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Πριν λίγο καιρό έλαβα ένα 
μήνυμα από μια αναγνώστρια του 
περιοδικού που μου ζητούσε πληρο-
φορίες για το που βρήκα τα στοιχεία 
που ανέφερα στο σχόλιο του προ-
ηγούμενο τεύχους για τα τρόφιμα, 
γιατί, όπως έλεγε, δεν μπορούσε να 
τα επιβεβαιώσει από τη ιστοσελίδα 
του Codex Alimentarius. Και όμως, 
τα περισσότερα στοιχεία βρίσκονταν 
εκεί, χωμένα όμως σε κείμενα αμέτρη-
των σελίδων, κάτω από βουνά τεχνι-
κής ορολογίας, δυσπρόσιτα.

Δυσπρόσιτη είναι γενικότερα η 
αλήθεια σήμερα για τον πολίτη, κι 
ας ζούμε στην εποχή της πληροφο-
ρίας. Οι τεχνολογικές και επιστημο-
νικές εξελίξεις είναι τόσο μεγάλες και 
ραγδαίες που απαιτούνται ιδιαίτερες, 
αν όχι εξειδικευμένες γνώσεις για να έχουμε έστω και βασική αντίληψη των περισσοτέρων θεμάτων. Η παγκο-
σμιοποίηση των εμπορικών και πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων έχει δημιουργήσει κολοσσούς 
με ασύλληπτα συμφέροντα που καθορίζουν καταναλωτικά πρότυπα, τρόπους ζωής, ακόμα και την επιβί-
ωση των κρατών. Η χειραγώγηση των ΜΜΕ, πολιτικών, επιστημόνων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητι-
κών κέντρων κ.λπ., επιτρέπει τη διαμόρφωση της γνώμης (ατομικής και Κοινής) κατά το δοκούν με τη δια-
στρέβλωση στοιχείων και μελετών που είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν, την επιλεκτική παρουσίαση επι-
χειρημάτων, την υποδαύλιση του φόβου. Η ύπαρξη του Διαδικτύου λειτουργεί αντιρροπιστικά, σε κάποιο 
βαθμό, και εκεί όμως η ανωνυμία και η αδυναμία τεκμηρίωσης δεν διασφαλίζουν την ακριβή πληροφόρηση.

Τα παραδείγματα, δυστυχώς, είναι αμέτρητα γύρω μας. Από την οικονομική κρίση για τις παραμέτρους 
της οποίας ελάχιστα πραγματικά γνωρίζουμε, ως την τεράστια καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού.

Στα θέματα του περιβάλλοντος οι πολίτες αδυνατούν να σχηματίσουν ουσιαστική, τεκμηριωμένη 
άποψη, άρα και να συμμετέχουν στις διαδικασίες και να πιέσουν για λύσεις.

Πάρτε το θέμα των ΑΠΕ. Οι περισσότεροι φαντάζομαι (όπως και εγώ) πιστεύουν ακράδαντα στην ανά-
γκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την προώθηση των ΑΠΕ στο μέγιστο δυνατόν. Παρ’ όλα αυτά, 
όπως θα είδατε όσοι διαβάσατε τις ποικίλες απόψεις στο αφιέρωμα του προηγουμένου τεύχους για τις ανε-
μογεννήτριες, δεν είναι η «μαγική» λύση όλων των προβλημάτων, όπως περίπου παρουσιάζονται. Υπάρχουν 
επιπτώσεις στη φύση, τεχνικά προβλήματα, αμφισβητήσεις και οικονομικά συμφέροντα, πολλά από τα 
οποία έντεχνα αποσιωπούνται με ...μισές αλήθειες, ισοπεδώνονται με απλουστευτικά (και συνήθως απλο-
ϊκά) επιχειρήματα του τύπου «έτσι γίνεται στη Δανία, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», ενώ όσοι εκφρά-
ζουν αυτές τις αμφιβολίες λοιδορούνται ή στηλιτεύονται ως πολέμιοι της πράσινης ανάπτυξης, των εθνι-
κών συμφερόντων και της σωτηρίας του πλανήτη. 

Αλήθειες και ...  
μισές αλήθειες

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.
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Υπό αυτές τις συνθήκες, η 
συμμετοχή σε «ανοιχτή διαβού-
λευση» για το νέο Ενεργειακό Σχε-
διασμό της χώρας –το κείμενο 
του οποίου περιγράφεται στον 
τύπο ως «...67 σελίδες τεχνικής 
παρουσίασης για πολύ δυνατούς 
«λύτες»...»(!)– φαίνεται μάλλον 
ανέφικτη για να μην πω αστεία.

Στους εθνικούς στόχους περι-
λαμβάνεται η συμμετοχή των βιο-
καυσίμων κατά 10% στις μεταφο-
ρές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΕΕ (Οδηγία 2009/28/EC). Η 
ευρεία χρήση όμως των βιοκαυ-

σίμων βρίσκεται υπό αμφισβήτηση και είναι ένας άλλος τομέας όπου τα πράγματα κάθε άλλο παρά ξεκά-
θαρα είναι. 

Η αιθανόλη, το βιοντήζελ κ.ά. παρουσιάστηκαν ως υποκατάστατα των συμβατικών καυσίμων και προ-
ωθήθηκαν εντονότατα χωρίς να είναι σαφείς οι παράμετροι της διαδικασίας παραγωγής τους, οι πιθανές 
συγκρούσεις με τη γεωργία και κτηνοτροφία και οι πιθανές επιδράσεις στο διεθνές εμπόριο.

Η ραγδαία στροφή προς την καλλιέργεια βιοκαυσίμων σε βάρος των τροφίμων στη Μαλαισία, Ινδονη-
σία, Βραζιλία, Μεξικό και αλλού οδήγησε σε ελλείψεις σιτηρών, ρυζιού, και καλαμποκιού το 2008 με μεγά-
λες ανατιμήσεις (καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές 30ετίας) και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Παράλ-
ληλα αυξήθηκε η ρύπανση από νιτρικά, αποξηράνθηκαν υγρότοποι και κάηκαν τεράστιες εκτάσεις δασών 
στη νοτιοανατολική Ασία, με αποτέλεσμα έκλυση μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Η απώ-
λεια γεωργικής γης συνεχίζεται, ενώ χάνονται γοργά και τα βοσκολίβαδα της Βραζιλίας με αποτέλεσμα τα 
κοπάδια να οδηγούνται βορειότερα σε εκτάσεις που προέρχονται από αποδάσωση στη λεκάνη του Αμα-
ζονίου. Ακόμα και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πολλοί αγρότες στράφη-
καν στον ηλιόσπορο εγκαταλείποντας παραδοσιακές καλλιέργειες, βασιζόμενοι σε αβέβαιες υποσχέσεις 
για απορρόφηση της παραγωγής τους.

Για να είναι ένα βιοκαύσιμο αποδοτικό στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου πρέπει 
να έχει θετικό συντελεστή, δηλαδή να παράγει κατά την καύση του λιγότερο άνθρακα από όσο απορροφά 
το φυτό. Η αιθανόλη από ζαχαροκάλαμο έχει ψηλό συντελεστή (1:8), άλλα όμως καύσιμα έχουν πολύ χαμη-
λότερο ως και οριακό συντελεστή (αιθανόλη από καλαμπόκι 1:1,4). Αν προστεθούν η κατανάλωση ενέρ-
γειας και οι εκπομπές ρύπων κατά την καλλιέργεια, τη διαδικασία παραγωγής του καυσίμου και τη μετα-
φορά του, ο συντελεστής γίνεται αρνητικός για πολλά βιοκαύσιμα.

 Αν μάλιστα συνυπολογιστεί η παραγωγή αερίων από τα δάση που καίγονται για την απόκτηση καλ-
λιεργήσιμης γης και η μείωση της δέσμευσης άνθρακα λόγω της απώλειας των δένδρων, τότε πολλά βιο-
καύσιμα πιθανώς να επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Η έμμεση αλλαγή χρήσεων γης (αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως indirect land-use change ή 
ILUC) φαίνεται πως είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την περιβαλλοντική απόδοση των βιοκαυσίμων. 
Μια πρόσφατη μελέτη για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι τα βιοκαύσιμα συμβάλουν 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μόνο αν παράγονται σε μικρή κλίμακα και σε «μη χρη-
σιμοποιούμενη» γεωργική γη, ενώ υπάρχει κάποιο «κρίσιμο όριο», πάνω από το οποίο οι έμμεσες επιπτώσεις 
οδηγούν σε αύξηση των εκπομπών. Αν και το όριο αυτό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εκτιμάται από τα στοι-
χεία της μελέτης ότι είναι αρκετά χαμηλό και φαίνεται πως ανατρέπει την πρόβλεψη για συμμετοχή των 
βιοκαυσίμων σε ποσοστό 10% στη συνολική κατανάλωση καυσίμων για μεταφορές ως το 2020. Επιπλέον 
η Γαλλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας (ADEME), αναφέρει ότι οι έμμεσες επιπτώ-
σεις πιθανώς αναιρούν κάθε περιβαλλοντικό όφελος και ότι δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε στα βιοκαύσιμα 

Νέα μονάδα παραγωγής αιθανόλης στις ΗΠΑ
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για να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από τις μεταφορές. 
Το θέμα των ILUC αποσιωπήθηκε γενικά και έχει προκαλέ-

σει σημαντικές εντάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, η 
Γερμανική ΜΚΟ Transport & Environment, μαζί με το European 
Environmental Bureau, το BirdLife International και την ClientEarth, 
έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Επιτροπής, 
γιατί κωλυσιεργούσε και αρνήθηκε να παράσχει στοιχεία και τα δεδο-
μένα της προαναφερθείσας μελέτης, κατά παράβαση των διατάξεων 
περί διαφάνειας, πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση, ανοι-
χτής διαβούλευσης στη λήψη αποφάσεων, κ.λπ. 

Παραδόξως η «δημιουργική» αξιοποίηση στοιχείων δεν είναι 
μονοπώλιο των «κακών» υπέρμαχων του λιγνίτη, των μεγάλων φραγ-
μάτων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Την εξασκούν και οι «καλοί».

Τους τελευταίους μήνες είδαν το φως της δημοσιότητας περι-
πτώσεις επιλεκτικής χρήσης και παραποίησης στοιχείων από τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου (Intergovernmental Panel on Climatic 
Change - IPCC).

Το Νοέμβριο 2009, μετά από ηλεκτρονική εισβολή στους υπο-
λογιστές της Μονάδας Μελέτης Κλίματος (Climate Research Unit) του Πανεπιστημίου East Anglia, δημο-
σιοποιήθηκαν έγγραφα και e-mails που έδειχναν παραποίηση δεδομένων, διαφωνίες μεταξύ των επιστημό-
νων και απόκρυψη στοιχείων. Αμφίβολα δεδομένα είχαν χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη μελέτη για τη συμ-
βολή της αστικής θέρμανσης στην παγκόσμια υπερθέρμανση που δημοσιεύτηκε το 1990 στο περιοδικό 
Nature και χρησιμοποιήθηκε από την IPCC για να στηρίξει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της. Μετά 
από αντιπαραθέσεις μηνών, ο διευθυντής της CRU, καθηγητής Φιλ Τζόουνς, που μάλιστα συνέγραψε το 
σχετικό κεφάλαιο της έκθεσης της IPCC για το 2007, παραιτήθηκε και φέρεται να παραδέχτηκε την παρα-
ποίηση των στοιχείων. Τον περασμένο Φεβρουάριο αποσύρθηκε μια μελέτη για την άνοδο της στάθμης των 
θαλασσών που δημοσιεύτηκε το 2009 στο περιοδικό Nature Geoscience «για να διορθωθούν τα συμπερά-
σματά της λόγω χρήσης εσφαλμένων στοιχείων». Η IPCC παραδέχτηκε πρόσφατα πως η περίφημη πρό-
βλεψη για το λιώσιμο των παγετώνων στα Ιμαλάια ως το 2035 είναι ανακριβής και βασίστηκε σε εσφαλμένα 
δεδομένα, αρνείται όμως να διευκρινίσει αν τα στοιχεία για το λιώσιμο των πάγων βασίστηκαν όντως σε μη 
επιστημονική αναφορά που προήλθε από συνέντευξη Ινδού παγετωνολόγου που είχε πει ότι οι παγετώνες 
θα λιώσουν το 2350. Πρόσφατα επίσης η Ολλανδική κυβέρνηση ζήτησε εξηγήσεις γιατί στην ίδια έκθεση 
παρουσιάζεται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας κάτω από τη στάθμη της θάλασσας (56%), αντί του 
πραγματικού (29%) και υπερεκτιμάται ο κίνδυνος κατάκλυσης.

Όπως ήταν φυσικό η δημοσιοποίηση αυτών των λαθών (;) προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και ενί-
σχυσε τα επιχειρήματα των σκεπτικιστών της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, παρά τις δηλώσεις του επικεφα-
λής της ICPP Ρατζέντρα Πατσαούρι ότι τα λάθη αυτά «… δεν μπορούν να ακυρώσουν τις προβλέψεις της 
Επιτροπής για την άνοδο της θερμοκρασίας και της στάθμης των θαλασσών …», το Μάρτιο ο ΟΗΕ ανέθεσε 
σε μια ανεξάρτητη διεπιστημονική επιτροπή με έδρα την Ολλανδία να αναθεωρήσει την έκθεση του 2007. 
Για να εξασφαλιστεί «… η πλήρης διαφάνεια, ακρίβεια και αντικειμενικότητα …», όπως δήλωσε ο ΓΓ Μπαν 
Κι Μουν. Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων θα ανακοινώσει τα ευρήματά της τον Αύγουστο και ο επικε-
φαλής της Ρόμπερτ Ντίκγκραφ δήλωσε ότι θα είναι «πραγματικά ανεξάρτητη»!

Με κίνδυνο να κατηγορηθώ για ...οτιδήποτε, θα κάνω την αφελή ερώτηση. Αν τα δεδομένα είναι αδι-
άσειστα και τα συμπεράσματα ξεκάθαρα ποιος ο λόγος για κατασκευασμένες αλήθειες; Και η δήλωση ότι 
η νέα επιτροπή επιστημόνων θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη σημαίνει άραγε ότι η IPCC δεν ήταν;

Μήπως και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει δημιουργήσει νέα οικονομικά συμφέροντα 
που απαιτούν να στηριχθούν πάσει θυσία τα καταστροφολογικά σενάρια;

Τελικά μπορούμε εμείς, οι πολίτες, να μάθουμε την αλήθεια για τα θέματα που καθορίζουν τη ζωή μας; 
Νίκος Πέτρου

Ποικιλίες σόγιας
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Αιγαίο
μια θάλασσα ζωής

Yπάρχουν αμέτρητοι θησαυροί στο βυθό του 
Αιγαίου. Μερικοί απ’ αυτούς είναι ανθρώπινα έρ-
γα, μνημεία των αρχαίων ελληνικών πολιτισμών. 
Χρόνια τώρα, περιμένουν υπομονετικά τον δύτη-
αρχαιολόγο που θα τους ανακαλύψει, για να τους 
χαρίσει μια νέα, δεύτερη ζωή. Όταν κάποτε ανα-
συρθούν και καθαριστούν, θα τοποθετηθούν πάνω 
σε βελούδο, πίσω από την πολυτελή γυάλινη προ-
θήκη ενός μουσείου και θα εκτίθενται μεγαλόπρε-
πα, μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων.

Yπάρχουν όμως εδώ και διαφορετικοί θησαυ-
ροί. Δεν θα εκτεθούν ποτέ σε προθήκες μουσείων 
γιατί, αντίθετα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, έξω 
από το νερό χάνουν τη λάμψη και την αξία τους. H 
θέση τους είναι στο βυθό και μόνο ο φωτογραφικός 
φακός μπορεί να τους «ανασύρει». Είναι θησαυροί 
που δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά στο ίδιο το Αιγαίο. 
Είναι τα παιδιά του, οι υποβρύχιοι κάτοικοί του, οι 

ζωντανοί, βιολογικοί θησαυροί του.
Οι λέξεις «υποβρύχιος κόσμος» φέρνουν στο 

μυαλό μια εικόνα που κυριαρχείται από το βαθύ 
γαλάζιο χρώμα, το λιγοστό φως και την απουσία 
έντονων χρωματικών αντιθέσεων. Οι περισσότε-
ροι πιστεύουν ότι ο θαλάσσιος πυθμένας είναι μια 
αχανής αμμώδης έρημος ή ένα ομοιόχρωμο καφε-
τί χαλί από φύκη που σκεπάζουν τα βράχια. Ελά-
χιστοι γνωρίζουν πως, μόνο με μια κοινή μάσκα 
και την απαιτούμενη θέληση, η άποψή τους για το 
υποθαλάσσιο περιβάλλον θα ανατραπεί ολοκληρω-
τικά. Το μυστικό είναι να πλησιάσει κανείς κοντά 
στον βυθό και να περάσει σε άλλη κλίμακα παρα-
τήρησής του. Ακόμη και από τα πρώτα εκατοστά 
εμφανίζεται ένας άγνωστος όσο και υπέροχος κό-
σμο. Σε αντίθεση με το επιβλητικό βαθύ γαλάζιο 
που κυριαρχεί κάτω από την επιφάνεια, οι οργανι-
σμοί που ζουν στο βυθό συχνά «επιλέγουν» τα χρώ-
ματά τους, με την ελευθερία και τη φαντασία ιδι-
όρρυθμου και μεγαλοφυούς καλλιτέχνη. Τι να πρω-
τοθαυμάσει κανείς; Τα κιτρινοπράσινα φθορίζοντα 

Υποβρύχιος κόσμος
κείμενο και φωτογραφίες 
του Αλέξανδρου Φραντζή*

* Ο Αλέξανδρος Φραντζής είναι δόκτωρ βιολόγος - ωκεανογράφος 
και πρόεδρος του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος». 
Οι φωτογραφίες είναι από το βιβλίο του «Μεσόγειος - Υποβρύ-
χια διαδρομή».

6



χρώματα μιας θαλάσσιας ανεμώνης, τα έντονα πορ-
τοκαλί και κόκκινα των σπόγγων, τα απαλά ροζ και 
ιώδη των ασβεστολιθικών φυκών ή τους εκκεντρι-
κούς χρωματικούς συνδυασμούς των γυμνοβραγχί-
ων; Το Αιγαίο κρύβει ζωντανούς θησαυρούς, που 
με την ομορφιά και την ποικιλία των μορφών και 
των χρωμάτων τους αφήνουν έκπληκτο τον επι-
σκέπτη του βυθού. H γνωριμία μαζί τους αποτε-
λεί μια γοητευτική αισθητική απόλαυση. Παράλ-
ληλα όμως, ανατρέπει πολλές από τις λανθασμένες 
απόψεις μας, περί του έμβιου κόσμου γενικότερα.

H ζωή στη στεριά μας έχει συνηθίσει με ζώα 
που κινούνται και φυτά που γαντζώνονται γερά 
στο έδαφος με ρίζες. Έτσι, δεν είμαστε ιδιαίτε-
ρα εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι, παρότι σταθερά 
προσκολλημένοι στο βυθό, πολλοί θαλάσσιοι ορ-
γανισμοί όπως οι σπόγγοι, οι θαλάσσιες ανεμώνες, 
τα κοράλλια, οι φούσκες κ.λπ. είναι ζώα. Κίνηση 
και ακινησία εξαρτώνται από τις δυνατότητες που 
παρέχει σε κάθε οργανισμό το περιβάλλον του. 
Στη θάλασσα το διαρκώς κινούμενο νερό μεταφέ-
ρει πλήθος από τροφικά σωματίδια, διαφόρων με-
γεθών και προτιμήσεων. Γιατί να κουράζονται τα 
ζώα, όταν υπάρχει αυτό το «μάννα εξ’ ουρανού»; 
Ρουφώντας και φιλτράροντας το νερό ή απλώνο-
ντας κολλώδεις βραχίονες για να παγιδεύουν όποιο 

Φ
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τ. 
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Γαρίδα (Gnathophyllum elegans)
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μικροοργανισμό ή τροφικό σωματίδιο πε-
ράσει από κοντά τους, οι σπόγγοι, τα κο-
ράλλια και πολλοί άλλοι υποθαλάσσιοι κά-
τοικοι δεν έχουν κανένα λόγο να τρέχουν 
πίσω από την τροφή τους. H σωστή επι-
λογή μιας «ευάερης» θέσης στο βυθό είναι 
ικανή να τους εξασφαλίζει τα προς το ζην 
για πολλά χρόνια. Γι’ αυτό και ο ανταγωνι-
σμός για την απόκτησή της είναι έντονος, 
ειδικά πάνω στον βραχώδη βυθό, που πα-
ρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Στις σκιερές κυρίως πλευρές των βρά-
χων, όπου η παρουσία των φυκών είναι 
αισθητά μειωμένη, όλη η διαθέσιμη επι-
φάνεια είναι συνήθως καλυμμένη από 
ζωντανά χαλιά με απίθανα χρώματα. Απο-
τελούνται κυρίως από σπόγγους αλλά και 
άλλα ζώα ή φυτά που δημιουργούν κρού-
στες πάνω στο βράχο. Πολλά διαφορετι-
κά είδη συνωστίζονται σαν κομμάτια ενός 
πολύχρωμου κολλάζ. Ωστόσο, πίσω από τα 
φανταχτερά χρώματα κρύβεται ένας αργός 
μα αδυσώπητος αγώνας επιβίωσης. Σε μια 
πυκνοκατοικημένη, και προφανώς προνο-
μιακή, γωνιά του βυθού δεν είναι εύκολο 
να βρεθεί ελεύθερο κομμάτι βράχου για 
να εποικιστεί. Ακόμα δυσκολότερο να συ-
γκρατηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήμα-
τα. O ανταγωνισμός είναι σκληρός και όλα 
τα όπλα είναι θεμιτά. Διασυνοριακός χημι-
κός πόλεμος, περικύκλωση του αντιπάλου, 
επικάλυψη.... κι όποιος αντέξει! Σε ένα κό-
σμο όπου επιβιώνουν μόνο οι ικανότεροι, 
το ζητούμενο είναι η αντοχή στις επιθέσεις 
με διατήρηση των κεκτημένων, η γρήγορη 
ανάπτυξη και ο επιτυχής πολλαπλασιασμός.

