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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
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Οι μεγάλες ανατιμήσεις που
παρατηρούνται διεθνώς σε
ηλεκτρική ενέργεια, πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο,
οδηγούν τους πολίτες στην

αγορά καυσόξυλων, ώστε να εξασφαλί-
σουν τη θέρμανσή τους ενόψει ενός δύ-
σκολου χειμώνα. Ακόμα και πριν από το
ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία
και την ενεργειακή κρίση, το ξύλο ήταν
η μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέρ-
γειας στην Ευρώπη, πολύ μπροστά από
την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.
Αυτό οφείλεται στις επιδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από μια δε-
καετία η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να
επιδοτεί την καύση ξύλου, με το σκε-
πτικό να δοθεί μια επιλέον ώθηση για τα
ανανεώσιμα καύσιμα και ως κίνητρο
για να απομακρυνθούν τα σπίτια και οι
μονάδες παραγωγής ενέργειας από τον
άνθρακα και το φυσικό αέριο. Τα ροκα-
νίδια και το πέλλετ ξύλου προωθήθηκαν
στην αγορά ως ένας τρόπος να μετατρα-
πούν τα σχετικά απορρίμματα σε πρά-
σινη ενέργεια.

Αυτές οι επιδοτήσεις δημιούργησαν
μια αναπτυσσόμενη αγορά, σε σημείο
που ολόκληρα δέντρα συλλέγονται για
την παραγωγή ενέργειας. Όμως όλο και
περισσότερο τα στοιχεία δείχνουν ότι η
επένδυση της Ευρώπης στο ξύλο για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής δεν έχει αποδώσει.

Για παράδειγμα, τα δάση της Φινλαν-
δίας και της Εσθονίας, τα οποία κάποτε
θεωρούνταν βασικά για τη μείωση του
άνθρακα στον αέρα, αποτελούν σήμερα
πηγή τόσο μεγάλης εκμετάλλευσης,
ώστε οι επιστήμονες τα θεωρούν φορείς
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Από
την άλλη, στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση
επέτρεψε πρόσφατα την αυξημένη υλο-
τομία και σε δάση παλαιάς βλάστησης.

Την ώρα που τα ευρωπαϊκά έθνη υπο-
λογίζουν την ενέργεια από ξύλο στους
στόχους τους για καθαρή ενέργεια, η
υπηρεσία επιστημονικών ερευνών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε πέρυσι

Η ενεργειακΗ κρισΗ  
αναγκαζει τΗν ευρώπΗ να θυσιασει τα δασΗ τΗσ 

ότι η καύση ξύλου απελευθέρωσε πε-
ρισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από
ό,τι θα εκπεμπόταν αν η ενέργεια αυτή
προερχόταν από ορυκτά καύσιμα.

Η βιομηχανία εκμετάλλευσης της δα-
σικής ξυλείας έχει διογκωθεί σε σημείο
που οι ερευνητές δεν μπορούν να την
παρακολουθήσουν, με αποτέλεσμα η
λαθροϋλοτομία να είναι ανεξέλεγκτη. Η
επίσημη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την
προέλευση 120 εκατομμυρίων μετρικών
τόνων ξύλου που χρησιμοποιήθηκαν σε
όλη την ήπειρο πέρυσι. Οι ερευνητές
λένε ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτά
πιθανότατα κάηκε για θέρμανση και
ηλεκτρισμό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, οι Ευρω-
παίοι νομοθέτες ψήφισαν υπέρ της στα-
διακής κατάργησης ορισμένων επιδοτή-
σεων για την ενέργεια από ξύλο, ανα-
γνωρίζοντας το γεγονός ότι πάνω από
μια δεκαετία κυβερνητικών κινήτρων
συνέβαλαν στην αποψίλωση των δα-
σών, χωρίς να περιορίσουν τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η
ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο αφήνει αδιευκρίνιστες βασικές λε-

πτομέρειες και δεν θα υπάρξουν αλλα-
γές για τουλάχιστον έναν χρόνο. 

Επιπλέον, υπήρξαν αντιδράσεις για το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθώς αρ-
κετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστη-
ρίζουν ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη
στιγμή για να παρέμβουν σε μια σημα-
ντική ενεργειακή βιομηχανία, με τις
προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου και
πετρελαίου να βρίσκονται σε κίνδυνο.

H Λετονία προειδοποίησε για «πιθα-
νές αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύ-
σεις και τις επιχειρήσεις». Η Δανία υπο-
στήριξε ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέ-
πει να εναπόκεινται στις εθνικές κυβερ-
νήσεις.

Οι κυβερνήσεις δέχονται τρομερή
πίεση για να χαλαρώσουν τις αυξανόμε-
νες τιμές της ενέργειας αυτόν τον χει-
μώνα, καθώς η Ρωσία μειώνει την πα-
ροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η
συζήτηση αποτελεί ένα σαφές παρά-
δειγμα μιας από τις βασικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλ-
λαγής: πώς να εξισορροπήσουν το επεί-
γον της αύξησης της θερμοκρασίας του
πλανήτη με την άμεση ανάγκη για θέ-
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σεις εργασίας, ενέργεια και οικονομική
σταθερότητα.

Το σκηνικό της πολιτικής διαμάχης
έχει στηθεί πάνω σε μια μακροχρόνια
αντίστοιχη διαμάχη μεταξύ επιστημό-
νων, ακτιβιστών και της βιομηχανίας
σχετικά με το εάν η ενέργεια από βιο-
μάζα (και κυρίως η ενέργεια από δασική
ξυλεία) είναι ουδέτερη από άνθρακα.

Ο τεμαχισμός των δέντρων, η απο-
στολή τους σε όλο τον κόσμο σε οχή-
ματα (που καίνε ορυκτά καύσιμα) και η
καύση του ξύλου για ενέργεια δεν συνά-
δει με την ιδέα της καθαρής ενέργειας
σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες και
περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το πέλλετ μπορεί πραγματικά να εκ-
πέμπει περισσότερο άνθρακα ανά μο-
νάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα
όταν καίγονται, καθώς το ξύλο είναι λι-
γότερο πυκνό. Ωστόσο, ο κλάδος της
παραγωγής πέλλετ υποστηρίζει ότι αυ-
τές οι εκπομπές αντισταθμίζονται από
τον άνθρακα που απορροφάται από τα
δέντρα καθώς μεγαλώνουν. Εάν το ξύλο
προέρχεται από αειφόρα διαχειριζόμενα
δάση -όπου ο όγκος του άνθρακα που
αποθηκεύεται στα δέντρα είναι «σταθε-
ρός ή αυξανόμενος»- η βιομάζα είναι
ουδέτερη από άνθρακα, λέει ο κλάδος.

Ο περίπλοκος υπολογισμός του κατά
πόσον η μέτρηση άνθρακα είναι «στα-
θερή ή αυξανόμενη» γίνεται σε επίπεδο
«τοπίου» -τεράστιες περιοχές γύρω από
μονάδες παραγωγής πέλλετ που μπο-
ρούν να εκτείνονται σε εκατομμύρια
εκτάρια. 

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες και
ακτιβιστές αντιτάσσουν ότι αυτές οι επι-
τόπου εκτιμήσεις αγνοούν το γεγονός ότι
τα δέντρα θα είχαν μεγαλώσει περισσό-
τερο και θα απορροφούσαν επιπλέον άν-
θρακα εάν δεν είχαν υλοτομηθεί. Οι ευ-
ρείες αυτές επιτόπου εκτιμήσεις μπορούν
επίσης να αποκρύψουν τις επιπτώσεις
που έχει για τα δάση η παραγωγή πέλλετ,
σε αντίθεση με άλλες χρήσεις του ξύλου,
όπως η κατασκευή επίπλων ή χαρτιού.

Ο κλάδος θέλει να δείξει ότι δεν υλο-

τομεί υγιή δέντρα. Αναφέρει ότι το πέλ-
λετ κατασκευάζεται σε μεγάλο βαθμό
από υπολείμματα ξύλου -όπως κομμά-
τια από δέντρα που συλλέγονται για άλ-
λους σκοπούς- που συνήθως θα χαθούν
ή θα καταλήξουν να σαπίσουν. Επι-
πλέον υποστηρίζει ότι το δάσος δεν
υλοτομείται ποτέ για βιομάζα, καθώς εί-
ναι πιο επικερδές να χρησιμοποιείται το
ξύλο για έπιπλα ή άλλα προϊόντα.

Όμως, οι μη κερδοσκοπικοί οργανι-
σμοί το αμφισβητούν αυτό, και δεί-
χνουν φωτογραφίες φορτηγών που συ-
γκεντρώνονται φορτωμένα μέχρι πάνω

με κορμούς δέντρων στον δρόμο προς
τις μονάδες παραγωγής πέλλετ. 

Τέλος, το 2018, την τελευταία φορά
που τέθηκαν προς ψήφιση σχετικές επι-
δοτήσεις, σχεδόν 800 επιστήμονες υπέ-
γραψαν επιστολή με την οποία προέτρε-
παν τους βουλευτές να σταματήσουν να
αντιμετωπίζουν τα υλοτομημένα δέντρα
ως πράσινη πηγή ενέργειας. Ενώ τα δέ-
ντρα μπορούν να ξαναφυτευτούν, μπο-
ρεί να χρειαστούν γενιές και γενιές για
να απορροφήσει ένα αναπτυσσόμενο
δάσος το διοξείδιο του άνθρακα από το
καμένο ξύλο.
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Σε όλον τον πλανήτη, αλλά και
στην Ευρώπη, ξεφυτρώνουν
μικρά αστικά πυκνά δάση ως
μέρος ενός κινήματος που
αποσκοπεί στην αποκατά-

σταση της βιοποικιλότητας και στην κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Τα μικροσκοπικά δάση (tiny forests)
φυτεύονται δίπλα σε σχολεία ή σε λεω-
φόρους και είναι τόσο μικρά όσο ένα
γήπεδο τένις. Τα δάση αυτά αναπτύσσο-
νται 10 φορές ταχύτερα, γίνονται 30 φο-
ρές πιο πυκνά και φιλοξενούν περισσό-
τερη βιοποικιλότητα από τα δάση που
φυτεύονται με συμβατικές μεθόδους. 

Η φύτευση των μικροσκοπικών δασών
βασίζεται στην μέθοδο Miyawaki, που
είναι μια πρωτοπόρος τεχνική δημιουρ-
γίας δασών. Η μέθοδος Miyawaki βοηθά
στη δημιουργία ενός δάσους σε μόλις 20
έως 30 χρόνια, ενώ οι συμβατικές μέθο-
δοι χρειάζονται 200 έως 300 χρόνια.
Αυτή η τεχνική λειτουργεί παγκοσμίως,
ανεξάρτητα από το έδαφος και τις κλιμα-
τολογικές συνθήκες. Η φύτευση μικρο-
σκοπιών δασών ξεκίνησε από την Ιαπω-
νία και έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κό-
σμο, σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Ινδο-
νησία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία,
η Μαλαισία, η Βραζιλία και η Ινδία. 

Η μέθοδος Miyawaki πήρε το όνομά
της από τον δημιουργό της, Akira
Miyawaki, έναν Ιάπωνα βοτανολόγο που
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φυτοκοι-
νωνιολογία, δηλαδή πώς αλληλοεπιδρούν

τα είδη φυτών μεταξύ τους μέσα στις κοι-
νότητες που σχηματίζουν. Μετά την ολο-
κλήρωση του διδακτορικού του στην οι-
κολογία των φυτών, ο Miyawaki σπού-
δασε με τον φυτοκοινωνιολόγο Reinhold
Tüxen στη Γερμανία, όπου έμαθε για την
έννοια της δυνητικής φυσικής βλάστησης
(PNV). Η δυνητική φυσική βλάστηση
(PNV) πρόκειται για μια υποθετική φυ-
σική κατάσταση της βλάστησης που θα
αποίκιζε μια περιοχή εάν όλες οι ακολου-
θίες διαδοχής συμπληρώνονταν χωρίς αν-
θρώπινη παρέμβαση και κάτω από την
επίδραση των σημερινών κλιματικών και
εδαφικών συνθηκών. Με άλλα λόγια η

βλάστηση που θα εμφανιζόταν σε μια
συγκεκριμένη περιοχή χωρίς περαιτέρω
ανθρώπινη παρέμβαση. Με αυτό το υπό-
βαθρο, όταν επέστρεψε στην Ιαπωνία
άρχισε να ενδιαφέρεται για τα απομεινά-
ρια αρχαίων δασών που υπήρχαν γύρω
από ναούς και ιερά, γνωστά ως Chinju -
no-mori. Αυτά τα υπολείμματα αρχαίων
δασών, αποτελούνταν από δέντρα όπως η
ιαπωνική μπλε βελανιδιά (Quercus
glauca), η ιαπωνική καστανιά (Castanea
crenata) και το Sakaki (Cleyera japonica),
αντί των κωνοφόρων δέντρων όπως η
πεύκη (Larix kaempferi) και ο ιαπωνικός
κέδρος (Cryptomeria japonica), που είχαν

Μικροσκοπικα αστικα δασΗ
Μικρα αλλα θαυΜατουργα
Μικροσκοπικα αστικα δασΗ

Μικροσκοπικό δάσος ηλικίας 18 μηνών στο Ζάανταμ της Ολλανδίας. Πηγή: Afforestt

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
Μπροστά σε
ένα μικροσκο-
πικό δάσος 7
μηνών φυτε-
μένο σε μια πα-
νεπιστημιού-
πολη στο κέ-
ντρο της πόλης.
Τοποθεσία:
Chennai Ινδία.
Πηγή: Afforestt

➡7 μήνες
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τελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται για
παροχή προστασίας από τσουνάμι και
τυφώνες, για σταθεροποίηση του εδά-
φους σε απογυμνωμένες πλαγιές και για
δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη φύ-
τευση μικροσκοπικών δασών σε αστικά
περιβάλλοντα, καθώς υπάρχουν σημα-
ντικά οφέλη από τη φύτευση δέντρων σε
πόλεις και αυτή η μέθοδος αξιοποιεί πλή-
ρως τον διαθέσιμο χώρο. Τα αστικά μι-
κροσκοπικά δάση μειώνουν τις τοπικές
θερμοκρασίες (-1,3°C σε μία μελέτη),
βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα μειώ-
νοντας τους ρύπους, δεσμεύουν άνθρακα
και βελτιώνουν την ευημερία των κατοί-
κων. Επιπλέον βοηθούν την αστική πα-
νίδα καθώς αποτελούν μια φυσική όαση
για ζώα και πτηνά. Ένα μικροσκοπικό
δάσος μεγαλώνει κάθε χρόνο κατά του-
λάχιστον 1 μέτρο, χωρίς χημικά ή συνθε-
τικά λιπάσματα, χωρίς καμία συντήρηση
μετά τα πρώτα τρία χρόνια και έχει 30
φορές καλύτερη απορρόφηση διοξειδίου
του άνθρακα σε σύγκριση με μια φυτεία
μονοκαλλιέργειας. Επίσης είναι πιο απο-
τελεσματικά στην μείωση θορύβου και
σκόνης από τα συμβατικά αστικά δάση.

εισαχθεί από άλλες περιοχές και κυριαρ-
χούσαν στα τοπικά δάση. 

Από τότε τα δάση της μεθόδου
Miyawaki έχουν φυτευτεί με επιτυχία
σε περισσότερες από 3.000 τοποθεσίες
παγκοσμίως και οι αριθμοί αυξάνονται
τώρα και στην Ευρώπη. Έχει φέρει επα-
νάσταση στην έννοια της αστικής ανα-
δάσωσης μετατρέποντας μικρές περιο-
χές σε μικροσκοπικά δάση (tiny
forests). Αυτό επιτυγχάνεται με τη φύ-
τευση δενδρυλλίων κοντά, τρία ανά τε-
τραγωνικό μέτρο, χρησιμοποιώντας γη-
γενείς ποικιλίες προσαρμοσμένες στις
τοπικές συνθήκες. Μια μεγάλη ποικιλία
ειδών -ιδανικά 30 ή περισσότερα- φυ-
τεύονται για να αναδημιουργήσουν τα
στρώματα ενός φυσικού δάσους.

