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Ένωση Αθηνών

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ANIMA ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ANIMA ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ



Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

Συνδρομή για ένα χρόνο 25 €
Πληροφορίες καθημερινά 9:00 - 14:00

Ένωση Αθηνών ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ.: 210-7220866
e-mail: contact@philodassiki.org
www.philodassiki.org

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
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

ΠEΡIEXOMENA

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 175

4. Nερόμυλοι. Μνημεία μιας άλλης εποχής.
7. Φυτοφάρμακα στο πιάτο μας.
8. Άνεμοι του καλοκαιριού.

10. Λουλούδια και φυτά της παραλίας.
13. The Athens Singers. 

Πασχαλινή Συναυλία στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.
14. Κλαδέψαμε τις ελιές στον Ιστορικό Ελαιώνα 

με τους εθελοντές της Alpha Bank.
18. Αναδάσωση με τους εθελοντές-εργαζομένους της ΗSBC.
20. Δενδροφύτευση στο Αισθητικό Δάσος

με τους εθελοντές της LeasePlan Hellas.
22. Βακτήριο ξεραίνει τα ελαιόδεντρα.
24. Απελευθέρωση άγριων πουλιών από την ΑΝΙΜΑ 

στο Αισθητικό Δάσος.
26. Ξενάγηση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης 

στη Μονή Καισαριανής και τον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής.
27. Ο Ασπροπάρης το πουλί-σύμβολο 

των Μετεώρων κινδυνεύει με εξαφάνιση.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Π
ολλές φορές αισθανόμαστε μια θλίψη και νο-

σταλγία στην ψυχή μας, όταν αναλογιζόμαστε

πως πολλά στοιχεία της παλαιάς καθημερινής

ζωής του Ελληνικού λαϊκού πολιτισμού χάνο-

νται, ενώ άλλα έπαψαν πια να υπάρχουν. Αυτό

συμβαίνει γιατί η αλματώδης τεχνική πρόοδος, που ζούμε εδώ

και μερικές δεκαετίες, έφερε την αλλαγή στις δομές της οικο-

νομικής, αλλά και της κοινωνικής ζωής. Θύματα αυτής της αλ-

λαγής είναι και οι νερόμυλοι, που οι περισσότεροι όχι μόνο

σταμάτησαν να λειτουργούν, αλλά εγκαταλείφθηκαν και στη

θέση τους τώρα υπάρχουν μόνο ερείπια.

Ο νερόμυλος είναι η πρώτη μηχανή παραγωγής έργου που

κατασκεύασε ο άνθρωπος με τη χρήση φυσικής, ήπιας και ανα-

νεώσιμης πηγής ενέργειας. Με τη δύναμη που δημιουργεί η

πτώση του νερού από ψηλά ή η ροή του και με τη βοήθεια του

τροχού, εφεύρεση που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία, κινήθη-

καν απλές και πολύπλοκες μηχανές, που κάλυψαν τις περισσό-

Νερόμυλοι
Μνημεία μιας άλλης εποχής
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ρισμένες περιπτώσεις δευτερευόντων, όπως οι ποταμόμυλοι

στον Έβρο και οι θαλασσόμυλοι στην Κεφαλλονιά. 

Οι ελληνικοί νερόμυλοι συνήθως λειτουργούσαν με ένα ζευ-

γάρι μυλόπετρες (μονόφθαλμοι), ενώ όπου υπήρχε μεγαλύτερη

ποσότητα νερού, με δυο (διόφθαλμοι) και σπανιότερα με πε-

ρισσότερα ζευγάρια μυλόπετρες. Για τον λόγο αυτό υπήρχε α-

νταγωνισμός μεταξύ των μυλωνάδων και των αγροτών για το

νερό. Στον ανταγωνισμό τους οι αγρότες ήταν εκείνοι που τις

περισσότερες φορές αναγκάζονταν να υποχωρήσουν και να

χρησιμοποιήσουν τα νερά ελάχιστες μέρες της εβδομάδας και

συχνά το βράδυ, ώστε να μην εμποδίζεται η σωστή λειτουργία

των μύλων. Όπου υπήρχαν εξίσου οι προϋποθέσεις να λειτουρ-

γήσει νερόμυλος και ανεμόμυλος προτιμούσαν πάντοτε τον

πρώτο επειδή η δαπάνη, οι δυσκολίες και ο χρόνος της κατα-

σκευής του ήταν πολύ μικρότερες, η λειτουργία του δεν ήταν

εξαρτημένη από τις καιρικές συνθήκες, ώστε να επηρεάζεται η

ποιότητα και η ποσότητα του παραγόμενου αλέσματος και οι

φθορές του μύλου ελάχιστες. Επιπλέον, υπήρχε η πεποίθηση ό-

τι ο νερόμυλος κάνει καλύτερο αλεύρι. 

τερες ανάγκες των προβιομηχανικών κοινωνιών, αντικαθιστώ-

ντας στις πρώιμες μηχανές την ανθρώπινη ή ζωική δύναμη

(χειρόμυλοι και ζωόμυλοι).

Η ιστορία του νερόμυλου αρχίζει με τη νερομηχανή, που α-

ναφέρεται χωρίς λεπτομέρειες σε επιγραφές των Σουμερίων.

Πιστεύεται ότι στην Ουρ της Μεσοποταμίας (σημερινό Ιράκ)

χρησιμοποιήθηκαν τροχοί με φτερά από κεραμικές πλάκες για

υδροδότηση και πιθανόν για άλεση σιταριού. Ο παλιότερος

γνωστός νερόμυλος αναφέρεται ως «υδραλέτης» από τον

Στράβωνα. Βρισκόταν κατά την παράδοση στα Κάβειρα στον

Πόντο, στο παλάτι του Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτορα, βασιλιά

του Πόντου, όπου το 64 π.Χ. τον είδαν οι Ρωμαίοι κατακτητές.

Ο Βιτρούβιος στο έργο του περί αρχιτεκτονικής τον περιγρά-

φει, ενώ ο Πλίνιος τον αναφέρει ως νέα μηχανή.

Στην Ελλάδα λειτουργούσαν δύο βασικοί τύποι νερόμυλων

με τις διάφορες παραλλαγές τους. Ο πρώτος τύπος ήταν ο «Ρω-

μαϊκός» με την όρθια εξωτερική φτερωτή και προτιμούνταν

στα μέρη όπου η ροή του νερού ήταν μεγάλη. Ο δεύτερος τύ-

πος, που ήταν και πιο κοινός, ήταν ο «Ανατολικός» ή «Ελληνι-

κός» με τη μικρότερη εσωτερική οριζόντια φτερωτή και κατα-

σκευαζόταν όπου η ποσότητα του νερού ήταν μικρή και γινό-

ταν εκμετάλλευση πίεσης από εκτόξευση ή υδατόπτωση. Ο

«Ελληνικός» τύπος νερόμυλου διαδόθηκε γρήγορα στο Βυζα-

ντινό κράτος και ως το τέλος της λειτουργίας του δεν εξελίχθη-

κε σε σημαντικό βαθμό. Στους νερόμυλους αυτού του τύπου

που λειτουργούσαν με λίγο νερό, ήταν απαραίτητη η παράλλη-

λη κατασκευή έργων υποδομής: συγκέντρωσης, αποθήκευσης

και διοχέτευσης του νερού όπως νεροκράτες, λίμνες, αγωγοί,

αυλάκια, γέφυρες, δεξαμενές, βαγένια και κάναλοι. Πολλές

φορές η αξία αυτών των παρεμφερών έργων ξεπερνούσε την α-

ξία του ίδιου του μύλου.

Οι νερόμυλοι είχαν πολυποίκιλες εφαρμογές. Αν και χρησι-

μοποιήθηκαν κυρίως σαν αλεστικοί, δηλαδή για παραγωγή α-

λευριού, χρησιμοποιήθηκαν επίσης και για άλεσμα δεψικών υ-

λών στα βυρσοδεψεία (ταμπακόμυλοι), για παραγωγή μπαρου-

τιού (μπαρουτόμυλοι) και για παραγωγή λαδιού (λαδόμυλοι).

Εκτός από του δυο κύριους τύπους νερόμυλων υπήρξαν και ο-
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Ο αριθμός των νερόμυλων από τους οποίους σώζονται ίχνη ξε-

περνά τις 20.000 στην Ελλάδα. Μετά την επανάσταση του 1821

μ.Χ., στα όρια του τότε ελληνικού κράτους βρέθηκαν 6.000 νε-

ρόμυλοι, από τους οποίους 5.500 περιήλθαν στο δημόσιο, οι πε-

ρισσότεροι σε κακή κατάσταση. Ο Π. Μωραϊτίνης ανεβάζει τους

μύλους το 1869 σε 3.000. Καταγραφή των νερόμυλων στην Ή-

πειρο και τη Μακεδονία που ανήκαν τότε στην Οθωμανική Αυ-

τοκρατορία, έκανε ο ταγματάρχης του μηχανικού Ν. Σχινάς στο

έργο «Οδοιπορικαί σημειώσεις» το 1886-1887. Νερόμυλους

στην τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα αναφέρει ο Χ.

Μακρίδης στον «Οδηγό της Ελλάδος». Από το 1905-1930 τους

νερόμυλους του ελληνικού χώρου κατέγραψε ο Ν. Ιγγλέσης.

Μέχρι τα μέσα του 20ου αι. οι ανάγκες του αγροτικού κυρίως

πληθυσμού σε αλεύρι, που ήταν το βασικότερο είδος της διατρο-

φής, καλυπτόταν από το παραδοσιακό δίκτυο ανεμόμυλων και

νερόμυλων. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νερόμυλοι εξελί-

χθηκαν σε εργοστάσια είναι σπάνιες. Οι περισσότεροι νερόμυλοι

εγκαταλείφθηκαν απ’ τη δεκαετία του 1950. Το υδάτινο περιβάλ-

λον, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και η εγκατάλειψη γρήγορα

τους εξαφανίζουν. Επειδή, όμως, ο ρόλος τους πριν τη χρήση του

ατμού και του πετρελαίου στις προβιομηχανικές κοινωνίες, κα-

θώς και οι τεχνολογικές λεπτομέρειες είναι σημαντικά στοιχεία

για την ιστορία και τις ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις των τοπι-

κών κοινωνιών, πρέπει να διασωθούν.

Η ΤΙΜS είναι η μοναδική οργάνωση η οποία δραστηριοποιεί-

ται διεθνώς στον τομέα της μελέτης των μύλων. Σύμφωνα με τα

μέλη της TIMS (The International Molinological Society) στην

Ελλάδα, στις μέρες μας, από την εγκατάλειψη, τα δώματα των

νερόμυλων καταρρέουν και οι τρούλες των ανεμόμυλων διαλύο-

νται με αποτέλεσμα να μπαίνουν τα νερά της βροχής που κατα-

στρέφουν τους ξύλινους μηχανισμούς. Έτσι ο ρυθμός καταστρο-

φής επιταχύνεται. Εκτός όμως από τη φυσική φθορά, οι ιδιοκτή-

τες ξηλώνουν τις σχιστόπλακες από τις στέγες και τα αγκωνάρια

από τις τοιχοποιίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε νέα κτί-

σματα, πουλιούνται οι μεταλλικές φτερωτές για παλιοσίδερα,

χρησιμοποιούνται τα ξύλινα εξαρτήματα και η οικοδομική ξυ-

λεία για καύσιμη ύλη και σηκώνονται ακόμα και οι μυλόπετρες

για να γίνουν τραπεζάκια στις βεράντες επαύλεων.  Επίσης οι ι-

διοκτήτες, από φόβο μήπως παρέμβει κάποια Υπηρεσία και χα-

ρακτηρίσει τους μύλους ως διατηρητέους, τους κατεδαφίζουν ώ-

στε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οικόπεδα. Αν και ένας μι-

κρός αριθμός ιδιοκτητών ενδιαφέρθηκε να αναστυλώσει τους

μύλους τους, οι μεμονωμένες αυτές προσπάθειες συνήθως δεν εί-

χαν ικανοποιητικά αποτελέσματα καθώς υπήρξε είτε αλλοίωση

της μορφής του μύλου είτε αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι αναστηλώσεις αυτές συνήθως γίνονται χωρίς ουσιαστικό έ-

λεγχο ώστε να υπάρχει σεβασμός στην ιστορία τους και στην πα-

ραδοσιακή αρχιτεκτονική τους. Είναι σαφές ότι και σωστά να γί-

νει η αποκατάσταση του μύλου, εάν το περιβάλλον έχει διαταρα-

χθεί, δεν έχει καμία αξία μια και είναι συνδεδεμένος μαζί του.

