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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
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στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
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ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

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

Φωτογραφία εξωφύλλου: O Άγιος Νικόλαος στους Καλαρρύτες - Ιωάννινα.

4

12

19 20 22

11 16

24

4. Kαμπαναριά
Αρχιτεκτονικά αριστουργήματα από μάστορες της πέτρας.

8. H ανακατασκευή της Πλατείας Ομονοίας. 
11. Παράνομα φυτοφάρμακα - Κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία

το Περιβάλλον και την Αγροτική Παραγωγή.
12. Tο παράνομο εμπόριο της άγριας ζωής 

θέτει την Παγκόσμια Υγεία σε κίνδυνο.
14. Σπατάλη τροφίμων

Ένα σοβαρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα.
16. Τα δάση-φαντάσματα

Μια άγνωστη επίπτωση της Κλιματικής Αλλαγής.
19. Το αρχαιότερο απολίθωμα πράσινου φυτού στη Γη.
20. Οι παραλίες της Ελλάδας κινδυνεύουν.
22. Ο «Φύλακας του Πλημμυρισμένου Χωριού» το πιο Όμορφο Δέντρο 

της Ευρώπης για το 2020.
24. Η πρωινή μουσική παράσταση των πουλιών.
26. Μικρές ειδήσεις.  8
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πιολαλιά χαρακτηριζόταν από τσιτακι-
σμό. Μετέτρεπε δηλαδή στον λόγο το Κ
σε ΤΣ. Έτσι το όνομα Καρύκης με την
παραφθορά έγινε Καρύτσης. Κάτι που ε-
πικράτησε μέχρι σήμερα ως Άγιος Γεώρ-
γιος Καρύτσης. 

Καμπαναριό 
αγιόυ αρτεμιόυ
στό παγΚρατι

Το καμπαναριό του Ιερού Ναού Άγιου
Αρτεμίου θυμίζει παλαιούς, βυζαντι-

νούς ναούς. Το 1923 κατασκευάστηκε μι-
κρός ξύλινος ναός του Αγίου Αρτεμίου, σε
διακεκριμένο σημείο της περιοχής, ένα α-
πό τα υψώματά της. Πέντε χρόνια αργότε-
ρα, το 1928, θεμελιώθηκε ο νέος ναός από

τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο
Παπαδόπουλο. Η συνέχιση της τοιχοποι-
ίας του άρχισε το 1947 και τελείωσε το
1950, ενώ η αγιογράφηση του ναού έγινε
από τον Δημήτριο Κεντάκα (1906-2005).
Το υπέρθυρο είναι δημιουργία του Φώτη
Κόντογλου. Με το πέρασμα των ετών ο
ναός αποτέλεσε όχι μόνον το θρησκευτικό
αλλά και το κοινωνικό και πολιτιστικό ε-
πίκεντρο της γειτονιάς.

Καμπαναριό 
αγιόυ γερασιμόυ
ιλισιων

Το καμπαναριό του Ιερού Ναού Αγίου
Γερασίμου στα Ιλίσια είναι λευκό, που

με φόντο το γαλάζιο του ουρανού αποκα-

Καμπαναριό 
αγιόυ γεωργιόυ 
Καρυτση

Ένα καμπαναριό με βαριά, σύνθετη
αρχιτεκτονική, με πολλές καμπάνες

να κοσμούν την οροφή του. Ο ναός έχει
ενδιαφέρουσα ιστορία. Γύρω στα 1900 έ-
γινε επισκευή του ναού, τη διακόσμηση
του οποίου επιμελήθηκε ο Σ. Σπηλιόπου-
λος. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και η
διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, που
από την αρχαιότητα ως το 1840 χρησιμο-
ποιόταν ως νεκροταφείο. Τα υλικά από
αυτό χρησίμευσαν στην ανέγερση της νέ-
ας εκκλησίας. Ο ναός του Αγίου Γεωργί-
ου πήρε το όνομα Καρύκης προς τιμήν
των κατόχων της περιοχής. Κατά τα με-
ταεπαναστατικά χρόνια, η αθηναϊκή ντο-

καμπαναρια 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΜΑΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Όλοι οι ναοί και οι ιεροί χώροι των μεγάλων θρη-
σκειών έχουν κάποιο χαρακτηριστικό, από το ο-
ποίο ακόμα και αλλόθρησκοι μπορούν με μια μα-
τιά να τους εντοπίσουν. Για παράδειγμα, για τους

αρχαίους ελληνικούς ναούς είναι οι κιονοστοιχίες και τα αε-
τώματα, για τους βουδιστικούς ναούς είναι η στούπα, οι δίδυ-
μοι πύργοι της φωτιάς για τους ζωροαστριστές και οι μιναρέ-
δες για τους ισλαμικούς ναούς. Για τους χριστιανικούς ναούς
είναι τα καμπαναριά ή κωδωνοστάσια. 

Ακόμη και το μικρότερο ξωκλήσι έχει το δικό του καμπα-
ναριό που στεγάζει την καμπάνα που καλεί τους πιστούς στο
εκκλησίασμα. Ανάλογα με την περίσταση ποικίλει και ο ήχος
της καμπάνας. Στις εθνικές εορτές ο ήχος είναι εύθυμος, όταν

κάποιος έχει πεθάνει ο ήχος είναι αργός και πένθιμος, σε πε-
ρίπτωση κινδύνου όπως σε θεομηνίες, ο ρυθμός είναι γρήγο-
ρος και τραχύς. Αυτή ήταν η λειτουργία των καμπαναριών σε
κάθε ενορία.

Το καμπαναριό ή κωδωνοστάσιο, είναι αρχιτεκτονική κα-
τασκευή σε σχήμα πύργου με σκοπό την ανάρτηση καμπα-
νών, και ονομάζεται έτσι άσχετα αν φέρει καμπάνες ή όχι.
Συναντάται κυρίως σε εκκλησίες. Τα αρχιτεκτονικά του χα-
ρακτηριστικά είναι διαλεγμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
συμβαδίζει μεν στον γενικό αρχιτεκτονικό ρυθμό του κτιρίου,
στο οποίο υπάγεται, αλλά και να λειτουργεί ως μουσικό ηχη-
τικό όργανο για να ενισχύει τον ήχο της καμπάνας και να τον
μεταφέρει όσο το δυνατό μακρύτερα. Τα κωδωνοστάσια κα-
τασκευάστηκαν σε διάφορες θέσεις είτε σε επαφή με τους να-
ούς, είτε ελεύθερα στον χώρο, κυρίως στα μοναστήρια. Οι
καλύτεροι μάστορες της πέτρας φιλοτεχνούσαν αυτά τα αρχι-
τεκτονικά αριστουργήματα, κυρίως στα χωριά.

Όμως και στις πόλεις διατηρείται αυτή η παράδοση και κά-
θε εκκλησία έχει το δικό της καμπαναριό, με τον ήχο της κα-
μπάνας να ξεχωρίζει στη βοή του αστικού περιβάλλοντος. Α-
κόμα και στην Αθήνα, υπάρχουν πολλά όμορφα καμπαναριά,
κάποια από τα οποία θα περιγράψουμε παρακάτω: 



Ο AΓΙΟΣ ΓεώρΓΙΟΣ ΤΟυ ΚΑρυΤΣΗ
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λύπτεται η φωτεινότητά του. Το ρολόι που
κοσμεί την μετόπη του συμπληρώνει την
ομορφιά που συντίθεται από τους τρού-
λους και τα τοξοειδή υποστηρίγματά του.

Η ιστορία του Ναού της ενορίας του Α-
γίου Γερασίμου ξεκινάει, σύμφωνα με
προφορικές πληροφορίες, το 1919, λαμ-
βανομένου υπ’ όψιν ότι από το 1926, του-
λάχιστον, είναι ενορία και ότι υπάρχουν
βιβλία Βαπτίσεων και Γάμων. Κατά τα έ-
τη 1945-1947, το εκκλησιαστικό συμβού-
λιο, υπό την προεδρία του ιερέως Σπυρί-
δωνος Ζέγγου, ανέλαβε και συνέχισε την
επέκταση του μέχρι τότε Ιερού Ναού, κα-
θόσον στην συνοικία είχαν εγκατασταθεί
και νέοι κάτοικοι και ο χώρος του ήταν α-
νεπαρκής για τον εκκλησιασμό τους. Οι
εργασίες ξεκίνησαν έχοντας εθελοντές
πάρα πολλούς από τους κατοίκους της πε-
ριοχής, όλων των ηλικιών. 

Καμπαναριό 
αγιόυ γεωργιόυ 
αργυρόυπόλεωσ 

Ηκαμπύλη του κωδωνοστασίου ακο-
λουθεί την καμπυλότητα της αρχιτε-

κτονικής του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Αργυρουπόλεως. Το γαλάζιο των μικρών
ορόφων ταιριάζει με το γαλάζιο του ουρα-
νού. Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αργυ-
ρουπόλεως κτίστηκε το 1958 και λειτουρ-
γούσε ως παρεκκλήσιο της ενορίας του Ιε-
ρού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλε-
ως. Με Βασιλικό Διάταγμα του 1963 ιδρύ-
θηκε ενορία με λατρευτικό κέντρο τον ιε-

νών στο καμπαναριό του Αγίου Δημητρί-
ου στο Παγκράτι. Το μικρό καμπαναριό
δείχνει την απλή ομορφιά της εκκλησια-
στικής αρχιτεκτονικής ενώ ορθώνονται
γύρω του τείχη από μπετόν.

Καμπαναριό 
τησ αναστασεωσ 
στην Aνω ηλιόυπόλη

Ένα επιβλητικό καμπαναριό-κάστρο,
που στην κορυφή του δεσπόζουν τρία

σήμαντρα. είναι επενδεδυμένο με παραλ-
ληλόγραμμες πέτρες και ωθεί τους πι-
στούς να διαβούν την θύρα του ναού.

Καμπαναριό 
Κόιμησεωσ τησ ΘεότόΚόυ
αργυρόυπόλη

επιβλητικό καμπαναριό με έμφαση
στην καμπυλοειδή δόμηση της διακό-

σμησης, αιχμαλωτίζει το βλέμμα κάθε πε-
ραστικού.

Απέναντι σελίδα:
Οι καλύτεροι μάστορες της πέτρας φιλοτε-

χνούσαν αυτά τα αρχιτεκτονικά αριστουργή-
ματα, κυρίως στα χωριά.

Από πάνω αριστερά: Άγιος Νικόλαος στο
Μιχαλίτσι, Κοίμηση της Θεοτόκου στο Νησί
των Ιωαννίνων, Άγιος Νικόλαος στο Συρρά-
κο, Αγία Παρασκευή στα Πράμαντα. 

ρό ναό. Το 1966 προστέθηκαν ο πρόναος
και άλλα κτίσματα τα οποία προσέδωσαν
στον ναό τη σημερινή του μορφή.

Καμπαναριό 
Aγιόυ Φανόυριόυ 
παγΚρατι

Το απλό, λιτό καμπαναριό ομορφαίνει
την περιοχή που περιβάλλεται από

τσιμέντο και πολυκατοικίες. Χωμένο στην
οδό Αγίου Φανουρίου (Παγκράτι) δεν εί-
ναι παλαιό αλλά έχει πλούσια ιστορία. Στις
αρχές του περασμένου αιώνα κάθε Αύγου-
στο όταν γιόρταζε ο άγιος, είχε την τιμητι-
κή της όλη η περιοχή. Έφταναν πιστοί απ’
όλη την Αθήνα στο Σύνταγμα, όπου γύρω
από τα οχήματα της γραμμής Παγκρατίου
γινόταν πραγματική μάχη. Ο χώρος κατα-
λαμβανόταν από πλήθη γυναικών όλων
των ηλικιών λες και γινόταν διαδήλωση.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πριν γίνει
προστάτης του Σωματείου Τεχνιτών Μα-
καρουνοποιών Αθηνών-Πειραιώς και των
Καραγκιοζοπαικτών, ο Άγιος Φανούριος
υπήρξε ο αγαπημένος των γυναικών και ι-
διαιτέρως των κοριτσιών. Περίμεναν να
τους φανερώσει τον καλό τους.

Καμπαναριό 
αγιόυ Δημητριόυ 
στό παγΚρατι

Ένα απλό στέγαστρο με κεραμοσκεπή
διαλαλεί την ύπαρξη των δυο καμπα-

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στην Αργυρούπολη και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γερασίμου στα Ιλίσια.
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Hνέα Πλατεία Ομονοίας, που
θυμίζει την παλιά με το εμ-
βληματικό στρογγυλό σι-
ντριβάνι, αναμένεται να
συμβάλλει στην αισθητική

και οικονομική αναβάθμιση των συνοι-
κιών γύρω από την Ομόνοια, αλλά και ευ-
ρύτερα του κέντρου της Αθήνας

Μετά την ανακατασκευή, η ιστορική και
συνάμα ταλαιπωρημένη πλατεία της πρω-
τεύουσας αναμένεται να ενισχύσει περαι-
τέρω στην προσέλκυση μεγάλων ξενοδο-
χειακών ομίλων στην περιοχή. Στην πλα-
τεία Ομονοίας βλέπουμε ξανά σιντριβάνι,
που τόσο πολύ έχει συνδεθεί στην μνήμη
των Αθηναίων με την συγκεκριμένη πλα-
τεία, είναι φωτισμένη με φωτιστικά νέας
τεχνολογίας τύπου LED, θα έχει πράσινο -
όπου τεχνικά μπορεί να υποστηριχτεί, κα-
θώς από κάτω βρίσκεται η πλάκα του με-
τρό- σκιάδια και νέα δαπεδόστρωση με
ψυχρά υλικά, φιλικά στο περιβάλλον η ο-
ποία θα συμβάλει στη μείωση της θερμο-
κρασίας το καλοκαίρι. επίσης, το παραμε-
λημένο γλυπτό που δέσποζε τόσα χρόνια
στην πλατεία παίρνει κι αυτό νέα μορφή.
Ο λόγος για την επαναλειτουργία του υ-
δροκίνητου έργου του Γιώργου Ζογγολό-
πουλου, ονόματι «Πεντάκυκλο», το οποίο
δίνει και αυτό την δική του πινελιά στο υ-
δάτινο στοιχείο που δεσπόζει στην πλατεία
Ομονοίας.

Τα έργα του δήμου Αθηναίων έγιναν με
χορηγίες ιδιωτών και ξεκίνησαν με εντατι-
κούς ρυθμούς από τον περασμένο Οκτώ-
βριο.

ΤΟ ΙΣΤΟρΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤεΙΑΣ 

Σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο της
Αθήνας των Κλεάνθη και Έντουαρτ Σάου-
μπερτ, το 1834, ο χώρος προοριζόταν αρχι-
κά για την ανέγερση των Ανακτόρων. Το
σχέδιο όμως δεν προχώρησε ποτέ, όπως
και το επόμενο σχέδιο του Βαυαρού αρχι-

τέκτονα Λέο φον Κλέντσε, το 1844. Η πρό-
τασή του προέβλεπε τη δημιουργία μιας μι-
κρής κυκλικής πλατείας, με την ονομασία
Πλατεία Όθωνος. Ο χώρος τελικά διαμορ-
φώθηκε σε πλατεία το 1846 και αρχικά πή-
ρε το όνομα Πλατεία Ανακτόρων και στη
συνέχεια Πλατεία Όθωνος, προς τιμή του
βασιλιά. Αποτελούσε το βορειότερο άκρο
της πόλης και το τέρμα του εξοχικού περι-
πάτου των Αθηναίων της εποχής.

Το 1862 μετονομάσθηκε σε Πλατεία Ο-
μονοίας, όταν στον χώρο αυτό συγκε-
ντρώθηκαν και έδωσαν όρκο «ομονοίας»
οι αρχηγοί των αντιπάλων πολιτικών μερί-
δων, οι οποίες είχαν προκαλέσει λόγω του

δυναστικού ζητήματος (εκθρόνιση του Ό-
θωνα) αιματηρές ταραχές στη χώρα. εκεί-
νη την εποχή η Ομόνοια χαρακτηριζόταν
από την αύρα μιας κοσμικής και μεσοα-
στικής Αθήνας, σε συνδυασμό πάντα με
τη νότα που της έδιναν οι εργατικές περιο-
χές που βρίσκονταν κοντά της. Το 1877, η
πλατεία φωτίζεται με λάμπες φωταερίου,
δεντροφυτεύεται και στο κέντρο της κα-
τασκευάζεται μια μαρμάρινη πολυγωνική
εξέδρα μουσικής, όπου φιλοξενεί την
μπάντα κάθε Κυριακή.

