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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΤΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 



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
NΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΣ
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. Ο πόλεμος του νερού: Τα υδροηλεκτρικά φράγματα
απειλούν τους ποταμούς των Βαλκανίων.

7. Η Αθήνα στις 4 χειρότερες πόλεις 
όσον αφορά την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο.

10. Η γενική συνέλευση της Fedenatur στη Βαρκελώνη.
13. Πύργος Τσικαλιώτη.

18. Οι Γενικοί Διευθυντές Δασών των χωρών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αισθητικό Δάσος.

21. Οι ήρωες του Αισώπου ζωντάνεψαν 
στο ...Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

Έ φυγε πρόωρα και αναπάντεχα ο καλός μας φίλος και Αντιπρόεδρος της

Φιλοδασικής Μαθιός Καρλαύτης. Μείναμε όλοι άφωνοι μαθαίνοντας το

τραγικό νέο. Ο πάντα χαρούμενος και γελαστός Μαθιός ερχόταν στα

Συμβούλια και η ατμόσφαιρα ζωντάνευε με τις παρεμβάσεις, το χιούμορ και τις ιστο-

ρίες του. Ιστορίες από το Πολυτεχνείο, που ήταν αναπληρωτής καθηγητής, από τον

Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων που είχε διατελέσει Πρόεδρος, από την ομάδα

πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού, που ήταν έφορος. Και φυσικά μας ενημέρωνε από

πρώτο χέρι για ό,τι συνέβαινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για όλα τα θέματα που

αφορούσαν το Περιβάλλον και την προστασία του. Η βοήθειά του και η στήριξη του

έργου της Φιλοδασικής ήταν ανεκτίμητη.

Πολύ δραστήριος με πολύ πλούσιο έργο σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, α-

φήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό. Η Φιλοδασική εκφράζει την βαθειά λύπη στην οικο-

γένειά του και την συμπαράστασή μας στην γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους.

22. Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές.
22. Η ανακύκλωση ως τρόπος ζωής.
24. Οι σύνεδροι του Διεθνούς Συνεδρίου της European

Academy of Esthetic Dentistry στο Αισθητικό Δάσος.
25. Κυνήγι Θησαυρού με τον Σύλλογο Γονέων των Εκπαι-

δευτηρίων Δούκα
25. Τι να κάνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
28. Μικρές ειδήσεις. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ / ΜΑΪΟΣ / ΙΟΥNΙΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 172

Η Φιλοδασική πενθεί 

τον Αντιπρόεδρό της Μαθιό Καρλαύτη  
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Στην Ελλάδα, τα ηπειρώτικα ποτάμια

έχουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα

ρύπανσης και υποβάθμισης αλλά και

σχέδια εντατικής υδροηλεκτρικής εκμε-

τάλλευσης, κατασκευής φραγμάτων και

εκτροπών, που διακόπτουν τον κύκλο

του νερού και προκαλούν σοβαρές και

ανεπίστρεπτες καταστροφές. Στον Άρα-

χθο, υπήρχαν σχέδια για την ανέγερση

του φράγματος του Αγίου Νικολάου

στον μέσο ρου του ποταμού, που στα-

μάτησε μετά από τις αντιδράσεις των

κατοίκων. Ο Καλαμάς επιβαρύνεται με

τον όγκο των υγρών αποβλήτων, επε-

ξεργασμένων αλλά και ανεπεξέργα-

στων, του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων

και, όπως και ο Λούρος, υποβαθμίζεται

από γεωργικές, κτηνοτροφικές και πα-

ράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η

προσπάθεια της μερικής εκτροπής του

Αώου, κυρίως προς το λεκανοπέδιο των

Ιωαννίνων τόσο για την υδροηλεκτρική

χρήση των νερών της εκτροπής όσο και

για τον υδατικό εμπλουτισμό της λίμνης

Παμβώτιδας. Το σχέδιο αυτό θα έχει κα-

ταστρεπτικές συνέπειες στον Αώο, τα

οικοσυστήματα μιάς προστατευόμενης

κατά τα λοιπά περιοχής της Βόρειας

Πίνδου αλλά και στις παραγωγικές δρα-

στηριότητες του εναλλακτικού τουρι-

σμού και της γεωργίας στον κάμπο της

Κόνιτσας.

Όμως ο Αώος δεν απειλείται μόνο

στην ελληνική περιοχή. Όπως αναφέρει

σε ρεπορτάζ του το γερμανικό περιοδικό

Der Spiegel, ο ποταμός Αώος (Vjose στα

αλβανικά) με συνολικό μήκος 270 χλμ

(τα 70 στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα

στην Αλβανία) που πηγάζει από τη Βά-

λια Κάλντα στη Βόρεια Πίνδο και ε-

κβάλλει στην Αδριατική, αποτελεί τρα-

νταχτό παράδειγμα ποτάμιου οικοσυ-

στήματος που απειλείται από έργα κατα-

σκευής φραγμάτων. Ο Ούλριχ Αϊχελ-

μαν, περιβαλλοντολόγος της οργάνωσης

RiverWatch, τόνισε για την σημασία του

ποταμού στο Spiegel: «Με κάθε πλημμύ-
ρα ο Αώος αλλάζει πορεία. Το ποτάμι γε-
μίζει όλη την κοιλάδα. Τέτοιο φαινόμενο
στην Ευρώπη, μόνο εδώ στα Βαλκάνια ε-
ντοπίζεται». Οκτώ φράγματα σχεδιάζο-

νται στην αλβανική επικράτεια του Αώ-

ου, ενώ η νορβηγική εταιρεία Statkraft

πρόκειται να ξεκινήσει κατασκευές

στον ποταμό Δεβόλη. Τρία μεγάλα

φράγματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί στον

ποταμό Δρίνο της Αλβανίας.

Στα Τίρανα αντιλαμβάνεται κανείς

πολύ γρήγορα ότι η προστασία του πε-

ριβάλλοντος δεν αποτελεί προτεραιότη-

τα της αλβανικής κυβέρνησης. Ο Υ-

πουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας της

χώρας παρότι προσπάθησε τους πρώ-

τους μήνες της θητείας του να αναδείξει

το θέμα της προστασίας του περιβάλλο-

ντος παραδέχεται ότι το θέμα της επάρ-

κειας ηλεκτρικής ενέργειας είναι πιο

σημαντικό για τη χώρα του. Η Αλβανία

εισάγει το 35% με 40% των αναγκών

της σε ηλεκτρισμό, κάτι που η κυβέρνη-

ση της χώρας προσπαθεί να αλλάξει με

την κατασκευή των φραγμάτων και την

αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέρ-

γειας.

Ο
ι τελευταίοι φυσικοί

ποταμοί της Ευρώπης

διατρέχουν τα Βαλκά-

νια προσφέροντας έ-

να θέαμα απίστευτης

φυσικής ομορφιάς και φιλοξενούν χι-

λιάδες μοναδικά είδη φυτών και ζώων.

Σύμφωνα με δύο πρόσφατες μελέτες

που πραγματοποιήθηκαν για την οργά-

νωση EuroNatur και την Αυστριακή Έ-

νωση Προστασίας της Φύσης ECA

Watch, περίπου το ένα τρίτο των ποτά-

μιων οικοσυστημάτων των Βαλκανίων,

ιδιαίτερα αυτών των δυτικών Βαλκα-

νίων και του τριγώνου Βουλγαρίας - Ελ-

λάδας - Τουρκίας, διατηρείται σχεδόν α-

πείραχτο από ανθρώπινες δραστηριότη-

τες. Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερα

αυξημένη βιοποικιλότητα, κυρίως όσον

αφορά τους υδρόβιους οργανισμούς. Ό-

μως, σχέδια για συνολικά 573 υδροηλε-

κτρικά φράγματα ισχύος άνω του 1MW

συμπεριλαμβανομένων όμως και 73

φραγμάτων ισχύος άνω των 50 MW έ-

χουν καταγραφεί σε αυτή την περιοχή,

ενώ ακόμη και κάποιες από τις σημαντι-

κότερες προστατευόμενες περιοχές δεν

πρόκειται να ξεφύγουν από τις επιπτώ-

σεις, όπως ο γνωστός ποταμός Σάβα,

παραπόταμος του Δούναβη, που ρέει σε

πολλές χώρες των Δ. Βαλκανίων (Σλο-

βενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και

Σερβία). Τα φράγματα με υδροηλεκτρι-

κούς σταθμούς θα κατασκευαστούν

στην περιοχή με χρήματα διεθνών οργα-

νισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και

η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότη-

σης και Ανάπτυξης.

Ο πόλεμος του νερού 
Τα υδροηλεκτρικά φράγματα απειλούν
τους ποταμούς των Βαλκανίων 



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 5

Για τον ίδιο λόγο η κρατική εταιρεία

ηλεκτρισμού της ΠΓΔΜ, ELEM, σχε-

διάζει την κατασκευή δύο φραγμάτων

στον εθνικό δρυμό Μαύροβο, κοντά στα

σύνορα με την Αλβανία και το Κοσσυ-

φοπέδιο. Το Μαύροβο είναι έκτασης

73.000 εκταρίων και είναι ένα από τα

παλαιότερα εθνικά πάρκα στην Ευρώπη.

Περιέχει τα παλαιά δάση οξιάς, όπου λύ-

κοι και αρκούδες βρίσκουν καταφύγιο.

Στα ποτάμια που διασχίζουν τον δρυμό

ζουν ενυδρίδες, πέστροφες και καραβί-

δες. Το πιο σημαντικό όμως στην περιο-

χή είναι ότι αποτελεί το τελευταίο κατα-

φύγιο του σπάνιου βαλκανικού λύγκα

που κινδυνεύει με εξαφάνιση, καθώς έ-

χουν απομείνει μόνο 50 δείγματα του αι-

λουροειδούς στην περιοχή. Οι βιολόγοι

φοβούνται ότι η πλειοψηφία των φυτών

και των ζώων του οικοσυστήματος δεν

θα επιζήσει από τις αλλαγές που θα προ-

ξενήσουν οι κατασκευές των φραγμά-

των. Επιπλέον, οι δρόμοι που είναι απα-

ραίτητοι για την κατασκευή του φράγ-

ματος θα κατακερματίσουν το οικοσύ-

στημα, διαταράσσοντας την οικολογική

ισορροπία και δυσκολεύοντας την επι-

βίωση για τα άγρια ζώα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γνώση

για τα σχέδια αυτά και θεωρεί πως ού-

τως ή άλλως οι χώρες-οικοδεσπότες

(δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία) των

φραγμάτων θα πρέπει να συμμορφω-

θούν προς το περιβαλλοντικό κεκτημέ-

νο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι’ αυτό

και θα βρίσκονται υπό παρατήρηση από

την Επιτροπή, ενώ όσον αφορά την οδη-

γία πλαίσιο για το νερό 2000/60/EΚ που

υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμό-

ζουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόλη-

ψη της υποβάθμισης της ποιότητας των

υδάτων προβλέπονται συγκεκριμένες

προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να

επιτραπεί η «ελεγχόμενη» υποβάθμιση

μιας υδάτινης μάζας για την κατασκευή

ενός έργου.

Στην Ελλάδα, τα ηπειρώτικα ποτάμια έχουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα ρύπανσης και υποβάθμισης αλλά και σχέδια εντατικής
υδροηλεκτρικής εκμετάλλευσης, κατασκευής φραγμάτων και εκτροπών, που διακόπτουν τον κύκλο του νερού και προκαλούν σοβαρές και
ανεπίστρεπτες καταστροφές. 

Οι περισσότερες βαλκανικές χώρες

μαστίζονται από την οικονομική κρίση.

