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Ένωση Αθηνών

TA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
TO ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

TA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
TO ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



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 100gr και Freelife Κento 150gr, 100% ανακυκλωμένο, πιστοποιημένo με FSC
(Αειφορική Δασική Διαχείριση).

Οικολογικές προδιαγραφές:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 / ΤΕΥΧΟΣ 180

ΠEΡIEXOMENA

Φωτογραφία εξωφύλλου: 
Φοίβος Τσαραβόπουλος / Paths of Greece
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4. Κορινθιακός Κόλπος, ένα σεισμικό εργαστήριο.
7. Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου 

- Σημαντική διάκριση.
8. Περιβαλλοντικές Παραβιάσεις - Δεύτερη η Ελλάδα στις ανοιχτές υποθέσεις.

10. Toξικά απόβλητα παράνομα θαμμένα σε δάση, ρέματα και οικόπεδα.
12. Νεκρά πουλιά στη Λίμνη Κάρλα.
13. Επίσκεψη μελών της Mediterranean Garden Society

στον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής.
14. Αναδάσωση με τους εθελοντές της LeasePlan Hellas.
16. Τα μονοπάτια της Ελλάδας - Το νέο θεσμικό πλαίσιο
19. To Δέλτα του Έβρου - Ένα σταυροδρόμι φύσης και πολιτισμού.
22. Το Έλος Καλοδικίου ένας άγνωστος παράδεισος.
24. Καλά νέα για τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα και τη μεσογειακή φώκια.
26. Πυρκαγιές 2016.  
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Ο
Κορινθιακός κόλπος έχει μή-
κος περίπου 130 km και το
πλάτος του κυμαίνεται από
5-32 km. Στα δυτικά ενώνε-

ται με τον Πατραϊκό Κόλπο μέσω του
στενού του Ρίου-Αντιρρίου. Η εξεταζό-
μενη περιοχή αποτελεί ένα σεισμικό ερ-
γαστήρι για τον Ελλαδικό χώρο, αφού
είναι μια από τις πιο σεισμικά ενεργές
περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά
και της Ευρώπης. 

Είναι γνωστό ότι η περιοχή έχει πλη-
γεί και στο παρελθόν από πολλούς ισχυ-
ρούς σεισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν
καταστροφές. Ιδιαίτερα καταστροφικός
ήταν ο σεισμός του 373 π.Χ., ο οποίος
πιστεύεται ότι προκάλεσε την εξαφάνι-
ση της αρχαίας Ελίκης. Τα αποτελέσμα-
τα αυτού του σεισμού περιγράφονται α-
πό πολλούς αρχαίους συγγραφείς όπως
ο Αιλιανός, ο Αριστοτέλης, ο Διόδωρος
ο Σικελιώτης, ο Παυσανίας, ο Πολύβιος
και ο Στράβων. Ο σεισμός αυτός προκά-
λεσε τη δημιουργία ενός μεγάλου τσου-
νάμι που πλημμύρισε την περιοχή με α-
ποτέλεσμα την καταστροφή της Ελίκης. 

Συγκεκριμένα ο Δυτικός Κορινθιακός
Κόλπος χαρακτηρίζεται από πολλά ε-
νεργά ρήγματα. Άλλωστε οι πολλοί σει-
σμοί στην περιοχή το καταδεικνύουν (Ε-
ρατεινή Φωκίδας το 1965, Αντίκυρα το
1970, Γαλαξίδι το 1992, Αίγιο το 1995).
Το 1990-1991 ξεκίνησαν σεισμοτεκτονι-
κές μελέτες στην περιοχή της ρηξιγε-
νούς ζώνης του Κορινθιακού Κόλπου.
Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

Παρουσίαση του Νίκου Ρουκουνάκη, Με-
τεωρολόγου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών και του Δρ. Christian Beck του
Université de Savoie στην αίθουσα του τμή-
ματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κορινθιακός Kόλπος
ένα σεισμικό εργαστήριο

στο Γαλαξίδι το 1992 και στο Αίγιο το
1995, έγινε μια μεγάλη διεθνής προσπά-
θεια για την έρευνα της σεισμικότητας
και των ρηγμάτων στην περιοχή του Κο-
ρινθιακού, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, που οδήγησε στην ανάπτυξη του
Corinth Rift Laboratory (CRL), με το
βάρος της μελέτης να πέφτει στο δυτικό
πέρας της ρηξιγενούς ζώνης του Κοριν-
θιακού Κόλπου. Η συνεχής, πυκνή πα-
ρατήρηση των ρηγμάτων της περιοχής
ξεκίνησε το 2000-2001 με 12 σεισμολο-
γικούς σταθμούς, ενώ το 2015 το πρό-
γραμμα είχε περίπου 50 σταθμούς με-
τρήσεων (σεισμογράφοι, επιταχυνσιο-
γράφοι, cGPS, κλισίμετρα κ.λπ.)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, έλα-
βε χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 η
σχολή «CRL School 2016». Σκοπός της
ήταν να δώσει την ευκαιρία σε νέους ε-
πιστήμονες, προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές:
• Να ανακαλύψουν την έρευνα που γί-
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νεται στο δυτικό πέρας της ρηξιγε-
νούς ζώνης του Κορινθιακού Κόλπου
από Γεωφυσικούς και Γεωλόγους.

• Να μάθουν περισσότερα για τη χρήση
και επεξεργασία δορυφορικών εικό-
νων ραντάρ (συμβολομετρία SAR)
και την εφαρμογή τους στις γεωφυσι-
κές επιστήμες. 

• Να μάθουν περισσότερα για τη χρήση
GPS, π.χ. πώς να κάνουν μετρήσεις
στο πεδίο και πώς να επεξεργάζονται
τα δεδομένα.

• Να συγκεντρωθούν φοιτητές και νέοι
επιστήμονες από διάφορα πανεπιστή-
μια και από διαφορετικές ειδικότητες
και να συνεργαστούν μεταξύ τους στο
πλαίσιο του Corinth Rift Laboratory.
Η σχολή λειτούργησε με επιτυχία και

συμμετείχαν φοιτητές από το Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο
Πατρών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών και το L’École et
observatoire des sciences de la terre
(EOST) de l’Université de Strasbourg.
Ανάμεσά τους, και ο συνεργάτης της
Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, Παύλος
Μπάτσιος.

Καθηγητές και επιστήμονες από τα
παρακάτω ινστιτούτα:
• Αστεροσκοπείο Αθηνών 
• Université de Savoie 
• Département de Géosciences de

l’ENS (CNRS-ENS)

Ο Κορινθιακός κόλπος στα δυτικά ενώνεται με τον Πατραϊκό Κόλπο μέσω του στενού του Ρίου-Αντιρρίου. 
Η περιοχή αποτελεί ένα σεισμικό εργαστήρι για τον Ελλαδικό χώρο, αφού είναι μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές, 

όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.

Ο καθηγητής της Βουλγαρικής Ακαδη-
μίας Επιστημών, Δρ Dimitar Dimitrov σε
εργασίες συντήρησης του σταθμού GPS.

Ο Δρ Παναγιώτης Ηλίας του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Παύλος
Μπάτσιος, συνεργάτης της Φιλοδασικής
Ένωσης Αθηνών σε εργασίες συντήρησης
ενός σταθμού GPS.
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• National Institute of Geophysics,
Geodesy and Geography of Bulgarian
Academie of Sciences

• European Space Agency (ESA)
• Πανεπιστήμιο Πατρών

καθοδήγησαν και μοιράστηκαν τις
γνώσεις τους τόσο στο πεδίο όσο και
στις αίθουσες διδασκαλίας.

Οι προαναφερθείσες νέες τεχνολογίες
δεν έχουν εφαρμογή μόνο στις επιστή-
μες της σεισμολογίας και της γεωφυσι-
κής. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, υπάρ-
χει αυξανόμενη χρήση της τηλεπισκόπη-
σης για την κατανόηση των φυσικών
φαινομένων που υποκινούν φυσικές κα-
ταστροφές. Στην πρόληψη και τη διαχεί-
ριση των φυσικών καταστροφών, οι πα-
ρατηρήσεις από δορυφόρους της γης εί-
ναι συμπληρωματικές στις τοπικές και
περιφερειακές εναέριες παρατηρήσεις,
στις παραδοσιακές επί τόπου μετρήσεις
και στα δίκτυα αισθητήρων εδάφους.

Ο Δρ Pierre Briole του Γαλλικού Πανεπιστημίου CNRS-ENS 
σε ασκήσεις πεδίου με τους εκπαιδευόμενους 

της σχολής CRL 2016.

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, Δρ Μαρία Γεραγά,
εξηγεί τη διαδικασία λήψης και μελέτης των δειγμάτων ιζημάτων

από τον βυθό του Κορινθιακού.

Επίσκεψη του σταθμού στην Ψαρομύτα.

Ο Δρ Pierre Briole και οι συνεργάτες του CRL μαζί με τους εκπαιδευόμενους της σχολής.

Ο Δρ Pierre Briole εξηγεί 
τη μεθοδολογία επεξεργασίας 

των δεδομένων των σταθμών GPS.
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ
Σημαντική διάκριση

Η
περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Τζουμέρκων-Περιστερίου και
Χαράδρας Αράχθου πιστοποιήθη-
κε από την Πανευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευό-
μενων Περιοχών «Europarc», με την «Ευρω-
παϊκή χάρτα για τον βιώσιμο τουρισμό». Ό-
πως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Φορέας
Διαχείρισης: «Είναι η πρώτη προστατευόμε-
νη περιοχή της Ελλάδας που κατάφερε να ε-
νταχθεί σ’ ένα Διεθνές Δίκτυο», κάτι το οποίο
συνιστά ύψιστη διάκριση. Ενδεικτικό πάντως
της σημασίας που έχει η διάκριση, είναι το
γεγονός ότι ενώ μέλη της Ομοσπονδίας ( Eu-
roparc) είναι χιλιάδες προστατευόμενες πε-
ριοχές από 36 χώρες, τα πιστοποιημένα με
«Ευρωπαϊκή Χάρτα» είναι 114 από 17 χώρες.

Ο φάκελος υποψηφιότητας, με όλα τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά για το Εθνικό
Πάρκο, υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του
2015, με την υποστήριξη και συνεργασία
της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτέλεσε μια α-
πό τις δράσεις του έργου με τίτλο «Περιβαλ-
λοντικά Πάρκα (ΕPA)», του προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία
2007-2013, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπεί-
ρου συμμετείχε ως εταίρος.

Τον περασμένο Απρίλιο η κα Μarja van
Loef, ως εκπρόσωπος του δικτύου επισκέ-
φτηκε την περιοχή, με σκοπό να αξιολογήσει
την πληρότητα του φακέλου, ο οποίος προϋ-
ποθέτει τη δημιουργία και λειτουργία ενός
φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι
της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών
και επαγγελματικών φορέων και σύλλογοι.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, πραγ-
ματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με εκ-
προσώπους υπηρεσιών, τοπικών φορέων και
επιχειρηματιών στα Ιωάννινα και στους δή-
μους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων,
ενώ δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέμα-
τα που απασχολούν τους χρήστες του Εθνι-
κού Πάρκου

Η πιστοποίηση για την «Ευρωπαϊκή Χάρ-
τα για τον Βιώσιμο Τουρισμό», έχει πενταε-
τή ισχύ και είναι πολύ σημαντική για την
προβολή ολόκληρης της περιοχής του Εθνι-

κού Πάρκου. Επιπλέον, μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και
να διασφαλίσει ότι ο τουρισμός θα συμβάλ-
λει στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους
τοπικούς παράγοντες και φορείς, μέσα από
συμμετοχικές διαδικασίες, όπως είναι η λει-
τουργία του φόρουμ, η ενεργοποίηση ομά-
δων και επιτροπών, να συζητάνε για κοινά
προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση
του τουριστικού προϊόντος, την προβολή της
περιοχής, την πιστοποίηση τοπικών προϊό-
ντων κ.λπ., και να προτείνουν μέτρα και λύ-
σεις, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία
του περιβάλλοντος, την ορθή χρήση των φυ-
σικών πόρων, τις ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής, των τοπικών επιχειρήσεων και
των επισκεπτών.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα, μεταξύ
των μελών του διεθνούς δικτύου, να αναπτυ-
χθεί καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία
με άλλα Εθνικά Πάρκα (π.χ. Αμπρούτσο,
Cabo de Gata), με σκοπό την ανταλλαγή α-
πόψεων, τη βελτίωση των πρακτικών διαχεί-
ρισης, την εκπαίδευση-κατάρτιση των εν-
διαφερομένων και των επιχειρηματιών, την
εναρμόνιση με τα παγκόσμια πρότυπα ανα-
φοράς για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

Το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας κατέρρευσε την 1η Φεβρουαρίου 2015, 
μετά από ισχυρή βροχόπτωση. Γίνεται προσπάθεια απόκατάστασης, 

τη μελέτη έχει αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το καλντερίμι και η βρύση
στην είσοδο του Συρράκου.

την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την α-
ποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέ-
πτες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κάθε περιοχής, τη δημιουργία οφέλους από
τον τουρισμό για την τοπική οικονομία.

Στη σχετική ανακοίνωση του Φορέα Δια-
χείρισης, τονίζεται ότι η διάκριση που επι-
τεύχθηκε για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων,
Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου είναι το
αποτέλεσμα της συμμετοχής και άριστης συ-
νεργασίας απλών πολιτών, επιχειρηματιών,
φορέων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδι-
οίκησης και του Φορέα Διαχείρισης που ε-
μπλέκονται μέσα και γύρω από την προστα-
τευόμενη περιοχή στην ανάπτυξη και διαχεί-
ρισή της. 

Γ.
 Δ

. Ρ
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άς
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. Μ
πα

τσ
ής
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Σ
ύμφωνα με τη 12η ετήσια έκθε-
ση της περιβαλλοντικής οργά-
νωσης WWF Ελλάς για την ε-
φαρμογή της περιβαλλοντικής

νομοθεσίας, η περιβαλλοντική πολιτική
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αδρά-
νεια, «τάση τακτοποίησης» παρανομιών,
πολύ κακής ποιότητας νομοθέτηση και α-
διαφάνεια, που κοστίζουν στη χώρα μας
πολλά εκατομμύρια ευρώ και της στερούν
τη βάση για μια βιώσιμη έξοδο από την
κρίση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθε-
ση «Νόμος και περιβάλλον στην Ελλάδα:
Έκθεση 2016 για την εφαρμογή της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας», τακτοποιήσεις
αυθαιρέτων ακόμη και σε δασική γη, ορι-
ζόντιες άδειες χρήσης αιγιαλού, ακόμα
και μέσα σε εθνικά πάρκα, εμμονή με τον
λιγνίτη και πανάκριβες επενδύσεις σε νέ-
ες μονάδες, παρά την πρόσφατη Συμφω-
νία του Παρισιού, αλλά και πρόστιμα ε-
κατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, μετά α-
πό καταδίκες της χώρας από το δικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνθέτουν
την εικόνα της χώρας στο ζήτημα της ε-
φαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας. Στα θετικά, η έκθεση περιλαμβάνει
την κινητικότητα που σημειώνεται στο
κεφάλαιο της θεσμικής θωράκισης των
προστατευόμενων περιοχών, με την ίδρυ-
ση του πρώτου θαλάσσιου καταφυγίου ά-
γριας ζωής γύρω από τη Γυάρο, την πρό-
ταση του Yπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για αύξηση του δικτύ-
ου θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 και
την τοποθέτηση -έστω και με καθυστέρη-
ση- σε δημόσια διαβούλευση, των διαταγ-
μάτων για τα εθνικά πάρκα Δαδιάς, Ροδό-
πης και Σαμαριάς, αν και άγνωστο παρα-
μένει το μέλλον των φορέων διαχείρισης,
καθώς ακόμη δεν έχει καθοριστεί το σύ-
στημα διοίκησης των προστατευόμενων
περιοχών.

Η έκθεση, την οποία συντάσσει κάθε

χρόνο από το 2005 μεγάλη ομάδα ειδικών
από την WWF Ελλάς, εξετάζει τις εξελί-
ξεις στη νομοθεσία, τις αποφάσεις των δι-
καστηρίων και τις πολιτικές για το περι-
βάλλον και την ενέργεια. Ο κατάλογος
των θετικών εξελίξεων για την περασμέ-
νη χρονιά είναι εξαιρετικά μικρός: περι-
λαμβάνει τη βελτίωση στη θεσμική θωρά-
κιση ορισμένων σημαντικών περιοχών,
την αφαίρεση οικοπέδων σε περιοχές
Natura από τα προς πώληση της Εταιρεί-
ας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και την ε-
πέκταση του δικτύου Natura στη χώρα
μας.