Το ενδιαφέρον του υποβρύχιου κό-
σμου δεν περιορίζεται, βέβαια, στους ορ-
γανισμούς που ζουν σταθερά προσκολ-
λημένοι στο βυθό. Αυτοί είναι απλώς πιο 
εύκολα προσιτοί και συνήθως πολύ πιο 

έντονα χρωματισμένοι. Εκατοντάδες άλλοι κάτοι-
κοι του βυθού, οι γαρίδες, οι αστερίες, τα χταπό-
δια και βέβαια τα ψάρια, έχουν να αποκαλύψουν 
τις μικρές, εντυπωσιακές, βιολογικές ιστορίες τους 
στον υποβρύχιο παρατηρητή. Τα ψάρια ειδικότερα 
έχουν τροφική και οικονομική αξία για μας, αλ-
λά είναι και σημαντικός δείκτης της παραγωγικό-
τητας και του πλούτου μιας θάλασσας. Δυστυχώς 
σε πολλές περιοχές του Αιγαίου όπου κάποτε τα 
ψάρια αφθονούσαν, τα τελευταία χρόνια επικρα-
τεί μια ανησυχητική ηρεμία. Τα σημάδια της αν-
θρώπινης επέμβασης είναι πλέον εμφανή κι έτσι 
η συνάντηση με ψάρια μεσαίου και μεγάλου με-
γέθους έχει γίνει ιδιαίτερα σπάνια.

Τα κάθε είδους απόβλητα του πολιτισμού μας 
δηλητηριάζουν, αναμφίβολα, την υποθαλάσσια ζωή. 
Όμως στις ελληνικές θάλασσες, και ειδικότερα στο 
Aιγαίο, η ρύπανση βρίσκεται ακόμη σε σχετικά χα-
μηλά επίπεδα (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε χρειά-
ζεται να την περιορίσουμε το συντομότερο). Τα κα-
ταστρεπτικά αποτελέσματά της είναι άμεσα ορατά 
μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ο Σαρωνι-
κός, ο Θερμαϊκός ή ο Παγασητικός κόλπος. O υπ’ 
αριθμόν ένα υπαίτιος της απουσίας των ψαριών από 
τα υποθαλάσσια τοπία του Αιγαίου δεν είναι η ρύ-
πανση, αλλά η καταστροφική υπεραλιεία τους. Χρό-
νια τώρα, το ψάρεμα με δυναμίτη, η παράνομη χρή-
ση της μηχανότρατας στα ρηχά νερά, το νόμιμο και 
παράνομο υποβρύχιο ψάρεμα και ο μεγάλος αριθ-
μός των μη επαγγελματιών ψαράδων (που κατορ-
θώνουν να εφοδιάζονται με άδειες για δίχτυα και 
παραγάδια) δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αναγέν-
νησης στα ιχθυοαποθέματα. Επιπλέον, όλες οι πα-
ραπάνω μέθοδοι αλιείας ασκούν εξαιρετικά έντονη 
πίεση σε ένα και μόνο τμήμα του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος. Πρόκειται για το παράκτιο οικοσύστη-
μα, που από την φύση του είναι το πιο παραγωγι-
κό, το πιο εύθραυστο και το πιο σημαντικό για την 
διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών.

Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι πίστευαν πως 
οι θάλασσες και οι ωκεανοί έχουν θαυματουργι-
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Τα «ξέφωτα» που δημιουργούν οι φυτοφάγοι αχινοί.  
Αν ο πληθυσμός τους δεν ελεγχθεί από τους σαργούς 

ο βράχος θα μείνει γυμνός από φύκη.
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κές αναγεννητικές ικανότητες. Θεωρούσαν πως 
τα ιχθυοαποθέματα είναι ανεξάντλητα. Δεν άργη-
σε όμως να αποδειχθεί, τόσο επιστημονικά όσο και 
εμπειρικά, πως επρόκειτο για μεγάλη πλάνη. Εκτός 
από τα όρια αντοχής κάθε εκμεταλλεύσιμου πλη-
θυσμού, πρόσφατα αντιληφθήκαμε ότι, σε πολλές 
περιπτώσεις, ένα ολόκληρο οικοσύστημα μπορεί 
να στηρίζεται σε ένα ή ελάχιστα ζωικά είδη, που 
ονομάζονται «είδη κλειδιά». Έτσι, η μείωση των 
πληθυσμών αυτών και μόνο των ειδών είναι αρκε-
τή για να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, 
που οδηγεί στην υποβάθμιση όλου του οικοσυστή-
ματος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα 
των σαργών και των καφέ αχινών.

Οι σαργοί είναι κοινά ψάρια και δεν μοιάζουν 
να έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Όσο για τους αχινούς, 
παρατηρώντας τη μορφή και τις περιορισμένες 
ικανότητες μετακίνησης τους, θα τους χαρακτή-
ριζε κανείς ως ζώα δευτερεύουσας σημασίας για 
το θαλάσσιο περιβάλλον. Kι όμως τα φαινόμενα 
απατούν! O καφέ αχινός Paracentrotus lividus είναι 
το πιο σημαντικό φυτοφάγο ζώο της Mεσογείου. 
Bόσκοντας, οι αχινοί δημιουργούν περιστασιακά 
«ξέφωτα» ανάμεσα στα φύκη, αυξάνοντας τοπικά 
την ποικιλομορφία του βυθού Όσο λοιπόν, ο αριθ-
μός των αχινών μιας περιοχής παραμένει σε κανο-
νικά επίπεδα, ο ρόλος τους είναι ευεργετικός. Μέ-

χρι πρότινος, οι σαργοί που είναι οι κύριοι θηρευ-
τές του αχινού, διατηρούσαν τους αριθμούς του σε 
κανονικά επίπεδα. Όμως, η αλόγιστη αλιεία μείω-
σε ή και εξαφάνισε τοπικά τους σαργούς με απο-
τέλεσμα ανεξέλεγκτες πληθυσμιακές εκρήξεις των 
αχινών, που κυριολεκτικά εξαφανίζουν την υπο-
θαλάσσια βλάστηση και μετατρέπουν τον βυθό σε 
γυμνό, σεληνιακό τοπίο. Μαζί με τα «δάση» και 
τα «λιβάδια» των φυκών, εξαφανίζονται χιλιάδες 
μικροπεριβάλλοντα διαβίωσης, διατροφής, προ-
στασίας και ωοτοκίας πολλών μικρών ζώων όπως 
τα σκουλήκια, τα καβούρια, οι γαρίδες, τα μικρά 
ψάρια κ.λπ. Πολλά άλλα ψάρια πλήττονται έμμε-
σα γιατί χάνονται οι θώκοι που ζει και αναπαρά-
γεται η τροφή τους, ή οι χώροι όπου τα ίδια ενα-
ποθέτουν τα αυγά τους και προστατεύονται σε νε-
αρή ηλικία. Έτσι, μια φαινομενικά περιορισμένη 
επέμβαση του ανθρώπου (υπεραλιεία των σαργών) 
οδηγεί, βήμα προς βήμα, σε μια ολική ανατροπή 
της ισορροπίας του οικοσυστήματος. 

Yπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα, που 
εύκολα μπορούν να δείξουν πόσο λίγο γνωρίζου-
με το θαλάσσιο περιβάλλον μας. Αγνοώντας τόσο 
την αξία του όσο και τις αρχές ομαλής λειτουργί-
ας του, είναι φυσικό να μην το εκτιμάμε και να 
μην το σεβόμαστε όσο του αξίζει. Βασική προϋ-
πόθεση για να μπορέσει να επιβιώσει το θαλάσσιο 

Σαργοί, μυτάκια και μελανούρια
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περιβάλλον μας είναι να γίνει πλατιά κα-
τανοητό ότι από αισθητικής, οικολογικής 
αλλά και οικονομικής άποψης αποτελεί 
ένα ανεκτίμητο κομμάτι φυσικής κληρο-
νομιάς, από το οποίο εξαρτόμαστε όλοι.  
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τα μικρά 
παιδιά έρχονται σε επαφή με τις καταδύ-
σεις και εξοικειώνονται με τον κόσμο του 
βυθού, από δέκα χρονών! Στα ονομαζόμε-
να «μαθήματα για τη θάλασσα» τα παιδά-
κια γνωρίζουν από κοντά τη συναρπαστι-
κή εμπειρία της επαφής με τον κόσμο του 
απέραντου γαλάζιου. Μπορούμε να συλ-
λάβουμε άραγε πόσο συγκλονιστική είναι 
για την αθώα, τρυφερή και εξερευνητική 
ψυχούλα ενός παιδιού μια τόσο άμεση επι-
κοινωνία με τον υποβρύχιο κόσμο; Mπο-
ρούμε να καταλάβουμε πόσο βαθιά χαρά-
ζει μια σχέση ειρήνης, σεβασμού και αρ-
μονίας με το θαλάσσιο περιβάλλον του; 
Είναι ένα παράδειγμα που το Αιγαίο μας 
επιτρέπει, και ταυτόχρονα μας επιβάλλει, 
να το μιμηθούμε. 

Η ελπίδα για το μέλλον είναι να αξι-
οποιήσουμε αυτά που μας παρέχουν οι 
θάλασσές μας με ήπιες μορφές εκμετάλ-
λευσης, συμβατές με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τέτοιες είναι η παραδοσι-
ακή παράκτια αλιεία, η σωστή και ελεγ-
χόμενη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών 
και οι σύγχρονες, ποιοτικές μορφές οικο-
τουρισμού. Σε περιοχές όπου οι άνθρω-
ποι άρχισαν να πονούν και να σέβονται 
τη φυσική τους κληρονομιά, η μεσογει-
ακή φύση έδειξε πολύ γρήγορα ένα ανα-
γεννημένο πρόσωπο. Σε πολλά θαλάσσια 
πάρκα, ακόμη και κάτω από συνθήκες με-
ρικής προστασίας, τα ψάρια επέστρεψαν 
με εντυπωσιακό τρόπο. Όπου δε η προ-
στασία συνδυάστηκε με σωστά σχεδιασμέ-
νο οικοτουρισμό (φυσιολατρικές περιηγή-
σεις, καταδύσεις κ.λπ.), οι κάτοικοι είδαν 
τα εισοδήματά τους να ανεβαίνουν και κα-

τάλαβαν γρήγορα ότι ένα ψάρι έχει πολύ μεγαλύ-
τερη αξία στο βυθό παρά στο πιάτο. Παράλληλα, 
οι ψαράδες που αποδέχτηκαν και σεβάστηκαν τα 
θαλάσσια πάρκα, ως τόπους αναπαραγωγής των 
ψαριών, είδαν την παραγωγή τους να αυξάνεται. 

H δημιουργία θαλάσσιων πάρκων δεν είναι βέ-
βαια η πανάκεια όλων των οικολογικών προβλη-
μάτων μας. Άλλωστε, μικρές προστατευόμενες 
περιοχές δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν οι-
κολογικά υγιείς αν όλα γύρω τους καταστραφούν. 
Όμως, εκτός από κέντρα αναγέννησης των ιχθυο-
αποθεμάτων και ζωντανά μουσεία φυσικής ιστο-
ρίας που προστατεύουν σπάνια είδη, τα θαλάσσια 
πάρκα μπορούν να είναι παραδείγματα αρμονικής 
συνύπαρξης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος 
και, πάνω από όλα, χώροι εκπαίδευσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού. Αυτός είναι κι ο σημα-
ντικότερος ρόλος τους, αφού η πολυπόθητη «οι-
κολογική συνείδηση» δεν μπορεί να επικρατήσει 
αυθόρμητα. Τι καλύτερη κληρονομιά θα μπορού-
σαμε να αφήσουμε στις μέλλουσες γενεές, ώστε 
να μπορέσουν κι αυτές, να χαρούν ζωντανό τον 
πλούτο και την ομορφιά του βυθού του Αιγαίου; 

Γυμνοβράγχιο  
(Flabellina affinis)

Γαρίδα-καθαριστής 
(Stenopus spinosus)
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Γοργόνια (Paramuricea clavata)

Πολύχαιτο (Protula sp.)

Καφέ αστακός (Palinurus elephas)

Σπόγγος (Oscarella lobularis)
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Το Αιγαίο είναι χωρίς αμφιβολία η θά-
λασσα-Μάνα μας. Ένα μεγάλο μέρος απ’ 
ό,τι είναι Ελληνικό κυοφορήθηκε, γεννή-
θηκε, γαλουχήθηκε κι ωρίμασε μέσα και 
γύρω απ’ αυτή τη θάλασσα κι εξαπλώθηκε 
μετά κι αλλού, μα πάντα κοντά στις ακτές. 
H αναζήτηση κι η περιέργεια, το ανήσυχο 
πνεύμα κι η ευστροφία, το υλικά και πνευ-
ματικά ωφέλιμο, το δανεικό και το πρω-
τότυπο, η ανάγκη για ξενιτεμό και περι-
πέτεια, η επιθυμία για καλύτερη ζωή, αλ-
λά κι ο άκρατος ατομικισμός και το πάθος 
για διάκριση κι αναγνώριση, έγιναν ιστο-
ρική πραγματικότητα «στις αμμουδιές του 
Ομήρου» μέσα σε μια μοναδική σύνθεση. 
Επομένως, ένα γοητευτικό ταξίδι στο Αι-
γαίο με τα ονόματα των ψαριών του είναι 
πάντα επίκαιρο και διαχρονικό. 

Αγναντεύοντας ψηλά από ένα πέτρινο 
λόφο με σκίνα θα δούμε ζωντανά ή νοερά, 
εκεί «στου γλαυκού το γειτόνεμα», μέσα 
στην αστραφτερή γαλήνη ή στ’ αφρισμέ-
να κύματα, τα κυκλαδικά και τα μινωικά 
πλοία, τους βυζαντινούς δρόμωνες, τις 
σκούνες και τις μπρατσέρες ή τα τρεχα-
ντήρια να διασχίζουν ακρωτήρια και κόλ-
πους, περάσματα κι ανοιχτή θάλασσα, κά-
νοντας εμπόριο ή ψάρεμα. Σε ένα τέτοιο 
ταξίδι, «καβάλα στο δελφίνι», θα παρατη-
ρήσουμε, με το γυαλί του ψαρά, τις πέρκες 

με τα πελώρια σβάραχνα, τους λαμπερούς γύλους 
ή τα τονάκια να μας συντροφεύουν ή να γεμίζουν 
το πιάτο μας, ενώ το ίδιο κρασί ευφραίνει, το ίδιο 
αεράκι δροσίζει ή «φυσά κι ανάβουνε τα πορτοκά-
λια» κι ο ίδιος ήλιος άλλοτε θάλπει κι άλλοτε καίει. 
Πώς τα ξέρουμε αυτά; Μα τα ζούμε κάθε τόσο ή 
τα βλέπουμε με τα μάτια της ποίησης, εκεί που οι 
«πατούσες μας σύναξαν σοφία στην άμμο» ή στις 
θαυμάσιες μινωικές τοιχογραφίες της Κρήτης και 
της Σαντορίνης, στους σφραγιδόλιθους, στις αγ-
γειογραφίες, όπου εναλλάσσονται τα δελφίνια και 
τα χελιδονόψαρα με τα χταπόδια και τα κοχύλια, 
με τους κρίνους, τα περιστέρια και τα χελιδόνια. 

Τι καλύτερος τρόπος να κάνει κανείς αυτό το 
ταξίδι με τα διαχρονικά ονόματα;

Τα πρώτα ονόματα για τα ψάρια του Αιγαίου 
μας τα κληροδότησε ο Αριστοτέλης. Ρωτώντας, πα-
ρατηρώντας και μαθαίνοντας από τους αρχαίους 
ψαράδες, κατέγραψε, ταξινόμησε κι έλεγξε τις πα-
ρατηρήσεις και τις γνώσεις και μας παρέδωσε γρα-
πτές τις μαρτυρίες του, γι’ αυτό και δίκαια θεωρεί-
ται ο πατέρας και της Ιχθυολογίας. O περίφημος, 
γερμανικής καταγωγής, Άγγλος ιχθυολόγος του 
19ου αιώνα A. Günther έγραψε: «είναι εκπληκτι-
κό το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης μπόρεσε να βρει 
τόσες αλήθειες, ώστε κανείς από τους μετέπειτα 
του δεν είχε τίποτα να προσθέσει σ’ αυτές». 

Πολλοί άλλοι συγγραφείς, αρχαίοι και βυζαντι-
νοί, μας κληροδότησαν ενδιαφέρουσες πληροφο-
ρίες και έτσι έχουμε πολλές γραπτές πληροφορί-

Τα ψάρια και τα ονόματά τους

κείμενο του Παναγιώτη Σ. Οικονομίδη*
φωτογραφίες του Αλέξανδρου Φραντζή

Στη μνήμη του Juraj HOLCIK (1934-2010), 
Διακεκριμένου ιχθυολόγου κι εκλεκτού φίλου

Μουρμούρες  
(Lithognathus 

mormyrus)
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ες για τα ψάρια του Αιγαίου και είμαστε σε θέση 
να ξέρουμε τι μας έμεινε. Στη Σύμη π.χ. η Ζαχα-
ρίου-Mαμαλίγκα1 υπολόγισε ότι από τα 206 τοπι-
κά ιχθυωνύμια, τα 45 είναι αρχαία – περισσότερα 
από 1 στα 5 ονόματα διασώθηκαν εδώ και 3.000 
χρόνια κι ας πέρασαν από το φτωχό νησί διάφοροι 
εισβολείς! Αντίστοιχα διασώθηκαν ονόματα σε όλο 
το Αιγαίο ή όπου επηρέαζε η παράδοσή του. Οι 
αρχαίοι ψαράδες λέγανε: Aθερίνη, Bελόνη (=Bελο-
νίδα ή Zαργάνα), Γαλεός, Γλάνις (Γλανίδι στην Tρι-
χωνίδα), Έγχελυς, Eρυθρίνος (=Λυθρίνι), Zύγαινα, 
Θρίσσα, Θύννος, Iουλίς και Ίουλος (=Γύλος), Iππό-
καμπος, Ίππουρος (=Tσιπούρα), Kαρχαρίας, Kέ-
φαλος, Kολίας, Kυπρίνος, Λάβραξ, Mελάνουρος, 
Mόρμυρος, Σμύραινα, Ξιφίας, Oρφός, Πέρκη, Πη-
λαμύς, Σάλπη, Σαργός, Σαρδίνη, Σαύρος (=Σαυρί-
δι), Σκόμβρος, Σκόρπαινα και Σκορπίος ή Σκορπίς, 
Σμαρίς, Σπάρος, Σύαξ, Συναγρίς, Tίλων (=Tιλινάρι, 
ψάρι του γλυκού νερού), Φάγγρος, Xάννος, Xελών 
(=Xελωνάρι στη Bιστωνίδα), Xρύσοφρυς (=Xρυσό-
φα, όπως έλεγε την Tσιπούρα ο πατέρας μου στη 
Θάσο). Δεν είναι δύσκολο, νομίζω, να αναγνωρι-
στούν τα σημερινά ονόματα. Κι όχι μόνο αυτά αλ-
λά και ονόματα προϊόντων, όπως το περίφημο «χα-
βιάρι», που κατά το Γεωργακά3 ετοιμολογείται ως: 
αβγάριον > αβγάρι > χαβιάρι. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι «περιπέτειες» 
μερικών ονομάτων. Το όνομα Σάλπα, για παρά-
δειγμα –ή Σάλπη των αρχαίων, αυτό το λαμπερό 
κι άνοστο ψάρι του Αιγαίου– χρησιμοποιείται σή-
μερα, μαζί με άλλα, αυτούσιο ή αναγνωρίσιμα πα-
ραφθαρμένο, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Μεσο-
γείου: Salpa στην Ιταλία, Ισπανία, Kορσική, Γιου-
γκοσλαβία και Aλγερία, Sarpa στη Γαλλία, Salema, 
Choupa, στην Πορτογαλία, Scelpa, Xilpa στη Mάλ-
τα, Selpa στη Bεγγάζη, Scelpa, Chelba στην Τρί-
πολη της Λιβύης κ.ά. 

Το όνομα Σύαξ ή Συάκι σήμερα σπάνια πια 
αποδίδεται στο Psetta maxima (αυτό το μεγάλο πλα-
τύ ψάρι που εμφανίζεται κοντά στις εκβολές, ιδι-
αίτερα στη Θράκη, κι είναι περιζήτητο στην Κω-
σταντινούπολη), γιατί είναι πλέον γνωστό στα νε-
οελληνικά με το τούρκικο όνομα Kαλκάνι (από τη 
μικρή και στρόγγυλη, γεμάτη καρφιά, μογγολική 
ασπίδα - όπως το συάκι, δηλαδή, που έχει αυτά 
τα «καρφιά»). Πριν πολλά-πολλά χρόνια, είχα την 
τύχη να δεχτώ στο ΑΠΘ μερικά δείγματα ψαριών 
από την Aγχίαλο του Εύξεινου Πόντου (σημερινή 
βουλγαρική πόλη Πομόρια), δώρο ενός Βούλγαρου 
πια, αλλά ελληνικής καταγωγής, ψαρά. H έκπλη-
ξή μου ήταν πολύ μεγάλη όταν σε ένα σχετικά μι-
κρόσωμο δείγμα Psetta maxima, είδα γραμμένο με 
κυριλλικά γράμματα «Συάκι»! Ο ψαράς του Εύξει-

* Ο Παναγιώτης; Σ. Οικονομίδης είναι ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ.  
Email: psecon@bio.auth.gr

Δράκαινα (Trachinus draco)

Κοκκινόχανος (Anthias anthias) 

Αρσενική χειλού (Symphodus tinca)

Σκορπίνα (Scorpaena scrofa)
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νου Πόντου είχε κρατήσει τη μητρική του 
γλώσσα και παράδοση! 

Ένα ωραίο παράδειγμα αντιδανείου 
αφορά στον Τόννο, που οι αρχαίοι ονό-
μαζαν «Θύννο» (προφερόταν κάτι σαν: 
Θούννος). Όταν οι Λατίνοι πήραν το όνο-
μα από τους Έλληνες της Σικελίας το εί-
πανε Τούννο (!), γιατί πρόφεραν το «θ» 
ως «τ»! Όπως και το «δ» που το πρόφεραν 
ως «d» κι έτσι ακριβώς ο ωραίος «Άδωνις» 
έγινε «Αντώνης»!

Υπάρχει, λοιπόν, θησαυρός στα ονό-
ματα των ψαριών, που σηματοδοτούν την 
αδιάκοπη ενασχόληση των Ελλήνων με 
τους ζωντανούς οργανισμούς των νερών, 
πηγή τροφής ή άλλων προϊόντων αλλά 
και περιέργειας. Διαχρονικά! Ο κλασικός 
βυζαντινός Πτωχοπρόδρομος μιλά για τις 
εκλεκτές «τριγλίες», όπως τις λένε και σή-
μερα ακόμα σε μερικά μέρη στο νότιο Αι-
γαίο, στην Κύπρο, αλλά και την Κάτω Ιτα-
λία, ενώ εμείς οι υπόλοιποι υιοθετήσαμε 
το Βενετσιάνικο όνομα «μπαρμπούνι» (με 
... μουστάκια πάντα!) – ίσως από τους δού-
κες των Κυκλάδων που τα καλοτρώγανε! 

