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Ένωση Αθηνών

ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΜΕΣΑ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΜΕΣΑ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ



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



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

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. Πώς άλλαξαν τα δάση μέσα σε 10 χρόνια.

8. Διάσκεψη Βαρσοβίας για το κλίμα.

10. Οι εθελοντές της Alpha Bank πάλι μαζί μας 

στο «Μάζεμα της Ελιάς».

14. Αναδάσωση στο Αισθητικό Δάσος 

με τους εθελοντές της Alpha Bank .

16. Τα Σπήλαια του Υμηττού.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

A νατρέχοντας στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της Φι-

λοδασικής τη χρονιά που πέρασε, διαπιστώσαμε με

μεγάλη ικανοποίηση, ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράμ-

ματα, οι εθελοντικές δράσεις και οι οργανωμένες θεματικές οικογε-

νειακές εκδρομές αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Η συμμετοχή Σχολείων και μαθητών στα Εκπαιδευτικά Προ-

γράμματα ήταν τόσο μεγάλη που μας ανάγκασε να αυξήσουμε τις

ημέρες διοργάνωσής τους. Οι αναδασώσεις, οι καθαρισμοί δασικών

δρόμων και μονοπατιών, οι δενδροφυτεύσεις και η φροντίδα του

Αισθητικού Δάσους με την βοήθεια των εθελοντών και των φίλων,

μας έδωσαν την χαρά να διαπιστώσουμε πόσο μεγάλη ανάγκη έχου-

με όλοι να ξαναβρούμε την επαφή με την ζωή κοντά στη φύση. Αλ-

λά και πόση διάθεση για εθελοντική δράση υπάρχει!

Χάρη στην βοήθεια των χορηγών μας, της Alpha Bank, του ΟΤΕ,

της  Cosmote, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, της Τράπεζας HSBC, του

Ιδρύματος Λάτση, του Ιδρύματος Νιάρχου, της εταιρείας Leaseplan,

της εταιρείας Merck, της εταιρείας MENARINI και πολλών ιδιωτών

καταφέραμε και αυτή την χρονιά να συνεχίσουμε την φροντίδα και

την προστασία του Αισθητικού Δάσους και να οργανώσουμε παράλ-

18. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

παραδίδει τους σπόρους στις πολυεθνικές εταιρείες.

20. «Κυνήγι Θησαυρού» στο Αισθητικό Δάσος.

24. Οι εθελοντές της Merck Hellas στο Αισθητικό Δάσος.

26. Έξι απλοί τρόποι για να φτιάξετε 

έναν περιβαλλοντικά φιλικό κήπο.

28. Μικρές ειδήσεις. 

ληλα τόσα πολλά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εθελοντικές δρά-

σεις.

Θεωρούμε επίσης πολύ σημαντικό, ότι καταφέραμε φέτος, με την

πολύ ευγενική οικονομική βοήθεια φίλων, να ολοκληρώσουμε τον ε-

ξωραϊσμό και την φύτευση των προαύλιων χώρων της Ιεράς Νέας

Μονής Χίου. Αυτό είναι ένα έργο που ήρθε σαν συνέχεια της Αναδά-

σωσης του λόφου κάτω από την Μονή, που είχε κάνει η Φιλοδασική

πριν μερικά χρόνια.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Με τον καινούριο χρόνο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε και πάλι να

εντείνετε τις προσπάθειές σας, να βοηθήσετε με κάθε τρόπο το δύ-

σκολο έργο της Φιλοδασικής.

Ξεκινώντας από την πολύ απαραίτητη σε μας συνδρομή σας, 40 ευ-

ρώ για τα μέλη και 25 ευρώ για τους Φίλους-Συνδρομητές, μέχρι τον

στόχο, ο καθένας από εσάς να φέρει πέντε νέους φίλους. Και να θυμά-

στε ότι η συνδρομή ή δωρεά για τους σκοπούς της Φιλοδασικής, είναι

ένα πολύ ωραίο δώρο για γιορτές, γενέθλια, επετείους. Η ιδέα να φυ-

τευθεί ένα δέντρο με κάποια τέτοια ευκαιρία, είναι ένας δεσμός με το

Δάσος πολύ στενός και για μικρούς και για μεγάλους. Καλή Χρονιά!





Πώς άλλαξαν τα δάση 

μέσα σε 10 χρόνια

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Οι περιοχές με πράσινο είναι δασικές, στις περιοχές με κόκκινο χρώμα υ-

πήρξε απώλεια δασικής  έκτασης, στις περιοχές με μπλε χρώμα υπήρξε

αύξηση των δασών, ενώ στις περιοχές με ροζ χρώμα υπήρξε και απώλεια και αύ-

ξηση. Στον χάρτη όσον αφορά την Νότια Ελλάδα, βλέπουμε την απώλεια των δα-

σών την περίοδο 2000-2012. Μπορούμε να δούμε τις δασικές εκτάσεις που χάθη-

καν από τις πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία, από τις πυρκαγιές της Πάρνηθας και

της Πεντέλης του 2007 στην Αττική όπως και από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Α-

νατολική Αττική το 2009. (Published by Hansen, Potapov, Moore, Hancher et al.).
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ράνομη υλοτομία μαστίζει ακόμα και τα ε-

θνικά πάρκα.

Πριν από αυτήν τη μελέτη, οι συγκρίσεις

μεταξύ των δεδομένων από διαφορετικά

κράτη για τις δασικές εκτάσεις δεν ήταν

δυνατές σε αυτό το επίπεδο της ακρίβειας,

επειδή οι διαφορετικές χώρες καθορίζουν

και ελέγχουν τα δάση διαφορετικά. Σύμ-

φωνα με τον Μάθιου Χάνσεν: «Όταν βάζε-

τε μαζί τα σύνολα δεδομένων που συγκε-

ντρώνονται από διαφορετικές μεθόδους

Ε
ρευνητές του Πανεπιστημί-

ου του Μέριλαντ δημιούρ-

γησαν σε συνεργασία με

την Google τον πρώτο δια-

δραστικό χάρτη της Γης

που δείχνει τη συρρίκνωση και την επέκτα-

ση των δασών σε όλον τον κόσμο από το

2000 έως το 2012. Οι περιοχές με πράσινο

είναι δασικές, στις περιοχές με κόκκινο

χρώμα υπήρξε απώλεια δασικής έκτασης,

στις περιοχές με μπλε χρώμα υπήρξε αύξη-

ση των δασών, ενώ στις περιοχές με ροζ

χρώμα υπήρξε και απώλεια και αύξηση. 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία για την

αποδάσωση· η δασική κάλυψη σε όλον τον

κόσμο χάνεται λόγω των πυρκαγιών, των

ασθενειών των δέντρων, της λαθροϋλοτο-

μίας, των αλλαγών χρήσεων γης και πολ-

λών άλλων παραγόντων. Οι περιβαλλοντι-

κές συνέπειες της μείωσης των δασών είναι

έντονες, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η α-

ποδάσωση προκαλεί κατ’ εκτίμηση το 15

τοις εκατό των συνολικών εκπομπών αε-

ρίων θερμοκηπίου. 

Για να μπορέσουν οι εμπειρογνώμονες

να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις για

να μετριαστεί το πρόβλημα της αποψίλω-

σης των δασών, πρέπει να γνωρίζουν πού

συμβαίνει και πόσο έχει επεκταθεί. Πρό-

σφατα, μια προσπάθεια συνεργασίας από

το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ (και συ-

μπεριλαμβανομένης της Google και της

NASA) έχει δημιουργήσει τον πρώτο δια-

δραστικό χάρτη της Γης που δείχνει τη

συρρίκνωση και την επέκταση δασών σε ό-

λον τον κόσμο από το 2000 έως το 2012. Ο

χάρτης βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα

και είναι ο πρώτος στο είδος του. Οι υπο-

λογισμοί είναι ακριβείς, με μικρό περιθώ-

ριο λάθους στα 30 μέτρα, και αρκετά λε-

πτομερείς ώστε να δώσουν πολύτιμες πλη-

ροφορίες σε τοπικό επίπεδο, καλύπτοντας

όλη την υφήλιο.

Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθη-

καν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες από τον

δορυφόρο Landsat 7, ενώ, μέσω της τεχνο-

λογίας «υπολογιστικού νέφους», η επεξερ-

γασία του αρχείου πραγματοποιήθηκε μέσα

σε λίγες ημέρες, διαδικασία που κανονικά

θα έπαιρνε χρόνια. Το διαδραστικό εργα-

λείο που ενσωματώνεται στο Google Earth

απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες, όμως

επιτρέπει σε κάθε χρήστη του διαδικτύου

να εστιάσει σε όποια δασική περιοχή επιθυ-

μεί επιλέγοντας οποιαδήποτε χρονική στιγ-

μή μεταξύ 2000 και 2012. Όπως δήλωσε

στο BBC, ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο

του Μέριλαντ, Μάθιου Χάνσεν, επικεφα-

λής της ερευνητικής ομάδας: «Ένας υπολο-

γιστής από μόνος του θα χρειαζόταν 15

χρόνια για να εκτελέσει κάτι τέτοιο, αλλά

χάρη στην υπολογιστική ισχύ του Google

Earth Engine, μας πήρε λίγες μέρες».

Οι ερευνητές είδαν ότι την περίοδο

2000-2012 χάθηκαν παγκοσμίως 2,3 εκα-

τομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών.

Ωστόσο, στο ίδιο διάστημα, δημιουργήθη-

καν νέα δάση έκτασης 800.000 τετραγωνι-

κών χιλιομέτρων. Το 32% της παγκόσμιας

αποψίλωσης συντελέστηκε στις τροπικές

περιοχές, με τις χώρες της Νοτίου Αμερι-

κής να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα, ε-

κτός από τη Βραζιλία, οι προσπάθειες της

οποίας απέδωσαν. Επίσης, η Ινδονησία πα-

ρουσιάζει τους ταχύτερους ρυθμούς αποψί-

λωσης. Πριν το 2003 η χώρα έχανε λιγότε-

ρα από 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ε-

τησίως, ενώ τα επόμενα χρόνια μέχρι το

2011 ο ρυθμός αποψίλωσης αυξήθηκε με

αποτέλεσμα κάθε χρόνο να καταστρέφο-

νται περισσότερα από 20.000 τετραγωνικά

χιλιόμετρα δάσους.

Από τον χάρτη προκύπτει ότι ορισμένες

περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς

προστασίας, στην πραγματικότητα δεν εί-

ναι καθόλου προστατευμένες, καθώς η πα-



τήσια βάση, με νέα δεδομένα από τον δο-

ρυφόρο Landsat 8 της NASA που μπήκε σε

τροχιά τον Φεβρουάριο.

Ευελπιστούν να βοηθήσουν τους συνα-

δέλφους τους και τους υπευθύνους χάραξης

πολιτικής να εντοπίσουν πιθανές απειλές

για τη βιολογική ποικιλότητα, να αξιολογή-

σουν τις στρατηγικές που εφαρμόζονται σε

προστατευόμενες δασικές περιοχές και να

παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις της απε-

λευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα που

βρίσκεται εγκλωβισμένος στη βλάστηση.

7ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

και ορισμούς, είναι δύσκολο να συνδυα-

στούν και να μελετηθούν από κοινού. Αλλά

με την βοήθεια της Landsat, μπορούμε να

εφαρμόσουμε τον ίδιο αλγόριθμο στα δάση

στον Αμαζόνιο, στο Κονγκό, στην Ινδονη-

σία και ούτω καθεξής. Είναι μια τεράστια

βελτίωση της δυνατότητας που έχουμε να

παρακολουθούμε και να μελετούμε τα δά-

ση στο σύνολό τους παγκοσμίως».

Οι επιστήμονες, οι οποίοι δημοσιεύουν

την εργασία τους στην επιθεώρηση Science,

σκοπεύουν να ανανεώνουν τον χάρτη σε ε-

Ο διαδραστικός χάρτης της Γης που δημιούργησαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ σε συνεργασία με την Google. 
Εισάγοντας στον χάρτη μια περιοχή, εμφανίζεται χάρτης της περιοχής με τις μεταβολές στη δασική έκταση από το 2000-2012.

(Published by Hansen, Potapov, Moore, Hancher et al.).
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Η
σύνοδος της Βαρσο-

βίας, η οποία διήρκεσε

δύο εβδομάδες, είχε ως

σκοπό να προετοιμά-

σει το έδαφος για την

υπογραφή μιας νέας δεσμευτικής συμ-

φωνίας το 2015, στο Παρίσι. Απώτερος

στόχος είναι να περιοριστεί στους 2

βαθμούς Κελσίου η άνοδος της θερμο-

κρασίας του πλανήτη έως το τέλος του

αιώνα. Στη Βαρσοβία, εκπρόσωποι

από 190 χώρες συμμετείχαν στις

ετήσιες διαπραγματεύσεις της

Συμφωνίας Πλαίσιο των Η-

νωμένων Εθνών για την

Κλιματική Αλλαγή. Οι

διαπραγματεύσεις για το

κλίμα ολοκληρώθηκαν

τις πρώτες πρωινές ώρες

του Σαββάτου 23 Νοεμ-

βρίου 2013, χωρίς όμως

να καταλήξουν σε ένα α-

ποτέλεσμα που θα έ-

στρωνε το δρόμο για την

καθοριστική Συνδιάσκεψη

στο Παρίσι το 2015, όπου

λήγει και η προθεσμία για την

υιοθέτηση της νέας παγκόσμιας

συμφωνίας για το κλίμα.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2011 στη Νό-

τιο Αφρική, υιοθετήθηκε η επονομαζό-

μενη Πλατφόρμα του Ντέρμπαν, σύμ-

φωνα με την οποία μια νέα διεθνής συμ-

φωνία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί έως

το 2015 προκειμένου να εφαρμοστεί έ-

ως το 2020. 

Η χρηματοδότηση των ασθενέστε-

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Μαραθώνιες διαβουλεύσεις, ασαφείς αποφάσεις και απουσία λύσεων 

δία, έχουν μετατραπεί στους μεγαλύτε-

ρους ρυπαντές λόγω της ραγδαίας βιο-

μηχανικής ανάπτυξής τους, οπότε εκεί-

νοι πρέπει να περικόψουν περισσότερο.

Η σοβαρότητα των διαπραγματεύσεων

δέχτηκε ένα ακόμα πλήγμα από την  Ια-

πωνία που ανακοίνωσε ότι δεν θα μπο-

ρέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για

τους κλιματικούς στόχους του 2020, α-

κολουθώντας έτσι το παράδειγμα του

Καναδά.

Από την πλευρά τους οι Πο-

λωνοί, που προέδρευσαν των

συνομιλιών, δέχτηκαν πυ-

ρά για τις θέσεις τους υ-

πέρ του λόμπυ του άν-

θρακα, καύσιμο στο ο-

ποίο επιμένουν να στη-

ρίζουν την εγχώρια

βιομηχανία και ηλε-

κτροπαραγωγή. Η Πο-

λωνία, παράλληλα με

τη συνδιάσκεψη για το

κλίμα διοργάνωσε και

τη σύνοδο «Άνθρακας

και Κλιματική Αλλαγή»,

όπου οι εταιρικές χορηγίες

των πιο ρυπογόνων βιομηχα-

νιών του πλανήτη είχαν κατακλύ-

σει τους χώρους συνεδριάσεων. Επί-

σης, οι σύνεδροι εξεπλάγησαν, όταν κα-

τά τη διάρκεια της Διάσκεψης, ο προε-

δρεύων υπουργός Περιβάλλοντος έχασε

τη θέση του σε ανασχηματισμό της πο-

λωνικής κυβέρνησης! 

Υστέρα από όλα αυτά δεν προξενεί ε-

ντύπωση ότι πριν από τη λήξη της Διά-

ρων χωρών που έχουν πληγεί από την

κλιματική αλλαγή και η παροχή δεσμεύ-

σεων μείωσης των εκπομπών ρύπων α-

πό τους αναδυόμενους μεγάλους ρυπα-

ντές του πλανήτη αποτέλεσαν τα κύρια

σημεία διαφωνίας. Η Κίνα και άλλες α-

ναπτυσσόμενες χώρες, υποστήριξαν ότι

η Αμερική και η Ευρώπη που μολύνουν

για περισσότερα χρόνια θα πρέπει να

κάνουν και τις μεγαλύτερες περικοπές.

Από την άλλη πλευρά, η Δύση ισχυρί-

στηκε ότι χώρες όπως η Κίνα και η Ιν-

Norbert Buchholz  |  Dreamstime



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 9

ρών εκείνων που αναλαμβάνουν δράσεις

για την προστασία και διατήρηση των

δασών τους. Η δημιουργία του μηχανι-

σμού για την καταπολέμηση της παγκό-

σμιας αποψίλωσης των δασών (REDD+)

είναι ό,τι πιο θετικό έβγαλε η Βαρσοβία.

Αν και παραμένει ανοικτό το ζήτημα της

συνολικής χρηματοδότησης, ήδη ΗΠΑ,

Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία συ-

γκέντρωσαν 280 εκατ. δολάρια για τον

σκοπό αυτό.

Τις μέρες που γινόταν η σύνοδος της

Βαρσοβίας, είδαμε απίστευτες φυσικές

καταστροφές όχι μόνο στις μακρινές

Φιλιππίνες, αλλά και στη γειτονική Σαρ-

δηνία και στη χώρα μας στη Ρόδο. Ας

ελπίσουμε να ληφθεί μια ουσιαστική

συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι το

2015, γιατί η αντιμετώπιση της κλιματι-

κής αλλαγής δεν είναι πολυτέλεια.

σκεψης, δεκατρείς περιβαλλοντικές και

μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ

των οποίων το WWF, η Greenpeace, οι

Friends of the Earth (Europe) και η

ActionAid, αποχώρησαν σε ένδειξη δια-

μαρτυρίας. Όπως κατήγγειλαν οι οργα-

νώσεις, «στη Διάσκεψη της Βαρσοβίας

τα συμφέροντα των βρώμικων ενεργεια-

κά βιομηχανιών βρίσκονται σε προτε-

ραιότητα έναντι αυτών των πολιτών».

Τελικά, τρία είναι τα σημεία που απο-

φασίστηκαν στην Βαρσοβία:

Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια ασα-

φής διατύπωση για «συνεισφορά» όλων

των χωρών και όχι μόνο των ανεπτυγμέ-

νων, όπως συνέβαινε στο Κιότο. Όμως,

δεν έχει συμφωνηθεί σε ποια επίπεδα θα

κινηθεί η «συνεισφορά» των χωρών και

οι γοργά αναπτυσσόμενες οικονομίες,

όπως η Κίνα και η Ινδία, πέτυχαν να γί-

νεται στο τελικό κείμενο λόγος για «συ-

νεισφορές» στην προστασία του κλίμα-

τος, και όχι για «δεσμεύσεις».

Δεύτερο, αποφασίστηκε και ο λεγό-

μενος «μηχανισμός της Βαρσοβίας».

Πρόκειται για έναν μηχανισμό στήριξης

των φτωχότερων χωρών του πλανήτη σε

περιπτώσεις «απωλειών και ζημιών» που

καταγράφουν λόγω κλιματικής αλλα-

γής. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει βρεθεί

η πηγή χρηματοδότησης τόσο του και-

νούργιου, όσο και του παλιότερου πλαι-

σίου χρηματοδότησης από τους πλούσι-

ους προς τους φτωχούς και περισσότερο

πληττόμενους, που είχε αποφασιστεί

στην Κοπεγχάγη το 2009 (ύψους 100

δισ. δολ. ετησίως). 

Τρίτο, αποφασίστηκε ένα πρόγραμμα

για την προστασία των δασών, που προ-

βλέπει την οικονομική στήριξη των χω-
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Οι εθελοντές της Alpha Bank πάλι μαζί μας 

στο «ΜΑΖΕΜΑ της ΕΛΙΑΣ»

Μ
έσα στο καρδιοχτύπι,

θα βρέξει, δεν θα

βρέξει, μικροί και με-

γάλοι εθελοντές-εργαζόμενοι της

Alpha Bank με τις οικογένειές

τους, στρώθηκαν στη δουλειά το

συννεφιασμένο πρωινό της Κυ-

ριακής, την 1η Δεκεμβρίου 2013.

Μετά τον ζεστό καφέ και τις ευ-

χές για καλό μήνα και αφού μοιρά-

στηκαν τα καπέλα και τα γιλέκα,

απαραίτητα και τα δύο στο τσου-

χτερό κρύο, χωρίστηκαν σε ομά-

δες και με τη βοήθεια του προσω-

πικού της Φιλοδασικής ξεκίνησαν

το τίναγμα των κλαδιών, το ξεχώ-

ρισμα και το μάζεμα του καρπού.

Μετά γέμισαν με ελιές τους σά-

κους και τους φόρτωσαν στα γαϊ-

δουράκια. Η μεγάλη στιγμή για ό-

λα τα παιδιά. Ενθουσιασμός.

Και στην καλύτερη και μια μι-

κρή γαϊδουροκαβαλαρία. Και του

χρόνου παιδιά.

Όπως κάθε φορά τα τελευταία

χρόνια, το λάδι που μαζεύουμε με

τους εθελοντές της Alpha Bank

μοιράστηκε στα Παιδικά Χωριά

SOS και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυ-

μα Παιδικής Προστασίας.
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Τ
ην Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013, οι εθελοντές της

Alpha Bank για μία ακόμη φορά συμμετείχαν στην

αναδάσωση, στην καμένη πλευρά του Αισθητικού

Δάσους στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική.

Χάρις στην συνεχή στήριξη και βοήθεια των εθελοντών

της Alpha Bank, καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να ολο-

κληρώσουμε την αναδάσωση ενός τμήματος του Δάσους.

Οι περισσότεροι από τους εθελοντές έχουν συμμετάσχει

στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, να ξαναγίνει δάσος η έκταση

που κάηκε στην φωτιά, το 2007.

