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Ένωση Αθηνών

O ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
THΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ



Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

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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4. H Δούκισσα της Κορνουάλης στην Μονή Καισαριανής στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.
6. Ο εκπαιδευτικός Βοτανικός Κήπος της Φιλοδασικής.
9. Μυστικά για τη σωστή χρήση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

10. Με ευθύνη των κυβερνήσεων - Το ένα τρίτο των Προστατευόμενων Περιοχών της Γης
είναι προστατευόμενες μόνο στα χαρτιά.

12. Ευρωπαϊκό Βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς για βυζαντινό ναό στη Νάξο.
14. Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο - «Προς μία πιο πράσινη Αττική 

Συντηρώντας τον πλανήτη και προστατεύοντας τους κατοίκους του».
16. LULUCF - Νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την προστασία του Περιβάλλοντος.
18. Οι άνθρωποι αποτελούν μόνο το 0,01% των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη.
20. Άκανθος το αγκάθι της έμπνευσης.
22. ΑΝΙΜΑ - Γιορτή απελευθέρωσης άγριων πουλιών.
25. Nέο πυροφυλάκιο της Φιλοδασικής στο Αισθητικό Δάσος.
26. Μικρές ειδήσεις.  
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Ο
Πρόεδρος της Φιλοδασικής κύριος Γεώργιος Λ. Μελάς

συνάντησε την Δούκισσα της Κορνουάλης, κατά την ε-

πίσκεψή της στην Μονή Καισαριανής και την ενημέ-

ρωσε, παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λυδίας

Κονιόρδου για το έργο και την δράση της Φιλοδασικής:

Την αναδάσωση όλων των αποψιλωμένων εκτάσεων του Υ-

μηττού, φυτεύοντας πάνω από τρία εκατομμύρια δένδρα, την

αναστήλωση της Μονής, την δημιουργία Βοτανικού Κήπου

καθώς και για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές σχο-

λείων στις μέρες μας. 

Η Δούκισσα της Κορνουάλης
στην Μονή Καισαριανής στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού

ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ
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Από τα φυτώρια της Φιλοδασικής ο Πρόεδρος κύριος Γ. Μελάς,

η αντιπρόεδρος κα Βαλή Μανουηλίδη, η Γεν. Γραμματέας κα Πέ-

γκυ Βεζανή και η υπεύθυνη του Βοτανικού Κήπου κα Σοφία Στα-

θάτου, προσέφεραν στην Δούκισσα ένα καλάθι αγριοφράουλες

καθώς και φυτά, αντιπροσωπευτικά της ελληνικής υπαίθρου. 

Η Δούκισσα υποσχέθηκε ότι σε επόμενο ιδιωτικό ταξίδι της

θα επισκεφτεί με τον σύζυγό της πρίγκηπα Κάρολο, τον Βοτα-

νικό Κήπο και το Βοτανικό Πάρκο που διατηρεί η Φιλοδασική

στο Αισθητικό Δάσος.
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O εκπαιδευτικός

της Φιλοδασικής

Η
Φιλοδασική ως συνέχεια

της προσπάθειάς της να

συγκεντρώσει κοινά αλλά

και σπάνια είδη της ελλη-

νικής χλωρίδας στον Βο-

τανικό Κήπο και το Βοτανικό Μονοπά-

τι, που δημιούργησε το 1947 και το ο-

ποίο περιλαμβάνει περίπου 500 είδη φυ-

τών, σε έναν άλλο χώρο πίσω από την

Μονή Καισαριανής, διαμόρφωσε έναν

νέο Κήπο με αρωματικά, φαρμακευτι-

κά, βαφικά και αρτυματικά βότανα για

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στόχος μας εί-

ναι να προσελκύσουμε μαθητές, φοιτη-

τές, οργανωμένες ομάδες με ειδικό εν-

διαφέρον για φυτά και το ευρύ κοινό.

Στον Κήπο που έχει έκταση 600 τ.μ.

περίπου, έχουν διαμορφωθεί παρτέρια

σε τρία επίπεδα όπου έχουν φυτευτεί τα

επιλεγμένα είδη φυτών και είναι προ-

σβάσιμα σε όλη τους την έκταση από

τον επισκέπτη από διαμορφωμένους

διαδρόμους κατάλληλου πλάτους. Για τα

υδροχαρή φυτά έχουν κατασκευαστεί

τέσσερεις μικρές δεξαμενές νερού, σε

δύο επίπεδα επάλληλες ανά δύο, και έχει

εγκατασταθεί σύστημα ανακύκλωσης

του νερού τους με ηλεκτρικές αντλίες.

Στη νότια γωνία του Κήπου έχει κατα-

σκευαστεί ένα μικρό κιόσκι με γωνιακό

πέτρινο καθιστικό και σε μικρή απόστα-

ση σε σκιαζόμενο σχετικά σημείο ένα α-

κόμα καθιστικό από κορμούς δέντρων.

Κατά μήκος της περίφραξης του χώρου

έχουν φυτευτεί δάφνες για να αποτελέ-

σουν έναν φυτοφράχτη που θα πλαισιώ-

νει τον Κήπο. Σε ολόκληρη την έκταση

των παρτεριών έχει εγκατασταθεί σύ-

στημα αυτόματου ποτίσματος. Οι διά-

δρομοι έχουν καλυφθεί με υλικό θρυμ-

ματισμού κλαδιών που προσδίδει άνεση

στο περπάτημα και διακριτική χρωματι-

κή αντίθεση με τα παρτέρια των φυτών.

Τα επιλεγμένα φυτά αντιπροσωπεύ-

ουν τέσσερεις κύριες ομάδες. Είναι φυτά

αρωματικά, φαρμακευτικά, αρτυματικά

και βαφικά. Εξυπακούεται ότι πολλά φυ-
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τά εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας

ομάδες. Επιπλέον έχουν φυτευτεί και ο-

ρισμένα χαρακτηριστικά καλλωπιστικά

φυτά για να ενισχύσουν την εικόνα ενός

όμορφου κήπου κυρίως για το ευρύ κοι-

νό. Η φύτευση έγινε σε μικρές ενότητες

των 5-6 ομοειδών φυτών και η τοποθέ-

τησή τους έγινε χωρίς κανονικότητα ώ-

στε να κινητοποιεί τον επισκέπτη να ε-

ντάξει τα φυτά στις παραπάνω ομάδες

και να μην του παρουσιάζονται με τον

κλασικό ομαδοποιημένο θεματικό τρόπο

των περισσότερων βοτανικών κήπων. 

Τα είδη των φυτών που έχουν επιλεγεί

καταρχήν είναι:

Αχίλλεια έρπουσα, αγιούκα, αγγελική
μικρόφυλλη, αλιμιά, αγάπανθος μπλέ και
άσπρος, ερίγερον, έχιο, δίανθος, βερόνι-
κα μικρόφυλλη, βερόνικα άγρια, λαδα-
νιές, γεράνια, λειμονίαστρο, θυμάρι του
Υμηττού και έρπον, ρίγανη, φασκόμηλα,
τσιμισίρι, ίριδες μεγάλες και μικρές, κα-
λάμια, νούφαρα, τουλμπάγκια, λυχνίς,
σπιρέα, κονβόλβουλος, υπέρικο αιγυ-
πτιακό, λεβάντες, σάλβιες, μπουντλέια,
κέντρανθος, μαστιχόδενδρο, αγριοφρά-
ουλα, μπεργκένια, νάρθηκας, βερβερίς,

μελισσόχορτο. Στο χώρο διατηρήθηκαν
και ορισμένα δένδρα από αυτά που προ-
ϋπήρχαν: δάφνη, κοκορεβυθιά, κυπαρίσ-
σι, αμυγδαλιά και σοφόρα.

Ο Κήπος θα είναι ανοιχτός στο κοινό

και έχει την δυνατότητα φιλοξενίας τεσ-

σάρων-πέντε μικρών ομάδων ταυτόχρο-

να. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και

οι ξεναγήσεις θα υλοποιούνται από τη

Φιλοδασική. 
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Α
ν και τα αρωματικά και

τα φαρμακευτικά φυτά

φαίνεται να αποτελούσαν

πάντα αντικείμενο εμπο-

ρίου με σημαντικά οικο-

νομικά οφέλη και η χρήση τους ήταν

διαδεδομένη από αρχαιοτάτων χρόνων

στη λαϊκή ιατρική για την αντιμετώπιση

ασθενειών, η σημασία τους περιορίστη-

κε σημαντικά με την παρασκευή συνθε-

τικών χημικών φαρμάκων. Παρ’ όλ’ αυ-

τά τα τελευταία χρόνια, τόσο στην χώρα

μας όσο και στο εξωτερικό, υπάρχει έκ-

δηλη η τάση των καταναλωτών να αγο-

ράζουν και να χρησιμοποιούν φαρμα-

κευτικά βότανα, τα οποία σύμφωνα με

τις μελέτες βοηθούν στη βελτίωση της

υγείας, άλλα και της διατροφής.

Γεννιέται όμως το ερώτημα κατά πό-

σο γίνεται σωστή χρήση των φαρμακευ-

τικών φυτών και αξιοποιούνται όσον το

δυνατό καλύτερα οι ιδιότητές τους, που

είναι χρήσιμες για τον οργανισμό μας.

Η ομιλία της καθηγήτριας του τμήμα-

τος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ

Θεσσαλίας Ελένης Βογιατζή-Καμβού-

κου που έλαβε χώρα σε ημερίδα που

πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στο

πλαίσιο των εκδηλώσεων της «Οικο-

γιορτής», δίνει απαντήσεις στο παραπά-

νω ερώτημα.

Η κα Βογιατζή αναφέρθηκε στην ομι-

λία της ότι, σύμφωνα με τις μελέτες, για

να είναι εμπορεύσιμο ένα φαρμακευτι-

κό φυτό θα πρέπει να διατηρεί κάποια

στάνταρ σε περιεκτικότητα αιθέριων ε-

λαίων. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να α-

ναγράφεται στις συσκευασίες των φαρ-

μακευτικών φυτών, ο τόπος και κυρίως

η ημερομηνία συλλογής επειδή τα αιθέ-

ρια έλαια των φυτών αυτών μειώνονται

κατά τη διάρκεια του χρόνου. 

Έδωσε σαν παράδειγμα το χαμομήλι

που για να είναι χρήσιμο για τον οργανι-

σμό θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα

σε αιθέρια έλαια 0,4%. Αν έχει λιγότερη

τότε είναι άχρηστο. Επιπλέον, τόνισε

πόσο σημαντικό στοιχείο είναι η μορφή

που έχει το σκεύασμα. Όταν το σκεύα-

σμα του χαμομηλιού είναι με τον ανθό,

έχουμε μια μείωση του αιθέριου ελαίου

κατά 30% στους έξι μήνες, ενώ όταν το

σκεύασμα είναι σε μορφή σκόνης η μεί-

ωση των αιθέριων ελαίων φτάνει το

50% στους έξι μήνες. Η ημερομηνία

συλλογής λοιπόν αποτελεί ένα πολύ ση-

μαντικό ζήτημα που πρέπει να γνωρίζει

ο καταναλωτής.

Ακόμα η καθηγήτρια του ΤΕΙ Θεσσα-

λίας αναφέρθηκε με παραδείγματα στην

σωστή χρήση των καρυκευμάτων που

χρησιμοποιούμε στα φαγητά μας. Για πα-

ράδειγμα, ο άνηθος κατά την χρήση του

«θα πρέπει το αιθέριο έλαιο της δρόγης

να είναι 5 ml ανά 100 gr δρόγης, γιατί τό-

τε το φυτό έχει την απαραίτητη ανηθόλη.

Το κύμινο επειδή μετατρέπει τα φαγητά

που προκαλούν φούσκωμα σε εύπεπτα,

χρησιμοποιείται κυρίως στα βαριά φαγη-

τά. Η ρίγανη, που έχει την ιδιότητα να

διασπά τα λίπη, χρησιμοποιείται στα λι-

παρά φαγητά. Το δενδρολίβανο που έχει

εξαιρετική φαρμακευτική δράση, επιτεί-

νει τη δράση του αλατιού και έχει ισχυρό-

τατη αντιοξειδωτική ιδιότητα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας η κα Βογια-

τζή τόνισε πως όσοι ασχολούνται με τα

φαρμακευτικά φυτά και τα καρυκεύμα-

τα θα πρέπει να σέβονται την βιοποικι-

λότητα του τόπου, να έχουν σωστή καλ-

λιεργητική τεχνική ώστε να παράγονται

προϊόντα υπεραξίας, ενώ απαιτείται από

τους καταναλωτές να κάνουν ορθή χρή-

ση των φαρμακευτικών φυτών και των

καρυκευμάτων.

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
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ότι αυτές οι μορφές ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων προκαλούν τη μείωση και την εξαφά-
νιση των ειδών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η
νέα έρευνα δείχνει πόσο εκτεταμένες είναι
αυτές οι δραστηριότητες σε περιοχές που έ-
χουν οριστεί για την προστασία της φύσης. Η
εντεινόμενη ανθρώπινη παρέμβαση, λόγω
της κατασκευής δρόμων, της αποψίλωσης
των δασών, των γεωργικών καλλιεργειών,
της αστικοποίησης, των εξορυκτικών και άλ-
λων δραστηριοτήτων, έχει ως συνέπεια να έ-

χουν καταντήσει πολλές προστατευόμενες
περιοχές, προστατευόμενες μόνο στα χαρτιά.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν την έκταση
και την ένταση της ανθρώπινης πίεσης μέσα
στα όρια των προστατευόμενων περιοχών.
Η μέτρηση της ανθρώπινης πίεσης βασίστη-
κε στο "ανθρώπινο αποτύπωμα" - ένα μέτρο
που συνδυάζει στοιχεία για τα δομημένα πε-
ριβάλλοντα, την εντατική γεωργία, τα βο-
σκοτόπια, την πυκνότητα του ανθρώπινου
πληθυσμού, τα φώτα κατά τη διάρκεια της

Σ
τα 146 χρόνια από τότε που το Ε-
θνικό Πάρκο του Yellowstone στις
βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτεί-
ες έγινε η πρώτη προστατευόμενη
περιοχή στον κόσμο, τα κράτη σε

όλο τον κόσμο έχουν δημιουργήσει περισσό-
τερα από 200.000 χερσαία φυσικά καταφύ-
για. Συνολικά καλύπτουν περισσότερα από
20 εκατομμύρια km², ή σχεδόν το 15% της ε-
πιφάνειας του πλανήτη, μια περιοχή μεγαλύ-
τερη από τη Νότια Αμερική.

