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Ένωση Αθηνών

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EUROPARC
«ΥΓΙΗ ΠΑΡΚΑ - ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EUROPARC

«ΥΓΙΗ ΠΑΡΚΑ - ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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ΠEΡIEXOMENA
4. Η Φιλοδασική στο Συνέδριο της Εuroparc του 2019 

στο πάρκο Ķemeri - Λετονία.

8. 16ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. 

10. Αναδάσωση με τους εθελοντές της LeasePlan Hellas 

και της Genesis Pharma στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό.

12. Το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά 

και η περίπτωση των Λειψών.

14. Κρήνες, ένα ξεχασμένο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

16. Τι είναι οι «Ιρλανδικές Διαβάσεις» και γιατί απαιτούν προσοχή.

18. Νέες Τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

20. Λύσεις στο πρόβλημα των εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές.

22. Σκόπιμες ενέργειες έκαψαν πάλι τον Αμαζόνιο. 

24. Πυρκαγιές 2019 - Λιγότερες οι καμένες εκτάσεις φέτος.

26. Μικρές ειδήσεις.  

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πάρκο Ķemeri, Λετονία (πηγή: Europarc).
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Το ετήσιο συνέδριο της EURO-
PARC Federation, της Ομοσπον-
δίας Προστατευόμενων Περιο-
χών της Ευρώπης, πραγματοποι-

ήθηκε φέτος από 24-27 Σεπτεμβρίου στην
παραθαλάσσια περιοχή Jurmala, στο Ε-
θνικό Πάρκο Ķemeri, στη Βαλτική θά-
λασσα σε μικρή απόσταση από την Πρω-
τεύουσα της Λετονίας, Ρίγα. Διοργανωτές
του Συνεδρίου ήταν η Υπηρεσία Προστα-
σίας Περιβάλλοντος της Λετονίας και ο
Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου Kemeri
που είναι μέλος της EUROPARC.

Το Συνέδριο ήταν κατά κοινή διαπί-
στωση άριστα οργανωμένο και με πολύ
μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Φιλοξένη-
σε 370 συνέδρους από 40 χώρες, αριθμό
που δείχνει το αμείωτο ενδιαφέρον των
φορέων για ανταλλαγή και προώθηση
των θεμάτων προστασίας της φύσης. Το
Ετήσιο Συνέδριο παρακολούθησε ως
εκπρόσωπος της Φιλοδασικής -που εί-
ναι τακτικό μέλος της EUROPARC με
δικαίωμα ψήφου- ο κ. Νίκος Πάγκας. 

Εκτός από τη Φιλοδασική, τις εργασίες
του Συνεδρίου παρακολούθησαν από την
Ελλάδα εκπρόσωποι των Φορέων Διαχεί-
ρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου και
Εθνικού Πάρκου Αίνου (Κεφαλονιάς).

To Εθνικό Πάρκο Ķemeri (στα λετονι-
κά Ķemeru nacionālais parks) είναι εθνι-
κό πάρκο δυτικά της πόλης Jūrmala που
βρίσκεται σε απόσταση 20 χλμ. δυτικά
της Ρίγας. Το Πάρκο ιδρύθηκε το 1997,
καλύπτει έκταση 380 τ.χλμ. και είναι το
τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα. Το μεγαλύ-
τερο μέρος της έκτασης του Πάρκου κα-
λύπτεται από μικτά δάση Δασικής Πεύ-
κης και Σημύδας και οι υπόλοιπες εκτά-
σεις είναι υγρά λιβάδια, βάλτοι και τέλ-
ματα καθώς και αρκετές λίμνες, που εί-
ναι πρώην λιμνοθάλασσες της λίμνης
Littorina. Ειδικά η λίμνη Kañieris έχει ε-
νταχθεί στο δίκτυο περιοχών Ramsar.

Ο Πρόεδρος του EUROPARC Ignace
Schops απευθύνθηκε στους Συνέδρους
όπως πάντα με εμπνευσμένα λόγια σχετι-
κά με τη δύναμη της φύσης.

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ EUROPARC ΤΟΥ 2019 
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ KEMERI - ΛΕΤΟΝΙΑ

Η κατάμεστη αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου της Jurmala.

Στην περιοχή του Πάρκου υπάρχουν φυ-
σικές ιαματικές πηγές και λάσπη, που
χρησιμοποιούνται για αιώνες λόγω του
θεραπευτικού τους χαρακτήρα. Λόγω
της ύπαρξης των ιαματικών πηγών η ευ-
ρύτερη περιοχή αναπτύχθηκε ήδη από
τον 19ο αιώνα ως παραθεριστικό θέρε-
τρο «ιαματικού» τουρισμού. 

Ο γενικός τίτλος του Συνεδρίου ήταν
«Η φύση στο μυαλό σας: κατανοώ-
ντας τις αξίες μας» (Nature on your
Mind: Understanding our Values) και οι
εργασίες του επικεντρώθηκαν στον ρό-
λο της φύσης στην ανθρώπινη υγεία. 

Το Συνέδριο άνοιξε με το καλωσόρισμα
από τον Υφυπουργό Περιβαλλοντικής
Προστασίας και Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης της Λετονίας κο Edvins Balsevics που
υπογράμμισε το όραμα της Λετονίας για
τη διατήρηση της φύσης. Ο Πρόεδρος
του EUROPARC Ignace Schops απευ-
θύνθηκε στους Συνέδρους όπως πάντα

με εμπνευσμένα λόγια σχετικά με τη δύ-
ναμη της φύσης. 

Στη συνέχεια η Σύμβουλος του Προέ-
δρου της Λετονίας για τα σύγχρονα ζη-
τήματα της Πολιτείας και της Αειφορίας
κα Elina Pinto, αναφέρθηκε στο Σύ-
νταγμα της Λετονίας που είναι πρωτο-
πόρο στην προώθηση της βιωσιμότητας
και της διατήρησης του περιβάλλοντος.
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Τόνισε ότι η ευθύνη απέναντι στη φύση
είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτι-
στικής ταυτότητας και αυτό εκφράζεται
στο άρθρο 115 του Συντάγματος της
Λετονίας: «Το κράτος προστατεύει το δι-
καίωμα όλων να διαβιούν σε ένα φιλάν-
θρωπο περιβάλλον παρέχοντας πληρο-
φορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές
συνθήκες και προωθώντας τη διατήρηση
και τη βελτίωση του περιβάλλοντος».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν κε-
ντρικές εισηγητικές ομιλίες από προ-
σκεκλημένους ομιλητές που αφορούσαν
την αξία της φύσης σε πολλούς τομείς
της ζωής μας όπως η πολιτική, οι επιχει-
ρήσεις, η υγεία, οι τέχνες, η «δημιουρ-
γία» χώρων κ.ά. με σκοπό να θέσουν
προβληματισμούς στο ακροατήριο. 

Ο πολύπειρος Rauno Väisänen, πρώην
εκτελεστικός διευθυντής της Υπηρεσίας
Πάρκων και Άγριας Πανίδας και Χλωρί-
δας της Φινλανδίας με χιουμοριστικό
τρόπο έδωσε κατευθύνσεις για το πώς
πρέπει να απευθυνθούμε σε κάθε βασικό
(πολιτικό) ακροατήριο και να προσαρμό-

σης επηρεάζει άμεσα το μυαλό μας και
την ευημερία μας από τις γνωστικές επι-
δόσεις έως τις ενδοκυτταρικές μεταβολι-
κές αλλαγές. Η επαφή με τους χώρους
πρασίνου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα
άγχους και να συσχετιστεί θετικά με τη
μείωση ψυχικών ασθενειών όπως η κατά-
θλιψη και το άγχος. Από το άτομο στην
κοινωνία, η φύση και η πρόσβαση στους
πράσινους χώρους μπορεί να διαμορφώ-
σει θετικά τα συναισθήματα ευτυχίας και
ευημερίας, επηρεάζοντας την ποιότητα
των κοινωνικών μας σχέσεων. Ο Δρ Bird

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Πάρκου Ķemeri καλύπτεται από μικτά δάση Δα-
σικής Πεύκης και Σημύδας και οι υπόλοιπες εκτάσεις είναι υγρά λιβάδια, βάλτοι και τέλ-
ματα καθώς και αρκετές λίμνες, που είναι πρώην λιμνοθάλασσες της λίμνης Littorina.

σουμε τα μηνύματά μας για να διασφαλί-
σουμε ότι η φύση θα αποτελεί προτεραιό-
τητα στη λήψη αποφάσεων. Δύο νέοι επι-
χειρηματίες, εξήγησαν το πώς η φύση
βρίσκεται στον πυρήνα των επιχειρήσεών
τους που παράγουν από φυσικά καλλυ-
ντικά μέχρι βιολογικό τσάι. Εξαιρετική ή-
ταν η ομιλία του γιατρού William Bird α-
πό την εταιρεία Intelligent Health και
συγγραφέα του βιβλίου «Φύση και Δημό-
σια Υγεία: Ο ρόλος της φύσης στη βελ-
τίωση της υγείας ενός πληθυσμού». Ο ο-
μιλητής εξήγησε πώς η εμπειρία της φύ-
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αναφέρθηκε σε πρόσφατες μελέτες που
δείχνουν ότι οι χώροι πρασίνου αποτε-
λούν βασικό στοιχείο για τη μείωση των
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και για
τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. 

Η κα Silvija Nora Kalnins, Αναπλη-
ρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος της Λετονίας, α-
ναφέρθηκε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα
καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σε διάφο-
ρα μέρη σε Πάρκα της Λετονίας πραγ-
ματοποιούνται τα τελευταία 10 χρόνια
εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν εργα-
στήρια βιολογίας και οικολογίας και ο-
λοκληρώνονται με βραδινές συναυλίες
που συνδυάζουν μουσική και θεαματικά
φωτεινά εφέ. 

Τέλος ο Simon Bell, αρχιτέκτονας το-
πίου και καθηγητής στο Εσθονικό Πα-
νεπιστήμιο Επιστημών Ζωής, περιέγρα-
ψε τις αρχές σχεδιασμού των χώρων
πρασίνου ώστε να ενθαρρύνονται οι άν-
θρωποι να επισκέπτονται τη φύση για
να βελτιώσουν τη σωματική, πνευματι-
κή και κοινωνική τους ευημερία αξιο-
ποιώντας διακριτικές κατασκευές και ε-
γκαταστάσεις που σέβονται τους ευαί-
σθητους φυσικούς χώρους. 

Στις εργασίες του Συνεδρίου υπήρξε
μια πρωτοτυπία: οι Σύνεδροι ανέλαβαν
την αποστολή να «διαγνώσουν» τις προ-
κλήσεις που υπάρχουν στον τομέα τους.
Συγκεκριμένα οργανώθηκαν 14 θεματι-
κά Εργαστήρια, όλα από διαφορετική ο-
πτική γωνία, από την αειφόρο γεωργία
μέχρι τη διοίκηση των πάρκων, την τέ-
χνη και τη μουσική ή την αλλαγή του
κλίματος, με προεξάρχοντα τον ρόλο των
προστατευόμενων περιοχών. Σκοπός των
Εργαστηρίων ήταν να προσδιορίσουν, το
καθένα ενδεικτικά, τρεις κύριες «προ-
κλήσεις» με τη μορφή μιας «Πράσινης
Διάγνωσης EUROPARC». Μετά από
συλλογική δουλειά με τη μορφή συνα-
ντήσεων εργασίας (διαβούλευση σε ορ-
γανωμένες συζητήσεις), οι Σύνεδροι ως
«γιατροί προστατευόμενης περιοχής»
προχώρησαν στην εξεύρεση λύσεων βα-
σισμένων στη φύση για τις διαγνωσθεί-
σες «ασθένειες» του κάθε τομέα. Στη
συνέχεια διεξήχθησαν πέντε ευρείες
συμμετοχικές συναντήσεις εργασίας και
τέθηκαν σε λειτουργία -υποθετικά- οι
«πράσινες συνταγές EUROPARC» για

να προταθούν εντέλει οι «Πράσινες
Προδιαγραφές EUROPARC». 

Στην οργάνωση των Εργαστηρίων πο-
λύτιμη υπήρξε η συμβολή των μελών
της Επιτροπής της EUROPARC για την
«Υγεία και Προστατευόμενες Περιοχές». 

Το αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας
ήταν ένα πρώτο βήμα για τη δημιουρ-
γία της πρωτοβουλίας «Υγιή πάρκα - υ-
γιείς άνθρωποι στην Ευρώπη» (HPHP
EUROPE). 

Είναι κοινός τόπος πλέον ότι τα Πάρ-
κα και οι Προστατευόμενες Περιοχές
μας αποτελούν στοιχείο που προωθεί
την υγεία και έχουν ζωτικό ρόλο στη
διατήρηση των οικοσυστημάτων που
στηρίζουν τις κοινωνίες με τη συμβολή
τους στην ψυχική, σωματική, κοινωνική

και πνευματική υγεία και ευημερία των
ανθρώπων και των κοινοτήτων σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Η EUROPARC θα
αναπτύξει περαιτέρω το Πρόγραμμα αυ-

Οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο
«Πως διαχειριζόμαστε τις αθλητικές δραστηριότητες στα Περιαστικά Πάρκα».                

Ο Fernando Louro Alves παρουσιάζει 
τη ζωνοποίηση των χρήσεων

του Πάρκου Mansanto της Λισσαβώνας.
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τό και θα υποστηρίξει τα μέλη της ώστε
να αναπτύξουν πολιτική, καλές πρακτι-
κές και εταιρικές σχέσεις για την οικο-
δόμηση ισχυρότερων σχέσεων με τον το-
μέα της υγείας. (το έργο της Επιτροπής
«Υγεία και Προστατευόμενες Περιοχές»
στο https://www.europarc.org/toolkit-
health-benefits-from-parks/).

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματο-
ποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση
της EUROPARC στην οποία ο Πρόεδρος
Ignace Schops και τα μέλη του Δ.Σ. πα-
ρουσίασαν τις δράσεις που ολοκληρώθη-
καν την περασμένη χρονιά και τις πρω-
τοβουλίες που ανελήφθησαν, και ανέ-
πτυξαν τις πολλές και ποικίλες προγραμ-
ματισμένες δραστηριότητες για την επό-
μενη περίοδο. Παρουσιάστηκαν πλήθος
στοιχείων και έγινε και η οικονομική λο-
γοδοσία. Αισίως η Ομοσπονδία αριθμεί
408 μέλη από 41 χώρες! Η Εκτελεστική
Διευθύντρια της EUROPARC, Carol
Ritchie, παρουσίασε και φέτος τα πε-
πραγμένα της δυναμικής ομάδας της και
κάλεσε τους επικεφαλής πέντε Επιτρο-
πών της EUROPARC να παρουσιάσουν
την πορεία των εργασιών τους. 

Στις σχετικές παρουσιάσεις σημαντι-
κή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο κ.
Marià Martí Viudes, Διευθυντής του Πε-
ριαστικού Πάρκου Collserola της Βαρ-
κελώνης ως Πρόεδρος της EUROPARC-
Fedenatur/Periurban Commission (της
γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία
συμμετέχει ως ειδικός επιστήμονας ο κ.
Ν. Πάγκας) παρουσίασε το πρώτο κεί-
μενο πολιτικής της Επιτροπής το οποίο
αναρτήθηκε την ημέρα εκείνη στον ι- Τα μέλη της Periurban Commission και οι παρατηρητές εκπρόσωποι πάρκων.              

1. O κ. Marià Martí Viudes, Διευθυντής του Περιαστικού Πάρκου Collserola της Βαρκελώνης.
2. Στη μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου της Jurmala οργανώθηκε η «αγορά» των Ευρωπαϊκών Πάρκων.

3. Tο τραπέζι της Υπηρεσίας Πάρκων της Ισλανδίας.

στότοπο της EUROPARC (https://
www.europarc.org/wp-content/up-
loads/2019/09/Periurban-Parks-and-EU-
policies_EUROPARCfederation.pdf).

