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ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΝΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



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. Νέα προσπάθεια

να αποχαρακτηρισθούν Δασικές Περιοχές.

6. Τα μεταλλαγμένα καταστρέφουν 

τις παραδοσιακές καλλιέργειες.

9. 4ο Συμπόσιο Βοτανικών Κήπων.

10. Οι εθελοντές της ALPHA BANK καθάρισαν 

από τα ξερά χόρτα μονοπάτια στο Αισθητικό Δάσος.

12. Κυριακάτικος Περίπατος εργαζομένων

της ALPHA BANK στο Αισθητικό Δάσος.

κών συγκροτημάτων, των παραθεριστικών οικισμών. Κανονικά
το ένα δεν θα έπρεπε να εμποδίζει το άλλο, αλλά να λειτουργεί
συμπληρωματικά. Η πράξη όμως απέδειξε, στις περισσότερες
περιπτώσεις, ότι η ανάπτυξη έγινε εις βάρος του Περιβάλλοντος.

Δικαίως λοιπόν οι οργανώσεις και οι φορείς προστασίας του,
χαλάνε τον κόσμο, μόλις αναγγελθεί ένα μεγάλο έργο ή αντιλη-
φθούν προσπάθειες παράκαμψης των νομίμων διαδικασιών πο-
λεοδομικών αδειοδοτήσεων.

Ας προσπαθήσει λοιπόν το κράτος να προχωρήσει και να ο-
λοκληρώσει το Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο, ώστε να ξε-
καθαρίσει το τοπίο και να ξέρουμε όλοι, τι μπορεί να αξιοποιη-
θεί και τι όχι. 

Είναι ο μόνος τρόπος να σώσουμε τα Δάση και τους Οικότο-
πους.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Hαναφορά του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά
στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
στην ανάγκη αναθεωρήσεως του άρθρου 24

του Συντάγματος, ώστε να περιφρουρηθεί καλύτερα το περιβάλ-
λον, αλλά και να προχωρήσει η αξιοποίηση της ιδιωτικής και δη-
μόσιας περιουσίας, έφερε πάλι στο προσκήνιο την πραγματική
ουσία του προβλήματος. Την έλλειψη Κτηματολογίου και Δασο-
λογίου, τα οποία αποτελούν και επιταγές του Συντάγματος. Διό-
τι από εκεί ξεκινάει η χρόνια διαμάχη ανάμεσα στις Οργανώσεις
και τους Φορείς προστασίας του Περιβάλλοντος με το κράτος
και τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους για οικιστική ανάπτυξη.

Οι μεν θέλουν να προστατεύσουν τα δάση και τους οικότο-
πους, οι δε να συνεχίσουν ανεξέλεγκτα τα μεγάλα οδικά έργα,
την επέκταση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των τουριστι-

14. Βελτίωση δασικού δρόμου από εργαζομένους 
της εταιρείας LEASEPLAN HELLAS.

17. Η FEDENATUR στην Αθήνα για την ετήσια Γεν. Συνέλευση.
20. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα της Φιλοδασικής.
22. Εθελοντική Δράση μαθητών του 4ου Λυκείου Ζωγράφου

στο Αισθητικό Δάσος.
24. Απαγόρευση τριών φυτοφαρμάκων 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σωθούν οι μέλισσες.
27. 100 χρόνια από την κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου. 
28. Μικρές ειδήσεις. 

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



ση πρότασης αναθεώρησης άρθρων του
Συντάγματος από την τότε κυβέρνηση τον
Μάιο του 2006, μεταξύ των οποίων και του
άρθρου 24. Η πρόταση της: «... η νομολο-
γία, ερμηνεύοντας το άρθρο 24 σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 117 παράγραφος 3 και κά-
νοντας σημαντική προσπάθεια να περισώσει
το δασικό πλούτο της Χώρας, είχε οδηγηθεί,
σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ανελαστικές
παραδοχές σε ό,τι αφορά τις δασικές εκτά-
σεις, που παραγνώριζαν πραγματικές κατα-
στάσεις διαμορφωμένες εδώ και δεκαετίες,
μην εξυπηρετώντας πάντοτε το δημόσιο συμ-
φέρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κα-
ταλήγοντας συχνά σε ανεπιεικείς λύσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι και στο παρελθόν εί-
χε επιχειρηθεί να αναθεωρηθεί το Άρθρο
24, έτσι ώστε να αλλάξει η έννοια του δά-
σους και να αποχαρακτηριστούν δασικές
περιοχές, όμως η αναθεώρηση δεν πραγμα-
τοποιήθηκε γιατί υπήρξαν σοβαρές αντι-
δράσεις από τους επιστημονικούς και κοι-
νωνικούς φορείς καθώς και από οικολογι-
κές οργανώσεις. Αξίζει τον κόπο να ανα-
φερθούμε α) στο νόμο Δρυ του 2003 με τον
οποίο επιχειρήθηκε να αλλάξει η έννοια
του δάσους και να αποχαρακτηριστούν δα-
σικές περιοχές, αλλά η ολομέλεια του ΣτΕ
τον έκρινε αντισυνταγματικό βάση του Άρ-
θρου 24 του Συντάγματος β) στην κατάθε-
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Τ
ο παραπάνω απόσπασμα είναι
από την ομιλία του Πρωθυ-
πουργού στο Ναύπλιο στις 16
Ιουνίου 2013, αλλά δεν του

δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από τα ΜΜΕ.

Το Άρθρο 24 του Συντάγματος, που θέ-
λει να αναθεωρήσει η κυβέρνηση έχει απο-
τελέσει τη βάση θετικών αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την προ-
στασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτι-
σμού, οι οποίες όμως αξιολογούνται ως αρ-
νητικές από εκείνους που αδιαφορούν ή
που κερδοσκοπούν λεηλατώντας τη φύση.
Αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας και οργανώνει
την προστασία του φυσικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος γύρω από τρεις βασι-
κούς άξονες: α) την προστασία των δασών
β) τη χωροταξία και γ) την πολεοδομία, τις
οποίες καθιστά υποχρέωση του κράτους
προς τον πολίτη και στις οποίες θέτει ως α-
παραβίαστο όριο τη διαφύλαξη του φυσι-
κού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Το άρθρο αυτό έχει χαρακτηριστεί επι-
στημονικά πρωτοπόρο και έχει εμπλουτιστεί
από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) και ιδίως του Ε' Τμήματός
του, που έχει καταξιωθεί διεθνώς. Ο πρώην
πρόεδρος της Ε.Ε. Ζακ Σαντέρ έχει χαρα-
κτηρίσει το νομολογιακό έργο του ΣτΕ ως
«τομή στην προστατευτική για το περιβάλ-
λον νομοθεσία». Ουσιαστικά δεν επιτρέπει
την ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη αμ-
φισβητούμενων περιοχών και την εκτέλεση
έργων εις βάρος του Περιβάλλοντος.

Παραλία Γριάς Πήδημα στην Άνδρο.
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Ξανά στο στόχαστρο το Άρθρο 24 του Συντάγματος

NEA ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΝΑΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΟΥΝ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

«- Να αναθεωρηθεί το περίφημο Άρθρο 24, ώστε να περιφρουρηθεί καλύτερα το περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν
ακραίες καταστάσεις που εμποδίζουν σήμερα την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας ενός απλού ανθρώπου, όσο και
της περιουσίας του Δημοσίου. Και να ενισχυθεί έτσι και η Γεωργία και η Κτηνοτροφία, αλλά και να ενισχυθεί και η ίδια
η δασική προστασία».

Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, Προσυνέδριο Ν.Δ. στο Ναύπλιο 16/6/2013
http://www.primeminister.gov.gr/2013/06/16/12226



προσπάθεια σύνταξης δασικών χαρτών, τη
στιγμή που είναι μνημονιακή υποχρέωση.
Το ίδιο ισχύει και για τις προστατευόμενες
εκτάσεις, οι οποίες προστατεύονται και α-
πό την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθε-
σία. Σύμφωνα με αποκαλύψεις σε εφημερί-
δες, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο νομιμο-
ποίησης αυθαιρεσιών σε δάση και δασικές
εκτάσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί η
κύρωση των δασικών χαρτών.

Η έλλειψη χωροταξικής πολιτικής όλα
αυτά τα χρόνια είχε πολύ σοβαρές επιπτώ-
σεις και στο φυσικό περιβάλλον και στην
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Για ό-
λα αυτά, όμως, δεν έφταιγε ούτε το Άρθρο
24, ούτε το Σύνταγμα γενικότερα. Αν ανα-
λογιστούμε ότι είμαστε η μόνη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει θεσμο-
θετήσει το χωροταξικό της σχεδιασμό και
ότι δεν διαθέτουμε ούτε ολοκληρωμένο
κτηματολόγιο, ούτε δασολόγιο (τα οποία
αποτελούν επιταγές του Συντάγματος),
μπορούμε να καταλάβουμε τι πραγματικά
φταίει. Σ’ αυτές τις ελλείψεις οφείλεται η
προβληματική ανάπτυξη και η προβλημα-
τική προστασία του περιβάλλοντος, και όχι
στο Άρθρο 24 του Συντάγματος!

Έτσι γίνεται άλλη μια προσπάθεια από
τον πρωθυπουργό για αναθεώρηση του Άρ-
θρου 24. Η πρότασή του θα βρει ένθερμους
υποστηρικτές ανάμεσα σε όσους πιστεύουν
ότι η συνταγματική προστασία των δασών
είναι ανελαστική και εμποδίζει την οικονο-
μική ανάπτυξη και την αξιοποίηση της δη-
μόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Αυτό φαί-
νεται και από την τοποθέτηση του πρόε-
δρου της Ένωσης Οικοδομικών Συνεταιρι-
σμών που υποστηρίζει ότι η προστασία του
περιβάλλοντος εμποδίζει την οικονομική
ανάπτυξη. Δήλωσε πως η άποψη του ΣτΕ
ότι τόσο το δάσος, όσο και η δασική έκτα-
ση δεν μπορεί να αλλάξουν ποτέ χαρακτή-
ρα, ακόμα κι αν πρόκειται για μια έκταση
άγονη, με άγρια χαμηλή βλάστηση, εμπόδι-
σε την οικιστική αξιοποίηση μεγάλων δη-
μοσίων εκτάσεων. 

Όμως η πρόταση έχει εξίσου ένθερμους
πολέμιους, ανάμεσα σε όσους υποστηρί-
ζουν ότι η αναθεώρηση του Άρθρου 24 έχει
ως στόχο να προωθηθούν μαζικοί αποχαρα-
κτηρισμοί και να παραδοθούν προς πάσα
χρήση δικαιώνοντας τους καταπατητές της
δημόσιας περιουσίας, να οδηγήσει στην α-
πώλεια δημοσίων εκτάσεων και στην κατα-
στροφή σημαντικών οικοσυστημάτων.

Σύμφωνα με τους δασολόγους και τις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, οι δασικές εκτά-
σεις, που καλύπτονται από αραιά δενδρώδη
ή θαμνώδη βλάστηση έχουν μεγάλη οικο-
λογική αξία και γι’ αυτό συχνά φιλοξενούν
τύπους οικοτόπων που προστατεύονται α-
πό την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και
βιοτόπους απειλούμενων ή και ενδημικών
ειδών. Όμως αυτές οι εκτάσεις συνήθως α-
ντιμετωπίζονται με απαξιωτικό τρόπο, ως
άγονες εκτάσεις υποδεέστερης αξίας. Οι
πιέσεις που ασκούνται για την αναθεώρηση
του Άρθρου 24 έχουν απώτερο σκοπό να
θυσιάσουν πολύτιμα οικοσυστήματα στο
βωμό του κέρδους και της αλόγιστης οικι-
στικής ανάπτυξης. Αν συμβεί αυτό, η αι-
σθητική του ελληνικού τοπίου θα παρα-
μορφωθεί ανεπανόρθωτα καθώς σε κάθε α-
κρογιαλιά, σε κάθε βουνοπλαγιά θα απλώ-
νονται τουριστικά συγκροτήματα, παραθε-
ριστικοί οικισμοί και βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις.

Ανεξάρτητα από τις προθέσεις της κυ-
βέρνησης στο ζήτημα της αναθεώρησης
του Άρθρου 24, είναι σίγουρο ότι δεν μπο-
ρεί να τεθεί ζήτημα αλλαγής του ορισμού
του τι είναι δάσος και του τι είναι δασική έ-
κταση, καθώς αυτό θα ακύρωνε όλη την

Τζάστενη Πήλιο. Φεύγοντας από την Μηλίνα και με κατεύθυνση το Τρίκερι. 
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Αν και η επιστημονική αξία της καλ-
λιέργειας και της κατανάλωσης των γε-
νετικά τροποποιημένων καλλιεργειών
είναι μια ακόμα πηγή διενέξεων, το γε-
νετικά τροποποιημένο σιτάρι είναι μια
εμπορική απειλή για τους αγρότες των
ΗΠΑ, οι οποίοι εξήγαγαν σιτηρά αξίας
8,1 δις δολαρίων το 2012 - σχεδόν το

μισό του συνόλου της καλλιέργειας σι-
ταριού όλης της χώρας, αξίας 17,9 δις
δολαρίων. Μετά την επιβεβαίωση του
USDA ότι το γενετικά τροποποιημένο
σιτάρι συμπεριλαμβανόταν στις εξα-
γωγές, η Ιαπωνία ακύρωσε αμέσως την
εισαγωγή 25.000 τόνων λευκού μαλα-
κού σιταριού, και η Νότια Κορέα με

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ6

Τα ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ καταστρέφουν 
τις ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έ
να πρόσφατο περιστατικό
στις ΗΠΑ έχει αναζωπυ-
ρώσει τις ανησυχίες του
κόσμου για την εξάπλω-

ση των γενετικά τροποποιημένων τρο-
φών. Παρόλο που στις ΗΠΑ επιτρέπο-
νται και κυκλοφορούν πολλές ποικι-
λίες και σπόροι γενετικά τροποποιημέ-
νης σόγιας και καλαμποκιού, κάτι τέ-
τοιο δεν ισχύει για το σιτάρι.  

