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Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

Ένωση Αθηνών ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ.: 210-7220866
e-mail: contact@philodassiki.org
www.philodassiki.org
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ΠEΡIEXOMENA
4. Η Φιλοδασική εκπροσωπείται πλέον στο Δ.Σ. της EUROPARK Federation.

5. Tα Συνέδρια της EUROPARK Federation το 2022.

6. Συνάντηση του Προγράμματος LiFE UrbanGreeningPlans στην Αθήνα 

με θέμα: Social & Ecological Aspects of Periurban Parks in Attica.

8. To Brown Club Creece οργάνωσε εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα: 

Environmental Protection & Climate Change in 2023:

Challenges, Opportunities and the Road to Sustainability in Greece. 

10. Πυρηνική Ενέργεια - Είναι η Πράσινη Λύση στο Ενεργειακό Πρόβλημα;

14. To πρόβλημα της Λειψυδρίας.

16. Τυρφώνες - Ένα ξεχασμένο όπλο ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή.

19. Η Βόρεια Εύβοια γυρίζει σελίδα - Η ανασυγκρότηση έχει ξεκινήσει.

22. Κοινωνικός Λαχανόκηπος στο Πάρκο Τρίτση - Μια πρωτοπόρα πρωτοβουλία.

24. Το Γνέσιμο - Μια παραδοσιακή δεξιότητα των γυναικών.

27. Μικρές ειδήσεις.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Ποτάμι στην Ήπειρο.
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Aπό τον Οκτώβριο του 2021, o κ. N. Πάγκας
συμμετέχει ως μέλος-εκπρόσωπος των Περια-
στικών Πάρκων της Ευρώπης, στο Δ.Σ. της
EUROPARC Federation, έχοντας αντικαταστή-
σει τον απελθόντα, λόγω συνταξιοδότησης,

Maria Marti, πρώην Διευθυντή του Πάρκου της Collserola
της Βαρκελώνης. Μαζί με αυτή την εξαιρετικά τιμητική για
τη Φιλοδασική και για τη χώρα μας θέση, ο κ. Ν. Πάγκας ανέ-
λαβε από τον Δεκέμβριο του 2021 και τη θέση του Προέδρου
της Fedenatur/EUROPARC Periurban Commission, της
οποίας είναι μέλος και Γραμματέας, από τη σύστασή της τον
Ιανουάριο του 2017. 

Ο κ. Ν. Πάγκας παρουσιάζει το έργο της Periurban Commission 
στη Γενική Συνέλευση της EUROPARC, στο πλαίσιο 

του Συνεδρίου στο Argeles-sur-Mer της Καταλανικής Γαλλίας.

Η 
εκπροσωπείταί πλεον στο Δ.σ.

τΗσ EUROPARC Federation

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της EUROPARC Federation.



ΗEUROPARC Federation,
η Ομοσπονδία Προστα-
τευόμενων Περιοχών της
Ευρώπης, της οποίας η
Φιλοδασική είναι τακτικό

μέλος, ύστερα από δύο χρόνια πανδη-
μίας πραγματοποίησε δύο διά ζώσης
Συνέδρια μέσα στο 2022. 

Το πρώτο Συνέδριο έλαβε χώρα στο
Εθνικό Πάρκο “Neusiedler See -
Seewinkel” της Αυστρίας στις 2-5
Μαΐου στο οποίο συμμετείχε η Φιλοδα-
σική επροσωπούμενη από τη συνεργά-
τιδα του LIFE UrbanGreeningPlans κα
Μαριάννα Μπασούλου.

Το συνέδριο είχε θέμα την «Επικοινω-
νία στον 21ο αιώνα στα πλαίσια προστα-
σίας των Προστατευόμενων Περιοχών».
Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, παρουσιά-
σεις και ομαδικά εργαστήρια με θέματα
τη Βιοποικιλότητα, τα Διασυνοριακά
Πάρκα, τη συμμετοχή των νέων, τη σχέση
Ανθρώπου και Πολιτισμού και το μέλλον
των Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι διοργανωτές και οικοδεσπότες του
συνεδρίου ήταν το Εθνικό Πάρκο
Neusielder See - Seewinkel National
Park το οποίο βρίσκεται στην άκρη των
Άλπεων και στο δυτικό όριο των πεδιά-
δων της Παννονίας στην Αυστρία και
συνιστά μια προστατευόμενη συνο-
ριακή περιοχή με πλούσια βιοποικιλό-
τητα. Ιδρύθηκε το 1993 και αποτελείται
από μια μεγάλη λίμνη περιβαλλόμενη
από καλαμιώνες, εκτεταμένα λιβάδια,
βοσκοτόπια και αλυκές που δημιουρ-
γούν ένα μοναδικό φυσικό μωσαϊκό.
Αποτελεί το μοναδικό εθνικό πάρκο
στέπας στην Αυστρία και σταθμό για χι-
λιάδες αποδημητικά πτηνά.

Το δεύτερο Συνέδριο της EUROPARC
Federation πραγματοποιήθηκε στις 4-7

Οκτωβρίου στο Argeles-sur-Mer της
Καταλανικής Γαλλίας με τη συμμετοχή
των συνεργατών της Φιλοδασικής, κου
Ν. Πάγκα και κας Μ. Μπασούλου. Το
Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευ-
καιρία της ολοκλήρωσης του Προγράμ-
ματος LIFE NaturAdapt στο οποίο βασι-
κός εταίρος είναι η EUROPARC και είχε
θέμα: «Κλιματική Αλλαγή - Ανθεκτικά
Πάρκα». Στο Συνέδριο αυτό πραγματο-
ποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των με-
λών της EUROPARC - η πρώτη για το

νέο Δ.Σ. - και επικυρώθηκαν με την ομό-
φωνη ψήφο των μελών τα ετήσια ντο-
κουμέντα της Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο
του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν
πολλά Εργαστήρια και συμμετοχικές εκ-
δηλώσεις και παρουσιάστηκαν πρωτό-
τυπα θέματα και καλές πρακτικές στο
πνεύμα της προσαρμογής των Πάρκων
στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης πραγ-
ματοποιήθηκαν ημερήσιες εκδρομές που
κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ειδι-
κού ενδιαφέροντος.
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τα συνεΔρία 
της EUROPARC

Federation
το 2022

“Neusiedler See - Seewinkel”, Αυστρία

Argeles-sur-Mer, Γαλλία
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ΗΦιλοδασική Ένωση Αθη-
νών στο πλαίσιο συμμετο-
χής της στο Πρόγραμμα
LIFE UrbanGreeningPlans
διοργάνωσε την τεχνική

συνάντηση των εταίρων με θέμα “Social
& Ecological aspects of Periurban Parks
in Attica” στις 24 με 27 Ιανουαρίου
2023 στην Αθήνα. Την συνάντηση ορ-
γάνωσαν ο Δασοτεχνικός Υπεύθυνος
Διαχείρισης του Αισθητικού Δάσους
Καισαριανής Δρ Νίκος Πάγκας και η
MSc Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
κα Μαριάννα Μπασούλου.

Αρχικά οι εταίροι του προγράμματος
επισκέφτηκαν το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως ένα πρό-
τυπο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
και ένα από τα μεγαλύτερα σημεία πρα-
σίνου στην Αθήνα. 

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, η Φιλο-
δασική διοργάνωσε ημερίδα ενημέρω-
σης και παρουσίασης στο αμφιθέατρο
του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δα-
σικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) με
θέμα: «Περιπτώσεις φυσικών περιοχών
και χώρων πρασίνου στην Αττική»,
ώστε να δοθεί μια όσο το δυνατόν πλη-

ρέστερη εικόνα του πρασίνου μέσα και
γύρω από την Πρωτεύουσα. Στη διορ-
γάνωση της ημερίδας συμμετείχαν και
οι συνεργάτες της Φιλοδασικής, κα Κα-
τερίνα Λιάπη και κ. Παύλος Μπάτσιος.

Το πρόγραμμα της ημερίδας με τους
ομιλητές ήταν το εξής:
• Etienne Aulotte, Bruxelles Environ-

ment - Παρουσίαση του LIFE Urban-
GreeningPlans.

• Δρ Ειρήνη Πιτταρά, Διευθύντρια του
ΙΜΔΟ - Ιστορία του Ινστιτούτου.

• Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Director
of Research - Προώθηση της Ενσω-
μάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον
Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Δια-
κυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιμα-
τική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC
_GR_000029).

• Αθανάσιος Παγώνης, Αναπληρωτής
Καθηγητής ΕΜΠ - Παρουσίαση του
προγράμματος «Στρατηγική Σχεδια-
σμού και Παρεμβάσεις Προτεραιότη-
τας για την Αναζωογόνηση και Ενερ-
γοποίηση του Λόφου Λυκαβηττού».

• Γιώργος Μαχαίρας, Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Δασική Υπηρεσία Εθνι-
κού Πάρκου Λαυρίου Σουνίου - Κοι-

συναντΗσΗ του προγραμματοσ LIFE URbAnGREEnInGPLAns
στΗν αΘΗνα με Θεμα:

sOCIAL & ECOLOGICAL AsPECts OF PERIURbAn PARks In AttICA

Από την ημερίδα στις 25 Ιανουαρίου 
στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 

και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ).
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ροι του προγράμματος LIFE Urban-
GreeningPlans επισκέφτηκαν το Αισθη-
τικό Δάσος Υμηττού, που διαχειρίζεται
η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, όπου
πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο δάσος
από τον τεχνικό διευθυντή του δάσους
Δρα Νίκο Πάγκα καθώς και στην Ιερά
Μόνη Καισαριανής. Ενημερώθηκαν για
τη μεγάλη ιστορικότητα του μέρους, για
το έργο της Φιλοδασικής, τους τρόπους
διαχείρισης και προστασίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος αλλά και για τα προ-
βλήματα και τους κινδύνους που αντι-
μετωπίζει το δάσος. 

Στην συνέχεια της ίδιας ημέρας πραγ-
ματοποιήθηκε ενημερωτική ξενάγηση
στο κομμάτι του πράσινου διαδρόμου
της Πανεπιστημιούπολης που ανήκει
στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών από τον Γεωπόνο κ. Μι-
χάλη Αναστασιάδη του Τεχνικού Τμή-
ματος του ΕΚΠΑ. 

Την τελευταία ημέρα της τεχνικής συ-
νάντησης του LIFE UrbanGreening-

νωνικές και οικολογικές πτυχές ενός
φυσικού δάσους στο νοτιοανατολικό
τμήμα της περιφέρειας Αττικής.

• Μαριμίνα Μάζη, Φίλοι Εθνικών Δρυ-
μών Ελλάδος - Αξιολόγηση και Εκτί-
μηση Βιοποικιλότητας στην ευρύτερη
περιοχή του Αισθητικού Δάσους Και-
σαριανής.

Επίσης διεξήχθη εργαστήριο με θέμα:
“Carrying Capacity in Periurban Parks”
από την Estela Inés Farías Torbidoni
από το University of Lleida, Catalonia
και τον Ricardo Nogueira Mendes από
το University NOVA of Lisboa, ειδικούς
στα θέματα φέρουσας ικανότητας.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε
για τους εταίρους ενημερωτική ξενά-
γηση στο Άλσος Ιλισίων από τον Δασο-
λόγο κ. Χαρπαλή Πέτρο του Τμήματος
Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων που
αφορούσε τα θέματα διαχείρισης και
προστασίας του Άλσους.

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, οι εταί-

Plans πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο
Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα. Η
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων
Πάρνηθας, Σχινιά και Προστατευόμε-
νων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκρι-
μένα η Δασολόγος και προϊσταμένη της
μονάδας κα Ελένη Κατσιρώδη, ο Τοπο-
γράφος Μηχανικός κ. Κωσταντίνος
Κουμπής και η Βιολόγος κα Μαρία Τρι-
βουρέα επιμελήθηκαν την ενημερωτική
επίσκεψη των εταίρων στο Πάρκο, όπου
και τους ενημέρωσαν για τα θέματα δια-
χείρισης, για δράσεις με σκοπό την προ-
στασία και αναβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος καθώς και για θέματα
φύλαξης της περιοχής και απειλών που
δέχεται. 

Ακολουθεί το τελικό συνέδριο στην
Βαρκελώνη με θέμα “Greening Towards
Urban Resilience” όπου θα σημάνει
και το τέλος του προγράμματος LIFE
UrbanGreeningPlans. 

Ξενάγηση στο Άλσος Ιλισίων. Από την επίσκεψη στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

Οι εταίροι του Προγράμματος στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα και η παρουσίαση του Εθνικού Πάρκου.



Το Brown Club Greece διορ-
γάνωσε εκδήλωση με θέμα:
«Environmental Protection &
Climate Change in 2023:
Challenges, Opportunities,

and the road to Sustainability in Greece»,
τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, στο
Athens Capital Center Hotel - MGallery
Collection, όπου προσκλήθηκε να συμμε-
τάσχει στο πάνελ της εκδήλωσης, ο Πρόε-
δρος της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών,
κ. Γεώργιος Λ. Μελάς. 

Στο πάνελ συμμετείχαν εκτός της Φι-
λοδασικής Ένωσης Αθηνών, εκπρόσω-
ποι από τέσσερις περιβαλλοντικές Ορ-
γανώσεις: ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας,
Γενικός Διευθυντής της WWF Hellas, ο
κ. Αλέξης Γαληνός, Εκτελεστικός Διευ-
θυντής του ΔΣ της «Οργάνωση Γη», η
κα Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελε-
στική Διευθύντρια του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη και η κα
Αλίκη Λαμπροπούλου, υπεύθυνη για
τις εξωτερικές υποθέσεις της οργάνω-
σης Common Seas.

Στο πάνελ της εκδήλωσης από αριστερά: κα Σοφία Κουβελάκη, εκπρόσωπος του
Brown Club Greece, κ. Αλέξης Γαληνός, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣ της
«Οργάνωση Γη», κ. Δημήτρης Καραβέλλας,  Γενικός Διευθυντής της WWF Hellas,
κα Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.
Κ. Λασκαρίδη, κα Αλίκη Λαμπροπούλου, υπεύθυνη για τις εξωτερικές υποθέσεις της
Οργάνωσης Common Seas, κ. Γεώργιος Λ. Μελάς, Πρόεδρος της Φιλοδασικής Ένωσης
Αθηνών.

το bROwn CLUb GREECE
οργανωσε εκΔΗλωσΗ στΗν αΘΗνα με Θεμα:

EnvIROnmEntAL PROtECtIOn & CLImAtE ChAnGE In 2023:
Challenges, Opportunities and the Road to sustainability in Greece
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Στους προσκεκλημένους ομιλητές
έγιναν ερωτήσεις από την κα Σοφία
Κουβελάκη, εκπρόσωπο του Brown
Club Greece, σχετικά με το έργο των
Οργανώσεών τους, τις δράσεις τους για
την προστασία του Περιβάλλοντος και
τους στόχους τους για το 2023. 

Η κάθε Οργάνωση παρουσίασε το
έργο της και τους στόχους της, προσανα-
τολισμένους σε κάθε πτυχή προστασίας
του περιβάλλοντος, όπως η προστασία
των δασών, ο καθαρισμός των θαλασσών
και των παραλιών, η μείωση της χρήσης
του πλαστικού, η εδραίωση της έννοιας
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η παρέμβαση
σε πολιτικό επίπεδο για την προώθηση
πολιτικών που ενισχύουν την προστασία
της φύσης, αλλά και η ενίσχυση της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής Ένωσης
Αθηνών, κ. Μελάς, αναφέρθηκε στη ση-
μαντική ιστορία της Φιλοδασικής, στη
δημιουργία του Αισθητικού Δάσους
στον Υμηττό από το 1946, στο έργο της
Φιλοδασικής που επικεντρώνεται όλα
αυτά τα χρόνια, στην προστασία, τη
διατήρηση και την ανάπτυξη του δά-
σους, καθώς και στους άμεσους στό-
χους, με έμφαση την αντιπυρική προ-
στασία και τα έργα διαχείρισης για τη
συντήρηση και ανάπτυξη του δάσους.
Ακόμη ο κ. Μελάς τόνισε τη συνεχή ορ-
γάνωση δράσεων με τη συμμετοχή της
κοινωνίας, που συμβάλλουν στην ευαι-
σθητοποίηση της περιβαλλοντικής συ-
νείδησης, καθώς και στη διεξαγωγή
δράσεων και προγραμμάτων με στόχο
την περιβαλλοντική παιδεία των νέων.
Τα τελευταία χρόνια, τα οργανωμένα
προγράμματα για μαθητές σχολείων
πραγματοποιούνται σε καθημερινή
βάση, για όλη τη σχολική περίοδο, σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν επί-
καιρα και κρίσιμα περιβαλλοντικά ζη-

τήματα και ακούστηκαν απόψεις με
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού, ώστε να συμμετέχει και να συνει-
σφέρει στην ανάπτυξη του σημαντικού
έργου κάθε μιας Οργάνωσης σχετικά με
το φυσικό περιβάλλον. 