Στη μεγάλη αίθουσα του συνεδριακού
κέντρου της Jurmala οργανώθηκε η «α-
γορά» των Ευρωπαϊκών Πάρκων όπου
οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν από εκπροσώπους των φορέ-
ων για τα θέματα της διαχείρισης, για τις
δραστηριότητες κ.λπ. των Προστατευό-
μενων Περιοχών τους. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματο-
ποιήθηκαν 14 διαφορετικές οργανωμέ-
νες τεχνικές επισκέψεις/εκδρομές στις
γύρω περιοχές για να δοθεί η δυνατότητα
να έρθουν οι σύνεδροι σε επαφή με τη
φύση της Λετονίας και να συζητήσουν με
τους υπευθύνους των διαφόρων περιο-
χών για θέματα διαχείρισης, επισκεψιμό-

τητας, κλιματικής αλλαγής κ.ά. Σε κά-
ποιες μάλιστα από τις εξορμήσεις οι σύ-
νεδροι παρατήρησαν την άγρια ζωή, επι-
σκέφθηκαν μουσεία, παραγωγικές μονά-
δες, ασχολήθηκαν με ποδηλασία και πε-
ριήγηση με σχεδία στον ποταμό Gauja.

Τέλος στο πλαίσιο του Συνεδρίου
πραγματοποιήθηκε και η 10η συνάντη-
ση των μελών της γνωμοδοτικής επιτρο-
πής EUROPARC-Fedenatur/Periurban
Commission στην οποία συμμετέχει ως
γραμματέας ο κ. Πάγκας και στην οποία
συνέβαλαν με τη γνώμη και τις ιδέες
τους και ορισμένοι εκπρόσωποι πάρκων
ως παρατηρητές. Μετά την ολοκλήρωση
του πρώτου κειμένου που δημοσιεύτηκε
ήδη, προγραμματίστηκε η οργάνωση
μιας διαδικτυακής «εργαλειοθήκης»
(toolkit) και η ολοκλήρωση των σχετι-
κών μελετών περίπτωσης για τις καλές
πρακτικές των Περιαστικών Πάρκων.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα το 16ο Συνέδριο της Ελ-
ληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Πλή-
θος πρωτότυπων εργασιών παρουσιά-
στηκε από ειδικούς επιστήμονες στην

αίθουσα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικο-
συστημάτων στα Ιλίσια κατά τη διάρκεια του τριημέρου
10-12 Οκτωβρίου. Μετά το τέλος των εργασιών, την
Κυριακή 13 Οκτωβρίου, οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν το Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, να
ξεναγηθούν στη Μονή Καισαριανής και στον Βοτανικό
Κήπο της Φιλοδασικής και να γευτούν παραδοσιακές
λιχουδιές που προσέφερε η Φιλοδασική στον χώρο του
νέου εκπαιδευτικού κήπου. Οι Σύνεδροι που επισκέ-
φθηκαν το Δάσος και τους Κήπους ήταν πολλοί -σ’ αυ-
τό βοήθησε και καλός καιρός- μεταξύ των οποίων και
κάποιοι διακεκριμένοι ξένοι επιστήμονες. Παρόντες με-
ταξύ των άλλων ο φίλος Πρόεδρος της Ελληνικής Βο-
τανικής Εταιρείας, Καθ. Παν. Δημόπουλος, η Ερευνή-
τρια του ΙΜΔΟ Δρ Ε. Δασκαλάκου, ο επιστημονικός υ-
πεύθυνος του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής Δρ
Παν. Τρίγκας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ, ο Δρ Γ. Κοράκης,
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ, ο τ. Καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Κ.
Θάνος, ο Δρ Ι. Μπαζός από το ΕΚΠΑ και οι διακεκριμέ-
νοι Βοτανικοί Arne Strid -ο καθηγητής που ταυτίστηκε
με την ελληνική χλωρίδα- οι Nicholas Turland και
Thomas Borsch του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, ο
Thomas Raus του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και ο
Erwin Bergmeier από το Πανεπιστήμιο του Göttingen.

Από το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής. Ο καθηγη-
τής Π. Δημόπουλος (αριστερά) συνομιλεί με τον καθηγητή Γ.
Κοράκη (δεξιά). Πίσω διακρίνονται οι N. Turland και T.
Borsch και η κα Ε. Δασκαλάκου.

Ο διακεκριμένος βοτανικός Δρ Arne Strid (δεξιά) με τους υ-
πευθύνους του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής κα Σ. Σταθά-
του και κ. Παν. Τρίγκα.
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Ξενάγηση στη Μονή από τον κ. Ν. Πάγκα και στα αγγλικά από την κα Σ. Σταθάτου.

Οι Σύνεδροι στην είσοδο της Μονής Καισαριανής.
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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 για άλλη

μια φορά το Σάββατο 19 Οκτω-
βρίου στο Αισθητικό Δάσος στον
Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φι-
λοδασική, να φροντίσουν τα δέν-
δρα της αναδάσωσης που έχουν
ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
Έσκαψαν, ξεχορτάριασαν, κλά-
δεψαν, φύτεψαν και πέρασαν μια
ωραία ημέρα στο βουνό με τα
παιδιά τους και τα σκυλιά τους.
Ευχαριστούμε πολύ παιδιά για
την βοήθειά σας.
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Το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων
στα νησιά και η περίπτωση των Λειψών

Φέτος το καλοκαίρι, εικόνες
από την συσσώρευση με-
γάλης ποσότητας από πλα-
στικά σκουπίδια στον βυ-
θό της Άνδρου έκαναν τον

γύρο του διαδικτύου, με αποτέλεσμα ένα
μπαράζ δημοσιεύσεων από μεγάλα ΜΜΕ
του εσωτερικού και του εξωτερικού, για
την κατάσταση του βυθού της. Η “ανακά-
λυψη” οφείλεται στην ομάδα της Aegean
Rebreath, η οποία δημοσιοποίησε φωτο-
γραφικό υλικό από τη θάλασσα της Άν-
δρου, όπου εντοπίστηκαν θαλάσσιοι σχη-
ματισμοί, που δημιουργήθηκαν από τα
βουνά σκουπιδιών, που κατέληξαν εκεί,
μετά την κατάρρευση της παράνομης χω-
ματερής πριν από περίπου 8 χρόνια.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο
στην Άνδρο. Εικόνες από ξεχειλισμένους
κάδους, μπλε κάδους γεμάτους με κάθε
είδους σκουπίδια, πλαστικά ποτήρια από
καφέ και μπουκαλάκια νερού στις παρα-
λίες. Λίγο έξω από τις πόλεις, λόφοι από
στρώματα, καρέκλες, διαλυμένα έπιπλα
συνέθεταν τη φετινή εικόνα των περισ-
σότερων νησιών του Αιγαίου και του Ιο-
νίου. Δυστυχώς στα περισσότερα νησιά
η ανακύκλωση παραμένει σε πολύ χαμη-
λά επίπεδα, η κομποστοποίηση είναι α-
νύπαρκτη, ενώ υπάρχουν νησιά που δεν
διαθέτουν καν τις στοιχειώδεις υποδο-
μές, με θλιβερά αποτελέσματα.

Η εκτίναξη του αριθμού ξένων τουρι-
στών τα τελευταία έξι χρόνια έχει επιδει-
νώσει το πρόβλημα στη διαχείριση απορ-

ριμμάτων στα νησιά. Χαρακτηριστικά, η
Κέρκυρα, που φέτος το καλοκαίρι είχε
τεράστια προβλήματα στη διαχείριση
των απορριμμάτων, «παράγει» 330 τό-
νους σκουπιδιών κάθε ημέρα του καλο-
καιριού και 110 τόνους κάθε ημέρα του
χειμώνα. Ωστόσο, σε 24 από τα 108 χω-
ριά της υπάρχουν «γωνιές ανακύκλω-
σης», πρωτοβουλίες πολιτών που ανακυ-
κλώνουν σε 3 και 4 κατηγορίες. Ιδιώτες
συλλέγουν τα υλικά από τις «γωνιές ανα-
κύκλωσης» ή τις πράσινες γωνιές και τα
προωθούν. Τα εννέα μεγαλύτερα ξενοδο-
χεία του νησιού έχουν δικά τους «ρεύμα-
τα ανακύκλωσης».

Όμως, ειδικά οι μεγάλες μονάδες έχουν
συνειδητοποιήσει ότι εξαιτίας της αδυνα-
μίας διάθεσης του πλαστικού από την Ευ-
ρώπη και της στασιμότητας της ανακύ-
κλωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα πρέπει
να περιοριστεί η χρήση πλαστικών μιας
χρήσης και να αντικατασταθεί από άλλα
υλικά (π.χ. χαρτί, συμπαγές πλαστικό). Το
μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη στο μέ-
τωπο των απορριμμάτων είναι η διάθεση
του πλαστικού, καθώς η Κίνα έχει σταμα-
τήσει να εισάγει πλαστικό β΄ ποιότητας,
όπως έκανε μέχρι την έναρξη της οικονο-
μικής κρίσης το 2007-2008. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης (για το 2018),
η ανακύκλωση στα περισσότερα νησιά
είναι πολύ περιορισμένη. Με την εξαίρε-
ση ορισμένων νησιών των Κυκλάδων και
κάποιων μεμονωμένων νησιών, όπως οι

Λειψοί ή η Σκιάθος, οι περισσότεροι νη-
σιωτικοί δήμοι ανακτούν ελάχιστες για
τον πληθυσμό και τον τουρισμό τους πο-
σότητες. Περισσότερα από 20 νησιά δεν
έχουν καν ανακύκλωση, 19 νησιά στο Αι-
γαίο έχουν ακόμα χωματερές. 

Τα νησιά έχουν ιδιαιτερότητες που δυ-
σκολεύουν την εξεύρεση βιώσιμων λύσε-
ων στο πρόβλημα της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων. Μετά την τροποποίηση του ε-
θνικού σχεδιασμού και των περιφερεια-
κών σχεδίων, στα τέλη του 2016, οι δήμοι
ξεκίνησαν να εκπονούν τοπικά σχέδια
διαχείρισης, αλλά οι περισσότεροι δεν τα
εφάρμοσαν ποτέ. Η εποχικότητα –στα
περισσότερα ο πληθυσμός διπλασιάζεται
ή τριπλασιάζεται το καλοκαίρι– και οι
πιέσεις από τον τουρισμό δημιουργούν
πολλά προβλήματα. Η έλλειψη χώρου, η
προβληματική επικοινωνία με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα τον χειμώνα, η άναρχη
τουριστική ανάπτυξη δημιουργούν πολλά
εμπόδια στην εξεύρεση λύσεων.

Όμως τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι
δεν υπάρχουν λύσεις. Από το 2010 το μι-
κρό νησί των Λειψών έχει ξεκινήσει ένα
«ευρωπαϊκού τύπου» πρόγραμμα συστη-
ματικής ανακύκλωσης, που έχει φέρει ε-
ντυπωσιακά αποτελέσματα. Η επιτυχία
τους βασίζεται στη διαλογή στην πηγή,
καθώς ο δήμος δίνει στους πολίτες σα-
κούλες τεσσάρων χρωμάτων, μία για κά-
θε υλικό συσκευασίας: πράσινη για το
πλαστικό, κόκκινη για τα μέταλλα, γαλά-
ζια για το γυαλί και κίτρινη για το χαρτί.
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Μια συγκεκριμένη ημέρα οι πολίτες βγά-
ζουν στον δρόμο ή στον κάδο τους τα α-
νακυκλώσιμα χωρισμένα ήδη από το σπί-
τι σε σακούλες και ο δήμος τα συλλέγει.

Στον χώρο του δημοτικού Χώρου Υγει-
ονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
γίνεται περαιτέρω διαλογή σε 13 ρεύμα-
τα, τα ανακυκλώσιμα δεματοποιούνται
και στέλνονται στην Αθήνα, απευθείας
σε αγοραστή ανακυκλώσιμων υλικών.
Αυτό αποδίδει στον δήμο έσοδα που κα-
λύπτουν το ένα τρίτο του κόστους της
καθαριότητας (υπηρεσία αποκομιδής), η
οποία έχει ανατεθεί σε ιδιώτη. Το καλο-
καίρι συλλέγονται τα ανακυκλώσιμα
τρεις φορές την εβδομάδα και τα σύμμει-
κτα κάθε ημέρα, ενώ τον χειμώνα πιο α-
ραιά. Η δράσεις αυτές είχαν ως αποτέλε-
σμα ο ΧΥΤΑ των Λειψών, που ενώ είχε
ζωή 30 ετών, να έχουν περάσει τα 20
χρόνια και δεν έχει γεμίσει ούτε το ένα
τέταρτο. Άρα δεν θα χρειαστεί το νησί έ-
να τόσο μεγάλο έργο για τα επόμενα 20
χρόνια. Οι κάτοικοι έχουν πλέον συνηθί-
σει, κανείς δεν πετάει ανακατεμένα
σκουπίδια στην ανακύκλωση γιατί είναι

εύκολο να βρεθεί ποιος έκανε το λάθος. 
Υπάρχουν λοιπόν, λύσεις που μπορούν

να εφαρμοστούν και να μετριάσουν έστω
το πρόβλημα των απορριμμάτων στα νη-
σιά. Η ανακύκλωση των οργανικών α-
πορριμμάτων θα μπορούσε να γίνεται ε-
πιτόπου, με διαλογή στην πηγή και υπο-
χρεωτική συμμετοχή ξενοδοχείων και ε-
στιατορίων. Η τουριστική βιομηχανία θα
μπορούσε να έχει ενεργό ρόλο στη δια-
λογή και ανακύκλωση όλων των συ-
σκευασιών. Επιπλέον, τόσο τα ανακυ-
κλώσιμα όσο και το υπόλειμμα να οδη-

γούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα για
διαχείριση, με βάση ένα αποκεντρωμένο
σχέδιο μεταφοράς. Για παράδειγμα, στο
Κάπρι της Ιταλίας κρατούν μόνο το ορ-
γανικό, τα υπόλοιπα στέλνονται στη Νά-
πολη, καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη
χώρου σε αυτό το νησί. Λύσεις που έ-
χουν ήδη εφαρμοστεί στο εξωτερικό, θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν στα νησιά
μας, ώστε να μην χάσουν το όμορφο πε-
ριβάλλον τους και την υψηλή ποιότητα
ζωής που απολαμβάνουν οι κάτοικοί
τους.



πέτρα. Το εσωτερικό δάπεδο είναι πλακό-
στρωτο και η αποχέτευση του νερού γίνε-
ται συνήθως με μικρό υπόγειο κανάλι.

Οι λαϊκοί μάστορες που τις κατασκεύα-
σαν, τις στόλισαν μ’ ένα πλήθος από λιθα-
νάγλυφες παραστάσεις με θέματα εμπνευ-
σμένα από το φυτικό και ζωικό βασίλειο,
από τους μύθους και την ιστορία, ενώ δεν
απουσιάζει ποτέ και η θρησκευτική μας
παράδοση με διάφορα χριστιανικά σύμβο-
λα όπως ο σταυρός, στοιχεία που όλα μαζί
συνέθεταν μοναδικά έργα λαϊκής αρχιτε-
κτονικής και γλυπτικής.

Στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι πηγές θεω-
ρούνταν ιερές, οι κρήνες ήταν αρχικά ένα
σκαμμένο κοίλωμα σε πέτρα που βρίσκο-
νταν κοντά στην πηγή. Αργότερα, απέκτη-
σαν θρησκευτικό χαρακτήρα και μετατρά-
πηκαν σε πλούσια διακοσμημένες κατα-
σκευές. Οι γνωστότερες κρήνες ήταν η Εν-
νεάκρουνος και η Κλεψύδρα στην Αθήνα,
η Κασταλία στους Δελφούς, η κρήνη του
Θεαγένους στα Μέγαρα, της Ιαλυσού στη
Ρόδο, καθώς και οι κρήνες Γλαύκη και
Πειρήνη στην Κόρινθο. Δημόσιες κρήνες

υπήρχαν και στην αρχαία Ρώμη και ο πιο
διαδεδομένος τύπος τους ήταν μια λίθινη
δεξαμενή ορθογωνίου σχήματος με μικρό
βάθρο που στο πάνω μέρος της έφερε μια
σκαλιστή κεφαλή ανθρώπου ή ζώου, συνή-
θως λιονταριού απ’ όπου έρεε και το νερό.
Οι Ρωμαίοι μάλιστα είχαν αναπτύξει και τα
νυμφαία, ένα τύπο διακοσμητικής κρήνης,
όπου το νερό ανάβλυζε από κάποιο γλυπτό. 