Τα σημαντικότερα πορίσματα της έκθε-
σης για την περιβαλλοντική πολιτική
στην Ελλάδα την περασμένη χρονιά είναι
:
1. Κινητικότητα σημειώνεται στο κεφά-

λαιο της θεσμικής θωράκισης των προ-
στατευόμενων περιοχών, με την ίδρυση
του πρώτου θαλάσσιου καταφυγίου ά-
γριας ζωής γύρω από τη Γυάρο, την
πρόταση του ΥΠΕΝ για αύξηση του δι-
κτύου θαλάσσιων περιοχών Natura
2000 και την τοποθέτηση -έστω και με
καθυστέρηση- σε δημόσια διαβούλευ-
ση των διαταγμάτων για τα εθνικά πάρ-
κα Δαδιάς, Ροδόπης και Σαμαριάς.

2. Άγνωστο παραμένει το μέλλον των φο-
ρέων διαχείρισης, καθώς ακόμη δεν έ-
χει καθοριστεί το σύστημα διοίκησης
των προστατευόμενων περιοχών.

3. Δύο νέες καταδικαστικές αποφάσεις α-

πό το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για τα επικίνδυνα και τα αστικά
απόβλητα, οι οποίες επιβάλλουν στην
Ελλάδα τσουχτερά χρηματικά πρόστι-
μα. Η μία εξ αυτών, η C 584/14 επιβάλ-
λει στην Ελλάδα την υποχρέωση κατα-
βολής χρηματικής ποινής 30.000 ευρώ
ανά ημέρα καθυστέρησης εφαρμογής,
καθώς και κατ’ αποκοπή ποσό ύψους
10 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη, C-167/14,
χρηματική ποινή 3.640.000 ευρώ ανά ε-
ξάμηνο καθυστέρησης και κατ’ αποκο-
πή ποσό 10 εκατ. ευρώ.

4. Συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Σώμα-
τος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
(ΣΕΠΔΕΜ) και γενικότερα του συστή-
ματος περιβαλλοντικών ελέγχων. Χα-
ρακτηριστικά, το Σώμα είναι η μόνη υ-
πηρεσία του ΥΠΕΝ που δεν εντάχθηκε
στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-
2020, παρόλο που κατατέθηκαν σχετι-
κές προτάσεις.

5. Ανακοίνωση νέου νομοσχεδίου για τα
αυθαίρετα, το οποίο εάν ψηφιστεί θα α-
νοίξει τον 3ο -από το 2011- γύρο νομι-
μοποίησης της παράνομης δόμησης και
θα ανοίξει για πρώτη φορά διάπλατα
τον δρόμο για «τακτοποιήσεις» παρά-
νομων οικισμών ακόμα και μέσα σε δα-
σική γη.

6. Απίστευτες παλινωδίες στο μείζον ζή-
τημα της έγκρισης αδειών χρήσης αι-
γιαλού και παραλίας: παροχή οριζό-
ντιας «σύμφωνης γνώμης» του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος για παραχωρή-
σεις δικαιώματος χρήσης, ακόμα και σε
προστατευόμενες περιοχές.

7. Κατάθεση στη Βουλή και απόσυρση
κατόπιν έντονων αντιδράσεων τροπο-
λογίας για πάγωμα των προστίμων σε
αυθαίρετα και ρύθμισης που ανοίγει
τον δρόμο για νομιμοποιήσεις αυθαίρε-
των οικισμών σε δασική γη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
Δεύτερη η Ελλάδα στις ανοιχτές υποθέσεις
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8. Εντεινόμενη αδιαφάνεια στη λειτουρ-
γία του Πράσινου Ταμείου, ειδικά κα-
θώς για πρώτη χρονιά δεν έχει ακόμα
δημοσιευθεί οικονομικός απολογισμός.

9. Σοβαρές αδυναμίες στην παρακολού-
θηση και τη διαχείριση των υδάτων, ό-
πως και συνεχιζόμενα προβλήματα
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, με α-
νύπαρκτες ή δειλές διοικητικές και νο-
μοθετικές αντιδράσεις.

10. Απόρριψη από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή του αιτήματος επαναλειτουργίας
της παλιότερης και μιας από τις πιο ρυ-
πογόνες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ,
της Πτολεμαΐδας ΙΙΙ, παρά την επιμονή
του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

11. Σε πείσμα της κοινής λογικής και της
περιβαλλοντικής και οικονομικής βιω-
σιμότητας, η ΔΕΗ δίνει 400 εκατομμύ-
ρια ευρώ για να ξεκινήσει την κατα-
σκευή της νέας, πανάκριβης λιγνιτικής
μονάδας «Πτολεμαΐδα V», και ταυτό-
χρονα υπογράφει μνημόνιο με κινεζική
εταιρεία για την κατασκευή και δεύτε-
ρης νέας μονάδας, της «Μελίτη ΙΙ», με
φόντο την ιστορική συμφωνία για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
στο Παρίσι.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη

θέση, από την πρώτη που κατείχε πέρυσι,
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τις πε-
ρισσότερες ανοικτές υποθέσεις παραβιά-
σεων στην Ευρώπη των 28, όπως χαρα-
κτηριστικά δείχνει και ο παρακάτω πίνα-
κας.
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Σ
τις 10 Αυγούστου 2016, ύστερα από
καταγγελία, οι επιθεωρητές Περι-
βάλλοντος βρήκαν τοξικά απόβλητα
θαμμένα στο Συκάμινο Ωρωπού, στη

θέση Φυτό. Η διερεύνηση της καταγγελίας εί-
χε ξεκινήσει πριν από μερικές ημέρες, με δο-
κιμαστικές τομές στο οικόπεδο, κατόπιν εντο-
λής του εισαγγελέα και του υπουργού Περι-
βάλλοντος, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Από
την εκσκαφή σε ιδιόκτητο χώρο, 200 έως 300
μέτρα μακριά από την κεντρική πλατεία του
χωριού, σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από
την όχθη του Ασωπού και δίπλα σε κατοικίες,
οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος εντόπισαν λά-
σπες βιομηχανικών αποβλήτων και τέφρα από
επεξεργασία μετάλλων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιδιαίτερα επικίν-
δυνα τοξικά δεν ήταν θαμμένα σε βαρέλια ό-
πως είχε καταγγελθεί, αλλά χύμα δίπλα στην
κοίτη του Ασωπού και πολύ κοντά σε κατοι-
κημένη περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Τα από-
βλητα που εντοπίστηκαν είναι ιδιαιτέρως επι-
κίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία και μπορούν
να ρυπάνουν το έδαφος, το νερό και να κατα-
λήξουν στη διατροφική αλυσίδα. Επικίνδυνα
απόβλητα έχουν βρεθεί και παλαιότερα, θαμ-
μένα στην ίδια περιοχή. Η τελευταία φορά ή-
ταν το 2011, που είχαν βρεθεί απόβλητα σε
δημοτικό οικόπεδο.

Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος πήραν δείγ-
ματα των αποβλήτων και ξεκίνησαν την -προ-
σωρινή- επίχωσή τους προκειμένου να μην υ-
πάρξει περαιτέρω κίνδυνος (π.χ. σε περίπτω-
ση βροχής) μέχρι να αποφασιστεί ο τρόπος α-
πορρύπανσης της περιοχής. Στο πλαίσιο της
προανακριτικής διαδικασίας εξετάζεται ο
79χρονος ιδιοκτήτης του οικοπέδου, για να
διαπιστωθεί κατά πόσο εμπλέκεται ή όχι στην
«εξαφάνιση» των αποβλήτων στο οικόπεδό
του.

Την περίοδο της κρίσης, όπως αναφέρουν
τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες
αρχές, παρατηρείται πρωτοφανής έξαρση του
φαινομένου της παράνομης αποθήκευσης και
ανεξέλεγκτης διαχείρισης των επικίνδυνων α-
ποβλήτων. Είναι φανερό ότι χρόνια τώρα, στις
παραπάνω περιοχές «αλωνίζει» κύκλωμα πα-
ράνομης διακίνησης υγρών και στερεών απο-

βλήτων. Η διακίνηση γίνεται με φορτηγά που
παραλαμβάνουν τοξικά απόβλητα από διάφο-
ρες βιομηχανικές μονάδες και έπειτα τα ενα-
ποθέτουν ανεξέλεγκτα σε διάφορες περιοχές
της χώρας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι βιο-
μηχανίες είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν
τα τοξικά τους απόβλητα σε ειδικές εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας. Και καθώς στην Ελλά-
δα αυτές ακόμα δεν υπάρχουν, είναι υποχρεω-
μένες να τα στέλνουν στο εξωτερικό και κυ-
ρίως στη Γερμανία. Εκεί, όμως, σύμφωνα με
δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο, φτάνει λι-
γότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των το-
ξικών αποβλήτων που παράγονται στις ελλη-
νικές βιομηχανίες. Κι αυτό συμβαίνει λόγω
κόστους, μιας και οι περισσότερες όπως φαί-
νεται μονάδες προτιμούν να τα πετάξουν τσά-
μπα σε χωματερές και σε ποτάμια, ή υπό τον
φόβο νέων προστίμων για παράνομη διάθεση
αποβλήτων στο ποτάμι, ξεκίνησαν συνεργα-
σία με το παράνομο κύκλωμα «ξεπλύματος
τοξικών αποβλήτων». Συγκεκριμένα, εταιρεία
συλλέγει τα απόβλητα των βιομηχανιών, δή-
θεν για να τα επεξεργαστεί. Αντ’ αυτού, τα
διοχετεύει σε ανοιχτά λατομεία, σε ποτάμια,
ρυάκια, ακόμα και μέσα σε δάση. Την ίδια ώ-
ρα, μέρος των αποβλήτων τυγχάνει υποτυπώ-
δους επεξεργασίας και διατίθενται ως λιπά-
σματα, επιχωματώσεις κ.ά.

Το παράνομο κύκλωμα αποθήκευσης και
ανεξέλεγκτης διαχείρισης των επικίνδυνων
αποβλήτων εκτός από ανεπανόρθωτες περι-
βαλλοντικές ζημιές, προκαλεί και μεγάλη οι-
κονομική αιμορραγία στο κράτος από φορο-
διαφυγή και μαύρη εργασία, που εκτιμάται

ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ.

Στην έξαρση του φαινομένου συμβάλλουν
συγκεκριμένοι παράγοντες, οι οποίοι είναι: 
1. Η απουσία ολοκληρωμένου, σύγχρονου και

εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων και η αδυναμία
της χώρας να ενσωματώσει στην εγχώρια
νομοθεσία τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες,
που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
προβλήματος. 

2. Η έλλειψη ολοκληρωμένου και επαρκούς
δικτύου χώρων επεξεργασίας και ταφής
των επικίνδυνων αποβλήτων στις περιοχές
της χώρας. Η πολιτικά δύσκολη και με υψη-
λό πολιτικό κόστος οριοθέτηση χώρων δια-
χείρισης επικίνδυνων αποβλήτων έχει «πα-
γώσει». 

3. Το υψηλό κόστος νόμιμης μεταφοράς και
διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων
μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών, σε οργα-
νωμένες μονάδες του εξωτερικού, κυρίως
της Γερμανίας, λειτουργεί μάλλον αποτρε-
πτικά για μεγάλο φάσμα παραγωγών απο-
βλήτων, οι οποίοι φαίνεται να βρίσκουν «ε-
ναλλακτική» λύση στην παράνομη διαχεί-
ρισή τους, με χαμηλό κόστος και μικρό ρί-
σκο, λόγω και της αναποτελεσματικότητας
των ελεγκτικών μηχανισμών. 

4. Για πλήθος επικίνδυνων υλικών, πλην λα-
διών, μπαταριών κ.λπ., το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και ο Εθνικός Οργανισμός Ανα-
κύκλωσης δεν έχουν ακόμη καθιερώσει συ-
στήματα διαχείρισης των αποβλήτων.
Πράγμα που θα υποχρέωνε όλες τις επιχει-
ρήσεις παραγωγούς αποβλήτων ανά ρεύμα
αποβλήτων να ενταχθούν σε επίσημο σύ-
στημα, να συγκεντρώνουν το τέλος διαχεί-
ρισής τους από την κατανάλωση, ώστε να
υπάρχει καταγραφή και παρακολούθηση
της σχετικής δραστηριότητάς τους. 
Επισήμως η ελληνική πολιτεία δεν έχει

πραγματικά στοιχεία ούτε καν αξιόπιστες ε-
κτιμήσεις για τον όγκο των παραγόμενων επι-
κίνδυνων αποβλήτων στην ελληνική επικρά-
τεια και πού και πώς αυτά καταλήγουν στο
σύνολό τους. Ο σχεδιασμός για τη διαχείρισή
τους έχει σταματήσει στο 2007, με το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
παράνομα θαμμένα σε δάση, ρέματα και οικόπεδα
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Για πλήθος επικίνδυνων υλικών, πλην λαδιών, μπαταριών κ.λπ., 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
δεν έχουν ακόμη καθιερώσει συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων. 

σει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο ε-
γκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων α-
ποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρ-
μόζονται οι πλέον ενδεδειγμένες μέθοδοι για
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Επιπροσθέτως, η Ελλάδα δεν είχε λάβει το
σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για την
εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των επι-
κίνδυνων αποβλήτων, της τηρήσεως των κα-
νόνων περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως των
αποβλήτων και περί αδειοδοτήσεως και εκμε-
ταλλεύσεως των χώρων υγειονομικής ταφής.
Το κατ’ αποκοπή πρόστιμο των 10 εκατ. ευρώ
πρέπει να καταβληθεί αμέσως, ενώ η χρηματι-
κή ποινή των 30.000 ευρώ ημερησίως ξεκινά
από την ημέρα της καταδίκης μέχρι τη συμ-
μόρφωση της χώρας.

Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι θα πληρώνου-
με αυτά τα πρόστιμα για πολύ καιρό ακόμα.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται
το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (τέθηκε σε διαβούλευση τον πε-
ρασμένο Απρίλιο). Σύμφωνα με τον σχεδια-
σμό του υπουργείου, ο οποίος περιγράφεται
στο σχέδιο, οι 70.000 τόνοι θα οδηγούνται σε
Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Α-
ποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) για διάθεση, ενώ οι υπό-
λοιποι για εναλλακτική διαχείριση. Ωστόσο,
οι θέσεις των ΧΥΤΕΑ - πέραν των τυχόν ι-
διωτικών πρωτοβουλιών - ακόμη δεν έχουν
καθοριστεί καθώς η χωροθέτησή τους θα

(ΕΣΔΕΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος,
που υπολογίζει τις παραγόμενες ποσότητες σε
333.155 τόνους και θεωρείται ότι έχει πλήρως
ξεπεραστεί. Παλιότερη έκθεση του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος υπολόγιζε ότι, ετησίως,
87.000 τόνοι αποβλήτων δεν καταγράφονται,
ενώ το ένα τρίτο όλων των παραγόμενων πο-
σοτήτων (16,8 εκατ. τόνοι) βρίσκεται «προ-
σωρινά αποθηκευμένο», συνήθως στους χώ-
ρους των βιομηχανιών, αποτελώντας μια περι-
βαλλοντική και υγειονομική βόμβα. Στην
πραγματικότητα βέβαια η πολιτεία δεν γνωρί-
ζει τις ακριβείς ποσότητες, ούτε των «προσω-
ρινά αποθηκευμένων» αποβλήτων, ούτε όσων
έχουν «εξαφανιστεί».

Το μόνο που γνωρίζει με ακρίβεια η ελληνι-
κή πολιτεία είναι ότι, στις 7 Σεπτεμβριου
2016, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε στη
χώρα μας κατ’ αποκοπήν πρόστιμο ύψους 10
εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύ-
ψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης
μέχρι την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ε-
πικίνδυνα απόβλητα. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδι-
αίτερα δυσμενής, δεδομένου ότι η χώρα δεν
διαθέτει ακόμη ούτε έναν χώρο επεξεργασίας
και ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. Το πρό-
στιμο έρχεται να προστεθεί στα 51 εκατ. ευρώ
που έχει μέχρι στιγμής καταβάλει η χώρα για
τις παράνομες χωματερές και την απουσία
βιολογικών καθαρισμών.