Τρία χρόνια αργότερα, γίνεται η αφετη-
ρία του ιπποσιδηροδρόμου, ενώ το 1889,
στο τέλος της Αθηνάς, οικοδομείται σε σχέ-

Η ανακατασκευΗ 
τΗσ πλατείασ ΟμΟνΟίασ

H νέα Πλατεία Ομόνοιας (επάνω), που θα θυμίζει την παλιά (κάτω φωτογραφία 1959)
με το εμβληματικό στρογγυλό σιντριβάνι.
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δια του ερνεστ Τσίλερ το ξενοδοχείο Μέγας
Αλέξανδρος, σήμα κατατεθέν της περιοχής.
Σταδιακά η πλατεία μεταμορφώνεται σε ση-
μείο αναφοράς της κοσμικής κίνησης της
πόλης κι αρχίζει να ανταγωνίζεται την αίγλη
της πλατείας Συντάγματος. Σε αυτή την με-
ταμόρφωση παίζουν σημαντικό ρόλο και οι
αφίξεις νέων καταστημάτων όπως το «Σο-
λώνειο», το «Βυζάντιο», το «Ζούνης», το
«Χαραμής», το «Ομόνοια» και φυσικά η

γνωστή «Ήβη», όπου συγκεντρώνεται όλος
ο «καλός κόσμος» της εποχής.

Οι ιδιοκτήτες των καφενείων της πε-
ριοχής προσπαθούν να προσελκύσουν ό-
λο και περισσότερη πελατεία. Ανοίγουν
τις πόρτες τους στις κυρίες και δανείζο-
νται στοιχεία από τα ζαχαροπλαστεία.
ελληνικές και ξένες, κυρίως γαλλικές ε-
φημερίδες, καθώς και περιοδικά δημιουρ-

γούν άτυπα αναγνωστήρια, ενώ ορχή-
στρες φροντίζουν για τη μουσική υπό-
κρουση. Την εικόνα συμπληρώνουν τρα-
γουδιστές και τραγουδίστριες του μελο-
δράματος.

εκτός από τα καφενεία, λειτουργούν τα
ζυθοπωλεία, οι ταβέρνες, τα ξενοδοχεία
και φυσικά τα καφωδεία και τα καφέ σα-
ντάν. Τα τελευταία όμως σε συνδυασμό με

1. Η Πλατεία Ομόνοιας πριν από την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού, τον Ιανουάριο του 1928 (Aρχείο ΗΣΑΠ).
2. H διαμόρφωση της πλατείας Ομονοίας την ημέρα των εγκαινίων της στις 21 Ιουλίου του 1930 (Aρχείο ΗΣΑΠ). 3. Ο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος προσέρχεται στα εγκαίνια του υπόγειου σταθμού, το 1930 (Aρχείο ΗΣΑΠ). 4. H Ομόνοια το 1932. 5. Xριστουγεννιάτικος στο-
λισμός της Πλατείας το 2001 (Eurokinissi). 6. Η Ομόνοια όταν ολοκληρώθηκε το 2003 (Eurokinissi). 

1

3

5

2

4

6
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την άφιξη των αμανετζίδικων στην περιοχή
του Ψυρρή, είναι εκείνα που κάνουν την Ο-
μόνοια να χάσει τη μάχη για την πιο αρι-
στοκρατική περιοχή δίνοντας το προβάδι-
σμα στην πλατεία Συντάγματος. Στο τέλος
αυτού του αιώνα, το 1895 δημιουργείται ο
σταθμός του τρένου Αθηνών-Πειραιώς.

Όταν το 1930, ολοκληρώνονται τα έργα
για τον υπόγειο σιδηρόδρομο τα εγκαίνια
του οποίου πραγματοποιεί ο ελευθέριος
Βενιζέλος, εκτός από το κυκλικό σχήμα, η
πλατεία αποκτά μια εικόνα περισσότερο
αστική και το πράσινο παραγκωνίζεται.

Οι φοίνικες, τα λουλούδια και τα ξύλι-
να παγκάκια αντικαθίστανται από τα μαρ-
μάρινα κιγκλιδώματα που οδηγούν στον
υπόγειο σιδηρόδρομο, ενώ στο κέντρο
της, κατασκευάζονται περίπτερα για τους
ανθοπώλες. Περιμετρικά τοποθετούνται
οκτώ τσιμεντένιες Μούσες για να καλύ-
ψουν τους αεραγωγούς του τρένου που
μένουν στην ιστορία ως οι «Μούσες της
Ομόνοιας». Πάνω από τα αγάλματα υψώ-
νονταν ψηλοί τσιμεντένιοι κίονες, στην
κορυφή των οποίων υπήρχαν καπνοδόχοι.
Οι κατασκευές αυτές έλυσαν το πρόβλη-
μα εξαερισμού του σταθμού, αλλά έκα-
ναν την πλατεία να μοιάζει με τεράστια
τούρτα και τους κίονες με υπερμεγέθη κε-
ράκια...

Σύμφωνα με την μυθολογία οι μούσες
ήταν εννέα, αλλά η πλατεία για λόγους αι-
σθητικής και συμμετρίας μπορούσε να φι-
λοξενήσει μόνο οκτώ. Η ένατη μούσα, η
μούσα της επικής ποίησης Καλλιόπη, το-
ποθετήθηκε δίπλα από τα δημόσια ουρη-

τήρια και γι’ αυτό το όνομά της ταυτίστη-
κε με την τουαλέτα…

Οι Μούσες δεν άρεσαν στον κόσμο και
θεωρούνταν κακόγουστες. Έξι χρόνια μετά
απομακρύνθηκαν από την πλατεία, όταν
μία από αυτές κατά την διάρκεια διαδηλώ-
σεων, έπεσε με κίνδυνο να τραυματίσει
τους περαστικούς,. Παρόλα αυτά την εποχή
των Μουσών το χρώμα της πλατείας δεν
χάθηκε αφού τα λουλούδια των ανθοπωλών
συνέχιζαν να στολίζουν την πλατεία μαζί με
τα καφενεία, τις μπυραρίες και τα καμπαρέ
που είχαν δημιουργηθεί περιμετρικά.

Η μεγάλη αναδιάταξη της πλατείας
πραγματοποιείται το 1960, όπου η φυσιο-
γνωμία της αλλάζει κατά πολύ. Τα λουλού-
δια, τα περίπτερα, τα κιγκλιδώματα και οι
πάγκοι των ανθοπωλών ξηλώνονται και οι
πεζοί αποκλείονται εγκαινιάζοντας μια νέα
εποχή, όταν ολοκληρώνεται η διαρρύθμι-
ση της επιφάνειας της πλατείας σε τεχνητή
λίμνη με συντριβάνια, ενώ υπογείως δια-
μορφώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο αποπνι-
κτική, πλατεία. Το κοσμικό παρελθόν της
Ομόνοιας ξεθωριάζει, καθώς μετατρέπεται
πια σε κυκλοφοριακό κόμβο, που δεν επι-
τρέπει την πρόσβαση πεζών. Η αλλαγή γί-
νεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του
κέντρου της Αθήνας, που δίνει προτεραιό-
τητα στο αυτοκίνητο. Ο χαρακτήρας της
πλατείας αρχίζει πια να αλλάζει.

Μέσα σε μια δεκαετία τα συντριβάνια
ανακατασκευάζονται σε διάφορες μορφές,
μέχρι που αντικαθίστανται από υδάτινους
πίδακες. Οι πεζοί παραμένουν αποκλει-
σμένοι από την επιφάνεια της πλατείας

και οι μόνοι που την επισκέπτονται κατά
περιόδους είναι οι οπαδοί των ομάδων
που καθιερώνουν τις βουτιές ύστερα από
κάθε νίκη της ομάδας τους.

Τη δεκαετία του ’90, η Ομόνοια σκάβε-
ται ξανά, αυτή τη φορά για τις ανάγκες
του μετρό, αλλάζοντας και πάλι μορφή.
Το γκαζόν επιστρέφει, ενώ το υγρό στοι-
χείο (συντριβάνι) δίνει τη θέση του στο
στερεό, με την τοποθέτηση του «Δρομέα»
του Κώστα Βαρώτσου. Γρήγορα όμως, το
άγαλμα, αν και εντυπωσιακό, μεταφέρεται
για λόγους ασφαλείας, ώστε να μην κινδυ-
νέψει από τους κραδασμούς των έργων
του μετρό. Η τελευταία προσπάθεια ανά-
πλασης έγινε πριν από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας και εξελίσσεται σε
παταγώδη αποτυχία. Ξηλώνεται και το τε-
λευταίο στοιχείο που θα μπορούσε να πα-
ραπέμψει στο ένδοξο παρελθόν της. Προ-
κάλεσε γενική κατακραυγή για το αισθη-
τικό της αποτέλεσμα.

εκτός από άνυδρο, το σκηνικό που απο-
μένει είναι ένα γκρι, αποκρουστικό θέαμα,
γαρνιρισμένο από τυροπιτάδικα και fast
food. Οι πλάκες της πλατείας είναι σκού-
ρες από τη βρόμα, ραγισμένες και παρα-
τημένες στην τύχη τους. Η ατμόσφαιρα
μυρίζει καυσαέριο και αποτελεί πλέον συ-
νώνυμο μαρασμού και κακοφημίας, ως
τόπος συνάθροισης «αθλίων».

Η πλατεία Ομόνοιας παραμένει εντελώς
αποκομμένη από την άλλοτε ζωντανή ι-
στορία της και ευελπιστούμε ότι η ανακα-
τασκευή της θα το αλλάξει δραστικά αυτό
και θα της δώσει πίσω την παλιά της αίγλη.



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 11

Ηκυκλοφορία και χρήση των πα-
ράνομων φυτοφαρμάκων, παρά
τους αυστηρούς ελέγχους, δεν έ-
χει εκλείψει. Συνήθως τα παρά-

νομα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σε
μεγάλες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα
στο σιτάρι, το βαμβάκι ή το καλαμπόκι. Δεν
αφήνουν όμως αδιάφορο και τον μικρό πα-
ραγωγό καθώς το κόστος τους είναι σημα-
ντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα νόμιμα
φυτοφάρμακα. είναι χαρακτηριστικό ότι τα
συγκεκριμένα σκευάσματα μπορεί να είναι
έως και 50% φθηνότερα σε σύγκριση με τα
νόμιμα, με τη διαφορά όμως ότι οι παραγω-
γοί δεν γνωρίζουν την επικινδυνότητα των
προϊόντων που χρησιμοποιούν.

Στην ελληνική αγορά καταλήγουν από τις
όμορες χώρες και είναι αρκετά επικίνδυνα για
τις καλλιέργειες. Ένα τέτοιο παράδειγμα με
σημαντική καταστροφή αναφέρεται το 2007
όταν εντοπίστηκαν υπολείμματα isofenphos
methyl (δραστική ουσία που δεν εγκρίθηκε
ποτέ στην ευρωπαϊκή Ένωση) σε πιπεριές
από την Αλμερία της Ισπανίας, με αποτέλε-
σμα να αποκλειστούν οι εξαγωγές της Αλμε-
ρίας για 2 χρόνια στις αγορές της ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Ένα παράνομο φυτοφάρμακο δεν έχει υ-
ποστεί τον απαραίτητο κρατικό ποιοτικό έ-
λεγχο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων
στη σύνθεσή του περιέχει πολύ λιγότερη ή
και καθόλου δραστική ουσία ή είναι επιμο-
λυσμένο με άλλες άγνωστες και συχνά επι-
κίνδυνες χημικές ενώσεις.

Αν και είναι πολύ φθηνότερα από τα νόμι-
μα, η χρήση των παράνομων φυτοφαρμάκων
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όχι μόνο για τους
παραγωγούς και τους καταναλωτές, αλλά και
για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών,
καθώς οι βλαβερές ουσίες που περιέχουν περ-
νούν και στα αγροτικά προϊόντα και στον υ-
δροφόρο ορίζοντα.

Οι τοξικολογικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο
είναι μεγάλοι. Τα λαθραία φυτοφάρμακα επι-
φέρουν κινδύνους για τον χρήστη που θα ψε-
κάσει με αυτά, με τη λογική ότι μπορεί να εί-
ναι αλλοιωμένα, διότι δεν έχουν περάσει από
μηχανισμούς ελέγχου καταλληλότητας. Συ-
χνά τυποποιούνται ώστε να μοιάζουν με το

αυθεντικό προϊόν και μπορεί να περιέχουν χη-
μικά που είτε έχουν απαγορευθεί είτε κυκλο-
φορούν σε περιορισμένο βαθμό στην ευρώ-
πη, λόγω των κινδύνων που μπορεί να εγκυ-
μονούν για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

εκτός από τις τοξικές επιδράσεις στον άν-
θρωπο, η χρήση φυτοφαρμάκων αγνώστου
σύνθεσης επιδρά αρνητικά και στους φυσι-
κούς εχθρούς των φυτοπαράσιτων καθώς
και στο περιβάλλον. είναι άγνωστο αν οι χη-
μικές αυτές ουσίες είναι εκλεκτικές ως προς
τους βιολογικούς εχθρούς μιας καλλιέργειας.
Θανατώνοντας τους φυσικούς εχθρούς ο
πληθυσμός των παρασίτων αυξάνεται με ε-
πακόλουθο τη μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρ-
μάκων, επιβαρύνοντας με περισσότερα χη-
μικά το περιβάλλον.

Αλλά και στην ίδια την καλλιέργεια η ε-
φαρμογή μη εγκεκριμένων προϊόντων μπο-
ρεί να αποβεί μοιραία, ενώ μπορεί να οδηγή-
σουν σε πλήρη απώλεια της σοδειάς ή στην
καλλιέργεια προϊόντων με υπολείμματα χη-
μικών που θα τα καταστήσουν ακατάλληλα
για πώληση. Για παράδειγμα τον Ιούλιο του
2012, στην περιοχή της Χαλάστρας, χρησι-
μοποιήθηκε στο ρύζι το παράνομο ζιζανιο-
κτόνο κακής ποιότητας (propanil Τούρκικης
προέλευσης) με αποτέλεσμα να προκληθεί
ζημιά σε περίπου 7.000 στρέμματα καλλιέρ-
γειας. Αντίστοιχα, το 2004 στη Γαλλία κατα-
στράφηκαν 35 εκτάρια καλλιέργειας πατά-
τας από τη χρήση πλαστών φυτοφαρμάκων.

Τέλος, με τα παράνομα φυτοφάρμακα
πλήττεται και η εθνική οικονομία καθώς δεν
εισπράττονται οι δασμοί κατά την εισαγωγή
τους και ο ΦΠΑ κατά τη διακίνησή τους, ε-
νώ εταιρείες και καταστήματα εμπορίας γε-
ωργικών φαρμάκων οδηγούνται σε οικονο-
μικό μαρασμό.

Οι δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων
ελέγχονται και εγκρίνονται σε επίπεδο ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα προϊόντα που
περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες, ε-
γκρίνονται και σε εθνικό επίπεδο από το
κάθε Κράτος μέλος.

Στην ελλάδα, το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων (υΠΑΑΤ) είναι αρ-
μόδιο για την έγκριση χρήσης και την άδεια
διάθεσης στην ελληνική αγορά κάθε γεωργι-
κού φαρμάκου, το οποίο θα πρέπει να συνο-
δεύεται και από την ετικέτα του και το δελ-
τίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Η ετικέ-
τα κάθε σκευάσματος θα πρέπει να είναι
γραμμένη στα ελληνικά, να αναγράφει τον
αριθμό έγκρισης του υΠΑΑΤ και όλες τις ε-
πίσημες και απαραίτητες πληροφορίες για τη
σωστή και ασφαλή χρήση του.

Το υπΑΤΤ διενεργεί τους ελέγχους και ε-
πιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις που αναρ-
τώνται και στην ιστοσελίδα του. επίσης ο ε-
ΣυΦ (ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστα-
σίας) και το ΓεώΤεε διοργανώνει καμπά-
νιες ενημέρωσης των γεωτεχνικών και των
παραγωγών στο θέμα.

παΡανΟμα φυτΟφαΡμακα
κίνδυνος για την Δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή
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Συχνά είναι υπαίθριες, με τους ε-
μπόρους να στριμώχνονται σε
στενούς χώρους και να πουλά-
νε σχεδόν τα πάντα. Στα αγγλι-

κά αποκαλούνται «wet markets» δηλαδή
υγρές αγορές και αφθονούν στην Κίνα
και στην Νοτιοανατολική Ασία. Διάφο-
ρα είδη άγριων ζώων διατίθενται στις α-
νοικτές υγρές αγορές (wet markets) προς
κατανάλωση από ανθρώπους, οι οποίοι
ψάχνουν να εμπλουτίσουν το μενού τους
με πιο... εξωτικές γεύσεις. Μάλιστα, οι
επιλογές είναι πάρα πολλές, από πουλε-
ρικά και θαλασσινά που, λίγο πριν σφα-
χτούν και πουληθούν, ζουν σε άθλιες
συνθήκες υγιεινής, μέχρι σκύλους, γά-
τες, φίδια, νυχτερίδες και κάμπιες.

