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Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

Ένωση Αθηνών ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ.: 210-7220866
e-mail: contact@philodassiki.org
www.philodassiki.org
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στην καρδιά σου
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ΠEΡIEXOMENA
4. Ένα στα τρία είδη δέντρων απειλείται με εξαφάνιση.

7. Η έλλειψη πράσινου στις πόλεις είναι θανατηφόρα για τους κατοίκους.

8. Τα απόβλητα των πράσινων τεχνολογιών - Το πρόβλημα του μέλλοντος;

10. H ανάπλαση του Λυκαβηττού.

13. Ένα δάσος «παγιδευμένο στον χρόνο»

Ευδοκιμεί για 125.000 χρόνια έξω από τον συνηθισμένο βιότοπό του.

14. Βοτσαλωτά, μια πανάρχαια τέχνη.

16. Τα κοράλλια του Αιγαίου. Το μυστικό της φύσης που πρέπει να προστατέψουμε.

18. Καρνάγια, μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός ναυτικού λαού.

20. Η θαλάσσια βλέννα στις ακτές του Μαρμαρά.

22. Ξενικά είδη εντόμων προκαλούν ζημιές στην οικονομία και τα οικοσυστήματα.

23. Πυρκαγιές 2021.

26. Μικρές ειδήσεις.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Θέα από τον οικισμό Τσόπελας στα Πράμαντα Ιωαννίνων.
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Τον Σεπτέμβριο του 2021, η
Botanic Gardens Conservation-
International (BGCI) δημοσί-
ευσε μια έκθεση για τα δέντρα
του κόσμου. Σύμφωνα με την

έκθεση, τουλάχιστον το 30% των ειδών δέ-
ντρων του πλανήτη, δηλαδή σχεδόν το ένα
στα τρία, αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνι-
σης. Η έκθεση, είναι το αποκορύφωμα πέ-
ντε ετών έρευνας για τον εντοπισμό σημα-
ντικών κενών στις προσπάθειες προστα-
σίας των δένδρων. Είναι μια από τις πρώ-
τες εκτιμήσεις για τα απειλούμενα δέντρα
του κόσμου.

Τα γνωστά είδη δέντρων ανέρχονται σε

58.497 και ο αριθμός των ειδών που κινδυ-
νεύουν, υπολογίζεται σε περίπου 17.510.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διπλάσιος αριθ-
μός απειλούμενων ειδών δένδρων παγκο-
σμίως από ό,τι απειλούμενα θηλαστικά,
πουλιά, αμφίβια και ερπετά συνολικά.

Περίπου 142 είδη δέντρων έχουν ήδη
εξαφανιστεί από τη φύση, ενώ 442 βρίσκο-
νται πολύ κοντά στο χείλος της εξαφάνισης,
καθώς ο πληθυσμός καθενός από αυτά τα
είδη δεν ξεπερνά τα 50 δέντρα. Αυτά τα
είδη βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, όπως ο
κέδρος Mulanje (Widdringtonia whytei)
στο Μαλάουι, από τον οποίο έχουν απομεί-
νει λίγα μόνο άτομα στο βουνό Mulanje,
και το δέντρο του είδους Sorbus arvonensis
που βρίσκεται μόνο στη Βόρεια Ουαλία,
που έχουν απομείνει μόνο 30 δέντρα.

Με δεδομένο μάλιστα ότι ένα πρόσθετο
7% των ειδών δέντρων κρίνεται ότι είναι
«πιθανώς απειλούμενα», ενώ για το 22%
ότι η κατάσταση τους δεν έχει ακόμη αξιο-

λογηθεί επαρκώς, τα απειλούμενα είδη δέ-
ντρων μπορεί στην πραγματικότητα να εί-
ναι έως τα μισά από όσα υπάρχουν. Μόνο
το 41,5% κρίνονται ασφαλή με βεβαιότητα.

Η έκθεση για τα δέντρα του κόσμου συ-
γκεντρώνει έρευνες από περισσότερους
από 60 θεσμικούς εταίρους, συμπεριλαμβα-
νομένων των Βοτανικών Κήπων, των Δασι-
κών Ιδρυμάτων και των Πανεπιστημίων πα-
γκοσμίως, καθώς και περισσότερους από
500 εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στις
αξιολογήσεις των δένδρων τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια.

Η έκθεση της BGCI παρέχει μία από τις
πιο ολοκληρωμένες αναλύσεις των χρή-
σεων και των απειλών που αντιμετωπίζουν
τα διαφορετικά είδη δέντρων. Αποκαλύπτει
ότι 1 στα 5 είδη δέντρων χρησιμοποιούνται
άμεσα από τον άνθρωπο, για τρόφιμα, καύ-
σιμα, ξυλεία, φάρμακα, κηπουρική και
πολλά άλλα. Παρά την αξία των δέντρων,
πολλά αντιμετωπίζουν την εξαφάνιση ως

ένα ΣΤα Τρία έίδΗ δένΤρων
απέίλέίΤαί μέ έξαφανίΣΗ

Καλλιέργειες29%
Υλοτομία27% Κτηνοτροφία14%

Οικιστική και εμπορικήανάπτυξη13%
Πυρκαγιές13%

Εξορυκτικέςδραστη-ριότητες 9%

Παραγωγή ξυλείας
και χαρτιού 6%

Ξενόφερτα είδηεισβολείς 5%

Κλιματικήαλλαγή 4%

Οι κύριες απειλές και το ποσοστό των δέντρων που επηρεάστηκαν σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα της IUCN
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αποτέλεσμα της υπερεκμετάλλευσης και
της κακοδιαχείρισης.

Οι μεγαλύτερες απειλές για τα δέντρα πα-
γκοσμίως είναι η αποψίλωση των δασών για
αντικατάσταση τους με γεωργικές καλλιέρ-
γειες (έχει επίπτωση στο 29% των ειδών δέ-
ντρων), η υλοτομία (27%), το κόψιμο δέ-
ντρων για την κτηνοτροφία (14%), άλλες
ανθρώπινες δραστηριότητες στο πλαίσιο
της ανάπτυξης όπως η κατασκευή κτιρίων
και δρόμων (13%), οι δασικές πυρκαγιές
(13%), η μεταλλευτική-εξορυκτική δραστη-
ριότητα (9%), η κλιματική αλλαγή (4%) κ.ά.
Τουλάχιστον 180 είδη δένδρων απειλούνται
άμεσα από την άνοδο της στάθμης της θά-
λασσας και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
Αυτή η απειλή είναι πιο σοβαρή για τα νη-
σιωτικά είδη, συμπεριλαμβάνονται και οι
μανόλιες στην Καραϊβική. 

Η έκθεση για την κατάσταση των δέ-
ντρων του κόσμου παρέχει μια εις βάθος
ανάλυση των χωρών που απαιτούν περαι-
τέρω δράση για την προστασία των απει-
λούμενων δέντρων. Η Μαδαγασκάρη είχε
τα περισσότερα (1.842) απειλούμενα είδη
δένδρων, με τη Βραζιλία να βρίσκεται στη
δεύτερη θέση με 1.788, ανάμεσά τους και
το μαόνι. Στην Κίνα, έκτη χώρα με τη μεγα-
λύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο, μεταξύ
των 890 ειδών που κινδυνεύουν καταγρά-
φονται η μανόλια, η καμέλια και το σφεν-
δάμι. Ανησυχητική μείωση ειδών καταγρά-
φεται ωστόσο και σε Ευρώπη και Βόρεια

Αμερική, με βασικές αιτίες ασθένειες, ρύ-
πανση και αστική ανάπτυξη. Ειδικότερα
στην Ευρώπη, το 58% των ιθαγενών ευρω-
παϊκών δένδρων απειλούνται με εξαφάνιση
στην άγρια φύση.

Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει ότι, ανα-
λογικά, τα είδη νησιωτικών δένδρων είναι
αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτό
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, επειδή πολλά
νησιά έχουν είδη δέντρων που δεν μπορούν
να βρεθούν πουθενά αλλού.

Τα δέντρα έχουν τεράστια σημασία για
τη ζωή στον πλανήτη. Πολλά απειλούμενα
είδη δέντρων παρέχουν κατοικία και τροφή

για εκατομμύρια άλλα είδη πουλιών, θηλα-
στικών, αμφιβίων, ερπετών, εντόμων και
μικροοργανισμών. Τα δέντρα είναι ένα ση-
μαντικό συστατικό του φυσικού τοπίου
λόγω της ικανότητάς τους να προλαμβά-
νουν τη διάβρωση και να δημιουργούν κα-
ταφύγιο μέσα και κάτω από το φύλλωμά
τους. Διαδραματίζουν επίσης έναν σημα-
ντικό ρόλο στην παραγωγή του οξυγόνου
και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα, καθώς επίσης και στον
μετριασμό των επίγειων θερμοκρασιών.

Παρ’ όλα αυτά, συχνά ήταν τα ζώα που
έχουν λάβει τη μεγαλύτερη προσοχή σε θέ-

Corymbia aparrerinja (Ben Blanche)

Xishuangbanna, Τροπικός Βοτανικός Κήπος, Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών
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ματα προστασίας. Οι βοτανολόγοι χαρα-
κτηρίζουν τα δέντρα «σπονδυλική στήλη
του φυσικού οικοσυστήματος» και προει-
δοποιούν ότι μολονότι μέχρι σήμερα μόνο
το 0,2% των ειδών έχουν εξαφανιστεί, η
επιδείνωση της κατάστασης μπορεί να έχει
ζοφερές συνέπειες στο μέλλον όπως επιδεί-
νωση κλιματικής αλλαγής, λιγότερη παρα-
γωγή οξυγόνου, λιγότερη ξυλεία για κατα-
σκευές και καύσιμη ύλη, έλλειψη πρώτων
υλών για φάρμακα και τρόφιμα, μικρότερη
προστασία από πλημμύρες κ.ά.

Με το ένα τρίτο των ειδών δένδρων στα
πρόθυρα της εξαφάνισης, η έκθεση State of
the World's trees ελπίζει να ευαισθητοποιή-
σει τις κυβερνήσεις και το κοινό για τα δέ-
ντρα που βρίσκονται εξίσου σε κίνδυνο και
απαιτούν δράση για την πρόληψη της εξα-
φάνισης.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει ελπίδα

για το μέλλον, καθώς, με επικεφαλής τη βο-
τανική κοινότητα, οι προσπάθειες διατήρη-
σης και προστασίας παγκοσμίως αυξάνο-
νται. Ο εντοπισμός των δένδρων που δια-
τρέχουν κίνδυνο και η διασφάλιση της προ-
στασίας τους είναι ο αποτελεσματικότερος
τρόπος για την πρόληψη της εξαφάνισης
και την αποκατάσταση των απειλούμενων
ειδών. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι τουλάχι-
στον το 64% όλων των ειδών δένδρων μπο-
ρεί να βρεθεί σε τουλάχιστον μία προστα-
τευόμενη περιοχή και περίπου το 30% μπο-
ρεί να βρεθεί σε βοτανικούς κήπους, τράπε-
ζες σπόρων ή άλλες συλλογές exsitu, αλλά
απαιτείται περαιτέρω δράση. Με τη δημο-
σίευση της έκθεσης State of World's Trees, η
BGCI ελπίζει να επιταχύνει τη δράση και
τη συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων χά-
ραξης πολιτικής και των εμπειρογνωμόνων
διατήρησης σε όλο τον κόσμο.

Για να το βοηθήσει αυτό, η BGCI ταυτό-
χρονα με τη δημοσίευση της έκθεσης,
εγκαινίασε την Global Tree Portal, μια ηλε-
κτρονική βάση δεδομένων που παρακολου-
θεί τις προσπάθειες διατήρησης των δέ-
ντρων σε κάθε είδος, χώρα και σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Τόσο η έκθεση όσο και η Global Tree
Portal δείχνουν για πρώτη φορά ποια δέ-
ντρα χρειάζονται τη μεγαλύτερη προστα-
σία, πού χρειάζεται επειγόντως δράση και,
κυρίως, πού υπάρχουν κενά στις προσπά-
θειες διατήρησης, έτσι ώστε οι πόροι και η
εμπειρογνωμοσύνη να μπορούν να αξιοποι-
ηθούν αποτελεσματικότερα. Σε συνδυα-
σμό, η έκθεση και η πύλη παρέχουν τα ερ-
γαλεία και τις πληροφορίες για τις χώρες,
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και
τους εμπειρογνώμονες για να σώσουν τα
είδη δέντρων από το χείλος της εξαφάνισης.

3.716
ΕΙΔΗ

13%

καΤασκεύεσ ιαΤρικη κηπΟύρικη καύσιμα ΤρΟφιμα Οικιακα αγαθα

1.951
ΕΙΔΗ

7%

1.646
ΕΙΔΗ

6%

1.444
ΕΙΔΗ

5%

1.382
ΕΙΔΗ

5%

1.302
ΕΙΔΗ

5%

Οι πιο κοινές χρήσεις των δέντρων σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα της IUCN
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Σύμφωνα με μια νέα διεθνή επι-
στημονική μελέτη, οι πόλεις της
Ευρώπης θα μπορούσαν να απο-
τρέψουν έως 43.000 πρόωρους
θανάτους ετησίως, αν ικανοποι-

ούσαν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφορικά με την
ύπαρξη επαρκών χώρων πρασίνου κοντά
στους κατοίκους τους. Ο ΠΟΥ συνιστά, με
βάση επιστημονικές μελέτες, την καθολική
πρόσβαση των κατοίκων των πόλεων σε χώ-
ρους πρασίνου, θέτοντας ως ελάχιστο όριο
την ύπαρξη πρασίνου χώρου έκτασης του-
λάχιστον πέντε στρεμμάτων σε ευθεία
γραμμή έως 300 μέτρων από κάθε σπίτι.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας
Υγείας (ISGlobal) της Βαρκελώνης, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό
περιοδικό «The Lancet Planetary Health»,
ανέλυσαν στοιχεία του 2015 για περισσότε-
ρες από 1.000 πόλεις σε 31 ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν και ταξινο-
μήθηκαν με βασικό κριτήριο έναν δείκτη
πρασίνου και τη συσχέτισή του με τον δείκτη
θνησιμότητας σε κάθε πόλη. Όσο χαμηλό-
τερα βρίσκεται μια πόλη στη διεθνή κατάταξη
τόσο χαμηλότερο δείκτη θνησιμότητας θεω-
ρείται ότι έχει λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης
όλων των κατοίκων της σε κοντινό πράσινο.

Η Αθήνα θεωρείται μία από τις ευρωπαϊ-
κές πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη αναλο-
γία θανάτων σχετιζόμενων με την έλλειψη
προσβάσιμου πρασίνου, σύμφωνα με τα συ-
μπεράσματα της έρευνας, δυστυχώς όμως
και άλλες ελληνικές πόλεις (Θεσσαλονίκη,
Σέρρες, Καβάλα, Βόλος κ.ά.) βρίσκονται με-
ταξύ αυτών που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. 

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι πόλεις με
τη μεγαλύτερη θνησιμότητα, λόγω ανεπαρ-
κούς πρόσβασης στο πράσινο, είναι αρκετές
της Ελλάδας, της Ιταλίας, της ανατολικής
Ευρώπης και της Βαλτικής, καθώς και πολ-
λές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ειδικότερα,
οι πρωτεύουσες με το μεγαλύτερο πρό-
βλημα θεωρούνται η Αθήνα, οι Βρυξέλλες,
η Βουδαπέστη, η Κοπεγχάγη και η Ρίγα.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι σχεδόν το
88% του πληθυσμού της μητροπολιτικής
περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
δεν ικανοποιεί τον ελάχιστο στόχο του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πρό-
σβαση των κατοίκων σε κοντινό πράσινο,

ούτως ώστε να αποφεύγονταν 1.431 θάνα-
τοι τον χρόνο στην πρωτεύουσα και 245 στη
συμπρωτεύουσα. Από την άλλη, σε συγκρι-
τικά καλύτερη θέση από τις ελληνικές πό-
λεις εκτιμάται ότι βρίσκονται η Λάρισα, τα
Ιωάννινα, τα Χανιά, η Πάτρα, τα Τρίκαλα
και η Καλαμάτα.

Οι πέντε πόλεις με την αναλογικά μεγα-
λύτερη θνησιμότητα λόγω ανεπαρκών χώ-
ρων πρασίνου είναι κατά σειρά η Τεργέστη
και το Τορίνο στην Ιταλία (με το 74% και
92% του πληθυσμού τους αντίστοιχα να
έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε πράσινο με
βάση τις συστάσεις του ΠΟΥ), το Μπλάκ-
πουλ στη Βρετανία, η Χιχόν στην Ισπανία
και οι Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Η Αθήνα βρί-
σκεται στη 18η θέση της λίστας των πόλεων
με υψηλότερη θνησιμότητα. Από την άλλη,
οι πέντε πόλεις με την μικρότερη θνησιμό-
τητα λόγω ανεπαρκούς πρασίνου είναι οι
πόλεις Έλτσε και Τέλντε στην Ισπανία (με
το 20% και 33% του πληθυσμού τους κάτω
από τα συνιστώμενα όρια του ΠΟΥ), η Γκι-
μαράες στην Πορτογαλία, η Περούτζια στην
Ιταλία και η Καρθαγένη στην Ισπανία.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι οι χώ-
ροι πρασίνου σχετίζονται με πολλαπλά
οφέλη για τη σωματική, ψυχική και νοητική
υγεία των πολιτών και, κατ’ επέκταση, με
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Επιπρό-
σθετα, το πράσινο αντισταθμίζει σε έναν
βαθμό τη ρύπανση του αέρα, την αστική
θερμονησίδα και την ηχορύπανση, απορ-
ροφά διοξείδιο του άνθρακα μετριάζοντας
την κλιματική αλλαγή και διευκολύνει τη
σωματική άσκηση, την ψυχαγωγία και τις
κοινωνικές συναναστροφές. Τέλος, μελέτες
έχουν συσχετίσει τους πράσινους χώρους με
οφέλη υγείας, όπως ταχύτερη αποκατά-
σταση, βελτίωση της ποιότητα ζωής και της

ψυχικής υγείας, μείωση των καρδιαγγεια-
κών παθήσεων και χαμηλή θνησιμότητα
από φυσικά αίτια.

Η νέα μελέτη χρησιμοποίησε τον δείκτη
Normalised Difference Vegetation Index
(NVDI) που συνυπολογίζει, με τη βοήθεια
δορυφορικών εικόνων, όλα τα είδη πρασί-
νου σε μια πόλη, μεταξύ των οποίων δένδρα
και φυτά σε δρόμους και πλατείες καθώς και
στους ιδιωτικούς κήπους. Στη συνέχεια
έγινε εκτίμηση πόσοι θάνατοι από φυσικές
αιτίες θα είχαν αποφευχθεί σε κάθε πόλη, αν
αυτή είχε καταφέρει να συμμορφωθεί με το
ανωτέρω ελάχιστο όριο του ΠΟΥ. Το συ-
μπέρασμα ήταν ότι το 62% του πληθυσμού
των ευρωπαϊκών πόλεων ζουν σε περιοχές
με λιγότερο πράσινο από το συνιστώμενο,
πράγμα που αντιστοιχεί σε σχεδόν 43.000
πρόωρους θανάτους (το 2,3% των συνολι-
κών θανάτων από φυσικά αίτια).

