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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
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ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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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:
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ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 3

12

4. Mια νέα αντίληψη για τα αστικά ποτάμια αναπτύσσεται στην Ευρώπη.
7. Οι οδικοί άξονες ζημιώνουν το περιβάλλον.
8. Ιαματικές Πηγές στην Ελλάδα.

12. Το μάζεμα της ελιάς. Οι εθελοντές της ΑLPHA BANK ήρθαν και φέτος.
16. Ο Βοτανικός Κήπος και το έργο της Φιλοδασικής στους Financial Times.
17. H Ευχετήρια Κάρτα της Φιλοδασικής για το 2017 στην Καθημερινή.
18. Τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Παρισίων.
20. Υπό απαγόρευση το πιο διαδεδομένο φυτοφάρμακο στην Ευρώπη.
22. To Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη.
24. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE.
26. Δάση του Ζαγορίου και της Κόνιτσας

στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
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28. Μικρές ειδήσεις.  

26

4
7

8

12
1617

18 20 22 24 27



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ4

Σ
ε όλον τον κόσμο, σχεδόν όλες οι

πόλεις έχουν χτιστεί κατά μήκος ε-

νός ποταμού, ή κατά μήκος της α-

κτής ενός ωκεανού, θάλασσας ή λίμνης.

Στην Ευρώπη, σχεδόν όλες οι πρωτεύου-

σες έχουν τουλάχιστον ένα μεγάλο ποτά-

μι ή λίμνη στο αστικό τοπίο τους. Με την

πάροδο του χρόνου, η εγκατάσταση των

ανθρώπων δίπλα σε ποτάμια και λίμνες

έχει μεταμορφώσει το φυσικό περιβάλ-

λον. Η αστικοποίηση έχει έρθει με υψηλό

κόστος στα ποτάμια και τις λίμνες, που έ-

χουν υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό ώ-

στε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη, η

διάθεση των αποβλήτων, η παροχή πόσι-

μου νερού και η διευκόλυνση της μετα-

φοράς και της βιομηχανίας. Στις βιομη-

χανικές και τις αναπτυσσόμενες χώρες,

τον 19ο και 20ό αιώνα, τα περισσότερα

αστικά ποτάμια διοχετεύονταν σε κανά-

λια, θαμμένα ή περιορισμένα. Η εκβιο-

μηχάνιση οδήγησε σε περαιτέρω υποβάθ-

μιση των ποταμών και των ρεμάτων, ενώ

μετατράπηκαν σε υπόγειους οχετούς ρύ-

πων και άλλων υγρών αποβλήτων, δημι-

ουργώντας σημαντικά προβλήματα δη-

μόσιας υγείας και κινδύνων πλημμυρών.

Ωστόσο, οι βελτιώσεις στην επεξεργα-

σία των λυμάτων και η μείωση των βιομη-

χανικών δραστηριοτήτων κατά τις τρεις

τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναβαθμίσει

την ποιότητα των υδάτων και έχουν φέρει

στο προσκήνιο το αίτημα για μια καλύτε-

ρη, πιο βιώσιμη ποιότητα ζωής. Σε αυτό

μπορούν να συνεισφέρουν τα αστικά πο-

Μια νέα αντίληψη
για τα αστικά ποτάμια αναπτύσσεται στην Ευρώπη

τάμια και οι λίμνες, παρέχοντας δημόσιο

χώρο για αναψυχή και συμβάλλοντας

στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Με

την εφαρμογή οργανωμένων σχεδίων α-

νάπλασης κατέστησαν δυνατές παρεμβά-

σεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι πιο

γνωστές περιπτώσεις είναι η ανάπλαση

του Canary Wharf του Τάμεση στο Λονδί-

νο, που οδήγησε στον καθαρισμό των α-

ποβαθρών, με αποτέλεσμα να επιστρέ-

ψουν πολλά υδρόβια είδη σε αυτό το τμή-

μα του Τάμεση, καθώς και η ανάπλαση

της όχθης του Σηκουάνα στο Παρίσι, όπου

οι αυτοκινητόδρομοι μεταμορφώθηκαν σε

πάρκα και δημόσιους χώρους συγκέντρω-

σης ανθρώπων, με τεράστια επιτυχία.

Χάρτης των ποταμών και των ρεμάτων της Αθήνας. «ΤΑ ΝΕΑ» (4 Ιουλίου 2009).
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Σηκουάνας, Παρίσι.
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Σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Περιβάλλοντος, σχετικά με

την ανάδειξη των υδάτινων διαδρομών

σε ευρωπαϊκές πόλεις, αναφέρονται ως ι-

στορικά ποτάμια της Αθήνας ο Κηφισός,

ο Ιλισός και το ρέμα του Ηριδανού. Δυ-

στυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος τους τα έ-

χουμε θάψει.

Η κάλυψη του κεντρικού κλάδου του

Κηφισού μέχρι το Φάληρο ολοκληρώθη-

κε μόλις το 2004 προκειμένου να διαμορ-

φωθεί ο Ολυμπιακός δακτύλιος. Σήμερα,

το τελευταίο αυτό ποτάμι του λεκανοπε-

δίου διατηρεί ακόμη μέρος από την ομορ-

φιά του στα ανάντη του εγκιβωτισμού

του. Ο Κηφισός, από την Πάρνηθα μέχρι

τη Μεταμόρφωση είναι ακόμη ποτάμι. Η

κοίτη του εδώ, είναι γεμάτη πλατάνια, θά-

μνοι με βατομουριές, καλαμιές και σχίνα

που σχηματίζουν πυκνή βλάστηση. Ωστό-

σο, από τη Μεταμόρφωση και κατάντη εί-

ναι ένας οχετός λυμάτων και αποβλήτων

της μεγαλούπολης. Ο Ιλισός, ήταν το με-

γαλύτερο ποτάμι που διέσχιζε την Αθήνα. 

Ξεκινούσε από τον Υμηττό, για να κα-

ταλήξει στη θάλασσα. Παλιά ήταν ανοι-

κτό. Σήμερα, κυλάει εξ ολοκλήρου υπο-

γείως, κάτω από τη Μιχαλακοπούλου,

περνάει από τη Βασιλίσσης Σοφίας (μπρο-

στά από το Παναθηναϊκό Στάδιο), συνεχί-

ζει στην Καλλιρρόης, για να καταλήξει

μετά την Καλλιθέα στη θάλασσα. Στον Ι-

λισό χυνόταν ο Ηριδανός που ξεκινούσε

από τον Λυκαβηττό και κατέβαινε από το

Κολωνάκι. Κατά τη διάρκεια των εργα-

σιών του Μετρό στην πλατεία Συντάγμα-

τος, ανακαλύφθηκε η αρχαία κοίτη του. Ο

ποταμός συνεχίζει στις οδούς Μητροπό-

λεως και Ερμού, στην Αρχαία Αγορά και

καταλήγει στον Κεραμεικό. Την κοίτη του

Ηριδανού συνάντησε το Μετρό και στο

Μοναστηράκι, γεγονός που ανησύχησε ι-

διαίτερα τους υπεύθυνους, καθώς το ποτά-

μι φούσκωσε κάποιες φορές επικίνδυνα

κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ακόμα

και σήμερα, ο υπόγειος ποταμός κατεβά-

ζει 20-30 κυβικά νερού την ώρα, ενώ τις

βροχερές μέρες το νερό υπερδιπλασιάζε-

ται και από τα νερά του πλημμυρίζει η

Ποικίλη Στοά και η Αρχαία Αγορά.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, τα α-

νοιχτά ρέματα το 1945, είχαν μήκος

1.280 χιλιόμετρα και σήμερα, μόλις, 434

χιλιόμετρα, μειώθηκαν, δηλαδή, σε πο-

σοστό 66,4%. Όπως δε, προκύπτει από

μελέτη του ΙΓΜΕ, πριν από μερικά χρό-

νια, το 80% των νερών της βροχής το α-

πορροφούσε το έδαφος και μόλις το 20%

έπεφτε στη θάλασσα, σήμερα το ποσο-

στό αυτό έχει αλλάξει δραματικά. Έτσι,

κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω,

λόγω των επιχωματώσεων και των αλλο-

πρόσαλλων οικιστικών σχεδίων, τα υπό-

γεια ποτάμια πλημμυρίζουν ολόκληρες

περιοχές υπενθυμίζοντάς μας τη μακραί-

ωνη ύπαρξή τους. Είναι όμως αναστρέψι-

μη αυτή η κατάσταση;

Μια νέα προσέγγιση ανάδειξης, ανοίγ-

ματος, απελευθέρωσης και επαναφοράς

των φυσικών χαρακτηριστικών των πο-

ταμιών και των λιμνών που βρίσκονται

μέσα στις πόλεις, αναπτύσσεται σε πολ-

λές χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη

σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Περιβάλλοντος, τουλάχιστον σε 17

ευρωπαϊκές πόλεις (μεταξύ αυτών η Μα-

δρίτη, η Βιέννη, το Όσλο, το Άαρχους, το

Βουκουρέστι, η Λειψία) έχουν αναπτυ-

χθεί τα τελευταία χρόνια παρεμβάσεις

για την ανάδειξη των υδάτινων διαδρο-

μών, σε μια ριζικά διαφορετική κατεύ-

Αριστερά: Γεφυράκι του Ιλισού, στη σημερινή Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Δεξιά: Αθήνα, 1937, κάλυψη Ιλισού.  Ο Διοικητής Πρωτευ-
ούσης Κωνσταντίνος Κοτζιάς  επισκέπτεται τα έργα της κάλυψης Ιλισού.  Στις αρχές του 20ου αιώνα ολόκληρη η περιοχή μεταξύ Ιλισού
και Υμηττού είχε κηρυχθεί αναδασωτέα και είχε φυτευτεί. Στη δεκαετία του ’50 ολοκληρώθηκε η κάλυψη της κοίτης του ποταμού και τη
θέση του ποταμού πήραν οι οδοί Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καλλιρρόης.  Το έργο είχε ξεκινήσει το 1939 και το θε-
μελίωσε ο Μεταξάς με τη χαρακτηριστική φράση: «Θάπτομεν τον Ιλισόν». Πηγή: Η Αθήνα μέσα στο χρόνο... 

Ο Ιλισός, όταν κυλούσε στη μέση 
της Καλλιρρόης. Αθήνα, 1963. 

Φωτογράφος: Δημοσθένης Μπούκης.
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θυνση από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Τα αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις

αυτές, είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Στα μέσα του 20ού αιώνα, η αυξανόμενη

χρήση των αυτοκινήτων στις πόλεις είχε ως

συνέπεια να μετατραπούν οι όχθες των α-

στικών ποταμών σε αυτοκινητόδρομους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της

Μαδρίτης, όπου το 1970 δημιουργήθηκε

στις δύο όχθες του ποταμού Μανθανάρες

ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, με αποτέ-

λεσμα οι γύρω περιοχές να υποβαθμιστούν.

Το 2003 ξεκίνησε το έργο υπογειοποίησης

των δύο ρευμάτων του αυτοκινητοδρόμου

και ανάπλασης των οχθών του ποταμού.

Σήμερα οι όχθες έχουν παραδοθεί στους

πολίτες και για εννιά χιλιόμετρα, από το

Rio Park υπάρχουν παιδικές χαρές, πάρκα,

ποδηλατόδρομοι και μια παιδική πισίνα.

Στο Όσλο πολλά από τα ρέματα που

διασχίζουν την πόλη είχαν μετατραπεί σε

υπόγειους οχετούς με αποτέλεσμα την υ-

ποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων

και την καταστροφή της βιοποικιλότη-

τας. Έπειτα από ένα μεγάλο πρόγραμμα

αποκατάστασης και αναβάθμισης όλων

των ποταμών και των ρεμάτων που δια-

σχίζουν την πόλη του Όσλο, η ποιότητα

των νερών βελτιώθηκε με αποτέλεσμα, ο

ατλαντικός σολομός να έχει επιστρέψει

ακόμα και στον ποταμό Ακερσέλβα, που

διασχίζει το κέντρο του Όσλο.

Στο Άαρχους, που είναι η δεύτερη μεγα-

λύτερη πόλη της Δανίας, το ομώνυμο πο-

τάμι είχε καλυφθεί από το 1930 και είχε

μετατραπεί σε αγωγό αποβλήτων. Τα τε-

λευταία χρόνια ο δήμος προχώρησε στην

αποκάλυψη του ποταμού, έλαβε μέτρα για

την αντιπλημμυρική προστασία και κατα-

σκεύασε δεξαμενές συγκέντρωσης του νε-

ρού της βροχής. Επίσης προχώρησε στην

απορρύπανση των υδάτων με φυσικές με-

θόδους και στην αναβάθμιση του συστή-

ματος αποχέτευσης. Το αποτέλεσμα των ε-

πεμβάσεων ήταν θετικό για την πόλη και

τους κατοίκους της: το ποτάμι πια δεν είναι

υπόγειο και διατρέχει το κέντρο της πόλης,

δημιουργώντας νέες δυνατότητες αναψυ-

χής στις όχθες του, ενώ τα νερά του λιμένα

του Άαρχους, του μεγαλύτερου της Δανίας,

έγιναν κατάλληλα για κολύμβηση.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι με-

ρικές μόνο περιπτώσεις από αυτές που α-

ναφέρονται στην έκθεση του Ευρωπαϊ-

κού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Η νέα

αντίληψη για τα αστικά ποτάμια μειώνει

τους κινδύνους πλημμύρας, δημιουργεί

ευκαιρίες για πρόσβαση στο φυσικό περι-

βάλλον, παρέχει νέους ανοιχτούς δημόσι-

ους χώρους για αναψυχή, ενισχύει τη βιο-

ποικιλότητα και τους πληθυσμούς των

ψαριών, συμβάλλει στην αντιμετώπιση

του φαινομένου της θερμικής νησίδας,

μειώνει τη ρύπανση των αστικών υδά-

των, ενώ έχει και σημαντικές θετικές κοι-

νωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ό-

πως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Περιβάλλοντος, όπου αποκαταστάθηκαν

τα αστικά υδάτινα ρεύματα δημιουργεί-

ται ένα ελκυστικό περιβάλλον, που ωθεί

την αναψυχή, ενισχύει τη σωματική και

ψυχική υγεία, ενθαρρύνει τις επενδύσεις

και τον τουρισμό και αυξάνει αξίες των

ακινήτων.

