ηγέ-

τες να σταθούν στο ύψος των περιστά-

σεων που διαμορφώνει η κλιματική

αλλαγή. Δυστυχώς, στο περιβάλλον

της παρατεταμένης οικονομικής κρί-

σης και του οξύτατου ανταγωνισμού

κρατών και κεφαλαίων, οι πολιτικοί ό-

σον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήμα-

τα βρίσκονται... εκτός κλίματος.

θεωρία των property rights, ενώ οι άλ-

λοι δύο βασίζονται σε προγράμματα

έργων. Η εμπορία δικαιωμάτων εκπο-

μπών ρύπων είναι ένα σύστημα που υι-

οθετήθηκε από τη Συμφωνία του Κιό-

το, ύστερα από απαίτηση των ΗΠΑ (οι

οποίες μετά... δεν υπέγραψαν τη συν-

θήκη), σύμφωνα με το οποίο η επιχεί-

ρηση που παράγει παραπάνω αέρια

(ρύπους) του θερμοκηπίου από όσα έ-

χουν οριστεί γι’ αυτήν, θα πρέπει να α-

γοράσει άδειες από την αγορά δικαιω-

μάτων ρύπων! Πού θα βρεθούν αυτά

τα «δικαιώματα»; Από άλλες εταιρείες,

οι οποίες είτε έχουν μειώσει τις εκπο-

μπές τους κάτω του καθορισμένου ορί-

ου είτε έχουν προχωρήσει σε «πράσι-

νες» επενδύσεις μέσω του Μηχανι-

σμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM).

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη

Ντόχα περιλαμβάνει την αύξηση της

χρηματοδότησης των πλουσίων χωρών

προς τις φτωχές προκειμένου αυτές να

καταφέρουν να αναπτύξουν κλιματικές

πολιτικές, αλλά και να επενδύσουν σε

περιβαλλοντικά φιλικές πηγές ενέργει-

ας, με το κονδύλι να ανέρχεται σε 100

δισ. δολάρια ως το 2020. Αδιευκρίνι-

στο παραμένει όμως πώς θα συγκε-

ντρωθούν αυτά τα χρήματα.

Ένα αρνητικό σημείο της απόφασης

είναι η μη συνολική απαγόρευση της

δυνατότητας μεταφοράς ή χρήσης ει-

κονικών δικαιωμάτων εκπομπής  («hot

air»), γεγονός που δυναμιτίζει την απο-

τελεσματικότητα της παράτασης του

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Αυτό σημαί-

νει ότι χώρες που έχουν λάβει από το

παρελθόν υπερβολικά πολλά δικαιώ-

ματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπί-

ου (κυρίως η Ρωσία αλλά και άλλες

πρώην σοβιετικές δημοκρατίες), μπο-

ρούν να τα ρίξουν στην αγορά δικαιω-

μάτων εκπομπών, αδυνατίζοντας με

αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια για ε-

πενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Δεν είναι άξιο απορίας ότι το σύστημα

εμπορίας ρύπων, έχει επικριθεί ως μια

προσπάθεια παράκαμψης των απευθεί-

ας στόχων μείωσης των εκπομπών,

που τελικά ωφελεί τα βιομηχανικά

κράτη.

Οι χώρες που και στο παρελθόν έ-

χουν υπονομεύσει τις διεθνείς ή τις ευ-

ρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για τη

δράση κατά της κλιματικής αλλαγής

συνέχισαν και τώρα να αποτελούν ε-

μπόδιο. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία

και η Κίνα θα συνεχίσουν να είναι αμέ-

τοχοι θεατές, αφήνοντας το βάρος των

ρυπογόνων δραστηριοτήτων τους στην

πλάτη άλλων χωρών. Ιδιαίτερα αρνητι-

κή ήταν η στάση της Πολωνίας η ο-

ποία, διατηρώντας την ίδια τακτική που

ακολουθεί και στις ευρωπαϊκές δια-

πραγματεύσεις, μέχρι την τελευταία

στιγμή προσπαθούσε να υπονομεύσει

την κοινή ευρωπαϊκή στάση. Χαρακτη-

ριστικό είναι ότι η Πολωνία φιλοξενεί

πλέον μεγάλο μέρος της γερμανικής

βιομηχανικής παραγωγής. Δυστυχώς, η

επόμενη Συνδιάσκεψη για το κλίμα θα

φιλοξενηθεί στην Πολωνία.

Η Ελλάδα ήταν αδικαιολόγητα α-

πούσα από τη διάσκεψη. Η πολιτική η-

γεσία της χώρας μας εξακολούθησε να

αγνοεί τη σημασία της συμμετοχής της

στις διαπραγματεύσεις. Η τελική λίστα

των συμμετεχόντων που δόθηκε στη

δημοσιότητα από την γραμματεία της

διάσκεψης φανερώνει πως η ελληνική

κυβέρνηση δεν έλαβε το μήνυμα. Τι

άλλο βέβαια να περίμενε κανείς από

H Ντόχα, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Κατάρ.
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Τα πεύκα του Υμηττού 
πεθαίνουν μαζικά 

