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Ένωση Αθηνών

Μόνό ΕνΑ στΑ τΡΙΑ πότΑΜΙΑ 
κυλΑ ΕλΕυθΕΡΑ ΜΕχΡΙ την θΑλΑσσΑ
Μόνό ΕνΑ στΑ τΡΙΑ πότΑΜΙΑ
κυλΑ ΕλΕυθΕΡΑ ΜΕχΡΙ την θΑλΑσσΑ



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
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ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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4. Η Ελλάδα και οι προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

7. Η ακτινοβολία κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι επικίνδυνη. 

10. H Ελληνική Τάφρος πρέπει να προστατευτεί.

12. Η Πρέσβειρα Κate Smith και μέλη της Βρετανικής Πρεσβείας 

ήρθαν για εθελοντική εργασία στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

16. Μόνο ένα στα τρία ποτάμια κυλά ελεύθερα μέχρι την θάλασσα.

19. Τρούφες: Αποκαλύπτοντας τους θησαυρούς του Δάσους.

20. Παγκόσμιο Συνέδριο: Δάση για την Δημόσια Υγεία.

22. Μεγάλο πρόβλημα η έκθεση σε χημικές ουσίες.

24. Ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει την εξαφάνιση 

σχεδόν 600 ειδών φυτών.

26. Μικρές ειδήσεις.  

Φωτογραφία εξωφύλλου: Καλαμάς
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Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατέ-
γραψαν επίπεδα διοξειδίου
του άνθρακα 415,26 ppm
(μέρη ανά εκατομμύριο),
στον σταθμό αναφοράς Μά-

ουνα Λόα στη Χαβάη, ο οποίος κατα-
γράφει το διοξείδιο από τη δεκαετία του
1950, Την τελευταία φορά που το διοξεί-
διο είχε φθάσει σε τέτοια επίπεδα, ήταν
πριν πάνω από τρία εκατομμύρια χρό-
νια, όταν η στάθμη των θαλασσών ήταν
αρκετά μέτρα ψηλότερα από ό,τι είναι
σήμερα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι
ένα ισχυρό «αέριο του θερμοκηπίου»
και κατά τα τελευταία 150 χρόνια, λόγω
της καύσης των ορυκτών καυσίμων μετά
την έναρξη της βιομηχανικής εποχής, έ-
χει αυξηθεί από τα προβιομηχανικά επί-
πεδα των 280 ppm. Αν και υπάρχει δια-
φωνία για το ποια πρέπει να θεωρηθούν
«ασφαλή» επίπεδα διοξειδίου στην α-
τμόσφαιρα, οι περισσότεροι επιστήμο-
νες βάζουν το όριο στα 350 ppm.

Όμως υπάρχουν και άλλα δυσάρεστα
νέα για τα αέρια του θερμοκηπίου.
Γνωρίζουμε ότι το διοξείδιο του άνθρα-
κα είναι το πιο άφθονο «αέριο του θερ-
μοκηπίου» στην ατμόσφαιρα, αλλά το
μεθάνιο το πιο ισχυρό. Το μεθάνιο
«ζει» λιγότερο χρόνο από το διοξείδιο
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (γύρω
στα εννέα χρόνια), αλλά είναι πολύ πιο
ισχυρό «αέριο του θερμοκηπίου» (κατά
περίπου 28 φορές). Οι ατμοσφαιρικές
συγκεντρώσεις του μεθανίου αυξήθη-
καν ξανά το 2018 κατά 10,77 ppb (μέρη
ανά δισεκατομμύριο μόρια αέρα), φθά-
νοντας τα 1.858 ppb και συμβάλλοντας
πλέον κατά το ένα έκτο στην παγίδευση
της θερμότητας στη Γη, έναντι των δύο
τρίτων που είναι η συμβολή του διοξει-
δίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα νέα
στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεα-
νών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των Η-
ΠΑ. Προέρχεται τόσο από φυσικές-βιο-
λογικές, όσο και από ανθρωπογενείς

πηγές. Εμφανίζει, δε, αυξητική τάση
στην ατμόσφαιρα από το 2007, η οποία
έχει επιταχυνθεί κατά την τελευταία πε-
νταετία για άγνωστο λόγο. Μεταξύ
2013-2018 οι εκπομπές μεθανίου αυξή-
θηκαν κατά 50% περίπου σε σχέση με
την προηγούμενη πενταετία 2007-
2012. Οι επιστήμονες δυσκολεύονται
να βρουν μια εξήγηση γι’ αυτή την εξέ-
λιξη. Οι εκπομπές του μεθανίου αυξά-
νονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια,
προκαλώντας ανησυχία στους επιστή-
μονες, καθώς συνιστούν μια πρόσθετη
απειλή που μπορεί να θα δυσκολέψει
τις χώρες στις προσπάθειες για την επί-
τευξη των στόχων της Συμφωνίας του
Παρισιού για συγκράτηση της ανόδου
της θερμοκρασίας και έλεγχο της κλι-
ματικής αλλαγής.

Οι προκλήσεις για την Ελλάδα

Η Ελλάδα, όπως όλες οι χώρες, θα
βρεθεί μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις
για να αντιμετωπιστούν οι ολοένα και
περισσότερες επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής. Το υπουργείο Ενέργειας
ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2018 το
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το
Κλίμα. Περιβαλλοντικές οργανώσεις -
όπως το WWF και η Greenpeace- χαρα-
κτήρισαν το Εθνικό Σχέδιο ανεπαρκές,
καθώς η μείωση των εκπομπών που
προβλέπει δεν αντιστοιχεί στον στόχο
περιορισμού της θερμοκρασιακής αύ-
ξησης στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτούνται
πολύ μεγάλες μειώσεις στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με
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Η Ελλάδά κάι οι προκλΗσΕισ 
τΗσ κλιμάτικΗσ άλλάγΗσ

σε ιστορικά επίπεδα ρεκόρ έφτασε το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα,
καθώς συνεχίζουν να συσσωρεύονται τα ανθρωπογενή «αέρια του θερμοκηπίου». 
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την τοποθέτηση της Ομάδας Ενεργεια-
κού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του Αστεροσκοπείου στην παρέμ-
βασή της στη δημόσια διαβούλευση, η
μείωση εκπομπών κατά 80% στον ενερ-
γειακό τομέα μέχρι το 2050 αποτελεί ε-
θνική υποχρέωση.

Η έγκαιρη ανταπόκριση στους κλιμα-
τικούς στόχους επιβάλλεται τόσο από
περιβαλλοντική όσο και από οικονομική
σκοπιά. Για να περιοριστούν η χρήση υ-
δρογονανθράκων και οι εκπομπές αε-
ρίων του θερμοκηπίου, η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση έχει θεσπίσει τα δικαιώματα εκπο-
μπών, τα οποία πλέον δεν παρέχονται
δωρεάν αλλά αγοράζονται. Το Ευρωπαϊ-
κό Σύστημα Ανταλλαγής Δικαιωμάτων
Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (EU E-
missions Trading System) θέτει ένα α-
νώτατο όριο (cap) στους τόνους διοξει-
δίου του άνθρακα που μπορούν να εκπέ-
μπουν οι βαριές, ενεργοβόρες βιομηχα-
νίες και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Κατόπιν, ο συνολικός ό-
γκος επιτρεπόμενων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατανέμεται σε εταιρείες
με τη μορφή αντίστοιχων τόνων διοξει-
δίου του άνθρακα. Όσες εταιρείες κατα-
φέρουν να μην ξεπεράσουν το όριο που
τους έχει κατανεμηθεί μπορούν να πω-
λήσουν, σε μια ειδική αγορά, τα δικαιώ-
ματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
που τους περισσεύουν σε άλλες εταιρεί-
ες, οι οποίες έχουν εξαντλήσει το δικό
τους όριο και θέλουν να αποφύγουν τα
πρόστιμα από την Ε.Ε. Έτσι, δημιουρ-
γείται ένας μηχανισμός που βασίζεται
στον περιορισμό και την ανταλλαγή δι-
καιωμάτων ρύπανσης της ατμόσφαιρας
(cap and trade), ένα «χρηματιστήριο ρύ-
πων», το οποίο παρέχει κίνητρο στους
ενδιαφερόμενους να κάνουν επενδύσεις
σε καθαρές μορφές ενέργειας και σε πε-
ριβαλλοντικές τεχνολογίες προκειμένου
να αποφύγουν τα πρόστιμα της Ε.Ε. για
την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπό-
μενων ορίων ρύπανσης και να εισπρά-
ξουν έσοδα από την πώληση αδιάθετων
τόνων διοξειδίου του άνθρακα σε άλ-
λους παίκτες της αγοράς.

Τονίζουμε ότι το κόστος τους έχει α-
νοδική πορεία, καθώς τώρα το κόστος
αγοράς δικαιώματος εκπομπής ενός τό-
νου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι
22,5 ευρώ, ενώ πριν από μερικά χρόνια
ήταν μόλις 5 ευρώ. Το 2017, οι σταθμοί
λιγνίτη της ΔΕΗ εξέπεμψαν 22,6 εκατ.
τόνους CO2, το 25% του συνόλου στη

χώρα μας. Με τις σημερινές τιμές απαι-
τούνται 508 εκατ. ευρώ τον χρόνο μόνο
για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών από
τη ΔΕΗ. Μελέτη του WWF Ελλάς απέ-
δειξε ότι την τελευταία δεκαετία ο Έλ-
ληνας καταναλωτής έχει πληρώσει 15,4
δισ. ευρώ σε άμεσες και έμμεσες επιδο-
τήσεις για τον λιγνίτη, το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο.

Το κύριο πρόβλημα του Εθνικού Σχε-
δίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε-
ΣΕΚ), είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει
στο ενεργειακό πλάνο για τις επόμενες
δεκαετίες η καύση λιγνίτη και μάλιστα
η δημιουργία νέων σταθμών. Μελλο-
ντικά το κόστος των δικαιωμάτων εκ-
πομπών μπορεί να φτάσει και τα 80 ευ-

ρώ/τόνος. Η Ελλάδα πρέπει να σχεδιά-
σει ένα ενεργειακό μέλλον χωρίς άν-
θρακα, με εξοικονόμηση ενέργειας, α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και
αποθήκευση ενέργειας.

Η προσπάθεια μείωσης ενεργειακών α-
παιτήσεων και εκπομπών μπορεί και πρέ-
πει να έχει κοινωνικό προσανατολισμό.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά
παλιά σπίτια, που δεν έχουν σωστή μόνω-
ση και χρειάζονται ενεργειακή αναβάθμι-
ση. Πολλά από αυτά αποτελούν κατοικία
φτωχών οικογενειών, που ταλαιπωρού-
νται από το κρύο τον χειμώνα και τους
καύσωνες το καλοκαίρι. Όσες οικογένει-
ες έχουν την δυνατότητα, αναγκάζονται
να καταφεύγουν σε δαπανηρές και ενερ-

Λιγνιτωρυχείο και θερμοηλεκτρικός σταθμός, Μεγαλόπολη.
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γοβόρες λύσεις θέρμανσης ή ψύξης. Επί-
σης, τον χειμώνα παρατηρείται καύση α-
κατάλληλων υλικών, που επιδεινώνουν
την ήδη υπάρχουσα ατμοσφαιρική ρύ-
πανση. Ενώ το ΕΣΕΚ προτείνει την ενερ-
γειακή αναβάθμιση 40.000 κατοι-
κιών το έτος, με μια επέκταση του
προγράμματος «Εξοικονομώ», προ-
κύπτουν δύο σημαντικά προβλήμα-
τα. Το πρώτο πρόβλημα είναι πως
πρέπει να γίνουν ριζικές ανακαινί-
σεις σπιτιών για ενεργειακή θωράκι-
ση, με ουσιαστικό όφελος εξοικονό-
μησης. Το δεύτερο πρόβλημα είναι
πως, στο τρέχον πρόγραμμα, πολλές
οικογένειες δεν έχουν την οικονομι-
κή δυνατότητα  να συμμετέχουν. Α-
παιτούνται άλλες λύσεις που ίσως ό-
μως το ελληνικό κράτος να μην έχει
και αυτό την οικονομική δυνατότη-
τα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, σε
ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει
εξ ολοκλήρου το κράτος με τυπο-
ποιημένο και ενιαίο τρόπο τις ανα-
βαθμίσεις των σπιτιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοί-
νωσε στις 18 Ιουνίου 2019 την αξιο-
λόγηση των ευρωπαϊκών «Εθνικών
Σχεδίων για την Ενέργεια και το
Κλίμα (ΕΣΕΚ)» μεταξύ των οποίων
και το ελληνικό. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση
των ευρωπαϊκών «Εθνικών Σχεδίων
για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε-
ΣΕΚ)», η οποία αποκαλύπτει ότι τα
Εθνικά Σχέδια είναι ελλιπή. Η κοινή
συνισταμένη των συστάσεών της α-
φορά κυρίως το γεγονός ότι συνολι-
κά τα ΕΣΕΚ αποτυγχάνουν να πιά-
σουν τον στόχο της κλιματικής φιλο-
δοξίας για τον περιορισμό της ανό-
δου της θερμοκρασίας στον 1,5 °C
μέχρι το 2030. Τα κράτη μέλη έχουν
μόλις έξι μήνες μπροστά τους για να
αναθεωρήσουν τον ενεργειακό τους
σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την ΕΕ, η ανάπτυξη των
ΑΠΕ μπορεί να μειωθεί κατά 1,6% ένα-
ντι του στόχου του 32% για το 2030. Τα
καλά νέα είναι ότι η Επιτροπή εκτιμά ό-
τι τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και

το Κλίμα πετυχαίνουν μείωση των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% σε
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Η Γαλλία και η Ισπανία κατατάσσο-
νται στις δύο πρώτες θέσεις στον πίνα-

κα επισκόπησης που καταρτίστηκε
από την Επιτροπή, ο οποίος βαθ-
μολογεί τις χώρες ως προς τη συ-
νολική πρόοδό τους, τις επιδόσεις
των επενδύσεων και τα μέτρα για
το κλίμα.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλί-
μα (European Climate Foundation)
είχε αναθέσει στο Ecologic Institute
της Γερμανίας και τη βρετανική ε-
ταιρεία συμβούλων Climact να
συγκρίνουν και να αξιολογήσουν
τα εθνικά σχέδια των 28 κρατών-
μελών, ενόψει και της επίσημης α-
ξιολόγησής τους από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση εί-
χε επισημάνει πως κανένα σχέδιο
δεν επιτυγχάνει μέχρι το 2050 μη-
δενικές εκπομπές αερίων. Μόνο η
Ισπανία κατάφερε να περάσει τη
βάση, στη σχετική αξιολόγηση,
βαθμολογώντας τη με 52% σε ένα
φάσμα δεικτών που περιλαμβάνει
το συνολικό στόχο μείωσης του
άνθρακα.

Όλα τα σχέδια των υπόλοιπων
χωρών της Ε.Ε., βαθμολογήθηκαν
κάτω από το 50%, όπως φαίνεται
στον Πίνακα, Μετά την Ισπανία, η
Γαλλία έρχεται δεύτερη, με 47%,
ακολουθούμενη από την Ελλάδα
(44%). Το μέσο όρο της ΕΕ ανήλ-
θε στο 29%. Αν και η ανάλυση δεί-
χνει ότι οι χώρες λαμβάνουν μέτρα
για την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής μέχρι το 2030, «δεν
ανταποκρίνονται ακόμη στις φιλο-
δοξίες που έχουν θέσει οι νομοθέ-
τες της ΕΕ και η συμφωνία των
Παρισίων», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά η μελέτη.