Όπως είναι γνωστό, το 2003, η Κομισιόν κί-
νησε τη διαδικασία επί παραβάσει για την ε-
φαρμογή της Οδηγίας 1999/31 περί υγειονο-
μικής ταφής των αποβλήτων. Εκτίμησε ότι ο
σχεδιασμός της διαχείρισης επικίνδυνων απο-
βλήτων στην Ελλάδα δεν ανταποκρινόταν
στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ό-
τι δεν υφίσταντο στην ελληνική επικράτεια
κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλή-
των και ότι η μέθοδος διάθεσης του μεγαλύτε-
ρου μέρους της παραγόμενης στην Ελλάδα
ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων δεν ήταν
συμβατή με τις απαιτήσεις της σχετικής κοι-
νοτικής νομοθεσίας.

Έτσι, η χώρα έλαβε προθεσμία έως τον
Μάρτιο του 2013, στη διάρκεια της οποίας
δεν πάρθηκαν τα μέτρα που έπρεπε, και έτσι
το 2014 ξεκίνησε νέα διαδικασία παραπο-
μπής, που κατέληξε στο πρόστιμο. Συγκεκρι-
μένα, το δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού δικα-
στηρίου αναφέρει ότι το Δικαστήριο διαπί-
στωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε εκπονήσει και
θέσει σε εφαρμογή, εντός εύλογης προθε-
σμίας, σχέδιο διαχειρίσεως των επικίνδυνων
αποβλήτων σύμφωνο με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας της Ένωσης ούτε είχε δημιουργή-

πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις περιφε-
ρειακές αρχές.

Η διαχείριση των αποβλήτων και η αποκα-
τάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα ο-
λοκληρωθούν, σύμφωνα με το εν λόγω σχέ-
διο, βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος ως
το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, λαμ-
βάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η επικινδυνό-
τητα και η ποσότητα. Με δεδομένες τις δυ-
σκολίες και έντονες αντιδράσεις της τοπικής
κοινωνίας στις χωροθετήσεις χώρων επεξερ-
γασίας και διάθεσης απορριμμάτων και απο-
βλήτων στην Ελλάδα, η διαδικασία αναμένε-
ται ότι θα είναι επίπονη για όλες τις πλευρές. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, τελευταία, το
Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το σχέ-
διο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη δη-
μιουργία χώρου απόθεσης και διαχείρισης επι-
κίνδυνων αποβλήτων στα ορυχεία Καρδιάς
της ΔΕΗ στην Κοζάνη.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα έχει μέχρι στιγ-
μής καταβάλει σε πρόστιμα 37 εκατ. ευρώ για
τις παράνομες χωματερές και 13,7 εκατ. ευρώ
για την απουσία βιολογικών καθαρισμών, με
τον ορίζοντα οριστικής επίλυσης των δύο σο-
βαρών ζητημάτων να μην είναι ορατός. 

Μπορούμε να αντιληφθούμε από τα παρα-
πάνω συμβάντα και τις καταδίκες της Ελλά-
δας, το μέγεθος της αδιαφορίας και της απρα-
ξίας των κυβερνήσεων για τη δημόσια υγεία
και το περιβάλλον όσον αφορά τα επικίνδυνα
απόβλητα.

Ja
vi

er
 F

ue
nt

es
 F

ig
ue

ro
a 

| D
re

am
st

im
e



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ12 ΦΥΣΗ & ΖΩΗ12

Τ
ον περασμένο αιώνα, για
να αναπτυχθεί η γεωργία,
οι περισσότεροι υγρότο-
ποι της Θεσσαλίας αποξη-

ράνθηκαν. Σε αυτούς περιλαμβάνε-
ται και η Λίμνη Κάρλα. Βέβαια τα
προσδοκώμενα οφέλη δεν ήρθαν
ποτέ, ενώ αντίθετα τα προβλήματα
που προκλήθηκαν από την υποβάθ-
μιση των ωφέλιμων λειτουργιών
που προσφέρουν οι υγρότοποι ήταν
τεράστια. Αν και η αποκατάσταση
της Λίμνης Κάρλας έχει ξεκινήσει ε-
δώ και μερικά χρόνια και θεωρείται
το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο
των Βαλκανίων, ωστόσο η κατάσταση της λίμνης εξακολουθεί
να είναι κρίσιμη όπως μαρτυρά ο μεγάλος αριθμός υδρόβιων
πουλιών που εντοπίστηκαν νεκρά στη λίμνη.

Από τις αρχές Ιουλίου πάνω από 160 πουλιά έχουν βρει το θά-
νατο στην Κάρλα. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εται-
ρία Προστασίας Πρεσπών και οι Σύλλογοι Περίθαλψης Άγριας
Ζωής ΑΝΙΜΑ και Δράση για την Άγρια Ζωή κατήγγειλαν το πε-
ριστατικό με κατεπείγουσα επιστολή τους στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στα είδη που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνεται
και ο Αργυροπελεκάνος, είδος παγκοσμίως απειλούμενο, για
τη διατήρηση του οποίου η χώρα μας φέρει μεγάλη ευθύνη,
καθώς φιλοξενεί πάνω από το 30% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού του. Aπό το 2016, η λίμνη Κάρλα αποτελεί τη δεύτερη
μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής Αργυροπελεκάνων στην
Ελλάδα και έναν από τους τέσσερις υγρότοπους στην Ευρώ-
πη όπου φωλιάζουν και τα δύο είδη πελεκάνων (Ροδοπελεκά-
νος και Αργυροπελεκάνος).

Τα πρώτα νεκρά πουλιά, 9 Αργυροπελεκάνοι, εντοπίστη-
καν στις αρχές Ιουλίου, ενώ έκτοτε ο αριθμός των νεκρών
πουλιών έχει ξεπεράσει τα 160 άτομα. Συγκεκριμένα, μέχρι

Νεκρά πουλιά  στη λίμνη Κάρλα
και τις 9 Αυγούστου είχαν εντο-
πιστεί νεκρά τουλάχιστον 167
πουλιά: 47 Αργυροπελεκάνοι, 4
Ροδοπελεκάνοι, 50 Λευκοτσι-
κνιάδες, 2 Χουλιαρομύτες, 4
Καλαμοκανάδες, 35 Ασημόγλα-
ροι, 2 Σφυριχτάρια, 10 Καστα-
νοκέφαλοι γλάροι, 10 Κορμο-
ράνοι και 3 Πρασινοκέφαλες
Πάπιες. Έχουν εντοπιστεί επί-
σης υδρόβια πουλιά σε ημιθανή
κατάσταση με έντονα νευρολο-
γικά συμπτώματα, όπως αστά-
θεια στο βάδισμα και στο κρά-
τημα του κεφαλιού. Ο Φορέας

Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβου-
νίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου διενεργεί συστηματικές
περιπολίες για τον εντοπισμό των νεκρών πουλιών και την α-
ποστολή των ημιθανών σε Κέντρα Περίθαλψης.

Τα πουλιά εντόπισαν πρώτοι επιστήμονες από το τμήμα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το τμήμα Βιολογίας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση στον ταμιευτήρα της Κάρλας είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη. Πρέπει άμεσα να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να παύσει η θνησι-
μότητα των πουλιών. Η ολοκλήρωση των έργων στη λίμνη εί-
ναι απολύτως επείγουσα, ώστε να πραγματοποιείται η ανανέ-
ωση - ανακύκλωση του νερού. Η χαμηλή στάθμη της λίμνης,
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ευθύνεται μερικώς για το
συγκεκριμένο περιστατικό. Μακροπρόθεσμα, επιβάλλεται η
Πολιτεία να αναλάβει μέτρα πρόληψης, καθώς τέτοια φαινό-
μενα απειλούν όχι μόνο τη βιοποικιλότητα αλλά και όλους
τους χρήστες των νερών της περιοχής, αλλά και φυσικά επα-
πειλείται η καταδίκη της χώρας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ MEDITERRANEAN GARDEN SOCIETY
ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της ετήσιας Γενι-
κής Συνέλευσης της Mediter-
ranean Garden Society (MGS)

που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
τον Οκτώβριο, πολυάριθμη ομάδα
μελών από όλον τον κόσμο επισκέ-
φθηκε τον Βοτανικό Κήπο της Φιλο-
δασικής στις 21 Οκτωβρίου.

Τους επισκέπτες ξενάγησαν στον
Κήπο και στο νέο Εκπαιδευτικό
Πάρκο η υπεύθυνη του Κήπου κα
Σοφία Σταθάτου με τον υπεύθυνο
του Κλιμακίου της Φιλοδασικής κ.
Νίκο Πάγκα.

Οι επισκέπτες, όλοι γνώστες του
κόσμου των κήπων, με εμπειρίες από
πολλούς και όμορφους κήπους από
όλον τον κόσμο, εντυπωσιάστηκαν
από τον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδα-
σικής που αν και μικρός αποτελεί ό-
πως είπαν- ένα μοναδικό παράδειγμα
του τρόπου που ο άνθρωπος δάμασε
το δύσκολο ανάγλυφο και τις αντίξο-
ες καιρικές συνθήκες και δημιούργη-
σε έναν μικρό παράδεισο με πολλά
σπάνια και κινδυνεύοντα είδη και μά-
λιστα σε απόσταση 10 λεπτών από το
κέντρο της Πρωτεύουσας! Η Φιλο-
δασική απέσπασε τα συγχαρητήρια
των διακεκριμένων επισκεπτών με-
ταξύ των οποίων βρέθηκε και ο πολύ
γνωστός Άγγλος Καθηγητής κ. Robin
Lane Fox που διατηρεί στο κυριακά-
τικο ένθετο των Financial Times τη
διάσημη στήλη για τους κήπους.

Λίγα λόγια για την ιστορία του Κήπου στο στέγαστρο δίπλα στη μικρή λίμνη.

Ξενάγηση των επισκεπτών στον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής που είναι φυτεμένος
με σπάνια είδη σε φυσικά ανοίγματα του εδάφους στην πλαγιά του βουνού.

Συνέχεια του Βοτανικού Κήπου, το Βοτανικό Εκπαιδευτικό Πάρκο, 
με φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα.

Ο κ. Robin Lane Fox, στο κέντρο και η φί-
λη κα Caroline Davis, αριστερά, που έχει
επισκεφθεί επανειλημμένως τον Κήπο μας
από τη μακρινή Αυστραλία, συνομιλούν με
την κα Σοφία Σταθάτου, υπεύθυνη του Βο-
τανικού Κήπου.
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
με τους εθελοντές 
της LeasePlan Hellas

Ο
ι εργαζόμενοι της εταιρείας LeasePlan
Hellas πραγματοποίησαν το Σάββατο
8 Οκτωβρίου την καθιερωμένη εθελο-
ντική αναδάσωση στο Αισθητικό Δά-

σος στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασι-
κή Ένωση Αθηνών.

Για έκτη συνεχή χρονιά οι εθελοντές εργαζόμε-
νοι της LeasePlan Hellas βοηθούν αποτελεσματι-
κά στην αναδάσωση τμήματος του Αισθητικού
Δάσους, φυτεύοντας και φροντίζοντας τα δέντρα
της περιοχής.

Όλα αυτά τα χρόνια φυτεύτηκαν πάνω από
1.200 δενδρύλλια, πεύκα, κυπαρίσσια, χαρουπιές,
κουτσουπιές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στις
αναδασωτικές προσπάθειες της Φιλοδασικής. Η
στήριξη και η βοήθεια της LeasePlan Hellas και
των εθελοντών εργαζομένων της εταιρείας είναι
πολύ σημαντική για τις προσπάθειες της Φιλοδα-
σικής στην Προστασία του Περιβάλλοντος. Ευ-
χαριστούμε πολύ παιδιά.
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Η
πεζοπορία, η ορειβασία, η α-
ναψυχή στη φύση και ο πε-
ζοπορικός τουρισμός παρου-
σιάζουν ανάπτυξη στη χώρα

μας, έστω και καθυστερημένα, καθώς η
ελληνική ύπαιθρος, από την Ήπειρο και
τη Θράκη μέχρι το μικρότερο νησί του
Αιγαίου, είναι γεμάτη μονοπάτια που
προσφέρουν μοναδική εμπειρία σε ό-
σους αποφασίσουν να τα περπατήσουν.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κάνει μια πρώτη προσπάθεια να
οργανώσει, το δίκτυο των μονοπατιών,
θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση, την
Παρασκευή 22 Ιουλίου, την Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Καθορισμός τεχνι-
κών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης,
διάνοιξης και συντήρησης των ορειβα-
τικών - πεζοπορικών μονοπατιών».

Στο σχέδιο της ΥΑ, ορίζεται ως μονο-
πάτι «ο στενός μη αμαξιτός δρόμος ο ο-
ποίος προορίζεται για τη διέλευση πε-
ζών και ζώων. Η βασική διαφορά του α-
πό τον αμαξιτό δρόμο είναι ότι αφενός
έχει μικρότερο και κυμαινόμενο πλάτος
χωρίς περιορισμό στο ελάχιστο πλάτος
του, αφετέρου μπορεί να έχει σημαντι-
κές αυξομειώσεις στην κλίση του, κα-
θώς να έχει και σκαλοπάτια».

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΥΑ, «τα ο-
ρειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια απο-
τελούν δασοτεχνικά έργα και εκτελού-
νται από τη δασική υπηρεσία». Ωστόσο,
ορίζεται ρητά ότι δικαιούχοι για την κα-
τασκευή και συντήρηση ορειβατικών -

πεζοπορικών μονοπατιών είναι οι Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
α΄ και β΄ βαθμού, οι φορείς διαχείρισης
προστατευομένων περιοχών καθώς και
τα σωματεία ορειβατών, πεζοπόρων, α-
ναρριχητών, περιβαλλοντικοί σύλλογοι ή
και σωματεία, η Ελληνική Ομοσπονδία
Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)
και ο Ε.Ο.Τ. Οι ΟΤΑ εκτελούν το έργο
της κατασκευής των ορειβατικών μονο-
πατιών με προγραμματική σύμβαση, ε-
νώ οι υπόλοιποι φορείς κατόπιν έγκρι-
σης επέμβασης. 

Όπως ορίζει, η χωροθέτηση ενός μο-
νοπατιού πρέπει να εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο σχέδιο διαχείρισης του χώρου
(λ.χ. σε ειδική μελέτη για το συνολικό
δίκτυο μονοπατιών μιας περιοχής) και
να μην είναι αποσπασματική. Πάντως,
δεν περιορίζει σαφώς τη χάραξη νέων
μονοπατιών: «Πρέπει να προηγείται η
αξιοποίηση των υπαρχόντων μονοπα-
τιών, των διαπιστωμένων τάσεων του
κοινού να πορεύεται στον χώρο και να
αποφεύγονται οι πολλές νέες χαράξεις»,
αναφέρει. Οσο για τα νέα μονοπάτια, «η
χάραξη πρέπει να στηρίζεται σε μελέτη
διάνοιξης μονοπατιών, η οποία θα εκπο-
νείται από ειδικό επιστήμονα». Η χωρο-
θέτηση και η χάραξη ορειβατικού - πε-
ζοπορικού μονοπατιού, εκπονείται κα-
τόπιν σχετικής μελέτης, η οποία εγκρί-
νεται με απόφαση του συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύ-
στερα από θεώρηση της δασικής υπηρε-

σίας, η οποία και ασκεί τον έλεγχο ε-
φαρμογής και εκτέλεσης των εργασιών.
Πριν από την έγκριση προηγείται θετική
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του υ-
πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
όπου αυτή απαιτείται, για λόγους προ-
στασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμέ-
νων μνημείων.

Για την κατασκευή των ορειβατικών -
πεζοπορικών μονοπατιών δεν απαιτεί-
ται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επί-
σης δεν απαιτείται αντάλλαγμα χρήσης
ή αναδάσωση ή δάσωση ίσης έκτασης.
Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους
στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις α-
παιτείται και η έγγραφη συναίνεση του
ιδιοκτήτη. 

Η ευθύνη για τη συντήρηση κάθε ο-
ρειβατικού - πεζοπορικού μονοπατιού
και η μέριμνα για την καλή και ασφαλή
κατάσταση αυτού μπορεί να βαρύνει
κατόπιν απόφασης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δα-
σών και Αγροπεριβάλλοντος του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος:
- Τον δικαιούχο του έργου.
- Την οικεία δασική υπηρεσία όταν το

έργο βρίσκεται εντός δασών, δασικών
εκτάσεων ως και σε δημόσιες χορτο-
λιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις και
έχει κατασκευαστεί από αυτήν.

