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Ένωση Αθηνών

ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ



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. Μνημόνιο-Μνημόσυνο για τα δάση

το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ.

8. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωραϊσμού

και φυτεύσεων στην Ιερά Νέα Μονή Χίου.

12. Αγορά καυσόξυλων και λαθροϋλοτομία.

15. Ρυθμιστική κυνηγίου και λαθροθηρία,

στο ίδιο έργο θεατές.

16. Λιγότερες πυρκαγιές το 2013,

περισσότερες συλλήψεις εμπρηστών.

χρήση, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι τουριστικές εγκαταστά-
σεις, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Για κεραίες, πο-
μπούς, αναμεταδότες, πτηνοτροφεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδα-
τοκαλλιέργειες, χιονοδρομικά κέντρα, κατασκηνώσεις, στρατώνες,
στρατόπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά κτήρια, νοσο-
κομεία, καθώς και ένα σωρό άλλες αυθαιρεσίες.

Φανταστείτε τι έχει να γίνει στα νησιά που το 80-100% των δα-
σών τους είναι χορτολιβαδικές και φρυγανικές εκτάσεις. Θα πνιγούν
στην αξιοποίηση. Αφήστε που, όπου τα δάση εμπλέκονται με αυτές
τις εκτάσεις, ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι αμφίβολης
νομιμότητας, σε σχέση με τον συνταγματικό ορισμό των δασών.

Ας συνεχίσουμε λοιπόν τις ενέργειες, από όποιο πόστο μπορεί ο
καθένας, να πιέσουμε το ΥΠΕΚΑ να αποσύρει το νομοσχέδιο και
να το τροποποιήσει ώστε πραγματικά να προστατεύονται τα δάση.
Η ανάπτυξη δεν χρειάζεται να φέρνει καταστροφή. Όπως το κατά-
φεραν πολλές χώρες, μπορούμε να το καταφέρουμε κι εμείς.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Έ να καινούργιο λαμπρό κεφάλαιο στις παράνομες, χω-
ρίς άδεια και παραστατικά, εισαγωγές στην Ελλάδα
άνοιξε. Τα καυσόξυλα. Μετά τα αρνάκια και τα κα-

τσικάκια από την Βουλγαρία και την Αλβανία, που βαφτίζονταν ελ-
ληνικά μετά την είσοδό τους στη χώρα μας, ξεκίνησαν οι νταλίκες
φορτωμένες καυσόξυλα.

Χώρια οι εγχώριοι και αλλοδαποί που κάνουν ένα διάλειμμα
στην εμπορία σιδηρικών που μαζεύουν πλέον ανεξέλεγκτα από πα-
ντού. Τώρα κόβουν ανεξέλεγκτα δένδρα από παντού.

Ας ελπίσουμε ότι σε ένα-δύο χρόνια θα συσταθούν ειδικές ομά-
δες καταπολέμησης του φαινομένου.

Από κοντά και το νέο νομοσχέδιο για τα δάση, που ενώ είναι ήδη
προβληματικό, τα βάζει τώρα με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, χα-
ρακτηρίζοντάς τες «δημόσιες γαίες». Που στην πράξη σημαίνει ότι
πρώτον εάν καούν, δεν μπορούν να κηρυχθούν αναδασωτέες, και
δεύτερον θα επιτρέπονται σε αυτές οι εκχερσώσεις για γεωργική

18. Τα αρωματικά φυτά εξαφανίζονται 
από τα βουνά της Κρήτης.

20. 24 τρόποι να σκοτώσετε ένα δέντρο.
22. Με τους εργαζομένους της ΜENARINI HELLAS

στο Αισθητικό Δάσος του Υμηττού.
26. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

στο Αισθητικό Δάσος του Υμηττού.
27. Παγκόσμια ωρολογιακή βόμβα για το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο τα ηλεκτρονικά απόβλητα. 
28. Μικρές ειδήσεις. 

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



χνότητα πυρκαγιών και με φτωχά εδάφη συ-
νεπεία των συνεχών διαβρώσεων. Η οικολο-
γική τους αξία είναι ίδια με των δασών, δε-
δομένου ότι παρουσιάζουν εξαιρετική βιο-
ποικιλότητα, έχουν εναρμονισθεί με το δια-
μορφωμένο κλιματικό και εδαφικό περιβάλ-
λον και, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν
οικοσυστήματα που φιλοξενούν ιδιαίτερη
χλωρίδα και πανίδα. Όπως στο παρελθόν έ-
τσι και τώρα, επιχειρείται η μείωση της οι-
κολογικής αξίας των εκτάσεων χαμηλής
βλάστησης και παρ’ όλο που η επιστημονι-
κή κοινότητα έκανε απεγνωσμένες προσπά-
θειες να πείσει τους εκάστοτε θεσμοθετού-
ντες για την ιδιαίτερη σημασία τους, δεν το
κατάφερε. Βέβαια, δεν είναι σύμπτωση ότι
σε αυτές τις εκτάσεις, περιλαμβάνονται πε-
ριζήτητες προς εκμετάλλευση παραθαλάσ-
σιες και νησιωτικές περιοχές.

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονίσου-
με είναι η εξαίρεση των «δημοσίων γαιών»
από το καθεστώς των αναδασωτέων. Αυτό
θα δώσει ένα πρώτης τάξεως κίνητρο στους
εμπρηστές, θα «νομιμοποιήσει» τον εμπρη-
σμό ως μέσο διαχείρισης του φυσικού περι-
βάλλοντος και θα θέσει σε κίνδυνο τους γει-
τονικούς οικισμούς και τα παρακείμενα δά-
ση και δασικές εκτάσεις. Επίσης, οι λατομι-
κές ζώνες (οι οποίες δεν ταυτίζονται με τα
λατομεία) δεν θα κηρύσσονται αναδασωτέ-
ες, ασχέτως αν καλύπτονται από «δημόσιες
γαίες», δάση ή δασικές εκτάσεις. Για πρώτη
φορά θεσμοθετούνται χρήσεις για τις ανα-
δασωτέες εκτάσεις.

Το νομοσχέδιο αυξάνει τις επιτρεπτές ε-
πεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτά-
σεις που έχουν απομείνει. Για παράδειγμα,
στα παραθαλάσσια δάση και στις περιοχές

μεία του, τα οποία αν ψηφιστούν, η ζημιά
που θα προκύψει από την εφαρμογή τους
στα χερσαία οικοσυστήματα της χώρας, θα
είναι μη αναστρέψιμη.

Το σχέδιο νόμου εισάγει μια νέα έννοια
στη δασική νομοθεσία, αυτή των «δημό-
σιων γαιών», που δεν έχει χρησιμοποιηθεί
από άλλη χώρα της Ε.Ε. Με την έννοια «δη-
μόσιες γαίες» χρησιμοποιείται το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς ως μοναδικό κριτήριο για
τον ορισμό μιας μεγάλης κατηγορίας γαιών,
οι οποίες όμως έχουν πολύ διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά μεταξύ τους. Ο ορισμός αυ-
τός θα δημιουργήσει πρόσθετα και σοβαρά
προβλήματα στη χρηματοδότηση από ευ-
ρωπαϊκές χρηματοδοτικές πηγές. Επιπλέον,
όπου οι «δημόσιες γαίες» εμπεριέχουν δά-
ση ή δασικές εκτάσεις, οι διατάξεις αυτές
είναι αμφίβολης νομιμότητας σε σχέση με
τον συνταγματικό ορισμό των δασών. Τέ-
λος, η νέα αυτή κατηγορία έκτασης δεν α-
πολαμβάνει καμίας προστασίας καθώς επι-
τρέπονται σε αυτές διάφορες δραστηριότη-
τες (ανοικοδόμηση, βόσκηση κ.ά.), ενώ δεν
μπορούν να κηρυχτούν αναδασωτέες. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι περισσό-
τερες χορτολιβαδικές και φρυγανικές εκτά-
σεις θα χαρακτηρίζονται πλέον «δημόσιες
γαίες» και δεν θα υπάγονται στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας για τις προστατευό-
μενες περιοχές, δημιουργώντας έτσι νέα
προβλήματα και νομικά κενά. Θυμίζουμε ό-
τι οι φρυγανικές εκτάσεις στα νησιά είναι
σημαντικοί βιότοποι. Στα νησιά, οι εκτάσεις
χαμηλής βλάστησης είναι ιδιαίτερα μεγά-
λες, δεδομένου ότι σ’ αυτές συμπεριλαμβά-
νονται εκτάσεις με χαμηλή και αραιά ξυλώ-
δη βλάστηση και φρύγανα, με υψηλή συ-

Η
χώρα μας τις τελευταίες δε-
καετίες ακολούθησε μια ανα-
πτυξιακή πορεία που δεν ή-
ταν αειφορική ούτε ορθολο-

γική. Αυτό είχε ως συνέπεια να δημιουργη-
θούν παγιωμένες στρεβλές καταστάσεις,
που από τη μία ζημιώνουν το περιβάλλον
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και α-
πό την άλλη επιβαρύνουν την ελληνική οι-
κονομία με τεράστιες δαπάνες αποκατά-
στασης περιβάλλοντος και αποζημιώσεις
πληγέντων, καθώς επίσης και πρόστιμα
που πληρώνει η Ελλάδα για περιβαλλοντι-
κές παραβάσεις. Την εποχή της κρίσης, το
ζητούμενο πρέπει να είναι η επίτευξη της
ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση, μέσα
από την αειφορική εκμετάλλευση των φυ-
σικών μας πόρων και όχι η βραχυπρόθεσμη
επίτευξη αμφίβολου κέρδους, στο βωμό
του οποίου θυσιάζεται κάθε μελλοντική
προοπτική. Το νομοσχέδιο που δημοσιεύ-
τηκε επιδεινώνει πολύ την ήδη προβλημα-
τική περιβαλλοντική εικόνα της χώρας μας
και έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια μα-
κροπρόθεσμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Κατ’ αρχήν το χρονικό περιθώριο που το
παρόν σχέδιο νόμου για τα Δασικά Οικοσυ-
στήματα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,
ήταν απελπιστικά περιορισμένο, ιδιαίτερα
μάλιστα αφού δεν προηγήθηκε καμία ενη-
μέρωση, ούτε ζητήθηκε η άποψη διαφόρων
εμπλεκόμενων φορέων (πανεπιστημιακά
τμήματα, επιστημονικά σωματεία, επαγ-
γελματικά σωματεία, μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις κ.ά.).

Μια απλή ανάγνωση αρκεί ώστε ο ανα-
γνώστης να διακρίνει ότι το νομοσχέδιο
κάθε άλλο παρά προστατεύει τα δάση. Πα-
ρακάτω θα θίξουμε ορισμένα βασικά ση-
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Μνημόνιο-Μνημόσυνο για τα δάση 
τo ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
τoυ ΥΠΕΚΑ



πινη υπαιτιότητα πρέπει πάντα να τεκμη-
ριώνεται και να διασφαλίζει ότι είναι προς
όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Όμως
στο νομοσχέδιο, από την μια επιτρέπεται
στα δάση και τις δασικές εκτάσεις αλλαγή
χρήσης, από χρήση δάσους σε χρήση βιομη-
χανική, επειδή η περιοχή έχει πληγεί από δα-
σική πυρκαγιά (η οποία τις περισσότερες
φορές προέρχεται από ανθρώπινη υπαιτιό-
τητα) και από την άλλη, τιμωρείται σοβαρά
η αλλαγή χρήσης αν προκύπτει από άλλες
αιτίες (π.χ. παράνομες υλοτομίες). 

σότερων δασών και δασικών εκτάσεων,
μειώνοντας την απαραίτητη δασοκάλυψη
της έκτασης από 80 σε 60 %. Αν εφαρμο-
στεί αυτό, δεν θα μείνει φυσική έκταση σε
«προνομιούχα» περιοχή χωρίς επεμβάσεις.
Με δεδομένο ότι από την ελληνική πολι-
τεία απουσιάζει η έννοια της χωροταξίας,
τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά
για τα χερσαία οικοσυστήματα.

Επίσης, σε πολλά ζητήματα λείπει η αντι-
κειμενικότητα από το νομοσχέδιο. Η αλλα-
γή χρήσης μιας φυσικής περιοχής με ανθρώ-

NATURA θα επιτρέπονται οι εκχερσώσεις
για γεωργική χρήση, οι κτηνοτροφικές ε-
γκαταστάσεις κάθε είδους και οι τουριστι-
κές εγκαταστάσεις! Ειδικά όσον αφορά τις
γεωργικές εκχερσώσεις, είναι πλέον επι-
τρεπτές ακόμα και σε προστατευόμενες
βάσει του εθνικού δικαίου περιοχές. Επι-
πλέον, χρήσεις επιτρεπτές κατά το ισχύον
καθεστώς γίνονται ακόμα πιο επιβαρυντι-
κές αφού, για παράδειγμα, οι τουριστικές
εγκαταστάσεις μπορούν να διαθέτουν ακό-
μη και γήπεδα γκολφ εντός ακόμα περισ-
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- Σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτά-
σεις, καθώς και σε δημόσιες γαίες, επι-
τρέπεται η κατασκευή οχυρωματικών
έργων από το υπουργείο Άμυνας. Σε δη-
μόσιες γαίες και ελλείψει αυτών σε δασι-
κές εκτάσεις ή δάση, μπορούν να κατα-
σκευαστούν στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις. Σε δημόσιες γαίες και δασικές ε-
κτάσεις μπορούν να εγκατασταθούν επί-
σης στρατώνες, στρατόπεδα, σχολές και
κέντρα εκπαίδευσης.

- Επιτρέπεται η χάραξη διαδρομών σε δημό-
σιες γαίες, στα δάση και τις δασικές εκτά-
σεις για τη διεξαγωγή αγώνων μηχανοκί-
νητου αθλητισμού (τύπου motocross) και
ποδηλάτου (mountain bike) και η χωροθέ-
τηση «κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας
μεταναστών», καθώς επίσης και η λόγω
έκτακτων αναγκών προσωρινή εγκατά-
σταση και διαμονή σε αυτές πληγέντων α-
πό φυσικές καταστροφές.

- Επιτρέπεται η έρευνα και οι σκαπτικές
εργασίες για ανεύρεση θησαυρού εντός
δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτά-
σεων και εντός δημοσίων γαιών.

- Επιτρέπεται εντός δημοσίων γαιών και δα-
σικών εκτάσεων η  κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών κτηρίων
με τις συνοδές τους εγκαταστάσεις,  νοσο-
κομείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστά-
σεων των Περιφερειακών Συστημάτων Υ-
γείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), ιερών να-
ών, σωφρονιστικών καταστημάτων, εγκα-
ταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, χώ-
ροι αποθήκευσης και επεξεργασίας στερε-
ών και υγρών αποβλήτων.