ΚΑΤΑ -     ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟ-
ΤΑΞΗ ΛΟΓΙΑ

1. Ισπανία 52,4 %
2. Γαλλία 46,9 %
3. Ελλάδα 44,2 %
4. Σουηδία 42,8 %
5. Φιλανδία 39,2 %
6. Εσθονία 39,2 %
7. Ιρλανδία 38,0 %
8. Ολλανδία 36,7 %
9. Δανία 35,7 %

10. Κροατία 35,3 %
11. Λετονία 35,3 %
12. Λουξεμβούργο 30,4 %
13. Πορτογαλία 30,3 %
14. Βέλγιο 29,3 %
15. Τσεχία 29,0 %
16. Ουγγαρία 27,3 %
17. Ιταλία 26,9 %
18. Λιθουανία 26,3 %
19. Αυστρία 23,5 %
20. Ρουμανία 21,3 %
21. Ην. Βασίλειο 21,1 %
22. Μάλτα 18,2 %
23. Κύπρος 18,1 %
24. Πολωνία 17,9 %
25. Βουλγαρία 14,6 %
26. Γερμανία 12,5 %
27. Σλοβακία 12,5 %
28. Σλοβενία 3,2 %

Πίνακας
αξιολόγηση των Εθνικών ςχεδίων 

για την Ενέργεια και το κλίμα 
των 28 κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης
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Σύμφωνα με την πρώτη πα-
νελλαδική έρευνα κοινής
γνώμης για τις ακτινοβολίες,
οι περισσότεροι Έλληνες δη-
λώνουν ότι τους απασχολεί η

έκθεσή τους σε ακτινοβολία (85%). Ο
βασικός λόγος που επικαλούνται είναι ο
φόβος για τις πιθανές συνέπειες στην υ-
γεία τους (79%). Οι κεραίες κινητής τη-
λεφωνίας (59%) και τα κινητά τηλέφωνα
(57%) είναι οι δύο πηγές ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας που προκαλούν τη
μεγαλύτερη ανησυχία. Επίσης, τρεις
στους τέσσερις Έλληνες (74%) δηλώ-
νουν ότι είναι κατά της χρήσης της πυρη-
νικής ενέργειας, ενώ μόνο ένας στους πέ-
ντε είναι υπέρ.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την Ελλη-
νική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ-
ΑΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Α-
ξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνι-
κό επίπεδο για την προστασία από τις ιο-
ντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινο-
βολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης», με
την κωδική ονομασία «ΑΥΡΑ». Στοιχεία
για την Ελλάδα από έρευνες κοινής γνώ-
μης αναφορικά με ζητήματα ακτινοβο-
λιών ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα μόνο
αποσπασματικά και μόνο για συγκεκρι-
μένα θέματα, με κύρια πηγή το Ευρωβα-
ρόμετρο. Σε εθνικό επίπεδο δεν είχε
πραγματοποιηθεί ποτέ πριν μια έρευνα
για όλο το φάσμα των ακτινοβολιών, την
αντίληψη του κινδύνου και τις στάσεις
της ελληνικής κοινής γνώμης έναντι κρί-
σιμων ζητημάτων που άπτονται της δη-
μόσιας υγείας και της προστασίας του
περιβάλλοντος

Η ακτινοβολία χωρίζεται σε δύο μεγά-
λες κατηγορίες ανάλογα με την ενέργεια
που μεταφέρει: την ιοντίζουσα και μη-ιο-
ντίζουσα ακτινοβολία. Η ιοντίζουσα α-
κτινοβολία μεταφέρει μεγάλη ενέργεια
και έχει την ικανότητα να εισχωρήσει

στην ύλη και να προκαλέσει ιοντισμό
των ατόμων της, να διασπάσει δηλαδή
τους χημικούς δεσμούς προκαλώντας
αλλοίωση του ανθρώπινου βιολογικού ι-
στού και του γενετικού υλικού. Οι πιο
γνωστές ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι
οι ακτίνες Χ και οι ραδιενεργές ακτινο-
βολίες α, β και γ. Παρόλη την μεγάλη ε-
πικινδυνότητά τους, οι ιοντίζουσες ακτι-
νοβολίες βρίσκουν εφαρμογές στην Ια-
τρική τόσο για τη διάγνωση (π.χ. ακτίνες
Χ) όσο και για τη θεραπεία, π.χ. ακτινο-
θεραπείες για τον καρκίνο. 

Από την άλλη, η μη-ιοντίζουσα ακτι-
νοβολία στην οποία περιλαμβάνεται η Η-
λεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, χαρα-

κτηρίζεται από την σχετικά μικρή της ε-
νέργεια η οποία δεν τη καθιστά ικανή να
προκαλέσει το φαινόμενο του ιοντισμού,
έχει όμως την ικανότητα να προκαλέσει
ηλεκτρικές, χημικές ή/και θερμικές επι-
δράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Σε
αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα χα-
μηλής συχνότητας ηλεκτρικά και μαγνη-
τικά πεδία (π.χ. γραμμές μεταφοράς ρεύ-
ματος, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
κ.ά.) και οι υψηλής συχνότητας ακτινο-
βολίες όπως η υπεριώδης και υπέρυθρη
ακτινοβολία, το ορατό φως και τα ραδιο-
κύματα ή μικροκύματα στα οποία βασί-
ζεται η λειτουργία των ασύρματων δι-
κτύων και της κινητής τηλεφωνίας. 

Τα επίπεδα εκπεμπόμενης ακτινοβο-
λίας επίσης αυξάνονται συνεχώς λόγω
των αυξημένων αναγκών του δικτύου
αλλά και λόγω της χρήσης νέων πιο γρή-
γορων τεχνολογιών εκπομπής.

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι ε-
γκατεστημένες στις οροφές κατοικιών
και χώρων εργασίας, σε υψώματα κ.α.
Συνηθισμένα σημεία τοποθέτησης: δί-
πλα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας,
σε κτίρια εταιρειών τηλεπικοινωνιών, σε
εργοστάσια, σε περιοχές με πολλά γρα-
φεία, καταστήματα κ.α. Σε αραιοκατοι-
κημένες περιοχές οι κεραίες εκπέμπουν
με μεγαλύτερη ισχύ και έχουν ακτίνα κά-
λυψης ως 20 km (υπερκυψέλες) Όσο πιο
πυκνοκατοικημένη η περιοχή, τόσο πε-
ρισσότερες οι κεραίες. Είναι συχνά κα-
μουφλαρισμένες σαν θερμοσίφωνες, πι-
νακίδες, καμινάδες μέσα σε καμπαναριά
κ.α. για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις

από τους γείτονες.
Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών

Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδι-
κτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πο-
λίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται
για τις κατασκευές κεραιών που είναι α-
δειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην Ε-
ΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων). Στη σελίδα της Ε-
ΕΤΤ ο πολίτης μπορεί να βρει χάρτη με
τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας της πε-
ριοχής. Όμως η συγκεκριμένη εφαρμογή
παρουσιάζει μόνο τις κατασκευές κεραι-
ών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δη-
λωθεί στην ΕΕΤΤ. Δυστυχώς υπάρχουν
πολλές κεραίες που δεν έχουν αδειοδοτη-
θεί αλλά εκπέμπουν κανονικά. Εισάγο-
ντας τη διεύθυνση σας υπάρχει η επιλογή
να εμφανιστεί η λίστα των κεραιών κινη-
τής τηλεφωνίας που βρίσκονται σε από-
σταση <250 μέτρων ή <500 μέτρων ή σε

Η άκτινοβολιά κΕράιών 
κινΗτΗσ τΗλΕφώνιάσ
Εινάι ΕπικινδυνΗ 

Η ακτινοβολία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την
ενέργεια που μεταφέρει: την ιοντίζουσα και μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία.
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μεγαλύτερη απόσταση από την κατοικία
ή το χώρο εργασίας σας.

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από
πηγές ραδιοσυχνοτήτων μικροκυματικές
ή άλλες είναι τεχνητή και δεν υπήρχε κα-
τά τη διάρκεια της εξέλιξης των οργανι-
σμών στη Γη. Θεωρείται συνεπώς από
πολλούς ερευνητές πως οι οργανισμοί
δεν μπορεί να έχουν αναπτύξει μηχανι-
σμούς άμυνας, προσαρμογής και αντι-
στάθμισης-επιδιόρθωσης των βλαβών
που ενδεχόμενα δημιουργούνται. Έτσι
είναι ιδιαίτερα δύσκολο και αυθαίρετο
να επιχειρηθεί η οριοθέτηση επιπέδων α-
σφαλούς έκθεσης των ανθρώπων στην α-
κτινοβολία αυτή, όπως έχει γίνει με τη
ραδιενέργεια και την ιονίζουσα γενικά α-
κτινοβολία, όπου η ύπαρξη τέτοιας ακτι-
νοβολίας γύρω μας από καταβολής κό-
σμου αλλά και σήμερα (π.χ. κοσμική α-
κτινοβολία, γήινη ακτινοβολία, ραδιοϊ-
σότοπα στο σώμα μας, στα δομικά υλικά
των σπιτιών μας) επιτρέπει να εφαρμόσει
κανείς «όρια ασφαλούς έκθεσης» απλά
προσθέτοντας κάτι παραπάνω στα ήδη υ-
πάρχοντα επίπεδα.

Η πιθανή επίδραση της Ηλεκτρομα-
γνητικής Ακτινοβολίας στον ανθρώπινο
οργανισμό έχει γίνει αντικείμενο μελέτης
από πολλούς ερευνητές αλλά κυρίως από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

(WHO) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού
Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC). Ο
IARC συντονίζει και ερευνά τις πιθανές
αιτίες καρκίνου μέσω παγκόσμιων επι-
δημιολογικών μελετών αλλά και μελέτης
των πιθανών μηχανισμών καρκινογένε-
σης και αναπτύσσει στρατηγικές για έ-
λεγχο του καρκίνου. Οι ασύρματες ακτι-
νοβολίες (που εκπέμπουν οι κεραίες κι-
νητής τηλεφωνίας) έχουν πλέον χαρα-
κτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας ως «πιθανά καρκινογόνες».

Οι επιδράσεις της μη-ιοντίζουσας ακτι-
νοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό
φαινομενικά είναι πολύ πιο ήπιες λόγω
της μικρής ενέργειας που μεταφέρει που
δεν την καθιστά ικανή να προκαλέσει ιο-
ντισμό. Εντούτοις, εξαίρεση αποτελεί η
υπεριώδης ακτινοβολία (κυρίως από τον
Ήλιο) που είναι ικανή να προκαλέσει σο-
βαρές βλάβες στο δέρμα. Από την άλλη,
τα ραδιοκύματα και μικροκύματα προκα-
λούν τη θέρμανση των κυττάρων και του
βιολογικού ιστού. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτής της θερμικής επίδρασης εί-
ναι η λειτουργία του φούρνου μικροκυ-
μάτων. Πέραν όμως από τις θερμικές επι-
δράσεις, διάφοροι μελετητές έχουν επι-
δείξει αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση με
τις πιθανές μη-θερμικές επιδράσεις των
ραδιοκυμάτων με βιολογικούς ιστούς, τις
οποίες έχουν μελετήσει σε καλλιέργειες
κυττάρων και πειραματόζωα αλλά δεν έ-
χουν επιτύχει να τις συσχετίσουν άμεσα
με οποιαδήποτε πρόκληση βλάβης στον
ανθρώπινο οργανισμό.

Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες επι-
κινδυνότητας της ακτινοβολίας της κινη-

τής τηλεφωνίας σε εντάσεις εντός των
θεσπισμένων ορίων σε κάθε δυνατό επί-
πεδο. Ειδικότερα για τις επιδράσεις από
την ακτινοβολία κεραιών βάσης υπάρ-
χουν επιδημιολογικές έρευνες συμπτω-
μάτων σε άτομα που διαμένουν κοντά σε
κεραίες και έχουν διαπιστωθεί ποικίλα
συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, κόπω-
ση, δυσλειτουργία νευρικού συστήμα-
τος, μείωση ανοσοποιητικού συστήμα-
τος, αλλά και εμφάνιση νεοπλασιών.
Τουλάχιστον 5 επιδημιολογικές έρευνες
έχουν συνδέσει την παρουσία κεραιών
κινητής τηλεφωνίας με την σημαντική ε-
πιδείνωση της υγείας του γειτονικού
πληθυσμού:
• Στο Ισραήλ: 300% αύξηση των καρκί-

νων (900% για τις γυναίκες) σε από-
σταση 350 μ. (Wolf). 

• Στη Γερμανία: περισσότεροι καρκίνοι
και γρηγορότερη εμφάνιση τους (8
χρόνια νωρίτερα) για αυτούς που διέ-
μεναν σε απόσταση 400 μ. από κεραίες
κινητής τηλεφωνίας για 10 χρόνια.

• Στην Ισπανία: αϋπνία, πονοκέφαλοι,
αδυναμία συγκέντρωσης, απώλεια
μνήμης, διαταραχές όρασης και ακοής,
ναυτία, ευερεθιστότητα, δερματικά
καρδιοαγγειακά και κινητικά προβλή-
ματα σε απόσταση 300 μ. (Santini).

• Στην Ολλανδία: αύξηση πονοκεφά-
λων, πόνου και ναυτίας.

• Στην Ισπανία: σημαντικότερες επιδρά-
σεις η κατάθλιψη, η κούραση, η αϋπνία,
η δυσκολία συγκέντρωσης και τα καρ-
διαγγειακά προβλήματα (Oberfeld).
Όπως δήλωσε ο Δρ Gerard Hyland,

βιοφυσικός στο Πανεπιστήμιο Warwick
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και 2 φορές υποψήφιος βραβείου Νό-
μπελ Ιατρικής: «Στην ερώτηση αν υπάρ-
χει αποδεδειγμένα πιθανός κίνδυνος για
την ανθρώπινη υγεία από τις κεραίες κι-
νητής τηλεφωνίας, η απάντηση είναι α-
διαμφισβήτητα ναι. Στην πραγματικότη-
τα είναι μάλλον απίθανο να είχε εγκριθεί
ένα νέο φάρμακο αν υπήρχε αντίστοιχη
αβεβαιότητα για τη βλαπτικότητα του».

Στη μονογραφία 102 του 2013, η ομά-
δα εργασίας του IARC επιχείρησε να α-
ξιολογήσει τη δυνατότητα καρκινογένε-
σης από ραδιοκύματα που εκπέμπονται
από ασύρματες συσκευές σε όλο το ηλε-
κτρομαγνητικό φάσμα. Η μονογραφία
αυτή αναφέρει ότι ο περισσότερος πλη-
θυσμός εκτίθεται σε πολύ μεγαλύτερη α-
κτινοβολία από τις ασύρματες συσκευές
που χρησιμοποιεί (π.χ. κινητό τηλέφωνο)
παρά από την κεραία (π.χ. σταθμό βάσης
κινητής τηλεφωνίας) από την οποία η
συσκευή του λαμβάνει σήμα. Επίσης, α-
ναφέρει ότι ο ρυθμός ειδικής απορρόφη-
σης (SAR) αυτής της ηλεκτρομαγνητι-
κής ενέργειας από το ανθρώπινο σώμα
μπορεί να είναι μέχρι και δύο φορές με-
γαλύτερος σε μικρά παιδιά. 

Μερικές χώρες της Ευρώπης, μέσω
των κυβερνήσεων τους έχουν υιοθετήσει
αυστηρότερα όρια σε σχέση με την απο-
δεκτή έκθεση σε Μη-Ιοντίζουσα ακτινο-

βολία. Για παράδειγμα, η Ελλάδα χρησι-
μοποιεί ως Εθνικά Όρια Έκθεσης το 80%
των Ορίων της ICNIRP μόνο σε σταθ-
μούς που γειτνιάζουν με «ευαίσθητες πε-
ριοχές» όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νο-
σοκομεία κ.λπ., το Βέλγιο το 50% και η Ι-
ταλία, η Πολωνία και η Ελβετία μέχρι και
10% του ορίων της έντασης του ηλεκτρι-
κού πεδίου που μετριέται σε Βολτ ανά
μέτρο (V/m). Παρόλο που έχουν προτα-
θεί και πολύ αυστηρότερα όρια από διά-
φορους φορείς, αυτά δεν υιοθετούνται ε-
πίσημα από κάποια χώρα της Ευρώπης.

Αναμφισβήτητα η Κινητή Τηλεφωνία
αποτελεί στην εποχή μας πολύτιμο αγαθό

που μπορεί να σώζει ζωές. Η χρήση κινη-
τής τηλεφωνίας και των ασύρματων δι-
κτύων έχει άμεση και έμμεση σχέση με
πολλά οφέλη στην κοινωνία, οικονομία
και την ποιότητα ζωής γενικότερα. Θα
πρέπει όμως να διακρίνουμε ότι είναι δια-
φορετική περίπτωση η χρήση κινητών
τηλεφώνων (αφού είναι δική μας επιλο-
γή, μολονότι είναι γνωστοί οι κίνδυνοι),
από τις κεραίες βάσης, που ακτινοβολούν
άτομα που δεν έχουν καμία επιθυμία να
δεχθούν την (ασθενή έστω) ακτινοβολία
αυτή και μάλιστα σε 24ωρη βάση.