Οι κάτοικοι της Αθήνας γνωρίζουν α-

πό πρώτο χέρι πόσο αναγκαίες είναι τέ-

τοιου είδους επεμβάσεις για την πόλη

τους!
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O Τάμεσης στο Λονδίνο.
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Ο
ι οδικοί άξονες αποτελούσαν α-

νέκαθεν αναπόσπαστο μέρος της

οικονομικής ανάπτυξης. Με την

εξέλιξη της οικονομίας μεταβλήθηκαν οι

καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες για

σύνδεση, επικοινωνία και μετακίνηση. Η

σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με

τη δημιουργία νέων αναγκών μετακίνη-

σης, οδηγεί σε συνεχώς αυξημένες απαι-

τήσεις κατασκευής οδικών έργων με όσο

το δυνατόν μεγαλύτερη χωρητικότητα

και καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης. Τις

τελευταίες δεκαετίες, κατασκευάζονταν

οδικά δίκτυα χωρίς να λαμβάνονται υπό-

ψη οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώ-

ρο και στα οικοσυστήματα.

Πρόσφατα, μια νέα διεθνής επιστημονι-

κή έρευνα με ελληνική συμμετοχή που

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, δη-

μιούργησε τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη

των περιοχών της Γης που δεν έχουν κα-

θόλου δρόμους. Ο χάρτης αποκαλύπτει ό-

τι αν και οι περιοχές χωρίς δρόμους απο-

τελούν περίπου το 80% της ξηράς στον

πλανήτη μας, το παγκόσμιο οδικό δίκτυο

τις έχει κατακερματίσει σε 600.000 τμή-

ματα. Πάνω από τις μισές αυτές περιοχές

έχουν έκταση μικρότερη του ενός τετρα-

γωνικού χιλιομέτρου, το 80% είναι μικρό-

τερες των πέντε τετραγωνικών χιλιομέ-

τρων και μόνο το 7% έχουν έκταση μεγα-

λύτερη από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι κάθε νέα αρτη-

ρία πλήττει το οικοσύστημα με σημαντι-

κές επιπτώσεις για τη φύση καθώς οι επι-

πτώσεις κατασκευής ενός τέτοιου έργου

δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή

που δημιουργείται ο οδικός άξονας αλλά

εκτείνονται σε ένα σύνολο θέσεων που

αποτελεί το «οικολογικό αποτύπωμα»

της κατασκευής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε

ότι η κατασκευή έργων οδοποιίας, απο-

τελεί μόνιμη επέμβαση στο φυσικό περι-

βάλλον μιας περιοχής. Άμεσες και έμμε-

σες περιβαλλοντικές επιπτώσεις περι-

λαμβάνουν την αποψίλωση των δασών,

τον κατακερματισμό των βιότοπων, την

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, την ηχο-

ρύπανση, την αυξημένη θνησιμότητα

της άγριας ζωής λόγω των συγκρούσεων

με τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τη δι-

ευκόλυνση των εισβολών ξένων ειδών.

Επιπλέον, οι δρόμοι παρέχοντας πρό-

σβαση σε προηγουμένως απομακρυσμέ-

νες περιοχές, θέτουν τις βάσεις για τη

δημιουργία περισσότερων δρόμων, αλ-

λαγών χρήσης γης και περαιτέρω διατα-

ραχών της βιοποικιλότητας. 

Με τις προβλέψεις ότι το μήκος των

δρόμων θα αυξηθεί πάνω από 60% σε

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2050, είναι

αναγκαία η ανάπτυξη μιας συνολικής πα-

γκόσμιας στρατηγικής για την ανάπτυξη

του οδικού δικτύου, ώστε να μετριαστεί η

απώλεια της βιοποικιλότητας. Για την

άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων

των δρόμων, η κατασκευή τους θα πρέπει

να συγκεντρώνεται όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερο σε περιοχές χαμηλής περιβαλ-

λοντικής σημασίας. Ομοίως, θέτοντας ως

προτεραιότητα την προστασία των υπό-

λοιπων περιοχών χωρίς δρόμους, που θε-

ωρούνται σημαντικές για τη βιοποικιλό-

τητα και τη λειτουργία του οικοσυστήμα-

τος, απαιτείται εκτίμηση της έκτασής

τους και της οικολογικής σημασίας τους. 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρ-

ρύνονται να ενσωματώσουν την προστα-

σία των περιοχών αυτών στις σχετικές

πολιτικές και νομοθεσίες και να επανεξε-

τάζουν όπου η κατασκευή ενός δρόμου

έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία

των περιοχών χωρίς δρόμους. Οι ερευνη-

τές προτείνουν οι κυβερνήσεις να εξετά-

σουν το κλείσιμο δρόμων, όπου κάτι τέ-

τοιο μπορεί να προωθήσει την αποκατά-

σταση των οικοτόπων της άγριας πανί-

δας και της λειτουργικότητας του οικο-

συστήματος. Αναφέρουν σαν παράδειγ-

μα τις οδικές αρτηρίες που διασχίζουν

δάση ή προστατευόμενα φυσικά τοπία.

Βέβαια γνωρίζουν ότι το κόστος κατα-

στροφής δρόμων θα ήταν τεράστιο. Για

το λόγο αυτό προτείνουν να προστατευ-

θεί καλύτερα το φυσικό περιβάλλον και

να αποφευχθεί η κατασκευή νέων οδι-

κών αρτηριών, αν δεν είναι απαραίτητες.

Ο παγκόσμιος χάρτης των περιοχών

χωρίς δρόμους αποτελεί ένα πρώτο βήμα

προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η
ιστορία των ιαματικών λουτρών εί-

ναι συνδεδεμένη με την ιστορία του

τόπου μας. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν

από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα

λουτρά, καθώς επίσης αρχαίοι Έλληνες για-

τροί, φυσικοί, ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν

οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις πηγές και

τα μεταλλικά νερά. Στα Ασκληπιεία, από τον

13ο π.Χ. αιώνα, χρησιμοποιούσαν τα λου-

τρά για θεραπευτικούς λόγους. Πρώτος πα-

ρατηρητής των ιαματικών νερών ήταν ο ι-

στορικός Ηρόδοτος, που προηγήθηκε του

Ιπποκράτη, περιγράφοντας μάλιστα αρκετές

ιαματικές πηγές. Στην Ελλάδα οι θεραπευτι-

κές ιδιότητες ορισμένων πηγών, όπως της Ι-

καρίας, της Αιδηψού, ήταν γνωστές από την

αρχαιότητα. 

Ανάλογα με τη σύνθεση των μεταλλικών

νερών τους, οι ιαματικές πηγές μπορούν να

ορισθούν ως αλκαλικές, σιδηρούχες, θειού-

χες, ραδιενεργές κ.λπ. Η θεραπευτική τους

δράση είναι τριπλής φύσεως: μηχανική, θερ-

μική και χημική. Η μηχανική δράση οφείλε-

ται κυρίως στην άνωση και στην υδροστατι-

κή πίεση. Η θερμική δράση οφείλεται στη

διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ νερού και

ανθρώπινου σώματος. Η χημική δράση ο-

φείλεται στην επαφή του δέρματος με τα με-

ταλλικά στοιχεία του νερού καθώς και στη

διείσδυσή τους σε αυτό. Η θεραπευτική δρά-

ση των ιαματικών λουτρών αν και είναι γνω-

στή από τους προ Χριστού χρόνους ακόμη

και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί τελείως.

Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο: Υπό το βλέμμα της Υγιείας, ο Ασκληπιός θε-
ραπεύει την ξαπλωμένη ασθενή κατά τη διάρκεια της εγκοίμησης στο Ασκληπιείο,
περ. 400 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά.

Ιαματικά νερά σε μεγάλη θερμοκρασία καταλήγουν στη θάλασσα. Λουτρά Αιδηψού.
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Θερμές ιαματικές πηγές, Θερμοπύλες.

D
ar

iy
a 

M
ak

si
m

o
v
a 

| D
re

am
st

im
e



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ10

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά μερικές

ιδιότητες των ιαματικών νερών και λουτρών

τα οποία χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για θε-

ραπευτικούς λόγους αλλά και για να διατη-

ρούνται σε καλή φυσική κατάσταση. Θεω-

ρούσαν τις ιαματικές πηγές μυστηριώδεις

θεότητες που περιέκλειαν μέσα τους ευεργε-

τικούς και θεραπευτικούς “χυμούς” κατάλ-

ληλους για τη θεραπεία των λουομένων α-

σθενών.  

Η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει

τις περισσότερες ιαματικές πηγές απ’ όλες τις

ευρωπαϊκές χώρες. Οι φυσικοί πόροι που έ-

χουν αναγνωριστεί ως ιαματικοί πρόσφατα έ-

φτασαν τους 36. Προς το τέλος του 2016, εκ-

δόθηκαν δύο ακόμη ΦΕΚ αναγνώρισης που

αφορούν α) "Νερό πηγής Ποταμιάς" (γεώ-

τρηση ΓΠ-1) του Δήμου Αβδήρων και β)

"Νερό υδρογεώτρησης Ι-ΙΑΜ-1 περιοχής

Λουτρακίου Περαχώρας". Σύμφωνα με τα

στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) υπάρ-

χουν καταγεγραμμένες 822 Πηγές Θερμομε-

ταλλικών Νερών. Όμως, μόνο οι 82 είναι ε- N
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Λουτρά Πόζαρ, Αριδαία, Νομός Πέλλας.

Άποψη από τις θερμές πηγές Καλλιθέας στη Ρόδο.
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Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματι-

κών αίρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή

βιολογικά ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστι-

κά του φυσικού πόρου με αποτέλεσμα να

εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές ι-

διότητές του.

β) Οταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ο-

ρίζοντα ή της περιοχής στην οποία ανα-

βλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός

πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή

αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαμα-

τικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται

πλέον η δημόσια υγεία.

νεργές και οι 36 αναγνωρισμένες με ΦΕΚ. Οι

ιαματικοί φυσικοί πόροι ανήκουν κατά κυ-

ριότητα στον Ε.Ο.Τ. ανεξαρτήτως της κυριό-

τητας του εδάφους επί του οποίου εμφανίζο-

νται, αντλούνται ή αξιοποιούνται με οποιον-

δήποτε τρόπο, εκτός αν αυτοί ευρίσκονται σε

κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παρα-

λίας οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο

Δημόσιο, ενώ η χρήση και η εκμετάλλευση

ανήκει στον Ε.Ο.Τ.

Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή

άντληση ιαματικού φυσικού πόρου με τεχνι-

κό έργο, όπως από γεώτρηση, φρέαρ, τάφρο

ή σήραγγα (φυσική ή τεχνητή) ή φυσική δη-

μιουργία ιαματικού πηλού. Λουτρόπολη εί-

ναι μια έκταση κατάλληλα χωροθετημένη

και εξοπλισμένη με τα αναγκαία δίκτυα υπο-

δομής και τις απαραίτητες υπηρεσίες (θερα-

πευτικές, εξυπηρετήσεως κ.λπ.) στην οποία

γίνεται εκμετάλλευση των επιτόπιων φυσι-

κών πόρων. Οι πηγές της Νέας Απολλωνίας

και της Αιδηψού είναι από τις πιο σύγχρονες

λουτροπόλεις που υπάρχουν σήμερα στην

Ελλάδα.

Οι περισσότερες λουτροπόλεις παρέχουν

ήρεμες διακοπές και μπάνια στις θερμές πη-

γές με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Οι πε-

ρισσότερες πηγές συνδυάζουν το βουνό με

τη θάλασσα και με θερμό κλίμα, τους περισ-

σότερους μήνες του χρόνου. Για τους λόγους

αυτούς αποτελούν και μέσο χαλάρωσης, ξε-

κούρασης και αναζωογόνησης για τον επι-

σκέπτη, συνδυάζοντας και την ανάγκη για

διακοπές και θεραπεία. 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με αξιοσημείωτο

φυσικό πλούτο και οι ιαματικές πηγές αποτε-

λούν μια ακόμα έκφραση του πλούτου και της

ποικιλίας του περιβάλλοντος της χώρας μας. 

Καμμένα Βούρλα. Κιβωτός Γρεβενών.

Οι ιαματικές πηγές της Αιδηψού ήταν γνωστές από την αρχαιότητα
και σήμερα αποτελούν ίσως την πιο ονομαστή λουτρόπολη της Ελλάδας. 
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Η
φετινή χρονιά ήταν δύσκολη για τις

ελιές σε όλη την Ελλάδα. Ο καιρός

δεν βοήθησε καθόλου και έτσι η

παραγωγή σε όλες τις περιοχές που φημίζο-

νται για το λάδι τους ήταν πολύ περιορισμέ-

νη. Ο Ιστορικός Ελαιώνας δεν εξαιρέθηκε

από το γενικό κακό κι έτσι τα μισά περίπου

δέντρα δεν είχαν καρπό και στα υπόλοιπα οι

ποσότητες ήταν περιορισμένες. Παρ’ όλα

αυτά οι φίλοι μας εθελοντές της Alpha Bank

To Μάζεμα 
της Ελιάς

με τα παιδιά τους, μαζεύτηκαν όπως κάθε

χρόνο και μας βοήθησαν στο μάζεμα.

