
ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
Ρ

ΙΟ
Σ

  
2
0
1
6
  
  
 /

  
  
Τ

Ε
Υ

Χ
Ο

Σ
 1

7
7

Ένωση Αθηνών

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ EΒΡΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ EΒΡΟΥ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ



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
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Χ.Δ. ΛΙΑΠΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
NΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. 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

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

4. Έφυγε ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.
6. Τα περισσότερα αυθαίρετα είναι στην Ανατολική Αττική.
8. Το πρόβλημα της διασυνοριακής διαχείρησης των υδάτων του Έβρου.

10. Το μάζεμα της ελιάς με τους εθελοντές της Alpha Bank.
12. Ξεκινήσαμε την αποκατάσταση του μονοπατιού για το Πυροφυλάκιο

με τους εθελοντές της Alpha Bank.
14. Οι Φυτογενετικοί Πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία στην Ελλάδα.
16. Αναδάσωση με τους εθελοντές της LeasePlan Hellas.
18. Κυριακάτικος περίπατος των εργαζομένων της Alpha Bank

στο Αισθητικό Δάσος.
20. Ελαιόλαδο από τα παιδιά για τα παιδιά στον Ιστορικό Ελαιώνα 

στο Αισθητικό Δάσος.
21. Οικολογική Σήμανση. Πώς αναγνωρίζουμε τα πιστοποιημένα προϊόντα.
22. Το σπάνιο σαλιγκάρι του Υμηττού.
24. Πέντε περιοχές της Ελλάδας στα «Παγκόσμια Γεωπάρκα Unesco».
26. Ιστορική συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Με μεγάλη συγκίνηση αποχαιρετήσαμε στην εκ-

κλησία των Αγίων Θεοδώρων του Ά Κοιμητηρίου

Αθηνών τον αγαπητότατο φίλο και επί 30 χρόνια

Πρόεδρο της Φιλοδασικής, Μιχαήλ (Μίκη) Γ. Μελά.

Ήμασταν εκεί όλοι οι φίλοι, τα Μέλη του ΔΣ, οι

εργαζόμενοι στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, οι

συνεργάτες του. Όλοι όσοι βοηθήσαμε στην προ-

σπάθειά του να φροντίσει, να προστατεύσει, να α-

ναπτύξει το Δάσος αλλά και να γνωρίσει στον κό-

σμο το τεράστιο έργο της Φιλοδασικής και την

προσφορά της στην Προστασία του Περιβάλλο-

ντος. Με την δική του έμπνευση, την διορατικότη-

τα και την αποτελεσματική καθοδήγηση έγιναν πά-

ρα πολλά. Είχε την μεγάλη χαρά και ικανοποίηση

να δει τα καλά αποτελέσματα στις προσπάθειές

του. 

Ο φίλος του και Ταμίας στο ΔΣ, Παύλος Καλλι-

γάς, μίλησε εκ μέρους όλων μας για τον Άνθρωπο

και Πρόεδρο που χάσαμε.

«Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για τον Μίκη.

Σαν φίλος, σαν Μέλος της Φιλοδασικής και σαν

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούσα

να πω πολλά.

Ο Μίκης ήταν πάντα εκεί να σε ακούσει, να σου

συμπαρασταθεί, να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει.

Έτσι απλά σαν να ήταν το πιο φυσικό πράγμα

του κόσμου.

Και όταν ερχόταν η κουβέντα στην Φιλοδασική,

άλλαζε η ματιά του, η φωνή του φούντωνε, άρχιζε

και δεν σταματούσε για αυτά που ονειρευόταν να

κάνει.

Πώς θα αναπτύξει το Δάσος.

Πώς θα το περιφρουρήσει από όσους ήθελαν να

το καταπατήσουν, όσους ήθελαν να το χρησιμοποι-

ήσουν για να κερδίσουν, και βασικά πώς θα κατα-

φέρει να φέρει τον κόσμο, τα παιδιά, τις οικογένει-

ες, τους εθελοντές να το περπατήσουν, να το αγα-

πήσουν και να το θεωρήσουν δικό τους.

Ευτύχησε να δει τα καλά αποτελέσματα των προ-

σπαθειών του.

Όταν άρχιζε να μιλάει για όσους έφερναν εμπό-

δια και δυσκόλευαν το έργο του, άστραφτε και βρό-

νταγε.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που έφτασε στα άκρα

χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που του έδινε ο νό-

μος, για να προστατεύσει το αγαπημένο του Δάσος.

Συνέχισε με την ίδια αγάπη και πάθος που είχαν η

Καίτη Αργυροπούλου και ο Βασίλειος Μελάς το τό-

σο σημαντικό και σπουδαίο έργο.

Ξυπνούσε και κοιμόταν με την Φιλοδασική στο

μυαλό του. Ήταν όλη του η ζωή. Δύσκολο να μιλή-

σεις μαζί του για κάτι άλλο και να μην ξεφυτρώσει

η Φιλοδασική στην κουβέντα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά,

οι οικογένειες, οι εθελοντές γεμίζουν με την παρου-

σία τους και τις χαρούμενες φωνές τους το Δάσος του.

Καλό σου ταξίδι καλέ μας φίλε Μίκη.

Η αγάπη σου, το πάθος, η επιμονή και το πείσμα

σου στα δύσκολα, θα μας βοηθήσουν να συνεχίσου-

με το έργο σου».

Έφυγε ο Πρόεδρος 
της Φιλοδασικής
Ένωσης Αθηνών
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Α
πό τα πρώτα βήματα του

νεοελληνικού κράτους

προέκυψε το ζήτημα της

αυθαίρετης δόμησης, ό-

που δίπλα στα πρώτα πο-

λεοδομικά σχέδια συναντάμε την ανέ-

γερση ολόκληρων αυθαίρετων οικισμών,

όπως τα Αναφιώτικα στην Πλάκα. Μετά

τον Εμφύλιο Πόλεμο το φαινόμενο των

αυθαιρέτων διογκώθηκε, εξαιτίας της ε-

ρήμωσης της υπαίθρου και της εσωτερι-

κής μετανάστευσης στις μεγάλες πόλεις,

κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι η λεγόμενη πρώτη γενιά των αυ-

θαιρέτων, που εξυπηρετούσε ανάγκες

πρώτης κατοικίας. Τα αυθαίρετα αυτά

χτίστηκαν στις παρυφές των μεγάλων

πόλεων, όπου η αγροτική γη φθηνότερη

από τη γη μέσα στην πόλη και οι καταπα-

τήσεις γίνονταν ευκολότερα. Το Κράτος

δεν μπορεί να ελέγξει τις αυθαιρεσίες κι

έτσι διαμορφώνεται ένα πνεύμα συν-

διαλλαγής μεταξύ των οικιστών, των χω-

ροφυλάκων, των τοπικών βουλευτών και

των πωλητών οικοπέδων.

Η αυθαίρετη δόμηση, για τις δεκαετίες

που αναφέρθηκαν παραπάνω, ήταν φαι-

νόμενο αρνητικό για την κοινωνία, την

οικονομία, το φυσικό και πολιτιστικό πε-

ριβάλλον. Εξαιτίας όμως των στεγαστι-

κών αναγκών σε εποχές κρίσιμες για την

Ελλάδα, την έλλειψη κοινωνικής πρόνοι-

ας και πολιτικής χωρικών παρεμβάσεων,

μπορούμε να πούμε ότι ήταν εν μέρει κα-

τανοητή. Αν και αυθαίρετα, αυτά τα κτί-

σματα ήταν νομιμοποιημένα στη συνεί-

δηση του κόσμου, αφού εξυπηρετούσαν

τις στεγαστικές ανάγκες.

Τα παραπάνω αίτια από τη δεκαετία

του ’70 είχαν αρχίσει να εκλείπουν. Δυ-

στυχώς όμως ανέκυψαν άλλοι λόγοι για

τη δημιουργία αυθαίρετων κτισμάτων ό-

πως: η απόκτηση Β΄ κατοικίας ως ένδειξη

κοινωνικής ανέλιξης, το μέγιστο οικονο-

μικό κέρδος από την εκμετάλλευση δό-

μησης, η κατάτμηση γης και η οικοδομι-

κή αξιοποίηση κάθε μικροϊδιοκτησίας. Η

μεγάλη ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα η

ζήτηση για παραθεριστική και τουριστική

κατοικία να αυξηθεί στις αρχές της δεκα-

ετίας του ’80. Έτσι λοιπόν δημιουργείται

η «δεύτερη γενιά αυθαιρέτων». Τα νέα

αυθαίρετα δεν έχουν καμία σχέση με τις

ταπεινές κατοικίες της πρώτης γενιάς. Εί-

ναι πολυτελείς, μεγάλες και επιδεικνύουν

τον πλούτο του ιδιοκτήτη τους. Ξεφυτρώ-

νουν άναρχα σε λόφους, καταπατημένες

δασικές εκτάσεις, παραλίες, ακόμη και

στον αιγιαλό. Ειδικά, στην Αττική, με τις

μεγάλες πυρκαγιές «ελευθερώνονται» ε-

κτάσεις για να κτιστούν αυθαίρετα κτί-

σματα πολυτελείας στη βορειοανατολική

Αττική. Η έλλειψη κτηματολογίου σε

συνδυασμό με τη διαφθορά στις εμπλε-

κόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, επιτεί-

νουν το φαινόμενο. 

Τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πού-

με ότι έχει δημιουργηθεί και η «τελευ-

ταία» γενιά αυθαιρέτων. Πρόκειται για

πολεοδομικές παραβάσεις που δεν γίνο-

νται για να καλύψουν στεγαστικές ανά-

γκες. Είναι όμως αποτέλεσμα της προ-

σπάθειας των ιδιοκτητών και των κατα-

σκευαστών να  πετύχουν τη μέγιστη δυ-

νατή δόμηση στο οικόπεδο, παραβιάζο-

ντας τις πολεοδομικές διατάξεις. Αποκο-

ρύφωμα των τελευταίων χρόνων είναι το

κλείσιμο των ημιυπαίθριων χώρων και η

αλλαγή χρήσης των βοηθητικών χώρων

σε χώρους κυρίας χρήσεως, π.χ. υπόγειο

σε κατοικία. 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015, σύμφω-

να με στοιχεία της εφημερίδας «Η Καθη-

μερινή», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-

δας (ΤΕΕ), που διαχειρίζεται για λογα-

ριασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος
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τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα, έδωσε νέα

στατιστικά στοιχεία, σχετικά με το πλή-

θος, τη γεωγραφική κατανομή και το εί-

δος των δηλωθέντων αυθαιρέτων.

Πρωταθλήτρια στην πολεοδομική πα-

ρανομία σε όλη τη χώρα είναι, με τερά-

στια διαφορά, η Ανατολική Αττική. Μόνο

τα δύο τελευταία χρόνια στους δήμους

της Ανατολικής Αττικής «δηλώθηκαν»

6,1 εκατομμύρια τετραγωνικά αυθαιρέ-

των, πράγμα που στην ουσία σημαίνει ότι

ο πραγματικός αριθμός των αυθαιρέτων

είναι πολλαπλάσιος. Ακολουθούν η περι-

φερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, με 4,2

εκατ. τετραγωνικά και η περιοχή του κε-

ντρικού τομέα Αθηνών με 1,9 εκατ. πα-

ράνομα τετραγωνικά. Συνολικά, με τους

δύο τελευταίους νόμους για τα αυθαίρετα

έχουν δηλωθεί 902.961 αυθαίρετα και έ-

χουν εισπραχθεί 1,5 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανο-

μή της αυθαίρετης δόμησης ανά περιφε-

ρειακή ενότητα δίνουν τα στοιχεία των

δηλώσεων βάσει του ν.4178/13 και όσα

«μεταφέρθηκαν» από τον ν. 4014/11. Σε

14 περιφερειακές ενότητες, τα παράνομα

τετραγωνικά που νομιμοποιήθηκαν ξε-

περνούν το ένα εκατομμύριο! Πρόκειται

για: Ανατολική Αττική (6,1 εκατ. τ.μ.),

Θεσσαλονίκη (4,2 εκατ.), Κεντρικός Το-

μέας Αθηνών (1,9 εκατ.), Βόρειος Τομέ-

ας Αθηνών (1,9 εκατ.) Ηράκλειο (1,8 ε-

κατ.), Εύβοια (1,8 εκατ.), Λάρισα (1,5 ε-

κατ.), Χαλκιδική (1,5 εκατ.), Δυτική Ατ-

τική (1,4 εκατ.), Κορινθία (1,2 εκατ.),

Νότιος Τομέας Αθηνών (1,2 εκατ.), Χα-

νιά (1,1 εκατ.), Δυτικός Τομέας Αθηνών

(1 εκατ.), Ρόδος (1 εκατ.). Συνολικά σε

όλη την Αττική δηλώθηκαν 15,3 εκατ.

