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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

 
  

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου
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με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το δάσος για την αντιπυ-
ρική περίοδο. Καθαρίζουμε και διορθώνουμε το κατά-
στρωμα των δασικών δρόμων και των μονοπατιών και
ελευθερώνουμε τις περιοχές γύρω από τους πυροσβεστι-
κούς κρουνούς από τα εμπόδια, ώστε να είναι προσιτά στις
πυροσβεστικές αντλίες και επανδρώνουμε τα δύο πυροφυ-
λάκια, με εποχικούς πυροφύλακες για όλη την περίοδο.

Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε την Aims Shipping
Corporation και την Astra Shipmanagement. Χάρις στην
οικονομική βοήθειά τους καταφέραμε οι εργαζόμενοι της
Φιλοδασικής στο βουνό μαζί με το εργολαβικό συνεργείο
του κ. Κ. Στράμπι, να απομακρύνουμε όλα τα πεσμένα από
το βάρος του χιονιού, δέντρα και κλαδιά και να ελευθερώ-
σουμε τους δρόμους και τα μονοπάτια, σε ολόκληρη την
έκταση του Αισθητικού Δάσους, που επλήγη κατά τις πρό-
σφατες χιονοπτώσεις. Πολλή, δύσκολη και χρονοβόρα
δουλειά.

Επίσης, ευχαριστούμε την εταιρεία υψηλής τεχνολογίας
navarino για την βοήθεια και την οικονομική, χάρις στην
οποία κατασκευάστηκαν πινακίδες για την νέα Δασική
Διάταξη, αλλά και των εθελοντών-εργαζομένων της εται-
ρείας στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του Ιστορι-
κού Ελαιώνα. Σημαντική ήταν και η βοήθεια που πρόσφε-
ραν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ορεινής Ποδηλασίας
στον καθαρισμό των μονοπατιών του δάσους.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ινστιτούτο Goethe
αλλά και όλους τους ιδιώτες. Mέλη, συνδρομητές, δωρη-
τές και χορηγούς.

Σε όλους εσάς λοιπόν, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ
αλλά και μία υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε
έτσι, χωρίς δεσμεύσεις με οδηγό την αγάπη μας για το δά-
σος και το περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς

Το επετειακό τεύχος 200 είναι αφιερωμένο
στους αναγνώστες του, σε όσους αγαπούν και
αγωνίζονται για το δάσος και το περιβάλλον,
και σε όλους τους φίλους, εθελοντές, συνερ-
γάτες και υποστηρικτές-χορηγούς που μας

στηρίζουν τόσα χρόνια.
Φτάσαμε λοιπόν στα 200 τεύχη! Και εννοούμε κυριολε-

κτικά, πραγματικά, έντυπα τα οποία μπορείτε να τα απο-
λαύσετε μόλις καταφθάσουν στο σπίτι ή στο γραφείο σας.
200 τεύχη του περιοδικού «Φύση και Ζωή» που αντιπρο-
σωπεύουν μεταξύ άλλων χρόνια αγάπης για το δάσος και
το περιβάλλον. Ξεκινώντας από το Φθινόπωρο του 1970,
το πρώτο οικολογικό περιοδικό στην Ελλάδα, μέχρι σή-
μερα που ο πλανήτης μαστίζεται από την κλιματική αλ-
λαγή και την πανδημία. Όλα αυτά τα χρόνια το περιοδικό
«Φύση και Ζωή» παρέμεινε δίπλα σας, αφενός χάρη στην
υποστήριξή σας, αφετέρου χάρη στη μοναδικότητά του.

Τα πρώτα 100 τεύχη συμπληρώθηκαν τον Ιανουάριο-
Μάρτιο του 1996. Από τότε συμπληρώσαμε άλλα 100
τεύχη φθάνοντας τα 200 και ζήσαμε μαζί τόσο την ελλη-
νική όσο και τη διεθνή πορεία του φυσικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών. Ας δούμε
μαζί κάποια «highlights» από όλα αυτά τα χρόνια, αν και η
αλήθεια είναι πως πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να ξεχω-
ρίσουμε στιγμές και γεγονότα...

Θερμά ευχαριστούμε την Αlpha Bank, την Cosmote, το
Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Σ. Λάτση, την LeasePlan Hellas, την V+O
Communication για την συνεχή και πολύχρονη στήριξή τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη
που χάρις στην οικονομική του ενίσχυση, τα τελευταία
χρόνια, μας βοηθάει να προετοιμάζουμε, σε συνεννόηση

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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Tην Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010, οι εθελοντές της Alpha
Bank και της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, στα πλαί-
σια της συνεργασίας του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης της Τραπέζης με την Φιλοδασική, οργάνωσαν με
πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία «Το μάζεμα της ελιάς»,
στον Ιστορικό Ελαιώνα στη Μονή Καισαριανής. Εργαζόμενοι
και στελέχη της Τράπεζας με τις οικογένειές τους, έζησαν μια

ιδιαίτερη περιβαλλοντική εμπειρία, ένα αληθινό πανηγύρι χα-
ράς στο ύπαιθρο. Το λάδι που παράχθηκε από την συγκομιδή
της ελιάς προσφέρθηκε σε Ιδρύματα για παιδιά. Αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι για την συγκεκριμένη εκδήλωση, η Alpha Bank
διακρίθηκε με το βραβείο «Χορηγία Περιβαλλοντικού Έρ-
γου» στο πλαίσιο των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
σίας, «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011».

Tην Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος
Ντελακρουά» και η Διεύθυνση της Σχολής, οργάνωσαν

σε συνεργασία με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, μεγάλη
Αναδάσωση στην περιοχή Κουταλά, στις καμένες εκτάσεις
του Αισθητικού Δάσους στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η

ΦΕΑ. Το βουνό γέμισε παιδιά και γονείς, που με την καθοδή-
γηση των ανθρώπων της Φιλοδασικής φύτεψαν τα δενδρύλλια
στην καμένη πλευρά του βουνού. Πρώτος και καλύτερος ο
Γάλλος Πρέσβης με την οικογένειά του, έδωσε το καλό παρά-
δειγμα, φυτεύοντας ένα σωρό δένδρα. Την εκδήλωση κάλυψε
και η κρατική τηλεόραση.

«ΤΟ MAZEMA ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ME THN ΑLPHΑ ΒΑΝΚ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ»
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN MERCK-SERONO

Tην Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011, εργαζόμενοι και
στελέχη της Τράπεζας HSBC με τις οικογένειες και τα
παιδιά τους, συμμετείχαν εθελοντικά σε αναδάσωση

στον Υμηττό. Με την καθοδήγηση και βοήθεια των έμπειρων
συνεργατών της Φιλοδασικής φύτεψαν εκατοντάδες μικρά
δενδρύλλια, ολοκληρώνοντας έτσι την αναδάσωση ενός τμή-

ματος των εκτάσεων που κάηκαν το 2007. Με την ενεργό συμ-
μετοχή των κ.κ. Richard Groves, Διευθύνοντος Σύμβουλου
HSBC και Γιάννη Βεζανή, Γενικού Διευθυντή HSBC (ΕΛ-
ΛΑΣ) ΑΕΔΑΚ, οι εθελοντές πέρασαν ένα πρωινό στον κα-
θαρό αέρα του βουνού και με πολύ κέφι και ζωντάνια βοήθη-
σαν στο ξαναζωντάνεμα του Δάσους.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN HSBC

Tην Κυριακή 13 Νοεμ-
βρίου 2011, εργαζό-
μενοι της φαρμακευ-

τικής εταιρείας MERCK-
SERONO πραγματοποίησαν
εθελοντικά δεντροφύτευση
στην έκταση που κάηκε το
2007, στην περιοχή «Κουτα-
λάδες» στο Αισθητικό δάσος
Υμηττού. Παρά το τσου-
χτερό κρύο οι εθελοντές, με
την καθοδήγηση των ανθρώ-
πων της Φιλοδασικής, με εν-
θουσιασμό φύτεψαν δέντρα
συνεισφέροντας με τον
τρόπο αυτό στην αποκατά-
σταση της καμένης έκτασης
με σκοπό την αναδημιουργία
του δάσους. 
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Στις 27 Απριλίου 2012 το Εργαστήριο Κηπουρικής της
Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, σε συνεργασία με
την Φιλοδασική Ένωση, πραγματοποίησε μία πολύ

ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δραστηριότητα στο χώρο της
Μονής Καισαριανής. Ο εκπρόσωπος της Φιλοδασικής
Ένωσης κ. Πάγκας και οι συνεργάτες του καλωσόρισαν τα
μέλη και τους εκπαιδευτές του Εργαστηρίου Κηπουρικής
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στη συνέχεια όλοι μαζί
μεταφύτευσαν διάφορα εποχιακά φυτά. Ξεχωριστή στιγμή
ήταν η «επίσκεψη» ενός τετράποδου φίλου. Ένα μικρό γαϊ-
δουράκι προστέθηκε στην παρέα και τα μέλη του Εργαστη-
ρίου είχαν την ευκαιρία να μάθουν πράγματα για την φρο-
ντίδα του.

HΦιλοδασική Ένωση Αθηνών, η Ευώνυμος Οικολογική
Βιβλιοθήκη και η εταιρεία ΥΛΗ – Διαχείριση και Προ-
στασία Περιβάλλοντος, ανέλαβαν την πρωτοβουλία

για την προώθηση της χρήσης τοπικών ειδών στις αναδασώ-
σεις που γίνονται σε καμένες ή αναδασωτέες εκτάσεις και στις
φυτεύσεις που γίνονται από Δήμους στις πόλεις. Η πρωτοβου-
λία αυτή ξεκίνησε στα πλαίσια του εορτασμού του έτους 2011
ως Διεθνούς Έτους Δασών και έχει ήδη κοινοποιηθεί στο αντί-
στοιχο όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτής της

πρωτοβουλίας οι τρείς φορείς διοργάνωσαν τη Δευτέρα, 9 Ιου-
λίου 2012, μια εκδήλωση με θέμα «Σεβόμαστε την φύση, προ-
τιμάμε τοπικά φυτά» η οποία πραγματοποιήθηκε στο αίθριο
της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης που βρίσκεται κοντά
στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο. Προσκεκλημένοι ομιλη-
τές στην εκδήλωση ήταν ο Κίμων Χατζημπίρος, Αναπληρωτής
Καθηγητής ΕΜΠ, ο Δημήτρης Κυριακάκης, Διευθυντής Πρα-
σίνου και Περιβάλλοντος Δήμου Αθηναίων, ο Θεμιστοκλής
Αδαμόπουλος, Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος.