Είναι παρήγορο και μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση η

συμμετοχή τόσων εργαζομένων με τα παιδιά τους, που κά-

θε χρόνο τα βλέπουμε να μεγαλώνουν και να ξανάρχονται

να βοηθήσουν στο φύτεμα, το καθάρισμα, τη στήριξη και

φροντίδα των παλαιών δέντρων. 

Μπράβο παιδιά. Και του χρόνου.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 

με τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της ALPHA BANK
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ΤΑ ΣΠΗΛΑΙΑ 
ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
νηση και η μελέτη των σπηλαίων και των βαράθρων, είναι μια

υπέροχη δραστηριότητα που όμως θέλει εξειδικευμένες γνώ-

σεις τόσο για την ασφάλεια του επισκέπτη όσο και για την

προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος των σπηλαίων. Εκ-

παιδευτείτε κατάλληλα σε κάποιον από τους πολλούς συλλό-

γους σπηλαιολογίας που υπάρχουν και χρησιμοποιείτε πάντα

τον κατάλληλο εξοπλισμό και πρακτικές ασφαλείας για να

προστατέψετε τον εαυτό σας και τα σπήλαια.

Μερικά σπήλαια και βάραθρα έχουν καταστραφεί, είτε από

τη διάνοιξη των ορεινών δρόμων του Υμηττού όπως π.χ. το μι-

κρό βάραθρο Αστερίου, είτε από τα λατομεία όπως το σπήλαιο

των Γλυκών Νερών, το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Καρέα.

Κατά τη δημιουργία δρόμων και τη διάνοιξη σηράγγων μέσα

στο βουνό, συνηθίζεται να μην λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη

σπηλαίων και σπηλαιοβαράθρων, καθώς επειδή πολλά από αυ-

τά δεν έχουν ανακαλυφθεί ή μελετηθεί, παραβλέπεται η γεω-

λογική, αρχαιολογική και περιβαλλοντική αξία τους.

Το πιο γνωστό, επισκέψιμο στο κοινό, είναι:

Σπήλαιο Λεονταριού 

Το σπήλαιο του Λιονταριού στον Υμηττό είναι εύκολα προ-

Έ
να από τα χαρακτηριστικά του Υμηττού είναι τα

πολλά σπήλαια που κρύβει το βουνό, πάνω από

50, ενώ νέα σπηλαιώματα ανακαλύπτονται μέχρι

και στις μέρες μας. Η δημιουργία τους οφείλεται

κυρίως στα ασβεστολιθικά και σχιστολιθικά πε-

τρώματα που απαντώνται στο βουνό.

Στην περιοχή μας βρίσκονται αρκετά σπήλαια και μικρές

σπηλιές, ιδιαίτερης αρχαιολογικής-ιστορικής σημασίας και συ-

γκινητικής φυσικής ομορφιάς. Μερικά από αυτά είναι :

1. Λεονταριού σπήλαιο 

2. Κορακοβουνίου βάραθρο 

3. Κορακοβουνίου σπήλαιο 

4. Αστερίου μεγάλο βάραθρο 

5. Κορυφογραμμής Υμηττού βάραθρο 

6. Κουτούκι σπήλαιο 

7. Γιδοσπηλιά 

Ορισμένα σπήλαια δεν απαιτούν από τον επισκέπτη ειδικές

γνώσεις και εξοπλισμό, πέρα από σεβασμό και σύνεση, ενώ

άλλα, όπως τα βάραθρα, είναι επισκέψιμα μόνο από άτομα με

ειδικές γνώσεις σπηλαιολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η σπηλαι-

ολογία, αντικείμενο της οποίας είναι η ανακάλυψη, η εξερεύ-

Σπηλαιοβάραθρο Γερμανικό.
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σβάσιμο και επισκέψιμο, αν και αυτή η ευκολία της προσβασι-

μότητας έχει και κάποιες δυσάρεστες συνέπειες (γκράφιτι και

σπασμένοι σταλαγμίτες). 

Το σπήλαιο έχει ύψος γύρω στα 10 μ., βάθος 50 μ. και πλάτος

20 μ. παρουσιάζει δε δύο μεγάλες σταλαγμιτικές σειρές καθώς

και έναν ομπρελοειδή σχηματισμό από τους λίγους στον ελληνι-

κό χώρο. Έχει πάρει την ονομασία Λεοντάρι, σύμφωνα μ’ έναν

παλιό θρύλο, από ένα φοβερό λιοντάρι που έμενε στη σπηλιά

και προξενούσε μεγάλες καταστροφές στις γύρω περιοχές. Το

λιοντάρι αυτό, σύμφωνα πάντα με τον θρύλο, το σκότωσε ο Αγ.

Νικόλαος και το μαρμάρωσε μπροστά στην εκκλησία του Αγ.

Νικολάου της Κάντζας. Ένα μεγάλο, 1,50 μ. ύψος, μαρμάρινο ά-

γαλμα λιονταριού, πιθανόν του 6ου αι. π.Χ., βρίσκεται σήμερα

μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου, δίπλα στον μεγάλο

σταθμό της ΔΕΗ, στη θέση που ήταν για πολλούς αιώνες θαμμέ-

νο, από το 1966 μέχρι το 1969 ήταν στο προαύλιο του Βυζαντι-

νού Μουσείου Αθηνών. Το σπήλαιο του Λεονταριού περιγράφε-

ται αναλυτικά στο Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εται-

ρείας (ΕΣΕ) τεύχ.1 του 1979 (άρθρο Λ. Χατζηλαζαρίδη με τίτλο

"Καρστικά φαινόμενα του Κορακοβουνίου Υμηττού" ). Σε ανα-

σκαφές που έγιναν το 1926, βρέθηκαν οστά λιονταριού, αρκού-

δας των σπηλαίων ηλικίας 250.000 χρόνων, ύαινας και λύκου.

Το σπήλαιο ενδέχεται να αποτελούσε το καταφύγιο των τελευ-

ταίων λιονταριών που έζησαν στην Αττική.

Επίσης μη επισκέψιμα από το κοινό χωρίς γνώσεις σπηλαιο-

λογίας αλλά εξαιρετικά όμορφα και ενδιαφέροντα είναι:

Μαυροβουνίου μεγάλο βάραθρο ή Παρεξήγηση

Βρίσκεται σε υψόμετρο 590 μ. στη βόρεια πλευρά του Μαυ-

ροβουνίου, πολύ κοντά και στ’ αριστερά του μονοπατιού που

οδηγεί από το διάσελο Σταυρός στην κορυφή Μαυροβούνι του

Υμηττού και 150 μ. περίπου πάνω από τα χαρακτηριστικά κά-

θετα βράχια της Ντούκας. 

Η είσοδος του βάραθρου είναι ένα πολύ στενό και δυσεύρε-

το βαθύτατο σχίσμα. Μετά από κατακόρυφο βάθος 53 μ., ένα

στενό πέρασμα οδηγεί σ’ έναν αρκετά κατηφορικό θάλαμο,

που στο τέλος του το ύψος της οροφής του είναι 30 μ. Εχει συ-

νολικό βάθος 115 μ. δεν έχει καθόλου σταλακτιτικούς σχημα-

τισμούς.

Ανακαλύφθηκε στις 21.9.1935 και μετά από συνεχείς επι-

σκέψεις το 1937-39 ολοκληρώθηκε η εξερεύνησή του στις 1

και 2 Ιουνίου 1946 από τη σπηλαιολογική ομάδα του ΕΟΣ Α-

θηνών. 

Σπηλαιοβάραθρο Γερμανικό - Υμηττός 

Ένα από τα πιο βαθιά και ενδιαφέροντα σπήλαια του Υμητ-

τού είναι το σπηλαιοβάραθρο Γερμανικό. Βρίσκεται ΒΑ της

λίμνης της Βουλιαγμένης, αρκετά κοντά σε οικισμό και έχει

δεχτεί πολλές αποστολές σπηλαιολόγων καθώς στον πάτο του

(-95μ περίπου) υπάρχει μια λίμνη βάθους -60μ περίπου. Η κα-

τάβαση στο «Γερμανικό» είναι δύσκολη και απαιτεί γνώσεις

σπηλαιολογίας και αναρρίχησης.

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους υπόγειους κόσμους που

κρύβει στα σωθικά του ο Υμηττός. Υπάρχουν πολλοί ακόμη, με

κάθε έναν να έχει τη δική του γοητεία, λίγο διαφορετικός από

τους άλλους, αλλά και αρκετοί που περιμένουν να ανακαλυ-

φθούν. Ακριβώς όπως και τα δάση του Υμηττού, έτσι και τα σπή-

λαια, περιμένουν να τα γνωρίσουμε και να τα προστατέψουμε.

Ευχαριστούμε για τη διάθεση των φωτογραφιών τον κ. Νίκο
Χαρίτο, Αρχιτέκτονα και Εκπαιδευτή Σπηλαιολογίας της Σπηλαι-
ολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Από το μεγάλο βάραθρο Μαυροβουνίου.
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Με απλά λόγια ο νέος νόμος θεωρεί

όλους τους σπόρους παράνομους, εκτός

εάν έχουν ελεγχθεί και κατοχυρωθεί. Η

συνέπεια της εφαρμογής αυτού του νό-

μου είναι πως θα είναι εξαιρετικά δύ-

σκολο να βρεθούν σπόροι για καλλιέρ-

γεια, πέρα από ελάχιστες πρόσφατες

ποικιλίες που θα αναπαράγονται με στό-

χο τη μαζική παραγωγή. Όλοι οι απαγο-

ρευμένοι σπόροι θα εξακολουθούν να υ-

πάρχουν σε τράπεζες σπόρων σε διάφο-

ρα σημεία του πλανήτη. Όμως οι σπόροι

πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι στους

κήπους και τα αγροκτήματα, στα χέρια

ανθρώπων που τους γνωρίζουν και εκτι-

μούν τις μοναδικές ιδιότητες της κάθε

ποικιλίας. Έχουν ανάγκη να αναπαρά-

γονται κάθε χρόνο, ίσως και να διαφο-

ροποιούνται ανεπαίσθητα από γενιά σε

γενιά, ώστε να προσαρμόζονται στις

κλιματικές αλλαγές και στους άλλους

περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Επίσης, κάτι που δεν έχει λάβει υπό-

ψη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι μι-

Α
πό τις 6 Μαΐου 2013 ήταν

σε διαβούλευση στην ευ-

ρωπαϊκή επιτροπή μία

πρόταση νόμου (Plant

Reproductive Material Law) που αφορά

τον έλεγχο της παραγωγής και κυκλο-

φορίας των σπόρων και γενικότερα του

αναπαραγωγικού υλικού των φυτών. Η

προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στην

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της

Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου, σχε-

τικά με τον κανονισµό για το φυτικό α-

ναπαραγωγικό υλικό, έληξε στις 4 Δε-

κεμβρίου 2013.