Εντούτοις, η αυξημένη ανησυχία σε
σχέση με την Ηλεκτρομαγνητική Ακτι-
νοβολία και τις πιθανές επιπτώσεις στην
δημόσια υγεία καθιστά επιτακτική ανά-
γκη την περαιτέρω επιστημονική έρευνα
σε αυτό το θέμα. Η πιο συνηθισμένη
προσέγγιση όσο αφορά τη λήψη μέτρων
για τη μείωση της πιθανής αβεβαιότητας
σε σχέση με ενδεχόμενες επιβλαβείς επι-
δράσεις είναι η αρχή της συνετούς απο-
φυγής. Βάσει αυτής της αρχής θα μπο-
ρούσαμε να μειώσουμε την έκθεση μας
στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
στο απολύτως αναγκαίο, ούτως ώστε να
καρπωνόμαστε όλα τα καλά που έχει φέ-
ρει η κινητή τηλεφωνία στην ζωή μας. 

Κάποιες πολύ καλές πρακτικές προς
αυτό τα σκοπό θα ήταν: 

1. Αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου
όταν βρισκόμαστε σε χώρους όπου το
σήμα λήψης είναι πολύ ασθενές.

2. Απενεργοποίηση της λήψης Wi-Fi ή και
της τεχνολογίας 3G/4G όταν δεν είναι
απαραίτητη η επικοινωνία δεδομένων.

4. Aποφυγή εγκατάστασης ασυρμάτων
σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο
(Wi-Fi access points ή routers) ή και α-
σύρματων βάσεων τηλεφώνων (τύπου
DECT) σε χώρους όπου βρίσκεστε αρ-
κετή ώρα της μέρας ή και της νύχτας. 

4. Aπενεργοποίηση του τηλεφώνου και
του Wi-Fi access point κατά την διάρ-
κεια της νύχτας. 

5. Xρήση σταθερής τηλεφωνίας όταν υ-
πάρχει επιλογή. 

6. Χρήση ενσύρματων hands-free κ.ά.
Μεγαλύτερη ευαισθησία και προσοχή
στα πιο πάνω μέτρα πρέπει να επιδει-
κνύεται όταν υπάρχουν μικρά παιδιά. 
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dence of cancer near a cell-phone transmitter sta-
tion, International Journal of Cancer Prevention,
1(2) April 2004

2. http://www.tetrawatch.net/papers/naila.pdf
3. Santini, Symptoms experienced by people in

vicinity of base stations: II/ Incidences of age,
duration of exposure, location of subjects in rela-
tion to the antennas and other electromagnetic
factors, Pathol Biol (Paris). 2003 Sep;51(7):412-
5

4. Santini, Investigation on the health of people liv-
ing near mobile telephone relay stations: I/Inci-
dence according to distance and sex, Pathol Biol
(Paris) 2002 Jul;50(6):369-73

5. http://www.scribd.com/doc/11821258/TNO-S-
tudy-GSM-and-UMTS-deadly-cell-phone-sig-
nals

6. Oberfeld, The Microwave Syndrome - Further
Aspects of a Spanish Study, Conference Pro-
ceedings

«Στην ερώτηση αν υπάρχει αποδεδειγμένα πιθανός κίνδυνος για την
ανθρώπινη υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η απάντηση είναι
αδιαμφισβήτητα ναι. Στην πραγματικότητα είναι μάλλον απίθανο να είχε
εγκριθεί ένα νέο φάρμακο αν υπήρχε αντίστοιχη αβεβαιότητα για τη
βλαπτικότητα του».
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Η ΕλλΗνικΗ Τάφρος πρΕπΕι νά προςΤάΤΕυΤΕι

ΗΕλληνική Τάφρος εκτεί-
νεται από τα Ιόνια νησιά
μέχρι τα νότια της Κρή-
της και τη Ρόδο και είναι
η περιοχή όπου η ευρα-

σιατική τεκτονική πλάκα συναντά την
αφρικανική. Σε αποστάσεις 3-10 χλμ. α-
πό την ακτή, το βάθος φτάνει ήδη τα
1.000 μ., ενώ εκεί βρίσκεται και το βα-
θύτερο σημείο της Μεσογείου, το γνω-
στό Φρέαρ Οινουσσών στα ανοιχτά της
Πύλου, όπου το βάθος ξεπερνά τα 5
χλμ. Η Ελληνική Τάφρος, έχει μεγάλη
οικολογική σημασία, καθώς φιλοξενεί
δεκάδες παγκοσμίως σπάνια και ιδιαίτε-
ρα ευάλωτα είδη που βρίσκονται υπό
καθεστώς προστασίας, όπως είναι οι
φυσητήρες, οι ζιφιοί, τα δελφίνια, οι
πτεροφάλαινες, οι θαλάσσιες χελώνες
και οι μεσογειακές φώκιες. Είναι η μο-
ναδική στη Μεσόγειο αναγνωρισμένη
«Περιοχή Ειδικής Σημασίας» για τους
φυσητήρες, που από όλη την Ανατολική
Μεσόγειο αναπαράγονται μόνο εκεί.

Η Ελληνική Τάφρος απειλείται

Μια από τις σοβαρότερες απειλές για
τα είδη της Ελληνικής Τάφρου είναι οι ε-
ξορύξεις. Εξαιτίας των ήχων των σόναρ ή
των εκρήξεων στο πλαίσιο σεισμικών ε-
ρευνών που πραγματοποιούνται πριν από
την έναρξη εξορύξεων στην περιοχή, τα
ζώα χάνουν τη ζωή τους είτε αιμορραγώ-
ντας στο ακουστικό τους σύστημα είτε
χάνοντας τον προσανατολισμό τους, με
αποτέλεσμα να βγουν στην ακτή. Ήδη ε-
πανειλημμένα έχουν παρατηρηθεί φαινό-
μενα μαζικού εκβρασμού δεκάδων ζιφιών
λόγω ηχητικής ρύπανσης από στρατιωτι-
κές ασκήσεις με χρήση σόναρ. Ειδικότε-
ρα, τα είδη απειλούνται με προσωρινή ή
μόνιμη απώλεια ακοής, αίσθηση που έχει
αρκετά καθοριστική σημασία για την ε-
ξεύρεση τροφής αλλά και γενικότερα την
επιβίωση των κητωδών. Επιπλέον υπάρ-

χει κίνδυνος να διαταραχθούν οι ήχοι που
εκπέμπουν τα ίδια τα ζώα και που είναι α-
παραίτητοι για τη μεταξύ τους επικοινω-
νία, την κοινωνική τους συμπεριφορά και
συνοχή. Ακόμη μπορεί να παρατηρηθούν
διαταραχές στη συμπεριφορά των κητω-
δών, καθώς προσπαθούν να αποφύγουν
τους ενοχλητικούς ήχους. Οι αντιδράσεις
αυτές εκδηλώνονται ακόμη και αρκετά
χιλιόμετρα από τη θέση διενέργειας της
σεισμικής έρευνας.

Σημαντική επίσης επίπτωση είναι η εν-
δεχόμενη αύξηση του κινδύνου τραυμα-
τισμού και θανάτωσης λόγω συγκρούσε-
ων με τα σκάφη έρευνας και υποστήρι-
ξης, την κυκλοφορία και τις διαδικασίες
φόρτωσης των τάνκερ και γενικά την κυ-
κλοφορία πέριξ της πλατφόρμας. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε πως σε περίπτωση α-
τυχήματος και πιθανής πετρελαιοκηλί-
δας, εκτός από τις συνολικές επιδράσεις
στο θαλάσσιο οικοσύστημα, το θαλάσ-
σιο είδος που θα επηρεαστεί εντονότερα,

είναι οι φώκιες, καθώς εξαρτώνται άμε-
σα από την καλή ποιότητα των ακτών.

Έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το
Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέ-
λαγος -ένας από τους πρώτους ερευνητι-
κούς φορείς που δραστηριοποιείται
στην περιοχή - έχουν δείξει ότι τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια δεκατρείς από τους
τριάντα φυσητήρες που έχουν εκβρα-
στεί φέρουν σημάδια από τραύμα σύ-
γκρουσης με πλοίο, καθώς τη Μεσόγειο
διασχίζουν περίπου 2.000 εμπορικά
πλοία άνω των 100 τόνων - τα οποία ε-
πιβαρύνουν τα ζώα και με τον θόρυβο.
Ιδιαίτερα ευαίσθητοι στον ήχο είναι οι
ζιφιοί και είναι ενδεικτικό ότι από το
1995 έχουν εκβραστεί σαράντα πέντε
νεκροί ζιφιοί, οι θάνατοι των οποίων
συνδέονται άμεσα με πέντε ναυτικές α-
σκήσεις με σόναρ. 

Μεταξύ των απειλών για τα είδη του ι-
διαίτερου οικοσυστήματος της Ελληνι-
κής Τάφρου, αλλά και γενικότερα της

Αποτελεί την κατοικία του φυσητήρα, του ζιφιού, τεσσάρων ειδών δελφινιού 
(κοινό, σταχτοδέλφινο, ζωνοδέλφινο και ρινοδέλφινο), θαλάσσιων χελωνών και της μεσογειακής φώκιας,

καθώς και πέρασμα για έξι ακόμα εντυπωσιακά θαλάσσια θηλαστικά: την πτεροφάλαινα, 
το στενόρυγχο δελφίνι, τη μεγάπτερη φάλαινα, τη βόρεια ρυγχοφάλαινα, την ψευδοόρκα και τον μεσοπλόδοντα. 

Το σύνολο της Ελληνικής Τάφρου (που εκτείνεται από τα νησιά του Ιονίου 
μέχρι την Ρόδο) είναι το σημαντικότερο ενδιαίτημα των φυσητήρων 
σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. © Frédéric Bassemayousse WWF.
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Μεσογείου, είναι η υπεραλίευση, που
μειώνει την τροφή τους - καταγράφονται
μεμονωμένοι εκβρασμοί κοινών δελφι-
νιών, που λιμοκτονούν λόγω της μείω-
σης του ιχθυοαποθέματος γαύρου και
σαρδέλας στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά
τις παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα η μεσο-
γειακή φώκια συχνά πέφτει θύμα τυχαίας
παγίδευσης στα δίχτυα των ψαράδων. 

Τέλος, επιβαρυντικά για την υγεία των
θαλάσσιων θηλαστικών είναι τα πλαστι-
κά, που συγκεντρώνονται στη Μεσόγειο.
Έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 60% του
στομαχικού περιεχομένου νεκρών φυση-
τήρων και σταχτοδέλφινων στην Ελληνι-
κή Τάφρο είναι μεγάλα αντικείμενα πλα-
στικού, άνω των 20-30 εκ.

Τα θαλάσσια θηλαστικά παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην διατήρηση της οικο-
λογικής ισορροπίας. Είναι στις υψηλές
βαθμίδες της τροφικής αλυσίδας και
ρυθμίζουν όλη την τροφική αλυσίδα και
τους πληθυσμούς και των πιο χαμηλών
επιπέδων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι
η εξαφάνισή τους μπορεί να οδηγήσει
στη μείωση του πληθυσμού ή στην εξα-
φάνιση και άλλων θαλάσσιων ειδών,
μειώνοντας τη διαθέσιμη τροφή και για
τον άνθρωπο και επηρεάζοντας την επι-
βίωση όσων εργάζονται στην αλιεία.

Προσπάθειες για την προστασία της

Οι προαναφερόμενες απειλές βρέθη-
καν στο επίκεντρο του συνεδρίου που
συνδιοργάνωσε η Διεθνής Επιτροπή για
τα Θαλάσσια Θηλαστικά και τις Θα-
λάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και συ-
γκεκριμένα στη Μεσσηνία, από τις 8 έ-
ως και τις 12 Απριλίου 2019. Τονίστηκε
η επιτακτική ανάγκη να κηρυχθεί η Ελ-
ληνική Τάφρος θαλάσσια προστατευό-
μενη περιοχή.

Επίσης, συνολικά 100 επιστήμονες, φο-
ρείς και οργανώσεις από την Ελλάδα και
το εξωτερικό απευθύνουν έκκληση να α-
κυρωθεί το πρόγραμμα έρευνας και εξό-
ρυξης υδρογονανθράκων στην Ελληνική
Τάφρο. Κεντρικό επιχείρημά τους είναι οι
ολέθριες επιπτώσεις που το εν λόγω πρό-
γραμμα θα έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον
και τη θαλάσσια ζωή της χώρας, ήδη από
το πρώτο κιόλας στάδιο των σεισμικών ε-
ρευνών. Το κείμενο του ψηφίσματος απο-
τελεί πρωτοβουλία του WWF Ελλάς με

την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κητολο-
γικών Ερευνών Πέλαγος. 

Παρότι τα τελευταία χρόνια τριπλα-
σιάστηκε το δίκτυο των περιοχών Natu-
ra 2000 στον ελλαδικό θαλάσσιο και κυ-
ρίως παράκτιο χώρο, θα πρέπει να εντα-
θούν οι προσπάθειες για την προστασία
των θαλάσσιων θηλαστικών μέσω της ά-
μεσης έκδοσης και εφαρμογής σχεδίων
διαχείρισης για τις περιοχές αυτές και να
υπάρξουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες για
τις υπεράκτιες περιοχές. Το WWF προ-
τείνει για την ναυτιλία ρύθμιση των διε-
λεύσεων των πλοίων, με τρόπο και από
περιοχές που θα μείωναν τον κίνδυνο
σύγκρουσής τους με τους φυσητήρες. 

Προστατεύοντας την Ελληνική Τάφρο
διασφαλίζεται όχι μόνο η ζωή δεκάδων
θαλάσσιων ειδών, αλλά και ανθρώπων
και κοινοτήτων, που εξασφαλίζουν τροφή
και εισόδημα από τις υγιείς θάλασσες.

Η Ελληνική Τάφρος αποτελεί πέρασμα για την εντυπωσιακή πτεροφάλαινα.
© Florian Graner, Frédéric Bassemayousse.

Το ρινοδέλφινο είναι ένα από τα τέσσερα
είδη δελφινιού που ζουν μόνιμα στην Ελλη-
νική Τάφρο και το δεύτερο πιο κοινό δελφί-
νι που συναντάει κανείς στα ελληνικά νερά.
© Andrey Nekrasov WWF-Canon.

Οι ζιφιοί απειλούνται κυρίως από τους τεχνητούς ανθρωπογενείς ήχους 
και από την κατάποση στερεών απορριμμάτων.© naturepl.com Todd Pusser WWF.



Η πρΕσβΕιρά KATE SMITH
κάι μΕλΗ τΗσ βρΕτάνικΗσ πρΕσβΕιάσ 
Ηρθάν γιά ΕθΕλοντικΗ Εργάσιά 
στο άισθΗτικο δάσοσ υμΗττου

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος, μέλη της Βρετανικής
Πρεσβείας και η Πρέσβειρα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου Kate Smith ήρθαν  στο Αισθητικό Δά-
σος Υμηττού, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική

Ένωση Αθηνών, να βοηθήσουν εθελοντικά σε εργασίες καθαρι-
σμού και συντήρησης των μονοπατιών του Δάσους.

Η Πρέσβειρα που πολύ συχνά ανεβαίνει ιδιωτικά και περπατά-
ει στο βουνό, ήταν σαν στο σπίτι της, γνωρίζοντας καλά την πε-
ριοχή.

Μετά από μια μικρή επίσκεψη στην Μονή, η ομάδα των εθε-
λοντών ανέβηκε το Βοτανικό Μονοπάτι μέχρι την Ανάληψη και
από εκεί ξεκίνησαν, με τις οδηγίες των ανθρώπων της Φιλοδασι-
κής, τις εργασίες αποκατάστασης του μονοπατιού που οδηγεί
στον Ιστορικό Ελαιώνα.

Είχαμε καιρό να δούμε τόσο αποτελεσματική δουλειά από ο-
μάδα εθελοντών. Όλα τα μέλη της Πρεσβείας και ειδικά η Πρέ-
σβειρα δούλεψαν πολύ και έκαναν καλή δουλειά.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια και σας περιμένουμε
ξανά το φθινόπωρο.