τετραγωνικά παράνομων κτισμάτων και

στην Κεντρική Μακεδονία 9,1 εκατομ-

μύρια τετραγωνικά.

Όσον αφορά το είδος των παρανομιών,

το 75% αυτών βρίσκεται σε περιοχές ε-

ντός σχεδίου πόλεως και το 25% εκτός.

Κύριος προορισμός των αυθαίρετων κτι-

σμάτων ήταν να μετατραπούν σε εξοχική

κατοικία (61%), ενώ το 20% αφορά κύ-

ρια κατοικία. Το 14% των δηλώσεων αυ-

θαιρέτων αφορά σε κτίρια υπηρεσιών

(λ.χ. γραφείων), το 3% σε τουριστικές

και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το

2% σε εγκαταστάσεις μεταποίησης του

πρωτογενούς τομέα. Αν όμως συνυπολο-

γιστούν τα τετραγωνικά της αυθαίρετης

δόμησης, η κατάσταση αλλάζει. Οι του-

ριστικές και βιομηχανικές εγκαταστά-

σεις έχουν τη μεγαλύτερη μέση επιφά-

νεια παρανομιών (494,6 τετραγωνικά α-

νά δήλωση!) και ακολουθούν τα κτίρια

μεταποίησης του πρωτογενούς τομέα

(438 τ.μ. ανά δήλωση). Συνολικά δηλώ-

θηκαν 10,1 εκατ. τετραγωνικά παρανό-

μων τουριστικών και βιομηχανικών ε-

γκαταστάσεων, γεγονός που, συνδυαζό-

μενο με τον μικρό αριθμό των δηλώσεων

και κατά συνέπεια και των επιχειρήσεων

που δήλωσαν πολεοδομικές παρανομίες,

αποδεικνύει τη διαχρονική απουσία ε-

λέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για

τον τουρισμό και τη βιομηχανία.

Σχετικά με τη γενική πορεία της ρύθμι-

σης, που λήγει τον Φεβρουάριο του

2016, μέχρι στιγμής στο ηλεκτρονικό σύ-

στημα έχουν δηλωθεί 902.961 αυθαίρε-

τα. Ωστόσο, τη διαδικασία έχουν ξεκινή-

σει οι 615.137, ενώ οι υπόλοιποι 287.000

δεν έχουν ακόμα καταβάλει παράβολο

(και επομένως δεν είναι βέβαιο ότι θα

συνεχίσουν τη διαδικασία νομιμοποίη-

σης). Όσον αφορά τα έσοδα φθάνουν το

1,5 δισ. ευρώ (και από τις δύο ρυθμί-

σεις). Έσοδα και δηλώσεις παρουσιά-

ζουν κάμψη τους τελευταίους μήνες, λό-

γω των τραπεζικών περιορισμών.

Τα αυθαίρετα δεν κατέστρεψαν μόνο

δάση, λίμνες και αιγιαλούς. Η άναρχη και

αυθαίρετη δόμηση είχε ως αποτέλεσμα

τη συσσώρευση κτιρίων μεγάλου ύψους

σε περιοχές με μικρού πλάτους δρόμους,

με ελάχιστους ελεύθερους χώρους ή χώ-

ρους πρασίνου, επιβαρύνοντας την ποιό-

τητα ζωής των κατοίκων. Οι παράνομες

οικοδομικές δραστηριότητες και ο ελλι-

πής έλεγχός τους επιβαρύνουν τα δίκτυα

ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα προβλή-

ματα γίνονται ακόμα πιο εμφανή σε κα-

ταστάσεις κρίσεων όπως πλημμυρισμένα

σπίτια και κατεστραμμένοι δρόμοι. Κίν-

δυνος ελλοχεύει για τους κατοίκους των

αυθαίρετων κτισμάτων, τα οποία δεν έ-

χουν χτιστεί βάσει του αντισεισμικού κα-

νονισμού αλλά, πολλές φορές, χωρίς με-

λέτη και επίβλεψη μηχανικού, που όμως

μπορούν να νομιμοποιηθούν βάσει των

νέων διατάξεων για τα αυθαίρετα. Δυστυ-

χώς, οι σχετικά πρόσφατοι σεισμοί της

Κεφαλονιάς, στηρίζουν την παραπάνω ά-

ποψη και αποκάλυψαν τις αυθαιρεσίες

και κακοτεχνίες που είχαν γίνει χωρίς με-

λέτη και επίβλεψη μηχανικών.
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Τ
ο υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, μέσα από τη

δημιουργία ενός Διεθνούς

Φορέα Διαχείρισης Υδάτων

σχεδιάζει να δώσει λύση στο

πρόβλημα των πλημμυρών ποταμών -

κυρίως του Έβρου και του Στρυμόνα. Ό-

πως δήλωσε ο ειδικός γραμματέας του

ΥΠΕΚΑ: "Προτεραιότητά μας για τη

Βόρεια Ελλάδα είναι όλα αυτά τα διεθνή

ποτάμια που έχουμε. Πώς θα γλιτώσου-

με από τις πλημμύρες που δημιουργού-

νται. Και αυτό θα γίνει μόνο με μία πολύ

καλή συνεργασία με τους γείτονές μας".

Και επειδή είναι και πολιτικό το ζήτημα,

προσπαθούμε να υπάρξει ένας φορέας

διαχείρισης διεθνής, ελληνοβουλγαρι-

κός.

Ο Έβρος είναι μια κλασική περίπτω-

ση διασυνοριακού ποταμού, στη λεκάνη

απορροής του οποίου τα φαινόμενα

πλημμυρών είναι συχνά και έντονα, ενώ

την ίδια στιγμή το πλαίσιο συνεργασίας

μεταξύ των κρατών που διαρρέει είναι α-

νεπαρκές. Από το 1963 και μετά, έχουν

συμβεί πολλές πλημμύρες με αποτελέ-

σματα καταστροφικά για την τοπική κοι-

νωνία και στις τρεις χώρες. Αυτό οφείλε-

ται στην κλιματική και γεωγραφική ιδι-

αιτερότητα της λεκάνης απορροής του

ποταμού Έβρου, αλλά και των κύριων

παραποτάμων του, Τούντζα και Εργίνη.

Οι λόγοι που οδηγούν στις πλημμύρες

αυτές, είναι αφενός κλιματικοί αλλά και

λόγω της αποδέσμευσης τεράστιων ό-

γκων νερού από τα φράγματα στη Βουλ-

γαρία, που είναι χώρα την οποία διαρρέ-

ει το άνω τμήμα του ποταμού. 

Επιπλέον, η διευθέτηση της κοίτης του

ποταμού που έγινε τις τελευταίες δεκαε-

τίες, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό

της ευρείας κοίτης των πλημμυρών και

συνεπώς τη μείωση των απαραίτητων ε-

κτάσεων για την εκτόνωση των πλημμυ-

ρικών παροχών. Τέλος, σημαντικό ρόλο

έπαιξε και η μείωση της διατομής της

κοίτης του ποταμού εξαιτίας των φερτών

που μεταφέρονται, τα οποία κάθονται

στην κοίτη του ποταμού, σχηματίζοντας

έτσι νησίδες και προσχώσεις. Από την

Τουρκική πλευρά έχουν κατασκευαστεί

πρόβολοι μεγαλύτερου μήκους και ύ-

ψους από τα διμερώς συμφωνηθέντα, α-

κόμη και πίσω από νησίδες, με αποτέλε-

σμα την προσκόλληση των νησίδων στο

τουρκικό έδαφος και το φράξιμο των α-

νατολικών κλάδων του ποταμού. Επίσης

η Τουρκική πλευρά έχει προχωρήσει σε

κατασκευή και ανακατασκευή αναχωμά-

των σε μεγάλα μήκη με ύψος μεγαλύτε-

ρο από τα προβλεπόμενα. Αντίστοιχα, τα

έργα που έχουν γίνει στην Ελληνική

πλευρά του Δέλτα δυσχεραίνουν τα προ-

βλήματα του ποταμού στο κάτω τμήμα

του.

Μία πρόσθετη αιτία που εντείνει τα

πλημμυρικά φαινόμενα, είναι ο τρόπος

διαχείρισης των αποθεμάτων των βουλ-

γαρικών φραγμάτων κατά μήκος του Άρ-

δα ποταμού, δηλαδή των Kardjali, Studen

Kladenets και Ivailovgrad. Τα φράγματα

αυτά απελευθερώνουν σημαντικές ποσό-

τητες νερού δημιουργώντας με αυτόν τον

τρόπο σημαντικά προβλήματα στην

Τουρκία και την Ελλάδα. Τα φράγματα

αυτά, σε περίοδο ισχυρών βροχοπτώσε-

ων, αδυνατούν να λειτουργήσουν σαν λε-

κάνες ανάσχεσης πλημμύρας, καθώς δια-

τηρούν συνήθως υψηλές στάθμες για με-

γιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας

και για την παροχή νερού για ύδρευση και

άρδευση. Σε πολλές περιπτώσεις, τα

φράγματα παρέχουν μέχρι και 3.000

m3/sec, ενώ η ικανότητα διαχείρισης από

την πλευρά της Ελλάδας και της Τουρ-

κίας δεν υπερβαίνει τα 1.600 m3/sec. Αυ-

τό συμβαίνει για την προστασία των

φραγμάτων από την κατάρρευση, όμως

την ίδια στιγμή, αυτοί οι όγκοι νερού προ-

στίθενται στους αντίστοιχους πλημμυρι-

κούς, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την

ποσότητα νερού που φεύγει προς τις πε-

ριοχές της Ελλάδας και της Τουρκίας. 

Αν και ο ποταμός Έβρος, διαρρέει και

τις τρεις χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα,

Τουρκία), παρατηρείται σε θεσμικό επί-

πεδο η έλλειψη τριμερών, αλλά και δε-

σμευτικών διμερών συμφωνιών. Η κατά-

σταση αυτή, κατά κύριο λόγο, οφείλεται

στις διαφορές στα πολιτικά χαρακτηρι-

στικά που υπάρχουν μεταξύ των τριών

Το πρόβλημα της διασυνοριακής 
διαχείρισης των υδάτων του Έβρου

Ο Έβρος, κλασική περίπτωση διασυνοριακού ποταμού.
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χωρών, αλλά επίσης και στο ότι ένα τμή-

μα της κοίτης του ποταμού αποτελεί φυ-

σικό σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και

την Τουρκία και να θεωρούνται στρατιω-

τικές περιοχές. Επιπλέον η Τουρκία ως

μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν

δεσμεύεται στην τήρηση των ανάλογων

ευρωπαϊκών οδηγιών.

Σε όλες τις περιπτώσεις διασυνορια-

κών ποταμών, μία ή περισσότερες χώρες

βρίσκονται στο επάνω τμήμα και οι υπό-

λοιπες στο κάτω του ποταμού. Στην πε-

ρίπτωσή μας, η Βουλγαρία είναι ο ρυθμι-

στής της ροής του ποταμού, ενώ η Ελλά-

δα και η Τουρκία υφίστανται συνήθως

τις καταστροφικές συνέπειες των πλημ-

μύρων.

Ωστόσο και οι τρεις χώρες έχουν κάνει

κατά καιρούς προσπάθειες για να ανα-

πτύξουν υγιή διασυνοριακή συνεργασία,

όμως τα αποτελέσματα καταδεικνύουν

ότι πρέπει να καταβληθούν πιο ολοκλη-

ρωμένες και καλύτερα προετοιμασμένες

προσπάθειες, έτσι ώστε να επιτευχθεί

μια κοινά αποδεκτή, ορθολογική και ο-

λοκληρωμένη διαχείριση του ποταμού,

συγκρίσιμη με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά

πρότυπα. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί,

ότι ένας τέτοιος στόχος μπορεί να επι-

τευχθεί μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών

τεχνογνωσιών, ώστε να διευκολυνθεί η

διακρατική συνεργασία.

Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

δεν έχουμε περιθώρια για λάθη, δεν έ-

χουμε περιθώρια για περαιτέρω καθυ-

στερήσεις και πρέπει να δράσουμε τώρα.

Το ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρι-

σης των υδάτων και της ορθής αντιμετώ-

πισης των προβλημάτων τους αποτελεί

επιτακτική ανάγκη.

