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Ένωση Αθηνών

ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»
ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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
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ΠEΡIEXOMENA
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4. Οι ανεμόμυλοι του Λασιθίου ανοίγουν πανιά για την Unesco.
6. Πέντε ελληνικές υποψηφιότητες στον τελικό για τα Βραβεία Νatura 2000.
8. Λίμνη Παμβώτιδα - «Θερμοκοιτίδα για τη Διατήρηση της Φύσης».

10. Οι υγρότοποι των πόλεων επιβάλλεται να προστατευτούν.
12. Το Θεογέφυρο στον Καλαμά.
14. Η Φιλοδασική συνδράμει στην αναδάσωση των Σπετσών.
16. Aναδάσωση με τους εθελοντές-εργαζομένους της LeasePlan Hellas.
18. Αναδάσωση με τον Σύλλογο Γονέων Λυκείου - Ι.Β. του Κολλεγίου Ψυχικού.
20. Αυστηρότεροι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα από το Ευρωκοινοβούλιο.
22. H Γη δεν αντέχει άλλα πλαστικά.
23. Ανακύκλωση - Δύσκολοι οι στόχοι της Ευρωπαϊκης Ένωσης για την Ελλάδα.
24. Oι άνθρωποι περιορίζουν τις μετακινήσεις των ζώων.
26. Μικρές ειδήσεις.  
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Κληρονομιάς, όπου έχει ενταχθεί η πρόταση
του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και τοπικών
φορέων της περιοχής, με τίτλο «Τεχνογνωσία
διαχείρισης των υδάτινων πόρων: οι Ανεμό-
μυλοι στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης». Με
την ολοκλήρωση της καταγραφής, η πρότα-
ση θα υποβληθεί οριστικά για ένταξη.

Στόχος με την εγγραφή των ανεμόμυλων
στον Κατάλογο της Εθνικής Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς, είναι η αναστήλωση
εκατοντάδων ανεμόμυλων του Οροπεδίου,
όπως, έμμεσα, προκύπτει από την εξελισσό-
μενη διαδικασία. Αμέσως επόμενος στόχος,
θα είναι η ένταξη των ανεμόμυλων και της
παράδοσης που περικλείουν, στον κατάλο-
γο μνημείων της UNESCO.

Η εισαγωγή και η εξάπλωση του αντλη-
τικού ανεμόμυλου στο οροπέδιο του Λασι-
θίου στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξε συ-
νάρτηση πολλών παραγόντων. Η παράδο-
ση και η τεχνογνωσία σχετικά με τους ανε-
μόμυλους ήταν ανεπτυγμένη στην περιοχή

του οροπεδίου, το οποίο επίσης είχε πλού-
σιο υδροφόρο ορίζοντα.

Πριν την εισαγωγή των αντλητικών ανε-
μόμυλων, η άντληση του νερού γινόταν με
άλλες τεχνικές όπως το γεράνι, το βίντσι, ο
σακιές, που η χρήση τους είναι κοπιαστική
και όχι ιδιαίτερα αποδοτική. Από τα παλαιά
μέσα άντλησης αυτό που χρησιμοποιούταν
περισσότερο ήταν το γεράνι, τα υπόλοιπα
είχαν ακόμα λιγότερη έως μηδαμινή εφαρ-
μογή στο Οροπέδιο. Όλα όμως όσα είχαν
χρησιμοποιηθεί πριν από τον ανεμόμυλο ή-
ταν χαμηλής απόδοσης και κυρίως ήταν πο-
λύ κοπιαστικά.

Η εισαγωγή των αντλητικών ανεμόμυλων
οφείλεται στον ξυλουργό Εμμ. Παπαδάκη ή
Σπιρτοκούτη. Συνδύασε τον κινητικό μηχανι-
σμό του ανεμόμυλου με την κλασική αναρ-
ροφητική αντλία. Με ένα απλό μηχανισμό,
τη «γονάτιση», δημιούργησε έναν στρόφαλο
στον άξονα για να μετατρέψει τη περιστροφι-
κή κίνηση της πτερωτής του ανεμόμυλου σε

Οι ανεμόμυλοι εμφανίστηκαν
και εξαπλώθηκαν στον ελλα-
δικό χώρο από τον 12ο αιώνα
και μετά. Περιγράφτηκαν από
τους περιηγητές και αποτυ-

πώθηκαν σε χαρακτικά, τεκμήρια που έ-
χουν σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
μελέτη της ιστορίας τους. 

Τέσσερις φαίνεται πως είναι οι τύποι των
χρησιμοποιούμενων αλεστικών ανεμόμυ-
λων στον ελληνικό χώρο, που έχουν αρκε-
τές διαφορές μορφολογικά και λειτουργικά,
από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς:

* Ταράλης κατακόρυφου άξονα 
ή ταβλόμυλος.

* Ταράλης οριζόντιου άξονα.
* Αξετροχάρης ή μονόπαντος ή μονόκαιρος.
* Ξετροχάρης.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι αντλη-
τικοί ανεμόμυλοι που εγκαταστάθηκαν στο
οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη, Οι ανεμό-
μυλοι του Οροπεδίου Λασιθίου αποτέλεσαν
για πολλές δεκαετίες το σήμα κατατεθέν της
περιοχής επηρεάζοντας το περιβάλλον, την
οικονομία και τον τρόπο ζωής των κατοί-
κων. Το αιολικό αυτό πάρκο είναι ένα μονα-
δικό έργο ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτή την ορει-
νή και ακριτική περιοχή της Ευρώπης.

Γι’ αυτό, είναι ευχάριστη η είδηση ότι συ-
νεχίζεται η διαδικασία καταγραφής στο δεύ-
τερο στάδιο αξιολόγησης για την εγγραφή
στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής

Οι πρώτοι ξύλινοι ανεμόμυλοι τοποθετήθηκαν γύρω στο 1900 στα ήδη προϋπάρχοντα πηγάδια
τα οποία είχαν μικρό βάθος και υπήρχαν μόνο στους κήπους των σπιτιών στα χωριά. 

Οι ανεμΟμυλΟι 
τΟυ λασιθιΟυ 
ανοίγουν πανία γία την UNESCO
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Ο εκσυγχρονισμός και η τελειοποίηση του
αντλητικού ανεμόμυλου οφείλεται σ’ έναν
μαθητευόμενο τεχνίτη του Σπιρτοκούτη, τον
Στέφανο Μαρκάκη, γνωστό ως Μαρκοστε-
φανή. Εκείνος αντικατέστησε τον ξύλινο
πύργο με μεταλλικό κάνοντάς τον πιο στέ-
ρεο, αυξάνοντας έτσι το ύψος του μύλου και
κυρίως κατασκευάζοντας τη σιδερένια κου-
λούρα πάνω στην οποία διολισθαίνει κυκλι-
κά το σύστημα της κεφαλής. Με την προσθή-
κη και της ουράς, του ειδικού λαμαρινένιου
τριγωνικού τιμονιού, ο μύλος στρεφόταν μο-
νός του προς κάθε φύσημα του ανέμου.

Επιπλέον, αντικατέστησε τις κλασικές α-
ναρροφητικές αντλίες με δικής του κατα-
σκευής που έφτιαχνε από κάλυκες οβίδων
κανονιού. Οι νέες αυτές αντλίες εκτός από
οικονομικότερες είχαν και καλύτερη απόδο-
ση αφού ήταν μεγαλύτερης διαμέτρου και α-
ντλούσε περισσότερο νερό από την προγενέ-
στερη εισαγόμενη αντλία.

Μια άλλη επινόηση του ήταν το σύστημα
της μεταδοτικής, ώστε ο ανεμόμυλος να έχει
την δυνατότητα να αντλεί νερό από μεγαλύ-
τερο των οκτώ μέτρων βάθος. Τοποθέτησε
λοιπόν την αντλία χαμηλότερα από την επι-
φάνεια του εδάφους μέσα στο πηγάδι και
κόλλησε πάνω στον κάλυκα μια σωλήνα ί-
διας διαμέτρου που έφτανε πάνω από το έδα-
φος. Έτσι ελάττωσε το ύψος αναρρόφησης
που είναι αδύνατον κάτω από τα οκτώ μέτρα
και αύξησε το ύψος κατάθλιψης που θεωρη-
τικά είναι απεριόριστο. Ενώ δεν υπάρχει κα-

μία μηχανή που να μπορεί να αντλεί νερό α-
πό βάθος μεγαλύτερο των οκτώ μέτρων, ο α-
νεμόμυλος με τη χρήση της μεταδοτικής
μπορεί και αντλεί από μεγαλύτερο βάθος νε-
ρό έως και είκοσι μέτρα. Οι καινοτομίες στην
αναρροφητική αντλία την έκαναν να υπερτε-
ρεί της αντίστοιχης αμερικανικής σε κόστος,
σε λειτουργικότητα και σε απόδοση.

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα στάθη-
καν οι αιτίες που εξαπλώθηκε τόσο πολύ και
τόσο γρήγορα ο μεταλλικός Ανεμόμυλος.
Στο οροπέδιο κατασκευάστηκαν μέχρι και
10.000 ανεμόμυλοι και ο Τύπος της εποχής
το αναφέρει ως «Το θαύμα των ανεμόμυλων
του Λασιθίου». Ως επακόλουθο, η γεωργία
γνώρισε άνθηση στο οροπέδιο, με τις πατά-
τες, τα φασόλια και τα ξινόμηλά του να γί-
νονται περιζήτητα.

Όταν οι ανεμόμυλοι του οροπεδίου του
Λασιθίου ενταχθούν στο Εθνικό Ευρετήριο
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα έχει γί-
νει το πρώτο βήμα για την προστασία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του Λασιθίου και την
ανάδειξή της μέσα από ένα οικονομικά εφι-
κτό μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής με τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυ-
ξη υπεύθυνων μορφών τουρισμού. Πιστεύ-
ουμε ότι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου θα κα-
ταφέρει να επαναφέρει στη σημερινή πραγ-
ματικότητα την εικόνα των ανεμόμυλων με
τα λευκά πανιά σε τροχιά, εικόνα που διαχρο-
νικά αποτελεί το σήμα κατατεθέν και τη
σφραγίδα της πανέμορφης Λασιθιώτικης γης.

κάθετη παλινδρομική κίνηση για να δουλέ-
ψει η αναρροφητική αντλία. Μετά το 1890 οι
πρώτοι ανεμόμυλοι που κατασκεύασε ήταν
μονόκαιροι με σταθερό προσανατολισμό
προς τα βορειοδυτικά, όπως οι αλευρόμυλοι,
ενώ ο πύργος του μύλου ήταν ξύλινος και α-
ποτελούνταν από τρία πόδια. Οι πρώτοι ξύλι-
νοι ανεμόμυλοι τοποθετήθηκαν γύρω στο
1900 στα ήδη προϋπάρχοντα πηγάδια τα ο-
ποία είχαν μικρό βάθος και υπήρχαν μόνο
στους κήπους των σπιτιών στα χωριά. Την ε-
ποχή αυτή πρέπει να υπήρχαν περίπου είκοσι
ξύλινοι ανεμόμυλοι σε όλο το οροπέδιο.

Ο ευφυής τεχνίτης όμως δεν σταμάτησε
να προσπαθεί να τελειοποιήσει τον ανεμό-
μυλό του. Αρχικά μετέτρεψε τον πύργο από
τρίποδο σε τετράποδο, κάνοντας σταθερό-
τερη την όλη κατασκευή. Μετέπειτα, επι-
νόησε έναν μηχανισμό περιστροφής της κε-
φαλής του ανεμόμυλου, προσθέτοντας την
μεσοκουλούρα που επέτρεπε την αλλαγή δι-
εύθυνσης της κεφαλής σύμφωνα με τις αλ-
λαγές της διεύθυνσης του ανέμου, φτιάχνο-
ντας έτσι τον πρώτο ξύλινο ανεμόμυλο με
περιστρεφόμενη κεφαλή. Όμως, εξαιτίας
του σημαντικού βάρους της ξύλινης κατα-
σκευής της κεφαλής και της συμπεριφοράς
του ξύλου, το σύστημα αυτό δεν κατάφερε
ποτέ να δουλέψει ικανοποιητικά. Δυστυχώς,
δεν πρόλαβε να βελτιώσει την κατασκευή
του καθώς άφησε την τελευταία του πνοή
στη Χειμάρα στις 27 Ιανουαρίου 1913 πο-
λεμώντας ηρωικά τους Τούρκους.
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Το Βραβείο Natura 2000 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρ-
χεται να αναγνωρίσει τον
χρόνο, την αφοσίωση και τις
προσπάθειες που επένδυσαν

Ευρωπαίοι σε θέματα προστασίας της
φύσης στο πλαίσιο του δικτύου προστα-
τευόμενων περιοχών Natura 2000. Το
βραβείο έχει ως στόχο να ευαισθητοποι-
ήσει σχετικά με το δίκτυο Natura 2000
και με τον ρόλο που αυτό διαδραματίζει
ως προς τη διαφύλαξη της φυσικής κλη-
ρονομιάς μας και την προαγωγή της κοι-
νωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Τα βραβεία απονέμονται σε πέντε κα-
τηγορίες: Διατήρηση, Κοινωνικοοικονο-
μικά Οφέλη, Επικοινωνία, Συμβιβασμός
Συμφερόντων/Αντιλήψεων, καθώς και Δι-
κτύωση και Διασυνοριακή Συνεργασία.
Ένα ειδικό βραβείο, το Βραβείο Ευρω-
παίου Πολίτη, πρόκειται να απονεμηθεί
στον τελικό υποψήφιο που θα λάβει τις
περισσότερες ψήφους από τους πολίτες.

Φέτος, για τέταρτη φορά, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή αναγνωρίζει τα εξαίρετα ε-
πιτεύγματα στον τομέα της διαχείρισης
και της διατήρησης του δικτύου Natura
2000, του δικτύου προστατευόμενων πε-
ριοχών της ΕΕ. Από τις εβδομήντα πέντε
έγκυρες υποψηφιότητες που υποβλήθη-
καν σε όλη την ΕΕ, επελέγησαν για τον
τελικό 25 υποψήφιοι από 16 χώρες, ανά-
μεσά τους και πέντε από την Ελλάδα.