- Αν και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί απα-
γορεύεται να κτίσουν στα δάση και συνή-
θως κατέχουν εκτάσεις που διεκδικούνται
από το Δημόσιο, άλλο άρθρο, υπό τον τίτ-
λο «Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συ-
νεταιρισμό», τάζει τακτοποίηση μέσω με-
ταφοράς συντελεστή δόμησης. Ειδικότερα
αναφέρει: «Στην περίπτωση που η οικιστι-
κή αποκατάσταση των μελών οικοδομι-
κού συνεταιρισμού δεν είναι δυνατή λόγω
της δασικής μορφής των εκτάσεων που α-
πέκτησε αυτός πριν από την 11.6.1975,
τότε ο αρμόδιος φορέας, μέσω της «Τρά-
πεζας Γης» και κατόπιν ειδικής εξουσιο-
δότησης από τον αρμόδιο υπουργό Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής και από τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς, όπου απαιτείται, δύναται να προβαί-
νει σε αγορά ακινήτων ή τμημάτων αυ-
τών, ιδιοκτησίας οικοδομικών συνεταιρι-

Στις παράνομες εγκαταστάσεις που βρί-
σκονται μέσα σε δάση και δασικές εκτά-
σεις, το σχέδιο νόμου είναι ιδιαίτερα ελα-
στικό. Υπό τη μορφή των μεταβατικών δια-
τάξεων, όχι μόνο επιβραβεύεται η αυθαιρε-
σία, αλλά ακυρώνονται οι πράξεις της διοί-
κησης που εκδόθηκαν για την προστασία
των δασικών οικοσυστημάτων, ακόμη και
μετά από πυρκαγιά, ενώ ευτελίζεται κάθε
διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης.
Δίνονται παρατάσεις για τη νομιμοποίηση
εγκαταστάσεων και επεμβάσεων που έγι-
ναν παράνομα και χωρίς τις απαραίτητες ά-
δειες, όπως λατομεία σχιστολιθικών πλα-
κών, εγκαταστάσεις δομικών ή μηχανικών
κατασκευών για κεραίες, πομπούς, αναμε-
ταδότες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία
θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία
γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφι-
κές μονάδες, χιονοδρομικά κέντρα, έργα
που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ και εξυπη-
ρετούν ανάγκες ύδρευσης, όπως και οι κα-
τασκηνώσεις και τα ορειβατικά καταφύγια
που «νομιμοποιούνται ανεξαρτήτως αριθ-
μού κλινών». Το νομοσχέδιο εξαιρεί από τη
δασική νομοθεσία εκτάσεις που εκχερσώ-
θηκαν για γεωργική χρήση πριν το Σύνταγ-
μα του ’75, ακόμη και αν αυτό συνέβη ύ-
στερα από αυθαίρετη και παράνομη ανθρώ-
πινη ενέργεια. Προφανώς, στόχος είναι η
νομιμοποίηση αυθαιρέτων στις δημόσιες
γαίες.

Αποδιοργανώνονται οι δασικές υπηρεσίες
και επιπλέον ταλαιπωρούνται οι πολίτες με
την κατάργηση των δευτεροβάθμιων επι-
τροπών που θα πολλαπλασιάσουν τις προ-
σφυγές στο ΣτΕ, αφού χάνουν τη δυνατότη-
τα να πετύχουν την τροποποίηση των πρά-
ξεων χαρακτηρισμού, χωρίς τα έξοδα και
την καθυστέρηση μίας αίτησης ακύρωσης. 

Συμπερασματικά, το προτεινόμενο σχέ-
διο νόμου είναι εξαιρετικά προβληματικό
από επιστημονική άποψη. Αν ψηφιστεί, θα
πληγεί ανεπανόρθωτα η ακεραιότητα των
δασικών και χερσαίων γενικά οικοσυστη-
μάτων της χώρας μας, με ανυπολόγιστες
συνέπειες για τη βιοποικιλότητα της χώ-
ρας, την οικονομία της υπαίθρου και κάθε
μελλοντική δυνατότητα αειφόρου ανάπτυ-
ξης του τόπου γενικότερα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Φι-
λοδασική Ένωση Αθηνών, καλεί το ΥΠΕ-
ΚΑ να αποσύρει το παρόν νομοσχέδιο και
να ξεκινήσει μια νέα ουσιαστική προσπά-
θεια βελτίωσης της δασικής νομοθεσίας.

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το νέο νομοσχέδιο «Δασικά οικοσυ-

στήματα: Ορισμοί, μέτρα προστα-

σίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» που
προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, προ-
βλέπει μεταξύ άλλων:
- Επιτρέπεται η εγκατάσταση γηπέδων

γκολφ, μονάδων ιαματικής θεραπείας
και κέντρων ιαματικού τουρισμού

- Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές
εκτάσεις και δημόσιες γαίες για τη δημι-
ουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υ-
ποδομής καθώς και η εγκατάσταση σύν-
θετων τουριστικών καταλυμάτων

- Στις εκτάσεις εκμετάλλευσης οργανωμέ-
νων υποδοχέων τουριστικών δραστηριο-
τήτων επιτρέπεται να περιλαμβάνονται
δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες
γαίες με όρο τη διατήρηση του χαρακτή-
ρα τους, με εφαρμογή της δασικής νομο-
θεσίας.

- Επιτρέπεται η εγκατάσταση τελεφερίκ
(σχοινοσιδηρόδρομοι, καλωδιοκίνητοι ε-
ναέριοι θάλαμοι και τηλεσκί) που έχει
σκοπό την εξυπηρέτηση τουριστικών ε-
γκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι
δεν υπάρχει οδική πρόσβαση και δεν αλ-
λοιώνεται το τοπίο.

- Επιτρέπεται σε δημόσιες γαίες, σε δάση
και δασικές εκτάσεις, η κατασκευή χερ-
σαίων εγκαταστάσεων υδατοδρομείων.



κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτρο-
φεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμά-
των, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γου-
νοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφι-
κές μονάδες που έχουν εγκατασταθεί χω-
ρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση,
δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες. Ε-
ντός της προθεσμίας αυτής οφείλουν να
λάβουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή
βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση, καθώς και τα πιστοποιη-
τικά από την αρμόδια Πολεοδομική Υπη-
ρεσία ή την άδεια δόμησης. Παράνομα
χιονοδρομικά κέντρα καθώς και εγκατα-
στάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία
τους παίρνουν συγχωροχάρτι για έναν
χρόνο, ενώ παράταση δύο χρόνων παίρ-
νουν έργα που κατασκευάστηκαν από Ο-
ΤΑ και εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης,
όπως και οι κατασκηνώσεις που παραβιά-
ζουν όχι μόνο τη δασική νομοθεσία, αλλά
και την πολεοδομική. Το ίδιο ισχύει και
για τα ορειβατικά καταφύγια που το νο-
μοσχέδιο λέει πως «νομιμοποιούνται ανε-
ξαρτήτως αριθμού κλινών» αν εξασφαλί-

σουν την άδεια έγκρισης επέμβασης, ακό-
μη κι αν παραβιάζουν «τις προϋποθέσεις
της περιβαλλοντικής και της πολεοδομι-
κής νομοθεσίας».

- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως βιομη-
χανίες ξύλου, εργοστάσια άντλησης και
εμφιάλωσης νερού με τα συνοδευτικά έρ-
γα, μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, ελαι-
οτριβεία, σφαγεία και χερσαίες εγκατα-
στάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, επιχειρηματι-
κά πάρκα, ναυπηγεία, διυλιστήρια και δε-
ξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών
«μετά των αναγκαίων αγωγών προσαγω-
γής τους», αλλά και επιχειρήσεις αξιοποί-
ησης μπάζων. Μεγάλα έργα, όπως αερο-
δρόμια, τεχνητές λίμνες, φράγματα, χερ-
σαίες εγκαταστάσεις λιμανιών και εγκατα-
στάσεις άντλησης υδρογονανθράκων.

- Η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δημο-
τικών οδών και σιδηροδρομικών γραμ-
μών διά μέσου δασών, δασικών και α-
ναδασωτέων εκτάσεων και δημοσίων
γαιών είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με
τους όρους της περιβαλλοντικής μελέ-
της του έργου.
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σμών ή ενώσεων οικοδομικών συνεταιρι-
σμών, τα οποία βρίσκονται εν όλω ή εν
μέρει εντός ιδιωτικών δασικών εκτάσεων,
με σκοπό τη δημιουργία τίτλων δικαιώμα-
τος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, τους
οποίους εν συνεχεία θα παραχωρεί έναντι
ανταλλάγματος στον συνεταιρισμό ή την
ένωση εντός ακινήτων που χαρακτηρίζο-
νται ως ακίνητα υποδοχής συντελεστή δό-
μησης οικοδομικών συνεταιρισμών».

- Επιτρέπεται η πολεοδόμηση των δημοσίων
γαιών για κατοικία ακόμα κι αν είναι δη-
μόσιες εφόσον η ένταξή τους επιβάλλεται
από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

- Δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασι-
κή έκταση, των οποίων ενεκρίθη νομίμως
η μεταβολή του προορισμού για την εκ-
πλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.

- Επίσης δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος
ή δασική έκταση, η οποία βρίσκεται σε
νόμιμη αλλαγή χρήσης (π.χ. λατομική πε-
ριοχή, Επιχειρηματικό Πάρκο), σε περί-
πτωση απώλειας της δασικής βλάστησης
λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας.

- Δίνεται τριετής παράταση λειτουργίας σε

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι περισσότερες χορτολιβαδικές και φρυγανικές εκτάσεις θα χαρακτηρίζονται πλέον «δημόσιες γαίες» 
και δεν θα υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, δημιουργώντας έτσι νέα προβλήματα και νομικά κενά.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωραϊσμού 
και φυτεύσεων στην Ιερά Νέα Μονή Χίου 

Η κεντρική είσοδος.

Προς την κεντρική είσοδο.

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Μελάς όταν
επισκέφθηκε τη Χίο το καλοκαίρι του
2011 πρότεινε στον Ηγούμενο της Μο-
νής και τον Μητροπολίτη Χίου να ανα-
λάβει η Φιλοδασική, όταν τελειώσουν
οι εργασίες αναστηλώσεως, τον εξω-
ραϊσμό και την φύτευση του προαυλίου
και του περιβάλλοντος χώρου της Μο-
νής.

Η πρόταση έγινε δεκτή με μεγάλη ικα-
νοποίηση, διότι όλοι αναγνώριζαν την ε-
πιτυχημένη αναδάσωση 700 στρεμμά-
των καμένης γης κάτω από τη Μονή, που
είχε πραγματοποιήσει η Φιλοδασική πριν
10 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΦΕΑ αποδέχθηκε την πρόταση του Προ-
έδρου και όλοι μαζί ξεκίνησαν τις προ-
σπάθειες για την υλοποίηση της ιδέας.

Να βρεθούν οι χορηγοί, να εξασφαλι-
στεί η συναίνεση του νέου Μητροπολίτη
καθώς και η άδεια της Αρχαιολογικής Υ-
πηρεσίας. Η φοβερή καταστροφή από τις
φωτιές το καλοκαίρι του 2012 στο νησί,
μας καθυστέρησαν για λίγο, αλλά τελικά
φέτος τον Ιούλιο η ομάδα εργασίας της
Φιλοδασικής ολοκλήρωσε τα έργα.
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Η χαρά μας ήταν μεγάλη που μας δό-
θηκε η δυνατότητα να προσφέρουμε
και εμείς αυτό που μπορούσαμε στη
Χίο που τόσο δοκιμάστηκε.

Καθοριστική ήταν η συμπαράσταση
του νέου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών
και Οινουσσών Σεβασμιοτάτου κ.
Μάρκου καθώς και των χορηγών που έ-
σπευσαν να στηρίξουν το έργο, αλλά
και της 3ης Εφορίας Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων. Ελπίζουμε να μπορέσουμε
σύντομα να φροντίσουμε με εξωραϊσμό
και φύτευση και τους υπόλοιπους χώ-
ρους της Μονής.

Η Μονή μετά την υποδειγματική α-
ναστύλωση και τον εξωραϊσμό του πε-
ριβάλλοντα χώρου, ελπίζουμε ότι θα γί-
νει ξανά ένας σημαντικός αξιοθέατος
χώρος για τους επισκέπτες του νησιού,
δεδομένου ότι είναι από τα παλαιότερα
Βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας.

Η είσοδος του Ι. Ναού.

Κινστέρνα.
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Δεσποτικό.

Δεσποτικό, πίσω μέρος.
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Μουσείο.

Σημαντήρας.
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Ή
δη από τα τέλη Αυγού-
στου, ξεκίνησε η προε-
τοιμασία για την προμή-
θεια καυσόξυλων για

τον χειμώνα. Πολλοί δήμοι της Βόρειας
Ελλάδας δέχονται ήδη αιτήσεις για διά-
θεση καυσόξυλων, σε μια προσπάθεια
να βρεθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι
όσο το δυνατόν νωρίτερα και να μην
προκύψουν ξανά τα περυσινά προβλή-
ματα.

Η μεγάλη ζήτηση σε καυσόξυλα και η
φορολογία στα καύσιμα έχει οδηγήσει
στην έξαρση της λαθροϋλοτομίας, που
πέρυσι έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταγ-
γελίες για παράνομη κοπή δένδρων σε
διάφορες περιοχές, καθώς και για τη
δράση των γνωστών κυκλωμάτων εμπο-
ρίας ξυλείας από τη Βουλγαρία και την
Αλβανία. Πρόσφατα, οι Αρχές εντόπι-
σαν στη Θράκη νταλίκα από τη Βουλ-
γαρία που ξεφόρτωσε μεγάλη ποσότητα
καυσόξυλων σε σπίτι ιδιώτη χωρίς πα-
ραστατικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα
ξύλα θα διετίθεντο προς πώληση. 

Από την άλλη πλευρά, στον Γράμμο
της Δυτικής Μακεδονίας, οι λαθροϋλο-
τόμοι έχουν αποψιλώσει ολόκληρες
πλαγιές. Σύμφωνα με υπολογισμούς έ-
χουν αφανιστεί πάνω από 5.000 στρέμ-
ματα δάσους στον Γράμμο μόνο τον τε-
λευταίο χρόνο! Σοβαρά περιστατικά λα-
θροϋλοτομίας συμβαίνουν και σε περιο-
χές της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδι-
αίτερα στον νομό Θεσσαλονίκης, όπου
λαθροϋλοτόμοι αποψίλωσαν μια τερά-
στια έκταση 200 στρεμμάτων στην πε-
ριοχή του Σοχού που βρίσκεται στα σύ-
νορα Θεσσαλονίκης και Σερρών. Επί-
σης λαθροϋλοτόμοι έκλεψαν πριν από
λίγες ημέρες δασικά προϊόντα ξύλου α-
πό τον δασικό συνεταιρισμό του Σταυ-
ρού Θεσσαλονίκης. Οι περιπολίες δεν
μπορούν να γίνουν διότι η αποκεντρω-
μένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας
δεν έχει εγκρίνει τα κονδύλια για την α-
γορά καυσίμων.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ και ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ 

τικών οργανώσεων». Από την πλευρά
του ΥΠΕΚΑ, ειπώθηκε ότι το αρχικό
λάθος προήλθε «εκ παραδρομής».

Όμως και η νέα τροπολογία περιέχει
μια νέα ασάφεια σχετικά με τους θηρο-
φύλακες  των Κυνηγετικών Οργανώσε-
ων και τη σχέση τους με το Δημόσιο. Η
νέα προσθήκη στην παράγραφο 8 του
άρθρου 271 του ΝΔ 86/69 «οι φύλακες
θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων
υπάγονται στον αρμόδιο φορέα για την
προστασία και διαχείριση των δημό-
σιων δασών της χώρας, η διάθεση δε
αυτών γίνεται με απόφαση της Κυνηγε-

Για την αντιμετώπιση της λαθροϋλο-
τομίας, το υπουργείο Περιβάλλοντος με
διάταξη στο Νόμο για τα αυθαίρετα (Ν.
4178/8-8-13, άρθρο 55, ΦΕΚ 174 8/8/13)
αφαιρεί από τη Δασική Υπηρεσία την
αρμοδιότητα ελέγχου της λαθροϋλοτο-
μίας και κατάσχεσης των δασικών προϊ-
όντων και την αναθέτει στη Θηροφυλα-
κή, έναν ιδιωτικό φορέα με εντελώς δια-
φορετικό αντικείμενο. Οι θηροφύλακες
είναι υπάλληλοι των αναγνωρισμένων
κυνηγετικών συλλόγων, με αποστολή
την καταπολέμηση της παράνομης θή-
ρας.