To Δέλτα του Έβρου.

Από την έκθεση φωτογραφίας «Έβρος - Η πόρτα στην Ευρώπη» της Μάρως Κουρή.
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T
ην Κυριακή 15 Νοεμ-

βρίου οι εθελοντές της

Alpha Bank με τις οικο-

γένειές τους ήρθαν στον

Ιστορικό Ελαιώνα, στο Αισθητικό

Δάσος που διαχειρίζεται η Φιλο-

δασική στον Υμηττό, για το Μάζε-

μα της Ελιάς.

Τα τελευταία χρόνια, αυτή την

εποχή, μαζευόμαστε για την πιο

αγαπητή, σε μικρούς και μεγά-

λους φίλους, εκδήλωση της χρο-

νιάς. Με μεγάλη συμμετοχή, φέ-

τος ήρθαν να βοηθήσουν και παι-

διά από το «Χαμόγελο του Παιδι-

ού», απλώσαμε τα λιόπανα και με

ραβδιά, χτένια αλλά και με τα χέ-

ρια, μαζέψαμε τις ελιές.

Τα παιδιά με ένα ομαδικό παι-

χνίδι, που είχαν οργανώσει οι υ-

πεύθυνες των Εκπαιδευτικών Προ-

γραμμάτων της Φιλοδασικής, ανα-

κάλυψαν τα μυστικά της ελιάς και

του λαδιού. Μετά ενώθηκαν με

τους υπόλοιπους, για να βοηθή-

σουν στο μάζεμα και το φόρτωμα

στα γαϊδουράκια. 

Στο τέλος μικροί και μεγάλοι

ξεκουράστηκαν απολαμβάνοντας

ελιές, παξιμάδια και λάδι. Όπως

κάθε χρόνο η Alpha Bank και η

Φιλοδασική, προσφέρουν το λάδι

που βγαίνει σε Ιδρύματα για παι-

διά που έχουν ανάγκη. Φέτος θα

μοιραστεί στα Παιδικά Χωριά

SOS και στο Χατζηκυριάκειο Ί-

δρυμα Παιδικής Προστασίας.

Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά

για την βοήθειά σας. Και του χρό-

νου.

To Μάζεμα της Ελιάς
με τους εθελοντές της ALPHA BANK
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Ξεκινήσαμε την αποκατάσταση 
του μονοπατιού 
για το Πυροφυλάκιο
με τους εθελοντές της Alpha Bank 

Τ
ην Κυριακή 25 Οκτωβρίου οι

εθελοντές της Alpha Bank

συγκεντρώθηκαν στο Αισθη-

τικό Δάσος για να συνεχί-

σουμε την  δεντροφύτευση

και διαμόρφωση του χώρου πριν από το

Βοτανικό Μονοπάτι, ανάμεσα στον Ιστο-

ρικό Ελαιώνα και το μονοπάτι που οδηγεί

στο Πυροφυλάκιο της Φιλοδασικής σε

αυτήν την πλευρά του Δάσους. Ο καιρός

βοήθησε πολύ η δουλειά να γίνει με εν-

θουσιασμό και αποτελεσματικότητα.

Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά και ελ-

πίζουμε να έρθετε πάλι σύντομα, γιατί ο

δρόμος προς το πυροφυλάκιο έχει πολύ

δουλειά ακόμη.
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Η
εξασφάλιση της παροχής ε-

παρκούς τροφής στον συ-

νεχώς αυξανόμενο ανθρώ-

πινο πληθυσμό είναι μία α-

πό τις σημαντικότερες προ-

κλήσεις του 21ου αιώνα. Η απαραίτητη

αύξηση της γεωργικής παραγωγής μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί με αύξηση των

καλλιεργούμενων εκτάσεων (αφαιρώ-

ντας ταυτόχρονα σημαντικές εκτάσεις α-

πό τα φυσικά οικοσυστήματα), με βελ-

τίωση των συστημάτων γεωργικής παρα-

γωγής ή με βελτίωση των καλλιεργούμε-

νων φυτικών ειδών. Έχει υπολογισθεί ότι

το 20-40% της αύξησης της παγκόσμιας

παραγωγής καλλιεργούμενων φυτικών

ειδών μεταξύ των ετών 1945-1990 οφεί-

λεται στη βελτίωση των καλλιεργούμε-

νων ποικιλιών και η γενετική βελτίωση

του καλλιεργούμενου υλικού φαίνεται ότι

θα συνεχίσει να έχει σημαντικό μερίδιο

στην προσπάθεια της αύξησης της γεωρ-

γικής παραγωγής στο μέλλον. Η ασφά-

λεια των τροφίμων τον 21ο αιώνα απαιτεί

τη δημιουργία νέων ποικιλιών, οι οποίες

πέρα από την υψηλή ποσότητα και ποιό-

τητα παραγωγής θα εξασφαλίζουν: α) μι-

κρότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστα-

τικά, νερό και ενέργεια, β) προσαρμογή

στις κλιματικές αλλαγές και γ) ανθεκτι-

κότητα σε νέα παράσιτα και ασθένειες. 

Όλα τα καλλιεργούμενα φυτικά είδη έ-

χουν προέλθει από εξημέρωση άγριων

αυτοφυών ειδών. Ακόμα και σήμερα ξεκι-

νά για πρώτη φορά η καλλιέργεια αρκε-

τών άγριων ειδών. Όταν ένα είδος καλ-

λιεργείται για πρώτη φορά η γενετική ποι-

κιλότητα της καλλιέργειας είναι μικρότε-

ρη από τη γενετική ποικιλότητα του άγρι-

ου πληθυσμού (γενετική στενωπός εξημέ-

ρωσης). Με την πάροδο του χρόνου τα ά-

γρια φυτά τροποποιούνται με την επιλογή

ποικιλιών που είναι πιο παραγωγικές, αν-

θεκτικότερες σε ασθένειες ή καταλληλό-

τερες για καλλιέργεια. Η τεχνητή επιλογή

από τους καλλιεργητές σε συνδυασμό με

την επίδραση διαφορετικών περιβαλλο-

ντικών παραμέτρων στις διαφορετικές πε-

ριοχές καλλιέργειας κάθε είδους, οδήγη-

σαν στη δημιουργία των τοπικών ποικι-

λιών. Οι τοπικές ποικιλίες περιέχουν ση-

μαντικότατο ποσοστό της γενετικής ποι-

κιλότητας ενός καλλιεργούμενου είδους,

αλλά σύμφωνα με τον FAO, το 75% της

γενετικής ποικιλότητας των καλλιεργού-

μενων ειδών χάθηκε κατά τη διάρκεια του

προηγούμενου αιώνα. Η κύρια αιτία αυ-

τής της απώλειας είναι η μεγάλη επιτυχία

των βελτιωμένων καλλιεργούμενων ει-

δών που αντικατέστησαν τις τοπικές ποι-

κιλίες. Αυτή η διάβρωση της γενετικής

ποικιλότητας των καλλιεργούμενων ει-

δών συνδυάζεται με τις αυξανόμενες ανά-

γκες για νέες καλλιεργούμενες ποικιλίες

που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις

περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις.

Το θέμα έχει διεθνείς διαστάσεις γιατί κα-

μία χώρα δεν είναι αυτάρκης σε φυτογε-

νετικούς πόρους και το ενδιαφέρον των ε-

ρευνητών έχει εστιασθεί, εκτός από τις

τοπικές ποικιλίες που εξακολουθούν να υ-

πάρχουν, στους άγριους συγγενείς των

καλλιεργούμενων ειδών. Οι άγριοι συγγε-

νείς των καλλιεργούμενων ειδών είναι ά-

γρια φυτικά είδη με έμμεση χρήση που

προκύπτει από τη στενή γενετική σχέση

τους με κάποιο καλλιεργούμενο και απο-

τελούν μια εξαιρετικά σημαντική δεξαμε-

νή γενετικού υλικού για βελτίωση των

καλλιεργούμενων ειδών.

Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης ανη-

συχίας για τις προβλεπόμενες καταστρο-

φικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-

γής στην παγκόσμια βιοποικιλότητα και

την επισιτιστική ασφάλεια, σε συνδυα-

σμό με την αύξηση του παγκόσμιου πλη-

θυσμού, η διατήρηση και αξιοποίηση

των φυτογενετικών πόρων έχει αποκτή-

σει κρίσιμη σημασία. Οι φυτογενετικοί

πόροι για τη γεωργία και την διατροφή

του ανθρώπου (Plant Genetic Resources

for Food and Agriculture, PGRFA) περι-

λαμβάνουν όλα τα καλλιεργούμενα φυτι-

κά είδη (εμπορικές και παραδοσιακές ποι-

κιλίες), καθώς και τους άγριους συγγενείς

των καλλιεργούμενων ειδών, που είτε ά-

μεσα, είτε έμμεσα, συμβάλλουν στην αν-

θρώπινη διατροφή. Από την άποψη της

περιεχόμενης γενετικής ποικιλότητας, οι

άγριοι συγγενείς των καλλιεργούμενων ει-

δών και οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι

τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία των

φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και

τη γεωργία. Η καταγραφή, αξιολόγηση,

διατήρηση και αξιοποίησή τους πρέπει να

επιτελέσει σημαντικό εθνικό στόχο.

Η τοπογραφική διαμόρφωση της χώ-

ρας μας, έχει διαμορφώσει συνθήκες ο-

ρεινής ή νησιωτικής απομόνωσης σε ο-

λόκληρη την έκτασή της. Η καλλιέργεια

σε συνθήκες απομόνωσης έχει οδηγήσει

στο πέρασμα των αιώνων στη δημιουργία

μεγάλου αριθμού τοπικών ποικιλιών των

καλλιεργούμενων ειδών. Πολυάριθμες

τοπικές ποικιλίες σιταριού, αμπελιού, ε-

λιάς, κρεμμυδιού, φάβας και πολλών άλ-

λων καλλιεργούμενων ειδών είναι γνω-

στές σχεδόν από κάθε γωνιά της Ελλά-

δας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία,

αυτές οι τοπικές ποικιλίες καλλιεργού-

νται μόνο σποραδικά σήμερα και έχουν

αντικατασταθεί από αντίστοιχες εμπορι-

κές ποικιλίες. Είναι ένας απειλούμενος

γενετικός πόρος με πολλαπλή επιστημο-

νική και κοινωνικοοικονομική σημασία.

Είναι μέρος της ιστορίας μας και του πο-

λιτισμού μας και αποτελούν κληρονομιά

για τις μελλοντικές γενιές. Η αξιοποίησή

τους μπορεί να γίνει είτε με την άμεση

χρήση τους για την παραγωγή προϊόντων

τοπικής ονομασίας με προστιθέμενη αξία

ή με τη χρήση τους στη Βελτίωση των

H EΛΛΑΔΑ 5η ΧΩΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

σε πλούτο άγριων φυτικών ειδών συγγενών των καλλιεργούμενων
για τη διατροφή του ανθρώπου
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Φυτών γιατί αποτελούν πολύτιμο υλικό

με υψηλή γενετική ποικιλότητα και πηγή

γονιδίων για επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα διαθέτει, επίσης, μια εξαιρετι-

κά πλούσια χλωριδική ποικιλότητα και έ-

χει τον μεγαλύτερο πλούτο ειδών (6.600

είδη και υποείδη φυτών) σε σχέση με την

έκτασή της μεταξύ όλων των χωρών της

Ευρώπης. Πρόσφατες μελέτες έχουν ανα-

δείξει τη χώρα μας ως την 5η σημαντικό-

τερη διεθνώς, όσον αφορά τον πλούτο ά-

γριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών

για τη διατροφή του ανθρώπου, σε απόλυ-

τους αριθμούς. Σημαντικότερες από την

Ελλάδα είναι μόνο χώρες με σημαντικά

μεγαλύτερη έκταση, όπως η Κίνα, οι Ηνω-

μένες Πολιτείες, η Τουρκία και η Ιταλία.