Οι κυβερνήσεις δημιουργούν προστατευ-
όμενες περιοχές, έτσι ώστε τα φυτά και τα
ζώα να μπορούν να ζήσουν χωρίς τις ανθρώ-
πινες παρεμβάσεις και πιέσεις που, υπό δια-
φορετικές συνθήκες, θα μπορούσαν να τα ο-
δηγήσουν στην εξαφάνιση. Σε μια εποχή
μαζικής απώλειας βιοποικιλότητας, η μεγα-
λύτερη επιτυχία του αγώνα για την προστα-
σία της φύσης υπήρξε η παγκόσμια αύξηση
των προστατευόμενων εκτάσεων. Οι προ-
στατευόμενες περιοχές είναι η πρωταρχική
άμυνα ενάντια στην απώλεια της βιοποικι-
λότητας αλλά η εκτεταμένη ανθρώπινη δρα-
στηριότητα εντός των ορίων τους μπορεί να
το υπονομεύσει αυτό. 

Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που μια
κυβέρνηση, ενώ αναγνωρίζει μια περιοχή ως
προστατευόμενη, επιτρέπει ή και προωθεί ε-
ντός των ορίων της περιοχής, ανθρώπινες
δραστηριότητες και έργα που υποβαθμίζουν
ή και καταστρέφουν ολοσχερώς την οικολο-
γική ισορροπία. Χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση της επέκτασης της Αττικής Οδού
και ειδικότερα τα σχέδια για την κατασκευή
του ανισόπεδοου κόμβου Σακέτα μέσα στα
όρια του Αισθητικού Δάσους Υμηττού, που
θα είχε ως αποτέλεσμα την κοπή χιλιάδων
δέντρων του Αισθητικού Δάσους. Ευτυχώς,
τα σχέδια αυτά συνάντησαν τη σφοδρή αντί-
δραση της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών και
άλλων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που
πέτυχαν να ακυρωθεί αυτό το έργο.

Πράγματι, σε μια μελέτη που δημοσιεύθη-
κε στο επιστημονικό περιοδικό Science, βρέ-
θηκε ότι περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμι-
ου προστατευόμενου χώρου (έκτασης 6 εκα-
τομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων) υφί-
σταται έντονη ανθρώπινη πίεση. Είναι σαφές

Εθνικό Πάρκο του Yellowstone.

Το ένα τρίτο των Προστατευoμένων Περιοχών της Γης
είναι προστατευόμενες μόνο στα χαρτιά

S
co

tt
 C

at
ro

n

Με ευθύνη των κυβερνήσεων



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 11ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 11

διατήρηση της φύσης. Επί του παρόντος, 111
έθνη έχουν φτάσει στο στόχο του 17% της
ξηράς να είναι υπό προστασία, όπως περι-
γράφεται στο στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τη βιοποικιλότητα. Αλλά αν
αφαιρέσουμε τη κατ’ όνομα προστατευόμενη
γη που βρίσκεται υπό έντονη ανθρώπινη πίε-
ση, 74 από αυτά τα 111 έθνη θα υπολείπονται
του στόχου. Επιπλέον, η προστασία ορισμέ-
νων ειδικών τύπων οικοτόπων -όπως τα μαγ-
γρόβια και τα εύκρατα δάση- θα μειωθεί κα-
τά 70% μετά την αφαίρεση αυτών των περιο-
χών υψηλής πίεσης. Οι κυβερνήσεις σε όλο
τον κόσμο ισχυρίζονται ότι οι προστατευόμε-
νες περιοχές τους προορίζονται για τη προ-
στασία του περιβάλλοντος και της βιοποικι-
λότητας, ενώ παράλληλα εγκρίνουν τερά-
στιες επεμβάσεις και έργα εντός των ορίων
τους ή αποτυγχάνουν να αποτρέψουν παρά-
νομες ζημιές. Αυτό είναι πιθανώς ένας σημα-
ντικός λόγος για τον οποίο η βιοποικιλότητα
συνεχίζει να μειώνεται παρά τις τεράστιες
πρόσφατες αυξήσεις του αριθμού των προ-
στατευόμενων εκτάσεων. 

Η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει μια ευ-
καιρία να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με την
πραγματική κατάσταση των προστατευόμε-
νων περιοχών του κόσμου. Αν δεν μπορέ-
σουμε να απαλλαγούμε από την ανθρώπινη
πίεση σε αυτές τις περιοχές, η τύχη της φύ-
σης θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από
έναν συνδυασμό στρατηγικών διατήρησης
που δεν έχουν δοκιμαστεί και οι οποίες υπό-
κεινται σε πολιτικές παρεμβάσεις και είναι
δύσκολο να υλοποιηθούν σε αρκετά μεγά-
λες κλίμακες.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι προστατευό-
μενες περιοχές μπορούν να είναι αποτελε-
σματικές στην προστασία της φύσης. Όταν
είναι καλά χρηματοδοτούμενες, καλά δια-
χειριζόμενες και τα όριά τους σωστά τοπο-
θετημένα, είναι εξαιρετικά αποτελεσματι-
κές για να περιορίσουν την εξάλειψη των ει-
δών. Οι ερευνητές παροτρύνουν την παγκό-
σμια κοινότητα να κρατήσει τις κυβερνή-
σεις υπόλογες, ώστε να λάβουν σοβαρά υ-
πόψη την προστασία της φύσης. 

νύχτας, τους δρόμους, τους σιδηροδρόμους
και τις πλωτές οδούς.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι, σχεδόν τα τρία
τέταρτα των χωρών έχουν τουλάχιστον το
50% της προστατευόμενης γης τους υπό έ-
ντονη ανθρώπινη πίεση -δηλαδή, έχουν γίνει
παρεμβάσεις από ορυχεία, δρόμους, δήμους,
υλοτομία ή γεωργία. Το πρόβλημα είναι ιδι-
αίτερα έντονο στη Δυτική Ευρώπη και στη
νότια Ασία. Μόνο το 42% της προστατευό-
μενης γης διαπιστώθηκε ότι είναι ελεύθερη
από μετρήσιμη ανθρώπινη πίεση.

Σε ολόκληρη τη Γη, υπάρχουν πολλές περι-
πτώσεις ανθρώπινης υποδομής μεγάλης κλί-
μακας εντός των ορίων των προστατευόμενων
περιοχών. Τα μεγάλα έργα περιλαμβάνουν
τους σιδηροδρόμους που διασχίζουν τα εθνικά
πάρκα Tsavo East και Tsavo West στην Κένυα,
τα οποία φιλοξενούν τους κρίσιμα απειλούμε-
νους ανατολικούς μαύρους ρινόκερους και
λιοντάρια που είναι γνωστά για την έλλειψη
χαίτης. Τα σχέδια για την προσθήκη ενός αυ-
τοκινητόδρομου έξι λωρίδων παράλληλα με
τη σιδηροδρομική γραμμή είναι σε εξέλιξη.

Πολλές προστατευόμενες περιοχές στην
Αμερική, όπως η Σιέρα Νεβάδα Ντε Σάντα
Μάρτα στην Κολομβία και το Parque Estadual
Rio Negro Setor Sul στη Βραζιλία, υφίστα-
νται πιέσεις από τις πυκνοκατοικημένες κο-
ντινές πόλεις και τον ανεξέλεγκτο τουρισμό.
Στις ΗΠΑ, τόσο η προστατευόμενη περιοχή
του Yosemite όσο και η αντίστοιχη του Yel-
lowstone υποφέρουν επίσης από την όλο και
πιο περίπλοκη τουριστική υποδομή που χτί-
ζεται εντός των ορίων τους.

Σε εξαιρετικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως η
Αυστραλία, η ιστορία είναι ζοφερή. Ένα
κλασικό παράδειγμα είναι το Εθνικό Πάρκο
του Barrow Island στη Δυτική Αυστραλία, το
οποίο φιλοξενεί απειλούμενα θηλαστικά, ό-
πως το Lagorchestes conspicillatus, Isoodon
auratus and Petrogale lateralis αλλά και με-
γάλα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παρά την κυβερνητική προστασία, οι εξελί-
ξεις σε διεθνές επίπεδο όπως αυτές του Tsavo
και του νησιού Barrow είναι πάρα πολύ συνη-
θισμένες και οι προστατευόμενες περιοχές α-
ντιμετωπίζουν επίσης επιπτώσεις από παρά-
νομες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ο Ε-
θνικός Δρυμός Bukit Barisan Selatan στη
Σουμάτρα -ένας τόπος παγκόσμιας κληρονο-
μιάς της UNESCO που φιλοξενεί την τίγρη
της Σουμάτρας, τον ουρακοτάγκο και τον ρι-
νόκερο- έχει επίσης φιλοξενήσει πάνω από
100.000 ανθρώπους που έχουν εγκατασταθεί
παράνομα και έχουν μετατρέψει περίπου 15%
της περιοχής του πάρκου σε φυτείες καφέ.

Οι προστατευόμενες περιοχές είναι η αιχ-
μή του δόρατος στις προσπάθειές μας για τη

Ανθρώπινη πίεση εντός προστατευόμενων περιοχών. (A) Ποσοστό κάθε προστατευόμε-
νης περιοχής που υπόκεινται σε έντονη ανθρώπινη πίεση, η οποία εκτείνεται από χαμηλά
(μπλε) έως υψηλά (πορτοκαλί) επίπεδα. (Β) Kamianets-Podilskyi, μια πόλη στο Εθνικό
Πάρκο Podolskie Tovtry, Ουκρανία. (Γ) Μεγάλες οδοί που κατακερματίζουν τους οικοτό-
πους στο Εθνικό Πάρκο Mikumi της Τανζανίας. (Δ) Καλλιέργειες και κτίρια στο Εθνικό
Πάρκο Dadohaehaesang, στη Νότια Κορέα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΙΕΣΗ (%)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΟ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου. Επιπροσθέτως, σημαντική χρηματο-

δότηση προήλθε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και

Πολιτισμού, που έλαβε χορηγίες από το Ίδρυμα Λεβέντη και το

ζεύγος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Η Αγία Κυριακή είναι ένας μονόχωρος τρουλλαίος ναός. Ο ναός

διαθέτει ένα παράλληλο προς αυτόν καμαροσκεπές παρεκκλήσιο

νοτίως, κι έναν κοινό επίσης καμαροσκεπή νάρθηκα στη δυτική

πλευρά, που προστέθηκαν στο βασικό οικοδόμημα σύντομα μετά

το πέρας της κατασκευής του. Επιπροσθέτως, ένα ακόμα μικρό

παρεκκλήσιο -που βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση- προστέθη-

κε νοτίως του ναού. Μέχρι προσφάτως, η εκκλησία ήταν προσβά-

σιμη μόνο μέσω ενός μονοπατιού, που ξεκινούσε από την Απεί-

ρανθο.

Ο ναός της Αγίας Κυριακής είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς

ο αρχικός ανεικονικός διάκοσμός του διασώζεται σχεδόν ακέραιος

μέχρι σήμερα. Οι τοιχογραφίες της εικονοκλαστικής περιόδου πε-

ριορίζονται σε αναπαραστάσεις σταυρών και ζώων καθώς και σε

γεωμετρικά και φυτικά θέματα. Αυτός ο ανεικονικός διάκοσμος α-

ποτελεί μαρτυρία της διαμάχης μεταξύ οπαδών και αντιπάλων των

εικόνων, που δίχασε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία για παραπάνω α-

πό έναν αιώνα, και αρχαιολογικές μαρτυρίες της οποίας διασώζο-

νται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών, οι τοιχογραφίες

της Αγίας Κυριακής είναι οι καλύτερα διατηρημένες στο σύμπλεγ-

μα των Κυκλάδων.

Η τεράστια πολιτική σημασία που δόθηκε στη διαμάχη γύρω α-

πό την λατρεία των εικόνων δείχνει τη σοβαρότητα του ρόλου που

έπαιζε η θρησκευτική ζωγραφική στην πνευματική ζωή του Βυζα-

ντίου. Αντίδραση στην παράσταση θείων και ιερών προσώπων υ-

πήρχε και είχε βρει έκφραση από πολύ παλαιά, όμως το 726 έλαβε

Ο
ι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων για την Πολι-

τιστική Κληρονομιά 2018 / Διακρίσεων Europa

Nostra, που αποτελούν την ύψιστη τιμή σε αυτό το

πεδίο δράσης, ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή και την Europa Nostra, η οποία συνιστά

το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικών οργανισμών και

φορέων. Οι 29 νικητές, προερχόμενοι από 17 χώρες, αναγνωρί-

στηκαν για τα εντυπωσιακά επιτεύγματά τους στον χώρο της απο-

κατάστασης, της έρευνας, της αφοσιωμένης υπηρεσίας, της εκπαί-

δευσης και της ευαισθητοποίησης. Αυτή τη χρονιά ανάμεσα στους

νικητές βρίσκεται και ο βυζαντινός ναός της Αγίας Κυριακής στη

Νάξο. Σαν δείγμα συνεισφοράς στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς, αυτό τον χρόνο δόθηκε στην επιλογή των βρα-

βείων ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της Ευρωπαϊκής διάστασης των

επιτευγμάτων των συμμετεχόντων. 