HΦιλοδασική συμμετείχε στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar
της Σχολής Χιλλ. Τα παιδιά μαζί με τις δασκάλες, τους
δασκάλους και τους γονείς έστησαν μια πολύχρωμη,

ζωηρή ατμόσφαιρα και μας παρέσυραν όλους με τον ενθουσια-
σμό τους. Δώρα, δωράκια, λαχνοί, λιχουδιές, τα περισσότερα
φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από γονείς, συγγενείς και φί-
λους συνέβαλλαν στην επιτυχία και του Bazaar που πραγματο-
ποιήθηκε την Χριστουγεννιάτικη περίοδο το 2011. Τα παιδιά
της σχολής με τις συχνές επισκέψεις-ξεναγήσεις τους στο Αι-
σθητικό Δάσος στον Υμηττό έχουν πια αποκτήσει μεγάλη οι-
κειότητα με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και αυτό μας βοή-
θησε να στήσουμε και εμείς έναν μικρό χώρο με φυτά, φυλλά-
δια και περιοδικά και να βρούμε καινούριους φίλους.

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR 2011

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΙΛΛ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ - ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ
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Πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στο διάστημα 4-
7 Οκτωβρίου 2012, το

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικο-
λογίας με θέμα: «Οικολογική
Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις,
προκλήσεις και εφαρμογές». Το
Συνέδριο διοργάνωσαν από
κοινού η Ελληνική Οικολογική
Εταιρεία, η Ελληνική Βοτανική
Εταιρεία και η Ελληνική Ζωο-
λογική Εταιρεία. Οι εργασίες
του Συνεδρίου διεξήχθησαν
στους χώρους της Πανεπιστημι-
ούπολης Ιλισίων και συγκέ-
ντρωσαν πολυάριθμους συνέ-
δρους, κυρίως νέους. Η Φιλο-
δασική μερίμνησε για την δια-
κόσμηση της εισόδου στον χώρο
του Συνεδρίου με αρωματικά
φυτά και όμορφα δέντρα.

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN LEASE PLAN HELLAS

Στα πλαίσια του προγράμματος Green Plan, που αφορά σε
δράσεις για την αποκατάσταση της οικολογικής ισορρο-
πίας στον Υμηττό, η LeasePlan Hellas οργάνωσε αναδά-

σωση στην περιοχή του «Αισθητικού Δάσους» στον Υμηττό, που
διαχειρίζεται η Φιλοδασική, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012. Με
μεγάλη συμμετοχή εθελοντών της LeasePlan Hellas, αλλά και

προσκόπων που ενεργοποίησε η εταιρεία, προχώρησαν στην συ-
νέχεια της αναδάσωσης που είχαν ξεκινήσει στις αρχές του χρό-
νου. Ταυτόχρονα ασχολήθηκαν και με την φροντίδα και στήριξη
των δενδρυλλίων, που είχαν φυτέψει στην προηγούμενη αναδά-
σωση, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στις προσπάθειες της
Φιλοδασικής στην αποκατάσταση του δάσους.
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Μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε η παρουσίαση του
βιβλίου «Flora Graeca-Υπέροχη Ελληνική Χλω-
ρίδα» της κας Σοφίας Ριζοπούλου τον Μάρτιο του

2011, η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών παρουσίασε, στις 4 Δε-
κεμβρίου 2012, το νέο βιβλίο της κας Ριζοπούλου που εξέ-
δωσε με τον εκδοτικό οίκο «Καλειδοσκόπιο». Στον ίδιο φιλό-
ξενο και υποβλητικό χώρο του Μουσείου Μπενάκη, ο τότε
Πρόεδρος της ΦΕΑ κ. Μίκης Μελάς υποδέχθηκε τους προ-
σκεκλημένους που γέμισαν πάλι τους χώρους στο Αίθριο του
Μουσείου δίνοντας λίγα στοιχεία για την απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Φιλοδασικής να εκδώσει το βιβλίο,

που βασίστηκε σε ένα βυζαντινό χειρόγραφο που ανακάλυψε
η κα Ριζοπούλου στην Οξφόρδη και πώς αυτό συνδέθηκε με
τα αντίστοιχα δένδρα που υπάρχουν στον Βοτανικό Κήπο της
Φιλοδασικής. Η κα Ελένη Σταμπόγλη μίλησε για την έκδοση
και την εικονογράφηση του βιβλίου και η κα Σοφία Ριζοπού-
λου με τον ζεστό, ζωντανό και γλαφυρό της τρόπο περιέγραψε
την πορεία του χειρογράφου και την σημασία που έδιναν οι
Βυζαντινοί στους «Κήπους Προσευχής». Ήταν μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα βραδιά που έκλεισε στον μπουφέ του Μου-
σείου με τον κόσμο να συζητάει και να ανταλλάσει απόψεις
για αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.

«ΚΗΠΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

«ΤΟ MAZEMA ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ME THN ΑLPHΑ ΒΑΝΚ

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων εθελοντών της
Τράπεζας, με τα παιδιά τους χαρούμενα και φασα-
ριόζικα να ζωντανεύουν τον Ελαιώνα, βοήθησαν και

πάλι, στις 17 Ιανουαρίου 2013, στο μάζεμα, το ξεχώρισμα και

το φόρτωμα του ελαιοκάρπου, για να μεταφερθεί στο Ελαιο-
τριβείο. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το ελαιόλαδο μοι-
ράστηκε στα Παιδικά Χωριά SOS, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα
Παιδικής Προστασίας και την «Πορεία Αγάπης».
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Το Σάββατο 18 Μαΐου 2013, οι εθελοντές εργαζόμενοι της
εταιρείας LeasePlan Hellas που έχουν συνδράμει ήδη
στην αναδάσωση της καμένης έκτασης του Κουταλά, πή-

ραν την πρωτοβουλία να βοηθήσουν στην βελτίωση του χωματό-
δρομου που οδηγεί από το μοναστήρι της Καισαριανής στην Ανά-

ληψη. Ο δρόμος είχε καταστραφεί από τις βροχές του χειμώνα
και οι εθελοντές με σκαπτικά εργαλεία και πολλή όρεξη έκλεισαν
τα νεροφαγώματα και απομάκρυναν τις μεγάλες πέτρες από το
κατάστρωμα του δρόμου που, αν και μικρός, είναι πολύ σημαντι-
κός για τις εργασίες και την προστασία του Αισθητικού Δάσους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΤΕ-COSMOTE

ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ME THN LEASE PLAN HELLAS

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, εργαζόμενοι της ΟΤΕ-
Cosmote με τις οικογένειές τους επισκέφθηκαν το Αι-
σθητικό Δάσος στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλο-

δασική Ένωση Αθηνών. Η εκπαιδευτική εκδρομή περιελάμ-
βανε ξενάγηση στην Μονή Καισαριανής, περίπατο στο Βοτα-
νικό Μονοπάτι, την Ανάληψη και τον Ιστορικό Ελαιώνα και
αναψυκτικά με μεζέδες στον χώρο του Δασοφυλακίου. Όση
ώρα κράτησε η περιήγηση, τα παιδιά, από πέντε ετών και
πάνω, συγκεντρώθηκαν στο «Μελισσοκομείο», δίπλα στη
Μονή Καισαριανής και συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Τα Μυστικά του Δάσους» που οργανώνει η Φιλοδα-
σική για μαθητές σχολείων. Ήταν μια ωραία εμπειρία για μι-
κρούς και μεγάλους φίλους του Δάσους.
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Ηετήσια Γενική Συνέλευση της FEDENATUR (Eυρω-
παϊκή Oμοσπονδία Mητροπολιτικών και Περιαστικών
Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών), της οποίας η Φι-

λοδασική είναι μέλος από το 2011, πραγματοποιήθηκε στις 6
Ιουνίου 2013 στην Αθήνα. Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέ-
λευσης διοργανώθηκε Hμερίδα με θέμα: «Η αλληλεπίδραση
με την κοινωνία: Πρόκληση και Ευκαιρία για τις Περιαστικές

Φυσικές περιοχές» και την επόμενη ημέρα Επίσκεψη σε πε-
ριοχές του Υμηττού. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Σύν-
δεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)
που είναι μέλος της FEDENATUR από την περασμένη χρο-
νιά. Στην Ομοσπονδία της FEDENATUR συμμετείχαν (μετά
και από την προσχώρηση δύο νέων μελών), 36 «δασικά
πάρκα» από 8 Ευρωπαϊκές χώρες.

ΗΦιλοδασική Ένωση Αθηνών σε συνεννόηση με τον
Ηγούμενο της Νέας Μονής Χίου και τον Μητροπο-
λίτη Χίου ανέλαβε, μετά την ολοκλήρωση των εργα-

σιών αναστηλώσεως, τον εξωραϊσμό και την φύτευση του
προαυλίου και του περιβάλλοντος χώρου της Μονής.

Η Φιλοδασική που είχε πραγματοποιήσει επίσης, πριν 10 χρό-
νια, επιτυχημένη αναδάσωση 700 στρεμμάτων καμένης γης κάτω
από την Μονή. Αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοδασι-
κής ξεκίνησε τις προσπάθειες για την υλοποίηση της ιδέας.

Να βρεθούν οι χορηγοί, να εξασφαλιστεί η συναίνεση του
νέου Μητροπολίτη καθώς και η άδεια της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας. Η φοβερή καταστροφή από τις φωτιές το καλο-
καίρι του 2012 στο νησί, μας καθυστέρησαν για λίγο, αλλά τε-
λικά το 2013 τον Ιούλιο η ομάδα εργασίας της Φιλοδασικής
ολοκλήρωσε τα έργα.

Η χαρά μας ήταν μεγάλη που μας δόθηκε η δυνατότητα να
προσφέρουμε και εμείς αυτό που μπορούσαμε στη Χίο που
τόσο δοκιμάστηκε.

Καθοριστική ήταν η συμπαράσταση του νέου τότε Μητρο-
πολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Σεβασμιότατου Μάρκου
καθώς και των χορηγών που έσπευσαν να στηρίξουν το έργο,
αλλά και της 3ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Μονή
μετά την υποδειγματική αναστήλωση και τον εξωραϊσμό του
περιβάλλοντα χώρου, αναδείχτηκε ξανά σε σημαντικό αξιοθέ-
ατο χώρο για τους επισκέπτες του νησιού, δεδομένου ότι είναι
από τα παλαιότερα Βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ FEDENATUR ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕξΩΡΑϊΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ 
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Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013, οι εθελοντές-εργαζόμε-
νοι της Φαρμακευτικής Εταιρείας Menarini Hellas με
τις οικογένειές τους ξεκίνησαν τις αναδασώσεις στο Αι-

σθητικό Δάσος στον Υμηττό. Με την βοήθεια των εργαζομέ-
νων της Φιλοδασικής, μετέφεραν τα νέα δεντράκια, ετοίμασαν

τους λάκκους και τα φύτεψαν. Ο καιρός βοήθησε πολύ και η
όλη εκδήλωση ήταν ένα χαρούμενο πανηγύρι, με τα παιδιά να
έχουν εξελιχθεί σε φανατικούς εθελοντές στην αναδάσωση.
Ένα πικ νικ στο Δάσος ολοκλήρωσε μια ωραία εκδρομή και
βοήθησε σημαντικά την Φιλοδασική στις αναδασώσεις της.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN MENARINI HELLAS 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση με θέμα: «Ελληνικά δάση και Κλιματική Αλλαγή /
Εξέλιξη - Προσαρμογή» που συνδιοργάνωσαν η Φιλοδα-

σική Ένωση Αθηνών, η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη και η
εταιρεία ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος. Η

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Αμα-
λία και κατά κοινή ομολογία ήταν πολύ επιτυχημένη. Οι προσκε-
κλημένοι παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις
από τους διακεκριμένους ομιλητές που αναφέρθηκαν με λεπτο-
μέρεια στο θέμα δίνοντας τις πλέον σύγχρονες πτυχές του.
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Σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ η Φιλοδασική διορ-
γάνωσε, στις 7 Μαΐου 2014, επίσκεψη-ξενάγηση στο

Αισθητικό Δάσος, των Γενικών Διευθυντών των Διευθύν-
σεων Δασών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που συμμετείχαν σε συνέδριο στην Αθήνα, στα πλαίσια της

Ελληνικής Προεδρίας. Οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στην
Μονή Καισαριανής και επισκέφθηκαν το Βοτανικό Μονο-
πάτι και τον λόφο των Ταξιαρχών. Στον χώρο του Μελισσο-
κομείου προσφέρθηκε καφές και οι Σύνεδροι είχαν την ευ-
καιρία να μάθουν περισσότερα για το έργο και τις δράσεις
της Φιλοδασικής.