Μετά το τέλος του πάνελ, ο κ. Γεώργιος
Λ. Μελάς και η συνεργάτιδα της Φιλο-
δασικής κα Μαριάννα Μπασούλου, Δα-

σολόγος-Περιβαλλοντολόγος, είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκ-
προσώπους των Οργανώσεων και τους
παρευρισκόμενους στην εκδήλωση για
πιθανές συνεργασίες, δημιουργία νέων
γνωριμιών και ενίσχυση των ήδη υπαρ-
χουσών σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων
και ιδεών, όλα με στόχο το κοινό έργο
των Οργανώσεων που είναι η προστα-
σία της φύσης.

Ο Πρόεδρος της Φιλοδασικής, κ. Μελάς παρουσιάζει την ιστορία 
και το έργο της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.
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ΗΕυρώπη και ο υπόλοιπος
πλανήτης βιώνει τα αποτε-
λέσματα της ενεργειακής
κρίσης που βρίσκεται σε
εξέλιξη αρκετούς μήνες

έχοντας ξεσπάσει και ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Σήμερα η ΕΕ εξακολουθεί
να προμηθεύεται τεράστιες ποσότητες
φυσικού αερίου από τη Ρωσία (το 40%
της συνολικής της κατανάλωσης) και ο
φόβος ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία
μπορεί να κλιμακωθεί και έτσι να περιο-
ριστεί ή να διακοπεί αυτή η σχέση, ωθεί
την Ευρώπη στην αναζήτηση εναλλα-
κτικών λύσεων, με στόχο η εξάρτηση
από το ρωσικό φυσικό αέριο να τερμα-
τιστεί πλήρως.

Αυτή η κατάσταση και ενώ έχουν πε-
ράσει 70 χρόνια από τον πρώτο πυρη-
νικό αντιδραστήρα και 35 χρόνια από το
πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ,
έδωσε την ευκαιρία στο πυρηνικό λόμπυ
να επανέλθει με την απαίτηση να χαρα-
κτηριστεί η πυρηνική ενέργεια πράσινη
μορφή ενέργειας. 

Η αναγνώριση της συμβολής της πυ-
ρηνικής ενέργειας και του φυσικού αε-
ρίου στον αγώνα εναντίον της κλιματι-
κής αλλαγής από την Κομισιόν προκαλεί
αγανάκτηση στις οικολογικές οργανώ-
σεις, που κατηγορούν τις Βρυξέλλες πως
χαρακτηρίζουν ψευδώς και παραπλανη-
τικά φιλικές προς το περιβάλλον αυτές
τις μορφές ενέργειας, πως επιδίδεται σε
«greenwashing» («πράσινο ξέπλυμα»).

Το κείμενο, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρη-
τικά έχει σκοπό να επιτρέψει την επέν-
δυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε δραστηριό-
τητες που μειώνουν τις εκπομπές αερίων
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμο-
κηπίου και την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη. Εγγράφεται στα μέτρα για την επί-
τευξη του στόχου η ΕΕ να επιτύχει κλιμα-
τική ουδετερότητα ως το 2050. Η εξέλιξη
αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση
των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην
ήπειρο, για τον επιπλέον λόγο ότι οι πηγές

ενέργειας που χαρακτηρίζονται «πράσι-
νες» λαμβάνουν κρατικές και ευρωπαϊκές
επιδοτήσεις και άλλες διευκολύνσεις και
κίνητρα προκειμένου να επεκταθούν. 

Μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ
μόλις οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομέ-
νων της Γερμανίας και του Λουξεμβούρ-
γου, εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε
αυτή την «ταξινόμηση». Ο αριθμός τους
απέχει παρασάγγας από την «υπερπλειο-
ψηφία» των είκοσι κρατών που απαιτείτο
για να απορριφθεί το σχέδιο. Αντίθετα το
υπερασπίστηκαν η Γαλλία και χώρες της
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, επι-
χειρηματολογώντας ότι οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, φω-
τοβολταϊκά) δεν επιτρέπουν από μόνες
τους να καλυφθούν οι ενεργειακές ανά-
γκες λόγω του ότι από τη φύση τους δεν
επιτρέπουν αδιάλειπτη παραγωγή.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παράγουν
σήμερα περίπου το 10% της παγκόσμιας
ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου το ένα
τρίτο της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας χωρίς εκπομπή αερίων του θερμο-

κηπίου. Πιο συγκεκριμένα, είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη πηγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα στον
κόσμο μετά την υδροηλεκτρική ενέργεια.
Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της πυρηνι-
κής ενέργειας είναι η δυνατότητα να κα-
λύψει τις αυξανόμενες βιομηχανικές και
αστικές ανάγκες μας σε ενέργεια, η μη
έκλυση αερίων του θερμοκηπίου και η δυ-
νατότητα πρόβλεψης της παραγωγής και
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αν και η πυρηνική ενέργεια είναι μια
«καθαρή» πηγή ενέργειας, τεχνικά δεν εί-
ναι ανανεώσιμη. Η τρέχουσα πυρηνική
τεχνολογία βασίζεται στο μετάλλευμα
ουρανίου, το οποίο υπάρχει σε περιορι-
σμένες ποσότητες στον φλοιό της γης.
Όσο περισσότερο βασιζόμαστε στην πυ-
ρηνική ενέργεια, τόσο θα μειώνονται οι
πόροι ουρανίου. Συνακόλουθα θα αυξη-
θεί το κόστος εξόρυξης και αυτό θα επι-
φέρει μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις στην οικονομία και το οικοσύστημα.

Επιπλέον υπάρχει και το ακανθώδες
ζήτημα του κόστους. Αν και η λειτουρ-

πυρηνικη ενεργεια
είναι η πράσινη λύση 

στο ενεργειακό πρόβλημα;

Ο πυρηνικός σταθμός Φουκουσίμα Ι μετά τον σεισμό και το τσουνάμι το 2011. 
Πηγή: Wikimedia Commons



γία ενός σταθμού πυρηνικής ενέργειας
δεν απαιτεί μεγάλα ποσά, η κατασκευή
του είναι πολύ ακριβή, αφού οι πυρηνι-
κοί αντιδραστήρες είναι πολύπλοκες συ-
σκευές. Για αυτό απαιτούν πολλά επί-
πεδα ασφάλειας χτισμένα γύρω τους,
αυξάνοντας το κόστος.

Πράγματι, η κατασκευή ενός νέου πυ-
ρηνικού εργοστασίου είναι χρονοβόρα
και κοστοβόρα. Για να κατασκευαστεί
ένα εργοστάσιο χρειάζονται 10 με 20
χρόνια ανάλογα με τα κατασκευαστικά
προβλήματα. Τις τρεις τελευταίες δεκαε-
τίες έχουν κατασκευαστεί μόνο 4 εργο-
στάσια και δεν είναι ακόμα όλα σε λει-
τουργία. Στη Γαλλία και τη Φιλανδία κα-
τασκευάζονται δύο εργοστάσια με τη
«νέα» τεχνολογία πεπιεσμένου ύδατος. Η
δυσκολία κατασκευής οδηγεί και σε δυ-
σκολία καθορισμού του τελικού κόστους.
Παρά τα προβλήματα και την αύξηση του
κόστους από τον αρχικό προϋπολογισμό
των 2.5 δις σε πάνω από 15 δις, οι Γάλλοι
σκοπεύουν να κτίσουν 6 εργοστάσια.

Η πυρηνική ενέργεια εμπεριέχει κινδύ-
νους. Ακόμα και με τα ισχυρά πρωτό-
κολλα ασφαλείας έχουμε παραδείγματα
όπως η Φουκουσίμα, το Three Mile Island
και φυσικά το Τσερνόμπιλ που έχει χα-
ραχτεί στη συλλογική μνήμη. Δεν θα
αναφερθούμε στις εκατοντάδες περι-
πτώσεις μικρών ή μεγάλων διαρροών
ραδιενέργειας στο περιβάλλον από διά-
φορους αντιδραστήρες.

Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ
στις 26 Απριλίου 1986, θεωρείται η χει-
ρότερη πυρηνική τραγωδία στην ιστο-
ρία, καθώς σημειώθηκε 400 φορές πε-

Άποψη του αντιδραστήρα Νο 4 του Πυ-
ρηνικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας
του Τσερνόμπιλ αρκετούς μήνες μετά την
καταστροφή. Πηγή: Wikimedia Commons
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ρισσότερη ραδιενεργός κατακρήμνιση
στην ατμόσφαιρα από την ατομική
βόμβα στην Χιροσίμα. Δύο ημέρες μετά,
σουηδικοί σταθμοί παρατήρησης άρχι-
σαν να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ρα-
διενέργειας. Παρότι η σοβιετική κυβέρ-
νηση αποπειράθηκε αρχικώς να συγκα-
λύψει το γεγονός, αναγκάστηκε να πα-
ραδεχθεί ότι υπήρξε ένα «μικρό ατύ-
χημα». Επί δέκα ημέρες, τα φλεγόμενα
πυρηνικά καύσιμα απελευθέρωναν στην
ατμόσφαιρα εκατομμύρια ραδιενεργά
στοιχεία, σε ποσότητα που αντιστοιχεί
σε 200 βόμβες σαν αυτή της Χιροσίμα.
Ραδιενεργός σκόνη απλώθηκε πάνω από
την Ευρώπη και μέχρι τον Βόρειο Πόλο. 

Επισήμως, 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους μετά την έκρηξη. Όμως, από το
1986 έως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή
τους περισσότεροι από 25.000 στρατιώ-
τες και πολίτες από την Ουκρανία, τη Ρω-

σία, τη Λευκορωσία και άλλες Δημοκρα-
τίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι
οποίοι εστάλησαν στις εργασίες αποκα-
τάστασης του σταθμού. Σύμφωνα με τον
ΟΗΕ, περίπου 8,4 εκατομμύρια άνθρω-
ποι στις τρεις αυτές χώρες έχουν εκτεθεί
στη ραδιενέργεια, από την οποία έχει μο-
λυνθεί έκταση 150.000 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, ίση με τη μισή έκταση της
Ιταλίας. Τετρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι
εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αλλά περί-
που 6 εκατομμύρια εξακολουθούν να
ζουν σε μολυσμένες ζώνες. Το μοιραίο
εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ έκλεισε ορι-
στικά το Δεκέμβριο του 2000, ύστερα
από διεθνείς πιέσεις που δέχθηκε η κυ-
βέρνηση της Ουκρανίας και υπό τον
φόβο νέων πιθανών εκρήξεων στους πε-
παλαιωμένους αντιδραστήρες του.

Στη Φουκουσίμα, ο καταστροφικός
σεισμός των 8,9 ρίχτερ στις 11 Μαρτίου

2011, προκάλεσε ένα μεγάλο παλιρροϊκό
κύμα που έπληξε σφοδρότατα τις ακτές
της ανατολικής Ιαπωνίας, επιφέροντας
ανυπολόγιστες καταστροφές και σκορ-
πώντας τον θάνατο σε δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπους. Το τσουνάμι είχε ως αποτέ-
λεσμα την τήξη των τριών εκ των έξι
αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού
Φουκουσίμα‐Νταΐτσι, με αποτέλεσμα
την έκλυση τεράστιων ποσοτήτων ραδιε-
νέργειας στο περιβάλλον. Περισσότεροι
από 150.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Κανείς δεν ξέρει ακόμα την έκταση της
καταστροφής η οποία, εξακολουθεί να
υφίσταται μέχρι σήμερα. Δέκα χρόνια
μετά το ατύχημα συνεχίζεται η διαρροή
ραδιενέργειας και θα χρειαστούν 30-40
χρόνια για να μεταφερθούν τα ραδιε-
νεργά υλικά που είναι ακόμη εκεί και
έχουν λιώσει από τις τόσο υψηλές θερμο-
κρασίας. Η μόνη λύση που έχουν βρει οι
ιθύνοντες για τα εκατομμύρια τόνους νε-
ρού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατά-
σβεση των πυρκαγιών στους αντιδραστή-
ρες και είναι τώρα ραδιενεργά, είναι να
διοχετευτούν στον Ειρηνικό Ωκεανό, και
ακόμη κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις
από μια τέτοια λύση και πώς θα «μαζευ-
τεί» η όλη κατάσταση. Η κρίση των
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Φου-
κουσίμα το 2011 έδειξε ότι ανεξάρτητα
από το πόσο ασφαλείς είναι οι πυρηνικοί
σταθμοί, τα ατυχήματα συμβαίνουν.

Μια νέα τάση που φαίνεται να υπάρχει
στην αγορά της πυρηνικής ενέργειας και
να κερδίζει διαρκώς έδαφος, είναι οι «μι-
κροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστή-
ρες» (Small Modular Reactors – SMR)
αντί για τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Σύμ-
φωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής
Ενέργειας (ΙΑΕΑ) η συγκεκριμένη τεχνο-
λογία είναι πιο φτηνή, πιο ευέλικτη, επι-
τρέπει την εγκατάσταση των αντιδραστή-
ρων σε σημεία όπου δεν θα μπορούσε να
κατασκευαστεί ένα παραδοσιακό πυρη-
νικό εργοστάσιο, ενώ θεωρείται επίσης
ασφαλέστερη. Έτσι, η ΙΑΕΑ την παρου-
σιάζει σαν την σύγχρονη απάντηση στα
ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και την κατα-
τάσσει στις «φιλικές προς το περιβάλλον,
εναλλακτικές πηγές ενέργειας». Παρά το
γεγονός ότι οι υποστηρικτές των μικρών
αντιδραστήρων τους παρουσιάζουν ως
ασφαλείς, τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά. Αρχικά, πέρα από το μέγεθος (οι
αντιδραστήρες που σχεδιάζονται σήμερα

Το Onkalo είναι μια υπό κατασκευή βαθιά γεωλογική αποθήκη για την τελική διά-
θεση πυρηνικών αποβλήτων κοντά στον πυρηνικό σταθμό Olkiluoto στο Eurajoki,
στη δυτική ακτή της Φινλανδίας. Εικόνα τούνελ στο τελικό βάθος στο Onkalo. Πηγή:
Wikimedia Commons
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θα έχουν μήκος ανάμεσα σε 5 και 10 μέ-
τρα) δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά
στον τρόπο λειτουργίας τους, που παρα-
μένει η διάσπαση του ατόμου ενός στοι-
χείου (π.χ. ουράνιου, πλουτωνίου, κλπ)
για την απελευθέρωση ενέργειας. Μια
βασική διαφορά είναι ότι το μέσο ψύξης
των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων
δεν είναι το νερό αλλά το λιωμένο αλάτι,
που θεωρείται πιο ασφαλές καθώς είναι
δυσκολότερο να διαρρεύσει στο περιβάλ-
λον αν υπερθερμανθεί γιατί δεν παράγει
υδρατμούς όπως το νερό. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκμηδενίζεται,
ενώ υπάρχουν φόβοι ότι οι μικροί αντι-
δραστήρες ακριβώς εξαιτίας του μεγέ-
θους και της «ευελιξίας» τους, είναι πιθα-
νότερο να τοποθετηθούν κοντά σε κατοι-
κημένες περιοχές. Κυρίως όμως, η νέα
τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να βρει τη
λύση στον μόνιμο περιβαλλοντικό
εφιάλτη των πυρηνικών: τα απόβλητά
τους, για τα οποία δεν υπάρχει ασφαλής
τρόπος διαχείρισης. 