Οι νικητές θα αναγγελθούν στην τελε-
τή που θα διοργανώσει ο επίτροπος κ.
Βέλα, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 17
Μαΐου 2018. 

Οι πέντε ελληνικές υποψηφιότητες
που έχουν επιλεγεί είναι:

1. Το μονοπάΤι 
Της λιμνης ςΤυμφάλιάς: 
άκολουθώντας τα βήματα 
του ηρακλή σε ένα ταξίδι φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ηλίμνη Στυμφαλία βρί-
σκεται στην ορεινή Κο-

ρινθία, εκεί όπου, σύμφωνα
με τη μυθολογία, ο Ηρακλής
αντιμετώπισε και εξολό-
θρευσε τις Στυμφαλίδες όρ-
νιθες. Πρόκειται για έναν α-
πό τους σημαντικότερους υ-
γροτόπους της Μεσογείου
όπου βρίσκουν καταφύγιο
σπάνια είδη πτηνών, όπως
είναι η βαλτόπαπια, ο μι-
κροτσικνιάς και ο πορφυρο-
τσικνιάς.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE-Stymfalia με τίτλο:
«Η διαδρομή ερμηνείας της λίμνης
Στυμφαλίας: Ακολουθώντας τα βήματα
του Ηρακλή σε ένα ταξίδι φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς». Στόχος του
να δημιουργήσει το μονοπάτι ερμηνείας
της λίμνης Στυμφαλίας και να ενώσει έ-

να μοναδικό τοπίο μεγάλης βιοποικιλό-
τητας με τα ερείπια της αρχαίας πόλης
του Στυμφαλού και με την πλούσια πολι-
τιστική κληρονομιά της περιοχής. Πρό-
κειται για μια εύκολη, αυτο-καθοδηγού-
μενη, γραμμική πεζοπορική διαδρομή
μήκους 1.8 χλμ. που συνδέει το Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με τον υγρό-
τοπο και τον αρχαιολογικό χώρο.

Πέντε ελληνικές υποψηφιότητες
στον τελικό για τα Βραβεία 
Natura 2000
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2. προςΤάςιά 
Της μεςογειάκης φώκιάς

Tο έργο αφορά την δράση της Ελληνι-
κής Εταιρείας Μελέτης και Προστα-

σίας της Μεσογειακής Φώκιας (MOm),
για την προστασία, διατήρηση και ανά-
δειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυ-
σικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα
από την προστασία της μεσογειακής φώ-
κιας, του μοναδικού είδους φώκιας της
Μεσογείου και του σπανιότερου στον
πλανήτη. Εδώ και 30 χρόνια, η MOm έ-
χει αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό όλα
τα σημαντικά προβλήματα – σκόπιμη
θανάτωση, τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά
εργαλεία, υπεραλίευση, υποβάθμιση οι-
κοτόπων και άλλα που απειλούν την επι-
βίωση της φώκιας της Μεσογείου στο
Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Επίσης, η
δράση της εκτείνεται και στην ενημέρω-
ση των ψαράδων σε νησιά όπως η Κάρ-
παθος, η Γυάρος, η Αλόννησος, αλλά και
μαθητών. Παράλληλα, μέσω εκστρατεί-
ας στα Μ.Μ.Ε. κατάφερε να κινητοποιή-
σει και τους δημόσιους φορείς με αποτέ-
λεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός
της μεσογειακής φώκιας στον ελληνικό
χώρο.

3. επιςΤροφη 
Του κιρκινεζιου

Tο πρόγραμμα έχει ως στόχο να επι-
στρέψει στην γειτονική Βουλγαρία

το κιρκινέζι. Το κιρκινέζι είναι ένα μικρό
γεράκι (Falco naumanni) που θεωρείται
είδος προς εξαφάνιση. Για τον σκοπό αυ-
τό ενώνουν τις δυνάμεις τους φορείς από
την Ισπανία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία
και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
– Βιστωνίδας – Ισμαρίδας από την Ελλά-
δα. Η σύμπραξη αποτελεί ένα εξαιρετικό
παράδειγμα θετικής διασυνοριακής συ-
νεργασίας, με αποτέλεσμα την ανάκτηση
ενός είδους που μέχρι τώρα θεωρείτο ε-
ξαφανισμένο στη γείτονα χώρα. 

4. η διάςώςη Του άςπροπάρη 

Tο πρόγραμμα αφορά κοινές προσπά-
θειες σε τρεις ηπείρους για τη διάσω-

ση ενός «ιερού πτηνού». Το «ιερό πτηνό»
είναι ο αιγυπτιακός γύπας, γνωστός ως Α-

σπροπάρης ο μόνος μεταναστευτικός γύ-
πας στην Ευρώπη. Το ταξίδι του πραγμα-
τοποιείται από τις χώρες της Αφρικής όπου
διαχειμάζει (Νιγηρία, Αιθιοπία, Τσαντ)
στις χώρες των Βαλκανίων μέσω της δυτι-
κής Ασίας. Ο Ασπροπάρης, υπήρξε πηγή
πολλών μύθων στα Βαλκάνια και ήταν
σεβαστός σαν «ιερό πτηνό» στην Αφρική.
Ωστόσο, το επιβλητικό αυτό πτηνό κινδυ-
νεύει να εξαφανιστεί λόγω της ανθρώπι-
νης παρέμβασης στους χώρους αναπαρα-
γωγής και μετανάστευσης και κυρίως ε-
ξαιτίας των δηλητηριωδών δολωμάτων.
Στην Ελλάδα, μάλιστα, σύμφωνα με τους
ειδικούς, έχουν απομείνει μόνο πέντε ζεύ-
γη γυπών, οι οποίοι αποτελούν σύμβολο
κατατεθέν των Μετεώρων.

Σε ευρωπαϊκό έδαφος, τέσσερεις ορ-
γανισμοί, η Ελληνική Ορνιθολογική Ε-
ταιρεία και η WWF, το βουλγαρικό σω-
ματείο BSBP και η βρετανική RSPB ε-
νώνουν τις δυνάμεις τους με ακόμη 14
χώρες ώστε να συμβάλλουν στη διατή-
ρηση του είδους και να βελτιώσουν τις
συνθήκες μετανάστευσης και αναπαρα-
γωγής του είδους.

5. η ςυνυπάρξη άνθρώπου
κάι άρκουδάς Τον 21ο άιώνά

Ηπεριοχή της Καστοριάς αποτελεί
φυσικό πέρασμα της αρκούδας και

των μικρών της, από και προς την ορο-
σειρά της Πίνδου με κατεύθυνση τα
Βαλκάνια.. Επιδεικνύει επίσης ορισμένα
τυπικά προβλήματα σχετικά με τη συνύ-
παρξη αρκούδων και ανθρώπων.

Το πρώτο πρόβλημα είναι ο αυτοκινη-
τόδρομος Ε45 καθώς μόλις έξι μήνες με-
τά το άνοιγμά του, σημειώθηκαν πέντε
μεγάλα τροχαία ατυχήματα με θύματα
αρκούδες. Το δεύτερο πρόβλημα είναι,
πως ένας αριθμός αρκούδων στην περιο-
χή επισκέπτονται οικισμούς τον χειμώνα
και την άνοιξη, όταν οι φυσικές πηγές
τροφίμων είναι σπάνιες, γεγονός που αυ-
ξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων αρκού-
δων-ανθρώπων και προκαλεί φόβο και
άγχος στους ντόπιους.

Η Καλλιστώ είναι μια περιβαλλοντική
οργάνωση με μακρά παρουσία στην πε-
ριοχή. Εργάζεται από το 2009 σε συνερ-
γασία με τις τοπικές αρχές, στην αντιμε-
τώπιση αυτών των προκλήσεων αλλά και
στη βελτίωση των συνθηκών της συνύ-
παρξης αρκούδων και ανθρώπων. Με τη
δράση της έχει περιφράξει τον αυτοκινη-
τόδρομο, έχει τοποθετήσει ειδική σήμαν-
ση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου
και ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για
την προστασία των κοπαδιών τους και
την εκτροφή ποιμενικών σκύλων. Επί-
σης, έχουν δημιουργηθεί ομάδες άμεσης
παρέμβασης ώστε να σώζουν τις τραυ-
ματισμένες αρκούδες
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«θερμοκοίτίδA γία τη δίατηρηση τησ φυσησ»

προστατευόμενες περιοχές ίσως χρεια-
στούν κάποια βοήθεια για τη δημιουργία
αυτών των συστημάτων. Η IUCN θα παρά-
σχει αυτή τη βοήθεια μέσω του προγράμ-
ματος με τίτλο «Θερμοκοιτίδα για τη διατή-
ρηση της φύσης». Σκοπός του προγράμμα-
τος είναι η υποστήριξη δράσεων και πρω-
τοβουλιών χρηματοδότησης της λειτουρ-
γίας των προστατευόμενων περιοχών, επο-
μένως και των φορέων διαχείρισής τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μία κεντρική
ιδέα ότι οι προστατευόμενες περιοχές θα
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως «επιχει-
ρήσεις» μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έ-
τσι, μπορούν να δημιουργηθούν συστήματα
και δράσεις που θα εξασφαλίζουν εισοδήμα-
τα για την κάλυψη των εξόδων των φορέων
διαχείρισης καθώς και υπηρεσίες σε προστα-
τευόμενες περιοχές, επιδιώκοντας τη βελ-
τίωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου

και την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας.
Ο απώτερος στόχος θα είναι να μπορέσουν
οι τοποθεσίες να ανταποκριθούν στο πρότυ-
πο του καταλόγου των προστατευόμενων
και διατηρημένων περιοχών της IUCN.

Μάλιστα, συνολικά ο διεθνής αυτός ορ-
γανισμός επέλεξε δέκα προστατευόμενες
περιοχές του πλανήτη, που εκπροσωπούν
διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων και
διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης, στις
οποίες θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρό-
γραμμα διεθνούς χαρακτήρα και εμβέλειας.
Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για να συ-
γκεντρώσει ειδικούς σε θέματα δικαίου, ε-
πιχειρήσεων, οικονομικών και προστατευό-
μενων περιοχών, οι οποίοι θα εργαστούν α-
πευθείας με τις επιλεγμένες προστατευόμε-
νες περιοχές για να σχεδιάσουν και να ε-
φαρμόσουν λύσεις. Οι συγκεκριμένες πε-
ριοχές θα χρησιμεύσουν ως πρότυπο για τη

Πάρκα, αισθητικά δάση και
άλλες προστατευόμενες πε-
ριοχές είναι μερικές από τις
πιο πολύτιμες περιοχές του
πλανήτη. Τα προστατευμένα

οικοσυστήματα βοηθούν στον καθαρισμό
του νερού που πίνουμε και στον αέρα που
αναπνέουμε, διατηρούν το έδαφος που χρη-
σιμοποιούμε για να καλλιεργούμε τρόφιμα,
αποθηκεύουν άνθρακα και μετριάζουν την
κλιματική αλλαγή και προσφέρουν πολλά
οφέλη για την υγεία. Υποστηρίζουν μια
τουριστική βιομηχανία αξίας δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ και παρέχουν θέσεις εργασίας
και πόρους διαβίωσης σε αμέτρητους αν-
θρώπους σε όλο τον κόσμο.

Παρά την υψηλή αξία τους, πολλές προ-
στατευόμενες περιοχές έχουν πρόβλημα να
τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Οι προστα-
τευόμενες περιοχές στις αναπτυσσόμενες
χώρες αντιμετωπίζουν έλλειμμα χρηματο-
δότησης. Το κόστος αυξάνεται, εξαιτίας
των όλο και πιο καλά εξοπλισμένων λαθρο-
κυνηγών, των νέων φιλόδοξων παγκόσμιων
στόχων και των αναδυόμενων πιέσεων που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οι
κρατικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και σε πολλές
περιπτώσεις συρρικνώνονται.

Είναι όμως δυνατόν μια προστατευόμενη
περιοχή να αποτελέσει πηγή εσόδων; Οι
προστατευόμενες περιοχές παράγουν αγα-
θά και υπηρεσίες αξίας δισεκατομμυρίων
ευρώ, αλλά συχνά πασχίζουν να καλύψουν
τα βασικά έξοδα διαχείρισης και συντήρη-
σής τους. Η Διεθνής Ένωση Προστασίας
της Φύσης (IUCN) έχει δημιουργήσει ένα
πρόγραμμα για να ανακαλύψει και να καλ-
λιεργήσει ιδέες για τη δημιουργία και τη
διοχέτευση εσόδων για τη χρηματοδότηση
προστατευόμενων περιοχών, έτσι ώστε να
μπορούν να συνεχίσουν να διατηρούν τους
πολύτιμους φυσικούς τους πόρους.

Από ορισμένες απόψεις, οι προστατευό-
μενες περιοχές μπορούν να θεωρηθούν ως
επιχείρηση. Όπως πολλές επιχειρήσεις, οι

Η λίμνη Παμβώτιδα, γνωστή και ως λίμνη των Ιωαννίνων, βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μέτρων
από την επιφάνεια της θάλασσας και καταλαμβάνει έκταση 19,4  τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

λιμνΗ ΠαμΒΩτιΔα
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lus epiroticus, γνωστό ως τσίμα, το οποίο α-
πειλείται με εξαφάνιση. Η λίμνη φιλοξενεί
επίσης 9 είδη αμφιβίων από τα 17 είδη της
Ελλάδας, εκ των οποίων 2 είδη προστατεύ-
ονται αυστηρά - ο λοφιοφόρος τρίτωνας
(Triturus cristatus), η κιτρινομπομπίνα
(Bombina variegata). Σημαντική είναι και η
ερπετοπανίδα, καθώς έχουν καταγραφεί 24
είδη εκ των οποίων τα 5 προστατεύονται ε-
νώ η μεγαλύτερη σημασία του λεκανοπεδί-
ου για την προστασία της βιοποικιλότητας
επικεντρώνεται στη διατήρηση 133 ειδών
πουλιών, όπως ερωδιοί, πάπιες, κίρκοι, αε-
τοί κ.ά. εκ των οποίων 34 προστατεύονται
αυστηρά από την Κοινοτική και Ελληνική
Νομοθεσία.

