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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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

ΤΕΥΧΟΣ 201

ΠEΡIEXOMENA
4. Οι συναυλίες της φύσης γίνονται όλο και πιο σιωπηλές.
6. Ακροκέραμα.
8. Οι κήποι βροχής - Μια οικολογική λύση για τα πλημμυρικά φαινόμενα στις πόλεις.

10. Τα ανθρώπινα λύματα καταστρέφουν τα παράκτια οικοσυστήματα.
12. Ρητινοσυλλογή - Ένα παραδοσιακό επάγγελμα που προστατεύει τα δάση.
15. Πολεμώντας τη φωτιά με φωτιά - 

Νόμιμη πλέον η χρήση της φωτιάς ως μέσο καταστολής πυρκαγιών.
16. 10 μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση της χρήσης πετρελαίου.
17. Εργασίες καθαρισμού και φύτευσης με τους εθελοντές της Navarino

στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.
18. Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον - Greenwashing - 

Απάτες «πράσινου» χρώματος.
20. Το μεγάλο πρόβλημα της φαρμακευτικής ρύπανσης.
21. 1.180 σχέδια ριζών αποκαλύπτουν τον κρυμμένο κόσμο των φυτών.
22. Life UrbanGreeningPlans + Συμπόσιο Περιαστικών Πάρκων.
24. Στήριξη πρωτοβουλίας του Κέντρου Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν.
25. Η Ελιά του Καβουσίου.
26. Μικρές ειδήσεις.  

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πευκοδάσος και Ωκεανός. © Razvanjp | Dreamstime.com
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Εδώ και αιώνες, το κελάηδημα
των πουλιών έχει αποτελέσει
πηγή έμπνευσης για την αν-
θρώπινη μουσική, με πολλούς
συνθέτες όπως ο Mozart, ο

Messiaen και ο Beethoven να εμπνέονται
όλοι από τους φτερωτούς μας φίλους.
Γραμμένο τον 13ο αιώνα, ένα από τα
πρώτα κομμάτια πολυφωνικής μουσικής,
το Sumerisicumen in, περιλαμβάνει τρα-
γουδιστές που μιμούνται τον ήχο ενός κού-
κου. Με τα ωδικά πτηνά να βρίσκονται
υπό απειλή, φαίνεται ότι τα φυσικά μας
ηχητικά τοπία, που έχουν εμπνεύσει γενιές
μουσικών και συνθετών, κινδυνεύουν.

Σε πρόσφατη έρευνα, τα αποτελέσματα
της οποίας δημοσιεύθηκαν στην επιστημο-
νική επιθεώρηση «Nature Communications»,
ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ανατο-
λικής Αγγλίας διαπίστωσαν ότι τα τελευ-
ταία είκοσι πέντε χρόνια η ποικιλία και η
ένταση των ήχων, οι οποίοι προέρχονται
από τα πουλιά, τείνουν να μειώνονται. Με
τον όρο «ηχοτοπίο» οι επιστήμονες περι-
γράφουν το σύνολο των ήχων της φύσης
οι οποίοι ακούγονται σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή. Ενώ τα τελευταία χρόνια
η επιστημονική κοινότητα μελετάει με
ποιον τρόπο οι ήχοι οι οποίοι παράγονται
από την ανθρώπινη δραστηριότητα «πα-
ρεμβαίνουν» στους ήχους της φύσης, μέ-
χρι πρότινος δεν είχε μελετηθεί με ποιον
τρόπο έχει μεταβληθεί το ηχοτοπίο στο
πέρασμα του χρόνου.

Οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα έρευ-
νας και ηχογραφήσεις πουλιών 25 ετών για
την ανακατασκευή ηχοτοπίων στη Βόρεια
Αμερική και την Ευρώπη. Οι συγγραφείς
συγκέντρωσαν ετήσια αρχεία ειδών που-
λιών και δεδομένα από προγράμματα πα-
ρακολούθησης της επιστήμης των πολιτών,
που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από
200.000 τοποθεσίες σε 22 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Κατόπιν ταί-
ριαξαν κάθε είδος πουλιού με τους ήχους
που παράγει και δημιούργησαν ένα σύν-
θετο ηχητικό τοπίο για κάθε τοποθεσία

Οι συναυλιεσ τησ φυσησ
γινΟνται ΟλΟ και πιΟ σιωπηλεσ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου
της Ανατολικής Αγγλίας διαπίστωσαν
ότι τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια

η ποικιλία και η ένταση των ήχων, 
οι οποίοι προέρχονται από τα πουλιά,

τείνουν να μειώνονται.

Μόνο στη Βόρεια Αμερική, 
σχεδόν τρία δισεκατομμύρια πουλιά 
έχουν χαθεί από το 1970. 
Στην Ευρώπη, 
ένα στα πέντε πουλιά 
απειλείται σήμερα 
από εξαφάνιση.
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κάθε χρόνο. Δυστυχώς οι επιστήμονες βρή-
καν μια πτωτική τάση στην ακουστική πο-
λυπλοκότητα των ηχοτοπίων. Με την πά-
ροδο του χρόνου, στις περισσότερες περιο-
χές, τα ηχητικά τοπία βρέθηκαν να γίνονται
πιο ήσυχα και λιγότερο ποικίλα.

Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του
πλούτου και της αφθονίας των ειδών των
πουλιών. Μόνο στη Βόρεια Αμερική, σχε-
δόν τρία δισεκατομμύρια πουλιά έχουν
χαθεί από το 1970. Στην Ευρώπη, ένα στα
πέντε πουλιά απειλείται σήμερα από εξα-
φάνιση. Οι μειώσεις των ωδικών πτηνών
πιθανώς οφείλονται σε μια σειρά παραγό-
ντων, όπως η εντατικοποίηση της γεωρ-
γίας, η απώλεια ενδιαιτημάτων και η αστι-
κοποίηση. Η κλιματική αλλαγή είναι πι-
θανό να αποτελέσει έναν παράγοντα με
αυξανόμενη επιρροή στα μελλοντικά ηχο-
τοπία, καθώς το εύρος των ειδών σε διά-
φορα ενδιαιτήματα μεταβάλλεται.

Στην παρούσα μελέτη οι ερευνητές μελέ-
τησαν μόνο τους ήχους των πουλιών.
Ωστόσο, τα ηχητικά τοπία της φύσης απο-
τελούνται και από ήχους άλλων ζώων, οι
οποίοι επίσης έχουν μειωθεί σε σχέση με τις
προηγούμενες δεκαετίες, ενώ παράλληλα οι
ανθρωπογενείς ήχοι αυξάνουν συνεχώς.

Βιώνουμε μια παγκόσμια περιβαλλο-
ντική κρίση, με εκτεταμένη και συνεχιζό-
μενη απώλεια της βιοποικιλότητας. Αυτό
έχει ως συνέπεια η ποιότητα των αλληλε-
πιδράσεών μας με τη φύση να φθίνει, κάτι
που μειώνει τα δυνητικά οφέλη για τον
άνθρωπο. Όταν περνάμε χρόνο στη φύση,
τα πουλιά μας παρέχουν ένα ηχητικό υπό-
στρωμα,του οποίου η αυξημένη ποικιλο-
μορφία και ο πλούτος μας παρέχει μια πιο
ποιοτική αντίληψη του περιβάλλοντος.
Ολοένα και περισσότερες έρευνες αναδει-
κνύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης
του ανθρώπου με τη φύση για τη διατή-
ρηση της ψυχικής του υγείας. Οι ήχοι της
φύσης αποτελούν έναν σημαντικό παρά-
γοντα μέσω του οποίου συμβαίνει αυτή η
αλληλεπίδραση.

Έχοντας υπόψη μας ότι σχεδόν το
ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει
πλέον σε πόλεις, είναι φανερό πόσο βα-
σικό ρόλο διαδραματίζουν τα φυσικά ηχο-
τοπία στην διατήρηση μιας σύνδεσης με
τη φύση.Καθώς συλλογικά αλληλεπι-
δρούμε λιγότερο με το φυσικό μας περι-
βάλλον, αρχίζουμε επίσης να αντιλαμβα-
νόμαστε όλο και λιγότερο τις μεταβολές
που συμβαίνουν και την υποβάθμισή του.
Στόχος των ερευνητών είναι να αυξήσουν
την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις

απώλειες με απτό τρόπο και να αποδεί-
ξουν τις πιθανές επιπτώσεις τους στην αν-
θρώπινη ευημερία.

Πηγή: Morrison, C. A., Auniņš, A.,
Benkő, Z., Brotons, L., Chodkiewicz, T.,
Chylarecki, P., ... & Butler, S. J. (2021).
Bird population declines and species
turnover are changing the acoustic proper-
ties of spring soundscapes. Nature Com-
munications, 12(1), 1-12.
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Διασχίζοντας τα στενά σοκάκια
των ελληνικών πόλεων και
ακολουθώντας τις διαδρομές
ανάμεσα σε όμορφα νεοκλα-
σικά αρχοντικά και παλιές

αστικές κατοικίες, αν για μια στιγμή ανυ-
ψώσουμε το βλέμμα μας στον ουρανό μπο-
ρούμε να δούμε τα ακριανά κεραμίδια που
ονομάζονται «Ακροκέραμα». Στέκονται
εκεί ψηλά στις κορυφές των στεγών αψη-
φώντας το πέρασμα και τη φθορά του χρό-
νου και κοσμούν κάθε σπίτι που έχει διατη-
ρηθεί και ομορφαίνει το αστικό τοπίο.

Το ακροκέραμο -ο ακροκέραμος ή ηγε-
μών (=ηγεμών κέραμος) των αρχαίων, συ-
νήθως είναι κεραμικό, μαρμάρινο ή πέ-
τρινο, και έχει τις ιστορικές ρίζες του σε
μια σημαντική τεχνική της αρχιτεκτονικής
δημιουργίας: της κεράμωσης.

Οι αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές στέ-
γες είχαν μικρή κλίση 30° και καλύπτονταν
από δύο είδη κεράμων, από τους επίπεδους
ή ελαφρώς κοίλους, με μεγάλο πλάτος
στρωτήρες και από τους ημικυλινδρικούς
καλυπτήρες. Μεταξύ των δύο συνήθως δεν
υπήρχε κονίαμα με αποτέλεσμα τα ακριανά
κεραμίδια πολλές φορές σηκώνονταν από
τον άνεμο, κυλούσαν και έπεφταν από τη
στέγη. Από τα κενά μεταξύ τους άλλοτε
έμπαιναν στο εσωτερικό της στέγης και
φώλιαζαν πουλιά ή τρωκτικά. Αυτά με την
σειρά τους προσέλκυαν φίδια και έτσι προ-
έκυψε η δοξασία περί οικουρού όφεως.

Τη λύση σε αυτά τα προβλήματα έδωσε
η άκρα κέραμος με το ιδιότυπο σχήμα: η
κλειστή μπροστινή επιφάνεια έφραζε τη
δίοδο στα πουλιά, τα τρωκτικά και τα φίδια
και το μεγαλύτερο βάρος της συγκρατούσε
τα κεραμίδια στη θέση τους.

Το ακροκέραμο κοσμεί κατ' εξοχήν τους
ναούς και τα δημόσια κτήρια, όπου γίνεται
χρήση ευγενών υλικών όπως το μάρμαρο.
Στην πορεία του χρόνου, η κάλυψη των
ναών και των κτιρίων με κεραμώσεις,
εκτός από τον λειτουργικό ρόλο, απέκτησε
και διακοσμητικό και αισθητικό χαρα-
κτήρα, ιδιαίτερα κατά την κλασική εποχή.
Έτσι τα ακροκέραμα απέκτησαν σχεδια-

στικά θέματα εμπνευσμένα από τον κόσμο
των φυτών, των ζώων, την μυθολογία κ.λπ.
Τα πιο δημοφιλή σχέδια στην αρχαιότητα
ήταν τα φυτικά, όπως φύλλα ακάνθου, λω-
τού, φοίνικα, αμπέλου. Κάποιες μάλιστα
λεπτομέρειες στα διακοσμητικά σχέδια εί-
ναι χαρακτηριστικές για μια συγκεκριμένη
περίοδο της αρχαιότητας. Για παράδειγμα,
ο τετράγωνος τύπος λωτού με εξωτερικά
πέταλα που εξέχουν και κέντρο σαν κο-
ρώνα ανήκει στον 6ο και στο πρώτο μισό

του 5ου αιώνα π.Χ. Μετά από αυτήν την
περίοδο το διακοσμητικό αυτό σχέδιο
απλοποιείται. Η επιφάνειά των ακροκέρα-
μων της αρχαιότητας ήταν συνήθως ζω-
γραφιστή με εναλλαγές μαύρου και κόκκι-
νου χρώματος.

Μετά την κατάρρευση του αρχαίου κό-
σμου το ακροκέραμο ως αρχιτεκτονικό
στοιχείο σχεδόν εξαφανίζεται, για να επι-
στρέψει θριαμβευτικά με την Αναγέννηση
και το Νεοκλασικισμός. Το κίνημα μετα-

Νεοκλασικό Νικολόπουλου, Ερμούπολη Σύρου.

ακρΟκεραμα
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φυτεύεται στην Ελλάδα από τους Βαυα-
ρούς και το ακροκέραμο γίνεται το σήμα
κατατεθέν της ελληνικής νεοκλασικής αρ-
χιτεκτονικής. Φτιαγμένα για σπίτια κάθε
τάξης από τα κεραμοποιεία του Δ. Σαρρή,
που συνεργαζόταν με τον Τσίλλερ, του Α.
Νάστου, του Στ. Μπουρίτη κ.ά., τα ακρο-
κέραμα, αν και δεν πληρούν τις αρχαίες
προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής εναρμό-
νισης, διαθέτουν μιαν αυθύπαρκτη ομορ-
φιά κι ευαισθησία.

Γενικά τα νεοκλασικά ακροκέραμα είτε
είχαν φυτικό διάκοσμο όπως ανθέμια,
λωτό, φοίνικα, βελανιδιά, κρίνο κ.λπ., είτε
είχαν προσωπεία, όπου στην θέση του άν-
θους υπάρχουν οι μάσκες του Ερμή, του
Ήφαιστου, της Αθηνάς, του Σάτυρου κ.λπ.

Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό πολλών
ακροκεράμων της εποχής είναι οι σφραγί-
δες και οι ολιγογράμματες επιγραφές στην
κύρια ή στην πίσω όψη τους. Τοποθετού-
νται στην ταινία, τη βάση της συνθέσεως,
είτε στο κενό που αφήνουν οι έλικες, το αν-
θέμιο και τα άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
Γι’ αυτό και απουσιάζουν από τις όψεις
ακροκεράμων, που δεν έχουν πλίνθο ή
ελεύθερο βάθος. Αποτελούν μια ένδειξη
του εργαστηρίου παραγωγής του ακροκε-
ράμου, ολόγραφη ή συντομευμένη. Μερι-
κές φορές αναφέρονται χρονολογία και τό-
πος κατασκευής ή κάποια κωδική αρίθ-
μηση του προϊόντος στο πίσω μέρος.

Τα νεοκλασικά ακροκέραμα άλλες φο-
ρές προσεγγίζουν την κλασική απλότητα
και αρμονία, άλλες φορές έχουν λαϊκά
στοιχεία και άλλοτε συγγενεύουν με τον
ευρωπαϊκό ρομαντισμό και το μπαρόκ.
Όσον αφορά τα ακροκέραμα της αρχαιότη-
τας, τα νεοκλασικά διαφέρουν στον τρόπο
τοποθέτησής τους, καθώς δεν έχουν αραιή
διάταξη αλλά είναι τοποθετημένα πάνω
στα βυζαντινού τύπου κεραμίδια και εφαρ-
μόζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Όσον
αφορά το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής
τα νεοκλασικά ακροκέραμα είναι πιο ανά-
γλυφα και δεν είναι ζωγραφιστά.