Στο Βυζάντιο ο συνηθέστερος τύπος
κρήνης ήταν η "φιάλη" που βρίσκονταν
στην αυλή των μοναστηριών. Η Ορθόδο-
ξη παράδοση υπήρξε η πηγή έμπνευσης
για το διάκοσμό τους. 

Επίσης, στην περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας, κατασκευάστηκαν αρκετές φιλαν-
θρωπικές κρήνες (σεμπίλ) σε πλατείες κα-
θώς και άλλες απλούστερες σε διάφορους
δρόμους, κεντρικούς και μη. Αρκετές απ’
αυτές σώζονται μέχρι και σήμερα σε αρκε-
τά καλή κατάσταση κοσμώντας διάφορα
σημεία των πόλεων.

Οι κρήνες της Αθήνας που βλέπουμε στα
χαρακτικά των ευρωπαίων περιηγητών
χρονολογούνται κυρίως από την περίοδο

Από τα πανάρχαια χρόνια, οι
άνθρωποι έχοντας εκτιμήσει
την αξία του νερού ανέπτυ-
ξαν τεχνικές για τη συγκέ-
ντρωση, την αποθήκευση και

τη διανομή του. Εκτός από τη συλλογή του
βρόχινου νερού, οι κρήνες (βρύσες) με σκο-
πό τη συγκέντρωση και τη διανομή του νε-
ρού από μια πηγή, έναν αγωγό, κ.λπ. ήταν
πολύ διαδεδομένες, όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο. Τις κρήνες τις
συναντάμε σε μεγάλο αριθμό τόσο στους οι-
κισμούς όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Είναι απαραίτητο στοιχείο στις πλατείες,
στα προαύλια των εκκλησιών, στο δίκτυο
των μονοπατιών αλλά και σε όλο το λιθό-
στρωτο δίκτυο των οικισμών. Οι πρόγονοί
μας έδιναν ιδιαίτερη σημασία στις κρήνες
και τα κτίσματά τους και αυτό φαίνεται από
το πλήθος των λαϊκών τραγουδιών, θρύλων
και γεγονότων που είχαν σχέση με αυτές. 

Σε γενικές γραμμές, μια κρήνη μπορεί να
είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Αποτε-
λείται από πέτρινη ή μαρμάρινη ορθογώνια
κατασκευή στο πλάι της οποίας προσαρμό-
ζεται κολώνα ή δοκός (παραστάδα), που
μπορεί να καταλήγει σε τριγωνικό αέτωμα
(τύμπανο) ή τοξωτή πύλη (αψίδα). Οι ανοι-
χτές κρήνες έχουν έναν ορθογώνιο τοίχο
στην πρόσοψη του οποίου υπάρχει άλλοτε
τυφλή μονή ή διπλή αψίδα και άλλοτε πα-
ραλληλόγραμμη αβαθής εσοχή και σε ύψος
ενός περίπου μέτρου από το έδαφος ένα
στόμιο εκροής (κρουνός). Μικρή ποσότητα
νερού μπορεί να συγκρατείται αρχικά σε έ-
να κοίλωμα, τη χούφτα. Στη βάση του τοί-
χου μεταξύ δυο πεζουλιών το νερό συγκε-
ντρώνεται σε ορθογώνια λεκάνη (γούρνα)
που χρησιμεύει στο πότισμα των ζώων.
Στην πρόσοψη μπορεί να υπάρχουν μικρές
ορθογώνιες κοιλότητες (παραθύρες) για
την τοποθέτηση μικροαντικειμένων, εικό-
νων, και «κερασμάτων» της κρήνης. Οι
κλειστού τύπου κρήνες σκεπάζονται με τε-
τράπλευρη στέγη σε σχήμα χαμηλής πυρα-
μίδας ή με χτιστό θόλο. Η στέγη στηρίζεται
σε έναν, δύο ή τρεις τοίχους, και κολώνες
αντίστοιχα, κατασκευασμένες από ξύλο ή

Κρήνες
ένα ξεχασμένο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς 

«Και πρέπει πράγματι να έχει κανείς μεγάλην δύναμιν αναισθησίας και απονιάς 
διά να καταστρέψει μίαν παλαιάν βρύσιν». 

Η Μεσογείτικη Πύλη και η κρήνη της Μπουμπουνίστρας στα 1805 
(Πηγή: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης )
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της Τουρκοκρατίας, ενώ ελάχιστες διασώ-
ζονται έως και τις ημέρες μας και αποτε-
λούν μοναδικά έργα λαϊκής αρχιτεκτονικής
και γλυπτικής στο είδος τους. Πολλές έφε-
ραν λιθανάγλυφες παραστάσεις που απει-
κόνιζαν διάφορα θέματα της αρχαίας Αθή-
νας, καθώς και χριστιανικά και βυζαντινά
σύμβολα. Περίφημες κρήνες της παλιάς Α-
θήνας ήταν του Ψυρρή, Χασεκή, Τάτση,
Μπουμπουνίστρα, Αγά Βρύση, Βρυσάκι,
Καλλιρρόη, Λέκκα, Καλαμιώτη, η βρύση
του Αλίκοκκου, η κρήνη του Γεράνη, η
κρήνη του Σολάκη, των Αέρηδων και του
Αγίου Φιλίππου. Ήταν χωροθετημένες έτσι
ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα τμήματα
της πόλης. Ο Γρηγόριος Καμπούρογλου ο
οποίος θαύμαζε τις αθηναϊκές κρήνες ανα-
φέρει πικραμένος : «Και πρέπει πράγματι
να έχει κανείς μεγάλην δύναμιν αναισθη-
σίας και απονιάς διά να καταστρέψει μίαν
παλαιάν βρύσιν». Δυστυχώς σχεδόν όλες οι
παλιές βρύσες της Αθήνας καταστράφηκαν
και δεν διασώζεται σχεδόν καμία.

Διασώζεται όμως στον Υμηττό μια από
τις αρχαιότερες κρήνες της Αττικής, η
κρήνη Κριός στην Μονή Καισαριανής. Η
μαρμάρινη αυτή κρήνη με τη λαξευμένη
μορφή κεφαλής κριαριού, έδωσε την α-
φορμή στον Οθωμανό περιηγητή Εβλιά
Τσελεμπή να ονομάσει το μοναστήρι "Μο-
νή της Κριαροκεφαλής". Η κρήνη βρίσκε-
ται στον προαύλιο χώρο στην ανατολική
πλευρά των τειχών της Μονής. Το πρωτό-
τυπο αφαιρέθηκε κατά την δεκαετία του
1970 και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο. Το νερό της κρήνης σήμερα, με-
τά από υγειονομικό έλεγχο της Νομαρχίας
Αθηνών του 1993, δεν θεωρείται πόσιμο.
Ωστόσο, κατά το παρελθόν θεωρείτο "α-
γίασμα" με θαυματουργές ιδιότητες, που
βοηθούσαν στην ίαση πολλών ασθενειών,
προσφέροντας μάλιστα και ευγονία. Μέχρι
και πριν 30 χρόνια, οι Αθηναίοι έρχονταν
στην κρήνη κουβαλώντας νταμιτζάνες, για
να τις γεμίσουν με το νερό της κρήνης. Το
νερό αυτό, αν και θεωρείται πηγαίο, πρέ-
πει να σχετίζεται με το νερό του υδραγω-
γείου που βρίσκεται ψηλότερα, το οποίο ί-
σως μεταφέρεται ως εδώ υπογείως.

Οι δοξασίες και οι δεισιδαιμονίες των
ανθρώπων για το νερό είναι εμφανείς
στους διάκοσμους των κρηνών. Ο διάκο-
σμος της υπαίθριας κρήνης περιέχει σύμ-
βολα και αποτρεπτικά μοτίβα όπως δράκοι,
αετοί, φίδια, λιοντάρια, γοργόνες κ.ά. Οι α-
νατολικές επιδράσεις στον διάκοσμο εκ-
φράζονται με πεντάλφες, κυπαρίσσια, γλά-

πια και άρχισαν να ερημώνουν. Οι περισ-
σότερες ρημάχτηκαν από τον χρόνο και
την αδιαφορία των ανθρώπων, θάφτηκαν
κάτω από το τσιμέντο που κυριάρχησε πα-
ντού και όσες είχαν την τύχη να είναι κά-
πως απόμερες και ξεχασμένες, γκρεμίστη-
καν με τα χρόνια.

Οι κρήνες, πιο γραφικές, παραδοσιακές
και προσιτές από τα σύγχρονα μέσα ύ-
δρευσης, αναβιώνουν μύθους αλλά και με-
τουσιώνουν ελπίδες στους ανθρώπους,
που διαρκώς αναζητούν την ποιότητα ζωής
τους μέσα από το υγρό στοιχείο. Οι κρήνες
αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά δείγ-
ματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, άμε-
σα συνδεδεμένα με τη λαϊκή φαντασία και
την ιστορία κάθε τόπου, που είναι απαραί-
τητο να διατηρηθούν, να επισκευαστούν
και να αναδειχτούν, καθώς αποτελούν α-
ναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.

στρες, ανθέμια, ρόδακες, δέντρα της ζωής
με δυο αντικριστά ζώα φύλακες, κ.ά. και οι
δυτικές επιρροές με μεγάλα εύπλαστα και
ευκίνητα ανθοφόρα ή φρουτοφόρα αγγεία,
αχιβάδες, φυτικές συνθέσεις, κ.ά. Υπάρ-
χουν και θρησκευτικά σύμβολα: σταυροί,
χερουβείμ, κ.ά. που προστατεύουν το νερό,
την πηγή της ζωής, από τα κακά πνεύματα. 

Δημιουργοί των κρηνών ήταν οι παρα-
δοσιακοί τεχνίτες της πέτρας, από διάφο-
ρες περιοχές της Ελλάδας ονομαστές για
τα σινάφια των μαστόρων, όπως η Ήπει-
ρος, η Δυτική Μακεδονία, η Αρκαδία και
κάποια νησιά του Αιγαίου. Ήταν οργανω-
μένοι σε ομάδες από 5-10 άτομα, αν και υ-
πήρχαν μεγάλα μπουλούκια των 100 μα-
στόρων. Υπήρχαν όλες οι ειδικότητες: χτι-
στάδες, νταμαρτζήδες, λασπιτζήδες, κου-
βαλητάδες, πελεκάνοι, λιθοξόοι, σοβατζή-
δες, μαραγκοί, κ.ά. Ταξίδευαν όπου έβρι-
σκαν δουλειά τους ανοιξιάτικους και κα-
λοκαιρινούς μήνες, και διατηρούσαν την
παράδοση της οικοδομικής τέχνης.

Με τον ερχομό των γεωτρήσεων και τη
μεταφορά του νερού σε κάθε σπίτι, τη δε-
καετία του ’70, οι βρύσες του χωριού και
της πλατείας σιγά σιγά εγκαταλείφθηκαν

H κρήνη Κριός στην Μονή Καισαριανής
στον Υμηττό μια από τις αρχαιότερες κρή-
νες της Αττικής, σε παλαιά φωτογραφία της
Φιλοδασικής και όπως είναι σήμερα. 
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Ηκλιματική αλλαγή έχει επι-
φέρει εντονότερα καιρικά
φαινόμενα και περισσότε-
ρες φυσικές καταστροφές
με αποτέλεσμα να έχουμε

πολλές και ιδιαίτερα δυνατές καταιγίδες.
Επειδή τα ατυχήματα και η απώλεια ζωής
κατά τη διέλευση ιρλανδικών διαβάσεων
είναι συχνό φαινόμενο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

• Δεν περνάμε από ιρλανδικές διαβάσεις
με το αυτοκίνητό μας όταν υπάρχει πο-
λύ νερό.

• Δεν περνάμε καθόλου με το δίκυκλό
μας όταν υπάρχει έστω και λίγο νερό.

• Συμμορφωνόμαστε πάντα με τις υπο-
δείξεις της αστυνομίας και των αρχών.

• Δεν περνάμε από επικίνδυνες διαβά-
σεις ακόμα και εάν δεν υπάρχει προσω-
ρινή ή μόνιμη σήμανση.

• Δεν υπερεκτιμούμε ποτέ τις δυνατότη-
τες του οχήματός μας.

• Κάνοντας λίγα χιλιόμετρα παραπάνω
φτάνουμε με ασφάλεια στον προορι-
σμό μας.

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες
της ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στον σχεδιασμό τους κινητοποιούν
τους διαθέσιμους πόρους και διακόπτουν
την κυκλοφορίας στα σημεία στα οποία
το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χει-
μάρρους χωρίς γέφυρα (ιρλανδικές δια-
βάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά
τη διέλευση οχημάτων οι οδηγοί οφεί-
λουν να συμμορφώνονται με τις αποφά-
σεις των Αστυνομικών Αρχών.

Σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου
ορισμένοι δρόμοι συναντιούνται με χεί-

μαρρους, χωρίς να υπάρχει γέφυρα. Για
τη διευκόλυνση των οχημάτων έχει κατα-
σκευαστεί τσιμεντένιο οδόστρωμα. Η κα-
τασκευή αυτή ονομάζεται διεθνώς Ιρλαν-
δική διάβαση. Ονομάσθηκαν έτσι επειδή
στον αγγλοϊρλανδικό πόλεμο οι Ιρλανδοί

είχαν τέτοιες διαβάσεις που οι Βρετανοί
δεν ήξεραν ότι υπήρχαν, καθώς όταν έ-
βρεχε έστω και λίγο, η διάβαση σκεπαζό-
ταν και γινόταν αόρατη, οπότε πίστευες
ότι εκεί δεν υπήρχε πέρασμα να διαβείς
τον ποταμό. Στην ιρλανδική διάβαση είτε

Σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου ορισμένοι δρόμοι συναντιούνται με χείμαρρους, χωρίς να υπάρχει
γέφυρα. Για τη διευκόλυνση των οχημάτων έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιο οδόστρωμα. Η κατασκευή αυτή
ονομάζεται διεθνώς ιρλανδική διάβαση.

Τι είναι 
οι «ΙρλανδΙκές δΙαβαςέΙς» 
και γιατί απαιτούν προσοχή 
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έχει γίνει μικρή ασφαλτόστρωση σε χεί-
μαρρο (δηλαδή σε «ποτάμι» που έχει νε-
ρό μόνον όταν βρέχει) είτε έχει στηθεί έ-
να χαμηλό γεφύρι που εξυπηρετεί τα αυ-
τοκίνητα όταν υπάρχει ελάχιστο νερό
στον χείμαρρο.

Η διέλευση από τις διαβάσεις αυτές εί-
ναι ασφαλής μόνον όταν δεν υπάρχει νε-
ρό ή υπάρχει ελάχιστο. Ύστερα από βρο-
χοπτώσεις ή μετά από χιονόπτωση και
λιώσιμο του χιονιού , στις ιρλανδικές δια-
βάσεις εμφανίζονται μεγάλες ποσότητες
νερού, οπότε η διέλευση είναι πολύ επι-
κίνδυνη γιατί υπάρχει περίπτωση το νερό
να παρασύρει όχημα με τους επιβάτες
του με τραγικές συνέπειες.

Όταν τα νερά ενός χειμάρρου περνούν
πάνω από μία ιρλανδική διάβαση, είναι ε-
πικίνδυνο να περάσει κάποιος από αυτή,
γιατί:
- Δεν βλέπει το τσιμέντο ή την άσφαλτο

και έτσι δεν μπορεί να υπολογίσει το ύ-
ψος του νερού. Πόσο μάλλον, όταν αυ-
τό το επιχειρήσει κανείς τις νυχτερινές
ώρες.

- Δεν βλέπει πιθανές μεγάλες πέτρες που
κουβάλησε το νερό πάνω στο οδό-
στρωμα και μπορούν να κάνουν ζημιά
στο μέσο με το οποίο κινείται και να το
ακινητοποιήσουν πάνω στη διάβαση.

