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Τα δύο τελευταία χρόνια οι φωτογραφικές μου αναζητήσεις με έφεραν επανειλημμένα στη Φινλανδία 
και αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μερικά σχόλια για τη σχέση των ανθρώπων εκεί με τη φύση και τον 
τρόπο που τη διαχειρίζονται.

Έτσι λοιπόν, σε όλες μου τις διαδρομές, που αθροίζουν συνολικά χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν είδα που-
θενά, μα πουθενά, ένα σκουπίδι, αντίθετα είδα δυο-τρεις φορές ομάδες μικρών (!) παιδιών να καθαρίζουν 
δρόμους και πλατείες, με την επίβλεψη ενός μόνο μεγαλύτερου, χωρίς ενήλικες.

Ακόμα και στα μικρότερα χωριά, και στα μεμονωμένα αγροκτήματα, ανακυκλώνουν 6-10 διαφορετι-
κές κατηγορίες απορριμμάτων.

Τα δημοτικά τέλη για την καθαριότητα επιμε-
ρίζονται ανάλογα με τα άτομα κάθε νοικοκυριού 
–άρα και την «παραγωγή» τους– και, όταν λειώ-
νουν τα χιόνια, κάθε σπίτι αναλαμβάνει αυτόματα 
να καθαρίσει μια περιοχή που του αναλογεί από 
τα σκουπίδια που μένουν πίσω. 

Σε κάθε χώρο στάθμευσης ή αναψυχής, ακόμα 
και σε απόμερα σημεία μέσα στα δάση ή στα νησά-
κια στις λίμνες που είναι προσβάσιμα μόνο με πλωτό μέσο, υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων με σακούλες 
και, φυσικά, δεν υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια γύρω τους.

Το καθοριστικό κριτήριο για την σχεδίαση έργων (φράγματα, δρόμοι κλπ.) είναι η παρουσία σπάνιων 
ειδών ή ιδιαίτερων ενδιαιτημάτων, και η απογραφή τους είναι πρωταρχικό μέλημα των αρμόδιων αρχών, 
χωρίς να χρειάζονται «πιέσεις». Χαρακτηριστικά, στο τελευταίο μου ταξίδι τον Ιούνιο, ένας φίλος μου εκεί 
μου διηγήθηκε καταπερήφανος πως έγινε μια παράκαμψη 80 χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο που ακο-
λουθούσαμε για να μην ενοχληθούν δύο φωλιές του σπάνιου ιπτάμενου σκίουρου (Pteromys volans).

Η εκμετάλλευση των δασών είναι πολύ εντατική, τόσο που στη νότια Φινλανδία το ποσοστό των ώριμων 
δασών που δεν έχουν ξυλευθεί τα τελευταία 150 χρόνια και προστατεύονται είναι μικρότερο του 2 % (σημει-
ώστε μάλιστα ότι μεγάλες δασικές εκτάσεις είναι ιδιωτικές και ότι τις υλοτομίες κάνουν κυρίως ιδιωτικές 
εταιρίες και συνεταιρισμοί). Παρόλα αυτά οι υλοτομίες γίνονται βάσει πολυδιάστατου σχεδίου διαχείρισης 
που προστατεύει την άγρια ζωή και διατηρεί, στο μέτρο του δυνατού, τις λειτουργίες του δάσους. Έτσι: 

• Κόβουν τα δένδρα πάντα πριν ή μετά την περίοδο αναπαραγωγής και ποτέ δεν αποψιλώνουν τις προ-
σημασμένες εκτάσεις, αλλά αφήνουν δασωμένους «διαδρόμους» που ενώνουν τις συστάδες και παρέ-
χουν κάλυψη στα μικρά και μεγάλα ζώα.

• Κάθε χρόνο οι υλοτόμοι ψάχνουν τις φωλιές, ακόμα και στο έδαφος –όπως του αγριόκουρκου (Tetrao 
urogalus) και της δασόκοτας (Bonasia bonasia)– και τις σημειώνουν σε λεπτομερέστατους, μικρής κλίμα-
κας χάρτες. 

• Δεν κόβουν τα δένδρα με τρύπες, ζωντανά ή νεκρά, ενώ, όπου υπάρχει φωλιά αρπακτικού, αφήνουν 
άθικτη μια μεγάλη συστάδα γύρω της, ώστε να την κρύβει και να την προστατεύει. Δεν κόβουν επίσης 
ποτέ τις τρέμουσες λεύκες (Populus tremoula) που θεωρούνται τα σημαντικότερα δένδρα για το φώλια-
σμα  δρυοκολαπτών και άλλων πουλιών.

• Τέλος, κατά τις αναδασώσεις φυτεύουν πάντα ανάμεικτα διάφορα είδη δένδρων, παραγωγικών και μη, 
ώστε το νέο δάσος να έχει ποικιλότητα θώκων και οι λειτουργίες του να είναι κατά το δυνατόν φυσιο-
λογικές μέχρι την επόμενη υλοτόμηση.

Πολλά σπίτια στις πόλεις και σχεδόν όλα στα χωριά, ακόμα και τα καλοκαιρινά εξοχικά στα δάση και 
τις λίμνες, έχουν στους κήπους και τις αυλές τους τεχνητές φωλιές για τα πουλιά, και ταΐστρες που τις 
γεμίζουν αδιάλειπτα, ιδιαίτερα τους σκληρούς μήνες του χειμώνα.

Οι περισσότεροι Φινλανδοί αναγνωρίζουν τα πουλιά και τα φυτά, τουλάχιστον της περιοχής τους, και 
γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές τους. Είναι σημαντικό ότι σε πληθυσμό 

Συγκρίσεις...

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει 
ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαι σθη
το ποιεί, τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς που 
αγαπούν την Ελλάδα, για την φυσική κλη ρονομιά 
της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την 
προστασία της.

3



περίπου 5 εκατομμυρίων οι παρατη-
ρητές πουλιών είναι πολλές δεκάδες 
χιλιάδες και ότι υπάρχουν περισσότε-
ροι από 1000 (!) οργανωμένοι φωτο-
γράφοι άγριας ζωής.

Η άφιξη του χιονοφυλλοσκόπου 
(Phylloscopus borealis), του μικρότερου 
πουλιού της χώρας και τελευταίου 
μετανάστη που φτάνει στα μέσα Ιου-
νίου, θεωρείται τόσο σημαντική που 
ανακοινώνεται από το κρατικό ραδι-
όφωνο.

Επιπλέον, πολλά περιοδικά ποικί-
λης ύλης έχουν μόνιμες στήλες για τη 
φύση, και το ίδιο ισχύει για ραδιοφω-
νικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς 
των οποίων οι τοπικοί ανταποκριτές 
ενημερώνουν για ασυνήθιστους «επι-
σκέπτες», για το αν τα φθινοπωρινά 
χρώματα είναι έντονα, πότε φυτρώ-
νουν τα βρώσιμα μανιτάρια, αν καρ-
πίζουν τα βατόμουρα (τα οποία όλοι 
συλλέγουν μανιωδώς) και ότι άλλο 
ενδιαφέρον προκύπτει.

Όλα αυτά –η περιβαλλοντική 
ευαισθησία σε όλα τα στρώματα της 
κοινωνίας, η πραγματικά αειφορική 
διαχείριση των φυσικών πόρων, η 
αγάπη και ο σεβασμός για την άγρια 
ζωή– δείχνουν μια βαθειά και, πάνω 
από όλα, αληθινή σχέση των ανθρώ-
πων με τη Φύση.

Αναλογιστείτε τώρα τι συμβαί-
νει σε μας...

Όπως λένε και στα μυθιστορή-
ματα, κάθε ομοιότητα είναι εντελώς 
συμπτωματική, κάτι που έδειξαν με 
τον χειρότερο τρόπο η καταστρο-
φές της Πάρνηθας, του Πηλίου, του 
Γράμμου, της Πεντέλης... 

Και στη Φινλανδία, ναι, ναι και 
εκεί, καίγονται τα δάση. Κι όταν δεν 

καίγονται μόνα τους τα καίνε με ελεγχόμενες πυρκαγιές οι αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στους Δρυμούς 
(!), γιατί η φωτιά είναι ο κυρίαρχος παράγοντας αναγέννησης του δάσους. 

Εκεί όμως δεν υπάρχουν διεκδικητές και καταπατητές, τα καμένα δάση δεν αποχαρακτηρίζονται, δεν 
υλοτομούνται και δεν πωλούνται, δεν υπάρχουν «κόντρες» δασολόγων-πυροσβεστών, τα προσωπικά, πολι-
τικά ή υπηρεσιακά συμφέροντα δεν έχουν καμία θέση στη διαχείριση, δεν υπάρχουν πολιτικοί που συντη-
ρούν επί δεκαετίες ένα νεφελώδες τοπίο αρμοδιοτήτων ώστε να το εκμεταλλεύονται όποτε θέλουν, που 
νομιμοποιούν τα αυθαίρετα, που προσπαθούν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα όπως τους βολεύει, που 
δηλώνουν ανερυθρίαστα ότι δεν είναι πάντα ανάγκη το δάσος να παραμένει δάσος...

Εκεί η κοινωνία δεν τα ανέχεται αυτά! 

Νίκος Πέτρου

Δέντρο με φωλιά  δρυοκολάπτη και τρέμουσες λεύκες  
σε υλοτομημένη έκταση, στη Φινλανδία.
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Εισαγωγή:  
Η ανάγκη συνέργιας (συμμαχιών)

Στην αρχή της δεκαετίας του 1950, η Ελλάδα 
εξήλθε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 
τον Εμφύλιο καθημαγμένη και πάμπτωχη. Χώ-
ρα κυρίως αγροτική, ζούσε τις σοβαρές μετακι-
νήσεις πληθυσμών από την περιφέρεια προς τα 
αστικά κέντρα3. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν ήταν 
περίεργο να συνδεθεί η αγροτική ζωή και το φυ-
σικό περιβάλλον με την πενία, τη μιζέρια και την 
κοινωνική υποβάθμιση, κυρίως μεταξύ των νέ-
ων αστών.

Μετά από μισό αιώνα, η κοινωνική αυτή άπο-
ψη έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Ο φυσικός χώ-
ρος έχει αποκτήσει ξανά μια σχετική αίγλη και αρ-
χίζει να έλκει ένα μικρό –ακόμη– αριθμό νέων κα-
τοίκων, η συνειδητοποίηση της υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών της 
στον άνθρωπο διαδίδεται σε διάφορα κοινωνικά 
στρώματα, ενώ η καταστροφή πολύτιμων στοιχεί-
ων του φυσικού πλούτου της χώρας προβάλλεται 
και σε κάποιο βαθμό προκαλεί ανησυχία. 

Πολλά έχουν συμβάλει στη θετική αυτή εξέλι-
ξη. Οι επιδεινούμενες συνθήκες διαβίωσης στις 
μεγάλες και μεσαίες πόλεις έχουν μειώσει τη λάμ-
ψη του αστικού προτύπου ζωής. Οι Κοινοτικές 
επιδοτήσεις στήριξαν για πολλά έτη το εισόδημα 
των αγροτικών περιοχών. Κοινοτικά κίνητρα και 
αντικίνητρα προσπάθησαν να ωθήσουν κυβερνή-
σεις και κοινωνία προς μια φιλικότερη σχέση με το 
περιβάλλον και τουλάχιστον προς το σεβασμό του 

Χώρος και φύση:
Διαχείριση του χώρου και διαφύλαξη της φύσης 1

του Θύμιου Παπαγιάννη2

σχετικού Κοινοτικού κεκτημένου4. Σημαντικότατο 
ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών διαδρα-
μάτισαν και οι οικολογικές οργανώσεις, που συ-
νέχισαν να πληθύνονται, να οργανώνονται καλύ-
τερα και να ωριμάζουν. Χαρακτηριστικό στοιχείο 
αποτελεί η αυξανόμενη οικονομική στήριξη πολ-
λών οργανώσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Παρ’όλα αυτά, η καταστροφή του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και η υποβάθμιση του ανθρωπογε-
νούς συνεχίζεται ακάθεκτη και σε όλα τα τμήματα 
της ελληνικής επικράτειας. Κύριο μοχλό αποτελεί 
η αλόγιστη εκμετάλλευση της γης για αστικές επε-
κτάσεις και παραθεριστικές κατοικίες, οι μικρές 
και μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις5, τα έργα 
υποδομής, τα αιολικά πάρκα6 και άλλες αντίστοι-
χες επεμβάσεις.

Οι επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα, την 
οικονομία της περιφέρειας και την ποιότητα ζω-
ής είναι τεράστιες και προφανείς και οι λόγοι γνω-

1. Ομιλία στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), 
19 Μαρτίου 2006.

2. Αρχιτέκτων και χωροτάκτης, πρόεδρος της Εταιρίας Προστασί-
ας των Πρεσπών (ΕΠΠ).

3. Η Αθήνα αυξήθηκε από 480.000 σε 2.540.000 περίπου κατοί-
κους από το 1940 έως το 1961, και η Θεσσαλονίκη από 278.000 σε 
330.000 το ίδιο διάστημα, ενώ το 1971 είχε φτάσει τους 557.000 
κατοίκους.

4. Το περιώνυμο acquis communaitaire.
5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τεράστιο τουριστικό 

συγκρότημα της Loyalward σε έκταση της Μονής Τοπλού στο 
ανατολικό άκρο της Κρήτης, που πρόσφατα εγκρίθηκε από την 
ελληνική κυβέρνηση.

6. Για παράδειγμα, η ΕΠΠ και τα μέλη της (μεταξύ αυτών και η 
ΕΕΠΦ) αγωνίζονται να αποτρέψουν την ίδρυση δύο αιολικών 
πάρκων σε προστατευόμενη περιοχή πάνω από τις δύο λίμνες.

Παραθεριστική δόμηση στις νότιες ακτές της Αττικής
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στοί. Τα δύο μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονται 
στη διακυβέρνηση της χώρας έχουν αρνητική στά-
ση ως προς το περιβάλλον, λόγω της εσφαλμένης 
εκτίμησης του ‘πολιτικού κόστους’, της στήριξης 
ενός στρεβλού προτύπου ανάπτυξης του τόπου και 
μιας διαστροφικής έκφρασης δημοκρατικότητας. 
Οι δημόσιες υπηρεσίες αρνούνται να εφαρμόσουν 
–έστω και προσχηματικά– τους νόμους και κανονι-
σμούς, σε μιαν οιονεί λευκή απεργία. Η κοινωνία 
των πολιτών δεν φαίνεται ακόμη να έχει αποκτή-
σει την οργάνωση και μαχητικότητα για να αμυν-
θεί αποτελεσματικά. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι οικολογικές 
οργανώσεις συνεχίζουν να μάχονται με πολλούς 
τρόπους. Επειδή όμως η δύναμή τους είναι ακό-
μη περιορισμένη, απαιτείται η δημιουργία συμ-
μαχιών. Τέτοιες συμμαχίες ξεκίνησαν ήδη από τη 
δεκαετία του 1990 για την αποτροπή συγκεκριμέ-
νων απειλών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
εκστρατεία κατά της εκτροπής του Αχελώου, που 
συνένωσε την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης, την Ελληνική Εταιρία, την Ελληνική Ορ-
νιθολογική Εταιρία και το WWF Ελλάς –καθώς και 
άλλους φορείς– σε ένα μακρύ αγώνα, που συνεχί-
ζεται και σήμερα7.

Όμως, τα σημεία των καιρών υποδεικνύουν 
ότι απαιτούνται πλέον ευρύτερες συμμαχίες με 
άλλους χώρους, όπως τους εκπροσώπους της το-
πικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών τομέων 

και των επιστημονικών κλάδων, τις συνδικαλι-
στικές ενώσεις, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύμα-
τα. Ήδη τέτοιες συμμαχίες αρχίζουν να εμφανί-
ζονται, για μείζονα θέματα, όπως η αναθεώρηση 
του Συντάγματος8.

Πόροι
Αλλά ας εστιάσουμε στο συγκεκριμένο θέμα 

του χώρου, που αποτελεί έναν από τους θεμελιώ-
δεις φυσικούς πόρους. Η έννοια του ‘πόρου’ συ-
ναρτά τα διάφορα στοιχεία με την εξυπηρέτηση 
ανθρώπινων κυρίως αναγκών. 

Πολλά έχουν γραφτεί για την τυπολογία των 
πόρων, αλλά κανένα από τα συστήματα που έχουν 
προταθεί δεν έχει κερδίσει τη γενική αποδοχή. 
Σύμφωνα με την προέλευσή τους, ένας πρώτος 
διαχωρισμός μπορεί να γίνει ανάμεσα στους φυ-
σικούς πόρους (όπως τα ορυκτά, η βιομάζα, η 
ξυλεύσιμη ύλη, το νερό) και τους ανθρωπογενείς 
πόρους (όπως τα έργα υποδομής, τα κτίσματα, τα 
μνημεία). Κάποιοι πόροι μπορούν να θεωρηθούν 
σύμμεικτοι. Για παράδειγμα, τα τοπία διαμορφώ-
νονται τόσο από φυσικές διεργασίες όσο και από 
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, μια δεύτερη κατάταξη μπορεί 
να διαχωρίσει τους υλικούς –που είναι προφανείς- 
από τους άυλους πόρους (όπως η γνώση, η εμπει-
ρία, η φήμη, τα κεφάλαια).

Μια τρίτη κατηγοριοποίηση αφορά στην ανθε-
κτικότητα των πόρων στη χρήση. Διακρίνονται, 
επομένως, οι αναλώσιμοι πόροι (όπως οι ορυκτοί 
υδρογονάνθρακες) και οι πάγιοι πόροι (όπως η 
ατμόσφαιρα). Εδώ απαιτείται όμως μια σημαντι-
κή διάκριση. Η έννοια της ανακύκλωσης (φυσι-
κής ή ανθρωπογενούς) έρχεται να περιπλέξει την 
τυπολογία. Kάποιοι αναλώσιμοι πόροι, μέσα από 

7. Παρά τις τέσσερις θετικές για τις θέσεις των ΜΚΟ αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

8. Χαρακτηριστική είναι η κοινή ανακοίνωση στις 11 Ιανουαρίου 2007 
της Ελληνικής Εταιρίας, του WWF Ελλάς, της Ελληνικής Ορνιθο-
λογικής Εταιρίας, του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χω-
ροτακτών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την 
αποφυγή τροποποίησης του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Οι κτισμένες περιοχές της Αθήνας καλύπτουν όλο το λεκανοπέδιο.
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τη φυσική αναγέννηση, επανέρχονται στην πρό-
τερή τους κατάσταση και έτσι μπορούν να θεω-
ρηθούν πάγιοι. Το νερό, για παράδειγμα, κατα-
ναλώνεται για διάφορες ανθρώπινες χρήσεις, αλ-
λά επανέρχεται μέσα από την ομαλή λειτουργία 
του υδρολογικού κύκλου. Ο άνθρωπος όμως είναι 
σε θέση να επηρεάσει δυσμενώς τον υδρολογικό 
κύκλο καταστώντας έτσι τον υδατικό πόρο πράγ-
ματι αναλώσιμο. 

Όμως, πάγιοι πόροι μπορούν να ‘καταναλω-
θούν’ και μέσα από την υποβάθμιση που προκα-
λείται από την αλόγιστη χρήση τους, (οι αμμώδεις 
ακτές, για παράδειγμα, μπορούν να υποβαθμι-
στούν από τη ρύπανση).

Ο χώρος αποτελεί ιδιαίτερο φυσικό πόρο. Χα-
ρακτηρίζεται συνήθως από τρεις διαστάσεις. Δια-
κρίνεται σε πολλές κλίμακες, από τον απειροελά-
χιστο χώρο του ατόμου έως τον άπειρο χώρο του 
σύμπαντος. Για τον καθημερινό άνθρωπο όμως, 
ο χώρος των δραστηριοτήτων του κινείται από τη 
μικροκλίμακα του δωματίου έως τα όρια της δι-
αβίωσής του, που σήμερα εξαπλώνονται ραγδαία 
έως τα πέρατα του πλανήτη.

Σε αυτή την κλίμακα, ο χώρος είναι απαραίτη-
τος για την ύπαρξη βιολογικής ποικιλότητας επει-
δή τα οικοσυστήματα και τα έμβια όντα αναπτύσ-
σονται στο χώρο. Είναι επίσης αναγκαίος για τις 
περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες ενδιαί-
τησης, παραγωγής και αναψυχής. 

Ως προς την τυπολογία, ο χώρος θα μπορού-
σε να θεωρηθεί ως πάγιος, υλικός πόρος. Ως προς 
το πρώτο επίθετο, ο χώρος υποβαθμίζεται όλο και 

περισσότερο, σε βαθμό ώστε να καθίσταται άχρη-
στος. Ακόμη και στη χώρα μας, παρατηρείται η 
εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων λόγω μόνιμης 
ρύπανσης από λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ 
εμφανίζονται σημάδια ερημοποίησης σε διάφορα 
μέρη της χώρας. Επίσης, η αστικοποίηση και τα 
μεγάλα έργα υποδομής καταλαμβάνουν ή κατα-
κερματίζουν και αλλοιώνουν τον αγροτικό και φυ-
σικό χώρο. Με αυτή την έννοια μπορούμε να θεω-
ρήσουμε ότι ο χώρος ‘καταναλώνεται’ και ότι επο-
μένως αποτελεί φυσικό πόρο σε ανεπάρκεια. 

Όσον αφορά στην υφή του, αποτελεί μεν υλι-
κό πόρο, αλλά με σημαντικές άυλες διαστάσεις. 
Σε ένα θετικό επίπεδο, ο χώρος συνδέεται με τον 
πολιτισμό και φέρει μνήμες της ιστορίας των αν-
θρωπίνων κοινωνιών. Σε ένα αρνητικό επίπεδο, 
ο χώρος μεταβάλλεται στη σύγχρονη πραγματικό-
τητα σε κεφαλαιουχικό αγαθό προς εκμετάλλευ-
ση, το οποίο αγοράζεται και πωλείται ως επένδυ-
ση, με χρηματιστηριακές αξίες που μικρή σχέση 
έχουν με τις όποιες χρήσεις του.

Η διαχείριση του χώρου
Εφόσον λοιπόν ο χώρος είναι πολυτιμότατος 

πόρος, η διαχείρισή του πρέπει να ωφελεί το κοι-
νωνικό σύνολο σε μέγιστο βαθμό, ιδιαίτερα σε 
μια χώρα όπως η Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από 
έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, μεγάλο πο-
σοστό ευαίσθητων ορεινών και νησιωτικών περι-
οχών, καθώς και περιοχών προστατευόμενων, με 
σκοπό τη διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστι-
κής κληρονομιάς9. Είναι προφανές ότι η διαχεί-
ριση αυτή αποτελεί ευθύνη του δημόσιου τομέα, 
πηγάζει άλλωστε και από συνταγματικές επιταγές, 
σύμφωνα και με πάγια νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.

9. Από το ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζεται ότι μόνον οι περιοχές που πε-
ριλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα του Κοινοτικού δικτύου 
Natura2000 καλύπτουν άνω του 22% της ελληνικής επικράτειας.

Συνεχής και επεκτεινόμενη δόμηση στη Νάουσα της Πάρου

7



Η οργανωμένη και αποτελεσματική διαχείριση 
του χώρου αποτελεί συνήθη πολιτική και πρακτική 
σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
( ύπαρξη κτηματολογίου, χωροταξικός σχεδιασμός 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθορισμός 
και έλεγχος χρήσεων γης κλπ).

Παρ’όλο που η διαχείριση του χώρου δεν απο-
τελεί αντικείμενο της Κοινοτικής πολιτικής, επί 
σειρά ετών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-
μέλη προώθησαν το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινο-
τικού Χώρου, το οποίο περιλαμβάνει κατευθύν-
σεις για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και εγκρίθηκε 
άτυπα το 199910.

Η Ελλάδα όμως εξακολουθεί να αποτελεί τη με-
γαλύτερη εξαίρεση. Εξήντα χρόνια μετά τη λήξη 
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου δεν έχει κα-

ταφέρει να αποκτήσει κτηματολόγιο, δασολόγιο ή 
εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ ο εθνικός χώ-
ρος κατακερματίζεται, οικοπεδοποιείται, δομείται 
και γενικά ‘αναπτύσσεται’ ανεξέλεγκτα και χωρίς 
σύνεση, προγραμματισμό και αιδώ.

Φιλότιμες προσπάθειες προς τη σωστή κατεύ-
θυνση ξεκίνησαν ήδη από τα χρόνια της Κατοχής, 
όταν ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης εργαζόταν για τη 
διαμόρφωση σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας. 
Τη δεκαετία του 1960, ο Προκόπης Βασιλειάδης 
προώθησε τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό. 
Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας των Συνταγμα-
ταρχών, το Γραφείο Δοξιάδη συνέταξε το πρώτο 
εθνικό χωροταξικό σχέδιο, που βεβαίως αγνοήθη-
κε μετά τη Μεταπολίτευση. Ο Στέφανος Μάνος, 
το 1978, ξεκίνησε με ένα ευρύτατο όραμα για τη 
διαχείριση του ελληνικό χώρου, αλλά εξοβελίστη-
κε από το πολιτικό κατεστημένο της εποχής του. 
Το έργο του συνέχισε ο πολεοδόμος και πολιτικός 
Αντώνης Τρίτσης, με τη σύνταξη χωροταξικών 
σχεδίων για όλους τους νομούς της χώρας, για τον 
οποίο επεφυλάχθη η ίδια τύχη11. 

Έκτοτε η κατάσταση παρέμεινε αμφίρροπη, με 
συνεχείς τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας, 
ανάθεση και κατάρτιση μελετών για διάφορες πε-
ριοχές του ελληνικού χώρου, που όμως παρέμει-
ναν χωρίς έγκριση και θεσμοθέτηση.

Ποιοι όμως είναι οι λόγοι αυτής της δυστοκίας; 
Ίσως ο κυριότερος είναι ότι ζούμε σε μια δημοκρα-
τική χώρα. Οι πολιτικοί της, επομένως, εκφράζουν 
τις επιθυμίες της κοινωνίας που τους εκλέγει. Φαί-
νεται ότι η ελληνική κοινωνία, διαχρονικά μάλιστα, 
απεχθάνεται την τάξη στο χώρο και δεν ανέχεται 
ρυθμίσεις και περιορισμούς. Η αντικοινωνική αυτή 
στάση έχει τις ρίζες της στα έτη της Τουρκοκρατί-
ας και το ‘πλιάτσικο’ στη γη που ακολούθησε την 
Απελευθέρωση. Εντάθηκε όμως τον 20ό αιώνα για 
οικονομικούς κυρίως λόγους (αλόγιστη κερδοσκο-
πία στη γη, ρευστότητα που δημιούργησαν οι Κοι-
νοτικές γεωργικές επιδοτήσεις, κ.α.) 

Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται από κομμα-
τικές στρεβλώσεις, από την ευρεία διαφθορά σε 
επίπεδο των κρατικών οργάνων, και από τη συμ-
μετοχή στις υποχθόνιες διαδικασίες άνομης εκμε-
τάλλευσης της γης ισχυρών επαγγελματικών ομά-
δων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολεοδόμων, 
τοπογράφων κ.ά.).

Ποιες είναι όμως οι προοπτικές ανατροπής αυ-
τού του εφιαλτικού σκηνικού; Ενδεχομένως η κα-
τάσταση να μην είναι τόσο απελπιστική, επειδή δι-

10. Κατά το άτυπο συμβούλιο των αρμόδιων για τη χωροταξία υπουρ-
γών των κρατών-μελών στο Potsdam της Γερμανίας.

11. Μετατέθηκε από το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περι-
βάλλοντος (ΥΧΟΠ) στο Υπουργείο Παιδείας και οι πρωτοβουλί-
ες του εγκαταλείφθηκαν.

Απαρχή τουριστικής ανάπτυξης στη Μάνη

Η πυκνή δόμηση της Αθήνας πολιορκεί  
το Λυκαβηττό και τα Τουρκοβούνια
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αφαίνονται θετικοί καθοριστικοί παράγοντες. 
Ο πρώτος είναι η αλλαγή νοοτροπίας των νε-

ότερων γενεών. Άρχισαν ήδη να αντιλαμβάνονται 
το δυσβάστακτο κόστος του ελληνικού προτύπου 
‘ανάπτυξης’ και διεκδικούν μια καλύτερη ποιό-
τητα ζωής. Ισχυρό κίνητρο προς την κατεύθυνση 
αυτή θα αποτελέσει το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου, που θα πολλαπλασιάσει το περιβαλλοντικό 
κόστος και θα νουθετήσει σκληρά τους όποιους 
‘άπιστους’.

Παράλληλα, ο παραγωγικός τομέας στη χώρα 
μας ξεκινά σποραδικά να συνειδητοποιεί τις οικο-
νομικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθ-
μισης του χώρου. Ο τουρισμός αρχίζει να πλήτ-
τεται από την άναρχη δόμηση, τις αντιφατικές 
χρήσεις γης, τη ρύπανση της θάλασσας και των 
εδαφών και θα υποφέρει έτι περισσότερο από την 
προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα. Σοβαροί ασφαλιστικοί 
οργανισμοί προβληματίζονται με τις πιθανές επι-
πτώσεις των κλιματικών καταστροφών12. Ο γεωρ-
γικός τομέας ανησυχεί από την απώλεια αποδοτι-
κών εδαφών για αστικοποίηση και από την αυξα-
νόμενη έλλειψη νερού (για τις οποίες έχει ο ίδιος 

12, Για αυτό το λόγο, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει πρόγραμμα του 
WWF Ελλάς για τις κλιματικές αλλαγές.

13, Όπως η Κοινοτική Οδηγία 2000/60 για τα Νερά.
14, Χαρακτηριστική ήταν η εκδήλωση που οργάνωσε στις 14 Φε-

βρουαρίου του 2005 το ΤΕΕ, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ και το WWF Ελλάς 
με αίτημα την ταχεία ολοκλήρωση του Εθνικού Χωροταξικού 
Σχεδίου, θεωρώντας ότι η καθυστέρησή του ήταν επιζήμια τό-
σο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την επιχειρηματικότη-
τα και την εν γένει ανάπτυξη της χώρας..

15, Όπως έγινε με τη διάταξη Σουφλιά για την εκτροπή του Αχελώ-
ου, σε περιφρόνηση τεσσάρων αποφάσεων του ΣτΕ εναντίον της 
εκτροπής.

16, Μέσω της προσπάθειας τροποποίησης του άρθρου 100 του Συ-
ντάγματος και την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου.

