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Ένωση Αθηνών
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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
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Ακαδημίας Αθηνών
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IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ
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ΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 72 20 866
FAX: 210 72 91 628
e-mail: contact@philodassiki.org
http// www.philodassiki.org

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
AIK. AΔΑΜΗ
ΤΗΛ.: 210 23 15 201
e-mail: adamilam@otenet.gr

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

ΜΕΛΗ ..........................................40 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ..........................25 €
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κ.λπ...40 €

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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Το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν ακραίο μό-
νο για την Ευρώπη, αλλά και για ολόκληρο
το βόρειο ημισφαίριο. Μόνο τους τελευταί-
ους μήνες, παρατηρήσαμε υπερβολική ζέ-
στη στη Δυτική Ευρώπη, τον Καναδά, την
Αλάσκα, τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες,
το Τέξας, την Ιαπωνία και την Αλγερία, η ο-
ποία σημείωσε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρα-

σίας για την Αφρική. Η Σκανδιναβία, η Κα-
λιφόρνια και η Σιβηρία υπέφεραν από ξη-
ρασία και πυρκαγιές, ενώ η Ιαπωνία, οι Η-
ΠΑ, η Ευρώπη και η Ινδία χτυπήθηκαν με
καταστροφικές πλημμύρες.

Στο μέλλον οι επιστήμονες προβλέπουν
περισσότερες υψηλές θερμοκρασίες που θα
αποξηράνουν τα εδάφη και θα προκαλέ-

Από τις αρχές του 2018, κάτι
πολύ περίεργο συμβαίνει
στο κλίμα της Ευρώπης. Σε
όλη τη Βόρεια Ευρώπη, πα-
ρατηρήθηκε ηλιοφάνεια, το

έδαφος ξεραινόταν, και γενικά επικρατού-
σαν καιρικές συνθήκες μεσογειακού καλο-
καιριού. Οι εικόνες Φινλανδών που κολυ-
μπούν σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθ-
μών Κελσίου, στα βόρεια της χώρας, παρέα
με ταράνδους, μπορεί να μας φαίνονται ευ-
χάριστες αλλά η παρατεταμένη ξηρασία εί-
χε σοβαρές επιπτώσεις: κατεστραμμένες
καλλιέργειες, υδροηλεκτρικά εργοστάσια
που δεν λειτουργούν και ποτάμια που δεν
μπορούν πια να αξιοποιηθούν ως μεταφορι-
κοί άξονες, που είναι πολύ σημαντικό για
τη Βόρεια Ευρώπη.

Αν και οι καύσωνες προκάλεσαν πολλά
προβλήματα, ιδιαίτερη ανησυχία στην επι-
στημονική κοινότητα προκάλεσε η παρατε-
ταμένη ξηρασία. Οι επιστήμονες παρατη-
ρούν αναλογίες με τους πρώτους μήνες του
1540, που ήταν η χρονιά της μεγαλύτερης
καταγεγραμμένης ξηρασίας όλων των επο-
χών. Εκείνη την χρονιά, επί 11 συνεχόμε-
νους μήνες, στο μεγαλύτερο τμήμα της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου έπεφτε μόλις το ένα τρί-
το των συνηθισμένων βροχών. Το αποτέλε-
σμα ήταν να στερέψουν οι πηγές, να χα-
θούν σοδειές, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν
να σφάξουν τα ζώα τους, άγνωστος αριθμός
αγροτών πέθανε στα χωράφια, ενώ η ναυσι-
πλοΐα σταμάτησε και οι άνθρωποι στη Γερ-
μανία διέσχιζαν τον Ρήνο πεζοί. Η ιστορική
αυτή ξηρασία σημειώθηκε πριν εμφανι-
στούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες που
εκπέμπουν γιγάντιες ποσότητες άνθρακα
στην ατμόσφαιρα, ανεβάζοντας την παγκό-
σμια θερμοκρασία. Καθώς εξελίσσεται το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, είναι
πολύ πιθανό να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο
και στην εποχή μας.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΦΕΡΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΕΤΟΣ

Προσβολή συκιάς, από τη μύγα των σύκων και τη μύγα της Μεσογείου, στην Κύμη Ευβοίας. 
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σουν περισσότερη ξηρασία και πυρκαγιές.
Επίσης θα βλέπουμε πιο ακραία φαινόμενα
βροχής, δεδομένου ότι μια πιο ζεστή ατμό-
σφαιρα μπορεί στη συνέχεια να απελευθε-
ρώσει περισσότερη υγρασία. Μια συνολική
αύξηση των βροχοπτώσεων έχει επίσης
τεκμηριωθεί στα δεδομένα των μετεωρολο-
γικών σταθμών. Αλλά υπάρχει κάτι πιο εν-
διαφέρον που συμβαίνει και εδώ. Υπάρχουν
όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι η δυνα-
μική του καιρού αλλάζει. Κλιματική αλλα-
γή δεν σημαίνει μόνο υψηλότερες θερμο-
κρασίες αλλά και απροσδόκητες μεταβολές
επαναλαμβανόμενων καιρικών φαινομένων
όπως τα χαμηλά βαρομετρικά από τον Ατ-
λαντικό, θεωρούμενα ως πάγια χαρακτηρι-
στικά του βορειοευρωπαϊκού καιρού που ε-
ξαφανίστηκαν ως διά μαγείας φέτος. Κλι-
ματική αλλαγή σημαίνει επίσης περισσότε-
ρη ενέργεια στα καιρικά συστήματα, άρα ι-
σχυρότεροι άνεμοι, οι οποίοι σε συνδυασμό
με πυρκαγιές ή μέτωπα κακοκαιρίας μπορεί
να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφικοί. Αλλά

αυτή η καλοκαιρινή σειρά δραματικών και-
ρικών φαινομένων είναι σημαντική, καθώς
δείχνει τις συνέπειες της υπερθέρμανσης,
αλλά και το μέγεθος του προβλήματος που
κρύβει η διαταραχή των ανέμων του πλανή-
τη και των ωκεάνιων ρευμάτων.

Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη «ψή-
θηκε» φέτος το καλοκαίρι με ασυνήθιστα
υψηλές θερμοκρασίες, στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου,
οι θερινοί μήνες κύλησαν χωρίς πολλούς
και ισχυρούς καύσωνες, αλλά με αρκετές
βροχές και πολλούς κεραυνούς. Χαρακτη-
ριστικό είναι πως, στην Αττική φέτος, το
θερμόμετρο δεν ανέβηκε ούτε μία φορά
στους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι που έχει
να συμβεί εδώ και πολλά χρόνια! Είχαμε έ-
να καλοκαίρι με απουσία περιόδων υψηλών
θερμοκρασιών μεν, αλλά με έντονες καιρι-
κές μεταβολές, πιο αστάθμητο και απρό-
βλεπτο από άλλες φορές. 

Τον Ιούλιο φύσηξαν λίγα μελτέμια, ενώ
ήταν πολύ αυξημένα τον Αύγουστο. Μόνο

οκτώ ημέρες τον Ιούλιο είχαμε ισχυρούς
βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, ο μικρότερος
αριθμός ημερών τα τελευταία 10 χρόνια. Α-
ντιθέτως, ο Αύγουστος ήταν μήνας με με-
γάλη συχνότητα ισχυρών ανέμων, με 24 η-
μέρες. Είχαμε ζεστές θάλασσες στο Αιγαίο:
λόγω της απουσίας μελτεμιών τον Ιούλιο, η
επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας
στο Αιγαίο ήταν υψηλότερη κατά 2,5°C α-
πό αυτή του Ιονίου, ενώ συνήθως συμβαί-
νει το αντίθετο.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ελληνι-
κών θαλασσών, πάντως, είναι καταγεγραμ-
μένη σε επιστημονικές μελέτες. Υπολογίζε-
ται πως σε διάστημα 40 ετών, από το 1970-
2010, η μέση επιφανειακή θερμοκρασία της
θάλασσας στον ελληνικό χώρο έχει ανέβει
περίπου κατά 1° C, ενώ σε άλλη μελέτη κα-
ταγράφεται άνοδος της θερμοκρασίας της
θάλασσας, στο διάστημα από 1985-2005,
από τους 18,5° C στους 19,4° C. Η άνοδος
της θερμοκρασίας της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου έχει εξάλλου οδηγήσει τα προη-

Κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο υψηλότερες θερμοκρασίες αλλά και απροσδόκητες μεταβολές επαναλαμβανόμενων καιρικών φαινομένων.
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γούμενα χρόνια στη διευκόλυνση της εισό-
δου ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα, ψα-
ριών δηλαδή που ζούσαν σε θερμότερα ύ-
δατα.

Η κλιματική αλλαγή εκτός από τον φυσι-
κό πλούτο απειλεί και τον αρχαιολογικό
πλούτο της χώρας. Οι δασικές πυρκαγιές
ενδέχεται να καταστούν ακόμη πιο κατα-
στροφικές για πολλές περιοχές πολιτιστι-
κής κληρονομιάς που απειλούνται ήδη και
ενδέχεται να απειλήσουν και άλλες τοποθε-
σίες που ιστορικά ήταν λιγότερο επιρρεπείς
πριν από την εμφάνιση της κλιματικής αλ-
λαγής. Σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα
ένα πολιτιστικό μνημείο ή ένας αρχαιολογι-
κός χώρος βρίσκεται μέσα στο φυσικό περι-
βάλλον και συχνά περιβάλλεται από εκτά-
σεις δασικού χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα
είναι η πυρκαγιά που απείλησε την Αρχαία
Ολυμπία το 2007. Άλλο χαρακτηριστικό
παράδειγμα μεγάλης έκθεσης σε υψηλό
κίνδυνο για πυρκαγιές αποτελούν οι αρχαι-
ολογικοί χώροι της νοτιοανατολικής Αττι-
κής (Βραυρώνα, Ναός του Αμφιάραου, Ρα-
μνούντας, Μαραθώνας, Ναός του Ποσει-
δώνος στο Σούνιο κ.λπ.). Χώροι που περι-
βάλλονται από ξηρή βλάστηση ιδιαίτερα
εύφλεκτη τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ό-
ρος Πεντέλη που ανήκει στην υψηλή ζώνη
επικινδυνότητας για πυρκαγιά απέχει μόλις
30 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο
της Βραυρώνας. Επιπλέον, οι χώροι αυτοί
φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί από την
πολιτεία και βρίσκονται κυριολεκτικά στο
έλεος της φύσης.

Η κλιματική αλλαγή επηρέασε και φέτος
την αγροτική παραγωγή. Η φετινή χρονιά
που χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερα ή-
πιο χειμώνα, μία άνοιξη και ένα καλοκαίρι
με πολλές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στη
διάρκεια του Ιουνίου και Ιουλίου, είχε ως
αποτέλεσμα να εμφανίζονται ιδιαίτερα με-
γάλοι πληθυσμοί βλαβερών εντόμων, τα ο-
ποία προκάλεσαν πολλές ζημιές στις καλ-
λιέργειες. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκαν
ιδιαίτερα μεγάλοι πληθυσμοί του δάκου της
ελιάς, που προξένησαν τεράστια ζημιά στη
φετινή ελαιοπαραγωγή.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα
της φετινής χρονιάς, είναι η  μεγάλη προ-
σβολή των  σύκων, από δύο έντομα, τη μύ-
γα των σύκων και τη μύγα της Μεσογείου,
στην περιοχή Κύμης Ευβοίας. Λόγω της
προσβολής από τα έντομα αυτά, τα σύκα
καταστρέφονται και δευτερογενώς μολύνο-
νται από μύκητες και σαπίζουν, με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει μεγάλη ποσοτική και
ποιοτική μείωση της παραγωγής. 

Η πραγματικότητα της υπερθέρμανσης
του πλανήτη πλησιάζει γρήγορα και δεν α-
ποτελεί πλέον ζήτημα για τις μελλοντικές
γενιές. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για
πιο δυσάρεστες εκπλήξεις τα επόμενα χρό-
νια και πρέπει να μειώσουμε επειγόντως τις
εκπομπές άνθρακα στην ατμόσφαιρα για να
αποφύγουμε την περαιτέρω αποσταθερο-
ποίηση του κλιματικού συστήματος.

Iδιαίτερη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία. 
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Τι ειναι οι Μεσογειακοι κυκλώνεσ

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 ένας μεσογεια-
κός κυκλώνας αναπτύχθηκε στην ανατο-
λική Μεσόγειο. Οι θερμοκρασίες νερού

γύρω στους 27 °C ευνόησαν τη μετάβαση της
καταιγίδας σε υβριδικό κυκλώνα, με θερμό θερ-
μικό πυρήνα στο κέντρο. Η θύελλα κινήθηκε
προς τα βορειοανατολικά προς την Ελλάδα, έγι-
νε βαθμιαία εντονότερη και ανέπτυξε χαρακτη-
ριστικά τροπικού κυκλώνα. Στις 29 Σεπτεμβρί-
ου, η καταιγίδα χτύπησε την Πελοπόννησο στην
περιοχή δυτικά της Καλαμάτας. Είναι γνωστή με
τα ανεπίσημα ονόματα Ξενοφών και Ζορμπάς. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης σχηματισμού, ο
μεσογειακός κυκλώνας προκάλεσε πλημμύρες
στην Τυνησία και τη Λιβύη, αφήνοντας βροχο-
πτώσεις περίπου 200 χιλιοστών. Οι πλημμύρες
σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους στην Τυνησία,
ενώ παράλληλα προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια,
δρόμους και χωράφια. Πριν φτάσει ο κυκλώνας
στην Ελλάδα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρε-
σία εξέδωσε επείγον δελτίο επιδείνωσης καιρού.
Τα σχολεία έκλεισαν και πολλές πτήσεις ακυρώ-
θηκαν. Τα νησιά Στροφάδες και Ρόδος ανέφεραν
δυνατούς ανέμους κατά τη διάρκεια της διαδρο-
μής της καταιγίδας. Ένας ιδιωτικός μετεωρολο-
γικός σταθμός στον Βουτσάρα μέτρησε ριπές α-
νέμου 105 χιλιομέτρων. Οι άνεμοι στην Αθήνα
έριξαν δέντρα και καλώδια μεταφοράς ενέργει-
ας. Ένα πεσμένο δέντρο κατέστρεψε τη στέγη ε-
νός σχολείου στη δυτική Αθήνα. Αρκετοί δρόμοι
έκλεισαν λόγω πλημμυρών. Στα Ιωάννινα, η κα-
ταιγίδα προκάλεσε ζημιές στο μιναρέ στη κορυ-
φή του Τζαμιού Ασλάν Πασά, το οποίο χρονο-
λογείται από το 1614.