Ένας γεωργός στο Όρεγκον διαπί-
στωσε ότι το σιτάρι που φύτρωνε στα
χωράφια του ήταν ανθεκτικό στο κατο-
χυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
φυτοφάρμακο Roundup της Monsanto,
γνωστό με την επιστημονική ονομασία
ως glyphosate. Ο γεωργός έστειλε δείγ-
ματα του ανθεκτικού στο Roundup σί-
του στο Oregon State University, το ο-
ποίο διεξήγαγε δοκιμές σε αυτά. Το
Oregon State University στη συνέχεια
επικοινώνησε με το Υπουργείο Γεωρ-
γίας των ΗΠΑ. Η διεύθυνση Υπηρεσίας
Επιθεώρησης Υγείας Ζώων και Φυτών
(APHIS), του Υπουργείου Γεωργίας
των ΗΠΑ (USDA) ανακοίνωσε, στις 29
Μαΐου 2013, ότι τα αποτελέσματα των
δοκιμών σε δείγματα φυτών, από το α-
γρόκτημα του Όρεγκον, δείχνουν την
παρουσία μιας ποικιλίας γενετικά τρο-
ποποιημένου σιταριού (GE), που είναι
ανθεκτικό στο ζιζανιοκτόνο glyphosate,
η οποία είχε λάβει άδεια δοκιμής σε 16
Πολιτείες, από το 1998 μέχρι το 2005.
Το APHIS ξεκίνησε επίσημη διαδικα-
σία έρευνας, αφού, όπως υποστηρίζει,
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ποικιλίες
σιταριού GE, που να έχουν εγκριθεί για
πώληση ή για εμπορική παραγωγή, στις
ΗΠΑ ή σε άλλα κράτη. Παραδόξως, το
γενετικά τροποποιημένο σιτάρι που α-
νακαλύφθηκε στο Όρεγκον είχε κατά
κάποιο τρόπο καλλιεργηθεί για πάνω α-
πό μια δεκαετία ενώ οι καλλιέργειες δο-
κιμής θα έπρεπε να είχαν καταστραφεί
το 2001.
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τρόπο και στη διαδικασία που συμβαί-
νει αυτό, αφού ολόκληρη η διαδικασία
είναι ακόμη άγνωστη. Πρόσφατες έ-
ρευνες απέδειξαν ότι η γενετική δια-
σταύρωση είναι αναπόφευκτη αν γενε-
τικά τροποποιημένα φυτά και μη-γενε-
τικά τροποποιημένα φυτά καλλιεργού-
νται στην ίδια περιοχή και ότι η από-
σταση που μπορεί να ταξιδέψει το γε-
νετικό υλικό μπορεί να φτάσει μέχρι
και τα 21 χλμ. μέσω της γύρης και του
αέρα. Καταργείται δηλαδή ακόμα και
το δικαίωμα της επιλογής ενός γεωρ-
γού, καθώς αν εκείνος θέλει να καλ-
λιεργεί βιολογικά προϊόντα ή παραδο-
σιακές ποικιλίες, δεν θα μπορεί να το
κάνει αν υπάρχουν κοντά καλλιέργειες
με γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

Με την ευκαιρία αναθερμάνθηκε η
συζήτηση γύρω από το κατά πόσο οι
γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες
μπορούν να συμβάλλουν στον περιορι-
σμό της χρήσης ζιζανιοκτόνων. Ένα α-

την Ευρώπη ανακοίνωσαν αυστηρότε-
ρες δοκιμές των αμερικανικών εξαγω-
γών σίτου λόγο πιθανής επιμόλυνσης.
Η οργάνωση American Farmers έχει
ξεκινήσει δύο αγωγές εναντίον της ε-
ταιρείας βιοτεχνολογίας Monsanto με-
τά την ανακάλυψη του μη εγκεκριμέ-
νου γενετικά τροποποιημένου σιταρι-
ού. Σύμφωνα με τους αγρότες, η αμέ-
λεια της εταιρείας Monsanto έχει κα-
ταστρέψει τις πωλήσεις τους.

Όμως και στην Ευρώπη υπάρχει
πρόβλημα με τις γενετικά τροποποιη-
μένες καλλιέργειες. Τα στοιχεία της
Διεθνούς Υπηρεσίας για την Απόκτη-
ση των Αγροβιοτεχνολογικών Εφαρ-
μογών (ISSAA) δείχνουν ότι οι εκτά-
σεις που καλλιεργούνται στα χωράφια
8 κρατών της Ευρώπης ξεπερνούν τα
916 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι ποικι-
λίες αυτές είναι προϊόντα του βιομηχα-
νικού κολοσσού Μονσάντο. Πρόκειται
για τη γενετικά τροποποιημένη ποικι-
λία πατάτας Αμφλόρα και τη γενετικά
τροποποιημένη ποικιλία αραβοσίτου
Bt. Οι χώρες που επιτρέπουν την καλ-
λιέργεια των μεταλλαγμένων είναι η Ι-
σπανία, η Τσεχία, η Σουηδία, η Ρουμα-
νία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Πο-
λωνία και η Σλοβακία. 

Οι συνέπειες από την καλλιέργεια
μεταλλαγμένων στην Ισπανία είναι
τραγικές. Η γενετική επιμόλυνση έχει
καταστρέψει πολλά στρέμματα παρα-
δοσιακής καλλιέργειας σε περιοχές της
Καταλονίας και του Αραγόν, με ανυ-
πολόγιστες ζημιές για το εισόδημα των
αγροτών και την υγεία των καταναλω-
τών. Σχεδόν το 12,6% του ισπανικού
αραβοσίτου είχε επιμολυνθεί με με-
ταλλαγμένο. Αυτό το γεγονός, κατά
την Greenpeace, αποδεικνύει περίτρα-
να ότι η συνύπαρξη μεταλλαγμένων
και παραδοσιακών καλλιεργειών είναι
αδύνατη. Τοπικές αγροτικές οργανώ-
σεις διαπίστωσαν, μαζί με την περι-
βαλλοντική οργάνωση, ότι οι τοπικές
ποικιλίες καλαμποκιού δεν μπορούσαν
να καλλιεργηθούν. Για τη χώρα μας, οι
καλλιέργειες μεταλλαγμένου αραβοσί-
του στη Ρουμανία προκαλούν έντονη
ανησυχία στις περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις, καθώς αυτές θεωρούν ότι τα

μεταλλαγμένα χωράφια απειλούν να ε-
πιμολύνουν τις ελληνικές παραδοσια-
κές καλλιέργειες. Πλέον, κανείς δεν
μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η επιμό-
λυνση δεν θα περάσει τα σύνορα της
Ρουμανίας, να επιμολύνει χωράφια σε
όλη τη βαλκανική χερσόνησο, κατα-
στρέφοντας ακόμη και ελληνικές ποι-
κιλίες.

Τα παραπάνω συμβάντα ενισχύουν
μία από τις πιο βασικές ενστάσεις κατά
των μεταλλαγμένων, που εγείρουν πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις, βιοκαλ-
λιεργητές και αγροτικές οργανώσεις
σε πολλές χώρες: Πρόκειται για τον
κίνδυνο της επιμόλυνσης, δηλαδή της
διαδικασίας όπου μη-γενετικά τροπο-
ποιημένα φυτά διασταυρώνονται με
γενετικά τροποποιημένα φυτά που
καλλιεργούνται σε κοντινά χωράφια ή
την ευρύτερη περιοχή, επιμολύνοντας
το γενετικό υλικό τους. Αυτή τη στιγμή
πραγματοποιούνται μελέτες πάνω στο
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πό τα βασικά επιχειρήματα υπέρ των
μεταλλαγμένων είναι ότι προσβάλλο-
νται πιο δύσκολα από ασθένειες και γι’
αυτό χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρ-
μακα. Επίσης, οι περισσότερες μεταλ-
λαγμένες καλλιέργειες, που έχουν ανα-
πτυχθεί μέχρι σήμερα, είναι φτιαγμέ-
νες ώστε να παρουσιάζουν ανοσία σε
συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα. Σύμφωνα
με έρευνα του Πανεπιστημίου της Ου-
άσιγκτον, η φύτευση μεταλλαγμένων
καλλιεργειών (κυρίως καλαμπόκι και
σόγια) οδήγησε σε αύξηση και όχι σε
μείωση της χρήσης φυτοφαρ-
μάκων, καθώς οι παρασιτι-
κοί οργανισμοί δυνάμω-
σαν και τα ζιζάνια ανέ-
πτυξαν ανθεκτικότη-
τα στις τοξίνες. Το
αποτέλεσμα ήταν:
οι αγρότες υπο-
χρεώθηκαν να
χρησιμοποιούν
ακόμα πιο επι-
κίνδυνα χημι-
κά, σε μεγαλύ-
τερες ποσότη-
τες. Χαρακτη-
ριστική ήταν η
περίπτωση του
ζι ζαν ιοκτόνου
Round Up της
Μονσάντο. Η ιδέα
ήταν ότι ραντίζοντας το
χωράφι με Round Up τα
ζιζάνια θα εξοντώνονταν και
τα γενετικά τροποποιημένα σπαρ-
τά θα έμεναν άθικτα. Όμως με τον και-
ρό, τα ζιζάνια απέκτησαν ανοσία στο
Round Up, γιγαντώθηκαν (φτάνουν
μέχρι και τα 3 μ.) κι άρχισαν να πλήτ-
τουν τις καλλιέργειες. Το αποτέλεσμα
ήταν οι αγρότες να καταφεύγουν σε
χρήση μείγματος διάφορων χημικών,
αυξάνοντας τις ποσότητες που χρησι-
μοποιούν, μέχρι και 25% ετησίως.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι
πώς δεν προέβλεψαν τα παραπάνω
προβλήματα οι επιστήμονες των εται-
ρειών παραγωγής γενετικά τροποποιη-
μένων φυτών. Από την αρχή η Γενετι-
κή Μηχανική αντιμετώπισε δυο μεγά-
λα εμπόδια. Πρώτον, είναι ευρέως α-
ποδεκτό πια ότι η θεωρία πως κάθε γο-

νίδιο είναι υπεύθυνο για ένα μόνο χα-
ρακτηριστικό του οργανισμού (ένα γο-
νίδιο-ένα γνώρισμα), δεν ισχύει πάντα
και όταν ισχύει, θα ισχύει μόνο για λί-
γα γονίδια και για συγκεκριμένες περι-
πτώσεις. Όσο περισσότερα ανακαλύ-
πτονται για την λειτουργία των κυττά-
ρων, τόσο περισσότερο ευέλικτη και
πολύπλοκη φαίνεται να είναι η σχέση
μεταξύ των γονιδίων και των λειτουρ-
γιών τους. Δεύτερον, υπάρχει μια περί-
πλοκη και δυναμική αυτορυθμιστική ι-
κανότητα των χρωμοσωμάτων και των

γονι-

δίων, η
οποία τα κάνει να
αποβάλλουν, να διαγρά-
φουν ή να εμποδίζουν να εκφραστεί το
γενετικό υλικό το οποίο δεν ανήκει
στην κανονική δομή τους. Οι μεταλλά-
ξεις συμβαίνουν συχνά στην φύση, και
συνήθως, το ίδιο το γενετικό υλικό ε-
νεργοποιεί μηχανισμούς που τις ελέγ-
χουν και τις διορθώνουν. Το αποτέλε-
σμα αυτού είναι μια αξιοθαύμαστη
σταθερότητα της μορφής και της λει-
τουργίας των ζωντανών οργανισμών.

Στην πράξη τα παραπάνω έχουν τα
εξής αποτελέσματα:

1. Πολλαπλές και απρόβλεπτες παρε-
νέργειες λόγω της γενετικής τροπο-
ποίησης. 

2. Ένα πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχη-
μένης και σταθερής “έκφρασης”
των γενετικά τροποποιημένων χα-
ρακτηριστικών. 

3. Σημαντική δυσκολία απόδοσης χα-
ρακτηριστικών, μέσω γενετικής
τροποποίησης, τα οποία εμπλέκουν
πολλά γονίδια ταυτόχρονα. 