Αρχαία ονόματα φυσικά υπάρχουν, όχι 
μόνο για τα ψάρια αλλά και για πολλούς 
άλλους θαλασσινούς οργανισμούς, όπως: 
μέδουσες, αχινοί, γαρίδες, καβούρια, χτα-
πόδια, αχιβάδες, κ.ά. 

Οι δυτικοί επιστήμονες άρχισαν να δια-
μορφώνουν συστηματικά και να θεσπίζουν 
τους κανόνες της σύγχρονης επιστημονι-
κής έρευνας από τον 18ο αιώνα. Ο περίφη-
μος Σουηδός φυσιοδίφης Kάρολος Λινναί-
ος πρότεινε, στο σύγγραμμά του Systema 
Naturae, τη διώνυμη ονοματολογία για τα 
φυτά και τα ζώα, που επιβλήθηκε υποχρε-
ωτικά με αφετηρία το 1758, έτος εμφάνι-
σης της 10ης έκδοση του συγγράμματος. 
Τις πληροφορίες για τα ψάρια τις πήρε από 
έρευνες του επίσης Σουηδού Peter Artedi, 
που κυριολεκτικά ξεσκόνισε τα αρχαία κεί-
μενα, αλλά δυστυχώς πέθανε νέος, μόλις 
30 χρονών, το 1735. Έκτοτε, λοιπόν, καθι-
ερώθηκαν, λατινοποιημένα πλέον, πολλά 
αρχαιοελληνικά ονόματα ψαριών, τα οποία 
στη συνέχεια πέρασαν από «σαράντα κύ-
ματα» με τις αναθεωρήσεις που άλλαξαν 
την κατάταξη των ειδών στα γένη. 

Από το 19ο αιώνα άρχισαν οι γλωσσο-
λόγοι και οι φυσιοδίφες, ξένοι κι Έλληνες, 
να ψάχνουν τα αρχαιοελληνικά ονόματα 
των ψαριών και να προσπαθούν να τα ταυ-
τίσουν με τα σημερινά. Kι εδώ πλέον τα 
διασωζόμενα ονόματα, ιδίως στις «όχθες» 

και στα νησιά του Αιγαίου -αλλά και όπου αλλού 
αναπτύχθηκε ο Ελληνικός Πολιτισμός- ήταν πο-
λύτιμη κι ανεκτίμητη κληρονομιά. Έτσι, ήδη από 
το 19ο αιώνα, προέκυψαν αναφορές και κατάλο-
γοι ονομάτων από ξένους φυσιοδίφες που ζού-
σαν στην χώρα μας, όπως οι Γερμανοί Erhard4 και 
Heldreich5 και στον 20ο αιώνα πολλοί άλλοι. Ταυ-
τόχρονα, εκδόθηκαν κι ανάλογοι κατάλογοι από 
γλωσσολόγους, όπως ο Hoffman (σε συνεργασία 
με τον περίφημο Αμερικανό ιχθυολόγο David Star 
Jordan)6, o Krumbacher7, o Wood8, o Strömberg9, 
o D’ Arcy W. Thompson2 κ.ά., αλλά κι Έλληνες 
όπως ο Kοραής10, ο Bούρος11 κι αργότερα ο Aπο-
στολίδης12 και άλλοι. Ανάμεσά τους και η Ζαχαρί-
ου-Mαμαλίγκα13 που ο κατάλογος της βγήκε και 
στα Ελληνικά πλέον. 

Η χρήση των ελληνικών ονομάτων των ψα-
ριών υιοθετήθηκε από τους Τούρκους - που τα 
πήραν από τους μικρασιατικούς λαούς που αφο-
μοίωσαν, που κι αυτοί τα πήραν από τους Γιουνάν 
(=’Ιωνες). Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι ως κα-
τακτητές «επέβαλαν» παντού ονομασίες της αρε-
σκείας τους, εντούτοις πολλά ονόματα ψαριών δεν 
μπόρεσαν να τα αλλάξουν, όπως φαίνεται από δι-
κά τους παλιότερα κείμενα14, όπου κανείς βρίσκει 
ονόματα όπως: levrek (=λαβράκι), izmarid (=μαρί-
δα), melanurya (=μελανούρια), isparoz (=σπάρος), 
sarigoz (=σαργός), sinagrit (=συναγρίδα), fangri 

Σκορπίδι (Scorpaena notata)

Χταπόδι (Octopus vulgaris)
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(=φαγκρί), cipura (=τσιπούρα), iskorpit (=σκορπί-
δι), milakop (=μυλοκόπι), και πολλά άλλα. Άσχετα 
αν μερικοί -όπως μου είπαν- δεν παραδέχονται ότι 
αυτά είναι ελληνικά! 

Αλλά και πολλοί άλλοι λαοί, ιδιαίτερα οι Σλά-
βοι στη Βαλκανική και στον Εύξεινο Πόντο αφο-
μοίωσαν ελληνικά ονόματα. Κι αυτό γιατί ήταν οι 
έλληνες ψαράδες που τους μετέδωσαν γνώσεις 
και προϊόντα που δεν είχαν και τους έμαθαν να 
ψαρεύουν στη θάλασσα. Ακόμα και συνταγές... 
μαγειρικής τους έδωσαν. Ο μόλις πρόσφατα θα-
νών, σπουδαίος ιχθυολόγος και πολύ καλός φίλος, 
Juraj Holcik, διευθυντής στο Ινστιτούτο Αλιείας 
της Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, για να μας ευ-
χαριστήσει μας μαγείρεψε μια φορά στο σπίτι του 
Οξύρυγχο του Δούναβη «αλά ελληνικά»(!), με βά-
ση συνταγή που βρήκε από τους Έλληνες ψαρά-
δες του Δέλτα του ποταμού – άσχετα αν εμείς οι 
ελλαδίτες συνδαιτυμόνες δεν είχαμε ... ξαναφάει 
ποτέ τέτοιο πράγμα – νόστιμο πάντως! 

Βιβλιογραφία
(1) Zachariou-Mamalinga Helen, 1990. The Fishes of Symi, 
Dodecanese. Their scientific, vernacular, common modern 
Greek and ancient Greek names. Annales dei Musei Goulandris, 
8: 309-416.
(2) Thompson D’ Arcy W., 1947. A Glossary of Greek Fishes. 
Oxford University. Press.
(3) Georgacas, J. D., 1978. Ichthyological terms for the 
sturgeon and etymology of the international terms botargo, 
caviar and congeners (a linguistic, philological, and culture-
historical study). Pragmateiae of the Academy of Athenes 
Volume 43, 330 pp.
(4) Erhard DR., 1858. Fauna der Cycladen. I Teil. Die 
Wierbeltiere der Cycladen (mit einer Karte). Leipzig, 116 pp.
(5) Heldreich T. 1878. La faune de Grèce. 1ere partie. Animaux 
Vertébrés. Athènes, 113 p.
(6) Hoffman Η. & D. S. Jordan, 1892. A catalogue of the fishes 
of Greece, with notes on the names now in use and those 
employed by classical authors. Proceedings of the Academy of 
Natural Sciences of Philasdelphia: 230-285.
(7) Krumbacher K., 1903. Das mittelgriechisches Fishbuch (O 
Psarologos). SB. Ak. Wiss. München, 345-386. 
(8) Wood F. A. 1927-1928. Greek fishnames. American Journal 
of Philology, 48: 297-325, 49: 36-56, 167-187.
(9) Strömberg R., 1943. Studien zur Etymologie und Bildung 
der griechischen Fishnamen. Goteborg Hägsk. ärskr., 49: 
1-165
(10) Koraes A.,1809-1827. Graecae bibliothecae. Appendix. 9 
vols, Paris. Vol. III Ιχθείς. 
(11) Bούρος Ι., 1840. Περί τριών ιχθύων των αρχαίων συγγρα-
φέων. Διατριβή αναγνωσθείσα εις την εν Αθήναις Εταιρείαν της 
Φυσικής Ιστορίας. Αθήναι, 16 σελίδες. 
(12) Apostolidis N., 1883. La pêche en Grèce. Faune 
Ichthyologique de Grèce. Athènes, 35 pp. 2ème Edition, 1907, 
68 pp.
(13) Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα Ελένη, 1999. Τα ψάρια Σύμης-
Ρόδου, Δωδεκανήσου. Επιστημονικές, τοπικές, κοινές νεοελ-
ληνικές και αρχαίες ελληνικές ονομασίες. Ρόδος. Έκδοση: Διε-
θνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών. 148 σελίδες.
(14) Aksiray Fethi, 1954. Turkiye Deniz Baliklarari (Τουρκικά 
Θαλασσινά Ψάρια). 277 pp.

Βλέννιος (Aidoblennius sphynx)

Γύλος(Coris julis)

Τριπτέρυγος (Tripterygion tripteronotus)

Σουπιά (Sepia officinalis)

15



Α
ιγ

α
ίο

Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστή-
ρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης 
παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας 
και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων αλλά και λόγω της μακραίωνης 
ανθρώπινης παρουσίας. Οι παράγοντες 
αυτοί διαμόρφωσαν τη σημερινή χλωρίδα 
του Αιγαίου που περιλαμβάνει σημαντι-
κό αριθμό ενδημικών ειδών. Από τα 900–
1.000 ενδημικά είδη (1.200–1.400 taxa) 
της Ελλάδας, περίπου 380 είδη (520 taxa) 
είναι ενδημικά στο Αιγαίο, δηλαδή απα-
ντούν αποκλειστικά στα νησιά του. Συνο-
λικά, στις 5 χλωριδικές υποδιαιρέσεις του 
Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Δυτικό Αιγαίο, 
Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρητική πε-
ριοχή) απαντούν τα μισά περίπου από τα 
ελληνικά ενδημικά φυτά.

Το Αιγαίο είναι ένα ηπειρωτικό αρχι-
πέλαγος, δηλαδή τα περισσότερα νησιά 
του αποτελούν τμήματα της ηπειρωτικής 
ηφαλοκρηπίδας, της αρχαίας Αιγηίδας, 
που η απομόνωσή τους, από την υπόλοιπη 
ηπειρωτική Ελλάδα και από την ηπειρω-
τική Τουρκία, άρχισε κατά το Μειόκαινο 
(9–10 εκατομμύρια χρόνια πριν) και μετά 
από περιπετειώδεις μεταβολές ολοκληρώ-
θηκε κατά το Πλειστόκαινο (1,8 εκατομ-
μύρια έως 10.000 χρόνια πριν). Δεν έχουν 
όλα τα νησιά την ίδια παλαιογεωγραφία. 
Ορισμένα νησιά, όπως τα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου, θεωρούνται «γέφυρες» 
καθώς κάποια διατηρούσαν τη σύνδεσή 
τους με την ηπειρωτική χώρα μέχρι και 
πριν από 9–10.000 χρόνια. Αντίθετα με 
τα άλλα νησιά, η Σαντορίνη και η Νίσυ-
ρος θεωρούνται ωκεάνια νησιά γιατί ανα-
δύθηκαν μετά από ηφαιστειακή δραστηρι-
ότητα και δεν ήταν ποτέ ενωμένα με την 
ξηρά. Ενώ ορισμένα νησιά, όπως η Τέλεν-
δος και οι Λειψοί δεν απομονώθηκαν πα-
ρά κατά τους ιστορικούς χρόνους. Η Κρή-
τη αποτελεί εξαίρεση καθώς λόγω της μα-

κροχρόνιας απομόνωσης (9 εκατομμύρια χρόνια) 
θεωρείται «ηπειρωτικό θραύσμα» και με 165 το-
πικά ενδημικά είδη (224 taxa) είναι η περιοχή με 
τον υψηλότερο ενδημισμό στην Ελλάδα. Η Εύβοια, 
συγκριτικά, λόγω γειτνίασης με τη Στερεά Ελλάδα, 
θεωρείται ότι βιογεωγραφικά ανήκει στην ηπειρω-
τική Ελλάδα και έχει 34 τοπικά ενδημικά είδη (42 
taxa). Πρέπει βεβαια να σημειώσουμε, ότι εκτός 
της Κρήτης, η Εύβοια και άλλα νησιά όπως η Κάρ-
παθος (10 ενδημικά taxa) και η Ικαρία (13 ενδημι-
κά taxa), φυτογεωγραφικά με το ένα πόδι στο Κε-
ντρικό Αιγαίο και το άλλο στη Μικρά Ασία, έχουν 
ενδημισμό μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο για 
το μέγεθός τους.

Οι διαδικασίες ειδογένεσης, δημιουργίας δη-
λαδή νέων ειδών, σχετίζονται με τη γεωγραφική, 
οικολογική και αναπαραγωγική απομόνωση των 
πατρικών ειδών. Στην περιοχή του Αιγαίου, η ιδι-
αίτερη παλαιογεωγραφική και ιστορική πορεία 
κάθε νησιού σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία 
του (το ανάγλυφο του εδάφους, τα πετρώματα, το 
υψόμετρο) και τα ποικίλα προσφερόμενα ενδιαι-
τήματα έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία εν-
δημικών φυτών με διαφορετική προέλευση, δια-
φορετικά πρότυπα εξάπλωσης και διαφορετικές 
προσαρμογές. 

Υπάρχουν στο Αιγαίο αρχαία φυτά, υπολείμμα-
τα άλλων εποχών, ακόμα και κάποια που εμφανί-
στηκαν πριν να εμφανιστεί το Μεσογειακό κλίμα, 
στο Τριτογενές, ίσως και ακόμα παλαιότερα, και 
παρέμειναν απομονωμένα, χωρίς πια συγγενικά 
είδη, με περιοχή εξάπλωσης πιθανότατα μικρότε-

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

των Πηνελόπης Δεληπέτρου και Κυριάκου Γεωργίου*
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Asyneuma giganteum, Ατάβυρος

* Η Πηνελόπη Δεληπέτρου είναι Δρ. Βιολογίας και ο Κυ-
ριάκος Γεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φυ-
σιολογίας Φυτών στον Τομέα Βοτανικής του Τμήματος 
Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου 
Αθηνών καθώς και μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας μας.
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ρη από την αρχική τους. Αυτά είναι τα παλαιοεν-
δημικά φυτά, «μουσειακά» θα μπορούσε κανείς να 
πει είδη, πολύτιμα από επιστημονική άποψη αφού 
συχνά διατηρούν χαρακτήρες που έχουν πια χαθεί. 
Η εντυπωσιακή Centaurea lactucifolia (θριδακόφυλλη 
Κενταύρια) αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των 
απότομων ασβεστολιθικών βράχων του Ατάβυρου 
στη Ρόδο. Στους ίδιους βράχους του Ατάβυρου και 
του Προφήτη Ηλία μπορεί κανείς αν είναι τυχερός, 
γιατί είναι σπάνιο και ανθίζει μόνο μια φορά στην 
πολύχρονη ζωή του, να δει το Asyneuma giganteum 
(γιγάντιο Ασύνευμα), με περισσότερα από 1000 
ιώδη άνθη στον μακρύ ανθοφόρο βλαστό του. Το 
Asyneuma giganteum είναι απειλούμενο είδος γιατί 
η περιοχή εξάπλωσής του είναι μικρή (Ρόδος, Χάλ-
κη, Κάρπαθος), οι πληθυσμοί του είναι μικροί και 
η βόσκηση το περιορίζει στους πολύ απότομους 
και δυσπρόσιτους βράχους. Το γένος Allium (είδη 
σκόρδων), για το οποίο η χώρα μας αποτελεί κέ-
ντρο εξέλιξης, αντιπροσωπεύεται από 21 taxa εν-
δημικά στην περιοχή του Αιγαίου. Στα αρχαία εί-
δη συγκαταλλέγονται τα Allium brulloi και Allium 
luteolum. Το πρώτο είναι στενοενδημικό και απα-
ντά μόνο σε σχισμές βράχων στην Αστυπάλαια. Το 
δεύτερο όμως έχει ευρύτερη εξάπλωση σε φρύγα-
να και πετρώδη εδάφη σε αρκετά νησιά: Αμοργός, 
Ανάφη, Άνυδρος, Κουφονήσια, Νάξος και Πάρος.

Τα περισσότερα ενδημικά του Αιγαίου, όπως 
και ολόκληρης της Μεσογείου, είναι νεοενδημι-
κά, εξελίχθηκαν δηλαδή πιο πρόσφατα. Τα νεο-
ενδημικά αποτελούν δείγμα της δυναμικής της 

ειδογένεσης στο χώρο του Αιγαίου, γεγονός που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν διαμορφώνο-
νται στρατηγικές διατήρησης. Τέτοιο παράδειγμα 
αποτελούν τα ενδημικά φυτά του συμπλέγματος 
της Nigella arvensis (τα είδη της Nigella είναι γνω-
στά με τα ονόματα μαυροκούκι ή άγριο κύμινο) 
που απαντούν σε φρύγανα, πετρώδεις θέσεις και 
ακόμα και σε εγκατελειμμένες καλλιέργειες σε 
όλο το Αιγαίο. Τα είδη αυτά διαφοροποιήθηκαν 
λόγω απομόνωσης (αλλοπατρικά) ή μέσω άλλων 
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Nigella arvensis subsp. aristata

Alyssum tenium, Τήνος
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διαδικασιών (π.χ. γενετική ασυμβατότη-
τα) από το τέλος του Πλειοκαίνου ως το 
τέλος του Πλειστοκαίνου. Από τα υποεί-
δη της Nigella arvensis, ενδημικό είναι μόνο 
το υποείδος aristata που απαντά στη Νό-
τια και Κεντρική Ελλάδα και στο Δυτικό 
Αιγαίο. Η Nigella carpatha (Κάσος, Κάρπα-
θος), η Nigela stricta (Κύθηρα, Κρήτη) και 
η Nigella doerfleri (Αντικύθηρα, Βελοπού-
λα, Κυκλάδες και Κρήτη) προέρχονται από 
προγόνους που απομονώθηκαν νωρίς από 
τον κύριο κλάδο της arvensis, περισσότερο 
από 2 εκατομμύρια χρόνια πριν. Από την 
άλλη μεριά, η Nigella icarica, πιο πρόσφατη, 
αποτελεί ένδειξη του χωρισμού της Ικαρί-
ας από τη Σάμο και την Ανατολία κατά τη 
μετα-παγετώδη περίοδο (125–75.000 χρό-
νια πριν). Η Nigella degenii είναι ένα κα-
θαρά Κυκλαδικό είδος που απομονώθηκε 
τουλάχιστον 2 εκατομμύρια χρόνια πριν, 
εποίκισε την περιοχή των Κυκλάδων και, 
αφού τα νησιά χωρίστηκαν μόνιμα μεταξύ 
τους, διαφοροποιήθηκε σε 4 υποείδη. Το 
τυπικό υποείδος degenii απαντά σε πολλά 
νησιά των Κεντρικών Κυκλάδων ενώ το 
υποείδος barbro απαντά στις βόρειες Κυ-
κλάδες. Τα άλλα δύο υποείδη έχουν πε-
ριορισμένη εξάπλωση, το υποείδος jenny 
μόνο στη Σύρο (όπου είναι αρκετά συ-
χνό) και το υποείδος minor μόνο στη νη-
σίδα Παχειά νότια της Ανάφης (το 1999 
βρέθηκαν μόνο λίγα άτομα στη νησίδα η 
οποία είχε υποστεί βόσκηση από κατσίκια 
και κουνέλια).

Τα διαφορετικού μεγέθους, υψομέ-
τρου και προέλευσης νησιά του Αιγαίου 
προσφέρουν ποικιλία ενδιαιτημάτων, δη-
λαδή οικολογικών θώκων, που μπορούν να 

καταλάβουν τα φυτά. Οι βράχοι και ειδικά τα με-
γάλα συστήματα ασβεστολιθικών βράχων, όπως ο 
Κάλαμος της Ανάφης, ο Κρικέλας της Αμοργού, ο 
Αθέρας της Ικαρίας, το Φεγγάρι της Σαμοθράκης, 
ο Κόχυλας της Σάμου, είναι το ενδιαίτημα, το σπί-
τι και το καταφύγιο, των περισσότερων ενδημικών 
φυτών. Θεωρείται ότι τα μεγάλα συστήματα βρά-
χων έχουν δράσει ως καταφύγια για απειλούμενα 
είδη παλαιότερων εποχών. Τα χασμόφυτα, τα φυ-
τά που εξειδικεύονται σε αυτό το ενδιαίτημα, εί-
ναι προσαρμοσμένα στις αντίξοες συνθήκες έκθε-
σης, υγρασίας και θρεπτικών, ικανά να ριζώσουν 
στις σχισμές και να διεισδύουν στο βράχο. Tο ευ-
πρόσιτο φαράγγι Παλάτια της Σαρίας αποτελεί χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα: ο επισκέπτης βρίσκε-
ται σε μία έκθεση περισσότερων από 20 ενδημι-
κών και σπάνιων χασμόφυτων, από τους απλωτούς 
θάμνους της Hirtellina fruticosa (συχνή σε Αστυ-
πάλαια, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, Σύμη) που θάλ-
λουν σε όλο το μήκος του φαραγγιού, έως το τε-
ράστιο Seseli gummiferum subsp. crithmifolium (τύ-
πος αγριοσέληνου, σπάνιου στο Νότιο Αιγαίο) και 
τον Dianthus fruticosus subsp. carpathus (το θαμνώ-
δες αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου) που εμφανί-
ζονται σποραδικά.

Χασμόφυτα πολυετή είναι και οι περισσότερες 
καμπανούλες που αντιπροσωπεύονται στο Αιγαίο 
από 30 ελληνικά ενδημικά taxa, 27 από τα οποία 
είναι τοπικά ενδημικά. Ορισμένες περιορίζονται 
σε ένα νησί, όπως η εξαιρετικά σπάνια Campanula 
rechingeri που απαντά μόνο στη νησίδα Πιπέρι των 
Σποράδων και η Campanula carpatha που βρίσκεται 
παντού στην Κάρπαθο αρκεί να έχει βράχο. Άλλες 
απαντούν σε πολλά νησιά, αλλά συνήθως με λί-
γα άτομα στο καθένα, όπως η Campanula laciniata, 
γνωστή ως μουσταμάβλα στη Φολέγανδρο. Αντίθε-
τα, οι μικρές μονοετείς καμπανούλες βρίσκονται 
συνήθως σε αποικίες με αφθονία ατόμων και δεν 
περιορίζονται στους βράχους, αλλά είναι κυρίως 
είδη των ξηρών λιβαδιών που σχηματίζονται ανά-
μεσα σε φρύγανα και θαμνώνες και ακόμα και σε 
παρυφές δρόμων και καλλιεργειών. Τέτοιες είναι 
οι καμπανούλες του συμπλέγματος της Campanula 
drabifolia, όπως η Campanula pinatzii (Κάρπαθος, Κά-
σος) και η Campanula rhodensis (Ρόδος).