Οι μεσογειακοί κυκλώνες είναι διεθνώς γνω-
στοί με τον όρο Medicanes –από τις λέξεις
Mediterranean και hurricanes– και έχουν πολλά
κοινά με τις τροπικές καταιγίδες, με ισχυρούς α-
νέμους που κινούνται γύρω από έναν πυρήνα
και καταρρακτώδεις βροχές. Σύμφωνα με μια
μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2011, κάθε χρόνο
συμβαίνουν μόνον 1-2 Medicanes. Στην Ελλάδα
είναι ακόμα πιο σπάνιοι, αν και το 2018 είναι το
τρίτο συνεχόμενο έτος που εμφανίστηκε κυκλώ-
νας, μετά τον Νοέμβριο 2017 και τον Οκτώβριο
2016. Η προηγούμενη χρονιά που επισκέφθηκε
κυκλώνας την χώρα μας ήταν το 1995.

Αυτές οι ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται
συνήθως τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ό-
ταν η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασ-
σας στη Μεσόγειο είναι μάλλον υψηλή, αν και
θεωρητικά μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε
περίοδο του χρόνου. Ουσιαστικά το φαινόμενο
δημιουργείται από θυελλώδεις ανέμους που

στροβιλίζονται και σχηματίζουν ένα μάτι, συνο-
δευόμενοι από την εκδήλωση καταρρακτώδους
βροχής. Οι Medicanes έχουν πολλά κοινά με τις
τροπικές καταιγίδες, με ισχυρούς ανέμους που
κινούνται γύρω από έναν πυρήνα και καταρρα-
κτώδεις βροχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η περίπτωση του Medicane Qendresa που
έπληξε τη Μάλτα το 2014 με ανέμους που έφθα-
ναν έως και τα 111 χιλιόμετρα την ώρα και ριπές
έως και 154. Ωστόσο τα νερά της Μεσογείου
δεν έχουν την έκταση και την θερμοκρασία ώ-
στε να διατηρήσουν την ισχύ που απαιτείται
προκειμένου να αποκληθούν οι καταιγίδες αυτές
κανονικοί κυκλώνες. Επιπλέον, σύμφωνα με τον
Γιοτσανάν Κουσνίρ, ο οποίος μελετά τη μετα-
βλητότητα του καιρού στο Lamont-Doherty
Earth Observatory του πανεπιστημίου Κολού-
μπια, η φυσική και η δυναμική των Medicanes
είναι διαφορετική από εκείνην των κυκλώνων.

Όπως και οι συμβατικοί κυκλώνες, οι μεσο-
γειακοί κυκλώνες αναπτύσσονται πάνω από
ζεστά νερά. Ενώ στον Ατλαντικό και τον Ειρη-
νικό ο σχηματισμός κυκλώνων προϋποθέτει
θερμοκρασία υδάτων 27 βαθμών Κελσίου,
στην Μεσόγειο μπορούν να σχηματισθούν οι
κυκλώνες ακόμη και με θερμοκρασία υδάτων
μόνο στους 14 βαθμούς Κελσίου. Ο σχηματι-
σμός τους εξαρτάται από τον κρύο αέρα πάνω
από το επίπεδο της θάλασσας.

Οι κυκλώνες αναπτύσσονται γύρω από έναν
θερμό πυρήνα και κατά κανόνα κινούνται από

ανατολικά προς δυτικά, ενώ οι Medicanes έ-
χουν έναν κρύο πυρήνα και κινούνται από δυτι-
κά προς ανατολικά. Ξεκινούν σαν κανονικές
καταιγίδες όπως αυτές στην Ανατολική Ακτή
των ΗΠΑ, μόνο που είναι μικρότερες και λιγό-
τερο έντονες. Ωστόσο μερικές φορές οι καται-
γίδες αρχίζουν να προκαλούν ζέστη και υγρα-
σία πάνω από τη Μεσόγειο, μετατρέποντάς τες
θερμοδυναμικά σε ενέργεια, ακριβώς όπως οι
κυκλώνες. Αναπτύσσεται τότε ένα έντονο σύ-
στημα χαμηλής πίεσης, λέει ο Κουσνίρ, "το ο-
ποίο μοιάζει πάρα πολύ με κυκλώνα με σύννε-
φα που στροβιλίζονται παίρνοντας το σχήμα ε-
νός ματιού". Ενισχυμένες από δυτικούς ανέ-
μους από ψηλά οι καταιγίδες αυτές κινούνται
ανατολικά.

Οι πιο συνηθισμένες περιοχές για την εμφά-
νιση μεσογειακού κυκλώνα είναι ο Κόλπος
στων Λεόντων στη Δυτική Μεσόγειο και, η πε-
ριοχή του Ιονίου, κυρίως προς τον Νότο. Ενδε-
χομένως ευνοείται η ανάπτυξη ανέμων από τη
μορφολογία της ακτογραμμής ανάμεσα στη
Νότια Iταλία και τη Δυτική Ελλάδα, με αποτέ-
λεσμα τον σχηματισμό χαμηλού βαρομετρικού
συστήματος.

Αν και οι μεσογειακοί τυφώνες φαίνεται ότι
θα παραμείνουν σχετικά σπάνιοι, η άνοδος της
θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας α-
ναμένεται να φέρει ισχυρότερους μεσογεια-
κούς κυκλώνες στο μέλλον -ίσως μετατρέπο-
ντάς τους τελικά σε πλήρης έντασης κυκλώνες.

Μηνιαίος αριθμός Μεσογειακών Κυκλώνων για την περίοδο 1947-2014 (Πηγή: Παναγιώτης Νάστος, Κων-
σταντίνα Καραβανά-Παπαδήμου, Ιωάννης Ματσαγγούρας. (Σεπτέμβριος 2015). Τροπικού τύπου κυκλώνες
στη Μεσόγειο... Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. (σελ. 3-5).
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Όταν καταστράφηκε το γε-
φύρι της Πλάκας, η κοινή
γνώμη συγκλονίστηκε. Ό-
ταν κατέρρευσε το Θεογέ-
φυρο, ένα φυσικό γεφύρι

μνημείο της φύσης, η είδηση έκανε τον
γύρο του Διαδικτύου. Ακολούθησαν δε-
κάδες άρθρα, παρεμβάσεις, συγκινητικές
δηλώσεις. Τα υπεραιωνόβια γεφύρια αξί-
ζουν, όμως, κάτι περισσότερο από επική-
δειους μετά την καταστροφή. Χρειάζο-
νται μέριμνα και προστασία. 

Στις ημέρες μας αρκετά από τα γεφύ-
ρια της Ηπείρου βρίσκονται σε άσχημη
κατάσταση. Το ζήτημα έχει αρχίσει να α-
πασχολεί έντονα Δήμους, τοπικούς φο-
ρείς αλλά και το υπουργείο Πολιτισμού,
με όλους να έχουν καταλήξει ότι είναι α-
παραίτητο να υλοποιηθεί ένα ευρύ πρό-
γραμμα καταγραφής, συντήρησης και α-
νάδειξης των ξεχωριστών αυτών μνημεί-
ων, που καθρεφτίζουν την σπάνια αρχι-
τεκτονική παράδοση του τόπου μας.

Τα πέτρινα γεφύρια αποτελούν χαρα-
κτηριστικό κτίσμα και εξαιρετικά αξιό-
λογο δείγμα της τοπικής λαϊκής αρχιτε-
κτονικής της Ηπείρου. Άλλα μεγάλα, ξα-
κουστά και ονομαστά όπως το θρυλικό
γεφύρι της Άρτας. Άλλα μικρά, ξεχασμέ-
να και παρατημένα στο πέρασμα των
χρόνων. Τα πιο παλιά πέτρινα γεφύρια
βρίσκονται στην περιοχή του Ζαγορίου.

Κυρίως τα γεφύρια κατασκευάστηκαν
για λόγους μετακίνησης καθώς η περιο-
χή της Ηπείρου διατρέχεται από ποτά-
μια, τα οποία τον χειμώνα γίνονται πολύ
άγρια και ορμητικά. Έτσι, τα γεφύρια
συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους
αλλά και τις γειτονιές κάθε χωριού με
τους χώρους δουλειάς -τα χωράφια, τα α-
μπέλια, τα βοσκοτόπια. Όταν οι Ηπειρώ-
τες άρχισαν να ταξιδεύουν και να μετα-
φέρουν εμπορεύματα με τα καραβάνια
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, τα γε-
φύρια ήταν πλέον απαραίτητα, για τη
διάβαση των ποταμών. Αρχικά οι κατα-

σκευές ήταν απλές, ξύλινες. Σταδιακά
και κυρίως από τα μέσα του 18ου αι. και
μετά άρχισαν να γίνονται πέτρινες. 

Τα γεφύρια χτίζονται από συντεχνίες
Ηπειρωτών μαστόρων, ειδικές στην κα-
τασκευή γεφυριών - τους κιοπρουλήδες.
Αρχικά γινόταν η επιλογή της περιοχής.

Διάλεγαν τα μέρη όπου το ποτάμι στέ-
νευε. Εκεί στηνόταν η ξύλινη σκαλωσιά,
το ξυλότυπο. Επάνω σε αυτό προχωρού-
σε το κτίσιμο του γεφυριού ταυτόχρονα
και από τις δύο πλευρές, τις βάσεις. Στα-
διακά προχωρούσε προς τα επάνω δια-
μορφώνοντας το τόξο. Δομικό υλικό εί-
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Τα γεφυρια Τησ ηπειρου
κινδυνευουν

Επάνω, το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό στους Κήπους Ζαγορίου.
Κάτω, το Γεφύρι του Καμπέρ-Αγά κοντα στο χωριό Μηλιωτάδες, στο Ανατολικό Ζαγόρι

Δεξιά το ξακουστό Γεφύρι της Άρτας.
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ναι η πέτρα, η οποία πρέπει να είναι ο-
μοιογενής, συμπαγής και ανθεκτική, να
μην έχει ρωγμές και να μην αποσαθρώ-
νεται με το νερό ή τον αέρα. Στην Ήπει-
ρο χρησιμοποιείται κυρίως σχιστόλιθος,
πέτρωμα που αφθονεί στην περιοχή. Το
δέσιμο του γεφυριού γίνονταν από κο-
νίαμα χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες ό-
πως ασβέστη, νερό, χώμα, κεραμίδι και
ασπράδια αυγών! 

Τα γεφύρια διαφέρουν ως προς τη μορ-
φή τους σε μέγεθος και σε αριθμό τόξων.
Το άνοιγμα, το ύψος και ο αριθμός των
τόξων διαφοροποιείται από την ιδιομορ-
φία της κάθε περιοχής και έτσι ποικίλει
από γεφύρι σε γεφύρι. Συναντάμε γεφύ-
ρια μονότοξα, δίτοξα ή και μεγαλύτερα.
Συνήθως στις βάσεις του γεφυριού υπάρ-
χουν μικρότερα τόξα, τα βοηθητικά, για
να διευκολύνουν την έκβαση των νερών.
Σημαντικό, επίσης, στοιχείο είναι οι ειδι-
κές κατασκευές που παρατηρούμε ανά-
μεσα στα κεντρικά και βοηθητικά τόξα έ-
τσι ώστε να αναχαιτίζουν την ορμή του
ποταμού. Στα πλάγια του γεφυριού κατα-
σκευάζονταν πεζούλια για την προστα-
σία των περαστικών. Τα πεζούλια δια-
μορφώνονται με στενόμακρες πέτρες
(αρκάδες), τοποθετημένες κάθετα στην
επιφάνεια του λιθόστρωτου. Χρηματο-
δότες των γεφυριών ήταν συνήθως οι
πλούσιοι ντόπιοι κάτοικοι και γι’ αυτό
πολλά γεφύρια φέρουν και το όνομα αυ-
τού που το χρηματοδότησε. Άλλες φορές
τα ονόματα προέρχονταν από το ρέμα
που γεφύρωναν, από την περιοχή που ή-
ταν κατασκευασμένα  ή  από τα ονόματα
γειτονικών μύλων. Συχνά δίπλα σε κάθε
γεφύρι υπήρχε και κάποιο κτίσμα , συνή-
θως μύλος εκκλησία ή χάνι.

Το χτίσιμο ενός γεφυριού ήταν δύσκο-
λο έργο και συχνά πολλά γεφύρια κατα-
στρέφονταν είτε από τη δύναμη του νε-
ρού είτε από κατασκευαστικά λάθη. Ανα-
πάντεχα γεγονότα που συνέβαιναν κατά
τη θεμελίωση γέννησαν τη λαϊκή δοξασία
ότι για να θεμελιωθεί γερά ένα κτίσμα
πρέπει να θυσιαστεί κάποιο ζώο ή άνθρω-

πος, που θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο
να εντοιχιστεί στα θεμέλια. Η λαϊκή πα-
ράδοση από τους αρχαίους χρόνους απαι-
τεί θυσία στα θεμέλια των δύσκολων έρ-
γων, με κορύφωμα την ανθρωποθυσία, ό-
πως στο γεφύρι της Άρτας. Το γνωστό δη-
μοτικό τραγούδι «της Άρτας το γεφύρι»,
που υπήρξε πρότυπο για παραλλαγές σε
όλη τη Βαλκανική χερσόνησο, αναφέρει
σχετικά σε στίχο του: «Αν δε στοιχειώσε-
τε άνθρωπο, γεφύρι δεν στεριώνει».

Το Ζαγόρι έχει την τύχη να διαθέτει τα
περισσότερα πέτρινα γεφύρια απ’ όλες
τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Αυ-
τό οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο της
περιοχής που δυσχέραινε τις μετακινή-
σεις και καθιστούσε αναγκαία την κατα-
σκευή τους αλλά και στον πλούτο που
συγκέντρωναν τα χωριά, αφού οι πρού-
χοντες των Ζαγοροχωρίων είχαν την οι-

κονομική δυνατότητα να χρηματοδοτούν
τέτοια πολυδάπανα έργα. Δυστυχώς πολ-
λά από αυτά τα γεφύρια αντιμετωπίζουν
προβλήματα. Τα περισσότερα προβλή-
ματα προκαλούνται από τα ορμητικά νε-
ρά των ποταμών, την έλλειψη συντήρη-
σης και φροντίδας και τις άσχημες καιρι-
κές συνθήκες. 

