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Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 / ΤΕΥΧΟΣ 192

ΠEΡIEXOMENA
4. Οι ελληνικές λίμνες

7. Αναδάσωση των εθελοντών της Boston Consulting Group Greece 

στο Αισθητικό Δάσος Υμηττoύ. 

8. Το Mάζεμα της Ελιάς με τους εθελοντές της Alpha Bank.

10. Αναδάσωση με τους εθελοντές της Navarino στο Αισθητικό Δάσος 

στον Υμηττό.

12. Πάρκα γειτονιάς στην Αθήνα.

14. Αμοργός το νησί με την ιδιαίτερη χλωρίδα.

16. Υποθαλάσσιες αναδασώσεις για να σωθούν τα Λιβάδια Ποσειδωνίας.

18. Τα διατηρητέα μνημεία της φύσης στην Ελλάδα.

20. Η εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών απειλεί τα ελαιόδενδρα 

και τα οπωροφόρα.

22. Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το περιβάλλον στην Ευρώπη.

24. Ορεινό Τρέξιμο - Αγώνες στον Υμηττό.

26. Μικρές ειδήσεις.  

Φωτογραφία εξωφύλλου: Λίμνη Τριχωνίδα (Antigoni/commons.wikimedia.org).
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Οι Λίμνες σχηματίζουν το δικό
τους υδάτινο σύμπαν με βιό-
τοπους στους οποίους ζουν
σπάνια είδη πτηνών και φυ-

τών, ενώ ξεχωρίζουν για τη βιοποικιλό-
τητά τους και την ομορφιά που προσδί-
δουν στο τοπίο. Ελληνικές λίμνες απ’ ά-
κρη σ’ άκρη στη χώρα κρύβονται στην
ύπαιθρο ή απλώνονται σε πόλεις στολί-
ζοντας με τον τρόπο τους την τοποθεσία
όπου βρίσκονται.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δεκάδες φυσι-
κές και τεχνητές λίμνες καθώς και πολ-
λές λιμνοθάλασσες. Οι περισσότερες λί-
μνες περιέχουν γλυκό νερό και έχουν
σχηματιστεί, κυρίως, μακριά από τις α-
κτές της θάλασσας ως αποτέλεσμα τε-
κτονικών ή ηφαιστειακών δυνάμεων ή
από την τήξη των παγετώνων. Οι λιμνο-
θάλασσες, που είναι αβαθείς παράκτιες
υδατοσυλλογές οι οποίες επικοινωνούν
με τη θάλασσα μέσω ενός μικρότερου ή
μεγαλύτερου ανοίγματος, μπορεί να με-
τατραπούν σε λίμνες γλυκού νερού, ό-
ταν για κάποιο λόγο διακοπεί η εισροή
αλμυρού νερού από τη θάλασσα και πα-
ρουσιαστεί ικανοποιητική εισροή γλυ-
κού νερού από ρέουσες υδατοσυλλογές.

Υπάρχουν και λίμνες με αλμυρό ή υ-
φάλμυρο νερό, όταν το υπόστρωμά τους
περιέχει πολλά διαλυτά άλατα ή όταν
δέχονται εισροές αλμυρού νερού. Οι τε-
χνητές λίμνες, που δημιουργήθηκαν από
την κατασκευή φραγμάτων σε ρυάκια,
χείμαρρους ή ποτάμια ώστε να αποταμι-
εύουν το νερό τους για ποικίλους σκο-
πούς (άρδευση, γεωργία, ύδρευση κ.λπ.),
είναι η σπουδαιότερη κατηγορία τεχνη-
τών υγρότοπων στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα δεν είναι πάνω από 50
λίμνες που η έκτασή τους είναι μεγαλύ-
τερη από 20 στρέμματα. Η λίμνη Τριχω-
νίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελ-
λάδας, της οποίας τις ομορφιές ύμνησε
ο ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Η Τρι-
χωνίδα αποτελεί μία από τις λίγες περιο-
χές της Ελλάδας που συναντάται η Βί-
δρα. Η λίμνη διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια

OI ελληνικες λιμνες 

H λίμνη των Ιωαννίνων (Παμβώτιδα). © Philos2000

Άποψη ακτής της Βόλβης. © Pvasiliadis
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ορνιθοπανίδα καθώς έχουν παρατηρη-
θεί σε αυτή περισσότερα από 200 είδη
πουλιών μερικά από τα οποία ιδιαίτερα
σπάνια όπως ο πορφυροτσικνιάς. Η Τρι-
χωνίδα φιλοξενεί επίσης 25 είδη ψα-
ριών, 11 από τα οποία είναι ενδημικά
στην Ελλάδα. Το πιο σπάνιο είναι ο να-
νογωβιός, ο οποίος θεωρείται το μικρό-
τερο ψάρι της Ευρώπης και δεν υπάρχει
αλλού στον κόσμο. Τα ώριμα και ενηλι-
κιωμένα άτομα δεν ξεπερνούν σε μήκος
τα 35 χιλιοστά.

Η Ελλάδα έχει κι άλλες μικρές φυσι-
κές λίμνες, τη Βόλβη, τη Βεγορίτιδα, τη
Βιστωνίδα, την Κορώνεια (γνωστή και
ως λίμνη Λαγκαδά), τη λίμνη της Κα-
στοριάς, τη λίμνη των Ιωαννίνων (Παμ-
βώτιδα) κ.ά. 

Επιπλέον, αρκετές λίμνες συνδέονται
με τη μυθολογία και την ιστορία. Για
παράδειγμα η Αχερουσία λίμνη που έχει
πια αποξηρανθεί, σύμφωνα με την μυ-
θολογία από τις όχθες της ο Χάροντας
έπαιρνε τους νεκρούς και τους μετέφερε
με τη βάρκα του στο βασίλειο του Πλού-
τωνα και της Περσεφόνης. Η Στυμφαλία
λίμνη, όπου καθρεφτίζονται τα έλατα
της Ζήρειας, η μυθολογία μάς λέει ότι ο
Ηρακλής σκότωσε τις Στυμφαλίδες όρ-
νιθες, πουλιά ανθρωποφάγα που ζούσαν
στις όχθες της λίμνης. Και η Λίμνη των
Ιωαννίνων (Παμβώτιδα), για την οποία
μας μιλάνε θρύλοι και παραδόσεις του
λαού μας. Στα παγωμένα νερά της περ-
πάτησε ο τούρκος πασάς Τουραχάν νο-
μίζοντας ότι είναι μια χιονισμένη πεδιά-
δα χωρίς δέντρα. Επίσης είναι γνωστή
για τον πνιγμό της κυρα-Φροσύνης από
τον Αλή Πασά.

Οι λίμνες απειλούνται κυρίως από την
υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων
από την εκροή αστικών και βιομηχανι-
κών αποβλήτων, καθώς και από την α-
πορροή αγροχημικών φαρμάκων, τις πα-
ράνομες αντλήσεις νερού, τις αποξηράν-
σεις υγροτοπικών εκτάσεων, τη συρρί-
κνωση των βιοτόπων εξαιτίας της εντα-
τικοποίησης της γεωργίας και των έργων

Πανοραμική άποψη της Λίμνης Τριχωνίδας.
© Γιάννης Βλαχόπουλος

Κύκνοι στη Βεγορίτιδα. © Christidis Vasilis

Η λίμνη Βεγορίτιδα από κοντινή λήψη. © Athanasios Benisis
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μεγάλης κλίμακας. Πολύ σημαντική α-
πειλή είναι ο ευτροφισμός, ως αποτέλε-
σμα της ρύπανσης που πλήττει την ποι-
ότητα των υδάτων. Φαινόμενα ευτροφι-
σμού παρουσιάζει το 25% των λιμνών
της χώρας ως αποτέλεσμα της συγκέ-
ντρωσης νιτρικών και φωσφορικών ε-
νώσεων, κυρίως από τα γεωργικά και α-
στικά απόβλητα στα επιφανειακά νερά.
Επίσης, μεγάλο προβλημα είναι η ανέ-
γερση αυθαιρέτων σε παραλίμνιες πε-
ριοχές, ακόμα και από τις τοπικές δημο-
τικές αρχές και η παράνομη απόθεση
μπάζων και απορριμμάτων. Ακόμα, υ-
πάρχει ανάπτυξη χωροκατακτητικών
ξενικών ειδών, όπως το ηλιόψαρο στη
Μικρή Πρέσπα, η ψευτορασμπόρα και
η πεταλούδα συνολικά στις Πρέσπες. Ε-
πιπλέον, έχουν καταγραφεί χρυσόψαρα
από οικιακά ενυδρεία στη λίμνη Κουρ-
νά στην Κρήτη. Στη συγκεκριμένη λί-
μνη εμφανίστηκε και ξενική χελώνα,
μάλλον από ιδιωτικό ενυδρείο.

Η συστηματική παρακολούθηση της

κατάστασης των λιμνών της χώρας έχει
ξεκινήσει από το 2012, μέσω της επιτό-
που συλλογής δεδομένων από το Ελλη-
νικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, που
είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του
Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των
Λιμνών. Το ΕΚΒΥ πραγματοποιεί δειγ-
ματοληψίες, αναλύσεις και επιτόπιες με-
τρήσεις και είναι υπεύθυνο για την ετή-
σια υποβολή στοιχείων στη Γραμματεία
Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Πρόκειται για έργο το ο-
ποίο χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ
με ορίζοντα έως το 2023.

Πρόσφατα, ποιοτικά και ποσοτικά
στοιχεία των 50 μεγαλύτερων και σημα-
ντικότερων λιμνών και υγροτόπων της
Ελλάδας βρίσκονται πλέον διαθέσιμα
στο Διαδίκτυο, προσβάσιμα τόσο στους
επιστήμονες όσο και στο ευρύ κοινό. Οι
ψηφιακοί επισκέπτες του Δικτυακού Τό-
που για τη Φύση και Βιοποικιλότητα
της Ελλάδας, που διατηρεί το Ελληνικό
Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, μπορούν να περιπλανηθούν στην
εύχρηστη και λειτουργική ειδική ενότητα
με τίτλο «Δεδομένα λιμνών της Ελλά-
δας» (http://www.biodiversity-info.gr
/index.php/el/lakes-data), να δουν τις
βασικές λίμνες της χώρας, να αποκτή-
σουν μια πρώτη εικόνα για την κατά-
σταση της καθεμιάς (μέσω ειδικής χρω-
ματικής σήμανσης) και να δουν σειρά
πολύτιμων βιολογικών, φυσικοχημικών
και υδρολογικών στοιχείων.

Οι ερευνητές του ΕΚΒΥ είναι πολύ
αισιόδοξοι για την απήχηση που θα έ-
χουν οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τις
λίμνες, καθώς ο Διαδικτυακός Τόπος για
τη Βιοποικιλότητα έχει ξεπεράσει ήδη
τις 300.000 επισκέψεις. Υπάρχουν σχέ-
δια για ανάλογη αναλυτική παρουσίαση
και άλλων πλευρών του περιβάλλοντος.
Ευελπιστούμε ότι η πολύτιμη αυτή πα-
ρουσίαση των στοιχείων θα συμβάλει
στην αναβαθμισμένη προστασία των λι-
μνών και των υγροτόπων.

Η λίμνη Κορώνεια από τον Χορτιάτη. © Kostas Chaidemenos



ΑνΑδΑςωςη 
των εθελοντών της Boston Consulting Group Greece 
στο Αισθητικό δάσος Υμηττού

Οι εθελοντές-εργαζόμενοι της Boston Consulting Group Greece ήρθαν την Κυριακή το πρωί, 1 Δεκεμβρίου,
οικογενειακώς να μας βοηθήσουν στην αναδάσωση και στην φροντίδα των δέντρων, στο Αισθητικό Δάσος
στον Υμηττό. Ο καλός καιρός και η όρεξη για δουλειά έδωσαν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, να πε-

ράσουν μια ωραία Κυριακή στο Δάσος. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά.



Mε τους εθελοντές της Alpha Bank μαζέψαμε τις ελιές στον Ιστορικό Ελαιώνα, στο Αι-
σθητικό Δάσος, στον Υμηττό. Θα μοιράσουμε το λάδι που θα βγει σε ιδρύματα για παι-
διά. Και του χρόνου.

Το μΑζεμΑ της ελιΑς
με τους εθελοντές της AlphA BAnk
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Οι εθελοντές - εργαζόμενοι στην Navarino ήρθαν στο Αισθητικό Δάσος
στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, για α-
ναδάσωση και φροντίδα των δέντρων. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Να

μας ξανάρθετε.

ΑνΑδΑςωςη με τους εθελοντές της navarino
στο Αισθητικό δάσος Υμηττού
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Το πρόβλημα της έλλειψης κοι-
νόχρηστων χώρων πρασίνου
στο κέντρο της Αθήνας είναι
ένα πρόβλημα μεγάλο και

χρόνιο. Στις πιο πυκνοκατοικημέ-
νες και υποβαθμισμένες περιοχές
του κέντρου, οι περισσότεροι
κάτοικοι δεν έχουν εύκολη πρό-
σβαση σε πάρκα ή σε άλλους
ανοιχτούς χώρους αναψυχής
και αθλητισμού, πράγμα που έ-
χει μια σειρά από συνέπειες
στην ποιότητα ζωής τους, στην
υγεία, στο μικροκλίμα κ.λπ. Εί-
ναι, όμως, και ένα πρόβλημα πο-
λύ δύσκολο στη λύση του. Πώς
μπορείς να προσθέσεις πάρκα σε μια
πυκνοκατοικημένη περιοχή;

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία
εκπονήθηκε από πολυμελή ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων υπό τον συντονισμό του αρ-
χιτέκτονα και πολεοδόμου Αριστείδη Ρω-
μανού, προτείνει μια μεθοδολογία για την
υλοποίηση τέτοιας μορφής έργων στο κέ-
ντρο της πόλης. Οι ερευνητές περιγρά-
φουν τον φορέα και το νομικό πλαίσιο
που θα επέτρεπαν στοχευμένες και προ-
σεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις και
αναπλάσεις στον αστικό ιστό, με πεζο-
δρομήσεις, ενοποιήσεις προϋπαρχόντων
ανοιχτών χώρων, και σε κάποιες περι-
πτώσεις, απαλλοτριώσεις κτηρίων για τη
δημιουργία μικρού και μεσαίου μεγέθους
πάρκων που θα αποτελούσαν πολύτιμους
πυρήνες αναψυχής και συνάντησης των
τοπικών κοινωνιών στις υποβαθμισμένες
περιοχές της Αθήνας.

Τα πάρκα γειτονιάς είναι μικροί κοινό-
χρηστοι χώροι πρασίνου, οι οποίοι εξυ-
πηρετούν κατά κανόνα τις γειτονιές που
βρίσκονται μέχρι και 400-500 μέτρα μα-
κριά, ενώ οι πολίτες που ζουν εκεί μπο-

λεύθερου ενιαίου χώρου. Ο Τύπος Γ δε,
στηρίζεται στην επέκταση και την ενίσχυ-

ση υφιστάμενων χώρων πρασίνου. Οι
ενδεικτικές προτάσεις στις οποίες κα-

ταλήγουν οι ερευνητές χρησιμοποι-
ούν τις δύο πρώτες μεθόδους, α-
ντίστοιχα.

