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Ένωση Αθηνών

ΔΑΣΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΑΣΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



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. Αιολικά Πάρκα. Παραβιάσεις, αυθαιρεσίες 
και παραλείψεις των περιβαλλοντικών όρων στην Ελλάδα.

6. Δασοκτόνος νόμος. Ανοίγει ο δρόμος 
για την καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων.

9. Ευρωβαρόμετρο. Οι Έλληνες υποτίθεται 
ότι θεωρούν σημαντικό το Περιβάλλον.

10. Βιοποικιλότητα - Δίκτυο Νatura.
13. Άφθονος ο φυτικός πλούτος της Ελλάδας 

ελάχιστη η αξιοποίηση και προστασία του.

16. Κυριακάτικος περίπατος στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού 
με τις οικογένειες των εργαζομένων της Alpha Bank.

18. Στον λαχανόκηπο! Η Φιλοδασική καλωσορίζει το Φθινόπωρο 
με νέα προγράμματα για όλη την οικογένεια.

20. Η Αθήνα αποκτά Μητροπολιτικό Ποδηλατόδρομο το 2015.
23. Μάθε να διαβάζεις τα σήματα της Ανακύκλωσης.
24. Διεθνής διάσκεψη για το κλίμα.
27. Λιγότερες αλλά πιο καταστροφικές οι φετινές πυρκαγιές.
28. Μικρές ειδήσεις.

ΙΟΥΛΙΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 173

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Σ ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέ-

τρου το 97% των Ελλήνων θεωρεί πως η προ-

στασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για

τους ίδιους προσωπικά, αλλά και πως τα περιβαλλοντικά ζη-

τήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητά τους, ό-

πως και ότι η συμπεριφορά τους παίζει μεγάλο ρόλο.

Τώρα πώς αυτό συμβαδίζει με την πραγματικότητα της ελ-

ληνικής καθημερινότητας και πώς μεταφράζεται σε μπάζα

και σκουπίδια σε ρέματα και παραλίες, σε καταπατήσεις δα-

σικών εκτάσεων και αιγιαλών, σε σκόπιμους εμπρησμούς, σε

παράνομες οικοπεδοποιήσεις και οικοδόμηση καμένων εκτά-

σεων είναι απορίας άξιον. 

Ίσως όλα αυτά να καταφέρνει να τα πραγματοποιεί το 3%

των Ελλήνων. Ας μην εφησυχάζουμε λοιπόν με τα ποσοστά

των ερευνών και των σφυγμομετρήσεων. Ας προσπαθήσου-

με να πλησιάσουμε τους Ευρωπαίους Εταίρους μας όχι στα

νούμερα αλλά στην πράξη.

Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές και καταναλωτικές ορ-

γανώσεις και σε πρωτοβουλίες για την προστασία του Περι-

βάλλοντος θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τους τρόπους

που μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά και σε καθημερινή

βάση το περιβάλλον.

Παρ’ όλα αυτά και σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση του

κόσμου πανευρωπαϊκά, τα νούμερα είναι πολύ ενθαρρυντι-

κά. 
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Η Κομισιόν επισημαίνει ότι έχει δεχθεί

πολλές καταγγελίες για αιολικά πάρκα κι

έχει ανοίξει διαδικασίες παρακολούθη-

σης EU Pilot για αιολικά πάρκα στη Σκύ-

ρο, την Εύβοια, την Κρήτη, τη Χίο, τη

Λήμνο, τη Λέσβο και τη Λακωνία.

Όσον αφορά την περίπτωση της Εύ-

βοιας, η Κομισιόν δέχτηκε καταγγελίες

για 42 εν λειτουργία και υπό σχεδιασμό

αιολικά πάρκα από διάφορες εταιρείες.

Τα 42 πάρκα αντιστοιχούν σε 427 ανε-

μογεννήτριες, οι 398 εκ των οποίων βρί-

σκονται εντός προστατευόμενων περιο-

χών Natura 2000 και μαζί με αυτές, τα

συνοδά έργα (δρόμοι, καλώδια, θάλαμοι

ελέγχου κ.λπ.). Σύμφωνα με την Επι-

τροπή, οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν

το άρθρο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για

τους οικοτόπους και την άγρια πανίδα

και χλωρίδα (92/43/ΕΟΚ), καθώς δεν έ-

λαβαν υπόψη σε κανένα στάδιο της δια-

δικασίας τις σωρευτικές επιπτώσεις των

διαφόρων έργων. 

Στην περίπτωση της Κρήτης, η Επι-

τροπή εξέτασε καταγγελίες για τις επι-

πτώσεις του αιολικού δικτύου σε περιο-

χές Natura 2000 του νησιού, όπου ενδη-

μούν πέντε αρπακτικά πτηνά υπό καθε-

στώς προστασίας. Η Κομισιόν διαπί-

στωσε ότι, από τα 51 εν λειτουργία και

σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα στην Κρή-

τη, οκτώ λειτουργούν, τρία διαθέτουν

άδεια εγκατάστασης και 40 άδεια παρα-

γωγής. Από αυτά, τα 41 βρίσκονται σε

περιοχές Natura 2000 (505 από τις 579

ανεμογεννήτριες) αλλά λειτουργούν μό-

νο 58 ανεμογεννήτριες.

Επίσης, γίνεται αναφορά σε σχετική

επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Κρήτης όπου αναφέρε-

ται ότι «οι διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης ακολουθούνται μεμονωμέ-
να για κάθε αιολικό σταθμό, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός και η θέ-
ση των ήδη λειτουργούντων και χωρίς να
εκτιμάται η σωρευτική δράση τους στο
περιβάλλον».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πολύ

γενικό και ασαφές το Ειδικό Πλαίσιο Χω-

ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Α-

νάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Ανανεώσι-

μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Όπως επι-

σημαίνει στην επιστολή: «Το ΕΠΧΣΑΑ
για τις ΑΠΕ διαμορφώνει μόνο ένα πολύ
γενικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανά-
πτυξη ΑΠΕ, χωρίς ωστόσο να περιέχει ε-
πιχειρησιακές και ειδικές στρατηγικές κα-
τευθύνσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις
οικολογικές απαιτήσεις του δικτύου Natu-
ra 2000 σε εθνικό επίπεδο». Επισημαίνει

στις ελληνικές αρχές ότι η Στρατηγική

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ), στην οποία υποβλήθηκε το

ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, «δεν αναφέρει τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των πε-
ριοχών Natura 2000, για τα οποία οι επι-
πτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές»,

ούτε καταγράφει τα υφιστάμενα περι-

βαλλοντικά προβλήματα, παραβιάζοντας

έτσι άρθρο της ευρωπαϊκής οδηγίας

Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

έστειλε προειδοποιη-

τική επιστολή 39 σελί-

δων (10 Ιουλίου 2014)

στην ελληνική κυβέρ-

νηση, στην οποία καταλογίζει σοβαρές

παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομο-

θεσίας, καθώς και αυθαιρεσίες και πα-

ραλείψεις από το Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής (ΥΠΕΚΑ) στην έγκριση των πε-

ριβαλλοντικών όρων για την κατασκευή

αιολικών πάρκων. Η επιστολή επιση-

μαίνει παραβάσεις σε τρεις τομείς:

Κατ’ αρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

διαπιστώνει ότι η ελληνική διοίκηση ε-

νέκρινε το Χωροταξικό Σχέδιο των Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) χω-

ρίς να έχει εξακριβώσει εάν θα βλάψει

την ακεραιότητα των περιοχών του δι-

κτύου Natura.

Kατά δεύτερο λόγο η Ευρωπαϊκή Ε-

πιτροπή με παράδειγμα την Εύβοια και

την Κρήτη κατηγορεί τη χώρα μας ότι ε-

γκρίνει μελέτες Αιολικών Πάρκων οι ο-

ποίες εξετάζουν μεμονωμένα τις επι-

πτώσεις ενός έργου χωρίς να αναλύουν

τις αθροιστικές επιπτώσεις από την αλ-

ληλεπίδραση του έργου με τα υπόλοιπα

Αιολικά Πάρκα μιας περιοχής. 

Ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί

την χώρα μας ότι δεν απέστειλε τα στοι-

χεία και τις μελέτες όλων των ΑΠ που της

ζητήθηκαν και τέλος την καλεί να απα-

ντήσει στις παραπάνω παρατηρήσεις.

Παραβιάσεις, αυθαιρεσίες και παραλείψεις 

των περιβαλλοντικών όρων στην Ελλάδα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
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2001/42/ΕΚ, ενώ δεν αναλύονται οι πι-

θανές σωρευτικές επιπτώσεις στο περι-

βάλλον. Όπου αναφέρονται επιπτώσεις

στο περιβάλλον, δεν προσδιορίζονται ού-

τε το μέγεθος και η έκταση των επιπτώ-

σεων ούτε τα μέτρα που πρέπει να λη-

φθούν για να αντιμετωπιστούν οι επι-

πτώσεις. Κατά την άποψη της Επιτρο-

πής, η μελέτη θα έπρεπε να έχει περισσό-

τερες πληροφορίες και προτείνει ότι οι

γενικές κατευθύνσεις και πληροφορίες

της ΣΜΠΕ θα πρέπει να συμπληρωθούν

σε περιφερειακό επίπεδο με την υποβολή

των διαφόρων περιφερειακών πλαισίων

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου

ανάπτυξης στη διαδικασία της μελέτης.

Το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ α-

ναφέρει ότι «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συν-
δεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του
τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να ε-
πηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο,
καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, ε-
κτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις

του στον τόπο». Η επιστολή τονίζει ότι:

«οι ελληνικές αρχές [...], έχοντας συμφω-
νήσει ως προς το σχέδιο χωρίς να έχουν
βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την α-
κεραιότητα των εν λόγω περιοχών παρα-
βίασαν το άρθρο 6 και το άρθρο 7 της Ο-
δηγίας 92/43/ΕΟΚ». Για τη συμμόρφωση

με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η

Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να

προβληματιστούν σχετικά με δύο επι-

στημονικές δημοσιεύσεις:

Η πρώτη είναι της Ελληνικής Ορνιθο-

λογικής Εταιρείας του Ιανουαρίου 2010

για τον προσδιορισμό και τη χαρτογρά-

φηση των περιοχών της Ελλάδας που εί-

ναι οι πιο ευαίσθητες στην εγκατάσταση

και λειτουργία αιολικών πάρκων από

ορνιθολογική σκοπιά και από σκοπιά

βιοποικιλότητας και η οποία καθορίζει

ζώνες αποκλεισμού αιολικών.

Η δεύτερη είναι μελέτη (Σεπτέμβριος

2013) που διεξήγαγε το WWF στην πε-

ριοχή της Θράκης, για να αξιολογήσει

Αιολικό Πάρκο στην Κρήτη. Patryk Kosmider | Dreamstime

τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα

αρπακτικά και βάσει αυτής εκπονήθηκαν

κατευθυντήριες γραμμές ορθού χωροτα-

ξικού σχεδιασμού στη Θράκη, δηλαδή

προτείνονταν ζώνες αποκλεισμού.

Συμπερασματικά, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή «θεωρεί ότι οι περιπτώσεις της Εύ-
βοιας και της Κρήτης, με την ανάπτυξη
πλειάδας ανεξάρτητων έργων των οποίων
οι σωρευτικές επιπτώσεις στις περιοχές
Natura 2000 δεν λαμβάνονται υπόψη, α-
ναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα απου-
σίας στρατηγικού σχεδιασμού για τα αιο-
λικά πάρκα στην Ελλάδα». Καταλήγο-

ντας, η Κομισιόν έδωσε δύο μήνες προ-

θεσμία από την παραλαβή της επιστολής

στην Ελληνική Κυβέρνηση για να υπο-

βάλλει τις παρατηρήσεις της στο κείμενο

των 39 σελίδων. Οι δύο μήνες προφανώς

έχουν παρέλθει, οπότε θα αναμένουμε

κατά πόσο θα θεωρήσει η Κομισιόν ικα-

νοποιητικές τις απαντήσεις ή θα ξεκινή-

σει προδικαστική διαδικασία.
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ρεί ως εμπόδιο στην «ανάπτυξη» και

σκοπός του είναι να ξεπεράσει αυτό το

εμπόδιο κατακερματίζοντας και απο-

χαρακτηρίζοντας. 

Μερικά βασικά σημεία του είναι:

• Διευκολύνει την διαδικασία αποχα-

ρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. Ε-

κατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που,

πριν το Σύνταγμα του 1975, είχαν

εκχερσωθεί, χαρακτηρίζονται αγρο-

τικές εκτάσεις και έναντι τιμήματος

μπορούν να εξαγοραστούν ακόμα

και από μη κατ’ επάγγελμα αγρότες.

• Επιχειρεί τη νομιμοποίηση οικισμών

που έχουν διαμορφωθεί μέσα σε δά-

ση και άλλες προστατευόμενες πε-

ριοχές. 

• Παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστα-

σης εντός των δασών ακόμη και εν

δυνάμει εξαιρετικά ρυπογόνων δρα-

στηριοτήτων, όπως τα τυροκομεία

και τα ελαιοτριβεία, με κίνδυνο με-

ταφοράς της ρύπανσης στις πηγές

των υδάτινων πόρων με πολύ σοβα-

ρές επιπτώσεις στην ποιότητα των υ-

δάτων της χώρας.

• Υποβαθμίζει τη σημασία της αναδά-

σωσης μετά από πυρκαγιά, καθώς η

υφιστάμενη συνταγματική υποχρέω-

ση παραμένει μόνο για περιοχές που

κρίθηκαν αναδασωτέες κατόπιν πυρ-

καγιάς και ανεγέρθηκαν κτίσματα

μετά το 2007. Επιτρέπει το ελεύθερο

εκτέλεσης έργων σε δασικές περιο-

χές που κάηκαν, καθώς δασικές πε-

ριοχές για τις οποίες υπήρχε έγκριση

επέμβασης πριν καούν, δεν θα χαρα-

κτηρίζονται πλέον αναδασωτέες ώ-

στε να είναι δυνατή η άνευ περιορι-

σμού αξιοποίησή τους από διάφορα

επιχειρηματικά συμφέροντα. 

• Τα οικόπεδα που αποκτήθηκαν μετά

το 1975 και λόγω του ότι περιλαμβά-

νονταν σε δασικές περιοχές, δεν

μπορούσαν να οικοδομηθούν, τώρα

μπορούν αρκεί να μην καλύπτονται

από δασική βλάστηση, την περίοδο

δημοσίευσης του Νόμου! Δηλαδή

αυτός που θέλει να οικοδομήσει δεν

έχει παρά να κάψει ή να αποψιλώσει

άμεσα και μέχρι να καθαρογραφεί ο

νόμος το οικόπεδο από κάθε είδους

δασική βλάστηση.

• Μεταβάλλει το υπάρχον καθεστώς

προστασίας και οικιστικού ελέγχου

προκειμένου να ευνοήσει την ανά-

πτυξη σύνθετων τουριστικών κατα-

λυμάτων και εντός δασικών και άλ-

λων εκτάσεων, με την κατασκευή

των ανάλογων υποδομών και σειράς

συναφών χρήσεων. Εναρμονίζει την

δασική νομοθεσία προς την υφιστά-

μενη τουριστική (και όχι αντιστρό-

φως όπως θα έπρεπε), καθώς εκτός

από ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ,

Τ
ο καλοκαίρι, κυρίως λό-

γω των διακοπών, μας

φέρνει πιο κοντά στη

φύση. Η επαφή μας μαζί

της είναι σημαντική για

την σωματική αλλά και για την ψυχο-

λογική ισορροπία μας. Δεν μπορεί λοι-

πόν παρά να μας προξενεί εντύπωση,

που η κυβέρνηση διάλεξε αυτό ακρι-

βώς το διάστημα, που ξανασυναντιό-

μαστε με το φυσικό περιβάλλον, για να

επισπεύσει την καταστροφή όσου έχει

απομείνει απ’ αυτό στην ήδη ταλαιπω-

ρημένη χώρα μας.

