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Ένωση Αθηνών

ΖΩΑ - ΦΥΤΑ - ΨΑΡΙΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΖΩΑ - ΦΥΤΑ - ΨΑΡΙΑ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 -10675 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 72 20 866
FAX: 210 72 91 628
e-mail: contact@philodassiki.org
http// www.philodassiki.org

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 / ΤΕΥΧΟΣ 189

ΠEΡIEXOMENA

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 3

4. Η Φιλοδασική στην 11η Συνάντηση Εργασίας της Europarc.

6. Πρωτομαγιά 2019 στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

7. Αναδάσωση με την LeasePlan Hellas και την Genesis Pharma

στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό.

8. Tα μυστικά των Κάστρων.

12. Το φημισμένο Νεκρομαντείο του Αχέροντα.

15. Πολλά είδη εντόμων απειλούνται με εξαφάνιση.

16. Ζώα - Φυτά - Ψάρια εισβολείς απειλούν την βιοποικιλότητα.

18. Η ανθρώπινη τροφή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα.

20. Οι κυνηγοί σπάνιων φυτών.

22. «Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς» - Αμυγδαλιά στην Ουγγαρία 135 ετών.

24. Ηλεκτρικά πατίνια μια νέα λύση μετακίνησης για κοντινές αποστάσεις.

25. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές 

τις «Οικιστικές Πυκνώσεις».

26. Μικρές ειδήσεις.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Aνθισμένη κουτσουπιά στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού
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Από το 1995, οπότε η EUROPARC
Federation, η μεγαλύτερη Ομο-
σπονδία Προστατευόμενων Πε-

ριοχών της Ευρώπης, θεμελίωσε τη
«Χάρτα του Βιώσιμου Τουρισμού στις
Προστατευόμενες Περιοχές», δεκάδες
φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκων έ-
χουν πλαισιώσει αυτή την πρωτοβου-
λία. Εκπρόσωποι αυτών των φορέων
συναντώνται συχνά για να ανταλλάξουν
απόψεις και να προωθήσουν την αντί-
ληψη του βιώσιμου τουρισμού. Φέτος
πραγματοποιήθηκε η 11η Συνάντησή
τους στο χωριό Πράμαντα της Ηπείρου
με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης
Τζουμέρκων.  

Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχε-
λώου, Αγράφων και Μετεώρων», όπως
είναι πλέον η πλήρης επωνυμία του δι-
ευρυμένου φορέα που είναι μέλος της
EUROPARC, οργάνωσε με απόλυτη ε-
πιτυχία τη Συνάντηση Εργασίας (Char-
ter Network Meeting) με θέμα τις «Κοι-
νωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του
τουρισμού: Αναζητώντας μια βιώσιμη α-
πάντηση», η οποία έλαβε διαστάσεις
Διεθνούς Συνεδρίου με τη συμμετοχή
108 Συνέδρων από 20 ευρωπαϊκές χώρες
αλλά και από τον Καναδά, τη Γουαδε-
λούπη και το Ισραήλ. H Φιλοδασική ως

μέλος της EUROPARC εκπροσωπήθηκε
στη Συνάντηση από τον κ. Ν.Πάγκα.

Τις εργασίες άνοιξαν με τις ομιλίες
τους ο δραστήριος Πρόεδρος του Φορέα
των Τζουμέρκων κ. Σεραφείμ Φελέκης
και ο Δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων κ.
Ιωάννης Σεντελές που καλωσόρισαν τους
Συνέδρους. Στη συνέχεια η Γ.Γ. Περιβάλ-
λοντος του ΥΠΕΝ κα Χριστίνα Μπαριτά-
κη αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση των
Προστατευόμενων Περιοχών του Δικτύ-
ου Natura 2000, στον νέο νόμο του 2018

με τον οποίο ολοκληρώθηκε η διοικητική
υπόσταση των Φορέων, οι οποίοι εντά-
χθηκαν για πρώτη φορά στον κρατικό
προϋπολογισμό, και στη σημαντική συμ-
βολή τους πέρα από την προστασία του
περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη με ι-
σχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία. 

Την εισαγωγή στο θέμα της Συνάντη-
σης έκανε η Εκτελεστική Διευθύντρια της
EUROPARC κα Carol Ritchie που παρου-
σίασε τα νεότερα σε σχέση με το Ευρω-
παϊκό Χαρτοφυλάκιο του Δικτύου των

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ 
ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ EUROPARC
«Κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού: 
Αναζητώντας μια βιώσιμη απάντηση»

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων κ. Σεραφείμ Φελέκης 
καλωσορίζει τους Συνέδρους.
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Πιστοποιημένων Βιώσιμων Τουριστικών
Προορισμών. Ακολούθησαν εισηγήσεις
από πλευράς Ε.Ε. της Υπεύθυνης Πολιτι-
κής της DG ENV της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής κας Σοφίας Παχίνη, που παρου-
σίασε το κοινοτικό πλαίσιο και τις ευκαι-
ρίες για υπαγωγή των φυσικών και πολιτι-
στικών αξιών στον αειφόρο τουρισμό. 

Η Πρωϊνή Συνεδρία ολοκληρώθηκε
με τρεις ακόμα εισηγήσεις:

Ο Emanuele Raso από τον Δήμο του
Monterosso, στην Ιταλία παρουσίασε
μια ενδιαφέρουσα εισήγηση με θέμα:
«Πολιτισμική διαχείριση και οι κοινωνι-
κές επιπτώσεις: το παράδειγμα των
Cinque Terre». Ο Victor Garsia ως νέος
επιχειρηματίας παρουσίασε τις εξαιρε-
τικές δραστηριότητες της οικοτουριστι-
κής επιχείρησης «Quei Victorino» που
δραστηριοποιείται σε ένα χωριό με 14
κατοίκους στην επαρχία Asturias της Ι-
σπανίας, στην εισήγηση: «Ο οικοτουρι-
σμός ως κινητήρια δύναμη για τις αγρο-
τικές περιοχές». Τέλος ο Καθηγητής κ.
Δημ. Γούσιος από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας συζήτησε θέματα έρευνας
για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. 

Στο πλαίσιο της Συνάντησης οργανώ-
θηκαν τέσσερα θεματικά εργαστήρια
(workshops) στα οποία μοιράστηκαν οι
Σύνεδροι. Ο εκπρόσωπος της Φιλοδασι-
κής συμμετείχε στο εργαστήριο με θέμα:
«Ο προγραμματισμός εισροής των επι-
σκεπτών με βιώσιμο τρόπο» το οποίο δι-
εύθυνε η Stefania Petrosillo, Υπεύθυνη
Πολιτικής της Διευθυντικής Ομάδας της
EUROPARC. Στο πλαίσιο του διημέρου
εργαστηρίου παρουσιάστηκε μια πολύ
ενδιαφέρουσα εισήγηση από τον Javier
Gomez, στέλεχος της EUROPARC Ισπα-
νίας, σχετικά με την αξιολόγηση της χρή-
σης ενός μοντέλου φέρουσας ικανότητας
στις προστατευόμενες περιοχές της Ισπα-
νίας. Μια πληρέστατη παρουσίαση του ε-
θνικού πάρκου των Cairngorms της Σκω-
τίας έκανε η εξαιρετική Janet Hunter, μέ-
λος του Δ.Σ. της EUROPARC αποδίδο-
ντας ανάγλυφα όλα τα θέματα που απα-
σχολούν τις προστατευόμενες περιοχές
σε σχέση με τον τουρισμό. 

Από το πολύ δραστήριο εργαστήριο
που συγκέντρωσε τους περισσότερους
συνέδρους (35 άτομα), εξήχθησαν πολύ
χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία μαζί με
των άλλων εργαστηρίων παρουσιάστη-

καν στην ολομέλεια της Συνάντησης που
καταγράφηκε ως πολύ εποικοδομητική.
Όλα τα συμπεράσματα θα προωθηθούν
για να πλαισιώσουν κείμενα πολιτικής
και θα παρουσιαστούν σύντομα μέσα α-
πό τις ιστοσελίδες της EUROPARC στο
www.europarc.org

Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιή-
θηκαν εκδρομές στην περιοχή των
Τζουμέρκων και των Μετεώρων με πε-
ριπατητικές δραστηριότητες και rafting
στον ποταμό Άραχθο. Το απόγευμα της
11ης Απριλίου, τίμησε με την παρουσία
του τη Συνάντηση και ο Αν. Υπουργός
κ. Σωκράτης Φάμελλος που στην ομιλία
του τόνισε τις αναπτυξιακές δυνατότη-
τες του περιβάλλοντος και εξέφρασε
την στήριξή του στους Φορείς Διαχείρι-
σης των Προστατευόμενων Περιοχών.  

Η εξαιρετική Janet Hunter 
στην παρουσίασή της 

στο πλαίσιο του Εργαστηρίου.

Η ΓΓ του ΥΠΕΝ κα Χριστίνα Μπαριτάκη στο βήμα.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια της EUROPARC κα Carol Ritchie.

Η κα Stefania Petrosillo στο Εργαστήριο
της Συνάντησης με θέμα: «Ο προγραμ-
ματισμός εισροής των επισκεπτών με
βιώσιμο τρόπο».



Με συνθήματα, «Γιορτάζουμε χαρί-
ζοντας τη ζωή στα λουλούδια!», «Προ-
στατεύουμε τους κατοίκους του δά-
σους!» και «Βοηθάμε τις μέλισσες να
τραφούν!», εθελοντές, σε συνεργασία
με τη Φιλοδασική, μοίρασαν 500 περί-
που χάρτινα λουλούδια και στεφάνια
στους επισκέπτες του Αισθητικού Δά-
σους που ανηφόρησαν στον Υμηττό για
να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. 

Τα εμπνευσμένα χάρτινα λουλούδια
και στεφάνια έφτιαξαν με πολύ κέφι
παιδιά και εκπαιδευτικοί από σχολεία
που επισκέπτονται συχνά το δάσος και
άλλοι εθελοντές με στόχο να μοιρα-
στούν, την ημέρα της Πρωτομαγιάς,
στους επισκέπτες του δάσους, προτρέ-
ποντάς τους να φτιάξουν στεφάνια με τα
δικά τους πρωτότυπα λουλούδια και όχι
με αυτά του δάσους.

Η πρωτότυπη δράση είχε μεγάλη απή-
χηση στους επισκέπτες οι οποίοι στην
πλειοψηφία τους υποδέχτηκαν με χαμό-
γελο και κατανόηση αυτή την πρωτο-
βουλία. Το αποτέλεσμα μάλιστα δεν άρ-
γησε να φανεί γιατί, όπως διαπίστωσε
το προσωπικό της Φιλοδασικής που ε-
πόπτευε όλη την ημέρα την περιοχή, οι
επισκέπτες που έφτιαξαν στεφάνια με α-
γριολούλουδα ήταν πολύ λιγότεροι από
άλλες φορές! 

ΠΡωΤΟμΑΓΙΑ 2019 
ΣΤΟ ΑΙΣθΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥμΗΤΤΟΥ

«Γιορτάζουμε 
χαρίζοντας τη ζωή 
στα λουλούδια!»

«Προστατεύουμε 
τους κατοίκους του δάσους!» 

«Βοηθάμε τις μέλισσες 
να τραφούν!»
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ΑΝΑΔΑΣωΣΗ με την LeasePlan Hellas 
και την Genesis Pharma στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό

Οι εθελοντές της LeasePlan Hellas και της Genesis Pharma ήρθαν το Σάββατο 16 Μαρτίου στο Αισθητικό Δάσος
στον Υμηττό και βοήθησαν στην αναδάσωση των καμένων εκτάσεων, φυτεύοντας δέντρα και φροντίζοντας, όσα είχαν
ανάγκη, από τις προηγούμενες αναδασώσεις. Ευχαριστούμε παιδιά!
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Οι ιστορίες των κάστρων
πάντα μάγευαν μικρούς
και μεγάλους. Χτισμένα
σε στρατηγικά σημεία,
είχαν αμυντικό χαρακτή-

ρα και, παρότι υπέστησαν σημαντικές
φθορές στο πέρασμα του χρόνου, εξα-
κολουθούν να αποτελούν αδιάψευστους
μάρτυρες της Ιστορίας. Η Ελλάδα είναι
μια από τις ελάχιστες χώρες του κόσμου
που διαθέτει περισσότερα από 600 κά-
στρα. Άλλα από αυτά βρίσκονται σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ενώ σε άλλα απο-
μένουν μόνο τα ερείπια να θυμίζουν το
ένδοξο παρελθόν.

Η δημιουργία των κάστρων ήταν ανέ-
καθεν ένας τρόπος προκειμένου οι άν-
θρωποι να προφυλάξουν τις κτήσεις
τους και να προστατευτούν από τους ε-
πιτιθέμενους εχθρούς. Ανά την Ελλάδα
τα κάστρα-φρούρια που χτίστηκαν από
τους Ενετούς ανέρχονται στα 158, από
τους Βυζαντινούς στα 147 και από τους
Φράγκους στα 113. Λαμβάνοντας, ό-
μως, υπ’ όψιν τα πιο σημαντικά κάστρα
οι αριθμοί αλλάζουν και σε αντιστοιχία
έχουμε 18 Ενετικά, 17 Βυζαντινά και 6
Φραγκικά. (http://www.kastra.eu/infsts-
gr.php). Άλλα κάστρα είναι Οθωμανικά,
Γενοβέζικα, Ιωαννίτικα, Αρχαία, Νεο-
ελληνικά κ.ά. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι μπορεί μεν όλες οι κατα-
σκευές να είναι κάστρα ωστόσο υπάρ-
χουν μερικές διαφοροποιήσεις με συνέ-
πεια να υπάρχουν και τα φρούρια, οι κα-
στροπολιτείες κ.ά. Γι’ αυτό κρίνεται α-
ναγκαίο να δώσουμε ορισμένους ορι-
σμούς. Ως κάστρο θεωρείται εκείνο το
οποίο είναι χτισμένο σε ύψωμα και στο-
χεύει στην άμυνα μιας περιοχής ενώ στο
εσωτερικό του διέμενε ο ανώτατος τοπι-
κός άρχοντας. Ως φρούριο καλείται το
οχυρό που χρησίμευε κυρίως σαν στρα-
τιωτική βάση. Από την άλλη με τον όρο

καστροπολιτεία νοείται η πόλη η οποία
είναι περιτειχισμένη.

Κάποια από τα μυστικά της οχυρωμα-
τικής Ελλάδας φωτίζονται στην ενδια-
φέρουσα έκθεση «Από τα Μακεδονικά
στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντί-
να στη Βελίκα» που παρουσιάζεται στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Στην
έκθεση παρουσιάζονται πέντε επιλεγμέ-
νες οχυρωμένες θέσεις από τη Μακεδο-
νία και τη Θεσσαλία που συνδέονται
μεταξύ τους επειδή έχουν ιδρυθεί, κατα-
σκευαστεί ή ανακαινιστεί κατά τα χρό-
νια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Ά
(527-565). Πρόκειται για το Κάστρο της
Ρεντίνας, το διατείχισμα της Κασσάν-
δρειας, το Κάστρο της Πύδνας, το Κά-
στρο του Πλαταμώνα και το Κάστρο
της Βελίκας. Παρουσιάζεται επίσης και
η πόλη της Θεσσαλονίκης, ως παρά-
δειγμα τειχισμένης μητρόπολης. 