Παρόμοια σχέδια έχουν υ-
λοποιηθεί και στο εξωτερικό,
σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη,
η Νέα Υόρκη και το Τόκιο,
αλλά κυρίως σε πολύ μεγαλύ-
τερη κλίμακα. Στη δική μας

χώρα κατά κανόνα οι αναπλά-
σεις δεν ξεπερνούν τις διαπλα-

τύνσεις δρόμων και τις ήπιες πα-
ρεμβάσεις σε πλατείες και άλλους

δημόσιους χώρους. 
Η δημιουργία τέτοιων πάρκων είναι,

ομολογουμένως, δύσκολη υπόθεση. Η έ-
ρευνα αναλύει εξαντλητικά τα πιθανά ε-
μπόδια που κάνουν την υλοποίηση τέτοι-
ων σχεδίων εξαιρετικά περίπλοκη, από το
ελλιπές νομικό πλαίσιο και την απουσία
κατάλληλων και επαρκώς ανεξάρτητων
αρμόδιων φορέων μέχρι το κομβικό θέμα
της χρηματοδότησης. Δίνουν, όμως, με-
γάλη έμφαση στο θέμα των αντιδράσεων
των κατοίκων.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις καταλήγει σε
μια πλήρη και αναλυτική μεθοδολογία
για τη δημιουργία τέτοιων πάρκων στην
Αθήνα, μετά από την ανάλυση του σχετι-
κού νομικού πλαισίου. Η μεθοδολογία
αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων:
1. Επιλογή της τοποθεσίας και της χωρο-

θέτησης του πάρκου.
2. Δημιουργία ειδικού φορέα υλοποίησης

με δημόσιο χαρακτήρα, που αποκτά τις
αρμοδιότητες για την υλοποίηση του
έργου. Στο ΔΣ του φορέα θα συμμετέ-
χουν εκπρόσωποι του Δήμου, της Πε-

ΠΑρκΑ ΓειΤονιΑς ςΤην ΑθηνΑ

ρούν να φτάσουν σε αυτά πεζοί. Είναι κα-
τά κανόνα μικρές εκτάσεις αλλά πολύ με-
γαλύτερες από τις συνήθεις μικρές πλα-
τείες του κέντρου και μπορούν να φιλοξε-
νήσουν ποικίλη βλάστηση και μια σειρά
από χρήσιμες δραστηριότητες για τους
περίοικους.

Τα πάρκα γειτονιάς μπορούν να δημι-
ουργηθούν στο πυκνοκατοικημένο κέντρο
της πόλης μέσα από μια σειρά παρεμβάσε-
ων. Οι ερευνητές επισημαίνουν τρεις τρό-
πους που μπορούν να δημιουργηθούν, σε
μια πυκνοδομημένη πόλη: Ο Tύπος Α, ό-
πως τον ονοματίζουν, προκύπτει με την α-
παλλοτρίωση ενός ολόκληρου οικοδομι-
κού τετραγώνου ή ενός ενιαίου χώρου με-
γάλου μεγέθους. Ο Tύπος Β στηρίζεται
στις πεζοδρομήσεις ενός ή περισσότερων
δρόμων και τις συμπληρωματικές απαλλο-
τριώσεις χώρων κατά μήκους του δρόμου
(ή των δρόμων) για τη δημιουργία ενός ε-
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ριφέρειας, των κατοίκων της γειτονιάς
κ.ά.

3. Διαβούλευση με τις κεντρικές πολεο-
δομικές αρχές, τις δημοτικές υπηρεσίες
και τις τοπικές οργανώσεις.

4. Εκπόνηση όλων των απαραίτητων με-
λετών από τον φορέα υλοποίησης ή α-
πό εξωτερικούς συνεργάτες.

5. Διαφανής διαδικασία αποζημιώσεων
και απαλλοτριώσεων για τα ακίνητα
που θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν ή
να αλλάξουν χρήση.
Οι ερευνητές περιγράφουν αναλυτικά

τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν
συγκεκριμένες γειτονιές για να φιλοξενή-
σουν τέτοιες αναπλάσεις. Σε αυτά, μετα-
ξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
1. Το αν η περιοχή που θα επιλεγεί περι-

λαμβάνει δημόσια ή δημοτική γη, πα-
λαιά και εγκαταλελειμμένα κτήρια,
πολλά αδόμητα οικόπεδα, ή χαμηλό
συντελεστή δόμησης.

2. Η ύπαρξη υφιστάμενου δικτύου πεζο-
δρόμων.

3. Η διαθεσιμότητα κοινόχρηστων χώ-
ρων.

4. Η σχέση με υφιστάμενες κοινωφελείς
υποδομές.

Στη συνέχεια οι ερευνητές, σε συνερ-
γασία και με στελέχη του Δήμου Αθηναί-
ων, επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε
μια ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Α-
θήνας και μελέτησαν διάφορες πιθανές
γειτονιές που θα μπορούσαν να φιλοξε-
νήσουν μια τέτοιας κλίμακας ανάπλαση.
Έτσι, κατέληξαν σε δύο ενδεικτικές λε-
πτομερείς προτάσεις, που περιγράφονται
αναλυτικά στην έρευνα και αναφέρονται
επιγραμματικά παρακάτω:

Πάρκο 1: ςτάθμος κτΕΛ
Δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου περί-

που 28 στρεμμάτων στη θέση όπου σήμε-
ρα βρίσκεται ο σταθμός των ΚΤΕΛ, μαζί
με την πεζοδρόμηση της πλατιάς οδού
Στρατηγού Δαγκλή και λίγων γύρω δρό-
μων και την ενοποίηση στην όλη έκταση
των ελάχιστων κοινόχρηστων περιοχών.
Το πάρκο θα εκτείνεται πρακτικά από τη
Στρατηγού Καλλάρη στα βόρεια μέχρι τη
Λιοσίων, 430 μέτρα πιο κάτω. Το συνολι-
κό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα
€20 - €25,5 εκατ. Πεζοδρόμηση της Ευγε-
νίου Καραβία, μιας οδού μήκους 560 μέ-
τρων που ενώνει την Πατησίων με την Α-
χαρνών, με ενοποίηση των κοινόχρηστων

χώρων που βρίσκονται κατά μήκος της.
Το πάρκο που θα προέκυπτε θα είχε έκτα-
ση περίπου 21 στρέμματα. Το συνολικό
κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα
€12,5 - €15 εκατ.

Πάρκο 2: οδος κάράβίά
Πεζοδρόμηση της Ευγενίου Καραβία,

μιας οδού μήκους 560 μέτρων που ενώνει
την Πατησίων με την Αχαρνών, με ενο-
ποίηση των κοινόχρηστων χώρων που
βρίσκονται κατά μήκος της. Το πάρκο που
θα προέκυπτε θα είχε έκταση περίπου 21
στρέμματα. Το συνολικό κόστος της πα-
ρέμβασης εκτιμάται στα €12,5 - €15 εκατ.

Πάρκο 1

Πάρκο 2
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ΗΑμοργός, αν και από τα πιο ά-
νυδρα νησιά των Κυκλάδων,
καθώς έχει μέσο ετήσιο ύψος
βροχής 350 χιλιοστά, έχει

πλούσια χλωρίδα με πολλά ενδημικά εί-
δη. Δεν είναι τυχαίο που λέγεται ότι ακό-
μα και το όνομα του νησιού προέρχεται
από το φυτό αμοργίς, ένα είδος λιναριού
από το οποίο, στην αρχαιότητα, φτιάχνο-
νταν οι ακριβοί αραχνοΰφαντοι χιτώνες,
οι «άλικοι αμοργίδες», που αποκτούσαν
κόκκινο χρώμα με βαφές από το σπάνιο
φυτό του νησιού, τη ροκκέλα τη βαφική.

Η πανίδα και η χλωρίδα που εμφανί-
ζεται στο νησί είναι χαρακτηριστική
των κυκλαδίτικων οικοσυστημάτων. Οι
σάρες και οι απότομες πλαγιές ιδιαίτερα
του ανατολικού και βόρειου τμήματος

του νησιού είναι τυπικοί οικότοποι εν-
δημικών ειδών. Αυτός είναι και ένας α-
πό τους βασικούς λόγους για τους οποί-
ους η περιοχή έχει ενταχθεί στο πρό-
γραμμα προστατευόμενων περιοχών
φύσης NATURA 2000. Συγκεκριμένα
δυο περιοχές στο ΒΑ τμήμα της Αμορ-
γού έχουν ενταχθεί στην NATURA 2000
με ονομασία «Βόρεια Αμοργός και Κί-
ναρος, Λεβίθα, Μαυριά, Γλάρος και θα-
λάσσια ζώνη» και «Νήσος Αμοργός Β-
Α τμήμα και νησίδες Ψαλίδα, Γραμ-
βούσσα, Νικουριά, Μικρό και Μεγάλο
Βιοκάστρο, Κραμβονήσι, Πεταλίδι». Η
περιοχή είναι σημαντική για την αναπα-
ραγωγή και τη διέλευση αρπακτικών
πτηνών και ειδών που απαντώνται σε
κρημνούς και θαλασσότοπους.

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η
χλωρίδα στους βραχώδεις γκρεμούς πά-
νω από τις νότιες ακτές καθώς και μέσα
στα βαθιά φαράγγια όπου υπάρχουν
πολλά και σπάνια είδη φυτών. Αξιοση-
μείωτη είναι επίσης η χλωρίδα σε πηγές
και κατά μήκος των ρεμάτων που κατε-
βαίνουν από τα ψηλότερα βραχώδη ση-
μεία του νησιού, τον Κρίκελο, τον Προ-
φήτη Ηλία, τον Κόρακα. Ένας ιδιαίτε-
ρος οικότοπος, από τους ελάχιστους στο
Αιγαίο είναι αυτός που κυριαρχούν οι
δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus
phoenicea, δηλαδή οι φείδες. Εντοπίζο-
νται στον Κρίκελο της Αιγιάλης και ιδι-
αίτερα γύρω από την κορυφή Παππάς.

Σύμφωνα με τη διεθνούς φήμης βοτα-
νολόγο, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου

ΑμορΓος
Το νηςι με Την ιδιΑιΤερη χλωριδΑ

Το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας στη Λαγκάδα. © Zde
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της Κοπεγχάγης δρα Κιτ Ταν, η Αμορ-
γός φιλοξενεί περί τα 1.092 φυτά που α-
ντιπροσωπεύουν πάνω από τα μισά είδη
φυτών που έχουν μέχρι στιγμής κατα-
γραφεί στις Κυκλάδες, που είναι περί-
που 1.900. Η δρ Κιτ Ταν υπογράφει, σε
συνεργασία με τον συνάδελφό της κ.
Burkhard Biel, τον τόμο «Η χλωρίδα
της Αμοργού», ο οποίος κυκλοφόρησε
πρόσφατα από το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας. Είναι το 18ο βιβλίο
της με ελληνικό θέμα (το ακριβώς
προηγούμενο είχε θέμα τη Σαμοθράκη),
καθιστώντας τη βοτανολόγο μία από τις
σημαντικότερες ερευνήτριες της ελλη-
νικής χλωρίδας.

Στο βιβλίο, οι δύο συγγραφείς αναφέ-
ρουν ότι στην Αμοργό καταγράφονται
τουλάχιστον 28 ενδημικά είδη φυτών,
δηλαδή φυτά που απαντώνται στην Ελ-
λάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο,
γεγονός αξιοσημείωτο δεδομένου του
μικρού μεγέθους της.

Αυτού του είδους οι έρευνες έχουν ι-
διαίτερη σημασία για μια σύνθετη, με-
ταβαλλόμενη χλωρίδα, που απειλείται.
Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να
στηριχθούν οι ενέργειες εκείνες οι οποί-
ες θα περιορίσουν ή θα αμβλύνουν τις ε-
πιπτώσεις της καταστροφής από τον άν-
θρωπο. Τα επιστημονικά δεδομένα που
προκύπτουν από τέτοιου είδους έρευ-
νες, μπορούν να ενημερώσουν και να ε-
ξοπλίσουν τους φορείς προστασίας του
περιβάλλοντος και να αφυπνίσουν το
ενδιαφέρον και την περιβαλλοντική συ-
νείδηση του κοινού, πάνω στο οποίο βα-
σίζεται κάθε πρόγραμμα για τον περιο-
ρισμό των κινδύνων της ανθρώπινης
δραστηριότητας.

Παναγία Χοζοβιώτισσα. © Μαρία Σαββουλίδου

Όρμος Αιγιάλης. © Vagk

Η δρ Κιτ Ταν υπογράφει, σε συνεργα-
σία με τον συνάδελφό της κ. Burkhard
Biel, τον τόμο «Η χλωρίδα της Αμορ-
γού», ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσι-
κής Ιστορίας.
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της Μεσογείου και σχηματίζει πυκνά υπο-
θαλάσσια λιβάδια, ή αλλιώς «λειμώνες», ύ-
ψιστης περιβαλλοντικής αξίας.

Η σημασία των λιβαδιών της Ποσειδω-
νίας είναι τεράστια καθώς συνιστούν ιδανι-
κό βιότοπο για εκατοντάδες είδη, ενώ παί-
ζουν σημαντικό ρόλο και για την ίδια την
οικολογία των θαλασσών. Σαν φυτό που εί-
ναι ασκεί τις ίδιες λειτουργίες στο υποθα-
λάσσιο περιβάλλον όπως τα φυτά της ξηράς
στη γη και τον αέρα. Τα λιβάδια της Ποσει-
δωνίας σταθεροποιούν με τις ρίζες τους το
υπόστρωμα του βυθού, παράγουν μεγάλες
ποσότητες οργανικής ύλης, αποδεσμεύουν
οξυγόνο στο νερό, λειτουργούν ως ενδιαί-
τημα και καταφύγιο για τους θαλάσσιους
οργανισμούς και προστατεύουν τις παρα-
λίες από τη διάβρωση που προκαλούν τα
κύματα. Ακόμη και η συσσώρευση των συ-
μπαγών μαζών από νεκρά φύλλα που παρα-
τηρείται στις ακτές κατά την χειμερινή πε-
ρίοδο, προστατεύει τις ακτές από τη δράση
των κυμάτων, ενώ τα φύλλα αυτά μεταφέ-
ρονται πίσω στη θάλασσα από τον κυματι-

σμό παρέχοντας οργανικό υλικό πίσω στους
θαλάσσιους οργανισμούς. Έχει διαπιστωθεί
ότι μέσα στα πυκνά φυλλώματα, βρίσκουν
καταφύγιο πάνω από 300 είδη χλωρίδας και
1.000 είδη πανίδας. Η σημαντικότερη λει-
τουργία του, σε σχέση με τα ζώα του βυθού,
είναι ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό «βρε-
φονηπιακό σταθμό» πολλών ειδών, καθώς
μέσα τους ο γόνος μπορεί να προστατευθεί
από θηρευτές και ρεύματα.