Οι πυρηνικοί σταθμοί απελευθερώ-
νουν πυρηνικά απόβλητα, τα οποία κα-
ταστρέφονται μετά από δεκάδες έως και
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Τα πυρη-
νικά απόβλητα είναι μια ειδική κατηγο-
ρία ραδιενεργών αποβλήτων και πρόκει-
ται για το εναπομένον πυρηνικό καύσιμο
(συνήθως ουράνιο και τα προϊόντα αυ-
τού), το οποίο καθίσταται «άχρηστο»

για τη λειτουργία ενός αντιδραστήρα. Η
διαχείριση των αποβλήτων υψηλών επι-
πέδων ραδιενέργειας παρουσιάζει σημα-
ντικές προκλήσεις λόγω της εξαιρετικά
μεγάλης χρονικής περιόδου κατά την
οποία τα υλικά αυτά παραμένουν δυνη-
τικά επικίνδυνα για τους ζωντανούς ορ-
γανισμούς. Τα πυρηνικά απόβλητα,
λόγω της επικινδυνότητάς τους και της
ανάγκης για ειδική μεταχείριση, αναφέ-
ρονται και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά.
Η διεθνώς αποδεκτή μέθοδος για την τε-
λική διαχείριση των πυρηνικών αποβλή-
των είναι η εναπόθεση σε μεγάλα γεω-
λογικά βάθη. Η εύρεση της κατάλληλης
περιοχής για την εναπόθεση πυρηνικών
αποβλήτων είναι μια δύσκολη και χρο-
νοβόρα υπόθεση διότι απαιτούνται ιδιαί-
τερες γεωλογικές συνθήκες. Ωστόσο
όταν τελικά βρεθεί μία τέτοια τοποθεσία
οι κάτοικοι εγείρουν ενστάσεις. Πολύ
δύσκολα δέχονται την κατασκευή ενός
τέτοιου χώρου στην περιοχή τους.

Το επιχείρημα της ενεργειακής επάρ-
κειας πηγαίνει πάντα χέρι χέρι με αυτό
της ανάγκης απεξάρτησης από τα πιο
ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα και για αντι-
κατάστασή τους από μια πηγή ενέργειας
που δεν εκπέμπει αέριους ρύπους. Σε
όλη αυτή τη συζήτηση το θέμα των απο-
βλήτων δεν εμφανίζεται πουθενά από
τους υποστηρικτές της πυρηνικής ενέρ-
γειας, που αν τελικά ρωτηθούν, ισχυρί-

ζονται ότι μπορούν να τα αποθηκεύουν
με ασφάλεια για όσο καιρό χρειαστεί
(δηλαδή ακόμη και για εκατοντάδες
χρόνια, μέχρι να αδρανοποιηθούν τα ρα-
διενεργά στοιχεία). Τι θα συμβεί όμως
όσο οι πυρηνικοί σταθμοί πολλαπλασιά-
ζονται, επομένως ο όγκος των αποβλή-
των μεγαλώνει; 

Η αποθήκευση των αποβλήτων είναι
από μόνη της ένας πολύ σοβαρός περι-
βαλλοντικός κίνδυνος. Αν σε αυτόν τον
κίνδυνο προσθέσουμε το ενδεχόμενο
σοβαρού ατυχήματος όπως αυτό που συ-
νέβη στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ το
1986 ή της Φουκουσίμα το 2011, γίνεται
φανερό ότι η πυρηνική ενέργεια δεν
αποτελεί πραγματική πράσινη εναλλα-
κτική. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζε-
λένσκι μετά το παραλίγο σοβαρό ατύ-
χημα στις εγκαταστάσεις του Ζαπορίζια
κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να δρά-
σουν, γιατί σε περίπτωση ενός μεγάλου
ατυχήματος ή επίθεσης στο εργοστάσιο
όπως είπε, θα έπρεπε να «εκκενωθεί η
Ευρώπη». Πράγματι, ένα σοβαρό ατύ-
χημα στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργο-
στάσιο της Ευρώπης θα είχε πολύ σημα-
ντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και
τους κατοίκους της, παρότι στην παρα-
πάνω φράση υπάρχει μια μεγάλη δόση
υπερβολής. Την ίδια ώρα όμως είναι εν-
δεικτική των κινδύνων που συνοδεύουν
την πυρηνική ενέργεια.

Ο αντιδραστήρας TMI-2 (αριστερά) του πυρηνικού εργοστασίου στο Three Mile Island, που δεν ξαναλειτούργησε μετά το ατύχημα.
(Φωτ. του 2014). Πηγή: Wikimedia Commons
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Υπάρχει τεράστιο πρό-
βλημα λειψυδρίας στον
κόσμο. Εκατομμύρια άν-
θρωποι δυσκολεύονται να
βρουν αρκετό καθαρό

νερό για να επιβιώσουν. Περισσότεροι
από 2,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε
48 χώρες του κόσμου θα αντιμετωπί-
σουν σοβαρές ελλείψεις νερού έως το
2025. Μέχρι τα μέσα του αιώνα, μπορεί
να φτάσουν ακόμη και τα 7 δισεκατομ-
μύρια. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με
το υψηλότερο αποτύπωμα κατανάλω-
σης νερού, 2,389 m3 ανά έτος, αμέσως
μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής. Παρ’ όλο που η επιφάνεια του πλα-
νήτη μας καλύπτεται κυρίως από νερό,
πάνω από το 73% για να είμαστε ακρι-
βείς, μόνο το 3% θεωρείται πόσιμο. Από
αυτό το λιγοστό νερό μόνο το ένα τρίτο
είναι προσβάσιμο στους ανθρώπους,
καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται σε παγε-
τώνες και απομακρυσμένες περιοχές. Η
εύρεση νέων πηγών καθαρού νερού εί-
ναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δύσκολο.

Ο υπερπληθυσμός και η υπερκατανά-
λωση καταπονούν τους ήδη λιγοστούς
υδατικούς πόρους. Πολλά συστήματα
υδάτων όπως λίμνες, ποτάμια και υπό-
γειοι υδροφορείς στερεύουν με ανησυ-
χητικό ρυθμό ή, λόγω των δικών μας
επεμβάσεων, γίνονται υπερβολικά μο-
λυσμένα ώστε να χρησιμοποιηθούν

Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
βιομηχανία, η γεωργία καταναλώνει τε-
ράστιες ποσότητες νερού και τις περισ-
σότερες φορές με αναποτελεσματικό
τρόπο. Η κατανάλωση νερού στον αγρο-
τικό τομέα προσδιορίζεται όχι μόνο από
τη σπατάλη κατά την άρδευση, αλλά και
από τις επεξεργασίες των προϊόντων.
Στην κορυφή των αναγκών σε νερό βρί-
σκεται το τυρί με 5.605 λίτρα/κιλό. Ακο-
λουθούν οι ξηροί καρποί, οι ιχθυοκαλ-
λιέργειες, ενώ η εκτροφή αγελάδων και
η καλλιέργεια ρυζιού αποτελούν επίσης
μεγάλους καταναλωτές.

Επιπλέον, σε εξαθλιωμένες περιοχές,
όπως στην Αφρική (όπου πεθαίνουν χι-
λιάδες ως αποτέλεσμα της μηδενικής
πρόσβασης σε πόσιμο νερό) ή στο Πακι-
στάν (όπου η έλλειψη νερού έχει αποδε-

Η λειψυδρία σε αφρικανικές χώρες. Πηγή: Wikimedia Commons

κατίσει το ένα τρίτο του πληθυσμού),
ένα διαφορετικό σύνολο προβλημάτων
επιτίθεται στην περιοχή: η οικονομική
λειψυδρία. Η οικονομική έλλειψη νερού
είναι μια κατάσταση που προκαλείται
από την έλλειψη επενδύσεων σε υποδο-
μές ύδρευσης. Ένα από τα πρωταρχικά
συμπτώματα της οικονομικής λειψυ-
δρίας είναι η αδυναμία μιας περιοχής να
ικανοποιήσει τη ζήτηση για πόσιμο
νερό, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών
και ανεπαρκών υγειονομικών πολιτικών.

Παρ’ όλη την σοβαρότητα του προ-
βλήματος υπάρχουν λύσεις. Εδώ και του-
λάχιστον εξήντα χρόνια, το Ισραήλ, ως
άνυδρη χώρα, αναγκάστηκε να αναζητή-
σει λύσεις για να αυξήσει την επάρκεια
νερού και να μειώσει τη σπατάλη. Για
δεκαετίες επένδυσε στην έρευνα και την
κατασκευή υποδομών και πλέον θεωρεί-
ται πρωτοπόρα χώρα σε πολλούς τομείς,
όπως η αφαλάτωση και η στάγδην άρ-
δευση. Τώρα έχει θέσει στόχο να γίνει,
από το 2026, η πρώτη χώρα στον κόσμο
στην οποία το 100% της κατανάλωσης
για την ύδρευση και τη βιομηχανία θα
προέρχεται από αφαλάτωση και το 2030
η πρώτη στην οποία σχεδόν το 100% των

αστικών λυμάτων θα επαναχρησιμοποι-
είται μετά από επεξεργασία στη γεωργία.

Έως το 2005, η κύρια πηγή νερού στο
Ισραήλ ήταν η θάλασσα της Γαλιλαίας.
Το 2002, έπειτα από μια παρατεταμένη
λειψυδρία, η χώρα αποφάσισε να προ-
χωρήσει στην κατασκευή μεγάλων μο-
νάδων αφαλάτωσης κατά μήκος των
ακτών της. Μέσα σε δέκα χρόνια κατα-
σκευάστηκαν στη χώρα πέντε μεγάλα
εργοστάσια: το πρώτο το 2005 στο
Ασκελόν (115 εκατ. m3/έτος), ακολου-
θούμενο από το Παλμαχίμ το 2007 (90
εκατ. m3/έτος), τη Χαντέρα το 2010
(137 εκατ. m3/έτος), το Σορέκ το 2013
(150 εκατ. m3/έτος) και το Ασντόντ το
2015 (100 εκατ. m3/έτος).

Για να επιτύχει την τόσο ταχεία ανά-
πτυξη των υποδομών, το Ισραήλ συνερ-
γάστηκε με τον ιδιωτικό τομέα. Όλες οι
μονάδες αφαλάτωσης είναι ιδιωτικές και
κατασκευάστηκαν σε σύμπραξη με το
δημόσιο. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει τη
συντήρηση και λειτουργία των εργοστα-
σίων για 25 έτη και την πώληση του νε-
ρού στο κράτος σε μια συγκεκριμένη
τιμή (τη στιγμή αυτή, 0,50 ευρώ/κυβικό,
από 0,70 πριν από πέντε χρόνια). 

το προβλΗμα τΗσ λείψυΔρίασ
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Το βόρειο τμήμα του Ισραήλ είναι
πλουσιότερο σε νερό από το εντελώς
άνυδρο νότιο τμήμα. Για να αντιμετωπί-
σει αυτό το ελλειμματικό ισοζύγιο νε-
ρού δημιούργησε μέσω της κρατικής
εταιρείας υδάτων Mekorot έναν «εθνικό
μεταφορέα», ένα ενιαίο δίκτυο που κα-
λύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας,
επιτρέποντας και την ενιαία τιμολόγηση
του νερού, από όποια πηγή και αν προ-
έρχεται.

Επιπρόσθετα, σήμερα βρίσκεται υπό
κατασκευήν το μεγαλύτερο εργοστάσιο
αφαλάτωσης στον κόσμο στο Σορέκ με
στόχο να λειτουργήσει το 2023, το
οποίο θα παράγει 200 εκατ. m3/έτος.
Επίσης σε διαδικασία διαγωνισμού βρί-
σκονται ακόμα δύο μονάδες, μία βόρεια
της Χάιφα για επιπλέον 100 εκατ.
m3/έτος και η επέκταση του Ασντόντ
για επιπλέον 100 εκατ. m3/έτος. Με αυ-
τόν τον τρόπο, αναφέρει η κα Σλέπνερ,
το Ισραήλ θα καλύψει με αφαλάτωση
έως το 2026 το 100% των αναγκών
ύδρευσης, από 80% σήμερα.

Στο Ισραήλ οι ανάγκες ύδρευσης
αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολι-
κής κατανάλωσης νερού. Το 51% όμως
αφορά την άρδευση. Στον τομέα αυτό η
χώρα πρωτοπορεί τεχνολογικά, έχοντας
αναπτύξει τη στάγδην άρδευση και άλ-
λες μεθόδους περιορισμού της σπατά-
λης νερού εδώ και δεκαετίες, καταφέρ-
νοντας να καλλιεργήσει μεγάλα τμή-
ματα της ερήμου. Επιπλέον, μεγάλο μέ-
ρος των αναγκών (45%) καλύπτεται από
επεξεργασμένα λύματα, τα οποία διοχε-
τεύονται στις αγροτικές περιοχές με χω-
ριστό δίκτυο. Περίπου το 87% των λυ-
μάτων στη χώρα καθαρίζονται και χρη-
σιμοποιούνται στη γεωργία. Πρόκειται
για το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο,
με δεύτερο υψηλότερο την Ισπανία με
20%. Έως το 2030 θα καθαρίζεται σχε-
δόν το σύνολο των λυμάτων και θα με-
ταφέρεται και στις πιο απομακρυσμένες
καλλιέργειες για άρδευση, υποκαθιστώ-
ντας την ανάγκη για γεωτρήσεις. 

Σε όλο τον πλανήτη η κλιματική αλ-
λαγή αλλάζει τις συνθήκες για τη γεωρ-
γία. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται σή-
μερα το νερό στη γεωργία θα είναι επαρ-
κής για ακόμη 5-7 χρόνια, αλλά δεν θα

μπορεί να λειτουργήσει σε 15 χρόνια. Η
αλλαγή δεν θα έρθει μόνο μέσα από τους
αγρότες, αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες
και τις κυβερνήσεις. Σήμερα μιλάμε για
«γεωργία ακριβείας», δηλαδή τη χρήση
τεχνολογίας πληροφοριών, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ότι η καλλιέργεια και το έδα-
φος θα λάβει αυτό ακριβώς που χρειάζε-
ται για τη μεγιστοποίηση της παραγω-
γής, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα. 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Ισ-
ραήλ, κάνοντας τις σωστές επενδύσεις
και εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα
διαχείρισης των υδατικών πόρων θα
μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επι-
πτώσεις και τα προβλήματα που θα φέ-
ρει η κλιματική αλλαγή.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Σε μια υπογεγραμμένη δήλωση
που κυκλοφόρησε την 1η Δε-
κεμβρίου 2022, περισσότεροι
από 40 επιστήμονες από δώ-
δεκα χώρες ζητούν να δοθεί

επιτέλους η απαραίτητη προσοχή στην
προστασία και αποκατάσταση των τυρ-
φώνων.

Η τύρφη είναι ένα χαλαρό, οργανικής
προέλευσης καύσιμο ίζημα, που σχημα-
τίζεται με συσσώρευση αποσυντεθειμέ-
νων φυτικών συστατικών στα έλη και
σε συνθήκες έλλειψης ατμοσφαιρικού
αέρα. Αν και υπάρχουν αρκετές κατηγο-
ρίες τυρφώνων, ανάλογα με τη μορφο-
λογία και τον τρόπο σχηματισμού τους,
γενικά είναι αποδεκτό ότι ένα έλος στο
οποίο έχει αποτεθεί τύρφη ή ακολουθία
στρωμάτων τύρφης με ενδεχόμενη συμ-
μετοχή και άλλων οργανικών ιζημάτων,
συνολικού πάχους τουλάχιστον 30 cm,
καλείται τυρφώνας.