Η ικανότητα γρήγορης δημιουργίας
ενός πυκνού γηγενούς δάσους έχει κάνει
την τεχνική χρήσιμη για τη δημιουργία
αστικών μικροσκοπικών δασών, για την
αποκατάσταση τροπικών δασών και ια-
πωνικών αειθαλών πλατύφυλλων δασών
και για φύτευση σε άνυδρο μεσογειακό
βιότοπο, όπου άλλες δασικές τεχνικές
δεν ήταν επιτυχείς. Τα δάση της μεθόδου
Miyawaki έχουν επίσης αποδειχτεί απο-

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα δάση εξίσου
αποτελεσματικά στη δέσμευση του άν-
θρακα. Τα ώριμα δάση με ιθαγενή δέ-
ντρα απορροφούν πολύ περισσότερο
CO2 από τις φυτείες μονοκαλλιέργειας
που αποτελούν πολλά έργα αναδάσω-
σης. Καθώς οι επιστήμονες μαθαίνουν
περισσότερα για τον ρόλο άλλων παρα-
γόντων, όπως ο άνθρακας στο έδαφος,
γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η φύ-
τευση του σωστού είδους δέντρων έχει
σημασία όσο και ο αριθμός. 

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα μι-
κροσκοπικά δάση δεν πρέπει να θεω-
ρούνται εναλλακτική για την προστα-
σία των υπαρχόντων ιθαγενών δασών.
Μικρές, ασύνδετες δασώδεις εκτάσεις
δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν
τις μεγάλες δασικές εκτάσεις που είναι
ζωτικής σημασίας για τόσα πολλά είδη
και που απειλούνται από τις εμπορικές
φυτείες και την υλοτομία. Αλλά αν
υπάρχει ένα κομμάτι γης ανεκμετάλ-
λευτο στην τοπική σας κοινότητα που
βρίσκεται σε αδράνεια, ένα μικροσκο-
πικό δάσος θα μπορούσε να είναι ένας
τρόπος για να βοηθήσετε το περιβάλ-
λον.

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
Μικροσκοπικό
δάσος στο
Clifton Park της
Νέας Υόρκης
μετά από 2
χρόνια.
Πηγή: Afforestt

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
Μικροσκοπικό
δάσος 15 μη-
νών στη Μπαν-
γκαλόρ φυτε-
μένο στην περι-
φέρεια ενός μι-
κρού αγροκτή-
ματος 2 στρεμ-
μάτων.
Πηγή: Afforestt

➡2 χρόνια

➡15 μήνες
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Ηπρακτική της συλλογής
του βρόχινου νερού από
στέγες και άλλες επιφά-
νειες χρησιμοποιείται άλ-
λοτε με απλές (δοχεία,

στέρνες) και άλλοτε με πιο σύνθετες τε-
χνικές (υπόγεια φράγματα), που έλκουν
την καταγωγή τους από την αρχαία Ελ-
λάδα ή τη βόρεια Αφρική. Για παρά-
δειγμα, οι κάτοικοι των νησιών του Αι-
γαίου είναι εδώ και χρόνια εξοικειωμέ-
νοι με τη συλλογή του βρόχινου νερού
για το πότισμα και τη λάτρα του σπι-
τιού. Ανέκαθεν τα νησιά αντιμετώπιζαν
πρόβλημα λειψυδρίας. Γι’ αυτό και σε
πολλά νησιά συναντούμε ακόμη και
σήμερα στέρνες και ομβριοδεξαμενές,
αποτελώντας παράδειγμα αδιάκοπης
συνέχισης αυτής της παράδοσης, αν και
στα περισσότερα η τελευταία εξέλιπε
όταν απέκτησαν δίκτυο ύδρευσης. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες
αγροτικές περιοχές, το βρόχινο νερό
αποτελεί ακόμη και σήμερα πηγή πόσι-
μου νερού.. 

Μάλιστα, η συλλογή του βρόχινου
νερού επανέρχεται προσαρμοσμένη
στις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις,
ώστε να συντελέσει στην κάλυψη των
αυξημένων αναγκών που δημιουργούν
ο τουρισμός και οι κλιματικές αλλαγές.

Σύμφωνα όμως με νέα έρευνα του
Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και του
ETH Zurich, η εξάπλωση επικίνδυνων
χημικών ανά τον κόσμο είναι τόσο με-
γάλη που τα επίπεδά τους στο νερό της
βροχής είναι τέτοια που καθιστούν μη
ασφαλή την πόση του παντού στον
πλανήτη. Πρόκειται για τα PFAS (υπερ-
φθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες),
μια κατηγορία χημικών οι οποίες περι-
λαμβάνουν πάνω από 4.700 χημικές ου-
σίες. Τα χημικά PFAS χρησιμοποιού-
νται για την κατασκευή καθημερινών
αντικειμένων ανθεκτικά στην υγρασία,
τη θερμότητα και τους λεκέδες. Έτσι τα
συναντάμε παντού, από είδη οικιακής
χρήσης και ρούχα μέχρι περιτυλίγματα

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιστημόνων είναι ότι η παρουσία χημικών ουσιών 
στο νερό της βροχής είναι «πρακτικά μη αναστρέψιμη». 

φαστ φουντ. Τα PFAS χρησιμοποιού-
νται σε εμπορικά προϊόντα από τη δε-
καετία του 1940. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, πολλές χημι-
κές ουσίες PFAS έχουν σταδιακά απο-
συρθεί από τη βιομηχανική παραγωγή
μετά από επιστημονικές μελέτες που
αποκαλύπτουν δυνητικά τοξικές επι-
δράσεις των PFAS για την ανθρώπινη
υγεία. Ωστόσο, τα PFAS έχουν συχνά
αναφερθεί ως «παντοτινά χημικά», κα-
θώς δεν διασπώνται εύκολα στο περι-
βάλλον και διατηρούνται αναλλοίωτα
για δεκαετίες.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό Environmental Science &
Technology διαπίστωσε ότι τα συνι-
στώμενα ασφαλή επίπεδα PFAS μειώ-
νονται σταθερά τα τελευταία χρόνια,
καθώς μάθαμε περισσότερα για το
πόσο τοξικά είναι στην πραγματικό-
τητα αυτές οι χημικές ουσίες. Έχουν
συσχετιστεί με ένα μεγάλο εύρος σοβα-
ρών κινδύνων για την υγεία, μεταξύ
των οποίων καρκίνος, προβλήματα μά-
θησης και συμπεριφοράς σε παιδιά,
μειωμένη γονιμότητα, επιπλοκές σε
εγκυμοσύνες, αυξημένη χοληστερόλη,

προβλήματα του ανοσοποιητικού κ.ά.
Και τώρα, πολλές οδηγίες συνιστούν
ασφαλή επίπεδα PFAS που είναι κάτω
από τα βασικά επίπεδα στο φυσικό πε-
ριβάλλον.

Τον Ιούνιο του 2022, η Υπηρεσία
Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA)
στις ΗΠΑ πρότεινε ότι μπορεί να προ-
κύψουν αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία από τη διάρκεια ζωής της έκθε-
σης σε «σχεδόν μηδενικά» επίπεδα για
μια από τις γνωστότερες ενώσεις στην
ομάδα PFAS, το καρκινογόνο υπερφθο-
ροοκτανικό οξύ (PFOA), στο πόσιμο
νερό. Το πρόβλημα, σύμφωνα με το νέο
άρθρο, είναι ότι τα επίπεδα PFOA στο
βρόχινο νερό σε όλο τον κόσμο υπερ-
βαίνουν πλέον το όριο ασφαλείας που
υποδεικνύεται στις νέες συστάσεις της
EPA. Αυτό περιλαμβάνει δείγματα νε-
ρού που λαμβάνονται από εξαιρετικά
απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως η
Ανταρκτική και το Οροπέδιο του Θιβέτ.
Παρόλο που στον βιομηχανικό κόσμο
δεν πίνουμε συχνά βρόχινο νερό, πολ-
λοί σε όλο τον κόσμο πιστεύουν πως εί-
ναι ασφαλές και η βροχή τροφοδοτεί
πολλές από τις υδάτινες πηγές μας.

το νερο τΗσ βροχΗσ 
δεν ειναι πλεον ασφαλεσ για καταναλώσΗ 
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Η νέα έρευνα επικεντρώθηκε σε τέσ-
σερις συγκεκριμένους ρύπους PFAS
στο φυσικό περιβάλλον. Ως επί το πλεί-
στον, η μελέτη σημείωσε ότι η παγκό-
σμια χρήση αυτών των τεσσάρων χημι-
κών ουσιών έχει μειωθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, αλλά λόγω της παρα-
μονής τους στο περιβάλλον, των χημι-
κών ιδιοτήτων τους και των φυσικών
διεργασιών, είναι πιθανόν να κυκλοφο-
ρούν συνεχώς στην υδρόσφαιρα για
πολλά χρόνια. Τα PFAS μεταφέρονται
στην ατμόσφαιρα μέσω μιας ποικιλίας
μηχανισμών, ένας από τους σημαντικό-
τερους όμως είναι τα κύματα που κα-
θώς σκάνε στην ακτή απελευθερώνουν
ουσίες που είχαν διαλυθεί στη θά-
λασσα, λένε οι ερευνητές. 

Οι ερευνητές τονίζουν ότι λόγω της
τρέχουσας αφθονίας PFAS στο περι-
βάλλον, η υλοποίηση των συμβουλών
υγείας της EPA των ΗΠΑ θα απαιτούσε
σημαντικές επενδύσεις στη βελτίωση
των μονάδων επεξεργασίας πόσιμου
νερού καθώς και στην πρόοδο της τε-
χνολογίας για την αποκατάσταση μολυ-
σμένων πηγών. Αν και τα PFAS είναι
δυνατόν να απομακρυνθούν κατά την

επεξεργασία του πόσιμου νερού,
ωστόσο η απομάκρυνσή τους από το
περιβάλλον είναι πρακτικά αδύνατη. 

Ίσως η μεγαλύτερη ανησυχία των
επιστημόνων είναι ότι η παρουσία αυ-
τών των χημικών ουσιών στο νερό της
βροχής είναι «πρακτικά μη αναστρέ-
ψιμη». Και παρόλο που οι ευρύτερες
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην
υγεία από την έκθεση σε πολύ χαμηλά
επίπεδα σε αυτές τις τέσσερις χημικές
ουσίες PFAS είναι ακόμα ασαφείς, οι
ερευνητές τονίζουν ότι εξακολουθούν
να χρησιμοποιούνται πολλές άλλες λι-
γότερο μελετημένες ενώσεις PFAS. Εί-
ναι πιθανόν ότι αυτές οι λίγες προβλη-
ματικές χημικές ουσίες PFAS που ανα-
φέρονται στη μελέτη είναι απλώς η
«κορυφή του παγόβουνου» και οι ερευ-
νητές ζητούν τελικά ταχείς περιορι-
σμούς στη χρήση ολόκληρης της κατη-
γορίας χημικών ουσιών. 

Πηγή: Cousins, I. T., Johansson, J. H., Salter,
M. E., Sha, B., & Scheringer, M. (2022). Outside
the safe operating space of a new planetary
boundary for per-and polyfluoroalkyl substances
(PFAS). Environmental Science & Technology,
56(16), 11172-11179.

Το πρόβλημα είναι ότι τα επίπεδα PFOA στο βρόχινο νερό σε όλο τον κόσμο υπερβαίνουν πλέον το όριο ασφαλείας.
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Aπό τις 26 με 28 Οκτω-
βρίου 2022 η Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών συμμε-
τείχε στην τεχνική συνά-
ντηση στα πλαίσια του

προγράμματος LIFE Urban Greening
Plans που πραγματοποιήθηκε στο
Parco Nord Milano στο Μιλάνο της
Ιταλίας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν
τη διαχείριση και τα οφέλη της Αστι-
κής Δασοπονίας. Στη συνέχεια έγινε
αναφορά σε θέματα σχετικά με τη
συμμετοχή της κοινωνίας και των δρά-
σεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Συμμετοχή της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών στη συνάντηση
στα πλαίσια του προγράμματος LIFE UrbanGreeningPlans 
που πραγματοποιήθηκε στο Parco Nord Milano στο Μιλάνο.

Life UrbanGreeningPlans

Οι συμμετέχοντες στην αίθουσα του μουσείου του Πάρκου όπου φιλοξενήθηκε η
συνάντηση. Στην πρώτη σειρά ο διακεκριμένος Καθηγητής Giovanni Sanesi (δεξιά)
και δίπλα του ο Διευθυντής του Πάρκου Ricardo Gini.

Ξενάγηση στο Πάρκο από τον Fabio Campana.
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Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στο φυσικό πάρκο Ticino (Parco del
Ticino) στην περιφέρεια Λομβαρδία
της Ιταλίας. Είναι προστατευόμενη
φυσική περιοχή και είναι το πρώτο
ιταλικό περιφερειακό πάρκο με έτος
ίδρυσης το 1974. Βρίσκεται κατά μή-
κος των οχθών του ποταμού Τιτσίνο,
και επηρεάζει τις επαρχίες του Μιλά-
νου, σχηματίζοντας μια πράσινη ζώνη
γύρω από την πόλη, την Παβία και το
Βαρέζε, σε μια περιοχή 91.410 εκτα-
ρίων.
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OΛόφος Στρέφη στα Εξάρ-
χεια βρίσκεται στη βορει-
οδυτική μεριά του Λυκα-
βηττού, ανάμεσα στα
Εξάρχεια και τη Νεάπολη,

που τα παλιά χρόνια λειτουργούσαν
εκεί λατομεία. Ο Παυσανίας στα Ατ-
τικά αναφέρει ότι υπάρχει μικρός λό-
φος κοντά στην πόλη των Αθηνών όπου
έχει το άγαλμα του Διός Αγχέσμιου.
Στην κορυφή του λεγόμενου Λόφου του
Αγχεσμού υπήρχε βωμός με ιδιαίτερο
λαξευμένο χώρο. Η αρχαία αυτή ονο-
μασία (Αγχεσμός) έμελλε να είναι η
πρώτη στην ιστορία του λόφου.

Η ονομασία Στρέφη προήλθε από την
οικογένεια Στρέφη που είχε στην ιδιο-
κτησία της την περιοχή στα τέλη της
βασιλείας του Όθωνα γύρω στο 1860.
Απαλλοτριώθηκε από το δημόσιο στα
τέλη του 19ου αιώνα και το 1914 φυ-
τεύτηκε με πεύκα από το υπουργείο Γε-
ωργίας. Το 1938 παραχωρήθηκε στον
δήμο Αθηναίων, που τον διαμόρφωσε
σε δημόσιο κήπο. Η έκτασή του ανέρ-
χεται περίπου σε 40 στρέμματα.

Πρόκειται για έναν λόφο που άγγιξε
την ακμή της δημοφιλίας του τις δεκαε-
τίες του 1980 και 1990, μετά την εκτε-
ταμένη ανάπλαση του Δήμου Αθη-
ναίων, όταν δημιουργήθηκε γήπεδο
μπάσκετ, ανοιχτό πέτρινο θεατράκι,
παιδική χαρά και πανέμορφες διαδρο-
μές. Ο κόσμος κατακλύζει τον Λόφο
όλες τις ώρες της ημέρας ιδιαίτερα τα
καλοκαίρια, καθώς το βράδυ λειτουρ-
γούν δύο ουζερί, στο θεατράκι γίνονται
εκδηλώσεις και υπάρχει η δυνατότητα
για περίπατο στις διαδρομές του με θέα
τη φωτισμένη Αθήνα και τον Λυκα-
βηττό.

Η παρακμή του Λόφου γίνεται στα-
διακά με αποκορύφωμα την τελευταία
δεκαετία της οικονομικής κρίσης, όταν
εγκαταλείπεται από τον Δήμο Αθη-
ναίων και γίνεται χώρος διακίνησης

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, η ολική ανάπλαση περιλαμβάνει κατά προτε-
ραιότητα έργα αντιπυρικής προστασίας και μέτρα αντιπυρικής οργάνωσης για το σύ-
νολο του Λόφου.

ναρκωτικών και διαβίωσης προσφύ-
γων, μεταναστών και άστεγων. Οι υπο-
δομές έχουν υποστεί καταστροφές και
βανδαλισμούς και τα σκουπίδια πνί-
γουν τον λόφο που ρημάζει στο πέρα-
σμα του χρόνου. 

