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Ένωση Αθηνών

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΟΒΑΡΗ ΚΑι ΣΥΝΕΧιΖΟΜΕΝΗ ΕΠιΔΕιΝΩΣΗ
ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΟΒΑΡΗ ΚΑι ΣΥΝΕΧιΖΟΜΕΝΗ ΕΠιΔΕιΝΩΣΗ



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

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

Φωτογραφία εξωφύλλου: Καταρράκτης στην Κουιάσα, κοντά στον πέτρινο νερόμυλο, στον Χρούσια, παραπόταμο του Αράχθου 
που κυλάει ανάμεσα από τα χωριά Συρράκο και Καλαρρύτες.
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4. Το τέμπλο των εκκλησιών.

Ένα θαύμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής.

8. Πάρκα Τσέπης.

Μια λύση-ανάσα για τις γειτονιές των μεγαλουπόλεων. 

10. Φύση της Ευρώπης - Σοβαρή και συνεχιζόμενη επιδείνωση.

13. Ημέρα υπέρβασης της Γης. 

Η ανθρωπότητα ζει επί πιστώσει στη Γη.

16. Πλαστική ρύπανση. Είναι η Ανακύκλωση η λύση;
19. Kώστας Κασσιός - Εμείς και το πράσινο της πόλης μας.

23. Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία - Δελτίο Τύπου.

24. Πυρκαγιές 2020.

26. Μικρές ειδήσεις.  
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Το Τέμπλο Των έκκλησιων
ένα θαύμα Τησ έκκλησιασΤικησ ξύλογλύπΤικησ

Το τέμπλο ή αλλιώς φράγμα
του πρεσβυτερίου ή μέγα ει-
κονοστάσι ή απλά εικονοστά-
σιο είναι ένα βυζαντινής κα-
ταγωγής τμήμα του ναού, το

οποίο είναι χαρακτηριστικό των Ανατολι-
κών Εκκλησιών. Πρόκειται για μία ξύλινη
ή μαρμάρινη κατασκευή, η οποία χωρίζει
τον κυρίως ναό από το Ιερό Βήμα. και επ’
αυτής βρίσκονται σήμερα οι Δεσποτικές
και άλλες ιερές εικόνες.

Το Ιερό Βήμα, χώρος «άβατος» και πο-
λύ ιερός, φράσσεται και προστατεύεται
αρχικά με την κατασκευή αυτή, ένα χαμη-
λό δηλαδή κιγκλίδωμα, το οποίο προοδευ-
τικά υψώνεται και είναι γνωστό ως φράγ-
μα Πρεσβυτερίου, Τέμπλο ή και Εικονο-
στάσι (αργότερα). Η κατασκευή αυτή δύ-
ναται να παραλληλιστεί με ανάλογα κι-
γκλιδώματα σε ταφικά μνημεία -και ιδιαί-
τερα στους τάφους μαρτύρων- τα οποία
είχαν ως κύριο σκοπό αφενός τη διαφύλα-
ξη της ιερότητας του χώρου των Μαρτυ-
ρίων-Ναών, και αφετέρου την τοποθέτη-
ση προσκυνηματικών ιερών Εικόνων. 

Το τέμπλο χωρίζεται σε επάλληλες ορι-
ζόντιες ζώνες. Ξεκινώντας από κάτω προς
τα πάνω το τέμπλο αποτελείται από τα εξής
επιμέρους μέρη: α) τη βάση, πάνω στην
οποία στηρίζεται το τέμπλο, β) τις ποδιές ή
θωράκια. Πρόκειται για ορθογώνιους τα-
μπλάδες οι οποίοι φέρουν ξυλόγλυπτο ή
ζωγραφικό διάκοσμο, γ) τη σταφυλή, σκα-
λιστή φρίζα με φυτικό διάκοσμο, δ) τους
κάτω κεταμπέδες, οι οποίοι αποτελούν την
κάτω πλαισίωση των Δεσποτικών εικόνων,
ε) τις Δεσποτικές εικόνες, στ) τους πάνω
κεταμπέδες, οι οποίοι αποτελούν την επά-
νω πλαισίωση των Δεσποτικών εικόνων, ζ)
τα κεμέρια, ημικυκλικές ξυλόγλυπτες αψί-
δες πάνω από τις Δεσποτικές εικόνες, η)
τους στύλους, που αναπτύσσονται ανάμε-
σα από τις Δεσποτικές εικόνες και αποτε-
λούν μέρος του φέροντα σκελετού του τέ-
μπλου, θ) μία στενή ξυλόγλυπτη ζώνη πά-
νω από τις Δεσποτικές εικόνες, ι) σειρά μι-
κρές εικόνες από το Δωδεκάορτο ή τη Με-
γάλη Δέηση, ια) τη στέψη του τέμπλου σε

πηρά, δηλαδή τα εικονίδια του Ιωάννη και
της Παναγίας αντίστοιχα. 

Η κεντρική του θύρα ονομάζεται Ωραία
Πύλη, ενώ οι πλαϊνές παραπόρτια. Πριν
από την Ωραία Πύλη υπάρχει ο σολέας, ένα

σχήμα χαμηλού αετώματος. Στην κορυφή
της στέψης υψώνεται ο ξύλινος σταυρός με
τον εσταυρωμένο ο οποίος πατάει επάνω
σε δύο δράκοντες. Δεξιά και αριστερά του
σταυρού τοποθετούνται τα λεγόμενα Λυ-

Το τέμπλο του Αγίου Νικολάου στο Γαλαξίδι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεοελ-
ληνικής ξυλογλυπτικής, σκαλισμένο από τον Μετσοβίτη Αναστάσιο Μόσχο το 1848. Στο
πρώτο μισό του 19ου αιώνα, oι ανθρώπινες μορφές και τα υπόλοιπα στολίδια αποκτούν
έντονη πλαστικότητα και σκαλίζονται σχεδόν ολόγλυφα. 
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είδος υπερυψωμένου διαδρόμου πάνω στον
οποίο γίνεται η μετάληψη των πιστών. Ο
σολέας συμβολίζει τον ποταμό του πυρός, ο
οποίος διαχωρίζει τους δίκαιους από τους
άδικους. Στις σειρές των εικόνων του τέ-
μπλου οι ιερές μορφές τοποθετούνται με
αρμονική τάξη και αυστηρή συνέπεια.

Οι μορφές του φράγματος-τέμπλου διαφέ-
ρουν ανάλογα με τις εποχές και την εξέλιξη
της λατρείας. Παρατηρούνται, με βάση το
υλικό κατασκευής, τρεις κύριοι τύποι τέ-
μπλου: α) μαρμάρινο (κυρίως τον 4ο με 5ο
αιώνα), β) ξυλόγλυπτο, κατασκευασμένο
δηλαδή από ξύλο που κοσμείται με εικόνες
και γ) κτιστό που κοσμείται με τοιχογραφίες.

Από το ξεκίνημα του Χριστιανισμού,
όταν άρχισε η χρήση κάποιων ιδιαίτερων
κτιρίων από τους Χριστιανούς για τη συ-
νάθροιση των πιστών και την τέλεση της
Θείας Ευχαριστίας, διαχωρίστηκε και ξε-
χώρισε ο τόπος, που ετελείτο αυτή από το
πρεσβυτέριο. Το φράγμα λοιπόν του πρε-
σβυτερίου εξελίχθηκε σε διάφορες μορφές
στο διάβα των αιώνων προτού καταλήξει
στη σημερινή του μορφή. Από ένα χαμηλό
και απλό διαχωριστικό φράγμα μεταξύ του
ιερατείου και του λαού κατέληξε για παρά-
δειγμα στην Ορθόδοξη Ρωσία ένα πανύ-
ψηλο τείχος, το οποίο σε πολλές περιπτώ-
σεις φθάνει μέχρι και την οροφή.

Η τέχνη αλλά και το υλικό που χρησιμο-
ποιήθηκε κατά καιρούς για την κατασκευή
του τέμπλου ποικίλλουν. Αρχικά χρησιμο-
ποιήθηκε κατά κόρον το ξύλο ή ο σίδηρος
αλλά στην πιο εκλεπτυσμένη και μεταγε-
νέστερή του μορφή, το μάρμαρο ήταν
εκείνο που του απέδωσε λαμπρότητα και
πολυτέλεια. Ο χριστιανικός ναός, ο οποίος
από τον 4ο αιώνα παίρνει έναν σταθερό
προσανατολισμό με το Ιερό Βήμα προς
ανατολάς, ως γνωστόν χωρίζεται κατά μί-
μηση του ναού του Σολομώντα (ο οποίος
ήταν επίσης στραμμένος στην ανατολή) σε
τρία μέρη: τον πρόναο, που προορίζεται
για τους κατηχουμένους, τον κυρίως Ναό,
στον οποίο παραμένουν οι πιστοί και στο
Άγιο Βήμα. Από τον 4ο αιώνα με το διά-
ταγμα της Ανεξιθρησκίας (313 μ.Χ.) και
την ανέγερση των ναών, το τέμπλο με τα
καταπετάσματα υπάρχουν για να είναι το
Ιερό Βήμα αθέατο στους πιστούς.

Τον 5ο και 6ο αιώνα υψηλό και χαμηλό
τέμπλο συνυπάρχουν, ενώ από τον 7ο αιώ-
να δεν παρατηρείται πλέον χαμηλό τέ-
μπλο. Από το πρώτο τέταρτο του 7ου αιώ-
να, έχουμε και την πρώτη αναφορά για την

Το υψηλής τέχνης ξυλόγλυπτο επιχρυσω-
μένο τέμπλο και η εικόνα του Προδρόμου
στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου,
στο Φανάρι, στην Κωνσταντινούπολη. 

ονομασία του φράγματος ως τέμπλου στο
κείμενο των Θαυμάτων του Αγίου Αρτεμί-
ου και τον 8ο αιώνα σε κείμενα του Αγίου
Θεοδώρου του Στουδίτου, χωρίς, ωστόσο
να γενικεύεται ο όρος. Στην περίοδο της
εικονομαχίας δεν έχουμε καθορισμένο ει-
κονογραφικό πρόγραμμα στα τέμπλα. Η
κύρια διακόσμηση είναι γεωμετρικά σχέ-
δια, ζωομορφικά και φυτικά μοτίβα, αλλά
και χριστιανικά σύμβολα, όπως ο σταυρός.

Με το τέλος της Εικονομαχίας και την
επικράτηση των εικονολατρών η μορφή
του τέμπλου παγιώθηκε. Η Αναίμακτος
θυσία γινόταν πάντα με κλειστά τα βημό-
θυρα και τα παραπετάσματα. (Από την
Μεγάλη Είσοδο μέχρι το «Μετά φόβου»).

Στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές αρ-
χικά το τέμπλο είχε τη μορφή χαμηλού κι-
γκλιδώματος και ονομαζόταν «κιγκλίδες,
κάγκελλοι, κάγκελλα» και οι είσοδοι «κα-
γκελοθύρια» ή «Άγια Θύρα». Ήταν κατα-
σκευασμένα άλλοτε από ξύλα που πλέκο-
νταν χιαστί, άλλοτε από μέταλλο και άλ-
λοτε από πέτρα, άλλοτε αποτελούνταν
από τετράγωνους πεσσίσκους, μεταξύ των
οποίων παρεμβάλλονταν ανάγλυφες ή αμ-
φίγλυφες πλάκες που ονομάζονταν «στή-
θεα» ή «θώρακες» και διακοσμούνται με
διάφορα θέματα π.χ. με τον εντός κύκλου
σταυρό, το μονογράφημα του Χριστού,
κληματίδες ή πτηνά κ.λπ. Η ωραία Πύλη
εξαίρεται όμως είτε με ένα τόξο πάνω από
αυτήν, που στηρίζεται σε δύο κίονες ή με
τη διαμόρφωση ενός προστώου. Τοποθε-
τούνται δηλαδή τέσσερις κίονες και πάνω
από αυτήν ένας μικρός θόλος ή πλάκα.

Αργότερα το φράγμα και ολόκληρο το
Βήμα είναι πιο υπερυψωμένα και πάνω
στους πεσσίσκους τοποθετούνται μικροί
κίονες που συνδέονται στην απόληξή τους
με το επιστύλιο. Τα βήλα (κουρτίνες) το-
ποθετούνται ανάμεσα σε αυτούς. Οι εικό-
νες θα τοποθετηθούν ανάμεσα σε αυτές τις
κολώνες αργότερα, τον 14ο αιώνα, όταν τα
βήλα αφαιρούνται και η θέση τους κατα-
λαμβάνεται από τις εικόνες. Στο κάτω μέ-
ρος της Αγίας Πύλης τοποθετούνται οι ει-
κόνες του Κυρίου και της Παναγίας, ενώ
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δίζει τους πιστούς να παρακολουθούν τη
λειτουργική δράση που λαμβάνει χώρα
στον ναό. Είναι μόνο τον 15ο αιώνα, που
αρχίζει να διευρύνεται στον καθεδρικό
ναό και στις μεγάλες μοναστικές εκκλη-
σίες, πάνω από τα αρχαία πέτρινα ή ξύλι-
να κιγκλιδώματα ύψους περίπου 1,5 μ., με
τα υπερμεγέθη ικριώματα του τέμπλου
των πέντε βαθμίδων, πού, εκτός από τις
συστοιχίες των μεσιτών και τις εικόνες
των τότε αγίων, περιλαμβάνει μία 4η και
5η συστοιχία, αφιερωμένες στους προφή-
τες και τους πατριάρχες.

Τα τέμπλα των μεταβυζαντινών χρόνων
έως και τον 17ο αιώνα φιλοτεχνούνται με
την τεχνική του χαμηλού ανάγλυφου και
έχουν ως πρότυπα στην τεχνική και στη
διακόσμηση τα παλαιότερα μαρμάρινα τέ-
μπλα. Ο διάκοσμός τους είναι μεικτός,
γλυπτός και ζωγραφικός. Ζωγραφισμένα
τμήματα με άνθινα μοτίβα εντοπίζονται
στα σανιδένια θωράκια (ποδιές) του τέ-
μπλου. Τα ξυλόγλυπτα διακοσμητικά θέ-
ματα του τέμπλου είναι αντλημένα κυρίως
από το φυτικό βασίλειο. 

Τον 18ο αιώνα τα τέμπλα χαρακτηρίζο-
νται από μεγαλοπρέπεια και επιβλητικότη-
τα. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι
αυτή του βαθιού ανάγλυφου, καθώς και η
διάτρητη τεχνική. Τον 18ο αιώνα πληθαί-
νουν οι επιδράσεις από την Ευρώπη και τα
τέμπλα φέρουν πολλά στοιχεία μπαρόκ
και ροκοκό (τελευταίες δεκαετίες 18ου αι-
ώνα). Τον αιώνα αυτόν ο θριγκός αποκτά
μεγάλες διαστάσεις και αποκτά κλίση
προς τον κύριο ναό. Τα θωράκια φέρουν
πλούσιο ξυλόγλυπτο φυτικό διάκοσμο, ο
οποίος εμπλουτίζεται με ζώα, πουλιά και
άλλες παραστάσεις. Οι Δεσποτικές εικόνες
επιστέφονται με ανάγλυφα και ολόγλυφα
τύμπανα (τα λεγόμενα κεμέρια) ενώ μετα-
ξύ των εικόνων παρεμβάλλονται ολόγλυ-
φοι κιονίσκοι. Προς το τέλος του 18ου αι-
ώνα οι θεματογραφία εμπλουτίζεται με
σκηνές από την Αγία Γραφή, τα συναξάρια
και τη λαϊκή παράδοση. Αξιοσημείωτη εί-
ναι η παρουσία της ανθρώπινης μορφής,
ακόμη και του γυναικείου γυμνού. 

Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα τα τέ-
μπλα συνεχίζουν την παράδοση του προη-
γούμενου αιώνα, εμπλουτισμένα με άφθο-
να ροκοκό στοιχεία και θέματα από την κα-
θημερινή ζωή (αγροτικές και επαγγελματι-
κές ασχολίες, κυνήγι κ.ά.), τη μυθολογία
και την εκκλησιαστική παράδοση. Οι αν-
θρώπινες μορφές και τα υπόλοιπα στολίδια
αποκτούν έντονη πλαστικότητα και σκαλί-
ζονται σχεδόν ολόγλυφα. Σπουδαία δείγ-
ματα ξυλόγλυπτων τέμπλων, καμωμένα
από λαϊκούς τεχνίτες στα τέλη του α΄ μισού
του 19ου αιώνα, αποτελούν το τέμπλο της
Μητρόπολης Ιωαννίνων και το τέμπλο του
Αγίου Νικολάου στο Γαλαξίδι. Από τα μέ-
σα του ίδιου αιώνα παρατηρείται πτώση
στην ποιότητα της ξυλογλυπτικής. Ο νεο-
κλασικισμός και η αρχαιολατρία, κύριοι
κατευθυντήριοι άξονες των καλλιτεχνικών
αναζητήσεων της ελεύθερης Ελλάδας, νο-
θεύουν τη γόνιμη φαντασία του λαϊκού τε-

στα υπόλοιπα κενά του Τιμίου Προδρό-
μου, του Αγίου του ναού, των αγγέλων,
των αρχαγγέλων κ.λπ. Από τον 8ο έως τον
9ο αιώνα, επικρατεί το υψηλό τέμπλο και,
επειδή είναι πιο πλούσια διακοσμημένο,
ονομάζεται «κοσμήτης». Στη Ρωσία η
ανύψωση φτάνει μέχρι την κορυφή του να-
ού και από εκει εξαπλώνεται και σε άλλες
περιοχές του Ορθόδοξου κόσμου.