- Τον φορέα διαχείρισης προστατευομέ-
νων περιοχών όταν βρίσκεται εντός
προστατευόμενης περιοχής με φορέα
διαχείρισης.

TA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το νέο θεσμικό πλαίσιο 
TA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
To νέο θεσμικό πλαίσιο 
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- Τον οικείο ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε ό-
λες τις άλλες περιπτώσεις.
Την άνοιξη κάθε δεύτερου έτους, η

αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία είναι
υποχρεωμένη να ελέγχει την κατάσταση
των ορειβατικών - πεζοπορικών μονο-
πατιών στην περιοχή ευθύνης της και να
καταρτίζει έκθεση για τη συντήρηση
αυτών (ανάγκη συντήρησης των πινακί-
δων, κατασκευών, καθαρισμός της βλά-
στησης, των απορριμμάτων κ.λπ.). Η
έκθεση θα κοινοποιείται στον φορέα ο
οποίος βαρύνεται με τη συντήρηση και
τη μέριμνα του ορειβατικού - πεζοπορι-
κού μονοπατιού, ο οποίος οφείλει εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος να μερι-
μνά για τις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΥΑ, τα ο-
ρειβατικά - πεζοπορικά μονοπάτια ανά-
λογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν και
τον χώρο που αναπτύσσονται διακρίνο-
νται σε:
- Μονοπάτια αναψυχής (Ε): Αυτά απευ-

θύνονται σε πεζοπόρους που επιθυ-
μούν κυρίως να εξερευνήσουν μία πε-
ριοχή και να απολαύσουν τη φύση.

- Εκπαιδευτικά - θεματικά μονοπάτια
(L): Απευθύνονται σε επισκέπτες που
επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενη-
μερωθούν για το φυσικό και πολιτι-
στικό περιβάλλον μιας περιοχής.
Μπορεί να ενσωματώνουν στη δια-
δρομή τους ιδιαίτερα φυσικά και πο-
λιτιστικά στοιχεία όπως τοπία, ρέμα-
τα, αρχαιολογικούς χώρους, παλιά πέ-

ωλογικοί σχηματισμοί, γεωμορφολο-
γία, κ.λπ.).

- Αθλητικά μονοπάτια (S): Είναι μονο-
πάτια που έχουν τα χαρακτηριστικά
των μονοπατιών αναψυχής με τη δια-
φορά ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά (βαθμός δυσκολίας, επίστρωση
οδοστρώματος κ.λπ.) που τα κάνουν
κατάλληλα και ελκυστικά για τρέξι-
μο, ποδηλασία κ.ά. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι να μην υπάρχουν στη
διαδρομή αυτών σκαλοπάτια ή βαθμί-
δες. Απευθύνονται ανάλογα με τον
βαθμό δυσκολίας τους σε δρομείς, πο-
δηλάτες ή επισκέπτες που επιθυμούν
να εξερευνήσουν μια περιοχή. Η χρή-
ση τους απαγορεύεται από μηχανοκί-
νητα μέσα.

τρινα γεφύρια, μοναστήρια, εκκλη-
σίες κ.λπ. Μπορεί επίσης να είναι μο-
νοπάτια που συνδέονται με ιδιαίτερες
παραδοσιακές παραγωγικές διαδικα-
σίες (π.χ. μονοπάτια κρασιού, μονο-
πάτια καπνού, τα μονοπάτια της ελιάς
κ.λπ.). Σε κάποιες περιπτώσεις ο προ-
ορισμός είναι ένα πολιτιστικό δρώμε-
νο (π.χ. πανηγύρι, φεστιβάλ κ.λπ.) και
σε κάποιες άλλες πολιτιστικό χαρα-
κτηριστικό αποτελεί το ίδιο το μονο-
πάτι (ιστορικό μονοπάτι, καλντερίμι
κ.λπ.). Σε αυτή την κατηγορία ανή-
κουν και τα εκπαιδευτικά μονοπάτια
που προορίζονται για τη μελέτη της
φύσης (φυτά, δέντρα, κύκλος νερού,
ερπετά, έντομα, πουλιά, αλληλεξάρ-
τηση ειδών, διατροφική αλυσίδα, γε-
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- Μονοπάτια διαβίωσης (D): Αφορούν
σε μονοπάτια που έχουν δημιουργη-
θεί για τις καθημερινές ασχολίες των
κατοίκων της υπαίθρου. Ο προορι-
σμός τους είναι καλλιεργούμενα κτή-
ματα, νερόμυλοι, βοσκότοποι, στά-
νες, δάση για υλοτομία, κ.λπ.

- Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ (Α):
Τα μονοπάτια που είναι προσβάσιμα
σε ΑμεΑ μπορεί να ανήκουν σε μια α-
πό τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί
όμως να είναι και ειδικά μονοπάτια
κατασκευασμένα για την εξυπηρέτη-
ση αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας
χρηστών ή/και για θεραπευτικούς
σκοπούς. Στα μονοπάτια ή τμήματα
μονοπατιών που χρησιμοποιούνται εί-
τε αποκλειστικά ή/και από εμποδιζό-
μενα άτομα, πρέπει να ισχύουν ειδι-
κές προδιαγραφές κατασκευής.
Η πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ να ορίσει

ένα νομικό θεσμικό πλαίσιο για τα μο-
νοπάτια είναι πολύ θετική, αφού τα μο-
νοπάτια μπορούν να συμβάλλουν στην
προβολή της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της χώρας μας και στην
ευαισθητοποίηση για την καλύτερη
προστασία της. Αυτό θα έχει σαν αποτέ-
λεσμα την ενίσχυση της τοπικής και ε-
θνικής οικονομίας. Επίσης, τα μονοπά-
τια παρέχουν τη δυνατότητα στους επι-
σκέπτες για επαφή με τη φύση και τό-

νωση της ψυχικής και φυσικής ευεξίας.
Ωστόσο, το προτεινόμενο σχέδιο

χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και κα-
λύτερη επεξεργασία για να είναι αποτε-
λεσματικό. Θα πρέπει να δοθεί προτε-
ραιότητα στη διατήρηση, συντήρηση
και αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων
μονοπατιών πριν τη χάραξη και κατα-
σκευή νέων μονοπατιών, καθώς στη χώ-
ρα μας υπάρχουν πολλά εγκαταλειμμέ-
να μονοπάτια, τόσο στον ηπειρωτικό ό-
σο και στον νησιωτικό χώρο. Σε αυτό θα
βοηθούσε σημαντικά η ηλεκτρονική κα-
ταγραφή των υπαρχόντων, παλαιών μο-
νοπατιών και η δημιουργία ενός εθνικού
μητρώου μονοπατιών. Κατόπιν της ολο-
κλήρωσης της καταγραφής και χαρτο-
γράφησης του δικτύου παλαιών μονο-
πατιών σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να
εξεταστεί αν χρειάζεται να διανοιχθούν
νέες διαδρομές. Ιδιαίτερα σε χώρους
αυξημένης ευαισθησίας φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, κάθε νέα
διάνοιξη επιφέρει μη αντιστρέψιμες
βλάβες και πολύ συχνά καθίσταται άτε-
χνη και δυσλειτουργική. Γι’ αυτό θα
πρέπει να κατοχυρωθεί ρητά η προτε-
ραιότητα χρήσης και ενσωμάτωσης υφι-
σταμένων παλαιών δικτύων ή κλάδων.

Η Υπουργική Απόφαση θα πρέπει επί-
σης να ξεκαθαρίσει τον διαχωρισμό με-
ταξύ των ορειβατικών μονοπατιών, με

σαφείς ιδιαιτερότητες προσέγγισης και
σηματοδότησης Ευρωπαϊκών προδια-
γραφών, και των ήπιων περιπατητικών
διαδρομών σε όχι μόνο ορεινές ή δασι-
κές περιοχές, αλλά και πεδινές ή παρα-
θαλάσσιες. Οι περισσότεροι επισκέπτες
δεν είναι έμπειροι ορειβάτες με τεχνικές
γνώσεις, αλλά περαστικοί που θέλουν
να εντάξουν την πεζοπορία στις δρα-
στηριότητες των διακοπών τους.

Ανησυχία προκαλεί και η διατύπωση
της «προσαρμογής» υφιστάμενων μονο-
πατιών «σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της παρούσης» Υπουργικής Απόφασης.
Η καταστροφή τμημάτων αυτών των δι-
κτύων παρατηρείται συνήθως στην άμε-
ση περιοχή των χωριών από διάφορες αυ-
θαίρετες παρεμβάσεις. Η καταγραφή, α-
ποκατάσταση και θεσμική προστασία α-
ποτελεί προτεραιότητα που θα έπρεπε να
εντάσσεται στους σκοπούς του σχεδίου.
Θα πρέπει να αποφευχθούν οι υποδομές
με εκτενείς υλικές κατασκευές που στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ανα-
γκαίες και αυξάνουν αναίτια το κόστος
σχεδιασμού, κατασκευής και στη συνέ-
χεια συντήρησης. Αρκετές υποδομές λό-
γω κακού προγραμματισμού, καταστρέ-
φονται από το χρόνο και τα καιρικά φαι-
νόμενα και αποτελούν πλέον απορρίμμα-
τα εντός των διαδρομών. Επίσης πολλές
φορές όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην α-
σφάλεια των πεζοπόρων αλλά αυξάνουν
τον κίνδυνο λόγω της φθοράς τους. Τα
περισσότερα μονοπάτια στον ελλαδικό
χώρο δεν χρειάζονται παρά μόνο καθαρι-
σμό, σωστή σηματοδότηση, χαρτογρά-
φηση και δημοσιότητα προς τους χρή-
στες. Οι υπόλοιπες υποδομές πρέπει να ε-
ξετάζονται σοβαρά και να πραγματοποι-
ούνται μόνο όπου είναι απολύτως ανα-
γκαίες. Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές
φορές απαράδεκτες παρεμβάσεις σε μο-
νοπάτια: εκτεταμένες πλακοστρώσεις, οι
οποίες δεν βολεύουν αλλά κουράζουν
τους περιπατητές, αποκατάσταση ζημιών
με τσιμέντα και χρησιμοποίηση ακατάλ-
ληλων υλικών. Πρέπει να αναφέρεται ρη-
τά στην 2η παράγραφο του άρθρου, ότι
τα παραδοσιακά μονοπάτια θα πρέπει να
προστατεύονται και να συντηρούνται με
τις παραδοσιακές τεχνικές του τόπου ό-
που φτιάχτηκαν.

Φωτογραφίες:
Φοίβος Τσαραβόπουλος / Paths of Greece



Σ
τις εκβολές του ποταμού Έβρου,
μεταξύ Αλεξανδρούπολης και
Τουρκίας, στο βορειοανατολικό
άκρο της Ελλάδας, βρίσκεται το

Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, που συγκα-
ταλέγεται στους σημαντικότερους βιοτό-
πους της Ευρώπης. Το Δέλτα του Έβρου,
έχει πολύ μεγάλη αξία για την άγρια φύση
και ζωή, αλλά και για τον άνθρωπο. Εκεί
βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες
πουλιά όλες τις εποχές του χρόνου, ενώ η
τοπική κοινωνία, εξασφαλίζει ένα σημα-
ντικό μερίδιο των πόρων της. Παραποτά-
μια δάση, υγρά λιβάδια, καλαμιώνες, λι-
μνοθάλασσες και άλλοι βιότοποι, συνθέ-
τουν ένα μοναδικής ομορφιάς τοπίο που
μαγεύει τον επισκέπτη.

Η ιστορία του υγροβιότοπου ξεκινά
αιώνες τώρα και αποτελεί έναν ζωτικής
σημασίας μεταναστευτικό σταθμό αλλά
και τόπο διαχείμασης για χιλιάδες υδρό-
βια και παρυδάτια πουλιά. Δημιούργημα
της πολύχρονης δράσης του ποταμού Έ-
βρου όπου τα νερά και τα φερτά υλικά
που κατεβάζει, μαζί με τη δράση της θά-
λασσας, διαμόρφωσαν και εξακολου-
θούν να διαμορφώνουν ένα πλούσιο οι-
κοσύστημα τριακοσίων χιλιάδων περί-
που στρεμμάτων τα οποία μοιράζονται
ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Από τη
συνολική του έκταση, 95.000 στρέμματα
(80.000 χερσαία και 15.000 υδάτινη επι-
φάνεια) είναι ενταγμένα στον κατάλογο
των προστατευόμενων περιοχών της Διε-
θνούς Σύμβασης Ραμσάρ (1971) λόγω
των σημαντικών ειδών που φιλοξενεί. Ε-
πίσης, μέρος του Δέλτα χαρακτηρίζεται
ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και προ-
τείνεται ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέ-
ροντος στο Δίκτυο Natura 2000.

Πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου
πουλιά, θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια και
ψάρια συνυπάρχουν αρμονικά με ψαρά-
δες, κτηνοτρόφους και γεωργούς αλλη-

λοεπιδρώντας μέσα σε ένα δυναμικό και
συνεχώς μεταβαλλόμενο πλούσιο οικο-
σύστημα.

Παρά την όποια υποβάθμιση έχει υπο-
στεί το Δέλτα τις τελευταίες δεκαετίες, ε-
νενήντα πέντε χιλιάδες περίπου στρέμ-
ματα που απομένουν σε φυσική σχεδόν,
κατάσταση αποτελούν, χωρίς καμία αμ-
φιβολία, έναν υγρότοπο που η σημασία

του ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας αλλά
και της Ευρώπης.

Στο Δέλτα Έβρου απαντούν όλοι οι
σχηματισμοί και οι μονάδες βλάστησης
ενός τυπικού μεσογειακού Δέλτα, με πε-
ρισσότερα από 300 είδη φυτών. Υδάτινες
λεκάνες όπως λίμνες και λιμνοθάλασσες,
επίπεδες ζώνες με χορτολίβαδα γεμάτα
αγριοτριφύλλια και άλλα αγρωστώδη
φυτά, αλμυρόβαλτοι με αλμυρήθρες, αμ-
μώδεις σχηματισμοί (αμμονησίδες, χα-
μηλές θίνες), μεγάλες συστάδες από αρ-
μυρίκια και υδροχαρή φυτά των γλυκών
νερών, παραποτάμια δάση, εποχικά υγρά
λιβάδια συνθέτουν το πολυποίκιλο τοπίο
του υγροτόπου.

Ο υγρότοπος του Δέλτα Έβρου φιλο-
ξενεί αναρίθμητα είδη πανίδας. Γύρω
στα 40 είδη θηλαστικών ζουν στο Δέλτα.
Πιο συνηθισμένα είδη είναι η αλεπού, ο
ασβός, το κουνάβι, η νυφίτσα, ο λαγόγυ-
ρος, η αγριόγατα, το αγριογούρουνο, η
βίδρα. Τα αμφίβια και τα ερπετά που α-
παντώνται στον υγρότοπο αριθμούν 28

Το ΔΕΛΤΑ του ΕΒΡΟΥ
Ένα σταυροδρόμι φύσης και πολιτισμού 
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είδη. Πιο συχνά παρατηρούνται οι νε-
ροχελώνες, τα νερόφιδα, οι βάτραχοι
και οι σαύρες. Στις υδάτινες εκτάσεις
ζουν 46 είδη ψαριών. Στο γλυκό νερό
ζουν ψάρια όπως το σαζάνι, η τούρνα
και ο γουλιανός ενώ στο αλμυρό ζουν
το χέλι, η τσιπούρα, το κεφάλι, το λα-
βράκι και η γλώσσα. 

Πολύ σημαντική είναι και η αξία του
Δέλτα για την ορνιθοπανίδα και ιδιαίτε-
ρα για τα πουλιά που ξεχειμωνιάζουν
και γι’ αυτά που τον χρησιμοποιούν σαν
μεταναστευτικό σταθμό. Καθώς βρί-

Οι δύο εποχές που χαρακτηρίζονται
από τις έντονες μετακινήσεις των που-
λιών είναι η άνοιξη για τα είδη που ανη-
φορίζουν προς τους χώρους αναπαρα-
γωγής και το φθινόπωρο για τα πουλιά
που ταξιδεύουν για τα θερμότερα κλί-
ματα. Την άνοιξη λοιπόν που τα νερά
είναι άφθονα και η βλάστηση οργιάζει
μπορεί κανείς να απολαύσει εκατοντά-
δες πουλιά, παρυδάτια, στρουθιόμορ-
φα, γλαρόνια, πελεκάνους, πελαργούς,
αρπακτικά και ερωδιούς να περνούν
πάνω από τον υγρότοπο ή να σταμα-
τούν για λίγες ημέρες για να ξεκουρα-
στούν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις
τους. Χαρακτηριστικά είδη που παρα-
τηρούνται είναι οι Αβοκέτες, οι Χαλκό-
κοτες, οι Λευκοτσικνιάδες, οι Φιδαετοί
και οι Αγκαθοκαλημάνες. Το φθινόπω-
ρο διέρχονται πολλά αρπακτικά, παρυ-
δάτια, Ροδοπελεκάνοι, πελαργοί.