Τα ερείπια του αρχαίου Κάστρου της
Ρεντίνας βρίσκονται σε έναν λόφο στη
δυτική είσοδο των Στενών της Ρεντίνας.
Η τοποθεσία είναι ιδανική καθώς ο έ-
λεγχος του λόφου σήμαινε για αιώνες
και έλεγχο της διέλευσης από τα στενά
όπου και διερχόταν η αρχαία Εγνατία
Οδός. Τα αρχαιολογικά στοιχεία δεί-
χνουν ότι ο λόφος διαθέτει ανθρώπινη
παρουσία από τη νεολιθική εποχή, ενώ
η πρώτη οχύρωση φαίνεται να είναι από
το 450 μ.Χ. και περίπου 100 χρόνια αρ-
γότερα ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ι-
ουστινιανός ενίσχυσε την οχύρωση. Η
επόμενη σημαντική εποχή για το κά-
στρο είναι μεταξύ 900 με 1000 μ.Χ. ό-
που τα τείχη ανακατασκευάζονται και
δημιουργούνται κατοικίες και δημόσια
κτίρια. Στους επόμενους αιώνες το κά-
στρο ακολουθεί την ιστορία της βυζα-
ντινής Μακεδονίας, με μια σειρά από
κατακτητές να εναλλάσσονται μέσα στα
χρόνια μέχρι και την οριστική επικρά-
τηση των Οθωμανών (πριν το 1423) που

ΤΑ μΥΣΤΙΚΑ ΤωΝ ΚΑΣΤΡωΝ 

Η γη μας η γερασμένη πατήθη-
κε από λογής-λογής έθνη. Ο τό-
πος μας είναι γεμάτος από κά-
στρα και πύργους, που μαρτυ-
ρούν το πέρασμα τους. Κάστρα
ελληνικά, βυζαντινά, βενετσιάνι-
κα, τούρκικα. Άλλα χτισμένα πά-
νω στις αρχαίες πολιτείες και τα
τείχη. Κι άλλα σκαρφαλωμένα
στους βράχους, στα βουνά ή πά-
νω από τη θάλασσα. Περνάς από
δερβένια άγρια και βλέπεις τους
γκρεμούς χτισμένα τείχια νερο-
φαγωμένα να στέκονται βουβά
και αμίλητα. Τα πιο πολλά βρί-
σκονται σε τόπους ξεμοναχια-
σμένους, μακριά από χωριό κι α-
πό ανθρώπου χνώτο. Το χειμώνα
τα σκεπάζει ένας σβολερός ου-
ρανός ή τα τυλίγουν νέφη κατα-
ξεσκισμένα. Το καλοκαίρι ο ή-
λιος ρίχνει φωτιά πάνω τους, τα
πυρώνει και τ’ αγριεύει. Η σιωπή
που βαστούν είναι φοβερότερη
απ’ τον πόλεμο και το βρόντο
των κονταριών κι από τις φωνές
που ακούγονταν τότες, εκείνον
τον καιρό. 

Φώτης Κόντογλου, 
Ο Καστρολόγος

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ μΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑχΙΣΤΕΣ χωΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣμΟΥ 
ΠΟΥ ΔΙΑθΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΣΤΡΑ



Το Κάστρο του Πλαταμώνα, ο «φύλακας της κοιλάδας των Τεμπών» 
συνδέει τη Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα. 
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σήμανε και την εγκατάλειψη του κά-
στρου. Μερικά νομίσματα του 16ου αι-
ώνα φανερώνουν κάποια ανθρώπινη
δραστηριότητα, όμως τον 17ο αιώνα ο-
ριστικά πλέον η πυκνή βλάστηση της
περιοχής καλύπτει το κάστρο και τα ε-
ρείπια του.

Πηγαίνοντας από τη Ρεντίνα μέχρι τη
Βελίκα ακολουθούμε έναν αρχαίο δρό-
μο, με μια παράκαμψη στο διατείχισμα,
προκειμένου να δείξουμε στους επισκέ-
πτες ένα διαφορετικό οχυρωματικό έρ-
γο. Οι Θεσσαλονικείς τα καλοκαίρια
περνάνε από το διατείχισμα της Κασ-
σάνδρας, αλλά για κάποιους είναι α-
πλώς μια ταμπέλα.

Βρίσκεται στο βόρειο όριο του οικι-
σμού της Νέας Ποτίδαιας, προορισμός
του ήταν να κλείνει τη στενή είσοδο της
χερσονήσου της Κασσάνδρας. Στο μέ-
σον του ανοιγόταν πύλη πάνω στην ο-
ποία υψωνόταν ισχυρός πύργος ενώ ενι-
σχυόταν και με πύργους. Οταν οι Ούν-
νοι κατέστρεψαν την Κασσάνδρα το

540, ο Ιουστινιανός επισκεύασε το δια-
τείχισμα. Στις αρχές του 15ου αι. ο δε-
σπότης Θεσσαλονίκης Ιωάννης Ζ΄ Πα-
λαιολόγος προχώρησε στη συντήρηση
και την επισκευή του, ενώ το 1821 λει-
τούργησε ως γραμμή άμυνας των εξε-
γερμένων Χαλκιδιωτών.

Στη δυτική ακτή του Θερμαϊκού, ένα
χιλιόμετρο νότια του Μακρύγιαλου,
διατηρούνται τα ερείπια του κάστρου
και της βυζαντινής επισκοπής Κίτρους.
Τα ερείπια αυτά, μαζί με τη δυτική πύλη
του κάστρου (απέναντι από τον ναό), τα
θεμέλια πανδοχείου, λουτρού και μι-
κρής μονόχωρης βασιλικής, αποκαλύ-
φθηκαν την περίοδο 1983-1992 με τις
ανασκαφές της Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Αποτε-
λούν τα μόνα ορατά σήμερα υπολείμμα-
τα της βυζαντινής Πύδνας, που τον 6ο-
7ο αι. ονομάσθηκε Κίτρος και υπήρξε
μέχρι τον 14ο αι. η σημαντικότερη πόλη
της μεσαιωνικής Πιερίας. Το Κίτρος
που υπήρξε έδρα κατεπανικίου (υποδι-
αίρεση διοικητικών τμημάτων της Βυ-

ζαντινής Αυτοκρατορίας) υπαγόμενου
στο θέμα (διοικητικό τμήμα) Βεροίας,
αναδείχθηκε τον 11ο και 12ο αι. σε κέ-
ντρο παραγωγής κεραμικής και σε δρα-
στήριο εμπορικό λιμάνι, όπως έδειξε η
ανασκαφή εργαστηρίου κεραμικής με
φούρνο και πανδοχείου με λουτρό του
12ου αι. στην περιοχή του λιμανιού.
Την ακμή του διέκοψε η άφιξη των
Φράγκων το 1204, οι οποίοι σύμφωνα
με τα ανασκαφικά στοιχεία πρέπει να
κυρίευσαν το κάστρο ύστερα από πο-
λιορκία και να πυρπόλησαν στη συνέ-
χεια όλο τον οικισμό. Το 1345 το κατέ-
λαβαν οι Σέρβοι και 41 χρόνια αργότε-
ρα οι Οθωμανοί.

Η πιο γνωστή θέση για το ευρύ κοινό,
είναι εκείνη του κάστρου Πλαταμώνα
το οποίο βλέπει συνήθως στα ταξίδια
του Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Ο «φύλακας
της κοιλάδας των Τεμπών» συνδέει τη
Μακεδονία με τη Θεσσαλία και τη Νό-
τια Ελλάδα. Το κάστρο είναι πολυγωνι-
κό με δεύτερο οχυρωματικό πολυγωνι-
κό χώρο εσωτερικά και μέσα στην α-

Το Κάστρο της Πάργας, ένα επάκτιο φρούριο που κατασκευάστηκε στον 16ο αιώνα από τους Ενετούς.
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O Πύργος Τριγωνίου στη Θεσσαλονίκη.

Θέα από το Κάστρο της Πάργας

κρόπολη τρίτο τείχος που ήταν το ύστα-
το καταφύγιο.

Το Κάστρο της Βελίκας στις νοτιοα-
νατολικές υπώρειες του Κισσάβου είναι
μία από τις δύο οχυρώσεις της περιοχής
που ανακαίνισε ο Ιουστινιανός. Το κά-
στρο έλεγχε τον παραλιακό δρόμο που
περνούσε από εκεί κατά τον μεσαίωνα
και τον κάμπο που εκτείνεται στα νότιά
του. Βρίσκεται στην κορυφή λόφου στο
βόρειο μέρος της παραλίας Βελίκας κο-
ντά στην Μονή Θεολόγου. Η οχύρωση
καταλαμβάνει έκταση 21 στρεμμάτων,
τα τείχη του, που ανασκάπτονται, δια-
σώζονται από 2 έως 3 μέτρα ύψος και
πάχος 2 μέτρα. Λείψανα του οικισμού
βρίσκονται στην πλαγιά του λόφου έξω
από τα τείχη και χρονολογούνται τον 6ο
αιώνα. Έχουν βρεθεί ερείπια ελαιοτρι-
βείου, αποθηκών και τρίκλητης βασιλι-
κής. Πιστεύεται ότι ο οικισμός δημιουρ-
γήθηκε από τους κατοίκους της αρχαίας
Μελίβοιας μετά την καταστροφή της α-
πό τους Ρωμαίους.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί ξεχωριστό
παράδειγμα. Σημειώνεται πως «το οχυ-
ρωματικό της σύστημα συνίσταται από
τον περίβολο με πύργους και προτείχι-
σμα στα ευάλωτα σημεία και την ακρό-
πολη». Eπί τουρκοκρατίας έγιναν προ-
σθήκες όπως ο Λευκός Πύργος, ο Πύρ-
γος Τριγωνίου και ο κεντρικός Πύργος
του Επταπυργίου. Τελευταία προσθήκη
ήταν το φρούριο Βαρδαρίου. 
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To φημισμένο νέκρομαντέιο 
του αχέροντα

Κοντά στο χωριό Μεσοπό-
ταμος, και στη συμβολή
του Αχέροντα με τον πα-
ραπόταμο Κωκυτό ήταν η
Αρχαία πόλη Εφύρα που

άκμασε τον 5ο και 6ο αι. π.Χ. Η πόλη έ-
γινε γνωστή από το Νεκρομαντείο της,
που ήταν το πιο φημισμένο νεκρομα-
ντείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Οι αρχαίες πηγές που αναφέρονται στο
Ιερό του Άδη και της Περσεφόνης είναι
πολλές και ενίοτε συγκεχυμένες, οι πε-
ρισσότερες, ωστόσο, συνηγορούν στην
τοποθέτησή του σε λόφο στην περιοχή
της κοιλάδας του Αχέροντα. Στην αρχαι-
ότητα στο σημείο όπου ο Αχέροντας συ-
ναντούσε τους παραποτάμους του, Κω-
κυτό (σημ. Μαύρος), τον Πυριφλεγέθο-
ντα (σημ. Βουβός), σχηματιζόταν η Α-
χερουσία Λίμνη σε επίπεδη έκταση στα
νοτιοανατολικά του λόφου του Νεκρο-
μαντείου. Από εκεί το ποτάμι συνέχιζε
την πορεία του εκβάλλοντας στον όρμο
της Αμμουδιάς, όπως και σήμερα. 

Η τοποθέτηση του Νεκρομαντείου σε
λόφο στη συμβολή του ποταμού Αχέρο-
ντα με τους παραποτάμους του συνδέε-
ται με τις δοξασίες των αρχαίων για τον
Κάτω Κόσμο. Χάσματα της γης, σπηλιές
και φαράγγια ταυτίστηκαν κατά την αρ-
χαιότητα με τις εισόδους προς τον Κάτω
Κόσμο, ενώ λίμνες και ποτάμια που ει-
σχωρούσαν στο υπέδαφος και συνέχιζαν
την πορεία τους υπόγεια σχετίζονταν με
τον δρόμο που ακολουθούσαν οι ψυχές
των νεκρών προς τον Άδη. Στο νεκρομα-
ντείο πήγαιναν οι πιστοί για να συναντή-
σουν τις ψυχές των νεκρών.

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους
νεκρούς σκιές ελευθερωμένες από το
φθαρτό σώμα, με ικανότητα να προβλέ-
πουν το μέλλον. Παράλληλα όμως χα-
ρακτηρίζονταν από έλλειψη συνείδησης
και εκδικητικότητα απέναντι στους ζω-
ντανούς, γι’ αυτό και η επαφή μαζί τους
είχε κινδύνους. Η αρχαία παράδοση α-

ναφέρει πολλά ιερά και μαντεία όπου οι
επισκέπτες μπορούσαν να έρθουν σε ε-
παφή με την ψυχή κάποιου προσφιλούς
του προσώπου, ώστε να ζητήσουν πλη-
ροφορίες για το μέλλον τους.

Η παλαιότερη αναφορά στο νεκρομα-
ντείο του Αχέροντα γίνεται από τον Ό-
μηρο στην Οδύσσεια, όταν η Κίρκη
συμβουλεύει τον Οδυσσέα να συναντή-
σει, στον Κάτω Κόσμο, τον τυφλό μά-
ντη Τειρεσία και να πάρει χρησμό για
την επιστροφή στην πατρίδα του (κ 488
κ.ε.), και αμέσως παρακάτω, δίνει τη
συναρπαστική περιγραφή της καθόδου
του Οδυσσέα, ενός θνητού, στον Άδη (λ
24 κ.ε.). Η ομηρική περιγραφή ταιριάζει
με τη θέση του νεκρομαντείου, πράγμα
που παρατηρεί και ο Παυσανίας σχεδόν
χίλια χρόνια αργότερα, θεωρώντας ότι ο
Όμηρος πρέπει να είχε δει τα μέρη αυτά
(1.17.5). Η κατάβαση στον Άδη παρα-
τηρείται και στις ιστορίες άλλων ηρώων

της ελληνικής μυθολογίας: ο Ορφέας
για να φέρει στη γη την αγαπημένη του
Ευρυδίκη, ο Ηρακλής για να φέρει στο
βασιλιά Ευρυσθέα τον Κέρβερο, τον
τρικέφαλο σκύλο-φύλακα της εξόδου α-
πό τον Άδη, και ο Θησέας με τον Πειρί-
θου για να αρπάξουν την Περσεφόνη. 

Η αναφορά του Ηροδότου στην ιστο-
ρία του τυράννου της Κορίνθου, Πε-
ριάνδρου (6ος αι. π.Χ.), ρίχνει φως στις
αντιλήψεις για τα κτερίσματα των νε-
κρών στην αρχαία Ελλάδα. Ο Περίαν-
δρος έστειλε απεσταλμένο του, στο μα-
ντείο του Αχέροντα, για να μάθει από
την ψυχή της νεκρής γυναίκα του, Μέ-
λισσας, πού είχε κρύψει το θησαυρό ε-
νός ξένου. Εκείνη αρνήθηκε να αποκα-
λύψει το σημείο, γιατί ήταν γυμνή και
κρύωνε, αφού τα ρούχα, που είχε θάψει
μαζί της ο Περίανδρος, σε τίποτε δεν ω-
φελούσαν μιας και η φλόγα δεν τα είχε
κάψει ως το τέλος. Τότε, ο Περίανδρος

Σύμφωνα με τον Όμηρο, από το Νεκρομαντείο του Αχέροντα κατέβηκε ο Οδυσσέας στον Κάτω Κόσμο 
για να συναντήσει τον Τειρεσία και να πάρει χρησμό για τον γυρισμό του στην Ιθάκη...