σημαντικά συμβάλλει).
Μαζί με τις Κοινοτικές πιέσεις13, αρχίζει να 

δημιουργείται ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικών ομά-
δων και φορέων που αποζητούν τάξη στον ελλη-
νικό χώρο14, που ενισχύεται και από τις σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά 
τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αποφύγει την 
εφαρμογή τους15 και να υποτάξει συνταγματικά το 
ενοχλητικό αυτό ανώτατο δικαστικό όργανο16.

Κάποια στιγμή η πολιτική ηγεσία θα αντιλη-
φθεί την επελθούσα κοινωνική αλλαγή και θα απο-
φασίσει να εφαρμόσει το άρθρο 24 του Συντάγ-
ματος και να υλοποιήσει την αειφορία στη χρήση 
των πόρων και ιδιαίτερα στη χρήση του χώρου, 
θεσμοθετώντας και εφαρμόζοντας το χωροταξι-
κό σχεδιασμό. 

Η συμβολή του χωροταξικού σχεδιασμού
Πώς όμως σχετίζεται ο χωροταξικός σχεδια-

σμός με την αειφορία;
Η αειφορία προβλέπει τη χρήση των πόρων 

προς όφελος του ανθρώπου, χωρίς όμως την υπο-
βάθμιση ή καταστροφή τους. Εφόσον ο χώρος απο-

Ένταξη οικισμού στο αγροτικό τοπίο της Τήνου

Η θλιβερή κατάσταση του Ελαιώνα της Αθήνας
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τελεί φυσικό πόρο θα πρέπει να εφαρμοστεί η ίδια 
αρχή, η χρήση του χώρου δηλαδή να γίνεται λε-
λογισμένα χωρίς αυτός να υποβαθμίζεται. Ο κα-
θορισμός επομένως των ‘χρήσεων γης’, η επίλυ-
ση συγκρούσεων μεταξύ τους, η επίτευξη δίκαιης 
κατανομής μέσα από κοινωνικό διάλογο, η ανα-
γνώριση αδιαπραγμάτευτων χρήσεων, η ρύθμιση 
των επιπτώσεων των μεγάλων δικτύων και έργων 
πάνω στις χρήσεις γης, όλα αυτά αποτελούν μέρι-
μνα του χωροταξικού σχεδιασμού.

Είναι επομένως αντιληπτό ότι με την ευρεία 
εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού επέρχο-
νται θετικές επιπτώσεις.

Η ρύθμιση του χώρου και ιδιαίτερα των χρή-
σεων γης συμβάλλει καθοριστικά στην ισόρροπη 
και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας, αφού 
αποτρέπεται η απώλεια σημαντικών αξιοποιήσι-
μων πόρων, αποφεύγονται οι στρεβλώσεις μετα-
ξύ μη συμβατών χρήσεων, διευκολύνεται και επι-
ταχύνεται η χωροθέτηση επενδύσεων.

Ακόμη και στο επίπεδο οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γης, ο χωροταξικός σχεδιασμός μπο-
ρεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας υγιούς 
αγοράς γης, μη αμφισβητούμενης, και επομένως 
με μεγαλύτερη εμπορική αξία.

Παράλληλα, με τον επίσημο και τελεσίδικο κα-
θορισμό των περιοχών διαφύλαξης της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτρέπεται η όποια 
προσπάθεια αποχαρακτηρισμού και αλλαγής χρή-
σεων εις βάρος τους και η εγκατάσταση εκεί μη 
συμβατών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, η επίτευξη τάξης στο χώρο βελτιώνει 
αποφασιστικά το πλαίσιο διαβίωσης των κατοί-
κων και συντελεί στην ουσιαστική βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.

Η επίτευξη συνέργιας
Εάν λοιπόν γίνει αποδεκτό ότι ο χωροταξικός 

σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την προστασία 

της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και για 
την προσέγγιση στην αειφορία, πώς άραγε μπο-
ρούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να συμβάλ-
λουν ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή συνέργια; 

Ένα πρώτο βήμα είναι η συγκρότηση κοινού 
μετώπου των ΜΚΟ και των φορέων που αντιλαμ-
βάνονται την ανάγκη και προωθούν τη διαχείριση 
του χώρου (όπως είναι οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων 
και Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕ-
ΠΟΧ), το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ), οι ανώτατες 
σχολές πολεοδομίας και χωροταξίας κ.ά.) 

Το κοινό αυτό μέτωπο πρέπει να εργαστεί συ-
στηματικά ώστε να διαμορφώσει ένα ελάχιστο κοι-
νό πλαίσιο αρχών και επιδιώξεων. Ζητούμενο απο-
τελεί η ανάδειξη του φορέα που θα επωμιστεί το 
βαρύ ρόλο συντονισμού αυτής της προσπάθειας.

Η δράση του μετώπου θα πρέπει να καλύψει 
πολλαπλά επίπεδα. Κατά την κατάρτιση των χωρο-
ταξικών μελετών είναι αναγκαία η τεκμηριωμένη 
συμμετοχή και ο έλεγχος των προτάσεων ως προς 
την τήρηση των αρχών της αειφορίας και ως προς 
την ικανοποιητική πρόβλεψη μέτρων διαφύλαξης 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε ένα 
άλλο επίπεδο, στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβου-
λίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), στην οποία μετέχουν ως μέλη 
κάποιοι από τους φορείς του μετώπου17, η ομα-
δική πίεση πρέπει να ενισχυθεί. Τέλος, μέσα από 
οργανωμένες εκστρατείες είναι αναγκαίο να επιχει-
ρηθεί η σοβαρή ενημέρωση των μελών του κοινο-
βουλίου και της κυβερνητικής επιτροπής. 

Συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής
Η προσπάθεια διασφάλισης της ευστοχίας και 

ακεραιότητας των χωροταξικών μελετών δεν είναι 
επαρκής στόχος. Απαιτείται μέριμνα κατά τη φά-
ση υλοποίησής τους.

Πρέπει κατ’αρχήν να εξασφαλιστεί η έγκρι-

Αστικοποίηση της περιοχής Νέας Μάκρης και Μαραθώνα
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σή τους από τις αρμόδιες αρχές χωρίς ριζικές τρο-
ποποιήσεις που να εξυπηρετούν σκοπιμότητες ή 
συμφέροντα. Απαιτείται επίσης η θεσμοθέτηση 
των μελετών μέσα από τις κατάλληλες νομικές δι-
αδικασίες18. Πολύ συχνά, δυστυχώς, παρατηρείται 
κωλυσιεργία στις διαδικασίες αυτές είτε επειδή θί-
γονται συμφέροντα είτε λόγω ελλείψεως έμπειρων 
στελεχών των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ. Άρα, η 
ενίσχυσή τους πρέπει να αποτελέσει αίτημα επι-
τακτικό του κοινού μετώπου.

Ακόμη πιο δύσκολη θα είναι η επιτήρηση της 
εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων στην πρά-
ξη. Γιατί είναι γνωστό ότι έχουν αναπτυχθεί πλέον 
στα περισσότερα μέρη της χώρας μας ισχυρότατες 
τοπικές ‘μαφίες’ γύρω από την εκμετάλλευση της 
γης, που αντιστρατεύονται κάθε προσπάθεια επι-
βολής τάξης στο χώρο, ενώ προσφέρουν κάλυψη 
σε όποιες άνομες ενέργειες. Διαθέτουν δε συχνά 
διασυνδέσεις με πολιτικούς σε εθνικό επίπεδο. Ο 
τρόποι αντιμετώπισής τους συμπεριλαμβάνουν τη 
στήριξη των έντιμων πολιτικών, τη βελτίωση του 
επιπέδου των αρμόδιων υπηρεσιών και τη δημι-
ουργία σε κάθε ελληνική πόλη συμμαχιών πολι-
τών και φορέων υπέρ της τάξης στο χώρο και του 
περιβάλλοντος.

Ανάγκη μεταστροφής των πολιτών
Παράλληλα, θα πρέπει οι προσπάθειες αυτές 

να αποκτήσουν ισχυρό κοινωνικό έρεισμα, μέσω 
της συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών. Οι 

ΜΚΟ έχουν σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμέ-
νο αυτό τομέα και μπορούν να διαδραματίσουν 
καθοριστικό ρόλο. Συνήθως όμως δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους για την οργάνωση εκστρατειών. 
Στον τομέα αυτόν μπορεί να βοηθήσουν οι άλ-
λοι κοινωνικοί, επιστημονικοί και επαγγελματι-
κοί φορείς.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος
Σε ένα άμεσο επίπεδο, είναι απαραίτητη η συ-

στράτευση όλων για την αποφυγή δυσμενών τρο-
ποποιήσεων του Συντάγματος και ιδιαίτερα των 
άρθρων 24 και 117. Βεβαίως τα άρθρα αυτά επιδέ-
χονται βελτιώσεων, αλλά μια τέτοια διαδικασία εί-
ναι τόσο επικίνδυνη, ώστε είναι προτιμότερο να 
πολεμηθεί η οποιαδήποτε αλλαγή, έστω και εάν 
προτείνεται καλόπιστα –αλλά, φοβούμαι, αφελώς. 
Ας θυμηθούμε ‘το καλύτερο εχθρός του καλού’. 
Και πάντως η αναγκαιότητα των αλλαγών δεν είναι 
προφανής, επειδή πολλά από τα συζητούμενα θέ-
ματα μπορούν να επιλυθούν νομοθετικά.  

17. Παρ’όλο που η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ φαίνεται απο-
φασισμένη να απαλλάξει το ΕΣΧΣΑΑ από κάποια από τα ‘ενο-
χλητικά’ του μέλη.

18. Οι περισσότερες χωροταξικές μελέτες εγκρίνονται με διατάγμα-
τα, ενώ για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο απαιτείται η έγκριση 
της αρμόδιας κυβερνητικής επιτροπής και του κοινοβουλίου.

  Οι φωτογραφίες είναι του Άρη Βιδάλη.

Κατατεμάχιση δασικών εκτάσεων από οικοδομικό συνεταιρισμό στην Κάρυστο

Διάσπαρτη δόμηση σε παραλία της Άνδρου
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να μας διδάξει περισσότερα. Και πράγματι το 1984 
ξεκίνησε συστηματικά στον Κόλπο Λαγανά στη Ζά-
κυνθο και στον Κυπαρισσιακό Κόλπο το μακροβιό-
τερο σήμερα πρόγραμμα συγκέντρωσης στοιχείων 
ωοτοκίας της Καρέττα στη Μεσόγειο. Εδώ θέλω να 
τονίσω ότι για να διαπιστώσει κανείς τις διαχρονι-
κές τάσεις ενός πληθυσμού μακρόβιων ζώων και 
με  μεγάλο χρόνο ωρίμανσης, όπως η Καρέττα, 
χρειάζεται ένα ανάλογα μακροχρόνιο πρόγραμμα 
παρακολούθησης. Και αυτό ακριβώς έγινε και συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα από το Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ. 
Αργότερα προστέθηκαν και άλλες περιοχές, όπως 
ο Λακωνικός Κόλπος, τρεις περιοχές στην Κρήτη 
(Ρέθυμνο, Κόλπος Χανίων, Κόλπος Μεσσαράς), 
και τελευταία η παραλία Κορώνης. 

Εδώ θέλω να πω δυο λόγια για το πώς ιδρύθη-
κε ο ΑΡΧΕΛΩΝ. Ως μέλος της ΕΕΠΦ ανέφερα το 
γεγονός της ανακάλυψης στον τότε Γενικό Γραμ-
ματέα της, αείμνηστο Βύρωνα Αντύπα, ο οποίος 
ενδιαφέρθηκε άμεσα. Θυμάμαι ότι συχνά συνερ-
γαζόμασταν στα γραφεία της Εταιρίας, τότε στην 
οδό Κυδαθηναίων, και συντάσσαμε υπομνήμα-
τα και επιστολές σε Υπουργούς και υπηρεσίες. 
Ο Βύρων είχε τη διαχείριση ενός μικρού κονδυ-
λίου από την IUCN, με το οποίο πληρώθηκε μέ-
ρος των εξόδων κίνησης των πρώτων «χελωνά-
δων» και αγοράστηκε κάποιος εξοπλισμός (σκηνές, 
υλικά μαρκαρίσματος). Για την ιστορία αναφέ-

ρω ότι στους πρώτους «χελωνά-
δες» ήσαν οι Μαρτίνος Γκαίτλιχ 
και Αχιλλέας Δημητρόπουλος (τό-
τε στην Ορνιθολογική Ομάδα της 
ΕΕΠΦ). Επίσης, με τον τότε πρόε-
δρο της Εταιρίας καθηγητή Δημή-
τριο Φοίτο επισκεφθήκαμε τη Ζά-
κυνθο για να πιέσουμε το Νομάρ-
χη να παρθούν κάποια στοιχειώδη 
μέτρα, πράγμα που έγινε. 

Η επίσημη θέση της πολιτείας 
εκδηλώθηκε το 1980 με την έκ-
δοση απόφασης (κατευθυντήρια 
οδηγία προς τα αρμόδια Υπουρ-
γεία για την προστασία βιοτόπων, 
μεταξύ των οποίων και οι παρα-
λίες ωοτοκίας στη Ζάκυνθο) του 
Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξί-
ας και Περιβάλλοντος την οποία 
υπέγραφαν ένδεκα Υπουργοί και 

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ανα-
κάλυψη του βιοτόπου αναπαραγωγής της Καρέτ-
τα στη Ζάκυνθο και 27 χρόνια από τη δημοσίευση 
του πρώτου σχετικού άρθρου στη ΦΥΣΗ (Τεύχος 
22, 1980), το περιοδικό  της Ελληνικής Εταιρίας 
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Θα προσπαθήσω να κάνω μια συνοπτική ανα-
δρομή στο θέμα της θαλάσσιας χελώνας και στην 
προστασία των βιοτόπων της στην Ελλάδα, ιδιαί-
τερα στη Ζάκυνθο.  Ως μέλος της ΕΕΠΦ, θεωρώ 
υποχρέωσή μου να δημοσιεύσω αυτό το άρθρο στο 
περιοδικό της Εταιρίας που βοήθησε σημαντικά 
στις πρώτες προσπάθειες.

Aφ’ ότου πρωτοείδα το 1977, μαζί με την Άν-
να και τα μικρά τότε παιδιά μας, τις χελώνες που 
έβγαιναν τη νύχτα για να γεννήσουν τα αυγά τους 
στην παραλία της Δάφνης στη Ζάκυνθο, η ζωή 
μας άλλαξε ριζικά. Ήταν πράγματι αξιοπερίεργο 
ότι τότε κανείς, έλληνας ή ξένος, τουλάχιστον όσο 
έψαξα στην επιστημονική βιβλιογραφία και με τις 
επαφές που είχα με την ακαδημαϊκή κοινότητα, 
δεν γνώριζε για ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών 
στην Ελλάδα, ούτε τους κινδύνους που διέτρεχαν. 
Έτσι, γοητευμένοι από τις περίεργες συνήθειες αυ-
τού του ερπετού, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε 
εμείς. Αλληλογραφώντας με αμερικανούς επιστή-
μονες, μάθαμε πολλά, ένας μάλιστα απ’ τους πιο 
γνωστούς, ο Dr Jack Frazier ήρθε εδώ το 1982 για 

Τριάντα χρόνια μετά...
Αναδρομή στην προσπάθεια για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας

του Δημήτρη Μαργαριτούλη

Η πρώτη ομάδα συστηματικού μαρκαρίσματος χελωνών στα Σεκάνια 
το 1983 (από αριστερά Γιώργος Γιαννακάκης, Βασίλης Δήτσιος, Χρυσή-

Γιάννα Πολίτου, Χρύση Μυτιληναίου).
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δύο Υφυπουργοί που απάρτιζαν τότε το Συμβού-
λιο. Στην προώθηση της απόφασης αυτής συνέ-
βαλε τα μέγιστα η Νίκη Γουλανδρή, στην οποία 
είχα προστρέξει από το 1979 ζητώντας τη συμπα-
ράστασή της. Από το 1982 το θέμα μπήκε για τα 
καλά στην κυβερνητική ατζέντα από τον Υπουρ-
γό ΧΟΠ Αντώνη Τρίτση ο οποίος με τη διορατικό-
τητα που τον διέκρινε εξέδωσε τα πρώτα διατάγ-
ματα. Αυτά, λόγω έλλειψης του κατάλληλου νο-
μικού πλαισίου, επιχειρησαν την προστασία του 
βιοτόπου με ρυθμίσεις χρήσεων γης και περιορι-
σμούς δόμησης. Εν τούτοις υπήρξαν πολύ σημα-
ντικά στις περαιτέρω εξελίξεις. 

Με την πάροδο του χρόνου το θέμα έπαιρνε 
τεράστιες διαστάσεις και απαιτούσε γρήγορες απο-
φάσεις που μερικές φορές περιείχαν σημαντικές 
δεσμεύσεις και κινδύνους. Για παράδειγμα αναφέ-
ρω την οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών, τις 
καταγγελίες παρανομιών σε Υπουργεία και τοπι-
κές αρχές (πολεοδομία, δασαρχείο, λιμεναρχείο), 
την ενεργοποίηση των ΜΜΕ και την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού. Έτσι το 1983, ακολουθώντας 
το παράδειγμα της Ορνιθολογικής, που κι αυτή ξε-
πήδησε από την ΕΕΠΦ, ιδρύθηκε ο Σύλλογος για 
την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας (σήμερα 
ΑΡΧΕΛΩΝ). Νομίζω ότι ο Βύρων πειράχτηκε λίγο 
από την «ανεξαρτητοποίηση» αυτή παρόλο που 
δεν μου το είπε ποτέ.

Ο Σύλλογος, στην ίδρυση του οποίου πρωτο-
στάτησα, έπαιξε πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο 
στις μετέπειτα εξελίξεις. Ένα από τα κύρια έργα 
του ήταν και είναι η διεξαγωγή της ετήσιας κατα-
γραφής της αναπαραγωγικής δραστηριότητας με 
την οποία παρακολουθείται διαχρονικά η κατάστα-
ση του προστατευτέου αντικείμε-
νου, δηλ. η χελώνα Καρέττα, στις 
περιοχές αναπαραγωγής της στην 
Ελλάδα. Τα αποτελέσματα συγκρί-
νονται με άλλους πληθυσμούς Κα-
ρέττα στη Μεσόγειο και την υφή-
λιο. Έτσι διαπιστώθηκε ότι η Ελλά-
δα συγκεντρώνει το 60% περίπου 
της συνολικής ωοτοκίας στη Με-
σόγειο. Ο Κόλπος Λαγανά φιλοξε-
νεί το 42% της ωοτοκίας στην Ελ-
λάδα και το 26% του συνόλου στη 
Μεσόγειο. Αυτό όμως που κάνει 
μοναδική τη Ζάκυνθο είναι η συ-
ντριπτικά μεγάλη πυκνότητα ωο-
τοκίας που ξεπερνάει κατά πολύ 
όλες τις περιοχές στη Μεσόγειο 
και τη φέρνει κοντά στις πρώτες 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδιαι-
τερότητα αυτή της Ζακύνθου έχει 
και το πλεονέκτημα ότι με μικρό 
κόστος (οικονομικό και πολιτικό) 

μπορεί να προστατευθεί ένας μεγάλος πληθυσμός 
ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους.

Τα τελευταία χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ εποπτεύει 
συνολικά 75 χιλιόμετρα παραλίας που αποτελούν 
τους πυρήνες των κυριότερων βιοτόπων αναπαρα-
γωγής της Καρέττα στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο 
μέρος της εργασίας γίνεται με εθελοντές, κυρίως 
φοιτητές από όλο τον κόσμο που εκπαιδεύονται 
στο πεδίο. Η εξεύρεση, εκπαίδευση και διαμονή 
των 450-500 εθελοντών, που απασχολούνται κάθε 
χρόνο, αποτελεί έναν οργανωτικό άθλο. Η Αλίκη 
Παναγοπούλου, συντονίστρια προγραμμάτων του 

Τα σημαντικότερα στελέχη του Συλλόγου στον εορτασμό των 10 
χρόνων (1993). Από αριστερά, εμπρός: Βιβή Ραΐση, Θωμάς Αράπης, Λίλη 

Κορναράκη, Νίκος Λαλώτης, μεσαία σειρά: Νίκος Χαραλαμπίδης, Άννα 
και Δημήτρης Μαργαριτούλης, Στέλιος Ψωμάς, Ράνια Σπυροπούλου, πίσω: 

Νίκος Ραΐσης, Γιώργος Χείρας, Δημήτρης Δημόπουλος.

Ο Δ.Μ. στα Σεκάνια το 1978. Με πόνο ψυχής, γιατί 
ενοχλούσαμε τις χελώνες, παίρναμε πολύ λίγες 

φωτογραφίες τη νύχτα για να «αποδείξουμε» στους 
δύσπιστους την ύπαρξη τους (φωτό: Γιάννης Παπαναγιώτου).
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ΑΡΧΕΛΩΝ, υπολόγισε ότι οι νέοι αυτοί αθροιστικά 
διανύουν περπατώντας κατά τη διάρκεια του ετή-
σιου προγράμματος περίπου 40.000 χιλιόμετρα, 
δηλ. το μήκος του Ισημερινού. Εάν δε κοστολογη-
θεί η εργασία τους με το ημερομίσθιο του ανειδί-
κευτου εργάτη, βγαίνει ένα ποσό της τάξεως των 
400,000 Ευρώ κάθε καλοκαίρι!

Στην πορεία του χρόνου ο ΑΡΧΕΛΩΝ ανέπτυξε 
δράσεις που υπήρξαν πρωτοποριακές για την επο-
χή. Ένα σημαντικό θέμα ήταν η περιβαλλοντική 
αγωγή. Με τη συνεργασία φωτισμένων εκπαιδευ-
τικών, άρχισαν να γίνονται πρωτότυπες δράσεις 
σε σχολεία της Ζακύνθου και της υπόλοιπης Ελ-
λάδας από το 1985. Το 1990 η Άννα  δημιούργησε 
το πρώτο στην Ελλάδα δανειστικό περιβαλλοντικό 
πακέτο, τη «Βαλίτσα της Χελώνας», που το χρησι-
μοποίησαν πολλά σχολεία και αποτέλεσε πρότυπο 
για ανάλογες δημιουργίες άλλων φορέων. Η Κατε-
ρίνα Μπάτεργουωρθ, αμερικανίδα στην καταγωγή 
αλλά ελληνίδα στην ψυχή, σχεδίασε το πρωτοπορι-
ακό τότε για την Ελλάδα πρόγραμμα «Υιοθετήστε 
μια χελώνα», που έδωσε την ευκαιρία στο πλατύ 
κοινό να συμμετέχει στην προσπάθεια βοηθώντας 
και οικονομικά το Σύλλογο.

Όπως αναμενόταν, οι προσπάθειες προστασίας 
του βιοτόπου στη Ζάκυνθο προσέκρουσαν στα γνω-
στά και, απ’ ότι φαίνεται, μόνιμα προβλήματα της 
«ελληνικής πραγματικότητας». Καταπάτηση δασι-
κών  εκτάσεων και αιγιαλού, ανέγερση αυθαίρετων 
κτισμάτων, καταστροφή αμμόλοφων, εκμετάλλευ-
ση αιγιαλού με ξαπλώστρες και ομπρέλες, διέλευ-
ση τροχοφόρων από τις παραλίες, κλπ. Πέρασαν 
πολλά χρόνια αγώνων και αγωνιών για τη θέσπιση 
ειδικής νομοθεσίας που τελικά έγινε πραγματικό-

τητα το 1999 με την ίδρυση του Εθνικού Θαλάσ-
σιου Πάρκου Ζακύνθου και του αντίστοιχου Φο-
ρέα Διαχείρισης που υπήρξε ο πρώτος στην Ελλά-
δα και άνοιξε το δρόμο για όσους ακολούθησαν. 
Όλα αυτά τα χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ «κρατούσε άμυ-
να» και σήκωνε στους ώμους του το δυσβάσταχτο 
βάρος της υποκατάστασης του κράτους. Ο Δημή-
τρης Δημόπουλος, για πολλά χρόνια υπεύθυνος 
Ζακύνθου και μετέπειτα Διευθυντής του Συλλό-
γου, οδήγησε τον μακροχρόνιο αυτόν αγώνα.  Κα-
ταγγελίες παρανομιών έφερναν συχνά υπευθύνους 
και εθελοντές του Συλλόγου σε δεινή θέση. Αρκε-
τές φορές αυτοί γίνονταν στόχος αισχρών συκοφα-
ντιών, προπηλακισμών, απειλών, ακόμα και φυσι-
κής βίας από κυκλώματα παρανομούντων. Υπήρ-
ξαν ακόμα και περιπτώσεις που αντί για επαίνους 
που θάπρεπε να απονείμουν οι αρχές στο Σύλλο-
γο, συλλαμβάνονταν άνθρωποι του Συλλόγου άλ-
λοτε με αστείες και άλλοτε με στημένες κατηγορί-
ες. Μόλις πρόσφατα έληξε η για πολλά χρόνια τα-
λαιπωρία των τότε υπευθύνων Θωμά Αράπη και 
Βαγγέλη Παππά, μετά από μήνυση που κατέθεσε 
εναντίον τους ιδιοκτήτης με την κατηγορία ότι ο 
Σύλλογος ...ρύπανε την ακτή. Φυσικά η απόφα-
ση, μετά από επανειλημμένες αναβολές της δίκης, 
υπήρξε αθωωτική.

Πολύτιμη ήταν η συνεργασία που είχαμε αρκε-
τά χρόνια με τη Ζακυνθινή Οικολογική Κίνηση. Οι 
άνθρωποι αυτοί έδιναν μια καθημερινή μάχη με τα 
τοπικά και κακώς εννοούμενα «συμφέροντα». Να 
σκεφτεί κανείς ότι ενώ εμείς επιστρέφαμε στο τέ-
λος του καλοκαιριού στην ασφάλεια της Αθήνας, 
εκείνοι ήταν συνέχεια στην ...εμπόλεμη ζώνη. 
Ήταν πολλοί, αλλά θα αναφέρω μόνο δύο ονόμα-
τα, το Νίκο Λυκούρεση και το Νίκο Λαλώτη που 
μέχρι σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται στην πρώτη 

Η Λίλη Κορναράκη στον πρώτο σταθμό ενημέρωσης 
που έστησε η ίδια στο Λαγανά το 1986.  

Η πιλοτική λειτουργία του οδήγησε στο σχεδιασμό  
του προγράμματος ενημέρωσης τουριστών που 

λειτουργεί μέχρι σήμερα.
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γραμμή όχι μόνο για το θέμα της χελώνας αλλά και 
για άλλα περιβαλλοντικά θέματα του νησιού. Ση-
μαντική υπήρξε η συμβολή της Greenpeace στην 
προώθηση του Πάρκου με την κατάστρωση των λε-
γόμενων «Κοινών Προτάσεων» που είχαν τη συναί-
νεση πολλών τοπικών φορέων, πρωτοβουλία που 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Νίκο Χαραλαμπί-
δη, από παλιά στελέχους του Συλλόγου και αργό-
τερα της Greenpeace. 

Εξαιρετικά σπουδαίο βήμα στην προστασία του 
βιοτόπου υπήρξε η αγορά της έκτασης πίσω από τα 
Σεκάνια, τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας στη 
Ζάκυνθο, πράγμα που ήταν βασικός στόχος μας 
από το 1984. Είχαμε από τότε αντιληφθεί ότι πάνω 
από το 50% των φωλιών γίνονται σ’ αυτή την παρα-
λία των 600 μέτρων που ακόμη δεν είχε καθόλου 
αναπτυχθεί και ήταν απροσπέλαστη στον κόσμο. 
Μαζί με το Θωμά Αράπη, τότε Πρόεδρο του Συλ-
λόγου και μέλος του Δ.Σ. του ως σήμερα, ενημε-
ρώσαμε τον αντιπρόεδρο του WWF International 
και ένθερμο υποστηρικτή της ελληνικής φύσης Dr 
Luc Hoffmann ο οποίος επισκέφθηκε μαζί μας 
τη μοναδική αυτή παραλία και έδωσε το πράσινο 
φως για να αγοραστεί. Η αγορά οριστικοποιήθηκε 
το 1994 στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμμα-
τος ACNAT και μετά από μια επιτυχή εκστρατεία 
συγκέντρωσης του υπολοίπου ποσού που οργάνω-
σε το νεοσύστατο τότε γραφείο του WWF Ελλάς, 
υπό την ευθύνη της Τζώρτζια Βαλαώρα. Η αγορά 
αυτή υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος στην προώθηση 
και θεσμοθέτηση του Πάρκου, καθόσον ο πυρή-
νας του προτεινόμενου Πάρκου, δηλαδή η περι-
οχή Σεκάνια, είχε ήδη  εξασφαλισθεί όντας ιδιο-
κτησία του WWF.

Η διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο, έργο κυρίως του Medasset 
και της Προέδρου του Λίλης Βενιζέλου, λειτούρ-
γησε ως «δαμόκλειος σπάθη» στη μετέπειτα λει-
τουργία και χρηματοδότηση του νέου Φορέα Δι-
αχείρισης από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Για πρώτη φορά κά-
θονται πλέον στο ίδιο τραπέζι και συζητούν για 
την προστασία της Καρέττα τοπικοί φορείς, εκ-
πρόσωποι του Υπουργείου και των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων. Αυτό υπήρξε ένα μεγάλο βήμα 
και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις καταστατικές 
συνεδριάσεις που έγιναν στην τριετία 2000-2003, 
χάρις στο πνεύμα συναίνεσης που πέτυχε ο πρώ-
τος Πρόεδρος του Φορέα καθηγητής Γιάννης Πα-
ντής. Όμως οικονομικοί και ίσως πολιτικοί λόγοι 
διέκοψαν τη χρηματοδότηση με αποτέλεσμα να 
ανασταλεί η λειτουργία του από το 2004 μέχρι τα 
μέσα του 2005. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ πάλι «κράτησε άμυ-
να» προσπαθώντας να ανακόψει το επερχόμενο χά-
ος στις παραλίες, υποκαθιστώντας, στο μέτρο των 
δυνατοτήτων του, βασικές λειτουργίες του Πάρ-
κου. Και πάλι η απειλή επιβολής προστίμου από 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκανε το θαύμα της. 
Το ΥΠΕΧΩΔΕ όρισε νέο Πρόεδρο και Συμβούλιο 
και εκταμίευσε κονδύλια για την επαναλειτουρ-
γία του Φορέα. Η δυναμική νέα Πρόεδρος καθη-
γήτρια Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου πιστεύω ότι 
θα οδηγήσει την τοπική κοινωνία στην κατανόηση 
της ανάγκης ύπαρξης και λειτουργίας του Πάρκου. 
Είναι καιρός να καταλάβουν όλοι ότι έχουν στα χέ-
ρια τους έναν μοναδικό φυσικό πόρο που μπορεί 
να συμβάλλει στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμα 
βιώσιμου τουρισμού. Δυστυχώς στην πορεία αυτή 
παρεμβαίνουν κομματικοί παράγοντες της μονο-
εδρικής Ζακύνθου που έχοντας εξαντλήσει τα μέ-
σα προσέλκυσης ψηφοφόρων χρησιμοποιούν τη 
χελώνα ως εξιλαστήριο θύμα για κάθε μορφής ιδι-
οκτησιακά και οικοδομικά προβλήματα που είναι 
φυσικό να υπάρχουν. 

