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Ένωση Αθηνών

Οι ΠεριΟχες χΩρις ΔρΟμΟΥς 
ΠρεΠει να ΠρΟςτατεΥτΟΥν
Οι ΠεριΟχες χΩρις ΔρΟμΟΥς 
ΠρεΠει να ΠρΟςτατεΥτΟΥν



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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4. Έναρξη εργασιών αποκατάστασης 
με την ευγενική χορηγία της Aims Shipping Corporation.

6. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών 
από τις χιονοπτώσεις με την έκτακτη χορηγία της Astra Shipmanagement Inc.

8. H Ηλεκτροδότηση είναι αθωράκιστη στην Κλιματική Αλλαγή.
10. Οι εργαζόμενοι της navarino σε εθελοντική δράση 

στον Ιστορικό Ελαιώνα στο Αισθητικό Δάσος.
12. Λαϊκή ξυλογλυπτική - Μια παραδοσιακή τέχνη που χάνεται.
16. Οι περιοχές χωρίς δρόμους πρέπει να προστατευτούν.
18. Οι πρώτοι Φαινολογικοί Κήποι στην Ελλάδα.
20. Παράνομες πρακτικές κυνηγίου αποδεκατίζουν 

προστατευόμενα είδη στο Δέλτα του Έβρου.
22. Πέντε Νησιά του Αιγαίου συμπεριλήφθηκαν 

στις επτά πιο απειλούμενες περιοχές Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
24. Νεροτριβές - Οι οικολογικές μπουγάδες της προβιομηχανικής Ελλάδας.
26. Μικρές ειδήσεις.  
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Eναρξη εργασιών αποκαταστασησ 
με την ευγενική χορηγία 
της Aims shipping CorporAtion

Με την ευγενική οικο-
νομική υποστήριξη
της Aims Shipping
Corporation ξεκίνη-

σαν οι εργασίες καθαρισμού του δά-
σους και των δασικών δρόμων από
πεσμένα δέντρα, κορμούς και κλα-
διά, σε όλη την έκταση του Αισθητι-
κού Δάσους, που επλήγη κατά τις
πρόσφατες χιονοπτώσεις της 15ης
και 16ης Φεβρουαρίου.

Έτσι θα είμαστε έτοιμοι κατά την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου με
ανοιχτούς δασικούς δρόμους, για
την ανεμπόδιστη διέλευση των Πυ-
ροσβεστικών Οχημάτων, σε περί-
πτωση πυρκαγιάς. Ομοίως θα καθα-
ριστούν και οι περιοχές γύρω από
τους πυροσβεστικούς κρουνούς, που
έχει τοποθετήσει η Φιλοδασική, σε
συνεργασία με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, σε καίρια σημεία του δά-
σους.

Ευχαριστούμε και πάλι την Aims
Shipping Corporation για την προ-
σφορά της.



Eναρξη εργασιών αποκαταστασησ 
με την ευγενική χορηγία 
της Aims shipping CorporAtion



Ολοκληρωνονται οι ερ-
γασίες αποκατάστασης
των ζημιών, που προ-
κλήθηκαν από τις χιο-

νοπτώσεις της 15ης και 16ης Φε-
βρουαρίου.

Με την έκτακτη οικονομική υπο-
στήριξη της εταιρείας Astra Ship-
management Inc. θα καθαριστούν
όλοι οι δασικοί δρόμοι και τα μονο-
πάτια, ώστε ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου να είναι προσβάσιμες όλες
οι περιοχές για την ελεύθερη κίνηση
των οχημάτων της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Ευχαριστούμε πολύ την Astra
Shipmanagement Inc. για τη χορηγία
της.

ολοκληρώνονται οι εργασιεσ αποκαταστασησ 
των ζημιών από τις χιονοπτώσεις με την έκτακτη χορηγία
της AstrA shipmAnAgEmEnt inc.
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Περιφερειακός δασικός
δρόμος Αυχένα

Καλοπούλας - Κουταλά 
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Ηκακοκαιρία «Μήδεια» πα-
ρέλυσε την Αττική σε 24
ώρες, αφήνοντας χιλιάδες
ανθρώπους χωρίς ρεύμα,
θέρμανση και νερό, ανά-

μεσά τους ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι
και μικρά παιδιά. Δρόμοι παρέμειναν για
ώρες κλειστοί με χαρακτηριστικότερο το
παράδειγμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Λαμίας που έκλεισε αιφνιδιαστικά το
πρωί της Δευτέρας, διότι κρίθηκε απαραί-
τητο για να αποφευχθούν μεγαλύτερα
προβλήματα. Πολλοί ήταν αυτοί που
εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Αρ-
κετοί δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι, σε
πολλούς η κυκλοφορία είχε διακοπεί ή γι-
νόταν με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ
προβληματική ήταν κυκλοφορία ακόμα
και στο κέντρο της Αθήνας. Η πυκνή χιο-
νόπτωση προκάλεσε «έμφραγμα στις
αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με τα
λεωφορεία να επιστρέφουν στα αμαξο-
στάσια για λόγους ασφαλείας.

Mέσα μεταφοράς ακινητοποιήθηκαν, το
πρόγραμμα εμβολιασμού «πάγωσε», ενώ
σημειώθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότη-
σης σε αρκετές περιοχές. Εξαιτίας της κα-
κοκαιρίας σημειώθηκαν το βράδυ της
Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου, διακοπές ρεύ-
ματος σε πολλές περιοχές της Αττικής. Τα
προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρισμού
προκλήθηκαν κυρίως από πτώσεις δέ-
ντρων και κλαδιών, από το βάρος του χιο-
νιού, στα καλώδια και στους πύργους με-
τάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος. Δεκάδες
πόλεις και χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα, θέ-
τοντας σε κίνδυνο ακόμη και τις ζωές κά-
ποιων ανθρώπων με προβλήματα. Σύμ-
φωνα με τη ΔΕΗ, στα βόρεια προάστια
σημειώθηκαν περισσότερες από 600 πτώ-
σεις δέντρων, ενώ υπήρξαν περιοχές,
όπου νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα,
αλλά και νερό, περισσότερες από 24 ώρες. 

Η έλλειψη προετοιμασίας, συνεννόη-
σης και εξοπλισμού από τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες απλά δείχνουν πόσο τρωτοί είμα-
στε όλοι μας στις φυσικές καταστροφές

ύδρευση, καθώς σωληνώσεις έσπασαν
λόγω του παγετού ακόμα και μέσα σε σπί-
τια. Σε περίπου επτά εκατομμύρια Τεξα-
νούς συστήθηκε να βράζουν το νερό πριν
να το πιουν ή να το χρησιμοποιήσουν
στην κουζίνα, ενώ περίπου 264.000 ήταν
αντιμέτωποι με διακοπές στην παροχή πό-
σιμου νερού.

Σπίτια χωρίς μόνωση, δίκτυο ηλεκτρι-
κής ενέργειας απροετοίμαστο, κάτοικοι
ασυνήθιστοι σε τέτοιες θερμοκρασίες,
που έδωσαν μάχη για να επιβιώσουν, κα-
θώς το εμφιαλωμένο νερό εξαντλούνταν
στα σούπερ μάρκετ, στα οποία δεν μπο-
ρούσαν να φθάσουν με τα αυτοκίνητά
τους λόγω των κλειστών δρόμων. Οι ειδι-
κοί στον ασφαλιστικό κλάδο δεν μπορούν
ακόμα να πουν με βεβαιότητα πόση ζημιά
προκάλεσε αυτό το γεγονός, αλλά είναι
πιθανόν ότι θα είναι μεταξύ των κορυ-
φαίων βαθμίδων των πιο δαπανηρών φυ-
σικών καταστροφών στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ίσως ακόμη και παγκοσμίως, για το
2021. 

Το ηλεκτρικό δίκτυο της πολιτείας είναι
εντελώς απροετοίμαστο για ακραία και-

που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην απέ-

ναντι πλευρά του Ατλαντικού, το κύμα
κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές πολι-
τείες των ΗΠΑ με τον αριθμό των ανθρώ-
πων που έχουν χάσει την ζωή τους να
ανέρχεται σε 34, ενώ αξιοσημείωτο είναι
πως από τις περιοχές που είχαν δεχθεί το
μεγαλύτερο πλήγμα, υπέστη το Τέξας που
καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες σχεδόν
όλη τη χρονιά.

Η πολιτεία του Τέξας έχει χτιστεί για
αφόρητη καλοκαιρινή ζέστη, όχι για αυ-
τόν τον άγριο χειμώνα που βίωσαν εκα-
τομμύρια κάτοικοι. Στο Τέξας πάνω από
250.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς
ηλεκτροδότηση παρότι οι σταθμοί παρα-
γωγής επανήλθαν σε λειτουργία, ενώ
πάνω από 240.000 άλλα αντιμετώπιζαν,
επίσης, διακοπή της ηλεκτροδότησης σε
Λουιζιάνα και Μισισιπή. Το Μεξικό, μά-
λιστα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σχεδόν 5
εκατομμύρια διακοπές ηλεκτροδότησης
στα βόρεια της χώρας. Οι κάτοικοι της πο-
λιτείας του Τέξας ήταν επίσης αντιμέτω-
ποι με ελλείψεις και προβλήματα στην

η ηλεκτροδοτηση είναι αθωράκιστη 
στην κλιματικη αλλαγη

Εξαιτίας της κακοκαιρίας σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου,
διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές της Αττικής. 
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ρικά φαινόμενα. Στο Τέξας, υπήρξαν πα-
ρόμοια γεγονότα το 2011, το 1989 και το
1983. Το πολικό ψύχος του 2011, που είχε
επίσης οδηγήσει σε μπλακ άουτ για τους
ίδιους λόγους, δεν δίδαξε απολύτως τί-
ποτα στους αρμοδίους. Οι έρευνες που
έγιναν οδήγησαν σε συστάσεις για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής υποδομής
της πολιτείας για να αποφευχθεί μια παρό-
μοια κατάσταση στο μέλλον. Οι συστά-
σεις αυτές θεωρήθηκαν υπερβολικά δαπα-
νηρές και αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Εννοείται ότι υπάρχουν τρόποι να λει-
τουργεί ένα ηλεκτρικό δίκτυο σε συνθή-
κες παγετού, αλλιώς ο Καναδάς, η Σκανδι-
ναβία και η Σιβηρία θα ήταν μονίμως χω-
ρίς ρεύμα. Χρειάζεται όμως η κατάλληλη
προετοιμασία, ο αρμόζων σχεδιασμός και
οι ανάλογες επενδύσεις. Ακόμη χειρό-
τερα, η συγκεκριμένη πολιτεία είναι σαν
ένα «νησί» μέσα στις ΗΠΑ, λειτουργώ-
ντας το δικό της ηλεκτρικό δίκτυο, μη δια-
συνδεδεμένο με τα δύο άλλα μεγάλα δί-
κτυα της χώρας, το ανατολικό και το δυ-
τικό, ώστε να αποφύγει τις ομοσπονδιακές
ρυθμιστικές αρχές και να αφήσει τις ενερ-
γειακές εταιρείες να παίζουν χωρίς αντί-
παλο. Έτσι, τη στιγμή της ανάγκης το Τέ-
ξας δεν μπόρεσε καν να βασιστεί στις ει-
σαγωγές.  

Σε μια πολιτεία-παγκόσμιο κέντρο πα-
ραγωγής υδρογονανθράκων, με πλήρως
απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, στην
οποία οι εταιρείες δεν έχουν καμία υπο-
χρέωση να προχωρούν σε επενδύσεις που
αυξάνουν την ανθεκτικότητα του δικτύου,

το ηλεκτρικό δίκτυο παραμένει τρωτό σε
τέτοια καιρικά φαινόμενα.

Οι δυο παραπάνω περιπτώσεις, αποδει-
κνύουν πόσο απροετοίμαστο είναι το
ενεργειακό δίκτυο για τα ακραία φαινό-
μενα που φέρνει η κλιματική αλλαγή.
Τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και η
υλικοτεχνική υποδομή του δικτύου δεν
έχουν αναβαθμιστεί ώστε να μπορέσουν
να αντεπεξέλθουν σε τέτοια φαινόμενα.
Αν λάβουμε υπόψη ότι οι προαναφερόμε-
νες περιπτώσεις (που δεν είναι οι μοναδι-
κές), δεν αφορούν χώρες του τρίτου κό-
σμου, αλλά τεχνολογικά προηγμένες χώ-
ρες, τότε καταλαβαίνουμε πόσο απροετοί-
μαστη είναι συνολικά η ανθρωπότητα για
να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργά-
νωση Christian Aid, πάνω από 135 δισε-

κατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κό-
στος των κλιματικών καταστροφών το
2020, σε πλούσιες και φτωχές χώρες, οδη-
γώντας σε χιλιάδες θανάτους και απώλειες
δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Οι ηγέτες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν
βαθύτερα διλήμματα σχετικά με τα μα-
κροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, καθώς ό,τι έχει
γίνει δεν αρκεί και θεωρείται πολύ λίγο
από τους ειδικούς. Καθώς οι κυβερνήσεις
προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής
του ΟΗΕ για το κλίμα το φθινόπωρο, γνω-
ρίζουν ότι το πολιτικό κόστος των πιο φι-
λόδοξων μέτρων μπορεί να είναι βαρύ.

Ωστόσο, όπως δείχνει η εμπειρία του
πιο πρόσφατου ψύχους, το κόστος από την
αδράνεια μπορεί θα είναι πολύ υψηλό-
τερο.

Οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι, σε πολλούς η κυκλοφορία είχε διακοπεί 
ή γινόταν με αντιολισθητικές αλυσίδες.
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οι εργαζόμενοι της navarino
σε εθελοντική δράση στον ιστορικό ελαιώνα στο αισθητικό δάσος

Το Σάββατο 24 Απριλίου,
εθελοντές εργαζόμενοι
της εταιρείας υψηλής τε-
χνολογίας navarino, συμ-

μετείχαν στον καθαρισμό και αποκα-
τάσταση του Ιστορικού Ελαιώνα στο
Αισθητικό Δάσος, που διαχειρίζεται
η Φιλοδασική, από τα κλαδιά και τα
δέντρα που καταστράφηκαν από τις
χιονοπτώσεις τον περασμένο Φε-
βρουάριο. Οι εργαζόμενοι με τις οι-
κογένειές τους, με πολύ όρεξη προ-
χώρησαν στην περισυλλογή των
κλαδιών από την ευρύτερη περιοχή
του Ιστορικού Ελαιώνα και στη συ-
νέχεια βοήθησαν στον θρυμματισμό
τους. Η βοήθεια που προσέφεραν
ήταν πολύτιμη για τον καθαρισμό
της περιοχής και την αποκατάσταση
των ζημιών από τα χιόνια. Τους ευ-
χαριστούμε πολύ, επίσης, και για την
ευγενική συνδρομή τους στην κατα-
σκευή και τοποθέτηση σε επίκαιρα
σημεία Δασικών Πινακίδων. 

Σας ευχαριστούμε θερμά και σας
περιμένουμε σε επόμενη δράση!
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λαϊκη ξυλογλυπτικη 
μια παραδοσιακη τεχνη που χανεται

Ηλαϊκή ξυλογλυπτική συνδέε-
ται με τις κορυφαίες δημι-
ουργικές εκφράσεις της λαϊ-
κής τέχνης στον τόπο μας.
Οι λαϊκοί τεχνίτες μας έδω-

σαν, σε θαυμάσια έργα, όλο τον καλλιτε-
χνικό τους αυθορμητισμό, όλη την πηγαία
δύναμη της ευαισθησίας τους και την ωρι-
μότητα των στόχων τους. Δημιούργησαν
σπουδαία λαϊκά έργα που κατορθώνουν να
επιζήσουν στο πέρασμα του χρόνου.

Η γνώση μας στην εξέλιξη της ξυλογλυ-
πτικής είναι περιορισμένη, γιατί το ξύλο
είναι υλικό φθαρτό και ευάλωτο σε αρκε-
τούς κινδύνους, όπως η φωτιά, το νερό και
το σαράκι. Γι’ αυτό δεν έχουν σωθεί ως
εμάς ξυλόγλυπτα αρχαία ή πολύ παλιά. 

Η νεοελληνική ξυλογλυπτική, ανάλογα
με τον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο
στον οποίο αναφέρεται, διακρίνεται σε εκ-
κλησιαστική, αστική, ποιμενική και ναυ-
τική. Η αστική και η εκκλησιαστική ξυλο-
γλυπτική δέχονται σημαντικές επιδράσεις
και εξελίσσονται συνεχώς, σε αντίθεση
προς την ποιμενική, η οποία παραμένει ως
προς την τεχνική, αλλά και τα θέματα σε
πολύ παλιές ρίζες.

Η ποιμενική ξυλογλυπτική είναι ένα ιδι-
αίτερο κομμάτι της ελληνικής λαϊκής τέ-
χνης που αναπτύχθηκε σε όλο τον κτηνο-
τροφικό πληθυσμό της Ελλάδας και γνώ-
ρισε μεγάλη άνθηση στα χέρια των νομά-
δων Σαρακατσάνων. Είναι η πιο αρχαία
από τις εκφάνσεις της λαϊκής ξυλογλυπτι-
κής. Αντλώντας έμπνευση από πανάρχαιες
καταβολές του λαού μας, εκφράζεται μέσα
από έναν κόσμο συμβόλων που συχνά το
πραγματικό συγχέεται με το φανταστικό.
Κατά κανόνα ήταν τέχνη των βοσκών που,
για να αντιμετωπίσουν τις ατελείωτες ώρες
μοναξιάς στη βοσκή, σκάλιζαν στο ξύλο μι-
κροαντικείμενα καθημερινής χρήσης με με-
γάλη αισθητική αξία. Καθώς η κτηνοτροφία
εξασφάλιζε ένα καλό επίπεδο ζωής, οι βο-
σκοί δεν είχαν ανάγκη να ενισχύσουν το ει-
σόδημά τους και έφτιαχναν τα έργα τους
από μεράκι και μόνο. Για αυτόν τον λόγο τα
ποιμενικά ξυλόγλυπτα διατήρησαν την πη-

Ξυλόγλυπτη κασέλα με παράσταση κυνηγιού, από την Ήπειρο, μέσα 19ου αι. 
Επάνω, λεπτομέρεια από την κασέλα. Μουσείο Μπενάκη



γαία ομορφιά τους αποφεύγοντας οποιαδή-
ποτε προχειρότητα και τυποποίηση.

Μπορεί να γίνει ένας γενικός διαχωρι-
σμός των ποιμενικών ξυλόγλυπτων σε πε-
λεκητά και σκαλιστά. Πελεκητά λέγονται
τα απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης,
χωρίς να έχουν κάποια ξυλόγλυπτη διακό-
σμηση η ιδιαίτερη αισθητική αξία. Χρησι-
μοποιούνταν στις καθημερινές δουλειές του
νοικοκυριού και φτιάχνονταν, συνήθως,
από τον ίδιο τον νοικοκύρη του σπιτιού. Τέ-
τοια αντικείμενα είναι οι σκάφες για το ζύ-
μωμα, οι πινακωτές για το «φούσκωμα»
του ψωμιού, οι σοφράδες για το «άνοιγμα»
του φύλλου, οι κουτάλες, η καρδάρα για το
γάλα κ.λπ. Αντίθετα τα λεγόμενα σκαλιστά
ποιμενικά ξυλόγλυπτα φέρουν εντυπωσια-
κές διακοσμήσεις αποπνέοντας μια ξεκά-
θαρη και ανόθευτη ελληνική καλλιτεχνική
έκφραση, πλούσια σε οράματα και συμβο-
λισμούς. Πολλά από αυτά τα ξυλόγλυπτα
είχαν χαρακτήρα φυλαχτού, φτιαγμένα από
πυξάρι, ιερό ξύλο για τους Σαρακατσάνους
και φέρανε αναπαραστάσεις Αγίων (κυρίως
του Αϊ-Γιώργη) ή φιδιών. Τα πιο χαρακτηρι-
στικά από αυτά τα αντικείμενα είναι: οι
γκλίτσες των βοσκών, οι ρόκες για το γνέ-
σιμο του μαλλιού και διάφορα εξαρτήματα
του αργαλειού, τα καλτσόξυλα για το πλέ-
ξιμο των καλτσών, οι κούπες για νερό ή
κρασί, οι θήκες των μαχαιριών, οι πίπες, οι
φλογέρες κ.λπ.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αλλά και
απαραίτητα εργαλεία ενός βοσκού είναι η
γκλίτσα. Η ιστορία της γκλίτσας, ξεκινάει
από τα αρχαία ακόμη χρόνια. Ο θεός Πά-
νας, ο οποίος θεωρείται και ως ο θεός των
βοσκών, εμφανίζεται σε πολλές παραστά-
σεις κρατώντας μία γκλίτσα στο ένα χέρι
και τον αυλό του στο άλλο. Επίσης, ο Μω-
υσής, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Χριστός
ως ποιμήν των ανθρώπων, όλοι τους κρα-
τούσαν ένα είδος γκλίτσας στα χέρια τους.

Την γκλίτσα, με τη σημερινή της μορφή
τη συναντούμε επί εποχής Βυζαντίου και
τουρκοκρατίας. Την εποχή εκείνη, χρησιμο-
ποιείται κυρίως από βοσκούς, ως μέσον για
να καθοδηγούν τα κοπάδια τους αλλά και
να αντιμετωπίζουν κινδύνους από επιθέσεις
αγρίων ζώων. Εκτός όμως από τους βο-
σκούς, γκλίτσες χρησιμοποιούν και οι
απλοί άνθρωποι, γέροντες κυρίως, οι οποίοι
τις έχουν ως υποστήριγμα στο βάδισμά
τους και ως μέσον προστασίας.

Στις ημέρες μας η γκλίτσα δεν χρησιμο-
ποιείται όπως παλαιότερα, καθώς τα επαγ-

Ξυλόγλυπτη κούνια μωρού, από καρυδιά από τη Ρόδο. 
Τέλος 18ου αιώνα. Μουσείο Μπενάκη

Ενεπίγραφη ξυλόγλυπτη ρόκα με τον Άγιο Γεώργιο. 1906.
Μουσείο Μπενάκη

Κάλτσοξυλα, το πρώτο από αριστερά με παράσταση γυναικείας μορφής και χρονολογία 1914,
τα άλλα με γοργόνες, δείγματα ποιμενικής ξυλογλυπτικής του 20ού αι. 

(ύψος από 0,13 έως 0,30 μ.). Μουσείο Μπενάκη
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τη μορφή που την ξέρουμε στην Ελλάδα
υπάρχει και στις άλλες βαλκανικές χώρες,
στους Πόντιους της Γεωργίας με ανάλογες
όμως για κάθε περιοχή παραστάσεις.

Η γκλίτσα αποτελείται από δύο μέρη, το
πάνω μέρος, το κεφάλι, η κυρίως γκλίτσα,
δηλαδή η χειρολαβή με το κυκλικό της
σχήμα και το κάτω μέρος το κλιτσόξυλο. 

Η κατασκευή της μπορεί να φαίνεται
απλή, ωστόσο δεν μπορούν να τη φτιάξουν
όλοι οι τσοπαναραίοι. Μεγαλύτερη δυσκο-
λία έχει το πάνω μέρος που θέλει επιδεξιό-
τητα από τον τεχνίτη, έτσι ώστε να έχει το
ανάλογο άνοιγμα για το χέρι, αλλά και το
ανάλογο γύρισμα μπροστά, το λεγόμενο
καρτέρι. Επίσης προσοχή θέλει στο τρύ-
πημα για να στέκεται πάνω στο ξύλο κά-
θετα σε αυτό και να μην στραβώνει δεξιά ή
αριστερά. Το κλιτσόξυλο είναι πιο απλό. Η
επιλογή μιας ίσιας βέργας, από κατάλληλο
ξύλο μπορεί να γίνει ευκολότερα.

Γκλίτσα μπορεί να φτιάξει κάποιος από
ξύλο ή από κέρατο κριαριού ή βουβαλιού.
Συνηθέστερη είναι αυτή του ξύλου γιατί
μπορεί να το βρει κάποιος πολύ ευκολό-
τερα. Για την κατασκευή μιας καλής γκλί-
τσας, ο τεχνίτης πρέπει να έχει υπόψη του
κάποιες γνώσεις σχετικά με την επιλογή
του ξύλου, τον τρόπο επεξεργασίας του το
χρόνο κοπής του. Πρωτίστως όμως απαι-

τείται μεγάλη υπομονή καθώς από το κό-
ψιμο του κατάλληλου ξύλου, μέχρι την
επεξεργασία του, πρέπει να περάσει κά-
ποιο χρονικό διάστημα. 

Το κόψιμο των ξύλων γινόταν πάντα το
χειμώνα, προτού ανέβουν οι χυμοί από τις
ρίζες και στη συνέχεια τα ξέραιναν για να
χάσουν τους χυμούς και να πραγματοποιη-
θεί έτσι το «σκότωμα» των ξύλων, ώστε να
μη σκεβρώνουν με τον καιρό. Πρώτα τα
στέγνωναν στον ίσκιο και στη συνέχεια
στον ήλιο. Για να ισιώσουν τα ραβδιά τα
καψάλιζαν στη φωτιά, γι’ αυτό μερικά δια-
τηρούσαν την καψάλα. Είναι πολλά τα είδη
του ξύλου που έχουν χρησιμοποιηθεί στην
κατασκευή της γκλίτσας, είτε ήμερα είτε
δασικά είδη, καθώς οι βοσκοί ζούσαν ως
νομάδες μετακινούμενοι στα διάφορα βο-
σκοτόπια και συλλέγοντας ξυλεία από διά-
φορα υψόμετρα και κλίματα. Τα ξύλα είναι
κατά κανόνα σκληρά για να αντέχουν στις
καταπονήσεις και να μην πετάγονται οι
ίνες κατά το σκάλισμα. Τα πιο συνηθι-
σμένα είναι: η αγριαχλαδιά (γκορτσιά), η
κρανιά, το υποκίτρινο πυξάρι, η κόκκινη
κουμαριά, η ρίζα του ρεικιού (ερείκη), ο
σφένδαμος, το πουρνάρι από τα δασικά
είδη και η ελιά και η λεμονιά από τα ήμερα
είδη. Τα εργαλεία σκαλίσματος είναι πολύ
απλοϊκά και, τις περισσότερες φορές, πε-

γέλματα με τα οποία συνδέονταν έχουν εκ-
συγχρονιστεί. Σήμερα η γκλίτσα χρησιμο-
ποιείται ως υποβοήθημα στον περίπατο,
δηλαδή ως ένα παραδοσιακό μπαστούνι
πεζοπορίας για μικρούς και μεγάλους, για
γυναίκες και άνδρες. Βέβαια υπάρχουν και
οι λάτρεις της γκλίτσας που συλλέγουν
γκλίτσες από όλες τις περιοχές της Ελλά-
δας αλλά και των Βαλκανικών κρατών.

Αν και εργαλείο απλής κατασκευής, έχει
πολλές χρήσεις. Κύρια χρήση της είναι για
να καθοδηγούν οι βοσκοί τα κοπάδια και τα
σκυλιά και να αμύνονται από τα αγρίμια
των βουνών. Η γκλίτσα είναι πρωτίστως ερ-
γαλείο χρηστικό. Είναι όμως και εργαλείο
αυτοπροσδιορισμού του κάθε κτηνοτρόφου
και επίδειξης κύρους. Ένα σύμβολο εξου-
σίας που επιβεβαιώνει την ηγετική παρου-
σία αυτού που την κρατάει στο χέρι του και
την επιδεικνύει δημόσια. Οι γκλίτσες των
απλών ανθρώπων, βοσκών κ.λπ. ήταν απλές
με λίγο κέντημα. Οι γκλίτσες των ζωεμπό-
ρων, εμπόρων, τσαρμπατζήδων κ.λπ. ήταν
περισσότερο διακοσμημένες.