- Δεν αντιλαμβάνεται πιθανές φθορές στη
διάβαση, (μεγάλες λακκούβες, ξήλωμα
τσιμέντου ή ασφάλτου) με τα ίδια απο-
τελέσματα για το μέσο.

- Η ιρλανδική διάβαση δεν ενδείκνυται
για πέρασμα ούτε με τα... πόδια! Μπο-
ρεί κανείς να γλιστρήσει και να είναι α-
δύνατο να σηκωθεί με την ορμή του νε-
ρού.
Ακόμη πιο επικίνδυνο είναι να πέσει

στην αντίθετη πλευρά του χειμάρρου και
δεν ξέρει τι μπορεί στη συνέχεια να πέσει
πάνω του από τα νερά (πέτρες, ξύλα, κλα-
διά στα οποία μπορεί να μπλεχτεί κ.λπ.).

Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα μας υ-
πάρχουν πάνω από 1.200 χείμαρροι και η
προσέγγιση σε αυτούς είναι εντελώς δια-
φορετική για τον καθένα.

Για τον λόγο αυτό προσέχουμε τις δια-
σταυρώσεις με χειμάρρους και υδατορέ-
ματα. Δεν διασχίζουμε χειμάρρους και υ-
δατορέματα στις περιπτώσεις αυτές πεζοί
ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος να
παρασυρθούμε από το ορμητικό νερό.
Ενδεικτικά, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι:
• Δεκαπέντε εκατοστά (15εκ.) ορμητικού

νερού μπορούν να παρασύρουν έναν
άνθρωπο.

• Τριάντα εκατοστά (30εκ.) ορμητικού
νερού μπορούν παρασύρουν ένα μικρό
αυτοκίνητο.

• Σαρανταπέντε με εξήντα εκατοστά (45-
60εκ.) ορμητικού νερού μπορούν να
παρασύρουν ένα μεγάλο αυτοκίνητο ή
ένα φορτηγό.
Προσέχουμε ιδιαίτερα τη διέλευσή μας

ακόμα και όταν υπάρχει γέφυρα, καθώς

υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης σε περι-
πτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακολουθούμε τις οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ό-
πως αυτές περιγράφονται με απλό και κα-
τανοητό τρόπο στα ηλεκτρονικά σποτ
στο αντίστοιχο έντυπό της.

Υπάρχουν παντού εναλλακτικές δια-
δρομές. Διανύοντας λίγα χιλιόμετρα πα-
ραπάνω πηγαίνουμε στον προορισμό μας
ακολουθώντας διαδρομή με γέφυρα.
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NEEΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Ηπλούσια φυσική ομορφιά
ενός τόπου πολλές φορές
συνοδεύεται από φυσικές
καταστροφές. Πράγματι,
η γεωμορφολογική ποικι-

λία μιας περιοχής είναι συνήθως ένα
σημάδι ότι έχει πλούσια βιοποικιλότητα
αλλά και ότι είναι ιδιαίτερα επιρρεπής
σε ακραία φαινόμενα. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της Ελλάδας, που αν
και κατέχει μόλις το 0,02% της συνολι-
κής επιφάνειας της Γης, η χώρα μας α-
πελευθερώνει το ήμισυ της ευρωπαϊκής
σεισμικής ενέργειας και καταλαμβάνει
την έκτη θέση παγκοσμίως στο επίπεδο
σεισμικότητας. Το ξηρό μεσογειακό της
κλίμα, παράλληλα, την καθιστά ιδιαίτε-
ρα ευάλωτη στην εξάπλωση καταστρο-
φικών πυρκαγιών.

Το ξέσπασμα των καταστροφικών φυ-
σικών φαινομένων βρίσκεται συνήθως
πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο, όμως η
έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη είναι
σίγουρα δυνατή, και αποτελεί υποχρέω-
ση κάθε υπευθύνου κρατικού μηχανι-
σμού. Η πολιτεία της Καλιφόρνιας, που
παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την
Ελλάδα όσον αφορά το κλίμα, τη φύση
και το μέγεθος των φυσικών καταστρο-
φών. Μόλις τους τελευταίους 24 μήνες,
η Καλιφόρνια επλήγη από 16.600 κατα-
στροφικές πυρκαγιές και αρκετές σει-
σμικές δονήσεις που έφτασαν μέχρι και
τα 7 Ρίχτερ. Ωστόσο, τα τελευταία δύο
χρόνια οι αλλεπάλληλες φυσικές κατα-
στροφές έχουν δώσει ώθηση σε ένα α-
ξιοθαύμαστο κύμα δημιουργίας λύσεων
πρόληψης και ανίχνευσης, βασιζόμενο
σε τεχνολογίες αιχμής. Αυτό είναι δυνα-
τό επειδή υπάρχει ένα ιδιαίτερο περι-
βάλλον συνεργατικότητας μεταξύ του ε-
πιχειρηματικού πνεύματος της Σίλικον
Βάλεϊ, των ξακουστών πανεπιστημίων
της Καλιφόρνιας και των τοπικών αρ-
χών.

Δείγμα του συνεργατικού αυτού περι-
βάλλοντος αποτελεί ο διαγωνισμός τε-
χνολογίας Xprize, που στόχο έχει να
προωθήσει τη φαντασία και εφευρετι-
κότητα των σύγχρονων επιχειρηματιών

της τεχνολογίας για την εύρεση νέων
λύσεων στη διαχείριση των πυρκαγιών.
Αρκεί μια ματιά σε τρεις προτάσεις που
συμμετείχαν στον διαγωνισμό τεχνολο-
γίας Xprize, για να κατανοήσει κάποιος
γιατί η Καλιφόρνια πρωτοπορεί στην έ-
γκαιρη ανίχνευση και πρόληψη των φυ-
σικών καταστροφών.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 

Το ShakeAlert είναι ένα υπερσύγχρο-
νο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
για σεισμό, το οποίο προετοιμάζει εντα-
τικά εδώ και αρκετούς μήνες το Κέντρο
Γεωλογικής Ερευνας των Ηνωμένων
Πολιτειών και το οποίο αναμένεται να
καλύψει όλη τη Δυτική Ακτή της χώρας
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ανιχνεύ-
ει τον επερχόμενο σεισμό και θα παρέ-
χει έστω λίγα δευτερόλεπτα προειδοποί-
ησης, αρχικά για τις ζωτικές υποδομές
όπως οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Σε επόμενο στάδιο -και εφόσον ξεπερα-
σθούν οι υπάρχουσες τεχνικές δυσκο-
λίες- προειδοποίηση θα στέλνεται και
σε όλους τους πολίτες στην ευρύτερη
περιοχή του σεισμού, οι οποίοι θα παίρ-
νουν ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνό
τους. Λαμβάνοντας την ειδοποίηση, οι
κάτοικοι μπορούν να πάρουν τα απαραί-
τητα σωστικά μέτρα, όπως το να καλυ-
φθούν κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπι-
πλο για προστασία ή να απομακρυνθούν
από επικίνδυνες μηχανές και χημικά
στα περιβάλλοντα εργασίας τους. Πα-
ράλληλα, η πολιτεία της Καλιφόρνιας έ-
χει αρχίσει να οικοδομεί ένα αυτοματο-
ποιημένο σύστημα το οποίο θα επιβρα-
δύνει τα τρένα και τα αεροπλάνα, θα α-
ποτρέπει το πέρασμα των αυτοκινήτων
κάτω από γέφυρες και σήραγγες, και θα
κλείνει άμεσα τα βιομηχανικά συστήμα-
τα έπειτα από την ανίχνευση των σει-
σμικών κυμάτων.

Σε πρώτη φάση το σύστημα, που έχει
δημιουργηθεί από τη Γεωλογική Υπη-
ρεσία των ΗΠΑ (USGS), θα έχει ένα
πυκνότερο δίκτυο αισθητήρων ανίχνευ-

σης (σεισμογράφων) στη Νότια Καλι-
φόρνια, αλλά σταδιακά θα επεκταθεί
στις δυτικές ΗΠΑ, στις πολιτείες Όρε-
γκον και Ουάσιγκτον κατά μήκος της α-
κτής του Ειρηνικού, μιας άκρως σει-
σμογενούς περιοχής. 

DRONES ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Καθώς βρίσκεται στην καρδιά της Σί-
λικον Βάλεϊ, δηλαδή του παραδείσου
της σύγχρονης τεχνολογίας, το πυρο-
σβεστικό σώμα του Μένλο Παρκ έχει
ξεκινήσει μια πρωτοποριακή πρωτο-
βουλία εξερεύνησης της χρήσης των
drones στην καταπολέμηση των πυρκα-
γιών. Ηδη οι πυροσβέστες του πάρκου
έχουν λάβει μια γενναιόδωρη δωρεά α-
πό το Facebook για να αγοράσουν έναν
«στρατό» από μικροσκοπικά μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη και να τα εξοπλί-
σουν με θερμικές κάμερες. Στα χέρια
των πυροσβεστικών αρχών της Καλι-
φόρνιας, και με τη συμβολή του επιστη-
μονικού και τεχνολογικού κόσμου της
περιοχής, η στρατιά των drones έχει ήδη
αποδείξει πως μπορεί να κάνει μικρά
θαύματα στην αντιμετώπιση του φαινο-
μένου των θερινών πυρκαγιών.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έ-
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χουν τη δυνατότητα να πετούν πάνω α-
πό τις πυρκαγιές, όπου λόγω υψηλών
θερμοκρασιών και ριπών των ανέμων
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να επιχειρή-
σουν επανδρωμένα αεροπλάνα. Επίσης
μπορούν να πετάξουν κοντά στο έδα-
φος, σε δύσβατα σημεία και σε περιοχές
που δεν μπορούν να φτάσουν ούτε ελι-
κόπτερα, όπως χαράδρες ή φαράγγια.

Από εκεί μεταδίδουν εικόνα υψηλής
ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο απευ-
θείας στο κέντρο επιχειρήσεων. Η ζω-
ντανή μετάδοση της πορείας, της έντα-
σης και της κατεύθυνσης της πυρκαγιάς
παρέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες
στους πυροσβέστες που μπορούν να
διαμορφώνουν αναλόγως τη στρατηγι-
κή τους και να οργανώνουν τις επιχει-
ρήσεις διάσωσης με σαφώς μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα. Ήδη η πυροσβε-
στική ομάδα του Μένλο Παρκ τα χρησι-
μοποίησε για να ελιχθεί επιτυχώς γύρω
από τη φωτιά που ξέσπασε πέρυσι στο
Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι και εντέλει να
την καταστείλει προτού αυτή εξελιχθεί.

Τα πιο προηγμένα drones εξοπλίζο-
νται με ειδικές υπερευαίσθητες κάμερες
υπέρυθρων, ώστε να δίνουν εικόνα ακό-
μη και μέσα από πυκνό καπνό, αλλά και
να ανιχνεύσουν μικρές εστίες φωτιές.
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να προλά-
βουν πυρκαγιές εν τη γενέσει τους ή να
φτάσουν έγκαιρα σε σημεία αναζωπυ-
ρώσεων.

Στις πυρκαγιές της Καλιφόρνιας επι-
στρατεύτηκαν τα στρατιωτικά drones
MQ-9 Reaper, τα οποία μπορούν να πε-
τάνε επί 24 ώρες χωρίς να χρειαστούν α-
νεφοδιασμό. Είναι εξοπλισμένα με ειδι-
κές θερμικές και υπέρυθρες κάμερες. Ε-
ξίσου σημαντική με τη ζωντανή μετάδο-
ση εικόνας από το πεδίο, είναι και η ανά-
λυση δεδομένων στο κέντρο επιχειρήσε-
ων. Παράλληλα, αρκετά drones έχουν
αρχίσει να εξοπλίζονται με την τεχνολο-
γία lidar, η οποία χρησιμοποιεί παλλόμε-
νο φως για τη μέτρηση των αποστάσεων
και τη δημιουργία ακριβέστατων, τρισ-
διάστατων χαρτών, που δείχνουν την πι-
θανή εξάπλωση των πυρκαγιών.

Καθώς η κίνηση των πύρινων μετώ-
πων είναι συχνά απρόβλεπτη, η συνεχής
παρακολούθηση που επιτρέπουν τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ένα ε-
ξαιρετικά σημαντικό εργαλείο στην α-
ποφυγή των καταστροφών.

Η ΑΜΦΙΒΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤIΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Σε έναν κόσμο που όλο και περισσό-
τερο επηρεάζεται από τις κλιματικές αλ-
λαγές, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι
μεγάλες πλημμύρες γίνονται όλο και πιο
συχνές. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι
δέκα χειρότερες πλημμύρες στον κόσμο
έχουν προκαλέσει ζημιές άνω των εκατό
δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν
εκτοπίσει εκατοντάδες εκατομμύρια αν-
θρώπους από τα σπίτια τους. Η αύξηση
του πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις πα-
γκοσμίως, καθώς και οι πρώτες συνέπει-
ες της κλιματικής αλλαγής, κυρίως οι
πλημμύρες, έχουν ανανεώσει το παγκό-
σμιο ενδιαφέρον για την αμφίβια αρχι-
τεκτονική. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη
Σιγκαπούρη έχουν αρχίζει να κτίζονται
πλωτοί ουρανοξύστες, ενώ οι πολεοδό-
μοι στρέφουν το βλέμμα τους πέρα από
τα παραδοσιακά αστικά όρια.

Η τάση αυτή δεν θα μπορούσε να α-
φήσει ανέγγιχτες τις παράκτιες πόλεις
του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσί-

σκο της Καλιφόρνιας, όπου η πλωτή αρ-
χιτεκτονική συνδυάζεται με την πράσι-
νη τεχνολογία και τον βιώσιμο σχεδια-
σμό. Αναφερόμαστε στο Πλωτό Εργα-
στήριο Οικολογίας, κοινοπραξία μεταξύ
του κόσμου της επιστήμης, της τέχνης
και της επιχειρηματικότητας, η οποία α-
ναπτύσσει πλωτές βάσεις και οικοδομι-
κά υλικά, που, παράλληλα, λειτουργούν
ως υποβρύχιες κατοικίες για τη θαλάσ-
σια ζωή. Οι αμφίβιες δομές δεν είναι
στατικές, όπως τα παραδοσιακά κτίρια,
αλλά αντιδρούν στις πλημμύρες όπως
τα πλοία σε μια ανερχόμενη παλίρροια
και επιπλέουν στην επιφάνεια του νε-
ρού. Τα πρώτα έργα του εργαστηρίου έ-
χουν ήδη μεγάλη απήχηση στην κοινή
γνώμη στην Καλιφόρνια, εξασφαλίζο-
ντάς του περαιτέρω χρηματοδότηση.

Ενώ η κλιματική αλλαγή κάνει το
μέλλον να φαντάζει ζοφερό, οι πρωτο-
ποριακές αυτές δομές χτίζουν ένα μέλ-
λον στο οποίο ο άνθρωπος και η φύση
συμβιώνουν αρμονικά στο ίδιο περιβάλ-
λον, χάρη στην τεχνολογία, τη συνεργα-
σία και τον έγκαιρο σχεδιασμό.

Μετά τo πέρασμα του τυφώνα «Κατρίνα» από τη Νέα Ορλεάνη.
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Σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες, ο τομέας των μεταφο-
ρών συνεισφέρει στις παγκό-
σμιες εκπομπές ρύπων διο-
ξειδίου του άνθρακα με ένα

εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του
15%. Όσον αφορά την Ευρώπη, οι μετα-
φορές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα
τέταρτο των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν
την κύρια αιτία της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στις πόλεις. Ενώ η παγκόσμια
κοινότητα έχει αρχίσει να παίρνει τα μέ-
τρα της για την προστασία του πλανήτη,
ο τομέας των μεταφορών δεν ακολουθεί
με τον ίδιο ρυθμό: παρά τις νομοθετή-
σεις, οι εκπομπές ρύπων από τις μεταφο-
ρές άρχισαν να μειώνονται μόλις το 2007
και εξακολουθούν να παραμένουν υψη-
λότερες σε σχέση με το 1990.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπο-
μπών οφείλεται στις οδικές μεταφορές,
καθώς το 2014 αποτέλεσαν περισσότερο
από το 70% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου που οφείλονταν στον το-
μέα των μεταφορών. Ωστόσο, οι αερομε-
ταφορές είναι εκείνες που δεν προσαρ-
μόζονται στα νέα δεδομένα και απαιτή-
σεις. Συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, οι εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου από την αεροπορία αυξήθηκαν κατά
87% μεταξύ του 1990 και του 2006.