Το τέλος της ιστορίας των ακροκεράμων
ήταν άδοξο. Η έλευση της Μοντέρνας Αρ-
χιτεκτονικής και της τεχνολογίας του οπλι-
σμένου σκυροδέματος συνδυάσθηκε ατυ-
χώς με την επιδίωξη εντατικότερης οικοδο-
μικής και οικονομικής εκμετάλλευσης της
αστικής γης. Ακόμη και εκεί όπου, ήδη,
έστεκαν ωραία, αλλά χαμηλότερα νεοκλα-
σικά κτήρια, κατεδαφίστηκαν και στη θέση
τους κτίστηκαν πολυκατοικίες. Με την κα-
τεδάφισή τους χάθηκαν και τα έξοχα δια-
κοσμητικά στοιχεία τους. Μόνο σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις αυτά φυλάχθηκαν ως συλ-
λεκτικά αξιόλογα αντικείμενα, φορείς μνή-
μης και μάρτυρες μιας περασμένης καλλι-
τεχνικής ακμής. Ευτυχώς κάποιοι λιγοστοί,
ιστορικοί, καλλιτέχνες, μελετητές της πό-
λεως και της αρχιτεκτονικής της, φωτογρά-
φοι και συλλέκτες, προσπάθησαν με ποικί-
λους τρόπους να διασώσουν κατά τις δυνά-
μεις τους πληροφορίες, εικόνες, μαρτυρίες
και υλικά δείγματα, μεταξύ των οποίων τα
ακροκέραμα έχουν εξέχουσα θέση.  

Νεοκλασικά ακροκέραμα στην Αθήνα (επάνω) και Ακροκέραμα της αρχαιότητας (κάτω).
Παρατηρούμε ότι τα νεοκλασικά ακροκέραμα διαφέρουν στον τρόπο τοποθέτησής τους από
τα ακροκέραμα της αρχαιότητας, καθώς δεν έχουν αραιή διάταξη, αλλά είναι τοποθετημένα
πάνω στα βυζαντινού τύπου κεραμίδια και εφαρμόζουν το ένα δίπλα στο άλλο. (πηγή: Wiki-
media Commons)

Ετρουσκικό ακροκέραμο από το Cerveteri,
6ος αιώνας π.Χ., Βρετανικό Μουσείο

(πηγή: Wikimedia Commons)
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Οι κηπΟι ΒρΟχησ
μια ΟικΟλΟγικη λυση
για τα πλημμυρικα φαινΟμενα στισ πΟλεισ

hραγδαία και άναρχη ανά-
πτυξη των πόλεων, οδήγησε
σε έναν πυκνό αστικό ιστό
που χαρακτηρίζεται μεταξύ
άλλων, από την έλλειψη και

την καταπάτηση του αστικού πρασίνου και
την κυριαρχία αδιαπέραστων επιφανειών,
φτιαγμένων κυρίως από τσιμέντο και
άσφαλτο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων, να δημι-
ουργούνται τεράστιοι όγκοι νερού που
υπερφορτώνουν το αποχετευτικό δίκτυο
και την εμφάνιση έντονων φαινομένων,
όπως πλημμυρών στον αστικό χώρο.

Στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται η
τάση να χρησιμοποιούνται, για τα αστικά
προβλήματα, λύσεις που να αντιγράφουν
τους μηχανισμούς της φύσης και π.χ. στην
περίπτωσή μας να αποφεύγεται ο κίνδυνος
πλημμυρών, ενώ παράλληλα επαναχρησι-
μοποιείται το νερό. Τέτοιου είδους λύση εί-
ναι οι κήποι βροχής των πεζοδρομίων που
επιτρέπουν στο νερό της βροχής να απορ-
ροφηθεί φυσικά από το έδαφος, μειώνο-
ντας έτσι τις πλημμύρες και παράλληλα
ελαφρύνουν το γκρίζο μονότονο τοπίο της
πόλης.

Ένας κήπος βροχής (rain garden) είναι
ένας εξωτερικός χαμηλός χώρος από θά-
μνους, πολυετή φυτά και λουλούδια που
συλλαμβάνει, απορροφά και φιλτράρει τα
νερά από τις στέγες, τους δρόμους και τα
πεζοδρόμια σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η εγκατάσταση ενός κήπου βροχής συμ-
βάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας
του βρόχινου νερού, τη δημιουργία οικοτό-
πων, την αποτροπή τοπικών πλημμυρών,
τον περιορισμό της ρύπανσης των υδάτων
και τη μείωση της επιφανειακής απορροής.
Έχει χαμηλό κόστος κατασκευής και προ-
σφέρει αειφορία και αστική βελτίωση.

Ένας τυπικός κήπος βροχής αποτελείται
από τη λεκάνη κατάκλυσης, τις δομές εισ-
ροής και εκροής και τα φυτά. Η λεκάνη κα-
τάκλυσης είναι μια φυσική ή τεχνητή κοι-
λότητα στο έδαφος, η οποία αποτελείται
από τρεις στρώσεις, μια στρώση εδάφους,
μια στρώση χαλικιού και τη διαφορά ανά-

μεσα στη στρώση χαλικιού και το ανώτερο
επίπεδο του κήπου. Οι επιφάνειες με με-
γάλη κλίση δεν είναι κατάλληλες για την
κατασκευή κήπων βροχής.

Η τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων
κάτω από τη στρώση του εδάφους συμβάλ-
λει στο να καταλήγουν τα νερά εκεί και εν-
δεχομένως, να οδηγούνται στους υφιστά-
μενους αγωγούς ομβρίων. Εναλλακτικά,
μπορεί να συλλεχθούν και να αποθηκευ-
τούν σε δεξαμενή, για μια σειρά αναγκών
που δεν απαιτούν ποιότητα ισοδύναμη με
αυτή του πόσιμου νερού, όπως οι βιομηχα-
νικές χρήσεις, η τουαλέτα, η καθαριότητα
των δρόμων, η άρδευση χώρων πράσινου
κ.λπ. Η πρακτική αυτή δεν συνεισφέρει
μόνο στην εξοικονόμηση νερού, αλλά και
στην ελάττωση της άντλησης νέων ποσο-
τήτων από τις πηγές, γεγονός που συνεπά-
γεται τη μείωση του κόστους επεξεργασίας
του πόσιμου νερού.

Οι δομές εισροής χρησιμοποιούνται για
τη μεταφορά του βρόχινου νερού από τις
κατακόρυφες επιφάνειες ή τις παρακείμε-
νες αδιάβροχες περιοχές (δρόμοι, πεζοδρό-
μια) προς τη λεκάνη κατάκλυσης.

Οι δομές εκροής επιτρέπουν στο νερό να
υπερχειλίζει από τον κήπο όταν η επιφάνειά
του είναι γεμάτη. Αυτή η δομή είναι απα-
ραίτητη προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος
διάβρωσης και να κατευθυνθεί το εκρέον
νερό προς την επιθυμητή θέση (συνήθως το
δίκτυο αποχέτευσης ή μια δεξαμενή).

Επιπλέον τα φυτά που θα χρησιμοποιη-
θούν στον κήπο θα πρέπει να είναι ενδη-
μικά ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν
στο έδαφος και το κλίμα της περιοχής. Η
κατάλληλη επιλογή των φυτών αποτελεί
βασικό στοιχείο του σχεδιασμού ενός κή-
που βροχής ώστε να χρησιμοποιούν καλύ-
τερα το νερό και τα θρεπτικά συστατικά
του τοπικού εδάφους, να συμβάλλουν στην
αναβάθμιση του αστικού τοπίου και στη
συγκράτηση ορισμένων ρύπων και ποσο-
τήτων νερού. Προκειμένου να εξασφαλι-
στεί η υγιής εξέλιξη ενός κήπου βροχής, εί-
ναι απαραίτητη η συντήρηση των φυτών.
Γενικά τα φυτά χρειάζονται κλάδεμα, λίπα-

σμα, πότισμα, σκάλισμα (ξεχορτάριασμα)
και γενική καθαριότητα όλων των υπολειμ-
μάτων που προκύπτουν από τις κηποτεχνι-
κές εργασίες.

'Ένας κήπος βροχής μπορεί να κατα-
σκευαστεί σχεδόν οπουδήποτε, σε ένα
παρτέρι, στον δρόμο ή σε έναν κυκλικό
κόμβο, σε ένα πάρκο, αλλά ακόμα και σε
μια κατοικία με τη μορφή πράσινης στέγης
ή με την απλή μορφή ξύλινου μποστανιού,
πιθαριού, ζαρντινιέρας ή μεγάλης γλά-
στρας. Εκτός από τη συμβολή στην απορ-
ρόφηση του νερού και τον έλεγχο της θερ-
μοκρασίας, οι κήποι βροχής αποτελούν
και σημαντικό μέσο αισθητικής αναβάθμι-
σης των ανοιχτών χώρων της πόλης. Ως
εργαλείο αρχιτεκτονικής τοπίου, συντε-
λούν στην ανάπλαση και αναγέννηση τόσο
του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χώ-
ρου, με τη δημιουργία ποικιλίας ενδιαιτη-
μάτων στις πόλεις. Παράλληλα ένας κήπος
βροχής σχεδιάζεται με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης για την ενί-
σχυση του φυσικού πρασίνου, την επανοι-
κειοποίηση του αστικού χώρου από τους
πολίτες της.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά παρα-
δείγματα κήπων βροχής σε πόλεις του εξω-
τερικού.

ΚΗΠΟΙ ΒρΟΧΗΣ 
ΣΤΟ EDiNBuRgh gARDENS
ΣΤΗ ΜΕλΒΟύρΝΗ 
ΤΗΣ ΑύΣΤρΑλΙΑΣ 

Ο κήπος βροχής κατασκευάστηκε για να
παρέχει μια επεξεργασία στο βρόχινο νερό
ώστε να ποτίζονται τα δέντρα του πάρκου
και να προσθέσει φυσικό πράσινο στο το-
πίο. Η Μελβούρνη έχει βιώσει συνθήκες
ξηρασίας εδώ και αρκετά χρόνια και αυτό
το έργο είχε σκοπό να αντικαταστήσει το
πόσιμο νερό που χρησιμοποιείται για την
άρδευση των πάρκων και των κήπων του.
Αυτός ο κήπος βροχής έχει σχεδιαστεί για
να αφαιρεί ετησίως 16.000 κιλά συνολικών
αιωρούμενων στερεών. Επίσης, αφαιρεί



επιπλέον 160 κιλά φωσφόρου και αζώτου,
μέσω της ανάπτυξης της βλάστησης. Δια-
φορετικά αυτά τα απορρίμματα και ρύποι
θα κατέληγαν στους υδάτινους αποδέκτες
της Μελβούρνης. Το φιλτραρισμένο νερό
συλλέγεται στη συνέχεια σε μια υπόγεια
δεξαμενή αποθήκευσης και χρησιμοποιεί-
ται για την άρδευση των υπαρχόντων δέ-
ντρων στους κήπους του Εδιμβούργου, πα-
ρέχοντας περίπου το 60% των ετήσιων αρ-
δευτικών τους αναγκών.

ΚΗΠΟΙ ΒρΟΧΗΣ 
ΣΤΟ BuRgESS PARk 
ΣΤΟ λΟΝΔΙΝΟ

Στο Burgess Park, η LDA Design χρησι-
μοποίησε κήπους βροχής στις εισόδους
του πάρκου. Στο πάρκο οι σκληρές πλακό-
στρωτες είσοδοι, έχουν κατασκευαστεί με
τέτοιον τρόπο ώστε να κατευθύνουν όλη
την απορροή επιφανειακών υδάτων σε μια
σειρά από κήπους βροχής. Οι κήποι βρο-
χής λαμβάνουν όλα τα επιφανειακά νερά
της βροχής με αποτέλεσμα να δημιουργεί-
ται ένας συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου
που δεν θα υπήρχε χωρίς την διακύμανση
της υγρασίας μεταξύ πλημμυρών και ξη-
ρασίας. Τα προσεκτικά επιλεγμένα δέντρα
και φυτά ευδοκιμούν σε αυτό το είδος πε-
ριβάλλοντος και αναβαθμίζουν αισθητικά
την είσοδο του πάρκου.

ΚΗΠΟΙ ΒρΟΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩρΟ ΣΤΑθΜΕύΣΗΣ
ΤΟύ ζΩΟλΟΓΙΚΟύ ΚΗΠΟύ
ΤΟύ λΟΣ AΝΤζΕλΕΣ

Ο νέος φιλικός προς το περιβάλλον χώ-
ρος στάθμευσης του ζωολογικού κήπου
του λος Άντζελες, έχει μεγάλους φυτεμέ-
νους κήπους βροχής μεταξύ των τμημάτων
στάθμευσης που έχουν ρυθμιστεί για να
συλλάβουν και να απορροφούν οποιαδή-
ποτε επιφανειακή απορροή νερού μέσα σε
αυτόν. Αυτό το φυσικό σύστημα φιλτραρί-
σματος περιβάλλει επίσης την περίμετρο
του χώρου στάθμευσης και διαθέτει πολ-
λούς θάμνους, χόρτα και δέντρα. Επιπλέον,
έχουν τοποθετηθεί πινακίδες που ενημερώ-
νουν τους επισκέπτες μέσω εικόνων για το
πώς η απορροή όμβριων υδάτων καταλήγει
στους κήπους βροχής και πώς στη συνέχεια
παράγεται καθαρότερο νερό που καταλήγει
στον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα.

ΑύΣΤρΑλΙΑ

λΟΝΔΙΝΟ
λΟΣ ΑΝΤζΕλΕΣ
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Μια νέα μελέτη, η οποία
δημοσιεύτηκε στο επι-
στημονικό περιοδικό
PLOS ONE, έχει μερι-
κούς αρκετά συγκλονι-

στικούς αριθμούς που σχετίζονται με τα
ανθρώπινα απόβλητα. ύπολογίζοντας τις
ποσότητες παθογόνων μικροοργανισμών
και αζώτου που διοχετεύονται στον ωκε-
ανό σε περισσότερες από 130.000 τοποθε-
σίες σε όλο τον κόσμο, διαπίστωσαν ότι
σχεδόν το ήμισυ του αζώτου και των παθο-
γόνων παραγόντων προέρχεται από 25 το-
ποθεσίες. Αυτές οι λεκάνες απορροής βρί-
σκονται κυρίως στην Ινδία, την Κορέα και
την Κίνα, με τον διαβόητο μολυσμένο πο-
ταμό Yangtze να συνεισφέρει στο 11% του
παγκόσμιου συνόλου. Για το μεγαλύτερο
μέρος του κόσμου, τα περισσότερα λύματα
υποβλήθηκαν σε κάποια επεξεργασία,
αλλά τα ακατέργαστα λύματα παρέμειναν
ένα σημαντικό πρόβλημα για ορισμένες
χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και ορισμένα
αφρικανικά έθνη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παγκο-
σμίως, τα ανθρώπινα λύματα εισάγουν
6,2 εκατομμύρια τόνους αζώτου στα πα-
ράκτια οικοσυστήματα κάθε χρόνο. Έως
και το 63% αυτού του αζώτου προέρχεται
από επεξεργασμένα συστήματα αποχέ-
τευσης, το 5% εκατό από σηπτικά συστή-
ματα και το 32% από μη επεξεργασμένες
εισροές, δηλαδή, τα λύματα πηγαίνουν
κατευθείαν στη θάλασσα χωρίς καμιά
προεπεξεργασία.

Η έρευνα διεξήχθη από επιστήμονες του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα
Μπάρμπαρα. Προσπάθησαν να μετρήσουν
τις επιπτώσεις που έχουν τα ανθρώπινα λύ-
ματα όχι μόνο στη δημόσια υγεία, αλλά
και στη θαλάσσια ζωή. Το άζωτο είναι
απαραίτητο συστατικό για ένα υγιές οικο-
σύστημα, αλλά η υπερβολική ποσότητα
μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική ανά-
πτυξη φυκιών, που οδηγεί σε μια σειρά αλ-
ληλένδετων προβλημάτων, όπως ευτροφι-
σμό και νεκρές ζώνες στους ωκεανούς. Αν
σε αυτά προσθέσουμε και τις εκροές απο
τη γεωργία (λιπάσματα, φυτοφάρμακα
κ.λπ.) τότε οι ποσότητες που καταλήγουν

στα παράκτια οικοσυστήματα είναι ακόμα
μεγαλύτερες.