Οι γκλίτσες όμως των τσελιγκάδων, των
αρχόντων, προυχόντων κ.λπ. ήταν οι λεγό-
μενες «βαρειές» γκλίτσες με πολλές παρα-
στάσεις και κεντήματα. Αυτές ήταν και οι
πιο ακριβές. Επίσης ανάλογα με τις περι-
στάσεις, γεγονότα, χρησιμοποιούνταν δια-
φορετικές γκλίτσες. Έτσι έχουμε γκλίτσες
καθημερινές, γκλίτσες παζαρίσιες και
γκλίτσες εορταστικές με τα ανάλογα επί-
σης κεντήματα.

Η γκλίτσα έχει διάφορα ονόματα σε διά-
φορες περιοχές, όπως επίσης και διαφορε-
τικές μορφές και διακόσμηση. Τα ονόματα
που συναντούμε είναι: Στην αρχαιότητα
κορύνη ράβδος, αργότερα συναντούμε τις
λέξεις αγκούλα (αγκύλη), αγκιουλίτσα,
αγκλούτσα, γκλίτσα, κλούτσα, αγκούτσα,
ράβδα, γιδόγκλιτσα, στραβολέγκα, μα-
τσούκα, κατσούνα, τσομπανίκα κ.λπ. Με

Πρόσθιο τμήμα ξυλόγλυπτης κασέλας με δικέφαλο αετό, καβαλάρηδες, χορό και μουσικούς,
από τη Μάνη, 17ος-18ος αι. Μουσείο Μπενάκη

Σκαλιστά δημιουργήματα από τον Κώστα Μάρκου.



ριορίζονται σε ένα απλό, κοφτερό μαχαίρι,
το οποίο ονομάζεται «Κοπίδι» ή «Τρυπη-
τάρι».

Οι παραστάσεις στις γκλίτσες είναι πολ-
λές και διάφορες. Κατ’ εξοχήν περιέχουν
φίδια (σημείο τύχης), ζώα (σκυλιά, κριά-
ρια, άλογα, λύκους, λιοντάρια), δράκους
κ.λπ. Υπάρχουν Άγιοι κυρίως ο Άγιος Γε-
ώργιος και ο Άγιος Δημήτριος, γυναίκες,
τέρατα κ.λπ.

Η γκλίτσα ήταν, κατεξοχήν, έργο τέχνης
του βοσκού που αλώνιζε τα βουνά με το
κοπάδι του, έβρισκε το κατάλληλο ξύλο
και είχε τον χρόνο και τη διάθεση να το
σκαλίσει με περίσσιο μεράκι και ιδιαίτερη
τεχνική. Η γκλίτσα συχνά ήταν ένα αρι-
στούργημα που αποκάλυπτε τη βαθύτερη
ποιητική ιδιοσυγκρασία του κατασκευαστή
της. Καημοί, λαχτάρες, ελπίδες και όνειρα
έπαιρναν μορφή πάνω στο άψυχο ξύλο.
Κάθε γκλιτσάς είχε τη δική του τεχνοτρο-
πία που τον χαρακτήριζε και καμάρωνε
όταν άκουε παινέματα για το έργο του. Οι
σκαλιστές γκλίτσες αποτελούν αχώριστο
σύντροφο για τους κατόχους τους και δια-
τυμπανίζουν ταυτόχρονα τη μερακλίδικη
τέχνη των κατασκευαστών τους.

Κώστας Μπαλάφας. Λεύκωμα Μουσείου
Μπενάκη
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Οι δρόμοι διευκολύνουν την επι-
κοινωνία των ανθρώπων, τη
διακίνηση των αγαθών και στη
συνείδηση του μέσου Έλληνα
πολίτη είναι συνώνυμοι της

ανάπτυξης. Όμως τόσο σε παγκόσμιο όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δρόμοι σχετίζονται
αποδεδειγμένα με τις πέντε κυριότερες αιτίες
της απώλειας της βιοποικιλότητας οι οποίες
είναι: η αλλαγή της χρήσης της γης, η υπε-
ρεκμετάλλευση των πόρων, η κλιματική αλ-
λαγή, η ρύπανση και η εισβολή ξένων ειδών.
Η κατασκευή νέων δρόμων, ειδικά όταν ει-
σέρχονται σε φυσικά οικοσυστήματα και σε
παρθένες περιοχές, είναι μία από τις βασικό-
τερες αιτίες της απώλειας της βιοποικιλότη-
τας και της υποβάθμισης της λειτουργίας των
οικοσυστημάτων παγκοσμίως. Τα οικοσυστή-
ματα κατακερματίζονται, οι πληθυσμοί των
ειδών απομονώνονται, η θνησιμότητα των
άγριων ζώων από προσκρούσεις σε οχήματα
στο οδικό δίκτυο αυξάνεται. Επιπλέον υπηρε-
σίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα που
συνδέονται με το έδαφος, όπως η αποικοδό-
μηση ή ο κύκλος του αζώτου χάνονται, αφού
το έδαφος καλύπτεται από τσιμέντο και
άσφαλτο και μετατρέπεται σε τεχνητή γη.

Σύμφωνα με μια νέα επιστημονική με-
λέτη, μόλις έξι μεγάλες περιοχές -άνω των
50 τετραγωνικών χιλιομέτρων- έχουν απο-
μείνει χωρίς δρόμους στη χώρα μας, όλες σε
βουνά. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της με-
λέτης η διατήρησή τους έχει μεγάλη σημα-
σία και καλούν την πολιτεία να τις προστα-
τεύσει αυστηρά.

Η πρωτότυπη αυτή μελέτη έγινε από τη μη
κυβερνητική οργάνωση «Πίνδος Περιβαλλο-
ντική» και το Εργαστήριο Διατήρησης Βιο-
ποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν πρό-
σφατα στο επιστημονικό περιοδικό Biological
Conservation. Η μελέτη θίγει το ζήτημα των
αποκαλούμενων «Περιοχών Άνευ Δρόμων»
(ΠΑΔ), οι οποίες επιστημονικά ορίζονται ως
εκτάσεις άνω του ενός τετραγωνικού χιλιο-
μέτρου, που απέχουν τουλάχιστον ένα χιλιό-
μετρο από τον πλησιέστερο δρόμο. Δηλαδή
είναι περιοχές στις οποίες δεν έχει πρόσβαση
με μηχανοκίνητα μέσα ο άνθρωπος.

Η μελέτη κατέδειξε το πρόβλημα κατακερ-
ματισμού της χώρας μας. Όπου και να πάει
κάποιος στην Ελλάδα, η πιθανότητα να σταθεί
εντός μιας Περιοχής Άνευ Δρόμων είναι μι-

κρότερη από 5%. Την Ελλάδα σήμερα διατρέ-
χει ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων άνω των
367.000 χιλιομέτρων, θρυμματίζοντας το το-
πίο της σε πάνω από 4.600 κομμάτια. Οι ερευ-

οι περιοχεσ χώρισ δρομουσ 
πρεπει να προστατευτουν

Το όρος Σάος που βρίσκεται στη Σαμοθράκη, που είναι μία από τις πέντε μεγαλύτε-
ρες σε έκταση ΠΑΔ της χώρας, απειλείται άμεσα από την εγκατάσταση πολλών δεκά-
δων ανεμογεννητριών που θα κατακερματίσουν και θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα
μια περιοχή υψηλής φυσικότητας και αισθητικής.

Οι μεγαλύτερες Περιοχές άνευ Δρόμων της Ελλάδας βρίσκονται κυρίως 
σε ορεινές περιοχές και αποτελούν νησίδες βιοποικιλότητας.

co
m

m
on

s.
w

ik
im

ed
ia

.o
rg



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 17

Τύμφη, Ήπειρος.
Η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια την αυστηρή διατήρηση των παρθένων περιοχών. 

νητές είναι βέβαιοι πως έχουν μείνει λιγότερες
από 1.115 Περιοχές Άνευ Δρόμων, και από
αυτές λιγότερες από 143 ξεπερνούν τα 10 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα. Στο σύνολό τους οι πε-
ριοχές αυτές δεν καλύπτονται από το δίκτυο
Natura 2000. Σύμφωνα με τη μελέτη, μόνο η
μισή έκταση των περιοχών χωρίς δρόμους πε-
ριλαμβάνεται σε αυτό (47,85%), ενώ στο σύ-
νολο των περιοχών Natura της χώρας μόλις το
9% είναι χωρίς δρόμους.

Έξι βουνά της Ελλάδας είναι μεγάλης φυ-
σικότητας και παραμένουν «παρθένα» αφού
δεν υπάρχει πρόσβαση με μηχανοκίνητα
μέσα: Λευκά όρη της Κρήτης, Τύμφη, Όλυ-
μπος, Ταΰγετος, Σάος της Σαμοθράκης και
Σμόλικας, καλύπτοντας συνολικά το 0,51%
της χερσαίας έκτασης της χώρας.

Οι περιοχές χωρίς δρόμους αποτελούν κι-
βωτούς βιοποικιλότητας, που αξίζει να προ-
στατευθούν ακριβώς με τη μη διάνοιξη νέων
δρόμων σε αυτές. Μάλιστα, η προστασία
των περιοχών χωρίς δρόμους θεωρείται η
πλέον οικονομική και αποδοτική λύση για
την προστασία της βιοποικιλότητας, σε μια
εποχή που τα κονδύλια για τέτοιες δραστη-

ριότητες περιορίζονται πολύ. Η χαρτογρά-
φηση των Περιοχών Άνευ Δρόμων από τους
ερευνητές, αποτελεί ένα ακόμη πολύτιμο ερ-
γαλείο για τη διαχείριση της βιοποικιλότη-
τας της χώρας, με την προϋπόθεση, βέβαια,
να αξιοποιηθεί από τη Διοίκηση κατά τον
χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η επιστημονική
κοινότητα υποστηρίζει σταθερά τα τελευταία
χρόνια την αυστηρή διατήρηση των παρθέ-
νων περιοχών. Η Ελλάδα έχει γενικά πολύ
μικρότερο βαθμό κατακερματισμού από ότι
η Ευρώπη, αλλά ο βαθμός αύξησής του είναι
ταχύτερος. Ο ευρωπαϊκός «δείκτης σφράγι-
σης» του εδάφους αναφέρει ότι το 0,96% του
εδάφους της Ελλάδας είναι τεχνητό ενώ στην
Ευρώπη είναι 1,48%. Όμως η τάση αύξησης
της σφράγισης είναι σημαντική: 0,41% για
την περίοδο 2006-2015. Η Ελλάδα, μαζί με
τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία, βρίσκονται
στις πρώτες θέσεις αύξησης της κατάτμησης
της γης στην Ευρώπη.

Αν και οι δρόμοι είναι απαραίτητοι, η Ελ-
λάδα θα έπρεπε να χρηματοδοτεί κατά προ-
τεραιότητα τη βελτίωση του υπάρχοντος

οδικού δικτύου, ιδιαίτερα για την ασφαλέ-
στερη σύνδεση των ορεινών χωριών παρά τη
διάνοιξη νέων δρόμων σε παρθένες περιο-
χές, με μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Η
επιστημονική ομάδα της μελέτης προτείνει
επίσης την άμεση θεσμική ανακήρυξη των
έξι εκτεταμένων περιοχών άνω των 50 τ.χλμ.
ως «περιοχές ελεύθερες από δρόμους». Επι-
πλέον, προτείνει τη θεσμική προστασία του
2% της έκτασης της Ελλάδας αλλά και της
Ε.Ε., με κριτήρια επιλογής περιοχών: την
έκτασή τους, την κάλυψή τους από το δίκτυο
Natura και την αξία τους για τη βιοποικιλό-
τητα. Είναι πολύ σημαντικό οι περιοχές άνω
των 10 τ.χλμ. που δεν έχουν δρόμους να
λαμβάνονται υπόψη στις ειδικές περιβαλλο-
ντικές μελέτες που εκπονούνται σήμερα για
τις προστατευόμενες περιοχές, όσο και στο
νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

Πηγή: Kati, V., Kassara, C., Psaralexi, M., Tzortza-
kaki, O., Petridou, M., Galani, A., & Hoffmann, M. T.
(2020). Conservation policy under a roadless perspec-
tive: Minimizing fragmentation in Greece. Biological
Conservation, 252, 108828. doi:10.1016/j.bio-
con.2020.108828 
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Οι τρεις πρώτοι, στην Ελλάδα,
Φαινολογικοί Κήποι ιδρύθη-
καν πρόσφατα στην Θεσσα-
λονίκη. Οι κήποι βρίσκονται
στον Δασοβοτανικό Κήπο του

ΑΠΘ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δα-
σολογίας & Φ. Π. στον Φοίνικα, στο εργο-
στάσιο ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία και στην
Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Η έκταση
κάθε Κήπου ανέρχεται σε 2.500 τ.μ. στην
οποία φυτεύτηκαν 100 δέντρα και θάμνοι
από 20 διαφορετικά είδη, 5 ανά είδος. Φαι-
νολογία είναι ο κλάδος της επιστήμης που
ασχολείται με τον προσδιορισμό, την κατα-
γραφή, τη μελέτη και τη διερεύνηση της
χρονικής έναρξης και της διάρκειας βιολογι-
κών γεγονότων που σηματοδοτούν τον κύ-
κλο ζωής των φυτών (ανθοφορία, έκπτυξη
και πτώση φύλλων, καρποφορία). Κατά τη
διάρκεια του πολυετούς έργου απαγορεύο-
νται οι καλλιεργητικές φροντίδες επί των φυ-
τών, ενώ επιτρέπονται οι δράσεις μελέτης
και έρευνας της ανάπτυξής τους, καθώς και
οι εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις
προώθησης, ενημέρωσης και ξενάγησης.

Ο τρεις φαινολογικοί κήποι έχουν τον φι-
λόδοξο στόχο να βελτιώσουν τις γνώσεις
των κατοίκων της πόλης για τις πρακτικές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και
να μετριάσουν τις επιπτώσεις της στον
αστικό χώρο. Πρόκειται για το πρόγραμμα
Life CliVUT «Κλιματική αξία των αστικών
δέντρων» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ
και σκοπεύει στην αξιοποίηση της ακαδη-
μαϊκής τεχνογνωσίας για την καλύτερη
αξιολόγηση της σημασίας του αστικού πρα-
σίνου στον μετριασμό της κλιματικής αλλα-
γής και τη δυναμική δέσμευσης του CO2. Το
Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης αποτελεί τον εθνικό εταίρο στο επιστη-
μονικό πρόγραμμα, στο οποίο, εκτός της
Θεσσαλονίκης συμμετέχουν με πανεπιστή-
μια και ερευνητικά κέντρα τρεις ακόμη με-
σογειακές πόλεις -η Περούτζια και η Μπο-
λόνια από την Ιταλία και η Λισαβόνα από
την Πορτογαλία. 