Ο Δήμος Ζαγορίου έχει καταθέσει δη-
μόσια πρόταση για τη συνολική αντιμε-
τώπιση του προβλήματος μέσω του υ-
πουργείου Πολιτισμού και συναρμόδιων
υπουργείων, με την εκπόνηση, χρηματο-
δότηση και εφαρμογή προγράμματος για
την καταγραφή των προβλημάτων και τη
συντήρηση των μνημείων. Την πλήρη αρ-
μοδιότητα για αδειοδοτήσεις, παρεμβά-
σεις και εργασίες αποκατάστασης έχει η
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τε-
χνικών Έργων Ηπείρου, του υπουργείου

Το γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα, κοντά στο χωριό Δίλοφο του κεντρικού Ζαγορίου, 
στην τοποθεσία «Σκούρτη».
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γραφές αλλά και νεότερες μελέτες τα γε-
φύρια στο Ζαγόρι ανέρχονται σε 106, σε
93 ή σε 60. Ο Δήμος Ζαγορίου κάνει λό-
γο για 60 γέφυρες σε καλή κατάσταση
και για 100, μη εντοπισμένες ακόμη. Δυ-
στυχώς τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν
διασταυρωθεί. Το υπουργείο Πολιτισμού
έχει κηρύξει πολλά γεφύρια του Ζαγορί-
ου ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Τα πέτρινα γεφύρια συνέβαλαν στη
διαμόρφωση του πολιτισμού μας, στην
έκφραση της αυθεντικής λαϊκής αισθητι-
κής και τον σεβασμό στο φυσικό περι-
βάλλον. Σεβόμενοι την πολιτιστική πα-
ράδοση του τόπου μας, οφείλουμε να σώ-
σουμε αυτούς τους διαύλους επικοινω-
νίας με το παρελθόν, τα πέτρινα γεφύρια!

Πολιτισμού, με την οποία έχει ήδη συ-
νεργαστεί ο Δήμος Ζαγορίου για την υ-
λοποίηση εργασιών στα γεφύρια που α-
ντιμετωπίζουν προβλήματα. Η πιο πρό-
σφατη περίπτωση, είναι εκείνη του γεφυ-
ριού Καμπερ-Αγά στους Μηλιωτάδες,
στο οποίο έγινε στερέωση βάθρων, συ-
ντήρηση, καθαρισμός και άλλες εργασίες
με την πολύτιμη αρωγή της Περιφέρειας
Ηπείρου. Το μονότοξο και οξύκορφο γε-
φύρι βρίσκεται στον ορεινό επαρχιακό
δρόμο που συνδέει τα Γιάννενα με το Αν.
Ζαγόρι, κοντά στις πηγές του ποταμού
Άραχθου. H κατασκευή του είχε χρημα-
τοδοτηθεί από τον Καμπερ-Αγά, τούρκο
διοικητής της πόλης των Ιωαννίνων, απ’
όπου πήρε και την ονομασία του.

Άλλο ένα γεφύρι που αντιμετωπίζει σο-
βαρά προβλήματα, είναι το γεφύρι του
Πλακίδα ή Καλογερικό στους Κήπους
Ζαγορίου. Η διάβρωση στο ένα βάθρο
του τρίτοξου γεφυριού είναι εμφανής. Το
γεφύρι βρίσκεται στην είσοδο του χωριού
Κήποι και έχει μήκος περίπου 55 μέτρων
και πλάτος μεγαλύτερο των τριών μέ-
τρων. Χρονολογείται από το 1814 και εί-
ναι ένα από τα πιο γνωστά πέτρινα γεφύ-
ρια του Ζαγορίου. Ήδη η αρμόδια Υπη-

Τα γεφύρια που χάθηκαν τελευταία, το Γεφύρι της Πλάκας επάνω και το Θεογέφυρο δεξιά.
Αξίζουν κάτι περισσότερο από επικήδειους μετά την καταστροφή.

Χρειάζονται μέριμνα και προστασία. 

ρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνι-
κών Έργων έχει συντάξει και εγκρίνει
μελέτη για την επείγουσα αποκατάσταση
και στερέωση των πέτρινων γεφυριών
Χάτσιου και Κοβάτσαινας στην περιοχή
του Τσεπελόβου, η στατικότητα των ο-
ποίων βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα έργα α-
ποκαταστάσεώς τους αργοπορούν δρα-
ματικά μετά την απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου να μην εγκρίνει τον ανά-
δοχο και να επιστρέψει τον φάκελο στο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
με συνέπεια να έχουν σταματήσει οι ερ-
γασίες μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με παλαιότερη συστηματική
καταγραφή των γεφυριών (Μαντάς
2000), στον Νομό Ιωαννίνων υπάρχουν
295 γεφύρια, στον Νομό Άρτας 37, στον
Νομό Θεσπρωτίας 26, στον Νομό Πρέ-
βεζας 9. Ωστόσο, τα γεφύρια του Ζαγορί-
ου, που είναι η περιοχή με τον μεγαλύτε-
ρο αριθμό μνημείων στην ηπειρωτική
Ελλάδα, είναι που αποτελούν το σήμα
κατατεθέν της Ηπείρου. Σύμφωνα με την
ίδια καταγραφή, σε αυτόν τον σχετικά
μικρό χώρο εντοπίζονται 140 κατασκευ-
ές, δηλαδή το ένα τρίτο των ηπειρωτικών
γεφυριών, ενώ σύμφωνα με άλλες κατα-
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Υπάρχουν πολλά φράγματα
στα ευρωπαϊκά ποτάμια
που έχουν έντονο αρνητι-
κό αντίκτυπο στην οικο-
λογία των ποταμών. Έγι-

νε έρευνα για 1.000 χιλιόμετρα ποτα-
μών σε όλη την Ευρώπη, όπου συνδυά-
στηκαν διαφορετικές βάσεις δεδομένων
και συγκρίθηκαν με την επιτόπια εργα-
σία. Το συμπέρασμα είναι ότι η πυκνό-
τητα των φραγμάτων ήταν πολύ υψηλό-
τερη από ό,τι είχε ήδη αναφερθεί στις
συνήθεις εθνικές βάσεις δεδομένων.

Χιλιάδες φράγματα είχαν κατασκευα-
στεί για την παροχή νερού για κατανά-
λωση, για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας και για την προστασία των πο-
λιτών από τις πλημμύρες. Ωστόσο, οι
ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες εκτιμούν
ότι μόνο στη Γαλλία, την Ισπανία, την
Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο υ-
πάρχουν έως και 30.000 κυρίως μικρά
φράγματα τα οποία είναι πλέον απαρ-
χαιωμένα. Δεν υπάρχει ακόμη ολοκλη-
ρωμένη μελέτη σχετικά με τον συνολικό
αριθμό των απαρχαιωμένων φραγμάτων
στην Ευρώπη, αλλά το πραγματικό πο-
σό είναι πιθανότατα πολλές φορές υψη-
λότερο. Έτσι, χιλιάδες παλιά και σε α-
χρηστία φράγματα που μπορεί μεν να
είχαν χτιστεί με καλές προθέσεις, αλλά
πλέον δεν παρέχουν οφέλη στις παρό-
χθιες κοινότητες, εξακολουθούν να ε-
μποδίζουν την ελεύθερη ροή των ποτα-
μών, συμβάλλοντας στην εξαφάνιση ει-
δών γλυκού νερού, ιδιαίτερα των απο-
δημητικών ψαριών που δεν μπορούν να
φτάσουν στους χώρους αναπαραγωγής
τους. Αυτό επηρεάζει επίσης τα πουλιά,
που τρέφονται με ψάρια, και πολλά άλ-
λα ζώα. Είναι καιρός να επανεκτιμηθεί
η ύπαρξη και ο ρόλος αυτών των φραγ-
μάτων και να απομακρυνθούν εκείνα
που παρόλο που δεν έχουν πλέον ευερ-
γετική λειτουργία για την κοινωνία, ε-
ξακολουθούν να καταστέλλουν την υγιή
λειτουργία των ποταμών. 

Η έκθεση «Απομάκρυνση φραγμάτων:

μια βιώσιμη λύση για το μέλλον των ευ-
ρωπαϊκών ποταμών» (Dam removal: A
viable solution for the future of our Eu-
ropean rivers) υπογραμμίζει το γεγονός
ότι η πυκνότητα φραγμάτων, ποταμο-
φρακτών και υδατοφρακτών είναι πολύ

Η απομάκρυνση των φραγμάτων 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ στην ΕΥΡΩΠΗ

υψηλότερη από ό,τι είχε ήδη αναφερθεί
στις εθνικές βάσεις δεδομένων, με απο-
τέλεσμα μεταναστευτικά είδη ψαριών,
όπως ο σολομός και τα χέλια να χρειάζε-
ται να αντιμετωπίσουν μη φυσικά εμπό-
δια σχεδόν κάθε 1 χιλιόμετρο.

Mετά την απομάκρυνση δύο ποταμοφρακτών από τον ποταμό Boven Slinge το
2015 στην Ολλανδία, ο αριθμός των ψαριών αυξήθηκε και ο ποταμός βελτιώθηκε αι-
σθητά (φωτό © water authority Rijn en IJssel).
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στηριότητες στις τοπικές οικονομίες. Έ-
τσι τα κράτη μέλη θα καταφέρουν να α-
νταποκριθούν και στις υποχρεώσεις
τους, όπως αυτές απορρέουν από την ο-
δηγία-πλαίσιο για τα νερά, η οποία θέτει
ως στόχο την επίτευξη καλής κατάστα-
σης για την πλειονότητα των υδάτινων
σωμάτων μέχρι το 2027.

Η απομάκρυνση φραγμάτων θα διευ-
κολύνει την ταχύτερη επιστροφή ακόμη
και ειδών που είχαν για δεκαετίες εξα-
φανιστεί από τις περιοχές αυτές και τον
πολλαπλασιασμό τους. Καθώς επιστρέ-
φουν τα ψάρια, το ίδιο γίνεται και με
μια σειρά ειδών που τρέφονται με αυτά,
αλλά και με άλλα είδη που η επιβίωσή
τους εξαρτάται από την καλή κατάστα-
ση των υδάτων. Επιπλέον, καθίσταται
ολοένα και πιο σαφές ότι η απομάκρυν-
ση των φραγμάτων αποτελεί συχνά ένα
εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικό μέ-
τρο. Μια πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απομά-

κρυνση μεγάλων φραγμάτων θα ήταν
10 - 30 φορές φθηνότερη από τη συνεχι-
ζόμενη επισκευή και συντήρησή τους. 

Ευτυχώς η απομάκρυνση φραγμάτων
κερδίζει έδαφος σιγά σιγά στην Ευρώπη
και όπου αυτό γίνεται πράξη η ζωή στα
νερά επανέρχεται με εκπληκτικούς ρυθ-
μούς. Η έκθεση επισημαίνει σειρά περι-
πτώσεων που απεικονίζουν την εκπλη-
κτικά γρήγορη ανάκαμψη της φύσης με-
τά την απομάκρυνση των φραγμάτων.

Μια περίπτωση είναι αυτή της Ολ-
λανδίας όπου, μετά την απομάκρυνση
δύο ποταμοφρακτών από τον ποταμό
Boven Slinge το 2015, ο αριθμός των
ψαριών αυξήθηκε κατά 30% κατά μέσο
όρο, ενώ για μερικά είδη άγγιξε ακόμη
και το 148%.

Μια άλλη περίπτωση αφορά τη Δανία
όπου, μετά την απομάκρυνση του φράγ-
ματος στον ποταμό Gudenå, ο πληθυ-
σμός πέστροφας αυξήθηκε από μηδέν
σε 4-5 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα τεχνητά φράγματα και οι άλλες κα-
τασκευές έχουν επιπλέον αρνητικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον των ποταμών.
Εκτός από τον κατακερματισμό των βιό-
τοπων και την παρεμπόδιση των μετανα-
στευτικών οδών των ψαριών, οι βιότο-
ποι, η χλωρίδα και η πανίδα των ποτα-
μών υποφέρουν από εξαντλημένες ροές,
καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες ροής
νερού. Τα φράγματα εμποδίζουν τη μετα-
φορά ιζημάτων σε ποτάμια, οδηγώντας
σε συσσώρευση ιζημάτων και υποβάθμι-
σης της ποιότητας νερού στη δεξαμενή.
Επίσης, το τμήμα το ποταμού που βρί-
σκεται μετά το φράγμα, στερείται άμμου
και χαλικιών με αποτέλεσμα υψηλότερο
κίνδυνο διάβρωσης για το έδαφος.

Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κιν-
δύνου και καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις να ξεκινήσουν την απομάκρυνση
των περιττών φραγμάτων, ώστε να επα-
ναφέρουν τη ζωή στα ποτάμια και να
δημιουργήσουν νέες οικονομικές δρα-

ΕΞΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Υπάρχει σχεδόν 
ένα φράγμα 

ανά χιλιόμετρο 
ποταμού.

Έχουν μακροπρόθεσμα 
αρνητικά αποτελέσματα 

στις κοίτες των ποταμών, 
το φυσικό περιβάλλον 

και τον πληθυσμό 
των ψαριών.

Τα φράγματα είναι χρήσιμα 
για την κοινωνία των ανθρώπων

αλλά πολλά απ’ αυτά 
είναι πια απαρχαιωμένα 

και άχρηστα.

Η απομάκρυνση των 
απαρχαιωμένων φραγμάτων

είναι οικονομικότερη 
και ασφαλέστερη πράξη 

από το να τα 
διατηρούμε.

Η εμπειρία μάς έχει δείξει 
ότι μετά την απομάκρυνση

των φραγμάτων έχουμε 
θεαματική βελτίωση 

στη ζωή των ποταμών 
και την επιστροφή

των ψαριών.

Η απομάκρυνση των φραγμάτων
επιφέρει μεγάλα οφέλη 

στην ταυτότητα 
των τοπικών κοινωνιών 

και της οικονομίας τους.
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Επάνω: Εργασίες απομάκρυνσης του φράγματος Vilholt στον ποταμό Gudenå στη Δανία.
Κάτω: Ο ποταμός μετά την απομάκρυνση του φράγματος.
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παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Η μεταφορά ιζημάτων έφτασε σε επι-
κίνδυνο σημείο, καθώς 400.000 κυβικά
μέτρα είχαν εναποτεθεί πίσω από το
πρώτο φράγμα, από το 2014, γεγονός
που είχε επιδεινώσει σοβαρά την ποιό-
τητα του νερού, της εκεί δεξαμενής.