Η βιομηχανία βιοτεχνολογίας προ-
σπάθησε να περιορίσει το πρώτο πρό-
βλημα με το να μην απελευθερώνει γε-
νετικά τροποποιημένους οργανισμούς

με εμφανώς βλαβερές παρενέργει-
ες και με το να τις αρνείται ό-

ταν αυτές συνέβαιναν στο
εργαστήριο ή στη φύ-

ση. Οι εταιρείες βιο-
τεχνολογίας δεν έ-
χουν αναφέρει το
γεγονός πως λιγότε-
ρο από το 1% των
προσπαθειών τους
στη γενετική μη-
χανική σημειώ-
νουν κάποια επι-
τυχία. Οι αρχι-
κές υποσχέσεις
της βιοτεχνο-
λογίας- ότι θα
έκανε όλα τα

φυτά ικανά να
δεσμεύουν άζω-

το και να απορρο-
φούν φώσφορο (το ά-

ζωτο και ο φώσφορος είναι
απαραίτητα θρεπτικά συστατι-

κά για τις καλλιέργειες), ότι θα δημι-
ουργούσε φυτά ανθεκτικά στην ξηρα-
σία, στα άλατα και τα βαρέα μέταλλα,
και το ότι θα δημιουργούσε νέα εμβό-
λια- δεν συνέβησαν. Ένας βασικός λό-
γος των παραπάνω αποτυχιών είναι ό-
τι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ή προϊ-
όντα προϋποθέτουν συμπλέγματα γο-
νιδίων. Αντιθέτως, όλα τα μέχρι τώρα
βιοτεχνολογικά προϊόντα βασίζονται
στη δράση ενός μόνο γονιδίου κάθε
φορά (π.χ. φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιο-
κτόνα ή φυτά που παράγουν την τοξί-
νη Bt).
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκαν οι ερ-
γασίες του 4ου Συμπο-
σίου των Ελληνικών

Βοτανικών Κήπων στο Καρπενήσι από
21 ως 23 Ιουνίου 2013. Η διοργάνωση
ήταν μια πρωτοβουλία του νεοσύστα-
του Βοτανικού Κήπου «Κεφαλόβρυσο»
Καρπενησίου που δημιουργήθηκε από
το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λα-
μίας με την αμέριστη υποστήριξη του
Δήμου Καρπενησίου που παραχώρησε
και την έκταση στη θέση Κεφαλόβρυ-
σο. Ψυχή της διοργάνωσης ήταν ο Δρ
Γιώργος Φωτιάδης, διδάσκων στο ΤΕΙ,
ο άνθρωπος που εμψύχωσε τους φοιτη-
τές και όλοι μαζί εθελοντικά δημιούρ-
γησαν τον Κήπο. Ο νεότευκτος Κήπος
έγινε δεκτός με μεγάλη ικανοποίηση α-
πό τους εκπροσώπους των Ελληνικών
Βοτανικών Κήπων.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέ-
σμου «Ευγένιος ο Αιτωλός» στην κε-
ντρική πλατεία του Καρπενησίου με θέ-
μα: «Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυ-
τά - από την έρευνα στην πράξη». Οι πα-
ρουσιάσεις, από τους κεντρικούς ομιλη-
τές την Παρασκευή 21 Ιουνίου και από
τους εκπροσώπους των Κήπων το Σάβ-
βατο 22 Ιουνίου, ήταν πλουσιότατες σε
εικόνες και πληροφορίες και κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκο-
μένων, κυρίως των φοιτητών. Την Κυ-
ριακή 23 Ιουνίου το πρωί πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη στον Κήπο στο Κεφα-
λόβρυσο με ξενάγηση από τον κ. Φωτιά-
δη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκ-
δρομή στις όμορφες περιοχές της Ευρυ-
τανίας, Μαύρη Σπηλιά και Προυσό.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου
στο ειδυλλιακό Μικρό Χωριό, μια πολύ
ουσιαστική και μεστή συζήτηση μεταξύ
των εκπροσώπων των Ελληνικών Βοτα-
νικών Κήπων για την πορεία θεσμοθέ-
τησης του Δικτύου.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ4Ο 

Η συντονίστρια του άτυπου Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων κα Ε. Μαλούπα
(αριστερά) με την Ειδική Σύμβουλο του Δημάρχου Καρπενησίου κα Ε. Σοφρώνη. Ο
κ. Γ. Φωτιάδης στο βήμα του Συμποσίου (δεξιά).

Ο κ. Γ. Φωτιάδης ξεναγεί τους συμμετέχοντες στο Συμπόσιο 
στον Βοτανικό Κήπο «Κεφαλόβρυσο»

Η είσοδος του Κήπου.

Η «μνημειακή» ιτιά ηλικίας 150 ετών
που κοσμεί το «Κεφαλόβρυσο».



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ10

Oι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της ALPHA BANK
καθάρισαν από τα ξερά χόρτα 
μονοπάτια στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Ο
ι φίλοι εργαζόμενοι της
ALPHA BANK πιστοί στο
ραντεβού τους συνεισέφε-
ραν και φέτος στην προ-
στασία του Αισθητικού

Δάσους από τη φωτιά καθαρίζοντας τα ξερά
χόρτα. Οι εργαζόμενοι εθελοντές της Τράπε-
ζας συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 12 Μαΐου
2013 κοντά στο μοναστήρι της Καισαριανής
και με μεγάλη όρεξη καθάρισαν με επιμέ-
λεια τα ξερά χόρτα στο πλευρό πολυσύχνα-
στων δρόμων και μονοπατιών. 
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Ε
ργαζόμενοι της ALPHA BANK εί-
χαν την ευκαιρία να κάνουν έναν
όμορφο περίπατο και να ξεναγη-
θούν στο Αισθητικό Δάσος από

τους ανθρώπους της Φιλοδασικής την Κυριακή
12 Μαΐου 2013. Η ξενάγηση ξεκίνησε με ενη-
μέρωση για τη δημιουργία του Αισθητικού Δά-
σους στο χώρο που έχει οργανωθεί για τα εκ-
παιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η Φιλο-
δασική για τους μικρούς μαθητές όπου οι επι-
σκέπτες μπορούν να δουν παλιές φωτογραφίες
από τα πρώτα χρόνια της αναδάσωσης στον Υ-
μηττό. Στη συνέχεια έγινε μια ολιγόωρη ξενά-
γηση στο Μοναστήρι της Καισαριανής και α-
μέσως μετά οι εργαζόμενοι της Τράπεζας πε-
ριηγήθηκαν στο Βοτανικό Μονοπάτι και στην
περιοχή της Ανάληψης. Στο κλείσιμο του ό-
μορφου περιπάτου, η Φιλοδασική προσέφερε
στις μητέρες από ένα φυτό  από τα φυτώριά της
λόγω του εορτασμού της Ημέρας της Μητέρας.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
εργαζομένων της ALPHA BANK στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
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Τ
ο Σάββατο 18 Μαΐου
2013 οι εθελοντές εργα-
ζόμενοι της εταιρείας
LEASEPLAN HELLAS
που έχουν συνδράμει ή-

δη στην αναδάσωση της καμένης έκτα-
σης του Κουταλά, πήραν την πρωτο-
βουλία να βοηθήσουν στη βελτίωση
του χωματόδρομου που οδηγεί από το
μοναστήρι της Καισαριανής στην Ανά-
ληψη. Ο δρόμος είχε καταστραφεί από
τις βροχές του χειμώνα και οι εθελο-
ντές με σκαπτικά εργαλεία και πολλή
όρεξη έκλεισαν τα νεροφαγώματα και
απομάκρυναν τις μεγάλες πέτρες από
το κατάστρωμα του δρόμου που αν και
μικρός είναι πολύ σημαντικός για τις
εργασίες και την προστασία του Αι-
σθητικού δάσους.  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
από εργαζομένους της Εταιρείας
LEASEPLAN HELLAS
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του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού. Η
κα Τσιτσώνη έθεσε τις πολλές και ποι-
κίλες συνιστώσες της διαχείρισης και
λειτουργίας των περιαστικών περιο-
χών με έμφαση στην προστασία και
διατήρηση του βιοφυσικού κεφαλαίου
ώστε να προσφέρει οφέλη στην κοινω-
νία στο διηνεκές. Οι άλλοι ομιλητές, η
κα Isabelle Sévère, Πρόεδρος του πάρ-
κου Arche de la Nature Le Mans στη
Γαλλία, ο Δρ Marià Marti Viudes, Γεν.
Γραμματέας της FEDENATUR και Δι-
ευθυντής του Parc Natural de la Serra
de Collserola στη Βαρκελώνη της Ι-
σπανίας, ο κ. Riccardo Gini, Διευθυ-
ντής του Parco Nord Milano στην Ιτα-
λία και οι κ.κ. Gilbert Luc Devinaz και
Didier Martinet, Πρόεδρος και Διευθυ-

Η
ετήσια Γενική Συνέλευση
της FEDENATUR, δηλ.
της Eυρωπαϊκής Oμο-
σπονδίας των Mητροπο-

λιτικών και Περιαστικών Φυσικών και
Αγροτικών Περιοχών, της οποίας η Φι-
λοδασική είναι μέλος από το 2011,
πραγματοποιήθηκε αυτή τη χρονιά στις
6 Ιουνίου στην Αθήνα. Με την ευκαι-
ρία της Γενικής Συνέλευσης διοργανώ-
θηκε Hμερίδα με θέμα: «Η αλληλεπί-

δραση με την κοινωνία: Πρόκληση

και Ευκαιρία για τις Περιαστικές

Φυσικές περιοχές» και την επομένη, 7
Ιουνίου, Τεχνική Επίσκεψη σε περιοχές
του Υμηττού. Την ευθύνη της διοργά-
νωσης είχε ο Σύνδεσμος Προστασίας
και Ανάπτυξης του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
που είναι μέλος της FEDENATUR από
την περασμένη χρονιά. Στην Ομοσπον-
δία της FEDENATUR συμμετέχουν
πλέον (μετά και από την προσχώρηση
δύο νέων μελών), 36 «δασικά πάρκα»
από 8 Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εργασίες της Ημερίδας και της
Γενικής Συνέλευσης των μελών της
FEDENATUR, πραγματοποιήθηκαν
στη φιλόξενη αίθουσα του Δημοτικού
Θεάτρου Ηλιούπολης (στο κτήριο του
Δημαρχείου) και οι διοργανωτές είχαν
μεριμνήσει ώστε να υπάρχει ταυτόχρο-
να διερμηνεία σε πέντε γλώσσες.

Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε ο
Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. και Δήμαρχος
Βύρωνα κ. Ν. Χαρδαλιάς και ακολού-
θησαν οι θερμές ομιλίες Δημάρχων της
περιοχής του Υμηττού, παλαιών και
νέων. Για τις ομιλίες στις δύο ενότητες
της Ημερίδας είχαν προσκληθεί Έλλη-
νες και ξένοι ειδικοί επιστήμονες και
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και ομάδων εθελοντών.

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Πώς

να ανταπεξέλθουμε στις νέες απαιτή-

σεις της κοινωνικής χρήσης στα πε-

ριαστικά πάρκα» συντονίστρια ήταν
η Δρ Θέκλα Τσιτσώνη, Καθηγήτρια
της Σχολής Δασολογίας του Α.Π.Θ.
και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης

Οι προσκεκλημένοι στην Ημερίδα και ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές της πρώτης ενότητας.

Ο Πρόεδρος της FEDENATUR
κ. Slimane Tir.

Η FEDENATUR ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
για την ετήσια Γενική Συνέλευση 
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ντής αντίστοιχα, του Grand Parc Miribel
Jonage στη Lyon της Γαλλίας, αναφέρ-
θηκαν αναλυτικά σε παραδείγματα
διαχείρισης των ποικίλων απαιτήσεων
του κοινού των επισκεπτών στα πάρκα
σε σχέση με τις ανάγκες προστασίας
των περιοχών αυτών και τις προϋποθέ-
σεις εύρυθμης λειτουργίας τους.

Στη δεύτερη ενότητα με θέμα: «Η

σημασία της κοινωνικής συνεργα-

σίας στη διαχείριση των περιαστι-

κών περιοχών με σκοπό τη διασφάλι-

ση του μέλλοντός τους» την οποία
συντόνισε η Περιβαλλοντική Συντά-
κτρια του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού
«ΣΚΑΪ» κα Κατερίνα Χριστοφιλίδου,
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από τους
κ. Κωστή Παπαδόπουλο, Αντιπρόεδρο
του Σ.Π.Α.Υ και Δημοτικό Σύμβουλο
Ηλιούπολης, τον Καθηγητή Πολεοδο-
μίας του Ε.Μ.Π. κ. Κωνσταντίνο Σερ-
ράο (τ. Πρόεδρο του Πράσινου Ταμεί-
ου), κ. Pierre Dhenin, Διευθυντή του
Espace Naturel Lille Métropole της
Γαλλίας, τον κ. Pasquale Maria Cioffi,
Διευθυντή του Parco Agricolo Sud
Milano της Ιταλίας και τον κ. Σταύρο
Σαλαγιάννη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εθελοντικών Ομάδων
Δασοπροστασίας Δασοπυρόσβεσης και
επικεφαλής της Εθελοντικής Δασοπρο-
στασίας Βύρωνα. Σε γενικές γραμμές οι
ξένοι ομιλητές έδωσαν τη διάσταση της
δυναμικής ισορροπίας μεταξύ εντατι-
κής χρήσης των πάρκων και περιβαλλο-
ντικής προστασίας, ο τ. Πρόεδρος του
Πράσινου Ταμείου παρουσίασε το
πλαίσιο λειτουργίας και τις δράσεις του
Ταμείου και ο εκπρόσωπος των εθελο-
ντών παρουσίασε περιεκτικά την δυνα-
μική της προσφοράς των εθελοντών και
τις πτυχές της εκπαίδευσης και της ανά-
γκης ασφάλισής τους.

Τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που
έθιξαν οι ομιλητές και στις δύο ενότη-
τες, προκάλεσαν το ενδιαφέρον του
κοινού που παρενέβη με πολλές ερω-
τήσεις.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 6 Ι-
ουνίου, πραγματοποιήθηκε στον ίδιο
χώρο η Γενική Συνέλευση των μελών
της FEDENATUR, στην οποία παρα-

βρέθηκαν εκπρόσωποι από 11 δασικά
πάρκα της Ευρώπης. Συζητήθηκαν ο
απολογισμός του έτους 2012 και διά-
φορες προτάσεις για την επόμενη χρο-
νιά. Στη φετινή Γενική Συνέλευση πα-
ρουσιάστηκαν δύο υποψηφιότητες για

ένταξη στην Ομοσπονδία που εγκρίθη-
καν ομόφωνα: α) η Μητροπολιτική
Περιοχή της Ανω Σιλεσίας (με μεγαλύ-
τερη πόλη το Katowiche) στην Πολω-
νία και β) το Δημοτικό Πάρκο της
Prague-Troja στην Τσεχία.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές της δεύτερης ενότητας.