Η απελευθέρωση αζώτου είναι μόνο ένα
πρόβλημα που προκαλείται από τα ανθρώ-
πινα λύματα. Οι ερευνητές μελέτησαν επί-
σης παθογόνους μικροοργανισμούς-δεί-
κτες που σχετίζονται με τα ανθρώπινα λύ-
ματα. Διαπίστωσαν ότι οι 25 πιο μολυσμέ-
νες λεκάνες απορροής -που βρίσκονται
σχεδόν σε κάθε ήπειρο- εκπέμπουν το 51%
αυτών των οργανισμών, ιδιαίτερα σε πυ-
κνοκατοικημένα δέλτα και εκβολές ποτα-
μών στη Νότια και Ανατολική Ασία, καθώς
και στην Αφρική.

Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση αφού σε
όλο τον κόσμο, 3,6 δισεκατομμύρια άν-
θρωποι, ή σχεδόν ο μισός ανθρώπινος πλη-
θυσμός, δεν είχαν πρόσβαση σε ασφαλείς
υπηρεσίες υγιεινής το 2020. ύπολογίζεται
ότι 494 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολου-
θούν να μην είναι συνδεδεμένοι με συστή-
ματα επεξεργασίας αποβλήτων με αποτέ-
λεσμα τα λύματα να χύνονται ανεπεξέργα-
στα απευθείας στα ποτάμια και στις θάλασ-
σες. Η μόλυνση του νερού, που οδηγεί σε
ασθένειες όπως η χολέρα, η δυσεντερία και
η διάρροια, σκοτώνει περισσότερους από

485.000 ανθρώπους ετησίως, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό ύγείας.

Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος του
προβλήματος. Αν και μεγάλο μέρος του αν-
θρώπινου πληθυσμού συνδέεται με ένα
σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας και
απόρριψης λυμάτων, αυτό από μόνο του
δεν προσφέρει καμία εγγύηση για τη σω-
στή διάθεση. Ακόμη και σε χώρες με λει-
τουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας,
αυτές οι εγκαταστάσεις είτε παλαιώνουν
είτε δεν έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν
όλους τους ρύπους από τα απόβλητα, συ-
μπεριλαμβανομένου του αζώτου, του φω-
σφόρου, των ενδοκρινικών διαταρακτών
και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πο-
ταμός Μισισιπής: Παρά τις πολλές εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε όλο το
μήκος του, αυτή η λεκάνη απορροής των
ΗΠΑ συγκαταλέγεται στους 25 χειρότε-
ρους ρυπαντές αζώτου στον κόσμο, με τε-
ράστιες επιπτώσεις στα περιφερειακά οικο-
συστήματα και στον Κόλπο του Μεξικού.

Η μελέτη δεν εξετάζει τα βαρέα μέ-
ταλλα, τον φώσφορο, τα πλαστικά και τα
φαρμακευτικά προϊόντα, που επίσης κατα-

τα ανθρωπινα λυματα 
καταστρεφΟυν τα παρακτια ΟικΟσυστηματα

Tα ανθρώπινα λύματα εισάγουν 6,2 εκατομμύρια τόνους αζώτου 
στα παράκτια οικοσυστήματα κάθε χρόνο.
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λήγουν στα παράκτια οικοσυστήματα
μέσω των ανθρώπινων αποβλήτων, επιδει-
νώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Οι ερευνητές χαρτογράφησαν επίσης τις
περιοχές με κοραλλιογενείς υφάλους και
υποθαλάσσια λιβάδια για να εξετάσουν
κατά πόσο οι εκροές λυμάτων επηρεάζουν
τα οικοσυστήματα. Διαπίστωσαν ότι τα κο-
ράλλια σε περιοχές της Κίνας, της Κένυας,
της Αϊτής, της Ινδίας και της ύεμένης είναι
πιθανό να έχουν επηρεαστεί από τα ανθρώ-
πινα λύματα, ενώ θαλάσσια λιβάδια εκτε-
θειμένα στην ρύπανση εντοπίστηκαν στην
Γκάνα, το Κουβέιτ, την Ινδία, τη Νιγηρία
και την Κίνα. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να εί-
ναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου και
είναι πιθανό να έχει αρνητικό αποτέλεσμα
σε όλο το ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύ-
στημα και χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Οι εισροές λυμάτων παθογόνων μικρο-
οργανισμών και αζώτου στους ωκεανούς
παρουσιάζουν σαφείς προκλήσεις για τα
παράκτια οικοσυστήματα, τη δημόσια
υγεία και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Πέρα από αυτές τις άμεσες επι-
πτώσεις, τα αποτελέσματα της μελέτης
υποδηλώνουν ότι οι εισροές λυμάτων είναι
πιθανό να αλληλεπιδράσουν με την πλη-
θώρα ανθρωπογενών στρεσογόνων παρα-
γόντων στα παράκτια οικοσυστήματα, οδη-
γώντας σε μείωση της αλιείας, απώλεια και
υποβάθμιση οικοτόπων και επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία.

Πηγή: Tuholske, C., halpern, B. S., Blasco,
g., Villasenor, J. C., Frazier, M., & Caylor, k.
(2021). Mapping global inputs and impacts
from of human sewage in coastal ecosystems.
PloS one, 16(11), e0258898.

Οι χάρτες δείχνουν πού οι: Α) κοραλλιογενείς ύφαλοι και Β) τα υποθαλάσσια λιβάδια επηρε-
άζονται σε μεγάλο βαθμό από την έκθεση σε αζωτούχα λύματα. Στον χάρτη φαίνεται ότι και
τα  υποθαλάσσια λιβάδια του Αιγαίου έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Κίτρινη Βούλα -
Παρουσία οικοσυστήματος. Μπλε βούλα - Μη επηρεασμένα από τα λύματα. Κόκκινη Βούλα
- Επηρεασμένα από τα λύματα.

Παγκόσμιος χάρτης των χερσαίων πηγών λυμάτων (πράσινο έως μπλε) και της παράκτιας
διάχυσης εισροών (κίτρινο έως μωβ) του συνολικού αζώτου από τα λύματα. Τα ένθετα δεί-
χνουν σε μεγέθυνση τις εκβολές των ποταμών Β. Γάγγη, Γ. Δούναβη και Δ. Τσανγκ Τζιανγκ
(Γιανγκτζέ), που δείχνουν συγκέντρωση λυμάτων σε υψηλή ανάλυση. 

Kοραλλιογενείς ύφαλοι

Υποθαλάσσια λιβάδια

Παρουσία οικοσυστήματος

Μη επηρεασμένα από τα λύματα

Επηρεασμένα από τα λύματα
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Κάποια είδη κωνοφόρων
δένδρων, όταν τραυματι-
στούν από διάφορες αιτίες
εκκρίνουν ένα παχύρρευ-
στο, κολλώδες, άχρωμο

υγρό, τη ρητίνη, η οποία καλύπτει την
πληγή και προστατεύει το δένδρο από
προσβολές υγρασίας, σήψης και εντό-
μων. Η ροή της ρητίνης γίνεται μέσω
των ρητινοφόρων αγωγών, οι οποίοι
συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας
ένα «δίκτυο συγκοινωνούντων αγγείων».

ρητίνη διαθέτουν τα πεύκα, η ερυθρε-
λάτη και τα ξενικά είδη ψευδοτσούγκα
και λάρικα, όμως εμπορικά εκμεταλλεύ-
σιμες ποσότητες ρητίνης παράγουν κυ-
ρίως η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis)
και δευτερευόντως η τραχεία πεύκη
(Pinus brutia). Στην Ελλάδα σήμερα η
παραγωγή ρητίνης προέρχεται εξ ολο-
κλήρου από τη χαλέπιο πεύκη, ενώ στο
παρελθόν ρητινεύονταν και κάποια
δάση τραχείας πεύκης. 

Η παραγωγή της ρητίνης είναι γνω-
στή από την αρχαιότητα. Η αρχαιότερη
αναφορά είναι αυτή του θεόφραστου
στην «περί φυτών πραγματεία» του, το
300 π.Χ., που αναφέρει λεπτομερώς τη
μέθοδο συλλογής ρητίνης (από τραχεία
πεύκη) και τη μέθοδο παρασκευής της
κολοφώνιας πίσσας. Οι αρχαίοι λαοί
όπως Κινέζοι, Ιάπωνες και Αιγύπτιοι
χρησιμοποιούσαν τη ρητίνη για την πα-
ραγωγή λάκκας και βερνικιών. Είναι
επίσης γνωστή η χρήση της στη στεγα-
νοποίηση των ξύλινων πλοίων, την πα-
ρασκευή του υγρού πυρός (εύφλεκτης
πολεμικής ύλης) κατά τον μεσαίωνα,
αλλά και στην παραγωγή της ρετσίνας
και εμπλάστρων για ιατρικούς σκοπούς.

Σήμερα χρησιμοποιείται ως πρώτη
ύλη παραγωγής ποικιλίας βιομηχανικών
προϊόντων. Το τερεβινθέλαιο (κοινώς
νέφτι) -το υγρό απόσταγμα της ρητίνης-

Οι εργασίες ρητίνευσης ξεκινούν τον Μάρτιο κάθε έτους 
και ολοκληρώνονται τον μήνα Νοέμβριο.

χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό
στην παρασκευή χρωμάτων, αρωμάτων,
καλλυντικών, φαρμάκων, κ.λπ. Το κο-
λοφώνιο -το στερεό απόσταγμα της ρη-
τίνης- χρησιμοποιείται στην τυπογρα-
φία, υφαντουργία, μεταλλουργία, κα-
θώς και στην παρασκευή ποικιλίας
προϊόντων όπως αντιδιαβρωτικά, αρω-
ματικά κεριά, αδιάβροχα υλικά, τεχνητά
δόντια, έμπλαστρα, συντηρητικά, προ-
σθετικά γεύσης, χρώματα, φάρμακα,
χαρτόκολλες, διάφορα γαλακτώματα,
τσίχλες κ.λπ.

Στην Ελλάδα η ρητινοσυλλογή ρυθμί-
ζεται από το Β.Δ 439/68 ΦΕΚ
(150/Α/1968).

Σήμερα χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά η μέθοδος της αποφλοίωσης με
διάνοιξη μετώπου και χημική επίδραση
πάστας θειικού οξέος. Η μέθοδος αυτή

αξιοποιώντας την ανατομία του ξύλου
(αξονικοί και ακτινικοί ρητινοφόροι
αγωγοί) προκαλεί τον ερεθισμό και το
άνοιγμα των ακτινικών αγωγών. Χρησι-
μοποιούνται ειδικά εργαλεία για τη δια-
μόρφωση του μετώπου ρητίνευσης και
την τοποθέτηση σε αυτό της πάστας θει-
ικού οξέος. Η παραγόμενη ρητίνη οδη-
γείται από το μέτωπο με τη βοήθεια με-
ταλλικών οδηγών ροής σε μεταλλικά ή
πλαστικά δοχεία τα οποία στερεώνονται
κατάλληλα στη βάση του μετώπου.

Οι εργασίες ρητίνευσης ξεκινούν τον
Μάρτιο κάθε έτους και ολοκληρώνο-
νται τον μήνα Νοέμβριο.

Η ρητίνευση δεν έχει αρνητικές επι-
πτώσεις στην ποιότητα του ξύλου, που
εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για
διάφορα προϊόντα (πριστή ξυλεία, χαρ-
τοπολτός, μοριόπλακες κ.ά) μέχρι την

ρητινΟσυλλΟγη
ενα παραδΟσιακΟ επαγγελμα 
πΟυ πρΟστατευει τα δαση
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απορητίνευσή του, οπότε το δένδρο
υλοτομείται αμέσως αφού αφαιρεθούν
όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που χρη-
σιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ρητί-
νευσης.

Παρά την ευρεία χρήση της ρητίνης
που παράγεται από ζώντα δένδρα η πα-
ραγωγή της στην Ελλάδα μειώνεται συ-
νεχώς. Στα μεταπολεμικά χρόνια η με-
γαλύτερη παραγωγή ρητίνης έγινε στην
Ελλάδα το 1961 όπου έφτασε τους
41.000 τόνους και η ποσότητα αυτή
αντιπροσώπευε το 3% της παγκόσμιας
παραγωγής. Έκτοτε, μέχρι το 2008 εμ-
φάνιζε πτωτική πορεία και μετέπειτα
ξεκίνησε να αυξάνεται, έστω και ελα-
φρά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι
το 1973 η παραγωγή ρητίνης στην Ελ-
λάδα διαμορφωνόταν σε 20.587 τόνους,

το 1983 σε 12.558 τόνους, το 1993 σε
6.265 τόνους και έκτοτε να ακολουθεί
πτωτική πορεία. 

Κατά τη δεκαετία του ’70 συλλογή
ρητίνης γινόταν σε περισσότερες περιο-
χές της χώρας όπου σήμερα έχει πλέον
σταματήσει κάθε σχετική δραστηριό-
τητα. Τέτοιες περιοχές είναι η Μυτι-
λήνη, η Αταλάντη, η θήβα, το Καπαν-
δρίτι, το λαύριο, η Πεντέλη, ο Πει-
ραιάς, ο Πόρος και η Αργολίδα.

Σήμερα στην Ελλάδα ρητινεύονται
αποκλειστικά τα δάση της χαλεπίου
πεύκης στις παρακάτω περιοχές: Εύ-
βοια, Σκόπελο, Κορινθία, Ηλεία, Χαλ-
κιδική (Κασσάνδρα, Πολύγυρος) και
Αττική (Μέγαρα, Αιγάλεω). Δυστυχώς
μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 2007 η
Ηλεία τέθηκε εκτός ρητινοσυλλογής.

Παρομοίως, οι πυρκαγιές της Βόρειας
Εύβοιας του 2021 κατέστρεψαν τα πε-
ρισσότερα δάση που στήριζαν την ρητι-
νοκαλλιέργεια στην περιοχή.

Το 1935 λειτουργούσαν 32 εργοστά-
σια επεξεργασίας της ρητίνης, το 1991
είχαν μειωθεί σε 9 και σήμερα ουσια-
στικά σε πλήρη δραστηριότητα υπάρχει
μόνο ένα στη Μάνδρα Αττικής, ενώ 2
μικρότερα υπάρχουν στην Εύβοια.

Ο αριθμός των ρητινεργατών έχει πε-
ριοριστεί στους 1.000 περίπου, ενώ οι
αναφορές για τη δεκαετία του ’80 τους
ανεβάζουν σε πάνω από 3.500 χιλιάδες.
Η πλειοψηφία των ρητινοσυλλεκτών
δραστηριοποιείται στην Εύβοια.

Συνοπτικά μπορούμε να συνοψίσουμε
τις αιτίες που οδήγησαν στην παρούσα
κατάσταση, διαχρονικά, ως εξής:
• Η εσωτερική μετακίνηση, κυρίως των

Πευκοδάσος στον Ίταμο Σιθωνίας.
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τράκι κ.λπ.) όπου οι κάτοικοι εργάζο-
νται στις τουριστικές επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντας το εισόδημά τους.

• Οι πυρκαγιές των δασών που αφανί-
ζουν τις εκτάσεις που ρητινεύονται
(χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ηλεία
και η Εύβοια).
Τα δάση της χαλεπίου πεύκης -δημό-

σια και ιδιωτικά- είναι εκείνα τα οποία
απειλούνται περισσότερο από τον κίν-
δυνο πυρκαγιάς. Οι ρητινοσυλλέκτες
εργαζόμενοι κατά τους θερμούς θερι-
νούς μήνες μέσα σε αυτά αποτελούν
τους άμισθους φύλακες. Προστατεύουν
το προϊόν του προσωπικού τους μόχθου,
το ρετσίνι και ταυτόχρονα  το ίδιο το
δάσος, την πηγή του προϊόντος αυτού.

Ανοίγουν μονοπάτια για να κινούνται
από δένδρο σε δένδρο και απομακρύνουν
τον υπόροφο γύρω από τα δένδρα που ρη-
τινεύουν προκειμένου να διευκολύνουν
την εργασία τους. Έχει υπολογισθεί ότι
κάθε ρητινοσυλλέκτης καθαρίζει το 20%
της συνολικής έκτασης που ρητινεύει.

νέων, από την ύπαιθρο προς τις πό-
λεις για αναζήτηση καλύτερης απα-
σχόλησης και εισοδήματος.