Τα θέματα της χωροταξίας, της πο-

λεοδόμησης και των δασικών εκτάσε-

ων, αυτά δηλαδή με τα οποία ασχολεί-

ται αυτό το νομοσχέδιο, μέχρι σήμερα

θεωρούνταν υπόθεση της πολιτείας και

προστατευόταν ο δημόσιος χαρακτή-

ρας τους από τους νόμους και το Σύ-

νταγμα. Φυσικά οι νόμοι είναι πάντα

ζήτημα συσχετισμών και συνηθιζόταν

στην Ελλάδα, οι νόμοι που αφορούσαν

τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, να έ-

χουν περισσότερο δασοκτόνο χαρα-

κτήρα παρά προστατευτικό, αλλά του-

λάχιστον κρατούσαν τα προσχήματα

και δεν επέτρεπαν κραυγαλέες επεμβά-

σεις, κυρίως εξαιτίας της πίεσης που α-

σκούσε η κοινωνία στις κυβερνήσεις.

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προ-

σφάτως δεν κρατάει καν τα προσχήμα-

τα. Το τμήμα του νομοσχεδίου που α-

φορά τα δάση, είναι εντελώς αντισυ-

νταγματικό αφού από τη μια αποχαρα-

κτηρίζεται άγνωστος αριθμός εκτάσε-

ων που είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες ή

θα έπρεπε να κηρυχθούν και από την

άλλη επιτρέπεται μέσα σε δάση και δα-

σικές εκτάσεις κάθε χρήση δημόσια ή

ιδιωτική. Το νομοσχέδιο δεν αντιλαμ-

βάνεται για τα δάση την έννοια του ε-

νιαίου οικοσυστήματος αλλά τα θεω-

ΔΑΣΟΚΤΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Ανοίγει ο δρόμος για την καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων

Το νομοσχέδιο για τα δάση,

που ψηφίστηκε τον Αύγουστο,

έχει σηκώσει θύελλα αντιδρά-

σεων από επιστημονικούς φο-

ρείς και περιβαλλοντικές οργα-

νώσεις, οι οποίες στις παρατη-

ρήσεις που υπέβαλαν υπογράμ-

μισαν πως είναι τόσο προβλη-

ματικό ώστε δεν μπορεί σε κα-

μία περίπτωση να αποτελέσει

βάση για συζήτηση. Όπως πολύ

σωστά υποστηρίζουν, θα έπρε-

πε να έχει ήδη αποσυρθεί στο

σύνολό του ως καταστροφικό

και για το περιβάλλον και για

την οικονομία της Ελλάδας.
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που ήδη προβλέπονται, εντάσσονται

στις επιτρεπτές επεμβάσεις οι ολο-

κληρωμένοι υποδοχείς τουριστικών

δραστηριοτήτων και οι εγκαταστά-

σεις αξιοποίησης ιαματικών πόρων. 

• Διευρύνει, ανεξέλεγκτα, τις επιτρε-

πτές επεμβάσεις στα δάση, στις δα-

σικές και τις δημόσιες χορτολιβαδι-

κές εκτάσεις. Έτσι, εκτός από εκπαι-

δευτήρια, θεραπευτήρια, αθλητικές

εγκαταστάσεις, ναούς και μοναστή-

ρια, στο άρθρο 57 που περιλαμβάνει

τις «λοιπές επεμβάσεις» ο νόμος α-

ναφέρει: «Επιτρέπεται η εγκατάστα-

ση δομικών ή μηχανικών κατασκευ-

ών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται

κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και

άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, κα-

θώς και η κατασκευή των απαραίτη-

των συνοδών έργων αυτών (όπως ο-

δοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασι-

κές εκτάσεις, δημόσιες εκτάσεις των

περιπτώσεων α και β της παραγρά-

φου 5 του άρθρου 3 του παρόντος

νόμου και αναδασωτέες εκτάσεις ή

σε πυρήνες εθνικών δρυμών». 

της δημόσιας περιουσίας και παρα-

κάμπτει περιορισμούς - εμπόδια για

τους «επενδυτές» - που ίσχυαν μέχρι

σήμερα. Παράδειγμα τέτοιας διάτα-

ξης είναι η ρητή κατάργηση της α-

παίτησης προσώπου γηπέδου για κά-

θε επέμβαση, έτσι ώστε όλες ανεξαι-

ρέτως (νέες και παλαιές) οι επιτρε-

πτές επεμβάσεις να είναι εφικτές α-

κόμα και αν δεν έχουν «πρόσωπο»

σε νομίμως διαμορφωμένο κοινό-

χρηστο χώρο.

• Με τον νόμο, για πρώτη φορά, και

μάλιστα χωρίς καταβολή ανταλλάγ-

ματος ή υποχρέωση αντισταθμιστι-

κής αναδάσωσης, σε όλα ανεξαιρέ-

τως τα πάρκα και άλση επιτρέπονται

οι χρήσεις των ελεύθερων χώρων - α-

στικού πράσινου. Οι χρήσεις αυτές

περιλαμβάνουν τις «περιορισμένης έ-
κτασης χρήσεις εστίασης και αναψυ-
χής για την εξυπηρέτηση του κοινό-
χρηστου χώρου, υπό την προϋπόθεση
ότι προβλέπονται από το εγκεκριμένο
σχέδιο ή και τον πολεοδομικό κανονι-
σμό», την «κατασκευή υπογείων χώ-

• Καθιερώνει το μοντέλο της ταχείας

και άμεσης fast track πολεοδόμησης

περιοχών, τόσο γύρω από τα μεγάλα

αστικά κέντρα, όσο και γύρω από

τους μικρούς και εγκαταλελειμμέ-

νους οικισμούς της χώρας που διαθέ-

τουν ιδιαίτερα ευαίσθητα οικολογι-

κά, αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά

στοιχεία. 

• Περιορίζει, χαριστικά, τις οικονομι-

κές υποχρεώσεις των εξορυκτικών ε-

ταιρειών, καθώς η καταβολή ανταλ-

λάγματος θα υπολογίζεται πλέον μό-

νο ως προς την επέμβαση στην επι-

φάνεια του εδάφους και όχι στην α-

ναλογία της εκμεταλλεύσιμης επιφά-

νειας, αφήνοντας ασύδοτη την εκμε-

τάλλευση του υπόγειου ορυκτού

πλούτου, χωρίς καταβολή αντίστοι-

χου τιμήματος προς το ελληνικό δη-

μόσιο, πριμοδοτώντας έτσι τους με-

γάλους και χρυσοφόρους μεταλλευ-

τικούς ομίλους.

• Ταυτόχρονα, με φωτογραφικές δια-

τάξεις διευκολύνει την υφαρπαγή

Δάσος που καταλήγει στη θάλασσα στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Kokixx | Dreamstime



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ8

ρων στάθμευσης αυτοκινήτων υπό την
προϋπόθεση ότι προβλέπεται από τον
σχεδιασμό, με μέριμνα όμως διατήρη-
σης της τυχόν υψηλής βλάστησης που
φέρουν», «λειτουργίες και δραστηριό-
τητες ήπιας αναψυχής, κοινωφελείς
λειτουργίες και εγκαταστάσεις αστι-
κών υποδομών, υπό την προϋπόθεση
ότι προβλέπονται από τον σχεδιασμό».

Παράλληλα, δεν αναφέρεται πουθε-

νά η κατάρτιση δασικών χαρτών, που

αποτελούν το πλέον αναγκαίο εργα-

λείο για τη διαφανή και αποτελεσματι-

κή διαχείριση των δασών. Δεν γίνεται

να προωθηθούν ουσιαστικές παρεμβά-

σεις, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί το

δασολόγιο και το κτηματολόγιο. Οι νέ-

ες ρυθμίσεις οδηγούν τους επενδυτές

σε αδιέξοδο. Δεν γίνεται ένας επενδυ-

τής χωρίς να έχει ασφάλεια δικαίου να

επενδύσει μέσα σε δάση όταν δεν υ-

πάρχει ούτε δασολόγιο. Ούτε θα δια-

κινδυνεύσει κάποιος τα χρήματά του

για να επενδύσει μέσα σε δάσος ή σε

δασικούς οικισμούς, όταν το συγκεκρι-

μένο σχέδιο νόμου δεν έχει λάβει κα-

θόλου υπόψη του, και δεν έχει κατα-

γράψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Επικρατείας από το 1979 και εντεύθεν.

Ήδη αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε

τελικά με οριακές πλειοψηφίες, έπειτα

από έντονες τριβές στον πολιτικό κό-

σμο και υπό τον σάλο αντιδράσεων των

οικολογικών και επιστημονικών φορέ-

ων, έχει ως αποτέλεσμα οι επενδυτές

να φεύγουν από την Ελλάδα. Διαπιστώ-

νουν -έπειτα από νομική και τεχνική

τεκμηρίωση- τις περιπέτειες που τους

επιφυλάσσουν οι ρυθμίσεις και φεύ-

γουν για άλλα μέρη. Δύο πολυδιαφημι-

σμένες τουριστικές επενδύσεις σε δα-

σικές εκτάσεις της Χαλκιδικής και της

Φθιώτιδας, τις οποίες θεωρείται ότι ήρ-

θε να εξυπηρετήσει ο νέος νόμος, οδη-

γούνται σε πλήρες ναυάγιο, αφήνοντας

την κυβέρνηση εκτεθειμένη και τις νέ-

ες δασικές ρυθμίσεις μετέωρες.

Η αντισυνταγματικότητα των νέων

ρυθμίσεων διώχνει τους επενδυτές και

εμποδίζει τη διοίκηση να προχωρήσει

στην εφαρμογή τους. Τα δασαρχεία

δεν φαίνεται να βρίσκουν νόμιμο έδα-

φος, προκειμένου να ακολουθήσουν

τις διαδικασίες fast track άρσης είτε α-

νάκλησης της αναδάσωσης εντός τρι-

μήνου, για χιλιάδες στρέμματα, όπως

προβλέπει ο νέος νόμος να γίνεται με

απλή εισήγηση του δασάρχη και από-

φαση του γενικού γραμματέα Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης. Από την άλλη,

οι επενδυτές γνωρίζουν ότι οικολογι-

κοί και επιστημονικοί φορείς είναι έ-

τοιμοι να αντιδράσουν με προσφυγή

στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε ο-

ποιαδήποτε πρώτη πράξη της διοίκη-

σης εκδοθεί ανά την επικράτεια και

προβλέπει άρση αναδάσωσης, με τη

βεβαιότητα ότι αυτή θα κριθεί αντισυ-

νταγματική και θα ακυρωθεί, όπως έ-

χει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν

σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο φυσικός πλούτος της χώρας απει-

λείται από την κυβερνητική πολιτική

με συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμι-

ση της ζωής των πολιτών. Το περιβάλ-

λον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κε-

φάλαιο για διατήρηση και ως πεδίο α-

νάπτυξης μιας πραγματικά βιώσιμης

οικονομίας και όχι ως αναλώσιμος πό-

ρος. Η κατάσταση δεν μπορεί παρά να

μας φέρει στο μυαλό την επιστολή του

αρχηγού των Ινδιάνων Σιάτλ στον

πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν του ζήτησε

να πουλήσουν τη γη τους: «Τα μέρη της
γης, το ένα με το άλλο, δεν κάνουν για
τον Λευκό διαφορά. Είναι ένας ξένος
που φτάνει τη νύχτα και παίρνει από τη
γη όλα όσα του χρειάζονται. Η γη δεν
είναι αδερφός του, αλλά εχθρός που
πρέπει να τον κατακτήσει. Η απληστία
του θα καταβροχθίσει τη γη και θ’ αφή-
σει πίσω του μόνο έρημο». 

Δάσος στο Βέρμιο, Βέροια.  Kokixx | Dreamstime
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ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
ΟΙ EΛΛΗΝΕΣ  ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ 

ΟΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σ
ημαντική θεωρεί την προ-

στασία του περιβάλλοντος

το 97% των Ελλήνων σύμ-

φωνα με πρόσφατη έρευνα

του Ευρωβαρομέτρου, ένα αποτέλε-

σμα που μόνο έκπληξη προκαλεί δε-

δομένων των περιβαλλοντικών προ-

βλημάτων που σοβούν επί δεκαετίες

στη χώρα μας όπως η διαχείριση α-

πορριμμάτων, η αυθαίρετη δόμηση, οι

αποχαρακτηρισμοί δασών, η καταπά-

τηση αιγιαλών, η οικοπεδοποίηση κα-

μένων εκτάσεων και σωρεία άλλων

δραστηριοτήτων εναντίον του περι-

βάλλοντος και την εν γένει αδυναμία

της ελληνικής κοινωνίας να υιοθετή-

σει πρακτικές όπως η ανακύκλωση.

Στην έρευνα που διεξήχθη σε πα-

νευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχαν πε-

ρίπου 28.000 άτομα.

Στα επί μέρους θέματα οι συμπα-

τριώτες μας και οι συμμετέχοντες από

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

έδωσαν τις παρακάτω απαντήσεις:

Το 95% των Ευρωπαίων πιστεύει

πως η προστασία του περιβάλλοντος

είναι σημαντική (97% των Ελλήνων),

ενώ το 95% θεωρεί πως μπορεί με την

ατομική συμπεριφορά του να διαδρα-

ματίσει κάποιο ρόλο σε αυτό (ίδιο πο-

σοστό και στην Ελλάδα).

Ποσοστό 88% των Ελλήνων πι-

στεύει πως η προστασία του περιβάλ-

λοντος μπορεί να συνδράμει στην οι-

κονομική ανάπτυξη της Ευρώπης

(ΕΕ: 74%).

Σε αυτό το πλαίσιο, το 79% των Ευ-

ρωπαίων συμμερίζεται την άποψη ότι

η προστασία του περιβάλλοντος δεν

είναι ανταγωνιστική με την οικονομι-

κή ανάπτυξη και το 74% ζητά αποδο-

τικότερη χρήση των φυσικών πόρων.

Το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί

πως τα περιβαλλοντικά ζητήματα έ-

χουν άμεση επίδραση στην καθημερι-

νότητά τους ενώ το αντίστοιχο ποσο-

στό στην Ελλάδα αγγίζει το 97%.

Το 80% των Ευρωπαίων πολιτών

πιστεύει ότι η οικονομία επηρεάζει

αρνητικά και την ποιότητα της ζωής

τους, ενώ το 77% θεωρεί πως τα περι-

βαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση

επίπτωση στην καθημερινή τους ζωή

Το 77% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι

οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία

δεν κάνουν αρκετά και το 93% πι-

στεύει ότι οι ρυπαίνοντας θα πρέπει

να υποχρεώνονται σε αποκατάσταση

της περιβαλλοντικής ζημιάς. Το 70%

ψέγουν τις κυβερνήσεις τους επειδή

δεν εφαρμόζουν πολιτικές φιλικές

προς το περιβάλλον. Το 65 % πιστεύει

ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν

να κάνουν περισσότερα.

Σε ποσοστό 59% οι Ευρωπαίοι ιε-

ραρχούν κοινωνικούς και περιβαλλο-

ντικούς παράγοντες ως εξίσου σημα-

ντικές παραμέτρους όσο τα οικονομι-

κά κριτήρια και η οικονομική πρόο-

δος μιας χώρας.

Το 56% των Ευρωπαίων διατυπώνει

ιδιαίτερη ανησυχία για την ατμοσφαιρι-

κή ρύπανση, το 50% για τη ρύπανση

των υδάτων, ενώ εκφράζουν φόβους για

τις επιπτώσεις των απόβλητων και για

την εξάντληση των φυσικών πόρων.

Ως προς την καταναλωτική συμπε-

ριφορά, το 75% δηλώνει ότι εξακο-

λουθεί να αγοράζει προϊόντα φιλικά

προς το περιβάλλον, για την ανακύ-

κλωση, παρότι πλήττονται από οικο-

νομική κρίση.