Μέχρι το τέλος του 14ου αιώνα το ρω-
σικό τέμπλο διατηρεί σχετικά μέτριες δια-
στάσεις και κάποια στοιχεία δείχνουν ότι
το ύψος του δεν είναι τέτοιο που να εμπο-

Το αντιπροσωπευτικότερο έργο της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής είναι το ξύλινο τέ-
μπλο, το οποίο σταδιακά αντικατέστησε το μαρμάρινο τέμπλο των βυζαντινών χρόνων.
Επάνω το μαρμάρινο τέμπλο της Παναγίας των Βλαχερνών-Κωνσταντινούπολη. Κάτω μέ-
ρος του τέμπλου της  εκκλησίας του Ταξιάρχη στα Μεστά της Χίου, ένα σπάνιο και άριστο
δείγμα της Χιώτικης Ξυλογλυπτικής με ημερομηνία κατασκευής 14 Απριλίου 1833.
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ρεά Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα. Το
1848 σκάλισε το τέμπλο του Αγίου Νικο-
λάου στο Γαλαξίδι, το οποίο είναι από τα
σημαντικότερα έργα της νεοελληνικής ξυ-
λογλυπτικής. Στον Αναστάσιο Μόσχο απο-
δίδονται και άλλα έργα της ευρύτερης πε-
ριοχής όπως το τέμπλο του μοναστηριού
του Προφήτη Ηλία στην Άμφισσα. Το τε-
λευταίο αυτό χρονολογείται μία δεκαετία
νωρίτερα από το τέμπλο του Γαλαξιδιού.

Το τέμπλο κατανοείται ως εικόνα του αι-
σθητού παραδείσου. Ο παράδεισος συνδέε-
ται με την ουράνια βασιλεία (Ιερό) και με
την Εκκλησία (κυρίως ναός). Το τέμπλο,

λοιπόν, εξυπηρετεί τον διαχωρισμό, φυσικό
και συμβολικό, των δυο μερών του ναού,
αυτό του κυρίως ναού όπου βρίσκονται οι
πιστοί και του Ιερού, όπου τελείται το μυ-
στήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου επιτρέ-
πεται η παραμονή μόνο των ιερωμένων. Τα
βημόθυρα αποτελούν το συμβολικό σημείο
του περάσματος της εισόδου από τον γήινο
κόσμο στον ουράνιο, στην ουράνια Βασι-
λεία. Όπως και να ’χει, το τέμπλο μικρό ή
μεγάλο, ξύλινο ή μαρμάρινο, με θαυμαστό,
μεγαλοπρεπή διάκοσμο ή με απλό διάκο-
σμο, συμβολίζει την ένωση του Ουρανού με
τη Γη, την επικοινωνία Θεού και ανθρώπου.

χνίτη και παράγουν έργα ψυχρά με πολλά
αναφομοίωτα δυτικά δάνεια. 

Η ελληνική εκκλησιαστική ξυλογλυπτι-
κή συνεχίζει μια αδιάλειπτη παράδοση για
τα τελευταία 1.500 χρόνια, αν και τον 20ο
αιώνα οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
μπορεί να έχουν αλλάξει ελαφρώς, ώστε να
περιλαμβάνουν μηχανικά βοηθήματα όπως
ο παντογράφος. Αυτή η διαδικασία πιθανό-
τατα σύντομα θα έχει προχωρήσει σε CAM
ή κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή. 

Τα ξύλινα τέμπλα που παράγονται πλέ-
ον είναι σκαλισμένα με τη βοήθεια μηχα-
νικών διεργασιών, και πάλι αυτό δεν έχει
επηρεάσει την πλούσια κυλιόμενη φυλλο-
ειδή και ζωόμορφη διακόσμηση που χρη-
σιμοποιείται σε πιο παραδοσιακούς να-
ούς. Τα σύγχρονα παραδείγματα στον
Άγιο Βελισάριο στην Λάρισα και τον Άγιο
Ρηγίνο της Σκοπέλου είναι -όπως το μαρ-
μάρινο τέμπλο στον Άγιο Αχιλλέα στην
Λάρισα- πολύ πιο επίπεδα και λιγότερο
σκαλιστά, αλλά η διασκόσμησή τους εξα-
κολουθεί να επιδιώκει να συνδυάσει το
γήινο και το θεϊκό και να γιορτάσει τον
φυσικό κόσμο.

Το παλαιότερο ίσως γνωστό χρονολο-
γημένο ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι του Αγί-
ου Νικολάου στον Βελβεντό της Κοζάνης
με χρονολογία 1591, το οποίο δεν σώζεται
ακέραιο. Ο φυτικός διάκοσμός του είναι
λιτός και παραπέμπει σε λιθόγλυπτες δια-
κοσμήσεις βυζαντινών ναών. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο 18ος αιώνας
χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη άνθιση της
ξυλογλυπτικής στον Ελλαδικό χώρο. Το
αντιπροσωπευτικότερο έργο της εκκλησια-
στικής ξυλογλυπτικής είναι το ξύλινο τέ-
μπλο, το οποίο σταδιακά αντικατέστησε το
μαρμάρινο τέμπλο των βυζαντινών χρό-
νων. Σημαντικά κέντρα ξυλογλυπτικής κα-
τά τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα υπήρχαν
στην Ήπειρο, στον Ασπροπόταμο της Θεσ-
σαλίας, στη Δυτική Μακεδονία, στο Πήλιο,
στη Σκύρο και στην Κρήτη. Στην Ήπειρο
φαίνεται να άνθησε περισσότερο από
οπουδήποτε αλλού στον ελλαδικό χώρο η
τέχνη της ξυλογλυπτικής. Τα δύο σημαντι-
κότερα κέντρα της ήταν ο Γοργοπόταμος
(πρώην Τούρνοβο) της Κόνιτσας και το
Μέτσοβο. Από τον Γοργοπόταμο προέρχο-
νταν δύο σημαντικές οικογένειες με παρά-
δοση στην ξυλογλυπτική: η οικογένεια Τα-
γιαδόρου και η οικογένεια Σκαλιστή. 

Από το Μέτσοβο καταγόταν ο Αναστά-
σιος Μόσχος, ο οποίος εργάστηκε στη Στε-

Το τέμπλο μικρό ή μεγάλο, ξύλινο ή μαρμάρινο, με θαυμαστό, μεγαλοπρεπή διάκοσμο ή με
απλό διάκοσμο, συμβολίζει την ένωση του Ουρανού με τη Γη, την επικοινωνία Θεού και αν-
θρώπου. Επάνω το τέμπλο της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Τσούκας κοντά στο χωριό
Ελληνικό Ιωαννίνων. Κάτω το τέμπλο της Αγίας Μαρκέλλας στον Βοτανικό.
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Oι ελληνικές γειτονιές έχουν
τεράστια έλλειψη σε ελεύθε-
ρους χώρους, με αποτέλε-
σμα να είναι αφιλόξενες για
τους κατοίκους, καθώς δεν

υπάρχουν οι χώροι που θα είχαν τη δυνατό-
τητα να απολαύσουν την επαφή με στοι-
χεία της φύσης, αλλά και να κοινωνικοποι-
ηθούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Η έννοια της γειτονιάς κινδυνεύει στις πυ-
κνοκατοικημένες πόλεις. Μια λύση που
έχουν υιοθετήσει πολλές αμερικανικές και
ευρωπαϊκές πόλεις είναι τα Πάρκα Τσέπης
(pocket parks). Η σκέψη για τα πάρκα-τσέ-
πης πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δε-
καετίας του ’70 στη Νέα Υόρκη. Από τότε
έχουν ξεφυτρώσει σε όλο τον κόσμο, αρχι-
κά στην Β. Αμερική και εν συνεχεία στην
Ευρώπη. Πλέον σε πολλές πολιτείες των
ΗΠΑ είναι θεσμοθετημένα μαζί με άλλου
τύπου παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο,
ενώ μόνο στη Νέα Υόρκη σήμερα υπάρ-
χουν πάνω από 230 Πάρκα Τσέπης!

Η ιδέα είναι απλή και εύκολα εφαρμόσι-
μη: στους ακάλυπτους χώρους, δηλαδή
στους υπολειπόμενους χώρους που μένουν
αδόμητοι μετά την ανέγερση ενός ή περισ-
σοτέρων κτηρίων, γίνονται διαμορφώσεις
ώστε οι χώροι αυτοί να γίνουν λειτουργικοί
και να αποδοθούν στη ζωή της πόλης. Γενι-
κά, τα Πάρκα Τσέπης είναι χώροι πρασίνου
μικρής κλίμακας που σπάνια ξεπερνούν τα
600 τ.μ. και απευθύνονται στο ευρύ κοινό
είτε βρίσκονται σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό
χώρο κυρίως σε μεγαλουπόλεις. Βέβαια το
μέγεθος τους μπορεί να κυμανθεί από μερι-
κά τετραγωνικά μέχρι και ένα ολόκληρο οι-
κοδομικό τετράγωνο. Δημιουργούνται πά-
νω σε κενά και ακανόνιστα κομμάτια κενής
αστικής γης, και η μορφή τους εξαρτάται
από τη διάταξη των οικοδομικών τετραγώ-
νων και του οδικού δικτύου της περιοχής.

Τα Πάρκα Τσέπης δεν στοχεύουν στην
εξυπηρέτηση μιας ολόκληρης πόλης, αλλά
συνδέονται άμεσα με τη γειτονιά που τα φι-
λοξενεί καλύπτοντας τις ανάγκες της ή συν-
δέονται σε ένα ευρύτερο λειτουργικό δί-
κτυο Πάρκων Τσέπης, μέσω πεζοδρόμων,

κηπος με τη φύτευση πολλών διαφορετικών
αντιπροσωπευτικών φυτικών ειδών. Πρό-
κειται για έναν τοπικό πνεύμονα πρασίνου,
έναν κήπο αφιερωμένο στην ποικιλομορφία
που θα προσφέρει η πλούσια ανθοφορία
φυτών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ένας χαμηλός αειθαλής φυτοφράκτης
από μυρτιά μικρόφυλλη, οριοθετεί τα επι-
μέρους παρτέρια έτσι ώστε να παρεμποδί-
ζεται η είσοδος προς αυτά, ενώ με τη φύ-
τευση αναρριχώμενων και ανθοφόρων θά-
μνων η μια πλευρά μετατρέπεται σε κάθε-
το πράσινο κήπο. Δίπλα σε κάθε φυτό στο
πάρκο υπάρχουν ειδικές πινακίδες που δί-
νουν χρήσιμες πληροφορίες για την ταυτό-
τητά του, καθώς επίσης και κατασκευές
για φωλιές χρήσιμων εντόμων.

Το Πάρκο Τσέπης της Άνω Κυψέλης
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε
την πόλη σου» και δημιουργήθηκε με δω-
ρεά του Deloitte Foundation. Το Deloitte
Foundation είναι το κοινωφελές μη κερδο-
σκοπικό ίδρυμα της Deloitte Ελλάδος, που
στηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες, ενώ
ένας από τους βασικούς πυλώνες δράσεων
είναι η προστασία του περιβάλλοντος και
η βιώσιμη ανάπτυξη.

«πράσινων» διαδρομών και ποδηλατοδρό-
μων, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση και
χρήση σε όλους τους ενδεχόμενους χρή-
στες. Επίσης, αν και συνήθως χρησιμοποι-
ούνται ως μικρά πάρκα, με την εγκατάστα-
ση φύτευσης, φωτισμού και καθισμάτων,
πολλές φορές στους χώρους αυτούς δημι-
ουργούνται μικρά καφέ, μικρά καταστήμα-
τα, χώροι εκθέσεων, διαμορφώσεις για
skateboard και άλλα. Τα Πάρκα Τσέπης,
εξαιτίας του ευκαιριακού σχηματισμού τους
ενδέχεται να έχουν θεματικό χαρακτήρα
εξυπηρετώντας καλύτερα συγκεκριμένες
χρήσεις και τμήμα του κοινωνικού συνό-
λου. (π.χ. ως μέρος ξεκούρασης, παιχνιδιού,
αθλητισμού, πολιτιστικών δρώμενων).

Στις 30 Ιουλίου 2020, ένα Πάρκο Τσέπης
παραδόθηκε στους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες της Άνω Κυψέλης από τον Δήμο
Αθηναίων. Το συγκεκριμένο Πάρκο Τσέπης
είναι το πρώτο που δημιουργείται από τον
Δήμο Αθηναίων και αποτελεί ανάσα δρο-
σιάς για τη γειτονιά αλλά ταυτόχρονα δίνει
υπέροχο χρώμα σε μια πυκνοδομημένη πε-
ριοχή της πόλης. Στη συμβολή των οδών
Ευδοκίας και Καρτερίας στην Άνω Κυψέλη,
δημιουργήθηκε αυτό το μικρό πάρκο-ανθό-

παρκα Τσέπησ
μια λύση-ανάσα για τις γειτονιές των μεγαλουπόλεων

Στη συμβολή των οδών Ευδοκίας και Καρτερίας στην Άνω Κυψέλη, 
δημιουργήθηκε αυτό το μικρό πάρκο-ανθόκηπος με τη φύτευση πολλών διαφορετικών

αντιπροσωπευτικών φυτικών ειδών.
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Στόχος του Δήμου Αθηναίων είναι η δη-
μιουργία αρκετών ακόμα τέτοιων πάρκων,
που θα απλώνονται στις γειτονιές της πρω-
τεύουσας και θα αναβαθμίζουν την ποιό-
τητα ζωής των κατοίκων της. Σε αυτή την
βεντάλια δράσεων περιλαμβάνεται η ανά-
κτηση δημόσιων χώρων προς όφελος των
πολιτών και η μετατροπή τους σε κοιτίδες
πρασίνου, δραστηριοτήτων και δημιουργι-
κότητας των κατοίκων της Αθήνας.

Πράγματι, η εξεύρεση, καταγραφή και
αξιοποίηση τέτοιων χώρων στις ελληνικές
πόλεις, ιδιαίτερα σε εποχές που καμία αξιο-
ποίησή τους δεν επιχειρείται λόγω της πα-
ρατεταμένης οικονομικής κρίσης, θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη
μεταμόρφωσή τους. Για παράδειγμα στην
Αθήνα, σε περιοχές όπως Παγκράτι, Σεπό-
λια, Φυλής, Κολωνός, Κέντρο της Αθήνας,
Λένορμαν, υπάρχουν παρατημένα δημόσια
οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, σε ζωντα-
νές γειτονιές, τα οποία χρησιμοποιούνται
είτε ως υπαίθρια παρκινγκ, είτε ως «σκου-
πιδότοποι», είτε απλά υπάρχουν χωρίς να
προσφέρουν τίποτα στη γύρω γειτονιά.
Πρόκειται για νεκρά αστικά κενά που θα
μπορούσαν να γίνουν Πάρκα Τσέπης, τό-
ποι συνάντησης, παιδικές χαρές, αστικοί
οπωρώνες, λαχανόκηποι, αλλά και χώροι
δημόσιας τέχνης. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγμα-
τα Πάρκων Τσέπης παγκοσμίως αποτελεί
το Paley Park στην Νέα Υόρκη. Με έκταση
μόλις 390 τετραγωνικά μέτρα, στην καρδιά
του Μανχάταν, αποτελεί ένα πραγματικό
καταφύγιο από τους έντονους ρυθμούς της
πόλης. Οι τρεις πλευρές του περιτριγυρίζο-
νται από τοίχους ενώ η τέταρτη είναι ανοι-
χτή προς τον δρόμο. Ο κισσός που καλύπτει
τους τοίχους και οι χαρουπιές προσφέρουν
σκίαση και δροσισμό ενώ, ένας καταρρά-
κτης ύψους έξι μέτρων λειτουργεί ως φρά-
χτης για τη φασαρία της πόλης. Τα κινητά
ελαφριά καθίσματα που χρησιμοποιούνται,
επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν τη
θέση που επιθυμούν, ενώ ένα καφέ προσφέ-
ρει φαγητό και αναψυκτικά. Το Paley Park
έχει ήδη καταφέρει να μετατραπεί σε σημα-
ντικό τοπόσημο της πόλης, αποτελεί συχνή
επιλογή καλλιτεχνών του δρόμου, ενώ κα-
τέχει πλέον σημαντική θέση στην καθημε-
ρινότητα της πόλης.

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα Πάρκου
Τσέπης, άμεσα συνδεδεμένου με τον χαρα-
κτήρα της γειτονιάς στην οποία βρίσκεται,
αποτελεί το Postman's Park στην επιχειρη-
ματική καρδιά του Λονδίνου. Έχει έκταση
2,7 στρέμματα και μορφή μιας ανοιχτής
γκαλερί που περικλείεται από έναν τοίχο.
Παρά την μετεγκατάσταση του παλιού κε-
ντρικού ταχυδρομείου, που τροφοδοτούσε
αυτόν τον χώρο με τους εργαζομένους του
την ώρα του διαλείμματος, το πάρκο συνε-
χίζει να λειτουργεί ως χώρος μεσημερια-
νού διαλείμματος - φαγητού από τους
υπαλλήλους των γύρω επιχειρήσεων.

Το Balfour Street Park είναι ένα δημόσιο

Πάρκο Τσέπης που βρίσκεται σε ένα προά-
στιο της πόλης του Σίδνεϊ, στην πολιτεία
της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας.
Το πάρκο βρίσκεται στο προάστιο του
Chippendale, στη γωνία της οδού Balfour
και της οδού O’Connor. Το Balfour Street
Park λειτουργεί ως πρόσβαση των πεζών
στο Central Park και σχεδιάστηκε από την
πόλη του Σίδνεϊ σε συνεργασία με την JILA.
Η περιοχή ήταν αρχικά κατάφυτη και γεμά-
τη ζιζάνια, που όμως μετατράπηκε σε ένα
πανέμορφο Πάρκο Τσέπης που κέρδισε το
2010 το Βραβείο Horbury Hunt Brick για
τον Αστικό Σχεδιασμό και Αρχιτεκτονική
Τοπίου.