Σήμερα οι νερόμυλοι αποτελούν μνημεία μιας άλλης εποχής α-

φού τα σημερινά δεδομένα του τρόπου ζωής και διατροφής άλ-

λαξαν εξαιτίας της βιομηχανικής επανάστασης και την αλλαγή

που επέφερε στον τρόπο διατροφής μας. Οι περισσότεροι νερό-

μυλοι στέκονται εγκαταλειμμένοι  μέσα στο πυκνό πράσινο των

ρεματιών, περιμένοντας κάποιους πολίτες ή κάποιες αρχές να α-

σχοληθούν μαζί τους και να αναδείξουν τη φυσική ομορφιά τους,

την ιστορία τους και την αξιοθαύμαστη αρχιτεκτονική τους. Οι

περιβάλλοντες χώροι αρκετών νερόμυλων μπορούν σήμερα να

αποτελέσουν χώρους επίσκεψης, αφού διαθέτουν πλούσιο πρά-

σινο με πανύψηλα δένδρα, άφθονο νερό, και την απόλυτη ηρεμία

μέσα στον καθάριο φυσικό ορίζοντα. Στοιχείο απαραίτητο για

τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος έχει ανάγκη περισσότερο από

ποτέ τις φυσικές πηγές και τον φυσικό τρόπο ζωής.

Οι παλιοί νερόμυλοι και οι πέτρινες ιστορικές βρύσες της Υπάτης, καθώς και ο εντυπωσιακός καταρράκτης με τον μύλο 
στην είσοδο του χωριού (Φορέας Διαχείρησης Εθνικού Δρυμού Οίτης).
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Στον «Οδηγό του Καταναλωτή για τα Φυτοφάρ-

μακα» θα βρείτε μία λίστα που περιλαμβάνει

τα δώδεκα φρούτα και λαχανικά με τις υ-

ψηλότερες συγκεντρώσεις υπολειμ-

μάτων φυτοφαρμάκων, τη λεγόμενη

«βρώμικη δωδεκάδα». Παράλλη-

λα με τη «βρώμικη δωδεκάδα», ο

οργανισμός δημοσιεύει και την

«καθαρή δεκαπεντάδα», μία λί-

στα με στην οποία περιλαμβάνο-

νται τα φρούτα και τα λαχανικά

συμβατικής καλλιέργειας που συ-

γκεντρώνουν τις χαμηλότερες πιθα-

νότητες να περιέχουν υπολείμματα φυ-

τοφαρμάκων.

Ένας τρόπος για να μειώσουμε την έκθεσή

μας σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων είναι να αγορά-

ζουμε φρούτα και λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας. Όμως,

για τις περιπτώσεις που τα βιολογικά είναι είτε πολύ ακριβά εί-

τε δεν υπάρχουν, οι παρακάτω λίστες που κατάρτισε η αμερι-

κανική ΜΚΟ για το 2015, θα σας φανούν χρήσιμες.

Π
οια φρούτα και λαχανικά έχουν

περισσότερα φυτοφάρμα-

κα και ποια λιγότερα;

Η Περιβαλλοντική

Ομάδα Εργασίας

(Environmental Working Group),

μια ΜΚΟ που ασχολείται με την

έρευνα και συμβουλευτική για

θέματα περιβαλλοντικής υγιει-

νής στις ΗΠΑ, εκδίδει κάθε

χρόνο τον περίφημο «Οδηγό του

Καταναλωτή για τα Φυτοφάρμα-

κα». Ο οδηγός αυτός, καταρτίζεται

με βάση στοιχεία του αμερικανικού

υπουργείου Γεωργίας το οποίο πραγμα-

τοποιεί τακτικούς ελέγχους για υπολείμματα

τοξικών ουσιών στα τρόφιμα. Για παράδειγμα, το

2013, η ανάλυση βρήκε 165 διαφορετικά είδη φυτοφαρμά-

κων και παρασιτοκτόνων σε φρούτα και λαχανικά. Ορισμένες

ουσίες παραμένουν ακόμα και μετά το ξέπλυμα ή ακόμα και

το ξεφλούδισμα των τροφίμων.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ 
Ποια φρούτα και λαχανικά 
είναι πιο επιβαρυμένα σε φυτοφάρμακα

1. Αβοκάντο

2. Γλυκό καλαμπόκι

3. Ανανάς

4. Λάχανο

5. Κατεψυγμένος αρακάς 

6. Κρεμμύδια

7. Σπαράγγια

8. Μάνγκο

9. Παπάγια

10. Ακτινίδιο

11. Μελιτζάνα

12. Γκρέηπφρουτ

13. Πεπονάκια

14. Κουνουπίδι

15. Γλυκοπατάτα

1. Μήλα
2. Ροδάκινα
3. Νεκταρίνια
4. Φράουλες
5. Σταφύλια
6. Σέλερυ
7. Σπανάκι
8. Πιπεριές
9. Αγγούρια
10. Ντοματίνια
11. Μπιζέλια εισαγόμενα 12. Πατάτες

Τα 15 φρούτα και λαχανικά 

με τα λιγότερα φυτοφάρμακα

Τα 12 φρούτα και λαχανικά 
με τα περισσότερα φυτοφάρμακα

✓ ✘



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ8

AΝΕΜΟΙ
του καλοκαιριού

ξύ 20-55 χλμ. την ώρα (4-7 Μποφόρ) και στο ανοιχτό πέλαγος

οι άνεμοι αυτοί μπορεί να γίνουν θυελλώδεις, καθώς ξεπερ-

νούν τα 75 χιλιόμετρα την ώρα (9 Μποφόρ). Τους μήνες Ιούλιο

και Αύγουστο έχουν τις μεγαλύτερες εντάσεις και μέση χρονι-

κή διάρκεια από 2 μέχρι 4 ημέρες, χωρίς να παρουσιάζουν κά-

θε χρόνο την ίδια συχνότητα. Οι άνεμοι αυτοί πνέουν κυρίως

την ημέρα από τις 8 το πρωί, μέχρι τις 8 το βράδυ και αποκτούν

την μεγαλύτερή τους ένταση γύρω στις 2 το μεσημέρι. Χαρα-

κτηριστικό τους είναι η αυξομείωση, ενώ εξασθενούν γρήγορα

μετά το ηλιοβασίλεμα επανερχόμενοι την αυγή.

Tα μελτέμια ή ετησίες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεσογει-

ακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών

Προϊόντων, είναι το κλιματιστικό της φύσης κατά τη διάρκεια

του ιδιαίτερα ζεστού ελληνικού καλοκαιριού, καθώς είναι κρύ-

οι και ξηροί βόρειοι άνεμοι. Σημαντικό ρόλο παίζουν και στην

αλιεία ορισμένων ειδών, μέσω διεργασιών που ψύχουν τα α-

νώτερα θαλάσσια στρώματα και τα εμπλουτίζουν με θρεπτικά

συστατικά.

Με τη βοήθειά τους καθαρίζει η ατμόσφαιρα των πόλεων από

τους ρύπους, ενώ η ένταση με την οποία πνέουν κινεί τις ανεμο-

γεννήτριες που είναι διασκορπισμένες στα νησιά

του Αιγαίου. Ο γαλάζιος ουρανός, η ξαστε-

ριά και τα δροσερά καλοκαιρινά βρά-

δια, πηγή έμπνευσης και αναφοράς

σε έργα πολλών καλλιτεχνών, εί-

ναι άλλη μία προσφορά των

μελτεμιών που κάνει ακόμη

πιο ευχάριστο το καλοκαί-

ρι. Ωστόσο, τα μελτέμια

μειώνουν την υγρασία

στη δασική βλάστηση

και στην ατμόσφαιρα,

ενώ ξηραίνουν το χώ-

μα και το χορτάρι, με

αποτέλεσμα να αυξά-

νεται ο κίνδυνος πυρ-

καγιών στα δάση. Η

ξηρασία που δημιουρ-

γούν επηρεάζει αρνητι-

κά και τις καλλιέργειες,

κυρίως στα νησιά που δεν

αρδεύονται. Παράλληλα,

μεταφέρουν στερεά σωματί-

δια από το έδαφος στην ατμό-

σφαιρα, κυρίως στις πόλεις, ενώ -

λόγω της έντασής τους- δυσχεραίνουν

τη ναυσιπλοΐα και την αλιεία, ειδικά στην

περίπτωση που πνέουν και το βράδυ. Ειδικά στις

παραλίες του Αιγαίου, όταν τα μελτέμια κάνουν την εμφάνι-

σή τους, η κολύμβηση σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολη και

θέλει προσοχή, καθώς, όπως έχει παρατηρηθεί, οι εν λόγω άνε-

μοι αυξάνουν τον αριθμό των θανάτων από πνιγμούς.

Α
πό το σχολείο γνωρίζουμε την ιστορία της Ιφι-

γένειας στην Αυλίδα, όπου μέσω του μάντη

Κάλχα, η θεά Άρτεμη απαιτεί από τον βασιλιά

Αγαμέμνονα την υπέρτατη θυσία. Την θυσία

της κόρης του Ιφιγένειας, ώστε να εξευμενι-

στεί η θεά και να επιτρέψει επιτέλους στους ανέμους να πνεύ-

σουν ούριοι, φουσκώνοντας τα πανιά του στόλου των Αχαιών,

που αδημονούσαν να αποπλεύσουν για την Τροία.

Η βαθιά γνώση της σημασίας των ανέμων

για την ναυσιπλοΐα είναι διάχυτη στα

ομηρικά έπη και γενικότερα στην

αρχαία ελληνική γραμματεία.

Πράγμα καθόλου τυχαίο κα-

θώς η Ελλάδα είναι τόπος

που επηρεάζεται ιδιαίτερα

από τους ανέμους, τόσο

λόγω της ποικιλίας του

ανάγλυφου του εδά-

φους της όσο και λό-

γω της αδιάκοπης ε-

ναλλαγής στεριάς και

θάλασσας. 

Τους καλοκαιρινούς

μήνες που ο κόσμος

πηγαίνει διακοπές στα

νησιά και που επικρα-

τούν υψηλές θερμοκρα-

σίες, η σημασία των ανέ-

μων γίνεται πιο αισθητή.

Παρακάτω θα περιγράψουμε

τους επικρατούντες άνεμους

των ελληνικών θαλασσών που εμ-

φανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς

μήνες.

Οι πιο γνωστοί καλοκαιρινοί άνεμοι είναι τα

μελτέμια που εμφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο στις

ελληνικές θάλασσες και κυρίως στο Αιγαίο. Η ετυμολογία της

λέξης Μελτέμι είναι τουρκικής προέλευσης. Οι αρχαίοι Έλλη-

νες τους ονόμαζαν Eτησίαι.  Η ταχύτητά τους κυμαίνεται μετα-



Τα μελτέμια δεν φυσούν όλες τις μέρες του καλοκαιριού. Ό-

ταν δεν πνέουν, συνήθως στο εσωτερικό της χώρας επικρατεί

νηνεμία, ενώ στις παραλιακές περιοχές και τα μεγαλύτερα νη-

σιά φυσάει η αύρα. Η αύρα είναι ένα ελαφρύ αεράκι και δεν

φυσάει με την ίδια κατεύθυνση όλο το εικοσιτετράωρο. Την η-

μέρα φυσάει από τη θάλασσα προς την ξηρά και ονομάζεται

θαλάσσια αύρα ή κοινά, «μπάτης» ή «μπουκαδούρα». Την νύ-

χτα φυσάει από την ξηρά προς τη θάλασσα και λέγεται απόγει-

ος αύρα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ονομάσει Τροπαία την θα-

λάσσια αύρα και Απογαία την απόγειο αύρα.

Η αύρα φυσάει όλο τον χρόνο στις ελληνικές ακτές, όταν ο

καιρός είναι αίθριος. Αλλά είναι ένα από τα βασικά χαρακτηρι-

στικά του ελληνικού καλοκαιριού. Συνήθως το καλοκαίρι στις

ελληνικές ακτές και στα ελληνικά νησιά φυσάει άλλοτε το μελ-

τέμι και άλλοτε η αύρα. Σπάνια να μην φυσάει καθόλου και να

επικρατεί νηνεμία.

Η θαλάσσια αύρα αρχίζει συνήθως στις 10 το πρωί και δυνα-

μώνει μέχρι τις δύο ή τρεις το μεσημέρι. Μετά η ταχύτητά της

μειώνεται σταδιακά και σταματάει εντελώς όταν δύει ο ήλιος.

Για μια ή δυο ώρες δεν φυσάει καθόλου. Κατόπιν, καθώς έρχε-

ται η νύχτα, αρχίζει να φυσάει η απόγεια αύρα, αλλά με μικρό-

τερη ταχύτητα. Η ένταση και το ύψος της απόγειας αύρας είναι

πολύ μικρότερη από την ένταση και το ύψος της θαλάσσιας

αύρας. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι θερμομετρικές διαφορές ξη-

ράς-θάλασσας είναι μεγαλύτερες την ημέρα παρά τη νύκτα.