Πασχαλινή συναυλία με τους Athens Singers πραγματο-
ποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τους σκο-
πούς της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, την Παρα-

σκευή 11 Απριλίου 2014. Παρουσιάστηκε ένα αφιέρωμα στον
σπουδαίο Άγγλο συνθέτη Ralph Vaughan Williams. Συνέπραξαν:
Heather Heliger, σοπράνο, Βαγγέλης Μανιάτης, βαρύτονος, Δη-
μήτρης Βεζύρογλου, πιάνο, Χορωδιακό Σύνολο Athens Singers.
Την 20μελή Ορχήστρα και την χορωδία διηύθυνε ο Roger Tilley.

Το Χορωδιακό Σύνολο Athens Singers ιδρύθηκε το 1967
από την Miranda Villiers, σύζυγο του τότε Υποδιευθυντή του
British Council στην Αθήνα. Πρώτος Διευθυντής του Συ-
γκροτήματος ήταν ο Michael Llewellyn Smith, γνωστός άγ-
γλος ιστορικός που ζούσε στην Αθήνα. Το ρεπερτόριο των
Athens Singers περιλαμβάνει έργα των Handel, John Stainer,
Mozart, Purcell, Haydn και Fauré, Ralph Vaughan Williams.
Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε χώρους όπως η Αγγλι-
κανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η Γερμανική Ευαγγε-
λική Εκκλησία, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, το Pierce
College, το Μουσείο Μπενάκη, το Φιλολογικό Σύλλογο
Παρνασσός και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΕψΗ-ξΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ EΝΩΣΗΣ



Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014, γονείς και μαθητές των
Εκπαιδευτηρίων Δούκα ήρθαν στο Αισθητικό Δάσος,
που διαχειρίζεται η Φιλοδασική στον Υμηττό. Στον ει-

δικά διαμορφωμένο χώρο πίσω από την Μονή Καισαριανής η
παιδαγωγός κα Ρόζα Τριανταφυλλίδη και η παιδοψυχολόγος
κα Κατερίνα Λιάπη είχαν οργανώσει ένα κυριακάτικο «Κυ-
νήγι Θησαυρού» για τους γονείς και τα παιδιά, στο πλαίσιο

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνει η Φιλοδα-
σική. Στον Ιστορικό Ελαιώνα και το Βοτανικό Μονοπάτι, μι-
κροί και μεγάλοι, παίζοντας και εξερευνώντας ανακάλυψαν
ορισμένα από τα φυτά και τα δέντρα του Αισθητικού Δάσους.
Πριν φύγουν κάθε οικογένεια πήρε από το φυτώριο της Φιλο-
δασικής το δικό της αρωματικό φυτό για να το φυτέψει και να
το φροντίζει στο σπίτι.

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, οι εθελοντές-εργαζόμενοι της Τράπεζας HSBC ήρθαν ξανά με τις οικογένειές τους 
και τα παιδιά τους, για την φετινή δενδροφύτευση και φροντίδα των δέντρων του Δάσους.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ME THN HSBC



Στις 21 Μαρτίου 2015, οι εθελοντές εργαζόμενοι της εται-
ρείας LeasePlan Hellas, ήρθαν πάλι να συνεχίσουν την
δεντροφύτευση και την φροντίδα των δέντρων στο Αι-

σθητικό Δάσος στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική.
Τα τελευταία χρόνια εργαζόμενοι και πελάτες της LeasePlan
Hellas, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στην χρονομίσθωση

αυτοκινήτων, έρχονται εθελοντικά να βοηθήσουν σε εργασίες
συντήρησης του Αισθητικού Δάσους. Η στήριξη της εταιρείας
στους σκοπούς και το έργο της Φιλοδασικής είναι πραγματικά
πολύτιμη και την ευχαριστούμε. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε
με αγώνα τοξοβολίας που είχαν οργανώσει οι εργαζόμενοι της
εταιρείας.

«Θεέ μου – τώρα που τελείωσα αυτή την ταπεινή μικρή
Λειτουργία, αναρωτιέμαι - είναι άραγε πράγματι
θρησκευτική μουσική (la musique sacrée) αυτό που

μόλις έγραψα ή κάποιο είδος καταραμένης μουσικής (la sacré
musique); Εσύ το γνωρίζεις καλά, γεννήθηκα για την κωμική
όπερα. Λίγες γνώσεις, λίγο συναίσθημα, κι αυτό είναι όλο. Ας εί-
σαι ευλογημένος λοιπόν, κι ας μου χαρίσεις τον Παράδεισο!»

Με τα λόγια αυτά, προλόγισε ο Rossini το τελευταίο του
έργο, την «τελευταία από τις αμαρτίες του γήρατος» όπως το
χαρακτήρισε ο ίδιος, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά
τον Μάρτιο του 1864 στο ιδιωτικό παρεκκλήσι της Κόμισσας
Louise Pillet-Will, στην οποία είναι και αφιερωμένο. Σύμ-
φωνα με έναν αστικό μύθο της εποχής, λέγεται μάλιστα, πως ο

Ναπολέων Γ΄, ακούγοντας το έργο δε το βρήκε ούτε μικρό,
ούτε επίσημο, ούτε ιδιαίτερα «λειτουργικό»... 

Αυτή την πολυσυζητημένη και όχι τόσο μικρή λειτουργία
λοιπόν, αφού διαρκεί 80 περίπου λεπτά, επέλεξαν να παρου-
σιάσουν οι Athens Singers στη συναυλία που πραγματοποίη-
σαν την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στην αίθουσα συναυλιών του
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, τα έσοδα της οποίας δια-
τέθηκαν υπέρ των σκοπών της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.

Συμμετείχαν:
Πένυ Δεληγιάννη, σοπράνο, Ιωάννα Φόρτη, μέτζο σοπράνο,

Νίκος Στεφάνου, τενόρος, Βαγγέλης Μανιάτης, μπάσος,
Γιάννης Γιαννόπουλος, αρμόνιο, Δημήτρης Βεζύρογλου, πιάνο,
Μουσική Διεύθυνση: Roger Tilley.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ME THN LEASE PLAN HELLAS

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ ATHENS SINgERS ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN LEASE PLAN HELLAS

Τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλο-
γος Προστασίας και Περίθαλ-
ψης Άγριας Ζωής ANIMA σε

συνεργασία με την Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών οργανώνει στο Αι-
σθητικό Δάσος γύρω από την Μονή
Καισαριανής, που διαχειρίζεται η Φι-
λοδασική, την απελευθέρωση αποθε-
ραπευμένων άγριων πουλιών όπως
γεράκια, αετούς, γκιώνηδες και άλλα.
Την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 μαζεύ-
τηκαν πολλοί φίλοι της ANIMA και
της Φιλοδασικής για να αφήσουν τα
πουλιά ελεύθερα.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ANIMA

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015, οι φίλοι εθελοντές της
LeasePlan Hellas ήρθαν να συνεχίσουν την Αναδάσωση
και την φροντίδα των δέντρων, από τις προηγούμενες ανα-

δασώσεις, που κάνουν τα τελευταία χρόνια στο Αισθητικό Δάσος.
Αυτή τη φορά μαζεύτηκαν πολύ περισσότεροι και, όπως πάντα,
μετά το τέλος της δουλειάς, ακολούθησαν οι αγώνες τοξοβολίας.
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Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015, οι εθελοντές της Alpha
Bank με τις οικογένειές τους ήρθαν στον Ιστορικό Ελαι-
ώνα, στο Αισθητικό Δάσος που διαχειρίζεται η Φιλοδα-

σική στον Υμηττό, για «Το Μάζεμα της Ελιάς». Με μεγάλη συμ-
μετοχή ήρθαν να βοηθήσουν και παιδιά από το «Χαμόγελο του
Παιδιού», απλώσαμε τα λιόπανα και με ραβδιά, χτένια αλλά και
με τα χέρια, μαζέψαμε τις ελιές. Τα παιδιά με ένα ομαδικό παι-
χνίδι, που είχαν οργανώσει οι υπεύθυνες των Εκπαιδευτικών

Προγραμμάτων της Φιλοδασικής, ανακάλυψαν τα μυστικά της
ελιάς και του λαδιού. Μετά ενώθηκαν με τους υπόλοιπους, για
να βοηθήσουν στο μάζεμα και το φόρτωμα στα γαϊδουράκια. Στο
τέλος μικροί και μεγάλοι ξεκουράστηκαν απολαμβάνοντας ελιές,
παξιμάδια και λάδι. Όπως κάθε χρόνο η Alpha Bank και η Φιλο-
δασική, πρόσφεραν το λάδι που βγήκε σε Ιδρύματα για παιδιά
που έχουν ανάγκη. Το 2015 μοιράστηκε στα Παιδικά Χωριά SOS
και στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Mediter-
ranean Garden Society (MGS) που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2016, πολυάριθμη ομάδα

μελών από όλο τον κόσμο επισκέφθηκε τον Βοτανικό Κήπο της
Φιλοδασικής στις 21 Οκτωβρίου 2016. Τους επισκέπτες ξενά-
γησαν στον Κήπο και στο νέο Εκπαιδευτικό Πάρκο η υπεύθυνη

του Κήπου κα Σοφία Σταθάτου με τον υπεύθυνο του Κλιμακίου
της Φιλοδασικής κ. Νίκο Πάγκα. Η Φιλοδασική απέσπασε τα
συγχαρητήρια των διακεκριμένων επισκεπτών μεταξύ των
οποίων βρέθηκε και ο πολύ γνωστός Άγγλος Καθηγητής κ.
Robin Lane Fox που διατηρεί, στο κυριακάτικο ένθετο των
Financial Times, την διάσημη στήλη για τους κήπους.

ΕΠΙΣΚΕψΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ MEDITERRANEAN gARDEN SOCIETY ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ 

«ΤΟ MAZEMA ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ME THN ΑLPHΑ ΒΑΝΚ
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Μετά την επί-
σκεψή του με
τα μέλη της

Mediterranean Garden
Society στον Βοτανικό
Κήπο της Φιλοδασικής
στο Αισθητικό Δάσος
στον Υμηττό, ο πολύ
γνωστός Άγγλος καθη-
γητής κ. Robin Lane
Fox, δημοσίευσε στις
26 Νοεμβρίου 2016
στην στήλη για τους κή-
πους, που διατηρεί στο
Κυριακάτικο ένθετο των
Financial Times, ένα άρ-
θρο για το έργο της Φι-
λοδασικής στο Αισθη-
τικό Δάσος γύρω από
την Μονή Καισαριανής.

Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN LEASE PLAN HELLAS ΚΑΙ ΤΗΝ SANOFI

Ησυγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την δεύτερη
κοινή αναδάσωση από την LeasePlan Hellas και την
Sanofi. Η πρώτη ήταν τον Οκτώβριο του 2015, όπου

εθελοντές εργαζόμενοι των δύο εταιρειών προχώρησαν στη
φύτευση συνολικά 500 δέντρων. Tο Σάββατο 1 Απριλίου
2017, 120 εθελοντές εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους,

έδωσαν δυναμικά το παρών στο τμήμα που έχει υιοθετήσει
η LeasePlan Hellas από το 2012 στο Αισθητικό Δάσος του
Υμηττού, φυτεύοντας συνολικά 100 δέντρα και φροντίζο-
ντας τα ήδη υπάρχοντα που έχουν φυτευτεί τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια από τους εθελοντές εργαζόμενους της LeasePlan
Hellas.
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6ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, εκατοντάδες εθελο-
ντές φύτεψαν 1.200 δέντρα κατά μήκος του κεντρικού
δρόμου, κοντά στις περιοχές της Ξυλοκέριζας και των

Αγίων Αναργύρων στο όμορφο νησί των Σπετσών που είχαν κα-
ταστραφεί από πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2017. Η δενδροφύ-
τευση, έγινε με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής του

Spetses mini Marathon σε συνεργασία με τον Δήμο Σπετσών
υπό την εποπτεία του Δασαρχείου Πόρου. Η Φιλοδασική προ-
σέφερε 600 δέντρα από τα φυτώριά της και συμμετείχε ενεργά
στην δενδροφύτευση με κλιμάκιο για την καθοδήγηση των εθε-
λοντών. Την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση των εθελοντών
στήριξε ο ραδιοσταθμός ΣΚΑΪ και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε». 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Συμπόσιο
των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων που διοργά-
νωσε η Φιλοδασική στην Αθήνα κατά το διήμερο

13 και 14 Οκτωβρίου 2017. Σκοπός της συνάντησης των εκ-

προσώπων των Κήπων ήταν η συζήτηση για το μέλλον των
Κήπων και η ολοκλήρωση του τελικού κειμένου του Κατα-
στατικού, του υπό σύμπτυξη Δικτύου των Ελληνικών Βοτα-
νικών Κήπων.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ψΥΧΙΚΟΥ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, ο Σύλλογος Γονέων Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού 
ήρθε να βοηθήσει εθελοντικά στην αναδάσωση των καμένων εκτάσεων στον Άγιο Γεώργιο του Κουταλά, 

τμήμα του Αισθητικού Δάσους Υμηττού, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών.

Και το 2018, ο Σύλλογος Προ-
στασίας και Περίθαλψης Άγριας
Ζωής ANIMA σε συνεργασία

με την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών ορ-
γάνωσε στο Αισθητικό Δάσος γύρω από
την Μονή Καισαριανής, που διαχειρίζε-
ται η Φιλοδασική, απελευθέρωση απο-
θεραπευμένων άγριων πουλιών. Την 1η
Απριλίου, στο πλαίσιο της γιορτής που
οργάνωσε η ΑΝΙΜΑ με τη συμμετοχή
του Πελίτι, ελευθερώθηκαν στην Και-
σαριανή γερακίνες, βραχοκιρκίνεζα, ένα
ξεφτέρι κι ένας μπούφος, χελώνες και
σκαντζόχοιροι. Στη γιορτή μοιράστηκαν
παραδοσιακοί σπόροι, τα παιδιά έπαι-
ξαν, οι μουσικοί τραγούδησαν και οι φί-
λοι βρέθηκαν μεταξύ τους. Ο κόσμος
ήταν πολύς και η χαρά μεγάλη.

ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ANIMA 



HΔούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλλα Πάρκερ επισκέ-
φτηκε την Μονή Καισαριανής στο Αισθητικό Δάσος
Υμηττού και ξεναγήθηκε στον χώρο, την Πέμπτη 10

Μαΐου 2018. Ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής κ. Γεώργιος Λ. Μελάς
την υποδέχτηκε και την ενημέρωσε, παρουσία και της τότε
Υπουργού Πολιτισμού, κας Λυδίας Κονιόρδου για το έργο και
την δράση της Φιλοδασικής: Την αναδάσωση όλων των αποψι-
λωμένων εκτάσεων του Υμηττού, φυτεύοντας πάνω από τρία
εκατομμύρια δένδρα, την αναστήλωση της Μονής, την δημι-
ουργία Βοτανικού Κήπου καθώς και για όλες τις εκπαιδευτικές

δράσεις για μαθητές σχολείων στις μέρες μας. Από τα φυτώρια
της Φιλοδασικής ο Πρόεδρος κ. Γ. Μελάς, η αντιπρόεδρος κα
Βαλή Μανουηλίδη, η Γεν. Γραμματέας κα Πέγκυ Βεζανή και η
υπεύθυνη του Βοτανικού Κήπου κα Σοφία Σταθάτου, προσέφε-
ραν στην Δούκισσα ένα καλάθι αγριοφράουλες καθώς και
φυτά, αντιπροσωπευτικά της ελληνικής υπαίθρου. Η Δούκισσα
υποσχέθηκε ότι σε επόμενο ιδιωτικό ταξίδι της θα επισκεφτεί
με τον σύζυγό της πρίγκηπα Κάρολο, τον Βοτανικό Κήπο και
το Βοτανικό Πάρκο που διατηρεί η Φιλοδασική στο Αισθητικό
Δάσος.
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΜΕ ΤΗN ELgEKA ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

Οι εθελοντές εργαζόμενοι της Elgeka, με την στήριξη της Χυμοί Χίου Α.Ε. ήρθαν, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, 
για αναδάσωση και φροντίδα των δέντρων στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική. 

ΕΠΙΣΚΕψΗ-ξΕΝΑΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΝΟΥΑΛΗΣ ΚΑΜΙΛΛΑ ΠΑΡΚΕΡ 

ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 



Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, μαθητές του Κολλεγίου
Ψυχικού συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, κ.
Βασίλη Μητσέα και κα Δήμητρα Σπυροπούλου, φύτε-

ψαν 250 δέντρα, θάμνους και πόες στην πλατεία Αμπελούπο-
λης στο Μάτι, πρασινίζοντας το τραυματισμένο τοπίο από την
καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου. Το προσωπικό του Τμή-
ματος Πρασίνου του Δήμου Μαραθώνα υπό την καθοδήγηση
της Γεωπόνου κας Κ. Βιταλιώτη, είχε προετοιμάσει τους χώ-
ρους φύτευσης στο κέντρο και στις γύρω επιφάνειες της πλα-

τείας και τα παιδιά με πολλή όρεξη φύτεψαν τα φυτά που προ-
σέφερε η Φιλοδασική στον Δήμο Μαραθώνα. Παρόντες και ο
τότε Αντιδήμαρχος Υποδομών και Δικτύων του Δήμου, κ. Β.
Θανασιάς με τον οποίο είχαν γίνει οι αρχικές συνεννοήσεις, η
κα Ε. Τσιμίνη, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και η κα Σ. Κα-
ραλευθέρη, υπεύθυνη της δραστήριας Εθελοντικής Ομάδας
του Δήμου Μαραθώνα. Οι άνθρωποι της Φιλοδασικής είχαν
φροντίσει μαζί με την Γεωπόνο του Δήμου για την μεταφορά
των φυτών και την διάθεση εργαλείων για τους μαθητές.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ψΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2019 ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Πρωτομαγιά του 2019 στο Αισθητικό δάσος Υμηττού. Με
συνθήματα: «Γιορτάζουμε χαρίζοντας τη ζωή στα λου-
λούδια!», «Προστατεύουμε τους κατοίκους του δά-

σους!» και «Βοηθάμε τις μέλισσες να τραφούν!», εθελοντές σε
συνεργασία με τη Φιλοδασική μοίρασαν 500 περίπου χάρτινα
λουλούδια και στεφάνια στους επισκέπτες του Αισθητικού δά-
σους που ανηφόρησαν στον Υμηττό για να γιορτάσουν την Πρω-
τομαγιά. Τα εμπνευσμένα χάρτινα λουλούδια και στεφάνια έφτια-
ξαν με πολύ κέφι παιδιά και εκπαιδευτικοί από σχολεία που επι-
σκέπτονται συχνά το δάσος και άλλοι εθελοντές με στόχο να μοι-
ραστούν την ημέρα της Πρωτομαγιάς στους επισκέπτες του δά-
σους, προτρέποντάς τους να φτιάξουν στεφάνια με τα δικά τους
πρωτότυπα λουλούδια και όχι με αυτά του δάσους. Η πρωτότυπη
δράση είχε μεγάλη απήχηση στους επισκέπτες οι οποίοι στην
πλειοψηφία τους υποδέχτηκαν με χαμόγελο και κατανόηση αυτή
την πρωτοβουλία. Το αποτέλεσμα μάλιστα δεν άργησε να φανεί
γιατί όπως διαπίστωσε το προσωπικό της Φιλοδασικής που επό-
πτευε όλη τη μέρα την περιοχή, οι επισκέπτες που έφτιαξαν στε-
φάνια με αγριολούλουδα ήταν πολύ λιγότεροι από άλλες φορές!
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Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 2019, μέλη της
Βρετανικής Πρεσβείας και η Πρέσβειρα του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου Κέιτ Σμιθ, ήρθαν στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού,
που διαχειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, να βοηθήσουν
εθελοντικά σε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μονο-
πατιών του Δάσους. Η πρέσβειρα που πολύ συχνά ανεβαίνει
ιδιωτικά και περπατάει στο βουνό, ήταν σαν στο σπίτι της, γνω-

ρίζοντας καλά την περιοχή. Μετά από μια μικρή επίσκεψη στην
Μονή, η ομάδα των εθελοντών ανέβηκε το Βοτανικό Μονοπάτι
μέχρι την Ανάληψη και από εκεί ξεκίνησαν, με τις οδηγίες των
ανθρώπων της Φιλοδασικής, τις εργασίες αποκατάστασης του
μονοπατιού που οδηγεί στον Ιστορικό Ελαιώνα. Είχαμε καιρό να
δούμε τόσο αποτελεσματική δουλειά από ομάδα εθελοντών.
Όλα τα μέλη της Πρεσβείας και ειδικά η Πρέσβειρα δούλεψαν
πολύ και έκαναν καλή δουλειά.

ΕΡΓΑΣΙEΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ME THN ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΚΕϊΤ ΣΜΙΘ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ME THN LEASE PLAN HELLAS ΚΑΙ ΤΗΝ gENESIS FARMA

Οι εθελοντές της LeasePlan Hellas και της Genesis
Pharma ήρθαν για άλλη μια φορά, το Σάββατο 19
Οκτωβρίου 2019, στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό,

που διαχειρίζεται η Φιλοδασική, να φροντίσουν τα δένδρα

της αναδάσωσης που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
Έσκαψαν, ξεχορτάριασαν, κλάδεψαν, φύτεψαν και πέρασαν
μια ωραία ημέρα στο βουνό με τα παιδιά τους και τα σκυλιά
τους. 
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Οι εθελοντές εργαζόμενοι της Boston Consulting Group Greece ήρθαν την Κυριακή το πρωί, 1 Δεκεμβρίου 2019, οικογενειακώς 
να μας βοηθήσουν στην αναδάσωση και στην φροντίδα των δέντρων, στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό. Ο καλός καιρός 

και η όρεξη για δουλειά έδωσαν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους, να περάσουν μια ωραία Κυριακή στο Δάσος. 

Tην Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου2020, οι εθελοντές εργαζόμενοι στην navarino ήρθαν το πρωί στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, 
που διαχειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, για αναδάσωση και φροντίδα των δέντρων. 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ BOSTON CONSULTINg gROUP gREECE 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ NAVARINO



Με την γενναιόδωρη χορηγία της ΑΙΜS Shipping-
Corporation και της ASTRA Shipmanagement ξε-
κίνησαν στις 31 Μαρτίου 2021 οι εργασίες καθαρι-

σμού του δάσους και των δασικών δρόμων από πεσμένα δέ-
ντρα, κορμούς και κλαδιά, σε όλη την έκταση του Αισθητι-
κού Δάσους, που επλήγη κατά τις πρόσφατες χιονοπτώσεις
της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2021. Έτσι ήμασταν έτοιμοι

κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου με ανοιχτούς δα-
σικούς δρόμους, για την ανεμπόδιστη διέλευση των Πυρο-
σβεστικών Οχημάτων, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ομοίως κα-
θαρίστηκαν και οι περιοχές γύρω από τους πυροσβεστικούς
κρουνούς, που έχει τοποθετήσει η Φιλοδασική, σε συνεργα-
σία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε καίρια σημεία του
δάσους. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 
ΤΗΣ AIMS SHIPPINg CORPORATION ΚΑΙ ΤΗΣ ASTRA SHIPMANAgEMENT 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ NAVARINO

Το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, εθελοντές εργαζόμενοι
της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας navarino, συμμε-
τείχαν στον καθαρισμό και αποκατάσταση του Ιστο-

ρικού Ελαιώνα στο Αισθητικό Δάσος, που διαχειρίζεται η
Φιλοδασική, από τα κλαδιά και τα δέντρα που καταστράφη-
καν από τις χιονοπτώσεις τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι ερ-
γαζόμενοι με τις οικογένειές τους, με πολύ όρεξη προχώρη-

σαν στην περισυλλογή των κλαδιών από την ευρύτερη πε-
ριοχή του Ιστορικού Ελαιώνα και στην συνέχεια βοήθησαν
στον θρυμματισμό τους. Η βοήθεια που προσέφεραν ήταν
πολύτιμη για τον καθαρισμό της περιοχής και την αποκατά-
σταση των ζημιών από τα χιόνια. Τους ευχαριστούμε πολύ
επίσης και για την ευγενική συνδρομή τους στην κατασκευή
και τοποθέτηση σε επίκαιρα σημεία Δασικών Πινακίδων.
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Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, αναδείξαμε
τις προσπάθειες της Φιλοδασικής Ένωσης Αθη-
νών να ενισχύσει την περιβαλλοντική παιδεία
στην χώρα μας, διοργανώνοντας την τελευταία

δεκαετία σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την
ανάπτυξη της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης παιδιών και
εκπαιδευτικών, μέσω της βιωματικής σύνδεσης και επαφής με
την φύση. Τα προγράμματα απευθύνονται σε σχολικές ομάδες
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού (Α’ έως ΣT’). Σχεδιάζονται με
βάση τις αρχές της εμπειρικής μάθησης και το αναλυτικό πρό-
γραμμα του σχολείου (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες και στις δυνατότητες της κάθε ηλικιακής ομάδας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και υλοποιούνται
από την παιδαγωγό κα Ρόζα Τριανταφυλλίδη σε συνεργασία
με την παιδοψυχολόγο κα Κατερίνα Λιάπη στο Αισθητικό Δά-
σος Υμηττού, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση Αθη-
νών, σε ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο πίσω από τη
Μονή Καισαριανής, και σε επιλεγμένους υπαίθριους χώρους
όπως ο Ιστορικός Ελαιώνας, το Βοτανικό μονοπάτι και το Εκ-
παιδευτικό Βοτανικό Πάρκο. Συνολικά, στα εκπαιδευτικά
προγράμματα της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών, έχουν συμ-
μετάσχει 461 σχολεία και 15.166 παιδιά.

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022*

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

25

42

59

59

42

61

53

35

46

39

461

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ

943

1.566

2.100

1.746

1.251

2.017

1.845

1.127

1.405

1.166

15.166

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

*Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022
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Πρώτη χώρα στην Ευρώπη
η Ελλάδα με θεσμοθετημένες
Προστατευμένες Περιοχές
χωρίς Δρόμους

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση του
ΥΠΕΝ σε συνέντευξη τύπου, η
Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα

στην Ευρώπη που θεσμοθετεί «Απά-
τητα Βουνά». Ως «Απάτητα Βουνά»
ορίζονται οι περιοχές άνευ δρόμων
με περιμετρική ζώνη ενός χιλιομέ-
τρου. Πρόκειται για θεσμοθετημένες
μεγάλες προστατευόμενες περιοχές,
που εκτείνονται με επίκεντρο παρθέ-
νες κορυφογραμμές σε Λευκά Όρη,
το όρος Σάος στη Σαμοθράκη, τον
Σμόλικα, την Τύμφη, τον Ταΰγετο και
το όρος Χατζή στην Νότια Πίνδο.

Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος, σε αυτές τις περιοχές
απαγορεύεται πλέον η διάνοιξη δρό-
μων κίνησης μηχανοκίνητων οχημά-
των, η επέκταση των υφιστάμενων
ανεξαρτήτως κατηγορίας, καθώς και
κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μετα-
βολή ή αλλοίωση του φυσικού περι-
βάλλοντος, ενώ δεν θίγονται τα νομί-
μως υφιστάμενα έργα και η συντή-
ρησή τους. Επιπλέον απαγορεύεται
αυστηρά και η ανάπτυξη έργων Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στις πε-
ριοχές που εντάσσονται στο εν λόγω
ειδικό καθεστώς προστασίας.

Ωστόσο, επιτρέπεται η σήμανση,
επισκευή, συντήρηση και βελτίωση
υφιστάμενων ορειβατικών και πεζο-
πορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση

μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης
και με την προϋπόθεση ότι οι επεμβά-
σεις θα υλοποιούνται με φυσικά
υλικά. Εξαιρούνται από τους όρους
και τους περιορισμούς έργα για σκο-
πούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορί-
ζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας - καθώς και
έργα και επεμβάσεις που υλοποιού-
νται λόγω έκτακτης ανάγκης (σει-
σμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρ-
καγιάς κ.λπ.) εφόσον μετά λαμβάνε-
ται μέριμνα για την αποκατάσταση
του περιβάλλοντος και έργα και επεμ-
βάσεις που κρίνονται απαραίτητες
για λόγους προστασίας ή/και αποκα-
τάστασης του φυσικού και δασικού
περιβάλλοντος.

Ο οικοτουρισμός μπορεί να αναπτυ-
χθεί σε κάθε περιοχή που παρουσιά-
ζει ενδιαφέρον από άποψη βιοποικι-
λότητας και αισθητικής τοπίου, συμ-
βάλλοντας στην διατήρηση ή στην δη-
μιουργία κινήτρων για μετάβαση σε
πράσινη οικονομική δραστηριότητα
όπως βιολογικές καλλιέργειες, προώ-
θηση παραδοσιακών προϊόντων κ.ά.

Οι αρμόδιοι υπουργοί σημείωσαν
ότι τα «Απάτητα Βουνά», θα συνεισφέ-
ρουν στην διατήρηση της φυσικής βιο-
ποικιλότητας, εμποδίζοντας την εί-
σοδο ξενικών ειδών, παρέχοντας δια-
δρομές μετανάστευσης και ενδιάμε-
σων στάσεων σε είδη πανίδας, δε-
σμεύοντας άνθρακα και μειώνοντας
τις επιπτώσεις των αερίων του θερμο-
κηπίου. «Επιπλέον, διατηρούν την συν-
δεσιμότητα και την ακεραιότητα του
οικοσυστήματος, προσφέρουν ανα-
ψυχή, εκπαίδευση και επιστημονική
γνώση στους πολίτες. Τέλος τα «Απά-
τητα Βουνά» ρυθμίζουν και προστα-
τεύουν τις υπηρεσίες του οικοσυστή-
ματος: παροχή καθαρού νερού, έλεγ-
χος διάβρωσης, υγιές έδαφος, ποιό-
τητα αέρα, κλιματική ρύθμιση, επικο-
νίαση καλλιεργειών, υψηλή ανθεκτικό-
τητα στην επιδημία παρασίτων».

Το ποσοστό 
αστικού πρασίνου 
στις ελληνικές 
και ευρωπαϊκές πόλεις

Η
νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος
με θέμα «Ποιος ωφελείται από

το πράσινο στις πόλεις; Οι κοινωνικές
ανισότητες στην πρόσβαση σε αστικό
πράσινο στην Ευρώπη», εξετάζει
όλες τις πόλεις που βρίσκονται στην
Urban Audit List της Eurostat, χρησι-
μοποιώντας δορυφορικές εικόνες
από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο «Κο-
πέρνικο». Αυτό που μετρήθηκε είναι
το ποσοστό της έκτασης των πόλεων
που φαίνεται από ψηλά πράσινο λόγω
των δέντρων.