Η υλοποίηση του προγράμματος σε Ελ-

λάδα, Ιταλία και Πορτογαλία αναμένεται να
συμβάλλει στην ανάπτυξη και πιλοτική
εφαρμογή στρατηγικής εγκατάστασης και
διαχείρισης αστικών χώρων πρασίνου, τόσο
δημόσιων όσο και ιδιωτικών, με γνώμονα
τη μεγιστοποίηση της επίδρασής τους στην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά
και στην εξέλιξη της φιλοσοφίας της διαχεί-
ρισης των αστικών χώρων πρασίνου.

Ταυτόχρονα, μέσα από το πρόγραμμα θα
επιτευχθεί:
• Φύτευση 10.000 νέων δένδρων και θά-

μνων στις πιλοτικές περιοχές
• 8.000 αντικαταστάσεις υφιστάμενων δέν-

δρων και θάμνων, από είδη υψηλότερης
κλιματικής αξίας, με προσπάθεια να απο-
μακρυνθούν ξενικά είδη από τις εν λόγω
περιοχές

• Μείωση των συνολικών εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου που εκτιμάται σε
168.000 τόνους / έτος

• Αύξηση της αποθήκευσης διοξειδίου του
άνθρακα στα δέντρα της τάξης των
42.000 τόνων

• Αύξηση της απορρόφησης μικροσωματι-
δίων ρύπων (PM10) κατά 8 τόνους

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά
2.000 MWh / έτος, ως αποτέλεσμα της
σκίασης των δέντρων που θα φυτευτούν

• Αύξηση έως 10% των δεικτών βιοποικι-
λότητας

• Μείωση των θερμοκρασιών, στους νέους
αστικούς χώρους πρασίνου που θα δημι-
ουργηθούν κατά 4-5 °C
Οι Φαινολογικοί Κήποι θα χρησιμοποιη-

θούν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς, τόσο κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος όσο και μετά το πέρας του.

Έτσι, για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, θα
καταγράφονται με συστηματικό τρόπο βιο-
λογικά δεδομένα, τα οποία συσχετίζουν την
χρονική στιγμή εκδήλωσης των διαφόρων
λειτουργικών φάσεων ανάπτυξης των φυτών
στον ετήσιο κύκλο, με τις επικρατούσες κλι-
ματικές συνθήκες. Η καταγραφή των δεδομέ-
νων θα συνεισφέρει στη γνώση γύρω από την
κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την
ανάσχεσή της. Το πρόγραμμα Life CliVUT
θα παράσχει στους πολίτες την ευκαιρία να
συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της
αλλαγής του κλίματος, εκπαιδεύοντάς τους
κατάλληλα. Επίσης θα δοκιμαστούν καλές

οι πρώτοι Φαινολογικοι κηποι 
στην ελλαδα

ΔΕΝΔΡΑ

Acer campestre – Πεδινό Σφενδάμι
Alnus glutinosa – Σκλήθρο
Cercis siliquastrum – Κουτσουπιά
Populus canescens – Υβρίδιο Λεύκης
Prunus avium – Κερασιά
Fraxinus angustifolia – Φράξος
Quercus ilex – Αριά
Quercus pubescens – Χνοώδης Δρυς
Sorbus domestica – Σορβιά
Tilia cordata – Φλαμουριά

ΘΑΜΝΟΙ

Berberis vulgaris – Βερβερίδα
Cornus sanguinea – Κρανιά
Coryllus avellana – Φουντουκιά
Euonymus europaeus – Ταφλάνι
Ligustrum vulgare – Λιγούστρο
Phyllirea latifolia – Φιλλύκι
Punica granatum – Ροδιά
Salix caprea – Ιτιά
Sambucus nigra – Κουφοξυλιά
Spartium junceum – Σπάρτο

Στους Φαινολογικούς Κήπους επιλέχθηκαν να φυτευτούν συγκεκριμένα είδη, τα οποία
θα προέρχονται αποκλειστικά -για όλες τις πιλοτικές εφαρμογές του προγράμματος στις
τρεις χώρες -από φυτώριο στην Περούτζια. Τα κριτήρια επιλογής των φυτών ήταν τα
εξής: γεωγραφική εξάπλωση, προσαρμογή, φαινολογική περίοδος, φαινολογικά χαρακτη-
ριστικά, είδη οικεία στους πολίτες, ενίσχυση βιοποικιλότητας και υψηλή αισθητική αξία.
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Κατά τη διάρκεια της φαινολογικής μελέτης που πραγματοποιείται σε κάθε Φαινολογικό Κήπο, μπορεί επίσης να δημιουργηθεί
ένα άλμπουμ φωτογραφιών που να καταγράφει την ανάπτυξη στα διάφορα φυτά. Οι φωτογραφίες μπορούν να λαμβάνονται εβδο-
μαδιαίως με κοινή κάμερα ή με smartphone κατά την παρακολούθηση των κύριων φάσεων του κύκλου ζωής των φυτών. Εδώ, οι
φωτογραφίες λήφθηκαν σε απόσταση περίπου 4 μέτρων από το φυτό του είδους Ligustrum vulgare L. ώστε να φαίνεται ολόκληρο.

πρακτικές και θα αναπτυχθούν νέες μέθοδοι
εκπαίδευσης, προκειμένου τα παιδιά και οι
έφηβοι να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με
την προστασία του πλανήτη από την επί-
δραση της κλιματικής αλλαγής μέσα από

βιωματικές δραστηριότητες. Έτσι θα δημι-
ουργηθεί ένα δίκτυο μικρών ερευνητών της
καθημερινότητας. Με τον βιωματικό αυτόν
τρόπο αφενός ευαισθητοποιούνται άνθρωποι
κάθε ηλικίας, αλλά ταυτόχρονα οι επιστήμο-

νες μπορούν να διευρύνουν χωρικά και χρο-
νικά την κλίμακα των παρατηρήσεών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://www.lifeclivut.eu

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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Μια νέα έρευνα του Φο-
ρέα Διαχείρισης Δέλτα
Έβρου με το Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών του
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», η

οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επι-
στημονικό περιοδικό Belgian Journal of
Zoology διαπίστωσε ότι κυνηγοί πυροβο-
λούν και σκοτώνουν αδιακρίτως προστα-
τευόμενα είδη πουλιών στο Δέλτα του
Έβρου. Δυστυχώς αν και τα προστατευό-
μενα είδη είναι ευδιάκριτα στους κυνη-
γούς, εκείνοι δεν διστάζουν να τα πυρο-
βολήσουν. 

Το Δέλτα του Έβρου είναι ένας από
τους σημαντικότερους υγρότοπους για τα
διαχειμάζοντα πτηνά στην Ελλάδα. Αρκε-
τές χιλιάδες υδρόβια πτηνά ξεχειμωνιά-
ζουν στο Δέλτα, καθώς στις βόρειες περιο-
χές της Ευρώπης και της Ασίας ο χειμώ-
νας είναι εξαιρετικά δριμύς. Είναι επίσης
και ο πιο δημοφιλής προορισμός των κυ-

νηγών υδρόβιων πτηνών, καθώς το κυνήγι
επιτρέπεται περίπου στο 70% του Εθνικού
Πάρκου. Έτσι το Δέλτα του Έβρου προ-
σελκύει κάθε κυνηγετική περίοδο κυνη-
γούς από όλα τα μέρη της Ελλάδος.

Η εν λόγω έρευνα αφορά το κυνήγι των
υδρόβιων πουλιών στο Δέλτα Έβρου και
συγκεκριμένα τα είδη που κυνηγούν, τον
αριθμό θήρευσης, τα είδη που προτιμούν
και το κατά πόσο θηρεύονται προστατευ-
όμενα είδη. Μετρήθηκαν οι αριθμοί των
υδρόβιων πτηνών και των κυνηγών κατά
τη διάρκεια Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου,
για τέσσερις περιόδους κυνηγιού. Η πε-
ριοχή μελέτης περιλάμβανε την παράκτια
περιοχή, τρεις λιμνοθάλασσες, βάλτους
και προσωρινά έλη γλυκού νερού. Συλλέ-
χθηκαν δεδομένα σχετικά με τον πληθυ-
σμό των υδρόβιων πτηνών, τον αριθμό
των κυνηγών και τη συγκομιδή των θη-
ρευθέντων πουλιών στο Δέλτα του Έβρου
για 4 κυνηγετικές περιόδους (2004-2005,

2005-2006, 2012-2013, 2013-2014). 

Σύμφωνα με τους μελετητές, ο μέσος
αριθμός κυνηγών την ημέρα ήταν περί-
που 100, με τον καθένα να πυροβολεί
κατά μέσο όρο 2,5 πουλιά καθημερινά. Η
συνολική συγκομιδή υδρόβιων πουλιών
αντιστοιχούσε στο 1,3% του συνολικού
πληθυσμού τους. Για τις χήνες, αυτό το
ποσοστό ήταν έξι φορές υψηλότερο
(8,7%), ενώ για πάπιες μόνο και τα προ-
στατευόμενα είδη ήταν 1,2% και 1,4%
αντίστοιχα. Οι χήνες πυροβολήθηκαν πιο
συχνά από το αναμενόμενο, ενώ οι πά-
πιες και τα προστατευόμενα είδη πυρο-
βολήθηκαν ανάλογα με τον αριθμό τους
στο Δέλτα Έβρου. Αυτό πρακτικά σημαί-
νει ότι τουλάχιστον για τα προστατευό-
μενα είδη δεν παρατηρήθηκε καμία προ-
σπάθεια αποφυγής θήρευσής τους. Συνο-
λικά, ελέγχθηκαν 319 κυνηγοί και 1.102
υδρόβια πτηνά από 16 είδη που βρέθη-
καν στις τσάντες με τα θηρεύματά τους. 

παρανομεσ πρακτικεσ 
κυνηγιου αποδεκατιζουν
προστατευομενα ειδη 
στο δελτα του Eβρου

Χάρτης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα του Έβρου (με πράσινο). 
Οι μπλε κύκλοι υποδεικνύουν τις κύριες περιοχές κυνηγιού υδρόβιων πτηνών, ενώ με κόκκινο οριοθετείται το Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
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Σύμφωνα με τους ερευνητές η κυνηγε-
τική δραστηριότητα κορυφώνεται το
σούρουπο και την αυγή, όταν οι συνθή-
κες φωτός είναι κακές, πράγμα που καθι-
στά πρακτικά αδύνατη την αναγνώριση
των ειδών. Επιπλέον οι κυνηγοί δεν συμ-
μορφώνονται με τον νόμο αφού πολλές
φορές, κυνηγούν παρανόμως ακόμη και
τη νύχτα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε
ότι πάνω από το ένα τρίτο των πυροβολι-
σμών «πέφτει», από μισή ώρα μετά το
ηλιοβασίλεμα, που είναι το νόμιμο τέλος
της κυνηγετικής δραστηριότητας, έως
και τρεις ώρες αργότερα. 

Τέτοιες παραβιάσεις των κανονισμών
κυνηγιού συμβαίνουν λόγω έλλειψης
ενημέρωσης σχετικά με τους κανονι-
σμούς κυνηγιού σε ορισμένους κυνη-
γούς, ενώ η επιβολή των κανονισμών κυ-
νηγιού και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες
αρχές είναι περιορισμένες. Για παρά-
δειγμα, ένας στους πέντε κυνηγούς που
ερωτήθηκαν στο Δέλτα του Έβρου δεν
γνωρίζει ότι η Νανόχηνα, το πιο σπάνιο
υδρόβιο πτηνό στην ΕΕ που διαχειμάζει
στο Δέλτα του Έβρου, είναι αυστηρά
προστατευόμενο είδος.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι
κατά τη διάρκεια ημερών με θυελλώδεις
άνεμους, υπήρχαν περισσότεροι κυνηγοί
στην περιοχή μελέτης στο Δέλτα του
Έβρου υποδηλώνοντας ότι αναγνωρίζουν
την αυξημένη ευπάθεια των παπιών σε
τέτοιες καιρικές συνθήκες και είναι πιο
πιθανό να πάνε για κυνήγι υπό τέτοιες
συνθήκες. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος
ήταν ο αριθμός των χηνών στις περιοχές
κυνηγίου, τόσο περισσότεροι κυνηγοί εί-
χαν βγει για κυνήγι, πράγμα που σημαίνει
ότι οι εκδρομές κυνηγιού οργανώνονται
με βάση πληροφορίες από το πεδίο και
όχι τυχαία ή βάσει του ημερολογίου.

Προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα
τυχαίου πυροβολισμού προστατευόμε-
νων ειδών, στη μελέτη προτείνονται δρά-
σεις διαχείρισης ενδιαιτημάτων για τις
περιοχές διατροφής χηνών και ευαισθη-
τοποίηση των κυνηγών, με εκστρατεία
ενημέρωσης, σχετικά με τα προστατευό-
μενα είδη. Παράλληλα, προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν τα παράνομα περιστα-
τικά, προτείνονται περισσότερες περιπο-
λίες κατά της λαθροθηρίας από τις αρμό-
διες αρχές. 

Πηγή: Kazantzidis, S., Astaras, C., Vasiliadis, I.,
Makrygianni, E., Ilias, V., & Spyroglou, G. (2020).
Factors affecting waterfowl hunting and harvest at the
Evros delta, Greece. Belgian Journal of Zoology, 150.

Πουλιά πετάνε πάνω από το Δέλτα.