Όμως, ήρθε η ώρα ο Λόφος του
Στρέφη να βγει από την απαξίωση και
την εγκατάλειψη. Η παρέμβαση του
Δήμου Αθηναίων που ξεκίνησε φέτος
τον Αύγουστο, έχει στόχο να προσφέρει
και πάλι ο λόφος τον περίπατο, τον
αθλητισμό, την αναψυχή, τη θέα και
την ασφάλεια που έδινε για δεκαετίες
στους επισκέπτες του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δή-
μου, η ολική ανάπλαση περιλαμβάνει
κατά προτεραιότητα έργα αντιπυρικής
προστασίας και μέτρα αντιπυρικής ορ-
γάνωσης για το σύνολο του Λόφου με
σκοπό τόσο την πρόληψη, όσο και τη

δημιουργία υποδομών απαραίτητων για
τις δυνάμεις πυρόσβεσης, όπως οι πυ-
ροσβεστικοί κρουνοί, σε περίπτωση
που υπάρξει πυρκαγιά. Οι παρεμβάσεις
αυτές θα είναι διακριτικές, προκειμέ-
νου να μην επιβαρυνθεί περισσότερο το
φυσικό τοπίο του Λόφου του Στρέφη,
ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί έμφαση στην
εκπαίδευση και την ενημέρωση των ερ-
γαζόμενων και των επισκεπτών. Επι-
πλέον, στο πλαίσιο της πρόληψης θα
απομακρυνθούν τα ξερόκλαδα, τα
χόρτα και γενικά η φυτική βιομάζα που
αποτελεί εύφλεκτη ύλη. 

Με βάση τις μελέτες του Δήμου, το
αστικό δάσος του Λόφου του Στρέφη
θα λάβει την φροντίδα που χρειάζεται,
καθώς θα γίνουν αντιδιαβρωτικά έργα
και γεωτεχνικές εργασίες για την ασφά-
λεια του χώρου και την αναβάθμιση
του δικτύου όμβριων υδάτων με στόχο
την αντιπλημμυρική προστασία. Ακόμα

λοφοσ στρεφΗ
ολικΗ αναπλασΗ 
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Η ανανέωση του αστικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τα παγκάκια την αντικατάσταση κατεστραμμένων σκουπιδοτενεκέδων 
και τα έργα προσβασιμότητας ώστε ο Λόφος να μπορεί να υποδεχτεί όλους τους πολίτες. A. Savin - el.wikipedia.org.

θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρη-
σης και ενίσχυσης της βλάστησης του
Λόφου, με καινούργιες φυτεύσεις. Τα
μονοπάτια του Λόφου, που πριν την οι-
κονομική κρίση αποτελούσαν σημείο
συνάντησης και περιπάτου για τους
Αθηναίους, θα αποκατασταθούν και θα
γίνουν έργα αναβάθμισης του νυχτερι-
νού φωτισμού για την ασφάλεια των
επισκεπτών. Η ανανέωση του αστικού
εξοπλισμού περιλαμβάνει τα παγκάκια,
την αντικατάσταση κατεστραμμένων
σκουπιδοτενεκέδων και τα έργα προ-
σβασιμότητας ώστε ο Λόφος να μπορεί
να υποδεχτεί όλους τους πολίτες.

Η παιδική χαρά, που τώρα είναι κατε-
στραμμένη και κλειστή, θα επεκταθεί
για να μπορεί να φιλοξενήσει περισσό-
τερα παιδιά, το δάπεδο θα φτιαχτεί
σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα
ασφάλειας και θα εγκατασταθεί νέος
εξοπλισμός, ώστε τα μικρά παιδιά να

μπορούν να απολαύσουν πολλές στιγ-
μές ανεμελιάς. Στο πλαίσιο του έργου
συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 2
εκατ. ευρώ, θα αποκατασταθούν οι υφι-
στάμενες υπαίθριες εγκαταστάσεις, θα
αναβαθμιστεί το υπαίθριο αμφιθέατρο
και το αναψυκτήριο, ενώ θα υπάρξει η
απαραίτητη φροντίδα και για τις υπάρ-
χουσες δημόσιες τουαλέτες στον Λόφο. 

Το εργαλείο για την ανάπλαση του
Στρέφη είναι το πρόγραμμα «Υιοθέ-
τησε την πόλη σου» του Δήμου Αθη-
ναίων, που δίνει τη δυνατότητα σε πο-
λίτες, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή φο-
ρείς να αναλαμβάνουν την ευθύνη και
το κόστος κάποιας παρέμβασης στην
πόλη. Μέσα από αυτό, η εταιρεία
«PRODEA Investments» υιοθετεί τον
λόφο και αναλαμβάνει χορηγία ύψους
ενός εκατομμυρίου ευρώ για τα έργα
της ανάπλασης που αφορούν την
έκταση των σαράντα περίπου στρεμμά-

των ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει αναλά-
βει να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο μέ-
ρος των εργασιών με περίπου 800.000
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτεία
της μελέτης, η επιτήρηση του έργου και
ο γενικός συντονισμός παραμένουν
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του
Δήμου.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις με τη συ-
νεργασία ιδιωτικών φορέων και της δη-
μοτικής Αρχής είναι τα πάρκα τσέπης, ο
ιαπωνικός κήπος δίπλα στην οδό Μιχα-
λακοπούλου και το Πάρκο Φιξ, αλλά
ακόμα και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
σπίτι Plus».

Το έργο έχει προδιαγραφές που σέβο-
νται το περιβάλλον, είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένο με τον χαρακτήρα και την
ιστορία της γειτονιάς και στοχεύει στην
περαιτέρω διασύνδεσή της με αυτόν
τον σημαντικό πνεύμονα πρασίνου.
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Το ρόπτρο στην Ελλάδα ήταν
για πάρα πολλά χρόνια το
χειροκίνητο κουδούνι, κατα-
σκευασμένο συχνά από τα
χέρια των επιδέξιων μαστό-

ρων για να τοποθετηθεί στην εξώπορτα
κάθε σπιτιού. Στερεωνόταν πάνω από
την κλειδαριά της βαριάς ξύλινης εξώ-
πορτας του σπιτιού με τέτοιον τρόπο
ώστε να μπορεί να το ανασηκώνει ο
επισκέπτης και να το κτυπά πάνω στην
πόρτα, για να ειδοποιήσει τους ένοι-
κους του σπιτιού να ανοίξουν.

Ρόπτρο στην αρχαιότητα λεγόταν και
το ξύλο «…δι’ ου εκρούετο το τύμπα-
νον…» και η λαβή του για τον τυμπανι-
στή εκαλύπτετο με δέρμα, για να χτυπά
πάνω στο χάλκινο τύμπανο. Σύμφωνα
με τον Λουκιανό, το χρησιμοποιούσαν
οι ιερείς της θεάς Ρέας, μαζί με κρό-
ταλα, έγχορδα και πνευστά όργανα, σε
τελετές της θεάς.

Η χρήση του χρονολογείται από την
Ομηρική εποχή, αλλά και πολύ αργό-
τερα το συναντάμε και στην Αρχαία
Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στον Μεσαί-
ωνα, επί Τουρκοκρατίας και μέχρι τις
αρχές του 20ού αιώνα. Στο διάβα της
ιστορίας το ρόπτρο πήρε διάφορες μορ-
φές, που, όπως πάντα, είχαν τη σφρα-
γίδα της ανθρώπινης έμπνευσης.

Γενικά, ένα ρόπτρο αποτελείται από
τρία βασικά μέρη: τη βάση στερέωσης,
τη λαβή κρούσης ή έλξης και το καρφί
επίκρουσης ή θυροκάρφι.

Η βάση στερέωσης όπου επάνω της
στερεώνεται η λαβή, συνήθως είναι μια
διακοσμητική ροζέτα, διακοσμημένη
με σύμβολα ευγονίας ή αποτρεπτικού
χαρακτήρα, που πιστευόταν ότι παρέχει
προστασία στην οικία.

Η λαβή κρούσης ή έλξης, στον
Όμηρο συχνά συνοδεύεται με το επί-

Ρόπτρο σε οικία στην Καλαμάτα. Πηγή: Wikimedia Commons

θετο «αναπαιστήρ» όταν αναφέρονται
στην κρούση του ή «επισπαστήρ» όταν
αναφέρονται στην έλξη της πόρτας.
Διακρίνεται σε δύο κυρίως τύπους: το
κάθετο ρόπτρο και τον κρίκο. 

Το κάθετο ρόπτρο μπορεί να είναι
ένα απλό έλασμα, ίσως με μεταλλικό
σφαιρίδιο ή βότσαλο στην απόληξή
του, που αργότερα θα περάσει ως μο-
τίβο στο επίθυρο χεράκι. Συνηθέστερος
τύπος είναι το σιγμοειδές ρόπτρο, δια-
κοσμημένο με φυτικά μοτίβα. Από αυτό
το σχήμα προέρχεται και ο τύπος της
ζωόμορφης λαβής, που μορφοποιεί το
καμπυλωτό σχήμα του σε σώμα κύ-
κνου, δελφινιού, δράκου κ.λπ.

Το δυτικής προέλευσης «επίθυρο χε-

ράκι» αποτελεί τον συνηθέστερο τύπο
κάθετου ρόπτρου. Πρωτοεμφανίστηκε
μάλλον γύρω στον 16ο αι. και κυριάρ-
χησε από το 1900 και μετά. Συνήθως
έχει μορφή γυναικείου χεριού, με περί-
τεχνη απόληξη πουκαμίσου και κρατά
μια σφαίρα ή ένα φρούτο. 

Ο δεύτερος τύπος λαβής ρόπτρου είναι
ο κρίκος ή κρικέλλα. Τα παλαιότερα δείγ-
ματά του ήταν με απλή εγχάρακτη ή ανά-
γλυφη διακόσμηση, όμως με το πέρασμα
του χρόνου, γίνεται όλο και πιο περίτε-
χνο, γεμίζει πλοχμούς και άνθη, ρόδακες
ή γίνεται γυναικείο πρόσωπο με μακριές
πλεξούδες ή περιδέραιο, αετός, περι-
στέρι, λιοντάρι κ.ά. Συναντάται πολύ στα
Ιόνια νησιά αλλά και στις Κυκλάδες. 

ροπτρο
το κουδουνι Μιασ αλλΗσ εποχΗσ
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Ρόπτρο σε εξώθυρα αρχοντικού, περιοχή «Σουράδας», στην Μυτιλήνη.
Πηγή: Wikimedia Commons

Το καρφί επίκρουσης ή θυροκάρφι εί-
ναι το μεταλλικό καρφί πάνω στο οποίο
κρούεται το ρόπτρο. Συνήθως είναι κυ-
κλικός ρόδακας, ή σε σχήμα ήλιου.

Συχνά φτιαγμένο από χαλκό, μπρού-
ντζο ή άλλο χυτό μέταλλο, το ρόπτρο
εκτός από την πρακτική του αξία, είχε
και έντονο διακοσμητικό χαρακτήρα.
Τα σχέδια των ρόπτρων δεν ήταν τυ-
χαία, αλλά προέρχονταν μέσα από τις
λαϊκές αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν
στο πέρασμα των αιώνων, που αφορού-
σαν στην ενθάρρυνση της καλής τύχης,
στην αποτροπή του κακού και στην
απομάκρυνση του κακού ματιού και
της κακής γλώσσας.

Το γνωστό σε όλους μας μεταλλικό
χέρι που κρούει την ξύλινη εξώθυρα, αν
και δυτικής προέλευσης, διαδόθηκε και
έγινε γνωστό στην ανατολή ως το λεγό-
μενο «Χέρι της Φατιμά». Τα παλαιά
χρόνια στις εξώπορτες των κατοικιών
των μουσουλμάνων τοποθετούσαν δύο
τέτοια ρόπτρα, που παρήγαγαν διαφο-
ρετικούς ήχους μεταξύ τους. Ανάλογα
αν ο επισκέπτης ήταν άνδρας ή γυναίκα
επέλεγε το αντίστοιχο ρόπτρο. Από τον
παραγόμενο ήχο του κτυπήματος, γνώ-
ριζε η γυναίκα εντός του σπιτιού αν ο
επισκέπτης ήταν άνδρας ή γυναίκα προ-
κειμένου να ανοίξει, καθώς δεν ήταν
επιτρεπτό μια γυναίκα μουσουλμάνα να
ανοίγει την πόρτα του σπιτιού σε ξένο
άνδρα.

Έτσι δεν πρέπει να προξενεί εντύ-
πωση ότι η μεγαλύτερη συλλογή ρό-
πτρων με το «Χέρι της Φατιμά» βρί-
σκεται στην Τουρκία. Το χέρι ως ρό-
πτρο πάντως το συναντούμε παράλ-
ληλα και στα εβραϊκά σπίτια ως το
«Χέρι της Μίριαμ» αδελφής του Μω-
υσή και του Ααρών, αλλά και των χρι-
στιανών ως το «Χέρι της Μαρίας».

Σε όλες τις περιπτώσεις το χέρι είναι
πάντα γυναικείο, γεγονός όχι μόνο του
λεπτεπίλεπτου της κατασκευής αλλά
και γιατί σε πολλές περιπτώσεις φαίνε-
ται να φέρει γυναικείο δακτυλίδι ή βρα-
χιόλι στον καρπό. Οφείλει να χτυπά
πόρτα πάντα ξύλινη και όχι μεταλλική
καθώς ο ήχος του χτυπήματος του ξύ-
λου (αν και στην ουσία χτυπά πάνω σε
μεταλλική βάση) είναι αποτρεπτικός
για τα κακά πνεύματα. Είναι γνωστή
άλλωστε και η φράση «Χτύπα ξύλο».

Άλλο ένα πολύ διαδεδομένο ρόπτρο

στην Ελλάδα, είναι αυτό με την λεοντο-
κεφαλή, στο στόμα του οποίου υπάρχει
ένας σιδερένιος αρθρωτός κρίκος που
μετακινούμενος χτυπούσε πάνω στην
πόρτα. 

Η λεοντοκεφαλή ως ρόπτρο είναι ιτα-
λικής προέλευσης, διαδεδομένη ειδικά
στα χρόνια του χριστιανισμού καθώς
αποτελεί σύμβολο του Αγίου Μάρκου
του Ευαγγελιστή. Εκτός του χριστιανι-
κού μηνύματος με το οποίο ταυτίστηκε
στη βενετσιάνικη κουλτούρα, αποτε-
λούσε παράλληλα και ένα σύμβολο δύ-
ναμης και εξουσίας. Ένα ρόπτρο με λε-
οντοκεφαλή στην εξώθυρα, αποτε-
λούσε ένα σημείο καλοτυχίας ή απο-
τροπής του κακού.

Δυστυχώς από τις εκατοντάδες ρό-
πτρων που διακοσμούσαν άλλοτε τις
εξώθυρες των κατοικιών ελάχιστα σώ-

ζονται σήμερα. Σε αυτό έπαιξε ρόλο η
εξαφάνιση των μονοκατοικιών αλλά
και η συστηματική αρπαγή τους είτε
λόγω της συλλεκτικής τους αξίας είτε
λόγω της αξίας που μπορεί να έχουν ως
μέταλλα. Σήμερα, βέβαια, αυτά τα πα-
νέμορφα ρόπτρα εξαφανίστηκαν από
τις πόρτες εισόδου των σπιτιών και φυ-
σικό ήταν αφού οι σύγχρονες κατα-
σκευές πολυκατοικιών έχουν ανάγκη
μόνο το κουδούνι. Βέβαια σε όσες πε-
ριοχές της χώρας μας διατηρούνται
ακόμη νεοκλασικά κτίρια, έστω και αν
στο πλάι της πόρτας μπήκε το κου-
δούνι, το ρόπτρο εξακολουθεί να υπάρ-
χει. Θυμίζει την παλιά εποχή που η τέ-
χνη και η παράδοσή της πρόσφερε ένα
κόσμο που ήξερε να γεφυρώνει τον κό-
σμο των μύθων και της φαντασίας με
την πλευρά της καθημερινότητας.
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Tο πεπαλαιωμένο κτιριακό από-
θεμα της Αθήνας αποτέλεσε
οξύ κοινωνικό πρόβλημα στη
διάρκεια της δεκαετούς οικο-
νομικής κρίσης και επανέρχε-

ται σήμερα ως ζήτημα άμεσης προτεραιό-
τητας. Πέρα από το εκτεταμένο πρόβλημα
των εγκαταλελειμμένων και παλαιών κτι-
ρίων στο κέντρο και στις συνοικίες, το κύ-
ριο ζήτημα για το μέλλον της Αθήνας συ-
νοψίζεται στην ανανέωση των χιλιάδων
παλαιών πολυκατοικιών σε όλο το λεκανο-
πέδιο. Διαμερίσματα αλλά και χώροι γρα-
φείων σε κτίρια που χτίστηκαν ήδη από
τον Μεσοπόλεμο, αλλά κυρίως στις μετα-
πολεμικές δεκαετίες της έντονης οικοδομι-
κής ανάπτυξης, χρήζουν άμεσης συντήρη-
σης, ενεργειακής αναβάθμισης, πλήρους
ανακαίνισης και προσαρμογής στις επιτα-
γές της σύγχρονης ζωής. 