Η επίσημη θέση είναι ότι ο νέος νό-

μος θα επικαιροποιήσει και απλοποιή-

σει τις 12 ντιρεκτίβες που υπάρχουν από

το 1960, θα βελτιώσει την ποιότητα του

αναπαραγωγικού υλικού και θα θεσπί-

σει κανόνες για την καταγραφή και δια-

κίνηση του υλικού αυτού. Αρχικά η

πρόταση νόμου δεν είχε καμία πρόβλε-

ψη για τις οικιακές καλλιέργειες, τους ε-

ρασιτέχνες καλλιεργητές, την ανταλλα-

γή σπόρων και σπορόφυτων ανάμεσα

σε ιδιώτες, τη δυνατότητα παραγωγής

σπόρων και σπορόφυτων από ερασιτέ-

χνες καλλιεργητές με σκοπό την ίδια

χρήση ή τις ανταλλαγές. Ουσιαστικά α-

παγόρευε (καθιστούσε παράνομα) όλα

τα παραπάνω αν δεν ήταν εγκεκριμένα

και ελεγμένα από την EU Plant Variety

Agency, που θα κάνει μία λίστα των ε-

γκεκριμένων φυτών!

Επιπλέον όσοι ήθελαν να κάνουν τις

δικές τους ερασιτεχνικές καλλιέργειες,

θα όφειλαν να καταβάλουν έναν ετήσιο

φόρο στην EU Plant Variety Agency ώ-

στε να εγγραφούν στη λίστα. Διαφορετι-

κά, δεν θα είχαν το δικαίωμα να καλ-

λιεργήσουν. Το κόστος κατοχύρωσης εί-

ναι τόσο υψηλό ώστε να είναι οικονομι-

κά συμφέρον μόνο για παραγωγή σπό-

ρων σε μεγάλη κλίμακα, πράγμα που

ευνοεί  τις πολυεθνικές εταιρίες παρα-

γωγής σπόρων. Μετά τις αντιδράσεις

που προκλήθηκαν, η Κομισιόν πρόσθε-

σε κάποιες εξαιρέσεις για τους ερασιτέ-

χνες καλλιεργητές και τις μικρές επιχει-

ρήσεις, που όμως δεν διασφαλίζουν τί-

ποτε. Ο νόμος είναι γραμμένος με τέτοι-

ον τρόπο ώστε αυτές οι εξαιρέσεις μπο-

ρούν να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή

στο μέλλον, χωρίς να χρειάζεται ψήφος

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδο-

μένα, από το 2016 κανείς δεν θα μπορεί

να εμπορεύεται σπόρους στην Ευρώπη

που δεν είναι καταχωρημένοι σε εθνι-

κούς καταλόγους. Το θέμα αυτό βρέθη-

κε στο επίκεντρο της ειδικής εκδήλωσης

που διοργάνωσαν από κοινού η ευρω-

παϊκή αγροτοσυνδικαλιστική οργάνωση

Copa-Cogeca και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Σπόρων (ESA). Στην εκδήλωση αυτή

τονίστηκε η ανάγκη για βελτίωση των

νέων ποικιλιών φυτών, ώστε οι αγρότες

να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να

ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτη-

ση τροφίμων, που προβλέπεται ότι θα

αυξηθεί κατά 70% έως το 2050.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ 

στις πολυεθνικές εταιρείες



19ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

κροκαλλιεργητές έχουν διαφορετικές α-

νάγκες από αυτές των μεγαλοπαραγω-

γών και των σούπερ μάρκετ για τα ο-

ποία αυτοί καλλιεργούν. Για παράδειγ-

μα, δεν θέλουν οπωρολαχανικά τα ο-

ποία ωριμάζουν ταυτόχρονα ώστε οι

σοδειές να θερίζονται μονομιάς και να

προωθούνται απευθείας για επεξεργα-

σία. Θέλουν ήπιες διαδοχικές σοδειές

σε ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μικροκαλ-

λιεργητές, με τις ήπιες μορφές γεωργίας

και τη χρήση σπόρων τοπικών ποικιλιών,

προμηθεύουν ακόμα με τροφή το μεγα-

λύτερο μέρος του πλανήτη, χωρίς να

τους παρέχεται σχεδόν καμία υποστήρι-

ξη από  κυβερνήσεις. Αντίθετα οι κυβερ-

νήσεις συνήθως υποστηρίζουν τις πολυε-

θνικές. Ακόμα και σε ευρωπαϊκά κράτη,

ένας σημαντικός αριθμός αγροτών δια-

τηρεί και παράγει σπόρο για την επόμενη

χρονιά, γεγονός που αποδεικνύει ότι τέ-

τοιες πρακτικές μπορούν και συνιστούν

βιώσιμη λύση για την διατροφική αυτάρ-

κεια και την αυτονομία των αγροτών.

Η αναμενόμενη νέα νομοθεσία της

Ε.Ε. για τους σπόρους έρχεται να προ-

σγειωθεί σε μια αγορά η οποία έχει υπο-

στεί έντονες αλλαγές τις τελευταίες δε-

καετίες. Η εμπορία σπόρων και σπορο-

φύτων, ενώ ήταν μια υπόθεση μικρών ε-

ταιριών και δημόσιων προγραμμάτων,

έχει μετατραπεί σε έναν βιομηχανοποι-

ημένο κλάδο που τον πρώτο λόγο τον έ-

χουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Οι περισ-

σότερες από αυτές, προέρχονται από

τον τομέα παραγωγής φυτοφαρμάκων

ενώ είναι πρωτοπόρες στη δημιουργία

των γενετικά τροποποιημένων καλλιερ-

γειών και την εκβιομηχάνιση της αγρο-

τικής παραγωγής. Ο στόχος των μεγά-

λων πολυεθνικών σποροπαραγωγικών

εταιρειών είναι να κυκλοφορούν στην

αγορά μόνον ιδιωτικοποιημένοι σπόροι,

στους οποίους εκείνες θα έχουν δικαιώ-

ματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι σπό-

ροι αυτοί θα είναι προσαρμοσμένοι σε

υψηλές ποσότητες λιπασμάτων και φυ-

τοφαρμάκων τα οποία και αυτά θα τα

παράγουν οι πολυεθνικές εταιρείες. 

Αγρότες, οικολόγοι, οργανώσεις και

δίκτυα, ξεσηκώνονται πανευρωπαϊκά ε-

ναντίον της οδηγίας για τους σπόρους

των φυτών που θα απαγορεύσει στους ι-

διώτες καλλιεργητές να παράγουν δικούς

τους σπόρους και θα παραδώσει τα πά-

ντα στις πολυεθνικές βιομηχανίες. Στην

Eλλάδα έχουν ήδη γίνει διαμαρτυρίες

και κρούση προς το Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης από δίκτυα διατήρησης

σπόρων, οργανώσεις και ομάδες βιοκαλ-

λιεργητών, καλώντας το να δώσει δείγ-

ματα γραφής για την πρόθεση του να θέ-

σει το ζήτημα σε δημόσια διαβούλευση

μαζί με τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Οι

χιλιάδες καλλιεργητές και ευαισθητοποι-

ημένοι πολίτες, θα συνεχίσουν να διεκδι-

κούν το δικαίωμα του να μπορούν οι α-

γρότες και οι ερασιτέχνες καλλιεργητές

να παράγουν και να διακινούν ελεύθερα

σπόρους από τοπικές ποικιλίες.
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«Κυνήγι Θησαυρού» στο Aισθητικό Δάσος

Τ
ο Σάββατο, 2 Νοεμ-

βρίου 2013, οργανώ-

θηκε oικογενειακή εκ-

δρομή με θέμα «Κυ-

νήγι Θησαυρού» στο Αισθητικό

Δάσος, στη Μονή Καισαριανής.

Μικροί και μεγάλοι περπάτησαν

στο βουνό και το Βοτανικό Μονο-

πάτι ψάχνοντας δέντρα και φυτά,

με βάση και το βιβλίο «Κήπος

Προσευχής» της Σοφίας Ριζοπού-

λου, που εξέδωσε η Φιλοδασική

με τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο».

Η παιδαγωγός κα Ρόζα Τριαντα-

φυλλίδη με την βοήθεια της παι-

δοψυχολόγου κας Κατερίνας Λιά-

πη, οι οποίες είναι υπεύθυνες για

τα εκπαιδευτικά προγράμματα της

Φιλοδασικής, βοήθησαν μέσα από

μύθους και ιστορίες, γονείς και

παιδιά, να ανακαλύψουν τους θη-

σαυρούς που κρύβει το δάσος.

Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνί-

δι και μία πολύ όμορφη εκδρομή.
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ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ MERCK HELLAS ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 

Τ
ην Κυριακή, 17 Νοεμ-

βρίου 2013, οι εθελο-

ντές εργαζόμενοι στην

φαρμακευτική εται-

ρεία Merck Hellas ήρθαν με τις οι-

κογένειές τους στο Αισθητικό Δά-

σος και βοήθησαν στις εργασίες

συντήρησης του Δάσους.

Φύτεψαν, καθάρισαν λάκκους,

στήριξαν τα μικρά δενδρύλλια και

βοήθησαν στην προσπάθεια της

Φιλοδασικής να συντηρηθεί και να

προστατευτεί το Αισθητικό Δάσος

στον Υμηττό. Ο καιρός ήταν πολύ

καλός και η λιακάδα βοήθησε τα

παιδιά να χαρούν το κυριακάτικο

πρωινό στην ύπαιθρο. Ανανεώσα-

με το ραντεβού για την Άνοιξη,

γιατί οι δουλειές είναι πολλές και

οι εθελοντές ευπρόσδεκτοι.
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Δ
εν έχει σημασία εάν έχετε

κήπο, ταράτσα, βεράντα

ή μπαλκόνι. Οι κηπουρι-

κές εργασίες είναι μια πο-

λύ δημοφιλής ενασχόλη-

ση καθώς ολοένα και περισσότεροι άν-

θρωποι χαλαρώνουν περνώντας χρόνο

στον κήπο, την ταράτσα ή το μπαλκόνι

τους. Πέραν της απόλαυσης που προ-

σφέρει η επαφή με τα λουλούδια και

τα φυτά και η ενασχόληση με την κη-

πουρική, ο κήπος μπορεί να αποτελέ-

σει ένα ιδανικό πεδίο για περιβαλλο-

ντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Ο καθέ-

νας πλέον μπορεί να βρει πληροφορίες

και να ανταλλάξει εμπειρίες για το πώς

θα κάνει περιβαλλοντικά φιλικότερο

τον κήπο του. Μερικοί απλοί τρόποι

είναι:

1. Καλλιεργήστε ενδημικά φυτά

Δυστυχώς, στους κήπους συνηθί-

ζεται να φυτεύονται λουλούδια

και θάμνοι που προέρχονται από διά-

φορα μέρη του κόσμου. Αν και η πολυ-

μορφία μπορεί να έχει ένα όμορφο αι-

σθητικό αποτέλεσμα, τα ξενικά είδη

φυτών μπορεί να προκαλέσουν τη διά-

δοση παρασίτων και ασθενειών στα

ντόπια φυτά. Επίσης, τα μη ενδημικά

φυτά συνήθως δεν ανταποκρίνονται

καλά στις κλιματικές και μετεωρολογι-

κές συνθήκες που επικρατούν στον τό-

πο σας και συχνά απαιτούν περισσότε-

ρο νερό. Φυτεύοντας ξενικά είδη υ-

πάρχει ο κίνδυνος να εξαπλωθούν στα

τοπικά οικοσυστήματα δημιουργώντας

προβλήματα στα τοπικά είδη.