Πραγματικά, τα φρύγανα και οι θαμνώνες, με 
τα ανοίγματα που φιλοξενούν πλήθος ποωδών ει-
δών, είναι το δεύτερο ίσως σε συχνότητα ενδιαί-
τημα των ενδημικών φυτών. Οι ενδημικοί θάμνοι 
των φρυγάνων, όπως το Teucrium gracile (Κάσος, 
Κάρπαθος, Κρήτη) είναι λίγοι. Οι περισσότεροι 
έχουν κάπως ευρύτερη εξάπλωση, όπως η Centaurea 
spinosa, ο αλίφονας, που απαντά σε ένα κομπολόι 
νησιών, στην Αττική, το Γύθειο και τη Μικρά Ασία. 
Τα ενδημικά ποώδη είδη είναι αρκετά και συχνά 
έχουν ευρεία εξάπλωση, όπως η Filago cretensis και Seseli gummiferum subsp.

crithmifolium, Παλάτια
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από τις Σιληνές, ένα από τα μεγαλύτερα γένη στην 
Ελλάδα, η κυκλαδική Silene cythnia.

Στις μονοετείς Σιληνές ανήκουν και δύο είδη 
της ολιγομελούς κατηγορίας των αμμόφιλων ενδη-
μικών ειδών, η Silene sartorii που είναι συχνή στις 
Κυκλάδες και πιο σπάνια στα παράλια της Αττικής 
και της Αργολίδας, και η σπανιότατη και απειλού-
μενη Silene ammophila που σήμερα επιβιώνει σε λί-
γες ακτές της Κρητικής περιοχής. Το ίδιο σπάνια 
είναι και τα ενδημικά είδη που αναπτύσσονται σε 
δάση, αφού τα δάση είναι σπάνια στα μικρά νη-
σιά του Αιγαίου. Στα δάση κυπαρισσιού και μόνο 
εκεί βγαίνει η σπάνια και απειλούμενη παιώνια της 

Ρόδου, η Paeonia clusii subsp. rhodia, φλασκανούρα 
για τους ντόπιους. Το λευκό, ανοιξιάτικο κυκλά-
μινο της Ρόδου, Cyclamen rhodium subsp. rhodium 
είναι αντίθετα συχνό σε δάση και θαμνώνες στη 
Ρόδο και στην Κω.

Ως επίλογο στη σύντομη αυτή παρουσίαση των 
ενδημικών του Αιγαίου, θα αναφερθούμε στην πιο 
ιδιόμορφη ίσως κατηγορία ενδημικών, αυτών που 
ενδημούν στις περισσότερες από 2.000 νησίδες. 
Βρίσκονται συνήθως στην ιδιαίτερη επιπαράλια ζώ-
νη όπου φτάνει ο ψεκασμός της θάλασσας αλλά δεν 
λούζεται από το κύμα. Η Silene holzmannii έχει βρεθεί 
σε 34 νησίδες και είναι απειλούμενη γιατί οι πληθυ-

Campanula carpatha,  
Έλυμπος Καρπάθου

Το φαράγγι Παλάτια  
στη Σαρία

Campanula pinatzii,  
Κάρπαθος

Φ
ω

τ. 
Π

. Δ
ελ

ηπ
έτ

ρο
υ

Φ
ω

τ. 
Π

. Δ
ελ

ηπ
έτ

ρο
υ

19



Α
ιγ

α
ίο

Geobotany 7. Plant Conservation in the Mediterranean 
Area, (ed. by C. Gomez-Campo), pp. 159–173. DR W. Junk 
Publishers, Dordrecht
Strid A. 1972. Some Evolutionary and Phytogeographical 
Problems in the Aegean (ed. by D.H. Valentine), pp. 289–300. 
Taxonomy, phytogeography and evolution. Academic Press, 
London & New York
Tzanoudakis D., Vosa C.G. 1998. The cytogeographical 
distribution pattern of Allium (Alliaceae) in the Greek Peninsula 
and Islands. Pl. Syst. Evol. 159:193–215 
Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. (Επιμ. Εκδ.). 2010. Βι-
βλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυ-
τών της Ελλάδας. Τόμος Πρώτος (A–D). Τόμος Δεύτερος (Ε–Ζ). 
Ελληνική Βοτανική Εταιρεία - ΥΠΕΚΑ, Πάτρα.

σμοί της έχουν μεγάλες διακυμάνσεις και 
είναι ευαίσθητοι στη βόσκηση. Βγαίνει σε 
αλοφυτικά λιβάδια, που τα μοιράζεται με 
τη μαργαρίτα των νησίδων, την Anthemis 
scopulorum, στις νησίδες Μικρό Καλαπόδι, 
Δύο Αδέλφια Φολεγάνδρου, Τρίστομο Καρ-
πάθου και Μεγάλο Φωκιονήσι. 
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Αι-
γαίου είναι ότι πρόκειται για μια θάλασσα σχεδόν 
κλειστή, που περικλείεται από ηπειρωτικές περι-
οχές προς τα δυτικά, βόρεια και ανατολικά. Εκα-
τοντάδες μικρά και μεγάλα νησιά και βραχονησί-
δες σχηματίζουν ένα πολύπλοκο μωσαϊκό και σχε-
δόν κάθε νησί βρίσκεται σε οπτική επαφή με τα 
γειτονικά του. Παρότι η θάλασσα συνιστά εμπό-
διο για τη μετακίνηση των άλλων χερσαίων σπον-
δυλωτών, τα πουλιά κατά κανόνα εύκολα διασχί-
ζουν τέτοιες αποστάσεις. Έτσι, ενώ για τα ερπετά, 
τα αμφίβια ή τα θηλαστικά ισχύει ο γενικός κανό-
νας της Θεωρίας της Βιογεωγραφίας των Νήσων, 
βάσει του οποίου τα μικρά νησιά έχουν μικρότε-
ρο αριθμό ειδών απ’ ότι τα μεγάλα, και αυτά με τη 
σειρά τους έχουν μικρότερο αριθμό ειδών απ’ ότι 
μια αντίστοιχη ηπειρωτική περιοχή, στα πουλιά δεν 
είναι έντονο αυτό το φαινόμενο. Συνολικά λοιπόν 
στα νησιά του Αιγαίου παρατηρούνται τα ίδια εί-
δη που θα συναντήσουμε στις γειτονικές περιοχές 
της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, 

εξαιρουμένων βεβαίως αυτών για τα οποία απου-
σιάζει το κατάλληλο ενδιαίτημα, όπως η αλπική 
ζώνη και τα δάση ορεινών κωνοφόρων.

Τα ανωτέρω περιγράφουν τη γενική εικόνα της 
ορνιθοπανίδας του Αιγαίου. Εξετάζοντας όμως κα-
νείς με προσεκτική ματιά το κάθε είδος, θα βρεθεί 
μπροστά σε πολλές εκπλήξεις. Υπάρχουν, πρώτ’ 
απ’ όλα, κάποια είδη τα οποία στο Αιγαίο ζουν σε 
διαφορετικού τύπου ενδιαίτημα απ’ ότι στις γει-
τονικές ηπειρωτικές περιοχές ή και σε ολόκληρη 
τη γεωγραφική τους εξάπλωση. Η μεσοτσικλιτάρα 
(Dendrocopos medius) είναι ένα είδος της ζώνης των 

Ορνιθοπανίδα
κείμενο του Τριαντάφυλλου Ακριώτη* 
φωτογραφίες του Νίκου Πέτρου

Φαλακροκόρακες 

* Ο Τριαντάφυλλος Ακριώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής, Εργα-
στήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
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φυλλοβόλων δασών της Ευρώπης. Στη Λέ-
σβο ζει στις ελάχιστες συστάδες από δρυς 
του νησιού αλλά κυρίως σε ένα ενδιαίτη-
μα που καλύπτει σχεδόν τη μισή έκταση 
του νησιού, τους ελαιώνες! Στην υπόλοι-
πη Ελλάδα το είδος αυτό το βρίσκουμε μό-
νο σε δάση φυλλοβόλων μεσαίου κυρίως 
υψομέτρου και τοπικά σε πλούσια παρα-
ποτάμια δάση. Στη νότια Ελλάδα ο βλάχος 
(Emberiza hortulana) βρίσκεται σε ανοιχτά 
τοπία σε μεγάλα υψόμετρα (χαμηλότερα 
στη βόρεια Ελλάδα και βορειότερα στην 
Ευρώπη). Στην Κρήτη απλώνεται μέχρι το 
επίπεδο της θάλασσας.

Η διαφορετική αυτή εξάρτηση από 
το περιβάλλον δεν έχει διερευνηθεί επι-
στημονικά. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι 
ίσως να σχετίζεται με την επίδραση του 
ανθρώπου: όπως και στις μέρες μας, έτσι 
και παλαιότερα ο άνθρωπος άλλαζε το το-
πίο. Σήμερα οι μεταβολές αυτές γίνονται 
με πολύ γρήγορους ρυθμούς και έχουν συ-
νήθως αρνητικές και συχνά πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις. Καθώς όμως ο άνθρωπος δρα-
στηριοποιήθηκε στο Αιγαίο εδώ και πολ-
λές χιλιετίες, για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα με πενιχρά τεχνικά μέσα και κυρίως με 
χειρωνακτική εργασία, στην αρχή οι μετα-
βολές που επέφερε στο χώρο ήταν πολύ 
αργές και βαθμιαίες, δίνοντας ίσως έτσι 
στην ευκαιρία σε κάποια είδη να προσαρ-
μοστούν στις νέες συνθήκες.

Σε παρόμοιο μοτίβο έχουμε την πα-
ρουσία του τοιχοδρόμου (Tichodroma 
muraria), είδους των αλπικών τοπίων, στη 
Θάσο και του μαυροπελαργού (Ciconia 
nigra), είδους κυρίως των μεγάλων δασών 

της ανατολικής Ευρώπης, στη Λέσβο. Εδώ όμως 
είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί το πώς τα είδη 
αυτά μπορούν να συντηρούν απομονωμένους πλη-
θυσμούς στα νησιά αυτά. Ίσως στο μέλλον οι νέ-
ες τεχνικές ανάλυσης DNA να μπορέσουν να μας 
δώσουν κάποιες ενδείξεις.

Δύο είδη πουλιών βρίσκονται μόνο σε νησιά 
του Αιγαίου και όχι στην ηπειρωτική Ελλάδα: ο 
τουρκο- ή πευκο-τσοπανάκος (Sitta krueperi) και 
το σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea). Και τα δύο 
έχουν την κύρια γεωγραφική τους κατανομή στη 
Μικρά Ασία (έως Μέση Ανατολή) και φτάνουν στο 
όριό τους σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα όμως εμφανίζεται και το αντίστρο-
φο φαινόμενο – είδη που απουσιάζουν από τα νη-
σιά αλλά που θα περιμέναμε να υπάρχουν καθώς 
υπάρχει ο κατάλληλος χώρος διαβίωσης και δεν 
έχουν άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις. Έτσι για παρά-
δειγμα η καρακάξα (Pica pica), κοινό είδος σε όλη 
την ηπειρωτική Ελλάδα σε αγροτικές και ημιαστι-
κές περιοχές αλλά ακόμη και μέσα στην Αθήνα, 
απουσιάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου από το Αιγαίο. 
Παρότι έχει τη δυνατότητα να πετάξει, η καρα-
κάξα, αντίθετα από τα συγγενικά της κορακοει-
δή του γένους Corvus (κόρακας, κουρούνα κ.λπ.), 
δεν καλύπτει συνήθως μεγάλες αποστάσεις πετώ-
ντας και δεν ανεβαίνει σε μεγάλο ύψος όταν πετά-
ει. Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος που γνω-
ρίζει τη συμπεριφορά της, καρακάξα να διασχίζει 
πάνω από λίγες δεκάδες μέτρα θάλασσας. Αλλά 
είναι εξίσου δύσκολο να φανταστούμε ότι τα τε-
λευταία 100 ή 500 ή 1.000 χρόνια καμία καρακά-
ξα δεν μπόρεσε να περάσει από την Ελλάδα ή τη 
Μικρά Ασία σε κάποια νησιά του Αιγαίου και να 
βρει και μια δεύτερη για να αναπαραχθούν! Φαί-
νεται λοιπόν ότι παρότι τα πουλιά έχουν ένα αδι-
αμφισβήτητο πλεονέκτημα στις μετακινήσεις σε 

Μαυροτσιροβάκος

22



σχέση με τα λοιπά χερσαία σπονδυλωτά, μερικές 
φορές δείχνουν να μην είναι ικανά να διασχίσουν 
ακόμη και αυτές τις μικρές αποστάσεις μεταξύ των 
νησιών του Αιγαίου.

Για τα «καθαρά» θαλασσοπούλια το Αιγαίο, 
όπως και όλη η Μεσόγειος, είναι μια μάλλον φτω-
χή θάλασσα, συγκρινόμενη με άλλες θαλάσσιες πε-
ριοχές της Γης. Τα διαυγή γαλάζια νερά του είναι 
δείγμα χαμηλής παραγωγικότητας, που ξεκινάει 
από το πλαγκτόν και καταλήγει στα μεγάλα ψά-
ρια, τα δελφίνια και τα θαλασσοπούλια. Έτσι δεν 
θα συναντήσουμε τις τεράστιες αποικίες με εκα-
τομμύρια άλμπατρος, άλκες ή πιγκουίνους άλλων 
θαλασσών. Παρ’ όλ’ αυτά, τρία είδη θαλασσοπου-
λιών περιορίζονται στη Μεσόγειο (τα δύο και στις 
γειτονικές περιοχές του Ατλαντικού) και θα τα συ-
ναντήσουμε σε μικρές αποικίες δεκάδων ή εκατο-
ντάδων το πολύ ατόμων και στο Αιγαίο: ο μύχος 
(Puffinus yelkouan), ο αρτέμης (Calonectris diomedea) 
και ο αιγαιόγλαρος (Larus audouinii). Και τα τρία 
αυτά είδη φωλιάζουν σε απομονωμένες βραχονη-
σίδες, που τους προσφέρουν ασφάλεια χωρίς χερ-
σαίους θηρευτές.

Επιστρέφοντας στα πουλιά της στεριάς, το Αι-
γαίο είναι επίσης γνωστό ως χώρος διέλευσης για 
εκατομμύρια μεταναστευτικών πουλιών που μετα-
κινούνται από και προς την Αφρική κάθε άνοιξη 
και φθινόπωρο. Ιδιαίτερα την άνοιξη, το Αιγαίο εί-
ναι ένας σημαντικός τόπος ανάπαυσης και ανεφο-
διασμού τους καθώς φθάνουν κουρασμένα, πεινα-
σμένα και αφυδατωμένα έχοντας διασχίσει τη Σα-
χάρα και τη Μεσόγειο. Ένα μικρό ποσοστό από τα 
περαστικά αυτά πουλιά θα συντηρήσουν τον πλη-
θυσμό ενός πολύ ξεχωριστού είδους γερακιού, του 

Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Ο Μαυροπετρίτης 
είναι το μόνο είδος πουλιού στην Ευρώπη που γεν-
νάει τα αυγά του όχι την άνοιξη αλλά τον Αύγου-
στο. Και είναι το μόνο είδος γερακιού που βρίσκει 
την τροφή του πάνω από τη θάλασσα: μικρά που-
λιά που καθημερινά περνούν από την Ευρώπη προς 
την Αφρική σε μεγάλους αριθμούς από τα τέλη Αυ-
γούστου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, και τα οποία 
συνιστούν τη μοναδική πηγή τροφής για τους νε-
οσσούς που μεγαλώνουν. Ο Μαυροπετρίτης εί-
ναι ένα σπάνιο είδος σε πα-
γκόσμια κλίμακα, με συ-
νολικό πληθυσμό κάτω 
από 20.000 άτομα. Το 
70% του παγκόσμιου 
πληθυσμού συναντά-
ται στα νησιά του Αι-
γαίου, όπου βρίσκει 
άφθονη τροφή, ανέ-
μους που διευκολύ-
νουν το κυνήγι, και 
απομονωμένες βρα-
χονησίδες χωρίς χερ-
σαίους θηρευτές για 
να φωλιάσει.

Ιδιαίτερη ση-
μασία έχουν επί-

Μεσοτσικλητάρα

Αιγαιοτσιροβάκος
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σης οι υγρότοποι των νησιών για τα υδρό-
βια και παρυδάτια πουλιά. Για τα είδη αυ-
τά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρουν ένα 
κατάλληλο χώρο για να τραφούν και να 
ξεκουραστούν καθώς το κλίμα αλλά και η 
γεωμορφολογία των νησιών δεν προσφέ-
ρει ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία 
υγροτόπων. Μεταξύ των πιο σημαντικών 
είναι οι υγρότοποι της Κρήτης, Νάξου, Κω, 
Λέσβου και Λήμνου, οι οποίοι συγκριτικά 
με το μικρό τους μέγεθος, προσελκύουν 
τεράστια ποικιλία και αριθμούς από είδη 
όπως οι ερωδιοί (οικογένεια Ardeidae), οι 
χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), είδη της 
οικογένειας Scolopacidae (τρύγγες, μα-
χητής, σκαλίδρες κ.λπ.) και γλαρόνια του 
γλυκού νερού (γένος Chlidonias). Δυστυχώς 
οι υγρότοποι αυτοί συνήθως βρίσκονται σε 
παράκτιες τοποθεσίες, οι οποίες δέχονται 
και τη μέγιστη πίεση για επέκταση οικι-
σμών και ανάπτυξη τουριστικών εγκατα-
στάσεων. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο οι 
υγρότοποι αυτοί καθεαυτοί είναι σχετικά 
ασφαλείς. Το πρόβλημα εντοπίζεται πε-
ρισσότερο στην ελλιπή προστασία της πε-
ριφέρειάς τους με μερικώς κατακλυζόμε-
νες από το νερό εκτάσεις, βοσκότοπους, 
αλίπεδα και άλλα συναφή ενδιαιτήματα. 
Για πολλούς αυτές οι εκτάσεις δεν είναι 
«υγρότοπος» αλλά στην πραγματικότητα 
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τα που-
λιά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
τους. Πολλά είδη πουλιών, π.χ., βρίσκουν 
τροφή σε τέτοιες περιοχές και χρησιμοποι-
ούν τον «υγρότοπο» μόνο για ανάπαυση. 
Ακόμη και ως ζώνες προστασίας από την 
ενόχληση μπορεί να είναι πολύ σημαντι-
κές. Καθώς αυτές οι περιφερειακές ζώνες 
κατατρώγονται σιγά-σιγά από την οικιστι-
κή επέκταση, η ποικιλότητα όχι μόνο των 
πουλιών αλλά και άλλων υγροτοπικών ει-
δών μειώνεται στο σύνολο του υγροτόπου.

Φρυγανοτσίχλονο
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Εξαιρώντας την έντονη τουριστική ανά-
πτυξη των τελευταίων δεκαετιών, πολλά νη-
σιά του Αιγαίου έχουν κρατήσει μεγάλο μέρος της 
έκτασής τους σε πιο παραδοσιακές χρήσεις από τον 
άνθρωπο. Ακόμη και η τουριστική ανάπτυξη έχει 
επικεντρωθεί τοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές, 
αφήνοντας μεγάλες εκτάσεις των νησιών ανέγγι-
χτες μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο τα 
πουλιά όσο και γενικότερα η βιοποικιλότητα δεν 
έχουν υποβαθμιστεί στο βαθμό που έχουν υποβαθ-
μιστεί σε αντίστοιχες περιοχές στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα. Στη Λήμνο, π.χ., παραμένει ένας υγιής πλη-
θυσμός από κιρκινέζια (Falco naumanni), είδος που 
χάθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα από σχε-
δόν όλη την Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς δεν σημαίνει 
ότι θα παραμείνουν ευοίωνα τα πράγματα και στο 
μέλλον. Η τουριστική και οικιστική ανάπτυξη έχει 
την τάση να καταβροχθίσει συνεχώς περισσότερη 
γη. Οι ανεμογεννήτριες μπορεί τοπικά να θέσουν 
σε κίνδυνο τα μεγαλύτερα είδη πουλιών, που είναι 
συχνά ταυτόχρονα και τα σπανιότερα ή πλέον απει-
λούμενα. Η εξάπλωση της αναψυχής με πλωτά μέ-
σα ή οχήματα τύπου τζιπ έχει αρχίσει να στερεί την 
ησυχία και το αίσθημα ασφάλειας που πολλά που-
λιά, όπως και άλλα ζώα, με πρωτεύον παράδειγμα 
τη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), χρειά-
ζονται για να επιβιώσουν. Και ανθρωπόφιλα είδη, 

όπως 
οι ασημό-
γλαροι (Larus 
cachinnans) και 
οι δεκατιστές (γέ-
νος Rattus) αυξάνο-
νται και εξαπλώνονται 
με τη βοήθεια του ανθρώ-
που – χωρίς να υπάρχει τέ-
τοια πρόθεση από πλευράς 
του ανθρώπου αλλά παρ’ όλα 
αυτά με αρνητικές επιπτώσεις.

Το μέλλον των πουλιών του 
Αιγαίου απαιτεί επαγρύπνηση και 
πάνω απ’ όλα ορθολογικό σχεδιασμό 
και τη μέριμνα της Πολιτείας και των 
τοπικών κοινωνιών. 
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Τρία σενάρια για το μέλλον  
της ορνιθοπανίδας της Κρήτης...

του Μιχάλη Δρεττάκη
φωτογραφίες του Νίκου Πέτρου

Το ότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη παρούσα 
και μας επηρεάζει είναι πλέον δεδομένο και επι-
στημονικά διαπιστωμένο. Ανά τον κόσμο υπάρ-
χουν σαφείς βιολογικές ενδείξεις για το πως επη-
ρεάζει την άγρια ζωή με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, στα πουλιά, τη μετανάστευση. Όλο και 
περισσότεροι πληθυσμοί, από όλο και περισσότερα 
είδη μετακινούνται βορειότερα για αναπαραγωγή 
ή δεν μετακινούνται τόσο νότια για διαχείμαση...