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, που η Ελλάδα είχε
υποστεί μεγάλο πλήγμα σε όλους τους το-
μείς της από την κατάρρευση της οικονο-
μίας, την κοινωνική αστάθεια και την
υλική καταστροφή. Πέρα από τις αρρώ-
στιες και τη φτώχεια που επέφεραν οι πό-
λεμοι, αυτά τα γεγονότα με κύριο την Μι-
κρασιατική καταστροφή, συντέλεσαν στην
απότομη αύξηση του πληθυσμού. Χιλιά-
δες άνθρωποι από την φτωχή, ελληνική
επαρχία πήραν την απόφαση να αφήσουν
για πάντα πίσω τον τόπο καταγωγής τους
και να αναζητήσουν μία καλύτερη, πιο εύ-
πορη μοίρα στη μεγάλη πρωτεύουσα.
Μόνο που η αραιοκατοικημένη, τότε,
Αθήνα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση
να ανταποκριθεί στο σαρωτικό κύμα εσω-
τερικών μεταναστών που έψαχναν απε-
γνωσμένα για μία προσιτή κατοικία.

Έτσι παρατηρείται πρώτη φορά μεγάλο
ενδιαφέρον για τη λαϊκή κατοικία με
πρώτη προσέγγιση την προσφυγική κατοι-
κία. Το ενδιαφέρον αυτό θα απασχολήσει
σε μεγάλο βαθμό και το ίδιο το Κράτος το
οποίο από τη μεριά του εκδίδει νομοθεσίες
και παρέχει δάνεια για την κατασκευή κα-
τοικιών, όχι όμως για τη βελτίωση της λαϊ-

κής κατοικίας αλλά κυρίως για τις άμεσες
ανάγκες στέγασης.

Όταν το κράτος δεν έχει να διαθέσει
πολλά χρήματα και οι τράπεζες δεν είναι σε
θέση να παρέχουν παρά μόνο ελάχιστα δά-
νεια, οι έχοντες γη και οι πολιτικοί μηχανι-
κοί «αναγκάζονται» να ανακαλύψουν εναλ-
λακτικούς τρόπους, προκειμένου να δημι-
ουργήσουν περισσότερο χώρο για να καλύ-
ψουν τις στεγαστικές ανάγκες ενός πληθυ-
σμού που όλο και αυξάνεται. Αυτό ήταν το
δεδομένο που εκμεταλλεύτηκαν όσοι είχαν
ένα οικόπεδο για να διαθέσουν και όσοι εί-
χαν τα οικονομικά μέσα για να χτίσουν με
σχετικά χαμηλό κόστος ένα άνετο σύ-
μπλεγμα κατοικιών, που θα ήταν αρκετά
άνετο για να χωρέσει δεκάδες οικογένειες.
Έτσι εμφανίστηκε το σύστημα της αντιπα-
ροχής στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά στη δε-
καετία του ’30 και εντονότερα τις δεκαετίες
του ’50 - ’80. Σύμφωνα με το σύστημα
αυτό για την ανοικοδόμηση ενός κτιρίου
συμμετείχαν εκτός από τον κάτοχο του οι-
κοπέδου και ο επιχειρηματίας-κατασκευα-

στής που παρείχε το αρχικό κεφάλαιο και
σε αντάλλαγμα έδινε στον πρώτο τμήμα
(π.χ. όροφο, διαμέρισμα) από το τελικό
έργο. Έτσι ο πρώτος ήταν κερδισμένος αυ-
ξάνοντας την περιουσία του χωρίς κάποιο
κόστος ενώ ο δεύτερος έκανε μια «επιτυχη-
μένη» επένδυση, αφού τις περισσότερες
φορές τα διαμερίσματα προπωλούνταν
στους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Όσον
αφορά το νομοθετικό πλαίσιο σημαντικό
ρόλο θα αποτελέσουν η οργανωμένη δό-
μηση, η αυθαίρετη δόμηση, η αυτοστέγαση
και ο θεσμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Οι
θεσμοί αυτοί έδωσαν ώθηση στην ραγδαία
οικοδομική ανάπτυξη που ακολούθησε.

Η μικρή πόλη με τα νεοκλασικά σπίτια
και τα περίτεχνα δημόσια κτίρια του 19ου
αιώνα μετατράπηκε ταχύτατα στη μεγα-
λούπολη όπου κατοικούμε σήμερα. Εδώ
στοιβάχτηκε στην κυριολεξία ο μισός πλη-
θυσμός της χώρας που εγκατέλειψε τα χω-
ριά της υπαίθρου, αλλά και χιλιάδες πρό-
σφυγες από τη Μικρά Ασία. Η αντιπαροχή

οι παλιεσ πολυκατοικιεσ τΗσ αθΗνασ 
ζΗτουν επειγοντώσ λυσεισ

Εξαώροφη πολυκατοικία στην Αθήνα στην πλατεία Κυψέλης, κτισμένη το 1960. 
Πηγή: Wikimedia Commons
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και η άναρχη δόμηση των ιδιωτικών πολε-
οδομήσεων γκρέμισαν τα παλιά αθηναϊκά
σπίτια, και στη θέση τους ύψωσαν πολυώ-
ροφες εργολαβικές πολυκατοικίες εκμε-
ταλλευόμενοι κάθε σπιθαμή άκτιστης γης.
Τα παλαιά νεοκλασικά κτίρια που γλίτω-
σαν την κατεδάφιση, στέκουν έκτοτε σαν
μελαγχολικές νησίδες μνήμης μιας άλλης
εποχής μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό.

Για πολλούς η αντιπαροχή ήταν η αιτία
της καταστροφής της Αθήνας -και άλλων
ελληνικών πόλεων- μέσω της κατεδάφισης
σημαντικών κτιρίων και της σταδιακής
επικράτησης μιας τσιμεντένιας ομοιομορ-
φίας. Για άλλους, η αντιπαροχή ήταν μια
οικονομική και κοινωνική μορφή βοή-
θειας, που αντιμετώπισε την έλλειψη στε-
γαστικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά η Αθήνα παραμένει μια
πόλη ζωντανή και ο παλμός της δεν μοιά-
ζει με αυτόν καμίας άλλης ευρωπαϊκής
πρωτεύουσας. Ίσως η συγκυριακή ιστορία
της αντιπαροχής να έχει παίξει τον δικό
της ρόλο σε αυτό. Δεν έχασε την ανθρωπιά
της, δεν νέκρωσε, συνέχισε παρ’ όλες τις
συγκλονιστικές αλλαγές και τα προβλή-
ματά της να διαφέρει από πολλές δυτικο-
ευρωπαϊκές και κυρίως αμερικανικές πό-
λεις, όπου ολόκληρες περιοχές τους ερη-
μώνουν επικίνδυνα το βράδυ. Η μείξη των
λειτουργιών βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να
μη διαταραχτεί ο κοινωνικός ιστός της πό-
λης και να αποφευχθούν οι δημιουργίες
περιοχών-γκέτο. Στα ισόγεια των πολυκα-
τοικιών βρίσκεις ακόμη το μικρό ψιλικα-
τζίδικο, λίγο πιο κάτω το φαρμακείο, το
μανάβικο, το παντοπωλείο ή το καφενείο
στη γωνία. Έτσι η κατοικία μπλέκεται με
τις υπόλοιπες χρήσεις, κρατώντας κάτι
από το παρελθόν της παλιάς γειτονιάς. 

Τα πραγματικά προβλήματα της αθηναϊ-
κής πολυκατοικίας εμφανίστηκαν από το
2008 και έπειτα. Την εποχή της οικονομι-
κής κρίσης, η αγορά κατοικίας έμεινε στά-
σιμη και η Αθήνα δεν παρουσίαζε κάποιο
επενδυτικό ενδιαφέρον για τους ξένους. Η
κρίση και μια σειρά φαινομένων οδήγησαν
σε ραγδαία αποδυνάμωση της κατοικίας
στο κέντρο, με κυρίαρχη την αυξανόμενη
εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών της
Αθήνας, με παράλληλη αύξηση της εγκλη-
ματικότητας αλλά και την ερημοποίηση
του κέντρου - πλατεία Βικτωρίας, Μετα-
ξουργείο, πλατεία Θεάτρου κ.ά. 

Το σημαντικότερο πλήγμα όλων όμως
ήταν η εγκατάλειψη των ισογείων, τα
οποία για πολλά χρόνια φιλοξενούσαν σε

μεγάλο ποσοστό τους μικρά καταστήματα,
ψιλικατζίδικα κ.λπ. Το φαινόμενο ξεκί-
νησε πριν από την κρίση, όταν αλυσίδες
καταστημάτων, σούπερ μάρκετ αλλά και
εμπορικά κέντρα έκαναν πια τον ανταγω-
νισμό εξαιρετικά σκληρό. Το αποτέλεσμα
της εγκατάλειψής τους ήταν η αύξηση της
εγκληματικότητας και, ως επακόλουθο, η
ανασφάλεια σε κατοίκους, ακόμα και σε
περαστικούς. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύ-
τερες διαστάσεις με την παράλληλη γή-
ρανση των πολυκατοικιών -κατά τους ειδι-

κούς, η «ζωή» του μπετόν υπολογίζεται ότι
δεν ξεπερνά τα 50-60 χρόνια. 

Όταν ξεκίνησε δειλά δειλά η χώρα να
βγαίνει από την κρίση, το ενδιαφέρον των
επενδυτών για την Αθήνα αναζωπυρώ-
θηκε, πράγμα που συνέπεσε με την άνοδο
του τουριστικού ρεύματος και του Airbnb.
Μέχρι το Airbnb η πολυκατοικία ήταν κυ-
ματοθραύστης έναντι του εξευγενισμού
γιατί ο επενδυτής δεν θα πήγαινε ποτέ να
αγοράσει διαμερίσματα ισόγεια, ημιυπό-
γεια και υπόγεια. Το Airbnb έδωσε λοιπόν

Η πενταώροφη πολυκατοικία Λαναρά στην Αθήνα στην Κυψέλη, 
επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, κτισμένη το 1938. Πηγή: Wikimedia Commons
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και πάλι ελπίδα προσόδου στους ιδιοκτή-
τες αυτών των διαμερισμάτων, με αποτέ-
λεσμα τη μετακίνηση των ευάλωτων κα-
τοίκων τους -όχι όμως σε βαθμό που να
δημιουργήσει κύματα αστέγων. Παράλ-
ληλα, οδήγησε σε μια αύξηση ενοικίων,
που ιδίως κατά το 2016-17 έφθασε και το
30%. Αυτή την εξέλιξη την ανέκοψε η
πανδημία, αλλά δεν τη σταμάτησε, δηλαδή
δεν επέστρεψε μεγάλος αριθμός διαμερι-
σμάτων στη μακροχρόνια μίσθωση.

Ένα σοβαρό πρόβλημα της αθηναϊκής
πολυκατοικίας είναι και η κακή ενεργει-
ακή της κατάσταση. Τις περισσότερες φο-
ρές οι ένοικοι συναντούν την άρνηση των
ιδιοκτητών, κυρίως για οικονομικούς λό-
γους, να επιδιορθώσουν τα προβλήματα
στα διαμερίσματα. Αρνούνται να αλλά-
ξουν τα παλιά κουφώματα και τα υδραυ-
λικά, να τοποθετήσουν αυτόνομη θέρ-
μανση. Αν και στο παρελθόν εμφανίστη-
καν σποραδικά κάποια προγράμματα ανα-
καίνισης για φρεσκάρισμα προσόψεων
(2004) ή αποκατάσταση κουφωμάτων,
ήταν όμως περιορισμένα. Παρόλο που με

την άνοδο του Airbnb αυξήθηκαν οι ανα-
καινίσεις, η ενεργειακή αναβάθμιση και εν
γένει η ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, χω-
ρίς αντίστοιχη στατική ενίσχυση, ενέχει
κινδύνους. Αυτό συμβαίνει γιατί «κρύβει»
τις βλάβες που μπορεί ένα κτίριο να έχει
υποστεί ή θα υποστεί λ.χ. σε ένα σεισμό. Η
πολιτεία έχει εδώ και μερικά χρόνια δια-
μορφώσει μια μεθοδολογία για την εκτί-
μηση της αντοχής των κτιρίων και τον
τρόπο ενίσχυσής τους -μάλιστα το σχετικό
τεχνικό κείμενο πρόσφατα ανανεώθηκε
για τρίτη φορά. Όμως ο αριθμός των μηχα-
νικών που το γνωρίζουν και το χρησιμο-
ποιούν είναι μάλλον περιορισμένος.

Ωστόσο, η πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί
συστηματικά με την αξιολόγηση των πα-
λαιών κτιρίων. Αυτό οφείλεται στο ότι για
να γίνουν επεμβάσεις στον φέροντα οργα-
νισμό μιας πολυκατοικίας χρειάζεται συ-
ναίνεση των ιδιοκτητών και το καθεστώς
της πολυιδιοκτησίας δυσκολεύει την κατά-
σταση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν οικονο-
μικά κίνητρα. Η σεισμική ενίσχυση ενός
κτιρίου πρέπει να είναι αρκετά φθηνότερη

από την ανέγερση νέου κατά ένα ποσοστό
της τάξεως του 50% του κόστους. Με τα
σημερινά δεδομένα, η κάλυψη του κόστους
των αναγκαίων επεμβάσεων είναι δύσκολη
για το μεγαλύτερο μέρος των ιδιοκτητών.

Αντιθέτως, η πολιτεία υποστηρίζει μόνο
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων,
επειδή για τον σκοπό αυτό υπάρχουν δια-
θέσιμοι πόροι από την Ε.Ε. όμως για να γί-
νει ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα παλιό
κτίριο πρέπει να έχει προηγηθεί η αποτί-
μηση της σεισμικής του επάρκειας. Η
ενεργειακή αναβάθμιση πρέπει απαραιτή-
τως να συνδυάζεται με τις αναγκαίες στα-
τικές ενισχύσεις. Έτσι, όχι μόνο το κτίριο
γίνεται ασφαλέστερο, με μια σχετικά μι-
κρή αύξηση του συνολικού κόστους ανα-
καίνισης, αλλά επιπλέον αποφεύγεται ένα
νέο κόστος που θα προστεθεί σε έναν επό-
μενο σεισμό, λόγω των νέων βλαβών που
θα προκύψουν επί της αδύναμης μη ενι-
σχυμένης οικοδομής. Πρέπει να δοθούν
κίνητρα από την πολιτεία, όπως γίνεται
εδώ και αρκετό καιρό σε άλλες χώρες με
έντονη σεισμικότητα όπως η Ιταλία.

H Μπλε πολυκατοικία στα Εξάρχεια, γνωστό αρχιτεκτονικό στοιχείο της πρωτεύουσας, κτισμένη 1932-33 από τον αρχιτέκτονα Κυριάκο Παναγιωτάκο. 
Πηγή: Wikimedia Commons
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οι εθελοντεσ τΗσ CofaCe 
στον καθαρισΜο του ιστορικου ελαιώνα 
στο αισθΗτικο δασοσ υΜΗττου

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, εθελοντές
εργαζόμενοι της ασφαλιστικής εταιρείας Coface,
συμμετείχαν στον καθαρισμό του Iστορικού

Eλαιώνα στο Αισθητικό Δάσους του Υμηττού, που δια-
χειρίζεται η Φιλοδασική, από τα κλαδιά και τα δέντρα
που καταστράφηκαν από τις χιονοπτώσεις στις 24 Ιανου-
αρίου 2022. Οι εθελοντές μετέφεραν τα πολλά κλαδιά σε
κεντρικό σημείο όπου και θρυμματίστηκαν και καθάρι-
σαν τα ελαιόδενδρα σε μεγάλο μέρος του κεντρικού
ελαιώνα από τους βλαστούς. Η βοήθεια που προσέφεραν
ήταν πολύτιμη για τον καθαρισμό της περιοχής και την
αποκατάσταση των ζημιών από τα χιόνια. Σας ευχαρι-
στούμε θερμά και σας περιμένουμε σε επόμενη δράση
την ερχόμενη άνοιξη!
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Ηανακάλυψη ενός νέου εί-
δους, αποτελεί συνήθως
χαρμόσυνη είδηση, αλλά
τα τελευταία χρόνια, η
ανακοίνωση μιας τέτοιας

ανακάλυψης γίνεται με μεγάλη διακρι-
τικότητα και προσοχή, εξαιτίας του φό-
βου των λαθροκυνηγών που χρησιμο-
ποιούν την ανακοίνωση για να αιχμα-
λωτίσουν τα νέα είδη.