Δύο ξαφνικές, δυνατές καταιγίδες έριξαν

τον καρπό στο έδαφος και έτσι φέτος οπλι-

στήκαμε με σακούλες, μαζέψαμε τις ελιές α-

πό το έδαφος, τις ξεχωρίσαμε από τα φύλλα

και τα κλαδάκια και τις φορτώσαμε στο γαϊ-

δουράκι. Τα παιδιά στο ειδικά διαμορφωμέ-

νο πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει οι υπεύ-

θυνες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ά-

κουσαν ιστορίες για την ελιά, τραγούδησαν

τραγούδια και μάζεψαν μαζί με τους γονείς

τους ελιές, βοηθώντας στην προσπάθεια. 

Όπως πάντα τελειώσαμε απολαμβάνο-

ντας ελιές, παξιμάδια και λάδι.

Το λάδι που βγήκε από τις ελιές που μα-

ζέψαμε, μοιράστηκε στα ιδρύματα: Παιδι-

κά Χωριά SOS και Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα

Παιδικής Προστασίας.

Oι εθελοντές της ΑLPHA BANK ήρθαν και φέτος





ΦΥΣΗ & ΖΩΗ14



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 15



Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ 

ΣΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES

Μετά την επίσκεψή του με τα μέλη της Mediterranean Garden Society στον Βο-
τανικό Κήπο της Φιλοδασικής στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, ο πολύ γνω-
στός Άγγλος καθηγητής κ. Robin Lane Fox, δημοσίευσε στην στήλη για τους κή-
πους, που διατηρεί στο Κυριακάτικο ένθετο των Financial Times, ένα άρθρο για το
έργο της Φιλοδασικής στο Αισθητικό Δάσος γύρω από την Μονή Καισαριανής.



Η ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣTHN

Στην «Καθημερινή της Κυριακής», της 1ης Ιανουαρίου 2017 στην στήλη Ση-
μειωματάριο, δημοσιεύθηκε αναφορά-σχόλιο για την ευχετήρια κάρτα της Φι-
λοδασικής και ιδιαίτερα για την φωτογραφία της Ναταλίας Τσουκαλά με τον
κοκκινολαίμη και τις ευχές για την νέα χρονιά, του Προέδρου Γεωργίου Λ.
Μελά και των μελών του Δ.Σ.
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Τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Παρισίων 
Στην 17η θέση η Ελλάδα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σ
τις 4 Νοεμβρίου 2016 τέθηκε σε

ισχύ η παγκόσμια Συμφωνία των

Παρισίων για την κλιματική αλ-

λαγή. Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία,

βασική προϋπόθεση ήταν να έχουν κα-

ταθέσει στον ΟΗΕ τα έγγραφα επικύ-

ρωσής της, τουλάχιστον 55 χώρες, που

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55%

των παγκόσμιων εκπομπών αερίων. Οι

ΗΠΑ και η Κίνα ανακοίνωσαν από κοι-

νού την κύρωση της συμφωνίας στις 3

Σεπτεμβρίου 2016, ενώ και η Ευρωπαϊ-

κή Ένωση συνολικά, επικύρωσε επίση-

μα τη συμφωνία στις 5 Οκτωβρίου

2016. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έ-

χουν επικυρώσει εκτός από την Ελλάδα

και οι: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δα-

νία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορ-

τογαλία, Σλοβακία και Σουηδία.

Λίγο αργότερα, μεταξύ 7 και 18 Νο-

εμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο

Μαρακές του Μαρόκου η 22η Σύνοδος

των Συμβαλλομένων Μερών για την

κλιματική αλλαγή, όπου έδωσαν το πα-

ρόν εκπρόσωποι από σχεδόν 200 χώρες.

Οι ηγέτες και οι αντιπροσωπείες των

κρατών προσπάθησαν να οριστικοποιή-

σουν τις λεπτομέρειες της περσινής

συμφωνίας των Παρισίων, να βελτιώ-

σουν τη διαφάνειά της και να ενισχύ-

σουν τους μηχανισμούς ελέγχου της.

Οι ηγέτες έκαναν σαφή τη θέλησή

τους να εφαρμόσουν στο ακέραιο όσα

συμφωνήθηκαν το 2016. Όμως, αποτε-

λεί γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των κρα-

τών, για μείωση των εκπομπών CO2, α-

ποκλίνουν σημαντικά από τα επιστημο-

νικά ευρήματα για την αποφυγή των

χειρότερων επιπτώσεων από την κλιμα-

τική αλλαγή. Στα θετικά της συνόδου

συγκαταλέγεται και η δέσμευση 50

κρατών, που διατρέχουν τον μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο από την επερχόμενη αλλαγή

του κλίματος, να μεταβούν σε ένα ενερ-

γειακό μοντέλο που θα στηρίζεται

100% σε καθαρές μορφές ενέργειας έως

το 2050. Παρ’ όλα αυτά, ο μηχανισμός

αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών,

όπως και οι μηχανισμοί χρηματοδότη-

σης των αναπτυσσόμενων κρατών και

της προσαρμογής στις επιπτώσεις της

κλιματικής αλλαγής, χρειάζονται βελ-

τίωση.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες χώ-

ρες υιοθέτησαν 35 αποφάσεις, η πλειο-

ψηφία των οποίων αφορούσε την εφαρ-

μογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Οι

κυριότερες από αυτές ήταν:

• Να εργαστούν για ένα κανονιστικό

πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων

για την αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής και την ομαλή εφαρμογή της

Συμφωνίας, βασισμένο στις αρχές της

διαφάνειας και της ευθύνης. Η λήψη

αυτής της απόφασης ήταν απαραίτητη

καθώς πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολ-

λές λεπτομέρειες που παραμένουν α-

σαφείς στη συμφωνία των Παρισίων,

όπως με ποιον τρόπο οι χώρες θα πα-

ρακολουθούν τις εθνικές τους δε-

σμεύσεις για μείωση των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου και πώς θα

αναφέρουν την πρόοδό τους. Είναι

γνωστό από το παρελθόν ότι η αποσα-

φήνιση λεπτομερειών είναι χρονοβό-

ρα διαδικασία. Γι’ αυτό συμφωνήθηκε

ότι ο κατάλογος των κανόνων θα πρέ-

πει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέ-

χρι το Δεκέμβριο του 2018 και να

πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της

προόδου εντός του έτους 2017. 

• Να προχωρήσουν στην ένταξη του

Ταμείου για την Προσαρμογή υπό της

Συμφωνίας των Παρισίων. Το Ταμείο

ιδρύθηκε το 2001 και τέθηκε υπό το

Πρωτόκολλο του Κιότο. Το Ταμείο

για την Προσαρμογή χρηματοδοτεί

έργα και προγράμματα, τα οποία βοη-

θούν τις πιο ευαίσθητες κοινότητες

στις αναπτυσσόμενες χώρες να προ-

σαρμοσθούν στην κλιματική αλλαγή.

Από το έτος 2010 έως τώρα έχει δια-

θέσει 357.5 εκατομμύρια US$ σε 63

χώρες για προσαρμογή στην κλιματι-

κή αλλαγή και δραστηριότητες ανθε-

κτικότητας. Συμφώνησαν να καταθέ-

σουν τις απόψεις για το ζήτημα αυτό

έως τις 31 Μαρτίου 2017. Το Βέλγιο,

η Γερμανία, η Ιταλία και η Σουηδία α-

νακοίνωσαν κατά τη Σύνοδο νέες συ-

νολικές προσφορές, ύψους 81 εκα-

τομμυρίων δολαρίων. Κατά τη διάρ-

κεια των συζητήσεων, τονίσθηκε η α-

νάγκη υποστήριξης των αναπτυσσό-

μενων χωρών για την αντιμετώπιση

της κλιματικής αλλαγής και κυρίως

για το θέμα της προσαρμογής. Οι α-

ναπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να

συνεχίσουν τις χρηματικές συνεισφο-

ρές, ώστε να επιτύχουν τον στόχο για

τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έως

το έτος 2020. 

• Να ιδρύσουν τη «Συνεργασία του
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Μαρακές για την παγκόσμια Κλιματι-

κή Δράση» που πρόκειται για πλατ-

φόρμα, που διευκολύνει την εμπλοκή

φορέων, που δεν είναι κράτη, σε δρά-

σεις για την κλιματική αλλαγή που θα

λάβουν χώρα πριν το 2020.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό το

κλίμα, που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα

των εκλογών στις ΗΠΑ και οι πρώτες

σχετικές δηλώσεις της νέας ηγεσίας για

αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία.

Η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη «Συμ-

φωνία των Παρισίων» για την Κλιματι-

κή Αλλαγή, με το Νόμο 4414/2016 και

με τα άρθρα 41, 42, 43, 44, 45. ΦΕΚ

149/Α/9-8-2016. Ωστόσο έχουμε αρκε-

τό δρόμο να διανύσουμε ως χώρα, κυ-

ρίως όσον αφορά την απεξάρτηση από

τα ορυκτά καύσιμα, που σημαίνει όχι

νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας

από λιγνίτη. 

Όπως έκαναν γνωστό το WWF Ελλάς

και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace,

με βάση τα στοιχεία της διεθνούς αξιο-

λόγησης Climate Change Performance

Index 2016, που πραγματοποιεί ετησίως

η οργάνωση Germanwatch, σε συνεργα-

σία με το δίκτυο οργανώσεων Climate

Actiοn Network (CAN), η Ελλάδα κα-

τέλαβε την 17η θέση ανάμεσα στις 28

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε-

φαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης της

κλιματικής αλλαγής

Η χώρα μας παρουσιάζει βελτίωση σε

σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κα-

θώς κατατάσσεται φέτος στην 25η θέση

παγκοσμίως, σε σχέση με την 33η πέρυ-

σι, και στην 17η θέση ανάμεσα στις 28

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέ-

ση με την 23η το 2016.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι πε-

ριβαλλοντικές οργανώσεις, η βελτίωση

οφείλεται στην επιβράδυνση, λόγω κρί-

σης, των οικονομικών δραστηριοτήτων

σε όλα τα επίπεδα, και όχι η συστηματι-

κή προσπάθεια περιορισμού του εθνι-

κού ανθρακικού αποτυπώματος από την

κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η ύφεση εί-

χε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνο-

λικής παροχής πρωτογενούς ενέργειας

κατά 21,5% στο διάστημα 2009 - 2014,

ενώ ιδιαίτερα εμφανείς ήταν και οι επι-

πτώσεις της στους τομείς των οδικών

μεταφορών και των κατοικιών, όπου η

συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώ-

θηκε κατά 28,5%. Χαρακτηριστικό εί-

ναι ότι σε επίπεδο εθνικής κλιματικής

πολιτικής, η Ελλάδα και η Εσθονία εί-

ναι οι δυο μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης που έχουν σημειώσει αύξηση

της ενεργειακής τους έντασης από το

2009, ακόμα δηλαδή και μέσα στην πε-

ρίοδο της οικονομικής κρίσης.

Η Ελλάδα όχι μόνο έχει καταφέρει να

αυξήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα

ανά μονάδα ΑΕΠ, αλλά επιμένει στην

προώθηση μεγάλων έργων ορυκτών

καυσίμων τα επόμενα χρόνια, παρά την

μείωσης της ανταγωνιστικότητας του

λιγνίτη, λόγω της κακής ποιότητας του

καυσίμου και της αύξησης του κόστους

εξόρυξής του. Ενώ το αρμόδιο υπουρ-

γείο διακήρυξε την αναγκαιότητα τήρη-

σης της συμφωνίας των Παρισίων και

ειδικότερα του περιορισμού της χρήσης

ορυκτών καυσίμων, ταυτόχρονα στηρί-

ζει την κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών

μονάδων, αξίας 2,5 δισ. ευρώ, διεκδικεί

δωρεάν δικαιώματα εκπομπών από την

Ευρωπαϊκή Ένωση για τους σταθμούς

της ΔΕΗ, προσπαθεί να διπλασιάσει τις

ώρες λειτουργίας λιγνιτικών μονάδων

της δεκαετίας του 1980, και αμελεί να

προχωρήσει στις απαραίτητες αναβαθ-

μίσεις των ρυπογόνων σταθμών της

ΔΕΗ.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση βαθμο-

λογεί τις προσπάθειες ανάσχεσης της

κλιματικής αλλαγής των 58 κρατών που

ευθύνονται συνολικά για το 90% των

παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα από τον τομέα της ενέργειας.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες διε-

θνείς εξελίξεις, όπως αυτές αποτυπώθη-

καν στη φετινή έκθεση αυτές έχουν να

κάνουν με το γεγονός ότι αρκετές ανα-

δυόμενες οικονομίες, όπως το Μαρόκο,

η Ινδία, η Αργεντινή και η Βραζιλία,

βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις

τους. Επίσης, η Γαλλία, η Σουηδία και

το Ην. Βασίλειο συγκέντρωσαν τις υψη-

λότερες βαθμολογίες, ενώ στην τέταρτη

θέση έρχεται η Κύπρος. Στον αντίποδα

του πίνακα βρίσκονται τρεις από τις με-

γαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως, ο

Καναδάς (55ος), η Αυστραλία (57η) και

η Ιαπωνία (60η).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς

καμία χώρα δεν έχει λάβει μέτρα σύμ-

φωνα με τον στόχο ανόδου της παγκό-

σμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 - 2° C, οι

3 πρώτες θέσεις της αξιολόγησης παρα-

μένουν κενές για μια ακόμα χρονιά.
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Η
γλυφοσάτη (glyphosate) είναι

το δραστικό συστατικό του

προϊόντος Roundup της εταιρεί-

ας Monsanto, το οποίο χρησιμοποιείται

ευρέως ως ζιζανιοκτόνο. Από το 2000 η

πατέντα της γλυφοσάτης (που κατείχε η

Monsanto) έχει λήξει, με αποτέλεσμα η

ουσία να περάσει σε πλήθος ζιζανιοκτό-

νων και χρησιμοποιείται ευρέως σε με-

γάλες καλλιέργειες οπωροφόρων δέ-

ντρων και κηπευτικών μέχρι και σε μι-

κρούς κήπους από αγρότες και κηπου-

ρούς. Επίσης χρησιμοποιείται και σε

καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων

φυτών, καθώς η Monsanto είχε τροπο-

ποιήσει γενετικά σπόρους να είναι ανθε-

κτικοί στο Round Up, ώστε να υπάρχει

η δυνατότητα να γίνονται μαζικά ψεκα-

σμοί ακόμα και με εναέρια μέσα. Πρό-

κειται για το πιο διαδεδομένο ζιζανιο-

κτόνο στην Ευρώπη.