Η IUCN θα παρέχει την υποστήριξη μέ-
σω του προγράμματος, με εμπειρογνώμο-
νες, καθοδήγηση, τεχνικές συμβουλές και
πόρους και ήδη πραγματοποιήθηκε στα
Γιάννενα η πρώτη συνάντηση εργασίας για
την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Φορέας Διαχείρισης Παμβώτιδας προ-
τείνει ως βασικό μοντέλο άντλησης πόρων
την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με μορφές
τουρισμού, φιλικών προς το περιβάλλον, σε
συνεργασία με τις περιφερειακές και δημο-
τικές αρχές, τους παραγωγικούς φορείς, την
ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα
και άλλους εμπλεκόμενους από την τοπική
κοινωνία.

Στην πιλοτική του φάση ο φορέας του προ-
γράμματος θα συνεργαστεί με κάθε μία από

τις δέκα επιλεγμένες περιοχές, σχεδιάζοντας
ειδικά σχέδια εφαρμογής για την υλοποίηση
των στόχων χρηματοδότησης. Οι περιοχές ε-
πίδειξης θα λειτουργήσουν ως μοντέλο για τη
δημιουργία λειτουργικών συστημάτων χρη-
ματοδότησης. Εκτός από την λίμνη Παμβώτι-
δα που εκπροσωπεί την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη, στο πρόγραμμα επιλέχθηκαν προστα-
τευόμενες περιοχές από το Μεξικό, τη Γουα-
τεμάλα, την Κολομβία, το Περού, την Κούβα,
τη Βραζιλία, το Πακιστάν και τη Ναμίμπια.

δημιουργία λειτουργικών συστημάτων χρη-
ματοδότησης σε προστατευόμενες περιοχές
ανά τον κόσμο.

Η μοναδική προστατευόμενη περιοχή
της Ευρώπης που επιλέχθηκε από τη Διεθνή
Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) για
την υλοποίηση ενός παγκόσμιου περιβαλ-
λοντικού προγράμματος, είναι η λίμνη
Παμβώτιδα. 

Η λίμνη Παμβώτιδα, γνωστή και ως λί-
μνη των Ιωαννίνων, βρίσκεται σε υψόμε-
τρο 470 μέτρων από την επιφάνεια της θά-
λασσας και καταλαμβάνει έκταση 19,4 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων. Mέχρι τη δεκαε-
τία του ’60, το λιμναίο σύστημα των Ιωαν-
νίνων είχε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τη
σημερινή. Συνδεόταν με την παλιά λίμνη
Λαψίστα, και αποτελούσε ένα σημαντικό υ-
δρολογικό σύνολο που περιλάμβανε βαλ-
τώδεις-ελώδεις περιοχές που συχνά πλημ-
μύριζαν, πλούσιες σε φυτικά είδη, σε ψάρια
και σε πουλιά. Η λίμνη Λαψίστα αποξηράν-
θηκε για λόγους οικονομικής ανάπτυξης
του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και μαζί
της χάθηκε και μέρος του οικολογικού
πλούτου της περιοχής.

Παρόλες τις ανθρώπινες παρεμβάσεις
και πιέσεις που αντιμετωπίζει, η λίμνη έχει
πλούσια βιοποικιλότητα. Τρία είδη ψαριών
που ζουν σ’ αυτόν τον τόπο περιλαμβάνο-
νται στο παράρτημα 2 της οδηγίας 92/42
/EEC και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά.
Μεταξύ αυτών είναι και το είδος Phoxinel-
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παρξη πόλεων και υγροτόπων για χιλιετίες,
τον τελευταίο αιώνα οι υγρότοποι υφίστα-
νται σοβαρή υποβάθμιση, υπονομεύοντας
το βιώσιμο μέλλον των πόλεων. Κύρια αν-
θρωπογενή αίτια υποβάθμισης των υγροτό-
πων αποτελούν οι καταστροφές φυσικής
βλάστησης, η καταπάτηση υγροτοπικών ε-
κτάσεων, οι αποξηράνσεις, η άναρχη δόμη-

ση, η ρύπανση (γεωργοκτηνοτροφικές δρα-
στηριότητες, αστικά λύματα), η υπεράντλη-
ση, η υπεραλίευση, το αλόγιστο κυνήγι, η
εισαγωγή ξενικών ειδών χλωρίδας και πα-
νίδας και ο μαζικός τουρισμός.

Οι πόλεις ενώ καταλαμβάνουν μόλις το
2% της έκτασης παγκοσμίως καταναλώ-

οί υγροτοποί των πολεων 
επίβαλλεταί να προστατευτουν

Κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρί-
ου γιορτάζεται η Παγκόσμια
Ημέρα Υγροτόπων με σκοπό
την ευαισθητοποίηση για
τον σημαντικό ρόλο των υ-

γροτόπων για τους ανθρώπους και τον πλα-
νήτη. Στις 2 Φεβρουαρίου 1971 υπογρά-
φτηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν η πρώτη
διεθνής Σύμβαση που αφορά την προστα-
σία των υγροτόπων, γνωστή ως Σύμβαση
Ραμσάρ. Η Ελλάδα ήταν η έβδομη χώρα
που υπέγραψε τη σύμβαση, τον Δεκέμβριο
του 1975. Η Σύμβαση αποσκοπεί στην προ-
στασία και τη συνετή χρήση όλων των υ-
γροτόπων μέσω τοπικών και εθνικών δρά-
σεων και διακρατικής συνεργασίας, ως μια
συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Για να χαρακτηριστεί ένας υγρότοπος διε-
θνούς σημασίας πρέπει να φιλοξενεί σημα-
ντικούς αριθμούς από υδρόβια πουλιά, ή α-
ξιόλογα είδη χλωρίδας και πανίδας. Η Ελ-
λάδα έχει 10 μεγάλους Υγρότοπους Ραμσάρ
Διεθνούς Σημασίας, οι οποίοι βρίσκονται υ-
πό καθεστώς προστασίας και αποτελούν κα-
ταφύγιο για εκατομμύρια υδρόβια πουλιά.

Εκτός όμως αυτών, η Ελλάδα έχει και ε-
κατοντάδες μικρότερους υγροτόπους, ορι-
σμένοι με προφανή αξία για τη βιοποικιλό-
τητα, και άλλοι λιγότερο γνωστοί που συ-
νήθως βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό.
Οι μικροί, αστικοί υγρότοποι, συχνά ξεχα-
σμένοι και υποβαθμισμένοι, παρέχουν δυ-
σανάλογα μεγάλες υπηρεσίες σε σχέση με
τη βιοποικιλότητα που φιλοξενούν, και
συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής μας.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που το φετινό
θέμα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Η-
μέρας Υγροτόπων είναι «Υγρότοποι για ένα
βιώσιμο αστικό μέλλον» και έχει ως στόχο
να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημα-
σία της προστασίας των υγροτόπων εντός
των πόλεων. Παρόλο που η αξία των υγρο-
τόπων για τον άνθρωπο έγινε αντιληπτή α-
πό πολύ παλιά και υπήρξε αρμονική συνύ-
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νουν το 75% των φυσικών πόρων και παρά-
γουν το 70% των απορριμμάτων, επηρεάζο-
ντας τους αστικούς - περιαστικούς υγροτό-
πους αλλά και υγροτόπους αρκετά απομα-
κρυσμένους από αυτές. Η έντονη αστικο-
ποίηση έχει οδηγήσει τον μισό ανθρώπινο
πληθυσμό παγκοσμίως να κατοικεί σήμερα
σε πόλεις ενώ ταυτόχρονα σχεδόν τα 2/3
των υγροτόπων έχουν χαθεί. Η αστικοποίη-
ση συνεχίζεται και ο κίνδυνος περαιτέρω
μείωσης και υποβάθμισης των υγροτόπων
παραμένει, καθώς η επέκταση των πόλεων
δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες για καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις, ύδρευση, άρδευση
κτλ. Καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν και η ζή-
τηση γης αυξάνεται, η τάση είναι να κατα-
πατώνται οι υγρότοποι. Συχνά θεωρούνται
άγονες περιοχές, διαθέσιμες για την απόρ-
ριψη αποβλήτων ή τη μετατροπή τους για
άλλους σκοπούς.

Η αξία των αστικών και περιαστικών υ-
γροτόπων είναι δεδομένη καθώς προστα-
τεύουν τις πόλεις μειώνοντας τους κίνδυ-
νους φυσικών καταστροφών, βελτιώνουν
την ποιότητα του νερού, του αέρα, αλλά και
του κλίματος, μειώνουν τους ρύπους, παρέ-
χουν χώρους πρασίνου και αναψυχής αλλά
και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αντιλαμ-
βανόμαστε λοιπόν πόσο επιτακτική είναι η
ανάγκη προστασίας και αποκατάστασής
τους. Όταν διατηρούνται και χρησιμοποι-
ούνται με βιώσιμο τρόπο, οι αστικοί υγρό-
τοποι μπορούν να προσφέρουν στις πόλεις

πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και πολι-
τιστικά οφέλη. Αποτελούν γη αξίας και όχι
άγονη και, γι’ αυτό, θα πρέπει να ενσωμα-
τωθούν στα σχέδια ανάπτυξης και διαχείρι-
σης των πόλεων.

Στην δήλωσή της η Μάρθα Ρόχα Ουρέγο,
Γενική Γραμματέας της Συνθήκης Ραμσάρ,
εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτό-
πων ενθαρρύνει τις πόλεις να υιοθετήσουν
πολιτικές και δράσεις που θα βοηθήσουν
στη διατήρηση των αστικών υγροτόπων. Υ-
πάρχουν ήδη επιτυχημένα παραδείγματα
πόλεων που έχουν δεσμευτεί να χρησιμο-

ποιούν με αειφορικό τρόπο τους υγροτό-
πους τους.

Τον Οκτώβριο του 2018 στο Ντουμπάι,
κατά τη διάρκεια της 13ης συνάντησης της
Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών
στη Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους,
θα αναγνωριστούν οι πρώτες πόλεις που α-
ποκτούν τη Διαπίστευση Αστικών Υγροτό-
πων υπό τη Σύμβαση Ραμσάρ. Στόχος είναι
αυτές οι πρωτοποριακές πόλεις να λειτουρ-
γήσουν ως καταλύτες και να εμπνεύσουν ε-
νέργειες που θα μας οδηγήσουν σε μια πο-
ρεία προς την αειφόρο αστικοποίηση.
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Το Θεογέφυρο στον Καλαμά, έ-
να από τα σπάνια μνημεία της
φύσης αποτελεί πλέον παρελ-
θόν. Ο μοναδικός θησαυρός κι

ένα από τα αξιοθέατα στην περιοχή της
Ζίτσας, κατέρρευσε ολοσχερώς την Πέ-
μπτη 8 Φεβρουαρίου 2018. Ένα σπάνιο
φυσικό μνημείο που εντυπωσίαζε χιλιά-
δες ανθρώπους που το επισκέπτονταν
κάθε χρόνο χάθηκε στα νερά του ποτα-
μού, πιθανόν λόγω των πολυήμερων
βροχοπτώσεων. Υπάρχει όμως και η υ-
ποψία ότι είχαν γίνει ανθρώπινες παρεμ-
βάσεις που μπορεί να αποδυνάμωσαν
την δομή του Θεογέφυρου. Τα αίτια θα
διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες, μέλη των οποίων έσπευσαν στο ση-
μείο. Το συμβάν δείχνει πόσο επιτακτική
είναι η προστασία όλων των φυσικών γε-
φυριών, καθώς αποτελούν φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. 

Όλοι μας έχουμε κατά καιρούς θαυμά-
σει κάποιο από τα πέτρινα τοξωτά γεφύ-
ρια της χώρας μας. Τα πέτρινα γεφύρια
είναι μοναδικά έργα τέχνης που γεννήθη-
καν μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων
να επικοινωνήσουν και είναι τόσο εναρ-
μονισμένα με το ελληνικό τοπίο, σαν να
τα γέννησε η φύση. Άλλωστε και η ίδια η
ελληνική φύση έχει σχηματίσει φυσικά
γεφύρια. Εκατομμύρια χρόνια πέρασαν
για να σχηματιστούν τα φυσικά γεφύρια,
που αποτελούν σήμερα φυσικά μνημεία.
Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία έχει
επιδοθεί στην εντόπιση και τη μελέτη
των φυσικών γεφυριών και έχει κατα-
γράψει ως σήμερα 17 από αυτά, σε όλες
τις περιοχές της Ελλάδας. Το καθένα
τους, θα μπορούσε να αποτελέσει τουρι-
στικό αξιοθέατο.

Η λίστα των φυσικών γεφυριών: 
*  Κακιά Σκάλα, Αττικής.
*  Σαρακηνό Μαγνησίας.
*  Θεογέφυρο Ιωαννίνων.
*  Τρύπια κορυφή Αναβύσσου.
*  Τρύπια Σπηλιά Τερψιθέας Υμηττού.
*  Άνω Ελιά Ηρακλείου Κρήτης.
*  Άνω Ελιά Ηρακλείου Κρήτης 

(δεύτερο).
*  Τρυπητό Χαράκι Ηρακλείου.
*  Καμάρα Λασιθίου.
*  Καμάρες Χανίων.
*  Τρυπητή Σίφνου.