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. 
Από αριστερά η κα Ευαγγελοπούλου του Σ.Π.Α.Υ., η Τεχνική Γραμματέας, 
o Πρόεδρος και ο Γ.Γ. της FEDENATUR κ.κ. Teresa Pastor, Slimane Tir 

και Marià Marti Viudes.

Οι εκπρόσωποι των μελών της FEDENATUR.
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OI ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιή-
θηκε Τεχνική Επίσκεψη σε διάφορες
περιοχές του Υμηττού. Οι ξένοι προ-
σκεκλημένοι εκπρόσωποι δασικών
πάρκων είχαν την ευκαιρία να περιηγη-
θούν σε περιοχές του βουνού, μεταξύ
των οποίων και στο Αισθητικό δάσος,
και να επισκεφθούν κλιμάκια εθελο-
ντών δασοπροστασίας στον Χολαργό,
τον Βύρωνα και τη Γλυφάδα. Η στάση
στον Χολαργό διανθίστηκε με παράθε-
ση ιστορικών στοιχείων για την περιοχή
του Υμηττού δεδομένου ότι στην περιο-
χή αυτή, που είναι η πατρίδα του Περι-
κλή, εντοπίζονται και οι πηγές του πο-
ταμού Ιλισσού. Ειδικά η επίσκεψη στο
Αισθητικό δάσος που είχε οργανωθεί α-
πό τους ανθρώπους της Φιλοδασικής,
περιέλαβε τέσσερα ξεχωριστά σημεία
της περιοχής: α) Υποδοχή και ξενάγηση
στον χώρο στον οποίο υλοποιούνται τα
εκπαιδευτικά προγράμματα της Φιλο-
δασικής για παιδιά του νηπιαγωγείου
και του δημοτικού σχολείου. Οι επισκέ-
πτες είχαν την ευκαιρία να δουν στα
φωτογραφικά πάνελ εικόνες από τα
πρώτα χρόνια της αναδάσωσης στην
περιοχή. β) Επίσκεψη και σύντομη ξε-
νάγηση στη Μονή Καισαριανής. γ) Πε-
ριήγηση στο βοτανικό μονοπάτι όπου έ-
χουν τοποθετηθεί πινακίδες με τα ονό-
ματα δένδρων και θάμνων για την ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών και των άλ-
λων επισκεπτών. δ) Ξενάγηση στον Βο-
τανικό Κήπο της Φιλοδασικής. Οι επισκέπτες στους χώρους του Αισθητικού δάσους και στο πυροφυλάκειο Βύρωνα.

Η Δρ Agnieszka Szczepańska-Góra
παρουσιάζει την υποψηφιότητα της
Silesia Metropolia, της Πολωνίας.
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σουν τον περιβάλλοντα χώρο, στον ο-
ποίο υπάρχει σχετικό εποπτικό υλικό
και με βιωματικό τρόπο ξεδιπλώνουν
μαζί τους την ιστορία της δημιουργίας
του Αισθητικού Δάσους του Υμηττού.
Για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, η γνω-

Η
Φιλοδασική Ένωση Αθη-
νών στο πλαίσιο της ενί-
σχυσης της περιβαλλοντι-
κής παιδείας στη χώρα μας
έχει αναπτύξει μακρόχρονη

συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την
υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμ-
μάτων που πραγματοποιούνται στο Αι-
σθητικό δάσος του Υμηττού. Πολυά-
ριθμες ή ολιγάριθμες σχολικές ομάδες,
φοιτητές και σπουδαστές με την καθο-
δήγηση των δασκάλων και των καθη-
γητών τους και την υποστήριξη της Φι-
λοδασικής, έχουν υλοποιήσει κάθε εί-
δους περιβαλλοντικό πρόγραμμα συ-
νήθως με άξονα το Δάσος. Στο φιλόξε-
νο Αισθητικό Δάσος έχουν ξεναγηθεί
μαθητές, έχουν διεξαχθεί πειράματα, έ-
χουν γίνει δημιουργικές εργασίες και
κάθε γωνιά του έχει αποτελέσει πόλο
μάθησης και έμπνευσης για τη νεο-
λαία. Τα τελευταία χρόνια δάσκαλοι
και μαθητές εκδηλώνουν ολοένα και
μεγαλύτερη επιθυμία για ενασχόληση
με το περιβάλλον στον κατεξοχήν κα-
τάλληλο χώρο, στο όμορφο και φρο-
ντισμένο Αισθητικό Δάσος.

Η Φιλοδασική στη διαρκή προσπά-
θειά της να αναδείξει το Δάσος και ως
πόλο περιβαλλοντικής παιδείας, οργά-
νωσε τη σχολική χρονιά που μας πέρα-
σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
με τη συνδρομή εξειδικευμένων παι-
δαγωγών το οποίο υλοποίησε με πολύ
μεγάλη επιτυχία.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Τα μυστικά
του Δάσους» έχει σκοπό την επαφή των
παιδιών με τη φύση και την ανάπτυξη
φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης.

Υλοποιείται στον κατάλληλα διαμορ-
φωμένο χώρο του παλαιού μελισσοκο-
μείου πίσω από τη Μονή Καισαριανής.
Οι οργανωτές του προγράμματος υπο-
δέχονται τα παιδιά και με κατάλληλες ε-
ρωτήσεις τα παρακινούν να παρατηρή-

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ!
Eκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία του Δάσους.

Η δημιουργία του φυλλοχώματος.
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ριμία με το Αισθητικό Δάσος επιτυγχά-
νεται με τη βοήθεια μιας ιστορίας που
διηγούνται οι κάτοικοι του Δάσους!

Στη συνέχεια, τα παιδιά γνωρίζουν
τις διαδικασίες διατήρησης του δά-
σους, φυτεύοντας το δικό τους φυτό
και συμμετέχοντας στη διαδικασία πα-
ραγωγής φυλλοχώματος. Τέλος, με ένα
παιχνίδι αξιολόγησης η ομάδα συνοψί-
ζει και εμπεδώνει τις γνώσεις που κα-
τέκτησε γύρω από το Αισθητικό Δάσος
Υμηττού και την φροντίδα του.

Λόγω της βιωματικής δομής του
προγράμματος ο αριθμός των παιδιών
που συμμετέχουν είναι περιορισμένος,
οπότε τα σχολικά τμήματα μοιράζονται
σε δύο ομάδες και έχουν την ευκαιρία
για όση ώρα διαρκεί το πρόγραμμα για
τη μία, τα παιδιά της δεύτερης να πε-
ριηγηθούν οργανωμένα στο Βοτανικό
Μονοπάτι όπου έχουν επισημανθεί 35
είδη δέντρων και θάμνων. Με τον τρό-
πο αυτό όλα τα παιδιά εκτός από την
ευχάριστη μάθηση προσλαμβάνουν και
την εμπειρία του φυσικού χώρου.

Την πρώτη αυτή χρονιά, του 2012-13,
το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με 40 τμήματα νηπιαγωγεί-
ων και δημοτικών στη συντριπτική τους
πλειοψηφία δημόσιων, με μεγάλη επι-
τυχία όπως μαρτυρούν και οι θετικότα-
τες αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών. Ο
αριθμός μάλιστα των παιδιών ξεπέρασε
όλες τις προσδοκίες, 1.000 παιδιά σχε-
δόν πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της
Φιλοδασικής! Για το λόγο αυτό αποφα-
σίστηκε να συνεχιστεί και την επόμενη
χρονιά ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε
όσους εκπαιδευτικούς αναζητούν δρα-
στηριότητες κοντά στη φύση, να το ε-
ντάξουν στις επιλογές τους και να προ-
γραμματίσουν την υλοποίησή του.

Ηρθε η ώρα του φυτέματος.

Τα παιδιά κοσκινίζουν το φυλλόχωμα. Καθένας φυτεύει μια πρίμουλα 
στο γλαστράκι.

Tα μικρά του νηπιαγωγείου παίζουν.
Aριστερά τα παιδιά μαθαίνουν τα αρωματικά φυτά.
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ο πρωί της Τετάρτης 10
Απριλίου 2013, το Αισθητικό Δά-
σος στον Υμηττό, πλημμύρισε από
χαρούμενες φωνές, γέλια και ζω-
ντάνια. Σαρανταένα μαθητές και
μαθήτριες του 4ου Λυκείου Ζωγρά-
φου κατέφθασαν στο δάσος, περπα-
τώντας από το Σχολείο τους, για να
πάρουν μέρος εθελοντικά, στις κα-
θημερινές εργασίες που γίνονται.
Τα παιδιά, με δική τους πρωτοβου-
λία, ζήτησαν από την Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών, η οποία διαχειρί-
ζεται το Αισθητικό Δάσος, να βοη-
θήσουν σε δουλειές που είχαν προ-
γραμματιστεί εκείνη την ημέρα.

Έτσι πήραν μέρος στη βελτίωση
του καταστρώματος του χωματό-
δρομου, που οδηγεί στον λόφο του
«Καλόγερου», που είχε καταστρα-
φεί από τις βροχές του χειμώνα.

Με απίστευτο κέφι και εργατικό-
τητα ολοκλήρωσαν το στρώσιμο
του δρόμου, αφήνοντας έκπλη-
κτους τον Λυκειάρχη, τους συνο-
δούς καθηγητές και τους υπεύθυ-
νους της Φιλοδασικής, με την
πραγματικά πολύ καλή δουλειά
που έκαναν. Μας έδωσε κουράγιο
και αισιοδοξία η πρωτοβουλία των
παιδιών, να ζητήσουν να έρθουν να
βοηθήσουν, γιατί απέδειξαν την
διάθεσή τους για εθελοντικές δρά-
σεις σχετικά με την Προστασία του
Περιβάλλοντος, αλλά και την ανά-
γκη, όλοι μαζί, να φροντίσουμε το
πράσινο που είναι δίπλα μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά.
Ο δρόμος που στρώσατε, είναι πο-
λύ σημαντικός για τις εργασίες και
την προστασία του δάσους. Σας πε-
ριμένουμε να ξαναέρθετε!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

μαθητών του 4ου Λυκείου Ζωγράφου 

στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό

TT



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 23



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ24

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σωθούν οι μέλισσες

σμου - στην Ελλάδα από το 1997- και
η οποία γνωρίζει συνεχή εξάπλωση. Τα
νεονικοτινοειδή είναι διασυστηματικά
εντομοκτόνα (δηλαδή παραμένουν το-
ξικά μέσα στη δομή του φυτού, για μια
ολόκληρη εποχή καλλιέργειας, εβδο-
μάδες και μήνες) που έχουν δράση πα-
ρόμοια με το φυσικό εντομοκτόνο νι-
κοτίνη, το οποίο δρα στο κεντρικό νευ-
ρικό σύστημα. Το αρχικό σκεπτικό της
δράσης τέτοιου είδους φυτοφαρμάκων
σε αντίθεση με τα συμβατικά που α-
πλώς ψεκάζονται στα φυτά ήταν το να
χρησιμοποιούνται και για την επικάλυ-
ψη σπόρων έτσι ώστε να υπάρχουν μέ-
σα στο φυτό από την αρχή ως το τέλος
της ζωής του, σώζοντάς το από επιβλα-
βή έντομα. Οταν γίνεται ψεκασμός του
φυτοφαρμάκου, ένα μεγάλο μέρος δια-
σπείρεται στον αέρα ή φεύγει στο έδα-
φος, ενώ μικρή σχετικώς ποσότητα

Λ
έγεται, πως κάποτε ο Albert
Einstein είχε πει, πως όταν
οι μέλισσες θα εξαφανι-

στούν, ο άνθρωπος θα πεθάνει στα α-
μέσως επόμενα τέσσερα χρόνια από
την εξαφάνισή τους. 