Στην Ελλάδα άραγε τι μπορεί να συμβεί στο 
κοντινό ή μακρινότερο μέλλον; 

Πιθανά σενάρια σύμφωνα με μια προσομοίω-
ση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την 
περίοδο 2070-2100 αναφέρουν:

Στην περιοχή μας αναμένεται για την τριμηνία 
Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου αύξηση της μέσης θερ-

μοκρασίας κατά 3-4 βαθμούς σύμφωνα με το «κα-
τά πως βαδίζουμε» σενάριο (κατά 1 βαθμό λιγότε-
ρο για το «καλό» σενάριο) και μείωση των βροχο-
πτώσεων κατά 10-40%. 

Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας (5-6 ή 6-7 βαθμούς) αναμένεται για την 
τριμηνία Ιουνίου-Αυγούστου, οπότε ανησυχητική 
είναι και η μείωση κατά 50-60% των βροχοπτώσε-
ων τόσο στη Βόρειο Ελλάδα όσο και στη Βαλκανι-
κή γεγονός που αναμένεται να επιφέρει δραματι-
κές επιπτώσεις στο υδατικό ισοζύγιο.

Οι επιπτώσεις αναφέρονται στη μείωση της 
διαθεσιμότητας νερού και της δυνατότητας πα-
ραγωγής ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστά-
σια, αύξηση των επεισοδίων καύσωνα και της ξη-
ρασίας, αύξηση της ζήτησης ενέργειας για ψύξη, 
ευτροφισμός και αυξημένη αλατότητα, συνέπειες 
στο θερινό τουρισμό και τη γεωργική παραγωγή, 
αύξηση κινδύνων στην υγεία λόγω των καυσώνων, 
αύξηση των δασικών πυρκαγιών, επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα.

Μαυροπετρίτες αψιμαχούν  
στον αέρα
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πληθυσμών στις περιοχές που διατηρούν υγρασία, 
ή ποτίζονται. Από την άλλη υπάρχουν Αφρικανοί 
έποικοι! Σε τοπικό επίπεδο η ποικιλότητα μειώνε-
ται, κατά τόπους δραματικά, αλλά η αφθονία ειδών 
στην Κρήτη δείχνει να αντέχει...

Για ένα άλλο ορνιθολόγο που μελετά τους μαυ-
ροπετρίτες στα νησάκια της βοειοανατολικής Κρή-
της τα νέα είναι καλά αυτή τη χρονιά, στα τέλη 
Αυγούστου οι φωλιές είναι γεμάτες με αυγά και 
νεοσσούς. Τα μελτέμια φύσηξαν και πάλι ισχυ-
ρότατα, η αύξηση θερμοκρασίας βοηθά στη ενί-
σχυση του θερμικού βαρομετρικού χαμηλού στα 
ανατολικά μας το καλοκαίρι και έτσι ο άνεμος εί-
ναι ανεμπόδιστος στο Αιγαίο. Χάρις στο μελτέμι ο 
μαυροπετρίτης συνεχίζει να κυνηγά τα μικρά με-
ταναστευτικά πουλιά που πλέον είναι περισσότε-
ρο κουρασμένα στο ταξίδι τους. Και είναι λιγότε-
ρα από μερικές δεκαετίες πριν…

Σενάριο 2. Αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών.
Στις κορυφές του Ψηλορείτη ο ορνιθολόγος 

μας ψάχνει για τον τελευταίο χιονοψάλτη, πάνε 
δύο χρόνια από την τελευταία καταγραφή του εί-
δους στο νησί. Το χιόνι ήταν λιγοστό τους περισ-
σότερους από τους τελευταίους χειμώνες, πολλά 
ορεινά φυτά σαν τη βερβερίδα δεν έβγαλαν καρπό, 
δύσκολη η επιβίωση το χειμώνα. Μειωμένα και τα 
κοπάδια των καλιακούδων καθώς τα ζώα που κά-
ποτε έβοσκαν ελεύθερα είναι πλέον σταβλισμένα 
και λιγότερα, η παροχή τροφής από τα έντομα που 
κάποτε τα ακολουθούσαν ελάχιστη. Στο οροπέδιο 
της Νίδας ωχροκελάδες και μικρογαλιάντρες εξα-
κολουθούν να επιβιώνουν ίσως απρόσκοπτα αλλά 
πάει καιρός χωρίς το άκουσμα του σιρλοτσίχλονου 
σε ολόκληρο το βουνό... Στο παλιό δάσος πρίνου 
του Ρούβα η ξήρανση των δέντρων είναι πρόβλη-
μα ορατό και ο αφανισμός του δεντροβάτη και της 
κίσσας από την περιοχή δεδομένος…

Στην ταΐστρα αρπακτικών κοντά στο Αστερο-
σκοπείο του Σκίνακα ο παρατηρητής μας καταγρά-

Πήραμε τα τρία πιθανά σενάρια κλι-
ματικών αλλαγών που συζητούνται στην 
επιστημονική κοινότητα και κάναμε μια 
προσπάθεια να τα δούμε πως λειτουργούν 
στην περίπτωση της Κρήτης, Πάμε λοιπόν 
κάπου στο έτος 2080... με μια διάθεση 
υποθετική, λίγο φανταστική αλλά πάντως 
μέσα στη λογική του διαρκώς μεταβαλλό-
μενου κόσμου των πουλιών...

Σενάριο 1. Αύξηση θερμοκρασίας  
2 βαθμών.

Στη βαθιά κοιλάδα της Μεσσαράς ένα 
σύννεφο σκόνης στροβιλίζεται στον αέρα 
κάτω από τον αχνό καλοκαιρινό ήλιο στα 
μέσα Ιούνη. Παραπέρα μια φωτιά καίει ότι 
απέμεινε από τις κατάξερες παλιές ελιές, 
κάποτε παραγωγικές και αρδευόμενες. Δεν 
υπάρχουν πλέον τρυγόνια, φλώροι, κοτσύ-
φια και έχουν μειωθεί οι παπαδίτσες, οι 
καρδερίνες αλλά και οι σπουργίτες. Όμως 
ο ορνιθολόγος της εποχής έχει κάτι σημα-
ντικό να δει και να καταγράψει. Οι πληθυ-
σμοί της Πετροτουρλίδας, που κάποτε κιν-
δύνευσε με πλήρη αφανισμό από το νησί, 
πάνε καλά, αυξάνονται. Οι αμμοδρόμοι, 
που εποίκισαν την περιοχή πριν 20 χρόνια, 
τρέχουν από δω κι από κει, νιώθουν σαν 
στο σπίτι τους. Ενώ προσπαθεί να μετρή-
σει το πλήθος των κατσουλιέρηδων η μα-
τιά του πέφτει σε μια γωνιά με ακανθώδη 
φυτά που φύτρωσαν σε μια εγκαταλειμμέ-
νη καλλιέργεια σιταριού όπου μια οικογέ-
νεια ερημοπύρουλων τρέφεται βιαστικά, 
δεν έβρεξε αρκετά ούτε αυτό το χειμώνα... 
Ποιος το περίμενε; Πουλιά της Αφρικής 
να αποικίζουν την Κρήτη. Η τελευταία κα-
ταγραφή στην Κρήτη έδειξε ότι δεν υπάρ-
χουν πρακτικά εξαφανίσεις ειδών παρά 
μόνο συρρίκνωση και συγκέντρωση των 

Βλαχοτσίχλονο
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φει 150 κόρακες αλλά μόνο 10 όρνια και ένα μόλις 
ανώριμο γυπαετό. Πλήρως εξαρτημένα από την πα-
ροχή τροφής από τον άνθρωπο αυτά τα πωματοφά-
γα πουλιά εξακολουθούν να επιβιώνουν. Από πάνω 
γυροπετά ένα ζευγάρι χρυσαετών, υπάρχουν ακόμα 
όσο υπάρχουν μερικά άγρια θηλαστικά, αλλά και 
αυτοί σιγά-σιγά στρέφονται στην πτωματοφαγία... 

Η καταγραφή των πουλιών στην Κρήτη, δεί-
χνει πλέον εξαφανίσεις διαφόρων ειδών που κά-
ποτε κρατούσαν μικρούς αλλά κραταιούς πληθυ-
σμούς σε ορεινές και δασικές θέσεις καθώς και σε 
υγροτόπους. Είδη υποτροπικά κατακτούν το νησί, 
είναι κοινά πλέον στις πόλεις το φοινικοτρύγονο 
και η σπιτοκουρούνα ενώ στο ύπαιθρο εξαπλώνο-
νται οι αμμοσταρήθρες και οι ερημοπετρόκληδες...

Σενάριο 3. Αύξηση θερμοκρασίας 5 βαθμών
Οι μελοψιττακοί της πλατείας Ελευθερίας στο 

Ηράκλειο χαλούν τον κόσμο καθώς αρπακτικοί αση-
μόγλαροι από την αποικία των ταρατσών της πόλης 
προσπαθούν να θηρεύσουν τις φωλιές τους. Εντυ-
πωσιακό μοιάζει το γεγονός ότι τα φοινικοτρύγο-
να κατάφεραν να εκτοπίσουν τις δεκαοκτούρες από 
όλο το νησί. Τυπικά μεσογειακά είδη όπως ο μαυ-
ροτσιροβάκος μειώθηκαν υπερβολικά ενώ ο αιγαι-
οτσιροβάκος και ο σταχτομυγοχάφτης δεν βρέθη-
καν πουθενά να αναπαράγονται. Ελάχιστα πουλιά 
φθάνουν πλέον το χειμώνα για να διαχειμάσουν, 
ακόμα και ο κοκκινολαίμης θεωρείται σπάνιος. Οι 
υδάτινοι ταμιευτήρες είναι πάντα γεμάτοι με αση-
μόγλαρους αλλά ελάχιστες αγριόπαπιες, φαλαρίδες 
και βουτηχτάρια φθάνουν πια στο νησί. 

Οι μαυροπετρίτες δεν είναι καν εδώ στην Κρή-
τη για αναπαραγωγή, τα νησάκια τον Αύγουστο 
μοιάζουν έρημα. Η πτώση των πληθυσμών έχει 
αρχίσει εδώ και 30 χρόνια, όταν έπαψαν να δρο-
σίζουν το Αιγαίο οι ετησίες άνεμοι (τα μελτέμια), 
και φθάσαμε στην πλήρη ερήμωση. Όσοι μαυ-
ροπετρίτες γύρισαν από τη Μαδαγασκάρη φέτος 
εποίκησαν μόνο το βόρειο Αιγαίο και τον κόλπο 
του Μαρμαρά, ως και στη Μαύρη Θάλασσα θεά-
θηκαν φωλιές, αλλά όχι τις Κυκλάδες ή την Κρήτη. 
Δεν υπάρχει μελτέμι και τα καλοκαίρια είναι πλέ-
ον υγρά και πολύ θερμά. Η θάλασσα έχει καλύψει 
πρώην παραλίες και παραλιακές εκτάσεις με υγρο-
τόπους. Υποτροπικοί κυκλώνες εμφανίζονται κα-
τά καιρούς μέσα στη Μεσόγειο. Πολλοί κλιματο-
λόγοι μιλούν για την άμεση πιθανότητα διακοπής 
του ρεύματος του κόλπου του Μεξικού και επι-
στροφή σε μια εποχή παγετώνων στην Ευρώπη…

Είναι πλήθος τα σενάρια για τα πουλιά αν φθά-
σουμε σε ένα τόσο ακραίο σημείο αύξησης της 
θερμοκρασίας. Τα περισσότερα φυσικά μιλούν για 
μείωση ειδών. Η φαντασία μπορεί να οργιάσει και 
το παιγνίδι του τύπου βάλε αυτό και βγάλε το άλ-
λο είδος μοιάζει ελκυστικό αλλά ταυτόχρονα πα-

ράδοξο αν όχι αποκρουστικό… 
Το πρώτο σενάριο δεν το αποφεύγουμε όπως 

φαίνεται. Είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε να 
μην φτάσουμε στα επόμενα δύο… γιατί τότε πρώ-
το θύμα θα είμαστε εμείς, οι άνθρωποι… 
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Καμποδεντροβάτης

Αμμοδρόμος
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Τα ερπετά 

κείμενο και φωτογραφίες  
της Δρ. Μαρίας Δημάκη*

Νησιωτική ενότητα

χε
λώ

νε
ς

σα
ύρ

ες

αμ
φ

ίσ
βα

ιν
α

φ
ίδ

ια

Σύ
νο

λο

Αργοσαρωνικός 5 6 7 18

Κυκλάδες 4 7 12 23

Σποράδες 5 5 9 19

Θάσος - Σαμοθράκη 5 10 9 24

Δωδεκάνησα 6 11 1 13 31

Ανατ. Αιγαίο 6 12 1 12 31

Κύθηρα - Αντικύθηρα 3 6 5 14

Κρήτη 4 8 4 16

Πίνακας 1

Η ερπετοπανίδα του Αιγαίου διακρί-
νεται από μεγάλο πλούτο και ποικιλία και 
αυτό οφείλεται κυρίως στο θερμό κλίμα 
και στη μεγάλη ποικιλία των βιοτόπων 
που παρουσιάζουν τα ελληνικά νησιά. Ση-
μαντικός παράγοντας είναι η θέση της 
Ελλάδας που βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις 
ηπείρους. Επίσης, η απομόνωση των νη-
σιών και η γεωμορφολογία τους προσφέ-
ρει τη δυνατότητα εξέλιξης ξεχωριστών, 
ενδημικών ειδών που δεν συναντώνται 
σε άλλη χώρα. 

Στην χώρα μας συναντώνται 64 είδη 
ερπετών ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν συ-
νολικά 125. Από τα είδη της ευρωπαϊκής 
ερπετοπανίδας το 41,6% βρίσκεται στα 
νησιά του Αιγαίου, δηλαδή 52 είδη. Συ-
νολικά απαντώνται 23 είδη σαυρών, 1 εί-
δος αμφίσβαινας, 21 φιδιών και 7 είδη χε-
λωνών. Όσον αφορά στις χελώνες αυτές 
είναι 2 στεριανές, 3 θαλάσσιες και 2 του 
γλυκού νερού. 

Οι συγκεκριμένες ενότητες των νη-
σιών του Αιγαίου και ο αριθμός ειδών ερ-
πετών φιλοξενούν καταγράφονται στον 
πίνακα 1.

Στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν πέ-
ντε ενδημικά είδη. Από αυτά τέσσερις εί-
ναι σαύρες, η Γουστέρα της Μήλου Podarcis 
milensis, η Σαύρα της Σκύρου Podarcis 
gaigeae, το Κλωστιδάκι Podarcis cretensis, 
και η Λεβεντόσαυρα Podarcis leventis, και 
ένα φίδι, η Οχιά της Μήλου Macrovipera 
schweizeri. Η Σαύρα της Σκύρου έχει θεω-
ρηθεί ξεχωριστό, ενδημικό είδος πρόσφα-
τα και βρίσκεται μόνο στη Σκύρο και τα 
γειτονικά νησιά καθώς και το νησί Πιπέ-
ρι. Η Γουστέρα της Μήλου βρίσκεται στη 
Μήλο, την Κίμωλο, την Πολύαιγο, τον 
Αγ. Ευστράτιο, τον Ανδρέα, το Ακράθι, 
τις Ανάνες, τη Βελοπούλα και τη Φαλκο-
νέρα. Η Οχιά της Μήλου συναντάται στη 
Μήλο, τη Σίφνο, την Κίμωλο και την Πο-
λύαιγο, ενώ στα γύρω νησιά συναντάται η 

Κοινή Οχιά Vipera ammodytes. Στο συγκρότημα της 
Μήλου συναντώνται 2 ενδημικά είδη, στην Κρή-
τη ένα, ένα στο συγκρότημα της Σκύρου και ένα 
στις νησίδες Πρασονήσι και Λαγούβαρδος βόρεια 
των Αντικυθήρων. 

Στα νησιά του Αιγαίου απαντούν ενδημικά 
υποείδη των παρακάτω ειδών: Κυρτοδάκτυλος 
Cyrtopodion kotschyi, Κροκοδειλάκι Laudakia stellio, 
Αβλέφαρος Ablepharus kitaibelii, Σαύρα της Ικαρίας 
Anatololacerta oertzeni, Τρανόσαυρα Lacerta trilineata, 
Σιλιβούτι Podarcis erhardii, Γουστέρα του Ταύρου 
P. taurica, Δενδρογαλιά Hierophis gemonensis, Σαΐτα 
Platyceps najadum, Λαφίτης Elaphe quatuorlineata, Νε-
ρόφιδο Natrix natrix και Αγιόφιδο Telescopus fallax.

Για κάποια είδη ερπετών η Ελλάδα αποτελεί 
το όριο της εξάπλωσής τους. Για τα Κροκοδειλά-
κι, Χρυσόσαυρα Trachylepis aurata, Οφίσωψ Ophisops 
elegans, Αμφίσβαινα Blanus strauchi, Μαύρος Ζα-
μενής Dolichophis jugularis, Ζαμενής της Ρόδου 
Hemorrhois nummifer, Λαφιάτης Elaphe sauromates, 
Θαμνόφιδο Eirenis modestus και Οθωμανική Οχιά 
Montivipera xanthina τα νησιά του Αιγαίου αποτε-
λούν το δυτικό όριο εξάπλωσής τους. Για την Τα-
ρέντολα Tarentola mauritanica η Κρήτη αποτελεί το 
ανατολικότερο όριο εξάπλωσης. 

* Η Μαρία Δημάκη είναι βιολόγος στο Τμήμα Χερσαίας 
Ζωολογίας για τα Ερπετά της Ελλάδας του Μουσείου 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

H Τρανόσαυρα Lacerta trilineata είναι ένα κοινό 
είδος σαύρας της Ελλάδας.
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Ο Οφίσωψ παρατηρείται στα νησιά 
του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου και 
τα Δωδεκάνησα, ενώ η Χρυσίζουσα Σαύρα 
Mabuya aurata βρίσκεται στην Κω, τη Σύ-
μη, την Ρόδο και τη Σάμο. Το Κροκοδειλά-
κι συναντάται στις Κυκλάδες, στο Ανατο-
λικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Ο Κοινός 
Χαμαιλέοντας Chamaeleo chamaeleon μόνο 
στη Σάμο, τη Χίο και την Κρήτη και η Αμ-
φίσβαινα μόνο στα Δωδεκάνησα.

Τα είδη που συναντώνται μόνο σε 
ένα νησί του Αιγαίου είναι: o Οφιόμο-
ρος O. punctatissimus στα Κύθηρα, η Σαύρα 
της Σάμου L. anatolica που βρίσκεται μόνο 
στη Σάμο, η Βαλκανόσαυρα P. taurica και 
το Κονάκι Anguis fragilis στη Θάσο και το 
Φίδι της Γυάρου Hierophis viridiflavus στη 
Γυάρο. Η Ανάφη και η Αστυπάλαια είναι 
δύο νησιά του Αιγαίου όπου δεν υπάρ-
χουν καθόλου φίδια.

Μερικά είδη έχουν μεταφερθεί από 
ανθρώπινες δραστηριότητες στα νησιά 
του Αιγαίου, κλασικό παράδειγμα το Φί-
δι της Γυάρου που όμως έχει εγκαταστα-
θεί στο νησί αυτό εδώ και αρκετές εκα-
τοντάδες ή χιλιάδες χρόνια και έχει εντα-
χθεί πλέον στην Ελληνική ερπετοπανίδα. 
Αντίθετα η παρουσία της Κοκκινόλαιμης 
Νεροχελώνας Trachemys scripta οφείλεται 
σε απελευθερώσεις ζώων από αιχμαλω-
σία και είναι πολύ πρόσφατη. Το είδος 
αυτό προέρχεται από την Αμερική και 
είναι ένα από τα 100 πιο εισβλητικά εί-
δη του κόσμου. Για τo Φίδι της Γυάρου 
πρόσφατα, το 2004, διαπιστώθηκε το εί-
δος του και η εισαγωγή του από την Ιτα-
λία από τους Utiger & Schatti. Παλαιό-
τερα πιστευόταν πως επρόκειτο για ξε-
χωριστό, ενδημικό είδος ή υποείδος του 
Λαφίτη Elaphe quatuorlineata. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια όλο και 
πιο συχνά συναντάμε στεριανές χελώνες 
σε νησιά του Αιγαίου που έχουν απελευ-
θερωθεί από αιχμαλωσία ή έχουν μετα-
φερθεί από τον άνθρωπο.

Από τα ερπετά των νησιών του Αι-
γαίου μόνο ένα είδος κατατάσσεται στην 
κατηγορία Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR) 
στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 
Ζώων της Ελλάδας η Δερματοχελώνα 
Dermochelys coriacea. Και τα τέσσερα εί-
δη που ανήκουν στην κατηγορία Κιν-
δυνεύοντα (EN) είναι είδη των νησιών 
του Αιγαίου. Πρόκειται για την Καρέττα 
Caretta caretta, την Πράσινη Θαλασσοχε-
λώνα Chelonia mydas, τον Κοινό Χαμαιλέ-

Ο Κοινός Χαμαιλέοντας Chamaeleo chamaeleon από τη Σάμο

Μία κόκκινη Οχιά της Μήλου Macrovipera schweizeri. 
Αυτή η χρωματική ποικιλία είναι αρκετά σπάνια. 

Ο Τυφλίτης Pseudopus apodus είναι είδος σαύρας που δεν φέρει 
άκρα. Γι’ αυτό και συνήθως πιστεύεται πως πρόκειται για φίδι. 
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οντα και την Οχιά της Μήλου. Και τα δύο 
χερσαία είδη έχουν περιορισμένη εξάπλω-
ση και μικρό αριθμό υποπληθυσμών, επί-
σης εξαπλώνονται σε ενδιαιτήματα που 
υφίστανται έντονες πιέσεις και υποβαθ-
μίζονται λόγω εξορύξεων, πυρκαγιών, κ.ά. 

Στην κατηγορία Τρωτά (VU) ανήκουν 
6 είδη των ερπετών της Ελλάδας. Από αυ-
τά το Κλωστιδάκι, η Λεβεντόσαυρα και το 
Φίδι της Γυάρου συναντώνται στα νησιά 
του Αιγαίου. Και τα τρία είδη έχουν πολύ 
περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση και 
αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος που 
κατατάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία. 