Επιτυχημένα παραδείγματα Πάρκων Τσέπης στο εξωτερικό από πάνω προς τα κάτω: 
το Paley Park στην Νέα Υόρκη, το Postman's Park στην επιχειρηματική καρδιά του Λονδίνου

και το Balfour Street Park σε ένα προάστιο της πόλης του Σίδνεϊ.
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Ημη βιώσιμη γεωργία και
δασοκομία, η αστική εξά-
πλωση και η ρύπανση
αποτελούν τους σημαντι-
κότερους παράγοντες πίε-

σης που ευθύνονται για τη δραστική
μείωση της βιοποικιλότητας στην Ευ-
ρώπη, καθώς απειλούν την επιβίωση χι-
λιάδων ειδών ζώων και οικοτόπων. Επι-
πλέον, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ) για τη φύση και η νομοθεσία
για την προστασία του περιβάλλοντος
εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται
πλήρως από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα
με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο
«State of nature in the EU» (Η κατάστα-
ση της φύσης στην ΕΕ) που δημοσιεύ-
θηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020, η κατά-
σταση διατήρησης των περισσότερων
προστατευόμενων ενδιαιτημάτων και
ειδών δεν είναι καλή και πρέπει να γί-
νουν πολύ περισσότερα για την αντι-
στροφή της κατάστασης.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ με
τίτλο “State of nature in the EU—Results
from reporting under the nature direc-
tives 2013-2018”, τα περισσότερα προ-
στατευόμενα είδη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, π.χ. το στεπογέρακο και ο σο-
λομός του Δούναβη, καθώς και οι οικό-
τοποι από τους λειμώνες έως τις θίνες
σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιμετωπί-
ζουν ένα επισφαλές μέλλον, εκτός εάν
ληφθούν επείγοντα μέτρα για την αντι-
στροφή της κατάστασης. 

Στην έκθεση του ΕΟΠ αναφέρονται
μερικές θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά
στις προσπάθειες διατήρησης. Τόσο ο
αριθμός όσο και η έκταση των τόπων
που προστατεύονται στο πλαίσιο του δι-
κτύου Natura 2000 έχουν αυξηθεί την
τελευταία εξαετία και η ΕΕ πέτυχε τους
παγκόσμιους στόχους με το 18% του
εδάφους της και το 10% της θαλάσσιας
περιοχής της να τελούν υπό καθεστώς
προστασίας.

ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδά-
φους έχει επίσης αντίκτυπο στους οικο-
τόπους, όπως άλλωστε και η συνεχιζό-
μενη υπερεκμετάλλευση των ζώων μέ-
σω της παράνομης εκμετάλλευσης, της
μη βιώσιμης θήρας και της υπεραλίευ-
σης. Οι απειλές αυτές επιδεινώνονται
από τις επεμβάσεις που γίνονται σε πο-

Ωστόσο, η συνολική πρόοδος που
διαπιστώνεται δεν είναι αρκετή για την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το
2020. Οι σημαντικότερες απειλές για τη
φύση είναι η εντατική γεωργία, η αστι-
κή εξάπλωση και οι δραστηριότητες μη
βιώσιμης δασοκομίας. Η ρύπανση της

φύση τησ Εύρώπησ 
σοβαρη και σύνέχιζομένη έπιδέινωση
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Κατάσταση της φύσης

Αποτελέσματα της αναφοράς βάσει των
οδηγιών για τη φύση 2013-2018.

Οι οδηγίες της ΕΕ για τη φύση συντονί-
ζουν τη δράση διατήρησης για περισσό-
τερα από 2000 είδη και ενδιαιτήματα.

Το δίκτυο Nature 2000 βρίσκεται στο
επίκεντρο των προσπαθειών διατήρησης
στην ΕΕ.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια αυξανόμε-
νη απειλή, ιδίως λόγω των ξηρασιών και
των απότομων καιρικών φαινομένων.

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός των πτηνών είναι σε
«καλή» κατάσταση, αλλά τα πτηνά των αγροτικών
εκτάσεων παρουσιάζουν λιγότερη βελτίωση.

Οι γεωργικές δραστηριότητες, η εγκατάλειψη των αγρών και η
αστικοποίηση είναι οι κύριες πιέσεις για τα ενδιαιτήματα και τα εί-
δη, ακολουθεί η ρύπανση.

Το παράνομο κυνήγι και η θανάτωση είναι οι μεγαλύ-
τερες πιέσεις για τα αποδημητικά πτηνά.

Οι βιότοποι που είναι σημαντικοί για τους επικο-
νιαστές είναι σε χειρότερη κατάσταση από άλλους
οικοτόπους.

Μόνο το 14% των αξιολογήσεων οικοτόπων και
το 27% των ειδών που δεν ανήκουν σε πτηνά
έχουν «καλή» κατάσταση διατήρησης.

Τα δάση δείχνουν τη μεγαλύτερη τάση για βελτίωση
ενώ τα λιβάδια, οι αμμόλοφοι και τα έλη έχουν τά-
σης επιδείνωσης.

Η κατάσταση και οι τάσεις των θαλάσ-
σιων ειδών και οικοτόπων παραμένουν
σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.

Οι περιοχές Nature
2000 καλύπτουν το 18%
της Γης και το 10% των
θαλάσσιων υδάτων στην
Ε.Ε.

η έκθεση για την κατάσταση της φύσης εν συντομία

-

-
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τάμια και λίμνες, όπως φράγματα και
άντληση υδάτων, τα χωροκατακτητικά
ξένα είδη και την κλιματική αλλαγή. Η
εγκατάλειψη της γεωργικής γης συμ-
βάλλει στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση
των ημιφυσικών οικοτόπων, όπως είναι
οι λειμώνες, καθώς και των ειδών που
ζουν σε αυτούς, όπως είναι οι πεταλού-
δες και τα πτηνά των γεωργικών γαιών.
Η έκθεση καταδεικνύει ορισμένες θετι-
κές εξελίξεις, κυρίως σε εθνική ή σε πε-
ριφερειακή κλίμακα. Αρκετά είδη και
οικότοποι παρουσιάζουν βελτιωμένη ει-
κόνα, π.χ. ο σβελτοβάτραχος στη Σουη-
δία, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες στη
Γαλλία και ο γυπαετός σε επίπεδο ΕΕ.
Το δίκτυο Natura 2000 έχει θετική επί-
δραση σε πολλά είδη και ενδιαιτήματα. 

Από πολιτική άποψη το μέλλον δεί-
χνει πιο ευοίωνο λόγω της νέας Στρατη-
γικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2030 και της στρατηγικής
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο», οι
οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Εκτός από τις νέες αυτές πολιτικές, πρέ-
πει να καταβληθούν επιπλέον προσπά-
θειες για τη βελτίωση των ικανοτήτων
παρακολούθησης στα κράτη μέλη για
την υποστήριξη των στόχων. Επί του
παρόντος, εξακολουθούν να υπάρχουν
πολλές ελλείψεις δεδομένων, ιδίως για
τα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα.
Χρειάζονται επίσης περισσότερα δεδο-
μένα για να αξιολογηθεί πλήρως ο ρό-
λος του δικτύου Natura 2000. Τέλος, η
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ χρή-
ζει σημαντικής βελτίωσης.

Όμως, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά
και στον υπόλοιπο κόσμο, η κατάσταση
της φύσης έχει επιδεινωθεί. Σύμφωνα
με την έκθεση του ΟΗΕ, ενώ οι δράσεις
έχουν σώσει 25 είδη πτηνών και θηλα-
στικών από την εξαφάνιση κατά την τε-
λευταία δεκαετία, πολλά περισσότερα
έχουν κηρυχθεί εξαφανισμένα. Και η
εξαφάνιση είναι μόνο η κορυφή του πα-
γόβουνου. Πολλά κοινά είδη γίνονται
όλο και πιο σπάνια και εισέρχονται σε
πιο ευάλωτες κατηγορίες κινδύνου.

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανε-
παρκή. Απώλεια βιοποικιλότητας δεν
σημαίνει μόνον ότι θα εξαφανιστούν για

πάντα αγαπημένα μας είδη, σημαίνει ότι
θα χαθεί πολύτιμη γενετική ποικιλομορ-
φία κάτι που θα βάλει σε κίνδυνο την
διατήρηση της τροφικής αλυσίδας, την
υγεία και την ασφάλειά μας.

«Αν δούμε τι γίνεται στην αλιεία θα
καταλάβουμε ότι το ένα τρίτο των πα-
γκόσμιων αποθεμάτων σε ψάρια έχει
ήδη αλιευτεί. Από την άλλη, αν δούμε τι
συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές θα κα-
ταλάβουμε ότι με σωστή διαχείριση
υπάρχει βελτίωση στα αποθέματα», λέει
ο Ντέιβιντ Κούπερ, βασικός συντάκτης
της έκθεσης και αναπληρωτής γραμμα-
τέας της Σύμβασης για τη βιοποικιλότη-
τα του ΟΗΕ. 

Η λύση είναι «μετασχηματιστική αλ-
λαγή», μια φράση που επαναλαμβάνε-

ται 14 φορές σε όλη την έκθεση. Αυτό
σημαίνει πιο συγκεκριμένους στόχους
και συγκεκριμένους τρόπους μέτρησης
της προόδου των χωρών, αλλά με τη
βιοποικιλότητα στο επίκεντρο όλων των
πολιτικών που διαμορφώνουν τον τρό-
πο παραγωγής, κατανάλωσης και οικο-
δόμησης των πόλεων και της γης μας.
Νομοθέτες και κυβερνήσεις πρέπει να
αναγνωρίσουν επισήμως ότι η βιοποικι-
λότητα είναι βασικό θεμέλιο των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και όχι ένα
ανταγωνιστικό ενδιαφέρον για τις αν-
θρώπινες δραστηριότητες.

Πηγή:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλο-

ντος (European Environment Agency)

Αριθμός περιοχών Natura 2000 ανά χώρα

Μακαρονησία

Αζόρες, Μαδέρα,
Κανάριες Νήσοι,
Πράσινο Ακρωτήριο
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Λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουμε
την ανησυχητική κατάστα-
ση όταν έχει αδειάσει ο τρα-
πεζικός λογαριασμός πολύ
πριν από την ημέρα της μι-

σθοδοσίας. Αυτή είναι η κατάσταση που
έχει περιέλθει όλη η ανθρωπότητα, από το
Σάββατο 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Global Footprint Net-
work, μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης με
έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία
και το Βέλγιο, η Ημέρα Υπέρβασης της
Γης (Earth Overshoot Day) σηματοδοτεί
τη στιγμή που η ζήτηση της ανθρωπότητας
για φυσικούς πόρους υπερβαίνει την ικα-
νότητα της Γης να τους ανανεώνει μέσα σε
έναν χρόνο.

Η ημερομηνία υπολογίζεται συνδυάζο-
ντας το οικολογικό αποτύπωμα των αν-
θρώπινων δραστηριοτήτων, δηλαδή οι επι-
φάνειες της ξηράς και της θάλασσας που
είναι απαραίτητες για να παραχθούν οι πό-
ροι που καταναλώθηκαν και για να απορ-
ροφηθούν τα απόβλητα του πληθυσμού
και τη «βιοϊκανότητα» της Γης, δηλαδή η
ικανότητα των οικοσυστημάτων να ανα-
γεννώνται και να απορροφούν τα απόβλη-
τα που παράγονται από τον άνθρωπο, ιδι-
αίτερα το CO2.

Η «υπέρβαση» συμβαίνει όταν η ανθρώ-
πινη πίεση υπερβαίνει τις ικανότητες ανα-
γέννησης των φυσικών οικοσυστημάτων.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι, όσο περνούν τα
χρόνια, η κατάσταση χειροτερεύει: η Ημέ-
ρα Υπέρβασης της Γης έρχεται όλο και πιο
κοντά στην αρχή του έτους. Εδώ και 50
χρόνια, η Ημέρα Υπέρβασης της Γης έρχε-
ται νωρίτερα: 29 Δεκεμβρίου το 1970, 4
Νοεμβρίου το 1980, 11 Οκτωβρίου το
1990, 23 Σεπτεμβρίου το 2000, 7 Αυγού-
στου το 2010.

Φέτος, αυτή η ημέρα ήρθε τρεις εβδομά-
δες αργότερα σε σύγκριση με το 2019,
όταν η εξάντληση των φυσικών πόρων ση-
μειώθηκε στις 29 Ιουλίου. Χάρη στο lock-
down, το οικολογικό αποτύπωμα της αν-
θρωπότητας μειώθηκε κατά 9,3% σε σύ-
γκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον διεθνή

ημέρα ύπέρβασησ Τησ γησ
η ανθρωπότητα ζει επί πιστώσει στη γη

πόσους πλανήτες σαν την γη θα χρειαζόμασταν 
αν ο παγκόσμιος πληθυσμός ζούσε σαν:

η.π.α.

αυστραλία

ρωσία

γερμανία

έλβετία

ιαπωνία

μ. βρετανία

γαλλία

ιταλία

πορτογαλία

ισπανία

κίνα

βραζιλία

ινδία
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πηγη:
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οργανισμό έρευνας Global Footprint Net-
work. Το 2020 σηματοδοτεί συνεπώς μια
σπάνια ανάπαυλα, η οποία αποδίδεται
όμως στις συνέπειες της παγκόσμιας παν-
δημίας που παρέλυσε ολόκληρους τομείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας αναβάλ-
λοντας την ημερομηνία κατά τρεις εβδο-
μάδες, και όχι σε κάποια συστημική αλλα-
γή.

Σύμφωνα με τον Mathis Wackernagel,
ιδρυτή και πρόεδρο του Global Footprint
Network, «Η τραγωδία του τρέχοντος
έτους είναι ότι η μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα δεν βασίζεται σε
καλύτερη υποδομή, όπως καλύτερα ηλε-
κτρικά δίκτυα ή πιο συμπαγείς πόλεις.
Πρέπει να μετακινήσουμε την ημερομη-
νία με σχέδιο, όχι από καταστροφή». Για
να επιτευχθούν οι στόχοι της Διακυβερνη-

τη βιολογική ικανότητα της Γης με πολύ
ταχύτερο ρυθμό. Για παράδειγμα, στις
ΗΠΑ, όπου η ημέρα υπέρβασης πέφτει
στις 14 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι
πολίτες θα απαιτήσουν περίπου πέντε πλα-
νήτες για να διατηρήσουν το μεγάλο οικο-
λογικό τους αποτύπωμα. Η Γερμανία τις
ξεπερνά 50 ημέρες αργότερα στις 3
Μαΐου, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί δύο
πλανήτες. Στην Αυστραλία, μια χώρα που
έχει πλεονέκτημα λόγω του σχετικά μι-
κρού πληθυσμού της και των τεράστιων
φυσικών πόρων της, αντιμετωπίζει τώρα
έλλειμμα «βιοϊκανότητας» για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία της μετά τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές του 2019-2020. Η ξηρότερη
ήπειρος του κόσμου εξάντλησε την οικο-
λογική της ικανότητα στις 30 Μαρτίου του
τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με την έκθεση

τικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC) για περιορισμό της θέρμανσης
στους 1,5-2 βαθμούς Κελσίου, η τρέχου-
σα μείωση της καμπύλης εκπομπών θα
πρέπει να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό για
την επόμενη δεκαετία, επισημαίνει ο
Wackernagel. Προς το παρόν, ωστόσο,
αυτό επιτυγχάνεται μέσω οικονομικών και
κοινωνικών δεινών.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η
λύση στο πρόβλημα της υπερ-κατανάλω-
σης φυσικών πόρων είναι μία ή περισσότε-
ρες πανδημίες, ούτε οποιαδήποτε άλλη
μείωση της ποιότητας ζωής των ανθρώ-
πων.

Το Earth Overshoot Day υπολογίζεται
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και μετα-
ξύ μεμονωμένων χωρών και αποκαλύπτει
πώς τα ανεπτυγμένα έθνη καταναλώνουν

Η Ημέρα Υπέρβασης της Γης κατά τα έτη 1970-2020. Στο σχήμα φαίνονται οι Ημέρες Υπέρβασης της Γης από το 1970 και έπειτα. Η πράσινη
γραμμή αντιστοιχεί στις ημέρες που αντιστοιχούν στην βιο-ικανότητα, ενώ η κόκκινη γραμμή στις ημέρες που ζούμε με οικολογικό έλλειμμα.
Γενικά, οι ημέρες του έτους που ζούμε με οικολογικό έλλειμμα αυξάνονται διαχρονικά. Πηγή: Earth Overshoot Day, www.overshootday.org.

ημέρα ύπέρβασησ Τησ γησ 
κατά τα έτη 1970-2020
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του Global Footprint Network, μια Αυ-
στραλία που έχει καταστραφεί από την
πυρκαγιά έχει δείξει «πόσο εύθραυστη
μπορεί να είναι η βιολογική ικανότητα».

Με την αλλαγή του κλίματος και την
υπερβολική χρήση πόρων, θέτουμε μεγα-
λύτερη πίεση σε οικοσυστήματα που είναι
απαραίτητα για την επιβίωση όχι μόνο της
ανθρωπότητας αλλά και των ειδών άγριας
ζωής. Η αυξανόμενη ζήτηση και η μειωμέ-
νη «βιοϊκανότητα» αποτελεί επικίνδυνο
συνδυασμό.

Υπάρχουν όμως τρόποι να μειωθεί το οι-
κολογικό μας αποτύπωμα χωρίς να μειω-
θούν οι μετακινήσεις μας, χωρίς να μειω-
θεί η ποιότητα ζωής μας, χωρίς να πάψου-
με να απολαμβάνουμε τη ζωή μας.

Υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορούν
να υιοθετηθούν ατομικά ή σε επίπεδο κοι-
νωνίας για να επηρεάσουν σημαντικά το

τους πεπερασμένους πόρους του πλανήτη
με έναν μη βιώσιμο ρυθμό. Το 2020, η αν-
θρωπότητα απαιτεί το ισοδύναμο περίπου
1,6 Γαιών για την παραγωγή των αγαθών
και των υπηρεσιών που απαιτεί ο τρόπος
της ζωής μας σε έναν χρόνο και για να
απορροφήσει τις συνεπακόλουθες εκπο-
μπές CO2 και άλλων αερίων του θερμοκη-
πίου. Αν οι μετριοπαθείς προβλέψεις των
Ηνωμένων Εθνών για την αύξηση του
πληθυσμού και της κατανάλωσης είναι
σωστές, θα χρειαζόμαστε δύο Γαίες πριν
από το 2050. Και αυτό δεν υπολογίζει καν
την υπέρβαση που επιδεινώνεται, καθώς η
αυξημένη πίεση στα οικοσυστήματα καθι-
στά τη Γη λιγότερο παραγωγική και το νε-
ρό λιγότερο διαθέσιμο. Κάποια οικοσυ-
στήματα θα καταρρεύσουν, ακόμη και
πριν εξαλειφθεί τελείως ένας συγκεκριμέ-
νος πόρος.