Στην Ελλάδα κρίσιμη αλλά συμβολι-
κή σημασία έχει η κατεδάφιση του
φράγματος της Συκιάς και η αποκατά-
σταση της φυσικής ροής σε εκείνο το
τμήμα του Αχελώου. Πρόκειται για ένα
φράγμα που ξεκίνησε να κατασκευάζε-
ται ως καρδιά της εκτροπής του Αχελώ-

ου προς τη Θεσσαλία και κρίθηκε παρά-
νομο με απανωτές δικαστικές αποφά-
σεις. Μέχρι σήμερα, η πολιτικάντικη υ-
πόσχεση «και ποτάμια θα σας φέρουμε»
υπερίσχυσε της λογικής, των νόμων και
του κοινού συμφέροντος που ταυτίζεται
με τη ζωντανή φύση και τα καθαρά και
ελεύθερα ποτάμια. 

Η πρωτοβουλία Dam Removal Eu-
rope είναι ένας συνασπισμός των οργα-
νώσεων WWF, Παγκόσμιο Ιδρυμα για
τη Μετανάστευση των Ιχθύων, Ευρω-
παϊκό Δίκτυο Ποταμών, The Rivers
Trust και Rewilding Europe.

Αλλά και η απομάκρυνση του φράγ-
ματος Maisons-Rouges στη Γαλλία, το
1999, οδήγησε σε θεαματική αύξηση
των ψαριών που, με τη σειρά της, επέ-
φερε αύξηση του πληθυσμού των θα-
λάσσιων μαυροπετριτών, από σχεδόν
καθόλου έως πάνω από 41.000 μέσα σε
οκτώ χρόνια.

Την επόμενη χρονιά θα κατεδαφιστεί
το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό φράγμα
Vezin, ύψους 35 μέτρων, μαζί με το
φράγμα Roche qui boit, ύψους 15 μέ-
τρων, στον ποταμό Sélune στη βόρεια
Γαλλία, έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα
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Το φράγμα της Συκιάς.



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ16

η παγκόσμια ημέρα φάρων

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, την Κυριακή 19 Αυ-
γούστου 2018, στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Η-

μέρας Φάρων, συνολικά 20.035 πολίτες
επισκέφθηκαν τους 27 φάρους της ελλη-
νικής επικράτειας, οι οποίοι παρέμειναν
ανοικτοί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8
το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψης οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να ε-
νημερωθούν αναφορικά με τη σημασία
των Φάρων και των υπολοίπων ναυτι-
λιακών βοηθημάτων στη Ναυσιπλοΐα
καθώς και για την προσφορά των φαρο-
φυλάκων. Η μεγαλύτερη κίνηση παρα-
τηρήθηκε στο Ακρωτήρι της Θήρας με
2.000 και πλέον επισκέπτες, όπως και
στο Γύθειο, στη Χαλκίδα και στη Λή-
μνο. Ακόμη και οι πιο μακρινοί φάροι,
όπως στους Παξούς, δέχθηκαν δεκάδες
επισκέπτες.

Η μεγάλη προσέλευση δείχνει το ενδια-
φέρον του κόσμου για ένα από τα σημα-
ντικότερα σύγχρονα μνημεία που δίνουν
το στίγμα της Ελλάδας και την περίοπτη
θέση που κατείχε ανέκαθεν η χώρα μας
στην παγκόσμια ναυτική ιστορία. Από

τον φάρο της Αλεξάνδρειας και τον Κο-
λοσσό της Ρόδου ως τους πιο σύγχρονους
φάρους, τα συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά
κτίσματα κουβαλούσαν και κουβαλούν
ακόμη, πλούσια κληρονομιά του εκάστο-

τε τόπου όπου ύψωναν ή εξακολουθούν
να υψώνουν το ανάστημά τους. Οι φάροι,
από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα,
σε κάθε τους μορφή, είναι άρρηκτα δεμέ-
νοι με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

Επάνω, o φάρος στο Αργοστόλι.
Κάτω, ο φάρος στο Ταίναρο στο νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδος.

Δεξιά ο φάρος στο Λιμάνι της Ναυπάκτου.
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Η ονομασία των φάρων συνδέεται άμε-
σα με τον πύργο που έκτισε στο Αιγυ-
πτιακό νησί Φάρος, στα ανατολικά της ει-
σόδου του λιμανιού της Αλεξάνδρειας, ο
μεγάλος Αρχιτέκτονας των Ελληνιστικών
χρόνων Σώστρατος ο Κνίδιος. Ο πύργος
κτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα
και κατάφερε να διασωθεί έως την σχε-
δόν ολοκληρωτική καταστροφή του από
τρεις σεισμούς που έλαβαν χώρα το 796,
το 1303 και το 1323 μ.Χ. Από το όνομα
αυτού του νησιού της Αιγύπτου πήραν
την ονομασία τους όλοι οι πυρσοφόροι
πύργοι, οι οποίοι χρησίμευαν για την επι-
σήμανση της πορείας των πλοίων εκτοπί-
ζοντας κάθε άλλη γνωστή μέχρι τότε ονο-
μασία. Ο φάρος με φωτοβολία που έφτα-
νε περίπου τα 60 μίλια (100 χλμ.) συνέχι-
σε να φωτίζει τη νύχτα ως τον 14ο αι. και
την πλήρη καταστροφή του.

Οι πρώτοι φάροι εμφανίστηκαν στη
Μεσόγειο, όπου τα ταξίδια εξελίχθηκαν
σε νυχτερινά, αρχικά με τους πυρσούς
που οι πρώτοι ναυτικοί, κυρίως Λίβυοι,
Φοίνικες και Έλληνες, άναβαν στους
λόφους και στις εισόδους των πόλεων.
Οι πυρσοί έδωσαν με τα χρόνια τη θέση
τους στους φάρους με αποτέλεσμα την
ακμή της ναυσιπλοΐας, του εμπορίου
και της οικονομίας.

Στο ελληνικό φαρικό δίκτυο ανήκουν
120 πέτρινοι παραδοσιακοί φάροι, η κατα-
σκευή των οποίων χρονολογείται μετά την
Επανάσταση του 1821. Έχουν κατασκευ-
αστεί σε διάστημα 100 περίπου χρόνων α-
πό το 1823 μέχρι και το 1926. Οι φορείς
που κατασκεύασαν το φαρικό δίκτυο στην
Ελλάδα ήταν αρχικά οι γαλλικές εταιρείες
στο Α. Αιγαίο και οι βρετανικές στο Ιόνιο,
μετά δε το 1870 το Ελληνικό Κράτος με
δικές του αναθέσεις. Είχαν σχεδιαστεί ώ-
στε πέραν της φωτιστικής πηγής τους να
διαθέτουν και ανάλογους χώρους για τη
διαμονή του φαροφύλακα αλλά και για
την αποθήκευση πετρελαίου. Διέθεταν α-
πό έναν ως έξι φαροφύλακες, οι οποίοι, ε-
κτός από τη φροντίδα του κτιρίου, ανα-
λάμβαναν την ενεργοποίηση της μηχανής
φωτοβολίας του φάρου από τη δύση και
ως την ανατολή του ήλιου.

Η μηχανή εκπέμπει περιοδικό φως το
οποίο αποτελεί ιδιαίτερα βοηθητικό μέ-

σο στην ασφαλή ναυσιπλοΐα. Κάθε φά-
ρος εκπέμπει το δικό του χαρακτηριστικό
φως, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί ως ταυτότητά του. Πρόκειται για
μια πολύ δυνατή και συγκεντρωτική δέ-
σμη φωτός η οποία εστιάζεται σε ειδι-
κούς φακούς. Λόγω της υψηλής της έ-
ντασης, η δέσμη αυτή είναι ορατή σε
σκάφη και πλοία σε μεγάλες αποστάσεις.

Ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό τύπο της
κατασκευής τους οι φάροι διακρίνονται
σε τετράγωνους, οκτάγωνους και κυλιν-

δρικούς. Οι κυλινδρικοί έχουν κατασκευ-
αστεί σε σημεία εκτεθειμένα στις καιρικές
συνθήκες, εκεί δηλαδή όπου απαιτείται ε-
λάχιστη αντίσταση στους ανέμους κάθε
διεύθυνσης. Οι οκτάγωνοι συνδυάζονται
με την κατοικία των φαροφυλάκων στη
βάση. Η κατασκευή είναι απλή και πα-
ρουσιάζει ικανοποιητική αντίσταση στους
ανέμους, αφού οι ακμές του κτιρίου αντι-
στοιχούν στις κύριες διευθύνσεις τους. Τέ-
λος οι τετράγωνες κατασκευές παρατη-
ρούνται σε μεγάλα υψόμετρα από τη θά-

Τουρλίτης, ο φάρος στην Άνδρο.
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λασσα, και σε χώρους προφυλαγμένους
από τους ισχυρούς ανέμους της περιοχής

Τα τελευταία χρόνια, το Πολεμικό
Ναυτικό έχει ακολουθήσει μια ήπια πολι-
τική εξωστρέφειας, χάρις στην οποία έχει
αυξήσει την ακτινοβολία του στην κοινω-
νία πέρα από την άμυνα της πατρίδας.
Μια τέτοια πρωτοβουλία ήταν και της
Κυριακής 19 Αυγούστου, όπου 27 φάροι
σε ολόκληρη την επικράτεια άνοιξαν τις
πόρτες τους στο κοινό για τον εορτασμό
της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων.

Ευελπιστούμε ότι τέτοιου είδους ωφέ-
λιμες πρωτοβουλίες θα επαναλαμβάνο-
νται συχνότερα. Οι υπεύθυνοι της Υπηρε-
σίας Φάρων του Π.Ν. δέχονται και ικανο-
ποιούν μέσα στη χρονιά εκατοντάδες αι-
τήματα πολιτών, ομάδων και σχολείων
που θέλουν να δουν από κοντά κάποιο
φάρο. Σε απόκρημνους κάβους, σε θα-
λασσοδαρμένα ερημονήσια, σε ακτές
στην άκρη του πουθενά, οι φάροι στέκο-
νται αγέρωχοι και επιβλητικοί και αποτε-
λούν πηγή έμπνευσης και θαυμασμού για
τους ανθρώπους. Όπως και οι ήρωες του
Νίκου Καββαδία, που φωτίζονται από
ξαφνικές αναλαμπές φάρου καθώς "σ’ έ-
να μαγαζί του Nossi Be / πήρες το μαχαί-
ρι δυο σελίνια / μέρα μεσημέρι απά στη
λίνια ξάστραψε σα φάρου αναλαμπή".

Επάνω, τa Xανιά και ο φάρος τους.
Δεξιά ο φάρος στον Κάβο Μαλιά 
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στην προστασία του περιβάλλοντος ειδι-
κά στις Προστατευόμενες Περιοχές και
σχετιζόμενο με τον εορτασμό του «Σκω-
τσέζικου Έτους Νεολαίας 2018». Η συμ-
μετοχή μάλιστα νέων στο συνέδριο ξε-
πέρασε τα 90 άτομα. Τα περισσότερα
νέα παιδιά συμμετείχαν στο Πρόγραμμα
«Youth+» της EUROPARC εκπροσωπώ-

ντας διάφορες Προστατευόμενες Περιο-
χές της Ευρώπης και είχαν προετοιμάσει
το «Youth Manifesto», μια διακήρυξη
δηλαδή της νεολαίας για το πώς θα μπο-
ρούσαν να εμπλακούν οι νέοι στη διαχεί-
ριση των περιοχών αυτών. Με την ενί-

Το ετήσιο συνέδριο της EU-
ROPARC Federation, της Ο-
μοσπονδίας Προστατευόμε-
νων Περιοχών της Ευρώπης,
πραγματοποιήθηκε φέτος α-

πό 18-21 Σεπτεμβρίου στην κωμόπολη
Aviemore, στο Cairngorms National
Park, στη ΒΑ Σκωτία. Διοργανωτής του
Συνεδρίου ήταν ο Φορέας Διαχείρισης
του Πάρκου και μέλος της EUROPARC.
Το Συνέδριο ήταν άριστα οργανωμένο
και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο από ά-
ποψη συμμετοχών. Φιλοξένησε 640 συ-
νέδρους από 42 χώρες, αριθμό ρεκόρ
για μια τέτοια διοργάνωση. Το Συνέδριο
παρακολούθησε ως εκπρόσωπος της Φι-
λοδασικής ο κ. Νίκος Πάγκας (η Φιλο-
δασική είναι πλέον τακτικό μέλος της
EUROPARC μαζί με τα περισσότερα
πρώην μέλη της FEDENATUR μετά τη
συγχώνευση των δύο Ομοσπονδιών την
περασμένη χρονιά).

Το Cairngorms National Park είναι το
μεγαλύτερο Εθνικό Πάρκο της δυτικής
Ευρώπης με έκταση που ξεπερνά τα
4.500 τετρ. χιλιόμετρα. Στο Πάρκο βρί-
σκονται τα πέντε από τα έξη υψηλότερα
βουνά του Ηνωμένου Βασιλείου και 43
munros, λόφοι δηλαδή που ξεπερνούν τα
914 μ. (3.000 πόδια). Στην περιοχή συνα-
ντώνται φυσικά δάση σκωτσέζικου πεύ-
κου (Pinus sylvestris) και σημύδας (Be-
tula verrucosa), τεχνητά δάση κωνοφό-
ρων με ερυθρελάτη (Picea abies) και
ψευδοτσούγκα (Pseudotsuga menziesii),
και οι περίφημοι εκτεταμένοι «ερεικώ-
νες» (moorlands) που καλύπτονται κυ-
ρίως με το φυτό Calluna vulgaris. Την
περιοχή διασχίζουν ποτάμια και υπάρ-
χουν πολλές μικρές και μεγάλες λίμνες
δημιουργώντας ένα ξεχωριστό περιβάλ-
λον που στο σύνολό του φιλοξενεί πλού-
σια χλωρίδα και πανίδα.

- Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Ευρω-
παϊκά Πάρκα: εμπνεόμενοι από την ε-
πόμενη γενιά», θέμα προσανατολισμέ-
νο στην ενεργό συμμετοχή των νέων

Φυσικό δάσος σκωτσέζικου πεύκου.

Από τη γεμάτη ζωντάνια παρουσίαση 
της Διακήρυξης της Νεολαίας

(https://www.europarc.org/nature/
young-people/youth-manifesto/).



σχυση της παρουσίας νέων μπορούν να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και διά-
φορες υπηρεσίες στον τομέα της διαχεί-
ρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
της σύγχρονης ζωής στις αγροτικές πε-
ριοχές.