*  Διαβολογέφυρα Δαμαλά Τροιζηνίας.
*  Αερογέφυρα Δροσιάς Χαλκίδας.
*  Καγκελογέφυρα Μυλοποτάμου 

Λαμίας.
*  Καγκελογέφυρα Μυλοποτάμου 

Λαμίας (δεύτερο).
*  Αγία Μαρίνα Αττικής.
Τα περισσότερα από τα φυσικά γεφύ-

ρια έχουν την ονομασία της περιοχής
που βρίσκονται, ενώ άλλα ονομάστηκαν
ανάλογα με το σχήμα τους, όπως η Τρύ-
πια Κορυφή, η Τρύπια Σπηλιά, η Αερο-
γέφυρα και η Καγκελογέφυρα. Πολλοί
θρύλοι συνδέονται με τη δημιουργία αυ-
τών των γεφυριών και περιλαμβάνουν
νεράιδες, ξωτικά, διαβόλους και κάθε
λογής αερικά.

Ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα ή-
ταν το Θεογέφυρο, κοντά στο χωριό Λί-
θινο Ιωαννίνων. Ένα φυσικό γεφύρι με
μήκος περίπου 45 μέτρα, πλάτος 3-4 μέ-
τρα και 20 περίπου μέτρα πιο ψηλά από
τα νερά του ποταμού Καλαμά. Σύμφωνα
με τον Ηπειρώτη ιστοριοδίφη, Παναγιώ-
τη Αραβαντινό, από αυτή τη γέφυρα περ-
νούσαν οι κάτοικοι της δυτικής όχθης για
να πάνε στα Ιωάννινα, μέχρι το 1800, ό-
ταν ο Αλή Πασάς έφτιαξε γέφυρα στο
χωριό Ράικο. Κατά πάσα πιθανότητα, ε-
κείνη την περίοδο κατασκευάστηκαν κά-
ποια υποστυλώματα ώστε να είναι ασφα-
λέστερη η διάβαση στο γεφύρι.

Ο τοπικός θρύλος λέει πως μια φορά κι

έναν καιρό μια γυναίκα που μόλις είχε
γεννήσει προσπάθησε να περάσει τον
ποταμό Καλαμά, χωρίς ωστόσο να τα κα-
ταφέρει γιατί τα ορμητικά νερά έκαναν
αδύνατη τη διέλευση. Τότε λοιπόν, με
κάποια ανεξήγητη θεία παρέμβαση, οι
θεόρατοι λίθινοι όγκοι στις όχθες του πο-
ταμού ενώθηκαν και σχημάτισαν ένα γε-
φύρι για να περάσει η γυναίκα. Έτσι λοι-
πόν η παράδοση λέει ότι σχηματίστηκε
το γεφύρι. Ο Θεός άκουσε την προσευχή
της γυναίκας και δημιούργησε ένα γεφύ-
ρι για να περάσει αυτή απέναντι να
ταΐσει το μικρό της. Για τον λόγο αυτό οι
κάτοικοι του χωριού έβγαλαν το γεφύρι
ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ, ονομασία η οποία είναι
γνωστή ως τα σήμερα. Το 1956 η ποιή-
τρια Χρυσάνθη Ζιτσαία κυκλοφόρησε
την ποιητική συλλογή «Ο θρύλος του
Θεογέφυρου», την οποία εμπνεύστηκε α-
πό τους θρύλους του γεφυριού. 

Η επιστημονική εξήγηση είναι πως τα
νερά του Καλαμά διέβρωσαν με τον και-
ρό τα βράχια και βρήκαν πέρασμα, σμι-
λεύοντας έτσι με την πάροδο του χρό-
νου, αυτό το υπέροχο φυσικό γεφύρι. Οι
αρχαίοι αποκαλούσαν τον ποταμό Καλα-
μά, «Θύαμη», για να προσδώσουν σε αυ-
τόν τον χαρακτηρισμό του «θυμωμένου»
λόγω των άγριων, ορμητικών νερών του. 

Ας ελπίσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία
θα φροντίσει για τη σωστή αποκατάστα-
ση του τοπίου.

Το Θεογεφυρο ΣΤοΝ ΚΑΛΑΜΑ
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Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου
2018, εκατοντάδες εθελοντές
φύτεψαν 1.200 δέντρα κατά
μήκος του κεντρικού δρό-
μου, κοντά στις περιοχές της

Ξυλοκέριζας και των Αγίων Αναργύρων
στο όμορφο νησί των Σπετσών, που έ-
χουν καταστραφεί από πυρκαγιά το πε-
ρασμένο καλοκαίρι. 

Η δενδροφύτευση, έγινε με πρωτοβου-
λία της Οργανωτικής Επιτροπής του
Spetses mini Marathon σε συνεργασία με
τον Δήμο Σπετσών υπό την εποπτεία του
Δασαρχείου Πόρου. Η Φιλοδασική προ-
σέφερε 600 δέντρα από τα φυτώριά της
και συμμετείχε ενεργά στη δενδροφύτευ-
ση με κλιμάκιο για την καθοδήγηση των
εθελοντών. Την πρωτοβουλία για την κι-
νητοποίηση των εθελοντών στήριξε ο ρα-
διοσταθμός ΣΚΑΪ και το «Όλοι Μαζί
Μπορούμε». 

Στην αναδάσωση όλοι ήταν εκεί. Εθε-
λοντές κάτοικοι των Σπετσών και κάποιοι
που προσέτρεξαν από μακριά ειδικά γι’
αυτό τον σκοπό, μαθητές του Γυμνασίου
και του Λυκείου των Σπετσών, τα μέλη
του Κυνηγετικού Συλλόγου, η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και οι Εθελοντές Δασο-
πυροσβέστες. Η εταιρία DHL, στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της
«One, Τwo, Τree» που έχει στόχο να φυ-
τευτούν 1.000.000 δέντρα σε όλο τον
πλανήτη μέσα στο 2018, συνέβαλε ου-
σιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, τόσο
με τη μεταφορά των δένδρων, όσο και με
μεγάλο αριθμό εργαζομένων, που εθελο-
ντικά ταξίδεψαν από την Αθήνα για να
βοηθήσουν.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτρο-
πής του «Spetses Mini Marathon» Δρ
Μαρίνα Κουταρέλλη με τους συνεργάτες
της, φρόντιζε διαρκώς για τις λεπτομέ-
ρειες της εκδήλωσης σε συνεργασία με
τους ανθρώπους του Δήμου Σπετσών,
που είχαν και το μεγάλο πρακτικό βάρος
της δεντροφύτευσης με τη διάνοιξη των
λάκκων, την προμήθεια εργαλείων, τη

η φιλοδασική συνδράμει 
στην αναδάσωση των σπετσών! 

μέριμνα για το πότισμα και τη μεταφορά
των εθελοντών από την πόλη. Οι άνθρω-
ποι της Φιλοδασικής συνέδραμαν τους ε-
θελοντές με την εμπειρία τους για την ε-
πιτυχία των φυτεύσεων και τα στελέχη
του ΣΚΑΪ συμμετείχαν στη φύτευση και
κατέγραφαν την προσπάθεια όλων για
τον κοινό σκοπό. Παρούσα ήταν και η
Δασάρχης Πόρου κα Κουτσούμπα με
στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας. Ο Δή-
μαρχος Σπετσών κ. Π. Λυράκης ήταν πα-
νταχού παρών και με τον Αντιδήμαρχο κ.
Π. Πάνου οργάνωσαν τα συνεργεία του
Δήμου και εξασφάλισαν την αποτελε-
σματική εκτέλεση όλων των εργασιών.
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ΑΝΑδΑΣωΣη
με τους εθελοντές-εργαζόμενους 
της LeasePlan Hellas

ΑΝΑδΑΣωΣη
με τους εθελοντές-εργαζόμενους 
της LeasePlan Hellas

Το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 οι εθελοντές-ερ-
γαζόμενοι της Lease Plan και της Sanofi  ήρθαν
με τις οικογένειές τους στον λόφο του Κουτα-
λά, στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, που

διαχειρίζεται η Φιλοδασική για να συνεχίσουν την ανα-
δάσωση των καμένων εκτάσεων και την φροντίδα των
μικρών δέντρων από τις προηγούμενες αναδασώσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Η βοήθειά σας είναι πά-
ντα καλοδεχούμενη.
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ΑΝΑδΑΣωΣη
με τον Σύλλογο γονέων Λυκείου – Ι.Β. του Κολλεγίου Ψυχικού

Την Κυριακή 18 Μαρτίου
2018, ο Σύλλογος Γονέων
Λυκείου ΙΒ του Κολλεγίου
Ψυχικού, ήρθε να βοηθήσει
εθελοντικά στην αναδάσωση

των καμένων εκτάσεων στον Άγιο Γεώρ-
γιο του Κουταλά, τμήμα του αισθητικού
Δάσους Υμηττού, που διαχειρίζεται η
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών.

Παρόλο που ο καιρός ήταν μάλλον α-
ποτρεπτικός και τα σύννεφα στον ουρα-
νό μαζεύονταν απειλητικά, οι εθελοντές
ήρθαν με ενθουσιασμό, φορτώθηκαν τα
δεντράκια, το χώμα και την τσάπα και
σκαρφάλωσαν στον λόφο που είχε καεί
στις φωτιές του 2017 και μάλιστα στην
πιο δύσκολή του μεριά.

Με την καθοδήγηση και την βοήθεια
των έμπειρων ανθρώπων της Φιλοδασι-
κής κατάφεραν να φυτέψουν πολλά δέ-
ντρα μέχρι να αρχίσει η βροχή, προσφέ-
ροντας μεγάλη βοήθεια στις προσπάθει-
ες της Φιλοδασικής, να πρασινίσει ξανά,
αυτήν την δύσκολη και βραχώδη πλαγιά.
Οι πιο θαρραλέοι συνέχισαν την εκδρο-
μή και ξεναγήθηκαν στην Μονή Καισα-
ριανής και στο Βοτανικό Πάρκο με αρω-
ματικά και φαρμακευτικά βότανα, που
διατηρεί η Φιλοδασική. Στο τέλος γεύτη-
καν και ζεστό αρωματικό ρόφημα από τα
βότανα του Φυτωρίου.

Ευχαριστούμε πολύ παιδιά για την
βοήθεια και την υποστήριξή σας στο έρ-
γο μας.
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Νέο κανονισμό με αυστη-
ρούς έλεγχους κατά μήκος
της αλυσίδας εφοδιασμού,
καινούργιους κανόνες κα-
τά της μόλυνσης βιολογι-

κών τροφίμων με ουσίες που δεν είναι ε-
γκεκριμένες και υποχρεωτική συμμόρ-
φωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (ΕΕ) για όλα τα εισαγόμενα τρόφι-
μα, ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει να ε-
γκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των υ-
πουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν
τεθεί σε ισχύ και προβλέπεται να αρχίσει
να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2021. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό κανο-
νισμό που θα διασφαλίσει τη διάθεση μό-
νο υψηλής ποιότητας βιολογικών τροφί-
μων στην ευρωπαϊκή αγορά και την προ-
ώθηση της βιολογικής παραγωγής.

Οι κύριες διατάξεις του κανονισμού
προβλέπουν τα εξής:

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αυστηροί έλεγχοι θα πραγματοποιού-
νται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδια-
σμού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενερ-
γούνται σε όλους τους φορείς εκμετάλ-
λευσης, τουλάχιστον μία φορά τον χρό-
νο ή μία φορά κάθε δύο χρόνια, εάν δεν
έχει διαπιστωθεί καμία πρακτική εξαπά-
τησης τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα εισαγόμενα προϊόντα θα συμμορ-
φώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ. Η πα-
ρούσα νομοθεσία προβλέπει το «καθε-
στώς αναγνώρισης ισοδυναμίας», το ο-
ποίο ουσιαστικά υποχρεώνει τις τρίτες
χώρες να συμμορφώνονται με παρόμοι-
ους αλλά όχι με πανομοιότυπους κανό-
νες. Το καθεστώς αυτό θα καταργηθεί
σταδιακά εντός πέντε ετών, ώστε τα ει-
σαγόμενα προϊόντα να συμμορφώνο-
νται πλήρως με τα πρότυπα της ΕΕ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Στο επίπεδο της ενίσχυσης της παρα-
γωγής βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ
προβλέπεται η αύξηση της προσφοράς
βιολογικών σπόρων και ζώων για την
κάλυψη των αναγκών των παραγωγών
βιολογικών τροφίμων. Σημειώνεται εδώ
πως οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν τη
χρήση συμβατικών σπόρων και ζώων
στη βιολογική παραγωγή θα καταργη-
θούν το 2035. Παράλληλα θα εξακολου-
θήσουν να επιτρέπονται οι μεικτές καλ-
λιέργειες, δηλαδή εκείνες που παράγουν
τόσο συμβατικά όσο και βιολογικά τρό-
φιμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο αυ-
τές γεωργικές δραστηριότητες θα διαχω-
ρίζονται σαφώς και αποτελεσματικά. 

Επιπλέον, γίνεται ευκολότερη η διαδι-
κασία πιστοποίησης για τους μικροκαλ-
λιεργητές, αφού η καθιέρωση συστήμα-
τος ομαδικής πιστοποίησης θα μειώσει
τις δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης
καθώς και τον διοικητικό φόρτο για
τους μικροκαλλιεργητές, εξοικονομώ-
ντας τους έτσι χρόνο και χρήμα όταν α-
ποφασίζουν να ξεκινήσουν να παρά-
γουν βιολογικά προϊόντα.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο και
για τους βιοκαλλιεργητές, ώστε να δια-
σφαλίζεται η ποιότητα σε όλη την αλυ-
σίδα και τα κράτη μέλη πρέπει να αντα-
ποκριθούν, ενώ θεσπίζονται αυστηρότε-
ροι κανονισμοί και για τα εισαγόμενα α-
πό τρίτες χώρες.