Αντίθετα τα ενδημικά είδη είναι προ-

σαρμοσμένα στο κλίμα της περιοχής

σας και χρειάζονται λιγότερο νερό σε

σχέση με τα περισσότερα εισαγόμενα

είδη. Επιπλέον, έχουν μικρότερες α-

παιτήσεις καλλιεργητικών φροντίδων

και καταπολέμησης εντόμων, οπότε ε-

ξοικονομείτε χρήματα από την χρήση

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Καλ-

λιεργώντας ενδημικά φυτά δεν προ-

στατεύετε μόνο το τοπικό σας οικοσύ-

στημα, αλλά καταναλώνετε λιγότερο

νερό και μειώνετε τις πιθανότητες εκ-

δήλωσης ασθενειών.

2. Χρησιμοποιήστε  

σωστό  εξοπλισμό

Όλα τα εργαλεία κηπουρικής δεν

είναι ίδια. Μην αγοράζετε φτηνά

εργαλεία. Να είστε προσεκτικοί κατά

την αγορά του εξοπλισμού. Προτιμήστε

μια πιο ακριβή επιλογή που σας παρέχει

όμως εγγύηση ποιότητας από το να αντι-

καθιστάτε κάθε χρόνο τα εργαλεία σας.

Χρησιμοποιείστε οργανικά λιπά-

σματα, καθώς τα χημικά λιπάσματα

ενδέχεται να βλάψουν τα φυτά σας. Α-

ποφύγετε τα ισχυρά παρασιτοκτόνα

καθώς για κάθε χημική ουσία υπάρχει

ένα φυσικό υποκατάστατο που κάνει

τη δουλειά. Έχετε επίσης υπόψη σας ό-

τι πολλά φυτοφάρμακα περιέχουν το-

ξικές ουσίες και δεν είναι κατάλληλα

για ερασιτεχνική χρήση. 

3. Εξοικονομήστε νερό 

Εξοικονομήστε νερό εκμεταλλευό-

μενοι το νερό της βροχής και κα-

λύψτε το χώμα με οργανικό υλικό για

να αποφεύγετε την εξάτμιση του νε-

ρού. Μπορείτε να αγοράσετε συλλέ-

κτες νερού τους οποίους θα τους συν-

δέσετε με τον αγωγό που μεταφέρει το

βρόχινο νερό στην αποχέτευση. Έτσι,

το νερό θα πέφτει στον συλλέκτη και

θα διαφεύγει μόνο ότι περισσεύει. Αν

έχετε την δυνατότητα εφαρμόστε ένα

σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Και

οικονομία στο νερό θα έχετε αφού το

νερό ποτίζει το φυτό κατευθείαν στην

ρίζα του και θα ξενοιάσετε και την πε-

ρίοδο των διακοπών

4. Ξεκινήστε κομποστοποίηση

Oεξοπλισμός που χρειάζεστε είναι

απλός και περιλαμβάνει τα εξής:

για να φτιάξετε 
έναν περιβαλλοντικά φιλικό κήπο6απλοί τρόποι
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Λίγα πράγματα είναι τόσο ενδια-

φέροντα και ευχάριστα όσο το

κελάηδημα των πουλιών. Το τραγούδι

των πουλιών προσθέτει μουσική και

χρώμα στη ζωή μας και φωτίζει μέχρι

και τις πιο σκοτεινές μέρες του χειμώ-

να.

Στην πόλη, τα πουλιά δεν έχουν

πολλές δυνατότητες να βρουν έναν

χώρο, μία τρύπα, μια σχισμή, μια κοι-

λότητα δένδρου, για να αφήσουν με

σιγουριά τα αυγά τους. Ένας μικρός

κήπος μέσα στην πόλη, μια ταράτσα ή

ένα μπαλκόνι, μπορεί να τραβήξει τα

πουλιά. Πολλές φορές, αυτοί οι μι-

κροί χώροι είναι σημαντικοί για το ξε-

χειμώνιασμα, την ξεκούραση, αλλά

και για το φώλιασμα των πουλιών. 

Σχεδιάστε έτσι τον κήπο σας ώστε

να προσελκύσετε πουλιά. Έτσι, θα α-

πολαμβάνετε το τραγούδι, την ομορ-

φιά τους και θα απαλλαγείτε από ανε-

πιθύμητα έντομα Οι πυκνοί φράκτες,

τα δέντρα και οι θάμνοι προσφέρουν

το κατάλληλο μέρος για δημιουργία

της φωλιάς. Παράλληλα, μπορείτε να

τοποθετήσετε ειδικές φωλιές που θα

προμηθευτείτε από τα κέντρα κήπου ή

το διαδίκτυο. Φυτέψτε διάφορα είδη

φυτών ώστε οι φτερωτοί επισκέπτες

να βρίσκουν σπόρους, φρούτα, νέ-

κταρ από τα λουλούδια. Τα φυτά που

διατηρούν τους καρπούς τους, μέσα

στον χειμώνα παρέχουν μια ζωτικής

σημασίας πηγή τροφής για τα μη απο-

δημητικά πουλιά Μια καλή πηγή νε-

ρού, όπως ειδικές μπανιέρες για που-

λιά ή μικρές λιμνούλες ή ακόμα και

λεκάνες με νερό, θα τραβήξει τα που-

λιά σαν μαγνήτης. Αφήστε τα πουλιά

να φάνε τα έντομα και μην ψεκάζετε

με ισχυρά φυτοφάρμακα.

Είτε ασχολείστε με τον κήπο σας για

να εξοικονομήσετε χρήματα είτε για να

καλλιεργήσετε υγιεινές τροφές είτε ως

χόμπι και ψυχαγωγία είτε για να συμ-

βάλλετε στην προστασία του πλανήτη,

με τους παραπάνω πολύ απλούς τρό-

πους μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ

γρήγορα έναν περιβαλλοντικά φιλικό

κήπο.

5. Καλλιεργείστε λαχανικά

Καλλιεργείστε λαχανικά στον κήπο

σας, κατά προτίμηση από παρα-

δοσιακές ποικιλίες που είναι και πιο

νόστιμα. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει το

αναγκαίο κομμάτι γης, μπορείτε να κα-

τασκευάσετε ξύλινα  φυτοδοχεία  και

να οργανώσετε τον λαχανόκηπό σας

στο μπαλκόνι ή τη βεράντα σας. Μπο-

ρείτε να φυτέψετε τα αγαπημένα σας

λαχανικά σε γλάστρες για να τα χρησι-

μοποιείτε στα φαγητά σας και να ξανα-

θυμηθείτε παλιά αρώματα και γεύσεις.

Συνδυάστε τα λουλούδια σας με έναν

όμορφο λαχανόκηπο και με αυτόν τον

τρόπο μειώστε τα έξοδα στο μανάβικο

και συμβάλλετε στην προστασία του

πλανήτη. Η καλλιέργεια, η συλλογή, η

μεταφορά και η συσκευασία φρούτων

και λαχανικών συνεπάγονται προϊόντα

με τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπω-

μα. Η καλλιέργεια των δικών σας λαχα-

νικών μεταφράζεται σε λιγότερο διο-

ξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα,

πέραν της καλύτερης γεύσης.

6. Προσκαλέστε τα πουλιά 

στον κήπο σας.

• Έναν ειδικό κάδο κομποστοποίησης

με λίγους γαιοσκώληκες

• Λίγο χώμα κήπου

• Εργαλεία κήπου (σκαλιστήρι, ποτι-

στήρι, κάποιο μακρύ ξύλο για ανα-

κάτεμα)

• Μικρό κάδο κουζίνας για τη συλλο-

γή των υλικών στην κουζίνα

Ρίχνετε στον κάδο κομποστοποίη-

σης τα οργανικά υλικά που μαζεύ-

ετε στον μικρό κάδο της κουζίνας, μαζί

με κομμένα κλαδιά και φύλλα από τον

κήπο και λίγο χώμα. Φροντίζετε το μίγ-

μα να περιέχει διάφορα υλικά, ώστε να

αποτελεί την κατάλληλη τροφή για

τους γαιοσκώληκες που αναλαμβάνουν

την αποσύνθεση των οργανικών υλι-

κών. Τροφοδοτείτε συνεχώς τον κάδο

σας με ποικιλία υλικών και ανακατεύε-

τε κατά διαστήματα, ώστε να εμπλουτί-

ζεται το μίγμα με οξυγόνο. Εάν το μίγ-

μα είναι πολύ στεγνό καταβρέχετε με

λίγο νερό, ενώ εάν είναι πολύ υγρό α-

νακατεύουμε πολύ καλά με μεγαλύτε-

ρη συχνότητα και τοποθετείτε περισσό-

τερα στεγνά υλικά (κλαδέματα, πριονί-

δια, χαρτί κουζίνας κ.ά.). Το πρώτο κο-

μπόστ ωριμάζει σε 4 περίπου μήνες και

μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στον

κήπο ή στις γλάστρες σας.

Με την κομποστοποίηση βελτιώνετε

την ποιότητα του χώματος του κήπου

σας και παράλληλα αποφεύγετε το κό-

στος αγοράς αντίστοιχης ποσότητας

φυτοχώματος. Επίσης μειώνετε τα α-

πορρίμματά σας, συμβάλλοντας έτσι

στην αντιμετώπιση του προβλήματος

των απορριμμάτων στον δήμο σας, στη

μείωση του κόστους διαχείρισης και

στην αύξηση του χρόνου ζωής του

ΧΥΤΑ της περιοχής σας.
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Η ανακύκλωση στον 31ο
Κλασικό Μαραθώνιο
- 5 τόνοι υλικών 
στους Μπλε Κάδους

Α
ποδεικνύοντας για μια ακόμη
φορά την προσήλωσή της
στον στόχο της προώθησης

της ανακύκλωσης στη χώρα μας και
με αφορμή τη φετινή διεξαγωγή του
31ου Κλασικού Μαραθωνίου που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10
Νοεμβρίου στην Αθήνα, η Ελληνική Ε-
ταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(ΕΕΑΑ) συνέβαλε ώστε η φετινή διορ-
γάνωση να αποκτήσει ένα ισχυρό πε-
ριβαλλοντικό προφίλ.

Ειδικότερα, η ΕΕΑΑ στήριξε για 5η
συνεχή χρονιά τον θεσμό του Κλασι-
κού Μαραθωνίου, αναλαμβάνοντας
την αποκομιδή και αξιοποίηση των α-
νακυκλώσιμων υλικών που χρησιμο-
ποιήθηκαν από τους αγωνιζόμενους
δρομείς αλλά και τους θεατές του
Μαραθωνίου μεταδίδοντας σε κοινό
και δρομείς τον «παλμό» της Ανακύ-
κλωσης.

Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλι-
κών συσκευασίας έγινε στο πλαίσιο
του επίσημου εθελοντικού Προγράμ-
ματος Ανακύκλωσης του Μαραθωνίου
-το οποίο υποστήριξε η ΕΕΑΑ- από
τους εθελοντές της μη κυβερνητικής
οργάνωσης «Ινστιτούτο Ομάδα για
τον Κόσμο», αλλά κι άλλους εθελοντές
της μοναδικής αυτής διοργάνωσης.