Όπου υπάρχει έλλειψη χρημάτων, η προ-

στασία του περιβάλλοντος περνάει σε

δεύτερη μοίρα. Δεν έχουν ληφθεί τα

στοιχειώδη μέτρα για την προστασία της

ποικιλομορφίας των ποταμών των Βαλ-

κανίων από τις κυβερνήσεις και τις κα-

τασκευαστικές εταιρείες. Ίσως, η οικο-

νομική κρίση έμμεσα να ωφελήσει τους

ποταμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, τα

κατασκευαστικά προγράμματα φραγμά-

των έχουν γίνει πιόνια στη σκακιέρα των

παικτών του χρηματιστηρίου, που είναι

και ένας από τους λόγους που ο υπουρ-

γός Ενέργειας της Αλβανίας έχει ανακα-

λέσει μερικές κατασκευαστικές άδειες.

Πολλοί επενδυτές δεν ξεκινούν την κα-

τασκευή του έργου αλλά προσπαθούν να

ανταλλάξουν τις άδειές τους στη μαύρη

αγορά.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλά

από αυτά τα έργα να μένουν στάσιμα για

χρόνια.
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Χάρτης των Βαλκανίων όπου φαίνονται οι τοποθεσίες όπου έχει γίνει ή σχεδιάζεται η κατασκευή φραγμάτων.  Σύμφωνα με το υπόμνημα,
με τις πορτοκαλί τελείες είναι τα φράγματα η κατασκευή των οποίων βρίσκεται ακόμα στην φάση του σχεδιασμού, με τις κίτρινες ανα-
παριστάνονται τα φράγματα υπό κατασκευή και με μαύρες τα ήδη υπάρχοντα φράγματα. Πηγή: Euronatur, Riverwatch.

Στον Άραχθο, υπήρχαν
σχέδια για την ανέγερση του
φράγματος του Αγίου Νικο-
λάου στο μέσο ρου του πο-
ταμού, που σταμάτησε μετά
από τις αντιδράσεις των κα-
τοίκων.
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πρασίνου είναι μόλις 2,14 m2/κάτοικο.

Η χωρίς σχέδιο οικιστική επέκταση

που βασίστηκε στην τσιμεντοποίηση,

στην αντιπαροχή και στις αυθαιρεσίες,

διαμόρφωσαν την κατάσταση που βρί-

σκεται σήμερα η Αττική. Σύμφωνα με

στοιχεία, την προηγούμενη δεκαετία η

επιφάνεια των νέων κατοικιών στην

Αττική αυξήθηκε κατά 18,1%, ποσο-

στό που μεταφράζεται σε απώλεια αδό-

μητης γης συνολικής έκτασης 90.000

στρεμμάτων. Από τη δόμηση δεν εξαι-

ρέθηκε ούτε η αγροτική γη. Καλύφθη-

καν περίπου 58.000 στρέμματα που α-

ντιστοιχούν στο 1,9% της συνολικής ε-

πιφάνειας στην Αττική. 

Σήμερα, ακόμα και αυτό το ελάχιστο

αστικό πράσινο και ειδικότερα τα οργα-

νωμένα άλση και πάρκα του λεκανοπε-

δίου, βρίσκονται στα πρόθυρα της πλή-

ρους υποβάθμισης εξαιτίας της μειωμέ-

νης χρηματοδότησης και της οικονομι-

κής κρίσης. Εκτός από την ελλιπή συ-

ντήρηση του πρασίνου και των υποδο-

μών, την απουσία χώρων υγιεινής, την

ανεπαρκή πρόβλεψη για χρήση των χώ-

ρων πρασίνου από ΑμεΑ και την απου-

σία σήμανσης στα πάρκα, διαπιστώθη-

καν προβλήματα στις περισσότερες παι-

δικές χαρές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις

καταγράφηκε σημαντική εγκατάλειψη.

Μεγάλη είναι η εγκατάλειψη και στα

σημεία που φιλοξενούν σιντριβάνια, τε-

χνητές λίμνες και άλλα στοιχεία νερού,

με κάποια να αποτελούν κίνδυνο για τη

δημόσια υγεία. Δυστυχώς, οι συνέπειες

της οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον

και ειδικά στο αστικό πράσινο είναι ένα

από τα ζητήματα που ελάχιστα θίγονται

αυτή την περίοδο. 

Επίσης, οι καταπατήσεις και οι οικι-

στικές επεκτάσεις εξακολουθούν τα α-

πειλούν αυτό το λιγοστό αστικό πράσι-

νο που έχει απομείνει. Μερικές από τις

αδόμητες εκτάσεις της Αθήνας που υ-

φίστανται απειλές είναι:

• Άλσος Ριζάρη (22.447 τ.μ.): Το Ί-

δρυμα Γουλανδρή, στο οποίο έχει

παραχωρηθεί η μισή περίπου έκτα-

ση, σχεδιάζει την ανέγερση Μουσεί-

ου Σύγχρονης Τέχνης.

Έ
στω ότι πωλούνται

δύο διαμερίσματα, έ-

να των εκατό τετρα-

γωνικών μέτρων στα

Σεπόλια και το άλλο

μόλις εβδομήντα τετραγωνικών στην

Κηφισιά. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες

κτηματομεσιτικές γνώσεις για να κα-

ταλάβει κάποιος πως η επισήμανση

«θέα - πράσινο» εκτοξεύει την αξία ε-

νός ακινήτου, ακόμα και αν αυτό βρί-

σκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

Πρόσφατα, ο Οργανισμός Οικονο-

μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(ΟΟΣΑ) δημοσίευσε την έκθεση

«OECD Factbook 2014: Economic,

Environmental and Social Statistics» με

ενδιαφέροντα δεδομένα μεταξύ άλλων

για την περιβαλλοντική κατάσταση δια-

φόρων περιοχών του πλανήτη. Είναι λοι-

πόν λογικό, ότι ένας από τους δείκτες

που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι

κι αυτός που εξετάζει την αναλογία πρα-

σίνων χώρων ανά κάτοικο σε μεγάλους

μητροπολιτικούς δήμους ανά τον κόσμο.

Δυστυχώς στην έκθεση περιλαμβά-

νεται και η Αθήνα σε θέση που κάθε

άλλο παρά την τιμά. Αξίζει να τονί-

σουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός

Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί πως η ελάχιστη

αναλογία πρασίνου στις πόλεις δεν

πρέπει να είναι κάτω από 9 m2/κάτοι-

κο, πράγμα που σημαίνει ότι η Αθήνα

βρίσκεται 10 φορές κάτω από το συ-

γκεκριμένο όριο.  Η κατάσταση αυτή

υπάρχει και σε άλλες μεγάλες ελληνι-

κές πόλεις. Για παράδειγμα, σύμφωνα

με έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπι-

στημίου, στη Θεσσαλονίκη η αναλογία

Η ΑΘΗΝΑ
στις 4 χειρότερες πόλεις 

όσον αφορά την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας

βρίσκεται στην 4η θέση πριν

το τέλος αναφορικά με τους

χώρους πρασίνου που αντι-

στοιχούν σε κάθε πολίτη με

μόλις 0,96 m2 πρασίνου ανά

κάτοικο! Σύμφωνα με την έκ-

θεση του ΟΟΣΑ, η Αθήνα έχει

χειρότερη αναλογία πρασίνου

ακόμα κι από πόλεις που βρί-

σκονται κυριολεκτικά μέσα

στην έρημο ή πάσχουν από υ-

περβολική τσιμεντοποίηση, ό-

πως η Τιχουάνα του Μεξικό και

το Λας Βέγκας των ΗΠΑ, η Βε-

νετία στην Ιταλία και η Τσαν-

γκγουόν στη Νότια Κορέα. Α-

ντίθετα, στις πρώτες θέσεις βρί-

σκονται οι πόλεις Έντμοντον

του Καναδά, Ντε Μουάν και

Μάντισον στις ΗΠΑ, όπου σε

κάθε κάτοικο αντιστοιχούν πά-

νω από 5.000 m2 πρασίνου.
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• Πάρκο Ελευθερίας (30 στρ.): 14

στρέμματα έχουν παραχωρηθεί στο

Μέγαρο Μουσικής. 

• Οικόπεδο Μετοχικού Ταμείου Πο-
λιτικών Υπαλλήλων (19 στρ.): Α-

πειλείται από την αμερικανική πρε-

σβεία, το Μέγαρο Μουσικής και την

Εκκλησία της Ελλάδος.

• Πρώην 401 Στρατιωτικό Νοσοκο-
μείο (11 στρ.): Έχει χαρακτηρισθεί

χώρος πρασίνου. Ανήκει στην Εκ-

κλησία της Ελλάδος που σκοπεύει

να κτίσει ξενοδοχείο χωρητικότητας

750 κλινών.

τικού πάρκου, αλλά το σχέδιο δεν έ-

χει προχωρήσει.

• Πεδίον του Άρεως (277 στρ.): Έχει

οριστεί ως κοινόχρηστος χώρος, αλ-

λά ο Πανελλήνιος στον οποίο έχει

παραχωρηθεί τμήμα του, έχει προ-

βεί στην κατασκευή αυθαίρετων ε-

γκαταστάσεων.

• Ελαιώνας (9.000 στρ.): Πιθανότατα,

θα χωροθετηθεί εκεί το νέο γήπεδο

του Παναθηναϊκού. Από το 1985 εκ-

κρεμεί η ανάπλαση της περιοχής, με

μεγάλο ποσοστό πρασίνου.

• Ποικίλον Όρος: Ανήκει στο Δημό-

• Πάρκο Νέου Κόσμου (22 στρ.): 1,2

στρέμματα ανήκουν στην Εκκλησία

που αρνείται να τα παραχωρήσει

στον δήμο για χώρο πρασίνου και α-

θλοπαιδιών.

• Λόφος Φιλοπάππου: Απειλείται και

από το Δημόσιο (προσπάθεια περί-

φραξης, επιβολής εισιτηρίου) αλλά

και από ιδιώτες (παράνομες επεκτά-

σεις καφετέριας Λουμπαρδιάρη,

«Διονύσου»).

• Γουδί (4.900 στρ.): Το μεγαλύτερο

μέρος ανήκει στο ΥΠΕΘΑ. Προορι-

ζόταν για τη δημιουργία μητροπολι-
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σιο, αλλά ο Ιερός Ναός Ευαγγελί-

στριας διεκδικεί 4.000 στρέμματα.

• Δάσος Συγγρού (950 στρ.): Έχει χα-

ρακτηρισθεί τοπίο ιδιαίτερου φυσι-

κού κάλλους. Κινδυνεύει με «αξιο-

ποίηση» από τον Δήμο Αμαρουσίου.

• Ελληνικό (5.000 στρ.): Ανήκει στους

δήμους Ελληνικού, Γλυφάδας και

Αλίμου που ζητούν να γίνει μητρο-

πολιτικό πάρκο. O μισός χώρος δό-

θηκε στη χρήση ολυμπιακών αθλη-

μάτων. 

Η έλλειψη πόρων της αυτοδιοίκη-

σης, καθιστούν ορατό τον κίνδυνο να

δούμε τα άλση και τα πάρκα υποβαθ-

μισμένα και κατεστραμμένα χωρίς δυ-

νατότητα ανάπλασης. Αν όμως οι λιγο-

στοί ελεύθεροι χώροι αφεθούν στην

τύχη τους αυτό θα έχει τεράστιες αρ-

νητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής

και την υγεία των κατοίκων, αλλά και

στην αύξηση της εγκληματικότητας

λόγω της ελλιπούς φύλαξης και προ-

στασίας του. Δεν πρέπει να επιτρέψου-

με την περαιτέρω περιβαλλοντική υπο-

βάθμιση της ζωής στην Αθήνα.  Είναι

λοιπόν άμεση ανάγκη η αυτοδιοίκηση

να αντιμετωπίσει έγκαιρα το ζήτημα

με ανασχεδιασμό της πολιτικής διαχεί-

ρισης του πρασίνου και να αναζητήσει

βιώσιμες, εναλλακτικές λύσεις.

Πηγή: ΟΟΣΑ

Οι πόλεις με τις καλύτερες (γράφημα στα αριστερά) 
και τις χειρότερες (γράφημα στα δεξιά) επιδόσεις στην αναλογία πρασίνου/ κάτοικο.
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Η
Γενική Συνέλευση της

FEDENATUR για τη

φετινή χρονιά πραγμα-

τοποιήθηκε στη Βαρ-

κελώνη το τριήμερο

21-23 Μαΐου. Η Φιλοδασική και πάλι

συμμετείχε με εκπρόσωπό της τον κ. Ν.