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας προστατεύο-
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ελληνική νομοθεσία και έχουν ήδη ξεκινή-
σει προσπάθειες χαρτογράφησής της στην
Ελλάδα. Όμως αυτό δεν εμποδίζει τη συρ-
ρίκνωση των εκτάσεών τους με ανησυχητι-
κούς ρυθμούς.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσ-
σιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» έχουν
προχωρήσει σε πειραματική επαναφύτευση
θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, σε συ-
νεργασία με εξειδικευμένα ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια, με πολύ καλά αποτελέσματα. Η
αρχή έγινε το 2017 όταν πειραματικά έγι-

Μολονότι όλοι έχουμε ακούσει
ή και συμμετάσχει σε αναδα-
σώσεις σε δάση στις πλαγιές
των βουνών, λίγοι γνωρίζουν

τις «αναδασώσεις» στα θαλάσσια λιβάδια
και τους δύτες-κηπουρούς της υποβρύχιας
Ποσειδωνίας, όπως ονομάζονται οι μεγά-
λες πυκνές φυκιάδες του βυθού και αποτε-
λούν ένα από τα πιο σημαντικά και σίγου-
ρα το πιο χαρακτηριστικό οικοσύστημα
των βυθών της Μεσογείου. Συνήθως όταν
φτάνουμε στην ακροθαλασσιά και βλέ-
πουμε παντού ξεβρασμένα φύκια νομίζου-
με ότι η παραλία είναι βρώμικη. Ή ακόμα
όταν βουτάμε στη θάλασσα και από κάτω
μας είναι φυκιάδες, νιώθουμε ότι κάτι επι-
κίνδυνο παραμονεύει μέσα τους. Και οι
δύο αντιδράσεις είναι λανθασμένες καθώς
η Ποσειδωνία αναπτύσσεται μόνο σε κα-
θαρά και διαυγή νερά και κατά συνέπεια
αποτελεί δείκτη υγείας του θαλάσσιου οι-
κοσυστήματος, ενώ μέσα στα πυκνά φυλ-
λώματα της, βρίσκουν προστασία εκατο-
ντάδες μικρά, ακίνδυνα είδη.

Η Ποσειδωνία (Posidonia oceanica) στην
πραγματικότητα δεν είναι φύκος αλλά αγ-
γειόσπερμο φυτό, το οποίο, πριν από 60 πε-
ρίπου εκατομμύρια χρόνια, ζούσε στην ξη-
ρά, κοντά στη θάλασσα, και σιγά-σιγά κα-
τάφερε να προσαρμοστεί μέσα στο νερό,
διατηρώντας τα χαρακτηριστικά των χερ-
σαίων συγγενών του. Όπως όλα τα ανώτερα
φυτά της ξηράς, η Ποσειδωνία έχει ρίζες,
βλαστούς, φύλλα, άνθη και καρπούς. Δημι-
ουργεί ένα τεράστιο σύμπλεγμα από ρίζες
με τις οποίες σταθεροποιείται στις αμμού-
δες. Τα πράσινα φύλλα της, που μοιάζουν
με κορδέλες, βγαίνουν σε τούφες των 6-7
και μπορεί να φτάσουν το 1,5 μέτρο μήκος,
ενώ μεγαλώνοντας γίνονται σκούρα καφέ
και αφού πεθάνουν, ξεβράζονται με τα κύ-
ματα στην ακροθαλασσιά δημιουργώντας
χαρακτηριστικές τεράστιες αποθέσεις. Ο
καρπός της επιπλέει και είναι γνωστός
στους ψαράδες ως «η ελιά της θάλασσας».
Φύεται σε βάθη από λίγα εκατοστά έως και
50 μέτρα, ανάλογα με τη θολερότητα των
νερών της περιοχής. Είναι ενδημικό είδος

Υποθαλασσιεσ αναδασώσεισ 
για να σωθούν τα λιβάδια ποσειδωνίας

Tα θαλάσσια λιβάδια συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο σημαντικών αποθηκών μπλε άνθρακα,
συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. © Alberto Romeo.

Η σημασία των λιβαδιών της Ποσειδωνίας είναι τεράστια καθώς συνιστούν ιδανικό βιότοπο 
για εκατοντάδες είδη, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο και για την ίδια την οικολογία των θαλασσών.
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ναν προσπάθειες να ξαναφυτευτούν τα κα-
τεστραμμένα λιβάδια Ποσειδωνίας και τα α-
ποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Πλέον επα-
ναφυτεύονται ολοένα και μεγαλύτερες ε-
κτάσεις θαλάσσιων λιβαδιών. Ήδη, σε θα-
λάσσιο κόλπο στους Λειψούς πραγματοποι-
ήθηκε επιτυχημένα πιο εκτεταμένη φύτευση
Ποσειδωνίας και το «Αρχιπέλαγος» είναι έ-
τοιμο να προχωρήσει σε υποβρύχια φύτευ-
ση και σε άλλες παραλίες στα Δωδεκάνησα.

Η αναδάσωση των θαλάσσιων λιβαδιών
Ποσειδωνίας γίνονται με αειφόρες πρακτι-
κές, ακολουθώντας αυστηρά επιστημονικά
πρωτόκολλα, που στηρίζονται στην αρχή
της μικρότερης δυνατής παρέμβασης στα
φυσικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Κατά τη
διάρκεια της επαναφύτευσης δεν χρησιμο-
ποιείται μεταλλικό σύρμα, πλαστικό ή κά-
ποιο άλλο υλικό που συνεισφέρει στη θα-
λάσσια ρύπανση. Αντίθετα χρησιμοποιού-
νται τμήματα που αποκολλώνται από τα φυ-
τά και ξεβράζονται στις ακτές έπειτα από
κακοκαιρία. Επίσης, ριζώματα και κομμάτια
φυτών βυθού που ανεβάζουν πάνω οι άγκυ-
ρες. Όλα αυτά συγκροτούνται από τους ε-
ρευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προ-
στασίας «Αρχιπέλαγος» σε «μόσχευμα» με
χρήση βιοδιασπώμενων φυτικών υλικών και
οι δύτες τα φυτεύουν στον βυθό με δύτες.

Ο κύριος εχθρός της Ποσειδωνίας είναι
οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι περιοχές
όπου βρίσκονται τα λιβάδια αποτελούν
πλούσια αλιευτικά πεδία, γι’ αυτό και γίνο-
νται στόχος από τους αλιείς. Η ανεξέλεγκτη
αλιεία με συρόμενα ή άλλα εργαλεία που
δραστηριοποιούνται πάνω ή κοντά στον

σια λιβάδια μπορούν να απορροφήσουν μέ-
ρος της περίσσειας του CO2 που εκλύεται
στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών
καυσίμων, συμβάλλοντας σημαντικά στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στην πραγματικότητα, τα θαλάσσια λι-
βάδια συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ση-
μαντικών αποθηκών μπλε άνθρακα, συμ-
βάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής. Η συνολική επιφάνεια του βυθού
που καταλαμβάνουν τα συγκεκριμένα οι-
κοσυστήματα είναι μόλις το 0,2%, αλλά
παρακρατούν το 50% του άνθρακα που δε-
σμεύεται από τα θαλάσσια οικοσυστήματα
συνολικά. Έχουν αυξημένη απόδοση σε
σχέση με την έκτασή τους. Πρόσφατες έ-
ρευνες βρήκαν ότι τα θαλάσσια λιβάδια
μπορούν να απορροφήσουν έως και 35 φο-
ρές περισσότερο άνθρακα, σε σύγκριση με
τα τροπικά δάση. Συνεπώς, μπορεί να πε-
ριορίσουν και να αναστρέψουν έως ένα
βαθμό ακόμα και τα φαινόμενα οξείδωσης
των θαλασσών που προκαλούνται από την
κλιματική αλλαγή.

Αν τα υποθαλάσσια λιβάδια αποκατα-
σταθούν, μπορούν αποτελεσματικά και σύ-
ντομα να απορροφήσουν άνθρακα και να
ξαναδημιουργήσουν τις χαμένες δεξαμενές.
Η προστασία των υποθαλάσσιων δασών
μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου, ωφελώντας παράλληλα
και τις παράκτιες κοινότητες. Η θάλασσα α-
ποτελεί τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα άνθρα-
κα· η προστασία της είναι εξαιρετικά κρίσι-
μη και για την αποτροπή της υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη. 

πυθμένα (βιντζότρατα, μηχανότρατα, γρι-
γρι) και η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία σκα-
φών αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες
μηχανικής διατάραξης και υποβάθμισης
των λιβαδιών. Επεκτάσεις λιμανιών, κατα-
σκευές ξενοδοχείων, αγκυροβόληση πλοί-
ων, ευτροφισμός και χημική ρύπανση αυξά-
νουν την ποσότητα ιζήματος, αυξάνοντας έ-
τσι και τη θολερότητα του νερού. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να μειώνεται το φως που
φτάνει στα λιβάδια, ενώ το ίζημα καλύπτει
τα φύλλα του φυτού. Απειλή για την Ποσει-
δωνία αποτελούν και δύο επεκτατικά φύκη
του γένους Caulerpa που έχουν εισβάλει
στη Μεσόγειο και παίρνουν τη θέση της
στο υπόστρωμα του βυθού.

Επιπλέον, η συμβολή της Ποσειδωνίας
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
είναι πολύ μεγάλη, αφού η μεγαλύτερη δε-
ξαμενή δεσμευμένου οργανικού άνθρακα
σε ζωντανή υποβρύχια βλάστηση έχει βρε-
θεί σε λιβάδια Ποσειδωνίας του είδους που
φύεται στη Μεσόγειο. Η έννοια του μπλε
άνθρακα (Blue Carbon) εισήχθη για να α-
ναδείξει ότι τα θαλάσσια λιβάδια, μαζί με
άλλα παράκτια φυτικά οικοσυστήματα, ό-
πως είναι τα αλοέλη και τα μαγγρόβια δά-
ση, συμβάλλουν σημαντικά στη δέσμευση
του άνθρακα, όπως κάνουν και τα χερσαία
δάση (γνωστά ως πράσινος άνθρακας). Ό-
ντας φυτικά οικοσυστήματα, τα θαλάσσια
λιβάδια προσλαμβάνουν διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2) μέσω της φωτοσύνθεσης και
παράγουν οργανική ύλη, η οποία οργανική
ύλη κατακρατείται μόνιμα από το υποκεί-
μενο ίζημα. Με αυτόν τον τρόπο, τα θαλάσ-

Η σημασία των λιβαδιών της Ποσειδωνίας είναι τεράστια καθώς συνιστούν ιδανικό βιότοπο για εκατοντάδες είδη, 
ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο και για την ίδια την οικολογία των θαλασσών. © Γ. Ίσσαρης / ΕΛΚΕΘΕ.
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Μεμονωμένα δέντρα ή συ-
στάδες δέντρων με ιδιαίτε-
ρη βοτανική, οικολογική,
αισθητική ή ιστορική και

πολιτισμική αξία, έχουν συμπεριληφθεί
στον κατάλογο των διατηρητέων φυσι-
κών μνημείων της Ελλάδας. Διατηρητέα
μνημεία της φύσης ονομάζονται στην
Ελλάδα προστατευόμενες φυσικές πε-
ριοχές σύμφωνα με το Νομοθετικό Διά-
ταγμα 996 του 1971. Είναι περιοχές δη-
μόσιες ή ιδιωτικές που έχουν φυσικά χα-
ρακτηριστικά μεγάλης οικολογικής α-
ξίας. Μπορεί να είναι ακόμα και μεμο-
νωμένα δέντρα, τμήματα δάσους, περιο-
χές με σπάνια είδη φυτών που παρουσιά-
ζουν μεγάλη βοτανική, περιβαλλοντική,
γεωλογική, αισθητική ή και πολιτισμική
αξία. Για την προστασία των Διατηρητέ-
ων μνημείων της φύσης ισχύουν οι ίδιοι
κανόνες που ισχύουν για τους πυρήνες
των Εθνικών δρυμών.

Συνολικά στην Ελλάδα βρίσκονται πά-
νω από 50 διατηρητέα μνημεία, τα πε-
ρισσότερα εκ των οποίων καταλαμβά-
νουν έκταση ελάχιστων τετραγωνικών
μέτρων. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι
το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, o
Πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω και η
Λίμνη Βουλιαγμένη στην Αττική.

Η πλήρης λίστα με περιγραφή υπάρχει
στην ιστοσελίδα dasologoi.gr. Ο κατάλο-
γος με τα Διατηρητέα μνημεία της φύσης
ανανεώνεται συχνά καθώς προστίθενται
και νέα μνημεία.

Για παράδειγμα, πρόσφατα Διατηρη-
τέο Μνημείο της Φύσης, ανακηρύχθηκε
η «Αρχαία Ελιά Καβουσίου», στη θέση
«Αζοριά» Καβουσίου του Δήμου Ιεράπε-
τρας. Η απόφαση της συντονίστριας Α-
ποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και πλέον το φυσι-
κό μνημείο προστατεύεται και θεσμικά.
Η θεσμική κατοχύρωση της Αρχαίας Ε-
λιάς καθώς και του δημοτικού αγροτεμα-
χίου-ελαιώνα έκτασης ενός στρέμματος,
που αποτελεί τη ζώνη προστασίας του
μνημείου της φύσης, έχει ως στόχο τη
διατήρηση και προστασία του μοναδικού
αυτού μάρτυρα της αγροτικής ιστορίας
και παράδοσης του Καβουσίου καθώς

και την ανάδειξη της περιοχής σε επισκέ-
πτες και ερευνητές.

Σήμερα η Αρχαία Ελιά Καβουσίου έ-
χει συνολικό εμβαδό στα κλαδιά 112 τε-
τραγωνικά μέτρα, ύψος περίπου εννέα
μέτρα και περίμετρο κορμού (στη βάση

του) 21 μέτρα, ο οποίος έχει έντονο ανά-
γλυφο και ιδιαίτερη αισθητική μορφολο-
γία. Η ελιά αυτή αποτελεί ένα φυσικό
μνημείο και είναι η αρχαιότερη ελιά
στον κόσμο. Μάλιστα είναι μπολιασμέ-
νη σε άγριο υποκείμενο, αποτελώντας το

ΤΑ διΑΤηρηΤεΑ μνημειΑ Της φΥςης 
ςΤην ελλΑδΑ

Η αρχαία ελιά Καβουσίου στην Ιεράπετρα έχει συνολικό εμβαδό στα κλαδιά 112 τ.μ.,
ύψος περίπου εννέα μέτρα και περίμετρο κορμού (στη βάση του) 21 μέτρα.

Τα τέσσερα υπεραιωνόβια πλατάνια της Θεσσαλονίκης, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα
στην περιοχή των Κάστρων, στην πλατεία Ναυαρίνου, στην οδό Αποστόλου Παύλου και
συγκεκριμένα στην είσοδο του τουρκικού προξενείου και στην περιοχή Λευκού Πύργου.
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αρχαιότερο δείγμα μπολιάσματος ανά
την υφήλιο.

Επιπλέον υπάρχουν αρκετά υπεραιω-
νόβια δέντρα που προορίζονται να εντα-
χθούν στον κατάλογο. Σε διατηρητέα
μνημεία της φύσης αναμένεται να ανα-
κηρυχθούν τέσσερα υπεραιωνόβια πλα-
τάνια της Θεσσαλονίκης, τα οποία βρί-
σκονται διάσπαρτα στην περιοχή των
Κάστρων, στην πλατεία Ναυαρίνου,
στην οδό Αποστόλου Παύλου και συ-
γκεκριμένα στην είσοδο του τουρκικού
προξενείου και στην περιοχή Λευκού
Πύργου.

Η κήρυξη των πλατανιών σε διατηρη-
τέα μνημεία της φύσης θα συζητηθεί σε
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης και στόχος της διοίκησης
του κεντρικού δήμου είναι να προστατευ-
τούν και να διατηρηθούν στο διηνεκές ως
φυσική κληρονομιά για την περιοχή και
για τις μέλλουσες γενιές. Για το λόγο αυ-
τό εκπονήθηκε μελέτη και ειδική έκθεση
από ομάδα δασολόγων-περιβαλλοντολό-
γων και ειδικών επιστημόνων, σε συνερ-
γασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Τα υπό μελέτη αιωνόβια πλατάνια βρί-
σκονται όλα εντός των τειχών της παλιάς
πόλης και μάλιστα σε εκείνο το κομμάτι
της πόλης το οποίο δεν κάηκε το έτος της
μεγάλης πυρκαγιάς (1917). 