Π
ρόσφατα παρατηρήθηκαν,
κυρίως στον νότιο Υμηττό,
μαζικοί θάνατοι πεύκων (pi-

nus halepensis) όλων των ηλικιών, α-
πό ενήλικα άτομα μέχρι δενδρύλλια
πρόσφατων αναδασώσεων. Τα δέ-
ντρα εμφανίζουν ξήρανση των πευκο-
βελόνων τους, στις άκρες των κλα-
διών και στην κορυφή τους, και πολύ
σύντομα ξεραίνονται συνολικά απορ-
ρίπτοντας ταχύτατα (σε διάστημα λί-
γων εβδομάδων) όλη την κόμη τους
και σε μόλις 1-2 μήνες επιδεικνύουν
εικόνα προχωρημένης σήψης και α-
ποσύνθεσης (μαύρα, σαπισμένα και
αποφλοιωμένα τμήματα κορμού και
κλαδιών). Πολλά πεύκα πέφτουν και
στο έδαφος καθώς οι ρίζες και η βά-
ση του κορμού τους εξασθενούν και
αποσυντίθενται ταχύτατα. Τα δέντρα
αυτά εμφανίζουν και μεγάλη προσβο-
λή από μυζητικά έντομα που πιθανώς
ξεκινάει πριν νεκρωθούν εντελώς και
οφείλεται στην εξασθένηση τους. Το
φαινόμενο, πέρα από την άμεση ζη-
μιά που προκαλεί στα λίγα εναπομεί-
ναντα δάση του νοτίου Υμηττού, με
τη νέκρωση μεγάλου πληθυσμού δέ-
ντρων, εντείνει και τον κίνδυνο πυρ-
καγιάς κατά τους θερινούς μήνες, α-
φού προσθέτει ιδιαίτερα μεγάλες πο-
σότητες καύσιμης ύλης σε ένα ήδη
εύφλεκτο οικοσύστημα. 

Κάποιες πρώτες, μακροσκοπικές
ενδείξεις που βασίζονται σε παρατή-
ρηση των συμπτωμάτων, δυστυχώς ο-
δηγούν σε δυσοίωνα συμπεράσματα
για την εμφάνιση ενός ιδιαίτερα κατα-
στροφικού μύκητα ή νηματώδους μι-
κροοργανισμού, ωστόσο αναμένονται
οι τελικές απαντήσεις των ειδικών επι-
στημόνων προτού ανακοινωθούν κά-
ποια τελικά συμπεράσματα.

ΑΡΧΕΛΩΝ: τα αποτελέσματα
του προγράμματος
για την προστασία 
της θαλάσσιας χελώνας
στην Κρήτη το 2012

Σ
την έκθεση του ΑΡΧΕΛΩΝ
που ακολουθεί και που συνέ-
ταξαν η Ρεγγίνα Στεφανάτου

και ο Δημήτρης Μαργαριτούλης, πα-
ρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα
που σημάδεψαν τις προσπάθειες
προστασίας της θαλάσσιας χελώνας
στην Κρήτη κατά το 2012. Ειδικότερα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
του προγράμματος ΑΡΧΕΛΩΝ για την
παρακολούθηση της αναπαραγωγι-
κής δραστηριότητας της θαλάσσιας
χελώνας και την ενημέρωση του κοι-
νού, και γίνεται μια καταγραφή των
προβλημάτων και κυρίως των μεγά-
λων έργων και παρεμβάσεων που υ-
ποβάθμισαν ή απειλούν με υποβάθμι-
ση τις παραλίες ωοτοκίας.

Σημαντική παράμετρο στην αξιολό-
γηση των απειλών αποτελεί το γεγο-
νός ότι οι αναπαραγωγικοί πληθυσμοί
τόσο του Ρεθύμνου όσο και των Χα-
νίων παρουσιάζουν τα τελευταία 9-12
χρόνια μια δραματική πτωτική τάση,
που δεν δημιουργεί ευοίωνες προο-
πτικές. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία
συνέλεξαν οι υπεύθυνοι και οι εθελο-
ντές του προγράμματος.

Ο πληθυσμός θαλάσσιων χελωνών
που αναπαράγεται στην Κρήτη κινδυ-
νεύει με εξαφάνιση αφού στις δύο α-
πό τις τρεις παραλίες ωοτοκίας πα-
ρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έντονη
πτωτική τάση. Παρόλα αυτά παρατη-
ρούνται στους βιότοπους αναπαρα-
γωγής πληθώρα ανεπίτρεπτων πα-
ρεμβάσεων και ενεργειών, πολλές
φορές αυθαίρετες, που οι αρμόδιες
αρχές αδυνατούν να ελέγξουν ή να α-
ντιμετωπίσουν έγκαιρα.

Επίσης, προγραμματίζονται έργα
στην παράκτια ζώνη με ανεπαρκή ή
πλημμελή σχεδιασμό, κυρίως χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η συνεχιζόμενη
ραγδαία μείωση του αναπαραγωγι-
κού πληθυσμού.