Για αιώνες οι άνθρωποι κατέστρεφαν
τους τυρφώνες, θεωρώντας λανθασμένα
αυτούς και άλλους υγρότοπους ως πηγή
αόρατων ατμών που προκαλούν ασθέ-
νειες. Έτσι, οι άνθρωποι τους απο-
στράγγιζαν για την δημιουργία καλλιερ-
γειών και για την εξόρυξη τύρφης για
καύσιμο. Τώρα όμως οι επιστήμονες
προσπαθούν να ενημερώσουν τον κό-
σμο ότι αυτές οι περιοχές είναι πραγμα-
τικά σημαντικές τόσο για τη δέσμευση
άνθρακα και τη βιοποικιλότητα όσο και
για τη ρύθμιση των υδάτων και για την
προστασία μας από μελλοντικές κλιμα-
τικές επιπτώσεις.

Οι υγιείς τυρφώνες είναι ζωτικής ση-
μασίας για το κλίμα, παρόλο που καλύ-
πτουν μόνο το 3% περίπου της επιφά-
νειας του κόσμου. Το νερό που συλλέγε-
ται σε τυρφώδεις τοποθεσίες, περιορίζει
τη φυσική διαδικασία αποσύνθεσης στα
συμπιεσμένα στρώματα φυτικής ύλης
που συσσωρεύονται στο έδαφος. Η δια-
κοπή αυτής της διαδικασίας έχει ως
αποτέλεσμα να αποθηκεύει διοξείδιο
του άνθρακα, κρατώντας τον μακριά
από την ατμόσφαιρα όπου θα μπορούσε

Τυρφώνας στο Εθνικό Πάρκο Λάουχανβουορι της δυτικής Φινλανδίας. 
Πηγή: Wikimedia Commons

να οδηγήσει σε ακόμα υψηλότερες θερ-
μοκρασίες. Στους τυρφώνες εκτιμάται
ότι έχουν δεσμευθεί 600 δισεκατομμύ-
ρια μετρικοί τόνοι άνθρακα, ποσότητα
διπλάσια από αυτή που βρίσκεται σε
όλα τα δάση του κόσμου και, αν παρα-
μείνουν άθικτοι, θα συνεχίζουν να
απορροφούν περισσότερο κάθε χρόνο.

Εάν οι άνθρωποι αποστραγγίζουν ή
υποβαθμίζουν τους τυρφώνες, όπως στην
περίπτωση της κατασκευής ενός δρόμου
που απαιτεί αλλαγή της ροής του νερού,
οι τυρφώνες μπορούν να αλλάξουν γρή-
γορα από δεξαμενή δέσμευσης άνθρακα,
σε πηγή εκπομπής ατμοσφαιρικού άν-
θρακα που θα μπορούσε να συμβάλει
σημαντικά στη συνολική αύξηση της
θερμοκρασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη
αξιολόγηση των παγκόσμιων τυρφώνων
από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών, οι επιστήμονες εκτι-
μούν ότι τουλάχιστον το 12% των τυρ-
φώνων έχουν αποξηρανθεί ή υποβαθμι-
στεί με κάποιο τρόπο, συχνά για τη γε-
ωργία, και επί του παρόντος αποτελούν
την πηγή περίπου του 4% του συνόλου
των ανθρωπογενών εκπομπών άνθρακα.

Για τον λόγο αυτόν, η επανύγρανση απο-
ξηραμένων τυρφώνων ίσως είναι ένας
από τους καλύτερους τρόπους για τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Οι τυρφώνες είναι επίσης σημαντικοί
επειδή αποθηκεύουν γλυκό νερό, ιδίως
στις περιπτώσεις περιοχών από όπου
πηγάζουν μεγάλοι ποταμοί. Ακόμα και ο
τεράστιος ποταμός Γιανγκτσέ εκρέει
από τον τυρφώνα του Ruoergai, κοντά
στις πηγές του στο Θιβέτ. 

Αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες και
περιβαλλοντικές οργανώσεις αναγνωρί-
ζουν τους τυρφώνες ως σημαντικό ει-
δικό τύπο ενδιαιτήματος. Οι τυρφώνες
φιλοξενούν θηλαστικά όπως ο τάραν-
δος, η άλκη και ο κάστορας, καθώς και
είδη πτηνών, με κυριότερα τον γερανό
και το Tringa melanoleuca. Περιέχουν
επίσης αρκετά είδη ευάλωτων ερπετών,
όπως η «χελώνα των τυρφώνων». Το
μοναδικό γνωστό είδος ερπετού σε ολό-
κληρη την Ιρλανδία, η ζωοτόκος σαύρα
(Zootoca vivipara), κατοικεί σε τυρφώ-
νες. Ακόμα και τα είδη εντόμων που συ-
χνάζουν σε αυτούς είναι ιδιαίτερα, π.χ.

τυρφωνεσ
ενα ξεχασμενο οπλο εναντία στΗν κλίματίκΗ αλλαγΗ
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στην Αγγλία συναντούμε μια κίτρινη
μύγα, τη Phaonia jaroschewskii, ενώ
στη Βόρεια Αμερική ένα είδος πεταλού-
δας στο χρώμα του χαλκού (Lycaena
epixanthe). Επιπλέον, οι τυρφώνες φι-
λοξενούν πολλά είδη φυτών, τα οποία
έχουν προσαρμοστεί να ανέχονται την
ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών και
τον κορεσμό του εδάφους σε νερό. 

Το αναεροβικό περιβάλλον και η πα-
ρουσία ταννικών οξέων στους τυρφώ-
νες έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση
οργανικού υλικού. Ευρήματα τέτοιων
υλικών από τη Σλοβενία, τη Δανία, τη
Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Ρωσία και
το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαιτέρως
γνωστά. Σε μερικούς τυρφώνες διατη-
ρείται αρχαία ξυλεία, όπως αρχαίοι κορ-
μοί βελανιδιάς, που είναι χρήσιμοι στη
δενδροχρονολόγηση Επίσης θαμμένα
σε τυρφώνες, έχουν ανακαλυφθεί εξαι-
ρετικά καλοδιατηρημένα ανθρώπινα
πτώματα, με μαλλιά, όργανα και δέρμα
άθικτα, μετά πιθανώς από ανθρωποθυ-
σίες, που συνηθίζονταν στις κελτικές
και γερμανικές φυλές. Χαρακτηριστικά

παραδείγματα τέτοιας φυσικής μουμιο-
ποιήσεως είναι η Γυναίκα του Χάραλ-
ντσκερ και ο Άνθρωπος του Τόλουντ,
αμφότερα από τη Δανία. Από την άλλη,
στα Πεδία Céide στην Κομητεία Μέιο
της Ιρλανδίας ανακαλύφθηκε ένα αγρό-
κτημα ηλικίας 50 αιώνων (νεολιθική
εποχή) κάτω από στρώμα τυρφώνα, με
περιτειχίσματα και θέσεις καλυβών.

Η τύρφη μπορεί να χρησιμεύσει ως
καύσιμο, και αυτό γινόταν αναγκαστικά
επί αιώνες από τους ανθρώπους των πε-
ριοχών που γειτνίαζαν με τυρφώνες, ελ-
λείψει ξύλων από δένδρα, παρά το ότι
είναι ο γαιάνθρακας με τη μικρότερη
θερμαντική αξία, χειρότερος και από
τον λιγνίτη. Η χρήση αυτή συνεχίζεται,
π.χ. πάνω από το 20% της οικιακής θερ-
μάνσεως στην Ιρλανδία προέρχεται από
την καύση τύρφης και όχι αμελητέα πο-
σοστά στη Φινλανδία, τη Σκωτία, τη
Γερμανία και τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι
και η μεγαλύτερη σε εξαγωγές τύρφης
χώρα στον κόσμο, με πάνω από 90 εκα-
τομμύρια τόνους κατ' έτος. Η άλλη βα-
σική χρήση της αποξηραμένης τύρφης

Το νερό της βροχής συσσωρεύεται σε πολλούς τυρφώνες σχηματίζοντας λιμνούλες,
όπως εδώ στον τυρφώνα του Κόιτγιορβε στην Εσθονία. Πηγή: Wikimedia Commons

Σαρκοφάγα φυτά, όπως αυτή η Sarrace-
nia purpurea στην ανατολική ακτή της
Βόρειας Αμερικής, συναντώνται συχνά
σε τυρφώνες. Η σύλληψη εντόμων παρέ-
χει στα φυτά αυτά άζωτο και φώσφορο,
που σπανίζουν στους τυρφώνες. Πηγή:
Wikimedia Commons

είναι αυτή του βελτιωτικού εδάφους,
που αυξάνει την ικανότητα του εδάφους
να συγκρατεί υγρασία και εμπλουτίζει
το έδαφος.

Μετά την εξόρυξη όλης της τύρφης
από έναν τυρφώνα, μπορεί να είναι δύ-
σκολο να αποκατασταθεί ο υγρότοπος,
καθώς η συσσώρευση τύρφης είναι
πολύ αργή διαδικασία. Περισσότεροι
από εννέα στους δέκα τυρφώνες στην
Αγγλία έχουν βλαφτεί ή καταστραφεί. 
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Οι τυρφώνες έχουν ευρεία κατανομή
στα ψυχρά εύκρατα κλίματα, κυρίως σε
περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου με
υποαρκτικό κλίμα. Ο μεγαλύτερος
υγρότοπος της Γης είναι οι τυρφώνες
των χαμηλών περιοχών της δυτικής Σι-
βηρίας, που καλύπτουν πάνω από ένα
εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Μεγάλοι τυρφώνες υπάρχουν και στη
Βόρεια Αμερική, ιδίως στις πεδινές πε-
ριοχές γύρω από τον Κόλπο Χάντσον
και στη λεκάνη του ποταμού Μακένζι.
Είναι λιγότερο συχνοί στο Νότιο Ημι-
σφαίριο, με τους μεγαλύτερους τυρφώ-
νες εκεί να βρίσκονται στη νότια Χιλή,
τη νοτιότατη περιοχή της Παταγονίας
και τη Γη του Πυρός, συνολικά περίπου
44 χιλιάδες τετρ. χιλιόμετρα. Σε όλη
την τροπική ζώνη ξεχωρίζει ένας τυρ-
φώνας που ανακαλύφθηκε μόλις το
2014, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κον-
γκό, κοντά στα σύνορα με τη Δημοκρα-
τία του Κονγκό και έχει έκταση ίση με
της Αγγλίας.

Στην Ελλάδα σε πολλούς τυρφώνες
διακόπηκε η τυρφογένεση με την αποξή-
ρανσή τους πριν από τον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο, αλλά και στις πρώτες δεκαετίες
που ακολούθησαν, όπως στους Φιλίπ-
πους, την Κορώνη, την Αγουλινίτσα, στις
εκβολές των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα
και Αχελώου. Σε άλλους πάλι η τυρφογέ-
νεση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπως
π.χ. στις όχθες των λιμνών Χειμαδίτιδας,
Μικρής Πρέσπας, Παμβώτιδας, στα έλη
Νησιού, Καλοδικίου, Κεριού.

Τα σημαντικότερα γνωστά κοιτά-
σματα τύρφης είναι αυτά των Φιλίππων
(Αν. Μακεδονία), του Νησιού (Ν. Πέλ-
λας), του Καλοδικίου (Ν. Θεσπρωτίας)
και της Κορώνης (Ν. Πρέβεζας). 

Ως ισχυρές δεξαμενές άνθρακα, οι τυρ-
φώνες μόλις πρόσφατα έλαβαν προσοχή,
με ενεργή αποκατάσταση να λαμβάνει
χώρα σε πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο.
Έχουν γίνει πρωτοποριακές προσπάθειες
αποκατάστασης των τυρφώνων στη Νο-

τιοανατολική Αμερική, τη Σκωτία και τον
Καναδά. Κάθε εύκρατος τυρφώνας είναι
διαφορετικός, καθιστώντας κάθε έργο
αποκατάστασης μοναδικό, αλλά ο στόχος
είναι σχεδόν πάντα ο ίδιος: να αποκατα-
σταθεί η φυσική υδρολογία του τυρφώνα,
ώστε να μεγιστοποιήσει την αποθήκευση
άνθρακα και τη φυσική βιοποικιλότητα
και να βελτιώσει την ανθεκτικότητά του
ενόψει της κλιματικής αλλαγής και των
ολοένα και πιο κοινών πυρκαγιών σε
έναν κόσμο που θερμαίνεται.

Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι βαλτώδεις
εκτάσεις δεν αποτελούν αντικείμενο
συζητήσεων και προγραμμάτων για την
αντιμετώπιση των πιο πιεστικών περι-
βαλλοντικών κρίσεων στον κόσμο. Ο
αγώνας για την προστασία των τυρφώ-
νων βρίσκεται τώρα σε «ένα σημείο κα-
μπής» και οι ερευνητές τονίζουν ότι εί-
ναι απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώ-
πιση της απώλειας βιοποικιλότητας και
ιδιαίτερα της κλιματικής αλλαγής.

Τυρφώνας στο Εθνικό Πάρκο Λάουχανβουορι της δυτικής Φινλανδίας. 
Πηγή: Wikimedia Commons
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Tο βόρειο τμήμα της Εύβοιας
είναι γεμάτο κρυμμένες
ομορφιές, με πλούσια βλά-
στηση και υπέροχα τοπία
που αναδεικνύουν την αλ-

πική ομορφιά της περιοχής. Κατάφυτα
βουνά, μικροί καταρράκτες, πυκνά πευ-
κοδάση που αγγίζουν κυριολεκτικά τη
θάλασσα, μαγευτικές παραλίες με πε-
ντακάθαρα νερά και πολλά αξιοθέατα,
μικρά ψαροχώρια που προσφέρουν
ησυχία και πλούσια αλιεία, θέρετρα για
οικογενειακό τουρισμό, ιαματικό τουρι-
σμό. Μουσεία, μοναστήρια, τόποι προ-
σκυνήματος, και αρχαιολογικά ευρή-
ματα συνδυάζουν τον πολιτισμό με την
φυσική ομορφιά. Η πυρκαγιά του Αυ-
γούστου του 2021 κατέστρεψε χιλιάδες
στρέμματα δάσους καταστρέφοντας το
υψηλής αισθητικής φυσικό τοπίο.

Στις 3 Αυγούστου 2021, μια κατα-
στροφική πυρκαγιά ξέσπασε στη βόρεια
Εύβοια καθώς ακραίος καύσωνας
έπληξε τη χώρα. Η μεγαλύτερη πυρκα-
γιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελ-
λάδα έχει κάψει περίπου 512.000 εκτά-
ρια πρασίνου, εκ των οποίων τα ¾ είναι
δασικές εκτάσεις. Φυσικά, οι συνέπειες
δεν περιορίζονται στα δάση. Μαζί με
τον φυσικό πλούτο, που αποτελούσε πο-
λύτιμο πνεύμονα πρασίνου, κάηκαν
πολλά σπίτια, ζώα, καλλιέργειες -με τη
λίστα σε απώλειες να είναι ανεξά-
ντλητη- προκαλώντας σημαντικές οικο-
νομικές αλλά και ψυχολογικές συνέπειες
στους κατοίκους της περιοχής καθώς το
δάσος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Η οι-
κονομική δραστηριότητα και η ποιότητα
ζωής των περισσότερων ανθρώπων στην
περιοχή διαταράχθηκαν σε μεγάλο
βαθμό καθώς η τοπική παραγωγή που
εξαρτάται από δάση (ξυλεία, ρητίνη, με-
λισσοκομία), οι καλλιέργειες και ο του-
ρισμός πλήγηκαν ξαφνικά και σοβαρά.

Μετά από αυτή την πρωτοφανή κατα-
στροφή, η ελληνική κυβέρνηση αποφά-
σισε να συγκροτήσει επιτροπή, με συ-
ντονιστή τον κ. Σταύρο Μπένο, για την
εκπόνηση σχεδίου ανοικοδόμησης της

Βόρειας Εύβοιας. Είναι γνωστός για την
εξαιρετική του δουλειά ως δήμαρχος
Καλαμάτας από το 1978 έως το 1990,
διάστημα κατά το οποίο κατάφερε να
ξαναχτίσει την πόλη αλλά και να αλλά-
ξει τον χαρακτήρα της μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό του 1986.  Οι μακρο-
χρόνιες προσπάθειες αστικής ανάπλα-
σης της Καλαμάτας έχουν τιμηθεί με
βραβεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων
(για την υποδειγματική ανθρωποκε-
ντρική αστική ανάπλαση της Καλαμά-
τας) και την EuropaNostra (για τη διά-
σωση και την προβολή των μνημείων
της πόλης). 