Πάγκα στις εργασίες. Από ελληνικής

πλευράς ακόμα συμμετείχαν εκπρόσω-

ποι του Συνδέσμου Προστασίας και Α-

νάπτυξης του Υμηττού. Η διοργάνωση

περιέλαβε επιστημονική ημερίδα με θέ-

μα «Διαχείριση του νερού στα περια-
στικά πάρκα. Πώς θα προστατέψουμε
αυτό το πολύτιμο αγαθό;», οργανωμέ-

νες επισκέψεις στα πάρκα των ποταμών

Llobregat και Besòs, ξενάγηση στο με-

γάλο περιαστικό πάρκο Collserola και

τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

των μελών της FEDENATUR.

Η επιστημονική ημερίδα και οι εργα-

σίες της Γενικής Συνέλευσης φιλοξενή-

θηκαν στο Δημαρχείο του Sant Just

Desvern, ενός όμορφου προαστείου που

βρίσκεται στα ΝΔ της Βαρκελώνης,

στους πρόποδες του πάρκου της

χείρισης του νερού στις περιαστικές πε-

ριοχές από ομιλητές που παρουσίασαν

περιπτώσεις πάρκων και φυσικών πε-

ριοχών μελών της FEDENATUR. Οι πο-

λύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις ανα-

φέρθηκαν σε θέματα οικολογικής δια-

Collserola. Το κτήριο του Δημαρχείου

είναι φτιαγμένο με στοιχεία μοντερνι-

σμού και με έντονη την επίδραση του ύ-

φους του μεγάλου αρχιτέκτονα Antoni

Gaudi στα στοιχεία της πρόσοψής του.

Στην ημερίδα τέθηκαν ζητήματα δια-

Το Δημαρχείο του Sant Just Desvern.

Οι Σύνεδροι σε αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Δημαρχείο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ FEDENATUR ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Δεξιά ο απερχόμενος Πρόεδρος της

FEDENATUR κ. Slimane Tir και στο

μέσον ο νέος κ. Josep Perpinyà i Palau.
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Η τεχνητή λίμνη στο φράγμα της Vallvidrera.

χείρισης συλλογών νερού, σε προγράμ-

ματα επαναχρησιμοποίησης, στην εκ-

παιδευτική διάσταση και στις διαστά-

σεις της προστασίας και αποκατάστα-

σης υδάτινων ρευμάτων που διατρέχουν

τον περιαστικό χώρο και διεισδύουν

στις πόλεις.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

περιέλαβαν την συζήτηση και έγκριση

των πεπραγμένων της περασμένης χρο-

νιάς και τον προγραμματισμό των δια-

φόρων θεμάτων της επόμενης. Εκτός

αυτών συζητήθηκαν πολλά και ενδιαφέ-

ροντα θέματα κοινού ενδιαφέροντος (οι

«Πράσινες Υποδομές», διάφορα προ-

γράμματα όπως το LIFE, το INTERREG

κ.λπ., η νέα ιστοσελίδα της FDN κ.ά)

και τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω συ-

νεργασίες. Ακόμα παρουσιάστηκε επί-

σημα από τον Δήμαρχο της περιοχής το

Πάρκο Drahan-Troja της Πράγας που έ-

γινε νέο μέλος της Ομοσπονδίας.

Η φετινή Γενική Συνέλευση συνέπε-

σε με την αποχώρηση του Προέδρου

της FEDENATUR κ. Slimane Tir που

ολοκλήρωσε με απόλυτα επιτυχημένο

τρόπο τρείς διετείς θητείες. Μετά από

μια ανοικτή διαδικασία και τις σχετικές

ψηφοφορίες ως νέος Πρόεδρος ανέλα-

βε ο κ. Josep Perpinyà i Palau, Δήμαρ- Η τεχνητή λίμνη στο φράγμα του Can Borrell.

Η Βαρκελώνη από ψηλά.
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χος της πόλης που φιλοξένησε την Γ.Σ,

και μέχρι τώρα Πρόεδρος της τοπικής

FEDENATUR (Ισπανίας). Η αλλαγή

σκυτάλης έγινε σε κλίμα συγκίνησης

και με την υπόσχεση ότι το έργο που έ-

χει επιτελεστεί θα αποτελέσει παρακα-

ταθήκη για το μέλλον. Άλλωστε ο φο-

ρέας του νέου Προέδρου είναι από τα ι-

δρυτικά μέλη της FEDENATUR.

Το κλείσιμο της Γ.Σ. ολοκληρώθηκε

με μια επίσκεψη στον «Δρόμο των νε-

ρών» (Carretera de los Aigües) στην α-

νατολική πλευρά του πάρκου της

Collserola. Στο τέλος της διαδρομής υ-

πάρχει οργανωμένος χώρος για τους ε-

πισκέπτες που έχουν την ευκαιρία να

δουν από ψηλά την πόλη της Βαρκελώ-

νης.

Οι Τεχνικές Επισκέψεις στα Πάρκα

των ποταμών Llobregat και Besòs που

πλαισιώνουν από τα δυτικά και τα ανα-

τολικά την εκτεταμένη πόλη της Βαρκε-

λώνης, έδωσαν την ευκαιρία στους συμ-

μετέχοντες να δουν δύο πολύ μεγάλες

οργανωμένες διευθετήσεις - αναπλάσεις

που απομάκρυναν τον διαρκή κίνδυνο

των πλημμυρών και εξασφάλισαν εκτε-

ταμένους χώρους υπαίθριας αναψυχής

δίνοντας στους κατοίκους των πιο πυ-

κνοκατοικημένων περιοχών της πόλης

διεξόδους στη φύση και σε πληθώρα α-

θλητικών και πολιτιστικών δραστηριο-

τήτων.

Η Τεχνική Επίσκεψη στο πάρκο της

Collserola περιέλαβε την περιήγηση στην

περιοχή του φράγματος της Vallvidrera

που κατασκευάστηκε το 1864, στην πα-

νέμορφη τεχνητή λίμνη του και στο Κέ-

ντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών (το θαυ-

μάσια ανακαινισμένο σπίτι του φύλακα

του φράγματος), στο φράγμα (υδροδό-

τησης) του Can Borrell στην καρδιά του

πυκνού δάσους, στις περιοχές όπου συ-

νυπάρχουν το δάσος με τις νέες οργανω-

μένες οικιστικές αναπτύξεις και σε διά-

φορους οργανωμένους χώρους υπαί-

θριας αναψυχής.

Το Kέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών στο φράγμα της Vallvidrera 

στο Πάρκο της Collserola.

Του πάρκο της Collserola.
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Κ
ατά την περίοδο της όψιμης Τουρκοκρατίας

και πριν την Επανάσταση η περιοχή της

Κυνουρίας, και ιδιαίτερα της Νότιας, γνω-

ρίζει περίοδο οικιστικής ανάπτυξης. Η με-

γάλη εμπορική δραστηριότητα οδήγησε

στην ανάλογη οικονομική ακμή και ακολούθως σε πλούσια

οικοδομική δραστηριότητα. Οι εμπορικές δραστηριότητες

των κατοίκων την περίοδο της οικονομικής άνθησης επεκτά-

θηκαν εντός και εκτός Πελοποννήσου και έτσι νέα αρχιτεκτο-

νικά στοιχεία εισέρρευσαν στην περιοχή. Έτσι, έχουμε επι-

δράσεις από τον Μυστρά, την Κωνσταντινούπολη, τα νησιά

και αλλού. Επίσης, πλούσιοι Κυνουριάτες έμποροι που δρα-

στηριοποιούνταν στο εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη, Τεργέ-

στη, Οδησσό) επέστρεψαν στην πατρίδα τους τον καιρό της

Επανάστασης για να συνεισφέρουν στον αγώνα και μετέφε-

ραν νέες ιδέες και διαφορετικές καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες. 

Παράλληλα με τις απλές αγροτικές κατοικίες απαντούν και

οχυρές κατοικίες, ψηλές, με μικρά και ελάχιστα ανοίγματα,

πολεμίστρες και καταχύστρες-ζεματίστρες. Φέρουν κυλινδρι-

κούς πυργίσκους με πολεμίστρες στις γωνίες τους, τα κλου-

βιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πύργος του Τσι-

καλιώτη. Σε αυτό το  αρχοντικό  πυργόσπιτο συναντώνται ό-

λα τα εξελικτικά στάδια της αρχιτεκτονικής και όλες οι εισηγ-

μένες επιδράσεις από την Κωνσταντινούπολη, την Ήπειρο

και τα νησιά, από τα σπίτια των Υδραίων Καπεταναίων.

Ο «Πύργος Tσικαλιώτη» ή «Αρχοντικό  Τσικαλιώτη» είναι

ένα ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που κατασκευάστηκε το

1808 πάνω σε παλαιότερες θεμελιώσεις. Άνηκε στον Κων-

σταντίνο Τσικαλιώτη και βρίσκεται στην πρωτεύουσα του

σημερινού Δήμου Νότιας Κυνουρίας, το Λεωνίδιο. 

Ο Κωνσταντίνος Τσικαλιώτης ήταν γόνος μιας από τις πα-

λαιότερες και σημαντικότερες οικογένειες των Τσακώνων.

Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και προσέφερε πάρα πολ-

λά στον αγώνα της απελευθέρωσης, τόσο σε εφόδια, όσο και

σε χρήματα. Δάνεισε μεγάλα ποσά στο Νέο Ελληνικό Κρά-

τος και κατατάχτηκε από την Επιτροπή Εκδουλεύσεων στην

Γ΄τάξη των χορηγών του Αγώνα. Τα στοιχεία και οι αναφο-

ρές είναι από το πλούσιο ιστορικό αρχείο της οικογενείας του

Μιχαήλ Μελά και των προγόνων του.

Γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Τσικαλιώτη. Βλέπουμε την
συγγένεια που συνέδεε την οικογένεια Τσικαλιώτη με την ιστορι-
κή οικογένεια Μελά.

ΠΥΡΓΟΣ

ΤΣΙΚΑΛΙΩΤΗ
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Γράμμα της 22 Απριλίου 1920, όπου αναφέρεται γεύμα της οικο-
γένειας Τσικαλιώτη με καλεσμένο τον Βασίλειο Μελά (από το ι-
στορικό αρχείο της οικογένειας Μελά).

Έγγραφο του 1887 από το ιστορικό αρχείο της οικογένειας του
Μιχαήλ Μελά, όπου φαίνονται οι στενές σχέσεις του Κωνσταντί-
νου Τσικαλιώτη και της οικογένειας Μελά.

Ο μαντρότοιχος που περιβάλλει την εσωτερική αυλή καταλήγει
σε ένα γωνιακό πυργίσκο, από όπου κάποιος μπορεί να έχει πλή-
ρη εποπτεία, τόσο των εξωτερικών χώρων, όσο και του εσωτε-
ρικού χώρου. Στην φωτογραφία φαίνονται και οι τουφεκίστρες
του πυργίσκου.

Τόσο στα υπέρθυρα όσο και στα κεφαλάρια των παραθύρων του
πύργου, έχουν χαραχτεί  πολλά σχέδια σταυρών. Στις φωτογραφίες
φαίνονται σταυροί τύπου globus cruciger, ένα χριστιανικό σύμβολο
εξουσίας που χρησιμοποιείται κατά κόρον τον  Μεσαίωνα στα νομί-
σματα, στην εικονογραφία και σε βασιλικά εμβλήματα. Συμβολίζει
την εξουσία του Χριστού (ο σταυρός) πάνω στον κόσμο (η σφαίρα).
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Το 1960 ο τότε Δήμαρχος Στυλιανός Μερικάκης, αναγνω-

ρίζοντας την ιστορική αξία του κτιρίου αυτού, το αγόρασε

για λογαριασμό του Δήμου. Η μελέτη αποκαταστάσεώς του

βραβεύτηκε από την Διεύθυνση Πολιτιστικών Δραστηριοτή-

των της Ε.Ο.Κ. στα πλαίσια του προγράμματος διατηρήσεως

της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

Ο Πύργος Τσικαλιώτη είναι μια πέτρινη κατασκευή, με βυ-

ζαντινές επιρροές και αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο αμυντι-

κής κατοικίας. Η κατασκευή του και η οχύρωσή του δικαιο-

λογούν τον χαρακτηρισμό του ως «Πύργος» αλλά η χλιδή

και η πολυτέλεια που είχε δικαιολογούν επίσης τον χαρακτη-

ρισμό του ως «Αρχοντικό».