είδος του μέλλοντός μας στον πλανήτη και
αφορούν το πώς παράγουμε τα τρόφιμα
που τρώμε, πώς μετακινούμαστε, πώς πα-
ράγουμε ενέργεια και πόσο προστατεύου-
με την άγρια ζωή. Οι πολιτικές που απο-
σκοπούν στη μείωση του οικολογικού
αποτυπώματος των τροφίμων και των επι-
πτώσεων της παραγωγής τροφίμων στη
βιοποικιλότητα -βελτιώνοντας παράλληλα
τη δημόσια υγεία- αξίζουν ιδιαίτερη προ-
σοχή, όπως τονίζεται από την κοινή έρευνα
μεταξύ του Global Footprint Network και
του Barilla Center for Food and Nutrition.
Η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων στο
μισό θα μετακινήσει τη Earth Overshoot
Day 13 ημέρες.

Η Ημέρα Υπέρβασης της Γης αποτελεί
μια προσέγγιση, αλλά είναι και ένα ακόμα
σημάδι, ότι η ανθρωπότητα καταναλώνει

η ημέρα ύπέρβασησ Τησ γησ για Το 2020 ανα χωρα 
(ποια θα ήταν η ημέρα ύπέρβασης της γης αν ο παγκόσμιος πληθυσμός ζούσε σαν την κάθε χώρα)

11 Φεβ. |  κατάρ

16 Φεβ. |  λουξεμβούργο

10 μαρτ. |  κουβέιτ

18 μαρτ. |  καναδάς

12 ιούν. |  μαυροβούνιο11 ιούλ. |  ρουμανία
24 ιούλ. |  ουκρανία, παραγουάη

31 ιούλ. |  βραζιλία

17 οκτ. |  κολομβία, έλ σαλβαδόρ

8 οκτ. |  βιετνάμ

18 δεκ. |  ινδονησία14 δεκ. |  έκουαντόρ

7 δεκ. |  ιράκ
5 δεκ. |  νικαράγουα

25 νοέμ. |  αίγυπτος

13 νοέμ. |  γουατεμάλα

6 νοέμ. |  ουρουγουάη

29 οκτ. |  γκάνα

23 σεπτ. |  περού
21 σεπτ. |  παναμάς

17 σεπτ. |  γκαμπόν

5 σεπτ. |  Τζιμπουτί
4 σεπτ. |  αλγερία

27 αύγ. |  Ταϊλάνδη
22 αύγ. |  βενεζουέλα

17 αύγ. |  μεξικό

10 αύγ. |  κόστα ρίκα

8 ιούλ. |  νότια αφρική
5 ιούλ. |  ιράν, βολιβία 26 ιούν. |  αργεντινή

13 ιούν. |  κίνα

8 ιούν. |  μπαχάμες

25 μάι. |  πορτογαλία
18 μάι. |  χιλή

19 μάι. |  έλλάς
16 μάι. |  ένωμένο βασίλειο
14 μάι. |  γαλλία, ιταλία

12 μάι. |  ιαπωνία

5 μάι. |  νέα ζηλανδία
3 μάι. |  ολλανδία, γερμανία

2 μάι. |  ισραήλ
26 απρ. |  σλοβενία, ιρλανδία
25 απρ. |  ρωσία
18 απρ. |  νορβηγία

11 απρ. |  σιγκαπούρη
9 απρ. |  δημοκρατία της κορέας
5 απρ. |  Φινλανδία, βέλγιο, σ. αραβία
2 απρ. |  σουηδία
30 μαρτ. |  αυστραλία
28 μαρτ. |  δανία

14 μαρτ. |  η.π.α.

7 μαρτ. |  ένωμένα αραβικά έμιράτα

8 μάι. |  έλβετία

27 μάι. |  ισπανία

1 δεκ. |  κούβα
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πλασΤικη ρύπανση
έιναι η ανακύκλωση η λύση;

Ηπλαστική ρύπανση απειλεί
τις θάλασσες, τα είδη και
τον άνθρωπο. Είναι τόσο
μεγάλο το πρόβλημα που
αν δεν δράσουμε άμεσα,

εκτιμάται ότι έως το 2050 θα υπάρχουν
περισσότερα πλαστικά στη θάλασσα απ’
ό,τι ψάρια. Η αλόγιστη χρήση και απόρ-
ριψη των πλαστικών υλικών σε ανεξέλε-
γκτους χώρους ταφής σκουπιδιών έχει
συμβάλλει τα μέγιστα στην επιδείνωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
το πλαστικό. Ως εκ τούτου, προβάλλει
επιτακτική η ανάγκη εξομάλυνσης του
προβλήματος μέσω στοχευμένων κινή-
σεων ορθής διαχείρισης.

Η ανακύκλωση των πλαστικών απορ-
ριμμάτων προβάλλεται συχνά ως λύση. H
ανακύκλωση πλαστικών συνιστά γενικά
μια δύσκολη διαδικασία και πολλές φο-
ρές οικονομικά ασύμφορη. Από περιβαλ-
λοντική άποψη όμως, είναι σημαντική
γιατί πολλά πλαστικά που περιέχουν χλώ-
ριο (π.χ. πολυβινυλοχλωρίδιο) και λοιπές
αρωματικές ή πολυκυκλικές οργανικές
ενώσεις, όταν καίγονται παράγουν πολύ
τοξικές ενώσεις (διοξίνες και φουράνες).
Επίσης, η ανακύκλωση, π.χ., των πλαστι-
κών συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Το πετρέλαιο απαιτεί
μεγάλα διοχετευόμενα ενεργειακά ποσά
για να υποστεί μεταβολή και να μετασχη-
ματιστεί σε μια διαφορετική κατάσταση
ύλης. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η
ανακύκλωση ενός πλαστικού μπουκαλιού
εξοικονομεί ενέργεια για να ανάψει μια
λάμπα ισχύος 60W για 6 ώρες.

Δημιουργούνται όμως πολλά προβλή-
ματα όσον αφορά τη δυνατότητα ανακύ-
κλωσης των πλαστικών. Ελάχιστο από
το πλαστικό που έχει φτάσει στην αγορά
έχει ανακυκλωθεί πραγματικά. Αυτό
οφείλεται στο ότι: (α) υπάρχουν πολλές
ποιότητες και τύποι πλαστικών με διαφο-
ρετικές φυσικές ιδιότητες και χημική σύ-
σταση, (β) είναι αρκετά δύσκολο να ανα-
γνωρισθούν εύκολα, ακόμα και εάν φαί-
νονται ίδια (π.χ. πλαστικά μπουκάλια),
(γ) υπάρχουν σε αυτά πολλές προσμίξεις.

Τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς
μία συσκευασία μπορεί να περιέχει πα-

Η αλόγιστη χρήση και απόρριψη των πλαστικών υλικών σε ανεξέλεγκτους χώρους
ταφής σκουπιδιών έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην επιδείνωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από το πλαστικό.

ραπάνω από ένα είδος πλαστικού ή πλα-
στικό σε συνδυασμό με άλλα υλικά,
όπως χαρτί και αλουμίνιο. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι το μπουκαλάκι
του εμφιαλωμένου νερού. Το μπουκαλά-
κι αυτό δεν αποτελείται από ένα μόνο
υλικό αλλά από τρία που συνήθως είναι:
PET για το σώμα του μπουκαλιού,
HDPE για το καπάκι και PP για την ετι-
κέτα. Το πλαστικό μπουκάλι PET αποτε-
λεί ένα από τα ανακυκλώσιμα υλικά με
τη μεγαλύτερη ζήτηση, ωστόσο όπως γί-
νεται αντιληπτό η ποιότητα του ανακυ-
κλωμένου PET που θα προκύψει από τη
διαδικασία (άρα και η τιμή που θα πιάσει
στην αγορά), εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τη δυνατότητα διαχωρισμού του
PET από τα άλλα δύο υλικά του μπουκα-
λιού. Άλλο ένα παράδειγμα σύνθετων
συσκευασιών είναι τα τυπικά σακουλά-
κια συσκευασίας για πατατάκια και γαρι-
δάκια. Τα σακουλάκια αυτά αποτελού-
νται συνήθως από 3 ή περισσότερα
στρώματα διαφορετικών υλικών, που
μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και ένα
στρώμα αλουμινίου. Η ανακυκλωσιμότη-

τα τέτοιων συσκευασιών είναι αμφισβη-
τήσιμη, και συνήθως όλα αυτά τα σακου-
λάκια καταλήγουν στις χωματερές.

Όμως, στην περίπτωση του μπουκαλι-
ού του εμφιαλωμένου νερού υπάρχουν
αρκετές πιθανότητες να παραχθεί υψη-
λής ποιότητας rPET (recycled PET), το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παρα-
γωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων,
ώστε να αποφευχθεί η διάθεση στην
αγορά καινούργιου πλαστικού. Αυτός θα
έπρεπε να είναι ο βασικός στόχος μίας
πραγματικά κυκλικής οικονομίας, στό-
χος από τον οποίο απέχουμε πολύ. Σύμ-
φωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 73%
του rPET παγκοσμίως χρησιμοποιείται
στην παραγωγή νάιλον υφασμάτων, ενώ
σύμφωνα με αναφορά του ισπανικού
γραφείου της Greenpeace, οι κλάδοι που
απορροφούν τη μεγαλύτερη ποσότητα
rPET στην Ισπανία είναι κατά φθίνουσα
σειρά: ο κλάδος παρασκευής σωληνώ-
σεων και ο κλάδος κατασκευής βιομηχα-
νικών υλικών. Ο κλάδος παρασκευής
μπουκαλιών απορροφάει μόλις το 3%.

Η ανακύκλωση λοιπόν είναι προβλη-
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ματική λύση αν αναλογιστούμε ότι τα
περισσότερα προϊόντα που παράγονται
είναι χαμηλότερης ποιότητας από το αρ-
χικό πλαστικό προϊόν και η δυνατότητα
περαιτέρω ανακύκλωσης είναι μηδαμι-
νή. Επιπλέον τα προϊόντα που παράγο-
νται (π.χ. νάυλον υφάσματα) ρυπαίνουν
το περιβάλλον με χιλιάδες μικροΐνες και
κομμάτια πλαστικού στη διάρκεια της
ζωής τους.

Ισχύει ότι τα πλαστικά κάθε φορά που
ανακυκλώνονται χάνουν την ποιότητά
τους. Κάθε πλαστικό έχει τη δυνατότητα
να ανακυκλωθεί 2-3 φορές μόνο, λόγω
θερμικής υποβάθμισής του μετά από κά-
θε κύκλο. Ωστόσο, η επιστημονική κοι-
νότητα προσπαθεί να βρει λύσεις και σε
αυτό το πρόβλημα. Καινούριοι τρόποι
προτείνονται συνεχώς, ώστε να δημι-
ουργούνται ανακυκλώσιμα υλικά με πο-
λύ καλές αποδόσεις και με όλο και χαμη-
λότερες ενεργειακές απαιτήσεις ώστε να
είναι βιώσιμα. Δυστυχώς, για να φτάσει
μια τεχνολογία από την επιστημονική
μελέτη στην αγορά μπορεί να περάσουν
περιβαλλοντικά «πολύτιμα» χρόνια. 

Η διαχείριση των πλαστικών απορριμ-
μάτων αδυνατεί την παρούσα στιγμή να
περιορίσει την πλαστική ρύπανση. Οι
ανύπαρκτες ή μη αποδοτικές υποδομές
συλλογής απορριμμάτων είναι ένα κρίσι-
μο στοιχείο που δυσχεραίνει τη διαχείρι-
ση των πλαστικών απορριμμάτων, κυ-
ρίως στις όχι τόσο ανεπτυγμένες χώρες.
Τα συστήματα ανακύκλωσης δεν μπο-
ρούν να συμβαδίσουν με τον τεράστιο
όγκο πλαστικών σκουπιδιών που παρά-
γεται. Ένα παράδειγμα, ακόμη και στη
Γερμανία, η οποία έχει τα υψηλότερα πο-
σοστά ανακύκλωσης στον κόσμο με βά-
ση τη συγκομιδή, πάνω από το 60%
όλων των πλαστικών απορριμμάτων καί-
γεται και μόνο το 38% ανακυκλώνεται.
Οι τελικοί χρήστες πλαστικών δεν έχουν
κίνητρα για να ξεχωρίζουν τα πλαστικά
και να τα αποθέτουν στα κατάλληλα ση-
μεία. Η ταφή ή αποτέφρωση των πλαστι-
κών είναι σήμερα οι κυρίαρχες πρακτι-
κές ανά τον κόσμο, και η ανάπτυξη συ-
στημάτων ανακύκλωσης παραμένει μια
ανοιχτή πρόκληση. Η αγορά της ανακύ-

κλωσης δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα γιατί
τα συστήματα ανακύκλωσης δεν είναι
κατάλληλα να συλλέξουν καθαρά πλα-
στικά, χωρίς προσμίξεις. Επιπλέον το κό-
στος συλλογής και διαχωρισμού των
αποβλήτων είναι πολύ υψηλό και η ανε-
ξέλεγκτη διάθεση των πλαστικών απορ-
ριμμάτων πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Μέσα στα μικρά ποσοστά του πλαστι-
κού που αναφέρεται ως «ανακυκλωμέ-
νο», υπάρχει ένα ακόμη βασικό στοιχείο:
το παγκόσμιο εμπόριο πλαστικών σκου-
πιδιών. Το πλαστικό που δεν ανακυκλώ-
νεται εγχώρια συνήθως πακετάρεται σε
μεικτά δεμάτια και εξάγεται μαζικά σε
άλλες χώρες για να το διαχειριστούν.
Παρ’ ολ’ αυτά, ανεξάρτητα από την τύχη
του, η χώρα εξαγωγής το υπολογίζει ως
ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ η πραγμα-
τική ποσότητα που ανακυκλώνεται εντός
της χώρας είναι πολύ χαμηλότερη. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2000, οπότε
άρχισε η Ε.Ε. να θέτει πιο εντατικά τα ζη-
τήματα της ανακύκλωσης, έως το 2017
ακολουθήθηκε ένα συγκεκριμένο μοτίβο:
η Ε.Ε. αύξανε διαρκώς τα επίπεδα της
ανακύκλωσης με νομοθετικές παρεμβά-
σεις, δίνοντας σε αντάλλαγμα στην αγο-
ρά οικονομικά κίνητρα για να ανταποκρι-
θεί. Από την αρχή όμως υπήρχε ένα δομι-
κό πρόβλημα: στα ρεύματα της ανακύ-
κλωσης συμπεριελήφθησαν υλικά για τα
οποία δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά,
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όπως κάποιες κατηγορίες πλαστικών ή
κάποια άλλα είδη αποβλήτων. Την ίδια
περίοδο, η οικονομική ανάπτυξη της Κί-
νας ήταν αλματώδης, με αποτέλεσμα να
απορροφά ό,τι διαθέσιμα υλικά υπήρχαν
– είτε ως δευτερογενή ύλη ή ως καύσιμη
ύλη. Αυτό οδήγησε την Ε.Ε., τις ΗΠΑ και
την Αυστραλία, που είχαν τα πιο οργανω-
μένα συστήματα ανακύκλωσης, να εξά-
γουν μαζικά όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά
που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν
να διαχειριστούν οι εγχώριες βιομηχανίες
τους. Φυσικά η Ε.Ε. γνώριζε ότι τα υλικά
αυτά δεν ανακυκλώνονται, αλλά συχνά
χρησιμοποιούνται ως φθηνό καύσιμο με
μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Όμως, σε αυτές τις εξαγωγές στηρίζονταν
οι εξαιρετικές επιδόσεις στην ανακύκλω-
ση της Ε.Ε.

Το 2017-18, η Κίνα άλλαξε πολιτική,
αρνούμενη να εισάγει ανακυκλώσιμα
χαμηλής ποιότητας. Η Κίνα αποφάσισε
να αναπτύξει την εγχώρια αγορά ανακύ-
κλωσης, δημιουργώντας μεγάλες εται-
ρείες και θέτοντας πολύ αυστηρά κριτή-
ρια στις εισαγωγές ανακυκλώσιμων
υλών. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαί-
ου άρχισε να πέφτει και ως αποτέλεσμα
οι τιμές των ανακυκλωμένων πλαστι-
κών δεν ήταν πια ανταγωνιστικές ως
προς την παρθένα πρώτη ύλη. Την ευ-
καιρία αυτή είδαν οι ΗΠΑ, που το 2019
αύξησαν κατά 3% την εξαγωγή παρθέ-
νου πλαστικού στην Κίνα. Όλες αυτές
οι εξελίξεις, όμως, προκάλεσαν μια

θύελλα σε σχέση με το χαμηλής ποιότη-
τας πλαστικό και χαρτί στην Ευρώπη.

Αυτό είχε πολλές συνέπειες στην ανα-
κύκλωση πλαστικών, μεταξύ των οποίων
τα δεκάδες περιστατικά πυρκαγιών σε
αποθήκες ανακυκλώσιμων ειδών την τε-
λευταία διετία, τα οποία καταδεικνύουν
το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ένα
σημαντικό κομμάτι του συστήματος
ανακύκλωσης στη χώρα μας. Οι φωτιές
αυτές ξεσπούν σε δύο ειδών εταιρείες:
σε όσες έχουν ουσιαστικά κλείσει, εγκα-
ταλείποντας πίσω τεράστιες ποσότητες
υλικών, ή όσες από αδιαφορία ή κακο-
διαχείριση λειτουργούν με πολύ χαμηλά
στάνταρ ασφαλείας. Εξάλλου, κανείς
δεν ελέγχεται, παρά μόνο έπειτα από κα-
ταγγελία. Κάποιοι από αυτούς που έχουν
καεί τα τελευταία χρόνια απλά «στόκα-

ραν» για χρόνια άχρηστα υλικά, τα
οποία αγόρασαν προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν μια καλύτερη συμφωνία για
κάτι άλλο και απλώς τα έχουν αφημένα
εκεί μην ξέροντας τι να τα κάνουν. 