Οι βιοκαλλιεργητές, μεταποιητές, έ-
μποροι και οι εισαγωγείς οφείλουν να
πληρούν υψηλότερα αλλά και πιο ρεα-
λιστικά κριτήρια αειφορίας και να υπο-
βάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους τρο-
φίμων για τυχόν εξαπάτηση και για την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο βιολο-
γικό σήμα της ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, θα θεσπιστούν αυ-
στηρά μέτρα για την αποφυγή της μό-
λυνσης των βιολογικών τροφίμων από
χημικά φυτοφάρμακα ή συνθετικά λιπά-
σματα, συμπεριλαμβανομένων των μι-
κτών βιολογικών και συμβατικών εκμε-
ταλλεύσεων, από πλευράς Ευρώπης, η
οποία ενέκρινε τελικά σχέδια για να
βοηθήσει τους μικρούς αγρότες να με-

ΑυΣΤηροΤεροΙ ΚΑΝοΝεΣ
για τα βιολογικά προϊόντα από το ευρωκοινοβούλιο
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τατρέψουν την παραγωγή τους σε βιο-
λογική. Εάν υπάρχει υποψία ότι το
προϊόν περιέχει κάποιο μη εγκεκριμένο
φυτοφάρμακο ή λίπασμα, δεν θα πρέπει
να φέρει την επισήμανση βιολογικού
προϊόντος μέχρις ότου διεξαχθεί περαι-
τέρω έρευνα. Εάν αποδειχθεί ότι η μό-
λυνση ήταν εσκεμμένη ή ότι ο παραγω-
γός δεν εφάρμοσε τα απαραίτητα προ-
ληπτικά μέτρα, τότε το προϊόν θα χάσει
το καθεστώς βιολογικού προϊόντος.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί
του παρόντος κατώτατα επιτρεπόμενα
όρια για τις μη εγκεκριμένες ουσίες
(π.χ. φυτοφάρμακα) σε βιολογικά τρό-
φιμα, θα μπορούν να συνεχίσουν να ε-
φαρμόζουν τα ίδια όρια, ωστόσο θα υ-
ποχρεούνται να επιτρέπουν στα βιολο-
γικά τρόφιμα που παράγονται σε άλλες
χώρες τις ΕΕ και συμμορφώνονται με
τους γενικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, να
έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος κανονισμού, η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση
σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί εί-
ναι οι κανόνες της ΕΕ για την καταπο-
λέμηση της μόλυνσης των βιολογικών
προϊόντων και τα κατώτατα επιτρεπόμε-
να όρια και, αν χρειαστεί, θα καταθέσει
νέα νομοθετική πρόταση για την εναρ-
μόνισή τους.
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Μια νέα μελέτη που διεξή-
χθη από ακαδημαϊκούς α-
πό το Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας και της Σά-

ντα Μπάρμπαρα μας παρέχει νέες πλη-
ροφορίες και στατιστικές σχετικά με τη
πλαστική ρύπανση του πλανήτη μας -
και όλες αυτές οι πληροφορίες οδηγούν
σε ένα συμπέρασμα που δεν μπορεί πλέ-
ον να αμφισβητηθεί. Το πρόβλημα με το
πλαστικό έχει πια εξελιχθεί σε μια πλήρη
περιβαλλοντική κρίση που μπορεί να συ-
γκριθεί με την κλιματική αλλαγή.

Οι επιστήμονες δημοσίευσαν στο επι-
στημονικό περιοδικό Science Advances
την πρώτη εκτίμηση για την ποσότητα
του πλαστικού που έχει παραχθεί από
την ανθρωπότητα. Διαπίστωσαν ότι το
πλαστικό ξεπέρασε τα περισσότερα άλλα
υλικά που παράγονται από τους ανθρώ-
πους και τώρα απειλεί με μόνιμη ρύπαν-
ση το φυσικό περιβάλλον. Από το 1950,
οι άνθρωποι έχουν παράγει το συγκλονι-
στικό ποσό των 9,1 δισεκατομμυρίων τό-
νων πλαστικού, το μεγαλύτερο μέρος
των οποίων κατέληξε σε χώρους υγειο-
νομικής ταφής ή ρυπαίνει τις ηπείρους
και τους ωκεανούς.

Η συνολική ποσότητα πλαστικού που
έχουμε παράγει ισοδυναμεί με βάρος ε-
νός δισεκατομμυρίου ελεφάντων και θα
διαρκέσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες
χρόνια, δεδομένου ότι τα πλαστικά δεν
είναι βιοαποικοδομήσιμα και συνεπώς
παραμένουν εκεί όπου απορρίπτονται
ουσιαστικά για πάντα. 

Αλλά αυτό δεν είναι ακόμα το τέλος
των ανησυχητικών ειδήσεων - η παρα-
γωγή πλαστικών αναμένεται να επιτα-
χυνθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες.
Η ποσότητα του παραγόμενου πλαστι-
κού προβλέπεται να φθάσει τα 34 δισε-
κατομμύρια μέχρι το έτος 2050. Το 1950,
όταν ξεκίνησε η πρώτη μαζική παραγω-
γή πλαστικού, κατασκευάστηκαν δύο ε-
κατομμύρια τόνοι - ένα μικρό ποσοστό
σε σύγκριση με τα τρέχοντα ευρήματα
και τις προσδοκίες για το μέλλον. Η με-
λέτη διαπίστωσε ότι η αύξηση της παρα-

η γη δεΝ ΑΝΤεχεΙ 
ΑΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

γωγής πλαστικών οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό από την δημοτικότητα των συ-
σκευασιών μίας χρήσης, των περιτυλιγ-
μάτων και των μπουκαλιών. Το πλαστικό
χρησιμοποιείται σε απίστευτα πολλές ε-
φαρμογές, από το πλαστικό καλαμάκι
μέχρι τα αεριωθούμενα. Είναι εξαιρετικά
εύχρηστο, εύπλαστο και σχετικά φθηνό.
Φθηνό στην παραγωγή του, πανάκριβο
όμως στη διαχείρισή του μετά τη χρήση,
ενώ το κόστος διαχείρισης επιβαρύνει το
Δημόσιο και το κοινωνικό σύνολο. Τα
μόνα υλικά που ξεπέρασαν την πλαστική
παραγωγή τα τελευταία 70 χρόνια ήταν
εκείνα που χρησιμοποιούνται στον κατα-
σκευαστικό τομέα, όπως ο χάλυβας και
το τσιμέντο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, λιγότερο
από το 30% των πλαστικών που έχουν
παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται
ακόμα σε χρήση. Πρόκειται κυρίως για
είδη που χρησιμοποιούνται στις οικοδο-
μές και τα μηχανήματα. Από το υπόλοιπο
70%, μόνον το 9% έχει ανακυκλωθεί, πε-
ρίπου το 12% έχει αποτεφρωθεί και το
79% έχει μεταφερθεί στις χωματερές ή
απλώς στο περιβάλλον, και ειδικά στους
ωκεανούς. 

Αυτό είναι άκρως απειλητικό για την

πανίδα, καθώς πολλά είδη καταπίνουν τα
πλαστικά ή εγκλωβίζονται σε αυτά και
χάνουν τη ζωή τους. Ένα εκατομμύριο
θαλασσοπούλια πεθαίνουν κάθε χρόνο ε-
πειδή κατάπιαν πλαστικό. Υπολογίζεται
ότι μέχρι το 2050 το 99,8% των θαλασ-
σοπουλιών θα έχει καταπιεί πλαστικά, ε-
νώ θα υπάρχουν περίπου 13 δισ. τόνοι
πλαστικών σκουπιδιών στον κόσμο.

Επιπλέον, οι επιστήμονες υποθέτουν
ότι οι χερσαίοι οργανισμοί μπορεί να ε-
πηρεαστούν από τη ρύπανση με παρό-
μοιο τρόπο με τους θαλάσσιους. Το πώς
τα πλαστικά αλληλεπιδρούν με τους θα-
λάσσιους οργανισμούς έχει μελετηθεί ε-
κτενώς, αλλά δεν έχει δοθεί η ίδια προ-
σοχή για το πώς τα πλαστικά αλληλεπι-
δρούν με τους χερσαίους οργανισμούς.

Οι αριθμοί και οι προβλέψεις για το
μέλλον είναι πολύ ανησυχητικοί - αλλά θα
πρέπει επίσης να αποτελέσουν σημαντική
ώθηση για τους ιδιώτες, καθώς και για τις
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, να ανα-
λάβουν σοβαρά μέτρα και να δεσμευτούν
στην εξεύρεση νέων μέτρων και στην ε-
φαρμογή των ήδη υφιστάμενων, προκει-
μένου να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν
γρηγορότερα η ποσότητα του πλαστικού
που παράγουμε και απορρίπτουμε.
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ΑΝΑΚυΚΛωΣη

Μεγάλα άλματα στην ανακύ-
κλωση και τη διαχείριση των
αστικών αποβλήτων θα πρέ-

πει να κάνει η Ελλάδα, για να εφαρμό-
σει τις νέες προτάσεις, που ψήφισε το
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την Ανακύ-
κλωση, εφόσον σε 7 χρόνια από τώρα
θα πρέπει το 55% των αστικών αποβλή-
των να ανακυκλώνεται.

Μετά από τρία χρόνια διαπραγμάτευ-
σης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρι-
νε, την Τετάρτη, 18 Απριλίου, τις νομο-
θετικές προτάσεις για τα απόβλητα και
την κυκλική οικονομία που είχαν ήδη ε-
γκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλο-
ντος τον Φεβρουάριο.

Στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επισημαίνεται ότι μέχρι
το 2025, τουλάχιστον το 55% των αστι-
κών αποβλήτων (από νοικοκυριά και ε-
πιχειρήσεις) θα πρέπει να ανακυκλώνο-
νται. Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί στο
60% μέχρι το 2030 και στο 65% μέχρι
το 2035, από το 44% που ισχύει σήμε-
ρα. Επιπλέον, το 65% των υλικών συ-
σκευασίας θα πρέπει να ανακυκλώνο-
νται μέχρι το 2025 και το 70% μέχρι το
2030. Σημειώνεται ότι διατίθενται ξε-
χωριστοί στόχοι για συγκεκριμένα υλι-
κά συσκευασίας, όπως το χαρτί και το
χαρτόνι, το γυαλί, το μέταλλο και το ξύ-
λο και προβλέπεται ξεχωριστή συλλογή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
επικίνδυνων αποβλήτων από τα νοικο-
κυριά μέχρι το 2025. Μέχρι το 2024, τα
βιο-αποικοδομήσιμα απόβλητα θα πρέ-
πει επίσης να συλλέγονται χωριστά ή να
ανακυκλώνονται κατ' οίκον μέσω της
κομποστοποίησης.

Για την υγειονομική ταφή, δηλαδή για
την καταστροφή αστικών απορριμμά-
των, προβλέπεται εξαίρεση με στόχο να
μην υπάρχει υγειονομική ταφή άνω του
10% έως το 2035. Σύμφωνα με τους
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των

Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τα α-
πόβλητα τροφίμων κατά 30% μέχρι το
2025 και κατά 50% μέχρι το 2030. Για
να αποφευχθούν τα απόβλητα τροφί-
μων, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν
κίνητρα για τη συλλογή των τροφίμων
και την ασφαλή ανακατανομή τους. Θα
πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ευαισθη-
τοποίηση των καταναλωτών σχετικά με
την έννοια των ημερομηνιών των ετικε-
τών «χρήση από» και «καλύτερα πριν»,
όπως είπαν οι ευρωβουλευτές.

Το 2014, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δα-
νία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σου-
ηδία δεν έστειλαν ουσιαστικά καθόλου
αστικά απόβλητα σε χώρους υγειονομι-
κής ταφής, ενώ αντιθέτως η Ελλάδα, η
Κύπρος, η Κροατία, η Λετονία και η
Μάλτα εξακολουθούν να οδηγούν
στους ΧΥΤΑ περισσότερο από το 75%
των αστικών τους αποβλήτων.

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat κα-
ταδεικνύουν ότι η Κύπρος είναι πρωτα-
θλήτρια στην παραγωγή αποβλήτων με
640 κιλά ανά άτομο μετά από την Δανία
(777) και την Μάλτα (647). Αντίθετα ό-
μως από τη Δανία, η οποία στέλνει σε υ-
γειονομική ταφή μόνο το 1%, η Κύπρος
έχει το τρίτο πιο ψηλό ποσοστό που φτά-
νει στο 81%, μετά από Μάλτα (92%) και
Ελλάδα (82%). 

Η βελτίωση της διαχείρισης των απο-
βλήτων μπορεί να αποφέρει μεγάλα ο-
φέλη για το περιβάλλον, το κλίμα και
την ανθρώπινη υγεία. Οι τέσσερις νομο-
θετικές πράξεις αποτελούν μέρος της
στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής προς
μια κυκλική οικονομία, δηλαδή προς ένα
σύστημα όπου η αξία των προϊόντων,
των υλικών και των πόρων διατηρείται
μέσα στην οικονομία για όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

δύσκολοι οι στόχοι
της ευρωπαϊκής  Ένωσης για την ελλάδα 
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Οι άνθρωποι μεταβάλλουν
τα φυσικά τοπία - κατα-
σκευάζοντας πόλεις και
δρόμους, καλλιεργώντας
γεωργικές εκτάσεις και εκ-

μεταλλευόμενοι φυσικούς πόρους. Τι επι-
πτώσεις έχει αυτό στα ζώα και τα ενδιαι-
τήματά τους; Χρησιμοποιώντας τα χωρι-
κά δεδομένα GPS για πάνω από 800 ζώα,
μια ομάδα επιστημόνων απέδειξε τον πε-
ριορισμό των μετακινήσεων των ζώων σε
περιοχές με υψηλό ανθρώπινο αποτύπω-
μα. Οι μετακινήσεις θηλαστικών σε πε-
ριοχές με υψηλό ανθρώπινο αποτύπωμα
βρέθηκαν κατά μέσο όρο κατά το ήμισυ
έως το ένα τρίτο της έκτασης των μετακι-
νήσεών τους σε περιοχές με χαμηλό αν-
θρώπινο αποτύπωμα. Η μελέτη διεξήχθη
από βιολόγους της Senckenberg Nature
Research Society και του Πανεπιστημίου
Goethe της Φραγκφούρτης, σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Ορνιθολογίας του
Max Planck στο Radolfzell και το Πανε-
πιστήμιο του Konstanz.