• Η μορφολογία και η σύνθεση των
εκτάσεων που ρητινεύονται (μεγάλες
κλίσεις, υπόροφος πυκνής και συχνά
απροσπέλαστης βλάστησης, δυσχέ-
ρειες κ.λπ.) κάνουν τη δουλειά του
ρητινοσυλλέκτη επίπονη και χρονο-
βόρα.

• Η εξαιρετικά χαμηλή τιμή πώλησης
της ρητίνης που προσέφεραν οι εγχώ-
ριες επιχειρήσεις επεξεργασίας της.
Στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια,
τείνει να δημιουργηθεί μονοπωλιακή
κατάσταση.

• Η αδυναμία των παραγωγών και των
γεωργικών ενώσεών τους να προωθή-
σουν τη ρητίνη σε αγορές εκτός Ελ-
λάδος προκειμένου να εξασφαλίσουν
καλύτερες τιμές.

• Το γεγονός ότι οι περιοχές ρητίνευσης
γειτνιάζουν με μεγάλα τουριστικά θέ-
ρετρα (Χαλκιδική, Ολυμπία, λου-

A., B. Στην Ελλάδα σήμερα η παραγωγή ρητίνης προέρχεται εξ ολοκλήρου από
τη χαλέπιο πεύκη. Γ. Η ροή της ρητίνης γίνεται μέσω των ρητινοφόρων αγωγών,
οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα «δίκτυο συγκοινωνούντων
αγγείων».

Εκτός από τις υπηρεσίες φύλαξης και
καθαρισμού των δασών που προσφέ-
ρουν, οι ρητινοσυλλέκτες επεμβαίνουν
άμεσα και με προσωπικό ενδιαφέρον
στην κατάσβεση των δασικών πυρκα-
γιών. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα
που πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εν τη
γενέσει τους από τους ρητινεργάτες και
αποφεύχθηκε η καταστροφική επέκτασή
τους.

Για την προσφορά τους αυτή επιδο-
τούνται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό για κάθε κιλό παραγόμενης ρητί-
νης. Επίσης τους παραχωρούνται από τη
Γενική Διεύθυνση Δασών τα υλικά ρητί-
νευσης (πάστα θειικού οξέος, ψεκαστή-
ρες, σακούλες και δοχεία συλλογής ρη-
τίνης), σε μια προσπάθεια διατήρησης
και ενίσχυσης του παραδοσιακού και
εξόχως σημαντικού αυτού επαγγέλμα-
τος για την προστασία των δασών.

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 
& Κλιματικής Αλλαγής
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Eργαλείο δασοπυρόσβεσης
μπορεί να γίνει η ίδια η φω-
τιά μέσω της μεθόδου του
αντιπυρός, η οποία στηρίζε-
ται στη χρήση φωτιάς που

ανάβουν οι δασοπυροσβέστες στον
δρόμο μιας επερχόμενης πυρκαγιάς, με
στόχο να ανακόψουν την εξάπλωσή της.

Στην σημερινή εποχή, που χαρακτηρί-
ζεται από πυρκαγιές όλο και μεγαλύτε-
ρης έντασης, οι οποίες είναι αδύνατο να
αντιμετωπισθούν ενεργώντας απευθείας
πάνω στις φλόγες με ρίψη νερού, χώμα-
τος, κ.λπ., το αντιπύρ αποτελεί σε πολ-
λές περιπτώσεις ένα σημαντικό εργα-
λείο δασοπυρόσβεσης. Οι δασοπυρο-
σβέστες συνήθως ανάβουν τη φωτιά
μιας περιοχής γυμνής από καύσιμη ύλη,
όπως δρόμος, αντιπυρική ζώνη, κλπ.,
προς την πλευρά από την οποία πλησιά-
ζει το επερχόμενο μέτωπο. Στόχος είναι,
χρησιμοποιώντας φωτιά μικρής σχετικά
έντασης και ελεγχόμενης συμπεριφο-
ράς, να καεί η βλάστηση που πρόκειται
να βρεθεί στον δρόμο της πυρκαγιάς,
ώστε όταν φθάσει η πυρκαγιά να μην
έχει τι να κάψει και έτσι να σταματήσει.
Πρόκειται για μία μέθοδο που ακολου-
θείται σε πολλές χώρες του κόσμου που
όμως στη χώρα μας δεν μπορούσε μέχρι
πρόσφατα επισήμως να χρησιμοποιηθεί
νόμιμα, παρόλο που την υιοθέτησή της
ζητούσαν αρκετοί αξιωματικοί του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, ειδικά όσοι εί-
χαν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό.

Όμως στη φετινή αντιπυρική περίοδο,
δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση των
συναρμόδιων υπουργείων με την οποία
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις χρήσης φωτιάς από το Πυροσβε-
στικό Σώμα, ως επιχειρησιακά ανα-
γκαίου μέσου, για την κατάσβεση υπαί-
θριας εν εξελίξει πυρκαγιάς. Σύμφωνα
με την ΚύΑ η χρήση φωτιάς από το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα για την κατάσβεση
υπαίθριας πυρκαγιάς γίνεται με τη
χρήση των μεθόδων του Αντιπυρός και
της Κατάκαυσης.

- Αντιπύρ (Βackfire) ορίζεται ως η
ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκρι-
μένη διαδικασία φωτιά που τίθεται προς

την πλευρά του μετώπου, στην εσωτε-
ρική πλευρά μίας αντιπυρικής λωρίδας ή
ασυνέχειας της καύσιμης ύλης (ενδει-
κτικά βραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες,
ποτάμια, καλλιέργειες, οικισμοί κ.λπ.),
σε πορεία αντίθετη προς το μέτωπο της
πυρκαγιάς. Στόχος είναι η συνένωση του
μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο
του αντιπυρός, με απώτερο σκοπό την
κατάσβεση ή την απομείωση της καύσι-
μης ύλης, προκειμένου να σταματήσει ή
να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσής της ή να
επηρεαστεί προς το ηπιότερο η συμπερι-
φορά της πυρκαγιάς.

- Κατάκαυση (ΒurnOut) ορίζεται ως
ελεγχόμενη και ακολουθούσα συγκεκρι-
μένη διαδικασία φωτιά, που τίθεται προς
την πλευρά της περιμέτρου μίας πυρκα-
γιάς που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικά
μίας αντιπυρικής ζώνης, ή μίας αντιπυ-
ρικής λωρίδας που δημιουργείται από
μηχανήματα έργου ή χειρωνακτικά μέσα
ή μίας ζώνης με λεπτά καύσιμα που έχει
διαβραχεί, ή σε ασυνέχειες της καύσιμης
ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματι-
σμοί, λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες,

δρόμοι, οικισμοί κ.λπ.). Η ελεγχόμενη
φωτιά αποκαίει σε συγκεκριμένο πλάτος
την καύσιμη ύλη, διαπλατύνοντας τις
υπάρχουσες ζώνες διάσπασης της καύσι-
μης ύλης και ελαχιστοποιώντας την πι-
θανότητα η πυρκαγιά να υπερπηδήσει τη
ζώνη με ακτινοβολία ή κηλίδες.

Με το άρθρο 3 της απόφασης ορίζο-
νται οι όροι εφαρμογής των μεθόδων
του αντιπυρός και της κατάκαυσης.

Το αντιπύρ και η κατάκαυση εφαρμό-
ζονται όταν πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθοι όροι:
1. Δεν δύναται να ελεγχθεί η πυρκαγιά

με άλλα μέσα και συντρέχει επεί-
γουσα ανάγκη αποτροπής κοινού κιν-
δύνου για πρόσωπα, πράγματα ή το
φυσικό περιβάλλον.

2. Κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία η
εφαρμογή της μεθόδου από τον Επι-
κεφαλής του Συμβάντος στον τόπο
της πυρκαγιάς

3. Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος με τη συνδρομή κατά περίπτωση
επαρκών δυνάμεων υποστήριξης.
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ΟΔιεθνής Οργανι-
σμός Ενέργειας
(ΙΕΑ), πρότεινε
έναν δεκάλογο
μέτρων που μπο-

ρούν να υιοθετήσουν κυβερνή-
σεις και καταναλωτές στις
αναπτυγμένες οικονομίες, ώστε
μέσα σε λίγους μήνες να μει-
ώσουν σημαντικά τη ζήτηση
πετρελαίου. Ο Οργανισμός
έχει την έδρα του στο Παρίσι
και αποτελείται από 31 μέλη
στα οποία δεν περιλαμβάνε-
ται η ρωσία.

Με την ενεργειακή κρίση
να κλιμακώνεται και τις τιμές
πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου να φλερτάρουν συνεχώς
με πολύ υψηλά επίπεδα, ο
ΙΕΑ υποστηρίζει ότι η υιοθέ-
τηση των 10 μέτρων θα έχει
ως αποτέλεσμα μέσα σε τέσ-
σερις μήνες να περιοριστεί η
ζήτηση πετρελαίου κατά 2,7
εκατομμύρια βαρέλια την
ημέρα, ισοδύναμη με την κα-
τανάλωση όλων των αυτοκι-
νήτων στην Κίνα. 

Ο Οργανισμός δήλωσε πρό-
σφατα πως φοβάται ένα «σοκ»
στην παγκόσμια προσφορά
πετρελαίου ως αποτέλεσμα
των κυρώσεων που επιβλήθη-
καν σε βάρος της ρωσίας μετά
την εισβολή της Μόσχας στην
Ουκρανία, εκτιμώντας πως το
ρωσικό πετρέλαιο δεν θα μπο-
ρέσει να αντικατασταθεί
άμεσα, με τεράστιες επιπτώ-
σεις για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας.

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης
προέρχεται από τις μεταφορές, το σχέδιο,
που αποτελείται από δέκα σημεία και είναι
συνέχεια ενός άλλου για μείωση της εξάρτη-
σης από το φυσικό αέριο, εστιάζει στο «πώς
να χρησιμοποιούμε λιγότερο πετρέλαιο κατά
τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών από το
σημείο Α στο Β» σχεδιάζοντας «συγκεκρι-
μένα μέτρα» που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί
σε πολλές χώρες και πόλεις.

Στις βραχυπρόθεσμες δράσεις που προτεί-

10 μετρα εκτακτησ αναγκησ 
για τη μείωση της χρήσης πετρελαίου

Μειώστε τα όρια ταχύτητας
στους αυτοκινητόδρομους 
κατά τουλάχιστον 10 km/h.

Εργαστείτε από το σπίτι 
έως και τρεις ημέρες την 
εβδομάδα, όπου είναι δυνατόν. 

Κυριακές χωρίς
αυτοκίνητο στις
μεγάλες πόλεις.

Κάντε τη χρήση των δημόσιων 
συγκοινωνιών φθηνότερη και δώστε
κίνητρα στη μικροκινητικότητα,
το περπάτημα και το ποδήλατο.

Δακτύλιος 
για τα αυτοκίνητα 
στις μεγάλες πόλεις.

Αυξήστε την κοινή χρήση
του αυτοκινήτου 
και υιοθετήστε πρακτικές
για τη μείωση 
της χρήσης καυσίμου.

Προωθήστε την αποτελεσματική
οδήγηση για τα φορτηγά 
και την παράδοση εμπορευμάτων.

Χρησιμοποιήστε τρένα υψηλής
ταχύτητας και νυχτερινά
αντί για αεροπλάνα, 
όπου είναι δυνατόν.

Οι εταιρείες να προτιμούν 
τις τηλεδιασκέψεις από 
τα επαγγελματικά ταξίδια. 

Ενισχύστε την απόκτηση 
ηλεκτρικών και πιο αποδοτικών
οχημάτων.

Σχέδιο 10 μέτρων 
για τη μείωση κατανάλωσης πετρελαίου

νει περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεί-
ωση των ορίων ταχύτητας στα αυτοκίνητα,
κάτι που σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση,
η τηλεργασία, οι περιορισμοί στην πρό-
σβαση των αυτοκινήτων στα αστικά κέντρα,
τα φτηνότερα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
αλλά και η εμπέδωση της κουλτούρας για
ομαδική χρήση του αυτοκινήτου.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΙΕΑ αναφέρε-
ται ότι: «Οι προσπάθειες αυτές θα μειώνουν
το πλήγμα από την αύξηση των τιμών στους
καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, θα απαλύ-

νουν τον οικονομικό αντίκτυπο, θα μειώσουν
τα έσοδα της ρωσίας από υδρογονάνθρακες
και θα βοηθήσουν η ζήτηση πετρελαίου να
πάρει μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση».

Βέβαια, ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα
μέτρα που προτείνει στοχεύουν περισσότερο
στην αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλω-
τών, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί με κυβερ-
νητικά μέτρα. Το αν και ο βαθμός στον οποίο
θα εφαρμοστούν οι προτάσεις αυτές, εξαρτά-
ται από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε
χώρα.
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Το Σάββατο 16 Απριλίου, εθελοντές εργαζόμενοι
της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Navarino,
συμμετείχαν στον καθαρισμό μέρους του Αισθη-

τικού Δάσους, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική, από τα
κλαδιά και τα δέντρα που καταστράφηκαν από τις χιο-
νοπτώσεις στις 24 Ιανουαρίου 2022 καθώς και στη φύ-

τευση νέων δέντρων στην περιοχή. Σε αυτήν τη σημα-
ντική δράση συμμετείχε και η ομάδα μπάσκετ Πανερυ-
θραϊκού B.C. Η βοήθεια που προσέφεραν ήταν πολύ-
τιμη για τον καθαρισμό της περιοχής και την αποκατά-
σταση των ζημιών από τα χιόνια. Σας ευχαριστούμε
θερμά και σας περιμένουμε σε επόμενη δράση.

εργασιεσ καθαρισμΟυ και φυτευσησ
με τους εθελοντές της navarino στο αισθητικό δάσος υμηττού
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Tα τελευταία χρόνια η περι-
βαλλοντική ευαισθησία των
πολιτών έχει αυξηθεί, εξαι-
τίας των αμέτρητων περι-
βαλλοντικών καταστροφών

που συμβαίνουν σε κάθε γωνιά του πλα-
νήτη με δυσχερείς συνέπειες για όλη
την ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο αυτό,
ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό αν-
θρώπων στρέφεται σε έναν πιο υγιεινό
και βιώσιμο τρόπο ζωής, προκειμένου
να συμβάλλει στην προσπάθεια διάσω-
σης του περιβάλλοντος. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση όλο και πε-
ρισσότερων απαιτήσεων για προϊόντα
φιλικά προς το περιβάλλον, σχεδόν σε
όλες τις χώρες του κόσμου.

Στην ανάπτυξη όμως των πράσινων
προϊόντων, δεν συνετέλεσε μόνο η αύ-
ξηση της ζήτησης των καταναλωτών,
αλλά και τα κίνητρα (π.χ. επιδοτήσεις)
που δόθηκαν από τις κυβερνήσεις με
σκοπό την αύξηση της προσοχής όσον
αφορά περιβαλλοντικά θέματα. Επηρεα-
σμένες από τις σύγχρονες επιταγές της
κοινωνίας, πολλές εταιρίες προσπαθούν
να εξελιχθούν, προσαρμόζοντας τόσο
τον τρόπο παραγωγής τους όσο και τις
τεχνικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν.

Ωστόσο, δεν είναι πάντα όλες οι προθέ-
σεις αγνές και δεν αποσκοπούν στην ορθή
ενημέρωση του καταναλωτή. Εκεί βασί-
ζεται και η τεχνική του greenwashing
(«πράσινο πλύσιμο», «πρασίνισμα»),
που έγκειται στην προσπάθεια αύξησης
των πωλήσεων ή τη βελτίωση του γενι-
κότερου προφίλ μιας επιχείρησης μέσω
της παραπλανητικής προβολής δήθεν
οικολογικών χαρακτηριστικών των
προϊόντων της.