H υπόθεση της Γλυφοσάτης, είχε α-

ξιοσημείωτες εξελίξεις στη διάρκεια του

2016, διότι μια έκθεση του Διεθνούς Ορ-

γανισμού για τον Καρκίνο ενίσχυε τη θέ-

ση της ύπαρξης πιθανής καρκινογόνου

δράσης του ζιζανιοκτόνου αυτού (http://

monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol

112/). Η έντονη αμφισβήτηση της γλυφο-

σάτης ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015, ό-

ταν στην επιθεώρηση The Lancet Oncol-

ogy δημοσιεύθηκε μελέτη του Διεθνούς

Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο

(IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υ-

γείας (ΠΟΥ), που κατέτασσε τη γλυφο-

σάτη στην κατηγορία των «πιθανά καρ-

κινογόνων ουσιών για τον άνθρωπο».

Αυτή η εκτίμηση στηρίχτηκε σε τρεις ε-

νότητες αποδεικτικών στοιχείων.

- Πρώτον, από τις σαφείς ενδείξεις καρ-

κίνου σε πειραματόζωα.

- Δεύτερον, από τις περιορισμένες εν-

δείξεις για καρκίνο στους ανθρώπους,

όπως αγρότες που έχουν εκτεθεί στη

γλυφοσάτη.

- Τρίτον, από τις ισχυρές ενδείξεις που

έχουμε ότι μπορεί να βλάψει τα γονί-

δια όλων των ειδών. Αυτό προκύπτει

από τοξικολογικές μελέτες.

Πρόκειται για μια πραγματικά ανε-

ξάρτητη επανεξέταση όλων των μελε-

τών που έχουν δημοσιευθεί. 

Η ομάδα Group 2Α όπου ανήκει και η

γλυφοσάτη σημαίνει ότι η ουσία είναι

«πιθανώς» καρκινογόνος στον άνθρω-

πο. Η IARC ταξινομεί τις ουσίες σε μια

«κλίμακα μειούμενης βεβαιότητας», η

ομάδα Group 1 είναι για τις ουσίες που

θεωρούνται απόλυτα υπεύθυνες για

καρκινογένεση στον άνθρωπο. Στην ο-

μάδα Group 2A, ανήκουν οι πιθανώς

καρκινογόνες ουσίες, στην ομάδα Group

2B, περιλαμβάνονται ουσίες οι οποίες

είναι δυνατόν να προκαλέσουν καρκίνο,

στην ομάδα Group 3 ανήκουν οι μη τα-

ξινομήσιμες και στην ομάδα Group 4,

είναι οι ουσίες που πιθανώς να μην προ-

καλούν καρκίνο στον άνθρωπο

Η Monsanto αντέδρασε άμεσα, χαρα-

κτηρίζοντας την τοποθέτηση του IARC

«σκουπίδι» και ζήτησε μέχρι και την α-

πόσυρση αυτής της έκθεσης, αλλά τόσο

η εγκυρότητα του Κέντρου και του

ΠΟΥ όσο και της επιθεώρησης δεν άφη-

ναν περιθώριο για παρόμοιους χαρα-

ΥΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
το πιο διαδεδομένο φυτοφάρμακο 
στην Ευρώπη
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κτηρισμούς και απαιτήσεις. Η δημοσί-

ευση του IARC ώθησε περιβαλλοντικές

και άλλες οργανώσεις να ζητήσουν την

απόσυρση της ουσίας.

Έτσι, μετά από εκστρατεία υπογρα-

φών που έφτασαν τα 2 εκατομμύρια, το

Ευρωκοινοβούλιο εξέδωσε τον Απρίλιο

του 2016 ψήφισμα, με το οποίο ζήτησε

να τεθούν περιορισμοί στη χρήση του.

H αίτηση της Monsanto για 15ετή (ή

τουλάχιστον 9ετή) ανανέωση της άδειας

κυκλοφορίας του ζιζανιοκτόνου αυτού

στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνάντησε

σφοδρές αντιδράσεις. Στα τέλη Μαΐου

στις συναντήσεις των εκπροσώπων των

κυβερνήσεων των 28 Κρατών-Μελών

στο πλαίσιο της Standing Committee on

Plants, Animals, Food and Feed δεν επι-

τεύχθηκε η αυξημένη πλειοψηφία, που

απαιτείται για να δοθεί και πάλι, όπως

ζητάει η εταιρία, μακροχρόνια άδεια για

την κυκλοφορία του ζιζανιοκτόνου σχε-

δόν χωρίς περιορισμούς. Στην Κομισιόν

γίνεται συζήτηση για «τεχνική επέκτα-

ση» της άδειας χρήσης για 1,5-2 χρόνια. 

Στις εν λόγω συνεδριάσεις μόνη χώρα

που καταψήφισε την επέκταση ήταν η

Μάλτα. Είκοσι κράτη μέλη, συμπερι-

λαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλεί-

ου, ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Όμως

η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυ-

στρία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και το

Λουξεμβούργο απείχαν της ψηφοφο-

ρίας. Οι αποχές συμπλήρωσαν το

47,01% των ψήφων, οπότε οι 20 χώρες

που υπερψήφισαν δεν πέτυχαν το απαι-

τούμενο 55% ψήφων. Στις 29 Ιουνίου

2016 η Κομισιόν αποφάσισε την 18μη-

νη επέκταση της άδειας της γλυφοσάτης

μέχρις ότου η ECHA (Ευρωπαϊκή Χημι-

κή Υπηρεσία), που εδρεύει στο Ελσίνκι,

καταλήξει στη δική της αξιολόγηση της

ουσίας αυτής με βάση όλα τα υπάρχο-

ντα ερευνητικά δεδομένα.

Στις 11 Ιουλίου οι εκπρόσωποι των

κρατών μελών υποστήριξαν (με τη λε-

γόμενη ποιοτική πλειοψηφία) πρόταση

της Κομισιόν για θέση περιορισμών στη

λεί την έγκριση του συγκεκριμένου φυ-

τοπροστατευτικού προϊόντος επειδή, ό-

πως αναγράφεται: «Ο κάτοχος αυτής δεν

υπέβαλε πριν από τη λήξη της αίτηση

τροποποίησής της ως προς την ημερο-

μηνία λήξης αυτής». Σύμφωνα με τη

σχετική Απόφαση, επιτρέπεται μέχρι τις

12 Οκτωβρίου 2016 η τιμολόγηση των

καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστα-

τευτικών προϊόντων καθώς και η πώλη-

ση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα

καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώ-

λησης έως τις 12 Ιανουαρίου 2017. Για

δε τους επαγγελματίες χρήστες η πώλη-

ση επιτρέπεται μέχρι τις 12 Ιανουαρίου

2018. Οι τυχόν αδιάθετες ποσότητες με-

τά τις παραπάνω ημερομηνίες θα πρέπει

να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρι-

σης για επαναεξαγωγή ή καταστροφή με

δική του δαπάνη και ευθύνη.

χρήση της γλυφοσάτης, μεταξύ των ο-

ποίων η απαγόρευση μιας ενισχυτικής

της δράσης της ουσίας που ονομάζεται

POE-TALLOWAMINE. Αυτό συνεπάγε-

ται υποχρέωση των κρατών μελών να αλ-

λάξουν τη νομοθεσία τους, ώστε τα ζιζα-

νιοκτόνα με βασική ουσία την γλυφοσά-

τη, που κυκλοφορούν στην αγορά, να

μην περιέχουν POE-TALLOWAMINE.

Οι άλλοι περιορισμοί περιλαμβάνουν

την ελαχιστοποίηση της χρήσης σε δη-

μόσια πάρκα, παιδικές χαρές και κήπους

καθώς και της χρήσης του πριν τη συ-

γκομιδή (http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-16-2012_el.htm).

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στις 12 Ι-

ουλίου 2016 η Γενική Διεύθυνση Βιώσι-

μης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

εξέδωσε απόφαση με την οποία ανακα-
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Τ
ην περιοδική έκθεση με

τίτλο «Το Δάσος κάτω

από τον δρόμο» παρου-

σιάζουν στην πόλη της Θεσσα-

λονίκης το Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-

σους Λέσβου και το Αριστοτέ-

λειο Μουσείο Φυσικής Ιστο-

ρίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση

φιλοξενείται από την 14η Φε-

βρουαρίου μέχρι και την 7η Α-

πριλίου 2017 στο Γενί Τζαμί

(παλαιό Αρχαιολογικό Μου-

σείο), που παραχωρήθηκε για

τον σκοπό αυτόν από τον Δήμο

Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση ξεκίνησε το ταξίδι

της τον Μάιο του 2015 και έχει

ήδη φιλοξενηθεί στο Μουσείο

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμέ-

νου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι

Λέσβου, στο Ίδρυμα Ευγενί-

δου στην Αθήνα και στο Επι-

μελητήριο Λέσβου στη Μυτι-

λήνη.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα ευ-

ρήματα τα οποία έχουν έλθει στο φως α-

πό μια πολύ εκτεταμένη παλαιοντολογι-

κή σωστική ανασκαφή, η οποία γίνεται

κατά μήκος του καινούριου οδικού άξο-

να που κατασκευάζεται και ενώνει την

Καλλονή με το Σίγρι, τη δυτική είσοδο

της Λέσβου. Η συγκεκριμένη σωστική

ανασκαφή απολιθωμάτων αποτελεί τη

μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί

μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, τόσο από

άποψη έκτασης όσο και από άποψη α-

ριθμού ευρημάτων. Η πρωτοτυπία της

έκθεσης βρίσκεται στο γεγονός ότι με-

ταφέρει στον επισκέπτη την ατμόσφαι-

ρα του εργοταξίου, δίνοντας πληροφο-

ρίες για τις διαδικασίες της ανασκαφής,

σκέψιμες θέσεις και χάρτες α-

ποτύπωσης των απολιθωματο-

φόρων θέσεων, όργανα αποτύ-

πωσης, καθώς και στοιχεία της

μεθοδολογίας ανασκαφής, με-

ταφοράς, καθαρισμού και συ-

ντήρησης των απολιθωμάτων.

Μέσα από την έκθεση ο επι-

σκέπτης μπορεί να πάρει μια ι-

δέα για το πώς διαμόρφωσε η

βίαιη ηφαιστειακή δραστηριό-

τητα 20 εκατομμύρια χρόνια

πριν τη Λέσβο αλλά και την

Ελλάδα, για τα εκτεταμένα υ-

ποτροπικά δάση και τις παρα-

λίμνιες περιοχές που κατα-

στράφηκαν, για τα πρώτα προ-

βοσκιδωτά του ελλαδικού χώ-

ρου και της Ευρώπης, για το

τεράστιο Προδεινοθήριο, ηλι-

κίας 18,5 εκατομμυρίων ετών,

και για πολλά ακόμη που οδή-

γησαν στη δημιουργία του Α-

πολιθωμένου Δάσους Λέσβου,

ενός μνημείου μοναδικής σε παγκόσμια

κλίμακα σπουδαιότητας, που ανακηρύ-

χθηκε από την Ελληνική Πολιτεία «Δια-

τηρητέο Μνημείο της Φύσης» (ΠΔ

443/1985).

Η ενημέρωση του κόσμου και η ανά-

δειξη της τεράστιας αξίας του απολιθω-

μένου Δάσους Λέσβου μας φέρνει ιδιαί-

τερη χαρά! Μια σελίδα άγνωστη στους

πολλούς, από την δραστηριότητα της

Φιλοδασικής είναι η αποφασιστική και

τολμηρή εκστρατεία την οποία ξεκίνησε

το 1984, μόνη στον ελλαδικό χώρο, για

τη σωτηρία του μοναδικής αξίας Απολι-

θωμένου Δάσους Λέσβου, που ως το

1980 είχε αφεθεί καταφρονεμένο και α-

νεξερεύνητο από τους αρμόδιους κρατι-

κούς φορείς. Προώθησε, συντόνισε και

της συντήρησης, της μεταφοράς και της

τεκμηρίωσης των ευρημάτων, της χαρ-

τογράφησης και της ανάδειξης των απο-

λιθωματοφόρων θέσεων.

Εντυπωσιακά απολιθώματα φυτών

και μικροσκοπικά απολιθώματα ζώων

που διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας μέ-

σα σε ηφαιστειακή τέφρα, τμήματα α-

πολιθωμένων κορμών κωνοφόρων και

αγγειόσπερμων δένδρων, όπως πεύκα,

κυπαρισσίδες, σεκόγιες, βαλανιδιές,

φοίνικες μεταφέρουν ζωντανή την εικό-

να του πεδίου ανασκαφής στην έκθεση.

