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AΡΧΗ
μιας ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 
στη ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Ένωση Αθηνών

AΡΧΗ
μιας ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 
στη ΒΟΤΑΝΙΚΗ



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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18. Εκπαιδευτικά προγράμματα.

20. Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά» 
- Οι μαθητές ήρθαν να φροντίσουν τα δέντρα 
που φύτεψαν πέρσι.

24. Οι πετρελαϊκές εταιρείες καταστρέφουν τον πλανήτη.

25. Αρχή μιας νέας εποχής στη Βοτανική.

27. Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Σχολής Χιλλ και η Φιλοδα-
σική.

28. Μικρές ειδήσεις.

4. H Διάσκεψη στο Ντέρμπαν. Αυξήθηκαν οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

6. Η κατάταξη χωρών με βάση τις επιδόσεις
στην κλιματική αλλαγή.

8. Η λαθροϋλοτομία σε έξαρση! 

10. Συνεχίζουν τις αναδασώσεις οι εθελοντές της Alpha Bank.

12. To Mάζεμα της Ελιάς με τους εθελοντές της Alpha Bank.

16. Εθελοντική αναδάσωση στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού
από τους εργαζομένους της εταιρείας MERCK SERONO.

κού Δάσους, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Μητροπολιτικών

και Περιαστικών Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών FEDENATUR,

μας έδωσε την ικανοποίηση της Διεθνούς αναγνώρισης του έργου

μας. Όπως επίσης και η συμμετοχή μας στο 3ο Συμπόσιο Ελληνι-

κών Βοτανικών Κήπων που έγινε τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη.

Όλα αυτά μας δίνουν κουράγιο και αισιοδοξία για την καινούργια

χρονιά. Μαζί με τις ευχές μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά

όλους τους φίλους και εθελοντές καθώς και όσους με την οικονομι-

κή τους στήριξη, μας βοήθησαν στο έργο μας. Η Alpha Bank, η ΟΤΕ

ΑΕ, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσά-

κη, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Τράπε-

ζα HSBC, η Citibank, το Μουσείο Μπενάκη, η Φαρμακευτική Εται-

ρεία Merck, το Κολλέγιο Αθηνών, η Σχολή Χιλλ, η Εράσμειος Ελ-

ληνογερμανική Σχολή, η Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής

«Ευγένιος  Ντελακρουά», το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, το νε-

ρό ΑΥΡΑ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η ΑΝΙΜΑ και όλοι οι «ανώνυμοι» φίλοι

που στάθηκαν δίπλα μας, έχουν την ευγνωμοσύνη μας.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Έ νας δύσκολος χρόνος πέρασε και μάλλον έχουμε, έ-

ναν ακόμη πιο δύσκολο μπροστά μας. Έχουμε την ι-

κανοποίηση, ότι μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα, με

τις πρωτοβουλίες μας, τις δράσεις και την κινητοποίηση φίλων και ε-

θελοντών δώσαμε ένα χειροπιαστό μήνυμα ότι η ζωή προχωράει και

μέσα από δυσκολίες. Φέτος, οι εθελοντικές συμμετοχικές εκδηλώ-

σεις της Φιλοδασικής ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Και η δουλειά

που έγινε στο Αισθητικό Δάσος και το Βοτανικό Κήπο, επίσης.

Αναδασώσεις, καθαρισμοί και αποκλαδώσεις, κλαδέματα, προ-

γράμματα φύτευσης, το μάζεμα της ελιάς, ξεναγήσεις και εκδρομές

γέμισαν τη χρονιά και ταυτοχρόνως μας έδωσαν χαρά και αισιοδο-

ξία.

Σε μια εξαιρετικά φροντισμένη, ζωντανή και ενδιαφέρουσα βρα-

διά εξελίχθηκε η παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη του βιβλίου

«Flora Graeca - υπέροχη ελληνική χλωρίδα», από την κ. Σοφία Ρι-

ζοπούλου, που οργάνωσε η ΦΕΑ.

Η ένταξη της Φιλοδασικής, ως φορέα διαχείρισης του Αισθητι-



H
ανάγκη για δράση γίνε-

ται πιο επείγουσα από

ποτέ καθώς τα πιο πρό-

σφατα στοιχεία δεί-

χνουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερ-

μοκηπίου έχουν ξεπεράσει ακόμα και

τις πιο ζοφερές προβλέψεις. Ενώ πα-

ρατηρήθηκε μείωση λόγω της ύφεσης

το 2009, οι συνολικές εκπομπές το

2010 ήταν οι υψηλότερες στην ιστο-

ρία, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,8%

(33 δις τόνοι CO2). Αν και τα ανεπτυγ-

μένα κράτη έχουν ελαττώσει τις εκπο-

μπές τους μέχρι το 2010 κατά 7,5% σε

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και

αναμένεται να πετύχουν τους στόχους

που ορίζει το Πρωτόκολλο του Κιότο

(μείωση 5,2% για την περίοδο 2008-

2012), αυτό οφείλεται ωστόσο περισ-

σότερο στην οικονομική κρίση και τις

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, παρά

σε ουσιαστικά μέτρα και πολιτικές. Ό-

μως αν κάποιος δει τι συμβαίνει σε

παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπομπές έχουν

αυξηθεί κατά 45% σε σύγκριση με τα

επίπεδα του 1990.  Τα πιο πρόσφατα ε-

πιστημονικά δεδομένα μάς δείχνουν

ότι αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέ-

ρια του θερμοκηπίου με τους ίδιους

ρυθμούς, η θερμοκρασία του πλανήτη

ενδέχεται να αυξηθεί έως και κατά

6,4oC μέχρι τα τέλη του αιώνα και η

στάθμη της θάλασσας να ανέβει έως

και 2 μέτρα. Για να συνειδητοποιήσει

κανείς την έκταση της καταστροφής,

αρκεί να αναλογιστεί ότι ένα σενάριο

αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από

4oC, απειλεί με εξαφάνιση το 40% -

70% σχεδόν όλων των ειδών, ενώ η

οικονομική και κοινωνική κρίση που

θα ξεσπάσει, θα είναι άνευ προηγου-

μένου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω δεδο-

μένα και ότι το Πρωτόκολλο του Κιό-

το λήγει το 2012, ο πρωτεύων στόχος

της διάσκεψης ήταν να επιτευχθεί μια

παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα

που περιλάμβανε μέτρα και δεσμεύ-

σεις, για τα εξής σημαντικά ζητήματα:

• Γεφύρωση του «χάσματος άνθρακα»

(gigatone gap), ώστε οι στόχοι μειώ-

σεων των εκπομπών των κρατών και

οι υποδείξεις της επιστήμης να συμ-

βαδίζουν. 

• Διασφάλιση της συνέχισης του Πρω-

τοκόλλου του Κιότο που εκπνέει

στο τέλος του 2012. 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων κεφα-

λαίων για τη χρηματοδότηση στις

φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες

όσον αφορά μέτρα για την κλιματι-

κή αλλαγή, την προστασία των δα-

σών τους, την αντιμετώπιση κατα-

στροφών από την κλιματική αλλαγή

και την ανάπτυξη της πράσινης οι-

κονομίας.

• Δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου

για την προστασία των δασών. 

• Προώθηση της παγκόσμιας συνεργα-

σίας σε καθαρές μορφές τεχνολο-

γίας. 

• Θέσπιση μηχανισμών διεθνούς δια-

φάνειας, που θα παρακολουθούν και

θα αξιολογούν τις δεσμεύσεις των

κρατών.

Οι ΗΠΑ εξακολούθησαν να αντιστέ-

κονται σε μια δεσμευτική συμφωνία

για μείωση των εκπομπών αερίων, ενώ

η ΕΕ απέτυχε για άλλη μια φορά να μι-

λήσει με μια φωνή και έδειξε ότι θα

συναινέσει, μόνον, αφού προηγουμέ-

νως δώσουν το πράσινο φως οι ΗΠΑ.

Οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες ό-

πως η Κίνα και η Ινδία, αντί να συντα-

χθούν στο πλευρό των πιο αδύναμων

και ευάλωτων κρατών του πλανήτη, ε-

πέλεξαν να εμπλακούν σε άσκοπες και

χρονοβόρες επαφές με τις ΗΠΑ. Εντύ-

πωση προκάλεσαν η στάσεις του Κα-

ναδά και της Ιαπωνίας, που έχουν κα-

θιερωθεί σε αρνητικούς πρωταγωνι-

στές.

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΑΝ

Αυξήθηκαν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
σε παγκόσμιο επίπεδο 

Από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα στο

Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής η 17η διάσκεψη των μερών για την κλιματική αλλαγή (COP

17). Είναι η  γνωστή διάσκεψη που γίνεται μια φορά το χρόνο και αφορά τις διαπραγ-

ματεύσεις για την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας μείωσης των εκπομπών αερίων

θερμοκηπίου.
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Ειδικά ο Καναδάς δέχεται τα πυρά

χωρών και περιβαλλοντικών οργανώ-

σεων για τη στάση που έχει τηρήσει

κατά τη διεθνή διάσκεψη για την κλι-

ματική αλλαγή στο Ντέρμπαν. Από

την πρώτη ημέρα ξεκαθάρισε διά στό-

ματος του υπουργού Περιβάλλοντος

ότι δεν προτίθεται να βάλει την υπο-

γραφή του σε μια παράταση της ι-

σχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο,

το οποίο εκπνέει σε ένα χρόνο, αφήνο-

ντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο ολο-

κληρωτικής απομάκρυνσής του από

το πλαίσιο του Κιότο. Σε ανοιχτή επι-

στολή τους, μη κυβερνητικές οργανώ-

σεις και Αφρικανοί ακτιβιστές κατά

του απαρτχάιντ, όπως ο αρχιεπίσκο-

πος Ντέσμοντ Τούτου, καλούν την κα-

ναδική κυβέρνηση να αναθεωρήσει.

Γράφουν μεταξύ άλλων  «Καναδά, κά-

ποτε σε θεωρούσαν ηγέτιδα χώρα σε

διεθνή ζητήματα όπως τα ανθρώπινα

δικαιώματα και η προστασία του περι-

βάλλοντος». 