είναι λογικό ότι, όπου υπάρχει μεγά-
λος συνωστισμός άγριων ζώων υπό ά-
θλιες συνθήκες υγιεινής που αλληλεπι-
δρούν με τον άνθρωπο, αυξάνεται ο κίν-
δυνος για μετάδοση γνωστών αλλά και
άγνωστων παθογόνων βακτηρίων ή ιών,
όπως πιστεύεται ότι έγινε με τον κορω-
νοϊό, που εξελίχθηκε σε πανδημία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας
(ΠΟυ) αναφέρει ότι η σημερινή πανδη-
μία COVID-19, μαζί με τουλάχιστον το
61% όλων των ανθρώπινων παθογενει-
ών, προέρχονται από ζωονόσους. Στα
τελευταία 80 χρόνια, έχουν εμφανιστεί
εκατοντάδες παθογόνοι οργανισμοί σε
περιοχές όπου ήταν μέχρι τότε άγνω-
στοι. ενδεικτικά: ο ιός HIV, που εμφανί-
στηκε στις ΗΠΑ το 1981, ο Ebola που ε-
ντοπίστηκε στο νότιο Σουδάν και στο
Κονγκό το 1976, ο Zika, που έπληξε την
αμερικανική ήπειρο το 2015, ο ιός του
Δυτικού Νείλου που ήρθε στην Αμερική
το 1999 και ο SARS που ξεκίνησε από
το Φοσάν της Κίνας το 2002. 

εκτιμάται πως μόνον τα θηλαστικά
και τα πτηνά φιλοξενούν 1,6 εκ. άγνω-
στους ιούς, οι μισοί από τους οποίους
είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τον άν-
θρωπο. Το πώς κάποια στιγμή οι ιοί «α-
ποφασίζουν» να πραγματοποιήσουν το
μεγάλο άλμα από είδος σε είδος, μετα-

τΟ παΡανΟμΟ εμπΟΡίΟ τΗσ αγΡίασ ζωΗσ
θετεί τΗν παγκΟσμία υγεία σε κίνΔυνΟ

Κροκόδειλοι προς πώληση στην αγορά θαλασσινών Huangsha στην Guangzhou,
επαρχία Γκουαντόνγκ, Κίνα. Photo: Aleksandar Plavevski / EPA-EFE

πηδώντας και στους ανθρώπους εξακο-
λουθεί να αποτελεί μυστήριο για τους ε-
πιστήμονες. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ω-
στόσο, πως οι υπαίθριες λαϊκές αγορές
της Ασίας βοηθούν τους ιούς. Oι αγορα-
στές που ζητούν φρέσκα τρόφιμα, επι-
λέγουν το ζώο και ο πωλητής το σφάζει
μπροστά στα μάτια τους.

Η αυξημένη ζήτηση των πελατών για
το κρέας σπάνιων ζώων έχει ως συνέπεια
να μπορεί να βρει κανείς πάνω στον ίδιο
πάγκο ή μέσα στα ίδια κλουβιά μοσχογα-
λές, φίδια και ψάρια ενώ στην αγορά του
Γουχάν διατίθενται επίσης κροκόδειλοι,
σκαντζόχοιροι και ελάφια. Μια κίνηση
που εκτιμούν ιδιαίτερα οι πελάτες είναι
το να συλλέγει ο πωλητής το αίμα από
τον λαιμό του ζώου που μόλις έσφαξε
και να τους το προσφέρει. Οι ειδικοί το-
νίζουν πως δεν υπάρχει πιο σίγουρος
τρόπος μετάδοσης ενός ιού από αυτόν.

ώστόσο, δεν είναι τα ζώα, αλλά οι δι-
κές μας δραστηριότητες που πρέπει να

ενοχοποιηθούν για την ανησυχητική πύ-
κνωση του φαινομένου. Οι επιστήμονες
βεβαιώνουν ότι στη μεγάλη πλειονότη-
τα των περιπτώσεων τα ζώα συμβιώ-
νουν με τα μικρόβια χωρίς να παθαί-
νουν κάτι ιδιαίτερο. Τα προβλήματα αρ-
χίζουν όταν, για παράδειγμα, οι νυχτερί-
δες που τρέφονται με φρούτα αναγκάζο-
νται να φύγουν από τον αποψιλωμένο
τους βιότοπο και φτάνουν μέχρι το σπίτι
ή τη φάρμα που φτιάξαμε εκεί δίπλα, α-
φήνουν το σάλιο τους στο καρποφόρο
δένδρο μας, για να μολυνθούμε κι εμείς
στη συνέχεια από τον μεταλλαγμένο ιό
τους. Ή όταν στις ανοιχτές αγορές ζω-
ντανών ζώων βρίσκονται δίπλα δίπλα
είδη, που ουδέποτε θα συναντιόνταν
στο φυσικό περιβάλλον. Ή ακόμη όταν
χιλιάδες πουλερικά ή χοίροι συνωστίζο-
νται υπό εντελώς απαράδεκτες συνθή-
κες, ενώ περιμένουν τη σφαγή τους, σε
κτηνοτροφικές μονάδες που ευνοούν τη
μετάδοση και μετάλλαξη ασθενειών.
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Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνεται
πως το παράνομο και ανεξέλεγκτο ε-
μπόριο άγριων ζώων, με το στοίβαγμα
διαφορετικών ειδών και τις ανύπαρκτες
συνθήκες υγιεινής, αυξάνει κατακόρυ-
φα τον κίνδυνο εμφάνισης και στη συ-
νέχεια εξάπλωσης των ζωονόσων. Ταυ-
τόχρονα, η διαπίστωση αυτή αναδεικνύ-
ει το παράνομο εμπόριο άγριων ζωών
ως τη δεύτερη μεγαλύτερη άμεση απει-
λή για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως,
μετά την καταστροφή των οικοτόπων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα υ-
γείας στις 7 Απριλίου, οπότε και η αν-
θρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με
μια από τις κρισιμότερες καταστάσεις έ-
κτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία,
το WWF έδωσε στη δημοσιότητα έρευ-
να γνώμης, με τίτλο: «Η πανδημία του
κορωνοϊού (COVID-19) και το παράνο-
μο εμπόριο άγριας ζωής σε 5 Ασιατικές
αγορές». 

Η πρόσφατη έξαρση του κορωνοϊού έ-
φερε στη δημόσια συζήτηση το κρίσιμο
θέμα της σύνδεσης των ζωονόσων (δη-
λαδή των ασθενειών που μεταφέρονται
από τα ζώα στον άνθρωπο), με το παρά-
νομο εμπόριο άγριας ζωής και τις αντί-
στοιχες αγορές που λειτουργούν στη
Νοτιοανατολική Ασία. Από τη δημοσκό-
πηση, στην οποία συμμετείχαν συνολικά
5.000 κάτοικοι σε Χονγκ Κόνγκ, Ιαπω-
νία, Μιανμάρ, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ,
προκύπτει πως το 82% είναι πολύ έως
και πάρα πολύ ανήσυχο για την έξαρση
του κορωνοϊού και τις συνέπειές του
στην ανθρώπινη υγεία και την οικονο-
μία, ενώ το 93% εξ αυτών στη Νοτιοα-
νατολική Ασία και στο Χονγκ Κονγκ
(δηλ. σε όλες τις χώρες της έρευνας πλην
της Ιαπωνίας ) θα υποστήριζε κυβερνη-
τικές προσπάθειες και δράσεις προκει-
μένου να κλείσουν οι παράνομες και οι
μη ελεγχόμενες αγορές άγριας ζωής στις
χώρες τους. Σημειώνεται πως τα άγρια
ζώα που πωλούνται περισσότερο στις εν
λόγω αγορές είναι τα ζωντανά πτηνά
(46%), τα φίδια (34%), οι νυχτερίδες
(23%), οι μοσχογαλές (20%), οι παγκο-
λίνοι (19%) και οι χελώνες (15%), ενώ
πολύ συχνά ανάμεσά τους διακινούνται
και απειλούμενα είδη.

Η Κινεζική Κυβέρνηση στις 24 Φε-
βρουαρίου ανακοίνωσε την απαγόρευση
κατανάλωσης ζώων άγριας ζωής και σύμ-
φωνα με την πρώτη αυτή δημοσκόπηση

Αυτή η φωτογραφία που ελήφθη τον
Φεβρουάριο δείχνει έναν πωλητή που πω-
λεί νυχτερίδες στην υγρή αγορά του Tomo-
hon Extreme Meat στο νησί Sulawesi της
Ινδονησίας. Photo: Ronny Adolof Buol /
AFPSource:AFP

μπορούν να πάρουν και οι λαοί να απο-
δεχθούν αποφασιστικά μέτρα όταν πρό-
κειται για ένα θέμα ζωής ή θανάτου. Κι
αν αυτό συνέβη με την πανδημία του κο-
ρωνοϊού (COVID-19), μπορεί να συμβεί
το ίδιο και για θέματα όπως η αντιμετώ-
πιση της κλιματικής αλλαγής, η προ-
στασία του περιβάλλοντος και της ά-
γριας ζωής. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε
ωστόσο ριζική αλλαγή του αναπτυξια-
κού μοντέλου και του ίδιου του τρόπου
ζωής μας, κάτι που είναι απίθανο να γί-
νει πραγματικότητα από ένα και μόνο
σοκ, όσο ισχυρό κι αν είναι αυτό.

κοινής γνώμης του WWF σχετικά με τη
σύνδεση της πανδημίας του κορωνοϊού
(COVID-19) και το εμπόριο άγριας ζωής
στην Ασία, η πλειοψηφία των κατοίκων
της Νοτιοανατολικής Ασίας θα υποστήρι-
ζαν μία αντίστοιχη απαγόρευση από τις
κυβερνήσεις των χωρών τους.

Οι πολιτισμικές ρίζες της χρήσης ά-
γριων ζώων από την Κίνα και την Νο-
τιοανατολική Ασία είναι βαθιά ριζωμέ-
νες στη συνείδηση των λαών αυτών, όχι
μόνο για φαγητό αλλά και για παραδο-
σιακή ιατρική, ρούχα, στολίδια ακόμη
και για κατοικίδια ζώα.

Μια αυστηρή απαγόρευση θα μπο-
ρούσε να θέσει τόσα πολλά ερωτήματα
και ζητήματα. είναι πολύ πιθανό ότι εάν
το εμπόριο άγριας ζωής γινόταν παρά-
νομο στις ασιατικές χώρες, τότε θα με-
ταφερόταν από τις υγρές αγορές στις
πόλεις, σε μαύρες αγορές στις αγροτικές
κοινότητες όπου είναι ευκολότερο να
κρύβονται τα ζώα από τις αρχές. Τότε,
όντας εντελώς παράνομο, το εμπόριο ά-
γριων ζώων για κατανάλωση και παρα-
δοσιακά φάρμακα θα μπορούσε να γίνει
ακόμα πιο επικίνδυνο.

Η νέα απαγόρευση κάνει μια εξαίρε-
ση για τα άγρια ζώα που χρησιμοποιού-
νται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρι-
κή. Σύμφωνα με την απόφαση, η χρήση
της άγριας ζωής δεν είναι παράνομη γι’
αυτό, αλλά τώρα πρέπει να «παρακο-
λουθείται αυστηρά». Η ανακοίνωση ό-
μως δεν καθιστά σαφές πώς θα γίνει αυ-
τή η παρακολούθηση ή ποιες είναι οι
κυρώσεις για την ανεπαρκή προστασία
των άγριων ζώων, αφήνοντας την πόρτα
ανοικτή σε κατάχρηση.

Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της
χρήσης των ζώων για το κρέας και της
χρήσης για φάρμακα είναι επίσης πολύ
λεπτή, επειδή συχνά οι άνθρωποι τρώνε
τα ζώα για τα οφέλη στην υγεία. Για πα-
ράδειγμα στην Κίνα, ο νόμος απαγορεύ-
ει την βρώση των παγκολίνων αλλά δεν
απαγορεύει τη χρήση των φολίδων τους
στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική. Έ-
τσι, στο σύνολό τους οι καταναλωτές
λαμβάνουν μικτά μηνύματα.

Η πανδημία του κορωνοϊού μάς απο-
δεικνύει ότι η καταστροφή του περιβάλ-
λοντος έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις
στην υγεία μας, την οικονομία και τον
τρόπο ζωής μας. Γεγονός είναι ότι ο κο-
ρωνοϊός έδειξε πως οι κυβερνώντες

Υπάρχουν αρκετοί πάγκοι σε κάθε υγρή
αγορά στο Guilin, που εμπορεύονται σκύ-
λους ζωντανούς και νεκρούς. Photo: David
Wong / South China Morning Post via
Getty Images Source:Getty Images 



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ14

ΟΟργανισμός Τροφίμων και
Γεωργίας των Ηνωμένων ε-
θνών (FAO) δήλωσε το 2011
ότι περίπου το ένα τρίτο των

τροφίμων χάνονται ή σπαταλούνται. Η
έκθεση αυτή θεωρείται ότι έχει διαδρα-
ματίσει βασικό ρόλο στη μείωση των α-
πορριμμάτων τροφίμων, η οποία πλέον
αποτελεί έναν από τους στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης παγκοσμίως. Αλ-
λά η ευρέως αναφερθείσα εκτίμηση
φαίνεται να είναι λανθασμένη όταν πρό-
κειται για το ποσό των τροφίμων που
σπαταλούνται στο σπίτι, επειδή δεν
λαμβάνεται υπόψη η αφθονία και πόσο
περισσότερο σπαταλούν οι πλουσιότε-
ροι από τους φτωχότερους ανθρώπους.

Σύμφωνα με μια νέα ολλανδική έρευ-
να, ο μέσος άνθρωπος στη Γη πετά κάθε
μέρα φαγητό ισοδύναμο με περίπου 527
θερμίδες. Η προηγούμενη εκτίμηση από

τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) των Ηνωμένων εθνών ήταν ότι
κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος πετά κα-
θημερινά φαγητό 214 θερμίδων. Η νέα
υπερδιπλάσια ποσότητα των 527 θερμί-
δων είναι περίπου το ένα πέμπτο των
2.500 θερμίδων που χρειάζεται ένας μέ-
σος άνθρωπος για να διατηρήσει το βά-
ρος του σε φυσιολογικά επίπεδα.

Πρόκειται για τρόφιμα τα οποία κα-
ταλήγουν στα σκουπίδια χωρίς να κατα-
ναλωθούν, ενώ βρίσκονται ακόμα σε
καλή κατάσταση και θα μπορούσαν να
«ταΐσουν» ανθρώπους που πεινάνε.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αν δεν υ-
πήρχε αυτή η σπατάλη, θα μπορούσαν
να τραφούν πέντε άνθρωποι, αντί για
τέσσερις, από το φαγητό στην κουζίνα
ενός μέσου νοικοκυριού.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Μόνι-

κα βαν ντεν Βέρμα του ολλανδικού Πα-
νεπιστημίου του Βαγκενίγκεν, ανέλυσαν
στοιχεία για τα δύο τρίτα του παγκόσμιου
πληθυσμού και έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό PLoS One.

Οι επιστήμονες υιοθέτησαν μια ασυ-
νήθιστη προσέγγιση για τον υπολογισμό
των παγκόσμιων απορριμμάτων τροφί-
μων. Λόγω της έλλειψης συγκρίσιμων ε-
θνικών στοιχείων σχετικά με τέτοιου εί-
δους απορρίμματα σε όλο τον κόσμο,
δημιούργησαν μια πρωτότυπη μεθοδο-
λογία για να υπολογίσουν τη σπατάλη
τροφίμων. Πρώτον, συνέκριναν πόσα
τρόφιμα παράγονται -με βάση τα στοι-
χεία του ΟΗε σχετικά με τη διαθεσιμό-
τητά τους- και πόσα καταναλώνονται, ό-
πως υπολογίζεται από την ενέργεια που
πρέπει να καταναλώνουν οι άνθρωποι
και τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης υγείας για τη σωματική μάζα από

σπαταλΗ τΡΟφίμων
Ένα σοβαρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα
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63 χώρες. Τέλος, χρησιμοποίησαν στοι-
χεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για να
προσδιορίσουν την ευημερία.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η σπα-
τάλη των τροφίμων αρχίζει όταν οι άν-
θρωποι ξεπερνούν σε μέση καταναλωτι-
κή δαπάνη τα 6,7 δολάρια τη μέρα. Η
εργασία δείχνει τη σημασία της εξέτα-
σης των διαφορετικών χαρακτηριστι-
κών των καταναλωτών. Γενικά, φαίνε-
ται ότι όσο περισσότερη τροφή είναι
διαθέσιμη, τόσο πιο πιθανό είναι να γί-
νεται σπατάλη από τους καταναλωτές.