Τα στοιχεία της έκθεσης για τις εν-
νέα ελληνικές πόλεις που εξετάζει εί-
ναι τα εξής:

Πιο πράσινη ελληνική πόλη (άνω
των 50.000 κατοίκων) είναι η Καλα-
μάτα, καθώς το 54,4% των αστικών
περιοχών της καλύπτεται από δέντρα.
Ακολουθούν η Καβάλα με 44,6% και η
Πάτρα με 36%. Αρκετά χαμηλότερα
βρίσκονται το Ηράκλειο με 17,2% , τα
Ιωάννινα με 14,9%, η Αθήνα με 10,8%,
η Θεσσαλονίκη με 9,6%, η Λάρισα με
5,5% και στην τελευταία θέση ο Βό-
λος με μόλις 4,9%.
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Στην δεύτερη χαμηλότερη θέση
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες βρίσκεται η Αθήνα ως προς τις
πράσινες υποδομές της (χώροι πρα-
σίνου, αθλητικοί χώροι κ.ο.κ.) οι
οποίες καλύπτουν το 17% της έκτα-
σής της. Στην τελευταία θέση από τις
ευρωπαικές πόλεις βρίσκεται η Βα-
λέτα και η Λευκωσία βρίσκεται στην
τρίτη θέση από το τέλος. Η Αθήνα
όμως βρίσκεται στην τρίτη υψηλό-
τερη θέση όσον αφορά τους ανοι-
χτούς για όλους χώρους πρασίνου
(15%), πιθανότατα λόγω των μεγάλων
πάρκων στο κέντρο. Όσον αφορά το
«αποτύπωμα» των δέντρων στο έδα-
φος, είναι πέμπτη από το τέλος με
10%.

Το Ηράκλειο βρίσκεται στην χαμη-
λότερη θέση στην Ευρώπη ως προς
την εγγύτητα των κατοίκων του με
έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου. Μόλις
το 20% του πληθυσμού του έχει πρό-
σβαση σε έναν ανοιχτό χώρο πρασί-
νου σε απόσταση 300 μέτρων. Το
υψηλότερο το έχει η Στοκχόλμη με
80%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 42% των
πόλεων σε 38 ευρωπαϊκές πόλεις κα-
λύπτεται από πράσινες υποδομές. Το
χαμηλότερο ποσοστό έχει η Τρνάβα
στη Σλοβακία (6,8%) και το υψηλό-
τερο η Καθέρες στην Ισπανία (95%),
όταν όμως συνυπολογίζονται τα πε-
ριαστικά δάση στα όρια των δήμων.
Αν δεν ληφθούν υπόψη, τότε ο μέσος
όρος πέφτει στο 3%, με λίγες πόλεις,
όπως η Παμπλόνα, η Γενεύη και η
Χάγη, να ξεπερνούν το 15%.

Οσον αφορά το «αποτύπωμα» των
δέντρων, το μέσο ποσοστό στην Ε.Ε.
είναι 30%. Τα υψηλότερα ποσοστά
κάλυψης βρίσκονται στην Νορβηγία
(Οσλο 72% που είναι και το υψηλό-
τερο) και στην Φινλανδία, ενώ τα χα-
μηλότερα στην Μάλτα, στην Ισλανδία
και στην Κύπρο (Λευκωσία 4% που εί-
ναι και το χαμηλότερο).

Για πρώτη φορά 
εντοπίστηκαν νανοπλαστικά
και στους δύο πόλους 
της Γης

E
ρευνητές από το Πανεπιστήμιο
της Ουτρέχτης στην Ολλανδία,
δημοσίευσαν νέα έρευνα, στο

πλαίσιο της οποίας ανίχνευσαν νανο-
πλαστικά στις μακρινές γωνιές της
Γης, τόσο στις νότιες όσο και στις βό-
ρειες πολικές περιοχές. Τα νανοσωμα-
τίδια είναι μικρότερα και πιο τοξικά
από τα μικροπλαστικά, τα οποία έχουν
ήδη βρεθεί σε όλο τον κόσμο, ωστόσο
ο αντίκτυπος και των δύο στην υγεία
των ανθρώπων παραμένει άγνωστος.

Αυτό που εξέπληξε τους ερευνητές
δεν ήταν ότι εντοπίστηκαν νανοπλα-
στικά στην Γροιλανδία, αλλά ότι εντοπί-
στηκαν μέχρι κάτω στον πυρήνα του
πάγου, βάθους 14 μέτρων. Τα νανοσω-
ματίδια είναι πολύ ελαφριά και πιστεύε-
ται ότι καταλήγουν στην Γροιλανδία
μέσω των ανέμων από πόλεις της Βό-
ρειας Αμερικής και της Ασίας. Τα νανο-
πλαστικά που βρέθηκαν ωστόσο, στον
θαλάσσιο πάγο στο McMurdo Sound
στην Ανταρκτική είναι πιθανόν να έχουν
μεταφερθεί από τα ωκεάνια ρεύματα. 

Τα πλαστικά αποτελούν μέρος της
ποικιλόμορφης χημικής ρύπανσης
στον πλανήτη, η οποία έχει ξεπεράσει
το ασφαλές όριο για την ανθρωπό-
τητα. Αν και τα νανοπλαστικά θεωρού-
νται ως νέος ρύπος, στην πραγματικό-
τητα υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, κα-
θώς ο σχηματισμός των στρωμάτων
του πυρήνα του πάγου που προανα-

φέρθηκε χρονολογείται από το 1965.
Η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο

περιοδικό Environmental Research,
εντόπισε 13 νανογραμμάρια νανοπλα-
στικών ανά χιλιοστόλιτρο λιωμένου πά-
γου στην Γροιλανδία, και τέσσερις φο-
ρές περισσότερα στον πάγο της Ανταρ-
κτικής. Αυτό οφείλεται πιθανώς στο ότι
η διαδικασία σχηματισμού θαλάσσιου
πάγου προσελκύει τα σωματίδια.

Στην Γροιλανδία, τα μισά νανοπλα-
στικά ήταν πολυαιθυλένιο (PE), που
χρησιμοποιείται σε πλαστικές σακού-
λες και συσκευασίες μιας χρήσης. Το
ένα τέταρτο ήταν σωματίδια ελαστι-
κών και το ένα πέμπτο ήταν τερεφθα-
λικό πολυαιθυλένιο (PET), το οποίο
χρησιμοποιείται σε μπουκάλια για
ποτά και στα ρούχα.

Αντίστοιχα, στην Ανταρκτική, τα
μισά νανοπλαστικά ήταν επίσης πολυ-
αιθυλένιο, αλλά το επόμενο πιο κοινό
ήταν το πολυπροπυλένιο, που χρησι-
μοποιείται για δοχεία τροφίμων και
σωλήνες. Ωστόσο, εκεί δεν βρέθηκαν
σωματίδια ελαστικών. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει
πλαστικά νανοσωματίδια σε ποτάμια
στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε θαλασσινό
νερό από τον Βόρειο Ατλαντικό, σε λί-
μνες στην Σιβηρία και σε χιόνι στις αυ-
στριακές Άλπεις. Όμως οι ερευνητές
υποθέτουν ότι τα hotspots είναι εκεί
όπου ζουν άνθρωποι.

Εκτός από την περιβαλλοντική ζη-
μιά που προκαλούν τα πλαστικά,
υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για το
τι κάνει η εισπνοή και η κατάποση μι-
κροπλαστικών στο σώμα μας. Γι’ αυτό
παράλληλα, έχει ξεκινήσει να διεξάγε-
ται έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις
της ρύπανσης από πλαστικά στην
υγεία των ανθρώπων. Πιθανώς ο κα-
θένας μας εισπνέει ή καταπίνει έως
και 1,8 εκατομμύρια μικροπλαστικά
κάθε χρόνο και είναι δύσκολο να φα-
νταστεί κανείς ότι δεν προκαλούν μη
αναστρέψιμη ζημιά, όταν εισέλθουν
στο σώμα μας.
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Τα κοάλα είναι πλέον 
είδος υπό εξαφάνιση

Η
κυβέρνηση της Αυστραλίας
ενέταξε επίσημα πλέον στην
κατηγορία του «είδους υπό

εξαφάνιση» τα κοάλα που βρίσκονται
στην ανατολική ακτή της. Τα κοάλα
τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται
να επιβιώσουν εξαιτίας των επιπτώ-
σεων από τις δασικές πυρκαγιές, την
ξηρασία, τις ασθένειες και τα έργα
εκχέρσωσης. Επιστήμονες και περι-
βαλλοντικές οργανώσεις υποστηρί-
ζουν ότι οι πληθυσμοί των κοάλα
έχουν συρρικνωθεί σε μεγάλα τμή-
ματα της ανατολικής Αυστραλίας
κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες και
προειδοποιούν ότι τα ζώα βαίνουν
προς εξαφάνιση.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Σού-
σαν Λι δήλωσε ότι κήρυξε «υπό εξα-
φάνιση» τους πληθυσμούς των κοάλα
ώστε να αποκτήσουν υψηλότερο επί-
πεδο προστασίας στη Νέα Νότια Ου-
αλία, την Επικράτεια της Αυστραλια-
νής Πρωτεύουσας και το Κουίνσλαντ.
Επισήμανε επίσης την πρόσφατη κυ-
βερνητική δέσμευση για την διάθεση
36 εκατομμυρίων δολαρίων για την
προστασία και την ανάκτηση του εν-
διαιτήματός τους. 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις χαι-
ρέτισαν την πρωτοβουλία, αλλά κατα-
δίκασαν την αποτυχία της Αυστραλίας
να προστατέψει το είδος αυτό μέχρι
σήμερα. Τα κοάλα, τα οποία αναγνω-
ρίζονται παγκοσμίως ως σύμβολο της

μοναδικής άγριας ζωής της Αυστρα-
λίας, είχαν καταγραφεί ως «ευάλωτα»
στην ανατολική ακτή μόλις μια δεκαε-
τία νωρίτερα. Σύμφωνα με τον επιστή-
μονα της WWF Αυστραλίας, Στιούαρτ
Μπλαντς. «Η σημερινή απόφαση είναι
αποδεκτή, αλλά δεν θα σταματήσει τα
κοάλα από το να οδεύουν προς εξα-
φάνιση εκτός και αν συνοδεύεται από
αυστηρότερους νόμους και από κίνη-
τρα για τους γαιοκτήμονες ώστε να
προστατεύεται το δασικό τους περι-
βάλλον». Επιπλέον, το Αυστραλιανό
Ίδρυμα Προστασίας ανέφερε ότι από
δική του έρευνα προέκυψε ότι η ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση είχε εγκρίνει
την εκχέρσωση περισσότερων από
25.000 εκταρίων από το ενδιαίτημα
των κοάλα από τότε που το είδος χα-
ρακτηρίστηκε ευάλωτο πριν από μια
δεκαετία.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις το-
νίζουν ότι είναι δύσκολο να δοθούν
ακριβή στοιχεία για τους πληθυσμούς
των κοάλα στις πληγείσες ανατολικές
πολιτείες. Όμως οι εκτιμήσεις ενός
ανεξάρτητου κυβερνητικού συμβου-
λευτικού οργάνου, της Επιστημονικής
Επιτροπής για τα Απειλούμενα Είδη,
αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός τους μει-
ώθηκε από 185.000 που ήταν το 2001
σε 92.000 το 2021. Η Αλέξια Γουέλμπι-
λοβ του Humane Society International,
του μεγαλύτερου οργανισμού για την
προστασία των ζώων παγκοσμίως, δή-
λωσε ότι τα κοάλα της ανατολικής
ακτής μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι
το 2050 αν δεν ληφθούν μέτρα.