Κάτοψη του Νεκρομαντείου του Αχέροντα.



για να ικανοποιήσει την επιθυμία της,
ξεγύμνωσε τις Κορίνθιες, έριξε τα ρού-
χα τους σε έναν λάκκο και τους έβαλε
φωτιά. Κατόπιν ο Περίανδρος ξαναέ-
στειλε εκπροσώπους του στο μαντείο
και το "φάντασμα" τής Μέλισσας φανέ-
ρωσε σε ποιο χώρο είχε κρύψει τον θη-
σαυρό του ξένου.

Οι ανασκαφικές έρευνες στον λόφο
διενεργήθηκαν υπό την αιγίδα της εν Α-
θήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και
του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από τον
καθηγητή Σωτήριο Δάκαρη, σε δύο πε-
ριόδους, τις δεκαετίες του 1960 και του
1970. Ο ανασκαφέας στηρίχθηκε στις
αρχαίες πηγές και κυρίως στην ομηρική
περιγραφή, για την ταύτιση του οικοδο-
μήματος με την ελληνιστική φάση του
ομηρικού Νεκρομαντείου η οποία χρο-
νολογείται τον 3ο αιώνα π.Χ. Το Ιερό
πυρπολήθηκε το 167 π.Χ. από τους Ρω-
μαίους και σταδιακά εγκαταλείφτηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Δάκαρη η λειτουρ-
γία τού Νεκρομαντείου ανάγεται στα
προϊστορικά χρόνια, όταν οι τελετουρ-
γίες τελούνταν σε κάποιο σπήλαιο ή ά-
νοιγμα της γης, που θεωρήθηκε σαν εί-
σοδος στον Κάτω Κόσμο. Ανάμεσα στα
ευρήματα της ανασκαφής του βρίσκο-
νται προϊστορικοί τάφοι, κεραμική και

αρχαϊκά ειδώλια της Περσεφόνης. Κατά
τον κ. Δάκαρη τα όποια κατάλοιπα των
προγενεστέρων περιόδων καταστράφη-
καν, όταν κατά τον 4ο αι. π.Χ. οικοδομή-
θηκε στην κορυφή τού λόφου το σωζόμε-
νο μέχρι σήμερα μνημειακό συγκρότη-
μα. Το ανατολικό παλαιότερο τμήμα τού
συγκροτήματος περιλαμβάνει το κυρίως
ιερό στο κέντρο και διαδοχικούς διαδρό-
μους περιμετρικά με χώρους προετοιμα-
σίας των πιστών. Το δυτικό νεότερο τμή-
μα τού συγκροτήματος περιλαμβάνει τις
αποθήκες καθώς και τα δωμάτια των ιε-
ρέων και των επισκεπτών.

Oι επισκέπτες εισέρχονταν από τη βό-
ρεια είσοδο στο δυτικό τμήμα του συ-
γκροτήματος, όπου περίμεναν μέρες μέ-
χρι να έρθει η σειρά τους για να μπουν
στο Ιερό του Άδη. Την κατάλληλη μέρα
περνούσαν την πύλη τού βόρειου διαδρό-
μου και έμεναν για άγνωστο χρονικό διά-
στημα στα δωμάτια, όπου εντοπίστηκαν
εστίες και ένας λουτρώνας, προκειμένου
να προετοιμαστούν ψυχικά και σωματι-

Το Iερό πυρπολήθηκε το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους και σταδιακά εγκαταλείφτηκε.
Στον χώρο του μαντείου χτίστηκε τον 18ο αι. η εκκλησία 

του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Η Υπόγεια Ιερά Κρύπτη 
με τις Τοξωτές καμάρες.

Aποθηκευτικοί χώροι, όπου βρέθηκαν
δεκάδες πιθάρια με απανθρακωμένα δημη-
τριακά, όπως σιτάρι, κριθάρι και λούπινα.
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κά. Στους χώρους αυτούς, όπου δεν έφτα-
νε το φως της ημέρας, υποβάλλονταν σε
ειδική δίαιτα, σχετική με τα νεκρόδειπνα
(χοιρινό κρέας, κριθαρένιο ψωμί, στρεί-
δια, κουκιά, γάλα και μέλι), καθώς και σε
τελετές μαγείας και εξαγνισμού με λου-
τρά για να καθαρθούν, άκουγαν τις ακα-
τάληπτες δεήσεις των ιερέων και φορτί-
ζονταν ψυχολογικά. Η σωματική και η
ψυχική δοκιμασία κατά την πολυήμερη
παραμονή στα σκοτεινά δωμάτια του νε-
κρομαντείου, η μόνωση, οι μαγικές πρά-
ξεις, οι προσευχές και οι επικλήσεις, η πε-
ριπλάνηση στους σκοτεινούς διαδρόμους
και το λαβύρινθο, η κοινή πίστη στην εμ-
φάνιση των νεκρών δημιουργούσαν στον
προσκυνητή την κατάλληλη ψυχική προ-
διάθεση και δημιουργούνταν οι αναγκαί-
ες προϋποθέσεις για την επικοινωνία με
τις ψυχές των νεκρών.

Πριν την είσοδο τους στον ανατολικό
διάδρομο έριχναν αποτρόπαια πέτρα σε
λιθοσωρό -που εντοπίστηκε στην τρίτη
πύλη του βόρειου διαδρόμου- και έπλε-
ναν τα χέρια τους. Στο βόρειο δωμάτιο
του ανατολικού διαδρόμου προετοιμά-
ζονταν ακόμη πιο αυστηρά, ώσπου να
έρθει η μέρα, που θα ήταν έτοιμοι για
την επαφή με τους νεκρούς. Εκείνη τη
μέρα διέσχιζαν μαζί με τον ιερέα τον α-
νατολικό διάδρομο, όπου τελούσαν θυ-

κ. Δάκαρη ήταν απρόσιτος και πιθανώς
συνδεόταν με το σπήλαιο της προϊστο-
ρικής λατρείας.

Μετά το τέλος της διαδικασίας οι επι-
σκέπτες έπρεπε να καθαρθούν από την
επαφή τους με τους νεκρούς και να μην
έρθουν σε επαφή με τους εισερχόμε-
νους. Έβγαιναν αρχικά από τον ανατο-
λικό διάδρομο και μέσω μικρής θύρας
περνούσαν σε έναν εξωτερικό διάδρο-
μο, όπου υποβάλλονταν σε τριήμερο
καθαρμό. Στο τέλος αποχωρούσαν από
το Ιερό από την ανατολική πλαγιά του
λόφου προς τον Κωκκυτό, ορκισμένοι
να μην πουν ποτέ τίποτε σε κανέναν για
όσα είδαν και άκουσαν. Εξάλλου ακόμα
και η παραμικρή νύξη, τόσο περί των
μυστηρίων που λάμβαναν χώρα στο Νε-
κρομαντείο, όσο και περί των χρησμών
θεωρούνταν ύβρις και, θεωρητικά, επί-
σειε την ποινή του θανάτου.

Σήμερα ο επισκέπτης σαφώς και δεν
υποβάλλεται σε αυτές τις διαδικασίες
αλλά ωστόσο, το ίδιο το μέρος, το τοπίο
με τους καταπράσινους αγρούς που ε-
κτείνονται στον ορίζοντα, η αύρα που
εκπέμπει σε καθηλώνει. Οι πύλες για
τον κόσμο των νεκρών μπορεί τελικά να
βρίσκονται κάπου αλλού ή απλώς να
μετακόμισαν μετά την αποξήρανση της
Αχερουσίας λίμνης.

σίες σε πυρά και χοές, ενώ φτάνοντας
στον νότιο δαιδαλώδη διάδρομο προσέ-
φεραν κριθάρι. Στη συνέχεια έμπαιναν
στην κύρια αίθουσα του Ιερού, όπου έ-
ριχναν έναν ακόμη αποτρόπαιο λίθο, έ-
καναν χοές και περίμεναν την εμφάνιση
του νεκρού. Στον χώρο αυτό βρέθηκαν
κατά τις ανασκαφές καρφιά, τροχαλίες
και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα, που
χρησίμευαν για να ανεβοκατεβάζουν -
με τη βοήθεια ενός γερανού- οι ιερείς
είδωλα των νεκρών, τα οποία σε συν-
δυασμό με την υποβλητικότητα και τη
σκοτεινιά τού χώρου, τη ζάλη από τις
παραισθησιογόνες τροφές και τη φόρτι-
ση από τις τελετουργίες δημιουργούσαν
στους πιστούς την ψευδαίσθηση, ότι ε-
πικοινωνούν με τους νεκρούς.

Εκατέρωθεν της κύριας αίθουσας υ-
πάρχουν δύο ορθογώνιοι αποθηκευτικοί
χώροι με τρία δωμάτια ο καθένας, όπου
βρέθηκαν δεκάδες πιθάρια με απανθρα-
κωμένα δημητριακά, όπως σιτάρι, κρι-
θάρι και λούπινα. Βρέθηκαν επίσης με-
ταξύ άλλων γεωργικά και ξυλουργικά
εργαλεία, μυλόπετρες, χαλινάρια αλό-
γων, καθώς και ειδώλια της Περσεφό-
νης και παράσταση τού Κέρβερου. Κά-
τω από την κύρια αίθουσα βρίσκεται έ-
νας υπόγειος υπόσκαφος χώρος με πώ-
ρινα τόξα στη οροφή, ο οποίος κατά τον

Η πεδιάδα του Φαναρίου, όπου κάποτε υπήρχε η Αχερουσία Λίμνη, όπως φαίνεται από το Νεκρομαντείο.
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Πολυάριθμα είδη εντόμων ο-
δεύουν προς την εξαφάνιση
με ανησυχητικούς ρυθμούς
τις τελευταίες δεκαετίες, γε-
γονός που απειλεί με κατα-

στροφική κατάρρευση τα οικοσυστήματα
του πλανήτη, σύμφωνα με την πρώτη πα-
γκόσμια έρευνα για το ζήτημα. Πάνω από
το 40% των ειδών των εντόμων βρίσκο-
νται σε ύφεση και το ένα τρίτο από αυτά
απειλούνται με εξαφάνιση, σύμφωνα με
την ανασκόπηση. Ο ρυθμός εξαφάνισης
είναι οκτώ φορές ταχύτερος από αυτόν
των θηλαστικών, των πτηνών και των ερ-
πετών. Η συνολική μάζα των εντόμων μει-
ώνεται κατά 2,5% ετησίως, σύμφωνα με
τα διαθέσιμα δεδομένα. Αυτό το τρομα-
κτικό ποσοστό σημαίνει ότι τα έντομα εί-
ναι πιθανόν να εξαφανιστούν ολοκληρω-
τικά μέσα στα επόμενα 100 χρόνια.   

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευ-
μα του Guardian, η ανάλυση δημοσιεύτη-
κε στο επιστημονικό περιοδικό Biological
Conservation και προειδοποιεί πως η εντα-
τική καλλιέργεια τεράστιων εκτάσεων εί-
ναι η βασική αιτία της ραγδαίας εξαφάνι-
σης των εντόμων, εξαιτίας της εκτεταμέ-
νης χρήσης εντομοκτόνων και λιπασμά-
των. Η αστικοποίηση και η κλιματική αλ-
λαγή είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες.

Τεράστιες απώλειες έχουν ήδη κατα-
γραφεί σε μεγαλύτερα ζώα που είναι ευ-
κολότερο να μελετηθούν. Ωστόσο τα έ-
ντομα είναι μακράν τα πιο ποικίλα και πο-
λυάριθμα πλάσματα στον πλανήτη, με τη
βιομάζα τους να ξεπερνά κατά 17 φορές ε-
κείνη των ανθρώπων. Οι ερευνητές ανα-
φέρουν ότι η παρουσία τους είναι ουσιώ-
δης για τη σωστή λειτουργία των οικοσυ-
στημάτων στο περιβάλλον. Τα έντομα εί-
ναι τροφή για άλλα πλάσματα και πολύτι-
μους επικονιαστές και ανακυκλωτές θρε-
πτικών ουσιών.

Δραματική μείωση του πληθυσμού των
εντόμων καταγράφηκε πρόσφατα στη
Γερμανία και στο Πουέρτο Ρίκο, ωστόσο
η κρίση είναι αναμφίβολα παγκόσμια. Οι

ερευνητές διατύπωσαν τα συμπεράσματά
τους με ασυνήθιστα ισχυρούς όρους στην
σχετική μελέτη: «Οι τάσεις των εντόμων
επιβεβαιώνουν ότι το έκτο σημαντικό γε-
γονός μαζικού αφανισμού έχει βαθιές επι-
πτώσεις σε όλες τις μορφές ζωής στον
πλανήτη μας. Αν δεν αλλάξουμε τους τρό-
πους παραγωγής τροφής, τα έντομα στο
σύνολό τους κινδυνεύουν να εξαφανι-
στούν μέσα σε μερικές δεκαετίες», γρά-
φουν οι επιστήμονες και συμπληρώνουν:
«Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξαφάνισης
για τα οικοσυστήματα του πλανήτη θα εί-
ναι τουλάχιστον καταστροφικές».

Τέτοιες αλυσιδωτές επιπτώσεις έχουν ή-
δη καταγραφεί στο Πουέρτο Ρίκο, όπου
πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε μια μείωση
κατά 98% σε επίγεια έντομα μέσα σε διά-
στημα 35 ετών.

Η νέα ανάλυση εστίασε στις 73 καλύτε-
ρες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί

μέχρι σήμερα, ώστε να αξιολογήσει τη μεί-
ωση των εντόμων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πεταλούδες και οι σκόροι είναι τα είδη
που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των πιο κοινών
ειδών πεταλούδας μειώθηκε κατά 58% στη
βρετανική επαρχία μέσα σε εννέα χρόνια.

Οι μέλισσες έχουν επίσης πληγεί σοβα-
ρά. Στις ΗΠΑ, μόνο το ήμισυ των ειδών
που βρίσκονταν στην Οκλαχόμα το 1949
υπήρχαν ακόμη το 2013. Ο αριθμός των
αποικιών των μελισσών στις ΗΠΑ ήταν 6
εκατομμύρια το 1947, ενώ από τότε έχουν
χαθεί 3,5 εκατομμύρια.

Ένα ακόμη είδος που έχει μειωθεί ση-
μαντικά είναι τα σκαθάρια, ενώ τα στοι-
χεία είναι ελλιπή σε πολλά άλλα είδη ε-
ντόμων, όπως τα μυρμήγκια, οι μύγες και
οι γρύλοι. Ωστόσο οι επιστήμονες δεν εί-
ναι αισιόδοξοι για την κατάσταση των συ-
γκεκριμένων ομάδων εντόμων.

ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟμωΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ 
μΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
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Σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστη-
μονική έρευνα, τα ξενικά είδη που εισβάλ-
λουν σε άλλα οικοσυστήματα, έχουν πρό-
σφατα προκαλέσει τις εξαφανίσεις πολλών
φυτών και ζώων. Οι «εισβολείς» έχουν χει-
ρότερη επίπτωση ακόμη και από το κυνήγι
και την αλιεία.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολ-
λεγίου του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής
τον καθηγητή Τιμ Μπλάκμπερν, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
για θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος
«Frontiers in Ecology and Environment», ε-
κτιμούν επίσης ότι άλλες 300 εξαφανίσεις
ειδών οφείλονται εν μέρει στα ξενικά είδη.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι από το 1500
μέχρι σήμερα τα ξενικά είδη ευθύνονται α-
ποκλειστικά για την εξαφάνιση 126 ειδών,
του 13% των συνολικά 953 επιβεβαιωμέ-
νων εξαφανισμένων ειδών παγκοσμίως.

Συνολικά, για τα 261 από τα 782 είδη ε-
ξαφανισμένων ζώων (ποσοστό 33,4%) και
για τα 39 από τα 153 εξαφανισμένα είδη
φυτών (ποσοστό 25,5%) τα ξενικά είδη έ-
χουν παίξει κάποιον ρόλο και συνιστούν
μια από τις αιτίες της εξαφάνισης - συχνά
την κύρια ή τη μοναδική αιτία. Αντίθετα τα
γηγενή είδη εκτιμάται ότι σχετίζονται μόνο
με το 2,7% των εξαφανίσεων ζώων και με
το 4,6% των εξαφανίσεων φυτών.

Σύμφωνα με τον «κόκκινο κατάλογο» της
Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία του
Περιβάλλοντος (IUCN), εκτός από τα ξενι-
κά και δευτερευόντως τα γηγενή είδη, για
την εξαφάνιση των ζώων και φυτών ευθύνο-
νται διάφοροι παράγοντες, όπως το κυνήγι
από τους ανθρώπους και η επέκταση των γε-
ωργικών καλλιεργειών που καταστρέφουν
τα φυσικά οικοσυστήματα και τα ενδιαιτή-
ματα των ζώων.

Ανάμεσα στα ξενικά είδη-εισβολείς ξε-
χωρίζουν θηλαστικά όπως οι αρουραίοι, οι
γάτες και οι αλεπούδες που όταν π.χ. για
πρώτη φορά εισβάλλουν σε ένα νησί, εξο-
λοθρεύουν πολλά άλλα ζώα. Το ίδιο συμ-
βαίνει με φυτά που εισάγουν σκοπίμως οι
άνθρωποι σε ένα μέρος για λόγους καλλιέρ-
γειας ή καλλωπισμού κήπων, καθώς και με
τροπικά ψάρια που εισβάλλουν σε πιο κρύα
νερά.

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται τα
οκτώ είδη που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
ως τα πιο απειλητικά για τη βιοποικιλότητα
σε περίπτωση εισβολής τους στην επικρά-
τειά της.

Πηγή: H.E. Roy et al. Developing a list of invasive
alien species likely to threaten biodiversity and
ecosystems in the European Union. 

Οσκίουρος-αλεπού από την Βό-
ρεια Αμερική, ένα είδος δηλη-
τηριώδους γατόψαρου και 64
άλλα είδη θεωρούνται τώρα
ως εν δυνάμει απειλές για τα

υπάρχοντα είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με την αναφορά των επιστημόνων
στις 12 Δεκεμβρίου στο Global Change
Biology. Προς το παρόν κανένας από αυ-
τούς τους οργανισμούς δεν έχει βρεθεί ακό-
μη ελεύθερος στη φύση στην ΕΕ.

Ο στόχος για την καταγραφή και την α-
ξιολόγηση των ξενικών ειδών-εισβολέων
είναι να αποφευχθεί η διέλευση των εν λό-
γω ειδών από τα σύνορα της ΕΕ και η εγκα-
τάστασή τους, τονίζει η ερευνήτρια Helen
Roy, οικολόγος του Κέντρου Οικολογίας
και Υδρολογίας στο Wallingford της Αγ-
γλίας. Η Roy και οι συνάδελφοί της, από
μια ευρωπαϊκή λίστα παρακολούθησης 329
ξενικών ειδών-εισβολέων, έφτιαξαν μια λί-
στα με τα πιο επικίνδυνα 66 είδη. Οι εμπει-
ρογνώμονες σημείωσαν την πιθανότητα
κάθε πλάσματος να φθάσει στην ΕΕ μέσα
στην επόμενη δεκαετία, να εγκατασταθεί,
να εξαπλωθεί και να επηρεάσει τα τοπικά
οικοσυστήματα. Στα οκτώ πιο ανησυχητικά
είδη περιλαμβάνεται ο Βόρειος Οφιοκέφα-
λος της Ανατολικής Ασίας, ένα ψάρι που έ-
χει προκαλέσει καταστροφές στα ύδατα
των ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του
2000 . Επίσης, στον κατάλογο "πολύ υψη-
λού κινδύνου" για τη βιοποικιλότητα είναι
η καραβίδα του είδους Orconectes rusticus,
ένα είδος ιθαγενές του ποταμού Οχάιο που
μπορεί να μεταδώσει μύκητες ή ασθένειες
επιβλαβείς για τα τοπικά είδη, και τα χρυσά
μύδια της Ασίας, τα οποία έχουν την τάση
να συσσωρεύονται πάνω σε τοπικά είδη
φυτών και φράγματα.

Πολλά από τα πλέον ανησυχητικά είδη α-
ναμένεται να εισβάλουν στην επικράτεια της
ΕΕ εντός δεκαετίας και να εκτοπίσουν τα το-
πικά είδη. Εάν εμφανιστούν οι εισβολείς, πι-
θανόν να οφείλονται σε ανθρώπινες δραστη-
ριότητες. Οι εισβολείς θα μπορούσαν να επι-
βιβαστούν σε αεροπλάνο ή πλοίο ή να δια-
φύγουν από την αιχμαλωσία από κάποιον
ζωολογικό κήπο ή ερευνητικό εργαστήριο.

ΖωΑ - ΦΥΤΑ - ΨΑΡΙΑ ΕΙΣβΟΛΕΙΣ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ βΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Μεσογειακός κόκκινος αστερίας στην Σκιάθο.
Από το 1500 μέχρι σήμερα τα ξενικά είδη ευθύνονται αποκλειστικά για την εξαφάνιση 126 ειδών,

του 13% των συνολικά 953 επιβεβαιωμένων εξαφανισμένων ειδών παγκοσμίως.
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Βόρειος οφιοκέφαλος (Channa argus)
Ιθαγενές είδος: Κίνα, Κορέα, Ρωσία. 

Πιθανές επιπτώσεις: Κυνηγά τοπικά είδη
Smithsonian Environmental Research Center/Flickr

Χρυσό μύδι (Limnoperna fortunei)
Ιθαγενές είδος: Κίνα, ΝΑ Ασία. 

Πιθανές επιπτώσεις: Υπερπληθυσμός
Boltovskoy/Wikimedia Commons 

Καραβίδα του είδους Orconectes rusticus
Ιθαγενές είδος: Βόρεια Αμερική. Πιθανές επιπτώσεις: 

Μεταδίδει ασθένειες, εκτοπίζει τοπικά είδη
Peter Pearsall/U.S. Fish and Wildlife Service

Ραβδωτό γατόψαρο (Plotosus lineatus)
Ιθαγενές είδος: Ανατολική Αφρική, Ινδικός Ωκεανός, Δυτικός 

Ειρηνικός Ωκεανός. Πιθανές επιπτώσεις: Κυνηγά τοπικά είδη,
αλλαγή της ποιότητας του νερού και των ιζημάτων

Jens Petersen / Wikimedia Commons 

Θαλάσσιο σαλιγκάρι του είδους (Crepidula onyx)
Ιθαγενές είδος: Νότια Καλιφόρνια μέχρι την Χιλή

Πιθανές επιπτώσεις: Υπερπληθυσμός, εκτοπίζει τα τοπικά είδη
Tiyumq/inaturalist.org 

Σκίουρος-αλεπού (Sciurus niger)
Ιθαγενές είδος: Βόρεια Αμερική

Πιθανές επιπτώσεις: Εκτοπίζει τοπικά είδη σκίουρων
pamsai / Wikimedia commons 

Πράσινη άλγη του είδους Codium parvulum
Ιθαγενές είδος: Ερυθρά Θάλασσα. Πιθανές επιπτώσεις:

Διαταραχή του οικοσυστήματος, ανταγωνίζεται τα τοπικά είδη
Mediterranean Marine Science 

Μύδι με τις μαύρες ραβδώσεις (Mytilopsis sallei)
Ιθαγενές είδος: Καραϊβική, Κόλπος του Μεξικού

Πιθανές επιπτώσεις: Υπερπληθυσμός, Βλάπτει την αλιεία
Tan Kok Hui/inaturalist.org 
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Μεγάλο μέρος των τροφί-
μων που πετάμε, κατα-
λήγει σε χώρους υγειο-
νομικής ταφής. Έτσι
δημιουργούνται σωροί

φαγώσιμων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι
για οποιοδήποτε είδος της άγριας φύσης
στις παρυφές των αστικών περιοχών. Σε
ένα ολοένα και περισσότερο αστικοποι-
ημένο περιβάλλον και καθώς τα οικοσυ-
στήματα συρρικνώνονται, οι αρκούδες
και άλλα είδη της άγριας πανίδας τρώνε
περισσότερο ανθρώπινη τροφή η οποία
προκαλεί μεταβολές στην συμπεριφορά
και τη βιολογία τους. 

Οι χώροι υγειονομικής ταφής θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν μια μεγάλη α-
πειλή για την άγρια πανίδα, καθώς πε-
ριέχουν τοξικές ουσίες που θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν την επιβίωσή τους.
Παρόλο που παρέχουν αφθονία τροφής
πλούσια σε θερμίδες, υπάρχουν επιπτώ-
σεις που δεν φαίνονται με την πρώτη
ματιά.

Μια μελέτη στο επιστημονικό περιο-
δικό Scientific Reports διαπίστωσε ότι
οι αρκούδες με μια δίαιτα πλούσια σε
ανθρώπινο φαγητό πέφτουν σε χειμερία
ύπνο έως και 50 λιγότερες ημέρες τον
χειμώνα. Η ερευνητική ομάδα παρακο-
λούθησε 30 μαύρες αρκούδες στο Κο-
λοράντο των ΗΠΑ, μεταξύ των ετών
2011 και 2015, δίνοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή στις συνήθειες φαγητού και χειμέ-
ριου ύπνου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι αρκούδες που τρέφονταν με αν-
θρώπινο φαγητό ξύπνησαν νωρίτερα α-
πό τον χειμέριο ύπνο - μερικές φορές, έ-
ως και 50 ημέρες - από ότι οι αρκούδες
που έτρωγαν μια φυσική διατροφή. 

Οι μαύρες αρκούδες στο Κολοράντο
συνήθως μπαίνουν σε χειμέριο ύπνο
στις αρχές Νοεμβρίου όταν υπάρχει έλ-
λειψη τροφής. Στις αρχές Μαΐου, οι αρ-

κούδες αναδύονται από τα καταφύγιά
τους, αναζητώντας και πάλι φαγητό. Ω-
στόσο, η πρόσβαση στο ανθρώπινο φα-
γητό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
προκαλεί διαταραχή των βιολογικών
συνηθειών των αρκούδων. Επειδή οι
αρκούδες μπορούν να τρώνε κάθε φορά
που θέλουν, δεν υπάρχει λόγος να υπο-
χωρούν στις φωλιές τους και να περιμέ-
νουν να τελειώσει ο χειμώνας. Το απο-
τέλεσμα είναι λιγότερος χρόνος για χει-
μέριο ύπνο και με τον χρόνο που χάνε-
ται η γήρανση. Κατά κανόνα, οι μαύρες
αρκούδες τρέφονται με φρούτα, ξηρούς
καρπούς, έντομα και μικρά θηλαστικά.

Αλλά επειδή είναι ζώα παμφάγα και ω-
φελιμιστικά, συνήθως επιλέγουν τροφι-
κές πηγές με μεγάλη θερμιδική αξία και
στις οποίες έχουν εύκολη πρόσβαση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας
πηγής είναι τα αφύλακτα οργανικά α-
πορρίμματα, τα οποία συνήθως βρίσκο-
νται σε μεγάλες ποσότητες μέσα και γύ-
ρω από τους οικισμούς.

Αυτό είχε κρυφές επιπτώσεις στη βιο-
λογία και τη ζωή τους. Χρησιμοποιώ-
ντας δείγματα αίματος και τριχώματος,
οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα κύττα-
ρα των αρκούδων με βραχύτερο χειμέ-
ριο ύπνο, γερνούν ταχύτερα σε σχέση

Η ανθρώπινη τροφή
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα

Οι αρκούδες και άλλα άγρια ζώα, μπορούν πολύ εύκολα να συνδέσουν 
τους ανθρώπους και τους οικισμούς τους με την εύκολη πρόσληψη τροφής 

κι έτσι δημιουργούνται ζώα με μακροχρόνια εξάρτηση από μη-φυσικές τροφικές πηγές.

Χωματερές, αφύλακτοι χώροι υγειονομικής ταφής, αλλοι χώροι απόρριψης σκουπιδιών,
απορρίματα με υπολείμματα τροφών, αποτελούν χώρους εύκολης αλλά επικίνδυνης 

εξεύρεσης τροφής για τα άγρια ζώα.
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με τα κύτταρα εκείνων που ακολουθού-
σαν περισσότερο τις φυσικές διατροφι-
κές τους συνήθειες. Οι ερευνητές ανα-
κάλυψαν αλλαγές στο DNA τους και
συγκεκριμένα στα τελομερή, στα άκρα
των χρωμοσωμάτων τους, ένας παράγο-
ντας καταλυτικός στη μείωση της διάρ-
κειας ζωής των ζώων. 

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν
τις προφανείς επιπτώσεις της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας στην οικολογία της
άγριας πανίδας, όπως η απώλεια οικοτό-
πων. Αλλά αυτή η μελέτη ρίχνει φως σε
ένα αποτέλεσμα που είναι λιγότερο
προφανές. Οι ανθρώπινοι πόροι τροφί-
μων που είναι όλο και περισσότερο πα-
νταχού παρόντες στο τοπίο μπορούν να
έχουν πραγματικά σημαντικές επιπτώ-
σεις στην οικολογική ισορροπία. Ου-
σιαστικά η προαναφερθείσα μελέτη α-
ποτελεί μια περαιτέρω απόδειξη των ε-
πιπτώσεων που μπορεί να έχει η παντα-
χού παρούσα διαθεσιμότητα ανθρώπι-
νων τροφών στην άγρια φύση.