Σε πρόγραμμα παθητικής 
επιτήρησης η λύσσα
στη Δυτική Ελλάδα

Σ
ε πρόγραμμα παθητικής επι-
τήρησης της λύσσας για το έ-
τος 2013 εντάσσεται η Περι-

φέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης

νοείται, σύμφωνα με την τελευταία
ΚΥΑ, η δήλωση όλων των νεκρών ζώ-
ων (οικόσιτων και ζώων άγριας πανί-
δας) για τα οποία υπάρχει η υποψία
ότι έχουν προσβληθεί από λύσσα και
από τα οποία λαμβάνονται τα κατάλ-



ληλα δείγματα για την απομόνωση
του ιού.

Η  λύσσα αποτελεί μία σοβαρή ζωο-
ανθρωπονόσο, η οποία προσβάλλει
πολλά είδη θηλαστικών (αιγοπρόβα-
τα, βοοειδή, χοίρους, νυχτερίδες) και
σαρκοφάγων ζώων. Ο ιός μεταδίδε-
ται με το σάλιο, έπειτα από δήγμα μο-
λυσμένων ζώων, τη στιγμή που αυτά
δαγκώσουν ανθρώπους ή άλλα ζώα.
Στον άνθρωπο ο ιός μπορεί ακόμα να
μεταδοθεί μέσω λύσεων συνέχειας
του δέρματος (εκδορές, μικροτραυ-
ματισμοί δέρματος), ύστερα από επα-
φή με σάλιο προσβεβλημένου ζώου.

Στα σαρκοφάγα η νόσος εμφανίζε-
ται με αλλαγή συμπεριφοράς (φόβος,
νευρικότητα, ουρλιαχτά ή ακόμα και
αλλόκοτη συμπεριφορά). Σταδιακά
το ζώο γίνεται επιθετικό, ενώ είναι χα-
ρακτηριστική η έντονη σιελόρροια
στις περισσότερες κλινικές περιπτώ-
σεις.

Στις γάτες εμφανίζεται η καταθλι-
πτική μορφή της νόσου, ενώ στα πα-
ραγωγικά ζώα (αιγοπρόβατα, βοοει-
δή, χοίροι) η παραλυτική μορφή (α-
πομάκρυνση από το κοπάδι, έλλειψη
συντονισμού κινήσεων, παράλυση).
Τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα
προκαλείται αιφνίδια και ταχέως επι-
δεινούμενη (θανατηφόρος) εγκεφαλί-
τιδα. Τέλος, σε όλα τα είδη συμπερι-
λαμβανομένου και του ανθρώπου α-
πό τη στιγμή που εμφανιστούν τα συ-

μπτώματα σύντομα επέρχεται θάνα-
τος.

Προς αποτροπή εξάπλωσης της νό-
σου κρίνεται επιτακτική η λήψη σημα-
ντικών μέτρων προφύλαξης της νό-
σου ως εξής:

- Κάθε πολίτης οφείλει να αναφέρει
στις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρικές,
δασικές και υγειονομικές Υπηρεσίες)
κάθε ύποπτο περιστατικό, ασυνήθι-
στης συμπεριφοράς, είτε περιπτώ-
σεις όπου κάποιο ζώο δαγκώσει άλλο
ζώο ή άνθρωπο. Στην τελευταία περί-
πτωση και εφόσον πρόκειται για θε-
σπιζόμενο ζώο, εμβολιασμένο ή μη,
θα πρέπει να τεθεί σε απομόνωση για
τουλάχιστον δύο εβδομάδες, κάτω α-
πό την επίβλεψη κτηνιάτρου, για τυ-
χόν εκδήλωση χαρακτηριστικών συ-
μπτωμάτων. Τέλος εφόσον πρόκειται
για αδέσποτο ζώο ακολουθείται η ί-
δια διαδικασία, αφού προηγουμένως
πραγματοποιηθεί σύλληψή του.

- Στην περίπτωση δήγματος (δά-
γκωμα) ανθρώπου από ζώο συνίστα-
ται η έκπλυση του τραύματος με ά-
φθονο νερό και σαπούνι ή καλύτερα
η επάλειψη με διάλυμα ιωδίου ή άλ-
λου αντισηπτικού. Ενώ στη συνέχεια
ο πολίτης θα πρέπει να ανατρέξει στο
πλησιέστερο νοσοκομείο για αναζή-
τηση ιατρικής παρακολούθησης.

- Επιτακτική κρίνεται επίσης η μέρι-
μνα εκ μέρους των δημοτικών αρχών
για την περισυλλογή και τον εμβολια-
σμό των αδέσποτων ζώων.

- Σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικί-
διων σκύλων και γατών άνω των 3 μη-
νών, επιβάλλεται ο ετήσιος αντιλυσσι-
κός εμβολιασμός, η σήμανση και η
καταγραφή αυτών από ιδιώτες κτη-
νιάτρους.

- Όσον αφορά ιδιοκτήτες κυνηγετι-
κών ή ποιμενικών σκύλων εκτός από
την υποχρέωσή τους να εμβολιάσουν

και να καταγράψουν τα ζώα τους ( με
τη βοήθεια ιδιωτών κτηνιάτρων) κα-
λούνται σε άμεση συνεργασία με θη-
ροφύλακες ή υπαλλήλους Δασαρχεί-
ων σε ενδεχόμενο έλεγχο στα διαβα-
τήρια ή βιβλιάρια υγείας. Εφιστούμε
την προσοχή στη διακίνηση κυρίως
κυνηγετικών και ποιμενικών σκύλων α-
πό γειτονικό έδαφος τρίτης χώρας
(κάθε ζώο θα πρέπει να φέρει ηλε-
κτρονική σήμανση και να συνοδεύεται
από το διαβατήριο του, στο οποίο θα
αποδεικνύεται ο αντιλυσσικός εμβο-
λιασμός τουλάχιστον 21 ημέρες πριν
την μετακίνησή του). Είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι κρούσματα της νόσου παρα-
τηρούνται συχνά στις γειτονικές χώ-
ρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία).