Η θαλάσσια χελώνα παραμένει στην παραλία 
ωοτοκίας ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το μεγαλύ-
τερο μέρος της ζωής της το περνάει στη θάλασσα, 
όπου σε βάθος χρόνου αντιμετωπίζει περισσότε-
ρες απειλές, με κυριότερη την αλιεία. Οι χελώνες 
που πιάνονται σε αλιευτικά εργαλεία, εκτός από 

Ο Γιώργος Χείρας στο μεγάλο «εκκολαπτήριο» 
του Κυπαρισσιακού Κόλπου όπου τα πρώτα 

χρόνια συγκεντρώναμε πολλές φωλιές για να τις 
προστατεύσουμε, κάτι που σήμερα γίνεται in situ.
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από τις οποίες οι μισές επιστρέφουν στη θάλασσα 
αφού θεραπευθούν. Το Κέντρο λειτουργεί και ως 
χώρος ευαισθητοποίησης του κοινού με επισκέψεις 
κυρίως σχολείων που γίνονται με την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας.

Γράφοντας αυτό το άρθρο δεν μπόρεσα να αντι-
σταθώ στον πειρασμό να αναφέρω ονόματα συνερ-
γατών και γενικά προσώπων που έπαιξαν σημα-
ντικό ρόλο στις εξελίξεις. Είμαι όμως σίγουρος ότι 
λησμόνησα πολλούς. Παρακαλώ να με συγχωρή-
σουν. Θέλω να κλείσω με μια αναφορά στο μέλλον. 
Η κοινωνία αλλάζει, τα ιδανικά των νέων μεταλ-
λάσσονται. Παρακολουθώντας τη λειτουργία του 
Συλλόγου βλέπω ότι κι αυτός – ορθά – αλλάζει. Οι 
σημερινοί υπεύθυνοι του Συλλόγου, με προεξάρχο-
ντα το διευθυντή Θεόδωρο Μπένο-Πάλμερ, έχουν 
φέρει το Σύλλογο πιο κοντά στη σύγχρονη κοινω-
νία που βλέπει διαφορετικά τα πράγματα και έχει 
άλλες απαιτήσεις. Για μένα το γεγονός ότι ο Σύλ-
λογος, μετά από 25 χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει 
με νέες δυνάμεις τη δράση του μέσα από υγιείς 
μεταλλαγές αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα στο 
οποίο είχα την τύχη να συμβάλω. 

* Ο Δ.Μ. είναι φυσικός, ανακάλυψε τους κυριότερος βιότοπους 
αναπαραγωγής της Καρέττα στην Ελλάδα, και ίδρυσε το Σύλλο-
γο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ. Συμ-
μετείχε στην ομάδα σύνταξης του νόμου-πλαίσιο για την προ-
στασία του περιβάλλοντος (1650/1986). Διετέλεσε Πρόεδρος της 
International Sea Turtle Society (ISTS) και οργάνωσε με τη βοή-
θεια του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2006 στην Κρήτη το 26ο Παγκόσμιο Συ-
μπόσιο για Θαλάσσιες Χελώνες. Σήμερα είναι υπεύθυνος για τη 
Μεσόγειο του Marine Turtle Specialist Group της IUCN (World 
Conservation Union) και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων 
του ISTS και του ΑΡΧΕΛΩΝ.

θάνατο λόγω ασφυξίας ή τα αγκίστρια που καταπί-
νουν, αντιμετωπίζουν και εσκεμμένη κακοποίηση 
από ψαράδες που έπαθαν ζημιές ή που βλέπουν 
τις χελώνες ανταγωνιστικά σε ένα υποβαθμισμέ-
νο θαλάσσιο οικοσύστημα με διαρκώς μειούμενο 
αλιευτικό απόθεμα. Οι συχνές αναφορές τραυμα-
τισμένων χελωνών τα τελευταία χρόνια δημιούρ-
γησαν την ανάγκη ύπαρξης ενός εξειδικευμένου 
χώρου περίθαλψης. Αυτό έγινε πραγματικότητα 
το 1994 χάρις στη συνεργασία του Δήμου Γλυφά-
δας που παραχώρησε κατάλληλο χώρο στον ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ για τη δημιουργία του πρώτου στη Μεσόγειο 
Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών. Στο Κέ-
ντρο περιθάλπονται 50 περίπου χελώνες το χρόνο, 

Επίσκεψη σχολείου στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα.

Χειρουργική επέμβαση στο πτερύγιο χελώνας  
από την κτηνίατρο του Συλλόγου.
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Μια αξέχαστη ανάβαση στη Γκιώνα

Κείμενο και φωτογραφίες του Γιώργου Σφήκα

Ήταν αρχές Ιουλίου 1987 όταν μου ζητήθηκε 
να πάρω μέρος σε μια μικρή ομάδα φυσιοδιφών 
που θα μελετούσε την πανίδα και τη χλωρίδα της 
Γκιώνας, του ψηλότερου βουνού της Ρούμελης. 
Μέχρι τότε οι πληροφορίες μας για τα φυτά και τα 
ζώα της Γκιώνας ήταν διάσπαρτες και συγκεχυμέ-
νες. Κάπως καλύτερη ήταν η πληροφόρηση που 
είχαμε για τα φυτά του βουνού, γιατί είχε τουλά-
χιστον εκδοθεί ο πρώτος τόμος της «Mountain 
Flora of Greece» των Arne Strid και Kit Tan, μό-
λις έναν χρόνο πριν.

Στην ομάδα μας συμμετείχαν εκτός από εμέ-
να, που θα είχα ως αντικείμενο την καταγραφή 
της χλωρίδας, ο Τριαντάφυλλος Αδαμακόπουλος 
που είχε το γενικό συντονισμό, η σύζυγος του 
Πηνελόπη Ματσούκα που είχε τότε αρχίσει να 
ασχολείται σοβαρά με τη χλωρίδα (αργότερα πή-
ρε και πτυχίο στη Γαλλία) και ο δασολόγος Βασί-
λης Χατζηρβασάνης, που εκτός από τη μελέτη 
των δασών, ήταν και είναι φανατικός ζωολόγος, 
με ιδιαίτερη ενασχόληση με τα μικρά θηλαστικά 
αλλά και με τα ερπετά και με τα πουλιά.

Στις 6 Ιουλίου το μεσημέρι φτάσαμε στο χω-
ριό Καλοσκοπή και από κει, με ότι μέσο διέθε-
τε ο καθένας, προωθηθήκαμε στις πλαγιές του 
βουνού χρησιμοποιώντας έναν δασικό χωματό-
δρομο, από όπου ανέβαιναν τα φορτηγά για τα 
μεταλλεία του βωξίτη.

Σε μια στροφή του δρόμου συναντήσαμε μια 
τεράστια χιονούρα που έμοιαζε με μικρό παγε-
τώνα. Ακριβώς πάνω από αυτήν άρχιζε το μο-
νοπάτι που θα μας έβγαζε στα αλπικά λιβάδια 
του βουνού και στις κορυφές. Εκεί είχαμε και 
την πρώτη βοτανική έκπληξη, μερικά τεράστια 
ολάνθιστα φυτά Lilium martagon, που πάνω στο 
βλαστό τους υπήρχαν δεκάδες άνθη, με ρόδινο-
σαρκώδες χρώμα.

Εκτός από τους προαναφερθέντες, μετείχαν 
στην ομάδα μας άλλοι πέντε φίλοι και φίλες, μέ-
λη του Ορειβατικού Συνδέσμου της Αθήνας. Εί-
χαμε όμως και δυο απρόσμενους μουσαφίρηδες: 
τα δυο παιδάκια του Τριαντάφυλλου και της Πη-
νελόπης, που ήταν τότε πολύ μικρά. Η κόρη τους 
Ύβη ήταν περίπου τριών ετών και ο γιος τους μω-
ρό, στην αγκαλιά. Φορτωθήκαμε λοιπόν τα βαριά 
ορειβατικά σακίδια, που εκτός των άλλων περι-
είχαν και τα ελαφριά ορειβατικά μας αντίσκηνα 
και δρόμο για τα ψηλά. Φυσικά ο Τριαντάφυλ-
λος και η Πηνελόπη κουβαλούσαν επιπλέον και 

τα παιδιά.
Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο περπατήσαμε, 

ήταν όμως πάνω από δυο ώρες πορεία, μέσα από 
ωραία ανθισμένα λιβάδια και βράχια, ώσπου φτά-
σαμε σ’ένα μεγάλο οροπέδιο που έφερε το όνομα 
«Λάκκα Σπανάκια» και σταματήσαμε. Γύρω μας 
ξεπρόβαλλαν μέσα από το τεράστιο λιβάδι διά-
φοροι βραχώδεις σχηματισμοί αλλά το πιο σπου-
δαίο ήταν ότι από εκεί είχαμε μπροστά μας την 
ψηλότερη κορυφή «Πυραμίδα», που ξεπρόβαλε 
αγέρωχη ως τα 2.510 μ.

Ο καιρός είχε αρχίσει να βαραίνει, καθώς φά-
νηκαν σύννεφα, όχι μόνο προς την κορυφή, αλλά 
και πάνω από τα κεφάλια μας. Με γρήγορες κι-
νήσεις προσπαθήσαμε να στήσουμε τα αντίσκη-
να και να βάλουμε μέσα τα σακίδια, με ότι εξο-
πλισμό διαθέταμε, όμως ο καιρός μας πρόλαβε. 
Άρχισε να ψιλοβρέχει και μισοβρεγμένοι βρήκαμε 
καταφύγιο δίπλα σε κάτι βράχια, κάτω από λαμα-
ρίνες που είχε βάλει εκεί από το περσινό καλοκαί-
ρι ο τοπικός τσέλιγκας. Ύστερα ανάψαμε μια φω-

Stachys tymphaea
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συστάσεις και, καθώς έπεφτε η νύχτα, ορισμένοι 
από εμάς ξεστήσαμε και μεταφέραμε τα αντίσκη-
να λίγο πιο πέρα, γιατί η γειτνίαση με τους σκύ-
λους εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους.

Το πρωί σηκωθήκαμε με μια υπέροχη λιακά-
δα, ήπιαμε το πρωινό μας και δρόμο για δου-
λειά, ο καθένας στον τομέα του. Τραβήξαμε προς 
τη βάση της Πυραμίδας κι εκεί ανακαλύψαμε 
μια σπηλιά που η είσοδος της ήταν γεμάτη από 
σπάνια φυτά, όπως το Omphalodes luciliae και ο 
Solenanthus stamineus. Οι Αδαμακόπουλοι κουβα-
λούσαν φυσικά και τα μωρά, την Ύβη στην πλάτη 
και το αγοράκι στην αγκαλιά της μαμάς του.

Επιστρέφοντας μετά το μεσημέρι στη βάση 
μας, ο καιρός είχε χαλάσει και πάλι κι άρχισε να 
βρέχει. Χωθήκαμε στα αντίσκηνα ώσπου να πε-
ράσει η μπόρα και, καθώς ξαστέρωνε, προς το 
απόγευμα, ήρθαν οι δυο τσοπάνηδες κι αρχίσαμε 

τιά και στριμωγμένοι γύρω της προσπαθούσαμε 
να στεγνώσουμε και να ζεσταθούμε ανάμεσα σε 
τριξίματα και καπνούς.

Επιτέλους η μπόρα πέρασε και έτσι καταφέ-
ραμε να κυκλοφορήσουμε πάλι, τακτοποιώντας 
τα αντίσκηνα και τα πράγματα μας. Η οικογένεια 
Αδαμακοπούλου είχε ένα αρκετά μεγάλο λευκό 
αντίσκηνο, γιατί έπρεπε να βολέψουν και τα μι-
κρά, να θηλαστεί το μωρό, να ταϊστεί η Ύβη και 
να κοιμηθούν άνετα.

Καθώς έπεφτε ο ήλιος και είχαμε κάπως ηρε-
μήσει περιμένοντας τη νύχτα μέσα σε απόλυτη 
ησυχία, άρχισαν να ακούγονται ξαφνικά γαυγί-
σματα και κουδούνια. Ήταν το κοπάδι του τοπι-
κού τσέλιγκα, του Σιώτροπου, που έφτανε από 
τα χειμαδιά για να ξεκαλοκαιριάσει στη Γκιώνα, 
ακολουθούμενο από πέντε πελώριους και άγριους 
τσοπανόσκυλους, που δεν αστειεύονταν καθό-
λου. Σε λίγο φάνηκε κι ο Σιώτροπος με την πλού-
σια μαύρη γενειάδα του, που θύμιζε κάτι μετα-
ξύ καλόγερου και αντάρτη. Είχε μαζί του κι έναν 
«μπιστικό» κι ένα ζωηρό, όμορφο, μαύρο αλογάκι 
της Πίνδου, που το φώναζε Κατσαντώνη.

Εδώ πρέπει νομίζω να πω ότι ο Σιώτροπος 
ήταν κουμπάρος του Τριαντάφυλλου, αφού του 
είχε βαφτίσει την Ύβη. Έγιναν λοιπόν οι σχετικές 

Campanula aizoon
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την κουβέντα. Στο μεταξύ, από το γάλα που εί-
χαν αρμέξει το προηγούμενο βράδυ, έβρασαν σε 
μια μεγάλη τσανάκα, έριξαν μέσα ψωμί και την 
έβαλαν στη μέση του αντίσκηνου του Τριαντά-
φυλλου. Όλοι μαζί παίρναμε με τα κουτάλια μας 
και τρώγαμε. Αυτή είναι η περίφημη «παπάρα», 
για όσους ξέρουν από βουνά και στάνες.

Σε λίγο ο Σιώτροπος έφυγε κι έμεινε κοντά 
μας ο μπιστικός, που είχε τόση λαχτάρα για συ-
ζήτηση ώστε αφαιρέθηκε και ξέχασε να μαζέψει 
τα πρόβατα για το απογευματινό άρμεγμα. Όταν 
συνειδητοποίησε ότι η ώρα είχε περάσει, ήταν 
αργά, γιατί τα πρόβατα είχαν διασκορπιστεί και 
η νύχτα πλησίαζε. Τέλος πάντων, αφού έφαγε 
το σχετικό βρισίδι από το αφεντικό, έτρεξαν κι 
οι δυο τους μέσα στο σκοτάδι και κατάφεραν να 
φέρουν τα πρόβατα στη στρούγκα. Η στρούγκα 
είναι ένας περιφραγμένος με πέτρες και κλαδιά 

χώρος, που έχει δυο πορτούλες. Από τη μια μπαί-
νουν τα πρόβατα. Στην άλλη στέκονται δυό άτο-
μα και καθώς προσπαθούν να βγουν, τα πιάνουν 
και τα αρμέγουν σ’ένα μεγάλο καζάνι.

Το πρόβλημα ήταν ότι τώρα πια ήταν σκοτάδι 
και η διαδικασία του αρμέγματος είχε γίνει πολύ 
πιο δύσκολη υπόθεση. Έτσι ο Σιώτροπος, αφού 
άναψε μια λάμπα θυέλης κοντά στην πορτούλα 
του αρμέγματος, ζήτησε τη βοήθεια μας. Τον Τρι-
αντάφυλλο τον έστειλε ψηλά, σε μια ράχη, για να 
φυλάει τα λιγοστά γίδια που έβοσκαν χώρια. Τον 
Βασίλη τον έβαλε μέσα στη στρούγκα, να προγκά-
ει τις προβατίνες, για να πηγαίνουν στην πορτού-
λα του αρμέγματος. Εγώ βαστούσα τη λάμπα, για 
να βλέπουν καλύτερα. Αφού τελείωσε κι αυτή η 
διαδικασία και τα πρόβατα αφέθηκαν να βοσκούν 
στο λιβάδι με την προστασία των σκύλων, δεν αρ-
γήσαμε να πάμε για ύπνο.

Αντικρίζοντας την κορυφή Πυραμίδα
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Το πρωί μας υποδέχτηκε πάλι ένας ολόλα-
μπρος ήλιος και ξεκινήσαμε γρήγορα για μια 
ανάβαση στην Πυραμίδα, πριν αρχίσει να χαλά-
ει ο καιρός. Στο δρόμο σταματούσαμε και φω-
τογραφίζαμε τοπία και φυτά. Ένα από τα φυτά 
ήταν η Potentilla speciosa κι ένα άλλο η πολύ σπά-
νια, ενδημική του Παρνασσού και της Γκιώνας, 
Campanula aizoon. Πλησιάζοντας στην ανώτερη 
ζώνη, αρχίσαμε να βρίσκουμε την τοπική ενδη-
μική Potentilla kionaea. Η ενδημική της Κεντρι-
κής Ελλάδας Viola graeca μας συνόδευε σ’όλη τη 
διαδρομή, ενώ κάπου-κάπου βρίσκαμε και την 
Arabis subflava, που μέχρι τότε δεν είχε αναφερθεί 
από αυτό το βουνό. Άλλα είδη που βλέπαμε συ-
χνά ήταν η Minuartia stellata, η Arenaria filicaulis, η 
Campanula radicosa, η Achillea unibellata, η Rindera 
graeca και ο Stachys tymphaea.

Επιστρέφοντας το μεσημέρι προς τη βάση 
μας, κάναμε μια παράκαμψη και πήγαμε στο 
οροπέδιο Βαθιά Λάκκα, που βρίσκεται ψηλότερα 
από τη Λάκκα Σπανάκια. Εκεί βρήκαμε μια φω-
λιά από αλεπού, την ψηλότερη ίσως στην Ελλά-
δα και μια πηγή με κατάψυχρο νερό.

Κατεβαίνοντας στη Λάκκα Σπανάκια έκανα 
μια βόλτα στα γύρω λιβάδια και βράχια, όπου 
φύτρωναν η Campanula radicosa, το Cerastium can-
didissimum, ο Astragalus sempervirens ssp. cephalon-
icus, το Doronicum columnae, το Geranium subcau-
lescens και το σπάνιο Verbascum reiseri, που μέχρι 
τότε εθεωρείτο ενδημικό των γειτονικών Βαρδου-
σίων. Σε κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι την Ύβη 
να κυκλοφορεί ανάμεσα στους τσοπανόσκυλους, 
χωρίς να την πειράζουν. Κρατούσε μάλιστα δε-
μένο από μια αλυσίδα ένα μεγαλούτσικο κουτά-
βι και το πήγαινε περίπατο. Όλα αυτά την ίδια 
στιγμή που όταν πλησιάζαμε εμείς οι μεγάλοι, οι 
σκύλοι αγρίευαν και ούρλιαζαν, έτοιμοι να μας 
κατασπαράξουν.

Εκείνο το απόγευμα, αφού τακτοποιήσαμε τις 
σημειώσεις μας, καθίσαμε στη βάση ενός βράχου 
και ο Σιώτροπος άρχισε να μας διηγείται ιστορί-
ες από τα χρόνια της Γερμανικής κατοχής. Πως 
πρωτοβγήκε αντάρτης στη Γκιώνα ο Άρης, πως 
έπιασε φιλία με τον πατέρα του που του προμή-
θευε τρόφιμα, πως έπεσαν με αλεξίπτωτα οι Εγ-
γλέζοι λίγο πιο πάνω, στη Βαθιά Λάκκα, πως έρι-
χναν πυρομαχικά και κιβώτια με λίρες τα αερο-
πλάνα, πως εξόντωσε ο Άρης τους ληστές που 
λυμαίνονταν την περιοχή, πως ανατίναξαν τη γέ-
φυρα του Γοργοπόταμου και πολλά άλλα. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία του πρωτο-
ληστή και μετέπειτα αντάρτη Καραλίβανου, που 
την έχω γράψει με κάθε λεπτομέρεια σε κάποιο 
από τα βιβλία μου.

Στο μεταξύ ο Βασίλης είχε στήσει παγίδες και 
είχε πιάσει μερικά τρωκτικά ενώ παράλληλα σκι-

To Omphalodes luciliae μέσα στη σπηλιά

Ο υπέροχος κρίνος Lilium martagon
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τσάριζε τοπία και πουλιά περιοχής. Με το σού-
ρουπο άρχισε και πάλι η διαδικασία του αρμέγμα-
τος και καθώς έπεφτε η βραδινή δροσιά, βρεθή-
καμε πάλι μέσα στα αντίσκηνα για ύπνο.

Η επιστροφή και ο αποχωρισμός από τις ομορ-
φιές του βουνού είναι πάντα μια οδυνηρή εμπει-
ρία, όταν μάλιστα γνωρίζεις τι σε περιμένει στην 
κόλαση της μεγαλούπολης. Καθώς κατεβαίναμε, 
αποφασίσαμε να πάμε μια βόλτα στα μεταλλεία 

Ο Σιώτροπος κι ο μπιστικός του τρώγοντας παπάρα

Η Λάκκα Σπανάκια, η στρούγκα και τα αντίσκηνα

Campanula radicosa

του βωξίτη, όπου αντικρίσαμε μια απίστευτη 
αλλοίωση του περιβάλλοντος. Αλλού το έδαφος 
ήταν σκαμμένο βαθιά κι αλλού είχαν σχηματισθεί 
ολόκληροι λόφοι από αδρανή, που ασφαλώς δεν 
τους αναφέρει κανένας χάρτης. Αναλογιστήκαμε 
πόσα αλουμινένια κουτάκια με αναψυκτικά χρη-
σιμοποιεί ο καθένας μας το μήνα, χωρίς να σκε-
πτόμαστε βέβαια πως έτσι συμβάλλουμε κι εμείς 
στην καταστροφή ενός πανέμορφου βουνού. 
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Οι τσικλιτάρες  
και τα δρυοδάση μας

κείμενο Ίρις Θεοδωρίδου  
φωτογραφίες Νίκος Πέτρου

Υπάρχουν πολλά εντομοφάγα πουλιά αλλά μό-
νο οι τσικλιτάρες –Παρδαλοτσικλιτάρα (Dendrocopos 
major), Μεσοτσικλιτάρα (Dendrocopos medius) και Να-
νοτσικλιτάρα (Dendrocopos minor)– είναι ειδικά εξο-
πλισμένες για την κατανάλωση των ξυλοφάγων 
προνυμφών των δασοβλαπτικών σκαθαριών (π.χ. 
Ips typographus και καμβιοφλοιοφάγα σκαθάρια της 
οικογένειας Scolytidae).     

Τα δάκτυλα των ποδιών τους είναι κοντά και 
δυνατά. Τα δύο είναι στραμμένα προς τα μπρος 
και τα άλλα δύο προς τα πίσω και όλα έχουν πολύ 
δυνατά και κυρτά νύχια. Έτσι έχουν την ικανότητα 
να γραπώνονται σταθερά στο φλοιό των δένδρων. 

Αρχίζουν το κυνήγι 
τους χαμηλά και 
ανεβαίνουν σι-
γά-σιγά ψηλό-
τερα, πάντα με 
το κεφάλι προς 

τα πάνω.
 Η ουρά είναι 

ειδικά διαμορφω-
μένη για να τους 
στηρίζει την ώρα 
της «δουλειάς». 
Έχει σχήμα σφηνο-
ειδές, με τα μεσαία 
φτερά πιο μακριά ενώ 
τα πλαϊνά κονταίνουν 

βαθμιαία. Υπάρχουν 
δέκα μεγάλα και δύο 

μικρά φτερά στην κάθε 
πλευρά και τα τέσσερα με-

σαία φτερά κάθε πλευράς 
έχουν σχήμα στέγης, αλ-

ληλοεπικαλύπτονται δηλαδή 
από τη μέση προς τα έξω. Εδώ 

οι μύστακες είναι ιδιαίτερα τρα-
χείς και έχουν κλίση προς τα κά-

τω. Δεν μπλέκονται με τους γειτο-

νικούς τους –όπως συνήθως– με την βοήθεια των 
μυστακίων, για να λειτουργούν μόνοι τους σαν πολ-
λά μικρά ελατήρια που βρίσκουν υποστήριξη στην 
παραμικρή ανωμαλία του φλοιού του δένδρου.

Επί πλέον ο έβδομος και τελευταίος σπόνδυ-
λος της ουράς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και κατάλ-
ληλα διαμορφωμένος για να υποστηρίζει και αυ-
τός το σώμα.

Η γλώσσα είναι πολύ λεπτή, ευλύγιστη, με κε-
ράτινη επιφάνεια, 5-6 άγκιστρα στην κάθε πλευρά 
της άκρης της και μπορεί να εκταθεί μέχρι και έξι 
εκατοστά έξω από το ράμφος – είναι δηλαδή το τέ-
λειο εργαλείο για να αρπάξει και να βγάλει τις προ-
νύμφες των σκαθαριών από τις στοές τους.

 Το ράμφος μοιάζει με στιλέτο με σμιλόμορφη 
άκρη και είναι πολύ δυνατό. 

Αυτά τα τέσσερα «εργαλεία» επιτρέπουν στις 
τσικλιτάρες να τρέφονται με τα έντομα που προτι-
μούν, αλλά και να σμιλεύουν τις φωλιές τους. Οι 
φωλιές έχουν στενή είσοδο, βάθος τουλάχιστον 18-
25 εκατοστά, και στο κατώτερο μέρος τους διάμετρο  
πάνω από 15 εκατοστά, χρειάζονται συνεπώς μεγά-
λα, ώριμα δένδρα ώστε να έχουν αρκετό όγκο.

Τις ανοίγουν κατά προτίμηση σε αρκετό ύψος 
(συνήθως πάνω από πέντε μέτρα). Προτιμάνε την 
ήμερη βελανιδιά από τις άλλες βελανιδιές λόγω του 
αναστήματός της και του πιο μαλακού της ξύλου.

Η φωλιά χρησιμοποιείται, φυσικά, για το μεγά-
λωμα των νεοσσών αλλά και καθ’ όλο το έτος για 
τον ύπνο. Μένουν στην ίδια φωλιά για πολλά χρό-
νια και έτσι η απώλειά της – π.χ. λόγω λαθροϋλο-
τομίας – αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα.

Οι τσικλιτάρες συμβάλουν στην υγεία του δά-
σους με τις διατροφικές τους συνήθειες, όμως η 
επίδρασή τους είναι πολύ μεγαλύτερη αφού είναι 
τα μόνα πουλιά που μπορούν να σμιλεύουν φω-
λιές. Συνήθως μάλιστα ξεκινούν μια φωλιά σε κά-
ποιο δένδρο, κάτι δεν τους φαίνεται τέλειο, πάνε 
πιο πέρα και κάνουν μια άλλη δοκιμή μέχρι να κα-
ταλήξουν τελικά κάπου.

Αυτές οι ημιτελείς κοιλότητες αρκούν όμως για 
ένα ζευγάρι Δενδροτσοπανάκου (Sita europaea), Δα-
σοδενδροβάτη (Certhia familiaris), Κλειδωνά (Parus 
lugubris), Γαλαζοπαπαδίτσας (Parus caeruleus) ή Κα-
λόγερου (Parus major), όλοι εντομοφάγα πουλιά που 
φωλιάζουν πάντα σε κοιλότητες.

 Οι κοιλότητες είναι δυσεύρετες σε νεαρά δά-
ση με μικρά δένδρα όπου δεν μπορούν να σμιλεύ-
ουν οι τσικλιτάρες τις φωλιές τους. Γι’ αυτό το λό-
γο πρέπει να διατηρείται πάντα επαρκής αριθμός 
μεγάλων, ηλικιωμένων δένδρων για να βρίσκουν 
όλα αυτά τα πολύτιμα εντομοφάγα πουλιά στέγη 
και να ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό των δασο-
βλαπτικών εντόμων.  

Στα υποβαθμισμένα δάση της Αττικής, στα 
οποία λείπουν τα αιωνόβια φυλλοβόλα δένδρα, 

Νεαρή  
παρδαλοτσικλιτάρα
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Θηλυκή παρδαλοτσικλιτάρα
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επιβάλλεται η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών προς 
υποστήριξη της εντομοφάγου ορνιθοπανίδας σαν 
άμεσο μέτρο βελτίωσης της υγείας της χλωρίδας.

Μακροπρόθεσμα για τον ίδιο λόγο είναι ανα-

γκαίο τα κωνοφόρα δάση να εμπλουτισθούν με φυλ-
λοβόλα δένδρα και εκεί για την Αττική –όπως και 
για άλλες περιοχές χαμηλού υψομέτρου– η ήμερη 
βελανιδιά είναι το δένδρο επιλογής.

Παρδαλοτσικλιτάρα στη φωλιά της
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Αν θέλετε να φτιάξετε μόνοι σας μια τεχνητή φωλιά δεν είναι καθόλου δύσκολο. 
Συμβουλευτείτε το σχέδιο που ακολουθεί.
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Νανοτσικλιτάρα

Αρσενική Παρδαλοτσικλιτάρα.  
Το κόκκινο στον αυχένα του  

τον ξεχωρίζει από το θηλυκό.

Κατασκευή: όλες οι τάβλες πρέπει να έχουν 2 
εκ. πάχος  και να είναι από ακατέργαστο ξύλο.

1.Πάτωμα: 12 x 14εκ.   3 εκ. από την μπροστι-
νή ακμή γίνονται 2 τρύπες  με διάμετρο 4 χιλιοστά 
για την απορροή υγρών.

2.Μπροστινό: περίπου 4 εκατοστά κάτω από 
την πάνω άκρη γίνεται η είσοδος με διάμετρο 2,6-
4,0 εκ. ανάλογα με το πια πουλιά θέλουμε να προ-
σελκύσουμε. (π.χ. 2,6 εκ. για Parus ater και Parus 
caeruleus)

3.Πλαϊνά
4.Πλάτη
5.Στήριγμα:  μπορεί να είναι και μόνο 10 εκ. 

φαρδύ. Πρέπει να έχει πάνω και κάτω τρύπα για να 
περάσουμε σχοινί για να τη δέσουμε στο δένδρο.