«Όσο πλησιέστερα στον άνθρωπο και
τις υποδομές του, τόσο μικρότεροι είναι
οι οικοτόποι που είναι διαθέσιμοι στα
διάφορα είδη ζώων », συνοψίζει ο Mar-
tin Wikelski, διευθυντής του Ινστιτούτου
Ορνιθολογίας του Max Planck στο
Radolfzell. Αυτή η μείωση στις μετακι-
νήσεις των ζώων μπορεί να έχει σημα-
ντικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα,
όπως για παράδειγμα μείωση της δια-
σποράς των σπόρων, αλλαγές στην τρο-
φική αλυσίδα και μείωση του αριθμού
των ζώων.

Ο Martin Wikelski και οι συνάδελφοί
του έχουν εντοπίσει διάφορες αιτίες για
την εξέλιξη αυτή: Η ανθρώπινες υποδο-
μές διαταράσσουν και κατακερματίζουν
τους οικοτόπους των άγριων ζώων, γεγο-
νός που περιορίζει τις μετακινήσεις τους.
Οι βιολόγοι πιστεύουν ότι τα ζώα όπως
τα ελάφια ή οι αγριόχοιροι υποχωρούν ό-
λο και περισσότερο σε συγκριτικά μι-
κρές περιοχές δασών που περιβάλλουν
την ανθρώπινη υποδομή. Είδη όπως οι

ζέβρες, που καλύπτουν μεγάλες αποστά-
σεις στο φυσικό περιβάλλον, αποφεύ-
γουν την ανθρώπινη παρουσία. Οι ζέ-
βρες ταξιδεύουν μέχρι 500 χιλιόμετρα -
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θη-
λαστικό στη Γη. Οι άνθρωποι, ωστόσο,
περιορίζουν όλο και περισσότερο το εύ-
ρος μετακινήσεων της ζέβρας και άλλων
ζώων. Για παράδειγμα, από το 1968 έως
το 2004, ένας φράκτης εμπόδιζε την με-
τάβαση των ζεβρών στο Δέλτα του Οκα-
βάνγκο της Μποτσουάνα. Αφού αφαιρέ-
θηκε το εμπόδιο, τα ζώα επανέλαβαν τις
μεταναστεύσεις τους. 

Ένας δεύτερος λόγος για την εξέλιξη
αυτή μπορεί να έχει να κάνει με αλλαγές
στη συμπεριφορά των ζώων που προκα-
λούνται από την παρουσία ανθρώπων.
Τα ζώα, όπως οι αλεπούδες που ζουν κο-
ντά στην πόλη, είναι πιο πιθανό να
βρουν τρόφιμα σε περιοχές που κυριαρ-
χούνται από τον άνθρωπο, πράγμα που
σημαίνει ότι οι αποστάσεις που χρειάζο-
νται για να καλύψουν είναι πολύ μικρό-
τερες από ό,τι στην άγρια φύση. Ανθρώ-

πινα κυνηγετικά πάρκα καθώς και δρα-
στηριότητες αναψυχής, όπως το τρέξιμο,
επηρεάζουν βαθιά τη συμπεριφορά των
ζώων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεί-
χνουν ότι τα αγριογούρουνα και άλλα εί-
δη προσαρμόζουν τους χρόνους δραστη-
ριότητάς τους και τις περιοχές που δρουν
για να αποφεύγουν τους ανθρώπους. 

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές βασί-
στηκαν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν
για περισσότερα από 800 χερσαία θηλα-
στικά από 57 είδη τα οποία ήταν εφοδια-
σμένα με πομπούς GPS. Στη συνέχεια
συνέκριναν τα δεδομένα GPS με τον
«Δείκτη Ανθρώπινου Αποτυπώματος»
για τις περιοχές από τις οποίες περνού-
σαν τα ζώα στις μετακινήσεις τους. Ο
δείκτης μετρά την ανθρώπινη επιρροή
στις τοποθεσίες.

Αυτή η παγκόσμια και διασταυρούμε-
νη σύγκριση των ειδών έγινε δυνατή από
την «Movebank», μια παγκόσμια βάση
δεδομένων για τις μετακινήσεις ζώων. Η
«Movebank» δημιουργήθηκε από βιολό-
γους που συνεργάζονται με τον Martin

οι άνθρωποι περιορίζουν 
τις μετακινήσεις των ζώων
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Wikelski για να παρακολουθήσουν τα
πρότυπα κίνησης των ζώων σε ολόκληρο
τον κόσμο. Η βάση δεδομένων είναι ε-
λεύθερη να χρησιμοποιηθεί (www.move-
bank.org) και επιτρέπει στους ερευνητές
να μοιράζονται και να συγκρίνουν δεδο-
μένα κίνησης των ζώων και να αντλούν
συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη
των οικοσυστημάτων του πλανήτη.

Πηγή: Tucker et al. (2018) Moving in
the Anthropocene: Global reductions in
terrestrial mammalian movements. Sci-
ence 26 January 2018

Τοποθεσίες από τη βάση δεδομένων παρακολούθησης με GPS και τον Δείκτη Ανθρώπινου Αποτυπώματος (Human Footprint
Index (HFI)). (Α) Μετακινήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία από GPS 803 ζώων από 57 είδη που απεικονίζονται στον παγκόσμιο χάρτη
του Δείκτη Ανθρώπινου Αποτυπώματος (HFI)που κυμαίνεται από 0 (χαμηλή, κίτρινη) έως 50 (υψηλή, κόκκινη). (Β) Παραδείγματα
τοποθεσιών με HFI = 2 (Pantanal, Βραζιλία), HFI = 20 (Βερνέζικες Άλπεις, Ελβετία), HFI = 30 (Freising, Γερμανία) και HFI = 42
(Albany,Νέα Υόρκη). (C) Μέσος όρος κάθε είδους για μετακίνηση 10 ημερών. Είδη (από πάνω προς τα κάτω): Μογγολικός κουλάν
(Equus hemionus hemionus), Μογγολική γαζέλα (Procapra gutturosa),  Καμηλοπάρδαλη (Giraffa camelopardalis), Αδηφάγος (Gulo
gulo),  Μοσχόβους (Ovibos moschatus), Αφρικανικός ελέφαντας των δασών (Loxodonta africana cyclotis), Αφρικανικός βούβαλος
(Syncerus caffer), Λύκος (Canis lupus), Καφέ αρκούδα (Ursus arctos), Χαιτοφόρος λύκος (Chrysocyon brachyurus), Κογιότ (Canis
latrans), Λεοπάρδαλη (Panthera pardus), Αγριόγατα (Felis silvestris), Κίτρινος μπαμπουίνος (Papio cynocephalus), Τάπιρος Νότιας
Αμερικής (Tapirus terrestris), Ζαρκάδι (Capreolus capreolus), Αγριογούρουνο (Sus scrofa), Ευρωπαϊκός λαγός (Lepus europaeus),
Κοινός τριχόσουρος με φουντωτή ουρά (Trichosurus vulpecula). (Πηγή: Tucker et al. (2018)).
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Η Αθήνα θα πληγεί 
από καύσωνες και ξηρασία
στο μέλλον

Σ
ύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας
νέας διεθνούς επιστημονικής
μελέτης, η Αθήνα θα γνωρίσει

στο μέλλον τη μεγαλύτερη αύξηση
τόσο σε καύσωνες όσο και σε ξηρα-
σίες, σε σχέση με όλες τις μεγάλες
πόλεις της Ευρώπης.

Οι ερευνητές της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ,
με επικεφαλής τη Σέλμα Γκουερέιρο,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό περιβαλλοντικών ερευνών
"Environmental Research Letters", χρη-
σιμοποίησαν όλα τα διαθέσιμα κλιμα-
τικά μοντέλα (με βάση τρία σενάρια)
για να προβλέψουν πώς θα εξελι-
χθούν σε 571 ευρωπαϊκές πόλεις έως
το 2050 ή το 2100 τρία βασικά φαινό-
μενα: οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και
οι καύσωνες.

Η μελέτη προβλέπει:
• Αύξηση της μέγιστης θερμοκρα-

σίας και χειρότερους καύσωνες και
στις 571 πόλεις (ακόμη και με το πιο
αισιόδοξο από τα τρία σενάρια).

• Αυξημένη ξηρασία ιδίως στη Νότια
Ευρώπη. 

• Αύξηση στις πλημμύρες ιδίως στη
βορειοδυτική Ευρώπη.

• Γενικότερη επιδείνωση των κινδύ-
νων από ακραία καιρικά φαινόμενα
στις περισσότερες ευρωπαϊκές πό-
λεις.
Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι με-

ρικές περιοχές του ευρωπαϊκού Νό-

του μπορεί να βιώσουν ξηρασίες έως
14 φορές χειρότερες από τις σημερι-
νές. Οι πέντε πόλεις με τις μεγαλύτε-
ρες προβλεπόμενες αυξήσεις ξηρα-
σίας είναι κατά σειρά η Αθήνα, η Λι-
σαβόνα, η Μαδρίτη, η Λευκωσία και η
Σόφια.

Οι πέντε πόλεις με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις σε καύσωνες προβλέπεται
να είναι κατά σειρά η Αθήνα, η Λευ-
κωσία, η Πράγα, η Ρώμη και η Σόφια.
Πέντε ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Πά-
τρα, Ηράκλειο, Καλαμάτα και Πειραι-
άς) βρίσκονται στο υψηλότερο 5%
των ευρωπαϊκών πόλεων που κινδυ-
νεύουν τόσο με χειρότερες ξηρασίες
όσο και με χειρότερους καύσωνες.

Οι πέντε πόλεις με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις σε πλημμύρες θα είναι το
Δουβλίνο, το Ελσίνκι, η Ρίγα, το Βίλνι-
ους και το Ζάγκρεμπ.

Ξενόφερτος μύκητας 
προκαλεί τον θάνατο 
των κέδρων της Πάρου

E
δώ και μερικά χρόνια έχει παρα-
τηρηθεί στις παράκτιες περιο-
χές της Πάρου το φαινόμενο της

νέκρωσης των κέδρων του είδους Ju-
niperus macrocarpa. Το Juniperus
macrocarpa είναι ένας μεγάλος θά-
μνος ύψους 2-5 μ., που συχνά παίρνει
τη μορφή δέντρου ύψους 10-15 μ. Εί-
ναι ένα ιθαγενές είδος στην Ελλάδα,
σχηματίζοντας φυσικά δάση στους πα-
ράκτιους αμμόλοφους σε πολλά από
τα νησιά του Αιγαίου. Αυτές οι παρά-
κτιες δασικές εκτάσεις είναι πολύ ση-
μαντικές από οικολογική άποψη, κα-
θώς σταθεροποιούν την άμμο και απο-
τελούν ενδιαίτημα για σπάνια ή ενδημι-
κά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε αρχικά
στην ακτή Φιλιζίου της Νάουσας Πά-
ρου έως την περιοχή της Σάντα Μα-
ρίας και δυστυχώς εξαπλώνεται με την
πάροδο του χρόνου. Η δειγματοληψία
έγινε από επιστήμονες το 2014 σε προ-

σβεβλημένα κλαδιά και η οποία επανα-
λήφθηκε μετά από τρία χρόνια το
2017. Τα φυτά των οποίων τα κλαδιά
είχαν προσβληθεί το 2014, το 2017 εί-
χαν νεκρωθεί εντελώς.

Ο μύκητας που απομονώθηκε και
ταυτοποιήθηκε εργαστηριακά, έχει
την επιστημονική ονομασία Phomopsis
juniperivora. Ο εν λόγω καταστρεπτι-
κός μύκητας μεταδίδεται εύκολα και
είναι διαδεδομένος σε αρκετές περιο-
χές της Β. Αμερικής και του Καναδά .
Στην Ελλάδα αποτελεί ξενικό είδος-
εισβολέας. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ο μύ-
κητας Phomopsis juniperivora επηρεά-
ζει κυρίως τα φυτά των φυτωρίων, προ-
καλώντας σημαντική ζημιά με τη θανά-
τωση των βλαστών και των μικρών κλα-
διών των κέδρων και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις οδηγώντας σε πλήρη απώ-
λεια σπόρων του πρώτου έτους, εάν
δεν εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα
ελέγχου. Η ασθένεια στις Ηνωμένες
Πολιτείες δεν είναι πολύ σοβαρή για τα
μεγάλα φυτά στις φυτείες και τα κέδρα
στα φυσικά δασικά οικοσυστήματα.

Εντούτοις, στην Ελλάδα διαπιστώθη-
κε ότι αυτός ο μύκητας σκοτώνει ακό-
μα και μεγάλα φυτά του J. macrocarpa.
Δεν υπάρχουν προηγούμενες αναφο-
ρές σχετικά με την προσβολή κέδρων
από Phomopsis spp. στην Ελλάδα. Ό-
λες οι διαθέσιμες ενδείξεις υποδηλώ-
νουν ότι το P. juniperivora είναι ένα δι-
εισδυτικό παθογόνο στην Ελλάδα και ο
ιθαγενής J. macrocarpa είναι πιθανόν
ένας πολύ ευαίσθητος ξενιστής. Απαι-
τούνται περαιτέρω έρευνες για να διε-
ρευνηθεί η επιδημιολογία αυτού του



μύκητα σε φυσικά δάση του J. macro-
carpa και η ευαισθησία άλλων ιθαγε-
νών κέδρων στην Ελλάδα. 