Τα υψηλά επίπεδα ανθρώπινων τρο-
φικών πόρων, ειδικά σε αστικές ή προα-
στιακές περιοχές, μπορούν να προκαλέ-
σουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν τα
είδη. Οι αρκούδες και άλλα άγρια ζώα,
μπορούν πολύ εύκολα να συνδέσουν
τους ανθρώπους και τους οικισμούς
τους με την εύκολη πρόσληψη τροφής
κι έτσι δημιουργούνται ζώα με μακρο-
χρόνια εξάρτηση από μη-φυσικές τρο-
φικές πηγές. Η εξάρτηση αυτή, αφού ε-
δραιωθεί, είναι δύσκολο να διακοπεί και
συχνά χρειάζονται δραστικά μέτρα, κα-
θώς τα ζώα τα οποία σταδιακά χάνουν
τον φυσικό φόβο που έχουν για τους αν-

θρώπους, έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να εξελιχθούν σε προβληματικά
και να προκαλέσουν επαναλαμβανόμε-
νες ζημιές σε ανθρώπινες περιουσίες.
Ωστόσο, η αναζήτηση τροφής έχει συν-
δεθεί με τον αυξανόμενο αριθμό συ-
γκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και αρ-
κούδων. Οι αρχές της πολιτείας του Κο-
λοράντο ανέφεραν ότι οι άνθρωποι σκο-
τώνουν πάνω από 1.000 αρκούδες ετη-
σίως.

Πηγή: R. Kirby et al. The cascading
effects of human food on hibernation
and cellular aging in free-ranging black
bears. Scientific Reports. Published on-
line February 21, 2019. 
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ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 
ΣΠΑΝΙωΝ ΦΥΤωΝ

Κάπου σε έναν ανεμοδαρ-
μένο βράχο στην άκρη
του νησιού Kauai της
Χαβάης, αναπτύσσεται
το φυτό Αλούλα, το τε-

λευταίο άγριο φυτό του είδους του και η
ακριβής του θέση είναι ένα καλά φυλαγ-
μένο μυστικό. Ακόμη και σε αυτό το α-
πομονωμένο σύμπλεγμα νησιών, γνω-
στό για την εξωτική χλωρίδα και τα σπά-
νια είδη, το Αλούλα ξεχωρίζει. Το Αλού-
λα υπήρξε ένα σημαντικό φυτό για τους
Χαβανέζους, καθώς χρησιμοποιούνταν
στην παρασκευή του «λέι». Το λέι είναι
η παραδοσιακή γιρλάντα λουλουδιών
που φοριέται γύρω από τον λαιμό, η ο-
ποία δίνεται ως δώρο αγάπης ή για ειδι-
κές περιστάσεις. Τα φυτά Αλούλα ήταν
κάποτε κοινό θέαμα στο Kauai και στο
γειτονικό νησί Nihau. Αυτό ήταν πριν οι
άνθρωποι εισάγουν κατσίκες, χοίρους
και αρουραίους στη Χαβάη. Οι άνθρω-
ποι έφεραν επίσης φυτά από άλλα μέρη.
Αυτά τα φυτά τείνουν να εκτοπίσουν τα
ιθαγενή φυτά της Χαβάης, συμπεριλαμ-
βανομένου του Αλούλα.

Πριν από σαράντα χρόνια, το Αλούλα
βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση κα-
θώς υπήρχε ακόμη ένας μικρός πληθυ-
σμός, που αναπτυσσόταν στην πλαγιά ε-
νός απότομου γκρεμού. Ο Steve Perlman,
ένας βοτανολόγος του Προγράμματος
Πρόληψης Εξάλειψης Φυτών στο Πανε-
πιστήμιο της Χαβάης στο Manoa, κατέ-
βηκε στην πλαγιά για να συλλέξει τους
σπόρους του. Ο Perlman έφθασε μόλις ε-
γκαίρως. Ο Perlman έδωσε τους σπόρους
του στους επιστήμονες του Εθνικού Τρο-
πικού Βοτανικού Κήπου (NTBG) στο
Kalaheo. Οι επιστήμονες του Βοτανι-
κού κήπου γνώριζαν πόσο σπάνιο ήταν
το Αλούλα και ήταν πρόθυμοι να το

πολλαπλασιάσουν και να σώσουν το
φυτό από την εξαφάνιση.

Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο φυσι-
κός επικονιαστής του Αλούλα είναι ένα
είδος πράσινου σκόρου. Οι σκόροι αυ-
τοί είχαν ελαττωθεί πάρα πολύ εξαιτίας
των αλλαγών χρήσης γης για κατοικίες
και αγροτικές καλλιέργειες, που κατέ-
στρεψαν τους βιοτόπους τους.

Οι επιστήμονες του NTBG κατέφυ-
γαν στην λύση της τεχνητής επικονία-
σης. Η μέθοδος είχε τόσο επιτυχία και
τα φυτά Αλούλα αυξήθηκαν τόσο πολύ,
που πωλούνται τώρα σε όλο τον κόσμο
ως φυτό εσωτερικού χώρου. Τα Αλούλα
έχουν επίσης επανεισαχθεί στους άγρι-
ους χώρους όπου κάποτε φύτρωναν.

Αλλά από τεχνική άποψη δεν θεωρού-
νται άγρια φυτά, επειδή οι άνθρωποι
πρέπει να συνεχώς να τα φροντίζουν. Το
Αλούλα τώρα προστατεύεται αυστηρά
από τον νόμο και δεν θα έχει την τύχη
των περισσότερων από 130 είδη φυτών
που έχουν εξαφανιστεί στη Χαβάη.

Το φυτό Αλούλα, 
ένα από τα πιο σπάνια φυτά της Χαβάης.

Ο Steve Perlman κατεβαίνει έναν βράχο στην κοιλάδα Wailau στο νησί Molokai της
Χαβάης. Είναι ένας βοτανολόγος που έχει περάσει τα τελευταία 45 χρόνια ψάχνοντας
και προστατεύοντας σπάνια φυτά (Hank Oppenheimer)
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Αν και η Χαβάη είναι ένα ακραίο πα-
ράδειγμα ενός τόπου που η τοπική χλω-
ρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο, δυστυχώς δεν
αποτελεί μοναδική περίπτωση. Σύμφωνα
με μια έκθεση του 2016 από τους Βασι-
λικούς Βοτανικούς Κήπους του Kew,
τουλάχιστον ένα στα πέντε είδη φυτών
(ποσοστό 21%) αντιμετωπίζει κίνδυνο
εξαφάνισης. Γι’ αυτό γίνονται προσπά-
θειες για τη διάσωσή τους.

Ο Michael Way είναι οικολόγος που ερ-
γάζεται για τους Βασιλικούς Βοτανικούς
Κήπους του Kew. Όπως και ο Perlman,
είναι ένας κυνηγός σπάνιων φυτών. Τα-
ξιδεύει σε δυσπρόσιτα μέρη για να συλ-
λέξει σπάνια φυτά ή τους σπόρους τους,
ελπίζοντας να τα σώσει από την εξαφά-
νιση.

Τον Αύγουστο του 2016, ο Way ήταν
μέρος μιας ομάδας που ανέβηκε σε μια
απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ό-
ρεγκον για να συλλέξει σπόρους από την
ερυθρελάτη του Brewer. Η ερυθρελάτη
του Brewer είναι ιθαγενής στη βορειο-
δυτική Αμερική και ένα από τα σπανιό-
τερα δέντρα της ηπείρου. Οι μεγαλύτε-
ρες απειλές είναι οι πυρκαγιές και η αλ-
λαγή του κλίματος, η οποία προκαλεί
αύξηση των θερμοκρασιών στις δροσε-
ρές βόρειες πλαγιές που αναπτύσσεται.
Σήμερα, η ερυθρελάτη Brewer βρίσκε-
ται σε έξι μόνο τοποθεσίες στο Όρε-
γκον. Υπάρχουν ίσως αρκετές χιλιάδες.
Τα περισσότερα από αυτά αναπτύσσο-
νται σε απομακρυσμένες περιοχές της ε-
θνικής δασικής γης. Αλλά δεν υπάρχουν
νόμοι που να προστατεύουν την ερυθρε-
λάτη του Brewer. Το μόνο πράγμα που
κρατάει τα δέντρα ασφαλή είναι η απο-
μονωμένη θέση τους. 

Έτσι, έγιναν συντονισμένες προσπά-
θειες να συλλεχθούν οι σπόροι πριν αυ-
τά τα δέντρα εξαφανιστούν εντελώς. Με
τη βοήθεια συναδέλφων της Υπηρεσίας
Δασών των ΗΠΑ, και εξειδικευμένου
προσωπικού, συγκέντρωσαν 3.000 κώ-
νους από 60 διαφορετικά δέντρα. Οι μι-
σοί κώνοι πήγαν σε μια τράπεζα σπό-
ρων του Εθνικού Κέντρου Γεωργικών
Πόρων του Υπουργείου Γεωργίας των
ΗΠΑ. Οι άλλοι μισοί μεταφέρθηκαν α-

πό τον Way στην τράπεζα σπόρων των
Βασιλικών Βοτανικών Κήπων του Kew
στο Wakehurst της Αγγλίας. Οι τράπεζες
σπόρων αποθηκεύουν με ασφάλεια σπό-
ρους από πολλά είδη. Τώρα, εάν η ερυ-
θρελάτη Brewer εξαφανιστεί στην άγρια
φύση, οι επιστήμονες θα εξακολουθή-
σουν να έχουν σπόρους για να αναπτύ-
ξουν νέα φυτά.

Η εξαφάνιση της ερυθρελάτης Brewer,
του φυτού Αλούλα ή οποιουδήποτε άλ-
λου φυτού μπορεί να έχει σημαντικές συ-
νέπειες. Τα φυτά είναι απολύτως ανα-
γκαία για την ανθρωπότητα. Μας παρέ-
χουν τα πάντα - τροφή, καύσιμα, φάρμα-
κα, ξυλεία- και είναι απίστευτα σημαντι-
κά για τη ρύθμιση του κλίματός μας. Η
πιθανή εξαφάνιση πολλών από αυτά α-
ποτελεί μια απειλή για τη διατροφική α-
σφάλεια και επάρκεια σε φάρμακα. Χω-
ρίς τα φυτά, δεν θα ήμασταν εδώ. Για τον
λόγο αυτό, το δύσκολο έργο των βοτανο-
λόγων που ταξιδεύουν σε δυσπρόσιτα
μέρη για να σώσουν σπάνια φυτά από
την εξαφάνιση, είναι τόσο σημαντικό.

Η είσοδος της τράπεζας σπόρων 
των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων

του Kew στο Wakehurst της Αγγλίας. Στο
εσωτερικό της, οι επιστήμονες 

αποθηκεύουν σπόρους σπάνιων φυτών
από όλο τον κόσμο. 

(Royal Botanic Gardens, Kew)

Ώριμοι κώνοι σπόρων ερυθρελάτης
Brewer στο Iron Mountain του Όρεγκον.
Τα δέντρα κάποτε φύτρωναν σε όλη τη
βορειοδυτική Βόρεια Αμερική. Σήμερα ε-
πιβιώνουν μόνο σε έξι μέρη στο Όρεγκον.
Οι πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή έ-
χουν εξαλείψει τα περισσότερα είδη. (M.
Way / Royal Botanic Gardens, Kew) 
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ΗEnvironmental Partnership Association (EPA)
αναζητούσε ψήφους από το κοινό για να επιλέ-
ξει τον νικητή του διαγωνισμού για το Ευρω-
παϊκό Δέντρο της Χρονιάς (European Tree of
the Year) 2019. Κάθε χρόνο, οι συμμετέχουσες

χώρες μέσω εθνικής δημοσκόπησης, επιλέγουν ένα δέντρο
που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, στον οποίο επιλέγεται
ένας πανευρωπαϊκός νικητής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
που διαρκεί όλο τον Φεβρουάριο. Εκτός από την κοινή γνώ-
μη, η κριτική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιστορίες των δέν-
δρων, συχνά αναζητώντας το δείγμα με την πιο καθηλωτική ι-
στορία. Ο νικητής ανακοινώνεται σε τελετή απονομής βραβεί-
ων στα τέλη Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυ-
ξέλλες. Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 15 δέ-
ντρα από πολλές χώρες.

Φέτος ο διαγωνισμός έχει ξανά έναν νικητή από την Ουγγα-
ρία: την αμυγδαλιά από το Pécs. Αυτή είναι η τέταρτη φορά
που ένα ουγγρικό δέντρο έχει ονομαστεί το Ευρωπαϊκό Δέ-
ντρο της Χρονιάς. Φυτεμένο μπροστά από την Εκκλησία της
Παναγίας του Χιονιού στο Πετς, το μεγαλόπρεπο αυτό, πα-
λαίμαχο 135χρονο δέντρο είναι ένα «ουγγρικό σύμβολο της
αιώνιας ανανέωσης και εκπαίδευσης από τότε που ο επίσκο-
πος Janus Pannonius έγραψε το ποίημά του για μια αμυγδαλιά
το 1466». Τοποθετημένο σε ένα «μαγικό τοπίο», το δέντρο
προσελκύει επισκέπτες για πάνω από έναν αιώνα.

Αυτό το πανέμορφο δέντρο κατόρθωσε να κερδίσει τις καρδιές
περισσότερων από 45.000 ανθρώπων που το ψήφισαν. Η αμυ-
γδαλιά του Pecs ακολουθείται από την βελανιδιά Abramtsevo
στη Ρωσία (δεύτερη θέση με 39.5000 ψήφους) και την Αριά,
Monte Barbeiro, από την Πορτογαλία (τρίτο με 32.600 ψήφους).

Η βελανιδιά Abramtsevo βρίσκεται στον προστατευμένο
χώρο του Κρατικού Μουσείου Αμπράμτσεβο, Ιστορίας, Τέ-
χνης και Λογοτεχνίας, στην περιφέρεια της Μόσχας. Είναι η-
λικίας 248 χρόνων. Όλα αυτά τα χρόνια, το δέντρο έχει δει
πολλούς εξαιρετικούς Ρώσους ανθρώπους της τέχνης -ζωγρά-
φους, ποιητές, ηθοποιούς.

Η Αριά στο Monte Barbeiro της Πορτογαλίας επιλέχθηκε α-
πό τους Πορτογάλους για το τεράστιο φύλλωμά της που προ-
σφέρει ευπρόσδεκτη σκιά το καλοκαίρι. Το δέντρο είναι 150
ετών και έχει διάμετρο 23 μέτρα.

Ο διαγωνισμός για το «Ευρωπαϊκό δέντρο της χρονιάς» διε-
ξήχθη για πρώτη φορά το 2011 ως ένας τρόπος για να τονιστεί
η σημασία της διατήρησης των παλαιών δέντρων ανά τον κό-
σμο. Πηγή έμπνευσης υπήρξε ο διαγωνισμός «Δέντρο της
Χρονιάς», που διοργανώνεται στην Τσεχία, από το Ίδρυμα
Περιβαλλοντικής Σύμπραξης της χώρας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται - κάθε χρόνο- από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση Περιβαλλοντικής Σύμπραξης (EPA), της οποίας εί-
ναι μέλος το Τσέχικο Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Σύμπραξης. Α-
πό το 2011 μέχρι σήμερα οι υποψηφιότητες στον διαγωνισμό
αυξήθηκαν από πέντε σε 15 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για το 2019 οι 15 χώρες που κατέθεσαν υποψηφιότητες εί-
ναι: Βουλγαρία, Τσεχία, Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Ουγγαρία,
Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρω-
σία, Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2018 είχε
κερδίσει η Πορτογαλία με 26.606 ψήφους.

«Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς»
Αμυγδαλιά στην Ουγγαρία 135 ετών 

Η Αριά στο Monte Barbeiro της Πορτογαλίας.

Η βελανιδιά του Μουσείου Αμπράμτσεβο στη Μόσχα.



«Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς» - Aμυγδαλιά στην Ουγγαρία135 ετών 
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κτρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία και εί-
ναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Σε αντί-
θεση με το ποδήλατο και σύμφωνα με όσους
έχουν ήδη αξιοποιήσει τα πράσινα έξυπνα
οχήματα, αυτά δεν απαιτούν τόσο κόπο, με
αποτέλεσμα να εμφανίζεστε «ατσαλάκω-
τοι» στα επαγγελματικά σας ραντεβού. 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα του νέου μέ-
σου μεταφοράς, η απουσία ρυθμιστικού
πλαισίου για το πώς και πού πρέπει να κι-
νούνται τα συγκεκριμένα οχήματα, ούτως
ώστε πατίνια και πεζοί να συνυπάρχουν
με ασφάλεια, καθιστά προβληματική την
κυκλοφορία τους στους δρόμους της πό-
λης. Επισημαίνεται ότι δεν έχει προηγηθεί
συμφωνία μεταξύ των εταιρειών και του
Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε α-
πλώς ενημέρωση σχετικά με τα σημεία ε-
ναπόθεσης των πατινιών. Σύμφωνα με τον
ΚΟΚ τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι οχή-
ματα, άρα δεν επιτρέπονται στο οδόστρω-
μα. Επίσης δεν επιτρέπονται στους πεζο-
δρόμους ή στα πεζοδρόμια. Άρα, επιτρέ-

πονται μόνο στα πάρκα και τις ποδηλατο-
λωρίδες ή ποδηλατοδρόμους! Όμως στην
Αθήνα έχουμε μόνο έναν ποδηλατόδρομο
και φυσικά αρκετά πάρκα. Αλλά κανείς
δεν θέλει τα σκούτερ για τα πάρκα αλλά
για να μετακινείται. Το υπουργείο Μετα-
φορών και Υποδομών εμφανίζει αδυναμία
να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες λόγω και
της παντελούς απουσίας ανάλογου πλαι-
σίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τάση των ηλεκτρικών σκούτερ ξεκίνη-
σε το 2017 στην Καλιφόρνια και στη συνέ-
χεια μεταφέρθηκε ταχύτατα και σε άλλες
πολιτείες των ΗΠΑ. Η αρχή έγινε από start-
up εταιρείες, όπως η Lime, ενώ τώρα στον
χώρο ετοιμάζεται να μπουν και μεγάλοι ό-
μιλοι όπως η Daimler η οποία εξάλλου προ-
χώρησε πρόσφατα σε μια μεγάλη συνεργα-
σία ύψους 1 δισ. ευρώ με τον όμιλο της
BMW για τη δημιουργία κοινής πλατφόρ-
μας για τον διαμοιρασμό αυτοκινήτων, τις
υπηρεσίες ταξί και ενοικίασης αυτοκινήτων
με οδηγό και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

Η υπηρεσία Hive θα ενταχθεί στην
πλατφόρμα Free Now, η οποία επικεντρώ-
νεται στον διαμοιρασμό αυτοκινήτων και
στην ενοικίαση οχημάτων με οδηγό. Στην
συγκεκριμένη υπηρεσία θα ενταχθεί και η
«ελληνική» ΒΕΑΤ. 

Χάρη στην ευελιξία και την επαναστα-
τικότητά τους, τα ηλεκτρικά πατίνια έρχο-
νται να δημιουργήσουν λύσεις στα προ-
βλήματα μετακίνησης και κυκλοφορίας
στις σύγχρονες πόλεις. Αν και οι τεχνολο-
γικές λύσεις τρέχουν πιο γρήγορα από την
νομοθεσία, η Πολιτεία και οι πόλεις – για
να μη χαθούν κάτω από το βάρος της κα-
τάχρησης των ΙΧ και των μοτοσυκλετών –
πρέπει να προσαρμοστούν. Πρέπει να επι-
τρέψουν στους πολίτες να χρησιμοποιούν
με ασφάλεια εναλλακτικά μέσα: ποδήλα-
τα, πατίνια και φυσικά περπάτημα. Αυτό
όμως που θα μπορούσε να κάνει παράλλη-
λα είναι να αναζητήσει άμεσες λύσεις. Να
προχωρήσει στην ενημέρωση των πολι-
τών για το θέμα. Να τους προτείνει ασφα-
λείς λύσεις και συμπεριφορές.

Μέχρι να γίνει αυτό, υποδεχόμαστε τέ-
τοιου είδους λύσεις με χαρά αλλά και με
κοινή λογική!

Εύκολες, γρήγορες, οικονομικές
και «πράσινες» μετακινήσεις
για κοντινές αποστάσεις στην
Αθήνα υπόσχονται τα ηλεκτρι-
κά πατίνια που ήδη απο τον Ια-

νουάριο του 2019, εξυπηρετούν τους Αθη-
ναίους στις διαδρομές τους στην πόλη. Το
ντεμπούτο έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Δε-
κέμβριο του 2018, ενώ τα πατίνια έχουν ήδη
συμπληρώσει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα
σε συνολικά 140 πόλεις σε όλο τον κόσμο –
όχι πάντοτε αναίμακτα. Ηδη το 2018 σημει-
ώθηκαν αρκετά ατυχήματα και δυστυχήμα-
τα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
Εξ ου και η Γαλλία απαγόρευσε εσχάτως τη
χρήση τους για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο, στην Αθήνα αυτός ο εναλλα-
κτικός τρόπος μετακίνησης έχει μεγάλη α-
πήχηση. Και είναι αναμενόμενο καθώς
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:
είναι φιλικός προς το περιβάλλον, οικονο-
μικός και εύχρηστος. Το μόνο που χρειά-
ζεστε για να ξεκινήσετε μια διαδρομή με
πατίνι είναι να έχετε κατεβάσει στο κινητό
τη σχετική εφαρμογή, που έχει προετοιμά-
σει η εταιρεία. Μέσω της εφαρμογής μπο-
ρεί κανείς να εντοπίσει και το κοντινότερο
διαθέσιμο πατίνι, από τη θέση στην οποία
βρίσκεται, να διαβάσει τις οδηγίες χρήσης
και να το ξεκλειδώσει. Το κόστος χρήσης
του είναι 1 ευρώ για το ξεκλείδωμα και
για κάθε λεπτό που διαρκεί η διαδρομή
χρεώνεται επιπλέον 0,15 ευρώ.

Στη λειτουργική χρήση τού μέσου συμ-
βάλλει και το γεγονός ότι ο χρήστης δεν
είναι υποχρεωμένος να αφήσει το πατίνι
σε συγκεκριμένα σημεία στάθμευσης, α-
φού ολοκληρώσει τη διαδρομή του. Μπο-
ρεί να το αφήσει σε οποιοδήποτε σημείο
επιτρέπεται από τον ΚΟΚ.

Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι ασφαλή και
εύκολα στη χρήση, κινούνται με μέγιστη τα-
χύτητα 25χλμ./ώρα, λειτουργούν με ηλε-

Ηλεκτρικά πάτινιά
μια νέα λύση μέτακινησησ 
για κοντινέσ αποστασέισ
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Με μια ιστορικής σημα-
σίας απόφασή της, η ο-
λομέλεια του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας κα-
τεδάφισε το νομικό ε-

φεύρημα των οικιστικών πυκνώσεων, δη-
λαδή τους οικισμούς αυθαιρέτων μέσα
στους δασικούς ιστούς, που εξαιρούνται
από τους δασικούς χάρτες και παράλληλα
ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 34844/ 11.7.2016
κοινή απόφαση του υπουργού και του α-
ναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια, κρίθηκε
ως παράνομη και αντισυνταγματική η ε-
ξαίρεση από τους δασικούς χάρτες αυθαί-
ρετων οικισμών που έχουν χτιστεί σε δα-
σική γη και τους αποδόθηκε ο χαρακτηρι-
σμός των οικιστικών πυκνώσεων. Μάλι-
στα η εξαίρεση των εκτάσεων αυτών δεν
υπαγορεύεται από κανένα σκοπό δημοσί-
ου συμφέροντος.

Η ολομέλεια του ΣτΕ με μια σειρά απο-
φάσεών της (υπ’ αριθμ. 685 - 688/2019) έ-
κρινε ότι οι σχετικές διατάξεις των νόμων
3889/2010 και 4389/2016 είναι αντίθετες
στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος για
την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Αναλυτικότερα, στην απόφαση επιση-
μαίνεται ότι «από τις διατάξεις των άρ-
θρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συ-
ντάγματος συνάγεται ότι τα δάση και οι
δασικές εκτάσεις, ως φυσικά αγαθά, και
ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας ή
της θέσης τους, υπάγονται σε ιδιαίτερο
και αυστηρό προστατευτικό καθεστώς, με
σκοπό τη διατήρηση της κατά προορισμό
χρήσης τους, ανατίθεται δε στον κοινό νο-
μοθέτη η θέσπιση των επιβαλλομένων
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων
για την επίτευξη του σκοπού αυτού» και
συνεχίζει: «Η συνταγματική υποχρέωση
διαφύλαξης του εν γένει δασικού πλούτου
της χώρας καθιστά κατ’ εξαίρεση μόνον ε-
πιτρεπτή τη μεταβολή της μορφής των δα-
σικού χαρακτήρα εκτάσεων, εφόσον προ-
έχει για την εθνική οικονομία η αγροτική

Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έκρινε αντισυνταγματικές 

τις «οικιστικές πυκνώσεις»

και είναι απρόσφορη για την επιτάχυνση
της κύρωσης των δασικών χαρτών ή για
την ενημέρωση της Διοίκησης. Εξάλλου,
ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος
δεν μπορεί, πάντως, να συνιστά επιβρά-
βευση της αυθαίρετης δόμησης εντός δα-
σών, αντιθέτως δε προϋποθέτει την έγκυ-
ρη καταγραφή των δασών και των δασι-
κών εκτάσεων στον αναρτώμενο δασικό
χάρτη και κατ’ επέκταση στο δασολόγιο,
την οποία, όμως, ματαιώνουν επ’ αόρι-
στον οι επίμαχες διατάξεις».

Στο μεταξύ ανατρέπεται ο σχεδιασμός
του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τον οποίο ετοι-
μαζόταν  το προσεχές διάστημα, η κατά-
θεση στη Βουλή από την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας του νομοσχεδίου, το οποίο είχε τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του
2018 και αφορά τις διαδικασίες νομιμο-
ποίησης για ορισμένο χρονικό διάστημα
κατοικιών που έχουν ανεγερθεί παράνομα
σε δασικές εκτάσεις. Οι προωθούμενες
ρυθμίσεις προέβλεπαν τόσο μεγάλα χρο-
νικά όρια διατήρησης (40 και 25 έτη, ανά-
λογα με το αν οι κατασκευές προϋφίστα-
νται ή όχι του Συντάγματος του 1975 αντι-
στοίχως), ώστε να δημιουργούνται συνθή-
κες de facto μονιμότητας και ανοχής στην
αυθαιρεσία.

εκμετάλλευση ή άλλη χρήση, επιβαλλόμε-
νη από λόγους δημοσίου συμφέροντος, ε-
νώ ουδέποτε αποτελεί προέχουσα χρήση η
αξιοποίηση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων
για οικιστικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν συ-
νιστούν λόγους υπέρτερου δημοσίου συμ-
φέροντος, που θα δικαιολογούσαν τη με-
ταβολή του προορισμού του δάσους».

Ακόμη, κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη
κοινή υπουργική απόφαση, με «την οποία
ορίσθηκαν τα κριτήρια προσδιορισμού
της οικιστικής πύκνωσης και η οποία, λό-
γω της αντισυνταγματικότητας της εξου-
σιοδοτικής αυτής διάταξης, δεν θα μπο-
ρούσε επιτρεπτώς να εκδοθεί ούτε ακόμη
και με Προεδρικό Διάταγμα, είναι μη νό-
μιμη και ακυρωτέα».

Παράλληλα, αναφέρει το ΣτΕ, μεταξύ
των άλλων, τα εξής: «Οι συγκεντρώσεις
κτιρίων δεν εμπίπτουν ούτε σε πολεοδο-
μημένες περιοχές ή νομίμως υφισταμέ-
νους οικισμούς ούτε σε περιοχές υπό έ-
γκριση σχεδίων ή υπό οριοθέτηση οικι-
σμών, ενώ δεν προβλέπεται άλλη διαδικα-
σία που θα διασφάλιζε ότι οι εκτάσεις αυ-
τές θα συμπεριληφθούν στους οριστικούς
δασικούς χάρτες. Περαιτέρω, η εξαίρεση
των εκτάσεων αυτών δεν υπαγορεύεται α-
πό κανένα σκοπό δημοσίου συμφέροντος
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Ο κρόκος κατάγεται 
από την Αττική

Ε
δώ και χρόνια, η προέλευση
του φυτού του κρόκου αποτε-
λεί αντικείμενο έρευνας και ει-

κασιών. Δύο νέες γερμανικές επιστη-
μονικές έρευνες καταλήγουν στο συ-
μπέρασμα ότι ο «κρόκος ο ήμερος»
(Crocus sativus), κατάγεται από την
Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Ατ-
τική.

Ο «κρόκος ο ήμερος» (Crocus
sativus), από τον οποίο παράγεται έ-
να από τα πιο ακριβά μπαχαρικά στον
κόσμο, είναι γνωστός ως ζαφορά και
σαφράνι. Από τα αρχαία χρόνια, χρη-
σιμοποιούνταν για να δώσει χρυσοκί-
τρινο χρώμα και αρωματική γεύση
στα φαγητά, αλλά και ως χρωστική
ουσία. Τοιχογραφίες ηλικίας περίπου
1.600 ετών, από τη μινωική Κρήτη και
τη Θήρα (Σαντορίνη), αποκαλύπτουν
τη χρήση του κρόκου.

Στις ημέρες μας, ο κύριος τόπος
καλλιέργειας κρόκου είναι το Ιράν, με
πάνω από το 90% της παγκόσμιας
παραγωγής, ενώ στην Ελλάδα καλ-
λιεργείται στην Κοζάνη.

Λόγω της ιδιομορφίας του φυτού
και της δυσκολίας αναπαραγωγής
του, δεν είναι η εύκολη η βελτίωση
της ποιότητας του μέσω διασταύρω-
σης διαφορετικών ποικιλιών, με απο-
τέλεσμα όλες οι σύγχρονες ποικιλίες
του να είναι σχεδόν ταυτόσημες γενε-
τικά.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Λάι-
μπνιτς Γενετικής των Φυτών, με επι-
κεφαλής τον δρα Φρανκ Μπλάτνερ,
ανέλυσαν μοριακά και συνέκριναν
ποικιλίες άγριου και ήμερου κρόκου
από διάφορα μέρη του κόσμου. Μέ-
σω αυτής της συγκριτικής γενετικής
ανάλυσης, κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι το ελληνικό είδος άγριου
κρόκου Crocus cartwrightianus είναι ο
αποκλειστικός πρόγονος του σύγ-

χρονου φυτού του ήμερου κρόκου
και ειδικότερα η περιοχή γύρω από
την Αθήνα πρέπει να θεωρηθεί η πε-
ριοχή όπου ο κρόκος γεννήθηκε και
εξελίχθηκε.