Η σπατάλη τροφίμων είναι σημαντικό
πρόβλημα λόγω των πεινασμένων αν-
θρώπων που θα μπορούσαν να τραφούν.
επίσης υπάρχουν και οι περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις, καθώς επιβαρύνονται οι
χώροι υγειονομικής ταφής και επιδεινώ-
νεται η κλιματική αλλαγή, λόγω της υ-
περβάλλουσας παραγωγής και διακίνη-
σης τροφίμων. Οι τροφές που χάνονται
και πετιούνται, ευθύνονται σχεδόν για
το 10% των εκπομπών «αερίων του θερ-
μοκηπίου», σύμφωνα με τον ΟΗε.

υπάρχουν περιορισμοί στη νέα ανά-
λυση. Καλύπτει μόνο το 67% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού και δεν βασίζεται

σε στοιχεία από ορισμένες χώρες που
πρωτοστατούν στη σπατάλη τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. επί-
σης, η έρευνα δεν υπολόγισε τα τρόφιμα
που είχαν χαθεί στην παραγωγική διαδι-
κασία πριν φτάσουν στον καταναλωτή. 

Η μεγαλύτερη υπόθεση που κάνει η
νέα ανάλυση είναι ότι οι φτωχότερες χώ-
ρες θα αναπτυχθούν οικονομικά και εν-
δεχομένως, να αυξηθεί ακόμη περισσό-
τερο η σπατάλη τροφίμων. ευτυχώς, η
αύξηση αυτή δεν είναι δεδομένη, διότι
τα προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης
και οι πολιτισμικές διαφορές θα μπορού-
σαν να αλλάξουν τη συμπεριφορά των
καταναλωτών των χωρών αυτών.

Οι ερευνητές επισημαίνουν μερικές α-
πλές λύσεις για τη μείωση των απορριμ-
μάτων τροφίμων, όπως η μείωση του με-
γέθους των μερίδων των τροφίμων. Τονί-
ζουν ότι η αλλαγή συμπεριφοράς είναι
σημαντική και ενθαρρύνουν τους αγορα-
στές να αγοράζουν όση τροφή τούς χρει-
άζεται χωρίς υπερβολές και σπατάλες. 

είναι ουσιαστικά ο πιο βιώσιμος τρό-
πος για να λύσουμε εν μέρει το πρόβλη-
μα του πώς θα τροφοδοτήσουμε τον κό-
σμο στο μέλλον.

Προβλεπόμενη σπατάλη τροφίμων (Kcal/day/cap in 2011).
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τα ΔασΗ-φαντασματα
μια άγνωστη επίπτωση της κλιματικής αλλαγής

Συνήθως όταν ακούμε για την
κλιματική αλλαγή μας έρχεται
στο νου το λιώσιμο των πάγων
στην Αρκτική, η όλο και πιο

πρώιμη εμφάνιση της άνοιξης ή η αυξα-
νόμενη συχνότητα των ακραίων καιρι-
κών φαινομένων. Όμως, στις ακτές των
ανατολικών ΗΠΑ και του Βόρειου Κόλ-
που του Μεξικού, το πιο χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής είναι οι ομάδες των
νεκρών δέντρων που είναι γνωστές ως
δάση-φαντάσματα.

«Τα δάση φάντασμα είναι ο καλύτε-
ρος δείκτης της κλιματικής αλλαγής
στην Ανατολική Ακτή» λέει ο Matthew
Kirwan, καθηγητής στο Ινστιτούτο Θα-
λάσσιας επιστήμης της William &
Mary, που μελετά την εξέλιξη του παρά-
κτιου τοπίου και είναι συγγραφέας μιας
πρόσφατης ανασκόπησης στην αλλαγή
του φυσικού κλίματος για την εμφάνιση
των δασών αυτών. «Στις αγροτικές πε-
ριοχές χαμηλού υψόμετρου, υπάρχουν
τόσα νεκρά δένδρα και γεωργικές εκτά-
σεις που είτε έχουν υποβαθμιστεί είτε έ-
χουν εγκαταλειφθεί, καθώς οι επιπτώ-
σεις της αύξησης της στάθμης της θά-
λασσας είναι προφανείς».

Το επίπεδο της θάλασσας αναμένεται
να αυξηθεί μεταξύ του 0,4 και 1,2 μέ-
τρων έως το 2100. Συγκεκριμένα, στην
ανατολική ακτή των ΗΠΑ, μεταξύ Μα-
σαχουσέτης και Βόρειας Καρολίνας, η
στάθμη της θάλασσας αυξάνεται επί του
παρόντος τρεις φορές πιο γρήγορα από
τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτό οφείλε-
ται εκτός από την κλιματική αλλαγή, εν
μέρει σε μακροχρόνιες γεωλογικές διερ-
γασίες και στην επιβράδυνση του ρεύ-
ματος του Κόλπου του Μεξικού με απο-
τέλεσμα, λιγότερο νερό να μετακινείται
μακριά από τις ακτές του Ατλαντικού.

Πολλές από τις περιοχές του Ατλαντι-
κού και του Κόλπου του Μεξικού που α-
πειλούνται από την άνοδο της στάθμης
της θάλασσας είναι ιδιωτικοί κήποι και
αγροκτήματα. Η μετατροπή των γεωργι-

κών γαιών και των κήπων σε υγρότοπους
είναι λιγότερο οπτικά εμφανής από τα
δάση-φαντάσματα, αλλά είναι πολύ πιο
οικονομικά επιβλαβής. Τα έλη προσχω-
ρούν με ταχύ ρυθμό σε αστικές και προ-
αστιακές περιοχές. Η εγκατάλειψη της
γεωργικής γης λόγω της εισχώρησης θα-
λασσινού νερού συμβαίνει σε παράκτιες
περιοχές χαμηλού υψομέτρου ανά τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων
εκτάσεων της Βόρειας Καρολίνας, της Ι-
ταλίας, του Μεξικού και του Μπαγκλα-
ντές. Στο Μπαγκλαντές, το θαλασσινό
νερό διείσδυσε σε 10.000 τετραγωνικά
χιλιόμετρα γης τις τελευταίες τέσσερις
δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων περί-
που 3.000 τετραγωνικά χλμ. καλλιεργή-
σιμης γης. Οι αγρότες του Μπαγκλαντές
προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με
την αύξηση της χρήσης λιπασμάτων για
τη μείωση των απωλειών στις αποδόσεις
των καλλιεργειών, την αλλαγή του εί-
δους των καλλιεργειών και τη μετατροπή
1.380 τετραγωνικών χλμ. γεωργικής γης

σε εκτροφεία γαρίδας. Η αύξηση της
στάθμης της θάλασσας προβλέπεται ότι
θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες
στις γεωργικές εκτάσεις στον επόμενο
αιώνα, ιδιαίτερα σε έθνη με γεωργική
παραγωγή σε δέλτα ποταμών ή σε παρά-
κτιες περιοχές. Για παράδειγμα, προβλέ-
πεται ότι 1.000 τετραγωνικά χλμ. γεωργι-
κής γης θα χαθούν στο δέλτα του ποτα-
μού Pearl της Κίνας. Το Δέλτα του Με-
κόνγκ στο Βιετνάμ θα είναι μια από τις
πιο πληγείσες περιοχές στον κόσμο, ό-
που οι απώλειες στην παραγωγή ρυζιού
απειλεί την παγκόσμια προσφορά και
διαθεσιμότητα τροφίμων.

Η μετατροπή των χερσαίων δασών σε
υγροτόπους και δάση-φαντάσματα μπο-
ρεί να είναι σταδιακή ή να επιταχυνθεί
από καταστροφικά γεγονότα όπως τυ-
φώνες, πυρκαγιές και επιδημίες εντό-
μων. Αν και τα νερά των βροχών υποχω-
ρούν σε ώρες, τα αποτελέσματα από την
εισχώρηση θαλασσινού νερού εξαιτίας
ενός ακραίου καιρικού φαινομένου,

Γυμνά ξεραμένα δέντρα από την εισχώρηση αλμυρού νερού στο Robbins, 
MD Matthew Kirwan.
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Στάδια δημιουργίας δασών-φα-
ντασμάτων. Οι φωτογραφίες πα-
ρουσιάζουν μετατροπή από δάσος
σε έλος στην περιοχή του κόλπου
Chesapeake (MD, ΗΠΑ):

1. Θάνατος των νεαρών δέντρων. 
2. Αραίωση της δασοκάλυψης 

και εισβολή φυτών του γένους 
Phragmites και θάμνων. 

3. Ο θάνατος των ενήλικων δένδρων
και η μετατροπή σε έλος. 

Πηγή φωτό:
Lennert Schepers, UAntwerpen

μπορούν να παραμείνουν για χρόνια ή
δεκαετίες στα υπόγεια ύδατα, και να έ-
χουν μόνιμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη
των δέντρων. επιπλέον, ο αντίκτυπος
των καταιγίδων αυξάνεται με την άνοδο
της στάθμης της θάλασσας. 

ελλείψει ακραίων φαινομένων, η αλ-
λαγή του δάσους σε δάσος-φάντασμα,
μπορεί να γίνει πιο σταδιακά. Στα αρχι-
κά στάδια της εισχώρησης του θαλασσι-
νού νερού στα υπόγεια ύδατα, τα ζωντα-
νά δέντρα αρχίζουν να παρουσιάζουν
μειωμένη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια
της επόμενης φάσης, η δυσφορία του
δάσους γίνεται πιο ορατή. Νεαρά δέ-
ντρα πεθαίνουν και το δάσος γερνάει,
καθώς μόνο μεγάλης ηλικίας δέντρα ε-
πιβιώνουν. Καθώς τα ενήλικα δέντρα
αρχίζουν μετά και αυτά να πεθαίνουν,
είδη ανθεκτικά στο αλάτι αρχίζουν κυ-
ριαρχούν στο δασικό υπόστρωμα, βοη-
θούμενα από την αύξηση της διείσδυ-
σης του φωτός και της διασποράς των
σπόρων από βροχές και καταιγίδες. Οι
θάμνοι κυριαρχούν συχνά στη μετάβα-
ση από το δάσος σε έλος (φωτό 2). Από
τα 148 τετραγωνικά χλμ. μετασχηματι-
σμένων δασικών εκτάσεων στο Big-
Bend της Φλόριντα, το 55% μετατράπη-
κε σε έλος, ενώ το 45% μετατράπηκε σε
θαμνώνες που διατηρήθηκαν για 20
χρόνια. Τέλος, οι νεκροί κορμοί δέ-
ντρων παραμένουν στα παλιρροϊκά έλη
για δεκαετίες, μια διαρκής ανάμνηση
δασών που εκτοπίστηκαν από την άνο-
δο της στάθμης της θάλασσας και την
διείσδυση αλμυρού νερού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ρυθμός
και το ποσοστό της μετατροπής του δα-
σικού οικοσυστήματος σε έλη και υγρό-
τοπους, εξαρτάται από την αντοχή στην
αλατότητα των φυτικών ειδών που απο-
τελούν τους διάφορους τύπους δασών.
Για παράδειγμα στην περιοχή Delaware
Bay, τα δάση του λευκού κέδρου του Ατ-
λαντικού (Chamaecyparis thyoides) ξε-
ραίνονται με ταχύτερους ρυθμούς από
τα δάση των οποίων τα τυπικά είδη είναι

νερό αναμένεται να εισχωρήσει στην
ξηρά τρεις φορές περισσότερο από τη
σημερινή περιοχή των παράκτιων υγρο-
τόπων, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπο-
ρούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερα
έλη στο μέλλον. Αλλά οι επιστήμονες
δεν είναι σίγουροι αν αυτοί οι νέοι υγρο-

το κόκκινο σφενδάμι (Acer rubrum), το
Liquidambar styraciflua και το Nyssa
sylvatica.

Προβλέπεται ότι όλο και σε περισσό-
τερες περιοχές θα αναπτυχθούν περισ-
σότερα δάση-φαντάσματα. Στις ακτές
του Κόλπου του Μεξικού, το θαλασσινό

1. 2.

3.
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βιότοποι θα είναι της ίδιας οικολογικής
ποιότητας με αυτούς που σήμερα πνίγο-
νται κάτω από την αύξηση του θαλασσι-
νού νερού. Η μετατροπή μεγάλων εκτά-
σεων δασών και αγρών σε υγρότοπους
μπορεί να μειώσει την παροχή των υπη-
ρεσιών της βιοποικιλότητας, καθώς α-
ποτελεί ευκαιρία για επέκταση των ε-
πεμβατικών ειδών. Στον κόλπο του
Delaware, το 30% της μετατρεπόμενης
δασικής περιοχής έγινε έλος, του οποί-
ου το 60% της έκτασης κυριαρχείται α-
πό την ξενικό είδος καλαμιού (Phrag-
mites australis). Στην Φλόριντα, το ξενι-
κό είδος-εισβολέας η πιπεριά της Βραζι-
λίας (Schinus terebinthifolius) μαζί με
το καλάμι του είδους Phragmites aus-
tralis, ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα είδη
αφού παρουσιάζει μεγάλη ανοχή στο α-
λάτι, και αναμένεται επίσης να εξαπλω-
θεί κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης
των οικοσυστημάτων. Έτσι, η μετατρο-
πή της γης από την εισχώρηση του θα-
λάσσιου νερού θα επηρεάσει τόσο τη

σύνθεση και την λειτουργία του παρά-
κτιου τοπίου.

Τα δάση-φαντάσματα, οι εγκαταλειμ-
μένες γεωργικές εκτάσεις και άλλοι δεί-
κτες της υποβάθμισης της γης είναι πε-
ρισσότερο κοινά στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, εν μέρει επειδή αυτές οι παρά-
κτιες περιοχές είναι σε μεγάλο βαθμό α-
γροτικές και στερούνται μεγάλου, συ-
στηματικού χαρακτήρα αντιπλημμυρι-
κών δομών εκτός των μεγάλων πόλεων.
Σε αντίθεση, τα δάση-φαντάσματα είναι
σπανιότερα στη Δυτική ευρώπη και την
Κίνα, επειδή έχουν περισσότερες αντι-
πλημμυρικές κατασκευές και αναχώμα-
τα που προστατεύουν την ξηρά από την
άνοδο της στάθμης της θάλασσας και
τις παράκτιες πλημμύρες. Οι επιστήμο-
νες δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο α-
ντιμετώπισης της αύξησης των δασών-
φαντασμάτων.

Όσο προσπαθούμε να προσαρμο-
στούμε προσεκτικά στις επιπτώσεις των
κλιματικών αλλαγών που προκαλούνται

από τον άνθρωπο, είναι δύσκολο να α-
ποκαταστήσουμε συγχρόνως και τα οι-
κοσυστήματα που χάνουμε. Η άνοδος
της στάθμης της θάλασσας θα επαναο-
ριοθετήσει, στη διάρκεια του αιώνα που
διανύουμε, όχι μόνο την παράκτια ζώνη
και τις παραθαλάσσιες πόλεις πολλών
χωρών, αλλά και πολλά οικοσυστήμα-
τα. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη και η α-
νάγκη για δράση αδιαμφισβήτητη. Για
να μην βρεθούμε πέρα των περιβαλλο-
ντικών ορίων που επιτρέπουν την αν-
θρώπινη επιβίωση και ευημερία στον
πλανήτη, οι κυβερνήσεις οφείλουν να
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλ-
λιώς θα χαθούν πόλεις, ακτές και οικο-
συστήματα.

Πηγή: Kirwan, M. L., & Gedan, K. B.
(2019). Sea-level driven land conver-
sion and the formation of ghost forests.
Nature Climate Change, 9(6), 450-457.

Ένα Δάσος-Φάντασμα στις νήσους Catlett στο Gloucester County, VA Matthew Kirwan.
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ζουν τη ζωή. Πιστεύουν ότι το συγκεκρι-
μένο παρείχε επίσης τροφή και καταφύγιο
για πολλά διαφορετικά είδη θαλάσσιας
ζωής της τότε εποχής.