Αν και νεότερος, μεγαλύτερος σε μέγε-
θος είναι ο πλάτανος απέναντι από τον
Λευκό Πύργο, στην πλατεία Τσιρογιάν-
νη, με ύψος που φτάνει τα 26,4 μέτρα και
στηθιαία διάμετρο 140 εκ. Ο πλάτανος
στην περιοχή των Κάστρων, στην οδό Α-
κροπόλεως και Επταπυργίου, έχει ύψος
12 μέτρα και στηθιαία διάμετρο 122 εκα-
τοστά και φαίνεται πως το μέγεθός του
δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία
120 χρόνια. Τμήμα του κορμού του έχει
νεκρωθεί, όμως διατηρεί έναν ζωντανό ι-
στό, που τον καθιστά πολύτιμο για την
οικολογία της περιοχής.

Ο πλάτανος που γειτονεύει με το τουρ-
κικό προξενείο και το Μουσείο Ατα-
τούρκ έχει σήμερα ύψος 21 μέτρα, ενώ
στην πλατεία Ναυαρίνου, δίπλα στην εί-
σοδο του αρχαιολογικού χώρου του Γα-
λεριανού συγκροτήματος, βρίσκεται έ-
νας πλάτανος που έστεκε την εποχή της
τουρκοκρατίας δίπλα στη δημόσια κρή-
νη. Το δέντρο αποτελούσε το κέντρο της
συνοικίας Λευκό Τέμενος και ήταν τόπος
λατρείας και συνάντησης των μεσοαστι-
κών στρωμάτων.

Μεγαλύτερης ηλικίας είναι ο πλάτανος
στα Κάστρα η ηλικία του οποίου προσ-
διορίζεται στα 828 έτη και ακολουθούν ο
πλάτανος της πλατείας Ναυαρίνου που ε-
κτιμάται στα 310 έτη, της πλατείας Τσι-
ρογιάννη στα 235 έτη και του τούρκικου
προξενείου στα 205 έτη. Η δενδροχρονο-
λόγηση των πλατανιών έγινε με την επι-
στημονική μέθοδο των τρυπανιδίων.

Οι μελετητές αξιολόγησαν και το βαθ-
μό επικινδυνότητας των τεσσάρων δέ-
ντρων, μέσω τετραβάθμιας κλίμακας (1.
Χαμηλή, 2. Μέτρια, 3. Υψηλή, 4. Α-
κραία). Σύμφωνα με τη μελέτη, για τον
πλάτανο στα Κάστρα ο κορμός του αξιο-
λογήθηκε να είναι ακραίας επικινδυνό-
τητας, το ριζικό σύστημα αξιολογήθηκε
ως υψηλής επικινδυνότητας και τα κλα-
διά του αξιολογήθηκαν ως χαμηλής επι-
κινδυνότητας.

Για τον πλάτανο στο τουρκικό προξε-
νείο ο κορμός του αξιολογήθηκε να είναι
υψηλής επικινδυνότητας, όπως και το ρι-
ζικό του σύστημα, σε αντίθεση με τα
κλαδιά του που αξιολογήθηκαν ως χαμη-
λής επικινδυνότητας.

Ως μέτριας επικινδυνότητας, όσον α-
φορά τον κορμό, αλλά και τα κλαδιά του
αξιολογήθηκε ο πλάτανος στην πλατεία
Τσιρογιάννη, σε αντίθεση με αυτόν της
πλατείας Ναυαρίνου ο οποίος θεωρείται
υψηλής επικινδυνότητας.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, σε συνδυα-
σμό και με το διαθέσιμο παλαιότερο φω-
τογραφικό υλικό επιβεβαιώνεται, σύμ-
φωνα με τους μελετητές, ότι τα τέσσερα
πλατάνια διαθέτουν όλα εκείνα τα απα-
ραίτητα χαρακτηριστικά προκειμένου
να ανακηρυχθούν σε «Διατηρητέα Μνη-
μεία της Φύσης».

Λόγω της σπουδαιότητάς τους, αλλά
και του βαθμού επικινδυνότητας που πα-
ρουσιάζουν, οι μελετητές προτείνουν την
άμεση λήψη μέτρων για την προστασία
καθώς και την ανάδειξή τους. Σε αυτά
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προστα-
τευτικές κατασκευές για τη στήριξη του
κορμού αλλά και των κλαδιών του, τοπο-
θέτηση ειδικού φωτισμού καθώς και πι-
νακίδων ερμηνείας στις οποίες να ανα-
γράφονται πληροφορίες λαογραφικού
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.ο.κ.

Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου.
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Η ΕξΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Τον Οκτώβριο του 2019 δημο-
σιεύτηκε ένας κατάλογος 20 ε-
λεγχόμενων επιβλαβών οργα-
νισμών καραντίνας οι οποίοι

χαρακτηρίζονται επιβλαβείς οργανισμοί
υψηλής προτεραιότητας, όπως το βα-
κτήριο Xylella fastidiosa, το ιαπωνικό
σκαθάρι, το ασιατικό κερασφόρο σκα-
θάρι, το βακτήριο που προκαλεί πρασί-
νισμα των εσπεριδοειδών και ο μύκητας
της μελανής κηλίδωσης των εσπεριδοει-
δών, καθώς αυτοί έχουν τις σοβαρότε-
ρες οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις στο έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλογή των επιβλαβών οργανι-
σμών βασίζεται στην αξιολόγηση που
διενεργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ε-
ρευνών της Επιτροπής και την Ευρωπαϊ-
κή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφί-
μων και κατά την οποία ελήφθη υπόψη η
πιθανότητα εξάπλωσης, η πιθανότητα ε-
γκατάστασης και οι συνέπειες των επι-
βλαβών οργανισμών για την Ένωση. 

Η νέα μεθοδολογία που εφαρμόστηκε
έδειξε, για παράδειγμα, ότι το βακτήριο
Xylella fastidiosa, ο επιβλαβής οργανι-
σμός που έχει τις μεγαλύτερες επιπτώ-
σεις στις γεωργικές καλλιέργειες, συ-
μπεριλαμβανομένων των φρούτων, θα
προκαλούσε ετήσιες απώλειες παραγω-
γής ύψους 5,5 δισ. Ευρώ.

Στην Ευρώπη βρέθηκε αρχικά στην ε-
παρχία του Lecce της περιφέρειας της
Απουλίας στη Νότια Ιταλία (Οκτώβριος
2013) να προσβάλλει ελαιόδεντρα και
να προκαλεί σ’ αυτά μια ασθένεια που ε-
ξαπλώνεται ταχύτατα. Αργότερα, στην ί-
δια περιφέρεια της Ιταλίας, εξαπλώθηκε
και στις επαρχίες Taranto και Brindisi.
Τον Ιούλιο του 2015 βρέθηκε στη Γαλ-
λία, στην Κορσική και στην Κυανή Α-
κτή, σε καλλωπιστικά φυτά Polygala
myrtifolia. Τον Απρίλιο του 2016 βρέ-
θηκε σε ένα φυτό Nerium oleander στη
Γερμανία. Τον Οκτώβριο του 2016 βρέ-
θηκε σε φυτά Prunus avium στη Μα-
γιόρκα της Ισπανίας. Τον Ιούνιο του
2017 επεκτάθηκε και στην ηπειρωτική
Ισπανία.

Μέχρι τώρα, η Ελλάδα είναι η μόνη
Ευρωπαϊκή Μεσογειακή χώρα καθαρή
από Xylella. Αν το βακτήριο Xylella
fastidiosa «περάσει» από τα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά, μεσογειακά κράτη στην Ελ-
λάδα οι καταστροφές θα είναι ανυπολό-
γιστες και τρομακτικές οι συνέπειες για
τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς. Ενδε-
χόμενη έλευση του βακτηρίου μπορεί
να προκαλέσει μέχρι και αφανισμό ολό-
κληρων επαρχιών από τον ελαιοκομικό
χάρτη. 

Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις στην
παραγωγή, οι επιβλαβείς οργανισμοί έ-
χουν σημαντικές έμμεσες επιπτώσεις σε
μια ολόκληρη σειρά συναφών οικονομι-
κών τομέων. Για παράδειγμα, εάν το ασια-
τικό κερασφόρο σκαθάρι (Anoplophora
glabripennis) εξαπλωνόταν σε ολόκληρη
την Ε.Ε., θα μπορούσε να προκαλέσει ά-
μεσα την καταστροφή του 5% των ανα-
πτυσσόμενων δέντρων πολλών δασικών
ειδών της Ε.Ε., όπως είναι η σκλήθρα, η
μελιά, η οξιά, η σημύδα, η φτελιά, το
σφενδάμι και ο πλάτανος. 

Ήδη στις ΗΠΑ, εξαιτίας των προσβο-

λών από το ασιατικό κερασφόρο σκαθά-
ρι, δεκάδες χιλιάδες δένδρα σε κατοικη-
μένες περιοχές έχουν κοπεί μέχρι σήμε-
ρα. Το κόστος των ζημιών έχει ήδη ξε-
περάσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια. 

Στο Braunau της Αυστρίας, η περιοχή
της πρώτης προσβολής από ασιατικό
κερασφόρο σκαθάρι στην Ευρώπη, δα-
πανήθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευ-
ρώ για την καταπολέμηση και την πα-

Θηλυκό ασιατικό κερασφόρο σκαθάρι.
Photos: Beat Wermelinger (WSL)



ρακολούθηση αυτού του παρασίτου με-
ταξύ 2001 και 2006. 

Στην περιοχή του Μιλάνου στην Ιτα-
λία, το ιαπωνικό σκαθάρι προσέβαλε
φυτά σε έκταση 400 km2. Μέχρι το
2011, περίπου 25.000 δέντρα είχαν προ-
σβληθεί, τα περισσότερα από τα οποία
έχουν πια κοπεί. Η παρακολούθηση και
η καταπολέμηση του ιαπωνικού σκαθα-
ριού σε αυτόν τον τομέα έχει κοστίσει
μέχρι σήμερα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Συνήθως οι φυτοπαθογόνοι αυτοί ορ-
γανισμοί εξαπλώνονται από χώρα σε
χώρα κυρίως από εισαγωγές φυτών που
προέρχονται από μολυσμέ-
νες περιοχές. Λόγω των σο-
βαρών επιπτώσεων που μπο-
ρούν να προκαλέσουν εντός
της κοινοτικής επικράτειας
οι οργανισμοί αυτοί, η Κομι-
σιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη
να ξεκινήσουν εκστρατείες
ενημέρωσης του κοινού. Συ-
γκεκριμένα, η Επιτροπή τα
καλεί να αναλάβουν ετήσιες
έρευνες αποτύπωσης, να κα-
ταρτίσουν σχέδια έκτακτης
ανάγκης, να πραγματοποιή-
σουν ασκήσεις προσομοίω-
σης και να εκπονήσουν σχέ-
δια δράσης για την εκρίζωση
των οργανισμών αυτών.

Χαιρετίζοντας την έγκριση
του καταλόγου, ο επίτροπος
κ. Βιτένις Αντρουκάιτις, αρ-
μόδιος για την υγεία και την
ασφάλεια των τροφίμων, δή-

Τα ξύλινα κιβώτια συσκευασιών που πε-
ριέχουν πέτρα που εισάγεται από την Ανατο-
λική Ασία είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος
για την είσοδο του ασιατικού κερασφόρου
σκαθαριού σε μια χώρα.

Photo: Beat Forster (WSL)

Τα ιαπωνικά σκαθάρια εισάγονται μέσω
διακοσμητικών φυτών, όπως αυτό το ια-
πωνικό σφενδάμι. Μια προνύμφη αναπτύ-
χθηκε υπόγεια στους ρίζες αυτού του δέ-
ντρου.

Photo: Beat Wermelinger (WSL)

Τα δένδρα που έχουν μολυνθεί από κά-
θε είδος παθογόνου οργανισμού καραντί-
νας  πρέπει να αφαιρεθούν και να τεμαχι-
στούν ή να καούν. Όλα τα γύρω δέντρα
τότε πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά για
οποιαδήποτε προσβολή.

Photo: Doris Hölling (WSL)

λωσε: «Η υγεία των φυτών βρισκόταν
ψηλά στις προτεραιότητες της θητείας
μου καθ’ όλη την πενταετία που πέρασε.
Γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που στο έρ-
γο μου συγκαταλέγεται αυτή η ιεράρχη-
ση, η οποία θα βοηθήσει την ΕΕ και τα
κράτη μέλη να αυξήσουν την ετοιμότη-
τά τους και την ικανότητα έγκαιρης
δράσης κατά των πολύ επικίνδυνων επι-
βλαβών οργανισμών και να συμβάλουν
στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία,
προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, τα
φυσικά οικοσυστήματα και τη γεωργία
της ΕΕ».
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δΥςοιωνες οι ΠροΒλεΨεις
ΓιΑ Το ΠεριΒΑλλον ςΤην εΥρωΠη

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το πε-
ριβάλλον έχουν σημειώσει αρκε-
τές επιτυχίες, αλλά είναι πλέον
ξεκάθαρο ότι αυτές δεν επαρ-

κούν. Το είδος και η κλίμακα των περιβαλλο-
ντικών προκλήσεων απαιτούν ένα πιο φιλό-
δοξο όραμα και πολύ πιο απαιτητικούς στό-
χους, που θα λειτουργήσουν ως κινητήριος
δύναμη για μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Η έκθεση «το περιβάλλον στην
Ευρώπη 2020 - κατάσταση και προοπτι-
κές», η οποία συντάσσεται κάθε πέντε χρό-
νια από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Περι-
βάλλοντος, αποτυπώνει την πρόοδο που έχει
συντελεστεί την τελευταία πενταετία αλλά
και τις αιτίες που σοβαρά περιβαλλοντικά ζη-
τήματα, όπως η απώλεια βιοποικιλότητας, οι
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι επι-
πτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην
υγεία των πολιτών, παραμένουν.

Tο μήνυμα της έκθεσης είναι ότι «η Ευ-
ρώπη δεν πρόκειται να επιτύχει τους στό-
χους της για το 2030 εάν δεν λάβει επειγό-
ντως μέτρα, εντός της επόμενης δεκαετίας,
ούτως ώστε να ανακόψει τον ανησυχητικό
ρυθμό της απώλειας της βιοποικιλότητας,
τον αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής
αλλαγής και την υπερκατανάλωση φυσικών
πόρων».

Για ακόμη μια φορά μάς λέγεται ότι η Ευ-
ρώπη είναι αντιμέτωπη με επιτακτικές περι-
βαλλοντικές προκλήσεις πρωτοφανούς κλί-
μακας, παρότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το
περιβάλλον και το κλίμα έχουν συντελέσει
στη βελτίωση του περιβάλλοντος τις τελευ-
ταίες δεκαετίες. Η διαπίστωση ότι «η Ευρώ-
πη δεν σημειώνει επαρκή πρόοδο, οι δε προ-
οπτικές για το περιβάλλον την επόμενη δεκα-
ετία δεν είναι θετικές» δεν σημαίνει ότι οι πο-
λιτικές δράσεις δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα,
αλλά ότι χρειάζεται να καταβληθούν εντονό-
τερες προσπάθειες με μεγαλύτερο εύρος υιο-
θέτησής τους.

Στα θετικά είναι ότι η Ευρώπη έχει ήδη
σημειώσει σημαντική πρόοδο την τελευταία
εικοσαετία σε θέματα μετριασμού της κλι-
ματικής αλλαγής και περιορισμού των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρόοδος έ-
χει παρατηρηθεί και σε άλλους τομείς, όπως

η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής και της
υδάτινης ρύπανσης, αλλά και η καθιέρωση
νέων πολιτικών για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων
και την προώθηση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή και της κυκλικής οικονο-
μίας και της βιοοικονομίας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, τα τε-
λευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια, καταγρά-
φεται κυριαρχία των τάσεων/εξελίξεων βελ-
τίωσης στις χερσαίες και θαλάσσιες προστα-
τευόμενες περιοχές όσον αφορά την προστα-
σία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού
κεφαλαίου, βελτίωση που όμως μέχρι το
2030 δείχνει να μην έχει την ίδια δυναμική.

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των υλι-
κών πόρων, τη διαχείριση αποβλήτων, τις
προσπάθειες μετριασμού εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ε-
νέργειας και τις πιέσεις στα επιφανειακά και
υπόγεια ύδατα εμφανίζουν μικρές τάσεις
βελτίωσης. Σε όλους τους προαναφερόμε-
νους τομείς όμως, οι προβλέψεις για το 2030
παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Τώρα όσον αφορά την προστασία από πε-
ριβαλλοντικούς κινδύνους της υγείας και της
ευημερίας των πολιτών, εκεί τα προηγούμε-
να χρόνια έχουν σημειωθεί επιτυχίες στην
προσπάθεια ελέγχου των συγκεντρώσεων α-
έριων ρύπων και στις επιπτώσεις της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία
και ευημερία, φαίνεται ότι θα υπάρξει βελ-
τίωση μέχρι το 2030.

Στα θετικά επίσης είναι ότι έχει αυξηθεί ο

αριθμός των ευαισθητοποιημένων πολιτών,
που ενδιαφέρονται και δραστηριοποιούνται
για την ανάγκη του κοινωνιών μας να κάνουν
το πέρασμα σε ένα βιώσιμο μέλλον, για τε-
χνολογικές καινοτομίες και ζητούν περισσό-
τερες κοινοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις
της Ε.Ε., αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Στα αρνητικά είναι ότι η Γη βιώνει πλέον
μια εξαιρετικά ταχεία απώλεια βιοποικιλό-
τητας και περισσότερα είδη απειλούνται με
εξαφάνιση σήμερα σε σχέση με οποιαδήποτε
προηγούμενη στιγμή στην ιστορία της αν-
θρωπότητας. Υπάρχουν πράγματι στοιχεία
που υποδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή συντε-
λείται μια έκτη μαζική εξαφάνιση της βιο-
ποικιλότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, «ο
αντίκτυπος του ανησυχητικού ρυθμού απώ-
λειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη είναι
τόσο καταστροφικός όσο η κλιματική αλλα-
γή». Τα ζώα, τα έντομα, τα φυτά και τα ενδι-
αιτήματα που προστατεύονται βάσει της Ο-
δηγίας για τους Οικοτόπους της ΕΕ παρου-
σιάζουν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες δια-
τήρησης για το 60% των ειδών και το 77%
των ενδιαιτημάτων. Η μακροπρόθεσμη πα-
ρακολούθηση δείχνει μια συνεχή πτωτική
τάση στους πληθυσμούς κοινών ειδών που-
λιών και πεταλούδων, με τις πιο έντονες μει-
ώσεις να καταγράφονται στα πουλιά των α-
γροοικοσυστημάτων (32%) και στις πετα-
λούδες των λιβαδιών (39%). Από τους 13
συγκεκριμένους στόχους πολιτικής που έ-
χουν τεθεί για το 2020 στον συγκεκριμένο



τομέα, υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθούν
μόλις δύο: ο καθορισμός θαλάσσιων και
χερσαίων προστατευόμενων ζωνών.

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των τελευταί-
ων 25 ετών έχουν δείξει ότι οι πληθυσμοί
των πουλιών, και ιδιαίτερα των πουλιών των
αγροοικοσυστημάτων, έχουν υποστεί σημα-
ντικές μειώσεις και δεν παρουσιάζουν ση-
μεία ανάκαμψης. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις
στους πληθυσμούς πουλιών των αγροτικών
εκτάσεων, των δασών και όλων των διαδε-
δομένων ειδών καταδεικνύουν ότι η βιοποι-
κιλότητα της Ευρώπης έχει υποβαθμιστεί
σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην α-
πώλεια, τον κατακερματισμό και την υπο-
βάθμιση των οικοσυστημάτων, κυρίως εξαι-
τίας της εντατικοποίησης της γεωργίας. Η
έκθεση αναφέρει πως μια μεταρρύθμιση της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει τους πληθυσμούς των
πουλιών να ανακάμψουν. Στην έκθεση ανα-
φέρονται οι τομείς του περιβάλλοντος στους
οποίους υπάρχουν σοβαρά προβλήματα:
• Σε παγκόσμιο επίπεδο το 75% του χερσαί-

ου περιβάλλοντος και το 40% του θαλάσ-
σιου έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις

• Πολλές από τις αλλαγές στο παγκόσμιο
σύστημα που έχουν παρατηρηθεί από το
1950 δεν έχουν προηγούμενο σε βάθος.

• Αυτές οι αλλαγές έβλαψαν σοβαρά την υ-
γεία και ευημερία του ανθρώπου.

• Η συνέχιση ωστόσο της μεγάλης επιτά-
χυνσης της κλιματικής αλλαγής θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει ακόμη εκτενέστε-
ρες απειλές, εάν οι πιέσεις προκαλέσουν
την κατάρρευση οικοσυστημάτων όπως η
Αρκτική, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και το
δάσος του Αμαζονίου.

• Είναι πασιφανές ότι το φυσικό κεφάλαιο
δεν προστατεύεται επαρκώς.

• Ο περιορισμός της ρύπανσης έχει βελτιώ-
σει την ποιότητα των υδάτων αλλά η ΕΕ
απέχει πολύ από τα θετικά αποτελέσματα.

• Η διαχείριση των γαιών έχει μεν βελτιω-
θεί αλλά ο κατακερματισμός των τόπων
βλάπτει ενδιαιτήματα και βιοποικιλότητα.

• Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στη βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
θα ενταθούν.

• Οι επιβλαβείς εκπομπές από τις μεταφο-
ρές και τη γεωργία έχουν αυξηθεί ενώ η
παραγωγικότητα και κατανάλωση επικίν-
δυνων χημικών παραμένουν στα ίδια επί-
πεδα.

• Η έκθεση των πολιτών σε μικροσωματίδια
ευθύνεται για 400 χιλιάδες πρόωρους θα-
νάτους σε Ευρώπη τον χρόνο ενώ στα ίδια

επίπεδα παρατηρείται σε χώρες της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

• Ανησυχία επικρατεί από τις επικίνδυνες
χημικές ουσίες και από τους κινδύνους
που εγκυμονούν.

• Η ανθρώπινη υγεία και ευημερία επηρεά-
ζονται από τον θόρυβο, τα επικίνδυνα χη-
μικά και την κλιματική αλλαγή.

• Η επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή επι-
φέρει αύξηση των κινδύνων για τις ευά-
λωτες ομάδες ενώ επίσης προκαλεί καύ-
σωνες, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες,
λοιμώδη νοσήματα κ.λπ.
Η επόμενη δεκαετία, έως το 2030, θα είναι

κρίσιμης σημασίας καθώς θα καθορίσει τις
ευκαιρίες της Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Θα
χρειαστεί μια ουσιαστική στροφή στον χα-
ρακτήρα και στο είδος των ευρωπαϊκών πο-
λιτικών, αλλά και επείγουσες δράσεις στην
κοινωνία. Όπως αναφέρει η έκθεση του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η
Ευρώπη θα πρέπει να επιτύχει μια ταχεία, εκ
θεμελίων μετάβαση σε μια οικονομία χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα που θα είναι κλιμα-
τικά ουδέτερη και πιο αποδοτική στην αξιο-
ποίηση των πόρων της.

Το μήνυμα σχετικά με τον επείγοντα χα-
ρακτήρα της κατάστασης δεν μπορεί να πα-
ραβλεφθεί. Ήδη, μόνο στους 18 τελευταίους
μήνες έχουν δημοσιευθεί μεγάλες παγκό-
σμιες εκθέσεις από φορείς όπως οι IPCC,
IPBES, IRP και UNE*, οι οποίες μεταφέ-
ρουν το ίδιο μήνυμα: οι πορείες που ακολου-
θούμε σήμερα είναι κατά βάση μη βιώσιμες.
Οι πορείες αυτές είναι αλληλένδετες και
συνδέονται με τα κύρια συστήματα παραγω-
γής και κατανάλωσής μας, ενώ περιορίζεται
ταυτόχρονα ο χρόνος που διαθέτουμε ώστε
να προτείνουμε αξιόπιστες λύσεις για την α-
ναστροφή της κατάστασης.

Ευελπιστούμε ότι στην προσεχή δεκαετία,
οι θεσμοί και όλοι μας να ενισχύσουμε την
προστασία του περιβάλλοντος και της κυ-
κλικής οικονομίας και να επιδιώξουμε μηδε-
νική ρύπανση. Μπορούμε να χαμηλώσουμε
την καμπύλη, να αναστρέψουμε τις τάσεις
που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή και
μαζί να κάνουμε το μέλλον μας πράσινο.

* (Εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλι-
ματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με την υπερθέρμανση του
πλανήτη κατά 1,5 °C, την κλιματική αλλαγή και τις χερσαί-
ες εκτάσεις· Παγκόσμια έκθεση αξιολόγησης της Βιοποικι-
λότητας και των Υπηρεσιών Οικοσυστήματος της Διακυβερ-
νητικής Επιστημονικής και Πολιτικής Πλατφόρμας για τη
Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος
(IPBES)· Εκθεση σχετικά με τις προοπτικές των παγκό-
σμιων πόρων, της Διεθνούς Επιτροπής Πόρων (IRP)· Πα-
γκόσμιες περιβαλλοντικές προοπτικές του Περιβαλλοντικού
Προγράμματος του ΟΗΕ). 

Το ΠεριΒΑλλον
ςΤην εΥρωΠη

60% των ειδών και των οικοτόπων
που προστατεύονται από την Ε.Ε.
βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση.

39% μειώθηκε από το 1990 ο πλη-
θυσμός των πεταλούδων των χορτολί-
βαδων στην Ε.Ε.

32% μειώθηκε ο πληθυσμός των
κοινών ειδών πουλιών από το 1990
εξαιτίας κακών πρακτικών στη γε-
ωργία.

38% των επιφανειακών υδάτων
της Ε.Ε. είναι σε καλή χημική κατά-
σταση.

7,1% αυξήθηκαν οι τεχνητές επι-
φάνειες από το 2000 έως το 2018.

85.861 τ.χλμ. γης «σφραγί-
στηκαν» το 2015 σε 39 ευρωπαϊκές
χώρες.

65% των προστατευόμενων βεν-
θικών οικοσυστημάτων βρίσκονται
σε δυσμενή κατάσταση.

93,9% των εμπορεύσιμων ψα-
ριών και οστρακόδερμων στη Με-
σόγειο εξακολουθούν να υπεραλιεύ-
ονται.

80% όλων των ρύπων του θερμο-
κηπίου στην Ε.Ε. προέρχονται από ο-
ρυκτά καύσιμα.

17,5% της ενέργειας στην Ε.Ε.
προήλθαν από ΑΠΕ το 2017.

95% των αστικών πληθυσμών
στην Ε.Ε. παραμένουν εκτεθειμένοι
σε συγκεντρώσεις ρύπων που υπερ-
βαίνουν τις οδηγίες του Παγκοσμίου
Οργανισμού Υγείας.

400.000 άνθρωποι χάνουν πρό-
ωρα τη ζωή τους λόγω των ΑΜ2,5.

81.700.000 πολίτες στην Ε.Ε.
εκτίθενται σε «οδικό» θόρυβο μεγα-
λύτερο των 55 ντεσιμπέλ.

ΠΗΓΗ: SOER



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ24

ορεινο Τρεξιμο 
ΑΓωνες ςΤον ΥμηΤΤο

Ηδιοργάνωση με τίτλο «Υμητ-
τός Epic» περιλαμβάνει δύο
αγώνες διαφορετικών απο-
στάσεων σε καθαρά ορεινό

πεδίο στο μεγαλύτερο μέρος τους. Ο α-
γώνας θα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο
την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου και στό-
χο έχει να μυήσει τους δρομείς στο ο-
ρεινό τρέξιμο και στα πανέμορφα μονο-
πάτια του Υμηττού. Ταυτόχρονα οι δύο
διαδρομές αποτελούν μία απαιτητική
δοκιμασία για τους έμπειρους δρομείς
βουνού καθώς περιλαμβάνουν δύσκο-
λες αναβάσεις αλλά και τεχνικές κατη-
φόρες.

Ο αγώνας «Epic» των 25 χιλιομέτρων
απευθύνεται σε έμπειρους δρομείς αγώ-
νων βουνού, καθώς το πρώτο μισό του
αγώνα είναι απαιτητικό τόσο ως προς
την τεχνική δυσκολία της διαδρομής, ό-
σο και ως προς το υψομετρικό προφίλ
(1.200μ στα πρώτα 15 χιλιόμετρα). Ταυ-
τόχρονα οι συμμετέχοντες περνούν από
όλα τα διατηρητέα μοναστήρια του Υ-
μηττού, όπως η Μονή Καισαριανής και
η Μονή Αστερίου, ενώ από την κορυφή
του βουνού έχουν την δυνατότητα να
θαυμάσουν την πανοραμική θέα από
τον νότιο Ευβοϊκό, τον Σαρωνικό μέχρι
και τα ψηλά βουνά της Πελοποννήσου!

Ο αγώνας «Ανάβαση Τρελού» των 12
χιλιομέτρων απευθύνεται σε δρομείς
που θέλουν να γνωρίσουν το ορεινό
τρέξιμο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και
σκληρή δοκιμασία για τους έμπειρους
δρομείς που θα προσπαθήσουν να κινη-
θούν πιο γρήγορα. Στα πρώτα 5 χιλιόμε-
τρα η ανάβαση είναι 620μ. Η κατάβαση
γίνεται σε δρόμους στο μεγαλύτερο
κομμάτι της.

Η διοργάνωσή «Epic» μετράει με αυ-
τή τη μορφή ήδη 5 χρόνια, ενώ η «Ανά-
βαση Τρελού» υπάρχει από το 2008 με
ένα κενό τα έτη 2012-2014. Αυτή η εκ-
δήλωση ορεινού τρεξίματος ξεκίνησε
με λιγότερους από 200 δρομείς το 2015

και φέτος είχαν δηλώσει 390! Κάθε χρό-
νο αυξάνουν οι συμμετοχές.