Αυτό σημαίνει ότι η ιθαγενής χλωρίδα της

χώρας μας αποτελεί μια τεράστια δεξαμε-

νή γενετικού υλικού για τη βελτίωση των

καλλιεργούμενων ειδών με διεθνή και όχι

μόνο εθνική σημασία. Αυτό το γενετικό υ-

λικό πρέπει να καταγραφεί, να διατηρηθεί

και να αξιοποιηθεί, με δυνητικά τεράστια

οικονομικά οφέλη (η αξία της αύξησης της

παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής που ο-

φείλεται σε μεταφορά γονιδίων από ΑΣΚΕ

σε καλλιεργούμενα είδη έχει υπολογισθεί

ότι υπερβαίνει τα 100 δις € σε ετήσια βά-

ση). Η πρόσφατη επικύρωση του Πρωτο-

κόλλου της Ναγκόγια, σχετικά με την ει-

σαγωγή ενός συστήματος δίκαιου διαμοι-

ρασμού των ωφελημάτων που προκύ-

πτουν από την εκμετάλλευση της βιοποικι-

λότητας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απο-

τελεί μια ευτυχή συγκυρία που δεν πρέπει

να μείνει αναξιοποίητη από την Ελλάδα.

Μια συντονισμένη δράση διατήρησης

και αξιοποίησης των άγριων συγγενών των

καλλιεργούμενων ειδών για τη διατροφή

του ανθρώπου προϋποθέτει  τη δημιουργία

ικανής διοικητικής δομής για τη διαχείριση

του γενετικού υλικού, αναβάθμιση των υ-

φιστάμενων ή και δημιουργία νέων υποδο-

μών (π.χ. τράπεζες γενετικού υλικού) και

θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1.Καταγραφή όλων των άγριων συγγε-

νών των καλλιεργούμενων ειδών (Α-

ΣΚΕ) και δημιουργία Εθνικού Κατα-

λόγου ΑΣΚΕ.

2.Αξιολόγηση των ΑΣΚΕ και προσδιο-

ρισμός προτεραιοτήτων διατήρησης

των ΑΣΚΕ της Ελλάδας με σύνθετα

κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά, βιο-

λογικά, οικολογικά, κ.λπ.).

3.Μελέτη των προτύπων κατανομής της

γενετικής ποικιλότητας των ΑΣΚΕ υ-

ψηλής προτεραιότητας διατήρησης.

4.Προσδιορισμός των απειλών που αντι-

μετωπίζουν οι ΑΣΚΕ στην Ελλάδα.

5.Ανάλυση χωρικής κατανομής των Α-

ΣΚΕ σε όλη τη χώρα και προσδιορι-

σμός θερμών σημείων (hot-spots) ποι-

κιλότητας ΑΣΚΕ στην Ελλάδα.

6.Προσδιορισμός προστατευόμενων πε-

ριοχών για τους ΑΣΚΕ της Ελλάδας

(αποθεμάτων φυτογενετικών πόρων),

λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον δί-

κτυο προστατευόμενων περιοχών της

χώρας (in situ διατήρηση).

7.Προσδιορισμός των ΑΣΚΕ προτεραιό-

τητας που υπο-αντιπροσωπεύονται ή δεν

αντιπροσωπεύονται στις συλλογές των

Τραπεζών Γενετικού Υλικού της χώρας.

8.Συλλογή γενετικού υλικού ΑΣΚΕ προ-

τεραιότητας και διατήρησή του σε

Τράπεζες Γενετικού Υλικού (ex situ

διατήρηση).

9. Αξιολόγηση των βιολογικών και οικο-

λογικών χαρακτηριστικών των ΑΣΚΕ

της Ελλάδας και προσδιορισμός «ειδών

στόχων» για ένταξη σε προγράμματα

βελτίωσης καλλιεργούμενων ειδών.

Παναγιώτης Τρίγκας

Beta nana (επάνω) άγριο είδος από το οποίο προέρχεται το καλλιεργούμενο είδος

Beta vulgaris (κάτω) παντζάρι, ζαχαρότευτλο κ.ά.
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
με τους εθελοντές 
της LeasePlan Hellas

Τ
ο Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι φίλοι ε-

θελοντές της LeasePlan Hellas ήρθαν

να συνεχίσουν την Αναδάσωση και

την φροντίδα των δέντρων, από τις

προηγούμενες αναδασώσεις, που κά-

νουν τα τελευταία χρόνια στο Αισθητικό Δάσος.

Μας δίνει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ο εν-

θουσιασμός και η μεγάλη συμμετοχή, αυτή τη

φορά μαζεύτηκαν πολύ περισσότεροι και, όπως

πάντα, μετά το τέλος της δουλειάς, ακολούθησαν

οι αγώνες τοξοβολίας.

Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά και σας περιμέ-

νουμε σύντομα στο Δάσος σας.
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
των εργαζομένων της Alpha Bank
στο Αισθητικό Δάσος 

Σ
τις 4 Οκτωβρίου μία μεγάλη

ομάδα εργαζομένων της Alpha

Bank, ήρθαν στο Αισθητικό

Δάσος οικογενειακώς με τα

παιδιά τους για μία όμορφη βόλτα.

Ξεκινήσαμε με μικρή ξενάγηση στην

Μονή Καισαριανής, μετά ανεβήκαμε το

Βοτανικό Μονοπάτι μέχρι την Ανάληψη

με το εκκλησάκι στον βράχο και την λί-

μνη με τα χρυσόψαρα και συνεχίσαμε

μέχρι τους ναούς των Ταξιαρχών και

την υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τα παι-

διά όλην αυτή την ώρα συμμετείχαν σε

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχαν

ετοιμάσει οι κοπέλες που οργανώνουν

τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Φι-

λοδασικής.

Ήταν ένα πολύ ωραίο και γεμάτο

πρωινό στο Δάσος. Να μας ξανάρθετε!
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
από τα παιδιά για τα παιδιά
Στον Ιστορικό Ελαιώνα στο Αισθητικό Δάσος

Λ
ίγο πριν τελειώσει ο χρόνος που πέρα-

σε, στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών

και Οικογενειακών Προγραμμάτων

μαθητές σχολείων και παιδιά με τις οι-

κογένειές τους, ήρθαν στον Ιστορικό

Ελαιώνα και βοήθησαν στο μάζεμα της ελιάς. Καθι-

σμένοι κάτω από μια υπεραιωνόβια ελιά, στο κέντρο

του Ελαιώνα παρακολούθησαν το πρόγραμμα που ε-

τοίμασε η παιδαγωγός Ρόζα Τριανταφυλλίδη. Μαζί με

την παιδοψυχολόγο Κατερίνα Λιάπη, με αφηγήσεις, ε-

ρωτήσεις, κουκλοθέατρο και παιχνίδια, έμαθαν για την

μυθολογική προέλευση της ελιάς, τους παραδοσιακούς

τρόπους μαζέματος, την διατροφική καθώς και την θε-

ραπευτική αξία της ελιάς και του λαδιού.

Στη συνέχεια με χτένια και ραβδιά, μάζεψαν τις ε-

λιές τραγουδώντας τραγούδια για την ελιά, ξεχώρισαν

τους καρπούς από τα φύλλα και τα κλαδιά και με την

βοήθεια των εργαζομένων της Φιλοδασικής, έβαλαν

τις ελιές σε τσουβάλια για να αποθηκευτούν, μέχρι την

μεταφορά τους στο ελαιοτριβείο.

Μετά από όλη αυτή την κοπιαστική αλλά και δια-

σκεδαστική εργασία, «σου βγαίνει το λάδι για να βγά-

λεις λάδι» είπαν χαρακτηριστικά, δοκίμασαν το ελαιό-

λαδο της περσινής χρονιάς με παξιμάδια και ελιές.

Μερικές ημέρες αργότερα, μετά από την πολύ ευγε-

νική προσφορά που μας έκανε το «Περιβόλι στη Βά-

ρη» μαζευτήκαμε στις εγκαταστάσεις του για να παρα-

κολουθήσουμε την έκθλιψη του καρπού, στο ελαιοτρι-

βείο ψυχρής έκθλιψης, που διαθέτουν. Η ποιότητα του

λαδιού ήταν εξαιρετική, γιατί αυτή η μέθοδος διατηρεί

ακέραιες τις θρεπτικές ουσίες του ελαιόλαδου. 

Όπως κάθε χρόνο το λάδι από τις ελιές που μάζεψαν

οι εθελοντές της Alpha Bank, τα παιδιά και οι οικογέ-

νειές τους, καθώς και οι μαθητές των σχολείων, προ-

σφέρθηκαν από κοινού, την Φιλοδασική και την Alpha

Bank, στα Παιδικά Χωριά SOS και το Χατζηκυριάκειο

Ίδρυμα.
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μανση δίνει την δυνατότητα στους κατα-

ναλωτές να κάνουν σωστές επιλογές, οι

οποίες βασίζονται σε περιβαλλοντικά, οι-

κονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Η πι-

στοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρε-

σίας μέσω ενός Οικολογικού Σήματος το

καθιστά ελκυστικότερο σε ένα ολοένα

αυξανόμενο αγοραστικό κοινό και του

παρέχει ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεο-

νέκτημα έναντι άλλων μη πιστοποιημέ-

νων προϊόντων.

Ο Ecolabel Index είναι ο μεγαλύτερος

παγκόσμιος οδηγός Οικολογικών Σημά-

των και περιέχει περίπου 450 σήματα σε

περίπου 250 χώρες και 25 βιομηχανικούς

τομείς. Για παράδειγμα, μόνο για τον το-

μέα της Πληροφορικής και των ηλεκτρο-

νικών προϊόντων, αναφέρει 69 σήματα.

Αυτός, όμως, ο αριθμός αποδεικνύει

και την ανάγκη της απλοποίησης και ενο-

ποίησης των περιβαλλοντικών σημάτων,

ώστε να μην μπερδεύεται ο καταναλω-

τής. Όπως επίσης να υπάρξει ένας παγκο-

σμίως αποδεκτός, συγκεκριμένης μορ-

φής, μικρός αριθμός ειδικών σημάτων,

που θα βοηθούν τον καταναλωτή, χωρίς

ιδιαίτερες γνώσεις και κόπο, να αναγνω-

ρίζει τα πιστοποιημένα προϊόντα. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι

αντίστοιχες προστασίας των καταναλω-

τών, οφείλουν να ενώσουν τις προσπά-

θειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση σε

πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παραδείγματα οικολογικής σήμανσης

από αναγνωρισμένους φορείς είναι (Πη-

γή: Greenpeace):

Το «Οικολογικό Σήμα» 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο «Γαλάζιος Άγγελος» 

της Γερμανίας

Ο «Κύκνος» 

των Σκανδιναβικών 

χωρών

Το «green Seal» 

στις ΗΠΑ

Το Σήμα του «Forest

Stewardship Council» 

(FSC) για πιστοποιημένη

αειφορική ξυλεία

Ο «Ενεργειακός 

Αστέρας» (Energy Star) 

για προϊόντα χαμηλής 

ενεργειακής 

κατανάλωσης

Τ
ις τελευταίες δεκαετίες η πα-

γκόσμια αγορά συνειδητο-

ποίησε πως η ανεξέλεγκτη

παραγωγή συσκευασιών από

διάφορα μη βιοδιασπώμενα

υλικά προκαλεί έντονο οικολογικό πρό-

βλημα. Έπρεπε, λοιπόν, να επιβληθούν

κυρώσεις και νόμοι, για να περιορισθεί η

ρύπανση και να ενισχυθεί η ανακύκλω-

ση. Παράλληλα την εμφάνισή τους έκα-

ναν διάφορα διακριτικά στις συσκευα-

σίες, με στόχο να ενημερώσουν τους κα-

ταναλωτές ότι το προϊόν που αγοράζουν

δεν μολύνει το περιβάλλον.

Επιπλέον, η αναπτυσσόμενη περιβαλ-

λοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών,

τους έχει οδηγήσει να επιλέγουν προϊό-

ντα και με βάση τις συνέπειές του στο πε-

ριβάλλον. Προσέχουν εάν το υλικό ανα-

κυκλώνεται, εάν προέρχεται από ανακυ-

κλώσιμη ύλη, εάν παράχθηκε με υπεύθυ-

νο προς το περιβάλλον τρόπο. Η εξέλιξη

αυτή έχει προωθήσει την περιβαλλοντική

σήμανση πάνω στις συσκευασίες των

προϊόντων.