Όμως, σύμφωνα με τους ειδικούς του
Φορέα Διαχείρισης, η καλύτερη περίο-
δος για τους λάτρεις και παρατηρητές
των πουλιών είναι ο χειμώνας. Την ε-
ποχή αυτή, μπορεί κανείς να θαυμάσει
εκατοντάδες Φοινικόπτερα, δεκάδες χι-
λιάδες πάπιες και χήνες, τα τρία είδη
ευρωπαϊκών κύκνων, στις λιμνοθάλασ-
σες του Δέλτα, Δράνα, Λακκί και Πα-
λούκια, στα υγρά λιβάδια και γύρω από
τις αμμονησίδες. Ακόμη, λόγω της ά-
φθονης λείας έντονη είναι και η παρου-
σία αρπακτικών στην περιοχή με Στι-
κταετούς, Θαλασσαετούς και Βασιλαε-
τούς να κυνηγούν μαζί. Επίσης, εκατο-
ντάδες παρυδάτια τρέφονται τον χει-
μώνα στις ακτές και τις παρυφές των
λιμνοθαλασσών και των ρηχών εκτά-
σεων.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρ-
κου Δέλτα Έβρου πραγματοποιεί όλον
τον χρόνο οργανωμένες περιηγήσεις
στην προστατευόμενη περιοχή του Δέλ-
τα του Έβρου με αφετηρία το Κέντρο
Πληροφόρησης. Το Κέντρο Πληροφό-

σκεται πολύ κοντά στα Δαρδανέλια, το
δεύτερο μεγαλύτερο δίαυλο μετανά-
στευσης της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης, το Δέλτα του Έβρου επιφυλάσσει
πολλές πρωτόγνωρες εκπλήξεις και έ-
ντονες συγκινήσεις στους παρατηρητές
πουλιών. Στο Δέλτα Έβρου έχουν κατα-
γραφεί 324 είδη πουλιών από τα 449
που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα.
Γεγονός σημαντικό, καθώς πολλά από
αυτά ανήκουν σε είδη όχι απλώς σπάνια
στην Ευρώπη, αλλά και απειλούμενα
σε παγκόσμια κλίμακα.
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ρησης Δέλτα Έβρου βρίσκεται στην
Τραϊανούπολη και ξεκίνησε τη λει-
τουργία του τον Σεπτέμβριο του 1997,
με σκοπό την προώθηση της προστα-
σίας της φύσης στην περιοχή, την οικο-
τουριστική της ανάδειξη, καθώς και την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αρ-
χών και κοινού για τις οικολογικές α-
ξίες του Δέλτα του Έβρου. Το Κέντρο
Πληροφόρησης λειτουργεί σε καθημε-
ρινή βάση (καθώς και τα Σαββατοκύ-
ριακα) και μπορεί το κοινό να απευθύ-
νεται σ’ αυτό για θέματα ενημέρωσης
για το Δέλτα του Έβρου, οργάνωσης
και προγραμματισμού εκπαιδευτικών ε-
πισκέψεων και ξεναγήσεων στο Δέλτα
του Έβρου αλλά και για να προμηθευ-
τεί έντυπο υλικό για τον υγρότοπο ή να
συλλέξει στοιχεία γι’ αυτόν στη βιβλιο-
θήκη που λειτουργεί. Ακόμη εντός του
Κέντρου υπάρχει εκθεσιακός χώρος με
φωτογραφίες και κείμενα για το Δέλτα
του Έβρου, αίθουσα προβολών όπου
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προβάλλονται ενημερωτικά βίντεο ενώ
λειτουργεί και πωλητήριο με αναμνη-
στικά είδη σχετικά με τον υγρότοπο.

Οι επισκέπτες μπορούν με την περιή-
γηση στον εκθεσιακό χώρο και την
προβολή ταινίας να ενημερωθούν για
τις λειτουργίες και αξίες των υγροτό-
πων και ειδικότερα του Δέλτα του Έ-
βρου. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να επιβιβαστούν στα λεωφορεία
του Φορέα Διαχείρισης και να περιηγη-
θούν στον υγρότοπο. Η περιήγηση πε-
ριλαμβάνει παρατήρηση πουλιών με
κιάλια και τηλεσκόπια, καθώς και βαρ-
κάδα (τις εποχές που ο καιρός το επι-
τρέπει).

Πηγή: 
Ενημερωτικό υλικό του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
Φωτογραφίες: Αγγ. Σαριδάκης



Τ
ο έλος Καλοδικίου, η λίμνη με
τα Νούφαρα, όπως αλλιώς απο-
καλείται, είναι ένας υγρότοπος
περίπου 3,5 τετραγωνικών χι-

λιομέτρων, μεταξύ της Πάργας και Μαρ-
γαριτίου, δίπλα στον εθνικό δρόμο Ηγου-
μενίτσας-Πρέβεζας. Η κατασκευή φραγ-
μάτων κατά τις δεκαετίες του ’30 και του
’50 για την άρδευση της παρακείμενης
πεδιάδας οδήγησαν στον σχηματισμό του
έλους. Το βάθος του κυμαίνεται από 0.5
έως 5 μέτρα, ανάλογα με την εποχή, ό-
πως και η έκταση του υγροτόπου και η
φυσιογνωμία της βλάστησης.

Το έλος Καλοδικίου είναι ένας από
τους σημαντικότερους υγροτόπους στην
Ελλάδα που αποτελεί μοναδικό σχηματι-
σμό τυρφώδους-γαιώδους περιοχής με
μεγάλη οικολογική και ιδιαίτερη αισθητι-
κή αξία, για τον λόγο αυτό και τα μέλη
του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Ε-
κβολών Αχέροντα και Καλαμά, ζητούν
την προστασία και την ανάδειξή του.
Πρόκειται για τον μοναδικό τυρφώδη
σχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας. Η
τυρφογένεση ξεκίνησε πριν από 30.000
χρόνια περίπου. Το μέσο πάχος της τύρ-
φης είναι 3,5 μ. (μέγιστο 10,6 μ. στο νό-
τιο τμήμα του έλους).

Η σπουδαιότητά του οφείλεται στην ορ-
νιθοπανίδα που φιλοξενεί λόγω της γεω-
γραφικής του θέσης, καθώς βρίσκεται στη
δυτική μεταναστευτική οδό και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του δικτύου μετα-
ναστευτικών σταθμών των πουλιών στη
Δυτική Ελλάδα. Επιπλέον, τα φυσικά του
χαρακτηριστικά, όπως π.χ. το ότι είναι έ-
λος γλυκού νερού και έχει πλούσια βλά-
στηση με νούφαρα, το κάνουν ακόμα πιο
σημαντικό. Στις αρχές του καλοκαιριού
που είναι η εποχή της ανθοφορίας των
νούφαρων (Nymphea alba), η όψη του έ-
λους είναι μοναδική. Μεταμορφώνεται
σε έναν πολύχρωμο παράδεισο καθώς

μεγάλα, καταπράσινα φύλλα, με διάμε-
τρο μέχρι και μισό μέτρο, σε σχήμα καρ-
διάς, επιπλέουν στο νερό ή κάτω από αυ-
τό, δημιουργώντας μια ονειρεμένη εικό-
να. Πάνω τους φέρουν μεγάλα λουλού-
δια, άσπρα, κίτρινα ή ροζ, σε σχήμα κυ-
πέλλου, με πολυάριθμα πέταλα σε μονή ή
διπλή σειρά. Η εικόνα είναι μαγευτική,
βγαλμένη λες από παραμύθι και οι περα-
στικοί σταματούν για να θαυμάσουν και
να τραβήξουν φωτογραφίες.

Το Έλος Καλοδικίου είναι Περιοχή
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI), συ-
μπεριλαμβανομένη στον Επιστημονικό
Κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Natura 2000, με κωδικό GR2120002.
Μαζί με άλλους υγρότοπους της ευρύτε-
ρης περιοχής έχει χαρακτηριστεί επίσης
ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special
Protected Area - SPA) με κωδικό
GR2120006. Τέλος, σύμφωνα με τους

Το ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ
ένας άγνωστος παράδεισος

χαρακτηρισμούς του άρθρου 19 παρ. 2
του Ν.1650/86, το έλος Καλοδικίου έχει
προταθεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή



γκτη γεωργική και κτηνοτροφική δρα-
στηριότητα. Η ρύπανση των νερών ή η α-
ποξήρανση του έλους μπορεί επίσης να
επηρεάσει και την υπόλοιπη πανίδα, τη
χλωρίδα αλλά και τους τύπους οικοτό-
πων της περιοχής. Οι επιστήμονες κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου και για τις
γεωτρήσεις, που μπορούν να ρίξουν τη
στάθμη του νερού στο έλος, το οποίο α-
ποτελεί σημαντικό παράγοντα οικολογι-
κής ισορροπίας για το οικοσύστημα.

“προστασίας της φύσης” λόγω της μεγά-
λης οικολογικής και βιολογικής του α-
ξίας. Αποτελεί έναν εσωτερικό υγρότοπο
με 7 τύπους οικοτόπων, οι 5 από τους ο-
ποίους συμπεριλαμβάνονται στην Οδη-
γία 92/43/ΕΕ. Από αυτούς ο οικότοπος
«Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium
mariscus και Carex davaliana» είναι προ-
τεραιότητας.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 301
φυτικά είδη, 120 είδη πουλιών, 20 είδη
θηλαστικών (Neomys anomalus, Talpa
stankovici, Lutra lutra, Felis silvestris,
Myocastor coypus), 11 είδη ερπετών και
5 είδη αμφιβίων. Τα περισσότερα πουλιά
έχουν μόνιμη παρουσία στο έλος και το
μεγαλύτερο ποσοστό είναι στρουθιόμορ-
φα και υδρόβια. Αποικίες από κρυπτοτσι-
κνιάδες, νυχτοκόρακες, μαυροπελεκά-
νους, χρυσαετούς, όρνια, νανοβουτηχτά-
ρια, χουλιαρόπαπιες, τρυγόνια, κοτσύ-
φια, καρακάξες και ψαρόνια, δίνουν ζωή
στο έλος με τη μόνιμη παρουσία τους και
την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.

Οι απειλές για την ορνιθοπανίδα είναι
κυρίως το παράνομο κυνήγι, αλλά και η
καταστροφή του έλους εξαιτίας της ρύ-
πανσης των νερών του από την ανεξέλε-
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ΚΑΛΑ ΝΕΑ 
για τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα 
και τη μεσογειακή φώκια 

Η
μακροχρόνια προστασία απέ-
δωσε στην Ελλάδα και η φε-
τινή χρονιά σηματοδότησε
μια βελτίωση της κατάστα-

σης διατήρησης του πληθυσμού της θα-
λάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα και της
μεσογειακής φώκιας στην παγκόσμια
Κόκκινη Λίστα των απειλούμενων ειδών
της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία
της Φύσης (IUCN).

Το 2016 αναδεικνύεται σε χρονιά ρε-
κόρ αφού οι χελώνες στα Σεκάνια της
Ζακύνθου και σε όλη την περιοχή του Ε-
θνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
(ΕΘΠΖ) είναι αριθμητικά πολύ περισσό-
τερες σε σχέση με τα δεδομένα της τε-
λευταίας πενταετίας. Οι φωλιές άγγιζαν
τον αριθμό των 482 στα Σεκάνια μέχρι
τον Ιούλιο, ενώ για το ΕΘΠΖ συνολικά ο
αντίστοιχος αριθμός αγγίζει τις 1.021,
σύμφωνα με τις καταγραφές του ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ. Οι φωλιές της καρέτα καρέτα στον
Nότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο ξεπέρασαν
τις 1.000 σύμφωνα με την καταγραφή
που έγινε στις 28 Ιουνίου, αριθμός που
δείχνει ότι οι προσπάθειες του ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ για την προστασία της θαλάσσιας
χελώνας έχουν αποφέρει καρπούς

Πρόσφατα η καρέτα καρέτα άλλαξε κα-
τηγορία στην Κόκκινη Λίστα των απει-
λούμενων ειδών της IUCN, από τα "Κιν-
δυνεύοντα", όπου βρισκόταν από το
1996, στα "Τρωτά" και ο μεσογειακός
πληθυσμός της ανήκει πια στα "Μειωμέ-
νου Ενδιαφέροντος". Ωστόσο, τα είδη
που έχουν καταγραφεί στην κατηγορία
"LC- Μειωμένου Ενδιαφέροντος" δεν εί-
ναι απαραίτητα ασφαλέστερα ούτε ση-
μαίνει ότι τα είδη αυτά δεν έχουν καμία α-
νάγκη προσοχής και ότι η προστασία τους
πρέπει να σταματήσει. Σημαίνει ως επί το
πλείστον ότι έχουν μικρότερη ανάγκη από

τα είδη στις άλλες κατηγορίες και δεν βρί-
σκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης στο εγγύς
μέλλον, με την προϋπόθεση ότι η τρέχου-
σα κατάστασή τους παραμείνει η ίδια.

Η βελτίωση της κατάστασης της χελώ-
νας καρέτα καρέτα στη Μεσόγειο, αντι-
κατοπτρίζει πραγματικά την επιτυχία ό-
λων των σημαντικών δράσεων διατήρη-
σης που λαμβάνουν χώρα όλα αυτά τα
χρόνια στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να
συνεχιστεί από διεθνείς και τοπικές ομά-
δες. Δημιουργεί επίσης την ανάγκη για
μεγαλύτερη προσοχή εκ μέρους των επι-
σκεπτών όταν κάνουν διακοπές στις πα-
ραλίες ωοτοκίας και των επαγγελματιών
που εργάζονται σε αυτές τις περιοχές.

Καλά νέα υπάρχουν και για τη μεσογει-
ακή φώκια! Μετά από 25 χρόνια συστη-
ματικής προσπάθειας για τη διατήρηση
του είδους, τα πρώτα αποτελέσματα αρ-
χίζουν να φαίνονται και η κατάσταση
διατήρησης για τη μεσογειακή φώκια έ-
πεσε κάτω κατά μία κατηγορία στη λίστα
των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών
του IUCN , από το "κρισίμως κινδυνεύ-
ον" σε "κινδυνεύον", σύμφωνα με την α-
νακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας για
τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογει-
ακής φώκιας (MOm) τον περασμένο Φε-
βρουάριο.

Αυτή η απρόσμενη θετική έκβαση βασί-
στηκε στην επιστημονική επαναξιολόγη-
ση των ειδών που ζητάει η IUCN από τους
ειδικούς ερευνητές της MOm, οι οποίοι σε
συνεργασία με εμπειρογνώμονες από όλο
τον κόσμο, συγκέντρωσαν και αξιολόγη-
σαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα και βρή-
καν θετικές εξελίξεις σε τουλάχιστον τρεις
από τις τέσσερις κύριες περιοχές εμφάνι-
σης της μεσογειακής φώκιας, μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα. Αυτό που φαίνεται
να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίω-
ση της κατάστασης του είδους είναι η πλέ-
ον θετική στάση από την πλειοψηφία των
πολιτών, ως αποτέλεσμα της πληροφόρη-
σης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και της γενικής ενημέρωσης του κοινού.
Ωστόσο, ο κίνδυνος εξαφάνισης του εί-
δους δεν έχει εξαλειφθεί καθώς οι πληθυ-
σμοί παραμένουν μικροί και εύθραυστοι,
ενώ οι περισσότερες από τις κύριες απει-
λές για τις φώκιες εξακολουθούν να υπάρ-
χουν, όπως η υποβάθμιση των οικοτόπων
και ο ανταγωνισμός με τους αλιείς.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλά-
δα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη και σημαντι-
κότερη αποικία φώκιας. Ο αριθμός των
ώριμων ατόμων μεσογειακής φώκιας
στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι ο
μεγαλύτερος υποπληθυσμός, είναι πιθα-
νόν μικρότερος από 250 άτομα. 
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Όσον αφορά τη διεθνή σκηνή, τα καλά
νέα είναι ότι το γιγαντιαίο πάντα δεν είναι
πια στη λίστα των απειλούμενων και πέρα-
σε στη λίστα των ευάλωτων ειδών, καθώς
ο πληθυσμός του εμφανίζει ανάκαμψη, με-
τά από τις προσπάθειες της Κίνας να το
προστατεύσει. Ο πληθυσμός των γιγά-
ντιων πάντα υπολογίζεται πλέον σε περί-
που 2.060, από τα οποία 1.864 είναι ενήλι-
κα ζώα. Όμως η IUCN προειδοποιεί ότι η
ανάκαμψη αυτή μπορεί να αποδειχθεί προ-
σωρινή, επειδή η κλιματική αλλαγή, προ-
βλέπεται να εξαφανίσει έως το τέλος του
αιώνα μας πάνω από το ένα τρίτο των ε-
κτάσεων με μπαμπού όπου ζουν τα πάντα.