Πολίτες από όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο μπορούν πλέ-

ον να ψηφίσουν διαδικτυακά για το Βραβείο κοινού κι έτσι να

προσελκύσουν επιπλέον υποστήριξη για τα νικηφόρα επιτεύγματα

είτε της χώρας τους είτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες «ιστορίες επιτυχίας» της Ευρω-

παϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βραβεύτηκαν το 2018 συ-

μπεριλαμβάνονται: η αποκατάσταση της βυζαντινής εκκλησίας

στη Νάξο, με τις μοναδικές ανεικονικές τοιχογραφίες του 8ου –

9ου αιώνος, έργο που επιτεύχθηκε χάριν της εποικοδομητικής συ-

νεργασίας ανάμεσα σε Ελληνικούς και Ελβετικούς οργανισμούς·

η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για τη συντήρηση του ιστορι-

κού οικιστικού αποθέματος της Ευρώπης, αποτέλεσμα μίας συ-

νεργασίας πέντε ινστιτούτων που βρίσκονται στη Γαλλία, την Ιτα-

λία και την Πολωνία· η προσφορά ενός διεθνούς δικτύου ΜΚΟ α-

φιερωμένου στην προστασία της Βενετίας για περισσότερο από 30

χρόνια· και η καθιέρωση ενός δημόσιου εκπαιδευτικού συστήμα-

τος που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και νέους στη Φινλανδία να

εμπλακούν ενεργά με την πολιτιστική τους κληρονομιά και που

μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για παρόμοιες πρωτοβουλίες σε

όλη την Ευρώπη.

Η Αγία Κυριακή είναι μία βυζαντινή εκκλησία, στην οποία δια-

σώζεται ένα σπάνιο σύνολο ανεικονικού διακόσμου, που φιλοτε-

χνήθηκε στην πρώτη ή στη δεύτερη Εικονοκλαστική περίοδο

(726-787 μ.Χ., 813-843 μ.Χ.). Η εκκλησία βρίσκεται σε μία απο-

μακρυσμένη αγροτική περιοχή, και ήταν για πολλά χρόνια παρα-

μελημένη. Το έργο αποκατάστασής της αποτελεί ένα εξαιρετικό

δείγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Οι πηγές χρηματοδότησής του

ήταν αποκλειστικά ιδιωτικές χορηγίες, προερχόμενες αρχικά από

την πρωτοβουλία Swiss Initiative, και εν συνεχεία από τον σύνδε-

σμο "Association Hagia Kyriaki", με τη συνδρομή του Ιδρύματος

Z
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τη μορφή ενός γενικού και αυστηρού νόμου, που εκδόθηκε από

τον Λέοντα τον Γ, ο οποίος προκάλεσε μακρά και αιματηρή διαμά-

χη, που κράτησε με μια μικρή διακοπή έως το 843.

Σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο μεγάλος αριθμός έργων ζω-

γραφικής καταστράφηκε, ενώ τα νέα εικονογραφικά θέματα για τη

διακόσμηση ναών περιορίστηκαν στην παράσταση σταυρών, λου-

λουδιών και ζώων. Από αυτά λίγα δείγματα σώθηκαν, γιατί και οι

διακοσμήσεις αυτές καταστράφηκαν με τη σειρά τους από τους νι-

κητές εικονόφιλους. Από τη ζωγραφική της περιόδου αυτής μέ-

νουν τμήματα από την ψηφιδωτή διακόσμηση της Αγίας Ειρήνης

στην Κωνσταντινούπολη και της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμα λείψανα ανεικονικών διακοσμήσεων, που ανακαλύφθηκαν

πρόσφατα στην Επισκοπή Ευρυτανίας, σε ναΰδρια της Νάξου και

της νότιας Πελοποννήσου, δείχνουν ότι οι ριζοσπαστικές ιδέες

των εικονομάχων βασιλέων είχαν φτάσει ως τις πιο απόμερες πε-

ριοχές της Αυτοκρατορίας.

Το νερό της βροχής μέσω της στέγης προκάλεσε σοβαρές φθο-

ρές τόσο στους τοίχους και στους θόλους, όσο και στις τοιχογρα-

φίες. Το 1993 οι ελβετικοί σύνδεσμοι "J.-G. Eynard of Geneva"

και "Amitiés gréco-suisses" ξεκίνησαν τις προσπάθειες διάσωσης

του μνημείου. Το 2004 ιδρύθηκε στην Ελβετία ένας σύνδεσμος ε-

θελοντών "Association Hagia Kyriaki", με μοναδικό σκοπό τη

διάσωση αυτού του απειλούμενου μνημείου από την περαιτέρω

φθορά.

Η αποκατάσταση της Αγίας Κυριακής ήταν επιτυχέστατη καθώς

διασώθηκε το οικοδόμημα και ο μοναδικός διάκοσμός του, ενώ

ταυτοχρόνως προστατεύθηκε με σχολαστικότητα η αυθεντικότητα

του μνημείου, με την αποφυγή προσθήκης στοιχείων που θα απέ-

κρυπταν το πέρασμα του χρόνου και την ιστορία του.

Οι κριτές δήλωσαν: «Το έργο αποκατάστασης του οικοδομήμα-

τος και του διακόσμου του, που συνδέονται άμεσα με μία σημα-

ντική περίοδο της ευρωπαϊκής σκέψης, έγιναν με σεβασμό και ευ-

αισθησία. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν χάρη σε μία

διεθνή και διεπιστημονική συνεργασία, καθώς και στη συνέργεια

ιδιωτικών και δημοσίων φορέων».

Επίσης επεσήμαναν: «Έχει επιδειχθεί εξαιρετική προσοχή στη

διατήρηση του μνημείου με σεβασμό, εντός ενός μοναδικού περι-

βάλλοντος και φυσικού τοπίου σε μία απομακρυσμένη περιοχή.

Με ιδιαίτερη φροντίδα αποκαταστάθηκε ένα μνημείο που ανήκει,

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μία συχνά παραμελημένη κατηγορία

πολιτιστικής κληρονομιάς». Το έργο αποτελεί παράδειγμα προς

μίμηση για παρόμοια μνημεία της Νάξου, όπου δεκάδες ερειπωμέ-

νες εκκλησίες αναμένουν τη λήψη άμεσων μέτρων για την προ-

στασία τους.

Ανεξάρτητοι επιστημονικοί κριτές εξέτασαν συνολικά 160 αιτή-

σεις, που υποβλήθηκαν από οργανισμούς και άτομα προερχόμενα

από 31 χώρες όλης της Ευρώπης, και επέλεξαν τους νικητές.

Οι νικητές τιμήθηκαν στην Τελετή Ευρωπαϊκών Βραβείων,

στην οποία οικοδεσπότες ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Tibor

Navracsics και ο Μαέστρος Plácido Domingo, το βράδυ της 22ης

Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. T
in

o
sn

o
w
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r
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
«Προς μία πιο πράσινη Αττική 
Συντηρώντας τον πλανήτη 
και προστατεύοντας τους κατοίκους του»

Μ
ε τα λόγια: «Γιατί εί-

ναι καλύτερα να ζού-

με ελεύθεροι!» ο Οι-

κουμενικός Πατριάρ-

χης Βαρθολομαίος ε-

λευθέρωσε δύο γεράκια κατά τη 2η ημέ-

ρα του Διεθνούς Συμποσίου που θέμα

του είχε την προστασία της φύσης και

την προστασία όλων όσων έχουν αυτό

τον πλανήτη για σπίτι τους.

Όπως είπε στην εναρκτήρια ομιλία

του: «Η οικολογική κρίση μάς έκανε να

συνειδητοποιήσουμε ότι όλος ο κόσμος

αποτελεί ένα αδιαίρετο σύνολο, ότι τα

προβλήματά μας είναι παγκόσμια και τα

μοιραζόμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως: «Ήδη α-

πό την έναρξη της ενασχόλησής μας με

οικολογικά θέματα, υπογραμμίσαμε τη

συνάφεια των περιβαλλοντικών και των

κοινωνικών προβλημάτων, ως και την

ανάγκη να προσεγγίζονται αυτά σε συ-

νάρτηση το ένα με το άλλο και με συ-

νεργασία όλων. Η συντήρηση και προ-

στασία του φυσικού περιβάλλοντος και

ο σεβασμός και η διακονία των συναν-

θρώπων μας, είναι δύο όψεις του ιδίου

νομίσματος».

Στις 5-8 Ιουνίου το Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο διοργάνωσε Διεθνές Οικολο-

γικό Συμπόσιο με τίτλο «Προς μία πιο

πράσινη Αττική: Συντηρώντας τον πλα-

νήτη και προστατεύοντας τους κατοί-

κους του». Το Συμπόσιο έλαβε χώρα

στην Αθήνα, τις Σπέτσες και την Ύδρα,

ενώ η καταληκτική του συνεδρία έγινε

εν πλω, στο πλοίο «Πλατυτέρα».

Σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρ-

χείο το συμπόσιο διοργανώθηκε για να

διερευνήσει τα επείγοντα περιβαλλοντι-

κά προβλήματα της Ελλάδας, εξετάζο-

ντας συνάμα τις σχέσεις μεταξύ οικολο-

γίας και οικονομίας, ιδιαίτερα στο πλαί-

σιο των πιεστικών κοινωνικών και περι-

βαλλοντικών προκλήσεων της εποχής

μας. Στο συμπόσιο εξετάστηκαν επίσης

οι συνέπειες της αναγκαστικής μετανά-

στευσης υπό το πρίσμα της φιλοξενίας,

που η Κυβέρνηση και ο λαός της Ελλά-

δας επεκτείνουν και στους πρόσφυγες α-

πό τη Μέση Ανατολή και αλλού. Στόχος

και σκοπός του συμποσίου είναι να επι-

βεβαιώσουμε μια συνεργατική ανταπό-

κριση στην οικολογική κρίση, υποστηρί-

ζοντας παράλληλα έναν βιώσιμο πλανή-

τη ως ιερή κληρονομιά για όλους τους

ανθρώπους και ειδικά για τα παιδιά μας.

Το Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο τί-

μησε με την παρουσία του ο Οικουμενι-

κός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Κατά

την έναρξη του Συμποσίου διαβάστη-

καν μηνύματα του Αρχιεπισκόπου Αθη-

νών και πάσης Ελλάδος, του Πάπα της

Ρώμης, του Επικεφαλής της Αγγλικανι-

κής Εκκλησίας, καθώς και διεθνών ορ-

γανισμών που δραστηριοποιούνται για

την προστασία του περιβάλλοντος και

την προώθηση του διαλόγου μεταξύ

θρησκειών και πολιτισμών. Επίσης

συμμετείχαν περίπου 200 άτομα, ανά-

μεσά τους προσωπικότητες από τον χώ-

ρο της πολιτικής, της οικολογίας και της

θρησκείας. Τις εργασίες του συμποσίου

παρακολούθησαν επίσης θεολόγοι και

κληρικοί, επιστήμονες και δημοσιογρά-

φοι, πολιτικοί και ΜΚΟ, Πανεπιστημια-

κοί Καθηγητές και φοιτητές, επιχειρη-

ματίες και ακτιβιστές, οικονομολόγοι

αλλά και πρόσφυγες. Επί πλέον, στους

ομιλητές συμπεριλαμβάνονταν Χρι-

στιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και

Ινδουιστές επιστήμονες, ενώ οι σύνε-

δροι προέρχονταν από όλο τον κόσμο,

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος,

Το Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο τίμησε με την παρουσία του 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
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της Τουρκίας, της Βρετανίας και άλλων

Ευρωπαϊκών Κρατών, των Ηνωμένων

Πολιτειών και του Καναδά, καθώς και

από την Ινδία και την Αφρική.

Κατά την διάρκεια του συμποσίου ο-

μιλητές από όλο τον κόσμο παρουσία-

σαν θέματα όπως:

• Η αειφόρος ανάπτυξη.

• Οι αιτίες, οι συνέπειες της μόλυνσης

και η λύση που μπορεί ο άνθρωπος να

δώσει.

• Το μεταναστευτικό ζήτημα και η σύν-

δεσή του με την καταστροφή της φύ-

σης.

• Πώς η υπέρμετρη κατανάλωση συν-

δέεται με την οικολογική καταστρο-

φή.

• Τα ανθρώπινα αντίμετρα στην κατα-

στροφή της φύσης.

• Ο ρόλος της οικονομίας και η κατα-

στροφή της φύσης.

• Οργανισμοί που διασώζουν και υπο-

στηρίζουν τη φύση, τις κοινωνικά α-

δύναμες ομάδες και τη διατήρηση της

οικολογικής και κοινωνικής ισορρο-

πίας στον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και χρόνια ο

Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνωρίζε-

ται διεθνώς ως «ο Πράσινος Πατριάρ-

χης», επειδή ανέδειξε τις θρησκευτικές

και πνευματικές ρίζες της οικολογικής

κρίσης, ενώ σε κάθε ευκαιρία επισημαί-

νει την ανάγκη συνεργασίας, μεταξύ ό-

λων των κοινωνικών παραγόντων και

των επιστημονικών κλάδων, για την ε-

πίλυση του προβλήματος της κλιματι-

κής αλλαγής και της περιβαλλοντικής

μόλυνσης. To Οικουμενικό Πατριαρχείο

έχει διοργανώσει οικολογικά συνέδρια

σε ευαίσθητες περιοχές του Πλανήτη ό-

πως στον Αμαζόνιο (2006), στον Δούνα-

βη (1999), στην Αρκτική (2007), στον

Μισισιπή (2009). Το Πατριαρχείο ση-

μειώνει επίσης ότι ο κ. Βαρθολομαίος

διαδραμάτισε ενεργό και σημαντικό ρό-

λο στην προετοιμασία της Συμφωνίας

των Παρισίων, ενώ του έχουν απονεμη-

θεί ποικίλα βραβεία για το διεθνές οικο-

λογικό όραμά του και τη σημαντική πε-

ριβαλλοντική δράση του.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συ-

μπόσιο μπορείτε να βρείτε στον ιστότο-

πο: greenattica.patriarchate.org Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αθήνα, τις Σπέτσες και την Ύδρα.
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μέλη κίνητρα για τη χρήση γης με σεβασμό

στο κλίμα, χωρίς να δημιουργούνται τυχόν

νέοι περιορισμοί ή γραφειοκρατία. Ο κανο-

νισμός δεν ορίζει καμία υποχρέωση για ι-

διωτικούς φορείς, αγρότες ή δασοπόνους.