Η εξαφάνιση της Δασικής Υπηρεσίας,
που είναι αυτονόητα η αρμόδια υπηρε-
σία για την προστασία των δασών και η
ανάδειξη στη θέση της των θηροφυλά-
κων, προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα
και αντιδράσεις. Τελικά, με μεταγενέ-
στερη τροπολογία, που ψηφίστηκε στις
21/08/2013, ξεκαθαρίστηκε ότι τα προϊ-
όντα λαθροϋλοτομίας «κατάσχονται και
δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα α-
στυνομικά όργανα και από τους αναγνω-
ριζόμενους φύλακες θήρας των κυνηγε-
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γών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑ-
ΠΕ) προχώρησε στη σύνταξη ενός Οδη-
γού για τη διακίνηση των καυσόξυλων.
Ο Οδηγός αυτός περιέχει χρήσιμες πλη-
ροφορίες για τις νέες μονάδες μέτρη-
σης, τους προτεινόμενους τρόπους για
τη διάθεση, τη σημασία της υγρασίας
στο καυσόξυλο, καθώς και συμβουλές
για την αποθήκευση. Μπορείτε να δείτε
αναλυτικά τον Οδηγό στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.cres.gr/kape/Firewood
_handbook.pdf 

Μερικά σημεία που πρέπει να προσέ-
ξουν οι καταναλωτές κατά την αγορά
καυσόξυλων ώστε να μην επιβαρυνθούν
ούτε οικονομικά αλλά και να μην επιβα-
ρύνουν το περιβάλλον είναι :

Να κάνουν νωρίς την αγορά καυσόξυ-
λων και μάλιστα σε σχετικά μεγάλη πο-
σότητα. Πρώτον επειδή τα καυσόξυλα
που αγοράζονται μέχρι τα τέλη Σεπτέμ-
βρη μπορούν να ξεραθούν σε χώρο που

τικής Συνομοσπονδίας» αναφέρει ότι οι
ιδιωτικές κυνηγετικές συνομοσπονδίες
θα αποφασίζουν αν και πού θα διατίθε-
νται οι υπάλληλοί τους, οι οποίοι κατά
το άρθρο υπάγονται στη Δασική Υπηρε-
σία. Οπότε, δεν είναι σαφές ποιος θα έ-
χει τη σχετική αρμοδιότητα.

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι
ότι η άμεση ή έμμεση αναγωγή των θη-
ροφυλάκων σε «υπαλλήλους» της Δασι-
κής Υπηρεσίας, γίνεται με ακόμη πιο α-
σαφή διαδικασία από αυτή που είχε
χρησιμοποιηθεί τότε που συστάθηκε το
σώμα από τις κυνηγετικές συνομοσπον-
δίες και του ανατέθηκε η θήρα, η οποία
επίσης αποσπάστηκε από τη Δασική Υ-
πηρεσία. Επίσης, οι Κυνηγετικές Συνο-
μοσπονδίες, όπως είδαμε παραπάνω, θα
έχουν λόγο στη διάθεση των θηροφυλά-
κων και κατ’ επέκταση στις προσλήψεις
και στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων
τους.

Η Δασική Υπηρεσία μπορεί να παίξει
δυναμικό ρόλο στην καταπολέμηση της
λαθροϋλοτομίας, παρά τις μεγάλες δυ-
σκολίες που επιβάλλουν οι δημοσιονο-
μικοί περιορισμοί, καθώς είχε ενισχυθεί
πέρυσι (1.000 - 1.100 αγροφύλακες έγι-
ναν δασοφύλακες). Ήδη υλοποιούνται
ειδικά προγράμματα και πέρυσι σημει-
ώθηκε 500% αύξηση των μηνύσεων για
παράνομη υλοτόμηση, γεγονός που δεί-
χνει την παρέμβαση της υπηρεσίας και
την έκταση του προβλήματος. Βεβαίως
απαιτείται συνεργασία όλων των υπηρε-
σιών όπως της Δασικής Υπηρεσίας, των
δήμων και της Αστυνομίας. Η συμβολή
επίσης, του ΣΔΟΕ μπορεί να είναι κα-
θοριστική, όπως πέρυσι που προχώρησε
σε ελέγχους σε μάντρες και σημεία πώ-
λησης καυσόξυλων για να εξακριβωθεί
εάν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά.

Με την τιμή του πετρελαίου θέρμαν-
σης να βρίσκεται σε απαγορευτικά για
τον περισσότερο κόσμο επίπεδα, μεγά-
λο ποσοστό των νοικοκυριών στρέφεται
προς την καύση ξύλου ή προϊόντων ξυ-
λείας για να καλύψει τις ανάγκες θέρ-
μανσης. Μέχρι πρόσφατα η λιανική πώ-
ληση των καυσόξυλων γινόταν κατά
βάρος, δηλαδή σε κιλά. Αυτός ο τρόπος
πώλησης δεν θεωρείται ο πλέον αξιόπι-

στος και αντικειμενικός, δεδομένου του
ότι το ξύλο δεν βρίσκεται συνήθως σε
ξηρή κατάσταση, αλλά περιέχει υγρα-
σία που κυμαίνεται από 60% έως 15%
ανάλογα με τη διάρκεια ξήρανσής του
στον αέρα και τις συνθήκες αποθήκευ-
σής του. Η λιανική τους πώληση θα γί-
νεται πλέον με μονάδα μέτρησης, ανά-
λογα με τον τρόπο που παρουσιάζονται
στον καταναλωτή, το χωρικό κυβικό μέ-
τρο στοιβαχτού (χωρικό m3 ή χ.κ.μ,,
στοιβαχτού) για τα τακτικά στοιβαγμέ-
να καυσόξυλα, ή το χωρικό κυβικό μέ-
τρο χύδην (χωρικό m3 ή χ.κ.μ., χύδην)
για τα καυσόξυλα που δεν είναι στοι-
βαγμένα. (Πίνακας 1).

Για την ομαλή μετάβαση από τον υφι-
στάμενο τρόπο λιανικής πώλησης στον
νέο και προς ενημέρωση τόσο του κατα-
ναλωτικού κοινού, όσο και των λιανο-
πωλητών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πη-
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βλέπει ο ήλιος, αερίζεται κανονικά και
προστατεύεται από τη βροχή. Επιπλέον,
θα πωλούνται και σε καλύτερη τιμή. 

Να έχουν κατά νου τον νέο τρόπο
πώλησης των καυσόξυλων. Από φέτος
τα ξύλα πωλούνται με βάση το κυβικό
μέτρο και όχι με τον τόνο. Πρέπει να
προσέχουν οι στοίβες των καυσόξυλων
να είναι πυκνά δομημένες και να μην υ-
πάρχουν μεγάλα κενά, έτσι ώστε να μη
χάνουν σε βάρος. 

Να προσέχουν να μην έχουν υγρασία
τα ξύλα που αγοράζουν. Η υγρασία μει-
ώνει πολύ την απόδοση της καύσης, με
αποτέλεσμα να απαιτούνται πολύ μεγα-
λύτερες ποσότητες ξύλων, γεγονός που
προκαλεί οικονομική επιβάρυνση και
περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Να ζητούν νόμιμα παραστατικά για
την αγορά καυσόξυλων, δηλαδή τιμο-
λόγια και αποδείξεις και να προτιμούν

θώς είναι επικίνδυνα για την υγεία των
οικογενειών που τα χρησιμοποιούν. Ο
παρακάτω πίνακας, περιέχεται στον ο-
δηγό για τα καυσόξυλα του ΚΑΠΕ, και
είναι ένας Πίνακας αντιστοίχησης βά-
ρους-όγκου για διάφορα είδη ξύλου και
για διάφορες τιμές περιεχόμενης υγρα-
σίας. Με χρήση του Πίνακα αυτού, ο
καταναλωτής μπορεί να έχει μία κατά
προσέγγιση εκτίμηση του βάρους στο
οποίο αντιστοιχούν τα χωρικά κυβικά
μέτρα ξύλου που αγοράζει, είτε χύδην
είτε στοιβαγμένα, για συγκεκριμένη τι-
μή υγρασίας. (Πίνακας 2).

Πολλοί πολίτες προσπάθησαν να α-
ντιμετωπίσουν τις ανάγκες θέρμανσης
με ό,τι είχαν πρόχειρο, γι’ αυτό στράφη-
καν στα παραδοσιακά τζάκια, αλλά με
χαμηλά αποτελέσματα. Τα καυσόξυλα
που καίγονται στα τζάκια έχουν απόδο-
ση μόλις 5% - 10%, δηλαδή πάνω από
το 90% της θερμαντικής τους ενέργειας
χάνεται. Αντίθετα το ενεργειακό τζάκι
μπορεί να έχει απόδοση 70% - 80%,
πράγμα που σημαίνει εξοικονόμηση σε
καυσόξυλα.

Ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση
χρημάτων μπορεί να επιτευχθεί με τη
χρήση επεξεργασμένων προϊόντων ξυ-
λείας, δηλαδή τις μπριγκέτες ή τα πέλετ.
Οι μπριγκέτες και τα πέλετ είναι πεπιε-
σμένα τμήματα ξύλου, χωρίς τη χρήση
χημικών ουσιών. «Η πυκνότητα που έ-
χουν οι μπριγκέτες και τα πέλετ είναι
1,2 γραμμάρια στο κυβικό εκατοστό (το
ξύλο της δρυός έχει πυκνότητα 0,67
γραμμάρια στο κυβ. εκατ.). Τα επεξερ-
γασμένα προϊόντα έχουν υγρασία κάτω
του 10%, πολύ χαμηλότερη από εκείνη
των καυσόξυλων, άρα έχουν και μεγα-
λύτερη απόδοση. Η βασική διαφορά
μπριγκέτας και πέλετ έγκειται στο ότι η
μπριγκέτα έχει μεγάλο μέγεθος (σαν λε-
πτό και μικρό κλαδί), ενώ το πέλετ έχει
ομοιόμορφη μορφή και μικρό μέγεθος,
που επιτρέπει τη χρήση του σε συσκευ-
ές ομοιόμορφης ροής, όπως σε καυστή-
ρες βιομάζας. Απαραίτητη είναι, όμως,
η χρήση καυστήρα και σόμπας με πι-
στοποίηση, για λόγους ασφάλειας και
περιβαλλοντικής προστασίας.

αξιόπιστες εταιρείες και σημεία πώλη-
σης, ώστε να συμβάλλουν στην καταπο-
λέμηση της λαθροϋλοτομίας. 

Σχετικά με το είδος του ξύλου τα
προτιμότερα είναι η δρυς και στη συνέ-
χεια η οξιά (η οποία πρέπει να έχει χα-
μηλή υγρασία), γιατί είναι τα είδη με
μεγαλύτερη πυκνότητα και καλύτερη
καύση. Επίσης αξιόλογα ξύλα για καύ-
ση είναι και το ελαιόδεντρο και το
πουρνάρι, αλλά συνήθως βρίσκονται
στην επαρχία και σε μέρη που διαθέ-
τουν τέτοια βλάστηση και όχι στις με-
γάλες πόλεις. Τα κωνοφόρα, όπως το
πεύκο και η ελάτη πρέπει να αποφεύγο-
νται γιατί έχουν χαμηλότερη απόδοση
και εκτοξεύουν φλεγόμενα τμήματα α-
πό το τζάκι οπότε υπάρχει και κίνδυνος
πυρκαγιάς. Απαγορεύεται κατηγορημα-
τικά η καύση πλαστικών, επιχρωματι-
σμένων ξύλων, ξυλείας με βερνίκι κα-
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δικούς περιορισμούς, που είναι απα-
ραίτητοι σε ένα τόσο σημαντικό και

ευαίσθητο οικοσύστημα. 
Σύμφωνα με τον Νόμο
3937/2011 στις Περιοχές

Προστασίας της Φύσης
επιτρέπονται μόνο

δραστηριότητες που
δεν αλλοιώνουν το
φυσικό περιβάλ-
λον και δεν έρχο-
νται σε αντίθεση
με τους σκοπούς

προστασίας της πε-
ριοχής. Το Συμβού-

λιο της Επικρατείας έ-
χει κρίνει τη θήρα στους

υγροτόπους Ραμσάρ ως «μη
συμβατή δραστηριότητα» για

την προστασία και διαχείριση του
προστατευτέου αντικειμένου, σύμφω-
να με τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ (ΣτΕ
Ε' 1342/1992).

Το Εθνικό Πάρκο του Αμβρακικού
Κόλπου είναι ένας από τους σημαντι-
κότερους υγροτόπους της νότιας Ευ-
ρώπης. Αποτελεί τον σημαντικότερο
βιότοπο της παγκοσμίως απειλούμενης
Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) στην
Ελλάδα, αλλά και περιοχή όπου απα-
ντώνται πολλά ακόμη παγκοσμίως α-
πειλούμενα είδη πουλιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη
συνεργασίας του ΥΠΕΚΑ με τους φο-
ρείς διαχείρισης και τις συμμετέχουσες
σε αυτούς περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις, την έξαρση της λαθροθηρίας στην
περιοχή του Ιονίου και το ότι η ρυθμι-
στική κυνηγίου έχει καταντήσει απλά
μια επαναλαμβανόμενη διάταξη όπου
η προσοχή δίνεται στα τέλη έκδοσης
και ανανέωσης των αδειών θήρας, συ-
μπεραίνουμε ότι τα κρούσματα λαθρο-
θηρίας θα συνεχιστούν με ολέθριες συ-
νέπειες για σπουδαία οικοσυστήματα
όπως ο Αμβρακικός Κόλπος και τα Ιό-
νια Νησιά.   

Κ
άθε άνοιξη τα μετανα-
στευτικά πτηνά κά-
νουν ένα επίπονο
ταξίδι περί-

που 8.000 χλμ. μέσα σε
τέσσερις εβδομάδες
από την υποσαχά-
ρια Αφρική στη
Βόρεια Ευρώπη.
Τα Ιόνια Νησιά
είναι η πρώτη
τους στάση για
ανεφοδιασμό. Τα
πουλιά τότε είναι
ιδιαίτερα ευάλωτα
και καταπονημένα.
Σύμφωνα με έρευνα
του ΤΕΙ Ζακύνθου και της
Ορνιθολογικής, τα πουλιά
φτάνοντας στο Ιόνιο έχουν εξα-
ντλήσει τα ενεργειακά τους αποθέματα
και οι μετρήσεις λίπους τους είναι πο-
λύ χαμηλές σε σχέση με άλλους μετα-
ναστευτικούς σταθμούς, όπως τα Αντι-
κύθηρα. 

Δυστυχώς αυτό το εκμεταλλεύονται
πολλοί ασυνείδητοι και αυτά τα που-
λιά πέφτουν εύκολα θύματα λαθροθη-
ρίας. Αν και το κυνήγι απαγορεύεται α-
πό τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο, η
Ελλάδα δεν εφαρμόζει ουσιαστικά αυ-
τήν την απαγόρευση, με αποτέλεσμα
οι λαθροθήρες να εξολοθρεύουν ασύλ-
ληπτους αριθμούς μεταναστευτικών
πουλιών στα Επτάνησα. Μόνο για τα
τρυγόνια, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι
σκοτώνονται περίπου 200.000 στα νη-
σιά του Ιονίου. Στα τρυγόνια οι επι-
πτώσεις της λαθροθηρίας είναι μεγα-
λύτερες, καθώς επειδή είναι μονογαμι-
κά πτηνά, αν σκοτωθεί το ταίρι τους
δεν θα αναπαραχθούν για μία σεζόν.