Αντίθετα, στην «Κόκκινη Λίστα» με τα
πιο απειλούμενα είδη εντάχθηκε ο γορίλας
της ανατολικής Αφρικής, το μεγαλύτερο
πρωτεύον στον κόσμο, ο οποίος έχει πέσει
θύμα των λαθροκυνηγών. Όπως ανακοι-
νώθηκε στο διεθνές συνέδριο της IUCN
στη Χαβάη, τέσσερα από τα έξι είδη μεγά-
λων πιθήκων (ανατολικοαφρικανικός και
δυτικοαφρικανικός γορίλας, ουρακοτά-
γκοι της Βόρνεο και της Σουμάτρα) βρί-
σκονται πλέον στον κατάλογο με τα είδη
που αντιμετωπίζουν κρίσιμη απειλή και α-
πέχουν μόλις ένα βήμα από την εξαφάνισή
τους, ενώ και τα άλλα δύο είδη (χιμπατζής
και μπονόμπο) αντιμετωπίζουν κινδύνους

Η «κόκκινη λίστα» της IUCN περι-
λαμβάνει 82.954 είδη, τόσο ζώα όσο και
φυτά. Σχεδόν το ένα τρίτο (τα 23.928) α-
πειλούνται με εξαφάνιση. Από αυτά, τα
5.107 αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη
(κρίσιμη) απειλή, τα 7.602 θεωρούνται
απλώς απειλούμενα, τα 11.219 ευάλωτα
και τα 5.323 σχεδόν απειλούμενα.

Περίπου 39.000 είδη, δηλαδή σχεδόν
τα μισά της λίστας, δεν αντιμετωπίζουν ι-
διαίτερο πρόβλημα απειλής, ενώ για πε-
ρίπου 13.500 δεν υπάρχουν ακόμη επαρ-
κή στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί η κατά-
στασή τους. Σε κάθε περίπτωση, η λίστα
της IUCN δεν συμπεριλαμβάνει το σύνο-
λο των ειδών στη Γη, παρ’ όλ’ αυτά θεω-
ρείται μια αντιπροσωπευτική ένδειξη για
τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη μας, γι'
αυτό λέγεται και «βαρόμετρο της ζωής» M
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Έτσι δεν είναι τυχαίο που είχαμε τόσες
καταστροφικές πυρκαγιές φέτος. Στον
Πίνακα φαίνονται οι μεγαλύτερες πυρ-
καγιές του καλοκαιριού του 2016, σύμ-
φωνα με τις μετρήσεις από δορυφορικά
συστήματα μέτρησης καμένων εκτάσε-
ων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κατα-
γραφής Πυρκαγιών ΕFFIS.

Η καταστροφική πυρκαγιά στην πε-
ριοχή της Λίμνης, στη Βόρεια Εύβοια, α-
ποτέφρωσε τελικά 26.040 στρέμματα. Η
μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιές
σημειώθηκε εφέτος στη Χίο όπου η κα-
μένη έκταση ανήλθε σε 52.420 στρέμμα-
τα δάσους και καλλιεργειών, κυρίως μα-
στιχόδεντρων. Στην πυρκαγιά στο Μαρ-
μάρι στη Νότια Εύβοια η καμένη έκταση
υπολογίζεται σε 15.150 στρέμματα ενώ
η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 16 Ι-
ουλίου στους Γόννους Λαρίσης και είχε
διαρκέσει περίπου μία ημέρα, είχε κατα-
κάψει 9.140 στρέμματα. Σύμφωνα με τις
ίδιες καταγραφές, η μεγάλη πυρκαγιά
που είχε σημειωθεί στα Δερβενοχώρια -
ξεκίνησε από το χωριό Στεφάνι- στα τέ-
λη Ιουνίου κατέκαψε 13.140 στρέμματα
πευκοδάσους. Μια έκταση καταστροφής
μικρότερη, ευτυχώς, από τους αρχικούς
υπολογισμούς αφού η πύρινη λαίλαπα
κατέκαιε περίπου τρεις ημέρες. Να μην

Σ
ύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοι-
χεία, μέχρι τις 28 Ιουλίου, στις
μεγάλες πυρκαγιές του φετινού
καλοκαιριού έχουν καεί περί-

που 150.000 στρέμματα δασών και καλ-
λιεργειών ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι εί-
χαν αποτεφρωθεί 80.000 στρέμματα. Δη-
λαδή οι καμένες εκτάσεις είναι σχεδόν
διπλάσιες των περσινών. Η αύξηση αυτή
γενικά αποδίδεται στις λιγότερες βροχο-
πτώσεις τον περασμένο χειμώνα. Όμως ο
ζεστός χειμώνας δεν είναι το μόνο αίτιο
της αύξησης των φετινών πυρκαγιών. 

Το μοντέλο χρηματοδότησης της πρό-
ληψης των δασικών πυρκαγιών είναι
προφανές ότι χρειάζεται αλλαγές. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της WWF, η λιγοστή
χρηματοδότηση που δόθηκε φέτος στις
υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες για
έργα πρόληψης είναι περίπου 1,9 εκα-
τομμύρια ευρώ. Οι δήμοι εισέπραξαν 1,5
εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για την κά-
λυψη δράσεων πυροπροστασίας. Συνολι-
κά διατέθηκαν 16,9 εκατομμύρια ευρώ
χωρίς καμία ουσιαστική αξιολόγηση που
να βασίζεται στις πιθανές προβλέψεις
των σχεδίων πυροπροστασίας που οφεί-
λουν να έχουν οι Δήμοι, και σε αιτήματα
για συγκεκριμένες, μετρήσιμες και ελεγ-
χόμενες παρεμβάσεις.

Μεγάλο πρόβλημα για τα δάση είναι

και τα κενά της ισχύουσας δασικής νο-
μοθεσίας. Οι νομικές ρυθμίσεις που πε-
ριλαμβάνονται στους δασοκτόνους νό-
μους (ν. 4280/2014 και ν. 4315/2014), οι
οποίοι αυξάνουν τις μη βιώσιμες και επι-
βαρυντικές χρήσεις που επιτρέπονται
στα ελληνικά δάση, δεν έχουν ακόμη α-
νακληθεί. Τον τελευταίο καιρό η Κυβέρ-
νηση είναι απορροφημένη στο να τακτο-
ποιήσει τα αυθαίρετα σε δασικές εκτά-
σεις, παραμελώντας το ζήτημα της δασι-
κής πυροπροστασίας.

Ακόμα και σε ευνοϊκούς για την ενί-
σχυση της δασοπροστασίας νόμους, ό-
πως ο νόμος 4249/2014, υπάρχουν εκ-
κρεμότητες, παρόλο που έχουν περάσει
σχεδόν δυο χρόνια από την ψήφισή τους.
Κάποιες από τις σημαντικότερες εκκρε-
μότητες είναι η θεσμοθέτηση της συνερ-
γασίας της Δασικής Υπηρεσίας με το
Πυροσβεστικό Σώμα για τον καλύτερο
μεταξύ τους συντονισμό και η οργάνωση
και πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση
των εθελοντικών ομάδων.

Όσον αφορά την καταστολή, το Πυρο-
σβεστικό Σώμα εκτός από το πρόβλημα
της μη ανανέωσης του στόλου, αντιμε-
τωπίζει και τεράστιες ελλείψεις σε υλικό
εξοπλισμό, όπως λάστιχα πυροσβεστι-
κών οχημάτων, ανταλλακτικά και ατομι-
κά μέσα προστασίας. 

ΠΥΡΚΑΓIEΣ 2016
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ξεχνάμε ότι η καλοκαιρινή μπόρα που
ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιου-
νίου συνέβαλε τα μέγιστα στο σβήσιμο
της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά στη Σάμο που εκδηλώθη-
κε στις 8 Ιουλίου κατέκαψε 7.830 στρέμ-
ματα δασικής και αγροτικής έκτασης, ε-
νώ για άλλη μια χρονιά στη Ρόδο, στις
18 Ιουνίου 2016 κάηκαν 17.720 στρέμ-
ματα δάσους στην περιοχή «Ασώματος»
της Απολακκιάς στη νότια Ρόδο και α-
πειλήθηκαν οικισμοί.

Δυστυχώς παρατηρούμε ότι οι πυρκα-
γιές έχουν λάβει χώρα σε περιοχές που
καίγονται συχνά τα τελευταία χρόνια. Ε-
πίσης, οι πυρκαγιές έχουν μεγάλες οικο-
νομικές επιπτώσεις στις προαναφερθεί-
σες περιοχές. Η πυρκαγιά στη Χίο κατέ-
στρεψε καλλιέργειες μαστιχόδεντρων.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του
προέδρου της Ένωσης Μαστιχοπαραγω-
γών Χίου από την πυρκαγιά κάηκαν περί
τις 35.000 μαστιχόδεντρα από το σύνολο
των 889.000 που είχαν δηλωθεί το προη-
γούμενο έτος σε όλο το νησί. Το δάσος
που κάηκε στην Εύβοια ήταν δάσος που
ρητινεύεται και οι ρητινοκαλλιεργητές
της Εύβοιας, θα αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα όσον αφορά τη συγκομιδή της
ρητίνης στα επόμενα χρόνια. Η πυρκαγιά
στους Γόννους Λαρίσης που είχε ξεσπά-

σει στις 16 Ιουλίου, έκαψε κυρίως εκτά-
σεις με ελαιόδεντρα.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι α-
κόμα κι αν θεωρητικά οι πυρκαγιές απο-
τελούν μέρος του κύκλου ζωής ενός με-
σογειακού δάσους και των όρων αναγέν-
νησής του, στις μέρες μας έχει αυξηθεί
κατά πολύ η συχνότητα και η καταστρο-
φικότητά τους. Σε συνδυασμό με τον α-
συντόνιστο κρατικό μηχανισμό, την ελ-
λειπή χρηματοδότηση της πρόληψης και
καταστολής των δασικών πυρκαγιών,

την άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση, τις
καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, τους
δασοκτόνους νόμους, την έλλειψη δασο-
λογίου και δασικών χαρτών, την ατιμω-
ρησία των αυθαιρετούντων, την επέκτα-
ση των αστικών περιοχών σε δάση και
δασικές εκτάσεις χωρίς παράλληλα να α-
ναπτύσσεται μια περιβαλλοντική συνεί-
δηση, τους ανεξέλεγκτους σκουπιδότο-
πους και τις παράνομες υλοτομίες, το
μέλλον δεν φαίνεται καλό για τα δάση
μας.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ (Θάσος)

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΙΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΣΑΜΟΥ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

10 Σεπτεμβρίου

30 Ιουλίου

30 Ιουλίου

25 Ιουλίου

25 Ιουλίου

16 Ιουλίου

8 Ιουλίου

25 Ιουνίου

18 Ιουνίου

39.200 στρ.

14.740 στρ.

26.040 στρ.

52.420 στρ.

15.150 στρ.

9.140 στρ.

7.830 στρ.

13.140 στρ.

17.720 στρ.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Χίο κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους και μαστιχόδεντρων.
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Ένστολοι θα είναι 
στο εξής οι δασοφύλακες

Έ
νστολοι πλέον θα τελούν την
υπηρεσία τους οι δασοφύλα-
κες στην ύπαιθρο, ύστερα α-

πό δημοσίευση σχετικού Προεδρικού
Διατάγματος. Το Προεδρικό Διάταγ-
μα καθορίζει επίσης τον τρόπο ελέγ-
χου αυτοκινήτων και οδηγών για τυ-
χόν παραβάσεις που αφορούν τη δα-
σική νομοθεσία, όπως λαθροθηρία,
λαθροϋλοτομία, και εκχερσώσεις.

Ο βασικός λόγος που επικαλούνται
στελέχη του υπουργείου για την υπο-
χρεωτική στολή των δασοφυλάκων,
οι οποίοι πάντως δεν θα οπλοφο-
ρούν, είναι τα ζητήματα ασφαλείας
που έχουν ανακύψει ύστερα από τις
συχνές επιθέσεις που δέχονται οι δα-
σοφύλακες κατά τη διάρκεια περιπο-
λιών και ελέγχων. Τα περισσότερα
κρούσματα συμβαίνουν σε δύσβατα
σημεία πολλά εκ των οποίων βρίσκο-
νται σε παραμεθόριες περιοχές κυ-
ρίως της Ηπείρου και της Δυτικής
Μακεδονίας, στις οποίες συχνά οι δα-
σοφύλακες έρχονται αντιμέτωποι α-
κόμα και με οπλισμένες ομάδες λα-
θροϋλοτόμων και λαθροθηρών.

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, ό-
που οι δασικοί υπάλληλοι έχουν δε-
χτεί επιθέσεις και ξυλοδαρμούς κατά
τη διάρκεια ελέγχων. Στελέχη του υ-
πουργείου σημειώνουν ότι η ύπαρξη
στολής μπορεί να προσδώσει κύρος
στους δασικούς υπαλλήλους και να

αντιμετωπίζονται διαφορετικά από
ό,τι σήμερα, με αποτέλεσμα να μειω-
θούν τα σχετικά κρούσματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, οι δασοφύλακες θα φο-
ρούν στολή όχι μόνο προκειμένου να
είναι ευδιάκριτη η παρουσία τους, αλ-
λά πολύ περισσότερο προκειμένου
να παίξουν έναν αποτρεπτικό ρόλο σε
θέματα παραβατικότητας της δασι-
κής νομοθεσίας, και προκειμένου να
δώσουν ένα επιπλέον αίσθημα ασφά-
λειας στους πολίτες. Με τον τρόπο
αυτό, ενισχύεται και ισχυροποιείται ο
ρόλος των δασικών υπηρεσιών της
χώρας, ώστε ως πιο οργανωμένη και
συγκροτημένη δομή, να προστατέ-
ψουν αποτελεσματικά το δασικό πε-
ριβάλλον και τη δημόσια περιουσία,
προς όφελος του πολίτη. Επιπλέον,
δημιουργούνται οι κατάλληλες συν-
θήκες και υποδομές, ώστε η δασική
υπηρεσία να αποτελέσει τον κύριο
βραχίονα προστασίας συνολικά του
φυσικού περιβάλλοντος της ελληνι-
κής επικράτειας.

Από την πλευρά των δασοφυλάκων,
τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη απόφα-
ση αν και σε καμία περίπτωση δεν α-
ποτελεί πανάκεια για την καλύτερη
λειτουργία των δασικών υπηρεσιών,
αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση, καθώς θα διευκολύνει
τον ρόλο τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρι-
κού Διατάγματος, το οποίο βρίσκεται
στη φάση των τελικών υπογραφών,
οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγο-
ριών ΔΕ Γεωτεχνικών και ΥΕ Δασο-
φυλάκων που έχουν προανακριτικές
αρμοδιότητες κατά τον έλεγχο και
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών
τους καθηκόντων υποχρεούνται να
φορούν υπηρεσιακή στολή χειμερινή
ή θερινή, πηλήκιο με το σήμα της
Δασικής Υπηρεσίας και να διαθέτουν
υπηρεσιακή ταυτότητα, η οποία θα

γίνει ενιαία για όλα τα Δασαρχεία, θα
έχει φωτογραφία και τα στοιχεία του
κατόχου της και στην οπίσθια όψη το
σήμα της Δασικής Υπηρεσίας, την ει-
δικότητα και την ομάδα αίματος. Δια-
κριτικά της υπηρεσίας τους θα υ-
πάρχουν και στα ρούχα των δασοφυ-
λάκων.