Ο κ. Μπένος και η ομάδα του έθεσαν
στο επίκεντρο για την ανάπτυξη του
σχεδίου το δάσος, τον άνθρωπο και την
οικονομία του προσπαθώντας όλο αυτό
το διάστημα να διαμορφώσουν μία
στρατηγική η οποία θα στοχεύει στη ρι-
ζική αναβάθμιση των υποδομών, με έμ-
φαση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου
οδικού δικτύου, την αναγέννηση και

αειφόρο αξιοποίηση του δάσους, την
ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών
ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα πλεο-
νεκτήματα της περιοχής και τη δημι-
ουργία δομών εξυπηρέτησης των πολι-
τών ώστε τα έργα να έχουν άμεσα απο-
τύπωμα. Η επιτροπή ανέλαβε άμεσα τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σει-
ράς μελετών, από ένα master plan για
ανασυγκρότηση που ενσωματώνει
ερευνητικά ευρήματα από άλλους το-
μείς, έως τη διατήρηση και ανάπλαση
δασών, υποδομές και ειδικό πολεοδο-
μικό σχεδιασμό, πολιτισμό, τουρισμό,
αγροδιατροφή, διπλό τον μετασχηματι-
σμό (πράσινο και ψηφιακό) και την και-
νοτομία. Οι μελέτες που πραγματοποιή-
θηκαν από ερευνητικούς οργανισμούς
και εταιρείες και χρηματοδοτήθηκαν
πλήρως από δωρεές, κατέληξαν σε συ-
γκεκριμένες προτάσεις για 71 έργα που
αντικατοπτρίζονται σε συνολικό προϋ-
πολογισμό σχεδόν 400 εκατ. ευρώ, κα-
θώς και πλήρη σχέδια χρηματοδότησης
και έναρξης ή υλοποίησης τους το 2023. 

Η βορεία ευβοία γυρίζεί σελίΔα
Η ανασυγκροτΗσΗ εχεί ξεκίνΗσεί

Φωτογραφία, που αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας στη Βόρεια Εύβοια, του φωτο-
ρεπόρτερ Κωνσταντίνου Τσακαλίδη, με την απόγνωση της κυρίας Παναγιώτας, η οποία
βλέπει τη φωτιά να πλησιάζει το σπίτι της στο χωριό Γούβες. Η συγκεκριμένη φωτογραφία
κέρδισε μάλιστα το βραβείο «Φωτογραφία της Χρονιάς» στα Istanbul Photo Awards. 
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Σχεδόν 30 από τα 71 έργα έχουν ήδη
ξεκινήσει, ενώ τα υπόλοιπα 40 αναμένε-
ται να ξεκινήσουν μέσα στο 2023.
Πράγματι, η ανάπτυξη κατά την τελική
φάση του προγράμματος θα ξεκινήσει
τα επόμενα χρόνια: το πρόγραμμα, το
οποίο είναι δεκαετές, θα ολοκληρωθεί
το 2030 και ο προϋπολογισμός για τα 71
έργα ανέρχεται σε 381.642.000 ευρώ. 

Καταλυτικός παράγοντας για την υλο-
ποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης
ήταν οι 13 μελέτες που κρίθηκαν σκόπι-
μες και αναγκαίες να εκπονηθούν για τη
Βόρεια Εύβοια και έθεσαν στο επίκεντρό
τους όλες τις πτυχές του δημόσιου και
ιδιωτικού βίου. Συγκεκριμένα οι μελέτες,
οι οποίες στο τέλος Δεκεμβρίου του 2022
ολοκληρώθηκαν, αφορούσαν τις υποδο-
μές, το Νέο Δάσος, την αγροδιατροφή,
το ανθρώπινο δυναμικό, τα δίκτυα υγείας
και πρόνοιας, ειδικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια, τον τουρισμό και το μάρκετινγκ, τον
πολιτισμό και την παιδεία, ενώ εκπονή-
θηκαν τρεις επιπλέον μελέτες οριζόντιας
παρέμβασης που αφορούν το Ψηφιακό
Κύμα, την Πράσινη Ζώνη και τον Χώρο
Καινοτομίας. Το Πρόγραμμα έχει ως
όχημα υλοποίησής του τον θεσμό των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ), και βασικές πηγές χρηματοδότη-
σης το ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΕΠΑ 2021-

2025, το Ταμείο Ανάκαμψης, το CLLD-
Leader, το Πράσινο Ταμείο, το Πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως επί-
σης χορηγίες και δωρεές.

Επόμενο στάδιο πριν την υλοποίηση

του master plan είναι η έγκριση της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
(ΟΧΕ) της Β. Εύβοιας που χρηματοδο-
τείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα
«Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών, από την πυρκαγιά του 2021 
καταστράφηκε το ένα τρίτο των δασών της άλλοτε καταπράσινης Εύβοιας.
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Βασικοί πυλώνες του προγράμματος
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας
είναι ο νέος οδικός άξονας Χαλκίδας-
Ιστιαίας και το νέο δάσος.

Ειδικότερα, το νέο οδικό έργο θα μει-
ώσει την απομόνωση της Βόρειας Εύ-
βοιας και θα δώσει ώθηση στην ανά-
πτυξή της, ενώ αποτελεί τον καταλύτη
για την προσπάθεια ανασυγκρότησης
της περιοχής. Το έργο θα κατασκευα-
στεί σε δύο φάσεις: α) Οδικό Τμήμα
Ψαχνών-Στροφυλιάς, β) Οδικό Τμήμα
Στροφυλιάς-Αιδηψού και Ιστιαίας με
σκοπό τη μείωση της διάρκειας της δια-
δρομής Χαλκίδα-Ιστιαία από δυόμιση
ώρες σε μία ώρα και δέκα λεπτά. Πρό-
κειται για ένα έργο σε βάθος δεκαετίας
ωστόσο το πρώτο τμήμα των 45 χιλιομέ-
τρων από τα Ψαχνά ως την Στροφυλιά
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια. 

Ταυτόχρονα, το όραμα του συνολικού
σχεδίου είναι ότι ο δεύτερος πυλώνας
του σχεδίου αποκατάστασης -το Νέο
Δάσος- θα πάλλεται με ζωή, θα αναγεν-
νηθεί και θα υιοθετηθεί από τις τοπικές
κοινότητες, με πρωταγωνιστές τις δύο
συμβολικές κοινότητες των ρητινοσυλ-
λεκτών και των μελισσοκόμων. Οι στό-
χοι του σχεδίου για το Νέο Δάσος διαρ-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Master plan της ανασυγκρότησης

Master plan Υποδομών
Οδικοί Άξονες, λιμάνια, μαρίνες
και τουριστικά καταφύγια κ.λπ.

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Master plan για το νέο Δάσος

Μελέτη για Αγροδιατροφή

Μελέτη για Δίκτυα της Κοινωνίας

Μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό 
της β. Εύβοιας: 

«Μένουμε στον τόπο μας»

Μελέτη νέας τουριστικής ταυτότητας
για τη β. Εύβοια

Μελέτη για τον Πολιτισμό

Μελέτη για Πράσινη Ανάπτυξη, 
Ψηφιακό Κύμα, Χώρο Καινοτομίας 

ΕΤΑΜ ΑΕ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Δρόμος Σύμβουλοι Μελετητές ΕΠΕ

Π. Γκοιμίσης, Στ. Τσακίρης, 
Θ. Μωυσιάδου, LDK, Γ. λιαλιάρης 

Επιστ. επίβλεψη Καθ. Δ. Οικονόμου

Ύλη - Διαχείρηση και Προστασία 
του Περιβάλλοντος

Ομάδα Μελετητών και «Ίδρυμα Καπετάν 
βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου»

διαΝέοσις

διαΝέοσις

Toposophy - Marketing Greece

ΕΤΑΜ ΑΕ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ίδρυμα Αικατερίνης λασκαρίδη

ELPEN / Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου / Αθηναϊκη ζυθοποιία 

ZARA / Ίδρυμα Μποδοσάκη

IKEA International / ΕλβΑλΧΑλΚΟΡ

«Ίδρυμα Καπεταν βασίλη 
και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου»

διαΝέοσις

διαΝέοσις

Toposophy / Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Όμιλος Interamerican

Ίδρυμα λάτση

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Αναγκαίες μελέτες για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

θρώνονται σε τέσσερις πυλώνες: 1. Την
προστασία του δάσους, 2. την αναδά-
σωση, 3. την οικονομία του δάσους, και
τέλος, 4. «Το Νέο Δάσος ως Εμπνευ-
στής της Ανασυγκρότησης» (το δάσος
και οι άνθρωποί του). Για το σκοπό
αυτό, η ένωση «Διάζωμα» έχει δημιουρ-
γήσει σχέσεις συνεργασίας με τέσσερις
βασικούς φορείς και συγκεκριμένα την
Επιτροπή Goldammer για την προστα-
σία του δάσους, το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για
την αναδάσωση, το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας με στόχο την Οικονομία του Δά-
σους και το γραφείο «Ύλη - Διαχείριση

& Προστασία Περιβάλλοντος» για την
εκπόνηση μελέτης που συνυπέγραψε με
το σωματείο «Διάζωμα» στο πλαίσιο
του στόχου «Το Νέο Δάσος ως Εμπνευ-
στής της Ανασυγκρότησης» (το δάσος
και οι άνθρωποί του).

Σημειώνεται ότι όλο το προηγούμενο
διάστημα πραγματοποιούνταν μικρές
δράσεις στήριξης στην περιοχή όπως το
Evia Film Project του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης και «Οι Γέ-
φυρες της Μουσικής» του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, το North Evia Pass
καθώς και το «Στηρίζουμε τη Βόρεια
Εύβοια» με σκοπό την άμεση στήριξη
της τοπικής κοινωνίας.
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Πρόσφατα ανακοινώθηκε μια
μεγάλη και φιλόδοξη δράση
για το Πάρκο Τρίτση, που
εκτός από τα οφέλη που θα
έχει για κατοίκους γειτονι-

κών περιοχών, θα αναζωογονήσει και το
ίδιο το Πάρκο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο
ενώνει τις δυνάμεις του με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνοντας την ευ-
καιρία σε οικογένειες να αξιοποιήσουν
μέρος της έκτασης του Πάρκου για να
καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχανικά.
Μέρος από τα 1.200 στρέμματα, που εί-
ναι η συνολική έκτασή του, θα παραχω-
ρηθεί σε οικογένειες οι οποίες θα επιλε-
γούν με οικονομικά κριτήρια και θα
έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν
τον δικό τους λαχανόκηπο Το Μητροπο-
λιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικών και Εκ-
παιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανά-
πτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώ-
νης Τρίτσης», όπως είναι ο επίσημος τίτ-
λος του, βρίσκεται στη δυτική μητροπο-
λιτική Αθήνα, εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Ιλίου. Συνορεύει με τον
Δήμο Αναργύρων-Καματερού.

Αρχικά προγραμματίζεται να διατε-
θούν για τον κοινωνικό λαχανόκηπο, πε-
ρίπου 50 στρέμματα σε κατοίκους των
Δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καμα-
τερού. Στην πλήρη ανάπτυξή της η
δράση, για την οποία συνεργάζονται η
διοίκηση του Πάρκου και το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα φτάσει τα 100
στρέμματα. Η επιλογή των κατοίκων θα
γίνει με βάση κοινωνικά και οικονομικά
κριτήρια. Το μέγεθος της έκτασης που θα
δοθεί σε καθέναν θα κριθεί από τα μέλη
της οικογένειας που θα τη δικαιούται.
Επίσης, βάσει κριτηρίων θα αξιολογηθεί
εάν, όσοι επιλεγούν, θα δίνουν ένα μι-
κρό, συμβολικό αντίτιμο ή αν η έκταση
θα τους παραχωρηθεί δωρεάν.

Η δράση θα αναπτυχθεί σε συνεργασία
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το οποίο θα συνεισφέρει με τον σχεδια-
σμό του λαχανόκηπου. Προκειμένου να
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση,,

θα αξιολογηθεί τι αναμένεται να αποδίδει
ο λαχανόκηπος με βάση τις συγκεκριμέ-
νες ποικιλίες που θα φυτευτούν και το
κλίμα της περιοχής. Το Πανεπιστήμιο θα
παρέχει στους δικαιούχους τους σπόρους
που χρειάζεται κάθε οικογένεια (ντομά-
τες, κρεμμύδια κ.λπ.), ενώ φοιτητές και
καθηγητές θα προσφέρουν συμβουλές και
εκπαίδευση. Το έργο θα πραγματοποιηθεί
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής,
η οποία εκτός από την έκταση θα παρέχει
στους δικαιούχους τον εξοπλισμό για τις
κηπευτικές εργασίες και θα αναλάβει τη
φύλαξη του λαχανόκηπου. «Ο κοινωνικός
λαχανόκηπος» θα βοηθήσει οικογένειες
από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και ευ-
ρύτερα αποτελεί μια δράση ενταγμένη
στην κοινωνική προσφορά και την εξω-
στρέφεια του Πάρκου Τρίτση και του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης», είναι ένας ανεκτίμητος κοινό-
χρηστος χώρος πρασίνου όχι μόνο για τη
Δυτική Αθήνα αλλά και για ολόκληρο το

λεκανοπέδιο Αττικής. Η ύπαρξη του
υγρού στοιχείου σε μεγάλη αναλογία
εντός του Πάρκου, τόσο με τη μορφή έξι
τεχνητών λιμνών, όσο και τεχνητού κα-
ναλιού που τις συνδέει και εξασφαλίζει
την αδιάκοπη ροή του νερού μεταξύ των
λιμνών και την ανακύκλωσή του, καθώς
και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του
Πάρκου, το καθιστούν έναν μοναδικό
τόπο φυσικού κάλλους, ενταγμένο στον
οικιστικό ιστό. Τα χαρακτηριστικά του
είναι μοναδικά για τη Δυτική Αθήνα,
αλλά και για όλο το Λεκανοπέδιο. Απο-
τελεί δημοφιλή προορισμό για τους κα-
τοίκους της Αθήνας, με μέσο όρο 15.000
- 16.000 επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα
και ακόμη περισσότερους σε μέρες αρ-
γιών ή μεγάλων εκδηλώσεων.

Χάρη στον αρχικό σχεδιασμό της δε-
καετίας του ’90 από την ομάδα του με-
γάλου Έλληνα πολεοδόμου Θύμιου Πα-
παγιάννη, το Πάρκο έχει πολλές χρή-
σεις συμβατές με τον χαρακτήρα του,
καθώς διατηρήθηκαν οι υπάρχουσες

κοίνωνίκοσ λαχανοκΗποσ 

στο παρκο τρίτσΗ
μία πρωτοπορα πρωτοβουλία

Προγραμματίζεται να διατεθούν για τον κοινωνικό λαχανόκηπο, 
περίπου 50 στρέμματα σε κατοίκους των Δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού.
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καλλιέργειες. Χαρακτηριστικό της «μο-
ναδικότητας» του Πάρκου είναι ότι δια-
θέτει 18% της έκτασης του σε καλλιέρ-
γειες που συνυπάρχουν με το μητροπο-
λιτικό πράσινο, συνθέτοντας ένα πρω-
τόγνωρο» τοπίο που δεν συναντά κανείς
σε άλλο μητροπολιτικό Πάρκο. Οι καλ-
λιέργειες αυτές συγκεντρώνουν πλήθος
σπάνιων πτηνών αποτελώντας ένα κα-
ταφύγιο για την πανίδα του.