Φέτος οι καινοτομίες της διοργάνω-
σης ήταν αρκετές. Δόθηκε έμφαση στη
γυναικεία παρουσία με ξεχωριστή εκκί-
νηση. Η κίνηση αυτή ήταν επιτυχής και
θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ε-
πιπλέον, φέτος καταχωρήθηκαν τα ρε-
κόρ ανά ένα έτος ηλικίας από 18 μέχρι
και 65 ετών για άνδρες και γυναίκες. 15
δρομείς κατάφεραν αν βελτιώσουν το
ρεκόρ βάση της ηλικίας τους και να πά-
ρουν το ειδικό δώρο που θεσπίστηκε
φέτος και θα ισχύει για όλα τα επόμενα
χρόνια της διοργάνωσης. Μπορείτε να
δείτε τον σχετικό πίνακα στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: http://www.imittosepic.gr
/default.aspx?id=10828&parent=10272
&root=1022

Ο καιρός φέτος ήταν ο πιο ζεστός από
κάθε άλλη φορά και σε συνδυασμό με
την παρατεταμένη ξηρασία, δυσκόλεψε
λίγο παραπάνω τους δρομείς. Αυτά τα

στοιχεία είχαν τονιστεί και πριν τον α-
γώνα σε όλες τις ενημερώσεις που είχαν
κάνει οι διοργανωτές. Οι νικητές και νι-
κήτριες, χρειάστηκε να επιστρατεύσουν
δυνάμεις αλλά και την προσοχή τους σε
κάθε βήμα των γνωστών μονοπατιών.

Οι φετινοί νικητές των αγώνων ήταν:

• Νικητές «Epic»: 
Αθανάσιος Παγουνάδης και Παναγιώ-
τα Ράπτη. Ο Παγουνάδης της Salomon
Hellas συνέχισε τις εξαιρετικές πα-
ρουσίες σε αγώνες φέτος. Μέχρι τη
μέση του αγώνα κινήθηκε σε χρόνους
που ήταν κοντά στο ρεκόρ της δια-
δρομής (ήταν κάτι λιγότερο από λε-
πτό πιο αργά από τα περάσματα του
Διαλεκτού το 2017) και τελικά κέρδι-
σε με άνεση τον αγώνα.

• Νικητές «άνάβαση τρελού»: 
Ο Σπύρος Λογοθέτης έγινε μόλις ο
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δεύτερος δρομέας στην ιστορία του α-
γώνα που «σπάει» την ώρα στην «Α-
νάβαση Τρελού», μετά τις επιδόσεις
που έχει καταφέρει ο Θανάσης Πα-
γουνάδης τα προηγούμενα χρόνια, ο
οποίος έχει και το ρεκόρ της διαδρο-
μής. Η Άννα Μαργαρίτη κέρδισε άνε-
τα τον αγώνα των γυναικών καταφέρ-
νοντας τη 2η καλύτερη επίδοση στην
ιστορία του αγώνα πίσω μόνο από την
Μαρία Μαλάι που έχει το ρεκόρ από
το 2015!

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της διορ-
γάνωσης είναι ότι έχει αυστηρά κριτή-
ρια ως προς το περιβαλλοντικό της απο-
τύπωμα στο βουνό. Έχει περιορισμό
στις συμμετοχές ανά απόσταση, δεν
χρησιμοποιεί πλαστικά μίας χρήσης, ε-
νώ η σήμανση των διαδρομών γίνεται ε-
ξολοκλήρου με χάρτινα υλικά τα οποία
αποσύρονται άμεσα με τον τερματισμό
των συμμετεχόντων.

Η διοργάνωση πιστή στην προσπά-
θειά της να αποφύγει τα πλαστικά μίας
χρήσης, δεν χρησιμοποίησε μπουκάλια
ή πλαστικά ποτήρια, ενώ ελάχιστα ήταν
τα πλαστικά περιτυλίγματα και συσκευ-
ασίες τροφίμων. Το 2020 οι διοργανω-
τές θα προσπαθήσουν να τα αποφύγουν
και αυτά. Ένα βασικό πρόβλημα που
προέκυψε για πρώτη φορά ήταν το έλ-
λειμμα νερού για τους τελευταίους 20
δρομείς στον προτελευταίο σταθμό υ-
ποστήριξης. Τις επόμενες χρονιές θα α-
ντιμετωπιστεί με ανάλογες προμήθειες.
Η σήμανση των διαδρομών με χάρτινα
βέλη λειτούργησε άψογα και δεν άφησε
κανένα αποτύπωμα στα μονοπάτια του
πολυσύχναστου Υμηττού.

Τα καθιερωμένα χειροποίητα κεραμι-
κά μετάλλια ήταν κίνητρο τερματισμού
για πολλούς δρομείς και φέτος. Τα χει-
ροτεχνήματα της Kourtzis Art Pottery,
περιελάμβαναν χρυσές και ασημένιες
χελώνες για τους δρομείς μέχρι 2.30 και

3 ώρες αντίστοιχα, και παραλλαγή της
χελώνας για τους υπόλοιπους τόσο του
«Epic» όσο και της «Ανάβασης Τρελού».

Από τα έσοδα του αγώνα ενισχύεται
το έργο της Φιλοδασικής Ένωσης που
φροντίζει την «υγεία» του Υμηττού.
«Θα συνεχίσουμε όλα τα χρόνια την
προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην
καλή κατάσταση του βουνού και των
δρομέων που το χρησιμοποιούν» τόνι-
σαν οι διοργανωτές. Στόχος τους παρα-
μένει να «συστήσουν» τον Υμηττό σε ό-
ποιον θέλει να γνωρίσει ένα όμορφο μέ-
ρος τόσο κοντά στην Αθήνα, αλλά πά-
ντα με σεβασμό και γνώση για το πώς
θα χρησιμοποιεί την φύση που του προ-
σφέρεται σωστά και βιώσιμα.

Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες ορεινού
τρεξίματος στην Ελλάδα έγιναν το 1925
στον Υμηττό και το 1926 στην Πεντέλη.
Οι αγώνες αυτοί, που ήταν ένας συν-
δυασμός ορειβασίας και τρεξίματος στο
βουνό και αναφέρονταν ως «αγώνες ο-
ρειβασίας ή ορειβατικοί αγώνες», διορ-
γανώθηκαν από τον Οδοιπορικό Σύνδε-
σμο και ήταν υπό την αιγίδα του
Σ.Ε.Α.Γ.Σ. (Σύνδεσμος Ελληνικών Α-
θλητικών και Γυμναστικών Σωματείων,
που το 1928 μετονομάστηκε Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)
Τη γενική εποπτεία είχε ο Ι. Χρυσάφης,
ενώ υπήρχαν κανονισμοί, δελτία αθλη-
τών, επόπτες πορείας, χρονομέτρες, κα-
θώς και γιατροί και προσκοπικές ομάδες
που πλαισίωναν τους σταθμούς πρώτων
βοηθειών που είχαν εγκατασταθεί σε
καίρια σημεία.

Ο Υμηττός είναι συνδεδεμένος με την
ιστορία των αγώνων ορεινού τρεξίμα-
τος στην Ελλάδα. Ο Υμηττός είναι το
βουνό που έγιναν οι πρώτοι αγώνες ο-
ρεινού τρεξίματος (ομαδικοί και ατομι-
κοί) στην χώρα μας σχεδόν 100 χρόνια
πριν, στις 22 Μαρτίου 1925 με τη συμ-
μετοχή 39 αθλητών από 6 συλλόγους -

Διδασκαλείο Γυμναστικής (20), Εθνι-
κός Γυμναστικός Σύλλογος (3), Οδοιπο-
ρικός Σύνδεσμος (6), Πανελλήνιος Γυ-
μναστικός Σύλλογος (7), Πανιώνιος (2),
Προσκοπική Ομάδα (1), καθώς και 6 α-
νεξάρτητων ορειβατών (Ν. Βάλλας, Ν.
Γεωργιάδης, Κ. Νάτσης, Ηλ. Νικόπου-
λος, Αντ. Στεφανίδης, Γ. Παντελίδης)
που στη συνέχεια άφησαν σημαντικά ί-
χνη στην ορειβατική ιστορία του Ολύ-
μπου. Η διαδρομή ήταν: Εκκλησάκι Α-
νάληψη Βύρωνα (υψόμ. 160μ.) - χαρά-
δρα Κακόρεμα - κορυφή Εύζωνας (υ-
ψόμ. 1.026μ.). Υψομετρική διαφορά
866μ. Οι χρόνοι που έγιναν ήταν από
1:12:21 ο πρώτος, μέχρι 1:58:17 ο τε-
λευταίος. Πρώτη νικήτρια ομάδα ήταν
το Διδασκαλείο Γυμναστικής. Ήταν δε
τόσο μεγάλη η απήχηση των αγώνων
αυτών που τα έπαθλα απένειμε ο Υ-
πουργός Παιδείας σε ειδική τελετή. Α-
νάμεσα στους αθλητές που πήραν τότε
μέρος και η μετέπειτα φυσιογνωμία της
ελληνικής ορειβασίας Κώστας Νάτσης
(9ος με 1:21:04)!

Οι αγώνες θα επαναληφθούν κανονικά
το 2020, στις 28 Οκτωβρίου ημέρα Τε-
τάρτη. Θα παρουσιαστεί μία επιπλέον
νέα διαδρομή περίπου 7 χιλιομέτρων με
ήπιο ανάγλυφο για όσους θέλουν να τρέ-
ξουν στην φύση αλλά σε τερέν «φιλικό»
προς τα πόδια τους! Επίσης οι διοργανω-
τές θα προσκαλέσουν τις οικογένειες να
έρθουν καθώς θα υπάρξουν δραστηριό-
τητες για παιδιά για να κρατηθεί το ό-
μορφο κλίμα στον τερματισμό!

Διοργάνωση: 
Λεωνίδας Αθανασόπουλος 
Κώστας Αθανασόπουλος
Web site αγώνα: www.imittosepic.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2107643119

Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Αθανασόπουλο για
την παροχή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού.
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Ανησυχητικά στοιχεία 
για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην Αθήνα

Α
νησυχητικά στοιχεία είδαν το
φως της δημοσιότητας από την
μελέτη του Κοινού Κέντρου Ε-

ρευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Σύμφωνα με την μελέτη η Α-
θήνα και το Μιλάνο είναι δύο πόλεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πάνω
από το 70% των επιβλαβών ρύπων ο-
ξειδίου του αζώτου προέρχονται από
τα οχήματα και τις μεταφορές.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγα-
λύτερο από τον μέσο όρο (47%) σε
30 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Το
Κοινό Κέντρο Ερευνών, εκτιμά ότι οι
συγκεντρώσεις του μονοξειδίου και
του διοξειδίου του αζώτου στις μεγά-
λες πόλεις της Ευρώπης όπως η Αθή-
να θα μπορούσαν να μειωθούν έως
40% αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
σχετικά με τη μετακίνηση των οχημά-
των. Περίπου το 15% της μείωσης
μπορεί να προέλθει από τους περιο-
ρισμούς στα παλαιότερα πετρελαιο-
κίνητα ΙΧ, το 13% στα πετρελαιοκίνη-
τα φορτηγά και 6% στα βαν με ντίζελ.

Τα οξείδια του αζώτου συμβάλλουν
σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση, η οποία σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), είναι ο
μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυ-
νος για την υγεία. Παρά την πρόοδο
που έχει σημειωθεί, αρκετές ευρωπαϊ-

κές πόλεις υποφέρουν ακόμη από μέ-
τρια ποιότητα αέρα. Μόνο το διοξεί-
διο του αζώτου (ΝΟ2) ευθύνεται για
τουλάχιστον 68.000 πρόωρους θανά-
τους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποί-
ων η Αθήνα, ξεπερνούν συχνά τα ευ-
ρωπαϊκά όρια ασφαλείας για τον συ-
γκεκριμένο ρύπο (40 μικρογραμμάρια
ΝΟ2 ανά κυβικό μέτρο αέρα). 

Οι μεταφορές στην Αθήνα είναι η
κυριότερη πηγή προέλευσης των ο-
ξειδίων του αζώτου και ακολουθούν οι
τομείς ενέργειας και εμπορίου, τα νοι-
κοκυριά κ.ά. Η συνεισφορά των οξει-
δίων του αζώτου από τις μεταφορές
στη συνολική ετήσια συγκέντρωση
των δυνητικά επικίνδυνων μικροσωμα-
τιδίων στον αέρα (ΡΜ2,5 ή με διάμε-
τρο έως δυόμισι εκατομμυριοστά του
μέτρου) εκτιμάται σε 4% κατά μέσο ό-
ρο στις ευρωπαϊκές πόλεις. Το διοξεί-
διο του αζώτου είναι αέριο που προ-
έρχεται από την καύση ορυκτών καυ-
σίμων κυρίως από τα παλαιότερης τε-
χνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Τα μικροσωματίδια ΡΜ2,5, που μπο-
ρούν να εισχωρούν στους πνεύμονες
και στο υπόλοιπο σώμα, δημιουργού-
νται εν μέρει από χημικές αντιδράσεις
στην ατμόσφαιρα, στις οποίες εμπλέ-
κονται τα οξείδια του αζώτου. Το μέ-
σο ετήσιο όριο ασφαλείας για τα
ΡΜ2,5 στην ΕΕ είναι 25 μικρογραμμά-
ρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Οι επιστήμονες του Κοινού Κέ-
ντρου Ερευνών δημιούργησαν έναν
«Αστικό Άτλαντα Νο2», με στόχο να
βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στον
σχεδιασμό και στην εφαρμογή μιας
πιο αποτελεσματικής δέσμης μέτρων,
ώστε να μειωθούν τα επίπεδα διοξει-
δίου του αζώτου. Οι ερευνητές συνι-
στούν μεταξύ άλλων, τον αυστηρότε-
ρο περιορισμό της κίνησης των μεγα-
λύτερης ηλικίας και πιο ρυπογόνων

πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο κέ-
ντρο της πόλης και την επιβολή περι-
βαλλοντικών τελών στους μεγαλύτε-
ρους ρυπαντές.

Επιπλέον προτείνουν την ενθάρ-
ρυνση και την παροχή κινήτρων για
τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, την
ευρύτερη χρήση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, των ποδηλάτων και του
περπατήματος, έτσι ώστε να βελτιω-
θεί και άλλο η ποιότητα του αέρα, αλ-
λά επίσης να μειωθούν ο θόρυβος και
τα τροχαία.

Οι καταστροφικές συνέπειες
από τις πυρκαγιές 
στην Αυστραλία

M
έχρι τα μέσα του Ιανουαρίου
2020 οι απώλειες σε δασικές
και ημι-δασικές εκτάσεις από

τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, καλύ-
πτουν έκταση περίπου ίση με εκείνη
της Ιρλανδίας ή το ένα τρίτο της Ελ-
λάδας. Από τις φωτιές που πλήττουν
την ανατολική και νότια Αυστραλία ε-
πί σειρά μηνών, έχουν χάσει τη ζωή
τους 28 άνθρωποι.

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα,
σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση
του World Wildlife Fund Australia, έ-
χουν αφανιστεί περίπου 1,25 δισεκα-
τομμύρια ζώα, κυρίως θηλαστικά,
πουλιά και ερπετά, χωρίς να συμπερι-
λαμβάνονται τα βατράχια, τα έντομα
και τα άλλα ασπόνδυλα. Όπως ανα-
κοίνωσε τον Ιανουάριο η κυβέρνηση
της Αυστραλίας, οι δασικές πυρκα-
γιές έχουν αποτεφρώσει περισσότε-
ρο από τον μισό βιότοπο 100 απει-
λούμενων φυτών και ζώων, περιλαμ-
βανομένων 32 ειδών υπό εξαφάνιση.
Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι θα
χρειαστούν εβδομάδες για να εκτιμη-
θεί ο ακριβής απολογισμός καθώς ο-



ρισμένες περιοχές που έχουν πληγεί
παραμένουν πολύ επικίνδυνες για να
επιθεωρηθούν.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Αυστραλίας εξέδωσε
έναν αρχικό κατάλογο με τα απειλού-
μενα είδη φυτών, ζώων και εντόμων,
των οποίων περισσότερο από το 10%
του βιοτόπου τους έχει επηρεαστεί.