Οι περιγραφές και οι τοποθεσίες νέων
ειδών ερπετών και αμφιβίων που παρου-
σιάζονται στην επιστημονική βιβλιογρα-
φία χρησιμοποιούνται συχνά από λαθρέ-
μπορους για να κυνηγήσουν, να συλλά-
βουν και να πουλήσουν αυτά τα ζώα,
κερδίζοντας χρήματα παράνομα και
απειλώντας τη βιοποικιλότητα. Καθώς
τα νεοανακαλυφθέντα είδη δεν έχουν
μελετηθεί εκτενώς, δεν είναι γνωστός ο
ρόλος τους στο οικοσύστημα με αποτέ-
λεσμα να μην έχουν υπολογιστεί οι μα-
κροχρόνιες επιπτώσεις από την αφαί-
ρεσή τους. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι
οι πληθυσμοί 21 ειδών ερπετών έχουν
συλλεχθεί πλήρως και έχουν εξαφανι-
στεί από τη φύση. Ειδικά τα τελευταία
20 χρόνια, το Διαδίκτυο, σε συνδυασμό
με την ευκολία και την οικονομική προ-
σιτότητα των παγκόσμιων ταξιδιών,
έχουν κάνει το πρόβλημα της λαθρεμπο-
ρίας ερπετών ανεξέλεγκτη. Τα τελευταία
10 χρόνια, μόνο η Ευρώπη εισήγαγε
πάνω από 20 εκατομμύρια ερπετά, καθι-
στώντας αυτό το ζήτημα πολύ σοβαρό.

Τα νέα είδη ερπετών εκτιμώνται ιδιαί-
τερα από τους συλλέκτες λόγω της σπα-
νιότητάς τους και εμφανίζονται συχνά
σε ιστότοπους εμπορίας άγριων ζώων
και σε εμπορικές εκθέσεις εντός μηνών
από την πρώτη περιγραφή τους σε επι-
στημονικά περιοδικά. Αρκετοί επιστή-
μονες ζητούν τώρα να περιοριστεί η
πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθε-
σίας για τα είδη με τη μεγαλύτερη ζή-
τηση, όπως οι σαύρες γκέκο, οι χελώνες
και οι πύθωνες. Τα ακαδημαϊκά περιο-
δικά έχουν αρχίσει να αποκρύπτουν τις

Όταν η κερασφόρος οχιά της Ματίλντα (Atheris matildae), ένα δενδρόβιο φίδι από
τη νότια Τανζανία, περιγράφηκε το 2011, η τοποθεσία του αποκρύφθηκε για να προ-
στατευτεί από συλλέκτες. Παρά τη μυστικότητα, η οχιά που κινδυνεύει με εξαφάνιση
εντοπίστηκε μέσα σε μήνες και τέθηκε προς πώληση στην Ευρώπη από Γερμανούς
λαθρέμπορους.

γεωγραφικές πληροφορίες των νεοανα-
καλυφθέντων ειδών λόγω της απειλής
των λαθροκυνηγών που χρησιμοποιούν
επιστημονικές δημοσιεύσεις για τη συλ-
λογή και το κυνήγι προηγουμένως
άγνωστων ειδών βατράχων, σαυρών και
φιδιών. Η Διεθνής Επιτροπή Ζωολογι-
κής Ονοματολογίας δεν απαιτεί από
τους ερευνητές να δημοσιεύσουν αυτά
τα δεδομένα, αλλά θεωρείται γενικά
καλή πρακτική και πολλοί επιλέγουν να
το κάνουν για χάρη της πληρότητας των
επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Οι γεωγραφικές πληροφορίες είναι
πολύ σημαντικές κατά την ανακοίνωση
ανακάλυψης ενός νέου είδους, επειδή
περιέχουν πολύτιμα περιβαλλοντικά δε-
δομένα, τόσο για την προστασία του εί-
δους όσο και για την κατανόηση της θέ-
σης του στην εξελικτική πορεία των ει-
δών. Όμως, σε μια δημοσίευση στο
ακαδημαϊκό περιοδικό Zootaxa για δύο
νέα είδη γκέκο που ανακαλύφθηκαν, οι

ερευνητές σκόπιμα παραλείπουν να
αναφέρουν την γεωγραφική τοποθεσία
συλλογής των ειδών.

«Λόγω της δημοτικότητας αυτού του
γένους ως κατοικίδιων ζώων και των επα-
ναλαμβανόμενων περιπτώσεων επιστη-
μονικών περιγραφών που οδηγούν την ερ-
πετοπανίδα σε εξαφάνιση από τους εμπο-
ρικούς συλλέκτες, δεν αποκαλύπτουμε τις
τοποθεσίες συλλογής αυτών των ειδών
περιορισμένης εμβέλειας σε αυτή τη δη-
μοσίευση», ανέφερε το περιοδικό.

Αντί αυτού, τα δεδομένα αποθηκεύ-
τηκαν σε κυβερνητικές υπηρεσίες, δια-
θέσιμες μόνο για συναδέλφους επιστή-
μονες κατόπιν ρητού αιτήματος.

Οι δημοσίευση της τοποθεσίας των
ζώων που είναι σπάνια, προστατευμένα,
απειλούμενα ή ενδημικά σε συγκεκρι-
μένα νησιά ή βιότοπους μπορεί εύκολα
να δημιουργήσει ζήτηση στην αγορά,
ειδικά εάν είναι πολύχρωμα ή μοναδικά
στη μορφολογία τους.

Ακόμη και όταν δημοσιεύονται μόνο

αγρια ζώα 
οι λαθρεΜποροι στοχευουν σε νεα ειδΗ
που ανακαλυφθΗκαν προσφατα
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ασαφείς πληροφορίες, οι λαθρέμποροι
μπορούν συχνά να χρησιμοποιούν τις
διασυνδέσεις τους και να εντοπίζουν τα
είδη. Μόλις τέσσερις μήνες μετά τη δη-
μοσίευση πληροφοριών σχετικά με ένα
νέο είδος γκέκο, το ζώο άρχισε να εμφα-
νίζεται στην Ευρώπη ως κατοικίδιο ζώο
και δεν είναι η μοναδική περίπτωση.

Η βασική φιλοσοφία της ανοικτής
πρόσβασης στην πληροφορία είναι η
επιστημονική έρευνα να είναι ανοιχτή
και προσβάσιμη από όλους, ανεξάρτητα
από το αν κάποιος είναι ερευνητής ή εί-
ναι μέλος του κοινού που προσπαθεί να
μάθει περισσότερα για το τοπικό του πε-
ριβάλλον. Η γνώση είναι εκεί για να τη
χρησιμοποιήσουν όλοι, ειδικά αν αυτή η
γνώση χρηματοδοτείται από το δημόσιο.

Αυτός ο αγώνας για ανοικτή πρό-
σβαση στη γνώση και στην πληροφορία
δημιουργεί πολλές ευκαιρίες συνεργα-
σίας εντός και εκτός της επιστημονικής
κοινότητας. Κάτι τόσο απλό όσο η συ-
νεργασία με τους ντόπιους κατοίκους
ενός περιβάλλοντος που φιλοξενεί ένα
σπάνιο είδος μπορεί να κάνει θαύματα
για την προστασία του είδους. Η εκπαί-
δευση των ντόπιων για το περιβάλλον
τους είναι ζωτικής σημασίας για τη δη-
μιουργία τοπικών συστημάτων όπου οι
λαθροκυνηγοί αποθαρρύνονται από την
εκμετάλλευση μιας περιοχής. 

Έτσι πολλοί επιστήμονες έχουν παγι-
δευτεί σε ένα ηθικό δίλημμα για το αν
θα δημοσιεύσουν πληροφορίες για την
τοποθεσία ενός νεοανακαλυφθέντος εί-
δους και λίγους μήνες αργότερα το εί-
δος να βρίσκεται στη μαύρη αγορά ή θα
αποκρύψουν τις πληροφορίες για τα νέα
είδη, στερώντας τη γνώση από το ευρύ
κοινό και την τοπική κοινωνία.

Κάποιοι επιστήμονες υπενθυμίζουν
ότι κάθε έρευνα που δημοσιεύεται σχε-
τικά με τους ανθρώπινους πληθυσμούς,
ιδιαίτερα μικρές και εύκολα αναγνωρί-
σιμες κοινωνικές και φυλετικές ομάδες,
έχει έναν τεράστιο αριθμό κανόνων και
ηθικής καθοδήγησης και η άγρια φύση
δεν θα έπρεπε να διαφέρει. Η Διεθνής
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(IUCN) έχει πολύ αυστηρές κατευθυ-
ντήριες γραμμές που απαγορεύουν
οποιαδήποτε δημοσίευση γεωγραφικών
δεδομένων για ένα απειλούμενο είδος

(ειδικά εκείνα με υψηλό κίνδυνο εμπο-
ρίου κατοικίδιων ζώων), αλλά τα περισ-
σότερα περιοδικά δεν επιβάλλουν αυτές
τις κατευθυντήριες γραμμές. Η Ariadne
Angulo, συμπρόεδρος της ειδικής ομά-
δας για τα αμφίβια της IUCN, δήλωσε
ότι προσπαθούν να προωθήσουν την
εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων
γραμμών.

Γκέκο με φυλλώδη ουρά (Uroplatus
ebenaui,) από τη Μαδαγασκάρη, ένα
από τα είδη που οι λαθροθήρες βρήκαν
μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Ο περσικός σκίγκος (Eumeces persicus), που ανακαλύφθηκε το 2017 στο Ιράν, κυ-
κλοφόρησε στη μαύρη αγορά μόλις εντός τριών μηνών από την ανακάλυψη. Πηγή
Faizi, H., Rastegar-Pouyani, N., Rastegar-Pouyani, E., Nazarov, R., Heidari, N.,
Zangi, B., ... & Poyarkov, N. (2017). A new species of Eumeces Wiegmann 1834
(Sauria: Scincidae) from Iran. Zootaxa, 4320(2), 289-304.
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κατολισθΗσεισ στΗν ελλαδα

Ηκατάπτωση βράχων στον
κόλπο του Ναυαγίου στη
Ζάκυνθο προκάλεσε συνα-
γερμό στον κρατικό μηχα-
νισμό. Μολονότι δεν υπήρ-

ξαν σοβαροί τραυματισμοί, η πρόσβαση
στη διάσημη παραλία απαγορεύθηκε
προσωρινά, ενώ ζητήθηκε έλεγχος της
επισκεψιμότητας στον κόλπο, ώστε οι
λουόμενοι να μην πλησιάζουν τα πρανή.
Το περιστατικό της 8ης Σεπτεμβρίου
2022 -το οποίο συνδεόταν με σεισμική
δόνηση- φέρνει στο προσκήνιο το ευρύ-
τερο πρόβλημα της αύξησης των κατολι-
σθήσεων, το οποίο συνδέεται άμεσα με
την αύξηση των βροχοπτώσεων, άρα και
την κλιματική αλλαγή.

Το παραπάνω περιστατικό μας υπεν-
θυμίζει ότι οι κατολισθήσεις είναι συ-
χνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Γενικά, τα
κατολισθητικά φαινόμενα περιλαμβά-
νουν όλες τις πιθανές μορφές μετακίνη-
σης εδαφικής ή βραχώδους μάζας και
ειδικότερα κατολισθήσεις εδαφικών μα-
ζών κάθε μορφής, καταπτώσεις βράχων,
καθιζήσεις και εδαφικές υποχωρήσεις.
Μόνο μέσα σε δύο χρόνια από τα Δελ-
τία Κατολισθήσεων της Ελληνικής Αρ-
χής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) προκύπτει ότι
έχουν διερευνηθεί 501 κατολισθητικά
φαινόμενα χωρίς προφανώς να συμπερι-
λαμβάνονται σε αυτά οι κατολισθήσεις
που δεν έχουν δηλωθεί ή εκείνες με τις
οποίες δεν έχει ασχοληθεί η Αρχή.

Συγκεκριμένα, το 2020 καταγράφηκαν
312 σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα. Η
Περιφέρεια της Ελλάδας που επλήγη πε-
ρισσότερο ήταν αυτή της Θεσσαλίας με
ποσοστό καταγεγραμμένων κατολισθή-
σεων 62.82%, ενώ ακολουθούν οι Περι-
φέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας με
11.54%, της Στερεάς Ελλάδας με 7.69%
και η Περιφέρεια της Ηπείρου 5.77%,
ενώ με μικρότερο αριθμό γεγονότων ακο-
λουθούν οι υπόλοιπες Περιφέρειες.

Το 2021 καταγράφηκαν 189 σοβαρά
κατολισθητικά φαινόμενα. Η Περιφέρεια
της Δυτικής Ελλάδας επλήγη περισσό-
τερο από κατολισθήσεις (ποσοστό
35,45%) και ακολουθούν οι Περιφέρειες
της Ηπείρου (15,34%), της Θεσσαλίας

(13,76%), Ιονίων Νήσων (10,58%) και
Νοτίου Αιγαίου (8,99%), ενώ συγκριτικά
λιγότερα φαινόμενα σημειώθηκαν στις
Περιφέρειες Κρήτης (5,82%), Στερεάς
Ελλάδας (4,23%) και Πελοποννήσου
(2,65%) και πολύ μικρότερος αριθμός
στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Από το 2010 η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. συντάσσει
ετήσια συνοπτική έκθεση των κατολι-
σθητικών φαινομένων, ενώ από το 1952
έως σήμερα, έχουν ερευνηθεί από τη
Γεωλογική Υπηρεσία της Ελλάδας πε-
ρισσότερα από 8.000 φαινόμενα κατο-
λισθήσεων στον ελλαδικό χώρο.

Οι κατολισθήσεις στην Ελλάδα σε πολ-

λές περιπτώσεις έχουν επιφέρει θανάτους
και τραυματισμούς, αλλά και σημαντικές
ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Μία
από τις πιο τραγικές περιπτώσεις κατολί-
σθησης είναι αυτή που καταπλάκωσε το
Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας, στις 13 Ια-
νουαρίου 1963. Ένα ισχυρό βουητό, που
έβγαινε μέσα από το βουνό, ακούστηκε
λίγο μετά τις 8 το πρωί ως έσχατη προει-
δοποίηση καθώς η πλαγιά κατρακύλησε
καταπλακώνοντας μεγάλο μέρος του χω-
ριού. Ένα μεγάλο κύμα λάσπης, παρα-
σέρνοντας βράχια και δέντρα, σκέπασε
τα μισά από τα 150 πέτρινα σπίτια του
Μικρού Χωριού. Δεκατρείς άνθρωποι
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Η κατάπτωση βράχων στον κόλπο του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο φέρνει στο προσκήνιο
το ευρύτερο πρόβλημα της αύξησης των κατολισθήσεων, το οποίο συνδέεται άμεσα

με την αύξηση των βροχοπτώσεων, άρα και την κλιματική αλλαγή.
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έχασαν τη ζωή τους. Η καταστροφική κα-
τολίσθηση οφειλόταν, πέρα από το σα-
θρό του εδάφους, στις διαρκείς βροχο-
πτώσεις των προηγούμενων μηνών. Η
κατολίσθηση, με μικρότερη ένταση, συ-
νεχίστηκε για αρκετές ημέρες. Ένα νέο
Μικρό Χωριό ανεγέρθηκε σε κοντινό
ασφαλές σημείο, αν και μερικοί κάτοικοι
έμειναν στον παλιό οικισμό. 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με έντονο
μορφολογικό ανάγλυφο και γεωλογική
δομή, χαρακτηριστικά που βοηθούν
στην εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.
Όμως, τα τελευταία χρόνια, οι κατολι-
σθήσεις στον ελλαδικό χώρο έχουν αυ-
ξηθεί αισθητά. Η αύξηση αυτή οφείλε-
ται κυρίως στην αύξηση των έντονων
καιρικών φαινομένων εξαιτίας της κλι-
ματικής αλλαγής, στις συνέπειες από τις
μεγάλες πυρκαγιές και την συνεπακό-
λουθη απογύμνωση του εδάφους από τα
δάση και την βλάστηση που συγκρα-
τούν το έδαφος και στο παλαιωμένο
οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο είχε κα-
τασκευαστεί πολλά χρόνια πριν ορι-
στούν αυστηρότερες προδιαγραφές.
Αυτό αφορά κυρίως το δευτερεύον
επαρχιακό καθώς στις Εθνικές Οδούς
και τους αυτοκινητοδρόμους σπανίως
εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα.