Τέλος, στο ερώτημα πώς θα πρέπει

να λαμβάνονται οι αποφάσεις για την

προστασία του περιβάλλοντος, σε επί-

πεδο εθνικό ή από κοινού με την Ευρω-

παϊκή Ένωση, το 60% τάσσεται υπέρ

της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης ενώ το

36% υπέρ της εθνικής προσέγγισης.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, 62% εί-

ναι υπέρ των ευρωπαϊκών λύσεων στα

ζητήματα περιβάλλοντος και το 37%

ισχυρίζεται ότι τα μέτρα προστασίας

του περιβάλλοντος θα πρέπει να λαμ-

βάνονται σε εθνικό επίπεδο.
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Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.
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Ο
Υπουργός Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής,

υπέγραψε την Τρίτη

26 Αυγούστου την Υ-

πουργική Απόφαση με την οποία εγκρί-

νεται η Εθνική Στρατηγική 15ετούς

διάρκειας και το 5ετές Σχέδιο Δράσης

για τη Βιοποικιλότητα. Με την Υπουρ-

γική Απόφαση η Ελλάδα αποκτά ύστε-

ρα από 15 χρόνια προσπάθειας και δια-

βούλευσης τη δική της στρατηγική για

τη Βιοποικιλότητα και Σχέδιο Δράσης

για την εφαρμογή της και τη διαχείριση

των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής εκπληρώνονται στο ακέραιο οι διε-

θνείς υποχρεώσεις της χώρας, που α-

πορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για

τη Βιολογική Ποικιλότητα. Όπως ανα-

φέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, εντός του επόμενου δι-

μήνου, θα έχει ολοκληρωθεί η ιεράρχη-

ση προτεραιοτήτων και η έναρξη υλο-

ποίησης δράσεων για την πενταετία

2014-2019, πάντα στο πλαίσιο της δη-

μιουργίας ενός νέου μοντέλου βιώσιμης

ανάπτυξης.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψη-

λότερα επίπεδα βιοποικιλότητας στη

Μεσόγειο. Για παράδειγμα, η χλωρίδα

της αποτελείται από 5.752 είδη. Η Ελ-

λάδα είναι, επίσης, ένα από τα σημα-

ντικότερα κέντρα ενδημισμού της Ευ-

ρώπης και της Μεσογείου, με 1278 εν-

δημικά είδη (22.2% του συνολικού α-

ριθμού ειδών) και 452 ενδημικά υποεί-

δη. Όσον αφορά στην πανίδα της, έ-

χουν μέχρι σήμερα καταγραφεί 23.130

είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών

νερών, από τα οποία 3.956 είναι ενδη-

μικά στη χώρα, καθώς και άλλα 3.500

θαλάσσια είδη.

Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ πε-

ριορισμένη εξάπλωση και συνεπώς εί-

ως τα ψυχρόβια δάση της σημύδας και

της ερυθρελάτης στη Ροδόπη. 

Οι απειλές για την ελληνική βιοποι-

κιλότητα δυστυχώς είναι πολλές. Γενι-

κά, σημαντικότερη απειλή για όλα τα

είδη της ελληνικής βιοποικιλότητας

θεωρείται η αστικοποίηση, που κατα-

κερματίζει τους οικοτόπους και εξαφα-

νίζει το τοπίο. Κατόπιν, η εντατική γε-

ωργία, η οποία απειλεί μεγάλες ποσό-

τητες νερού, συρρικνώνει τους φυσι-

κούς υγροτόπους και υποβαθμίζει τα ε-

δάφη. Η ανάπτυξη τουριστικών υποδο-

μών τόσο στα παράκτια όσο και στα ο-

ρεινά οικοσυστήματα, αλλά και η ανε-

ξέλεγκτη διάνοιξη δρόμων σε ορεινές

περιοχές απειλούν επίσης την βιοποι-

κιλότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η

ναι πολύ τρωτά σε διαταραχές. Εξαι-

τίας του υψηλού ενδημισμού της και ε-

πειδή περιέχει αρκετά από τα τελευ-

ταία καταφύγια πολλών απειλούμενων

και σπάνιων στην υπόλοιπη Ευρώπη

ειδών, η Ελλάδα αποτελεί σημαντική

περιοχή για την ευρωπαϊκή και τη με-

σογειακή πανίδα και χλωρίδα. Από τα

ιθαγενή είδη της Ελλάδας, κοινοτικού

ενδιαφέροντος είναι 60 είδη θηλαστι-

κών, 48 είδη ερπετών, 12 είδη αμφι-

βίων, 62 είδη ψαριών, 49 είδη ασπόν-

δυλων, 63 είδη φυτών, καθώς και 85

τύποι οικοτόπων. Η μεγάλη ποικιλότη-

τα των ειδών της χώρας συνδέεται με

την ποικιλότητα των τύπων οικοσυ-

στημάτων της, από τα ημιερημικά του

φοινικοδάσους στο Βάι της Κρήτης έ-

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ NATURA

Με καθυστέρηση 15 ετών η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης 
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μελέτη περιλαμβάνει στις σημαντικές

απειλές κατά της βιοποικιλότητας την

ανέγερση συγκροτημάτων παραθερι-

στικών κατοικιών, την οποία τα υ-

πουργεία Περιβάλλοντος και Τουρι-

σμού έχουν προωθήσει με πλήθος ρυθ-

μίσεων την τελευταία διετία.

Οι 13 γενικοί στόχοι της εθνικής

μας στρατηγικής και του σχεδίου δρά-

σης για την βιοποικιλότητα είναι:

1. Η αύξηση της διαθέσιμης γνώσης

για την εκτίμηση της κατάστασης

της βιοποικιλότητας.

2. Η διατήρηση του εθνικού φυσικού

κεφαλαίου και η αποκατάσταση των

οικοσυστημάτων.

3. Η οργάνωση και λειτουργία εθνικού

συστήματος προστατευόμενων πε-

ριοχών και ενίσχυση των ωφελειών

από την διαχείρισή τους. 

4. Η διατήρηση των γενετικών πόρων

στασία της βιοποικιλότητας.

11. Η ενσωμάτωση της διατήρησης της

βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστη-

μα της κοινωνίας.

12. Η συμμετοχή της κοινωνίας στην

διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

13. Η αποτίμηση των οικοσυστημικών

υπηρεσιών στην Ελλάδα και η προ-

βολή της αξίας της ελληνικής βιο-

ποικιλότητας.

Θεωρούμε τη θέσπιση της εθνικής

στρατηγικής και του σχεδίου δράσης

για την βιοποικιλότητα ως κομβικής

σημασίας εξέλιξη για την προστασία

του ελληνικού φυσικού πλούτου, που

δεν πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Για

τον λόγο αυτόν επισημαίνεται ότι το

σχέδιο δράσης είναι πολύ γενικό και

μη δεσμευτικό όσον αφορά τους στό-

χους και την εφαρμογή τους. Επίσης

δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιά-

της Ελλάδας - Ρυθμίσεις πρόσβασης

στους γενετικούς πόρους - Δίκαιος

και ισότιμος καταμερισμός των ωφε-

λειών που θα προκύψουν από τη

χρήση τους. 

5. Η ενίσχυση της συνέργειας των κύ-

ριων τομεακών πολιτικών με τη δια-

τήρηση της βιοποικιλότητας και η

θέσπιση κινήτρων.

6. Η διατήρηση της ποικιλότητας του

τοπίου.

7. Η πρόληψη και η μείωση των επι-

πτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω

της κλιματικής αλλαγής. 

8. Η προστασία της βιοποικιλότητας α-

πό τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη.

9. Η ενίσχυση της διεθνούς και δια-

κρατικής συνεργασίας για την προ-

στασία της βιοποικιλότητας. 

10. Η αναβάθμιση της ποιότητας και

της αποτελεσματικότητας της δημό-

σιας διοίκησης σε σχέση με την προ-
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γραμμα και ιεράρχηση των δράσεων.

Αντιθέτως, στην ευρωπαϊκή στρατηγι-

κή οι Ειδικοί Στόχοι είναι συγκεκριμέ-

νοι και ποσοτικοί. Π.χ. στην ευρωπαϊκή

στρατηγική σε ό,τι αφορά στα οικοσυ-

στήματα τίθενται στόχοι όπως: «να α-

ποκατασταθεί το 15% των υποβαθμι-

σμένων οικοσυστημάτων έως το 2020»,

και, περαιτέρω, οι στόχοι γίνονται επι-

χειρησιακοί μέσω δράσεων.

Όμως το κύριο ανασταλτικό στοι-

χείο στην εφαρμογή της στρατηγικής

δεν είναι η απουσία χρονοδιαγράμμα-

τος. Η στρατηγική για την βιοποικιλό-

τητα υπονομεύεται και υποβαθμίζεται

από πρόσφατα νομοθετήματα και ρυθ-

μίσεις του ίδιου του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής ή άλλων υπουργείων. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα ο πολύ πρό-

σφατος δασοκτόνος νόμος 4280/2014

που επιβαρύνει με πολλές νέες επιβα-

ρυντικές χρήσεις τον δασικό πλούτο

της χώρας και νομιμοποιεί σωρεία πα-

ρανομιών. 

Για παράδειγμα, ανάμεσα στους ά-

ξονες της Εθνικής Στρατηγικής βρί-

σκεται η διατήρηση του εθνικού φυσι-

κού κεφαλαίου και η οργάνωση και

λειτουργία εθνικού συστήματος προ-

στατευόμενων περιοχών, όταν το Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής έχει πρόσφατα

θεσπίσει σειρά ρυθμίσεων με τις ο-

ποίες επέτρεψε πλήθος νέων δραστη-

ριοτήτων μέσα σε δάση και δασικές ε-

κτάσεις, όπως η μετατροπή τους σε

οικόπεδα από οικοδομικούς συνεται-

ρισμούς, η εγκατάσταση τουριστικών

χωριών σε προστατευόμενες περιοχές

κ.ά. Οι γενικές διατάξεις έχουν συ-

μπληρωθεί από πλήθος ειδικών, όπως

η νομιμοποίηση των αυθαίρετων τα-

βερνών στο εθνικό πάρκο Σχινιά και ο

αποχαρακτηρισμός μέρους του κατα-

φυγίου άγριας ζωής στον Κορινό Πιε-

ρίας υπέρ της δημιουργίας παραθερι-

στικού οικισμού. 

Ο μοναδικός νόμος που θεσπίστηκε

τα τελευταία χρόνια υπέρ της προστα-

σίας της βιοποικιλότητας (ν.3937/11)

έχει αποδυναμωθεί αισθητά με σειρά

τροποποιήσεων. Με βάση τον νόμο για

τη βιοποικιλότητα, η εθνική στρατηγι-

κή αποτελεί πράξη του υπουργικού

συμβουλίου, εκφράζοντας έτσι κεντρι-

κή κυβερνητική πολιτική. Με τον νόμο

που ψηφίστηκε πρόσφατα για το Ρυθ-

μιστικό Σχέδιο της Αθήνας (άρθ. 58), η

Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλό-

τητας υποβαθμίζεται σε απλή υπουργι-

κή απόφαση.
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Άφθονος ο φυτικός πλούτος της Ελλάδας 

ελάχιστη η αξιοποίηση και προστασία του

γή· γεγονός που ιδίως για τους μικρούς

παραγωγούς θέτει ζήτημα επιβίωσης.

Άλλοι λόγοι είναι η άγνοια, η αδυνα-

μία απορρόφησης της παραγωγής στον

δευτερογενή τομέα, το μικρό εισόδη-

μα, το υψηλό κοστολόγιο, η απουσία

επιδοτήσεων και υποδομών και η αδυ-

ναμία σύνδεσης του προϊόντος με τον

τουρισμό.

Στην ημερίδα αναφέρθηκαν σε πετυ-

χημένα παραδείγματα χωρών που α-

ξιοποιούν τον φυσικό τους πλούτο.

Οι εθνικές αρχές της Κόστα Ρίκα έ-

κλεισαν συμφωνία με μεγάλη φαρμα-

κευτική εταιρεία προκειμένου να λαμ-

βάνει η χώρα αμοιβή για την εκμετάλ-

λευση του φυτικού πλούτου της. Με-

γάλη φαρμακευτική εταιρεία χρηματο-

δότησε έρευνες σε κείμενο της Οδύσ-

σειας. Αποκωδικοποιώντας τις αναφο-

ρές του Ομήρου σε φυτικά φάρμακα,

οι ερευνητές οδηγήθηκαν σε ένα είδος

νάρκισσου που περιέχει ουσία κατά

της άνοιας. Η  Ινδία εκδίδει κάθε χρό-

νο δύο τόμους «Εθνικού Συνταγολογί-

ου». Στον δεύτερο τόμο γίνεται ειδική

αναφορά στον Ιπποκράτη και τον Γα-

ληνό. Μάλιστα οι Ινδοί κάνουν έρευ-

νες για να δουν ποια από τα φυτικά

φάρμακα του Ιπποκράτη μπορούν να

χρησιμοποιήσουν.

Με 700 ιθαγενή φυτά, η Ελλάδα έχει

τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης και

θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό

ρόλο σε μία αγορά που γνωρίζει μεγά-

λη αύξηση. Παρά την πλούσια και

γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη

χλωρίδα, η χώρα μας δεν περιλαμβάνε-

ται καν στον ευρωπαϊκό χάρτη εξαγω-

γής φαρμακευτικών φυτών.

A
ν και ως χώρα διαθέ-

τουμε το 40% των

φαρμακευτικών φυ-

τών της Ευρώπης,

δεν παράγουμε ούτε

εξάγουμε κανένα φυτικό σκεύασμα. Ε-

ξαίρεση αποτελεί η παραγωγή αρωμα-

τικών φυτών, η οποία όμως είναι μι-

κρής κλίμακας (0,05% της καλλιεργή-

σιμης έκτασης). Αυτά αναφέρθηκαν

μεταξύ άλλων την Τρίτη 16 Σεπτεμ-

βρίου 2014, στην ημερίδα που διοργά-

νωσαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμά-

κων (ΕΟΦ) και το Εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με

θέμα «Τα αρωματικά και φαρμακευ-

τικά φυτά ως μοχλός αέναης ανάπτυ-

ξης της χώρας». 

Οι ομιλητές της ημερίδας έκαναν λό-

γο για μία χαμένη επενδυτική ευκαιρία

από την πλευρά της Ελλάδας, με δεδο-

μένο ότι τα φαρμακευτικά φυτά έχουν

ζήτηση σε αναδυόμενες και μεγάλες α-

γορές, όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ιν-

δία.

Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν κά-

ποια μικρά βήματα, κυρίως από ιδιώ-

τες-αγρότες, αγροτικούς συνεταιρι-

σμούς και συλλέκτες βοτάνων. Η Έ-

νωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύ-

μνου έχει δημιουργήσει υποδομές για

αρωματικά φυτά και βότανα, τα οποία

προορίζονται για φαρμακευτική χρή-

ση, οι μαστιχοπαραγωγοί της Χίου και

οι κροκοπαραγωγοί της Κοζάνης έχουν

κάνει σημαντικά βήματα, ενώ υπάρ-

χουν διάσπαρτοι ιδιώτες μικροί παρα-

γωγοί.

Οι κύριοι λόγοι που οι αγρότες δεν

έχουν ασχοληθεί εκτενώς με τα αρω-

ματικά φυτά είναι ότι τα αρωματικά

φυτά δεν αποδίδουν αμέσως παραγω-

Oι μαστιχοπαραγωγοί της Χίου και οι κροκοπαραγωγοί της Κοζάνης 
έχουν κάνει σημαντικά βήματα, ως προς την αξιοποίηση του φυσικού τους πλούτου.
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Από τα οικονομικά στοιχεία της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη χώρα εξα-

γωγής φαρμακευτικών φυτών είναι η

Γερμανία, δεύτερη η Βουλγαρία, τρίτη

η Αλβανία, η οποία μάλιστα σε πολλές

περιπτώσεις εμπορεύεται ελληνικά εί-

δη. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από λίγο

καιρό η ελληνική πρεσβεία στη Γερμα-

νία έστειλε ερώτημα σε υπηρεσίες

στην Ελλάδα για την κυκλοφορία στη

γερμανική αγορά του «greek mountain

tea» (ελληνικό τσάι του βουνού) με

χώρα προέλευσης την  Αλβανία! Και

πρόσφατα η Αστυνομία συνέλαβε ομά-

δα Αλβανών στα βουνά της Ηπείρου

και συγκεκριμένα στον Τσαμαντά Θε-

σπρωτίας 15 Αλβανοί, από 20 έως 58

ετών, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνο-

μα στη χώρα, είχαν στήσει αντίσκηνα

στο βουνό και είχαν ήδη συλλέξει 4,5

τόνους αρωματικών φυτών!

Και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτω-

ση λαθρεμπορίας ελληνικών βοτάνων.

Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν

γίνει δεκάδες συλλήψεις, από τη Θε-

σπρωτία έως την Αρκαδία, και έχουν

κατασχεθεί μεγάλες ποσότητες ρίγα-

νης, τσαγιού και άλλων βοτάνων. Την

παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, το

Δασαρχείο Τρίπολης εντόπισε τρία ά-

τομα -δύο αλλοδαπούς και τον ημεδα-

πό οδηγό τους- που μετέφεραν με ένα

αγροτικό αυτοκίνητο 19 σακιά ρίγανης

και 17 σακιά τσαγιού του βουνού. Το

φορτίο κατασχέθηκε και οι συλληφθέ-

ντες διώκονται σε βαθμό πταίσματος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, περισσότε-

ρα από 145 είδη βοτάνων και αρωματι-

κών φυτών της ελληνικής φύσης διακι-

νούνται παράνομα μέσω Διαδικτύου.

Σύμφωνα με την εργασία των Krigas N,

Mendeli V & Vokou D, (2014, in press),

The electronic trade in Greek endemic

plants: biodiversity, commercial and

legal aspects/ η ηλεκτρονική αγορά

των ενδημικών φυτών της Ελλάδας:

βιοποικιλότητα, εμπορικά και νομικά

ζητήματα, που δημοσιεύτηκε στο διε-

θνές επιστημονικό περιοδικό Economic

Botany, εντοπίστηκαν 588 περιπτώσεις

εμπορίας από 73 φυτώρια στην Ευρώ-

πη, τη Βόρειο Αμερική και την Αυ-

στραλία. Μεταξύ των εμπορευόμενων

ειδών κυριαρχούν ενδημικές καμπα-

νούλες, ίριδες και κρόκοι, ορχιδέες, α-

ρωματικά φυτά και τουλίπες. Για πα-

ράδειγμα, για να προμηθευτεί κανείς

την ενδημική κρητική ορχιδέα θα πλη-

ρώσει κάτι παραπάνω από 20 ευρώ, ε-

νώ για να αποκτήσει κάποιος ένα

γραμμάριο σπόρων Draba cretica θα

πληρώσει 44 ευρώ. Από τα εμπορευό-

μενα είδη, 58 είναι προστατευόμενα σε

εθνικό και 19 σε διεθνές επίπεδο, 33

χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα (κιν-

δυνεύοντα και τρωτά) και 37 ως σχε-

δόν απειλούμενα ή σπάνια. Αυτό απο-

δεικνύει την δράση των λαθρέμπορων

σε απομακρυσμένους και ευαίσθητους

οικοτόπους για την κλοπή πολύτιμων

και σπάνιων φυτών. Είναι άγνωστο τι

ζημιά προκαλείται σε αυτούς τους οι-

κοτόπους από αυτούς που ξεριζώνουν

συστηματικά ελληνικά είδη φυτών για

να τα εμπορευθούν.
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σεις σχετικά με την εκμετάλλευση των

γενετικών πόρων. Για παράδειγμα, να

απαιτήσουν δικαιώματα επί των πω-

λήσεων από φάρμακα που περιέχουν

συστατικά από ελληνικά ενδημικά φυ-

τά.

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων με την οποία καθορίζο-

νται οι όροι και οι προϋποθέσεις για

την παραγωγή και την εμπορία του

πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματι-

κών/φαρμακευτικών φυτών στη χώρα.

Τέλος, με αυτήν εισάγονται διατάξεις

για τις προδιαγραφές του υλικού, τη

σήμανσή του, τους προβλεπόμενους ε-

λέγχους, τους προμηθευτές και τις

προβλεπόμενες κυρώσεις. Είχε προη-

γηθεί το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού

αποδοχής ποικιλιών Αρωματικών, Αρ-

τυματικών και Φαρμακευτικών (Α-

ρΑΦ) φυτών, με το οποίο δίνεται η δυ-

νατότητα εγγραφής βελτιωμένων ποι-

κιλιών ελληνικών και ξένων, στον ε-

θνικό κατάλογο ποικιλιών, κάτι το ο-

ποίο σχετίζεται με την εμπορία πολλα-

πλασιαστικού υλικού των αρωματι-

κών/φαρμακευτικών ειδών υψηλών

προδιαγραφών.

Η χώρα μας, πολύ περισσότερο σή-

μερα, δεν έχει περιθώρια να χάνει ευ-

καιρίες για ανάπτυξη. Η Ελλάδα, είναι

ένας ευλογημένος τόπος, από τους πιο

πλούσιους, σε βιοποικιλότητα αρωμα-

τικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα

αρωματικά μας φυτά είναι το χρυσάφι

της ελληνικής γης και ο τομέας αυτός

μένει για πολλά χρόνια αναξιοποίητος.

Πρέπει να προστατευθούν από την λα-

θρεμπορία και να αξιοποιηθούν με τον

σωστό τρόπο.

Κανένα από τα φυτώρια που εξετά-

στηκαν δεν φαίνεται να έχει άδεια από

τις αρχές της χώρας για συλλογή και

πώληση των ενδημικών φυτών. Σύμ-

φωνα με την ελληνική νομοθεσία (ν.

3937/11 για τη βιοποικιλότητα) η συλ-

λογή και εμπορία ενδημικών φυτών α-

παγορεύεται. Για την καταπολέμηση

του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορί-

ου, η εργασία προτείνει τη συστηματι-

κή παρακολούθηση των ιστοσελίδων

μεγάλης επισκεψιμότητας και υποχρέ-

ωση των φυτωρίων να δηλώνουν ότι

το προς πώληση φυτικό υλικό δεν

προέρχεται από τη φύση και ότι έχει

νόμιμα αποκτηθεί. Οι αρμόδιες αρχές

θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα όχι μό-

νον για την προστασία της βιοποικιλό-

τητας αλλά και την άσκηση των δικαι-

ωμάτων που απορρέουν από την εθνι-

κή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβά-
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

με τις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ της ALPHA BANK

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

με τις ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ της ALPHA BANK

Τ
ην Κυριακή 21 Σεπτεμ-

βρίου ο περίπατος ξεκί-

νησε με μια ξενάγηση

στη Μονή Καισαρια-

νής, από τον κ. Νίκο Πάγκα, ενώ τα

παιδιά συμμετείχαν  σε ένα εκπαι-

δευτικό παιχνίδι, με θέμα την δημι-

ουργία του αισθητικού Δάσους, που

οργάνωσαν η παιδαγωγός κα Ρόζα

Τριανταφυλλίδη και η παιδοψυχο-

λόγος κα Κατερίνα Λιάπη.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

τα παιδιά συνέλεξαν «υλικά του δά-

σους» για να βοηθήσουν στην πα-

ραγωγή φυτοχώματος και στην συ-

νέχεια πήραν ρόλους «εργατών»

για να καθαρίσουν το φυτόχωμα.

Και μετά ρόλους «κηπουρών» για

να φυτέψουν τα δικά τους αρωματι-

κά φυτά από το φυτώριο της Φιλο-

δασικής.

Με απλό και διασκεδαστικό τρό-

πο τα παιδιά έμαθαν, πώς το ίδιο το

δάσος ανακυκλώνεται και πώς στην

φύση τίποτα δεν πάει χαμένο.

Έμαθαν επίσης μερικά μυστικά

του «καλού κηπουρού» και γνώρι-

σαν τις ιδιότητες δυο πολύ ωφέλι-

μων αρωματικών φυτών, του φα-

σκόμηλου και του δεντρολίβανου.

Στη συνέχεια, μικροί και μεγά-

λοι, με τη συνοδεία των υπευθύνων

της Φιλοδασικής, περπάτησαν στον

Ιστορικό Ελαιώνα και το Βοτανικό

Μονοπάτι, απολαμβάνοντας την ό-

μορφη μέρα στο δάσος.
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Τ
ο πρώτο οικογενειακό πρόγραμμα της

φετινής χρονιάς πραγματοποιήθηκε

το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, από τις

11:00 έως τη 13:00 με θέμα «Στον λα-

χανόκηπο!». Μικροί και μεγάλοι συ-

ναντήθηκαν στον χώρο των εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων της Φιλοδασικής, πίσω από τη Μονή Καισα-

ριανής, για να ανακαλύψουν τα... μυστικά του λαχα-

νόκηπου.

Με αφορμή το βιβλίο «Στον λαχανόκηπο με τον
παππού και τη γιαγιά» της Gerda Muller, που κυκλο-

φορεί από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο» και την Φι-

λοδασική, οι οικογένειες επισκέφθηκαν το φυτώριο

της Φιλοδασικής. Εκεί, με τη βοήθεια του υπεύθυνου

του Φυτωρίου κ. Κώστα Φανάρα, ανακάλυψαν τι

φυτρώνει αυτή την εποχή στον νέο λαχανόκηπο της

Φιλοδασικής! Παρατήρησαν τα λαχανικά, τα άνθη

και τους καρπούς τους, έμαθαν για τη φροντίδα τους

και φυσικά μάζεψαν και γεύτηκαν τα τελευταία ντο-

ματάκια της χρονιάς!

Οι οικογένειες έπαιξαν ένα παιχνίδι με θέμα τις οι-

κογένειες των λαχανικών και κάθε οικογένεια εφο-

διάστηκε με ιδέες, προτάσεις και σπόρους για να ξε-

κινήσει τον δικό της «οικογενειακό λαχανόκηπο»

στο σπίτι!

Τα οικογενειακά προγράμματα στο Αισθητικό Δά-

σος Υμηττού και τις δημιουργικές δραστηριότητες για

μικρούς και μεγάλους συντονίζουν η παιδαγωγός κα

Ρόζα Τριανταφυλλίδη και η παιδοψυχολόγος κα Κα-

τερίνα Λιάπη.

Τα οικογενειακά προγράμματα της Φιλοδασικής

ξεκίνησαν το Φθινόπωρο του 2013 και γνώρισαν αμέ-

σως μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή από πολυά-

ριθμες οικογένειες.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε οικογένειες με

παιδιά από 4 έως 12 ετών και σχεδιάζονται για να

προσφέρουν την ευκαιρία για ψυχαγωγία και συνερ-

γασία μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά και

για αλληλεπίδραση με διαφορετικές οικογένειες στο

φυσικό περιβάλλον.

Πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα και έχουν

απώτερο στόχο τη διαμόρφωση της φιλοπεριβαλλο-

ντικής συνείδησης μέσω της γνωριμίας με τη Φιλοδα-

σική και το Αισθητικό Δάσος. Φέτος συνεχίζονται με

ακόμα πιο ποικίλη θεματολογία.

Στον λαχανόκηπο!
Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
καλωσορίζει το Φθινόπωρο στο δάσος 
με νέα προγράμματα για όλη την οικογένεια
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Πώς θα σας φαινό-

ταν να ξυπνάγατε

μια ηλιόλουστη

Κυριακή και να

κάνατε βόλτα στους αρχαιολογικούς

χώρους της Αθήνας με το ποδήλατό

σας άνετα και με ασφάλεια; Πιθανόν

κάτι τέτοιο να είναι εφικτό πολύ σύ-

ντομα! Σε συνέντευξη τύπου που έδω-

σαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής, και ο

Δήμαρχος Αθηναίων, με αφορμή την

Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας,

που ξεκίνησε 16 Σεπτεμβρίου και ολο-

κληρώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, ανα-

κοινώθηκε η υλοποίηση του Μητροπο-

λιτικού Ποδηλατοδρόμου της Αθήνας

μήκους 27 χιλιομέτρων, που θα ξεκι-

νάει από την Κηφισιά, θα διασχίζει την

Αθήνα και θα καταλήγει στον Φαληρι-

κό Όρμο.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς

έχει ήδη δημοπρατηθεί και υπογραφεί

η σύμβαση για το νότιο τμήμα του πο-

δηλατοδρόμου από το Γκάζι έως το

Φάληρο, μήκους 11 χιλιομέτρων με

χρόνο ολοκλήρωσης το 2015. Σε ό,τι

αφορά το βόρειο τμήμα του ποδηλατο-

δρόμου, βρίσκεται στη φάση της δια-

βούλευσης με τα δημοτικά συμβούλια

των δήμων και σύντομα θα μπει στην

τελική φάση για τη δημοπράτηση.

Έτσι λοιπόν, ο Μητροπολιτικός Πο-

δηλατόδρομος της Αθήνας, όταν ολο-

κληρωθεί θα έχει συνολικό μήκος 27

χλμ., ενώ στους κεντρικούς άξονες του

μητροπολιτικού ποδηλατοδρόμου πρό-

κειται να ενωθούν τα τοπικά δίκτυα

ποδηλατοδρόμων των δήμων από τους

οποίους διέρχεται. Ταυτόχρονα, πρό-

κειται να δοθεί έμφαση στη διευκόλυν-

ση της μετεπιβίβασης στα μέσα σταθε-

δη στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν

250 έως 300 χιλιάδες ποδήλατα, τα μισά

εκ των οποίων μόνο στην Αθήνα.

Πράγματι, η χρήση του ποδηλάτου

τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώ-

πη έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Σύμφω-

να με το ειδησεογραφικό site NPR, έ-

ρευνα  έδειξε ότι σχεδόν σε κάθε μία

από τις χώρες της Ευρώπης (εκτός του

Βελγίου και του Λουξεμβούργου), οι

συνολικές πωλήσεις ποδηλάτων ξεπέ-

ρασαν τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Με

τις πωλήσεις αυτοκινήτων που μειώνο-

νται σε ολόκληρη την Ευρώπη, το πο-

δήλατο γίνεται ο προτιμώμενος τρόπος

μεταφοράς για σχεδόν κάθε κράτος-

μέλος.

Για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, πέρυσι στην Ιταλία πωλή-

ρής τροχιάς, δηλαδή τον ΗΣΑΠ και το

ΜΕΤΡΟ. Το ότι ο ποδηλατόδρομος αυ-

τός θα διέρχεται πλησίον αρχαιολογι-

κών χώρων αποτελεί μια αισθητική α-

ναβάθμιση για όλη την Αθήνα, ενώ οι

ήπιες κλίσεις του θα είναι κατάλληλες

και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

που θέλουν να κάνουν βόλτα με το πο-

δήλατό τους.

Τέλος, ο διοργανωτής του Athens

Bike Festival, Σπύρος Παπαγεωργίου ε-

πισήμανε τα πολλαπλά οφέλη της χρή-

σης ποδηλάτου σε επίπεδο σωματικής

υγείας, ποιότητας ζωής, αλλά και αυτά

που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέρ-

γειας, την τοπική οικονομία και τον του-

ρισμό. Τόνισε ότι το ποδήλατο μπορεί

να αποτελέσει μία απλή λύση στα περί-

πλοκα προβλήματα της πόλης, καθώς ή-

Η ΑΘΗΝΑ 

αποκτά Μητροπολιτικό Ποδηλατόδρομο το 2015
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του ελληνικού σινεμά. Τα νέα μοντέλα

των ποδηλάτων διαφημίζονταν στις ε-

φημερίδες. Όλα αυτά συνέβαιναν διότι

απλούστατα το ποδήλατο ήταν ένα βα-

σικό μέσο μετακίνησης και αναψυχής

των πολιτών εκείνα τα χρόνια. 