Πηγή: Tsopelas P., Palavouzis S.,
Tzima A.K, Soulioti N., Paplomatas A.J.,
2017. Phomopsis juniperivora identified
in Greece causing dieback on
Juniperusmacrocarpa. IUFRO conference
Working party 7.02.02. May 7-11, 2017
Niagara Falls, Ontario, Canada 

Παρέμβαση 
38 περιβαλλοντικών φορέων
κατά των εξορύξεων 
υδρογονανθράκων 
από μεγάλα βάθη

38
οργανώσεις και φορείς,
που δραστηριοποιούνται
για την προστασία του πε-

ριβάλλοντος, απέστειλαν κοινή δήλω-
ση στη Διεθνή Αρχή Θαλάσσιων Βυ-
θών, για το θέμα των εξορύξεων σε
βαθέα ύδατα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοί-
νωση το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προ-
στασίας Αρχιπέλαγος:

«Η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιων Βυ-
θών (International Seabed Authority –
ISA) συνέταξε πρόσφατα το προσχέ-
διο που θα καθορίσει τους κανονι-
σμούς για την εξερεύνηση βαθέων υ-
δάτων για υδρογονάνθρακες για την
περίοδο 2019-2023.

Καθώς ζητήθηκε γνωμοδότηση πε-
ριβαλλοντικών φορέων επί του προ-
σχεδίου, 38 εξειδικευμένοι περιβαλ-
λοντικοί φορείς από την Ε.Ε. και διε-

θνώς, στους οποίους συμμετέχει και
το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστα-
σίας Αρχιπέλαγος, απέστειλαν κοινή
δήλωση, καθώς στο προσχέδιο δεν
λαμβάνεται υπόψη η πραγματική
προστασία των ευαίσθητων οικοτό-
πων που βρίσκονται στα βαθιά νερά.

Με την επιστολή αυτή οι 38 περιβαλ-
λοντικοί φορείς ζητούν από τη Διεθνή
Αρχή Θαλάσσιων Βυθών να αναλάβει
δράση για τη διατήρηση των βαθέων
υδάτων, καθώς και για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των παράκτιων κοι-
νοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Συμπερασματικά, οι εξορύξεις στα
βαθέα ύδατα δε συνάδουν με την αει-
φόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη
τις δυνητικά μη αναστρέψιμες κατα-
στροφές που πιθανώς προκληθούν α-
πό την εξόρυξη, λόγω του ιδιαίτερα
αργού ρυθμού ανάκαμψης των επη-
ρεαζόμενων οικοσυστημάτων, καθώς
και σε σύγκριση με τα βραχυπρόθε-
σμα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνω-
ση, τονίζεται πως: «Η κοινή δήλωση
των 38 περιβαλλοντικών φορέων ζητά
από τον ISA να προβεί στα ακόλουθα:
-Τροποποίηση του Στρατηγικού σχε-

δίου ώστε η προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος να αποτελεί
θεμελιώδη στόχο αυτού.

-Θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις με βά-
ση τα αιτήματα της κοινωνίας των
πολιτών, συμπεριλαμβανομένης
της ίδρυσης Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος, ανοιχτή πρόσβαση του κοινού
σε δεδομένα και πληροφορίες από
τη Νομική και Τεχνική Επιτροπή.

-Διεξοδικές δημόσιες συμμετοχικές
διαβουλεύσεις για την επιστημονι-
κή διερεύνηση των θεμελιωδών ζη-
τημάτων σχετικά με την ανάγκη για
εξόρυξη στον πυθμένα του βυθού
και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές
του για τον πλανήτη και την ανθρω-
πότητα, διασφαλίζοντας την αξιο-
λόγηση βιώσιμων εναλλακτικών λύ-
σεων ως προς αποτελεσματικότε-
ρους πόρους ενέργειας.

-Να τερματιστούν οι συνάψεις έρευ-
νας σε βαθέα ύδατα και να μην εκ-
δοθούν νέες συμβάσεις εκμετάλ-
λευσης.
H κοινή δήλωση τονίζει τον κίνδυνο

καταστροφής σπάνιων οικοσυστημά-
των με ζωτικό ρόλο για τον πλανήτη
μας και έχει ως κοινό γνώμονα την
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προστασία της φυσικής κληρονομιάς
για τις επόμενες γενιές, μέσω της
διατήρησης του φυσικού περιβάλλο-
ντος και της εφαρμογής της διεθνώς
θεσμοθετημένης «Αρχής της Πρόλη-
ψης».

Κόμπρες 
και τεράστιες σαύρες 
στον Αξιό πριν από 
εκατομμύρια χρόνια

Π
ρόσφατες έρευνες παλαιοντο-
λόγων ανακάλυψαν στην πε-
ριοχή του Αξιού απολιθώματα

ερπετών ηλικίας περίπου 9 εκατομμυ-
ρίων χρόνων. Μεταξύ αυτών, ξεχωρι-
στή θέση κατέχουν τα οστά που ανή-
κουν σε κόμπρες και βαράνους (μεγα-
λόσωμες σαύρες στις οποίες ανήκει
και ο σημερινός Δράκος του Κόμοντο,
που ζει σε κάποια νησιά της Ινδονη-
σίας). Μάλιστα, είναι τα αρχαιότερα
του είδους που έχουν ανακαλυφθεί
στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα πρώτα
απολιθώματα σαυρών και φιδιών στον
Αξιό, μιας περιοχής όπου έως τώρα
είχαν ταυτοποιηθεί κυρίως οστά θη-
λαστικών όπως ο Ουρανοπίθηκος
(Ouranopithecus macedoniensis), λιο-
ντάρια, ύαινες και αντιλόπες.

Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές
μελέτες, με διάφορες μεθόδους, για
τον προσδιορισμό των περιβαλλοντι-
κών συνθηκών που επικρατούσαν
στην κοιλάδα του Αξιού στη Μειόκαινο
γεωλογική περίοδο. Οι συνθήκες ήταν
ζεστές και ξηρές και το τοπίο ήταν α-
νοικτή σαβάνα με χαμηλή βλάστηση
(μικρά δένδρα και θάμνοι). Αυτό συμ-
βαδίζει με την παλαιοοικολογία της
ερπετοπανίδας της περιοχής του Αξι-
ού. Τα μέλη της οικογένειας των βα-
ρανιδών και τα άλλα είδη ερπετών που
ανακαλύφθηκαν, ευδοκιμούν σε μια
ποικιλία οικοσυστημάτων από λιβάδια
σαβάνας μέχρι ερήμους και δάση. Ω-
στόσο, βάσει της ερπετοπανίδας της
περιοχής του Αξιού και των ειδών των

θηλαστικών που κυριαρχούσαν στην
περιοχή, οι ερευνητές συμπέραναν
πως η σαβάνα ήταν το πιο πιθανό οι-
κοσύστημα της περιοχής.

Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν
στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας
του Αξιού από τους παλαιοντολόγους
κ. Γεώργιο Γεωργαλή (Πανεπιστήμιο
του Φράιμπουργκ και Πανεπιστήμιο
του Τορίνο), κ. Jean-Claude Rage
(Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρι-
σίου), κ. Louis de Bonis (Πανεπιστή-
μιο του Πουατιέ) και κ. Γεώργιο Κου-
φό (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης), οι οποίοι και περιέγρα-
ψαν τα νέα ευρήματα σε άρθρο τους
στο ελβετικό επιστημονικό περιοδικό
“Swiss Journal of Geosciences”.

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν
πολύτιμες πληροφορίες και η μελέτη
τους θα συμβάλλει στην κατανόηση
της εξέλιξης των σαυρών και των φι-
διών σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε
συνδυασμό με την παλαιογεωγραφία
και το κλίμα της ευρύτερης περιοχής.

Απολιθώματα στον Αξιό έχουν βρε-
θεί ήδη από τις αρχές του 20ου αιώ-
να, και μάλιστα, στην ίδια περιοχή α-
νακαλύφθηκαν πριν από περίπου εί-
κοσι χρόνια οστά ουρανοπίθηκου
(Ouranopithecus macedoniensis), ε-
νός γορίλα που έζησε επίσης πριν α-

πό περίπου εννέα εκατομμύρια χρό-
νια.

Τα απολιθώματα των ερπετών αυ-
τών φυλάσσονται στο Τμήμα Γεωλο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Georgalis, G.L., J.-C. Rage, L.
de Bonis and G. Koufos. 2017. Lizards
and snakes from the late Miocene
hominoid locality of Ravin de la Pluie
(Axios Valley, Greece). Swiss Journal
of Geosciences

Βρέθηκε τυχαία ένζυμο 
που διασπάει τα πλαστικά

M
ια τυχαία ανακάλυψη μπορεί
να συμβάλλει καθοριστικά
στην αντιμετώπιση της μό-

λυνσης από πλαστικά παγκοσμίως
και να βάλει τέλος στις εικόνες που
δείχνουν πλαστικά μπουκάλια να κα-
λύπτουν την επιφάνεια της θάλασ-
σας.

Βρετανοί και Αμερικανοί επιστήμο-
νες δημιούργησαν ένα ένζυμο που
μπορεί να διασπάσει ένα από τα πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενα πλαστικά,
το ΡΕΤ (polyethylene terepththalate).

Το επίτευγμα αναμένεται ότι θα δι-
ευκολύνει για πρώτη φορά την ολο-
κληρωτική διάσπαση και ανακύκλω-
ση εκατομμυρίων τόνων πλαστικών,
ιδίως μπουκαλιών από ΡΕΤ, το οποίο
σήμερα παραμένει επί εκατοντάδες
χρόνια στο περιβάλλον. Το νέο ένζυ-
μο αρχίζει να διασπά το πλαστικό μέ-
σα σε λίγες μόνο μέρες, πολύ ταχύ-
τερα από τη φύση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή Τζον ΜακΓκίαν του Ινστι-
τούτου Βιολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Ε-
πιστημών των ΗΠΑ (PNAS), μελετού-
σαν το φυσικό ένζυμο PETάση ενός
βακτηρίου που είχε ανακαλυφθεί το

Απολιθωμένα οστά βαράνου 
που βρέθηκε στην περιοχή 

της Νέας Μεσημβρίας
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2016 στην Ιαπωνία και το οποίο από
μόνο του διασπάει το πλαστικό ΡΕΤ.

Εμπνευσμένοι λοιπόν από την Ια-
πωνικής προέλευσης έρευνα του
2016, μιας ανακάλυψης που έφερε
στο προσκήνιο ένα φυσικά ανεπτυγ-
μένο βακτήριο με την ικανότητα να
διασπάει το πλαστικό, ερευνητές έ-
καναν το επόμενο λογικό βήμα. Αν
και το αρχικό πλάνο της ομάδας δεν
ξεπερνούσε τα όρια των μικρών τρο-
ποποιήσεων για να διαπιστώσει πώς
εξελίχθηκε, αλλά οι δοκιμές έδειξαν
ότι το είχαν ακούσια κάνει ακόμη πιο
αποτελεσματικό στη διάσπαση του
πλαστικού PET (τερεφθαλικού πολυ-
αιθυλενίου) που χρησιμοποιείται για
φιάλες αναψυκτικών.  

Έως ότου εξακριβωθεί πως το έν-
ζυμο μπορεί όντως να διασπάσει με-
γάλες ποσότητες πλαστικού, υπάρ-
χει αρκετή έρευνα που πρέπει ακόμη
να γίνει, αλλά οι επιστήμονες είναι ε-
ξαιρετικά θετικοί με το πρώτο αναπά-
ντεχο εύρημα. Ήδη εργάζονται για
να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο
το τροποποιημένο ένζυμο, προκειμέ-
νου να μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαζι-
κή βιομηχανική κλίμακα και με ταχύ-
τερο ρυθμό για τη διάσπαση των πλα-
στικών. Μάλιστα, ήδη διαπίστωσαν ό-
τι το μεταλλαγμένο ένζυμο μπορεί να
διασπάει και το PEF (polyethylene
furandicarboxylate), ένα βιοπλαστικό
υποκατάστατο του ΡΕΤ.

Το ΡΕΤ δημιουργήθηκε στη δεκαε-
τία του 1940 και δεν υπάρχει στη φύ-
ση για πολύ καιρό, αλλά στο μεταξύ
τεράστιες ποσότητες πλαστικών έ-
χουν κατακλύσει τις θάλασσες σε ό-

λο τον κόσμο, καθώς εκεί καταλή-
γουν πολλά πλαστικά απορρίμματα.
Περίπου ένα εκατομμύριο πλαστικά
μπουκάλια πωλούνται κάθε λεπτό α-
νά τον κόσμο και μόνο το 14% ανακυ-
κλώνεται. Αλλά ακόμη και μέσω της
ανακύκλωσης δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα το ίδιο πλαστικό να χρησιμοποι-
ηθεί ξανά και ξανά ώστε να φτια-
χτούν νέα διαφανή πλαστικά μπουκά-
λια.

Η ελαιοκαλλιέργεια 
είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη 
για το περιβάλλον

Σ
ύμφωνα με τα πρώτα συμπερά-
σματα μελετών του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC)

η ελαιοκαλλιέργεια είναι εξαιρετικά
ωφέλιμη για το περιβάλλον, καθώς έ-
να εκτάριο ελαιώνα εξουδετερώνει
το ετήσιο αποτύπωμα άνθρακα ενός
ατόμου. Η παραγωγή ενός λίτρου ε-
λαιολάδου απορροφά 10,64 κιλά α-
τμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρα-
κα (CO2), ενώ η παγκόσμια παραγω-
γή ελαιολάδου μπορεί να απορροφή-
σει εκπομπές μιας πόλης 7 εκατομ-
μυρίων κατοίκων

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυ-
τής παρουσιάστηκαν στην έκθεση
SOL & Agrifood στη Βερόνα. Όπως α-
νέφερε ο Εκτελεστικός Διευθυντής
του IOC κ. Abdellatif Ghedira: «Τα στοι-
χεία αυτά είναι ακόμα προσωρινά και
εκκρεμεί επιβεβαίωσή τους, ωστόσο
μπορούμε να πούμε ότι η ελαιοκαλ-
λιέργεια είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για το
περιβάλλον, αφού οι έρευνες δείχνουν
ότι η ελιά είναι το δέντρο που έχει τη
μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφη-
σης διοξειδίου του άνθρακα».