Παράλληλα, παρουσιάζεται πλούσιο

φωτογραφικό υλικό όλων των φάσεων

ανάδειξης και προστασίας των απολι-

θωμάτων, χάρτες διαδρομών στις επι-

ΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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χρηματοδότησε επί σειρά ετών ένα πρό-

γραμμα μακρόπνοο, για την προστασία

και ανάδειξη - σε εθνική και διεθνή κλί-

μακα - του μοναδικού αυτού Μνημείου

της Φύσης, παλαιότητας 15-20 εκατομ-

μυρίων ετών. Με τον τρόπο αυτό, η Φι-

λοδασική κατάφερε, δραστηριοποιώ-

ντας το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να

ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς

του Υπουργείου Γεωργίας και της Νο-

μαρχίας. Επίσης με πρωτοβουλία και

συνεχείς παρεμβάσεις της Φιλοδασικής,

τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ε-

νός Μουσείου Παλαιοντολογίας, σε

προνομιούχο τοποθεσία στο Σίγρι, που

επέλεξε η ίδια η Φιλοδασική και που τε-

λικά οικοδομήθηκε από το Υπουργείο

Αιγαίου, αρκετά χρόνια αργότερα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά

με την περιοδική έκθεση υπάρχουν

στην ιστοσελίδα www.theforestunder

theroad.gr και στη σελίδα της έκθεσης

στο facebook «Το Δάσος κάτω από τον

Δρόμο».

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθε-

ρη και οργανώνονται καθημερινά, κατό-

πιν ραντεβού, ειδικές εκπαιδευτικές ξε-

ναγήσεις για ομάδες μαθητών πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης, αλλά και για ειδικές ομάδες επι-

σκεπτών. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η

έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστο-

ρίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου εί-

ναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με

προβλήματα όρασης. Όλες οι λεζάντες

των εκθεμάτων της έκθεσης είναι γραμ-

μένες και σε γραφή Braille, ενώ εκτίθε-

νται τμήματα απολιθωμένων κορμών

δένδρων τα οποία επιτρέπεται να γίνουν

αντιληπτά μέσω αφής, με αποτέλεσμα

να δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με

προβλήματα όρασης να έχουν πλήρη

πρόσβαση στο εκθεσιακό υλικό.

Αναπαράσταση της φυσικής
στάσης στην οποία βρέθηκαν τα
απολιθώματα.

Απολιθωμένα φύλλα
φοίνικα που βρέθηκαν
κατά τις εκσκαφές στον
νέο οδικό άξονα Καλ-
λονής-Σιγρίου.

Γιγαντιαίοι απολιθω-
μένοι κορμοί δένδρων
στον ίδιο οδικό άξονα.
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Tο πρόγραμμα LIFE είναι το

χρηματοδοτικό μέσο της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το

περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην

αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη

των σκοπών και στόχων της στρατηγι-

κής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την ε-

φαρμογή του 7ου Προγράμματος Δρά-

σης για το Περιβάλλον και άλλες στρα-

τηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περι-

βάλλον και το κλίμα. Μέσω του προ-

γράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέ-

τρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμε-

νη αξία για τα κράτη-μέλη. 

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου

προγράμματος (75% του προϋπολογι-

σμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιό-

τητας:

• Περιβάλλον και αποδοτικότητα των

πόρων.

• Φύση και βιοποικιλότητα.

• Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και

πληροφόρηση.

Το σκέλος «Δράση για το κλίμα»

(25% του προϋπολογισμού) καλύπτει: 

• Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

• Κλιματική διακυβέρνηση και πληρο-

φόρηση.

Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα

«παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτι-

κά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων

πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαι-

σθητοποίησης και διάδοσης περιλαμβά-

νει επίσης μια νέα κατηγορία έργων, τα

ολοκληρωμένα έργα, στρατηγικές και

έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα

οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη ε-

δαφική κλίμακα και που θα χρηματοδο-

τούνται από κοινού με τουλάχιστον μία

ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή. 

Επίσης περιλαμβάνει έργα τεχνικής

νολικό προϋπολογισμό 3,4 δισ. ευρώ.

Από αυτά, 233 έργα είχαν Έλληνα συ-

ντονιστή, από τα οποία 154 ήταν έργα

για την προστασία του περιβάλλοντος

και την αντιμετώπιση της κλιματικής

αλλαγής, 68 για την προστασία της φύ-

σης και της βιοποικιλότητας, 10 αφο-

ρούσαν την ενημέρωση και επικοινωνία

για περιβαλλοντικά ζητήματα και ένα

την «οικοδόμηση δυναμικού».

Το έργο για την «οικοδόμηση δυναμι-

κού», συντονίζεται από το Πράσινο Τα-

μείο και αποτελεί πλέον εφόδιο όσων

φορέων, εταιρειών, ΜΚΟ ή τοπικών υ-

πευθύνων σκοπεύουν να διεκδικήσουν

πόρους από το LIFE. Στο πλαίσιο του

έργου δημιουργήθηκε μια πενταμελής

ομάδα δράσης, η Greek LIFE Task

Force, που αποτελείται από εμπειρο-

βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού

και προπαρασκευαστικά έργα.

Τουλάχιστον 55% του ποσού, που

προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο

πλαίσιο έργων για το Περιβάλλον, θα

χορηγείται σε μέτρα στήριξης της δια-

τήρησης της φύσης και βιοποικιλότη-

τας.

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης

για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρ-

κεια του προγράμματος (2014-2017) α-

νέρχεται έως το 60% των επιλέξιμων

δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο

(2018-2020) έως το 55%.

Το πρόγραμμα LIFE ξεκίνησε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992. Μέ-

χρι το 2015 είχε χρηματοδοτήσει περισ-

σότερα από 4.200 έργα περιβάλλοντος

σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συ-

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν συνολικά για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LIFE, 
οι ελληνικές προτάσεις και τα 5 ελληνικά έργα που εγκρίθηκαν την περσινή χρονιά.
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γνώμονες για τους βασικούς άξονες που

καλύπτει το πρόγραμμα: το περιβάλλον,

την κλιματική αλλαγή, τη φύση και την

επικοινωνία, ενώ διαθέτει και ειδικό για

τη διαχείριση δεδομένων. Καθ’ όλη τη

διάρκεια λειτουργίας της, η Ελληνική

LIFE Task Force θα παράσχει σχετική

τεχνογνωσία, βοήθεια και συμβουλές σε

ενδιαφερόμενους και δυνητικούς δικαι-

ούχους LIFE, σε εθνικό, περιφερειακό

και τοπικό επίπεδο, θα ενισχύσει τη συ-

νεργασία μεταξύ των αρχών και των εν-

διαφερόμενων μερών, θα προσφέρει υ-

ποστήριξη στις δημόσιες υπηρεσίες,

τους δήμους και τις αρμόδιες αρχές για

τον συντονισμό και την οικονομική δια-

χείριση των έργων LIFE και θα προω-

θήσει τη συνεργασία σε διεθνείς προτά-

σεις και τη συμμετοχή του ιδιωτικού το-

μέα στη συγχρηματοδότηση έργων. Ε-

πιπλέον, η ομάδα θα διοργανώνει συνα-

ντήσεις, ημερίδες και workshops σε ε-

θνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός

του Έργου είναι η αποτελεσματικότερη

συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE

και η προώθηση της περιβαλλοντικής

και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκλη-

ρωμένων έργων. Αυτό θα επιτευχθεί με

την Ενδυνάμωση της ικανότητας των Ε-

θνικών Σημείων Επαφής του προγράμ-

ματος LIFE.

Οι προτάσεις για το LIFE υποβάλλο-

νται κάθε χρόνο, την περίοδο από τον

Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η κατακό-

ρυφη αύξηση του ανταγωνισμού φαίνε-

ται από το γεγονός ότι την περσινή χρο-

νιά υποβλήθηκαν 91 προτάσεις με Έλ-

ληνες εταίρους και 53 με Έλληνα συ-

ντονιστή, καθώς το πρόγραμμα ενθαρ-

ρύνει τις συνέργειες ανάμεσα στα κρά-

τη-μέλη. Από τις προτάσεις αυτές, οι 77

αφορούσαν το περιβάλλον από τις οποί-

ες οι 49 αφορούσαν τη βελτίωση της α-

προσωπικού, οι δήμοι δεν μπορούν να

αντεπεξέλθουν στον ρόλο που έχουν α-

ναλάβει στο πλαίσιο ενός προγράμμα-

τος. Πολλές φορές προκαλούνται προ-

βλήματα όταν ένα πρόγραμμα για την

προστασία της φύσης έρχεται αντιμέτω-

πο με διάφορα τοπικά συμφέροντα, ενώ

η ασταθής πολιτική κατάσταση και οι

διαδοχικές εκλογές αποτελούν σοβαρά

εμπόδια στην υλοποίηση των προγραμ-

μάτων.

Σήμερα, η κατανομή των προγραμμά-

των LIFE στις χώρες της Ε.Ε. γίνεται με

συγκεκριμένη ποσόστωση. Για την χρο-

νική περίοδο 2014-2020 θα δοθούν για

προγράμματα στη χώρα μας 26 εκατ.

ευρώ από το σύνολο των 801 εκατομμυ-

ρίων του προγράμματος για τις 27 χώ-

ρες-μέλη. Υπάρχει ωστόσο σε εξέλιξη

μια συζήτηση για τα τελευταία δύο έτη

του τρέχοντος προγράμματος (2018-

2020), περί της απάλειψης της ποσό-

στωσης ανά χώρα. Αν συμβεί αυτό, οι

πόροι δεν θα είναι ισοκατανεμημένοι

στην Ε.Ε. αλλά θα καταλήξουν στη χώ-

ρα που έχει την υψηλότερη τεχνογνω-

σία στη διεκδίκησή τους. Γι’ αυτό η βελ-

τίωση της ποιότητας των ελληνικών

προτάσεων είναι απαραίτητη.

ποδοτικότητας των πόρων, οι 18 την

προστασία της φύσης και της βιοποικι-

λότητας και οι 10 την περιβαλλοντική

διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Οι υ-

πόλοιπες προτάσεις αφορούσαν δράσεις

για την ανάσχεση της κλιματικής αλλα-

γής και την αντιμετώπιση των συνεπει-

ών της. Από τις προτάσεις που είχαν υ-

ποβληθεί το 2015, οι 5 πήραν πέρσι έ-

γκριση με Έλληνα συντονιστή. Η πρώ-

τη αφορά την προστασία της καφέ αρ-

κούδας στο Αμύνταιο, η δεύτερη την

προστασία των υδρόβιων πτηνών στις

Πρέσπες, η τρίτη την υποστήριξη μιας

νέας τεχνολογίας αποθείωσης των αε-

ρίων ρύπων από τη βιομηχανία, η τέ-

ταρτη ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαλο-

γής στην πηγή βιοαποβλήτων από την ε-

στίαση και η τελευταία την πραγματο-

ποίηση προγράμματος ενημέρωσης για

την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθε-

σίας για τα χημικά και την πρόληψη

βιομηχανικών ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες

της ομάδας δράσης του προγράμματος,

τα πιο συνήθη προβλήματα που προκύ-

πτουν κατά την υλοποίηση προγραμμά-

των LIFE στην Ελλάδα, είναι ότι συχνά,

λόγω έλλειψης πόρων ή λόγω έλλειψης

H δεύτερη ελληνική πρόταση που εγκρίθηκε πέρισυ
αφορά την προστασία των υδρόβιων πτηνών στις Πρέσπες.
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Δάση του ΖΑΓΟΡΙΟΥ
και της ΚΟΝΙΤΣΑΣ
στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO

Π
ρόσφατα ολοκληρώθηκε το ερευνητικό έργο «Η Δια-

τήρηση της Φύσης μέσω της Θρησκείας - Τα Ιερά

Δάση της Ηπείρου» (2012-2015), ενταγμένο στο πρό-

γραμμα Θαλής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σκοπός του έργου

ήταν η συστηματική καταγραφή των αιωνόβιων δασών και των

υπερήλικων δέντρων που συνήθως απαντούν σε τόπους λατρεί-

ας (εκκλησίες, ξωκλήσια, εικονίσματα), στην περιοχή του Ζα-

γορίου και της Κόνιτσας, η ανίχνευση των βιολογικών χαρα-

κτηριστικών καθενός και των ιστοριών και δοξασιών με τις ο-

ποίες συνδέονται, η ανάδειξή τους ως πολύτιμα στοιχεία της

φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και η εκτίμηση της α-

ξίας τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στο έργο συνεργάστηκαν 38 επιστήμονες από διαφορετικά

πανεπιστήμια και ειδικότητες. Συντονιστής ήταν ο John M.

Halley, καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και

Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι). Τις

επιμέρους επιστημονικές ομάδες εργασίας συντόνισαν οι: Βα-

σίλης Νιτσιάκος (Π.Ι., Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας),

Βασιλική Κατή (Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) και Δημήτρης Αβτζής

(ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών).

Ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας μελών της

ερευνητικής ομάδας του έργου, τα Ιερά Δάση του Ζαγορίου

και της Κόνιτσας που μελετήθηκαν εντάσσονται πλέον στο δί-

κτυο των Ιερών Φυσικών Περιοχών του πλανήτη (Sacred Nat-

ural Sites) ως μοναδικά παραδείγματα επιτυχημένης περιβαλ-

λοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, τα Ιερά Δάση των χωριών

του Ζαγορίου και της Κόνιτσας εντάχθηκαν στο Εθνικό Ευρε-

τήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO, το ο-

ποίο τελεί υπό τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέ-

ματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Γενική Διευθυν-

ση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Υπουργείο

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων).

ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΩΝΟΒΙΑ ΔΕΝΤΡΑ

Στo πλαίσιo αυτού του έργου, δημιουργήθηκε υλικό περιβαλ-

λοντικής εκπαίδευσης για τα αιωνόβια δέντρα με σκοπό την κα-

τανόηση της αξίας τους και την περιβαλλοντική ευαισθητοποί-

ηση για τη διατήρηση και ειδική διαχείρισή τους ως μνημεία

της φύσης και του πολιτισμού. Με τίτλο «Τα αιωνόβια δέντρα,

οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιο-

ποικιλότητας» (2015, επιμέλεια Καλλιόπη Στάρα και Δέσποι-

να Βώκου), περιλαμβάνει το βιβλίο «Τα μεγαλειώδη δέντρα

του Ζαγορίου και της Κόνιτσας: Δέντρα αιωνόβια, δέντρα

ιερά, μάρτυρες της τοπικής ιστορίας και φύλακες της βιο-

ποικιλότητας», το οποίο σταχυολογεί σε απλά κείμενα που α-

πευθύνονται στο ευρύ κοινό όλα τα αποτελέσματα του έργου

ΘΑΛΗΣ, βιβλίο οδηγό για τον εκπαιδευτή και βιβλίο με παιδα-

γωγικές δραστηριότητες. Αυτές απευθύνονται κυρίως σε μαθη-

τές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου (παιδιά 10

- 12 ετών) και σε παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες,

μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
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Οι ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΙ
της Μεσογείου κινδυνεύουν

Ο
ιππόκαμπος είναι ένα ψάρι δια-

φορετικό από τα άλλα με τη δι-

κή του ξεχωριστή ομορφιά. Τον

ονομάζουν και “Αλογάκι της θάλασ-

σας” από το χαρακτηριστικό του κεφάλι

που μοιάζει με άλογου. Στην Μεσόγειο,

το συνηθέστερο χρώμα του, είναι φαιο-

πράσινο στη ράχη με ασπρόμαυρες κη-

λίδες και ανοιχτόχρωμος στην κοιλιά,

αλλά προσαρμόζεται ανάλογα με το

χρώμα του περιβάλλοντος στο οποίο

ζει, καλά καμουφλαρισμένος και πια-

σμένος από τα φύκια και τη θαλάσσια

βλάστηση. Τρέφεται με μικροσκοπικά

οστρακοειδή, πλαγκτόν και προνύμφες

ψαριών.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ι-

διόρρυθμη ζωοτοκία του, καθώς είναι

το μοναδικό ζώο που κυοφορεί το αρσε-

νικό. Γι’ αυτό, κάτω από την κοιλιακή

του χώρα, έχει έναν ειδικό επωαστικό

σάκο, ο οποίος δεν υπάρχει στα θηλυκά.

Την εποχή της αναπαραγωγής το θη-

λυκό τοποθετεί τα αυγά στην κοιλιά του

αρσενικού που τα επωάζει από 2 έως 6

εβδομάδες, ανάλογα με το είδος. Όταν

πλέον είναι έτοιμα να βγουν από την

κοιλιά, το αρσενικό πιάνεται από κά-

ποιο σταθερό κλαδί ή φύκι και με αρ-

γούς ρυθμούς ξεκινάει την γέννα, με τα

μικρά που βγαίνουν να είναι έτοιμα

σχηματισμένα άτομα.

Στις 23 Ιανουαρίου 2017, με ανακοί-

νωσή της, η Διεθνής Ένωση Προστα-

σίας της Φύσης (IUCN), εκτίμησε ότι

τα πρώτα σημάδια της μείωσης του

πληθυσμού των ιππόκαμπων (και των υ-

πολοίπων ειδών της οικογένειας των

συγναθιδών) είναι πλέον εμφανή. Η ορ-

γάνωση, η οποία καταρτίζει το «κόκκι-

νο βιβλίο» για τα απειλούμενα είδη σε

όλο τον κόσμο, κατέταξε το 15% των ει-

δών ιππόκαμπων της Μεσογείου, συνο-

20-30% κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Για τον λόγο αυτό έχουν τεθεί υπό προ-

στασία μέσω της Σύμβασης για το Διε-

θνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Ά-

γριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES).

Περιλαμβάνονται επίσης στο παράρτη-

μα ΙΙ των Ειδικά Προστατευόμενων Πε-

ριοχών και της Βιολογικής Ποικιλότη-

τας (SPA / BD) του πρωτοκόλλου της

σύμβασης της Βαρκελώνης. Επιπλέον,

ορισμένες μεσογειακές χώρες, όπως η

Σλοβενία, προστατεύουν τους ιππόκα-

μπους μέσω της εθνικής νομοθεσίας.

Στην χώρα μας, δεν έχουν γίνει συ-

στηματικές μελέτες για τους ιππόκα-

μπους. Η πιο γνωστή περίπτωση αποι-

κίας ιππόκαμπων, είναι αυτή που βρί-

σκεται στο Στρατόνι της Χαλκιδικής. Το

ΕΛΚΕΘΕ έχει ξεκινήσει ενέργειες για

τη μελέτη του συγκεκριμένου πληθυ-

σμού.

Ο ιππόκαμπος είναι ένα θαλάσσιο εί-

δος-δείκτης της γενικής κατάστασης

των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το

γεγονός ότι ο πληθυσμός τους έχει μει-

ωθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια,

σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στις θά-

λασσές μας και θα πρέπει να προβλημα-

τίζει όλους μας. 

λικά 14 είδη, στα «εγγύς απειλούμενα»,

δηλαδή βρίσκονται ένα στάδιο πριν να

χαρακτηριστούν ως «κινδυνεύοντα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πάνω α-

πό τα μισά είδη δεν έχουν μελετηθεί ε-

παρκώς ώστε να μπορεί με ασφάλεια να

κριθεί η κατάστασή τους στη Μεσόγειο.

Επομένως, χρειάζεται περαιτέρω έρευ-

να για τη διανομή τους, τις τάσεις του

πληθυσμού, τις απειλές και να καθορί-

σει εάν απαιτούνται δράσεις διατήρη-

σης.

Οι ιππόκαμποι απειλούνται κυρίως α-

πό την υποβάθμιση που προκαλείται α-

πό την παράκτια ανάπτυξη και την αλι-

εία. Μεγάλο ρόλο παίζουν οι τράτες και

άλλα αλιευτικά εργαλεία που σέρνονται

στον βυθό και παρασύρουν ό,τι βρουν

μπροστά τους. Επιπλέον, οι ιππόκαμποι

που συλλαμβάνονται ως παράπλευρη α-

πώλεια στην αλιεία άλλων ειδών συνή-

θως δεν απελευθερώνονται αλλά διατη-

ρούνται σε ενυδρεία, πωλούνται ως

θρησκευτικά φυλαχτά ή χρησιμοποιού-

νται σε παραδοσιακά «φάρμακα».

Τα απειλούμενα είδη ιππόκαμπου της

Μεσογείου, Hippocampus hippocampus

και Hippocampus guttulatus παρουσιά-

ζουν συρρίκνωση των πληθυσμών κατά
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Βραβείο για το πρόγραμμα
οικιακής κομποστοποίησης
του Δήμου Σιθωνίας 

H
πρωτοπορία του Δήμου Σιθω-
νίας Χαλκιδικής στο πρόγραμ-
μα οικιακής κομποστοποίησης

απέδωσε καρπούς και γι’ αυτό απέ-
σπασε το αργυρό βραβείο στην ενό-
τητα Green City, στην κατηγορία Ανα-
κύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση. Η
βράβευση του έγινε στο πλαίσιο των
Best City Awards 2016, τα οποία ανα-
κοινώθηκαν στον χώρο «Τεχνόπολις»
του Δήμου Αθηναίων. Τα “Best City
Awards 2016” έχουν σκοπό να ανα-
δείξουν και να επιβραβεύσουν τις
προσφερόμενες λύσεις και τεχνολο-
γίες για ευφυείς και βιώσιμες πόλεις
και, το σημαντικότερο, να αναδείξουν
τις πόλεις που εξασφαλίζουν καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Ο Δήμος Σιθωνίας σκοπεύει στο
μέλλον να επεκτείνει την υλοποίηση
δράσεων στο πλαίσιο της εξορθολο-
γικοποίησης του συστήματος διαχεί-
ρισης των στερεών αποβλήτων.

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα
οικιακής κομποστοποίησης για τα έτη
2014 και 2015 στο Δήμο Σιθωνίας, έ-
γινε αξιολόγηση της χρήσης κάδων
κομποστοποίησης από τους πολίτες
του Δήμου. Τα αποτελέσματα από
την εξέλιξη του προγράμματος κο-
μποστοποίησης είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά. Στους παραλήπτες των
κάδων απευθύνθηκαν πολλαπλά ερω-

τηματολόγια αλλά διενεργήθηκαν και
αυτοψίες στην περιοχή λειτουργίας
των κάδων. Συνοπτικά:
• Σχετικά με την ογκομετρική κατα-

γραφή των κάδων, παρατηρήθηκε
ότι μεγαλύτερα ποσοστά παρου-
σιάζουν οι κάτοικοι που έχουν τον
κάδο τους γεμάτο και πάνω από τη
μέση σε ποσοστό περίπου 50%.

• Η συνολική ανάγκη για δεύτερο κά-
δο των πολιτών είναι περίπου 40%.

• Όσον αφορά την ποιότητα υλικών, το
65% των κατοίκων ρίχνει όλα τα από-
βλητα που προβλέπονται στον κάδο. 

• Για την παραγωγή λιπάσματος από
τους κάδους, ένα ποσοστό της τά-
ξης του 79% έχει πάρει οργανικό λί-
πασμα από τους κάδους και σύμφω-
να με τις δηλώσεις των κατοίκων
προσομοιάζει στη χωνεμένη κοπριά. 

• Σχετικά με την εφαρμογή σε καλ-
λιέργειες, ποσοστό 79% δηλώνει ό-
τι το παραγόμενο λίπασμα βοηθάει
στην ανάπτυξη των φυτών τους. 

• Παρατηρήθηκε σχετικά με τον χρόνο
λειτουργίας του κάδου, ότι οι περισ-
σότεροι κάτοικοι δουλεύουν τον κά-
δο όλο τον χρόνο σε ποσοστό 61%.
Για την εξέταση της ποιότητας του

παραγόμενου κομπόστ έγιναν τυχαίες
δειγματοληψίες από τους κάδους κο-
μποστοποίησης. Τα δείγματα στάλθη-
καν για ανάλυση στον Ελληνικό Γεωρ-
γικό Οργανισμό «Δήμητρα» και μετρή-
θηκαν η οργανική ουσία, το εναλλα-
κτικό κάλιο, ο φώσφορος με τη μέθο-
δο OLSEN και το ολικό άζωτο των
δειγμάτων. Από τις μετρήσεις παρα-
τηρούνται οι ανεβασμένες τιμές των
στοιχείων, γεγονός που υποδηλώνει
την καλή ποιότητα του παραγόμενου
λιπάσματος. Οι κάτοικοι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το παραγόμενο κο-
μπόστ για να αυξήσουν την παραγω-
γή τους αλλά και να αντικαταστήσουν
μέρος των χημικών λιπασμάτων.

Η υπεραλίευση 
απειλεί πάνω από 800 
εκατομμύρια ανθρώπους  

Ζ
οφερό κρίνεται το μέλλον πε-
ρισσότερων των 800 εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων σε όλο τον κό-

σμο, των οποίων τα ψάρια αποτελούν
βασική πηγή τροφής και πρωτεΐνης.
Σύμφωνα με τη νέα επιστημονική με-
λέτη του WWF, «Ψαρεύοντας πρω-
τεΐνη - Οι επιπτώσεις της θαλάσσιας
αλιείας στην παγκόσμια επισιτιστική
ασφάλεια έως το έτος 2050», τα ψά-
ρια ενδέχεται να πάψουν να αποτε-
λούν βασική πηγή τροφής και πρω-
τεΐνης για εκατομμύρια ανθρώπους
που προέρχονται κυρίως από φτωχές
χώρες. Η σύνταξη της έκθεσης ανα-
τέθηκε σε επιστήμονες από το πανε-
πιστήμιο του Κιέλου από το WWF
Γερμανίας, αναλύει τις δυνατότητες
της βιώσιμης αλιείας μέχρι και το
2050, τονίζοντας πως ένας μεγάλος
αριθμός ανθρώπων από φτωχές χώ-
ρες θα προτιμούν να εξάγουν τα ψά-
ρια που αλιεύουν, αντί να τα κατανα-
λώνουν, χωρίς ωστόσο, να είναι σε
θέση να βρουν μια εναλλακτική πηγή
πρωτεϊνών στη διατροφή τους.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική
οργάνωση, ήδη το 61% των παγκό-
σμιων εξαγωγών σε ψάρια προέρχε-
ται από αναπτυσσόμενες χώρες, την
ίδια στιγμή που οι κάτοικοί τους εξαρ-
τώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό α-
πό αυτά ως βασική πηγή τροφής και



πρωτεΐνης σε σχέση με τους κατοί-
κους του ανεπτυγμένου κόσμου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμέ-
να Έθνη στοχεύουν στην εξάλειψη
της παγκόσμιας πείνας έως το 2030,
το WWF καλεί τους φορείς λήψης α-
ποφάσεων να θέσουν ως προτεραιό-
τητα στα σχέδια δράσης τους τη βελ-
τίωση της διαχείρισης της αλιείας,
προκειμένου να διασφαλιστούν οι πο-
λύτιμοι πόροι των θαλασσών και για
τις επόμενες γενιές.

Το 2016 ήταν 
το θερμότερο έτος 
στην καταγεγραμμένη 
ιστορία 

M
ε ανακοίνωση της Εθνικής Υ-
πηρεσίας Ωκεανών και Ατμό-
σφαιρας των ΗΠΑ (NOAA),

το 2016 ήταν η θερμότερη χρονιά
που έχει βιώσει η Γη αφότου ξεκίνησε
η καταγραφή των θερμοκρασιών, το
1880. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά που σπάει το ρεκόρ θερμοκρα-
σιών.