Μετά από δυο εβδομάδες διαπραγ-

ματεύσεων, συμφωνία επιτεύχθηκε

μόνο την τελευταία μέρα, την Κυριακή

11 Δεκεμβρίου. Τα κύρια σημεία που

συμφωνήθηκαν είναι τα παρακάτω:

• Συνέχιση του Πρωτοκόλλου του

Κιότο, αναβάλλοντας ωστόσο να ε-

νεργοποιήσουν την παράταση αυτή

για την επόμενη Διάσκεψη που θα

πραγματοποιηθεί στο Κατάρ το

2012.

• Συμφωνία για τη δημιουργία νέας

συνθήκης, η οποία θα ξεκινήσει να

συζητείται από το 2012, να ολοκλη-

ρωθεί έως το 2015 και να τεθεί σε ι-

σχύ από το 2020. Όμως είναι διατυ-

πωμένη με τέτοιον τρόπο,  που ο νο-

μικά δεσμευτικός χαρακτήρας μίας

ενδεχόμενης συμφωνίας μπορεί να

χαθεί ανά πάσα στιγμή.

• Λεπτομέρειες για τη λειτουργία του

Ταμείου για το Κλίμα, χωρίς όμως

να προσδιορίζεται με ποιον τρόπο

θα παραχθούν και θα εξασφαλι-

στούν τα απαραίτητα κεφάλαια για

τη χρηματοδότηση των αναπτυσσό-

μενων κρατών.

• Όσον αφορά την προστασία των δα-

σών, δεν ψήφισαν ουσιαστικά μέτρα

για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνι-

κές και περιβαλλοντικές απειλές για

τα δάση και τους αυτόχθονες πληθυ-

σμούς που εξαρτώνται από αυτά.

Μετά το τέλος της Διάσκεψης, ο

Michael Jacobs του Ινστιτούτου Ερευ-

νών Γκράχαμ για την Κλιματική Αλ-

λαγή και το Περιβάλλον στο Λονδίνο

(Grantham Research Institute on Cli-

mate Change and the Environment in

London) είπε: «Η συμφωνία που πάρ-

θηκε εδώ, δεν αρκεί από μόνη της να

αποτρέψει την πορεία προς την αύξη-

ση των 4oC ...Αλλά υποχρεώνοντας τα

κράτη για πρώτη φορά να παραδε-

χθούν ότι οι τωρινές πολιτικές τους εί-

ναι ανεπαρκείς και πρέπει να ενισχυ-

θούν το 2015, έχει κάνει το όριο των

2oC εφικτό. ...Ταυτόχρονα, επανακα-

θόρισε την αρχή ότι η κλιματική αλλα-

γή πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διε-

θνούς νομολογίας...».

Ο διευθυντής της Διεθνούς Green-

peace, Κούμι Ναϊντού δήλωσε: «Η α-

τμόσφαιρα του πλανήτη έχει φορτωθεί

με το χρέος του άνθρακα και ο λογα-

ριασμός -με τη σφραγίδα του Ντέρ-

μπαν- στάλθηκε στις φτωχότερες χώ-

ρες του κόσμου. Η ευκαιρία αποτρο-

πής της καταστροφικής κλιματικής

αλλαγής γλιστρά μέσα από τα χέρια

μας, κάθε χρόνο που τα κράτη αποτυγ-

χάνουν να συμφωνήσουν σε ένα σχέ-

διο διάσωσης του πλανήτη».

Η Samantha Smith, επικεφαλής της

παγκόσμιας πρωτοβουλίας του WWF

για το κλίμα και την ενέργεια έκανε λό-

γο για αποτυχία των κυβερνήσεων να

προστατεύσουν τους πολίτες από την α-

πειλή για την οποία επιχειρηματολογούν

χρόνια τώρα οι επιστήμονες, δείχνοντας

ως υπεύθυνες κατά κύριο λόγο για το α-

διέξοδο, τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του

Καναδά, της Ιαπωνίας και της Ρωσίας.

Τα γερμανικά ΜΜΕ επέκριναν την

απόφαση της Διάσκεψης ως «σχεδόν

άχρηστη» λέγοντας ότι είναι γεμάτη

ασάφειες και το χρονοδιάγραμμα είναι

αργό.
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Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ

με βάση τις επιδόσεις στην ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Μ
ε τη 17η Συνδιάσκε-

ψη του ΟΗΕ για την

κλιματική αλλαγή

στο Ντέρμπαν που

έγινε φέτος, το Germanwatch και το

Climate Action Network έδωσαν στη

δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες

την ετήσια έκθεση αξιολόγησης για

τις επιδόσεις των χωρών στην κλιματι-

κή αλλαγή. Ο Δείκτης Κλιματικών Ε-

πιδόσεων, όπως ονομάζεται, αξιολογεί

και συγκρίνει 58 χώρες που είναι από

κοινού υπεύθυνες για περισσότερο α-

πό το 90% των εκπομπών ρύπων πα-

γκόσμια. Είναι χαρακτηριστικό, ότι

για ακόμα ένα χρόνο οι τρεις πρώτες

θέσεις στο Δείκτη Κλιματικών Επιδό-

σεων παραμένουν άδειες καθώς καμία

χώρα δεν έχει συνεισφέρει επαρκώς

στη συγκράτηση της ανόδου της πα-

γκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο

από 2°C σε σχέση με τα επίπεδα του

1990.

Η Σουηδία βρίσκεται στην τέταρτη

θέση της παγκόσμιας κατάταξης του

Δείκτη Κλιματικών Επιδόσεων, ενώ

Αγγλία και Γερμανία στην πέμπτη και

έκτη αντιστοίχως. Η έκθεση τονίζει,

ότι η οικονομική κρίση είχε μια ακού-

σια επίπτωση στις εκπομπές ρύπων

καθώς ΗΠΑ, Ιρλανδία και Ισπανία

μείωσαν τις εκπομπές ρύπων τους και

ανέβηκαν κάποιες θέσεις. Ωστόσο οι

Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ακό-

μα πολύ χαμηλά - στην 52η θέση - ε-

ξαιτίας της ισχνής πολιτικής βούλησης

σε θέματα κλιματικής αλλαγής και της

πολύ υψηλής ενεργειακής τους πολιτι-

κής. Η αξιολόγηση των πολιτικών για

την κλιματική αλλαγή στην Κίνα είναι

γεμάτη αντιφάσεις. Ενώ η Κίνα σε α-

πόλυτους αριθμούς παραμένει η πρώ-

τη χώρα σε εκπομπές ρύπων, με το χά-

σμα μάλιστα να αυξάνεται σε σχέση

με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ακο-

λουθεί στη δεύτερη θέση, φαίνεται να

ενισχύει παράλληλα εντατικά τις επεν-

δύσεις σε ΑΠΕ. Η έκθεση προβλέπει,

πως η Κίνα που βρίσκεται τώρα στην

57η θέση της παγκόσμιας κατάταξης,

θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της

μέσα στα επόμενα χρόνια. Στην τελευ-

ταία θέση παραμένει για ακόμα μια

χρονιά η Σαουδική Αραβία, ενώ Τουρ-

κία, Πολωνία και Κροατία διεκδικούν

κάποιες από τις χαμηλότερες θέσεις.

Υπενθυμίζεται πως η Πολωνία, που

είχε αναλάβει την προεδρία της ΕΕ το

περασμένο καλοκαίρι, μπλόκαρε την

πρόταση για αύξηση του στόχου μείω-

σης των εκπομπών ρύπων της ΕΕ από

20% σε 30%.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της χώ-

ρας μας, βρισκόμαστε σχεδόν στον

...πάτο καθώς καταλαμβάνουμε την

προτελευταία θέση σε επίπεδο Ευρω-

παϊκής Ένωσης, ενώ στην παγκόσμια

κατάταξη πέφτουμε από την 43η στην

47η θέση. Ειδικότερα, η Ελλάδα ση-

μειώνει χαμηλές επιδόσεις στη καύση

CO2 ανά μονάδα ενέργειας αλλά και

σε επίπεδο εθνικής πολιτικής για την

κλιματική αλλαγή, καθώς δεν υπάρχει

ακόμα ένα ενιαίο σχέδιο δράσης για

τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Απε-

ναντίας, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμ-

μένει και να επενδύει στην παραδο-

σιακή πρακτική εξάρτησης από τα ο-

ρυκτά καύσιμα, προωθώντας μάλιστα

με γοργούς ρυθμούς τις έρευνες για α-
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ξιοποιήσιμα κοιτάσματα πετρελαίου

και φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλά-

δα και τη Νότια Κρήτη. Επενδύσεις,

δηλαδή, που συνεπάγονται αύξηση,

και όχι μείωση, των εθνικών μας εκ-

πομπών ρύπων και που, όπως κατ’ ε-

πανάληψη έχει τονίσει το Δίκτυο ΜΕ-

ΣΟΓΕΙΟΣ SOS θεωρούνται εν δυνά-

μει απειλητικές για την κοινωνία και

την οικονομία μας, η οποία στηρίζεται

παραδοσιακά στον τουρισμό και την

αλιεία. Η όποια δε συζήτηση ή πολιτι-

κή αφορά στην πολυπόθητη προώθη-

ση των ΑΠΕ, στην εποχή του μνημονί-

ου, αξιολογείται πλέον ως αμφιλεγό-

μενη ως προς την ειλικρινή της στό-

χευση (βλέπε π.χ. τη χρήση τέλους Α-

ΠΕ για χρηματοδότηση ...ορυκτών

καυσίμων-μονάδων συμπαραγωγής)

και την ουσιαστική της κατεύθυνση

προς την εθνική βιωσιμότητα (βλέπε

π.χ. τη συζήτηση περί «ελεύθερων οι-

κονομικών ζωνών» σε ξένους επενδυ-

τές για ένα πράσινο κατά τα άλλα πρό-

γραμμα, όπως το περίφημο ΗΛΙΟΣ).

Την ίδια στιγμή, και ενώ υπάρχουν

στο τραπέζι ώριμες και αξιόπιστες με-

λέτες, όπως η έκθεση της Τραπέζης

της Ελλάδος και ο Οδικός χάρτης για

την προσαρμογή της Ελλάδας στην

κλιματική αλλαγή, η χώρα μας επιδει-

κνύει εγκληματική αδράνεια και αδια-

φορία στα ζητήματα της προσαρμογής

στην κλιματική αλλαγή, καθώς και

στην εκπόνηση εθνικών σχεδίων πρό-

ληψης και μετριασμού των επιπτώσε-

ων της κλιματικής αλλαγής στους υ-

δατικούς μας πόρους, τη γεωργία, τον

τουρισμό, κ.λπ.