Οι δασικές πυρκαγιές 
καταστρέφουν το στρώμα
του όζοντος

Σ
ύμφωνα με πρόσφατη μελέτη οι
αυξανόμενες σε συχνότητα και
ένταση δασικές πυρκαγιές σε

ολόκληρο τον πλανήτη εμποδίζουν

την αποκατάσταση της τρύπας του
όζοντος. Δορυφορικές καταγραφές
δείχνουν ότι οι καπνοί που προκλήθη-
καν από τις καταστροφικές δασικές
πυρκαγιές στην Αυστραλία, πριν από
δύο χρόνια, εκτός της οικολογικής
καταστροφής, επέδρασαν δυσμενώς
στο στρώμα του όζοντος που μας
προστατεύει από την υπεριώδη ηλι-
ακή ακτινοβολία.

Η έρευνα, η οποία εκπονήθηκε από
τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Τε-
χνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ)
και δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
«Proceedings of the National Acad-
emy Of Sciences», διαπίστωσε ότι η
ένταση αυτών των δασικών πυρκα-
γιών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο κα-
πνός που απελευθερώθηκε πυροδό-
τησε σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων
στην ατμόσφαιρα. Η διαδικασία προ-
κάλεσε τον Μάρτιο του 2020 απώλεια
του 1% του στρώματος του όζοντος.
Η εξέλιξη συνιστά σημαντικό εμπόδιο
στις προσπάθειες των τελευταίων δε-
καετιών για την αποκατάστασή του. 

Όπως επισημαίνει η συντονίστρια
της έρευνας, καθηγήτρια του ΜΙΤ,
Σούζαν Σόλομον, το στρώμα του όζο-
ντος στα μέσα γεωγραφικά πλάτη
αποκαθίσταται με ρυθμούς που δεν
υπερβαίνουν το 1% ανά δεκαετία. «Η
προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότη-
τας να περιορίσει τους χλωροφθο-
ράνθρακες που χρησιμοποιούνται
στα σπρέι και καταστρέφουν το όζον,
δεν αποδίδει εξίσου καλά σε περιο-
χές όπου καταγράφονται μεγάλες
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δασικές πυρκαγιές. Προφανώς μονα-
δική μας ελπίδα είναι η μείωση των
εκπομπών αερίων που ευθύνονται για
την κλιματική αλλαγή, καθώς αυτό θα
σήμαινε μείωση της έντασης και της
συχνότητας των πυρκαγιών. Δυστυ-
χώς, αυτό δεν είναι εύκολο».

Σχολιάζοντας την έρευνα, η δρ
Κλερ Μέρφι, καθηγήτρια του αυστρα-
λιανού Πανεπιστημίου Γουολον-
γκόνγκ, επισήμανε ότι η καταστροφή
του στρώματος του όζοντος θα επα-
ναλαμβάνεται σε κάθε περίοδο μεγά-
λων δασικών πυρκαγιών, οι οποίες
μάλιστα αναμένεται να πολλαπλασια-
στούν σε συχνότητα και ένταση τις
επόμενες δεκαετίες, εξαιτίας της κλι-
ματικής αλλαγής. Όπως τόνισε:
«Κάθε επιβράδυνση της αποκατάστα-
σης του όζοντος στα μέσα γεωγρα-
φικά πλάτη συνιστά σημαντική απειλή
για τους Αυστραλούς, γιατί θα αυξή-
σει την έκθεσή τους στην επικίνδυνη
υπεριώδη ακτινοβολία και θα επηρεά-
σει δυσμενώς τη συχνότητα εμφάνι-
σης καρκίνου του δέρματος».

Τα περισσότερα νοικοκυριά
στην Ελλάδα σπαταλούν
τρόφιμα

Η
σπατάλη τροφίμων αποτελεί
ένα από τα βασικότερα προ-
βλήματα στον χώρο των τρο-

φίμων τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμ-
φωνα με έρευνα που πραγματοποί-
ησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπο-
ρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)
την περίοδο 5-11 Νοεμβρίου 2021 με
δείγμα 1.000 καταναλωτών από όλη
την Ελλάδα, υπάρχει ένα μεγάλο πο-
σοστό σπατάλης φαγητού (food
waste) στα ελληνικά νοικοκυριά.
Εντύπωση προκαλεί ότι μόλις το 29%
των νοικοκυριών δηλώνουν ότι δεν
σπαταλούν καθόλου τρόφιμα.

Η πλειοψηφία σε ποσοστό 60% των

νοικοκυριών δηλώνει ότι σπαταλά μέ-
χρι 10%, το 9% από 10-25% και το 2%
πάνω από 25%. Τα στοιχεία αυτά δεί-
χνουν ότι η οικιακή σπατάλη τροφίμων
ξεπερνά τους 300.000 τόνους τροφί-
μων ετησίως. Το ποσό αυτό αντιστοι-
χεί στην ετήσια κατανάλωση 200.000
καταναλωτών, κάτι ενδεικτικό της ση-
μασίας του θέματος. Τα στοιχεία αυτά
είναι η εκτίμηση των ίδιων των κατανα-
λωτών, η οποία ιστορικά έχει αποδει-
χθεί ότι είναι κατά κανόνα χαμηλότερη
της πραγματικής σπατάλης.

Βέβαια σε σύγκριση με άλλες χώ-
ρες, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, τα στοιχεία εί-
ναι περισσότερο ενθαρρυντικά. Σύμ-
φωνα με έρευνα της Movinga του
2019, οι περισσότερες χώρες της δυ-
τικής Ευρώπης και της Αμερικής κατα-
γράφουν υψηλότερα ποσοστά, όπως
ΗΠΑ 24%, Καναδάς 18%, Μεγάλη
Βρετανία 15%, Γαλλία 14%, Βέλγιο
14%, Ιταλία 13%, Αυστρία 13% κ.ά.

Οι κύριες κατηγορίες τροφίμων
στις οποίες εμφανίζεται σπατάλη είναι
εκείνες των φρούτων και λαχανικών,
στις οποίες σχεδόν 7 στους 10 κατα-
ναλωτές (68%) δηλώνουν ότι κατα-
γράφουν σπατάλη, και ακολουθούν
το ψωμί και αρτοσκευάσματα στο
58%, τα αλλαντικά στο 37%, τα γαλα-
κτοκομικά στο 29%, τα γλυκά και σνακ
στο 28%, το γάλα στο 27%. Μικρό-
τερη σπατάλη καταγράφεται στα
ξηρά τρόφιμα, ρύζι, ζυμαρικά, όσπρια
στο 15% λόγω της μεγαλύτερης διάρ-
κειας ζωής των προϊόντων και το
κρέας-ψάρι στο 14% λόγω της μεγα-

λύτερης αξίας ανά κιλό των προϊό-
ντων.

Οι έρευνα δείχνει ότι οι καταναλω-
τές αναγνωρίζουν σε έναν βαθμό τις
αρνητικές συνέπειες της σπατάλης
τροφίμων. Το 81% του κοινού δηλώ-
νει ότι νιώθει άσχημα όταν πετάει
τρόφιμα, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει
πρόσφορο έδαφος για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος. Όμως μόλις
το 11% δηλώνει ότι θεωρεί ότι η πο-
σότητα τροφίμων που σπαταλάει το
νοικοκυριό του είναι μεγάλη.

Όσον αφορά τις αιτίες της σπατά-
λης σύμφωνα με τους καταναλωτές,
το 21% την αποδίδει στην κακή διαχεί-
ριση των υπολειμμάτων φαγητού στο
νοικοκυριό και το 18% σε πραγματο-
ποίηση μεγαλύτερων αγορών από
όσες χρειάζονται. Οι καταναλωτές σε
ποσοστό 30% θεωρούν ότι στο θέμα
αυτό θα πρέπει να βοηθηθούν από τις
επιχειρήσεις τροφίμων. Το στοιχείο
αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές απο-
δίδουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην
δική τους κινητοποίηση την προσπά-
θεια μείωσης της σπατάλης, αλλά
χρειάζονται και την αρωγή τρίτων.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ αναδεικνύει ότι
το συγκεκριμένο θέμα έχει σημαντική
επίδραση στην ελληνική κοινωνία και
αρκετά μεγάλα μεγέθη, τα οποία θα
πρέπει να ενταχθούν σε οργανωμένες
δράσεις διαχείρισης τους.

Τα αρχαία δέντρα 
βοηθούν τα νεότερα 
να επιβιώσουν

O
ι ερευνητές του Κέντρου Επι-
στήμης Δέντρων στο Ιλινόις
στις ΗΠΑ με δημοσίευσή τους

στην επιθεώρηση «Nature Plants»,
αναφέρουν ότι τα αρχαία δέντρα με-
ταφέρουν στα δέντρα που βρίσκονται
κοντά τους πολύτιμες πληροφορίες
για την επιβίωση τους. Σύμφωνα με
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την μελέτη τα αρχαία δέντρα μεταφέ-
ρουν στα υπόλοιπα νεότερα δέντρα
«χρυσά γονίδια», τα οποία είναι γονί-
δια που μεταφέρουν στα νεότερα δέ-
ντρα την «εμπειρία» των αρχαίων και
τα όσα πρέπει να κάνουν για να προ-
σαρμόζονται σε κάθε είδους μεταβο-
λές στο φυσικό περιβάλλον. 

Τα αρχαία δέντρα αποτελούν ποσο-
στό μόλις 1% των δέντρων του πλα-
νήτη αλλά όπως φαίνεται επηρεάζουν
καθοριστικά την εξέλιξή τους. Η αρ-
χαιότητα ενός δέντρου διαφέρει από
είδος σε είδος. Μια οξιά για να θεω-
ρηθεί αρχαία πρέπει να περάσει τα
225 έτη, οι βελανιδιές τα 400 έτη και
ο ίταμος τα 900 έτη. 

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι όσο πε-
ρισσότερο ζουν τα αρχαία δέντρα,
τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα
να μεταδώσουν αυτά τα ζωτικά γονίδια
σε μια νέα γενιά. Επιπλέον παρατήρη-
σαν ότι αυτά τα σπάνια, αρχαία δέντρα
αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας για
τη μακροπρόθεσμη προσαρμοστική
ικανότητα ενός δάσους, διευρύνοντας
ουσιαστικά την χρονική έκταση της συ-
νολικής γενετικής ποικιλότητας του
πληθυσμού. Αλλά δεν είναι μόνο η γε-
νετική και βιολογική ποικιλομορφία
των αρχαίων δέντρων που ωφελεί την
χλωρίδα γύρω τους, παρέχουν επίσης
καταφύγιο για απειλούμενα είδη και εί-
ναι καλύτερα στο να απορροφούν άν-
θρακα από τα νεότερα δέντρα. 