Το greenwashing ορίζεται ως η παρα-
πλάνηση των καταναλωτών σχετικά με
τις περιβαλλοντικές πρακτικές μιας επι-
χείρησης ή τα περιβαλλοντικά οφέλη
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Πολλές
φορές παίρνει την μορφή της επιλεκτικής
μετάδοσης θετικών πληροφοριών σχε-
τικά με την περιβαλλοντική ή κοινωνική

απόδοση μιας επιχείρησης, χωρίς την με-
τάδοση όλων των αρνητικών πληροφο-
ριών που αφορούν αυτήν την κατεύ-
θυνση, ώστε να δημιουργηθεί μια υπερ-
βολικά θετική εικόνα της επιχείρησης.

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά από τον περιβαλλοντολόγο Jay
Westerweld το 1986, ο οποίος παρατή-
ρησε μια ασυνέπεια λόγου σε ξενοδοχεία,
τα οποία δεν είχαν προγράμματα ανακύ-
κλωσης και ενθάρρυναν την επαναχρησι-
μοποίηση πετσετών. Ο Westerveld κατη-
γόρησε τα ξενοδοχεία ότι κάνουν ψευ-
δείς ισχυρισμούς σχετικά με το ότι εί-
ναι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, διότι εί-
χαν υιοθετήσει τις συγκεκριμένες πρα-
κτικές με μοναδικό στόχο να μειώσουν
το κόστος.

Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά
γύρω του τα προσφερόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες, θα αντιληφθεί πως ένα μικρό
ποσοστό των επιχειρήσεων υπακούουν
στη βιωσιμότητα και καταβάλλουν προ-
σπάθειες να προστατέψουν τον πλανήτη.

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελούν μεγά-
λες εταιρίες παραγωγής ρούχων, οι
οποίες ισχυρίζονται ότι προωθούν την
παραγωγή ρούχων με οικολογικά υλικά,
ενώ την ίδια στιγμή οι εργασιακές συν-
θήκες είναι εξαιρετικά σκληρές και αν-
θυγιεινές, καθώς, επίσης, υποκύπτουν
στο -απάνθρωπο- δέλεαρ της παιδικής
εργασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, συσκευα-
σίες προϊόντων ή λογότυπα εταιριών
γρήγορου φαγητού εμπλουτίζουν την ει-
κόνα τους με «πράσινα» χρώματα και
στοιχεία, που συνειρμικά οδηγούν στην
φύση και υποδηλώνουν μία οικολογική
εταιρία που σέβεται τον πλανήτη.

Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Είναι γε-
γονός πως η οικολογική συνείδηση συ-
χνά μετατρέπεται σε «μαγνήτη» κέρ-
δους, καθώς έλκει όλο και περισσότε-
ρους αγοραστές να στραφούν σε αυτή
την επιλογή. Σύμφωνα με την Παγκό-
σμια Έκθεση Εταιρικής Βιωσιμότητας
της Nielsen το 73% των καταναλωτών
παγκοσμίως θα άλλαζαν τις καταναλωτι-

πρΟϊΟντα φιλικα πρΟσ τΟ περιΒαλλΟν

GREENWASHING
απάτες «πράσινου» χρώματος

Το greenwashing ορίζεται ως η παραπλάνηση των καταναλωτών 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρακτικές μιας επιχείρησης ή τα περιβαλλοντικά οφέλη

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
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κές τους συνήθειες για να μειώσουν το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Το
43% ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν πε-
ρισσότερο για φυσικά ή οργανικά προϊό-
ντα. Πολλά brands προσπαθούν απεγνω-
σμένα να περάσουν μπροστά στον
αγώνα προς τη βιωσιμότητα, με αποτέλε-
σμα πολλές φορές να υπερβάλλουν ή να
κάνουν βιαστικές και λάθος κινήσεις. Οι
έμπειροι πλέον καταναλωτές ζητούν αυ-
θεντικότητα από τα brands. Αν υπάρξουν
στοιχεία υποκρισίας ή greenwashing σε
καμπάνιες marketing, αμέσως η επιχεί-
ρηση χάνει την εμπιστοσύνη τους.

Όμως το να είναι μια εταιρεία σε
οποιονδήποτε κλάδο, περιβαλλοντικά
φιλική ή αειφόρα, απαιτεί τεράστιες αλ-
λαγές σε όλη την επιχειρηματική κουλ-
τούρα, τις διαδικασίας παραγωγής και
επεξεργασίας, την επιλογή (και συνεχή
έλεγχο) των προμηθευτών, και προϋπο-
θέτει υψηλότερα κόστη παραγωγής και
διανομής αλλά και κόστη εργατικού δυ-
ναμικού. Στην πράξη η αλλαγή δεν γίνε-
ται εν μία νυκτί αλλά χρειάζεται μελέτη,
χρόνο και πραγματική δέσμευση στη φι-
λοσοφία και την κουλτούρα της επιχεί-
ρησης και επιπλέον πολλά έξοδα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το
«πράσινο ξέπλυμα» τείνει να είναι αποτέ-
λεσμα άγνοιας ή βιαστικών αποφάσεων
και εσφαλμένων τακτικών. ύπάρχουν
όμως και περιπτώσεις που φαίνεται να
αποτελεί προϊόν εσκεμμένης, συνειδητής
ή σκόπιμα παραπλανητικής ενέργειας. Ο
αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολού-
νται με το «πράσινο ξέπλυμα» συνεχίζει
να αυξάνεται καθημερινά, ενώ συχνά
επενδύουν περισσότερο χρόνο και κεφά-
λαιο για να διαφημιστεί η περιβαλλοντική
τους ευαισθησία, παρά για την πραγμα-
τικά περιβαλλοντική τους λειτουργία.

Οι κυβερνήσεις, ανά τον κόσμο, κα-
θώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν
νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να
αντιμετωπίσουν αυτή την περιβαλλο-
ντική παραπληροφόρηση. Η greenpeace
έχει συντάξει μια λίστα με κριτήρια, με
σκοπό να διαπιστώνει εύκολα κάποιος
αν μια εταιρεία επιχειρεί να παραπλανή-
σει τους καταναλωτές και να αναγνωρί-
ζει την παραπλάνηση.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπο-
ρίου των ΗΠΑ (u.S. Federal Trade
Commission) προσφέρει λεπτομέρειες
και περιγραφές παραπλανητικών ισχυ-
ρισμών greenwashing. Παρακάτω ανα-
φέρονται μερικά παραδείγματα αβάσι-
μων ισχυρισμών που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν greenwashing.

Μια πλαστική συσκευασία που περιέ-
χει μια νέα κουρτίνα μπάνιου φέρει την
ένδειξη «ανακυκλώσιμη». Δεν είναι σα-
φές εάν η συσκευασία ή η κουρτίνα
μπάνιου είναι ανακυκλώσιμα. Σε κάθε
περίπτωση, η ετικέτα είναι παραπλανη-
τική εάν οποιοδήποτε μέρος της συ-
σκευασίας ή τα περιεχόμενά της δεν
μπορούν να ανακυκλωθούν.

Ένα χαλί φέρει την ένδειξη «50% πε-
ρισσότερο ανακυκλωμένο περιεχόμενο
από πριν». Ο κατασκευαστής αύξησε το
ανακυκλωμένο περιεχόμενο από 2% σε
3%. Αν και ο ισχυρισμός είναι τεχνικά
αληθής, το μήνυμα μεταφέρει την εσφαλ-

μένη εντύπωση ότι το χαλί περιέχει ση-
μαντική ποσότητα ανακυκλωμένων ινών.

Μια σακούλα απορριμμάτων φέρει
την ένδειξη «ανακυκλώσιμη». Οι σα-
κούλες απορριμμάτων δεν διαχωρίζο-
νται συνήθως από τα άλλα σκουπίδια
στον χώρο υγειονομικής ταφής, επομέ-
νως είναι σχεδόν απίθανο να χρησιμο-
ποιηθούν ξανά για οποιοδήποτε σκοπό.
Ο ισχυρισμός είναι παραπλανητικός, δε-
δομένου ότι προβάλλει περιβαλλοντικό
όφελος που πρακτικά δεν υφίσταται.

Όταν οι επιχειρήσεις περιορίζονται
μόνο σε επικοινωνιακές πράσινες πολιτι-
κές, τις περισσότερες φορές γίνεται αντι-
ληπτό από τους καταναλωτές που αντι-
δρούν με τον χειρότερο τρόπο σε αυτό.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέ-
πει να αποφεύγουν το greenwashing,
διότι δεν θα καταφέρουν τίποτα άλλο
από το να καταστρέψουν την εικόνα και
τη φήμη τους.
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τΟ μεγαλΟ πρΟΒλημα 
τησ φαρμακευτικησ ρυπανσησ

hφαρμακευτική ρύπανση
αφορά την ρύπανση του πε-
ριβάλλοντος από φαρμα-
κευτικές ουσίες και υπο-
λείμματά τους, που συνή-

θως καταλήγουν στα ποτάμια, στις λί-
μνες, στις θάλασσες και στα υπόγεια
νερά. Καταφθάνουν στους υδάτινους
αποδέκτες είτε κατά τη βιομηχανική πα-
ρασκευή τους είτε κατά την οικιακή τους
χρήση, έμμεσα μέσω της αποβολής τους
από την απεκκριτική οδό των ούρων, των
κοπράνων και του ιδρώτα, και άμεσα
μέσω της ρίψης τους στα απορρίμματα.
Το πρόβλημα όλο και επιδεινώνεται κα-
θώς τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρεί-
ται αύξηση στην κατανάλωση φαρμά-
κων, που αποδίδεται κυρίως στην γή-
ρανση του πληθυσμού και την αύξηση
της διάρκειας ζωής (αύξηση του ηλικιω-
μένου πληθυσμού με ρυθμό 3% ετη-
σίως), τις χρόνιες παθήσεις αλλά και τις
αλλαγές στην κλινική πρακτική.

Οι πρώτες καταγραφές φαρμακευτικής
ρύπανσης έγιναν στα τέλη της δεκαετίας
του ’90. Ανιχνεύτηκαν οιστρογόνα από
ανθρώπινα αντισυλληπτικά σε λύματα
αποχέτευσης που κατέληγαν σε ποτάμια
και επηρέασαν την ανάπτυξη και την
αναπαραγωγή των ψαριών.

Τα δεδομένα από νεότερες έρευνες συ-
νεχώς πληθαίνουν. Σύμφωνα με τη με-
λέτη του Πανεπιστημίου του Γιορκ, μία
από τις πιο εκτεταμένες σε παγκόσμια
κλίμακα, ανιχνεύθηκε η παρουσία 61
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, όπως
διαφόρων αντιβιοτικών, μετφορμίνης
(αντιδιαβητικού φαρμάκου), καρμπαμα-
ζεπίνης (αντιεπιληπτικού), προπρανολό-
λης (β-αναστολέα για υπέρταση), λορα-
ραταδίνης (αντισταμινικού-αντιαλλεργι-
κού), παρακεταμόλης (αναλγητικού),
αντισυλληπτικών, αρτεμισινίνης (κατά
της ελονοσίας) κ.ά., καθώς επίσης νικοτί-
νης και καφεΐνης. Η έρευνα που δημοσι-
εύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση
Proceedings of the National Academy of
Sciences journal, ανέλυσε δείγματα νε-
ρού σε πάνω από 1.000 περιοχές ελέγχου
σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Οι ερευνητές βρήκαν ότι η φαρμακευ-
τική ρύπανση μολύνει τα νερά των ποτα-
μών σε όλες τις ηπείρους και οι δραστη-
ριότητες που ευθύνονται κυρίως για τη
φαρμακευτική ρύπανση, είναι το πέταμα
αποβλήτων στις όχθες των ποταμών, το
άδειασμα του περιεχομένου σηπτικών δε-
ξαμενών μέσα στα ποτάμια, ο ανεπαρκής
καθαρισμός των αποβλήτων των φαρμα-
κοβιομηχανιών κ.ά. Ακόμη και οι πιο
σύγχρονες και αποτελεσματικές εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν είναι
σε θέση να επεξεργασθούν πλήρως τα
φάρμακα προτού αυτά καταλήξουν σε
ποτάμια και λίμνες. Συνολικά, τουλάχι-
στον στο ένα τέταρτο των 258 ποταμών
απ’ όπου ελήφθη δείγμα, το επίπεδο των
«ενεργών φαρμακευτικών συστατικών»
που ανιχνεύθηκε, χαρακτηρίζεται μη
ασφαλές για τους υδρόβιους οργανι-
σμούς. Επιπλέον, οι ερευνητές ανέφεραν
ότι η φαρμακευτική ρύπανση των ποτα-
μών μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα
των μικροβίων που είναι ανθεκτικά στα
αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν
το μέγεθος και τη σημασία του προβλή-
ματος σε παγκόσμια κλίμακα. Η συσσώ-
ρευση πολυάριθμων φαρμακευτικών ου-
σιών στην τροφική αλυσίδα, με τελικό
αποδέκτη της τον άνθρωπο, θα έχει συνέ-
πειες στην υγεία μας, αν και οι επιστήμο-
νες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τις κα-
ταγράψουν με ακρίβεια. Μικρές παρε-

νέργειες σε φάρμακα που χορηγούνται σε
συνταγογραφούμενες δόσεις είναι κοινές,
αλλά συνήθως αντισταθμίζονται από τα
οφέλη του φαρμάκου για την υγεία. Αυτό
δεν θα συνέβαινε στην περίπτωση ακού-
σιας, τακτικής έκθεσης σε φάρμακα ή
μείγμα φαρμάκων. Η χρόνια έκθεση σε
ιχνοστοιχεία φαρμακευτικών μειγμάτων
μπορεί να είναι ουσιαστική και να έχει
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περι-
βάλλον και την ανθρώπινη υγεία και ανε-
πιθύμητες επιδράσεις στα οικοσυστή-
ματα όπως η χρόνια τοξικότητα, η ανά-
πτυξη ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βα-
κτηρίων και οι ενδοκρινικές διαταραχές.

ύπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη
για αυστηροποίηση του ρυθμιστικού
πλαισίου σχετικά με τη ρύπανση που
προκαλούν οι φαρμακοβιομηχανίες
κατά τη διαδικασία παραγωγής των
φαρμακευτικών μορίων. Η συνετή και
με μέτρο κατανάλωση φαρμακευτικών
σκευασμάτων, η ανάπτυξη της ανακύ-
κλωσης των φαρμακευτικών προϊόντων
και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά
με τις επιπτώσεις της φαρμακευτικής
ρύπανσης αποτελούν μέτρα που πρέπει
να ληφθούν από τις κυβερνήσεις και τα
συστήματα υγείας των κρατών.

Πηγή: Wilkinson, J. L., Boxall, A. B., kolpin,
D. W., Leung, k. M., Lai, R. W., galbán-Malagón,
C., ... & Teta, C. (2022). Pharmaceutical pollution
of the world’s rivers. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 119(8), e2113947119.

Οι πρώτες καταγραφές φαρμακευτικής ρύπανσης έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του ‘90.
Ανιχνεύτηκαν οιστρογόνα από ανθρώπινα αντισυλληπτικά σε λύματα αποχέτευσης που κα-
τέληγαν σε ποτάμια και επηρέασαν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των ψαριών.
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Τα φυτά ομορφαί-
νουν το περιβάλ-
λον μας και μας
παρέχουν τροφή
και οξυγόνο, αλλά

ένα φυτό είναι κάτι περισσό-
τερο από ό,τι φαίνεται. Κάτω
από το έδαφος το ριζικό του
σύστημα, μπορεί να εκτείνε-
ται από μερικά εκατοστά μέ-
χρι αρκετά μέτρα, εισχωρώ-
ντας βαθιά στο έδαφος. Σε
αυτή την πλευρά των φυτών
που σπάνια βλέπουμε, ρίχνει
φως το Πανεπιστήμιο Wa-
geningen με έδρα την Ολ-
λανδία, που διαθέτει ένα αρ-
χείο 1.180 σχεδίων που απει-
κονίζουν τα περίπλοκα σχέ-
δια και τις διαδρομές των ρι-
ζικών συστημάτων.