Παρ’ όλα τα παραπάνω γεγονότα και
τις προτάσεις από τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις, η φετινή ρυθμιστική κυ-
νηγίου είναι αμετάβλητη όσον αφορά
τον χρόνο, τις περιόδους και τις κατη-

γορίες των θηρεύσιμων ειδών. Η Ειδι-
κή Γραμματεία Δασών του υπουργείου
Περιβάλλοντος μάλιστα, δέχθηκε τις
προτάσεις των κυνηγετικών συλλόγων
και διατήρησε στα ίδια επίπεδα τα τέ-
λη έκδοσης και ανανέωσης των αδειών
θήρας προς το Δημόσιο, τόσο για τη
γενική, όσο και για την Περιφερειακή
και Τοπική άδεια κυνηγιού.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ανα-
πληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ αποφάσι-
σε την απελευθέρωση της κυνηγετικής
δραστηριότητας σε περιοχές του υγρο-
τόπου που βρίσκονται μέσα στα όρια
του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού
Κόλπου. Επιπλέον, δεν έλαβε υπόψη
του τη σχετική εισήγηση του Φορέα
Διαχείρισης για πειραματική και υπό
συγκεκριμένους όρους απελευθέρωση
της θήρας στη Ζώνη Α στον πυρήνα
του Εθνικού Πάρκου για το τρέχον έ-
τος, και επέτρεψε τη θήρα και σε άλλες
περιοχές του υγροτόπου, απελευθερώ-
νοντας το κυνήγι όλες τις ημέρες της ε-
βδομάδας, χωρίς έστω ορισμένους ει-

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ και ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
Στο ίδιο έργο θεατές 
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ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟ 2013 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ

Κακουργημάτων Ιωαννίνων σε βάρος
κατηγορούμενου από τους Φιλιάτες Θε-
σπρωτίας, με την κατηγορία του εμπρη-
σμού μεγάλης δασικής έκτασης. Στον
κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυ-
λάκισης 12 ετών χωρίς αναστολή, ενώ η
πρόταση της Εισαγγελέως ήταν για 15
χρόνια επίσης χωρίς αναστολή. Το δικα-
στήριο πείστηκε παρά τους ισχυρισμούς
του κατηγορουμένου και της υπεράσπι-
σης ότι ήταν ο ίδιος που ευθύνεται για
τις 12 πυρκαγιές από τις 16 Ιουλίου έως
τις 6 Αυγούστου του 2011 που εκδηλώ-
θηκαν στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η
απόφαση αυτή αποτελεί μία από τις με-
γαλύτερες καταδικαστικές αποφάσεις α-
ντίστοιχων υποθέσεων! 

Αυτή η δυναμικότητα στις συλλήψεις
εμπρηστών, λειτούργησε στις τοπικές
κοινωνίες όχι μόνο ως κατασταλτικός
παράγοντας, αλλά και σαν προληπτικός
παράγοντας για τις πυρκαγιές. Οι επίδο-
ξοι εμπρηστές αντελήφθησαν ότι φέτος
ο αρμόδιος διωκτικός μηχανισμός υπάρ-
χει και λειτουργεί, και είναι πολύ πιθα-
νόν ότι αν δράσουν θα συλληφθούν, ό-
πως πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν.
Σύμφωνα με τον πρώην υψηλόβαθμο α-
ξιωματικό της Πυροσβεστικής και ειδι-

Τ
η φετινή χρονιά, μέχρι τις 31
Αυγούστου, εκδηλώθηκαν
στην Ελλάδα λιγότερες α-
γροτοδασικές πυρκαγιές και

κάηκαν λιγότερες από τις μισές αγροτο-
δασικές εκτάσεις, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2012. Με βάση τα
στατιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού
Σώματος και του Ευρωπαϊκού Συστήμα-
τος Πληροφοριών των Δασικών Πυρκα-
γιών (E.F.F.I.S), έχουμε τα εξής:

Το χρονικό διάστημα από την 1 Ια-
νουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου του 2013
εκδηλώθηκαν συνολικά 6.344 πυρκα-
γιές, οι οποίες κατέστρεψαν 185.621
στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων.
Την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2012
οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν στη χώ-
ρα ήταν 7.746, από τις οποίες είχαν καεί
συνολικά 452.453,8 στρέμματα. Όσον
αφορά τον Αύγουστο, τον μήνα με τις
περισσότερες, κατά κανόνα πυρκαγιές
στη χώρα, εκδηλώθηκαν φέτος 1.663
πυρκαγιές, από τις οποίες καταστράφη-
καν 78.580 εκτάσεις, ενώ τον αντίστοι-
χο μήνα το 2012, είχαν εκδηλωθεί 1.773
πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκαν
275.385,2 στρέμματα.

Η εικόνα θα ήταν ακόμα καλύτερη
φέτος, αν δεν υπήρχαν οι δυο μεγαλύτε-
ρες πυρκαγιές, συγκεκριμένα την 27 Ι-
ουλίου στη Ρόδο, με 42.270 στρέμματα
και την 28 Αυγούστου στη Βοιωτία
(Λειβαδιά), από την οποία κάηκαν
49.860 στρέμματα. Οι μεγαλύτερες φω-
τιές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστη-
μα Πληροφοριών των Δασικών Πυρκα-
γιών (E.F.F.I.S) φαίνονται στον Πίνακα.

Ο λόγος που είχαμε λιγότερες κατα-
στροφές από τις πυρκαγιές είναι ότι φέ-
τος η πολιτική ηγεσία έδωσε βάρος
στην πρόληψη των πυρκαγιών κατά την
οργάνωση του μηχανισμού πυρόσβεσης
και τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχε-
διασμού. Ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αντι-
μετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η
οποία μεταξύ άλλων, διασυνδέθηκε η-
λεκτρονικά με βάση δεδομένων του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που

δίνει τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού
του ιδιοκτήτη της έκτασης όπου ξεσπά-
ει η πυρκαγιά, πράγμα που διευκολύνει
την έρευνα. Τον Φεβρουάριο του 2013
εκπονήθηκε επιχειρησιακό σχέδιο α-
ντιεγκληματικής πολιτικής για τον ε-
μπρησμό, βασισμένο στο δόγμα της μη-
δενικής ανοχής. Με αυτόν τον τρόπο, ό-
λες οι περιφερειακές διοικήσεις και τα
μεγάλα ανακριτικά γραφεία της Πυρο-
σβεστικής οφείλουν να συντάσσουν το
δικό τους επιμέρους σχέδιο αντιεγκλη-
ματικής πολιτικής (ΠΣΑΠ), τα ανακρι-
τικά γραφεία οργανώθηκαν καλύτερα,
ενώ και η έρευνα που διεκπεραιώνεται,
ύστερα από μια αγροτοδασική πυρκα-
γιά, από τον ανακριτικό υπάλληλο είναι
τυποποιημένη βάσει εγγράφου, το οποίο
καταγράφει τις ενέργειες που πρέπει να
κάνει.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το καλο-
καίρι του 2013, οι συλλήψεις ατόμων
φερομένων, ως δραστών εγκλημάτων ε-
μπρησμού σε δάση (με πρόθεση και από
αμέλεια), να έχουν ξεπεράσει τις 150,
πολύ περισσότερες σε σχέση με προη-
γούμενα έτη. Χαρακτηριστική ήταν η
περίπτωση, της καταδικαστικής απόφα-
σης που επέβαλε το Μονομελές Εφετείο

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

Εύβοια

Σέριφος

Ηράκλειο Κρήτης

Ρόδος 

Πόρτο Ράφτη Αττικής

Θάσος

Βοιωτία

19 Ιουνίου 

25 Ιουλίου

27 Ιουλίου

27 Ιουλίου

2 Αυγούστου

16 Αυγούστου

28 Αυγούστου

8.380 στρ.

13.210 στρ.

18.810 στρ.

42.270 στρ.

4.930 στρ.

11.860 στρ.

49.860 στρ.

Περιοχή Ημερομηνία Καμένη έκταση 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
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κό αναλυτή κ. Ανδριανό Γκουρμπάτση,
τα παραπάνω αποδεικνύονται από το
γεγονός, ότι φέτος σε περιοχές που σε
προηγούμενες χρονιές εκδηλώνονταν
μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, μετά τις
φετινές συλλήψεις οι πυρκαγιές  σταμά-
τησαν ''ως δια μαγείας''  στις περιοχές
αυτές, όπως Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Σά-
μος, Ρόδος, Λακωνία (Γύθειο), Ιωάννι-
να, κ.α. 

Άλλος ένας σημαντικός λόγος που εί-
χαμε φέτος λιγότερες πυρκαγιές είναι η
καλύτερη οργάνωση του μηχανισμού
δασοπυρόσβεσης, αλλά και οι υπεράν-
θρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών.
Φέτος για πρώτη φορα μετά από 3 χρό-
νια, και τα πέντε ιδιόκτητα ελικόπτερα
του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αξιό-
πλοα. Πρόκειται για 3 ελικόπτερα εναέ-
ριας επιτήρησης τύπου BK 117 και δύο
μεταφοράς προσωπικού Super Puma, έ-
να εκ των οποίων αποτελεί δωρεά του Ι-
δρύματος Νιάρχου στην Πυροσβεστική.
Τα τρία ελικόπτερα BK 117 χρησιμοποι-
ούνται για εναέρια επιτήρηση τις ημέρες

Αττική έχει εντοπίσει 20 νέες πυρκαγιές
και έχει ειδοποιήσει άμεσα το 199, με α-
ποτέλεσμα την άμεση κατάσβεσή τους.
Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρ-
καγιών σε Θρακομακεδόνες, Μαραθώ-
να και Μαρκόπουλο, το προσωπικό της
ομάδας «Θησέας» κατηύθυνε τις υδρο-
φόρες (ειδικότερα αυτές που είχαν έρθει
από άλλα μέρη της Ελλάδας) μέσα από
αγροτικούς δρόμους ώστε να φτάσουν
όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εστία
της φωτιάς.

Το 2013 έγιναν κάποια σωστά βήματα
στην οργάνωση και λειτουργία ενός α-
ποτελεσματικού διωκτικού μηχανισμού
εμπρηστών καθώς και του μηχανισμού
δασοπυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να
φανούν αμέσως θετικά αποτελέσματα.
Αν ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι
μηχανισμοί πρόληψης των δασικών
πυρκαγιών, τα οφέλη για το δημόσιο
συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο θα
είναι ακόμα περισσότερα και ελπίζουμε
η πολιτεία να συνεχίσει αυτό το έργο τα
επόμενα χρόνια.

με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και κυρίως
για τον καλύτερο συντονισμό επιχειρή-
σεων δασοπυρόσβεσης, ενώ, τα δύο ελι-
κόπτερα μεταφοράς προσωπικού Super
Puma χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη
μεταφορά πυροσβεστών, κυρίως από τα
πεζοπόρα τμήματα, στην εστία της φω-
τιάς. Επιπλέον, την άνοιξη του 2013, οι
χειριστές της Υπηρεσίας Εναερίων Μέ-
σων της Πυροσβεστικής, αρκετοί από
τους οποίους είχαν μετακινηθεί σε άλλες
υπηρεσίες κατά την τριετία 2009 - 2012,
παρακολούθησαν πρόγραμμα επανεκ-
παίδευσης από στελέχη της γερμανικής
αστυνομίας ώστε να ανανεώσουν, όπως
έπρεπε,  τα πτυχία τους.

Μετά από δυο χρόνια αδράνειας, επα-
ναδραστηριοποιήθηκε η ομάδα των δι-
κυκλιστών της Πυροσβεστικής με επω-
νυμία «Θησέας». Στην Αθήνα, η ομάδα
«Θησέας» αποτελείται από περισσότε-
ρος από 100 πυροσβέστες με πάνω από
50 μηχανές. Σύμφωνα με στοιχεία της
Πυροσβεστικής, την τρέχουσα αντιπυ-
ρική περίοδο η ομάδα «Θησέας» στην
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του ιδιότητα, τα μέτρα είναι αυστηρότε-
ρα. Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης
Δασών Χανίων γίνεται ξεκάθαρο πως α-
παγορεύεται παντελώς, και καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, η εκρίζωση, μεταφύ-
τευση, κοπή και συλλογή του.

Ακόμη, αναφέρεται ότι «οι παραβάτες
αυτής της δασικής διάταξης, συλλέκτες,
πωλητές και γενικώς εμπορευόμενοι τα
ανωτέρω είδη, τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις του νό-
μου "Περί δασικού κώδικα, για την προ-
στασία του Περιβάλλοντος"».

Το μέτρο της απαγόρευσης για μια πε-
νταετία κρίθηκε αναγκαίο δεδομένου ό-
τι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί
σημαντική μείωση των αρωματικών φυ-
τών, που λόγω των ευεργετικών τους ι-
διοτήτων είναι περιζήτητα στην αγορά.
Για παράδειγμα, σε ελληνικό νησί κατα-

Μία από τις πατροπαράδο-
τες συνήθειες της κρητι-
κής υπαίθρου, που διατη-
ρείται μέχρι σήμερα, είναι

η συλλογή αρωματικών φυτών και βοτά-
νων. Το φασκόμηλο, ο βασιλικός, η ρίγα-
νη, η μαντζουράνα και βέβαια η μαλοτή-
ρα (το κρητικό τσάι του βουνού), είναι
μόνο ένα μέρος από τον μακρύ κατάλογο
των αρωματικών φυτών της Κρήτης. Η
Κρήτη διαθέτει αναμφίβολα ένα από τα
πιο πλούσια και ενδιαφέροντα εγχώρια
οικοσυστήματα, γεγονός που ευνοεί την
ανάπτυξη των ενδημικών βοτάνων, με α-
ποτέλεσμα οι συλλέκτες τους να τα ανα-
ζητούν έντονα, τόσο για τις φαρμακευτι-
κές τους ιδιότητες όσο και για την ξεχω-
ριστή γεύση που χαρίζει η χρήση τους
κατά το μαγείρεμα. Πολλά από τα φυτά
αυτά τείνουν προς εξαφάνιση από τις πε-
ριοχές που κάποτε αφθονούσαν, κυρίως
λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
(αλόγιστη εκρίζωσή τους, συλλογή κατά
την ανθοφορία τους, συνεχείς πυρκαγιές,
εκχερσώσεις κ.λπ.)

Φυσικά πολλά από αυτά υπάρχουν σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά
στην Κρήτη, ύστερα από αρκετά κρού-
σματα αλόγιστης συλλογής, εκρίζωσης
και λαθρεμπορίας φαρμακευτικών φυ-
τών, η Διεύθυνση Δασών Χανίων απο-
φάσισε να λάβει μέτρα. Για την προσε-
χή πενταετία αυστηροί όροι θα διέπουν
τη συλλογή τους, καθώς, σύμφωνα με
τη σχετική ρυθμιστική δασική - αστυνο-
μική διάταξη, απαγορεύονται «η εκρί-
ζωση και ολοκληρωτική κοπή των βλα-
στών παντός είδους αρωματικού, φαρ-
μακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκο-
μικού και διακοσμητικού φυτού, δεν-
δρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου και πόας». 