Oι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατα-
νομή του πρασίνου στις ευρωπαϊκές πόλεις
είναι άνιση, με τη θνησιμότητα που αποδί-
δεται στην ανεπαρκή πρόσβαση στο πρά-
σινο, να κυμαίνεται από το 0% έως το 5,5%
όλων των φυσικών θανάτων ανάλογα με
την πόλη. Όμως η ανισότητα δεν υπάρχει
μόνο ανάμεσα στις πόλεις αλλά και ανά-
μεσα σε διαφορετικές περιοχές της ίδιας πό-
λης, κάτι που θέτει ορισμένους ανθρώπους
σε μειονεκτική θέση, ανάλογα με την πόλη
ή τη γειτονιά που ζουν. Πολύ συχνά οι χώ-
ροι πρασίνου δεν βρίσκονται κοντά στα σπί-
τια των ανθρώπων, με συνέπεια αυτοί να
μην αντλούν οφέλη για την υγεία τους

Πηγή: Barboza, E. P., Cirach, M., Khomenko, S.,
Iungman, T., Mueller, N., Barrera-Gómez, J.,
...&Nieuwenhuijsen, M. (2021). Green space and mor-
tality in European cities: a health impact assessment
study. The Lancet Planetary Health, 5(10), e718-e730.

H έλλέίψΗ πραΣίνου ΣΤίΣ πολέίΣ
έίναί θαναΤΗφορα γία ΤουΣ καΤοίκουΣ
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Ηκλιματική αλλαγή και η υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος
απειλούν την ίδια την ύπαρξη
της Ευρώπης και του κόσμου.
Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή ενέκρινε σειρά προτάσεων με
στόχο να προσαρμοστούν οι πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα, την
ενέργεια, τις μεταφορές και τη φορολογία
στον σκοπό της μείωσης των καθαρών εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά του-
λάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με
τα επίπεδα του 1990. Η επίτευξη αυτών των
μειώσεων των εκπομπών κατά την επόμενη
δεκαετία είναι ζωτικής σημασίας προκειμέ-
νου η Ευρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά
ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050
και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να γί-
νει πραγματικότητα.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεταβεί
σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα. Θα πρέπει να γίνει
η μετάβαση από την τρέχουσα ενεργειακή
υποδομή που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
να επιτευχθούν μεγαλύτερες βελτιώσεις
στην ενεργειακή απόδοση.

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία πρέπει
να επέλθουν αυτές οι αλλαγές αποτελεί πρό-
κληση. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανανεώ-
σιμη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να καταστεί
ο κύριος φορέας ενέργειας μέσα σε μία
μόνο δεκαετία. Αυτό θα απαιτήσει τον σχε-
δόν πλήρη επανασχεδιασμό του ενεργεια-
κού τομέα για να φιλοξενήσει τις ταχύτερα
αναδυόμενες τεχνολογίες, π.χ. ηλιακή φω-
τοβολταϊκή (PV) και αιολική ενέργεια, υπο-
στηριζόμενη από την ευρεία ανάπτυξη τε-
χνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα έκθεση του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
(ΕΟΠ) με τίτλο: «Αναδυόμενες Ροές Απο-
βλήτων – Προκλήσεις και Ευκαιρίες», στρέ-
φει την προσοχή σε μια νέα περιβαλλοντική
πρόκληση, από τον «πράσινο» τομέα ενέρ-
γειας, που θα παρουσιαστεί τα επόμενα χρό-
νια και απαιτεί εγκαίρως συντονισμένες
ενέργειες. Συγκεκριμένα, τα απόβλητα από

τις εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, παλιές ανεμογεννήτριες, ηλιακά
πάνελ και μπαταρίες υπολογίζεται πως μπο-
ρεί να αυξηθούν από 200 % - 3.000 % μέσα
στην επόμενη δεκαετία!Συγκεκριμένα, ο
Οργανισμός υπολογίζει πως τα απόβλητα
φωτοβολταϊκών μεταξύ 2020-2030 θα αυ-
ξηθούν 3.000 % (!), δηλαδή από πολύ λί-
γους τόνους το 2020 σε περίπου 1,5 εκατομ-
μύριο τόνους τον χρόνο το 2030, των ανε-
μογεννητριών κατά 200 % (από σχεδόν 2,5
σε 4,750 εκατομμύρια τόνους/έτος) και των
μπαταριών κατά 600 % (από 40 σε περίπου
240.000 τόνους/έτος).

Πέρα από το πρόβλημα της διαχείρισης
των μεγάλων αυτών ποσοτήτων αποβλήτων
υπάρχει και το θέμα της εξοικονόμησης σπά-
νιων ή κρίσιμων πρώτων υλών και άλλων πο-
λύτιμων μετάλλων, που χρησιμοποιούνται
στα συστήματα αιολικής και ηλιακής ενέρ-
γειας, καθώς και στις μπαταρίες. Στις συ-
σκευές ΑΠΕ βρίσκονται υλικά χρήσιμα, για

τα οποία υπάρχουν ρεύματα ανακύκλωσης,
όπως ο χάλυβας, το γυαλί και το αλουμίνιο.

Η ανάκτηση των σημαντικών υλικών από
τις «πράσινες συσκευές» και η επανεισα-
γωγή τους σε κύκλους παραγωγής παρου-
σιάζει όμως μια σειρά από δυσκολίες επε-
ξεργασίας λόγω της χρήσης σύνθετων υλι-
κών, της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών και
της χαμηλής συγκέντρωσης πολύτιμων
στοιχείων. Ο ΕΟΠ σημειώνει πως υπάρχει
εξοπλισμός που δεν έχει σχεδιαστεί για να
διευκολύνει την ανακύκλωση στο τέλος του
κύκλου ζωής, ενώ ως επιπλέον δυσχέρειες
σημειώνονται οι απομακρυσμένες τοποθε-
σίες, το μεγάλο μέγεθος των συστημάτων
και οι απαιτήσεις ασφαλείας. Επίσης σημει-
ώνεται πως τα ανακυκλωμένα υλικά είναι
συχνά ακριβότερα από τα πρωτογενή, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιη-
θούν στην παραγωγή. 

Η έκθεση επικεντρώνεται στην πτυχή των
αποβλήτων τριών κύριων τύπων υποδομής

Οι νέες υποδομές θα πρέπει επίσης να συντηρούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους
και να αναβαθμίζονται κάθε φορά που εξελίσσεται η τεχνολογία. 

Επιπλέον είναι απαραίτητη η ανακύκλωση της υποδομής στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Τα αποβλΗΤα
Των πραΣίνων 
Τέχνολογίων
Το προβλΗμα Το μέλλονΤοΣ;
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: τα φωτο-
βολταϊκά (PV), τις ανεμογεννήτριες, και τις
μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας. 

Στα φωτοβολταϊκά, το 95 % των υλικών
μπορεί να ανακυκλωθεί (π.χ. γυαλί, χαλκός,
αλουμίνιο κ.λπ.). Πρόκληση αποτελεί, τόσο
από οικονομική όσο και από τεχνολογική
άποψη, η αποκόλληση, ο διαχωρισμός και ο
καθαρισμός του πυριτίου από το γυαλί και τη
λεπτή μεμβράνη ημιαγωγών. Άλλες προκλή-
σεις για την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών
συστοιχιών προέρχονται από την παρουσία
επικίνδυνων ουσιών όπως το κάδμιο, το αρ-
σενικό, ο μόλυβδος, το αντιμόνιο, το φθορι-
ούχο πολυβινύλιο και το φθοριούχο πολυβι-
νυλιδένιο. Δυσκολίες προκύπτουν επίσης
λόγω ζητημάτων πρόσβασης για την εργασία
σε πάνελ εγκατεστημένα σε ύψος, κάτι που
συχνά δεν αναμένεται στο στάδιο του σχε-
διασμού των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στις ανεμογεννήτριες μπορεί να ανακυ-
κλωθεί το 90% των υλικών π.χ. χάλυβας,
αλουμίνιο, χαλκός, χυτοσίδηρος και σκυρό-
δεμα. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως νεοδύ-
μιο, πρασεοδύμιο, βόριο, δυσπρόσιο και
νιόβιο, θα μπορούσαν να καταστήσουν την
ανάκτησή τους κερδοφόρα περιβαλλοντικά,
αλλά και οικονομικά. Σύμφωνα με την έκ-
θεση του ΕΟΠ, προκύπτουν προβλήματα
επειδή η υποδομή ανακύκλωσης βρίσκεται
ακόμη υπό ανάπτυξη για τις λεπίδες στροβί-
λων κατασκευασμένες από ελαφριά υλικά,
όπως οι ίνες άνθρακα, οι ίνες γυαλιού και τα
σύνθετα υλικά. Επίσης, το τεράστιο μέγεθος
των πτερυγίων, μπορεί να κάνει το κόστος
μεταφοράς απαγορευτικό σε εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης που βρίσκονται πολύ μακριά.  

Στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας,
όλα τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις
μπαταρίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Το
κοβάλτιο και το νικέλιο είναι αρκετά πολύ-
τιμα, ενώ η αυξημένη δυνατότητα επανα-
χρησιμοποίησης μπορεί να υποστηριχθεί
μέσω αρθρωτού/τυποποιημένου σχεδια-
σμού. Η έκθεση του ΕΟΠ υποστηρίζει ότι
σήμερα, η υποδομή για τη διαχείριση του
αυξανόμενου αριθμού απορριμμάτων μπα-
ταριών είναι ελλιπής σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Πρέπει να ενισχυθεί για να αντιμετω-
πίσει τις προβλεπόμενες μελλοντικές, με-
γάλες ποσότητες, υπερβαίνοντας και το
σημερινό έλλειμμα στις τεχνολογίες ανα-
κύκλωσης μπαταριών. Σημειώνεται, επί-
σης, πως η οικονομική απόδοση του συ-
στήματος μπορεί να είναι δύσκολο να επι-
τευχθεί, λόγω των διακυμάνσεων των τι-
μών των υλικών.

Ο ΕΟΠ προτείνει μεταξύ άλλων κάποιες
δράσεις που πρέπει να γίνουν, για την αντι-
μετώπιση της νέας πρόκλησης. Τονίζει την
ανάγκη οικολογικού σχεδιασμού των συ-
στημάτων ΑΠΕ, καθώς θα πρέπει να εξετά-
ζονται η δυνατότητα ανακύκλωσης και η
επικινδυνότητα των χρησιμοποιούμενων
υλικών. Οι νέες υποδομές θα πρέπει επίσης
να συντηρούνται κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας τους και να αναβαθμίζονται κάθε
φορά που εξελίσσεται η τεχνολογία. Επι-
πλέον είναι απαραίτητη η ανακύκλωση της
υποδομής στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης αποβλήτων για τις υποδομές στο τέ-
λος του κύκλου ζωής τους, θα επιτευχθεί
μέσω υψηλών ποσοστών συλλογής και κα-
τάλληλης επεξεργασίας. Η ταχεία ανάπτυξη
του τομέα δείχνει μια πιεστική ανάγκη για

επέκταση της ικανότητας και ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών επεξεργασίας.

Η υλοποίηση δράσεων στα τρία ενεργει-
ακά συστήματα που εξετάστηκαν από την
έκθεση, θα μετριάσει την αυξανόμενη παρα-
γωγή αποβλήτων που προβλέπεται τα επό-
μενα χρόνια. Αυτό, με τη σειρά του, θα βελ-
τιώσει σημαντικά τη βιωσιμότητα του το-
μέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
θα στηρίξει τα πράσινα διαπιστευτήριά του.
Τα κενά πολιτικής και τα εμπόδια στην
αγορά πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν
για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας και
της διαχείρισης αυτών των ροών αποβλή-
των. Το στοίχημα της ανακύκλωσης και της
σωστής διαχείρισης των πάρα πολλών
πλέον συστημάτων ΑΠΕ, για να κερδηθεί,
δεν μπορεί να αφεθεί για την τελευταία
στιγμή.
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ΟΛυκαβηττός είναι λόφος της
Αθήνας. Έχει το εκκλησάκι
του Αγίου Γεωργίου στην κο-
ρυφή του και λειτουργεί και
τελεφερίκ. Στην αρχαία ελλη-

νική μυθολογία, ο Λυκαβηττός ήταν ένας
βράχος που κουβαλούσε στα χέρια της η
Θεά Αθηνά και της έπεσε έπειτα από μια
κακή είδηση που της έφερε ένα κοράκι. Από
τότε, όπως λέει ο μύθος, τα κοράκια έγιναν
μαύρα. Σύμφωνα όμως με την ετυμολογία,
Λυκαβηττός είναι ο βράχος πάνω στον
οποίο «βαίνει» και «άττει», δηλαδή ορμά το
φως (λυκ) τη στιγμή που ο ήλιος ανατέλλει.
Ο Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς, ο λεξικογράφος
του 5ου αιώνα π.Χ, ανέφερε ότι η ονομασία
του Λυκαβηττού προερχόταν από την έκ-
φραση «λυκοβατίας δρυμός», εξαιτίας των
λύκων που είχαν φωλιές σε πολλά σημεία
στην περιοχή των λόφων, που αργότερα
ονομάστηκε Τουρκοβούνια. Άλλη εκδοχή
αναφέρει πως η ονομασία προέρχεται από
το λυκόφως, ενώ κάποιοι ιστορικοί την απο-
δίδουν στην πελασγική λέξη Λουκαμπέτου.

Από μαρτυρίες του Πλάτωνα και του Ξε-
νοφώντα γνωρίζουμε πως ο Λυκαβηττός
ήταν χωρίς δένδρα. Η δυναμική αντίστιξη
του λόφου με τον λόφο της Ακρόπολης
αποτυπώνεται στα σχέδια των περιηγητών
από τον 17ο αιώνα, ενώ η εξέλιξή του από
τον 19ο αιώνα και μετά φανερώνει τους με-
τασχηματισμούς της Αθήνας.

Τον 19ο αιώνα ο λόφος φυτεύτηκε με
ελαιόδενδρα, κάηκε, δεν ξαναφυτεύτηκε
και χρησιμοποιείτο ως βοσκοτόπι. Το 1831
ξεκίνησε από τους πρόποδες η συστημα-
τική του λατόμευση. Οι δραστηριότητες
της εξόρυξης πέτρας είχαν αρχίσει να πα-
ραμορφώνουν και να πληγώνουν βαθιά τον
λόφο. Έτσι, το 1836 απαγορεύτηκε η λατό-
μευση. Το 1840 τα λατομεία λειτούργησαν
ξανά, για να απαγορευτούν εκ νέου. Το
1861, λόγω των ολοένα αυξανόμενων ανα-
γκών της πρωτεύουσας για πέτρα, δόθηκαν
και πάλι άδειες. Οι αντιδράσεις ήταν μεγά-
λες από διανοούμενους και αρχαιολόγους
της εποχής. Οι δραστηριότητες καταργή-
θηκαν οριστικά το 1960.

Όνειρο του αρχιτέκτονα της νεοκλασι-
κής Αθήνας, Ε. Τσίλλερ, ήταν να γίνει ο
Λυκαβηττός άλσος, οπότε το 1886 κατέ-
θεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση ανάπλα-
σης η οποία δεν υλοποιήθηκε. Η πρόταση

προέβλεπε τη δημιουργία πάρκου με ξενο-
δοχείο, καφενείο, μικρά περίπτερα, εξέ-
δρες, κρήνες, σιντριβάνια, τεχνητούς κα-
ταρράκτες, γεφυράκια και παιδικές χαρές.
Η βασική αιτία που δεν υλοποιήθηκε ήταν
το τεράστιο δημοσιονομικό κόστος για την
εποχή. Οι δασολόγοι Π. Βαλσαμάκης και
Κ. Σάμιος ξεκίνησαν το έργο φύτευσης το
οποίο συνέχισε η Φιλοδασική Ένωση Αθη-
νών ήδη πριν τις αρχές του 20ού αιώνα,
επιδιώκοντας την ανάπτυξη φιλοδασικής
και περιβαλλοντικής συνείδησης στην
Αθήνα. Έτσι, διαμορφώθηκε το αστικό
πράσινο του Λυκαβηττού που σε συνδυα-
σμό με την πράσινη λοφοσειρά της κεντρι-
κής Αθήνας (Αρδηττός, Φιλοπάππου,
Στρέφη, Ακρόπολη, τα οποία επίσης η Φι-
λοδασική Ένωση Αθηνών δημιούργησε)
συνιστούν την ιστορική πράσινη ζώνη μη-
τροπολιτικής σημασίας.

Ο λόφος, με έκταση 442,8 στρεμμάτων,
αποτελεί τον μεγαλύτερο πνεύμονα αστι-
κού δάσους, καθώς το Πεδίον του Άρεως
έχει έκταση 230 στρεμμάτων και ο Εθνι-
κός κήπος 150,8. Η υψηλότερη κορυφή
εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό άκρο του, στο
εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. Ο δήμος εί-
ναι ιδιοκτήτης όλου του Λυκαβηττού πλην
έκτασης 35,608 στρεμμάτων -του μεγάλου
γηπέδου στάθμευσης και του ανενεργού

σήμερα θεάτρου- που έχουν περιέλθει στο
χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία επι-
διώκει την αξιοποίησή τους. Το τουριστικό
συγκρότημα στην κορυφή του και το τελε-
φερίκ ανήκουν στον δήμο και η εκμετάλ-
λευσή είχε παλαιότερα εκχωρηθεί στα
«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.»
αλλά μετά από διεκδίκηση ετών επέ-
στρεψε στον δήμο που μπορεί πλέον να
αξιοποιεί έσοδα από αυτά, προς όφελος
του λόφου και της πόλης.

Ο λόφος σήμερα περιλαμβάνει εκτενείς
φυσικούς χώρους πρασίνου και άλλους τό-
πους αδιαμόρφωτους ή βραχώδεις, ζώνες
οικολογικού ενδιαφέροντος, υποβαθμισμέ-
νες περιπατητικές διαδρομές, σημαντικής
αξίας τουριστικούς-ψυχαγωγικούς πόλους,
και αδρανείς ή εγκαταλειμμένες εγκατα-
στάσεις. Δυστυχώς, χρησιμοποιείται
άναρχα από τους επισκέπτες, στερείται βα-
σικών υποδομών εξυπηρέτησης και κυ-
ριαρχείται από το αυτοκίνητο. Εξακολου-
θεί όμως να παρέχει την εντυπωσιακότερη
θέαση της πρωτεύουσας και να τη χαρα-
κτηρίζει με την παρουσία του, να διαθέτει
ένα πλούσιο οικοσύστημα και να ασκεί
επιρροή στις γύρω γειτονιές και να αποτε-
λεί πόλο πρασίνου και αναψυχής μητροπο-
λιτικής εμβέλειας.