Σχετικά με το ιστορικό του κανονισμού,

στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου του Οκτωβρίου 2014, το Ευρωπαϊ-

κό Συμβούλιο προέβη σε μία σαφή δέσμευ-

ση: όλοι οι τομείς, συμπεριλαμβανομένων

της χρήσης γης και της δασοπονίας, θα πρέ-

πει να συμβάλλουν στον στόχο της ΕΕ για

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-

κηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030

σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο κανο-

νισμός για τη χρήση γης και τη δασοπονία

ορίζει μία δεσμευτική υποχρέωση για κάθε

κράτος μέλος και τους λογιστικούς κανόνες

για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης.

Καλύπτει τις εκπομπές CO2 από τη δασοπο-

νία και τη γεωργία. Τροποποιεί τον κανονι-

σμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 και την απόφαση

αριθ. 529/2013/ΕΕ.

Οι τομείς της χρήσης γης και της δασοπο-

νίας περιλαμβάνουν τη χρήση εδαφών, δέ-

ντρων, φυτών, βιομάζας και ξυλείας, που

μπορούν να συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο

σε μια ισχυρή πολιτική για το κλίμα. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας όχι μό-

νον εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου, αλλά

μπορεί και να απορροφά CO2 από την ατμό-

σφαιρα. Τα δάση της ΕΕ απορροφούν το ι-

σοδύναμο του 10% περίπου όλων των ετή-

σιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την

πρότασή της για τον κανονισμό LULUCF

τον Ιούλιο του 2016. Κατόπιν λεπτομερών

συζητήσεων μεταξύ υπουργών σε τρεις συ-

νόδους του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, το

Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση

στις 13 Οκτωβρίου 2017, και η Εσθονική

Προεδρία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λίγο αργότερα. Η

διαδικασία αυτή κατέληξε σε προσωρινή

συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2017. Οι

Τ
ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδω-

σε τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

κανονισμό για τη θέσπιση πλαι-

σίου για τη συμπερίληψη των

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

και των απορροφήσεων από δραστηριότητες

χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασο-

πονίας (LULUCF) στο πλαίσιο για το κλίμα

και την ενέργεια έως το 2030. Αυτή η νομο-

θετική πράξη θα συμβάλει στη μείωση των

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά την περίοδο 2021-

2030 μέσω της βελτιωμένης προστασίας και

διαχείρισης της γης και των δασών σε ολό-

κληρη την Ένωση. Ο νέος κανονισμός παρέ-

χει το πλαίσιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι

οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τον εν

λόγω τομέα λαμβάνονται υπόψη. Με τον

τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα μπορέσει να επιτύχει

τον στόχο της στο πλαίσιο της Συμφωνίας

των Παρισίων για μείωση των εκπομπών κα-

τά τουλάχιστον 40 % έως το 2030.

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στα κράτη

LULUCF
NEOΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία

στις 20 Δεκεμβρίου 2017.

Μετά την επίσημη έκδοση της νομοθετι-

κής πράξης της 14ης Μαΐου 2018, που απο-

τελεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας, ο

κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη

Εφημερίδα.

Όσον αφορά την εφαρμογή του κανονι-

σμού στην πράξη, οι ευρωπαικές περιβαλ-

λοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι απο-

τελεί αδυναμία του κανονισμού LULUCF

ότι υπάρχει η δυνατότητα , σε περιορισμένο

βαθμό, να χρησιμοποιηθεί για να αντισταθ-

μίσει την έλλειψη δράσης για τη μείωση

των εκπομπών από τις μεταφορές, τη γεωρ-

γία και την οικοδόμηση.

Τα νέα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με

τον δεύτερο στόχο -η ακεραιότητα και η

διαφάνεια των λογιστικών κανόνων έχουν

βελτιωθεί. Νέες προβλέψεις καθιστούν υ-

ποχρεωτική τη λογιστική καταγραφή των

εκπομπών από τους διαχειριζόμενους υγρο-

τόπους και μια διασφάλιση θα πρέπει να ε-

ξασφαλίσει ότι τα δάση και η γη θα διατη-

ρούν το ποσό του CO2 που θα απομονώ-

σουν σε ολόκληρη την ΕΕ μέχρι το 2030.

Ωστόσο, ο κανονισμός δεν παρέσχε πλή-

ρη διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον ο-

ποίο κάθε χώρα θα παρακολουθεί τις μετα-

βολές των εκπομπών της. Αν και λαμβάνο-

νται μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι οι βασι-

κές γραμμές πολιτικής είναι ρεαλιστικές

και εφαρμόσιμες, θα χρειαστεί μια ισχυρή

διαδικασία επανεξέτασης για να διασφαλι-

στεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα εξαπατήσουν

και θα συμμορφωθούν με τον κοινό στόχο.

Επιπλέον, ο υπολογισμός των εκπομπών

από τη χρήση ενέργειας από βιομάζα έχει

βελτιωθεί, αλλά μόνο ένα μέρος των εκπο-

μπών θα ληφθεί υπόψη. Ο κανονισμός δεν

θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απο-

τυχίες άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της ο-

δηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

που ενθαρρύνουν την καύση του ξύλου. Τα

κράτη μέλη που βασίζονται στη χρήση ε-

νέργειας από βιομάζα πρέπει να θυμούνται

τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει αυτό στον

σημαντικό ρόλο των δασών στην δέσμευση

του διοξειδίου του άνθρακα και να εξασφα-

λίσουν ότι τα εθνικά ενεργειακά σχέδια δεν

απειλούν τον θετικό ρόλο των δασών. Ο κα-

νονισμός LULUCF δεν είναι αρκετά ισχυ-

ρός ώστε να διασφαλίσει ότι το ξύλο που

χρησιμοποιείται για την ενέργεια είναι φιλι-

κό προς το κλίμα, οπότε η οδηγία για τις α-

νανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να προ-

τείνει άλλους τρόπους για να διασφαλιστεί

ότι η ενέργεια από καύση βιομάζας συμβάλ-

λει στην μείωση των εκπομπών CO2.

Τέλος, η ΕΕ έχασε την ευκαιρία να θέσει

αρκετά ισχυρούς στόχους και μέτρα για τον

περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας

του πλανήτη σε 1,5 ° C. Ωστόσο, ο κανονι-

σμός LULUCF αποτελεί σαφή βελτίωση σε

σχέση με προηγούμενους κανονισμούς, κα-

θώς ο στόχος του είναι η βελτιωμένη προ-

στασία και διαχείριση της γης και των δα-

σών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

και παρέχει κίνητρα για την αποφυγή της α-

ποψίλωσης των δασών. Ακόμα, αναγνωρί-

ζεται θεσμικά ο σημαντικός ρόλος που μπο-

ρούν να διαδραματίσουν οι πράσινοι πόροι,

τα δάση, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι

χορτολιβαδικές εκτάσεις και οι υγροβιότο-

ποι στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων

στόχων στον τομέα της περιβαλλοντικής

πολιτικής.
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Η
ανθρωπότητα αν και ασήμαντη ως προς το συ-

νολικό μέγεθος της ζωής στη Γη, κυριαρχεί α-

πόλυτα πάνω σε αυτή, σύμφωνα με μια νέα

πρωτοποριακή εκτίμηση του συνόλου της υ-

πάρχουσας ζωής στον πλανήτη.

Οι 7,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αντιπροσω-

πεύουν μόλις το 0,01% όλων των έμβιων όντων,

σύμφωνα με τη μελέτη. Ωστόσο, από την

αυγή του πολιτισμού, η ανθρωπότη-

τα έχει προκαλέσει την απώλεια

του 83% όλων των άγριων

θηλαστικών και του 50%

της μάζας των φυτών,

ενώ τα ζώα που έ-

χουν εξημερωθεί

και χρησιμοποι-

ούνται από τον

άνθρωπο α-

φθονούν.

" Ή μ ο υ ν

σ υ γ κ λ ο ν ι -

σμένος να

διαπιστώσω

ότι δεν υ-

πήρχε ήδη

μια ολοκλη-

ρωμένη και ο-

λιστική εκτίμη-

ση όλων των

διαφορετικών συ-

νιστωσών της βιο-

μάζας", δήλωσε ο κα-

θηγητής Ron Milo, στο

Ινστιτούτο Weizmann του

Ισραήλ στο Ισραήλ, ο οποίος

ηγήθηκε της έρευνας που δημοσι-

εύθηκε στο περιοδικό της Εθνικής Α-

καδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS). Η

νέα έρευνα είναι η πρώτη συνολική εκτίμηση της μά-

ζας κάθε τάξης ζωντανού πλάσματος και ανατρέπει κάποιες

μακρόχρονες υποθέσεις.

Τα βακτήρια είναι πράγματι μια σημαντική μορφή ζωής - το

13% των πάντων - αλλά τα φυτά επισκιάζουν τα πάντα, καθώς

αντιπροσωπεύουν το 82% της συνολικής ζωντανής ύλης. . Η

συνολική βιομάζα των καλλιεργούμενων φυτών από τους αν-

θρώπους εκτιμάται σε δέκα γιγατόνους, δηλαδή μόνο το 2%

της συνολικής βιομάζας των φυτών. Όλα τα άλλα πλάσματα,

από τα έντομα μέχρι τους μύκητες, τα ψάρια και τα ζώα, απο-

τελούν μόνο το 5% της παγκόσμιας βιομάζας.

Μια άλλη έκπληξη είναι ότι η ζωή στα βάθη των

ωκεανών αντιπροσωπεύει μόνο το 1% της

συνολικής βιομάζας. Η συντριπτική

πλειοψηφία της ζωής είναι χερ-

σαία και ένα μεγάλο τμήμα

της- ένα όγδοο - είναι τα

βακτήρια που ζουν υ-

πόγεια, κάτω από την

επιφάνεια της γης.

Παρόλο που οι ω-

κεανοί κατα-

λαμβάνουν το

71% της επι-

φάνειας της

Γης, η συνο-

λική βιομάζα

της ξηράς

(470 γιγατό-

νοι) υπολο-

γίζεται ότι εί-

ναι σχεδόν 80

φορές μεγαλύ-

τερη από τη

συνολική βιομά-

ζα των θαλασσών

(έξι γιγατόνοι).

Σχεδόν όλη η βιομά-

ζα των φυτών βρίσκεται

στην ξηρά, ενώ αντίθετα

το μεγαλύτερο μέρος της βιο-

μάζας των ζώων βρίσκεται στη

θάλασσα.

Περίπου το 60% της παγκόσμιας βιομάζας (320 γιγα-

τόνοι) βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της Γης, ενώ η υπόλοιπη

κάτω από την επιφάνεια (130 γιγατόνοι είναι οι ρίζες των φυτών

και 100 γιγατόνοι τα υπόγεια βακτήρια). Το μεγαλύτερο ποσο-

στό της βιομάζας των μικροοργανισμών (περίπου το 90%) εκτι-

μάται ότι βρίσκεται βαθιά κάτω από την επιφάνεια της ξηράς και

κάτω από τους βυθούς των θαλασσών. Στους ωκεανούς το 70%

Οι άνθρωποι αποτελούν μόνο το 0,01% 
των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη
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της θαλάσσιας βιομάζας αποτελείται από μικρόβια, ενώ το υπό-

λοιπο 30% είναι τα αρθρόποδα και τα ψάρια.

Η νέα εργασία αποκαλύπτει ότι τα εκτρεφόμενα πουλερικά

αποτελούν σήμερα το 70% όλων των πτηνών στον πλανήτη,

με μόλις 30% να είναι τα άγρια πουλιά. Η εικόνα είναι ακόμη

πιο έντονη για τα θηλαστικά - το 60% όλων των θηλαστικών

στη Γη είναι κατοικίδια, κυρίως βοοειδή και χοίροι, το 36% εί-

ναι οι άνθρωποι και μόλις το 4% είναι άγρια ζώα. Παρόλο που

οι άνθρωποι και τα εξημερωμένα ζώα κυριαρχούν στη βιομά-

ζα των θηλαστικών, αποτελούν ένα μικρό μόνο ποσοστό στη

συνολική βιομάζα των ζώων (δύο γιγατόνοι), όπου κυριαρ-

χούν τα κάθε είδους αρθρόποδα της ξηράς και της θάλασσας

(1,2 γιγατόνοι) και τα ψάρια (0,7 γιγατόνοι).

Παρά την υπεροχή της ανθρωπότητας, σε όρους μάζας ο

Homo sapiens είναι μικρός. Οι ιοί από μόνοι τους έχουν συν-

δυασμένο βάρος τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό των αν-

θρώπων, όπως και τα σκουλήκια. Τα ψάρια είναι 12 φορές με-

γαλύτερα σε συνολικό βάρος από τους ανθρώπους και οι μύ-

κητες 200 φορές μεγαλύτεροι. Αλλά οι επιπτώσεις μας στον

φυσικό κόσμο παραμένουν τεράστιες.

Η καταστροφή του άγριου βιότοπου για την καλλιέργεια,

την υλοτομία και την ανάπτυξη έχει οδηγήσει στην έναρξη

αυτού που πολλοί επιστήμονες θεωρούν την έκτη μαζική εξα-

φάνιση της ζωής στην ιστορία της γης Περίπου τα μισά ζώα

της Γης πιστεύεται ότι έχουν χαθεί τα τελευταία 50 χρόνια. 