Ο καθηγητής κ. Δρανδάκης τον χαρακτήρισε ως:  «Εν εκ

των ωραιότερων αν μη, το ωραιότερο κτίριο της Τουρκοκρα-

τίας εν Πελοποννήσω» και ο καθηγητής κ. Πάλλας βρίσκει

ότι στον Πύργο αυτόν, ιδίως στο χαγιάτι του, «διασώζεται ο

γνησιότερος ρυθμός του Μεσαιωνικού Μυστρά». Μάλιστα η

καθηγήτρια μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, στο Πανεπιστήμιο

της Καλιφόρνιας (Σαν Χοσέ) και διευθύντρια της Γενναδίου

Βιβλιοθήκης Αθηνών (1983) κα Μπεάτα Κιτσίκη-Παναγο-

πούλου σε μια πρωτότυπη μελέτη της για τα σπίτια της αστι-

κής τάξης στη Βαλκανική χερσόνησο του 18ου  και 19ου  αι-

ώνα με τίτλο ¨Τα αρχοντικά των Βαλκανίων επί Τουρκοκρα-

τίας¨, είχε εντάξει σε αυτή και τον Πύργο Τσικαλιώτη.

Είναι ένα διώροφο κτίριο, σχήματος Γ, χαρακτηριστικό

των τσακώνικων σπιτιών. Κάτω υπάρχουν καμάρες, μικρές

και μεγάλες με ενδιάμεσα χωρίσματα στο ισόγειο για να

βοηθούν τη στατικότητα του κτιρίου και έτσι διατηρείται μέ-

χρι σήμερα, σε άριστη κατάσταση, μετά από 2 αιώνες ζωής. 

Περιβάλλεται από παχύ μαντρότοιχο ύψους 3,5 μέτρων,

στην μια άκρη του οποίου υπάρχει πυργίσκος. Υπάρχουν

τουφεκίστρες σε κάθε γωνιά του κτιρίου και σε όλους τους ο-

ρόφους του, κάνοντάς το απόρθητο.

Η μπάρα πίσω από την πόρτα του ξουσταγιού.

Το ξουστάγι, που στην Τσακωνιά ονομάζουν τον σκεπαστό εξώστη μπροστά από την κύρια είσοδο του σπιτιού. Ανεβαίνοντας προς το
ξουστάγι, τα τελευταία σκαλοπάτια, είναι ασύμμετρα και απότομα  ώστε να αρκεί απλά ένα σπρώξιμο από τους αμυνόμενους στον ει-
σβολέα για να χάσει την ισορροπία του και να πέσει προς τα πίσω.

Οι τουφεκίστρες, που υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους χώρους
του Πύργου, δηλώνουν την μελέτη για απόλυτη προστασία του
κτιρίου από τον εχθρό.
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Έχει ανατολίτικη επιρροή στο σχέδιο κατασκευής του. Ε-

σωτερικά του υψηλού μαντρότοιχου υπάρχει μεγάλη αυλή,

με βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες, στέρνα και φούρνος.

Έχει τάπια σε υψηλότερο επίπεδο, δίπλα στο λιακωτό, κα-

μάρες, σκάλες εξωτερικές καθώς και δωμάτιο με κρύπτη και

είσοδο από την αυλή, για να κρύβονται εκεί αγόρια και κορί-

τσια καθώς και πολύτιμα αντικείμενα κατά τις επιθέσεις στον

Πύργο, με σκάλα πολύ στενή και σκαλοπάτια ανώμαλα ως

προς το ύψος (για αμυντικό σκοπό). Όλα βέβαια είναι επο-

πτευόμενα και πλήρως οχυρωμένα ενώ υπήρχε και στοά δια-

φυγής που οδηγούσε στον κοντινό χείμαρρο.

Η εξώπορτα είναι ξύλινη στιβαρή κατασκευή που ενισχύεται

με χονδρά μεταλλικά καρφιά εξωτερικά, ενώ εσωτερικά έχει α-

μπάρα και χονδρά κορδομύρια, ώστε να είναι πολύ δύσκολη έ-

ως αδύνατη η παραβίασή της, ακόμη και με πολιορκητικό κριό.

Στους ορόφους υπάρχουν οντάδες, γυναικωνίτης με καφα-

σωτό, ξυλόγλυπτα σαλόνια, δωμάτια με ντουλάπια, τζάκια

με καπνοδόχους ο ένας μέσα στον άλλο καθώς και βοηθητι-

κοί χώροι και τουαλέτα. Τα ταβάνια είναι ξυλόγλυπτα και

ζωγραφιστά ενώ τα παράθυρα είναι διακοσμημένα με βιτρό.

Τέλος υπάρχουν εσοχές με καθαρά ανατολίτικη μορφή και

κάγκελα φερμένη από την Ανατολή που σήμερα τα βλέπουμε

στην Πόλη στο Τοπ Καπί και στο Βεφά Κιλισέ τζαμί.

Όλος ο πύργος δείχνει την εύπορη κατάσταση του ιδιοκτή-

τη, καθώς και τις επιρροές από κάθε μέρος που εκείνος είχε

επισκεφθεί.

Οι φεγγίτες είχαν βιτρό, που ήταν δυτικής νοοτροπίας, επηρεα-
σμένοι από τους πολύχρωμους φεγγίτες των καθεδρικών ναών
της Ευρώπης.

Ο γυναικωνίτης είναι με καφασωτό μπροστά, ώστε οι γυναίκες
του σπιτιού μπορούσαν να παρακολουθούν τα γλέντια των α-
ντρών, χωρίς όμως να φαίνονται και χωρίς να συμμετέχουν. Ε-
πίσης, στα προξενιά, με το που έφτανε το συμπεθεριό, οι άνδρες
με τον υποψήφιο γαμπρό και τους συγγενείς τους, συζητούσαν
στη μεγάλη σάλα και οι γυναίκες στο γυναικωνίτη, πίσω από τo
καφασωτό και την αραχνοΰφαντη κουρτίνα, με την υποψήφια
νύφη παρακολουθούσαν τις συζητήσεις.
Στο τέλος, όταν οι άνδρες έκλειναν την συμφωνία (προίκα
κ.λπ.), ερχόταν η υποψήφια νύφη και εάν της άρεσε ο γαμπρός,
έφτιαχνε καφέ και του σερβίριζε, εάν ήταν γλυκός, γινόταν το
συμπεθεριό, εάν ήταν πικρός (σκέτος), δε γινόταν συμπεθεριό.

Το υπέροχο ξυλόγλυπτο ταβάνι της μεγάλης σάλας. Έχει  δύο πα-
ραστάσεις με το μυθολογικό πουλί φοίνικα με το σταυρό πάνω
από το κεφάλι, σύμβολο της αναγέννησης της νεότερης χριστια-
νικής Ελλάδας και δύο παραστάσεις με την θεά Αθηνά, που πα-
ρέπεμπε στην αρχαία Ελλάδα. Γύρω-γύρω η διακόσμηση ήταν
κλήματα, πιθανόν γιατί όπως αναφέρει ο Παυσανίας στα Λακω-
νικά, στην περιοχή στα αρχαία χρόνια λατρευόταν ο Διόνυσος.
Ο Τσικαλιώτης ήταν καραβοκύρης και δεν θα μπορούσε να λεί-
πει η θάλασσα από τη διακόσμηση του πύργου του. Στις τέσσερις
γωνίες του ταβανιού υπάρχουν παραστάσεις της θάλασσας. 

Τα κάγκελα στο παράθυρο είναι σχέδιο που το συναντάμε στο Πα-
λάτι Τοπ-Καπί στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε παράθυρα
αρχοντικών στη Σμύρνη. Ο Κωνσταντίνος Τσικαλιώτης τα προμη-
θεύτηκε από το εξωτερικό και τα τοποθέτησε στον Πύργο του.
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Ανάγλυφοι σταυροί διακοσμούν το κτίριο καθώς και συμ-

βολικές παραστάσεις με τον Σταυρό και τον Φοίνικα ενώ οι

πόρτες διακοσμούνται με ρόδακες και γεωμετρικά σχήματα

που σχηματίζουν τον αριθμό 8 για καλοτυχία.

Σήμερα στον Πύργο Τσικαλιώτη υπάρχουν έπιπλα, χαλιά

και σκεύη της εποχής εκείνης και έχει μεγάλη ιστορική αξία.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας τον αξιοποιεί ως Μουσείο και εκ-

θεσιακό χώρο καθώς κάποιες από τις κάτω αίθουσές του χρη-

σιμοποιούνται κατά καιρούς για την φιλοξενία εκθέσεων καλ-

λιτεχνικού περιεχομένου, κυρίως ζωγραφικής ή κοσμήματος.

Είναι επισκέψιμος από το κοινό όλες τις ώρες και ημέρες

του έτους χωρίς εισιτήριο εισόδου.

Ευχαριστούμε τον κ. Ανδρέα Κόκκορη για την ξενάγηση και
τις πληροφορίες για τον Πύργο Τσικαλιώτη

Η εξώπορτα του Πύργου Τσικαλιώτη είναι μια ξύλινη γερή κατα-
σκευή που έχει ενισχυθεί με χοντρά καρφιά που έχουν εξωτερικά
"κεφάλι" διαμέτρου 3-4 εκατοστά. Πίσω από την εξώπορτα έ-
χουν τοποθετηθεί αμπάρα και 2 χονδρά κορδομύρια που καθι-
στούν δύσκολη την παραβίασή της.

Ένα από τα πράγματα που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη στο Λεω-
νίδιο είναι η καθαριότητα. Ούτε στο ρέμα υπάρχουν σκουπίδια
και μπάζα, ούτε στους δρόμους βρίσκει κανείς απορρίμματα και
ακαθαρσίες όπως σε τόσες άλλες ελληνικές πόλεις. Πραγματικά
οι ντόπιοι αγαπούν τον τόπο τους και σέβονται το περιβάλλον
και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.
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ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Σ
ε Συνεργασία με την

Γενική Διεύθυνση Ανά-

πτυξης και Προστασίας

Δασών του ΥΠΕΚΑ η

Φιλοδασική διοργάνωσε επίσκε-

ψη-ξενάγηση στο Αισθητικό Δά-

σος, των Γενικών Διευθυντών των

Διευθύνσεων Δασών των χωρών

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Αθήνα, στα πλαίσια της Ελληνι-

κής Προεδρίας.

Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στη

Μονή Καισαριανής και επισκέ-

φθηκαν το Βοτανικό Μονοπάτι

και τον λόφο των Ταξιαρχών. Στον

χώρο του Μελισσοκομείου προ-

σφέρθηκε καφές και οι Σύνεδροι

είχαν την ευκαιρία να μάθουν πε-

ρισσότερα για το έργο και τις δρά-

σεις της Φιλοδασικής.
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Οι ήρωες του Αισώπου ζωντάνεψαν 
στο ….Αισθητικό Δάσος Υμηττού!

Παράσταση για παιδιά «ΑΙΣΩΠΟΥ ΚΟΜΙΞ!» από τη θεατρική ομάδα «Μικρός Νότος»

Σ
τον κόσμο των στοιχεί-

ων της φύσης και στη

χώρα των ζώων, στον

κόσμο των μύθων του

Αισώπου συνέβαιναν...