Καθώς ο υδράργυρος πέρσι κατέ-
γραφε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κά-
θε μήνα, από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Αύγουστο η θερμοκρασία στην επι-
φάνεια του εδάφους και των ωκεα-
νών ήταν κατά 0,94 βαθμό Κελσίου υ-
ψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία
(των 13,9 βαθμών) του 20ού αιώνα.
Έσπασε επίσης το προηγούμενο ρε-
κόρ, του 2015, κατά 0,04 βαθμό Κελ-
σίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 σταμάτη-
σε η κατάρριψη των ρεκόρ ζέστης,
που συνεχιζόταν επί 16 μήνες.

Σε μια ξεχωριστή ανάλυσή της που
βασίζεται σε δεδομένα των παγκό-
σμιων θερμοκρασιών, η αμερικανική
διαστημική υπηρεσία NASA κατέληξε

επίσης στο συμπέρασμα ότι το 2016
ήταν το θερμότερο έτος εδώ και 136
χρόνια.

Οι πέντε χρονιές με τις υψηλότερες
θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί ό-
λες από τις αρχές του 21ου αιώνα: το
2005, το 2010, το 2014, το 2015 και το
2016.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνέβαλε σε
αυτό τα τελευταία χρόνια αλλά οι επι-
στήμονες επιμένουν πως οι ανθρώπι-
νες δραστηριότητες είναι ο μεγαλύ-
τερος παράγοντας της αύξησης της
θερμοκρασίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το US Na-
tional Snow & Ice Data Center φέτος
είδαμε τα μικρότερα επίπεδα σχημα-
τισμού πάγου στην ιστορία αφού οι
χειμερινές συνθήκες στην Αρκτική
δεν ήταν αρκετά έντονες.

Το 2017 πιθανότατα δεν θα είναι
τόσο ζεστό, αλλά οι επιστήμονες ανη-
συχούν πως οι υψηλές θερμοκρασίες
θα επιστρέψουν δριμύτερες τα επό-
μενα χρόνια.

Πλατείες και πάρκα 
σε κίνδυνο

Σ
χεδόν 7.500 στρέμματα πάρ-
κων, πλατειών και λοιπών κοινό-
χρηστων χώρων σε όλη την Ελ-

λάδα βρίσκονται σε κίνδυνο επειδή
δεν έχουν ακόμη απαλλοτριωθεί.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για την από-
κτησή τους απαιτείται ποσό μεγαλύ-

τερο από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Στα τέλη του 2014, η νομοθεσία α-

νάγκασε τους δήμους να αποστεί-
λουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος
στοιχεία για τα οικόπεδα που ενώ έ-
χουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι
χώροι, δεν έχουν απαλλοτριωθεί. Η
ανταπόκριση δεν ήταν μεγάλη καθώς
μέχρι τώρα σε σύνολο 325 δήμων,
δήλωσαν στοιχεία οι 57, δηλαδή ένα
ποσοστό 17,5%. Αρκεί όμως να μας
δώσει μια πρώτη εικόνα της έκτασης
του προβλήματος.

Στην επιστημονική εκδήλωση του
ΕΜΠ για την αυθαίρετη δόμηση, ο
αρχιτέκτονας κ. Βασίλης Γκοιμίσης
ανέφερε ότι το εμβαδόν των κοινό-
χρηστων χώρων που δεν έχουν ακό-
μη απαλλοτριωθεί στους 57 δήμους
για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία
φθάνει τα 1.217 στρέμματα που αντι-
στοιχούν στο 61,5% των κοινόχρη-
στων χώρων τους. Από αυτούς το
5,4% έχει χαθεί, καθώς έχει ξεκινή-
σει η διαδικασία άρσης της απαλλο-
τρίωσης. Να σημειωθεί ότι το 51%
των εν λόγω εκτάσεων είναι οδοί και
το 49% πλατείες, πάρκα, χώροι
στάθμευσης κ.λπ. Ο κ. Γκοιμίσης
προτείνει ότι θα ήταν μια ενδιαφέ-
ρουσα επιλογή το κόστος να καλυ-
φθεί εν μέρει από το Πράσινο Τα-
μείο, που συγκέντρωσε πρόστιμα α-
πό τα αυθαίρετα και με τη χρήση της
μεταφοράς συντελεστή.
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Νίκησε η φύση στην Ευρώπη

Σ
ε μια μεγάλη νίκη για τη φύση, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίω-
σε επίσημα στις 7 Δεκεμβρίου

2016 ότι οι νόμοι για τη φύση, δηλαδή
οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και για
τους οικοτόπους, δεν χρήζουν αναθε-
ώρησης και ουσιαστικά χαλάρωσης
των προβλέψεών τους, δίνοντας τέλος
σε μία περίοδο αβεβαιότητας δύο ε-
τών για το μέλλον της προστασίας της
φύσης στην Ευρώπη. Η Επιτροπή συμ-
φώνησε επίσης για την ανάγκη ενός
σχεδίου δράσης για την καλύτερη ε-
φαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας.

Η εκστρατεία #NatureAlert ξεκίνησε
ως απάντηση στην προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεω-
ρήσει τις οδηγίες για τα πουλιά και
τους οικοτόπους, η οποία ξεκίνησε με
πρωτοβουλία του προέδρου Γιούνκερ
το 2014 όταν παρότρυνε τον Επίτρο-
πο Περιβάλλοντος Karmenu Vella «να
πραγματοποιήσει μια σε βάθος αξιο-
λόγηση των οδηγιών για τα πουλιά και
τους οικοτόπους και να εκτιμήσει τη
δυνατότητα εκμοντερνισμού τους»,
ως μέρος της πρωτοβουλίας για κα-
λύτερους κανονισμούς. Πριν από δύο
χρόνια, η αποδυνάμωση αυτών των
νόμων θεωρείτο μάλλον βέβαιη.

Η εκστρατεία δημιούργησε μια ά-
νευ προηγουμένου συμμαχία περισ-
σότερων από 200 ΜΚΟ σε όλη την
Ευρώπη που προσπάθησαν να διασώ-

σουν τις οδηγίες από τον «εκμοντερ-
νισμό» τους και να διεκδικήσουν την
καλύτερη εφαρμογή τους. Υπήρξε
μια μεγάλη υποστήριξη από επιχειρή-
σεις, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, υπουργούς περιβάλλο-
ντος και επιστήμονες. Όμως οι αδιαμ-
φισβήτητοι ήρωες της ευχάριστης
αυτής ιστορίας ήταν το μισό εκατομ-
μύριο ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έ-
νωσαν τις φωνές τους για τη φύση
κάνοντας εν τέλει όλη τη διαφορά.

Οι οδηγίες για τους οικοτόπους και
τα πουλιά είναι απαραίτητες για την
προστασία της φύσης στην Ευρώπη,
διασφαλίζουν περισσότερα από 1.400
απειλούμενα είδη, ενώ προστατεύουν
περισσότερα από 1 εκατομμύριο τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα φυσικών εκτά-
σεων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
Natura 2000.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία
της ΕΕ από πλευράς κινητοποίησης
των πολιτών, αλλά όπως δήλωσε και ο
Επίτροπος Karmenu Vella, το κρίσιμο
έργο της καλύτερης εφαρμογής θα εί-
ναι η λυδία λίθος της επιτυχίας αυτής. 

Ο «γερμανός» απειλεί 
τα ελληνικά οικοσυστήματα

Έ
να ξενικό φυτό-εισβολέας που
ονομάστηκε από τον κόσμο
«γερμανός», εξαπλώνεται τα-

χύτατα, εκτοπίζει τα γηγενή είδη και
απειλεί προστατευόμενες περιοχές. Ο
«γερμανός» (Solanum elaeagnifolium)
είναι ένα από τα χειρότερα εισβολικά
είδη φυτών παγκοσμίως. Ο δρ Νίκος
Κρίγκας καθηγητής του Τμήματος
Βιολογίας του ΑΠΘ, έχει διανύσει από
το 2000 χιλιάδες χιλιόμετρα του ε-
παρχιακού οδικού δικτύου και των ε-
θνικών οδών, εντοπίζοντας και κατα-
γράφοντας την εξάπλωση του

Solanum elaeagnifolium, όπως ονομά-
ζεται επιστημονικά το αμερικανικής
προέλευσης φυτό. Ο κ. Κρίγκας, στο
πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Οικολογίας, παρουσίασε μελέ-
τη με θέμα «Το κλίμα δημιουργεί πε-
ριορισμούς, η διαταραχή εδαφών ευ-
νοεί και τα οδικά δίκτυα ανοίγουν τον
δρόμο για την εξάπλωση του εισβολι-
κού φυτού Solanum elaeagnifolium, α-
κόμα και σε προστατευόμενες περιο-
χές». Όπως ανέφερε στο συνέδριο,
το φυτό αυτό εξαπλώνεται με το οδι-
κό δίκτυο γιατί οι στρογγυλοί καρποί
του παρασύρονται από τα διερχόμενα
αυτοκίνητα και εξαπλώνονται ταχύτα-
τα. Μάλιστα, όσο πιο πολύπλοκο το ο-
δικό δίκτυο, τόσο περισσότεροι είναι
οι πληθυσμοί.

Καταγράφηκε η παρουσία του φυ-
τού κατά μήκος του οδικού δικτύου
που ενώνει όλες τις βασικές πόλεις
της χώρας και διέρχεται από 55% των
προστατευόμενων περιοχών (όλοι οι
δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και 12-
25% των υπόλοιπων τύπων οδικού δι-
κτύου). Βρέθηκε ότι τις τελευταίες
δεκαετίες οι καταγεγραμμένοι πληθυ-
σμοί του είδους αυξήθηκαν κατά
1.750% και 10% των προστατευόμε-
νων περιοχών του δικτύου Natura
2000 έχουν υποστεί εισβολή.

Το φυτό εντοπίστηκε αρχικά το
1927 στη Θεσσαλονίκη και εισήχθη,
όπως εκτιμά ο καθηγητής, πιθανώς α-
πό πρόσμειξη σε λιπάσματα ή από ε-
μπορεύματα που προέρχονταν από
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τις ΗΠΑ. Το 1930 άρχισε να φυτρώνει
στην πόλη και στον Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο που άρχισε να εξαπλώνεται, ο
κόσμος το ονόμασε «γερμανό».

Οι υψηλές ελάχιστες χειμερινές
θερμοκρασίες και οι υψηλές μέσες θε-
ρινές θερμοκρασίες είναι καθοριστι-
κές για την εξάπλωση του εισβολέα
και η διαταραχή εδαφών που συνδέε-
ται με αγροτικές δραστηριότητες και
τα οδικά δίκτυα επάγουν αυτή την ε-
ξάπλωση, ακόμη και σε προστατευό-
μενες περιοχές. Η εργασία προσδιορί-
ζει το πρότυπο εισβολής και εξάπλω-
σης του φυτού και κρούει τον κώδωνα
κινδύνου για άμεση παρακολούθηση
των πληθυσμών και μέτρα πρόληψης
και διαχείρισής του στην Ελλάδα, αλ-
λά και σε άλλες χώρες με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Τονίζεται η ανάγκη
να συμπεριληφθούν κατάλληλα μέτρα
στις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης
αγροτικών περιοχών, οδικών δικτύων
και προστατευόμενων περιοχών.

Αυξήθηκαν οι εκτάσεις 
των βιολογικών καλλιεργειών
στην Ελλάδα 
την τελευταία πενταετία

A
πό το έτος 2010 και μετά οι ε-
κτάσεις των βιολογικών καλλιερ-
γειών αυξήθηκαν σχεδόν κατά

δύο εκατομμύρια εκτάρια. Αύξηση κα-
ταγράφεται και στον αριθμό των πιστο-
ποιημένων παραγωγών βιολογικών
προϊόντων. Ειδικότερα, στο τέλος του
2015, οι παραγωγοί βιολογικών προϊό-
ντων που ήταν καταχωρημένοι στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν
τους 271.500, αριθμός που είναι αυξη-
μένος κατά 5,4%, σε σχέση με το 2014.
Η βιολογική παραγωγή καταλαμβάνει
το 6,2% της συνολικής έκτασης, που
χρησιμοποιείται για αγροτική παραγω-
γή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρώτη θέση στη λίστα των χωρών
με τις περισσότερες εκτάσεις για βιο-
λογική παραγωγή, είναι η Αυστρία,
στην οποία σχεδόν το 1/5 όλων των
καλλιεργούμενων εδαφών, φιλοξε-
νούν βιολογικά προϊόντα. Στην Ελλά-
δα μεταξύ των ετών 2010 και 2015 πα-
ρατηρείται αύξηση των σχετικών ε-
κτάσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά
31,4% . Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από
τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς το πο-
σοστό των βιολογικών εκτάσεων υπό
καλλιέργεια επί του συνολικού εδά-
φους προορισμένου για αγροτική πα-
ραγωγή, καθώς ο σχετικός κοινοτικός

μέσος όρος.
ήταν πέρσι
6,2% και στην
Ελλάδα ήταν
8,4%.

Ελπίζουμε,
να δοθούν κί-
νητρα από το
κράτος στους
νέους και τους
υφιστάμενους
καλλιεργητές
β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν
προϊόντων.

HSBC: Εμπόδια 
στην αυξανόμενη επιθυμία
για «πράσινες» επενδύσεις

Σ
ύμφωνα με έρευνα της HSBC,
που διενεργήθηκε σε περίπου
300 θεσμικούς επενδυτές και

σχεδόν 300 επιχειρήσεις, μόλις μία
στις τέσσερις επιχειρήσεις δημοσιο-
ποιεί το ενεργειακό της αποτύπωμα
και μόνο το 13% έχουν καταρτίσει
στρατηγικές πράσινης ή βιώσιμης
χρηματοδότησης.