- Στην πολύωρη ετήσια Γενική Συνέ-
λευση της EUROPARC (στην πρώτη ε-
πίσημη για τη Φιλοδασική) ο Πρόεδρος
Ignace Schops και τα μέλη του Δ.Σ. πα-
ρουσίασαν τις δράσεις που ολοκληρώθη-
καν την περασμένη χρονιά και τις πρω-
τοβουλίες που ανελήφθησαν, και ανέ-
πτυξαν τις πολλές και ποικίλες προγραμ-
ματισμένες δραστηριότητες για την επό-
μενη περίοδο. Παρουσιάστηκαν πλήθος
στοιχείων και έγινε και η οικονομική λο-
γοδοσία. Η Εκτελεστική Διευθύντρια της
EUROPARC, Carol Ritchie, συγκινημέ-
νη ως Σκωτσέζα για την τεράστια προσέ-
λευση συνέδρων στην πατρίδα της, πα-
ρουσίασε τα πεπραγμένα της ομάδας της
και κάλεσε τους εξαιρετικούς συνεργά-
τες της να παρουσιάσουν ένας ένας τα
θέματα του τομέα του. Η παρουσίαση έ-
γινε με πολύ πρωτότυπο τρόπο που ται-
ριάζει απόλυτα με τα δημιουργικά στελέ-
χη της EUROPARC.

Η λίμνη Loch Morlich και τα δάση της στην περιοχή του Glenmore.

O Πρόεδρος της EUROPARC Ignace Schops.

Η Carol Ritchie και η ομάδα της.
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- Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν δεκαέξι διαφορετικές οργα-
νωμένες εκδρομές και εξορμήσεις στις
γύρω περιοχές για να δοθεί η δυνατότητα
να έρθουν οι σύνεδροι σε επαφή με τη
φύση της Σκωτίας και να συζητήσουν με

τους υπευθύνους των διαφόρων περιο-
χών για θέματα διαχείρισης, επισκεψιμό-
τητας, κλιματικής αλλαγής κ.ά. Σε κά-
ποιες μάλιστα από τις εξορμήσεις οι σύ-
νεδροι παρατήρησαν την άγρια ζωή, επι-
σκέφθηκαν τοπικές ποτοποιίες ουίσκι, α-

- Στην κεντρική εκδήλωση του Συνε-
δρίου είχαν προσκληθεί αρκετοί διακε-
κριμένοι ομιλητές που έθεσαν προβλημα-
τισμούς για τις πολλές και διαφορετικές
πλευρές του θέματος των σχέσεων και
της εμπλοκής των νέων στις προστατευό-
μενες περιοχές. Πολύ σημαντικές ήταν οι
ομιλίες του διεθνούς φήμης αμερικανού
συγγραφέα και δημοσιογράφου Richard
Louv και του ολλανδικής καταγωγής
Hendrikus van Hensbergen, νεαρού στην
ηλικία, ιδρυτή της Οργάνωσης «Action
for Conservation». Ο συγγραφέας του πο-
λύ γνωστού βιβλίου «Last Child in the
Woods» (εκδόθηκε το 2005), Richard
Louv που έχει τιμηθεί γι’ αυτό με το
Audubon Medal, παρουσίασε τις σκέψεις
του για τη στενή σχέση της φύσης με την
ευζωία του σύγχρονου ανθρώπου και ε-
ξέφρασε την προτροπή να «φέρουμε»
στο άμεσο μέλλον τη φύση στις πόλεις. Ο
H. van Hensbergen παρουσίασε το ομο-
λογουμένως εντυπωσιακό έργο της νεό-
τευκτης Οργάνωσής του, που δραστηριο-
ποιείται προς το παρόν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και φέρνει σε επαφή τους νέους
«με τη φύση» μέσω δράσεων «στη φύ-
ση». Η εκδήλωση έκλεισε με ένα στρογ-
γυλό τραπέζι στο οποίο όλοι οι ομιλητές
τοποθετήθηκαν για το ρόλο που μπορούν
να διαδραματίσουν οι νέοι στα ισχύοντα
σχήματα διακυβέρνησης των Ευρωπαϊ-
κών Πάρκων και απάντησαν σε ερωτή-
σεις που έγιναν από το κοινό.

- Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγμα-
τοποιήθηκαν δεκαοκτώ συμμετοχικά ερ-
γαστήρια (workshops) που αφορούσαν
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τη
διαχείριση των προστατευόμενων περιο-
χών και την προστασία της φύσης.

- Σε μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού
κέντρου οργανώθηκε η «αγορά» των Ευ-
ρωπαϊκών Πάρκων όπου οι σύνεδροι εί-
χαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από
εκπροσώπους 41 διαφορετικών ευρωπαϊ-
κών φορέων για τα θέματα της διαχείρι-
σης, για τις δραστηριότητες κ.λπ. των
Προστατευόμενων Περιοχών τους. Οι
οργανωτές μάλιστα είχαν την ωραία ιδέα
να διανθίσουν το δείπνο των συνέδρων
με τοπικές σκωτσέζικες γεύσεις και πα-
ραδοσιακή μουσική.

Ο Richard Louv στο βήμα και το πάνελ των ομιλητών με τους (από αριστερά): 
Richard Louv, Hendrikus van Hensbergen, Anna Fleming, Mairi Gougeon, 

Ignace Schops, Rachel Coyle and Muriel Grey.

Ο Marià Martí, Διευθυντής του Πάρκου
Collserola της Βαρκελώνης, διευθύνει
το Εργαστήριο με θέμα τη μεγάλη πίεση 

των επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές.

Κοντά στην κορυφή του Meall a’Bruachaille με θαυμάσια θέα και δυνατό αέρα.

Στην αίθουσα της «αγοράς» 
(marketplace), στο τραπέζι 

του Arch de la Nature Le Mans, 
Πάρκου της κεντρικής Γαλλίας.
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ας, και τις ομιλίες των στελεχών της
EUROPARC. Ακόμα με τη συνοδεία πα-
ραδοσιακής ορχήστρας με σκωτσέζικες
γκάιντες βραβεύτηκε για την επιτυχημέ-
νη διεθνή συνεργασία το μεγάλο διασυ-
νοριακό Πάρκο Pasvi Inarik (Φινλαν-

δίας-Νορβηγίας-Ρωσίας) και από το Ί-
δρυμα Alfred Toepfer χορηγήθηκαν φέ-
τος τρεις υποτροφίες σε νέους ερευνητές
για μεταπτυχιακές σπουδές σε ερευνητι-
κά αντικείμενα που σχετίζονται με την
προστασία της φύσης.

σχολήθηκαν με την ορεινή ποδηλασία ή
έκαναν κανό στον ποταμό Sprey.

Στο Συνέδριο συμμετείχε από την Ελ-
λάδα και πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία
από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώ-
ου, Αγράφων και Μετεώρων που είναι η
πρώτη ελληνική προστατευόμενη περιο-
χή πιστοποιημένη ως «βιώσιμος τουρι-
στικός προορισμός». Στο πλαίσιο μάλι-
στα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Χάρτας
για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε προστα-
τευόμενες περιοχές, θα πραγματοποιηθεί
στις 9-11 Απριλίου 2019 στο Εθνικό
Πάρκο Τζουμέρκων η 11η συνάντηση
εργασίας (Charter Network Meeting) του
Δικτύου. 

- Τέλος στο πλαίσιο του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε και η 6η συνάντηση
των μελών της γνωμοδοτικής επιτροπής
EUROPARC - Fedenatur / Periurban
Commission στην οποία συμμετέχει ως
γραμματέας ο κ. Πάγκας και στην οποία
συνέβαλαν με τη γνώμη και τις ιδέες
τους και ορισμένοι εκπρόσωποι πάρκων
ως παρατηρητές.

Η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιά-
σει την Έκθεσή της η οποία θα προω-
θηθεί ως κείμενο πολιτικής από την
EUROPARC προς την Ε.Ε.

Το πολύ επιτυχημένο συνέδριο έκλει-
σε με την μεστή ομιλία του Peter Argyle
Προέδρου των Cairngorms, τον χαιρετι-
σμό και τις επισημάνσεις του John
Swinney, Αντιπροέδρου της Σκωτσέζι-
κης Κυβέρνησης και Υπουργού Παιδεί-

Ένα παραδοσιακό bothy, καλύβα δηλαδή, για τους πεζοπόρους.

Το κλείσιμο του συνεδρίου.
Φέτος χορηγήθηκαν τρεις υποτροφίες σε νέους ερευνητές για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα μέλη της Periurban Commission και οι παρατηρητές εκπρόσωποι πάρκων.



Παρόλο που το φετινό καλοκαί-
ρι δεν είχε τις υψηλές θερμο-
κρασίες και τους συχνούς
καύσωνες που είχαν τα προη-

γούμενα χρόνια, η  πυρκαγιά της Δευτέ-
ρας 23 Ιουλίου 2018 στον Νέο Βουτζά και
το Μάτι είναι η φονικότερη στην ιστορία
του σύγχρονου ελληνικού κράτους και η
δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά παγκοσμίως
κατά τον 21ο αιώνα, μετά τις πυρκαγιές
στην Αυστραλία στις 7 Φεβρουαρίου
2009 που είχαν σκοτώσει 180 άτομα.

Στις 23 Ιουλίου 2018 κατά τις 12 το
μεσημέρι, ξέσπασε πυρκαγιά στη Δυτι-
κή Αττική, στην περιοχή των Γερανείων
Ορέων, κοντά στην Κινέτα, όπου κατέ-
καψε μεγάλη έκταση, μεταξύ της οποίας
και οικισμούς. Λόγω της μεγάλης ταχύ-
τητας των ανέμων, κατέβαινε με ταχύ-
τητα 100 χλμ/ώρα προς τους οικισμούς,
οι οποίοι εκκενώθηκαν άμεσα. Η φωτιά
πέρασε πάνω από την Εθνική Οδό Αθη-
νών - Κορίνθου και έχοντας καταστρέ-
ψει τους οικισμούς Πανόραμα 1, 2, 3
και Γαλήνη, έπληξε σπίτια και την ίδια
την Κινέτα σε μικρότερη έκταση.

Περίπου στις 16:30 το απόγευμα της ί-
διας μέρας, ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην
Ανατολική Αττική, όπου ξεκίνησε από
την ανατολική πλευρά της Πεντέλης και

κατευθύνθηκε προς τους οικισμούς Νέος
Βουτζάς και Μάτι, η οποία επεκτάθηκε με
γρήγορο ρυθμό λόγω των ισχυρών τοπι-
κών ανέμων, έχοντας ως αποτέλεσμα, ε-
κτός των φυσικών και υλικών καταστρο-
φών, δεκάδες θύματα στο Μάτι. Ο τελευ-
ταίος επίσημος απολογισμός αναφέρεται
σε 99 νεκρούς (από τις 11 Σεπτεμβρίου),
ενώ υπήρξαν και 164 τραυματίες, εκ των
οποίων οι 23 παιδιά. Αρχικά η πυρκαγιά
κατευθυνόταν με φυσιολογικούς ρυθμούς
προς την περιοχή του Διονύσου, καίγο-
ντας χαμηλή βλάστηση. Έτσι δεν προβλέ-
φθηκε ο τεράστιος κίνδυνος που επερχό-
ταν, όταν γύρω στις 17:10 με 17:30  ο ά-
νεμος ισχυροποιήθηκε απότομα και άλλα-
ξε κατεύθυνση προς τα ανατολικά, με α-
ποτέλεσμα η πυρκαγιά να βγει γρήγορα ε-
κτός ελέγχου  ενώ παράλληλα εκτός ελέγ-
χου είχε βγει τότε και η πυρκαγιά στη Κι-
νέτα. Η φωτιά στην Πεντέλη εξαπλώθηκε
με απίστευτα ταχείς ρυθμούς, λόγω της α-
συνήθιστα ακραίας ταχύτητας των ανέ-
μων, καθώς οι ριπές ανέμου στο βουνό έ-
φτασαν ως και τα 124 χιλιόμετρα την ώρα
(12 Μποφόρ, ο μέγιστος βαθμός στην κλί-
μακα), σε συνδυασμό και με υψηλές θερ-
μοκρασίες, λίγο κάτω των 40 °C. Ως απο-
τέλεσμα, η πυρκαγιά κατέκαψε τη βόρεια
πλευρά του χωριού του Νταού και κινή-

θηκε διά μέσου της Ιεράς Μονής Παντο-
κράτορος, προς την ευρύτερη περιοχή της
Ραφήνας, στους οικισμούς Νέος Βουτζάς
αρχικά και Μάτι μετέπειτα, μέσα σε λίγα
λεπτά. Γύρω στις 18:15 η φωτιά έφτασε
στη θάλασσα.

Η πυρκαγιά στο Μάτι εισέβαλε με
πρωτοφανή ταχύτητα και έκαψε πολλά
σπίτια και οχήματα. Λόγω της γρήγορης
εξάπλωσης, οι περισσότεροι δεν πρόλα-
βαν να αντιδράσουν όσο γρήγορα απαι-
τούσαν οι συγκυρίες, με αποτέλεσμα δε-
κάδες να πεθάνουν μέσα στα σπίτια τους.
Επιπλέον πολλοί άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους στα αυτοκίνητά τους, καθώς
παγιδεύτηκαν λόγω του μποτιλιαρίσμα-
τος που προκλήθηκε, με αποτέλεσμα να
αποτεφρωθούν. Άλλοι πέθαναν και από
την εισπνοή του καπνού που είχε κατα-
κλείσει την περιοχή. Ουσιαστικά, λόγω
της έκτασης του μετώπου της φωτιάς, μό-
νο όσοι κατάφεραν να φτάσουν στην α-
κτή σώθηκαν, ωστόσο κάποιοι πνίγηκαν
στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να
γλιτώσουν από την πύρινη λαίλαπα. Ε-
ντοπίστηκαν επίσης 26 νεκροί όπου βρέ-
θηκαν αγκαλιασμένοι σε ένα σημείο μό-
λις λίγα μέτρα δίπλα στην παραλία, κα-
θώς παγιδεύτηκαν πάνω από έναν γκρεμό
που τους εμπόδισε να φτάσουν σε αυτήν.