Η αναπλαΣΗ Του λυκαβΗΤΤου

Άποψη του Λυκαβηττού το 1920 από τον Frédéric Boissonnas. 
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Το υπαίθριο θέατρο του Λυκαβηττού.

Μονοπάτι στον Λυκαβηττό.

Γι’ αυτό ο δήμος Αθηναίων προχωρά
στην ανάπλαση-αξιοποίηση του Λυκαβητ-
τού. Είναι ήδη σε εξέλιξη από το καλο-
καίρι, η πρώτη φάση του σχεδίου των ση-
μαντικών παρεμβάσεων. Βάσει της στρα-
τηγικής, το «Πρόγραμμα Λυκαβηττός» εκ-
πονήθηκε επί της προηγούμενης δημοτικής
αρχής, συντονίστηκε από την Αρχιτέκτονα
Μαρία Καλτσά και στήθηκε με τη συνερ-
γασία των υπηρεσιών του Δήμου Αθη-
ναίων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και της Σχολής Αρχιτεκτονικής
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στο επίκεντρο της αναβάθμισης είναι η
εκ νέου λειτουργία του αρχαίου θεάτρου,
το οποίο παραμένει κλειστό για πάνω από
20 χρόνια και στόχος είναι να λειτουργήσει
ξανά το καλοκαίρι του 2022. Το έργο της
ανάπλασης απαίτησε να έρθουν σε συμφω-
νία ο δήμος και η ΕΤΑΔ, η οποία άνοιξε
τον δρόμο για τη συνολική ανάπλαση του
λόφου και των υποδομών του.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, που το κόστος
της ανάπλασης είναι 1.5 εκατομμύρια
ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τρεις

είναι οι άξονες στους οποίους θα κινηθούν
οι βελτιωτικές εργασίες.
• Εφαρμογή καινοτόμων, ήπιων, καλαί-

σθητων αντιπλημμυρικών-αντιδιαβρωτι-
κών τεχνικών και υλικών, κατάλληλων
για τη θωράκιση διαβρωμένων πρανών
στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου.

• Αντικατάσταση της ασφαλτόστρωσης
του δρόμου σε όλο το μήκος των 1.700
μέτρων και νέα επίστρωσή του με υδατο-
περατά υλικά, ώστε ο χαρακτήρας του να
είναι συμβατός με του αστικού δάσους
και να αποτελεί ευχάριστη, κύρια πεζο-
πορική διαδρομή. Παράλληλα η χρήση
υδατοπερατών υλικών θα συμβάλει στην
αντιπλημμυρική θωράκιση του λόφου.

• Ήπια αποκατάσταση με φυσικά υλικά
μιας περιπατητικής διαδρομής από μονο-
πάτια μήκους 3 χιλιομέτρων, τα οποία
συνδέουν επιμέρους σημεία του Λόφου,
όπως η Πράσινη Τέντα που ξανάνοιξε τις
πόρτες της και το Πέτρινο Περίπτερο.
Ως το κυρίαρχο αστικό δάσος του κέ-

ντρου της πόλης ο Λυκαβηττός συμβάλλει
στον μετριασμό των συνεπειών της κλιμα-
τικής αλλαγής και μπορεί να συνεισφέρει

στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της
πόλης, ενώ ως κοινός αστικός πόρος μπο-
ρεί να παρέχει πολλά οφέλη στους Αθηναί-
ους και τους επισκέπτες του με τρόπο βιώ-
σιμο, σύγχρονο, και στο πλαίσιο μιας αστι-
κής οικολογίας. Προϋπόθεση για αυτό απο-
τελεί η συνολική προστασία του, η αντιμε-
τώπιση των ειδικών προκλήσεων που αντι-
μετωπίζει, και η επιτυχής ανάπλασή του.
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Ένα κόκκινο μαγκρόβιο δάσος
ηλικίας 125.000 ετών, γνωστό
για την προτίμησή του σε βιό-
τοπους αλμυρού νερού, ακμά-
ζει μυστηριωδώς στις όχθες

ενός ποταμού στη χερσόνησο Γιουκατάν. Με
απόσταση περισσοτέρων των 200 χιλιόμε-
τρων από την ακτή του Κόλπου του Μεξικού,
το αρχαίο δάσος είναι πολύ μακριά από τον
τόπο του.

Τα μαγκρόβια δάση ή οικοσυστήματα απο-
τελούνται από μικρά ξυλώδη δέντρα, ανθε-
κτικά στο αλάτι και απαντώνται στις αβαθείς
παραλίες περιοχών με τροπικά και υποτρο-
πικά κλίματα. Στο ιδιόμορφο αυτό περιβάλ-
λον ζει μια πλούσια πανίδα που σε μεγάλο
βαθμό είναι αμφίβια (καβούρια, ψάρια,
έντομα). Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Octavio
Aburto-Oropeza, μέλος της ερευνητικής ομά-
δας μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο
PNAS, το συγκεκριμένο δάσος έχει «παγιδευ-
τεί στον χρόνο για περισσότερα από 100.000
χρόνια», εξ ου και η ασυνήθιστη θέση του.

Καθηλωμένο στην ενδοχώρα κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας μεσοπαγετώδους περιό-
δου, όταν τα επίπεδα της θάλασσας ήταν έξι
έως εννέα μέτρα υψηλότερα από ό,τι τώρα, το
αρχαίο παράκτιο οικοσύστημα βρίσκεται τώρα
δίπλα στον ποταμό San Pedro Martir, ο οποίος
διασχίζει την Γουατεμάλα και το Μεξικό. Η
ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το δάσος φι-
λοξενεί σχεδόν 100 είδη που συνήθως ευδοκι-
μούν σε πιο αλμυρές συνθήκες, αλλά είχαν
προσαρμοστεί σε περιβάλλον γλυκού νερού
πριν από περίπου 125.000 χρόνια, όταν υποχώ-
ρησε η στάθμη της θάλασσας. Οι επιστήμονες
υποθέτουν ότι κατάφεραν να επιβιώσουν χάρη
στα ασβεστούχα νερά που αντικατέστησαν το
θαλάσσιο νερό. Ο ποταμός διασχίζει ασβεστο-
λιθικά εδάφη, με αποτέλεσμα το νερό του είναι
πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο.

Χρησιμοποιώντας γενετικά και γεωλογικά
δεδομένα, δεδομένα βλάστησης και προσο-
μοιώσεις της διακύμανσης της στάθμης της
θάλασσας του παρελθόντος, οι ερευνητές με-
λετούν το «χαμένο» δάσος για πρώτη φορά,
επιτρέποντάς μας μια ματιά στο περιβάλλον
της τελευταίας μεσοπαγετώνιας περιόδου,
μιας εποχής που η Γη θερμάνθηκε και οι πά-
γοι έλιωσαν πλήρως. 

Οι συγγραφείς ελπίζουν ότι το έργο τους

θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα
παράκτια οικοσυστήματα, καθώς η στάθμη
της θάλασσας αυξάνεται ξανά. «Τα μαγκρό-
βια δάση του San Pedro μας προειδοποιούν
για τις δραματικές επιπτώσεις που θα μπο-
ρούσε να έχει η κλιματική αλλαγή, εάν δεν
λάβουμε επείγουσα δράση για να σταματή-
σουμε την εκπομπή αερίων του θερμοκη-
πίου», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Η προστασία της περιοχής γύρω από την

περιοχή μελέτης, που σε μεγάλο βαθμό απο-
ψιλώθηκε τη δεκαετία του 1970, είναι επίσης
ζωτικής σημασίας. Οι ερευνητές ελπίζουν τα
αποτελέσματά τους να πείσουν τις κυβερνή-
σεις για την ανάγκη προστασίας ανάλογων
οικοσυστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πηγή: Aburto-Oropeza, O., Burelo-Ramos, C. M.,
Ezcurra, E., Ezcurra, P., Henriquez, C. L., Vanderplank, S.
E., & Zapata, F. (2021). Relict inland mangrove ecosys-
tem reveals Last Interglacial sea levels. Proceedings of
the National Academy of Sciences, 118(41).

ένα δαΣοΣ «παγίδέυμένο ΣΤον χρονο»
έυδοκίμέί γία 125.000 χρονία έξω απο Τον ΣυνΗθίΣμένο βίοΤοπο

(Α) Μια συστάδα κόκκινου μαγκρόβιου (Rhizophora
mangle) στις όχθες του άνω τμήματος του ποταμού San
Pedro με τα νούφαρα των Μάγια (Nymphaea ampla),
ένα φυτό γλυκού νερού που αναπτύσσεται μαζί με τα
μαγκρόβια. (Β) Αεροφωτογραφία του κάτω τμήματος του ποταμού San Pedro 1 χλμ ανάντη από τους
καταρράκτες Reforma, στην οποία φαίνονται με λευκά βέλη τα φράγματα (εικόνα © Google Earth).
(C) απολιθωμένο δείγμα στρειδιού Crassostrea που βρίσκεται σε αργιλώδη ιζήματα του πυθμένα
μιας αρχαίας λιμνοθάλασσας, περίπου 10 μέτρα πάνω από την τρέχουσα στάθμη της θάλασσας.
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Ηπανάρχαια τέχνη του βο-
τσαλωτού ξεκινά από τα
βάθη των αιώνων. Τα πα-
λαιότερα βοτσαλωτά δά-
πεδα έχουν εντοπιστεί στο

Ιράκ και είναι δημιουργήματα των αρ-
χαίων λαών της Μεσοποταμίας (Ασσυ-
ρίων και Βαβυλωνίων). Στον ελληνικό
χώρο, από τα Μινωικά ήδη χρόνια έχουμε
δάπεδα με μεγάλα βότσαλα ενώ στο Γόρ-
διο της Φρυγίας σώζεται ένα πολυσύν-
θετο βοτσαλωτό δάπεδο του 8ου αι. π.Χ.

Στην Ελληνιστική περίοδο τον 5ο π.Χ.
αιώνα, οι Έλληνες προώθησαν το βοτσα-
λωτό ως μορφή τέχνης με γεωμετρικά
σχέδια. Προτιμώνται τα λευκά και μαύρα
βότσαλα, γιατί παρουσιάζουν μεγάλη το-
νική διαφορά και το μάζεμα από τις παρα-
λίες και τα ποτάμια είναι πιο εύκολο. Τα
αποτελέσματα ήταν εξαίρετα όπως μαρ-
τυρούν τα βοτσαλωτά δάπεδα του 4ου αι-
ώνα π.Χ. στην Πέλλα και την Όλυνθο,
στην βόρεια Ελλάδα, τα οποία αντέχουν
ακόμα στη φθορά του χρόνου. Την ίδια
περίοδο συναντάμε βοτσαλωτά δάπεδα
και στα Δωδεκάνησα (Ρόδος 3ος αι. π.Χ.).

Μετά την Ελληνιστική περίοδο, η τέ-
χνη του βοτσαλωτού χάνεται σιγά σιγά
στους αιώνες που ακολουθούν, καθώς η
τεχνητή κυβική ψηφίδα αντικατέστησε
το στρογγυλεμένο από το νερό βότσαλο.
Τα βοτσαλωτά επανήλθαν τον 18ο αι-
ώνα. Επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερης λαϊ-
κής τέχνης θεωρείται η Ρόδος, από όπου
μάλλον προέρχονται και τα μικρά βό-
τσαλα που κοσμούν τα δάπεδα άλλων
νησιών. Βοτσαλωτά όμως υπάρχουν επί-
σης στη Χίο, στις Σπέτσες, στην Τήνο
και σε άλλα νησιά του Αιγαίου και σε
χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία).

Για να κατασκευαστεί ένα βοτσαλωτό
δάπεδο απαιτείται μαστοριά και σκληρή
εργασία. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο και
στη συνέχεια να δουλέψουν ειδικευμένοι
τεχνίτες για να το εκτελέσουν. Για την
κατασκευή των βοτσαλωτών δαπέδων
εξομαλύνεται αρχικά η επιφάνεια του
δαπέδου. Ακολούθως τοποθετείται μια
στρώση κοκκινόχωμα, για να γίνει πιο
στερεό το υπόστρωμα και πιο λεία η επι-
φάνεια. Πάνω στο κοκκινόχρωμα τοπο-

Βοτσαλωτό ψηφιδωτό από το Γόρδιον.

θετείται λεπτό στρώμα ασβεστοκονιάμα-
τος, που έχει σκοπό να συγκρατεί τα βό-
τσαλα κατά την τοποθέτηση τους. Τα μο-
τίβα σχηματίζονται με βάση προκαθορι-
σμένο σχέδιο, που γίνεται είτε με καλού-
πια είτε με σπάγκο και καρφιά. Η τοπο-
θέτηση των βοτσάλων γίνεται ξεκινώ-
ντας από το περίγραμμα του σχεδίου.
Αφού τοποθετηθούν τα βότσαλα κτυπι-
ούνται με ξύλινη σφύρα για να ισοπεδω-
θούν. Οι μάστορες χρησιμοποιούν βό-
τσαλα ποταμού και θάλασσας τα οποία
σφηνώνουν όρθια το ένα δίπλα στο άλλο
πάνω σε νωπό τσιμέντο που έχουν στρώ-
σει σε έδαφος που πρέπει να είναι
σκληρό. Η κατασκευή των βοτσαλωτών
δαπέδων είναι σήμερα δαπανηρή. Έχει
υπολογισθεί ότι η δαπάνη για ένα τετρα-
γωνικό μέτρο τελειωμένο δάπεδο αντι-
στοιχεί σε τέσσερα ημερομίσθια τεχνίτη.
Το κόστος κατασκευής είναι υψηλό, όχι
για την ακρίβεια των υλικών, τα οποία
βρίσκονται άφθονα στη φύση, αλλά για
την εργασία διαλογής και μεταφοράς
των βοτσάλων που χρειάζεται πολλές
ώρες. Για να ολοκληρωθεί ένα τετραγω-
νικό μέτρο χρειάζεται να δουλέψουν
τρεις ώρες τέσσερις εργάτες, οι οποίοι

φυσικά θα έχουν δουλέψει κι άλλες ώρες
πριν για να συλλέξουν τα βότσαλα, να τα
κατανείμουν ανάλογα με το χρώμα και
το μέγεθος και να προετοιμάσουν το δά-
πεδο. Για το λόγο αυτό οι βοτσαλωτές
αυλές θεωρούνταν πάντα είδος πολυτε-
λείας. Σήμερα δεν επιτρέπεται πλέον η
λήψη βοτσάλων από τις παραλίες και τέ-
τοιου είδους κατασκευές γίνονται μόνον
με βιομηχανικά υλικά.  

Οι φθορές που υφίστανται τα βοτσα-
λωτά δάπεδα προέρχονται από καθιζή-
σεις του υποστρώματος και από φουσκώ-
ματα τα οποία προκαλούν οι ρίζες των
δένδρων και των φυτών. Για την αποκα-
τάσταση τους απαιτείται ξήλωμα, να
απομακρυνθούν οι ρίζες, να στρωθεί πιο
ανθεκτικό υπόστρωμα και επανατοποθέ-
τηση των βοτσάλων στο παλιό επίπεδο. 

Η τεχνοτροπία και ο τρόπος κατα-
σκευής των βοτσαλωτών δαπέδων ου-
σιαστικά παραμένει ίδια από περιοχή σε
περιοχή. Τα σχέδια δεν είναι απλά διακο-
σμητικά μοτίβα. Το κάθε ένα έχει λογική,
ερμηνεία και φιλοσοφία. Πρέπει να είναι
σχεδιασμένο με ακρίβεια και χρωματι-
σμένο με απλά χρώματα. Η θεματολογία
και τα σχέδια των βοτσαλωτών έχουν

βοΤΣαλωΤα
μία παναρχαία ΤέχνΗ
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Βοτσαλωτό στην αυλή του αρχοντικού Αλαμανέλλη στην Μυτιλήνη.
Λεπτομέρειες από βοτσαλωτές αυλές στη Χίο.

σχέση με τη νοοτροπία του εντολοδότη,
με την καλλιέργεια, την τάξη που ανήκει
και γενικά τις τοπικές αντιλήψεις για τη
διακόσμηση και την τέχνη. 

Έτσι εξηγείται και η διαφορά της θε-
ματογραφίας ανάμεσα στις Χιώτικες και
τις Σπετσιώτικες αυλές, αφού και στη
μια και στην άλλη περίπτωση οι μάστο-
ρες ήταν Χιώτες. Στη Χίο, τη Ρόδο και τη
Μυτιλήνη π.χ., τα θέματα σχεδόν πά-
ντοτε είναι διακοσμητικά (φυτικά, γεω-
μετρικά), ενώ στις Σπέτσες είναι απλά
παραστατικά, τα ίδια μ’ αυτά που χρησι-
μοποιούν και στα κεντήματα, τα ξυλό-
γλυπτα κ.ά., όπως το κυπαρίσσι, το κα-
ράβι, το φίδι, τα εργαλεία της δουλειάς
κ.ά. Για τις Χιώτικες αυλές οι μάστορες
έπαιρναν τα θέματα από τα φαγιάνς. Τα
φαγιάνς ήταν πιάτα διακοσμητικά ή σερ-
βίτσια καθημερινής χρήσης, φερμένα
από την Αυστρία, Βόρεια Ιταλία κ.α.
Άρα, τα θέματα των χιώτικων βοτσαλω-
τών είχαν επηρεαστεί από τη δυτική τέ-
χνη, όπως όλα τα διακοσμητικά θέματα
την περίοδο μετά το 1827. Για παρά-
δειγμα, μελετώντας βοτσαλωτές αυλές
στην περιοχή της Γένουας διαπιστώ-
νουμε ομοιότητες με αυτές της Χίου.

Στη Ρόδο, που είναι ονομαστή για τα
βοτσαλωτά της, υπάρχουν πολλές κατη-
γορίες σχεδίων και θεμάτων. Υπάρχουν
φυτικά θέματα στα οποία περιλαμβάνο-
νται τα κυπαρίσσια, οι κλάδοι, τα άνθη
και οι ελισσόμενοι βλαστοί, ενώ στα ζω-
ικά συγκαταλέγονται γάτες, σκύλοι, ψά-
ρια και πουλιά. Μπορεί ένας επισκέπτης
να δει βοτσαλωτά με τέτοια θέματα σε
Ιερούς Ναούς του νησιού, όπως στον
Ιερό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ στον
Αρχάγγελο Ρόδου.

Στα γεωμετρικά θέματα περιλαμβά-
νονται τα τετράγωνα, τα πολύγωνα, οι
ρόμβοι, οι κύκλοι, οι στρόβιλοι, τα δί-
κτυα αράχνης και συμπλεκόμενα σχή-
ματα που περιέχουν τέτοια θέματα. Ελ-
λειπτικά ή καμπυλόγραμμα σχέδια με
οξυκόρυφες γωνίες (μουσουλμανικά)
είναι ένα άλλο θέμα που συναντάται
στα δάπεδα της Ρόδου.