Τα σχέδια αυτά που είναι
πλέον ανοικτά σε ερευνητές
και κοινό, είναι τα αρχεία
των διάσημων βοτανολόγων
Erwin Lichtenegger και
Lore kutschera. Οι δυο βο-
τανολόγοι αφιέρωσαν τη
ζωή τους στο να ακτινογρα-
φήσουν αυτά τα συστήματα
που είναι κρυμμένα μέσα
στη γη και να τα ιχνογραφή-
σουν, αφού πρώτα έκαναν
λεπτομερή σχέδια γεωργι-
κών καλλιεργειών, θάμνων,
δέντρων και ζιζανίων, εστιά-
ζοντας στη χλωρίδα της Ευ-
ρώπης με ιδιαίτερη έμφαση
στην Αυστρία. Κάθε εικόνα
απεικονίζει έναν συγκεκρι-
μένο τύπο φυτού ή δέντρου, όπως εμφανίζεται πάνω και
κάτω από το έδαφος. Κατά την διάρκεια των 40 ετών, οι
Lichtenegger και kutschera συνεργάστηκαν και δημιούργη-
σαν έναν τεράστιο άτλαντα ριζών που χαρτογραφεί τις υπό-
γειες διαδρομές των ριζικών συστημάτων κοινών ευρωπαϊ-
κών φυτών. Δημιουργημένα μέσα από ένα επίπονο σύστημα
εκσκαφής και τεκμηρίωσης των περίπλοκων ριζικών συστη-
μάτων, αυτά τα σχέδια είναι επίσης τέχνη από μόνα τους, κα-
θώς αναδεικνύουν την ομορφιά μιας λιγότερο ορατής πλευ-
ράς της φύσης.

Αν και όλοι γνωρίζουν ότι
τα φυτά έχουν ρίζες, η σπου-
δαιότητα, η κλίμακα και η
πολυπλοκότητα που μπο-
ρούν να επιτύχουν αυτές οι
ρίζες δεν είναι ευρέως γνω-
στές. Καθώς τα φυτά της
στεριάς έχουν εξελιχθεί από
τα φύκη, βασικό ρόλο για
την επιτυχή προσαρμογή
τους έπαιξαν οι ρίζες τους, οι
οποίες απλώνονταν στο έδα-
φος για να απορροφήσουν
θρεπτικά συστατικά και
νερό, στοιχεία απαραίτητα
για την ανάπτυξή τους. Κα-
θώς το ριζικό σύστημα μεγα-
λώνει, δημιουργεί όλο και
περισσότερα μονοπάτια που
επιτρέπουν στο νερό να ει-
σχωρήσει στο βαθύ υπέδα-
φος και ενθαρρύνει την ανά-
πτυξη μικροβίων που ωφε-
λούν άλλα είδη ζωντανών
οργανισμών. Τα ισχυρά ρι-
ζικά συστήματα αποτρέπουν
τη διάβρωση, προστατεύο-
ντας το έδαφος στο οποίο
αναπτύσσονται. Επιπλέον,
τα ριζικά συστήματα απορ-
ροφούν και δεσμεύουν διο-
ξείδιο του άνθρακα που
υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

Αυτός ο άτλαντας ριζών
χαρτογραφεί τις υπόγειες
διαδρομές των ριζών των
κοινών ευρωπαικών φυτών,
όπως το πεπόνι και η καστα-
νιά. Για παράδειγμα, είναι
εντυπωσιακό πόσο μακριά

και βαθιά μπορεί να φτάσουν οι ρίζες ενός γαϊδουράγκαθου,
που αν και μοιάζει μικρό επιφανειακά αλλά οι ρίζες του φτά-
νουν και τα δυο μέτρα βάθος.

Ο άτλαντας, αποτέλεσμα μιας έρευνας σαράντα ετών, συ-
γκροτεί ένα εκτενές αρχείο χιλιάδων εικόνων και περιλαμβά-
νει την ανάπτυξη της φυτικής ζωής κάτω από το έδαφος. Ψη-
φιοποιήθηκε και είναι προσβάσιμος στο κοινό στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση https://images.wur.nl/digital/collection/coll13
/search και μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε κόσμους
κρυμμένους στους περισσότερους από εμάς.

1.180 σχεδια ριζων 
αποκαλύπτουν τον κρυμμένο κόσμο των φυτών

Λεπτομερής αναπαράσταση των ριζικών συστημάτων 
της λευκής ελάτης (Abies alba), ενός από τα τρία είδη ελάτης
που συναντώνται στην Ελλάδα. Πηγή: Wageningen archive.
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Tο πράσινο των αστικών πε-
ριοχών μάς είναι απαραί-
τητο εάν θέλουμε να προ-
σαρμοστούμε στην κλιμα-
τική αλλαγή και να καταπο-

λεμήσουμε τη μείωση της βιοποικιλό-
τητας. Σε αυτό ακριβώς εργάζεται το
έργο #LIFEUrbanGreeningPlans.

Από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου η Φιλο-
δασική Ένωση Αθηνών συμμετείχε
στην ενδιάμεση συνάντηση των εταί-
ρων του έργου LiFE urbangreening-
Plans και στο Συμπόσιο Περιαστικών
Πάρκων στην λισαβόνα της Πορτογα-
λίας.  Οι 7 εταίροι του έργου, καθώς
και συμμετέχοντες διαφορετικών Πορ-
τογαλικών Δήμων, συναντήθηκαν στο
Monsanto Periurban Park στην λισα-
βόνα για να μάθουν περισσότερα για
τις πράσινες υποδομές και τις λύσεις
που βασίζονται στη φύση. 

+
Συμμετοχή της Φιλοδασικής στην ενδιάμεση συνάντηση των εταίρων 
του έργου LiFE urbangreeningPlans και στο Συμπόσιο Περιαστικών Πάρκων 
στην λισαβόνα της Πορτογαλίας

Life UrbanGreeningPlans
συμπόσιο περιαστικών πάρκων



Σε ομάδες, οι συμμετέχοντες εξέτα-
σαν πώς να προσαρμόσουν τα Αστικά
Σχέδια Πρασίνου σε εξωτερικούς παρά-
γοντες όπως η κλιματική αλλαγή, πώς
να ενισχύσουν και να προστατέψουν τη
βιοποικιλότητα στις περιοχές υψηλής
επισκεψιμότητας, πώς να μεταδώσουν
τη σημασία αυτή στους πολίτες και
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής -
και πολλά άλλα!

Επίσης έγινε επίσκεψη στο πάρκο
Parque Natural da Arrábida όπου συζη-
τήθηκαν με τους υπευθύνους θέματα δια-
χείρισης και προστασίας της προστατευό-
μενης περιοχής. Τέλος, πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στο Sintra-Cascais Nature
Park το οποίο έχει αναγνωριστεί και
ενταχθεί από την uNESCO στην λίστα
με τα μέρη Παγκόσμιας Κληρονομίας. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως
υπήρξε εξαιρετική οργάνωση και συνέ-
πεια από τον Δήμο λισαβόνας στην
διοργάνωση της συνάντησης. 
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ΗΦιλοδασική Ένωση Αθηνών με μεγάλη χαρά στήριξε την υλοποίηση
της πρωτοβουλίας του Κέντρου Χορού Ι. & ρ. Ντάνκαν να δημιουργή-
σει έναν τοπικό κοινοτικό κήπο με σκοπό χορευτικές, εκπαιδευτικές

και ερευνητικές δράσεις. Η Φιλοδασική δώρισε φυτά και επίσης βοήθησε στην
φύτευση αυτών.

στηριξH πρωτΟΒΟυλιασ 
τΟυ κεντρΟυ χΟρΟυ ι. & ρ. ντανκαν
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η ελια τΟυ καΒΟυσιΟυ 

hΕλιά του Καβουσίου βρί-
σκεται 1χλμ νότια του χω-
ριού Καβούσι της επαρ-
χίας Ιεράπετρας. Η ελιά
αυτή αποτελεί ένα φυσικό

μνημείο και θεωρείται ως η αρχαιότερη
ελιά σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα είναι
μπολιασμένη σε υποκείμενο αγριελιάς,
αποτελώντας το αρχαιότερο δείγμα
μπολιάσματος στον κόσμο. Είναι ποικι-
λίας μαστοειδούς, που τοπικά αποκα-
λείται «μουρατοελιά». Ο κεντρικός
κορμός της έχει έντονο εξωτερικό ανά-
γλυφο, με ιδιαίτερη αισθητική εμφάνιση
καθ’ όλη την περίμετρό της. Η μέγιστη
διάμετρος του κορμού είναι 4,9 μ. και η
περίμετρος είναι 14,20 μ. Με βάση τη
μέθοδο των ετήσιων δακτυλίων, υπολο-
γίζεται ότι το δέντρο φυτεύτηκε την πε-
ρίοδο 1350-1100 π.Χ.!

Το ελαιόδεντρο αυτό έχει ανακηρυ-
χτεί από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών
Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) ως μνημει-
ακό, λόγω των μεγάλων διαστάσεων
του κορμού αλλά και λόγω της θέσης
του κοντά στους τέσσερις αρχαίους οι-
κισμούς: Βρόντος, Πλάι του Κάστρου,
Ακρόπολη Αζοριά και από τον οικισμό
του Καβουσίου, που χρονολογείται από
το έτος 4700 π.Χ. με διαρκή κατοίκηση
μέχρι σήμερα. Στον ίδιο τον χώρο της
ελιάς υπάρχουν μινωικά ερείπια. Σημα-
ντικά ευρήματα των οικισμών αυτών
σχετίζονται με την καλλιέργεια της
ελιάς κατά τη μινωική περίοδο στην πε-
ριοχή όπως ελαιοτριβείο, εργαλεία,
αποθήκες, διάφορα αγγεία και πύθοι
ελαιολάδου. Επίσης βρίσκεται στο κέ-
ντρο του λεγομένου «Μινωικού Άλσους
Ειρήνης» που φιλοξενεί και άλλες αρ-
χαίες ελιές.

Μία σημαντική διάκριση έρχεται για
την όμορφη αυτή ελιά το 2004 όταν η
τοπική κοινότητα και ο Δήμος κινητο-
ποιούνται, με αποτέλεσμα τα κλαδιά
της ελιάς να στεφανώσουν τη μαραθω-
νοδρόμο νικήτρια γυναικών στην Ολυ-
μπιάδα της Αθήνας. Τα χρόνια που ακο-
λούθησαν η Ελιά πέρασε στο Δημόσιο. 

Έκτοτε πολλές εκδηλώσεις έχουν λά-
βει χώρα στο σημείο όπου υψώνεται το
φυσικό αυτό μνημείο. Μεταξύ άλλων η
μουσικοχορευτική βραδιά «Ελαιάνθια»

το 2008 και η εκδήλωση «Ελαίας-Ειρή-
νης, φωτός δρόμοι» το 2015, κατά την
οποία παραχωρήθηκαν φυτώριά της
στον ΟΗΕ και την uNESCO.

Τον Οκτώβριο του 2019 η «Αρχαία
Ελιά Καβουσίου» ανακηρύχθηκε ως
Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης. Η
απόφαση της συντονίστριας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ και πλέον το φυσικό
μνημείο προστατεύεται και θεσμικά. Η
θεσμική κατοχύρωση της αρχαίας ελιάς

καθώς και του δημοτικού αγροτεμα-
χίου-ελαιώνα έκτασης ενός στρέμμα-
τος, που αποτελεί τη ζώνη προστασίας
του μνημείου της φύσης, έχει ως στόχο
τη διατήρηση και προστασία του μονα-
δικού αυτού μάρτυρα της αγροτικής
ιστορίας και παράδοσης του Καβουσίου
καθώς και την ανάδειξη της περιοχής σε
επισκέπτες και ερευνητές.

Πηγή http://polelia.sedik.gr
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Το Γεωπάρκο 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης 
ανήκει επίσημα πλέον 
στο Παγκόσμιο Δίκτυο 
Γεωπάρκων της UNESCO

T
ο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθά-
κης αποτελεί από τις 13 Απρι-
λίου 2022 και επίσημα μέλος

του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων
της UNESCO. Το Εκτελεστικό Συμ-
βούλιο της UNESCO ενέκρινε την
αναγνώριση οκτώ νέων παγκόσμιων
γεωπάρκων, μεταξύ των οποίων το
Γεωπάρκο Κεφαλονιάς - Ιθάκης, αυ-
ξάνοντας τον αριθμό των τοποθεσιών
που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δί-
κτυο Γεωπάρκων σε 177 από 46 χώ-
ρες. Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθά-
κης είναι το έβδομο από την Ελλάδα,
καθώς έχουν προηγηθεί αυτά της Λέ-
σβου, του Ψηλορείτη και της Σητείας
στην Κρήτη, του Χελμού-Βουραϊκού
στην Πελοπόννησο, του Βίκου-Αώου
στην Ήπειρο και των Γρεβενών-Κοζά-
νης από την Μακεδονία.

Με την απόφαση αυτή, δύο νέες
χώρες, το Λουξεμβούργο και η Σουη-
δία, εντάσσονται φέτος στο Παγκό-
σμιο Δίκτυο με το χαρακτηρισμό των
πρώτων τους γεωπάρκων. Με τις
νέες αυτές εντάξεις, το Δίκτυο καλύ-
πτει πλέον μια παγκόσμια επιφάνεια
370.662 τ.χλμ., έκταση συγκρίσιμη με
την περιοχή της Ιαπωνίας.

Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης
βρίσκεται στα Επτάνησα και περιλαμ-
βάνει τα νησιά Κεφαλονιά, Ιθάκη,
Άτοκος και Αρκούδι. Τα γεωγραφικά

όριά του συμπίπτουν με τα όρια των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλο-
νιάς και Ιθάκης, περιλαμβάνουν το
χερσαίο και σημαντικό θαλάσσιο
τμήμα των δύο νησιών, καταλαμβάνο-
ντας συνολική έκταση περίπου 3.006
τ.χλμ. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη απο-
τελούν το δυτικότερο τμήμα των Εξω-
τερικών Ελληνίδων. Βρίσκονται στην
απόληξη του ελληνικού τόξου, το
οποίο και αποτελεί την πιο ενεργή τε-
κτονικά περιοχή της Ευρώπης.

Όπως ανακοίνωσε ο διεθνής οργα-
νισμός, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο της
UNESCO Κεφαλονιάς-Ιθάκης είναι
πλούσιο σε γεωτόπους καρστικής
προέλευσης, όπως σπήλαια, καταβό-
θρες και υπόγεια ρέματα, όλα διά-
σπαρτα στα νησιά, που αφηγούνται
μια γεωλογική ιστορία άνω των 250
εκατομμυρίων χρόνων. 

Ο οργανισμός σημειώνει ότι το γε-
ωπάρκο έχει και λογοτεχνική αξία,
καθώς σχετίζεται με τα Ομηρικά Έπη.
Ο Κέφαλος, γενάρχης των Κεφαλι-
δών και παππούς του Οδυσσέα, και η
Ιθάκη, πατρίδα του μυθικού ήρωα,
αναφέρονται στην «Οδύσσεια». Επί-
σης, το γεωπάρκο περιλαμβάνει μια
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά διά-
σπαρτη στα εξαιρετικά γεωλογικά χα-
ρακτηριστικά της περιοχής, καθώς
φιλοξενεί προϊστορικά, ελληνιστικά
και ρωμαϊκά μνημεία, μεσαιωνικά κά-
στρα, βυζαντινά και μεταβυζαντινά
μοναστήρια, παραδοσιακούς οικι-
σμούς, ανεμόμυλους, γέφυρες και
φάρους.

Τα υπόλοιπα νέα Γεωπάρκα που
αναγνωρίστηκαν από την UNESCO
είναι το Seridó και το Southern
Canyons Pathways στη Βραζιλία, το
Salpausselkä στη Φινλανδία, το Ries
στη Γερμανία, το Mëllerdall στο Λου-
ξεμβούργο, το Buzău Land στη Ρου-
μανία και το Platåbergens στη Σουη-
δία.