τσακωμοί, έριδες, συγκρούσεις, πόλε-

μοι, αψιμαχίες και πολλά, πολλά άλλα...

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία

να ζήσουν από κοντά τις ιστορίες, τους

καυγάδες και τα αστεία παθήματα των

ζώων, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014,

το απόγευμα, στο χώρο εκπαιδευτικών

προγραμμάτων της Φιλοδασικής Ένω-

σης Αθηνών, όπου η θεατρική ομάδα

«Μικρός Νότος» παρουσίασε τη μουσι-

κή, διαδραστική της παράσταση, με τίτ-

λο «Αισώπου Κόμιξ!».

Εκεί, η  Έλενα (Γεροδήμου), η Βά-

σια (Χρήστου) και η Χρύσα (Διαμα-

ντοπούλου) μεταμορφώθηκαν μπροστά

στα μάτια των θεατών (και στο πιο ό-

μορφο φυσικό σκηνικό του βουνού)

σε... λαγούς, χελώνες, αλεπούδες, κο-

ράκια, ποντίκια, μυρμήγκια, ακόμα και

σε στοιχεία της φύσης! 

Οι ήρωες των παραμυθιών του Αισώ-

που «Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας»,

«Βοριάς και ήλιος», «Η αλεπού και ο

κόρακας», «Ο λαγός και η χελώνα»,

«Ο ποντικός της πόλης κι ο ποντικός

της εξοχής», ζωντάνεψαν μπροστά στα

παιδιά με χιούμορ και αμεσότητα. Όλοι

οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη ζω-

ντανή μουσική της παράστασης, τις εκ-

πλήξεις και τις ανατροπές αλλά και το

διαδραστικό παιχνίδι με τους ηθοποι-

ούς, που έβαλε πολλές φορές τα παιδιά

να σταθούν δίπλα στους ήρωες των μύ-

θων με ρόλο συμβουλευτικό αλλά και

υποστηρικτικό. 

Η θεατρική παράσταση ήταν μια α-

κόμα από τις καλοκαιρινές οικογενεια-

κές δράσεις της Φιλοδασικής Ένωσης

Αθηνών στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού

και η θεατρική ομάδα «Μικρός Νότος»

την υποστήριξε, παραχωρώντας μέρος

των εσόδων από τα εισιτήρια. Τη σκη-

νοθεσία και τη μουσική τής παράστα-

σης υπογράφει ο Πέτρος Δαμουλής, ε-

νώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο

Τάσος Ράτζος. Η παράσταση «Αισώ-

που Κόμιξ!» από τη θεατρική ομάδα

«Μικρός Νότος»  ταξιδεύει μέσα στις

σχολικές αίθουσες αλλά και ...όπου υ-

πάρχουν παιδιά.  

Περισσοτερα για την παρασταση

«ΑΙΣΩΠΟΥ ΚΟΜΙΞ!» μπορείτε να

δείτε στα: www.mikrosnotos.gr &

www.facebook.com/MikrosNotos  και

ένα σύντομο βίντεο στο: http:

//youtu.be/RKFoT6dVRiA

Xoρηγός 

Eπικοινωνίας
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Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές
Μαθητές σχολείων φύτεψαν αρωματικά φυτά στο ιερό του Διονύσου στην Ακρόπολη

Σ
τα πλαίσια της Δράσης

«Πράσινες Πολιτιστι-

κές Διαδρομές» η Ά  Ε-

φορεία Προϊστορικών

και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ορ-

γάνωσε από 28 Απριλίου έως 4

Μαΐου 2014 περιηγήσεις μαθητών

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον

Αρχαιολογικό χώρο της Βόρειας

και Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως,

στο ιερό του Διονύσου. Με αναφο-

ρές στον μύθο και τη λατρεία του

Διονύσου, αλλά και στο σημερινό

περιβάλλον, δίνοντας μυθολογικά

στοιχεία για τα δέντρα και τα φυτά

στο ιερό του Διονύσου, τα παιδιά

είχαν μια ενδιαφέρουσα γνωριμία

με τον χώρο.

Η δράση ολοκληρώθηκε με φύ-

τευση αρωματικών φυτών κοντά

στον χώρο του Ιερού και την είσο-

δο του αρχαιολογικού χώρου από

τους μαθητές που συμμετείχαν στη

Δράση.

Η Φιλοδασική προσέφερε τα

φυτά, βοήθησε στην προετοιμασία

των χώρων και καθοδήγησε τους

μαθητές να φυτέψουν σωστά τα

φυτά και να συμβάλουν στην δια-

μόρφωση της περιοχής.
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Οι Σύνεδροι του Διεθνούς Συνεδρίου της European Academy 
of Esthetic Dentistry στο Αισθητικό Δάσος

Σ
τα πλαίσια του 28ου

Διεθνούς Συνεδρίου

της European Academy

of Esthetic Dentistry ο

Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημί-

ου Αθηνών Οδοντίατρος κ. Άρης

Πέτρος Τριποδάκης οργάνωσε σε

συνεργασία με την Φιλοδασική ε-

πίσκεψη ξενάγηση των Ευρωπαί-

ων Συνέδρων στη Μονή Καισα-

ριανής, τον Βοτανικό Κήπο και το

Αισθητικό Δάσος, την Τετάρτη 28

Μαΐου 2014.
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ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

Τ
ην Κυριακή 11 Μαΐου

γονείς και μαθητές

των Εκπαιδευτηρίων

Δούκα ήρθαν στο Αι-

σθητικό Δάσος, που διαχειρίζεται

η Φιλοδασική, στον Υμηττό.  Στον

ειδικά διαμορφωμένο χώρο πίσω

από την Μονή Καισαριανής η παι-

δαγωγός κ. Ρόζα Τριανταφυλλίδη

και η παιδοψυχολόγος κ. Κατερίνα

Λιάπη είχαν οργανώσει ένα κυρια-

κάτικο «Κυνήγι Θησαυρού» για

τους γονείς και τα παιδιά των Εκ-

παιδευτηρίων Δούκα, στα πλαίσια

των εκπαιδευτικών προγραμμά-

των που οργανώνει η Φιλοδασική. 

Στον Ιστορικό Ελαιώνα και το

Βοτανικό Μονοπάτι, μικροί και

μεγάλοι, παίζοντας και εξερευνό-

ντας  ανακάλυψαν ορισμένα από

τα φυτά και τα δέντρα του Αισθη-

τικού Δάσους. 

Πριν φύγουν κάθε οικογένεια

πήρε από το φυτώριο της Φιλοδα-

σικής το δικό της αρωματικό φυτό

για να το φυτέψει και να το φρο-

ντίζει στο σπίτι. 

Ήταν μία πολύ ωραία εκδρομή.

Σας ευχαριστούμε παιδιά. 
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ρα και τις γυάλινες πόρτες, τοποθε-

τώντας παντζούρια από μη εύφλεκτα

υλικά.

• Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγω-

γούς εξαερισμού του κτίσματος με ει-

δικό, μη εύφλεκτο, συρμάτινο σύρμα

έτσι ώστε οι σπίθες να μην μπορούν

να διεισδύσουν στο εσωτερικό του

κτιρίου.

• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικεί-

μενα κοντά στο σπίτι σας.

• Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυ-

πτων δεξαμενών καυσίμου κοντά στο

σπίτι σας.

• Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλει-

στούς και προφυλαγμένους χώρους.

• Προμηθευτείτε τους κατάλληλους

πυροσβεστήρες και μεριμνήστε για

τη συντήρηση τους.

• Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος

με μήκος ανάλογο της περιοχής που

θέλετε να προστατεύσετε σε περί-

πτωση πυρκαγιάς.

των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία

τους και την κατάσταση των κλαδιών

τους.

• Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά α-

πό τα δέντρα και τους θάμνους.

• Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων

να ακουμπούν στους τοίχους τη στέ-

γη και τα μπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έ-

τσι ώστε να υπάρχει απόσταση του-

λάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι σας.

• Αραιώστε γύρω από το κτίσμα τη

δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα

κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν

τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά

του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγα-

λύτερης ασφάλειας και όταν οι συν-

θήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε

τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση

γύρω από το κτίσμα σε απόσταση

τουλάχιστον 10 μέτρων.

• Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορρο-

ές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους

τοίχους του κτίσματος.

• Προφυλάξτε, εξωτερικά, τα παράθυ-

Κ
αμένες δασικές εκτάσεις, σπίτια που έγιναν στάχτη

και χαμένες ζωές, είναι ο απολογισμός του Πυροσβε-

στικού Σώματος Ελλάδος κάθε χρόνο. Είτε από αμέ-

λεια είτε από πρόθεση πολιτών, στρέμματα γης τυλίγονται στις

φλόγες -κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες οδηγίες για το τι μπορεί

να κάνει ένας πολίτης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-

σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην

ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ 

ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα

και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θε-

ρινών μηνών.

• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υ-

παίθριες ψησταριές στα δάση ή σε

χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.

• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες

που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρ-

καγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση

τροχού ή άλλου εργαλείου που δημι-

ουργεί σπινθήρες).

• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα ό-

ταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους.

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος.

Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβα-

σης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα 
ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση

• Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη

γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας

και απομακρύνοντας σε ακτίνα του-

λάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα,

τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα

κλαδιά κ.λπ.

• Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος
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• Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα

παράθυρα και φράξτε όλες τις χαρα-

μάδες με βρεγμένα πανιά για να μην

μπει καπνός στο εσωτερικό του κτι-

ρίου.

• Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα

παράθυρα.

• Απομακρύνετε προς το εσωτερικό

των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκο-

νται κοντά στα παράθυρα και τις ε-

ξωτερικές πόρτες.

• Κλείστε όλες τις ενδιάμεσες πόρτες

για να επιβραδύνετε την εξάπλωση

της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του

κτιρίου.

• Γεμίστε τις μπανιέρες, τις λεκάνες

και τους κουβάδες έτσι ώστε να υ-

πάρχει άμεσα εφεδρικό νερό.

• Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα χώρο.

• Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και ε-

φεδρικές μπαταρίες δίπλα σας σε πε-

ρίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό

ρεύμα.

• Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατα-

σκευή, αναζητήστε καταφύγιο σε γει-

τονικό κτιστό σπίτι.

• Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής

ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και

τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ

•    Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έ-

ξω από το σπίτι σας και σβήστε αμέ-

σως τις μικροεστίες που παραμένουν.

Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες,

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την

περίμετρο και όλους τους εξωτερι-

κούς χώρους του κτίσματος για πιθα-

νές μικροεστίες και αναζωπυρώσεις.

• Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευ-

ές φυσικού αερίου και υγρών καυσί-

μων μέσα και έξω από το κτίσμα.

• Μαζέψτε άμεσα όλες τις τέντες που

έχετε ανοίξει στα μπαλκόνια και τα

παράθυρα του κτίσματος.

• Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να

διευκολύνετε την πρόσβαση των πυ-

ροσβεστικών οχημάτων.

• Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική

πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να ανέ-

βει κάποιος άμεσα στη στέγη του. Η

σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί

στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκε-

ται αντίθετα από την κατεύθυνση που

έρχεται η πυρκαγιά.

• Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος

με τις βρύσες που έχετε στο εξωτερι-

κό του κτίσματος και απλώστε τους

σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται ό-

λη η περίμετρος του.

• Εάν η ορατότητα είναι μειωμένη α-

νάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα

εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να

γίνει περισσότερο ορατό μέσα από

τους καπνούς.

Αν η πυρκαγιά 
είναι στο κατώφλι σας

• Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του

χώρου σας, εκτός εάν η διαφυγή σας

είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

• Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικο-

δόμημα κατασκευασμένο από άφλε-

κτα υλικά είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα

είναι μικρή μέσα σε αυτοκίνητο το ο-

ποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

• Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη

την οικογένεια σας και τα κατοικίδια

ζώα σας.