2018
πυρκαγIEσ

Η επόμενη ημέρα στο Μάτι. 
Από το τεύχος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
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Στο Νταού όπου και ήταν το σημείο
μηδέν, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε εύ-
κολα, με συνέπεια τον περιορισμό των υ-
λικών ζημιών σε καταστροφή ενός σπιτι-
ού και υλικές ζημιές σε τέσσερα ακόμα
σπίτια. Οι παιδικές κατασκηνώσεις στον
Άγιο Ανδρέα εκκενώθηκαν εγκαίρως για
προληπτικούς λόγους αρκετή ώρα πριν
φτάσει η φωτιά, με αποτέλεσμα εκατο-
ντάδες μαθητές να αποφύγουν τον κίνδυ-
νο. Ομοίως, εκκενώθηκαν εγκαίρως και
τα παραθεριστικά θέρετρα της Πολεμι-
κής Αεροπορίας στο Ζούμπερι και του
Στρατού Ξηράς στον Άγιο Ανδρέα. Σκά-
φη του Λιμενικού, του Πολεμικού Ναυ-
τικού, πλοία της γραμμής, ψαράδες και ι-
διωτικά σκάφη ανέλαβαν να περισυλλέ-
ξουν όσους ανθρώπους κατέφυγαν στη
θάλασσα για να γλιτώσουν. Κατά την εκ-
κένωση 45 ατόμων από ένα ξενοδοχείο
στο Μάτι εκ θαλάσσης, ένα από τα πλοία
που συμμετείχε στη διάσωση βυθίστηκε,
με αποτέλεσμα και οι 10 επιβάτες εκ των
οποίων 2 Πολωνοί τουρίστες να πνιγούν.
Επίσης ένας Βέλγος τουρίστας πέθανε
και ένας Βρετανός τραυματίστηκε.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, η
πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα και την α-
ποτέφρωση μεγάλων εκτάσεων πευκο-
δάσους, ενώ επίσης οι υλικές καταστρο-
φές ήταν τεράστιες, καθώς όλο το Μάτι
και οι παρακείμενες περιοχές αποτε-
φρώθηκαν πλήρως. Πάνω από 1.500 κτί-
ρια υπέστησαν ζημιές και πολλά οχήμα-
τα καταστράφηκαν. Οι πυρκαγιές επίσης
προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δίκτυο
ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και
ύδρευσης. Παράλληλα λόγω του χάους
που επικράτησε μετά τη πυρκαγιά, ορι-
σμένοι βρήκαν την ευκαιρία να αποσπά-
σουν αντικείμενα αξίας μέσα από τα α-
ποκαΐδια. Τέσσερα άτομα συνελήφθη-
σαν την Τρίτη το βράδυ, στην περιοχή
του Νέου Βουτζά, από αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Επίσης, την ίδια μέ-
ρα ξέσπασε μια ίδια πυρκαγιά στον Κά-
λαμο, χωρίς τραυματίες και νεκρούς.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλ-
λοντος και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του
Πανεπιστημίου Αθηνών έδωσαν στη δη-
μοσιότητα μια σειρά από επιστημονικά
δεδομένα και προκαταρκτικά συμπερά-
σματα, σχετικά με τις πυρκαγιές που έ-
πληξαν την Αττική στις 23 Ιουλίου. Τα
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European Forest Fire Information System – EFFIS
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ΗΜΕΡΟΜ. ΕκτασΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

καίρι του 2018 φαίνονται στον πιο κάτω
Πίνακα. 

Πυρκαγιές δεν είχαν μόνο η Ελλάδα και
οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Η Βό-
ρεια Ευρώπη βίωσε το καλοκαίρι μια α-
συνήθιστη περίοδο ζέστης και ξηρασίας,
που οδήγησαν σε μεγάλες πυρκαγιές σε
πολλές χώρες όπως η Σουηδία, η Φιλαν-
δία, η Λετονία και η Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον Alexander Held, ανώ-
τερο εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Δασών, το πύρινο σκηνικό
που παρατηρήσαμε σε ολόκληρο τον κό-
σμο τα τελευταία χρόνια θα εντατικοποιη-
θεί. «Αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρα έ-
να άλλο σημάδι για το τι μπορούμε να πε-
ριμένουμε περισσότερο στο μέλλον», λέ-
ει. Ο Held αναφέρει ότι η εποχή των πυρ-
καγιών στην Ευρώπη αρχίζει τον Απρίλιο,
ενώ πριν από λίγες δεκαετίες ξεκινούσε
τον Ιούνιο, καθώς  η κλιματική αλλαγή θα
συνεχίσει να επιδεινώνεται. Η μόνη μόνι-
μη λύση, επιμένει, είναι η καλύτερη δια-
χείριση των περιοχών της άγριας φύσης
και η αποκατάσταση πιο ποικίλων μοντέ-
λων γεωργίας και δασοκομίας.

στοιχεία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά
σε ειδικό δίγλωσσο τεύχος, που έχει συ-
νταχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Α-
στεροσκοπείο Αθηνών, με σκοπό την άμε-
ση ενημέρωση της διεθνούς επιστημονι-
κής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων,
βασικές αιτίες της καταστροφής ήταν οι
ασυνήθιστα ισχυροί άνεμοι, η άναρχη δό-
μηση, η καθυστερημένη προειδοποίηση
από τις αρχές με εντολή εκκενώσεως της
περιοχής, καθώς και η ανυπαρξία σχεδίου
και οδηγιών εκκενώσεως της περιοχής.
Οι κάτοικοι παγιδεύτηκαν σε απόλυτη
κυκλοφοριακή συμφόρηση και αδυναμία
εξόδου προς τη θάλασσα, λόγω αυθαιρέ-
των κτισμάτων και περιφράξεων. Πολλοί
από όσους έφθασαν στη θάλασσα χάθη-
καν από έλλειψη σωστικών μέσων. Τελι-
κά ο συνδυασμός της βλάστησης, της δό-
μησης, των ανέμων και η έλλειψη σχεδί-
ου και βοήθειας κατά την καθυστερημένη
προσπάθεια εκκενώσεως συνέβαλαν
στην απόλυτη καταστροφή.

Οι υπόλοιπες μεγαλύτερες πυρκαγιές
που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το καλο-

25ΦΥΣΗ & ΖΩΗ



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ26

Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις

Προστασία 
για 15 μικρούς υγρότοπους
της Αττικής

A
παγορεύεται η δόμηση, η επι-
χωμάτωση η άσκηση οχλου-
σών δραστηριοτήτων και κάθε

δραστηριότητα, που υποβαθμίζει την
οικολογική κατάσταση τους, καθώς
και η έκδοση αδειών δόμησης σε 15
μικρούς υγρότοπους της Αττικής.

Αυτά προβλέπει η νέα διάταξη που
συμπεριελήφθη στον ν. 4559/18 για
την προστασία υγροτόπων της Αττι-
κής, που ψηφίστηκε την Τετάρτη 1
Αυγούστου 2018 στη Βουλή, στο
πλαίσιο των έκτακτων νομοθετικών
ρυθμίσεων, που προώθησε το ΥΠΕΝ
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντι-
κών και πολεοδομικών θεμάτων, μετά
τις μεγάλες φονικές πυρκαγιές.

Η διάταξη συμπεριελήφθη στον ν.
4559/18 και αφορά τις εκβολές του Α-
σωπού και του ρέματος Ραφήνας, τις
λιμνοθάλασσες Ωρωπού και Ψήφτας
Μεθάνων, τα παράκτια έλη Αγίων Α-
ποστόλων, Μπρέξιζας, Λούτσας - Αρ-
τέμιδας, Ψάθας Βιλίων, Βραυρώνας,
Λεγρενών, Αλυκών Αναβύσσου, τον
παράκτιο υγρότοπο Αγίου Νικολάου
και τα ρέματα Κερατέας, Ερασίνου
και Πύργου Βραυρώνας. Σύμφωνα με
τον νόμο, στις περιοχές αυτές «απα-
γορεύονται η δόμηση, η επιχωμάτω-
ση, η άσκηση οχλουσών δραστηριο-
τήτων και κάθε είδους δραστηριότη-
τα που υποβαθμίζει την οικολογική
τους κατάσταση, καθώς και η έκδοση
αδειών δόμησης».

Για τους στόχους της νέας νομοθε-
τικής ρύθμισης στη σχετική αιτιολογι-
κή έκθεση της τροπολογίας του Υ-
ΠΕΝ, όπως κατατέθηκε και ψηφίστη-
κε στη Βουλή σημειώνεται ότι τα υ-
γροτοπικά οικοσυστήματα αποτε-
λούν μοναδικές περιοχές υψηλής βιο-
ποικιλότητας κυρίως λόγω της βιολο-
γικής τους παραγωγικότητας. Επι-
δρούν στη χλωρίδα και την πανίδα
της ευρύτερης περιοχής και συνθέ-
τουν ενδιαιτήματα για ένα μεγάλο εύ-
ρος ειδών, μεταξύ των οποίων και κοι-
νοτικού ενδιαφέροντος. Η διατήρηση
των υγροτόπων αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία στο πλαίσιο της προστασίας
της βιοποικιλότητας και της αντιμε-
τώπισης των επιπτώσεων της κλιματι-
κής αλλαγής.

Η ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων
υγροτόπων είναι ότι δέχονται μεγά-
λες πιέσεις, ακριβώς επειδή βρίσκο-
νται στον πολυπληθέστερο νομό της
χώρας. H τάση αυτή είναι πλέον αδύ-
νατον να αντιστραφεί εάν δεν εφαρ-
μοστεί άμεσα ένα ισχυρό πλαίσιο
προστασίας, όχι μόνο για τους μεγά-
λους αλλά και για τους μικρούς και ε-
ποχιακούς υγροτόπους.

Οι σημαντικότερες ανθρωπογενείς
πιέσεις, που δέχονται οι υγρότοποι εί-
ναι:
• Το μπάζωμα των εκτάσεών τους με

στόχο την οικοπεδοποίηση και οι-
κοδόμηση.

• Η ρύπανση των υδάτινων αποδε-
κτών από φυτοφάρμακα λιπάσματα
και βιομηχανικά λύματα.

• Οι αμμοληψίες.
• Η άσκηση δραστηριοτήτων αναψυ-

χής, που υποβαθμίζουν τα ευαίσθη-
τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
Παράδειγμα των πιέσεων που δέ-

χονται οι υγρότοποι της Αττικής είναι
ο υγρότοπος της Αρτέμιδας. Ο υγρό-
τοπος της Αρτέμιδας βρίσκεται στην
παραλία του Αγίου Νικολάου, η οποία
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής το καλοκαί-
ρι. Οι περισσότεροι αγνοούν την ύ-

παρξή του. Κάποιοι, όμως, βάζουν δί-
χτυα, με σκοπό να πιάσουν ψάρια.
Άλλοι κυνηγούν πουλιά, κι ας είναι ε-
λάχιστη η έκτασή του. Πολλοί πηγαί-
νουν τα σκυλιά τους βόλτα εκεί ή βά-
ζουν ταΐστρες για αδέσποτα. Αυτή εί-
ναι μια ιδιαίτερα σημαντική απειλή
γιατί τα σκυλιά κυνηγούν για παιχνίδι
τα αποδημητικά πουλιά, που είναι ή-
δη εξαντλημένα και τα διώχνουν. Αρ-
κετά παλαιότερα, κάποιοι δήμαρχοι
ήθελαν να τον μπαζώσουν όλο, ευτυ-
χώς τώρα έχουν σταματήσει. Δυστυ-
χώς, αυτή η εικόνα επαναλαμβάνεται
στους περισσότερους μικρούς υγρό-
τοπους, που είναι πολύ ευαίσθητες
νησίδες βιοποικιλότητας. 

Στην Αττική, από ειδικό πλαίσιο
προστασίας διέπονται ο υγρότοπος
στον Σχινιά (μέσα στο Εθνικό Πάρκο)
και του Βουρκαρίου στα Μέγαρα.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αποτε-
λεί ένα σημαντικό βήμα για την προ-
στασία των μικρών υγροτόπων της
πολύπαθης Αττικής, αφού απαγορεύ-
ει την οικοδόμηση, τα μπαζώματα και
κάθε δραστηριότητα που υποβαθμί-
ζει την οικολογική κατάστασή τους
μέχρι την έκδοση των επιμέρους
Προεδρικών Διαταγμάτων προστα-
σίας.

Η υπεραλίευση 
και η ρύπανση 
καταστρέφουν τη Μεσόγειο

T
ο 1/3 των εμπορεύσιμων ιχθύων
παγκοσμίως αλιεύεται σε μη
βιώσιμα επίπεδα, με την υπερα-

λίευση να είναι πιο έντονη στις περιο-
χές της Μεσογείου και της Μαύρης
Θάλασσας, σύμφωνα με νέα έκθεση
του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωρ-
γίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Με αυτά τα δεδομένα, το μέλλον
για τη μεσογειακή βιοποικιλότητα κρί-
νεται ιδιαίτερα δυσοίωνο, με τις πρώ-
τες αντιδράσεις από τη δημοσίευση



των ανησυχητικών πορισμάτων να έ-
χουν ήδη καταγραφεί.

Η έκθεση του FAO επιβεβαίωσε ότι
η Μεσόγειος είναι η πλέον υπεραλι-
ευμένη θάλασσα στον κόσμο. Οι με-
τρήσεις έδειξαν ότι το 62% των ι-
χθυαποθεμάτων της υπεραλιεύεται,
με τον κίνδυνο εξάντλησής τους να
είναι υπαρκτός και ιδιαίτερα κρίσι-
μος.

Η υπεραλίευση στη Μεσόγειο ξεκί-
νησε τη δεκαετία του '70 με την ανά-
πτυξη τεχνολογίας που επέτρεπε στα
σκάφη να αλιεύουν μακρύτερα, βαθύ-
τερα και σε μεγαλύτερους όγκους.
Ως αποτέλεσμα, το 90% των μεσογει-
ακών πληθυσμών ιχθύων αλιεύονται
τώρα πέρα από τις επιστημονικές συ-
στάσεις. Τα πλέον εμπορικά είδη, ό-
πως ο βακαλάος και η πεσκαντρίτσα,
αλιεύονται δέκα φορές πάνω από τα
προτεινόμενα όρια.

Συνολικά, τα μεσογειακά κράτη μέλη
της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας, αλιεύουν τα περισσότερα
ψάρια στην περιοχή και διαθέτουν τον
μεγαλύτερο και ισχυρότερο στόλο.

Η αλίευση με τράτα βυθού είναι ένα
άλλο ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα
στη Μεσόγειο. Τα εργαλεία που σύ-
ρονται στον βυθό, όπως η μηχανό-
τρατα βυθού και η βιντζότρατα, μπο-
ρούν να έχουν καταστροφικές επι-
πτώσεις σε σημαντικά οικοσυστήμα-
τα του βυθού, σύμφωνα με την WWF
Ελλάδας.