Επιπλέον, όπως στην περίπτωση της
Ζακύνθου που προαναφέραμε ορισμέ-
νες κατολισθήσεις αποτελούν δευτερο-
γενή φαινόμενα σεισμικών δονήσεων
και ανθρωπογενών παρεμβάσεων, οι
οποίες κάνουν ακόμα πιο ευάλωτες ορι-
σμένες περιοχές, όπως π.χ. το μπάζωμα
ρεμάτων, η άναρχη δόμηση και γενικό-
τερα τα μικρά ή μεσαία έργα και κατα-
σκευές που γίνονται σε ευαίσθητες πε-
ριοχές χωρίς να έχουν προηγηθεί οι
απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες, γεγο-
νός που αυξάνει σημαντικά το ρίσκο
μιας κατολίσθησης.

Περισσότερο ευάλωτες σε κατολι-
σθήσεις -όπως προκύπτει και από τα
στοιχεία- είναι οι ορεινές και οι ημιορει-
νές περιοχές, οι οποίες δέχονται μεγάλο
όγκο κατακρημνισμάτων λόγω της μορ-
φολογίας και των γεωλογικών συνθη-
κών. Σε μία χώρα σαν την Ελλάδα είναι
σχεδόν αδύνατον να μηδενιστεί κίνδυ-
νος από τις κατολισθήσεις. Το Τμήμα

Τεχνικής Γεωλογίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
έχει την ευθύνη λειτουργίας της Ομάδας
Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ), που ενερ-
γοποιείται μετά από σοβαρά κατολισθη-
τικά φαινόμενα, μεγάλους σεισμούς ή
άλλες φυσικές καταστροφές γεωλογικής
αιτιολογίας. Κλιμάκια της ΟΑΠ μετα-
βαίνουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές,
με σκοπό την εκτίμηση της επικινδυνό-
τητας και της δυναμικής των φαινομέ-
νων, καθώς και την παροχή συμβουλευ-
τικών οδηγιών προς τους αρμόδιους φο-
ρείς, για την άμεση αντιμετώπιση των
φαινομένων. Από το 2016 η δραστηριό-
τητα της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης

της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Ι.Γ.Μ.Ε) καλύπτει και
τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας

Σαν επιπλέον μέτρο, καλό θα ήταν να
επεκταθεί το παραπάνω σύστημα και να
δημιουργηθεί, με τα απαραίτητα κονδύ-
λια και επιστημονικό προσωπικό, ένα
εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθη-
σης με περιοδικές επιθεωρήσεις ανά ένα
ή δύο χρόνια, τουλάχιστον στα σημεία
εκείνα που θεωρούνται πιο ευάλωτα και
έχουν στο παρελθόν εμφανίσει κατολι-
σθήσεις, ώστε να περιοριστεί τουλάχι-
στον ο κίνδυνος από τις καταπτώσεις
βράχων.

Περισσότερο ευάλωτες σε κατολισθήσεις είναι οι ορεινές και οι ημιορεινές περιοχές,
οι οποίες δέχονται μεγάλο όγκο κατακρημνισμάτων λόγω της μορφολογίας 

και των γεωλογικών συνθηκών.
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Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του υπουργείου Πολιτι-
κής Προστασίας, ο απολογι-
σμός της φετινής αντιπυρι-
κής περιόδου είναι καλύτε-

ρος από τις προηγούμενες χρονιές. Στη
φετινή αντιπυρική περίοδο, που τυπικά
ολοκληρώθηκε την 31η Οκτωβρίου, το
μέγεθος των καμένων εκτάσεων είναι
σημαντικά μικρότερο συγκριτικά με
την περυσινή καταστροφική χρονιά.
Αυτό οφείλεται στις ευνοϊκότερες και-
ρικές - κλιματολογικές συνθήκες και τη
βελτίωση του μηχανισμού αντιμετώπι-
σης δασικών πυρκαγιών. Μερικές από
τις πιο επιτυχείς πρωτοβουλίες που
ανέλαβε φέτος η Πολιτική Προστασία,
ήταν η συγκρότηση των Ειδικών Μονά-
δων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ),
που σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμο-
ποιήθηκαν ως μονάδες άμεσης επέμβα-
σης, η πιλοτική εφαρμογή του προ-
γράμματος προεγκατάστασης, με την
προληπτική εγκατάσταση στη χώρα
Ευρωπαίων πυροσβεστών, ενώ τα στε-
λέχη του υπουργείου μιλούν και για
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ
όλων των συναρμόδιων φορέων (Πυρο-
σβεστική, Αυτοδιοίκηση, Δασαρχείο
κ.ά.).

Από την αρχή του έτους μέχρι και την
31η Οκτωβρίου εκδηλώθηκαν 9.245
πυρκαγιές, αριθμός κατά 3,1% μεγαλύ-
τερος συγκριτικά με τον μέσο όρο συμ-
βάντων κατά τη διάρκεια της τελευ-

ταίας 15ετίας (8.958). Αν και τα περι-
στατικά πυρκαγιών ήταν φέτος αυξη-
μένα σε σχέση με άλλες χρονιές, η
έκταση των καμένων εκτάσεων είναι
σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με το
παρελθόν. Το 2022 κάηκαν 238.382
στρέμματα, με τον μέσο όρο καμένων
δασικών εκτάσεων την τελευταία
15ετία να ξεπερνάει τα 500.000 στρέμ-
ματα. Πρόκειται για μείωση της τάξης
του 52,4%. Σε ό,τι δε αφορά αμιγώς τις
δασικές εκτάσεις, η μείωση υπερβαίνει
το 62%.

Αν και τα αριθμητικά δεδομένα από
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής
Δασικών Πυρκαγιών (European Forest
Fire System - EFFIS) διαφέρουν ελα-
φρώς, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι
το 2022 κύλησε καλύτερα συγκριτικά
με το περασμένο έτος. Σύμφωνα με το
EFFIS, λοιπόν, το 2022 καταγράφηκαν
53 σοβαρές δασικές πυρκαγιές και έγι-
ναν στάχτη 208.000 στρέμματα. Το
2021 αντίστοιχα καταγράφηκαν 84 σο-
βαρά συμβάντα και τα καμένα στρέμ-
ματα ανήλθαν σε 1,3 εκατ. Τόσο το
2020 πάντως όσο και το 2019 τα στρέμ-
ματα που αποτεφρώθηκαν δεν ξεπέρα-
σαν τα 150.000 στρέμματα. Στον πί-
νακα φαίνονται οι μεγαλύτερες πυρκα-
γιές του 2022.

Οι δυο μεγαλύτερες πυρκαγιές φέτος
ήταν εκείνες της Πεντέλης στην Αττική
και της Δαδιάς στον Έβρο. Στην Πε-
ντέλη, οι δύο εστίες φωτιάς δημιούργη-

καν σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο
ενεργά και μεγάλα μέτωπα. Το ένα κι-
νήθηκε στην κορυφογραμμή της Πεντέ-
λης και το δεύτερο σε μία ρεματιά που
οδηγούσε στο Ντράφι. Οι άνεμοι
έπνεαν με ένταση 7-8 μποφόρ και ταχύ-
τητες που ξεπερνούσαν τα 80 χιλιόμε-
τρα την ώρα. Το γεωγραφικό ανάγλυφο
της περιοχής ήταν τέτοιο που ενίσχυσε
την ένταση των ανέμων, καθώς όταν ο
άνεμος και το πυροτεχνικό φορτίο «συ-
γκρουόταν» με ορεινό όγκο ή κάποιο
άλλο φυσικό εμπόδιο, έκανε στροβιλι-
σμούς, και το ξεπερνούσε με ένταση
και ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα
10 μποφόρ και ταχύτητα που έφθανε τα
115 χιλιόμετρα την ώρα. Τα δύο μέ-
τωπα όταν μπήκαν στους οικιστικούς
ιστούς, Ντράφι, Πεντέλη, Ανθούσα,
Διώνη, Δασαμάρι, Παλιά Πεντέλη, Γέ-
ρακα, Βούλα Πικερμίου, Πανόραμα
Παλλήνης, Παλλήνη, Νέα Παλλήνη και
στα Νοσοκομεία Παίδων Πεντέλης,
ΠΙΚΠΑ, βρήκαν πρόσφορο έδαφος
επέκτασης και καύσιμη ύλη από ακαθά-
ριστα σημεία των οικισμών, με συσσω-
ρευμένα ξερά κλαδιά, ψηλά χόρτα, που
λειτούργησαν ως επικίνδυνα «φυτίλια»
στην ήδη προβληματική συνύπαρξη δα-
σικού ιστού με πυκνοκατοικημένο οικι-
στικό ιστό. Παρότι φέτος περισσότερα
από 70 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατε-
θεί για προληπτικούς καθαρισμούς, σε
δάση, περιαστικές εκτάσεις και αρχαιο-
λογικούς χώρους, τα προγράμματα

2022
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«Δρυάδες» και ANTINERO, ολοκλη-
ρώνονται με καθυστέρηση.

Η πυρκαγιά που σημειώθηκε στο
Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς-Λευ-
κίμης-Σουφλίου συγκλόνισε την ελλη-
νική κοινωνία που παρακολουθούσε επί
μέρες «με κομμένη ανάσα» την εξέλιξη
του πύρινου μετώπου. Λόγω της ιδιαιτε-
ρότητας της περιοχής και του κινδύνου
για ένα μοναδικό δάσος παγκόσμιας μο-
ναδικότητας με τα αρπακτικά πουλιά,
υπήρξε άμεση κινητοποίηση και παρέμ-
βαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Παρά την άμεση και τεράστια κινητο-
ποίηση δυνάμεων και τις εξαιρετικά ευ-
μενείς καιρικές συνθήκες, η πυρκαγιά
έκαψε ένα μεγάλο μέρος του πυρήνα
του Εθνικού Πάρκου επί επτά συνεχό-
μενες ημέρες. Ευτυχώς αποφεύχθηκαν
τα χειρότερα, δηλαδή σώθηκαν οι οικι-
σμοί, ειδικά της Δαδιάς όπου η φωτιά
πλησίασε πολύ κοντά, ενώ σώθηκε και
η αποικία του μαυρόγυπα και οι φωλιές
του ασπροπάρη. 

Το Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου αποτελεί μία από
τις σημαντικότερες περιοχές για την
προστασία των αρπακτικών πουλιών σε
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αποτε-

επίπεδο εξαρτάται από τη διατήρηση
της αποικίας του στην περιοχή. Επίσης,
στην ίδια περιοχή φιλοξενούνται και τα
τρία από τα πέντε εναπομείναντα ζευγά-
ρια ασπροπάρη της Θράκης. Να σημει-
ωθεί ότι τα πέντε αυτά ζευγάρια συνι-
στούν το σύνολο του ελληνικού πληθυ-
σμού του είδους που και διεθνώς είναι
«Κινδυνεύον».

λεί μία από τις πρώτες περιοχές στην
Ελλάδα που τέθηκαν σε καθεστώς προ-
στασίας, καθώς εκεί συμβιώνουν και
ευδοκιμούν συγκεντρωμένα πολλά είδη
της χλωρίδας και της πανίδας της Βαλ-
κανικής χερσονήσου, της Ευρώπης και
της Ασίας. Ανάμεσα στα σπάνια είδη
που φιλοξενεί ξεχωρίζει ο μαυρόγυπας,
η επιβίωση του οποίου σε βαλκανικό

04 Ιουνίου
23 Ιουνίου
04 Ιουλίου
05 Ιουλίου
15 Ιουλίου
16 Ιουλίου
20 Ιουλίου
25 Ιουλίου
26 Ιουλίου
28 Ιουλίου
13 Αυγούστου

74.390 στρ.
2.930 στρ. 
8.180 στρ.

12.420 στρ. 
4.420 στρ.

23.390 στρ.
28.360 στρ.
7.770 στρ.
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Ν. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΛΛΑ
ΗΛΕΙΑ
ΦΩΚΙΔΑ
ΙΚΑΡΙΑ-ΣΑΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗ
Β. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛΕΙΑ
ΕΒΡΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ
ΘΑΣΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙα ΕκτασΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι μεΓΑΛΥΤεΡεΣ ΠΥΡΚΑΓιεΣ ΤΟΥ ΦεΤιΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑιΡιΟΥ
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Ένα νέο έντομο 
εξολοθρεύει τις μουριές
της Αθήνας 

Ο
ι μουριές είναι αναπόσπαστο
κομμάτι των δρόμων και της
ιστορίας της Αθήνας. Όμως,

εδώ και τρία χρόνια, ένα έντομο κα-
τατρώει τις μουριές στην Αθήνα, χω-
ρίς να έχει βρεθεί αντίδοτο. Πρόκει-
ται για το «Xylotrechus chinensis»,
ένα έντομο (ξυλοφάγο σκαθάρι) νέο
στον Ελλαδικό χώρο, που ανήκει
στην εντομοπανίδα της Ανατολικής
Ασίας (Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν)
και φαίνεται ότι ήρθε στην Ελλάδα
μέσω του εμπορίου και των κοντέινερ
μεταφοράς από την Ισπανία. Oι πρώ-
τες αναφορές για την ύπαρξή του
εντοπίζονται στο Ηράκλειο Κρήτης
το 2017 και έκτοτε ο πληθυσμός του
αυξήθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα
να εντοπίζεται πλέον και στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αττικής. Το σκα-
θάρι μέχρι σήμερα φαίνεται ότι προ-
σβάλλει μόνο τις μουριές, με αποτέ-
λεσμα να προκαλεί συγκεκριμένες
καταστροφές στα δένδρα αυτά. Οι
προνύμφες του δημιουργούν οπές
και στοές εντός του κορμού, με απο-
τέλεσμα την αποδυνάμωση του δέ-
ντρου, τη νέκρωση τμημάτων του ή
ακόμη και τη νέκρωση ολόκληρου
του δέντρου.

Το 2019, όταν το σκαθάρι έκανε για
πρώτη φορά την εμφάνισή του, ο Δή-
μος Αθηναίων έκοψε 500 μουριές και
το 2020 περίπου άλλες 750, ακολου-

θώντας τις οδηγίες των γεωπόνων,
που πρότειναν την άμεση απομά-
κρυνση των μολυσμένων δέντρων.
Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν περιόρι-
σαν την εξάπλωση του σκαθαριού.
Φέτος υπολογίζεται ότι περίπου
1.500 δέντρα έχουν ξεραθεί, ενώ το
30% από τις συνολικά 25.000 μου-
ριές που υπάρχουν στην πόλη φαίνε-
ται ότι έχει ήδη μολυνθεί. Τα τελευ-
ταία δύο χρόνια ο Δήμος Αθηναίων
αφαιρεί τις μουριές που ξεραίνονται
και στη συνέχεια θάβει τα δέντρα
στον ΧΥΤΑ για να μην εξαπλωθεί το
έντομο.

Ο Δήμος Αθηναίων αντικαθιστά κά-
ποια από τα δέντρα που κόβονται με
νεαρές μουριές, καθώς τα στοιχεία
δείχνουν ότι τα νεαρά δέντρα δεν
προσβάλλονται εύκολα από το
έντομο. Επιπλέον, η αρμόδια υπηρε-
σία του δήμου εξετάζει έντονα το εν-
δεχόμενο να αντικαταστήσουν μερι-
κές μουριές που απομακρύνονται με
άλλα είδη δέντρων, ώστε να μειωθεί ο
αριθμός των μουριών και να υπάρχει
μεγαλύτερη ποικιλία δέντρων. Έτσι,
δεν θα είναι ευάλωτα στην ανάπτυξη
και εξάπλωση μιας επιδημίας.

Η Βασιλίσσης Σοφίας, η Καλλιδρο-
μίου, η Ριζάρη, η περιοχή πέριξ του
Παναθηναϊκού Σταδίου, τα Σεπόλια
και ο Βοτανικός είναι μόνο κάποιες
από τις πολλές περιοχές της Αθήνας
όπου πολλές μουριές έχουν πληγω-
θεί από τις τρύπες που προκαλεί το
έντομο στον κορμό ή έχουν ξεραθεί
εντελώς. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τε-
θεί σε κόκκινο συναγερμό αυτό το
φθινόπωρο, που οι πληθυσμοί του
εντόμου αυξάνονται. Στην Αθήνα
υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου
100.000 δέντρα, εκ των οποίων το
25%, είναι μουριές. Είναι φανερό λοι-
πόν ότι οι μουριές αποτελούν πολύ
μεγάλο ποσοστό του αστικού πρασί-
νου της πόλης και η επέκταση της
προσβολής από το έντομο πρέπει να
περιοριστεί.