• Μία δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία

που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

και ένας σωλήνας νερού, μπορεί να

σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΜΟΛΙΣ 

ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο

της Πυροσβεστικής (στον αριθμό

κλήσης 199) και δώστε σαφείς πλη-

ροφορίες για την τοποθεσία και το α-

κριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς

και πληροφορίες για την τοποθεσία

και το ακριβές σημείο που βλέπετε

την πυρκαγιά.

• Περιγράψτε το είδος της βλάστησης

που καίγεται.

•   Προσδιορίστε την κατεύθυνση της

πυρκαγιάς.

•   Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού

δώσετε όλες τις απαραίτητες πληρο-

φορίες.

ΑΝ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

Τι πρέπει να κάνετε έξω 
από το σπίτι σας

• Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

• Απομακρύνετε αμέσως όλα τα εύ-

φλεκτα υλικά από τον περίγυρο του

κτίσματος και μεταφέρετέ τα σε κλει-

στούς και προφυλαγμένους χώρους.

Η ανάφλεξή τους μπορεί να συμβά-

λει στην μετάδοση της πυρκαγιάς στο

κτίριο.

• Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες,

παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να

εμποδίσετε τις καύτρες να διεισδύ-

σουν στο εσωτερικό του κτιρίου.
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Κοπή δέντρου 
επειδή έκρυβε πινακίδα 
καταστήματος γνωστής 
εταιρείας τηλεπικοινωνιών

Σ
τις 11 Ιουνίου στην οδό Δρα-
γατσανίου 6, ο δήμος έκοψε
το δέντρο που υπήρχε εκεί για

πάνω από πενήντα χρόνια, μετά από αί-
τηση του καταστήματος της Vodafone.
Σύμφωνα με μαρτυρίες επαγγελμα-
τιών και θαμώνων της οδού, εργαζόμε-
νοι της Vodafone προσπαθούσαν να α-
ποξηράνουν το δέντρο με χλωρίνη,
διότι η φυλλωσιά του δέντρου κάλυ-
πτε την πινακίδα του καταστήματος.
Εν έτει 2014, στο κέντρο της Αθήνας,
μιας πόλης με μόλις 0,96 m2 πρασίνου
ανά κάτοικο, τέτοιες πράξεις είναι α-
παράδεκτες και θα έπρεπε να συνεπά-
γονται ποινικές ευθύνες.

Μάστιγα οι εγκαταλείψεις
κατοικίδιων ζώων

Σ
χεδόν τρία εκατομμύρια περι-
πλανώμενοι σκύλοι και γάτες
κυκλοφορούν στους δρόμους

της Ελλάδας. Η κρίση ανάγκασε πολ-

λούς ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν τα
κατοικίδιά τους. Σύμφωνα με στατιστι-
κά στοιχεία φιλοζωικών οργανώσεων
τα περιστατικά εγκατάλειψης ξεπερ-
νούν τα 80.000 ετησίως με την πλειο-
νότητα των περιστατικών να καταγρά-
φονται κατά τους θερινούς μήνες. Α-
ντίστοιχα, πληθαίνουν και τα κρού-
σματα μαζικών δηλητηριάσεων. Ακό-
μη, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από
το υψηλό κόστος των επεμβάσεων
στείρωσης, γι' αυτόν το λόγο η Πανελ-
λαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική
Ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση
να προωθήσει τις στειρώσεις.

Οι κύριες αιτίες για τις οποίες έχει
αυξηθεί ο αριθμός των αδέσποτων
στην Ελλάδα είναι η ανευθυνότητα
των ιδιοκτητών, η παράνομη εισαγω-
γή στη χώρα τουλάχιστον 30 χιλιά-
δων νέων ζώων ετησίως, κυρίως από
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
αλλά και οι χιλιάδες παράνομοι ε-
κτροφείς ζώων. Δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που τα Pet shop, οι εισαγωγείς και
το κύκλωμα των παράνομων εκτρο-
φέων, να εγκαταλείπουν στο δρόμο
τα απούλητα κουτάβια όταν αυτά
πλέον μεγαλώσουν.

Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες ζώων τα
αποκτούν σαν δώρα με αποτέλεσμα να
μην έχουν συναίσθηση της ευθύνης
που συνεπάγεται η φροντίδα τους. Συ-
χνά οικογένειες που απέκτησαν ένα
κατοικίδιο ως δώρο, στη συνέχεια το
βαρέθηκαν και το εγκατέλειψαν.

Τα ζώα που καταλήγουν στο δρό-
μο, πολύ συχνά σκυλιά ράτσας, πέ-
φτουν συχνά θύματα τροχαίων δυ-
στυχημάτων, ενώ επιβιώνουν κατά
μέσο όρο για τρία χρόνια ζώντας κά-
τω από άθλιες συνθήκες.

Το πρόβλημα δεν εμφανίζεται μόνο
στην Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιο.
Σύμφωνα με το πόρισμα πρόσφατου
συνεδρίου του Οργανισμού Τροφί-
μων και Γεωργίας (FAO) του Ο.Η.Ε., η
εγκατάλειψη κατοικίδιων σημειώνει έ-
ξαρση στις παρούσες συνθήκες οικο-
νομικής κρίσης σε όλο τον κόσμο. 

Οι πρόσφατες κοινωνικές αναταρα-
χές στον αραβικό κόσμο και την Ευ-
ρώπη, οδήγησαν χιλιάδες κατοικίδια
ζώα στην εγκατάλειψη. Ο FAO εξηγεί
ότι οι προκλήσεις της αστυφιλίας, της
διαχείρισης απορριμμάτων, των ανε-
ξέλεγκτων γεννήσεων σκύλων και γα-
τών, καθώς και οι θρησκευτικές, πολι-
τιστικές και κοινωνικές διαφοροποιή-
σεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη
χάραξη αξιόπιστης πολιτικής διαχείρι-
σης του πληθυσμού των αδέσποτων.

Στην παραδοσιακά ευαίσθητη - σε
ό,τι αφορά τα κατοικίδια - Βρετανία, η
μη κερδοσκοπική οργάνωση Dogs
Trust αναφέρει ότι η αύξηση των αδέ-
σποτων οφείλεται αποκλειστικά και
μόνο στην οικονομική κρίση. Οι Αρ-
χές του Κεντ αναγκάστηκαν να θανα-
τώσουν πολλά από τα αδέσποτα, κα-
θώς δεν βρέθηκαν «ανάδοχα αφεντι-
κά» γι' αυτά.

Στις Η.Π.Α., το φαινόμενο των «κατοι-
κίδιων των εξώσεων» - σκύλων και γα-
τών, που εγκαταλείπονται από αφεντι-
κά, τα οποία χάνουν τις κατοικίες τους -
έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Την ί-
δια στιγμή, επίσημα στοιχεία εμφανί-
ζουν τα «καταφύγια» αδέσποτων να υ-
ποβάλουν σε ευθανασία ποσοστό 50%
των ζώων, που φιλοξενούνται σε αυτά. 



Greenpeace: 
η θετική πρωτοβουλία 
της ελληνικής προεδρίας
και το μεγάλο λάθος

T
ον απολογισμό της ελληνικής
προεδρίας της Ε.Ε. εστιάζο-
ντας στα ζητήματα των με-

ταλλαγμένων και των ενεργειακών και
κλιματικών πολιτικών κατέθεσε η
ΜΚΟ Greenpeace.

Όπως αναφέρει η Greenpeace «στην
περίπτωση της ενέργειας, τα καλά λό-
για πρέπει να συνοδεύονται από αντί-
στοιχα φιλόδοξες δεσμεύσεις. Στο θέ-
μα των μεταλλαγμένων όμως τα μεγά-
λα λόγια προδόθηκαν από το τελικό
συμβιβαστικό αποτέλεσμα, προς όφε-
λος των πολυεθνικών των μεταλλαγμέ-
νων».

- Κλίμα και ενέργεια: 
Πόσο συνεπής είναι 
η ελληνική πολιτική
Η Ελληνική Προεδρία διασφάλισε

ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί ενέργειας
και περιβάλλοντος συζήτησαν σε κά-
θε ευκαιρία τις προτάσεις για τους
κλιματικούς και ενεργειακούς στό-
χους για το 2030. Δυστυχώς, αυτές οι
συζητήσεις βασίστηκαν στις αδύνα-
μες προτάσεις της Επιτροπής, όπως
παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του
2014. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμ-
φωνήσει μέχρι τώρα να παρεκκλίνουν
από τα σχέδια της Επιτροπής και να
υιοθετήσουν φιλόδοξους και νομικά
δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου και την αύξηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

Κρίνεται θετική η πρωτοβουλία
του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής να συ-
νυπογράψει με έξι κράτη-μέλη επι-

στολή προς τον πρόεδρο της Επι-
τροπής με την οποία εκφράζει «την
πεποίθηση ότι οι φιλόδοξες πολιτικές
για την εξοικονόμηση ενέργειας έως
το 2030, θα ενισχύσουν την ευρωπαϊ-
κή ανταγωνιστικότητα και θα οδηγή-
σουν σε περισσότερες θέσεις εργα-
σίας και ανάπτυξη. Επομένως η αξιο-
λόγηση της προόδου των κρατών-με-
λών προς την επίτευξη του στόχου
για την εξοικονόμηση ενέργειας τον Ι-
ούλιο του 2014, θα πρέπει να παρου-
σιάσει μία πρόταση για ένα δεσμευτι-
κό στόχο για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας».

Ωστόσο η στάση του υπουργού στο
εσωτερικό της χώρας είναι εξαιρετι-
κά απογοητευτική καθώς δεν έχει α-
νακοινώσει κανένα απολύτως φιλόδο-
ξο σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζει
την παραχώρηση θαλάσσιων οικοπέ-
δων για έρευνα και εκμετάλλευση υ-
δρογονανθράκων.

- Μεταλλαγμένα: 
Το μεγάλο λάθος της Προεδρίας
Η Ελλάδα έχει υπάρξει ιστορικά α-

πό τις χώρες που συστηματικά ενα-
ντιώνονται στην απελευθέρωση με-
ταλλαγμένων οργανισμών στο περι-
βάλλον και έχουν διαδραματίσει κομ-
βικό ρόλο ώστε να διασφαλίσουν ότι
η ευρωπαϊκή νομοθεσία παραμένει
πιστή στην αρχή της προφύλαξης.
Παρά την τεράστια ευκαιρία που πα-

ρουσιάστηκε στη αρχή της Προε-
δρίας, η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε
να διορθώσει τον τρόπο με τον οποίο
οι μεταλλαγμένες καλλιέργειες εγκρί-
νονται στην Ευρώπη. Το πιο αρνητικό
ωστόσο σημείο ήταν ότι αγνόησε το
γεγονός ότι τα δύο τρίτα του Ευρω-
κοινοβουλίου και 19 κράτη απέρρι-
ψαν ανοιχτά την πρόταση της Επιτρο-
πής για έγκριση νέου μεταλλαγμένου
ζιζανιοκτόνου καλαμποκιού και αμφι-
σβήτησαν τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων για τις μεταλλαγμένες καλ-
λιέργειες.

Η στάση του υπουργού ξεσήκωσε
αντιδράσεις με αποτέλεσμα δεκάδες
χιλιάδες πολίτες να του ζητήσουν τη
δραστική αναθεώρηση του νομικού
πλαισίου της Ε.Ε. για την απελευθέ-
ρωση μεταλλαγμένων οργανισμών
στο περιβάλλον αντί για μικρο-αλλα-
γές στο υπάρχον καθεστώς.

Αντίθετα, η Ελληνική Προεδρία ε-
πένδυσε τις προσπάθειές της σε ένα
προσχέδιο νόμου το οποίο υποτίθεται
ότι θα έδινε το δικαίωμα στα κράτη-
μέλη να απαγορεύσουν τις μεταλλαγ-
μένες καλλιέργειες στην επικράτειά
τους. Μετά από τρία έτη αδιεξόδων,
οι υπουργοί περιβάλλοντος κατέλη-
ξαν σε μία κοινή θέση τον Ιούνιο. Δυ-
στυχώς το συμβιβαστικό κείμενο, το
οποίο διαπραγματεύτηκε η Ελληνική
Προεδρία, μετατράπηκε σε γρίφο με
σοβαρά νομικά κενά και έχει μετατο-
πιστεί σημαντικά από την πολύ πιο
προοδευτική θέση του Ευρωκοινο-
βουλίου.