Η Ελλάδα κινδυνεύει 
με παραπομπή 
για τη δηλητηρίαση πτηνών 

K
λιμακώνοντας τη διαδικασία ε-
πί παραβάσει που κίνησε τον
Σεπτέμβριο του 2013, η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να
λάβει μέτρα για την προστασία των
πτηνών από παράνομες δηλητηριά-
σεις,

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της
Κομισιόν: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ζητεί από την Ελλάδα να θεσπίσει γε-
νικό σύστημα προστασίας για τα ά-
γρια πτηνά, απαγορεύοντας, ιδίως,
την εκ προθέσεως θανάτωσή τους
μέσω δηλητηριασμένων δολωμάτων».

Συγκεκριμένα η Επιτροπή, παραθέ-
τει το παράδειγμα της περιοχής του
ποταμού Νέστου, προστατευόμενης
περιοχής του δικτύου Natura 2000, ό-
που το 2012 καταστράφηκε ολόκλη-
ρη αποικία από γύπες, εξαιτίας της
χρήσης της παράνομης πρακτικής
των δηλητηριασμένων δολωμάτων.
Σημειώνει δε, πως οι ελληνικές αρχές



έχουν κάνει μέχρι τώρα ελάχιστα για
την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων
στο μέλλον και πως σε συνέχεια της
διαδικασίας επί παραβάσει κατά της
Ελλάδας, τον Σεπτέμβριο του 2013,
αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη,
προειδοποιώντας ότι «εάν οι ελληνι-
κές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός
δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να πα-
ραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε.».

Το γηραιότερο δέντρο 
της Ευρώπης βρίσκεται 
στην Ελλάδα

Σ
ύμφωνα με δελτίο τύπου του
Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης
το γηραιότερο δέντρο της Ευ-

ρώπης, είναι ένα πεύκο που βρίσκεται
στην Ελλάδα και μάλιστα στην Πίνδο
και είναι πάνω από 1.075 ετών. Το δέ-
ντρο ανακαλύφτηκε από μία ομάδα ε-
ρευνητών από το Πανεπιστήμιο της
Στοκχόλμης, το Πανεπιστήμιο του
Μάινζ στη Γερμανία και το Πανεπι-
στήμιο της Αριζόνα στην Αμερική

Οι αποστολές κατά τις οποίες ανα-
καλύφθηκε το υπεραιωνόβιο πεύκο
οργανώθηκαν από το Navarino Envi-
ronmental Observatory, μια συνεργα-
σία ανάμεσα στο πανεπιστήμιο της
Στοκχόλμης, την Ακαδημία Αθηνών
και την εταιρεία TEMES S.A, με τη
συμμετοχή ερευνητών από το Πανε-
πιστήμιο του Μάινζ στη Γερμανία και
της Αριζόνα στις ΗΠΑ.

Στόχος ήταν ο εντοπισμός υπεραιω-
νόβιων δέντρων, των οποίων οι δακτύ-
λιοι ανάπτυξης μπορούν να προσφέ-
ρουν πολύτιμα στοιχεία για το κλίμα
της Μεσογείου τους τελευταίους αιώ-
νες.Το δέντρο ανήκει στο είδος πεύκη
η λευκόδερμος (Pinus leucodermis),
γνωστό και ως ρόμπολο. Η πεύκη η
λευκόδερμος απαντάται σε μεγάλο
μέρος της Βαλκανικής χερσονήσου

(Βοσνία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία,
ΠΓΔΜ, Ιταλία, Ελλάδα) αλλά μόνο σε
μεγάλο υψόμετρο, εκεί όπου τελειώ-
νουν τα δάση ελάτης και άλλων ειδών
πεύκου. Συνήθως φύεται διάσπαρτα
και δεν σχηματίζει πυκνό δάσος.

Οι επιστήμονες αποκαλούν το συ-
γκεκριμένο δέντρο «το μεγαλύτερο
εν ζωή γηγενές στην Ευρώπη». Αυτό
σημαίνει ότι αν και υπάρχουν και άλ-
λα δέντρα που είναι μεγαλύτερης ηλι-
κίας, όπως το δέντρο Old Tjikko στην
Σουηδία, που είναι πάνω από 9.000 ε-
τών, το δέντρο στην Ελλάδα είναι το
γηραιότερο που όλα αυτά τα χρόνια
δεν έχει ξαναγονιμοποιηθεί. Σε περι-
πτώσεις μεγαλύτερων σε ηλικία δέ-
ντρα, όπως το Old Tjikko, τα δέντρα
έχουν γονιμοποιηθεί ξανά και ξανά α-
πό μόνα τους και, κατά κάποιο τρόπο,
έχουν «κλωνοποιηθεί». 

Βεβαίως υπάρχουν και άλλα δέντρα
στην Ευρώπη των οποίων η ηλικία εκτι-
μάται ότι υπερβαίνει κατά πολύ την η-
λικία του συγκεκριμένου πεύκου. Ένα
άλλο δέντρο του ίδιου είδους στη
Βουλγαρία, γνωστό με την ονομασία
«πεύκο Μπαϊκούσεφ», εκτιμάται ότι
μπορεί υπερβαίνει τα 1.300 χρόνια, ε-
νώ η «Ελιά των Βουβών» στο Κολυμπά-
ρι Κρήτης δεν αποκλείεται να ξεπερνά
τα 2.000 χρόνια. Η διαφορά είναι ότι
στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν
άμεσες μετρήσεις αλλά μόνο προσεγ-
γιστικές εκτιμήσεις, δεδομένου ότι τα
υπεραιωνόβια αυτά δέντρα έχουν κού-
φιο κορμό και η καταμέτρηση των δα-
κτυλίων ανάπτυξης είναι αδύνατη.

Το πεύκο όμως που ανακάλυψαν οι
επιστήμονες στην Πίνδο, έχει σκληρό
ξύλο που αντιστέκεται στη φθορά, ι-
διαίτερα στις χαμηλές θερμοκρασίες
του βουνού. Οι ερευνητές κατάφεραν
έτσι να τρυπήσουν τον κορμό και να
μετρήσουν άμεσα τους δακτυλίους.
Όπως δήλωσαν ο πυρήνας ξύλου του
συγκεκριμένου δέντρου έχει μήκος έ-
να μέτρο και φέρει 1.075 δακτυλίους.
Για να καθορίσουν την ηλικία του δέ-
ντρου οι επιστήμονες έπρεπε να α-
φαιρέσουν μέρος του κορμού ώστε
να μετρήσουν τους δακτυλίους, κάτι
που, όμως, δεν βλάπτει το ίδιο το δέ-
ντρο. Επιπλέον, δεν έφτασαν μέχρι το
κέντρο του κορμού, κάτι που σημαίνει
ότι υπήρχαν και δακτύλιοι που δεν με-
τρήθηκαν. Αυτός είναι και ο λόγος
που οι επιστήμονες αναφέρουν ότι το
συγκεκριμένο δέντρο είναι άνω των
1.075 ετών. Η ανακοίνωση των ερευ-
νητών δεν διευκρινίζει πάντως αν οι
μετρήσεις έχουν υποβληθεί για δημο-
σίευση στον επιστημονικό Τύπο.

Οι ερευνητές ονόμασαν το δέντρο
«Άδωνις», για να τιμήσουν την ελληνι-
κή μυθολογία και υπολογίζουν ότι το
δέντρο φύτρωσε το έτος 941. Όπως
γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, οι ερευνητές δεν διευκρινίζουν
στην ανακοίνωσή τους την ακριβή το-
ποθεσία όπου βρίσκεται ο «Άδωνις»
και η υπέργηρη παρέα του -για την α-
σφάλεια αυτών των φυσικών μνημεί-
ων, τα πλήθη είναι καλύτερο να μεί-
νουν μακριά.

Μυστική, εξάλλου, έχει κρατηθεί η
ακριβής θέση των γηραιότερων ζω-
ντανών δέντρων του κόσμου, πεύκων
του είδους Pinus longaeva σε οροσει-
ρές των νοτιοδυτικών ΗΠΑ. Μετρή-
σεις δενδροχρονολόγησης και ραδιο-
χρονολόγησης έχουν δείξει ότι ένα
τέτοιο πεύκο στα Λευκά Όρη της Κα-
λιφόρνια θα γίνει φέτος 5.066 ετών.

Photo: Oliver Konter
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Η καύση λιγνίτη 
ευθύνεται για 22.900 
πρόωρους θανάτους 
στην Ευρώπη

Η
ατμοσφαιρική ρύπανση που
προκαλείται από τους ατμοη-
λεκτρικούς σταθμούς με καύ-

σιμο το κάρβουνο, ευθύνεται για
22.900 πρόωρους θανάτους στην Ευ-
ρώπη. Αυτό προκύπτει από έκθεση
που συνέταξαν τέσσερις Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις -η Συμμαχία για
την Υγεία και το Περιβάλλον (Health
and Environment Alliance - HEAL), το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δράσης για το Κλί-
μα (Climate Action Network - CAN Eu-
rope), το ευρωπαϊκό γραφείο του
WWF (WWF European Policy Office)
και η Sandbag- μόνο η Ελλάδα «εξά-
γει» 1.050 θανάτους από την καύση
λιγνίτη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η έκθεση με τίτλο «Το σκοτεινό
σύννεφο της Ευρώπης: Πώς οι χώρες
που καίνε κάρβουνο αρρωσταίνουν
τους γείτονές τους» αναλύει τις επι-
πτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση
που προκαλούν όλοι οι ατμοηλεκτρι-
κοί σταθμοί (ΑΗΣ) με καύσιμο το κάρ-
βουνο (για τους οποίους υπάρχουν
δεδομένα: 257 από τους 280). Είναι η
πρώτη φορά που αναλύεται η διασυ-
νοριακή επίδραση των σωματιδίων
που εκπέμπονται από τους ατμοηλε-
κτρικούς σταθμούς σε όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ. Η ανάλυση αποκαλύπτει
ότι το 2013, οι εκπομπές αυτών των

σταθμών ήταν υπεύθυνες για πάνω α-
πό 22.900 πρόωρους θανάτους, δε-
κάδες χιλιάδες περιπτώσεις ασθενει-
ών από καρδιαγγειακά νοσήματα έως
βρογχίτιδα και μέχρι 62,3 δις. ευρώ
σε δαπάνες υγείας.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις
πέντε χώρες που επηρεάζονται πε-
ρισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση γειτονικών χωρών. Πρώτη εί-
ναι η Γερμανία με 3.630 πρόωρους
θανάτους, και ακολουθούν η Ιταλία
(1.610), η Γαλλία (1.380), η Ελλάδα
(1.050) και η Ουγγαρία (700).

Αναφορικά με την Ελλάδα η έκθεση
αποκαλύπτει ότι ο μεγαλύτερος λιγνι-
τικός ΑΗΣ της Ελλάδας (Αγ. Δημή-
τριος) είναι από τους πιο ρυπογόνους
στην Ευρώπη. Βρίσκεται στη 13η θέ-
ση σε εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2) και στην 18η θέση όσον
αφορά τις επιπτώσεις του στη δημό-
σια υγεία εντός και εκτός συνόρων,
καθώς εκτιμάται ότι η λειτουργία του
είναι υπεύθυνη για 270 πρόωρους θα-
νάτους, 160 περιστατικά βρογχίτιδας,
280 εισαγωγές σε νοσοκομείο, 9.500
κρίσεις άσθματος σε παιδιά και 400 ε-
κατομμύρια ευρώ σε δαπάνες υγείας
κάθε χρόνο. Όλοι οι λιγνιτικοί σταθ-
μοί της χώρας είναι υπεύθυνοι για
550 πρόωρους θανάτους τον χρόνο
εκ των οποίων οι 160 στην Ελλάδα και
οι υπόλοιποι 390 σε γειτονικές χώρες
του εξωτερικού.

Οι 5 χώρες της ΕΕ των οποίων οι
ΑΗΣ προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά
σε άλλες χώρες είναι η Πολωνία («ε-
ξάγοντας» 4.690 πρόωρους θανά-
τους), η Γερμανία (2.490), η Ρουμανία
(1.660), η Βουλγαρία (1.390) και η
Μεγάλη Βρετανία (1.350)

Το κλείσιμο ατμοηλεκτρικών σταθ-
μών θα συνεισφέρει θετικά στην υ-
γεία όχι μόνο των ανθρώπων που
ζουν κοντά, αλλά και αυτών που ζουν
σε άλλες χώρες: η σχεδιασμένη απε-

ξάρτηση από το κάρβουνο στη Μεγά-
λη Βρετανία ως το 2025, μπορεί να
σώσει ως και 2.870 ζωές κάθε χρόνο
εκ των οποίων 1.300 και πλέον θα εί-
ναι στην ηπειρωτική Ευρώπη. Αν η
Γερμανία αποφασίσει να απεξαρτηθεί
από τον λιγνίτη και τον λιθάνθρακα,
τότε θα αποφευχθούν περισσότεροι
από 1.860 πρόωροι θάνατοι εσωτερι-
κά και σχεδόν 2.500 στο εξωτερικό
κάθε χρόνο.

Οι πεταλούδες 
της Μεσογείου 
κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Σ
ύμφωνα με έκθεση του Κέντρου
Μεσογειακής Συνεργασίας της
Διεθνούς Ένωσης Διατήρησης

της Φύσης, η οποία παρουσιάστηκε
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διατήρησης
στη Χαβάη, το 5% των ειδών των πε-
ταλούδων της Μεσογείου απειλείται
με εξαφάνιση.

Οι πιο σοβαρές απειλές για τις με-
σογειακές πεταλούδες είναι η μετα-
τροπή των χορτολιβαδικών εκτάσεων
σε γεωργικές εκτάσεις για καλλιέρ-
γειες, η κλιματική αλλαγή, η αυξημέ-
νη συχνότητα και ένταση των πυρκα-
γιών καθώς και η ανάπτυξη του τουρι-
σμού. Σε πολλές περιοχές της Μεσο-
γειακής Ευρώπης, οι πεταλούδες μει-
ώνονται λόγω των αλλαγών στα γε-
ωργικά συστήματα, και κάποια είδη
θα μπορούσαν να εξαφανιστούν εάν
δεν ληφθεί επειγόντως δράση ενά-
ντια σε αυτές τις απειλές. 

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η κα-
λύτερη διαχείριση των οικοτόπων θα
μπορούσε να βοηθήσει τη διατήρηση
αυτών των πολύτιμων ειδών. Συνέ-
στησαν, επίσης, τη λήψη επειγόντων
μέτρων διατήρησης για τη διαφύλαξη
αυτού του φυσικού κεφαλαίου στην
περιοχή με την πλήρη εφαρμογή ε-
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θνικής και διεθνούς νομοθεσίας. Πα-
ράλληλα, προτείνουν να δοθεί προτε-
ραιότητα στη συλλογή δεδομένων
για τα είδη που υπάρχουν ελλιπείς
πληροφορίες.

Η έκθεση δείχνει ότι το μεγαλύτερο
πλήθος ειδών βρίσκεται σε ορεινές
περιοχές, όπως η νότια Γαλλία, η βό-
ρεια Ελλάδα, καθώς και η νότια Τουρ-
κία, όπου η υψηλή ποικιλότητα των
μικροκλιμάτων ευνοεί την επιβίωση
πολλών ειδών, με περισσότερο από
το 21% των μεσογειακών πεταλού-
δων να είναι ενδημικές, δηλαδή να α-
παντώνται μόνο σε αυτή την περιοχή. 

Συνεχίζεται 
η οικολογική ζημιά 
από την επέμβαση του Δήμου
στην Αλυκή Λήμνου

Η
Αλυκή της Λήμνου βρίσκεται
στο βορειοανατολικό κομμάτι
της Λήμνου. Στη μεγαλύτερη

διάρκεια του έτους καλύπτεται με θα-
λασσινό νερό. Η Αλυκή ανήκει σε ένα
ευρύτερο υγροτοπικό σύστημα -το
μεγαλύτερο στα νησιά μας- μαζί με
τις γειτονικές Χορταρολίμνη και Α-
σπρολίμνη. Η δε Αλυκή είναι η μεγα-
λύτερη φυσική αλυκή στη Μεσόγειο.
Η περιοχή φιλοξενεί πολλά προστα-
τευόμενα και μη υδρόβια πουλιά και
έχει μεγάλη οικολογική αξία. Το 2001
μάλιστα είχε καταρτιστεί ειδική περι-
βαλλοντική μελέτη προκειμένου η πε-
ριοχή να “χαρακτηριστεί” και να προ-

στατευθεί. Έμεινε όμως, όπως πολ-
λές άλλες, στα συρτάρια του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος.