Η Πρέσβειρα κα Kate Smith 
με την αντιπρόεδρο της Φιλοδασικής κα Βαλή Μανουηλίδη  και

την υπεύθυνη του Βοτανικού Κήπου κα Σοφία Πηλαβάκη.
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Με τις τσάπες στο χέρι έτοιμοι για δράση.
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Θαυμάζοντας την θέα από τον Λόφο των Ταξιαρχών, όπου βρίσκονται οι βυζαντινοί ναοί του Αγίου Μάρκου και των Ταξιαρχών.



1 2

3 4

1. Μικρή ξενάγηση στην Μονή Καισαριανής.
2. Στην εκκλησία της Μονής.

3. Ενημέρωση από την κα Σοφία Πηλαβάκη για το Βοτανικό Πάρκο με τα φαρμακευτικά και αρωματικά βότανα. 
Δεξιά η πρέσβειρα με την κα Πέγκυ Βεζανή, Ειδική Γραμματέα του Δ.Σ.

4. Ο κ. Λιάπης αποχαιρετά την Πρέσβειρα κα Kate Smith.
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Μια νέα διεθνής επιστη-
μονική έρευνα, η πιο ο-
λοκληρωμένη του εί-
δους της μέχρι σήμερα,
υποστηρίζει ότι οι πο-

ταμοί της Γης έχουν υποβαθμιστεί σοβα-
ρά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
και προτείνει τρόπους στις κυβερνήσεις,
για να διατηρήσουν και να αποκαταστή-
σουν τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο. 

Από τους 242 μεγάλους ποταμούς του
πλανήτη, μόλις το ένα τρίτο έχουν ακόμα
αδιάλειπτη ροή σε όλο το μήκος τους. Οι
περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε
απομονωμένες περιοχές της Αρκτικής,
της λεκάνης του Αμαζονίου και της λε-
κάνης του Κονγκό, σύμφωνα με τη μελέ-
τη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό
περιοδικό Nature. Η μελέτη τονίζει ότι
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μόνο ε-
λάχιστα μεγάλα ποτάμια παραμένουν ε-
λεύθερης ροής, όπως ο Irrawaddy και ο
Salween.

Οι 34 ερευνητές του Πανεπιστήμιου
«ΜακΓκιλ» του Καναδά, με επικεφαλής
τον Γκίντερ Γκριλ του Τμήματος Γεω-
γραφίας, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη
Φύση (WWF) και άλλοι οργανισμοί κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι από τα 91
ποτάμια του πλανήτη με μήκος άνω των
1.000 χιλιομέτρων μόνο τα 21 έχουν ε-
λεύθερη ροή από την πηγή τους μέχρι τη
θάλασσα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων
δεδομένων σε περισσότερα από 300.000
ποτάμια συνολικού μήκους 12 εκατομ-
μυρίων χιλιομέτρων σε όλα τα πλάτη και
μήκη της Γης.

Επίσης, η μελέτη εκτιμά ότι τα φράγ-
ματα και οι τεχνητές λίμνες είναι οι κυ-
ριότερες αιτίες που σταματούν τα ποτά-

μια. Υπάρχουν σχεδόν 60.000 μεγάλα
φράγματα σε όλο τον κόσμο (ύψους άνω
των 15 μέτρων) και τουλάχιστον άλλα
3.700 βρίσκονται υπό κατασκευή ή σχε-
διάζονται στο πλαίσιο της κατασκευής υ-
δροηλεκτρικών μονάδων, αρκετά από
αυτά στα Βαλκάνια. Τα κάθε είδους και
ύψους φράγματα εκτιμώνται σε τουλάχι-
στον 2,8 εκατομμύρια παγκοσμίως. 

Για χιλιετίες τα νερά των ποταμών ο
άνθρωπος τα αξιοποιεί προς όφελός του
με διάφορους τρόπους. Κάποιοι από αυ-
τούς είναι η ύδρευση των κατοικημένων
περιοχών, η άρδευση των καλλιεργούμε-
νων εκτάσεων, η παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά εργο-
στάσια με τη βοήθεια των υδροηλεκτρι-
κών φραγμάτων. Παλαιότερα χρησιμο-
ποιούσαν τη δύναμη της ροής ενός ποτα-
μού κατασκευάζοντας νερόμυλους στην
όχθη του. Ακόμη, πολλοί μεγάλοι ποτα-
μοί αποτελούν από τα αρχαία χρόνια ση-
μαντικές υδάτινες οδούς για την μετακί-
νηση ανθρώπων, εμπορευμάτων και ιδε-
ών. Πάνω από 500.000 χιλιόμετρα ποτα-
μών και καναλιών χρησιμοποιούνται ως
διάδρομοι πλοήγησης και μεταφορών.

Τα ποτάμια ελεύθερης ροής είναι ση-
μαντικά τόσο για τον άνθρωπο όσο και
για το περιβάλλον, όμως η οικονομική α-

μόνο ένα στα τρία ποτάμια
κυλά ελεύθερα μέχρι την θάλασσα

Πάνω από 500.000 χιλιόμετρα ποταμών και καναλιών 
χρησιμοποιούνται ως διάδρομοι πλοήγησης και μεταφορών.

Μόνο το 37% των 242 μεγαλύτερων ποταμών της Γης συνεχίζει να κυλά ελεύθερα και να χύνεται
σε κάποια θάλασσα, χωρίς να εμποδίζεται η ροή του από κάποιο φράγμα ή άλλο τεχνητό εμπόδιο.
Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία υποβάθμιση της βιοποικιλότητας
και των βασικών υπηρεσιών των οικοσυστημάτων τους.
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Δείκτες συνδεσιμότητας των ποταμών του κόσμου. Πηγή Grill et al. (2019).
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νάπτυξη σε όλο τον κόσμο τα κάνει όλο
και πιο σπάνια», σημειώνουν οι ερευνη-
τές που εξέτασαν τη συνδεσιμότητα των
12 εκατομμυρίων χιλιομέτρων των ποτα-
μών του κόσμου. 

Η ικανότητα των ποταμών να ρέουν ε-
λεύθερα διέπεται από τη συνδεσιμότητα
των υδάτινων οδών που επιτρέπουν την
κίνηση και την ανταλλαγή του νερού και
των οργανισμών, των ιζημάτων, της ορ-
γανικής ύλης, των θρεπτικών ουσιών και
της ενέργειας σε όλο το περιβάλλον του
ποταμού. Η συνδεσιμότητα του ποταμού
εκτείνεται σε τέσσερις διαστάσεις: 

• Κατά μήκος έτσι ώστε τα ψάρια και
άλλα είδη να μπορούν να κινηθούν
προς τα ανάντη, ενώ το νερό, οι θρε-
πτικές ουσίες, και τα ιζήματα να μπο-
ρούν να μεταφερθούν προς τα κάτω, 

• Πλευρικά, μεταξύ του κεντρικού κα-
ναλιού και των παρόχθιων περιοχών. 

• Κάθετα, μεταξύ των υπόγειων υδάτων,
του ποταμού και της ατμόσφαιρας. 

• Χρονικά δηλαδή η εποχικότητα των
ροών. 

Η συνδεσιμότητα του ποταμού είναι
χρονικά και χωρικά δυναμική και σε με-
γάλο βαθμό καθορίζεται από το φυσικό
σχήμα ροής. Ρυθμίζει τις υδρολογικές, γε-
ωμορφολογικές και οικολογικές διαδικα-
σίες στα ποτάμια και παρέχει την υδάτινη
οδό για υλικά και ζωντανούς οργανισμούς
να κινηθούν κατά μήκος του ποταμού. Οι
άνθρωποι έχουν αλλάξει τη φυσική συν-
δεσιμότητα ποταμών με πολλούς τρό-
πους, είτε άμεσα, με την τοποθέτηση των
τεχνικών εμποδίων στην διαμήκη ή στις
πλευρικές διαδρομές ροής, όπως φράγμα-
τα και αναχώματα, είτε έμμεσα, αλλάζο-

ντας τις υδρολογικές, κλιματικές και γεω-
λογικές συνθήκες του ποταμού.

Η διατάραξη της συνδετικότητας των
ποταμών απειλεί κρίσιμες οικοσυστημι-
κές υπηρεσίες

Ωστόσο, τα υγιή ποτάμια προσφέρουν
πολλά οφέλη για την ανθρωπότητα, από
την αναψυχή έως την επισιτιστική ασφά-
λεια. Υποστηρίζουν την αλιεία στα γλυ-
κά νερά, στην οποία στηρίζονται εκατο-
ντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, παρά-
γουν ιζήματα που κρατούν τα παράκτια
δέλτα πάνω από τη στάθμη της θάλασ-
σας συντελώντας στην προστασία εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, αφού βοηθούν
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των α-
κραίων πλημμυρών και ξηρασιών. Η δια-
κοπή της σύνδεσης των ποταμών μπορεί
να απειλήσει και ακόμη και να εξαλείψει
αυτές τις σημαντικές υπηρεσίες των οι-
κοσυστημάτων τους.

Για παράδειγμα, δεκάδες εκατομμύρια
άνθρωποι στη Νοτιοανατολική Ασία λαμ-
βάνουν σχεδόν όλες τις ζωικές πρωτεΐνες
τους από την αλιεία στα χαμηλότερα του
ποταμού Μεκόνγκ. Ωστόσο, με τα φράγ-
ματα που σχεδιάζονται στο κύριο στέλε-
χος του ποταμού, αναμένεται ότι μεγάλο
μέρος από αυτή την πηγή πρωτεΐνης για
τις τοπικές κοινότητες θα εξαφανιστεί, ό-
πως και τα μέσα διαβίωσής τους.

Η διασφάλιση της συνδεσιμότητας
των ποταμιών του κόσμου που παραμέ-
νουν ελεύθερα στη ροή τους είναι επίσης
σημαντική, εάν θέλουμε να διατηρήσου-
με τη βιοποικιλότητα στα συστήματα
των γλυκών υδάτων.

Η έκθεση Living Planet του WWF για
το 2018 εξέτασε 16.704 πληθυσμούς ά-
γριας πανίδας σε όλο τον κόσμο και δια-
πίστωσε ότι οι πληθυσμοί των ειδών του

γλυκού νερού έχουν σημειώσει, κατά
μέσον όρο, 83% μείωση από το 1970.
Πρόκειται για την πιο σημαντική υπο-
χώρηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες
των σπονδυλωτών.

Οι επιστήμονες σημειώνουν στη μελέ-
τη που δημοσιεύτηκε ότι η κλιματική αλ-
λαγή αποτελεί ακόμη μια απειλή για την
υγεία των ποταμών, καθώς οι αυξανόμε-
νες θερμοκρασίες έχουν ήδη επηρεάσει
τις φυσικές τους ροές, την ποιότητα των
υδάτων και τη βιοποικιλότητα.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια
λύση στην οποία στρέφονται όλο και πιο
πολλές χώρες στην προσπάθειά τους να
αντιμετωπίσουν την παγκόσμια κλιματι-
κή κρίση απομακρύνοντας τον άνθρακα
από την οικονομία τους.

Ευτυχώς η απομάκρυνση των φραγμά-
των κερδίζει έδαφος σιγά σιγά στην Ευ-
ρώπη και όπου αυτό γίνεται πράξη η ζωή
στα νερά επανέρχεται με εκπληκτικούς
ρυθμούς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις,
όπως σε Γαλλία, Δανία και Ολλανδία,
που απεικονίζουν την εκπληκτικά γρήγο-
ρη ανάκαμψη της φύσης μετά την απο-
μάκρυνση των φραγμάτων.

Αυτή η τάση όμως δεν έχει διαδοθεί
στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και με
3.700 νέα υδροηλεκτρικά φράγματα που
βρίσκονται ήδη στα σκαριά και τον ρυθ-
μό ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέρ-
γειας να επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο,
το μέλλον για το ποτάμια του πλανήτη
μας παραμένει επίφοβο.

Πηγές :
• Grill et al. (2019). Mapping the world’s free-

flowing rivers. Nature. 
• WWF. (2018). Living Planet Report – 2018:

Aiming Higher. Grooten, M. and Almond,
R.E.A. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

Mε 3.700 νέα υδροηλεκτρικά φράγματα που βρίσκονται ήδη στα σκαριά και τον ρυθμό ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
να επιταχύνεται σε όλο τον κόσμο, το μέλλον για το ποτάμια του πλανήτη μας παραμένει επίφοβο.
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τρουφΕσ: άποκαλύπτοντας 
τους θησαυρούς του δάσους

Στο πλαίσιο του έργου INCREdible
που σκοπό έχει να στηρίξει συνέρ-
γειες μεταξύ της έρευνας και της ε-
πιχειρηματικής καινοτομίας για υ-

πηρεσίες σχετικές με τα Μη Ξυλώδη Δασι-
κά Προϊόντα στη Μεσόγειο, το Εργαστήριο
Οικολογίας του Τμήματος Βιολογικών Ε-
φαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων οργάνωσε εκδήλωση
σχετική με τις τρούφες. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
στο Κέντρο Πολιτισμού Μονής Περιστε-
ράς-Δουρούτης. Στόχος της εκδήλωσης ή-
ταν η παρουσίαση της συνέργειας του Ερ-
γαστηρίου Φυτοϋγείας του τμήματος Γεω-
πονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
του TRΟUFACLUB στην εφαρμογή της ι-
δέας των ελληνικών τρουφόδεντρων (εμβο-
λιασμού τοπικών φυτών με τοπικά είδη
τρούφας) μεταξύ των υπόλοιπων δραστη-
ριοτήτων του.

Οι τρούφες αποτελούν τους υπόγειους
καρπούς κάποιων ειδών μυκήτων με κοινά
είδη στην Ελλάδα αυτά που ανήκουν στα
γένη Tuber και Terfezia. Μεγαλώνει κάτω α-
πό το έδαφος (5-30 cm), συμβιώνοντας με
το ριζικό σύστημα ορισμένων δένδρων (α-
ριά, πουρνάρι, βελανιδιά, κ.λπ.) Τα είδη
τρούφας είναι πολλά, αλλά αυτά που παρου-
σιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον είναι κυρίως
η άσπρη πολύτιμη (Tuber magnatum) και η
μαύρη πολύτιμη (Tuber melanosporum).
Αυτά τα είδη ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα
είδη τρούφας, λόγω του πολύ ανώτερου α-
ρώματος τους, το οποίο είναι αυτό που
καθορίζει και την αξία της τρούφας. Τα
άλλα είδη είναι πιο φθηνά όπως η μαύρη
του καλοκαιριού - T. aestivum, η άσπρη
του Μαρτίου T. Albidum, και η τρούφα
της ερήμου - Terfezia spp., η οποία είναι
ακόμα πιο φθηνή.

Η τιμή της τρούφας εξαρτάται κατά κύριο
λόγο από το είδος, και μετά από το μέγεθος
και την ποιότητα της τρούφας, και επίσης με
το είδος της αγοράς που απευθύνονται (π.χ.
χοντρική, λιανική Ιταλίας, λιανική Ιαπω-
νίας, κ.λπ.). Πάντως η τρούφα η άσπρη πο-
λύτιμη έχει τιμή που κυμαίνεται από 500 ως
5.000 ευρώ το κιλό, ενώ για την μαύρη οι τι-
μές είναι από 300 ως 1.500 ευρώ το κιλό.

Η τρούφα είναι ο ακριβότερος μύκητας,
για τον οποίο μερικά από τα διασημότερα

εστιατόρια και καταστήματα ειδών δια-
τροφής στον κόσμο πληρώνουν χιλιάδες
ευρώ το κιλό. Το άρωμά της είναι εξαιρε-
τικό, όπως και η γεύση που δίνει στα φα-
γητά που χρησιμοποιείται. Η κατανάλωσή
της ως έδεσμα, αλλά και για φαρμακευτι-
κούς σκοπούς, κυρίως όμως για τις αφρο-
δισιακές της ιδιότητες, είναι γνωστή από
πολύ παλιά (Σουμέριοι, Θεόφραστος, Διο-
σκουρίδης κ.λπ.). Το μέγεθός της ποικίλ-
λει και είναι σκληρή όπως η πατάτα. Υ-
πάρχουν πολλές ποικιλίες που ωριμάζουν
σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Η καλλιέργεια της τρούφας είναι τελείως
φυσική και παρουσιάζει πολλά πλεονεκτή-
ματα. Απαιτεί ελάχιστο νερό, δεν χρειάζε-
ται λιπάσματα ή φυτοφάρμακα και δεν α-
παιτεί την παρουσία του καλλιεργητή στο
βαθμό που το απαιτούν άλλες καλλιέργειες.