Η ζωή στη Γη εξαρτάται από τα φυτά
και τα φύκη για τροφή και οξυγόνο. Τα δέ-
ντρα και τα φυτά κάθε είδους στην ξηρά,
όλα εξελίχθηκαν από τα πρώιμα είδη θα-
λάσσιων μικροσκοπικών φυκιών, που
προηγήθηκαν κατά περίπου 450 εκατομ-
μύρια χρόνια.

Δεν συμφωνούν όλοι πάντως οι επιστή-
μονες με τη θαλάσσια προέλευση των φυ-
τών. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ό-
τι τα πρώτα πράσινα φυτά εμφανίστηκαν
αρχικά σε ποτάμια και λίμνες και στη συ-
νέχεια κατέκτησαν τον ωκεανό και αργό-
τερα επεκτάθηκαν στην ξηρά.

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες είδη φυ-
κιών, όπως τα φαιοφύκη, τα ροδοφύκη
και τα χλωροφύκη. Το αρχαιότερο είδος
φυκιού που έχει βρεθεί, είναι τα κόκκινα

Rhodophyta ηλικίας 1.047 δισεκατομμυρί-
ου ετών, ενώ το ελαφρώς νεότερο Protero-
cladus antiquus είναι το αρχαιότερο χλω-
ροφύκος. Όπως είπε ο Σιάο, μερικά σύγ-
χρονα πράσινα φύκια (siphoncladaleans)
μοιάζουν πολύ με εκείνους τους πανάρ-
χαιους πράσινους προγόνους τους.

Πηγή: Tang, Q., Pang, K., Yuan, X., &
Xiao, S. (2020). A one-billion-year-old
multicellular chlorophyte. Nature Ecology
& Evolution, 1-7.

Μικροσκοπικά απολιθώματα
φυκιών ηλικίας περίπου ενός
δισεκατομμυρίου ετών, που
βρέθηκαν στην Κίνα, είναι

τα παλαιότερα απολιθώματα πράσινων φυ-
τών στον κόσμο. εκτιμάται ότι τα πράσινα
φύκη (χλωροφύκη) αφθονούσαν στις θά-
λασσες του πλανήτη, πολύ προτού εμφανι-
στούν τα πρώτα σύγχρονα φυτά στην ξηρά
πριν περίπου 450 εκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κινεζι-
κής καταγωγής γεωεπιστήμονα και παλαιο-
βιολόγο Σουχάι Σιάο του Ινστιτούτου Τε-
χνολογίας της Βιρτζίνια των ΗΠΑ (Virginia
Tech), έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό για θέματα οικολογίας και εξέλι-
ξης «Nature Ecology & Evolution».

Τα απολιθώματα των φυκιών του είδους
Proterocladus antiquus, ανακαλύφθηκαν
πάνω σε βράχους κοντά στην πόλη Ντα-
λιάν της βόρειας Κίνας. Έχουν μέγεθος μό-
νο ενός κόκκου ρυζιού, αλλά τότε ήταν από
τους μεγαλύτερους οργανισμούς στη Γη,

Η μελέτη μας δείχνει ότι τα χλωροφύκη
είχαν εξελιχτεί πριν ένα δισεκατομμύριο
χρόνια, κάτι που μεταθέτει κατά περίπου
200 εκατομμύρια χρόνια στο παρελθόν
την πρώτη εμφάνισή τους. Αυτά τα απολι-
θώματα συνδέονται με τους προγόνους ό-
λων των σύγχρονων φυτών της ξηράς που
βλέπουμε σήμερα.

Τα πρώτα φυτά στη Γη ήταν απλοί μο-
νοκύτταροι οργανισμοί, αλλά σταδιακά α-
ναπτύχθηκαν πολυκύτταρα φυτά όπως το
Proterocladus, το οποίο ανήκει στα λεγό-
μενα χλωροφύκη και είναι 200 εκατομμύ-
ρια χρόνια παλαιότερο από τα αρχαιότερα
έως τώρα γνωστά πράσινα φυτά. Οι οργα-
νισμοί αυτοί ζούσαν σε ρηχά νερά μαζί με
άλλους φωτοσυνθετικούς μικροοργανι-
σμούς και τα σχήματά τους διατηρήθηκαν
στα πετρώματα μέχρι σήμερα.

εκείνη την εποχή, το φυτό ήταν μια από
τις μεγαλύτερες μορφές ζωής στη θάλασ-
σα, που περιείχε κυρίως βακτήρια και άλ-
λους μικροοργανισμούς. Οι ερευνητές λέ-
νε ότι το Proterocladus ήταν σε θέση να
πραγματοποιήσει φωτοσύνθεση, λαμβά-
νοντας ενέργεια από τον ήλιο για να παρά-
γει άνθρακα και οξυγόνο που υποστηρί-

το αρχαιοτερο απολιθωμα 
πρασινου φυτου στη Γη

Ψηφιακή αναπαράσταση των αρχαίων
μικροσκοπικών χλωροφυκών που ζούσαν
στον ωκεανό. Φωτογραφία: Dinghua Yang
/ Virginia Tech / PA.

Ένα απολίθωμα Proterocladus antiquus
που χρονολογείται από 1 δισεκατομμύριο
χρόνια. Η εικόνα καταγράφηκε χρησιμο-
ποιώντας μικροσκόπιο, καθώς το ίδιο το
απολίθωμα έχει μήκος 2mm. Φωτογραφία:
Virginia Tech / PA.
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Οι αμμουδιές και οι παραλίες
για πολλούς από εμάς είναι
πολλά περισσότερα από ό-
μορφα τοπία. είναι μέρος

της ζωής μας, καθώς εκεί έχουμε ανα-
μνήσεις από το πρώτο μας μπάνιο, τα
καλοκαίρια με τους γονείς, τα παιχνίδια
στην θάλασσα με την παρέα, τις πρώτες
αγκαλιές με θέα το απέραντο γαλάζιο.
Σε όλον τον κόσμο, εκατομμύρια άν-
θρωποι περιμένουν το καλοκαίρι, για να
κάνουν διακοπές σε μια παραλία.

Γι’ αυτό οι αμμώδεις παραλίες έχουν
μεγάλη κοινωνικο-οικονομική σημασία
ως πόλοι οικονομικής-τουριστικής ανά-
πτυξης και αναψυχής. επίσης οι αμμώ-
δεις παραλίες, που καταλαμβάνουν πάνω
από το ένα τρίτο της παγκόσμιας ακτο-
γραμμής, παρέχουν φυσική προστασία
των ακτών από καταιγίδες και κυκλώνες.

είναι λοιπόν ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι
σχεδόν οι μισές αμμώδεις παραλίες της
ελλάδας και γενικότερα του πλανήτη,
πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές, μπορεί να έ-
χουν εξαφανιστεί έως το τέλος του αιώνα
μας (2100), αν συνεχιστεί η κλιματική
αλλαγή με τον σημερινό ρυθμό. ειδικότε-
ρα, τουλάχιστον μία στις δέκα ελληνικές
παραλίες με άμμο μπορεί να έχει εξαφα-
νιστεί έως τα μέσα του αιώνα μας (2050).

Αυτή είναι η δυσοίωνη εκτίμηση μιας
νέας μελέτης του Κοινού Κέντρου ε-
ρευνών (JRC) της ευρωπαϊκής επιτρο-
πής, με επικεφαλής έναν Έλληνα επι-
στήμονα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Έλληνα Μιχάλη Βουσδούκα του
Joint Research Centre στην Ίσπρα της Ι-
ταλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό για θέματα κλιματι-
κής αλλαγής "Nature Climate Change",
ανέλυσαν δορυφορικές εικόνες, οι οποί-
ες αποκαλύπτουν τη διαχρονική αλλαγή
που έχει συμβεί στις παραλίες μετά το
1984. Με βάση αυτά τα ιστορικά στοι-
χεία, η μελέτη κάνει προβολή των εξελί-
ξεων στο μέλλον με βάση δύο διαφορε-
τικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. 

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μα-
κεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων ο κ.
Βουσδούκας, «για την ελλάδα προβλέ-

της ευρωπαϊκής επιτροπής. Προβλέπε-
ται επίσης πως η κατάσταση θα επιδεινω-
θεί κατά το δεύτερο μισό του αιώνα, κα-
θώς θα εξαφανιστούν άλλα 95.061 χλμ ή
25.7% των παραλιών της Γης. 

Οι εκτιμήσεις αυτές απέχουν πολύ α-
πό τις πιο καταστροφικές καθώς βασίζο-
νται σε μια αισιόδοξη πρόβλεψη της
διεθνούς δράσης για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, ένα σενάριο
γνωστό ως RCP4.5. Σε αυτό το σενάριο,
οι ωκεανοί θα αυξηθούν μόνο κατά 50
εκατοστά μέχρι το 2100. 

ώστόσο, αν συνεχίσει η εκπομπή άν-
θρακα με τον τρέχοντα ρυθμό, τα επίπε-
δα της θάλασσας θα αυξηθούν κατά πε-
ρίπου 80 εκατοστά, σύμφωνα με την

πουμε την απώλεια του 40% έως 50%
των παραλιών με άμμο έως το τέλος του
αιώνα μας και το 10% έως 13% έως το
2050. Μεταξύ των περιοχών όπου προ-
βλέπεται η μεγαλύτερη διάβρωση των
αμμωδών παραλιών, είναι ο Κόλπος
Καλλονής στη Λέσβο, η Νότια Λήμνος,
ο Πύργος, η Νότια Αττική, ο Θερμαϊκός
Κόλπος, η Δυτική Θράκη και πολλές
νότιες παραλίες στις Κυκλάδες».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε 30 χρόνια, η
διάβρωση θα έχει καταστρέψει 36.097 χι-
λιόμετρα (22,430 μίλια) ή το 13,6% από
τις αμμώδεις ακτές. Οι ακτές προσδιορί-
ζονται σε δορυφορικές εικόνες από επι-
στήμονες του Κοινού Κέντρου ερευνών,
την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία

Οί παΡαλίεσ τΗσ ελλαΔασ κίνΔυνευΟυν

Οι παραλίες της Ελλάδας που θα επηρεαστούν σοβαρά από τη διάβρωση 
μέχρι τα τέλη του αιώνα. Πηγή γραφήματος: Guardian - Joint Research Centre 

of the European Commission.
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Διακυβερνητική επιτροπή για την Αλ-
λαγή του Κλίματος. εάν συμβεί αυτό,
συνολικά 131.745 χιλιόμετρα παρα-
λιών, θα βρεθούν κάτω από το νερό. 

Σε όλο τον πλανήτη, η μέση υποχώρη-
ση στην ακτογραμμή θα είναι 86,4 μέτρα
στο σενάριο RCP4.5 ή 128,1 μέτρα στο
σενάριο κατά το οποίο διατηρούνται οι υ-
ψηλές εκπομπές άνθρακα, αν και τα ποσά
θα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των το-
ποθεσιών. Οι πιο πλατιές ακτές θα επηρε-
αστούν περισσότερο από τις πιο απότο-
μες ή αυτές που διατηρούνται τεχνητά
στο πλαίσιο της παράκτιας ανάπτυξης.

Στο βέλτιστο σενάριο, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα χάσει 1.531 χλμ ακτών.
2,415 χλμ. (43,7%) στη χειρότερη περί-
πτωση. Η Αυστραλία θα χάσει 14.849
χιλιόμετρα και ο Καναδάς 14.425 χιλιό-
μετρα, η Χιλή 6.659 χιλιόμετρα, το Με-
ξικό 5.488 χιλιόμετρα, η Κίνα (5.440 χι-
λιόμετρα και οι ΗΠΑ 5.530 χιλιόμετρα.

Ο κίνδυνος διάβρωσης και τελικά ε-
ξαφάνισης είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε ο-
ρισμένες χώρες, όπου ακόμη και πάνω
από το 60% των αμμωδών παραλιών
μπορεί να χαθούν (π.χ. σε Γκάμπια και
σε Γουινέα-Μπισάου).

Το επιστημονικό μοντέλο λαμβάνει υ-
πόψη του γεωλογικούς και ανθρωπογε-
νείς παράγοντες, καθώς επίσης την ανα-
μενόμενη άνοδο της στάθμης των θα-
λασσών εξαιτίας της μελλοντικής ανό-

δου της θερμοκρασίας, όπως επίσης τη
διάβρωση του εδάφους από καταιγίδες
και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η
άνοδος της στάθμης της θάλασσας επι-
δεινώνει τα προβλήματα που προκαλού-
νται από την κατασκευή και τα εμπόδια
στην ακτογραμμή, όπως τα κτίρια, οι
δρόμοι ή τα φράγματα, τα οποία άλλαξαν
τον φυσικό κύκλο αναπλήρωσης αμμου-
δερών παραλιών. Ένας τρίτος παράγο-
ντας διάβρωσης είναι η εντατικοποίηση
των καταιγίδων, η οποία συνδέεται με
την κλιματική αλλαγή. Αυτά φαίνονται
στην πορεία για την περαιτέρω εξάλειψη
των πιο ευάλωτων παραλιών. H μελέτη
προβλέπει ότι οι βρετανικές ακτές που α-
ντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη διάβρωση
είναι οι ανατολικές και δυτικές ακτές, οι
οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στις παλιρ-
ροιακές υπερτάσεις από ό,τι στο νότο.

Η διάβρωση της άμμου θα θέσει σε
κίνδυνο την άγρια φύση και θα μπορού-
σε να προκαλέσει σημαντικά προβλή-
ματα στους παράκτιους οικισμούς που
δεν θα έχουν πλέον ζώνες προστασίας
για να προστατευθούν από την άνοδο
των επιπέδων της θάλασσας. επιπλέον,
τα μέτρα των κυβερνήσεων για την άμ-
βλυνση των ζημιών, προβλέπεται να γί-
νουν ολοένα και πιο δαπανηρά και σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις μη βιώσιμα.

Ανεξάρτητα από σενάρια που ανα-

φέρθηκαν σε αυτή τη μελέτη, είναι σα-
φές ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε
στη διάβρωση της θάλασσας που δεν
μπορούμε πλέον να αποτρέψουμε, αν
θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβά-
νουμε τις παραλίες μας.

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κα-
τάλληλο προγραμματισμό, όπως η δια-
τροφή στην παραλία (προσθήκη άμμου
στις παραλίες για την καταπολέμηση
της διάβρωσης) και άλλες λύσεις μαλα-
κών και σκληρών μηχανικών. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, θα χρειαστεί ακό-
μη να υποχωρήσουμε από την ακτή για
να επιτρέψουμε στην παραλία να μετα-
ναστεύσει στην ξηρά.

Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε να α-
πολαμβάνουμε τις αμμώδεις παραλίες
μας στο μέλλον, δεν μπορούμε να επιτρέ-
ψουμε τις συνεχείς και αυξανόμενες εκ-
πομπές αερίων θερμοκηπίου. Ο κόσμος
χρειάζεται επείγοντα, σημαντικά και βιώ-
σιμα παγκόσμια μέτρα μετριασμού των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Πηγή: Vousdoukas, M. I., Ranasinghe,
R., Mentaschi, L., Plomaritis, T. A.,
Athanasiou, P., Luijendijk, A., & Feyen,
L. (2020). Sandy coastlines under threat
of erosion. Nature climate change,
10(3), 260-263

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι σχεδόν οι μισές αμμώδεις παραλίες της Ελλάδας και γενικότερα του πλανήτη, 
πολλές από τις οποίες βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, μπορεί να έχουν εξαφανιστεί έως το τέλος του αιώνα μας (2100), 

αν συνεχιστεί η κλιματική αλλαγή με το σημερινό ρυθμό.
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Μια επιβλητική Δασική Πεύ-
κη (Pinus sulverstris) 350
ετών σε μία στενή λωρίδα
γης, που αναδύεται από τα

νερά του ποταμού Σβράτκα κοντά στο
χωριό Βιρ της Τσεχίας, κατέκτησε τον
τίτλο του Ομορφότερου Δέντρου της
Χρονιάς στην ευρώπη. 

Το Πεύκο του Χουντομπίν, ή «Φύλα-
κας του Πλημμυρισμένου Χωριού»,
διεκδίκησε και κέρδισε το βραβείο στον
διαγωνισμό ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρο-
νιάς (European Tree of the Year) 2020.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ένα
Γκίγκο στην Κροατία, που αναδείχθηκε
δεύτερο και η Μοναχική Λεύκα στην
Καλμίκια της ρωσίας που βρέθηκε στην
τρίτη θέση. Το πεύκο πήρε το όνομά του

από το χωριό που βυθίστηκε, όταν κατα-
σκευάστηκε το φράγμα στο Βιρ.

Το Πεύκο του Χουντομπίν που αποτε-
λεί μια εντυπωσιακή μαρτυρία της υψη-
λής αντίστασης στην κλιματική αλλαγή
και στον ανθρώπινο αντίκτυπο, συγκέ-
ντρωσε συνολικά 47.226 ψήφους. 