Τα Οικολογικά ή "Πράσινα" Σήματα

(Eco-labels) είναι εργαλεία πιστοποίησης

προϊόντων και ενημέρωσης του κατανα-

λωτή ή του υπεύθυνου προμηθειών, κυ-

ρίως για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις

προϊόντων ή υπηρεσιών. Για κάθε σήμα

συνήθως απαιτούνται σημαντικές αλλα-

γές στο μοντέλο διοίκησης και λειτουρ-

γίας της επιχείρησης. Η Οικολογική Σή-

Πώς αναγνωρίζουμε
τα πιστοποιημένα
προϊόντα

Π
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Το σπάνιο Σαλιγκάρι 
του Υμηττού

Ο
Υμηττός ως οικοσύστημα παρουσιάζει υψηλή

βιοποικιλότητα, δηλαδή φιλοξενεί ενδημικά,

σπάνια και προστατευόμενα είδη φυτών και

ζώων, καθώς έχει μεγάλο αριθμό φυτικών ει-

δών, ενώ παράλληλα αποτελεί ενδιαίτημα για

πολλά είδη ζώων, από εδαφόβια μέχρι αρπακτικά πτηνά. Αν

και συνήθως την προσοχή και το ενδιαφέρον τραβούν τα

σπάνια φυτά και τα πουλιά, υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι του

βουνού που είναι εξίσου σπάνιοι και σημαντικοί. 

Τα υδρόβια σαλιγκάρια της οικογένειας Hydrobiidae στην

Ελλάδα έχουν μελετηθεί από διάφορους επιστήμονες κατά

τη διάρκεια του 19ου, 20ού και 21ου αιώνα. Παρ’ όλ’ αυτά,

η γνώση μας για αυτά παραμένει ατελής. Η Κόκκινη Λίστα

των απειλούμενων ειδών περιλαμβάνει 42 είδη της οικογέ-

νειας Hydrobiidae από την Ελλάδα. Ένα από αυτά έχει χα-

ρακτηριστεί ως Εκλιπόν, δεκαεννέα έχουν ταξινομηθεί ως

Κρισίμως Κινδυνεύοντα, τρία ως Κινδυνεύοντα, το ένα ως

Σχεδόν Απειλούμενο, τέσσερα ως Τρωτά, οκτώ ως Ανεπαρ-

κώς Γνωστά και τα υπόλοιπα ως Μειωμένου Ενδιαφέρο-

ντος.

Κελύφη της Daphniola louisi  (Πηγή: Falniowski A., Szarowska

M. 2000. «A new species of Daphniola Radoman, 1973

(Gastropoda: Hydrobiidae) from Greece». Folia Malacologica,

8(3), pp: 181-188.)

Κελύφη των ειδών Daphniola. a. προβολή του πάνω

μέρους του κελύφους, b. προβολή του κάτω μέρους του κε-

λύφους, c. πρόσθια όψη, 14. -Daphniola eptalophos sp. n.

(Αγοριανή), 15. -Daphniola exigua (Μαραθώνας, Αττική),

16. -Daphniola louisi (Καισαριανή, Αττική). (Πηγή: Radea

C (2011) «A new species of hydrobiid snails (Mollusca,

Gastropoda, Hydrobiidae) from central Greece». ZooKeys,

138, pp: 53–64).
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Το σαλιγκάρι του είδους Daphniola louisi είναι το μόνο εί-

δος της  οικογένειας Hydrobiidae που κατοικεί στην πηγή

της Μονής Καισαριανής και υπάρχει μόνο εκεί. Η ύπαρξή

του γενικώς αγνοείται, παρά το γεγονός ότι η περιοχή ήταν

πασίγνωστη από τα αρχαία χρόνια, δεδομένου ότι ο Ρωμαίος

Αυτοκράτορας Αδριανός χρησιμοποίησε την πηγή για να πα-

ρέχει νερό στην Αθήνα. Στην Κόκκινη Λίστα των απειλούμε-

νων ειδών έχει ταξινομηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύον.

Πηγές:

- Radea, K. & Falniowski, A. 2013. Daphniola louisi. The IUCN Red List of Threatened Species 2013

- Falniowski A., Szarowska M. 2000. «A new species of Daphniola Radoman, 1973 (Gastropoda: Hydrobiidae) from Greece.» Folia Malaco-

logica  , 8(3), pp: 181-188.

- Radea C (2011) «A new species of hydrobiid snails (Mollusca, Gastropoda, Hydrobiidae) from central Greece.» ZooKeys, 138, pp: 53–64.
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Π
έντε ελληνικές περιοχές ανα-

κηρύχθηκαν «Παγκόσμια Γε-

ωπάρκα της Unesco» σύμ-

φωνα με το νέο πρόγραμμα

του οργανισμού, το οποίο εγκρίθηκε στο

Παρίσι, στην επέτειο των 70 χρόνων από

την ίδρυση της Unesco.

Η Γενική Διάσκεψη της Unesco που

συνεδρίασε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, κά-

τω από την σκιά των τρομοκρατικών επι-

θέσεων, αποδέχθηκε ομόφωνα τη δημι-

ουργία του νέου προγράμματος του ορ-

γανισμού για τις Γεωεπιστήμες και τα Γε-

ωπάρκα, (International Geoscience and

Geoparks Program) σύμφωνα με το ο-

ποίο καθιερώνεται η αναγνώριση περιο-

χών με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα

Unesco».

Τα «Γεωπάρκα της Unesco» είναι το

τρίτο πρόγραμμα αναγνώρισης περιοχών

διεθνούς αξίας, μαζί με τα Μνημεία Πα-

γκόσμιας Κληρονομιάς και τα Αποθέμα-

τα της Βιόσφαιρας. Τα γεωπάρκα αποτε-

λούν σημαντική φυσική και γεωλογική

κληρονομιά μιας χώρας, τα οποία παί-

ζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη

τουρισμού. Στο νέο πρόγραμμα εντάσσο-

νται 120 γεωπάρκα από 33 χώρες, με την

Ελλάδα να διαθέτει 5 περιοχές που χαρα-

κτηρίζονται πλέον «Παγκόσμια Γεωπάρ-

κα της Unesco».

ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΑ  «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO»

΄Άποψη του Απολιθωμένου Δάσους στη Λέσβο.
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Το φαράγγι του Βίκου από την θέση Οξιά, κοντά στο χωριό Μονοδένδρι.
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Οι περιοχές αυτές είναι:

•    Η νήσος Λέσβος.

•    Η περιοχή του Εθνικού δρυμού Βίκου

- Αώου.

•    Το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού.

•    Η περιοχή του Ψηλορείτη.

•    Η περιοχή Σητείας.

Η αναγνώριση από την Unesco των πα-

ραπάνω περιοχών καταδεικνύει τον

πλούτο της ελληνικής γεωλογικής κλη-

ρονομιάς και αναδεικνύει ταυτόχρονα τις

ευκαιρίες και δυνατότητες που ανοίγο-

νται μέσω της προβολής και της ορθολο-

γικής τους διαχείρισης για την αναβάθμι-

ση του τουριστικού προϊόντος και τη

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Άποψη από τον Ψηλορείτη (Ίδη).

Χελμός.

Από την ιστοσελίδα fdchelmos.gr
του Φορέα Διαχείρησης Χελμού-Βουραϊκού.
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Το Λιμάνι της Σητείας.
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Τ
ο Σάββατο στις 12 Δεκεμ-

βρίου στο Παρίσι, σχεδόν

σύσσωμη η διεθνής κοινό-

τητα δεσμεύτηκε για συ-

γκράτηση της παγκόσμιας

ανόδου της θερμοκρασίας στους δύο

βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με τα ε-

πίπεδα της Προβιομηχανικής Εποχής,

ως τα τέλη του αιώνα. Έξι χρόνια μετά

την παταγώδη αποτυχία της διάσκεψης

της Κοπεγχάγης, που δεν κατάφερε να

επισφραγίσει μια τέτοια συμφωνία, στο

Παρίσι σε ατμόσφαιρα ευφορίας η ιστο-

ρική στιγμή έγινε δεκτή με επευφημίες

που διήρκεσαν αρκετά λεπτά.

Αν και δεν έχει τη δεσμευτική ισχύ

μιας Διεθνούς Συνθήκης, όπως αυτή ο-

ρίζεται από το διεθνές δίκαιο, οι εκπρό-

σωποι των 195 χωρών που συμμετείχαν

στην 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Ε-

θνών για την Κλιματική Αλλαγή συμ-

φώνησαν ότι οι κυβερνήσεις των χωρών

τους θα εργαστούν ώστε η άνοδος της

θερμοκρασίας θα περιοριστεί «αρκετά

χαμηλότερα» από τους δύο βαθμούς

Κελσίου και ότι θα «προσπαθήσουν να

την περιορίσουν» περαιτέρω στον 1,5

βαθμό.

Δεδομένου ότι η συμφωνία απαιτεί

την ομόφωνη έγκριση 196 χωρών και ό-

τι οι συζητήσεις γίνονταν κάτω από τις

ισχυρότατες πιέσεις του λόμπι των ορυ-

κτών καυσίμων, οι διοργανωτές μάλλον

έχουν δίκιο να κάνουν λόγο για «ιστορι-

κή επιτυχία» και «σημείο καμπής» για

τον πλανήτη.

Στα θετικά του κειμένου της συμφω-

νίας του Παρισιού, η οποία θα τεθεί σε

ισχύ το 2020, είναι ότι προβλέπει:

• Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα θα

πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται το

ταχύτερο δυνατό.

• Στο δεύτερο μισό του αιώνα οι εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει

να μειωθούν στα επίπεδα που μπο-

ρούν να απορροφούν τα δάση, έτσι ώ-

στε να επιτευχθεί μια ισορροπία μη-

δενικών καθαρών εκπομπών.

• Όλες οι χώρες θα εγγραφούν σε κοινό

σύστημα αναφοράς, παρακολούθησης

και επιβεβαίωσης των εκπομπών.

• Από το 2020, οι ανεπτυγμένες χώρες

θα προσφέρουν βοήθεια 100 δισ. δο-

λαρίων τον χρόνο προκειμένου να

βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώ-

ρες να στραφούν σε καθαρές πηγές ε-

νέργειας και να αντιμετωπίσουν τις

καταστροφές που φέρνει η κλιματική

αλλαγή, με την υπόσχεση ότι το κον-

δύλι αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον.

Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία στην

συμφωνία που γεννούν μια δυσπιστία ό-

πως:

• Δεν υπάρχει πρόβλεψη για οικονομι-

κή αποζημίωση των χωρών που πλήτ-

τονται από φυσικές καταστροφές λό-

γω ανόδου της θερμοκρασίας. Αν και

οι αναπτυσσόμενες χώρες πίεσαν για

ρητή αναφορά σε μηχανισμό «απω-

λειών και ζημιών»,  οι ΗΠΑ και άλλες

χώρες απέρριψαν την απαίτηση. Έτσι,

η τελική συμφωνία περιλαμβάνει ξε-

χωριστή, μη δεσμευτική διάταξη, που

προβλέπει ότι ο μηχανισμός αυτός δεν

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεκδί-

κηση αποζημιώσεων από φυσικές κα-

ταστροφές που αποδίδονται στην κλι-

ματική αλλαγή.

• Η συμφωνία δεν θέτει νομικά δεσμευ-

τικούς στόχους για τις εκπομπές άν-

θρακα. Η καθεμία από τις 196 χώρες-

μέλη της Συνθήκης-Πλαισίου του

ΟΗΕ για την Κλιματική αλλαγή (η ο-

ποία δημιουργήθηκε στο Ρίο το 1992)

θα πρέπει να παρουσιάσει εθελοντι-

κούς στόχους για τη μείωση ή συ-

γκράτηση των εγχώριων εκπομπών,

οι οποίοι θα επανεξετάζονται κάθε πέ-

ντε χρόνια από το 2018. Η συμφωνία

δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα εξαι-

τίας των αντιδράσεων των ΗΠΑ, της

Κίνας και άλλων χωρών, οι οποίες α-

νησυχούν για τις επιπτώσεις στην οι-

κονομία.

• Η ενεργοποίηση της συμφωνίας του

Παρισιού προϋποθέτει την επικύρω-

σή της από τις κυβερνήσεις τουλάχι-

στον 55 χωρών, των οποίων οι εκπο-

μπές αερίων του θερμοκηπίου αντι-

στοιχούν στο 55% των παγκόσμιων

εκπομπών. Η απαίτηση αυτή θα μπο-

ρούσε να δημιουργήσει σημαντικό

πρόβλημα, αν μεγάλοι ρυπαντές όπως

οι ΗΠΑ και η Κίνα αποφασίσουν να

μην επικυρώσουν το τελικό κείμενο.

Άλλωστε, οι ΗΠΑ δεν είχαν επικυρώ-

σει ποτέ το Πρωτόκολλο του Κιότο

του 1998 επί προεδρίας Μπιλ Κλί-

ντον.

• Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επι-

σημαίνουν ακόμα ότι οι εθελοντικές

δεσμεύσεις για τις εκπομπές που εί-

χαν παρουσιαστεί από 186 χώρες ε-

νόψει της Συνόδου δεν επαρκούν για

το στόχο των 2 βαθμών, κάτι που δεί-

χνει να βρίσκεται σε διαφωνία με το

συμφωνημένο στόχο της συνόδου. Το

ίδιο υποστήριξαν και πολλές χώρες

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
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που κινδυνεύουν από την άνοδο της

στάθμης της θάλασσας, όπως ορισμέ-

να νησιά του Ειρηνικού. Με επικεφα-

λής την Σαουδική Αραβία, η αντίπα-

λη πλευρά απάντησε ότι ο καθορι-

σμός ενός πιο φιλόδοξου στόχου θα

έθετε σε κίνδυνο τη διατροφική α-

σφάλεια.

• Δεν μας ξαφνιάζει άλλωστε, ότι η Σα-

ουδική Αραβία, μια χώρα της οποίας

η οικονομία βασίζεται στο πετρέλαιο,

πρωτοστάτησε στην προσπάθεια να

εξαλειφθεί από το κείμενο της συμ-

φωνίας κάθε αναφορά σε σταδιακή

κατάργηση των ορυκτών καυσίμων

(decarbonization) κάποια στιγμή στο

δεύτερο μισό του αιώνα. Η Κίνα και

η Ινδία, οι οποίες βασίζονται στον λι-

θάνθρακα για την οικονομική ανά-

πτυξη και την ηλεκτροδότηση του

πληθυσμού τους, επίσης αρνήθηκαν

να ορίσουν ημερομηνία για την εγκα-

τάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Α-

κόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ο-

ποία πίεσε για μια φιλόδοξη συμφω-

νία, δίστασε να υιοθετήσει τον όρο

«decarbonization» λόγω της Πολω-

νίας, της οποίας η οικονομία εξαρτά-

ται από τον άνθρακα.

Αν και οι στόχοι που τέθηκαν στη

συμφωνία θεωρήθηκε ότι υπερβαίνουν

τις προσδοκίες που υπήρχαν κατά την έ-

ναρξη της συνόδου του Παρισιού, η ο-

μόθυμη πολιτική στήριξη στους στό-

χους αυτούς είναι το πιο αισιόδοξο μή-

νυμα που βγήκε από τη σύνοδο.

H συμφωνία στο Παρίσι έρχεται στο

τέλος του  2015 που είναι το θερμότερο έ-

τος από το 1880 που τηρούνται μετεωρο-

λογικά δεδομένα. Επίσης προβλέπεται ό-

τι το 2016 θα καταρρίψει και πάλι το ρε-

κόρ. Το θετικό όμως είναι ότι το 2014 οι

εκπομπές άνθρακα έδειξαν για πρώτη φο-

ρά να σταθεροποιούνται. Σε περίπτωση

που η εφαρμογή της συμφωνίας αποτύ-

χει, η ανθρωπότητα θα αναγκαστεί να α-

ντιμετωπίσει πρωτοφανείς ξηρασίες, φο-

νικούς καύσωνες, μαζικές εξαφανίσεις ει-

δών και εκτοπισμό εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ανθρώπων από τις ακτές λόγω

της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
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Επανεμφάνιση 
των λύκων στην Πάρνηθα
μετά από 50 χρόνια

Η
Περιβαλλοντική Οργάνωση
«Καλλιστώ», που δραστηριο-
ποιείται εδώ και περισσότερα

από δέκα χρόνια στη μελέτη και διατή-
ρηση των μεγάλων σαρκοφάγων στην
Ελλάδα, γνωστοποιεί ότι μετά από 50
χρόνια απουσίας εμφανίστηκαν λύκοι
στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας.

Η επιβεβαίωση της επανεμφάνισης
έγινε με έρευνες πεδίου και χρήση ει-
δικών αυτόματων φωτογραφικών δια-
τάξεων υπέρυθρου, οι οποίες παρέ-
μειναν ενεργές επί έξι μήνες και κατό-
πιν σχετικού αιτήματος για τεχνική
βοήθεια από το Δασαρχείο Πάρνη-
θας τον Σεπτέμβριο του 2014. Οι κά-
μερες τοποθετήθηκαν από τον δρα
βιολόγο της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ Γιώργο Η-
λιόπουλο και τα δεδομένα που συγκε-
ντρώθηκαν αφορούν την παρουσία
μιας αγέλης λύκων 7-8 ατόμων. Τα α-
ποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στο
Δασαρχείο Πάρνηθας και τον Φ.Δ.
Πάρνηθας προς ενημέρωσή τους τον
Σεπτέμβριο του 2015, αλλά και τον Ο-
κτώβριο του 2015 ύστερα από επικαι-
ροποίηση.

Σύμφωνα με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, το φαι-
νόμενο «ερμηνεύεται αποκλειστικά
και μόνο με τη διαδικασία της φυσικής
επαναποίκισης από άτομα του είδους
σε διασπορά», ενώ η παρουσία του

λύκου στην περιοχή δεν αποτελεί α-
πειλή για τους περιπατητές, καθώς οι
λύκοι φοβούνται τον άνθρωπο.

Η διαδικασία επαναποίκισης έχει
ξεκινήσει εδώ και δύο τουλάχιστον
δεκαετίες, με τη σταδιακή επανεμφά-
νιση λύκων σε περιοχές της πρότε-
ρης κατανομής του είδους στην Στε-
ρεά Ελλάδα.

Η φυσική δάσωση σε μεγάλες εκτά-
σεις της ημιορεινής και ορεινής ζώ-
νης, που ακολούθησαν την σταδιακή
εγκατάλειψη της υπαίθρου και την
ορθολογικότερη διαχείριση των δα-
σών, η βελτίωση του νομικού καθε-
στώτος προστασίας του λύκου και
της αρκούδας, και η επανάκαμψη των
οπληφόρων, όπως ο αγριόχοιρος και
το ζαρκάδι στην Ηπειρωτική Ελλάδα
και το ελάφι στον Ε.Δ Πάρνηθας, α-
ποτέλεσαν τις βασικότερες αιτίες για
την σταδιακή επανάκαμψη του είδους
σε περιοχές όπου είχε παλιότερα ε-
ξαφανισθεί.

Ωστόσο, μπορεί να συνοδευτεί από
ζημιές στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο γι
αυτό και «πρέπει να υπάρξει σχετική
μέριμνα για την ενίσχυση των μεθό-
δων φύλαξης και προστασίας των κο-
παδιών». Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται
τοποθέτηση ηλεκτροφόρου περίφρα-
ξης γύρω από τις κτηνοτροφικές ε-
γκαταστάσεις και η χρήση καλών
σκύλων φύλαξης κοπαδιών. Ο  λύκος,
ως ανώτερος θηρευτής, αναμένεται
να επιδράσει θετικά στο οικοσύστημα
της Πάρνηθας και στον αυτόχθονα
πληθυσμό του ελαφιού. Φυσικά, η αλ-
ληλεπίδραση των δύο ειδών πρέπει
να παρακολουθείται συστηματικά.

Παρόμοια τάση επανάκαμψης των
μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών
(αρκούδα, λύκος, λύγκας, αδηφάγος)
καταγράφεται πλέον σε ολόκληρη την
Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα σχετικής έρευνας που δημοσιεύτη-

κε τον Δεκέμβριο του 2014 στο επιστη-
μονικό περιοδικό Science και στην ο-
ποία συμμετείχε και η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, πα-
ρέχοντας δεδομένα παρουσίας για τον
λύκο και την αρκούδα στην Ελλάδα.

Τα κουνούπια 
και η Κλιματική Αλλαγή 
στην Ελλάδα 

Ο
κτώ πρωτοποριακές ηλεκτρο-
νικές συσκευές (παγίδες) πα-
ρακολούθησης των χωροκατα-

κτητικών κουνουπιών-εισβολέων, που
όμοιές τους δεν υπάρχουν διεθνώς, θα
εγκατασταθούν τους επόμενους μήνες
σε επιλεγμένα σημεία πιθανής εισόδου
των εντόμων στην Ελλάδα, ενώ άλλες
τέσσερις θα τοποθετηθούν στην Ιτα-
λία. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμε-
νου κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, ελληνοϊταλικού ερευνητικού έρ-
γου LIFE CONOPS.

Η επίδειξη και παρουσίαση της συ-
σκευής αυτής, που κατασκευάζεται
στην Ελλάδα, καθώς και τα σημαντικό-
τερα αποτελέσματα του LIFE CONOPS
έγιναν στις 10 Δεκεμβρίου σε ημερίδα
με θέμα “Καταπολέμηση κουνουπιών
και δημόσια υγεία: Η επίδραση της κλι-
ματικής αλλαγής”, που διοργανώθηκε
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών σε συνεργασία με το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας και το Κέντρο Ελέγχου & Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) υπό την
αιγίδα των υπουργείων Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε:
«Η καταπολέμηση των κουνουπιών εί-
ναι πρόβλημα δημόσιας υγείας και
ποιότητας ζωής με οικονομικές και



κοινωνικές επιπτώσεις». Όπως υπο-
γράμμισε, «η αντιμετώπιση οφείλει να
είναι τόσο άρτια επιστημονική όσο και
διοικητικά αποτελεσματική. Απαιτείται
η αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, ο
σωστός σχεδιασμός εφαρμογής των
μέτρων, ο συντονισμός πολλών υπηρε-
σιών και η συμμετοχή των πολιτών. Ε-
πιπρόσθετα, είναι αναγκαίες οι κατάλ-
ληλες συνέργειες με γειτονικές χώρες
όπως η Ιταλία, οι οποίες αντιμετωπί-
ζουν παρόμοιο πρόβλημα».

Οι πρωτότυπες συσκευές θα εγκα-
τασταθούν στην Ελλάδα, στα εξής
σημεία: στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος
Βενιζέλος” στην Αθήνα, στο Μπενά-
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην
Κηφισιά, στο λιμάνι του Πειραιά, στο
αεροδρόμιο και στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης, στα Χανιά, στον Έβρο και
στην Πάτρα.

Όπως ανακοινώθηκε, «η στατιστική
ανάλυση των δεδομένων από τις συ-
σκευές θα καταστήσει δυνατή την εξα-
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον
αφορά στην ύπαρξη κουνουπιών ει-
σβολέων, το καθεστώς εγκατάστασής
τους, τις μεταβολές στον πληθυσμό
τους κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων
χρονικών περιόδων, την ακριβή συ-
σχέτιση μεταξύ επικρατούντων μετεω-
ρολογικών συνθηκών και ύπαρξης
πληθυσμών κουνουπιών εισβολέων».

Πρόκειται για ακόμη ένα εργαλείο
που θα είναι στη διάθεση των αρμό-
διων φορέων για την καταπολέμηση
των κουνουπιών την ώρα μάλιστα

που, σύμφωνα με στοιχεία που πα-
ρουσιάστηκαν στην ημερίδα, από τη
μία πλευρά, η αλλαγή του κλίματος
ευνοεί την εντονότερη παρουσία πλη-
θυσμών κουνουπιών, ενώ από την άλ-
λη, έχουν κάνει και πάλι την εμφάνισή
τους στην Ελλάδα λόγω των κουνου-
πιών, ασθένειες που είχαν εξαφανι-
στεί εδώ και δεκαετίες, θέμα στο ο-
ποίο αναφέρθηκε και ο πρύτανης του
Γεωπονικού Γεώργιος Παπαδούλης,
που είναι εντομολόγος.

Αναφορικά με την επίδραση της
κλιματικής αλλαγής χαρακτηρίστηκε
«θερμή» η σχέση κλίματος-κουνου-
πιών καθώς αρκεί η άνοδος κατά ένα ή
δύο βαθμούς της θερμοκρασίας σε έ-
να χρόνο, για να γίνει πιο γρήγορη αύ-
ξηση του πληθυσμού των κουνουπιών.
Εικόνα, που δεν θα είναι και τόσο σπά-
νια στο μέλλον δεδομένου ότι «η θερι-
νή περίοδος θα είναι πιο διευρυμένη,
θα υπάρχει αύξηση των άνυδρων ημε-
ρών καθώς και αύξηση των ημερών με
ακραία καιρικά φαινόμενα».