Στη διάταξη αναφέρεται ότι απαγο-
ρεύεται η συλλογή για εμπορία μαλοτή-
ρας (Sideritis syriaca), μαντζουράνας

(Origanum micropfyllum), φασκόμηλου
(Salvia fruticosa) και ρίγανης (Origanum
vulgaris), σε όλες τις περιοχές του δικτύ-
ου προστασίας της φύσης Natura 2000.
Η κοπή των συγκεκριμένων φυτών επι-
τρέπεται για μικρές ποσότητες μέχρι 500
γραμμάρια ανά είδος για την κάλυψη α-
τομικών αναγκών την εποχή της ανθοφο-
ρίας. Τα επιτρεπόμενα εργαλεία είναι
ψαλίδι και μαχαίρι για το κόψιμο των φυ-
τών αλλά απαγορεύεται αυστηρά το κό-
ψιμο ή το ξερίζωμα όλου του βλαστού.
Εκτός του δικτύου Νatura και μετά από
άδεια της δασικής υπηρεσίας, επιτρέπε-
ται η κοπή αυτών των ειδών για εμπορία
αλλά σε ποσότητες που θα ορίζονται από
τη σχετική άδεια.

Για το δίκταμο, το σήμα κατατεθέν της
ενδημικής χλωρίδας της Κρήτης, γνωστό
από την αρχαιότητα για την αντισηπτική

«Αρισμαρί και ρίγανη, φασκομηλιά, φλισκούνι,
θύμος, μυρθιά και καντιφές τρυπούνε μου τ΄ αρθούνι».

Απόσπασμα από Κρητική μαντινάδα από την Κρητική λαϊκή παράδοση.

ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!

Θύμος, το θυμάρι (Coridothymus capitatus).
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σχέθηκε φορτίο ενός μόνον εμπόρου με
ενάμιση τόνο τσάι του βουνού, το οποίο
μαζεύτηκε παράνομα χωρίς την απαραί-
τητη άδεια από τη δασική υπηρεσία και
χωρίς άδεια εμπορίας. 

Η μαλοτήρα φυτρώνει στη δυτική
Κρήτη σε υψόμετρο 800-2.000 μ. και, ό-
πως και η μαντζουράνα, είναι ενδημικό
φυτό της Κρήτης, δεν υπάρχει δηλαδή
πουθενά αλλού στον κόσμο. Σήμερα από
τον Ψηλορείτη έχει σχεδόν εξαφανισθεί
και στα Λευκά Όρη έχει μείνει μόνο το
10% του πληθυσμού που υπήρχε πριν α-
πό μια γενιά. Το παραδοσιακό «μέλι της
μαλοτήρας» τα τελευταία 5 χρόνια δεν
παράγεται πλέον, λόγω της δραματικής
μείωσης των πληθυσμών του φυτού. Ε-
κτός από την υπερβόσκηση και τις αλλα-
γές των χρήσεων γης, η αλόγιστη και α-
θέμιτη εκμετάλλευση του φυτού από α-
γνώστους, εντός των περιοχών Natura,
είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες
της μείωσης των πληθυσμών του. Στην
Ελλάδα, δυστυχώς, όποιος θέλει από γει-
τονικές χώρες μπορεί να πάρει τα μονα-
δικά ενδημικά αρωματικά φυτά της Ελ-
λάδας, να τα καλλιεργήσει και να τα εκ-
μεταλλευθεί. Έτσι φτάσαμε για παρά-
δειγμα η Ελληνική ρίγανη να χαθεί και
να καλλιεργείται κατά κόρον στην Τουρ-
κία και στη συνέχεια να εξάγεται σε όλη
την Ευρώπη. Το ίδιο πρόκειται να γίνει
και με την μαλοτήρα. Η μαλοτήρα ξεκί-
νησε να καλλιεργείται από γερμανική

σύνθεση δασικών και χορτολιβαδικών
συστημάτων μεγάλης οικολογικής α-
ξίας. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζουν τοπι-
κά περιοχές της χώρας και συνδέονται ι-
στορικά με την πορεία τόπων. Επιπλέ-
ον, συμμετέχουν στην οικονομία περιο-
χών, όπως π.χ. με τη συμβολή τους στη
μελισσοκομία. Η διάταξη της Διεύθυν-
σης Δασών Χανίων είναι μια πολύ καλή
αρχή για την προστασία τους. Ας ελπί-
σουμε ότι και η πολιτεία θα λάβει μέτρα
τόσο για την προστασία των αυτοφυών
αρωματικών φυτών, όσο και για την
σωστή και βιώσιμη καλλιέργειά τους,
αλλά και τη νόμιμη εμπορία τους.

φαρμακοβιομηχανία σε φυτείες στην
Βουλγαρία. Αν ευδοκιμήσουν τελικά οι
φυτείες αυτές, σε μερικά χρόνια είναι
πολύ πιθανό εξαιτίας της ανταγωνιστι-
κής τιμής της, η μαλοτήρα από τη Βουλ-
γαρία να κατακλύσει τις αγορές. Αντίθε-
τα οι φυτείες μαλοτήρας στη Δυτική
Κρήτη είναι ελάχιστες, ενώ η αυτοφυής
μαλοτήρα στα Λευκά Όρη και στον Ψη-
λορείτη απειλείται με αφανισμό.

Τα αυτοφυή αρωματικά φυτά και τα
φαρμακευτικά βότανα της χώρας κατα-
λαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις του ελ-
λαδικού χώρου, συμμετέχοντας στη

1. Mαλοτήρα (Sideritis syriaca)
2. Mαντζουράνα 

(Origanum micropfyllum)
3. Φασκόμηλο (Salvia fruticosa)
4. Ρίγανη (Origanum vulgaris)
5. Δίκταμο ή Έρωντας 

(Origanum dictamnus)
6. Αρισμαρί, το δενδρολίβανο

(Rosmarinus officinalis)
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στρα, το νάυλον ή τη λινάτσα που υπάρχει γύρω από τη
ρίζα.

20. Εάν φυτέψετε κοντά σε σωλήνες με διαρροές ώστε να υ-
πάρχει συνέχεια νερό ή ποτίζετε ελαφρά ώστε να ενθαρ-
ρύνεται επιφανειακή ανάπτυξη των ριζών.

21. Εάν αφήσετε το πάνω μέρος του συρμάτινου καλαθιού
που ήταν γύρω από την ρίζα να την πνίξει.

22. Εάν πριν φυτέψετε δενδρύλλιο με μπάλα χώματος ή μέ-
σα σε σακούλα, δεν αφαιρέσετε τη λινάτσα ή την νάυλον
σακούλα, και εμποδίσετε την ανάπτυξη των ριζών.

23. Εάν ο λάκκος στον οποίο θα τοποθετήσουμε το φυτό εί-
ναι στενός και δεν απλωθεί το ριζικό σύστημα.

24. Εάν σκάψετε τον λάκκο υπερβολικά βαθύ και τον γεμίσε-
τε με χαλίκι, τότε το περίσσιο νερό θα «πνίξει» τις ρίζες.

1. Εάν κλαδέψετε εντελώς το πάνω μέρος των δέντρων θα
προσελκύσετε παράσιτα. 

2. Εάν αφήσετε τους ανταγωνιζόμενους κύριους βλαστούς
να αναπτυχθούν σε σχήμα «V», το δέντρο θα υποφέρει α-
πό σχισίματα των κλαδιών σε δυνατούς ανέμους και κα-
ταιγίδες.   

3. Εάν αφήσετε τα κλαδιά που διασταυρώνονται να έρχο-
νται σε επαφή μεταξύ τους, θα φθείρουν τον προστατευτι-
κό φλοιό και θα δημιουργήσουν πληγές.  

4. Εάν αγνοήσετε την εμφάνιση εντόμων ή ασθενειών.
5. Εάν καλύψετε τα κοψίματα από κλαδέματα με μπογιά ή

με πάστα θα επιβραδυνθεί η επούλωση και θα εκδηλω-
θούν προβλήματα με παράσιτα.

6. Εάν αφήσετε τα σπασμένα κλαδιά ακλάδευτα θα προσελ-
κυστούν παράσιτα.

7. Εάν ραντίζετε την περιοχή πάνω από τις ρίζες με μη εγκε-
κριμένα ζιζανιοκτόνα το δέντρο θα εξασθενήσει.

8. Εάν τραυματίσετε τις ρίζες ή τον κορμό με χορτοκοπτικά
ή άλλα μηχανήματα.

9. Εάν κόβετε τμήματα των ριζών όταν σκάβετε χαντάκια.
10. Εάν φυτέψετε το δέντρο κοντά στο σπίτι ή σε άλλα ε-

μπόδια, και δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την ανάπτυξη
του δέντρου και των ριζών του.

11. Εάν καρφώσετε αντικείμενα στο δέντρο και προκαλέσε-
τε ζημιά στον φλοιό του ή εάν δέσετε στα κλαδιά του σύρ-
ματα και σχοινιά.

12. Εάν κλαδέψετε απρόσεχτα αφήνοντας «προεξοχές» στα
κομμένα κλαδιά.

13. Εάν στο κλάδεμα, κάνετε κοψίματα που ξεφλουδίζουν
το δέντρο, πράγμα που καθυστερεί την επούλωση των
πληγών.

14. Εάν αφήσετε τον πάσσαλο στήριξης μέχρι το δέσιμο να
περισφίγγει τον κορμό όλο και περισσότερο.

15. Εάν αφήσετε περιτυλίγματα γύρω από τον κορμό του
δέντρου, θα εμποδίζεται η ανάπτυξη του κορμού και θα
σαπίζει ο φλοιός.

16. Εάν συσσωρεύσετε υπερβολικό επίστρωμα θα ενθαρρύ-
νετε ζημιές από τρωκτικά και το σάπισμα του φλοιού.

17. Εάν τοποθετήσετε πλαστικό υλικό κάτω από το επί-
στρωμα.

18. Εάν αφήσετε σωρούς αντικειμένων πάνω από τις ρίζες
του δέντρου να συμπιέζουν το έδαφος.

19. Εάν φυτέψετε το δέντρο στο έδαφος μαζί με την γλά-

E
λάχιστα δέντρα στις κατοικημένες περιοχές πεθαίνουν από «γηρατειά». Ζημιές από ανθρώπινη απροσεξία ή κακή πρό-
θεση και έλλειψη φροντίδας και περιποίησης, σκοτώνουν περισσότερα δέντρα από οποιαδήποτε έντομα ή ασθένειες.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα λάθη στην φροντίδα των δέντρων τα οποία πρέπει να αποφύγετε. Λίγες από αυ-
τές τις πράξεις θα σκοτώσουν από μόνες τους ένα δέντρο, αλλά πολλαπλά προβλήματα σίγουρα θα το καταπονήσουν

και τελικά θα μπορέσουν να το θανατώσουν.

24 τρόποι να σκοτώσετε ένα δέντρο
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1. Μην κλαδεύετε σύριζα το πάνω μέρος των δέντρων.

2. Όταν ένα δέντρο είναι νεαρό, επιλέξτε έναν από τους δύο
ανταγωνιζόμενους κάθετους βλαστούς να γίνει ο κύριος
κορμός και κόψτε τον άλλο.

3. Κλαδεύετε τα κλαδιά που διασταυρώνονται ή έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί
του φλοιού του δέντρου.  

4. Προσέχετε για την εμφάνιση εντόμων ή ασθενειών και
περιποιηθείτε ανάλογα αν βρεθούν.

5. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα για να καλύψετε κοψίματα α-
πό κλαδέματα ή πληγές- τα δέντρα θεραπεύουν μόνα τους
τις πληγές τους.

6. Κόβετε τα σπασμένα κλαδιά στο σημείο της διακλάδωσης.

7. Ραντίζετε τον χλοοτάπητα με φυτοφάρμακα που δεν βλά-
πτουν τα δέντρα.

8. Καλύπτετε το έδαφος γύρω από το δέντρο με επίστρωμα
(φυτικά υπολείμματα όπως ξερά χόρτα, άχυρο, πριονίδι
κ.λπ.) ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός του δέντρου
από χορτοκοπτικά ή άλλα μηχανήματα και για να προστα-
τευτούν οι επιφανειακές ρίζες.

9. Σκαλίζετε με προσοχή γύρω από τις ρίζες χωρίς να τις
πληγώνετε.

10. Μάθετε πόσο μεγάλο θα γίνει το δέντρο σας ώστε να το-
ποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση από σπίτια και άλλα
εμπόδια.

11. Χρησιμοποιείστε ένα καρφί ή μια βίδα στο δέντρο για
να δέσετε ένα σύρμα ή ένα σκοινί. Το δέντρο θα επουλώ-
σει την μικρή πληγή που προκλήθηκε από το καρφί ή την
βίδα.

12. Όταν κλαδεύετε, κόβετε τα κλαδιά πλαγίως ώστε να μην
αφήνονται προεξοχές.

13. Στο κλάδεμα, μην κάνετε κοψίματα που ξεφλουδίζουν
το δέντρο.

14. Πάσσαλοι στήριξης δεν χρειάζονται στα μικρά δενδρύλ-
λια που έχετε φυτέψει, αλλά αν τους χρησιμοποιήσετε, α-
φαιρέστε τους μετά από ένα χρόνο προς αποφυγή ζημιών.

15. Μην περιτυλίξετε τίποτα γύρω από τον κορμό του δέ-
ντρου. Αν υπάρχει πρόβλημα με ζώα, τοποθετείστε γύρω
του έναν συρμάτινο φράχτη.

16. Μην αφήνετε το επίστρωμα να έρθει σε επαφή με τον
κορμό του δέντρου. Να το στοιβάζετε σε πάχος 5-7 εκατο-
στά πάνω από τις ρίζες.

17. Μην τοποθετείτε κανενός είδους ύφασμα ή πλαστικό υ-
λικό κάτω από το επίστρωμα.

18. Μην αφήνετε σωρούς αντικειμένων πάνω από τις ρίζες
του δέντρου γιατί συμπιέζουν το έδαφος.

19. Αφαιρέστε το περιτύλιγμα από τον κορμό του δέντρου ε-
άν υπάρχει. Αν το δέντρο είναι σε γλάστρα ή νάυλον σα-
κούλα, αφαιρέστε τα πριν το φυτέψετε.

20. Απομακρύνετε τα νερά από τις ρίζες των δέντρων που
δεν είναι υδρόφιλα, αλλά όταν ποτίζετε, αφήστε το νερό
να ποτίσει το έδαφος σε βάθος για να βοηθηθούν οι ρίζες
να διεισδύσουν πιο βαθιά.

21. Αφαιρέστε το πάνω μέρος του συρμάτινου καλαθιού εάν
υπάρχει.

22. Πριν φυτέψετε δενδρύλλιο με μπάλα χώματος ή μέσα σε
σακούλα, αφαιρέστε  τη λινάτσα ή αν πρόκειται για νάυ-
λον σακούλα την κόβετε γύρω-γύρω και αφαιρείτε τον πά-
το. Μετά κάνετε ένα κάθετο κόψιμο στο πλαϊνό της σα-
κούλας και την αφαιρείτε χωρίς να σπάσετε την μπάλα.

23. Ο λάκκος στον οποίο θα τοποθετήσουμε το φυτό θα πρέ-
πει να έχει μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή της μπάλας χώ-
ματος του φυτού (περίπου τη διπλάσια). Ο λόγος γι’ αυτό
είναι  η διευκόλυνση της ανάπτυξης του ριζικού συστήμα-
τος κατά τους πρώτους μήνες από τη μεταφύτευση.

24. Σκάψτε τον λάκκο τόσο βαθύ όσο είναι και το ριζικό σύ-
στημα του δενδρυλλίου. Μην τοποθετήσετε χαλίκι στον
πάτο του λάκκου φύτευσης εκτός αν φτιάξετε ένα αυλάκι
που θα απομακρύνει το περίσσιο νερό.

Το παραπάνω άρθρο στηρίχθηκε σε φυλλάδιο του Πολυτε-
χνικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια (Virginia
Polytechnic Institute and State University in Blacksburg,
Virginia.) που γράφτηκε από την Bonnie Appleton, Extension
Specialist, Hampton Roads AREC.

Πώς να ΜΗΝ σκοτώσετε ένα δέντρο
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Τ
ο Σάββατο 19 Οκτω-
βρίου οι εθελοντές-
εργαζόμενοι της Φαρ-
μακευτικής Εταιρείας

MENARINI HELLAS με τις οικο-
γένειές τους ξεκίνησαν τις αναδα-
σώσεις στο Αισθητικό Δάσος στον
Υμηττό. Με τη βοήθεια των εργα-
ζομένων της Φιλοδασικής, μετέ-
φεραν τα νέα δεντράκια, ετοίμα-
σαν τους λάκκους και τα φύτεψαν.
Ο καιρός βοήθησε πολύ και η όλη
εκδήλωση ήταν ένα χαρούμενο
πανηγύρι, με τα παιδιά να έχουν ε-
ξελιχθεί σε φανατικούς εθελοντές
στην αναδάσωση.

Ένα πικ-νικ στο Δάσος ολοκλή-
ρωσε μια ωραία εκδρομή και βοή-
θησε σημαντικά τη Φιλοδασική
στις αναδασώσεις της.

Με τους εθελοντές-εργαζόμενους της MENARINI HELLAS 
στο Αισθητικό Δάσος του Υμηττού
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Ο
ι πολλές και σημαντικές
εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες που υλοποιεί και
υποστηρίζει η Φιλοδασι-

κή στο Αισθητικό δάσος του Υμηττού,
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που
διοργάνωσε ο Όμιλος Προετοιμασίας
Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ). 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 23/9/2013 το απόγευμα στο
πλαίσιο του 5ου σεμινάριο του Ζ΄ Κύ-
κλου Ομιλιών - Συζητήσεων του Ομί-
λου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων του Ο.Π.Ε, στην Ηλιούπολη.

Στην εκδήλωση που είχε θέμα: «Πε-

ριβάλλον και ανάπτυξη. Περιβαλλο-

ντική εκπαίδευση», παρουσιάστηκαν
οι εξής εισηγήσεις:

1. «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ε-

νηλίκων ως παράγοντας πράσινης

ανάπτυξης, Ινστιτούτο Γεωπονι-

κών Ερευνών Ι.Γ.Ε» με εισηγητή τον
Δρα Γεώργιο Μπαλωτή, Γεωπόνο,
Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ι.Γ.Ε

2. «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική

διαχείριση για βιώσιμες πόλεις» με
εισηγήτρια την κα Λαμπρινή Τασού-

λα, Γεωπόνο, Αρχιτέκτονα Τοπίου
(Μ.Sc.) και υποψήφια Διδάκτορα Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού,

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» με
εισηγητή τον Δρα Νίκο Μ. Πάγκα,
Δασοτεχνικό, υπεύθυνο διαχείρισης
του Αισθητικού δάσους Υμηττού.

Την εκδήλωση προλόγισε η κα Αννα
Παπαϊακώβου, Δικηγόρος, ιδρυτικό
μέλος του ΟΠΣΑ και συντόνισε ο
Πρόεδρος του ΟΠΣΑ κ. Θεόδωρος Γε-

ωργάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πά-
γω και π. Δήμαρχος Ηλιούπολης.

Στους χώρους της αίθουσας παρου-
σιάστηκαν έργα ζωγραφικής από την
Ένωση Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών
Ηλιούπολης, «Το Εργαστήρι».

Η αίθουσα ήταν γεμάτη και το ακρο-
ατήριο παρακολούθησε με ενδιαφέρον
την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Γε-
ωργάκη και τις πολύ καλές εισηγήσεις
των ομιλητών. Στη συνέχεια διατυπώ-
θηκαν ερωτήσεις και έγιναν ενδιαφέ-
ρουσες παρεμβάσεις.

Άποψη της αίθουσας με το πολυπληθές ακροατήριο.

Οι ομιλητές κ. Μπαλωτής (δεξιά), 
κα Τασούλα και κ. Πάγκας.

Ο κ. Θ. Γεωργάκης (στο μέσον) και από δεξιά ο κ. Πάγκας, 
η κα Τασούλα και ο κ. Μπαλωτής.

OΜΙΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ του ΥΜΗΤΤΟΥ
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αιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργει-
ας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, η
ετήσια παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλή-
των οικιακής προέλευσης στη χώρα μας υ-
πολογίζεται μεταξύ 190.000 και 200.000
τόνων.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι διακριτά
από χημικής και φυσικής άποψης από τα α-
στικά ή τα βιομηχανικά απόβλητα. Περιέ-
χουν επικίνδυνα αλλά και πολύτιμα υλικά
που απαιτούν ειδικές πρακτικές διαχείρι-
σης και ανακύκλωσης για την αποφυγή δυ-
σμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υ-
γεία. Η ανάκτηση πολύτιμων και βασικών
μετάλλων είναι εφικτή από την ανακύκλω-
ση τους, αλλά το υψηλό εργατικό κόστος
και η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία
έχουν παγιώσει την υλοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων σε ασιατικές κυρίως χώ-
ρες όπως η Κίνα και η Ινδία

Τα παραπάνω προβλήματα διογκώνονται
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μεγαλύ-
τερη ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλή-
των δεν ανακυκλώνεται διότι τα διάφορα
ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη απορρί-
πτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα και
δεν υφίστανται καμιά επιπλέον κατεργα-
σία. Από την ποσότητα που συλλέγεται
προς ανακύκλωση το 80% περίπου εξάγε-
ται σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακι-
στάν, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Μαλαι-
σία, η Νιγηρία, η Γκάνα, κτλ. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη διαχείρισή τους σε πολύ πιο
χαλαρά περιβαλλοντικά πλαίσια με αυξη-
μένες επιπτώσεις για το περιβάλλον και
τους απασχολουμένους στις συγκεκριμένες
δραστηριότητες Οι μέθοδοι που εφαρμό-
ζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για την επε-
ξεργασία των αποβλήτων και την ανάκτη-
ση πολύτιμων υλικών όπως ο χρυσός, το α-
σήμι και η πλατίνα είναι απαρχαιωμένες,
με αποτέλεσμα να μολύνεται ο αέρας, το
νερό, η τροφική αλυσίδα και τελικά οι άν-
θρωποι.

Όπως τονίζει ο Δρ. Wong, είναι φανερό
ότι η ανάγκη για την αποτελεσματική δια-
χείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων εί-
ναι επιτακτική τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο
και μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Εκτός αυτού, ο καθαρισμός και η αποκα-
τάσταση των χωματερών ηλεκτρονικών α-
ποβλήτων είναι πολύ δύσκολο έργο, λόγω
των περίπλοκων χημικών μειγμάτων που
περιέχουν.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, οι εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα από τα μεταλ-
λεία και την παραγωγή του χαλκού και των
πολύτιμων και σπάνιων μετάλλων που χρη-
σιμοποιούνται στον ηλεκτρικό και ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό υπολογίζονται σε πά-
νω από 23 εκατομμύρια τόνους που αντι-
στοιχούν στο 0,1% των παγκόσμιων εκπο-
μπών (εξαιρούνται οι εκπομπές που συνδέ-
ονται με τον χάλυβα, το νικέλιο ή το αργί-
λιο και εκείνες που συνδέονται με την κα-
τασκευή των συσκευών). H έκθεση κατα-
πιάνεται με διάφορες πτυχές προκειμένου
να αποτυπώσει τα εντεινόμενα προβλήμα-
τα που προκύπτουν από την παραγωγή η-
λεκτρονικών αποβλήτων. Για παράδειγμα,
για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων και
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
καταναλώνεται το 3% των παγκόσμιων ε-
ξαγωγών χρυσού και ασημιού κάθε χρόνο,
το 13% του παλλαδίου και το 15% του κο-
βαλτίου Στη σύγχρονη ηλεκτρονική χρησι-
μοποιούνται μέχρι και 60 διαφορετικά
στοιχεία, πολλά εκ των οποίων πολύτιμα
και μερικά επικίνδυνα.

Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού έχουν προσδιορι-
στεί από την Κοινοτική και την Εθνική μας
νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων προτεραι-
ότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους,
της ταχείας αύξησης του όγκου τους και
των σημαντικών επιπτώσεων που προκα-
λεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού στο περιβάλλον, εξ

Ο
διευθυντής του Ινστιτούτου
Περιβαλλοντικών Επιστημών
Croucher, από το Πανεπιστή-
μιο των Βαπτιστών στο Χον-

γκ Κονγκ, καθηγητής Ming Wong, απηύθυ-
νε έκκληση για τη λήψη μέτρων με στόχο
τη μείωση του όγκου των ηλεκτρονικών α-
ποβλήτων. Χαρακτήρισε ως παγκόσμια ω-
ρολογιακή βόμβα το πρόβλημα του αυξανό-
μενου όγκου των ηλεκτρονικών αποβλή-
των, στα οποία συγκαταλέγονται τα παλιά
κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Σύμφωνα με τον Δρ Wong, παράγονται
περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνων
ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως, από τα
οποία, μόνο ένα μικρό μέρος υφίσταται
σωστή επεξεργασία και διαχείριση. Ο ό-
γκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων αυξά-
νεται κάθε χρόνο κατά 3 με 5%, κάτι που ο-
φείλεται στο γεγονός ότι η μέση διάρκεια
ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών έχει
μειωθεί σημαντικά. Ειδικά σε ό,τι αφορά
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η διάρ-
κεια ζωής τους έχει μειωθεί από τα έξι στα
δυο χρόνια.

Το μεγάλο πρόβλημα που τα επόμενα
χρόνια θα λάβει τεράστιες διαστάσεις, εί-
ναι ότι εξαιτίας των υλικών κατασκευής
τους, πολλά από τα ηλεκτρονικά και ηλε-
κτρικά απόβλητα είναι εξαιρετικά επικίν-
δυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Πάρα πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές περιέχουν μόλυβδο. Όταν το μέ-
ταλλο αυτό έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο
μπορεί λόγω της σύστασής του να προκα-
λέσει βλάβες σε πολλά ανθρώπινα όργανα,
στο αίμα, τους πνεύμονες, ενώ είναι πιθα-
νόν να προκαλέσει καρκινογενέσεις. Εξαι-
ρετικά κοινή είναι και η χρήση του υδράρ-
γυρου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ανε-
πανόρθωτες βλάβες στα νεφρά, τον νευρι-
κό ιστό και το DNA. Άλλα επικίνδυνα υλι-
κά τα οποία όταν αποτίθενται στις χωματε-
ρές ή καίγονται είναι το θειάφι, το οποίο
προκαλεί βλάβες στο συκώτι, τα νεφρά,
την καρδιά και τα μάτια, το κάδμιο με δυ-
νατότητα ζημιάς στους πνεύμονες και τα
νεφρά, το καρκινογενές αμερίκιο, το οξεί-
διο του βηρυλλίου κ.ά. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ 
για το περιβάλλον και τον άνθρωπο τα ηλεκτρονικά απόβλητα



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ28

Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις

Συναγερμός 
για το οικοσύστημα 
της Κάρλας 

Δ
ραματικά έχει μειωθεί ο ό-
γκος των υδάτων στον ταμι-
ευτήρα της Κάρλας, σύμφω-

να με tovima.gr. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι σήμερα η στάθμη είναι χαμη-
λότερη και από το 2009, όταν άρχισε
η πλήρωσή της με νερά από τον Πη-
νειό ώστε το κατώτερο όριο του ταμι-
ευτήρα να φτάνει τα 45,6 μέτρα υ-
περθαλάσσιο ύψος. Εκτός από την α-
νομβρία και το γεγονός ότι εφέτος
στον ταμιευτήρα δεν έπεσε ούτε στα-
γόνα από τον Πηνειό, σοβαρό πρό-
βλημα προκαλεί το γεγονός ότι δεν
δουλεύουν τα αντλιοστάσια, ενώ ακό-
μα δεν έχει ξεκινήσει το έργο άρδευ-
σης ώστε να σταματήσουν οι παράνο-
μες γεωτρήσεις και να ανανεώνονται
τα ύδατα της Κάρλας. Το αρδευτικό
έργο θεωρείται απαραίτητο προκει-
μένου να διακοπεί η λειτουργία των
περίπου 4.000 γεωτρήσεων στην πε-
ριοχή και να περιοριστούν τα φαινό-
μενα υφαλμύρωσης του υπόγειου υ-
δροφόρου ορίζοντα και οι καθιζήσεις
εδαφών.

Υπολογίζεται ότι ο όγκος των υδά-
των της Κάρλας μειώθηκε περισσότε-
ρο από 16 εκατ. κυβικά μέτρα νερού
σε σύγκριση με τον περασμένο Μάρ-
τιο οπότε η στάθμη των υδάτων είχε
ξεπεράσει τα 46 μέτρα και ο όγκος

τους τα 46 εκατ. κυβικά μέτρα. Πά-
ντως από την πτώση της στάθμης των
υδάτων της Κάρλας έχει ευνοηθεί η
ορνιθοπανίδα, καθώς τα παρυδάτια
πουλιά προτιμούν τα ρηχά νερά προ-
κειμένου να βρίσκουν ευκολότερα
την τροφή τους.

Η λίμνη Ισμαρίδα 
γέμισε νεκρά ψάρια

Χ
ιλιάδες νεκρά ψάρια εντοπί-
στηκαν στη λίμνη Ισμαρίδα.
Για το φαινόμενο ενημερώ-

θηκε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας α-
πό συνεργάτες του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, που πραγ-
ματοποιούσαν δειγματοληψίες υδά-
των στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος. Άμεσα, στελέχη του Φο-
ρέα Διαχείρισης μετέβησαν στην πε-
ριοχή όπου κατέγραψαν και επιβε-
βαίωσαν το περιστατικό προχωρώ-
ντας παράλληλα και σε λήψη μετρή-
σεων της ποιότητας των υδάτων και
συγκεκριμένα της ποσότητας διαλυ-
μένου οξυγόνου στο νερό σε διάφο-
ρα σημεία της λίμνης. Την επόμενη
ημέρα κλιμάκιο αποτελούμενο υπη-
ρεσίες της Π.Ε. Ροδόπης, στελέχη
του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέ-
στου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και
μέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισμού
Μαρωνείας μετέβησαν στην Λίμνη Ι-

σμαρίδα όπου από κοινού πραγμα-
τοποίησαν μετρήσεις και νέο έλεγχο
της κατάστασης.

Οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν ότι ε-
πικρατούν συνθήκες έλλειψης οξυγό-
νου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αι-
τία, τόσο στο εσοδευτικό στόμιο της
λίμνης όσο και σε σημείο βόρεια αυ-
τού. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι
υπήρχαν χιλιάδες νεκρά ψάρια (κυ-
ρίως κέφαλοι, αλλά και ελάχιστα χέ-
λια και πεταλούδες) τόσο στις ιχθυο-
συλληπτικές εγκαταστάσεις άλλα και
σε όλες τις όχθες των καναλιών και
των ακτών της λίμνης. Οι αναλύσεις
των ειδικών απέρριψαν αρχικά το εν-
δεχόμενο τα νεκρά ψάρια να προέρ-
χονται από παράνομη αλιεία με χρήση
δυναμίτη. Από τις διαδοχικές επισκέ-
ψεις των στελεχών του Φορέα Διαχεί-
ρισης στη λίμνη είναι εμφανές ότι η
κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Η
εκτίμηση του αριθμού των νεκρών ψα-
ριών ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες.

Δεδομένης της κατάστασης ο Φο-
ρέας Διαχείρισης έχει προχωρήσει ή-
δη στην αποστολή σχετικού εγγρά-
φου προς τις αρμόδιες αρχές για τη
λήψη όλων των απαιτούμενων μέ-
τρων λόγω αρμοδιότητας, καθώς η ο-
ποιαδήποτε αδράνεια ή ολιγωρία θέ-
τει αρχικά σε κίνδυνο όλη την ιχθυο-
πανίδα της λίμνης (η οποία περιλαμ-
βάνει και ενδημικά προστατευόμενα
είδη) και αφετέρου το σύνολο του οι-
κοσυστήματος αυτής της ευαίσθητης
και προστατευόμενης περιοχής. Επί-
σης τονίζει ότι λόγω της αποσύνθε-
σης των νεκρών ψαριών, τα οποία συ-
γκεντρώνονται λόγω της κίνησης των
νερών στις ιχθυοσυλληπτικές εγκατα-
στάσεις, σε συνδυασμό με τις υψηλές
θερμοκρασίες που επικρατούν, προ-
κύπτουν και ζητήματα προστασίας
της δημόσιας υγείας.



Το αλβανικό τμήμα 
της Πρέσπας περιλήφθηκε
στους υγροτόπους Ραμσάρ

Έ
να θετικό νέο: στις 13 Ιουνί-
ου το αλβανικό τμήμα της
Πρέσπας προστέθηκε στον

κατάλογο των Υγρότοπων Διεθνούς
Σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ. Η
διεθνής αυτή σύμβαση που υπογρά-
φηκε το 1971 δίνει το πλαίσιο για την
προστασία και αειφορική χρήση των
υγροτόπων του πλανήτη, και καλύπτει
σήμερα χιλιάδες υγρότοπους σε όλον
τον κόσμο. Η περιοχή Ραμσάρ της αλ-
βανικής πλευράς της Πρέσπας έχει έ-
κταση 151.000 στρεμμάτων και περι-
λαμβάνει τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη
Πρέσπα (το κομμάτι τους που υπάγε-
ται στην Αλβανία). Χαρακτηρίζεται α-
πό υψηλή βιοποικιλότητα, σπάνια και
ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας
και σημαντικούς πληθυσμούς που-
λιών. Η ένταξη του αλβανικού τμήμα-
τος της Πρέσπας στον κατάλογο Ραμ-
σάρ από μόνη της δεν εξασφαλίζει
την προστασία της. Ωστόσο δίνει άλ-
λο ένα δυνατό μήνυμα για την ολο-
κληρωμένη προστασία των υγροτό-
πων στη λεκάνη της Πρέσπας.

Με την ανακήρυξη του αλβανικού
τμήματος της Πρέσπας σε υγρότοπο
Ραμσάρ συμπληρώνεται επίσης ένα
παζλ, καθώς τα γειτονικά τμήματα της
Πρέσπας που ανήκουν σε Ελλάδα και
Π.Γ.Δ.Μ. ήδη αποτελούν υγρότοπους

Ραμσάρ. Έτσι, ένα μικρό λιθαράκι
προστίθεται στο όραμα για ένα διασυ-
νοριακό Πάρκο Πρεσπών, που θα
προστατεύει τους πολύτιμους φυσι-
κούς πόρους ολόκληρης της λεκάνης
των Πρεσπών και στις τρεις χώρες
που την μοιράζονται. Συγχαρητήρια
στους περιβαλλοντικούς φορείς της
Αλβανίας που εργάστηκαν για την α-
νακήρυξη του αλβανικού τμήματος
της Πρέσπας σε υγρότοπο Ραμσάρ.

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Πάνω από 1.000 οι φωλιές
της Caretta στον Νότιο 
Κυπαρισσιακό Κόλπο!

Ε
πανειλημμένως έχει τονιστεί
η σημασία του Κυπαρισσια-
κού Κόλπου για τη φωλεοποί-

ηση της απειλούμενης με εξαφάνιση
θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
Ο Κόλπος φιλοξενεί  τη δεύτερη (μετά
τη Ζάκυνθο) σημαντικότερη περιοχή
ωοτοκίας στη Μεσόγειο. Ο πυρήνας
του βιοτόπου εντοπίζεται στο νοτιότε-
ρο τμήμα του Κόλπου και συγκεκριμέ-
να στα 10 χλμ. παραλίας μεταξύ του
ποταμού Νέδα και του χωριού Καλό
Νερό, όπου γίνεται το 86% της φωλε-
οποίησης. Ο αριθμός των φωλιών κα-
τά τη φετινή περίοδο ωοτοκίας έρχε-
ται να επιβεβαιώσει τη σημασία αυτού
του σπάνιου οικοσυστήματος και να

υπενθυμίσει στην ελληνική δημόσια
διοίκηση ότι πρέπει να προβεί άμεσα
στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου διαχείρισης, το οποίο εκτός
από την ανάδειξη της περιοχής θα πε-
ριλαμβάνει και αποτελεσματικά μέτρα
προστασίας.

Συγκεκριμένα μέχρι και την Πέμπτη
25 Ιουλίου ο αριθμός των φωλιών με-
ταξύ Νέδας και Καλού Νερού έφτασε
τις 1.006 με την ωοτοκία να συνεχίζε-
ται, τη στιγμή που στη Ζάκυνθο ο α-
ριθμός των φωλιών έχει φτάσει στις
836. Παράλληλα τα πρώτα χελωνάκια
έχουν αρχίσει να αναδύονται από τις
φωλιές και βρίσκουν με ασφάλεια τον
δρόμο προς τη θάλασσα.

Φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν
θα είχε επιτευχθεί χωρίς τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες των εθελοντών
του προγράμματος, οι οποίοι έχουν
έρθει από όλο τον κόσμο και παρά τις
αντίξοες συνθήκες που επικρατούν
φέτος στην περιοχή, βρίσκονται καθη-
μερινά στην παραλία για να προστατέ-
ψουν τις φωλιές και τους νεοσσούς.

Στα Γρεβενά 
οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες
του κόσμου 

Τ
ο διεθνές επιστημονικό βρα-
βείο «Giuseppe Sciacca» α-
πονεμήθηκε στην καθηγήτρια
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Παλαιοντολογίας του ΑΠΘ, Ευαγγε-
λία Τσουκαλά και στον Ολλανδό ε-
ρευνητή, Ντικ Μολ, οι οποίοι το 2007
ανακάλυψαν στα Γρεβενά τους μεγα-
λύτερους χαυλιόδοντες στον κόσμο
Οι χαυλιόδοντες έχουν μήκος 5,02
μέτρων και ανήκαν σε μαστόδοντα,
προϊστορικό προβοσκιδωτό, πρόγονο
του ελέφαντα, που έζησε στην περιο-
χή την εποχή του Πλειόκαινου, πριν
από περίπου τρία εκατομμύρια χρό-
νια. Το γιγάντιο ζώο είχε ύψος 3,5 μέ-
τρων, μήκος 8,5 μέτρων και βάρος 8
τόνων, ενώ χρειαζόταν καθημερινά
300 κιλά φυτικής τροφής και 200 λί-
τρα νερού. Όπως ανέφερε στα μέσα
ενημέρωσης η κα Τσουκαλά, τα Γρε-
βενά και η ευρύτερη περιοχή της Δυ-
τικής Μακεδονίας μπόρεσε να φιλο-
ξενήσει τα ζώα αυτά χάρη στην πλού-
σια βλάστηση και το άφθονο νερό
που είχε πριν εκατομμύρια χρόνια.

Η κα Τσουκαλά, πραγματοποιεί πα-
λαιοντολογικές έρευνες και ανασκα-
φές στην περιοχή από το 1992 και το
1997 είχε φέρει στο φως ένα ζευγάρι
χαυλιοδόντων μήκους 4,39 μέτρων,
που μέχρι το 2007 ήταν οι μεγαλύτε-
ροι που είχαν ανακαλυφθεί. Η γενική
γραμματέας των βραβείων «Giuseppe
Sciacca», Β. Μπαφατάκη, σε συνέ-
ντευξη Τύπου στα Γρεβενά, έκανε
λόγο για μια βράβευση “πολύ σημα-
ντική για την Ελλάδα, καθώς η ανα-
κάλυψη του μεγαλύτερου μαστόδο-
ντα ανέδειξε τον τελευταίο παράδει-
σο 3 εκατομμυρίων χρόνων” και ζή-
τησε από τους τοπικούς φορείς και
την ελληνική πολιτεία να δεσμευτούν
για τη δημιουργία Κέντρου Παλαιο-
ντολογίας στην περιοχή, που θα στε-
γάσει τα ευρήματα και θα αποτελέσει
επίκεντρο επιστημονικής έρευνας
στον τομέα της παλαιοντολογίας. Η
κα Τσουκαλά αποκάλυψε ότι στην πε-

ριοχή έχουν ανακαλυφθεί πολλά
σπάνια ζώα, που δεν ενδημούν πλέον
στην Ελλάδα.

Ένα από αυτά είναι και ο τάπιρος,
ένα φυτοφάγο μεγαλόσωμο παχύ-
δερμο θηλαστικό με προβοσκίδα, της
οικογένειας των ταπιριδών (Tapiri-
dae) και της τάξης των περισσοδα-
κτύλων που μοιάζει με διασταύρωση
αλόγου με ρινόκερο. Ο τάπιρος πλέ-
ον συναντάται στην Κεντρική και Νό-
τια Αμερική και στη Νοτιοανατολική
Ασία.

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 
αφανίστηκε από την ξηρασία

Μ
ια παρατεταμένη ξηρασία
που διήρκεσε 300 χρόνια
αφάνισε τους πολιτισμούς

που άνθιζαν στην Ανατολική Μεσό-
γειο το 1.300 π.Χ., σύμφωνα με Γάλ-
λους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
Paul Sabatier στην Τουλούζη. Την Ύ-
στερη Εποχή του Χαλκού ισχυροί πο-
λιτισμοί άνθιζαν σε περιοχές όπου
σήμερα βρίσκονται η Αίγυπτος, η Ελ-
λάδα, η Κύπρος, η Συρία, η Τουρκία,
το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, ωστόσο
το 1.200 π.Χ. κατέρρευσαν ξαφνικά.

Η αυτοκρατορία των Χετταίων της Α-
νατολίας ξεκίνησε να καταρρέει περί-
που το 3.300 π.Χ. Την ίδια περίοδο η
αυτοκρατορία των Αιγυπτίων δεχόταν

εισβολή από τους «Λαούς της Θάλασ-
σας», ενώ ο αρχαίος Μυκηναϊκός πολι-
τισμός αφανιζόταν. Τα 400 χρόνια που
ακολούθησαν οι αρχαίες πόλεις κατα-
στρέφονταν και δεν ανοικοδομούνταν.

Στο παρελθόν οι αρχαιολόγοι απέ-
διδαν την κατάρρευση σε οικονομικά
αίτια, ωστόσο η νέα έρευνα, που δη-
μοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθε-
ώρηση PLoS One υποστηρίζει ότι η
παρατεταμένη ξηρασία που έφερε
πείνα και πολέμους βρίσκεται πίσω α-
πό τον αφανισμό των πολιτισμών της
Ανατολικής Μεσογείου. Για τις ανά-
γκες της έρευνας οι επιστήμονες ανέ-
λυσαν ιζήματα και κόκκους γύρης α-
πό ένα σύμπλεγμα αρχαίων λιμνών
στη Λάρνακα της Κύπρου.

Βάσει των στοιχείων που συνέλεξαν
κατάφεραν να συνθέσουν τις κλιματο-
λογικές συνθήκες της εποχής και κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 3.200
π.Χ. ξεκίνησε μια μεγάλη ξηρασία που
διήρκεσε 300 χρόνια. Οι αλλαγές στα
ισότοπα άνθρακα και τη χλωρίδα οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι οι τέσσερις
λίμνες ήταν κάποτε λιμάνι, στην καρ-
διά των εμπορικών δρόμων της περιο-
χής, που σταδιακά περικλείστηκε από
την ξηρά λόγω της ξηρασίας. «Οι κλι-
ματικές αλλαγές κατέστρεψαν τις
καλλιέργειες και έφεραν θανάτους
και πείνα, παράγοντες που επέσπευ-
σαν την κοινωνικο-οικονομική κρίση
και οδήγησαν τους λαούς της Ανατο-
λικής Μεσογείου και της νοτιοδυτικής
Ασίας στα τέλη της Ύστερης Περιό-
δου του Χαλκού σε μεταναστεύσεις»,
επισημαίνεται στη μελέτη.

Άλλοι επιστήμονες έχουν εντοπίσει
στοιχεία που καταδεικνύουν κλιματι-
κές αλλαγές στην επιφάνεια της θά-
λασσας που συνοδεύονταν με παράλ-
ληλη πτώση της θερμοκρασίας κατά
δυο βαθμούς Κελσίου στο βόρειο ημι-
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σφαίριο. Τα αίτια των κλιματικών με-
ταβολών παραμένουν ακόμα και σή-
μερα ανεξιχνίαστα, αν και ορισμένοι
επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο
σε αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα η
οποία μετέβαλε τους αεροχειμάρ-
ρους στο Βόρειο Ατλαντικό, κάτι που
ψύχρανε τους ωκεανούς και μείωσε
τις βροχοπτώσεις, προκαλώντας πα-
ρατεταμένη ξηρασία. Ανάλογο κλιμα-
τικό φαινόμενο εκτιμάται ότι σημειώ-
θηκε και τον Μεσαίωνα.

Σύμφωνα με τον Δρ Lee Drake από
το πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, ο
οποίος έχει διεξάγει ξεχωριστή μελέ-
τη για τη Μεσόγειο, η νέα έρευνα
μπορεί να εξηγήσει πώς οι «Λαοί των
Θαλασσών» κατάφεραν να εισβάλ-
λουν στην ξηρά. Μάλιστα η έρευνα
που διεξήγαγε ο ίδιος παλαιότερα εί-
χε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
πτώση της θερμοκρασίας στην επι-
φάνεια της θάλασσας στη Μεσόγειο
συνέπιπτε χρονικά με την Ύστερη Ε-
ποχή του Χαλκού, η οποία ονομάστη-
κε και «σκοτεινή εποχή».

Πρόστιμο στους κυνηγούς
που μεταφέρουν σκυλιά 
σε κλουβί εκτός αυτοκινήτου

Π
αράνομη θεωρείται πλέον η
μεταφορά κυνηγετικών σκύ-
λων με αυτοκίνητο, σε ξύλι-

να ή άλλα κλουβιά προσαρτημένα στο
πίσω μέρος του οχήματος, εκτός κα-
μπίνας. Συγκεκριμένα, με ενέργειες
της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Πε-
ριβαλλοντικής Ομοσπονδίας εκδόθη-
κε η εγκύκλιος 1969/100521/14.8.13
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων σχετικά με την ε-
φαρμογή των διατάξεων του νόμου
4039 για την προστασία των κυνηγό-

σκυλων. Οι κυνηγοί που θα συλλη-
φθούν να παραβαίνουν τον νόμο θα
αντιμετωπίσουν πρόστιμο τουλάχι-
στον 300 ευρώ ανά παράβαση. Αρμό-
διες Αρχές για την επιβολή των προ-
στίμων είναι τόσο η Θηροφυλακή όσο
και η Αστυνομία σύμφωνα με τον ν.
4171, αρ. 81, παρ. 5.