Προς το παρόν, η μεγάλη ευκαιρία
να αξιοποιηθεί η αρνητική στάση πολ-
λών ευρωπαϊκών χωρών στο θέμα
των μεταλλαγμένων και να χρησιμο-
ποιηθεί για να ξεκινήσει η ουσιαστική
αλλαγή της σχετικής Ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας, πήγε χαμένη.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 29

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



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

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ30 ΦΥΣΗ & ΖΩΗ30

Όταν ο οικολογικός 
εξτρεμισμός καταστρέφει
το περιβάλλον
-η περίπτωση των μινκ

Σ
ε μείζον περιβαλλοντικό, κοι-
νωνικό και οικονομικό πρό-
βλημα τείνει να εξελιχθεί η α-

πελευθέρωση δεκάδων χιλιάδων μινκ
από την εξτρεμιστική οικολογική ορ-
γάνωση «A.L.F.». Συγκεκριμένα η εν
λόγω οργάνωση είχε απελευθερώσει
50.000 γουνοφόρα από δύο εκτρο-
φεία στο Χιλιόδενδρο Καστοριάς και
στη Σιάτιστα Κοζάνης. Όπως αναφέ-
ρει δημοσίευμα της “Καθημερινής” α-
πό τα 50.000 συνελήφθησαν 30.000,
10.000 βρέθηκαν νεκρά και 10.000
διέφυγαν, εκ των οποίων κανείς δεν
γνωρίζει πόσα επιβίωσαν.

Τα γουνοφόρα ζώα που έχουν δια-
φύγει επιτίθενται σε οικόσιτα ζώα (κό-
τες κ.ά), ενώ σύμφωνα με τον κ. Νίκο
Παναγιωτόπουλο, αντιπρόεδρο της Ε-
ταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος
Καστοριάς, οι επιπτώσεις στην ορνιθο-
πανίδα είναι παραπάνω από ορατές. Ο
αριθμός των υδρόβιων πτηνών (όπως
φαλαρίδες, κύκνοι και χήνες) έχει μειω-
θεί αισθητά. Από τις 120 φωλιές κύ-
κνων έχουν απομείνει τριάντα. Επίσης
οι αποικίες των λαγγόνων, των μικρών
κορμοράνων που σπανίζουν στην Ευ-
ρώπη, έχουν συρρικνωθεί και πολλά
πουλιά μετακινούνται όπου τα νερά εί-
ναι πιο βαθιά, για να γλιτώσουν. Επίσης
από την παρουσία του μινκ απειλείται η
σπάνια βίδρα, αλλά και η νυφίτσα.

Τα μινκ που απελευθερώθηκαν είναι
αμερικανικά είδη, μη ενδημικά στην
Ελλάδα, που συγγενεύουν με το κου-
νάβι. Έχει σώμα μακρόστενο, μήκους
40-70 εκ. και ουρά που μπορεί να φτά-
σει τα 14 εκ. Αναπαράγεται μία φορά
το χρόνο -το θηλυκό γεννάει από 3 έ-

ως 8 μικρά- και είναι δεινός θηρευτής,
καθώς κολυμπάει και σκαρφαλώνει με
άνεση. Το σημαντικότερο πρόβλημα
είναι ότι τα ζώα αυτά αποθηκεύουν
τροφή, δηλαδή σκοτώνουν περισσό-
τερα ζώα από όσα χρειάζονται.

Ο τεράστιος οικολογικός κίνδυνος α-
πό την ελεύθερη δράση των μινκ στην
ελληνική φύση καθιστά πολύ ευαίσθη-
το το ζήτημα της ασφάλειας των ε-
κτροφείων. Σύμφωνα με την Αγροτική
Διεύθυνση Αντιπεριφέρειας Καστοριάς
μόνο στον τοπικό νομό λειτουργούν 31
εκτροφεία με δυναμικότητα 236.055 ε-
νήλικα ζώα, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα
ο πληθυσμός τους πλησιάζει το ένα ε-
κατομμύριο. Τέλος, ένα ακόμα ζήτημα
μείζονος σημασίας που πρέπει να μας
απασχολήσει είναι οι συνθήκες εκτρο-
φής και θανάτωσης των ζώων αυτών.

Η εμπειρία δείχνει ότι λύση δεν εί-
ναι σίγουρα η απελευθέρωση.

Χιλιάδες μικρά ψάρια νεκρά
σε παραλία της Σάμου 

Ε
κατοντάδες χιλιάδες νεκρά
ψάρια ξεβράστηκαν το πρωί
του Σαββάτου (7/6) στην α-

κτογραμμή κοντά στο Καρλόβασι της
Σάμου. Όπως μεταδίδει το isamos.gr,
τα νεκρά ψάρια εκβράστηκαν σε μια
ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από τη
γέφυρα του Κερκήτειου ποταμού μέ-
χρι και την παραλία Ποτάμι. Αμέσως

σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθη-
κε το Λιμεναρχείο ώστε να πάρει
δείγματα και να διαπιστώσει από που
οφείλεται αυτό το γεγονός.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσ-
σιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος“, που
έχει λάβει δείγματα των μικρών ψα-
ριών, πιθανότατα τα μη εμπορεύσιμα
αλιεύματα ξεφορτώθηκε κάποια μη-
χανότρατα τα ξημερώματα της Παρα-
σκευής για να μην αντιμετωπίσει πρό-
βλημα με τις Αρχές. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα, η βιομάζα
που βρέθηκε νεκρή στην ακτογραμμή
του Καρλοβάσου αντιστοιχεί μόλις
στο 30% περίπου του μεγέθους της
καταστροφής αφού τα περισσότερα
ψάρια είναι νεκρά μέσα στον βυθό!

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί
το Λιμεναρχείο Σάμου. Σημειώνεται ότι
η δραστηριότητα των γρι-γρι στην πε-
ριοχή και οι επιπτώσεις της στο θαλάσ-
σιο οικοσύστημα έχει απασχολήσει τις
λιμενικές αρχές και στο παρελθόν.

Photo: isamos

Ξαπλώστρες ξενοδοχείου 
εμπόδισαν 
την καρέτα-καρέτα 
στην Κρήτη

M
ετά τον εντοπισμό των
πρώτων φωλιών στους κόλ-
πους της Ζακύνθου και της

Κυπαρισσίας ξεκίνησε επισήμως και η
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ωοτοκία θαλάσσιας χελώνας Caretta
caretta στην Κρήτη, που αποτελεί τον
τρίτο σημαντικότερο βιότοπο αναπα-
ραγωγής του ζώου στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά τα ξημερώματα της
1ης Ιουνίου, εντοπίστηκε η πρώτη
φωλιά θαλάσσιας χελώνας από τους
εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, στον κόλπο
της Μεσσαράς στην περιοχή Καλαμά-
κι. Την ίδια ημέρα εντοπίστηκαν και
τα πρώτα ίχνη θαλάσσιας χελώνας
στον κόλπο Ρεθύμνου, η οποία δυ-
στυχώς δεν μπόρεσε να κάνει τη φω-
λιά της, αφού εμποδίστηκε από την ύ-
παρξη ξαπλωστρών ξενοδοχείου της
περιοχής, που δεν είχαν μαζευτεί κα-
τά τη διάρκεια της νύχτας, παρόλο
που υπήρξε η σχετική ενημέρωση
των επιχειρηματιών από στελέχη του
ΑΡΧΕΛΩΝ.

Εθελοντές και στελέχη του ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ, ενημερώνουν και συνεργάζο-
νται στενά με τις τουριστικές επιχει-
ρήσεις, κυρίως του κόλπου Ρεθύ-
μνου, που αποτελεί τη σημαντικότερη
περιοχή που ωοτοκούν οι θαλάσσιες
χελώνες στη Κρήτη. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ
προτείνει απλά αλλά ουσιαστικά δια-
χειριστικά μέτρα, που με την υιοθέτη-
σή τους διευκολύνεται η ωοτοκία των
θαλάσσιων χελωνών και επιτυγχάνε-
ται η συνύπαρξη μεταξύ τουρισμού
και προστασίας του απειλούμενου με
εξαφάνιση είδους. Η συγκέντρωση
των ξαπλωστρών στο πίσω μέρος της
παραλίας κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας είναι ένα από αυτά, που αρκετοί
επαγγελματίες ακολουθούν με συνέ-
πεια κάθε καλοκαίρι.

Η έντονη διάβρωση των παραλιών,
τα βαρέα οχήματα στον αιγιαλό, η κα-
τάληψη των παραλιών από έπιπλα θα-
λάσσης τις βραδινές ώρες, η ηχορύ-
πανση, η φωτορύπανση και η όχληση
από την ανθρώπινη παρουσία είναι
μερικά από τα βασικότερα προβλήμα-
τα στην Κρήτη και όχι μόνο, που απο-
θαρρύνουν την ωοτοκία των θαλάσ-
σιων χελωνών. Δεν είναι τυχαία η δρα-
ματική πτωτική τάση του αριθμού των
φωλιών που καταγράφεται ετησίως
στον κόλπο Ρεθύμνου και Χανίων,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ για τα τελευταία 24 χρόνια. Ας
μην ξεχνάμε πως ο κάθε πληθυσμός
θαλάσσιας χελώνας σε κάθε περιοχή
είναι ξεχωριστός, εφόσον οι θηλυκές
χελώνες ξαναγυρίζουν στις παραλίες
όπου γεννήθηκαν και οι ίδιες. Άρα,
στην περίπτωση που εξαφανιστεί κά-
ποιος από αυτούς δεν μπορεί να αντι-
κατασταθεί από κανέναν άλλον.

Για περαιτέρω πληροφορίες ανα-
φορικά με τις θαλάσσιες χελώνες
μπορείτε επισκεφτείτε τους Σταθ-
μούς Ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ
που θα λειτουργούν προσεχώς καθη-
μερινά στο λιμάνι του Ρεθύμνου,
στην παλιά πόλη των Χανίων και στα
Μάταλα.

Απόφαση για την διαχείριση
των αποβλήτων ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Y
πεγράφη από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, και απε-

στάλη στο συναρμόδιο Υπουργείο Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για

συνυπογραφή, η κοινή υπουργική α-
πόφαση για τον «Καθορισμό κανό-
νων, όρων και προϋποθέσεων, για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλή-
των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).»

Με την συγκεκριμένη απόφαση, θε-
σπίζονται κανόνες για την οργάνωση
της εναλλακτικής διαχείρισης των α-
ποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της εν-
σωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο  της κοι-
νοτικής οδηγίας 2012/19/ΕΕ και πα-
ράλληλα της αναθεώρησης της μέχρι
σήμερα υφιστάμενης σχετικής νομο-
θεσίας. Η έκδοση της ΚΥΑ αποσκοπεί
στο να συμβάλει στην αειφόρο ανά-
πτυξη, κατά πρώτη προτεραιότητα με
την πρόληψη της παραγωγής ΑΗΗΕ
και, επιπροσθέτως, με την επαναχρη-
σιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλ-
λες μορφές ανάκτησης των αποβλή-
των αυτών, ώστε να μειωθεί η ποσότη-
τα προς τελική διάθεση και να υπο-
βοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πό-
ρων και η ανάκτηση πολύτιμων δευτε-
ρογενών πρώτων υλών. Παράλληλα,
επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών επιδόσεων όλων των φορέ-
ων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού, η υπέρβαση δυσλειτουργιών
σε διοικητικό επίπεδο, η απλούστευση
διαδικασιών και η θέσπιση πιο ευέλι-
κτων θεσμικών εργαλείων, ώστε να ε-
πιτευχθούν οι στόχοι συλλογής και α-
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νάκτησης που έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, στόχος
είναι η εξειδίκευση της εφαρμογής
της αρχής της διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού, με την οργάνωση και
λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται με
πιο αποδοτικό τρόπο η προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας σύμφω-
να με το πλαίσιο των αρχών και των α-
παιτήσεων του ν.2939/2001 και του
ν.4042/2012.