Τα επόμενα χρόνια οι πολιτικές της
Ε.Ε. σχετικά με το πλαστικό θα συνεχί-
σουν να εξειδικεύονται και οι επιστήμο-
νες θα προσπαθήσουν να βρουν καλύτε-
ρες λύσεις για τη διαχείριση των πλαστι-
κών αποβλήτων. Όμως η κατανάλωση
πλαστικού θα συνεχίσει να αυξάνεται τις
επόμενες δεκαετίες, αφού είμαστε από-
λυτα εξαρτημένοι, γιατί είναι τόσο επι-
τυχημένο ως υλικό, σε πολλές εφαρμο-
γές αναντικατάστατο. Μία από τις μεγα-
λύτερες προκλήσεις πλέον στην Ε.Ε. εί-
ναι η εξάρτησή μας από το πλαστικό και
πώς θα τη διαχειριστούμε.

Η πλαστική ρύπανση απειλεί τις θάλασσες, τα είδη και τον άνθρωπο. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που αν δεν δράσουμε άμεσα, 
εκτιμάται ότι έως το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά στη θάλασσα απ’ ό,τι ψάρια.

Tο πλαστικό που δεν ανακυκλώνεται εγχώρια συνήθως πακετάρεται σε μεικτά δεμάτια
και εξάγεται μαζικά σε άλλες χώρες για να το διαχειριστούν. 
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ΟΚώστας Κασσιός γεννήθηκε το 1939 στην Αμφίκλεια
Φθιώτιδας. Σπούδασε στη Δασολογική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το
ανήσυχο πνεύμα του τον οδήγησε με υποτροφία του
Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. Στο

University of Wisconsin, στο Madison, διαθέτοντας εκτός των άλλων
και εξαιρετικό εικαστικό ταλέντο, πήρε το Master του στην Αρχιτε-
κτονική Τοπίου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με Διδακτορικό
(Ph.D) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Προχώρησε ακόμα περισσότερο με
μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος στα πανεπιστή-
μια των SUNY Syracuse, Oregon State University Corvalis και στο
University of Wisconsin, με υποτροφία του εκπαιδευτικού ιδρύματος
Fulbright, Η.Π.Α. Στο Πανεπιστήμιο του Syracuse στη Νέα Υόρκη
δίδαξε και ως Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 

Είχε ειδικό ενδιαφέρον για τα θέματα του «τοπίου» και των «πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων» και είχε παρακολουθήσει το 5ο Σεμι-
νάριο εφαρμοσμένης Οικολογίας του Συμβουλίου της Ευρώπης
στη Ζυρίχη και Σεμινάριο για “Environmental Impact Assessment”
στο Ινστιτούτο Chateau de Bonas, στη Γαλλία.

Ακούραστος και υποστηρικτικός είχε πολύ παραγωγική θητεία
στο Τμήμα Εθνικών Δρυμών του Υπουργείου Γεωργίας και στο
Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών ως ειδικός σε θέματα Εθνικών
Δρυμών και περιαστικού πρασίνου. Αργότερα ακολούθησε μια
πλούσια ακαδημαϊκή πορεία στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών όπου αφιερώθηκε στη διδασκαλία των μαθημά-
των «Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον» και «Εφαρμογές στη
Διαχείριση Φυσικών Πόρων», ασχολήθηκε πολύπλευρα με θέμα-
τα «Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» και «Περιβαλλοντικού Σχε-
διασμού» τα οποία και εισήγαγε στο πρόγραμμα προπτυχιακών
σπουδών. Ως Καθηγητής στη Σχολή διετέλεσε και Διευθυντής του
Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Ήταν πρωτοπόρος στην ανάλυση της φυσικής μεταβλητής «Το-
πίο», που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με το Ανάγλυφο (η με-
λέτη του οποίου είναι βασικό αντικείμενο του Αγρονόμου και Το-
πογράφου Μηχανικού), με σημαντικό πλήθος δημοσιεύσεων. Συ-
νέβαλε ώστε η σειρά των περιβαλλοντικών μαθημάτων της Σχο-
λής να προσφέρει επαγγελματικό δικαίωμα στους αποφοίτους
στην κατηγορία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Συμμετείχε ενεργά από την αρχή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπληροφορική», διδάσκοντας το
μάθημα εξειδίκευσης «Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων - Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πό-
ρων». Στο πλαίσιο των μαθημάτων επέβλεψε πλήθος ειδικών θε-
μάτων στα πλαίσια των ασκήσεων των μαθημάτων και σε προπτυ-
χιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και πληθώρα διπλωματικών
εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και δι-
δακτορικών διατριβών.

Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι σημαντικότατη. Εκπό-
νησε πολλά ερευνητικά προγράμματα και περιβαλλοντικές μελέ-
τες, ήταν υπεύθυνος του «Ελληνικού Κέντρου Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον» της DG-XI της Ε.Ο.Κ., ήταν ο ιδρυτής και για χρό-
νια Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών, δίδαξε ως επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο Sunderland - School of Environment και δραστηριοποιού-
μενος στο Parrhasian Heritage Foundation, του οποίου διετέλεσε
Αντιπρόεδρος, πέτυχε να υπογραφεί MoU μεταξύ του Ε.Μ.Π. και
του Πανεπιστημίου της Αριζόνα. Με τη λήξη της ευδόκιμης θητεί-
ας του ως Καθηγητή, εξελέγη Ομότιμος Καθηγητής στο Ε.Μ.Π.
και συνέχισε τις δραστηριότητές του. 

Διετέλεσε μέλος στην American Society of Landscape Architects
(ASLA), επίτιμο μέλος του Council of American Educators in
Landscape Architecture και της American Society of Photogrammetry,
ήταν Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κήπου και δραστηριοποιήθηκε
στην Επιτροπή Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Διετέλεσε Αντι-
πρόεδρος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) και Γ.Γ.
της Ελληνικής Εταιρείας Αποκατάστασης Τοπίου και Περιβάλλο-
ντος (ΕΕΑΤΟΠ).

Αυτά που πρόσφερε ο Κώστας Κασσιός κι αυτό που ήταν για
μας δεν μπορούν να χωρέσουν σε λίγες γραμμές. Ήταν για όλους
εμάς που τον γνωρίσαμε και είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστού-
με μαζί του, ένας άνθρωπος ανοιχτός, προσηνής, καλόκαρδος,
υποστηρικτικός και δοτικός. Πρόσφερε πολλά στον κλάδο των
Δασολόγων υποστηρίζοντας πάντοτε την «οικολογική διάσταση»
όπως έλεγε.  

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. 

Νίκος Μ. Πάγκας

κώστας κασσιός
Πρόσφατα η επιστημονική κοινότητα έχασε ένα άξιο μέλος της, τον Κώστα Κασσιό, Ομό-
τιμο Καθηγητή του ΕΜΠ. Μεγάλη η απώλεια για την οικογένειά του, τους φίλους και τους
συνεργάτες του. Απώλεια και για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και είχαμε την ευκαιρία
να συνεργαστούμε μαζί του. 
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Παραφράζοντας τη γνωστή ρή-
ση του «όχι τι σου προσφέ-
ρει το έθνος (εδώ το πράσι-
νο της πόλης) αλλά το τι

προσφέρεις εσύ γι αυτό» πολλά μπο-
ρούν να ειπωθούν. Μπορούν να ειπω-
θούν κολακευτικές εκφράσεις και διαπι-
στώσεις για τους κατοίκους, όπως και
αρνητικές κριτικές για τους κατοίκους
της πόλης έναντι της συμπεριφοράς και
αποδοχής τους στο πράσινο.

Θα επιχειρηθεί λοιπόν μια καταγραφή
δράσεων και ενεργειών των κατοίκων
προκειμένου να επαληθεύσουν με τη
συμπεριφορά τους την παραπάνω ρήση:
του τι προσφέρουμε εμείς στο πράσινο
της πόλης μας και όχι μόνον το τι μας
χαρίζει αδιάλειπτα εκείνο.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη χωρική
διάσταση του πρασίνου στην πόλη, που
μπορεί να διακριθεί σε τέσσερες μεγάλες
ενότητες προκειμένου να διερευνηθούν
δυνατότητες συμβολής- συμμετοχής του
κατοίκου στο πράσινο της πόλης του.

Μία διάσταση λοιπόν είναι αυτή που
αναφέρεται στο πράσινο του σπιτιού μας
δηλ. το προσωπικό μας οικιακό πράσινο.

Η άλλη διάσταση αναφέρεται στο
πράσινο που είναι μπροστά μας, δίπλα
μας, γύρω μας αυτό δηλ. το πράσινο
της γειτονιάς μας.

Η τρίτη διάσταση αφορά το κοινόχρη-
στο πράσινο της πόλης που μπορεί να εί-
ναι πάρκο, πλατεία, παιδότοπος κ.λπ.

Και τέλος η υπερτοπική διάσταση του
πρασίνου είναι εκείνη που αφορά το πε-
ριαστικό πράσινο της πόλης.

Θα μπορούσαμε συνεπώς να δομή-
σουμε έναν λόγο για τη συμμετοχή και
προσφορά μας στη διατήρηση και συ-
ντήρηση του πρασίνου, αυτόν που οδη-
γεί και που ανήκει στη σφαίρα της εθε-
λοντικής προσφοράς ή και γενικότερα
της κοινωνικής οικολογικής προσφοράς
και συμμετοχής μας.

έμείς και το πράσινο της πόλης μας
21 Μαΐου 2018

Το πράσινο της πόλης συνιστά το πολύτιμο μοναδικό οικολογικό κόσμημα-διάδημα ανάμεσα στα στολίδια της. Το
τι προσφέρει το πράσινο στο περιβάλλον μιας πόλης και κύρια στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της οδηγούν σε
πολυδιατυπωμένα χαρακτηριστικά και στις γνωστές ευεργετικές προσφορές του.

Γράφει ο Κώστας Κασσιός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Τοπίου-Δασολόγος

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την διαδρομή
της εθελοντικής μας αυτής συμμετοχής
στην προσφορά για το πράσινο στην πό-
λη από τον δικό μας μικρόκοσμο, αυτόν
του πρασίνου του σπιτιού μας.

Το Πράσινο Του σΠιΤιου μάσ

Δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλος ή
μικρός ή και καθόλου να μην υπάρχει
κήπος ή προκήπιο στο σπίτι ή στην πο-
λυκατοικία μας. Το πρώτο στοιχείο της
δικής μας προσφοράς στο πράσινο εί-
ναι να αρχίσουμε κατ’ αρχήν να προ-
βληματιστούμε θετικά αν θα πρέπει να
έχουμε πράσινο στο σπίτι μας. Στη θε-
τική ανταπόκριση αρχίζουμε να αναζη-
τάμε την ύπαρξή και την παρουσία του
και στην απουσία του, τρόπους για να
το αποκτήσουμε ή να το δημιουργή-
σουμε.
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κομμάτια ενός παζλ χρωμάτων, υφής και
μυρωδιάς που να συνοδεύουν δροσερά
την καθημερινότητά μας. Φυτεύοντας
σε ζαρτινιέρες αρωματικά ή και εδώδιμα
φυτά έχουμε αποκτήσει την προσωπική
μας «λαϊκή αγορά»(!), ενώ ταυτόχρονα
βελτιώνουμε την αισθητική του χώρου
μας. Φυτά εσωτερικών χώρων παίζουν
και αυτά στο παιχνίδι της προσφοράς
πρασίνου σε μας και στους δικούς μας
με το μεγάλωμά τους δίπλα μας.

Συνεπώς ο μικρόκοσμός μας αυτός
του σπιτιού μας έχει χώρους να προσφέ-
ρουμε τη δική μας προσωπική συμβολή
πρασίνου στην πόλη, ενώ παράλληλα
εκπαιδεύουμε και αυτούς που ζουν μαζί
μας και ειδικότερα δίνουμε στα νεαρά
άτομα παράδειγμα για την αγάπη και
φροντίδα του πρασίνου.

Αλλά αφού τώρα οργανώσαμε, εγκα-
ταστήσαμε και καμαρώνουμε το πράσι-
νο του σπιτιού μας ας βγούμε και λίγο
έξω από το σπίτι σε μια «γύρα» στη γει-
τονιά μας να δούμε και το πράσινό της.

Το Πράσινο 
Τησ γειΤονιάσ μάσ

Μόλις «ξεμυτίσουμε» και βγούμε από
το σπίτι μας ο δρόμος, τα πεζοδρόμια και
το παρόδιο πράσινο μας υποδέχονται.

Εκεί διαπιστώνεται ότι τους χώρους
πρασίνου της γειτονιάς τους συνθέτουν:
το πράσινο των σπιτιών των γειτόνων,
το πράσινο στα πεζοδρόμια και το πρά-
σινο στα ακάλυπτα τμήματα των δια-
σταυρώσεων (left overs) των δρόμων.

Το πράσινο των πεζοδρομίων συνήθως
το αποτελεί η σειρά των παρόδιων δεν-

Συνήθως ο αδόμητος χώρος (ο ακάλυ-
πτος) είναι εκείνος που μπορεί άμεσα να
δεχτεί τη φροντίδα και την αγάπη μας
όταν είναι εγκατεστημένη εκεί βλάστη-
ση ή όταν εμείς αποφασίζουμε να την
εγκαταστήσουμε.

Το πότισμα, το κλάδεμα, η λίπανση
και  προπάντων η υγεία δένδρων και θά-
μνων αποτελούν τα πρώτα μελήματά
μας για τα φυτά που βρίσκονται και με-
γαλώνουν μαζί μας στο σπίτι μας.

Η φθινοπωρινή προετοιμασία με μι-
κροσκαψίματα και κλαδέματα και χαλα-
ρές λιπάνσεις θα πρέπει να συνοδεύεται
με εαρινές φυτεύσεις, σπορές και λιπάν-
σεις, ενώ το καλοκαίρι σχετικό πότισμα
ολοκληρώνει τη φροντίδα του προσωπι-
κού μας οικολογικού μικρόκοσμου. Το
πράσινο στα μπαλκόνια (ζαρντινιέρες)
και στις οροφές (ταρατσόκηποι) είναι ένα
πράσινο που μας χαρίζει την καθημερινή
αμεσότητα με το φυτικό κόσμο μέσα από
χρώματα, μυρωδιές, αλλά και γιατί όχι
από εδώδιμα λαχανικά. Η φροντίδα του
και η ανάδειξή του ημερεύει τη βαρβαρό-
τητα του τσιμέντου, εμπλουτίζει το άμε-
σο περιβάλλον μας με το οξυγόνο και
ρυθμίζει τοποκλιματικές συνθήκες πέραν
της αισθητικής προσφοράς. Ας σκεφτού-
με πόσο ευεργετικό θα ήταν για το περι-
βάλλον, αλλά και την αισθητική της πό-
λης, αν όλες οι τσιμεντένιες επιφάνειες
των χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων των
κατοικιών τις κάλυπταν απλοί ταρατσό-
κηποι και πράσινο σε φυτοδοχεία.

Το μπαλκόνι μας, η βεράντα, τα κεφα-
λόσκαλα, η είσοδος, συνιστούν θέσεις
όπου με λίγη φροντίδα, μεράκι και αί-
σθηση του ωραίου, μπορούν να γίνουν

δροστοιχιών με αποστάσεις, μέγεθος χώ-
ρου φύτευσης και μέγεθος δένδρων που
ποικίλουν ανάλογα με την αστική ζώνη
και μέγεθος οδού που εγκαθίσταται με
την υποχρέωση και τη φροντίδα των δη-
μοτικών υπηρεσιών πρασίνου. Οι υπηρε-
σίες όμως αυτές ποικίλουν από πλευράς
παρεμβάσεων, μια και είναι εξαρτημένες
από τη διαθεσιμότητα προσωπικού, υλι-
κών, αλλά και πιστώσεων.

Βλέπουμε λοιπόν το άμεσο αυτό πρά-
σινο να επιβιώνει συχνά οριακά και η
όλη του εικόνα να οδηγεί σε απογοήτευ-
ση. Τότε η δική μας παρέμβαση γίνεται
εθελοντική προσφορά στο πράσινο της
πόλης. Το δικό μας πότισμα όταν αυτό εί-
ναι αναγκαίο στα παρόδια αυτά δένδρα
της γειτονιάς, η προσθήκη φυτοχώματος,
η εποχική απομάκρυνση φύλλων και
καρπών, η φύτευση ετήσιων λουλουδιών
στο περί τα δένδρα χώρο, η έγκαιρη ειδο-
ποίηση των υπηρεσιών του Δήμου για
κλάδους και κορμούς επικίνδυνους ή αυ-
τά που τα αυτοκίνητα στάθμευσης πλή-
γωσαν, αλλά και η παρακολούθησή τους
για τυχόν προσβολές μυκήτων ή ασθε-
νειών, είναι ένα θετικό βήμα για ένα
υγειές παρόδιο πράσινο στην πόλη. Στα
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τότε ο μεγαλύτερος αστικός χώρος πρα-
σίνου γίνεται η όασή μας.

Σε αυτό το πράσινο που η πολιτεία με
όποια διοικητική μορφή της έχει την ευ-
θύνη συντήρησης και προστασίας, ο δι-
κός μας ρόλος στην προσφορά μας γι αυ-
τό το πράσινο γίνεται οριακή και ειδική.

Οριακή, όταν μας ζητηθεί η συνδρο-
μή είτε για την προσωρινή φύλαξή του,
είτε για τη συλλογή απορριμμάτων και
καθαριότητά του ή και ακόμα για την
προστασία του από πυρκαγιά και άλ-
λους κινδύνους. Ειδική, όταν η εθελο-
ντική μας παρουσία και συνδρομή στο
έργο των υπηρεσιών συντήρησης και
βελτίωσης του πρασίνου θα συνιστά
συμβολή στο πράσινο της πόλης.

Στους παιδότοπους όπου το πράσινο γί-
νεται συμπληρωματικό των παιχνιδιών, η
δική μας συμβολή θα είναι η προστασία
του να μην καταστρέφεται από βαρβαρό-
τητες (κοπές και ξεριζώματα), η διατήρη-
ση της καθαριότητας και η έγκαιρη ενη-
μέρωση των υπευθύνων όταν κάτι θα
απαιτεί συντήρηση ή προστασία.