Από ανθρώπινες αιτίες 
το 94% των πετρελαιοκηλίδων
στις θάλασσες

K
ινέζοι και Αμερικανοί επιστήμο-
νες δημιούργησαν τον πρώτο
παγκόσμιο χάρτη των χρόνιων

πετρελαιοκηλίδων στις θάλασσες και
στους ωκεανούς του πλανήτη. Σύμ-
φωνα με τον χάρτη αυτόν, το 94%
των πετρελαιοκηλίδων οφείλονται σε
ανθρώπινες αιτίες, ένα πολύ μεγαλύ-
τερο ποσοστό του αναμενομένου. Οι
προηγούμενες εκτιμήσεις ήταν ότι
περίπου οι μισές θαλάσσιες πετρε-
λαιοκηλίδες είχαν ανθρωπογενή προ-
έλευση και οι υπόλοιπες μισές προ-
έρχονταν από φυσικές πηγές.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της
Φλόριντα (ΗΠΑ) και της Ναντζίνγκ
(Κίνα), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό «Science»,
χρησιμοποίησαν περισσότερες από
560.000 εικόνες ραντάρ από τους δο-
ρυφόρους Sentinel για πάνω από
450.000 πετρελαιοκηλίδες παγκο-
σμίως, οι περισσότερες σχετικά μικρού
μεγέθους, τις οποίες ανέλυσαν με τη
βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι περισ-
σότερες πετρελαιοκηλίδες βρίσκο-
νται κοντά στις ακτές, οι μισές σε
απόσταση έως περίπου 40 χιλιόμετρα
από αυτές, ενώ το 90% σε απόσταση
έως 160 χιλιόμετρα, κυρίως πάνω
στις βασικές οδούς της ναυσιπλοΐας.
Η συνολική έκταση των πετρελαιοκη-
λίδων εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατ.
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τετραγωνικά χιλιόμετρα ή μια πε-
ριοχή υπερδιπλάσια της Γαλλίας.

Τα πλοία, οι αγωγοί και οι πλατφόρ-
μες πετρελαίου και φυσικού αερίου,
η ρύπανση από παράκτιες δραστη-
ριότητες, αλλά και η φυσική διαρροή
στον πυθμένα αποτελούν τα κύρια αί-
τια πετρελαιοκηλίδων. Οι πετρελαιο-
κηλίδες είναι λεπτά στρώματα πετρε-
λαίου στην επιφάνεια του νερού, τα
οποία μετακινούνται συνεχώς από
τους ανέμους και τα θαλάσσια ρεύ-
ματα και διαλύονται από τα κύματα. 

Μεταξύ άλλων, οι πετρελαιοκηλίδες
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο φυτο-
πλαγκτόν που αποτελεί τη βάση της
θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Επι-
πλέον βλάπτουν σοβαρά άλλα μεγάλα
θαλάσσια ζώα, όπως οι χελώνες και οι
φάλαινες, όταν έρχονται σε επαφή με
πετρελαιοκηλίδες καθώς αναπνέουν.

Τα ψηλότερα δέντρα της Γης

T
η λίστα με τα ψηλότερα δένδρα
του πλανήτη παρουσιάζει η ιστο-
σελίδα Live Science αποκαλύπτο-

ντας ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτά.
Στην πρώτη θέση της λίστας και κά-

τοχος του σχετικού ρεκόρ Γκίνες είναι
το δέντρο με το όνομα Υπερίων. Πρό-
κειται για μια σεκόια του είδους Σε-
κόια της αειθαλούς (Sequoia semper-
virens) που βρίσκεται στην Βόρεια Κα-
λιφόρνια, στην περιοχή των εθνικών
πάρκων Redwood National and State
Parks (RNSP). Το ύψος του δένδρου
φτάνει τα 116,07 μέτρα, ενώ η ηλικία
του είναι μεταξύ 700 και 800 χρονών.

Το δένδρο ανακαλύφθηκε από
ερευνητική ομάδα το 2006 σε μια
απομακρυσμένη περιοχή των πάρ-
κων. Η ίδια ερευνητική ομάδα ανακά-
λυψε το δεύτερο και τρίτο ψηλότερο
δέντρο στον κόσμο. Ο Ήλιος, όπως
ονομάστηκε το δέντρο, έχει ύψος
114,7 μέτρα και ο Ίκαρος 113,1 μέ-
τρα. Η ακριβής θέση του δένδρου

Υπερίων δεν έχει γίνει γνωστή, υπό
τον φόβο μιας διαταραχής που θα
προκαλούσε στο οικοσύστημα η αύ-
ξηση της ανθρώπινης παρουσίας.

Οι σεκόιες δεν είναι μόνο τα ψηλό-
τερα δέντρα στον πλανήτη, είναι επί-
σης από τους παλαιότερους ζωντα-
νούς οργανισμούς στη Γη καθώς μπο-
ρούν να ζήσουν έως και 2.000 χρόνια.
Επιπλέον, είναι μερικά από τα πιο αν-
θεκτικά δέντρα στη Γη αφού, ο πλού-
σιος σε τανίνες φλοιός τους, φαίνεται
να είναι σχεδόν αδιαπέραστος από
τους μύκητες και τις ασθένειες που
προσβάλλουν άλλα δέντρα. Ο φλοιός,
πάχους 25 cm, αυτών των σιωπηλών
γιγάντων τους δίνει τη δυνατότητα να
αντέξουν τις πυρκαγιές που έχουν σα-
ρώσει ιστορικά την Καλιφόρνια.

Παρά το ύψος του, ο Υπερίων δεν
είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος εν
ζωή δένδρο του κόσμου. Το μεγαλύ-
τερο δένδρο σε όγκο είναι η γιγαντιαία
σεκόια Στρατηγός Σέρμαν (General
Sherman), του συγγενικού είδους Σε-
κοϊάδενδρου του γιγαντιαίου (Se-
quoiadendron giganteum).

Η Βόρεια Αμερική δεν έχει το μονο-

πώλιο στα πανύψηλα δέντρα. Τα ψη-
λότερα δέντρα σε άλλες ηπείρους,
σύμφωνα με τα ρεκόρ Γκίνες, είναι: Το
ψηλότερο δέντρο της Αυστραλίας βρί-
σκεται στην Τασμανία και είναι ένας
ευκάλυπτος του είδους Eucalyptus
regnans ύψους 99,82 μέτρων. Στη
Μαλαισία βρίσκεται το ψηλότερο δέ-
ντρο της Ασίας, ένα Μεράντι (Shorea
faguetiana) ύψους 98,5 μέτρων. Στον
Αμαζόνιο βρίσκεται το ψηλότερο δέ-
ντρο της Νοτίου Αμερικής, ένα Dinizia
excelsea ύψους 88,5 μέτρων. Στην
Αφρική το ψηλότερο δέντρο ανήκει
στο είδος Entandrophragma excelsum,
έχει ύψος 81,50 μέτρα και βρίσκεται
στο Εθνικό Πάρκο Κιλιμάντζαρο στη
Τανζανία. Στην Ευρώπη το ψηλότερο
δέντρο βρίσκεται στην Πορτογαλία
και είναι ένας ευκάλυπτος του είδους
Eucalyptus diversicolor ύψους 72,9
μέτρα.

Το μεγαλύτερο φυτό-κλώνος
στον κόσμο βρέθηκε 
στον βυθό της Αυστραλίας

T
ο μεγαλύτερο φυτό στον κό-
σμο, ένα υποθαλάσσιο λιβάδι
με έκταση περίπου τρεις φορές

το Μανχάταν, ανακάλυψαν επιστήμο-
νες στα ανοικτά των ακτών της Αυ-
στραλίας.

Κάνοντας γενετική ανάλυση, η
ομάδα ερευνητών του Πανεπιστη-
μίου της Δυτικής Αυστραλίας βεβαι-
ώθηκε ότι το τεράστιο θαλάσσιο λι-
βάδι, είναι ένας και μοναδικός οργα-
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νισμός. Πιθανώς προήλθε από έναν
μοναδικό σπόρο πριν τουλάχιστον
4.500 χρόνια και στη συνέχεια μέσω
συνεχούς κλωνοποίησης έφθασε
στο σημερινό μέγεθος που άφησε
έκπληκτους τους επιστήμονες. Το εν
λόγω υποθαλάσσιο λιβάδι (λειμώ-
νας) βρίσκεται στα ανοικτά των
ακτών της δυτικής Αυστραλίας στον
Κόλπο των Καρχαριών, περίπου 800
χιλιόμετρα από την πόλη Περθ, και
καλύπτει μια έκταση περίπου 200 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων. Οι ερευνη-
τές συνέλεξαν βλαστούς από όλο
τον κόλπο και εξέτασαν 18.000 γενε-
τικούς δείκτες για να δημιουργή-
σουν ένα «δαχτυλικό αποτύπωμα»
από κάθε δείγμα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη
δρα Τζέιν Εντζλόου του Πανεπιστη-
μίου της Δυτικής Αυστραλίας, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό βιολογίας «Proceedings
of Royal Society B» της βρετανικής
Βασιλικής Εταιρείας επιστημών,
ανέφεραν ότι το φυτό, ένα είδος Πο-
σειδωνίας (Posidonia australis), με-
γαλώνει όπως το γρασίδι στην ξηρά
με ρυθμό 15 έως 35 εκατοστών ετη-
σίως. Θεωρητικά η ανάπτυξή του
μπορεί να συνεχιστεί απεριόριστα,
αν δεν υπάρξουν έντονες περιβαλ-
λοντικές αλλαγές στην περιοχή του.
Σήμερα το μέσο βάθος στον Κόλπο
των Καρχαριών είναι περίπου εννέα
μέτρα.

Το φυτό, που παρέχει καταφύγιο
σε μια πληθώρα θαλάσσιων ειδών,
όπως θαλάσσιων χελωνών, δελφι-
νιών, ψαριών, καβουριών κ.ά., αντέ-
χει σε θερμοκρασίες 15 έως 30 βαθ-
μών Κελσίου. Ο προηγούμενος κάτο-
χος του ρεκόρ για τον μεγαλύτερο
κλώνο ήταν μια άλλη Ποσειδωνία
(Posidonia oceanica) που καλύπτει
15 χιλιόμετρα στη δυτική Μεσόγειο
θάλασσα. Οι Ποσειδωνίες είναι φυτά,
αν και λανθασμένα συχνά αποκαλού-
νται φύκια.

Νικήτρια η Ελλάδα 
για το ευρωπαϊκό βραβείο
Natura 2000 
για την προστασία 
χερσαίων εκτάσεων

M
ε την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης 30 ετών από τη δημι-
ουργία του δικτύου Natura

2000, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος,
Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σιν-
κέβιτσους ανακοίνωσε στις 19 Μαΐου
2022 τους νικητές των βραβείων
Natura 2000. Βραβεύτηκαν έξι έργα
από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία
και ένα διασυνοριακό έργο στη Γερ-
μανία, την Αυστρία, το Λουξεμ-
βούργο και την Ελβετία. 

Οι νικητές ανακοινώθηκαν σε τε-
λετή στις Βρυξέλλες, όπου ο Επίτρο-
πος κ. Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά:
«Η προστασία και η αποκατάσταση
της φυσικής κληρονομιάς και της βιο-
ποικιλότητας της ΕΕ είναι ζωτικής ση-
μασίας για τον μετριασμό της κλιματι-
κής αλλαγής, την προσαρμογή σε αυ-
τήν και για τη διαφύλαξη της ζωής
στη Γη για τις επόμενες γενιές. Τα τε-
λευταία 30 χρόνια, χιλιάδες επαγγελ-
ματίες στον τομέα της προστασίας
του περιβάλλοντος, εθελοντές και φο-
ρείς εργάζονται για την προστασία
και την αποκατάσταση της φύσης,
ώστε να συνεχίσει να μας προσφέρει
οφέλη. Χάρη στους ανθρώπους αυ-
τούς, το δίκτυο είναι τόσο επιτυχη-
μένο σήμερα. Στους διαγωνισμούς, το

βραβείο πάει πάντοτε σε έναν νικητή,
αλλά σήμερα θα πρέπει να νιώθουμε
νικητές όλοι, διότι όταν προστατεύε-
ται η φύση ωφελούμαστε όλοι». 

Τα βραβεία Natura 2000 αναγνωρί-
ζουν επιτυχημένα παραδείγματα προ-
στασίας της φύσης σε όλη την ΕΕ και
ευαισθητοποιούν σχετικά με το δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών Natura
2000, το οποίο αποτελεί μια από τις
μεγάλες επιτυχίες της Ευρώπης. Τα
βραβεία περιλαμβάνουν τις ακόλου-
θες κατηγορίες: προστασία χερσαίων
εκτάσεων (νικήτρια φέτος είναι η Ελ-
λάδα), επικοινωνία (Βουλγαρία), κοι-
νωνικοοικονομικά οφέλη (Κανταβρία,
Ισπανία), ψήφος των πολιτών (Αυ-
στρία), διασυνοριακή συνεργασία,
ενώ φέτος προστέθηκε μία ακόμη κα-
τηγορία: διατήρηση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος (Πορτογαλία). 

Η ορθή διαχείριση του δικτύου
Natura 2000 βρίσκεται στο επίκεντρο
των φιλόδοξων στόχων προστασίας
και αποκατάστασης της Στρατηγικής
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζο-
ντα το 2030, η οποία έχει στόχο να θέ-
σει τη βιοποικιλότητα σε πορεία ανά-
καμψης έως το 2030, ωφελώντας τους
ανθρώπους, το κλίμα και τον πλανήτη. 

Ανακαλύφθηκε 
παρθένο δάσος 
μέσα στα έγκατα της Γης

Σ
πηλαιολόγοι που εξερευνούσαν
την επαρχία Λέγιε στα νότια της
Κίνας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα

γεωλογικό θαύμα, όταν αντίκρισαν
μια καταβόθρα βάθους 192 μέτρων
που έκρυβε ένα μικρό, ανεξερεύνητο
δάσος στον πυθμένα. 

Δέντρα ύψους 40 μέτρων βρέθηκαν
να ορθώνονται από τη βάση της γιγά-
ντιας τρύπας βάθους με τα κλαδιά τε-
ντωμένα προς το φως που πέφτει από
το άνοιγμα στην κορυφή. Ανάμεσά
τους, φυτά που φτάνουν μέχρι τον ώμο
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επιζούν με το λιγοστό φως.
Οι καταβόθρες αυτού του είδους,

γνωστές ως δολίνες στην ορολογία της
γεωλογίας, σχηματίζονται από νερό
που διαβρώνει πετρώματα, συνήθως
ασβεστολιθικής σύστασης. Σύμφωνα
με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο
Xinhua, συνολικά 30 δολίνες έχουν
ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στο Λέγιε
της αυτόνομης περιοχής Γκουανγκτσί.

Οι σπηλαιολόγοι, με επικεφαλής
τον Τσεν Λιζίν, καταρριχήθηκαν 100
μέτρα στα κατακόρυφα τοιχώματα
της δολίνης και στη συνέχεια περπά-
τησαν για ώρες στο δύσβατο έδαφος
μέχρι να φτάσουν στον πυθμένα. 

Μελλοντικές αποστολές θα μπο-
ρούσαν να εξετάσουν την πανίδα του
γεωλογικού σχηματισμού αναζητώ-
ντας είδη που ενδεχομένως ζουν σε
απομόνωση εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Το ένα τρίτο 
του παγκόσμιου πληθυσμού
είναι εκτεθειμένο 
σε πλημμύρες

Σ
ύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν
το ένα τρίτο του παγκόσμιου
πληθυσμού απειλείται από ση-

μαντικές πλημμύρες, με τις φτωχές
χώρες να κινδυνεύουν περισσότερο.
Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στην
επιστημονική επιθεώρηση Nature
Communications, διασταύρωσε τα
δεδομένα για τους κινδύνους αντιμε-
τώπισης πλημμυρών από τους ποτα-
μούς, τις βροχές και τη θάλασσα με

τα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας για την κατανομή του πληθυσμού
και τη φτώχεια.

Από την ανάλυση των δεδομένων
προέκυψε ότι περίπου 1,81 δισεκα-
τομμύρια κάτοικοι, που αντιστοιχεί
στο 23% του παγκόσμιου πληθυσμού,
βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένοι σε
πλημμύρες. Από αυτούς, τα 780 εκα-
τομμύρια ζουν με λιγότερα από 5,50
δολάρια την ημέρα.

Η ανατολική και νότια Ασία, με
πρώτες την Κίνα και την Ινδία, συγκε-
ντρώνει 1,24 δισεκατομμύρια κατοί-
κους που κινδυνεύουν από πλημμύ-
ρες. Η μελέτη τονίζει ότι αυτό θέτει
μεγάλους κινδύνους για τις ζωές και
τα μέσα διαβίωσης, ιδιαίτερα για
τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
Σχεδόν το 90% των ανθρώπων που εί-
ναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο πλημ-
μυρών ζει σε φτωχές χώρες ή σε χώ-
ρες μεσαίου εισοδήματος.