Η σημαντικότερη απειλή για τα ερπε-
τά που ανήκουν σε μια από τις κατηγορί-
ες κινδύνου του Κόκκινου Βιβλίου είναι η 
ανθρωπογενής καταστροφή και υποβάθ-
μιση των ενδιαιτημάτων τους. Αυτή οφεί-
λεται κυρίως στην άναρχη οικιστική επέ-
κταση, την ανάπτυξη της γεωργίας, στις 
εξορύξεις και στις πυρκαγιές. Οι πληθυ-
σμοί των μικρών νησιών είναι εξαιρετικά 
ευάλωτοι σε οποιαδήποτε μορφή πίεσης, 
όπως φυσικές καταστροφές, εισαγωγή ξε-
νικών ειδών, όχληση, κ.ά. Η παράνομη 
συλλογή ατόμων για εμπόριο, κυρίως για 
κατοικίδια, αλλά και η θνησιμότητα στους 
δρόμους αποτελούν δύο επιπλέον απειλές 
για είδη όπως ο Κοινός Χαμαιλέοντας και 
η Οχιά της Μήλου. Η χρήση των φυτοφαρ-
μάκων μειώνει τις πηγές διατροφής των 
ερπετών και επομένως τους ίδιους τους 
πληθυσμούς αυτών. 

Όσον αφορά στις φυσικές καταστρο-

φές, εκτός από τις φυσικές πυρκαγιές, η ξηρασία 
απειλεί πολλά είδη που εξαρτώνται από την πα-
ρουσία νερού όπως η Στικτή Νεροχελώνα Emys 
orbicularis, αλλά και το ενδημικό υποείδος του νε-
ρόφιδου (Natrix natrix schweizeri) που συναντάται 
στη Μήλο. 

Το Θαμνόφιδο Eirenis modestus είναι ένα φίδι 
ανατολικής καταγωγής όπου συναντάται στα νησιά που 

βρίσκονται κοντά στην Μικρά Ασία. 

Το Κροκοδειλάκι Laudakia stellio συναντάται σε πολλά νησιά του Αιγαίου.

Η Γουστέρα της Μήλου Podarcis milensis είναι ένα 
ενδημικό είδος σαύρας των νησιών του Αιγαίου.
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Η φύση στο Αιγαίο:  
ο πλούτος  
και το διακύβευμα

κείμενο και φωτογραφίες 
του Γιώργου Πολίτη

Από τις κορυφές των Λευκών Ορέων της Κρή-
της και του Φεγγαριού της Σαμοθράκης, μέχρι το 
μοναδικό φοινικοδάσος με φοίνικες του Θεόφρα-
στου στην Ευρώπη, στο Βάι, και τα λιβάδια της πο-
σειδωνίας, από τα είδη της αφρικανικής χλωρίδας 
στη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα και τις σπηλιές της 
μεσογειακής φώκιας και τις αμμουδιές της χελώ-
νας καρέττα μέχρι τα λιβάδια, τις πλαγιές και τους 
γκρεμούς με τα ενδημικά και σπάνια φυτά σε όλα 
σχεδόν τα νησιά, από τα πλούσια αλιευτικά πεδία 
της Καρπάθου, της Σαρίας και των Φούρνων μέχρι 
τους υγροτόπους της Μυτιλήνης και τις βραχονη-
σίδες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ειδών ορνι-
θοπανίδας, είναι μεγάλος και σημαντικός ο  φυ-
σικός πλούτος του Αρχιπελάγους. 

Παράλληλα, μέρος του σπουδαίου αυτού συνό-
λου συνιστά και η τεράστια ποικιλότητα των το-
πίων υψηλής αισθητικής αξίας, αποτέλεσμα της 
μακραίωνης συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης αν-
θρώπου –φύσης.

Βόρειες Σποράδες

Καταρράκτες  
στη Σαμοθράκη
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χαρακτηρίζει πολλές περιοχές, σε συνδυασμό με 
την υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων και 
την  σπατάλη, η οποία χαρακτηρίζει την ικανοποί-
ηση των διάφορων αναγκών. 

Η βραδύτητα στην υλοποίηση των μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων και η αναποτελεσματική 
λειτουργία πολλών απ’ αυτές επιδρούν αρνητικά 
στην ποιότητα των υδάτων, ενώ η προβληματική 
προσέγγιση όσον αφορά στη διαχείριση των στερε-
ών αποβλήτων δεν ικανοποιεί τα σύγχρονα πρότυ-
πα για τη δημόσια υγιεινή και τις ανάγκες προστα-
σίας του περιβάλλοντος και του τοπίου.

Τα δάση υποβαθμίζονται από τις πυρκαγιές και 
την υπερβόσκηση, με χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα εκείνα της Σαμοθράκης και της Ικαρίας (με 
τις δεκάδες χιλιάδες κατσίκια να βόσκουν παντού 
ανεξέλεγκτα),  αλλά και της Ρόδου.

Η λαθροθηρία και λαθραλιεία είναι πάντοτε πα-
ρούσες, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισορροπία 
των οικοσυστημάτων.

Όμως, ο πλούτος αυτός απειλείται και 
υποβαθμίζεται καθημερινά. 

Κύριες αιτίες είναι η μακρόχρονη έλ-
λειψη χωροταξικού, πολεοδομικού και πε-
ριβαλλοντικού σχεδιασμού και η απουσία 
καθορισμένων ζωνών χρήσεων γης, με συ-
νέπεια την παράλληλη άσκηση αντιφατι-
κών δραστηριοτήτων και τις σοβαρές συ-
γκρούσεις χρήσεων γης, η  ταχύτατη του-
ριστική ανάπτυξη και η έντονη οικιστική 
εξάπλωση, η  κατασκευή έργων υποδομής 
μη συμβατών με την κλίμακα και τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 
και του τοπίου.

Τα περισσότερα νησιά χαρακτηρίζο-
νται από ελλειμματικότητα σε υδατικούς 
πόρους, εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων 
της βροχόπτωσης, της εποχικότητας της 
κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
τουριστική κίνηση, και της ευπάθεια που 

Σάμος, Πύργος (2003)
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Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την 
άσκηση σοβαρής πίεσης στους φυσικούς πόρους, 
το περιβάλλον και το τοπίο, μέσα σ’ ένα πλαί-
σιο, στο οποίο η αναπτυξιακή διαδικασία μόνο με 
όρους αειφορίας δεν συντελείται. Η  ήδη παρούσα 
κλιματική αλλαγή μόνο προς το χειρότερο μπορεί 

να οδηγήσει την κατάσταση
Οι αναπτυξιακές και χωροταξικές επιλογές που 

θα γίνουν σήμερα (με την οικονομική κρίση πα-
ρούσα και απειλητική) θα κρίνουν το μέλλον της 
φύσης και του τοπίου του Αιγαίου και τη θέση του 
ανθρώπου μέσα σ’ αυτά. 

Χαρακτηριστικό  αιγαιοπελαγίτικο τοπίο στη Νίσυρο. Στο βάθος η νησίδα Γυαλί και η Κως.

Στο ηφαίστειο της Νισύρου Ακτές της Μυτιλήνης
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κάποιος καταφέρνει να πάρει τις σχετικές άδειες 
και να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. Θα 
εξετάσω τις επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο 
και στους μόνιμους κατοίκους.

Οι κάτοικοι των μικρών νησιών, συνήθως εξα-
σκούν πολλά επαγγέλματα ταυτόχρονα προκει-
μένου να επιβιώσουν. Συνήθως είναι ταυτόχρο-
να αγρότες-κτηνοτρόφοι-αλιείς-μελισσοκόμοι και 
έχουν και μια μικρή τουριστική μονάδα. Κάποιοι 
ασχολούνται με την οικοδομή και υπάρχουν και λι-
γοστοί δημόσιοι υπάλληλοι. Στη σύγχρονη εποχή ο 
τουρισμός δίνει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδή-
ματος και οι άλλες δραστηριότητες είναι συνήθως 
συμπληρωματικές. Έτσι το τουριστικό προϊόν πρέ-
πει να διαφυλαχθεί, ώστε οι ξένοι επισκέπτες να 
απολαμβάνουν τις φυσικές ομορφιές του νησιωτι-
κού τοπίου και να έχουν κίνητρο να ξαναέρθουν.

Δεν πιστεύω ότι οι τουρίστες έρχονται στα νη-
σάκια για να δουν ανεμογεννήτριες. Έρχονται για 
να δουν ωραίες και ήσυχες παραλίες, αρχαιολογι-
κούς χώρους, παραδοσιακές δραστηριότητες, χα-
μογελαστούς ανθρώπους και φιλοξενία.

Μια παρανόηση που έχουν πολλοί είναι ότι με 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα έρθει φτη-
νό ρεύμα στο νησί τους. Αυτό είναι λάθος, γιατί το 
κέρδος πηγαίνει στον επενδυτή που το πουλάει στη 
ΔΕΗ. Γι’ αυτό άλλωστε ο επενδυτής δίνει αντισταθ-
μιστικά οφέλη στις κοινότητες των νησιών, που δεν 
θα χρειάζονταν αν η επένδυσή του ήταν πραγματι-
κά ωφέλιμη και συμβατή με τις τοπικές συνθήκες 
και το περιβάλλον. Οι κάτοικοι παραμένουν με το 
παλαιό ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και με τα χρόνια 
προβλήματά του κατά τους θερινούς μήνες που η 
κατανάλωση ρεύματος δεκαπλασιάζεται.

Ας δούμε τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον κατά τη μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία 
και λήξη λειτουργίας στο μέλλον, των ανεμογεν-
νητριών.

Για τη μεταφορά των τεράστιων εξαρτημάτων 
χρειάζονται μεγάλα φορτηγά, άρα και δρόμοι με 
πολύ μεγάλο πλάτος, χωρίς κλειστές στροφές. Τέ-
τοιοι δρόμοι δεν υπάρχουν στα νησάκια, άρα θα 
πρέπει να κατασκευαστούν. Θα πρέπει βεβαίως 

Αιολικά πάρκα  
σε μικρά νησιά 
του Αιγαίου

του Γιάννη Γαβαλά

Τα τελευταία χρόνια η στροφή προς τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) φαί-
νεται πως είναι «μονόδρομος». Έχει μεγά-
λη σημασία όμως να γίνει σωστή επιλογή 
των καταλλήλων περιοχών, ώστε να μπο-
ρέσουμε να διαφυλάξουμε τη βιοποικιλό-
τητα και τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους. Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθώ με 
την επιλογή τέτοιων περιοχών στην Ελλά-
δα και ειδικότερα στα πολλά νησιά του Αι-
γαίου, όπου οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την 
τοποθέτηση Αιολικών Πάρκων.

Δεδομένης της μεγάλης βιασύνης με 
την οποία όλες οι Ελληνικές Κυβερνήσεις 
προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις οικονο-
μικές επενδύσεις, χωρίς να έχει προηγη-
θεί πάντοτε εμπεριστατωμένη μελέτη των 
επιπτώσεων, οι κίνδυνοι είναι πολλοί, τόσο 
για το περιβάλλον όσο και για τους μόνι-
μους κατοίκους των μικρών νησιών.

Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσω να τεκ-
μηριώσω την περιβαλλοντική ακαταλλη-
λότητα των μικρών νησιών για την εγκα-
τάσταση Αιολικών Πάρκων. Τα μικρά νη-
σιά και οι βραχονησίδες στο Αιγαίο και τα 
Δωδεκάνησα φιλοξενούν το μεγαλύτερο 
τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού του 
Μαυροπετρίτη, (Falco eleonorae), προστα-
τευόμενα αρπακτικά πουλιά όπως το Όρ-
νιο (Gyps fulvus) και ο Σπιζαετός (Ηieraaetus 
fasciatus) και αποτελούν περάσματα και 
χώρους ανάπαυσης πολλών μεταναστευ-
τικών πουλιών. Υπάρχουν πολλά σπάνια 
ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας για 
τα οποία, πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμ-
βαση στο περιβάλλον τους, πρέπει να γίνει 
εκτεταμένη περιβαλλοντική μελέτη. Προ-
φανώς οποιοσδήποτε μεγαλοεπενδυτής 
δεν θα ήθελε να ρισκάρει προσφυγές στο 
Συμβούλιο Επικρατείας, άρα θα απέφευγε 
ένα μικρό νησί. Ας υποθέσουμε όμως ότι, 
με τους γνωστούς στην Ελλάδα τρόπους, 

* Ο Γιάννης Γαβαλάς είναι Μαθηματικός, Δ/ντής Γυμνα-
σίου Ηρακλειάς Κυκλάδων, μόνιμος κάτοικος του νη-
σιού.
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να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της διαχείρι-
σης των μπάζων που θα προκύψουν, να γίνουν οι 
απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και φυσικά να κο-
πούν πολλά δένδρα.

Όταν φτάσουν τα εξαρτήματα, θα τοποθετη-
θούν στις κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους, κα-
ταλαμβάνοντας χώρο εκατοντάδων στρεμμάτων. Οι 
ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν, οι γείτονες όμως που 
η αξία της γης τους υποβαθμίζεται, όχι. Κάποιοι νο-
μίζουν ότι με τη διάνοιξη του δρόμου θα πάρουν 
αξία μακρινά οικόπεδά τους, ενώ στην πραγματι-
κότητα θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο λόγω με-
γάλης καταστροφής του τουριστικού προϊόντος. 
Τελικά θα είναι κατάλληλα μόνο για βοσκοτόπια.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως θα κληροδοτη-
θεί στις επόμενες γενιές. Όταν μετά από 25 περί-
που χρόνια τα μηχανήματα φθαρούν και πάψουν 
να λειτουργούν, ποιος θα απομακρύνει και θα ανα-
κυκλώσει τις τεράστιες ποσότητες μετάλλου και 
τσιμέντου; Θα μπορέσει να επαναφερθεί το περι-
βάλλον στην αρχική μορφή του; Δεν το πιστεύω. 
Θα μείνουν εκεί ως μνημεία της εποχής μας, κα-
ταστρέφοντας τα οικόπεδα των απογόνων των ση-
μερινών ιδιοκτητών, αλλά και των γειτόνων τους .

Οι μεγαλοεπενδυτές, γνωρίζοντας προφανώς τα 
πραγματικά προβλήματα, δελεάζουν με οικονομι-
κά ανταλλάγματα τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων 
και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των νησιών. Μα-
κροπρόθεσμα όμως η ζημιά θα είναι πολύ μεγα-
λύτερη από το κέρδος. Αν το νησί σταματήσει να 
έχει τουριστικό εισόδημα, στο μέλλον θα ερημώ-
σει. Σκεφτείτε ότι μια τόσο μεγάλη επένδυση δεν 
προσφέρει ούτε καν λίγες θέσεις εργασίας στον το-
πικό πληθυσμό. 

Όλα αυτά που γράφω ίσως σας κάνουν να νο-
μίζετε ότι είμαι εναντίον της αιολικής ενέργειας. 
Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές 
άλλες περιοχές καταλληλότερες από τα νησιά, χω-
ρίς μεγάλες απειλές για το περιβάλλον, χωρίς του-
ρισμό, με κατάλληλο οδικό δίκτυο, πιο κοντά στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Αν νομίζουμε ότι μπορούμε να τους ανταγω-
νιστούμε στη βαριά βιομηχανία ή στην τεχνολογία 

κάνουμε λάθος. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που 
πλεονεκτούμε, στην όμορφη φύση μας. Αφού δεν 
μπορούμε να κατασκευάσουμε καλά και φθηνά αυ-
τοκίνητα ας τους πάμε βόλτα με τα γαϊδουράκια 
μας. Ας τους κατασκευάσουμε παραδοσιακά μο-
νοπάτια για να περπατήσουν. Ας τους αφήσουμε 
να ζήσουν για λίγο πιο πρωτόγονα, πιο κοντά στη 
φύση, αυτό τους λείπει. Έχουν χορτάσει στις χώ-
ρες τους μπετόν, μέταλλο και τεχνολογία. Ο μεγά-
λος πλούτος της Ελλάδας και ειδικά των νησιών, 
είναι οι θησαυροί της φύσης. Αυτούς τους θησαυ-
ρούς κατέστρεψαν στις χώρες τους οι ξένοι επι-
σκέπτες και αναγκάζονται να έρθουν εδώ για να 
τις απολαύσουν. 

Ανεμογεννήτριες στα Ψαρά

Τα βουνά της Ηρακλειάς δημιουργούν  
ένα μοναδικό τοπίο που προκαλεί δέος. 

Θα σεβαστούμε την φυσική και αισθητική 
αξία του ή θα το παραδώσουμε  

στην αιολική ανάπτυξη;   

Φ
ω

τ. 
Α

. Β
ιδ

άλ
ης

35



Στις 16 Ιουνίου 2010 βρέθηκα κοντά στο χωριό 
Άνω Σαλμενίκο με πρόθεση να ξαναεπισκεφθώ το 
πανέμορφο φαράγγι του Λουμπιστιάνικου ρέματος 
που συμβάλει στον ποταμό Φοίνικα. Η ενασχόλη-
σή μου με την ευρύτερη περιοχή του Σαλμενίκου 
είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα κυρίως λόγω 
της ιστορικής του σημασίας αλλά πήρε πιο συγκε-
κριμένη μορφή στο πλαίσιο της συγγραφής κειμέ-
νων για το φυσικό περιβάλλον στο λεύκωμα «Πα-
ναχαϊκό Όρος» (εκδ. ΑΔΕΠ και Έγχρωμον, 2007).

Με αφετηρία το παλαιό μονότοξο γεφύρι (φωτ. 
2) που συνέδεε τους οικισμούς Μισοχώρι και Τσε-
τσεβό του παραπάνω λευκώματος, θέλησα μόλις 
πέρυσι το καλοκαίρι του 2009 να εξερευνήσω την 
ανάντη περιοχή του ρέματος. Ας σημειωθεί ότι στον 
χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Φύλ-
λο Χαλανδρίτσας, εκδ. 1990) το υπ’ όψιν ρέμα ανα-
φέρεται λανθασμένα ως Τσετσεβίτικο, παίρνοντας 
έτσι το όνομα παρακείμενου ρέματος στα ανατο-
λικά. Το πραγματικό του όνομα είναι Λουμπιστιά-
νικο όπως πληροφορήθηκα από περίοικους και δι-
καιολογείται απόλυτα από το γεγονός ότι πηγάζει 
από την περιοχή Λουμπίστα των ανατολικών πλα-
γιών του Παναχαϊκού.

Μαζί με άλλα ρέματα τροφοδοτεί τον ποταμό 
Φοίνικα ο οποίος εκβάλει στον Κορινθιακό κόλπο 
λίγο μετά το χωριό Καμάρες του δήμου Ερινεού.

Ωστόσο είναι το μόνο που διατηρεί μεγάλη πα-
ροχή ακόμα και τους πιο ξηρούς μήνες. Ήδη από 
την στένωση στην οποία είναι χτισμένο το γεφύρι, 

το ρέμα στα ανάντη του αποκτά χα-
ρακτηριστικά φαραγγιού μέτριας δυ-
σκολίας πρόσβασης και εκπληκτικής 
ομορφιάς (φωτ. 3).

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου 
έτους ολοκληρώνοντας μία μεγάλη 
έρευνα της κοίτης, 3 χλμ προς τα ανά-
ντη του γεφυριού, κατέληξα στα εξής 
συμπεράσματα:

Α) Το φαράγγι διαθέτει ιδιαίτε-
ρη γεωμορφολογική αξία με στοιχεία 
σπάνια, τουλάχιστον σε επίπεδο νο-
μού. Δύο από αυτά αξίζουν ξεχωρι-
στή αναφορά.

i) Στα 200 μ. από το γεφύρι συνα-
ντά κανείς στη δεξιά όχθη πλευρικό 

καταρράκτη ο οποίος έχει δημιουργήσει εντυπωσια-
κούς σχηματισμούς τραβερτίνη. Εκεί αναπτύσσεται 
οργιώδης βλάστηση που συμπεριλαμβάνει σπάνια 
και απειλούμενα είδη φυτών. Στον ίδιο χώρο βρί-
σκει καταφύγιο πλήθος πεταλούδων.

ii) Στα 1000 μ. από το γεφύρι δημιουργείται 
στένωση για περίπου 100 μ. και οι όχθες παίρνουν 
τη μορφή κάθετων ασβεστολιθικών τοίχων ύψους 
αρκετών δεκάδων μέτρων.

Β) Το φαράγγι διαθέτει πλουσιότατη και μη κα-
ταγεγραμμένη χλωρίδα. Ενδεικτικό του γεγονότος 
είναι ότι εδώ εντόπισα έναν μοναδικό για το Πανα-
χαϊκό όρος, σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοι-
χεία, πληθυσμό του εντομοφάγου φυτού Pinguicula 
crystallina subsp. hirtiflora. Το είδος αυτό στην Πε-
λοπόννησο ήταν έως τώρα γνωστό από ελάχιστες 
θέσεις οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον Χελμό 
(Demiri et al, 2006). Επίσης, τα σπάνια για το Πα-
ναχαϊκό είδη: Lilium chalcedonicum (κόκκινος κρίνος, 
φωτ. 4) και Taxus baccata (ίταμος) βρίσκουν κατα-
φύγιο εδώ, ενώ είναι άγνωστο τι ακόμα μπορεί να 
αποκαλύψει μία συστηματική βοτανική έρευνα.

Γ) Στις συνθήκες απομόνωσης που παρέχει το 
φαράγγι έχει διατηρηθεί σημαντικότατη πανίδα 
η υγιής δομή της οποίας αποκαλύπτεται από την 
ύπαρξη δύο σπάνιων, μεγαλόσωμων και ευαίσθη-
των στην ανθρώπινη ενόχληση εκπροσώπων της. 
Αυτοί είναι: η βίδρα (Lutra lutra) και ο μπούφος 
(Bubo bubo).

Όταν λοιπόν ξαναβρέθηκα στις 16/6/2010 στην 
περιοχή παρατήρησα έκπληκτος σκαπτικά μηχα-
νήματα να έχουν εισβάλει σε αυτό το παρθένο πε-
ριβάλλον.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της δράσης τους 
είναι η διάνοιξη δρόμου (φωτ. 1) πλάτους τεσσά-
ρων τουλάχιστον μέτρων ο οποίος φτάνει από την 
δεξιά όχθη του ρέματος στο γεφύρι και συνεχίζο-
ντας για άλλα 200 μ. σταματά ακριβώς στους εύ-
θραυστους σχηματισμούς του πλευρικού καταρρά-
κτη που προαναφέρθηκε.

Καταστροφή φαραγγιού 
ιδιαίτερης οικολογικής 
αξίας στην Αχαΐα
κείμενο και φωτογραφίες 
του Δημήτρη Παπανδρόπουλου 

φωτ. 1
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Στην πορεία του κόπηκαν πλατάνια, φράξοι, 
πουρνάρια και φιλύκια (φωτ. 6) ενώ οι χωματισμοί 
μπάζωσαν αδιακρίτως λεκάνες και καταρράκτες του 
ρέματος (φωτ. 5).