Το Κιρκίρι (Anas crecca) είναι από τα
πουλιά που θηρεύτηκαν περισσότερο
κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκε
η έρευνα. Φωτό: Wikimedia Commons.
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Ένας στους πέντε κυνηγούς που ερωτή-
θηκαν στο Δέλτα του Έβρου δεν γνωρίζει
ότι η Νανόχηνα, το πιο σπάνιο υδρόβιο
πτηνό στην ΕΕ που διαχειμάζει στο Δέλτα
του Έβρου, είναι αυστηρά προστατευό-
μενο είδος.
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ΗEuropa Nostra και το Ιν-
στιτούτο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων,
ανακοίνωσαν τον Κατά-
λογο των «7 Υπό Απειλή

Μνημείων και Περιοχών Πολιτιστικής
Κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2021»:

- Πέντε Νησιά στο Νότιο Αιγαίο, 
ΕΛΛΑΔΑ

- Achensee Steam Cog Railway, Τιρόλο,
ΑΥΣΤΡΙΑ

- Νεκροταφείο Mirogoj, Ζάγκρεμπ,
ΚΡΟΑΤΙΑ

- Ο κήπος Giusti, Βερόνα, ΙΤΑΛΙΑ
- Μονή Dečani, KOSOVO 
- Κεντρικό Ταχυδρομείο, Σκόπια, 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- San Juan de Socueva Παρεκκλήσι 

και Ερημητήριο, Κανταβρία, 
ΙΣΠΑΝΙΑ

Η ανακοίνωση των «7 Υπό Απειλή
Μνημείων-Τόπων για το 2021» έγινε σε
μια διαδικτυακή εκδήλωση που συν-
διοργανώθηκε από υψηλόβαθμους εκ-
προσώπους της Europa Nostra και του
Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, με τη συμμετοχή της
Mariya Gabriel, Επιτρόπου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σε θέματα Καινοτομίας,
Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και
Νεολαίας. Εκπρόσωποι των φορέων που
πρότειναν τους υποψηφίους αλλά και οι
εκπρόσωποι των 7 επιλεγμένων μνη-
μείων και τόπων συνέβαλαν με παρου-
σιάσεις και ομιλίες στο διαδικτυακό σε-
μινάριο, το οποίο προσέλκυσε συμμετέ-
χοντες από όλη την Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα «7 Υπό Απειλή» δια-
χειρίζεται η Europa Nostra, ο πανευρω-
παϊκός οργανισμός για την Πολιτιστική
Κληρονομιά, που συγκροτείται από ορ-
γανώσεις πολιτών που εργάζονται για τη
διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς της Ευρώπης,σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων. Οι «7 Υπό
Απειλή Τόποι για το 2021» επιλέχθηκαν
από το Συμβούλιο της Europa Nostra
από τον κατάλογο των 12 που είχαν επι-
λεγεί από μια ομάδα διεθνών εμπειρο-
γνωμόνων. Η επιλογή βασίστηκε στην
εξαιρετική σημασία και πολιτιστική αξία
κάθε τόπου και στον σοβαρό κίνδυνο
που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, ελή-
φθη υπόψη το επίπεδο εμπλοκής των το-
πικών κοινοτήτων και η δέσμευση των
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη
διάσωση αυτών των τόπων. Ένα άλλο
κριτήριο επιλογής ήταν η δυνατότητα
αυτών των τόπων να λειτουργήσουν ως
καταλύτης για την αειφόρο κοινωνικοοι-
κονομική ανάπτυξη, καθώς και ως εργα-
λείο για την προώθηση της ειρήνης και
του διαλόγου τοπικά αλλά και υπερτο-
πικά στις ευρύτερες περιοχές.

Όπως ανακοινώθηκε από την Europa

Nostra, τα πέντε νησιά στο Νότιο Αιγαίο
-η Αμοργός, η Κίμωλος, τα Κύθηρα, η
Σίκινος και η Τήνος- βρίσκονται ανά-
μεσα στις 7 πιο απειλούμενες περιοχές
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη
για το 2021, εξαιτίας της απειλούμενης
εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Τα πέ-
ντε νησιά χαρακτηρίζονται από το «κυ-
κλαδίτικο τοπίο», που τους προσδίδει
υψηλή πολιτιστική και περιβαλλοντική
αξία. H αρμονική συνύπαρξη του Αι-
γαίου Πελάγους με τους λόφους, τα
βουνά, τους παραδοσιακούς οικισμούς,
τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώ-
ρους, δημιουργούν ένα εμβληματικό το-
πίο το οποίο αποτελεί ζωτικό κομμάτι
της ελληνικής και κατ’ επέκταση ευρω-
παϊκής ταυτότητας.

Το πολυφασματικό αυτό τοπίο βρί-
σκεται τώρα σε σοβαρό κίνδυνο, πρό-
κειται να μετατραπεί σε βιομηχανική

πεντε νησια του αιγαιου 
συμπεριληΦθηκαν στισ επτα πιο απειλουμενεσ περιοχεσ 
πολιτιστικησ κληρονομιασ

Το «κυκλαδίτικο τοπίο» απειλείται από την εγκατάσταση ανεμμογεννητριών. 
Πηγή φωτο: Europa Nostra / Kimolistes
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ζώνη με Αιολικούς Σταθμούς Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το σχέδιο
είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών
σε διάφορες τοποθεσίες σε κάθε νησί,
συχνά δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους,
προστατευόμενες περιοχές Natura 2000
και ως σκηνικό περιμετρικά από παρα-
δοσιακά χωριά. Οι προτεινόμενες ανε-
μογεννήτριες υπερβαίνουν κατά πολύ
τις πραγματικές ενεργειακές ανάγκες
των νησιών και πρόκειται να παρέχουν
ενέργεια και σε άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας. Οι ανεμογεννήτριες όχι μόνο θα
επηρεάσουν οπτικά το τοπίο των νη-
σιών, αλλά θα έχουν επιπτώσεις στα
μορφολογικά και κλιματολογικά στοι-
χεία τους θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη
χλωρίδα και την πανίδα τους, όσο και
τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτρο-
φίας και του τουρισμού. Αναμφίβολα,
αυτό θα μειώσει την περιβαλλοντική
και πολιτιστική αξία του τοπίου και θα
θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση των το-
πικών κοινοτήτων.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πρό-

σφατα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει
τον στόχο της ΕΕ για συστήματα ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς περαι-
τέρω εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε
προστατευόμενες περιοχές. Η Ελληνική
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-
σμού (ΕΕΠΠ) υπέβαλε στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόταση
για τον αποκλεισμό των προστατευόμε-
νων περιοχών από τις επιτρεπόμενες για
εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Η ΕΕΠΠ, εκπρόσωπος της Europa
Nostra στην Ελλάδα, επέλεξε πέντε εν-
δεικτικά νησιά στο νότιο τμήμα του Αι-
γαίου Πελάγους για να τα εντάξει στο
Πρόγραμμα «7 Υπό Απειλή». Η ΕΕΠΠ
αγωνίζεται για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής
με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το
1972. Ωστόσο, στην περίπτωση του κυ-
κλαδίτικου τοπίου που εκπροσωπείται
από τα πέντε νησιά του Νοτίου Αιγαίου,
η οργάνωση ζητά εναλλακτικές και
ισορροπημένες λύσεις καθαρής ενέρ-
γειας, αντί των μαζικών αιολικών πάρ-

κων, σε συνδυασμό με μια διεξοδική
διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές
κοινότητες και ειδικούς. Πολλές ομάδες
πολιτών και Δήμοι έχουν επικοινωνήσει
πρόσφατα με την οργάνωση ζητώντας
συμβουλές και στήριξη. 

Η χωροθέτηση των υποδομών ανανε-
ώσιμης ενέργειας σε προστατευόμενα
πολιτιστικά τοπία είναι μεταξύ των πι-
θανών σημείων σύγκρουσης μεταξύ της
προστασίας της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και της δράσης της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας που προσδιορί-
στηκε στο πρόσφατο Πράσινο Έγγραφο
της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς «Βάζοντας την κοινή κληρονομιά
της Ευρώπης στην καρδιά της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης Συμφωνίας». Αυτό το έγ-
γραφο αντικατοπτρίζει την πεποίθηση
ότι, στην περίπτωση τέτοιων εντάσεων,
τα σενάρια κοινής ωφελείας είναι και
επιθυμητά και εφικτά βάσει μιας κατάλ-
ληλης διαδικασίας διαβούλευσης με το-
πικές κοινότητες και εμπειρογνώμονες
της κληρονομιάς.

1. H Xώρα Αμοργού (Stathis24). 2. Η πρωτεύουσα των Κυθήρων όπως φαίνεται από το κάστρο (Comzeradd). 
3. Το λιμάνι της Τήνου (Persefoni82). 4. Η Χώρα Σικίνου (Chris Kar).
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Ηπιο απλή από όλες τις υδρο-
κίνητες εγκαταστάσεις και
ως προς την κατασκευή,
καθώς δεν διέθετε μηχανι-
σμό, και ως προς την λει-

τουργία, αφού δεν χρειαζόταν χειριστή
για να την παρακολουθεί και να τη ρυθμί-
ζει, ήταν η νεροτριβή ή ντριστέλα. Οι
ντριστέλες πρωτοεμφανίζονται στον Ελ-
λαδικό χώρο από τα μέσα του 19ου αιώνα
και μετά και είναι κατασκευές που χρησι-
μοποιούν την υδραυλική ενέργεια για τον
καθαρισμό των ρούχων. Συνήθως ήταν
χτισμένη στο πλάι ενός νερόμυλου, και
για πολλές δεκαετίες αποτελούσε τη μόνη
λύση για τις νοικοκυρές του χωριού που
έψαχναν τρόπο για να πλύνουν σωστά τα
μάλλινα του σπιτιού, πριν τα βάλουν στα
μπαούλα για το καλοκαίρι ή πριν στρώ-
σουν το σπίτι τον χειμώνα.

Από τη Βόρεια Πίνδο μέχρι την Πελο-
πόννησο, όπου υπήρχαν άφθονα τρεχού-
μενα νερά, υπήρχαν και δούλευαν και οι
νεροτριβές. Παρόλο που με το πέρασμα
των χρόνων καταδικάστηκαν σε μαρασμό
λόγω της τεχνολογικής προόδου, οι ελά-
χιστες που συνεχίζουν να λειτουργούν
παρέχουν αποτέλεσμα ανώτερο και από
τα πιο σύγχρονα καθαριστήρια.

Η νεροτριβή άλλοτε ήταν υπαίθρια και
άλλοτε στεγασμένη και χρησίμευε για
την επεξεργασία μάλλινων υφαντών κατά
το στάδιο της κατασκευής τους, για να
αφρατέψουν και να δέσουν μεταξύ τους
τα μάλλινα νήματα ή ακόμη για το ετήσιο
πλύσιμό τους. Για την κατασκευή μιας
καλής νεροτριβής ήταν αναγκαία δύο
πράγματα, φυσικά το τρεχούμενο νερό
και το κατάλληλο ξύλο. Παραδοσιακά, οι
καλύτερες ντριστέλες φτιάχνονταν από
ξύλο πεύκου ή, στις ορεινότερες περιο-
χές, από ξύλο ρόμπολου, που είναι είδος
πεύκου που ευδοκιμεί σε μεγαλύτερα
υψόμετρα.

Αποτελούνταν απο ένα μεγάλο ξύλινο
κάδο, περίπου δύο μέτρα σε ύψος, ο

βές κατασκευάζονται από βαρελάδες και
όχι από ξυλουργούς, εξού και το επίθετο
«Βαγενάς». Η πτώση του νερού από το
νεροβάγενο μέσα στον κάδο προκαλεί
την δημιουργία στροβίλων που συμπαρα-
σύρουν τα ρούχα.

Ανάλογα με την περιοχή, οι ντριστέλες
ήταν είτε γυριστές, με το νερό να εκτο-
ξεύεται από το βαγένι στα τοιχώματα του
κάδου, είτε βουτηχτές, όπου έπεφτε σχε-
δόν κατακόρυφα. Το μοναδικό απορρυπα-
ντικό είναι το ίδιο το νερό, που πέφτοντας
με ασυγκράτητη ορμή, δημιουργεί στρο-
βίλους σαν πλυντήριο. Αλλωστε τα συν-
θετικά απορρυπαντικά δεν υπήρχαν τότε,

οποίος συναρμολογούνταν από σφιχτοδε-
μένες μεταξύ τους πλανισμένες σανίδες
σε σχήμα σφήνας και δένονταν περιφε-
ρειακά με σιδερένια τσέρκια. Το μεγαλύ-
τερο μέρος της ντριστέλας βρισκόταν χω-
μένο βαθιά στο έδαφος, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουν τα τοιχώ-
ματα από την πίεση του νερού. 

Το νερό ερχόταν στην ντριστέλα μέσα
από κανάλια που έφτιαχναν ντόπιοι μά-
στορες που συγκεντρώνοντας τα νερά
από πηγές και ποτάμια, έπεφτε με δύναμη
μέσα στον κάδο μέσα από το βαγένι, ένας
είδος αγωγού που έμοιαζε περισσότερο
με βαρέλι. Γι’ αυτό συνήθως οι νεροτρι-

Νεροτριβες
οι οικολογικεσ μπουγαδεσ 
τησ προβιομηχανικησ ελλαδασ

Στο χωριό Mοναστηράκι (Ακτίου Βόνιτσας) υπάρχει και λειτουργεί ακόμα και σή-
μερα παραδοσιακή νεροτριβή, που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο ρούχων με τη ροή
φυσικού τρεχούμενου νερού από τα Ακαρνανικά όρη. Η νεροτριβή επεξεργάζεται μάλ-
λινα υφαντά (φλοκάτες, κουβέρτες, μαντανίες, κάπες κ.ά.). Κατασκευασμένη από
πολύ παλιά, η νεροτριβή αποτελεί αναμφίβολα μνημείο λαϊκής αρχιτεκτονικής.

ar
om

al
ef

ka
da

s.
g

r



25ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

T.
 C

ha
ris

is

όμως είναι τόσος ο όγκος του νερού και
τόσο μεγάλη η ορμή του που πρακτικά
οποιοδήποτε είδος απορρυπαντικού δεν
θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Μια νερο-
τριβή λοιπόν, δεν επιβαρύνει το υδάτινο
περιβάλλον όπως τα σύγχρονα πλυντήρια
με τα απορρυπαντικά.