Στον αντίποδα, σύμφωνα με τα στοι-

χεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατα-

σκευαστών Αυτοκινήτων, το πρώτο

τρίμηνο του 2013 οι πωλήσεις αυτοκι-

νήτων στην Ευρώπη, μειώθηκαν κατά

9.8% σε σχέση με την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του 2012, στην οποία είχε επίσης

σημειωθεί μείωση. Το αρνητικό κλίμα

στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

κατά τις αρχές του 2013 ήταν το χειρό-

τερο από το 1990 μέχρι και σήμερα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πιστεύ-

ουν ότι η οικονομική ύφεση είναι υπεύ-

θηκαν περισσότερα ποδήλατα από αυ-

τοκίνητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συνο-

λικά 3.066.000 ποδήλατα αγοράστηκαν

το 2012, έναντι ακριβώς 2.045.000 επι-

βατικών αυτοκινήτων. Αυτό μπορεί να

οφείλεται σε διάφορες κυβερνητικές

πρωτοβουλίες που προωθούν την χρή-

ση ποδηλάτου, όπως το Cyclescheme,

το οποίο δίνει την ευκαιρία σε πολίτες

να αγοράσουν τα ποδήλατα με έκπτω-

ση και αφορολόγητα. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η

Ελλάδα είναι δεύτερη στη διαφορά

πωλήσεων αυτοκινήτων και ποδηλά-

των αφού πουλήθηκαν 320.000 ποδή-

λατα για μόλις 58.000 αυτοκίνητα.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις ποδηλάτων

από το 2009 μέχρι σήμερα παρουσιά-

ζουν θεαματική αύξηση της τάξης του

50% έναντι των πωλήσεων προηγού-

μενων ετών στα μεγάλα αστικά κέ-

ντρα. Η οικονομική κρίση, η αύξηση

της τιμής της βενζίνης, η επιθυμία για

καλύτερη υγεία και φυσική κατάστα-

ση, καθώς και η οικολογική νοοτροπία

έδωσαν ώθηση στη χρήση του ποδηλά-

του. Ο κλάδος βρίσκεται σε άνθιση και

αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ανοί-

γουν συνεχώς νέα καταστήματα τόσο

στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσα-

λονίκης όσο και στις συνοικίες.  Ενδει-

κτικά, στην ευρύτερη περιοχή Χολαρ-

γού - Παπάγου - Αγίας Παρασκευής

και Χαλανδρίου μέχρι το 2007 υπήρ-

χαν 4 μεγάλα καταστήματα ποδηλά-

των εκ των οποίων τα περισσότερα κι-

νούνταν με φθίνοντες ρυθμούς πωλή-

σεων, σήμερα υπάρχουν 7 μεγάλα κα-

ταστήματα που παρουσιάζουν θεαμα-

τική αύξηση πωλήσεων. Εάν στις πω-

λήσεις των εξειδικευμένων ποδηλατά-

δικων προστεθούν και οι πωλήσεις των

«ποδηλάτων σούπερ-μάρκετ» τότε ο

αριθμός πωλήσεων ποδηλάτων για το

2010 είναι υπερδιπλάσιος έναντι αυ-

τού της προηγούμενης διετίας. Ταυτό-

χρονα όλο και περισσότεροι πελάτες,

βγάζουν τα παλαιά μισο-σκουριασμέ-

να ποδήλατα από τις αποθήκες και ζη-

τούν επισκευές από τα καταστήματα

ποδηλάτων. 

H αύξηση των μετακινήσεων με πο-

δήλατο αποτελεί σήμερα είδηση, ειδι-

κά όταν αυτό συμβαίνει στις μεγάλες

ελληνικές πόλεις όπου τα τελευταία

χρόνια το αυτοκίνητο είναι ο απόλυτος

κυρίαρχος. Όμως πριν από μερικές δε-

καετίες το ποδήλατο πρωταγωνιστού-

σε στην καθημερινότητα των Ελλή-

νων. Οι ντελιβεράδες της εποχής - ό-

πως ο Χατζηχρήστος στον μπακαλόγα-

το - έκαναν με ποδήλατο τις διανομές

προϊόντων. Αρκετοί ήταν αυτοί που

ζητούσαν σε αγγελίες υπαλλήλους που

να είναι κάτοχοι ποδηλάτου. Τα ποδή-

λατα πρωταγωνιστούσαν στις ταινίες
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τη συλλογική ιδιοκτησία του αυτοκι-

νήτου και το ποδήλατο, συνδυάζοντάς

τα με περιοριστικά μέτρα στη χρήση

του ιδιωτικού αυτοκινήτου στα κέντρα

των πόλεων. Αυτές οι πόλεις δεν βλά-

πτουν την οικονομική τους ανάπτυξη,

ούτε περιορίζουν την πρόσβαση στα ε-

μπορικά τους κέντρα. Αντίθετα, τις

προωθούν γιατί κατανοούν ότι η αχα-

λίνωτη χρήση των αυτοκινήτων για α-

τομικές μετακινήσεις δεν είναι πλέον

συμβατή με την ομαλή κινητικότητα

της πλειοψηφίας των πολιτών.

και χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία,

στις οποίες το αυτοκίνητο ήταν ο από-

λυτος κυρίαρχος, αρχίζουν και αλλά-

ζουν νοοτροπία.

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές

πόλεις αποδεικνύουν ότι η μείωση της

χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων

δεν είναι μόνο επιθυμητή αλλά και ε-

φικτή. Το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη,

η Βρέμη, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούρ-

γο, η Φεράρα, το Γκρατς και το Στρα-

σβούργο εφαρμόζουν κίνητρα που εν-

θαρρύνουν τη δημόσια συγκοινωνία,

θυνη για την σαφή μείωση των πωλήσε-

ων αυτοκινήτων και την αύξηση των

ποδηλάτων. Αυτή ωστόσο είναι η μία ό-

ψη του νομίσματος, στην οποία εναπο-

θέτει τις ελπίδες της η βιομηχανία αυτο-

κινήτου ελπίζοντας την αναστροφή του

αρνητικού κλίματος μόλις η οικονομία

ανακάμψει. Στην πραγματικότητα όμως

τα παραπάνω νούμερα καταδεικνύουν

ότι οι Ευρωπαίοι αλλάζουν νοοτροπία

όσον αφορά τις μεταφορές τους. Οι Ευ-

ρωπαίοι είχαν πιστέψει ότι το αυτοκίνη-

το θα εξασφάλιζε την δυνατότητα πρό-

σβασης και εύκολης μετακίνησης, τόσο

για τους κατοίκους της πόλης, όσο και

για τους κατοίκους των μη αστικών πε-

ριοχών. Διαπιστώθηκε όμως, ότι η επι-

τυχία του αυτοκινήτου λειτούργησε ως

μπούμερανγκ. Εκατομμύρια ώρες χάνο-

νται ήδη λόγω κυκλοφοριακής συμφό-

ρησης. Η κινητικότητα που συνδέεται

με το αυτοκίνητο παραπέμπει τώρα σε

ζοφερές εικόνες παράλυσης των πόλε-

ων. Η μείωση της χρήσης του αυτοκίνη-

του έχει γίνει πια απαραίτητη προϋπό-

θεση για την διατήρηση της δυνατότη-

τας πρόσβασης στα κυριότερα κέντρα

δραστηριότητας και ενδιαφέροντος στις

πόλεις μας.  Επιπλέον, κίνητρα που σχε-

τίζονται με την οικολογία αλλά κυρίως

τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστα-

σης καθιστούν το ποδήλατο ιδιαίτερα

δημοφιλές μέσο μετακίνησης. Γι’ αυτό
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Μάθε να διαβάζεις
τα σήματα της Ανακύκλωσης!

Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε προϊόντα και συσκευασίες που όταν τελειώσουν κατα-

λήγουν στον κάδο σκουπιδιών ή την ανακύκλωση. Τώρα πια που η ανακύκλωση έχει μπει για τα κα-

λά στη ζωή μας, σε πολλές συσκευασίες υπάρχουν ειδικά σήματα που σχετίζονται με την ανακύκλω-

ση. Με την παρακάτω λίστα, θα μάθετε να τα ξεχωρίζετε και να τα αποκρυπτογραφείτε εύκολα! 

Γνωστό και ως “Green Dot”. Το σύμβολο αυτό δεν

σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευασία είναι ανα-

κυκλώσιμη. Είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιεί-

ται στις συσκευασίες και σημαίνει ότι ο παραγω-

γός συμμετέχει σε σύστημα εναλλακτικής διαχεί-

ρισης και συνεισφέρει οικονομικά για την ανακύ-

κλωση του προϊόντος. 

Το σύμβολο αυτό, αναγράφεται στα προϊόντα που

είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Δεν σημαίνει

ότι η συσκευασία έχει φτιαχτεί από ανακυκλώσι-

μα υλικά.

Το σύμβολο αυτό, όπως το παραπάνω, υποδεικνύ-

ει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για ανακύκλωση.

Το ποσοστό που αναγράφεται στο εσωτερικό είναι

το ποσοστό του ανακυκλωμένου υλικού που πε-

ριέχεται στο προϊόν.

Αναφέρεται στον τύπο του πλαστικού που ανακυ-

κλώνεται. Τα μπουκάλια PET ή πολυαιθυλενίου

χρησιμοποιούνται για συσκευασία νερού, αναψυ-

κτικών και ανακυκλώνονται εύκολα. 

Το σύμβολο HDPE (υψηλής περιεκτικότητας πο-

λυαιθυλένιο) συναντάται σε συσκευασίες καθαρι-

στικών, σακούλες απορριμμάτων, χυμούς και ση-

μαίνει ότι το πλαστικό ανακυκλώνεται.

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) έχει αντικαταστα-

θεί από το PET στη βιομηχανία τροφίμων και χρη-

σιμοποιείται συνήθως σε καλώδια και σωληνώ-

σεις. Ανακυκλώνεται πιο δύσκολα από τα υπόλοι-

πα ενώ η καύση του απελευθερώνει τοξικές ου-

σίες.

Αναφέρεται σε πλαστικό χαμηλής περιεκτικότη-

τας σε πολυαιθυλένιο όπως είναι οι σακούλες τρο-

φίμων και πλαστικές σακούλες σούπερ μάρκετ και

καταστημάτων.

Είναι πιο συνηθισμένο στα καλαμάκια, τα πώματα

μπουκαλιών, μπουκάλια σαλτσών και κάποια ια-

τρικά σιρόπια. Το PP (πολυπροπυλένιο) ανακυ-

κλώνεται.

Το PS (πολυστυρένιο) είναι το υλικό που χρησιμο-

ποιείται σε πλαστικά είδη μιας χρήσης (ποτήρια,

πιάτα κλπ), σε θήκες CD-DVD και ανακυκλώνεται.

Αναφέρεται στην κατηγορία πλαστικών που δεν κα-

τατάσσονται στις προηγούμενες και συνήθως χρη-

σιμοποιείται σε γυαλιά ηλίου, θήκες υπολογιστών

και μεγάλες μπουκάλες νερού.

European Ecolabel. Σύμβολο που αποδεικνύει πως

το προϊόν έχει κατασκευαστεί με φιλικές προς το

περιβάλλον μεθόδους.

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ

και δείχνει πως το προϊόν στο οποίο υπάρχει, έχει

παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

Το σύμβολο υπάρχει σε γυάλινες συσκευασίες

(μπουκάλια, βάζα κτλ) και προτρέπει στην ανακύ-

κλωσή τους.

Το σύμβολο αυτό δεν συνδέεται με την ανακύκλω-

ση αλλά είναι μια υπενθύμιση για υπεύθυνους πολί-

τες να απορρίπτουν το προϊόν με τον πιο κατάλληλο

τρόπο.

Όταν υπάρχει το σύμβολο αυτό σε ένα προϊόν, ση-

μαίνει ότι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο α-

λουμίνιο και μπορεί να ανακυκλωθεί ξανά.

Το προϊόν με το εν λόγω σύμβολο είναι κατασκευα-

σμένο από ανακυκλώσιμο ατσάλι που μπορεί να α-

νακυκλωθεί ξανά.

Συναντάται σε χαρτί ή προϊόντα ξύλου και σημαίνει

ότι το ξύλο προέρχεται από δάση που διαχειρίζονται

με βιώσιμο τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές του FSC.

Χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονι-

κές συσκευές και σημαίνει ότι μπορεί να ανακυ-

κλωθεί ξεχωριστά.

Ο Μπλε Άγγελος είναι γερμανικό οικολογικό σήμα

που χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα χαρτιού

και πλαστικού για να δείξει ότι τα προϊόντα παρά-

γονται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Πηγή: Ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης: http://www.eoan.gr/

X%

PVC



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ24

Β
ασική προτεραιότητα της

Συνόδου Κορυφής του

ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ή-

ταν να συντονιστεί η προ-

σπάθεια ώστε στα τέλη του 2015 στο

Παρίσι να υπάρξει μια νέα συμφωνία

για διεθνή ολοκληρωμένη πολιτική

στο θέμα της κλιματικής αλλαγής,

προτού να είναι πολύ αργά. Η μονοή-

μερη σύνοδος της Τρίτης 23 Σεπτεμ-

βρίου στη Νέα Υόρκη ήταν η σημαντι-

κότερη συνάντηση κορυφής μετά την

αποτυχημένη Σύνοδο της Κοπεγχάγης

το 2009, όταν η διεθνής κοινότητα α-

νέβαλε για το 2015 τη σύνταξη και την

υπογραφή μιας δεσμευτικής συμφω-

νίας στο Παρίσι. Το μόνο που είχε

συμφωνηθεί τότε ήταν ότι η άνοδος

της θερμοκρασίας έως το 2100 δεν

πρέπει να υπερβεί τους 2 βαθμούς

Κελσίου, και ότι οι ανεπτυγμένες οικο-

νομίες πρέπει να βοηθήσουν οικονομι-

κά τις αναπτυσσόμενες για να αντιμε-

τωπίσουν την παγκόσμια θέρμανση.

Η Κίνα, πλέον ο μεγαλύτερος ρυπα-

ντής του κόσμου, υποσχέθηκε ότι μέχρι

το 2020 η χώρα θα έχει μειώσει τις εκ-

πομπές άνθρακα ανά μονάδα του ΑΕΠ

κατά 45%. Την ανακοίνωση έκανε ο

αντιπρόεδρος της κινέζικής κυβέρνη-

σης Ζανγκ Γκαολί, καθώς ο κινέζος

πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απουσίαζε από

τη σύνοδο.

Ο Πρόεδρος της Αμερικής δήλωσε

πως αναγνωρίζει τον ρόλο που έχει

παίξει η χώρα στην κλιματική αλλαγή

και δεσμεύτηκε να ηγηθεί της διεθνούς

προσπάθειας για μια δεσμευτική συμ-

φωνία το 2015. Ο Ομπάμα αναγνώρισε

ότι συναντά αντιδράσεις του Κογκρέ-

σου στη μείωση των εκπομπών και υ-

ποστήριξε ότι οι εκπομπές θα πρέπει να

ρυθμιστούν με τη χρήση των εκτελε-

στικών εξουσιών του προέδρου αντί

μέσω της νομοθεσίας. Στο εσωτερικό

των ΗΠΑ, οι πολυεθνικές του πετρε-

λαίου και της ενέργειας και μέλη του

Κογκρέσου αντιδρούν στην ιδέα μιας

διεθνούς συνθήκης, η οποία θα δεσμεύ-

ει τις ΗΠΑ. Το αμερικανικό Σύνταγμα

ορίζει ότι κάθε τέτοια συνθήκη πρέπει

να επικυρωθεί από τα δύο τρίτα της Γε-

ρουσίας, κάτι που θεωρείται απίθανο

με τη σημερινή πολιτική πραγματικό-

τητα. Αλλωστε, οι ΗΠΑ ουδέποτε επι-

κύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο,

που υπογράφτηκε, ύστερα από δύσκο-

λες διαπραγματεύσεις, το 1997.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέ-

ντρα Μόντι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλα-

ντίμιρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός του

Καναδά, Στίβεν Χάρπερ, και ο πρωθυ-

πουργός της Αυστραλίας, Τόνι Άμποτ

ήταν απόντες από την διάσκεψη. Α-

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ηχηρό μήνυμα για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων 
κατά της κλιματικής αλλαγής δίνουν οι πολίτες
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πουσίες που ήταν πολύ σημαντικές,

καθώς η Ινδία και η Ρωσία βρίσκονται

στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοι-

χα ανάμεσα στους μεγαλύτερους πα-

ραγωγούς εκπομπών ρύπων, ενώ ο

Καναδάς και η Αυστραλία έχουν από

τις υψηλότερες κατά κεφαλήν εκπο-

μπές του κόσμου. Κι όλα αυτά την

στιγμή που το Πρωτόκολλο του Κιό-

το, στη δεύτερη περίοδο δέσμευσής

του, είναι εύθραυστο, αφού αρκετές α-

πό τις χώρες που το υπέγραψαν αρχι-

κά, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπω-

νίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Κανα-

δά και της Ρωσίας, έχουν αποσυρθεί.