Ειδικότερα για τους μεγάλους χώ-
ρους πρασίνου στην πόλη, η οργάνωση
και συμμετοχή των πολιτών για βοή-
θεια και συμμετοχή στις δράσεις του
υπεύθυνου φορέα μέσα από τη μορφή
συλλογικού σχήματος, αποτελούν την
καλύτερη εθελοντική συμβολή για το
πράσινο της πόλης.

Το ΠεριάσΤικο Πράσινο

Το περιαστικό πράσινο είναι εκείνο
που προσφέρει στην πόλη και τους κα-
τοίκους της έναν συνολικό αριθμό ευερ-
γετημάτων, που συχνά το αστικό πράσι-
νο λόγω της μικρότερης κλίμακας μεγέ-
θους δεν μπορεί να του προσφέρει. Εί-
ναι αυτό που εμπλουτίζει την ατμόσφαι-
ρα της πόλης με οξυγόνο, που βελτιώνει
το μικροκλίμα, που προστατεύει την πό-
λη από τις έντονες πλημμυρικές συνθή-

κες, που ενισχύει τη βιοποικιλότητα και
που φιλοξενεί την άγρια πανίδα και τέ-
λος χαρίζει την υπαίθρια αναψυχή και
γαλήνη στον κάτοικο της πόλης.

Είναι όμως εκτεθειμένο σε περισσότε-
ρους και μεγαλύτερους κινδύνους και γι’
αυτό η καταστροφή ή υποβάθμισή του
είναι συχνό φαινόμενο. Το περιαστικό
πράσινο από τη φύση και δομή αλλά και
χρήση του, είναι καταδικασμένο σε με-
γάλο βαθμό να αυτοσυντηρείται ή να
απαιτεί λόγω μεγέθους αλλά και βλα-
στητικών ειδών λιγότερη φροντίδα. Η
σύνθεση των ειδών βλάστησης -συνή-
θως μακρόβια δένδρα- το ανάγλυφο αλ-
λά και η προσπελασιμότητά του δεν
έχουν έντονη την ανθρώπινη παρουσία.
Η δική μας όμως εθελοντική προσφορά
στο περιαστικό πράσινο θα υπάρχει όταν
σε ομαδικές απαιτήσεις μετά από κατα-
στροφή του από πυρκαγιές, υπερβόσκη-
ση, λαθροϋλοτομίες, μας ζητείται να
συμβάλλουμε στην αναδάσωσή του,
στην περιποίηση των νεοφύτων, στην
πρόληψη προσβολών και το σημαντικό-
τερο στην αστυνόμευση και φύλαξή του.

Η όλη λοιπόν σκέψη και συμμετοχή
μας στην ανάδειξη, ενίσχυση και φροντί-
δα του πρασίνου στην πόλη μας σε όλα τα
προαναφερθέντα χωρικά επίπεδα, συνι-
στούν μια κοινωνική προσφορά στην
ποιότητα ζωής τόσο τη δική μας, όσο και
των συμπολιτών μας που συγκατοικούμε.

Η συνεννόηση για συνεργασία και
δράση των κατοίκων της πόλης μέσα
από ομάδες εθελοντικής προστασίας και
ανάδειξης του πρασίνου, θα οδηγούν σε
μια σωστή εκπλήρωση της προηγηθεί-
σας ρήσης: «όχι το τι κάνει το πράσινο
της πόλης για εμάς, αλλά το τι κάνου-
με εμείς γι αυτό».

https://ecozen.gr/2018/05/emis-ke-prasino-
tis-polis-mas/?fbclid=IwAR0KDXVj8VV-
uvPkxImZ8c8s66QSmnsdXAf4BjOrXOm1s
KL7ufi8JwWBCy0

τμήματα διασταυρώσεων (left overs) των
δρόμων, χαρίζουμε ίδιες φροντίδες και
ίσως ακόμα και να ενισχύσουμε τις εκεί
φυτεύσεις με δική μας πρωτοβουλία χω-
ρίς να περιμένουμε πότε οι υπηρεσίες θα
παρέμβουν για να γίνει ένα πιο ζωντανό
και συμπαγέστερο πράσινο.

Αλλά η προσφορά στο πράσινο της
γειτονιάς δεν γίνεται μόνον με την ατο-
μική συμβολή. Και να που η πρωτοβου-
λία μας για τη σύσταση της ομάδας
πρασίνου της γειτονιάς συνιστά ένα
εθελοντικό σώμα που θα ασχολείται με
το πράσινο, τόσο του κάθε συμμετέχο-
ντος γείτονα για το πράσινο στο σπίτι
του, αλλά και για το άμεσα κοινόχρηστο
παρόδιο και προκηπιακό πράσινο.

Ας σημειώσουμε πως οι κοινοί στόχοι
και σκοποί για μια πιο όμορφη γειτονιά
έχουν και άλλα πλεονεκτήματα φέρνο-
ντας τους ανθρώπους τον έναν κοντά
στον άλλον. Αρχίζουν να επικοινωνούν
να μιλάνε, να γίνονται εξωστρεφείς και
κοινωνικότεροι. Το πράσινο στην πόλη
μπορεί να μετατρέψει τη χαλαρή σχέση
των γειτόνων σε ένα ζωντανό κύτταρο
ενδιαφέροντος για τα κοινά, γνωριμίας,
αλληλοϋποστήριξης και τελικά «αγά-
πης» του ενός γείτονα για τον άλλον.
Και όταν αυτή η «χημεία» επιτευχθεί,
τότε πολλά καλά στα ενδιαφέροντα της
γειτονιάς μπορούν να γίνουν, ενώ το
πράσινο της γειτονιάς και όχι μόνον, θα
αποτελεί ένα διαχρονικό κερδισμένο
στόχο.

Το κοινοχρησΤο 
μεγάλο Πράσινο Τησ Πολησ
(Πάρκά κ.λπ.)

Και όταν θα θέλουμε λίγη ηρεμία, ξε-
κούραση, χαλάρωση, αλλά και ελαφρά
άσκηση ή περπάτημα μέσα σε ένα λιγό-
τερο θορυβώδες αστικό περιβάλλον με
τα φυτά γύρω μας ή το κελάρυσμα του
νερού μαζί με τα τιτιβίσματα πουλιών,
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Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Πληροφοριακό Σύστημα Δα-
σικών Πυρκαγιών EFFIS, κα-
τά τη διάρκεια της αντιπυρι-
κής περιόδου, δηλαδή το διά-

στημα από την 1η Μαΐου έως την 1η
Οκτωβρίου 2020, εκδηλώθηκαν 6.506
πυρκαγιές, οι περισσότερες από τις προα-
ναφερόμενες αγροτοδασικές πυρκαγιές
και συγκεκριμένα οι 1.535 πυρκαγιές εκ-
δηλώθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο, οι
1.464 πυρκαγιές, κατά τον Σεπτέμβριο
και οι 1.336 πυρκαγιές κατά τον Αύγου-
στο. Οι τρεις μεγαλύτερες πυρκαγιές φέ-
τος όσον αφορά τα καμένα στρέμματα εί-
ναι: 1) Στις Κεχριές Δήμου Κορίνθου με
35.490 στρ. 2) Στη Δροσοπηγή Δήμου Αν.
Μάνης με 18.940 στρ. και 3) Στην Κερα-
τέα Αττικής με 10.380 στρ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν φέτος
δυο περιπτώσεις πυρκαγιών, όπου πα-
ραλίγο να καταστραφούν δύο διαμάντια
της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής
κληρονομιάς της χώρας μας.

Στις 30 Αυγούστου του 2020 μία με-
γάλη πυρκαγιά απείλησε τον αρχαιολο-
γικό χώρο των Μυκηνών. Οι πρώτες
πληροφορίες έκρουαν τον κώδωνα του

κινδύνου για την Πύλη των Λεόντων
και τον Θησαυρό του Ατρέα, δύο από τα
σημαντικότερα μυκηναϊκά μνημεία. Οι
ειδικοί που έφτασαν στο σημείο, μόλις
η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, έσπευσαν
να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού,
οι περιοχές που επλήγησαν ήταν η Ανα-
τολική Πτέρυγα του Ανακτόρου, οι Βό-
ρειες Αποθήκες, η περιοχή του αρχαϊ-
κού ναού στην κορυφή του λόφου, η
άνω δυτική κλιτύς της Ακρόπολης, η
ΝΔ Συνοικία και η περιοχή του Θρη-
σκευτικού Κέντρου των Μυκηνών.
Ωστόσο, όπως επισήμαναν οι ιθύνοντες,
η συστηματική αποψίλωση του χώρου
στάθηκε σωτήρια και δεν προκλήθηκαν
φθορές στα αρχαία. Στην πραγματικό-
τητα κάηκαν μόνο ξερά χόρτα που βρί-
σκονταν τριγύρω.

Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκη-
νών μπορεί να χαρακτηρισθεί ένα από
τα πλέον σημαντικά ιστορικά μνημεία
του ελληνικού πολιτισμού, συγκεντρώ-
νοντας πλήθος τουριστών από κάθε γω-
νιά της γης. Οι Μυκήνες είναι αρχαία
πόλη του νομού Αργολίδας και βασίλειο

του μυθικού Αγαμέμνονα, το οποίο
υπήρξε το σημαντικότερο και πλουσιό-
τερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης
Εποχής του Χαλκού (1350 π.Χ. - 1200
π.Χ.) στην Ελλάδα. Επιπλέον ο χώρος
προστατεύεται από την UNESCO και
ως μνημείο οικουμενικής πολιτισμικής
κληρονομίας προσελκύει κάθε χρόνο χι-
λιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι
δασικές πυρκαγιές πρόκειται να γίνουν
ακόμη πιο καταστροφικές για πολλές
περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς που
απειλούνται ήδη και ενδέχεται να απει-
λήσουν και άλλες τοποθεσίες που ιστο-
ρικά ήταν λιγότερο επιρρεπείς. Στην
Ελλάδα είναι σύνηθες ένα πολιτιστικό
μνημείο ή ένας αρχαιολογικός χώρος να
βρίσκεται μέσα στο φυσικό περιβάλλον
και συχνά να περιβάλλεται από εκτά-
σεις δασικού χαρακτήρα. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η πυρκαγιά που
απείλησε την Αρχαία Ολυμπία το 2007.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα με-
γάλης έκθεσης σε υψηλό κίνδυνο για
πυρκαγιές αποτελούν οι αρχαιολογικοί
χώροι της νοτιοανατολικής Αττικής

2020
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(Βραυρώνα, Ναός του Αμφιάραου, Ρα-
μνούντας, Μαραθώνας, Ναός του Πο-
σειδώνος στο Σούνιο κ.λπ.), που περι-
βάλλονται από ξηρή βλάστηση ιδιαίτε-
ρα εύφλεκτη τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Στις 1 Οκτωβρίου η πυρκαγιά που εκ-
δηλώθηκε στην Λευκίμμη Σουφλίου
προξένησε ζημιές και εξαπλώθηκε έως
τον πυρήνα προστασίας του δάσους της
Δαδιάς. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμη-
ση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-
Σουφλίου για την καταστροφή που προ-
κάλεσε η πυρκαγιά: «Οι συντονισμένες
προσπάθειες όλων των φορέων ανέκο-
ψαν την πορεία της φωτιάς προς την αυ-
στηρά προστατευόμενη ζώνη του Εθνι-
κού Πάρκου, αποτρέποντας έτσι την κα-
ταστροφή των βιοτόπων πολλών σημα-
ντικών ειδών που ζουν στην περιοχή».

Ειδικότερα σύμφωνα με τον φορέα, η
πυρκαγιά περιορίστηκε στα βορειοδυτι-
κά του οικισμού της Λευκίμμης, σε μία
έκταση περίπου 6.000 στρεμμάτων, ενώ
το 40% της έκτασης που κάηκε, είχε καεί
και στην προηγούμενη μεγάλη πυρκα-
γιά που είχε απειλήσει το Εθνικό Πάρκο
το 2011. 

Η καταστροφή που είδαμε με τρόμο
στην Εύβοια ήταν αποτέλεσμα άγριας
καταιγίδας που όμως φαίνεται ότι επιδει-
νώθηκε από την κατάχρηση των φυσι-
κών υποδομών προστασίας μας από τις
κλιματικές καταστροφές. Η φύση εκδι-
κείται όταν ο άνθρωπος επεμβαίνει αλό-
γιστα είπε ο καθηγητής και πρόεδρος του
ΟΑΣΘ Ευθύμιος Λέκκας εξηγώντας και
αναλύοντας κατά περίπτωση τους λό-
γους που οδήγησαν στις φονικές πλημ-
μύρες της Εύβοιας. Οι αυθαίρετοι οικι-
σμοί στην εκβολή ποταμού, νομιμοποιη-
μένοι στο πέρασμα του χρόνου από την
πολιτεία, καμένα δάση και περιοχές που
αδυνατούσαν να εμποδίσουν τα νερά αλ-
λά και το μέγεθος της έντασης του ίδιου
του καιρικού φαινομένου, είναι οι κύριοι
λόγοι που οδήγησαν στον τραγικό απο-
λογισμό των πλημμυρών στην Εύβοια. 

Η έγκαιρη λήψη μέτρων και η δημιουρ-
γία σχεδίων διαχείρισης αλλά και εκπαί-
δευσης των πολιτών για την αντιμετώπι-
ση της κρίσης και την προστασία του
εαυτού τους και του περιβάλλοντός τους,
φυσικού, ή πολιτιστικού, αποτελούν την
μόνη αποτελεσματική λύση προστασίας
απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

06 Ιουνίου
20 Ιουνίου
24 Ιουλίου
25 Ιουλίου
03 Αυγούστου
14 Αυγούστου
23 Αυγούστου
30 Αυγούστου
30 Αυγούστου
09 Σεπτεμβρίου
09 Σεπτεμβρίου
11 Σεπτεμβρίου
15 Σεπτεμβρίου
15 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
02 Οκτωβρίου

2.300 στρ.
3.380 στρ.

35.490 στρ.
3.300 στρ.
1.450 στρ.
3.740 στρ.

18.940 στρ.
2.450 στρ.
1.210 στρ.
2.420 στρ.

10.380 στρ.
1.460 στρ.
2.520 στρ.
1.100 στρ.
8.480 στρ.
6.250 στρ.

ΧΙΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΗΛΕΙΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ/ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΗΛΕΙΑ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ
ΕΒΡΟΣ
ΕΒΡΟΣ

ημερομηνιά εκΤάση Περιοχη

1. Από τη φωτιά στις Μυκήνες (Ιntime Νews). 2. Μυκήνες (Καθημερινή). 3,4,5,6.
Από τη φωτιά στη Λευκίμμη Σουφλίου που εξαπλώθηκε έως τον πυρήνα προστασίας
του δάσους της Δαδιάς (Λευτέρης Καψάλης, WWF Ελλάς). Στην απέναντι σελίδα από
τη φωτιά στον Υμηττό (Φιλοδασική).

1 2

3 4

5 6

Οι μεΓΑΛΥΤεΡεΣ ΠΥΡΚΑΓιεΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑιΡιΟΥ (μεΧΡι 2 ΟΚΤΩΒΡιΟΥ)
ΣΥμΦΩΝΑ με ΤΟ εΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡιΑΚΟ ΣΥΣΤΗμΑ ΔΑΣιΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓιΩΝ

European Forest Fire Information System – EFFIS



Ποια είναι η μακροπρόθεσμη
επίδραση του lockdown 
στο κλίμα 

Η
μείωση των εκπομπών «αερίων
του θερμοκηπίου» και άλλων
ρυπαντών της ατμόσφαιρας,

λόγω των περιοριστικών μέτρων για
την καταπολέμηση της πανδημίας πα-
γκοσμίως, αναμένεται να έχει σχεδόν
αμελητέα επίδραση στην κλιματική
αλλαγή μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις επιστη-
μόνων, ακόμη κι αν κάποια περιοριστι-
κά μέτρα παραμείνουν έως το τέλος
του 2021, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν
σε μείωση της θερμοκρασίας μόνο κα-
τά 0,005 έως 0,01 βαθμούς Κελσίου σε
σχέση με αυτή που αναμενόταν το
2030. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι
τελικά θα έχει μεγαλύτερη σημασία το
κατά πόσο θα υιοθετηθούν «πράσινες»
πολιτικές στη μετα-lockdown εποχή.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή Πιρς Φόρτσερ του βρετανι-
κού Πανεπιστημίου του Λιντς, διευθυ-
ντή του Διεθνούς Κέντρου Priestley
για το Κλίμα, οι οποίοι έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό για
θέματα κλιματικής αλλαγής «Nature
Climate Change», ανέλυσαν στοιχεία
από 123 χώρες (μεταξύ των οποίων η
Ελλάδα), τα οποία αφορούσαν την πε-
ρίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020.

Οι μειώσεις αέριων ρύπων (διοξεί-
διο άνθρακα, οξείδια αζώτου κ.ά.) κυ-
μάνθηκαν από 10% έως 30% και κορυ-
φώθηκαν τον Απρίλιο, κυρίως χάρη

στον δραστικό περιορισμό της κίνη-
σης των οχημάτων, κάτι που είχε ως
βραχυχρόνιο αποτέλεσμα την πτώση
της θερμοκρασίας. Όμως, αυτό αντι-
σταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από
μία σχεδόν παράλληλη μείωση κατά
20% στα επίπεδα διοξειδίου του θείου,
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μειω-
θούν τα αερολύματα που αντανα-
κλούν την ηλιακή ακτινοβολία στο διά-
στημα, με συνέπεια να ανέβει λίγο η
θερμοκρασία και έτσι να εξασθενήσει
η αρχική θετική επίδραση από την
πτώση στα οξείδια του αζώτου.

Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που
εστιάζει όχι στις βραχυπρόθεσμες αλ-
λά στις μακροπρόθεσμες κλιματικές
επιπτώσεις του lockdown. Η μελέτη
εκτιμά ότι η όποια θετική επίδραση στη
μείωση των εκπομπών ρύπων, ουσια-
στικά θα έχει τελειώσει έως το 2025,
αφήνοντας έως το 2030 μία ελαφριά
μείωση της θερμοκρασίας του πλανή-
τη το πολύ κατά 0,01 βαθμό Κελσίου.