Η ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ!

Τ
α περιστατικά παράνο-

μης κοπής δέντρων έ-

χουν αυξηθεί κατακό-

ρυφα τους τελευταίους

μήνες, καθώς εξαιτίας

της οικονομικής κρίσης πολλοί είναι ε-

κείνοι που στρέφονται στα καυσόξυλα

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες θέρ-

μανσης. Πίσω από την παράνομη υλο-

τόμηση βρίσκονται οργανωμένα συμ-

φέροντα που ρημάζουν τη φύση με

στόχο το οικονομικό κέρδος από την ε-

μπορία, όμως φέτος σημειώνονται

κρούσματα και από πολίτες που κό-

βουν ξύλα για να λύσουν το πρόβλημα

της θέρμανσης.

Μέλη φορέων επισημαίνουν ότι λα-

θροϋλοτόμοι εκμεταλλευόμενοι την α-

Έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα λαθροϋλοτομίας από τις αρχές Δεκεμβρίου 

σύμφωνα με στοιχεία των δασαρχείων της χώρας και της Γενικής Γραμματείας Δασών.

νάγκη των πολιτών για θέρμανση, έ-

χουν επιδοθεί σε παράνομη αποψίλω-

ση δασικών περιοχών σε όλη την χώ-

ρα, με αποκορύφωμα τον ορεινό όγκο

του Πηλίου αλλά και σε περιοχές της

Ξάνθης, της Καβάλας και της Χαλκιδι-

κής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον

τύπο, το Δασαρχείο Λάρισας και μόνο,

έχει κατάσχει φέτος περισσότερους α-

πό 140 τόνους παράνομων καυσόξυ-

λων, από διάφορα είδη δέντρων όπως

βελανιδιές, πλατάνια, οξιές  κ.λπ.

Επιπλέον, έχουν καταστραφεί μεγά-

λα τμήματα από το δάσος της Φολόης

στο νομό Ηλείας και το δάσος του Αγί-

ου Χριστόφορου κοντά στο Αγρίνιο, ό-

που το δασαρχείο έχει καταγγελίες για

λαθροϋλοτομία, λαθροθηρία, παράνο-

μες εκχερσώσεις και ανεξέλεγκτη ρίψη

απορριμμάτων. Η μάστιγα της λαθρο-

ϋλοτομίας απειλεί και Εθνικά Πάρκα. 

Με ερώτησή τους στη Βουλή, τρεις

βουλευτές κατήγγειλαν περιστατικά

βίας κατά των εποπτών του Φορέα

Διαχείρισης του Εθνικού πάρκου υ-

γροτόπων Κοτυχίου-Στροφιλιάς, από

λαθροθήρες και λαθροϋλοτόμους της

περιοχής.

Ας τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι

εκτός από την παράνομη υλοτομία,

μπορεί κάποιος να αποκτήσει καυσό-

ξυλα με νόμιμο τρόπο, αφού πρώτα υ-

ποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο δασαρ-

χείο. Το δασαρχείο, στη συνέχεια, θα

του υποδείξει την τοποθεσία, απ’ όπου,

συνοδεία δασοφύλακα, θα μπορέσει να
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μαζέψει ξερά ξύλα ή ξυλεία που βρί-

σκεται καταγής.

O πραγματικός αριθμός των παρα-

βάσεων το 2011 εκτιμάται ότι είναι

πολλαπλάσιος από τον καταγεγραμμέ-

νο, καθώς οι δασικές υπηρεσίες λει-

τουργούσαν έως τώρα με ωράριο Δη-

μοσίου. Οπότε, οι λαθροϋλοτόμοι

δρούσαν κυρίως τα απογεύματα, τις

αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Η

ΠΕΔΔΥ είχε καταθέσει προτάσεις ήδη

από τον Νοέμβριο προκειμένου να δι-

ευρυνθεί το ωράριο και να αξιοποιη-

θούν οι αγροφύλακες στα κατά τόπους

δασαρχεία. Σύμφωνα με τον Γενικό

Γραμματέα Δασών, κ. Γιώργο Αμορ-

γιανιώτη, αλλά και αρκετούς δασάρ-

χες, έχουν ήδη ξεκινήσει οι περιπολίες

τα απογεύματα και τις νύχτες.

Στις επιχειρήσεις που διεξάγουν τα

δασαρχεία για τον εντοπισμό των λα-

θροϋλοτόμων, έρχονται αντιμέτωποι

με διάφορες καταστάσεις. Στην περί-

πτωση που βρουν έναν οικογενειάρχη

που κόβει ξύλα για το σπίτι του, συνή-

θως τον επιπλήττουν και τον απομα-

κρύνουν από το δάσος. Συνήθως όμως,

οι καταγγελίες προέρχονται από τους

προμηθευτές πετρελαίου που βλέπουν

τους λαθροϋλοτόμους ως ανταγωνι-

στές. Υπήρχαν ανέκαθεν δίκτυα λα-

θροϋλοτόμων που εκμεταλλεύονταν

την αδυναμία φύλαξης μεγάλων δασι-

κών εκτάσεων και κυρίως πυρόπλη-

κτων περιοχών, ώστε να προμηθεύο-

νται παράνομα ξυλεία και να την εμπο-

ρεύονται. Τώρα, με την έξαρση της οι-

κονομικής κρίσης, την άνοδο των τι-

μών του πετρελαίου θέρμανσης και τις

οικονομικές δυσκολίες που αντιμετω-

πίζουν οι πολίτες, οι λαθροϋλοτόμοι,

εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των πο-

λιτών για θέρμανση, έχουν αυξήσει τη

δράση τους όπως προαναφέραμε.

Η υλοτομία άλλωστε δεν είναι κάτι

το οποίο μπορεί εύκολα να γίνει στα

κρυφά. Τα μηχανήματα κάνουν εκκω-

φαντικό θόρυβο, όπως και η μετακίνη-

ση των κορμών. Οι λαθροϋλοτόμοι

βασίζονταν στο ωράριο και στην έλ-

λειψη προσωπικού των Δασαρχείων,

καθώς και στο μέγεθος των δασικών ε-

κτάσεων για να καλύψουν τη δράση

τους.

Για την αντιμετώπιση του φαινομέ-

νου, η Γενική Γραμματεία Δασών του

υπουργείου Περιβάλλοντος, εκτός από

την ενεργοποίηση του προσωπικού

των δασαρχείων απογεύματα, Σαββα-

τοκύριακα και αργίες, εξετάζει παράλ-

ληλα το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συν-

δρομή της Αστυνομίας, αλλά και άλ-

λων υπηρεσιών του κράτους, ώστε να

ελέγχονται ταχύτερα οι καταγγελίες.

Σε μια προσπάθεια ναt ενισχύσει τα

δασαρχεία πρόσφατα η Πολιτεία απο-

φάσισε τη μετακίνηση των περίπου

1.200 αγροφυλάκων στις δασικές υπη-

ρεσίες. Μάλιστα, με τροπολογία στο

νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες,

οι αρμοδιότητες των αγροφυλάκων ε-

ξισώθηκαν με εκείνες των υπολοίπων

δασοφυλάκων, ώστε να μην τίθεται ζή-

τημα ως προς την άσκηση εξουσίας Οι

δασολόγοι πάντως καταγγέλλουν ότι

ορισμένες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

διοχετεύουν τους αγροφύλακες σε ά-

σχετες υπηρεσίες, αντί των δασαρχεί-

ων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος για να

αντιμετωπίσει την έξαρση της λαθροϋ-

λοτομίας, ετοιμάζει εγκύκλιο με την ο-

ποία θα δραστηριοποιείται το προσω-

πικό των δασαρχείων και εκτός ωραρί-

ου  και θα ζητείται η συνδρομή άλλων

υπηρεσιών του κράτους. Οι ποινές εί-

ναι αυστηρές, αν κάποιος ανακαλυφθεί

να μεταφέρει παράνομα ξυλεία, τότε

θα συλλαμβάνεται και θα γίνεται κατά-

σχεση στο όχημά του. Το πρόβλημα ό-

μως είναι η ένταση και η συχνότητα

των ελέγχων.
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ 
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ALPHA BANK

Μ
ε μεγάλη συμμετοχή

και πολύ ενθουσιασμό

ξαναήρθαν, οι γνώρι-

μοί μας πια, εθελοντές

της Alpha Bank να συνεχίσουν την ανα-

δάσωση στην καμένη περιοχή του Αι-

σθητικού Δάσους στον Υμηττό, στην πε-

ριοχή Κουταλά, που διαχειρίζεται η Φι-

λοδασική.

Όπως και τις προηγούμενες φορές,

μοιράστηκαν γάντια και τσάπες και οι ε-

θελοντές σκαρφάλωσαν το λόφο όπου,

με την καθοδήγηση και βοήθεια των αν-

θρώπων της Φιλοδασικής, φύτεψαν τα

καινούργια δενδρύλλια, συνεχίζοντας

την αναδάσωση από εκεί που είχαν στα-

ματήσει την προηγούμενη φορά.

Τα πλήθη ενθουσιασμένα με την εκ-

δρομή στο βουνό και τον καθαρό αέρα,

συμμετείχαν με προσοχή και αγάπη στο

φύτεμα των δέντρων. Και μετά τη δου-

λειά η εκδήλωση έκλεισε με την... επι-

δρομή στα σάντουιτς και τους χυμούς,

με ευχές για την επόμενη συνάντησή

μας.
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Tο ΜΑΖΕΜΑ της ΕΛΙΑΣ

Γ
ια δεύτερη συνεχή χρονιά

οι εθελοντές της Alpha

Bank και η Φιλοδασική Έ-

νωση Αθηνών συνεργάστη-

καν στην πιο πετυχημένη εθελοντική

δράση τους, το «Μάζεμα της ελιάς»

στον Ιστορικό Ελαιώνα στο Αισθητικό

Δάσος στον Υμηττό.