Η αλιεία με τράτα μπορεί να προκα-
λέσει μη αναστρέψιμες βλάβες σε ευ-
αίσθητα ενδιαιτήματα, όπως κοραλ-

λιογενείς υφάλους, λιβάδια Ποσειδω-
νίας (θαλάσσιο φυτό που παρέχει πε-
ριοχή αναπαραγωγής και καταφύγιο
σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς
και συνεισφέρει στην παραγωγή οξυ-
γόνου στη θάλασσα), και στο βένθος
(τους οργανισμούς που ζουν επάνω
και μέσα στο βυθό), αλλά και στα
σφουγγάρια. Η τράτα βυθού είναι υ-
πεύθυνη επίσης για τα μισά παρεμπί-
πτοντα αλιεύματα παγκοσμίως. Το
2016, η τράτα βυθού απαγορεύτηκε
στο Στενό της Σικελίας, μεταξύ της
Μάλτας, της Ιταλίας και της Τυνη-
σίας, και σε μια άλλη περιοχή μεταξύ
της Μαγιόρκα και της Μενόρκα στις
Βαλεαρίδες Νήσους.

Από όλες τις ανθρώπινες απειλές
για τη Μεσόγειο, η υπεραλίευση, η α-
λίευση με τράτα βυθού και η πλαστι-
κή ρύπανση είναι οι πιο καταστροφι-
κές για τη δημοφιλέστερη θάλασσα
του κόσμου.

Περίπου 1.000 με 3.000 τόνοι πλα-
στικού επιπλέουν στη Μεσόγειο, σύμ-
φωνα με μια μελέτη του 2015 από ε-
ρευνητές του Πανεπιστημίου του Κά-
ντιθ στην Ισπανία.

Οι πυκνοκατοικημένες ακτές, η με-
γάλη εισροή τουριστών και η αύξηση
της κίνησης της ναυτιλίας ευθύνονται
για το μεγαλύτερο μέρος των πλαστι-
κών. Το πλαστικό αντιπροσωπεύει έ-
ως και το 95% των απορριμμάτων
που συλλέγονται στις ακτές, την επι-
φάνεια του ωκεανού και τον βυθό,
σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνω-
μένων Εθνών για το Περιβάλλον.

Μεγάλη έλλειψη νερού 
στη νότια Ευρώπη

E
κτεταμένες περίοδοι ξηρασίας,
μείωση στα αποθέματα νερού
στα νησιά, ιδιαίτερα στα τουρι-

στικά, περιορισμός της διαθεσιμότη-
τας του νερού στις μεγάλες πόλεις εί-
ναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις

της κλιματικής αλλαγής σχετικά με τη
διαθεσιμότητα του νερού σε περιο-
χές όπως η Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες υπη-
ρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), η Ελλάδα μαζί με χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Πορτο-
γαλία και η Ισπανία, συγκαταλέγεται
στο ένα τρίτο της επιφάνειας της Ευ-
ρώπης, που βρίσκεται σε κατάσταση
«water stress», είτε μόνιμα είτε για κά-
ποιες περιόδους.

Παρόλο που οι βελτιώσεις στη δια-
χείριση του νερού και των υδάτινων
αποθεμάτων είχαν ως αποτέλεσμα τη
μείωση των συνολικών απωλειών νε-
ρού κατά 19% από το έτος 1990 και έ-
πειτα, μέσα στα επόμενα χρόνια ανα-
μένεται να αυξηθεί η ξηρασία εξαι-
τίας της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, προκύπτει το ζήτημα του
κατά πόσο είναι βιώσιμος ο τρόπος
που χρησιμοποιούμε το νερό. Ένα
μεγάλο μέρος του νερού που χρησι-
μοποιείται στην Ευρώπη για την πα-
ραγωγική δραστηριότητα κάθε εί-
δους, επιστρέφει ξανά στο περιβάλ-
λον, αλλά συχνά είναι ρυπασμένο, α-
κόμη και με επικίνδυνα χημικά.

Οι γεωργικές δραστηριότητες α-
πορροφούν το 40% του νερού, που
καταναλώνεται ετησίως στην Ευρώ-
πη και παρόλο που έχουν γίνει προ-
σπάθειες το ποσοστό αυτό να ελατ-
τωθεί, εντούτοις στα επόμενα χρόνια
η αγροτική παραγωγή θα εξακολου-
θήσει να αποτελεί τον μεγαλύτερο
καταναλωτή ύδατος. Αυτό θα συμ-
βαίνει επειδή όλο και περισσότερη
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γη για αγροτική χρήση θα χρειαστεί
να αρδεύεται τα επόμενα χρόνια, κυ-
ρίως στις νότιες περιοχές της Ευρώ-
πης.

Αν και στην Ευρώπη μόλις το 9%
της γης για αγροτικές δραστηριότη-
τες αρδεύεται συστηματικά, εντού-
τοις αυτές οι περιοχές απορροφούν
ετησίως το 50% του συνολικού νερού
στην Ε.Ε. Μάλιστα, την περίοδο της
άνοιξης το ποσοστό αυτό μπορεί να
φθάσει ακόμη και το 60% για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των σοδειών.

Το κόστος της άρδευσης εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια ε-
φόσον επαληθευτούν οι εκτιμήσεις
για λιγότερες βροχές και μεγαλύτε-
ρες περιόδους με υψηλές θερμοκρα-
σίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή ενέρ-
γειας απορροφά μόνο το 28% της κα-
τανάλωσης ύδατος κάθε χρόνο. Το
νερό στο πεδίο της ενέργειας χρησι-
μοποιείται στα υδροηλεκτρικά εργο-
στάσια, αλλά και για την ψύξη των πυ-
ρηνικών μονάδων. Τέλος, ο βιομηχα-
νικός τομέας και τα ορυχεία βρίσκο-
νται στην 3η θέση ως μεγαλύτεροι
καταναλωτές νερού με 18% και έπο-
νται τα νοικοκυριά με μόλις 12%.

Ευρωπαϊκή διάκριση 
για το Πάρκο 
Σταύρος Νιάρχος 

Σ
ε τελετή που πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρί-
ου, 2018, στη Γερμανία, το

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος του Κέ-
ντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), τιμήθηκε με το
πρώτο βραβείο European Garden
2018-2019, στην κατηγορία καινοτό-
μου σύγχρονου σχεδιασμού πάρκου
ή κήπου.

Τα European Garden Awards (Ευρω-
παϊκά Βραβεία Κήπων) δίνονται κάθε
χρόνο από το 2010 από το European

Garden Heritage Network (EGHN) και
έχουν σκοπό να ενισχύσουν την ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σχετικά με
θέματα που αφορούν στην πολιτιστι-
κή κληρονομιά των κήπων και των το-
πίων της Ευρώπης, να προωθήσουν
τη σύγχρονη κηπουρική, καθώς και
να υποστηρίξουν τη διεθνή συνεργα-
σία και ανταλλαγή εμπειριών.

Μεταξύ των άλλων βραβευθέντων
πάρκων και κήπων στα φετινά Ευρω-
παϊκά Βραβεία Κήπων, τα οποία α-
πονεμήθηκαν σε ειδική τελετή στη
Γερμανία, συγκαταλέγονται τα Kew
Gardens στο Λονδίνο, το project
Parkstadt Süd στην Κολωνία, ο Κήπος
της Ninfa στην Ιταλία, το Kasteeltu-
inen Arcen στην Ολλανδία και το Από-
θεμα Βιόσφαιρας του Spreewald στη
Γερμανία.

Το European Garden Award 2018
/2019 αποτελεί μια ξεχωριστή διά-
κριση για το Πάρκο Σταύρος Νιάρ-
χος αφού για πρώτη φορά βραβεύε-
ται πάρκο στην Ελλάδα. Η διεθνής α-
ναγνώριση του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος έρχεται να προστεθεί σε μία
σειρά από βραβεία που έχει λάβει το
ΚΠΙΣΝ, ως σύμβολο περιβαλλοντι-
κής βιωσιμότητας και καινοτομίας, ό-
πως, μεταξύ άλλων, η πλατινένια Πι-
στοποίηση LEED ως Πράσινο Κτίριο,
που αποτελεί την υψηλότερη δυνατή
διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώ-
σιμα κτίρια. Πιο πρόσφατα, το ΚΠΙΣΝ
τιμήθηκε με το βραβείο European
Solar Prize 2017, στην κατηγορία Η-
λιακής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδο-
μίας.

Η δημιουργία του Πάρκου Σταύρος
Νιάρχος ως ένας ανοιχτός, δημόσιος
χώρος, φιλόξενος και προσβάσιμος
σε όλους, με γνώμονα το περιβάλλον,
την προστασία και την ανάπτυξή του,
βασίσθηκε στο όραμα σχεδιασμού
και κατασκευής του ΚΠΙΣΝ με απο-
κλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι έ-
να πάρκο 210 στρεμμάτων, με περισ-
σότερα από 1.400 δέντρα και 300.000
θάμνους, ένα ζωντανό εργαστήριο
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και
ταυτόχρονα ένας χώρος άθλησης,
ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Το Πάρ-
κο Σταύρος Νιάρχος, ως σύγχρονο
έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου, έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της
αειφορίας και της βιωσιμότητας, σε-
βόμενο τα οικοσυστήματα και τις ε-
ναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέ-
λιξη. Αποτελεί έναν φιλόξενο και α-
νοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρα-
κτήρα που αντανακλούν το μεσογεια-
κό τοπίο.

Πάνω από 2.000 
νέα είδη μυκήτων 
ανακαλύφθηκαν το 2017 

Σ
ύμφωνα με τη νέα διεθνή έκθε-
ση «Η κατάσταση των Μυκήτων
του Κόσμου», περισσότερα α-

πό2.000 νέα είδη μυκήτων -μεταξύ
των οποίων ορισμένα άγνωστα έως
τώρα μανιτάρια και τρούφες- ανακα-
λύφθηκαν το 2017. Η έκθεση με επι-
κεφαλής επιστήμονες των Βασιλικών
Βοτανικών Κήπων Kew της Βρετα-
νίας, ουσιαστικά συνιστά την πρώτη
μεγάλη αξιολόγηση που έχει γίνει πο-
τέ για την κατάσταση των μυκήτων
στη Γη. Με τις πρόσφατες ανακαλύ-
ψεις ο αριθμός των γνωστών μυκή-
των έχει αυξηθεί σε περίπου 144.000
είδη. Όμως, η συντριπτική πλειονότη-
τά τους παραμένει ακόμη άγνωστη
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καθώς οι επιστήμονες εκτιμούν ότι
στη φύση υπάρχουν 2,2 έως 3,8 εκα-
τομμύρια είδη μυκήτων.

Τα μανιτάρια και οι τρούφες είναι
γνωστά στο ευρύ κοινό, αλλά οι μύκη-
τες υπάρχουν παντού γύρω μας στο
χώμα, στον αέρα και στο σώμα μας,
απλώς είναι συνήθως μικροί για να γί-
νουν ορατοί με γυμνά μάτια. Παρέ-
χουν τρόφιμα, ποτά και φάρμακα και
είναι ζωτικοί για τα δέντρα, αφού το
90% χρειάζονται τους μύκητες στις
ρίζες τους για να αναπτυχθούν, και
γενικότερα για τα οικοσυστήματα. Ε-
πιπλέον, οι μύκητες επιτελούν διάφο-
ρες χρήσιμες λειτουργίες, από το να
διασπάσουν τα πλαστικά μέσα σε λί-
γες μόνο εβδομάδες έως να δημιουρ-
γήσουν νέες μορφές βιοκαυσίμων
(βιοαιθανόλη). Όμως πολλά είδη
τους προκαλούν διάφορες σοβαρές
ασθένειες σε ανθρώπους, φυτά και
ζώα. 

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Κάθι
Ουίλις, επιστημονική διευθύντρια των
Κήπων Kew και επικεφαλής της νέας
έκθεσης: «Είναι μια τόσο ενδιαφέ-
ρουσα ομάδα οργανισμών, αλλά στην
πραγματικότητα ξέρουμε πολύ λίγα
γι’ αυτούς. Είναι πραγματικά παράξε-
νοι, με τον πιο αλλόκοτο κύκλο ζωής.
Παρόλα αυτά, όταν κατανοήσεις το
ρόλο τους στο οικοσύστημα της Γης,
συνειδητοποιείς ότι υποβαστάζουν τη
ζωή στον πλανήτη. Αγνοούμε τους
μύκητες προς δική μας ζημία. Είναι έ-
να βασίλειο που πρέπει να αρχίσουμε
να παίρνουμε στα σοβαρά, ιδίως λό-
γω της κλιματικής αλλαγής και των

άλλων προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζουμε».

Οι μύκητες αποτελούν ένα ξεχωρι-
στό «βασίλειο» της φύσης, όντας κο-
ντύτερα στα ζώα παρά στα φυτά.
Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον
350 είδη μυκήτων είναι εδώδιμα και
μόνο για τα μανιτάρια η παγκόσμια α-
γορά φθάνει περίπου τα 35 δισεκα-
τομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι 216 γνωστά είδη
μυκήτων είναι παραισθησιογόνα.

Δυστυχώς, μόνο 56 είδη μυκήτων
περιλαμβάνονται στην «κόκκινη λί-
στα» με τα επαπειλούμενα είδη, ένα-
ντι άνω των 25.000 ειδών φυτών και
68.000 ζώων. Ορισμένοι από τους μύ-
κητες που ανακαλύφθηκαν προσφά-
τως, ανακαλύφθηκαν σε απρόσμενα
μέρη, όπως σε ένα ανθρώπινο νύχι,
σε ένα πίνακα ζωγραφικής, μέσα σε
μια τροπική κατσαρίδα και στην πα-
γωμένη Ανταρκτική.

Τα κοράλλια της Μεσογείου
κινδυνεύουν

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της
Κόκκινης Λίστας των Ανθοζώων που
δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Eνωση
Διατήρησης της Φύσης (IUCN), πάνω
από το 13% των κοραλλιών της Με-
σογείου απειλούνται με εξαφάνιση. Η
έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου ότι τα μεσογειακά είδη ανθοζώων
κινδυνεύουν από μη βιώσιμες τεχνι-
κές αλιείας, ιδίως από τράτες βυθού.
Η αύξηση των θερμοκρασιών της Με-
σογείου, η απορροή ρύπων στα πα-
ράκτια ύδατα, η εξάπλωση των εξωτι-
κών «εισβολέων» ειδών και η εμπορι-
κή συλλογή ορισμένων ανθοζώων α-
σκούν επίσης σημαντικές πιέσεις.