Όπως επισημαίνουν οι φιλοζωικές
οργανώσεις “ η νομοθεσία προβλέπει
εμβολιασμό και σήμανση (microchip)
όλων των κυνηγόσκυλων, αλλιώς α-
φαιρείται η άδεια κυνηγιού του ιδιο-
κτήτη τους” και χαρακτηρίζουν ως
“μεσαιωνική” τη συνήθεια μεταφοράς
των κυνηγόσκυλων σε κλουβιά όπου
κινδυνεύουν τόσο από τροχαία όσο
και από τα καυσαέρια της εξάτμισης.
Τα δασαρχεία της χώρας επαγρυ-
πνούν και έχουν ήδη λάβει εντολή για
να ελέγχουν το θέμα.

Βιοκτόνα: νέος κανονισμός
για την προστασία 
του περιβάλλοντος

Α
πό την 1η Σεπτεμβρίου τέθη-
κε σε ισχύ ένας νέος κανονι-
σμός για τα βιοκτόνα, ο οποί-

ος θα αυξήσει σημαντικά την ασφά-
λεια των προϊόντων αυτών και θα α-
πλουστεύσει τη διαδικασία αδειοδό-
τησης των βιοκτόνων που χρησιμο-
ποιούνται και διατίθενται στην αγορά

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βιοκτό-
να είναι χημικές ουσίες που χρησιμο-
ποιούνται για να εμποδίζουν την ανά-
πτυξη βλαβερών οργανισμών, όπως
παράσιτα και μικρόβια (π.χ. μύκητες
της μούχλας, βακτηρίδια κ.λπ.). Με-
ταξύ των προϊόντων αυτών συγκατα-
λέγονται τα εντομοαπωθητικά, τα α-
πολυμαντικά και ορισμένες βιομηχα-
νικές χημικές ουσίες, όπως τα υφαλο-
χρώματα που χρησιμοποιούνται στα
πλοία για την απώθηση φυκών και άλ-
λων θαλάσσιων οργανισμών, καθώς
και τα συντηρητικά υλικών.

Ο νέος κανονισμός αποτελεί ορόση-
μο για την εσωτερική αγορά, καθώς
καθιστά δυνατή την αδειοδότηση βιο-
κτόνων για το σύνολο της ΕΕ, πράγμα
που θα επιτρέψει στον κλάδο να θέτει
άμεσα σε κυκλοφορία τα αδειοδοτού-
μενα προϊόντα σε ολόκληρη την αγο-
ρά της Ένωσης. Η συνολική εξοικονό-
μηση κόστους για τον κλάδο, χάρη σε
αυτή την απλοποιημένη και αποτελε-
σματικότερη διαδικασία αδειοδότη-
σης, ανταλλαγής δεδομένων και επι-
βολής υποχρεώσεων για παροχή δε-
δομένων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
2,7 δισ. ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν επί-
σης μείωση των δοκιμών σε ζώα, κα-
θώς καθίσταται υποχρεωτική η ανταλ-
λαγή δεδομένων και προωθείται μια
πιο ευέλικτη και “έξυπνη” προσέγγιση
όσον αφορά τις δοκιμές αυτές. Ειδική
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ηλεκτρονική πλατφόρμα (το Μητρώο
Βιοκτόνων), που σήμερα χρησιμοποι-
είται για την υποβολή αιτήσεων και
την αρχειοθέτηση αποφάσεων, θα
χρησιμοποιείται εφεξής και για τη διά-
δοση πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Ο
νέος κανονισμός είναι επίσης η πρώτη
νομοθετική πράξη που ενσωματώνει
τον νέο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για τα νανοϋλικά.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημι-
κών Προϊόντων (ECHA) θα παρέχει ε-
πιστημονική και τεχνική στήριξη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη για την εφαρμογή του νέου κα-
νονισμού. Ο ρόλος του οργανισμού
αυτού συνίσταται, μεταξύ άλλων,
στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεων σχε-
τικά με την έγκριση δραστικών ου-
σιών και την αδειοδότηση βιοκτόνων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συνολικός
αριθμός γνωμοδοτήσεων του ECHA
αναμένεται να αυξηθεί από 80 το
2014 σε 300 το 2020.

Νέα έρευνα 
δείχνει ότι τα σκυλιά 
βλέπουν και χρώματα

Π
είραμα που διεξήχθη στη
Ρωσία πάνω σε οκτώ δια-
φορετικά σκυλιά έδειξε ότι

τα κουτάβια βλέπουν τον κόσμο σε
μπλε, κίτρινο και πάμπολλες ενδιά-
μεσες αποχρώσεις. Η τελευταία έ-
ρευνα δείχνει ότι τα σκυλιά δεν στη-
ρίζονται μόνο στα επίπεδα φωτεινό-
τητας για να διακρίνουν διαφορετικά
αντικείμενα. Στα σκυλιά που συμμε-
τείχαν στο πείραμα του Εργαστηρί-
ου Αισθητηριακής Επεξεργασίας της
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών πα-
ρουσιάζονταν φύλλα χαρτιού διαφο-
ρετικού χρώματος, ένα εκ των οποί-

ων είχε συνδεθεί με ένα “φαγώσιμο”
δωράκι. Ακόμα και όταν παρουσιά-
στηκαν φύλλα χαρτιού του “καλού”
χρώματος σε διαφορετικές αποχρώ-
σεις από την αρχική, οι σκύλοι γνώ-
ριζαν ποιο να διαλέξουν, αποδει-
κνύοντας ότι αποφάσιζαν με κριτή-
ριο το χρώμα και όχι τη φωτεινότητα.
Τρία στα τέσσερα σκυλιά επέλεξαν
το σωστό χρώμα σε ποσοστό άνω
του 90%.

Η λέκτορας κτηνιατρικής του Πα-
νεπιστημίου του Σύδνεϋ της Αυστρα-
λίας Δρ Κίρστι Σέσκελ δηλώνει ότι τα
σκυλιά βλέπουν τον κόσμο σε μια
σειρά χρωμάτων αντίστοιχα με τους
ανθρώπους που πάσχουν από αχρω-
ματοψία. “Αυτό οφείλεται εν μέρει
στη δομή των ματιών τους. Στα μάτια
υπάρχουν ραβδίες και κωνίες. Οι κω-
νίες μας επιτρέπουν να διακρίνουμε
τα χρώματα και οι ραβδίες ρυθμί-
ζουν την οξύτητα της όρασης. Τα
σκυλιά έχουν λιγότερα είδη κωνίων
(δύο αντί για τρία) από τους ανθρώ-
πους και γι’ αυτόν τον λόγο δεν βλέ-
πουν τα χρώματα τόσο καλά όσο ε-
μείς, αλλά έχουν περισσότερες ρα-
βδίες που τους επιτρέπουν να βλέ-
πουν καλύτερα στο σκοτάδι”, προ-
σθέτει η Σέσκελ. “Πρόκειται για έναν
γενετικό συμβιβασμό, καθώς ως θη-
ρευτής πρέπει να μπορείς να βλέ-
πεις σε αχνό φως, τα χρώματα δεν έ-
χουν τόση σημασία. Αυτό που προ-

σέχεις είναι η κίνηση”, εξηγεί. Ένας
σκύλος βλέπει το έντονο κόκκινο ως
καφετί κίτρινο και το έντονο πράσινο
πάλι ως κίτρινο μόνο λίγο πιο μου-
ντό. Η Δρ Σέσκελ, κτηνίατρος εξειδι-
κευμένη στη συμπεριφοριστική ια-
τρική επισημαίνει ότι “μια μπάλα έ-
ντονου κόκκινου χρώματος δεν είναι
τόσο εύκολα εντοπίσιμη από ένα
σκύλο όσο νομίζουμε”. Τα σκυλιά εί-
ναι “προγραμματισμένα” να βλέπουν
το ίδιο φάσμα χρωμάτων και όχι μό-
νο άσπρο ή μαύρο, ωστόσο ορισμέ-
να έχουν προδιάθεση σε προβλήμα-
τα όρασης.

Τον μύθο ότι οι σκύλοι βλέπουν α-
σπρόμαυρα είχε αρχικά κλονίσει έ-
ρευνα του Πανεπιστημίου της Ουά-
σινγκτον που διεξήχθη το 2012 με ε-
πικεφαλής τον Τζέι Νέιτς. Η εν λόγω
έρευνα είχε δείξει ότι οι σκύλοι δια-
θέτουν δύο είδη φωτοϋποδοχέων και
έτσι μπορούν να διακρίνουν το μπλε
και το κίτρινο, όχι όμως και το κόκκι-
νο και το πράσινο. Πρόκειται για το ί-
διο φάσμα που βλέπουν οι άνθρωποι
που πάσχουν από δυσχρωματοψία.

Το άρωμα της θάλασσας
χάνεται

Τ
ην επόμενη φορά που θα
βρεθείτε στην παραλία πάρ-
τε μια βαθιά ανάσα: η χαρα-

κτηριστική μυρωδιά της θάλασσας ί-
σως δεν διαρκέσει για πάντα. Και α-
φού βρεθείτε εκεί μην ξεχάσετε να
βάλετε αντιηλιακό: η εξαφάνιση της
μυρωδιάς συνδυάζεται με τη μείωση
της νεφοκάλυψης. Η μοναδική μυ-
ρωδιά της θάλασσας οφείλεται στην
υψηλή συγκέντρωση διμεθυλοθειαι-
θέρα ή DMS, ένωσης του θείου που
παράγεται από την αποσύνθεση του
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φυτοπλαγκτόν. Πρόκειται για μια α-
ρωματική χημική ένωση που αντι-
δρώντας με τoν ατμoσφαιρικό αέρα
παράγει θειικό οξύ, το οποίο συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση των νεφών.
Αυτή η τόσο χαρακτηριστική μυρω-
διά απειλείται πλέον από την κλιματι-
κή αλλαγή καθώς έρευνες συσχετί-
ζουν το φαινόμενο της οξίνισης των
ωκεανών με την εξαφάνισή της.

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύ-
τηκε την Κυριακή 25 Αυγούστου
στην επιθεώρηση Nature Climate
Change προειδοποιεί ότι η οξίνιση
των ωκεανών θα μειώσει τις εκπο-
μπές του DMS κατά 18% ως το 2100
σε σύγκριση με την προβιομηχανική
εποχή. Οι επιπτώσεις από την επακό-
λουθη μείωση των νεφώσεων θα εί-
ναι δραματικές: τα σύννεφα δεν προ-
καλούν μόνο βροχοπτώσεις και χιο-
νοπτώσεις. Αντανακλούν επίσης το
ηλιακό φως και τη θερμότητα διατη-
ρώντας τη θερμοκρασία της Γης σε
ανεκτά επίπεδα. Επιστήμονες του Ιν-
στιτούτου Μετεωρολογίας Μαξ
Πλανκ επιβεβαιώνουν ότι η εντεινό-
μενη οξίνιση των ωκεανών μειώνει τη
νεφοκάλυψη του πλανήτη και οδηγεί
σε αύξηση της παγκόσμιας θερμο-
κρασίας.

“Οι θαλάσσιες εκπομπές DMS α-
ποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή θείου
στην ατμόσφαιρα και αλλαγές στα ε-
πίπεδά τους ίσως μεταβάλλουν τη

δυνατότητα του πλανήτη να εκπέ-
μπει πίσω στο διάστημα τη θερμότη-
τα” υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Το
συντηρητικό σενάριο της έκθεσης
του IPCC για το Κλίμα που υποθέτει
αμετάβλητες εκπομπές αερίων προ-
βλέπει αύξηση της μέσης παγκό-
σμιας θερμοκρασίας κατά 2,1-4,4
βαθμούς Κελσίου ως το 2100. Η μει-
ωμένη νεφοκάλυψη και οι αυξανόμε-
νες θερμοκρασίες είναι από μόνες
τους πολύ αρνητικές προοπτικές. Το
χειρότερο όμως είναι ότι τα παιδιά
που έρχονται στον κόσμο θα έχουν
την ευκαιρία να μυρίσουν το άρωμα
της θάλασσας μόνο σε καταστήματα
καλλυντικών.

Το πεταμένο φαγητό 
απειλεί το κλίμα 

Τ
α υπολείμματα φαγητού που
απορρίπτονται παγκοσμίως
εκπέμπουν περισσότερα αέ-

ρια του θερμοκηπίου από οποιαδή-
ποτε χώρα, εκτός της Κίνας και των
ΗΠΑ, όπως προκύπτει από μελέτη
του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωρ-
γίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), με
τίτλο «Το αποτύπωμα των υπολειμ-
μάτων φαγητού». Κάθε χρόνο περί-
που το 1/3 των τροφών που προορί-
ζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
(1,3 δισ. τόνοι) καταλήγει στις χωμα-
τερές μαζί με την ενέργεια, το νερό
και τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν
για την παραγωγή και διάθεσή τους.

Στη μελέτη του ο FAO εκτιμά πως
το ανθρακικό αποτύπωμα των τρο-
φών που απορρίπτονται ανέρχεται
σε 3,3 δισ. τόνους διοξειδίου του άν-
θρακα ετησίως. Αν το φαγητό ήταν
χώρα, θα ερχόταν τρίτη στη σειρά
σε εκπομπές ρύπων, αμέσως μετά

την Κίνα και τις ΗΠΑ, κάτι που σημαί-
νει ότι η ορθότερη διαχείριση των
τροφών και των υπολειμμάτων τους
θα μπορούσε να συμβάλλει στις πα-
γκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση
των εκπομπών του αερίου του θερ-
μοκηπίου και τον μετριασμό της υ-
περθέρμανσης του πλανήτη. Στον α-
ναπτυγμένο κόσμο ο κυριότερος ό-
γκος των υπολειμμάτων φαγητού
προέρχεται από την υπερκατανάλω-
ση και την τάση των ανθρώπων να α-
γοράζουν περισσότερα προϊόντα απ’
όσα πραγματικά χρειάζονται. Στις α-
ναπτυσσόμενες χώρες το πρόβλημα
δημιουργείται από τη μη αποδοτική
γεωργική παραγωγή και την έλλειψη
μέσων για τη σωστή φύλαξη και δια-
τήρηση των τροφίμων. «Η μείωση
των υπολειμμάτων φαγητού δεν θα
ελάττωνε μόνο την πίεση στους ελά-
χιστους φυσικούς πόρους αλλά θα
άμβλυνε την ανάγκη για αύξηση της
παραγωγής τροφίμων κατά 60% ώ-
στε να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη
ζήτηση του πληθυσμού το 2050», ε-
πισημαίνει η έκθεση.

Στα μέτρα που προτείνουν οι συ-
ντάκτες της μελέτης είναι η βελτίω-
ση της επικοινωνίας μεταξύ παραγω-
γών και καταναλωτών έτσι ώστε η ε-
φοδιαστική αλυσίδα να γίνει πιο απο-
δοτική, αλλά και η αύξηση των επεν-
δύσεων σε νέες τεχνολογίες αποθή-
κευσης και ψύξης τροφίμων.



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