Τόσο στην άγρια όσο και στην καλλιερ-
γήσιμη τρούφα, η συγκομιδή γίνεται κυ-
ρίως με σκυλιά. Έχουν δοκιμαστεί και άλ-
λες μέθοδοι, αλλά δεν είναι το ίδιο αποτελε-
σματικές γιατί αδυνατούν να εντοπίσουν
την τρούφα στην απόλυτη ωρίμανσή της.
Αντιθέτως τα σκυλιά εντοπίζουν την τρού-
φα όταν είναι ώριμη, μας υποδεικνύουν πού
είναι, και πολλές φορές το ζώο σκάβει για
να συνεχίσουμε εμείς, όπως γίνεται κατά
κύριο λόγο με τα πολύτιμα είδη. Βέβαια,

εννοείται ότι τα σκυλιά έχουν λάβει την α-
παραίτητη εκπαίδευση.

Το κυνήγι τρούφας αποτελεί μια ολοένα
και πιο δημοφιλή δραστηριότητα στα ευρω-
παϊκά δάση, τα τελευταία χρόνια και στη
χώρα μας, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυ-
ξης λόγω μιας ανερχόμενης γαστρονομικής
αξίας. Καθώς η ζήτηση για τα μανιτάρια
συνεχώς αυξάνεται κατάλληλες πρακτικές
δασικής διαχείρισης (mycosilviculture) και
τεχνικές καλλιέργειας για τη βελτιστοποίη-
ση της παραγωγικότητας και ποικιλίας των
καλλιεργούμενων εδώδιμων μανιταριών
και της τρούφας, σε συνδυασμό με καινοτό-
μες πρακτικές που δεν βλάπτουν τις άλλες
οικοσυστημικές λειτουργίες των δασών, α-
ποτελούν μία από τις βασικές προκλήσεις
για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αυτών Μη
Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων.

Το πρόγραμμα INCREdible συντονίζεται
από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI)
και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (Νοέμβριος 2017 - Οκτώβριος 2020).
Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τε-
χνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Οικολο-
γίας συμμετέχει στα δίκτυα για τα μανιτά-
ρια και τις τρούφες, καθώς και για τα αρω-
ματικά και φαρμακευτικά φυτά.
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Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δάση για τη Δημόσια Υγεία

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα το
Παγκόσμιο Συνέδριο με
θέμα «Δάση για τη Δημό-

σια Υγεία» υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι εργασίες
του Συνεδρίου έλαβαν χώρα στο Αμφιθέ-
ατρο του Πολεμικού Μουσείου.

Η σημαντική διοργάνωση με Πρόεδρο
της Οργανωτικής και Επιστημονικής Ε-
πιτροπής τον Δρ Χρίστο Θ. Γαλλή, Διευ-
θυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Δασι-
κών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
φιλοξένησε Συνέδρους από 28 χώρες α-
νάμεσα στις οποίες, εκτός των πολλών
ευρωπαϊκών, ήταν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η
Κίνα, η Κορέα η Μαλαισία κ.ά.  

Σημαντική ήταν η συμμετοχή ως προ-
σκεκλημένων ομιλητών των πλέον διακε-
κριμένων ειδικών στο θέμα όπως ο Καθη-
γητής Won Sop Shin του Πανεπιστημίου
Chungbuk της Κορέας και Πρόεδρος της
Επιτροπής Δασών του FAO, η διακεκρι-
μένη Καθηγήτρια Liisa Tyrväinen του
Φινλανδικού Ινστιτούτου Φυσικών Πό-
ρων LUKE, o Καθηγητής Περιβαλλοντι-
κής Ψυχολογίας Terry Hartig του Πανε-
πιστημίου της Ουψάλα, ο Πρόεδρος της
Ιαπωνικής Εταιρείας Δασικής Ιατρικής,
Επιδημιολόγος Δρ Qing Li και ο Καθη-
γητής Fabio Salbitano του Πανεπιστημί-
ου της Φλωρεντίας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν πλήθος
πρωτότυπων εργασιών που κατέδειξαν
ότι η επαφή με τη φύση και γενικότερα
με τους χώρους πρασίνου βελτιώνει την
ψυχική υγεία, ενισχύει τη διάθεση, τη
ζωτικότητα και την ευεξία, μειώνοντας
ταυτόχρονα τα επίπεδα του άγχους, της
κατάθλιψης και της κούρασης. Η παρου-
σία πολλών νέων επιστημόνων δείχνει ό-

τι η κατεύθυνση αυτή της έρευνας θα έ-
χει δυναμική εξέλιξη. 

Η κεντρική ιδέα του Συνεδρίου μπορεί
να συνοψιστεί στο παρακάτω περιεκτικό
κείμενο του Προέδρου της Οργανωτικής
και Επιστημονικής Επιτροπής Δρος Χρί-
στου Θ. Γαλλή.

ΤΑ ΔΑΣΗ, ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Η αστικοποίηση και οι σύγχρονες αλ-
λαγές στον τρόπο ζωής έχουν περιορίσει
τις δυνατότητες του ανθρώπου για επαφή
με τη φύση. Ταυτόχρονα, πολλές κοινω-
νίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη συχνό-
τητα κακής σωματικής και ψυχικής υγεί-
ας που συνδέεται τόσο με το χρόνιο άγ-
χος και την ανεπαρκή σωματική δραστη-
ριότητα όσο και με την έκθεση σε αν-
θρωπογενείς περιβαλλοντικούς κινδύ-
νους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν μόνο από την ιατρική και την
τεχνολογία.

Ανάμεσα στους επιβαρυντικούς παρά-
γοντες περιλαμβάνονται τα ολοένα και
αυξανόμενα καθιστικά επαγγέλματα, το
ψυχικό άγχος που γεννά ο αστικός τρό-
πος διαβίωσης και οι σύγχρονες εργασια-

κές πρακτικές, καθώς και οι περιβαλλο-
ντικές συνθήκες. Η αύξηση του θορύ-
βου, το θερμικό στρες και η ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση συμβάλλουν περαιτέρω
στην επιβάρυνση της ψυχικής υγείας του
σύγχρονου ανθρώπου. Το αποτέλεσμα
είναι μείζονα προβλήματα δημόσιας υ-
γείας, αυξημένες δαπάνες για συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και μεί-
ωση της παραγωγικότητας στην εργασία,
αυξημένη απουσία εργασίας και κακές
κοινωνικές σχέσεις.

Τα δάση, τα αστικά και περιαστικά άλ-
ση, τα αστικά πάρκα, οι κήποι και οι χώ-
ροι πρασίνου παρέχουν ευκαιρίες για τη
βελτίωση αυτών των τάσεων. Από τη
διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώνεται η
θετική συσχέτιση της έκθεσης σε τέτοια
φυσικά περιβάλλοντα και των διαφόρων
δεικτών της ανθρώπινης υγείας. Το βασι-
κό μήνυμα που αναδύεται από την τεκ-
μηριωμένη έρευνα είναι ότι η επαφή με
τη φύση, και γενικότερα με τους χώρους
πρασίνου, βελτιώνει την ψυχική υγεία,
μειώνοντας το άγχος, ενισχύοντας τη
διάθεση, αμβλύνοντας την ένταση της
κατάθλιψης, του θυμού και της κούρα-
σης, αυξάνοντας τη ζωτικότητα και την
ευεξία.

Το περπάτημα και άλλες δραστηριότη-
τες στα δάση και στους αστικούς και πε-
ριαστικούς χώρους πρασίνου σχετίζο-
νται, πιο συγκεκριμένα, με τη θετική διά-
θεση, την αυξημένη συνεχή προσοχή και
τη γνωστική λειτουργία, με μειωμένο
φυσιολογικό στρες (π.χ. καρδιακό ρυθ-
μό, αρτηριακή πίεση, σάκχαρο αίματος,
ορμόνες άγχους κ.λπ.) και βελτίωση φυ-
σιολογικών λειτουργιών (π.χ., προάγο-
ντας τη δραστηριότητα και αυξάνοντας
τον αριθμό των κυττάρων φυσικών φο-
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νέων και των επιπέδων των διακυτταρι-
κών αντικαρκινικών πρωτεϊνών και εν-
ζύμων). Συμβάλλουν έτσι σε ισχυρότερο
ανοσοποιητικό σύστημα και υγιές καρ-
διαγγειακό σύστημα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να
επηρεάσει πολλά συστήματα του αν-
θρώπινου οργανισμού όπως το αναπνευ-
στικό, το καρδιαγγειακό, το νευρικό, το
ουροποιητικό και το πεπτικό, αλλά και
να επηρεάσει δυσμενώς το αναπτυσσό-
μενο έμβρυο κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Τα αστικά δάση μπορούν να α-
πορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος αυ-
τής της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης και έτσι να συμβάλουν στη βελτίω-
ση της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτούς και
για άλλους λόγους, οι σύγχρονες στρα-
τηγικές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία
θα πρέπει να εξετάσουν και να αξιοποιή-
σουν την αξία των δασών και των χώ-
ρων πρασίνου στον πολεοδομικό σχε-
διασμό και τον γενικότερο χωροταξικό
σχεδιασμό. Ενα βασικό μήνυμα είναι ότι
οι πόλεις μπορούν να ενισχύσουν τη δη-
μόσια υγεία μέσω του αστικού σχεδια-
σμού πράσινων χώρων.

Τα δάση, τα αστικά και περιαστικά
άλση και οι άλλοι χώροι πρασίνου μπο-

ρούν να ενσωματωθούν στα συστήματα
δημόσιας υγείας και στις πολιτικές για
την προώθηση της ψυχικής και σωματι-
κής υγείας. Υποστηρίζοντας την πνευ-
ματική ευεξία και την άμβλυνση του άγ-
χους, την τόνωση της κοινωνικής συνο-
χής, ενθαρρύνοντας τη φυσική άσκηση
και δραστηριότητα, μειώνοντας την έκ-
θεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους, θόρυ-
βο και υπερβολική θερμότητα, μπορούν
να συνεισφέρουν στη μείωση της νοση-

ρότητας και θνησιμότητας των κατοί-
κων.

Η ανθρώπινη υγεία και η ευημερία εί-
ναι ζωτικά κοινωνικοπολιτικά θέματα
και ζητήματα δημόσιας υγείας για σήμε-
ρα και το μέλλον. Οι χώροι πρασίνου κά-
θε μορφής μπορούν να επηρεάσουν ση-
μαντικά την υγεία και την ευημερία του
πληθυσμού, στον βαθμό που θα μπορού-
σαν κάλλιστα να θεωρηθούν ένα είδος α-
σφάλισης υγείας.
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τυχε να αποκτήσει πρόσβαση σε διαβαθ-
μισμένα έγγραφα της γερμανικής κυβέρ-
νησης. Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, μία
σειρά προϊόντων που χρησιμοποιούνται
από τη χημική βιομηχανία είναι επικίνδυ-
να για τη δημόσια υγεία. Η ενέργεια αυτή
έρχεται σε συνέχεια της αποκάλυψης πε-
ριβαλλοντικών οργανώσεων της ηπείρου
και της «Καθημερινής» ότι εκτεταμένοι έ-
λεγχοι που ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμ-
βριο του 2018, έδειξαν ότι τα 2/3 των χη-
μικών προϊόντων που είχαν ελεγχθεί βρέ-
θηκαν να παραβιάζουν σημαντικά τα όρια
της ευρωπαϊκής οδηγίας Reach.

Η γερμανική κυβέρνηση διαπίστωσε το
2014, ότι 940 χημικά προϊόντα δεν αντα-
ποκρίνονταν στις προδιαγραφές της
Reach. Κατάφερε να «μπλοκάρει» την
προσπάθεια της γερμανικής οργάνωσης
να διαπιστώσει τις λεπτομέρειες για τα ό-
ρια όλων των χημικών ουσιών, αλλά η
Bund απέκτησε πρόσβαση σε 41 φακέ-
λους που αφορούν προϊόντα 654 διαφορε-
τικών εταιρειών. Αυτές δεν είχαν συμμορ-
φωθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νο-

μοθεσίας. Η Γερμανία βρίσκεται στην
πρώτη θέση στη σχετική λίστα με 169 πα-
ρόμοιες ουσίες, ενώ ακολουθούν το Ηνω-
μένο Βασίλειο με 80 και η Ολλανδία με
68. Στις σχετικές λίστες, τόσο του 2014 ό-
σο και τη σημερινή, φιγουράρουν η ΔΕΗ
λόγω της τέφρας το 2010 και μία εταιρεία
παραγωγής χημικών αυτοκινήτου με έδρα
την Αργολίδα

Όσον αφορά την Ελλάδα, το κύριο πρό-
βλημα προέρχεται από είδη που εισάγο-
νται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
του εξωτερικού, καθώς όλοι οι κολοσσοί
της χημικής βιομηχανίας περιλαμβάνο-
νται στη σχετική λίστα (Bayer, Dow
Chemicals, Endessa, BP). Στην Ευρώπη
χρησιμοποιούνται εκατομμύρια τόνοι των
συγκεκριμένων χημικών κάθε χρόνο. Πε-
ριλαμβάνονται ανάμεσά τους χημικές ου-
σίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια ή
προϊόντα από πλαστικό που έρχονται σε ε-
παφή με τρόφιμα. Τα περισσότερα βρί-
σκουν δίοδο στον οργανισμό μας μέσω
της κατάποσης, λίγα σε επαφή με το δέρ-
μα, ενώ στους πνεύμονες μέσω της ανα-

Σύμφωνα με έρευνα του γερμα-
νικού περιβαλλοντικού Ομί-
λου BUND, πάνω από 650 ε-
ταιρείες παραβιάζουν τους ευ-
ρωπαϊκούς νόμους χημικής α-

σφάλειας. Κατά συνέπεια, δυνητικά επι-
βλαβείς χημικές ουσίες μπορούν να βρε-
θούν στα τρόφιμα, τα καλλυντικά και τα
παιχνίδια. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Χημικών Προϊόντων (ECHA) παραδέχθη-
κε τον περασμένο Νοέμβριο, ότι οι εται-
ρείες συνηθίζουν να παρακάμπτουν τους
νόμους χημικής ασφάλειας, διερευνώντας
700 ευρέως χρησιμοποιούμενες χημικές
ουσίες και διαπιστώνοντας ότι τα δύο τρί-
τα από αυτές παραβίασαν τον κανονισμό
REACH, τον βασικό κανονισμό ασφάλει-
ας του οργανισμού. 

Ο κανονισμός REACH είναι ο κανονι-
σμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπί-
στηκε με σκοπό την προστασία της αν-
θρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος α-
πό τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν
τα χημικά προϊόντα και, παράλληλα, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
βιομηχανίας χημικών προϊόντων της ΕΕ.
Επίσης, ο κανονισμός αυτός προάγει ε-
ναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης κιν-
δύνων των ουσιών με σκοπό να μειωθούν
οι δοκιμές που διενεργούνται σε ζώα. Ο
κανονισμός REACH αναθέτει το βάρος
της ευθύνης στις επιχειρήσεις. Για τη συμ-
μόρφωσή τους προς τον κανονισμό, οι ε-
πιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν και
να διαχειρίζονται τους κινδύνους που σχε-
τίζονται με τις ουσίες που παρασκευάζουν
και διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ. Πρέπει
να καταδεικνύουν στον ECHA τρόπους α-
σφαλούς χρήσης της ουσίας και να κοινο-
ποιούν στους χρήστες τα μέτρα διαχείρι-
σης των κινδύνων.

Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργά-
νωση της Γερμανίας, η Bund, μέλος του
ευρωπαϊκού γραφείου περιβάλλοντος, πέ-

Μεγά λο προβληΜά
η έκθέση σέ χημικέσ ουσιέσ

Οι μεγάλοι παραγωγοί καλλυντικών, τροφίμων, φαρμάκων και πλαστικών σε ολόκληρη την Ευρώπη
παραβιάζουν το νόμο χρησιμοποιώντας εκατομμύρια τόνους χημικών προϊόντων χωρίς να
ολοκληρώνουν σημαντικούς ελέγχους ασφαλείας.
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πνοής. Στους οργανισμούς των Ευρωπαί-
ων υφίστανται σήμερα περίπου 300 ου-
σίες που δεν υπήρχαν στους οργανισμούς
των παππούδων και των γιαγιάδων τους.