Παράλληλα, η ΕΕΑΑ συμμετείχε με
ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο απέ-
ναντι από το Παναθηναϊκό στάδιο στο
«χωριό των χορηγών». Εκεί, είχε την
ευκαιρία να ενημερώσει το κοινό για
την ορθή χρήση του μπλε κάδου και
τη σημασία της ανακύκλωσης μέσω
της διενέργειας ενός διαδραστικού
παιχνιδιού, το οποίο αναδείκνυε τα
μοναδικά οφέλη της ανακύκλωσης, ε-
νώ υπήρχαν και ειδικοί μπλε κάδοι για
τη συλλογή των ανακυκλώσιμων συ-
σκευασιών.

Το αποτέλεσμα αυτής της οργανω-
μένης δράσης ήταν η συλλογή περί-
που 5 τόνων υλικών συσκευασίας.

Η παρουσία της ΕΕΑΑ στον 31ο
Κλασικό Μαραθώνιο, δυναμική και
οργανωμένη, αποδεικνύει εμπράκτως
ότι η ανακύκλωση μέσω του Μπλε Κά-
δου είναι μια απλή και ταυτόχρονα
σημαντική συνήθεια που αξίζει να α-
ποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
ζωής μας.

Τα τσακάλια κινδυνεύουν

Α
ποτελεί ένα από τα πλέον
παρεξηγημένα ζώα μετά α-
πό τον λύκο, όχι μόνο στη

χώρα μας αλλά παγκοσμίως. Αν και ο
χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου με
το όνομα του συγκεκριμένου ζώου υ-
ποδηλώνει άτομο ιδιαίτερης εξυπνά-
δας και ευφυΐας, παρόλα αυτά έχει

κατηγορηθεί για πολύ περισσότερα
απ’ όσα στην πραγματικότητα ευθύ-
νεται και έχει κυνηγηθεί έντονα ως
«επιβλαβές είδος» μέχρι το 1990. Το
ζώο αυτό είναι το τσακάλι, ο μεγαλύ-
τερος χερσαίος θηρευτής που υπάρ-
χει στην Πελοπόννησο. Το τσακάλι ε-
ξαπλώνεται σε περιοχές της ηπειρω-
τικής Ελλάδας και στη Σάμο, με την
τωρινή κατανομή του να αποτελεί μι-
κρό τμήμα της παλαιότερης κατανο-
μής του στον Ελλαδικό χώρο, ελέω
κυνηγίου.

Μοιάζει με σκύλο ή μικρό λύκο, αλ-
λά είναι πιο λεπτόσωμο ζώο και με
μακρύτερα αυτιά, με μήκος σώματος
μέχρι και ένα μέτρο και βάρος μέχρι
και 15 κιλά. Διαβιεί σε ελώδεις/ βαλ-
τώδεις περιοχές, δάση, αγροτικές,
ακόμα και περιαστικές περιοχές. Εί-
ναι δειλό και ανθρωπόφοβο ζώο και
για τον λόγο αυτό έχει υιοθετήσει
κυρίως νυχτερινό τρόπο ζωής.

Η παρουσία του γίνεται αντιληπτή
κυρίως από το χαρακτηριστικό ουρ-
λιαχτό του. Δημιουργεί κοινωνικές ο-
μάδες αλλά απαντάται και μονήρες.
Παρότι ανήκει στην Τάξη των «σαρ-
κοφάγων», δεν είναι αποκλειστικά
σαρκοφάγο ζώο. Μεγάλο μέρος της
τροφής του αποτελεί η φυτική ύλη,
ενώ περισσότερο χαρακτηρίζεται ως
καιροσκόπος παρά ως ενεργός θη-
ρευτής. Αν και δεν χαρακτηρίζεται
πλέον ως «επιβλαβές είδος», παρ’
όλ’ αυτά ακόμα δεν προστατεύεται
σε εθνικό επίπεδο. Παρομοίως και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία
του είναι «χαλαρή» καθώς περιλαμ-
βάνεται στους καταλόγους ορισμέ-
νων συμβάσεων. 

Το τσακάλι επιτελεί ένα σημαντικό-
τατο οικολογικό ρόλο στα οικοσυ-
στήματα που διαβιεί, ιδιαίτερα στην
Πελοπόννησο. Όντας ο μεγαλύτε-



ρος χερσαίος θηρευτής, «ρυθμίζει»
τους πληθυσμούς των τρωκτικών και
ερπετών, ενώ ως πτωματοφάγο ζώο
καθαρίζει τη φύση από εστίες μολύν-
σεων. Η μεγάλη προσαρμοστικότητά
του το καθιστά ικανό να επιβιώνει α-
κόμα και σε περιόδους με έλλειψη
κυνηγιού, αφού αναπληρώνεται από
φρούτα και καρπούς. Οι άμεσες πιέ-
σεις πάνω στους πληθυσμούς του
τσακαλιού (κυνήγι, δηλητηριασμένα
δολώματα) αλλά και οι έμμεσες πιέ-
σεις που δέχονται μέσω της συρρί-
κνωσης, υποβάθμισης και κατακερ-
ματισμού των βιοτόπων τους δεν α-
ποτελούν εχέγγυα για την επιβίωση
του τσακαλιού.

Ένα μοναδικό είδος που στην αρ-
χαιότητα είχε λατρευτεί ως θεότητα
στην αρχαία Αίγυπτο, κινδυνεύει να
περάσει στο παρελθόν της Ευρώ-
πης.

Ζαχαριάς Αλμυρής: 
ένα σχεδόν άγνωστο και
πολύ σπάνιο είδος ψαριού 

T
o ζώο της νέας ενότητας πα-
ρουσιάσεων αντιπροσωπευτι-
κών ειδών πανίδας του υγρο-

τόπου Μουστού έχει το περίεργο «ο-
νοματεπώνυμο» Ζαχαριάς Αλμυρής,
είναι ψάρι και μόνο ευρέως γνωστό
δεν είναι! Αυτό οφείλεται σε διάφο-
ρους παράγοντες: α) είναι είδος ψα-

ριού χωρίς αλιευτική αξία, β) έχει πο-
λύ μικρό μέγεθος που δεν ξεπερνά τα
4 εκατοστά, γ) έχει πολύ περιορισμέ-
νη γεωγραφική κατανομή.

Το τελευταίο είναι και το σημαντι-
κότερο χαρακτηριστικό του συγκε-
κριμένου ζώου, τουλάχιστον από βιο-
λογική και οικολογική αξία. Το είδος
αυτό είναι ενδημικό της ΒΑ-Α Πελο-
ποννήσου, δηλαδή, παγκοσμίως έχει
καταγραφεί μόνο σε δύο τοποθεσίες
της περιοχής αυτής. Οι τοποθεσίες
αυτές περιλαμβάνουν την πηγή Κοκό-
ση (Αλμυρή Κορινθίας) και την πηγή
Μελιγού της λιμνοθάλασσας του
Μουστού. Από δειγματοληψίες ιχθυο-
λόγων φαίνεται ότι έχει εξαφανιστεί
από την πρώτη τοποθεσία, με τη λι-
μνοθάλασσα του Μουστού να αποτε-
λεί πλέον το μοναδικό σημείο κατα-
γραφής μέχρι και σήμερα. Το είδος
διαβιεί σε υφάλμυρα νερά, με ελα-
φριά ροή και μικρό βάθος, όπου η υ-
δρόβια βλάστηση τού εξασφαλίζει
κάλυψη και τροφή, η οποία αποτελεί-
ται από υδρόβια ασπόνδυλα. Eίναι τα-
χύτατος κολυμβητής και σχηματίζει
κοπάδια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
του είναι ότι κατά την περίοδο της α-
ναπαραγωγής στο σώμα του εμφανί-
ζονται αδένες που του δίνουν μια πι-
κρή γεύση, προστατεύοντας τα άτο-
μα από τους θηρευτές τους.

Αναφορικά στο καθεστώς προστα-
σίας του είδους, σε διεθνές επίπεδο
χαρακτηρίζεται ως «Κρισίμως κινδυ-
νεύον» περιλαμβανόμενο στο συγγε-
νικό είδος Aphanius fasciatus. Σύμ-
φωνα με την Οδηγία 92/43 ΕΟΚ για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτό-
πων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας (με μεταγενέστερες
τροποποιήσεις) κατατάσσεται στο
Παράρτημα ΙΙ αποτελώντας είδος
προτεραιότητας για προστασία.

Η ανάγκη του για καθαρά ρέοντα υ-
φάλμυρα νερά περιορίζει σημαντικά
τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα που μπο-
ρεί να ζήσει που είναι λιμνοθάλασσες
και υφάλμυρες πηγές. Δεδομένου ότι
πλέον καταγράφεται μόνο στη συγκε-
κριμένη τοποθεσία, προϋπόθεση για
να εξακολουθήσει η λιμνοθάλασσα
του Μουστού να «φιλοξενεί» αυτόν
τον παγκοσμίως μοναδικό κάτοικο εί-
ναι η διατήρηση της υφιστάμενης κα-
τάστασης του υγροτόπου.

Δραστηριότητες που μπορεί να
συρρικνώσουν την έκταση της λιμνο-
θάλασσας, να μειώσουν την παροχή
της πηγής ή να ρυπάνουν τα νερά θα
έχουν πιθανώς ως συνέπεια την ορι-
στική εξαφάνιση του ψαριού αυτού
και από την τελευταία περιοχή που έ-
χει βρει καταφύγιο.

Ακραία κλιματικά φαινόμενα
στη Σαρδηνία

Α
κραία καιρικά φαινόμενα δεν
σημειώνονται μόνο σε “εξω-
τικές” περιοχές, όπως οι Φι-

λιππίνες,  αλλά και στη “γειτονιά” μας
σκορπώντας τον θάνατο και την κατα-
στροφή.

Το βράδυ της Δευτέρας (18/11) ο
κυκλώνας “Κλεοπάτρα” που έπληξε τη
Σαρδηνία κόστισε τη ζωή σε δεκατέσ-
σερις ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες
άλλοι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους.
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Από την καταιγίδα που συνόδευσε το
πέρασμα του κυκλώνα παρασύρθηκαν
αυτοκίνητα, ενώ κατέρρευσε και μια
γέφυρα. Στις εικόνες που μεταδόθη-
καν από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα
δρόμοι φαίνονται να έχουν χαθεί κάτω
από λασπώδεις χειμάρρους και ποτά-
μια να έχουν πλημμυρίσει. «Βρισκόμα-
στε σε ύψιστη επιφυλακή», δήλωσε ο
Τζόρτζιο Σικάλο, αξιωματούχος της Υ-
πηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη
Σαρδηνία. «Δεν έχουμε ζήσει παρό-
μοια κατάσταση εδώ και δεκαετίες».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος της
περιοχής της Όλμπια, στα βορειοανα-
τολικά του νησιού, η οποία δοκιμάστη-
κε περισσότερο, έκανε λόγο για “εικό-
να Αποκάλυψης”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των το-
πικών μέσων ενημέρωσης, ένας α-
στυνομικός σκοτώθηκε και τρεις συ-
νάδελφοί του τραυματίστηκαν μετά
την κατάρρευση μίας γέφυρας. Σε έ-
να άλλο περιστατικό, μία γυναίκα και
η κόρη της πνίγηκαν όταν το αυτοκί-
νητο στο οποίο επέβαιναν παρασύρ-
θηκε από τα χειμαρρώδη νερά. Εν τω
μεταξύ, άγνωστος παραμένει ο αριθ-
μός των αγνοουμένων, ενώ καταγρά-
φονται αρκετά προβλήματα στην ηλε-
κτροδότηση και τις οδικές και τις θα-
λάσσιες συγκοινωνίες. Όπως μετέ-
δωσε το BBC, πολλοί κάτοικοι του νη-
σιού χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά δί-
κτυα προκειμένου να προσφέρουν
βοήθεια ή και στέγη σε ανθρώπους
που την είχαν ανάγκη.