Σύμφωνα με έναν θρύλο, που διηγού-
νται οι κάτοικοι της περιοχής της Τσε-
χίας, ένας διάβολος καθόταν κάτω από
το πεύκο τη νύχτα και έπαιζε βιολί. ώ-
στόσο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελί-
δα του διαγωνισμού, είναι πολύ πιθανό-
τερο κάποιος να ακούσει τους ισχυρούς
ανέμους που πνέουν πάνω από την κοι-
λάδα. 

Στη δεύτερη θέση με 28.060 ψήφους,
οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία κατέ-

ταξαν το «ερωτευμένο Γκίγκο» με το ό-
νομα Αδάμ, που βρίσκεται δίπλα σε ένα
ίδιο δέντρο με το όνομα, εύα. Το δέντρο
βρίσκεται στο κάστρο της κωμόπολης
Ντάρουβαρ στην επαρχία Μπιέλοβαρ –
Μπιλογκόρα, στη Σλαβονία της Κροα-
τίας. 

Την τρίτη θέση κατέλαβε με 27.411
ψήφους η «Μοναχική Λεύκα» στις στέ-
πες της Καλμίκια στη ρωσία. Σύμφωνα
με τον μύθο, η λεύκα φυτεύτηκε στις αρ-
χές του 20ού αιώνα από έναν βουδιστή
μοναχό, ο οποίος έφερε τους σπόρους α-
πό το Θιβέτ, όπου είχε πάει για προσκύ-
νημα. Η λεύκα μεγάλωσε και έγινε ένα
γιγαντιαίο δέντρο με κλαδιά που απλώ-
νουν παχιά σκιά. Οι ταξιδιώτες που έκα-
ναν μακρινές διαδρομές με άλογο, στα-

Το Πεύκο του Χουντομπίν αναδύεται από τα νερά του ποταμού Σβράτκα κοντά στο χωριό Βιρ, στην Τσεχία 

Ο «φυλακασ τΟυ πλΗμμυΡίσμενΟυ ΧωΡίΟυ»
τΟ πίΟ ΟμΟΡφΟ ΔεντΡΟ τΗσ ευΡωπΗσ γία τΟ 2020
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ρία. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε πρώ-
τη φορά το 2011 με βάση τη δημοφιλή
ψηφοφορία Δέντρο της Χρονιάς, που
διοργάνωνε στην Τσεχία για πολλά χρό-
νια το Τσέχικο Ίδρυμα Περιβαλλοντικής
Συνεργασίας.

Η τελετή για την επιλογή του νικητή, η
οποία λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες,
φέτος πραγματοποιήθηκε on line λόγω
των περιορισμών για την αποτροπή της
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Στον φετινό διαγωνισμό ήταν υποψή-
φια, μεταξύ άλλων, το Δέντρο της ελευ-
θερίας, βελανιδιά που φυτεύτηκε το
1929 στην πόλη Κάποσβαρ της Ουγγα-
ρίας, μία οξιά με πολλούς κορμούς στη
Σορέζ της Γαλλίας, μία Αφροξυλιά 200
ετών στη Ζέζοφ της Πολωνίας και μία
καστανιά 1.000 ετών στην Τρεσμίνα,
στην Πορτογαλία. 

Ο φετινός διαγωνισμός προσέλκυσε
285.000 ψήφους απ’ όλη την ευρώπη. 

ματούσαν στη λεύκα για να αναπαυτούν
και έκαναν ευχές. Το δέντρο είχε την φή-
μη ότι εκπλήρωνε όλες τις επιθυμίες. 

Η ψηφοφορία για το ευρωπαϊκό Δέ-
ντρο της Χρονιάς διοργανώνεται κάθε
Φεβρουάριο από την EPA (Environmental
Partnership Association). Η EPA αποτε-
λεί κοινοπραξία έξι οργανώσεων προ-
στασίας του περιβάλλοντος από τη
Βουλγαρία, τη ρουμανία, την Τσεχία, τη
Σλοβακία, την Πολωνία και την Ουγγα-

Το «Ερωτευμένο Γκίγκο» στην Κροατία κατέλαβε την 2η θέση.

Η «Μοναχική Λεύκα» στις στέπες της Καλμίκια στη Ρωσία όπου αναπαύονταν οι ταξιδιώτες στην 3η θέση.
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Καθώς το φως από τον μακρινό
προβολέα πέφτει πάνω στα μέλη
της χορωδίας, αυτά παίρνουν τις
θέσεις τους, ντυμένα όπως αρ-

μόζει για την παράσταση. Έχουν εξασκηθεί
από τη βρεφική τους ηλικία και τραγουδούν
με σθένος και άνεση. Μερικά από τα μέλη
της χορωδίας μάλιστα φαίνεται ότι έχουν ι-
κανότητες στην τέχνη του αυτοσχεδιασμού,
δημιουργώντας αυθόρμητα καινούριες και
διαφορετικές μελωδίες.

Αυτή η παράσταση δεν λαμβάνει χώρα
σε κάποια αίθουσα συναυλιών παγκοσμίου
φήμης. Η αυλαία που σηκώνεται είναι αυτή
του σκοταδιού της νύχτας και αποκαλύπτει
μια τεράστια χορωδία από μικρά φτερωτά
πλάσματα. Πολλά είδη ωδικών πτηνών πά-
νω σε φράχτες, σε δέντρα και σε τηλεφωνι-
κά σύρματα ενώνουν τις φωνές τους, σε μια
από τις πιο απολαυστικές χορωδίες στον
κόσμο και οι όμοιοι με φλάουτο τόνοι της
φωνής τους ηχούν ένα χαρούμενο χαιρετι-
σμό προς την καινούρια μέρα.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, όσοι ξυ-
πνούν νωρίς το πρωί έχουν τη δυνατότητα
να απολαύσουν το μελωδικό, πρωινό κελάη-
δημα των πουλιών. Μόνο τα αρσενικά κε-
λαηδούν την αυγή και είναι μια τεχνική που
χρησιμοποιούν για να αποδείξουν στα πιθα-
νά ζευγάρια τους ότι είναι δυνατά και υγιή.
Κελαηδούν για να επισημάνουν την περιοχή
τους και να προσελκύσουν τα θηλυκά. Το
κελάηδημα είναι άκρως συνδεδεμένο με την
«ερωτική ζωή» ενός πουλιού και είναι σημα-
ντικό σε κάθε στάδιο της σχέσης τους, από
την ερωτοτροπία μέχρι τη φωλεοποίηση.

επειδή τα πουλιά κελαηδούν συνήθως
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής πε-
ριόδου, το κελάηδημά τους ακούγεται πε-
ρισσότερο από το τέλος του χειμώνα μέχρι
τα τέλη Ιουλίου. ειδικά από τα τέλη Απρι-
λίου έως τις αρχές Ιουνίου ένας ιδιαίτερα
μεγάλος αριθμός ειδών κελαηδούν ταυτό-
χρονα. 

Σχεδόν όλα τα είδη κελαηδούν πιο έντο-

να νωρίς το πρωί. Κάθε είδος έχει διαφορε-
τικό χρόνο για το πρώτο κελάηδημά του, το
οποίο καθορίζεται από την αυξανόμενη φω-
τεινότητα της ημέρας. Κάθε πρωί, η σειρά
με την οποία ακούγονται τα διάφορα είδη
πουλιών είναι ίδια. Η ανατολή του ήλιου εί-
ναι η ώρα αναφοράς. Σχεδόν όλα τα είδη
πουλιών αρχίζουν το κελάηδημα πριν από
την ανατολή του ηλίου, όταν ξεκινούν τα
πρώτα είναι ακόμα σκοτάδι. Καθώς η άνοι-
ξη προχωρά, το πρωινό κελάηδημα μετατο-
πίζεται πιο νωρίς το πρωί. Ταυτόχρονα, τα
πουλιά στις περιοχές με ανατολική έκθεση
ακούγονται πάντα νωρίτερα σε σχέση με τα
πουλιά των περιοχών με δυτική έκθεση.

Δεν ξεκινούν το κελάηδημα όλα τα που-
λιά την ίδια ώρα. Το ρολόι των πουλιών του
NABU (Γερμανικός Οργανισμός Προστα-
σίας Φυσικού Περιβάλλοντος) δείχνει πότε
αρχίζουν να κελαηδούν ορισμένα κοινά εί-
δη πουλιών.

Ο Κοκκινούρης (Phoenicurus phoenicurus)
ξεκινάει πιο νωρίς από όλους, περίπου 80

λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου, από το
Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο. Ο γνωστός μας
σπίνος (Fringillia coelebs) συνήθως «ξυ-
πνάει» τελευταίος, μόλις 10 λεπτά πριν την
ανατολή. ώστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Οι κοκκινολαίμηδες (Erithacus rubecula)
για παράδειγμα, που ζουν σε αστικές περιο-
χές, κελαηδούν τις νυχτερινές ώρες διότι
στη διάρκεια της ημέρας έχει πολύ θόρυβο.
Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστή-
μιο του Σέφιλντ στη Βρετανία, υπάρχει
σχέση μεταξύ των επιπέδων θορύβου που
καταγράφονται σε μια περιοχή κατά τη
διάρκεια της ημέρας και του αριθμού των
πτηνών που κελαηδούν τη νύχτα. 

Όπως διευκρινίζει ο ρίτσαρντ Φούλερ, έ-
νας από τους συγγραφείς της μελέτης:
«Μετρήσαμε το φως της νύχτας και τα επί-
πεδα θορύβου. Ανακαλύψαμε ότι ο θόρυβος
της ημέρας είχε πολύ πιο σημαντικές επι-
πτώσεις στη συμπεριφορά των πτηνών. Το
νυχτερινό φως έχει και αυτό επιπτώσεις,
αλλά πολύ μικρότερες από αυτές του θορύ-
βου». επίσης υποστηρίζει ότι «τα πουλιά

Η πΡωίνΗ μΟυσίκΗ παΡαστασΗ 
των πΟυλίων

O καλόγερος ξεκινάει το κελάηδημα τριάντα λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου.

M
on

ty
pe

te
r



25ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

φαίνεται να κελαηδούν τη νύχτα για να α-
ποφύγουν τον συναγωνισμό με τα υψηλά ε-
πίπεδα θορύβου στις πόλεις μας στη διάρ-
κεια της ημέρας». είναι χαρακτηριστικό ότι
στις περιοχές όπου τα πουλιά κελαηδούν τη
νύχτα «τα επίπεδα του θορύβου είναι δέκα
φορές υψηλότερα από τις περιοχές όπου
δεν κελαηδούν ή κελαηδούν λίγο».

Το γλυκό κελάηδημα των πουλιών έχει
αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων, εμπνέο-
ντας στίχους και μουσική που έχει μείνει
στον χρόνο. Οι συνθέτες Grieg, Ravel και
Prokofiev, ανάμεσα σε άλλους, έχουν τόσο
γοητευτεί από τη μελωδία των κοτσυφιών,
των αηδονιών και των περιστεριών που έ-
χουν μετατρέψει τα καλέσματά τους σε μου-
σική. Ο Vivaldi συνέθεσε το διάσημο κον-

σέρτο Σγαρτιλιού, ενώ το Capriccio sopra
Cucho του Girolamo Frescobaldi είναι από-
δειξη της γοητείας του κούκου. Ο Beethoven
ενσωμάτωσε στη δεύτερη κίνηση της Ποι-
μαντικής Συμφωνίας αρ. 6 μιμήσεις του
αηδονιού και του ορτυκιού - που εκτελού-
νται από φλάουτο και όμποε αντίστοιχα.
Και ο Wagner περιέλαβε το τραγούδι Το
πουλί στο Δάσος στο έργο του με τίτλο
Siegfried.

Όταν αυτά τα φτερωτά πλάσματα τρα-
γουδούν τις ευχάριστες μελωδίες τους, μπο-
ρείτε να τις ακούτε και τότε θα σας συναρ-
πάσουν και θα σας ταξιδέψουν σε όμορφα,
ανοιξιάτικα πρωινά της εξοχής. Η αυριανή
παράσταση θα αρχίσει αύριο πρωί-πρωί.
Θα την απολαύσετε; 
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Ευτυχώς η Τσίμα 
δεν έχει εξαφανιστεί 
από τη Λίμνη Παμβώτιδα

H
λίμνη Παμβώτιδα έχει υποστεί
και εξακολουθεί να υφίσταται
πλήθος παρεμβάσεων, που υ-

ποβάθμισαν την οικολογική της αξία.
Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες α-
πό το παρελθόν έως σήμερα ασκούν
πιέσεις με αρνητικές συνέπειες στους
φυσικούς οικοτόπους της λίμνης Παμ-
βώτιδας κατά συνέπεια και στη χλωρί-
δα και πανίδα της. Η έντονη διαταρα-
χή των τροφικών σχέσεων του οικοσυ-
στήματος της λίμνης Παμβώτιδας, έ-
χει προκαλέσει έντονα περιβαλλοντικά
προβλήματα, όπως η αύξηση των πλη-
θυσμών των κυανοβακτηρίων, η αλλοί-
ωση των πληθυσμών των υδρόβιων
οργανισμών και όπως τουλάχιστον θε-
ωρείτο μέχρι σήμερα, η εξαφάνιση
της ηπειρώτικης τσίμας από τη λίμνη.

Το ενδημικό είδος ψαριού τσίμα (P.
epiroticus), που υπήρχε σε αφθονία
στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων και
παλαιότερα ψαρευόταν σε μεγάλες
ποσότητες, τα τελευταία χρόνια πι-
στευόταν ότι είχε εξαφανιστεί. Πιθα-
νότερες αιτίες μείωσης του πληθυ-
σμού, σύμφωνα με τους ειδικούς, ε-
ντοπίζονται στην ποιότητα του νερού,
στην υποβάθμιση των φυσικών πε-
δίων αναπαραγωγής, αλλά και στον
ανταγωνισμό με άλλα είδη. Καθώς το
είδος P. epiroticus συναντιόταν μόνο

στην Παμβώτιδα η εξαφάνισή του
στερούσε την παγκόσμια πανίδα από
ένα είδος.

Όμως, στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος που χρηματοδοτείται από
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου και υλοποιείται
από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμ-
βώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και επαγγελματίες ψαράδες της περιο-
χής (Λάππας Κωνσταντίνος, Λάππας
Ευάγγελος), στη λίμνη Παμβώτιδα ε-
ντοπίστηκε μετά από πολλά χρόνια ξα-
νά η τσίμα (P. epiroticus).

Με σκοπό τη μείωση των ευτροφι-
κών συνθηκών που σχεδόν κάθε χρό-
νο παρατηρούνται στη λίμνη, ο
ΦΔΛΠΙ υλοποιεί πρόγραμμα που χρη-
ματοδοτείται από το Περιφερειακό Ε-
πιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Η-
πείρου, το οποίο αφορά δύο έργα, α-
φενός την παρακολούθηση της κατά-
στασης των ιχθυοπληθυσμών της λί-
μνης Παμβώτιδας και αφετέρου δρά-
σεις και μέτρα ενίσχυσης των πληθυ-
σμών του είδους της τσίμας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΦΔΛΠI έχει ξε-
κινήσει συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων (Καθηγητή κ. Ιωάννη
Λεονάρδο) με σκοπό τον προσδιορι-
σμό των απαραίτητων δράσεων για
την ορθολογική διαχείριση των ιχθυο-
πληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας,
καθώς και των μέτρων που απαιτού-
νται για την ενίσχυση των πληθυσμών
της τσίμας στη λίμνη Παμβώτιδα.

Το έργο προβλέπει:
I. Την αναζήτηση της τσίμας στη λίμνη

Παμβώτιδα αλλά και σε άλλους βιό-
τοπους της ευρύτερης περιοχής.