Ο Γαρμπής ή Λίβας είναι σύμφωνα με τη ναυτική παράδο-

ση της Μεσογείου ο νοτιοδυτικός άνεμος. Συνήθως είναι ένας

ήπιας ταχύτητας ξηρός και θερμός άνεμος, ο οποίος πνέει στη

Μεσόγειο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ωστόσο επηρεάζει

κατά κύριο λόγο την Κορσική. Στην Ελλάδα είναι πιο εμφανής

τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και συνοδεύεται από απότο-

μη αύξηση της θερμοκρασίας. Στην παραδοσιακή γεωργία έχει

επικρατήσει να λέγεται πως ο Λίβας καίει τα σπαρτά, καθώς τα

χαρακτηριστικά του ευνοούν τη μείωση της υγρασίας στις καλ-

λιέργειες, οδηγώντας ενδεχομένως στην αποξήρανσή τους, ή

ακόμη και σε καταστροφή της σοδειάς. Στη θάλασσα ο Λίβας

μπορεί να επιφέρει μπουρίνια και θαλασσοταραχή, ωστόσο

δεν διαρκεί συνήθως πάνω από μία-δύο μέρες.

Ο Απηλιώτης ή Λεβάντες είναι ένας ανατολικός, συνήθως

ελαφρύς ή μέτριος άνεμος που φέρνει υπερβολική υγρασία,

βαριά δροσιά, τοπικό νέφος  και μερικές φορές βροχή. Μπορεί

να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή του έτους, αλλά πνέει κυ-

ρίως από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο.

Ο Ζέφυρος ή Πουνέντες, είναι ο δυτικός άνεμος που το κα-

λοκαίρι φέρνει υγρασία, αλλά την άνοιξη είναι ευχάριστος, ζε-

στός και ευεργετικός για τη γεωργία. Στην ελληνική μυθολογία

ο Ζέφυρος κατείχε εξέχουσα θέση ανάμεσα στους θεούς των α-

νέμων. Ήταν ο πατέρας των αλόγων του Αχιλλέα και ιερά του

υπήρχαν σε πολλά μέρη της Ελλάδας ενώ βωμός του υπήρχε

στην Ιερά Οδό. 

Ο Μαΐστρος συχνά αναφέρεται ως μαϊστράλι, ονομασία

που έχει κυριαρχήσει στην καθημερινότητα εκτοπίζοντας σε

μεγάλο βαθμό την αρχαιοελληνική «Σκίρων». Ο Μαΐστρος για

τους ναυτικούς είναι ο βορειοδυτικός άνεμος που φυσάει το

καλοκαίρι στην Αδριατική και στο Ιόνιο, όταν η πίεση είναι χα-

μηλή στη Βαλκανική χερσόνησο. Είναι ένα φρέσκο αεράκι που

συνοδεύονται από πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που ενεργοποιεί και τις πέντε

αισθήσεις. Ειδικά το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, με τις υ-

πέροχες ηλιόλουστες μέρες, την αυγουστιάτικη πανσέληνο, τις

παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, θεωρείται παγκοσμίως από

τα πράγματα που αξίζει να ζήσει κάθε άνθρωπος. Μετά από

μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα σε μια καταγάλανη παραλία, είναι

ασύγκριτη η αίσθηση δροσιάς και χαλάρωσης που σας χαρίζει

ένα βραδινό αεράκι ενώ ξεκουράζεστε στη βεράντα σας. 

Καλό καλοκαίρι!

O Zέφυρος και η Χλωρίδα, που φυσούν και μεταφέρουν στην ακτή το κοχύλι με την Αφροδίτη που γεννήθηκε, σύμφωνα με τον Ησίοδο,
από τους αφρούς των κυμάτων, απεικονίζονται στον πίνακα «Η Γέννηση της Αφροδίτης» (περ. 1484) του Σάντρο Μποτιτσέλι.     
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Ο
ι ελληνικές ακτές είναι παγκοσμίως γνωστές και ε-

ξαιρετικά δημοφιλείς καθώς φημίζονται για την

καθαρότητά τους, τη διαύγεια των νερών τους και

τη μοναδική ποικιλομορφία τους. Στη χώρα μας υ-

πάρχουν παραλίες, ανοιχτές με μήκος πολλών χι-

λιομέτρων, απάνεμοι μικροί κόλποι και ορμίσκοι, αμμώδεις α-

κρογιαλιές με αμμοθίνες, βοτσαλωτές ακτές, παράκτιες σπη-

λιές σμιλεμένες σε απόκρημνα βράχια και παραλίες στρωμένες

με τη χαρακτηριστική σκούρα άμμο των ηφαιστιογενών εδα-

φών. Με το που πλησιάζει το καλοκαίρι, χιλιάδες άνθρωποι ξε-

κινούν τα μπάνια και τις βόλτες στην παραλία. Πόσοι όμως έ-

χουν προσέξει άραγε τα λουλούδια που φυτρώνουν στις σχι-

σμές των βράχων, στην άμμο ή ακόμη και πάνω στην ίδια την

άσφαλτο; Παρακάτω θα περιγράψουμε ορισμένα από τα πιο

χαρακτηριστικά φυτά της παραλίας, που αν και συχνά διαφεύ-

γουν της προσοχής μας, έχουν μεγάλη σημασία.

Το κρινάκι της θάλασσας έχει την επιστημονική ονομασία

Pancratium maritimum (Παγκράτιο το παράλιο). Είναι γνωστό

επίσης ως ασφόδελος της θάλασσας, κρινάκι του Αγίου Νικο-

λάου και νάρκισσος της θάλασσας και απαντάται από τη Χαλ-

κιδική και τη Λήμνο μέχρι το Πήλιο, τη δυτική Πελοπόννησο,

τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Έχει βλαστό που φτάνει τα 40 εκατοστά και το ριζικό του σύ-

στημα είναι βολβοειδές και φτάνει μέχρι και 1,50 μέτρο. Φυ-

τρώνει σε αμμουδιές και αμμοθίνες και η περίοδος άνθησής του

συμβαίνει από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Χρησιμο-

ποιώντας τα μελτέμια, την επίδραση των σταγονιδίων του θα-

λασσινού νερού, αλλά και τη νυχτερινή υγρασία της παραλίας,

το παγκράτιο επιβιώνει και ευδοκιμεί στις δυσμενείς συνθήκες

της άμμου. Η επικονίασή του επιτυγχάνεται προσελκύοντας ένα

μεταναστευτικό είδος νυχτοπεταλούδας γνωστό και σαν σκό-

ρος-γεράκι (Agrius convolvuli) και μόνο σε περιόδους νηνεμίας

ή ασθενών ανέμων για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι

άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι τα άνθη του παραμένουν ανοι-

χτά από το τέλος του απογεύματος μιας ημέρας μέχρι το επόμε-

νο απόγευμα της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, το χρονικό αυτό

διάστημα, συμπίπτει με την παρουσία της νυχτοπεταλούδας,

πριν μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές. Οι σπόροι παρασύρο-

νται από τους ανέμους, διανύοντας συχνά μεγάλες αποστάσεις

μέσα στη θάλασσα ώσπου να βρουν κατάλληλο έδαφος. Εκεί

μπορούν να παραμείνουν θαμμένοι για 4-5 χρόνια, μέχρι να

βρουν ευνοϊκές συνθήκες για να βλαστήσουν.

Το κρινάκι της θάλασσας, ήταν ιερό λουλούδι για τους Μινωί-

τες και είναι γνωστό από αρχαίες εικονογραφήσεις στην Κρήτη,

στα παλάτια της Κνωσού. Η πρώτη αναπαράστασή του  αναφέρε-

ται από τον Έβανς, ο οποίος την ανακάλυψε κατά τις ανασκαφές

που έκανε στο παλάτι της Κνωσού (1896), σε μια τοιχογραφία.

Λουλούδια
και Φυτά της ΠΑΡΑΛΙΑΣ
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Πανέμορφα κίτρινα λουλούδια με μορφή «χωνιού», που επί-

σης βγαίνουν στις παραλίες, έχει και η πικραγγουριά (Ecballium

elaterium). Η πικραγγουριά είναι ποώδες φυτό που μπορεί να

βλαστάνει για πολλά χρόνια. Έχει χοντρό, παχύ βλαστό με μι-

κρά αγκαθάκια που έρπει και μπορεί να ξεπεράσει σε μήκος τα

δύο μέτρα. Το ύψος του φθάνει το μισό μέτρο. Από το βλαστό

βγαίνουν μεγάλα σκουροπράσινα, οδοντωτά φύλλα, τα οποία

καλύπτονται από χνούδι. Ανθίζει συνήθως το καλοκαίρι. Οι καρ-

ποί της πικραγγουριάς είναι σαν μικρά αγγουράκια με πολλά

τριχίδια στην επιφάνειά τους και το μήκος τους φθάνει περίπου

τα 5 εκατοστά. Όταν ωριμάζουν αλλάζουν χρώμα από έντονο

σκούρο πράσινο σε ξεθωριασμένο κιτρινωπό. Τότε με το παρα-

μικρό κούνημα ή άγγιγμα σπάνε και εκτινάσσουν με δύναμη το

υγρό που εμπεριέχουν, μαζί με τους σπόρους, σε απόσταση αρ-

κετών μέτρων. Αυτή η ιδιότητα των καρπών, ήταν αρκετή να

τους προσδώσει την ονομασία ελατήρια. Θα πρέπει να δώσουμε

προσοχή στο υγρό των καρπών του φυτού και να το αποφεύγου-

με, διότι είναι αρκετά ερεθιστικό για το δέρμα μας.

Η πικραγγουριά είναι γνωστό φυτό από την αρχαιότητα, την

καλλιεργούσαν στους κήπους και τις αυλές γιατί τη χρησιμο-

ποιούσαν σε όλες τις παθήσεις και ασθένειες. Στις  θεραπευτι-

κές ιδιότητες της πικραγγουριάς αναφέρεται ο Ιπποκράτης, ο

Θεόφραστος και ο Πλίνιος. Χρησιμοποιήθηκε στη λαϊκή ιατρι-

κή κατά κόρον στην αντιμετώπιση της ιγμορίτιδας επειδή η α-

ναρρόφηση από τη μύτη, μιας μόνο σταγόνας από τον χυμό

των καρπών της πικραγγουριάς μπορεί να προκαλέσει φοβερή

καταρροή της μύτης για μία ολόκληρη εβδομάδα και να απο-

συμφορήσει τελείως τον ρινικό βλεννογόνο. Η κλασική ιατρι-

κή είναι αντίθετη με τη χρήση της πικραγγουριάς στην αντιμε-

τώπιση της ιγμορίτιδας, επειδή η πικραγγουριά περιέχει μεγά-

λες συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών που μπορεί να βλάψουν

τον οργανισμό. 

Στις μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις, τα ξερονήσια και τις κοιλό-

τητες των απόκρημνων βράχων της Ελλάδος, πάντα δίπλα στη

θάλασσα, φύεται ένα φυτό με σαρκώδη, λεία και επιμήκη φύλ-

λα, το κρίταμο (Crithmum maritimum). Είναι φυτό γνωστό α-

πό την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Στην αρ-

χαία Ελλάδα διάσημοι γιατροί, όπως ο Διοσκουρίδης, ο πατέ-

ρας της φαρμακολογίας και ο περίφημος βοτανολόγος Πλίνιος

αναφέρονται στο φυτό και τις πολύτιμες ιδιότητες του. Οι σπό-

ροι του φυτού έχουν μεγάλη ομοιότητα με το κριθάρι, γι’ αυτό

οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν «κρίθμον». Τα φύλλα του έ-

χουν ασπροπράσινο χρώμα. Τα άνθη του βγαίνουν το καλοκαί-

ρι και σχηματίζουν «σκιάδιο». Ο βλαστός και τα φύλλα του ό-

ταν τα τρίψει κανείς αναδίδουν μια ευχάριστη μυρωδιά. Το

κρίταμο ανήκει στα αλόφυτα διότι ευδοκιμεί σε εδάφη με πολύ

υψηλή αλατότητα. Έχει αναπτύξει συστήματα άμυνας και προ-

σαρμογής προκειμένου να επιβιώσει στα σκληρά οικοσυστή-

ματα όπου αναπτύσσεται. Ακόμη και σήμερα, όπως και στην

αρχαία Ελληνική κουζίνα, το κρίταμο σερβίρεται στις παραθα-

λάσσιες περιοχές, συνήθως με το όνομα «αρμύρα». Γίνεται ε-

πίσης τουρσί, μέσα σε ξίδι και άλμη και συνοδεύει ευχάριστα

τα θαλασσινά μεζεδάκια.
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Το γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum) είναι πολυετές φυ-

τό, αυτοφυές σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές ακτές, σε αμμώ-

δεις παραλίες και αμμόλοφους Αν και εκ πρώτης όψεως είναι

ένα ασήμαντο αγκάθι, την εποχή της ανθοφορίας του μεταμορ-

φώνεται σε σπάνιο κόσμημα. Ανθίζει Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Φέ-

ρει δύσκαμπτα αγκαθωτά φύλλα ασημοπράσινης ή κυανοπρά-

σινης απόχρωσης γι’ αυτό είναι γνωστό και ως γαλανόχορτο.