Τα ευρήματά των προαναφερθέ-
ντων επιστημόνων, επιβεβαιώθηκαν
από μια δεύτερη ανεξάρτητη και πα-
ράλληλη έρευνα, την οποία έκαναν ε-
πιστήμονες του Πανεπιστημίου της
Δρέσδης, με επικεφαλής τον Τόμας
Σμιτ, που πραγματοποίησαν συγκριτι-
κή ανάλυση χρωμοσωμάτων από διά-
φορα είδη κρόκου διεθνώς. Το συ-
μπέρασμα τους είναι ότι ο «κρόκος ο
ήμερος» προέρχεται από τον συνδυα-
σμό των γονιδιωμάτων δύο φυτών
του ελληνικού είδους Crocus
cartwrightianus.

Αυτό όμως που εξέπληξε τους Γερ-
μανούς επιστήμονες, είναι ότι στην ε-
ποχή μας ο κρόκος καλλιεργείται κυ-
ρίως σε άλλες πιο μακρινές χώρες ό-
πως το Ιράν και όχι στην πατρίδα του,
την Ελλάδα ή σε γειτονικές χώρες. Ο
σημερινός ήμερος κρόκος ευημερεί
σε πιο ξηρά και ορεινά κλίματα σε
σχέση με το μεσογειακό κλίμα της
Ελλάδας.

Θάνατος πέντε σπάνιων 
αρπακτικών πουλιών 
από δηλητηριασμένα 
δολώματα στη Θράκη

Σ
υνολικά πέντε περιστατικά θα-
νάτου, από δηλητηριασμένα
δολώματα (βάσει των πρώτων

ενδείξεων), σπάνιων αρπακτικών που-
λιών, σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις
ενός μήνα, σε τέσσερις διαφορετικές
τοποθεσίες, στη Ροδόπη και τον Έ-
βρο. Το συμβάν θέτει σε άμεσο κίνδυ-
νο τη διατήρηση του πληθυσμού τους
και κατ’ επέκταση την ισορροπία τουC
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μοναδικού οικοσυστήματος της πε-
ριοχής. Πρόκειται για τέσσερα δια-
φορετικά περιστατικά σε τέσσερις
διαφορετικές τοποθεσίες, με κοινό
σημείο, όπως αναφέρει το WWF Ελ-
λάς, τον άδικο και βασανιστικό θάνα-
το προστατευόμενων αρπακτικών
πουλιών και πολλών άλλων ζώων από
δηλητηριασμένα δολώματα.

Συγκεκριμένα, στις 15 Μαρτίου, ε-
ντοπίστηκαν νεκροί ένας Μαυρόγυ-
πας κι ένας Χρυσαετός, κοντά στην
προστατευόμενη περιοχή του Εθνι-
κού Πάρκου Δάσους Δαδιάς. Την ίδια
ημέρα, στη διάρκεια επίσκεψης στις
φωλιές των όρνιων στα Θρακικά Με-
τέωρα, η ομάδα του WWF, εντόπισε
στο χωριό Εύθυμο και δίπλα σε μία
στάνη, νεκρά: ένα μισοφαγωμένο ά-
λογο και σε πολύ κοντινή απόσταση,
μία αλεπού, ένα κοράκι κι ένα όρνιο.

Σημειώνεται πως το νεκρό όρνιο, εί-
χε γεννηθεί στο Εθνικό Πάρκο
Vrachanski Balkan στη Βουλγαρία και
ήταν ένας από τους πρώτους νεοσ-
σούς στο πλαίσιο της προσπάθειας
για την επανεισαγωγή του είδους
στην περιοχή. Δυστυχώς, το άτυχο
ζώο δεν πρόλαβε καν να ενηλικιωθεί.
Όπως όλα δείχνουν, τα ζώα βρήκαν
τραγικό θάνατο από πολύ ισχυρό δη-
λητήριο, κάτι που αναμένεται να επι-
βεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των
τοξικολογικών εξετάσεων. Επίσης το
γεγονός ότι ολόκληρο το πτώμα αλό-
γου χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα,

χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ε-
πιστήμονες, ως ένα από τα σοβαρό-
τερα περιστατικά που έχουν κατα-
γραφεί στη Θράκη, την τελευταία ε-
ξαετία, καθώς εκτιμούν ότι θέτει σε ά-
μεσο κίνδυνο τα τέσσερα αναπαρα-
γωγικά ζευγάρια όρνιων που φωλιά-
ζουν στα Θρακικά Μετέωρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2012, είχε
σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με
τον ίδιο τύπο δολώματος, εξαφανίζο-
ντας το σύνολο των όρνιων της αποι-
κίας στα Στενά του Νέστου, καθώς
και ότι η περιοχή δεν είναι σημαντική
μόνο για τα όρνια αλλά και για τον Α-
σπροπάρη, τον μικρότερο γύπα της
Ευρώπης, που σήμερα απειλείται με
εξαφάνιση παγκοσμίως αλλά και στην
Ελλάδα, όπου έχουν απομείνει μόνο
πέντε ζευγάρια.

Στις 19 Μαρτίου, ένας κτηνοτρό-
φος στην περιοχή των Λαβάρων Έ-
βρου, βρήκε νεκρούς πέντε σκύλους
φύλακες του κοπαδιού του, δίπλα σ'
ένα υπόλειμμα κατσικιού, δεμένο σε
θάμνο. Στο νεκρό κατσίκι βρέθηκαν
16 άθικτες και 4 σκασμένες κάψουλες
κυανίου, οι οποίες συλλέχθηκαν και
στάλθηκαν για τοξικολογική εξέταση.

Σε ό,τι αφορά στη δηλητηρίαση
των ποιμενικών σκύλων ειδικότερα, η
υπεύθυνη του προγράμματος του
WWF στον Έβρο, εκτιμά πως πρόκει-
ται για μια εξαιρετικά σημαντική ζη-
μία που εκθέτει το κοπάδι του κτηνο-
τρόφου σε επιθέσεις λύκου για μεγά-
λη περίοδο έως ότου τα νέα τσοπανό-
σκυλα μεγαλώσουν και εκπαιδευ-
τούν.

Ακολούθησε ο εντοπισμός, στις 26
Μαρτίου, δύο νεκρών Μαυρόγυπων
και δύο κορακιών, στην κοιλάδα του
Φιλιούρι, μεγαλώνοντας τον θλιβερό
κατάλογο.

Από το 2016 υλοποιείται το πανευ-

ρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Vulture
(LIFE14 NAT/NL/000901) για την
«Προστασία του Μαυρόγυπα και του
Όρνιου στη διασυνοριακή περιοχή
της ορεινής Ροδόπης». Η χρήση δη-
λητηριασμένων δολωμάτων απειλεί
άμεσα την επιβίωση των σπάνιων αρ-
πακτικών πουλιών που συνθέτουν τη
μοναδική βιοποικιλότητα της περιο-
χής. Στόχος του Προγράμματος είναι
η εφαρμογή μέτρων διατήρησης του
Μαυρόγυπα και του Όρνιου, αλλά και
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας για τον σημα-
ντικό ρόλο των αρπακτικών πουλιών
και τις απειλές που αντιμετωπίζουν
σήμερα.

Στάχτη έγιναν 
2.000 στρέμματα 
στο προστατευόμενο δάσος
της Στροφυλιάς

Η
πυρκαγιά που ξέσπασε το α-
πόγευμα της Τρίτης 2 Απριλί-
ου 2019, στο δάσος στη Στρο-

φυλιά Πελοποννήσου, έκανε στάχτη
περισσότερα από 2.000 στρέμματα.
και εκατοντάδες μικρά ζώα που δεν
πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Η κα-
ταστροφή που προκάλεσε η πυρκα-
γιά είναι ασυνήθιστη για την εποχή, ε-
παναφέροντας στο προσκήνιο τη συ-
ζήτηση περί επέκτασης της αντιπυρι-
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κής περιόδου. Οι πυροσβεστικές δυ-
νάμεις έδωσαν μάχη όλη νύχτα με τις
φλόγες με την κατάσταση να είναι
πολύ δύσκολη καθώς υπήρξε άμεσος
κίνδυνος το ένα μέτωπο να περάσει
στη θέση Μπρίνια, όπου υπάρχουν
καλλιέργειες, θερμοκήπια αλλά και
κατοικημένη περιοχή. 

Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή
Παράδεισος, βορειοανατολικά του
δάσους, και κινήθηκε νοτιοδυτικά με
τη φορά του ανέμου φτάνοντας γρή-
γορα στην παραλία. Το παρήγορο ή-
ταν πως καθηλώθηκε σε μια ζώνη και
δεν επεκτάθηκε στο σύνολο της δασι-
κής έκτασης. 

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευ-
κρινιστεί και το ανακριτικό τμήμα της
Πυροσβεστικής διεξάγει τη σχετική έ-
ρευνα. Το δάσος της Στροφυλιάς α-
ποτελεί επίσημα υγρότοπο διεθνούς
σημασίας από το 1975, σύμφωνα με
τη Σύμβαση Ramsar (1971), έχει εντα-
χθεί στο δίκτυο Natura 2000, ενώ το
2009 χαρακτηρίστηκε εθνικό πάρκο
και τμήμα της αποτελεί καταφύγιο ά-
γριας ζωής. Λόγω της μεγάλης περι-
βαλλοντικής σημασίας της, αποτελεί
μία από τις 29 προστατευόμενες πε-
ριοχές της Ελλάδας για τις οποίες έ-
χει συσταθεί φορέας διαχείρισης με
τον νόμο 3044/2002.

Πρόκειται για ένα μοναδικό οικοσύ-
στημα υδάτων, δάσους και αμμόλο-
φων, μέσα στο οποίο ζουν και βρί-
σκουν καταφύγιο δεκάδες είδη που-
λιών, ζώων και ερπετών. Ο κύριος ό-
γκος των νερών δημιουργεί τις λιμνο-
θάλασσες Κοτύχι, Πρόκοπος και Ά-
ραξος (ή Πάπα), το έλος Λάμια, τις Α-
λυκές Λεχαινών και μικρότερες λί-
μνες, εποχικά γλυκά ή αλμυρά έλη
και νερόλακκους σε ξέφωτα του δά-
σους. Το μέρος αποτελεί χώρο υψη-
λής βιοποικιλότητας και στάθμευσης,

διαμονής και αναπαραγωγής δεκά-
δων ειδών πτηνών, πολλά από τα ο-
ποία είναι μεταναστευτικά.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανα-
πτύχθηκε το μεγαλύτερο και ωραιό-
τερο δάσος κουκουναριάς στην Ελ-
λάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της
Ευρώπης, το οποίο, εκτός της μονα-
δικής του ομορφιάς, αποτελεί οικότο-
πο προτεραιότητας, ιδιαίτερα προ-
στατευόμενο και μάλιστα σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Μεγάλος αριθμός 
μικρών ελληνικών πόλεων
χωρίς ολοκληρωμένο 
αποχετευτικό δίκτυο

Τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια θα
χρειαστεί η Ελλάδα για να εξασφαλί-
σει στους βασικούς οικισμούς αποχε-
τευτικό δίκτυο, με βάση τους ρυθ-
μούς που έχει κινηθεί η υπόθεση την
τελευταία δεκαετία. Από το 2009 έως
το 2019 η πολιτεία κατάφερε να αυ-
ξήσει από 16,6% στο 32% την κάλυψη
των μικρών και μεσαίων πόλεων, το
μισό από αυτό που θα έπρεπε να είχε
καλυφθεί έως το 2005. Σε μια προ-
σπάθεια να δρομολογήσει τα πιο α-

παραίτητα έργα, το υπουργείο Περι-
βάλλοντος εκπονεί εθνικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την οδηγία
91/271/ΕΟΚ, η Ελλάδα όφειλε να είχε
καλύψει τις μεγάλες πόλεις έως το
1998-2000 και τις μικρότερες (2.000-
15.000 κατοίκων, που ονομάζονται γ’
προτεραιότητας) έως το 2005. Με την
παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής η Ελλάδα συνέστησε πρόσφατα
μια επιτροπή για τον σχεδιασμό και ε-
φαρμογή ενός ενιαίου «Εθνικού Επι-
χειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυ-
μάτων» για τους οικισμούς γ’ προτε-
ραιότητας, το οποίο αποτελείται από
13 περιφερειακά σχέδια. Σύμφωνα με
την τελευταία αναφορά της επιτρο-
πής (την οποία απαρτίζουν εκπρόσω-

ποι των υπουργεί-
ων Περιβάλλο-
ντος και Εσωτερι-
κών, της Τοπικής
Αυτοδιο ίκησης
και του υπ. Οικο-
νομίας): από τους
385 οικισμούς της
κατηγορίας αυ-
τής, σε πλήρη
συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις
τής οδηγίας ήταν
μόλις 123. Ακόμα
162 έχουν ενταγ-

μένα ή υπό ένταξη στο τρέχον ΕΣΠΑ
έργα: υπό την προϋπόθεση ότι τα έρ-
γα θα υλοποιηθούν και θα λειτουργή-
σουν σωστά, τότε σε μερικά χρόνια το
ποσοστό κάλυψης θα ανέβει στο 74%.
Οι υπόλοιποι οικισμοί είτε έχουν κά-
ποιες υποδομές που υπολείπονται, εί-
τε εμφανίζουν προβλήματα λειτουρ-
γίας, ή έχουν ελλιπείς μετρήσεις και
αδυνατούν να αποδείξουν ότι πλη-
ρούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής
νομοθεσίας.
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Πριν δέκα χρόνια, σύμφωνα με έκ-
θεση που συντάχθηκε το 2009 για λο-
γαριασμό του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, με χρηματοδότηση από το Γ’
ΚΠΣ, οι οικισμοί γ’ προτεραιότητας ή-
ταν 374 (η διαφορά στον αριθμό ο-
φείλεται στα κριτήρια ορισμού τους),
εκ των οποίων μόλις οι 62 (16,6%) διέ-
θεταν ολοκληρωμένες υποδομές.

Ακόμα 34 οικισμοί υπολείπονταν σε
δίκτυα αποχέτευσης και εξυπηρετού-
νταν εν μέρει, ενώ 90 διέθεταν βιολο-
γικό καθαρισμό αλλά καθόλου αποχε-
τευτικό δίκτυο.

Δυστυχώς η έλλειψη σοβαρότητας
με την οποία ασχολείται τόσο η πολι-
τεία όσο και οι δήμοι με τους βιολογι-
κούς καθαρισμούς, φαίνεται από τα
πεπραγμένα των τελευταίων μηνών,
όπως αποτυπώνονται στην πρόσφατη
έκθεση της επιτροπής. Για τις 24 πό-
λεις που έχουν υποδομές με προβλή-
ματα (ανάμεσα στους οποίους Οινό-
φυτα-Σχηματάρι, Αταλάντη, Δελφοί,
Γαλαξίδι, Πόρος-Γαλατάς, Μέθανα,
Μεγαλόπολη, Χαλάστρα, Ουρανού-
πολη, Σάμος, Μάταλα, Ανώγεια), «έγι-
ναν μόνο τηλεφωνικές επαφές για να
διερευνηθεί η εικόνα των ελλείψεων».
Για τις 24 πόλεις που στέλνουν ελλι-
πή στοιχεία «έγιναν τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες με 10 φορείς προκειμένου
να ευαισθητοποιηθούν στη συμπλή-
ρωση των μετρήσεων. Αποδείχθηκαν
αποτελεσματικές σε μερικές περι-
πτώσεις».