Προκειμένου να λάβει μέτρα για
την καταπολέμηση του εντόμου, ο
δήμος απευθύνθηκε στους αρμόδι-
ους επιστημονικούς φορείς της πό-
λης και συγκεκριμένα στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Μπενά-
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και
στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δα-
σικών Οικοσυστημάτων. Οι φορείς
αυτοί ξεκίνησαν πρόγραμμα παρακο-
λούθησης της επιδημιολογίας του
εντόμου, με σκοπό να προτείνουν μέ-
τρα για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του προβλήματος.

Απαγόρευση αλιείας 
στη Γυάρο

N
έα παράταση στο καθεστώς
περιβαλλοντικής προστασίας
της Γυάρου έως τον Ιούλιο του

2024 και καθολική απαγόρευση της
αλιείας στις προστατευόμενες ζώνες
προβλέπονται με Υπουργική Από-
φαση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου, η θαλάσσια περιοχή σε
ακτίνα τριών ναυτικών μιλίων γύρω από
τη Γυάρο έχει ανακηρυχθεί προστα-
τευόμενη από το 2019, ενώ παράλληλα
γίνεται συστηματική μελέτη της θαλάσ-
σιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Life».

Επικεφαλής του προγράμματος εί-
ναι η περιβαλλοντική οργάνωση
WWF, η οποία με τη συνδρομή του Λι-
μενικού Σώματος, κατέγραψε μείωση
στα περιστατικά παράνομης ερασιτε-
χνικής αλιείας κατά 55% και επαγγελ-
ματικής αλιείας κατά 85% την τελευ-
ταία πενταετία.

Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι από το 2018
έως το 2021 καταγράφηκαν 83 είδη
ψαριών έναντι 61 σε γειτονικές περιο-
χές, ενώ τα 24 από τα 36 είδη ήταν
μεγαλύτερου μεγέθους, σύμφωνα με
τη μελέτη του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

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



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 27

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

Όταν θεσπίστηκε το «προσωρινό»
καθεστώς προστασίας της Γυάρου,
μετά από το πολυετές ερευνητικό
πρόγραμμα LIFE, η αλιεία σε μια
ζώνη γύρω από το νησί επετράπη
μόνο συγκεκριμένους μήνες και με
συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η
απόφαση ήταν ασαφής ως προς το
ποια δημόσια αρχή ήταν υπεύθυνη
για την άδεια, με αποτέλεσμα η πε-
ριοχή να μην αλιευτεί για πέντε χρό-
νια και να μετατραπεί σε παράδεισο
για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Φέτος τον Απρίλιο όμως το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να
άρει την υποχρέωση άδειας, με απο-
τέλεσμα μόλις ξεκίνησε η αλιευτική
περίοδος, σκάφη από όλη την Ελλάδα
να έρθουν στη Γυάρο, με αποτέλεσμα
την υπεραλίευση της θαλάσσιας προ-
στατευόμενης περιοχής μέσα σε λίγες
ημέρες, καταστρέφοντας ό,τι είχαν
επιτύχει πέντε χρόνια προστασίας.

Με στόχο την προστασία της θα-
λάσσιας βιοποικιλότητας, το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προχωρά στην καθολική απαγόρευση
της αλιείας, ενώ αναμένει τα επιστη-
μονικά στοιχεία από το ΕΛΚΕΘΕ και
τη WWF για την κατάσταση της
ιχθυοπανίδας κατά τη διάρκεια του
τελευταίου τριμήνου.

Το πρόγραμμα «Life», σύμφωνα με το
υπουργείο, συνεχίζεται κανονικά, ενώ
βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ώστε
να προχωρήσει η έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος για την προστασία της
Γυάρου και της θαλάσσιας περιοχής.

Η 41η Διάσκεψη 
για την Ανταρκτική απέτυχε
να θέσει υπό προστασία 
σημαντικές περιοχές

Ε
πιστήμονες και πολιτικοί από
όλο τον κόσμο διαπραγματεύο-
νταν επί δυο εβδομάδες για το

μέλλον της Ανταρκτικής. Όμως, τα
συνολικά αποτελέσματα αυτού του
συνεδρίου απογοητεύουν, καθώς για
άλλη μια φορά δεν κατέστη δυνατόν
να τεθούν υπό προστασία ορισμένες
περιοχές.

Εδώ και χρόνια γίνεται μεγάλος
αγώνας για τρεις θαλάσσιες προστα-
τευόμενες περιοχές, οι οποίες όλες
μαζί καλύπτουν μια έκταση σχεδόν
τεσσάρων εκατομμυρίων τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων. Όμως τα σχέδια
αποτυγχάνουν εδώ και χρόνια εξαι-
τίας της Ρωσίας και της Κίνας. Οι ψή-
φοι των δύο χωρών φαίνεται να αντι-
κατοπτρίζουν τα συμφέροντά τους
στην ανάπτυξη της αλιείας κριλ στην
Ανταρκτική. Ωστόσο, η δημιουργία
μιας προστατευόμενης περιοχής
στην Ανταρκτική Χερσόνησο, ένα
hotspot για την αλιεία κριλ, δεν θα
συνεπαγόταν πλήρη απαγόρευση της
αλιείας, αλλά μάλλον ορισμένους πε-
ριορισμούς. Η Κίνα και η Ρωσία επεν-
δύουν στην αλιευτική τους ικανότητα
στην Ανταρκτική. Από την πλευρά
της, η Ρωσία δεν έχει αλιεύσει στον
Νότιο Ωκεανό από το 2010, αλλά τον
Φεβρουάριο ανακοίνωσε ότι σχεδιά-
ζει να επενδύσει 45 δισεκατομμύρια
ρούβλια στην αλιεία κριλ, συμπερι-
λαμβανομένης της κατασκευής πέντε
μηχανότρατων υψηλής χωρητικότη-
τας.

Η Επιτροπή απέτυχε και πάλι να
εγκρίνει ένα σχέδιο έρευνας και πα-
ρακολούθησης για τη Θάλασσα Ρος
που είναι απαραίτητο για τη διαχεί-
ριση της τεράστιας περιοχής, αλλά
έχει μπλοκαριστεί από τη Ρωσία. Αρ-
νήθηκε να υιοθετήσει νέα μέτρα για

τη ρύθμιση της αλιείας, που είχαν ζη-
τηθεί, τόσο από τα μέλη της αλιευτι-
κής βιομηχανίας όσο και από τις περι-
βαλλοντικές ΜΚΟ, αν και για διαφο-
ρετικούς λόγους.

Τον φετινό Σεπτέμβριο, τα αλιεύ-
ματα κριλ έφτασαν τους 411.544 με-
τρικούς τόνους, το δεύτερο μεγαλύ-
τερο που έχει καταγραφεί στη Δυτική
Ανταρκτική, όπου συμβαίνει όλη η
αλιεία κριλ. Αυτό το μικρό ασπόνδυλο
που μοιάζει με γαρίδα χρησιμοποιεί-
ται κυρίως για ζωοτροφές και για δια-
τροφικά συμπληρώματα.

Η επόμενη διάσκεψη θα γίνει στη
Χιλή τον Απρίλιο του 2023. Στην
έκτακτη αυτή σύνοδο, τα 26 κράτη-
μέλη και η ΕΕ θα αφιερώσουν μια
εβδομάδα στη δημιουργία νέων θα-
λάσσιων προστατευόμενων περιο-
χών.

Εάν πετύχει, θα μπορούσε να δημι-
ουργηθεί η μεγαλύτερη προστατευό-
μενη περιοχή στον κόσμο. Ταυτό-
χρονα όμως θα αντιπροσώπευε μόνο
το 1% των παγκόσμιων ωκεανών. Οι
επιστήμονες έχουν προτείνει εδώ και
καιρό την προστασία τουλάχιστον
του 30% των ωκεανών σε όλο τον κό-
σμο μέχρι το 2030.
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Αύξηση των παγκόσμιων 
εκπομπών άνθρακα το 2022

T
ο 2022 οι παγκόσμιες εκπομπές
άνθρακα παραμένουν σε υψηλά
επίπεδα, με αποτέλεσμα να

απομακρυνόμαστε όλο και περισσό-
τερο από τον επιθυμητό στόχο περιο-
ρισμού της ανόδου της θερμοκρα-
σίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Συγκε-
κριμένα, οι εκπομπές πιθανότατα θα
σημειώσουν νέο ρεκόρ φέτος, αυξη-
μένες κατά 1% έναντι του 2021, λόγω
της καύσης ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με τους περίπου 100 επι-
στήμονες του διεθνούς προγράμμα-
τος Global Carbon Project, αν τα επί-
πεδα αυτά εκπομπών συνεχιστούν,
υπάρχει πλέον πιθανότητα 50% η
άνοδος της θερμοκρασίας να κινηθεί
πάνω από 1,5 βαθμό μέσα στα επό-
μενα εννέα χρόνια (έως το 2031). Μέ-
χρι σήμερα η θερμοκρασία έχει ανέ-
βει κατά 1,1 βαθμούς σε σχέση με τα
προβιομηχανικά επίπεδα και ήδη έχει
προκαλέσει μεγάλες κλιματικές κατα-
στροφές.

Η έκθεση των επιστημόνων του διε-
θνούς προγράμματος Global Carbon
Project που κυκλοφόρησε πρόσφατα,
υποδεικνύει το χάσμα μεταξύ των
υποσχέσεων που έχουν δώσει οι κυ-
βερνήσεις, οι εταιρείες και οι επενδυ-
τές για μείωση των εκπομπών που
προκαλούν υπερθέρμανση του πλα-
νήτη τα επόμενα χρόνια και των ενερ-
γειών τους επί του παρόντος -ενέρ-
γειες οι οποίες προκαλούν συνεχή
αύξηση των εκπομπών.

Βάσει της έκθεσης οι συνολικές εκ-
πομπές CO2 αναμένεται να φθάσουν
τους 41 δισ. τόνους το 2022, με τους
37 δισ. τόνους να προέρχονται από
την καύση ορυκτών καυσίμων και 4
δισ. τόνους από την αλλαγή χρήσης
γης (ιδίως τις αποψιλώσεις δασών),
κυρίως σε Βραζιλία, Ινδονησία και
Κονγκό.

Παράλληλα οι εκπομπές από την
καύση άνθρακα αυξήθηκαν, διότι οι
χώρες στράφηκαν στα πιο ρυπογόνα
ορυκτά καύσιμα, αφότου η Ρωσία πε-
ριόρισε τις προμήθειες φυσικού αε-
ρίου προς την Ευρώπη μετά την ει-
σβολή της στην Ουκρανία τον Φε-
βρουάριο, μια κίνηση που εκτόξευσε
τις παγκόσμιες τιμές του φυσικού αε-
ρίου στα ύψη. Το πετρέλαιο θα είναι
φέτος η πηγή με τη μεγαλύτερη συμ-
βολή στη συνολική αύξηση των εκπο-
μπών άνθρακα. Οι εκπομπές άνθρακα
αναμένεται να μειωθούν το 2022 στην
Κίνα (-0,9%) και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (-0,8%), αλλά να αυξηθούν
στις ΗΠΑ (1,5%) και στον υπόλοιπο
κόσμο (1,7%).

Η πανδημία επέφερε πτώση ρεκόρ
στις παγκόσμιες εκπομπές CO2 το
2020, ωστόσο επί του παρόντος βρί-
σκονται πλέον ελαφρώς υψηλότερα
από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η ξηρά και οι ωκεανοί που απορρο-
φούν και αποθηκεύουν άνθρακα με
φυσικό τρόπο, συνεχίζουν να αφαι-
ρούν περίπου τις μισές εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα από την ατμό-
σφαιρα. Μολονότι το ισοζύγιο άν-
θρακα έχει σχετικά βελτιωθεί σε
σχέση με τη δεκαετία του 2000, οι
ερευνητές τόνισαν ότι «βρισκόμαστε
ακόμη μακριά από τις μειώσεις εκπο-
μπών που χρειαζόμαστε».

Από την πλευρά της, η επιτροπή
κλιματικής επιστήμης του ΟΗΕ προει-
δοποιεί ότι τα αέρια θερμοκηπίου
πρέπει να μειωθούν κατά 43% έως το
2030 σε παγκόσμιο επίπεδο, προκει-
μένου να περιοριστεί η υπερθέρ-

μανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό
Κελσίου και να αποφευχθούν οι πιο
σοβαρές επιπτώσεις από την κλιμα-
τική αλλαγή. 

Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι
εκπομπές τα επόμενα χρόνια καθώς
οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο δεν
έχουν δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για
τη μακροπρόθεσμη αντίδρασή τους
στην πανδημία και το φυσικό αέριο
της Ρωσίας και ειδικότερα αν θα συ-
νεχίσουν να χρησιμοποιούν την
καύση άνθρακα ή εναλλακτικά θα
στραφούν σε πιο καθαρές μορφές
ενέργειας. 

Forestami: 
Το φιλόδοξο σχέδιο 
του Μιλάνου 
για μια πιο πράσινη πόλη

M
ε το σύνθημα «Ένα δέντρο
για κάθε πολίτη» το πρότζεκτ
“Forestami” στη μητροπολι-

τική περιοχή του Μιλάνου, είναι το
πρώτο του είδους του στην Ιταλία και
ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευ-
ρώπη.

Στόχος του προγράμματος είναι να
φυτευτούν έως και τρία εκατομμύρια
δέντρα μέχρι το 2030. Το φιλόδοξο
πρόγραμμα ξεκίνησε καλά καθώς
ήδη έχουν φυτευθεί 330.000 δέντρα.
Παρ’ όλα αυτά, το “Forestami” δεν
αφορά μόνο την φύτευση δέντρων,
αλλά και τον καθαρισμό του αέρα, τη
μείωση της ενεργειακής κατανάλω-
σης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής.

Η φύτευση δέντρων σε μια μεγα-
λούπολη είναι ωφέλιμη για όλους
τους πολίτες, καθώς είναι ο πιο απο-
τελεσματικός και οικονομικός τρόπος
για να επιβραδυνθούν οι συνέπειες
της υπερθέρμανσης του πλανήτη και
της κλιματικής αλλαγής. Φύτευση δέ-
ντρων σε μια πόλη σημαίνει μείωση
του διοξειδίου του άνθρακα.
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Υπενθυμίζουμε ότι οι μεγαλουπό-
λεις ευθύνονται μέχρι και για το 75%
της παραγωγής διοξειδίου του άν-
θρακα παγκοσμίως. Με άλλα λόγια
φέρουν ευθύνη για την κλιματική αλ-
λαγή. Τα δέντρα μπορούν να απορρο-
φήσουν τα μικροσωματίδια, τα οποία
έχουν εξαιρετικά ακραία επίπτωση
στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων
που ζουν σε αστικές περιοχές.

Το πρότζεκτ “Forestami” έχει τερά-
στια σημασία για το Μιλάνο, το οποίο
βρίσκεται στην κορυφή της κατάτα-
ξης των πιο μολυσμένων πόλεων στην
Ευρώπη. Για να αντιμετωπίσει το ζή-
τημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
το “Forestami” δεν φυτεύει απλώς
όσο το δυνατόν περισσότερα δέντρα.
Αξιολογεί επίσης τα τρωτά σημεία της
πόλης και τις περιοχές που είναι πιο
ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής. Πριν φυτευτούν δέ-
ντρα, είναι σημαντικό να προσδιορι-
στούν ποιες περιοχές είναι πιο ευαί-
σθητες στο φαινόμενο της «θερμικής
νησίδας», ποιες είναι πιο ευαίσθητες
στις πλημμύρες και ποιες είναι οι ιδα-
νικές θέσεις για τη δημιουργία οικο-
λογικών διαδρόμων που θα συνδέουν
ήδη υπάρχοντα δάση.

Προκειμένου να συμμετέχουν όσο
το δυνατόν περισσότεροι, οι υπεύθυ-
νοι του πρότζεκτ “Forestami” αποφά-
σισε να συνδυάσουν δημόσιες και
ιδιωτικές συνεισφορές. Στο έργο
μπορούν να συμμετάσχουν όλοι: το-
πικές διοικήσεις, δημόσιοι φορείς,
ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί και μεμονωμένοι πολίτες.