Επιπλέον σε ναούς και σε αυλές στη
Ρόδο και τη Λίνδο μπορεί κάποιος να πα-
ρατηρήσει βοτσαλωτά με γραμμικά θέ-
ματα. Πρόκειται για απεικονίσεις σπει-
ρών, μαιάνδρων, κυματίων, αλυσίδων,
τεθλασμένων γραμμών (ζίγκ ζαγκ) κ.ά.
Το ζίγκ ζαγκ ως πιο συνηθισμένο θέμα
παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις εκκλη-

σίες της Ρόδου και σε πολλά άλλα νησιά,
που έχουν βοτσαλωτά δάπεδα.

Άλλα θέματα είναι τα κοσμήματα και
τα ανθρωπόμορφα στοιχεία. Τα κοσμή-
ματα αφορούν ένα συνδυασμό φυτικών
και γεωμετρικών θεμάτων σε περίκεντρη
διάταξη. Παραδείγματα από αυτά είναι
τα ανθέμια που σχηματίζονται από συ-
μπλεκόμενους κύκλους. Τα ανθρωπό-
μορφα στοιχεία είναι οι άγγελοι, οι γορ-
γόνες και άλλα πρόσωπα, που όμως συ-
ναντώνται σπάνια στα βοτσαλωτά της
Ρόδου.

Τα βοτσαλωτά δάπεδα είναι στοιχείο
της παραδοσιακής μας κληρονομιάς και
πρέπει να μην ξεχαστεί η τέχνη τους. Γι’
αυτό, η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟΑ,
σε συνεργασία με την αστική μη κερδο-
σκοπική εταιρεία Diadrasis και τον Δήμο
Μεγίστης, διοργανώνουν στο Καστελλό-
ριζο τις δράσεις «Βοτσαλάκι βοτσαλάκι»

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συ-
ντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς, με επίκεντρο το μνημειακό βοτσα-
λωτό δάπεδο της Σχολής Σταματίου και
το δάπεδο του σχολικού συγκροτήματος
του νησιού. Οι δράσεις περιλαμβάνουν
εκπαιδευτικά εργαστήρια και παιχνίδια
κατασκευής για παιδιά και ενηλίκους,
συλλογή προφορικών μαρτυριών, ανοι-
χτές συζητήσεις. Μετά το Καστελλόριζο
θα γίνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα στη
Νίσυρο. Αυτές οι δράσεις είναι σημαντι-
κές γιατί μεγάλη απειλή του βοτσαλωτού
είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας.

Απώτερος στόχος των εμπλεκόμενων
φορέων είναι η δημιουργία ενός πλαι-
σίου για την τέχνη του βοτσαλωτού δα-
πέδου και ενός μητρώου εξειδικευμένων
τεχνιτών ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να
δοθεί μια συνέχεια σε αυτή τη λαϊκή τέ-
χνη και μέσω της εκπαίδευσης.
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Στα βάθη των θαλασσών μας και
ιδίως στο Αιγαίο, κρύβονται μυ-
στικά που κινδυνεύουμε να τα χά-
σουμε προτού καν μάθουμε ότι
υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα είναι οι Κοραλλιγενείς Οικότοποι που
αποτελούν κάποια από τα πιο σύνθετα και πιο
πλούσια θαλάσσια οικοσυστήματα της Με-
σογείου. Ταυτόχρονα όμως είναι και τα λιγό-
τερο μελετημένα οικοσυστήματα στη Μεσό-
γειο και δυστυχώς δεν προστατεύονται απο-
τελεσματικά.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουν ότι
υπάρχουν κοράλλια στο Αιγαίο. Όταν ακούμε
για κοράλλια ο νους μας πάει στους κοραλλιο-
γενείς υφάλους των τροπικών θαλασσών, κυ-
ρίως της Αυστραλίας και της Καραϊβικής.
Όμως υπάρχουν και στην Μεσόγειο και ονο-
μάζονται κοραλλιγενείς οικότοποι. Στα βάθη
μέχρι 50 μέτρα τα πιο παραγωγικά οικοσυστή-
ματα είναι κυρίως τα υποθαλάσσια λιβάδια και
ιδιαίτερα τα λιβάδια της Ποσειδωνίας. Πηγαί-
νοντας πιο βαθιά συναντάμε τις κοραλλιγενείς
συνθέσεις. Οι κοραλλιγενείς οικότοποι στο Αι-
γαίο βρίσκονται σε μεγαλύτερα βάθη απ’ ό,τι
στη δυτική Μεσόγειο, γιατί τα νερά του είναι
πιο διαυγή, επιτρέποντας στο φως να φτάσει
πιο βαθιά. Γι’ αυτόν τον λόγο οι αποικίες κο-
ραλλιών του Αιγαίου, που ζουν στη μεσοφω-
τική θαλάσσια ζώνη, προστατεύονται περισ-
σότερο από τις εναλλαγές θερμοκρασίας,
αφού στα βάθη όπου ζουν, η θερμοκρασία δεν
παρουσιάζει μεγάλες και απότομες μεταβολές.

Κάθε κοράλλι σχηματίζεται από αποικίες
πολύ μικρών ζώων, μεγέθους λίγων χιλιο-
στών το καθένα, τους λεγόμενους πολύποδες
(polyps). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι όλα
τα άτομα της κάθε αποικίας συνεργάζονται
για την επιβίωσή της, ενώ κάθε άτομο εξειδι-
κεύεται σε κάποια συγκεκριμένη εργασία,
όπως η συλλογή τροφής, η αναπαραγωγή, η
άμυνα ενάντια στους θηρευτές.

Οι κοραλλιγενείς οικότοποι στη Μεσόγειο
είναι αποικίες κοραλλιών, μαζί με ασβεστο-
λιθικά ροδοφύκη, που οι ψαράδες ονομάζουν
τραγάνες. Αποτελούν βιότοπους εξαιρετικής
σημασίας για πολλά άλλα θαλάσσια είδη.
Παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην αναπα-
ραγωγή των θαλάσσιων ειδών, έχουν πολύ
υψηλότερη βιοποικιλότητα απ’ ό,τι άλλα ση-

μεία. Για παράδειγμα καρχαριοειδή, σαλά-
χια, καλαμάρια, κ.ά. αποθέτουν σε αυτά τα
αυγά τους. Από αυτές τις περιοχές εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό η ζωή στη θάλασσα και βε-
βαίως η αλιεία. Σε αυτούς τους οικοτόπους
υπολογίζεται πως ζουν 1.800 θαλάσσια είδη,
μεταξύ αυτών και αρκετά πολύ εμπορικά
είδη, όπως οι αστακοί και οι συναγρίδες. Η
ηλικία των κοραλλιγενών συνθέσεων στο Αι-
γαίο υπολογίζεται σε 7.500 χρόνια, ενώ η
ανάπτυξή τους είναι εξαιρετικά αργή, καθώς
δεν ξεπερνά το ένα χιλιοστό τον χρόνο.

Τα κοράλλια στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο
ήταν περιζήτητα από την αρχαιότητα. Το κο-
ράλλι όπως και άλλα πολύτιμα υλικά ζωικής

προέλευσης (μαργαριτάρι, ταρταρούγα) ανα-
γνωριζόταν ως πολύτιμος λίθος. Στο λεξικό
του Ησύχιου αναφέρεται: «κοράλλιον: λίθος
θαλάσσιος ερυθρός». Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τα
αφιέρωναν στην Ίσιδα και οι Ρωμαίοι στην
Αφροδίτη. Στο έργο «Λιθικά» που αποδίδεται
στον μυθικό Ορφέα, αναφέρεται ότι το κο-
ράλλι έχει μεταφυσικές ιδιότητες, π.χ. προ-
στατεύει από θαλάσσιους κινδύνους και αρ-
νητικές επιρροές. Ο Πλίνιος αναφέρει πως οι
Ινδοί μάντεις πίστευαν ότι να φοράει κάποιος
κοράλλι, είναι ισχυρό αποτρεπτικό για πολ-
λούς κινδύνους, και πως οι ίδιοι τα χρησιμο-
ποιούσαν στις μαγικές τους ιεροτελεστίες.
Επιπλέον, σε πολλούς αναγεννησιακούς πίνα-

Τα κοραλλία Του αίγαίου
Το μυΣΤίκο ΤΗΣ φυΣΗΣ που πρέπέί να προΣΤαΤέψουμέ

Οι κοραλλιγενείς οικότοποι στο Αιγαίο βρίσκονται σε μεγαλύτερα βάθη απ’ ό,τι στη δυτική Μεσόγειο,
γιατί τα νερά του είναι πιο διαυγή, επιτρέποντας στο φως να φτάσει πιο βαθιά.
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κες, απεικονίζεται το θείο βρέφος με ένα κλα-
δάκι κοράλλι κρεμασμένο στον λαιμό.

Το κόκκινο και το μαύρο κοράλλι που
υπάρχουν στο Αιγαίο, αποτελούν και σήμερα
ημιπολύτιμους λίθους και χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή κοσμημάτων, κομπολο-
γιών και άλλων αντικειμένων, που χρησιμο-
ποιούνται ακόμη και στην οδοντιατρική. Το
κόκκινο κοράλλι πωλείτο στην αγορά από 70
μέχρι 90 ευρώ το κομμάτι, ενώ οι τιμές του
εκτοξεύονται στα ύψη όταν πρόκειται για ένα
ολόκληρο κλαδί. Το μαύρο κοράλλι, από την
άλλη, πριν από μερικά χρόνια πωλείτο στην
αγορά από νόμιμους και παράνομους αλιείς
για περισσότερα από 300 ευρώ!

Η συνηθισμένη πρακτική με την οποία
έβγαζαν τα κοράλλια ήταν το εργαλείο του
σταυρού. Αυτό το εργαλείο ήταν μια τσιμε-
ντένια κολόνα με ανάλογο σχήμα, που στις
άκρες του διέθετε σιδερένιες βέργες. Όταν ο
σταυρός έπεφτε στον βυθό, ξήλωνε τα κοράλ-
λια και από αυτό ανέβαινε στο σκάφος περί-
που το 30%. Το υπόλοιπο 70% καταστρεφό-
ταν και έμενε νεκρό στον βυθό της θάλασσας.

Σύμφωνα με την ελληνική, την ευρωπαϊκή
και τη διεθνή νομοθεσία, οι κοραλλιγενείς οι-
κότοποι αποτελούν προστατευόμενες περιο-
χές. Όμως, πρακτικά αυτό δεν ισχύει στην Ελ-
λάδα και τις άλλες περιοχές της Μεσογείου,
γιατί η τοποθεσία αυτών των οικοσυστημά-
των δεν είναι γνωστή. Δεν έχουν χαρτογραφη-
θεί και οριοθετηθεί, έτσι ώστε να απαγορευτεί
στις περιοχές αυτές η χρήση συρόμενων αλι-
ευτικών εργαλείων και άλλων καταστροφικών
πρακτικών. Η αλιεία με συρόμενα εργαλεία
(βιντζότρατα, μηχανότρατα), και η παράκτια
αλιεία με στατικά δίχτυα, μια συνηθισμένη
πρακτική σε πολλές περιοχές του Αιγαίου με
κοραλλιογενείς βυθούς ή τραγάνες προκα-
λούν τεράστιες ζημιές σε αυτούς τους οικότο-
πους και καταστρέφουν το έργο αιώνων της
φύσης. Συχνότατος στους κοραλλιογενείς βυ-
θούς είναι πλέον ο εντοπισμός σκαλωμένων
διχτυών που από τη μια νεκρώνουν τους επι-
βενθικούς οργανισμούς ενώ λειτουργούν κι
ως χρόνιες παγίδες ψαριών και άλλων ειδών.
Ολική καταστροφή προκαλούν και οι εκρή-
ξεις δυναμίτη, που δυστυχώς ακόμα χρησιμο-
ποιούνται από ασυνείδητους.

Ως ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για
την ανάδειξη, έρευνα και προστασία των Κο-
ραλλιγενών Οικοτόπων στο Αιγαίο, το Ινστι-
τούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος,
ενώνει τις δυνάμεις του με το Περιφερειακό
Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη
Μεσόγειο (UNEP/MAP SPA/RAC) και με το
Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου του

Essex Αγγλίας, με τη στήριξη του γαλλικού
φορέα Pure Ocean. 

Η δράση “Protecting Aegean Coralligene”
στοχεύει να αναπτύξει μία νέα μεθοδολογία
σχετικά χαμηλού κόστους αλλά υψηλής επι-
στημονικής αξιοπιστίας, με σύγχρονα ερευνη-
τικά εργαλεία (ROV, multibeam sonar, biomass
scanner, CTD). Έτσι θα μπορεί να εφαρμόζε-
ται από μικρά ερευνητικά σκάφη ανά τη Με-
σόγειο, συμβάλλοντας στην πιο αποτελεσμα-
τική έρευνα και προστασία αυτών των ιδιαί-
τερα σημαντικών αλλά και ευάλωτων θαλάσ-
σιων οικοτόπων. Παράλληλα θα συγκεντρω-
θεί βίντεο υψηλής ευκρίνειας – από εντυπω-
σιακά ζωντανά κοραλλιγενή αλλά και από κα-
τεστραμμένα, με στόχο την ευαισθητοποίηση
του κοινού και των αρχών στην Ελλάδα και
την Ευρώπη. Ήδη, οι ωκεανογράφοι της επι-
στημονικής ομάδας Aegean Explorer, εντόπι-
σαν στο Β.Α. Αιγαίο ένα δάσος από μαύρα
κοράλλια, ηλικίας τεσσάρων χιλιάδων ετών.
Η ερευνητική αποστολή έχει ήδη καταγράψει

περισσότερο από 250 είδη πανίδας και χλωρί-
δας, στις ελληνικές θάλασσες, σε θαλάσσια
έκταση μόλις 7.000 m².

Οι κοραλλιγενείς οικότοποι του Αιγαίου
κινδυνεύουν από την αλιεία με συρόμενα ερ-
γαλεία (μηχανότρατες), τη ρύπανση των θα-
λασσών και την κλιματική αλλαγή. Η έλ-
λειψη γνώσης και δεδομένων για αυτά τα ευ-
αίσθητα οικοσυστήματα εμποδίζουν τις προ-
σπάθειες προστασίας τους και την αποτροπή
της καταστροφής τους. Λαμβάνοντας υπόψη
ότι οι κοραλλιγενείς οικότοποι του Αιγαίου
έχουν πολύ αργό ρυθμό ανάπτυξης και ότι
κάποιοι από αυτούς ξεπερνούν τα 7.500 χρό-
νια σε ηλικία, καταλαβαίνουμε ότι η όποια
καταστροφή είναι μη αναστρέψιμη. Συνεπώς
η χαρτογράφηση και η παρακολούθησή τους
αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε όλη τη Μεσό-
γειο και κυρίως στην Ελλάδα για να μπορέσει
να εφαρμοστεί η ήδη υπάρχουσα νομοθεσία
για την προστασία τους και να δοθεί ένα τέ-
λος στην αλόγιστη καταστροφή τους.

Δάσος από το μαύρο κοράλλι (Anthipathella subpinnata) στα 100 μέτρα βάθος.
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Το ναυπηγείο ξύλινων σκα-
φών, δηλαδή το τμήμα ή τα
τμήματα του αιγιαλού εντός
λιμένων ή όρμων, όπου κα-
τασκευάζονται, επισκευάζο-

νται και συντηρούνται οι βάρκες, τα
καΐκια και τα πλοιάρια, είναι γνωστό ως
καρνάγιο ή ταρσανάς. Το καρνάγιο είναι
όρος της κοινής ναυτικής γλώσσας, που
έχει λατινική – ενετική προέλευση. Ου-
σιαστικά, η λέξη προέρχεται από τον όρο
«καρένα» (ιταλικής προέλευσης), δηλαδή
το μέρος του πλοίου ή ξύλινου σκάφους
το οποίο βρίσκεται μέσα στο θαλασσινό
νερό, τη γάστρα. Εκεί κολλάνε φύκια και
κοχύλια που πρέπει να καθαρίζονται. Τα
έφερναν στα ρηχά νερά της ναυπηγικής
ζώνης, τα γέρνανε στο πλευρό τους και τα
«καρενάριζαν». Σήμερα, πολλά από τα
καρνάγια είναι χώροι στους οποίους κυ-
ρίως συντηρούν και επισκευάζουν παρα-
δοσιακά καΐκια.

Αν και αρχικά τα καρνάγια αποτελού-
σαν χώρους κυρίως για μικρές επισκευα-
στικές δραστηριότητες, στη συνέχεια άρ-
χισαν σε αυτά να ναυπηγούνται και μεγα-
λύτερα σκάφη. Έτσι μετά την Παλιγγενε-
σία οι πρώτες ναυπηγικές μονάδες ήταν
τα μεγάλα καρνάγια της εποχής που βρί-
σκονταν στις Σπέτσες, το Γαλαξίδι, τη
Σύρο, τη Θάσο και τον Πόρο. Πολύ αρ-
γότερα άρχισαν να αναπτύσσονται επί-
σης και σε άλλα νησιά όπως στην Αίγινα
και βεβαίως στον Πειραιά και ειδικότερα
στην περιοχή του Περάματος και στην Ιε-
ρισσό, όπως και σε δύο νησιά του Β. Αι-
γαίου, τη Λέσβο και τη Σάμο, γνωστές
από την εποχή του Βυζαντίου.

Αυτές οι μικρές μονάδες απετέλεσαν
την αρχή της ναυπηγικής ανάπτυξης που
παρατηρήθηκε αμέσως μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, φθάνοντας κάποια χρο-
νική περίοδο η Ελλάδα να διαθέτει από τις
μεγαλύτερες ναυπηγικές μονάδες της Με-
σογείου. Μέχρι περίπου το 1950 οι ταρ-
σανάδες απασχολούσαν πολύ προσωπικό.

Καθώς η ναυπηγική είναι μια από τις πιο
πολύπλοκες παραδοσιακές τέχνες και οι
τεχνικές και τα μυστικά της ξυλοναυπηγι-
κής είναι πάρα πολλά, στα καρνάγια
υπήρχαν ειδικευμένοι τεχνίτες που ανα-
λάμβαναν μόνο συγκεκριμένες φάσεις της
κατασκευής. Για παράδειγμα, ο σαλατζής
ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό των
ναυπηγικών γραμμών ενός σκάφους πάνω
στη σάλα, δηλαδή το ξύλινο δάπεδο σχε-
δίασης. Με την κοπή και επεξεργασία των
ξύλων ασχολιόταν ο πισκιτζής, ενώ ο
μπουργουντζής άνοιγε με τρυπάνια τις
τρύπες για τις τζαβέτες (τους μεταλλικούς
συνδέσμους) και τις καβίλιες (τους ξύλι-
νους). Ο ιστιοράφτης σχεδίαζε, έκοβε και
έραβε τα πανιά, ο αρμαδούρος κατασκεύ-
αζε την εξάρτιση, ενώ ο καλαφάτης ανα-
λάμβανε τη στεγάνωση της γάστρας και
της κουβέρτας ενός σκάφους. Ο αρχιναυ-

πηγός, δηλαδή ο μάστορας του ναυπη-
γείου, συντόνιζε όλες τις επιμέρους εργα-
σίες και έδινε τις απαραίτητες εντολές και
οδηγίες στους εξειδικευμένους τεχνίτες
και τους μαθητευόμενους.