Είτε πρόκειται για αστικό μύθο, είτε
για μια πραγματική δήλωση του μεγά-
λου επιστήμονα, ο οικονομικός και οι-
κολογικός ρόλος των μελισσών είναι
δεδομένος και γνωστός σε όλους. Τα
2/3 περίπου της παγκόσμιας παραγωγής
τροφής στηρίζονται στην επικονίαση
(γονιμοποίηση), στην οποία κατά κύριο
λόγο συμβάλλει η μέλισσα. Τα έντομα
επικονιαστές συνεισφέρουν στην αγρο-
τική παραγωγή σε περισσότερες από
150 (84%) καλλιέργειες της Ευρώπης.
Οι καλλιέργειες αυτές εξαρτώνται πλή-
ρως ή μερικώς από έντομα για την γονι-
μοποίηση και την παραγωγή τους. Η α-
ξία των εντόμων γονιμοποίησης στην
Ευρώπη υπολογίζεται σε 22 δισεκατομ-
μύρια ευρώ ετησίως. Η μέλισσα αποτε-
λεί τον κυρίαρχο επικονιαστή στη φύση
καθώς ένα συνηθισμένο μελίσσι με
50.000 μέλισσες γονιμοποιεί 500.000
άνθη την ημέρα, αφού μια μέλισσα
μπορεί να επισκεφτεί ως και 10.000 άν-
θη την ημέρα. Από τα 100 είδη φυτών
που προσφέρουν το 90% της τροφής
στον κόσμο, το 70% γονιμοποιούνται
από τις μέλισσες. Όμως και όλα τα α-
γριολούλουδα και τα βότανα χρειάζο-
νται τη μέλισσα, που αποτελεί θεμέλιο
λίθο του περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρη-
θεί μια τρομακτική μείωση των μελισ-
σοσμηνών ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, Αυ-
στραλία αλλά και χώρες της Ευρώπης.
Το φαινόμενο αυτό γνωστό ως «Σύν-
δρομο Κατάρρευσης των Μελισσών»
έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.
Οι αποικίες μελισσών στη Βόρεια Α-
μερική και στην Ευρώπη εμφανίζουν
μείωση της τάξεως του 30%, ενώ σε
περιοχές όπως η Μέση Ανατολή η μεί-
ωση αυτή αγγίζει ως και το 85%. Οι

παράγοντες που εξετάζονται από τους
επιστήμονες ως αίτια του φαινομένου
είναι οι γνωστές ασθένειες, οι ιώσεις, η
νέα μορφή της νόσου της Νοσεμίασης,
οι δηλητηριάσεις από φυτοφάρμακα, η
ατμοσφαιρική ρύπανση, οι αρνητικές
επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημέ-
νων καλλιεργειών, τα ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία, οι κλιματικές μεταβολές και
η ανθεκτικότητα των παρασίτων στα
θεραπευτικά σκευάσματα, 

Ένας βασικός παράγοντας που εξε-
τάζεται ως προς την «αθωότητά του»
σε σχέση με τις επιβλαβείς επιδράσεις
στις μέλισσες είναι τα φυτοπροστατευ-
τικά σκευάσματα, ειδικότερα τα νεονι-
κοτινοειδή. Πρόκειται για μια κατηγο-
ρία φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιεί-
ται τις τελευταίες περίπου δύο δεκαε-
τίες σε διαφορετικές χώρες του κό-
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στις μέλισσες. Οι μελισσοκόμοι μετέ-
φεραν τα μελίσσια τους στα βαμβάκια
ώστε να έχουν παραγωγή βαμβακόμε-
λου, το οπίο θεωρείται ένα πολύ καλό
σε ποιότητα μέλι. Ωστόσο όσο περνού-
σε ο καιρός, παρατηρούσαν ότι τα με-
λίσσια τους αποδυναμώνονταν και χά-
νονταν μεγαλύτεροι πληθυσμοί μελισ-
σών από το φυσιολογικό. Έτσι άρχισε
η αναζήτηση της αιτίας του φαινομέ-
νου. Από το 2003 και μετά χάνονται ε-
τησίως περίπου 3.000 τόνοι βαμβακό-
μελου. Ταυτόχρονα όσοι μελισσοκόμοι
έβαλαν τα μελίσσια τους κοντά σε βαμ-
βακοκαλλιέργειες έχασαν το 50-80%
του πληθυσμού των μελισσών τους. 

Επιστηµονικοί φορείς, µελισσο-
κόµοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις
τα τελευταία χρόνια κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου επισηµαίνοντας ότι
για την ακατανόητη αρχικά µαζική ε-
ξόντωση των µελισσών ευθύνονται τα
νεονικοτινοειδή φυτοφάρµακα. Μετά
τις προειδοποιήσεις των µελισσο-
κόµων και των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων ο ΟΗΕ, τον Μάρτιο του 2011,
σε έκθεσή του έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου επισημαίνοντας ότι είχαν

περνά στο φυτό. Η καινούργια αυτή οι-
κογένεια φαρμάκων εμποτίζεται στους
σπόρους με ειδική επεξεργασία, με α-
ποτέλεσμα να περνά ολόκληρη η πο-
σότητα της ουσίας στο φυτό.

Οι φαρμακοβιομηχανίες γνωρίζουν
τους κινδύνους που δημιουργούνται α-
πό τα προϊόντα τους στις μέλισσες και
γι’ αυτό σε κάθε φαρμακευτικό σκεύα-
σμα φροντίζουν να αναγράφεται η πι-
θανή τοξικότητά του στη μέλισσα. Από
έρευνες που έγιναν για την επίδραση
των νεονικοτινοειδών στις μέλισσες, το
clothianidin πρώτο και στη συνέχεια το
imidacloprid ήταν τα πλέον τοξικά στις
μέλισσες. Τριάντα μόνο λεπτά μετά α-
πό τη χορήγηση imidacloprid σε τρο-
φή, η οσφρητική ικανότητα των με-
λισσών ελαττώθηκε αισθητά, ενώ
συγχρόνως έγινε αντιληπτή η αλλαγή
στη λειτουργία των νευρώνων του ε-
γκεφάλου της μέλισσας. Αυτό έχει ως
επιπτώσεις τη μείωση της ικανότητας
μάθησης και μνήμης, τη μείωση ικα-
νότητας προσανατολισμού, τη μειω-
μένη ικανότητα αναζήτησης τροφής
και τη μειωμένη ενεργητικότητα στην
κυψέλη. Τοξικολογική έρευνα που έγι-
νε από Ολλανδούς ερευνητές, υποστη-
ρίζει ότι τα αποδεκτά όρια της τάξεως
των 50 ppb (μέρη ανά δισεκατομμύ-
ριο), που η παρασκευάστρια εταιρεία
έθεσε ως όριο πάνω από το οποίο εμ-
φανίζονται οι αρνητικές συνέπειες του
imidacloprid στις μέλισσες, είναι βασι-
σμένα κυρίως σε βραχυπρόθεσμες δο-
κιμές. Αν πραγματοποιούσαμε μακρο-
πρόθεσμες μελέτες, πολύ χαμηλότερες
συγκεντρώσεις μπορεί να αποδειχθούν
επικίνδυνες. Αυτό εξηγεί γιατί πολύ μι-
κρές ποσότητες imidacloprid μπορούν
να προκαλέσουν μείωση του πληθυ-
σμού των μελισσών μακροπρόθεσμα.

Επίσης πολύ ενδιαφέροντα είναι τα
συμπεράσματα από αμερικανικές και
γαλλικές μελέτες σχετικά με την αλλη-
λεπίδραση των νεονικοτινοειδών με
την ασθένεια της νοζεμίασης στις μέ-
λισσες. Η νοζεμίαση, προκαλείται από

το παράσιτο nosema που
πλήττει το γαστρεντερι-
κό σύστημα της μέλισ-
σας. Όταν μέλισσες ε-
κτέθηκαν σε νεονικοτι-
νοειδή (imidacloprid),
και στη συνέχεια εκτέ-
θηκαν στο nosema, εμ-
φανίστηκε τριπλάσια αύ-
ξηση των επιπέδων του
παρασίτου στον οργανι-
σμό αυτών των εντόμων
σε σύγκριση με άλλες
μέλισσες που δεν είχαν
εκτεθεί στο φυτοφάρμα-
κο αλλά προσβλήθηκαν
από νοζεμίαση. Το απο-
τέλεσμα αυτό μαρτυρεί
ότι τα έντομα ήταν πιο
ευάλωτα στο nosema ό-
ταν είχαν προηγουμένως
εκτεθεί στο φυτοφάρμα-
κο. Η ευαισθησία των
μελισσών στο παράσιτο παρατηρείται
ακόμη και όταν τα έντομα είχαν εκτεθεί
σε δόσεις του φυτοφαρμάκου τόσο μι-
κρές ώστε να είναι μη ανιχνεύσιμες με-
τά τον θάνατό τους. Επίσης, ο συνδυα-
σμός του νεονικοτινοειδούς φυτοφαρ-
μάκου και του παθογόνου nosema απο-
δυνάμωνε σε τέτοιον βαθμό τον οργα-
νισμό των μελισσών ώστε αυτές πέθαι-
ναν πρόωρα.

Στη χώρα μας τα συγκεκριμένα φυ-
τοφάρμακα χρησιμοποιούνται ως διά-
λυμα για ψεκασμό σε εσπεριδοειδή και
πυρηνόκαρπα (ροδάκινα, κεράσια, βε-
ρίκοκα κ.λπ.) αλλά και στα φοινικοει-
δή. Χρησιμοποιούνται επίσης ως επι-
κάλυμμα σπόρων στη καλλιέργεια βαμ-
βακιού, όπου οι επικαλυμμένοι με νεο-
νικοτινοειδή σπόροι φθάνουν ως και το
90% επί του συνόλου των σπόρων που
χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες.
Βαμβακοκαλλιέργειες υπάρχουν κυ-
ρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Νομός Πέλ-
λας) αλλά και στην Κεντρική Ελλάδα.
Στον Νομό Πέλλας άρχισαν τα τελευ-
ταία περίπου έξι χρόνια να εμφανίζο-
νται και τα περισσότερα προβλήματα
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πείχαν της ψηφοφορίας. Υπέρ ψήφισαν
η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η
Σουηδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπα-
νία, η Πολωνία, η Κύπρος, το Λουξεμ-
βούργο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λε-
τονία, η Σλοβενία και η Μάλτα. 

Κατά της απόφασης της Κομισιόν
τάχθηκαν η Ιταλία, η Βρετανία, η Ουγ-
γαρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η
Αυστρία, η Τσεχία και η Σλοβακία.

Οι χώρες που απείχαν, ήταν η Ελλά-
δα, η Λιθουανία, η Ιρλανδία και η Φιν-
λανδία.

Εξηγώντας την ελληνική στάση, κύ-
κλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης ισχυρίζονται αφενός ότι η με-
λέτη στην οποία στηρίχθηκε η Κομι-
σιόν περιείχε ανεπαρκή στοιχεία, αφε-
τέρου ότι στην Ελλάδα δεν παρατηρή-
θηκε αιφνίδια μείωση μελισσών, όπως
σε άλλες χώρες, που να αποδίδεται στα
τρία αυτά εντομοκτόνα. Ο άλλος πα-
ράγοντας που υπαγόρευσε την ελληνι-
κή στάση σχετίζεται με το είδος των
καλλιεργειών που ευδοκιμούν στην
Ελλάδα.

Η Ελλάδα κατέχει μια εξέχουσα θέση
στο χώρο της μελισσοκομίας συγκριτι-
κά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μαζί με την Ισπανία και τη
Γαλλία είναι οι μόνες που είναι αυτάρ-
κεις σε παραγωγή μελιού. Η χώρα μας
με τα 1.500.000 μελισσοσμήνη κατέχει
την δεύτερη θέση με 17,09% μετά την
Ισπανία. Η Ελλάδα έχει επίσης πρώτη
θέση στην Ευρώπη όσον αφορά στην
πυκνότητα μελισσιών με 11,9 μελίσσια
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και κατα-
ναλώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα μελι-
ού ανά άτομο (1.620 γρ/άτομο). Μολο-
νότι η προσφορά της μελισσοκομίας α-
ποτελεί το 1,8% της ζωικής παραγωγής
της χώρας, η συνολική της προσφορά
μέσω της γονιμοποίησης είναι ανεκτί-
μητη. Το ελληνικό μέλι, έχει τεράστια ε-
ξαγωγική προοπτική λόγω της εξαιρετι-
κής του ποιότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
η στάση της Ελλάδας και στις δυο ψη-
φοφορίες προκαλεί απογοήτευση.

καταρρεύσει οι αποικίες των μελισσών
στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη
σε ποσοστό 30%!

Δύο χρόνια αργότερα, το 2013, η
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων (EFSA), με έκθεσή της
προς την Κομισιόν, επισήμανε τον κίν-
δυνο για τις μέλισσες και τους άγριους
επικονιαστές που απορρέει από τη
χρήση των πιο ευρέως χρησιμοποιού-
μενων εντομοκτόνων και συγκεκριμέ-
να των clothianidin, thiamethoxam και
imidacloprid. Μελετώντας μόνο δεδο-
μένα από τους φακέλους των ίδιων των
εταιρειών που τα διακινούν, η EFSA έ-
χει εντοπίσει κινδύνους για τις μέλισ-
σες από την έκθεση σε μολυσμένο νέ-
κταρ, γύρη και σκόνη από τη σπορά
σπόρων επικαλυμμένων με νεονικοτι-
νοειδή. 

Η γνωμοδότηση της EFSA ταρακού-
νησε την Κομισιόν αφού η Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
θεωρείται συντηρητική στις διατυπώ-
σεις της και έχει κατηγορηθεί πολλές
φορές για επιστημονικές διαγνώσεις
προσαρμοσμένες στους νόμους της α-
γοράς. Μετά τη δημοσίευση της έκθε-
σης της EFSA, οι εξελίξεις ήταν ρα-
γδαίες. Άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, αποφά-
σισε έστω κι αργά να εφαρμόσει την
αρχή της προφύλαξης (precautionary
principle) και πρότεινε μια πανευρω-
παϊκή αναστολή της χρήσης 3 νεονικο-
τινοειδών (imidacloprid, clothianidin
και thiamethoxam) σε ηλίανθο, ελαιο-
κράμβη, καλαμπόκι και βαμβάκι, (είτε

ως επικάλυμμα σπόρου είτε σε κοκκώ-
δη μορφή είτε σε μορφή ψεκαστικού
διαλύματος) για δύο χρόνια. 

Η πρόταση της Επιτροπής τέθηκε σε
ψηφοφορία αλλά δεν υπήρξε καθορι-
στική πλειοψηφία. Από τις είκοσι επτά
(27) χώρες, δεκατρείς (13) ψήφισαν υ-
πέρ της απαγόρευσης, αλλά εννέα (9)
χώρες ψήφισαν κατά (Ελλάδα, Τσεχία,
Σλοβακία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Λιθου-
ανία, Αυστρία, Πορτογαλία και Ουγγα-
ρία) και πέντε (5) απείχαν, μεταξύ των
οποίων η Γερμανία και η Βρετανία.