Σημειώνεται πως κάθε λεπτό απογειώ-
νονται 84 αεροσκάφη παγκοσμίως, τα ο-
ποία και παράγουν το 2% των συνολικών
αέριων ρύπων, ενώ η Διεθνής Ένωση Α-
ερομεταφορών (IATA) έχει δεσμευτεί για
μείωση των ρύπων που παρήγαγε η αε-
ροπορική βιομηχανία το 2005 κατά 50%
μέχρι το 2050.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτη-
τα πως η ανθρωπότητα πρέπει να εγκα-
ταλείψει εξ ολοκλήρου την εναέρια με-
ταφορά. Οι νέες τεχνολογίες έρχονται να
δώσουν λύσεις σε αυτό το φλέγον ζήτη-
μα. Δεκάδες νεοφυείς εταιρείες έχουν ξε-
κινήσει να επενδύουν στη δημιουργία
καινοτόμων ηλεκτρικών αεροσκαφών,
τα οποία αναπτύσσονται ραγδαία, προ-
σφέροντας μια περιβαλλοντικά ενσυνεί-

δητη εναλλακτική στις αερομεταφορές.
Ήδη αρκετές εταιρείες και επιστήμο-

νες έχουν αρχίσει να στρέφονται στα η-
λεκτρικά αεροσκάφη για τις τοπικές και
περιφερειακές μεταφορές. Το κορυφαίο
παράδειγμα, μέχρι στιγμής, έρχεται από
την ισραηλινή startup εταιρεία Eviation
και το φουτουριστικό λευκό της αερο-
πλάνο ονόματι Alice. Το Alice είναι ένα
πρωτότυπο ηλεκτροκίνητο αεροπλάνο,
οποίο έχει την ικανότητα να μεταφέρει 9
επιβάτες για περισσότερα από 1.000 χλμ.
Το αεροσκάφος έχει μήκος 12,2 μέτρα,
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης
6.350 κιλά, ενώ διαθέτει τρεις συνολικά

έλικες ώθησης: έναν βασικό έλικα πίσω
από την ουρά του σε σχήμα V και δύο μι-
κρότερους στο άκρο κάθε φτερού. 

Το πλήρως ηλεκτροκίνητο Alice πα-
ρουσιάστηκε στο πρόσφατο ετήσιο Air
Show του Παρισιού όπου απέσπασε θε-
τικές κριτικές, αποκτώντας μάλιστα και
τον πρώτο πελάτη του, τον περιφερειακό
αμερικανικό αερομεταφορέα Cape Air.
Μέχρι το τέλος του χρόνου, το υπερσύγ-
χρονο αεροσκάφος θα εκτελεί δοκιμα-
στικές πτήσεις, με στόχο να διασχίζει συ-
στηματικά τους αιθέρες μέχρι το 2021.

Η ισραηλινή startup Eviation είναι, ό-
πως όλα δείχνουν, μια ανάσα μόλις μα-

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟβΛΗμΑ
των εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές
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κριά από τη μαζική παραγωγή ηλεκτρι-
κών επιβατικών αεροσκαφών, μετά την
παρουσίαση του Alice. Η Eviation επι-
χειρεί με αυτό τον τρόπο να παρέχει μια
ρεαλιστική εναλλακτική λύση στα συμ-
βατικά αεροσκάφη, η οποία θα ελαχιστο-
ποιήσει τις εκπομπές αερίων ρύπων και
θα μειώσει τα λειτουργικά κόστη για τις
αεροπορικές εταιρείες.

Υπάρχουν όμως και άλλες πολύ ενδια-
φέρουσες περιπτώσεις. Για παράδειγμα,
στην Γερμανία, το «ιπτάμενο ταξί» της ε-
ταιρείας Lilium έχει ήδη συμπληρώσει ε-
κατοντάδες επιτυχημένες πτήσεις από τον
Απρίλιο του 2017. Το ηλεκτροκίνητο αε-
ροσκάφος έχει τη δυνατότητα να ταξιδέ-
ψει από το Λονδίνο στο Παρίσι σε διάρ-
κεια μιας ώρας, ενώ στόχος της εταιρείας
πέρα από την περιβαλλοντική του λει-
τουργία, είναι και η οικονομική προσιτό-
τητα. Η Lilium σκοπεύει να το κατασκευ-
άζει και χρησιμοποιεί στο πλαίσιο μιας υ-
πηρεσίας αεροταξί on-demand: Με το πά-
τημα ενός κουμπιού οι επιβάτες θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για
να βρίσκουν την κοντινότερη πλατφόρμα
προσγείωσης και να σχεδιάζουν εύκολα
το ταξίδι τους. Επιλέγοντας από ένα δί-
κτυο πλατφορμών ανά πόλεις και περιο-
χές, θα μπορούν να κάνουν ταξίδια σε τι-
μές που είναι συγκρίσιμες με αυτές των
ταξί, αλλά θα είναι τέσσερις φορές πιο
γρήγορα. Η Lilium αναμένει την υπηρε-
σία αυτή να είναι σε λειτουργία ανά διά-
φορες πόλεις του κόσμου ως το 2025.

Στην Γερμανία έχουν γίνει προσπάθει-
ες για να βρεθούν περιβαλλοντικά φιλι-
κές λύσεις και στις οδικές μεταφορές.
Πρόσφατα, η Γερμανία παρέδωσε στην
κυκλοφορία το πρώτο τμήμα ενός ηλε-
κτρικού αυτοκινητοδρόμου, που θα προ-
σφέρει σε υβριδικά φορτηγά τη δυνατό-

τητα επαναφόρτισης ενώ βρίσκονται εν
κινήσει στις βασικές οδικές αρτηρίες της
χώρας.

Το πρώτο τμήμα, μήκους 10 χιλιομέ-
τρων, του ηλεκτρικού αυτοκινητοδρό-
μου βρίσκεται νοτίως της Φρανκφούρτης
στον οδικό άξονα Α5 της Γερμανίας και
άνοιξε πρόσφατα, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του γερμανικού κρατιδίου της Έσ-
σης. Χρησιμοποιείται μόνο από ένα υ-
βριδικό φορτηγό, ενώ ο σχεδιασμός προ-
βλέπει τέσσερα ακόμη έως το 2020.

Παρότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες απο-
τελούν ήδη το μέλλον της οδικής μετα-
κίνησης σύμφωνα με τους αναλυτές της
βιομηχανίας, η πρόκληση της επανα-
φόρτισής τους επιμένει. Το πειραματικό
πρόγραμμα Elisa, το οποίο εγκαταστά-
θηκε στις αρχές Μαΐου σε μήκος 10 χι-
λιομέτρων στην εθνική λεωφόρο, προ-
σπαθεί να προσφέρει μια λύση στο πρό-
βλημα αυτό χάρη σε συστήματα κεραι-
ών αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος τα ο-
ποία εφάπτονται με την οροφή του φορ-
τηγού. Την ώρα που τα βαριά οχήματα
βρίσκονται εν κινήσει, τα εναέρια κα-
λώδια τροφοδοτούν τον ηλεκτρικό κι-

νητήρα με ένταση ύψους 670 volt, πα-
ρέχοντας ουσιαστικά αρκετή ενέργεια
έτσι ώστε τα φορτηγά να κινούνται εξ
ολοκλήρου με ηλεκτρικό ρεύμα αλλά
και να εξοικονομούν αποθέματα για αρ-
γότερα, όταν μεταβούν σε υβριδικό κι-
νητήρα. Πέρα από τις σημαντικές μειώ-
σεις των ρύπων των βαρέων οχημάτων,
η Elisa προσφέρει και επιπλέον οικονο-
μικά οφέλη. Μελέτη που δημοσιεύθηκε
λίγο αργότερα από τα εγκαίνια του «e-
αυτοκινητόδρομου» κατέληξε πως η τε-
χνολογία θα μπορούσε να μειώσει το
κόστος μετακίνησης ενός φορτηγού 40
τόνων κατά 20.000 ευρώ σε διαδρομή
100 χιλιάδων χιλιομέτρων.

Το σύστημα κατασκευάσθηκε από τον
γερμανικό μηχανολογικό όμιλο Siemens,
ενώ η Scania -τμήμα του ομίλου Volk-
swagen- ήταν ο προμηθευτής των οχη-
μάτων. Τα πρώτα σημάδια της λειτουρ-
γίας της Elisa ήταν τόσο ενθαρρυντικά,
που ήδη δύο ακόμα γερμανικά κρατίδια
χτίζουν τους δικούς τους «e-αυτοκινητό-
δρομους», καθιστώντας το όραμα της
χώρας για μείωση των ρύπων κατά το ή-
μισυ μέχρι το 2030 ακόμα πιο εφικτό.

Το ηλεκτροκίνητο αεροπλάνο Alice της εταιρίας Eviation στο Air Show του Παρισιού (Φωτό: Matti Blume).
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οειδών είναι ο βασικός παράγοντας της α-
ποψίλωσης του Αμαζόνιου. Λίγο περισσό-
τερο από το 65% των αποψιλωμένων εκτά-
σεων στον Αμαζόνιο πλέον χρησιμοποιού-
νται ως βοσκοτόπια. H Βραζιλία είναι ο με-
γαλύτερος εξαγωγέας βοδινού κρέατος πα-
γκοσμίως. Οι εξαγωγές βοδινού έφτασαν το
2018 το ρεκόρ του 1,64 εκατομμυρίου τό-
νων (πηγή: Ένωση Εξαγωγικών Βιομηχα-
νιών Κρέατος Βραζιλίας). Βασικές αγορές
είναι η Κίνα και ακολουθούν η Αίγυπτος
και η ΕΕ. Πίσω από την πρώτη θέση της
Βραζιλίας βρίσκονται λίγο περισσότερα α-
πό είκοσι χρόνια ιδιαίτερα εντυπωσιακής α-
νάπτυξης. Από το 1997 ως το 2016, για πα-
ράδειγμα, η χώρα δεκαπλασίασε τις εξαγω-
γές της σε βοδινό κρέας.

Οι γεωργικές δραστηριότητες καταλαμ-
βάνουν σχεδόν το 6,5% των αποψιλωμένων
εκτάσεων του Αμαζονίου. Ήδη πρώτος εξα-
γωγέας σόγιας παγκοσμίως, μπροστά και α-
πό τις ΗΠΑ, η Βραζιλία εξήγαγε 83,3 εκα-

τομμύρια τόνους το 2018, δηλαδή αύξηση
22,2% σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με το
υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Η αυ-
ξητική αυτή τάση εξηγείται κυρίως από τις
ανάγκες της Κίνας, πρώτου εισαγωγέα της
βραζιλιάνικης σόγιας, κυρίως γενετικά με-
ταλλαγμένης. Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ
ΗΠΑ-Κίνας έχει αναγκάσει το Πεκίνο να α-
γοράζει περισσότερη σόγια από τη Βραζι-
λία, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές σόγιας από
τη Βραζιλία στην Κίνα αυξήθηκαν κατά
30% πέρυσι.

Επιστήμονες και φορείς προστασίας του
περιβάλλοντος εξηγούν αυτή την αύξηση
της αποψίλωσης από τη δράση γεωργών,
κτηνοτρόφων και άλλων που ενθαρρύνθη-
καν από την υποστήριξη που εξέφρασε ο
πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονά-
ρου για την εκμετάλλευση περιοχών των
αυτοχθόνων και προστατευόμενων περιο-
χών ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότη-
τες αυτές καθώς και έρευνες για μεταλλεύ-

Οι φωτογραφίες που αναρτή-
θηκαν από τα ειδησεογραφι-
κά πρακτορεία και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, έφε-
ραν τον Αμαζόνιο στο επίκε-

ντρο της δημοσιότητας τον φετινό Αύγου-
στο. Αν και οι ηγέτες του κόσμου συναντή-
θηκαν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο του
ΟΗΕ για το κλίμα όπου αναπόφευκτα συ-
ζητήθηκε και η τύχη του μεγαλύτερου τρο-
πικού δάσους παγκοσμίως, αυτό εξακολου-
θούσε να καίγεται.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, στην πολιτεία Ρο-
ντόνια της Βραζιλίας, ο αριθμός των πυρκα-
γιών αυξήθηκε σε διάστημα 24 ωρών κατά
1.915% (σε περισσότερες από 242), ενώ
την προηγουμένη ημέρα μαίνονταν μόνο
12. Εξάλλου ανησυχία επικρατούσε και για
την τεράστια σαβάνα του Σεράντο, όπου
μαινόταν το ένα τρίτο των πυρκαγιών στη
Βραζιλία. Και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη
Φύση έκρουσε στις 20 Σεπτεμβρίου τον
κώδωνα του κινδύνου για μια «κατάσταση
έκτακτης ανάγκης στον βιότοπο» του Πα-
ντανάλ, που ζει τη χειρότερή του χρονιά ε-
δώ και επτά χρόνια, με αύξηση κατά 351%
των πυρκαγιών από τον Ιανουάριο, οι οποί-
ες σε ποσοστό 90% ήταν αποτέλεσμα ε-
γκληματικών ενεργειών.

Τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία του
βραζιλιάνικου ινστιτούτου ΙNPE επιβεβαι-
ώνουν ότι με περίπου 131.600 πυρκαγιές α-
πό τον Ιανουάριο η Βραζιλία, στην οποία
κυλάει το 60% του Αμαζονίου, δεν έχει κα-
εί σε τέτοιο βαθμό εδώ και επτά χρόνια.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο ως τις
19 Σεπτεμβρίου, έχει καταγραφεί αύξηση
κατά 56% στις πυρκαγιές στη Βραζιλία σε
σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με σχε-
δόν το 47% να είναι στον Αμαζόνιο.

Οι πυρκαγιές αυτές, που στην πλειονότη-
τά τους οφείλονται σε σκόπιμες ενέργειες,
έχουν στόχο να ανοίξουν χώρο για την ε-
κτροφή βοοειδών και για τις καλλιέργειες
και συνοδεύονται από αποψίλωση του δά-
σους με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με
την Greenpeace, η εκτεταμένη εκτροφή βο-

ςΚΟΠΙΜες ενερΓεΙες
εΚΑΨΑν ΠΑΛΙ ΤΟν ΑΜΑΖΟνΙΟ

Χάρτης της Νότιας Αμερικής, που δείχνει τις πυρκαγιές, στις 21 Αυγούστου 2019
(Πηγή: Global Forest Watch).

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι μια από τις πλουσιότερες περιοχές του πλανήτη 
από άποψης βιοποικιλότητας και καλύπτει περίπου 2,12 εκατ. τετραγωνικά μίλια.
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ματα. Δεν είναι τυχαίο που από τον Ιανουά-
ριο που ανέλαβε την προεδρία της Βραζι-
λίας ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, η αποψίλωση
του Αμαζόνιου επιταχύνθηκε.

Ο Αλμπέρτο Σέτζερ, ερευνητής του ΙΝ-
ΡΕ, είπε στο Reuters πως, αν και οι φωτιές
μπορούν να είναι πιο κοινές κατά τα πιο
ξηρά έτη, κυρίως ευθύνονται οι άνθρωποι
για τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων μη-
νών. Άλλωστε οι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι αντίθετα με τα μεσογειακά δάση, οι
φωτιές από φυσικά αίτια είναι σχετικά
σπάνιες στον Αμαζόνιο. Οπότε όλες, ή
σχεδόν όλες οι φωτιές που βλέπουμε οφεί-
λονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο
Βραζιλιάνος πρόεδρος έχει περιορίσει τις
προσπάθειες της κυβέρνησής του να ελέγ-
ξει την καταστροφή, υποσχόμενος μάλι-
στα να επιτρέψει την οικονομική και ε-
μπορική αξιοποίηση των προστατευόμε-
νων εκτάσεων προκειμένου να τονώσει
την οικονομική ανάπτυξη.