Όπως πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πρόκειται για μικρό 
υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό Φοίνικα, η αίτη-
ση για το οποίο υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2009.

Για άλλη μια φορά στη χώρα μας, αυτό που χρει-
άστηκε αιώνες για να δημιουργηθεί καταστρέφεται 
«ελαφρά τη καρδία» μέσα σε λίγες ώρες, στο όνο-
μα μιας, βιαστικής και με κάθε τίμημα, ανάπτυξης. 

Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει τις σοβαρές 
επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα «μικρά φράγ-
ματα», καθώς και τα αδύνατα σημεία στην εφαρμο-
γή της σχετικής νομοθεσίας. Άραγε πώς προχώρησε 
η διαδικασία αδειοδότησης του συγκεκριμένου έρ-
γου; Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντό-
πισε τα σπουδαία φυσικά χαρακτηριστικά της περι-
οχής ή ήταν απλώς μία τυπική διαδικασία; Άραγε 
τηρήθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που εκδόθη-
καν για το έργο; Και αν ναι, είναι δυνατόν οι όροι 
αυτοί να επέτρεπαν το μπάζωμα της κοίτης και των 
καταρρακτών;  

Θα περίμενε κανείς αυτά τα ιστορικά και περι-
βαλλοντικά στοιχεία που θαυμάζουμε σε άλλες πε-
ριοχές της χώρας (φαράγγι «Πανταβρέχει» Ευρυτα-
νίας, Νέδα Μεσσηνίας, Κοιλάδα Πεταλούδων Ρόδου 
κα.) να έχουν και στην Αχαΐα τη μεταχείριση και την 
ανάδειξη που τους αρμόζει πχ. με ένα καλαίσθητο 
μονοπάτι και την ανάλογη σήμανση. Δυστυχώς, ο 
φυσικός κόσμος που έκρυβε ως τώρα αυτό το φα-
ράγγι ήταν πίσω από μία πόρτα που κάποιοι αντί 
να την ανοίξουν επέλεξαν να την γκρεμίσουν. 

φωτ. 2

φωτ. 3

φωτ. 4

φωτ. 5

φωτ. 6
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Ο Ερυθρός ή αλλιώς Κυανόπτερος Τόννος 
(Thunnus thynnus) απειλείται με εξαφάνιση. Υπο-
λογίζεται ότι περισσότερο από το 80% των παγκό-
σμιων αποθεμάτων του έχουν ήδη αλιευθεί και το 
είδος κινδυνεύει με εξαφάνιση αν δεν τερματιστεί 
άμεσα η αλιεία του. Η μόδα του σούσι που διαδό-
θηκε τα τελευταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς 
και οι υπερσύγχρονοι αλιευτικοί στόλοι στη Μεσό-
γειο, φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη δρα-
ματική μείωση των αποθεμάτων του ψαριού αυτού.

Το Νοέμβριο του περασμένου έτους, η Διε-
θνής Επιτροπή Διατήρησης Θυννοειδών Ατλαντι-
κού (ΙCCAT), ένας φορέας με 48 χώρες-μέλη, είχε 
αποφασίσει να θέσει ως όριο τους 13.500 τόνους για 
την αλιεία Ερυθρού Τόννου στον Ατλαντικό το 2010, 
ποσότητα μειωμένη κατά το ένα τρίτο σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση είχε «παγώσει» τις ποσοστώσεις για το 2010 στα 
επίπεδα του 2009. Η επιστημονική κοινότητα και 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν προειδοποιή-
σει τότε ότι η μείωση αυτή δεν θα ήταν αρκετή για 

να σώσει το απειλούμενο αυτό ψάρι.
Ωστόσο, στη διεθνή διάσκεψη της Σύμβασης 

CITES (Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμε-
νων Ειδών) που πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ, στα 
μέσα Μαρτίου, καταψηφίστηκε η πρόταση για την 
παγκόσμια απαγόρευση της αλιείας και του εμπο-
ρίου του είδους αυτού. Στη διάσκεψη του Κατάρ, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά στήριξε την πρόταση, 
αλλά αργότερα υπαναχώρησε και πρότεινε αναβο-
λή της απαγόρευσης για το Μάιο του 2011. Μόνο 
οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, η Κένυα και το Μονακό ψή-
φισαν την πρόταση άνευ όρων. Επικεφαλής στο 
αντίπαλο «στρατόπεδο» ήταν η Ιαπωνία, ο μεγαλύ-
τερος καταναλωτής Ερυθρού Τόννου, με την οποία 
συντάχθηκαν αλιευτικές χώρες της Αφρικής, της 
Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει τον 
περασμένο Φεβρουάριο ότι προτείνει στις χώρες-
μέλη να απαγορευτεί από το 2011 η εμπορική αλι-
εία του Ερυθρού Τόννου στη Μεσόγειο. «Δεν έχου-
με άλλη επιλογή από το να δράσουμε τώρα και να 
προτείνουμε απαγόρευση της εμπορικής αλιείας» 
δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτό-
τσνικ.

Όμως η φετινή περίοδος αλιείας του Ερυθρού 
Τόννου επρόκειτο να τερματιστεί πριν από την προ-
καθορισμένη λήξη της, καθώς οι ποσότητες που 
έχουν ήδη αλιευθεί έφτασαν το ανώτατο επιτρεπό-
μενο όριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η πρόωρη αυτή λήξη 
κάθε άλλο παρά ειρηνική ήταν: Όπως αναφέρει το 
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αρχή έγινε όταν 
ακτιβιστές της Greenpeace συγκρούστηκαν με γαλ-
λικά αλιευτικά σκάφη έξω από τη Μάλτα, με απο-
τέλεσμα ένα μέλος της οργάνωσης να τραυματιστεί 
στο πόδι από καμάκι. Παράλληλα ξεκίνησε και η 
εκστρατεία της οργάνωσης Sea Shepherd, η οποία 
υποστηρίζει ότι οι ποσότητες ερυθρού τόννου που 
καταλήγουν στα χέρια των λαθραλιέων είναι τέσσε-
ρις φορές μεγαλύτερες από το επίσημο όριο. Η πε-
ρίοδος νόμιμης αλιείας Ερυθρού Τόνου, με συγκε-
κριμένες ποσοστώσεις για κάθε χώρα, διαρκεί από 
15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. 

Τελικά, η Ελληνίδα Επίτροπος Θαλάσσιων Υπο-
θέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, στις 9 Ιου-
νίου, έδωσε εσπευσμένο τέλος στη φετινή περίοδο 
αλιείας του Ερυθρού Τόννου, διατάζοντας την επι-
στροφή όλου του αλιευτικού στόλου νωρίτερα από 
την προκαθορισμένη λήξη της αλιευτικής περιόδου. 
Όμως, επιστήμονες και η Greenpeace υποστηρί-
ζουν πως ο Ερυθρός Τόννος κινδυνεύει από εξα-
φάνιση και η αλιευτική του περίοδος δε θα έπρεπε 
να είχε ξεκινήσει καν φέτος.

Το ψάρεμα με τη χρήση κυκλικών διχτυών (Γρι-
Γρι) στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό ευ-
θύνεται για το 70% της συνολικής ψαριάς. Σύμφω-

Τα πάθη του Τόννου… 
του Μαρτίνου Γκαίτλιχ
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Τόννοι στην ψαραγορά του Τόκυο
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να με την Επιτροπή, εξαντλήθηκε η επιτρεπόμενη 
ποσόστωση για το 2010 μία εβδομάδα πριν τη λήξη 
της αλιευτικής περιόδου. Ωστόσο, η σφαγή του Ερυ-
θρού Τόννου θα συνεχίζεται, καθώς ευρωπαϊκά σκά-
φη χρησιμοποιούν σημαίες χωρών εκτός Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφύγουν τη συμ-
μόρφωση που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Αυτά τα σκάφη αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% 
του αλιευόμενου Ερυθρού Τόνου στη Μεσόγειο.

Στην Ελλάδα, τα δεδομένα που αφορούν στην 
αλιεία του Ερυθρού Τόννου είναι αντικρουόμενα 
και επί της ουσίας αναξιόπιστα: Τα στοιχεία που 
δηλώνονται στην Διεθνή Επιτροπή για την Διατή-
ρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) δι-
αφέρουν από αυτά που παρουσιάζονται στην βάση 
δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. Ως 
αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος πρόσφατο άρθρο 
στο διεθνή τύπο παρουσιάζει τα στοιχεία για την 
Ελλάδα ως συγκάλυψη παράνομης αλίευσης Ερυ-
θρού Τόννου. 

Σχεδόν το σύνολο της ποσότητας που αλιεύεται 
σε όλο τον κόσμο καταλήγει σήμερα σε ιαπωνικά 
εστιατόρια, τα οποία αγοράζουν το ψάρι σε τιμές 
που φτάνουν ή και ξεπερνούν ακόμα και τα 500 
δολάρια το κιλό στη χονδρική. Μέχρι πριν από με-
ρικές δεκαετίες ο Ερυθρός Τόννος ήταν πολυπλη-
θές ψάρι στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο και συ-
χνά έφτανε σε βάρος τα 600 κιλά. Λόγω της υπε-
ραλίευσης, τα αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 75% 
και οι λιγοστοί Ερυθροί Τόννοι δεν φτάνουν πλέον 
στο βάρος αυτό. 

Γιγάντια κηλίδα σκουπιδιών 
και στον Ατλαντικό

Σημαντικές και 
ελπιδοφόρες αποφάσεις 
για την προστασία του 

Δέλτα του Αξιού

Η «Μεγάλη Κηλίδα Σκουπιδιών του Ειρηνικού», 
μια έκταση ανάμεσα στην Καλιφόρνια και τη Χα-
βάη, με επιφάνεια δύο φορές μεγαλύτερη από την 
πολιτεία του Τέξας, ανακαλύφθηκε το 1997 και 
αποτελείται κυρίως από σκουπίδια που πετάχτη-
καν στις ακτές.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, δύο διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες ανακοίνωναν ότι μια ανάλο-
γη «σούπα» από κομματάκια πλαστικού καλύπτει 
μια τεράστια έκταση και στον Ατλαντικό. «Δυστυ-
χώς βρήκαμε τη Μεγάλη Κηλίδα Σκουπιδιών του 
Ατλαντικού ανάμεσα στις Βερμούδες και τις Αζό-
ρες, καταμεσής του Ωκεανού» ανέφερε η ερευνή-
τρια Αννα Κάμινς. Το μεγαλύτερο μέρος των πλα-
στικών που επιπλέουν έχει διασπαστεί σε μικρά 
κομμάτια, απελευθερώνοντας χημικά που επηρε-
άζουν την ισορροπία της θαλάσσιας ζωής. Μεγαλύ-
τερα κομμάτια, ειδικά πλαστικές σακούλες, έχουν 
βρεθεί στα στομάχια πτηνών, ψαριών, θαλάσσιων 
θηλαστικών και χελωνών - έως και 100.000 ζώα 
υπολογίζεται ότι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω των 
σκουπιδιών, εκτιμά η αμερικανική Εθνική Υπηρε-
σία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Περνώντας από τη θάλασσα των Σαργασσών 
τον περασμένο Φεβρουάριο, η αποστολή συνέλλε-
ξε δείγματα κάθε 100 μίλια και σε κάθε περίπτω-
ση εντόπιζε μεγάλες ποσότητες πλαστικών. Το ίδιο 
έδειξε και μια δεύτερη, ανεξάρτητη, αποστολή που 
ολοκλήρωσαν Αμερικανοί φοιτητές από τη Μα-
σαχουσέτη. Η υψηλότερη πυκνότητα σκουπιδιών 
χαρτογραφήθηκε στην ίδια περιοχή, σε γεωγραφι-
κό μήκος 22 έως 38 μοιρών, η οποία είναι γνωστή 
ως Υποτροπική Ζώνη Σύγκλισης. Τα αποτελέσμα-
τα των δύο αποστολών παρουσιάστηκαν σε συνέ-
δριο Ωκεανογραφίας που πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο Απρίλιο στο Όρεγκον. 

Μαρτίνος ΓκαίτλιχΤην κατασκευή εμπορικής αποθήκης 3.000 τε-
τραγωνικών μέτρων στην προστατευόμενη περιοχή 
του Δέλτα Αξιού, σταμάτησε με παρέμβαση της, η 
εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα ο 
προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ευάγ-
γελος Μπακέλας, παρήγγειλε τη διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης για να διακριβωθεί η τέλε-
ση τυχόν ποινικών αδικημάτων.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η απο-
θήκη επρόκειτο να κατασκευαστεί από ιδιωτική 
εταιρία μέσα στην Ζώνη Προστασίας, δυστυχώς 
με άδεια της Πολεοδομίας, χωρίς να υπάρχει Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δίχως να 
έχει ζητηθεί ποτέ γνωμοδότηση από το Φορέα Δι-
αχείρισης του Δέλτα.

Μαρτίνος Γκαίτλιχ

Η κυκλική φορά των θαλάσσιων ρευμάτων οδηγεί τα 
σκουπίδια στην περιοχή της θάλασσας των Σαργασών
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μια και το κόστος κάθε παραπανίσιας ημέρας έφτα-
νε κοντά στο ένα εκατομμύριο δολλάρια. Όμως οι 
εργασίες δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν. Και το 
κόστος... όχι μόνο μετριέται πλέον σε δεκάδες δι-
σεκατομμύρια, αλλά συμπεριέλβε και ανθρώπινες 
ζωές και μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές κα-
ταστροφές της εποχής μας.

Στις 20 Απριλίου μια μεγάλη ποσότητα μεθανί-
ου κατέστρεψε τις βαλβίδες και εκτοξεύθηκε στην 
επιφάνεια προκαλώντας έκρηξη και τυλίγοντας την 
πλατφόρμα στις φλόγες. Μετά από 36 ώρες και 
άκαρπες προσπάθειες κατάσβεσης η Deepwater 
Horizon βυθίζεται παίρνοντας μαζί της τις ζωές 
11 εργαζομένων.

Από τις 24 Απριλίου στον κόλπο του Μεξικού 
ρέει το αργό πετρέλαιο που αναβλύζει από τους 
τσακισμένους αγωγούς. Αρχικά ειπώθηκε ότι η δι-
αρροή ήταν της τάξης των χιλίων βαρελιών την 
ημέρα. Όμως νεώτερες εκτιμήσεις φέρνουν το μέ-
γεθός της στα 60.000 βαρέλια την ημέρα, ένα μέ-
ρος μόνο από τα οποία δεσμεύεται και αντλείται 
μέσω κάποιων ειδικών κατασκευών.

Η ακόρεστη δίψα του πολιτισμού μας για το 
πετρέλαιο έχει οδηγήσει την τελευταία δεκαετία 
την τιμή του σε νέα ρεκόρ και τις προσπάθειες 
άντλησής του σε κοιτάσματα που μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια θεωρούνταν απρόσιτα. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν και τα κοιτάσματα που βρίσκονται 
σε μεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της θά-
λασσας. Μια τέτοια περίπτωση γεώτρησης σε θα-
λάσσιο βάθος 1.500 μέτρων ήταν και η γεώτρηση 
Macondo στον Κόλπο του Μεξικού όπου δούλευε 
η πλατφόρμα Deepwater Horizon της εταιρίας 
Transocean για λογαριασμό της BP. Η γεώτρη-
ση καθώς φαίνεται είχε παρουσιάσει το προηγού-
μενο διάστημα σημαντικά προβλήματα λόγω της 
παρουσίας φυσικού αερίου πολύ υψηλής πίεσης. 
Τα προβλήματα είχαν προκαλέσει καθυστερήσεις 
και οι καθυστερήσεις κόστος. Οι ανακρίσεις και οι 
έρευνες θα πάρουν ίσως χρόνια μέρχι να ολοκλη-
ρωθούν, όμως φαίνεται πως υπήρξαν διαδοχικές 
αποφάσεις που αψήφησαν το ρίσκο και τις αντιρ-
ρήσεις των μηχανικών για χάρη της οικονομίας. Οι 
εργασίες έπρεπε να ολοκληρωθούν το συντομότερο 

Διαρροή πετρελαίου  
στον κόλπο του Μεξικού

Δορυφορική εικόνα  
του κόλπου του Μεξικού  

στις 24 Μαΐου.  
Αυτό που γυαλίζει είναι ...  

ο «μαύρος χρυσός».

Οι πιθανότητες να παρασυρθεί από τα ρεύματα  
το πετρέλαιο και και να διαχυθεί στον Ατλαντικό  

είναι πλέον πολύ σοβαρή.
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Η διοίκηση της γνωστής Γερμανικής Επιχείρησης “Edding”, 
θέλοντας να συμβάλει στην προστασία του δασικού πλούτου της 
Ελλάδας με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
2007, επέλεξε την Εταιρία μας ως συντονιστή ανάλο-
γων δράσεων, με οικονομική ενίσχυση, μέσω της το-
πικής Edding Ελλάδος, που συνίσταται στη διάθεση, 
για αυτό το σκοπό, ενός Cent (0,01 €) για κάθε προϊόν 
της που θα πωλείται στην Ελληνική αγορά στο 
διάστημα της χρονιάς 2010.

Η ευγενική αυτή προσφορά έγινε δεκτή και 
ήδη προχώρησαν σχετικές προτάσεις μας που 
πρόκειται να υλοποιηθούν στον κατάλληλο χρό-
νο, ώστε να είναι αποδοτικές.

Τα μέλη μας ας έχουν υπόψη ότι, επιλέγοντας εί-
δη από την εξαιρετικά εκτεταμένη γκάμα σύγχρονων 
προϊόντων γραφιστικής της Edding, ενισχύουν ευθέως 
τις προσπάθειές μας για την προστασία και ενίσχυση του 
δασικού μας πλούτου.

Λ. Κόλλας

H Edding Eλλάδας χορηγός  
για την προστασία των δασών μας

Γιορτάζοντας το «Έτος Βιοποικιλότητας» με το GEO
Την ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα της περιο-

χής γύρω από την Ακρόπολη ανέδειξε η περιήγηση 
που οργάνωσε το περιοδικό GEO σε συνεργασία με 
την ΕΕΠΦ. Η εκδήλωση αυτή, που έγινε στο πλαί-
σιο του εορτασμού του «Παγκόσμιου Έτους Βιο-
ποικιλότητας», είχε ως στόχο να επισημάνει ότι το 
δίκτυο όλων των μορφών ζωής, η βιοποικιλότητα, 
είναι ένας θησαυρός ανεκτίμητης αξίας σε εύθραυ-
στη αλληλεξάρτηση με τον ανθρώπινο πολιτισμό.

 Επικεφαλής της περιήγησης ήταν ο Διευθυ-
ντής της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύ-
σης Μαρτίνος Γκαίτλιχ, ο οποίος ξενάγησε μία 
ομάδα παιδιών στη φύση που βρίσκεται δίπλα μας, 
στο κέντρο της πόλης μας. Η περιήγηση γύρω από 
την Ακρόπολη κινηματογραφήθηκε με σκοπό τη 
δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα αξιοποιηθεί 

Όλες οι προσπάθειες να σφραγιστεί η γεώτρη-
ση απέβησαν άκαρπες, αφήνοντας ως μόνη ελπί-
δα οριστικής λύσης τη διάνοιξη νέων παράπλευρων 
γεωτρήσεων που προβλέπεται να προσεγγίσουν και 
να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν το χαμηλότερο ση-
μείο του πηγαδιού, γύρω στα πεντέμισι χιλιόμετρα 
κάτω από την επιφάνεια του βυθού. 

Στο μεταξύ η τεράστια αυτή διαρροή πετρε-
λεαίου παρά τις όποιες προσπάθειες περιορισμού 
της, έχει σταματήσει την αλιεία και τον τουρισμό 

και έχει πλήξει τόσο το θαλάσσιο περιβάλλον, όσο 
και μια πολύ μεγάλη περιοχή ακτών και υγροτό-
πων με πλούσια βιοποικιλότητα γύρω από το δέλ-
τα του Μισσισιπή. Για τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες όσο και για το περιβάλλον το πλήγμα είναι 
ανυπολόγιστο. 

Η BP διαβεβαιώνει ότι θα αποκαταστήσει τα 
πάντα, και οι κυβερνητικοί ότι θα την υποχρεώ-
σουν να πληρώσει. Μήπως όμως πρέπει κάποτε να 
μετρήσουμε κι αυτά που δε μετριούνται με χρήμα; 

Άρης Βιδάλης
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κ.ά. Ο γκιώνης και η κουκουβάγια κάνουν έντονη 
την παρουσία τους τις νυχτερινές ώρες ενώ ευχά-
ριστο είναι το μελωδικό βουητό από τα τριζόνια, 
τους γρύλους και το καλοκαίρι από τα τζιτζίκια. 

Στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
ο κ. Γκαίτλιχ μίλησε στην ομάδα των παιδιών για 
τα δέντρα της περιοχής: πεύκα, πλατάνια, κυπα-
ρίσσια, ελιές, μουριές και χαρουπιές, προσφέρουν 
σκιά στους επισκέπτες. Στην περιοχή γύρω από την 
Ακρόπολη υπάρχουν επίσης τρία είδη βελανιδιάς: 
η ήμερη που είναι και φυλλοβόλα, η αριά και το 
πουρνάρι που είναι αειθαλή. 

Στην οδό Αγίου Παύλου η ομάδα παρατήρησε 
μία φωλιά τσαλαπετεινών και στη συνέχεια κατευ-
θύνθηκε στην περιοχή ανάμεσα στο λόφο του Φι-
λοπάππου και το λόφο των Νυμφών, την οποία δι-
έσχιζε στο παρελθόν ένας σημαντικός εμπορικός 
δρόμος της αρχαιότητας.

Οι εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα 
εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με μια μουσική βραδιά 
με μια συναυλία για σόλο άρπα, στον αύλειο χώ-
ρο του Μουσείου Λαϊκών Οργάνων στην πλατεία 
Αέρηδων (στις 14 Μαΐου), που παρακολούθησαν 
και πολλά μέλη της ΕΕΠΦ.