Στις 29 Απριλίου 2013, έγινε δεύτερη
ψηφοφορία και παρ’ ότι δεν συγκε-
ντρώθηκε η ειδική πλειοψηφία που α-
παιτείται των 255 ψήφων, η Κομισιόν
αποφάσισε να προχωρήσει στην απαγό-
ρευση των τριών εντομοκτόνων, έστω
προσωρινά. Έτσι, σε νέα ψηφοφορία ει-
σήγαγε μόνο προσωρινή απαγόρευση
με αναστολή χρήσης των φυτοφαρμά-
κων από την 1η Δεκεμβρίου 2013. Τα
τρία νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα που
απαγορεύτηκαν είναι τα imidacloprid,
clothianidin και thiamethoxam και πα-
ράγονται κυρίως από την Bayer της
Γερμανίας και την Syngenta της Ελβε-
τίας. Η πρόταση για την αναστολή της
χρήσης των εντομοκτόνων αφορά τέσ-
σερις καλλιέργειες: του αραβοσίτου,
της ελαιοκράμβης, του ηλιοτροπίου και
του βαμβακιού, που τρέφουν τους πλη-
θυσμούς των μελισσών.

Συνολικά 15 χώρες ψήφισαν υπέρ
της πρότασης της Κομισιόν να απαγο-
ρευτούν τα τρία επικίνδυνα φυτοφάρ-
μακα, 8 χώρες ψήφισαν κατά και 4 α-
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στρατιωτικής συνοδείας και αγωγιατών
- οδηγών, τα συχνά πολεμικά επεισόδια
που γινόντουσαν και η παρουσία τέλος
πολλών ληστών μέχρι το 1926.

Η πρώτη ανάβαση στην κορυφή του
Ολύμπου έβαλε τις βάσεις για την διά-
δοση της ορειβασίας στην Ελλάδα. Α-
πό τότε έχουν ανέβει στον Όλυμπο πά-
νω από 150.000 ορειβάτες από 115 χώ-
ρες από όλες τις ηπείρους. Όλα αυτά
δε είχαν ως αποτέλεσμα και την ανά-
πτυξη του ορεινού τουρισμού της ευ-
ρύτερης περιοχής των Νομών Πιερίας
και Λαρίσης.

Σήμερα μια ανάβαση στο βουνό εί-
ναι πιο εύκολη από παλαιότερα, καθώς
υπάρχουν ακριβείς χάρτες, σηματοδο-
τημένα μονοπάτια και καταφύγια που
μπορούν να φιλοξενήσουν τον κάθε
πεζοπόρο και ορειβάτη. Η απόπειρα
της κατάκτησης της κορυφής του Ολύ-
μπου, πάντα θα έχει μια συμβολική α-
ξία για κάθε ορειβάτη, καθώς αποτελεί
ένα ταξίδι στην απαρχή του Ελληνικού
Πολιτισμού.

Οι διάφορες απόπειρες που έκαναν
τότε οι διάφοροι ξένοι περιηγητές και
επιστήμονες για να ανέβουν στον Όλυ-
μπο ίσως σήμερα να μη φαίνονται
σπουδαίες, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες στα Ιμαλάια ή στις Άλπεις.
Για τη σωστή αξιολόγηση των προσπα-
θειών αυτών και κυρίως της πρώτης α-
νάβασης στην κορυφή του, πρέπει να
ληφθούν υπόψη η μεγάλη περίοδος της
τούρκικης κατοχής, η χάραξη στον Ό-
λυμπο τον ελληνοτουρκικών συνόρων
(1881-1912), οι σχετικές άδειες που
χρειάζονταν για την επίσκεψη ξένων, η
έλλειψη κατάλληλων χαρτών και πλη-
ροφόρησης, η δυσχέρεια εξεύρεσης

Τ
ο 2013 είναι μια σημα-
ντική επέτειος για τον
Όλυμπο, το ψηλότερο
βουνό της Ελλάδας γνω-
στό παγκοσμίως κυρίως

για το μυθολογικό του πλαίσιο, καθώς η
κορυφή του (Μύτικας-2.918 μ.) ήταν η
κατοικία των Δώδεκα «Ολύμπιων» Θε-
ών σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαί-
ων Ελλήνων. Συγκεκριμένα συμπληρώ-
νονται 100 χρόνια από την κατάκτηση
της ψηλότερης κορυφής της Ελλάδος,
της απάτητης μέχρι τότε κορυφής του
Ολύμπου. Έτσι στις 2 Αυγούστου 1913
ώρα 10 και 25΄ το πρωί, οι διάσημοι Ελ-
βετοί Frederic Boissonnas, φωτογρά-
φος και εκδότης και Daniel Baud-Bovy,
συγγραφέας και τεχνοκριτικός και ο
Έλληνας  οδηγός τους Χρήστος Κάκ-
καλος κατακτούν για πρώτη φορά την
κορυφή του Ολύμπου. Η ανάβαση αυ-
τή και η κατάκτηση της κορυφής, που
βάφτισαν τότε «Κορυφή Βενιζέλος»
(Μύτικας ονομάστηκε αργότερα) έγινε
επίσημα γνωστή το 1919 με την έκδο-
ση του βιβλίου «La Grèce Immortelle».
Ο Χρήστος Κάκκαλος έγινε αργότερα
ο πρώτος επίσημος οδηγός του Ολύ-
μπου και για τελευταία φορά ανέβηκε
στην ψηλότερη κορυφή τον Μύτικα το
1972.

Είχαν μεσολαβήσει 25 περίπου ανεπι-
τυχείς προσπάθειες ξένων ορειβατικών
και επιστημονικών αποστολών από το
1780, ενδεικτικά αναφέρουμε τον Γάλ-
λο αρχαιολόγο Leon Heuzey (1855),
τον Γερμανό γεωγράφο Heinrich Barth
(1862) και τον Γερμανό μηχανικό Ed-
wart Richter, που το 1911, προσπαθώ-
ντας να κατακτήσει την κορυφή θα
πιαστεί αιχμάλωτος από ληστές, που
πιθανότατα είχαν πολιτικά κίνητρα,
καθώς η περιοχή βρισκόταν ακόμα υπό
τουρκικό ζυγό.

Από την αφίσα της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης
για τον εορτασμό των 100 χρόνων από
την πρώτη ανάβαση στον Όλυμπο.

Ο Χρήστος Κάκαλος από το Λιτόχωρο
στα 1913, όταν -βοσκός και κυνηγός α-
γριοκάτσικων τότε- οδήγησε τους Ελβε-
τούς, Frederic Boissonas και Daniel
Baud-Bovy στην πρώτη κατάκτηση του
Μύτικα.

1913-2013
100 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ OΛΥΜΠΟΥ 
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Ένα νέο είδος αμφίποδων
ανακαλύφθηκε σε σπήλαιο
στη Λάρισα

Έ
να νέο είδος αμφίποδων, ά-
γνωστο μέχρι σήμερα στους
επιστήμονες, εντοπίστηκε

στο σπήλαιο Μελισσότρυπας Ελασ-
σόνας στη Λάρισα, μετά από έρευνες
δύο ετών. Ο νέος οργανισμός ανακα-
λύφθηκε από Γερμανούς και Ρουμά-
νους σπηλαιολόγους, με επικεφαλής
τον σπηλαιοδύτη, επιστημονικό συ-
νεργάτη του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Βόλου, Μάρκο Βαξεβανόπουλο.

Το νέο είδος αμφίποδων ανήκει στο
γένος Nighargus και ζει αποκλειστικά
σε μια μικρή λίμνη μέσα στο σπήλαιο
της Μελισσότρυπας. Παίζει  σημαντι-
κό ρόλο στη σπηλαιογένεση και ο
προσδιορισμός του έγινε με βάση τα

μορφολογικά χαρακτηριστικά και την
ανάλυση του DNA.

Όπως μεταδίδει το ethnos.gr, ε-
κτός από το μικροσκοπικό είδος αμ-
φίποδων, οι ερευνητές παρατήρησαν
στο σπήλαιο Μελισσότρυπας, το ο-
ποίο εξερευνήθηκε για πρώτη φορά
το 2007, εντυπωσιακούς σταλακτίτες
και σταλαγμίτες, έναν καταρράκτη
και νυχτερίδες.

Η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του το σπήλαιο είναι εύκολη, ω-
στόσο υπάρχουν στενωποί και δύ-
σκολα περάσματα. Η θερμοκρασία
στην είσοδο ανέρχεται στους 13 βαθ-
μούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό
φτάνει τους 17 βαθμούς. Η υγρασία
είναι σταθερά 100%. Παλαιότερα στο
σπήλαιο υπήρχαν τρείς λίμνες, ωστό-
σο σήμερα έχει απομείνει μόνο μια, ό-
που και εντοπίστηκε το νέο είδος.

Ρύπανση, υπεραλίευση 
και ξενικά είδη 
μαστίζουν τη Μεσόγειο

Σ
ήμα κινδύνου εκπέμπει η Με-
σόγειος που απειλείται από
τη ρύπανση, την υπεραλίευ-

ση, την υπερδόμηση και την εισβολή
ξενικών ειδών. Αυτά είναι τα βασικά
συμπεράσματα της έκθεσης για την
κατάσταση του θαλάσσιου και παρά-
κτιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο,
που παρουσίασε χθες το πρόγραμμα
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης των Ηνω-
μένων Εθνών, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr, ό-
πως ανέφερε η συντονίστρια του
προγράμματος στην Αθήνα, Maria
Luisa Silva Mejias, η Μεσόγειος είναι
μια κλειστή θάλασσα, που χρειάζεται
περισσότερο από 100 χρόνια για να
ανανεωθεί, ωστόσο η ανανέωση αυτή
έχει επιβραδυνθεί, καθώς το 1960 -
2000 οι ποσότητες φρέσκου νερού α-
πό ποτάμια έχει μειωθεί κατά 20%. Ε-
κτός αυτού, κάθε 10 ημέρες ένα νέο

Η
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ EΝΩΣΗ ΧΙΟΥ όπως κάθε χρόνο, έ-
τσι και φέτος ολοκλήρωσε την προγραμματι-
σμένη αναδάσωση που ξεκίνησε από τον Δεκέμ-

βριο. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής  Ένω-
σης Χίου, Γιάννης Κοκκινάκης, στην εφημερίδα «Αλήθεια»
της Χίου, παρέλαβαν και φύτεψαν 2.500 δεντράκια, όπως
κουκουναριές, κυπαρίσσια, πεύκα και άλλα δασικά. 

Το πρόβλημα του ποτίσματος των αναδασώσεων έχει
λυθεί με τις δεξαμενές. Η Φιλοδασική Ένωση Χίου έχει
στο Αίπος 9 δεξαμενές των 10 τόνων και μια σιδερένια
των 100 τόνων. Σε όλες έχουν τοποθετηθεί φλοτέρ για

να βρίσκουν νερό όλο το χρόνο τα πουλιά και τα ζώα. Ε-
πίσης, με αυτές τις δεξαμενές υπάρχει διαθέσιμο νερό
σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς η Φιλοδασική Ένωση
της Χίου τις παρακολουθεί συνεχώς ώστε να είναι πάντο-
τε γεμάτες.

Υπενθυμίζουμε ότι η Χίος τα τελευταία χρόνια έχει υ-
ποστεί μεγάλη καταστροφή από τις πυρκαγιές. Το 2011
κάηκαν 15.000 στρέμματα και το 2012 πάνω από 152.000
στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Αξίζει κάθε αναγνώ-
ριση αλλά και βοήθεια η Φιλοδασική Ένωση Χίου για το
έργο της.

Η Φιλοδασική Ένωση Χίου συνεχίζει το έργο της!



είδος «εισβάλλει» στη Μεσόγειο, ενώ
περισσότερο από το 65% των ιχθυοα-
ποθεμάτων αλιεύεται πάνω από το ό-
ριο βιωσιμότητας.

Επιπλέον, το 37% των παράκτιων
οικισμών απορρίπτει τα λύματά του
στη θάλασσα, ενώ το 18% των βιολο-
γικών καθαρισμών στη Μεσόγειο εί-
ναι ανεπαρκές, καθώς προσφέρει μό-
νο πρωτοβάθμια επεξεργασία. Η Με-
σόγειος απειλείται επίσης από τη διά-
βρωση των ακτών αλλά και τον υπο-
θαλάσσιο θόρυβο από τον ήχο των
πλοίων και τα σόναρ που χρησιμοποι-
ούνται στις σεισμικές έρευνες. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, πάνω από 100 είδη θα-
λάσσιας ζωής στη Μεσόγειο απειλού-
νται με εξαφάνιση, ενώ σοβαρές δια-
στάσεις λαμβάνει και το πρόβλημα
των αποβλήτων από αφαλατώσεις.

Πρόγραμμα ελέγχου 
και επιθεώρησης 
για την αλιεία τόνου 
στη Μεσόγειο

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβε-
βαίωσε την στήριξή της για
τη βιώσιμη διαχείριση του τό-

νου κατά τη διάρκεια της κύριας αλιευ-
τικής περιόδου 2013 στη Μεσόγειο και
στον Ανατολικό Ατλαντικό. Κατά την
περίοδο από τις 26 Μαΐου έως τις 24 Ι-
ουνίου, επιτρέπεται σε μεγάλα σκάφη
και γρι-γρι να αλιεύουν τόνο. Μαζί με
τις ιχθυοπαγίδες, οι ποσοστώσεις για
τα γρι-γρι αντιπροσωπεύουν το 83%
της συνολικής ποσόστωσης 2013 της
ΕΕ που ισοδυναμεί με 7.548,1 τόνους.
Στον τομέα της αλιείας δραστηριοποι-
ούνται σκάφη από επτά κράτη μέλη
της ΕΕ (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλά-
δα, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρο).