Μέτρα από την Ε.Ε. 
για τη βιώσιμη διαχείριση
των αποβλήτων

Κ
άθε χρόνο, κάθε Ευρωπαίος
πολίτης παράγει πάνω από
500 κιλά αστικών αποβλή-

των, περισσότερο από το ένα τρίτο
των οποίων πηγαίνει κατευθείαν
στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Ενώ ορισμένα κράτη μέλη κατα-
φέρνουν να χρησιμοποιούν τους πό-
ρους αυτούς για παραγωγικούς σκο-
πούς, και ανακυκλώνουν ή λιπασμα-
τοποιούν περίπου το 60% των αστι-
κών αποβλήτων τους, άλλα αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες στη διαχείρισή
τους.

Την περασμένη εβδομάδα ο Επίτρο-
πος Περιβάλλοντος, κ. Janez Potočnik,
συμμετείχε σε σεμινάριο υψηλού επι-
πέδου στις Βρυξέλλες, με σκοπό να
βοηθήσει τα κράτη μέλη που υστε-
ρούν σε βιώσιμες πρακτικές διαχείρι-
σης αποβλήτων.
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Στόχος είναι να παρασχεθεί η δέου-
σα αρωγή στα ως άνω κράτη μέλη ώ-
στε να βελτιστοποιηθούν οι πολιτικές
τους για τα απόβλητα διαμορφώνο-
ντας προσαρμοσμένους χάρτες πο-
ρείας που να περιέχουν πρακτικές
συστάσεις, με επίκεντρο την αποτε-
λεσματική εφαρμογή της ενωσιακής
νομοθεσίας για τα απόβλητα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ.
Janez Potočnik δήλωσε τα εξής:
«Πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υ-
γειονομική ταφή και αυτό δεν συνάδει
με τις προσπάθειές μας για μια Ευρώ-
πη που να εκμεταλλεύεται αποδοτικό-
τερα τους πόρους. Η ταφή των απορ-
ριμμάτων μας, συνιστά τεράστια απώ-
λεια πολύτιμων υλικών και χαμένη ευ-
καιρία για τη δημιουργία περισσότε-
ρων θέσεων εργασίας, την οικονομική
ανάπτυξη και τη μείωση των επιπτώ-
σεων των αποβλήτων στην ανθρώπινη
υγεία».

«Υπό τις παρούσες οικονομικές συν-
θήκες, πρέπει να βρούμε τρόπους για
να βελτιώσουμε τη διαχείριση των α-
ποβλήτων, και να την αξιοποιήσουμε
ως έναυσμα για τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, μετριάζοντας παράλ-
ληλα την πίεση που ασκείται στους
φυσικούς πόρους», κατέληξε ο Ευρω-
παίος Επίτροπος.

Μολονότι έχει επιτευχθεί σημαντική
πρόοδος σε όλη την ΕΕ όσον αφορά
τη διαχείριση αποβλήτων και την ε-

φαρμογή της νομοθεσίας για τα από-
βλητα, απαιτούνται περαιτέρω βελ-
τιώσεις στα περισσότερα, αν όχι σε ό-
λα, τα κράτη μέλη. 

Στους χάρτες πορείας τονίζεται η
ανάγκη χρησιμοποίησης οικονομικών
μέσων για τη βελτίωση της διαχείρι-
σης των αστικών αποβλήτων, όπως η
φορολογία και η απαγόρευση της υ-
γειονομικής ταφής και της καύσης,
συστήματα ευθύνης του παραγωγού,
καθώς και κίνητρα για την προώθηση
της πρόληψης δημιουργίας αποβλή-
των, την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση (π.χ. συστήματα «πλη-
ρωμής κατά την απόρριψη»).

Άλλες συστάσεις που περιέχονται
στους χάρτες πορείας είναι η βελτίω-
ση της παρακολούθησης και των στα-
τιστικών στοιχείων, η εντατικοποίηση
της χωριστής συλλογής, η καλύτερη
διακυβέρνηση, η επικαιροποίηση των
στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων,
καθώς και μέτρα για την αύξηση της
συμμετοχής του κοινού.

Σημειώνεται επίσης ότι οι μελλοντι-
κές επενδύσεις στον τομέα της δια-
χείρισης αποβλήτων πρέπει να
δώσoυν προτεραιότητα στην πρόλη-
ψη, την επαναχρησιμοποίηση, την α-
νακύκλωση και τη λιπασματοποίηση -
που αποτελούν τις προτιμώμενες επι-
λογές στην ιεράρχηση των αποβλή-
των οι οποίες ορίζονται στο Waste
Framework Directive.