Η μείωση των δασών
έχει επιπτώσεις 
στο μέγεθος των ψαριών
-Η περίπτωση 
μιας περιοχής 
εξόρυξης μετάλλου

Σ
ύμφωνα με έρευνα βρετανών
και καναδών επιστημόνων,  η
μείωση των δασών έχει σημα-

ντικές επιπτώσεις στο μέγεθος των
ψαριών του γλυκού νερού. Διαπιστώ-
θηκε ότι η αποψίλωση των δασών είχε
ως αποτέλεσμα την πτώση λιγότερων
φύλλων σε ποταμούς και λίμνες, με α-
ποτέλεσμα να μειώνονται τα θρεπτικά
συστατικά στην διατροφή των ψα-
ριών και κατά συνέπεια να περιορίζε-
ται η ανάπτυξή τους. 

«Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ψάρια
αποτελούμενα από βιομάζα που βασι-
ζόταν σε ποσοστό από 30% ως 70%
σε οργανικό άνθρακα προερχόμενο α-
πό δέντρα και φύλλα και όχι σε κά-
ποια άλλη υδρόβια πηγή τροφής» εξη-
γεί ο επικεφαλής συγγραφέας της έ-
ρευνας  Δρ Άντριου Τάνεντζαπ από
το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. «Πα-
ρατηρήσαμε λοιπόν, ότι ο οργανικός
άνθρακας που εντοπίζεται στα δέντρα
και καταλήγει στις λίμνες αποτελεί πο-

λύ σημαντική πηγή τροφής για τα ψά-
ρια του γλυκού νερού, καθώς οδηγεί
με τη σειρά του στην ανάπτυξη περισ-
σότερων βακτηρίων, τα οποία αυτό-
ματα μεταφράζονται σε περισσότερο
ζωοπλαγκτόν» πρόσθεσε. «Βάσει των
ευρημάτων μας, οι περιοχές στις ο-
ποίες εντοπίζονταν τα υψηλότερα επί-
πεδα ζωοπλαγκτόν φάνηκε να συνο-
δεύονται από τα πιο “παχουλά” ψά-
ρια» κατέληξε.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η
τροφή, από τη χερσαία βλάστηση,
συμβάλλει στην ανάπτυξη ψαριών με-
γαλύτερου μεγέθους, στη μακροζωία
τους και στην καλύτερη υγεία τους α-
φού ανταπεξέρχονται αποτελεσματι-
κότερα στις ασθένειες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ερευ-
νητές μελέτησαν τους πληθυσμούς
της πέρκας, ενός δημοφιλούς αλιεύ-
ματος, στις λίμνες γλυκού νερού της
περιοχής του Οντάριο του Καναδά.
Πρόκειται για την περιβαλλοντικά υ-
ποβαθμισμένη περιοχή του Σάντμπε-
ρυ, όπου αναπτύχθηκαν εξορυκτικές
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας
και λειτούργησαν χυτήρια νικελίου. Η
έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα
προκάλεσε όξινη βροχή η οποία κατέ-
στρεψε μεγάλο μέρος των αρχαίων
δασών της περιοχής.

Η μελέτη τιτλοφορείται “Forests
Fuel Fish Growth in Freshwater Deltas”
και δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή ε-
πιθεώρηση Nature Communications.

Τα είδη εξαφανίζονται 
1000 φορές ταχύτερα 
εξαιτίας της ανθρώπινης
δραστηριότητας

Σ
ύμφωνα με μελέτη του αμερι-
κανικού πανεπιστημίου Duke,
ο πλανήτης Γη βιώνει την έκτη

μαζική εξαφάνιση ειδών στα 4,5 δισε-
κατομμύρια χρόνια της ζωής του. Ό-
πως αναφέρει η μελέτη εξαφανίζονται
100 ως 1.000 είδη ανά εκατομμύριο ε-
τησίως, ρυθμός 1.000 φορές υψηλό-
τερος από τον αυτόν που προστάζει η
κανονική εξέλιξη των ειδών, χωρίς την
ανθρώπινη παρέμβαση στα οικοσυ-
στήματα. Κυριότερη ανθρωπογενής
αιτία εξαφάνισης των ειδών είναι η κα-
ταστροφή των ενδιαιτημάτων της βιο-
ποικιλότητας (ζώων και φυτών). Συνο-
λικά έχουν ταξινομηθεί  περίπου 1,9 ε-
κατ. είδη, με τους επιστήμονες να υ-
πολογίζουν ότι ο αριθμός τους κυμαί-
νεται από 5 έως 11 εκατομμύρια.

Η μελέτη βασίστηκε στη γενετική ε-
ξέταση των ζώων σε βάθος χρόνου.
Με βάση την εξελικτική διαδικασία,
βιολόγοι υπολόγισαν ότι κατά μέσο ό-
ρο ένα είδος σπονδυλωτού δημιουρ-
γεί ένα άλλο συγγενικό είδος κάθε 10
εκατομμύρια χρόνια. Όμως, εξαιτίας
της ανθρώπινης παρέμβασης ο ρυθ-
μός εξαφάνισης των ειδών έχει ξεπε-
ράσει αυτόν της εμφάνισης νέων με
αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα να μει-
ώνεται  1.000 φορές ταχύτερα.

Για να υπολογίσουν τους ρυθμούς ε-
ξαφάνισης πριν την εμφάνιση του σύγ-
χρονου ανθρώπου εδώ και 200.000
χρόνια, ο επικεφαλής της μελέτης,
βιολόγος Στιούαρτ Πιμ και οι συνερ-
γάτες του επεξεργάστηκαν δεδομένα
από απολιθώματα και χρησιμοποίη-
σαν μαθηματικά μοντέλα για τις περι-
πτώσεις που δεν είχαν επαρκή στοι-
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χεία. Η ανάλυση αυτή αποκάλυψε ότι
πριν την εξέλιξη του ανθρώπου, εξα-
φανιζόταν λιγότερο από ένα είδος α-
νά εκατομμύριο.

Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί
με ακρίβεια πότε θα επέλθει η κατάρ-
ρευση των οικοσυστημάτων με αυ-
τούς τους ρυθμούς εξαφάνισης των
ειδών, ωστόσο η εξέλιξη αυτή θεω-
ρείται βέβαιη. Η πορεία προς τον α-
φανισμό των ειδών μπορεί τουλάχι-
στον να επιβραδυνθεί με την ενεργό
εμπλοκή των πολιτών στις προσπά-
θειες προστασίας των ειδών, αλλά
και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Οι πέντε προηγούμενες μαζικές εξα-
φανίσεις των ειδών που εξάλειψαν του-
λάχιστον τα μισά από τα τότε υπάρχο-
ντα είδη, συνέβησαν πριν από 440 ε-
κατ. χρόνια, 375 έως 359 εκατ., 252 ε-
κατ. (η μεγαλύτερη από όλες, προκά-
λεσε την καταστροφή τουλάχιστον του
90% των ειδών), 201 εκατ. και 66 εκατ.
χρόνια (εξαφάνιση δεινοσαύρων πιθα-
νώς από πτώση αστεροειδούς).

Η νέα μελέτη δημοσιεύεται στην ε-
πιθεώρηση «Science».

Η σκοτεινή πλευρά 
των δελφιναρίων

O
ι φάλαινες και τα δελφίνια,
με τη μοναδική τους ευφυΐα
και την ομορφιά τους, απο-

τελούσαν πάντοτε αντικείμενο έ-

μπνευσης και θαυμασμού αλλά και
σύμβολο ελευθερίας για τους ανθρώ-
πους σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως
μια ματιά στα δελφινάρια που λει-
τουργούν σε όλο τον κόσμο αρκεί για
να δει κάποιος τη σκοτεινή πλευρά
της "αξιοποίησης" αυτού του θαυμα-
σμού και την εμπορική εκμετάλλευση
που έχουν υποστεί και εξακολουθούν
να υφίστανται τα πανέμορφα αυτά
θηλαστικά της θάλασσας.

Χιλιάδες δελφίνια που βρίσκονται
στα δελφινάρια για τη διασκέδαση του
κοινού,  έχουν υποστεί παράνομη αρ-
παγή, επώδυνη μεταφορά από τη μια
άκρη του κόσμου στην άλλη ή ακόμα
και βίαιο θάνατο προκειμένου να εφο-
διάσουν τα δελφινάρια και τα ενυ-
δρεία. Η βιομηχανία αυτή έχει αναλά-
βει και την παραπληροφόρηση του κοι-
νού που τα επισκέπτεται, μέσα από κα-
λά οργανωμένες δημόσιες σχέσεις και
διαφημιστικές καμπάνιες. Η απάντηση
που δίνουν στις επιστημονικά τεκμη-
ριωμένες αιτιάσεις περιβαλλοντικών
οργανώσεων και επιστημόνων είναι
πάντα η ίδια (συνήθως την εκδίδει κά-
ποιο άτομο από το γραφείο δημοσίων
σχέσεων): “το θέαμα έχει επιμορφωτι-
κό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα”.

Αν όμως τα δελφινάρια προσφέ-
ρουν τόσο πολύτιμο εκπαιδευτικό έρ-
γο, τότε γιατί ορισμένα θαλάσσια εί-
δη δεν συμμετέχουν στα “επιμορφω-
τικά” θεάματά τους; Όπως επισημαί-
νει η ιστοσελίδα takepart, ορισμένα
είδη όπως η φώκαινα (Phocoena
phocoena) απουσιάζουν από τα δελ-
φινάρια σε αντίθεση με το ρινοδέλφι-
νο, το κοινό δελφίνι, το μαυροδέλφι-
νο (Pilot whales), την όρκα και την
ψευδόρκα.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι
ο κλάδος αποκλείει ορισμένα κητώδη
διότι δεν ελκύουν τα πλήθη όσο ορι-

σμένα άλλα, πράγμα που αποδεικνύει
ότι οι στόχοι των δελφιναρίων δεν εί-
ναι εκπαιδευτικοί αλλά μόνο οικονομι-
κοί. Όπως σημειώνει η Ναόμι Ρόουζ,
βιολόγος εξειδικευμένη στα θαλάσ-
σια θηλαστικά από το Animal Welfare
Institute, είδη όπως οι φώκαινες “είναι
πιο ντροπαλά και κάνουν λιγότερα α-
κροβατικά σε σχέση με δημοφιλέστε-
ρα είδη” όπως τα ρινοδέλφινα. Εξαί-
ρεση στον κανόνα αποτελούν το δελ-
φινάριο Dolfinarium Harderwijk στην
Ολλανδία που φιλοξενεί έξι φώκαινες
και το Fjord & Baelt στη Δανία που φι-
λοξενεί ακόμα τρεις.

Σε κάθε περίπτωση τα θαλάσσια θη-
λαστικά ανήκουν στο φυσικό τους πε-
ριβάλλον και όχι σε κλειστές δεξαμε-
νές, όπου τους χορηγούνται ακόμα
και ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν
να ανταπεξέλθουν στις τεχνητές συν-
θήκες. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά
νου ότι τα περισσότερα δελφινάρια
και ενυδρεία εμπλέκονται είτε άμεσα
είτε έμμεσα στην παράνομη ή νομιμο-
φανή βιομηχανία της αιχμαλωσίας των
κητωδών, που είναι υπεύθυνη για τον
βασανισμό χιλιάδων τέτοιων ζώων για
χάρη της διασκέδασης των ανθρώπων
και του υπερκέρδους των επιχειρημα-
τιών και των λοιπών διαπλεκομένων.

Ίσως κάποια μέρα η Ελλάδα εξελι-
χθεί σε πολιτισμένο κράτος και απα-
γορεύσει τη λειτουργία δελφιναρίων,
ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιν-
δίας, της Κόστα Ρίκα, της Ουγγαρίας
και της Χιλής.



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