Οι εθελοντές, σχεδόν επαγγελματίες

πια, ήρθαν με τα παιδιά τους σε αυτό το

χαρούμενο πανηγύρι και βοήθησαν στο

μάζεμα, ξεχώρισαν τον καρπό από τα

φύλλα και γέμισαν τα σακιά, που φορ-

τώθηκαν στα γαϊδουράκια.

Η σταρ της εκδήλωσης ήταν φυσικά

η Μαρία, το αγαπημένο και γνώριμο

γαϊδουράκι με το οποίο πολλά παιδιά έ-

καναν βόλτα μετά τη δουλειά.

Όπως και πέρυσι, το ελαιόλαδο της

παραγωγής προσέφεραν από κοινού η

Alpha Bank και η Φιλοδασική Ένωση

Αθηνών, στα Παιδικά Χωριά SOS, το

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα και την Πορεία

Αγάπης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για την

περσινή εκδήλωση η Alpha Bank δια-

κρίθηκε με το βραβείο «Χορηγία Περι-

βαλλοντικού Έργου» στο πλαίσιο των

Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθη-

σίας, «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011».

12

με τους εθελοντές της ALPHA BANK 
στον Ιστορικό Ελαιώνα στη ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
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Τ
ην Κυριακή 13 Νοεμβρίου

2011, εργαζόμενοι της φαρμα-

κευτικής εταιρείας MERCK-

SERONO πραγματοποίησαν εθελοντι-

κά δεντροφύτευση στην έκταση που

κάηκε στις 16 Ιουλίου 2007, στην πε-

ριοχή «Κουταλάδες» στο Αισθητικό δά-

σος Υμηττού. Παρά το τσουχτερό κρύο

οι εθελοντές, με την καθοδήγηση των

ανθρώπων της Φιλοδασικής, με ενθου-

σιασμό φύτεψαν δέντρα συνεισφέρο-

ντας με τον τρόπο αυτό στην αποκατά-

σταση της καμένης έκτασης με σκοπό

την αναδημιουργία του δάσους. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 
ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 
από τους εργαζομένους της εταιρείας 
MERCK-SERONO
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ΣΧΟΛΗ ΧΙΛΛ 

Στις 25 και 28 Νοεμβρίου 2011, μαθητές της Σχολής Χιλλ
και στις 29 Νοεμβρίου 2011, μαθητές της Β’ Τάξης Δημο-
τικού του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού παρακολού-

θησαν και συμμετείχαν στη συγκομιδή του ελαιοκάρπου στον Ι-
στορικό Ελαιώνα της Μονής Καισαριανής. Οι μικροί μαθητές με τη
βοήθεια του προσωπικού της Φιλοδασικής, μάζεψαν ελιές από τα
ελαιόδενδρα με τη χρήση χτενιών και ραβδίσματος και στη συνέ-
χεια διαχώρισαν τα φύλλα για να μείνει το τέλος ο καθαρός καρ-
πός που θα προωθηθεί στο ελαιοτριβείο. Τα σακιά μάλιστα που

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Με τη συμμετοχή των μαθητών της Σχολής Χιλ

το Μάζεμα της Ελιάς, στον Ιστορικό



19ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
γέμισαν με τις ελιές, προκειμένου να μεταφερθούν στην αποθήκη,
φορτώθηκαν στα γαϊδουράκια προκαλώντας τον ενθουσιασμό
των παιδιών. 

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, με την καθοδήγηση των
δασκάλων τους, στη διαδικασία συγκομιδής του ελαιοκάρπου με
τον πλέον παραδοσιακό τρόπο, συνεισφέρει στην αφύπνιση των
παιδιών σε θέματα σχετικά με τη φύση και τον πολιτισμό και ενι-
σχύει την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
λλ και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού 
ό Ελαιώνα της Μονής Καισαριανης



ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ»
Οι μαθητές ήρθαν να φροντίσουν

τα δέντρα που φύτεψαν πέρσι

Τ
ο Σάββατο 26 Νοεμβρίου

2011, μαθητές με τους γο-

νείς τους και καθηγητές της

Ελληνογαλλικής Σχολής Α-

γίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελα-

κρουά», με ενθουσιασμό περιποιήθηκαν

τους λάκκους 800 δενδρυλλίων που εί-

χαν φυτευτεί τον περασμένο χειμώνα

στο Αισθητικό δάσος Υμηττού, σε τμή-

μα της έκτασης που κάηκε από την πυρ-

καγιά της 16 Ιουλίου 2007. Η εθελοντι-

κή εκδήλωση εκτός από το σκάλισμα

και τη διαμόρφωση των λάκκων για να

αεριστεί το χώμα και να συγκρατηθεί το

νερό, περιέλαβε και την πρόσδεση σε

στηρίγματα 200 φυτών περίπου που εί-

χαν ανάγκη στήριξης. Επιπλέον έγινε

μια συμβολική δενδροφύτευση 70 δεν-

δρυλλίων από τη διοίκηση του Σχολείου

και από γονείς των μαθητών. Η διοργά-

νωση της εκδήλωσης έγινε με πρωτο-

βουλία του Σχολείου με τη συνδρομή

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

και την υποστήριξη της Φιλοδασικής

και στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία.
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ΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σ
ε κατάσταση συναγερ-

μού βρίσκονται οι κοι-

νότητες που ζουν στις

παράλιες περιοχές της

Νιγηρίας, μετά την πα-

ραδοχή της πετρελαϊκής Shell ότι έ-

λαβε χώρα η μεγαλύτερη διαρροή πε-

τρελαίου των τελευταίων δεκαετιών.

Η εταιρεία, που εκμεταλλεύεται τα

πλούσια κοιτάσματα της χώρας, ανα-

κοίνωσε πως διέρρευσε ποσότητα πε-

τρελαίου άνω των 40.000 βαρελιών

κατά τη διάρκεια μεταφοράς από

πλωτή πλατφόρμα εξόρυξης σε τάν-

κερ 120 χιλιόμετρα από την ακτή του

Δέλτα του Νίγηρα. Η παραγωγή στο

κοίτασμα Μπόνγκα που «δίνει» περί-

που 200.000 βαρέλια ημερησίως διε-

κόπη προσωρινά. Δορυφορικές εικό-

νες έδειξαν ότι δημιουργήθηκε πετρε-

λαιοκηλίδα επιφάνειας 923 τετραγω-

νικών χιλιομέτρων. Μη κυβερνητικές

περιβαλλοντικές οργανώσεις της Νι-

γηρίας υποστηρίζουν πως η ποσότητα

πετρελαίου που διέρρευσε στον Ατλα-

ντικό είναι μεγαλύτερη από αυτή που

ανακοίνωσε η Shell και επέστησαν

προσοχή στις αλιευτικές κοινότητες

της περιοχής.

- ΜΕΞΙΚΟ

Σαν να μην έφτανε αυτό η Shell ανα-

κοίνωσε πως διέκοψε τη διαδικασία

βαθιάς εξόρυξης στον Κόλπο του Με-

ξικού κατόπιν διαρροής 319 βαρελιών

τοξικών υγρών στη θάλασσα.

- ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού,

η Chevron αντιμετωπίζει ποινικές διώ-

ξεις από τη Βραζιλία μετά τη διαρροή

πετρελαίου κατά τη διάρκεια υπερά-

κτιας γεώτρησης στις 7 Νοεμβρίου.

Στη Chevron, δεύτερη μεγαλύτερη ε-

νεργειακή εταιρεία σε κεφαλαιοποίη-

ση, επιβλήθηκε πρόστιμο 27 εκατ. δο-

λαρίων και απαγόρευση εξορύξεων και

παραγωγής αργού πετρελαίου στη

Βραζιλία. Η εταιρεία δήλωσε πως

διέρρευσαν 3.000 βαρέλια πετρελαίου

στη θάλασσα. Η κυβέρνηση της Βραζι-

λίας ανησυχεί για τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις των εξορύξεων τη στιγμή

που το Ρίο ντε Τζανέιρο ετοιμάζεται να

φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ποδοσφαίρου το 2014, αλλά και τους

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Το

κοίτασμα Frade που εκμεταλλεύεται η

Chevron βρίσκεται 370 χιλιόμετρα βο-

ρειοανατολικά του Ρίο σε μια θαλάσ-

σια περιοχή του Ατλαντικού με την ο-

νομασία Λεκάνη Κάμπος.

- ΚΙΝΑ

Τέλος, η ConocoPhillips, τρίτη μεγα-

λύτερη πετρελαϊκή των ΗΠΑ ανέλαβε

πλήρως την ευθύνη δύο διαρροών πε-

τρελαίου στον Κόλπο Μποχάι της Κί-

νας τον Ιούνιο και ανακοίνωσε πως θα

διαθέσει αποζημιώσεις για περιβαλλο-

ντική αποκατάσταση και στήριξη των

πληττόμενων κοινοτήτων.
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ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Ε
δώ και αιώνες, τα λατινικά είναι η γλώσσα την

οποία χρησιμοποιούν οι βιολόγοι για την από-

δοση των επιστημονικών ονομασιών των ζώων

και των φυτών. Από την 1η Ιανουαρίου του

2012, ισχύουν νέοι κανόνες για την ονομασία των φυτικών

ειδών. Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες στην Βοτανική απο-

φάσισαν να μη δίνουν μόνο λατινικά ονόματα, αλλά θα επι-

τρέπεται η χρήση και της αγγλικής γλώσσας στις επίσημες ε-

πιστημονικές ονομασίες των φυτικών ειδών. 

Κάθε χρόνο, οι βοτανολόγοι καλούνται να ονομάσουν γύρω

στα 2.000 νέα είδη φυτών, φυκιών και μυκήτων. Όμως, η όλη

ταξινομική διαδικασία έχει αποδειχτεί πολύ χρονοβόρα, και

αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένα είδη να εξαφανίζονται

πριν καν ταξινομηθούν και ονομαστούν. Ένας λόγος  είναι ότι

σήμερα, όλο και λιγότεροι επιστήμονες είναι εξοικειωμένοι με

τα λατινικά, με αποτέλεσμα να αργεί υπερβολικά η εξακρίβω-

ση ότι το νέο όνομα είναι επιστημονικά και γραμματικά σω-

στό, ενώ στη συνέχεια η νέα λατινική ονομασία πρέπει να δη-

μοσιευτεί σε κάποιο καταξιωμένο έντυπο επιστημονικό περιο-

δικό.

Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, στο Διεθνές Βοτανι-

κό Συνέδριο, που συνήλθε στην Αυστραλία το 2011 (γίνεται

μια φορά κάθε έξι χρόνια), με τη συμμετοχή περίπου 200 με-

λών της Διεθνούς Ένωσης Ταξινόμησης των Φυτών, λήφθη-

καν δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ονοματολο-

γία. Η πρώτη είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2012 δεν εί-

ναι υποχρεωτικό οι επιστημονικές ονομασίες των φυτικών ει-

δών να είναι μόνο στα λατινικά, αλλά θα επιτρέπεται και η

χρήση της αγγλικής γλώσσας. Η δεύτερη είναι ότι η δημοσίευ-

ση των νέων ειδών (φυτών, φυκιών, μυκήτων) σε online επι-

στημονικά περιοδικά και βιβλία θα θεωρείται εξίσου αποδε-

κτή με την έως τώρα υποχρεωτική δημοσίευση σε έντυπα πε-

ριοδικά του χώρου των βοτανολόγων. Με τον τρόπο αυτό, θα

γίνει ευκολότερη η πληροφόρηση για τα νέα είδη. 

Μερικοί βοτανολόγοι διακρίνουν ορισμένα μειονεκτήματα

στη χαλάρωση των κανόνων για τη γλώσσα των επιστημονι-

κών ονομασιών. Αναφέρουν ότι αν είχαμε αλλάξει τη γλώσ-

σα 100 χρόνια πριν, θα είχαμε επιλέξει τη γερμανική γλώσσα

. Σε 50 χρόνια από τώρα, με την αύξηση του πληθυσμού των

ισπανόφωνων λαών, υπάρχει η άποψη, ότι η γλώσσα που θα

χρησιμοποιείται θα είναι η ισπανική. Σε 100 χρόνια οι Κινέ-

ζοι θα προτείνουν την κινεζική. Μία «νεκρή» γλώσσα όπως η

Ebenus cretica - Kρητικός έβενος

Viola alba - μενεξές

Euphorbia characias - γαλατσίδα
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Fragaria vesca - αγριοφράουλα

Convolvulus sabatius ssp. mauritanicus - χωνάκι
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Λατινική επιλύει αυτές τις πιθανές διπλωματικές διαμάχες. Η

Λατινική είναι μια «ουδέτερη» γλώσσα.

Ωστόσο, οι περισσότεροι δε μοιράζονται αυτές τις ανησυ-

χίες. Ο Τζέιμς Μίλερ του Βοτανικού Κήπου της Νέας Υόρ-

κης, περιέγραψε τις αποφάσεις του Διεθνούς Βοτανικού Συ-

νέδριου στο διαδικτυακό περιοδικό «PhytoKeys», σύμφωνα

με τη βρετανική Daily Mail και το Scientific American. Σύμ-

φωνα με τον Αμερικανό βοτανολόγο, «πρόκειται για θεμε-

λιώδεις αλλαγές, που θα διευκολύνουν την ικανότητα να ο-

νομάζουμε και να περιγράφουμε νέα είδη».

Ειδικά σε μια εποχή όπου επιδιώκεται η προστασία της

βιοποικιλότητας, αναγνωρίζεται η σημασία του έγκαιρου

προσδιορισμού και της ονομασίας των πολλών σπάνιων ει-

δών, ώστε να προστατευτούν πριν φτάσουν στην εξαφάνιση.

Ο χρόνος θα δείξει, αν οι αποφάσεις του Διεθνούς Βοτανικού

Συνεδρίου, θα συντελέσουν στην επίλυση του προβλήματος.

Σ
το γνώριμό μας πια, ζεστό και συμπαθητικό χώ-

ρο της Σχολής Χιλλ, έγινε και φέτος ένα πολύ

ζωντανό και χαρούμενο πανηγύρι.

Τα παιδιά μαζί με τις δασκάλες, τους δασκάλους και

τους γονείς έστησαν μια πολύχρωμη, ζωηρή ατμόσφαιρα

και μας παρέσυραν όλους με τον ενθουσιασμό τους.

Δώρα, δωράκια, λαχνοί, λιχουδιές, τα περισσότερα

φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από γονείς, συγγενείς

και φίλους συνέβαλαν στην επιτυχία και του φετινού

Bazaar.

Τα παιδιά της σχολής με τις συχνές επισκέψεις-ξενα-

γήσεις τους στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό έχουν πια

αποκτήσει μεγάλη οικειότητα με τη Φιλοδασική Ένωση

Αθηνών και αυτό μας βοήθησε να στήσουμε και εμείς έ-

να μικρό χώρο με φυτά, φυλλάδια και περιοδικά και να

βρούμε καινούριους φίλους.

Ευχαριστούμε θερμά τη Σχολή Χιλλ και τους οργανω-

τές του Bazaar για τη βοήθειά τους.

Στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar

της Σχολής Χιλλ 

και η Φιλοδασική

Tulipa saxatilis - τουλίπα

Iris pseudacorus - ίριδες



Κινδυνεύει 
το Φοινικόδασος του Βάι 

T
ον κώδωνα του κινδύνου για
το Φοινικόδασος του Βάι
κρούουν επιστήμονες και φο-

ρείς που ζητούν να μην προχωρή-
σουν οι «δασοτεχνικές» επεμβάσεις,
αφού μπορεί να διαταραχθεί όλο το
οικοσύστημα. «Οι προτεινόμενες ε-
πεμβάσεις δεν φαίνεται ότι θα λύ-
σουν κανένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο είδος
και το οικοσύστημά του, αντίθετα οι
πραγματικές απειλές θα εξακολουθή-
σουν να υπάρχουν, ενώ το οικοσύ-
στημα θα διαταραχθεί σημαντικά»,
τονίζει με έγγραφό της η WWF Ελ-
λάς, που υπογράφει ο κ. Καλούστ Πα-
ραγκαμιάν, υπεύθυνος του προγράμ-
ματος για την προστασία των νησιω-
τικών υγρότοπων της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο Κρή-
της και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
με έγγραφό τους στην Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση, προειδοποιούν: «Οι προ-
τεινόμενες δράσεις αποτελούν βα-
ριές και μη αντιστρεπτές παρεμβά-
σεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε
σε αυτές εφόσον αποφασίσουμε να
μετατρέψουμε το φοινικόδασος σε
πάρκο αναψυχής», τονίζοντας, ότι
στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξουν
οικονομικές και θεσμικές συνέπειες
για την παραβίαση της κοινοτικής νο-
μοθεσίας. Όπως αναφέρει δημοσίευ-
μα της ιστοσελίδας cretalive.gr, ο φό-
βος να καταστρέψει μια πυρκαγιά το
Βάι και ο πανικός που έχει προκαλέ-
σει το περιβόητο σκαθάρι, οδήγησαν
την Πολιτεία να αναγκαστεί να πάρει
μέτρα και να εκπονήσει ένα σχέδιο
προϋπολογισμού 400.000 ευρώ για
την αντιπυρική και φυτοϋγειονομική
προστασία του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευ-

μα, αυτό το σχέδιο προκάλεσε την α-
ντίδραση της WWF Ελλάς, η οποία
μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Σε αντί-
θεση με ό,τι αναφέρεται στις διάφο-
ρες μελέτες, από την ανάλυση χρή-
σεων γης που έχει γίνει από την WWF
Ελλάς για το χρονικό διάστημα 1945-
2010 δεν προκύπτει καμία μείωση της
έκτασης του φοινικόδασους, παρά
μόνο αυτή που προκλήθηκε από τη
διάνοιξη του οδικού δικτύου, εντός
του. Αντίθετα, η πυκνότητα και η συ-
γκόμωση των δέντρων αυξήθηκε ση-
μαντικά στην ίδια χρονική περίοδο,
προφανώς λόγω της απαγόρευσης
της βόσκησης και άλλων ανθρωπογε-
νών πιέσεων». Επί της ουσίας των πα-
ρεμβάσεων η WWF Ελλάς τονίζει και
προειδοποιεί πως δεν είναι λύση για
το σκαθάρι η χημική καταπολέμηση,
ούτε ο δρόμος 2 χιλιομέτρων σε μια
περιοχή 200 στρεμμάτων.

Από την πλευρά τους, το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ι-
στορίας επισημαίνουν ότι «το Βάι δεν
είναι μόνο φοινικόδασος, είναι ένα ο-
λόκληρο σύστημα» καλώντας την Πο-
λιτεία να μην προχωρήσει σε «βαριές
και μη αντιστρεπτές παρεμβάσεις».
Τέλος, αξίζει  να σημειωθεί ότι στη συ-
νεδρίαση του περιφερειακού Συμβου-
λίου Κρήτης ο Σύμβουλος Αντώνης Α-
νηψητάκης απηύθυνε έκκληση για πα-
ρέμβαση από τον περιφερειάρχη, τονί-
ζοντας ότι ο στόχος δεν είναι να απορ-
ροφηθούν τα 400.000 ευρώ που θα
καταστρέψουν μάλιστα το Βαϊ.

Medasset: Ανησυχία 
και προβληματισμός 
για το Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου

Π
αράνομες δραστηριότητες
και αδυναμία εφαρμογής
νόμων και κανονισμών συνέ-

θεσαν, το καλοκαίρι του 2011, την ει-
κόνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου (ΕΘΠΖ). Συγκεκριμένα, το
MEDASSET κατέγραψε τα εξής:

• Στα μέσα Ιουλίου 2011 και μετά
από καθυστέρηση εννέα μηνών, το Υ-
ΠΕΚΑ εκταμίευσε τα χρήματα για τη
λειτουργία του ΕΘΠΖ από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ). Το
ποσό κάλυψε τους μισθούς των εργα-
ζόμενων, που παρέμεναν απλήρωτοι
από το Νοέμβριο του 2010, τα έξοδα
και τις δραστηριότητες του ΕΘΠΖ μέ-
χρι το τέλος του 2011. Η καθυστέρη-
ση των χρημάτων είχε, ωστόσο, ήδη
προκαλέσει πολλά προβλήματα στο
Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) και την Προ-
στατευόμενη Περιοχή (ΠΠ).