Παλιότερα που όλες οι νοικοκυρές
ύφαιναν στον αργαλειό φλοκάτες ή κου-
βέρτες μπαχτές (χωρίς φλόκο), οι ντρι-
στέλες χρησίμευαν στο να ξεστρίβουν
τον φλόκο (το νήμα που έγνεθαν με τη
ρόκα) και να δίνουν ωραία εμφάνιση στις
φλοκάτες ή να τις κάνουν πυκνές μπά-
χτες. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε τρε-
χούμενο νερό στα νοικοκυριά και ο μόνος
τρόπος που είχαν οι νοικοκυρές να πλύ-
νουν τα μάλλινα του σπιτιού ήταν οι νε-
ροτριβές. Έτσι κάθε φθινόπωρο, που
ήταν η ώρα να στρώσουν στο σπίτι τα χει-
μωνιάτικα, οι νοικοκυρές έπαιρναν τα
μάλλινα και έσπευδαν στις ντριστέλες. Το
ίδιο συνέβαινε και λίγο μετά το Πάσχα,
όταν άνοιγε πια ο καιρός και τα ρούχα τα
βαριά ετοιμάζονταν να μπουν για τους
επόμενους μήνες στα μπαούλα. Επιπλέον,
όταν ερχόταν γάμος και η οικογένεια
ήθελε να ετοιμάσει και να δείξει σε όλους
τα προικιά της νύφης, οι ντριστέλες δού-
λευαν ασταμάτητα.

Οι ντριστέλες συνήθως ήταν ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Ο πελάτης, η νοικοκυρά δη-
λαδή, κατέβαλε κάποιο αντίτιμο στον
ιδιοκτήτη της νεροτριβής για να τη χρησι-
μοποιήσει, ήταν όμως τόσο απλή η κατα-
σκευή και η λειτουργία της, χωρίς κανε-
νός είδους τεχνολογικό μηχανισμό, που
συχνά, η κάθε νοικοκυρά τη χειριζόταν
μονάχη της. 

Βέβαια, θέλει όμως και η ντριστέλα την
τέχνη της. Ο σωστός υπολογισμός του χρό-
νου παραμονής του κάθε υφαντού στον
κάδο αποδείκνυε την τέχνη του νεροτρι-
βιάρη ή ντριστελιάρη. Αν έμενε λιγότερο
χρόνο, το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιη-
τικό, ενώ, αν έμενε περισσότερο, μπορούσε
να καταστραφεί. Γι’ αυτό έβαζε πάντα μαζί
ρούχα όμοιας κατασκευής. Στις ντριστέλες
πλένονταν σχεδόν τα πάντα: μάλλινα
ρούχα, υφαντά, φλοκάτες, χαλιά, κουρε-
λούδες, βελέντζες, μπατανίες, σαΐσματα,
κάπες, τσέργες, τσόλια.

Παράλληλα οι νεροτριβές έπαιζαν ση-
μαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των
κατοίκων αφού αποτελούσαν και χώρο
συνάντησης των γυναικών. Έτσι κυλού-
σαν και οι κουβέντες και τα κουτσομπο-

λιά μαζί με το νερό, και οι γυναίκες του
χωριού έβρισκαν ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν τα νέα τους, να γίνουν μέχρι και
προξενιά.

Επειδή τα βρεγμένα μάλλινα γίνονταν
βαριά από το νερό, το άπλωμα ήταν κο-
πιαστική υπόθεση για τις νοικοκυρές. Τα
χτυπούσαν με τον κόπανο λοιπόν, ώστε
να φύγει το πολύ νερό από πάνω τους, κι
έπειτα απλώνονταν στη σειρά για να στε-
γνώσουν στον ήλιο.

Σήμερα ελάχιστες είναι οι νεροτριβές
που βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία. Κά-
ποιες από αυτές που συνεχίζουν να λει-
τουργούν έχουν αντικαταστήσει την ξύ-
λινη κατασκευή με αλουμίνιο και λαμαρί-
νες, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι πια το
ίδιο. Οι λίγοι ιδιοκτήτες που συνεχίζουν
τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο, διασώ-
ζουν μια σπουδαία παρακαταθήκη της
προβιομηχανικής Ελλάδας, που σιγά σιγά
χάνεται για πάντα. 

Ο παλιός νερόμυλος και η νεροτριβή στη Μυρτιά Τριχωνίδας.
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Νεροτριβή, Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.



Εκδόθηκε η νέα Δασική
Αστυνομική Απαγορευτική
Διάταξη (ΔΑΔ) 
για το Αισθητικό Δάσος
Υμηττού με ισχύ 
ως τις 30 Iουνίου 2030

Σ
τις 16 Μαρτίου 2021 εκδόθηκε η
νέα Δασική Αστυνομική Απαγο-
ρευτική Διάταξη (ΔΑΔ) για το

Αισθητικό Δάσος Υμηττού με ισχύ ως
τις 30 Ιουνίου 2030. Η έκδοση της
ΔΑΔ είναι αναγκαία καθώς για λό-
γους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και δασικής αναψυχής συγκεντρώνε-
ται μεγάλος αριθμός επισκεπτών και,
ως εκ τούτου, επιβάλλεται η λήψη ει-
δικών μέτρων, με σκοπό τη διατή-
ρηση της φυσικής βλάστησης και πα-
νίδας και του ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους του Αισθητικού Δάσους Υμητ-
τού, της ιστορικής κληρονομιάς της
Ι.Μ. Καισαριανής, την ανάγκη απο-
τροπής του κινδύνου έναρξης και διά-
δοσης πυρκαγιάς και την αποτροπή
της υποβάθμισης, ρύπανσης και αλ-
λοίωσης του τοπίου, της διατήρησης
των ενδιαιτημάτων-οικοτόπων και των
πληθυσμών των ειδών της χλωρίδας
και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέρο-
ντος. Η εφαρμογή και τήρηση της
νέας Δασικής Αστυνομικής Απαγο-
ρευτικής Διάταξης (ΔΑΔ) για το Αι-
σθητικό Δάσος Υμηττού ανατίθεται
στη Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνο-
μία, στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Για το πλήρες κείμενο της νέας Δα-
σικής Αστυνομικής Απαγορευτικής

Διάταξης (ΔΑΔ) επισκεφθείτε τον
ιστότοπο http://www.philodassiki.org
/images/pdf/DAD1.pdf

Η πιο λευκή μπογιά ως όπλο 
κατά της κλιματικής αλλαγής

Ε
πιστήμονες στις ΗΠΑ δημιούρ-
γησαν την πιο λευκή μπογιά
που έχει επιτευχθεί ποτέ, σε μία

προσπάθεια να περιοριστεί η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη.  Η νέα μπο-
γιά περιέχει μια ένωση που ονομάζε-
ται θειικό βάριο, η οποία χρησιμοποι-
είται επίσης για την κατασκευή φωτο-
γραφικού χαρτιού και καλλυντικών.
Τα σωματίδια του θειικού βαρίου στο
νέο αυτό προϊόν έχουν διαφορετικά
μεγέθη και αυτό συμβάλλει στη μεγα-
λύτερη σκέδαση του φωτός αλλά και
στην υψηλή ανάκλασή του.

Πέρισυ τον Οκτώβριο οι ίδιοι ερευ-
νητές είχαν παρουσιάσει ένα λευκό
χρώμα που ξεπερνούσε τα έως τότε
όρια του πόσο λευκή μπορεί να είναι
μία βαφή. Τώρα πήγαν ακόμη ένα
βήμα παραπέρα και δημιούργησαν
ένα νέο υλικό πιο λευκό από ποτέ, το
οποίο ταυτόχρονα διατηρεί πιο
κρύες τις επιφάνειες που βάφονται
με αυτό, σε σχέση με το περιβάλλον
τους, τόσο την ημέρα όσο και το
βράδυ, ακόμη και τον χειμώνα. Οι
ερευνητές του Πανεπιστημίου Πέρ-
ντιου της Ιντιάνα, οι οποίοι έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
για νέα υλικά «ACS Applied Materials
& Interfaces» της Αμερικανικής Χημι-
κής Εταιρείας, ανέφεραν ότι το νέο
υπερ-λευκό υλικό ανακλά το 98,1%
του φωτός του ήλιου, έναντι 95,5%
του προηγούμενου λευκού των ίδιων.
Η σύνθεση του προηγούμενου χρώ-
ματος βασιζόταν στο ανθρακικό
ασβέστιο. Συγκριτικά, το πιο μαύρο
χρώμα που έχει επιτευχθεί ποτέ, το
λεγόμενο «Vantablack», απορροφά
το 99,9% του ορατού φωτός. 

Τα κτίρια που θα βάφονται με το
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Για πάρα πολλά χρόνια ο Γιάννης
Κωστόπουλος και προσωπικά και η
Alpha Bank, στήριξαν με πολλούς τρό-
πους, το έργο και τη δράση της Φιλο-
δασικής στο Αισθητικό Δάσος στον
Υμηττό. Οι εθελοντές-εργαζόμενοι της
Τραπέζης, ανέβαιναν με τις οικογέ-
νειές τους στο δάσος για αναδάσωση,
κλάδεμα δέντρων, καθαρισμούς μονο-
πατιών και δασικών δρόμων, πότισμα
και γενικά βοηθώντας σε όλες τις δου-
λειές, ανάλογα με την εποχή.

Μαζί ξεκινήσαμε το μάζεμα της
ελιάς στον Ιστορικό Ελαιώνα και κάθε
χρόνο το λάδι που έβγαινε, το προσφέ-
ραμε σε Ιδρύματα για παιδιά, καλύ-
πτοντας τις μεγάλες ανάγκες τους.

Για τον τραπεζίτη Γιάννη Κωστό-
πουλο και τον ξεχωριστό και πρωτοπο-
ριακό ρόλο του στην ιστορία της χώ-
ρας, γράφτηκαν πολλά. Θα μείνουμε
στην άλλη του πλευρά. Την αγάπη του
για την ιστιοπλοΐα, τις τέχνες, το περι-
βάλλον. Για όλα αυτά που έδωσε την
ψυχή, τη βοήθεια και τη στήριξή του.

Ήταν ένας ξεχωριστός και ιδιαίτε-
ρος άνθρωπος που θα τον θυμόμαστε
για την αγάπη του και τη βοήθειά του
στο έργο της Φιλοδασικής.

γιαννησ σ. κώστοπουλοσ
Έφυγε ένας καλός 
και πιστός φίλος 
της Φιλοδασικής
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νέο λευκό χρώμα θα απορροφούν λι-
γότερη θερμότητα, με αποτέλεσμα
να δροσίζονται ευκολότερα, περιορί-
ζοντας τη χρήση κλιματισμού. Συνε-
πώς, θα καταναλώνεται λιγότερη ηλε-
κτρική ενέργεια που συχνά παράγε-
ται από ορυκτά καύσιμα, τα οποία
επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή. Οι
ερευνητές υποστηρίζουν ότι, αν περί-
που το 1% της επιφάνειας της Γης
καλυπτόταν με το νέο υπερ-λευκό
υλικό -για παράδειγμα οι στέγες των
κτηρίων, θα ήταν εφικτό να αναστρέ-
ψουν την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη. 

Σε δοκιμές που έγιναν την άνοιξη
στην Ιντιάνα, η ερευνητική ομάδα δια-
πίστωσε πως η βαφή διατηρούσε τις
επιφάνειες δροσερότερες κατά 10,5
βαθμούς Κελσίου τη νύχτα και κατά
4,5 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
Αντίθετα, ένα εμπορικό λευκό χρώμα,
προκαλούσε αύξηση της θερμοκρα-
σίας κατά 6,8 βαθμούς Κελσίου.

Το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσμα
έξι χρόνων έρευνας. Οι ερευνητές
λένε πως χρειάζονται περισσότερες
δοκιμές αλλά θα μπορούσε να βγει
στην αγορά σε 1-2 χρόνια. Σημειώνει
μάλιστα ότι το θειικό βάριο είναι ελα-
φρώς φθηνότερο από το οξείδιο του
τιτανίου, επομένως το κόστος πρέπει
να είναι παρόμοιο με αυτό των παρα-
δοσιακών λευκών χρωμάτων. Οι
ερευνητές και το πανεπιστήμιό τους
έχουν κατοχυρώσει από κοινού την
πατέντα του νέου υλικού και ήδη βρί-
σκονται σε συζητήσεις με μεγάλη
εταιρεία για την εμπορική αξιοποίησή
της. Επίσης, οι ίδιοι διαβεβαίωσαν ότι

η μπογιά δεν θα είναι εκτυφλωτική
για τα μάτια, απλώς θα φαίνεται λίγο
πιο άσπρη από το χιόνι.

Ασφαλή από υπολείμματα
φυτοφαρμάκων τα τρόφιμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ό
λα τα τρόφιμα που προορίζο-
νται για ανθρώπινη ή ζωική κα-
τανάλωση στην Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΕ) υπόκεινται σε ανώτατο
όριο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
(MLR) στη σύστασή τους, ώστε να προ-
στατεύεται η υγεία των ανθρώπων και
των ζώων. Με τον όρο ανώτατο όριο
υπολειμμάτων εννοούμε τη μέγιστη συ-
γκέντρωση του υπολείμματος ενός
εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου μέσα ή
επάνω σε τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Είναι τελικά ασφαλή τα τρόφιμα
που καταναλώνουμε; Σύμφωνα με με-
λέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), για
το 2019, όπου αναλύθηκαν 96.302
δείγματα, το 96,1% βρέθηκε στα νό-
μιμα επιτρεπόμενα επίπεδα. Η
έρευνα έγινε στο πλαίσιο του συντο-
νισμένου προγράμματος ελέγχου της
ΕΕ (EUCP). Για το υποσύνολο 12.579
δειγμάτων που αναλύθηκαν το 98%
ήταν επίσης εντός νομικών ορίων.

Το EUCP ανέλυσε δείγματα, που
συλλέχθηκαν τυχαία από 12 προϊόντα
διατροφής - μήλα, λάχανα κεφαλής,
μαρούλι, ροδάκινα, σπανάκι, φράου-
λες, ντομάτες, σπόρους βρώμης, κρι-
θάρι, κρασί (κόκκινο και λευκό), αγε-
λαδινό γάλα και λίπος χοίρων. Από
αυτά τα δείγματα που αναλύθηκαν:
6.674 ή 53% βρέθηκε απαλλαγμένο
από ποσοτικά επίπεδα καταλοίπων.
5.664 ή 45% περιείχαν ένα ή περισσό-
τερα κατάλοιπα σε συγκεντρώσεις
κάτω ή ίσες με τα επιτρεπόμενα επί-
πεδα. 241 ή 2% περιείχαν κατάλοιπα,
που ξεπερνούσαν το νόμιμο μέγιστο,
εκ των οποίων το 1% οδήγησε σε νο-
μικές ενέργειες.