Τα ανθόζωα αποτελούν τάξη υδρό-
βιων οργανισμών (υπέρκλαση του
φύλου κνιδάρια), στην οποία περι-
λαμβάνονται οι θαλάσσιες ανεμώνες,
οι θαλάσσιες πένες καθώς και τα κο-
ράλλια. Το ανησυχητικό γεγονός ό-

μως, που τονίζει η έκθεση, είναι ότι η
σημερινή γνώση των μεσογειακών αν-
θοζώων είναι πολύ περιορισμένη. Α-
πό τα 142 είδη που αξιολογήθηκαν,
τα 69 χαρακτηρίστηκαν ελλιπή δεδο-
μένων, που σημαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά
με τη διανομή, το μέγεθος του πληθυ-
σμού και τις τάσεις τους. Έτσι οι επι-
στήμονες δεν είναι σε θέση να κρί-
νουν τον τρόπο και τον βαθμό με τον
οποίο απειλούνται. Η νέα έκθεση α-
ποκαλύπτει ότι 17 είδη ανθοζώων α-
πειλούνται με εξαφάνιση στη Μεσό-
γειο, μεταξύ των οποίων δύο είδη που
προέρχονται μόνο από τη Μεσόγειο
και ορισμένα που έχουν κατανομή πε-
ριορισμένη στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Όπως αναφέρει η Marzia Bo από το
Πανεπιστήμιο της Γένοβας: «Τα κο-
ραλλιογενή και τα μαύρα κοραλλιογε-
νή δάση αποτελούν μία από τις πιο
εμβληματικές θαλάσσιες κοινότητες
της Μεσογείου τόσο σε ρηχά όσο και
βαθιά νερά, λόγω της μεγάλης ποικι-
λομορφίας και πολυπλοκότητάς τους.
Η διατήρησή τους είναι ζωτικής ση-
μασίας για τη διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας που φιλοξενούν». Πολλά
κοράλλια και άλλα είδη ανθοζώων
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο καθώς
δημιουργούν οικοτόπους που λει-
τουργούν ως καταφύγιο για πολλούς
άλλους οργανισμούς. Η ομάδα ερευ-
νητών που πραγματοποίησε την αξιο-
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Το κοράλλι-μπαμπού (Isidella elon-
gata) είναι από τα μεγαλύτερα ζωντανά
είδη στη Μεσόγειο (© OCEANA).
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λόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης
των οικοτόπων για τη βελτίωση της
ανθεκτικότητας των τοπικών ειδών
και της ικανότητάς τους να ανακάμ-
ψουν, μπορούν να βελτιώσουν την
κατάσταση διατήρησης αυτών των
πολύτιμων ειδών. Το κοράλλι-μπα-
μπού (Isidella elongata) είναι από τα
μεγαλύτερα ζωντανά είδη στη Μεσό-
γειο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό
κρίσιμο κίνδυνο, την υψηλότερη κα-
τηγορία κινδύνου εξαφάνισης στον
κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων
ειδών της IUCN.

Η έκθεση προτείνει επείγοντα μέ-
τρα διατήρησης του φυσικού κεφα-
λαίου στην περιοχή της Μεσογείου,
ενισχύοντας την εθνική και διεθνή νο-
μική προστασία των απειλούμενων ει-
δών, επιβάλλοντας αλιευτικούς πε-
ριορισμούς, προσδιορίζοντας εργα-
λεία για τη μείωση των παρεμπιπτό-
ντων ειδών και βελτιώνοντας τη γνώ-
ση των απειλούμενων και λιγότερο
γνωστών ειδών.

87 ελέφαντες 
σφαγιάστηκαν 
στην Μποτσουάνα 
από λαθροκυνηγούς

87
ελέφαντες βρέθηκαν σφα-
γιασμένοι στην Μποτσουά-
να σε μία περιοχή κοντά

στο καταφύγιο ελεφάντων Οκαβάν-
γκο, περιοχή η οποία, ακριβώς λόγω
του καταφυγίου, εξελίχθηκε και σε
σημαντικό τουριστικό προορισμό. Αυ-
τή η αφρικανική χώρα έχει τον μεγα-
λύτερο πληθυσμό ελεφάντων στον
κόσμο (130.000 ελέφαντες), αποδει-
κνύεται ωστόσο ότι οι λαθροκυνηγοί
παραβιάζουν πλέον τα σύνορά της
και επιδίδονται σε μαζικές σφαγές. Η
οργάνωση Ελέφαντες Χωρίς Σύνορα
(Elephants Without Borders), που διε-
ξάγει εναέριες έρευνες για τη μελέτη

και την προστασία των αγρίων ζώων,
κρίνει ότι η συγκεκριμένη σφαγή είναι
το μεγαλύτερο σε κλίμακα περιστατι-
κό λαθροθηρίας που έχει παρατηρη-
θεί στην Αφρική μέχρι σήμερα. Οι ε-
λέφαντες ανακαλύφθηκαν από μέλη
της οργάνωσης «Elephants Without
Borders», κατά τη διάρκεια της απο-
γραφής του πληθυσμού των ελεφά-
ντων για λογαριασμό της κυβέρνη-
σης της χώρας. Σύμφωνα με την ορ-
γάνωση, πολλοί από τους ελέφαντες
σκοτώθηκαν τις τελευταίες εβδομά-
δες, ενώ βρέθηκαν επίσης και τα πτώ-
ματα τριών λευκών ρινόκερων στην ί-
δια περιοχή.

Οι περισσότεροι από τους σκοτω-
μένους ελέφαντες βρέθηκαν χωρίς
τους χαυλιόδοντές τους. Η Μπο-
τσουάνα είχε μια καλή φήμη όσον α-
φορά την αντιμετώπιση των λαθρο-
κυνηγών και καλά αποτελέσματα σε
σχέση με άλλες χώρες των οποίων οι
ελέφαντες σταδιακώς εξολοθρεύτη-
καν ή μετακινήθηκαν στα εδάφη της
Μποτσουάνας για να γλιτώσουν. Τα
περιστατικά λαθροθηρίας στη χώρα
ήταν σπάνια λόγω των κρατικών ένο-
πλων αποσπασμάτων κατά της λα-
θροθηρίας. Όμως τελευταία οι μονά-
δες πάταξης των λαθροκυνηγών έ-
χουν αποδυναμωθεί με συνέπεια την
έξαρση των φαινομένων λαθροθη-
ρίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Μποτσου-
άνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πλη-
θυσμό ελεφάντων στον κόσμο, κα-
θώς στη χώρα ζει το 37% του πληθυ-
σμού των ελεφάντων που απειλείται
με εξαφάνιση.

Νέο Προεδρικό Διάταγμα
για την προστασία 
του Κυπαρισσιακού Κόλπου 

Ο
Κυπαρισσιακός Κόλπος έχει
σημαντικό οικολογικό ενδια-
φέρον καθώς οι ακτές του α-

ποτελούν έναν από τους τόπους ανα-
παραγωγής της σπάνιας θαλάσσιας
χελώνας Καρέτα Καρέτα. Οι ακτές
του φιλοξενούν τον δεύτερο μεγαλύ-
τερο πληθυσμό της χελώνας στη Με-
σόγειο.

Ύστερα από χρόνια παλινωδιών και
αφού στο τέλος του 2016 η Ελλάδα
εισέπραξε ακόμη μία καταδίκη για
την παραβίαση της κοινοτικής Οδη-
γίας περί οικοτόπων, πολύτιμα τμή-
ματα του Κυπαρισσιακού Κόλπου,
στους νομούς Ηλείας και Μεσσηνίας,
αποκτούν θεσμικό καθεστώς προστα-
σίας. Το Προεδρικό Διάταγμα της
προστατευόμενης περιοχής του Κυ-
παρισσιακού Κόλπου υπογράφηκε α-
πό τους αρμόδιους Υπουργούς του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και από τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
(391/Δ/03.10.2018).

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που ε-
ξέδωσε το ΥΠΕΝ, η έκδοση του Π.Δ
εξασφαλίζει:

• Νομικό καθεστώς προστασίας
της περιοχής με τον καθορισμό χρή-
σεων γης ανάλογα με την σημασία
του προστατευτέου αντικειμένου και
τη θέσπιση όρων και περιορισμών με
κλιμάκωση «αυστηρότητας». Στις πε-
ριοχές προστασίας της φύσης προ-
βλέπονται ιδιαίτερα αυστηροί όροι
προστασίας, ενώ στην περιφερειακή
ζώνη (Ζώνη αγροτικού τοπίου), δίνε-
ται η δυνατότητα ανάπτυξης κυρίως
ήπιων και βιώσιμων μορφών τουρι-
σμού/αγροτουρισμού, με έμφαση στη
συνέχιση και ενίσχυση δραστηριοτή-
των του πρωτογενούς τομέα (γεωρ-
γία, αλιεία κ.λπ.).

• Την απαγόρευση δόμησης στις
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περιοχές προστασίας της φύσης (αμ-
μοθίνες και αιγιαλό), καθώς και σε α-
πόσταση τουλάχιστον 50 μ. από τις
αμμοθίνες, ώστε να μειώνονται όσο
το δυνατόν περισσότερο οι ανθρωπο-
γενείς επεμβάσεις σε ιδιαίτερα ευαί-
σθητα οικοσυστήματα και είδη.

• Τον καθορισμό όρων και περιορι-
σμών στην απλή χρήση του αιγιαλού
και της παραλίας από την λειτουργία
επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής.
Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται το
μεγαλύτερο ποσοστό ωοτοκίας της
χελώνας Caretta caretta, απαγορεύ-
τηκε η τοποθέτηση επίπλων θαλάσ-
σης.

• Τον εκσυγχρονισμό των τουρι-
στικών εγκαταστάσεων στην περιοχή
του Καϊάφα, χωρίς καταλήψεις και υ-
ποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστη-
μάτων, καθώς και τη συνέχιση λει-
τουργίας των δραστηριοτήτων που
λαμβάνουν χώρα εκεί, με όρους βιω-
σιμότητας και σεβασμό στο περιβάλ-
λον, αξιοποιώντας το δυναμικό ανά-
πτυξης και ενίσχυσης του τοπικού
προϊόντος.

• Την απαγόρευση περαιτέρω ε-
πεμβάσεων στην περιοχή του Αγ. Νι-
κολάου, μέχρι την οριοθέτηση και
ρύθμιση των υπαρχουσών χρήσεων
και δραστηριοτήτων και την απομά-
κρυνση παράνομων κατασκευών από
τον αιγιαλό.

• Την αύξηση της αρτιότητας για
δόμηση (20 στρέμματα από 10), με
ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώμα-
τος δόμησης στα 10 στρέμματα, ως
μεταβατική διάταξη, για τις ιδιοκτη-

σίες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι
την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ.

Ταυτόχρονα, μειώνεται το σύνολο
της κάλυψης των κτηριακών εγκατα-
στάσεων (όπου επιτρέπονται τέτοιες)
και των διαμορφώσεων του περιβάλ-
λοντος χώρου (δεν υπερβαίνει το
30% της έκτασης ιδιοκτησίας) και στο
υπόλοιπο 70% της έκτασης της ιδιο-
κτησίας διατηρείται η φυσική βλάστη-
ση ή ο γεωργικός χαρακτήρας της.

Επιπλέον, με τις μεταβατικές διατά-
ξεις δίνεται η δυνατότητα σε νομίμως
υφιστάμενες δραστηριότητες να συ-
νεχίσουν τη λειτουργία τους, εφόσον
εξασφαλίσουν, όπου απαιτείται, τους
κατάλληλους περιβαλλοντικούς ό-
ρους.

Καταστροφική 
η νέα ρυθμιστική κυνηγίου 
για τα τρυγόνια

Ξ
εκίνησε από τις 31 Ιουλίου 2018
η κυνηγετική περίοδος 2018-19
με ορισμένες μικρές αλλαγές

σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση
του υπουργείου Περιβάλλοντος αυ-
ξάνεται, οριζόντια σε όλη τη χώρα, σε
10 άτομα ο αριθμός των αγριόχοιρων
που μπορούν να θηρευτούν ανά ομά-
δα κυνηγών. Επιπλέον, το ημερήσιο
όριο κάρπωσης για το τρυγόνι μειώ-
νεται από τα 12 στα 10 θηρευθέντα
πτηνά ανά κυνηγό.

Δυστυχώς, παρά τις συστάσεις πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων, παραμέ-
νει το σύστημα των κλιμακωτών ημε-
ρομηνιών, δηλαδή της μη ενιαίας λή-
ξης της κυνηγετικής περιόδου για ό-
λα τα είδη. Επίσης, οι περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις αντιδρούν στην ισχύ
της κυνηγετικής περιόδου και μετά
την 31η Ιανουαρίου, περίοδο κατά
την οποία ορισμένα είδη έχουν ξεκι-
νήσει το ταξίδι τους προς τους τό-
πους αναπαραγωγής.

Η φετινή ρυθμιστική κυνηγιού συνά-

ντησε την έντονη αποδοκιμασία της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας
για το ζήτημα της θήρας του τρυγονι-
ού. Σύμφωνα με την Ορνιθολογική: «Η
ρυθμιστική απόφαση, υπαγορευμένη
–και αυτή τη χρονιά– από το κυνηγετι-
κό λόμπι, χαρακτηρίζεται φέτος από
την αδιαφορία του ΥΠΕΝ για την προ-
στασία του τρυγονιού». Σύμφωνα με
τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της
Φύσης (IUCN), το τρυγόνι τόσο σε πα-
γκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώ-
πη χαρακτηρίζεται πλέον ως απειλού-
μενο (Τρωτό) και στην Ε.Ε. των 28 κα-
τατάσσεται ως «Σχεδόν Απειλούμε-
νο». Γι’ αυτό σε συνάντηση, στην ο-
ποία συμμετείχαν δεκάδες μέλη της
ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότη-
τας, «προτάθηκε η προσωρινή απαγό-
ρευση της θήρας του πανευρωπαϊκά,
έως ότου αναπτυχθεί και τεθεί σε λει-
τουργία το μοντέλο για την προσαρ-
μοστική διαχείριση της κάρπωσης».

Όμως, το ΥΠΕΝ δεν υιοθέτησε αυ-
τή την πρόταση και προχώρησε στη
μείωση από τα 12 στα 10 τρυγόνια. Ε-
πιπλέον, ανακοινώθηκε πως ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
θα στείλει επιστολή στην Επίτροπο
Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτι-
κής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Karmenu Vella, καταθέτοντας
πρόταση για ολιστική διαχείριση της
θήρας για το τρυγόνι σε όλη την Ευ-
ρώπη. Η κίνηση αυτή αντιμετωπίζεται
ως υπεκφυγή από την ΕΟΕ, η οποία
στηλιτεύει τη μείωση από 12 σε 10
και αμφισβητεί το πώς κατέληξε στην
εν λόγω απόφαση.
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