6.Σκεπή: πρέπει να είναι πιο φαρδιά από το 
κουτί περιφερικά για προστασία από τη βροχή 
και να είναι ανοιγόμενη για να καθαρίζεται κά-
θε φθινόπωρο. 

Τα πλαϊνά και η σκεπή μπορεί να έχουν μι-
κρές εγκοπές για να τυλιχθεί αγκαθωτό σύρμα γύ-
ρω-γύρω για στερέωμα της σκεπής  και προστασία 
από γάτες και κουνάβια.

Μόνωση:  εάν δεν εφάπτονται τέλεια οι τάβλες 
πρέπει να φραχτούν τα κενά με πηλό.

Τοποθέτηση:  περίπου 4 μέτρα ψηλά, με την 
είσοδο προς το νότο. Προσοχή να μην υπάρχουν 
κοντά κλωνάρια που θα δώσουν πρόσβαση σε γά-
τες και κουνάβια. 
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Τα Σπιτοκιρκίνεζα  
και τα «Κιρκινεζόσπιτα»  
του Λεσινίου

κείμενο Φώτης Περγαντής - φωτογραφίες Νίκος Πέτρου

Πριν την εντατικοποίηση στη γεωργία, όλα 
τα χωριά που γειτονεύουν με τον κάτω ρου του 
Αχελώου (Στράτος, Ρίγανη, Πεντάλοφος, Γουριά, 
Μάστρου, Λεσίνι, Νεοχώρι και Κατοχή) ήταν γε-
μάτα Σπιτοκιρκίνεζα. Αυτό οφειλόταν στις ευνο-
ϊκές για το είδος συνθήκες και ειδικότερα στην 
αφθονία τροφής (μεγάλα έντομα και μικρά ερπε-
τά) –που με τη σειρά της οφείλονταν στα υψηλά 
επίπεδα υγρασίας κατά τους θερινούς μήνες– όπως 
επίσης και στην ικανοποιητική διαθεσιμότητα θέ-
σεων φωλιάσματος στις κεραμιδοσκεπές των πα-
λιών σπιτιών. 

Στις δεκαετίες όμως του ’70 και του ΄80 που 
έγινε έντονη χρήση φυτοφαρμάκων μεγάλης δρα-

στικότητας και υπολειματικότητας, το είδος αυ-
τό υπέστη βαρύ πλήγμα και ο πληθυσμός του στη 
ζώνη αυτή κατέρρευσε.  Έτσι, στις αρχές τις δε-
καετίας του ’90 ελάχιστα ζευγάρια είχαν απομεί-
νει και αυτά μόνο στο Λεσίνι, κάτι που πιθανότα-
τα οφειλόταν στο γεγονός ότι γύρω από αυτό το 
χωριό υπάρχει σε υψηλό ποσοστό φυσική και μη 
εντατικά καλλιεργούμενη έκταση. Όμως και αυ-
τά τα λίγα ζευγάρια θα εξέλειπαν αφού κάθε Κυ-
ριακή του Πάσχα αρκετοί κάτοικοι είχαν την κα-
κή συνήθεια να πυροβολούν στον αέρα αλλά και 
τα Σπιτοκιρκίνεζα. 

Ευτυχώς όμως, μετά από κινητοποίηση και 
ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης 
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Αρσενικό κιρκινέζι (ΕΠΑΝΩ).
Νεαρά κιρκινέζια στην είσοδο της  
τεχνητής φωλιάς τους (ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ).
Η λεία των κιρκινεζιών είναι συνήθως 
μεγάλα έντομα και άλλα ασπόνδυλα (ΔΕΞΙΑ).
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των κατοίκων από μέλη της Εταιρείας μας (Φ. Περ-
γαντής, Ρ. Χριστοδουλίδης), στο πλαίσιο προγραμ-
μάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αυτή η ολέ-
θρια τακτική σταμάτησε. 

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά κάποιων κα-
τοίκων και ιδιαίτερα του παπά – Γιάννη, ιερέα της 
ενορίας, και του Πάνου Γατσώρη. Πολύ εντυπωσι-
ακή όμως είναι η πρωτοβουλία του Πάνου Γατσώρη 
στο να βοηθήσει περαιτέρω τα πουλιά να αυξήσουν 
τον πληθυσμό τους σε αυτή την περιοχή.

Ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να θεωρηθεί ο 
καλύτερος φίλος και προστάτης του είδους αυτού, 
τουλάχιστον στη χώρα μας. Ο Πάνος ξεκίνησε το 
1990 να τοποθετεί τεχνητές φωλιές για τα πουλιά, 
πρώτα στο σπίτι του και ύστερα σε άλλα σπίτια φί-
λων του. Σήμερα λοιπόν, μόνο στο δικό του σπίτι 
αναπαράγονται περί τα 15 ζευγάρια ενώ σε μικρό 
τμήμα της γειτονιάς του αναπαράγονται πάνω από 
40 ζευγάρια. Έτσι, ο Πάνος θα πρέπει να θεωρη-
θεί και «υπεύθυνος» για την εισαγωγή ενός νέου 
συμπληρωματικού όρου στην οικολογία αυτών των 
πουλιών, του όρου … «Κιρκινεζόσπιτο» (!).  

Αυτή η δράση του κυρίου Γατσώρη, η οποία 
προέκυψε με αποκλειστικά δική του πρωτοβου-
λία και χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση, είχε σαν 
αποτέλεσμα όχι μόνο να επανεγκαθιδρυθεί ένας 
υγιέστατος πληθυσμός του είδους στο Λεσίνι αλ-
λά και να αναπτυχθούν νέες εστίες αναπαραγωγής 
του είδους στα γύρω χωριά. 

Όποιος λοιπόν από τους αναγνώστες μας περά-
σει από το Λεσίνι, από το Μάη μέχρι και τον Αύ-
γουστο, ας κάνει μία σύντομη στάση και ας ρωτή-
σει κατά που πέφτει η «Σπιτοκιρκινεζο-γειτονιά» 
του Πάνου Γατσώρη. Ο Πάνος και οι φίλοι του 
επιβραβεύονται ηθικά και χαίρονται κάθε φορά 
που κάποιος επισκέπτης ρωτάει και ενδιαφέρεται 
να μάθει για τα κιρκινέζια του χωριού τους. Μά-
λιστα είναι πολύ εύκολο στον οποιονδήποτε να 
βγάλει καλές φωτογραφίες του είδους έστω και 
με απλή φωτογραφική μηχανή. Τα Σπιτοκιρκίνε-
ζα αλλά και τα «Κιρκινεζόσπιτα» του Λεσινίου σας 
περιμένουν. 

Το κιρκινεζόσπιτο  
του Πάνου Γατσώρη.  

Στην εικόνα φαίνονται  
10 τεχνητές φωλιές.  

Μπορείτε να  
τις διακρίνετε;;

Φέρνοντας  
τροφή στη φωλιά.
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Νεαρό κιρκινέζι δοκιμάζει τα φτερά του. Θηλυκό κιρκινέζι με τη λεία του.
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Τελευταία έγινε της μόδας κάποιες Μονές να 
ασχολούνται με «μεγάλες επενδύσεις». Αφήνουν 
στην άκρη την παραγωγή παραδοσιακών προ-
ϊόντων, το λιτό βίο, την προσφορά στα κοινά, 
το να συμπεριφέρονται με τρόπο που να απο-
τελεί παράδειγμα προς μίμηση, συμπεριλαμ-
βανομένου και του σεβασμού στο περιβάλλον.  
Ονειρεύονται τουριστικές μονάδες ακόμα και σε 
περιοχές που η φέρουσα ικανότητα δεν το επιτρέ-
πει ή ανήκουν σε οικολογικά ευαίσθητες ή και ση-
μαντικές, και γι αυτό προστατευόμενες, περιοχές. 
Ορισμένοι συμπεριφέρονται λες και οι Μονές είναι 
το χωραφάκι που κληρονόμησαν από το μπαμπά 
τους. Στην περιοχή Νήες Μαγνησίας, στη Μητρό-
πολη Δημητριάδος, ετοιμάζουν γήπεδα γκολφ. 
Στο όρος Κόχυλας στη νότια Σκύρο, σε περιοχή 
ιδιοκτησίας της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγί-
ου Όρους, με συμμετοχή της Μονής στην κοινο-
πραξία που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το έργο, 
σχεδιάζεται η εγκατάσταση 111 ανεμογεννητρι-

ών, με κίνητρο το οικονομικό όφελος της Μονής.  
Στην περιοχή Κάβο Σίδερο της ανατολικής Κρή-
της, εκεί που βρίσκεται το μοναδικό Φοινικόδασος 
Βάι (προστατευόμενη περιοχή NATURA, κωδικός 
αριθμός GR 4320006) η Μονή Τοπλού, δηλαδή ο 
Ηγούμενός της Φιλόθεος, αγωνίζεται μήπως και 
δεν μείνει «αναξιοποίητη» η περιοχή. Την υποθη-
κεύουν για τουλάχιστον 80 χρόνια σε ξένους επεν-
δυτές, που βέβαια δεν έρχονται από την Αγγλία 
επειδή πονούν την περιοχή, και δεν διστάζει σε 
μια περιοχή που παρουσιάζει έντονα τα σημάδια 
της ερημοποίησης να σχεδιάζει γήπεδα γκολφ και 
τουριστικά χωριά με 7.000 κλίνες!

Υπάρχουν βέβαια και οι σοβαροί. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι η Μονή Προφήτη Ηλία στον Αμ-
βρακικό και ο πατέρας Καμβύσης Αγαθάγγελος 
που ξέρει καλά τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη και 
σεβασμός στο περιβάλλον. Υπάρχει και ο «Πρά-
σινος» Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που έχει γίνει 
σημείο αναφοράς και προσφυγής του αδικημένου, 

Προκαλεί η «επένδυση» της μονής Τοπλού 
σε Κάβο Σίδερο, Βάι

της Μαρίας Ρουσσομουστακάκη
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από κάποιες Μονές, περιβάλλοντος.
Όμως η περίπτωση της «ανάπτυξης» στην πε-

ριοχή Κάβο Σίδερο δεν είναι απλή. Τα 80 χρόνια 
παραχώρησης (και με δυνατότητα περαιτέρω συνέ-
χισης της σύμβασης) ισοδυναμούν με πώληση της 
περιοχής. Το Βάι, που ας μην κρυβόμαστε, χρη-
σιμοποιείται ως δέλεαρ για τους επενδυτές, στην 
πραγματικότητα ανήκει σε ολόκληρο τον κόσμο, 
ούτε καν μόνο στην Ελλάδα. Οφείλουμε να το προ-
στατέψουμε. Όχι να το πουλήσουμε, με σκοπό το 
εφήμερο κέρδος.

Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. 
Στην Κρήτη, στο Νομό Λασιθίου, υπάρχει 

μια προστατευόμενη περιοχή (Δίκτυο NATURA 
2000, κωδικός αριθμός GR 4320006, SCI, έκτα-
ση 13.066,57 ha). Περιλαμβάνει το βορειοανατο-
λικό άκρο της Κρήτης, περίπου από τη μονή Το-
πλού μέχρι τη Χερσόνησο Σίδερος και το Ακρω-
τήριο Σίδερος, τις νησίδες και τον όρμο Γράντες, 
τις νησίδες Κυριαμάδι και Ελάσα, τη θαλάσσια 
ζώνη και την περιοχή Βάι, με το γνωστό φοινι-
κόδασος. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί τα νησιά 
Διονυσάδες. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη ερημο-
ποίηση. Οικολογικά είναι γενικά υποβαθμισμένη, 
λόγω υπερβόσκησης αιώνων. Όμως υπάρχουν σπά-
νια φυτά και ζώα, σπάνιοι τύποι οικοτόπων. 

Σπάνια φυτά: Φοίνικας του Θεοφράστου, Σι-

ληνή του Χόλτσμαν, Τουλίπα η κρητική, Βιόλα η 
σκορπιουροειδής. Σπάνια ζώα: Μαυροπετρίτης, 
Ρινοδέλφινο, Μεσογειακή φώκια. Οικότοποι: Το 
πασίγνωστο φοινικόδασος Βάι ανάμεσα σε φρυ-
γανικά κυρίως οικοσυστήματα, πρωτογενείς λει-
μώνες σε βραχώδεις δόμους, παρόχθια συστήμα-
τα με μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες 
λόχμες, απόκρημνες βραχώδεις ακτές με ενδημι-
κά φυτά της Μεσογείου.

Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, υπάρχει η πολύ 
γνωστή Μονή Τοπλού (Μονή της Παναγίας της 
Ακρωτηριανής), κάποτε σημείο αναφοράς, ιερο-
σύνης, γενναιότητας, σήμερα τουριστικό αξιοθέ-
ατο, με ταβέρνα-αναψυκτήριο, εμπορικό κατά-
στημα όπου πωλούνται από κρασί και τουριστικοί 
οδηγοί μέχρι κρέμες περιποίησης σώματος. Ιδιο-
κτησία της Μονής είναι και το Βάι. 

Ο Φιλόθεος, ο Ηγούμενος της Μονής, μπή-
κε ως δόκιμος ιερομόναχος στο Τοπλού το 1960 
σε ηλικία 19 χρονών, και σε ηλικία 28 χρονών ανέ-
λαβε Ηγούμενος. Δραστήριος, ανήσυχος κοσμο-
καλόγερος, ισχυρός παράγοντας της περιοχής μια 
και η Μονή έχει χωράφια και βοσκοτόπια από τα 
οποία εξαρτώνται κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές. 
Δημιούργησε τη «Βιοσητεία Α.Ε.» εταιρία παρα-
γωγής λαδιού, κρασιού, τσικουδιάς. Μεγάλη, κα-
λή παραγωγή. 

Το 1991, δημιούργησε το Κοινωφελές Ίδρυμα 

Η παραλία στο Βάι.
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«Παναγία η Ακρωτηριανή» με πρόεδρο το Μη-
τροπολίτη Ιεράπετρας και Αντιπρόεδρο τον ίδιο. 
Μεταβίβασε στο Ίδρυμα έκταση 26.000 στρεμ-
μάτων, αυτήν που αποφάσισε να «αξιοποιήσει». 
Επέλεξε μάλιστα και σύμβουλο την Εταιρία «Ernst 
& Young». Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός. 
Το 1994 έγιναν οι τελικές προσφορές για την επέν-
δυση. Προκρίθηκε η αγγλική «Loyalward Ltd» η 
οποία πρότεινε να κατασκευαστούν 6 τουριστικά 
χωριά με 7.000 κλίνες, τρία επαγγελματικά(!) γή-
πεδα γκολφ, μια επένδυση κόστους 1.2 δις ευρώ. 
Σε μια περιοχή της Ελλάδας με έντονη ερημοποί-
ηση! Στην Ανατολική Κρήτη, όπου και φέτος η 
βροχή ήταν ελάχιστη, όπου υπάρχει μείωση στη 
στάθμη των υπόγειων υδάτων, όπου η υπεραλά-
τωση των παράκτιων υδροφόρων οριζόντων απο-
τελεί ήδη πρόβλημα. 

Υπήρξε βέβαια και Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. Με χιλιάδες σελίδες! Την ενέκρινε το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Την ενέκρινε και το Νομαρχιακό Συμ-
βούλιο. Το ερώτημα είναι αν τη μελέτησε…. Πό-
σοι άραγε είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι το φυ-
σικό περιβάλλον δεν θα επιβαρυνθεί και δεν θα 
υποβαθμιστεί;

Το Ίδρυμα, λοιπόν συμφώνησε να παραχω-
ρηθεί η έκταση των 26.000 στρεμμάτων στην 
Loyalward Ltd για 80 χρόνια, με «ενοίκιο» 10% 
επί του ακαθάριστου εισοδήματος. Αλλά και με-
τά τα 80 χρόνια, οι μισθωτές και οι ιδιοκτήτες των 
δωματίων «θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους για όσο χρόνο το Ίδρυμα, δηλα-
δή η Μονή, παραμένει κύριος της σχετικής έκτα-
σης γης».

Φαίνεται ενδιαφέρουσα η οικονομική συμφω-
νία του 10%. “Είναι πολλά τα λεφτά Άρη”, έλεγαν 
σε μια παλιά ελληνική ταινία. Αλλά με τι αντάλ-
λαγμα; 

Η Loyalward Ltd μετονομάστηκε σε «Minoan 
Group». Τυπώθηκαν φυλλάδια με κάποιες ζωγρα-
φιές που υποτίθεται ότι είναι τα πολυτελή διαμε-

ρίσματα. Καμιά φωτογραφία από την περιοχή μην 
τυχόν και δει ο κόσμος την ομορφιά και πάρει χα-
μπάρι τι θα στερηθεί θυσία στο τσιμέντο. Ούτε καν 
το Βάι δεν προβάλλουν γιατί τότε είναι που θα αρ-
χίσουν οι μεγάλες αντιδράσεις. Εντέχνως προσδι-
ορίζουν την επένδυση κάπου μακριά στον Κάβο 
Σίδερο, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι όλα γίνο-
νται με επίκεντρο και γύρω από το Βάι. Ένας ξε-
ρότοπος, δείχνουν, θα μεταμορφωθεί σε παράδει-
σο. Οι χερσότοποι θα σφύζουν από ζωή. Οι τσέ-
πες των ντόπιων θα γεμίσουν με λεφτά από τους 
πλούσιους τουρίστες που θα ξεχύνονται στα γειτο-
νικά χωριά. Πουθενά δεν λένε γιατί σε μια περιο-
χή με λειψυδρία, με υψηλό βαθμό ερημοποίησης, 
κάποιοι προτείνουν 7.000 κλίνες (δηλαδή 7.000 
άτομα που θα καταναλώνουν νερό, ενέργεια και 
θα απορρίπτουν τα ανάλογα σκουπίδια) και τερά-
στια γήπεδα γκολφ. Τεράστια ποσά κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού σε μια περιοχή που υποφέρει 
από την έλλειψη και των δύο. Η αφαλάτωση του 
νερού, λένε, θα λύσει το πρόβλημα. Όμως δεν λέ-
νε για το κόστος σε χρήμα, σε ενέργεια, σε αλμυρά 
απόβλητα. Πουθενά δεν λένε για το πώς αυτοί οι 
«τουριστικοί» τόποι μετατρέπονται σε γκέτο, όπου 
οι επισκέπτες έρχονται, κινούνται, ζουν και ξοδεύ-
ουν εκεί μέσα, και όχι στα γύρω χωριά. Δεν ανα-
φέρουν τίποτα για τα περίφημα πορτοκαλί βραχιο-
λάκια. Δεν αναφέρουν πόσο λίγες θέσεις εργασίας 
δίνονται στους ντόπιους, μια και το περισσότερο 
προσωπικό είναι εισαγόμενο. Δεν λένε ότι οι ντό-
πιοι δύσκολα μπαίνουν εκεί μέσα, ακόμα και για 
τουρισμό. Πάντως αν δω τους Κρητικούς ανάμε-
σα στα διψασμένα φρυγανικά οικοσυστήματα να 
παίζουν γκολφ, τότε θα τα έχω δει όλα! 

Με τέτοια και άλλα χαϊδεύουν τα αυτιά των 
αθώων ή των αφελών. 

Υπάρχουν όμως και οι από την αρχή υποψι-
ασμένοι. Επειδή έχουν γνώση, επειδή ξέρουν τι 
επιπτώσεις είχαν ανάλογες «επενδύσεις» σε παρό-
μοιους τόπους. Επειδή ξέρουν εκείνο το γνωστό 
ότι «αυτή η Γη δεν μας ανήκει, τη δανειστήκαμε 
από τα παιδιά μας». Έτσι στην Κρήτη ξεσηκώθη-
καν μέλη τοπικών και περιφερειακών οικολογικών 
συλλόγων με δημοσιεύματα σε τοπικό και εθνικό 
τύπο, με παρουσιάσεις θέσεων. Ακόμα και προ-
σφυγή στο ΣτΕ. Ακολούθησαν κόντρες. Ακόμα 
και απειλές από αυτούς που θέλουν, για τους δι-
κούς τους λόγους, την «επένδυση», έστω και αν 
δεν γνωρίζουν τι σημαίνει «αειφόρος ανάπτυξη». 
Έστω και αν δεν καταλαβαίνουν πως δεν υποθη-
κεύεις το μέλλον του τόπου σου για το σημερινό 
σου κέρδος. Αν δεν γνωρίζουν, συγχωρεμένοι. Αν 
όμως ξέρουν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Ακόμα και με τον «πράσινο» Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίο συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Πα-
γκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσε-
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Το εσωτερικό της Μονής.
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ων «ΟικοΚρήτη» για να τον πληροφορήσει για το 
όλο θέμα. Ας ελπίσουμε πως κάποιοι θα ταρα-
κουνηθούν.

Όσο για τον Ηγούμενο της Μονής, τι να πει 
κανείς; Αυτός που θα έπρεπε να ζει και να διδά-
σκει την ταπεινότητα, διχάζει τους κατοίκους; Αυ-
τός που θα έπρεπε να προστατεύει την περιοχή, 
την υποθηκεύει; 

Τίθεται λοιπόν ένα βασικό ερώτημα: Είναι δυ-
νατή μια αειφορική επένδυση στην περιοχή;
Ναι, εφόσον τηρηθούν κυρίως τα παρακάτω:
•	Το	μέγεθος	της	επένδυσης	να	μην	υπερβαίνει	τη	
φέρουσα	ικανότητα	της	περιοχής	(δηλαδή	να	μην	
υπερβεί	τις	αντοχές	σε	έμψυχο	και	άψυχο	υλικό	
της	περιοχής).

•	Η	σύμβαση	να	είναι	συμβατή	με	τα	μέτρα	δια-
χείρισης	και	διατήρησης	της	περιοχής	NATURA	
2000.	Ιδιαίτερη	έμφαση	πρέπει	να	δοθεί	στα	μέ-
τρα	προστασίας	του	Φοινικοδάσους,	το	οποίο	δεν	
πρέπει	να	υποστεί	τις	συνέπειες	της	υπέρμετρης	
πληθυσμιακής	επίδρασης	οι	οποίες	μπορεί	να	εί-
ναι	καταστροφικές.

•	Πρέπει	να	μειωθούν	στο	ελάχιστο	η	διάνοιξη	δρό-
μων	και	η	συνεπαγόμενη	καταστροφή	των	οικο-

θέσεων,	καθώς	και	η	ατμοσφαιρική	ρύπανση.
•	Ιδιαίτερη	προσοχή	χρειάζεται	στο	να	μην	αλλοι-
ωθεί	η	φυσιογνωμία	του	τοπίου	με	εισαγωγή	ει-
δών	ξένων	προς	την	τοπική	χλωρίδα.	Πρέπει	να	
αποκλειστεί	η	φύτευση	ειδών	φοινικοδέντρων	δι-
αφορετικών	από	το	είδος	Phoenix theophrasti,	τό-
σο	σε	αριθμό	που	θα	αλλοιώνει	τη	φυσιογνωμία	
της	περιοχής,	όσο	και	σε	μικρή	απόσταση	από	
το	Φοινικόδασος	Βάι,	ώστε	να	αποτραπεί	ο	υβρι-
δισμός.

•	Να	περιοριστεί	η	διάρκεια	της	σύμβασης	του	έρ-
γου	και	να	εξασφαλιστεί	η	επανεξέτασή	της	και	
η	δυνατότητα	ακύρωσής	της	σε	εύλογο	χρονικό	
διάστημα,	μετά	από	εξέταση	των	επιδράσεων	στο	
περιβάλλον.

•	Να	αποκλειστούν	τα	γήπεδα	γκολφ	ως	απαράδε-
κτα	σε	μια	περιοχή	που	χαρακτηρίζεται	από	λει-
ψυδρία	και	ερημοποίηση.	

•	Η	Μονή	να	αναλάβει	αγώνα	για	την	αντιμετώπι-
ση	της	λειψυδρίας	και	την	αναχαίτιση	της	ερη-
μοποίησης	στην	ευρύτερη	περιοχή.

• Να	αντιμετωπίσει	η	Μονή	την	όλη	επένδυση	με	
γνώμονα	την	αειφορία	και	την	προστασία	του	πε-
ριβάλλοντος	και	όχι	μόνο	το	οικονομικό	όφελος.

•	Η	Μονή	να	λειτουργήσει	γενικά	ως	φορέας	προ-

Εδώ σχεδιάζεται να γίνει ένα από τα τρία γήπεδα γκόλφ. Σε μια περιοχή απόλυτης προστασίας με εντοπισμένο αρ-
χαιολοτικό χώρο (φαίνονται οι κίονες). Κι όσο για το πράσινο στο βάθος, η Μονή νοικιάζει σε βοσκούς τις περιοχές 
των γκόλφ, για να τις καθαρίσουν και να σπείρουν τριφύλλι! Έξυπνη τακτική για σταδιακή αλλαγή - αλλοίωση του 
περιβάλλοντος.
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στασίας	της	φύσης	και	ιδιαίτερα	του	Φοινικοδά-
σους	και	όχι	ως	Α.Ε.	με	επενδυτικούς	οικονομι-
κούς	στόχους.

Ο Αντώνης Ανηψητάκης, επικεφαλής της Νο-
μαρχιακής Κίνησης «το Λασίθι στην πλώρη» και 
μέλος της Οικολογικής Ομάδας της Σητείας, ανή-
κει σε εκείνους που αντιδρούν στην επένδυση με 
τη σημερινή της μορφή, διεκδικώντας μια πιο βι-
ώσιμη, οικολογικά αποδεκτή λύση, μια συμφωνία 
όπως λέει αποδεκτή και από τα παιδιά μας. Έχει 
αναλύσει βήμα προς βήμα τα βασικά σημεία της 
μελέτης, έχει εντοπίσει τα προβλήματα και έχει 
κάνει σειρά προτάσεων μεταξύ των οποίων και 
οι παρακάτω:
1.	Να	διαπραγματευτεί	 το	 Ίδρυμα	μείωση	 των	

απαιτήσεων	του	από	το	10%	επί	των	ακαθάρι-
στων	εσόδων,	με	αντίστοιχη	μείωση	του	έργου	
και	αποφυγή	πωλήσεων	real	estate.	

2.	Να	μην	εγκριθούν	τα	γκολφ.	Aν	εγκριθούν,	να	
ελαχιστοποιηθούν	οι	επιπτώσεις	τους	με	θέσπι-
ση	περιοριστικών	προδιαγραφών	για	την	έκτα-
ση,	την	ποικιλία	γρασιδιού	(μη	μεταλλαγμένο,	
ανθεκτικό	στο	ξηροθερμικό	κλίμα),	τη	χωροθέ-
τηση	και	κυρίως	με	έλεγχο	της	διαχείρισής	τους	
ώστε	να	υπάρχει	περιορισμός	κατανάλωσης	νε-
ρού	και	χημικών.

3.	Σε	σχέση	με	το	Δίκτυο	NATURA	2000,	καταγρά-
φεται	η	προσπάθεια	της	MΠE	να	σεβαστεί	το	πε-

ριβάλλον,	όμως	έχουμε	χρέος	να	το	ελέγξουμε,	
και	τώρα	και	κατά	τη	διάρκεια	κατασκευής	και	
λειτουργίας	του	έργου.

4.	Να	συσταθεί	ο	φορέας	διαχείρισης,	όπως	τον	πε-
ριγράφει	ο	Δήμος	Iτάνου.	Να	συνεννοηθούν	οι	
συναρμόδιες	υπηρεσίες	και	εμπλεκόμενοι	φο-
ρείς,	η	Δασική,	η	Αρχαιολογική,	το	EKBI,	η	το-
πική	και	νομαρχιακή	αυτοδιοίκηση,	το	Ίδρυμα,	
η	εταιρεία,	το	Πανεπιστήμιο	Κρήτης,	το	TEI,	οι	
οικολογικές	οργανώσεις,	για	να	συνεξετάσουν	
τη	συμβατότητα	του	συγκεκριμένου	έργου	και	
τη	θέσπιση	του	φορέα.	Οι	γεωργικές	ενώσεις	να	
προσανατολιστούν	σε	βιολογικές	καλλιέργειες.

5.	Να	δημοσιοποιηθεί	η	σύμβαση	ώστε	να	μπορού-
με	υπεύθυνα	να	την	κρίνουμε.	Να	τροποποιηθεί	
το	καταστατικό	ώστε	να	συμμετέχουν	σ’	αυτό	οι	
εκπρόσωποι	του	λαού,	οπωσδήποτε	ο	εκάστοτε	
δήμαρχος	Iτάνου.	 Έλεγχος	εφαρμογής	της	με-
λέτης	από	τον	Φορέα	Διαχείρισης	που	προτάθη-
κε.	

6.	Να	σχεδιαστούν	κάποιες	γειτονιές	πιο	οικολογι-
κά,	εξασφαλίζοντας	ενέργεια	αποκλειστικά	από	
AΠE.

Από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύ-
σης συμπληρώνουμε ότι, θα πρέπει κάποιοι να λά-
βουν υπόψη τους ότι το Βάι δεν είναι τουριστική 
ατραξιόν προς πώληση. Δεν είναι το ελκυστικό φι-
λέτο που δίδεται μαζί με τα άχρηστα βράχια στους 
επενδυτές για να παίξουν οι ντόπιοι και ξένοι του-
ρίστες. Είναι ένα φυσικό μνημείο που χρειάστη-
κε χιλιάδες χρόνια για να αναπτυχθεί και δεν έχει 
δικαίωμα να το θυσιάσει κανένας στο βωμό των 
προσωπικών του φιλοδοξιών για ένα πρόσκαιρο 
οικονομικό όφελος. 