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι
μια από τις πλουσιότερες περιοχές του πλα-
νήτη από άποψης βιοποικιλότητας και κα-
λύπτει περίπου 2,12 εκατ. τετραγωνικά μί-
λια. Συχνά αναφέρεται ως ένας από τους
μεγαλύτερους προμηθευτές οξυγόνου στον
πλανήτη, καθώς και ένας μηχανισμός -κλει-
δί για την απορρόφηση του διοξειδίου του
άνθρακα- και ως εκ τούτου για την επιβρά-
δυνση της κλιματικής αλλαγής. Τα δάση
του πλανήτη απορροφούν 2,4 δισ. τόνους
διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, με τον Α-
μαζόνιο από μόνο του να απορροφά το 1/4

αυτούς οι παράνομοι υλοτόμοι, οι αγρότες
και οι κτηνοτρόφοι. Φυλές οι οποίες δεν α-
φανίζονται με βίαιο τρόπο οι ίδιες, αναγκά-
ζονται να αφήσουν τις περιοχές τους από
τις πρόσφατες πυρκαγιές καθώς αυτές καί-
νε ή διώχνουν τα άγρια ζώα που ζουν στο
τροπικό δάσος και αποτελούν θηράματα
για τους αυτόχθονες.

Επιπλέον, όλο και πληθαίνουν οι καταγ-
γελίες από εκπροσώπους αυτοχθόνων φυ-
λών ότι πριν το ξέσπασμα των πυρκαγιών,
αλλά και μετά από αυτές, ήρθαν σε επαφή
με μη αυτόχθονες που τους απείλησαν και
τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν τη γη
τους.

Υπό ισχυρή διεθνή πίεση, ο πρόεδρος
της Βραζιλίας υπέγραψε στις 23 Αυγού-
στου διάταγμα για την αποστολή του στρα-
τού για την καταστολή των πυρκαγιών
στον Αμαζόνιο. Τελικά, η αποστολή αυτή
παρατάθηκε έως τις 24 Οκτωβρίου. 

Ο Μπολσονάρου έχει δεχθεί έντονη κρι-
τική στη Βραζιλία και στο εξωτερικό για
τον αυξημένο αριθμό πυρκαγιών στον Αμα-
ζόνιο. Η κρίση προκάλεσε μια έντονη αντι-
παράθεση του προέδρου με τον Εμανουέλ
Μακρόν, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος πρότει-
νε να αναζητηθεί τρόπος να παραχωρηθεί
ειδικό διεθνές καθεστώς στον Αμαζόνιο.

Η σύνοδος για τον Αμαζόνιο που οργα-
νώθηκε πρόσφατα στην έδρα των Ηνωμέ-
νων Εθνών στη Νέα Υόρκη επέτρεψε την
αποδέσμευση άλλων 500 εκατομμυρίων
δολαρίων για την προστασία των τροπικών
δασών, απουσία όμως της Βραζιλίας.

εξ αυτών.
Ωστόσο σύμφωνα με μελέτη του 2015, η

δυνατότητα του τροπικού δάσους να το κά-
νει αυτό μειώνεται. Οι επιστήμονες προει-
δοποιούν ότι ακόμη και χωρίς φωτιές και α-
ποδάσωση ο Αμαζόνιος δεν θα είναι σε θέ-
ση να ανταπεξέλθει στην εκτίναξη των επι-
πέδων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
που απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην α-
τμόσφαιρα.

Δεν κινδυνεύουν όμως μόνο η βιοποικι-
λότητα και τα οικοσυστήματα της περιοχής
του Αμαζονίου. Τα στοιχεία που έχουν
στην διάθεση τους οι οργανώσεις των αυ-
τοχθόνων του Αμαζονίου σχετικά με τις
πρόσφατες πυρκαγιές και προέρχονται από
διασταύρωση των δεδομένων που προέκυ-
ψαν από την χαρτογράφηση των πυρκα-
γιών από τη Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπη-
γικής και Διαστήματος των ΗΠΑ (NASA)
καταδεικνύουν ότι οι προστατευόμενες πε-
ριοχές των αυτοχθόνων επλήγησαν ιδιαίτε-
ρα από την καταστροφή. Πιο συγκεκριμέ-
να σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πυρ-
καγιές ξέσπασαν σε 131 προστατευόμενες
και ελεγχόμενες περιοχές την περίοδο 15-
20 Αυγούστου. Από αυτές οι 15 είναι πε-
ριοχές στις οποίες ζουν πλήρως απομονω-
μένες φυλές ή φυλές που πολύ πρόσφατα
είχαν την πρώτη τους επαφή με τον υπόλοι-
πο κόσμο, όπως η φυλή των Άουα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι φυλές αυ-
τές βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο καθώς
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις περιο-
χές τους εξαιτίας της απειλής που είναι γι’

Η οικολογική καταστροφή όπως αποτυπώθηκε από το διάστημα.
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Ημεγαλύτερη πυρκαγιά του
φετινού καλοκαιριού ήταν
στην περιοχή της Δίρφης.
Η Δίρφη στα κεντροανα-
τολικά της Εύβοιας, που

είναι ένα από τα 19 Αισθητικά Δάση
στην Ελλάδα και προστατευόμενη τοπο-
θεσία του Δικτύου Natura 2000, παραδό-
θηκε στις φλόγες στις 12 Αυγούστου.

Σε αυτό το απόκρημνο βουνό, ένα από
τα ψηλότερα της νησιωτικής Ελλάδας,
ζούσαν σπάνια, ενδημικά φυτά, δεκάδες
είδη της ορνιθοπανίδας, μεταναστευτικά
πουλιά και αμφίβια. Το βουνό είναι τε-
λείως εκτεθειμένο στους ανέμους, καθώς
είναι το πρώτο φράγμα που συναντούν
στη χώρα μας οι βορειοανατολικοί άνε-
μοι. Αυτοί ακριβώς οι άνεμοι, που ξεπέ-
ρασαν τα 8 Μποφόρ, θέριεψαν τη φωτιά
που έφτασε να έχει περίμετρο μετώπου
11,5 χιλιόμετρα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου
της πυροσβεστικής το πυκνό δάσος που
καιγόταν και η έντονη φυτοκάλυψη του
εδάφους προκάλεσαν μεγάλη φλόγα, η
οποία σε πολλά σημεία έφτανε τα 20 με
30 μέτρα.

Εκκενώθηκαν και τα χωριά Σταυρός

και Πλατάνα και το Μοναστήρι Μακρυ-
μάλλης. Οι περίπου 300 κάτοικοι από τα
χωριά Μακρυμάλλη και Κοντοδεσπότι
οδηγήθηκαν με λεωφορεία του δήμου
και του στρατού σε ασφαλές σημείο στα
Ψαχνά.

Η Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων του
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Εύβοιας
κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας. Η χώρα μας ζήτησε
βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας και η Ευρωπαϊκή
Ένωση κινητοποίησε άμεσα τα επιχειρη-
σιακά μέσα της μετά το αίτημα της Ελ-
λάδας.

Σύμφωνα με το EFFIS, η πυρκαγιά κα-
τέκαψε 28.890 στρέμματα από τα οποία
τα 10.000 ήταν παρθένο δάσος. Οι εικό-
νες από το μαύρο τοπίο ήταν σοκαριστι-
κές με καμένα δέντρα και καμένα ζώα
που δεν κατάφεραν να σωθούν. Πρόκει-
ται για τη χειρότερη οικολογική κατα-
στροφή στην περιοχή από το 2007.

Χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις
των φετινών πυρκαγιών στον Υμηττό. Η
πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα
ξημερώματα της 12ης Αυγούστου σε κα-

τοικημένη περιοχή στην Παιανία, πήρε
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω των ι-
σχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιο-
χή. Η φωτιά έφτασε στις κεραίες, όπου
προξένησε μικρές ζημιές σε υλικά έξω α-
πό τον χώρο. Ευτυχώς χάρη στις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστι-
κής, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στο Αι-
σθητικό Δάσος Υμηττού. Σε ό,τι αφορά
στις ζημιές στην Παιανία, από όπου ξεκί-
νησε η πυρκαγιά, έχουν προκληθεί σοβα-
ρές ζημιές σε ένα σπίτι και εξωτερικά σε
άλλα τρία. Οι κάτοικοι δεν κινδύνευσαν,
καθώς απομακρύνθηκαν έγκαιρα με τη
συνδρομή της Αστυνομίας.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς, από την Δι-
εύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ε-
μπρησμού εξετάζονται μεταξύ άλλων
καταγγελίες κατοίκων της Παιανίας, που
κάνουν λόγω για έκρηξη και ταυτόχρο-
νες εστίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χει στοιχείο που να πιστοποιεί εμπρη-
σμό. Παρ’ όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη
την ώρα έναρξης της πυρκαγιάς, οι υπο-
ψίες των κατοίκων είναι βάσιμες.

Συνέβησαν και άλλες πυρκαγιές στον
Υμηττό, μικρότερης κλίμακας χάρη στην
έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

2019
ΠΥΡΚΑγIEΣ

ΛΙΓΟΤερες 
OI KAMENEς εΚΤΑςεΙς ΦεΤΟς



Στις 28 Αυγούστου, οι δυνάμεις της Πυ-
ροσβεστικής τέθηκαν σε συναγερμό, λί-
γο μετά τις 11.30, καθώς φωτιά ξέσπασε
σε δασική περιοχή του Υμηττού, απένα-
ντι από το νεκροταφείο του Βύρωνα και
κοντά στο Θέατρο Βράχων. Επί τόπου έ-
σπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνά-
μεις, καθώς η φωτιά ξέσπασε κοντά σε
σπίτια. Οι άνεμοι στην περιοχή ήταν ι-
σχυροί και η φορά τους «πήγαινε» τη
φωτιά προς τον Καρέα. Μία ώρα αργότε-
ρα η φωτιά βρισκόταν σε ύφεση, ενώ λί-
γο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη
έλεγχο. 

Υπό έλεγχο τέθηκε γρήγορα και η πυρ-
καγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της
Δευτέρας της 2ας Σεπτεμβρίου σε υπαί-
θριο χώρο κοντά στην Περιφερειακή του
Υμηττού στην Αγία Παρασκευή, πλησίον
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος». Άμεσα
κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο ση-
μείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
15 Πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Πα-
ράλληλα συνέδραμαν και οχήματα από
την Πολιτική Προστασία του Δήμου Α-
γίας Παρασκευής. Η φωτιά εκδηλώθηκε
κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
του Κυνηγού, σε κατάφυτη περιοχή ό-
μως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των
πυροσβεστικών δυνάμεων δεν απείλησε.

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα
της αντιπυρικής περιόδου του έτους
2019, είναι από τη μια, ο πολύ μεγάλος
αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών και
από την άλλη η ικανοποιητική μείωση
των καμένων εκτάσεων. Πιο συγκεκρι-
μένα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30
Σεπτεμβρίου 2019 εκδηλώθηκαν στην ε-
πικράτεια συνολικά 10.611 αγροτοδασι-
κές πυρκαγιές από τις οποίες κάηκαν συ-
νολικά μέχρι σήμερα συνολικά περίπου
125.000 στρέμματα αγροτοδασικών ε-
κτάσεων.

Από τις εκτάσεις αυτές τα 96.360
στρέμματα, σύμφωνα με το EFFIS, αφο-
ρούν μόνον τις 43 μεγαλύτερες πυρκα-
γιές. Για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
του έτους 2018, οι πυρκαγιές που είχαν
εκδηλωθεί στην επικράτεια, ήταν 5.767,
Παρατηρούμε λοιπόν ότι κατά την φετι-
νή αντιπυρική περίοδο υπάρχει αύξηση
των αγροτοδασικών πυρκαγιών σε ποσο-
στό 84%. Από τον ως άνω συνολικό α-
ριθμό των 10.611 πυρκαγιών για το
2019, οι 5.757 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν

Οι μεΓΑΛΥΤεΡεΣ ΠΥΡΚΑΓιεΣ ΤΟΥ 2019 
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European Forest Fire Information System – EFFIS
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙα ΕκτασΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

χανισμός πολιτικής προστασίας γενικά
και ειδικότερα ο δασοπυροσβεστικός μη-
χανισμός, έχουν γίνει πιο αποτελεσματι-
κοί. Σε κάθε συμβάν, ανά την επικρά-
τεια, οι εντολές της ΓΓΠΠ και της Ηγε-
σίας ΠΣ είναι σαφείς και όπως επιβάλλε-
ται, δηλαδή γίνεται άμεση κινητοποίηση
ισχυρών δυνάμεων (προσωπικού και μέ-
σων – επίγειων και εναέριων), υπάρχει
συντονισμός αυτών, καθώς και μεταξύ
των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης και των
δυνάμεων πολιτικής προστασίας που
συνδράμουν. Πάνω από όλα δεν υπάρχει
κανένα θύμα, γιατί πρώτιστο μέλημα των
υπευθύνων αποτελεί η προστασίας της
ζωής των πολιτών που απειλούνται από
τις πυρκαγιές, κάτι που δεν συνέβη κατά
την περυσινή εθνική τραγωδία στο Μάτι.

κατά το διάστημα από την έναρξη της α-
ντιπυρικής περιόδου, δηλαδή από την 1η
Μαΐου έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2019. 

Ο αριθμός των συνολικά 96.360
στρεμμάτων καμένων εκτάσεων εξ αι-
τίας των 43 μεγαλύτερων πυρκαγιών φέ-
τος, είναι μειωμένος κατά 2,5 φορές από
τον μέσο όρο των καμένων εκτάσεων
στη χώρα κατά το διάστημα 2008-2018,
που σύμφωνα με το EFFIS, είναι τα
241.610 στρέμματα. Ειδικότερα έχει μει-
ωθεί o αριθμός των καμένων εκτάσεων
κατά 39% συγκριτικά με το 2018, όπου
το αντίστοιχο διάστημα από 1 Ιανουαρί-
ου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, είχαν καεί
173.904,8 στρέμματα.

Η μείωση των καμένων εκτάσεων σε
σχέση με πέρυσι οφείλεται στο ότι ο μη-
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Εντοπίστηκε στην Αχαΐα 
η μεγαλύτερη αποικία 
νυχτερίδων της Ελλάδας 

Α
νακαλύφθηκε η μεγαλύτερη α-
ποικία νυχτερίδων στην Ελλά-
δα, στο μη επισκέψιμο τμήμα

του Σπηλαίου Λιμνών στα Καστριά Α-
χαΐας από επιστήμονες του προ-
γράμματος Life GREGABAT.

Είναι μία από τις πιο σημαντικές
χειμερινές αποικίες στην Ευρώπη, ό-
που φιλοξενούνται περισσότερες α-
πό 18.000 πτερυγονυχτερίδες (Minio-
pterus schreibersi) και εννέα επιπλέ-
ον είδη σε διάφορες εποχές του έ-
τους.

Στα ευρήματα του προγράμματος
συμπεριλαμβάνεται ο εντοπισμός,
κοντά στο Σιδηρόκαστρο Σερρών,
μίας από τις μεγαλύτερες γνωστές α-
ναπαραγωγικές αποικίες πυρρονυ-
χτερίδας (Myotis emarginatus, πάνω
από 1.000 άτομα) στην Ευρώπη και
μίας πολύ μεγάλης φθινοπωρινής α-
ποικίας, διαφόρων ειδών, στο σπη-
λαιοβάραθρο Λουτρακίου Πέλλας.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν εί-
ναι πολύ σημαντικά, καθώς επιτρέ-
πουν στους επιστήμονες να κατανοή-
σουν καλύτερα τις αποικίες των νυ-
χτερίδων και την πανίδα των σπηλαί-
ων και επομένως να σχεδιάσουν στο-
χευμένες παρεμβάσεις και δράσεις.