II. Την εκτίμηση της κατάστασης των
πληθυσμών του είδους και τη διερεύ-
νηση των κινδύνων που το απειλούν.

ΙΙΙ. Την εφαρμογή πιλοτικού προγράμ-
ματος ενίσχυσης των πληθυσμών

του είδους στα υφιστάμενα ενδιαι-
τήματά του και επανεισαγωγής του
σε οικοσυστήματα από τα οποία
πλέον έχει εξαφανιστεί.
Σε πείσμα των καιρών η ανέλπιστη

εύρεση της τσίμας δίνει ένα ελπιδο-
φόρο μήνυμα ότι ακόμη υπάρχουν
δυνατότητες αναστροφής της υπο-
βάθμισης της οικολογικής αξίας της
λίμνης Παμβώτιδας, αρκεί να υλοποι-
ηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις
με τη συνεργασία όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων, των παραγωγικών
φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Τα ελαστικά των αυτοκίνητων
ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα
περισσότερο 
από τις εξατμίσεις

Σ
ύμφωνα με Έρευνα του Παγκό-
σμιου Ανεξάρτητου Οργανι-
σμού «Analytics Emissions», η

ρύπανση από τη φθορά των ελαστι-
κών αυτοκινήτων μπορεί να είναι
1.000 φορές χειρότερη από τις εκπο-
μπές καυσαερίων, των εξατμίσεων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα ε-
πιβλαβή σωματίδια από τα ελαστικά
και τα φρένα είναι ένα αυξανόμενο πε-
ριβαλλοντικό πρόβλημα και επιδεινώ-
νεται από την αυξανόμενη δημοτικό-
τητα οχημάτων μεγάλων διαστάσεων
και βάρους, όπως SUV και ηλεκτρικά
οχήματα, τα οποία είναι βαρύτερα α-
πό τα κανονικά αυτοκίνητα λόγω των
μπαταριών τους. Η ρύπανση από τη
φθορά των ελαστικών των οχημάτων
είναι τελείως ανεξέλεγκτη, σε αντίθε-
ση με τις εκπομπές καυσαερίων που
μειώνονται από τους κατασκευαστές
αυτοκινήτων λόγω της πίεσης που α-
σκούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπο-
μπών. Τα καινούργια αυτοκίνητα εκπέ-
μπουν τώρα ελάχιστα στον τομέα των



σωματιδίων, αλλά υπάρχει αυξανόμε-
νη ανησυχία σχετικά με τις εκπομπές,
που δεν αφορούν τα καυσαέρια (Non-
Exhaust Emissions NEEs).

Συγκεκριμένα, τα Non-Exhaust E-
missions (εκπομπές ρύπων εκτός καυ-
σαερίων) είναι τα σωματίδια που ελευ-
θερώνονται στον αέρα από τη φθορά
των φρένων, τη φθορά των ελαστικών,
τη φθορά της επιφάνειας του οδο-
στρώματος και την επανεγκατάσταση
της σκόνης στον δρόμο από την κίνη-
ση οχημάτων παντός εδάφους. Αντί-
θετα με τους ρύπους από τους κινητή-
ρες για τους NEEs δεν υπάρχει νομο-
θεσία για τον περιορισμό ή τη μείωσή
τους, έτσι προκαλούν μεγάλη ανησυ-
χία για την ποιότητα του αέρα.

Οι ρύποι εκτός εξατμίσεων αποτε-
λούν την πλειονότητα των πρωτογε-
νών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα α-
πό τις οδικές μεταφορές σε ποσοστό
60%. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για
την ποιότητα του αέρα συνέστησε
στη Βρετανία να αναγνωριστούν αμέ-
σως αυτοί οι ρύποι ως πηγή συγκε-
ντρώσεων ατμοσφαιρικών σωματι-
δίων στο περιβάλλον, ακόμη και για
οχήματα με μηδενικές εκπομπές καυ-
σαερίων (Ηλεκτρικά οχήματα).

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου, ενώ για να γίνει κατανοητό
το μέγεθος του προβλήματος έκαναν
ένα νέο τεστ. Χρησιμοποίησαν ως πει-
ραματόζωο ένα δημοφιλές οικογενεια-
κό hatchback (όχημα του οποίου το πί-
σω μέρος ανοίγει ενιαία και δίνει πρό-

σβαση στην καμπίνα του αυτοκινήτου),
που τρέχει σε ολοκαίνουργια, σωστά
φουσκωμένα ελαστικά και διαπίστωσε
ότι το αυτοκίνητο εκπέμπει 5,8 γραμ-
μάρια σωματιδίων ανά χιλιόμετρο. Η
τιμή αυτή είναι υψηλότερη από τα όρια
εκπομπών καυσαερίων (4,5 γραμμάρια
ανά χιλιόμετρο). Οι αναλυτές τονίζουν
πως οι εκπομπές ρύπων θα μπορούσε
να είναι ακόμη υψηλότερες εάν το όχη-
μα είχε χαμηλή πίεση στα ελαστικά ή ο
δρόμος ήταν τραχύς.

Το «Analytics Emissions» είναι ένας
ανεξάρτητος παγκόσμιος οργανισμός
εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη του ειδι-
κεύονται σε δοκιμές (σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο και σε πραγματικές συνθήκες)
για τις τιμές ρύπανσης της ατμόσφαι-
ρας από αυτοκίνητα οχήματα και στα-
θερά μηχανήματα.

Η οχιά της Πίνδου κινδυνεύει 
από την κλιματική αλλαγή

Σ
ύμφωνα με μία νέα έρευνα Ελ-
λήνων και ξένων επιστημόνων, η
κλιματική αλλαγή αποτελεί βα-

σική απειλή, που μπορεί να οδηγήσει
στην εξαφάνιση της οχιάς της Πίνδου

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Έ-
ντβαρντ Μιτσέι του Κέντρου Οικολογι-
κής Έρευνας της Ουγγρικής Ακαδη-
μίας Επιστημών, που έκαναν τη σχετι-
κή δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό
«Oryx», εκτιμούν ότι έως το 90% των
ορεινών ενδιαιτημάτων της εν λόγω ο-
χιάς θα καταστούν αφιλόξενα έως το
τέλος της δεκαετίας του 2080 λόγω α-
νόδου της θερμοκρασίας.

Η νανόχεντρα ή οχιά της Πίνδου εί-
ναι ιοβόλο φίδι της οικογένειας
Viperidae. Το δηλητήριο της είναι
σχετικά ασθενές, παρ' όλα αυτά συ-
νίσταται η ιατρική φροντίδα μετά το
δάγκωμα. Απαντάται κατά μήκος της

οροσειράς της Πίνδου στην κεντρική
και βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη νό-
τια Αλβανία, όπου απαντά σε μεμονω-
μένες ορεινές περιοχές με υψόμετρα
συνήθως μεγαλύτερα των 1.400m έ-
ως και 2.250m. Πρόσφατα ολοκληρώ-
θηκε η αναγωγή της σε ξεχωριστό εί-
δος (Vipera graeca), με βάση μορφο-
λογικά και γενετικά στοιχεία. Τα ενή-
λικα άτομα φτάνουν σε μέσο όρο τα
35-45 εκατοστά. Τα θηλυκά είναι με-
γαλύτερα από τα αρσενικά. Αποτελεί
τη μικρότερη οχιά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την IUCN η οχιά της
Πίνδου κατατάσσεται στα Κινδυνεύο-
ντα είδη (Endangered, EN), εξαιτίας
της απώλειας ενδιαιτημάτων που
προκαλείται από τις γεωργικές πρα-
κτικές και την κλιματική αλλαγή. Συ-
χνά οι βοσκοί της Πίνδου σκοτώνουν
συχνά τις οχιές, επειδή κατά καιρούς
δαγκώνουν τα πρόβατά τους. Επίσης
απειλείται από το παράνομο εμπόριο
εξωτικών κατοικίδιων.

Στη χώρα μας υπάρχουν και άλλα
είδη οχιάς (κοινή, οθωμανική, της Μή-
λου, αστρίτης), αλλά της Πίνδου θεω-
ρείται από τη Διεθνή Ένωση Προστα-
σίας του Περιβάλλοντος (IUCN) κατε-
ξοχήν αυτή που απειλείται ως είδος
και ένα από τα ερπετά της Ευρώπης
που ήδη αντιμετωπίζουν τον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο εξαφάνισης. Η νέα έ-
ρευνα δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή
θα εντείνει σημαντικά αυτόν τον κίν-
δυνο στο μέλλον.

Η οχιά της Πίνδου είναι προσαρμο-
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σμένη στο κρύο περιβάλλον και θεω-
ρείται άκρως ευάλωτη στην άνοδο της
θερμοκρασίας και στην ξηρασία λόγω
της κλιματικής αλλαγής. Ήδη, σύμφω-
να με τους ερευνητές, τα καλοκαίρια
είναι πολύ ζεστά για το συγκεκριμένο
φίδι, δυσκολεύοντας την έξοδο από τη
φωλιά του και τη διατροφή του.

Μέσα στις επόμενες δεκαετίες,
στην Ελλάδα θα αυξηθεί η ξηρασία,
καθώς προβλέπεται ότι θα μειωθούν
οι βροχοπτώσεις. Επίσης, θα μειω-
θούν οι πληθυσμοί των εντόμων που
αποτελούν την τροφή της οχιάς. 

Από ελληνικής πλευράς, στη μελέτη
συμμετείχαν o καθηγητής Στέφανος
Ρούσος (Τμήμα Βιολογικών Επιστη-
μών Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέ-
ξας ΗΠΑ) και οι ερπετολόγοι Μαρία
Δημάκη (Μουσείο Γουλανδρή Φυσι-
κής Ιστορίας) και Γιάννης Ιωαννίδης
(Βιόσφαιρα).

Μια σκληρή εικόνα 
κέρδισε το βραβείο 
υποθαλάσσιας φωτογραφίας

M
ια σκληρή φωτογραφία, που
απεικονίζει μια νεκρή θαλάσ-
σια χελώνα του Ειρηνικού, πα-

γιδευμένη σε πετονιά αλιείας, ξεχώρι-
σε στα βραβεία Ocean Art Underwater
Photo Competition. Εικόνες σαν και
αυτές, μας δείχνουν τι ζημιά προξε-
νούν τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά
εργαλεία στη θαλάσσια ζωή.

640.000 τόνοι εγκαταλελειμμένων
εργαλείων καταλήγουν στις θάλασσες
ετησίως. Συμβάλλουν σημαντικά στην
πλαστική ρύπανση των ωκεανών και α-
ποτελούν αιτία μαζικών θανάτων των
ζώων που ζουν στις θάλασσες καθώς
γίνονται παγίδες για χελώνες, ψάρια
και πουλιά.

Η θαλάσσια χελώνα πλέει νεκρή με

το στόμα ανοιχτό και οι κόγχες των
ματιών της είναι άδειες. Από τη φωτο-
γραφία, φαίνεται ένα μεγάλο αγκίστρι
που συνδέεται με την χοντρή πετονιά,
να έχει καρφωθεί στο σαγόνι της χε-
λώνας. Η πλαστική πετονιά που έχει
τυλιχτεί γύρω από το λαιμό και το κε-
φάλι της και που την κράτησε κάτω α-
πό το νερό προκάλεσε τον θάνατο της
χελώνας, καθώς ήταν ανήμπορη να
βγει στην επιφάνεια να αναπνεύσει.

Η εικόνα, που ο φωτογράφος Shane
Gross τράβηξε κατά τη διάρκεια της
κατάδυσης στις Μπαχάμες, κέρδισε
βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό σε μια
νεοδημιουργηθείσα κατηγορία για τη
διατήρηση της άγριας ζωής. «Η φίλη
μου ανέβηκε από την κατάδυση με δά-
κρυα μιλώντας για μια χελώνα που ή-
ταν ήδη νεκρή, μπερδεμένη σε πετο-
νιά», λέει ο 34χρονος Gross ο οποίος α-
μέσως μετά βούτηξε στο νερό για να
τη δει. Αφού τη φωτογράφησε και βού-
τηξε και αφαίρεσε την πετονιά, ενώ στη
συνέχεια προσπάθησε να θάψει τη χε-
λώνα στην άμμο καθώς αισθάνθηκε
πως έπρεπε να δείξει σεβασμό. Με τη
φωτογραφία του προσπαθεί να ευαι-
σθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με το
ζήτημα της ρύπανσης των ωκεανών και
τη σημασία διατήρησής της άγριας ζω-
ής. «Ένιωσα απαίσια καθώς φαντάστη-
κα τι είδους ταλαιπωρία και πόνο βίωσε
η χελώνα πριν πεθάνει. Οι άνθρωποι
που βλέπουν τις φωτογραφίες σοκά-
ρονται και αυτό μπορεί να τους κάνει
να σκεφτούν περισσότερο».

Η Ανταρκτική δεν αντέχει
άλλους τουρίστες

O
τουρισμός στην Ανταρκτική έ-
χει αυξηθεί κατακόρυφα τα
τελευταία χρόνια. Κατά τη

διάρκεια της φετινής θερινής περιό-
δου, από τον Νοέμβριο μέχρι τον
Μάρτιο, ο αριθμός επισκεπτών αυξή-
θηκε κατά 40% σε σχέση με πέρυσι.
Η διαχείριση των τουριστών όμως, εί-
ναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση σε
αυτή την απομακρυσμένη περιοχή
χωρίς κεντρική κυβέρνηση. Η διαχεί-
ριση των τουριστών γίνεται από τους
ίδιους τους ταξιδιωτικούς πράκτο-
ρες, γεγονός που ανησυχεί την επι-
στημονική κοινότητα.

Ο τουρισμός στην Ανταρκτική ξεκί-
νησε αργά αλλά σταθερά από τη δε-
καετία του 1950, αλλά το ταξίδι ήταν
υπερβολικά ακριβό και μόνο λίγοι
μπορούσαν να το πραγματοποιή-
σουν. Οι εξορμήσεις άρχισαν να αυ-
ξάνονται στο τέλος της δεκαετίας του
1980 και ένας μικρός αριθμός εται-
ρειών άρχισε να προσφέρει ταξίδια
στη στεριά και στη θάλασσα. Το
1991, επτά ιδιωτικές εταιρείες άρχι-
σαν να συνεργάζονται και δημιούργη-
σαν την Ένωση Ταξιδιωτικών Πρα-
κτορείων Ανταρκτικής. Στόχος τους,
μεταξύ άλλων, ήταν η προώθηση α-
σφαλών και περιβαλλοντικά υπεύθυ-
νων ταξιδιών και η δημιουργία ενός
σώματος πρέσβεων, μεταξύ των πε-
λατών, που θα μπορούσαν να υπο-
στηρίξουν την προστασία της περιο-
χής της Ανταρκτικής αφότου θα έ-
χουν επιστρέψει στα σπίτια τους από
τα ταξίδια τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένω-
σης, ο αριθμός των επισκεπτών άρχι-
σε να αυξάνεται κατακόρυφα, από
6.700 τη σεζόν 1992-1993 σε 15.000
στο τέλος της δεκαετίας του ’90. Με
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εξαίρεση μια κάμψη εξαιτίας της οι-
κονομικής κρίσης του 2008, ο αριθ-
μός αυξάνεται σταθερά έκτοτε. Πε-
ρισσότεροι από 56.000 τουρίστες επι-
σκέφθηκαν την Ανταρκτική στη διάρ-
κεια της περιόδου 2018-2019. Την
τρέχουσα σεζόν αναμένεται να ξεπε-
ράσουν τους 78.500, αριθμός υπερδι-
πλάσιος σε σχέση με τον συνολικό α-
ριθμό της περασμένης δεκαετίας. Οι
περισσότεροι τουρίστες φτάνουν
στην Ανταρκτική με κρουαζιερόπλοιο,
από λιμάνια όπως η Ουσουάια στην
Αργεντινή ή η Πούντα Αρένας στη Χι-
λή. 

Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η
αύξηση του αριθμού των τουριστών
δεν είναι βιώσιμη και ο κίνδυνος κατα-
στροφής των σημείων επίσκεψης πο-
λύ μεγάλος.

Ευρωπρόστιμο 
για τη νιτρορύπανση 
στην Ελλάδα

N
έο ευρωπρόστιμο επιβλήθηκε
στην Ελλάδα για τις επιδό-
σεις της στην προστασία του

περιβάλλοντος. Αυτή τη φορά το
πρόστιμο, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ α-
φορά την καθυστέρηση της χώρας
να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθε-
σία για τη νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης.

Η Ελλάδα καταδικάστηκε για πρώ-
τη φορά τον Απρίλιο του 2015, καθώς

δεν έλαβε τα μέτρα που όφειλε: δεν
χαρακτήρισε ως «ευπρόσβλητες» ο-
ρισμένες ζώνες, μεταξύ των οποίων η
περιοχή της Θεσσαλικής πεδιάδας
και του Έβρου, στις οποίες είχαν κα-
ταγραφεί συγκεντρώσεις νιτρικών ιό-
ντων μεγαλύτερες από 50 mg/l (σε υ-
πόγεια και επιφανειακά ύδατα) και
φαινόμενα ευτροφισμού (σε επιφα-
νειακά ύδατα). Επιπλέον δεν εκπόνη-
σε τα προγράμματα δράσεως σχετι-
κά με τις ζώνες (όφειλε να το πράξει
ένα έτος μετά τον εν λόγω χαρακτη-
ρισμό).