Η Αλυκή ήταν η μόνη φυσική λιμνο-
θάλασσα μεγάλου μεγέθους στην Ελ-
λάδα στην οποία οι επεμβάσεις από
τον άνθρωπο ήταν ελάχιστες. Όμως
τώρα, ενάμιση χρόνο από τη βεβια-
σμένη παρέμβαση του Δήμου Λή-
μνου, ο οποίος παρανόμως άνοιξε κα-
νάλι ενώνοντάς την με τη θάλασσα,
άλλαξε και κατέστρεψε την οικολογι-
κή ισορροπία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Λήμνου από
άγνοια προκάλεσε την καταστροφή
όταν πριν από 1,5 χρόνο από τις έντο-
νες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη
της Αλυκής και πλημμύρισαν καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις και κτηνοτροφικές
μονάδες. Με εκσκαφέα άνοιξε ένα
κανάλι χωρίς καμία περιβαλλοντική ά-
δεια, που με τη ροή του νερού έφτα-
σε τα 30 μέτρα. Η θάλασσα μπήκε
στην Αλυκή, σημαντικό τμήμα μετε-
τράπη σε λιμνοθάλασσα και η οικολο-
γική καταστροφή του υδροβιότοπου
είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΑ Αιγαίου, φέ-
τος τον Αύγουστο, χιλιάδες είναι τα
νεκρά ψάρια και καβούρια, ενώ για
δεύτερο καλοκαίρι δεν παρήγαγε α-
λάτι. Η καταστροφή της χλωρίδας και
εν γένει του υδροβιότοπου που συ-
ντηρούσε ένα μεγάλο αριθμό από
σπάνια και απειλούμενα είδη πολλά
από τα οποία φέτος οι κάτοικοι δεν τα
είδαν να έρχονται στην περιοχή είναι
γεγονός.

Σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος
Περιβάλλοντος της Περιφέρειες Βο-
ρείου Αιγαίου που παρενέβη πέρυσι
τον χειμώνα, ζημιά έγινε τόσο στην
πανίδα όσο και στη χλωρίδα της πε-
ριοχής που αναγνωρίζεται ως οικότο-
πος που επηρεάζει τη δημιουργία των
περιβόητων αμμοθινών της περιοχής.

Η οικολογική του σημασία είναι με-
γάλη και έγκειται στον ρόλο του ως
δομικό στοιχείο στη δημιουργία της
αμμοθινικής βλάστησης η οποία είναι
σημαντική καθώς συγκρατεί την άμμο
σταθεροποιεί την ακτογραμμή και
λειτουργεί προστατευτικά για τις φυ-
τοκοινότητες του εσωτερικού. Και βέ-
βαια για να διατηρηθεί αυτή η ισορ-
ροπία απαιτείται η σωστή λειτουργία
των ζωνών βλάστησης που τα αποτε-
λούν και που διαταράχθηκαν με το ά-
νοιγμα αυτού του καναλιού. Αυτό ση-
μαίνει καταστροφή που δεν μπορεί να
αποκατασταθεί μόνο με το κλείσιμο
του καναλιού.

Φωτογραφία : ΕΡΑ Αιγαίου

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
κατά της σπατάλης τροφίμων 

Σ
ε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε χρό-
νο σχεδόν 1,3 δις τόνοι τροφής
καταλήγουν στα σκουπίδια, πα-

ρότι θα μπορούσαν να καταναλωθούν.
Την ίδια στιγμή, 868 εκ. πολίτες υπο-
φέρουν από ασιτία. Η ποσότητα των
1,3 δις τόνων θα μπορούσε να καλύ-
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ψει τέσσερις φορές τις ανάγκες των
868 εκ. ανθρώπων που υποσιτίζονται.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάστα-
ση δεν είναι καλύτερη. Σύμφωνα με
την Επιτροπή, περίπου 88 εκατομμύ-
ρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται ε-
τησίως στην ΕΕ, με το σχετικό κό-
στος υπολογίζεται σε 143 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Μόλις τα τελευταία χρό-
νια άρχισε να γίνεται αισθητό το με-
γάλο κοινωνικό, οικολογικό και οικο-
νομικό αποτύπωμα που αφήνει πίσω
της η σπατάλη τροφίμων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
το 70% της σπατάλης των τροφίμων
στην ΕΕ προέρχεται από τους τομείς
του νοικοκυριού, της υπηρεσίας τρο-
φίμων και του λιανικού εμπορίου, και
το υπόλοιπο 30% προκύπτει από τους
τομείς παραγωγής και επεξεργασίας.
Σε μια προσπάθεια να επιτύχει τον
στόχο των Ηνωμένων Εθνών για τη
σπατάλη των τροφίμων μέχρι το
2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει α-
νακοινώσει τη δημιουργία μιας νέας
πλατφόρμας για την απώλεια και την
σπατάλη των τροφίμων.

Πέρυσι ο Οργανισμός Ηνωμένων Ε-
θνών υιοθέτησε τη νέα ατζέντα του,
καθορίζοντας 17 Στόχους για τη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη (SDGs) για την αντιμε-
τώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων
προκλήσεων μέχρι το 2030. Ένας από
αυτούς είναι η μείωση της σπατάλης
των τροφίμων σε επίπεδο λιανικής
πώλησης και κατανάλωσης μέχρι το
2030, και η μείωση των απωλειών τρο-
φίμων κατά μήκος της αλυσίδας πα-
ραγωγής και εφοδιασμού τροφίμων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία,
το 70% της σπατάλης των τροφίμων
στην ΕΕ προέρχεται από τους τομείς
του νοικοκυριού, της υπηρεσίας τρο-
φίμων και του λιανικού εμπορίου, και
το υπόλοιπο 30% προκύπτει από τους
τομείς παραγωγής και επεξεργασίας.
Η Κομισιόν ανακοίνωσε τη σύσταση

της ευρωπαϊκής πλατφόρμας που θα
ασχολείται με τον περιορισμό της
σπατάλης τροφίμων, όπως είχε ανα-
κοινωθεί το 2015 στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού πλάνου για την ενίσχυση
της κυκλικής οικονομίας.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, φέρνει
μαζί 70 οργανισμούς-μέλη, τόσο από
τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο
τομέα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί
η συνεισφορά όλων αλλά και να επι-
τευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανά-
πτυξης που προβλέπει τον περιορισμό
της σπατάλης τροφίμων ανά άτομο ως
το 2030 καθώς και τον περιορισμό της
απώλειας τροφίμων κατά τη διάρκεια
της παραγωγικής διαδικασίας τους.

Τα μέλη που συμμετέχουν στην
πλατφόρμα αυτή, επιλέχθηκαν με βά-
ση την εμπειρία τους στην εξοικονό-
μηση τροφίμων, την ικανότητα προ-
σέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών
καθώς και την κάλυψη δραστηριοτή-
των σχετικών με την εφοδιαστική αλυ-
σίδα.. Πλήρως αφιερωμένη στον πε-
ριορισμό της σπατάλης τροφίμων, η
πλατφόρμα θα εστιάζεται στην αναζή-
τηση λύσεων κατά τη διάρκεια της πα-
ραγωγικής διαδικασίας καθώς και
στην επίτευξη συνεργασιών και ωφέλι-
μων πρακτικών που σκοπό έχουν τον
περιορισμό της αλόγιστης σπατάλης.

Η πρώτη συνάντηση των 70 μελών,
έχει οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου στις
Βρυξέλλες.

Οι κυνηγοί υπαγορεύουν 
για άλλη μια φορά 
την ρυθμιστική θήρας

Ε
νώ ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος είχε εξαγγείλει
μέτρα για τον εξορθολογισμό

και εκσυγχρονισμό της άσκησης του
κυνηγιού στην Ελλάδα, οι ουσιώδεις
αλλαγές δεν ήρθαν ποτέ. Για δεύτερη

χρονιά, παρά τις περί του αντιθέτου
διαβεβαιώσεις, οι πιέσεις από τους
κυνηγούς έφεραν αποτέλεσμα και η
ρυθμιστική κυνηγίου 2016-2017 ακο-
λουθεί κατά γράμμα τις επιταγές του
κυνηγετικού λόμπυ και των συμμάχων
του σε καίριες θέσεις του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος.

Η φετινή χρονιά ωστόσο φαινόταν
στην αρχή να είναι διαφορετική, κα-
θώς για πρώτη φορά το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος προέβη στον Εθνικό Διά-
λογο για το Κυνήγι. Ο διάλογος απε-
δείχθη προσχηματικός, καθώς σε αντί-
θεση με τη ριζική αναδιαμόρφωση του
συστήματος θήρας που είχε αρχικά ε-
ξαγγελθεί, παρέπεμψε στο απώτερο
μέλλον όλες τις αποφάσεις που πραγ-
ματικά θα άλλαζαν την άσκηση της θή-
ρας προς μια κατεύθυνση πραγματι-
κού εκσυγχρονισμού και κατέληξε στη
διατύπωση γενικών γνωμοδοτήσεων
και όχι σε νομοθετικές ρυθμίσεις.

Στο ίδιο πνεύμα ενεργοποιήθηκε και
το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών του Υ-
πουργείου, το οποίο κάλεσε αρμόδιους
φορείς προς σύσκεψη, προκειμένου να
συνεξεταστούν όλα τα επιστημονικά
δεδομένα ενόψει της νέας ρυθμιστικής,
μόλις 8 μέρες πριν την έκδοσή της, ώ-
στε να γνωμοδοτήσει με τη σειρά του
για το θέμα προς τον Υπουργό. Δεν έ-
λαβε υπόψη τις απόψεις του συνόλου
σχεδόν των φορέων που ασχολούνται
με την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας στη χώρα μας που δια-
τυπώθηκαν και καταγράφονται στο τε-
λικό Πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για
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το Κυνήγι, σύμφωνα με τις οποίες είναι
απαίτηση η αναθεώρηση των ημερομη-
νιών λήξης της κυνηγετικής περιόδου
και η κατάργηση των κλιμακωτών ημε-
ρομηνιών για τα πουλιά. Το Τεχνικό
Συμβούλιο Δασών αγνόησε εντελώς τις
επισημάνσεις ότι υπάρχει πρόβλημα
σύγχυσης και επικάλυψης του βιοτό-
που των ειδών των οποίων το κυνήγι λή-
γει σε διαφορετικές ημερομηνίες και
δέχτηκε την προφορική δήλωση των
κυνηγών ότι αυτό δεν ισχύει.

Έτσι και φέτος, κατά παράβαση
της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθε-
σίας, το κυνήγι των πουλιών συνεχίζει
να μην έχει ενιαία λήξη, ενώ εξακο-
λουθεί να ασκείται την περίοδο που
ορισμένα είδη έχουν ήδη ξεκινήσει το
μεταναστευτικό τους ταξίδι προς τις
περιοχές αναπαραγωγής τους.

Σύμφωνα με την Ορνιθολογική Ε-
ταιρεία, χαρακτηριστικό παράδοξο
της φετινής ρυθμιστικής είναι η λήξη
της θήρας της Ασπρομέτωπης Χήνας
10 ημέρες νωρίτερα, με το σκεπτικό
ότι συγχέεται, κάτι που ισχύει, με τη
Νανόχηνα, το πιο απειλούμενο υδρό-
βιο πουλί της Ευρώπης. Το κυνήγι
της Νανόχηνας απαγορεύεται στη
χώρα, συνεπώς, εάν η πολιτεία όντως
ενδιαφέρονταν ουσιαστικά για την
προστασία της, θα έπρεπε να απαγο-
ρεύσει το κυνήγι της Ασπρομέτωπης
Χήνας εντελώς και όχι να θεωρεί ότι
το πρόβλημα της σύγχυσης των δύο
ειδών ισχύει μόνο για 10 ημέρες.

Οι μόνες αλλαγές της νέας ρυθμι-
στικής είναι οι εξής:
• Ελήφθη υπόψη το πόρισμα του Τε-

χνικού Συμβουλίου Δασών.
• Ελήφθη υπόψη το έγγραφο του Υ-

ΠΑΑΤ όπου ζητήθηκε ενίσχυση της
ενεργητικής επιτήρησης της Λύσ-
σας.

• Αυξήθηκε κατά ένα θηρεύσιμο άτο-
μο το κυνήγι του αγριογούρουνου
και ειδικά για την Πελοπόννησο και

την Εύβοια αυξήθηκε κατά δέκα θη-
ρεύσιμα άτομα ανά ομάδα κυνηγών.

• Μειώθηκε κατά 10 μέρες το κυνήγι
της ασπρομέτωπης χήνας.

• Απαγορεύτηκε το κυνήγι της πε-
τροπέρδικας (Alectoris graeca) στο
Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού.

• Συνεχίζεται η απαγόρευση της θή-
ρας στην λιμνοθάλασσα Κοτυχίου
του δάσους της Στροφυλιάς.
Φέτος περιμέναμε ένα σαφές μήνυ-

μα ότι η εποχή των πολιτικών πιέσεων
και των συνεχών υποχωρήσεων της
πολιτικής ηγεσίας στις απαιτήσεις των
κυνηγετικών οργανώσεων έχει παρέλ-
θει οριστικά. Επίσης περιμέναμε την
ευθυγράμμιση της πολιτικής της χώ-
ρας με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Έτσι καταλήξαμε πάλι
στην εξυπηρέτηση των μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων, που τελικά ικανοποιούν
μόνο τις κυνηγετικές οργανώσεις.

Τα δέντρα επικοινωνούν 
μεταξύ τους 
και αναγνωρίζουν 
τους συγγενείς τους

Τ
ελικά ένα δάσος κρύβει πολλά
περισσότερα από αυτά που
βλέπουμε. Η δασολόγος Σου-

ζάν Σιμάρντ του Πανεπιστημίου της
Βρετανικής Κολομβίας, μετά από 30
χρόνια επιστημονικής έρευνας στα
δάση του Καναδά, έκανε εκπληκτική
ανακάλυψη. Τα δέντρα όχι μόνο επι-
κοινωνούν μεταξύ τους, αλλά ανα-
γνωρίζουν και τους συγγενείς τους!

Όπως δήλωσε σε ομιλία της η Σι-
μάρντ: «Στο πείραμά μας, τα μητρικά
δέντρα αναπτύχθηκαν δίπλα σε συγ-
γενικά και ξένα δενδρύλλια. Τα ευρή-
ματα έδειξαν ότι τα δέντρα αναγνωρί-
ζουν τους συγγενείς τους, με τα μη-
τρικά δέντρα να αποικίζουν τους συγ-
γενείς τους με μεγαλύτερα δίκτυα

μυκόριζας. Κατά αυτόν τον τρόπο
τους στέλνουν περισσότερο διοξείδιο
του άνθρακα κάτω από το έδαφος».
Στην ίδια ομιλία ανέφερε ότι: «Επί-
σης, μπορούν ακόμη και να μειώσουν
τον ανταγωνισμό των δικών τους ρι-
ζών προκειμένου να κάνουν χώρο για
τα «παιδιά» τους. Όταν τα μητρικά
δέντρα αρρωσταίνουν ή πεθαίνουν,
στέλνουν «μηνύματα σοφίας» στην ε-
πόμενη γενιά των δενδρυλλίων, που
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
ως «ομιλία» μεταξύ των δέντρων».

Τα δέντρα ανταλλάζουν άνθρακα
μέσω μυκηλίου, του βλαστικού μέ-
ρους ενός μύκητα. Φαίνεται ότι η δια-
δικασία αποστολής άνθρακα δεν είναι
τυχαία, καθώς η έρευνα της Σιμάρντ,
έδειξε ότι τα μητρικά δέντρα δίνουν
προτεραιότητα τους απογόνους
τους, όταν πρόκειται για την παροχή
βασικών θρεπτικών συστατικών και
άλλων πόρων. Τα δέντρα μπορούν να
στείλουν και άλλες ουσίες μέσω μυ-
κορριζικών δικτύων, όπως άζωτο, νε-
ρό, φώσφορο και αμυντικά σήματα.

Η Σιμάρντ υποστηρίζει ότι τα μυκορ-
ριζικά δίκτυα έχουν κόμβους και συν-
δέσμους. Οι μύκητες λειτουργούν ως
σύνδεσμοι, και τα δέντρα ως κόμβοι.
Οι πιο μεγάλοι κόμβοι είναι τα μητρικά
δέντρα, που μπορούν να συνδεθούν
με εκατοντάδες δέντρα. Για αυτό το
λόγο η Σιμάρντ προειδοποιεί ότι αν κο-
πούν πολλά τέτοια δέντρα το σύστημα
μπορεί να καταρρεύσει και πρέπει να
είμαστε πιο προσεκτικοί σχετικά με το
ποια δέντρα κόβονται σε ένα δάσος.



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