Αγαπητέ Ηγούμενε, κανένας δεν είπε να μην 
ασχοληθείτε με επενδύσεις μια και έχετε το επιχει-
ρηματικό δαιμόνιο και θέλετε να αυξήσετε τα έσο-
δα της Μονής, ή έστω να «αξιοποιήσετε» την περι-
οχή. Όμως μη βιάζεστε έχοντας ως σκοπό το γρήγο-
ρο και εύκολο κέρδος. Κάνετε επενδύσεις ήπιες που 
να σέβονται το φυσικό περιβάλλον. Το να πουλά κά-
ποιος ένα κτήμα του, μια ιδιοκτησία του, είναι δικαίω-
μά του. Το να ξεπουλά μια περιοχή που αποτελεί εθνι-
κή φυσική κληρονομιά, το Φοινικόδασος Βάι και χι-
λιάδες στρέμματα προστατευόμενου από το δίκτυο 
Natura οικότοπου σπάνιας ομορφιάς, είναι έγκλημα.  
Η Μονή Τοπλού είναι καταχωρημένη μέσα στις ανα-
μνήσεις των ντόπιων και στην ιστορία, ως τόπος διεκ-
δίκησης αξιών και ελευθερίας. Μην τη φυλακίσετε σε 
συμφέροντα και οικονομικές συναλλαγές.
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Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας παρου-
σιάζεται ιδιαίτερα πλούσια σε αριθμό ορχεοειδών 
(έχουν καταγραφεί 61 είδη), γιατί αποτελεί ταυ-
τόχρονα το νοτιότερο όριο εξάπλωσης ειδών της 
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης καθώς και το βο-
ρειότερο όριο εξάπλωσης αρκετών ειδών της νό-
τιας Ελλάδας.  Μαζί με την οροσειρά της Πίνδου 
αποτελούν περιοχές στις οποίες βρίσκουν καταφύ-
γιο αρκετά είδη της βόρειας και κεντρικής Ευρώ-
πης. Κύρια αιτία είναι ο ηπειρωτικός χαρακτήρας 
του κλίματος, ως αποτέλεσμα της γεωμορφολογί-
ας και της ορογραφίας των περιοχών αυτών. Απο-
τέλεσμα αυτών είναι η ύπαρξη ποικιλίας ενδιαιτη-
μάτων, όπως των πλούσιων δασών και υπαλπικών 
λιβαδιών που καλύπτουν τις ανωδασικές περιοχές 
του Φαλακρού, Ορβήλου, Μενοικίου και Παγγαί-
ου, καθώς επίσης και διάσπαρτων τυρφώνων ή άλ-
λου τύπου υγρών λιβαδιών.

Ανατολική Μακεδονία: καταφύγιο σπάνιων για 
την Ελλάδα ειδών της οικογένειας Orchidaceae.

του Σπύρου Τσιφτσή

Τα είδη που δίνουν στην ανα-
φερόμενη περιοχή ιδιαίτερη αξία 
είναι αυτά που παρουσιάζουν 
τα νοτιότερα όρια εξάπλωσής 
τους, καθώς επίσης και αυ-
τά που απαντώνται στα δια-
φόρων τύπων υγρά λιβάδια. 
Πιο αναλυτικά, τα είδη και 
τα ενδιαιτήματα στα οποία 
απαντώνται αναφέρονται 
παρακάτω:

Στα δάση μαύρης 
πεύκης του Φαλακρού, 
καθώς επίσης και στα 
δάση δασικής πεύκης 
της οροσειράς της Ρο-
δόπης, φύεται το είδος 
Goodyera repens. Πρόκει-

Gymnadenia rhellicani

Ο τυρφώνας της Ελατιάς.
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ται για είδος που απαντάται σε ικανοποιητικούς 
πληθυσμούς – κυρίως στη Ροδόπη – και αποτε-
λεί χαρακτηριστικό είδος αυτών των δασών. Η 
περιοχή εξάπλωσής του στην Ελλάδα είναι σχε-
τικά περιορισμένη όπου -εκτός από την περιοχή 
της ανατολικής Μακεδονίας- έχει καταγραφεί και 
στον ορεινό όγκο της Τύμφης. Άλλο σπάνιο για 
τη χώρα μας είδος της Βόρειας Ευρώπης είναι και 
το Neottia cordata (αλλιώς Listera cordata) του οποί-
ου η εξάπλωση περιορίζεται σε ορισμένες θέσεις 
στα δάση ερυθρελάτης της Ροδόπης. Πρόκειται 
για είδος πολύ μικρού μεγέθους (ύψος περίπου 
10-15 cm) που κάνει την ανεύρεσή του εξαιρετι-
κά δυσχερή. 

Εκτός από τα παραπάνω “δασικά” είδη, στην 
ανατολική Μακεδονία φτάνουν το νοτιότερο όριο 
εξάπλωσής τους και ορισμένα είδη των υπαλπι-
κών λιβαδιών. Τέτοια είναι τα Orchis militaris και 
Gymnadenia rhellicani ή Nigritella rhellicani. Το πρώτο 
από τα παραπάνω, που αναφέρεται και στο Κόκκι-
νο Βιβλίο των Φυτών της Πατρίδας μας (Red Data 
Book), συναντάται σε περιορισμένο αριθμό θέσε-
ων στις υπαλπικές περιοχές του Φαλακρού, ενώ 
επιπλέον αναφορές υπάρχουν και για τα όρη Με-
νοίκιο και Όρβηλο, που χρειάζονται όμως επιβε-
βαίωση. Το δεύτερο είδος εξαπλώνεται υπό μορ-
φή μεμονωμένων ατόμων ή μικρών ομάδων στις 
μεγάλου υψομέτρου περιοχές του Φαλακρού (με 
υψόμετρο > 1800 m). Το συγκεκριμένο είδος -που 
είναι αλπικό ευρωπαϊκό είδος- απαντάται αποκλει-
στικά στο Φαλακρό.

Η ανασκόπηση στα σπάνια ορχεοειδή της ανα-
τολικής Μακεδονίας δεν θα μπορούσε να μη συ-
μπεριλάβει τα είδη που απαντώνται στα υγρά λιβά-
δια και τους τυρφώνες. Τέτοια ενδιαιτήματα βρί-
σκονται διάσπαρτα στη Ροδόπη, το Φαλακρό, το 
Μενοίκιο και τα όρη Βροντούς με είδη σπάνια και 
αποκλειστικά εξαρτημένα από τον συγκεκριμένο 
τύπο ενδιαιτήματος. Συνολικά έχουν καταγραφεί 
έξι είδη. Μεταξύ τους είναι τέσσερα από τα οκτώ 
συνολικά είδη του γένους Dactylorhiza που απαι-
τούν τέτοιες συνθήκες. Επίσης, έχουν καταγραφεί 
και τα είδη Epipactis palustris και Gymnadenia frivaldii. 
Πιο συγκεκριμένα, τα είδη του γένους Dactylorhiza 
είναι τα D. cordigera, D. graeca, D. incarnata και D. 
macedonica. Από αυτά, τα είδη D. cordigera και D. 
macedonica είναι είδη της Βαλκανικής χερσονήσου 
(βαλκανικοί ενδημίτες), ενώ το είδος D. incarnata, 
ως είδος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, απα-
ντάται σε περιορισμένο αριθμό θέσεων στην Πίν-
δο και την ανατολική Μακεδονία. Τέλος, το εί-
δος D. graeca, που θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα 
υβριδισμού, είναι ενδημικό της περιοχής του Λα-
ϊλιά Σερρών (όρη Βροντούς), με πολύ περιορισμέ-
νη εξάπλωση. Λόγω της σπανιότητάς του συμπε-
ριλήφθηκε στο Κόκκινο Βιβλίο των Φυτών της Πα-

Dactylorhiza macedonica

Dactylorhiza graeca
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Orchis militaris

Orchis militaris

τρίδας μας και είναι είδος που χρήζει ιδιαίτερης 
προστασίας. Όσον αφορά τα είδη Epipactis palustris 
και Gymnadenia frivaldii, αξίζει να σημειωθεί ότι πα-
ρόλο που εξαπλώνονται κυρίως στην περιοχή της 
Πίνδου, βρέθηκαν σε περιορισμένο αριθμό θέσε-
ων και στην ανατολική Μακεδονία.

Η παραπάνω συνοπτική αναφορά των ορχεο-
ειδών της ανατολικής Μακεδονίας αποδεικνύει 
ότι η εν λόγω περιοχή αποτελεί ένα από τα λίγα ή 
και το μοναδικό, για κάποια είδη, καταφύγιο σε 
όλη την Ελλάδα. Απόρροια αυτού είναι και η ανά-
γκη διατήρησης των προαναφερομένων ενδιαιτη-
μάτων που θα οδηγήσει στην  προστασία των συ-
γκεκριμένων ειδών. 
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Μία φιλόδοξη προσπάθεια καταγραφής της πα-
γκόσμιας βιοποικιλότητας, δηλαδή του συνόλου 
των ειδών που υπάρχουν στον πλανήτη μας, ξε-
κίνησε πρόσφατα, με σημαντικές προοπτικές επι-
τυχίας. Το πρόγραμμα αυτό θα ονομάζεται «Εγκυ-
κλοπαίδεια της Ζωής» και θα περιέχει την περι-
γραφή του κάθε είδους, εικόνες, χάρτες,  ήχους, 
άλλες παρατηρήσεις και στοιχεία, καθώς και συν-
δέσμους προς τις σχετικές επιστημονικές δημοσι-
εύσεις. Αρχικώς θα εστιάζει στα μέχρι τώρα κατα-
γεγραμμένα είδη ζώων, φυτών και μυκήτων, ενώ 
θα υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται και τα 
νέα είδη που ανακαλύπτονται. Αργότερα, υπάρ-
χει η πρόβλεψη να επεκταθεί και στα μικρόβια και 
ενδεχομένως και σε εξαφανισμένα είδη, όπως οι 
δεινόσαυροι.

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα συγκε-
ντρώσουν σε μία κεντρική ιστοθέση όλες τις γνώ-
σεις για τα περίπου 1.800.000 γνωστά είδη ζω-
ντανών οργανισμών. Όπως δήλωσε ο βιολόγος Τζέ-
ιμς Έντουαρντς, διευθυντής του προγράμματος, 
«θα δημιουργηθεί  ένας διαδραστικός ζωολογικός 
και βοτανικός κήπος». Οι χρήστες θα μπορούν να 
ρυθμίζουν τις σελίδες του δικτυακού τόπου στο 
επίπεδο γνώσης τους, είτε είναι μαθητές δημο-
τικού είτε ερευνητές Βιολογίας. Τις πληροφορίες 
θα επιμελούνται ειδικοί, ωστόσο και οι ερασιτέ-
χνες θα μπορούν – υπό προϋποθέσεις – να συνει-
σφέρουν υλικό. 

Οι πρώτες σελίδες παρουσιάστηκαν πριν από 

Όλη η Φύση του πλανήτη  
στην «Εγκυκλοπαίδεια της Ζωής»

λίγους μήνες στην Ουάσινγκτον και, εφόσον το έρ-
γο προχωρήσει όπως προγραμματίζεται, ο όγκος 
της πληροφορίας θα φτάσει τα 300 εκατομμύρια 
σελίδες και θα χρειαστεί μια δεκαετία για να ολο-
κληρωθεί.

Η «Εγκυκλοπαίδεια της Ζωής» αποτελεί πραγ-
ματικά ένα γιγαντιαίο επιστημονικό εγχείρημα, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι, μέχρι σήμερα, η πα-
γκόσμια επιστημονική κοινότητα δεν είχε κατα-
φέρει να συντάξει ούτε καν μια απλή λίστα με τα 
1.800.000 καταγεγραμμένα είδη και κανείς δεν 
γνωρίζει ακριβώς πόσα ζώα, φυτά, μύκητες κλπ 
ζουν στον πλανήτη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές 
εκτιμήσεις για την τάξη μεγέθους του συνολικού 
αριθμού, ο οποίος μπορεί να υπερβαίνει τα τέσ-
σερα ή, σύμφωνα με άλλους, και τα οκτώ εκα-
τομμύρια είδη.

Άγνωστος όμως παραμένει και ο ρυθμός εξα-
φάνισης των ειδών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 
εξαφανίζονται από 18.000 έως 55.000 είδη, αλλά 
οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται μόνο σε μαθημα-
τικές προβολές που συνδέονται με την καταστρο-
φή συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων. «Διανύουμε 
πράγματι το μεγαλύτερο κύμα εξαφανίσεων από 
την εποχή του αφανισμού των δεινοσαύρων», δή-
λωσε πρόσφατα ο επικεφαλής της Σύμβασης για 
τη Βιολογική Ποικιλότητα του ΟΗΕ. 

Δυστυχώς, η καταστροφή προχωρά με ταχύ-
τατους ρυθμούς, ενώ η έρευνα και η προστα-
σία εξακολουθούν να μένουν πίσω. Ας ελπίσουμε 

τουλάχιστον ότι «Εγκυ-
κλοπαίδεια της Ζωής» 
θα αποτελέσει ένα ερ-
γαλείο εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του 
κοινού, που θα συμβάλ-
λει στην προστασία της 
παγκόσμιας φυσικής 
κληρονομιάς. 

Μαρτίνος Γκαίτλιχ

Σημείωση: Για όσους ενδι-
αφέρονται να δουν τα πρώ-
τα δείγματα των καρτών με 
τις πληροφορίες καθώς και 
τα ιδρύματα και τους φορείς 
που υποστηρίζουν το πρό-
γραμμα αυτό, η διαδικτυα-
κή διεύθυνση της ιστοθέσης 
της «Εγκυκλοπαίδεια της Ζω-
ής» είναι www.eol.org.
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Συμπληρώνονται φέτος 15 χρόνια από την έκ-
δοση της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλω-
ρίδας» (ΕΕ L 206/7). Με την αφορμή αυτή, επιχει-
ρούμε μία σύντομη παρουσίαση.

Η Οδηγία έχει ως σκοπό της, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του αρθ. 2, «…να συμβάλει στην προστα-
σία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της δι-
ατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδα-
φος των κρατών μελών…». Σύμφωνα με το άρθ. 
3, ως μέσο για την επίτευξη του σκο πού αυτού, 
επελέγη η σύσταση ενός «συνεκτικού ευρωπαϊ-
κού οικολογικού δικτύου ειδικών ζω νών» με την 
ονομασία «Natura 2000» (Φύση 2000). Το δίκτυο 
αποτελείται από τους τόπους στους οποίους υπάρ-
χουν τύποι φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος 
Ι της Οδηγίας2 και τους οικοτόπους των ειδών του 
Παρ. ΙΙ.3 Πλέον των τόπων αυτών, τους οποίους 
τα κράτη-μέλη (κ.μ.) οφείλουν, στο τέλος της δι-
αδικασίας, να έχουν καθορίσει ως «Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης» (Ε.Ζ.Δ.), το Δίκτυο περιλαμβάνει και 
τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) σύμφωνα 
με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 
«για τη διατήρηση των άγριων πτηνών».

Ο χαρακτηρισμός των Ε.Ζ.Δ. περιλαμβάνει μία 
διαδικασία τριών σταδίων: 
1.	 Κατά	το	πρώτο	στάδιο,	τα	κ.μ.	καταγράφουν	τις	

περιοχές,	τους	τύπους	οικοτόπων	και	των	ειδών	
χλωρίδας	και	πανίδας,	που	απαντώνται	σ’	αυτές,	
και	στη	συνέχεια,	προτείνουν	ένα		κατάλογο	τό-
πων.	

2.	 Στο	δεύτερο	στάδιο,	η	Επιτροπή	βασιζόμενη	
στους	προταθέντες	καταλόγους	τόπων	και	σε	
συνεργασία	με	καθένα	κ.μ.,	καταρτίζει	κατάλο-
γο	Τόπων	Κοινοτικής	Σημασίας.4 

3.	 Το	τρίτο	στάδιο	αφορά	στον	ορισμό,	από	κάθε	

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ  
και το Δίκτυο «Natura 2000»

του Γιώργου Ι. Πολίτη1

κ.μ.,	καθενός	τόπου	κοινοτικής	σημασίας	ως	
Ειδικής	Ζώνης	Διατήρησης,	το	αργότερο	εντός	
εξαετίας	από	της	καταρτίσεως	του	καταλόγου	
του	προηγούμενου	σταδίου	(αρθ.	4).	
Ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση των στό-

χων της Οδηγίας έχει το άρθ. 6, στο οποίο καθορί-
ζονται,  κατ’ εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, 
τα μέτρα προστασίας και διατήρησης των Ε.Ζ.Δ. 
Στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα κ.μ. καθορίζουν τα 
αναγκαία μέτρα διατήρησης, τα οποία μπορεί να 
συνεπάγονται διαχειριστικά σχέδια ή να ενσωμα-
τώνονται σε άλλης κατηγορίας σχέδια, καθώς και 
τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά 
μέτρα. Σύμφωνα με την παρ. 2, τα κ.μ. θεσπί-
ζουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, ώστε στις  Ε.Ζ.Δ. 
να αποφεύγεται η υποβάθμιση των οικοτόπων και 
οι οχλήσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 
είδη χλωρίδας και πανίδας, εφόσον αυτές θα μπο-
ρούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω τους στόχους της 
Οδηγίας. Στις παρ. 3 και 4 ορίζονται οι συνθήκες 
και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται 
ή μη η πραγματοποίηση σχεδίων και έργων, που 
δεν συνδέονται άμεσα ή δεν είναι αναγκαία για τη 
διαχείριση ενός τόπου.

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ εισήχθη στο εθνικό δί-
καιο μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης 
(κ.υ.α.) υπ’ αριθ. 33318/3028 της 28.12.1998 (Β΄ 
1289), δηλαδή έξι χρόνια μετά την έκδοση της 
Οδηγίας. 

Συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή της ενερ-
γοποίησης της Οδηγίας μέσω των προβλέψεων του 
ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
(Α΄ 160). Πρόκειται, ουσιαστικά, για την υλοποί-
ηση του καθεστώτος προστασίας/διαχείρισης των 
Ε.Ζ.Δ. μέσω της εκπόνησης ειδικών περιβαλλον-
τικών μελετών και της έκδοσης προεδρικών δια-
ταγμάτων. Όμως, ο συνδυασμός των χρονοβόρων 
και δυσκίνητων διαδικασιών της εκπόνησης και 
έγκρισης των ε.π.μ. και της έκδοσης των προε-
δρικών διαταγμάτων, με τον μεγάλο αριθμό των 
περιοχών και τα ποικίλα φυσικά, κοινωνικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά τους, μόνο ως τρο-
χοπέδη μπορεί να λειτουργήσει όσον αφορά στην 
ανάγκη έγκαιρης θέσπισης ενός ικανοποιητικού 
καθεστώτος προστασίας και διαχείρισης των πε-
ριοχών αυτών. 

Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε το μέ-
γεθος, ούτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πε-

1. Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. στην Πολεοδομία και Χωροταξία
2. Τύποι φυσικών οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί το 

χαρακτηρισμό εδαφών ως ειδικών ζωνών διατήρησης.
3. Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων 

η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρη-
σης.

4. Εντός εξαετίας από την κοινοποίηση της Οδηγίας (αρθ. 4 παρ. 
3), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10.6.1992.
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ριοχών είναι τόσο πολύπλοκα ή τα αναφυόμενα 
προβλήματα και οι συγκρούσεις χρήσεων γης τό-
σο δυσεπίλυτες, ώστε να απαιτείται η εκπόνηση 
ογκωδών και μακροχρόνιων μελετών (όπως δείχνει 
η μέχρι σήμερα πρακτική των ε.π.μ.) με σκοπό 
την πρόταση μέτρων προστασίας και διαχείρισης. 
Συναφώς ας τονισθεί ότι για τον καθορισμό των 
απαιτούμενων μέτρων  αρκεί, σε πολλές περιπτώ-
σεις, η έκδοση κ.υ.α. ή αποφάσεων γενικού γραμ-
ματέα Περιφέρειας, αντί π.δ/των, αφού, μάλιστα, 
ούτε η ένταξη των Ε.Ζ.Δ. σε κάποια από τις κατη-
γορίες προστατευόμενων περιοχών των άρθρων 18 
και 19 του ν. 1650/86 πρέπει να θεωρείται ως αυ-
τονόητη, επιβεβλημένη υποχρέωση.

Ήδη ο νομοθέτης προσπάθησε να «διευκο-
λύνει» σ’ ένα βαθμό την προπεριγραφείσα κατά-
σταση μέσω της ρύθμισης του άρθρου 13 του ν. 
3044/2002. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, με 
τις οποίες ιδρύθηκαν 25 φορείς διαχείρισης προ-
στατευόμενων περιοχών, δόθηκε η δυνατότητα 
να καθορίζονται μέσω κ.υ.α. οι ζώνες προστα-
σίας και τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα στις 
περιοχές ευθύνης των συγκεκριμένων φορέων δι-
αχείρισης.

Βεβαίως, οι δυσχέρειες παραμένουν για το με-
γάλο πλήθος των (υπόλοιπων) περιοχών. Ο χρόνος 
όμως περνά και συχνά φέρνει μαζί του αύξηση των 
πιέσεων προς το περιβάλλον και της έντασης των 
συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων γης. Για το λό-
γο αυτό είναι αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλίας 
για την, στον απαιτούμενο βαθμό, αποσύνδεση 
της διαδικασίας υλοποίησης της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ από τις διαδικασίες του ν. 1650/86, με στόχο 
έναν πιο ευέλικτο και γρήγορο σχεδιασμό. 

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δημοσίευση, 
στις 21.9.2006, στην επίσημη εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (L 259/1), του αρχικού κατα-
λόγου τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσο-
γειακή βιογεωγραφική περιοχή. Ο κατάλογος πε-
ριλαμβάνει τις περισσότερες από τις προταθείσες 
ελληνικές περιοχές. Σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθ. 4 της Οδηγίας, όταν ένας τόπος κοινοτικής 
σημασίας εγγραφεί στον κατάλογο αυτόν, υπόκει-
ται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του 
άρθ. 6 (βλ. ανωτέρω). Εναπόκειται στις αρμόδι-
ες Αρχές να προσαρμόσουν τις ενέργειες και δρα-
στηριότητές τους στις προβλέψεις των συγκεκρι-
μένων διατάξεων. 

Το φαράγγι της Αρχάμπολης στη Νότια Εύβοια  (Φωτ. Σ. Ζόγκαρης)
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Είχα συναντήσει κι άλ-
λες φορές στις εξορμήσεις 
μου το εντυπωσιακό θέ-
αμα ενός σμήνους από 
Ψαρόνια, να πετάνε συγ-
χρονισμένα στον ουρανό. 
Πολλές φορές μάλιστα τα 
είχα δει να εκτελούν μο-
ναδικά χορευτικά, κάνο-
ντας τις ίδιες ακριβώς κι-
νήσεις, σαν να κινούνται 
στον ίδιο άξονα, σαν να τα 
ελέγχει όλα μαζί ένα αό-
ρατο χέρι κάποιου επίσης 
αόρατου μαέστρου. Πολ-
λές φορές τα είχα αποτυ-
πώσει και με ευρυγώνιες 
λήψεις και με κάποιο τη-
λεφακό. Ποτέ όμως δεν 
είχα χρησιμοποιήσει έναν 
πολύ μεγάλο τηλεφακό, 
πιστεύοντας πως θα “έκο-
βα” κάτι από την μαγεία 
του συνόλου. Ένα από-
γευμα όμως στο δέλτα του 
Αξιού, το τόλμησα! Και τό-
τε διαπίστωσα πως εκτυ-
λισσόταν μπροστά μου κά-
τι που είχα διαβάσει επα-
νειλημμένα αλλά ποτέ δεν 
είχα δει. Η συγχρονισμέ-
νη κίνηση, η συσπείρωση 
χιλιάδων πουλιών σε ένα 
σώμα, οι απότομες αλλα-
γές πορείας, όλο αυτό το 
χορευτικό, δεν ήταν τίπο-
τα περισσότερο από έναν 
αμυντικό μηχανισμό που 
έχουν αναπτύξει τα συ-
γκεκριμένα πουλιά για ν’ 
αντιμετωπίσουν ένα θη-
ρευτή, στην συγκεκριμέ-
νη περίπτωση ένα Ξεφτέ-
ρι. Ο ικανότατος κυνηγός 
δεν μπόρεσε να επιλέξει 
ένα απ’ αυτά τα πουλιά, 
δεν κατόρθωσε ν’ απομο-
νώσει κανένα και έφυγε 
άπρακτος. Τουλάχιστον 
αυτή τη φορά…   
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Η Πάρνηθα
Τεράστια καταστροφή υπέστη η Πάρνηθα από 

την πυρκαγιά της 28ης Ιουνίου… 
Η Πάρνηθα των ελάτων, των μονοπατιών, των 

κυριακάτικων διασχίσεων, των ελαφιών… 
Η ολοήμερη επίσκεψη, που πραγματοποιή-

σαμε μαζί με τον δασολόγο Γ. Ντούρο 2 ημέρες 
μετά την πυρκαγιά, ήταν γεμάτη εφιαλτικές ει-
κόνες. Περίπου τα 2/3 του ελατοδάσους κάηκαν, 
ενώ η ζημιά στα πευκοδάση ξεκινά ανατολικά 
του χωριού Στεφάνη και εκτείνεται μέχρι τον κύ-
ριο ορεινό όγκο. 

Όσον αφορά στην αναγέννηση και αποκατά-
σταση των πευκοδασών, είναι γνωστό ότι αυτή 
είναι δυνατή  σε σχετικά σύντομο χρονικό διά-
στημα, υπό την προϋπόθεση της μη αλλαγής της 
χρήσης γης με βόσκηση, καλλιέρ γειες και δόμη-
ση. Δυσοίωνες, όμως, διαγράφονται οι προοπτι-
κές για το ελατοδάσος: Η σχεδόν παντελής απου-
σία, από την καμμένη περιοχή, θυλάκων ζωντα-
νού ελατοδάσους, οι οποίοι θα προσέφεραν δένδρα 
–σπορείς και τις απαραίτητες συνθήκες σκιάς και 
υγρασίας, τα οριακά χαρακτηριστικά του εδάφους 
και οι επιδεινούμενες (λόγω των κλιματικών αλ-
λαγών) μετεωρολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 
αισιόδοξες σκέψεις.

Με αφορμή την πυρκαγιά της Πάρνηθας
κείμενο και φωτογραφίες του Γιώργου Πολίτη

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, 
δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της καταστροφής, 
ούτε έχουν καταλογισθεί ευθύνες. Αναπόφευκτα, 
πάντως, προβάλλουν κάποια ερωτήματα:

1. Πώς ξεκίνησε η φωτιά; Είναι εμπρησμός, 
προήλθε από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. ή από άλλη 
ανθρώπινη ενέργεια;

2. Κι αν το προηγούμενο ερώτημα δεν είναι τό-
σο σημαντικό, είναι ιδιαίτερα σοβαρό το ερώτημα 
γιατί η φωτιά δεν αντιμετωπίστηκε με τον ενδε-
δειγμένο τρόπο αμέσως μετά την εκδήλωσή της. 
Αφού μάλιστα είναι γνωστό ότι το χρονικό διάστη-
μα αμέσως μετά την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς εί-
ναι ιδιαίτερα κρίσιμο και καθοριστικό για την αντι-
μετώπισή της. Κι όμως, η φωτιά θα μπορούσε να 
έχει αντιμετωπιστεί νωρίς, κοντά στα Δερβενο-
χώρια. Αντιθέτως, αφέθηκε να διασχίσει εκτάσεις 
με αραιή βλάστηση, να υπερπηδήσει δρόμους και 
αντιπυρικές ζώνες. Φαίνεται ότι, δυστυχώς, δεν 
έγιναν κατανοητές οι διαστάσεις που θα μπορού-
σε να λάβει και η ζημιά που θα μπορούσε να προ-
καλέσει η πυρκαγιά... και προκάλεσε. Η απόστα-
ση από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά 
μέχρι τα όρια του εθνικού δρυμού, είναι μεγάλη, 
περίπου 10 χλμ. σε ευθεία (περίπου 15 χλμ. μέχρι 
το «Mont Parnes»), άρα έδινε τη δυνατότητα για 
σχεδιασμό, ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμε-
ων και έγκαιρη παρέμβαση. Εκτός από τον εθνι-
κό δρυμό, θα είχαν γλυτώσει και μεγάλες εκτάσεις 
πολύτιμου πευκοδάσους.

3. Αληθεύει το σενάριο που συνδέει τη συ-
γκεκριμένη εξέλιξη της πυρκαγιάς με την επιλο-
γή της αποφυγής ενός «μπλακ-άουτ»; Αν όντως 
ίσχυσε το σενάριο αυτό, θα έπρεπε να έχει λη-
φθεί υπόψη ότι ένα «μπλακ-άουτ» θα διαρκού-
σε μία νύχτα, έστω 24 ώρες. Όμως, πόσο χρόνο 
χρειάζεται το δάσος για να ξαναγίνει; Επιχειρήθη-
κε πράγματι μία τέτοια στάθμιση; Με άλλα λόγια, 
πόσες χιλιάδες στρέματα δάσους αξίζει μια νύχτα 
«μπλακ-άουτ»;

4. Φαίνεται ότι το κρίσιμο απόγευμα και βράδυ 
της Πέμπτης, 28 Ιουνίου, το βάρος της πυρόσβε-
σης δόθηκε στην προστασία του ««Mont Parnes»» 
και των 3-4 τροχόσπιτων στο Παλαιοχώρι. Γιατί; Εν 
τω μεταξύ, το ελατοδάσος καιγόταν. 

Σε συνέντευξη τύπου στις 18.7.2007, ο Υπουρ-
γός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. παρουσίασε τον σχεδιασμό «για 
την αποκατάσταση των καμένων περιοχών της 
Πάρνηθας», ο οποίος περιλαμβάνει:
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1.	 Φύλαξη	των	καμένων	εκτάσεων.	
2.	 Μέτρα	αντιπλημμυρικής	προστασίας.
3.	 Οργάνωση	και	αξιοποίηση	των	εθελοντών	για	

φύλαξη	και	αναδάσωση.
4.	 Καθαρισμός,	συλλογή	και	απομάκρυνση	εύφλε-

κτου	υλικού	από	την	προστατευόμενη	περιοχή.	
Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η 

αεροφωτογράφιση των καμένων εκτάσεων (η συ-
νολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία υπο-
λογίζεται σε 56.000 στρέματα), εξήγγειλε την 
έναρξη προγράμματος για τη δορυφορική παρακο-
λούθηση της καμένης περιοχής (για την παρακο-
λούθηση των ενεργειών αποκατάστασης και απο-
τροπή των παράνομων δραστηριοτήτων) και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών για την πρόσληψη του 
αναγκαίου προσωπικού και την ενίσχυση της υλι-
κοτεχνικής υποδομής της δασικής υπηρεσίας και 
του φορέα διαχείρισης. Τέλος, ο Υπουργός ενημέ-
ρωσε ότι ο Γ.Γ. Περιφέρειας προχωρεί στην κήρυξη 

των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων.  
Μία σημαντική θεσμική παρέμβαση αποτελεί 

η προώθηση προς υπογραφή από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, του σχεδίου προεδρικού διατάγ-
ματος, με το οποίο καθορίζονται ζώνες χρήσεων 
γης και επιβάλλονται όροι για την προστασία του 
ορεινού όγκου της Πάρνηθας, εντός των διοικη-
τικών ορίων της Αττικής, στο πλαίσιο της εξειδί-
κευσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Με-
ταξύ άλλων, το π.δ. προβλέπει αυστηρό καθεστώς 
σε 2 εκτεταμένες περιοχές (με σκοπό την προστα-
σία του εθνικού δρυμού), γύρω από τις οποίες δη-
μιουργούνται άλλες ζώνες προστασίας, αναψυ-
χής, γεωργικής γης, αθλητισμού, πολιτισμού και 
περιβαλλον τικής εκπαίδευσης, ειδικών εγκατα-
στάσεων, ελεγχόμενης κατοικίας κ.α.1

Πρόκειται αναμφίβολα για θετικού χαρακτήρα 
εξαγγελίες. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε την 
υλοποίησή τους.