Η Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή

στον κόσμο που σημείωσε πτώση των

εκπομπών το 2013, εκπέμποντας 11%

λιγότερους ρύπους στην ατμόσφαιρα

σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Βέβαια, η μείωση των εκπομπών της

Ευρώπης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό

στην οικονομική ύφεση.

Κυβερνήσεις και επενδυτές δήλω-

σαν ότι θα συγκεντρώσουν πάνω από

200 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότη-

ση δράσεων για το κλίμα έως το 2015.

Ο ΟΗΕ χαρακτήρισε το σχέδιο «ση-

μαντική ώθηση» στην υπόσχεση που

είχαν δώσει οι πλούσιες χώρες το 2009

για χρηματοδότηση μέτρων στις ανα-

πτυσσόμενες χώρες ύψους 100 δισ.

δολαρίων το έτος έως το 2020. 

Ένα από τα πιο συγκεκριμένα

πράγματα που τα κράτη μπορούν να

κάνουν για την καταπολέμηση της

κλιματικής αλλαγής είναι να ενισχύ-

σουν το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα

(Green Climate Fund), έναν μηχανι-

σμό που έχει σχεδιαστεί για να μετα-

φέρει χρήματα από τις αναπτυγμένες

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, για

τη λήψη μέτρων προσαρμογής στην

κλιματική αλλαγή. Όταν το Πράσινο

Ταμείο θεσπίστηκε στη διεθνή διάσκε-

ψη στο Κανκούν του Μεξικού (ένα

χρόνο μετά το φιάσκο της Κοπεγχά-

γης) το 2010, οι ανεπτυγμένες χώρες

είχαν δεσμευτεί να δώσουν το τερά-

στιο ποσό των 30 δισ. δολαρίων. Στην

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της

διάσκεψης της Νέας Υόρκης από τον

Μπαν Κι Μουν αναφέρεται ότι τα

ροφούν διοξείδιο του άνθρακα από

την ατμόσφαιρα, αυτό θα αντιστοιχού-

σε σε μείωση των εκπομπών κατά 4,5

έως 8,8 δισεκατομμύρια τόνους CO2

το χρόνο.

Για ακόμη μια φορά, σε μια  διάσκε-

ψη κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, οι

εκπρόσωποι των χωρών αναλώθηκαν

σε υποσχέσεις και δεν ελήφθη καμιά

ουσιαστική απόφαση σε διεθνές επί-

πεδο για τον περιορισμό των ρυπογό-

νων εκπομπών που προκαλούν το φαι-

νόμενο του θερμοκηπίου.

Η φετινή Σύνοδος Κορυφής θα μεί-

νει ωστόσο στην ιστορία όχι για τις

δηλώσεις των ομιλητών της, αλλά για

τον αριθμό - ρεκόρ των διαδηλώσεων

και των διαδηλωτών. Περισσότερες α-

πό 2.600 πορείες πραγματοποιήθηκαν

την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου σε 159

χώρες σε όλο τον κόσμο περιλαμβανο-

μένων μεγάλων πόλεων όπως Νέα

Υόρκη, Λονδίνο, Γιοχάνεσμπουργκ,

χρήματα που υποσχέθηκαν οι ηγέτες

για την αρχική κεφαλαιοποίηση του

Πράσινου Ταμείου ήταν μόλις 10 δισ.

δολάρια, με τα 2.3 δισ. απ’ αυτά να α-

ποτελούν «δεσμεύσεις» έξι μόλις κρα-

τών, ενώ άλλα έξι κράτη «θα σκε-

φτούν» πόσα θα μπορέσουν να δώ-

σουν και θα το ανακοινώσουν μέχρι

τον Νοέμβριο! Σύμφωνα με την πιο

πρόσφατη οικονομική έκθεση του

Πράσινου Ταμείου, που έγινε τον πε-

ρασμένο Μάρτιο, έχουν δοθεί στο

Πράσινο Ταμείο μόλις 55 εκατομμύ-

ρια δολάρια, το 26% των οποίων (14

εκατομμύρια) αποτελούν «δεσμεύ-

σεις».

Επιπλέον, μια συμμαχία περίπου 30

χωρών, συμπεριλαμβανομένων των

ΗΠΑ, μαζί με μια ομάδα πολυεθνικών

εταιρειών (Walmart, Unilever, Asia

Pulp, Nestle κ.ά.), έθεσαν στόχο να

σταματήσει η απώλεια δασών έως το

2030. Δεδομένου ότι τα δέντρα απορ-
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Νέο Δελχί και Ρίο ντε Τζανέιρο, με αί-

τημα την άμεση δράση για τον περιο-

ρισμό της κλιματικής αλλαγής, ενόψει

της σχετικής Συνόδου Κορυφής στον

ΟΗΕ. Η Νέα Υόρκη φιλοξένησε την

κύρια πορεία, η οποία έχει χαρακτηρι-

στεί η «μεγαλύτερη κλιματική πορεία

στην ιστορία». Οι διοργανωτές ανα-

κοίνωσαν ότι 550 λεωφορεία μετέφε-

ραν διαδηλωτές και χαρακτήρισαν τη

διοργάνωση τη μεγαλύτερη διαμαρτυ-

ρία για το κλίμα της τελευταίας πεντα-

ετίας, μετέδωσε το BBC. Μαζί τους

και ο ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο

ο οποίος προ ημερών χρίστηκε από

τον Μπαν Κι Μουν «Αγγελιοφόρος

της ειρήνης» του οποίου  βασική  προ-

τεραιότητα είναι η μάχη κατά της υ-

περθέρμανσης του πλανήτη.

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου πα-

γκοσμίως δεν είναι τυχαία. Πέρα από

τις υποσχέσεις των πολιτικών υπάρχει

και η πραγματικότητα. Οι επιστήμονες

όλο και περισσότερο και πιο έντονα

κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του

Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανι-

σμού (WMO) που δημοσιεύτηκε στις 9

Σεπτεμβρίου, η μέση ποσότητα διοξει-

δίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έ-

φθασε τα 396 μέρη ανά εκατομμύριο

το 2013, 2,9 μέρη ανά εκατομμύριο πά-

νω από τα επίπεδα του 2012. Πρόκειται

για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από

το 1984, ενώ το 2015 ή το 2016, η πα-

γκόσμια ετήσια συγκέντρωση του διο-

ξειδίου του άνθρακα αναμένεται να ξε-

περάσει το συμβολικό όριο των 400 με-

ρών ανά εκατομμύριο. Το ατμοσφαιρι-

κό διοξείδιο εμφανίζει πλέον αύξηση

142% σε σχέση με τα επίπεδά του, το

1750, πριν ξεκινήσει η Βιομηχανική Ε-

πανάσταση στην Ευρώπη. Η μεγάλη

αύξηση του πέρυσι εκτιμάται ότι οφει-

λόταν όχι μόνο στις αυξημένες εκπο-

μπές αερίων, αλλά και στη μειωμένη α-

πορρόφησή τους από τη γήινη βιόσφαι-

ρα, κάτι το οποίο προβληματίζει τους

επιστήμονες. Σύμφωνα με το «Bul-

letin», κάθε μέρα που περνάει, οι ωκεα-

νοί απορροφούν περίπου τέσσερα κιλά

διοξειδίου ανά άτομο, με συνέπεια ο

ρυθμός της οξίνισής τους να έχει φθά-

σει σε πρωτοφανή επίπεδα για τα τε-

λευταία 300 εκατ. χρόνια. Αν οι ωκεα-

νοί, τα φυτά και το έδαφος απορρο-

φούν στο εξής λιγότερο διοξείδιο του

άνθρακα, μεγαλύτερες ποσότητες αερί-

ου θα μένουν στην ατμόσφαιρα, επιτα-

χύνοντας την κλιματική αλλαγή.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το

πρωτόκολλο του Κιότο, οι εκπομπές

CO2 θα έπρεπε να μειωθούν κατά

5.2% από τα επίπεδα του 1990. Αυτό

θα έπρεπε να είχε γίνει μέχρι το 2012.

Στη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για

το κλίμα, που έγινε τον Δεκέμβριο του

2011 στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρι-

κής, δόθηκε εξαετής παράταση (μέχρι

το 2018) και ένα χρόνο μετά, στη διά-

σκεψη που έγινε τον Δεκέμβριο του

2012, δόθηκε μία ακόμα παράταση

μέχρι το 2020.

Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε από

τις μακρές διαπραγματεύσεις και υπο-

σχέσεις σε ουσιαστικές αποφάσεις και

δράσεις. Οι πολίτες σε όλον τον πλα-

νήτη το έχουν αντιληφθεί. Καιρός να

το καταλάβουν και οι πολιτικοί ηγέτες.
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Ο
ι καιρικές συνθήκες που

επικράτησαν αυτό το κα-

λοκαίρι είχαν ως αποτέλε-

σμα λιγότερες πυρκαγιές.

Όμως αν και λιγότερες, οι φετινές πυρ-

καγιές ήταν πιο καταστροφικές σε σχέ-

ση με το 2013. Σύμφωνα με στοιχεία α-

πό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφο-

ριών για τις Πυρκαγιές και την έρευνα

του αντιστράτηγου-υπαρχηγού Π.Σ.

Ανδριανού Γκουρμπάτση, αν και οι φε-

τινές πυρκαγιές ήταν λιγότερες κατά

40,5%, κάηκαν πάνω από 200.000

στρέμματα. Συγκεκριμένα μέχρι σήμε-

ρα, ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσε-

ων ανά πυρκαγιά είναι 34,3 στρέμμα-

τα, ενώ το 2013 ήταν 26,5 καμένα

στρέμματα ανά πυρκαγιά.

Ένας υψηλός αριθμός των φετινών

πυρκαγιών και καταστροφών, έλαβε

χώρα σε γεωργικές εκτάσεις στην Πε-

ριφέρεια της Θεσσαλίας και κυρίως

στους Νομούς Λάρισας και Μαγνη-

σίας. Να σημειωθεί ότι στη Θεσσαλία

εκδηλώθηκε αριθμός πυρκαγιών μεγα-

λύτερος από το 1/3 του συνολικού α-

ριθμού πυρκαγιών. Βασική αιτία του

παραπάνω φαινομένου είναι η πρακτι-

κή της καύσης υπολειμμάτων καλλιερ-

γειών. Η καύση υπολειμμάτων καλ-

λιεργειών στις γεωργικές εκτάσεις εί-

ναι μια πρακτική που εφαρμόζουν συ-

χνά οι Έλληνες αγρότες με σκοπό την

απομάκρυνση της ανεπιθύμητης φυτι-

κής ύλης, συνήθως υπολείμματα της

γεωργικής τους παραγωγής ή αγρω-

στώδη βλάστηση που αναπτύχθηκε στο

χωράφι τους μετά από τη συγκομιδή. Η

καύση αυτή γίνεται συνήθως στο τέλος

του καλοκαιριού και στην αρχή της ά-

νοιξης. Στην πράξη, σκοπός της είναι

να μην υπάρχουν ξερά χόρτα ή καλά-

μια, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να

κάνουν το όργωμα και τη σπορά. Είναι

συχνό φαινόμενο η φωτιά να ξεφεύγει

από τα όρια της ιδιοκτησίας τους και να

καίγονται ακόμα και δάση, όπως συνέ-

βη πολλές φορές και φέτος.

Ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στις

αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας αυ-

τό το καλοκαίρι, πρέπει να προβλημα-

τίσει έντονα τις αρμόδιες αρχές. Κατ’

αρχήν, οι περισσότερες από αυτές τις

πυρκαγιές δεν θα έπρεπε καν να είχαν

εκδηλωθεί. Ο μεγάλος αριθμός τους

και η συχνότητά τους δείχνουν ότι οι

αρμόδιες αρχές δεν έλαβαν τα απαραί-

τητα προληπτικά και κατασταλτικά μέ-

τρα για την αντιμετώπισή τους. Αυτό

είχε ως αποτέλεσμα εκτός από τις κα-

ταστροφές από τις πυρκαγιές να έχει

κινητοποιηθεί και μεγάλος αριθμός

πυροσβεστικού προσωπικού, μηχανο-

λογικού εξοπλισμού και εναερίων μέ-

σων, που συνεπάγεται επιβάρυνση του

Δημοσίου με περαιτέρω δαπάνες για

την καταστολή πυρκαγιών που θα μπο-

ρούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Είναι άξιο απορίας ότι, για τις πυρ-

καγιές της Θεσσαλίας, δεν έγιναν συλ-

λήψεις και δεν απαγγέλθηκαν κατηγο-

ρίες για εμπρησμό, ούτε καν από αμέ-

λεια. Ίσως αν είχαν γίνει συλλήψεις να

μην είχαν εκδηλωθεί τόσες πυρκαγιές.

Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του

2013, είχε χαρακτηριστεί από πολλές

συλλήψεις εμπρηστών, περισσότερες

από κάθε άλλο έτος. Αυτή η δυναμικό-

τητα στις συλλήψεις εμπρηστών, είχε

λειτουργήσει στις τοπικές κοινωνίες ό-

χι μόνο ως κατασταλτικός παράγοντας,

αλλά και ως προληπτικός παράγοντας

για τις πυρκαγιές. Φέτος όμως, οι διω-

κτικές αρχές, ειδικά στην Θεσσαλία

δεν μπόρεσαν ούτε να προλάβουν αλ-

λά ούτε και να καταστείλουν την ακα-

τάσχετη στην εν λόγω περιοχή εγκλη-

ματικότητα των εμπρησμών. Και αυτό

είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολή-

σει σοβαρά τις αρμόδιες αρχές.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν ηπιότερο σε σχέση με τα προηγούμενα. Τα επίπεδα της υγρασίας ήταν υψηλότε-

ρα, η ένταση των ανέμων χαμηλότερη, στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας υ-

πήρξαν βροχοπτώσεις για μεγάλα διαστήματα, ενώ δεν είχαμε συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες, εκτός

από ένα μικρό διάστημα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Φθιώτιδα

Λάρισα

Καρδίτσα

Λάρισα

Μαγνησία

Αττική 

Λάρισα

Τρίκαλα

Μεσσηνία

26 Ιουνίου

27 Ιουνίου

27 Ιουνίου

27 Ιουνίου

4  Ιουλίου

12 Ιουλίου 

3 Αυγούστου

24 Αυγούστου

25 Αυγούστου

25.830 στρ.

6.820 στρ.

10.770 στρ.

14.350 στρ.

14.310 στρ.

5.650 στρ.

7.320 στρ.

10.300 στρ.

7.210 στρ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
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Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
θα κριθεί 
το Προεδρικό Διάταγμα 
για τον Υμηττό 

Σ
τις 19 Σεπτεμβρίου δημοσι-
εύθηκαν οι αποφάσεις της Ο-
λομελείας του Συμβουλίου

της Επικρατείας επί των αιτήσεων α-
κυρώσεως που είχαν ασκήσει οι Δή-
μοι Κρωπίας, Παιανίας και Ηλιουπό-
λεως κατά του Προεδρικού Διατάγ-
ματος του Ιουνίου 2011 «Καθορισμός
μέτρων προστασίας της περιοχής
του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ τ. Δ’ αριθμ.
187/16.06.2011). 

Με την απόφαση αυτή το ανώτατο
διοικητικό δικαστήριο της χώρας πα-
ραπέμπει στο Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης προδικαστικό ερώτη-
μα αναφορικά με το αν απαιτούνταν
για την έκδοση του εν λόγω προεδρι-
κού διατάγματος να προηγηθεί Στρα-
τηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
(Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τους ορισμούς
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ.

Στις προσφυγές προς το ΣτΕ υπο-
στηρίχθηκε ότι οι προβλεπόμενες
χρήσεις γης βλάπτουν το φυσικό και
το οικιστικό περιβάλλον σε διάφορες
περιοχές, αλλά και τη γεωργική δρα-
στηριότητα, με συνέπεια να παραβιά-
ζονται το Σύνταγμα και κοινοτικές ο-
δηγίες.