Συνήθως σχηματίζει μικρές ή μεγαλύτερες συστάδες. Το γαλα-

νάγκαθο έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να επιβιώνει στις δυ-

σμενείς συνθήκες του περιβάλλοντός του. Για παράδειγμα, τα

δερματώδη, παχιά και με κέρινη επένδυση φύλλα του περιορί-

ζουν την απώλεια νερού, ενώ τα δύσκαμπτα αγκαθωτά φύλλα

απωθούν τα ζώα που βόσκουν. Η επιδερμίδα του επίσης προ-

στατεύει το φυτό από τη διαβρωτική ενέργεια των δυνατών α-

νέμων, που στην παραλία με την άμμο ενεργεί ως αμμοβολή

για κάθε επιφάνεια. Οι ρίζες μπορούν να φτάσουν έως και ένα

μέτρο μήκος και συγκρατούν τα χαλαρά αμμώδη εδάφη απο-

τρέποντας τη διάβρωσή τους. 

Το φυτό ονομάζεται «ηρύγγιο» από τον Θεόφραστο και τον

Διοσκουρίδη και θεωρείται ήδη από την αρχαιότητα ευεργετι-

κό σε περιπτώσεις ηπατικών και στομαχικών παθήσεων. Αν

και το είδος έχει μεγάλη εξάπλωση, θεωρείται απειλούμενο και

σε μερικά μέρη της Ευρώπης υπό εξαφάνιση (ανατολική Σκω-

τία) αφού οι παραλίες που φυτρώνει δέχονται μεγάλες πιέσεις

κυρίως λόγω της τουριστικής «ανάπτυξης» και της έλλειψης

περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών που συχνά το

μαζεύουν σαν ενθύμιο. 

Ο παράκτιος χώρος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως φυσικό οι-

κοσύστημα λόγω της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης τριών

βασικών στοιχείων της φύσης: της θάλασσας, της ξηράς και

του αέρα. Σε αυτές τις συνθήκες αναπτύσσεται ένα οικοσύστη-

μα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: φυτά της παράκτιας ζώνης,

πουλιά, μικροί και μεγάλοι ζωντανοί οργανισμοί, από τους ο-

ποίους μερικοί απειλούνται με εξαφάνιση όπως η θαλάσσια χε-

λώνα και η μεσογειακή φώκια. Σήμερα, εξαιτίας της ανθρώπι-

νης δραστηριότητας τόσο οι παραλίες όσο και ο βυθός υπόκει-

νται σε συνεχή υποβάθμιση και η καταστροφή που συντελείται

συχνά δεν είναι ορατή στους μη ειδικούς και γι αυτό συνήθως

μας απασχολεί ελάχιστα.

Η Ελλάδα έχει την τύχη να χαρακτηρίζεται από πολλές και

πανέμορφες ακτές. Άλλες χώρες κάνουν τεράστιες επενδύσεις

γι’ αυτό που εμείς διαθέτουμε δωρεάν. Τα οικοσυστήματα των

ελληνικών παραλιών, αν και σημαντικά, είναι πολύ ευαίσθητα.

Η κλίμακα του ελληνικού τοπίου δεν είναι ίδια με αυτή των α-

μερικανικών πεδιάδων ή των ασιατικών στεπών. Είναι μικρή,

ανθρώπινη κλίμακα, όπου και η παραμικρή επέμβαση έχει έ-

ντονες και εμφανείς επιπτώσεις. Και είναι υποχρέωση όλων

μας να προστατεύουμε τις παραλίες μας.
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Athens Singers 
Πασχαλινή Συναυλία

στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός 

«Θεέ μου - τώρα που τελείωσα αυτή την ταπεινή μικρή Λει-
τουργία, αναρωτιέμαι - είναι άραγε πράγματι θρησκευτική μου-
σική (la musique sacrée) αυτό που μόλις έγραψα ή κάποιο είδος
καταραμένης μουσικής (la sacré musique); Εσύ το γνωρίζεις
καλά, γεννήθηκα για την κωμική όπερα. Λίγες γνώσεις, λίγο συ-
ναίσθημα, κι αυτό είναι όλο. Ας είσαι ευλογημένος λοιπόν, κι ας
μου χαρίσεις τον Παράδεισο!»

Μ
ε τα λόγια αυτά, προλόγισε ο Rossini το τελευταίο

του έργο, την «τελευταία από τις αμαρτίες του γή-

ρατος» όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, το οποίο πα-

ρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1864 στο ιδιωτικό

παρεκκλήσι της Κόμισσας Louise Pillet-Will, στην οποία είναι

και αφιερωμένο. Σύμφωνα με έναν αστικό μύθο της εποχής,

λέγεται μάλιστα, πως ο Ναπολέων Γ΄, ακούγοντας το έργο δεν

το βρήκε ούτε μικρό, ούτε επίσημο, ούτε ιδιαίτερα «λειτουργι-

κό»... 

Αυτή την πολυσυζητημένη και όχι τόσο μικρή λειτουργία

λοιπόν, αφού διαρκεί 80 περίπου λεπτά, επέλεξαν να παρου-

σιάσουν οι Athens Singers στη συναυλία που πραγματοποίη-

σαν την Τρίτη 31 Μαρτίου στην αίθουσα συναυλιών του

Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τα έσοδα της οποίας

διατέθηκαν υπέρ των σκοπών της Φιλοδασικής Ένωσης Α-

θηνών.

Συμμετείχαν:

- Πένυ Δεληγιάννη, σοπράνο

- Ιωάννα Φόρτη, μέτζο σοπράνο

- Νίκος Στεφάνου, τενόρος

- Βαγγέλης Μανιάτης, μπάσος

- Γιάννης Γιαννόπουλος, αρμόνιο

- Δημήτρης Βεζύρογλου, πιάνο

Μουσική Διεύθυνση: Roger Tilley 

the 
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Τ
ην Κυριακή 26 Απριλίου

2015 οι εθελοντές της

Alpha Bank μαζεύτηκαν

στον Ιστορικό Ελαιώνα

για να κλαδέψουμε μαζί

τις ελιές και να τις προετοιμάσουμε για

την καρποφορία. Αυτό το στάδιο προε-

τοιμασίας των δέντρων είναι πολύ ση-

μαντικό για να έχουμε πολύ καρπό και

να βγάλουμε αρκετό λάδι το φθινόπω-

ρο. Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία

χρόνια, το Μάζεμα της Ελιάς με τους ε-

θελοντές της Alpha Bank έχει μεγάλη ε-

πιτυχία. Όπως και η διανομή του λαδι-

ού, που βγάζουμε, σε Κοινωφελή Ιδρύ-

ματα.

Ο καλός καιρός βοήθησε και η συμμε-

τοχή ήταν μεγάλη. Κλαδέψαμε, μαζέψα-

με τα κλαδιά και τα μεταφέραμε στον

θρυμματιστή. Ο θρυμματισμός βοηθάει

να καθαρίσει γρήγορα ο χώρος από τα

κλαδιά και μας προμηθεύει πρώτη ύλη

για φυσικό λίπασμα. Τα παιδιά των εθε-

λοντών συμμετείχαν στο ειδικά οργανω-

μένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που συ-

ντόνισαν οι υπεύθυνες των Εκπαιδευτι-

κών Προγραμμάτων της Φιλοδασικής

αλλά βοήθησαν και στις δουλειές κλα-

δεύοντας μικρά κλαδιά και μεταφέρο-

ντάς τα για θρυμματισμό. Στο τέλος όλοι

μαζί γευτήκαμε ελιές, παξιμάδια και λάδι

μαζί με τις λιχουδιές που προσφέρθηκαν

στους εθελοντές. Ήταν μια πολύ ωραία

εκδήλωση και δώσαμε ραντεβού για το

Μάζεμα της Ελιάς, το Φθινόπωρο.

Κλαδέψαμε τις Eλιές
στον Ιστορικό Ελαιώνα με τους εθελοντές της Alpha Bank
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Ο
ι εθελοντές-εργαζό-

μενοι της Τράπεζας

HSBC είναι παλιοί

γνώριμοι. Με τη βοή-

θεια και την υποστήριξη της Τρά-

πεζας, έχουμε κάνει δενδροφύτευ-

ση και καθαρισμούς μονοπατιών

σε διάφορα σημεία του Αισθητι-

κού Δάσους.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

ήρθαν ξανά με τις οικογένειές τους

και τα παιδιά τους, για τη φετινή

δενδροφύτευση και φροντίδα των

δέντρων του Δάσους.

Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση

που ελπίζουμε να επαναλάβουμε.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
με τους εθελοντές-εργαζόμενους της HSBC
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ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 
στο Αισθητικό Δάσος
με τους εθελοντές
της LeasePlan Hellas

Μ
ε τη νέα χρονιά,

στις 21 Μαρτίου

2015 οι εθελο-

ντές-εργαζόμενοι

της εταιρείας LeasePlan-Hellas,

ήρθαν πάλι να συνεχίσουν τη δε-

ντροφύτευση και τη φροντίδα των

δέντρων στο Αισθητικό Δάσος

στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η

Φιλοδασική.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόμενοι

και πελάτες της LeasePlan Hellas,

μίας από τις κορυφαίες εταιρείες

στη χρονομίσθωση αυτοκινήτων,

έρχονται εθελοντικά να βοηθήσουν

σε εργασίες συντήρησης του Αι-

σθητικού Δάσους.

Η στήριξη της εταιρείας στους

σκοπούς και το έργο της Φιλοδασι-

κής είναι πραγματικά πολύτιμη και

την ευχαριστούμε. Η εκδήλωση ο-

λοκληρώθηκε με αγώνα τοξοβο-

λίας, που είχαν οργανώσει οι εργα-

ζόμενοι της εταιρείας.
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Τ
ο βακτήριο Xylella fastidiosa,

που έχει προκαλέσει κατα-

στροφή στους Ιταλούς ελαι-

οπαραγωγούς και που δεν έ-

χει βρεθεί ακόμα αποτελεσματικός τρό-

πος αντιμετώπισής του, έχει εμφανιστεί

από τον Οκτώβριο του 2013 στη Νότια

Ιταλία στην περιοχή της Απουλίας και

κυρίως στο Λέτσε, που βρίσκεται ακρι-

βώς δίπλα στο γνωστό μας Μπρίντιζι

Το βακτήριο Xylella fastidiosa εμφα-

νίζεται σποραδικά στην αρχή μέσα στον

ελαιώνα και εξαπλώνεται ταχύτατα στα

υγιή ελαιόδεντρα με τη βοήθεια μυζητι-

κών εντόμων φορέων και των υψηλών

θερμοκρασιών, ενώ από περιοχή σε πε-

ριοχή μεταδίδεται με μολυσμένο πολλα-

πλασιαστικό υλικό. Στα δένδρα στα ο-

ποία εγκαθίσταται το βακτήριο, προκα-

λεί μαρασμό και ξήρανση ολόκληρου

του φυλλώματος των δέντρων, επειδή

αποφράσσει τα κεντρικά αγγεία του α-

πομονώνοντας το και περιορίζοντας την

τροφοδοσία του σε νερό και άλλα απα-

ραίτητα θρεπτικά συστατικά. Σε αρχικά

στάδια τα φύλλα αποχρωματίζονται, ξε-

θωριάζουν, πέφτουν, το δέντρο αποκτά

μια καχεκτική όψη και στη συνέχεια σε

προχωρημένο επίπεδο ξεραίνεται ολό-

κληρο.

Μετά από την πρόταση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής να κοπούν 11 εκατομμύ-

ρια ελαιόδεντρα στη Νότια Ιταλία που έ-

χουν προσβληθεί από Xylella fastidiosa,

οι εκπρόσωποι από τα 28 κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι συνεδρία-

σαν στις Βρυξέλλες στις 26-27 Μαρτίου

δεν κατάφεραν να συναινέσουν για τα

μέτρα που πρέπει να ληφθούν ενάντια

στην εξάπλωση του βακτηρίου.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ισπανία

πιέζουν για την εφαρμογή μίας «σκλη-

ρής πολιτικής» με εκριζώσεις, φοβού-

μενες για τους δικούς τους ελαιώνες,

καθώς και για τα αμπέλια και τα εσπε-

ριδοειδή, τα οποία μπορούν επίσης να

μολυνθούν από το βακτήριο. Από την

άλλη η Ιταλία είναι αντίθετη με τα δρα-

στικά μέτρα που προτείνονται από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη

την αντίσταση από τους τοπικούς παρα-

γωγούς ελαιολάδου και την καταστρο-

φή των αιωνόβιων ελαιόδεντρων. Άλλα

κράτη μέλη της ΕΕ υποστήριξαν την ά-

ποψη μιας ευρύτερης απαγόρευσης των

εξαγωγών των φυτών από την περιοχή

του Salento καθώς και να οριστεί μια

ζώνη απομόνωσης την οποία θα ψεκά-

σουν με φυτοφάρμακα προκειμένου να

περιοριστεί η εξάπλωση της Xylella

fastidiosa. Οι τοπικές αρχές έχουν

προσδιορίσει μια περιοχή 241.000 εκτά-

ρια), που βρίσκεται στην επαρχία του

Λέτσε (περιφέρεια Απουλία), στην ο-

ποία περιλαμβάνονται 90.000 εκτάρια

ελαιώνων, με περίπου 9.000.000 ελαιό-

δεντρα.