Η γεωργική γη μπορεί να συνυπάρξει
αρμονικά με το αστικό μητροπολιτικό
πράσινο μέσω της ανάπτυξης βιολογικής
καλλιέργειας που αποτελεί ήπια γεωργική
δραστηριότητα. Η ενίσχυση της γεωργίας
στο Πάρκο μπορεί να οδηγήσει στη λει-
τουργία του ως «διαδραστικός κοινωνι-
κός χώρος» που ενισχύει την συμμετοχή,
την εκπαίδευση και την προσέλκυση κοι-
νού στο Πάρκο. Η έννοια της αστικής γε-
ωργίας στο Πάρκο μπορεί να θεωρηθεί
ως «διέξοδος» της ανάδειξης της ταυτό-
τητας του Πάρκου, της ιστορικότητας και
μοναδικότητας των καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα, η δημιουργία και η
ανάπτυξη του κοινωνικού λαχανόκη-
που, εκτός από «ανάσα» σε οικονομικά
ευάλωτους πολίτες, θα ενδυναμώσει τη
σχέση των κατοίκων των μεγάλων αστι-
κών κέντρων με τη φύση, θα δημιουρ-
γήσει νησίδες πρασίνου, δημιουργικό-

τητας, συνεργασίας, και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις ίσως και αποτρέψει την τσι-
μεντοποίηση του τοπίου.

Η δημιουργία κοινωνικού λαχανόκη-
που στο Πάρκο πιθανότατα είναι το μεγα-
λύτερο μέχρι σήμερα έργο αυτού του εί-
δους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που
η προσπάθεια του Πάρκου Τρίτση επιτύ-

Η ύπαρξη του υγρού στοιχείου σε μεγάλη αναλογία εντός του Πάρκου, τόσο με τη μορφή έξι τεχνητών λιμνών, 
όσο και τεχνητού καναλιού που τις συνδέει και εξασφαλίζει την αδιάκοπη ροή του νερού μεταξύ των λιμνών και την ανακύκλωσή του,
καθώς και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του Πάρκου, το καθιστούν έναν μοναδικό τόπο φυσικού κάλλους, ενταγμένο στον οικιστικό ιστό.

Προγραμματίζεται να διατεθούν για τον κοινωνικό λαχανόκηπο, 
περίπου 50 στρέμματα σε κατοίκους των Δήμων Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

χει, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για
άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Τόσο
στην Αθήνα, όσο και σε άλλα αστικά κέ-
ντρα, υπάρχουν αδόμητοι χώροι οι οποίοι
με την κατάλληλη διαμόρφωση κάλλιστα
θα μπορούσαν να μετατραπούν σε περι-
βόλια. Από πολλές απόψεις θα ήταν με-
γάλο κέρδος για όλους μας.
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Tο γνέσιμο είναι η διαδικασία
κατά την οποία στρίβονται οι
ίνες του μαλλιού για να δημι-
ουργήσουν μια ενιαία κλω-
στή. Το νήμα αυτό χρησιμο-

ποιείται είτε στον αργαλειό είτε στη χει-
ροπλεκτική. Το γνέσιμο αποτελεί σημα-
ντικό στάδιο της υφαντικής προεργασίας
και γινόταν με τρία κλωστικά εργαλεία:
Τη ρόκα, το αδράχτι και το σφοντύλι.
Για χιλιετίες, η ρόκα ήταν ένα απλό ερ-
γαλείο με το οποίο οι γυναίκες έφτια-
χναν το νήμα για τον ρουχισμό του σπι-
τιού. Πάνω στη ρόκα στερέωναν τις του-
λούπες για να τις γνέσουν.

H ρόκα κατασκευάζεται από τους ρο-
κάδες που βέβαια έφτιαχναν και μαγκού-
ρες, γκλίτσες κ.ά. Συνήθως το ξύλο που
επέλεγαν ήταν ξύλο ελάτου ή λυγιάς,
λόγω της ευλυγισίας του. Διάλεγαν λοι-
πόν το ξύλο και τα δύο κλωνάρια που εκ-
φύονταν στoν σταυρό γυρίζονταν με προ-
σοχή. Πολλές φορές τα μαλάκωναν με τη
βοήθεια της φωτιάς, όπως ακριβώς έκα-
ναν και με τις μαγκούρες. Τα κλωνάρια
του σταυρού έπρεπε να γυρίζουν και να
πάρουν το επιθυμητό σχήμα κύκλου, σχη-
ματίζοντας Φ. Για να γίνει αυτό πολλές
φορές τα έδεναν με σύρμα και τα άφηναν
δεμένα για καιρό, έως ότου το ξύλο απο-
λέσει τα φυσικά υγρά και ξεραθεί, οπότε
έπαιρνε και το επιθυμητό σχήμα. Δεν εί-
ναι λίγες οι φορές μάλιστα που οι τεχνίτες
ομόρφαιναν τη ρόκα σκαλίζοντας διάφο-
ρες διακοσμητικές παραστάσεις και την
υπέγραφαν χαράζοντας το όνομά τους,
προσθέτοντας και τη χρονολογία. 

Το αδράχτι, ήταν κατασκευασμένο
από ξύλο και έμοιαζε με λαμπάδα. Στο
επάνω άκρο είχε ένα λεπτό άγκιστρο, για
να αγκιστρώνεται το νήμα και στο κάτω
μέρος προσαρμοζόταν το σφοντύλι.

Στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το γνέ-
σιμο ήταν βασική δεξιότητα που έπρεπε
να κατέχει κάθε γυναίκα. Οι γυναίκες το-
ποθετούσαν το λαναρισμένο (καθαρι-
σμένο από σκουπίδια) μαλλί στη ρόκα
και τραβώντας με τα δάκτυλά τους λίγο
λίγο από το κάτω μέρος το έστριβαν με
το αδράχτι και το σφοντύλι και το έκαναν
νήμα, που το τύλιγαν στο αδράχτι κάνο-
ντάς το μασούρια. (Πηγή φωτό: αρχείο
Α. Τζανετάκη)

Το σφοντύλι ήταν ένα στρογγυλό και
πλακουδερό ξύλο με διάμετρο γύρω
στους έξι πόντους, που με το βάρος του
έδινε τη δυνατότητα στο αδράχτι να γυ-
ρίζει γρήγορα και να στρίβει το μαλλί.
Το στεραίωναν στη βάση του αδραχτιού,
για να γυρίζει εύκολα το αδράχτι, κυ-
ρίως κατά την έναρξη του γνεσίματος.
Τη ρόκα γνεσίματος πολλές φορές την
είχαν στολισμένη και σκαλισμένη με
διάφορες διακοσμητικές παραστάσεις.

Το γνέσιμο γινόταν πάντα από γυναί-
κες, οι οποίες κρατούσαν στο ένα χέρι το
ακατέργαστο μαλλί (τουλούπα) και με
το άλλο τραβούσαν μία μικρή ποσότητα,
την οποία επιμήκυναν με τη βοήθεια της
ρόκας. Η επιμήκυνση και η διαμόρφωση
του νήματος γίνεται κατ' αρχήν με το
στρίψιμο του μαλλιού, το οποίο συνενώ-
νει τις ίνες, αφαιρεί μεγάλο όγκο αέρα
που υπάρχει μεταξύ τους και τακτοποιεί

τρόπον τινά τις ίνες σε ένα συνεχές, την
πρώτη μορφή του νήματος. Η αρχή αυτή
δεν αφορά κατ’ αποκλειστικότητα την
κατεργασία του μαλλιού, αλλά τις πε-
ρισσότερες ίνες (π.χ. βαμβάκι) που δια-
μορφώνονται σε νήμα.

Στη συνέχεια το πρώτο αυτό νήμα το-
ποθετείται στο αδράχτι, με τη χρήση του
οποίου το νήμα στρίβεται και επιμηκύ-
νεται περαιτέρω. Στη σύγχρονη βιομη-
χανία η διαδικασία αυτή γίνεται από αυ-
τοματοποιημένες μηχανές, παράγοντας
διαφορετικές ποιότητες νήματος, αναλό-
γως με το πρωταρχικό υλικό και με τον
αριθμό στροφών ανά ίντσα (στρίψιμο).
Όσο περισσότερο στριμμένο και κατά
συνέπεια λεπτότερο είναι το νήμα, τόσο
πιο κατάλληλο είναι για ανθεκτικά υφά-
σματα και λέγεται στημόνι· το πιο αραιό
στρίψιμο αποδίδει πιο ντελικάτο και αέ-
ρινο νήμα, το λεγόμενο υφάδι, κατάλ-

το γνεσίμο
μία παραΔοσίακΗ 

ΔεξίοτΗτα 
των γυναίκων
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Το γνέσιμο ήταν μια εργασία μιας εποχής που το ύφασμα και το νήμα από το οποίο ήταν φτιαγμένο 
μπορεί να είχε καθορίσει μια ζωή. (Φωτ. Κώστας Μπαλάφας - «Ήπειρος»)

ληλο για πλέξιμο. Το τελικό προϊόν αυ-
τής της διαδικασίας είναι οι λεγόμενες
κελέβες, μεγάλες κουλούρες -τρόπον
τινά- συνεχούς νήματος, το οποίο στη
συνέχεια βάφεται και κατόπιν τυποποι-
είται για πώληση ή απευθείας χρήση από
τις βιοτεχνίες.

Ο πιο απλός τρόπος γνεσίματος είναι
χωρίς εργαλείο, με ένα απλό στρίψιμο
των ινών στις παλάμες ή στα δάχτυλα
των χεριών ή μεταξύ της παλάμης και
ενός άλλου μέρους του σώματος, γεγο-
νός που αφήνει ελεύθερο το ένα χέρι για
το τράβηγμα των ινών. Ο τρόπος αυτός
είναι αργός και εμπεριέχει τον κίνδυνο
ότι η κλωστή μπορεί να ξεστρίψει και να
μπερδευτεί, εφόσον δεν έχει ένα σταθερό
σημείο στο οποίο να τυλίγεται και να επι-
μηκύνεται. Ο τρόπος αυτός ήταν γνω-
στός στην αρχαία Ελλάδα και η γυναίκα
που προέβαινε σ’ αυτή τη διαδικασία
ονομαζόταν χερνήτις. Αυτή η μέθοδος
λειτουργούσε και ως πρώτο στάδιο πριν
από το κανονικό γνέσιμο ή για την παρα-
γωγή του υφαδιού το οποίο δεν χρειαζό-
ταν να είναι τόσο γερό, όσο το στημόνι.

Η χρήση του αδραχτιού έχει άγνωστες
απαρχές, ενώ βασίζεται στη θεμελιακή
γνώση ότι μια κλωστή μπορεί να στρίβε-
ται και να ξεστρίβεται, εφόσον δεθεί σε
βάρος που περιστρέφεται. Βασική λει-

τουργία του αδραχτιού είναι να περι-
στρέφεται με κύρια περιστροφική δύ-
ναμη τη φορά που δίνουν τα ανθρώπινα
δάχτυλα. Η γνέστρα μπορεί να είναι κα-
θιστή ή και όρθια, δίνοντας φόρα στο
αδράχτι ώστε η κλωστή που σιγά σιγά
σχηματίζεται να τυλίγεται όσο το δυνα-
τόν πιο εύκολα και γρήγορα γύρω από
το στέλεχος, ώστε να μη διακόπτεται ο
ρυθμός της γνέστρας. Γι’ αυτό συνήθως
οι γνέστρες στέκονται κάπου ψηλά όταν
γνέθουν. Οπότε, οι τρεις βασικές λει-
τουργίες του αδραχτιού, είναι το τρά-
βηγμα λίγων λίγων ινών από την του-
λούπα, το στρίψιμο και το τύλιγμα της
έτοιμης κλωστής στο στέλεχος του
αδραχτιού. Ένα δεύτερο βασικό εργα-
λείο του γνεσίματος είναι η ηλακάτη, η
ρόκα δηλαδή, το διχαλωτό ξύλο το
οποίο αποτελεί τη βάση επάνω στην
οποία στηρίζονταν τα ξασμένα μαλλιά, η
τουλούπα.

Η τέχνη του γνεσίματος έγκειτο στο
να κλωστεί ομοιόμορφο νήμα, λεπτό και
γερό, πράγμα που έπρεπε να γίνει με όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι
τρόποι μπορούσαν να παραλλάσσονται
ανάλογα με το πώς δινόταν η ώθηση στο
αδράχτι είτε μέσω του αντίχειρα και των
άλλων δαχτύλων είτε στη χούφτα του
δεξιού χεριού, είτε με γρήγορο στρίψιμο

στο μηρό ή ακόμη γυρίζοντάς το σαν
σβούρα στο έδαφος ή στη βάση κάποιου
αγγείου. Το αδράχτι έτσι στριφογύριζε
κρεμασμένο από την ίδια την κλωστή
που σιγά σιγά σχηματιζόταν.

Ο τρόπος γνεσίματος, αλλά και οι χρη-
σιμοποιούμενες ίνες διαφοροποιούνταν
ανάλογα με το εάν το νήμα θα χρησιμο-
ποιούνταν για υφάδι ή για στημόνι, κα-
θώς το στημόνι θα έπρεπε να είναι ανθε-
κτικότερο, άρα με προσεκτικότερο γνέ-
σιμο, πιο καλά στριμμένη κλωστή, ίνες
μακρύτερες και καλύτερης ποιότητας.

Από τα αρχαία χρόνια, όλες οι Ελληνί-
δες έγνεθαν και ύφαιναν. Η πιστή Πηνε-
λόπη, η σεμνή Ανδρομάχη, και η ωραία
Ελένη, όπως αναφέρεται στα Ομηρικά
Έπη, έγνεθαν. Με το όνομα Κλωθώ ονο-
μάτιζαν τη σπουδαιότερη από τις τρεις
Μοίρες που κλώθει το νήμα της ζωής
κάθε ανθρώπου, δείχνοντας πόσο λεπτή
κι αδύναμη μπορεί να είναι αυτή η ζωή.
Η Κλωθώ γνέθει το νήμα της ζωής, η
Λάχεσις καθορίζει τι θα «λάχει» στον
καθένα και η τρίτη η Άτροπος, η πιο
σκληρή, κόβει χωρίς δισταγμό τη κλω-
στή της ζωής. Στην Ιωνία βρέθηκε ένα
άγαλμα της Εργάνης Αθηνάς που έφερε
ηλακάτη. Στην αρχαιότητα, όταν οι γυ-
ναίκες λόγω προχωρημένης ηλικίας δεν
μπορούσαν πλέον να γνέσουν, αφιέρω-
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ναν την ηλακάτη τους, στο ναό της Αθη-
νάς, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης που τους
δίδαξε την τέχνη. Τον ίδιο σεβασμό για
την εργασία του γνεσίματος, έτρεφαν
και έπειτα στα χριστιανικά χρόνια, και
γι’ αυτό πέρασε και στη Βυζαντινή Αγιο-
γραφία.

Στην αρχαία Ελλάδα, όταν πήγαιναν
τη νύφη στο σπίτι του γαμπρού, προπο-
ρεύονταν παρθένες με ηλακάτη, πράγμα
που υποδήλωνε ότι η νύφη ήταν προ-
κομμένη και εργατική. Στα νεώτερα
χρόνια, όταν η νύφη πατούσε το κατώ-
φλι του νέου της σπιτιού, έβαζαν στο
χέρι της μια ρόκα με άσπρο μαλλί, ως
υπόδειξη να είναι εργατική, αλλά και να
φθάσει σε βαθιά γεράματα. Στην
Ήπειρο, έδιναν στη νύφη ρόκα από
άσπρο ξύλο, και στο πλουμιστό ροκοκέ-
φαλο, έγραφαν «ν’ ασπρίσεις να γερά-
σεις». Στη Μακεδονία, η πεθερά στην
πόρτα, έβαζε ρόκα στη μασχάλη της νύ-

φης μ’ άσπρο βαμβάκι, και με την ευχή,
να προκόψει. Στη Ρούμελη, δεν δίνουν
ρόκα στην προίκα, και ούτε την παρου-
σιάζουν τη μέρα του γάμου, για να μη
κάνει κορίτσια.

Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε
όλη την Ευρώπη το γνέσιμο και η υφα-
ντική, ήταν βασικές δεξιότητες που θα
έπρεπε να κατέχει μία γυναίκα αν ήθελε
να παντρευτεί. Συχνά το γνέσιμο είναι
δοκιμασία πριν από έναν καλό γάμο,
πράγμα που φαίνεται από πολλά παραμύ-
θια όπως τα παραμύθι «Rumpelstiltskin»
και «The Lazy Spinning Woman», από τη
συλλογή παραμυθιών των αδελφών
Grimm, η «Η Ωραία Κοιμωμένη», που
καταγράφηκε από τον Charles Perrault,
αλλά και το ελληνική λαϊκό παραμύθι «Ο
Στούπας».

Όλα τα παραπάνω είναι ένα μικρό
δείγμα παραμυθιών και μύθων που
εμπεριέχουν το γνέσιμο και τα σύνεργά

του στη βασική δομή τους. Αυτές οι
ιστορίες ενώθηκαν με τις δεισιδαιμονίες
και τις λαϊκές προκαταλήψεις των περα-
σμένων εποχών. Όπως το γιατί δεν
έπρεπε συγκεκριμένες μέρες και ώρες να
γνέσεις, δεν έπρεπε να αφήσεις ανολο-
κλήρωτη τη δουλειά ή ακόμα, πως αν τε-
λείωνες συγκεκριμένες ποσότητες εντός
κάποιων ημερών, κάποιο κακό θα σε
έβρισκε. 

Το γνέσιμο ήταν μια εργασία μιας
εποχής που το ύφασμα και το νήμα από
το οποίο ήταν φτιαγμένο μπορεί να είχε
καθορίσει μια ζωή και το αδράχτι με το
οποίο φτιάχτηκε να κουβαλούσε πάνω
του τις ελπίδες κοριτσιών και γυναικών
που η μοίρα τους εξαρτιόταν από αυτό.
Μιας εποχής που η ρόκα, το αδράχτι και
η ανέμη όντως καθόριζαν το πεπρωμένο
των ανθρώπων με τον τρόπο τους και τα
παραμύθια τους κρύβανε όνειρα και φό-
βους.

Πάπιγκο, Σαρακατσάνισσα με το μικρό της σε καλντερίμι, δεκαετία 1940. (Φωτ. Δ. Χαρισιάδη  - «Ζαγορισίων Βίος»)
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Υψηλές συγκεντρώσεις 
φυτοφαρμάκων 
σε εισαγόμενα φρούτα 
και λαχανικά

T
ον κίνδυνο από εισαγόμενα
φρούτα και λαχανικά με υψηλές
συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων,

αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην
Ευρώπη και στη χώρα μας. Κατά τη
διάρκεια του 2022 στο ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Ταχείας Προειδοποίησης για τα
Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF)
καταγράφηκαν συνολικά 578 ειδοποι-
ήσεις λόγω υπερβολικής παρουσίας
φυτοφαρμάκων σε φορτία φρούτων
και λαχανικών που είχαν φτάσει στις
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είτε από τρίτες χώρες είτε από την
ίδια την Ε.Ε. Από αυτές, 292 ειδοποιή-
σεις αντιστοιχούν σε εισαγωγές από
την Τουρκία και ακολουθούν η Αίγυ-
πτος με 40 περιπτώσεις, η Ινδία και η
Ουγκάντα με 21, η Κένυα με 18, η Κίνα
με 16, η Ταϊλάνδη με 13, η Μαδαγα-
σκάρη με 10, ενώ από 9 είχαν Ισημερι-
νός και Ιράν.

Όσον αφορά τις εισαγωγές από την
Τουρκία, οι πιπεριές ήταν το προϊόν
που παρουσίασε τον μεγαλύτερο
αριθμό υπερβολικής παρουσίας φυ-
τοφαρμάκων, με 78 περιπτώσεις. Τις
πιπεριές ακολούθησαν τα λεμόνια με
72 ειδοποιήσεις, τα σταφύλια με 48,
τα μανταρίνια με 23, τα ρόδια με 13,
τα πορτοκάλια με 12, ενώ οι υπόλοι-
πες αναφορές αφορούν άλλα προϊό-
ντα. Τα φορτία αυτά καταστράφηκαν
φτάνοντας στα σύνορα της Ε.Ε.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί
το γεγονός πως οι περισσότερες απορ-
ρίψεις φορτίων φρούτων και λαχανικών
της Τουρκίας έγιναν από τη Βουλγαρία,
ενώ στις πύλες εισόδου στα ελληνικά
σύνορα είναι ελάχιστες. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός πως δεν έχουν εκσυγχρο-
νιστεί τα εργαστήρια που πραγματο-
ποιούν τους ελέγχους στα σημεία εισό-
δου και τα τελωνεία, με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να ανιχνεύσουν όλες τις
τοξικές ουσίες των σύγχρονων φυτο-
φαρμάκων. Αντίθετα, η Βουλγαρία έχει
προχωρήσει σε αναβάθμιση του τεχνο-
λογικού εξοπλισμού της και «συλλαμ-
βάνει» δεκαπλάσιες δραστικές ουσίες
σε σχέση με την Ελλάδα.

Λόγω του πληθωρισμού και της
ακρίβειας, το καταναλωτικό κοινό στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, έχει στραφεί
σε πιο φθηνές επιλογές, προερχόμε-
νες εκτός Ε.Ε., που όμως δεν είναι πά-
ντα της ίδιας ποιότητας, καθώς δεν τη-
ρούνται τα ευρωπαϊκά επίπεδα ασφά-
λειας. Για παράδειγμα, στη Γερμανία
ήδη καταγράφεται το 2022 μείωση της
αγοράς λαχανικών και φρούτων κατά
10%, με τα προερχόμενα από Ελλάδα
να μειώνονται 15%, ενώ αντίστοιχα του
Μαρόκου αυξάνονται 15%. Στην Ελ-
λάδα στο 11μηνο του 2022 υπάρχει
μείωση της κατανάλωσης εγχώριων
φρούτων - λαχανικών κατά 8% - 10%,
προφανώς λόγω ακρίβειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το εν-
νεάμηνο του 2022, το 63,2% των
φρούτων και λαχανικών που εισήγαγε
η Ελλάδα προερχόταν από χώρες
εκτός Ε.Ε., δηλαδή σημείωσαν 11%
αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2021. Πρώτη προμηθεύ-
τρια χώρα εκτός Ε.Ε. είναι ο Ισημερι-
νός, σχεδόν αποκλειστικά με μπανά-
νες. Ακολουθεί η Αίγυπτος, με το 90%
να είναι πατάτες. Σημαντικές είναι οι
εισαγωγές από την Τουρκία, κυρίως
στις ντομάτες στις οποίες έχει την
πρώτη θέση, και στα λεμόνια που κα-
ταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Η Κομισιόν παραπέμπει 
στο Δικαστήριο της Ε.Ε. 
την Ελλάδα για τα 
χωροκατακτητικά ξένα είδη

Ό
πως αναφέρει η Κομισιόν σε
ανακοίνωσή της, τα χωροκα-
τακτητικά ξένα είδη είναι μία

από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και πα-
γκοσμίως. Είναι φυτά και ζώα που ει-
σάγονται τυχαία ή σκόπιμα ως αποτέ-
λεσμα ανθρώπινης παρέμβασης σε
φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν
απαντώνται κανονικά. Αποτελούν ση-
μαντική απειλή για τα αυτόχθονα
φυτά και ζώα στην Ευρώπη, προκα-
λώντας εκτιμώμενη ζημία ύψους 12
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην
ευρωπαϊκή οικονομία. Η αντιμετώ-
πισή τους αποτελεί σημαντική πτυχή
του στόχου της Ε.Ε. να σταματήσει
την απώλεια βιοποικιλότητας, όπως
διατυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία και στην ευρωπαϊκή
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2030.

Ο κανονισμός για τα χωροκατακτη-
τικά ξένα είδη προβλέπει μέτρα που
πρέπει να ληφθούν σε ολόκληρη την
Ε.Ε. σε σχέση με τα χωροκατακτη-
τικά ξένα είδη ενωσιακού ενδιαφέρο-
ντος. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του
2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδο-
ποιητική επιστολή σε 18 κράτη μέλη
(Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμα-
νία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλ-
λία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία,
Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία,
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Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία)
και τον Φεβρουάριο του 2022 απέ-
στειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 15 εξ
αυτών (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία,
Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύ-
προ, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και
Σλοβακία).

Έκτοτε, έντεκα κράτη μέλη έχουν
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις
τους και ένα από αυτά θα λάβει αμέ-
σως τα ελλείποντα μέτρα. Ωστόσο,
παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί,
τα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη (Βουλγα-
ρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία
και Πορτογαλία) δεν έχουν αντιμετω-
πίσει πλήρως τις αιτιάσεις. Τα έξι
κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν
εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν
στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέ-
σμη σχεδίων δράσης) για την αντιμε-
τώπιση των σημαντικότερων διαδρο-
μών εισαγωγής και εξάπλωσης αυτών
των χωροκατακτητικών ξένων ειδών.
Επιπλέον, η Βουλγαρία και η Ελλάδα
δεν έχουν ακόμη θεσπίσει σύστημα
επιτήρησης των χωροκατακτητικών
ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέρο-
ντος ούτε το έχουν συμπεριλάβει στο
υφιστάμενο σύστημά τους, μολονότι
όφειλαν να το πράξουν μέχρι τον Ια-
νουάριο του 2018. Επίσης, η Ελλάδα
δεν διαθέτει τις δομές για τη διενέρ-
γεια των επίσημων ελέγχων που απαι-
τούνται για την πρόληψη της εκού-
σιας εισαγωγής χωροκατακτητικών
ξένων ειδών.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπά-
θειες που έχουν καταβάλει μέχρι σή-
μερα οι αρχές των έξι κρατών μελών
δεν ήταν ικανοποιητικές ούτε επαρ-
κείς και, επομένως, τα παραπέμπει
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη 26 Ια-
νουαρίου 2023, ότι αποφάσισε να πα-
ραπέμψει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία,
την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία
και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη
εφαρμογής διαφόρων διατάξεων του
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1143/2014 για
την πρόληψη και διαχείριση της εισα-
γωγής και εξάπλωσης χωροκατακτη-
τικών ξένων ειδών.

Η προληπτική δράση που αποτελεί
αντικείμενο των προαναφερθέντων
αποφάσεων παραπομπής στο Δικα-
στήριο της Ε.Ε., αποτελεί σημαντική
επένδυση, δεδομένου ότι η πρόληψη
της εισαγωγής χωροκατακτητικών ξέ-
νων ειδών, είναι πολύ πιο αποτελε-
σματική και λιγότερο δαπανηρή απ’
ότι η αντιμετώπιση και ο μετριασμός
των ζημιών αφού αυτά τα είδη εξα-
πλωθούν.

Οι ευρωπαϊκές χώρες 
με τις μεγαλύτερες 
εκπομπές ρύπων 
διοξειδίου του άνθρακα 
από τα αυτοκίνητα

O
ι χώρες με τις μεγαλύτερες εκ-
πομπές ρύπων διοξειδίου του
άνθρακα στην Ευρώπη είναι η

Κύπρος με μέσο όρο των εκπομπών εί-
ναι 145,8 γραμμάρια διοξειδίου του άν-
θρακα ανά χλμ, και ακολουθούν η
Εσθονία με 142,6 γρ/χλμ, η Λετονία με
142,5 γρ/χλμ, η Βουλγαρία με 139,8
γρ/χλμ και η Σλοβακία με 139,2 γρ/χλμ.

Η Ελλάδα με 119,7 γρ/χλμ, βρίσκε-
ται λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο
της Ε.Ε. που είναι 116,3 γρ/χλμ. Αν
και ο ελληνικός στόλος είναι από
τους πιο γερασμένους της Γηραιάς
Ηπείρου, η αύξηση των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στη χώρα μας, οι πωλή-
σεις των υβριδικών αυτοκινήτων και η
πώληση πολλών αυτοκινήτων διπλού
καυσίμου τα τελευταία χρόνια κατέ-
βασαν αισθητά τον μέσο όρο.

Στον αντίποδα, η Σουηδία έχει τις
χαμηλότερες μέσες εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα από τα νέα αυτοκί-
νητα στην Ε.Ε. (88,3 γραμμάρια διοξει-

δίου του άνθρακα ανά χλμ). Αυτό δεί-
χνει την κουλτούρα των πολιτών να
αγοράζουν αυτοκίνητο με βασικό κρι-
τήριο τις μειωμένες εκπομπές ρύπων,
τη μεγάλη ασφάλεια που παρέχουν
στους δρόμους, αλλά και την αύξηση
των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινή-
των. Ακολουθούν η Δανία (92,6
γρ/χλμ) και η Ολλανδία με 95,1 γρ/χλμ.

Η Νορβηγία είναι η χώρα πρότυπο
για όλη την Ευρώπη, καθώς ο μέσος
όρος των εκπομπών είναι μόλις 27,6
γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα
ανά χλμ. Η σκανδιναβική χώρα διαθέτει
το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικών
αυτοκινήτων, καθώς ένα στα δύο οχή-
ματα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια.

Λίγο χαμηλότερα από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο κινούνται οι χώρες
που δραστηριοποιούνται στην παρα-
γωγή αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η Γερ-
μανία έχει μέσο όρο 113,6 γραμμάρια
διοξειδίου του άνθρακα ανά χλμ, η
Γαλλία 108,6 γρ/χλμ, η Ιταλία 124,6
γρ/χλμ και η Ισπανία 126,8 γρ/χλμ.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής είναι η μείωση των εκπομπών
κατά 55% μέχρι το 2030. Για την επί-
τευξη του στόχου θα πρέπει να αυξη-
θούν οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων στην Ευρώπη και να εφαρ-
μοστούν με επιτυχία τα νέα πρότυπα
ρύπων Euro 7.
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Οι ωκεανοί ήταν 
οι θερμότεροι που έχουν
καταγραφεί ποτέ το 2022

T
ο 2022, οι ωκεανοί του πλανήτη
ήταν οι θερμότεροι που έχουν
καταγραφεί ποτέ. Το γεγονός

αυτό, καταδεικνύει τις βαθιές και διά-
χυτες αλλαγές που έχουν επιφέρει οι
ανθρωπογενείς εκπομπές στο κλίμα
του πλανήτη. Η διεθνής ομάδα επι-
στημόνων, που συνέταξε τη νέα ανά-
λυση της θερμότητας των ωκεανών,
κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Οι
κύκλοι ενέργειας και νερού της Γης
έχουν μεταβληθεί βαθιά λόγω της εκ-
πομπής αερίων του θερμοκηπίου από
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, οδη-
γώντας σε διάχυτες αλλαγές στο γή-
ινο κλιματικό σύστημα».

Περισσότερο από το 90% της πλεο-
νάζουσας θερμότητας που παγιδεύε-
ται από τις εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου απορροφάται από τους
ωκεανούς. Οι καταγραφές, που ξεκι-
νούν το 1958, δείχνουν μια απότομη
αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεα-
νών, με επιτάχυνση της αύξησης της
θερμοκρασίας μετά το 1990. Η
έρευνα που δημοσιεύθηκε από την
Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμό-
σφαιρας των ΗΠΑ, έδειξε ότι πολλά
ακραία καιρικά φαινόμενα το 2022
έγιναν πιο πιθανά και πιο έντονα λόγω
της κλιματικής κρίσης, όπως οι έντο-
νες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν
καταστροφικές πλημμύρες στο Τσαντ,
τον Νίγηρα και τη Νιγηρία.

Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια

της θάλασσας επηρεάζουν σημα-
ντικά τον παγκόσμιο καιρό. Έχουμε
περισσότερα ακραία καιρικά φαινό-
μενα και αυτό έχει τεράστιες συνέ-
πειες σε όλο τον κόσμο. Το θερμό-
τερο νερό διαστέλλεται επίσης, ανε-
βάζοντας τη στάθμη της θάλασσας
και θέτοντας σε κίνδυνο τις παρά-
κτιες πόλεις.

Η θερμοκρασία των ωκεανών επη-
ρεάζεται πολύ λιγότερο από τη φυ-
σική κλιματική μεταβλητότητα απ' ό,τι
η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, κα-
θιστώντας τους ωκεανούς αναμφι-
σβήτητο δείκτη της παγκόσμιας θέρ-
μανσης.