Οι ερευνητές υπολόγισαν τις εκτιμήσεις βιομάζας χρησιμο-

ποιώντας δεδομένα από εκατοντάδες μελέτες, οι οποίες συχνά

χρησιμοποιούσαν σύγχρονες τεχνικές. Οι ερευνητές αναγνω-

ρίζουν ότι παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες σε συγκεκρι-

μένες εκτιμήσεις, ειδικά για τα βακτήρια που βρίσκονται βα-

θιά στο υπέδαφος, αλλά υποστηρίζουν ότι η εργασία αποτελεί

μια ολοκληρωμένη και χρήσιμη επισκόπηση. Η μελέτη είναι

η πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανομής βιομάζας ό-

λων των οργανισμών - συμπεριλαμβανομένων των ιών - στη

Γη. Υπάρχουν δύο σημαντικά πορίσματα από αυτήν την έρευ-

να. Πρώτον, οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί

στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Οι άνθρωποι έχουν σκο-

τώσει, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εξαλείψει, τα ά-

γρια θηλαστικά για φαγητό ή ευχαρίστηση σε όλες σχεδόν τις

ηπείρους. Δεύτερον, η βιομάζα των χερσαίων φυτών δεσπόζει

κατά κύριο λόγο σε παγκόσμια κλίμακα - και το μεγαλύτερο

μέρος της βιομάζας έχει τη μορφή ξύλου.

1
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Φωτογραφίες: Κ.Α. Sujana (1,2,4,5,7,8), Amit Pandey (3), R. Saravanan (6).
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Κ
άθε Μάη ανθίζουν τα πα-

νέμορφα λουλούδια της

ακάνθου. Στολίζουν με τα

μοβ-ροζ χρώματά τους

τις πλαγιές του βράχου

της Ακρόπολης εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Μια βόλτα γύρω από την Ακρόπολη,

αρκεί για να παρατηρήσει κανείς σε δια-

φορά σκιερά σημεία αυτό το φυτό με τα

ακανθώδη μεγάλα φύλλα και ένα όμορ-

φο, μακρόστενο, ψηλό λουλούδι. 

Η άκανθος είναι πολυετές φυτό με πο-

λύ μεγάλα φύλλα, ακανόνιστα, και ανά-

λογα με το είδος έχει διαφορετικά άνθη

με έντονα χρώματα που εντυπωσιάζουν.

Υπάρχουν 20 είδη ακάνθου στον κόσμο,

αλλά μόνο 4 είναι τα αυτοφυή στην ελ-

ληνική χλωρίδα και στα νησιά των Κυ-

κλάδων. Ο Γιώργος Γεννάδιος αναφέρει

διάφορα ονόματα που είναι γνωστά στη

χώρα μας (απρινιά, απερουνιά, τσουλα-

κίδα κ.ά.), και άκανθα η άγρια κατά τον

Διοσκουρίδη. που όμως θεωρείται ότι ε-

νέπνευσε τον Καλλίμαχο γιατί ακόμα

και σήμερα φυτρώνει παντού στην πε-

ριοχή της Κορίνθου

Σύμφωνα λοιπόν με τον Βιτρούβιο,

που έζησε τον 1ο αι. μ.Χ., «εφευρέτης»

(έτσι τον χαρακτηρίζει) του κορινθια-

κού κιονόκρανου ήταν ο γλύπτης Καλ-

λίμαχος. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Καλ-

λίμαχος (430 π.Χ.), μαθητής του περί-

φημου γλύπτη Πολύκλειτου, παρατη-

ρούσε ένα καλάθι που βρισκόταν στον

τάφο ενός κοριτσιού στην Κόρινθο. Το

καλάθι όπου ήταν τοποθετημένα τα παι-

χνίδια της σκεπαζόταν από μια τετρά-

γωνη πλάκα. Γύρω από το καλάθι είχαν

φυτρώσει άκανθοι, ακολουθώντας το

σχήμα του. Και με αυτόν τον τρόπο ε-

μπνεύστηκε να δημιουργήσει το κοριν-

θιακό κιονόκρανο! Υπενθυμίζουμε ότι

με τον όρο κιονόκρανο ορίζουμε το α-

νώτατο  τμήμα του κίονα το οποίο υπο-

βαστάζει το ακριβώς από πάνω επιστύ-

λιο του οικοδομήματος.

Το κορινθιακό κιονόκρανο το αντέ-

γραψαν πολλοί τεχνίτες και γλύπτες και

στην αρχαιότητα και στις μεταγενέστε-

ρες εποχές, μεταβάλλοντας τη μορφή

του ο καθένας δημιουργώντας όμως υ-

πέροχες παραλλαγές. 

Η διακόσμηση γλυπτών με φύλλα α-

κάνθου απαντά σε κιονόκρανα πολλών

ναών της αρχαίας Ελλάδας, όπως σε ευ-

ρήματα των Δελφών, του Απόλλωνα

στις Βάσσες της Φιγαλείας, αλλά από

τα ωραιότερα κορινθιακά κιονόκρανα

είναι αυτά που στολίζουν τον ναό του

Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Πολλοί εί-

ναι οι καλλιτέχνες της Ρώμης και άλλων

σημαντικών πόλεων της αρχαιότητας

που αντέγραψαν με επιτυχία το κοριν-

θιακό κιονόκρανο για να διακοσμήσουν

AΚΑΝΘΟΣ
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
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ναούς, οικίες και άλλα ιστορικά μνη-

μεία. Ο «κορινθιακός ρυθμός», όπως ο-

νομάστηκε στη γλυπτική αλλά και στην

αρχιτεκτονική, θεωρήθηκε από τους ει-

δικούς ο πιο πλούσιος και κομψός ρυθ-

μός των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Αυ-

τός ο ρυθμός χρησιμοποιήθηκε και στην

εποχή της Αναγέννησης αλλά και στους

νεότερους χρόνους. 

Η νεοκλασική αρχιτεκτονική του

19ου αιώνα στην Ευρώπη αλλά και στην

Αμερική, όπου οι μεγαλοπρεπείς τράπε-

ζες είχαν και έχουν «κορινθιακή» πρό-

σοψη, έδωσε στον ρυθμό νέα ώθηση.

Τα ακροκέραμα της παλιάς Αθήνας,

που όλοι θυμόμαστε και ακόμα χρησι-

μοποιούμε ως διακόσμηση στα σπίτια

μας, μιμούνται το φύλλο της ακάνθου.

Στο τέλος του 19ου αιώνα άνθισε στην

Αγγλία η επαναστατική διακοσμητική

σχολή Arts and Crafts, με πρωταγωνι-

στή τον ζωγράφο, συγγραφέα και στο-

χαστή προραφαηλίτη William Morris. Ί-

σως το πιο γνωστό και αντιγραμμένο

(ακόμα και στις μέρες μας) προϊόν του

εργαστηρίου του ήταν το χαρτί ταπε-

τσαρίας και αργότερα ύφασμα με στυλι-

ζαρισμένα φύλλα ακάνθου.

Αν και τα διάφορα είδη της ακάνθου

φυτρώνουν άγρια παντού στην Ελλάδα,

έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται πο-

λύ σε κήπους. Είναι τόσο χαρακτηριστι-

κό της μεσογειακής χλωρίδας, που όταν

ιδρύθηκε στην Ελλάδα ο Σύλλογος Με-

σογειακής Κηπευτικής (Mediterranean

Garden Society) το 1994, καθιέρωσε ως

σύμβολο και λογότυπό του, την άκανθο.

Προσαρμοσμένο στο μεσογειακό κλί-

μα, ωφελείται από τις χειμωνιάτικες

βροχές και είναι καταπράσινο από τον

Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο, όταν υψώ-

νει τις εντυπωσιακές του λευκές και μοβ

ταξιανθίες που στολίζουν δάση και εξο-

χές. Μετά μαραίνεται, ξεραίνεται και ε-

ξαφανίζεται τελείως. Επανεμφανίζεται

με τα πρωτοβρόχια οπότε και ξεπετάγο-

νται οι πρώτες τρυφερές φύτρες. Σαν

φυτό κήπου χρειάζεται μηδενική φρο-

ντίδα.

Πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα

και με σπόρους και πρέπει να φυτευτεί

το φθινόπωρο σε μέρη που δεν ποτίζο-

νται το καλοκαίρι. Σε αντίθεση με τα

περισσότερα φυτά κήπου, μπορεί και

φυτρώνει άνετα κάτω από πεύκα, κυπα-

ρίσσια και δρύες. 
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Tα ωραιότερα κορινθιακά κιονόκρανα 
είναι αυτά που στολίζουν τον ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.



Ο
Σύλλογος Προστασίας και

Περίθαλψης Άγριας Ζωής

ANIMA σε συνεργασία με

την Φιλοδασική Ένωση

Αθηνών οργάνωσε, και

φέτος, στο Αισθητικό Δάσος γύρω από

την Μονή Καισαριανής, που διαχειρίζε-

ται η Φιλοδασική, απελευθέρωση αποθε-

ραπευμένων άγριων πουλιών. 

Την 1η Απριλίου, στο πλαίσιο της

γιορτής που οργάνωσε η ΑΝΙΜΑ με τη

συμμετοχή του Πελίτι, ελευθερώθηκαν

στην Καισαριανή γερακίνες, βραχοκιρκί-

νεζα, ένα ξεφτέρι κι ένας μπούφος, χελώ-

νες και σκαντζόχοιροι. Στη γιορτή μοιρά-

στηκαν παραδοσιακοί σπόροι, τα παιδιά

έπαιξαν, οι μουσικοί τραγούδησαν και οι

φίλοι βρέθηκαν μεταξύ τους. Ο κόσμος

ήταν πολύς και η χαρά μεγάλη.

Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν την

προσπάθειά τους, παρ’ όλες τις μεγάλες

δυσκολίες και καλούμε όλους τους φί-

λους, να στηρίζουν το έργο τους.

Το κείμενο που έγραψε η Μαρία Γα-

νωτή, η ψυχή της ANIMA, είναι μία

κραυγή αγωνίας και σας το μεταφέρου-

με αυτούσιο με την ελπίδα να ευαισθη-

τοποιηθούν περισσότεροι φίλοι και να

βοηθήσουν, όπως μπορούν.

Γιορτή Απελευθέρωσης 
άγριων πουλιών στο Αισθητικό Δάσος





Τι είναι η περίθαλψη;

Μην είναι τρέλλα;

Μην είναι ματαιότητα; 

Μην είναι αυτοκαταστροφή για τους εμπλεκομένους; 

Μην είναι αρμένισμα σε φουρτουνιασμένο πέλαγος; 

Τι είναι να μεγαλώνεις εκατοντάδες σπουργιτάκια, χελιδο-

νάκια και κοτσυφάκια που η φύση είχε αποφασίσει τον χαμό

τους, μετά την πτώση ή την απόρριψη από τη φωλιά, να απε-

λευθερώνεις τσαλαπετεινάκια που στο πρώτο τους ταξίδι έ-

χουν λίγες πιθανότητες να ξεπεράσουν το φράγμα διχτυών

στη Βόρειο Αφρική, να επανεντάσσεις γύπες και να μαθαίνεις

τα νέα τους επειδή βρέθηκαν νεκροί από δηλητηριασμένο δό-

λωμα; 

Τι είναι να μιλάς ολημερίς κι ολονυχτίς στο τηλέφωνο, με

ανθρώπους από όλη την Ελλάδα αλλά και με ομογενείς από α-

πίθανες χώρες, και να νοιώθεις την ανακούφισή τους που υ-

πάρχει κάποιος να τους πει τι να κάνουν με το πουλάκι που

βρήκαν; Τι είναι να σε κυριεύει ο εκνευρισμός από την κούρα-

ση και να γίνεσαι απότομος και μετά να μετανιώνεις; Ή να σε

λούζει από τηλεφώνου ο συνομιλητής γιατί δεν πας είκοσι φο-

ρές τη μέρα στον Πειραιά να μαζεύεις τα γλαράκια που πέ-

φτουν από τις ταράτσες, μόνο του λες να φέρει ο ίδιος αυτό

που βρήκε; «Εγώ θα κάνω τη δουλειά σας κυρία μου, σοβαρο-

λογείτε;»

Τι είναι να μην χωράνε πια τα ζώα στον Σταθμό, η σισύφεια

προσπάθεια να παραμείνει ο χώρος καθαρός και κάθε πρωί

πάλι από την αρχή, να ντρέπεσαι που είναι όλα στριμωγμένα

και πώς να τα δείξεις; 

Τι είναι να έχεις γεράσει σ’ αυτή την ιστορία κι όμως κάθε

τόσο να πρέπει να τα βγάλεις πέρα με ανθρώπους των υπουρ-

γείων πολύ νεώτερους, που σε αντιμετωπίζουν σαν ενοχλητι-

κή μύγα, και να σου έρχεται να πεις διάφορα γαλλικά που τα

καταπίνεις όμως; Να πρέπει να γράφεις ωραίες επιστολές επι-

καλούμενος την «εγνωσμένη ευαισθησία σας ως προς την

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», ξέροντας ότι για τον

παραλήπτη στα παλιά του τα παπούτσια το περιβάλλον και η

φύση, άλλο είναι που τον νοιάζει; Για να μπορέσεις να βρεις

τρόπο να πληρώσεις τα νοίκια, τα παιδιά που λιώνουν στη

δουλειά, να αγοράσεις τις πιο καλές τροφές για τα μωρά, να έ-

χεις για τις βενζίνες... Κοντά 35 χρόνια ζητιάνος, από τα 58

που έχω ζήσει μέχρι τώρα. 

Τι είναι η περίθαλψη; Είναι η χαρά να καταφέρνεις αυτό

που φαινόταν αδύνατο σε όλους. Είναι η αγωνία και η ελπίδα

για το αύριο. Είναι η συντροφικότητα παρ’ όλους τους καυγά-

δες, η αναμέτρηση με τους νόμους της φύσης, μια βουτιά μέ-

σα στην κοινωνία με τους καλούς και τους κακούς -δεν υπάρ-

χουν καλοί και κακοί, μάθαμε τελικά. 