Η αλιεία τόνου ρυθμίζεται από την
διεθνή επιτροπή για τη διατήρηση των
θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT),

στην οποία συμμετέχουν η ΕΕ και τα
κράτη μέλη της. Η ICCAT υιοθέτησε
ένα ενισχυμένο πολυετές σχέδιο απο-
κατάστασης του ερυθρού τόνου στην
τελευταία ετήσια συνεδρίασή της,
τον Νοέμβριο του 2012. Το σχέδιο
προωθεί την βιώσιμη διαχείριση του
αποθέματος και εισάγει ορισμένα νέα
μέτρα ελέγχου.

Με βάση την εμπειρία από τα προη-
γούμενα έτη και δεδομένων των ιδιαι-
τεροτήτων της φετινής αλιευτικής πε-
ριόδου, τέθηκε σε εφαρμογή αυστηρό
πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης.
Το πρόγραμμα αυτό συνεπάγεται ση-
μαντική κινητοποίηση επιθεωρητών,
περιπολικών σκαφών και αεροσκαφών
υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥ-
ΕΑ) και των ενδιαφερόμενων κρατών
μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρα-
κολουθεί επίσης τα αλιεύματα και ανα-
λύει δεδομένα συστήματος παρακο-
λούθησης σκαφών (σύστημα ελέγχου
μέσω δορυφόρου) σε συνεχή βάση για
να εξασφαλίσει ότι τηρούνται πλήρως
όλοι οι κανόνες και, ιδίως, οι ατομικές
ποσοστώσεις των σκαφών.

Σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΑ,
τα κράτη μέλη και τα άλλα συμβαλλό-
μενα μέρη της ICCAT, λαμβάνονται ό-
λα τα αναγκαία μέτρα για να διασφα-
λιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις
νέες διατάξεις και, σε τελική ανάλυ-
ση, η επιτυχία του σχεδίου αποκατά-
στασης και η μακροπρόθεσμη βιωσι-
μότητα του αποθέματος.

Μαζικοί θάνατοι δελφινιών
στην Ιταλία

Σ
ε 57 ανήλθαν τα νεκρά δελφί-
νια που εκβράστηκαν στις α-
κτές της Ιταλίας το τελευταίο

δίμηνο. Οι εκβρασμοί καταγράφηκαν
σε μεγάλο μήκος των ιταλικών ακτών
στην Τυρρηνική Θάλασσα, από την
την Τοσκάνη και την πόλη Λάτσιο έως
τη Σαρδηνία και τη Σικελία. Όπως δή-
λωσε στα “Νέα” ο ο θαλάσσιος βιολό-
γος - ερευνητής θαλάσσιας προστα-
σίας Βασίλειος Κουρούτος από το Ιν-
στιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρ-
χιπέλαγος δεν έχει καταγραφεί κάτι
αντίστοιχο στις ελληνικές ακτές, αλ-
λά οι επιστήμονες παραμένουν σε ε-
πιφυλακή.

Καλεί μάλιστα τον κόσμο να βρί-
σκεται σε εγρήγορση και να ενημε-
ρώνει άμεσα το Ινστιτούτο “Αρχιπέ-
λαγος” και τα τοπικά λιμεναρχεία σε
περίπτωση που παρατηρήσει κάτι α-
νησυχητικό.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι οι θά-
νατοι των ζωνοδέλφινων στην Ιταλία
οφείλονται σε κάποιον ιό, όπως είχε
συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του
1990. Τα ζωνοδέλφινα είναι το πιο
κοινό είδος δελφινιών στις ελληνικές
θάλασσες με μήκος 1,8-2,5 μέτρα,
βάρος 110-150 κιλά και προσδόκιμο
ζωής άνω των 50 ετών, ωστόσο ο
πληθυσμός του στη Μεσόγειο μειώ-
νεται. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θα-
λάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, οι
απειλές για τα θαλάσσια θηλαστικά
είναι η αλιεία (παρεμπίπτοντα αλιεύ-
ματα και ηθελημένες θανατώσεις), οι
προσκρούσεις με πλοία, η υποβρύχια
ηχορύπανση, η ρύπανση από σκουπί-
δια στις θάλασσες, οι τοξικές χημικές
ουσίες, οι πετρελαιοκηλίδες. Επίσης,
τα δελφίνια και τα υπόλοιπα θαλάσ-
σια θηλαστικά απειλούνται από ασθέ-
νειες και παράσιτα, από την κατα-
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στροφή των παράκτιων οικοσυστημά-
των, από την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο
του 2011 είχαν σημειωθεί μαζικοί ε-
κβρασμοί φαλαινών ζιφιών στις ακτές
του Ιονίου Πελάγους. Οι οικολογικές
ΜΚΟ που υλοποιούν το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Θάλασσα: Μάθε, Δρά-
σε, Προστάτεψε», WWF Ελλάς, ΜΟm,
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέ-
λαγος και Tethys Research Institute
είχαν εντοπίσει τις ασκήσεις πολεμι-
κού ναυτικού κατά τις οποίες χρησι-
μοποιήθηκαν συστήματα στρατιωτι-
κών σόναρ μεσαίων συχνοτήτων ως
την πιο πιθανή αιτία του μαζικού ε-
κβρασμού ζιφιών.

Για πρώτη φορά 
μετά από 61 χρόνια 
εντοπίστηκε σπανιότατο 
είδος φάλαινας

Γ
ια πρώτη φορά μετά από 61
χρόνια, ο θαλάσσιος βιολό-
γος John Ford εντόπισε και

βιντεοσκόπησε την απειλούμενη φά-
λαινα Eubalaena japonica, στα ανοι-
χτά των ακτών της βρετανικής Κο-
λομβίας. Πρόκειται για ένα από τα
σπανιότερα είδη φάλαινας με εκτιμώ-
μενο παγκόσμιο πληθυσμό 500 άτο-
μα, τα 50 εξ αυτών στον ανατολικό Ει-
ρηνικό. Όπως δήλωσε στη ειδησεο-
γραφική ιστοσελίδα του Βανκούβερ
«The Province», ο βιολόγος όλη του

τη ζωή έψαχνε τις σπάνιες φάλαινες,
ωστόσο ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα
έβρισκε μια.

Τα ζώα κυνηγήθηκαν ανελέητα το
1800 για το λίπος και τις μπαλένες
τους που φιλτράρουν το νερό στο
στόμα τους για να συγκρατήσουν τα
μικρά ψάρια. Είναι γνωστές και ως
«σωστές φάλαινες» επειδή θεωρού-
νταν ότι είναι οι σωστές φάλαινες για
να κυνηγήσει ένας φαλαινοθήρας,
καθώς κινούνται πολύ αργά, το βά-
ρος τους φτάνει τους 70 τόνους και
επιπλέουν όταν θανατωθούν.

Το λαθρεμπόριο 
της γούνας γάτας 
σε έξαρση

Τ
ο λαθρεμπόριο γούνας γάτας
ανθίζει στην Ελβετία, αποφέ-
ροντας τεράστια κέρδη στη

μαύρη αγορά, με αποτέλεσμα να εξα-
φανίζονται ακόμα και κατοικίδια από
τα σπίτια.

Σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργα-
νώσεις για την κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί ευθύνεται η χαλαρή νο-
μοθεσία και συγκεκριμένα ένας νό-
μος που επιτρέπει σε κάποιον να σκο-
τώσει μια γάτα αν βρίσκεται σε από-
σταση μικρότερη των 200 μέτρων α-
πό το σπίτι του. Ο νόμος θεσπίστηκε
για να προστατέψει την άγρια ζωή α-
πό τις γάτες, που σκοτώνουν εκατομ-
μύρια πουλιά και άλλα είδη ετησίως.

Ωστόσο, οι φιλόζωοι καταγγέλλουν
πως λειτουργεί σαν παραθυράκι για
τους λαθρέμπορους που σκοτώνουν
οικόσιτες και αδέσποτες γάτες για τη
γούνα τους. Το εμπόριο γούνας γά-
τας απαγορεύτηκε στην Ελβετία το
2008, ωστόσο μια κουβέρτα από τέ-
τοια γούνα μπορεί να αποφέρει μέχρι
και 1.700 δολάρια.

Σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνω-
ση «SOS Chats» το φαινόμενο έχει
λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Στο
πλαίσιο μυστικής έρευνας η οργάνω-
ση χρησιμοποίησε κρυφές κάμερες
για να αποκαλύψει το παράνομο ε-
μπόριο γούνας γάτας καθώς και 21
βυρσοδεψεία στην Ελβετία που ε-
μπλέκονται στην υπόθεση. Αγρότες
και κτηνοτρόφοι παραδέχτηκαν μάλι-
στα στην οργάνωση ότι εξέτρεφαν
γάτες για να τις πουλήσουν στα βυρ-
σοδεψεία.

Η Ινδία απαγορεύει 
τις παραστάσεις 
με αιχμάλωτα δελφίνια

Π
εριβαλλοντικές οργανώσεις
και επιστήμονες χαιρέτισαν
την οδηγία της κεντρικής κυ-

βέρνησης της Ινδίας προς τις αποκε-
ντρωμένες κυβερνήσεις να μην επι-
τρέπονται οι παραστάσεις με δελφίνια
στη χώρα. Με μια απόφαση που ου-
σιαστικά αναγνωρίζει δικαιώματα στα
δελφίνια, η ινδική κυβέρνηση ανακοί-
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νωσε πως απαγορεύεται από «κάθε ά-
τομο ή άτομα, οργανισμό, ιδιωτική ή
δημόσια επιχείρηση η εισαγωγή και
αιχμαλωσία κητοειδούς για εμπορικό
θέαμα, ιδιωτική ή δημόσια επίδειξη».
Όπως δηλώνει στους India Times, ο
θαλάσσιος βιολόγος Manoj Borkar,
«τα δελφινάρια μπορεί να έχουν μια
κάποια εκπαιδευτική αξία ως προς την
ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά η
προστασία των δελφινιών σε συνθήκες
ελευθερίας βαραίνει περισσότερο». Η
αλήθεια είναι ότι η προσομοίωση των
συνθηκών που επικρατούν στο ελεύ-
θερο περιβάλλον από τα δελφινάρια
είναι αδύνατη με αποτέλεσμα τα θαυ-
μαστά θηλαστικά να πλήττονται και να
επιβιώνουν υπό συνθήκες καταπίεσης.
Την απόφαση χαιρέτισε με ενθουσια-
σμό και η Ένωση Ινδικών Οργανώσε-
ων Προστασίας των Ζώων (FIAPO)
που έκανε λόγο για «τεράστιο βήμα»
για τα δικαιώματα των ζώων και για
«μεγάλη νίκη των δελφινιών».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ινδία γίνε-
ται η τέταρτη χώρα παγκοσμίως που
απαγορεύει τα δελφινάρια μετά την
Κόστα Ρίκα, την Ουγγαρία και τη Χιλή.

Γιατί τα δολώματα 
δεν σκοτώνουν 
τις κατσαρίδες 

Σ
ύμφωνα με νέα έρευνα του
πανεπιστημίου της Βόρειας
Καρολίνας, που δημοσιεύθηκε

στο επιστημονικό περιοδικό Science,
οι κατσαρίδες αποφεύγουν να τρώνε
ζάχαρη. Ειδικότερα οι ερευνητές υ-
ποστηρίζουν ότι οι κατσαρίδες έμα-
θαν να ανιχνεύουν και να αποφεύ-
γουν συγκεκριμένους τύπους γλυκό-
ζης που περιέχονται στις παγίδες και
τα δολώματα που πωλούνται στο ε-
μπόριο. Η έρευνα βασίζεται στις μι-
κρές καφέ γερμανικές κατσαρίδες
που φωλιάζουν σε σπίτια, κτήρια και
υπονόμους και οπουδήποτε αλλού οι
άνθρωποι αφήνουν υπολείμματα, σε
κάθε γωνιά του κόσμου.

Η αποστροφή των κατσαρίδων
προς τις παγίδες που περιέχουν ζά-
χαρη παρατηρήθηκε για πρώτη φορά
στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ε-
πτά με οκτώ χρόνια αφότου άρχισε
να χρησιμοποιείται γλυκόζη στα δο-
λώματα. Όπως διαπίστωσαν οι επι-
στήμονες οι κατσαρίδες εξελίχθηκαν
γρήγορα, με την αποστροφή προς τη
γλυκόζη να κληρονομείται γενετικά
στις νέες γενιές.

Πριν τραφούν οι κατσαρίδες χρησι-
μοποιούν τα μικρά «τριχίδια γεύσης»
για να δοκιμάσουν την τροφή και αν
αυτή περιέχει γλυκόζη. «Αναπηδούν
πίσω σαν να υπέστησαν ηλεκτροσοκ.
Αυτή είναι μια πολύ ξεκάθαρη συμπε-
ριφορά. Αρνούνται κατηγορηματικά
να καταπιούν την τροφή», εξηγεί ο κα-
θηγητής εντομολογίας Δρ. Coby
Schal, που συμμετείχε στη μελέτη.