Σε 124 περιπτώσεις η οργάνωση που α-
πέκτησε τα έγγραφα, δεν κατάφερε να α-
ποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία ισάριθ-
μων επιχειρήσεων, που χαρακτηρίστηκαν
«εμπιστευτικά». Αρχικά, το γερμανικό πε-
ριβαλλοντικό γραφείο που έκανε τη σχετι-
κή έρευνα, διαπίστωσε το 2015 ότι μόλις
μία από τις 1.814 ουσίες ανταποκρινόταν
στα όρια. Γι’ αυτό και στη συνέχεια οι
Γερμανοί περιβαλλοντολόγοι ζήτησαν ξα-
νά το 2017 στοιχεία, για να διαπιστώσουν
ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό των χημικών
ουσιών ανταποκρινόταν στις προδιαγρα-
φές, ενώ για το 37% των περιπτώσεων οι
Αρχές συνομολογούσαν ότι τα τεστ που ε-
πέβαλε η νομοθεσία είναι εξαιρετικά «πο-
λύπλοκα». 

Οι βλάβες στην υγεία σχετίζονται με δια-
ταραχές του μεταβολισμού, ορμονικές δια-
ταραχές, νεοπλασίες και νευροπαθολογικά
προβλήματα στην ανάπτυξη. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, οι επιπτώσεις παρουσιάζονται
ήδη στα έμβρυα. Ένα άλλο ζήτημα είναι ό-
τι αυξάνεται διαρκώς η ανησυχία για τους
κινδύνους που εγκυμονούν τα μείγματα χη-
μικών ουσιών και για τη μεταξύ τους αλλη-
λεπίδραση, παράμετρος η οποία δεν εξετά-
ζεται συνήθως κατά την αξιολόγηση των
χημικών ουσιών. Σήμερα γνωρίζουμε επί-
σης ότι κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, ό-
πως π.χ. τα παιδιά και τα άτομα με χρόνια
νοσήματα, είναι πιο ευάλωτες στις χημικές
ουσίες απ’ ό,τι άλλες ομάδες.

Επιπλέον, δεν έχουν όλες οι χημικές ου-
σίες άμεσες επιπτώσεις. Κάποιες εξ αυτών
μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση α-
σθενειών πολύ αργότερα στη ζωή ενός αν-
θρώπου, όπως ενδεικτικά οι ενδοκρινικοί
διαταράκτες οι οποίοι προκαλούν μείωση
της γονιμότητας και αύξηση της χοληστε-
ρίνης, ενώ ευνοούν και την παχυσαρκία.
Ορισμένες χημικές ουσίες εμφανίζουν ε-
πιπτώσεις ακόμη και σε πολύ μικρές δό-
σεις, ενώ άλλες μπορούν να περάσουν α-

παρατήρητες έως ότου τα επίπεδα συσσώ-
ρευσής τους στον οργανισμό αγγίξουν ένα
κρίσιμο σημείο που οδηγεί στην εκδήλω-
ση προβλημάτων υγείας. Γενικότερα, οι
γνώσεις μας για τις επιπτώσεις της πίεσης
που ασκούν συνολικά οι χημικές ουσίες
στους ανθρώπους και στα οικοσυστήματα
είναι ακόμη πολύ περιορισμένες. 

Η εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού περι-
βαλλοντικού γραφείου, Τατιάνα Σάντος,
είπε ότι η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Xημικών
(ECHA) κινείται προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, αλλά γιατί όλη αυτή η μυστικότη-
τα;». O συνολικός τζίρος της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας χημικών φτάνει τα 500 δισε-
κατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο εκπρόσω-
πος του Bund, Mανουέλ Φερνάντεζ, είπε
ότι οι «καταναλωτές βρίσκονται στο σκο-
τάδι, καθώς δεν γνωρίζουν ποια προϊόντα
καθημερινής χρήσης είναι ασφαλή και
ποια όχι».
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Σχεδόν 600 είδη φυτών έχουν
εξαφανιστεί τελείως από τη
φύση κατά τα τελευταία 250
χρόνια, σύμφωνα με την πιο
ολοκληρωμένη μέχρι σήμε-

ρα εκτίμηση για το θέμα από Βρετανούς
και Σουηδούς επιστήμονες.

Οι επιστήμονες των Βασιλικών Βοτα-
νικών Κήπων Κιου της Βρετανίας και
του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, που
μελέτησαν στοιχεία για περισσότερα από
330.000 είδη και έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό Nature Ecology
and Evolution, σύμφωνα με το BBC, το
Nature και το New Scientist, βρήκαν ότι
από το 1753 μέχρι σήμερα εξαφανίστη-
καν 571 είδη φυτών, έναντι 217 ειδών
πουλιών, ζώων και θηλαστικών. Ο αριθ-
μός των εξαφανισμένων φυτών είναι πε-
ρίπου τετραπλάσιος από αυτόν του κατα-
λόγου της Διεθνούς Ένωσης για την
Προστασία της Φύσης (IUCN).

Η νέα έρευνα δεν βασίζεται σε εκτιμή-
σεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα. Ο
ρυθμός εξαφάνισης των φυτών είναι υ-
περδιπλάσιος του ρυθμού εξαφάνισης
των ζώων, πουλιών και αμφίβιων, και έ-
ως 500 φορές μεγαλύτερος από τον φυσι-
κό ρυθμό που υπήρχε πριν τη βιομηχανι-
κή επανάσταση. Μάλιστα η νέα μελέτη
πιθανότατα υποεκτιμά τον πραγματικό
ρυθμό εξαφάνισης των φυτών.

Ήδη αρκετά είδη φυτών θεωρούνται
«ζωντανοί νεκροί», καθώς τα τελευταία
άτομα του είδους τους δεν έχουν ελπίδες
να αναπαραχθούν στην άγρια φύση ή
ζουν μόνο σε βοτανικούς κήπους. Εξάλ-
λου οι επιστήμονες χρειάζεται να περιμέ-
νουν αρκετά χρόνια, προτού επιβεβαιώ-
σουν επίσημα μια εξαφάνιση φυτού.

Από την άλλη, είναι σχεδόν αδύνατο οι
βοτανολόγοι να ελέγξουν για χαμένα φυ-
τά και την παραμικρή γωνιά του πλανή-
τη, π.χ. όλο τον Αμαζόνιο. Επίσης πολλά
είδη φυτών εξαφανίζονται πριν ανακαλυ-
φθούν και καταχωρηθούν. Οι βοτανολό-
γοι βρίσκουν περίπου 2.000 νέα είδη φυ-
τών κάθε χρόνο, αλλά πολλά περισσότε-

ρα γεννιούνται και χάνονται, περνώντας
απαρατήρητα.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα υ-
ψηλότερα ποσοστά εξαφάνισης των φυ-
τών είναι στα νησιά, στις τροπικές περιο-
χές και σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα
– τυπικές περιοχές βιοποικιλότητας που
φιλοξενούν πολλά μοναδικά είδη που εί-
ναι ευπαθή στις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης
ότι τα είδη φυτών που είναι ξυλώδη (ό-
πως δέντρα και θάμνοι) και που έχουν μι-
κρή γεωγραφική εξάπλωση (όπως τα εί-
δη που περιορίζονται σε μικρά νησιά) εί-
ναι πιο πιθανό να εξαφανιστούν. Τα πε-
ρισσότερα είδη φυτών που έχουν εξαφα-
νιστεί έχει η Χαβάη (79) και ακολουθούν
η Νότια Αφρική (37), η Αυστραλία, η

Βραζιλία, η Ινδία και η Μαδαγασκάρη.
Ανάμεσα στα εξαφανισμένα φυτά είναι
το αρωματικό σανταλόξυλο της Χιλής
(από όπου έβγαιναν αιθέρια έλαια) και η
ελιά της νήσου Αγίας Ελένης. 

Όμως, ορισμένα φυτά που θεωρούνταν
ότι έχουν εξαφανιστεί, όπως ο κρόκος της
Χιλής, ξαναβρέθηκαν. Όμως, η εκ νέου
ανακάλυψη των ειδών που θεωρούνταν
εξαφανισμένα συχνά σημαίνει την εύρε-
ση λίγων επιζώντων ατόμων μόνο, και το
90% των ανακαλυφθέντων φυτών εξακο-
λουθούν να έχουν υψηλό κίνδυνο εξαφά-
νισης.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η
αύξηση του ρυθμού εξαφάνισης οφείλε-
ται κυρίως στις καταστροφικές ανθρώπι-
νες δραστηριότητες όπως την υλοτομία
και την καταστροφή των δασών, την εξά-
πλωση γεωργικών καλλιεργειών σε βά-
ρος της άγριας φύσης, την επέκταση των
κατοικημένων περιοχών και την εγκατά-
σταση βιομηχανιών. Αυτό έχει τεράστιες
συνέπειες για τα οικοσυστήματα, καθώς
πολλά άλλα έμβια είδη εξαρτώνται από
τα φυτά για την επιβίωση τους, συμπερι-
λαμβανομένων των ανθρώπων, για οξυ-
γόνο, τροφή, υλικά κ.ά. 

Οι ερευνητές των Βασιλικών Βοτανι-
κών Κήπων Κιου της Βρετανίας και του
Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, ελπί-
ζουν ότι αυτά τα δεδομένα θα χρησιμο-
ποιηθούν για να εστιάσουν τις προσπά-
θειες διατήρησης στα νησιά και στις τρο-
πικές περιοχές, όπου η απώλεια των φυ-
τών είναι εκτεταμένη, και σε περιοχές ό-
που υπάρχει έλλειψη δεδομένων για την
εξαφάνιση των φυτών, όπως η Αφρική
και η Νότια Αμερική. Επίσης, ζητούν να
ενταθούν οι προσπάθειες για την κατα-
γραφή όλων των φυτών του πλανήτη και
την υποστήριξη των απανταχού βοτανο-
λόγων στο δύσκολο έργο τους.

Πηγή: Humphreys, A. M., Govaerts, R., Ficinski,
S. Z., Lughadha, E. N., & Vorontsova, M. S. (2019).
Global dataset shows geography and life form
predict modern plant extinction and rediscovery.
Nature ecology & evolution, 1.

Aνθρώπινες δραστηριότητες έχουν προκαλέσει 
την εξαφάνιση σχεδόν 600 ειδών φυτών 

Εικονογράφηση της Nesiota elliptica, ε-
νός φυτού που εθεάθη για τελευταία φο-
ρά στην άγρια φύση το 1994 και στις
καλλιέργειες το 2003. Εικόνα από: John
Charles  Meliss -St. Helena: μια φυσική,
ιστορική και τοπογραφική περιγραφή του
νησιού- μέσω του Wikimedia Commons
(public domain).



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 25

Η γεωγραφική κατανομή της σύγχρονης εξαφάνισης των φυτών. 
Η  Χαβάη ξεχωρίζει καθώς έχει τις περισσότερες καταγραφές εξαφανίσεων φυτών (79), 

ακολουθούμενη από τις επαρχίες του Ακρωτηρίου της Νότιου Αφρικής (37) και ο Μαυρίκιος (32), 
με την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Μαδαγασκάρη να ακολουθούν. 

Η γεωγραφική κατανομή των επανακαλυφθέντων φυτών που θεωρούνταν εξαφανισμένα.
Στην Αυστραλία έχουν ξαναβρεθεί τα περισσότερα είδη  (133).
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Οι τρεις νικητές 
των βραβείων LIFE
Ανάμεσά τους και 
το ελληνικό oLIVE CLIMA

O
ι νικητές των βραβείων LIFE
2019 ανακοινώθηκαν κατά τη
διάρκεια της Πράσινης Εβδο-

μάδας της ΕΕ — της μεγαλύτερης πε-
ριβαλλοντικής εκδήλωσης στην Ευρώ-
πη. Η #EUGreenWeek 2019 στηρίζε-
ται στα πορίσματα της επισκόπησης
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας. Πρόκειται για ένα σύνολο
εκθέσεων που δημοσίευσε η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή σχετικά με την κατάστα-
ση της εφαρμογής της περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας στην Ευρώπη.

Από τους 15 φιναλίστ, τρία εξαιρετι-
κά έργα έχουν επιλεγεί για τα φετινά
βραβεία LIFE. Οι τρεις νικητές προέρ-
χονται από την Ιταλία (κατηγορία «Φύ-
ση»), από την Ισπανία (κατηγορία «Πε-
ριβάλλον») και από την Ελλάδα (κατη-
γορία «Δράση για το κλίμα»).

Τα βραβεία απένειμε ο κ. Daniel
Calleja Crespo, Γενικός Διευθυντής
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, και η κ. Yvon Slingenberg, Δι-
ευθύντρια Διεθνούς ενσωμάτωσης
και συντονισμού πολιτικής, της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα.
Τα βραβευμένα έργα επιλέχθηκαν
διότι συμβάλλουν στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοι-
νωνικών συνθηκών, ενώ δόθηκε ιδιαί-

τερη έμφαση στην καινοτομία, στην
δυνατότητα αναπαραγωγής, στη συ-
νάφεια με την πολιτική, καθώς και
στην οικονομική αποδοτικότητά τους.

βραβείο LIFE κατηγορία «Φύση»:
• LIFE WOLFALPS (Ιταλία) — συ-

ντονισμένες δράσεις διατήρησης
στις αλπικές περιοχές της Γαλλίας,
της Ιταλίας και της Σλοβενίας. Η ε-
λαχιστοποίηση των συγκρούσεων
με τους ανθρώπους συνέβαλε στο
να αυξηθούν αριθμητικά οι αγέλες
των λύκων και το εύρος των ειδών.

βραβείο LIFE 
κατηγορία «Περιβάλλον»:

• LIFAGROINTEGRA (Ισπανία) — έ-
δειξε ότι η ολοκληρωμένη φυτο-
προστασία αποτελεί βιώσιμη εναλ-
λακτική λύση αντί των χημικών φυ-
τοφαρμάκων στις γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις. Η χρήση φυτοφαρμά-
κων μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμι-
συ σε πιλοτικές περιοχές όπου οι
γεωργοί στράφηκαν σε φυσικούς
θηρευτές, σε προστατευτικές καλ-
λιέργειες και σε άλλες μεθόδους.

βραβείο LIFE 
κατηγορία «Δράση για το Κλίμα»:

• oLIVE CLIMA (Ελλάδα) — συνερ-
γάστηκε στενά με τους γεωργούς
στην Ελλάδα για την ενίσχυση του
καθαρού ισοζυγίου άνθρακα του οι-
κοσυστήματος, μέσω βιώσιμων γε-
ωργικών τεχνικών προσαρμοσμέ-
νων στην κλιματική αλλαγή. Ορι-
σμένες πτυχές του προγράμματος
αγροτικής ανάπτυξης της χώρας α-
ναθεωρήθηκαν προκειμένου να λη-
φθούν υπόψη τα διδάγματα που α-
ποκομίστηκαν από το έργο.
Τα βραβεία LIFE αναγνωρίζουν τα

πλέον καινοτόμα και αποτελεσματικά

έργα, έργα που αποτελούν πηγή έ-
μπνευσης, του προγράμματος LIFE
στους τομείς της προστασίας της φύ-
σης, του περιβάλλοντος και της δρά-
σης για το κλίμα.

Ο Ιούνιος του 2019 
ήταν ο θερμότερος Ιούνιος
που καταγράφηκε ποτέ

O
θερμότερος μήνας Ιούνιος
που καταγράφηκε ποτέ πα-
γκοσμίως ήταν ο Ιούνιος του

2019, κυρίως λόγω του πρωτόγνωρου
καύσωνα που έπληξε πρόσφατα την
Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus
για την κλιματική αλλαγή, ο υδράργυ-
ρος ανέβηκε τον μήνα Ιούνιο 0,1 βαθ-
μό Κελσίου υψηλότερα σε σύγκριση
με το προηγούμενο ρεκόρ του μήνα Ι-
ουνίου (2016), όμως είναι κυρίως η
Ευρώπη που ζεστάθηκε, με θερμο-
κρασίες αφύσικα αυξημένες.

Ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ καταρ-
ρίφθηκαν την τελευταία εβδομάδα
του Ιουνίου σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, που υπέφεραν από την αφό-
ρητη ζέστη λόγω, κυρίως, του θερ-
μού αέρα από τη Σαχάρα. Οι θερμο-
κρασίες ξεπέρασαν τα φυσιολογικά
για την εποχή επίπεδα κατά 10 βαθ-
μούς Κελσίου στη Γερμανία, τη βό-
ρεια Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία,
όπου καταγράφηκε το απόλυτο ρε-
κόρ των 45,9 βαθμών Κελσίου την
Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Συνδυάζοντας δορυφορικά και ι-
στορικά δεδομένα, η υπηρεσία
Copernicus υπολόγισε ότι η θερμο-
κρασία του μήνα Ιουνίου στην Ευρώ-
πη ήταν 3 βαθμούς Κελσίου υψηλότε-
ρη από τον μέσο όρο το διάστημα
1850-1900.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εί-
ναι πιθανόν ότι θα ζήσουμε περισσό-
τερα τέτοια επεισόδια στο μέλλον ε-
ξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η ο-
μάδα του Copernicus σημείωσε ότι εί-
ναι δύσκολο να αποδοθεί το εν λόγω
ρεκόρ «απευθείας» στην κλιματική αλ-
λαγή, όμως μια ομάδα επιστημόνων
που εξέτασε τον καύσωνα στη Γαλλία,
συμπέρανε σήμερα η υπερθέρμανση
του πλανήτη από μόνη της κατέστησε
το φαινόμενο αυτό «τουλάχιστον πέ-
ντε φορές πιθανότερο» σε σύγκριση
με το αν ο άνθρωπος δεν είχε προκα-
λέσει φθορά στο κλίμα.

Η ομάδα του δικτύου World Weather
Attribution είχε ως αναφορά τις τρεις
διαδοχικές θερμότερες ημέρες του Ι-
ουνίου στη Γαλλία, την 26η, 27η, 28η
Ιουνίου, με έναν μέσο όρο θερμοκρα-
σίας στους 27,5 βαθμούς Κελσίου (ο
μέσος όρος των θερμοκρασιών την η-
μέρα και τη νύχτα στο σύνολο των μη-
τροπολιτικών εδαφών) και τα συνέκρι-
νε με άλλες διαδοχικές περιόδους
τριών ημερών καύσωνα τον Ιούνιο α-
πό το 1901. Συμπεραίνουν ότι ένα τέ-
τοιο φαινόμενο είναι τουλάχιστον πέ-
ντε φορές πιθανότερο εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής που οφείλεται
στις ανθρώπινες δραστηριότητες και
τουλάχιστον δέκα φορές πιθανότερο
σε γενικότερες γραμμές, όταν προ-
σθέτουμε κι άλλους παράγοντες, ό-
πως τον ρόλο των εδαφών ή των αστι-
κών θερμικών νησίδων. Σημειώνουν ε-

πίσης την αύξηση της έντασης των
καυσώνων, καθώς τον Ιούνιο, φαίνε-
ται πως οι καύσωνες ήταν κατά 4 βαθ-
μούς Κελσίου θερμότεροι σε σύγκρι-
ση με πριν από 60 ή 100 χρόνια.

Οι λαγοκέφαλοι έχουν 
επεκταθεί στην Ελλάδα

Έ
νας λαγοκέφαλος, είδος ψα-
ριού απασχολεί τα τελευταία
χρόνια την επικαιρότητα με

την παρουσία του στις ελληνικές θά-
λασσες, πρωταγωνίστησε στο διαδί-
κτυο στις αρχές του καλοκαιριού, μέ-
σα από ένα βίντεο από την Κάρπαθο.
Στο βίντεο καταγράφονται λαγοκέφα-
λοι να είναι στην ακτή κοντά σε αν-
θρώπους και οι λουόμενοι αμέσως
άρχισαν να παίζουν μαζί τους. Μάλι-
στα, ένας παραθεριστής τόλμησε να
βάλει το δάχτυλό του μπροστά στο
στόμα του επικίνδυνου ψαριού, με α-
ποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από το
ισχυρό ράμφος του. Το συγκεκριμένο
περιστατικό ευτυχώς δεν ήταν πολύ
σοβαρό.  

Η απειλή από τον λαγοκέφαλο δεν
προέρχεται κυρίως από το ισχυρό δά-
γκωμά του, αλλά από την επέκτασή
του στα νερά της νοτιοανατολικής
Μεσογείου και από την επικίνδυνη
νευροτοξίνη που περιέχει. Η νευρο-
τοξίνη αυτή δεν καταστρέφεται ούτε
με το μαγείρεμα ούτε με την ψύξη ού-
τε με άλλο τρόπο. Είναι από τις πιο ι-
σχυρές τοξίνες στην φύση και αρ-
κούν 2 χιλιοστά του γραμμαρίου για
να επιφέρουν τον θάνατο σε άνθρω-
πο βάρους περίπου 50 κιλών. Η επι-
κινδυνότητα του ψαριού αυξάνεται αν
συνυπολογίσει κανείς ότι δεν υπάρχει
αντίδοτο γι’ αυτή την τοξίνη ούτε κά-
ποια αγωγή.

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα «εί-
δη-εισβολείς» που πέρασαν μέσω της
διώρυγας του Σουέζ από τον Ινδικό Ω-
κεανό στη Μεσόγειο. Πιθανότατα και
τα πέντε είδη των λαγοκέφαλων υπάρ-
χουν αυτή τη στιγμή στις ελληνικές
θάλασσες. Από αυτά το πιο επικίνδυνο
είναι το lagocephalus sceleratus, που
είναι άκρως τοξικό και το πιο εξαπλω-
μένο στη Μεσόγειο. Το είδος αυτό ε-
ντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2003
στις ακτές της Τουρκίας, το 2005 στην
Κρήτη και το 2010 στις ακτές της Χαλ-
κιδικής. Το 2014 εντοπίστηκε κοντά
στο Γιβραλτάρ. Αυτή είναι μια εξάπλω-
ση μοναδική ως προς την ταχύτητά
της και ιστορικά παρόμοια έχει παρα-
τηρηθεί μόνο άλλη μια φορά στο πα-
ρελθόν για λεσσεψιανό είδος – είδος,
δηλαδή, που προέρχεται από τον Ινδι-
κό και τον Ειρηνικό Ωκεανό και έχει
περάσει στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει
πλέον μέρος στη Μεσόγειο χωρίς τον
συγκεκριμένο λαγοκέφαλο.

Αυτό το διάστημα υποβάλλεται από
το ΕΛΚΕΘΕ, ο σχετικός φάκελος για
ένταξη σε πρόγραμμα της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτο-
μίας, προκειμένου να υπάρξει μια ου-
σιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης
του προβλήματος που δημιουργεί ο
μεγάλος πληθυσμός των λαγοκέφα-
λων. Στις θάλασσες της Κρήτης πλέ-
ον ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων εί-
ναι μεγάλος και έχει εξαπλωθεί σε ό-
λες τις περιοχές. 
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Υψηλά επίπεδα αντιβιοτικών
στους ποταμούς του κόσμου

Σ
ύμφωνα με μια νέα παγκόσμια
επιστημονική έρευνα, τη μεγα-
λύτερη πάνω στο ζήτημα μέχρι

σήμερα, εκατοντάδες μεγάλα και
γνωστά ποτάμια σε όλο τον πλανήτη
περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντι-
βιοτικών. Τα αντιβιοτικά καταλήγουν
στα ποτάμια και στο έδαφος μέσω
των ανθρωπίνων και ζωικών αποβλή-
των, καθώς και των λυμάτων των
φαρμακοβιομηχανιών.

Αυτό το συμπέρασμα όμως έχει μια
μεγάλη σοβαρή συνέπεια για την αν-
θρωπότητα και τα ζώα. Τα μικρόβια
γίνονται πιο ανθεκτικά στα αντιβιοτι-
κά και γίνεται όλο και δυσκολότερο
να τα αντιμετωπίσουμε. Η συνεχής
αύξηση της ανθεκτικότητάς τους α-
ποτελεί ένα ολοένα σοβαρότερο πρό-
βλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως
και μπορεί να προκαλέσει έως δέκα ε-
κατομμύρια πρόσθετους θανάτους έ-
ως 2050, σύμφωνα με πρόσφατες ε-
κτιμήσεις του ΟΗΕ.

Οι ερευνητές από το Βρετανικό Πα-
νεπιστήμιο της Υόρκης που έκαναν τη
σχετική ανακοίνωση σε επιστημονικό
συνέδριο στο Ελσίνκι, πήραν δείγμα-
τα από 711 σημεία ποταμών σε 72
χώρες και βρήκαν παρουσία αντιβιο-
τικών στα δύο τρίτα από αυτά (65%).
Από το σύνολο των δειγμάτων, στα
111 βρέθηκαν υψηλότατες συγκε-
ντρώσεις αντιβιοτικών που ξεπερνού-
σαν κατά πολύ τα επίπεδα ασφαλείας
(μέχρι και 300 φορές πάνω από το ό-
ριο).

Το πρόβλημα είναι αισθητό από τον
Τάμεση και το Δούναβη στην Ευρώπη
μέχρι τον Τίγρη στη Μεσοποταμία,
αλλά η κατάσταση είναι συγκριτικά α-
κόμη χειρότερη στα ποτάμια της Α-
φρικής και της Ασίας που διασχίζουν
τις φτωχότερες χώρες.

Το ρεκόρ ρύπανσης κατέχει το
Μπαγκλαντές, όπου το αντιβιοτικό
μετρονιζαδόλη, το οποίο χρησιμοποι-
είται για θεραπεία των κολπικών λοι-
μώξεων, βρέθηκε σε ποσότητες πάνω
από 300 φορές υψηλότερες σε σχέση
με το όριο ασφαλείας. 

Φυσικά, ο κύριος υπαίτιος αυτής
της κατάστασης είναι ο άνθρωπος και
συγκεκριμένα οι κυβερνήσεις, οι ο-
ποίες «ξεφορτώνονται» λύματα και α-
πόβλητα απευθείας στα ποτάμια. Χα-
ρακτηριστική είναι μια περίπτωση
στην Κένυα, όπου βρέθηκε να ξεπερ-
νούν κατά 100 φορές τα όρια ασφα-
λείας.

Όμως και στον Τάμεση, που θεω-
ρείται ένα από τα καθαρότερα ποτά-
μια της Ευρώπης, βρέθηκαν πέντε
διαφορετικά είδη αντιβιοτικών. Μάλι-
στα, μια αντιβιοτική ουσία, η σιπρο-
φλοξασίνη, εντοπίστηκε σε υπερτρι-
πλάσια επίπεδα συγκριτικά με το όριο
ασφαλείας. Το ίδιο πρόβλημα ανι-
χνεύτηκε στον Δούναβη της Αυ-
στρίας, όπου οι μετρήσεις έδειξαν
την παρουσία επτά διαφορετικών α-
ντιβιοτικών, όπως η κλαριθρομυκίνη.
Η ουσία αυτή συνταγογραφείται για
τη θεραπεία λοιμώξεων των πνευμό-
νων και τα επίπεδα της στο ποτάμι -το
δεύτερο μεγαλύτερο της Ευρώπης
αλλά και το πιο επιβαρυμένο με αντι-
βιοτικά- ήσαν περίπου τετραπλάσια
αυτών που θεωρούνται ασφαλή.

Συνολικά σχεδόν ένα στα δέκα πο-
τάμια της Ευρώπης βρέθηκε να έχει
πρόβλημα.

Όλο και πιο ανθεκτικές 
στα εντομοκτόνα  
γίνονται οι κατσαρίδες

Σ
ύμφωνα με Αμερικανούς ερευ-
νητές από το πανεπιστήμιο
Πέρντιου της Ιντιάνα, οι κατσα-

ρίδες αναπτύσσουν συνεχώς μεγαλύ-
τερη αντίσταση στα εντομοκτόνα.

Οι κατσαρίδες είναι φορείς παθογό-
νων μικροοργανισμών, μπορούν να
προκαλέσουν αλλεργικό άσθμα, ενώ η
θέα τους δημιουργεί στρες σε αρκε-
τούς ανθρώπους. Αντίθετα με πολλά
άλλα ζώα, που έχουν επηρεαστεί αρνη-
τικά από τις χημικές ουσίες που χρησι-
μοποιούν οι άνθρωποι, οι κατσαρίδες
δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Επιστήμονες με επικεφαλής τον κα-
θηγητή εντομολογίας Μάικλ Σαρφ
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Scientific Reports», α-
νακάλυψαν ότι οι κατσαρίδες τείνουν
να γίνουν ανθεκτικές σχεδόν σε κάθε
είδος χημικού εντομοκτόνου.

Μια θηλυκή κατσαρίδα μπορεί να
γεννήσει δεκάδες απογόνους κάθε λί-
γους μήνες. Επειδή οι κατσαρίδες έ-
χουν μικρή ζωή, περίπου 100 μέρες, η
ανάπτυξη ανθεκτικότητας μπορεί να ε-
ξελιχθεί γρήγορα, με τα πιο ανθεκτικά
γονίδια να περνάνε στις επόμενες γε-
νιές. Αρκούν να επιβιώσουν λίγες μόνο
κατσαρίδες από τα εντομοκτόνα, για
να γίνει πιο ανθεκτική η επόμενη γενιά.

Οι ερευνητές δοκίμασαν σε τρεις
διαφορετικούς πληθυσμούς κατσαρί-
δων τρία διαφορετικά εντομοκοκτόνα
(αμπαμεκτίν, βορικό οξύ και θειαμε-
θοξάμη) σε βάθος εξαμήνου. Διαπι-
στώθηκε ότι, ανεξάρτητα με το ποιο
εντομοκτόνο χρησιμοποιήθηκε, ο α-
ριθμός των κατσαρίδων ουσιαστικά έ-
μεινε σταθερός ή και αυξήθηκε σε
βάθος χρόνου, ακόμη και όταν χρησι-
μοποιήθηκαν τα τρία εντομοκτόνα όχι
διαδοχικά, αλλά σε συνδυασμό.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σαρφ:
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«Είδαμε την αντίσταση να αυξάνεται
κατά τέσσερις έως έξι φορές μέσα σε
μια μόνο γενιά. Δεν περιμέναμε ότι
κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί τόσο
γρήγορα. Καθώς οι κατσαρίδες ανα-
πτύσσουν αντίσταση σε πολλαπλά ε-
ντομοκτόνα ταυτόχρονα, ο έλεγχος
τους μόνο με χημικά θα γίνει σχεδόν
αδύνατος».

Είναι ακόμη ασαφές πώς οι κατσαρί-
δες καταφέρνουν να εξελίσσονται τό-
σο γρήγορα, ώστε να αντέχουν τα νέα
χημικά που τους ρίχνουν οι άνθρωποι.
Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι η με-
λέτη των βιοχημικών μηχανισμών των
κατσαρίδων δεν έχει αποτελέσει μέχρι
σήμερα επιστημονική προτεραιότητα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι στο μέλ-
λον η αντιμετώπιση των κατσαρίδων
θα γίνει πιο δύσκολη και θα απαιτεί
συνδυαστικές λύσεις, όπως καλύτερο
καθαρισμό των εσωτερικών και εξω-
τερικών χώρων και ειδικές παγίδες.

Πάνω από 89.000 
αποικίες μελισσών χάθηκαν
τον περσινό χειμώνα

O
αριθμός των αποικιών μελισ-
σών μειώθηκε κατά 16% το χει-
μώνα του 2017-18, σύμφωνα

με διεθνή μελέτη υπό την αιγίδα του
Πανεπιστημίου Strathclyde. Η μελέτη,
βασισμένη σε εθελοντικά υποβληθεί-
σες πληροφορίες, κάλυψε 33 χώρες
στην Ευρώπη, καθώς επίσης και την
Αλγερία, το Ισραήλ και το Μεξικό.

Συγκεκριμένα στην έρευνα πήραν

μέρος 5.363 μελισσοκόμων σε 36 χώ-
ρες και διαπιστώθηκε ότι από τις
544.879 αποικίες που καταγράφονταν
στην αρχή του χειμώνα, χάθηκαν
89.124. Αυτό οφείλεται σε έναν συν-
δυασμό παραγόντων, που περιλαμβά-
νουν τις επιπτώσεις των καιρικών φαι-
νομένων, φυσικές καταστροφές, μέσα
από ένα συνδυασμό περιστάσεων που
περιλαμβάνουν διάφορες επιπτώσεις
των καιρικών συνθηκών και προβλήμα-
τα με τη βασίλισσα της αποικίας.