Η ετήσια έκθεση της EFSA περιλαμ-
βάνει επίσης δεδομένα που συλλέγο-
νται ως μέρος των εθνικών δραστη-
ριοτήτων ελέγχου, που πραγματοποι-
ούνται από μεμονωμένα κράτη μέλη
της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Η EFSA διενήργησε μια αξιολό-
γηση διατροφικού κινδύνου ως μέρος
της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
Αυτό υποδηλώνει ότι τα τρόφιμα που
αναλύθηκαν το 2019 είναι απίθανο να
δημιουργήσουν ανησυχία για την
υγεία των καταναλωτών.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες
απέκρυπταν ότι η καύση
ορυκτών καυσίμων 
βλάπτει σοβαρά την υγεία

Σ
ύμφωνα με έγγραφα που έφερε
στο φως της δημοσιότητας ο
Guardian, η βιομηχανία πετρε-

λαίου ασκούσε, πιέσεις στους νομο-
θέτες των ΗΠΑ να παραβλέπουν το
μέγεθος της ρύπανσης, ώστε να μην
τους επιβάλλουν περαιτέρω περιορι-
σμούς. Η βιομηχανία πετρελαίου
γνώριζε εδώ και τουλάχιστον 50 χρό-
νια ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από
την καύση των ορυκτών καυσίμων
ενέχει σημαντικούς κινδύνους στην
ανθρώπινη υγεία, κι όμως πέρασε
όλα αυτά τα χρόνια μαχόμενη επιθε-
τικά κατά των κανονισμών για καθαρι-
σμό της ατμόσφαιρας.

Τα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν
εσωτερικές ενημερώσεις στελεχών
και εκθέσεις μεταξύ των εταιρειών,
και αποδεικνύουν ότι η βιομηχανία
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γνώριζε πως ευθύνεται για σοβαρή
ατμοσφαιρική ρύπανση, που προκα-
λούσε σοβαρά προβλήματα στο ανα-
πνευστικό σύστημα, ακόμα και των
ίδιων των εργαζομένων τους, με τα
παιδιά τους να παρουσιάζουν, μάλι-
στα, γενετικές ανωμαλίες.

Αυτές οι προειδοποιήσεις, όμως,
δεν σταμάτησαν τις εταιρείες πετρε-
λαίου και αερίου από το να αντιμάχο-
νται το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό
επιστημόνων που συνέδεαν την
καύση με μια σειρά από προβλήματα
υγείας που σκοτώνουν εκατομμύρια
ανθρώπους κάθε χρόνο παγκοσμίως. 

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο
Guardian, οι εταιρείες πίεζαν τους νο-
μοθέτες στις ΗΠΑ να μην τους επι-
βάλλουν περαιτέρω περιορισμούς
για την προστασία τους περιβάλλο-
ντος, υποστηρίζοντας πως η καύση
ορυκτών καυσίμων δεν σχετίζεται με
την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η ανταπόκριση των εταιρειών πα-
ρουσίαζε το ίδιο μοτίβο: Πρώτα γνώρι-
ζαν, στη συνέχεια μηχανορραφούσαν,
μετά αρνούνταν και στο τέλος καθυ-
στερούσαν να πράξουν τα αυτονόητα,
αναφέρει ο Geoffrey Supran, ερευνη-
τής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ,
που ειδικεύεται σε θέματα κλιματικής
αλλαγής και ορυκτών καυσίμων. Ο
ίδιος τονίζει ότι οι συγκεκριμένες βιο-
μηχανίες χρησιμοποιούσαν την προ-
παγάνδα ως «όπλο», ενώ υπονόμευαν
τους κανονισμούς. Σύμβουλοι που
πληρώνονταν από την βιομηχανία δη-
μοσίευαν εκθέσεις στις οποίες εξέ-
φραζαν αμφιβολίες για τη σύνδεση
μεταξύ των εκπομπών ρύπων και τη

δημόσια υγεία ή απλά δυσφημούσαν
τη δουλειά άλλων ερευνητών.

Ακόμη και όταν οι μεγάλες εται-
ρείες αποδέχθηκαν την πραγματικό-
τητα της κλιματικής αλλαγής, συνεχί-
ζουν να αρνούνται τον μεγάλο όγκο
στοιχείων των βλαβών που προκαλεί
η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η Ελλάδα 
το νέο μέλος του iNaturalist

Η
Ελλάδα, μέσω της iSea, έγινε
μέλος σε μια από τις πιο δημο-
φιλείς εφαρμογές που αφο-

ρούν τη φύση και την επιστήμη των
πολιτών παγκοσμίως, το iNaturalist.

Το iNaturalistGR είναι η «πύλη» της
Ελλάδας στον κόσμο του iNaturalist,
διαχειριζόμενη από την iSea, Αστική
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την
Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστη-
μάτων, με την υποστήριξη του Μου-
σείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Η εφαρμογή δίνει στους χρήστες τη
δυνατότητα να αναρτήσουν παρατη-
ρήσεις από φυτά ή ζώα που συνα-
ντούν στην Ελλάδα αλλά και σε οποι-
οδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη,
προκειμένου να τα ταυτοποιήσουν,
να μάθουν περισσότερες πληροφο-
ρίες για αυτά, να διατηρήσουν το
δικό τους αρχείο με παρατηρήσεις
αλλά και να τις μοιραστούν μαζί με
άλλους φυσιολάτρες. Επιλέχθηκε  ως
λογότυπο  του  iNaturalistGR  το κοινό
δελφίνι Delphinus delphis, ένα είδος
που έχει συνδεθεί στενά με τον αρ-
χαίο ελληνικό πολιτισμό και σε αντί-
θεση με το όνομά του δεν είναι πλέον
κοινό στις Ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της iSea,
«κάθε παρατήρηση που αναρτάται
μπορεί να επικυρωθεί από την κοινό-
τητα χρηστών του iNaturalist, δημι-
ουργώντας με αυτό τον τρόπο ανοι-
χτά δεδομένα μεγάλης αξίας για τη
μελέτη της βιοποικιλότητας και καθι-
στώντας το iNaturalistGR ως ένα ιδι-

αίτερα χρήσιμο εργαλείο και για τους
ερευνητές».

Η ανακοίνωση τονίζει ότι «στόχος
του iNaturalistGR είναι η αύξηση της
κατανόησης και του ενδιαφέροντος
των πολιτών για τη βιοποικιλότητα, τη
φυσική ιστορία και το περιβάλλον της
Ελλάδας». Επιπλέον, αποσκοπεί και
στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέ-
δου βάσης δεδομένων βιοποικιλότη-
τας, η οποία θα είναι χρήσιμη για
τους επιστήμονες που εργάζονται για
τη διατήρηση και την προστασία της
τοπικής βιοποικιλότητας στη χώρα
μας. 

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος στο
iNaturalist μπορείτε εύκολα να συνδε-
θείτε με το iNaturalistGR μέσα από τις
ρυθμίσεις λογαριασμού σας. Αν δεν
είστε ακόμα μέλη της παγκόσμιας
κοινότητας του iNaturalist, μπορείτε
να γίνετε σήμερα επιστήμονες πολί-
τες, δημιουργώντας ένα λογαριασμό
στο iNaturalistGR και να ξεκινήσετε
να καταγράφετε τη βιοποικιλότητα
που υπάρχει γύρω σας.

Μέτρα αντιμετώπισης 
της λαθροθηρίας 
των Tρυγονιών

T
ο Τρυγόνι που κατά την αρχαιό-
τητα ήταν σύμβολο ομορφιάς,
αγάπης και συντροφικότητας,

στη σύγχρονη Ελλάδα είναι σύμβολο
ανελέητης δίωξης και αγώνα επιβίω-
σης. Τα τελευταία χρόνια οι πληθυ-
σμοί του είδους έχουν υποστεί δρα-
ματική μείωση, που φτάνει έως και το
80%. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην
κατάταξή του ως Τρωτό είδος στον
Κόκκινο Κατάλογο της Διεθνούς
Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN). Η επέκταση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και η αλλαγή στις
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χρήσεις γης έχει παίξει καθοριστικό
ρόλο. Στις Μεσογειακές χώρες, περι-
λαμβανομένης της Ελλάδας, η λα-
θροθηρία αποτελεί κρίσιμο παράγο-
ντα που επιτείνει την απειλή. Στην Ελ-
λάδα, το παράνομο κυνήγι στη διάρ-
κεια της ανοιξιάτικης μετανάστευσης
είναι ένα… σπορ ιδιαίτερα δημοφι-
λές, εδώ και πολλές δεκαετίες, στην
περιοχή του Ιονίου – Ζάκυνθος, Στρο-
φάδια, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι και
Οθωνοί.

Τα άγρια πτηνά φτάνουν εκεί εξα-
ντλημένα από την υποσαχάρια
Αφρική και πυροβολούνται ανεξέλε-
γκτα, κατά εκατοντάδες, από λαθρο-
θήρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθυ-
σμός των τρυγονιών στη χώρα μας
έχει μειωθεί κατά 20%, σε σύγκριση
με το 1990. Το «ανοιξιάτικο κυνήγι»
των Τρυγονιών, είναι παράνομο, ήδη
από το 1985, στη χώρα μας. Το φαι-
νόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στα Ιό-
νια Νησιά και παρά την απαγόρευση,
εξακολουθεί να θεωρείται από με-
ρίδα του τοπικού πληθυσμού «παρα-
δοσιακή» δραστηριότητα.

Γι’ αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες της
περιοχής κατά τη φετινή περίοδο, κα-
λούνται να προχωρήσουν στην υλο-
ποίηση των τοπικών σχεδίων δράσης
για την αντιμετώπιση της εαρινής λα-
θροθηρίας στα Ιόνια νησιά και στη
λήψη επειγόντων μέτρων προστασίας.
Ειδικότερα οι ενέργειές τους θα επικε-
ντρωθούν στα νησιωτικά συμπλέγ-
ματα που ανήκουν στην περιοχή αρ-
μοδιότητας των Διευθύνσεων Δασών
Ζακύνθου και Κέρκυρας (Στροφάδες,
Ωθωνοί - Μαθράκι, Παξοί - Αντίπαξοι)

στα οποία καταγράφονται σε ετήσια
βάση κατά την περίοδο μετανάστευ-
σης των αποδημητικών πουλιών περι-
στατικά λαθροθηρίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια δρά-
σης, κάθε χρόνο οι αρμόδιες Διευ-
θύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος -Πελο-
ποννήσου και Ιονίων Νήσων, οφεί-
λουν να λαμβάνουν μέτρα στα πλαί-
σια των δυνατοτήτων τους, σε συνερ-
γασία με τις οικείες αστυνομικές αρ-
χές και τους λοιπούς φορείς που
εμπλέκονται με τον έλεγχο και τον πε-
ριορισμό του φαινομένου της εαρινής
λαθροθηρίας (Γ’ Κυνηγετική Ομο-
σπονδία, Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Ηπείρου, Κ.Σ. Ζακύνθου, Κ.Σ Κέρκυ-
ρας, Λιμεναρχεία Ζακύνθου και Κατα-
κόλου, Φ.Δ. Εθνικού Θαλασσίου Πάρ-
κου Ζακύνθου, Φ.Δ.Π.Π. Καλαμά,
Αχέροντα και Κέρκυρας Αστυνομική
Δ/νση Ζακύνθου και την Ιερά Μητρό-
πολη Ζακύνθου κ.λπ.).

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγ-
γραφο του ΥΠΕΝ (Τμήμα Διαχείρισης
Άγριας Ζωής και Θήρας) που στάλ-
θηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς της περιοχής, για την άμεση
υλοποίηση του σχεδιασμού οι αρμό-
διες Διευθύνσεις Δασών Ζακύνθου
και Κέρκυρας θα επικοινωνήσουν
άμεσα με τις Κυνηγετικές Οργανώ-
σεις (Κυνηγετική Ομοσπονδία - Κυνη-
γετικοί Σύλλογοι), την οικεία Αστυνο-
μική Διεύθυνση, το τοπικό Λιμεναρ-
χείο, τους Φορείς Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών, τον Δήμο
και την οικεία Περιφέρεια, προκειμέ-
νου να συνεργαστούν για την οργά-
νωση και τη συνεργασία τους για την
αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων
και τον καθορισμό λεπτομερειών που
θα αφορούν στη συμβολή ενός εκά-
στου εξ αυτών στο έργο της θηροφύ-
λαξης ή της ανάληψης υποστηρικτι-
κών ενεργειών για την αντιμετώπιση
της εαρινής λαθροθηρίας, σύμφωνα
με τον προκύπτοντα από τα τοπικά
σχέδια δράσης σχεδιασμό.

Η σπατάλη τροφίμων 
στην Ελλάδα ξεπερνά 
τον παγκόσμιο μέσο όρο

Σ
ύμφωνα με μία νέα μελέτη επι-
στημόνων των Ηνωμένων Εθνών,
περίπου 931 εκατομμύρια τόνοι

φαγητού ή το 17% της συνολικής πο-
σότητας τροφίμων, διαθέσιμων στους
καταναλωτές παγκοσμίως, κατέληξαν
στα σκουπίδια των νοικοκυριών, των
εστιατορίων και άλλων υπηρεσιών το
2019, χωρίς να καταναλωθούν. Το
61% των πεταμένων τροφών προήλθε
από τα νοικοκυριά, το 26% από τις
διάφορες υπηρεσίες τροφίμων και το
13% από τα καταστήματα εστίασης.