Σε περίπτωση που το Ευρωδικα-

στήριο κρίνει ότι έπρεπε να είχε γίνει
πρώτα "στρατηγική περιβαλλοντική ε-
κτίμηση" (κάτι που η Ολομέλεια ΣτΕ
υπό τον Κ. Μενουδάκο αποκρούει κα-
τά πλειοψηφία), το Προεδρικό Διά-
ταγμα  θα ακυρωθεί από το ΣτΕ με
συνέπεια να περιοριστεί στην πράξη
η προστασία της ευρύτερης ζώνης,
που έχει δεχτεί επί δεκαετίες έντονες
οικιστικές πιέσεις και ασύμβατες χρή-
σεις, με εστίες αυθαίρετης δόμησης.
Το Προεδρικό Διάταγμα επιτρέπει
την εκτέλεση οικοδομικών αδειών
που είχαν προλάβει να εκδοθούν πριν
από την έναρξη ισχύος του.

Επιδημία δηλητηριάσεων
και δύο θάνατοι 
από μανιτάρια

Η
Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Υγείας εφιστά την προσοχή
του κοινού για την απόλυτη

αποφυγή κατανάλωσης άγριων (και
μόνο) μανιταριών, τα οποία συλλέγο-
νται από τους ίδιους τους πολίτες. Τον
τελευταίο ενάμιση μήνα έχουν κατα-
γραφεί δύο θάνατοι, αυτός μιας
44χρονης γυναίκας, αλλά και ενός
63χρονου μοναχού στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
του Κέντρου Δηλητηριάσεων, τον τε-
λευταίο μήνα, (από αρχές Σεπτέμβρη
έως αρχές Οκτώβρη), έχουν κατα-
γραφεί 42 περιστατικά σοβαρών δη-
λητηριάσεων σε όλη τη χώρα, ενώ έ-
να παιδί 2,5 ετών βρίσκεται διασωλη-
νωμένο σε Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας στη Θεσσαλονίκη.

Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθη-
κε το κατάλληλο αντίδοτο και παρα-
σχέθηκε η κατάλληλη νοσοκομειακή
περίθαλψη. Η βαρύτητα των συμπτω-
μάτων εξαρτάται από την ποσότητα

κατανάλωσης των ακατάλληλων μανι-
ταριών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Κέντρου Δηλητηριάσεων του Νοσο-
κομείου «Αγλαΐα Κυριακού»:

Στη χώρα μας φύονται περίπου
2.000 είδη μανιταριών, αλλά κυρίως
δύο (2) είναι τα είδη (muscaria και
phalloides), που προκαλούν δηλητη-
ρίαση με διαφορετικής βαρύτητας συ-
μπτώματα, (έμετοι, διάρροιες, εφι-
δρώσεις, βραδυκαρδίες κ.λπ.), και με
διαφορετικό χρόνο έναρξης των συ-
μπτωμάτων μετά το γεύμα: στην περί-
πτωση του είδους muscaria από 2 έως
4 ώρες, ενώ για το είδος phalloides
που προκαλεί και την πιο επικίνδυνη
δηλητηρίαση, η έναρξη των συμπτω-
μάτων προσδιορίζεται σε 6 με 24 ώ-
ρες.

Στην περίπτωση αυτή, μία ελάχιστη
ποσότητα κατανάλωσης από ένα παι-
δί μπορεί να είναι θανατηφόρος.

Εάν δεν δοθεί άμεσα η κατάλληλη
θεραπεία (αντίδοτο που ονομάζεται
σιλλιμπινίνη) μέσα σε 24 με 48 ώρες
μετά τα πρώτα συμπτώματα, μπορεί
να εμφανιστούν και διαταραχές της
ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας έ-
ως και ηπατική ανεπάρκεια.

Κάθε χρόνο καταγράφονται στη
χώρα μας 80 έως 140 περιστατικά δη-
λητηριάσεων από άγρια μανιτάρια,
λόγω της άγνοιας του πληθυσμού και
της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ ε-
δωδίμων και μη, που βασίζεται μόνο



σε ειδικές μεθόδους ταυτοποίησης.
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υ-

γείας με εγκυκλίους της θα ενημερώ-
σει όλες τις Υγειονομικές αρχές, τον
ΕΦΕΤ και άλλους συναρμόδιους φο-
ρείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για την ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού και του ιατρονοσηλευτι-
κού προσωπικού.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η κατανά-
λωση των τυποποιημένων, από εγκε-
κριμένες καλλιέργειες μανιταριών
που διατίθενται στα σημεία λιανικής
πώλησης, είναι απολύτως ακίνδυνη
και ασφαλής.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Λήμνου επικηρύσσει 
τα κορακοειδή

Α
πορία και αγανάκτηση προ-
καλεί η ανακοίνωση του Κυ-
νηγετικού Συλλόγου της Λή-

μνου σύμφωνα με την οποία επικη-
ρύσσουν τα κορακοειδή .

Το έπαθλο (!) είναι ένα κουτί φυσίγ-
για (υποθέτουμε των 25 τεμαχίων) για
κάθε 15 ζευγάρια πόδια από κουρού-
νες. Σημειώνουμε ότι η ανακοίνωση
είναι ασαφής, αφού ενώ στην αρχή α-
ναφέρεται σε κορακοειδή, στη συνέ-
χεια όπως φαίνεται, το συμβολικό κί-
νητρο δίνεται μόνο για την καταπολέ-
μηση της κουρούνας. Βέβαια όπως
και στο παρελθόν, οι κυνηγοί που θα
σπεύσουν να κερδίσουν το έπαθλο,
δεν θα κάνουν διακρίσεις.

Εντύπωση δεν προξενεί μόνο ότι ε-
πικηρύσσονται ζώα εν έτει 2014 αλλά
και το ότι δεν αναφέρεται ο λόγος ε-
πικήρυξης. Βέβαια, για επιστημονική
τεκμηρίωση της απόφασης και ανα-
φορά σε μελέτες ούτε λόγος. 

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Β’ Κ.Ο.Α. και ο Κ.Σ. Λήμνου γνω-
στοποιούν στα μέλη τους ότι επικη-
ρύσσουν τα κορακοειδή (κουρούνες).
Η επικήρυξη θα έχει διάρκεια για όλη
την κυνηγετική περίοδο 2014/2015 και
θα είναι ως εξής.

Για κάθε 15 ζευγάρια πόδια κουρού-
νας θα δίνεται ένα κουτί φυσίγγια 25
τεμαχίων κατά την παράδοση τους
στα γραφεία του Κ.Σ. Λήμνου.

Οι ώρες παράδοσης είναι οι εξής:
Για τον μήνα Σεπτέμβριο στις εργά-

σιμες ημέρες από 08:00 -14:00 και για
τους υπόλοιπους μήνες μέχρι την λή-
ξη της κυνηγετικής περιόδου η παρα-
λαβή θα γίνεται κάθε Δευτέρα από
10:00-12:00».

Γιγάντια
προϊστορική αρκούδα 
ανακαλύφθηκε στα Γρεβενά

Σ
την περιοχή των Γρεβενών α-
νακαλύφθηκαν τα απολιθώ-
ματα μιας αρκούδας γιγαντι-

αίων διαστάσεων, καθώς το παλαιο-
περιβάλλον ευνοούσε την ανάπτυξη
τέτοιων μυθικών θηρίων.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε η ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια Παλαιοντολο-
γίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α-
ριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (ΑΠΘ) Ευαγγελία Τσουκαλά
στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου
για τη μελέτη της αρκούδας που διε-

ξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΘ, τα απολι-

θώματα της αρκούδας με το επιστη-
μονικό όνομα Agriotherium περιλαμ-
βάνουν μια πτέρνα από τον αριστερό
ταρσό ηλικίας  τριών εκατομμυρίων ε-
τών.

«Ενδεικτικό του μεγέθους του ζώου
είναι ότι η πτέρνα του που βρέθηκε
είναι κατά 25% μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη μιας μεγάλης καφέ αρκού-
δας» επεσήμανε η καθηγήτρια, συ-
μπληρώνοντας ότι, με την ανασκαφή,
το άγριο θηρίο εντοπίζεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από τις επιστημο-
νικές μελέτες, το συγκεκριμένο ζώο
έζησε μαζί με τη μικρότερη αρχαϊκή
αρκούδα Ursus etruscus -τον κοινό
πρόγονο της αρκούδας των σπηλαί-
ων και της καφέ αρκούδας που έζησε
πριν από 1,5 εκατ. χρόνια- σε συνθή-
κες πυκνής βλάστησης, πλούσιων υ-
δάτων και υψηλότερης θερμοκρα-
σίας από τη σημερινή.

Στην ομιλία της, η κ. Τσουκαλά έκα-
νε μνεία και στα περίπου 5.000 νεογι-
λά δόντια που βρέθηκαν στο σπήλαιο
των Λουτρών του Σπηλαιοπάρκου Αλ-
μωπίας και ανήκουν στο είδος Ursus
ingressus, ένα είδος από τον κλάδο
των αρκούδων των σπηλαίων που ε-
ξαφανίστηκε στο τέλος της πλειστο-
καινικής περιόδου, δηλαδή πριν από
10.000 χρόνια.

«Διατηρήθηκαν, παρά την ευθραυ-
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στότητά τους όλοι οι τύποι των νεογι-
λών (εμπρόσθια ή πλαϊνά δόντια) και,
ιδιαίτερα, από τους 2000 περίπου νεο-
γιλούς κυνόδοντες, μπορεί να διακρί-
νει κανείς αν αυτοί προέκυψαν από
τον πρόωρο θάνατο ή από τη διαδικα-
σία αντικατάστασης των νεογιλών από
τους μόνιμους κυνόδοντες» είπε χα-
ρακτηριστικά η κ. Τσουκαλά.

Συνέδεσε, μάλιστα, τις λαϊκές ονο-
μασίες δρακοσπηλιές ή δρακότρυ-
πες, που αφορούν σπήλαια ανά την
Ελλάδα, στην εξωτερική εμφάνιση
των αρκούδων των σπηλαίων που εί-
χαν έντονο προφίλ εξαιτίας των εξο-
γκωμένων μετωπικών οστών. «Ο άν-
θρωπος συνέδεσε την παρουσία του
μέσα στα σπήλαια με την παρουσία
των αρκούδων, που του φαίνονταν
σαν δράκοι» διευκρίνισε.

Όνειρο, πάντως, της καθηγήτριας,
η οποία είναι επικεφαλής της ανασκα-
φικής ομάδας και παλαιοντολογικής
έρευνας του ΑΠΘ στην περιοχή των
Γρεβενών, είναι η δημιουργία ενός ε-
θνικού μουσείου φυσικής ιστορίας
προκειμένου να βρουν στέγη όλα τα
σημαντικά ευρήματα των ανασκα-
φών, αλλά και απολιθώματα που βρί-
σκονται στα χέρια ιδιωτών.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας έχει βρεθεί επί-
σης ο Στεγόδοντας, ένα είδος μα-
μούθ όμοιο του οποίου δεν έχει βρε-
θεί πουθενά αλλού.

Η λίμνη της Καστοριάς 
σε πολύ άσχημη κατάσταση 

Σ
ε τραγική κατάσταση έχει πε-
ριέλθει η υπέροχη λίμνη της
Καστοριάς καθώς έχει καλυ-

φθεί από φυτοπλαγκτόν, ενώ αναδύε-
ται και έντονη δυσοσμία. Ως κυριότε-

ρες αιτίες προβάλλονται η ρύπανση
από τα αστικά λύματα, η κλιματική
αλλαγή, αλλά και οι ανθρώπινες πα-
ρεμβάσεις στο οικοσύστημα της λί-
μνης με την εισαγωγή ψαριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αθη-
ναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μα-
κεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
(ΑΠΕ-ΜΠΕ), 70 επιστήμονες από 25
χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν σε διε-
θνές συνέδριο για το φυτοπλαγκτόν,
που διοργανώθηκε στην πόλη, έμει-
ναν έκπληκτοι μπροστά σε αυτή την
κατάσταση. Ωστόσο, η καθηγήτρια
Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Μαρία
Μουστάκα χαρακτηρίζει «πολιτικό» το
θέμα της λίμνης, αφού η κατάστασή
της παρακολουθείται στενά τα τελευ-
ταία 20 χρόνια, υπάρχουν επιστημονι-
κά δεδομένα και προτάσεις, αλλά α-
ποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει, όπως
τονίζει, οργανωμένο σχέδιο και πολι-
τική βούληση για τη σωτηρία της.

«Από το 2010, η λίμνη υποβαθμίζεται
και φέτος η κατάστασή της χαρακτηρί-
ζεται ελλιπής, δύο σκαλοπάτια δηλα-
δή, κάτω από την καλή» ανέφερε η κ.
Μουστάκα, με αφορμή το 17ο διεθνές
συνέδριο εργασίας «17th Workshop of
the International Association of Phyto-
plankton Taxonomy & Ecology (IAP)»,
που πραγματοποιήθηκε στην Καστο-
ριά και διοργάνωσε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο και το Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο Επιστημών και Τεχνολογίας.

Επιστήμονες που συμμετείχαν στο
συνέδριο, με επικεφαλής την κ. Μου-
στάκα, προχώρησαν σε δειγματολη-
ψίες νερού της λίμνης και διαπίστωσαν
ότι ο φώσφορος που υπάρχει από τα α-
στικά λύματα που εισέρχονται στο σύ-
στημα συντελεί στον ευτροφισμό και,
κατά συνέπεια, στην αύξηση του φυτο-
πλαγκτού και των τοξικών κυανοβακτη-
ρίων που δημιουργούν και την εικόνα
της πυκνής, πράσινης και άσπρης πά-
στας στην επιφάνεια της λίμνης.

«Φυσικά και η κλιματική αλλαγή, με
την αύξηση της θερμοκρασίας, ευνοεί
τον ευτροφισμό, όπως και ο εμπλουτι-
σμός της λίμνης με ψάρια» ανέφερε η
κα Μουστάκα, η οποία ξεκαθάρισε ότι
πρέπει να ελέγχεται αυστηρά τι εισέρ-
χεται στη λίμνη γιατί πρόκειται για ένα
υδάτινο σύστημα με πολύ ισχυρή ανα-
κύκλωση που αναγεννά το φώσφορο.

Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαίωσε
και ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατα-
στημάτων εστίασης Σάκης Λιόγας, ο
οποίος αναφέρθηκε στην οικονομική
ζημία που υφίστανται τα καταστήμα-
τα περιμετρικά της λίμνης την περίο-
δο που παρουσιάζει άσχημη εικόνα
και δυσοσμία. «Έχει τεράστιο αντίκτυ-
πο στον τζίρο των καταστημάτων, α-
φού ο κόσμος δεν μπορεί να καθίσει
έξω ενώ, φέτος, το φαινόμενο που ξε-
κίνησε στα τέλη Αυγούστου, είναι ιδι-
αίτερα έντονο».

«Για εκατοντάδες χρήματα που δόθη-
καν για μελέτες, χωρίς αποτέλεσμα» μί-
λησε, από την πλευρά του, ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προ-
στασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. «Η
δυσοσμία και το φυτοπλαγκτόν παρου-
σιάζονται κάθε χρόνο αλλά όχι σ’ αυτή
την ποσότητα που είδαμε φέτος και τη
δυσοσμία που δημιουργεί συνθήκες α-
σφυξίας» περιέγραψε την κατάσταση
ζητώντας δραστικότερα μέτρα για την
προστασία της λίμνης.



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

«Πρέπει να αφήσουμε τη λίμνη στην
ησυχία της και να φροντίσουμε για τη
συνεχή απορροή σε ρέμα προκειμέ-
νου να αποφορτίζεται. Υπάρχει βέβαια
το ρέμα Γκιόλι, αλλά το καλοκαίρι υ-
πάρχει θυρόφραγμα και, επιπλέον, το
νερό της λίμνης δεν πρέπει να πηγαίνει
όπως είναι στον Αλιάκμονα, αλλά να
γίνεται προηγουμένως ένας καθαρι-
σμός με επεξεργασία οικολογική»,
πρότεινε η καθηγήτρια του ΑΠΘ.

Υπογράμμισε, τέλος, την έκπληξη
των ξένων συναδέλφων της που εί-
δαν από κοντά την κατάσταση της λί-
μνης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι
«δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να
υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα και
να μην τα αξιοποιούν».

- Ποιος θα σώσει τη λίμνη;
Για «καλές προθέσεις που πάντα υ-

πάρχουν για τη σωτηρία της λίμνης»
έκανε λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρ-
χος Καστοριάς, προσθέτοντας ότι
προτεραιότητα της νέας δημοτικής
αρχής αποτελεί η εξυγίανση της λί-
μνης.