To πρόγραμμα «Ελληνικά Σπήλαια
και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δρά-

σεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς»
(LIFE GRECABAT) έχει κύριο στόχο
να βελτιώσει την κατάσταση διατή-
ρησης 10 ειδών νυχτερίδων και του
οικοτόπου των σπηλαίων (οικότοπος
8310), βοηθώντας παράλληλα στην
επιβίωση της ιδιαίτερης σπηλαιόβιας
ζωής που υπάρχει στην Ελλάδα. 

Συγχρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και από πόρους του Πράσι-
νου Ταμείου. Συντονιστής - Δικαιού-
χος είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης –
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
(ΜΦΙΚ) και εταίροι: το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
το Πράσινο Ταμείο, το Ινστιτούτο
Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας
(ΙΝΣΠΕΕ) και η ΑΤΕΠΕ Διαχείριση Οι-
κοσυστημάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Η άγρια ζωή 
επέστρεψε στον Τάμεση

Κ
ανείς δεν μπορεί να φανταστεί
το Λονδίνο χωρίς τον Τάμεση.
Δυστυχώς, από τη δεκαετία

του 1950, το κατεστραμμένο αποχε-
τευτικό σύστημα και τα απόβλητα α-
πό τις βιομηχανίες μόλυναν τον πο-
ταμό σε σημείο που ανακηρύχθηκε
βιολογικά νεκρός.

Πλέον όμως όλα δείχνουν πως η
ζωή στον Τάμεση έχει ανακάμψει.
Χάρη στους αυστηρότερους περι-
βαλλοντικούς κανονισμούς, τα εκ-
συγχρονισμένα συστήματα διαχείρι-
σης και διάθεσης αποβλήτων και
πολλά έργα υποδομών, εκατοντάδες
είδη κατοικούν σε αυτόν.

Μια έρευνα που διεξήχθη από τη
Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου
(ZSL), η οποία διαχειρίζεται τον ζωο-
λογικό κήπο του Λονδίνου, έχει υπο-

λογίσει ότι πάνω από 3.500 φώκιες
ζουν πλέον στις εκβολές του Τάμεση.
Η ζωή στο ποτάμι είναι τόσο καλή
που οι φώκιες αναπαράγονται. Η ZSL
μέτρησε 138 νεογνά φώκιας στον πο-
ταμό το 2018. Το ότι οι φώκιες δε θα
μπορούσαν να αναπαραχθούν χωρίς
επαρκή τροφή, δείχνει πως το οικο-
σύστημα του Τάμεση αναπτύσσεται
και ότι η κατάσταση είναι πολύ δια-
φορετική από την εποχή που ανακη-
ρύχθηκε βιολογικά νεκρός το ’50.

Στον Τάμεση κατοικούν επίσης πε-
ρισσότερο από 100 είδη ψαριών, με-
ταξύ των οποίων δύο είδη καρχαρία,
ιππόκαμποι αλλά και το Ευρωπαϊκό
χέλι που απειλείται με εξαφάνιση. Έ-
χουν παρατηρηθεί επίσης δελφίνια
και φάλαινες να επισκέπτονται συχνά
το ποτάμι.

Με εξαφάνιση απειλείται 
το 40% των ειδών δένδρων
στην Ευρώπη 

Η
Διεθνής Ένωση Προστασίας
της Φύσης (IUCN) προειδο-
ποιεί ότι πάνω από το 40%

των ειδών δένδρων που φυτρώνουν
στην Ευρώπη απειλείται με εξαφάνι-
ση. Επισημαίνει ότι ένας από τους
κύριους κινδύνους είναι η εισαγωγή
χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Για
πρώτη φορά η IUCN, που έχει την έ-
δρα της στο Γκλαντ της Ελβετίας,
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δημοσιεύει μια «Κόκκινη Λίστα» των
ευρωπαϊκών δένδρων. 

Ο οργανισμός εξέτασε την κατάστα-
ση 454 ειδών δένδρων που φυτρώ-
νουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ορισμέ-
να απ' αυτά φύονται στην Ευρώπη, αλ-
λά και αλλού στον κόσμο. Μεταξύ των
ειδών αυτών, 42% θεωρούνται απει-
λούμενα και παρουσιάζουν συνεπώς
«αυξημένο κίνδυνο εξάλειψης», ανα-
φέρεται στην έκθεση της IUCN.

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα ενδημι-
κά είδη --που δεν φυτρώνουν παρά
μόνο στην Ευρώπη--, 58% απειλού-
νται και 15% βρίσκονται σε κρίσιμο
κίνδυνο.

Η εισαγωγή χωροκατακτητικών ει-
δών, η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των
δασών και η ανάπτυξη των πόλεων εί-
ναι οι κύριες απειλές στις οποίες ο-
φείλεται η μείωση των ειδών δέν-
δρων στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι ασθένειες, η αποδάσωση, η κτη-
νοτροφία και οι αλλαγές στα οικοσυ-
στήματα, οι οποίες συνδέονται κυ-
ρίως με τις πυρκαγιές, αποτελούν
άλλους κινδύνους που απειλούν τα
δένδρα στην Ευρώπη.

«Είναι ανησυχητικό να διαπιστώνει
κανείς πως περισσότερα από τα μισά
ενδημικά είδη δένδρων της Ευρώπης
απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση»,
δήλωσε ο Κρεγκ Χίλτον-Τέιλορ, ο ο-
ποίος διευθύνει τη μονάδα που έχει
αναλάβει την εκπόνηση της «Κόκκι-
νης Λίστας».

«Τα δένδρα έχουν ουσιαστική ση-
μασία για τη ζωή στη Γη και τα ευρω-
παϊκά δένδρα με όλη την ποικιλομορ-
φία τους είναι μια πηγή τροφής και
καταφύγιο για αναρίθμητα ζωικά είδη
όπως τα πουλιά και οι σκίουροι και
διαδραματίζουν σημαντικό οικονομι-
κό ρόλο», πρόσθεσε καλώντας την
Ευρωπαϊκή Ένωση να εργασθεί για
την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με την IUCN, η σουρβιά
(σόρβος) κινδυνεύει ιδιαίτερα, καθώς
τα τρία τέταρτα των 170 ευρωπαϊκών
ειδών της θεωρούνται απειλούμενα.
Η κοινή αγριοκαστανιά θεωρείται
πλέον «ευάλωτη», καθώς δέχεται επί-
θεση από το έντομο cameraria
ohridella που κατάγεται από τα Βαλ-
κάνια και έχει εξαπλωθεί στην υπό-
λοιπη Ευρώπη.

Το φετινό καλοκαίρι 
ήταν το θερμότερο 
στα μετεωρολογικά χρονικά

Τ
ο βόρειο ημισφαίριο (όπου και η
Ελλάδα), στο οποίο ζει περίπου
το 90% του παγκόσμιου πληθυ-

σμού, βίωσε το πιο ζεστό καλοκαίρι
στα μετεωρολογικά χρονικά από το
1880, «ισοφαρίζοντας» σε θερμοκρα-
σίες ρεκόρ το καλοκαίρι του 2016,
σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ω-
κεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των
Ηνωμένων Πολιτειών.

Το καλοκαίρι του 2019 (περίοδος Ι-
ουνίου-Αυγούστου) ήταν το δεύτερο
πιο ζεστό σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ
ο φετινός Αύγουστος υπήρξε ο δεύ-
τερος θερμότερος στη σύγχρονη με-
τεωρολογική ιστορία των τελευταίων
140 ετών. Τα πέντε θερμότερα καλο-
καίρια στο βόρειο ημισφαίριο έχουν
όλα υπάρξει κατά την τελευταία πε-

νταετία, ενώ και οι πέντε πιο ζεστοί
Αύγουστοι έχουν συμβεί μετά το
2014, σύμφωνα με τη ΝΟΑΑ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή
της η NOAA, σημειώθηκαν ρεκόρ
θερμοκρασίας κατά την περίοδο Ιου-
νίου-Αυγούστου 2019 στη δυτική α-
κτή της Αλάσκας, στο Μεξικό, στη
δυτική και νότια Αφρική, στη Νότια Α-
μερική, στην Ευρώπη και στην Ασία.
Στην Ευρώπη, η Αυστρία γνώρισε το
δεύτερο θερμότερο καλοκαίρι στην ι-
στορία της, ενώ Γερμανία και Γαλλία
κατέγραψαν το 2019 το τρίτο θερμό-
τερο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, η κα-
λυμμένη από πάγους έκταση της Αρ-
κτικής ήταν τον Αύγουστο φέτος
30% κάτω του ιστορικού μέσου όρου
και η δεύτερη μικρότερη μετά το
2012, ενώ οι θαλάσσιοι πάγοι στην Α-
νταρκτική τον Αύγουστο ήσαν οι πέ-
μπτοι μικρότεροι.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα
τους επιστήμονες, είναι ότι φέτος το
καλοκαίρι οι θερμοκρασίες σημείω-
σαν ανώτατα ρεκόρ, παρόλο που -α-
ντίθετα με το επίσης καυτό 2016- δεν
υπήρξε κανένα ισχυρό φαινόμενο Ελ
Νίνιο, το οποίο παραδοσιακά ενισχύ-
ει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Οι
επιστήμονες εκτιμούν ότι λόγω των
αυξανομένων επιπέδων των ανθρω-
πογενών «αερίων του θερμοκηπίου»,
είναι πιο εύκολο πια να σημειωθούν
νέα μετεωρολογικά ρεκόρ ακόμη και
χωρίς τη βοήθεια του Ελ Νίνιο.
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Χρησιμοποιώντας ελαφρώς διαφο-
ρετικές μεθόδους, η Αμερικανική
Διαστημική Υπηρεσία (NASA) βρήκε
επίσης ότι στο βόρειο ημισφαίριο το
καλοκαίρι του 2019 ήταν το πιο ζε-
στό στα μετεωρολογικά χρονικά, αλ-
λά οριακά πιο ζεστό από εκείνο του
2016.

Σε ετήσια βάση, το 2019 είναι μέχρι
τώρα το τρίτο θερμότερο έτος μετά
το 2016 και το 2017 και η ΝΟΑΑ εκτι-
μά ότι θα είναι σίγουρα στην πρώτη
πεντάδα των θερμότερων ετών στα
μετεωρολογικά χρονικά.

Η Κόστα Ρίκα 
κέρδισε το βραβείο 
«Champions of the Earth»

Η
Κόστα Ρίκα, η μικρή χώρα της
Κεντρικής Αμερικής, πρωτο-
πορεί στα θέματα της προ-

στασίας του περιβάλλοντος. Δεν
προκαλεί έκπληξη που ο ΟΗΕ, ανα-
γνωρίζοντας τα επιτεύγματα της χώ-
ρας, της απένειμε φέτος το βραβείο
«Champions of the Earth», τη σημα-
ντικότερη διάκριση του διεθνούς ορ-
γανισμού για τα θέματα του περιβάλ-
λοντος, για τον ρόλο της στην προ-
στασία της φύσης και τις φιλόδοξες
πολιτικές της για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, που την έ-
χουν καταστήσει «παγκόσμιο ηγέτη»
στο θέμα της βιωσιμότητας.  

Παρότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού
στην Κόστα Ρίκα αυξήθηκε κατά 4,2
φορές μεταξύ 1980 και 2009, το μερί-
διο ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα
παραγωγής ενέργειας της χώρας έ-
φτασε φέτος το 98,84%, σύμφωνα με
ανακοίνωση της κρατικής επιχείρη-
σης παραγωγής ενέργειας Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE).
H Κόστα Ρίκα επιδιώκει να γίνει το

2021, ταυτόχρονα με τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την ανεξαρτη-
σία της από τους Ισπανούς, η δεύτε-
ρη χώρα στον κόσμο με «ουδετερό-
τητα άνθρακα» (μετά το Μπουτάν).
Ουδετερότητα άνθρακα σημαίνει να
απορροφάς από την ατμόσφαιρα ό-
σον άνθρακα εκπέμπεις. 

Η μικρή χώρα της Λατινικής Αμερι-
κής είναι διεθνώς πρωτοπόρα και
στην έρευνα για νέες μορφές ενέρ-
γειας. Το 2020 θα φιλοξενήσει συνέ-
δριο επιστημόνων από τη Βόρεια και
τη Νότια Αμερική με θέμα νέους τρό-
πους εκμετάλλευσης της ενέργειας
των θαλασσών.

Η Κόστα Ρίκα πρωτοπορεί επίσης
στο θέμα της αναδάσωσης, της προ-
στασίας της βιοποικιλότητας, ενώ έ-
χει ένα πρόγραμμα σταδιακής αντι-
κατάστασης των υπαρχόντων αυτοκι-
νήτων με υβριδικά και ηλεκτρικά. Με-
τά την αντικατάσταση των ορυκτών
καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ε-
νέργειας, τα αυτοκίνητα είναι ο βασι-
κός εναπομένων παράγων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον έχει
κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμε-
τώπιση της ρύπανσης των θαλασσών
από πλαστικά, ιδίως από τις πλαστι-
κές συσκευασίες μιας χρήσης. 

Από όλα αυτά, η Κόστα Ρίκα είχε
οικονομικό όφελος καθώς με το να
μην χρησιμοποιεί επί 20 χρόνια ορυ-
κτά καύσιμα για την παραγωγή ηλε-
κτρισμού υπολογίζεται ότι κέρδισε

482,4 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέ-
ον έχει τεράστια οικονομικά οφέλη α-
πό τον οικοτουρισμό, ο οποίος είναι
πολύ οργανωμένος στη χώρα.

Τα πουλιά κινδυνεύουν 
από τα πλαστικά

Φ
έτος, η “Παγκόσμια Ημέρα
Μεταναστευτικών Πουλιών”
(World Migratory Bird Day)

στις 12 Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη
στην προσπάθεια μείωσης της ρύ-
πανσης από τα πλαστικά καθώς το
μήνυμα ήταν: “Προστάτεψε τα που-
λιά: Πάρε μέρος στην αντιμετώπιση
της ρύπανσης από τα πλαστικά. Pro-
tect Birds: Be the Solution to Plastic
Pollution!” 

Η ετήσια παραγωγή πλαστικού ξε-
περνάει τους 300 εκατομμύρια τό-
νους, καθιστώντας το ένα από τα πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά στον
κόσμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το
πλαστικό χρησιμοποιείται για τον
σκοπό που παρήχθη μόνο για ελάχι-
στο χρονικό διάστημα, σε σύγκριση
με τον κύκλο ζωής του που είναι από
20 έως 500 χρόνια. Ελαφρύ αλλά
σχεδιασμένο για να αντέξει πολύ, το
πλαστικό εξαπλώνεται εύκολα στα οι-
κοσυστήματα μέσω των φυσικών δια-
δικασιών, αποτελώντας μια σοβαρή
απειλή για τα μεταναστευτικά πουλιά
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς περί-
που 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών
αποβλήτων φτάνουν κάθε χρόνο
στους ωκεανούς και στα θαλάσσια
οικοσυστήματα. Ιδιαίτερη ζημιά προ-
καλείται από την ιδιότητα του πλαστι-
κού να διασπάται σε μικρότερα κομ-
μάτια από το νερό, το ηλιακό φως και
τον άνεμο, και καταλήγει πολλές φο-
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ρές στο στομάχι διαφόρων ζώων και
στην τροφική αλυσίδα.

Το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Πε-
ριβάλλον υπολογίζει ότι πάνω από
1.000.000 θαλασσοπούλια πεθαίνουν
κάθε χρόνο από τα πλαστικά που βρί-
σκονται στο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με μια έρευνα που επε-
ξεργάστηκε στοιχεία από μελέτες
της περιόδου 1962-2012 και ανέλυσε
τους “χωρικούς κινδύνους” για 186
είδη θαλασσίων πουλιών χρησιμοποι-
ώντας στοιχεία για την κατανομή των
απορριμμάτων μέχρι το 2050 το 99%
των πουλιών θα καταπίνει πλαστικά.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, 80 α-
πό τα 135 είδη (ποσοστό 59%) είχαν
καταπιεί πλαστικά.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η κα-
τάποση πλαστικών αυξάνεται στα θα-
λασσοπούλια, και μέχρι το 2050 το
99% όλων των ειδών θα καταπίνει
πλαστικά. Τα θαλασσοπούλια είναι ε-
πιρρεπή στην κατανάλωση πλαστι-
κών που επιπλέουν στην επιφάνεια
της θάλασσας, καθώς τα πτηνά
μπερδεύουν τα πλαστικά, λόγω σχή-
ματος ή μυρωδιάς, με τροφή και τα
καταπίνουν. Επιπλέον πολλές φορές
τα μεταφέρουν στους νεοσσούς, που

είναι ακόμα πιο ευάλωτοι επειδή δεν
έχουν αναπτυχθεί τα όργανά τους
και πεθαίνουν πιο εύκολα από τα
πλαστικά που καταπίνουν.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι μόνο
η αποτελεσματική διαχείριση των α-
ποβλήτων μπορεί να μειώσει την α-
πειλή των πλαστικών.