Η σύσταση αυτή απηχεί το Πολυε-
τές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)
2014-2020, στο οποίο νέες εκ των
προτέρων προϋποθέσεις στο πλαίσιο
των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ ο-
ρίζουν ότι τα έργα που θα χρηματοδο-
τηθούν θα πρέπει να είναι συνεπή με
την ιεράρχηση των αποβλήτων και να
βοηθούν τα κράτη μέλη να εκπληρώ-
σουν νομικά δεσμευτικούς στόχους

της ΕΕ, όπως ο στόχος του 50% για
την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων.

Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή προτίθεται να διοργα-

νώσει πρόσθετα σεμινάρια για τη δια-
χείριση των αστικών αποβλήτων σε
άλλα κράτη μέλη σε συνεργασία με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλ-
λοντος.

Τα εθνικά σχέδια διαχείρισης απο-
βλήτων και τα προγράμματα πρόλη-
ψης της δημιουργίας αποβλήτων - τα
οποία πρέπει να ολοκληρώσουν και
να υποβάλουν στην Επιτροπή τα κρά-
τη μέλη μέχρι τον Δεκέμβριο του
2013 - θα αποτελέσουν αντικείμενο
εις βάθος ανάλυσης.

Έχει επίσης ξεκινήσει διαδικασία
για την επανεξέταση βασικών νομικά
δεσμευτικών στόχων μέχρι το τέλος
του 2014 που περιλαμβάνονται στη
νομοθεσία περί αποβλήτων της ΕΕ. Η
επανεξέταση μπορεί να οδηγήσει σε
προτάσεις που αποσκοπούν στην ενί-
σχυση των υφιστάμενων στόχων για
την τόνωση της αποδοτικής χρήσης
των πόρων.

Το DNA των ξύλων 
είναι το κλειδί 
για την καταπολέμηση 
της παράνομης υλοτομίας

Η
παράνομη υλοτομία έχει ε-
ξελιχθεί σε μείζον περιβαλ-
λοντικό και κοινωνικό πρό-

βλημα παγκοσμίως, ενώ τους τελευ-
ταίους μήνες η λαθροϋλοτομία πα-
ρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας ε-
λέω ενεργειακής φτώχειας. Η διε-
θνής εμπειρία δείχνει ότι η καταπολέ-
μησή της μόνο εύκολη υπόθεση δεν
είναι: γραφειοκρατία, χρηματισμοί και
«κουκουλώματα» δεν αποτελούν ελ-
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ληνική αποκλειστικότητα. Ωστόσο,
αυτό που δεν μπορεί να αλλοιωθεί εί-
ναι το DNA των δέντρων, πράγμα
που το καθιστά ιδανικό «δακτυλικό α-
ποτύπωμα» για την πιστοποίηση της
προέλευσης της ξυλείας, εγχώριας
και εισαγόμενης, που κυκλοφορεί
στο εμπόριο. Αυτό ακριβώς προσφέ-
ρουν εταιρείες όπως η Double Helix
Tracking που εδρεύει στη Σιγκαπού-
ρη: ελέγχουν το DNA ξύλων και στη
συνέχεια το αντιπαραβάλλουν στη
βάση DNA που διαθέτουν και η οποία
περιλαμβάνει πλήθος ειδών ξύλου και
την γεωγραφική τους κατανομή. Πρό-
κειται για μια νέα μέθοδο και έτσι α-
ναλυτικός παγκόσμιος χάρτης υφί-
σταται για 20 είδη μόνο, ωστόσο η
βάση διευρύνεται ταχέως.

Μεγάλοι έμποροι και εισαγωγείς ξυ-
λείας όπως η Simmonds Lumber στην
Αυστραλία βασίζονται στις υπηρεσίες
της Double Helix για να αποδείξουν τη
νόμιμη προέλευση των προϊόντων α-
πό δάση της Ινδονησίας, όπου η λα-
θροϋλοτομία ανθεί. Μάλιστα το 2011
η ΕΕ υπέγραψε την επονομαζόμενη
«Συμφωνία Εθελοντικής Συνεργα-
σίας» (VPA) με την κυβέρνηση της Ιν-
δονησίας η οποία προβλέπει ότι από
το 2013 όλη η εισαγόμενη ξυλεία στην
Ευρώπη πρέπει να πιστοποιείται ότι
προέρχεται μόνο από νόμιμη υλοτο-
μία. Πρόκειται για μια καλή εξέλιξη
για την πλούσια βιοποικιλότητα και τα
απειλούμενα είδη του νησιωτικού

κράτους, μεταξύ άλλων του ουραγκο-
τάγκου -ενός από τους στενότερους
συγγενείς του ανθρώπου- που ζει α-
ποκλειστικά στη Βόρνεο και τη Σου-
μάτρα. Μέχρι πρόσφατα, η παράνομη
υλοτομία που προέρχεται από τη λε-
γόμενη «μαφία του δάσους» αντιστοι-
χούσε στο 50% της ξυλείας που εξή-
γαγε η Ινδονησία και στο 20% της ξυ-
λείας που εισαγόταν στην ΕΕ.