• Στη Δάφνη, τη δεύτερη μέχρι το
2006 σημαντικότερη παραλία ωοτο-
κίας στον Κόλπο του Λαγανά, τα αυ-
θαίρετα κτίσματα, κάποια από τα ο-
ποία στέγαζαν μπαρ, ταβέρνες και ε-
νοικιαζόμενα δωμάτια, λειτουργού-
σαν ανεξέλεγκτα, με ανεκτέλεστα
πρωτόκολλα κατεδάφισης και υπέρο-
γκα πρόστιμα σε εκκρεμότητα, ακόμα
και τη νύχτα, αποπροσανατολίζοντας
τα εκκολαπτόμενα χελωνάκια. Ενδει-
κτικά, τα χαμηλά -σε σύγκριση με την
περσινή χρονιά- ποσοστά ωοτοκίας.
Σκαπτικό μηχάνημα στα πρανή δια-
πλάτυνε τον ήδη υπάρχοντα παράνο-
μο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
και διάνοιξε έναν νέο πίσω από τις
αυθαίρετες ταβέρνες. Στο νέο χώρο,
ο οποίος επιστρώθηκε με χαλίκι, φυ-
τεύτηκαν και δέντρα.
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• Στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, Έλλη-
νας Ευρωβουλευτής κατέθεσε ερώ-
τηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με τη μόλυνση που προκαλεί
ο κορεσμένος και παράνομος ΧΥΤΑ,
εντός της περιοχής του ΕΘΠΖ, οι πε-
ριβαλλοντικοί όροι του οποίου έχουν
λήξει από το 2001. Στην απάντησή
του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της
ΕΕ Janez Potocnik τόνισε πως, αν ο
ΧΥΤΑ δεν απομακρυνθεί μέχρι το τέ-
λος του 2011, η Επιτροπή θα κινήσει
διαδικασία επί παραβάσει (υπόθεση
2009/2340) κατά της Ελλάδας.

Παρά την επέμβαση του Ευρωπαί-
ου Επιτρόπου για την επιβολή προ-
στίμου στην Ελλάδα, ο ΧΥΤΑ όχι μόνο
παρέμεινε εντός ΕΘΠΖ, αλλά απέκτη-
σε δύο ακόμη παράνομα κύτταρα τα-
φής απορριμμάτων. Επιπλέον, καμία
ενημέρωση δεν έχει δοθεί έως σήμε-
ρα σχετικά με το χρόνο και τον τόπο
μεταστέγασης του νέου ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

• Λόγω της έλλειψης πόρων, η φύ-
λαξη της θαλάσσιας περιοχής του
ΕΘΠΖ ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, αφού
το σκάφος του Λιμενικού δεν ήταν
δυνατό να επιτηρεί ολόκληρο τον
Κόλπο του Λαγανά σε καθημερινή βά-
ση. Οι κοινές περιπολίες με το σκά-
φος του ΦΔ του Πάρκου ξεκίνησαν
μόλις στα μέσα Ιουλίου.

• Καταγράφηκε πλήθος παραβιά-
σεων εντός του Κόλπου, ενώ ενδεικτι-
κός ήταν και ο μεγάλος αριθμός νε-
κρών χελωνών που έφτασε τις 45. Το
60% (27 χελώνες) βρέθηκε εντός των

ορίων του ΕΘΠΖ. Το 35% ήταν θηλυ-
κές που θηρεύτηκαν (βάσει των στοι-
χείων του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ) από
φώκιες Monachus monachus. Η απώ-
λεια ενός τόσο μεγάλου αριθμού ενή-
λικων χελωνών μπορεί να επηρεάσει
ανεπανόρθωτα τις Καρέτα που ανα-
παράγονται στη Ζάκυνθο.

• Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως
η ωοτοκία το καλοκαίρι παρουσίασε
σημαντική μείωση (786 φωλιές) σε
σχέση με τα προηγούμενα δύο χρό-
νια, με ετήσιο μέσο όρο 1.216 φωλιές,
όπως προκύπτει από την καταγραφή
δεδομένων 1984-2010 του ΑΡΧΕΛΩΝ.

• Στις 29 Σεπτεμβρίου, με τη συμ-
μετοχή του MEDASSET, του ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ, της Κτηματικής Υπηρεσίας, του
Λιμεναρχείου Ζακύνθου και του Φο-
ρέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ, απομα-
κρύνθηκε ο υποθαλάσσιος πέτρινος
και συρματόπλεκτος κυματοθραύ-
στης μήκους 31μ, που είχε τοποθετη-
θεί στις αρχές της καλοκαιρινής πε-
ριόδου, χωρίς άδεια και πρότερη με-
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στο Μαραθονήσι, εντός του Κόλπου.
Επίσης, στην περιφραγμένη περιοχή
του μικρού ιδιόκτητου νησιού τοπο-
θετήθηκε την ίδια εποχή ένα αυθαίρε-
το πρόχειρο κτίσμα, το οποίο, παρά
τις καταγγελίες του ΕΘΠΖ και των πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων, παραμέ-
νει εκεί.

Το MEDASSET θα συνεχίσει αδιά-
λειπτα να ενημερώνει την κυβέρνηση
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
κατάσταση που επικρατεί στο ΕΘΠΖ
και να καταγγέλλει στα εθνικά και διε-
θνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όλες
τις παράνομες δραστηριότητες που
θέτουν σε κίνδυνο το βιότοπο της θα-
λάσσιας χελώνας στο Εθνικό Θαλάσ-
σιο Πάρκο, με στόχο την κινητοποίηση
όλων των εμπλεκόμενων φορέων για
την αποτελεσματική προστασία του.

Τελεσίγραφο 
από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης 
για τη ρύπανση του Ασωπού

Δ
ιορία μέχρι τις 3 Φεβρουαρί-
ου του 2012 έδωσε το Συμ-
βούλιο της Ευρώπης στην

ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να
τοποθετηθεί γραπτώς για τη ρύπαν-
ση στον Ασωπό, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της ιστοσελίδας skai.gr.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αν
και οι αναλύσεις έχουν δείξει σοβα-
ρότατη ρύπανση των επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων της περιοχής
(και με εξασθενές χρώμιο), η ελληνι-
κή πολιτεία δεν έχει προβεί σε κανένα
ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υ-
γείας των 200.000 κατοίκων των επτά
δήμων της βιομηχανικής ζώνης.

Μεταξύ άλλων, οι οργανώσεις για
τα δικαιώματα των ανθρώπων επιση-
μαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γί-
νει καμία επιδημιολογική μελέτη προ-
κειμένου να αξιολογηθούν οι υγειονο-
μικοί κίνδυνοι από την έκθεση στο το-
ξικό νερό.

H MOm από τη Ραφήνα 
ως τον Πλαταμώνα

A
ρκετά ήταν τα περιστατικά
στα οποία χρειάστηκε η ε-
πέμβαση της Ομάδας Διάσω-
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σης της ΜΟm, το τελευταίο διάστημα.
Συγκεκριμένα:

Στην Εύβοια:
Στις 25 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Αλε-

ξανδρής, πιστό μέλος του Δικτύου
Διάσωσης και Συλλογής Πληροφο-
ριών της MOm, εντόπισε ένα νεκρό
ζώο στο Πήλι Ευβοίας -μία περιοχή
με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στη
βόρεια Εύβοια, τα τελευταία χρόνια
υπάρχει αύξηση των αναφορών πα-
ρατήρησης ζωντανών και δυστυχώς
και νεκρών ζώων.

Επρόκειτο λοιπόν, για ένα ενήλικο
αρσενικό μήκους 2,6 μέτρων το οποίο
βρισκόταν σε πολύ καλή διατροφική
κατάσταση. Στο λαιμό του υπήρχε μια
μεγάλη τρύπα. Το εύρημα αυτό παρα-
πέμπει σε τραύμα από σφαίρα ή αιχμη-
ρό αντικείμενο. Παρόλα αυτά, επειδή
δεν συνδυάζεται με άλλα ευρήματα, τα
αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα.

Στη Ραφήνα:
Στις 17 Νοεμβρίου η MOm ειδοποι-

ήθηκε από το λιμεναρχείο Ραφήνας
για ένα νεκρό ζώο στην παραλία Μα-
ρίκες. Κατά τη διάρκεια της νεκρο-
ψίας διαπιστώθηκε πως επρόκειτο και
πάλι για ένα αρσενικό ζώο, νεαρό αυ-
τή τη φορά, συνολικού μήκους 2,4 μέ-
τρων επίσης σε πολύ καλή διατροφι-
κή κατάσταση. Το στομάχι του ήταν
γεμάτο φρεσκοφαγωμένα ψάρια, τα
οποία πολύ πιθανό να είχε αφαιρέσει
από τα δίχτυα ή το ιχθυοτροφείο κά-
ποιου, που έκρινε σκόπιμο να το σκο-

τώσει, μιας και το άτυχο ζώο έφερε
τραύμα από σφαίρα πάνω από το αρι-
στερό του μάτι.

Ευτυχώς, οι άλλες 2 αποστολές πε-
δίου ήταν πιο ευχάριστες και με αίσιο
τέλος.

Στον Πλαταμώνα Πιερίας για τη
Μάγδα:

Στις 28 Οκτωβρίου η ΜΟm ταξίδεψε
στον Πλαταμώνα Πιερίας, για παρα-
τήρηση των τακτικών επισκεπτών της
περιοχής. Πρόκειται για τη γνωστή
Belucci, η οποία γέννησε και πάλι το
μικρό της στην περιοχή και μια ακόμη
νεαρή φώκια, τη Μάγδα. Η Ασπασία ε-
νημέρωσε τη MOm για την καθημερι-
νή παρουσία τους στο ίδιο σημείο. H
MOm αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι
εκεί, να παρατηρήσει από κοντά τα
ζώα, και να εντοπίσει παράλληλα αν
υπάρχει κατάλληλη σπηλιά στην πε-
ριοχή, στην οποία θα μπορούσε η
Belucci να έχει γεννήσει το μικρό της.
Όταν έφτασαν, η Belucci με το μικρό
της είχαν φύγει, πολύ πιθανόν επειδή
επικρατούσε μεγάλη κακοκαιρία.