Πάνω από το 80% των γνωστών ή
πιθανών βιοτόπων 49 ειδών βρίσκο-
νται μέσα στις ζώνες πυρός, ενώ άλ-
λα 65 είδη είδαν το 50-80% των οικο-
συστημάτων τους να επηρεάζεται.

Ανάμεσα στα απειλούμενα είδη που
βρίσκονταν στις περιοχές που κάηκαν
περιλαμβάνονται 272 είδη φυτών, 16
θηλαστικών, 14 βατράχων, εννέα πτη-
νών, επτά ερπετών, τεσσάρων εντό-
μων, τεσσάρων ψαριών και ενός είδους
αράχνης, σύμφωνα με το υπουργείο. 

Η Αυστραλία είναι μια αραιοκατοι-
κημένη χώρα με μεγάλη έκταση. Στην
πλειονότητά τους, οι κάτοικοι της νέ-
ας Νότιας Ουαλίας, που έχει πληγεί
περισσότερο από τις πυρκαγιές, πρό-
λαβαν να απομακρυνθούν σε περιο-
χές μακριά από την εμβέλεια των πυρ-
καγιών. Στην πραγματικότητα ο κίνδυ-
νος για την υγεία, διαγράφεται μετά
το τέλος της καταστροφής. Όταν κα-
πνός και αιωρούμενα σωματίδια κατα-
λήξουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα και
πέσουν, ως βροχή, στη γη.

Οι επιπτώσεις στην υγεία από μια
οικολογική καταστροφή τέτοιου με-
γέθους συναγωνίζονται εκείνες από

την υψηλή ρύπανση στην Κίνα και την
Ινδία. Οι επιστήμονες προειδοποιούν
ότι τα τοξικά αέρια, το διοξείδιο του
άνθρακα, τα σωματίδια θα αναζητού-
νται στο μέλλον και στην Αυστραλία
ως γενεσιουργά αίτια καρκινογενέσε-
ων. Όσο για τις συνέπειες στην υγεία
των ανθρώπων, την ποιότητα του νε-
ρού και το κλίμα, είναι ακόμη πολύ
νωρίς για να φανούν. 

Ολοκληρώθηκε 
η αναστήλωση 
του ιστορικού γεφυριού
της Πλάκας

T
ο Γεφύρι της Πλάκας στα Τζου-
μέρκα της Ηπείρου ήταν το με-
γαλύτερο μονότοξο των Βαλκα-

νίων και την 1η Φεβρουαρίου του
2015 καταρρέει από την μανία της
φύσης. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη,
αλλά η τρίτη φορά που κατέρρεε. Εί-
χε πέσει το 1860 και το 1863. 

Σήμερα το Γεφύρι στέκει ξανά όρ-
θιο, καθώς ολοκληρώθηκε η αναστή-
λωση του ιστορικού γεφυριού, μετά
την τοποθέτηση της πέτρας-κλειδί,
στην κορυφή της καμάρας. Το μνη-
μείο των Τζουμέρκων ξαναχτίστηκε α-
πό πέτρα και λάσπη, με την ίδια, πα-
λιά τεχνική των μαστόρων της πέ-
τρας, όμως με πιο σύγχρονα υλικά, ό-
πως για παράδειγμα τα κονιάματα.
Πρόσφατα μπήκε και ο τελευταίος
θολίτης, η πέτρα δηλαδή που δένει
τις δύο πλευρές του τόξου, της καμά-
ρας, η οποία άρχισε να ξανακτίζεται
παράλληλα και από τα δύο βάθρα.
Δεκάδες τεχνίτες, μαστόροι της πέ-
τρας, «πελεκάνοι», με την επίβλεψη
από δύο αρχιτέκτονες-εργοταξιάρ-
χες, τον Χρήστο Ηλιόπουλο και τον Α-
λέξανδρο Παπακωστόπουλο, δούλε-
ψαν σκληρά και μεθοδικά.

Για την αναστήλωση επιλέχθηκε
ψαμμίτης από τη γειτονική Δαφνού-
λα, μια σκληρή και βαριά πέτρα. Γι’
αυτό υπήρξαν δυσκολίες στην επε-
ξεργασία της, καθώς το πελέκημα έ-
γινε με τον πατροπαράδοτο τρόπο
και χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά
εργαλεία -βαριά, καλέμι, ματρακάς,
τσόκια, χτένια, κόφτες κ.λπ. Εκτός α-
πό τη χρήση μηχανικών μέσων η ο-
ποία απαγορευόταν, το κονίαμα δεν
περιείχε χημικά αλλά αποτελείτο από
υδραυλική άσβεστο, χαλαζιακή άμμο
και πουζολάνη (τριμμένη ελαφρόπε-
τρα σε μορφή πούδρας).

Το αποτέλεσμα είναι το νέο γεφύρι
να μην έχει μόνο τη μορφή του παλι-
ού αλλά και τα υλικά του να είναι πα-
ρόμοια με τα φυσικά υλικά που χρησι-
μοποίησε ο αρχιμάστορας Κώστας
Μπέκας και το «μπουλούκι» του, το
1866. 

Το έργο ήταν δύσκολο εξαιτίας του
νερού, καθώς ο Άραχθος είναι ορμη-
τικός. Ψηλότερα υπάρχει υδροηλε-
κτρικό φράγμα αυτοματοποιημένο,
που ανοίγει ανάλογα με τις ανάγκες
για ρεύμα. Το μόνο που μπορούσε να
γίνει είναι να ενημερώνεται 8 ώρες
πριν το συνεργείο ότι το φράγμα
πρόκειται να ανοίξει.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέ-
τοια αναστήλωση, όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και παγκοσμίως. Χαρακτη-
ριστική είναι η υποδειγματική συνερ-
γασία συναρμόδιων φορέων για την
επίτευξη της αναστήλωσης. 
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Το 2019 είναι το δεύτερο
θερμότερο έτος 
που έχει καταγραφεί 

Σ
ύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπη-
ρεσία Κοπέρνικος (Copernicus),
το 2019 ήταν η δεύτερη πιο ζε-

στή χρονιά στον κόσμο, κλείνοντας
μια δεκαετία με θερμοκρασίες που έ-
σπασαν τα ρεκόρ.

Όπως σχολίασε σε ανακοίνωση ο
Κάρλο Μπουοντέμπο, ο επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνι-
κος για την Κλιματική Αλλαγή (C3S):
«Το 2019 ήταν μια εξαιρετικά ζεστή
χρονιά, στην πραγματικότητα η δεύ-
τερη πιο ζεστή στον κόσμο, σύμφωνα
με τις βάσεις δεδομένων μας, με πολ-
λούς μήνες να έχουν καταρρίψει ρε-
κόρ». Η υπηρεσία Κοπέρνικος επιβε-
βαιώνει επίσης πως τα πέντε πιο ζε-
στά χρόνια που έχουν καταγραφεί πο-
τέ είναι τα πέντε τελευταία χρόνια: ο
υδράργυρος ανέβηκε από 1,1 έως 1,2
βαθμό Κελσίου πάνω από τη θερμο-
κρασία της προβιομηχανικής εποχής.

Η δεκαετία 2010-2019 υπήρξε η πιο
ζεστή από τότε που άρχισαν οι μετρή-
σεις. Επιπλέον, η συγκέντρωση CO2

στην ατμόσφαιρα συνέχισε να αυξά-
νεται τα τελευταία χρόνια, συμπερι-
λαμβανομένου του 2019.

Και οι μετρήσεις της NASA επιβε-
βαιώνουν τις αντίστοιχες της ευρω-
παϊκής υπηρεσίας “Κοπέρνικος”, που
δείχνει ότι το έτος που μας πέρασε
ταξινομείται πλέον δεύτερο, μόλις

κατά 0,04 βαθμό Κελσίου πίσω από
το 2016, το οποίο παραμένει το πιο
ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Εξαιτίας των εκπομπών αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου και οφείλονται στις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες, η θερμοκρασία
του πλανήτη έχει ήδη αυξηθεί κατά 1
βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προ-
βιομηχανική εποχή, με καταστροφι-
κές επιπτώσεις σ' ολόκληρο τον πλα-
νήτη. Με τον σημερινό ρυθμό, η θερ-
μοκρασία του πλανήτη μπορεί να αυ-
ξηθεί μέχρι και 4 ή 5 βαθμούς Κελσί-
ου μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι για να μην ε-
ξαλειφθεί η ελπίδα να περιορισθεί η ά-
νοδος της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθ-
μό Κελσίου, πρέπει οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα να μειώνονται κατά
7,6% κάθε χρόνο από το 2020 μέχρι το
2030. Αυτό όμως απαιτεί μια πρωτοφα-
νή μεταμόρφωση της παγκόσμιας οι-
κονομίας. Αν αυτή δεν συμβεί, οι εκπο-
μπές θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Τα πυροτεχνήματα 
προκαλούν 
τον θάνατο πουλιών

Τ
α πυροτεχνήματα είναι δηλητη-
ριώδη μίγματα χημικών των ο-
ποίων οι εκρήξεις απελευθερώ-

νουν στην ατμόσφαιρα τοξικά μικρο-
σωματίδια που παραμένουν για καιρό
στο περιβάλλον, ρυπαίνοντας τον αέ-
ρα, το έδαφος και το νερό. Στη Γαλ-
λία, μετρήσεις της Εθνικής Υπηρε-
σίας Παρακολούθησης της Ποιότη-
τας του Αέρα έδειξαν, μετά τα εορτα-
στικά πυροτεχνήματα της Εθνικής Ε-
ορτής, αυξήσεις των μικροσωματι-
δίων στην ατμόσφαιρα, της τάξης του
3.000%. Αντίστοιχες μετρήσεις στα
νερά κατέγραψαν επίπεδα υπερχλω-

ρικών οξέων, χίλιες φορές πάνω από
το κανονικό. 

Τα πυροτεχνήματα έχουν ολέθριες
επιπτώσεις για την πανίδα των πόλε-
ων. Οι εκρήξεις προκαλούν εγκαύμα-
τα, τύφλωση, μη αναστρέψιμη κώφω-
ση, εμφράγματα και θάνατο. Όλα αυ-
τά έχουν καταγραφεί τα τελευταία
χρόνια σε ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν εί-
ναι όμως,  μόνο η άγρια πανίδα που ε-
πηρεάζεται αρνητικά αλλά και τα αιχ-
μαλωτισμένα ζώα που ζουν σε κλου-
βιά και τα ζώα συντροφιάς, κυρίως τα
κουτάβια και τα ηλικιωμένα.

Στη διεθνή επιστημονική βιβλιογρα-
φία υπάρχει πλήθος αναφορών που
δείχνουν ότι τα πουλιά πανικοβάλλο-
νται από τους κρότους των πυροτε-
χνημάτων και, μέσα στη σύγχυση που
επιτείνεται από το σκοτάδι, προ-
σκρούουν σε κλαδιά ή άλλα εμπόδια,
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή
και τον θάνατό τους.

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που
τα πυροτεχνήματα έχουν προκαλέσει
τον θάνατο χιλιάδων πουλιών. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι όταν το
2010, στη πόλη Beebe του Arkansas,
περίπου πέντε χιλιάδες πουλιά σκοτώ-
θηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από τα πρω-
τοχρονιάτικα πυροτεχνήματα. Πανικο-
βλημένα από τους κρότους και σε τυ-
φλή φυγή, τα πουλιά έπεφταν πάνω σε
κτίρια, τζάμια, αυτοκίνητα, δέντρα, κα-
λώδια, στην προσπάθεια τους να ξε-
φύγουν από τις εκκωφαντικές εκρή-
ξεις. Το ίδιο συνέβη και την πρωτοχρο-
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νιά του 2011, με πέντε χιλιάδες κοτσύ-
φια, ψαρόνια κι άλλα πουλιά να πέ-
φτουν νεκρά από τον ουρανό. Μάλιστα
στο δελτίο ειδήσεων αναφέρθηκε ότι η
μάζα των πουλιών ήταν τόσο μεγάλη
που καταγράφτηκε από τα ραντάρ.

Δυστυχώς φέτος στην Αθήνα, με α-
πόφαση του Δήμου, στον εορτασμό
της Πρωτοχρονιάς, τα πυροτεχνήμα-
τα εκτοξεύτηκαν από την καρδιά του
Εθνικού Κήπου, μια πρωτόγνωρη α-
πόφαση που φανερώνει πλήρη ά-
γνοια κινδύνου  και εντυπωσιακή ά-
γνοια των διεθνών δεδομένων και
πρακτικών στις σύγχρονες πόλεις. 

Τα φυτά κραυγάζουν 
όταν κινδυνεύουν

Μ
ια νέα έρευνα από Ισραηλι-
νούς επιστήμονες υποστηρί-
ζει ότι τα φυτά όταν βιώνουν

στρες λόγω ξηρασίας ή φυσικής βλά-
βης, συχνά εκπέμπουν υπερηχητικές
κραυγές, που δεν γίνονται αντιληπτές
από τους ανθρώπους. Οι ερευνητές
του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, με ε-
πικεφαλής τον Ιτζάκ Καΐτ, που έκαναν
τη σχετική προδημοσίευση στη βάση
δεδομένων bioRxiv (ακόμη δεν έχει υ-
πάρξει κανονική επιστημονική δημοσί-
ευση), τοποθέτησαν ευαίσθητα μικρό-
φωνα κοντά σε ντοματιές και φυτά κα-
πνού, που βίωναν συνθήκες στρες.

Τα μικρόφωνα εντόπισαν υπερηχη-
τικά ουρλιαχτά από απόσταση περί-
που δέκα εκατοστών. Οι ήχοι βρίσκο-
νται στο εύρος των 20 έως 100 kilo-
hertz, και μπορούν να γίνουν αντιλη-
πτοί από μερικούς οργανισμούς σε α-
πόσταση έως πέντε μέτρων από τα
φυτά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι
κραυγές αυτές ακούγονται από ορι-
σμένα έντομα, άλλα ζώα και φυτά. 

Όπως τα ζώα, έτσι και τα φυτά α-

ντιδρούν στο φυσικό στρες με διάφο-
ρους τρόπους, π.χ. την απελευθέρω-
ση χημικών ουσιών με διακριτές ο-
σμές, την αλλαγή του χρώματος ή
του σχήματός τους κ.ά. Μελέτες έ-
χουν δείξει ότι αρκετά ζώα φαίνεται
να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνο-
νται σε αυτά τα σήματα, ενώ ακόμη
και άλλα φυτά ανιχνεύουν τις οσμές-
σήματα στον αέρα. Είχε επίσης διαπι-
στωθεί παλαιότερα ότι ορισμένα φυ-
τά αντιδρούν στους ήχους, αλλά η
νέα έρευνα πηγαίνει ένα βήμα παρα-
πέρα, υποστηρίζοντας ότι τα ίδια πα-
ράγουν ηχητικά σήματα, όταν κάτι
δεν πάει καλά στο περιβάλλον τους.