Την ώρα που το κόστος ανασύστα-
σης του DNA πέφτει και ενημερώνο-
νται οι βάσεις DNA για διάφορα είδη
χλωρίδας και πανίδας, το σύστημα της
Double Helix αποτελεί ένα πολύτιμο
εργαλείο για την πιστοποίηση της προ-
έλευσης της ξυλείας και την καταπολέ-
μηση της λαθροϋλοτομίας, μιας παρά-
νομης δραστηριότητας με παγκόσμιο
τζίρο 30 δισ. δολάρια ετησίως.

Τα πουλιά των πόλεων 
χρησιμοποιούν αποτσίγαρα 
για να φτιάχνουν 
τις φωλιές τους

T
ο κάπνισμα αποτελεί αδιαμφι-
σβήτητα μια βλαβερή συνή-
θεια, ιδιαίτερα επιβαρυντική

για τον ανθρώπινο οργανισμό. Τα
πουλιά όμως φαίνεται ότι έχουν δια-
φορετική άποψη, καθώς επωφελού-
νται από τα αποτσίγαρα των καπνι-
στών που ρυπαίνουν τους δρόμους
των πόλεων.

Μελέτη που δημοσιεύεται στην ε-
πιθεώρηση Biology Letters της βρε-
τανικής Βασιλικής Εταιρείας υπο-
στηρίζει ότι τα σπουργίτια, οι σπίνοι
και πιθανώς και άλλα πουλιά των πό-
λεων χρησιμοποιούν γόπες για να
κατασκευάσουν τις φωλιές τους. Η
νικοτίνη που περιέχεται στις γόπες
αποτελεί ένα φυσικό εντομοκτόνο

που διώχνει τα ακάρεα και άλλα πα-
ράσιτα και διατηρεί τις φωλιές καθα-
ρές. Πιθανόν τα πουλιά να μην γνω-
ρίζουν τις εντομοαπωθητικές ιδιότη-
τες της νικοτίνης και να χρησιμοποι-
ούν τις γόπες ως μονωτικό από το
κρύο και τη ζέστη και εσωτερική ε-
πένδυση. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η
μελέτη των ερευνητών του σκωτσέζι-
κου Πανεπιστημίου St Andrews και
του Universidad Nacional Autónoma
de México, οι οποίοι μελετώντας φω-
λιές σπουργιτιών και σπίνων στην Πό-
λη του Μεξικού διαπίστωσαν ότι η ε-
σωτερική επένδυση καθεμιάς περιεί-
χε κατά μέσο όρο δέκα γόπες. Σε δεύ-
τερη φάση διαπιστώθηκε ότι τα τσιγά-
ρα έδιωχναν ακάρεα και άλλα παράσι-
τα από τις φωλιές παρότι εφαρμόστη-
κε μια τεχνική προσέλκυσής τους. Ε-
ρωτηματικό παραμένει εάν η νικοτίνη
και άλλες χημικές ουσίες που περιέ-
χονται στα αποτσίγαρα βλάπτουν την
υγεία των νεοσσών στη φωλιά.

Πλήρης απαγόρευση 
στην Ε.Ε. των καλλυντικών
που δοκιμάζονται σε ζώα

Σ
ε ισχύ τέθηκε η απαγόρευση
διάθεσης και κυκλοφορίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλ-

λυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα.
Σε δηλώσεις του ο Ευρωπαίος επί-
τροπος για θέματα υγείας και πολιτι-
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κής καταναλωτών, κ. Tonio Borg, τό-
νισε: «η έναρξη ισχύος της πλήρους
απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά
είναι ένα σημαντικό δείγμα της σημα-
σίας που αποδίδει η Επιτροπή στην
καλή μεταχείριση των ζώων».

«Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχί-
σει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ε-
ναλλακτικών μεθόδων και συνεργα-
σίας με τρίτες χώρες ώστε να ακο-
λουθήσουν την ευρωπαϊκή προσέγγι-
ση. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία
για την Ευρώπη να αποτελέσει το πα-
ράδειγμα υπεύθυνης καινοτομίας
στον τομέα των καλλυντικών χωρίς να
τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των κα-
ταναλωτών», προσέθεσε ο Ευρωπαί-
ος επίτροπος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες
πιστεύουν ότι η ανάπτυξη των καλ-
λυντικών δεν δικαιολογεί τις δοκιμές
σε ζώα. Η Επιτροπή έχει χορηγήσει
περίπου 238 εκατ. ευρώ από το 2007
έως το 2011 για την έρευνα εναλλα-
κτικών μεθόδων, ενώ η βιομηχανία
καλλυντικών έχει συμβάλει επίσης,
μέσω συγχρηματοδότησης της ε-
ρευνητικής πρωτοβουλίας SEURAT
με 25 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η διάθεση καλλυ-
ντικών που περιέχουν συστατικά τα
οποία έχουν δοκιμαστεί σε ζώα απα-
γορεύεται στην ενωσιακή αγορά από
το 2009, ωστόσο για τις πιο πολύ-
πλοκες επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία (τοξικότητα επαναλαμβανόμε-
νης δόσης, συμπεριλαμβανομένης

της ευαισθητοποίησης του δέρμα-
τος και της καρκινογένεσης, της το-
ξικότητας στο αναπαραγωγικό σύ-
στημα και της τοξικοκινητικής) η
προθεσμία για την απαγόρευση της
διάθεσης στην αγορά είχε παρατα-
θεί ως τις 11 Μαρτίου 2013.