Πλέον των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνουν και 
οι εξής ενέργειες:
•	 Να	κατεδαφισθούν	όλες	οι	αυθαίρετες	κατα-
σκευές	στην	ευρύτερη	περιοχή,	για	τις	οποίες	
έχει	ολοκληρωθεί	η	σχετική	διαδικασία.	Ποια	θα	
μπορούσε	να	είναι	καλύτερη	ένδειξη	αποφασι-
στικότητας	και	στιβαρής	πολιτικής	βούλησης;

•	 Να	θεσμοθετηθεί	διαχειριστικό	σχέδιο,	που	θα	
καλύπτει	ολόκληρο	τον	τόπο	κοινοτικής	σημασί-

1.  Από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /Ο.Ρ.Σ.Α. επελέγη η σε μέλλοντα χρόνο 
ρύθμιση των θεμάτων,  που είχαν προκαλέσει αυστηρές παρα-
τηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την επεξεργασία 
του σχεδίου π.δ/τος (Β.Ε.Π.Ε. Τεχνόπολη-Ακρόπολις, κατασκη-
νώσεις της Τραπέζης της Ελλάδος), ενώ, όπως ανακοινώθηκε, 
δεν θα προωθηθεί η επέκταση των εγκαταστάσεων της Μονής 
Κλειστών. 
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ας	(περιοχή	δικτύου	Natura	2000	«GR3000001	
ΟΡΟΣ	ΠΑΡΝΗΘΑ»	έκτασης	149.020	στρ.).

Το Ολοκαύτωμα
Δυστυχώς, η Πάρνηθα αποτελεί ένα μόνο επει-

σόδιο του φετινού Ολοκαυτώματος: Γράμμος, Πιέ-
ρια, Πήλιο, Βουραϊκός, Κάτω Όλυμπος, Αιγιάλεια, 
Έβρος, Παρνασσός, Εύβοια, Μεσσηνία, Ηλεία, 
Αρκαδία, Χίος, Κρήτη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, 
Ύδρα, Άνδρος, Κοζάνη και πολλές άλλες περιο-
χές έχουν υποστεί μέχρι στιγμής σαρωτική κατα-
στροφή. Μάλιστα, κάηκαν προστατευόμενες πε-
ριοχές και μερικά από τα πιο παραγωγικά δάση 
της χώρας. 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημασία που εί-
χαν τα χαρακτηριστικά του περασμένου χειμώ-
να (εξαιρετικά μειωμένες βροχοπτώσεις και χιο-
νοπτώσεις, υψηλές θερμοκρα σίες)2 και η καιρι-
κή συγκυρία του καλοκαιριού για την εκδήλωση 
μεγάλου αριθμού και ιδιαίτερης έντασης δασικών 
πυρκαγιών, δεν πρέπει να ξεχνούμε κάποια δομι-
κού χαρακτήρα ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν 
δυσμενώς την κατάσταση των δασών μας και συν-
δέονται σε μεγάλο βαθμό με την έκταση και την 
ένταση του φαινομένου των πυρκαγιών:
•	 Η	πεποίθηση	ότι	η	Ελλάδα	είναι	ένα	άθροισμα	οι-
κοπέδων,	στην		εδραίωση	της	οποίας	έχει	συντε-
λέσει	τα	μέγιστα	ο	-προβληματικός	για	τον	σχε-
διασμό	και	το	περιβάλλον-	θεσμός	της	δόμησης		
εκτός	σχεδίου	πόλης	και	ορίων	οικισμών.

•	 Η	γιγάντωση	της	αυθαίρετης	δόμησης	μέσω	της	
ατιμωρησίας,	ενίοτε	και	της	παροχής	διαφόρων	
«διευκολύνσεων»	στους	αυθαιρετούντες.	Μία	κα-
τάσταση	απαράδεκτη	για	ένα	Κράτος	Δικαίου,	η	

οποία	συντηρείται	απ’	όλες	τις	κυβερ	νήσεις	με-
τά	τη	μεταπολί	τευση.

•	 Η	έλλειψη	δασολογίου,	εξαιτίας	της	οποίας	δια-
τηρείται	μία	ασαφής	κατάσταση,	που	εξυπηρε-
τεί	ποικίλα	«συμφέροντα».	 Ήδη	από	το	19763,	
προβλεπόταν	η	απογραφή	των	δασικών	ιδιοκτη-
σιών	και	η	σύνταξη	δασικού	κτηματολογίου.	Το	
δύσκολο	αυτό	έργο	ξεκίνησε	και	επί	10	χρόνια	
κατέγραψε	εκτεταμένες	περιοχές,	χωρίς	όμως	να	
προκύψουν	οριστικοί	κτηματικοί	χάρτες	και	πί-
νακες.	Ελλείψει	χρηματοδότησης	και	ενόψει	του	
Εθνικού	Κτηματολογίου	το	έργο	διακόπηκε.	Πά-
ντως,	κατά	την	αναθεώρηση	του	2001,	στο	άρθρο	
24	του	Συντάγματος	προστέθηκε	εδάφιο,	σύμφω-
να	με	το	οποίο	«Η	σύνταξη	δασολογίου	συνιστά	
υποχρέωση	του	κράτους»!

•	 Ως	συνέπεια	της	έλλειψης	δασικού	κτηματολο-
γίου,	καθιερώθηκε	η	μέθοδος	του	(κατόπιν	αι-
τήσεως	ή	αυτεπαγγέλτως)	χαρακτηρισμού	εκτά-
σεων	ως	δασών	ή	δασικών	εκτάσεων	(«Προσω-
ρινή	επίλυσις	αμφισβητήσεων»,	άρθ.	14	ν.	998	
/1979),	η	οποία	όμως	μπορεί	να	αποτελεί	ενίο-
τε	πεδίο	άνομων	συναλλαγών.	

•	 Η	γενικότερη	απαξίωση	του	φυσικού	περιβάλ-
λοντος.

Οι προοπτικές διαγράφονται δυσοίωνες. Η συ-
νεχής απομείωση και υποβάθμιση του δασικού κε-
φαλαίου μόνο δεινά μπορεί να επιφυλάσσει.  

2.  Πιθανά, αποτελούν συμπτώματα της κλιματικής αλλαγής.
3.  Ν. 248/1976 «Περί φύλλου καταγραφής  Μητρώου ιδιοκτησίας 

και οριοθεσίας των Δασικών εκτάσεων και προστασίας των Δη-
μοσίων Δασικών Εκτάσεων» (Α’ 6).
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Το ΥΠΕΧΩΔΕ δημοσίευσε πρόσφατα το προτει-
νόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρι-
σμό. Θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο πλαίσιο 
να προβλέπει πρώτα απ’ όλα της διαφύλαξη του 
τουριστικού προϊόντος, ή πιο σωστά των πόρων 
στους οποίους βασίζεται ο τουρισμός. Επίσης θα 
περιμέναμε να εξετασθούν τα εναλλακτικά σενά-
ρια για τον τουρισμό και οι στρατηγικές των απα-
ντήσεων σε αυτά.

Δυστυχώς όμως, όλα αυτά δεν φαίνεται να εί-
ναι στις προθέσεις του προτεινόμενου κειμένου του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Αντίθετα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 
μοιάζει να διακατέχεται από ένα πνεύμα μεγιστο-
ποίησης της εκμετάλλευσης, καθώς και από μία 
λογική που παραπέμπει σε πριμοδότηση συγκεκρι-
μένων επενδυτικών προτάσεων, περιλαμβάνοντας 
μάλιστα μία άνευ προηγουμένου προώθηση του λε-
γόμενου «παραθεριστικού τουρισμού».

Η Εταιρία μας, σε συνεργασία με άλλες τέσ-
σερις περιβαλλοντικές οργανώσεις δημοσιοποίησε 
τις θέσεις της για το νέο αυτό Ειδικό Χωροταξικό 
Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Εταιρία Περι-
βάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελληνική Ορνιθολο-
γική Εταιρεία, ο ΑΡΧΕΛΩΝ, το WWF Ελλάς και η 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), 
σε κοινή συνέντευξη τύπου στις 20 Ιουνίου 2007, 
δήλωσαν την αντίθεση τους στο προτεινόμενο Ει-
δικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Οι 
πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις, παρουσίασαν 
αναλυτικά τα επιχειρήματα και την κριτική τους, 
ζητώντας την ανάκληση του εν λόγω πλαισίου και 
την κατάθεση νέου, το οποίο να αρμόζει στις ανά-
γκες και τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και του 
ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος.

Της συνέντευξης τύπου προήδρευσε ως οικο-
δεσπότης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας, Κώ-
στας Καρράς, δίνοντας 
το λόγο και στους εκ-
προσώπους του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος, του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου και του 
Πανελληνίου Συλλόγου 
Χωροτακτών, οι οποί-
οι, μεταξύ άλλων, υπο-
γράμμισαν το γεγονός 
ότι ουδέποτε κλήθηκαν 
σε συνεργασία για την 
επεξεργασία της πρό-
τασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
αν και θεσμοθετημένοι 
σύμβουλοι της κυβέρ-

νησης.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου επι-

σημάνθηκε ακόμη ότι η διαδικασία που ακολου-
θήθηκε (χωρίς ταυτόχρονη δημοσιοποίηση της 
χωροταξικής μελέτης και χωρίς να προηγηθεί δι-
αβούλευση επί της στρατηγικής μελέτης περι-
βαλλοντικής εκτίμησης) θίγει την αξιοπιστία του 
σχεδιασμού, εις βάρος της ανάπτυξης και του πε-
ριβάλλοντος της χώρας. Επίσης, κοινή ήταν η δι-
απίστωση όλων των οργανώσεων oτι το προτεινό-
μενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 
θα αποτελέσει απειλή για πολλές προστατευόμε-
νες περιοχές του δικτύου «Natura 2000», καθώς 
και για αρχαιολογικούς χώρους, ακατοίκητα νησιά 
και βραχονησίδες.

Ας σημειωθεί ότι με βάση το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (Ν. 2742/1999), η κατάρτιση των Ειδικών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού πρέπει να έπε-
ται του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, ώστε πρώ-
τα να τεθεί το πλαίσιο ρυθμίσεων που θα διέπουν 
τον εθνικό χώρο και να είναι δυνατός ο συντονι-
σμός των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται 
από τα χωροταξικά ανά τομέα.

Παρά τα κάποια θετικά σημεία του, το προτει-
νόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρι-
σμό δεν απαντά στο πώς θα ανταποκριθεί ο ελλη-
νικός τουρισμός στην αβεβαιότητα του μέλλοντος, 
δεδομένου του ανταγωνισμού από άλλους προο-
ρισμούς, αλλά και εξ’ αιτίας της μεταβλητότητας 
της τουριστικής κίνησης. Ούτε λαμβάνει υπόψη 
τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην οικονομία, 
στην κοινωνία, στον τουρισμό, και στο περιβάλ-
λον, όπως αυτές καταδεικνύονται ήδη και από το 
γνωστό αρνητικό παράδειγμα του ισπανικού μο-
ντέλου τουριστικής ανάπτυξης. 

Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Λεωνίδας Κόλλας

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
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Το ελληνικό 
κοινό είχε την 
ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσει 
ζωντανά τον 
πρώην αντιπρό-
εδρο των ΗΠΑ 
σε μία διάλεξή 
του για το σοβα-

ρότατο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Η επί-
σκεψη του Αλ Γκορ στη χώρα μας, ήταν ενταγμέ-
νη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του και 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
σε συνεργασία με την «ECOWEEK 2007».

Ως γνωστόν, ο Αλ Γκορ έχει αφοσιωθεί σε μία 
μακροχρόνια οικολογική εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης του κοινού στα ζητήματα που σχετίζο-
νται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στη διά-
λεξή του στην Αθήνα, εντυπωσίασε με το πλήθος 
των επιστημονικών στοιχείων που παρέθεσε, τεκ-
μηριώνοντάς τα παράλληλα με το ανάλογο φωτο-
γραφικό υλικό.

Επίσης, σε μία άλλη εκδήλωση, αυτή τη φο-

Ο Αλ Γκορ στην Αθήνα 
(Μέγαρο Μουσικής, 13 Ιουνίου 2007)

ρά προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Δημοκρατί-
ας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», αναφέρθηκε στις 
δυσμενείς εξελίξεις των κλιματικών αλλαγών, λέ-
γοντας μάλιστα ότι είναι χειρότερες ακόμα και από 
τις προβλέψεις των πιο απαισιόδοξων επιστημό-
νων. Ο Αμερικανός πρώην αντιπρόεδρος ευχαρί-
στησε για την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να 
διαθέσει το βιβλίο του στα ελληνικά σχολεία, γνω-
στοποιώντας, παράλληλα, ότι το 100% των εσό-
δων διατίθεται σε μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

«Δέκα χρόνια φτάνουν για να σώσουμε τον κό-
σμο. Μετά δεν θα έχουμε την ευκαιρία» τόνισε ο 
Γκορ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά 
και θέτοντας ως μόνη προϋπόθεση την πολιτική 
βούληση από τη διεθνή κοινότητα. Χαρακτήρισε 
την πρόκληση της αντιμετώπισης των κλιματικών 
αλλαγών ως τις «παγκόσμιες περιβαλλοντικές Θερ-
μοπύλες»! «Αυτή είναι η δική μας ώρα να αντιδρά-
σουμε» τόνισε, ενώ επανέλαβε την πολύ εύστοχη 
παρατήρησή του: «Η επίλυση του προβλήματος 
απαιτεί πολιτική βούληση, η οποία αποτελεί ανα-
νεώσιμο πόρο. Ας την ανανεώσουμε».

Μ.Γ.

Το «Μονοπάτι του Παρθένου Δάσους» (Virgin 
Forest Trail) είναι ο πρώτος αγώνας ορεινού τρε-
ξίματος υπεραντοχής στην Ελλάδα, με μήκος δια-
δρομής 110 χιλιόμετρα μονοπατιών και δασόδρο-
μων, που θα ξεκινήσει από φέτος τον Οκτώβριο 
την παρουσία του στα μοναδικά δάση της κεντρι-
κής Ροδόπης, στην ευρύτερη περιοχή του Παρα-
νεστίου Δράμας. 

Ο μοναδικού φυσικού κάλλους αλλά και σκλη-
ρότητας νέος αυτός αγώνας, έρχεται σε μια στιγ-
μή ραγδαίας ανάπτυξης του αθλήματος του ορεινού 
τρεξίματος στην Ελλάδα αλλά και σε μια περίοδο 
δραματικών εξελίξεων για την τύχη των ελληνικών 
δασών, μετά τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που αφά-
νισαν φέτος το καλοκαίρι τεράστιες εκτάσεις. 

Το VFT είναι ένα κάλεσμα σε αθλητές και κοι-
νή γνώμη, για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 
των ημερών. Ένας σκληρός αγώνας για αποφασι-
σμένους αθλητές, ζητά απ αυτούς να γίνουν ένα με 
τη μοναδική παρθένα φύση της Ροδόπης, να την 
αφουγκραστούν και να ξεπεράσουν με τις δικές 
τους δυνάμεις μόνο την πρόκληση των 110 χιλιομέ-

Το «Μονοπάτι του Παρθένου Δάσους»  
αγώνας ορεινού τρεξίματος υπεραντοχής

τρων σε λιγότερο από 24 συνεχόμενες ώρες. 
Ένα μοναδικό γεγονός αθλητικής υπέρβασης 

των ορίων, αφυπνίζει την κοινή γνώμη για τα προ-
βλήματα της εύθραυστης φύσης που αντιδρά στον 
αφανισμό της παγκόσμια. Ίσως για τη συγκεκρι-
μένη φύση της Ροδόπης, ο νέος αγώνας να είναι 
η πιο κατάλληλη ευκαιρία ανάδειξης του ζητήμα-
τος της δημιουργίας ενός μεγάλου Εθνικού Πάρ-
κου, που θα αποτελέσει καταφύγιο σωτηρίας της 
άγριας ζωής που επιβιώνει ακόμα, προστατευμένη 
την απομόνωση που προσφέρουν οι απόκρημνες 
δασωμένες πλαγιές της οροσειράς.

Το VFT διοργανώνεται από το Δήμο Παρανεστί-
ου, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας και τη 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Adventure Zone. Ο 
αγώνας έχει οριστεί καταρχήν για τις 20 Οκτωβρίου 
και σ’ αυτόν θα συμμετάσχουν μέχρι 100 επιλεγ-
μένοι αθλητές από όλη την Ελλάδα. Χορηγός Επι-
κοινωνίας θα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ. 
Περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις www.a-z.gr και www.drama.gr και στο 
τηλέφωνο της διοργάνωσης 25210-62314.

Λ. Ρήγος
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Τον Δεκέμβριο του 2004 (μετά από προεργασία 
ετών) ιδρύθηκε η επιτροπή που ασχολείται με τα 
σπάνια είδη πουλιών που κατά καιρούς παρατηρού-
νται στην Ελλάδα. Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Επι-
τροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων. 
Αποτελεί κοινή δραστηριότητα της Ελληνικής Ορ-
νιθολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κέντρου 
Δακτυλίωσης Πουλιών, αλλά λειτουργεί ανεξάρτη-
τα από τους 2 αυτούς φορείς.

Οι βασικοί σκοποί της είναι η συστηματική πα-
ρακολούθηση, η καταγραφή και 
η αξιολόγηση των παρατηρήσεων 
που αφορούν: 
•	εμφάνιση	νέων	ή	σπάνιων	ειδών	
πουλιών	στην	Ελλάδα,	

•	ασυνήθιστα	μεγάλες	συγκεντρώ-
σεις	πουλιών	όλων	των	ειδών,	

•	εμφανίσεις	ειδών	εκτός	της	κύ-
ριας	περιοχής	κατανομής	τους,	

•	εμφανίσεις	ειδών	εκτός	των	πε-
ριόδων	φυσιολογικής	παρουσίας	
τους	στην	χώρα	μας.	

Η επικοινωνία με την επιτροπή 
γίνεται μέσω της Τ.Θ 3994, Τ.Κ. 
10210, Αθήνα, με την απαραίτητη 
σημείωση: παραλήπτης να γράφε-
ται η Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρεία (στην οποία ανήκει η θυρίδα) 
και σε υποσημείωση για την Επι-
τροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογι-
κών Παρατηρήσεων. Ακόμα μέ-
σω των ηλεκτρονικών διευθύνσε-

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις εφημερίδες 
το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζεται να προ-
κηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή από ιδιώ-
τες τριών μεγάλων μονάδων παραγωγής ηλεκτρι-
σμού από φυσικό αέριο, που η καθεμία θα απο-
δίδει 300 MW. Επομένως, τα επόμενα χρόνια θα 
προστεθούν στο δίκτυο 900 MW ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από φυσικό αέριο. Άλλη μια μονάδα με φυσι-
κό αέριο είναι σχεδόν έτοιμη να λειτουργήσει στον 
Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, από γνωστό επιχειρηματία 
που θα παράγει άλλα 300 MW. Αυτό το εργοστά-
σιο σχεδιάσθηκε αρχικά για να ηλεκτροδοτεί τοπι-
κό εργοστάσιο αλουμινίου, φαίνεται όμως πως τε-

Ενέργεια σχεδόν καθαρή από το φυσικό αέριο

Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών 
Παρατηρήσεων

λικά θα δίνει ρεύμα και στο εθνικό δίκτυο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτές οι 

τέσσερις μονάδες θα παράγουν τόση ηλεκτρική 
ενέργεια (1200 MW) όση παράγουν τετρακόσιες 
ανεμογεννήτριες ενώ η ρύπανση που θα προκα-
λούν στην ατμόσφαιρα δεν θα είναι βέβαια μη-
δέν, όπως με τις ανεμογεννήτριες, αλλά θα είναι 
κατά πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη των ερ-
γοστασίων λιγνίτη.

Το φυσικό αέριο θα προμηθεύεται η χώρα μας 
τόσο από τη Ρωσία, μέσω Βουλγαρίας, όσο και από 
την Κασπία, μέσω Τουρκίας.

Γ.Σ.

ων birds@ornithologiki.gr και hellenicbirds@
yahoo.gr.

Αν έχετε λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις σπά-
νιων ειδών, μην διστάσετε να ενημερώσετε την 
επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες, φωτο-
γραφίες σπάνιων ειδών, ανακοινώσεις όπως και 
τον ενημερωμένο κατάλογο των πουλιών της Ελ-
λάδας μπορείτε να βρείτε στο http://rarities.
ornithologiki.gr

Νίκος Προμπονάς

Φ
ω

τ. 
Χ.

 Β
λά

χο
ς

Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)
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Ένα σημαντικό βιβλίο, έκδοσης 2005, 169 σε-
λίδων, που απευθύνεται στο επιστημονικό και λοι-
πό προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης των προ-
στατευόμενων  περιοχών του οικολογικού δικτύου 
Natura 2000, στους οικολόγους πεδίου, στους δι-
αχειριστές περιβάλλοντος που θα αναλάβουν την 
παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων με στόχο 
την αξιολόγηση της κατάστασής τους διατήρησής 
τους στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο ένας εκ των 
συγγραφέων, ο Π. Δημόπουλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας Φυτών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «το βιβλίο επιχειρεί να 
καλύψει το γνωστικό κενό που υπάρχει στο επίπε-
δο προσδιορισμού ενός πλαισίου μεθοδολογικών 
αρχών για το σχεδιασμό και την  εφαρμογή μακρο-
χρόνιας παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτό-
πων. Αναλύει τους βασικούς άξονες και δίνει κα-
τευθυντήριες οδηγίες παρακολούθησης 72 τύπων 
οικοτόπων και 17 φυτικών ειδών της Οδηγίας 92/43 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ & ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

στις Περιοχές Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα

Π. Δημόπουλος, Ε. Bergmeier, Κ. Θεοδωρόπουλος, P. Fischer & Μ. Τσιαφούλη

και 22 ελληνικών τύπων οικοτόπων που απαντούν 
σε 78 περιοχές του δικτύου Natura 2000 και στις 
οποίες έχουν ιδρυθεί 27 φορείς διαχείρισης».

Στο βιβλίο προτείνονται συγκεκριμένες μέθο-
δοι παρακολούθησης για καθεμιά από τις εννέα 
ομάδες τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
αλλά και των Ελληνικών τύπων οικοτόπων, με πα-
ραδείγματα και εφαρμογή σε τύπους οικοτόπων. 

Το κεφάλαιο Ι αναφέρεται στην εξέλιξη του Δι-
κτύου Natura 2000 στην Ελλάδα, από την αρχι-
κή επιλογή των περιοχών μέχρι την ίδρυση των 27 
Φορέων Διαχείρισης.

Στο κεφάλαιο ΙΙ δίνεται Πίνακας με «κατάλογο 
αναφοράς αρνητικών επιδράσεων και σημερινών 
και δυνητικών απειλών στους τύπους οικοτόπων 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αλλά και στους ελληνι-
κούς τύπους οικοτόπων στο δίκτυο Natura 2000», 
Πίνακας με «τύπους οικοτόπων και ανθρώπινες 
επιδράσεις» και Πίνακας με «τιμές σημαντικότη-
τας των απειλών στις ομάδες τύπων οικοτόπων».

Στο κεφάλαιο ΙΙΙ παρουσιάζονται οι κατευθύν-
σεις παρακολούθησης  τύπων οικοτόπων και φυτι-
κών ειδών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 
με Φορέα Διαχείρισης. 

Μ.Ρ.

Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί το βιβλίο αυτο μπορεί να απευ-
θυνθεί στον κο Παν. Δημόπουλο, στο email: pdimopul@cc.uoi.gr, 
ή στη διεύθυνση: Παν/μιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο.
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SCI, 31 covering 287. 235,7 ha were designated both SCI and Spe-
cial Protection Areas (SPA), and 120 additional sites as SPA cover-
ing 1.083. 088,63 ha. 

In Chapter ΙΙ the present and potential threats corresponding to 
each Natura 2000 and Hellenic habitat type are published and 
evaluated here for the first time. They are attributed to 6 cat-
egories and 42 subcategories, and a reference list of threats has 
been prepared. The six threat categories are: 1. Cultivation, agri-
cultural activities, land-use, 2. Forestry and forest-use, 3. Tourism 
and recreational activities, 4. Water engineering, management 
and consumption, 5. Construction works and mining activities, 6. 
Natural hazards. The following threat subcategories affect more 
than 12 habitat types: building of recreation infrastructure and 
tourist facilities; damage by motocross and off-road vehicles; dis-
turbance by refuse disposal, picnicking, campfires; felling of trees 
with specific function (e.g. old-growth); drainage and manipula-
tion of groundwater level. 

Chapter IIΙ refers to the monitoring guidelines for habitat types and 
plant species in the 78 Natura 2000 sites included in the area of re-
sponsibility of the 27 Management Institutions. The level of moni-
toring required depends on the responsibility of Greece for a habitat 
type. Greece may be exclusively responsible, or almost so, for the 
conservation of certain habitat types in the framework of the Euro-
pean Union area or the Mediterranean biogeographical region.

The general part concerns the description of the methods for 
planning and implementing a long-term monitoring of the 73 
habitat types of the Annex I of the Dir. 92/43/EEC, as well as of 
the 22 Hellenic habitat types, occurring in the Natura 2000 sites 
with Management Institutions. It contains: a) the widely used 
monitoring methods, b) the guidelines for the Conservation Sta-
tus Assessment scheme to be implemented in Greece on the basis 
of three parameters and three value categories or status degrees 
based on the EU Directive 97/266/EG: intactness of habitat-spe-
cific structures, completeness of habitat-specific species, human 
impacts. Guidelines are given, in the frame of the Dir. 92/43/EEC, 
on the recommended monitoring methods for the conservation 
management of the habitat types. 

In the specific part, guidelines for monitoring and assessment of 
each of the nine (9) habitat type groups in the sense of the Dir. 
92/43/EEC are given: coastal and halophytic habitats; coastal 
and inland sand dunes; freshwater habitats; temperate heath 
and scrub; sclerophyllous scrub (matorral); natural and semi-
natural grassland formations; raised bogs, mires and fens; rocky 
habitats and caves; forests. The monitoring guidelines are differ-
entiated on the basis of the distribution of each habitat type in 
the Natura 2000 sites, and the degree of responsibility of Greece 
for its conservation. 

For the plant species of Annex II of the Dir. 92/43/EEC, the wide-
ly used monitoring methods as well as a Conservation Status 
Assessment scheme are presented in the general part. The last 
subchapter provides specific monitoring guidelines for 17 plant 
species of priority relevance including 1 moss species, 2 pterido-
phytes and 14 angiosperms, applying the methodical principles 
given in the general part.

Π. Δημόπουλος, E. Bergmeier, Κ. Θεοδωρόπουλος,  
P. Fischer & Μ. Τσιαφούλη

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τυπων ΟικΟΤΟπων & ΦυΤικων Ειδων
στις Περιοχές Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα

Ο Οδηγός Παρακολούθησης ειδών και οικοτό-
πων:

• Αναλύει τους βασικούς άξονες και δίνει κατευθυ-
ντήριες οδηγίες παρακολούθησης 80 τύπων οικο-
τόπων και 17 φυτικών ειδών της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ που απαντούν σε 76 περιοχές του δικτύου 
NATURA 2000 και στις οποίες έχουν ιδρυθεί 27 
Φορείς Διαχείρισης. 

• Προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους παρακολού-
θησης για καθεμιά από τις εννέα ομάδες τύπων 
οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αλλά και των 
Ελληνικών τύπων οικοτόπων, με παραδείγματα και 
εφαρμογή σε τύπους οικοτόπων. 

Με το παρόν Εγχειρίδιο:

• Απευθυνόμαστε: στους οικολόγους πεδίου, στους 
διαχειριστές περιβάλλοντος που θα αναλάβουν την 
παρακολούθηση ειδών και οικοτόπων με στόχο την 
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής τους, στο 
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό των Φορέων 
Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του 
οικολογικού δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

• Στηρίζουμε: τις προσπάθειες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
και εν γένει της Ελληνικής πολιτείας για εφαρμογή 
πολιτικών διαχείρισης και διατήρησης ειδών, οικο-
τόπων και περιοχών σε εναρμόνιση με την Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ. 

• Ευελπιστούμε: η παρακολούθηση που αποτελεί 
εργαλείο των στρατηγικών διατήρησης της φύσης, 
για την εποπτεία των επιδράσεων-επιπτώσεων των 
χρήσεων γης, αλλά και για την εκτίμηση της απο-
τελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης και για 
την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών 
και οικοτόπων να καταλάβει τη θέση και το ρόλο 
που της αναλογεί. Η διεπιστημονική διαδικασία 
ορθολογικής διαχείρισης στηρίζεται και στην ευνο-
ϊκή κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων 
και των ειδών στις περιοχές του οικολογικού δικτύ-
ου Natura 2000 στην Ελλάδα η οποία αξιολογείται 
μέσω ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος παρα-
κολούθησης. 