Η έρευνα
Οι επιστήμονες εξέτασαν 19 πλη-

θυσμούς κατσαρίδων από τις ΗΠΑ, τη
Ρωσία, το Πουέρτο Ρίκο και τη Νότια
Κορέα. Όπως διαπίστωσαν, οι επτά
εξ αυτών παρουσίαζαν αποστροφή
στη γλυκόζη. Στο πλαίσιο του πειρά-
ματος οι επιστήμονες τοποθέτησαν
ξεχωριστά δοχεία με τροφές και βι-
ντεοσκόπησαν τις κατσαρίδες, οι ο-
ποίες απέρριψαν όσα περιείχαν γλυ-
κόζη και έφαγαν μόνο από τα δοχεία
με τη φρουκτόζη. Εκτός αυτού, τα έ-
ντομα έδειξαν αποστροφή σε ένα βά-
ζο μαρμελάδας που περιείχε γλυκόζη
και προτίμησαν το βάζο με το φιστι-
κοβούτυρο.

Επιθετικά μυρμήγκια 
συνεργάζονται 
με σαρκοφάγα φυτά για 
να εξοντώσουν κουνούπια

Ο
ι προνύμφες των κουνου-
πιών κλέβουν τα θρεπτικά
συστατικά από τις κοιλότη-

τες  των σαρκοφάγων φυτών, η οποί-
ες είναι γεμάτες με νεκρά ζωύφια.
Τότε εμφανίζονται τα μυρμήγκια
Camponotus schmitzi, τα οποία κυνη-
γούν τα κουνούπια, διατηρώντας πα-
ράλληλα καθαρό το σαρκοφάγο φυτό
Nepenthes bicalcarata. Ειδικότερα, ό-
πως ανακάλυψαν ερευνητές των πα-
νεπιστημίων Κέμπριτζ και Μπρουνέι
Νταρουσαλάμ, όταν τα συγκεκριμένα
μυρμήγκια φτιάχνουν συμβιωτικές α-
ποικίες στο σαρκοφάγο φυτό, εκείνο
αναπτύσσεται καλύτερα, καθώς προ-
σλαμβάνει περισσότερο άζωτο. Αυτό
συμβαίνει γιατί τα μυρμήγκια κυνη-
γούν τις προνύμφες κουνουπιών που
αναπτύσσονται στα υγρά του φυτού
και οι οποίες κλέβουν τα θρεπτικά συ-
στατικά που απελευθερώνονται κατά
την αποσύνθεση των εντόμων που
παγιδεύονται στο εσωτερικό του. Ε-
κτός του γεγονότος ότι εξολοθρεύ-
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ουν τους θηρευτές, τα μυρμήγκια
τροφοδοτούν επίσης το φυτό με τα
περιττώματά τους, παρέχοντας δω-
ρεάν λίπασμα. Επιπλέον, το διατη-
ρούν καθαρό, διευκολύνοντας την
πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Οι
επιστήμονες περιγράφουν τα μυρμή-
γκια Camponotus schmitzi ως ιδιαίτε-
ρα επιθετικά και ικανά, επισημαίνο-
ντας ότι καταδύονται εύκολα στα υ-
γρά του φυτού για να σκοτώσουν τις
προνύμφες των κουνουπιών.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στην
επιστημονική επιθεώρηση PLOS ONE.

Τα πράσινα ευρωπαϊκά 
καβούρια προκαλούν 
ζημιές στις ΗΠΑ

Τ
ον τουρισμό και την αλιεία του
Μέιν στις ΗΠΑ απειλούν τα
πράσινα ευρωπαϊκά καβούρια

που αποβιβάστηκαν στις παραθαλάσ-
σιες περιοχές της πολιτείας, κατα-
στρέφοντας τις καλλιέργειες αχιβά-
δας. Τα ξενικά, για τις ΗΠΑ, καβούρια
μεταφέρθηκαν μέσω των πλοίων στις
αμερικανικές ακτές στις αρχές του
1800. Έκτοτε τα οστρακόδερμα εγκα-
ταστάθηκαν στην περιοχή και κατάφε-
ραν να φτάσουν στο Μέιν, όπου και
ζουν περισσότερα από 100 χρόνια. Ω-
στόσο, αυτό που άλλαξε το τοπίο το
τελευταίο διάστημα είναι ότι οι υψηλό-
τερες θερμοκρασίες των υδάτων προ-
κάλεσαν τον ανεξέλεγκτο πολλαπλα-

σιασμό του πληθυσμού τους. Τα πρά-
σινα καβούρια εισβολείς είναι πλέον α-
σταμάτητα και καταστρέφουν τις καλ-
λιέργειες αχιβάδας, πλήττοντας την α-
λιεία αλλά και τον τουρισμό, καθώς «οι
αχιβάδες του Μέιν» αποτελούν παρα-
δοσιακό έδεσμα για τους επισκέπτες.

Τα πράσινα καβούρια περιλαμβάνο-
νται στους 100 χειρότερους εισβολείς
στην Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για
τα Ξενικά Είδη και είναι γνωστά για
την αδυναμία τους σε μύδια, στρείδια,
αχιβάδες κ.λπ. Η κλιματική αλλαγή ω-
στόσο, τους έχει δώσει ακόμα μεγα-
λύτερη δυναμική. Οι αλιείς του Μέιν
είναι απελπισμένοι και ζητούν την ά-
μεση λήψη μέτρων καθώς απειλού-
νται με οικονομική καταστροφή.

Η «λίμνη του Θεού»

Μ
ια λίμνη που δεν επηρεά-
στηκε ποτέ από την κλιματι-
κή αλλαγή ή ανθρωπογε-

νείς δραστηριότητες ισχυρίζονται ότι
βρήκαν Αυστραλοί ερευνητές από το
πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας στο νησί
«North Stradbroke Island», ανοιχτά
του Κουίνσλαντ. «Είναι η μπανιέρα του
Θεού. Είναι όμορφη, απίστευτα όμορ-
φη», δήλωσε ο Δρ. Cameron Barr, επι-
κεφαλής της έρευνας, προσθέτοντας
ότι η «Γαλάζια Λίμνη», όπως ονομά-
στηκε, είναι τόσο καθαρή που φαίνε-
ται ο βυθός της, εννιά μέτρα κάτω από
την επιφάνεια των υδάτων.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν τη λί-
μνη «κλιματικό πρόσφυγα» και υπο-
στηρίζουν πως έχει την ίδια χημική
σύνθεση και βρίσκεται στην ίδια ακρι-
βώς κατάσταση με αυτή που βρισκό-
ταν πριν 7.500 χρόνια. Όπως επισημαί-
νουν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
τα νερά της ξηραίνονται σε έναν παρα-
κείμενο βάλτο και αναπληρώνονται α-
πό τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα
κάθε 35 χρόνια. Οι ερευνητές προειδο-
ποιούν ότι κάτι εντελώς ασήμαντο, ό-
πως για παράδειγμα λίγο αντηλιακό
στο σώμα ενός επισκέπτη, θα μπορού-
σε να αλλοιώσει τη χημεία της λίμνης.

Φονικός ιός σκύλων 
αφανίζει τις σπάνιες τίγρεις
της Σουμάτρας

Η
νόσος του Καρέ, γνωστή και
ως μόρβα, είναι μία από τις
πλέον θανατηφόρες ιογε-

νείς ασθένειες σκύλων και τώρα απει-
λεί και τις τίγρεις. Ειδικότερα, όπως
ανακοίνωσε ο διευθυντής της Διε-
θνούς Οργάνωσης Κτηνιάτρων για τα
Άγρια Ζώα, John Lewis, υπάρχουν
στοιχεία ότι ο ιός, που τις τελευταίες
δεκαετίες εξελίχθηκε και προσβάλλει
ακόμα και θαλάσσια θηλαστικά, απει-
λεί τις σπάνιες τίγρεις της Σουμά-
τρας. Αν και ορισμένες τίγρεις έχουν
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και ε-
πιβιώνουν, στην πλειοψηφία τους αυ-
τές που θα προσβληθούν από τον ιό
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εκδηλώνουν αναπνευστικά και νευρο-
λογικά προβλήματα και τελικά πεθαί-
νουν. Κύριο συμπτώματα της νόσου
είναι η αλλαγή συμπεριφοράς, που
θέτει τις τίγρεις σε ακόμα μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο καθώς χάνουν τον φόβο
τους για τους ανθρώπους και πλησιά-
ζουν χωριά, οπότε γίνονται εύκολη
λεία για τους λαθροθήρες.

Η τίγρης της Σουμάτρας, που ζει α-
ποκλειστικά στο νησί της Ινδονησίας,
κινδυνεύει με εξαφάνιση και εκτιμάται
ότι μόλις 500 άτομα έχουν απομείνει
στην άγρια φύση. Από τον πληθυσμό
αυτό, τα βιώσιμα, ενήλικα ζώα δεν ξε-
περνούν σε ποσοστό το 40%.

Η μείωση των δέντρων 
αυξάνει την θνησιμότητα
στους ανθρώπους 

Η
αξία της χλωρίδας για την
προστασία του περιβάλλο-
ντος έχει αποδειχθεί πολλές

φορές. Ωστόσο, μια νέα έρευνα έρχε-
ται να δείξει ότι η μείωση των δασών
και ο περιορισμός των δέντρων γενι-
κότερα συνδέεται με απώλειες σε αν-
θρώπινες ζωές. Κατά την τελευταία
δεκαετία εξαφανίστηκαν 100 εκατομ-
μύρια δέντρα (ash trees) στις ανατο-
λικές και κεντροδυτικές πολιτείες
των Ηνωμένων Πολιτειών ως αποτέλε-
σμα της εισβολής ενός καταστροφι-
κού σκαθαριού που ακούει στο όνομα
emerald ash borer. Ερευνητές μελέτη-
σαν στοιχεία από 1.296 κομητείες των

ΗΠΑ όπου έκανε την εμφάνισή του το
σκαθάρι και συνέκριναν τα στοιχεία
θνησιμότητας στους ανθρώπους πριν
την εισβολή του με στοιχεία μετά την
καταστροφική περίοδο 1990-2007.
Μετά την ενσωμάτωση δημογραφικών
μεταβλητών όπως το εισόδημα και η
εκπαίδευση, η ερευνητική ομάδα ανα-
κάλυψε ότι η μείωση των δέντρων αυ-
ξάνει τους θανάτους των ανθρώπων.

Στην έρευνα της Αμερικανικής Υπη-
ρεσίας Δασών που δημοσιεύεται
στην επιθεώρηση American Journal of
Preventive Medicine αναφέρεται ότι
καταγράφηκε «αυξημένη θνησιμότητα
σχετιζόμενη με καρδιαγγειακές παθή-
σεις και λοιμώξεις του αναπνευστικού
στις κομητείες που προσβλήθηκαν α-
πό το σκαθάρι. Σε 15 Πολιτείες, το
σκαθάρι συνδέθηκε με 6.113 επιπλέον
θανάτους από παθήσεις του αναπνευ-
στικού και 15.080 επιπλέον θανάτους
από καρδιαγγειακές παθήσεις». Ο επι-
κεφαλής της ερευνητικής ομάδας
Τζόφρυ Ντόνοβαν επισημαίνει ότι η
ταχύτητα και το εύρος της εισβολής
του σκαθαριού κατέστησε δυνατή τη
σύνδεση μεταξύ του αριθμού των δέ-
ντρων και της ανθρώπινης υγείας. «Ί-
σως θα πρέπει να περιλάβουμε τα δέ-
ντρα στις υποδομές δημόσιας υγείας”
λέει ο Ντόνοβαν και προσθέτει ότι “ί-
σως δεν είναι μόνο απαραίτητα για το
φυσικό περιβάλλον, αλλά και για το
ευζήν του ανθρώπου. Αυτό θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει ένα μήνυμα
προς τους ανθρώπους που ασχολού-
νται με τη δημόσια υγεία».

Πώς οι φάλαινες κρατούν
την αναπνοή τους για 90’

Θ
αλάσσια θηλαστικά που κο-
λυμπούν σε μεγάλα βάθη έ-
χουν στο αίμα τους ηλεκτρι-

κά φορτισμένες πρωτεΐνες, οι οποίες
τους επιτρέπουν να κρατούν πάνω α-
πό μια ώρα την αναπνοή τους, όταν
ψάχνουν για τροφή. Αυτό προέκυψε
από έρευνα του πανεπιστημίου του
Λίβερπουλ σε 100 θαλάσσια είδη, με-
ταξύ των οποίων και φάλαινες φυση-
τήρες,  οι οποίες μπορούν να κρατή-
σουν την αναπνοή τους ως και 90 λε-
πτά, μια από τις καλύτερες επιδόσεις
στα θηλαστικά. Τα δελφίνια μπορούν
να κρατήσουν την αναπνοή τους για
20 λεπτά, ενώ το ρεκόρ για τους αν-
θρώπους είναι 19 λεπτά και το κατέ-
χει ο Ελβετός δύτης Peter Colat.

Στο πλαίσιο της μελέτης οι επιστή-
μονες ανέλυσαν μια ξεχωριστή μορια-
κή υπογραφή της μυοσφαιρίνης, της
πρωτεΐνης που συνδέεται με το οξυ-
γόνο στο αίμα. Όπως διαπίστωσαν οι
ερευνητές, στα ζώα που κολυμπούν
σε μεγάλα βάθη, όπως οι φάλαινες,  η
πρωτεΐνη αυτή είναι ηλεκτρικά φορτι-
σμένη σε μεγαλύτερο βαθμό, κάτι
που την εμποδίζει να σχηματίζει δε-
σμούς, οι οποίοι μειώνουν την ικανό-
τητά της να μεταφέρει οξυγόνο. Ως
εκ τούτου, οι φάλαινες φυσητήρες
μπορούν να μεταφέρουν περισσότε-
ρη μυοσφαιρίνη, η οποία αποθηκεύει
το οξυγόνο στο μυϊκό κύτταρο.



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



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ35

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