Η Πορτογαλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η
Ιταλία και η Αγγλία είχαν απώλειες άνω
του 25%, ενώ η Λευκορωσία, το Ισραήλ
και η Σερβία ήταν μεταξύ εκείνων με
ποσοστά απώλειας κάτω του 10% Υ-
πήρξαν επίσης σημαντικές περιφερεια-
κές διαφοροποιήσεις σε ορισμένες χώ-
ρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμα-
νίας, της Σουηδίας και της Ελλάδας.

Όσον αφορά τις προηγούμενες
χρονιές, είχαν προηγηθεί απώλειες
20,9% την περίοδο 2016-17 και απώ-
λειες 12% την περίοδο 2015-16.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη
φορά διαπιστώθηκε ότι οι μελισσοκό-
μοι που μετακινούσαν τα μελίσσια
τους κατά την περίοδο αναζήτησης
τροφής των μελισσών, αντιμετώπισαν
λιγότερες απώλειες από εκείνους
που κράτησαν τις μέλισσες τους στον
ίδιο τόπο. Οι μελισσοκομικές επιχει-
ρήσεις μικρότερης κλίμακας είχαν ε-
πίσης μεγαλύτερες απώλειες από τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Η απώλεια των αποικιών μελισσών
είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα και ε-
νώ στην μελέτη, οι αποικίες παρατη-

ρήθηκαν τον χειμώνα, είναι πιθανό
αυτό που συμβαίνει με τις μέλισσες
να οφείλεται σε συνθήκες του προη-
γούμενου καλοκαιριού.  

G20 - Χωρίς τις ΗΠΑ 
η συμφωνία 
για την κλιματική αλλαγή

Δ
εκαεννέα από τις είκοσι χώρες
μέλη της Ομάδας των 20 (G20),
πλην των ΗΠΑ, επαναβεβαίω-

σαν σήμερα από την Οσάκα της Ιαπω-
νίας την δέσμευσή τους για την «πλήρη
εφαρμογή» της συμφωνίας που υπε-
γράφη το 2015 στο Παρίσι για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι υπογράφοντες συμφωνούν επί-
σης στο τελικό ανακοινωθέν τους ότι
είναι «αμετάκλητος» ο χαρακτήρας
που έχει η συμφωνία αυτή του Παρι-
σιού για την καταπολέμηση του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου.

Η τελική δήλωση της G20 στην Ο-
σάκα όσον αφορά το κλίμα είναι πα-
ρόμοια με αυτήν που είχε εκδοθεί κα-
τά το πέρας της περσινής συνόδου
της G20, αλλά φέτος εξασφαλίστηκε
με δυσκολία λόγω της αντίθεσης της
Ουάσινγκτον.

Συντάχθηκε μετά από μακρές και
δύσκολες διαπραγματεύσεις, καθώς
οι ΗΠΑ απειλούσαν να μπλοκάρουν
μια δήλωση παρόμοια σε μορφή με
αυτήν που είχε εκδοθεί από την G20
στο Αμβούργο το 2017 και αυτήν του
Μπουένος Άιρες το 2018.
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Τις τελευταίες μέρες μάλιστα, ανα-
φέρθηκε από διπλωμάτες η πιθανότη-
τα να αποχωρήσουν κάποιες μεγάλες
αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες εξέ-
ταζαν το ενδεχόμενο να ευθυγραμμι-
στούν με την αμερικανική θέση.

Ωστόσο και οι 19 χώρες-μέλη των
G20, εκτός των ΗΠΑ, επαναβεβαίω-
σαν την υποστήριξή τους στη συμφω-
νία του Παρισιού.

Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα
Μέρκελ, εξέφρασε την ικανοποίησή
της και χαρακτήρισε αμετάκλητη την
απόφαση.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο,
Εμανουέλ Μακρόν,«αποφύγαμε μια
οπισθοχώρηση αλλά οφείλουμε να
πάμε ακόμη πιο μακριά και θα κατα-
βάλουμε όλες μας τις προσπάθειες
για να πάμε πιο μακριά».

Το αξιοθαύμαστο ταξίδι
μιας αρκτικής αλεπούς από
την Νορβηγία στον Καναδά

Τ
ο ζώο έφερε συσκευή εντοπι-
σμού από τον Ιούλιο το 2017.
Στις 26 Μαρτίου 2018 άφησε το

Σπίτσμπεργκεν του αρχιπελάγους
Σβάλμπαρντ, στη βόρεια Νορβηγία, και
μετά από 21 μέρες στους παγετώνες ε-
ντοπίστηκε στην Γροιλανδία στις 16 Α-
πριλίου. Το ταξίδι της συνεχίστηκε ως
το νησί Έλσμιρ του Καναδά όπου έφτα-
σε την 1η Ιουλίου. Όταν έφτασε στον
τελικό προορισμό της στο νησί, σύμ-
φωνα με τη δημοσίευση των ερευνη-
τών, είχε διανύσει συνολικά 4.415 χλμ.

Στην έκθεση που δημοσίευσαν οι ε-
ρευνητές με τίτλο «Το μακρύ ταξίδι
μιας θηλυκής αλεπούς πάνω στον θα-
λάσσιο πάγο», το ινστιτούτο αναφέρει
ότι η συγκεκριμένη διαδρομή είναι α-
πό τις μεγαλύτερες που έχουν κατα-
γραφεί ποτέ. Η διάρκειά της και η τα-
χύτητά της ήταν τέτοια, που οι ερευ-
νητές πίστεψαν αρχικά ότι κάποιος εί-

χε βγάλει το κολάρο με τη συσκευή ε-
ντοπισμού από το ζώο και το είχε βά-
λει σε πλοίο! Ωστόσο δεν υπάρχουν
σκάφη που να μπορούν να ταξιδέψουν
τόσο βαθιά στους πάγους. Το κολάρο
μετέδιδε δεδομένα κάθε μέρα για μια
περίοδο τριών ωρών. Μέσα στους θα-
λάσσιους πάγους και τους παγετώνες
η αλεπού μετακινούταν κατά μέσο ό-
ρο 46,3 χιλιόμετρα την ημέρα, ενώ,
στη βόρεια Γροιλανδία κατέγραψε ρε-
κόρ καθώς περπάτησε 155 χιλιόμετρα
σε φύλλα πάγου μέσα σε μία μέρα. 

Οι Νορβηγοί επιστήμονες υποστηρί-
ζουν πως πρόκειται για τον ταχύτερο
ρυθμό κίνησης όπου έχει καταγραφεί
γι’ αυτό το είδος. Υποθέτουν ότι η αυ-
ξημένη ταχύτητα που καταγράφηκε
κάποιες μέρες οφείλεται στο γεγονός
ότι η αλεπού μπορεί να χρησιμοποιού-
σε τον πάγο ως «μεταφορικό μέσο».
Είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνε-
ται τόσο λεπτομερώς η μετανάστευση
αυτών των ειδών ανάμεσα σε ηπείρους
και οικοσυστήματα της Αρκτικής. 

To ταξίδι της αρκτικής αλεπούς απο-
τελεί ένα ακόμα παράδειγμα για το πό-
σο σημαντικοί είναι οι παγετώνες για
την άγρια ζωή της Αρκτικής. Ωστόσο
προκαλεί ανησυχίες για τις επιπτώσεις
που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή
στην ικανότητα του ζώου να μετανα-
στεύει. Η συρρίκνωση των πάγων στην
Αρκτική έχει αντίκτυπο στις αρκτικές

αλεπούδες, οι οποίες δεν μπορούν
πλέον να επισκέπτονται την Ισλανδία,
ενώ στο μέλλον ο πληθυσμός του Sval-
bard θα μπορούσε να απομονωθεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί
να κουλουριαζόταν στο χιόνι για να α-
ντιμετωπίσει τις κακές καιρικές συνθή-
κες και ότι έβρισκε φαγητό, όπως θα-
λασσοπούλια, σε ανοιχτά κανάλια νε-
ρού. Στον Καναδά, η αλεπού πιστεύε-
ται πως επιβίωσε τρώγοντας λέμινγκ,
ένα είδος τρωκτικών, γεγονός που α-
ποδεικνύει την ικανότητά της να ζει σε
διαφορετικά οικοσυστήματα. Οι αρκτι-
κές αλεπούδες θεωρούνται ιδιαίτερα
ανθεκτικά ζώα αφού μπορούν επιβιώ-
σουν σε θερμοκρασίες ως -50 βαθμών
Κελσίου, ενώ τρέφονται από τα υπο-
λείμματα θηραμάτων μεγαλύτερων
ζώων. Ζουν από τρία ως έξι χρόνια και
το βάρος τους φτάνει τα 7,5 κιλά. 

Η μοίρα της συγκεκριμένης αρκτι-
κής αλεπούς παραμένει άγνωστη κα-
θώς το GPS σταμάτησε να εκπέμπει
φέτος τον Φεβρουάριο. 

Πηγή: Polar Research 2019, 38, 3512

Οι σφήκες 
μπορούν να εξάγουν 
λογικά συμπεράσματα

E
ρευνητές στις ΗΠΑ ανακάλυ-
ψαν τις πρώτες βάσιμες ενδεί-
ξεις ότι ένα μη σπονδυλωτό

ζώο, η σφήκα, διαθέτει μια ικανότητα
λογικής, συγκεκριμένα να χρησιμο-
ποιεί ήδη γνωστές σχέσεις για να
βγάλει συμπεράσματα σε σχέση με ά-
γνωστες σχέσεις. Για παράδειγμα, αν
το Α είναι μεγαλύτερο από το Β και το
Β μεγαλύτερο από το Γ (πράγματα ή-
δη γνωστά), τότε βγαίνει το συμπέρα-
σμα πως και το Α είναι μεγαλύτερο α-
πό το Γ (κάτι αρχικά άγνωστο).

Εδώ και αιώνες, αυτό το είδος εξα-
γωγής λογικών συμπερασμάτων θεω-
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ρείται χαρακτηριστικό του ανθρώπι-
νου είδους. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, επιστημο-
νικές μελέτες έδειξαν ότι η ικανότητα
τέτοιας λογικής υπάρχει και σε διάφο-
ρα σπονδυλωτά ζώα, όπως μαϊμούδες,
πουλιά και ψάρια. Όμως η μοναδική έ-
ως τώρα μελέτη σε μη σπονδυλωτά
(τις μέλισσες) δεν είχε διαπιστώσει α-
νάλογη ικανότητα. Βασικότερη εξήγη-
ση εθεωρείτο ότι το μικρό νευρικό σύ-
στημα της μέλισσας αποτελεί εμπόδιο
για μια τέτοια λογική ικανότητα.

Το μέγεθος του νευρικού συστήμα-
τος μιας σφήκας είναι περίπου ίδιο με
αυτό της μέλισσας (μικρότερο από
κόκκο ρυζιού, με ένα εκατομμύριο
νευρώνες), αλλά οι σφήκες επιδεικνύ-
ουν πιο πολύπλοκη κοινωνική συμπε-
ριφορά, που δεν έχει παρατηρηθεί
στις κυψέλες των μελισσών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την ε-
ξελικτική βιολόγο Ελίζαμπεθ Τίμπετς
του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό βιολογίας "Biology Letters",
πειραματίστηκαν με δύο κοινά είδη
σφηκών (Polistes dominula και
Polistes metricus). Σύμφωνα με την
Τίμπετς, που μελετά τη συμπεριφορά
των σφηκών εδώ και 20 χρόνια, δεν υ-
ποστηρίζουν ότι οι σφήκες χρησιμο-
ποιούν την παραγωγική λογική για να
λύσουν ένα πρόβλημα, αλλά φαίνεται
να χρησιμοποιούν γνωστές σχέσεις
για να βγάλουν συμπεράσματα σε
σχέση με άγνωστες σχέσεις.

Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί

σε ένα ολοένα αυξανόμενο όγκο δε-
δομένων που δείχνουν ότι το μικρο-
σκοπικό νευρικό σύστημα των εντό-
μων δεν περιορίζει τις εξελιγμένες
συμπεριφορές.

Προηγούμενα πειράματα της Τί-
μπετς απέδειξαν ότι οι σφήκες μπο-
ρούν να αναγνωρίσουν άλλες σφήκες
από διαφορετικά σημάδια στο σώμα
τους, ενώ συμπεριφέρονται πιο επι-
θετικά απέναντι σε άτομα του είδους
τους που δεν αναγνωρίζουν. Επίσης
οι σφήκες έχουν πολύ καλή μνήμη και
η συμπεριφορά τους βασίζεται σε αυ-
τά που θυμούνται από τις επαφές και
αλληλεπιδράσεις τους με άλλες σφή-
κες στο παρελθόν.

Photo Credits: lvesgaspar - Own work, CC
BY-SA 3.0, (Wikipedia Commons)

Ξαναρχίζει την εμπορική
φαλαινοθηρία η Ιαπωνία

Τ
α ιαπωνικά φαλαινοθηρικά ξα-
ναβγαίνουν για κυνήγι φαλαινών
έπειτα από 30 χρόνια, αψηφώ-

ντας τις διεθνείς αντιδράσεις. Συνολι-
κά, τα πλοία έχουν άδεια να σκοτώ-
σουν 227 φάλαινες έως τα τέλη Δε-
κεμβρίου. Από το περασμένο έτος, το
Τόκιο είχε ανακοινώσει πως εγκατα-
λείπει την Διεθνή Επιτροπή Φαλαινών
(IWC) και πως από την 1η Ιουλίου θα
ξαναρχίσει το κυνήγι τους στην εθνι-
κή της αποκλειστική ζώνη.

Η απόφαση αυτή έχει πυροδοτήσει
διεθνή κατακραυγή και ακτιβιστές από
πολλές χώρες προσπάθησαν να ασκή-
σουν πιέσεις στους ηγέτες των χωρών
που συμμετείχαν στη σύνοδο της G20
στην Οζάκα να μη στηρίξουν την «ωμή
επίθεση κατά των φαλαινών».

Η Ιαπωνία υποστηρίζει πως η κατα-
νάλωση κρέατος φάλαινας αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού
της και πως τα περισσότερα είδη των

κητών αυτών δεν διατρέχουν κίνδυνο
εξαφάνισης.

Από το 1986 ισχύει ένα διεθνές μορα-
τόριουμ κατά του κυνηγιού της φάλαι-
νας, όμως η Ιαπωνία είχε αρχίσει να πα-
ρεκκλίνει από τις διεθνείς συμφωνίες,
ονομάζοντας το άτυπο τούτο κυνήγι ως
«επιστημονικό ψάρεμα φαλαινών στον
Βόρειο Ειρηνικό». Μία πρακτική, που οι
επικριτές της επισήμαιναν πως είναι μία
κεκαλυμμένη μεν, αλλά καθαρά εμπο-
ρική δραστηριότητα. Το 2015 το δικα-
στήριο του ΟΗΕ απαγόρευσε τη συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρωθυ-
πουργός της Ιαπωνίας, Άμπε Σίνζο, έ-
χει ταχθεί από καιρό υπέρ του κυνηγι-
ού φάλαινας για εμπορικούς σκο-
πούς, καθώς στην εκλογική του περι-
φέρεια ανήκει το φαλαινοθηρικό κέ-
ντρο Σιμονοσέκι.

Μετά τη διεθνή απαγόρευση, όλη η
βιομηχανία που στηρίζεται στη φα-
λαινοθηρία δεν είναι πλέον σε ανθη-
ρά επίπεδα.

Η φαλαινοθηρία είναι μια μικρή βιο-
μηχανία στην Ιαπωνία. Το κρέας φά-
λαινας αποτελεί περίπου το 0,1% του
συνόλου του κρέατος που καταναλώ-
νεται ετησίως, ενώ περίπου 300 άτο-
μα ασχολούνται με τη φαλαινοθηρία.

Οι ετήσιοι εφοδιασμοί της Ιαπωνίας
ανέρχονται σε περίπου 4.000-5.000
τόνους, ήτοι 40-50 γραμμάρια για κά-
θε πολίτη, όσο περίπου το βάρος μι-
σού μήλου. Ακόμα και υποστηρικτές
της φαλαινοθηρίας λένε ότι θα χρεια-
στεί χρόνο για να αυξηθεί η ζήτηση.