Στην Ιταλία το τελευταίο διάστημα ε-

πικρατεί αναβρασμός στους κύκλους

που ασχολούνται με την επίλυση του

προβλήματος. Πριν από μερικές εβδο-

μάδες, η πολιτική προστασία ενέκρινε έ-

να σχέδιο που πρότεινε ο ευρωβουλευ-

τής Τζουζέπε Σιλέτι. Σύμφωνα με το

σχέδιο αυτό πρέπει να ξεριζωθούν τα ε-

λαιόδεντρα όλης της περιοχής του Σαλέ-

ντο και να γίνει εκτεταμένη χρήση εντο-

μοκτόνων εντός της ευρύτερης ζώνης

για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθέ-

νειας με τα έντομα που τη μεταδίδουν. Ο

ευρωβουλευτής μίλησε για επεμβάσεις

ακριβείας με σεβασμό προς το περιβάλ-

λον και τους κατοίκους της περιοχής, οι

οποίες περιλαμβάνουν εκριζώσεις, όρ-

γωμα του εδάφους και χρήση φυτοπρο-

στατευτικών με ακρίβεια.

Το σχέδιο του ευρωβουλευτή ξεσήκω-

σε κύμα διαφωνιών οι οποίες έκαναν λό-

γο για την ανάγκη διατήρησης της πολι-

τιστικής κληρονομιάς του Σαλέντο που

βασίζεται στους αιωνόβιους ελαιώνες

του. Να σημειώσουμε ότι το τοπίο του

Σαλέντο πρόσφατα ανακηρύχτηκε από

ΒΑΚΤΗΡΙΟ
ξεραίνει τα ελαιόδεντρα

Διαφωνίες στην Ευρώπη για την καταπολέμηση του 

Eλαιώνας προσβεβλημένος από το βακτήριο στην Ιταλία. 
(Νοticie.communi-italiani.it)
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την UNESCO παγκόσμια φυσική κλη-

ρονομιά. Επίσης ζητούν να ληφθεί υπό-

ψη η πιθανότητα ότι η ασθένεια των ε-

λαιοδέντρων δεν οφείλεται στην Xylella

fastidiosa. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι

αρκετές επιστημονικές απόψεις, συμπε-

ριλαμβανομένης της έκθεσης από την

EFSA 3989 της 6ης Ιανουαρίου 2015, ε-

πικαλούνται ότι το στέλεχος Pauca της

Xylella fastidiosa θα μπορούσε να είναι

ανάμεσα στις αιτίες της ασθένειας των ε-

λαιώνων στη περιοχή Σαλέντο, αλλά δεν

υπάρχουν αποδείξεις ότι είναι η μόνη αι-

τία. Μάλιστα, σύμφωνα με την εν λόγω

έκθεση, η εκρίζωση δεν αποδείχθηκε α-

ποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης

σε άλλες περιοχές στις οποίες εμφανίστη-

κε το βακτήριο. Στην έκθεση της EFSA

αναφέρεται: «Ένα αναλυτικό ψάξιμο της
βιβλιογραφίας, δεν απέφερε καμία ένδει-
ξη ότι η εκρίζωση αποτελεί επιτυχημένη
επέμβαση άπαξ και η ασθένεια έχει εγκα-
τασταθεί σε μία περιοχή». Στον αντίπο-

δα, πολιτικοί και ερευνητές που θεω-

ρούν ότι η Xylella fastidiosa ήταν η αι-

τία όλης της καταστροφής που υπέστη-

σαν τα ελαιόδεντρα της περιοχής, επιμέ-

νουν στην ανάγκη απομόνωσης και

παύσης της εξάπλωσης της ασθένειας.

Η Απουλία παράγει ετησίως περί

τους 11 εκατ. τόνους ελαιόλαδο, πάνω

από το ένα τρίτο της συνολικής ιταλι-

κής ελαιολάδου ενώ το ελαιόλαδό της

κατατάσσεται στα καλύτερα που παρά-

γει η χώρα. Εάν τόσα ελαιόδεντρα κα-

ταστραφούν οι προβλέψεις μιλούν για

εκτόξευση των τιμών του ελαιολάδου.

Η κρισιμότητα της κατάστασης φαίνε-

ται και από το γεγονός της επιβολής

μποϊκοτάζ απέναντι στο ιταλικό ελαιό-

λαδο που ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουρ-

γός Γεωργίας Stéphane Le Foll, καθώς η

Ιταλία δεν φαίνεται να αποδέχεται τη λύ-

ση που προβλέπει την εκρίζωση των

προσβεβλημένων ελαιοδέντρων από την

Xylella fastidiosa, στην περιοχή της Α-

πουλίας. Η Ισπανία από την άλλη έχει

σχεδιάσει ειδικό πρόγραμμα για την προ-

ληπτική παρακολούθηση αλλά και την α-

ποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτω-

ση κρούσματος της Xylella fastidiosa.

Συναγερμός έχει σημάνει το τελευταίο

διάστημα και στις αρμόδιες αρχές της

Ελλάδας. Στις αρχές Απριλίου έγινε σύ-

σκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

όπου περιγράφηκαν και αξιολογήθηκαν

τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη παρθεί από

τις υπηρεσίες της περιφέρειας, σε εφαρ-

μογή της κοινοτικής και της εθνικής νο-

μοθεσίας. Παράλληλα αποφασίστηκε να

ληφθούν μέτρα ενημέρωσης των αγρο-

τών και όσων εμπορεύονται δενδρύλλια,

την ενεργοποίηση πρωτοβουλιών της πε-

ριφέρειας Ιονίων νήσων, των αρμόδιων

κρατικών υπηρεσιών στα σύνορα της πε-

ριφέρειας καθώς και των γειτονικών πε-

ριφερειών, Ηπείρου και Αλβανίας.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας επι-

σημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι ο κίν-

δυνος και για την Ήπειρο είναι άμεσος,

με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας να απο-

τελεί στην ουσία «ανοιχτή πόρτα» για

την είσοδο της ασθένειας, καθώς είναι

αδύνατος (και νομικά αλλά και πρακτι-

κά) ο έλεγχος των δενδρυλλίων που

μπαίνουν από την Ιταλία. Η διακίνηση

φυτών από την Ιταλία αποτελεί ενδοκοι-

νοτικό εμπόριο και είναι πρακτικά ελεύ-

θερη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει

μόνιμος φυτοϋγειονομικός σταθμός στην

Ηγουμενίτσα να ελέγχει τις εισαγωγές

φυτών, μόνο τυχαία και συνήθως «κα-

τόπιν εορτής» μπορούν οι αρμόδιες φυ-

τοϋγειονομικές αρχές της χώρας μας να

εντοπίσουν παρτίδες ύποπτων δενδρυλ-

λίων προερχόμενων από τις μολυσμένες

περιοχές. Εξάλλου το γεγονός ότι η α-

σθένεια έχει βρεθεί να προσβάλλει και

μεγάλο αριθμό άλλων ειδών εκτός της

ελιάς, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύ-

σκολα, καθώς δεν αποκλείεται να μπει

στην Ελλάδα και με κάποια παρτίδα

καλλωπιστικών ή άλλων φυτών.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή μέσα στον ελαιώνα
και εξαπλώνεται ταχύτατα στα υγιή ελαιόδεντρα.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
άγριων πουλιών 
από την ANIMA 
στο Αισθητικό Δάσος

Ο
Σύλλογος Προστασίας και

Περίθαλψης Άγριας Ζωής

ANIMA είναι μια περιβαλ-

λοντική οργάνωση που φρο-

ντίζει μεταξύ άλλων χτυπη-

μένα, άρρωστα ή τραυματισμένα πουλιά

και ζώα. Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργα-

σία με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών ορ-

γανώνει στο Αισθητικό Δάσος γύρω από

την Μονή Καισαριανής, που διαχειρίζεται η

Φιλοδασική, την απελευθέρωση αποθερα-

πευμένων άγριων πουλιών όπως γερακιών,

αετών, γκιώνηδων και άλλων.

Φέτος την Κυριακή 5 Απριλίου μαζεύτη-

καν πολλοί φίλοι της ANIMA και της Φιλο-

δασικής για να αφήσουν τα πουλιά ελεύθερα.

Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν την προ-

σπάθειά τους, παρ’ όλες τις μεγάλες δυσκο-

λίες και καλούμε όλους τους φίλους να στη-

ρίζουν το έργο τους.

DKarras
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας της Φύσης 
στη Μονή Καισαριανής 
και τον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής

Τ
ο Σάββατο 14 Μαρτίου

η Ελληνική Εταιρεία

Προστασίας της Φύσης

διοργάνωσε μια πολύ

ενδιαφέρουσα εκδρομή

στον Υμηττό. Οι εκδρομείς συγκε-

ντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο της

Μονής Καισαριανής και ξεναγήθηκαν

από τους υπευθύνους της Φιλοδασικής

Ένωσης Αθηνών στο Φυτώριο και τον

Βοτανικό Κήπο, όπου πήραν μια γεύση

από τον πλούτο της ελληνικής χλωρί-

δας. Στη συνέχεια, ο Δρ Βυζαντινής

Αρχαιολογίας, κ. Σταύρος Αρβανιτό-

πουλος τους ξενάγησε στη Μονή Και-

σαριανής, την οποία η Φιλοδασική είχε

αναστηλώσει το 1952 υπό την επο-

πτεία των καθηγητών Αναστασίου Ορ-

λάνδου και Ιωάννη Τραυλού.

Μετά το τέλος των ξεναγήσεων, ξε-

κίνησαν τον περίπατο από το Βοτανικό

Μονοπάτι του Υμηττού, πέρασαν από

το μνημείο Καίτης Αργυροπούλου, το

λιτό εκκλησάκι της Ανάληψης, τις δε-

ξαμενές και ανηφόρισαν το στενό φι-

δωτό μονοπάτι προς την αρχαία πηγή

της Καλοπούλας. Συνεχίζοντας προς

τους Άγιους Ταξιάρχες και τον Άγιο

Μάρκο (φραγκομονάστηρο), κατέλη-

ξαν ξανά στη Μονή Καισαριανής. Ξε-

ναγός στη χλωρίδα του Υμηττού ήταν

ο Jan Jordan, μέλος της Ελληνικής Ε-

ταιρείας Προστασίας της Φύσης.

Όσοι επιζητείτε ήρεμους περιπάτους,

απολαμβάνοντας την ομορφιά της φύ-

σης, αξίζει πραγματικά να έρθετε στο

Αισθητικό Δάσος που είναι ένας από

τους σημαντικότερους εναπομείναντες

πνεύμονες πρασίνου στην Αττική.
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Τ
ο παγκοσμίως απειλούμε-

νο είδος του ασπροπάρη

(Neophron percnopterus)

είναι το μικρότερο από τα

τέσσερα είδη γύπα που απαντώνται

στην Ελλάδα. Έχει άνοιγμα φτερών

180 εκατοστά και μήκος σώματος 60

εκατοστά, χτίζει τις φωλιές του σε

γκρεμούς και βραχώδεις πλαγιές και

τις διατηρεί για χρόνια. Στην Αίγυπτο

ο ασπροπάρης ετιμάτο ως σύμβολο γο-

νικής φροντίδας και προστατευόταν α-

πό τους Φαραώ με θανατική ποινή για

τους παραβάτες.

Το πρώτο γράμμα του ιερογλυφικού

αλφαβήτου είχε εμπνευστεί από αυτόν

και η εικόνα του ασπροπάρη συναντά-

ται σε πολλά αιγυπτιακά μνημεία. Θε-

ωρείται από τους ειδικούς ως ένα από

τα εξυπνότερα πουλιά του πλανήτη, ό-

χι μόνο επειδή είναι από τα πρώτα είδη

στον κόσμο που ανακαλύφθηκε ότι

χρησιμοποιεί εργαλεία, αλλά και διότι

είναι το μόνο που «διδάσκει» το κόλπο

αυτό σε άλλα άτομα του ίδιου είδους,

δηλαδή πώς να επιλέγουν τις κατάλλη-

λες πέτρες και πώς να τις χρησιμοποι-

ούν ώστε να σπάνε για παράδειγμα α-

βγά στρουθοκαμήλου στην Αφρική.