Η περσινή χρονιά αναμένεται να εί-
ναι η τέταρτη ή πέμπτη θερμότερη
που έχει καταγραφεί για τις επιφανει-
ακές θερμοκρασίες του αέρα, όταν
συγκεντρωθούν τα τελικά στοιχεία.
Κατά τη διάρκεια του 2022, είδαμε το
τρίτο κατά σειρά φαινόμενο Λα Νίνια,
το οποίο είναι η ψυχρότερη φάση
ενός ακανόνιστου κλιματικού κύκλου
με επίκεντρο τον Ειρηνικό που επηρε-
άζει τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα.
Όταν επιστρέψει το Ελ Νίνιο, οι πα-
γκόσμιες θερμοκρασίες του αέρα θα
αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Η παγκόσμια ζήτηση 
για κολλαγόνο αποψιλώνει
τα δάση του Αμαζονίου

Η
σχέση μεταξύ του βοείου κρέ-
ατος, της σόγιας και της απο-
ψίλωσης των δασών στη Βρα-

ζιλία είναι γνωστή, αλλά ελάχιστη
προσοχή έχει δοθεί στην ακμάζουσα
βιομηχανία κολλαγόνου, η αξία της
οποίας εκτιμάται σε 4 δισ. δολάρια.
Το κολλαγόνο μπορεί να εξαχθεί από
ψάρια, χοίρους και βοοειδή. Οι πιο πι-
στοί χρήστες του ισχυρίζονται ότι η
πρωτεΐνη μπορεί να βελτιώσει τα μαλ-
λιά, το δέρμα, τα νύχια και τις αρθρώ-
σεις, επιβραδύνοντας τη διαδικασία

γήρανσης. Εκτός από τις μάρκες
ομορφιάς και ευεξίας, χρησιμοποιεί-
ται επίσης από φαρμακευτικές εται-
ρείες και εταιρείες παραγωγής συ-
μπληρωμάτων διατροφής.

Ωστόσο, έρευνα της Guardian, του
Bureau of investigative Journalism,
του Center for Climate Crime Analysis
(CCCA), του iTV και του O Joio e O
Trigo στη Βραζιλία διαπίστωσε ότι βο-
οειδή που εκτρέφονται σε φάρμες
που προκαλούν αποψίλωση των δα-
σών επεξεργάζονταν σε σφαγεία που
εξυπηρετούν διεθνείς αλυσίδες εφο-
διασμού κολλαγόνου.

Μέρος του μπορεί να εντοπιστεί
στην Vital Proteins, που ανήκει στη
Nestlé, έναν από τους κορυφαίους
παραγωγούς συμπληρωμάτων κολλα-
γόνου από βοοειδή. Η σειρά κολλαγό-
νου της Vital Proteins πωλείται παγκο-
σμίως, συμπεριλαμβανομένων των
ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ενώ υπάρχουν μελέτες που υποδη-
λώνουν ότι η λήψη κολλαγόνου από
το στόμα μπορεί να βελτιώσει την
υγεία των αρθρώσεων και του δέρμα-
τος, η Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Χάρβαρντ προειδοποιεί ότι υπάρχουν
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων,
καθώς οι περισσότερες, αν όχι όλες
οι έρευνες είτε χρηματοδοτούνται
από τη βιομηχανία είτε διεξάγονται
από επιστήμονες που συνδέονται με
αυτήν.

Οι εταιρείες κολλαγόνου δεν έχουν
καμία υποχρέωση να παρακολουθούν
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
δραστηριότητας τους. Σε αντίθεση
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με το βόειο κρέας, τη σόγια, το φοινι-
κέλαιο και άλλα είδη διατροφής, το
κολλαγόνο δεν καλύπτεται επίσης
από την επικείμενη νομοθεσία περί
due dilligence στην Ε.Ε. και το Ηνω-
μένο Βασίλειο που έχει σχεδιαστεί
για την αντιμετώπιση της αποψίλω-
σης των δασών.

Τα μη κρεατοσκευάσματα, από τα
οποία το δέρμα και το κολλαγόνο εί-
ναι τα πιο πολύτιμα, αντιπροσωπεύ-
ουν λίγο λιγότερο από το μισό βάρος
μίας σφαγμένης αγελάδας και μπο-
ρούν να δημιουργήσουν έως και το
20% των εισοδημάτων των συσκευα-
στών κρέατος, σύμφωνα με το USDA.

Η ζήτηση για βόειο κρέας, δέρμα
και κολλαγόνο έχει οδηγήσει τα τε-
λευταία χρόνια σε όλο και περισσό-
τερα αποψιλωμένα δάση, τα οποία
έχουν αντικατασταθεί από βοσκοτό-
πια, με τη γη, μάλιστα, να καταλαμβά-
νεται συχνά παράνομα.

Ποιες χώρες 
είναι οι πιο ευάλωτες 
στην κλιματική αλλαγή

Σ
ύμφωνα με έκθεση της εται-
ρείας XDi, περιοχές της Κίνας
και των ΗΠΑ, σημαντικές για

την παγκόσμια οικονομία, είναι οι
πλέον εκτεθειμένες στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.

Η εταιρεία XDi, με έδρα την Αυ-
στραλία, που ειδικεύεται στην εκτί-
μηση των κλιματικών κινδύνων για λο-
γαριασμό επενδυτών ή οικονομικών
αναλυτών, εξέτασε περισσότερες
από 2.600 περιοχές σε όλο τον κόσμο
για να διαπιστώσει κατά πόσο είναι
ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, με
ορίζοντα το 2050. Οι υπολογισμοί της
εταιρείας βασίζονται στο πιο απαισιό-
δοξο σενάριο των ειδικών του ΟΗΕ,
σύμφωνα με το οποίο μέχρι το τέλος
του αιώνα η θερμοκρασία της Γης θα
αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου.

Η XDi εξέτασε τις επιπτώσεις που
έχουν στα κτίρια κάποιες συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής: οι πλημμύ-
ρες λόγω της υπερχείλισης ποταμών,
οι πλημμύρες στις παράκτιες περιο-
χές λόγω της ανόδου της στάθμης
της θάλασσας, η ακραία ζέστη, οι δα-
σικές πυρκαγιές, οι μετακινήσεις εδα-
φών λόγω της ξηρασίας, οι ιδιαίτερα
σφοδροί άνεμοι και οι ακραία χαμη-
λές θερμοκρασίες.

Το 80% των 50 περιοχών που κινδυ-
νεύουν περισσότερο βρίσκεται στην
Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ινδία, σύμφωνα
με την XDi, ενώ από τις 10 πρώτες, οι
εννέα βρίσκονται στην Κίνα, ανάμεσά
τους οι επαρχίες Τζιανγκσού, Σα-
ντόνγκ και Χεμπέι.

Εξάλλου αρκετές αμερικανικές πο-
λιτείες είναι μεταξύ των πιο ευάλω-
των περιοχών, όπως η Φλόριντα (10η
θέση), η Καλιφόρνια (19η) και το Τέ-
ξας (20ή).

Περιοχές της Ινδίας, της Ινδονη-
σίας και της Βραζιλίας επίσης απει-
λούνται. Στην Ευρώπη το κρατίδιο
της Κάτω Σαξονίας είναι το πιο εκτε-
θειμένο στην κλιματική αλλαγή (56η
θέση).

Αύξηση της παραγωγής
πλαστικών προϊόντων 
μίας χρήσης παγκοσμίως

Π
αρά την αυξανόμενη πίεση
από τις περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις και τους ευαισθητοποι-

ημένους καταναλωτές, περισσότερα

πλαστικά απόβλητα μιας χρήσης πα-
ράγονται τώρα από ποτέ.

Μια νέα έκθεση -Δείκτης Κατασκευ-
αστών Πλαστικών Αποβλήτων 2023-
από το Ίδρυμα Minderoo της Αυστρα-
λίας, ισχυρίζεται ότι επιπλέον 6 εκα-
τομμύρια μετρικοί τόνοι αποβλήτων
δημιουργήθηκαν το 2021 σε σύ-
γκριση με το 2019, σχεδόν εξ ολοκλή-
ρου κατασκευασμένα από ορυκτά
καύσιμα.

Τα πλαστικά μιας χρήσης έχουν
αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες περιβαλλοντικές απειλές παγκο-
σμίως, καθώς τεράστιες ποσότητες
θάβονται σε χωματερές ή απορρίπτο-
νται σε ποτάμια και ωκεανούς. Στα
πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα
ήρθαν τα τελευταία χρόνια να προ-
στεθούν οι μάσκες.

Η διαδικασία παραγωγής τους είναι
επίσης σημαντική πηγή αερίων του
θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την έκ-
θεση, οι εκπομπές από πλαστικά μιας
χρήσης το 2021 ήταν 450 εκατομμύ-
ρια μετρικοί τόνοι, ποσότητα ίση με
τις συνολικές εκπομπές του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου. 

Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνή-
σεις σε όλο τον κόσμο έχουν ανακοι-
νώσει πολιτικές για τη μείωση του
όγκου των πλαστικών μιας χρήσης,
απαγορεύοντας προϊόντα όπως κα-
λαμάκια μιας χρήσης, μαχαιροπί-
ρουνα μιας χρήσης, δοχεία τροφί-
μων, μπατονέτες, πλαστικές τσάντες
και μπαλόνια. Η έκθεση προειδοποιεί
επίσης ότι η ανακύκλωση αποτυγχά-
νει να αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα
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και παραμένει μια οριακή δραστηριό-
τητα για τον τομέα των πλαστικών.

Η Κίνα πρωτοπορεί στην ζήτηση και
παραγωγή πλαστικών την τελευταία
15ετία. Όμως, πέρυσι η Κίνα ανακοί-
νωσε ότι έχει καταρτίσει «πενταετές
σχέδιο» για μείωση της παραγωγής
πλαστικών, το οποίο θα προβλέπει
μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και
χρήση των πλαστικών μιας χρήσης
και ολοκληρωτική απαγόρευση κά-
ποιων προϊόντων.

Όπως αναφέρει η Minderoo, η ανά-
πτυξη της κινεζικής παραγωγής ανα-
μένεται να επιβραδυνθεί, η χώρα
όμως φιλοξενεί τις μισές από τις 20
εταιρείες που σχεδιάζουν να αυξή-
σουν την δυναμικότητα παρθένων πο-
λυμερών μέχρι το 2027.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι περί-
που 137 εκατομμύρια τόνοι πλαστι-
κών μιας χρήσης παρήχθησαν από
ορυκτά καύσιμα το 2021 και έως το
2027 αναμένεται αύξηση κατά ακόμα
17 εκατομμύρια τόνους.

Νέα ιστορική συμφωνία 
για την προστασία 
των ωκεανών

Μ
ια νέα ιστορική συμφωνία για
την προστασία των ωκεανών,
υπεγράφη από εκπροσώπους

193 χωρών, η οποία στοχεύει να θέ-
σει σε καθεστώς προστασίας το 30%
των διεθνών υδάτων ως το 2030,
ώστε να προστατευτεί η θαλάσσια
βιοποικιλότητα και να μπορέσει να
ανακάμψει. Συγκεκριμένα, οι εκπρό-
σωποι των χωρών, σε μια μαραθώνια
συνεδρία 38 ωρών στο αποκορύ-
φωμα διαπραγματεύσεων μιας δεκα-
ετίας, υπέγραψαν, στην έδρα του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μια ιστορική
συμφωνία για την προστασία των
ωκεανών, τη Συνθήκη για τα Διεθνή
Ύδατα (High Seas Treaty).

Τα δύο τρίτα των ωκεανών του πλα-

νήτη, τα επονομαζόμενα «διεθνή
ύδατα» (high seas), βρίσκονται εκτός
εθνικών ορίων, συχνά σε τεράστιες
αποστάσεις από την πλησιέστερη
ακτή. Τα διεθνή ύδατα ορίστηκαν το
1982, με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας, όμως δεν διέ-
πονται από κάποιο συγκεκριμένο νο-
μικό πλαίσιο διακυβέρνησης, παρά
μόνο αποσπασματικούς κανονισμούς.

Η τεράστια αυτή έκταση παράγει
σχεδόν το 50% του οξυγόνου που
αναπνέουμε, φιλοξενεί το 95% της πα-
γκόσμιας βιοποικιλότητας, άγνωστης
ακόμη σε μεγάλο ποσοστό και είναι η
μεγαλύτερη παγκόσμια αποθήκη διο-
ξειδίου του άνθρακα, ενώ τουλάχιστον
το 10% από τα γνωστά θαλάσσια είδη
απειλείται με εξαφάνιση. Εν τούτοις,
μόλις το 1,2% προστατεύεται και οι
χώρες τη χρησιμοποιούν για ναυσι-
πλοΐα, αλιεία, εξορύξεις και έρευνα,
χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Η νέα Συνθήκη στοχεύει να θέσει
σε καθεστώς προστασίας το 30% των
διεθνών υδάτων ως το 2030, ώστε να
προστατευτεί η θαλάσσια βιοποικιλό-
τητα και να μπορέσει να ανακάμψει.
Στις προστατευόμενες ζώνες που θα
δημιουργηθούν, θα οριστούν συγκε-
κριμένοι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, καθώς
και όρια στις απολήψεις αλιευμάτων
και στις δυνατότητες εξορύξεων, ιδι-
αίτερα σε μεγάλα βάθη, πέρα από τα
200 μέτρα (deep sea mining).

Οι διαβουλεύσεις του τελευταίου
γύρου κινδύνευσαν με αποτυχία
λόγω αντικρουόμενων οικονομικών
συμφερόντων, ιδιαίτερα στον τομέα

της αλιείας, αλλά και λόγω των απαι-
τήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών
για μεγαλύτερο μερίδιο από την «γα-
λάζια οικονομία». Βασικό σημείο δια-
φωνίας μεταξύ ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων χωρών ήταν ο δί-
καιος επιμερισμός των κερδών από
την αξιοποίηση των θαλάσσιων γενε-
τικών πόρων, δηλαδή του γενετικού
υλικού των θαλάσσιων οργανισμών
στα μεγάλα βάθη (σπόγγοι, φύκη, βα-
κτήρια κ.ά.) που προσελκύει μεγάλο
εμπορικό ενδιαφέρον λόγω των πιθα-
νών χρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα
της διατροφής και στη φαρμακευτική
βιομηχανία. Άλλα σημεία διαφωνίας
ήταν η μεθοδολογία μελέτης των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων των δια-
φόρων δραστηριοτήτων και η διαδι-
κασία καθορισμού και οριοθέτησης
των προστατευόμενων περιοχών.

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη
συμφωνίας έπαιξε ο λεγόμενος «Συνα-
σπισμός Υψηλών Προσδοκιών» (High
Ambition Coalition), μιας ομάδας χω-
ρών που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και την Κίνα. Μάλιστα, η Ε.Ε. υπο-
σχέθηκε ποσό 40 εκ. ευρώ για την
γρήγορη επικύρωση της Συνθήκης και
τα πρώτα στάδια εφαρμογής της.

Η Συνθήκη θεωρείται καθοριστική
για να επιτευχθεί ο στόχος «30 μέχρι
το 30» που συμφωνήθηκε στο Μό-
ντρεαλ τον Δεκέμβριο του 2022, δη-
λαδή το να τεθεί υπό καθεστώς προ-
στασίας το 30% των εδαφών και των
θαλασσών του πλανήτη μέχρι το 2030.

Το πρώτο, μεγάλο βήμα έγινε, δεν
υπάρχουν όμως περιθώρια εφησυχα-
σμού, καθώς το περιθώριο ως το 2030
δεν είναι μεγάλο, ιδιαίτερα αν αναλο-
γιστούμε ότι θα πρέπει κάθε χρόνο να
τίθενται σε καθεστώς προστασίας 11
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα
ωκεανού. Τα κράτη πρέπει να υιοθετή-
σουν επίσημα τη συνθήκη και να την
επικυρώσουν το συντομότερο δυνατό,
προκειμένου να τεθεί άμεσα σε ισχύ.
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