Θετική εξέλιξη αποτελεί το ότι πρό-
σφατα το υπουργείο ενέταξε τα έργα
14 νέων οικισμών αυτής της κατηγο-
ρίας στο νέο ΕΣΠΑ. Επίσης αναμένε-
ται μέσα στις επόμενες ημέρες η έ-
νταξη στο ΕΣΠΑ των δύο πολύ μεγά-
λων υποδομών που εκκρεμούν (και
για την απουσία των οποίων η χώρα
πληρώνει ευρωπρόστιμα): των βιολο-

γικών καθαρισμών και δικτύων για
τους δήμους Σπάτων - Ραφήνας (250
εκατ. ευρώ) και Μαραθώνα (120 εκατ.
ευρώ), κάτι που θα ανοίξει τον δρόμο
για την προκήρυξη των διαγωνισμών
κατασκευής τους.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»

Η μεγαλύτερη μέλισσα 
του κόσμου 
επανεμφανίστηκε 
μετά από 38 χρόνια 

Μ
ετά από 38 χρόνια που η επι-
στημονική κοινότητα θεω-
ρούσε ότι είχε εξαφανιστεί, η

μεγαλύτερη μέλισσα στον κόσμο εθε-
άθη ξανά στο νησί Βόρειο Μαλούκου
της Ινδονησίας.

Μια ομάδα από Αμερικανούς και
Αυστραλούς βιολόγους εντόπισαν έ-
να θηλυκό του γιγάντιου είδους μέ-
λισσας Γουάλας να ζει σε φωλιά τερ-
μίτη. Η μέλισσα αυτή έχει μήκος όσο
ο αντίχειρας ενός ενήλικα και σαγόνι
τέσσερις φορές μεγαλύτερο από μια
τυπική μέλισσα.

Η γιγάντια μέλισσα, που το θηλυκό
της μπορεί να έχει μήκος 4 εκατοστά,
ανακαλύφθηκε το 1858 από τον Βρε-
τανό ερευνητή και φυσιοδίφη Άλφρε-
ντ Ράσελ Γουάλας, από τον οποίο πή-
ρε και το όνομα της, σε ένα ταξίδι του
στα νησιά της Ινδονησίας. Είχε περι-
γράψει την θηλυκή μέλισσα ως «ένα
μεγάλο, μαύρο έντομο σαν σφήκα, με
τα τεράστια σαγόνια σαν σκαθαρι-
ού». Από το 1981 δεν είχε δει κανείς
μια τέτοια μέλισσα. Τελευταία φορά
είχε απαντηθεί απ' τον Αμερικανό ε-
ντομολόγο Άνταμ Μέσερ σε τρία νη-
σιά της Ινδονησίας.

Παρά το μεγάλο της μέγεθος δεν
μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, ενώ ε-

λάχιστα πράγματα είναι γνωστά για
αυτό το είδος. Τα συγκεκριμένα έντο-
μα απειλούνται με οριστική εξαφάνι-
ση εξαιτίας της αποψίλωσης των δα-
σών της Ινδονησίας, ενώ λόγω του
μεγέθους τους έχουν μπει στο στόχα-
στρο συλλεκτών.

Θανατηφόρα ασθένεια 
εξαφάνισε 90 είδη αμφίβιων
μέσα σε 50 χρόνια

Η
θανατηφόρα ασθένεια που
προκαλεί ένας μύκητας εξε-
λίσσεται στον μεγαλύτερο κίν-

δυνο για την πανίδα, ιδιαίτερα στα
αμφίβια είδη, καθώς έχει προκαλέσει
δραματική μείωση πληθυσμού σε 501
είδη αμφίβιων σε όλο τον κόσμο (σχε-
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δόν το 7% του συνόλου τους). Σύμ-
φωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική
έρευνα, κατά τα τελευταία 50 χρόνια
90 είδη έχουν εξαφανιστεί και σε άλ-
λα 124 είδη το ποσοστό μείωσης του
αριθμού τους ξεπερνά το 90%,.

Οι ερευνητές από πολλές χώρες,
με επικεφαλής τον δρ Μπεν Σιλ της
Σχολής Περιβάλλοντος του Αυστρα-
λιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, οι ο-
ποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Science», εκτιμούν ότι
πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια
βιοποικιλότητας που έχει ποτέ υπάρ-
ξει εξαιτίας μίας και μόνο ασθένειας.
Ο μύκητας θεωρείται πλέον ένα από
τα πιο καταστροφικά είδη-εισβολείς
παγκοσμίως, συμβάλλοντας -μαζί με
τους ανθρώπους- στην έκτη μεγάλη
εξαφάνιση ειδών στην ιστορία της
Γης.

Ο μύκητας (Chytrid ή Batra-
chochytrium dendrobatidis) που είναι
υπεύθυνος, πιθανώς, ξεκίνησε την
καταστροφική πορεία του κατά τη δε-
καετία του 1980 από την Ασία, όπου
τα ντόπια αμφίβια φαίνεται να έχουν
αναπτύξει ανθεκτικότητα απέναντι
του, ενώ χάρη στην παγκοσμιοποίηση
και στο διεθνές εμπόριο έχει βρει ευ-
καιρίες να εξαπλωθεί διεθνώς, καθώς
οι άνθρωποι συνεχώς μεταφέρουν
φυτά και ζώα από το ένα μέρος στο
άλλο. Η νόσος (Chytridiomycosis),
τρώει το δέρμα και τη σάρκα σε βα-
τράχους, σαλαμάνδρες και άλλα αμ-
φίβια, πλήττει περισσότερες από 60
χώρες, με το σοβαρότερο πρόβλημα
στην Αυστραλία, στην Κεντρική και
στη Νότια Αμερική. Η Ευρώπη έχει ε-
πίσης πληγεί σε μικρότερο βαθμό,
αλλά τα κρούσματα αυξάνονται επι-
κίνδυνα.

Αν συνεχίσει η διάδοσή του, οι επι-
στήμονες προβλέπουν τεράστια κα-

ταστροφή στο περιβάλλον μέσα στα
επόμενα 20 χρόνια. Από την άλλη,
διαφαίνονται ακτίνες ελπίδας, καθώς
μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των νέ-
ων ειδών που πλήττονται από τον μύ-
κητα.

Δυστυχώς, ο μύκητας δεν είναι η
μοναδική θανάσιμη απειλή για τα αμ-
φίβια, τα οποία επίσης απειλούνται α-
πό την απώλεια των ενδιαιτημάτων
τους και την κλιματική αλλαγή.

Εντοπίστηκε ο πρώτος 
κοραλλιογενής ύφαλος 
της Μεσογείου

Ο
πρώτος κοραλλιογενής ύφα-
λος της Μεσογείου εντοπί-
στηκε στην Απουλία της Ιτα-

λίας, στις ακτές της Αδριατικής. Είναι
ο πρώτος κοραλλιογενής ύφαλος - έ-
νας όρος που αναφέρεται σε οικοσυ-
στήματα με χαμηλά επίπεδα φωτός -
που βρίσκεται στη Μεσόγειο. Οι συ-
γκεκριμένοι τύποι υφάλων βρίσκονται
σε βάθη από 30 έως και 200 μέτρα, ό-
πως γράφουν οι ερευνητές στη μελέ-
τη που δημοσιεύτηκε στο Nature.

Αυτός ο κοραλλιογενής ύφαλος
στις ακτές της Απουλίας βρίσκεται σε
βάθος 35 έως 50 μέτρων και έχει μή-
κος περίπου δυόμισι χιλιόμετρα, αλλά
οι ερευνητές λένε ότι θα μπορούσε να
εκτείνεται για δεκάδες χιλιόμετρα κα-
τά μήκος της ανατολικής ακτής.

Στο παρελθόν, οι κοραλλιογενείς ύ-
φαλοι στη Μεσόγειο ήταν ευρέως δια-
δεδομένοι, αλλά με την πάροδο του
χρόνου εξαφανίστηκαν. Τα κατάλοιπα
ορισμένων από τους παλαιότερους υ-
φάλους εξακολουθούν να είναι ορατά,
συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού υ-
φάλου στο νησί Μλιέτ της Κροατίας.

Οι περισσότεροι κοραλλιογενείς ύ-

φαλοι είναι ηλικίας μικρότερης των
10.000 ετών και καταλαμβάνουν λιγό-
τερο από το 0,1% της παγκόσμιας ω-
κεάνιας ζώνης, αλλά παρέχουν κατα-
φύγιο για το 25% των θαλάσσιων ει-
δών, συμπεριλαμβανομένων των ψα-
ριών, των σπόγγων και των μαλακίων.

Ωστόσο, η θαλάσσια υπερθέρμαν-
ση και η όξυνση των ωκεανών έχουν
καταστρέψει πολλούς υφάλους και οι
περισσότεροι δεν μπορούν να ανα-
πτυχθούν αρκετά γρήγορα, ώστε να
αντισταθμίσουν την αύξηση της στάθ-
μης της θάλασσας που προκλήθηκε
από την κλιματική αλλαγή.

Πάνω από 10 τόνοι 
αποβλήτων 
στην κορυφή του κόσμου

Σ
το ξεκίνημα της ορειβατικής
περιόδου, το Νεπάλ διοργανώ-
νει την Εκστρατεία Καθαρισμού

του Έβερεστ για το 2019, προκειμέ-
νου να απομακρυνθούν πάνω από 10
τόνοι απορριμμάτων που έχουν αφή-
σει πίσω τους οι ορειβάτες.

Κρατικοί αξιωματούχοι του Νεπάλ
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εξέφρασαν την ιδιαίτερη ανησυχία
της κυβέρνησης για το περιβάλλον
στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου,
σε μια περίοδο κατά την οποία διορ-
γανώνει την Χρονιά “Visit Nepal”
2020, με στόχο να προσελκύσει 2 ε-
κατ. ξένους τουρίστες. Το Νεπάλ
προσπαθεί να στείλει το σωστό μήνυ-
μα για το περιβάλλον στο Έβερεστ
προκειμένου να προσελκύσει ξένους
τουρίστες και είναι επίσης καθήκον
της κυβέρνησης να σώσει το Έβερε-
στ που είναι το καμάρι της χώρας. Εί-
ναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση
του Νεπάλ εμπλέκεται σε αυτή την
προσπάθεια, σύμφωνα με το υπουρ-
γείο Τουρισμού της χώρας, που ηγεί-
ται της καμπάνιας. Σύμφωνα με τους
εμπλεκόμενους φορείς, ακόμα και οι
ορειβατικές αποστολές του Έβερεστ
θα κληθούν να βοηθήσουν στην απο-
μάκρυνση απορριμμάτων κατά τη
διάρκεια της επιστροφής τους προς
την κατασκήνωση βάσης.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
καθαρισμού, θα απομακρυνθούν τα α-
πορρίμματα που βρίσκονται στο Έβε-
ρεστ, από την κατασκήνωση βάσης
(5.400 μέτρα) έως την κατασκήνωση 4
(περίπου 8.300 μέτρα). Μια ομάδα 12
ανθρώπων, που θα απομακρύνουν τα
απορρίμματα από το Έβερεστ, έχουν
ήδη αναχωρήσει στα μέσα Απριλίου
από την πρωτεύουσα Κατμαντού με
προορισμό την κατασκήνωση βάσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εκ-

στρατεία καθαρισμού θα διαρκέσει έ-
ως τις 5 Ιουνίου, την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Περιβάλλοντος. Τα απορρίμματα
που μπορούν να περισυλλεχθούν, θα
μεταφερθούν στην κατασκήνωση βά-
σης, όπου θα γίνει ο πρώτος διαχωρι-
σμός τους, και στη συνέχεια σε ακό-
μα χαμηλότερο υψόμετρο, προκειμέ-
νου να είναι ευκολότερη η διαχείρισή
τους.

Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη
της μαύρης λεοπάρδαλης 

Τ
ελικά, η "μυθική" αφρικανική
μαύρη λεοπάρδαλη υπάρχει
πραγματικά, όπως μαρτυρεί το

οπτικό υλικό που απαθανάτισε μία ο-
μάδα βιολόγων στην Κένυα, η οποία
φωτογράφισε το ζώο για πρώτη φο-
ρά μετά από περισσότερα από 100
χρόνια, αναφέρει σε δημοσίευμά του
το CNN.

Όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό
δίκτυο ο Νικ Πίλφολντ, μέλος της ε-
ρευνητικής ομάδας και εργαζόμενος
στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέ-
γκο της Καλιφόρνια, το αιλουροειδές
τελευταία φορά είχε αποθανατιστεί
το 1909 στην Αιθιοπία.

Η επιβεβαίωση «ήρθε» μέσα από το
φακό του φωτογράφου Will Burrard-
Lucas που ειδικεύεται στα ζώα της ά-
γριας φύσης, ενώ εντόπισε τη λεο-
πάρδαλη στο πάρκο άγριας ζωής
Camp Laikipia της Κένυας, χρησιμο-
ποιώντας έναν μηχανισμό, ο οποίος
ενεργοποιεί αυτόματα τη φωτογραφι-
κή μηχανή, όταν πλησιάζει νυκτόβιο
ζώο. 

Ο Burrard-Lucas, πάσχιζε μήνες να
εντοπίσει το μυθικό ζώο και επισκέ-
φθηκε την περιοχή μετά από πληρο-
φορία των κατοίκων ότι το ζώο τρι-

γυρνούσε εκεί το τελευταίο χρονικό
διάστημα. 

Οι μαύρες λεοπαρδάλεις θεωρού-
νται ως ένα από τα πιο απειλούμενα
είδη αιλουροειδών σε ολόκληρο τον
κόσμο, καθώς μέχρι και σήμερα οι ει-
δικοί αδυνατούν να προσδιορίσουν έ-
στω και κατ' εκτίμηση τον συνολικό
τους πληθυσμό

Το χαρακτηριστικό τους μαύρο
χρώμα προέρχεται από μία γενετική
ανωμαλία, που έχει σαν αποτέλεσμα
την έκκριση πολλαπλάσιων του φυ-
σιολογικού ποσοτήτων μελανίνης, ε-
νώ το μέγεθος και η συνολικότερη
συμπεριφορά τους είναι παρόμοια με
αυτήν των πιο ανοιχτόχρωμων «συγ-
γενών» τους.

Ο Βρετανός φωτογράφος δήλωσε
συγκλονισμένος από την απρόσμενη
επιτυχία του, ενώ ανέφερε ότι χρειά-
στηκε να δει τις φωτογραφίες ξανά
μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι είχε
πετύχει τον στόχο που πάλευε επί
χρόνια. «Κατά τη γνώμη μου, κανένα
ζώο δεν είναι τόσο μυστηριώδες, ε-
κρηκτικό και όμορφο, όσο αυτό» α-
ναφέρει σύμφωνα με το CNN ο φω-
τογράφος. «Για πολλά χρόνια, η ύ-
παρξή του υπήρχε μόνο σε όνειρα
και σε ιστορίες ανθρώπων. Κανείς
δεν είχε δει ένα, ενώ ούτε εγώ πί-
στευα πως θα δω κάποια στιγμή»,
πρόσθεσε.
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