Οι ερευνητές εξετάζουν την επί-
δραση της ελαιοκαλλιέργειας στην
παραγωγή CO2 από το 2012. Συνολι-
κά έχουν αναλυθεί 132 τοποθεσίες
σε 13 χώρες του κόσμου. Η μελέτες
εστίασαν σε 4 βασικές περιοχές: Α-

νατολική και Δυτική Μεσόγειο και Βό-
ρεια και Νότια Αμερική. Οι ερευνητές
έλαβαν υπόψη τους τη φύση του ε-
δάφους, τα συστήματα άρδευσης,
την κατανάλωση ενέργειας για άρ-
δευση και αν οι ελαιώνες είναι παρα-
δοσιακοί, εντατικοί ή υπερεντατικοί.

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της ε-
λιάς αντιπροσωπεύει το 87,21% των
δενδρωδών καλλιεργειών. Παγκο-
σμίως η χώρα μας είναι πρώτη στην
παραγωγή μαύρων ελιών και τρίτη
στην παραγωγή ελαιολάδου.

Στο έδαφός της καλλιεργούνται
πάνω από 13 εκατομμύρια ελαιόδε-
ντρα, από τα οποία παράγονται ετη-
σίως περίπου 350.000 τόνοι ελαιολά-
δου, εκ των οποίων περίπου το 80%
ανήκει στην κατηγορία «εξαιρετικά
παρθένο». Επιπλέον, καλλιεργούνται
περίπου 21 εκατομμύρια δέντρα για
την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών.
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Νέο ρεκόρ 
του διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα της Γης

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστι-
τούτου Ωκεανογραφίας Scripps
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρ-

νιας στο Σαν Ντιέγκο, τον Απρίλιο του
2018 για πρώτη φορά στην μετεωρολο-
γική ιστορία, η μηνιαία συγκέντρωση
του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα της Γης ξεπέρασε τα 410 μέρη
ανά εκατομμύριο (ppm) τον Απρίλιο,
φθάνοντας τα 410,31 ppm. Οι μετρή-
σεις έγιναν στο Παρατηρητήριο Μάου-
να Λόα στη Χαβάη, που θεωρείται ση-
μείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το διοξείδιο είχε για πρώτη φορά
περάσει τα 410 ppm το 2017, αλλά
τώρα είναι η πρώτη φορά που το όριο
των 410 ppm ξεπεράσθηκε για ένα ο-
λόκληρο μήνα, με βάση το μέσο όρο
των μετρήσεων του φετινού Απριλίου.

Όπως δήλωσε ο γεωχημικός κ.
Ραλφ Κίλινγκ, τα επίπεδα διοξειδίου
του άνθρακα έχουν αυξηθεί περίπου
κατά 30% σε σχέση με το 1958, όταν
ήταν 315 ppm. Αν και ετησίως παρου-
σιάζουν αυξομειώσεις, οι μέσες συ-
γκεντρώσεις του διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα συνεχίζουν
να αυξάνουν σταθερά κάθε χρόνο,
πράγμα που προκαλεί ανησυχία στην
επιστημονική κοινότητα.

Η πρώτη φορά που το διοξείδιο του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα είχε περά-
σει τα 400 ppm, ήταν το 2013. Πριν τη
Βιομηχανική Επανάσταση, όταν το
διοξείδιο ήταν περίπου 280 ppm, τα

επίπεδά του, παρά τις περιοδικές δια-
κυμάνσεις τους, δεν είχαν υπερβεί
ποτέ τα 300 ppm κατά τα τελευταία
800.000 χρόνια.

Το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι
άχρωμο, αόρατο και άοσμο, αποκαλεί-
ται «αέριο του θερμοκηπίου», επειδή
παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία και
την κρατά στην ατμόσφαιρα. Παράγε-
ται τόσο από φυσικές όσο και από αν-
θρωπογενείς δραστηριότητες, κυρίως
από την καύση ορυκτών καυσίμων. Ε-
κτός από το διοξείδιο που ευθύνεται
περίπου για τα δύο τρίτα της ανόδου
της παγκόσμιας θερμοκρασίας, υπάρ-
χουν και άλλα αέρια που συμβάλλουν
στην κλιματική αλλαγή, όπως το μεθά-
νιο και το οξείδιο του αζώτου.

Σχεδόν το 95% 
της ανθρωπότητας 
εισπνέει μολυσμένο αέρα 

Μ
ια νέα μελέτη για την ατμο-
σφαιρική ρύπανση δείχνει ότι
σχεδόν το 95% των ανθρώ-

πων ζουν σε περιοχές με υψηλότερα
επίπεδα σωματιδίων από αυτά που
συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ). Σύμφωνα με τον
Guardian, όσοι ζουν στις φτωχότε-
ρες χώρες της Γης, εκτίθενται στον
χειρότερο ποιοτικά αέρα.

Η έκθεση του Ινστιτούτου Επιπτώ-
σεων Υγείας (Health Effects Institute),
χρησιμοποίησε νέα στοιχεία από δο-
ρυφορικά δεδομένα, για να εκτιμήσει
τον αριθμό των ατόμων που εκτίθε-
νται σε ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω
από τα επίπεδα που θεωρούνται α-
σφαλή από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας. 

Αυτή η έκθεση έχει καταστήσει την
ατμοσφαιρική ρύπανση την τέταρτη
κυριότερη αιτία θανάτου σε παγκό-
σμιο επίπεδο, μετά από την υψηλή
αρτηριακή πίεση, την διατροφή και
το κάπνισμα και τον μεγαλύτερο πε-
ριβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έκθεση
στην ατμοσφαιρική ρύπανση οδήγησε
πέρυσι σε περισσότερους από 6 εκα-
τομμύρια θανάτους παγκοσμίως, επι-
δεινώνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικών
επεισοδίων, καρδιακής προσβολής,
καρκίνου του πνεύμονα και χρόνιας
πνευμονικής νόσου Σύμφωνα με την
έκθεση, η Κίνα και η Ινδία ευθύνονται
από κοινού για το 50% των παγκό-
σμιων θανάτων που αποδίδονται στη
ρύπανση. Παράλληλα, την ώρα που η
Κίνα έχει κάνει σημαντικά βήματα για
τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης, άλλες χώρες όπως το Πακιστάν,
το Μπαγκλαντές και η Ινδία κατέγρα-
ψαν την πιο απότομη άνοδο στα επίπε-
δα μόλυνσης του αέρα από το 2010.

Η έκθεση διερευνά επίσης την ατμο-
σφαιρική ρύπανση από τα νοικοκυριά.
Περισσότερο από το ένα τρίτο του πα-
γκόσμιου πληθυσμού εκτίθεται σε μο-
λυσμένο αέρα από την καύση στερε-
ών καυσίμων για θέρμανση ή μαγειρι-
κή σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα
με την έκθεση, για αυτά τα άτομα, τα
επίπεδα λεπτών σωματιδίων στο σπίτι
μπορούν να υπερβούν τις προτεινόμε-
νες τιμές για την ποιότητα του αέρα
κατά 20 φορές. Η ρύπανση του εσωτε-
ρικού αέρα μπορεί επίσης να επηρεά-
σει την ποιότητα του αέρα στην ευρύ-
τερη περιοχή, με αποτέλεσμα να συμ-
βάλλει σε έναν στους τέσσερις θανά-
τους από ρύπανση στην Ινδία και σχε-
δόν έναν στους πέντε στην Κίνα.

Ο κ. Bob O'Keefe, αντιπρόεδρος του
Ινστιτούτου, δήλωσε ότι το χάσμα με-
ταξύ των χωρών με τον πλέον μολυ-
σμένο αέρα στον πλανήτη και αυτών
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με τον λιγότερο μολυσμένο, ήταν ε-
ντυπωσιακό. Ενώ οι ανεπτυγμένες χώ-
ρες έχουν πάρει μέτρα αποτροπής
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πολλές
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πάρει
την αντίθετη πορεία επιδιώκοντας οι-
κονομική ανάπτυξη. Όπως δήλωσε,
χαρακτηριστικά, το χάσμα μεταξύ των
πιο μολυσμένων και λιγότερο μολυ-
σμένων περιοχών στον πλανήτη σήμε-
ρα είναι 11πλάσιο, σε σύγκριση με το
1990 που ήταν εξαπλάσιο. 

Πέθανε o τελευταίος 
αρσενικός βόρειος ρινόκερος
του κόσμου

Ο
τελευταίος αρσενικός βόρει-
ος λευκός ρινόκερος του κό-
σμου, ο Σουδάν, υποβλήθηκε

σε ευθανασία μετά από «επιπλοκές
που σχετίζονται με την ηλικία», όπως
ανακοίνωσαν οι κτηνίατροι που είχαν
αναλάβει τη φροντίδα του.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κέ-
ντρου προστασίας άγριας ζωής Ol
Pejeta Conservancy, στην Κένυα ό-
που ζούσε ο Σουδάν, η κατάσταση
του 45χρονου ρινόκερου είχε επιδει-
νωθεί το τελευταίο διάστημα. 

Ο ηλικιωμένος ρινόκερος εμφάνιζε
μυϊκή ατροφία, ενώ από την ασθένειά
του είχαν επηρεαστεί και τα οστά.
του. Επίσης, όλο το σώμα του ήταν
καλυμμένο με πληγές και δυσκολευ-
όταν πλέον και να σταθεί. Όλοι αυτοί
οι παράγοντες οδήγησαν τους ειδι-
κούς που είχαν αναλάβει τη φροντίδα
του στην απόφαση να τον υποβάλουν
σε ευθανασία, αφού η ποιότητα ζωής
του είχε χειροτερέψει δραματικά. 

Ο 45χρονος ρινόκερος αποτελού-
σε μέρος ενός φιλόδοξου προγράμ-
ματος που είχε ως στόχο τη διάσωση
του υποείδους από τον αφανισμό, με
τη βοήθεια των δύο θηλυκών βόρει-
ων λευκών ρινόκερων που απομέ-
νουν στη Γη, της 27χρονης Νατζίν και
της 17χρονης Φατού.

Τον περασμένο Απρίλιο, η ομάδα
που φρόντιζε τον Σουδάν έφτιαξε
στον ρινόκερο ένα προφίλ στο Tinder,
καλώντας τους χρήστες να προσφέ-
ρουν ό,τι μπορούν ώστε να συνεχι-
στούν οι απόπειρες τεχνητής γονιμο-
ποίησης των ωαρίων των δύο θηλυ-
κών, εφόσον είχαν αποτύχει οι μέθο-
δοι ζευγαρώματος. 

Ωστόσο, όλες οι προσπάθειες των
ειδικών απέβησαν άκαρπες, με αποτέ-
λεσμα το υποείδος του βόρειου λευ-
κού ρινόκερου (ένα από τα δύο υποεί-
δη του λευκού ρινόκερου) να οδεύει
πλέον αμετάκλητα στον αφανισμό.

Σημειώνεται ότι οι λευκοί ρινόκεροι
του Βορρά θεωρούνταν ήδη υποεί-
δος που έχει εξαφανιστεί από το
2008, καθώς κανένας δεν ζούσε πλέ-
ον ελεύθερος στη φύση.

Όλα τα εσπεριδοειδή 
του κόσμου κατάγονται 
από τα Ιμαλάια

T
α πρώτα εσπεριδοειδή εκτιμά-
ται ότι εμφανίσθηκαν πριν από
περίπου οκτώ εκατομμύρια χρό-

νια και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν
σταδιακά σε όλο τον κόσμο. Τελικά,
εξελίχθηκαν στα γνώριμα δέντρα, α-
πό όπου οι άνθρωποι παίρνουν τα
πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα άλλα ε-
σπεριδοειδή, τα οποία είναι σήμερα
ανάμεσα στις δημοφιλέστερες καλ-
λιέργειες διεθνώς. Παρά τη δημοφι-
λία τους όμως, η έως τώρα εξελικτική
ιστορία τους δεν ήταν ξεκάθαρη. 

Σύμφωνα με μια νέα διεθνή γενετική

επιστημονική έρευνα, τα εσπεριδοειδή
του κόσμου προέρχονται από τους νο-
τιοανατολικούς πρόποδες των Ιμα-
λαΐων. Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ και
την Ισπανία, που έκαναν τη συγκεκριμέ-
νη δημοσίευση στο περιοδικό «Nature»,
ανέλυσαν τα γονιδιώματα από πενήντα
ποικιλίες εσπεριδοειδών και συμπέρα-
ναν πως η κοιτίδα τους είναι μια περιο-
χή που περιλαμβάνει το ανατολικό Ά-
σαμ της Ινδίας, το βόρειο Μιανμάρ και
το δυτικό Γιουνάν της Κίνας.

Όταν λοιπόν άλλαξε το κλίμα εκεί-
νης της περιοχής, με αποτέλεσμα οι
μουσώνες να γίνουν πιο ήπιοι και ο
καιρός πιο ξηρός, τα εσπεριδοειδή ε-
ξαπλώθηκαν από τα Ιμαλάια προς τη
νοτιοανατολική Ασία και από εκεί, έ-
φθασαν στον υπόλοιπο κόσμο πριν
περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια. Συνε-
πώς τα σημερινά εσπεριδοειδή, απο-
τελούν την κατάληξη μιας μακράς φυ-
σικής εξελικτικής πορείας στον χώρο
και τον χρόνο, ενώ σημαντικό ρόλο έ-
χει παίξει και η καλλιέργεια χιλιάδων
ετών και οι διασταυρώσεις που έχουν
κάνει οι παραγωγοί.

Οι ερευνητές δήλωσαν παράλλη-
λα, ότι η γενετική τεχνολογία ανοίγει
τον δρόμο για τη δημιουργία νέων
ποικιλιών εσπεριδοειδών, που θα εί-
ναι πιο ανθεκτικές στις αρρώστιες
και στις αντιξοότητες του περιβάλλο-
ντος, αλλά και πιο νόστιμες.
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