Καταχωρήθηκε επίσημα 
η ρύπανση του αέρα 
στη λίστα των καρκινογόνων

Η
Διεθνής Υπηρεσία για τη
Μελέτη του Καρκίνου (IARC)
καταχώρισε τη ρύπανση του

αέρα ως καρκινογόνο παράγοντα για

τους ανθρώπους. Η εξέλιξη αυτή ση-
μειώθηκε μετά την εξέταση στοιχείων
που ενοχοποιούν τη ρύπανση του αέ-
ρα για 223.000 θανάτους από καρκί-
νο του πνεύμονα παγκοσμίως το
2010.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η
IARC επισημαίνει ότι από εδώ και στο
εξής τόσο η ρύπανση του αέρα όσο
και η σωματιδιακή ρύπανση καταχω-
ρούνται στην Ομάδα 1 με τους καρκι-
νογόνους παράγοντες, που περιλαμ-
βάνει πάνω από 100 καρκινογόνες
ουσίες, μεταξύ των οποίων ο αμία-
ντος, το πλουτώνιο, ο καπνός του τσι-
γάρου και η υπεριώδης ακτινοβολία.
Από τους δεκάδες χιλιάδες θανάτους
από καρκίνο που προκαλεί κάθε χρό-
νο η ρύπανση του αέρα, περίπου οι
μισοί εκτιμάται ότι αφορούν την Κίνα
και άλλες ταχέως αναπτυσσόμενες
χώρες της Ασίας που αποτελούν
τους μεγαλύτερους ρυπαντές του
πλανήτη.

Σημειώνεται ότι σε ξεχωριστή έκθε-
ση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περι-
βάλλοντος επεσήμανε ότι το 90% των
κατοίκων αστικών κέντρων στην Ευ-
ρώπη αναπνέει μολυσμένο αέρα με
συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων α-
νώτερες από τα όρια που θέτει ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ειδικό-
τερα, κατά το διάστημα 2009-2011 οι
κάτοικοι των πόλεων στα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολου-
θούσαν να εκτίθενται σε ποσοστό

96% σε ρύπανση του αέρα από τα αι-
ωρούμενα σωματίδια PM2.5 και σε
ποσοστό 98% σε υψηλά επίπεδα όζο-
ντος, πάνω από τα ανώτατα όρια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Όλα αυτά ενώ θεωρείται ότι οι εκ-
πομπές ρύπων στην Ευρώπη κινού-
νται σε καθοδική τροχιά.

Απειλείται με εξαφάνιση 
το μικρότερο δελφίνι 
στον κόσμο

Κ
αταδικασμένα σε θάνατο εί-
ναι τα δελφίνια του Μάουι,
τα σπανιότερα δελφίνια

στον κόσμο. Μόνο 55 δελφίνια του
είδους έχουν απομείνει στα ανοιχτά
της Νέας Ζηλανδίας, όμως σε λίγα
χρόνια ο πληθυσμός τους ενδέχεται
να εξαλειφθεί από την αλιεία και τις
ασθένειες. Πρόσφατα η κυβέρνηση
της Νέας Ζηλανδίας πρότεινε την ε-
πέκταση της ζώνης προστασίας σε
μια προσπάθεια να σώσει τα μικρο-
σκοπικά, ασπρόμαυρα κητώδη, ό-
μως οι επιστήμονες υποστηρίζουν
πως το μέτρο δεν είναι αρκετό και
φοβούνται ότι τα δελφίνια θα μπο-
ρούσαν να εξαφανιστούν σε 20 χρό-
νια.

Τα δελφίνια του Μάουι είναι τα μι-
κρότερα και σπανιότερα δελφίνια
στον κόσμο και εντοπίζονται μόνο
στις δυτικές ακτές του Βορείου Νησι-
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ού της Νέας Ζηλανδίας. Συγγενεύουν
με ένα άλλο ενδημικό είδος, τα δελφί-
νια του Έκτορα, ο πληθυσμός των ο-
ποίων είναι μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε
το υπουργείο Περιβάλλοντος της
Νέας Ζηλανδίας το 2012, από τα 55
δελφίνια του Μάουι που έχουν απο-
μείνει στην άγρια φύση μόνο τα 20
είναι θηλυκά. Αυτά γεννούν ένα μω-
ρό κάθε δυο με τέσσερα χρόνια. Η
κυριότερη απειλή για τα δελφίνια
του Μάουι είναι οι μηχανότρατες και
τα δίχτυα αλιείας. Η κυβέρνηση της
Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε την ε-
πέκταση της απαγόρευσης χρήσης
διχτυών για άλλα 350 τετραγωνικά
χιλιόμετρα, ώστε να προστατεύσει
τον οικότοπο των δελφινιών, ωστόσο
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κά-
νουν λόγο για ημίμετρα που καταδι-
κάζουν τα σπάνια κητώδη σε θάνατο.
Όπως λένε, το 75% του οικοτόπου
τους εξακολουθεί να μην προστα-
τεύεται από τις μηχανότρατες και
την αλιεία.

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρη-
ση της Φύσης (IUCN) έχει κατατάξει
τα δελφίνια του Μάουι στα είδη που
απειλούνται σοβαρά με εξαφάνιση
και ζητά την πλήρη προστασία τους
σε νερά βάθους ως και 100 μέτρων.
Την πλήρη απαγόρευση των διχτυών
από τον οικότοπο των μικροσκοπικών
δελφινιών ζητά και η Διεθνής Επιτρο-
πή Φαλαινοθηρίας. Πέρα από την α-
λιεία, τα δελφίνια απειλούνται σημα-
ντικά από τις δραστηριότητες των
πετρελαϊκών εταιρειών και κυρίως α-
πό τις σεισμικές έρευνες στην περιο-
χή, ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση της
Νέας Ζηλανδίας δηλώνει ότι θα λάβει
υπόψη της στο νέο της σχέδιο για
την προστασία του είδους.

Μέτρα καταπολέμησης
της παράνομης αλιείας

Σ
ε συνέχεια της επίσημης προ-
ειδοποίησης που εξέδωσε
πριν από έναν χρόνο, η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή εντείνει σήμερα τα
μέτρα καταπολέμησης της παράνο-
μης αλιείας, χαρακτηρίζοντας την
Μπελίζε, την Καμπότζη και τη Γουινέα
μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες.
Παρά τη στενή συνεργασία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρχές
των χωρών αυτών για τη θέσπιση μέ-
τρων διαχείρισης και αποτελεσματι-
κού ελέγχου της αλιείας, οι τρεις χώ-
ρες δεν έχουν ακόμη επιλύσει διαρ-
θρωτικά προβλήματα και δεν έχουν
αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις για
την αντιμετώπιση του προβλήματος
της παράνομης αλιείας. Σήμερα η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συμ-
βούλιο των Υπουργών να εγκρίνει ε-
μπορικά μέτρα κατά των τριών χω-
ρών, ώστε να εξουδετερωθούν τα ε-
μπορικά οφέλη από τις παράνομες
αυτές δραστηριότητες. Ως αποτέλε-
σμα, θα απαγορευθεί η εισαγωγή
στην ΕΕ των προϊόντων που αλιεύο-
νται από σκάφη των χωρών αυτών.

Η παραπάνω απόφαση είναι σύμ-
φωνη με τη διεθνή δέσμευση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για βιώσιμη
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξω-
τερικό. Η προσέγγιση της ΕΕ όσον α-

φορά την καταπολέμηση της παράνο-
μης αλιείας βασίζεται στο ότι η παρά-
νομη, λαθραία και άναρχη αλιεία είναι
εγκληματική δραστηριότητα παγκο-
σμίως, η οποία είναι επιβλαβής όχι
μόνο για τους αλιείς και τις αγορές
της ΕΕ, αλλά και για τις τοπικές κοι-
νότητες των αναπτυσσόμενων χω-
ρών. Προειδοποιήσεις είχε απευθύνει
πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στις Νήσους Φίτζι, τον Παναμά, τη
Σρι Λάνκα, το Τόγκο και το Βανουά-
του, αλλά όλες αυτές οι χώρες συ-
νεργάστηκαν στενά με την Επιτροπή
και σημείωσαν αξιόπιστη πρόοδο. Ξε-
κίνησαν επίσης τη διαδικασία θέσπι-
σης νέων νομοθετικών μέτρων και
βελτίωσαν τα συστήματα παρακολού-
θησης, ελέγχου και επιθεώρησης. Γι’
αυτό, ο διάλογος με τις χώρες αυτές
θα παραταθεί έως τα τέλη του Φε-
βρουαρίου 2014 και η πρόοδος θα ε-
παναξιολογηθεί την ερχόμενη άνοιξη.

Νέες επίσημες προειδοποιήσεις:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε

επίσης επίσημες προειδοποιήσεις -
«κίτρινες κάρτες» - στην Κορέα, την
Γκάνα και το Κουρασάο, διότι δεν τη-
ρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους
για καταπολέμηση της παράνομης α-
λιείας. Η Επιτροπή εντόπισε συγκε-
κριμένες αδυναμίες, όπως τη μη λή-
ψη μέτρων για την κάλυψη των αδυ-
ναμιών παρακολούθησης, ελέγχου
και επιτήρησης της αλιείας, και προ-
τείνει διορθωτικές δράσεις για την ε-
πίλυση των προβλημάτων αυτών.

Στο παρόν στάδιο, αυτές οι κίτρινες
κάρτες δεν συνεπάγονται μέτρα που
επηρεάζουν το εμπόριο. Η ΕΕ θα συ-
νεργαστεί στενά με τις χώρες αυτές,
όπως το έπραξε και με τις προανα-
φερθείσες χώρες, διεξάγοντας επί-
σημο διάλογο και ενισχύοντας τη συ-
νεργασία για την επίλυση των προ-
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βλημάτων που έχουν εντοπιστεί και
την υλοποίηση των απαραίτητων σχε-
δίων δράσης.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής
και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε
σχετικά: «Οι αποφάσεις αυτές απο-
δεικνύουν τη σταθερή μας δέσμευση
για αντιμετώπιση της παράνομης αλι-
είας. Η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης έχει επηρεαστεί αρνητικά, όπως
και οι αλιείς των χωρών αυτών και των
κρατών μελών μας. Θα συνεχίσουμε
να ασκούμε πιέσεις στις χώρες που
τροφοδοτούν την αλυσίδα εφοδια-
σμού της παράνομης αλιείας είτε ως
παράκτια κράτη, είτε ως κράτη σημαί-
ας ή σημαίας ευκαιρίας. Η Δυτική Α-
φρική αποδείχθηκε σημαντική πηγή
παράνομης αλιείας και πρόθεσή μου
τώρα είναι να ακολουθήσουμε την ίδια
ολοκληρωμένη προσέγγιση και για
τον Ειρηνικό».