Ο ασπροπάρης είναι ένα είδος που-

λιού ιδιαίτερα προσφιλές στους κατοί-

κους της ελληνικής υπαίθρου. Από τα

παλιά χρόνια έως τις ημέρες μας, η πα-

ρατήρηση ενός ασπροπάρη θεωρείται

καλό σημάδι ιδιαίτερα στην αρχή της

άνοιξης, τότε που τα πουλιά έρχονται

από το μακρύ ταξίδι τους από την Α-

φρική. Η έλευσή του στην περιοχή των

Μετεώρων προμηνύει την έλευση της

άνοιξης, της εποχής που τα ζώα «κατε-

O ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ
το πουλί-σύμβολο των Μετεώρων
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ με ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

βάζουν» πιο παχύ γάλα, γι’ αυτό και οι

ντόπιοι τον αποκαλούν «Τυροκόμο».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ορνιθολογι-

κής Εταιρείας, η παρουσία του ασπρο-

πάρη σε πολλά μέρη της ηπειρωτικής

Ελλάδας, ήταν πολύ διαδεδομένη. Στη

δεκαετία του ’80 ο συνολικός αναπαρα-

γόμενος πληθυσμός του είδους έφτανε

τα 200-250 ζευγάρια με τη μεγαλύτερη

συγκέντρωσή του στην περιοχή των Με-

τεώρων. Δύο δεκαετίες αργότερα ο α-

σπροπάρης δεν αριθμούσε πάνω από 30-

50 ζευγάρια σε πανελλαδικό επίπεδο, ε-

νώ σήμερα ο συνολικός αναπαραγωγι-

κός πληθυσμός του είδους δεν ξεπερνά

τα 15 ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα.

Μία από τις κυριότερες αιτίες για τη

δραματική μείωση του πληθυσμού του

ασπροπάρη τόσο στην ευρύτερη πε-

ριοχή των Μετεώρων όσο και γενικό-

τερα στην Ελληνική επικράτεια είναι η

παράνομη χρήση και διασπορά δηλη-

τηριασμένων δολωμάτων στη φύση.

Γι’ αυτό η Ελληνική Ορνιθολογική

Εταιρεία, σε συνεργασία με το Μου-

σείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και

Μουσείο Μανιταριών και το Δασαρ-

χείο Καλαμπάκας διοργάνωσαν διήμε-

ρο εκδηλώσεων την Πέμπτη και Παρα-

σκευή, 2 και 3 Απριλίου 2015, αφιερω-

μένες στον ασπροπάρη, το πουλί-σύμ-

βολο των βράχων των Μετεώρων.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται

στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+

Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξα-

σφάλιση της επιβίωσης του ασπροπά-

ρη στη Βουλγαρία και την Ελλάδα»,

στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους

τέσσερις φορείς από τρεις χώρες με

σκοπό τη διάσωση των τελευταίων

ζευγαριών ασπροπάρη στην Ελλάδα

και τη Βουλγαρία. Το Πρόγραμμα υλο-

ποιείται κατά την περίοδο 2011-2016

με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού

μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής και τη συγχρηματοδότηση του Ι-

δρύματος Α.Γ. Λεβέντη.
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Πυροβόλησαν 
24 άγρια άλογα 
στη Ζήρεια Κορινθίας

E
ίκοσι τέσσερα άγρια άλογα
εντοπίστηκαν νεκρά στη Ζή-
ρεια Κορινθίας. Tα άψυχα

κουφάρια των άτυχων ζώων έφεραν
τραύματα από πυροβόλο όπλο. Τα ε-
ντόπισαν επισκέπτες της περιοχής οι
οποίοι ενημέρωσαν αμέσως το αστυ-
νομικό τμήμα Κιάτου.

Το Korinthostv.gr που έκανε γνωστό
το πρωτοφανές περιστατικό αναφέ-
ρει πως οι κάτοικοι κάνουν λόγο για
πρωτόγνωρη εγκληματική πράξη, ε-
νώ η αστυνομία διενεργεί προανάκρι-
ση για το περιστατικό. Επίσης, κατά
τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν
κάλυκες κυνηγετικού όπλου.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περι-
βαλλοντική Ομοσπονδία (54 Σωμα-
τεία) καταγγέλλει με επίσημη επιστο-
λή της προς τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Προστασίας του Πολίτη: 

«Φρίκη στην Ελληνική και Ευρωπαϊ-
κή κοινή γνώμη προκάλεσε η είδηση
της δολοφονίας μεγάλου αριθμού α-
λόγων στην περιοχή Ζήρεια της Κορίν-
θου.

Η Ομοσπονδία μας καλεί την Ηγε-
σία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας
να δώσουν εντολή αυτή τη φορά να
μην μείνει ανεξιχνίαστο αυτό το έ-
γκλημα, να βρεθούν οι δράστες και
να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η ο-

μερτά σε ένα τόσο μεγάλο έγκλημα
και σε έναν τόσο μικρό τόπο με κάθε
τρόπο πρέπει να ξεσκεπαστεί από
την ελληνική αστυνομία. Πέρυσι οι ε-
γκληματίες δεν ανευρέθηκαν και συ-
νέχισαν φέτος το μακάβριο έργο
τους. Πρέπει να είναι η τελευταία φο-
ρά».

Έκθεση στη Λέσβο 
για τα ζώα στο Βόρειο Αιγαίο
πριν 20 εκατομμύρια χρόνια 

M
ε επιτυχία πραγματοποιή-
θηκαν το Σάββατο 16 Μαΐου
2015 τα εγκαίνια της έκθε-

σης φυσικής ιστορίας «Τα ζώα του
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» α-
πό την Περιφερειάρχη Βορείου Αι-
γαίου στο Κέντρο Πληροφόρησης
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου, στη Μυ-
τιλήνη.

Η υλοποίηση της έκθεσης εντάσσε-
ται στο Πρόγραμμα «Πέλαγος Πολιτι-
σμού» της Περιφέρειας Βορείου Αι-
γαίου» που είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ
2007-2013. Τα εγκαίνια πραγματοποι-
ήθηκαν στα πλαίσια του εορτασμού
της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Στην έκθεση «Τα ζώα του Απολιθω-
μένου Δάσους» παρουσιάζονται τα α-
ποτελέσματα των ερευνητικών εργα-
σιών του Μουσείου για τα ζώα του Α-
πολιθωμένου Δάσους Λέσβου, τα ο-
ποία ήρθαν στο φως από πρόσφατες
ερευνητικές εργασίες του Μουσείου
στην περιοχή της Άντισσας Λέσβου
και προσδιορίστηκαν από τη Δρα Κα-
τερίνα Βασιλειάδου, Παλαιοντολόγο
του Μουσείου.

Τα απολιθωμένα ζώα αποτελούν
μοναδικά τεκμήρια του γεωλογικού
χρόνου και μας αποκαλύπτουν την ι-
στορία του Απολιθωμένου Δάσους ε-
νώ παράλληλα αποτελούν μοναδι-

κούς μάρτυρες της γεωλογικής εξέλι-
ξης του Αιγαίου Πελάγους. Η έκθεση
περιλαμβάνει ειδικές αφίσες με πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό και πληροφο-
ρίες για τα ζώα που ζούσαν στο πλού-
σιο δάσος της δυτικής Λέσβου πριν
19 εκατομμύρια χρόνια. Η μεγάλη ση-
μασία των ευρημάτων:
1. Πρόκειται για τα παλαιότερα απο-

λιθώματα σπονδυλωτών ζώων στην
Ελλάδα.

2. Έχουμε νέες πληροφορίες για τις
μεταναστεύσεις των ζώων αυτών α-
πό τον τόπο καταγωγής τους (Ασία)
προς την Ευρώπη. Η Λέσβος - τμή-
μα της Αιγηίδας χέρσου - αποτέλε-
σε γέφυρα μετανάστευσης για με-
γάλο αριθμό ειδών.

3. Επιβεβαιώνεται το υποτροπικό κλί-
μα που επικρατούσε στην περιοχή
του Αιγαίου την περίοδο εκείνη και
η ύπαρξη πυκνού υποτροπικού δά-
σους γύρω από τοπική μεγάλη λί-
μνη.

4. Πρώτη φορά  αναγνωρίζονται απο-
λιθώματα αλιγάτορα στην Ελλάδα.

5. Αρχίζουμε τώρα να γνωρίζουμε τα
ζώα που ζούσαν στο μεγάλο υπο-
τροπικό δάσος της Λέσβου κατά το
Πρώιμο Μειόκαινο.

6. Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου α-
ποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύ-
στημα που διατηρήθηκε σκεπασμέ-
νο από τη στάχτη των ηφαιστείων!
Ένα μοναδικό αρχείο Φυσικής Ιστο-
ρίας που μόλις τώρα άρχισε να μας
παρουσιάζει τα κρυμμένα μυστικά
του!



Παράλληλα κατά τη διάρκεια πα-
ρουσίασης της έκθεσης οργανώνο-
νται καθημερινά εκπαιδευτικές δρά-
σεις και ειδικές επιστημονικές ενημε-
ρώσεις για μαθητές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
εκπαιδευτικούς.

Η μεγάλη σημασία των ευρημάτων
αποτελεί και μια δικαίωση για την Φι-
λοδασική Ένωση Αθηνών, η οποία ξε-
κίνησε το 1984, μόνη μέσα στην Ελ-
λάδα, εκστρατεία για τη σωτηρία του
Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου,
προωθώντας και χρηματοδοτώντας
ένα μακρόπνοο πρόγραμμα για την
προστασία και την ανάδειξή του.

Επίσης, πάλι με πρωτοβουλία της
Φιλοδασικής τέθηκαν οι βάσεις για τη
δημιουργία του Μουσείου Παλαιο-
ντολογίας στο Σίγρι, προνομιούχο το-
ποθεσία που επέλεξε η Φιλοδασική
και που τελικά οικοδομήθηκε από το
Υπουργείο Αιγαίου αρκετά χρόνια αρ-
γότερα.

Οι ελληνικοί βάτραχοι 
κινδυνεύουν 
από φονικό μύκητα 

Έ
νας επικίνδυνος μύκητας
που απειλεί με εξαφάνιση
πολλά είδη αμφιβίων σε όλο

τον κόσμο εντοπίστηκε στη λίμνη Βι-
στωνίδα της Θράκης και στο οικοσύ-
στημα της Στροφυλιάς στη Δυτική Πε-
λοπόννησο. Η ταχύτητα εξάπλωσης
του Batrachochytrium dendrobatidis
σε συνδυασμό με την υψηλή μεταδο-
τικότητα και την εγνωσμένη θανατη-
φόρο του δράση, τον καθιστούν ση-
μαντικότατη απειλή για όλα τα είδη
των ελληνικών αμφιβίων. Καθώς δεν
υπάρχουν ακόμη μέτρα για τη σωτη-
ρία των ήδη προσβεβλημένων πληθυ-
σμών, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
αντιμετώπισης του μύκητα είναι ο πε-

ριορισμός της εξάπλωσής του.
Η Ερπετολογική Εταιρεία και το Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος έχουν εκ-
δώσει οδηγία για όσους επισκέπτο-
νται υδάτινα οικοσυστήματα να προ-
σέχουν για τη μη μεταφορά τους σε
άλλα συστήματα, κάτι που πρέπει να
γνωρίζει και ο κόσμος. 

Αν και τα βατράχια και τα αμφίβια
γενικά, δεν είναι και από τα πιο δημο-
φιλή ζώα για τους ανθρώπους, παρ’
όλα αυτά έχουν πολύ σημαντικό ρόλο
στα οικοσυστήματα. Η παρουσία τους
αποτελεί στοιχείο υγείας για ένα οι-
κοσύστημα ενώ παίζουν σημαντικό
ρόλο στον έλεγχο των πληθυσμών
βλαβερών εντόμων για τους ανθρώ-
πους, όπως τα κουνούπια. 

Αύξηση 55,4% 
των δασικών πυρκαγιών  

Μ
έχρι την 1η Μαΐου, που ξε-
κίνησε η νέα αντιπυρική πε-
ρίοδος, εκδηλώθηκαν ιδιαί-

τερα ανησυχητικές πυρκαγιές και μά-
λιστα από αμελή συμπεριφορά, σύμ-
φωνα με τον Ανδριανό Γκουρμπάτση,
Αντιστράτηγο - Υπαρχηγό του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα
και για το χρονικό διάστημα από 1η
Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2015,
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδη-
λώθηκαν στην επικράτεια συνολικά
1.621 πυρκαγιές, ενώ για το αντίστοι-
χο διάστημα του έτους 2014 είχαν εκ-

δηλωθεί 1.043 πυρκαγιές δηλαδή πα-
ρατηρείται για φέτος μια αύξηση 578
πυρκαγιών, ήτοι ποσοστό αύξησης
55,4% των πυρκαγιών για το εν λόγω
διάστημα και αύξηση 32 πυρκαγιών ή-
τοι ποσοστό 2%, σε σχέση με το 2013.