Πώς εξημερώθηκε ο σκύλος 

N
έα έρευνα επιστημόνων του
Πανεπιστημίου της Ουψάλα
στη Σουηδία υποστηρίζει ό-

τι οι λύκοι που μετεξελίχθηκαν σε
σκύλους έτρωγαν και χώνευαν τα
πλούσια σε άμυλο σκουπίδια των κα-
τοίκων των πρώτων αγροτικών κοινο-
τήτων. Κανείς δεν γνωρίζει πότε ο άν-
θρωπος εξημέρωσε το σκύλο, ωστό-
σο τα αρχαιολογικά ευρήματα δεί-
χνουν ότι αυτό συνέβη πριν από εκα-
τομμύρια χρόνια. Ένα διαφορετικό
σενάριο προτείνει ότι τα σκυλιά που
δεν αποτελούν αποτέλεσμα επί μα-
κρόν κατευθυνόμενων διασταυρώσε-
ων για την παραγωγή ζώων με συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά, προέρχο-
νται από λύκους που έπαιζαν το ρόλο
του βοηθού ή του φύλακα κατά την α-
ναζήτηση θηραμάτων από τους αρ-
χαίους κυνηγούς.

Αντίθετα, η μελέτη των Σουηδών
που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
Nature υποστηρίζει ότι η εξημέρωση
ξεκίνησε από τη συνήθεια των λύκων
να κλέβουν τα απομεινάρια τροφίμων
του ανθρώπου. «Τα απορρίμματα από
τρόφιμα στις πρώτες αγροτικές κοινό-
τητες αποτέλεσε μια νέα πηγή τροφής
για τους λύκους. Οι λύκοι εκείνοι που
μπόρεσαν να χωνέψουν την αμυλούχα
τροφή του ανθρώπου έγιναν οι πρόγο-
νοι του σημερινού σκύλου» εξηγεί ο
Έρικ Άξελσον. Στην έρευνα συμμετεί-

χαν 50 σύγχρονα σκυλιά από ράτσες
διαφορετικές μεταξύ τους, από κό-
κερ μέχρι γερμανικούς ποιμενικούς.
Το DNA αυτών των σκυλιών τέθηκε σε
σύγκριση με εκείνο 12 λύκων από όλο
τον κόσμο. Οι μεγάλες διαφορές
στην αλυσίδα του DNA σκύλου και
λύκου αφορούσαν στην ανάπτυξη
του εγκεφάλου και στη δυνατότητα
μεταβολισμού του αμύλου. Το γονί-
διο για το μεταβολισμό του αμύλου υ-
πάρχει και στο λύκο αλλά δεν είναι
τόσο ισχυρό. Όσο για τα γονίδια εκεί-
να που επηρεάζουν την ανάπτυξη του
εγκεφάλου, αυτά αντανακλούν τη
διαφορά στη συμπεριφορά ανάμεσα
στα δύο είδη, καθώς ο σκύλος είναι
πολύ πιο υπάκουος.

Νέο διατροφικό σκάνδαλο
με αδέσποτα σκυλιά 

Σ
υμμορίες απαγάγουν αδέ-
σποτα και εγκαταλελειμμένα
σκυλιά από τους δρόμους

της Ισπανίας με αποτέλεσμα τα ζώα
να καταλήγουν ζωοτροφή σε petshop
και εκτροφεία σκύλων. Το σκάνδαλο
μεγατόνων που ξέσπασε στην Ισπανία
αποκτά ανεξέλεγκτες προεκτάσεις,
καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα,
πρωτεΐνη και λίπη από τα άτυχα ζώα
ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί
σε επεξεργασμένο φαγητό για αν-
θρώπους. Σε μονάδες επεξεργασίας
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τροφίμων και αποθήκες στη Γαλικία
και τη Σαλαμάνκα της Ισπανίας βρέ-
θηκαν στοιχεία που πιστοποιούν τις υ-
ποθέσεις των Αρχών της χώρας. Οι ι-
σπανικές Αρχές εκτιμούν ότι πρόκει-
ται για εγκληματικές οργανώσεις που
κλέβουν από καταφύγια, κτηνιατρεία
και ζωολογικούς κήπους πτώματα
σκυλιών και άλλων ζώων που θα κατέ-
ληγαν για αποτέφρωση για να απο-
σπάσουν την πρωτεΐνη, τα λίπη και
άλλα εμπορεύσιμα μέρη. Το 2012, η ι-
σπανική αστυνομία βρήκε μια αποθή-
κη με νεκρά αδέσποτα συνολικού βά-
ρους 15 τόνων, τα οποία θα κατέλη-
γαν σε μονάδες ζωοτροφών στην πό-
λη Ας Νέβες της Γαλικίας. Σύμφωνα
με εργαστηριακούς ελέγχους στα
προϊόντα μιας μονάδας στη Σαλαμάν-
κα, λίπη που προορίζονταν για ζωο-
τροφή έφεραν ίχνη DNA αρνιού αλλά
και σκύλου. Η ισπανική εφημερίδα El
Mundo αναφέρει πως βρίσκεται υπό
εξέλιξη μεγάλη αστυνομική έρευνα α-
πό τον Μάρτιο του 2012. Το σκάνδα-
λο μεγατόνων έχει προκαλέσει ανα-
ταράξεις και στη Μεγάλη Βρετανία ό-
που η οργάνωση κατά της κρεατοφα-
γίας Viva κάλεσε τα σούπερ μάρκετ
της χώρας να ελέγξουν τα τρόφιμα
που πωλούν για DNA σκύλου και άλ-
λων ζώων ακατάλληλων για βρώση.
Διάχυτη είναι μάλιστα η ανησυχία ότι
το επεξεργασμένο φαγητό στη Βρε-
τανία μπορεί να περιέχει γάτα ακόμα
και ποντίκι.