Μετά την πρώτη καταδίκη, η Ελλά-
δα έλαβε προθεσμία συμμόρφωσης
έως τον Δεκέμβριο του 2017. Ωστόσο
η Ελλάδα συμμορφώθηκε ενάμισι έ-
τος αργότερα, στις 3 Μαΐου 2019 ως
προς τον χαρακτηρισμό των περιο-
χών, ενώ δεν έχει ακόμα εκπονήσει
και εφαρμόσει πρόγραμμα δράσης
για τον περιορισμό της νιτρορύπαν-
σης.

Νιτρορύπανση είναι η άμεση ή έμ-
μεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλ-
λον αζωτούχων ενώσεων γεωργικής
προέλευσης, κύρια υπό τη μορφή νι-
τρικών ιόντων, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργούνται κίνδυνοι για την ανθρώ-
πινη υγεία, βλάβες στους ζωντανούς
οργανισμούς και τα υδάτινα οικοσυ-
στήματα. Τα νιτρικά που προέρχονται
κυρίως από τα αζωτούχα λιπάσματα,
αλλά και από άλλες πηγές όπως πε-
ριττώματα ζώων από αγροτικές πε-
ριοχές, μέσω απορροών ακατέργα-

στων απόβλητων, καθώς επίσης από
τα ανθρώπινα λύματα και απορροές
των επιχειρήσεων.

Διαλύονται εύκολα στο νερό και κα-
θώς δεν συγκρατούνται από το έδα-
φος -όπως συμβαίνει με άλλα θρεπτι-
κά στοιχεία- συμπαρασύρονται προς
τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους
και τελικά καταλήγουν στα υπόγεια
νερά όπου συσσωρεύονται. Όταν η
περιεκτικότητά τους υπερβεί κάποια
όρια, τότε το νερό γίνεται ακατάλλη-
λο για πόση. 

Εξάλλου, σε άλλες περιπτώσεις τα
νιτρικά παρασύρονται από τα νερά
της βροχής και μεταφέρονται στα
ποτάμια, στις λίμνες και στη θάλασ-
σα όπου και συσσωρεύονται προκα-
λώντας τον «ευτροφισμό» των επιφα-
νειακών νερών και την υποβάθμισή
τους. Τότε παρατηρείται κατακόρυ-
φη αύξηση των βακτηρίων και των
φυκών, που σχηματίζουν επικάλυμμα
στις υδάτινες επιφάνειες, προκαλώ-
ντας σκίαση στο νερό κάτω από την
επιφάνεια. Χωρίς φως, οι φωτοσυν-
θετικοί οργανισμοί στον πυθμένα (οι
λεγόμενες φυκιάδες / θαλάσσια λιβά-
δια ποσειδωνιών, Posidonia oceanic
και άλλα είδη) θανατώνονται, προ-
σφέροντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη
ποσότητα τροφής σε άλλα βακτήρια,
που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. 

Καθώς ο αριθμός των βακτηρίων
αυξάνεται, η κατανάλωση του διαλυ-
μένου στο νερό οξυγόνου αυξάνεται
δραματικά (λόγω της διαδικασίας της
αποσύνθεσης της αυξανόμενης ορ-
γανικής ύλης), ενώ η παραγωγή οξυ-
γόνου ελαττώνεται, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει αρκετό ή και καθόλου
οξυγόνο. Ως συνέπεια, πολλοί οργα-
νισμοί πεθαίνουν, π.χ. ψάρια σε λί-
μνες, ή κάτω από άλλες συνθήκες με-
ταναστεύουν σε άλλους πιο υγιείς βυ-
θούς.
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Ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα
στο στρώμα του όζοντος
στην Αρκτική

H
μείωση του στρώματος του ό-
ζοντος, της ασπίδας αυτής
προστασίας της ζωής στη Γη

από τα επιβλαβή επίπεδα της υπεριώ-
δους ακτινοβολίας, βρίσκεται σε ένα
πρωτοφανές επίπεδο την άνοιξη αυ-
τή, πάνω από μεγάλα τμήματα της
Αρκτικής, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Μετεωρολογίας (WMO).

Οι επιστήμονες που αναλύουν τα
δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφό-
ρου Copernicus Sentinel-5P, ανακά-
λυψαν μια σχετικά μικρή τρύπα του ό-
ζοντος πάνω από την Αρκτική. Οι α-
συνήθιστες ατμοσφαιρικές συνθήκες,
που περιλαμβάνουν πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα πά-
νω από τον Βόρειο Πόλο, έχουν οδη-
γήσει σε μεγάλη μείωση των συγκε-
ντρώσεων και αραίωση του όζοντος.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως
στη συνεχή παρουσία ουσιών που κα-
ταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
στην ατμόσφαιρα και στον πολύ ψυ-
χρό χειμώνα ειδικά στο στρώμα της
Στρατόσφαιρας (μεταξύ περίπου 10
και 50 χλμ.). Τελευταία φορά που πα-
ρατηρήθηκε παρόμοια έντονη μείωση
του όζοντος στην περιοχή της Αρκτι-
κής, ήταν την άνοιξη του 2011, και η
μείωση του όζοντος το 2020 φαίνεται
ακόμη μεγαλύτερη, σύμφωνα με την Υ-
πηρεσία Παρακολούθησης της Ατμό-
σφαιρας AMS (Atmospheric Monitoring
Service) του Copernicus και την Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία Μεσοπρόθεσμων
Προβλέψεων ECMWF. Οι ερευνητές
του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέ-
ντρου (DLR), σύμφωνα με ανακοίνωση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστή-
ματος (ESA), πρόσεξαν ότι πάνω από
την περιοχή του Bορείου Πόλου έχει

δημιουργηθεί μια τρύπα έκτασης σχε-
δόν ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών
χιλιομέτρων, έναντι 20 έως 25 εκατομ-
μύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα που
μπορεί να φθάσει η τρύπα πάνω από
τον Νότιο Πόλο και η οποία συνήθως
διαρκεί τρεις έως τέσσερις μήνες.

Η τρύπα του όζοντος εμφανίζει επο-
χική αραίωση εξαιτίας των πολύ χαμη-
λών θερμοκρασιών στη στρατόσφαιρα
(κάτω από μείον 80 βαθμούς Κελσίου),
του ηλιακού φωτός, των ανέμων και
ουσιών όπως οι χλωροφθοράνθρακες.
Οι αρκτικές θερμοκρασίες συνήθως
δεν πέφτουν τόσο πολύ όσο οι ανταρ-
κτικές, αλλά φέτος οι ισχυροί άνεμοι
που πνέουν πέριξ του Βορείου Πόλου
έχουν παγιδεύσει παγωμένο αέρα στη
στρατόσφαιρα, πράγμα που αραιώνει
περισσότερο το στρώμα όζοντος.
Παρ’ όλα αυτά, η αρκτική τρύπα παρα-
μένει ακόμη μικρή σε σχέση με την Α-
νταρκτική. Η τρύπα στην Αρκτική ανα-
μένεται να κλείσει ξανά σε μεγάλο
βαθμό έως τα μέσα Απριλίου φέτος.

Οι ενέργειες που έχουν πραγματο-
ποιηθεί στα πλαίσια του πρωτοκόλ-
λου του Μόντρεαλ έχουν οδηγήσει σε
μείωση των ουσιών που καταστρέ-
φουν το όζον. Το στρώμα όζοντος α-
νακάμπτει με ρυθμό 1% έως 3% ανά
δεκαετία μετά το 2000. Με αυτό το
ρυθμό, το όζον στο βόρειο ημισφαί-
ριο αναμένεται να έχει αποκαταστα-
θεί περίπου το 2030, στο νότιο ημι-
σφαίριο γύρω στο 2050, ενώ πάνω α-
πό τις πολικές περιοχές έως το 2060.

Οι πυγολαμπίδες απειλούνται
από τον τουρισμό

Π
αγκοσμίως, οι πυγολαμπίδες
φωτίζουν τη νύχτα με τα λαμπε-
ρά τους σώματα. Όμως οι επι-

στήμονες αναφέρουν ότι αυτή η υπέ-
ροχη εικόνα βρίσκεται σε κίνδυνο - με
την απώλεια των φυσικών οικοτόπων
τους, τη χρήση φυτοφαρμάκων και το
τεχνητό φως να απειλούν με εξαφάνι-
ση μερικά από τα περίπου 2.000 είδη. 

Ο τουρισμός σε περιοχές όπου συ-
γκεντρώνονται και ζουν οι πυγολαμπί-
δες αυξάνεται παγκοσμίως, αλλά, οι
επιστήμονες προειδοποιούν ότι μπο-
ρεί να συμβάλει στον κίνδυνο εξαφά-
νισης του εντόμου.

«Οι πυγολαμπίδες υποφέρουν επει-
δή χρειάζονται συγκεκριμένες περι-
βαλλοντικές συνθήκες για να ολοκλη-
ρώσουν τον κύκλο ζωής τους», δηλώ-
νει η Sara Lewis, καθηγήτρια βιολογίας
στο πανεπιστήμιο Tufts, η οποία ηγή-
θηκε της σχετικής έρευνας που δημο-
σιεύεται στο περιοδικό Bioscience.
Σύμφωνα με αυτήν την πρώτη σημαντι-
κή ανασκόπηση της παγκόσμιας κατά-
στασης των πυγολαμπίδων, καταδει-
κνύεται πως ο ανθρώπινος παράγο-
ντας συνιστά τη σημαντικότερη απει-
λή. Ο τουρισμός, που προσελκύει χι-
λιάδες επισκέπτες σε χώρες όπως το
Μεξικό, οι ΗΠΑ, οι Φιλιππίνες και η Ταϊ-
λάνδη, προκαλεί αυξανόμενη ανησυ-
χία για το μέλλον των πυγολαμπίδων.
Οι τουρίστες συχνά σκοτώνουν σκοπί-
μως τις πυγολαμπίδες ή διαταράσ-
σουν το περιβάλλον τους με το φως ή
προκαλώντας διάβρωση του εδάφους.

Φεστιβάλ πυγολαμπίδας οργανώνο-
νται σε χώρες όπως η Ιαπωνία, το Βέλ-
γιο και η Ινδία, ενώ τα social media ενι-
σχύουν αυτόν τον τουρισμό, προσθέ-
τει η έκθεση των ερευνητών που εξη-
γεί πώς οι ορδές τουριστών, ειδικά
στις περιόδους αναπαραγωγής των
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πυγολαμπίδων, μπορούν να είναι κα-
ταστροφικές.

Για παράδειγμα, η μικροσκοπική πό-
λη Nanacamilpa στο Μεξικό έγινε ένα
διάσημο σημείο για να δει κανείς από
κοντά τα φωτεινά έντομα την τελευταία
δεκαετία. Μερικοί επισκέπτες δημοσι-
εύουν τις φωτογραφίες τους στο Insta-
gram, παραβιάζοντας την απαγόρευση
φωτογραφίας που επιβάλλουν πολλοί
υπεύθυνοι της τοποθεσίας. Τα θηλυκά
έντομα δεν έχουν φτερά και δεν μπο-
ρούν να πετάξουν, που σημαίνει ότι
ζουν στο έδαφος και συχνά οι επισκέ-
πτες τα πατούν. Όταν οι τουρίστες
περπατήσουν στο δάσος, πατάνε τις
θηλυκές πυγολαμπίδες που θα φέρουν
αυγά, σκοτώνουν την επόμενη γενιά.
Στην Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φι-
λιππίνες, η βιομηχανία τουρισμού ανα-
πτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, αλ-
λά συνήθως είναι επιβλαβής καθώς η
διαχείριση είναι κακή. Η Δρ Lewis υπο-
γραμμίζει ότι ο τουρισμός πυγολαμπί-
δας είναι συχνά καθοριστικός για τις
τοπικές οικονομίες και δεν πρέπει να α-
παγορευτεί. Αντ’ αυτού οι τουριστικοί
πράκτορες και οι τουρίστες θα πρέπει
να αναπτύξουν και να ακολουθήσουν
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Η έρευνα τονίζει πως η μεγαλύτερη
απειλή για τις πυγολαμπίδες είναι το
τεχνητό φως το οποίο επηρεάζει τα έ-
ντομα τη νύχτα και καθώς είναι όλο και
πιο έντονο, προκαλεί προβλήματα κατά
την διαδικασία και το τελετουργικό της
αναπαραγωγής του είδους. Αν και η
κλιματική αλλαγή δεν θεωρείται ως μια

τρέχουσα απειλή, η μελλοντική άνοδος
της στάθμης της θάλασσας και η ξηρα-
σία θα μπορούσαν επίσης να επιταχύ-
νουν τη διαδικασία της εξαφάνισης.

Με δραματικό ρυθμό λιώνουν
οι πάγοι της Γροιλανδίας 

Τ
ο φύλλο πάγου της Γροιλανδίας
είναι επτά φορές μεγαλύτερο α-
πό την έκταση του Ηνωμένου Βα-

σιλείου και σε κάποια σημεία του έχει
πάχος 2-3 χιλιομέτρων. Εάν έλιωνε θα
μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα των
υδάτων παγκοσμίως έως και 7 μέτρα. 

Το να χαθεί πλήρως βεβαίως είναι
προς το παρόν ένα σενάριο επιστημο-
νικής φαντασίας. Κανείς δεν περιμένει
να συμβεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν πρέπει να μας ανησυχεί εντόνως
ο ρυθμός που παρουσιάζει το λιώσιμο
των πάγων στην περιοχή.

Μάλιστα, μια νέα επιστημονική με-
λέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο
περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γεωεπιστημών “Cryosphere”, αποκα-
λύπτει την ταχύτατη απώλεια πάγου
το καλοκαίρι του 2019, λόγω της ζώ-
νης υψηλών πιέσεων στο εσωτερικό
της Γροιλανδίας, που δεν λαμβάνεται
υπόψη από τα κλιματικά μοντέλα.

Το στρώμα του πάγου έλιωσε με τα-
χύτατους ρυθμούς το 2019, πολύ πιο
γρήγορα από τον μέσο όρο των προη-
γούμενων δεκαετιών. Μόνο τον Ιούλιο
το επιφανειακό στρώμα πάγου μειώθη-
κε κατά 197 γιγατόνους , ποσότητα που
ισοδυναμεί με περίπου 80 εκατομμύρια
πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων.

Στην μελέτη, οι επιστήμονες εξέτα-
σαν τα επίπεδα τήξης με περισσότερες
λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας τα βα-
θύτερα αίτιά της. Σύμφωνα με τους ε-
ρευνητές, οι συνθήκες υψηλής ατμο-
σφαιρικής πίεσης διήρκησαν 63 από
τις 92 καλοκαιρινές ημέρες το 2019, σε

σύγκριση με έναν μέσο όρο μόλις 28 η-
μερών για την περίοδο των ετών μετα-
ξύ 1981 και 2010. Η έρευνα τονίζει ότι
τα κλιματικά μοντέλα της Διακυβερνη-
τικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλ-
λαγή (IPCC) δεν λαμβάνουν υπόψη τέ-
τοιες ασυνήθιστες συνθήκες. Εάν αυ-
τές οι ζώνες υψηλής πίεσης προσλά-
βουν κανονικό, ετήσιο χαρακτήρα, η
μελλοντική τήξη θα μπορούσε να είναι
διπλάσια από την προβλεπόμενη, με
σοβαρότατες συνέπειες για την άνοδο
της στάθμης της θάλασσας. Οι επικρα-
τούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες ήταν
απίθανο να έχουν επηρεαστεί από τη
φυσική κλιματική μεταβλητότητα, αλ-
λά θα μπορούσαν να οφείλονται στην
παγκόσμια θέρμανση.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις τους, οι
ερευνητές συμπέραναν ότι σχεδόν το
96% του πάγου έλιωσε κάποια στιγμή
το 2019, σε σύγκριση με το μέσο όρο
-μόνο 64% μεταξύ 1981 και 2010. Με
τη χρήση σχετικών μοντέλων, διαπί-
στωσαν επίσης ότι περίπου 560 γιγα-
τόνοι απορροής νερού δημιουργήθη-
καν το καλοκαίρι του 2019 από το
λιώσιμο των πάγων.

Το ισοζύγιο επιφανειακής μάζας, δη-
λαδή η ποσότητα πάγου που «κέρδισε»
το στρώμα πάγου από τη βροχή και τις
χιονοπτώσεις μείον την ποσότητα που
έχασε μέσω της απορροής και της εξά-
τμισης του νερού, βρέθηκε μόνο 54 γι-
γατόνοι το χρόνο, περίπου 320 γιγατό-
νοι το χρόνο χαμηλότερο από το μέσο
όρο των προηγούμενων δεκαετιών, και
η μεγαλύτερη μείωση στα χρονικά.