Για να βοηθήσει κάποιος, απλά πρέ-
πει να κάνει μια δωρεά στο έργο ή να
δώσει ένα φυτό ή ένα δέντρο ως
δώρο.

Περισσότεροι από τρία εκατομμύ-
ρια άνθρωποι ζουν στη μητροπολι-
τική περιοχή του Μιλάνου. Μέχρι το
2030, κάθε πολίτης θα έχει το δικό
του δέντρο, το οποίο θα παρέχει κα-
λύτερο αέρα και ποιότητα ζωής, ενώ
την ίδια ώρα θα συνδράμει στην αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πάνω από τις μισές χώρες
δεν διαθέτουν συστήματα
έγκαιρης προειδοποίησης
για φυσικές καταστροφές

O
αριθμός των καταγεγραμμέ-
νων καταστροφών έχει αυξη-
θεί κατά πέντε φορές, εν μέ-

ρει λόγω της κλιματικής αλλαγής που
προκαλείται από τον άνθρωπο και
των πιο ακραίων καιρικών συνθηκών.
Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχι-
στεί. Τα συστήματα έγκαιρης προει-
δοποίησης είναι ένα αποδεδειγμένο
και αποτελεσματικό μέτρο προσαρ-
μογής στο κλίμα, που σώζει ζωές και
χρήματα.

Παρόλο που οι ακραίες καιρικές και
κλιματικές καταστροφές εντείνονται,
οι μισές χώρες του κόσμου δεν διαθέ-
τουν τα προηγμένα συστήματα έγκαι-
ρης προειδοποίησης που απαιτούνται
για να σωθούν ζωές, προειδοποίησαν
τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με την νέα έκθεση από το
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη
Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών
(UNDRR) και τον Παγκόσμιο Μετεω-
ρολογικό Οργανισμό (WMO), οι αριθ-
μοί είναι ακόμη χειρότεροι για τις
αναπτυσσόμενες χώρες που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή της κλιματι-
κής αλλαγής. Λιγότερες από τις μισές
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και
μόνο το ένα τρίτο των αναπτυσσόμε-

νων μικρών νησιών διαθέτουν σύ-
στημα έγκαιρης προειδοποίησης
πολλαπλών κινδύνων.

Η έκθεση, για την παγκόσμια κατά-
σταση των συστημάτων έγκαιρων
προειδοποιήσεων πολλαπλών κινδύ-
νων (Global Status of Multi-Hzard
Early Warning Systems – Target G),
αναλύει νέα δεδομένα και δείχνει ότι
οι χώρες με ανεπαρκή συστήματα
έγκαιρης προειδοποίησης αντιμετω-
πίζουν κατά μέσο όρο οκτώ φορές
μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω φυσι-
κών καταστροφών σε σύγκριση με τις
χώρες που έχουν πιο ισχυρά μέτρα.

Τα κατάλληλα συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης για πλημμύρες, ξη-
ρασίες, καύσωνες, καταιγίδες ή άλλες
καταστροφές επιτρέπουν τον σχεδια-
σμό για την ελαχιστοποίηση των δυ-
σμενών επιπτώσεων. Τα συστήματα
έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών
κινδύνων αντιμετωπίζουν αρκετούς
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν
μόνοι, ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

Καθώς η κλιματική αλλαγή προκα-
λεί πιο συχνά, ακραία και απρόβλε-
πτα καιρικά φαινόμενα, η επένδυση
σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίη-
σης που στοχεύουν πολλαπλούς κιν-
δύνους είναι πιο επείγουσα από ποτέ.
Αυτό οφείλεται στην ανάγκη προειδο-
ποίησης όχι μόνο για τις αρχικές επι-
πτώσεις των καταστροφών, αλλά και
για τις επιπτώσεις δεύτερης και τρί-
της τάξης, όπως η υποχώρηση του
εδάφους έπειτα από έναν σεισμό ή ο
κίνδυνος από επιδημίες έπειτα από
ισχυρές βροχοπτώσεις. 
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Οι φτωχότερες περιοχές, συχνά οι
πιο ευάλωτες σε κλιματικές κρίσεις
και φυσικές καταστροφές είναι οι χει-
ρότερα εξοπλισμένες χώρες, οι
οποίες αντιμετωπίζουν όλο και περισ-
σότερο καταστάσεις που οδηγούν σε
δυσμενείς πολλαπλές επιπτώσεις.
Επιπλέον, κάτω από τις μισές λιγό-
τερο ανεπτυγμένες χώρες του κό-
σμου και μόνο το ένα τρίτο των ανα-
πτυσσόμενων μικρών νησιωτικών
κρατών διαθέτουν συστήματα έγκαι-
ρης προειδοποίησης πολλαπλών κιν-
δύνων, ανέφερε η έκθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, ο
αριθμός των ανθρώπων που επλήγη-
σαν από καταστροφές είχε σχεδόν δι-
πλασιαστεί από 1.147 ανά 100.000
κατά μέσο όρο ετησίως μεταξύ 2005
και 2014, σε 2.066 από το 2012 έως το
2021. Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο αριθ-
μός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν
ή αγνοούνται μετά από καταστροφές
ετησίως μειώθηκε από 1,77 ανά
100.000 άτομα σε 0,84, αντίστοιχα. Ο
αριθμός των νεκρών θα ήταν πολύ με-
γαλύτερος αν δεν υπήρχαν συστή-
ματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο ΟΗΕ είχε ανακοινώσει ότι επιθυ-
μεί τα επόμενα 5 χρόνια κάθε άνθρω-
πος στη Γη να είναι προστατευμένος
από τα ακραία μετεωρολογικά φαινό-
μενα και την κλιματική αλλαγή.

Μέσα σε 7 μήνες
η ανθρωπότητα 
κατανάλωσε ήδη 
όσα μπορούσε να παράγει
ο πλανήτης σε έναν χρόνο

H
28η Ιουλίου είναι για φέτος η
Ημέρα Υπέρβασης της Γης. Η
ημέρα δηλαδή κατά την οποία

για το 2022 έχουμε εξαντλήσει όλους
τους φυσικούς πόρους που μπορεί
να αναγεννήσει ο πλανήτης που κα-
τοικούμε σε διάστημα ενός έτους.
Αυτό σημαίνει ότι έως το τέλος του

έτους θα καταναλώνουμε πόρους με
πίστωση, όπως χαρακτηριστικά επι-
σημαίνουν οι οργανώσεις Global
Footprint Network και WWF.

Για να αντιληφθεί κανείς την
έκταση της υπερκατανάλωσης, θα
χρειαζόταν 1,75 φορά ο πλανήτης Γη
για να καλυφθούν οι ανάγκες του πα-
γκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με
αυτόν τον δείκτη, που δημιούργησαν
ερευνητές στις αρχές των χρόνων
του 1990 και δεν έχει πάψει να επιδει-
νώνεται έκτοτε.

Ο υπολογισμός αυτός δεν συμπερι-
λαμβάνει καν τις ανάγκες των υπόλοι-
πων ειδών που ζουν στη Γη. Η «υπέρ-
βαση» αυτή σημειώνεται όταν η αν-
θρώπινη κατανάλωση ξεπερνά τις
αναπαραγωγικές δυνατότητες των οι-
κοσυστημάτων.

Η ημέρα της υπέρβασης έρχεται
ολοένα και πιο γρήγορα τα τελευταία
50 χρόνια: Το 1970 ήταν η 29η Δεκεμ-
βρίου. Το 1980 η 4η Νοεμβρίου, το
1990 η 11η Οκτωβρίου, το 2000 η 23η
Σεπτεμβρίου και το 2010 η 7η Αυγού-
στου. Το 2020 ήταν μία εξαίρεση της

τάσης επιδείνωσης, αφού τα σκληρά
lockdown για την αντιμετώπιση της
πανδημίας καθυστέρησαν την άφιξή
της κατά 3 εβδομάδες σε σχέση με το
2010. Πολύ γρήγορα όμως επανήλθε
στο προηγούμενο επίπεδο -και συνέ-
χισε να επισπεύδεται.

Οι WWF και Global Footprint Net-
work επικρίνουν ειδικά το σύστημα
παραγωγής τροφίμων. Το οικολογικό
αποτύπωμα των τροφίμων είναι σημα-
ντικό: η παραγωγή τροφής κινητο-
ποιεί όλες τις κατηγορίες του αποτυ-
πώματος, ιδίως αυτή των καλλιερ-
γειών (που είναι απαραίτητες για να
τραφούν τα ζώα και οι άνθρωποι) και
του άνθρακα (η γεωργία είναι τομέας
που εκπέμπει μεγάλες ποσότητες αε-
ρίων που προκαλούν το φαινόμενο
του θερμοκηπίου). Ο περιορισμός της
σπατάλης τροφίμων θα επέτρεπε να
απωθηθεί η υπέρβαση για 13 ημέρες,
καθώς το ένα τρίτο των τροφίμων
σπαταλιέται σε παγκόσμια κλίμακα.

Το οικολογικό αποτύπωμα αυτό
υπολογίζεται με βάση έξι διαφορετι-
κές κατηγορίες, «τις καλλιέργειες,

Ημέρα Υπέρβασης της Γης
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τους βοσκότοπους, τους απαραίτη-
τους δασικούς χώρους για τα δασικά
προϊόντα, τις ζώνες αλιείας, τις οικο-
δομημένες εκτάσεις και τις δασικές
εκτάσεις που είναι απαραίτητες για
την απορρόφηση του διοξειδίου του
άνθρακα που εκπέμπεται από την
καύση ορυκτών καυσίμων» και συνδέ-
εται άρρηκτα με τον τρόπο ζωής και
την κατανάλωση, ειδικά στις πλού-
σιες χώρες.

Για παράδειγμα, αν όλη η ανθρω-
πότητα ζούσε όπως οι Γάλλοι, η
ημέρα της υπέρβασης θα καταγρα-
φόταν ακόμα νωρίτερα, την 5η Μαΐου
2022.

Αν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη
ζούσαν όπως ο μέσος κάτοικος του
Κατάρ, η Ημέρα Υπέρβασης της Γης
θα έπεφτε στις 10 Φεβρουαρίου. Αν
όλοι οι άνθρωποι ζούσαν όπως ο μέ-
σος κάτοικος της Τζαμάικα, ο πλανή-
της θα τελείωνε λίγο πριν τα Χριστού-
γεννα.

Η διάρκεια των ημερών 
στη Γη φαίνεται 
να μεγαλώνει μυστηριωδώς

Σ
ύμφωνα με τα ατομικά ρολόγια
ακριβείας και τις αστρονομικές
παρατηρήσεις, η διάρκεια της

μέρας στον πλανήτη μας ξαφνικά
φαίνεται να γίνεται μεγαλύτερη, κάτι
που προκαλεί προβληματισμό στους
επιστήμονες, αφού δεν είναι ακόμη
βέβαιοι γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η αύξηση της μέρας, έστω και ανε-
παίσθητα, κατά κλάσματα του δευτε-
ρολέπτου, μπορεί μελλοντικά να έχει,
μεταξύ άλλων, επιπτώσεις στην τή-
ρηση του χρόνου, σε συστήματα
πλοήγησης όπως το GPS και σε άλ-
λες τεχνολογίες.

Παρόλο που η μέρα συμβατικά ορί-
ζεται ότι έχει 24 ώρες, στην πραγμα-
τικότητα η διάρκεια του «24ώρου»
ποικίλλει, ανάλογα με το πόσο χρόνο

χρειάζεται η Γη για να κάνει μια
πλήρη περιστροφή. Αυτό εξαρτάται
από ποικίλους παράγοντες, μεταξύ
των οποίων και συμβάντα όπως ένας
μεγάλος σεισμός, τα κλιματικά και
ατμοσφαιρικά φαινόμενα, οι ωκεανοί
κ.ά. Έτσι, στην πραγματικότητα σπα-
νιότατα η μέρα διαρκεί 86.400 δευτε-
ρόλεπτα.

Εδώ και εκατομμύρια χρόνια η πε-
ριστροφή της Γης επιβραδυνόταν,
κυρίως λόγω των παλιρροιών υπό την
επήρεια της Σελήνης, μια διαδικασία
που κάθε αιώνα προσέθετε περίπου
2,3 χιλιοστά του δευτερολέπτου στη
διάρκεια της μέρας. Πριν δισεκατομ-
μύρια χρόνια η γήινη μέρα δεν διαρ-
κούσε περισσότερες από 19 ώρες.

Όμως κατά τα τελευταία 20.000
χρόνια περίπου, μια άλλη διαδικασία
έχει λάβει χώρα προς την αντίθετη
κατεύθυνση, επιταχύνοντας την περι-
στροφή του πλανήτη μας. Στο τέλος
της εποχής των παγετώνων, ο άξονας
της Γης άρχισε να περιστρέφεται τα-
χύτερα, μειώνοντας τη διάρκεια της
μέρας κατά περίπου 0,6 χιλιοστά του
δευτερολέπτου ανά αιώνα.

Από τη δεκαετία του 1960 οι επι-
στήμονες έχουν αρχίσει να κάνουν
ολοένα ακριβέστερες μετρήσεις της
ταχύτητας περιστροφής της Γης. Σε
συνδυασμό με τα ατομικά ρολόγια
που παρέχουν ύψιστη ακρίβεια, επι-
βεβαιώθηκε η ολοένα μεγαλύτερη
μείωση της διάρκειας της μέρας.

Στις 29 Ιουνίου 2022 καταγράφηκε
η πιο σύντομη μέρα στη Γη: 1,59 χι-
λιοστά του δευτερολέπτου λιγότερα

από τα 86.400 δευτερόλεπτα ή
86.400.000 χιλιοστά του δευτερολέ-
πτου ενός κανονικού 24ώρου. Όμως,
αν ληφθούν υπόψη και αφαιρεθούν οι
διακυμάνσεις λόγω παλιρροιών και
εποχικότητας, φαίνεται πως από το
2020 μέχρι σήμερα αφανώς η μέρα
αρχίζει και πάλι να μεγαλώνει.

Οι επιστήμονες δεν μπορούν να
εξηγήσουν το φαινόμενο. Υποθέτουν
ότι ίσως να οφείλεται σε αλλαγές στα
καιρικά συστήματα, στην αυξανόμενη
τήξη των πάγων λόγω κλιματικής αλ-
λαγής, σε φυσικές καταστροφές
όπως η τεράστια έκρηξη του ηφαι-
στείου στην Τόνγκα φέτος τον Ιανου-
άριο κ.ά. Οι επιστήμονες έχουν υπο-
θέσει ότι αυτή η πρόσφατη, μυστη-
ριώδης αλλαγή στην ταχύτητα περι-
στροφής του πλανήτη σχετίζεται με
ένα φαινόμενο που ονομάζεται «ταλά-
ντευση του Τσάντλερ» - μια μικρή
απόκλιση στον άξονα περιστροφής
της Γης με περίοδο περίπου 430 ημε-
ρών. Οι παρατηρήσεις από ραδιοτη-
λεσκόπια δείχνουν επίσης ότι η ταλά-
ντευση έχει μειωθεί τα τελευταία χρό-
νια. Τα δύο αυτά φαινόμενα μπορεί
να συνδέονται.

Μια τελευταία πιθανότητα, θα μπο-
ρούσε απλώς να είναι μακροπρόθε-
σμα παλιρροϊκά φαινόμενα που λει-
τουργούν παράλληλα με άλλες πε-
ριοδικές διαδικασίες για να προκαλέ-
σουν μια προσωρινή αλλαγή στον
ρυθμό περιστροφής της Γης.

Το φαινόμενο μπορεί να αποδειχθεί
παροδικό, αλλά ο χρόνος θα δείξει.
Σύμφωνα με τους Ματ Κινγκ και Κρί-
στοφερ Γουότσον του αυστραλιανού
Πανεπιστημίου της Τασμανίας, αν τε-
λικά επιβεβαιωθεί ότι οι μέρες στη Γη
γίνονται ξανά μεγαλύτερης διάρκειας,
θα πρέπει ίσως, κάποια στιγμή να εν-
σωματωθεί στα συστήματα τήρησης
του χρόνου ένα «αρνητικό εμβόλιμο
δευτερόλεπτο», κάτι που δεν έχει ξα-
νασυμβεί και το οποίο πάντως θεωρεί-
ται ελάχιστα πιθανό προς το παρόν. 