Πάντως, οι ερευνητές αισιοδοξούν
ότι εάν -με αφορμή και την πανδημία-
επιδιωχθεί διεθνώς μία πιο συστημα-
τική «πράσινη» ανάκαμψη της οικονο-
μίας, η άνοδος της θερμοκρασίας
στη Γη έως το 2050 δεν θα ξεπεράσει
τους 0,3 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα
καταστεί εφικτό να κρατηθεί μέσα
στο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου σε
σχέση με τα προβιομηχανικά επίπε-
δα, δηλαδή εντός των στόχων της
διεθνούς Συμφωνίας του Παρισιού.
Εάν, αντίθετα, η ανάκαμψη και πάλι
βασιστεί κυρίως στα ορυκτά καύσιμα,
τότε η άνοδος της θερμοκρασίας -με
πιθανότητα πάνω από 80%- θα ξεπε-
ράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Νέο νομοσχέδιο
για την καύση απορριμμάτων

T
ο υπουργείο Περιβάλλοντος,
μέσω σχεδίου νόμου για την εν-
σωμάτωση δύο κοινοτικών οδη-

γιών για τα απορρίμματα, δημιουργεί
το πλαίσιο για τη λειτουργία μονάδων
καύσης απορριμμάτων. Όπως προ-
βλέπει το σχέδιο νόμου που δόθηκε
στις 19 Νοεμβρίου 2020 σε δημόσια
διαβούλευση:
• Η αρμοδιότητα χωροθέτησης, δη-

μοπράτησης, κατασκευής και λει-
τουργίας των μονάδων ενεργεια-
κής αξιοποίησης ανήκει στο υπουρ-
γείο, ενώ με νεότερη απόφαση θα
καθορίζεται η δυναμικότητα κάθε
μονάδας, οι περιοχές που θα εξυ-
πηρετεί κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό το
υπουργείο απαλλάσσει τους δή-
μους από την «καυτή πατάτα» της
χωροθέτησης. Υπενθυμίζεται ότι ο
νέος εθνικός σχεδιασμός για τα
απορρίμματα προβλέπει 3-4 μονά-
δες καύσης σε όλη την Ελλάδα. 

• Από την 1.1.2022 το υπόλειμμα από
τη διαλογή υλικών στα κέντρα ανα-
κύκλωσης (ΚΔΑΥ) θα μετατρέπεται
υποχρεωτικά σε απορριμματογενές
καύσιμο (εφόσον, βέβαια, υπάρχει
κάποιος να το απορροφήσει). Το
κόστος της μετατροπής θα βαρύνει
τους δήμους μέχρι του ποσού των
35 ευρώ/τόνο. 

• Οι ποσότητες απορριμμάτων που
αποτεφρώνονται δεν συνυπολογί-
ζονται στην ανακύκλωση, εκτός αν
μετά τη διαδικασία συλλεχθούν κά-
ποια μέταλλα και οδηγηθούν σε κα-
τάλληλη επεξεργασία. 

• Προϋπόθεση για την αδειοδότηση
μονάδας αποτέφρωσης ή συναπο-
τέφρωσης απορριμμάτων είναι η
υψηλή ενεργειακή απόδοση της
μονάδας.
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Σε άλλα ενδιαφέροντα σημεία, το
σχέδιο νόμου ζητάει να προβλέπεται
ακόμα και στα υφιστάμενα κτίρια κοι-
νόχρηστος χώρος εντός ή εκτός κτι-
ρίου για τη συλλογή και αποθήκευση
τουλάχιστον δύο ρευμάτων με κάδους
(4 κάδοι στις νέες κατοικίες).

Πηγή: kathimerini.gr

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι
ρυπαντές της Μεσογείου 
με πλαστικά

Σ
ύμφωνα με νέα έκθεση της Διε-
θνούς Ένωσης για την Προστα-
σία της Φύσης (IUCN), περίπου

229.000 τόνοι πλαστικών διαρρέουν
στη Μεσόγειο Θάλασσα κάθε χρόνο,
ποσότητα που ισοδυναμεί με περισ-
σότερα από 500 κοντέινερ ημερη-
σίως. Μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο
εκτιμάται πως έχουν ήδη συσσωρευ-
τεί περισσότεροι από ένα εκατομμύ-
ριο τόνοι πλαστικών. Όπως τονίζει η
οργάνωση, εάν δεν ληφθούν σημαντι-
κά μέτρα για την αντιμετώπιση της κα-
κής διαχείρισης αποβλήτων -τη βασι-
κή αιτία της θαλάσσιας μόλυνσης- αυ-
τή η ποσότητα αναμένεται να διπλα-
σιαστεί κατ’ ελάχιστον έως το 2040.

Με βάση τη συλλογή δεδομένων από
μελέτες στο πεδίο, η έκθεση, με τίτλο
«Mare Plasticum: The Mediterranean»,
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργα-
σία με την Environmental Action, διαπι-
στώνει ότι οι ροές προέρχονται από
33 χώρες γύρω από τη λεκάνη της Με-
σογείου.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι τα μακρο-
πλαστικά που προκύπτουν από την κα-
κή διαχείριση αποβλήτων αποτελούν
το 94% της συνολικής διαρροής πλα-
στικών. Αφού βυθιστεί στη θάλασσα,
το πλαστικό διασπάται κυρίως σε ιζή-
ματα με τη μορφή μικροπλαστικών,
δηλαδή σε σωματίδια μικρότερα από
5 mm. Η έκθεση κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου, καθώς καθίσταται σα-

φές ότι τα τρέχοντα αλλά και τα ήδη
προγραμματισμένα μέτρα δεν αρκούν
για τη μείωση της διαρροής πλαστι-
κών και την αποτροπή των συνεπειών.
«Χωρίς σημαντική παρέμβαση, αυτή η
ρύπανση δεν θα σταματήσει να αυξά-
νεται μέχρι τον διπλασιασμό της για
να φθάσει στους 500.000 τόνους μέ-
χρι το 2040», αναφέρει η IUCN προ-
σθέτοντας ότι χρειάζονται φιλόδοξα
μέτρα πέραν των δεσμεύσεων που
έχουν αναλάβει οι χώρες».

Η Αίγυπτος ευθύνεται για 74.000 τό-
νους ετησίως, η Ιταλία για 34.000 τό-
νους, και η Τουρκία για 24.000. Είναι
οι τρεις χώρες που ρυπαίνουν περισ-
σότερο με πλαστικά την Μεσόγειο,
σύμφωνα με νέα έκθεση της IUCN.

Στην αναλογία ποσότητας πλαστι-
κών ανά κάτοικο, επικεφαλής είναι το
Μαυροβούνιο με 8 κιλά κατ’ άτομο
ετησίως, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η
Βόρεια Μακεδονία με 3 κιλά ετησίως
κατ’ άτομο.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα
μας βρίσκεται ένατη από το τέλος
ανάμεσα στις 33 χώρες της Μεσογεί-
ου όσον αφορά τις διαρροές πλαστι-
κών στη θάλασσα, τέταρτη από το τέ-
λος σε κατά κεφαλήν διαρροές (πολύ
λιγότερο από ένα κιλό κατ’ άτομο),
ενώ έχοντας τη μεγαλύτερη ακτο-
γραμμή κατέχει την πρωτιά σε καθαρι-
σμούς ακτών και θαλασσών.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η βελτίω-
ση της διαχείρισης των απορριμμάτων
σε 100 από τις πλέον ρυπογόνες πό-
λεις θα μπορούσε να μειώσει την
απόρριψη πλαστικών στη Μεσόγειο

κατά 50.000 τόνους ετησίως. Συγκε-
κριμένα, η απαγόρευση ορισμένων
προϊόντων όπως οι πλαστικές σακού-
λες θα επέτρεπε τη μείωση της ποσό-
τητας των πλαστικών στη θάλασσα
κατά ακόμη 50.000 τόνους ετησίως.

«Οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας,
τα ερευνητικά ινστιτούτα, …οι βιομηχα-
νίες και οι καταναλωτές πρέπει να συ-
νεργασθούν για να επανεξετάσουν την
διαδικασία και τις αλυσίδες τροφοδο-
σίας, να επενδύσουν στην καινοτομία
και να υιοθετήσουν αειφόρα μοντέλα
κατανάλωσης και βελτιωμένες πρακτι-
κές διαχείρισης απορριμμάτων για να
σταματήσουν τη ροή της ρύπανσης με
πλαστικά», τονίζει ο Αντόνιο Τρόγια, δι-
ευθυντής του Κέντρου Συνεργασίας
για τη Μεσόγειο της IUCN, με έδρα τη
Μάλαγα της Ισπανίας. Τέλος, σημειώ-
νεται ότι η έκδοση της έκθεσης υπο-
στηρίχθηκε από το Ίδρυμα Mava.

To «Γόπα project» 
επεκτείνεται και σε άλλες
γειτονιές της Αθήνας

Ο
Δήμος Αθηναίων προχωρά σε
μια ενέργεια που εκτός από
την καθαριότητα φιλοδοξεί να

συμβάλλει στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Σε κεντρικά σημεία της πό-
λης τοποθετούνται 20 νέα μεγάλα
αστικά σταχτοδοχεία-κάλπες, σε συ-
νεργασία με το περιβαλλοντικό πρό-
γραμμα συλλογής και ανακύκλωσης
αποτσίγαρων «Γόπα project» και με την
υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης
και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ).
Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης θα
ανακυκλώνονται περισσότερα από
250.000 αποτσίγαρα τον χρόνο.

Στόχος του προγράμματος είναι να
παρακινηθούν οι περαστικοί να σταμα-
τούν και να χρησιμοποιούν τα αστικά
σταχτοδοχεία-κάλπες, πετώντας μέσα
σε αυτά τα αποτσίγαρά τους. Μέσω
του πιλοτικού προγράμματος, έχουν
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συλλεχθεί ως τώρα συνολικά 30.000
αποτσίγαρα, ενώ περισσότερα από
5.000 έχουν ήδη σταλεί για ανακύκλω-
ση. Τα συνολικά 25 αστικά σταχτοδο-
χεία, θα βρίσκονται στη διάθεση των
πολιτών στις περιοχές: Σύνταγμα,
Γκάζι, Μεταξουργείο, Μοναστηράκι,
Πλάκα, Θησείο, Ψυρρή, Ομόνοια, Πε-
τράλωνα, Κουκάκι, Ερμού, Βαρβάκειο,
Κολωνάκι, Ζάππειο, Κολοκοτρώνη, Δ.
Αρεοπαγίτου, Ακαδημίας και Πανεπι-
στημίου. 

Τα νέα «κίτρινα κουτιά» που προστί-
θενται στα πέντε υπάρχοντα (είχαν το-
ποθετηθεί μέσω πιλοτικής εφαρμογής
στο Σύνταγμα, το Γκάζι, την Ερμού και
το Μοναστηράκι) στοχεύουν να μειώ-
σουν τα απορρίμματα τσιγάρου στο
δημόσιο χώρο μέσα από τη συμμετο-
χή των καπνιστών σε ένα σύστημα
«ψηφοφορίας». Τα ερωτήματα αφο-
ρούν διάφορες πτυχές της ζωής των
πολιτών, και σχετίζονται με την ίδια
την πόλη, τον αθλητισμό, τη μουσική,
τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση,
ενώ παράλληλα αρκετές ερωτήσεις
σχετίζονται με κοινωνικά ή περιβαλλο-
ντικά ζητήματα, ή αποτελούν χιουμο-
ριστικά διλήμματα.

«Διακοπές με... εκείνον/η ή φί-
λους», «Μέσι ή Ρονάλντο», «Καλύτε-
ρος Βασίλης Παπακωνσταντίνου ή
Θανάσης» είναι μόνο μερικά από τα
παραδείγματα των ευφυών ερωτημά-
των του project.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, η
καθαριότητα σε κάθε γωνιά της πόλης
όπως και η ανακύκλωση αποτελούν
βασικούς πυλώνες της προσπάθειας

του δήμου για τον πολιτισμό της καθη-
μερινότητας και στην κατεύθυνση αυ-
τή διευρύνεται ένα πολύ πετυχημένο
και πρωτότυπο πρόγραμμα.

Τα συνθετικά ρούχα 
ρυπαίνουν το περιβάλλον

K
άθε χρόνο στη Γη απελευθερώ-
νονται, κυρίως από το πλύσιμο
συνθετικών ρούχων στα πλυ-

ντήρια, περίπου 176.500 μετρικοί τό-
νοι συνθετικών μικρο-ινών, κυρίως
από πολυεστέρα και νάιλον.

Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επι-
στημονική έρευνα, η ποσότητα μικρο-
ινών που καταλήγει στην ξηρά, ξεπερ-
νά πλέον την ποσότητα που καταλήγει
ετησίως στο νερό (167.000 τόνοι).

Η ρύπανση των θαλασσών από πλα-
στικά έχει τραβήξει την προσοχή του
κοινού τα τελευταία χρόνια, όμως τα
ποτάμια, οι λίμνες και οι θάλασσες δεν
είναι τα μόνα μέρη όπου καταλήγουν
τα πλαστικά. Το 14% του συνολικά πα-
ραγόμενου πλαστικού χρησιμοποιεί-
ται για την κατασκευή συνθετικών
ινών, κυρίως για ρούχα.

Οι μικρο-ίνες (με μήκος έως πέντε
χιλιοστά) δημιουργούνται σε μεγάλες
ποσότητες σε όλα τα στάδια του κύ-
κλου ζωής μιας ίνας, ιδίως κατά το
πλύσιμο στα πλυντήρια ή ακόμη και
στο χέρι, που έχει ως αποτέλεσμα την
μηχανική κατάτμηση των συνθετικών
ινών. Όταν το νερό μετά το πλύσιμο
καταλήγει σε μια εγκατάσταση διαχεί-
ρισης αποβλήτων, οι μικρο-ίνες κατα-
κρατούνται μαζί με τη βιοστερεή λά-
σπη και συχνά καταλήγουν στην καλ-
λιεργήσιμη γη ή στις χωματερές.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη
δρα Τζένα Γκάβιγκαν του Πανεπιστη-
μίου της Καλιφόρνια-Σάντα Μπάρ-
μπαρα, που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό PLoS One, εκτι-
μούν ότι από το 1950 (όταν άρχισε η
ευρεία χρήση συνθετικών ινών) μέχρι

πρόσφατα, περισσότεροι από 5,6
εκατομμύρια μετρικοί τόνοι συνθετι-
κών μικρο-ινών έχουν απελευθερωθεί
στο περιβάλλον εξαιτίας του πλυσί-
ματος των συνθετικών ρούχων, εκ
των οποίων η μισή περίπου ποσότητα
κατά την τελευταία δεκαετία.

Εκτιμάται ότι γύρω στα δύο εκατομ-
μύρια τόνοι κατέληξαν στην επιφάνεια
του εδάφους και 0,6 εκατομμύρια τό-
νοι στις χωματερές. Η αύξηση των
σχετικών ρύπων έχει μέσο ετήσιο ρυθ-
μό σχεδόν 13%. Επιπλέον, σχεδόν
τρία εκατομμύρια τόνοι συνθετικών
ινών κατέληξαν στα ποτάμια και στις
θάλασσες.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο μέσος
άνθρωπος στον πλανήτη το 1990 διέ-
θετε στο σπίτι του ρούχα βάρους
οκτώ κιλών, ενώ το 2016 αυτά ήσαν
πλέον 26 κιλά - κι ένα ολοένα μεγαλύ-
τερο ποσοστό είναι πλέον συνθετικά.

Οι μελετητές προτείνουν, μεταξύ
άλλων, τη δημιουργία αποτελεσματι-
κότερων φίλτρων στα πλυντήρια και
καλύτερων τεχνικών βιολογικού καθα-
ρισμού του νερού.

Νέα μελέτη 
δείχνει ότι η άσφαλτος 
επιβαρύνει την ατμόσφαιρα

Σ
ύμφωνα με Αμερικανούς επι-
στήμονες η ευρέως διαδεδομέ-
νη άσφαλτος, που χρησιμοποι-

είται κυρίως στους δρόμους και στις
στέγες των σπιτιών ως μόνωση, εκπέ-
μπει χημικές ουσίες που επιβαρύνουν
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τη ρύπανση του αέρα. Μια νέα έρευ-
νά τους δείχνει ότι η άσφαλτος απο-
τελεί σημαντική πηγή ρυπαντών της
ατμόσφαιρας, ιδίως κατά τις ζεστές
καλοκαιρινές μέρες.

Οι ερευνητές του Τμήματος Χημικών
και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Γιέηλ, με επικεφαλής
τον αναπληρωτή καθηγητή Ντρου Γκέ-
ντνερ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό “Science Ad-
vances”, διαπίστωσαν ότι η άσφαλτος
στους δρόμους και στις στέγες παρά-
γει πολύπλοκα μίγματα οργανικών ου-
σιών, μεταξύ των οποίων επικίνδυνους
ρύπους.

Τα δευτερογενή οργανικά αερολύ-
ματα, όπως αυτά που παράγει η
άσφαλτος, τείνουν να γίνουν ολοένα
σημαντικότερος παράγων παγκοσμίως
στη δημιουργία μικροσωματιδίων
(ΡΜ2,5) με διάμετρο μικρότερη των
δυόμισι εκατομμυριοστών του μέτρου,
τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν
στο σώμα και να επηρεάσουν δυσμε-
νώς τη δημόσια υγεία.

Οι εκπομπές της ασφάλτου διπλα-
σιάζονται, όταν η θερμοκρασία της
αυξάνει από τους 40 στους 60 βαθ-
μούς Κελσίου, κάτι που συχνά συμ-
βαίνει το καλοκαίρι. Στο πλαίσιο των
πειραμάτων τους, οι ερευνητές που
θέρμαναν την άσφαλτο σε διάφορες
θερμοκρασίες, έδειξαν ότι όταν αυτή
εκτίθεται ακόμη και σε μέτρια ηλιακή
ακτινοβολία, όπως αυτή που παρατη-
ρείται το καλοκαίρι με τη λιακάδα, οι
εκπομπές των οργανικών ουσιών αυ-
ξάνονται έως κατά 300%.