Από την άλλη, τα δύο τρίτα των θε-
σμικών επενδυτών επιθυμούν να δια-
θέσουν υψηλότερα κεφάλαια σε επεν-
δύσεις που σχετίζονται με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα και με την προ-
στασία του κλίματος, αλλά η έλλειψη
πληροφοριών σχετικά με τα «κλιματι-
κά πιστοποιητικά» των επιχειρήσεων
περιορίζει τη δυνατότητά τους να το
κάνουν. Επίσης, σύμφωνα με την έ-
ρευνα, τα τρία τέταρτα των επενδυ-
τών που σχεδιάζουν να πραγματοποι-
ήσουν επενδύσεις χαμηλών εκπο-
μπών άνθρακα ή «πράσινες» επενδύ-
σεις αντιμετωπίζουν εμπόδια υπό τη
μορφή της έλλειψης αξιόπιστων επεν-
δυτικών ευκαιριών και της πρόσβα-
σης σε ποιοτική έρευνα.

Όμως, όπως φαίνεται η συγκεκρι-
μένη τάση τείνει να αλλάξει καθώς, το
ένα τέταρτο των επιχειρήσεων που
δεν δημοσιοποιούν το περιβαλλοντι-
κό τους αποτύπωμα σχεδιάζουν να το
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Περιοχές με βιολογική αγροτική παραγωγή στις χώρες-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2015. Πηγή: Eurostat.
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πράξουν κατά το επόμενο έτος. Οι μι-
σές επιχειρήσεις σκοπεύουν να δημο-
σιοποιήσουν στοιχεία σχετικά με τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους και από
τις μισές επιχειρήσεις που υποστηρί-
ζουν ότι διαθέτουν ήδη στρατηγικές
για να μειώσουν ενεργά το περιβαλ-
λοντικό τους αποτύπωμα, 34% σκο-
πεύουν να τις δημοσιοποιήσουν τους
επόμενους 12 μήνες.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ως τους
πιο πιθανούς παράγοντες να ενθαρ-
ρύνουν τη δημοσιοποίηση περιβαλ-
λοντικών στοιχείων και την εισαγωγή
των πράσινων στρατηγικών χρηματο-
δότησης: την μεγαλύτερη πίεση από
τους επενδυτές, και την θεσμοθέτη-
ση νέων κανονισμών και κινήτρων, ό-
πως φοροαπαλλαγές για πράσινη
χρηματοδότηση. 

O επικεφαλής του Climate Business
Council της HSBC, Andre Brandao,
δήλωσε: «Η συγκεκριμένη έρευνα δεί-
χνει ότι υπάρχει μια σημαντική δεξα-
μενή διαθέσιμων κεφαλαίων για επι-
χειρήσεις με ισχυρά πράσινα διαπι-
στευτήρια, αλλά η απουσία πρόθεσης
δημοσιοποίησής τους καθώς και η έλ-
λειψη πρόσβασης των επενδυτών σε
αξιόπιστες έρευνες αποτελούν τροχο-
πέδη για τις επενδύσεις.

Ο τραπεζικός κλάδος θα πρέπει να
κάνει μια ισχυρή, από κοινού προσπά-
θεια με τη σύμπραξη των ρυθμιστικών
αρχών, ώστε να υπερκεραστούν τα
συγκεκριμένα εμπόδια. Αυτό σημαίνει
ένα τυποποιημένο πλαίσιο δημοσιο-
ποίησης κλιματικών στοιχείων και α-
νοιχτή συζήτηση για τα «πράσινα» κί-
νητρα για επιχειρήσεις και επενδυτές.
Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί
και η πορεία της αλλαγής είναι ενθαρ-
ρυντική, αλλά θα πρέπει να γίνουν πε-
ρισσότερα πράγματα για να ξεκλειδώ-
σει αυτή η αγορά. Δεν έχουμε την πο-
λυτέλεια να αποτύχουμε».

Μπλε καβούρια
ένας νόστιμος εισβολέας 
απειλεί την Κέρκυρα

Σ
τις θάλασσες της Κέρκυρας ε-
ξαπλώνονται ταχύτατα τα μπλε
καβούρια, ένα είδος που αποτε-

λεί εξαιρετικό μεζέ για τον άνθρωπο
αλλά είναι επιθετικό για τη θαλάσσια
ζωή. Η εξάπλωσή του ανησυχεί ιδιαί-
τερα τους ειδικούς, καθώς πρόκειται
για κυρίαρχο θηρευτή που ασκεί ι-
σχυρή πίεση σε πληθυσμούς οστρά-
κων και ψαριών, ενώ καταναλώνει και
νεκρούς οργανισμούς. Πήρε το όνο-
μά του από το χαρακτηριστικό μπλε
χρώμα του σώματός του και οι κάτοι-
κοι εικάζουν ότι ήρθε στο νησί από τα
απέναντι ιταλικά νερά κολυμπώντας,
γι’ αυτό το αποκαλούν «Ιταλό». 

Το μπλε καβούρι είναι δεινός κολυμ-
βητής και γι’ αυτό μπορεί να μετακινεί-
ται εύκολα σε μεγάλες θαλάσσιες α-
ποστάσεις και να εξαπλώνεται σε πολ-
λά σημεία της Μεσογείου. Η καταγω-
γή του είναι από τις ακτές του δυτικού
Ατλαντικού και πιθανότατα εμφανίστη-
κε στη Μεσόγειο με τη βοήθεια των
πλοίων που διασχίζουν τον ωκεανό.
Στην Κέρκυρα, το μπλε καβούρι παρα-
τηρείται στις παράκτιες περιοχές, στις
εκβολές των ποταμών και στις λιμνο-
θάλασσες του νησιού. Μεγάλος πλη-
θυσμός μπλε καβουριών παρατηρήθη-
κε μέσα στη λιμνοθάλασσα Αντινιώτη
και στις παραθαλάσσιες ακτές των Α-

λυκών της Λευκίμμης, που είναι προ-
στατευμένες περιοχές Natura 2000 με
ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία.

Οι επιστήμονες της Περιφέρειας Ιό-
νιων Νήσων ανησυχούν πολύ από την
παρουσία του ξενικού είδους καβου-
ριού σε αυτές τις προστατευόμενες
περιοχές. Την περίοδο του χειμώνα οι
συγκεκριμένες περιοχές φιλοξενούν
μεγάλους αριθμούς μεταναστευτικών
πτηνών, όπως φοινικόπτερα, αγριό-
κυκνους, πάπιες και άλλα πουλιά, η
τροφή των οποίων είναι σχεδόν η ίδια
με εκείνη των μπλε καβουριών.

Ο μοναδικός εχθρός των μπλε κα-
βουριών είναι ο άνθρωπος, καθώς θε-
ωρείται εκλεκτός μεζές, αλλά στους
Μεσογειακούς λαούς δεν είναι ευρέ-
ως διαδεδομένος και έτσι οι ψαράδες
είτε τα ξαναπετούν στη θάλασσα είτε
τα σκοτώνουν. Στο Μεξικό πωλούνται
47 δολάρια το κιλό ενώ στην Κέρκυρα
μόλις 3 ευρώ. Η μοναδική τους αντι-
μετώπιση είναι μπουν στο διαιτολόγιο
των Μεσογειακών λαών.

Θέσπιση νομικού πλαισίου
για την ασφάλεια
των φραγμάτων

M
ε υπουργική απόφαση ο Υ-
πουργός Υποδομών και Μετα-
φορών θεσμοθετεί τον Κανονι-

σμό Ασφαλείας Φραγμάτων που ως
στόχο έχει να προλαμβάνονται δυσά-
ρεστα καθώς και καταστροφικά συμ-
βάντα, τα οποία θα ήταν δυνατόν να
θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές,
περιουσίες, δημόσιες υποδομές, αλλά
και σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον. Οι
πλημμύρες στην Άρτα το 2015 και στον
Έβρο το 2016, που προκλήθηκαν από
την κακή λειτουργία των φραγμάτων,
έφεραν στην επιφάνεια την αναγκαιό-
τητα θέσπισης κανόνων και ελέγχων.  
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Θεσπίζονται κανόνες και ξεκινούν
έλεγχοι και επιθεωρήσεις των δημό-
σιων και ιδιωτικών φραγμάτων σε όλα
τα στάδια μελέτης, κατασκευής και
λειτουργίας. Το πλέγμα των κανόνων
και ελέγχων θα εφαρμόζεται υποχρε-
ωτικά σε όλα τα φράγματα ταμίευσης
ή συγκράτησης νερού, τα οποία έ-
χουν ύψος μεγαλύτερο από 5m και
χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση ή μεγα-
λύτερη από 50.000 m3.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφα-
ση θεσπίζονται:

- Διοικητική Αρχή Φραγμάτων
(ΔΑΦ), η οποία συγκροτείται και λει-
τουργεί ως Επιτροπή στο πλαίσιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών. Τα μέλη που θα απαρτίζουν τη
ΔΑΦ θα προέρχονται από όλους τους
φορείς του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα, οι οποίοι εμπλέκονται στη μελέ-
τη, κατασκευή και λειτουργία των
φραγμάτων και συγκεκριμένα από τα
υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Εσωτερικών (με συνεκτίμηση
προτάσεων Περιφερειών, ΚΕΔΕ και
ΔΕΥΑ). Θα συμμετέχουν ακόμη εκ-
πρόσωποι της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, της ΔΕΗ Α.Ε,
του ΤΕΕ, της Ελληνικής Επιτροπής
Μεγάλων Φραγμάτων και των Πανελ-
λήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων.

- Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων,
το οποίο θα συνταχθεί με ευθύνη της
Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων. Το

μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε έξι
μήνες και θα αποτελεί μία συμπαγή
βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει
λεπτομερή στοιχεία για όλα τα φράγ-
ματα της Ελλάδας.

Θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έ-
λεγχοι στα 129 καταγεγραμμένα
φράγματα της χώρας, τα οποία θα α-
ποκτήσουν διαχειριστή, με υποχρεώ-
σεις, όπως αυτές απορρέουν από τον
Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων.

Τέλος, προβλέπεται μέριμνα για τα
φράγματα που βρίσκονται σήμερα σε
εγκατάλειψη ή δεν χρησιμοποιούνται
για τον σκοπό της κατασκευής τους.
Με ευθύνη της Περιφέρειας στα διοι-
κητικά όρια της οποίας βρίσκονται τα
φράγματα αυτά, ο αρμόδιος περιφε-
ρειάρχης οφείλει να δρομολογήσει
τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Α-
σφάλειας Φραγμάτων, σε διάστημα
τεσσάρων ετών.

Με εξαφάνιση κινδυνεύουν
οι κοντινότεροι συγγενείς
του ανθρώπου

A
παισιόδοξα είναι τα πορίσματα
μιας νέας διεθνούς επιστημονι-
κής έρευνας, της πιο ολοκληρω-

μένης μέχρι σήμερα, για το μέλλον των
πρωτευόντων θηλαστικών του πλανήτη.

Σχεδόν το 60% των διαφόρων πρω-
τευόντων (πιθήκων, μαϊμούδων, λε-
μούριων κ.ά.), που είναι συνολικά πά-
νω από 500 είδη, απειλούνται με εξα-
φάνιση, ενώ το 75% παρουσιάζει ανη-
συχητική συρρίκνωση πληθυσμών.
Πλέον, σύμφωνα με την έρευνα, δημι-
ουργούνται αμφιβολίες για την επι-
βίωση αρκετών πρωτευόντων, που κυ-
ρίως κατοικούν στα δάση του πλανή-
τη μας που ολοένα συρρικνώνονται.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Πολ Γκάρμπερ του Πανεπιστη-

μίου του Ιλινόις, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό "Science
Advances", δήλωσαν ότι «βρισκόμαστε
πραγματικά στην ενδέκατη ώρα για
πολλά από αυτά τα πλάσματα». Σε κά-
ποια είδη έχουν απομείνει ελάχιστοι
εκπρόσωποι τους, όπως ο Λεμούριος
με τη δακτυλιδωτή ουρά, ο λευκοκέ-
φαλος ταχυπίθηκος και ο Ανατολικός
πεδινός γορίλας. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι ο πληθυσμός του κινεζι-
κού γίββωνα, που έχουν απομείνει λι-
γότερα από 30 άτομα.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλε-
σμα κλιμακούμενων ανθρωπογενών
πιέσεων στα πρωτεύοντα θηλαστικά
και στα ενδιαιτήματά τους· οι οποίες
έχουν ως επίπτωση μεγάλης έκτασης
απώλειες ενδιαιτημάτων των ζώων
αυτών, μέσω της επέκτασης της ε-
κβιομηχανισμένης γεωργίας, της κτη-
νοτροφίας μεγάλης κλίμακας (κυρίως
βοοειδών), της υλοτομίας, των γεω-
τρήσεων πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου, της εξόρυξης, της κατασκευής
φραγμάτων και της κατασκευής νέων
οδικών δικτύων στις περιοχές όπου
ζουν τα πρωτεύοντα. Άλλες σημαντι-
κές απειλές είναι το κυνήγι των ζώων
αυτών για το κρέας τους και το παρά-
νομο εμπόριο πρωτευόντων θηλαστι-
κών ως κατοικίδιων ζώων ή για όργα-
να του σώματός τους, μαζί με νεοεμ-
φανιζόμενες απειλές, όπως είναι η
κλιματική αλλαγή και ασθένειες που
μεταδίδονται στα ζώα αυτά με την ε-
παφή τους με ανθρώπους. 



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