ΟδΗΓΟΣ  πΑΡΑκΟΛΟυΘΗΣΗΣ

The Monitoring Guide for habitat types and plant species in the 
Natura 2000 sites with Management Institutions in Greece con-
sists of three chapters. Chapter 1 refers to the stages of establish-
ment of the Natura 2000 network, from the initial selection of the 
sites of ecological importance in 1994-1995, up to the establish-
ment of 27 Management Institutions in 2003. The implementa-
tion phases of the Directive 92/43/EEC in Greece are described 
in detail: a) phase Ι concerned the completion of the scientific 
list of sites designated as «proposed Sites of Community Inter-
est» (pSCI), b) phase ΙΙ concerned the elaboration and the proper 
formation of the pSCI for submission in the European Commis-
sion, c) phase ΙΙΙ concerned the characterization and the official 
establishment and transformation of the Sites of Community In-
terest (SCI) in Special Areas for Conservation (SAC), which was 
expected to be completed till the end of 2004. Presently, there are 
359 sites incorporated in the European Ecological Network Natu-
ra 2000 distributed throughout all the floristic regions in Greece, 
of which 208 sites covering 2.476.861,26 ha have been designated 

1. Τύπος οικοτόπου 3170: οι επο-
χιακές βραχολιμνούλες (Μεσογει-
ακά εποχικά τέλματα) στη Γαύδο 
φιλοξενούν μια σπάνια και οικο-
λογικά εξειδικευμένη βλάστηση. 
2. Tillaea vaillantii: μικροσκοπικό 
φυτό των εποχιακών βραχολι-
μνών της Γαύδου.
3. Ornithogalum arabicum: ΝΑ 
τμήμα της Γαύδου κοντά στο 
χωριό Βατσιανά.
4. Τύπος οικοτόπου 2250: Οι θα-
μνώνες και τα δάση με Juniperus 

macrocarpa στις αμμοθίνες της Γαύδου, αποτελούν ένα από τα κα-
λύτερα παραδείγματα τέτοιου οικοτόπου (θίνες των παραλίων με 
Juniperus spp.) στην Ελλάδα.
5. Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa: είδος των παράκτιων θινών 
της Γαύδου.
6. Allium longanum: είδος γνωστό από λίγες μόνο θέσεις στη Λιβύη, 
το νότιο και το κεντρικό Αιγαίο. Ο πληθυσμός της Γαύδου με αρκε-
τές εκατοντάδες ατόμων είναι μεταξύ των μεγαλύτερων.
7. Η πολύχρωμη βλάστηση ζιζανίων στους σιταγρούς της Γαύδου 
(με Gladiolus italicus και Chrysanthemum coronarium) απειλείται πλέον 
εξαιτίας της εγκατάλειψης των καλλιεργειών.
8. Tulipa saxatilis: είδος που απαντάται στις άκρες καλλιεργούμενων 
αγρών κοντά στο χωριό Άμπελος, Γαύδος.
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Παρόχθια δάση  
ανατολικής πλατάνου  

(Platanus orientalis)  
(Τύπος οικοτόπου 92C0) 
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Conservation-SAC). Το στάδιο αυτό αναμενόταν 
να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2004. Θα πρέ-
πει να αναφερθεί ότι πολλές από τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 είναι προστατευόμενες βά-
σει της Ελληνικής αλλά και της Διεθνούς νομο-
θεσίας.

Στο Δίκτυο περιλαμβάνονται:
Α) Με βάση την Ελληνική νομοθεσία:

· Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης

· Εθνικά Πάρκα και Εθνικοί Δρυμοί

· Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί

· Προστατευόμενα Τοπία και Στοιχεία Τοπίου 

· Περιοχές Οικοανάπτυξης

Β) Με βάση τη Διεθνή νομοθεσία:

· Περιοχές Ramsar  

· Περιοχές Σύμβασης Βαρκελώνης

· Βιογενετικά Αποθέματα (Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης)

· Αποθέματα Βιόσφαιρας (Άνθρωπος και Βιό-
σφαιρα των Ηνωμένων Εθνών)

· Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Ηνωμέ-
να Έθνη)

· Περιοχές απονομής Ευρωπαϊκού Διπλώμα-
τος (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Σχήμα 1. Κατανομή  
οριοθετημένων περιοχών Οικολογικού  
Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

    Όρια pSCI περιοχών

    Όρια SPA περιοχών
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Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την αδόκη-
τη απώλεια του Σταμάτη Μαντζαβίνου, Προέδρου 
του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του οποίου η στήρι-
ξη στην Εταιρία μας με την ευγενική χορηγία που 
συμβάλει στην έκδοση του περιοδικού υπήρξε ου-
σιαστική. Το ΔΣ της ΕΕΠΦ απηύθυνε εκ μέρους 
της ΕΕΠΦ τα συλλυπητήριά της στο ΔΣ του Ιδρύ-
ματος και εύχεται στο νέο προεδρείο κάθε επιτυ-
χία στους ευγενείς του στόχους.

Για τις πυρκαγιές...
Η σύνταξη του τεύχους αυτού είχε σχεδόν 

ολοκληρωθεί και βρισκόταν στη φάση της ετοι-
μασίας όταν ξέσπασαν οι πρόσφατες πυρκαγιές, 
δεν ήταν συνεπώς δυνατό να γίνουν αλλαγές της 
ύλης. Η ΕΕΠΦ συμμετέχει ενεργά, με αρμό-
δια στελέχη της,  στην διερεύνηση των αιτίων, 
στην προσπάθεια αποκατάστασης της φυσικής 
κατάστασης, αλλά και στη διατύπωση προτάσε-
ων για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων 
στο μέλλον. Αναφορά στα θέματα αυτά θα γίνει 
στο επόμενο τεύχος, ενώ προς το παρόν πλη-
ροφορίες θα βρείτε στην ιστοθέση της Εταιρίας 
μας www.eepf.gr

Προς τα μέλη της ΕΕΠΦ

Eυχητήριες κάρτες 
Δώδεκα από τις καλύτερες φωτογραφίες που 

έχουν τραβήξει μέλη μας με θέμα πουλιά, πετα-
λούδες, φυτά και μανιτάρια, χρησιμοποιήθηκαν 
για να διακοσμήσουν ισάριθμες κάρτες, τις οποίες 
έχει εκδόσει η Εταιρία μας σε ειδική συσκευασία, 
μαζί με τους αντίστοιχους φακέλλους. Το εσωτε-
ρικό κάθε κάρτας είναι κενό, για να γραφεί εκεί 
οτιδήποτε: ένα σημείωμα, μιά Χριστουγεννιάτικη 
ή Πρωτοχρονιάτικη ευχή κλπ. Το πακέττο με τις 
κάρτες αποτελεί ένα πολύ ωραίο δωράκι και πω-
λείται προς 10 Ευρώ.

Βιβλία και σήματα
Σας υπενθυμίζουμε ότι διατίθενται στα γραφεία 

μας τα βιβλία: «Η Ελληνική χλωρίδα στο μύθο, 
στην τέχνη, στη λογοτεχνία» και «Φυτά στα αρ-
χαία ελληνικά νομίσματα» του Έλμουτ Μπάου-
μαν, «Τα πουλιά του Αμβρακικού» και «Τα ψάρια 
του Αμβρακικού» του Φώτη Περγαντή, «Οι προ-
στατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Ελλά-
δα» του Γιώργου Σφήκα, «Aναζητώντας την ελλη-
νική φύση» της Μυρτώς Απέργη, καθώς επίσης και 
το Σήμα της Εταιρίας, ο Κρητικός Αίγαγρος. 

51



κροβιολογικών αναλύσεων. 
Και ενώ όλα ξεκίνησαν με 

τους καλύτερους οιωνούς προ-
έκυψε μεγάλη ανωμαλία με την 
καθυστέρηση παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων των μικροβιο-
λογικών αναλύσεων για την ποι-
ότητα των νερών κολύμβησης 
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Οι πληροφορίες μας από την Κε-
ντρική Υπηρεσία Υδάτων ήταν ότι 
οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 
κανονικά από την πρώτη δειγμα-
τοληψία (μέσα Μαΐου) έως και τις 
επόμενες του Ιουνίου, από τα δι-
απιστευμένα συμβεβλημένα μι-
κροβιολογικά εργαστήρια αλλά 
παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα 
στη συνεργασία μεταξύ τους.  

Ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα 
του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο 
Οικολογικών Ερευνών)  εμφανί-
στηκαν αποτελέσματα μικροβιο-
λογικών αναλύσεων για ορισμέ-
νες ακτές της Αττικής και Βοιω-
τίας εκ των οποίων ένας μικρός 
αριθμός είχαν βραβευθεί με τη 
Γαλάζια Σημαία. Δυστυχώς χω-
ρίς την παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ στην 
ιστοσελίδα του δεν υπήρχε δυ-
νατότητα σύγκρισης με αυτά των 

ΓΑΛΑΖΙΕΣ  
ΣΗΜΑΙΕΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Δήμους και συνεργαζόμενους ιδιώ-
τες φορείς, που διαχειρίζονται οργα-
νωμένες ακτές και μαρίνες σε 40 
χώρες. Φορέας του Προγράμματος 
στην Ελλάδα είναι η ΕΕΠΦ. Για να 
απονεμηθεί η «Γαλάζια Σημαία», 
απαιτούνται καθαρή θάλασσα και 
ακτή, άρτια οργάνωση και καλές 
υπηρεσίες, ασφάλεια λουομένων 
και επισκεπτών, περιβαλλοντική ευ-
αισθητοποίηση και προστασία της 
ακτής και του παράκτιου χώρου.

Χορηγός του Προγράμματος 
«Γαλάζιες Σημαίες» είναι η ALPHA 
BANK, την οποία και ευχαριστούμε 
θερμά.

Η έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου σηματοδοτήθηκε από 
γνωστά αλλά και από απρόβλε-
πτα περιστατικά. 

Καμαρώσαμε την ωραία και 
σημαντική προσπάθεια που πραγ-
ματοποίησαν οι διαχειριστές στις 
428 βραβευμένες ακτές και 9 μα-
ρίνες στην Ελλάδα που έφερε και 
πάλι τη χώρα μας δεύτερη, σε 
αριθμό ακτών, στο Διεθνές Πρό-
γραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

Από τις 29 Μαΐου, οπότε έγι-
νε η ανακοίνωση των βραβεύσε-
ων, μέχρι σχεδόν τα μέσα Ιουλίου 
δόθηκαν πάμπολλες συνεντεύ-
ξεις  ραδιοφωνικές, σε τηλεο-
πτικούς σταθμούς, σε περιοδικά 
και γενικότερα στον Ημερήσιο 
Τύπο, Αθηναϊκό και Περιφέρει-
ας. Οι περισσότερες ανταποκρί-
σεις είχαν καλή και καλοπροαί-
ρετη ποιοτική παρουσίαση. Στις 
κακοπροαίρετες απαντήσαμε με 
πραγματικά στοιχεία όσον αφο-
ρά στο Διεθνές Πρόγραμμα «Γα-
λάζιες Σημαίες». Καταναλώσαμε 
ώρες ατελείωτες σε επικοινωνία 
και συζητήσεις με τα μέλη της 
Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων για 
το επίμαχο θέμα της παρουσία-
σης των αποτελεσμάτων των μι-

εργαστηρίων του ΠΑΚΟΕ.
Έτσι δημιουργήθηκε μια με-

γάλη ανησυχία που έφθασε και 
σε αμφισβήτηση πλέον της κα-
λής ποιότητας των νερών  κολύμ-
βησης της Αττικής και Βοιωτί-
ας. Κι αυτό γιατί κανένας από 
τους 2 φορείς ΥΠΕΧΩΔΕ/Κεντρι-
κή Υπηρεσία Υδάτων και ΠΑΚΟΕ 
δεν έκανε κίνηση σύγκρισης των 
αποτελεσμάτων που είχε από τη 
δική του πλευρά.

Η 1η Ιουλίου έφθασε, και δυ-
στυχώς η ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ παρουσίαζε μόνο ένα μικρό 
ποσοστό των αποτελεσμάτων των 
μικροβιολογικών αναλύσεων. Μια 
και η 1η Ιουλίου είναι η καταληκτι-
κή ημερομηνία της ανάρτησης των 
Γαλάζιων Σημαιών, με παρουσία-
ση των πρόσφατων αποτελεσμά-
των μικροβιολογικών αναλύσεων 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων, η Δι-
εθνή Επιτροπή Κρίσεων επέτρε-
ψε να αναρτηθούν οι Γαλάζιες Ση-
μαίες χωρίς τα αποτελέσματα αλ-
λά με σχετική ειδική ανακοίνωση 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Τελι-
κά, οι συντονισμένες προσπάθει-
ες της Εταιρίας μας και των μελών 
της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων 
καθώς και η συνεργασία μας με 
την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» 
όπου παρουσιάσαμε το όλο θέμα 
εκτενώς σε μια συνέντευξη, έφε-
ραν το αποτέλεσμα που θέλαμε. 
Στις 10/7 ξεκίνησε η παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων.  

Αλίκη Βαβούρη
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Διαγωνισμός πάνινης τσάντας
Στο πλαίσιο του Δικτύου «ΦΥ-

ΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» πραγ-
ματοποιήθηκε Πανελλήνιος Δι-
αγωνισμός μεταξύ μαθητών και 
μαθητριών για τη δημιουργία πά-
νινης τσάντας που θα προταθεί 
να χρησιμοποιείται αντί της πλα-
στικής σε αγορές και για τη μετα-
φορά αντικειμένων.  

Η τσάντα θα έπρεπε να φτια-
χτεί από μαθητές και μαθήτριες, 
με τη βοήθεια πιθανώς και της 
μαμάς. Μια τσάντα που θα μας 
συνοδεύει στο super market, στο 
βιβλιοπωλείο, στα καταστήματα 
ρουχισμού, στο σχολείο … πα-
ντού. Μια τσάντα που θα αντέχει 
στην πολλή χρήση για να μην την 
πετάξουμε γρήγορα. Μια τσάντα 
που θα μεταφέρει ένα μήνυμα 
για το περιβάλλον που θα ευαι-
σθητοποιεί τον κόσμο και θα τον 
κάνει να μας μιμηθεί.

Ο διαγωνισμός έληξε στις 20 
Μαΐου. Εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές ανταποκρίθηκαν με ενθου-
σιασμό. 224 τσάντες-προτάσεις 
έφτασαν στα γραφεία της ΕΕΠΦ. 
Ο Διαγωνισμός ανακοινώθηκε 
στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέ-
ρα Περιβάλλοντος, σε Δελτίο Τύ-
που της ΕΕΠΦ και σε διάφορες 
εκδηλώσεις στις οποίες συμμε-
τείχε η ΕΕΠΦ. 

Τις τσάντες αξιολόγησε Επι-
τροπή εκπροσώπων από τις Συ-
ντονιστικές Επιτροπές όλων των 
Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης της ΕΕΠΦ και διάλεξε τις 

Στόχος του Προγράμματος, που γίνε-
ται με τη συνεργασία της ΕΕΠΦ, 
Εθελοντικών Ομάδων και Τοπικών 
Αρχών, είναι η ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης για την καλύτερη δι-
αχείριση των απορριμμάτων και για 
τη διατήρηση ενός καθαρού και πο-
λιτισμένου περιβάλλοντος.

Χορηγός του Προγράμματος είναι η 
ALPHA BANK. Υποστηρικτής είναι το 
μέλος μας κ. Hellmut Baumann, 
συγγραφέας του βιβλίου «Η 
Ελληνική Χλωρίδα στο μύθο, στην 
τέχνη, στη λογοτεχνία». Τους ευχα-
ριστούμε θερμά.

δέκα καλύτερες για βράβευση. 
Αυτές είναι: 

Αργυρώ Σπεντζοπούλου, 2ο Γυμνά-
σιο Καλαμάτας Μεσσηνίας - Αριστείδης 
Αποστόλου & Ευθυμία Ιγνάτη, Δημοτικό 
Σχολείο Γέφυρας Θεσσαλονίκης - Αθα-
νασία Καραγιώργου, 7ο Δημοτικό Σχο-
λείο Λαμίας Φθιώτιδας - Μαρία Κομμα-
τίδου, 13ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσι-
νίου Αττικής - Φανή Μόκα, 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Κατερίνης Πιερίας - Αθανάσι-
ος Δρόσος, 7ο Δημοτικό Σχολείο Λαμί-
ας Φθιώτιδας - Γιάννης Λεχουρίτης, Δη-
μοτικό Σχολείο Αντίπαρου Κυκλάδων 
- ΚΔΑΠ Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής - 
Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου – Χο-
ρωδία, 3ο Γυμνάσιο Αιγίου Αχαΐας - Νικό-
λαος Καλογρηός Καζιαλές, 21ο Δημοτι-
κό Σχολείο Κερατσινίου Αττικής 

Τσάντες με καλό μήνυμα: 
Δημοτικό Σχολείο Αντίπαρου Κυ-

κλάδων - Νέα Γενιά Ζηρίδη Αττικής - Νί-
κος Αθανασίου, Δημοτικό Σχολείο Γέφυ-
ρας Θεσσαλονίκης 

Η δουλειά της Επιτροπής 
αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκο-
λη μια και οι τσάντες ήταν η μια 

καλύτερη από την άλλη. Υπήρ-
χαν επίσης τσάντες που είχαν για 
παράδειγμα ένα πολύ καλό μήνυ-
μα, αλλά οι διαστάσεις τους ή το 
υλικό τους δεν ανταποκρινόταν 
στα ζητούμενα του διαγωνισμού. 
Έτσι αποφασίστηκε να προταθεί 
προς κατασκευή μια τσάντα που 
θα αποτελεί ένα συνδυασμό μη-
νύματος, υλικού, χρώματος, δια-
στάσεων, σχήματος από τις δέκα 
τσάντες που βραβεύτηκαν. 

Επίσης επειδή οι περισσό-
τερες από τις 224 τσάντες ήταν 
εξαιρετικές, πιστεύουμε ότι θα 
πρέπει να τύχουν περισσότερης 
προβολής. Έτσι προτάθηκε, σε 
συνεννόηση και με τα σχολεία 
που συμμετείχαν, να παρουσια-
στούν όλες σε μια έκθεση, για 
να αποτελέσουν ένα παράδειγμα 
για μίμηση. 

Σημείωση: Οι φωτογραφίες από τις 
πάνινες τσάντες παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας 
Προστασίας της Φύσης www.eepf.gr. 

Μαρία Ρουσσομουστακάκη 
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«Φύση Χωρίς Σκουπίδια» ....
από το Ρέθυμνο.....

Η Διεύθυνση Β’/βάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Ρεθύμνης, συντο-
νιστής του Δικτύου μαζί με την 
ΕΕΠΦ, δίνει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση του Δικτύου «Φύ-
ση χωρίς Σκουπίδια» στα σχολεία 
του νομού Ρεθύμνης, τα οποία 
έχουν να επιδείξουν αξιοζήλευ-
τη δράση στο θέμα της ευαισθη-
τοποίησης για τα απορρίμματα, 
εδώ και χρόνια. Έξι σχολεία συμ-
μετείχαν ενεργά στο Δίκτυο το 
2006 – 2007. 

Με αφορμή τις δράσεις που 
διοργανώνονται από την εκπαι-
δευτική κοινότητα σε όλη την Ελ-
λάδα, για τη Δεκαετία της Εκ-
παίδευσης για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη οι Υπεύθυνες Π.Ε. των 
Διευθύνσεων Β’/βάθμιας Εκπαί-
δευσης Ρεθύμνης και Χανίων, σε 
συνεργασία με τα Κέντρα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου 
και Ανωγείων, σχεδίασαν, οργά-
νωσαν και υλοποίησαν την περα-
σμένη σχολική χρονιά σεμινάρια 

για εκπαιδευτικούς. 
Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Βάμου, διοργανώ-
θηκε στις αρχές Δεκεμβρίου σε-
μινάριο με τίτλο: “Έμπνευση και 
Δημιουργία στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές τε-
χνικές που προωθούν την Ενερ-
γητική Συμμετοχή” και συμμε-
τείχαν σ’ αυτό εκπαιδευτικοί και 
από τους δύο νομούς. Η Υπεύθυ-
νη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ρεθύμνης παρουσίασε τον τρόπο 
λειτουργίας και τη μεθοδολογία 
του Πανελλήνιου Δικτύου Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση 
Χωρίς Σκουπίδια» ενώ την επό-
μενη ημέρα, οι εργασίες του σε-
μιναρίου συνεχίσθηκαν με τους 
εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν 
σε εργαστήριο, με θέμα το κε-
ντρικό σύνθημα του 1ου Πανελ-
λήνιου Μαθητικού Συνεδρίου της 
ΕΕΠΦ: «Τα σκουπίδια αν μειώ-
σουμε... τη φύση θα γλιτώσου-
με». Οι εκπαιδευτικοί χωρίστη-
καν σε 8 ομάδες και, με αφορμή 
το εκπαιδευτικό υλικό του «Φύ-

ση Χωρίς Σκουπίδια», σχεδίασαν 
δραστηριότητες για μαθητές Γυ-
μνασίων και Λυκείων. Στη συνέ-
χεια, κάθε ομάδα παρουσίασε τις 
δραστηριότητες αυτές στην ολο-
μέλεια. 

Επίσης ένα δεύτερο σεμινά-
ριο, με τίτλο: «Μεθοδολογία υλο-
ποίησης Προγραμμάτων Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης: Φυσικοί 
πόροι και κατανάλωση», πραγμα-
τοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων. 
Συμμετείχαν σε αυτό εκπαιδευτι-
κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης από όλους τους νομούς 
της Κρήτης, καθώς και από την 
Αττική, τη Βοιωτία και την Εύ-
βοια. Ένα από τα πιο ενδιαφέρο-
ντα θέματα του σεμιναρίου ήταν 
η παρουσίαση του Εθνικού Θεμα-
τικού Δικτύου Π.Ε.: «Φύση Χω-
ρίς Σκουπίδια» και έγινε ανάλογο 
εργαστήριο, στο οποίο συμμετεί-
χαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέ-
ρον οι εκπαιδευτικοί.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί 
που υλοποιούν προγράμματα Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 
νομό, προγραμματίζουν συνάντη-
ση για την ανταλλαγή απόψεων 
και ιδεών καθώς και εργαστήριο 
με θέμα «Τέχνη από άχρηστα υλι-
κά», που είναι μέσα στη φιλοσο-
φία του Δικτύου Π.Ε. «Φύση Χω-
ρίς Σκουπίδια».

Κερασία Πετρογιάννη 
Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/θμιας  

Εκπ/σης Ν.Ρεθύμνου
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Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργί-
ου- Καψάλης καλωσόρισε τους 
εκπαιδευτικούς και μετά από μια 
αναδρομή στην ιστορία της Πε-
ντέλης παρουσίασε το πρόγραμ-
μα του ΣΠΑΠ (Σύνδεσμος Δήμων 
για την Προστασία και Ανάπλα-
ση του Πεντελικού όρους)και τις 
δράσεις του, που περιλαμβάνουν 
πυροπροστασία, πυρασφάλεια, 
δεντροφυτεύσεις, ανάπλαση του 
βουνού, ανάδειξη των μνημείων 
της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευ-
τικοί παρακολούθησαν το περι-
βαλλοντικό πρόγραμμα του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς με 
θέμα «Πεντέλη» που παρουσίασε 
ο δάσκαλος της ΣΤ’ τάξης κ. Γιάν-
νης Παπαγεωργίου. 
 Η παρουσίαση του δικτύου έγινε 
από τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης της Β’ Δ/νσης 
Αθήνας και Μεσσηνίας κ.κ. Σο-
φία Καινούργιου και Σταυρούλα 
Αλεξανδροπούλου. Το ενδιαφέ-
ρον των συμμετεχόντων τράβη-
ξε ιδιαίτερα η παρουσίαση των 
δύο θερινών σχολείων, που έγι-
ναν στον Ταϋγετο.
 Με την θεωρητική προσέγγιση 
του Περιβαλλοντικού μονοπατιού 
από την κ. Γεωργία Φέρμελη, οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαι-
ρία στα βιωματικά εργαστήρια 
που ακολούθησαν, να εξοικειω-
θούν με δραστηριότητες που σχε-
τίζονται με το δάσος, σχεδιάζο-
ντας το δικό τους περιβαλλοντι-

κό μονοπάτι στην περιοχή της 
Πεντέλης. 
Τα εργαστήρια εξελίχθηκαν σε 
δύο φάσεις. Μία αρχική, κατά 
την οποία οι εκπαιδευτικοί συνερ-
γάστηκαν σε μικρές ομάδες και 
μία τελική κατά την οποία οι εκ-
παιδευτικοί παρουσίασαν τις ερ-
γασίες τους στην ολομέλεια. Σχε-
διάστηκαν δύο περιβαλλοντικά 
μονοπάτια, τα οποία ξεκίνησαν 
από το χώρο του Δημαρχείου, και 
με συντονίστριες τις κ.κ. Γεωργία 
Φέρμελη και Σταυρούλα Αλεξαν-
δροπούλου το πρώτο κατευθύνθη-
κε μέσα από ένα δομημένο περι-
βάλλον στο χώρο του Αστεροσκο-
πείου και το δεύτερο μονοπάτι, 
με συντονίστριες τις κ.κ. Σοφία 
Καινούργιου και Κλεοπάτρα Χα-
τζηκώστα, προς το μέγαρο της 
Δούκισσας της Πλακεντίας.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθη-
καν, οι εκπαιδευτικοί τα επεξερ-
γάστηκαν μετά την επιστροφή 
τους στο Δημαρχείο, όπου έγι-
ναν οι παρουσιάσεις των εργα-
σιών τους.
 Η ημερίδα τελείωσε με την προ-
βολή πεντάλεπτου βίντεο από το 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγι-
νε το Νοέμβριο στο Χίλτον. Ήταν 
μία ημερίδα πλούσια σε εμπειρί-
ες, ιδέες και χαρακτηρίστηκε από 
το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας 
και συναδελφικότητας.  

Σοφία Καινούργιου
Υπεύθυνη Π.Ε.  

της Β’ Δ/νσης Αθήνας

Ημερίδα για το δίκτυο  
στην Πεντέλη

Η ΕΕΠΦ και η Β’ Δ/νση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας 
συνδιοργάνωσαν με επιτυχία επι-
μορφωτική ημερίδα του διεθνούς 
δικτύου « Μαθαίνω για τα δάση», 
στο Δημαρχείο Παλαιάς Πεντέλης 
το Σάββατο 21 Απριλίου 2007.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 
40 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθ-
μιας και της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Σ’ αυτή την πολύ κα-
λά οργανωμένη συνάντηση στο 
φιλόξενο χώρο του Δήμου Πε-
ντέλης, που ευγενικά μας παρα-
χωρήθηκε, οι εκπαιδευτικοί εί-
χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
το δίκτυο, να ανταλλάξουν από-
ψεις και να προσεγγίσουν το δά-
σος μέσα από τη μεθοδολογία του 
Περιβαλλοντικού μονοπατιού.

Η επιλογή του τόπου διεξα-
γωγής του σεμιναρίου δεν έγινε 
τυχαία. Η Πεντέλη βουνό πλού-
σιο σε φυσική ομορφιά, με ξε-
χωριστή χλωρίδα και πανίδα, με 
τεράστια συμβολή στην ιστορία 
και στον πολιτισμό, δοκιμάστη-
κε τα τελευταία χρόνια από κα-
ταστροφικές πυρκαγιές του δα-
σικού της πλούτου αλλά και από 
την οικοπεδοποίηση του πεντε-
λικού όρους.

Την εκδήλωση τίμησε με την 
παρουσία του ο Διευθυντής Εκ-
παίδευσης της Β’ Δ/νσης Αθήνας 
κ. Δημήτριος Νάσιος ο οποίος 
χαιρέτισε την ημερίδα, επισημαί-
νοντας τους σκοπούς , τις επιδι-
ώξεις και τα οφέλη του δικτύου 
για τη σχολική κοινότητα και την 
τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος 

Το «Μαθαίνω για τα Δάση» είναι ένα 
Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, που έχει στόχο να εν-
θαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτικούς, 
ώστε να συμπεριλάβουν τα δάση στις 
εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, 
να τα πλησιάσουν οι μαθητές και να 
μάθουν από αυτά. Χορηγός του 
Προγράμματος είναι το ΙΔΡΥΜΑ 
ΛΕΒΕΝΤΗ, το οποίο και ευχαριστούμε 
θερμά για την υποστήριξή του.

ΜΑΘΑΙΝΩ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
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μές και αποκομίσαμε πολύτιμες 
εμπειρίες.

Θαυμάσαμε την πανέμορφη 
φύση της Καμπανίας με την πλού-
σια βλάστηση, τα γραφικά χωριά 
με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονι-
κή τους και τις πόλεις με τα ιστο-
ρικά μνημεία τους. Ζήσαμε την 
απλή καθημερινή ζωή, και το ση-
μαντικότερο, γνωρίσαμε πτυχές 
του εκπαιδευτικού συστήματος 
της Γαλλίας. Μοιραστήκαμε με 
τους συναδέλφους των άλλων χω-
ρών τις σκέψεις και τους προβλη-
ματισμούς μας πάνω σε περιβαλ-
λοντικά θέματα διεθνούς ενδιαφέ-
ροντος, προσεγγίσαμε τον πολιτι-
σμό, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε 
χώρας μέσα από κοινές δραστηρι-
ότητες, γενικά επικοινωνήσαμε. 
Κατά τη διάρκεια των επισκέψε-
ών μας στο σχολείο του Wassy, 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν 
διεξοδικά οι δράσεις των συμμετε-
χόντων στο πρόγραμμα σχολείων. 
Οι δράσεις περιλάμβαναν διαγωνι-
σμό αφίσας και αυτοκόλλητου  για 
την προώθηση ενός υγιούς σχολι-
κού περιβάλλοντος. Επιλέχθηκαν 
τρεις αφίσες και ισάριθμα αυτο-
κόλλητα από κάθε χώρα, με στό-
χο τη δημιουργία ενός κοινού ημε-
ρολογίου το προσεχές έτος. Ακό-
μη κατασκευάστηκαν γλυπτά από 
άχρηστα υλικά και άλλες χειροτε-
χνίες, με στόχο τη δημιουργική 
χρήση των απορριμμάτων.

Όλες οι προαναφερθείσες δρα-
στηριότητες στοχεύουν στην προ-
ώθηση των πέντε αρχών της ορθής 
συμπεριφοράς προς το περιβάλ-
λον: Απορρίπτω, Περιορίζω, Επα-
ναχρησιμοποιώ, Επισκευάζω, Ανα-
κυκλώνω (5R: Refuse, Reduse, 
Reuse, Recycle, Repair).

Τέλος, αποτιμήθηκε το συνο-
λικό έργο που πραγματοποιήθηκε 
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργί-
ας του προγράμματος και παράλ-

ληλα έγινε σχεδιασμός μελλοντι-
κών δραστηριοτήτων, όπως δημι-
ουργία ιστοσελίδας για τη διάχυση 
των αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια του δικτύου «Οι-
κολογικά Σχολεία», συναντηθή-
καμε με τον υπεύθυνο του δικτύ-
ου για το σχολείο κ. Jean-Pierre 
Calabreze, με τον οποίο συζη-
τήσαμε θέματα του δικτύου, πα-
ρουσιάσαμε τις δικές μας δράσεις, 
ενημερωθήκαμε για τις δράσεις 
που υλοποιεί η σχολική του μονά-
δα και συμφωνήσαμε να συνεχί-
σουμε τη συνεργασία με την πραγ-
ματοποίηση κοινών δράσεων των 
δύο σχολείων, πέρα από τα πλαί-
σια του Comenius

Συνειδητοποιήσαμε πόσο ση-
μαντική είναι η συμμετοχή μιας 
σχολικής κοινότητας σε παρόμοια 
προγράμματα, γιατί είναι πολλοί 
οι στόχοι που εκπληρώνονται. Πι-
στεύουμε ότι μέσα από την υλο-
ποίηση τέτοιων προγραμμάτων 
συμβάλλουμε στη συνειδητοποί-
ηση των προβλημάτων του περι-
βάλλοντος και στοχεύουμε στη 
διαμόρφωση οικολογικής συνεί-
δησης που είναι αναγκαία προϋ-
πόθεση για τη βελτίωση της ποιό-
τητας της ζωής μας. 