Εκείνα τα χρόνια, το ξύλο ήταν το βα-
σικό υλικό για την κατασκευή των σκα-
φών. Οι υλοτόμοι ναυπηγικής ξυλείας
γνώριζαν τα χαρακτηριστικά που πρέπει
να έχει η ξυλεία που προορίζεται για ναυ-
πηγικές εργασίες. Τα κατάλληλα ξύλα
εντοπίζονταν στο δάσος πριν από την
υλοτόμηση και πολλές φορές παλαιότερα,
γίνονταν και μηχανικές παρεμβάσεις στα
δέντρα, αναρτώντας βάρη και δένοντάς τα
με σχοινιά αρκετά χρόνια πριν από την
κοπή τους, ώστε να αποκτήσουν τα κα-
τάλληλα σχήματα που αντιστοιχούν σε
συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία
του σκελετού ενός σκάφους. Σημαντικό

καρναγια
μέρος 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
ενός ναυτικού λαού

Eλληνικό ιστιοφόρο πλέει στις ακτές της Ύδρας, ελαιογραφία αγνώστου καλλιτέχνη, 
μέσα 19ου αι., 90x73 εκ., Μουσείο Μπενάκη.
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ρόλο παίζουν και η περιεκτικότητα του
ξύλου σε ρετσίνι, η ομαλή διαμόρφωση
των ινών του ξύλου και η σωστή ξήρανσή
του μετά την κοπή. Η επιλογή του ξύλου
που θα χρησιμοποιούσαν σε κάθε μέρος
του σκαριού ήταν πολύ σημαντική, αφού
ορισμένα μέρη του πλοίου βρέχονται συ-
νεχώς με αποτέλεσμα να συστέλλεται το
ξύλο και άλλα βρίσκονταν διαρκώς στον
ήλιο και διαστέλλονταν. Τα καρφιά ήταν
αρχικά σιδερένια χειροποίητα και στη συ-
νέχεια βιομηχανικά ψευδαργυρωμένα.
Για την καθέλκυση άλειφαν το κάτω μέ-
ρος του πλοίου με λίπος ανακατωμένο με
οξύ, όπως λεμόνι, για να υπερνικήσουν
τις τριβές.

Εκτός από το ξύλο οι ναυπηγοί χρησι-
μοποιούν και επεξεργάζονται άλλα φυ-
σικά υλικά, όπως σίδηρο, χαλκό, γαλβα-
νισμένο σίδηρο, κατράμι, ρετσίνι, σχοι-
νιά, κάνναβη, λινό πανί, ζωικές ύλες και
γαίες (μίνιο, χρωστικές γαίες).

Η περίοδος από τα μέσα της δεκαετίας
του 1980 μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκα-
ετίας του 1990 ήταν για την ξυλοναυπη-
γική εποχή ακμής. Ο αλιευτικός στόλος
ανανεώθηκε και κυρίως αντικαταστάθη-
καν, με επιδοτήσεις, τα μεγάλα σκάφη, γε-
γονός που οδήγησε στην ανάπτυξη του
κλάδου των ναυπηγείων. Αντιθέτως, τα
αμέσως επόμενα χρόνια, η κατάσταση
στον κλάδο άλλαξε ριζικά. Σε μια προ-
σπάθεια να ανακάμψουν τα ιχθυοαποθέ-
ματα και να αυξηθεί η βιωσιμότητα των
αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, η Ευρω-
παϊκή Ένωση επιδότησε την καταστροφή
αλιευτικών σκαφών και την μείωση των
επαγγελματιών αλιέων. Αυτό, όμως, είχε
ως αποτέλεσμα την τελευταία 25ετία να
χαθούν 11.000 σκάφη, πολλά από τα
οποία (ίσως και η συντριπτική πλειοψη-
φία τους) ήταν παραδοσιακά.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ει-
σαγωγή νέων τεχνολογιών για τη μαζική
κατασκευή σκαφών με μεταλλικό ή πλα-
στικό κύτος, έχει ως αποτέλεσμα σήμερα
να υπάρχουν πλέον ελάχιστα καρνάγια.
Τα νέας τεχνολογίας σκάφη προτιμούνται
από τον περισσότερο κόσμο καθώς χρει-
άζονται λιγότερη συντήρηση από τα πα-
ραδοσιακά ξύλινα και αναπτύσσουν με-
γαλύτερες ταχύτητες. Μόνο οι επαγγελ-
ματίες ψαράδες προτιμούν τα ξύλινα
σκάφη, γιατί είναι πιο σταθερά και πιο
ασφαλή στη θάλασσα και με σωστή συ-
ντήρηση διατηρούνται για χρόνια, ενώ το
πλαστικό μετά απο μια δεκαετία περίπου
καταστρέφεται λόγω του φαινομένου της
ώσμωσης. Επίσης τα πλαστικά σκάφη εί-
ναι ασύμφορα σε σχέση με τα ξύλινα για
καθημερινή χρήση, λόγω του ότι χρειάζο-
νται περισσότερα καύσιμα.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πρωτο-
βουλίες της Ελληνικής Πολιτείας για την
αξιοποίηση των καρνάγιων και την ανα-
γέννηση του εν λόγω κλάδου της ναυπη-
γικής. Το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού ενέταξε το 2013 την ξυλο-
ναυπηγική στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προετοι-
μάζει την υποβολή φακέλου για την εγ-

γραφή της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης στους
Διεθνείς Καταλόγους της Σύμβασης για
τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού
ανακοίνωσε ότι δημιουργεί φορέα επαγ-
γελματικής κατάρτισης και μαθητείας
στην ξυλοναυπηγική τέχνη, με στόχο να
διαφυλαχθεί αυτή η ξεχωριστή τέχνη
των παραδοσιακών σκαφών. Παρόμοιες
σχολές λειτουργούν ήδη στην Τουρκία
και στο Κατάρ, που ουσιαστικά δημι-
ουργούν νέα γενιά καραβομαραγκών. Η
σχολή Μαθητείας και Επαγγελματικής
Κατάρτισης θα λειτουργεί με βάση το
πλαίσιο που θεσπίστηκε πρόσφατα από
το Υπουργείο Παιδείας, στο πρότυπο
της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και, συγκεκριμένα, με τη Σχολή Θετι-
κών Επιστημών, με έδρα τη Σάμο. Το
Τμήμα Μαθηματικών, με επικεφαλής
τον πρόεδρό του καθηγητή Ανδρέα Πα-
πασαλούρο, που διδάσκει Νέες Τεχνο-
λογίες στην Εκπαίδευση, έχει αναλάβει
τον σχεδιασμό, την επιστημονική επιμέ-
λεια των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, κα-
θώς και την κατάρτιση του προγράμμα-
τος σπουδών. 

Το ακρόπρωρο της Καρτερίας, Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας (επάνω αριστερά). Πάνω
από 100 άτομα απασχολούσαν τον προηγούμενο αιώνα τα τέσσερα μεγάλα καρνάγια της Ιε-
ρισσού, πηγή: dimosaristoteli.gr (επάνω δεξιά). Καρνάγιο στην Κοιλάδα Αργολίδας, πηγή:
Wikimedia Commons (κάτω αριστερά). Καρνάγιο στον λιμένα της Νάξου, Πηγή: Wikimedia
Commons (κάτω δεξιά).
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Φέτος τον Ιούνιο οι εικόνες
σόκαραν: Ένα παχύ στρώμα
κάλυψε σαν χαλί την τουρ-
κική Θάλασσα του Μαρ-
μαρά. Η θαλάσσια βλέννα

σημείωσε ευρεία εξάπλωση, φθάνοντας
μέχρι και τις ακτές της Κωνσταντινούπο-
λης, ενώ σε ορισμένα σημεία κατέστησε
την αλιεία απλά αδύνατη. Το ακραίο φαι-
νόμενο της θαλάσσιας βλέννας ως προς
την έκταση και ένταση στη Θάλασσα του
Μαρμαρά απασχόλησε τα διεθνή και ελ-
ληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ταυ-
τόχρονα, φαινόμενα μικρής έκτασης και
έντασης καταγράφηκαν σε περιοχές του
Θρακικού Πελάγους (από την Αλεξαν-
δρούπολη έως τη Χαλκιδική) με μεγαλύ-
τερη έκταση στην επιφάνεια σε περιοχές
της Λήμνου.

Η αιτία εντοπίστηκε γρήγορα, καθώς
επρόκειτο για ένα είδος άλγης που πολλα-
πλασιάστηκε εκθετικά και δημιούργησε
το στρώμα της βλέννας. Η κατανόηση και
αντιμετώπιση ενός φαινομένου θαλάσ-
σιας βλέννας προϋποθέτει βαθιά γνώση
της βιολογίας των μικροοργανισμών που
την παράγουν και των συνθηκών που προ-
άγουν την παραγωγή της και τη συγκέ-
ντρωση/μεταφορά της. Οι βιολογικές
διεργασίες παραγωγής βλέννας είναι πο-
λύπλοκες, ενώ πρέπει να τονισθεί ότι
έχουν προηγηθεί για εβδομάδες/μήνες
πριν από την εμφανή παρουσία του φαινο-
μένου συγκέντρωσης θαλάσσιας βλέννας. 

Η θαλάσσια βλέννα δημιουργείται κυ-
ρίως λόγω της πληθυσμιακής αύξησης μι-
κροοργανισμών του πλαγκτού. Ειδικό-
τερα, η βλέννα σχηματίζεται άμεσα από
την έντονη αύξηση ορισμένων ειδών φυ-
τοπλαγκτού, τα οποία φέρουν βλεννώδεις
θήκες, ενώ άλλα παράγουν βλέννα σε
συνθήκες περιβαλλοντικής καταπόνησης.
Ακόμη, πρωτόζωά του φέρουν βλεννώδη
κυτταρικά στοιχεία και με τον θάνατό
τους σε φαινόμενα ερυθράς παλίρροιας
παράγουν βλεννώδη συσσωματώματα
που μπορεί να αποτελούν υλικό επώασης
βλέννας. Ταυτόχρονα άλλοι μικροοργανι-
σμοί, ανόργανα σωματίδια, θρύμματα και

σωματίδια αλλόχθονης προέλευσης (π.χ.
γυρεόκοκκοι, αερομεταφερόμενοι μύκη-
τες) προσκολλώνται στη βλέννα.

Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
η βλέννα αχρηστεύει τα δίχτυα των
αλιέων, καταστρέφει τα κοράλλια και
άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και
απειλεί το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύ-
στημα καθώς επίσης και την αλιευτική
και τουριστική βιομηχανία

Πράγματι, η θαλάσσια βλέννα είχε
ολέθριες συνέπειες στο οικοσύστημα.
Τον Σεπτέμβριο, οι επιστήμονες παρατή-
ρησαν ότι το 60% της υποβρύχιας πανί-
δας έχει εξαφανιστεί. Η Θάλασσα του
Μαρμαρά ήταν ήδη περιβαλλοντικά κα-
ταπονημένη καθώς, σύμφωνα με τους ει-
δικούς, πριν εμφανιστεί η βλέννα, ήδη
τουλάχιστον 41 είδη ψαριών είχαν είτε
εξαφανιστεί είτε ήταν μη εκμεταλλεύ-
σιμα εμπορικά εξαιτίας της υπεραλίευ-
σης και της μόλυνσης των υδάτων. Η
βλέννα σταδιακά εναποτέθηκε στον
βυθό, επιβραδύνοντας έτσι την ανάπτυξη
μυδιών και κοραλλιών και εμποδίζοντας
την ικανότητά τους να φιλτράρουν το
νερό. Μακροπρόθεσμα, το ζωοπλα-
γκτόν, η βασική τροφή πολλών ψαριών,
κινδυνεύει να εξαλειφθεί.

Η θαλάσσια βλέννα επανεμφανίστηκε
τον Οκτώβριο, λόγω των υψηλών θερ-
μοκρασιών, όπως είχαν εκτιμήσει οι
υδροβιολόγοι. Είχαν επίσης προειδοποι-
ήσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση, το
φαινόμενο μπορεί να επεκταθεί στη
Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στο Αιγαίο,
πυροδοτώντας μια περιφερειακή οικο-
λογική κρίση.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα που προέ-
κυψε ήταν πασιφανές, οι τουρκικές αρχές
κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για
την προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αντι-
μετώπισή του. Αν και μαζεύτηκαν μεγά-
λες ποσότητες βλέννας από τη θάλασσα,
οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτά τα μέτρα
δεν επαρκούν. Ως μόνη λύση θεωρούν
την άμεση παύση της απόρριψης στη θά-
λασσα των ανεπεξέργαστων λυμάτων.

Οι επιστήμονες επισήμαιναν επί χρό-
νια τον κίνδυνο η θαλάσσια βλέννα να
κατακλύσει τη Θάλασσα του Μαρμαρά.
Ένα παρόμοιο φαινόμενο θαλάσσιας
βλέννας είχε εμφανιστεί στην περιοχή
και στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Αρ-
κετοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι για την
φετινή έξαρση του φαινομένου, σίγουρα
διαδραμάτισε κάποιο ρόλο η αύξηση της
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Η θαλαΣΣία βλέννα
ΣΤίΣ ακΤέΣ Του μαρμαρα 
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ταμού Μελέν που βρίσκεται σχεδόν 200
χιλιόμετρα μακριά. Σήμερα στην Κων-
σταντινούπολη η οποία είναι κατάμεστη
από λιμάνια, εργοστάσια χημικών ου-
σιών και λιπασμάτων, εργοστάσια κατα-
σκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων
και λοιπές βιομηχανίες, παράγεται σχε-
δόν το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας. Ο
αντίκτυπος, ωστόσο, αυτής της τερά-
στιας ανάπτυξης στο περιβάλλον ήταν
ιδιαίτερα αρνητικός. Επιπλέον, στη λε-
κάνη του Μαρμαρά καταλήγουν τα
ύδατα των ποταμών της ευρύτερης πε-
ριοχής καθώς και μέρος των υδάτων που
μεταφέρονται μέσω του Δούναβη και του
Βόλγα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος και
πιο μολυσμένος ποταμός στην Ευρώπη,
στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν και επισημαί-
νουν ότι η υπέρμετρη ανάπτυξη στις πα-
ράκτιες ζώνες και τα πολλά έργα υποδο-
μής έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές

θερμοκρασίας των θαλασσών που οφεί-
λεται στην κλιματική αλλαγή. 

Η απότομη αύξηση τόσο του πληθυ-
σμού όσο και της κατά κεφαλήν κατανά-
λωσης νερού στις πόλεις γύρω από τη
Θάλασσα του Μαρμαρά τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, είχε ως αποτέλεσμα τη
δραστική αύξηση των αστικών λυμάτων
που αποβάλλονται στη θάλασσα, με πε-
ρισσότερα από τα μισά από αυτά να μην
υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία.
Καθώς τα πρόστιμα που επιβάλλονται εί-
ναι σπάνια και σχετικά αμελητέα, πολλές
βιομηχανίες αποβάλλουν τα υγρά από-
βλητά τους χωρίς την παραμικρή επεξερ-
γασία. Εξαιτίας της ταχείας και άναρχης
ανάπτυξης της Κωνσταντινούπολης
όπου ζουν 24 εκατομμύρια άνθρωποι (το
30% του συνολικού πληθυσμού της
Τουρκίας), κατέστη υποχρεωτική η εκμε-
τάλλευση απομακρυσμένων υδάτινων
πόρων, όπως η λεκάνη απορροής του πο-

στην οικολογία της Θάλασσας του Μαρ-
μαρά και απευθύνουν έκκληση για την
άμεση προστασία του περιβάλλοντος
της περιοχής. Η τουρκική κυβέρνηση
δεσμεύτηκε για την ενίσχυση των ελε-
γκτικών μηχανισμών και τη δίωξη όλων
όσοι παρανομούν. Ωστόσο προτεραιό-
τητα της κυβέρνησης σχετικά με την
Κωνσταντινούπολη, παραμένει το νέο
κανάλι της Κωνσταντινούπολης, η νέα
υδάτινη οδός ανάμεσα στη Μαύρη Θά-
λασσα και τη Θάλασσα του Μαρμαρά, η
διάνοιξη της οποίας θα κοστίσει περί τα
15 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τουρ-
κική ηγεσία υποστηρίζει ότι θα αποτελέ-
σει σύμβολο μιας ισχυρής Τουρκίας.
Πάρα πολλοί επιστήμονες όμως κάνουν
λόγο για περιβαλλοντική καταστροφή
τεραστίου μεγέθους. Με τις αντοχές της
Θάλασσας του Μαρμαρά να έχουν ξεπε-
ραστεί, τα προβλήματα θα επιδεινωθούν
στο μέλλον.
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Τα ξενικά είδη εντόμων αντι-
προσωπεύουν μια από τις πιο
πολυπληθείς ομάδες εισβλη-
τικών οργανισμών στην Ευ-
ρώπη. Ειδικά τις τελευταίες

δεκαετίες, ο ρυθμός εξάπλωσης των ξε-
νικών εντόμων έχει σταδιακά αυξηθεί
σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα της
παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και
των ανθρώπινων μετακινήσεων. Πολλά
από τα είδη αυτά έχουν προκαλέσει ση-
μαντική οικονομική επιβάρυνση, απώ-
λεια βιοποικιλότητας και διαταραχές
στη λειτουργία των οικοσυστημάτων. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
κόκκινου σκαθαριού (Rhynchophorus
ferrugineus) που εμφανίστηκε στη χώρα
μας το 2004, με τις αθρόες εισαγωγές
φοινίκων λόγω των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Το έντομο αυτό εξολόθρευσε,
μέσα σε λίγα χρόνια, πολλά είδη φοινί-
κων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, φέρνο-
ντας για πρώτη φορά στο προσκήνιο το
πρόβλημα των ξενικών ειδών εντόμων.

Το κόκκινο σκαθάρι δεν είναι όμως το

μοναδικό ξενικό έντομο στην Ελλάδα.
Οι εντομολόγοι έχουν καταγράψει 496
διαφορετικά είδη εντόμων-«εισβο-
λέων», κάποια από τα οποία είναι εξί-
σου επιβλαβή. Υπολογίζουν ότι το 30%
των ξενικών ειδών εντόμων είναι κολε-
όπτερα (λ.χ. σκαθάρια), το 25% είναι
ημίπτερα (λ.χ. βρωμούσες), το 15% εί-
ναι υμενόπτερα (λ.χ. σφήκες, μέλισσες,
μυρμήγκια), το 10% είναι λεπιδόπτερα
(λ.χ. σκόροι, πεταλούδες, νυχτοπετα-
λούδες), ενώ το 7% περίπου είναι δί-
πτερα (λ.χ. μύγες, κουνούπια).

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη
γνώση, μια ομάδα επιστημόνων δημι-
ούργησε μια ανοιχτή βάση δεδομένων
για όλη αυτή την πληροφορία, την ιστο-
σελίδα Alientoma (alientoma.myspecies.
info). Βασικός στόχος είναι αρχικά η
ενημέρωση του κοινού και η προώθηση
της συμμετοχής των πολιτών-επιστημό-
νων στην καταγραφή των ξενικών εντό-
μων, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό
των δυσμενών επιπτώσεων της εδραίω-
σης και εξάπλωσής τους στην Ελλάδα.