Οι εκτιμήσεις των ερευνητών δεί-
χνουν ότι, ανά κεφαλή σε παγκόσμιο
επίπεδο, ένας άνθρωπος πετάει στα
σκουπίδια κάθε χρόνο 121 κιλά τροφί-
μων, με τα 74 κιλά από αυτά να πετιού-
νται από τον τομέα των νοικοκυριών. Η
σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα ξε-
περνά τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφού
εκτιμάται ότι ετησίως ανά κεφαλή, πε-
τιούνται από τα ελληνικά νοικοκυριά
142 κιλά διαθέσιμου φαγητού που δεν
καταναλώνεται, καθώς, επίσης, άλλα
επτά κιλά ανά κεφαλή κάθε χρόνο από
τον τομέα της εστίασης. Πρέπει να δι-
ευκρινίσουμε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία
για τη χώρα μας θεωρούνται μάλλον
μέτριας αξιοπιστίας.

Δυστυχώς, το μέγεθος της σπατά-
λης τροφίμων είχε υποτιμηθεί και
πλέον πρόκειται για παγκόσμιο πρό-
βλημα και όχι μόνο των πιο πλούσιων
χωρών. Πραγματικά προκαλεί έκπληξη
ότι σε χώρες μέσου και χαμηλού εισο-
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δήματος, μία μεγάλη ποσότητα τροφί-
μων καταλήγει στους χώρους απόθε-
σης απορριμμάτων. Η ποσότητα φρέ-
σκων και επεξεργασμένων τροφίμων
που πετιούνται αντιστοιχεί σε 23 εκα-
τομμύρια βαρυφορτωμένες νταλίκες
των 40 τόνων. Εφόσον έμπαιναν η μία
πίσω από την άλλη, θα ήταν αρκετές
για να γίνει ο γύρος της Γης 7 φορές.

Η νέα έκθεση "Food Waste Index Re-
port 2021" του Προγράμματος Περι-
βάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών
(UNEP) αποτελεί την πιο ολοκληρω-
μένη εκτίμηση για το πέταμα του αχρη-
σιμοποίητου φαγητού στα σκουπίδια.
Αποκαλύπτει ότι σχεδόν σε κάθε χώρα,
ανεξαρτήτως ύψους εθνικού εισοδή-
ματος, υπάρχει πρόβλημα σπατάλης
τροφίμων. Τα πιο σπάταλα είναι τα νοι-
κοκυριά, που πετούν σχεδόν το 11%
των συνολικά διαθέσιμων για κατανά-
λωση τροφίμων ή 569 εκατομμύρια τό-
νους και ακολουθούν οι διάφορες υπη-
ρεσίες τροφίμων (5% ή 244 εκατ. τόνοι)
και τα εστιατόρια και λοιπά καταστή-
ματα εστίασης (2% ή 118 εκατ. τόνοι).

Αυτή η σπατάλη έχει και περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις καθώς το 8-10%
των παγκόσμιων εκπομπών σε «αέρια
του θερμοκηπίου» σχετίζονται με
τροφή που δεν καταναλώνεται. Με πε-
ρίπου 690 εκατομμύρια ανθρώπους
να υποφέρουν από πείνα το 2019,
αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά φέτος λόγω της πανδημίας
Covid-19, αλλά και με τρία δισεκατομ-
μύρια ανθρώπους να μην έχουν την
οικονομική δυνατότητα για μία υγιεινή
διατροφή, η μελέτη επισημαίνει ότι οι
καταναλωτές πρέπει να μειώσουν
δραστικά τα φαγητά που πετάνε. 

Οι πράσινοι χώροι 
μειώνουν τα περιστατικά
βίας στις φυλακές

E
πιστημονικές μελέτες έχουν
συσχετίσει τα φυτά με πολλά
ψυχολογικά οφέλη, όπως η

βελτίωση της μαθησιακής διαδικα-
σίας στα σχολεία, η ταχύτερη ανάρ-
ρωση των ασθενών στα νοσοκομεία,
η καλύτερη ψυχική διάθεση και η μεί-
ωση των ψυχικών διαταραχών. Μια
νέα έρευνα που έγινε σε φυλακές της
Αγγλίας και της Ουαλίας συμπέρανε
ότι όσο αυξάνεται το πράσινο σε μία
φυλακή τόσο μειώνονται οι εκδηλώ-
σεις βίας των κρατουμένων ενάντια
σε τρίτους ή ενάντια στον ίδιο τους
τον εαυτό. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την
καθηγήτρια Ντομινίκ Μοράν του Πα-
νεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
αμερικανικό περιοδικό Γεωγραφίας
«Annals of American Association of
Geographers», υπολόγισαν ότι μία μέ-
τρια αύξηση κατά 10% των χώρων
πρασίνου μέσα στην περίμετρο μιας
φυλακής, μπορεί να μειώσει τις επιθέ-
σεις μεταξύ φυλακισμένων κατά
6,6%, τους αυτοτραυματισμούς και
τις αυτοκτονίες φυλακισμένων κατά
3,5%, και τις επιθέσεις κατά του προ-
σωπικού των φυλακών κατά 3,2%.

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν
σαφή και ορατά οφέλη από την πα-
ρουσία των χώρων πρασίνου για τους
φυλακισμένους σε όλα τα είδη των
φυλακών. Είναι ξεκάθαρο πως η
ύπαρξη χώρων πρασίνου πρέπει να
αποτελεί βασικό στοιχείο στον σχε-
διασμό νέων φυλακών, ενώ οι υφιστά-
μενες φυλακές θα πρέπει να αυξή-
σουν, όσο είναι δυνατό, τους χώρους
πρασίνου στους υπάρχοντες εξωτερι-
κούς χώρους τους.

Μάλιστα οι ερευνητές υποστηρί-

ζουν ότι ακόμη και μεγάλες φωτογρα-
φίες με εικόνες του φυσικού περιβάλ-
λοντος, οι οποίες καταλαμβάνουν
ολόκληρους τοίχους, μπορεί να βοη-
θήσουν στη βελτίωση της ψυχολο-
γίας των φυλακισμένων και στη μεί-
ωση της βίας. Προηγούμενη έρευνα
έχει δείξει οφέλη από την άσκηση της
κηπουρικής και της καλλιέργειας λα-
χανικών στις φυλακές, καθώς η
επαφή με τη φύση συνδυάζεται με
σωματική άσκηση και ομαδική εργα-
σία.

Οι καρχαρίες και τα σαλάχια
πλέουν προς την εξαφάνιση

Σ
ύμφωνα με νέα έρευνα, οι καρ-
χαρίες και τα σαλάχια οδεύουν
προς την εξαφάνιση, καθώς ο

αριθμός τους στους ωκεανούς του
πλανήτη έχει μειωθεί κατά 71% από
το 1970 μέχρι σήμερα. Διαπίστωσαν
ότι τα τρία τέταρτα των ειδών που
εξετάστηκαν απειλούνταν με εξαφά-
νιση και ιδίως μάλιστα τα μεγαλύ-
τερα σε μέγεθος είδη. Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Ιν-
δικό Ωκεανό.

«Μπορούμε να δούμε τις ανησυχη-
τικές συνέπειες της υπεραλίευσης
στον ωκεανό μέσω της δραματικής
πτώσης ορισμένων από τους πιο εμ-
βληματικούς κατοίκους της», λέει ο
Νέιθαν Πακουρό. «Είναι κάτι που οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν
μπορούν πλέον να αγνοήσουν. Οι χώ-
ρες θα πρέπει να εργαστούν για νέ-
ους κανονισμούς προστασίας των
καρχαριών και των σαλαχιών, αλλά
μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως εκ-
πληρώνοντας τις υποχρεώσεις από
τα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη
συμφωνηθεί διεθνώς».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Νέιθαν Πακουρό του καναδικού Πα-
νεπιστημίου Σάιμον Φρέιζερ, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό «Nature», πέρασαν χρόνια
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συλλέγοντας και αναλύοντας πληρο-
φορίες από επιστημονικές μελέτες
και αλιευτικά δεδομένα για να δημι-
ουργήσουν μια εικόνα της παγκό-
σμιας κατάστασης των 31 ειδών καρ-
χαριών και σαλαχιών. Εκτιμούν ότι 24
από τα 31 είδη απειλούνται, ενώ τρία
είδη καρχαριών (μεταξύ των οποίων ο
μεγάλος σφυροκέφαλος) έχουν μειω-
θεί πια τόσο πολύ, που βρίσκονται σε
απολύτως κρίσιμη κατάσταση για
εξαφάνιση. Σημειώνεται ότι, η έρευνα
επικεντρώνεται στους καρχαρίες και
τα σαλάχια που ζουν περισσότερο
στις ανοιχτές θάλασσες παρά στα
παράκτια ύδατα.

Οι μελετητές επισημαίνουν  την
υπεραλίευση και την έλλειψη προστα-
σίας ως τις κύριες πηγές του προβλή-
ματος και υπογραμμίζουν ότι τα είδη
μπορούν να επιστρέψουν όταν γίνο-
νται προσπάθειες διατήρησης. Γι'
αυτό, τονίζουν την ανάγκη άμεσης
δράσης πριν καταρρεύσουν πλήρως
οι αριθμοί των καρχαριών και σαλα-
χιών. Ιδίως εισηγούνται στις κυβερνή-
σεις να θέσουν όρια στην αλίευσή
τους, ώστε να δώσουν χρόνο για να
αυξηθούν οι αριθμοί τους μέσω ανα-
παραγωγής.

Θυμίζουμε ότι οι καρχαρίες και τα
σαλάχια είναι είδη με μεγάλη οικολο-
γική σημασία για τα θαλάσσια οικο-
συστήματα. Ως κορυφαίοι θηρευτές
στην τροφική αλυσίδα, διατηρούν τη
βιοποικιλότητα και την αφθονία των
ειδών. Η μείωση του πληθυσμού τους
έχει σύνθετες και απρόβλεπτες επι-
πτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης σημαντικών εμπορικών ει-

δών, δεδομένου ότι οι καρχαρίες
κρατούν τους πληθυσμούς των άλ-
λων ψαριών υπό έλεγχο.

Παράξενα ζώα 
ανακαλύφηκαν να ζουν 
κάτω από τους πάγους 
της Ανταρκτικής

O
πλανήτης Γη εξακολουθεί να
κρύβει πολλά μυστικά από
τους επιστήμονες. Ερευνητές

ανακάλυψαν τυχαία την ύπαρξη πε-
ρίεργων και άγνωστων έως τώρα στα-
τικών ζώων, παρόμοιων με τους
σπόγγους, να βρίσκονται προσκολλη-
μένα στα βράχια του βυθού. Η ανακά-
λυψη έγινε στη διάρκεια μιας εξερεύ-
νησης, όταν -για άλλο λόγο- οι επι-
στήμονες τρύπησαν τους πάγους σε
βάθος 900 μέτρων στο Filchner-
Ronne, ένα παχύ στρώμα πάγου, στη
νοτιοανατολική Θάλασσα Γουέντελ.
Με τη βοήθεια μίας κάμερας έφτασαν
μέχρι τον βυθό, όπου έκπληκτοι βρή-
καν 16 σφουγγάρια και 22 άγνωστα
πλάσματα, προσκολλημένα στους
βράχους, που ζουν στο απόλυτο σκο-
τάδι σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από
το μηδέν. Σε αυτές τις ακραίες τοπο-
θεσίες και συνθήκες δεν αναμένεται
να υπάρχουν ζώα, επειδή βρίσκονται
μακριά από το φως του ήλιου και από
οποιαδήποτε προφανή πηγή τροφής,
διευκρινίζουν οι επιστήμονες.

Η τυχαία ανακάλυψη έγινε από μια
ομάδα γεωλόγων, οι οποίοι έκαναν
διάτρηση στον πάγο για να συλλέξουν
δείγματα λάσπης, αλλά συνάντησαν
τον βράχο που φιλοξενεί αυτά τα πα-
ράξενα πλάσματα. Η περιοχή κάτω
από τα γιγαντιαία πλωτά στρώματα
πάγου είναι ένας από τους λιγότερο
γνωστούς βιότοπους στη Γη. Οι επι-
πλέοντες πάγοι πέριξ της Ανταρκτικής
αποτελούν το μεγαλύτερο ανεξερεύ-
νητο οικοσύστημα στον Νότιο Ωκεανό.

Καλύπτουν μια έκταση άνω του 1,5
εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιομέ-

τρων, όμως μόνο μια περιοχή όσο ένα
γήπεδο του τένις έχει μελετηθεί μέχρι
σήμερα μέσω οκτώ παγοτρήσεων
που έχουν γίνει. Προηγούμενες μελέ-
τες είχαν βρει κάτω από τις ανταρκτι-
κές παγονησίδες μερικά μικρά ψάρια,
σκουλήκια, μέδουσες και κριλ. Μέχρι
στιγμής οι επιστήμονες έχουν μόνο
βιντεοσκοπήσει τα παράξενα πλά-
σματα που ανακάλυψαν και δεν έχουν
ακόμη τα κατάλληλα μέσα για να συλ-
λέξουν δείγματα των οργανισμών αυ-
τών, κάτι καθόλου εύκολο σε τέτοιο
βάθος στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Οι ερευνητές από τέσσερις χώρες
(Βρετανία, Αυστραλία. Νέα Ζηλανδία,
ΗΠΑ) έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό «Frontiers in Marine Sci-
ence». Ο επικεφαλής επιστήμων δρ
Χάου Γκρίφιθς της Βρετανικής Ανταρ-
κτικής Αποστολής δήλωσε ότι «η ανα-
κάλυψη είναι ένα από αυτά τα τυχαία
περιστατικά που ωθούν τις ιδέες μας
σε διαφορετική κατεύθυνση και μας
δείχνουν ότι η θαλάσσια ζωή στην
Ανταρκτική είναι απίστευτα ιδιαίτερη
και εντυπωσιακά προσαρμοσμένη σε
ένα παγωμένο κόσμο». Επίσης πρό-
σθεσε ότι: «Για να απαντήσουμε τα
ερωτήματα μας, πρέπει να βρούμε
έναν τρόπο να φθάσουμε κοντά σε
αυτά τα ζώα και στο περιβάλλον τους,
που βρίσκεται κάτω από 900 μέτρα
πάγου, 260 χιλιόμετρα μακριά από τα
πλοία όπου βρίσκονται τα εργαστήριά
μας. Αυτό σημαίνει ότι, ως πολικοί επι-
στήμονες, θα πρέπει να βρούμε νέους
και καινοτόμους τρόπους».