Αυτό, κατά τους επιστήμονες, επι-
βαρύνει την ποιότητα του αέρα στις
περιοχές με εκτεταμένη ασφαλτό-
στρωση, όπως στις πόλεις, ιδίως στη
διάρκεια των ζεστών ημερών με ηλιο-
φάνεια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν
ότι αν και η σταδιακή εξάπλωση των
ηλεκτρικών οχημάτων, που οδηγεί σε
αντικατάσταση των κινούμενων με
βενζίνη και πετρέλαιο, μπορεί να οδη-
γήσει σε μείωση της ρύπανσης από
τα οχήματα, από την άλλη, εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση από την άσφαλτο.

Ο Σεπτέμβριος του 2020
ήταν ο πιο θερμός 
που έχει καταγραφεί ποτέ
παγκοσμίως

Μ
ε τη Συμφωνία του Παρισιού,
σχεδόν 200 χώρες δεσμεύθη-
καν να μειώσουν τις εκπομπές

τους των αερίων του θερμοκηπίου,
προκειμένου η άνοδος της θερμοκρα-
σίας στον πλανήτη να περιοριστεί στον
1,5 βαθμό Κελσίου ή, στο χειρότερο
σενάριο, στους 2 βαθμούς Κελσίου, σε
σχέση με την προβιομηχανική εποχή.
Όμως από τον Οκτώβριο του 2019 ως
τον Σεπτέμβριο του 2020, η θερμοκρα-
σία ήταν 1,28 βαθμό Κελσίου πάνω
από αυτή της προβιομηχανικής επο-
χής. Ο αριθμός αυτός πλησιάζει επικίν-
δυνα τον στόχο που έχει τεθεί βάσει
της Συμφωνίας του Παρισιού.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρε-
σία «Κοπέρνικος» για την κλιματική
αλλαγή, ο Σεπτέμβριος του 2020
ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγρα-
φεί ποτέ παγκοσμίως, και πιθανόν το
2020 ίσως τελικά να είναι πιο ζεστή
χρονιά από το 2016.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία «Κορπένι-
κος» υποστηρίζει ότι ο πλανήτης έχει
ήδη θερμανθεί κατά περισσότερο από
έναν βαθμό Κελσίου και η θερμοκρα-
σία ανεβαίνει κατά μέσο όρο κατά 0,2

βαθμό Κελσίου κάθε δεκαετία μετά τη
δεκαετία του 1970. Το 2020 ακολουθεί
την ίδια πορεία, με τους μήνες Ιανουά-
ριο, Μάιο και Ιούνιο να ήταν οι πιο θερ-
μοί που έχουν καταγραφεί ποτέ. «Σε
παγκόσμιο επίπεδο ο Σεπτέμβριος του
2020 ήταν κατά 0,05 βαθμό Κελσίου
πιο ζεστός από τον ίδιο μήνα το 2019,
ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος ο πιο
θερμός που είχε καταγραφεί ποτέ»,
επεσήμανε η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα
υψηλές στη Σιβηρία, συνεχίζοντας
ένα κύμα καύσωνα που ξεκίνησε την
άνοιξη και συνέβαλε στο ξέσπασμα
τεράστιων πυρκαγιών. Σύμφωνα με
τον Κοπέρνικο η θερμοκρασία ήταν
πολύ μεγαλύτερη από το κανονικό
και σε όλο τον Αρκτικό Ωκεανό.

Επιπλέον η Βόρεια Αμερική πέρασε
έναν ιδιαίτερα θερμό Σεπτέμβριο, με
θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου να
καταγράφεται στο Λος Άντζελες, σε
μια Καλιφόρνια που καταστρέφεται
ακόμα από τις πυρκαγιές. Εκτός από
τον Σεπτέμβριο, τα δορυφορικά δε-
δομένα δείχνουν ότι η περίοδος από
τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του
2020 ήταν πιο θερμή από την ίδια πε-
ρίοδο το 2019, μια χρονιά που θεω-
ρείται η δεύτερη θερμότερη που έχει
καταγραφεί ποτέ.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι
τους εννέα πρώτους μήνες του 2020
παρατηρούνται «αρκετά παρόμοιες»
ανωμαλίες με αυτές που είχαν κατα-
γραφεί τους εννέα πρώτους μήνες του
2016, της πιο θερμής χρονιάς που έχει
καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Παρά
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ταύτα κλιματικά φαινόμενα, όπως ένα
επεισόδιο Ελ Νίνια που βρίσκεται σε
εξέλιξη και τείνει να μειώνει την παγκό-
σμια θερμοκρασία, «θα επηρεάσουν
το ενδεχόμενο το 2020 να γίνει η πιο
θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί πο-
τέ». «Μένουν τρεις μήνες στη διάρκεια
των οποίων μπορούν να συμβούν τα
πάντα», σχολίασε η Φρέχα Βάμποργκ,
επιστήμονας του Κοπέρνικου.

Τα δάση ερυθρελάτης 
της Γερμανίας αφανίζονται

O
σκολύτης είναι ένα μικρό σκα-
θάρι που έχει προκαλέσει τε-
ράστια καταστροφή στα δάση

ερυθρελάτης σε όλη τη Γερμανία. Η
εισβολή αυτών των εντόμων είναι συ-
νέπεια της ανόδου της θερμοκρασίας
και της παρατεταμένης ξηρασίας,
που είναι αποτελέσματα της κλιματι-
κής αλλαγής.

Όταν τα διψασμένα δέντρα έδιναν
μάχη για να επιβιώσουν, τα σκαθάρια
που ευδοκιμούν στο ζεστό κλίμα, τους
επιτέθηκαν και τα αποτελείωσαν.
Όπως επισημαίνει η Τάνια Ζάντερς,
επικεφαλής Οικολογίας των Δασών και
Βιοποικιλότητας στο Ινστιτούτο Τίνεν
«Είναι ένα αλληλένδετο ζήτημα. Όταν
έχουμε ξηρασία, έχουμε μικρότερη
ροή χυμών από το δέντρο και έχουμε
λιγότερη ρητίνη. Συνεπώς, ο σκολύτης
μπορεί να μολύνει το δέντρο. Όπου τα
δέντρα είναι υγιή και έχουν πολύ ρε-
τσίνι, το σκαθάρι μπαίνει μέσα και κολ-
λάει στην κυριολεξία στο ρετσίνι και
δεν μπορεί να το φάει». Καθώς αυτό το
κολλώδες ρετσίνι δεν υπάρχει πλέον
σε πολλά δέντρα, ο σκολύτης έχει κα-
ταστρέψει περίπου 2,5 εκατομμύρια
στρέμματα δάσους στη Γερμανία. Μά-
λιστα όλα δείχνουν ότι το πρόβλημα
θα συνεχίσει να υπάρχει, αφού και το
2020 είναι μια ζεστή και ξηρή χρονιά.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει επενδύ-
σει 800 εκατομμύρια ευρώ για την ανα-

γέννηση των δασών, για τον καθαρισμό
των νεκρών δέντρων και τη νέα δεντρο-
φύτευση. Για παράδειγμα ο στρατός
θα χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνει
τα νεκρά δέντρα και να φυτέψει στη θέ-
ση τους καινούρια, που οι ρίζες τους
φτάνουν βαθύτερα και μπορούν να επι-
βιώσουν πιο εύκολα σε συνθήκες ξη-
ρασίας. Στους πρόποδες των βουνών,
σε περιοχές που έχουν πληγεί από το
σκαθάρι, εθελοντές βοηθούν στις δεν-
δροφυτεύσεις. Φυτεύουν διάφορα άλ-
λα είδη δέντρων, αντί για ένα μόνο εί-
δος, όπως ήταν η ερυθρελάτη. Είναι
ένας τρόπος να διασωθούν τα γερμανι-
κά δάση για τις μελλοντικές γενιές.
Νέα είδη θα αναπτυχθούν σε λίγα χρό-
νια. Όμως, το γερμανικό δάσος δεν θα
είναι πια το ίδιο.

Επικίνδυνη κατάσταση 
στην Αρκτική

Γ
ια πρώτη φορά από όταν άρχι-
σαν να καταγράφονται σχετικά
στοιχεία, το κυριότερο στρώμα

πάγου που καλύπτει τον Αρκτικό Ωκεα-
νό στη Σιβηρία δεν έχει αρχίσει ακόμη
να δημιουργείται στα τέλη Οκτωβρίου.

Η καθυστέρηση της ετήσιας ψύξης
της Θάλασσας Λάπτεφ έχει προκληθεί
από την πρωτοφανή παρατεταμένη ζέ-
στη στη βόρεια Ρωσία και την εισβολή
θερμών ρευμάτων από τον Ατλαντικό
στον ανατολικό Αρκτικό Ωκεανό. Σύμ-
φωνα με τους κλιματολόγους, οι εξελί-
ξεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν
αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη
την πολική περιοχή.

Οι θερμοκρασίες στη Σιβηρία ήταν
πέντε βαθμοί Κελσίου υψηλότερες
από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του
2020. Παράλληλα, τον περυσινό χει-
μώνα, οι πάγοι στη θάλασσα έλιωσαν
πολύ νωρίτερα από το σύνηθες, ενώ
φέτος, ακόμα δεν έχει αρχίσει η χειμε-
ρινή πήξη, η οποία δεν έχει ποτέ πα-
ρουσιάσει τόσο μεγάλη καθυστέρηση. 

Η παγιδευμένη θερμότητα χρειάζε-
ται πολύ χρόνο για να διασκορπιστεί
στην ατμόσφαιρα, ακόμη και αυτή
την εποχή του χρόνου κατά την οποία
ο ήλιος φωτίζει την περιοχή για λίγο
περισσότερο από μία με δύο ώρες
την ημέρα.

Όπως δήλωσε στον Guardian ο Ζά-
χαρι Λάμπε, ένας μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο Πολιτειακό Πανεπιστή-
μιο του Κολοράντο «Η απουσία πάγου
μέχρι στιγμής φέτος το φθινόπωρο εί-
ναι πρωτόγνωρη για τη σιβηρική αρ-
κτική περιοχή. Το 2020 είναι άλλη μία
χρονιά που συνάδει με τις ραγδαίες
αλλαγές στον αρκτικό κύκλο. Χωρίς
συστηματική μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου, η πιθανότητα να έχουμε
το πρώτο μας «καλοκαίρι χωρίς πά-
γους» θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι
τα μέσα του 21ου αιώνα».

Είναι γεγονός πλέον ότι μεγάλο μέ-
ρος των παλαιότερων πάγων του αρ-
κτικού κύκλου εξαφανίζεται, αφήνο-
ντας πίσω του μόνο τον λεπτότερο,
εποχιακό πάγο. Συνολικά, η μέση πυ-
κνότητα είναι η μισή σε σχέση με εκεί-
νη της δεκαετίας του 1980. Η καθοδι-
κή τάση είναι πιθανό να συνεχίσει μέ-
χρι ο αρκτικός κύκλος να δει το πρώ-

Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ
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το του καλοκαίρι χωρίς καθόλου πά-
γους. Τα στοιχεία και τα μοντέλα δεί-
χνουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ
του 2030 και του 2050. 

Οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η κα-
θυστέρηση της ψύξης θα μπορούσε να
εντείνει τους παράγοντες που θα επι-
ταχύνουν τη μείωση του παγοκαλύμμα-
τος. Είναι ήδη ευρέως γνωστό ότι ένα
μικρότερο φύλλο πάγου συνεπάγεται
και μικρότερη λευκή περιοχή που αντα-
νακλά τη θερμότητα του ήλιου πίσω
στο διάστημα. Όμως αυτός δεν είναι ο
μόνος λόγος που ο αρκτικός κύκλος
θερμαίνεται σε υπερδιπλάσια ταχύτητα
σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη.

Η Θάλασσα Λάπτεφ είναι γνωστή ως
τόπος γέννησης του πάγου, ο οποίος
σχηματίζεται στην ακτογραμμή της
στις αρχές του χειμώνα, και έπειτα κι-
νείται προς τα δυτικά, μεταφέροντας
θρεπτικά συστατικά σε όλο τον αρκτικό
κύκλο, πριν αρχίσει να υποχωρεί την
άνοιξη στον πορθμό Φραμ μεταξύ
Γροιλανδίας και Σβάλμπαρντ. Αν ο πά-
γος αργήσει να σχηματιστεί στη Θά-
λασσα Λάπτεφ, θα γίνει λεπτότερος,
επομένως και πιο πιθανό να λιώσει πριν
καν φτάσει στον πορθμό Φραμ. Αυτό
θα μπορούσε να μειώσει τα θρεπτικά
συστατικά που φτάνουν στο πλαγκτόν
του αρκτικού κύκλου, πράγμα που με
τη σειρά του θα μειώσει την ικανότητα
της περιοχής να απορροφά το διοξεί-
διο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Μια πιο ανοιχτή θάλασσα συνεπάγε-
ται και πιο ταραγμένα νερά στα ανώτε-
ρα στρώματα του Αρκτικού Ωκεανού,
που θα ανεβάζει περισσότερα θερμά
νερά από τα βάθη στην επιφάνεια.

Επιπλέον οι επιστήμονες έχουν βρει
ανησυχητικές ενδείξεις ότι τα κοιτά-
σματα μεθανίου που παρέμεναν πα-
γωμένα στον Αρκτικό Ωκεανό, έχουν
αρχίσει να απελευθερώνονται στην
ατμόσφαιρα, σε μία μεγάλη έκταση
στα ανοικτά της ανατολικής Σιβηρίας.
Τα ιζήματα στην Αρκτική περιέχουν τε-

ράστιες ποσότητες παγωμένου μεθα-
νίου και άλλων αερίων, γνωστά ως
υδρίτες. Το μεθάνιο είναι πολύ επικίν-
δυνο αέριο του θερμοκηπίου, 80 φο-
ρές ισχυρότερο από το διοξείδιο του
άνθρακα. Η Αμερικανική Γεωλογική
Υπηρεσία έχει τοποθετήσει την απο-
σταθεροποίηση των υδριτών στον Αρ-
κτικό Κύκλο ως ένα από τα τέσσερα
χειρότερα σενάρια για απότομη μετα-
βολή του παγκόσμιου κλίματος. 

Ένα ποντίκι της Ν. Αμερικής
είναι το θηλαστικό 
που κατοικεί 
στο ψηλότερο υψόμετρο

Έ
να είδος ποντικού κατέχει το
παγκόσμιο ρεκόρ ως το θηλα-
στικό που κατοικεί στο υψηλό-

τερο υψόμετρο.
Το ποντίκι (Phyllotis xanthopygus

rupestris) βρέθηκε 6.739 μέτρα, πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας στην
κορυφή του Volcán Llullaillaco, ένα
αδρανές ηφαίστειο στα σύνορα της
Χιλής και της Αργεντινής. Για λόγους
σύγκρισης, το Όρος Everest είναι
8.848 μέτρα ύψος.

Το ρεκόρ κατείχε προηγουμένως το
μεγάλο Πίκα (Ochotona macrotis), που
έχει παρατηρηθεί σε υψόμετρο 6.130
μέτρων κατά την διάρκεια μιας απο-
στολής του 1921 Όρος Everest. Τα
πτηνά έχουν βρεθεί σε ακόμη μεγαλύ-
τερα υψόμετρα.

Το ότι τα θηλαστικά μπορούν να ζή-
σουν σε αυτά τα ύψη είναι εκπληκτικό,
δεδομένου ότι υπάρχει μόνο περίπου
το 44 τοις εκατό του οξυγόνου που
διατίθεται στο επίπεδο της θάλασσας.
«Είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί
κάθε είδους σωματική δραστηριότητα
ή ψυχική δραστηριότητα», λέει ο Jay
Storz, εξελικτικός βιολόγος στο Πανε-
πιστήμιο της Νεμπράσκα–Λίνκολν. Η
θερμοκρασία επίσης μπορεί να πέσει
τόσο χαμηλά στους -60° Κελσίου.

Ο Storz και οι συνεργάτες του συνέ-
λαβαν αρκετά από το είδος αυτό πο-
ντίκια, καθώς και ποντίκια από τρία άλ-
λα είδη σε μια σειρά από μεγάλα υψό-
μετρα, όπως αναφέρει η ομάδα στα
Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επι-
στημών. Στη συνέχεια, η ομάδα σχεδιά-
ζει να αναζητήσει γενετικές αλλαγές
που θα μπορούσαν να έχουν εξοπλίσει
αυτά τα ζώα για να επιβιώσουν σε με-
γάλα υψόμετρα. Παραδόξως, ένα πο-
ντίκι ίδιου είδους βρέθηκε στο επίπεδο
της θάλασσας, υποδεικνύοντας ότι αυ-
τό το είδος έχει την ευρύτερη κατανο-
μή υψομέτρου οποιουδήποτε θηλαστι-
κού, συν το ρεκόρ υψομέτρου.

Οι ερευνητές συνέλαβαν ένα τέτοιου
είδους ποντίκι (Phyllotis xanthopygus
rupestris) σε υψόμετρο ρεκόρ 6.739
μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Ο Jay Storz, εξελικτικός
βιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νε-
μπράσκα–Λίνκολν και ο ορειβάτης
Mario Pérez Mamani ανακάλυψαν το
ζώο στην κορυφή του Volcan Llullailla-
co, ένα αδρανές ηφαίστειο στα σύνο-
ρα της Χιλής και της Αργεντινής.

«Είναι τόσο εκπληκτικό το γεγονός
ότι είναι εκεί πάνω», λέει ο Graham
Scott, φυσιολόγος στο Πανεπιστήμιο
McMaster στο Hamilton του Καναδά
που δεν συμμετείχε στη μελέτη. Η κα-
τανόηση του τρόπου με τον οποίο αυ-
τά και άλλα ζώα επιβιώνουν υπό συν-
θήκες χαμηλού οξυγόνου θα μπορού-
σε να προσφέρει εικόνα για το πώς οι
άνθρωποι θα μπορούσαν να ξεπερά-
σουν ασθένειες που προκαλούν μειω-
μένα επίπεδα οξυγόνου.