Όμως η κλιματική αλλαγή και φυ-
σικά η εκτεταμένη αποψίλωση των δα-
σών μειώνει τον ήδη μικρό πληθυσμό
των αρχαίων δέντρων, γεγονός που θα

έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για την
βιοποικιλότητα αλλά και την υγεία των
δέντρων του πλανήτη. Η μελέτη αυτή
υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη για
μια παγκόσμια στρατηγική για την δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας, όχι μόνο
με την διατήρηση και την προστασία
των δασών, αλλά ειδικότερα με την
προστασία των λιγοστών πλέον αρ-
χαίων δέντρων που έχουν επιβιώσει.

Νέα πεζοδρόμια 
για την Αθήνα 
από ψυχρά υλικά

T
ο έργο της ανακατασκευής των
πεζοδρομίων της Αθήνας, βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις

εργασίες να συνεχίζονται στο 3ο δη-
μοτικό διαμέρισμα το οποίο περιλαμ-
βάνει τις περιοχές Αστεροσκοπείου,
Πετραλώνων, Μεταξουργείου και Θη-
σείου. Ωστόσο από το καλοκαίρι
έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα πεζοδρό-
μια στους δρόμους: Σίνα, Βησσαρίω-
νος, Φαβιέρου, Ακομινάτου (1ο δημο-
τικό διαμέρισμα), Ηούς, Αμφιπόλεως
(3ο δημοτικό διαμέρισμα), Κίου (5ο
δημοτικό διαμέρισμα).

Το έργο ξεκίνησε στο τέλος Ιουλίου
του προηγούμενου έτους και έχει συ-
νολικό προϋπολογισμό 24 εκατ.
ευρώ, ενώ αναμένεται να ολοκληρω-
θεί έως το τέλος του 2023. Συνολικά
θα στρωθούν εκ νέου 410 πεζοδρό-
μια σε όλη την πόλη έτσι ώστε να εί-
ναι ασφαλή για τους πεζούς. 

Εκτός από περισσότερο ασφαλή
για τους πολίτες πεζοδρόμια, ο στό-
χος είναι επίσης η ανακατασκευή
τους να βοηθήσει στην ανακούφιση
της πόλης από τις υψηλές θερμοκρα-
σίες του καλοκαιριού. Κάθε νέο πεζο-
δρόμιο κατασκευάζεται από ψυχρά
υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον
(μάρμαρο, τσιμεντόπλακες, σκυρό-
δεμα με ψηφίδες στην επιφάνειά
τους), συμβάλλοντας στην αντιμετώ-

πιση της κλιματικής κρίσης. Με τα
σύγχρονα αυτά υλικά ελέγχεται το
φαινόμενο της λεγόμενης «αστικής
θερμικής νησίδας» και δεν επιβαρύ-
νεται η περιοχή παρέμβασης από τις
υψηλές θερμοκρασίες που συγκρα-
τούνται στους δρόμους, στα πεζο-
δρόμια και στα κτίρια της πόλης.

«Η Αθήνα, μέρα με τη μέρα, αποκτά
τα πεζοδρόμια που αξίζουν σε μία
σύγχρονη μητρόπολη. Μία πόλη που
σέβεται τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες της, προσφέροντας ασφά-
λεια και άνεση στην μετακίνησή τους,
αλλά και μία πόλη που σέβεται με
πράξεις το περιβάλλον. Ο Δήμος Αθη-
ναίων θα συνεχίσει να εργάζεται στην
κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της
ανθεκτικότητας, με γνώμονα την κα-
λύτερη ποιότητα ζωής για όλους», το-
νίζει, σε δήλωσή του, ο δήμαρχος
Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων,
πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο
αποκατάστασης των πεζοδρομίων
στο εμπορικό κέντρο και στις γειτο-
νιές της πόλης τα τελευταία 18 χρό-
νια, δηλαδή από την περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων.

Μεγάλη καταστροφή 
στα δάση της Γερμανίας 
τα τελευταία χρόνια

Σ
ύμφωνα με έκθεση που δημοσι-
εύθηκε από το Γερμανικό Αερο-
διαστημικό Κέντρο, 501.000

εκτάρια δάσους καταστράφηκαν συ-



Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις

νολικά μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και
Απριλίου 2021. Ο αριθμός αυτός αντι-
στοιχεί περίπου στο 5% των συνολι-
κών δασικών εκτάσεων της Γερμανίας
και σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι
πολύ υψηλότερος από το αναμενό-
μενο. Το μεγαλύτερο μέρος των ζη-
μιών συγκεντρώνεται στην κεντρική
Γερμανία

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι πρό-
σθετες νεκρώσεις οφείλονται κυρίως
σε ασυνήθιστα έντονες περιόδους
ζέστης και ξηρασίας, οι οποίες με
την σειρά τους οδήγησαν σε συνθή-
κες που ευνοούσαν τα παρασιτικά
έντομα. Η συχνότητα των ακραίων
καιρικών φαινομένων έχει αυξηθεί
στην Γερμανία τα τελευταία χρόνια,
περιλαμβανομένων των έντονων βρο-
χοπτώσεων και των πλημμυρών που
προκάλεσαν καταστροφές σε αρκε-
τές περιοχές της χώρας πέρυσι. Οι
ειδικοί θεωρούν την κλιματική αλ-
λαγή ως τον κύριο λόγο αυτής της
εξέλιξης.

Ωστόσο, δεν νεκρώθηκαν από φυ-
σικά αίτια όλες οι κατεστραμμένες
δασικές εκτάσεις, καθώς έχουν επί-
σης υλοτομηθεί έκτακτα σε μεγάλη
κλίμακα. Όπως εξηγεί το Γερμανικό
Αεροδιαστημικό Κέντρο: «Συχνά, το
κόψιμο των δέντρων είναι το μέτρο
της τελευταίας λύσης για να σταμα-
τήσει η εξάπλωση σοβαρών προσβο-
λών από παράσιτα.

Τόσο η Γερμανία όσο και η ΕΕ
έχουν ξεκινήσει δασικές στρατηγικές
για να τονίσουν τον κρίσιμο ρόλο που
διαδραματίζουν τα δάση στην απορ-

ρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα
και στην επίτευξη των στόχων για το
κλίμα. Στην Εθνική Στρατηγική της,
που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2021, η Γερμανία στοχεύει να κα-
ταστήσει τα δάση πιο ανθεκτικά στην
κλιματική αλλαγή ως βασική προτε-
ραιότητα για τις επόμενες δεκαετίες.

Τα δάση αποτελούν περίπου το ένα
τρίτο της εθνικής επικράτειας της
Γερμανίας.

Ανακαλύφθηκε 
το αρχαιότερο στον κόσμο
απολιθωμένο μπουμπούκι
λουλουδιού

O
ι ερευνητές του Ινστιτούτου Γε-
ωλογίας και Παλαιοντολογίας
Ναντζίνγκ της Κινεζικής Ακαδη-

μίας Επιστημών, δημοσίευσαν στο πε-
ριοδικό της Γεωλογικής Εταιρείας του
Λονδίνου, την ανακάλυψη ενός απολι-
θώματος φυτού ηλικίας 164 εκατομμυ-
ρίων ετών, το οποίο περιλαμβάνει το
αρχαιότερο στον κόσμο μπουμπούκι
λουλουδιού. Το απολίθωμα βρέθηκε
στην περιοχή της κινεζικής Εσωτερι-
κής Μογγολίας και έχει μήκος 4,2 και
πλάτος 2 εκατοστών. Περιέχει ένα κο-
τσάνι, ένα κλαδί με φύλλα, ένα βολβο-
ειδές φρούτο και ένα μικροσκοπικό
μπουμπούκι μεγέθους περίπου τριών
τετραγωνικών χιλιοστών. Οι Κινέζοι
επιστήμονες ονόμασαν το φυτό το
φυτό Florigerminis jurassica.

Στον πλανήτη μας υπάρχουν δύο
βασικά είδη φυτών: αυτά με άνθη (αγ-
γειόσπερμα) και εκείνα χωρίς άνθη
(γυμνόσπερμα). Η ύπαρξη μπουμπου-
κιού και φρούτου στο νέο απολίθωμα
αποτελεί σαφή ένδειξη ότι επρόκειτο
για αγγειόσπερμο.

Το νέο απολίθωμα δεν είναι πάντως
το αρχαιότερο δείγμα απολιθωμένου
λουλουδιού, καθώς το 2018 είχαν
ανακαλυφθεί επίσης στην Κίνα απολι-
θώματα λουλουδιών ενός φυτού του

γένους Nanjinganthus, όμως τότε άλ-
λοι επιστήμονες είχαν εκφράσει αμφι-
βολίες κατά πόσο όντως επρόκειτο
για κανονικά πλήρως εξελιγμένα
άνθη. Τα άνθη είναι πολύ ευαίσθητα
και συνεπώς δύσκολο να απολιθω-
θούν, πράγμα που καθιστά δύσκολο
να διακριθούν με βεβαιότητα από
άλλα σημεία ενός αρχαίου φυτού.

Όμως το νέο απολίθωμα, χωρίς αμ-
φιβολία, περιέχει ένα μπουμπούκι
λουλουδιού και ανήκει σε αγγειό-
σπερμο φυτό. Η νέα ανακάλυψη είναι
άκρως σημαντική και ρίχνει νέο φως
στην εξέλιξη των ανθοφόρων φυτών,
σπρώχνοντας αρκετά πιο πίσω στο
παρελθόν την πρώτη εμφάνισή τους,
κάποια στιγμή στην Ιουρασική πε-
ρίοδο, πριν 145 έως 201 εκατομμύρια
χρόνια. Έως τώρα, με βάση τα υπάρ-
χοντα απολιθώματα, η κυρίαρχη αντί-
ληψη στην παλαιοβοτανική ήταν ότι
τα φυτά με άνθη δεν εμφανίστηκαν
νωρίτερα από την Κρητιδική περίοδο,
πριν 66 έως 145 εκατομμύρια χρόνια.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πιθα-
νότατα πολλά άλλα φυτά ήταν αγγει-
όσπερμα και ανθοφόρα κατά την Ιου-
ρασική περίοδο, αλλά προς το παρόν
δεν έχουν βρεθεί απολιθώματά τους.
Πάντως τα αγγειόσπερμα με τα άνθη
τους θα ήταν πολύ ασυνήθιστα στην
Ιουρασική περίοδο και γεωγραφικά
απομονωμένα, συγκριτικά με τα πολύ
πιο εξαπλωμένα γυμνόσπερμα.

Πηγή: Cui, D. F., Hou, Y., Yin, P., & Wang,
X. (2021). A Jurassic flower bud from the
Jurassic of China. Geological Society, Lon-
don, Special Publications, 521.