Παρακολούθησαν έτσι για δύο ολό-
κληρες μέρες, τη νεαρή Μάγδα. Από
τις φωτογραφίες, φάνηκε πως η Μά-
γδα έφερε ένα τραύμα στο μάτι. Σύμ-
φωνα και με τη γνώμη των κτηνιά-
τρων, πρόκειται για παλαιό τραύμα
και πολύ πιθανόν το ζώο να είναι τυ-
φλό από το ένα μάτι. Όμως η Μάγδα
είναι σε πολύ καλή κατάσταση, συνε-
χίζει να επισκέπτεται συχνά την πε-
ριοχή και να τρέφεται κανονικά παρό-
λη την αναπηρία της. Η Μάγδα λοι-
πόν είναι πλέον υπό παρακολούθηση!

Στην Εύβοια και πάλι, για τη Μιρά-
ντα:

Στις 18 Νοεμβρίου η ΜΟm ταξίδε-
ψε και πάλι στην Εύβοια και συγκεκρι-
μένα στην παραλία Κορασίδα. Ο Βαγ-
γέλης ειδοποίησε τη ΜΟm στις 17

Νοεμβρίου ότι μια μεγάλη φώκια είναι
ξαπλωμένη από νωρίς το πρωί στην
παραλία μπροστά από την ταβέρνα
του. Την επόμενη το πρωί και εφόσον
το ζώο παρέμενε σχεδόν ακίνητο στο
ίδιο σημείο, η MOm πήγε στην περιο-
χή για να εξετάσει τη φώκια από κο-
ντά. Επρόκειτο για ένα ενήλικο θηλυ-
κό, συνολικού μήκους 2,5 μέτρων.

Το ζώο ήταν παθητικό και δεν αντι-
δρούσε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη πα-
ρουσία. Με τις οδηγίες της κτηνιά-
τρου Νατάσσας Κομνηνού, ακολου-
θήθηκε η κατάλληλη θεραπεία και
συλλέχθηκαν τα απαραίτητα ιολογικά
δείγματα. Την επόμενη μέρα η Μιρά-
ντα (όπως ονομάστηκε η φώκια), ή-
ταν πολύ πιο δραστήρια και αντι-
δρούσε πιο έντονα στους χειρισμούς.
Η θεραπεία επαναλήφθηκε υπό την ε-
ποπτεία της MOm . Το ίδιο απόγευμα
η Μιράντα, έχοντας προφανώς ανα-
κτήσει τις δυνάμεις της, μπήκε στο
νερό, κολύμπησε για λίγο στην περιο-
χή και μετά απομακρύνθηκε.

Τη λειτουργία του Δικτύου Διάσω-
σης και Συλλογής Πληροφοριών στη-
ρίζει το Ίδρυμα Mohamed Bin Zayed
και η IFAW.

Από την MOm

Η ποικιλία των φυτών 
«κλειδί» για την υγεία 
των οικοσυστημάτων

Τ
α οικοσυστήματα που φιλοξε-
νούν μεγάλη ποικιλία φυτών
είναι περισσότερο υγιή και

ανθεκτικά, σύμφωνα με νέα επιστη-
μονική έρευνα που διεξήχθη σε ξερά
εδάφη σε όλες τις Ηπείρους, πλην
της Ανταρκτικής.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αυ-
τό συμβαίνει γιατί η μεγάλη ποικιλία
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σε φυτά διατηρεί τα εδάφη γόνιμα
και παραγωγικά, προστατεύοντας τα
οικοσυστήματα από τις πιέσεις της
κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε ημιά-
γονα εδάφη που καλύπτουν το 40%
του πλανήτη και φιλοξενούν το 40%
του πληθυσμού των ανθρώπων.

Όπως επισημαίνει ο ερευνητής
David Eldridge από το Πανεπιστήμιο
της Νότιας Νέας Ουαλίας, τα εδάφη
που ερευνήθηκαν συγκαταλέγονται
στα οικοσυστήματα που κινδυνεύουν
περισσότερο από τις αλλαγές της χρή-
σης γης, τις αλλαγές των βροχοπτώ-
σεων και τις αλλαγές του κλίματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστή-
μονες «μέτρησαν» τα είδη φυτών σε
κάθε οικοσύστημα και στη συνέχεια
προσπάθησαν να υπολογίσουν τον
κύκλο άνθρακα, αζώτου και φώσφο-
ρου, ενώ εξέτασαν και κάποια άλλα
χαρακτηριστικά, όπως η θερμοκρα-
σία ή η ποιότητα του εδάφους.

Αν και παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των περιοχών - από
τα ξηρά εδάφη της Δυτικής Αυστρα-
λίας μέχρι τα λιβάδια της Χιλής - τα
τελικά αποτελέσματα παρουσίαζαν
σημαντικές ομοιότητες.

«Ακόμα και στις περιοχές με τις με-
γαλύτερες διαφορές, η πλούσια ποι-
κιλία σε φυτά αποδείχθηκε ότι ήταν
σημαντικός παράγοντας για το πόσο
λειτουργικό ήταν το έδαφος», ανέφε-
ρε ο David Eldridge.

Η Κλιματική Αλλαγή 
θα προκαλέσει 
σημαντική αλλαγή 
στα οικοσυστήματα 
σύμφωνα με τη NASA

Ω
ς το τέλος του αιώνα, η κλι-
ματική αλλαγή θα έχει δια-
φοροποιήσει τη χλωρίδα

στη μισή επιφάνεια του πλανήτη και θα
έχει προκαλέσει τη μετάλλαξη του
40% περίπου των χερσαίων οικοσυ-
στημάτων σε οικολογικά συστήματα
διαφορετικής μορφής -από δάσος,
χορτολιβαδική έκταση, τούνδρα κ.λπ.
σε κάτι άλλο. Ερευνητές του Εργαστη-
ρίου Προωθητικών Καυσίμων της
NASA και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
της Καλιφόρνιας στην Πασαντένα με-
λέτησαν τον τρόπο με τον οποίο η ζωή
στον πλανήτη θα αντιδράσει κατά τους
επόμενους τρεις αιώνες στις ανθρω-
πογενείς κλιματικές αλλαγές με τα α-
ποτελέσματα της έρευνας να δημοσι-
εύονται στην επιθεώρηση Κλιματική
Αλλαγή. Τα μοντέλα που χρησιμοποιή-
θηκαν σχηματίζουν μια εικόνα επιταχυ-
νόμενης μεταβολής των οικοσυστημά-
των στη γήινη βιόσφαιρα με πολλά ήδη
χλωρίδας και πανίδας να αντιμετωπί-
ζουν έντονο ανταγωνισμό για την επι-
βίωσή τους, αλλά και ανακατατάξεις
καθώς πολλά είδη εισβάλλουν σε πε-
ριοχές και διώχνουν τα “γηγενή”.

Το μεγαλύτερο μέρος της χερσαίας
επιφάνειας του πλανήτη που δεν καλύ-
πτεται από πάγο ή άμμο εκτιμάται ότι
θα υποστεί διαφοροποίηση 30% στη
χλωρίδα, αλλαγές που θα απαιτήσουν
την προσαρμογή ανθρώπων και πανί-
δας, ακόμα και τη μετατόπισή τους. Ε-
πιπροσθέτως, η έρευνα προβλέπει ότι
η κλιματική αλλαγή θα διαταράξει την
οικολογική ισορροπία μεταξύ αλληλε-
ξαρτώμενων ειδών χλωρίδας και πανί-

δας, πολλά εκ των οποίων κινδυνεύουν
με εξαφάνιση, θα μειώσει τη βιοποικι-
λότητα και θα μεταβάλλει τους κύ-
κλους του νερού, της ενέργειας, του
άνθρακα και άλλων στοιχείων στη Γη.
“Η έρευνά μας προτείνει μια νέα οπτι-
κή των επιπτώσεων της κλιματικής αλ-
λαγής, ερευνώντας τις οικολογικές
προεκτάσεις της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. Ναι μεν, οι προειδοποιήσεις
για το λιώσιμο των πάγων, την αύξηση
της στάθμης των υδάτων και άλλες πε-
ριβαλλοντικές αλλαγές είναι υψίστης
σημασίας, στο τέλος της γραφής είναι
οι οικολογικές επιπτώσεις που βαρύ-
νουν περισσότερο”, λέει ο επικεφαλής
της έρευνας Γιον Μπέργκενγκρεν. Τα
πλέον ευαίσθητα στις αλλαγές οικοσυ-
στήματα που εντόπισε η μελέτη περι-
λαμβάνουν τα Ιμαλάια και το Οροπέδιο
του Θιβέτ, την ανατολική Ισημερινή Α-
φρική, τη Μαδαγασκάρη, τη Λεκάνη
της Μεσογείου, το νότιο άκρο της Νο-
τίου Αμερικής και τις περιοχές των Με-
γάλων Λιμνών και των Μεγάλων Κοιλά-
δων της Βορείου Αμερικής.

Στα μαθηματικά μοντέλα χρησιμο-
ποιήθηκε το σενάριο του Διακυβερνη-
τικού Πάνελ των Ηνωμένων Εθνών για
την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο προ-
βλέπει ότι οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου θα διπλασιαστούν ως το
2100 και στη συνέχεια θα υποχωρή-
σουν. Πρόκειται για ένα σενάριο που
“δίνει” έναν θερμότερο και υγρότερο
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πλανήτη με μέση αύξηση θερμοκρα-
σίας 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου, η ίδια
δηλαδή αύξηση που ακολούθησε το
απόγειο της τελευταίας Εποχής των
Πάγων πριν από 20.000 χρόνια, αλλά
με ρυθμούς 100 φορές ταχύτερους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην επι-
στημονική επιθεώρηση Climate
Change.