Η επιστήμη των πολιτών (ευρέως
γνωστή ως citizen science) μπορεί να
οριστεί ως η εμπλοκή των πολιτών στην
επιστημονική έρευνα. Κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, με την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας και την αυξημένη χρήση του
διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, καθημερινοί άνθρωποι, φυ-
σιολάτρες και φυσιοδίφες έχουν ανα-
πτύξει την περιέργειά τους και έχουν
εντρυφήσει σε πολύπλοκα επιστημο-
νικά ζητήματα. Η συμμετοχή των πολι-
τών-επιστημόνων στη χαρτογράφηση
της παρουσίας, εξάπλωσης και των επι-
πτώσεων των ξενικών εισβλητικών ει-
δών έχει αποδειχθεί μείζονος σημασίας.
Όσον αφορά τα ξενικά έντομα στην Ελ-

λάδα, οι πολίτες επιστήμονες μέσω
αναρτήσεων τους σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, έχουν συμβάλει στην εξα-
κρίβωση της παρουσίας ξενικών ειδών
όπως η τριχόποδη μύγα Trichopoda pen-
nipes και η νυχτοπεταλούδα της λαντά-
νας Lantanophaga pusillidactylus. Επι-
πρόσθετα, δεδομένα επιστημόνων πολι-
τών έχουν αξιοποιηθεί στη χαρτογρά-
φηση της εξάπλωσης ξενικών εντόμων.
Στην ιστοσελίδα Alientoma παρέχονται
οδηγίες στους πολίτες πώς μπορούν να
κάνουν σωστά μια καταγραφή, από τη
φωτογράφιση ενός είδους μέχρι τη συλ-
λογή ενός δείγματος.

Επιπρόσθετα, την τρέχουσα περίοδο
και έως την άνοιξη του 2023, βρίσκεται
σε εξέλιξη και στην Ελλάδα, ένα με-
γάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρό-
γραμμα, που χρηματοδοτείται από το
Interreg και ονομάζεται INVALIS -
«Προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα
της Ευρώπης από τα χωροκατακτητικά
ξενικά είδη». Στο πρόγραμμα συμμετέ-
χουν επτά εταίροι από επτά χώρες, ενώ
επικεφαλής είναι ο ελληνικός Οργανι-
σμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Στόχος
του προγράμματος είναι η διαμόρφωση
και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτι-
κών για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος των ξενικών χωροκατακτητικών
ειδών.

ξένίκα έίδΗ ένΤομων 
προκαλουν ζΗμίέΣ 
ΣΤΗν οίκονομία 
καί Τα οίκοΣυΣΤΗμαΤα

Το κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων
(Rhynchophorus ferrugineus). 

Πηγή φωτό: Wikimedia Commons
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Η πυρκαγιά στις 23 Μαΐου στα Γεράνεια Όρη έκαψε πάνω από 70.000 στρέμματα 
μεταξύ των οποίων μεγάλο τμήμα παρθένου δάσους.

Εκατοντάδες δασικές πυρκα-
γιές ξέσπασαν το καλοκαίρι
του 2021 στην Ελλάδα, πολ-
λές από τις οποίες μετά τις
22 Ιουλίου, εν μέσω πρωτο-

φανούς καύσωνα και θυελλωδών ανέ-
μων, οι οποίες αποτέφρωσαν τεράστιες
εκτάσεις. Στον Πίνακα φαίνονται οι με-
γαλύτερες πυρκαγιές του καλοκαιριού
του 2021, σύμφωνα με τις μετρήσεις από
δορυφορικά συστήματα μέτρησης καμέ-
νων εκτάσεων από το Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Καταγραφής Πυρκαγιών ΕFFIS.

Δυστυχώς, φέτος από τον Μάιο είχαμε
μεγάλες πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στις 23
Μαΐου στα Γεράνεια Όρη έκαψε πάνω
από 70.000 στρέμματα μεταξύ των
οποίων μεγάλο τμήμα παρθένου δάσους.
Όσον αφορά την εποχή εκδήλωσης της
πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη, αποτελεί
αρνητικό ρεκόρ, καθώς από το 2000 έως
σήμερα καμία δασική πυρκαγιά από όσες
συνέβησαν πριν το μήνα Ιούνιο δεν είχε
κάψει πάνω από 5.000 στρέμματα.

Την Τρίτη 3 Αυγούστου, δασική πυρ-
καγιά εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές
ώρες, στην περιοχή Άνω Βαρυμπόμπη
του δήμου Αχαρνών Αττικής, η οποία
επεκτάθηκε στις γύρω περιοχές των βο-
ρείων προαστίων της Αθήνας (Ιπποκρά-
τειος Πολιτεία, Αδάμες Κηφισιάς, Βα-
ρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες και Τατόι).
Στο Τατόι, η πυρκαγιά απείλησε να κά-
ψει τα τέως Βασιλικά Ανάκτορα, ενώ
στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και τις Αδά-

μες Κηφισιάς, τους Θρακομακεδόνες,
στη Δροσοπηγή και το Κρυονέρι κατα-
στράφηκαν δεκάδες κατοικίες. Στη Βα-
ρυμπόμπη, η φωτιά έφτασε εντός της
πόλης μέσα στην κεντρική πλατεία, καί-
γοντας σπίτια και επιχειρήσεις, άλλα και
τη δασική έκταση γύρω της. Αντίστοιχα
και ο Ιππικός Όμιλος Βαρυμπόμπης κα-
ταστράφηκε ολοκληρωτικά. Τα άλογα
μεταφέρθηκαν έγκαιρα στο Ολυμπιακό
Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο Με-
σογαίας.

Αν και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
στην περιοχή Άνω Βαρυμπόμπη είχε τε-
θεί υπό μερικό έλεγχο τις πρωινές ώρες
της Πέμπτης στις 5 Αυγούστου, νέα δα-
σική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πε-
ριοχή Βασιλικά Πάρνηθας του δήμου
Αχαρνών Αττικής. Η νέα πυρκαγιά σε
συνδυασμό με τις συνεχείς αναζωπυρώ-
σεις από την προηγούμενη πυρκαγιά

στην ίδια περιοχή (Άνω Βαρυμπόμπη)
πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις
καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
έδιναν μάχες και με την πυρκαγιά της βό-
ρειας Εύβοιας με αποτέλεσμα να μην
υπάρχουν αρκετές δυνάμεις για να περιο-
ριστεί άμεσα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε
γρήγορα στις Αφίδνες και έκαψε όλη την
δασική έκταση γύρω από την κωμόπολη,
φτάνοντας μέχρι την Εθνική Οδό Αθη-
νών-Θεσσαλονίκης, την οποία και διέ-
σχισε περνώντας προς τον Άγιο Στέφανο,
τη Λίμνη Μαραθώνα και το Καπανδρίτι
περίπου στο ύψος των διοδίων. Κατα-
στράφηκαν δεκάδες κατοικίες και επιχει-
ρήσεις, ενώ κάηκε ολοσχερώς και ένα
εργοστάσιο με πλαστικά, κοντά στον
Άγιο Στέφανο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας,
καταστροφικές πυρκαγιές σημειώθηκαν
σε πολλές περιοχές, στα βόρεια του νη-
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σιού, στους Δήμους Μαντουδίου-Λί-
μνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού,
ενώ υπήρχαν συνεχείς αναζωπυρώσεις
και σε άλλες περιοχές, στα όρια των δύο
Δήμων. Η φωτιά απείλησε να φτάσει μέ-
χρι την Ιστιαία, αλλά και τη Χαλκίδα.
Στο μέτωπό της οι πυρκαγιές είχαν φτά-
σει μέχρι την θάλασσα μεταξύ Ευβοϊκού
και Αιγαίου, και οι περισσότεροι κάτοι-
κοι είχαν εκκενώσει τα σπίτια τους, τα
οποία είχαν υποστεί σοβαρές και εκτετα-
μένες ζημιές, με τα περισσότερα, να
έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Ορι-
σμένοι κάτοικοι των περιοχών αυτών,
μεταφέρθηκαν προσωρινά με φέρι-μποτ
σε άλλες περιοχές της Εύβοιας, τόσο σε
συγγενείς τους, κυρίως ωστόσο στη
Χαλκίδα, όπου ορισμένους τους φιλοξε-

νούσαν στο Κλειστό Γυμναστήριο, ενώ
άλλοι έμειναν προσωρινά στο λιμάνι της
Αιδηψού, μέχρι να σβήσουν ολοκληρω-
τικά τις πυρκαγιές. Η φωτιά στη βόρεια
Εύβοια εκτιμάται όχι έχει κάψει πάνω
από 500.000 στρέμματα δάσους, γεγονός
που την κατατάσσει ως τη μεγαλύτερη
δασική πυρκαγιά στην ιστορία της Ελλά-
δας. 

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου, λίγο πριν
από το μεσημέρι ξεσπούν στην Ηλεία
μέσα σε διάστημα μιας ώρας 7 πύρινα
μέτωπα, τα οποία λόγω της ξηρασίας,
των ισχυρών ανέμων και της ζέστης που
επικρατούσε, παίρνουν γρήγορα ανησυ-
χητικές διαστάσεις. Ξύπνησαν οι «μαύ-
ρες» και γεμάτες δάκρυα και στάχτες,
μνήμες του 2007. Οι συνθήκες ήταν τέ-

τοιες που τις επόμενες ώρες οι φωτιές εί-
χαν εξαπλωθεί σε αγροτοδασικές εκτά-
σεις απειλώντας παράλληλα οικισμούς
και κοινότητες και με ένα μέτωπο αρκε-
τών χιλιομέτρων να καίνε με μανία ό,τι
βρουν στο πέρασμά τους. Ευτυχώς γλί-
τωσαν από τις πυρκαγιές το μουσείο, ο
αρχαιολογικός χώρος, η Δ.Ο.Α, το μνη-
μείο του Πιέρ ντε Κουμπερτέν και η
έδρα του δήμου, αν και ο κίνδυνος για τα
παραπάνω, παρέμενε ορατός για πολλές
ώρες. Και μπορεί τα αρχαία και ο πολιτι-
σμός μας να στάθηκαν τυχερά και να πα-
ρέμειναν ανέπαφα από την πύρινη λαί-
λαπα, στην πραγματικότητα η κατα-
στροφή είναι τεράστια σε δασική και
καλλιεργήσιμη έκταση, όπως τεράστιες
είναι και οι ζημιές που υπέστησαν οι κα-
τοικίες, όπως και χιλιάδες ζώα, άγρια και
ήμερα.

Το άμεσο αίτιο πρόκλησης διέφερε
από πυρκαγιά σε πυρκαγιά. Στην πυρκα-
γιά της Βαρυμπόμπης υποστηρίχθηκε ότι
ξεκίνησε όταν εξερράγη τοπικός υπο-
σταθμός της ΔΕΗ. Οι αγροτικές εργασίες
όπως καύση κλαδιών, εν μέσω αντιπυρι-
κής περιόδου, φαίνεται να ήταν η αιτία
για τη μεγάλη φωτιά στην Κορινθία και
στα Γεράνεια Όρη, τον Μάιο του 2021.
Τέλος έγιναν και συλλήψεις για εμπρη-
σμό. Παρ’ όλα αυτά σε μερικές περιπτώ-
σεις το άμεσο αίτιο πρόκλησης της φω-
τιάς είναι άγνωστο.

Κοινός παρονομαστής όλων των μεγά-
λων πυρκαγιών που ξέσπασαν από τα
τέλη Ιουλίου και μετά, ήταν οι ακραίες
καιρικές συνθήκες καύσωνα και ανέμων
που επικράτησαν. Ο καιρός εκείνη την
περίοδο στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε
από υψηλότατες θερμοκρασίες. Σε εννέα
μετεωρολογικούς σταθμούς μετρήθηκαν
μέγιστες θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των
εποχών. Στις 27 Ιουλίου το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών δημοσίευσε στοιχεία
για ένα εξαιρετικά μακράς διαρκείας
κύμα καύσωνα στην ηπειρωτική χώρα
καθώς και υψηλές θερμοκρασίες το
βράδυ. Σε πρώτη φάση, έως τις 4 Αυγού-
στου, ένας θερμότατος αεροχείμαρρος
έφτασε από τη Βόρεια Αφρική, ενώ σε
δεύτερη φάση, άλλη μια καθοδική κί-
νηση των αέριων μαζών ενίσχυσε την
υπερθέρμανση. Ο Αύγουστος κορυφώ-
θηκε με τοπικά πάνω από 45° C σημειώ-
νοντας «ιστορικό κύμα καύσωνα». Έτσι,
δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για
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Την Τρίτη 3 Αυγούστου, δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες, στην πε-
ριοχή Άνω Βαρυμπόμπη του δήμου Αχαρνών Αττικής (επάνω). Στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Εύβοιας, καταστροφικές πυρκαγιές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές, στα βόρεια του
νησιού, στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού (κάτω).
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την ανάπτυξη δασικών πυρκαγιών. Κατά
τις δυσκολότερες ημέρες του καύσωνα, η
επικινδυνότητα πυρκαγιάς ήταν πολύ
υψηλή σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ο
καύσωνας συνοδευόταν από πολύ χα-
μηλά επίπεδα υγρασίας, καθώς επίσης
και από ισχυρούς ανέμους, κάνοντας το
όλο κλίμα ακόμα πιο επικίνδυνο.

Έχει επισημανθεί και η δράση άλλων
παραγόντων, οι οποίοι συντέλεσαν στην
ανάπτυξη των μεγάλων πυρκαγιών του
2021. Πρώτα απ’ όλα, η κλιματική αλ-
λαγή, η οποία συνοδευόμενη από την
υπερθέρμανση του πλανήτη, οδηγεί σε
παρατεταμένες περιόδους ισχυρού καύ-
σωνα και ξηρασίας. Έτσι, παρόλο που οι
περιοχές της Μεσογείου είναι εξοικειω-
μένες με τις συχνές πυρκαγιές, υπάρχει
μία γενικευμένη έξαρση του φαινομένου
με εκατοντάδες φωτιές να εκδηλώνονται
σε λίγες μόνο ημέρες. 

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η μόνη
αιτία για τον εφιάλτη των δασικών πυρ-
καγιών που ζει η χώρα μας. Η άναρχη
δόμηση, αλλά και η δόμηση μέσα σε δα-
σικές περιοχές (και μάλιστα συχνά σε
πευκοδάση), η ανεξέλεγκτη ρίψη μπά-
ζων, η ανεπαρκής πρόβλεψη (καθαρι-
σμός δασών από εύφλεκτα υλικά, επαρ-
κής στελέχωση δυνάμεων κατάσβεσης
με στελεχικό δυναμικό και ανθρώπους
που γνωρίζουν κάθε περιοχή) και η
ανοργάνωτη συνύπαρξη πολλών ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων (όπως π.χ. αγρο-
τικές, γεωργικές ή οικοδομικές δραστη-
ριότητες) δίπλα σε δάση, δημιουργούν
μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Όμως, κατά τους ειδικούς η αφετηρία
του κακού είναι ο νόμος 2612/1998 που
μετέφερε την αρμοδιότητα της δασοπυ-
ρόσβεσης από τη δασική υπηρεσία στην
πυροσβεστική και ειδικότερα το άρθρο
9, που μετέφερε και τις αντίστοιχες πι-
στώσεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εγκατά-
λειψη της πρόληψης, την κατάργηση των
εργασιών καθαρισμού των δασών με συ-
νεπακόλουθο τη συσσώρευση καύσιμης
ύλης στο έδαφος, αλλά και την αδυναμία
αντιμετώπισης της φωτιάς από την Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία στο πεδίο, λόγω
άγνοιας των συνθηκών του δάσους. Στην
έκθεση που συνέταξε η επιτροπή εμπει-
ρογνωμόνων υπό τον συντονισμό του δι-
ευθυντή του Global Fire Monitoring
Center (GFMC), καθηγητή Dr Johann
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙα ΕκτασΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ελέγχου των δασικών πυρκαγιών, λόγω
της αύξησης της ποσότητας της καύσι-
μης ύλης. Αυτή είναι ουσιαστικά η αιτία
της διαπιστωμένης από τους εμπειρο-
γνώμονες έμφασης της ελληνικής πολιτι-
κής στην καταστολή έναντι της πρόλη-
ψης. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη
πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη είδαμε περι-
πτώσεις σπιτιών που σώθηκαν γιατί οι
ιδιοκτήτες είχαν φροντίσει να καθαρί-
σουν επιμελώς γύρω γύρω το σπίτι τους
από τα ξερά χόρτα, όταν γειτονικά τους
σπίτια κάηκαν ολοσχερώς.

Η Πολιτεία αντέδρασε άμεσα προσφέ-
ροντας οικονομική βοήθεια στους πληγέ-
ντες, και ξεκίνησε την οργάνωση δραστι-
κής βελτίωσης του συστήματος Πολιτι-
κής Προστασίας.

Georg Goldammer για τη φωτιά στο
Μάτι, αναλύθηκαν τα βαθύτερα αίτια
του διαρκώς εντεινόμενου προβλήματος
των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα
(7-2-2019). Αυτά, σύμφωνα με τα συ-
μπεράσματα της έκθεσης, είναι η έμ-
φαση της ελληνικής πολιτικής στην κα-
ταστολή έναντι της πρόληψης, η συσσώ-
ρευση στο έδαφος καύσιμης ύλης, η έλ-
λειψη συντονισμού μεταξύ συναρμόδιων
φορέων, αλλά και η έλλειψη συνεννόη-
σης μεταξύ πυροσβεστικής υπηρεσίας
και δασικής υπηρεσίας.

Η εγκατάλειψη των εργασιών καθαρι-
σμού των δασών από τη δασική υπηρε-
σία με τη μεταφορά των αντίστοιχων
κονδυλίων στο υπουργείο Δημόσιας Τά-
ξης, είναι η βασική αιτία της αδυναμίας

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου, λίγο πριν από το μεσημέρι ξεσπούν στην Ηλεία μέσα σε διά-
στημα μιας ώρας 7 πύρινα μέτωπα, τα οποία λόγω της ξηρασίας, των ισχυρών ανέμων
και της ζέστης που επικρατούσε, παίρνουν γρήγορα ανησυχητικές διαστάσεις. 
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Στοπ στην υποβάθμιση 
της Δρακόλιμνης

Ο
λόκληρο το οροπέδιο των λι-
μνών στην Β. Πίνδο, που περι-
λαμβάνει τη Δρακόλιμνη, τον

βάλτο της Ριζίνας και την Ξερόλιμνη
είναι ένας πολύ σημαντικός οικότο-
πος. Γι’ αυτόν τον λόγο συμπεριελή-
φθη στις περιοχές Natura και βρίσκε-
ται στη Β’ ζώνη του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου. Η ευρύτερη περιοχή
της Δρακόλιμνης αποτελεί διεθνώς
μία από τις πλέον σημαντικές θέσεις
για την προστασία και διατήρηση της
ιδιαίτερης ορνιθοπανίδας των υψηλών
ορέων της Ευρώπης (Ζώνη Ειδικής
Προστασίας - ΖΕΠ) λόγω της ύπαρξης
κάποιων σπάνιων και απειλούμενων ει-
δών, όπως τα μικρόσωμα στρουθιό-
μορφα πουλιά αλλά και τα πιο τυπικά
είδη των βουνών, που μειώνονται ρα-
γδαία στην Ευρώπη, όπως ο Πυρρο-
κότσυφας, η Χιονάδα και η Κοκκινοκα-
λιακούδα. Η Δρακόλιμνη της Τύμφης,
η οποία θεωρείται απομεινάρι της
εποχής των παγετώνων, είναι γνωστή
για τους ιδιαίτερους αλπικούς τρίτω-
νες που φιλοξενεί.