«Εντούτοις -πρόσθεσε- το νομοθετι-
κό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο και ου-
σιαστικά, όλοι και κανένας έχουν την
αρμοδιότητα της λίμνης γι’ αυτό επι-
βάλλεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα α-
πό τα συναρμόδια υπουργεία. Άλλω-
στε, η λίμνη της Καστοριάς συνδέεται
με τη ζωή και την οικονομία, ολόκλη-
ρης της πόλης».

Έντομα καταστρέφουν 
την Κεφαλληνιακή ελάτη
στον Ταΰγετο

Έ
ρευνα του Τμήματος Τε-
χνολόγων Γεωπόνων του
ΤΕΙ Πελοποννήσου διαπί-

στωσε σοβαρή προσβολή της Κεφαλ-

ληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)
στο δάσος του Ταϋγέτου από επιβλα-
βή έντομα, τα οποία προξενούν ξη-
ράνσεις των βελονών. Αρχικά η προ-
σβολή παρουσιάστηκε περιορισμένη
σε τοπικό επίπεδο, σε χρονικό διά-
στημα, όμως, δύο ετών εξαπλώθηκε
σε μεγάλη έκταση. Πιο συγκεκριμέ-
να, σήμερα τα συμπτώματα εκτείνο-
νται σε όλη την περιοχή του δάσους
της Βασιλικής έως και πέρα της μο-
νής της Παναγίας της Γιάτρισσας. Ι-
διαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγο-
νός ότι υπάρχουν αναφορές για πα-
ρόμοια συμπτώματα στην ανατολική
πλευρά του Ταΰγετου (πέριξ του κα-
ταφυγίου).

Με σκοπό την ταυτοποίηση του ε-
ντόμου, το Εργαστήριο Γεωργικής Ε-
ντομολογίας του ΤΕΙ, σε συνεργασία
με το Εργαστήριο Δασικής Εντομολο-
γίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευ-
νών Θεσσαλονίκης (ΕΛΓΟ - «Δήμη-
τρα»), πραγματοποίησε επίσκεψη και
δειγματοληψία στην πληγείσα περιο-
χή, με στόχο την ταυτοποίηση του ε-
ντόμου. Τελικά το έντομο που προκά-
λεσε τις εκτεταμένες ζημιές είναι το μι-
κρολεπιδόπτερο Epinotia subsequana
Haw (Lepidoptera, Tortricidae), το ο-
ποίο αυτήν την περίοδο σημειώνει μία
έντονη πληθυσμιακή έξαρση. Ιδιαίτε-
ρη ανησυχία προκαλεί ο κατά τόπους
εντοπισμός νεκρών δένδρων ελάτης,
που οφείλεται στη συνδυασμένη δρά-
ση του ανωτέρω λεπιδοπτέρου με

δευτερογενείς προσβολές από φλοι-
οφάγα έντομα.

Επόμενο βήμα της μελέτης είναι η
κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης. Για
τον σκοπό αυτό, το Εργαστήριο Γε-
ωργικής Εντομολογίας του ΤΕΙ σε συ-
νεργασία με το Εργαστήριο Δασικής
Εντομολογίας του ΙΔΕ Θεσσαλονίκης
προγραμματίζει μια σειρά ερευνών,
ώστε σύντομα να προσδιοριστεί η με-
θοδολογία που πρέπει να ακολουθη-
θεί για να επιτευχθεί τόσο η ανακοπή
της περαιτέρω εξάπλωσης του επι-
βλαβούς εντόμου όσο και ο περιορι-
σμός του υπάρχοντος πληθυσμού
του.

Σε δημοπρασία 
το μεγαλύτερο αβγό 
του κόσμου 

Τ
ο μεγαλύτερο αυγό του κό-
σμου που θα τεθεί σε δημο-
πρασία στο Σάσεξ της Αγ-

γλίας και αναμένεται να «πιάσει» πά-
νω από 60.000 Ευρώ. Πρόκειται για
το αυγό ενός εξαφανισμένου πουλι-
ού-ελέφαντα (aepyornis maximus). 

Το είδος αυτό έζησε στη Μαδαγα-
σκάρη  μέχρι το 1870 και δεν μπορού-
σε να πετάξει και έμοιαζε με μια γιγα-
ντιαία στρουθοκάμηλο. Είχε τρία μέ-
τρα ύψος, ζύγιζε μέχρι 450 κιλά, ενώ
το αβγό του είχε μήκος 34 εκατοστά
και όγκο 150 φορές περίπου μεγαλύ-
τερα από αυτό της κότας. Τα πουλιά
ελέφαντες έχουν εξαφανιστεί, κυ-
ρίως ως αποτέλεσμα ανθρώπινης
δραστηριότητας, τόσο λόγω κυνηγι-
ού, όσο και λόγω εισαγωγής ασθενει-
ών. Ιστορίες για το τεράστιο πτηνό,
παραμένουν στη λαϊκή παράδοση
των ιθαγενών της Μαδαγασκάρης, ε-
νώ υπάρχει και μία ακραία θεωρία για
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ίχνη του πτηνού και στα Κανάρια Νη-
σιά.

Τα γιγάντιο αυγό είναι αρκετά με-
γάλο για να χωρέσει τα περιεχόμενα
επτά αυγών στρουθοκαμήλου, εκατό
αυγών κότας ή 12.000 αυγών κολι-
βρίου.

Το περασμένο έτος ο ίδιος οίκος
δημοπρασιών πούλησε έναν ολόκλη-
ρο σκελετό ύψους 1,5 μέτρου στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Δα-
νίας για περισσότερα από 600.000
ευρώ. Φέτος στα εκθέματα της δη-
μοπρασίας περιλαμβάνεται μία συλ-
λογή ενός Γερμανού ιδιώτη που πε-
ριέχει 50 απολιθώματα, μεταξύ άλ-
λων και ενός ιχθυόσαυρου, ενός με-
γάλου θαλάσσιου ερπετού από την
πρώιμη Ιουράσιο περίοδο που ανα-
μένεται να πωληθεί για πάνω από
10.000 ευρώ.

Ζούμε μια νέα 
γεωλογική περίοδο
-την Ανθρωπόκαινο 

Τ
ην αναγνώριση της γεωλογι-
κής περιόδου που διανύουμε
ως “Ανθρωπόκαινο” προτείνει

η Αμερικανική Ένωση για την Πρόο-
δο της Επιστήμης (American Associa-
tion for the Advancement of Science-
AAAS), ο μεγαλύτερος επιστημονικός
σύλλογος του κόσμου λόγω των ριζι-
κών αλλαγών που έχει επιφέρει στο

πρόσωπο του πλανήτη η ανθρώπινη
δραστηριότητα. Το ζήτημα αυτό απα-
σχόλησε επιστήμονες, οι οποίοι κατά
τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου
της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσι-
κών, την περασμένη εβδομάδα, επι-
χείρησαν να προσδιορίσουν τα χρονι-
κά όριά της. 

Μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος ό-
ρος χρησιμοποιούνταν ανεπίσημα για
να προσδιορίσει γεωλογικά την επο-
χή, κατά την οποία οι ανθρώπινες
δραστηριότητες αφήνουν το τερά-
στιο «αποτύπωμά» τους στον πλανή-
τη και τα οικοσυστήματά του. Μόνο
το 2014 οι δημοσιευμένες μελέτες
που χρησιμοποιούν τον όρο ξεπέρα-
σαν τις 500.

Παρότι κανείς δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει ότι ο άνθρωπος επηρεάζει
ποικιλοτρόπως το περιβάλλον του - οι
ρύποι βιομηχανιών και αυτοκινήτων,
η αποψίλωση, τα απορρίμματα και τα
απόβλητά μας είναι μόνο μερικοί τρό-
ποι- ο προσδιορισμός της εποχής
που διανύουμε προβληματίζει και δι-
χάζει τους ειδικούς.

Η γεωλογική χρονολογική κλίμακα
χρησιμοποιείται στη γεωλογία, την
αρχαιολογία και άλλες επιστήμες για
την περιγραφή των σχέσεων που ανα-
πτύσσονται μεταξύ γεγονότων που
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ιστο-
ρίας της Γης. Οι γεωλογικές εποχές
και περίοδοι οριοθετούνται χρονικά
από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

των ιζημάτων κάθε εποχής. Για παρά-
δειγμα, κατά την Τριασική Περίοδο
πριν από 200 ως 250 εκατομμύρια
χρόνια εμφανίστηκαν τα θηλαστικά
και επικράτησαν τα σποριόφυτα, ενώ
η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη ήταν
τροπικές χώρες.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες
στην περίπτωση του Ανθρωπόκαινου,
αυτό που αλλάζει δεν είναι τα απολι-
θώματα, αλλά η εμφάνιση μικροσκο-
πικών σωματιδίων πλαστικού σχεδόν
σε όλα τα ιζήματα που σχηματίζονται
σήμερα στον πλανήτη, ακόμα και
στους πάγους της Αρκτικής.

Σύμφωνα με τον Ουίλ Στέφεν του
Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημί-
ου, έναν από τους ηγέτες του κινή-
ματος του Ανθρωπόκαινου, ο άνθρω-
πος δεν αλλάζει μόνο το κλίμα και τη
σύσταση των ιζημάτων. Υπάρχουν
πολλές ακόμα ανθρωπογενείς αλλα-
γές όπως η αραίωση του στρώματος
όζοντος, οι μεταβολές στους κύ-
κλους αζώτου και φωσφόρου, η οξί-
νιση των ωκεανών, η αποψίλωση των
δασών και η ρύπανση με ουσίες που
διαταράσσουν το ορμονικό σύστη-
μα.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι αν-
θρωπογενείς αλλαγές θα πρέπει να
συνδυαστούν με τις φυσικές μεταβο-
λές, που συνήθως σηματοδοτούν
την αλλαγή γεωλογικής εποχής.  Για
παράδειγμα το ολόκαινο, δηλαδή η
εποχή που επισήμως διανύουμε,
συνδέεται με το κλίμα μας, την έκτα-
ση των παγετώνων κ.λπ. και χαρα-
κτηρίζεται από την τροχιά της Γης, η
οποία δεν έχει αλλάξει εξαιτίας του
ανθρώπου. 

Πέρα από τους επιστήμονες που
διαφωνούν με τη χρήση του όρου υ-
πάρχουν ενστάσεις της έναρξης της
περιόδου και μεταξύ των υποστηρι-
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κτών της χρήσης του. Οι προτάσεις
που έχουν διατυπωθεί περιλαμβά-
νουν την εμφάνιση της γεωργίας, τη
βιομηχανική επανάσταση, την ανακά-
λυψη των πλαστικών και την πρώτη
χρήση της πυρηνικής βόμβας.

Προκειμένου να αναγνωριστεί επί-
σημα το Ανθρωπόκαινο, ο όρος θα
πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή
Στρωματογραφίας της Διεθνούς Έ-
νωσης Γεωλογικών Επιστημών.

Λίμνη Αράλη:
από τέταρτη μεγαλύτερη
στον κόσμο 
σε έρημη γη

Σ
υγκλονιστικές είναι οι εικόνες
της NASA από τη λίμνη Αρά-
λη οποία έχει σχεδόν στερέ-

ψει! Η λίμνη Αράλη στα σύνορα Κα-
ζακστάν-Ουζμπεκιστάν ήταν κάποτε η
τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κό-
σμο. Αποκαλούνταν μάλιστα και «θά-
λασσα των νησιών» καθώς όταν η
στάθμη της ήταν στα φυσιολογικά ε-
πίπεδα είχε περισσότερα από 1.500
νησιά

Η λίμνη Αράλη η οποία είναι ένα από
τα αρχαιότερα κέντρα πολιτισμού
στην ανθρώπινη ιστορία και η οποία α-
ποκαλούνταν και θάλασσα λόγω του
μεγέθους της είχε έκταση όσο η μισή
Ελλάδα. Η Αράλη από τη δεκαετία του
1960 συρρικνώνεται σταθερά, καθώς
τα δυο ποτάμια που την τροφοδοτού-
σαν, Σιρ Ντάρια και Αμού Ντάρια, ε-
κτράπηκαν επί Σοβιετικής Ένωσης
προς την έρημο για να τροφοδοτή-
σουν έργα άρδευσης. Η κατάσταση ε-
πιδεινώθηκε με την ανεξέλεγκτη απόρ-
ριψη βιομηχανικών αποβλήτων από τις
παρακείμενες βαριές βιομηχανίες της
περιοχής. Από τα τέλη της δεκαετίας

του ’80 η Αράλη συρ-
ρικνώθηκε σε τερά-
στιο βαθμό, σχηματί-
ζοντας δύο διαφορε-
τικές λίμνες τη Μικρή
Αράλη στον βορρά
και τη Μεγάλη Αρά-
λη στον νότο.

Βασικό αίτιο κατα-
στροφής ήταν η ε-
κτροπή υδάτων, που
είχε ως αποτέλεσμα
την κατακόρυφη αύ-
ξηση της αλατότη-
τας της λίμνης που
σε συνδυασμό με την εκτεταμένη
χρήση λιπασμάτων και άλλων χημι-
κών ουσιών στη γεωργία συντέλεσε
σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση.

Σύμφωνα με τη NASA, για πρώτη
φορά στη σύγχρονη ιστορία, η ανατο-
λική πλευρά της Λίμνης Αράλης έχει
αποξηραθεί ολοκληρωτικά. Το 2004 η
λίμνη είχε συρρικνωθεί στο 24% του
αρχικού της μεγέθους, και ο πεντα-
πλασιασμός της αλμυρότητάς της
σκότωσε σχεδόν το σύνολο της χλω-
ρίδας και πανίδας που φιλοξενούσε. 

Το Καζακστάν καταβάλλει σήμερα
προσπάθειες να διασώσει ότι απέμει-
νε από το βόρειο τμήμα της Αράλης
(τη Μικρή Αράλη) κατασκευάζοντας
το 2005 ένα φράγμα που ανύψωσε τη
στάθμη των υδάτων κατά δυο μέτρα
και μείωσε κάπως την αλμυρότητα, ε-
πιτρέποντας την επανεμφάνιση ψα-
ριών. Το 2007 είχε το 10% της αρχι-
κής της έκτασης και διαχωρίστηκε σε
τρεις ξεχωριστές λίμνες, δύο από τις
οποίες είναι υπερβολικά αλμυρές για
να φιλοξενήσουν ψάρια. Τα ψαροχώ-
ρια που κάποτε άκμαζαν στις όχθες
της σήμερα απλά φιλοξενούν πλοία
στη στεριά και πλήττονται από την α-
νεργία και την οικονομική ύφεση.

Παράλληλα, η Αράλη είναι επίσης
σοβαρότατα μολυσμένη, κυρίως ως
αποτέλεσμα της βιομηχανίας βιολο-
γικών όπλων που λειτουργούσε σε έ-
να από τα νησιά της, των βιομηχα-
νιών και της απορροής λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων. Το αλάτι που πα-
ρασύρει ο άνεμος από τον πυθμένα
της αποξηραμένης λίμνης καταστρέ-
φει τις σοδειές και ο μολυσμένος αέ-
ρας και το νερό προκαλούν σοβαρά
προβλήματα στη δημόσια υγεία στην
περιοχή. Επίσης, η απώλεια των υδά-
των επηρεάζει σοβαρά το μικροκλί-
μα, αφού η Αράλη δεν λειτουργεί
πλέον ως ρυθμιστής της θερμοκρα-
σίας με συνέπεια ο χειμώνας να είναι
πλέον δριμύτερος και το καλοκαίρι
θερμότερο. Σαν να μην έφταναν αυ-
τά, φέτος μειώθηκε, πιθανότατα λό-
γω κλιματικών αλλαγών, η ποσότητα
του χιονιού στις κορυφές των γειτο-
νικών βουνών που τροφοδοτούν τη
λίμνη.

Η εξαφάνιση της Αράλης συχνά πε-
ριγράφεται ως η μεγαλύτερη περι-
βαλλοντική καταστροφή που έγινε α-
πό τον άνθρωπο. Πολλοί επιστήμονες
πιστεύουν ότι έως το 2020 οι δύο λί-
μνες που αποτελούν τη Μεγάλη Αρά-
λη, θα έχουν εξαφανιστεί τελείως.



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