Τα καταλαβαίνουμε τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε

να ξαναβγούν στην επιφάνεια να ανασάνουν. Εμείς -και η Αλ-

κυόνη- για την ώρα βαστάμε. 

Μαρία Γανωτή
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Η
Φιλοδασική συνεχίζοντας

την αναβάθμιση των υπο-

δομών αντιπυρικής προ-

στασίας του Αισθητικού

δάσους στον Υμηττό, το-

ποθέτησε ένα νέο παρατηρητήριο πυρ-

καγιών σε επίκαιρη θέση με απρόσκο-

πτη θέα. Το ξύλινο λυόμενο παρατηρη-

τήριο που είχε τοποθετήσει τον Ιούνιο

του 1990 είχε πια παλιώσει και τα δέ-

ντρα γύρω του είχαν ψηλώσει τόσο που

εμπόδιζαν τη θέα. Ευχή όλων είναι ο

πυροφύλακας του νέου «ΦΕ-1» να μην

αναγγείλει ποτέ μια φωτιά!

Το ξύλινο λυόμενο παρατηρητήριο της

Φιλοδασικής με την κωδική ονομασία

«ΦΕ-1» συναρμολογήθηκε και τοποθε-

ΝΕΟ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

τήθηκε στις πλαγιές του ΒΔ Υμηττού,

στο Αισθητικό δάσος, στις αρχές Ιουνίου

του 1990. Το υλικό προερχόταν από το

Κρατικό Εργοστάσιο Ξυλείας της Καλα-

μπάκας και είχε δοθεί στη Φιλοδασική α-

πό το Δασαρχείο Πεντέλης. Τα υπόλοιπα

υλικά και οι εργασίες (κατασκευή σκυ-

ρόδετης βάσης, θεμελίωση ορθοστατών,

συναρμολόγηση από ξυλουργούς, επι-

στέγαση, καλύψεις, τζάμια, βάψιμο, στή-

ριξη με συρματόσχοινα κ.ά) χρηματοδο-

τήθηκαν από την ευγενική χορηγία του

αειμνήστου Λέοντος Μελά, πατέρα του

σημερινού Προέδρου της Φιλοδασικής.

Το παρατηρητήριο «ΦΕ-1» το αγαπή-

σαμε, το φροντίσαμε και ζήσαμε μαζί του

πολλές αγωνίες και δύσκολες ώρες. Η

συμβολή του ήταν ανεκτίμητη στην αντι-

πυρική προστασία του ΒΔ Υμηττού και οι

φωτιές που αναγγέλθηκαν από τους πυ-

ροφύλακες όλα αυτά τα χρόνια ήταν μεν

πολλές αλλά ευτυχώς όχι καταστροφικές. 
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Δύο έργα από την Ελλάδα
στους νικητές των βραβείων
Natura 2000 για το 2018

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, δύο έργα
ελληνικού ενδιαφέροντος περι-

λαμβάνονται στα φετινά Βραβεία
Natura 2000.

Συγκεκριμένα, η ελληνική δράση
για τη βελτίωση της συνύπαρξης με
την αρκούδα κέρδισε το βραβείο
στην κατηγορία «Συγκερασμός
συμφερόντων-αντιλήψεων». Χάρη
στη σχετική δράση, της οποίας ηγεί-
ται η ΜΚΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ στον νομό Κα-
στοριάς και αφορά έναν σημαντικό
διάδρομο για την καφέ αρκούδα με-
ταξύ Ελλάδας και Δυτικών Βαλκα-
νίων, μειώθηκαν δραστικά οι θάνατοι
αρκούδων και αυξήθηκε η αποδοχή
των ζώων από τις τοπικές κοινότη-
τες.

Για να περιοριστεί η διαμάχη μετα-
ξύ ανθρώπου και αρκούδας, λήφθη-
καν μέτρα για την πρόληψη συγκρού-
σεων μεταξύ των ζώων και διερχόμε-
νων οχημάτων σε έναν νέο αυτοκινη-
τόδρομο, δημιουργήθηκε δίκτυο ιδιο-
κτητών σκύλων-φυλάκων, και εγκατα-
στάθηκαν ειδικοί κάλαθοι αχρήστων
και ηλεκτρικές περιφράξεις, τα οποία
δεν μπορούν να προσπελάσουν οι
αρκούδες, για την προστασία της με-
λισσοκομίας και των οπωρώνων.

Παράλληλα, ένα σχέδιο για την
προστασία του Ασπροπάρη σε

τρεις ηπείρους κέρδισε το βραβείο
στην κατηγορία «διασυνοριακή συ-
νεργασία και δικτύωση». Χάρη στη
σύμπραξη μεταξύ των μελών της
BirdLife στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και της WWF
Ελλάδας εκπαιδεύτηκαν στον έλεγ-
χο του παράνομου εμπορίου του συ-
γκεκριμένου γύπα 178 τελωνειακοί
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Επί-
σης, χορηγήθηκε βοήθεια σε γεωρ-
γούς στη Βουλγαρία, ώστε να φρο-
ντίσουν βοσκότοπους του γύπα, ε-
κτελέστηκαν εργασίες μόνωσης σε
400 ηλεκτρικούς πυλώνες στην Ελ-
λάδα και τη Βουλγαρία και καταρτί-
στηκε σχέδιο δράσης από δίκτυο ε-
μπειρογνωμόνων από 26 χώρες για
την προστασία του Ασπροπάρη κατά
μήκος της μεταναστευτικής οδού
του.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα βρα-
βεία, το βραβείο των Ευρωπαίων πο-
λιτών κέρδισε το Σχολείο της Φύσης
στην Πορτογαλία, που ιδρύθηκε από
το Κέντρο Παρακολούθησης και Ερ-
μηνείας του Περιβάλλοντος του Δή-
μου Viana do Castelo. Το βραβείο
στην κατηγορία «Διατήρηση» απονε-
μήθηκε στη Σύμπραξη κατά της δηλη-
τηρίασης των βασιλαετών, με επικε-
φαλής την BirdLife Ουγγαρίας. Το ι-
σπανικό πρόγραμμα Natura 2000:
Σύνδεση των πολιτών με τη βιοποικι-
λότητα, που υλοποιούν η SEO/BirdLife
και το πρακτορείο ειδήσεων Agencia
EFE, κέρδισε το βραβείο στην κατη-
γορία «Επικοινωνία» για τις προσπά-
θειές τους να ευαισθητοποιήσουν τον
πληθυσμό με τη βοήθεια ντοκιμα-
ντέρ, εργαστηρίων, καθώς και τη με-
τάδοση ειδήσεων και άλλων πληρο-
φοριών σε 50 σούπερ μάρκετ. Τέλος,
το βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνι-
κο-οικονομικά οφέλη», το οποίο απο-
νέμεται σε πρωτοβουλίες που κατα-
δεικνύουν ότι η διατήρηση της φύσης

και η οικονομική ανάπτυξη είναι συμ-
βατές, απονεμήθηκε σε ένα έργο
LIFE για την αποκατάσταση ασβεστο-
λιθικών εκτάσεων στην Εσθονία.

Τα Βραβεία Natura 2000 επιβρα-
βεύουν επιτυχημένα παραδείγματα
προστασίας της φύσης από όλη την
ΕΕ και έχουν σκοπό να ενισχύσουν
την ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της
Ευρώπης, το δίκτυο προστατευόμε-
νων περιοχών Natura 2000.

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο σε
όλη την ΕΕ με 27.500 προστατευόμε-
νες περιοχές που καλύπτουν το 18%
της χερσαίας έκτασης και το 7% των
θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ. Το δί-
κτυο, το οποίο συνδυάζει την προ-
στασία της φύσης με τη βιώσιμη χρή-
ση της γης και οικονομική δραστηριό-
τητα, έχει σκοπό να προστατεύσει και
να ενισχύσει τη φυσική κληρονομιά
της Ευρώπης, καθώς και να εξασφα-
λίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση
των πλέον πολύτιμων και απειλούμε-
νων με εξαφάνιση ειδών της ηπείρου
μας.



Έξαρση Θανάτων 
Θαλάσσιων Χελωνών 
στο Αιγαίο

M
ε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό
γεγονός βρέθηκαν αντιμέτω-
ποι οι ερευνητές του Ινστιτού-

του Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέ-
λαγος. Από τις αρχές του 2018, σε
διάστημα μόλις τριών μηνών, οι ερευ-
νητές εντόπισαν 18 περιστατικά ε-
κβρασμών θαλάσσιων χελωνών, από
τις οποίες οι 16 εντοπίστηκαν νεκρές,
ενώ μόνο 2 ήταν ζωντανές αλλά σε ι-
διαίτερα κακή κατάσταση.

Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν
στις ακτές του ανατολικού Αιγαίου σε
ακτίνα μόλις 10 ναυτικών μιλίων, μία
θαλάσσια περιοχή την οποία παρακο-
λουθούν καθημερινά οι ερευνητές του
Ινστιτούτου. Πολυάριθμες άλλες ανα-
φορές εκβρασμών έγιναν σε πολλές
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο πραγ-
ματικός συνολικός αριθμός των νε-
κρών χελωνών είναι άγνωστος, δεδο-
μένου ότι σε μία χώρα όπου η ακτο-
γραμμή ξεπερνάει τα 18.000 χλμ., η
πλειονότητα των εκβρασμών γίνεται σε
δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες ακτές
με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εκβρα-
σμοί να μη γίνονται ποτέ αντιληπτοί, ι-
δίως εκτός της τουριστικής περιόδου.

Μία από τις θαλάσσιες χελώνες
που βρέθηκε ζωντανή, ήταν μπλεγμέ-
νη σε ένα πλαστικό τσουβάλι, στο ο-
ποίο είχε εγκλωβιστεί το ένα μπροστι-
νό της πτερύγιο και ο λαιμός της, ενώ
κομμάτια πλαστικού από το τσουβάλι
είχαν εισχωρήσει μέσα στο στόμα και

τον φάρυγγά της. Η συγκεκριμένη χε-
λώνα ήταν πολύ τυχερή, καθώς την ε-
ντόπισε εγκαίρως ένας ψαράς και έ-
πειτα από λίγες ημέρες φροντίδας α-
πό τον κτηνίατρο του Ινστιτούτου Αρ-
χιπέλαγος, μπόρεσε και πάλι να ελευ-
θερωθεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
νεκροψιών που διενεργήθηκαν στις
χελώνες που εντοπίστηκαν νεκρές,
στο σύνολο σχεδόν των περιστατικών
καταγράφηκαν σημάδια ανθρώπινης
επίδρασης (σημάδια από παλαιότε-
ρες προσκρούσεις με σκάφος, κομ-
μάτια πλαστικού και αλιευτικών εργα-
λείων στο στομάχι και το γαστρεντε-
ρικό σύστημα, κ.ά.).

Ωστόσο, ενώ η άμεση ανθρωπογε-
νής επίδραση δεν προκάλεσε τον θά-
νατο των θαλάσσιων χελωνών, τo σί-
γουρο είναι ότι η πλαστική ρύπανση
έχει σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο
στις θανατώσεις αυτών των χαρισμα-
τικών ζώων, που κατάφεραν να επι-
βιώσουν στις θάλασσές μας για χιλιά-
δες χρόνια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 18 πε-
ριστατικά εκβρασμού, 8 χελώνες ήταν
του είδους Caretta caretta και 8 ήταν
πράσινες χελώνες Chelonia mydas, έ-
να είδος θαλάσσιας χελώνας που συ-
νήθως προτιμάει θερμότερα νερά. Και
από τα δύο είδη οι χελώνες ήταν δια-
φόρων ηλικιών, μεγεθών και φύλων.

Οι πληθυσμοί αυτών των 2 ειδών θα-
λάσσιας χελώνας μειώνονται με ανησυ-
χητικούς ρυθμούς στην υπόλοιπη Με-
σόγειο, ενώ οι ελληνικές θάλασσες α-
κόμα στηρίζουν σημαντικά οικοσυστή-
ματα για αυτές, καθώς εδώ ζουν μεγά-
λο μέρος της ζωής τους, βρίσκουν τρο-
φή και χώρο αναπαραγωγής.

Όπως αναφέρει ο κτηνίατρος του
Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, Dr Guido
Pietroluongo, «Αυτά τα ασυνήθιστα
περιστατικά μαζικής θνησιμότητας
στις ακτές του ανατολικού Αιγαίου,
είναι σαν μία κραυγή αγωνίας της θα-
λάσσιας βιοποικιλότητας που ζητάει
τη βοήθειά μας».

Και στην καθαριότητα 
από τους τελευταίους 
η Αθήνα

Σ
τις τελευταίες θέσεις, ανάμεσα
στις πρωτεύουσες των 28 κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, η Αθήνα στην καθαριότητα.
Σχεδόν έξι στους δέκα Αθηναίους εί-
ναι δυσαρεστημένοι με το επίπεδο
καθαριότητας στην πόλη. Το 59% των
κατοίκων της ευρύτερης Αθήνας α-
πάντησε πως δεν είναι ικανοποιημένο
με το πόσο καθαρή είναι η πόλη, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Eurostat που
βασίζονται σε μετρήσεις του 2015. Το
41% δήλωσε ικανοποιημένο, όμως
μόλις εννέα στους εκατό Αθηναίους
εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση με
το επίπεδο καθαριότητας που παρα-
τηρούν στην πρωτεύουσα. Η Αθήνα
ήταν έβδομη από το τέλος ανάμεσα
στις 28 πρωτεύουσες της ΕΕ. 