Παλαιότερα, οι κτηνοτρόφοι δεν
άφηναν τα αμνοερίφια να βόσκουν δί-
πλα στη Δρακόλιμνη. Σταδιακά οι νέοι
κτηνοτρόφοι της περιοχής πέρασαν
από την εκτροφή αμνοεριφίων στην
εκτροφή αγελάδων, γιατί είναι πιο εύ-
κολες και έχουν επιδοτήσεις. Ως απο-
τέλεσμα, προκαλείται μεγάλη κατα-
στροφή τόσο στο οικοσύστημα γύρω
από τις λίμνες, όσο και στις ίδιες τις λί-
μνες που αποτελούν «στολίδι» της πε-

ΗΦιλοδασική Ένωση Αθηνών
έχει συνδέσει το όνομά της με
το αστικό και περιαστικό πρά-

σινο της Αθήνας. Εκτός από το Αισθη-
τικό Δάσος Υμηττού, από την Φιλοδα-
σική έχουν αναδασωθεί το Άλσος Πα-
γκρατίου, οι λόφοι του Λυκαβηττού,
Φιλοπάππου, Αρδηττού, των Νυμφών
και της Πνύκας καθώς και οι πλαγιές
της Ακρόπολης.

Η αναφορά λοιπόν στην Φιλοδα-
σική δεν θα μπορούσε να λείπει από
το νέο βιβλίο του αρχιτέκτονα Βασίλη
Σγούτα, «Ένας Αθηναίος για την πόλη
του», που κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Πλέθρον. Το βιβλίο αυτό είναι
γραμμένο από έναν αρχιτέκτονα που
γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην
Αθήνα. Χωρίς δεσμεύσεις και πολι-
τικά ορθές αναστολές, λέει αλήθειες
που συχνά μένουν κάτω από το χαλί.

Μέσα από τις σελίδες του ο ανα-
γνώστης θα βρει σκέψεις για το πα-
ρόν, αλλά και για το άμεσο και το
απώτερο μέλλον της Αθήνας. Διαβά-
ζοντάς τες, και παρά τις όποιες αρνη-
τικές πτυχές της καθημερινότητας, εί-
ναι πιθανόν να ενισχυθεί η πεποίθηση
των περισσοτέρων από εμάς ότι είμα-

στε τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη μο-
ναδική πόλη. Και ότι αυτή πάντα θα
μας χαμογελάει μέσα από εικόνες και
οπτικές γωνίες που μιλάνε στον κα-
θένα μας διαφορετικά.

Χωρισμένο σε ενότητες και σε φαινο-
μενικά ανεξάρτητα μεταξύ τους επιμέ-
ρους θέματα, όλα τα κείμενα μαζί συν-
θέτουν, αθροιστικά, μια συνολική ει-
κόνα και μια συνολική θεώρηση. Στόχος
της εικονογράφησης είναι να συμπλη-
ρωθούν τα κείμενα με ματιές στον περί-
γυρό μας, ματιές σε γνωστά και σε λιγό-
τερο γνωστά σημεία της πόλης.

Διαβάζοντας το βιβλίο ο αναγνώ-
στης καταλαβαίνει ότι το κεφάλαιο
«Αθήνα» ήταν, είναι και θα είναι πά-
ντα ανεξάντλητο. Γραμμένο για όλους
τους Αθηναίους που νοιάζονται για
την πόλη τους, το βιβλίο περιλαμβάνει
και απόψεις για έργα που έχουν γίνει ή
που προγραμματίζονται, καθώς και για
την πολεοδομική, λειτουργική και κοι-
νωνική πραγματικότητα της Αθήνας.
Αν η ανάγνωση όλων αυτών των επι-
μέρους παρατηρήσεων αποτελέσει
έναυσμα για δράσεις προς όφελος αυ-
τής της πόλης, ο σκοπός του βιβλίου
θα έχει επιτευχθεί.
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ριοχής του Ζαγορίου και είναι προ-
σβάσιμες μόνο μέσω πολύωρης πεζο-
πορίας. Μεγάλο ρόλο για αυτήν την
κατάσταση έπαιξαν η αθρόα αδειοδό-
τηση αιτημάτων βόσκησης από την
Περιφέρεια Ηπείρου, όσο και η έλ-
λειψη της μελέτης «βοσκοϊκανότητας»
που είχε προβλεφθεί για την περιοχή.

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης βό-
σκησης των αγελάδων είναι η κατα-
στροφή της βλάστησης και η επιφα-
νειακή διάβρωση του εδάφους στην
περιοχή των αλπικών λιμνών. Επίσης,
εμφανίζονται και φαινόμενα ρύπαν-
σης των υγροτόπων, με θόλωση του
νερού από τα υψηλά ποσοστά αμμω-
νίας. Η έντονη παρουσία μεγαλόσω-
μων κτηνοτροφικών ζώων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Δρακόλιμνης της
Τύμφης υποβαθμίζει σοβαρά και το
ενδιαίτημα του αγριόγιδου, το οποίο
προστατεύεται από σχετική εθνική
και κοινοτική νομοθεσία.

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε αντι-
δράσεις και μετά από παρέμβαση του
υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, με Δα-
σική Απαγορευτική Διάταξη που εξέ-
δωσε το Δασαρχείο Κόνιτσας, απαγο-
ρεύτηκε για τρία χρόνια η βόσκηση
βοοειδών στις λίμνες Δρακόλιμνη και
Ριζίνα του Ζαγορίου καθώς και στην
ευρύτερη περιοχή περιμετρικά των λι-
μνών. Η ΔΑΔ ισχύει από την ανάρτησή
της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εφαρμόζεται σε
μια ευρύτερη περιοχή, συνολικής
έκτασης 3.544 στρεμμάτων, που οριο-
θετείται από τα διοικητικά όρια των
κοινοτήτων Βρυσοχωρίου και Βραδέ-
του του δήμου Ζαγορίου, δημόσιες
δασικές εκτάσεις του δήμου Ζαγο-
ρίου και τα διοικητικά όρια της Δημο-
τικής Κοινότητας του δήμου Κόνι-
τσας. Για τη βελτίωση των βοσκοτό-
πων της περιοχής του Ζαγορίου, το
ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου θα συνδράμει ώστε να
τοποθετηθούν κτηνοτροφικές ποτί-
στρες εκτός της περιοχής απαγόρευ-
σης βόσκησης.

Οι μεταναστευτικές 
συνήθειες των πουλιών
έχουν αλλάξει

T
α αποδημητικά πτηνά, όπως τα
αηδόνια, μπορεί τελικά να στα-
ματήσουν να πετούν νότια για

τον χειμώνα, καθώς περνούν περισ-
σότερο χρόνο στους ευρωπαϊκούς
χώρους αναπαραγωγής τους.

Η ανάλυση περισσότερων από 50
ετών αρχείων πουλιών από την Γκά-
μπια και το Γιβραλτάρ, διαπίστωσε
ότι ορισμένα αποδημητικά είδη που
διασχίζουν τη Σαχάρα δαπανούν
κατά μέσο όρο 50 έως 60 λιγότερες
ημέρες στην Αφρική κάθε χειμώνα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό Global Change Biology, εξέ-
τασε τις αλλαγές στις ημερομηνίες
άφιξης και αναχώρησης στην Γκάμπια
και το Γιβραλτάρ παράλληλα με τις
αλλαγές στο κλίμα και τη βλάστηση.

Ενώ προηγουμένως οι επιστήμονες
πίστευαν ότι τα πουλιά προγραμματί-
ζουν την εποχιακή μετανάστευσή
τους με βάση τις ώρες της ημέρας, η
μελέτη δείχνει ότι τα πουλιά λαμβά-
νουν πιο περίπλοκες αποφάσεις με
βάση τη διαθέσιμη βλάστηση και τις
κλιματικές αλλαγές.

Τα αρχεία από το 1964 έως το 2019
που αναλύθηκαν από επιστήμονες
στο Πανεπιστήμιο Durham διαπίστω-
σαν ότι τα αποδημητικά είδη πτηνών
έφθασαν στους χειμερινούς προορι-
σμούς τους αργότερα το φθινόπωρο
από ό,τι στο παρελθόν και επίσης,
αναχώρησαν από αυτές τις τοποθε-
σίες νωρίτερα την άνοιξη, μειώνοντας
το χρόνο που πέρασαν στους χειμερι-
νούς προορισμούς τους.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 27
ετών, τα αποδημητικά πτηνά, συμπερι-
λαμβανομένων της καλαμοποταμίδας,
του σταχτοπετρόκλη και του θαμνο-
τσιροβάκου, βρέθηκαν να αυξάνουν
το χρόνο παραμονής τους στην Ευ-
ρώπη κατά 16 ημέρες κατά μέσο όρο.

Ο επικεφαλής της μελέτης Kieran

Lawrence δήλωσε: «Εάν οι τάσεις
που έχουμε δει σε αυτή τη μελέτη συ-
νεχιστούν, μπορεί να δούμε ότι, με
την πάροδο του χρόνου, κάποια που-
λιά δεν θα ξοδέψουν καθόλου χρόνο
στην υποσαχάρια Αφρική και αντ' αυ-
τού θα περάσουν ολόκληρο το έτος
στην Ευρώπη».

Πολλά από αυτά τα μικρά αποδη-
μητικά πουλιά υποφέρουν από σημα-
ντικές μειώσεις στους βρετανικούς
πληθυσμούς τους, με τα αηδόνια να
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και οι
θαμνοφυλλοσκόποι της Αγγλίας να
μειώνονται κατά 45% τα τελευταία 24
χρόνια. Ωστόσο, οι πληθυσμοί του
δενδροφυλλοσκόπου, ενός αποδημη-
τικού μικρής απόστασης που ξεχει-
μωνιάζει κυρίως στην Ευρώπη ή τη
Βόρεια Αφρική, έχουν αυξηθεί κατά
114% την ίδια περίοδο.

Στην Ευρώπη, η μακρύτερη παρου-
σία παραδοσιακά αποδημητικών πτη-
νών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυ-
ξημένο ανταγωνισμό για τρόφιμα και
πόρους τον χειμώνα για τα είδη που-
λιών που δεν αποδημούν. Εν τω με-
ταξύ, στους παραδοσιακούς αποδη-
μητικούς προορισμούς της υποσαχά-
ριας Αφρικής, η μείωση του χρόνου
που περνούν τα αποδημητικά πτηνά
εκεί, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις
στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα
πουλιά αυτά στο οικοσύστημα, όπως
η κατανάλωση εντόμων, η διασπορά
των σπόρων και η επικονίαση.

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αλλά-
ξει ορισμένα μοτίβα αποδήμησης μι-
κρής απόστασης στη Βρετανία, με
πολλούς μαυροσκούφηδες να περ-
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νούν τώρα τον χειμώνα στη νησιωτική
χώρα, αντί να μετακινούνται στην
ηπειρωτική Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ο
λευκός πελαργός έχει μειώσει την
αποδήμησή του στην Αφρική, με
πολλά πουλιά να ξεχειμωνιάζουν
στην Ιβηρική Χερσόνησο αντί να κι-
νούνται πιο νότια, όπως συνήθιζαν.

Το πρώτο έντομο στις ΗΠΑ
που εξαφανίστηκε 
εξαιτίας των ανθρώπων

Έ
χουν περάσει περίπου 80 χρό-
νια από τότε που η Μπλε Πετα-
λούδα Xerces (Glaucopsyche

xerces) εντοπίστηκε για τελευταία
φορά σε παράκτιους αμμόλοφους της
περιοχής Sunset της χερσονήσου του
Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Αλλά
οι επιστήμονες εξακολουθούν να βρί-
σκουν νέα στοιχεία για το έντομο.

Νέα έρευνα για το DNA ενός δείγ-
ματος περίπου 93 ετών που φυλλασ-
σόταν σε μουσείο, δείχνει ότι η πετα-
λούδα αυτή ήταν ένα ξεχωριστό εί-
δος. Επιπλέον, αυτό το εύρημα ση-
μαίνει ότι η Μπλε Πεταλούδα Xerces
είναι το πρώτο είδος εντόμου που
εξαφανίζεται εξαιτίας των ανθρώπων
στις ΗΠΑ, όπως αναφέρουν ερευνη-
τές στη μελέτη που δημοσιεύτηκε
στις 21 Ιουλίου στο BiologyLetters.

Η πεταλούδα ζούσε μόνο στη χερ-
σόνησο του Σαν Φρανσίσκο. Αλλά
στις αρχές της δεκαετίας του 1940,
λιγότερο από έναν αιώνα μετά την
πρώτη επίσημη επιστημονική περι-
γραφή της στη δεκαετία του 1850, η
πεταλούδα αυτή είχε εξαφανιστεί. Η
ταχεία εξαφάνιση του είδους αποδί-
δεται στην απώλεια των οικοτόπων
και των ιθαγενών φυτών, ως αποτέλε-
σμα της αστικής ανάπτυξης και, ενδε-
χομένως, μιας εισροής χωροκατακτη-
τικών ξενικών ειδών μυρμηγκιών, που
πιθανότατα εξαπλώθηκαν μέσω των
εμπορικών μεταφορών.

Τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ασα-

φές αν η Μπλε Πεταλούδα Xerces
ήταν ξεχωριστό είδος ή απλά ένας
απομονωμένος πληθυσμός ενός άλ-
λου πιο διαδεδομένου είδους μπλε
πεταλούδας. Για να το ξεκαθαρίσουν,
οι επιστήμονες στράφηκαν σε ένα
93χρονο δείγμα Μπλε Πεταλούδας
Xerces που στεγάζεται στο Μουσείο
του Σικάγο, εξάγοντας το DNA από
ένα μικροσκοπικό κομμάτι του ιστού
του εντόμου. Παρά το γεγονός ότι
στα δείγματα, το DNA αποδομείται με
το πέρασμα των ετών, η ομάδα κατά-
φερε να συγκρίνει επιλεγμένα γονίδια
Μπλε Πεταλούδας Xerces με εκείνα
άλλων συγγενικών ειδών μπλε πετα-
λούδων. Οι ερευνητές συνέκριναν
επίσης τα γονιδιώματα των μιτοχον-
δρίων των εντόμων — κυτταρικές δο-
μές που εμπλέκονται στην παραγωγή
ενέργειας που έχουν το δικό τους
DNA. Η ομάδα μελέτης μπόρεσε να
προσδιορίσει ότι η Μπλε Πεταλούδα
Xerces ήταν ένα ξεχωριστό είδος και
ότι οι άνθρωποι πράγματι προκάλε-
σαν την εξαφάνισή της.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι βρισκόμα-
στε στη μέση αυτού που πολλοί επιστή-
μονες αποκαλούν την αποκάλυψη των
εντόμων, καθώς τα είδη μειώνονται σε
όλο τον κόσμο, κάτι στο οποίο οι άν-
θρωποι έχουν συμβάλει σημαντικά. Τα
έντομα είναι πιο σημαντικά για τη ζωή
μας από ό,τι πιστεύουν οι περισσότε-
ροι άνθρωποι, καθώς είναι απαραίτητα
για το έδαφος και την ανάπτυξη των
φυτών. Είναι ζωτικής σημασίας για
κάθε οικοσύστημα και η απώλεια οποι-
ουδήποτε είδους εντόμου έχει αλυσι-
δωτές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η βενζίνη με μόλυβδο 
αποτελεί πλέον παρελθόν

Σ
ύμφωνα με το Πρόγραμμα του
ΟΗΕ για το Περιβάλλον (PNUE),
η βενζίνη με μόλυβδο δεν χρησι-

μοποιείται πλέον σε καμιά χώρα του
κόσμου, ύστερα από 99 χρόνια χρή-
σης. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ
υπολογίζουν ότι ο τερματισμός της
χρήσης βενζίνης με μόλυβδο θα απο-
τρέψει περισσότερους από 1,2 εκα-
τομμύρια πρόωρους θανάτους ετη-
σίως. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτε-
ρης προσπάθειας για τη βελτίωση
των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης σε όλο τον κόσμο. 

Για τον μόλυβδο δεν υπάρχει ασφα-
λές επίπεδο έκθεσης, καθώς είναι
εξαιρετικά δηλητηριώδης. Το καύσιμο
έχει μολύνει την ατμόσφαιρα, το έδα-
φος, το πόσιμο νερό και τις καλλιέρ-
γειες τροφίμων, προκαλώντας καρ-
διακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισό-
δια και καρκίνο. Είναι ιδιαίτερα επικίν-
δυνος για τα παιδιά, καθώς βλάπτει
τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλό τους
και την ικανότητά τους να μαθαίνουν.

Η πρώτη προειδοποίηση για τις βλα-
βερές ιδιότητες της βενζίνης με μόλυ-
βδο έγινε το 1924, όταν δεκάδες ερ-
γαζόμενοι νοσηλεύτηκαν και πέντε δη-
λώθηκαν νεκροί μετά τους σπασμούς
που εκδήλωσαν μέσα σε διυλιστήριο
του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ. Ωστόσο,
μέχρι τη δεκαετία του 1970, σχεδόν
όλη η βενζίνη που παράγονταν σε όλο
τον κόσμο περιείχε μόλυβδο.

Πριν από ακόμη 20 χρόνια, αν και
μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα
και η Ινδία, είχαν ήδη σταματήσει να
χρησιμοποιούν αυτό το καύσιμο, πε-
ρισσότερες από εκατό χώρες συνέχι-
ζαν να χρησιμοποιούν τη μολυβδούχο
βενζίνη. Το 2016, αφότου η Βόρεια
Κορέα, η Μιανμάρ και το Αφγανιστάν
σταμάτησαν να πωλούν βενζίνη με μό-
λυβδο, λίγες χώρες είχαν ακόμη πρα-
τήρια βενζίνης που προμήθευαν αυτό
το καύσιμο. Η Αλγερία τελικά, ακο-
λούθησε το Ιράκ και την Υεμένη που
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συγκαταλέγονταν στις τελευταίες χώ-
ρες που σταμάτησαν τη χρήση της.

Οι επιπτώσεις της τελευταίας χρή-
σης αυτού του καυσίμου θα παραμεί-
νουν πιθανότατα για δεκαετίες. Πρό-
σφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η ουσία,
η οποία απαγορεύτηκε στο Λονδίνο
πριν από 20 χρόνια, εξακολουθεί να
επηρεάζει την ποιότητα του αέρα της
πόλης. Ενώ τα επίπεδα στην πόλη είναι
πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην κορύ-
φωσή τους τη δεκαετία του 1980, πα-
ραμένουν πολύ πάνω από τα κανονικά.