Οι ανεμογεννήτριες 
εξοντώνουν τις νυχτερίδες

Μ
ια νέα εκτίμηση των επι-
πτώσεων της λειτουργίας
ανεμογεννητριών στα οικο-

συστήματα των νυχτερίδων ανεβάζει
σε 600.000 τους θανάτους των θαυ-
μαστών θηλαστικών μόνο στις ΗΠΑ
το 2012.

Για τους σκοπούς της μελέτης που
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Bio-

Science, χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμέ-
νες στατιστικές τεχνικές προκειμένου
να υπολογιστεί ο πιθανός συνολικός
αριθμός των θανάτων νυχτερίδων α-
πό τις νεκρές νυχτερίδες που βρέθη-
καν σε 21 τοποθεσίες, πλησίον αιολι-
κών πάρκων.

Παρότι σε ορισμένους προκαλούν
τρόμο, οι νυχτερίδες διαδραματίζουν
κομβικό ρόλο στην ισορροπία των οι-
κοσυστημάτων ως θηρευτές εντόμων
και επικονιαστές ορισμένων φυτών. Ο
θάνατός τους από τις ανεμογεννή-
τριες δεν οφείλεται μόνο σε συ-
γκρούσεις με τις περιστρεφόμενες έ-
λικες, αλλά και σε τραυματισμούς
προερχόμενους από τις απότομες
αλλαγές στην πίεση του αέρα κατά
την περιστροφή της έλικας.

Όπως επισημαίνει ο Μαρκ Χέις από
το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εκ
των συγγραφέων της μελέτης, οι
600.000 αποτελούν συντηρητική εκτί-
μηση, με το πραγματικό νούμερο να
είναι ενδεχομένως 50% υψηλότερο.
Μάλιστα, ορισμένες περιοχές με αιο-
λικές μονάδες, όπως τα Απαλάχια Ό-
ρη, παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα
ποσοστά θνησιμότητας νυχτερίδων
από άλλες. Οι επιπτώσεις των μαζι-
κών θανάτων νυχτερίδων κοντά σε αι-
ολικά πάρκα δεν είναι εύκολο να απο-
τιμηθούν διότι δεν υφίστανται αξιόπι-
στοι υπολογισμοί των πληθυσμών
των περισσότερων ειδών του είδους
στη Βόρειο Αμερική.

Ωστόσο, οι νυχτερίδες αντιμετωπί-
ζουν σημαντικά προβλήματα επιβίω-
σης τόσο εξαιτίας της κλιματικής αλ-
λαγής και της συρρίκνωσης των βιο-
τόπων τους όσο και εξαιτίας του συν-
δρόμου της λευκής-μύτης. Η νέα με-
λέτη είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική κα-
θώς οι πληθυσμοί της νυχτερίδας α-
νανεώνονται με πολύ αργούς ρυθ-
μούς, της τάξης του ενός νεογνού ε-
τησίως ανά ζευγάρι.

Ανακαλύφθηκε 
η αρχαιότερη μορφή ζωής

Ί
χνη αρχαίων μικροβιακών κοι-
νοτήτων που έζησαν πριν 3,5
δισεκατομμύρια χρόνια ανακά-

λυψαν ερευνητές του επιστημονικού
ινστιτούτου Κάρνεγκι στην Ουάσι-
γκτον. Τα νέα απολιθώματα, που πε-
ριγράφηκαν στην επιστημονική επιθε-
ώρηση Αστροβιολογίας, ίσως αποτε-
λούν την αρχαιότερη μορφή ζωής
που ανακαλύφθηκε μέχρι σήμερα
στον πλανήτη.

«Αυτά είναι κάποια από τα αρχαιότε-
ρα ή τα αρχαιότερα απολιθώματα που
βρέθηκαν ποτέ. Πρόκειται για ένα οι-
κοσύστημα ηλικίας 3,5 δισεκατομμυ-
ρίων ετών», δήλωσε ο Robert Hazen,
ένας εκ των συντακτών της μελέτης.
Τα νέα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι
περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια
μετά τη δημιουργία της Γης, σύνθε-
τες μικροβιακές κοινότητες σε ιζήμα-
τα κατά μήκος των ακτογραμμών εί-
χαν ήδη ξεκινήσει να εκμεταλλεύο-
νται την ενέργεια του ήλιου.

Οι επιστήμονες εντόπισαν τις αρ-
χαίες μικροβιακές κοινότητες στον
γεωλογικό σχηματισμό Ντρέσερ στην
Αυστραλία. Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, τα αρχαία μικρόβια, που
πιθανότατα ήταν μωβ ή καφέ και με
άσχημη μυρωδιά, ζούσαν κατά μή-
κος των ακτογραμμών, αγκυροβο-
λούσαν στην άμμο με νήματα και έ-
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παιρναν θρεπτικά συστατικά από τα
ιζήματα που ξεβράζονταν στις ακτές.
Το γεγονός ότι τα μικρόβια είχαν δη-
μιουργήσει τις κοινότητές τους τόσο
κοντά στη θάλασσα και τον ήλιο δεί-
χνει ότι δεν τρέφονταν με ορυκτά α-
πό τα πετρώματα αλλά με την ενέρ-
γεια του Ήλιου μέσω της φωτοσύν-
θεσης.

Η ανακάλυψη οδηγεί στο συμπέρα-
σμα ότι τα βακτήρια εξελίχθηκαν πο-
λύ νωρίτερα συγκριτικά με ό,τι νομί-
ζαμε μέχρι σήμερα. «Αυτό σημαίνει ό-
τι πολύ νωρίς στην ιστορία της Γης τα
μικρόβια αντί να παίρνουν την ενέρ-
γειά τους από τα πετρώματα άρχισαν
να την παίρνουν από το φως του Ήλι-
ου», δήλωσε ο Δρ. Hazen.

Ανακαλύφθηκε 
γιγάντια αχιβάδα 
στην Αυστραλία

Ο
ι ερευνητές του Πανεπι-
στημίου του Κουίνσλαντ α-
νακάλυψαν ένα νέο είδος

γιγάντιας αχιβάδας σε κοραλλιογε-
νείς υφάλους στη Δυτική Αυστραλία
και τα Νησιά του Σολομώντα. Οι πιο
γνωστές είναι οι γιγάντιες αχιβάδες
του γένους Tridacna, οι οποίες φτά-
νουν τα 230 κιλά και διακρίνονται εύ-
κολα στους κοραλλιογενείς υφά-
λους λόγω του χρωματιστού, φωτο-
συνθετικού μανδύα τους. Στην ενή-

λικη φάση τους αυτά τα δίθυρα μα-
λάκια δεν μετακινούνται, ωστόσο τα
γονίδιά τους μεταφέρονται από τον
έναν πληθυσμό στον άλλο μέσω των
ωαρίων, του σπέρματος και των
προνυμφών που παρασύρονται από
τα ρεύματα.

Μελετώντας τη ροή γονιδίων διαφο-
ρετικών αχιβάδων Tridacna maxima
στον ανατολικό Ινδικό και τον δυτικό
Ειρηνικό Ωκεανό, οι επιστήμονες έκα-
ναν μια πολύ σημαντική ανακάλυψη.
Πιο συγκεκριμένα βρήκαν ένα είδος
αχιβάδας που εξωτερικά ήταν πανο-
μοιότυπη με την αχιβάδα Tridacna
maxima, γενετικά όμως διέφερε ση-
μαντικά. Όπως αποδείχθηκε από τις
αναλύσεις, επρόκειτο για νέο είδος.

Οι αχιβάδες χρησιμοποιούνταν πα-
ραδοσιακά για τροφή, για τη διακό-
σμηση ενυδρείων, για τη δημιουργία
εργαλείων και κοσμημάτων. Η διατή-
ρηση των γιγάντιων αχιβάδων προϋ-
ποθέτει αναγνώριση των ειδών και
σωστή εκτίμηση του πληθυσμού
τους. Για την αναπαραγωγή του νέου
είδους τα ωάρια και τα σπερματοζω-
άρια συναντιούνται εξωτερικά, στο
νερό. Αυτό σημαίνει πως σε μια πε-
ριοχή πρέπει να υπάρχει μεγάλος
πληθυσμός ώστε να διασφαλιστεί ότι
τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια θα
συναντηθούν.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επι-
στημονική επιθεώρηση Plos One.

Απρόσεκτοι επιστήμονες
σκότωσαν ζώο 
ηλικίας 507 ετών

Τ
ο φθινόπωρο του 2006 μια ο-
μάδα ερευνητών ανακάλυψε
στο πλαίσιο αποστολής στην

Ισλανδία μια αχιβάδα που κατάφερε

να μπει στο βιβλίο Γκίνες και έγινε
πρώτη είδηση στα μέσα ενημέρω-
σης. 

Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι η αχι-
βάδα, του είδους Arctica islandica, ή-
ταν ηλικίας 405 ετών και ως εκ τού-
του το μεγαλύτερο εν ζωή ζώο στον
πλανήτη. Ωστόσο, πραγματοποιώ-
ντας ακόμα πιο λεπτομερείς αναλύ-
σεις, οι επιστήμονες σύντομα ανακά-
λυψαν ότι η αχιβάδα ήταν τελικά 100
χρόνια μεγαλύτερη και συγκεκριμένα
ηλικίας 507 ετών.

«Κάναμε λάθος στην αρχή και ίσως
τότε βιαστήκαμε να δημοσιεύσουμε
τα ευρήματά μας. Ωστόσο είμαστε α-
πόλυτα σίγουροι πως τώρα έχουμε
βρει τη σωστή ηλικία της αχιβάδας»,
δήλωσε ο ωκεανολόγος Paul Butler α-
πό το Πανεπιστήμιο Μπανγκόρ της
Ουαλίας, που ερευνά το μαλάκιο. Η
«νέα ηλικία» σημαίνει πως η αχιβάδα
γεννήθηκε το 1499, λίγο μετά την α-
νακάλυψη της Αμερικής από τον Χρι-
στόφορο Κολόμβο.

Παρά το γεγονός ότι επιβίωσε για
πέντε αιώνες, η αχιβάδα βρήκε τραγι-
κό τέλος το 2006 στα χέρια Βρετανών
επιστημόνων, οι οποίοι δεν ήταν ενή-
μεροι για την ηλικία της και άνοιξαν
το κέλυφός της για να τη μελετή-
σουν. Μετά τον θάνατό της η αχιβάδα
ονομάστηκε Μινγκ, από τη δυναστεία
των Μινγκ, η οποία κυβέρνησε την Κί-
να από το 1368 έως το 1644, όσο α-
κόμα ζούσε το μαλάκιο.



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