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου
δεν έχουμε δει καμία κίνηση από την
κυβέρνηση, που να φαίνεται ότι έ-
χουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα της αντιπυρικής προστασίας για
φέτος.

Το παράνομο κυνήγι 
εξολοθρεύει 
τα αποδημητικά πουλιά
στην Κύπρο  

Σ
ύμφωνα με την περιβαλλοντι-
κή οργάνωση Birdlife Cyprus,
το περασμένο φθινόπωρο στην

Κύπρο, πάνω από δύο εκατομμύρια
αποδημητικά πτηνά σκοτώθηκαν από
κυνηγούς.

Η έρευνα της οργάνωσης έλαβε
χώρα στην περίοδο μεταξύ Σεπτεμ-
βρίου και Οκτωβρίου, υπολογίζοντας
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τον αριθμό των πτηνών που παγιδεύ-
τηκαν αδιάκριτα σε παγίδες, δίχτυα
και κλαδιά αλειμμένα με κόλλα (ξυλό-
βεργες ή ξόβεργα). Σύμφωνα με την
οργάνωση, ο αριθμός των παγίδων το
2014 σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο έτος και
είναι ο υψηλότερος από το 2002 όταν
και ξεκίνησαν οι μετρήσεις. Συγκεκρι-
μένα πέρυσι βρέθηκαν πάνω στο νησί
δίχτυα συνολικού μήκους 16 χιλιομέ-
τρων και περισσότερα από 6.000 ξό-
βεργα, ενώ συχνά χρησιμοποιούνται
δυνατά ηχητικά σήματα και φακοί για
τον αποπροσανατολισμό των που-
λιών. Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιού-
νται για το παράνομο κυνήγι αμπελο-
πουλιών και τσιχλών, τα οποία πω-
λούνται για 80-90 ευρώ η δωδεκάδα
στη μαύρη αγορά και παρανόμως σε
εστιατόρια. Σύμφωνα με τις αρχές
του νησιού, το παράνομο εμπόριο γύ-
ρω από τα εδέσματα αποτελεί βιομη-
χανία με ετήσιο τζίρο 15 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.

Τον χειμώνα, η Κύπρος αποτελεί
καταφύγιο για εκατομμύρια αποδη-
μητικά πτηνά. Ο Πτηνολογικός Σύνδε-
σμος Κύπρου έχει καταγράψει  152
διαφορετικά είδη πτηνών παγιδευμέ-
να σε δίχτυα και ξόβεργες, από τα ο-
ποία τα 78 θεωρούνται απειλούμενα.

Τη δεκαετία του 1990 το κυνήγι ή-
ταν πάλι εκτός ελέγχου, καταλήγο-
ντας στο θάνατο έως και 10 εκατομ-
μυρίων πτηνών, σύμφωνα με εκτιμή-
σεις. Το φθινόπωρο αποτελεί την κυ-
ριότερη κυνηγετική περίοδο, με 3.000
- 4.000 λαθροκυνηγούς να δραστη-
ριοποιούνται σε όλο το νησί. Στους α-
ριθμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται
και οι δραστηριότητες στις Βρετανι-
κές βάσεις, με τον Βασιλικό Σύνδε-
σμο για την Προστασία των Πτηνών
να ζητάει από το βρετανικό Υπουρ-
γείο Άμυνας να λάβει τα απαραίτητα
μέτρα πριν το ερχόμενο φθινόπωρο.

Αυστηρά μέτρα εναντίον των παρα-
βατών κυνηγών και των εστιατορίων
λήφθηκαν το 2004, προτού η Κύπρος
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα όμως, οι περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις κατηγορούν την κυπριακή
κυβέρνηση για απουσία πολιτικής
βούλησης να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα. Ενώ ο νόμος προβλέπει ποι-
νές φυλάκισης έως και τριών ετών,
καθώς και πρόστιμα ύψους έως και
17.000 ευρώ, δυστυχώς σπάνια ε-
φαρμόζεται.

Ο θερμότερος Μάρτιος 
στα χρονικά 

Ο
περασμένος Μάρτιος ήταν
ο θερμότερος από τότε που
ξεκίνησε η επίσημη κατα-

γραφή θερμοκρασιών το 1880.
Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία

του Μαρτίου ήταν 13,6 βαθμοί Κελσί-
ου, υψηλότερη κατά 0,85 βαθμούς α-
πό τον μέσο όρο του Μαρτίου κατά τον
20ό αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία της
Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμό-
σφαιρας (ΝΟΑΑ) των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Σε έκθεσή της αναφέρει ότι: «Η
θερμοκρασία για το Μάρτιο ήταν η υ-
ψηλότερη για την περίοδο 1880-2015,
ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ
του 2010 κατά 0,05 βαθμούς Κελσίου».

Το 2014 ήταν το θερμότερο κατα-
γεγραμμένο έτος στην ιστορία, ενώ
οι πρώτοι τρεις μήνες του 2015 συνο-
λικά είχαν υψηλότερη θερμοκρασία
από τον μέσο όρο του 20ου αιώνα
κατά 0,82 βαθμούς Κελσίου. Η τάση
των τριών πρώτων μηνών προμηνύει
το θερμότερο έτος από το 1880.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως
η υπερθέρμανση οφείλεται στις εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου από τα
ορυκτά καύσιμα, οδηγώντας μεταξύ
άλλων στο λιώσιμο των πάγων και την

αύξηση της στάθμης της θάλασσας.
Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης
η επανεμφάνιση του φαινομένου Ελ
Νίνιο. Σύμφωνα με την έκθεση, τον
περασμένο Μάρτιο τα επίπεδα του
πάγου της Αρκτικής ήταν τα χαμηλό-
τερα που έχουν καταγραφεί, περίπου
7,2 τοις εκατό κάτω από τον μέσο ό-
ρο του 1981-2010.

Η υπερθέρμανση έχει παρατηρηθεί
κυρίως στις περιοχές του Ειρηνικού
Ωκεανού. Η Ασία, η Ευρώπη, η Αφρική
και η Αυστραλία είχαν πιο θερμό χει-
μώνα από τον συνηθισμένο. Εξαίρεση
αποτελεί η ανατολική ακτή των ΗΠΑ
που βρέχεται από τον Ατλαντικό, όπου
σημειώθηκαν νέα ρεκόρ χαμηλής θερ-
μοκρασίας για το ξεκίνημα του έτους.

Αλματώδης πρόοδος 
στον τομέα 
της ηλεκτροκίνησης 

Μ
ελέτη Σουηδών επιστημό-
νων υποστηρίζει ότι αν μει-
ωθεί το κόστος των μπατα-

ριών λιθίου, θα επισπευτεί η διάδοση
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στο
χρονικό διάστημα  2007 - 2014 επι-
τεύχθηκε ετήσια μείωση 14% στο κό-
στος της αποθηκευτικής ικανότητας
των μπαταριών λιθίου που χρησιμο-
ποιούνται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
από 1.000 δολάρια ανά Κιλοβατώρα
σε 410 δολάρια ανά Κιλοβατώρα. Η
νέα μελέτη συγκέντρωσε και ανέλυσε
80 διαφορετικές εκτιμήσεις κόστους
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μέσα σε αυτή την περίοδο και συμπέ-
ρανε ότι το πραγματικό κόστος των
μπαταριών είναι αρκετά χαμηλότερο
από αυτό που είχαν εκτιμήσει οι πε-
ρισσότεροι αναλυτές ενεργειακής
πολιτικής και βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, εταιρείες που πρω-
τοπορούν στην αγορά των ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων όπως η Tesla με το
μοντέλο S και η Nissan με το LEAF το
2014 παρουσίασαν κόστος μπατα-
ριών που δεν ξεπερνά τα 300 δολάρια
ανά Κιλοβατώρα. Αυτό το κόστος εί-
ναι χαμηλότερο και από την πιο αισιό-
δοξη εκτίμηση για το 2015, αλλά και
από τις μέσες επίσημες προβλέψεις
για το 2020. Σύμφωνα με τη μελέτη,
το πραγματικό κόστος των μπατα-
ριών αναμένεται να φτάσει τα 230 δο-
λάρια ανά κιλοβατώρα το 2018. Αν
συμβεί αυτό, θα είναι ιστορική επιτυ-
χία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κα-
θώς θα τα καταστήσει ελκυστικά για
τους καταναλωτές, ανάλογα και με
την τιμή του πετρελαίου.

Η μπαταρία αντιστοιχεί σε ποσοστό
από 25% έως και 50% του συνολικού
κόστους παραγωγής ενός ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου, επομένως μία αρκε-
τά φτηνότερη μπαταρία έχει ως απο-
τέλεσμα ένα φτηνότερο αυτοκίνητο.
Μια άλλη πρόταση είναι  οι κατασκευ-
αστές να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές
αλλά να παρέχουν ένα μεγαλύτερο
εύρος λειτουργίας. Επίσης, σημαντι-
κό για τη διάδοση της ηλεκτροκίνη-
σης είναι η αυτονομία και το χαμηλό
κόστος φόρτισης, καθώς η φόρτιση

ενός αυτοκινήτου για να καλύψει 450
χιλιόμετρα κοστίζει λιγότερο από 7
ευρώ.

Το τελικό συμπέρασμα της μελέτης,
που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
Nature Climate Chang, Μπγιορν Νίκβιστ
από το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της
Στοκχόλμης και Μενς Νίλσον από το
Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της
Στοκχόλμης, είναι ότι με το που το κό-
στος των μπαταριών λιθίου φτάσει σε
τιμές κάτω από 150 δολάρια ανά κιλο-
βατώρα, θα είναι λογικό να δούμε την
αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου να
περνάει σε πρώτη προτεραιότητα για
τους καταναλωτές.

Η σημαντική οικονομική 
αξία του οικοτουρισμού 
και η προστασία
του περιβάλλοντος

Ο
ι προστατευόμενες περιο-
χές όπως τα εθνικά πάρκα
και τα καταφύγια της ά-

γριας ζωής που φιλοξενούν τα πλέον
μοναδικά, ευαίσθητα και πολύτιμα
στοιχεία του φυσικού πλούτου και δη-
μιουργούν ένα δίχτυ προστασίας για
τη βιοποικιλότητα.

Ωστόσο, τα οφέλη τους είναι δύ-
σκολο να εκφραστούν σε οικονομι-
κούς όρους. Οι επισκέπτες των προ-
στατευόμενων περιοχών στις οποίες
αναπτύσσονται ήπιες επιχειρηματικές
δραστηριότητες ξοδεύουν χρήματα
για την αγορά εισιτηρίων, τη συμμετο-
χή τους σε εκπαιδευτικές ή τουριστι-
κές διαδρομές και τη διαμονή τους.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται
στην επιθεώρηση PLOS Biology επι-
χειρεί να εκτιμήσει τη οικονομική αξία
του οικοτουρισμού στις προστατευό-
μενες περιοχές και τον αριθμό των
ανθρώπων που τις επισκέπτονται.

Η μελέτη εκτιμά ότι ετησίως οι επι-

σκέψεις σε προστατευόμενες περιο-
χές του πλανήτη ανέρχονται σε περί-
που οκτώ δισεκατομμύρια, το 80% εκ
των οποίων στην Ευρώπη και τη Βό-
ρεια Αμερική. Τα εθνικά πάρκα και οι
προστατευόμενες περιοχές στις Η-
νωμένες Πολιτείες δέχονται περισσό-
τερες από 2,5 δισεκατομμύρια επι-
σκέψεις κάθε χρόνο, ενώ οι αντίστοι-
χες στην Κίνα δέχονται ένα δισεκα-
τομμύριο επισκέψεις.

Ο αριθμός των 8 δισεκατομμυρίων
επισκέψεων παγκοσμίως μπορεί να
φαίνεται εξωπραγματικός, μιας και
είναι υψηλότερος από τον συνολικό
πληθυσμό του πλανήτη, όμως στην
πραγματικότητα ίσως και να αποτε-
λεί μία συντηρητική  εκτίμηση, κα-
θώς έχουν αποκλειστεί προστατευό-
μενες περιοχές με έκταση μικρότερη
των 100 στρεμμάτων, οι θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές, η Α-
νταρκτική και περιοχές όπου απο-
θαρρύνεται η επίσκεψη τουριστών.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
πολλές φορές σε κάθε επισκέπτη α-
ντιστοιχούν περισσότερες από μια ε-
πισκέψεις.