Οι ωκεανοί επιβράδυναν
την Κλιματική Αλλαγή 

Η
Κλιματική Αλλαγή θα μπο-
ρούσε να επιδεινωθεί εάν
τεράστιες ποσότητες θερ-

μότητας που έχουν απορροφήσει οι
ωκεανοί απελευθερωθούν στην ατμό-
σφαιρα, υποστηρίζουν επιστήμονες
που δημοσιεύουν μια έρευνα που δεί-
χνει ότι οι ωκεανοί έχουν συμβάλλει
στην ανάσχεση του φαινομένου από
το 2000 και εντεύθεν. Οι εκπομπές
θερμοαπορροφητικών αερίων στην α-
τμόσφαιρα είναι ταχύτερες από ποτέ,
με τα δέκα θερμότερα έτη να κατα-
γράφονται από το 1998 και μετά. Ω-
στόσο, ο ρυθμός υπερθέρμανσης της
επιφάνειας της Γης επιβραδύνθηκε α-
πό το 2000 και μετά με τους επιστή-
μονες να αναζητούν εξηγήσεις αυτής
της εξέλιξης. Ειδικοί από το Καταλα-
νικό Ινστιτούτο Κλιματικών Επιστη-
μών στη Βαρκελώνη και Γάλλοι επι-
στήμονες υποστηρίζουν ότι οι ωκεα-
νοί απορρόφησαν περισσότερη θερ-
μότητα από την ατμόσφαιρα γύρω
στο 2000, γεγονός που εξηγεί την ε-
πιβράδυνση της υπερθέρμανσης στην
επιφάνεια του πλανήτη, αλλά και προ-
οιωνίζεται μια παροδική και σύντομη
παύση του φαινομένου. «Το πλεόνα-
σμα θερμότητας απορροφήθηκε σε ε-
πιφάνεια μέχρι 700 μέτρα από την επι-
φάνεια των ωκεανών με το 65% της
ποσότητας να απορροφάται στους
τροπικούς παραλλήλους του Ειρηνι-
κού και του Ατλαντικού Ωκεανού» ανα-
φέρει η έκθεση. Η επικεφαλής συγ-
γραφέας της έκθεσης Βιρτζινί Γκουέ-
μας δηλώνει στο Reuters πως «η
κρυμμένη θερμότητα ίσως διοχετευθεί
εκ νέου στην ατμόσφαιρα την επόμενη
δεκαετία επιταχύνοντας την υπερθέρ-

μανση». «Αν πρόκειται για φυσική με-
ταβλητότητα (όπως ο φυσικός, ωκεά-
νιος κύκλος των Ελ Νίνιο/Ελ Νίνια), ο
ρυθμός της θέρμανσης θα αυξηθεί
ξανά» προσθέτει. Το φαινόμενο απο-
δίδεται στην ανάδυση ψυχρών υδά-
των στην επιφάνεια των ωκεανών λό-
γω φυσικών κύκλων όπως το Ελ Νί-
νια, τα οποία απορρόφησαν θερμές
μάζες από την ατμόσφαιρα.

Η κλιματική αλλαγή έχει μεγάλο οι-
κονομικό και πολιτικό αντίκτυπο όπως
δείχνει η συμφωνία 200 κυβερνήσεων
το 2010 να περιορίσουν την υπερθέρ-
μανση της επιφάνειας της Γης σε 2
βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα, κυρίως μέσω
της απομάκρυνσης από τα ορυκτά
καύσιμα. Οι θερμοκρασίες στην επι-
φάνεια έχουν ήδη αυξηθεί κατά 0,8
βαθμούς Κελσίου. Οι δύο βαθμοί θε-
ωρούνται το γενικό όριο πάνω από το
οποίο θα επέλθουν επικίνδυνες αλλα-
γές όπως πλημμύρες, διαβρώσεις ε-
δαφών και άνοδος της στάθμης των
θαλασσών. Σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό των
Ηνωμένων Εθνών το 2012 ήταν η ένα-
τη θερμότερη χρονιά από τη δεκαετία
του 1850 που ξεκίνησαν οι μετρήσεις,
ενώ με εξαίρεση το 1998, τα δέκα
θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί α-
πό το 2000 και μετά.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώ-
ρηση Nature Climate Change.



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 08:30 - 13:30.

Επισκεφθείτε
τον Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι

και το Φυτώριο της Φιλοδασικής στη Μονή Καισαριανής