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι περίπου
το 12% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2020
βρισκόταν σε ζώνες που διατρέχουν
κίνδυνο. Ωστόσο, όπως προειδοποι-
ούν, η εξέταση μόνον της νομισματικής
πλευράς του θέματος αυτού μπορεί να
δημιουργήσει προκατάληψη, εστιάζο-
ντας την προσοχή στις πλούσιες χώ-
ρες και τα οικονομικά κέντρα. Οι χώρες
χαμηλού εισοδήματος είναι εκτεθειμέ-
νες κατά δυσανάλογο τρόπο στους κιν-
δύνους αντιμετώπισης πλημμυρών και
είναι πιο ευάλωτες σε καταστροφικές
επιπτώσεις μακροπρόθεσμα.

Η μελέτη αυτή παρέχει την πρώτη
παγκόσμια αξιολόγηση για την έκ-

θεση στον κίνδυνο πλημμυρών και τη
φτώχεια. Η κλιματική αλλαγή και μια
κακά σχεδιασμένη αστικοποίηση πρό-
κειται να επιδεινώσουν τα επόμενα
χρόνια τους κινδύνους αυτούς 

Η απώλεια 
της βιοποικιλότητας 
φέρνει τεράστια ζημιά 
στην οικονομία

O
ι οικονομολόγοι παγκοσμίως
αναγνωρίζουν πλέον ότι η
φύση και η βιοποικιλότητα

προσφέρουν «υπηρεσίες οικοσυστη-
μάτων» με μεγάλη οικονομική σημα-
σία, από τα ψάρια των θαλασσών και
τα έντομα που επικονιάζουν τις καλ-
λιέργειες, μέχρι τα δάση που συγκρα-
τούν το έδαφος και προλαμβάνουν
τις πλημμύρες. Νέα μελέτη προειδο-
ποιεί ότι η απώλεια βιοποικιλότητας
σε παγκόσμιο επίπεδο θα προκαλέσει
αρκετά μεγάλη οικονομική ζημιά
ώστε να ρίξει το αξιόχρεο των μισών
χωρών του πλανήτη.

Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ σε
συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα της Βρετανίας, προσομοίωσε το
πώς θα πληγούν 26 χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κίνας, από μια
σειρά σεναρίων που έχει παρουσιάσει
η Παγκόσμια Τράπεζα για την απώλεια
ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, που
προβλέπει συνέχιση των σημερινών
τάσεων με απώλεια 460 εκατομμυρίων
στρεμμάτων φυσικών εκτάσεων έως
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το 2030, η Κίνα και η Ινδονησία θα πέ-
σουν έως τότε δύο βαθμίδες στην πι-
στοληπτική τους αξιολόγηση, ενώ η Ιν-
δία και το Μπαγκλαντές μία βαθμίδα.

Αν επιβεβαιωθεί το πιο απαισιόδοξο
σενάριο της μερικής κατάρρευσης οι-
κοσυστημάτων, οπότε θα μειωνόταν
κατά 90% η θαλάσσια αλιεία, η επικο-
νίαση και η παραγωγή τροπικής ξυ-
λείας, η κατάσταση θα ήταν ακόμα χει-
ρότερη. Τότε το 58% των χωρών της
έκθεσης, θα αντιμετώπιζαν υποβάθ-
μιση του αξιόχρεου κατά τουλάχιστον
μία βαθμίδα, ενώ η Κίνα και η Μαλαισία
θα πλήττονταν με υποβάθμιση κατά έξι
βαθμίδες και θα έπεφταν στην κατηγο-
ρία «σκουπίδια». Η Ινδία, το Μπαγκλα-
ντές, η Ινδονησία και η Αιθιοπία θα υπο-
χωρούσαν κατά περίπου τέσσερις βαθ-
μίδες, ενώ το ένα τρίτο των 26 χωρών
θα έπεφταν κατά τουλάχιστον τρεις.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι κα-
θώς οι βαθμίδες πιστοληπτικής ικανό-
τητας επηρεάζουν το κόστος του δα-
νεισμού για τις κυβερνήσεις, η υπο-
βάθμιση θα σήμαινε αύξηση των τό-
κων του δημόσιου χρέους κατά 28 με
53 δισεκατομμύρια στις χώρες αυτές.
Αυτό θα συνεπαγόταν μείωση των δη-
μοσίων δαπανών και αύξηση των επι-
τοκίων για στεγαστικά δάνεια, επιση-
μαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.
Ειδικά για την Κίνα, η υποβάθμιση θα
πρόσθετε 12 με 18 δισ. δολάρια σε
ετήσια αποπληρωμή τόκων, ενώ ο
ιδιωτικός τομέας της χώρας θα επι-
βαρυνόταν με επιπλέον 20-30 δισ.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο του Κέ-
μπριτζ, στην έκθεση συμμετείχαν
ερευνητές του Πανεπιστημίου Ανατο-
λικής Αγγλίας, του Πανεπιστημίου του
Σέφιλντ και του Πανεπιστημίου SOAS
του Λονδίνου. Όπως δήλωσε ο δρ
Ματ Μπουρκ του Πανεπιστημίου του
Σέφιλντ, μέλος της συντακτικής ομά-
δας: «Οι οικονομίες που βασίζονται
στα οικοσυστήματα είναι αντιμέτωπες
με μια επιλογή: πληρώστε τώρα επεν-
δύοντας στη φύση ή πληρώστε μετά

μέσω του υψηλότερου κόστους δανει-
σμού και του διογκούμενου χρέους».

«Η επιλογή “πληρώστε τώρα” οδη-
γεί σε μακροπρόθεσμα οφέλη για
τους λαούς, τις επιχειρήσεις και τη
φύση. Η επιλογή “πληρώστε αργό-
τερα” έχει σημαντικούς κινδύνους και
κανένα πλεονέκτημα».

Οι εταιρείες 
δεν έχουν προσαρμοστεί
στις απαιτήσεις 
της ευρωπαϊκής 
πράσινης συμφωνίας

Σ
ύμφωνα με νέα έρευνα, λιγότε-
ρες από 4 στις 10 επιχειρήσεις
δηλώνουν επαρκώς εξοικειωμέ-

νες με την ευρωπαϊκή πράσινη συμ-
φωνία, ενώ λιγότερες από τις μισές
(49%) θεωρούν ότι είναι προετοιμα-
σμένες για τις νέες απαιτήσεις που
αναμένεται να επιφέρει. Την έρευνα
πραγματοποίησε η PwC μεταξύ 300
κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων
σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Η πράσινη
συμφωνία έχει ως στόχο την προώ-
θηση επενδύσεων σε τεχνολογίες χα-
μηλού άνθρακα, τη μείωση της κατα-
νάλωσης ενέργειας και τη στροφή σε
ενεργειακές πηγές μηδενικών ρύπων,
σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση
φυσικών πόρων και την καλύτερη
προστασία των φυσικών οικοτόπων.
Υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019
και αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν
κάθε πτυχή του επιχειρείν. Η Πράσινη
Συμφωνία προβλέπει ακόμη ένα πλή-
θος νέων φόρων και συναφών μέ-
τρων που αποσκοπούν στη χρηματο-
δότηση της φιλόδοξης ατζέντας αλλά
και στην παροχή κινήτρων για την
ανάληψη πράσινων δράσεων.

H μελέτη της PwC καταδεικνύει
πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εί-
ναι καλύτερα πληροφορημένες και
προετοιμασμένες έναντι των προκλή-
σεων που έρχονται. Ακόμη όμως και

αυτές παραδέχονται πως βρίσκονται
στα πρώιμα στάδια κατανόησης της
Πράσινης Συμφωνίας.

Ανάμεσα στα όσα προβλέπει η Πρά-
σινη Συμφωνία, μεγαλύτερο αντίκτυπο
στις επιχειρήσεις προβλέπεται να έχει
η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνορια-
κής Προσαρμογής Ανθρακα (Carbon
Border Adjustment Mechanism - CBAM)
σε εισαγωγές προϊόντων με υψηλό
αποτύπωμα άνθρακα. Ο μηχανισμός
είναι σχεδιασμένος για να αποτρέψει
τη διαρροή άνθρακα που συνεπάγεται
η μεταφορά της παραγωγής με υψηλό
αποτύπωμα άνθρακα σε χώρες εκτός
Ευρώπης. Σύμφωνα με την έρευνα,
ένας στους δύο (51%) δήλωσε ότι
σχεδιάζει να μετεγκαταστήσει άμεσα,
σημεία που θεωρούνται κομβικά σε
επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας με τη
μεγάλη πλειονότητα αυτών, να σχε-
διάζει τις επόμενες κινήσεις είτε εντός
είτε προς χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ταυτόχρονα, δύο στις τρεις επιχει-
ρήσεις έχουν ήδη δεσμεύσει κεφά-
λαια και προτίθενται να αναλάβουν
δράσεις σε βάθος πενταετίας με
στόχο την υιοθέτηση μιας πιο βιώσι-
μης προσέγγισης στο λειτουργικό
μοντέλο τους. Όμως οι εν λόγω δρά-
σεις δεν αποτελούν προϊόν στρατηγι-
κού σχεδιασμού καθώς σχεδιάζονται
και υλοποιούνται μεμονωμένα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις
φαίνεται να κατατάσσουν ψηλά στη
λίστα των προτεραιοτήτων τους επεν-
δύσεις στην καθαρή (78%) και την
πράσινη (60%) ενέργεια, στη μείωση
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απορριμμάτων και χρήσης πλαστικού
(59%) και στον περιορισμό των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου (59%).
Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα σημα-
ντικό μέρος των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στους κλάδους της
βιομηχανίας και των προμηθειών, και
στις οποίες αντιστοιχεί ένα μεγάλο
μέρος των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, πραγματοποιεί ήδη σημα-
ντικές βελτιώσεις σε επίπεδο εγκατα-
στάσεων, εξοπλισμού και διαδικα-
σιών παραγωγής. Μεταξύ αυτών, ένα
ποσοστό της τάξης του 70% αξιο-
ποιεί ολοένα και περισσότερο κα-
θαρή ενέργεια για την τροφοδότηση
της λειτουργίας τους.

Λύθηκε το μυστήριο 
της καταγωγής του κρόκου

M
ια νέα γερμανική επιστημο-
νική μελέτη φαίνεται να δίνει
οριστική απάντηση στο ερώ-

τημα της καταγωγής του κρόκου, κα-
θώς μέχρι σήμερα πολλές χώρες τη
διεκδικούσαν. Οι επιστήμονες κατα-
λήγουν στο συμπέρασμα πως ο κρό-
κος εμφανίστηκε, εξημερώθηκε και
καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην
περιοχή της Ελλάδας την Εποχή του
Χαλκού. 

Το σαφράν εξάγεται από τα άνθη
του φυτού του κρόκου (Crocus
sativus), το οποίο καλλιεργείται εδώ
και χιλιάδες χρόνια στην περιοχή της
Μεσογείου. Από εκεί επεκτάθηκε και
σε πολλά άλλα μέρη, αλλά μέχρι σή-
μερα δεν είναι σίγουρο πού και πότε
ακριβώς ξεκίνησε η καλλιέργειά του.
Σήμερα ο κρόκος έχει μια ποικιλία
χρήσεων, από τη μαγειρική και τα
αρώματα έως τις βαφές. Από περί-
που 15.000 έως 16.000 άνθη κρόκου,
τα οποία απαιτούν 370 έως 470 ώρες
για να συλλεχθούν, παράγεται ένα
μόλις κιλό κρόκου αξίας 1.300 έως
10.000 δολαρίων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Λούντβιχ Μαν του Τεχνικού Πανεπι-
στημίου της Δρέσδης, οι οποίοι έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό επιστήμης των φυτών «Frontiers
in Plant Science», ανέλυσαν όλα τα
διαθέσιμα δεδομένα και συμπέραναν
ότι αυτά συγκλίνουν στην ίδια πε-
ριοχή. «Τόσο τα αρχαία έργα τέχνης
όσο και η γενετική δείχνουν την Ελ-
λάδα της Εποχής του Χαλκού, περί-
που το 1700 π.Χ. ή και νωρίτερα, ως
την προέλευση της εξημέρωσης του
σαφράν», δήλωσε ο Μαν.

Το γένος Crocus, το οποίο περιλαμ-
βάνει περίπου 250 άγρια είδη φυτών,
έχει παρουσία από τη Νότια και Κε-
ντρική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική
μέχρι τη Δυτική Κίνα. Η πρώτη γνω-
στή χρήση άγριου κρόκου από τους
ανθρώπους ήταν ως χρωστική ουσία
για σπηλαιογραφίες, περίπου πριν
50.000 χρόνια στο σημερινό Ιράκ. Αρ-
χαία κείμενα των Σουμερίων, των Ασ-
συρίων και των Βαβυλωνίων περιγρά-
φουν επίσης τη χρήση άγριου κρόκου
για φάρμακα και βαφή.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η κα-
ταγωγή του σαφράν δεν μπορούσε
να προσδιοριστεί εύκολα, επειδή το
φυτό είναι δύσκολο να μελετηθεί γε-
νετικά, καθώς έχει τρία - αντί για τα
συνήθη δύο - αντίγραφα κάθε χρωμο-
σώματος, καθώς και ένα πολύ μεγάλο
γονιδίωμα που περιέχει υψηλό ποσο-
στό επαναλαμβανόμενου DNA, δύ-
σκολου στην αλληλούχισή του.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πιθανότατα
η αρχαιότερη στον κόσμο απεικόνιση

καλλιεργούμενου κρόκου είναι από
τον Μινωικό πολιτισμό η τοιχογραφία
«Κροκοσυλλέκτης» περίπου του 1600
π.Χ. Άνθη κρόκου απεικονίζονται επί-
σης σε κεραμικά και υφάσματα της
Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα,
ενώ η αρχαία Γραμμική Β γραφή δια-
θέτει και ιδεόγραμμα για τον κρόκο.
Τάφοι στην Αίγυπτο του 15ου και
16ου αιώνα π.Χ. δείχνουν πρέσβεις
από την Κρήτη να φέρνουν υφάσματα
βαμμένα με σαφράν.

Γενετικές μελέτες από το 2019 έδει-
ξαν ότι το φυτό Crocus cartwrightianus,
ο στενότερος άγριος συγγενής του
καλλιεργούμενου κρόκου, έχει βρεθεί
μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα, κάτι
που συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι εδώ
συνέβη η αρχική εξημέρωση του φυ-
τού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο σύγ-
χρονος κρόκος σαφράν προέκυψε με
φυσικό τρόπο, προερχόμενος είτε
από το συγγενικό άγριο φυτό Crocus
cartwrightianus είτε από υβρίδια με-
ταξύ του τελευταίου και κάποιου άλ-
λου είδους κρόκου. Στη συνέχεια ο
κρόκος αξιοποιήθηκε συστηματικά
από τους Έλληνες της Εποχής του
Χαλκού χάρη στις ανώτερες ιδιότητές
του ως μπαχαρικό.

Όπως είπε ο δρ Τόνι Χάιτκαμ, επι-
κεφαλής της Ομάδας Γονιδιωματικής
των Φυτών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο
της Δρέσδης, «σε όλο τον κόσμο σή-
μερα όλοι οι κρόκοι σαφράν ουσια-
στικά είναι κλώνοι που ανάγονται
πίσω στην εμφάνιση του σαφράν
στην αρχαία Ελλάδα. Παρόλο που
όλοι μοιράζονται το ίδιο γονιδίωμα,
το σαφράν μπορεί να έχει διαφορετι-
κές ιδιότητες ανάλογα με την κάθε
περιοχή».

Πηγή: Kazemi-Shahandashti, S. S.,
Mann, L., El-Nagish, A., Harpke, D., Nemati,
Z., Usadel, B., & Heitkam, T. (2022). An-
cient Artworks and Crocus Genetics Both
Support Saffron’s Origin in Early Greece.
Frontiers in plant science, 374.