Σε οικονομικούς όρους, οι οκτώ δι-
σεκατομμύρια επισκέψεις αντιστοι-
χούν σε έσοδα της τάξης των 600 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.
Σύμφωνα με τον Ρόμπιν Ναϊντού, μέ-
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λος της ερευνητικής ομάδας και της
περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF,
το ποσό των 600 δισ. δολαρίων ίσως
να αποτελεί πιθανώς μία αρκετά χα-
μηλή εκτίμηση της πραγματικής αξίας
που παράγει ο οικοτουρισμός, αλλά
σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει κατά
πολύ τα 10 δισεκατομμύρια που δα-
πανώνται ετησίως για την προστασία
και διαχείριση των περιοχών αυτών.

Τα οικονομικά μεγέθη που αποκα-
λύπτει η μελέτη καθιστούν οικονομι-
κά εφικτή την επένδυση μεγαλύτερων
ποσών στις προστατευόμενες περιο-
χές δεδομένης και της ταχύτητας α-
πομείωσης της βιοποικιλότητας. Η
προστασία του περιβάλλοντος δεν α-
ποτελεί σπατάλη, αλλά μία επένδυση
που αποδίδει τεράστια οικονομικά ο-
φέλη στις χώρες που φιλοξενούν
τους απειλούμενους βιοτόπους. Τα
νούμερα που μας παρέχει η έρευνα
αυτή, αποτελούν ένα πολύ δυνατό ε-
πιχείρημα για την αντίκρουση των
προθέσεων οικονομικής εκμετάλλευ-
σης προστατευόμενων περιοχών μέ-
σω υλοτομίας, εξόρυξης ή γεώτρη-
σης.

Ένα νησί καταστράφηκε 
ολοσχερώς εξαιτίας 
μιας πετρελαιοκηλίδας

Ό
λοι πια γνωρίζουν τις τρο-
μακτικές συνέπειες που έ-
χουν οι  πετρελαιοκηλίδες

στη θαλάσσια ζωή και τα πουλιά. Αλλά
κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί
ότι μια διαρροή πετρελαίου θα διέλυε
ένα ολόκληρο νησί. Εντούτοις, όπως
παρουσιάστηκε σε βίντεο του National
Geographic, αυτό ακριβώς συνέβη στον
Κόλπο του Μεξικού με την πετρελαιοκη-
λίδα «Deepwater Horizon» το 2010. Σύμ-
φωνα με την Natalie Peyronnin του the
Environmental Defense Fund: «Καθώς

το πετρέλαιο βυθίζεται και εισχωρεί,
σκοτώνει τα μαγκρόβια δάση και στη
συνέχεια το σύστημα των ριζών. Οι
ρίζες διατηρούν τη συνοχή του νησι-
ού, και χωρίς το σύστημα των ριζών
να συγκρατούν το έδαφος, το έδα-
φος διαβρώνεται». Τα μαγκρόβια δεν
είναι ένα είδος δένδρου, αλλά περι-
λαμβάνουν περίπου 12 οικογένειες
και 50 είδη τροπικών δένδρων και
θάμνων που μπορούν να επιβιώνουν
σε αλμυρό νερό. Τα είδη αυτά δεν
συνδέονται αναγκαστικά, αλλά έ-
χουν κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν
προσαρμοσθεί σε βιότοπους με αλ-
μυρό, υγρό έδαφος που βυθίζεται
περιοδικά στο νερό, λόγω της παλίρ-
ροιας. Η γνωστότερη ιδιομορφία
τους είναι ότι έχουν εναέριες ρίζες
οι οποίες με αλλεπάλληλες διακλα-
δώσεις φτάνουν στην λάσπη του
πυθμένα και στερεώνουν το φυτό
στο έδαφος.

Το Cat Island στη Louisiana των Η-
ΠΑ, είναι ένα νησί 5.5 στρεμμάτων (2
εκτάρια) που έχει σχεδόν εξαφανιστεί
εξαιτίας της διάβρωσης από το πε-
τρέλαιο. Στο νησί αυτό υπήρχε σημα-
ντική αποικία θαλασσοπουλιών. Για
τα πουλιά που αναπαράγονταν στο
νησί, τα αποτελέσματα είναι κατα-
στρεπτικά. Αυτή είναι μια από τις μα-
κροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχουν
οι πετρελαιοκηλίδες στα θαλάσσια οι-
κοσυστήματα, που δυστυχώς δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Το πρώτο αρχείο 
θαλάσσιων ειδών στον κόσμο
είναι γεγονός

Μ
ετά από εργασία οκτώ ε-
τών, ολοκληρώθηκε σχε-
δόν μια τεράστια προσπά-

θεια να ταξινομηθεί το σύνολο της
ζωής που κατοικεί στους ωκεανούς
της Γης. Ειδικοί στην ταξινόμηση ει-
δών εξέτασαν όλες τις βάσεις δεδο-
μένων και κατάρτισαν μια οριστική
«υπερλίστα» γνωστή ως Παγκόσμιο
Μητρώο Θαλάσσιων Ειδών (WoRMS).

Οι 200 ειδικοί που συνέταξαν την
τελευταία λίστα χρειάστηκε πάντως
να διαγράψουν 190.400 είδη τα οποία
ήταν στην πραγματικότητα διαφορε-
τικές ονομασίες για γνωστούς οργα-
νισμούς. Ένα από αυτά, ένα θαλάσ-
σιο σαλιγκάρι, κατείχε το ρεκόρ με 56
διαφορετικές ονομασίες, οι οποίες α-
ντικαταστάθηκαν με το τελικό όνομα
Littorina saxatilis.

Περίπου 226.000 είδη έχουν κατα-
γραφεί επισήμως, από τα οποία τα
20.000 αφορούν ανακαλύψεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευ-
ταία δεκαετία. Το 2014 προστέθηκαν
1.451 νέα είδη στον κατάλογο. Μετα-
ξύ άλλων το 2014 ανακαλύφθηκαν έ-
να νέο είδος δελφινιού, 139 σπόγγοι,
ένας θαλάσσιος δράκος και μια γιγά-
ντια τσούχτρα.

«Ετησίως λαμβάνουν επιστημονική
ονομασία περισσότερα είδη από κάθε
άλλη φορά. Αν ο ρυθμός αυτός συνε-
χιστεί, τότε τα περισσότερα είδη θα α-
νακαλυφθούν μέσα στον 21ο αιώνα»
αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επι-
στήμονες σε δημοσίευσή τους στην
επιθεώρηση «Current Biology».

«Το ερώτημα σχετικά με το πόσα
θαλάσσια είδη υπάρχουν είναι πολύ
σημαντικό καθώς προσφέρει στοιχεία
γύρω από τα όσα γνωρίζουμε και όσα
αγνοούμε γύρω από τη ζωή στους ω-
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κεανούς. Δημιουργήσαμε το πρώτο
αρχείο θαλάσσιων ειδών στον κόσμο
και το χρησιμοποιήσαμε ως βάση για
να υπολογίσουμε πόσα ακόμη είδη θα
μπορούσαν να έρθουν στο φως» συ-
μπληρώνουν.

Νέο ρεκόρ 
μετανάστευσης θηλαστικού
από μια γκρίζα φάλαινα

Μ
ια θηλυκή γκρίζα φάλαινα
θεωρείται ότι κατέρριψε το
ρεκόρ μετανάστευσης μετα-

ξύ των θηλαστικών του πλανήτη μας,
καθώς έκανε τον διπλό διάπλου του Ει-
ρηνικού Ωκεανού. Μέσα σε 172 ημέ-
ρες διένυσε μια απόσταση 22.511 χλμ
αφού ταξίδεψε από την ανατολική α-
κτή της Ρωσίας έως το Μεξικό και πάλι
πίσω. Το ρεκόρ κατείχε μέχρι πρότινος
μια άλλη μεγάπτερη φάλαινα, που είχε
εντοπιστεί να διασχίζει 16.400 χλμ.

Η φάλαινα που έλαβε το όνομα
“Βαρβάρα”  πλησιάζει  στα ανοιχτά
της ρωσικής νήσου Σαχαλίνης κάθε
χρόνο για να τραφεί. Η απόσταση που
διένυσε μετρήθηκε με έναν ειδικό αι-
σθητήρα που έχει τοποθετηθεί πάνω
της και συνδέεται με δορυφόρο.

Στη μελέτη συμμετείχαν ρώσοι και α-
μερικανοί ερευνητές με επικεφαλής τον
καθηγητή Μπρους Μέιτ του Ινστιτού-
του Θαλασσίων Θηλαστικών του Πανε-
πιστημίου του Όρεγκον και δημοσιεύ-
τηκε στην επιθεώρηση “Biology Letters”

Οι γκρίζες φάλαινες που ενδημούν
στα ρηχά παράκτια ύδατα του Δυτικού

Βόρειου Ειρηνικού αντιμετωπίζουν κίν-
δυνο εξαφάνισης εξαιτίας της φαλαι-
νοθηρίας κατά τον 20ό αιώνα. Έχουν
απομείνει λιγότερα από 180 άτομα πα-
γκοσμίως. Όμως, στην άλλη πλευρά
του Ειρηνικού η κατάσταση είναι καλύ-
τερη,  αφού εκεί ζουν πάνω από 2.000
ανατολικές γκρίζες φάλαινες.

Μέχρι πρόσφατα, δεν γνωρίζαμε
πολλά για τις μεταναστευτικές συνή-
θειες και ικανότητες των δυτικών
γκρίζων φαλαινών. Το ταξίδι της
«Βαρβάρας» δείχνει ότι αυτές οι φά-
λαινες διασχίζουν τον Βερίγγειο Πορ-
θμό Θάλασσα, τον Κόλπο της Αλάσκα
και κατεβαίνουν κατά μήκος των δυτι-
κών ακτών της Βόρειας Αμερικής έως
τον Κόλπο του Μεξικό, όπου κατά πά-
σα πιθανότητα είχαν κάποτε γεννηθεί.

Στο ταξίδι της επιστροφής της, η
«Βαρβάρα» δεν ακολούθησε ακριβώς
την ίδια διαδρομή, ενώ δεν σταμάτησε
για να τραφεί παρότι το ταξίδι της διήρ-
κεσε πεντέμιση ολόκληρους μήνες. Λο-
γικά όσο έμεινε στα ρωσικά νερά, είχε
τραφεί αρκετά και αποθηκεύσει όσο λί-
πος χρειαζόταν ώστε να μπορέσει να α-
ντέξει ένα τόσο μακρινό ταξίδι.

Οι τερμίτες εμποδίζουν 
την ερημοποίηση εδαφών

Ο
ι γιγάντιες φωλιές που δημι-
ουργούν οι τερμίτες εμποδί-
ζουν την ερημοποίηση συ-

γκρατώντας στο έδαφος πολύτιμη υ-
γρασία και σπόρους, διαπιστώνει με-
λέτη στην επιθεώρηση «Science». Με

βάση την μελέτη παρατηρήθηκε ότι
γύρω και πάνω από τις φωλιές αυτών
των κοινωνικών εντόμων η βλάστηση
που αναπτύσσεται διατηρείται για πε-
ρισσότερο διάστημα και φθίνει πιο
αργά σε περιόδους παρατεταμένης
ξηρασίας. Η έρευνα πραγματοποιή-
θηκε από το Πανεπιστημίου Πρίνστον
στο Νιου Τζέρσεϋ και μελετήθηκαν
περιοχές με ξηρασία σε εκτάσεις της
αφρικανικής σαβάνας και σε άνυδρες
χορτολιβαδικές εκτάσεις στη Νότιο
Αμερική και την Ασία. Εκεί ενδημούν
τερμίτες του γένους Ondotermes, οι
οποίοι χτίζουν τεράστιες και ψηλές
χαρακτηριστικές φωλιές από πηλό,
μέσα στις οποίες εκτρέφουν μύκητες
ταΐζοντάς τους με νεκρή φυτική ύλη.

Χάρη στις δαιδαλώδεις στοές τους,
οι οποίες φτάνουν κάτω από την επι-
φάνεια του εδάφους, οι φωλιές επιτρέ-
πουν στο νερό της βροχής να διεισδύ-
ει πιο βαθιά στο έδαφος, αντί να κυλά
στην επιφάνεια. Επιπλέον, τα απόβλη-
τα της φωλιάς είναι πλούσια σε θρεπτι-
κά συστατικά για την ανάπτυξη των
φυτών, ενώ οι ίδιοι οι τερμίτες συγκε-
ντρώνουν σπόρους, ορισμένοι από
τους οποίους θα έχουν την ευκαιρία να
βλαστήσουν με τις επόμενες βροχές.

Τα συμπεράσματα της μελέτης, ε-
πισημαίνουν οι ερευνητές, είναι ότι ο-
ρισμένα άνυδρα οικοσυστήματα είναι
πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή
από ότι θα υπέθετε κανείς. Αντίστοι-
χες υπηρεσίες εκτιμάται ότι παρέ-
χουν και άλλα ζώα που ζουν κάτω α-
πό το έδαφος όπως τα μυρμήγκια και
οι τυφλοπόντικες.



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