Τα ισραηλινά πειράματα δείχνουν
ότι διαφορετικά είδη φυτών βγάζουν
διαφορετικούς ήχους, και ακόμη ότι
το ίδιο φυτό «κραυγάζει» διαφορετι-
κά ανάλογα με την αιτία που του προ-
καλεί το στρες που αυτό βιώνει (λει-
ψυδρία, κόψιμο φύλλου κ.ά.). Τα δι-
ψασμένα φυτά του καπνού, π.χ., έ-
χουν πιο δυνατή «φωνή» από τα φυτά
που τους κόβονται τα φύλλα. Οι ντο-
ματιές βγάζουν κατά μέσον όρο περί-
που 35 υπερηχητικές κραυγές την ώ-
ρα σε περίπτωση έλλειψης νερού και
25 όταν κάποιος κόβει ένα κλαδί
τους. Στα φυτά του καπνού οι κραυ-
γές στις δύο αυτές περιπτώσεις
στρες είναι 11 και 15 αντίστοιχα. Από
την άλλη, φυτά χωρίς τέτοιους παρά-
γοντες στρες εκπέμπουν λιγότερη α-
πό μία υπερηχητική κραυγή ανά ώρα.

Με τη βοήθεια προγράμματος τε-

χνητής νοημοσύνης, που έκανε αναλύ-
σεις των ήχων σε υπολογιστή, οι ερευ-
νητές διαπίστωσαν ότι κάθε φυτό έχει
τη δική του υπερηχητική «υπογραφή»,
ξεχωριστή για τις τρεις κατηγορίες
«ξηρασία», «κόψιμο», «ανέπαφο».

Οι επιστήμονες δεν εξέτασαν κατά
πόσον τα φυτά «φωνάζουν» επίσης σε
άλλες περιπτώσεις στρες, όπως σε
περίπτωση ασθένειας, υπερβολικού α-
λατιού στο χώμα, ακραίων θερμοκρα-
σιών κ.ά. Επίσης, είναι άγνωστο κατά
πόσον όλα τα φυτά βγάζουν ήχους ή
μόνο μερικά. Και τα δύο αυτά ζητήμα-
τα χρειάζονται περισσότερη έρευνα.

Στο μέλλον οι γεωργοί μπορεί να
χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία
για να «ακούνε» τις καλλιέργειες στα
χωράφια τους, κατά πόσο χρειάζο-
νται περισσότερο νερό, κάτι το οποίο
είναι ολοένα και πιο αναγκαίο λόγω
της κλιματικής αλλαγής.

Ατμοσφαιρική ρύπανση 
από την θάλασσα στην ξηρά

Ε
πιστήμονες και περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις από πολλές ευ-
ρωπαϊκές χώρες προωθούν την

δημιουργία μιας ζώνης «περιορισμέ-
νων εκπομπών ρύπων» από τα πλοία
στη Μεσόγειο, όπως έχει συμβεί στη
Βαλτική. Υποστηρίζουν ότι η εφαρμο-
γή περιορισμών σε όλα τα μεσογειακά
λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
διατηρήσει συνθήκες ίσου ανταγωνι-
σμού, ενώ θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη
για την υγεία των πολιτών των παρά-
κτιων περιοχών και το περιβάλλον.

Η παραπάνω πρόταση παρουσιάστη-
κε στο συνέδριο «Προς μια Μεσογεια-
κή Περιοχή Ελέγχου Περιοχών», που
διοργανώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019
στον Πειραιά από έξι περιβαλλοντικές
οργανώσεις από Γερμανία, Γαλλία, Ιτα-
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λία, Ισπανία, Μάλτα και Ελλάδα (Ελλη-
νική Ορνιθολογική Εταιρεία). Σύμφωνα
με τον Σένκε Ντίζενερ, από τη γερμανι-
κή οργάνωση NABU: «Ο Διεθνής Ναυ-
τιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) ενέκρινε τη
μείωση του ανώτατου ορίου θείου στα
καύσιμα των πλοίων από 3,5% σε 0,5%
από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ωστόσο,
πρόκειται για πεντακόσιες φορές υψη-
λότερο όριο από το αντίστοιχο στην ξη-
ρά. Η ναυτιλία είναι ο μόνος τομέας με-
ταφορών που διατηρεί το προνόμιο να
ρυπαίνει τον αέρα: τα πλοία καίνε το
πιο βρώμικο καύσιμο, ενώ τα περισσό-
τερα δεν έχουν κανένα φίλτρο. Το μόνο
που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια
είναι η ποιότητα των καυσίμων».

Άρα τα πλοία εξακολουθούν να πα-
ραμένουν μια σημαντική πηγή τοξικής
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι περιο-
χές με πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία.
όπως η Μεσόγειος. επηρεάζονται ιδι-
αίτερα από τις επιβλαβείς αυτές εκπο-
μπές των πλοίων, όπως τα μικροσωμα-
τίδια, η αιθάλη, τα οξείδια του αζώτου
και τα οξείδια του θείου. Αντίθετα, στη
Βόρεια και στη Βαλτική Θάλασσα τα
τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί
περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου, με
τη συναίνεση του Διεθνή Ναυτιλιακού
Οργανισμού και έχουν δει θεαματικά
αποτελέσματα. Όπως εξηγεί ο κ. Ντί-
ζενερ, στις περιοχές αυτές τα πλοία
πρέπει να έχουν μηχανισμούς συγκρά-
τησης των ρύπων και να χρησιμοποι-
ούν καλύτερης ποιότητας καύσιμο, ει-

δάλλως πληρώνουν πρόστιμο στο
πρώτο λιμάνι που θα «δέσουν». Πλέον
κάποιες χώρες προχωρούν περισσό-
τερο, λ.χ. οι δανέζικες αρχές κάνουν
ελέγχους με drones σε πλοία που περ-
νούν από τα ύδατά τους.

Η NABU έχει εκτιμήσει το κόστος
της δημιουργίας μιας περιοχής ελέγ-
χου εκπομπών θείου στη Μεσόγειο
σε 4 δισ. ευρώ και το όφελος στην υ-
γεία των πολιτών και στο περιβάλλον
σε 14 δισ. ευρώ. «Δεν θα υφίσταται
θέμα μείωσης της ανταγωνιστικότη-
τας των ελληνικών λιμανιών, εφόσον
για την πρόσβαση στην Ε.Ε. όλες οι
χώρες θα θέτουν τις ίδιες προϋποθέ-
σεις», καταλήγει ο κ. Ντίζενερ.

Όπως τονίζει ο διευθυντής της Ορνι-
θολογικής Γιώργος Σγούρος: «Οι έρευ-
νες δείχνουν ότι έως 50.000 άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους ετησίως στην Ε.Ε.
εξαιτίας των ναυτιλιακών ρύπων. Πι-
στεύουμε ότι η Ελλάδα, ως χώρα με ι-
σχυρή ναυτιλία, πρέπει να υποστηρίξει
αυτή την πρωτοβουλία, πρωτευόντως
για λόγους δημόσιας υγείας και αντιμε-
τώπισης της κλιματικής αλλαγής».

Η κλιματική αλλαγή 
απειλεί την παγκόσμια 
παραγωγή κρασιού

Σ
ύμφωνα με μια νέα διεθνή επι-
στημονική έρευνα η κλιματική
αλλαγή απειλεί την παραγωγή

κρασιού. Συγκεκριμένα, αν η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία ανέβει κατά
δύο βαθμούς Κελσίου, οι περιοχές
του πλανήτη που σήμερα είναι κατάλ-
ληλες για καλλιέργεια αμπελιών, θα
συρρικνωθούν πάνω από το μισό (έ-
ως 56%). Στην περίπτωση που η άνο-
δος της θερμοκρασίας ξεφύγει από
κάθε έλεγχο και φθάσει τους τέσσε-

ρις βαθμούς Κελσίου, τότε το 85%
των σημερινών καλλιεργειών για οινο-
ποιία θα εξαφανιστούν.

Ως βασική στρατηγική προσαρμο-
γής στην κλιματική αλλαγή, οι ερευνη-
τές προτείνουν στους καλλιεργητές,
να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τις ποι-
κιλίες που καλλιεργούν, ώστε να προ-
τιμούν αμπέλια πιο ανθεκτικά στην ξη-
ρασία και στη ζέστη. Αυτή η αλλαγή
στις καλλιέργειες αμπελιών, μπορεί
να περιορίσει τις απώλειες στο 24%
(αντί 56%) σε περίπτωση ανόδου της
θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς και
στο 58% (αντί 85%) σε περίπτωση α-
νόδου κατά τέσσερις βαθμούς

Στην μελέτη ερευνάται κατά πόσο εί-
ναι δυνατό η αμπελοκαλλιέργεια να γί-
νει πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλα-
γή μέσω της ευρείας διαφοροποίησης
και γεωγραφικής μετακίνησης των ποι-
κιλιών, εστιάζοντας σε γνωστές ποικι-
λίες (cabernet sauvignon, chardonnay,
merlot, pinot noir, syrah κ.ά.).

Για παράδειγμα, στην Βουργουνδία
της Γαλλίας οι οινοπαραγωγοί θα πρέ-
πει να αντικαταστήσουν το κυρίαρχο
pinot noir με τα πιο ανθεκτικά syrah
και grenache, ενώ στο Μπορντό το
mourvedre (γνωστό και ως monastrell)
θα πρέπει σταδιακά να αντικαταστή-
σει το cabernet sauvignon και το mer-
lot. Γενικότερα, ποικιλίες όπως οι
syrah, grenache και mourvedre ανα-
μένεται να γίνουν πιο δημοφιλείς στις
σημερινές οινοπαραγωγές περιοχές.
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Οι ψυχρότερες οινοπαραγωγές πε-
ριοχές, όπως η Γερμανία, οι ΒΔ ΗΠΑ
και η Νέα Ζηλανδία, δεν θα υποστούν
σχεδόν καθόλου απώλειες στο σενά-
ριο ανόδου της θερμοκρασίας κατά
δύο βαθμούς. Όμως αυτές οι περιο-
χές θα γίνουν πλέον καταλληλότερες
για την καλλιέργεια ποικιλιών που
προτιμούν θερμότερο κλίμα (π.χ.
merlot και grenache), ενώ οι ποικιλίες
που προτιμούν χαμηλότερες θερμο-
κρασίες (π.χ. pinot noir), θα επεκτα-
θούν προς ψυχρότερες περιοχές που
σήμερα δεν είναι κατάλληλες για α-
μπέλια (Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη,
Τασμανία).

Οι νοτιότερες περιοχές (Ελλάδα, Ι-
ταλία, Ισπανία, Αυστραλία κ.ά.), σύμ-
φωνα με τη μελέτη, αναμένεται να έ-
χουν τις μεγαλύτερες απώλειες αμπε-
λοκαλλιεργειών, επειδή ήδη υποχρε-
ώνονται να καλλιεργούν ποικιλίες πιο
ανθεκτικές στη ζέστη. Σε περίπτωση
ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από
δύο βαθμούς, ο Ευρωπαϊκός Νότος
θα δυσκολευθεί περισσότερο από ό,τι
ο Βορράς να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα μέσω της αλλαγής ποικιλιών.

Σήμερα καλλιεργούνται περισσότε-
ρες από 1.100 ποικιλίες σταφυλιών και
τα αμπέλια της οινοποιίας είναι ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητα στις θερμοκρασιακές
αλλαγές, λόγω της κλιματικής αλλα-
γής. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή
στις καλλιεργούμενες ποικιλίες θα έ-
χει σοβαρές επιπτώσεις σε νομοθετι-
κό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπε-
δο. Οι καλλιεργητές θα πρέπει να προ-
σαρμοστούν και να μάθουν πώς να
καλλιεργούν σωστά τις πιο ανθεκτικές
στην κλιματική αλλαγή ποικιλίες. Αυτό
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για ανθρώ-
πους που συχνά ακολουθούν μια μα-
κρά παράδοση εκατοντάδων ετών. Ε-
πίσης οι καταναλωτές θα πρέπει να

κατανοήσουν ότι η αγαπημένη τους
ποικιλία κρασιού ίσως δεν θα είναι εξί-
σου εύκολα διαθέσιμη στο μέλλον.

Οι ερευνητές έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνι-
κής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ
(PNAS). 

Αυτά είναι τα 10 
πιο κοινά απορρίμματα 
στις ελληνικές ακτές 
για το 2019

H
HELMEPA ανακοίνωσε τα α-
ποτελέσματα της πρωτοβου-
λίας που συντόνισε το περα-

σμένο φθινόπωρο (14 Σεπτεμβρίου έ-
ως 31 Οκτωβρίου 2019), για 29η χρο-
νιά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Πα-
γκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Α-
κτών. Η παγκόσμια αυτή εκστρατεία
είναι η παλαιότερη και ευρύτερη προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης πολιτών
για τη ρύπανση των θαλασσών και τη
συντονίζει το Ocean Conservancy
στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα συμμετείχαν 6.500 ε-
θελοντές, πραγματοποιώντας 145 κα-
θαρισμούς, συλλέγοντας πάνω από
13 τόνους απορριμμάτων από τον βυ-
θό και τις ακτές. Επίσης, οι αυτοδύτες
εθελοντές ανέσυραν από τον βυθό
1,5 τόνους απορριμμάτων.

Συμπληρώνοντας τα ειδικά δελτία
καταγραφής απορριμμάτων στη διάρ-
κεια του καθαρισμού, οι εθελοντές
συνεισφέρουν στην έρευνα για την
περιβαλλοντική κατάσταση των ακτών
της χώρας μας. Από την επεξεργασία
των δελτίων, προέκυψαν τα 10 πολυ-
πληθέστερα απορρίμματα στις συγκε-
κριμένες ακτές:

Τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμμα-
τα σε ελληνικές ακτές:

1. Αποτσίγαρα, 100.525 τεμ.
2. Κομμάτια πλαστικού, 33.337 τεμ.
3. Πλαστικά καπάκια μπουκαλιών και

δακτύλιοι, 18.234 τεμ. 
4. Καλαμάκια, 17.887 τεμ.
5. Κομμάτια χαρτιού, 9.132 τεμ.
6. Πλαστικά μπουκάλια νερού/αναψυ-

κτικού, 8.789 τεμ.
7. Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης και

καπάκια, 5.976 τεμ.
8. Κομμάτια φελιζόλ, 5.929 τεμ.
9. Πλαστικές σακούλες/κομμάτια σα-

κούλας, 5.745 τεμ.
10. Γυάλινα μπουκάλια και κομμάτια,

5.022 τεμ.
Παρατηρούμε ότι, για άλλη μια χρο-

νιά, τις πρώτες θέσεις καταλαμβά-
νουν τα αποτσίγαρα μαζί με τα πλα-
στικά μιας χρήσης. Τα απορρίμματα
αυτά συνδέονται άμεσα με τις καθη-
μερινές καταναλωτικές μας συνήθει-
ες. Ενώ τα χρησιμοποιούμε για ελάχι-
στη ώρα και μετά τα πετάμε, αυτά πα-
ραμένουν για πολλά χρόνια, ρυπαί-
νουν τις ακτές και αποτελούν σοβαρή
απειλή για θαλάσσια ζώα και πουλιά.
Καθώς γνωρίζουμε πλέον ότι τα πλα-
στικά απορρίμματα έχουν φτάσει σε
κάθε γωνιά του πλανήτη - στα πιο α-
πομακρυσμένα και ακατοίκητα μέρη,
μέχρι τα βάθη των ωκεανών - και μέ-
σω της τροφικής αλυσίδας μπορούν
να φτάσουν και στο πιάτο μας, είναι α-
νάγκη να γίνουμε όλοι μέρος της λύ-
σης για να περιοριστεί το σοβαρό αυ-
τό περιβαλλοντικό πρόβλημα.