Περαιτέρω μέτρα ασφαλείας
στους πυρηνικούς 
αντιδραστήρες στη Γαλλία

Δ
έκα μήνες μετά τον πυρηνικό
όλεθρο στη Φουκουσίμα, η
Αρχή Πυρηνικής Ασφάλειας

της Γαλλίας (ASN) ζήτησε επιπλέον
μέτρα ασφαλείας για τα 58 πυρηνικά
εργοστάσια που λειτουργούν στη χώ-
ρα. Μετά τα τεστ αντοχής που διεξή-
γαγε, η ASN ανακοίνωσε ότι δεν είναι
αναγκαίο να κλείσει κανένας πυρηνι-
κός αντιδραστήρας, ωστόσο ζήτησε
μέχρι τις 30 Ιουνίου να ληφθούν περαι-
τέρω μέτρα ασφαλείας, για αυξημένη
προστασία σε περίπτωση σεισμού ή
πλημμύρας. Εκτιμάται ότι το κόστος
των επιπλέον μέτρων, θα φτάσει τα δε-
κάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλ-
λία, το ποσοστό της πυρηνικής ενέρ-
γειας στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει
το 75% και το μέλλον της πυρηνικής
βιομηχανίας έχει εξελιχθεί σε μείζον
πολιτικό ζήτημα. Οι Σοσιαλιστές της α-
ντιπολίτευσης, μάλιστα, ζητούν τη μεί-
ωση της εξάρτησης της χώρας από
την πυρηνική ενέργεια και συμφωνούν
στο σταδιακό κλείσιμο 24 πυρηνικών
αντιδραστήρων, γεγονός που, εν όψει
προεδρικών εκλογών, έχει προκαλέσει
την αντίδραση του κυβερνώντος κόμ-
ματος UMP, το οποίο επιθυμεί τη δια-
τήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη λήψη
μέτρων, η ASN προτείνει, το 2014 να
δημιουργηθεί εξειδικευμένο σώμα ά-
μεσης αντιμετώπισης κρίσεων, σε πε-
ρίπτωση πυρηνικού ατυχήματος.

Στερεύει ο Δούναβης  

Τ
ο δεύτερο μεγαλύτερο ποτα-
μό της Ευρώπης, το Δούνα-
βη, έπληξε η ξηρασία με απο-

τέλεσμα η στάθμη των υδάτων να πέ-
σει από τον περασμένο μήνα σε ιστο-
ρικά χαμηλά επίπεδα. Η κατάσταση
αυτή έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά
προβλήματα στις μεταφορές από τη
Γερμανία προς τη Βουλγαρία, με τις
ναυτιλιακές εταιρείες να κάνουν λόγο
για ανυπολόγιστες οικονομικές ζη-
μιές, καθώς τα μεγάλα ποταμόπλοια
έχουν καθηλωθεί. Στην περιοχή της
Βουλγαρίας, η στάθμη του Δούναβη
είναι μόλις μισό μέτρο ψηλότερα από
ό,τι στο ιστορικό χαμηλό του 2003.
Το πρόβλημα είναι οξύ και στη Ρου-
μανία, καθώς αν η ανομβρία συνεχι-
στεί, θα πρέπει να κλείσει τουλάχι-
στον μια μονάδα από το πυρηνικό ερ-
γοστάσιο στη Cernavoda, αφού για
την ψύξη των αντιδραστήρων χρησι-
μοποιείται νερό από τον Δούναβη.
Προβλήματα αναφέρονται ακόμα

στην Κροατία, τη Σερβία, τη Γερμα-
νία, ενώ οι ελπίδες για βελτίωση της
κατάστασης εξανεμίζονται, καθώς οι
επιστήμονες προβλέπουν ότι τα επί-
πεδα των υδάτων στο Δούναβη είτε
θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, εί-
τε στην καλύτερη περίπτωση θα πα-
ραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Στο με-
ταξύ εκφράζονται φόβοι ότι οι χαμη-
λές θερμοκρασίες θα παγώσουν το
λιγοστό νερό, όπως είχε συμβεί το
1985 στη ροή του ποταμού στη Βουλ-
γαρία.

Εκτός από σημαντικό εμπορικό διά-
δρομο στην Ευρώπη, ο Δούναβης,
μήκους 2.860 χιλιομέτρων, φιλοξενεί
μοναδικά οικοσυστήματα, τα οποία ό-
μως έχουν υποστεί ανυπολόγιστες
ζημιές από ανθρώπινες παρεμβάσεις.
Πρόσφατα μάλιστα η περιβαλλοντική
οργάνωση WWF προειδοποίησε ότι
«η ξηρασία που πλήττει το Δούναβη
καταδεικνύει τη μειωμένη δυνατότη-
τα του ποταμού να αντέξει ακραία
καιρικά φαινόμενα».

Χιλιάδες νεκρές ρέγγες 
ξεβράστηκαν στη Νορβηγία

Ε
ίκοσι τόνοι νεκρές ρέγγες ξε-
βράστηκαν σε παραλία της
επαρχίας Nordreisa στη Νορ-
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βηγία. Οι επιστήμονες σύντομα θα ε-
ξετάσουν τα ψάρια για να προσδιορί-
σουν τα αίτια θανάτου τους. Το περι-
στατικό έχει ανησυχήσει πολύ τους
κατοίκους της περιοχής, που ψά-
χνουν να βρουν τρόπους να καθαρί-
σουν την παραλία από 20 τόνους νε-
κρών ψαριών, πριν αρχίσουν να σαπί-
ζουν. Για πολλούς που πιστεύουν
στις προφητείες των αρχαίων Μά-
γιας, τα νεκρά ψάρια είναι ο δεύτε-
ρος οιωνός μετά το πρόσφατο περι-
στατικό με τα πτηνά που το βράδυ
της Πρωτοχρονιάς έπεφταν νεκρά α-
πό τον ουρανό στο Αρκάνσας των Η-
νωμένων Πολιτειών. Όσον αφορά ό-
μως τους μαζικούς θανάτους των
πτηνών, οι Αρχές τους αποδίδουν σε
βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, που
προκάλεσαν τραύματα ή έντονη ό-
χληση στα πουλιά. Το ίδιο είχε συμβεί
και την Πρωτοχρονιά του 2011, με τα
νεκρά πτηνά να φτάνουν τις 5.000.

«Πράσινο φως» 
για την αποψίλωση 
του Αμαζονίου  

Η
Γερουσία της Βραζιλίας ψή-
φισε πρόσφατα ένα αμφιλε-
γόμενο νομοσχέδιο που

τροποποιεί τη νομοθεσία για το πο-

σοστό των εκτάσεων που οι καλλιερ-
γητές πρέπει να διατηρούν ως δασι-
κές. Το σχέδιο νόμου, που ψηφίστηκε
με 59 ψήφους υπέρ και 7 κατά, προ-
βλέπει επίσης μείωση των ποινών για
παράνομη αποψίλωση που διενεργή-
θηκε τα προηγούμενα χρόνια, αρκεί
οι καλλιεργητές να δεσμευτούν ότι
θα εφαρμόσουν πρόγραμμα αναδά-
σωσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, οι αγρότες που καλλιερ-
γούν εκτάσεις στον Αμαζόνιο οφεί-
λουν να διατηρούν ως δασική μέρος
της έκτασής τους, σε ποσοστό από
20% έως 80%.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ω-
στόσο, επέρχονται οι εξής πολύ ση-
μαντικές αλλαγές:
1. Μειώνονται από 30 σε 15 μέτρα

πλάτος οι εκτάσεις με βλάστηση
που πρέπει να προστατεύονται στις
όχθες των ποταμών.

2. Επιτρέπεται η καλλιέργεια κοντά
σε ευαίσθητες περιοχές.

3. Διαγράφονται τα πρόστιμα που ε-
πιβλήθηκαν για παράνομη αποψί-
λωση πριν το 2008, με την προϋπό-
θεση ότι οι αγρότες θα δεσμευτούν
ότι θα προχωρήσουν σε αναδάσω-
ση με ορίζοντα 20ετίας.
Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου

επισημαίνουν ότι η Βραζιλία χρειάζε-
ται καλλιεργήσιμες εκτάσεις για την
παραγωγή προϊόντων, ωστόσο οι πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλ-
λουν ότι το νέο μέτρο θα καταστρέ-
ψει τον Αμαζόνιο. Για να τεθεί σε ι-
σχύ, ο νόμος πρέπει να υπογραφεί α-
πό την πρόεδρο της Βραζιλίας Ντίλ-
μα Ρουσέφ, η οποία σύμφωνα με πλη-
ροφορίες βρίσκεται μπροστά σε ένα
σοβαρό πολιτικό δίλημμα, καθώς
στόχος της είναι η προώθηση της οι-
κονομικής ανόρθωσης με σεβασμό
στο περιβάλλον.

Μειώθηκε η αποψίλωση 
στον Αμαζόνιο

Στο μεταξύ, σε χαμηλά επίπεδα κι-
νήθηκε φέτος η αποψίλωση του Αμα-
ζονίου, σύμφωνα με δορυφορικές ει-
κόνες που έχει στη διάθεσή του το
Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας της
Βραζιλίας. Ειδικότερα, με βάση τα
στοιχεία, η καταστροφή δασικών ε-
κτάσεων στον Αμαζόνιο έπεσε στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων
23 χρόνων, καθώς το ποσοστό απο-
ψίλωσης μειώθηκε κατά 11%. Αυτό
σημαίνει ότι οι εκτάσεις που αποψι-
λώθηκαν καταλαμβάνουν λιγότερο α-
πό το ¼ των εκτάσεων που κατα-
στράφηκαν το 2004, όταν οι αγρότες
αναζητούσαν γη για βοσκοτόπια και
για την επέκταση των καλλιεργειών
τους. Παρά το αμφιλεγόμενο νομο-
σχέδιο που προσπαθεί να περάσει, η
Βραζιλία τα τελευταία χρόνια έχει ε-
νισχύσει τους ελέγχους εποπτείας
στον Αμαζόνιο, γεγονός που συνέβα-
λε στη μείωση της αποψίλωσης. Αξί-
ζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η βελ-
τίωση αυτή οφείλεται εν μέρει και
στους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
λόγω της οικονομικής κρίσης, που έ-
χουν οδηγήσει στη μείωση της ζήτη-
σης και της παραγωγής αγροτικών
προϊόντων.
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Στο Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι και το Φυτώριο της Φιλοδασικής
θα γνωρίσετε μοναδικά είδη της ελληνικής χλωρίδας 

και μεγάλη ποικιλία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Ανοικτά κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 08:00 - 14:00.

Επισκεφθείτε
το Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι

και το Φυτώριο της Φιλοδασικής στη Μονή Καισαριανής
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