Χειρότερη ανάμεσα στις πρωτεύ-
ουσες της ΕΕ είναι η Ρώμη, όπου μό-
λις εννέα στους εκατό κατοίκους θε-
ωρούν καθαρή την πόλη τους. Χειρό-
τερες από την Αθήνα θεωρούνται επί-
σης η Μπρατισλάβα, η Σόφια, το Βου-
κουρέστι, η Μαδρίτη και η Βουδαπέ-
στη, ενώ σε οριακά καλύτερη θέση εί-
ναι το Βερολίνο, με μόλις το 45% των
Βερολινέζων να δηλώνουν έστω ελα-
φρά ικανοποιημένοι με την καθαριό-
τητα στην πόλη τους. Στην κορυφή
του καταλόγου βρίσκεται το Λουξεμ-
βούργο, όπου το 95% δήλωσε μάλλον
ή πολύ ικανοποιημένο με το πόσο κα-
θαρή είναι η πόλη τους. Ακολουθούν
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η Βιέννη (90%) και η Λουμπλιάνα
(88%). «Πρωταθλήτρια» Ευρώπης α-
ναδείχτηκε πόλη Βέντσπιλς, στην Λε-
τονία, όπου το 99% δήλωσε λίγο έως
πολύ ικανοποιημένο με την καθαριό-
τητα, ενώ την δεύτερη θέση κατέλα-
βε μια ακόμα λετονική πόλη, η Βαλ-
μιέρα, με 97%. 

Ίχνη ρύπανσης 
από την αρχαία Ελλάδα
στους πάγους 
της Γροιλανδίας 

A
πό τα ίχνη ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης που έχουν εγκλωβιστεί
βαθιά μέσα στους αρκτικούς

πάγους της Γροιλανδίας, μια νέα διε-
θνής επιστημονική έρευνα προσπαθεί
να πάρει απαντήσεις για τους πολέ-
μους, τις επιδημίες, την άνοδο και την
πτώση των πολιτισμών της Ελλάδας,
της Ρώμης, της Φοινίκης. 

Πριν από χιλιάδες χρόνια, στην ακ-
μή των πολιτισμών του αρχαίου μεσο-
γειακού κόσμου, οι εκπομπές κυρίως
μολύβδου από διάφορες πηγές, ό-
πως η εξόρυξη και το λιώσιμο των με-
τάλλων, παρασύρθηκαν με τους ανέ-
μους και κατέληξαν στην παρθένα
Γροιλανδία, σε απόσταση 4.600 χιλιο-
μέτρων. Εκεί εγκλωβίστηκαν στους
πάγους και διατηρήθηκαν μέχρι σή-
μερα, μαζί με άλλα αερολύματα όπως
σκόνη και σωματίδια.

Οι ερευνητές μελέτησαν δείγματα
πάγου που προέρχονται από το 1100
π.Χ. (Ύστερη Εποχή του Σιδήρου) έ-
ως το 800 μ.Χ. (ευρωπαϊκός Μεσαίω-
νας). Οι ερευνητές του Πανεπιστημί-
ου της Οξφόρδης, του Ινστιτούτου Ε-
ρευνών της Ερήμου (DRI) των ΗΠΑ,
του Νορβηγικού Ινστιτούτου Μελέτης
του Αέρα και του Πανεπιστημίου της
Κοπεγχάγης, με επικεφαλής τον Αμε-
ρικανό καθηγητή υδρολογίας Τζόε
ΜακΚόνελ έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακα-
δημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS).

Μελέτησαν μια περίοδο που περιλαμ-
βάνει την άνοδο και την πτώση των
ελληνικών και των ρωμαϊκών πολιτι-
σμών. Ανακάλυψαν ότι η ρύπανση
του αέρα από μόλυβδο στη Γροιλαν-
δία αντικατοπτρίζει πολύ καλά γνω-
στά συμβάντα, όπως επιδημίες, πολέ-
μους, κοινωνικές αναταραχές και αυ-
τοκρατορικές επεκτάσεις στην ευρω-
παϊκή αρχαιότητα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι εκ-
πομπές μολύβδου εκείνης της περιό-
δου συνδέονται κυρίως με την παρα-
γωγή ασημιού, που ήταν το βασικό υ-
λικό για τα αρχαία νομίσματα. Επομέ-
νως συμπέραναν ότι οι εκπομπές μο-
λύβδου μπορούν να θεωρηθούν αντι-
προσωπευτικός δείκτης για τις μετα-
βολές στη συνολική οικονομική δρα-
στηριότητα. Στη μελέτη γίνεται ειδική
αναφορά και στους ατμοσφαιρικούς
ρύπους από τα αρχαία μεταλλεία του
Λαυρίου στην Αττική.

Η μελέτη δείχνει ότι η ρύπανση από
μόλυβδο άρχισε να αυξάνεται αισθη-
τά από το 900 π.Χ., εποχή που συμπί-
πτει με την εμπορική επέκταση των
Φοινίκων από την ανατολική προς τη
δυτική Μεσόγειο. Ακολούθησε μια
σταδιακή αύξηση της ρύπανσης, με
αποκορύφωμα την εποχή της Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας κατά τον 1ο και
2ο αιώνα μ.Χ., την κατ’ εξοχήν εποχή
της Pax Romana (Ρωμαϊκής Ειρήνης).
Αντίθετα, οι εκπομπές μολύβδου ή-
ταν πολύ χαμηλότερες (σχεδόν το έ-
να τέταρτο) κατά τα τελευταία 80
χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας,
μια εποχή οικονομικής κρίσης.

Οι εκπομπές ρύπων αυξομειώνο-

νταν ανάλογα με την πολιτική αστά-
θεια και τους πολέμους, ενώ εμφάνι-
σαν μεγάλη μείωση στη διάρκεια δύο
σοβαρών επιδημιών πανώλης (του Α-
ντωνίνου και του Κυπριανού) κατά
τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ.

Πηγή: McConnell, J. R., Wilson, A. I.,
Stohl, A., Arienzo, M. M., Chellman, N.
J., Eckhardt, S., ... & Steffensen, J. P.
(2018). Lead pollution recorded in
Greenland ice indicates European
emissions tracked plagues, wars, and
imperial expansion during antiquity.
Proceedings of the National Academy
of Sciences, 201721818

Μύκητες. Ένα αφανές 
αλλά σημαντικό πρόβλημα
για τα δάση

Ο
ι επιστήμονες προειδοποιούν
ότι η ρύπανση του περιβάλλο-
ντος στερεί τα δέντρα της Ευ-

ρώπης από ζωτικά θρεπτικά συστατι-
κά, καθώς καταστρέφει τους απαραί-
τητους μύκητες. Οι μύκητες ζουν
στις ρίζες των δέντρων, παρέχοντάς
τους μέταλλα και νερό.

Τα σημερινά όρια ρύπανσης που έ-
χει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπο-
ρεί να μην είναι αρκετά αυστηρά για
να προστατεύσουν τους δασικούς
μύκητες, λένε οι ερευνητές.

Σημάδια υποσιτισμού των δέν-
δρων, όπως τα αποχρωματισμένα
φύλλα, έχουν παρατηρηθεί στα δάση
της Ευρώπης.

Η απώλεια μυκήτων μπορεί να είναι
ένας παράγοντας, σύμφωνα με τη με-
λέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδι-
κό Nature. Όπως δήλωσε ο Dr Martin
Bidartondo, από το τμήμα βιολογικών
επιστημών στο Imperial College Lon-
don και Royal Botanic Gardens, Kew,
"Αν μας ενδιαφέρει η κατάσταση των
δασών μας δεν μπορούμε απλά να
κοιτάζουμε μόνο πάνω από το έδα-
φος. Πρέπει να κοιτάξουμε κάτω -
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πρέπει να καταλάβουμε πώς οι μύκη-
τες τρέφουν τα δέντρα".

Οι μύκητες ζουν στις ρίζες των δέ-
ντρων, παρέχοντας ζωτικά θρεπτικά
συστατικά και νερό. Μερικοί μύκητες
μπορούν να απλωθούν υπόγεια σε έ-
κταση αρκετών τετραγωνικών μέ-
τρων, ενώ άλλοι είναι ορατοί στην ε-
πιφάνεια και αποτελούν τα μανιτάρια
και τις τρούφες. Αυτοί οι μύκητες,
λαμβάνουν άνθρακα από το δέντρο
με αντάλλαγμα τα απαραίτητα θρε-
πτικά συστατικά, όπως το άζωτο, ο
φωσφόρος και το κάλιο, τα οποία α-
πορροφούν από το έδαφος.

Οι ερευνητές μελέτησαν 40.000 ρί-
ζες από 13.000 δείγματα εδάφους σε
137 δασικές τοποθεσίες σε 20 ευρω-
παϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Ηνωμένου Βασιλείου, για πά-
νω από 10 χρόνια. Βρήκαν ότι η τοπι-
κή ποιότητα του αέρα και του εδά-
φους έχει μεγάλη επίδραση στους
μύκητες του εδάφους. Η μελέτη βρή-
κε ότι εξαιτίας της ρύπανσης τα επί-
πεδα αζώτου, φωσφόρου και άλλων
ουσιών στο χώμα αυξάνονται σε βαθ-
μό επιζήμιο για τους μύκητες των ρι-
ζών, με συνέπεια να χειροτερεύει η
υγεία των δέντρων. Η ανεπάρκεια
των δέντρων σε θρεπτικά συστατικά
καθιστά τα δάση ευάλωτα σε παράσι-
τα, ασθένειες και στην κλιματική αλ-
λαγή.

Οι μύκητες λαμβάνουν λίγη προ-
στασία από τις πολιτικές και τους
νόμους προστασίας της φύσης,
πράγμα που καθιστά δύσκολο να ε-
κτιμηθεί ποια είδη είναι σπάνια ή
φθίνουν.

Το αρχαιότερο δέντρο 
της Ευρώπης  

Σ
την Ιταλία οι επιστήμονες εντόπι-
σαν ένα πεύκο 1.230 ετών που α-
ποτελεί το αρχαιότερο δέντρο

της Ευρώπης. Tο εντυπωσιακό είναι ό-
τι το δέντρο εξακολουθεί να αναπτύσ-
σεται ακόμα και σήμερα. Η ευνοϊκή
του ανάπτυξη οφείλεται πιθανότατα
στο ιδιαίτερο κλίμα που επικρατεί στα
βουνά, τα οποία παραμένουν δροσερά
όλο τον χρόνο αλλά και στις προσπά-
θειες που γίνονται τελευταία στη μείω-
ση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι ορι-
σμένα δέντρα έχουν τη δυνατότητα να
παραμένουν «ζωντανά» ακόμα όταν α-
ντιμετωπίζουν ακραίες αλλαγές κλίμα-
τος. Αυτό το πεύκο στην Ιταλία αποτε-
λεί χαρακτηριστικό παράδειγμα που έ-
χει βιώσει τόσο περιόδους πολύ έντο-
νου κρύου κατά το μεσαίωνα αλλά και
περιόδους έντονης ζέστης και ξηρα-
σίας. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν
και εξηγήσουν τον τρόπο ανάπτυξής
του όλα αυτά τα χρόνια στις διάφορες
μεταβαλλόμενες συνθήκες, είναι αι-
σιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να βοηθή-
σουν τα δάση να επιβιώσουν στις σύγ-
χρονες κλιματικές αλλαγές. 

«Η μελέτη τόσο μεγάλων σε ηλικία
δέντρων είναι πολύτιμη για να προβλέ-
ψουμε καλύτερα τις μελλοντικές επι-
πτώσεις της αλλαγής του κλίματος
στα δασικά οικοσυστήματα», λέει ο
Maxime Cailleret από το Ελβετικό Ο-
μοσπονδιακό Ινστιτούτο Δασών που
μελετά τη θνησιμότητα των δένδρων.

Το δέντρο έχει εντοπιστεί σε μια α-
πότομη, βραχώδη πλαγιά, ψηλά στα
βουνά του Εθνικού Πάρκου Pollino. Για
να καταλήξουν στην πραγματική ηλικία
του δέντρου οι επιστήμονες δυσκο-
λεύτηκαν αρκετά. Η χρονολόγησή του
με βάση τη μέτρηση των δακτυλίων
του πεύκου δεν ήταν δυνατή αφού, το
κεντρικό τμήμα του δέντρου, το οποίο
θα περιείχε τους αρχαιότερους δακτυ-
λίους, έλειπε. Οι ρίζες του δέντρου ή-

ταν σε καλύτερη κατάσταση, οπότε η
ομάδα αποφάσισε να ερευνήσει αν θα
μπορούσε να αποκαλύψει την ηλικία
του χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο
που συνδυάζει μερικές υπάρχουσες
τεχνικές. Αν και τόσο ο κορμός και οι
ρίζες ενός δέντρου παράγουν ετήσια
δακτυλίους, μπορούν να αναπτυχθούν
με διαφορετικούς ρυθμούς, κάτι που
δεν κάνει εύκολο να συσχετιστεί η ανά-
πτυξή τους. Ωστόσο, τα δείγματα που
χρονολογούνται από τις εκτεθειμένες
ρίζες του επέτρεψαν στους ερευνητές
να προσδιορίσουν πότε βλάστησε το
δέντρο. Η ομάδα ήταν στη συνέχεια σε
θέση να διασταυρώσει την ανάπτυξη
δακτυλίων σε δείγματα ρίζας και κορ-
μού για να αποκαλύψει τα χρόνια που
λείπουν από τον κορμό. Οι επιστήμο-
νες τελικά συμπέραναν ότι ο πρώτος
δακτύλιος του ιταλικού πεύκου σχημα-
τίσθηκε το 789 μ.Χ. Καθώς μάλιστα τις
τελευταίες δεκαετίες οι δακτύλιοί του
μεγαλώνουν ξανά, οι ερευνητές δεν α-
ποκλείουν ότι το δέντρο θα φθάσει τα
1.300 χρόνια.

Μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο ηλι-
κιακά δέντρο στην Ευρώπη ήταν ένα
πεύκο 1.075 ετών στη βόρεια Ελλάδα.
Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετά ακόμη
αιωνόβια δέντρα, μερικά από τα οποία
πιθανώς έχουν ξεπεράσει και την ηλι-
κία των 1.500 ετών, αλλά μέχρι στιγμής
δεν έχουν μελετηθεί εξονυχιστικά για
να επιβεβαιωθεί πόσο γέρικα είναι.