Αναφορικά με τις κοινωνικοοικονο-
μικές διαστάσεις του προβλήματος
το κουνούπι χαρακτηρίστηκε “οικονο-
μικός εισβολέας” με σημαντικές οικο-
νομικές διαστάσεις για παράδειγμα
στον τομέα του τουρισμού και με ιδι-
αίτερο κόστος για την κοινωνία. Σύμ-
φωνα με την Δανάη Περβαντίδου από
το τμήμα επιδημιολογικής επιτήρη-
σης και παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ,
«από το 2009 αντιμετωπίζουμε απει-
λές ασθενειών που δεν υπήρχαν. Για
παράδειγμα, η Ελλάδα το 1974 κη-
ρύσσεται χώρα ελεύθερη από την ε-
λονοσία, από το 1975 έως το 2008 κα-
ταγράφονταν 20-50 εισαγόμενα κρού-
σματα ανά έτος και από το 2009-2013
καθώς και το 2015 κατεγράφησαν
κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας με-
τάδοσης».

Όπως υπογράμμισε, «η εγχώρια με-

τάδοση είναι ένα εθνικό πρόβλημα με
διεθνές ενδιαφέρον. Υπάρχουν στη
χώρα μας περιοχές με κίνδυνο επανε-
γκατάστασης της ελονοσίας καθώς υ-
πάρχει ο κατάλληλος διαβιβαστής και
νεοεισερχόμενοι αλλοδαποί από εν-
δημικές χώρες. Αναφορικά με τη λοί-
μωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου,
το 2010 κατεγράφη η πρώτη επιδημία
λοίμωξης από τον ιό σε ανθρώπους
στην Ελλάδα. Η επανεμφάνιση και
διασπορά του ιού για πέντε συνεχή έ-
τη 2010-2014 υποδηλώνει την εγκατά-
στασή του στην Ελλάδα. Επίσης, έ-
χουμε πιθανή είσοδο άλλων δύο ιών
στην Ελλάδα, του Δάγκειου Πυρετού
και του v.Chikungunya».

Στην ημερίδα, ειδικοί από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέ-
ες μελέτες και εμπειρίες για θέματα
που αφορούν τα κουνούπια και τη δη-
μόσια υγεία καθώς και ενέργειες
πρόληψης και αντιμετώπισης των
προβλημάτων που αυτά προκαλούν.

Με ένα κλικ 
δείτε τη ρύπανση 
από τα πετρελαιοκίνητα 
αυτοκίνητα στη γειτονιά σας

Η
ατμοσφαιρική ρύπανση σε
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έ-
χει μειωθεί την τελευταία δε-

καετία χάρη στην αυστηρότερη περι-
βαλλοντική νομοθεσία. Ωστόσο, η
ποιότητα του αέρα σε πολλές πό-
λεις, επιδεινώνεται από τα οξείδια
του αζώτου (NOx) που εκπέμπουν σε
μεγάλες ποσότητες τα πετρελαιοκί-
νητα αυτοκίνητα. Το διοξείδιο του α-
ζώτου (NO2), που θεωρείται από
τους πιο βλαβερούς ατμοσφαιρι-
κούς ρύπους, συνδέεται με παθή-
σεις του αναπνευστικού, άσθμα και
πρόωρους θανάτους.
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Στις ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν λιγό-
τερα πετρελαιοκίνητα στους δρό-
μους και οι έλεγχοι των οξειδίων του
αζώτου είναι αυστηρότεροι συγκριτι-
κά με την Ευρώπη, το διοξείδιο του α-
ζώτου βρίσκεται σε σημαντικά χαμη-
λότερα επίπεδα στις μεγάλες πόλεις.
Για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, η μέ-
γιστη μέση τιμή σε ένα χρόνο είναι τα
42 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο
αέρα, ενώ στο Λονδίνο φτάνει τα 85
μικρογραμμάρια. Στην Ευρώπη υπάρ-
χουν περισσότεροι από 4.000 σταθ-
μοί μέτρησης του διοξειδίου του αζώ-
του και άλλων αερίων ρύπων.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελί-
δα της Wall Street Journal, επιλέξτε
μια τοποθεσία (πχ την πόλη όπου κα-
τοικείτε στην Ελλάδα) και δείτε τη μέ-
ση ετήσια συγκέντρωση διοξειδίου
του αζώτου στη γειτονιά σας.

Το κόκκινο σκαθάρι απειλεί
το Φοινικόδασος του Βάι 

Ε
δώ και περίπου δέκα χρόνια, η
δημοτική αρχή της Σητείας
προσπαθεί να εξολοθρεύσει το

έντομο που όμως αποδεικνύεται αν-
θεκτικό στα βιολογικά φάρμακα και ε-
ξακολουθεί να προσβάλλει φοίνικες
τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτι-
κούς χώρους. Το κόκκινο σκαθάρι έ-
χει ήδη καταστρέψει φοινικόδεντρα
σε Σητεία, Παλαίκαστρο και Κουρεμέ-
νο, αλλά και λίγα μέτρα από τους Φοί-

νικες του Θεόφραστου στο Βάι.
«Πρέπει να αλλάξουμε πλεύση»,

προτείνει στο cretalive ο δήμαρχος
Σητείας, τονίζοντας ότι «το θέμα πρέ-
πει να απασχολήσει το Υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να
εκπονηθεί ένα ειδικό σχέδιο για την
καταπολέμηση του σκαθαριού, με έμ-
φαση στην προστασία του Φοινικοδά-
σους του Βάι, μίας περιοχής αναγνω-
ρισμένου κάλλους η οποία συγκε-
ντρώνει κάθε καλοκαίρι πλήθος τουρι-
στών».

«Ήδη ο τελευταίος φοίνικας που θά-
ψαμε βρισκόταν σε απόσταση 30 μέ-
τρων από το φοινικόδασος. Ποιος μας
διασφαλίζει ότι δε θα προσβληθούν
και οι φοίνικες στο Βάι;» δηλώνει ο
δήμαρχος που ζητάει άμεσες παρεμ-
βάσεις, με τη βοήθεια και της Περιφέ-
ρειας Κρήτης, με την οποία βρίσκεται
άλλωστε σε επαφή αλλά και σε κοινή
γραμμή για το θέμα.

Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία για την
αντιμετώπιση του σκαθαριού. Η Διεύ-
θυνση Δασών Λασιθίου, που εμπλέκε-
ται μόνον για την έκταση εντός του
δάσους, υποστηρίζει ότι πρέπει να
προχωρήσει ο καθαρισμός με χημικά
φάρμακα αφού τα βιολογικά δεν έφε-
ραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι υ-
πεύθυνη για το χώρο γύρω από το
Φοινικόδασος, επιμένει ότι σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να γίνει χρήση
χημικών.

Ο Λουδίας γέμισε 
με νεκρά ψάρια και καβούρια

Σ
ύμφωνα με αλιείς της περιοχής
τα νεκρά ψάρια πρωτοεμφανί-
στηκαν την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα
Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα ειδοποιήθη-
κε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και
προχώρησε άμεσα στη διενέργεια
αυτοψίας και στην αποστολή δειγμά-
των ψαριών για εξετάσεις, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί η αιτία των θανά-
των. Την Πέμπτη 24-09-2015 πραγμα-
τοποιήθηκε κοινή αυτοψία με τους υ-
παλλήλους των Τμημάτων Αλιείας και
Εσωτερικών Υδάτων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας διαπι-
στώθηκαν νεκρά ψάρια και καβούρια
σε μεγάλους αριθμούς, τα οποία πα-
ρασύρονταν προς τη θάλασσα. Τα νε-
κρά ψάρια ήταν ποικίλου μεγέθους,
ανήκαν σε πολλά διαφορετικά είδη,
αλλά κυρίως σε είδη που διαβιούν σε
γλυκά νερά. Μάλιστα, εντοπίστηκε
μεγάλος αριθμός νεκρών ψαριών ει-
δών με μεγάλη αντοχή στις περιβαλ-
λοντικές συνθήκες, όπως ο γουλια-
νός και τα καβούρια.

Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου
αλιέων-μυδοκαλλιεργητών «Ποσειδών»,
Κώστας Βερβίτης, επισήμανε ότι το
φαινόμενο παρατηρείται κάθε χρόνο
την ίδια περίπου εποχή με αποτέλε-
σμα τον μαζικό θάνατο των ποτάμιων
υδρόβιων οργανισμών.

Στα αποτελέσματα των εξετάσεων
που πραγματοποίησε το Τμήμα Πα-
θολογίας Υδρόβιων Οργανισμών της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου
και ανακοίνωσε ο Φορέας Διαχείρι-
σης, προκύπτει ότι δεν εντοπίστηκαν
παθολογικοί παράγοντες και οι θάνα-
τοι χαρακτηρίζονται «περιβαλλοντι-
κής αιτιολογίας».
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Σε ανακοίνωση του Τμήματος Αλιεί-
ας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά γί-
νεται λόγος για «περιβαλλοντικό ρύπο
που εισήχθη στην κοίτη του ποταμού
ανάντη και μακριά από την εκβολική
περιοχή». Αυτό συμπεραίνεται από το
γεγονός ότι τα περισσότερα νεκρά εί-
δη ψαριών δεν αφορούν τα ευρύαλα
είδη, αλλά τα είδη του γλυκού νερού.
Συμπεραίνεται επίσης ότι «η ουσία
που απορρίφθηκε ήταν δραστική, με
μεγάλη συγκέντρωση και σε μεγάλες
ποσότητες».

Ο καύσωνας του 2007 
στην Ελλάδα 
στους 10 πιο καυτούς 
της Ευρώπης

Σ
ύμφωνα με έρευνα επιστημό-
νων του Κοινού Ερευνητικού
Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής (JRC), ο καύσωνας που έπλη-
ξε την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2007
περιλαμβάνεται στους δέκα πιο καυ-
τούς που έπληξαν την Ευρώπη μετά
το 1950. 

Η μελέτη επισημαίνει τον κίνδυνο
για πολλαπλασιασμό αντίστοιχων φαι-
νομένων συνολικά στην Ευρώπη τα ε-
πόμενα 20 χρόνια.

Οι εκτιμήσεις έγιναν με γνώμονα ένα
μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τόσο την
ένταση όσο και τη διάρκεια τέτοιων
κλιματικών φαινομένων. Καταρτίστηκε
με αυτόν τον τρόπο ο δείκτης Heat

Wave Magnitude Index daily (HWMId),
σύμφωνα με τον οποίο συντάχθηκε
και η κατάταξη με τους χειρότερους
καύσωνες στην Ευρώπη από το 1950
και μετά.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται
ο καύσωνας που έπληξε τη Ρωσία το
2010 με θύματα δεκάδες χιλιάδες αν-
θρώπους. Ο καύσωνας της Ελλάδας
του 2007, που διήρκεσε 21 μέρες,
βρίσκεται στην έβδομη θέση της
πρώτης δεκάδας.

Ο επικεφαλής της έρευνας Σιμόν
Ρούσο τόνισε: «Ακόμη κι αν οι παγκό-
σμιες μέσες θερμοκρασίες δεν αυξη-
θούν ιδιαιτέρως θα δούμε ακραίους
καύσωνες, που θα είναι πιο «καυτοί»
με μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότη-
τα».

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ίσως
υπάρξει πενταπλασιασμός ή και δε-
καπλασιασμός τέτοιων ακραίων κλι-
ματικών φαινομένων. Το βέβαιο είναι
ότι πλέον καύσωνες μπορεί να πλή-
ξουν οποιαδήποτε περιοχή της Ευ-
ρώπης, νότιας, κεντρικής ή βόρειας.
Όμως οι επιστήμονες δεν έχουν την
δυνατότητα να προβλέψουν ποια
κράτη θα πληγούν περισσότερο στο
μέλλον.

Επόμενος στόχος των επιστημόνων
είναι να εκτιμήσουν τις ευρύτερες
προεκτάσεις των καυσώνων στη δη-
μόσια υγεία, τη γεωργία και την οικο-
νομία.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώ-
ρηση «Environmental Research Letters».

Οκτώβριος 2015: 
ο θερμότερος από το 1880

Α
κόμα κι αν λάβουμε υπόψη μας
ότι το 2015 θα είναι το θερμό-
τερο έτος από το 1880 που τη-

ρούνται μετεωρολογικά δεδομένα, ο
Οκτώβριος ήταν πολύ «καυτός» σε
σχέση με τον μέσο όρο.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Α-
τμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) μέτρη-
σε την μέση παγκόσμια θερμοκρασία
του Οκτωβρίου που μας πέρασε
στους 14,98 βαθμούς Κελσίου. Πρό-
κειται για ένα επίπεδα αυξημένο κατά
το ένα τρίτο σε σύγκριση με την
προηγούμενη υψηλότερη θερμοκρα-
σία του Οκτωβρίου. Ο Οκτώβριος ή-
ταν επίσης ο τρίτος συνεχόμενος μή-
νας και ο πέμπτος των τελευταίων έξι
μηνών που σημειώθηκε θερμοκρα-
σία-ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη. Ο Ιού-
λιος του 2014 ήταν ο τέταρτος θερ-
μότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Η
θερμοκρασία στην επιφάνεια των ω-
κεανών ήταν τον Οκτώβριο η πιο αυ-
ξημένη που έχει καταγραφεί ποτέ για
τον μήνα αυτό, ξεπερνώντας κατά
0,62 βαθμό τη μέση θερμοκρασία του
20ού αιώνα. 

Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που με-
τρούν τις παγκόσμιες θερμοκρασίες
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο φε-
τινός Οκτώβριος ήταν ο θερμότερος
στα χρονικά συμπεριλαμβανομένων
της NASA, της Ιαπωνικής Μετεωρο-
λογικής Υπηρεσίας (JMA), του Πανε-
πιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρ-
κλεϋ και του Πανεπιστημίου της Αλα-
μπάμα στο Χάντσβιλ, το οποίο μετρά
τη θερμοκρασία στην ανώτερη ατμό-
σφαιρα χρησιμοποιώντας δορυφορι-
κά στοιχεία.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατα-
γράφηκαν στην Αυστραλία, τη νότια
Ασία, σε περιοχές της δυτικής Βορεί-
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ου Αμερικής, στις περισσότερες πε-
ριοχές της κεντρικής και νότιας Αφρι-
κής, στην Κεντρική Αμερική και τις βό-
ρειες περιοχές της Νοτίου Αμερικής.

Η Τζέσικα Μπλούντεν της NOAA και
άλλοι κλιματικοί επιστήμονες αποδί-
δουν αυτές τις μετρήσεις στο πολύ ι-
σχυρό φετινό Ελ Νίνιο που εντείνει
την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.
Δεδομένης της έντασης του φετινού
Ελ Νίνιο, το 2015 αποκλείεται να μην
καταρρίψει το ρεκόρ του θερμότερου
έτους που κρατά το 2014.

Το 20% των ασθενειών 
στην Ευρώπη οφείλεται 
σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες 

Ο
ι περιβαλλοντικοί παράγοντες
εκτιμάται ότι είναι υπεύθυνοι
για το 20% των ασθενειών

στην Ευρώπη σύμφωνα με νέα στοι-
χεία που παραθέτουν η Ευρωπαϊκή
Καρδιολογική Ένωση, σε συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καρδιάς
(EHN) και την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την Καρδιαγγειακή Πρόληψη και Απο-
κατάσταση (EACPR).

Όπως επισημάνθηκε στο πρόσφα-
το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολο-
γίας, εκτός από τους γνωστούς μέχρι
σήμερα παράγοντες κινδύνου για την
πρόκληση των καρδιαγγειακών νοση-
μάτων, κομβικό ρόλο παίζουν επίσης
η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο θό-

ρυβος αλλά και οι κλιματολογικές
συνθήκες όπως το ψύχος.

Συγκεκριμένα:
• Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ε-

κτιμάται ότι είναι υπεύθυνοι για το
20% των ασθενειών στην Ευρώπη.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα κατέ-
χουν το μεγαλύτερο μέρος των α-
σθενειών που οφείλονται στους πε-
ριβαλλοντικούς παράγοντες.

• Από τους περιβαλλοντικούς κινδύ-
νους, η ατμοσφαιρική ρύπανση και
η ηχορύπανση είναι περιβαλλοντι-
κοί κίνδυνοι με ευρύ αντίκτυπο
στην καρδιαγγειακή νόσο, σκοτώ-
νοντας πάνω από 4 εκατομμύρια
ανθρώπους ετησίως.

• Το 90% περίπου του ευρωπαϊκού
πληθυσμού εκτίθεται σε υψηλά επί-
πεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
ηχορύπανσης που υπερβαίνουν τα
συνιστώμενα πρότυπα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας.

• Η ηχορύπανση αυξάνει τον κίνδυνο
καρδιαγγειακής νόσου, συμπερι-
λαμβανομένης της υπέρτασης και
των καρδιακών παθήσεων. Στην Ευ-
ρώπη, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε
τουλάχιστον 10.000 πρόωρους θα-
νάτους που οφείλονται σε καρδια-
κή νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο
κάθε χρόνο.
Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Ένω-

ση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καρδιάς
(EHN) και η Ευρωπαϊκή Ένωση για
την Καρδιαγγειακή Πρόληψη και Απο-
κατάσταση (EACPR) καλούν τις κυ-

βερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
(ΕΚΕ) προχωρά σε ενημέρωση των
αρμόδιων υπουργείων, με στόχο τη
χάραξη μιας κοινής πολιτικής για να
μειωθούν τα επόμενα χρόνια οι αρνη-
τικές επιπτώσεις στην υγεία από τις
περιβαλλοντικές απειλές και, εν τέλει,
να μειωθούν τα ποσοστά των καρ-
διαγγειακών νόσων στη χώρα μας,
προς όφελος του κοινωνικού συνό-
λου και της δημόσιας υγείας.

Η επαφή με τη φύση 
βοηθάει στην ψυχική
ισορροπία

Η
θετική επίδραση του πρασί-
νου στις πόλεις και της επα-
φής με τη φύση στη σωματική

και ψυχική υγεία είναι αδιαμφισβήτη-
τη.

Μια νέα βρετανική μελέτη που φω-
τίζει και άλλες κοινωνικές προεκτά-
σεις της επαφής του ανθρώπου με τη
φύση μπορεί να δώσει το έναυσμα
για τη χάραξη νέων δημόσιων πολιτι-
κών που στο επίκεντρό τους θα έχουν
το περιβάλλον.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την
ψυχολόγο Νέτα Γουαϊνστάιν του Πα-
νεπιστημίου Κάρντιφ της Ουαλίας,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Bioscience» του Αμε-
ρικανικού Ινστιτούτου Βιολογικών Ε-
πιστημών, μελέτησαν περισσότερα α-
πό 2.000 άτομα και κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η επαφή με τη φύση
επιδρά κατά 8% στην κοινωνική συνο-
χή μιας κοινότητας ή συνοικίας - ένα
καθόλου αμελητέο ποσοστό.

Άλλοι παράγοντες, όπως το εισό-
δημα, το μορφωτικό επίπεδο και η η-
λικία των κατοίκων, φαίνεται μάλιστα,
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ότι επηρεάζουν λιγότερο – όχι πάνω
από 3% – το επίπεδο της κοινωνικής
συνοχής σε μια περιοχή. Από την άλ-
λη, εκτιμάται ότι η στενή επαφή με τη
φύση, μειώνει την εγκληματικότητα
σε ποσοστό 4%. Όσο περισσότεροι
χώροι πρασίνου υπάρχουν σε μια πε-
ριοχή, τόσο μειώνεται η εγκληματικό-
τητα! Συγκριτικά, οι κοινωνικοοικονο-
μικοί παράγοντες (κατά βάση η φτώ-
χεια), αυξάνουν την εγκληματικότητα
κατά 5%. 

Με άλλα λόγια, η επαφή με τη φύση
εν μέρει αντισταθμίζει την αρνητική ε-
πίδραση της φτώχειας στην εγκλημα-
τικότητα και την κοινωνική συνοχή και
μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για
κοινωνίες που διέρχονται πολυεπίπε-
δη κοινωνική, οικονομική και πολιτική
κρίση όπως η ελληνική.

Η εξήγηση που δίνουν οι επιστήμο-
νες είναι ότι η φύση γεννά υποσυνεί-
δητα στους ανθρώπους ένα αίσθημα
μεγαλύτερης σχέσης, σύνδεσης και
ενσυναίσθησης με τον κόσμο γύρω
τους, άρα και με τους γείτονές τους,
ανεξαρτήτως εισοδήματος. Επιπλέ-
ον, όσο περισσότερο πράσινο έχει
μια περιοχή, τόσο πιο συχνά βγαίνουν
οι άνθρωποι από τα σπίτια τους,
πράγμα που εκ των πραγμάτων τους
φέρνει σε επαφή με τους άλλους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δυ-
στυχώς η επαφή με τη φύση χάνεται
όλο και περισσότερο εξαιτίας της α-
στυφιλίας, αλλά και της τάσης για ψυ-
χαγωγικές και αθλητικές δραστηριό-

τητες σε κλειστούς χώρους. Περίπου
το 70% των Ευρωπαίων και το 50%
των κατοίκων της Γης ζουν πλέον σε
αστικά κέντρα όπου συχνά το πράσι-
νο σπανίζει και η τάση είναι ανοδική.

Σε κίνδυνο η παγκόσμια 
παραγωγή μπανάνας

Η
νόσος του Παναμά, που προ-
καλείται από τον μύκητα
Fusarium oxysporum f.sp.

cubense, απειλεί με καταστροφή τις
καλλιέργειες μπανάνας σε όλο τον
κόσμο. Ερευνητές του ολλανδικού
Πανεπιστημίου του Βαγκενίνγκεν, α-
νακάλυψαν ότι ένα στέλεχος της α-
σθένειας του Παναμά με την ονομα-
σία Tropical Race 4 (TR4) απειλεί την
πιο γνωστή ποικιλία μπανάνας, την
ποικιλία Cavendish.

Το νέο αυτό στέλεχος είναι εξαιρετι-
κά ανθεκτικό και επεκτατικό. Εμφανί-
στηκε πριν από μια δεκαετία στην Ασία,
για να εξαπλωθεί σε Ινδονησία, Μαλαι-
σία, Φιλιππίνες, Κίνα και Βόρεια Αυ-
στραλία, ενώ έπειτα από ανάπαυλα κά-
ποιων ετών, εντοπίστηκε τον περασμέ-
νο Οκτώβριο στη Μέση Ανατολή και
την Ιορδανία. Τον Νοέμβριο έπληξε την
Αφρική, ξεκινώντας από τη Μοζαμβίκη
και απειλώντας τις γειτονικές χώρες.

Ο μύκητας, που μεταδίδεται μέσω
του εδάφους, πλήττει το ριζικό και
αγγειακό σύστημα των φυτών, εμπο-
δίζοντας την πρόσληψη νερού από το
έδαφος και τα οδηγεί σε μαρασμό.

Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά
που ο μύκητας αυτός, καταστρέφει ε-
ξολοκλήρου μια ποικιλία μπανάνας.
Πριν από πενήντα χρόνια, οι μπανά-
νες που κυκλοφορούσαν στο εμπόριο
είχαν πλουσιότερη γεύση, διαρκού-
σαν περισσότερο και δεν απαιτούσαν
τεχνητή ωρίμανση. Η ποικιλία μπανά-

νας Gros Michel ήταν ευρέως δημο-
φιλής σε όλο τον κόσμο. Το 1965, η
νόσος του Παναμά έπληξε τις περισ-
σότερες καλλιέργειες μπανάνας στην
Κεντρική Αμερική και εξαπλώθηκε σε
ολόκληρο τον κόσμο. Οι αγρότες α-
ναγκάστηκαν να καταστρέψουν όλες
τις καλλιέργειες μπανάνας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, μια
άλλη ποικιλία μπανάνας, η ποικιλία
Cavendish, έγινε η επιλογή των φυ-
τειών και μονοπώλησε το εμπόριο. Η
ποικιλία Cavendish είναι μονοκαλ-
λιέργεια, γεγονός που σημαίνει ότι
δεν έχει γενετική ποικιλότητα και εί-
ναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον TR4. Μέ-
χρι στιγμής, δεν υπάρχει κανένας
τρόπος για την καταπολέμηση της
νόσου. Ο μόνος τρόπος περιορισμού
είναι η καραντίνα, αλλά οι προσπάθει-
ες μέχρι στιγμής είναι ανεπιτυχείς.

Οι μπανάνες είναι μεταξύ των δέκα
κορυφαίων προϊόντων τροφίμων στη
Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και
τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με
τους ερευνητές. Οι ερευνητές βρή-
καν ότι οι εξαγωγές μπανάνας από τις
χώρες που έχουν πληγεί έχουν σημει-
ώσει σημαντική κάμψη. Εάν ο μύκη-
τας εμφανιστεί στη Νότιο Αμερική,
τότε θα θέσει σε κίνδυνο την παγκό-
σμια παραγωγή μπανάνας.

Η μελέτη με τίτλο «Από το κακό στο
χειρότερο: οι μπανάνες και η ασθένεια
του Παναμά – Όταν τα φυτά και οι πα-
θογενείς κλώνοι συναντώνται» δημο-
σιεύεται στην επιθεώρηση Plos One.



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