Κωνσταντίνος Ντίνου  
2ο Γυμνάσιο Κιλκίς 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα 
Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν 
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια από 
όλη την Ελλάδα, με στόχο την εξοικεί-
ωση των μαθητών και μαθητριών, αυρι-
ανών πολιτών, με τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και τη διαμόρφωση θετι-
κής στάσης για την αντιμετώπισή τους. 
Αποτελεί δε το μεγαλύτερο Δίκτυο 
Περι βαλ λο ντι κής Εκπαίδευσης, με 
12.000 σχολεία σε 31 χώρες της 
Ευρώπης, της Αφρικής και της 
Λατινικής Αμερικής, 1.000.000 μαθη-
τές και 50.000 εκπαιδευτικούς. 
Πρόσφατα, στην Ελλάδα, προστέθηκε 
η νέα μας περιβαλλοντική δράση «Η 
αυλή των οικολογικών σχολείων... σαν 
στο σπίτι μας»

Χορηγος του Προγράμματος είναι το 
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟ ΠΟΥ ΛΟΥ, 
το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για 
την υποστήριξή του.

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς 
«Οικολογικά Σχολεία» και  
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Comenius  
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 

ταξίδι που πραγματοποίησε ομά-
δα καθηγητών και μαθητών του 
2ου Γυμνασίου Κιλκίς στην πό-
λη Wassy της Γαλλίας (περιοχή 
Καμπανίας) από τις 7 έως τις 12 
Μαΐου, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Comenius αλλά και του Δικτύ-
ου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Οικολογικά Σχολεία».

Στο εν λόγω τριετούς διάρκει-
ας πρόγραμμα, με θέμα την προ-
στασία του περιβάλλοντος της Ευ-
ρώπης σήμερα και για το μέλλον, 
το οποίο άρχισε να υλοποιείται 
από την αρχή του τρέχοντος σχο-
λικού έτους, συμπράττουν σχολεία 
από πέντε χώρες: την Ελλάδα, τη 
Γαλλία, την Αγγλία, τη Μάλτα και 
την Πολωνία.

Τα μέλη της αποστολής, ο Δι-
ευθυντής του σχολείου κ. Αλέξαν-
δρος Εμπορόπουλος, οι καθηγητές 
και οι μαθητές, είχαμε την ευκαι-
ρία να βιώσουμε μοναδικές στιγ-
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Οι «Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς 
μου» είναι πρόγραμμα Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης στο οποίο συμ-
μετέχουν νηπιαγωγεία, δημοτικά και 
γυμνάσια, τα οποία καλούνται να 
γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τις 
μικρές ή μεγάλες πράσινες γωνιές, 
καταφύγια ζωής, που βρίσκονται 
μέσα στις πόλεις.

γειτονιάς μου» και ιδιαίτερα τις 
δράσεις του 13ου Δημοτικού Σχο-
λείου Κερατσινίου, όπου είναι δι-
ευθύντρια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης έγινε ένα μικρό επιμορφωτι-
κό σεμινάριο με θέμα τη νέα εκ-
παιδευτική δραστηριότητα «Πε-
ριβαλλοντικό Μονοπάτι» από 
την κ. Γεωργία Φέρμελη. Οι εκ-
παιδευτικοί εργάστηκαν σε ομά-
δες και παρουσίασαν τις εργασί-
ες τους.

Η ωραία αυτή εκδήλωση 
έκλεισε με την απονομή Πιστο-
ποιητικών Βράβευσης στις Περι-
βαλλοντικές Ομάδες των σχολεί-
ων  που έχουν διακριθεί για τις 
δράσεις τους τα τελευταία έξι χρό-
νια. Δόθηκαν αναμνηστικά και 
εκπαιδευτικό υλικό για τις βιβλι-
οθήκες των σχολείων. Τα παρόντα 

Επιμορφωτικό σεμινάριο  
και βράβευση σχολείων 

Ύστερα από έξι χρόνια λει-
τουργίας «Οι Πράσινες γωνιές της 
γειτονιάς μου» ανθοφόρησαν και 
στα γραφεία της Ε.Ε.Π.Φ. το Σάβ-
βατο 19 Μαΐου 2007 έλαβε χώρα 
εορταστική εκδήλωση με βράβευ-
ση των Περιβαλλοντικών Ομάδων 
των σχολείων του δικτύου.

Η πρόεδρος της  Ε.Ε.Π.Φ. κ. 
Μαρία Ρουσσομουστακάκη καλω-
σόρισε τους παρευρισκομένους 
εκπαιδευτικούς και παρουσίασε 
τα προγράμματα της Ε.Ε.Π.Φ. 
Το ενδιαφέρον όλων τράβηξε  η 
κ. Κλεοπάτρα Χατζηκώστα , Αντι-
πρόεδρος Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Δικτύου, με την εντυπω-
σιακή παρουσίαση του προγράμ-
ματος «Οι Πράσινες γωνιές της 

Φ
ω

τ. 
Γ. 

Β
ού

λγ
αρ

ης

σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: 
3ο Δημοτικό Σχολείο Αργυ-

ρούπολης Αττικής, 24ο Δημοτι-
κό Σχολείο Αθηνών Αττικής, 9ο 
Δημοτικό Σχολείο Αλίμου Αττι-
κής, 9ο Δημοτικό Σχολείο Κερα-
τσινίου Αττικής, 13ο Δημοτικό 
Σχολείο Κερατσινίου Αττικής, 
55ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
Αχαΐας, 1ο Νηπιαγωγείο Παροι-
κιάς Πάρου Κυκλάδων, Ιδιωτι-
κό Εκπαιδευτήριο «Πολυχρο-
νάκου» Λακωνίας, Νηπιαγω-
γείο Νέας Ανατολής Λασιθίου, 
1ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας 
Πέλλας, Γυμνάσιο Φιλώτα Φλώ-
ρινας, 2ο Ολοήμερο Νηπιαγω-
γείο Χανίων, Δημοτικό Σχολείο 
Θυμιανών Χίου.  

Σοφία Καινούργιου  
Υπεύθυνη Π. Ε.  

της Β’ Δ/νσης Αθήνας .
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Δυτική Κρήτη -  
Φαραγγι Σαμαριάς

Στις 4 Μαΐου 2007 μια ομάδα της Εταιρίας 
μας αποτελούμενη από 18 άτομα, με αρχηγό τον 

Φ
ω

τ. 
Τ.

 Χ
ρι

στ
ου

λά
κη

κ. Λουκά Συρίγο ξεκινά από τον Πειραιά για να 
συναντήσει το όνειρο «Φαράγγι Σαμαριάς».

Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι το πρωί του 
Σαββάτου φθάνουμε στη Σούδα Χανίων και αμέ-
σως ξεκινήσαμε για τον Ομαλό και τον Μεγάλο 
Φάραγγα, το ωραιότερο και επιβλητικότερο μέ-
ρος της Κρήτης.

Στις 9.05 π.μ. αρχίζει η κατάβαση του φαραγ-
γιού. Είχαμε μπροστά μας 16 περίπου χιλιόμετρα 
για 4 έως 6 ώρες.

Εδώ ας μου επιτραπεί να δανειστώ μια μαντι-
νάδα από το βιβλίου του Αντ. Αλιμπέρτη: «Τση 
Σαμαριάς το πέρασμα και τ’ Ομαλού τα μέρη, αυ-
τά τα δυο όποιος δε δει, τη Κρήτη δεν τη ξέρει!»

Το τοπίο μεγαλειώδες, η οδοιπορία ατελείω-
τη και συνάμα ευεργετική, ονειρεμένο δάσος, οι 
επιβλητικές πόρτες που μας προξένησαν δέος εί-
ναι τα λιγότερα που θα μπορούσα να αναφέρω με 
λίγες λέξεις, σε λίγο χαρτί. Η συγκίνηση του το-
πίου μοναδική και η γνωριμία με τα σπάνια και 
ενδημικά φυτά και λουλούδια του φαραγγιού με 
την πολύτιμη βοήθεια των κυρίων Μάκη Απέργη 
και Ντον Μάθιους μας έκαναν να ξεχνούμε την 
κούραση των ποδιών μας.

Η διάσχιση του φαραγγιού υπήρξε μια εμπει-
ρία μοναδική, περιπέτεια και ανακάλυψη, επι-
κοινωνία με τη φύση. Μπροστά σε αυτή την απί-
στευτη ομορφιά, νιώσαμε κάτι μέσα στο μυαλό 
και την καρδιά μας να σκιρτά ευεργετικά. 

Τάνια Χριστουλάκη

Πήλιο
Στις 18 Μαΐου 2007, η εταιρία μας με αρχηγό 

τον κο Απέργη, πραγματοποίησε την προγραμμα-
τισμένη εκδρομή στη γη των Κενταύρων και των 
Αργοναυτών: Μαγνησία-Πήλιο. Τόπος ευλογημέ-
νος από τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό. 
Το πράσινο του βουνού και το γαλάζιο της θάλασ-
σας μας έδωσαν εικόνες μοναδικής αρμονίας.

Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι, το βράδυ της 
Παρασκευής, φθάσαμε στη Τσαγγαράδα όπου και 
διανυκτερεύσαμε.

Το πρωΐ του Σαββάτου με αχλοβροχή, η ομάδα 
μας ξεκίνησε την κατάβαση του υπέροχου πέτρι-
νου καλντεριμιού της Νταμούχαρης. Οι δυσκολί-
ες και η κούραση της κατάβασης αποζημιώθηκαν 
απόλυτα από τις παραλίες ασύγκριτης ομορφιάς 
που αντικρίσαμε στο τέλος της πεζοπορίας. Αη 
Γιάννης και Παππά Νερό μας άφησαν άφωνους. 
Μας μάγεψαν τα χρώματα των σπάνιων ειδών χλω-
ρίδας στις πλευρές του κατάφυτου ορεινού όγκου 
του Πηλίου, το οποίο αποτελεί ιδανικό παράδειγμα 
αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με τη φύση, 

αφού πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κα-
νείς τη φυσική βλάστηση από τις καλλιέργειες.

Το απόγευμα του Σαββάτου, μετά από ένα 
θαυμάσιο γεύμα δίπλα στη θάλασσα και τα σχετι-
κά τσιπουράκια, επισκεφθήκαμε τον διατηρητέο 
οικισμό της Ζαγοράς.

Την ημέρα της επιστροφής -Κυριακή- επισκε-
φθήκαμε τον παλιό σταθμό από το τρενάκι του 
Πηλίου. Αντικατοπτρισμός από την πολύτιμη ιστο-
ρική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της πε-
ριοχής. Στη συνέχεια και υπό βροχήν, επισκεφθή-
καμε και περπατήσαμε ανάμεσα στα πυργόσπι-
τα και τ’αρχοντικά των παραδοσιακών οικισμών 
με μοναδική αρχιτεκτονική, των Μηλέων και της 
Βυζίτσας.

Στο τέλος, αφού γευτήκαμε εξαιρετικά τοπικά 
προϊόντα, γλυκά του κουταλιού κεράσι και κάστα-
νο και ήπιαμε κρασί βιολογικής καλλιέργειας, πή-
ραμε τον δρόμο της επιστροφής με λύπη αλλά γε-
μάτοι από ήχο, χρώμα και φως. 

Τάνια Χριστουλάκη
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Ροδώνας Σχίνου Περαχώρας
σει νωρίτερα εξαιτίας του ήπιου φετινού χειμώνα, 
ενώ οι ανοιξιάτικες ζέστες είχαν ως αποτέλεσμα τα 
λουλούδια να μαραθούν γρηγορότερα. Τι να γίνει, 
ίσως κάποια άλλη φορά…

Εκτός από τον ροδώνα, περπατήσαμε και στα 
άλλα τμήματα του κήπου και είδαμε τα υπαίθρια 
ιστορικά εκθέματα του Ιδρύματος. Φεύγοντας από 
το κτήμα, οι εντυπώσεις ήταν ανάμικτες – κάποιοι 
γοητεύθηκαν από τα αγάλματα και την κηποτεχνι-
κή άποψη του κτήματος, ενώ κάποιοι άλλοι θεώ-
ρησαν ότι υπήρχαν υπερβολές. Το βέβαιο πάντως 
είναι ότι κανείς δεν έμεινε αδιάφορος. 

Στη συνέχεια, πήγαμε στο Ηραίο όπου, όσοι 
αγνοήσαμε τη μεσημεριάτικη ζέστη, περπατήσα-
με μέχρι το φάρο και θαυμάσαμε τη μαγευτική θέα 
του γαλήνιου Κορινθιακού. Μετά το γεύμα στις 
όχθες της λίμνης της Βουλιαγμένης, ακολούθησε 
μια σύντομη στάση για καφέ κοντά στο Λουτρά-
κι, λίγο πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής 
για την Αθήνα. 

Μαρτίνος Γκαίτλιχ (κείμενο και φωτογραφίες)

Το Σάββατο 12 Μαΐου 2007, ήταν μία ασυνήθιστα 
ζεστή ανοιξιάτικη μέρα, με τη μέγιστη θερμοκρα-
σία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καυτός 
ήλιος έδειξε από νωρίς τις … άγριες διαθέσεις του. 
Εμείς όμως απτόητοι, παρά το πρόβλημα της ζέστης 
και τις κάποιες οργανωτικές δυσκολίες, ξεκινήσαμε 
για την προγραμματισμένη εκδρομή μας.

Με την άνεση που μας παρείχε το κλιματιζό-
μενο πούλμαν απολαύσαμε τη θέα της θαυμάσιας 
διαδρομής περνώντας από τον ελαιώνα των Με-
γάρων, τα πευκοδάση του Αλεποχωρίου και την 
ακτή του Κορινθιακού. Κύριος προορισμός μας 
ήταν ο ροδώνας που βρίσκεται στον κήπο του Κέ-
ντρου Ελληνισμού, του Ιδρύματος Δαμιανού Κων-
σταντίνου, στο Σχίνο Περαχώρας. 

Στο ροδώνα αυτόν, μπορεί να δει κανείς πε-
ρισσότερες από 700 διαφορετικές ποικιλίες τρια-
νταφυλλιάς, τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη συλ-
λογή στην Ελλάδα. Δυστυχώς, η ημερομηνία της 
εκδρομής μας δεν συνέπεσε με την ακμή της αν-
θοφορίας τους. Πολλά τριαντάφυλλα είχαν ανθί-
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Μεσα στον τρομερό καύσωνα που είχε πλήξει 
στο διάστημα 22-25 Ιουνίου όλη την Ελλάδα, 16 
μέλη και φίλοι της Εταιρίας, με αρχηγό τον Τίμο 
Χαραλαμπόπουλο, τόλμησαν την ανάβαση στον 
Όλυμπο. Την Παρασκευή, κατευθείαν από την 
Αθήνα στα Πριόνια στα 1150 μ. και, μετά, 4ωρη 
πορεία μέχρι το καταφύγιο ‘του Ζολώτα’ στα 2100 
μ., αρκετά κουραστική για τους περισσοτέρους. 
Σε ανταμοίβει, όμως, το πολιτισμένο καταφύγιο, 
η καταπληκτική θέα και η πολύ ευχάριστη παρέα. 
Ύπνος και ξεκούραση και την άλλη μέρα, Σάββα-
το, πρωί-πρωί, προς τα ψηλά. Ορισμένοι προτίμη-
σαν να μείνουν στο καταφύγιο ή σ’ ένα λιβάδι στα 
2.500 μ. για να φωτογραφήσουν αγριολούλουδα, 
ενώ άλλοι θέλησαν να φθάσουν μέχρι το σημείο 
που βλέπεις τα περίφημα Καζάνια, στα 2.850 μ. 
περίπου. Το βράδυ, φαγητό όλοι μαζί στο καταφύ-
γιο με ‘ορειβατικά’ τραγούδια. Κυριακή, κάθοδος 

προς τα Πριόνια και, στη συνέχεια, πορεία κατά 
μήκος της όμορφης χαράδρας του Ενιππέα μέχρι 
τη Μονή Διονυσίου μαζί με το υπόλοιπο, ‘εκδρο-
μικό’ γκρουπ, που είχε ανεβεί με το πούλμαν από 
το Λιτόχωρο. Μας προσπερνούσαν συνεχώς οι δρο-
μείς του Μαραθωνίου του Ολύμπου, που γινόταν 
εκείνη την ημέρα. Μέσα στον καύσωνα είχαν ανε-
βεί τρέχοντας από το υψόμετρο μηδέν μέχρι τα 
2.750 μ. και μετά κατέβαιναν τον Ενιππέα προς 
το Λιτόχωρο, μια συνολική απόσταση 46 χλμ, την 
οποία ο νικητής διήνυσε τελικά σε λίγο πάνω από 
πέντε ώρες. Τι να πούμε εμείς για τις επιδόσεις 
μας! Το βράδυ παρακολούθηση της τελετής βρά-
βευσης του Μαραθωνίου και φαγητό στο Λιτόχω-
ρο και επιστροφή στην Αθήνα την επομένη, κου-
ρασμένοι ασφαλώς, αλλά ευχαριστημένοι.

Μάκης Απέργης 

Όλυμπος - η ορειβατική ομάδα
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Φωτ. Μ. Γκαίτλιχ
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Για το πεζοπορικό τμήμα των εκδρομέων, με αρ-
χηγό τον Δημήτρη Βαβούρη, είχε προγραμματιστεί 
πεζοπορία στη δυτική πλευρά του Ολύμπου, όσο η 
ορειβατική ομάδα θα ανέβαινε προς τις κορυφές. 
Παρά την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία του Σαβ-
βάτου, 23ης Ιουνίου, η κατάφυτη φύση στη διαδρο-
μή από Λιτόχωρο μέσω Κατερίνης και οι απίθανες, 
συνεχώς εναλλασσόμενες απόψεις των κορυφών του 
Ολύμπου, διατήρησαν ψηλά το κέφι όλων. 

Μια προσπάθεια προσέγγισης του φαραγγιού 
Ξερολάκι από την πλευρά της Πέτρας δεν απέδω-
σε, λόγω κατάστασης του δρόμου, και προκρίθηκε 
η εναλλακτική διαδρομή, πάντα σε ωραιότατο τοπίο, 
προς το Κοκκινοπηλό. Προσπερνώντας το χωριό, ο 
δασικός δρόμος οδήγησε στην αρχή του φαραγγιού, 
από όπου οι πεζοπόροι, αψηφώντας τη ζέστη, προ-
χώρησαν προς το ρέμα του Ναούμ. Πανύψηλα, λι-
γερόκορμα μαυρόπευκα και κάθε λογής πρασινάδες, 
πλαισίωναν τη δυτική βουνοπλαγιά. Εκτός από τις 
κορυφές που, προβάλλονταν σε κάθε στροφή και 
κρυβόταν κάπως στην αντηλιά, η εντυπωσιακή Κόψη 
του Ναούμ τράβηξε ιδιαιτέρως τα βλέματα και τους 
φωτογράφους. Η πορεία σταμάτησε στο ρέμα του 
Ναούμ, στη θέση Σπηλιές, όπου  ο Δημητρός Πινά-
τσης παρατήρησε και μας έδειξε μερικά μπουκέτα 
από ενδημικές Γιανκαίες, κρυμμένα τους βράχους. 
Επιστροφή στην αρχή του φαραγγιού όπου περίμενε 
το πούλμαν και μετάβαση για γεύμα στο εξαιρετικό 
πράγματι εστιατόριο, στον Άγιο Δημήτριο.

Λόγω της ζέστης, όλοι προτίμησαν την άμεση 
επιστροφή στο Λιτόχωρο αντί στάσης για καφέ. Εκ-
φράστηκε η ευχή επανάληψης της εκδρομής στην 
περιοχή αυτή, σε ανοιξιάτικη περίοδο. Μακάρι να 
πραγματοποιηθεί σύντομα, σίγουρα το αξίζει από 
κάθε άποψη.

Λ.Κ. (κείμενο και φωτογραφίες)

Στη δυτική πλευρά  
του Ολύμπου 

- η πεζοπορική ομάδα
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Οι ομιλίες αρχίζουν πάντοτε στις 7.00 μ.μ., στα γραφεία μας, Νίκης 20. 

Δευτέρα 8 
Οκτωβρίου

Οικοσυστήματα σε κρίση: οι υγρότοποι των νησιών του Αιγαίου                                   
Ομιλητής:  Καλούστ Παραγκαμιάν, Βιολόγος

Δευτέρα 22 
Οκτωβρίου     

Ο Μαυροπετρίτης και η προστασία του στην Ελλάδα 
Ομιλητής: Ξενοφώντας Κάππας,  Διευθυντής της ΕΟΕ 

6-29 Νοεμβρίου 8 Σεμινάρια για την Οικολογία και την Φύση στην Ελλάδα *
Δευτέρα 10 
Δεκεμβρίου    

Γενετικώς Τροποποιημένες Καλλιέργειες: κρίσιμα διλήμματα και ερωτήματα 
Ομιλητής: Νίκος Εμμανουήλ, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δευτέρα 14 
Ιανουαρίου

Η Εξέλιξη του πολιτισμού με κύριο παράγοντα τη γεωβιογραφία
Ομιλητής: Νίκος Πέτρου

Πρόγραμμα Ομιλιών - Εκδηλώσεων

Διαδικασία εκδρομών: Τα μέλη και οι φίλοι μπορούν να εγγραφούν στις πολυήμερες εκδρομές αμέσως μετά την ανακοίνωση του 
προγράμματος εκδρομών, αλλά μόνο με ταυτόχρονη πληρωμή προκαταβολής στο γραφείο Syrigos Travel (210-3223000, 3235500). 
Η ελάχιστη προκαταβολή προσδιορίζεται σε 20 Ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο. Η εξόφληση του τιμήματος της εκδρομής πρέπει 
να γίνει το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την αναχώρηση. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την ημερομηνία αυτή ή μη ολικής 
εξόφλησης, η ΕΕΠΦ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή, εκτός εάν η θέση καλυφθεί από τη λίστα αναμονής της 
εκδρομής. Για τις μονοήμερες εκδρομές, ισχύει λίστα προτεραιότητας ως προς την εγγραφή.

Παρασκευή - Κυριακή 
5-7 Οκτωβρίου 

Λευκάδα. Περιήγηση του νησιού, Λιμνοθάλασσα Λευκάδας, Κάστρα, καταρράχτες του 
Νυδρίου, επίσκεψη στο γειτονικό Μεγανήσι. Αρχηγός: Μαρτίνος Γκαίτλιχ

Σάββατο 
20 Οκτωβρίου 

Ανατολική Πάρνηθα. Πεζοπορία από το Κατσιμίδι μέχρι τη Μαλακάσα. 
Αρχηγός: Μάκης Απέργης 

Παρασκευή - Κυριακή 
26-28 Οκτωβρίου 

Κίσσαβος. Γνωριμία με τη χλωρίδα, πανίδα και ιστορία του βουνού. Συνεργασία με τον Ε.Ο.Σ. 
της Λάρισας. Αρχηγός: Τίμος Χαραλαμπόπουλος 

Σάββατο 
10 Νοεμβρίου 

Μέθανα. Εξερεύνηση του ηφαιστείου και της γεωλογίας της χερσονήσου με τη γεωλόγο Γωγώ 
Γκιώνη. Περπάτημα στην περιοχή. Αρχηγός: Ντον Μάθιους

Σάββατο 
24 Νοεμβρίου 

Φαρμακάς. Ανάβαση στο δάσος με πορεία για 3 ώρες. Φαγητό στην περιοχή Γυμνό και 
επίσκεψη στο οινοποιείο Παπαϊωάννου. Αρχηγός: Τίμος Χαραλαμπόπουλος

Σάββατο 
1 Δεκεμβρίου 

Τα Γεράνια Όρη. Με 3 ώρες πορείας μέχρι την κορυφή Αέρα 
Αρχηγός: Τίμος Χαραλαμπόπουλος

Σάββατο 
8 Δεκεμβρίου 

Φαράγγι Σέτας της Κεντρικής Εύβοιας. Περπάτημα στο φαράγγι δίπλα στο ποτάμι 
Αρχηγός: Δημήτρης Βαβούρης

Παρασκευή - Κυριακή
4-6 Ιανουαρίου

Αμβρακικός. Επίσκεψη στους υγροτόπους του Αμβρακικού καθώς και στο Κέντρο Επισκεπτών 
της Ροδιάς.  Αρχηγός: Μαρτίνος Γκαίτλιχ

Σάββατο
26  Ιανουαρίου

Ελικώνας. Στα χνάρια του Ησιόδου πρόποδες Ελικώνα: Άσκρη, Καταρράκτης Πέτρας.
Αρχηγός: Μαρτίνος Γκαίτλιχ

Πρόγραμμα Εκδρομών

8 Σεμινάρια για την Οικολογία και την Φύση στην Ελλάδα. 
Στα γραφεία μας, Νίκης 20 (5.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ.) Κόστος συμμετοχής: μέλη ΕΕΠΦ €5/σεμινάριο και €25  

για το σύνολο, μη μέλη ΕΕΠΦ €6/σεμινάριο και €35 για το σύνολο. Προϋπόθεση ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων.
 Τρίτη 6 Νοεμβρίου Στοιχεία της Οικολογίας, Μαρία Ρουσομουστακάκη
 Πέμπτη 8 Νοεμβρίου  Η Χλωρίδα στην Ελλάδα, Γιώργος Σφήκας
 Τρίτη 13 Νοεμβρίου  Η Γεωλογία και Γεώτοποι στην Ελλάδα, Γεωργία Φέρμελη
 Πέμπτη 15 Νοεμβρίου  Η Φωτογράφηση της Φύσης, Νίκος Πέτρου
 Τρίτη 20 Νοεμβρίου  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κλεοπάτρα Χατζηκώστα
 Πέμπτη 22 Νοεμβρίου  Το Θαλάσσιο Περιβάλλον στην Ελλάδα, Μαρία Θεσσαλού-Λεγάκη
 Τρίτη 27 Νοεμβρίου  Η Πανίδα στην Ελλάδα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ
 Πέμπτη 29 Νοεμβρίου  Παρεμβάσεις και Καθεστώς Προστασίας της Φύσης στην Ελλάδα, 
  Γιώργος Πολίτης, Δικηγόρος
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Παλαιά Μέλη: Μπο ρεί τε και σείς να ε ξο φλή σε τε τη συν δρομή σας για το 2007 με έ ναν α πο τους 
πα ρα πά νω τρό πους. Θα σας εξυπηρετούσε, ίσως, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της Πάγιας Εντολής. 
Ειδοποιήστε μας αν κάποια στοιχεία σας έχουν αλ λά ξει.

Αν ευχαριστηθήκατε δια βά ζο ντας το Πε ριοδι κό μας και θέ λε τε να βο η θή σε τε την Ελ λη νι κή Ε ται ρί α Προ στα σί ας 
της Φύσης στο έρ γο της, γί νε τε σή με ρα μέ λος ή γράψ τε κά ποιον γνω στό σας, συ μπλη ρώνο ντας την πα ρα κά-
τω αί τη ση και στέλ νο ντάς τη στα γρα φεί α μας, μα ζί με τη συν δρο μή. Θα λαμβάνετε τότε το περιοδικό κάθε τρί-
μηνο και θα έχετε έκπτωση στις εκδρομές και σε ορισμένες εκδόσεις μας.

Η συν δρο μή για το 2007 εί ναι: Τα κτι κό μέ λος . . . . . 35 ΕΥΡΩ Νέ ος (έ ως 24 ε τών) 18 ΕΥΡΩ
 Α ρω γό μέ λος (ορ γα νισμός, ε πι χεί ρη ση) . . . . . 70 ΕΥΡΩ Μέ λος ε ξω τε ρι κού 45 ΕΥ ΡΩ

Θέ λω να εγγρα φώ μέ λος της Ελ λη νι κής Ε ται ρί ας Προ στα σί ας της Φύσης

Τα κτι κό μέ λος  Νέ ος (έ ως 24 ετών)   Μέ λος ε ξω τε ρι κού  Α ρω γό μέ λος 

Ο νο μα: . . . . . . . . . . . . . . . . Ε πώ νυ μο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ε πάγ γελ μα / Ι διό τη τα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Διεύ θυν ση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τ.Κ.:  . . . . . . . . . . . . . .  Πό λη: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Χώ ρα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Τη λέ φω νο κα τοι κί ας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τη λέ φω νο ερ γα σί ας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Σας στέλ νω τη συν δρο μή μου με:

• Κα τά θε ση στο λο γα ρια σμό 120-00-2002-011678 στην ALPHA BANK 

• ή Πάγια Εντολή στον ίδιο λογαριασμό 
Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Πάγιας Εντολής Σταθερού Ποσού  
σε οποιοδήποτε κατάστημα της ALPHA BANK, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας στην ‘Αιτιολογία’.

• Τρα πε ζι κή ε πι τα γή   

• Τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή  

Νέα Μέλη

Δεχόμαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες της ΕΕΠΦ. Μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά 
σας στο λογαριασμό 120-00-2002-011678 στην ALPHA BANK, ειδοποιώντας μας, ή να μας τη στείλετε με όποιον τρόπο 
επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο παραστατικό, για φορολογική χρήση. 

Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2007 είχαμε λάβει τις παρακάτω δωρεές για τους σκοπούς της Εταιρίας:

Δωρεές

Γενικές δωρεές προς την Εταιρία: 

Χριστίνα Προκόπη 150, Κωνσταντίνος Φιλίππου 40, ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 300, Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης 55, Ανώνυμος 120, Νίκος και Νάκη Καλλονά 200, Ιωάννης Καλτσάς 50. 
Διάφορες μικρότερες δωρεές έδωσαν οι Ρεγγίνα Παπαγεωργίου, Μαίρη Μπολάνη.

Ελένη Λαχωβάρη – Rhee εις μνήμην Κάτης και Κώστα Σταυρίτη 500 €
Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές.
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