Όσον αφορά το αρχαιότερο γνωστό
επιστημονικά επιβεβαιωμένο δέντρο
στον κόσμο, η τιμή ανήκει σε ένα πεύ-
κο στην Καλιφόρνια, που είναι άνω
των 5.000 ετών.
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Υπάρχει, επίσης, ένα νορβηγικό έ-
λατο ηλικίας 9.560 ετών, το οποίο εί-
ναι το γηραιότερο στον κόσμο δέντρο-
μέλος αποικίας, καθώς ανήκει σε μια
ομάδα όμοιων γενετικά δέντρων, τα ο-
ποία μοιράζονται το ίδιο σύστημα ρι-
ζών, αλλά γεννούν ξεχωριστούς κορ-
μούς και κλαδιά.

Μικρή μείωση των περιοχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με εξαιρετικής ποιότητας 
ύδατα κολύμβησης

Π
αρά την οριακή μείωση, το 85 %
των περιοχών κολύμβησης σε
θάλασσες, ποτάμια και λίμνες,

σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2017 πλη-
ρούσαν τα υψηλότερα και πλέον αυ-
στηρά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης «εξαιρετικής» ποιότητας για τα ύ-
δατα, ως επί το πλείστον, απαλλαγμέ-
να από ρύπους. Αυτό έδειξε η πιο πρό-
σφατη ετήσια έκθεση για την ποιότητα
των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης
που δημοσίευσε η Κομισιόν. Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα αποτε-
λέσματα, παρέχουν μια καλή ένδειξη
των τόπων διακοπών στους οποίους οι
παραθεριστές μπορούν να βρουν τα
βέλτιστης ποιότητας ύδατα κολύμβη-
σης το φετινό καλοκαίρι. 

Η μείωση της ρύπανσης των υδά-
των ωφελεί και τους Ευρωπαίους πο-
λίτες αλλά και τα ζώα και τα φυτά. Η
διατήρηση των καθαρών υδάτων κο-
λύμβησης απαιτεί συνεχή προσοχή α-
πό τους υπευθύνους χάραξης πολιτι-
κής και γι’ αυτό η τακτική παρακολού-
θηση και αξιολόγηση των περιοχών
κολύμβησης παραμένει ζωτικό έργο. 

Σύμφωνα με τη ίδια έκθεση η Ελλά-
δα έρχεται τέταρτη με 95,9%, μετά
το Λουξεμβούργο (100%), τη Μάλτα
(98,9%) και την Κύπρο (97,3%).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία
δημοσιεύθηκαν, σχεδόν όλες οι 21.801
τοποθεσίες για ύδατα κολύμβησης
που ελέγχθηκαν πέρυσι στην Ευρώ-
πη, εκ των οποίων τα 21.509 βρίσκο-

νταν στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (95,9%), πληρούσαν τις
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας σύμ-
φωνα με τους κανόνες της ΕΕ, σύμ-
φωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ -
European Environmental Agency) και
της Koμισιόν. Η Αλβανία και η Ελβετία
παρακολουθούνται επίσης και ανέφε-
ραν την ποιότητα των 292 σημείων κο-
λύμβησης.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα α-
πό την παρακολούθηση έδειξαν μικρή
πτώση στις τοποθεσίες εντός της ΕΕ
που πληρούν τις υψηλότερες «εξαιρε-
τικές» και τις ελάχιστες απαιτήσεις
ποιότητας, που ορίζει η οδηγία της
ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης. Τα «ε-
ξαιρετικά» ποιοτικά πρότυπα σε ολό-
κληρη την Ευρώπη μειώθηκαν οριακά
από 85,5% το 2016 σε 85% πέρυσι. Ο-
μοίως, όσα πληρούν τις προδιαγρα-
φές την ελάχιστης «ικανοποιητικής»
κατηγορίας μειώθηκαν από 96,3% σε
96,0%. Ο λόγος για την ελαφρά πτώ-
ση οφειλόταν κυρίως στην επίδραση
της θερινής βροχής στα αποτελέσμα-
τα των δοκιμών, καθώς και στις αλλα-
γές στη μεθοδολογία δοκιμών στη
Ρουμανία και τη Σουηδία.

Ο αριθμός των περιοχών που αξιο-
λογήθηκαν ως κακές παρέμεινε ως ε-
πί το πλείστον αμετάβλητος από το
2016 σε ολόκληρη την ΕΕ, την Αλβα-
νία και την Ελβετία, πέφτοντας από
1,5% το 2016 σε 1,4% το 2017.

Σε πέντε χώρες, τουλάχιστον το
95% των υδάτων κολύμβησης αξιολο-
γήθηκε ως «εξαιρετικής ποιότητας»:
στο Λουξεμβούργο (και οι 12 δηλω-
θείσες περιοχές κολύμβησης), στην

Κύπρο (97,3% του συνόλου), στη
Μάλτα (99% του συνόλου), στην Ελ-
λάδα (95,9% του συνόλου) και στην
Αυστρία (95,1% του συνόλου). 

Όλες οι δηλωθείσες περιοχές υδά-
των κολύμβησης στην Αυστρία, το
Βέλγιο, την Κροατία, την Κύπρο, την
Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούρ-
γο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβε-
νία και την Ελβετία διέθεταν τουλάχι-
στον επαρκή ποιότητα το 2017 (σύμ-
φωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ποιό-
τητας που ορίζει η οδηγία για τα ύδα-
τα κολύμβησης). 

Οι τρεις χώρες με τους υψηλότε-
ρους αριθμούς περιοχών κολύμβησης
με ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» ή-
ταν η Ιταλία (79 περιοχές κολύμβησης
ή ποσοστό 1,4 %), η Γαλλία (80 περιο-
χές κολύμβησης ή 2,4 %) και η Ισπα-
νία (38 περιοχές ή 1,7 %). Στα κράτη
μέλη της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό
υδάτων κολύμβησης που έχουν χαρα-
κτηριστεί ως «ανεπαρκούς ποιότη-
τας» καταγράφηκε στην Εσθονία
(τέσσερις περιοχές υδάτων κολύμβη-
σης ή 7,4 %), την Ιρλανδία (επτά πε-
ριοχές υδάτων κολύμβησης ή 4,9 %)
και το Ηνωμένο Βασίλειο (21 περιοχές
υδάτων κολύμβησης ή 3,3 %). 

Τα παλαιότερα μπαομπάμπ
της Αφρικής πεθαίνουν 

Τ
α τελευταία 13 χρόνια δεν ήταν
καλά για τα αρχαία αφρικανικά
δέντρα μπαομπάμπ. Εννέα από

τα 13 παλαιότερα δέντρα μπαομπάμπ
είτε έχασαν κορμούς είτε πέθαναν
τελείως αφού έζησαν για περισσότε-
ρο από μια χιλιετία, σύμφωνα με δη-
μοσίευση ερευνητών στο επιστημονι-
κό περιοδικό Nature Plants. 

Ομάδες ερευνητών από τη Ρουμα-
νία, τη Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες
Πολιτείες ανέφεραν ότι εννέα από τα
13 παλαιότερα μπαομπάμπ που μελε-
τούσαν είτε είχαν πεθάνει εξολοκλή-
ρου είτε ότι τουλάχιστον κάποια από
τα παλαιότερα τμήματα και τα στελέ-
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χη τους είχαν καταρρεύσει και πέθαι-
ναν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα
μπαομπάμπ κατά περιόδους παρά-
γουν νέους κορμούς, όπως άλλα είδη
βγάζουν κλαδιά. Σταδιακά, οι κορμοί
αυτοί συγχωνεύονται μεταξύ τους.
Όταν πεθαίνουν πάρα πολλοί κορμοί,
το δέντρο καταρρέει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο επι-
στημονικό περιοδικό «Nature Plants»,
μεταξύ 2005-2017, ο οι ερευνητές με-
λέτησαν και χρονολόγησαν «σχεδόν ό-
λα τα γνωστά πολύ μεγάλα και ενδε-
χομένως πολύ γηραιά» μπαομπάμπ
της Αφρικής, περισσότερα από 60 δέ-
ντρα στο σύνολό τους. Συλλέγοντας

στοιχεία της περιμέτρου, του ύψους,
του όγκου του ξύλου και της ηλικίας,
παρατήρησαν «το απροσδόκητο και α-
ξιοσημείωτο γεγονός» ότι τα περισσό-
τερα από τα γηραιότερα και μεγαλύ-
τερα δέντρα πέθαναν την περίοδο της
έρευνας. Ανάμεσά τους, το Πάνκε στη
Ζιμπάμπουε, ηλικίας 2.350 ετών, το
δέντρο του Πλάτλαντ στη Νότια Αφρι-
κή με κορμό διαμέτρου άνω των 10 μέ-
τρων και το διάσημο μπαομπάμπ
Τσάπμαν ηλικίας 1.400 ετών, στην
Μποτσουάνα, στο οποίο είχε χαράξει
τα αρχικά του ο Λίβινγκστον και είχε
χαρακτηριστεί εθνικό μνημείο.

Όλα τα νεκρά δέντρα βρίσκονταν
στον νότο της ηπείρου -Ζιμπάμπουε,
Ναμίμπια, Νότια Αφρική, Μποτσουά-
να και Ζάμπια. Όπως αναφέρουν οι ε-
πιστήμονες, είναι πρακτικά αδύνατο
ένας τόσο μεγάλος αριθμός μεγάλων
και γηραιών μπαομπάμπ να έχουν πε-
θάνει σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα λόγω φυσικών αιτίων. Και ενώ
οι αιτίες για τον «θάνατό» τους παρα-
μένουν ασαφείς, οι ερευνητές υπο-
ψιάζονται ότι η κατάρρευση αυτών
των δέντρων-μνημείων, όπως τα χα-
ρακτηρίζουν, ενδέχεται να συνδέεται,
τουλάχιστον εν μέρει, με σημαντικές
αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες
που επηρεάζουν ιδιαίτερα τη νότια Α-
φρική. «Οι θάνατοι αυτοί δεν οφείλο-
νται σε επιδημία», τονίζουν οι ερευνη-
τές που εικάζουν ότι η κλιματική αλ-
λαγή μπορεί να επηρεάζει την ικανό-
τητα των μπαομπάμπ να επιβιώνουν
στο φυσικό περιβάλλον τους και ση-
μειώνουν ότι θα χρειαστούν και άλλες
έρευνες για να επιβεβαιωθεί ή να δια-
ψευστεί αυτή η υπόθεση.

Σε δέκα μόνο ποταμούς 
οφείλεται το 90% 
των πλαστικών των ωκεανών 

Τ
α τελευταία χρόνια, η ποσότητα
των πλαστικών που καταλήγουν
στους ωκεανούς αυξάνεται συ-

νεχώς. Πάνω από οκτώ εκατομμύρια

τόνοι καταλήγουν στον ωκεανό κάθε
χρόνο, και αν αυτή η κατάσταση συ-
νεχιστεί, μέχρι το 2050 θα υπάρχουν
περισσότερα πλαστικά από ό,τι ψά-
ρια στον ωκεανό.

Τα πλαστικά καταλήγουν στον ωκε-
ανό κυρίως μέσω των ποταμών. Σύμ-
φωνα με νέα μελέτη του Κέντρου Πε-
ριβαλλοντικής Έρευνας Χέλμχολτς,
υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οικο-
νομικού Φόρουμ, το 90% προέρχεται
από μόλις δέκα ποτάμια,

Οι οκτώ από αυτούς τους ποτα-
μούς βρίσκονται στην Ασία: ο Γιαν-
γκτσέ, ο Ινδός, ο Κίτρινος Ποταμός, ο
Χάι Χε, ο Γάγγης, ο Περλ, ο Άμουρ και
ο Μεκόνγκ, ενώ οι υπόλοιποι δύο είναι
ο Νείλος και ο Νίγηρας στην Αφρική.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η πο-
σότητα πλαστικού ανά κυβικό μέτρο
νερού ήταν σημαντικά υψηλότερη σε
μεγάλα ποτάμια, από ό,τι σε μικρά. Τα
δέκα ποτάμια είχαν δύο κοινά στοι-
χεία, τον υψηλό ανθρώπινο πληθυσμό
στην γύρω περιοχή και ελλιπείς διαδι-
κασίες διαχείρισης αποβλήτων.

Ο μεγαλύτερος φορέας πλαστικής
ρύπανσης στους ωκεανούς, είναι ο
Γιανγκτσέ όντας ο μακρύτερος ποτα-
μός της Ασίας, με 500 εκατομμύρια
ανθρώπους να κατοικούν στη λεκάνη
απορροής του. Η Κίνα έχει πάρει ορι-
σμένα μέτρα για τη μείωση των α-
πορριμμάτων, όπως η απαγόρευση
της εισαγωγής ανακυκλώσιμων α-
πορριμμάτων από το εξωτερικό.

Ο Ινδός και ο Γάγγης, που διέρχο-
νται από την Ινδία, φέρουν τη δεύτε-
ρη και την έκτη υψηλότερη ποσότητα
πλαστικών υπολειμμάτων στον ωκεα-
νό. 

Ο θάνατος του ιστορικού μπαομπάμπ
Τσάπμαν. Α. Το μπαομπάμπ Τσάπμαν
τον Ιούνιο του 2015. B. & Γ. Φωτογρα-
φίες που παρουσιάζουν το μπαομπάμπ
Τσάπμαν αμέσως μετά την ξαφνική κα-
τάρρευσή του τον Ιανουάριο του 2016.
Το δέντρο βρίσκεται στο έδαφος σχε-
δόν άθικτο, χωρίς να έχει σπασμένους
κορμούς και κλαδιά (Πηγή: Patrut, A.,
Woodborne, S., Patrut, R. T., Rakosy,
L., Lowy, D. A., & Hall, G. (2018). The
demise of the largest and oldest African
baobabs. Nature plants).
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