Αγνοεί τα Ευρωπαϊκά 
Σχέδια Δράσης η φετινή
Ρυθμιστική Κυνηγίου

Η
Ρυθμιστική Απόφαση Κυνηγί-
ου για άλλη μια χρονιά αγνόη-
σε τα αιτήματα των περιβαλ-

λοντικών οργανώσεων. Ενώ είδη ό-
πως το Τρυγόνι παρουσιάζουν σοβα-
ρή μείωση πληθυσμού, το ΥΠΕΝ δεν
πήρε αποφασιστικά μέτρα για την
προστασία του Τρυγονιού. Με βάση
το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το εί-
δος, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες
μέλη της ευρωπαϊκής επιστημονικής
κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, έχει προταθεί ήδη από τον Μάιο
του 2018 η προσωρινή απαγόρευση
της θήρας του πανευρωπαϊκά, έως ό-
του αναπτυχθεί και τεθεί σε λειτουρ-
γία το μοντέλο για την προσαρμοστική
διαχείριση της κάρπωσης (adaptive
harvest management). Το ΥΠΕΝ, αντί
άμεσα να ακολουθήσει το παράδειγ-
μα των Ευρωπαϊκών χωρών, αποφά-
σισε απλώς τη μείωση της κάρπωσης
του Τρυγονιού από 12 άτομα ανά ε-
ξόρμηση σε 10 και φέτος πλέον σε 8
άτομα. Οι πληθυσμοί του Τρυγονιού
μειώνονται στη συντριπτική πλειοψη-
φία των χωρών όπου αναπαράγεται.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Προ-
στασίας της Φύσης (IUCN), το Τρυ-
γόνι τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, ό-
σο και στην Ευρώπη, χαρακτηρίζεται

πλέον ως απειλούμενο (Τρωτό) και
στην ΕΕ των 28 κατατάσσεται ως
«Σχεδόν Απειλούμενο». Η χώρα μας
οφείλει να συγκεντρώσει αξιόπιστα
δεδομένα για την κατάσταση του εί-
δους και να εφαρμόσει την αρχή της
προφύλαξης προβαίνοντας σε προ-
σωρινή απαγόρευση της θήρας του
Τρυγονιού. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει εκκινήσει την προδικαστι-
κή διαδικασία και έχει καλέσει τη
Γαλλία και την Ισπανία να εντείνουν
την προστασία του Τρυγονιού στον
δυτικό διάδρομο μετανάστευσης του
είδους.

Πέρα από το Τρυγόνι, συνεχίζεται
η θήρα ειδών όπως η Ψαλίδα, των ο-
ποίων οι πληθυσμοί παρουσιάζουν έ-
ντονη κάμψη στην Ελλάδα. Δυστυ-
χώς και φέτος, διατηρείται το σύστη-
μα των κλιμακωτών ημερομηνιών, κα-
τά παράβαση της ευρωπαϊκής και ε-
θνικής νομοθεσίας. Το κυνήγι των
πουλιών συνεχίζει να μην έχει ενιαία
λήξη, ενώ εξακολουθεί να ασκείται
πέραν της 31ης Ιανουαρίου, κατά την
περίοδο που ορισμένα είδη έχουν ή-
δη ξεκινήσει το μεταναστευτικό τους
ταξίδι προς τους τόπους αναπαρα-
γωγής.
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Γλάρος του είδους  Larus Argentatus
που κρατάει στο ράμφος του πλαστι-
κό σκουπίδι στην Κορνουάλη της Βρε-
τανίας (Φωτό: Education Images / UIG
via Getty Images)
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Η φωτογραφία που κέρδισε
στον διαγωνισμό «Wildlife
Photographer of the Year»

Τ
ο βραβείο Wildlife Photographer
of the Year (Φωτογράφος Άγριας
Ζωής της χρονιάς) κέρδισε ο

Yongqing Bao, που αποτύπωσε στον
φακό του τη μάχη ανάμεσα σε μια α-
λεπού του Θιβέτ και μία μαρμότα.

Η στιγμή καταγράφηκε στα βουνά
Qilian της Κίνας, όπως εξηγεί το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου,
σημειώνοντας πως η φωτογραφία α-
ποτυπώνει είδη που σπάνια καταγρά-
φει ο φακός σε συμπεριφορά που λί-
γοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να
δουν.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω
από 48.000 φωτογραφίες από 100
χώρες.

Για την ακρίβεια, η φωτογραφία
που βραβεύτηκε αποτυπώνει τη στιγ-
μή που η θηλυκή αλεπού, καθώς κυ-
νηγά για να θρέψει τα τρία μικρά της,
μπλέκεται σε μάχη με μία μαρμότα
των Ιμαλαΐων. Η φωτογραφία έχει τίτ-
λο «Η στιγμή».

«Φωτογραφικά μιλώντας, είναι α-
πλώς η τέλεια στιγμή» δηλώνει η Roz
Kidman Cox, επικεφαλής της κριτικής
επιτροπής. «Η εκφραστική ένταση
της στάσης τους σε αιχμαλωτίζει και
η ενέργεια από τα υψωμένα πόδια
κρατά τους δύο πρωταγωνιστές σε
τέλεια ισορροπία».

Οι εικόνες από το οροπέδιο Qinghai
-Θιβέτ είναι αρκετά σπάνιες, αλλά το
να αποτυπωθεί μια τόσο ισχυρή αλλη-
λεπίδραση μεταξύ δυο ειδών-κλειδιά
για την οικολογία αυτής της περιοχής
είναι φανταστικό.

Οι αλεπούδες του Θιβέτ (Vulpes
ferrilata) βρίσκονται μόνο στα οροπέ-
δια του Θιβέτ και του Λαντάκ, τα ο-

ποία εκτείνονται στο Νεπάλ, την Κίνα,
την Ινδία και το Μπουτάν. Ενώ οι αλε-
πούδες είναι δεν είναι σπάνιο είδος,
επειδή ζουν σε υψόμετρα μέχρι 5.300
μέτρα στις απομονωμένες στέπες
του οροπεδίου, είναι δύσκολο να πα-
ρατηρηθούν. Το γεγονός αυτό έχει
συμβάλει στην έλλειψη επιστημονι-
κών γνώσεων σχετικά με τις αλεπού-
δες του Θιβέτ. Ενώ αναφέρονται μό-
νο ως ευάλωτες από τη Διεθνή Ένω-
ση για τη Διατήρηση της Φύσης, οι
λειμώνες στις οποίες ζουν χρησιμο-
ποιούνται από κτηνοτρόφους που
τους φέρνουν έμμεσα σε σύγκρουση
με τους ανθρώπους. Οι αλεπούδες
δεν θηρεύονται ή διώκονται με κανέ-
να σημαντικό τρόπο, αλλά αυτό δεν
συμβαίνει με τα είδη που αποτελούν
την τροφή τους.

Συνεχίζεται η συρρίκνωση 
της τρύπας του όζοντος  

Η
Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και
Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των Η-
ΠΑ και η Αμερικανική Διαστη-

μική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσαν
ότι η τρύπα του όζοντος είχε το 2019
τη μικρότερη έκτασή της από τότε
που οι επιστήμονες άρχισαν την πα-
ρακολούθησή της το 1982. Αυτό ο-
φείλεται κυρίως στις αφύσικα υψηλές
θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα πά-
νω από την Ανταρκτική.

Ειδικότερα, η τρύπα του όζοντος έ-
φθασε στο μέγιστο σημείο της στις 8
Σεπτεμβρίου του 2019, στα 16,4 εκα-
τομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το
μέγεθος αυτό αποτελεί το μικρότερο
ετήσιο μέγιστο όλων των εποχών. Στη
συνέχεια, έως τα μέσα Οκτωβρίου εί-
χε πλέον συρρικνωθεί κάτω από 10 ε-
κατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα,
το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία.

Αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στα
τελευταία 40 χρόνια που η υψηλή
θερμοκρασία του αέρα έχει οδηγήσει
σε σμίκρυνση της τρύπας του όζο-
ντος. Κάτι αντίστοιχο, αλλά σε μικρό-
τερο βαθμό από ό,τι το 2019, είχε γί-
νει το 1988 και το 2002, όταν πάλι εί-
χαν υπάρξει ασυνήθιστα μικρές τρύ-
πες όζοντος.

Ο Πολ Νιούμαν, επικεφαλής γεωε-
πιστήμονας του Διαστημικού Κέ-
ντρου Goddard της NASA, δήλωσε:
«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ό-
τι αυτό που βλέπουμε φέτος, οφείλε-
ται στις υψηλότερες στρατοσφαιρι-
κές θερμοκρασίες. Δεν είναι σημάδι
ότι το ατμοσφαιρικό όζον ξαφνικά
μπήκε σε πορεία ταχείας ανάκαμ-
ψης».

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η τρύ-
πα του όζοντος πάνω από την Ανταρ-
κτική, η οποία είχε ανακαλυφθεί το
1985 από Βρετανούς επιστήμονες, θα
έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 1980
έως περίπου το 2070. Κι αυτό θα
πραγματοποιηθεί εξαιτίας της αργής
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αλλά σταθερής συνεχόμενα μειωμέ-
νης συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα
των χημικών ουσιών (χλωροφθοραν-
θράκων) που είχαν απαγορευθεί από
το διεθνές Πρωτόκολλο του Μόντρε-
αλ του 1987.

Η τρύπα του όζοντος, που δημιουρ-
γείται όταν οι ηλιακές ακτίνες αντι-
δρούν με ανθρωπογενείς χημικές ου-
σίες, με αποτέλεσμα οι χημικές αντι-
δράσεις να καταστρέφουν τα μόρια
του όζοντος. Το μέγεθος της τρύπας
μετρείται με δορυφόρους και μετεω-
ρολογικά μπαλόνια στον νότιο πόλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το στρώμα
όζοντος της στρατόσφαιρας προστα-
τεύει τον πλανήτη από τη δυνητικά ε-
πικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Η υ-
περιώδης ακτινοβολία μπορεί να προ-
καλέσει καρκίνο του δέρματος και κα-
ταρράκτη στα μάτια, να καταστείλει
τη δράση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος του σώματος, αλλά και να κά-
νει ζημιά στα φυτά. Πιο κοντά στην ε-
πιφάνεια της Γης, το όζον δημιουρ-
γείται ως υποπροϊόν της ρύπανσης
και μπορεί να πυροδοτήσει ή να επι-
δεινώσει διάφορες παθήσεις, όπως
άσθμα, βρογχίτιδα, δύσπνοια και
πολλά άλλα.

Ανακαλύφθηκε 
στον Αμαζόνιο 
ηλεκτροφόρο χέλι 
που παράγει ρεύμα τάσης
έως 860 βολτ 

Έ
ρευνες στο DNA ηλεκτροφό-
ρων χελιών, αποκάλυψαν δύο
εντελώς νέα είδη ηλεκτροφό-

ρων χελιών στη λεκάνη του Αμαζονί-
ου, με το ένα από αυτά να παράγει
ρεύμα τάσης έως 860 βολτ -τη μεγα-
λύτερη από κάθε άλλο γνωστό ζώο

στον πλανήτη μας. Πρόκειται για το εί-
δος που ονομάσθηκε Electrophorus
voltai και το οποίο αποτελεί την ισχυ-
ρότερη έμβια «γεννήτρια» βιοηλεκτρι-
σμού στη Γη.

Για πρώτη φορά είχε αναφερθεί η-
λεκτροφόρο χέλι το 1766, από τον
διάσημο Σουηδό επιστήμονα Κάρολο
Λινναίο και έκτοτε είχε θεωρηθεί ότι
υπάρχει μόνο ένα είδος, που ονομά-
στηκε Electrophorus electricus και το
οποίο μπορεί να παράγει ρεύμα έως
650 βολτ.

Όμως οι ερευνητές από τη Βραζι-
λία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία και το Σου-
ρινάμ, με επικεφαλής τον Νταβίντ ντε
Σαντάνα του Εθνικού Μουσείου Φυ-
σικής Ιστορίας Σμιθσόνιαν της Ουά-
σιγκτον, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό «Nature
Communications», εξέτασαν 107
δείγματα ηλεκτροφόρων χελιών από
την ευρύτερη περιοχή του Αμαζονίου
ποταμού, συνδυάζοντας γενετική,
μορφολογική και οικολογική ανάλυ-
ση. Διαπίστωσαν ότι τελικά υπάρχουν
τρία είδη ηλεκτροφόρων χελιών: τα
E.electricus (στη βόρεια Αμαζονία,
κυρίως σε Γουιάνα, Γαλλική Γουιάνα
και Σουρινάμ), E.voltai (κυρίως στη
Βραζιλία) και E.varii (στον κάτω Αμα-
ζόνιο). Το τελευταίο παράγει ρεύμα
τάσης 151 έως 572 βολτ.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα τρία
είδη εξελίχθηκαν από έναν κοινό πρό-
γονο πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Τα ηλεκτροφόρα χέλια φθάνουν σε
μήκος τα δυόμισι μέτρα και χρησιμο-
ποιούν τον ηλεκτρισμό, τόσο για να
κυνηγήσουν τη λεία τους, όσο και για
άμυνα, καθώς επίσης για να επικοινω-
νήσουν μεταξύ τους και για να προσα-
νατολισθούν. Παρά την υψηλή τάση
του ρεύματός τους, η ένταση του
ρεύματος είναι χαμηλή (περίπου ένα
αμπέρ) και έτσι δεν είναι κατ' ανάγκη
επικίνδυνο για έναν γερό άνθρωπο, ε-
κτός και αν αυτός πάσχει από κάποιο
πρόβλημα (π.χ. καρδιολογικό). Αυτό
διαβεβαίωσε και ο Σαντάνα, ο οποίος
κατ' επανάληψη χτυπήθηκε από ηλε-
κτροφόρα χέλια, καθώς τα συνέλεγε
στα ποτάμια της Νότιας Αμερικής. Το
χέλι παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα
και, μετά από ένα πλήγμα που θα κα-
ταφέρει, χρειάζεται κάποιο χρόνο για
να «φορτιστεί» ξανά. Οι επιστήμονες
διαπίστωσαν ότι πολλά ηλεκτροφόρα
χέλια μαζί, μπορεί να συνεργαστούν
για να «κεραυνοβολήσουν» από κοι-
νού έναν στόχο, οπότε ο κίνδυνος για
έναν άνθρωπο αυξάνει. Τα χέλια αυ-
τά, που συνήθως ζουν σε ποτάμια και
βάλτους, δεν είναι μοναχικά και συχνά
τριγυρνάνε σε ομάδες έως δέκα ατό-
μων. Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν
το ενδεχόμενο να βρουν και κάποιο
άλλο είδος ηλεκτροφόρου χελιού. Ε-
πιπλέον, εκτός από τα χέλια, περίπου
250 ηλεκτροφόρα είδη ψαριών ζουν
στη Νότια Αμερική.

Τα ευρήματα των ερευνητών απο-
τελούν απόδειξη για την απίστευτη
πολυμορφία του τροπικού δάσους
του Αμαζονίου, μεγάλο μέρος του ο-
ποίου εξακολουθεί να είναι άγνωστο
στην επιστήμη ενώ παράλληλα δεί-
χνουν γιατί είναι τόσο σημαντικό να
προστατευθεί ένας βιότοπος που δια-
τρέχει κίνδυνο από την αποψίλωση,
την υλοτομία και τις πυρκαγιές.