Όμως, η επιτυχής εφαρμογή της
απαγόρευσης της μολυβδούχου βεν-
ζίνης παραμένει ορόσημο για τη δη-
μόσια υγεία και για το περιβάλλον και
δίνει το έναυσμα για να αλλάξουμε
την πορεία της ανθρωπότητας προς
το καλύτερο μέσω της επιταχυνόμε-
νης μετάβασης σε καθαρά οχήματα
και ηλεκτρική κινητικότητα.

Οι μεγαλουπόλεις 
πρωτοστατούν στη ρύπανση
του περιβάλλοντος

Ο
ι σύγχρονες μεγαλουπόλεις
ρυπαίνουν με πολλούς τρό-
πους το περιβάλλον. Επιστήμο-

νες του Πανεπιστημίου SunYat-sen
στην Κίνα πραγματοποίησαν μια με-
λέτη για να εντοπίσουν τις πιο ρυπογό-
νες πόλεις στον κόσμο, εξετάζοντας
167 μεγαλουπόλεις από 53 χώρες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συ-
μπεράσματα της μελέτης, είναι ότι μό-
λις 25 πόλεις παράγουν το 52% της μό-
λυνσης των αστικών περιοχών του πλα-
νήτη. Οι πόλεις της Κίνας είναι οι πιο

ρυπογόνες πόλεις αφού στις 25 πρώ-
τες θέσεις της σχετικής λίστας που συ-
ντάχθηκε από τους ερευνητές, τις 23
θέσεις καταλαμβάνουν κινεζικές πόλεις
όπως το Πεκίνο, η Σαγκάη, η Τιαντζίν, η
Νταλιάν, η Σουτζού και η Χαντάν.

Τη λίστα με τις πιο ρυπογόνες πό-
λεις του πλανήτη συμπληρώνουν το
Τόκιο και η Μόσχα. Όμως η έρευνα
δείχνει και τις πόλεις που τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζουν αξιοσημείωτη
μείωση των εκπομπών βλαβερών αε-
ρίων όπως, το Όσλο, το Χιούστον, το
Σιάτλ και η Μπογκοτά. Στην αντίπερα
όχθη υπάρχουν και οι πόλεις που πα-
ρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση ρύ-
πων όπως το Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Γιο-
χανέσμπουργκ και η Βενετία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της
μελέτης Σάοκινγκ Τσεν, το 50% του
παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε πόλεις
που είναι υπεύθυνες για πολύ μεγάλο
ποσοστό των εκπομπών βλαβερών
αερίων. Από τις 167 πόλεις που μελε-
τήθηκαν, οι 113 έχουν θέσει στόχους
για την μείωση των εκπομπών ρύπων
που παράγουν, αλλά προς το παρόν,
βρίσκονται πολύ μακριά από τους
στόχους που έχουν τεθεί από τη Συμ-
φωνία του Παρισιού για τον περιορι-
σμό της κλιματικής αλλαγής.

Αναδάσωση με drones: 
Ένα καινοτόμο σύστημα
αναδάσωσης

Η
Flash Forest, μια νέα καναδική
εταιρεία startup με έδρα το Το-
ρόντο, έχει μια πρωτότυπη

ιδέα για τη διαχείριση και ενίσχυση

του δασικού πλούτου. Συγκέντρωσε
μια ομάδα βοτανολόγων για να επιμε-
ληθούν τους σπόρους ταχέως ανα-
πτυσσόμενων δέντρων και μηχανικούς
για να προγραμματίσουν drones, προ-
κειμένου να είναι ικανά να «εκτοξεύ-
ουν» σπόρους των δέντρων στο έδα-
φος. Στόχος είναι μέχρι τέλος του
έτους, καθώς το σχέδιο θα επεκτείνε-
ται σε πολλές περιοχές, να έχουν φυ-
τευτεί εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα.
Μάλιστα μέχρι το 2028, η νεοσύστατη
εταιρεία φιλοδοξεί να έχει φυτέψει
ένα δισεκατομμύριο δέντρα.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι φύτευ-
σης περιλαμβάνουν θερμοκήπια γε-
μάτα σπόρους και εργάτες με φτυά-
ρια, που ο καθένας φυτεύει περίπου
2.000 σπόρους δέντρων σε μια ημέρα.
Η Flash Forest, όμως, αξιοποιεί ιπτά-
μενα τηλεχειριζόμενα drones, ικανά να
φυτεύουν σπόρους δέντρων δέκα φο-
ρές ταχύτερα από ό,τι ένας άνθρωπος
εξοπλισμένος με αξίνα και φτυάρι.
Κάθε εργάτης μπορεί να επιβλέπει
τρία drones. 

Βέβαια δεν θα καταλήξουν όλοι αυ-
τοί οι σπόροι να γίνουν δέντρα,
ωστόσο η Flash Forest έχει επενδύσει
πολύ στην έρευνα, την τεχνολογία και
τις δοκιμές προκειμένου να παρέχει
ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικές
λύσεις. Άλλωστε η συγκεκριμένη τε-
χνολογική καινοτομία περιορίζει το
κόστος αναδάσωσης κατά 80%, σε
σύγκριση με την παραδοσιακή χειρο-
κίνητη μέθοδο.

Πριν αναδασώσει μια περιοχή, η
εταιρία στην αρχή στέλνει κάποια
drones χαρτογράφησης για να ερευ-
νήσουν την περιοχή, χρησιμοποιώ-

ChinaStringerNetwork | REUTERS
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ντας λογισμικό για τον εντοπισμό της
καλύτερης θέσης για φύτευση με
βάση το έδαφος και τα υπάρχοντα
φυτά. Στη συνέχεια, ένα σμήνος
drones αρχίζει να ρίχνει ακριβώς στα
κατάλληλα σημεία λοβούς σπόρων,
συσκευασμένους σε ένα μείγμα που,
σύμφωνα με την εταιρεία, ενθαρρύ-
νουν τους σπόρους να βλαστήσουν
μέσα σε μερικές εβδομάδες. Είναι
επίσης σχεδιασμένοι έτσι ώστε να
αποθηκεύουν την υγρασία και να
μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και
μήνες σε συνθήκες ξηρασίας. Επι-
πλέον, σε ορισμένες περιοχές, όπως
σε λοφώδη εδάφη ή σε μαγκρόβια
δάση, τα drones χρησιμοποιούν μια
συσκευή που τοποθετεί τους λοβούς
σπόρων βαθύτερα στο έδαφος.

Το έργο όμως δεν σταματάει εδώ.
Ακόμη και μετά τη δεντροφύτευση η
εταιρεία ελέγχει από αέρος τα αποτε-
λέσματα της προσπάθειας, προτού
αναπτύξει ψεκαστικά drones, τα
οποία προσφέρουν τροφή στα σπο-
ρόφυτα, ενώ άλλη ομάδα μικρών αε-
ροσκαφών επιθεωρεί την ανάπτυξη
των δενδρυλλίων.

Ηδη η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το
2019, έχει πραγματοποιήσει δεντρο-
φύτευση βόρεια του Τορόντο αλλά και
στη Βρετανική Κολομβία, ενώ σχεδιά-
ζει ένα έργο αποκατάστασης στη Χα-
βάη με 300.000 δέντρα. Οι υπεύθυνοι
της Flash Forest σχεδιάζουν να επε-
κτείνουν την καινοτόμο τεχνολογία και
στην Ευρώπη, καθώς επίσης σε χώρες
όπως η Αυστραλία με έντονη ξηρασία
που ευνοεί τις πυρκαγιές.

Στην Τουρκία εξάγονται 
τα απορρίμματα 
της Ευρώπης

Μ
ε την παύση μιας βραχυχρό-
νιας απαγόρευσης εισαγω-
γής πλαστικών απορριμμά-

των, η Τουρκία μετατρέπεται σε έναν
από τους κορυφαίους προορισμούς
της Ευρώπης για σκουπίδια. Οι τουρ-

κικές αρχές, υπό την πίεση του βιομη-
χανικού λόμπι, δημοσίευσαν πρό-
σφατα επίσημο διάταγμα με το οποίο
χαλάρωσαν τους περιορισμούς που
επιβλήθηκαν τον Μάιο στο πολυαιθυ-
λένιο, το οποίο υπάρχει σε προϊόντα
καθημερινής χρήσης, από σακούλες
παντοπωλείου έως μπουκάλια νερού. 

Στα πέντε χρόνια πριν την απαγό-
ρευση, η Τουρκία είχε δεχθεί τα πε-
ρισσότερα σκουπίδια από την Ευρώπη
από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τώρα,
οι εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων
της Τουρκίας αυξήθηκαν σχεδόν 200
φορές από το 2004, με μεγάλο μέρος
της αύξησης να εντοπίζεται τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, αφότου η Κίνα
ανακοίνωσε ότι σταματά αυτή την
πρακτική. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξή-
γαγε 210.000 τόνους πλαστικών απορ-
ριμμάτων στην Τουρκία το 2020, ενώ η
Γερμανία έστειλε 136.000 τόνους.

Η συμφωνία επιτρέπει στους εισα-
γωγείς να λαμβάνουν ένα μίγμα ανα-
κυκλώσιμων πλαστικών και άλλων
αποβλήτων χωρίς αξία. Αν και με αυ-
τόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος
πρώτων υλών για τους Τούρκους πα-
ραγωγούς πλαστικών, η ευθύνη για
την ανακύκλωση μεταβιβάζεται από
τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου συλλέγο-
νται τα απόβλητα, στην Τουρκία. Αυτό
είναι σοβαρό γιατί η αφαίρεση ανεπι-
θύμητων χημικών από το πλαστικό εί-
ναι δύσκολη και δαπανηρή. Έτσι συ-
νηθίζεται από ορισμένες εταιρείες να
επιλέγουν να τα αποτεφρώσουν. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου,
για την απειλή που προκαλείται για τα

χωράφια, τον αέρα και τους υδάτι-
νους πόρους. Ενώ υποτίθεται ότι
πρόκειται ως επί το πλείστον για ανα-
κυκλωμένα, εικόνες σκουπιδιών που
συσσωρεύτηκαν σε χωράφια νωρί-
τερα φέτος, πυροδότησαν έντονες
αντιδράσεις, με τους Τούρκους εισα-
γωγείς να κατηγορούνται για παρά-
νομη απόρριψη χιλιάδων τόνων σκου-
πιδιών. Η Microplastic Research Group,
μια ομάδα Τούρκων ερευνητών που
μελετούν τη βιομηχανία ανακύκλω-
σης, αναφέρει ότι τουλάχιστον 68
πυρκαγιές σημειώθηκαν σε εργοστά-
σια κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους, από οκτώ σε ολόκληρο
το 2016. Σύμφωνα με το WWF η ακτο-
γραμμή κοντά στην πόλη Άδανα απο-
τελεί το πιο μολυσμένο τμήμα ολό-
κληρης της Μεσογείου, με τους δύο
ποταμούς της να ευθύνονται για το
9% της πλαστικής ρύπανσης που ει-
σέρχεται στη θάλασσα κάθε χρόνο.

Η Κίνα δεχόταν συνολικά τα μισά
ανακυκλώσιμα απόβλητα στον κόσμο,
όταν θέσπισε την απαγόρευσή της για
την εισαγωγή πλαστικού το 2017, την
οποία εφάρμοσε το επόμενο έτος. Η
κίνηση αυτή είχε ως συνέπεια την αύ-
ξηση των εξαγωγών απορριμμάτων σε
χώρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Μαλαισίας και του Μπαγκλα-
ντές, πυροδοτώντας ανησυχίες για τη
δημόσια υγεία και την κατάσταση του
περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
απάντησε σταματώντας τις εξαγωγές
πλαστικών απορριμμάτων σε χώρες
εκτός ΟΟΣΑ, καθιστώντας την Τουρ-
κία τον κορυφαίο προορισμό της.

Εγκλήματα κατά συρροή 
με θύματα σπάνιους αετούς
στην Κρήτη

Σ
ε διάστημα λίγων εβδομάδων,
τέσσερα προστατευόμενα αρπα-
κτικά πουλιά έπεσαν νεκρά στην

Κρήτη. Η τελευταία περίπτωση αφο-
ρούσε έναν χρυσαετό, που έπεσε νε-
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κρός πυροβολημένος από λειόκανο κυ-
νηγετικό όπλο. Ο χρυσαετός, που προ-
στατεύεται από την νομοθεσία, είχε
γεννηθεί, πριν από περίπου ενάμιση
χρόνο, στα ανατολικά Αστερούσια όρη
και είχε σημανθεί με δορυφορικό πο-
μπό, για την επιστημονική παρακολού-
θηση των μετακινήσεών του. Βρέθηκε
νεκρός στις 6 Οκτωβρίου από μέλος
της ομάδας για την προστασία του σπι-
ζαετού, στην περιοχή μεταξύ Καπετα-
νιανών και Λούκιας, στον Δήμο Γόρτυ-
νας της Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης. Η νε-
κροψία έδειξε ότι πυροβολήθηκε στον
αέρα από σχετικά κοντινή απόσταση.
Σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολο-
γική Εταιρεία, «ο δράστης αυτού του
νέου περιβαλλοντικού εγκλήματος είχε
το θράσος να περιεργαστεί το πτώμα
του χρυσαετού και να πάρει ως “τρό-
παιο” τα δύο δαχτυλίδια που η ομάδα
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρή-
της είχε τοποθετήσει στο πουλί».

Λίγες βδομάδες πριν το συμβάν με
τον χρυσαετό, στην ίδια περιοχή, είχε
πυροβοληθεί με τον ίδιο τρόπο ένας
σπιζαετός. Τα άλλα δύο πουλιά που
έπεσαν θύματα πυροβολισμού, ήταν
μια γερακίνα και ένας μαυροπετρίτης, ο
οποίος τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα
να βρίσκεται σε κέντρο περίθαλψης
άγριων ζώων. Η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία υπενθυμίζει ότι ο χρυσαετός
(Aquila chrysaetos) όσο και ο σπιζαετός
(Aquila fasciata) αποτελούν αυστηρά
προστατευόμενα είδη από την ελλη-
νική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία.

Στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμε-
νων Ζώων της Ελλάδας ο Χρυσαετός
καταγράφεται ως Κινδυνεύον είδος

(υψηλή κατηγορία Κινδύνου), όπου και
επισημαίνεται ότι βασικές απειλές για
το είδος αποτελούν ο ανθρωπογενής
περιορισμός των ενδιαιτημάτων του και
η λαθροθηρία και ότι ειδικά στην
Κρήτη, εξαιτίας της λαθροθηρίας, στο
1/3 των ζευγαριών παρατηρούνται
ανώριμα άτομα. Με βάση δε τα πρό-
σφατα στοιχεία για την κατάσταση του
τοπικού πληθυσμού του είδους, ο πλη-
θυσμός του εμβληματικού αυτού αετού
της ελληνικής υπαίθρου βρίσκεται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα και δεν υπερ-
βαίνει τα 35 άτομα σε όλη την Κρήτη.

Για το θέμα, έγινε εισαγγελική πα-
ραγγελία για έρευνα και προσπάθεια
ενοποίησης των δικογραφιών για τη δο-
λοφονία των πτηνών στην Κρήτη. Η Ορ-
νιθολογική Εταιρεία τονίζει ότι: «Είναι
θέμα αξιοπρέπειας της κρητικής αλλά
και εν γένει της ελληνικής κοινωνίας να
αποβάλει και να τιμωρήσει κάθε άτομο
με τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές
που ντροπιάζει διεθνώς τη χώρα μας».

Ανάδειξη των ελληνικών 
ειδών τουλίπας

Ο
ι τουλίπες είναι από τα πιο αγα-
πητά και γνωστά καλλωπιστικά
φυτά. Στην Ολλανδία καλλιερ-

γούνται συστηματικά και εξάγονται σε
όλο τον κόσμο και γι’ αυτό ο περισσό-
τερος κόσμος ταυτίζει τις τουλίπες με
τη συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, κα-
νένα είδος τουλίπας δεν είναι αυτό-
χθον και αυτοφυές στην Ολλανδία.

Αντίθετα, στην Ελλάδα αυτοφύο-
νται 15 είδη τουλίπας, εκ των οποίων
έξι είδη είναι ελληνικά ενδημικά, που
σημαίνει ότι δεν απαντούν πουθενά
αλλού, και πέντε είναι ενδημικά ή υπο-
ενδημικά φυτά των Βαλκανίων ή του
Αιγαίου. Ανάμεσά τους, επτά είδη ελ-
ληνικής τουλίπας απειλούνται σήμερα
με εξαφάνιση καθώς χαρακτηρίζονται
ως Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη (2),
Κινδυνεύοντα (3) ή Τρωτά (2).

Τα ελληνικά είδη τουλίπας παρου-

σιάζουν, από εμπορική σκοπιά, ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, με εδραιωμένες αλυ-
σίδες αξίας (botanical tulips) στην
αγορά. Μια επισκόπηση του παγκό-
σμιου ηλεκτρονικού εμπορίου τους
μέσω διαδικτύου δείχνει ότι υπάρχουν
25 εξειδικευμένα φυτώρια σε 3 χώρες
που τις εμπορεύονται διεθνώς. Όμως,
οι έρευνες δείχνουν ότι η εκτός τόπου
διατήρηση σχεδόν όλων των ειδών
τουλίπας της Ελλάδας είναι ανεπαρκής
και λαμβάνει χώρα κυρίως εκτός της
ελληνικής επικράτειας. Τα δεδομένα
αυτά εγείρουν πλέον ανησυχίες που
σχετίζονται με το καθεστώς πρόσβα-
σης στους φυτογενετικούς πόρους της
χώρας, και δημιουργούν προβληματι-
σμό σχετικά με την ευθυγράμμιση προ-
τεραιοτήτων διατήρησης και αειφορι-
κής αξιοποίησης των ενδημικών φυτο-
γενετικών πόρων στο πλαίσιο της εθνι-
κής και διεθνούς νομιμότητας

Τo έργο TULIPS.GR με συντονιστή
το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης
και Φυτογενετικών Πόρων – IPGRB
δημιουργεί για πρώτη φορά τις απα-
ραίτητες συνθήκες για τη δημιουργία
αλυσίδας αξίας με κέντρο τις 15 ελ-
ληνικές τουλίπες με σκοπό την παρα-
γωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας μέσω μιας ολοκληρωμένης
διαδικασίας εκτός τόπου διατήρησης
και αειφορικής αξιοποίησής τους.
Στα πλαίσια του έργου γίνονται συ-
στηματικές προσπάθειες τεκμηρίω-
σης πολλαπλασιαστικού υλικού του-
λιπών ελληνικής προέλευσης, με επι-
λεκτικές βοτανικές συλλογές που ορ-
γανώνονται σε όλη την επικράτεια.

Πληροφορίες: https://tulips.gr/