Η διακεκριμένη Ελληνίδα σολίστ Ευαγγελία 
Κιοσόγλου μεταξύ των φυσιολατρικών έργων του 
προγράμματος ερμήνευσε τη σύνθεση “Micromeria 
acropolitana” του συνθέτη Μιχάλη Κουμπιού, μια 
παραγγελία του περιοδικού GEO. Πρόκειται για 
ένα ελληνότροπο μουσικό έργο εύρυθμου λυρι-
σμού, αφιερωμένο στο ομώνυμο ενδημικό φυτό 
του ιερού βράχου της Ακρόπολης, το οποίο φύεται 
αποκλειστικά εδώ και πουθενά αλλού στον κόσμο 
και τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 1908, 
για να εντοπιστεί εκ νέου το 2006 χάρη στις έρευ-
νες του βιολόγου Γρηγόρη Τσούνη (βλ. και ΦΥΣΗ 
τεύχος 126). Λίτσα Τότσκα

από όλες τις εκδόσεις του GEO ανά τον κόσμο.
Η περιήγηση αυτή, έδωσε αρχικά την ευκαι-

ρία στην ομάδα να εντοπίσει και να παρατηρήσει 
πολλές χελιδονοφωλιές. Πέρα από τα χελιδόνια στο 
ουρανό της περιοχής πετούσαν σταχτάρες, καρα-
κάξες, κουρούνες, γλάροι, σπουργίτια, περιστέρια, 
δεκαοχτούρες αλλά και βραχοκιρκίνεζα, μικρόσω-
μα γεράκια που τρέφονται με έντομα και τρωκτικά 
και φωλιάζουν στο βράχο της Ακρόπολης.

Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι οι 
αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής τηςΑκρόπολης 
προσφέρουν καταφύγιο σε πολλά πουλιά όπως τα 
κοτσύφια, οι σουσουράδες, οι κοκκινολαίμηδες 
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Επάνω: Η αρπίστρια Ευαγγελία Κιοσόγλου.  
Κάτω: Ο συνθέτης Μιχάλης Κουμπιός, η Ευαγγελία 

Κιοσόγλου και ο πρόεδρος της εταιρίας μας, Νίκος Πέτρου

42



ώρα (1 ½ ώρα περίπου συνολική διάρκεια εργαστη-
ρίων), αλλά με τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης 
και επικοινωνίας με την/τον εμψυχωτή, μετατρά-
πηκαν από απλά, αδιάφορα μικρά παιδιά, σε προ-
βληματισμένους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, 
με διάθεση για δράση και διεκδίκηση. Έτσι λοιπόν 
σιγά-σιγά πήραν μέρος στη συζήτηση, προβλημα-
τίστηκαν, πρότειναν και ύστερα ζωγράφισαν και 
έγραψαν τα δικά τους συνθήματα, τις δικές τους 
ευχές και προτάσεις. Και αφού ετοίμασαν τα δικά 
τους πανώ, περήφανα και με αποφασιστικότητα, 
αλλά και υπό τους ήχους της καραμούζας από αυ-
τές που τους είχαμε μοιράσει, τα περιέφεραν σε όλο 
το χώρο που καταλάμβανε η έκθεση στην αλέα του 
Ζαππείου, μοιράζοντας και ενημερωτικό υλικό της 
Εταιρίας στους παραβρισκόμενους, που με ενθου-
σιασμό τα χειροκροτούσαν.

Νομίζω λοιπόν ότι θα συμφωνήσετε όλοι όσοι 
διαβάσετε αυτή τη σύντομη αναφορά ότι αυτά τα 
παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί τους που στο τέ-
λος έφυγαν χαρούμενοι και χαμογελαστοί, σίγου-
ρα θα γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί 
πολίτες. Ευχαριστίες σε όλους όσοι βοήθησαν από 
την πλευρά της Εταιρίας, στελέχη, εθελοντές, μέ-

Το Φεστιβάλ που οργάνωσε το Quality Net με 
στόχο την προώθηση της ενεργού εθελοντικής δρά-
σης, πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο μεταξύ 3 και 
6 Ιουνίου, ώστε να πλαισιωθεί ο εορτασμός της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου.

Το Φεστιβάλ περιελάμβανε βραβεύσεις επιχει-
ρήσεων για καλή περιβαλλοντική πρακτική, βρα-
βεύσεις σχολείων για συμμετοχή τους σε διάφο-
ρους διαγωνισμούς π.χ. ανακύκλωσης, ζωγραφι-
κής και άλλων δράσεων με αθλοθέτες σχετικούς με 
την κάθε δράση χορηγούς ή το ίδιο το Quality Net.

Ιδιαίτερα όμως πρέπει να τονιστεί το ενημε-
ρωτικό-εκπαιδευτικό κομμάτι στο πλαίσιο αυτού 
του Φεστιβάλ, στο οποίο κλήθηκε να συμμετάσχει 
η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης με εκ-
θέματα αλλά και με δρώμενα.

Ήταν αλήθεια μια πρόκληση για μας και το πή-
ραμε πολύ ζεστά. Τώρα μπορούμε να πούμε, κρίνο-
ντας κυρίως από κάποιες αυθόρμητες αντιδράσεις 
είτε των παιδιών που συμμετείχαν στα βιωματικά 
εργαστήρια και κατ’επέκταση των εκπαιδευτικών-
συνοδών τους, είτε των ενήλικων περαστικών από 
την έκθεση φωτογραφίας της ΕΕΠΦ, είτε ακόμα 
και από τις ενδιαφέρουσες καθοδόν συζητήσεις με 
ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της εκ-
παίδευσης, από το χώρο των ΜΜΕ κ.ά., ότι δεν τα 
πήγαμε και άσχημα! Ήμασταν κατ’αρχήν η μόνη 
ΜΚΟ (από τις περιβαλλοντικές) που ήμασταν συ-
νεχώς παρόντες, για να ενημερώνουμε το κοινό, με 
μέλη του Δ.Σ ή με πολύ δραστήρια μέλη-εθελοντές 
μας. Ιδιαίτερη όμως έμφαση πρέπει να δοθεί στην 
υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων με μα-
θητές διαφόρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, 
σύμφωνα με τις προγραμματισμένες συμμετοχές, 
όπως είχαν δηλωθεί στην Quality Net. Έτσι μοι-
ραστήκαμε με τα παιδιά: πώς εκτρέφουμε ένα με-
ταξοσκώληκα και τι σημαίνει αυτό μέσα στην θαυ-
μαστή ισορροπία της φύσης, πώς δημιουργείται 
ένα απολίθωμα, επεξεργαζόμενοι μια ιστορία με 
σκίτσα, πώς κάνοντας μια βόλτα ανακαλύπτει κα-
νείς τα φυτά γύρω από το χώρο του Ζαππείου και 
τέλος πώς με τη ζωγραφική εκφράζεσαι και διεκ-
δικείς ένα καλύτερο αυριανό κόσμο, σαν ενεργός 
αυριανός πολίτης.

Θα ήθελα πραγματικά να τονίσω ότι ακόμα και 
ομάδες παιδιών αλλά και εκπαιδευτικών που δεν 
είχαν ξαναέρθει σε επαφή με την ΠΕ, μέσα σε λίγη 

Athens in Action
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Με έμφαση στη διαδικασία και όχι στην βρά-
βευση, ο θεσμός των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης «BRAVO» που διοργανώνει το QualityNet, 
ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος με την συμμε-
τοχή 102 συμμετόχων με στόχο την ανάδειξη του 
reporting ως βασικού εργαλείου για τη διαφάνεια 
στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η αξιολόγηση των κοινωνι-
κών απολογισμών που έχουν εκ-
δοθεί στη χώρα μας ολοκληρώ-
θηκε σε πρώτη φάση με την ορ-
γάνωση ενός stakeholder forum 
που προηγήθηκε των βραβεύσε-
ων, που έγινε στις 3 Ιουνίου στο 
Περιστύλιο του Ζαππείου. O θε-
σμός των Βραβείων «BRAVO» φι-
λοδοξεί να φέρει τα θέματα της βιώσι-
μης ανάπτυξης πιο κοντά στην κοινω-
νία και στον ίδιο τον πολίτη. 

Η υλοποίηση αυτού του μεγάλου 
διαλόγου με τους φορείς για την απο-
νομή των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης «BRAVO», περιελάμβανε τρία βα-
σικά συστατικά:

1) Μία επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη 
από καταξιωμένους τεχνοκράτες που δημιούργη-
σαν τα κριτήρια αξιολόγησης, βασισμένα πάνω 
στο πλαίσιο απολογισμού του GRI, και συμβού-
λευσαν κατά τη δημιουργία/κατάρτιση της δια-
δικασίας αξιολόγησης (Μαρία Αλεξίου, Διευθύ-
ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου 
ΤΙΤΑΝ, Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Επικοι-
νωνίας Coca-Cola Τρία Έψιλον, Μυρτώ Κονταξή, 
Προϊσταμένη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά και Παναγιώτη Παπαδημη-
τρίου, Διευθυντή Εταιρικής Ποιότητας Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών, Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος 
Δ.Σ QualityNet Foundation).

2) Τρείς ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες εξα-
σφάλισαν τις αδιάβλητες διαδικασίες της αξιολόγη-
σης (Ernst & Young, KPMG και Pricewaterhouse 
Coopers).

3) Μια ομάδα αξιολόγησης, η οποία αποτελεί-

το από έναν μεγάλο αριθμό, περίπου συμμετόχων 
(stakeholders), με εκπροσώπους θεσμικών, κατα-
ναλωτικών και επιχειρηματικών φορέων, τοπικής 
αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και της Ακαδημα-
ϊκής κοινότητας, οι οποίοι, μέσα από την αξιολό-
γηση των απολογισμών που έχουν εκδοθεί στη χώ-

ρα μας, αποτύπωσαν τη γνώμη 
τους για το θέμα του reporting 
γενικότερα. 

Αναλυτικότερα, στην αξιολό-
γηση και στο διάλογο των συμμε-
τόχων πήραν μέρος: 8 ακαδημα-
ϊκοί, 16 εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 16 δημοσιογρά-
φοι, 17 μη κερδοσκοπικοί οργανι-

σμοί (μεταξύ των οποίων και η ΕΕΠΦ), 
15 επιχειρηματικοί & επαγγελματικοί 
φορείς, 8 βουλευτές,  γενικοί γραμμα-
τείς και 15 καταναλωτές & πρόεδροι 
ενώσεων καταναλωτών

Φέτος αξιολογήθηκαν και βραβεύ-
θηκαν οι Κοινωνικοί Απολογισμοί 33 
εταιρειών και οργανισμών που πλη-

ρούσαν τα κριτήρια της διαδικασίας και στην τε-
λετή βράβευσης, απονεμήθηκαν 9 βραβεία, σε 8 
διαφορετικούς βραβευόμενους οργανισμούς.

Στόχος του θεσμού είναι μέσα από την προαγω-
γή των θετικών παραδειγμάτων που έχουν αρχίσει 
και αναπτύσσονται στη χώρα μας, να παρακινηθούν 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρήσεις αλλά και 
θεσμικοί φορείς που συνδέονται και επηρεάζουν 
τη λειτουργία της αγοράς, να υιοθετήσουν και να 
δεσμευθούν σε ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής. 
Κάνοντας συμμετόχους σε αυτή την προσπάθεια μια 
μεγάλη ομάδα εκπροσώπων-φορέων που διαμορφώ-
νουν τις σύγχρονες τάσεις, στοχεύουμε να έρθει η 
κοινωνική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη 
πιο κοντά στη βάση της κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του θεσμού: www.
sustainabilityawards.gr

Ένα βραβείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά

λη του Δ.Σ, αλλά και στα στελέχη της Quality Net, 
με τα οποία μοιραστήκαμε την αγωνία για τις διά-
φορες ατυχίες (απεργία, βροχή κ.λπ.) αλλά και την 
ικανοποίηση ότι στο τέλος ο απολογισμός υπήρξε 
θετικός, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η 
συνεργασία δε μπορεί παρά να δώσει θετικά απο-
τελέσματα.

Αλέξια Νικηφοράκη 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΕΕΠΦ
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Όπως και τον Μάιο του 2007, έτσι και φέτος η 
Εταιρία μας συμμετείχε στην εκστρατεία του ΣΚΑΪ 
για τον Κηφισό. Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010, 
ήμασταν κι εμείς εκεί, στην εκδήλωση που έγινε 
στην περιοχή Αδάμες, σε ένα από τα πιο όμορφα 
σημεία του ποταμού, όπου παράλληλα με τον κα-
θαρισμό της περιοχής συμμετείχαμε στη συζήτηση 
σχετικά με την προστασία και ανάδειξη του Κηφι-
σού. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
δήλωσε εμπράκτως, για ακόμα μία φορά, το ενδι-
αφέρον της για το πολύπαθο αυτό ποτάμι της Αττι-
κής, του οποίου ο άνω ρους εξακολουθεί να παρου-
σιάζει αξιοσημείωτο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. 

Μ. Γκαίτλιχ

Η ΕΕΠΦ με τον ΣΚΑΪ στον Κηφισό 
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Νέα είδη για την Ελλάδα

Oenothera speciosa (Onagraceae)
Η Oenothera speciosa Nutt. (Onagraceae) επιση-

μαίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται 
για ένα φυτό ιθαγενές του Μεξικού και των Νοτι-
οανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, που σε πολλές 
περιοχές αναπτύσσεται ως ένα επιθετικό ζιζάνιο. 

Είναι όμορφο φυτό με ρόδινα άνθη, που βρέ-
θηκε στο βορειοδυτικό άκρο της αποξηραμένης 
λίμνης Κωπαΐδας, στη Βοιωτία και φωτογραφή-
θηκε από τον Αντώνη Μαζαράκη στις 26 Ιουλίου 
2009. Ο κος Μαζαράκης έδωσε τη φωτογραφία 
στον Γιώργο Σφήκα για προσδιορισμό. Αυτός συ-
μπέρανε πως πρόκειται για κάποιο είδος του γέ-
νους Oenothera. Για επιβεβαίωση το έστειλε στην 
Κοπεγχάγη, στη φίλη και συνεργάτιδά του κα Kit 
Tan. Εκείνη το προσδιόρισε ως Oenothera speciosa 
Nutt. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το είδος επι-
σημαίνεται για την Ελληνική χλωρίδα. Απαιτείται 
παρακολούθηση της τοποθεσίας, για να διαπιστω-
θεί αν πρόκειται για περιστασιακή εμφάνιση ή για 
πραγματικά εγκληματισθέν είδος.

Η Oenothera speciosa (Οινοθήρα η ευειδής) εί-
ναι ένα ποώδες πολυετές φυτό που φθάνει τα 50 
εκατοστά σε ύψος και διαδίδεται εύκολα με παρα-
φυάδες και σπέρματα. Τα φύλλα είναι επαλλάσο-
ντα, σχεδόν επιφυή, σπατουλοειδή έως αντωοει-

Νέα της ελληνικής χλωρίδας

δή, με περιφέρεια οδοντωτή-κυματιστή. Τα άνθη 
είναι αρωματικά και κυπελόμορφα με 4 πέταλα, 
λευκά, τα οποία γίνονται ρόδινα από έξω προς τα 
μέσα καθώς ωριμάζουν. Τα άνθη ανοίγουν το σού-
ρουπο και μένουν ανοιχτά ως την επόμενη μέρα, 
κλείνοντας όταν δυναμώνει ο ήλιος. Ο φάρυγγας 
του άνθους, οι στήμονες και τα στίγματα είναι κι-
τρινοπράσινα ή ωχροκίτρινα.

Τοποθεσία ανεύρεσης: Νομός Βοιωτίας, Επαρ-
χία Λεβαδίας. Βοιωτική πεδιάδα. Βορειοδυτικές 
παρυφές της αποξηραμένης λίμνης Κωπαΐδας, 38ο 
25΄Βόρεια, 23ο 05΄ Ανατολικά. 26 Ιουλίου 2009, 
Αντώνης Μαζαράκης (φωτογραφία)   

Kit Tan & Γιώργος Σφήκας

Ένα νέο είδος Κενταύριας 
Οι γνωστοί μας ερευνητές της ελληνικής χλω-

ρίδας από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, ο κα-
θηγητής Arne Strid και η αναπληρώτρια καθηγή-
τρια Kit Tan, περιέγραψαν πρόσφατα στο περιοδι-
κό Phytologia Balcanica ένα νέο είδος του γένους 
Κεντάυρια από τη Σαμοθράκη, το οποίο ονόμασαν 
Centaurea samothracica Strid & Kit Tan.

Το νέο είδος βρέθηκε στην περιοχή της Κρε-
μνιώτισσας, σε υψόμετρο 300μ., πάνω σε πυρι-
γενείς βράχους και είναι συγγενές της Centaurea 
chalcidica. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν και άλλα 
σπάνια φυτά, όπως ο Dianthus pinifolius, ο Ranunculus 
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Καταστροφή στην ορεινή Αρκαδία
Οι τουλίπες (Tulipa boeotica) που μάγευαν με 

την ομορφιά τους εκεί στα χωράφια, δίπλα από 
το δρόμο που οδηγεί από τον Άγιο Ιωάννη στον 
Άγιο Πέτρο, στην ορεινή Αρκαδία δεν υπάρχουν 
πια. Κάποιοι αθεόφοβοι θεώρησαν καλό να τις ξε-
ριζώσουν όλες και, πιθανόν, να τις πουλήσουν όσο 
όσο. Το μάτι βλέπει ένα γύρω χιλιάδες τρύπες εκεί 
που άλλοτε υπήρχαν χιλιάδες πανέμορφες τουλί-
πες! Κρίμα! Η καταστροφή είναι μάλλον ανεπανόρ-
θωτη. Δυστυχώς με παρόμοιες πράξεις δείχνουμε 
ότι δεν σεβόμαστε καθόλου τη φύση, αυτή τη φύ-
ση που μας προσφέρει απλόχερα τα αγαθά της.

 Σήμερα είναι οι τουλίπες, αύριο θα είναι κάτι 
άλλο! Μάθαμε να καταστρέφουμε το περιβάλλον 
και τον τόπο μας με μοναδικό σκοπό το προσω-
πικό όφελος. Ντροπή μας! Ας βάλουμε μυαλό και 
ας σταματήσουμε αυτή την αλόγιστη καταστροφή 
πριν είναι πολύ αργά! 

Αντώνης Αλιμπέρτης

Ένας άγνωστος ως τώρα μικρός πληθυσμός του 
εντομοφάγου φυτού Pinguicula crystallina subsp. 
hirtiflora βρέθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε 
σκιερό φαράγγι στις βόρειες πλαγιές του όρους 
Παναχαϊκού. Το είδος αυτό στην Πελοπόννησο 
ήταν έως τώρα γνωστό από ελάχιστες θέσεις οι 
οποίες εντοπίζονται κυρίως στον Χελμό (Demiri 
et al, 2006).

Η νέα θέση βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μ. 
εντός του Λουμπιστιάνικου ρέματος το οποίο συμ-
βάλει στον ποταμό Φοίνικα. Ο πληθυσμός αυτός 
είναι μοναδικός για την χλωρίδα του Παναχαϊκού. 
Στο ίδιο φαράγγι παρατηρήθηκαν επίσης τα σπά-
νια είδη: Lilium chalcedonicum (κόκκινος κρίνος) 
και Taxus baccata (ίταμος) ενώ είναι άγνωστο τι 
ακόμα μπορεί να αποκαλύψει μία πιο συστηματι-
κή βοτανική έρευνα.

Δυστυχώς όμως, πολύ πρόσφατα (Ιούνιος 2010) 
η είσοδος του φαραγγιού καταστράφηκε ανεπα-
νόρθωτα από έργα κατασκευής υδροηλεκτρικής 
μονάδας και ο παραπάνω πληθυσμός έχει τεθεί σε 
σοβαρότατο κίνδυνο (βλ. σελ. 36-37).

Δημήτρης Παπανδρόπουλος
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Νέα θέση της Pinguicula crystallina 
subsp. hirtiflora

isthmicus, η Symphiandra (Campanula) samothracica και 
το Polygonum icaricum.

Η έγχρωμη απεικόνιση του νέου είδους έγινε 
από την κα Anna Skoumalova - Hadacova.

Γ. Σφήκας
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Βιβλιο-παρουσίαση

Πρόσφατα κυκλοφόρη-
σε η έκδοση «Πρέσπα: Τα 
Μονοπάτια της Φύσης και 
της Ιστορίας» που περιλαμ-
βάνει ένα βιβλίο και 4 χάρ-
τες κλίμακας 1/25.000. 

Πρόκειται σίγουρα για 
την πρώτη φορά που κυ-
κλοφορεί ένα τόσο πλήρες 
πακέτο, με όλες τις πληρο-
φορίες που χρειάζεται κα-
νείς για γνωρίσει και να πε-
ριηγηθεί την περιοχή αυτή.

Είναι το αποτέλεσμα 
της συνεργασίας πολλών 

ερευνητών και επιστημόνων, καθώς και της δου-
λειάς που έκανε η ομάδα εργασίας της Εταιρίας 
Προστασίας Πρεσπών: Ο Kevin Standring (της 
RSPB), εκτός από το ρόλο του αρχισυντάκτη, ανέλα-
βε και τη συγγραφή του εισαγωγικού μέρους και των 
ορνιθολογικών παρατηρήσεων. Ο Don Matthews, 
αντιπρόεδρος της ΕΠΠ και της ΕΕΠΦ, είχε το δύ-
σκολο έργο του συντονισμού της ομάδας των ειδι-
κών. Ο Jorgen Stubgaard, εκτός από τον εντοπι-
σμό των παλιών μονοπατιών, είχε επιφορτιστεί με 
την ερμηνεία του περιβάλλοντος και του τοπίου. 
Η Αναστασία Κουτσουβέλη και η Γεωργία Φέρμε-
λη ανέλαβαν το κομμάτι για τη γεωλογία. Συνεργά-
της στον τομέα της εντομολογίας ήταν ο Νικόλαος 
Εμμανουήλ. Ο Λάζαρος Παμπέρης ήταν ο ειδικός 
στις πεταλούδες και η Jan Jordan στη βοτανική. Η 
Ειρήνη Κουτσερή, της Εταιρίας Προστασίας Πρε-
σπών, συνεισέφερε στην έρευνα και τη συγγραφή 
των κειμένων, και μαζί με τον Γιώργο Κατσαδωρά-
κη επιμελήθηκαν τους χάρτες. Μάλιστα ο Γιώργος 
Κατσαδωράκης συνεισέφερε επιπλέον με τις πολλές 
γνώσεις του για την περιοχή, και επίσης έκανε την 

μετάφραση και προσαρμογή 
στα ελληνικά. 

Το βιβλίο-οδηγός (204 
σελίδων), εκτός από τα πλη-
ροφοριακά κείμενα, περιέχει 
και πλούσια εικονογράφηση 
με πολλές έγχρωμες φωτο-
γραφίες, καθώς και με εξαι-
ρετικά σκίτσα του Βασίλη 
Χατζηρβασάνη. Οι χάρτες 

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
MEDITERRANEO, του καλού φίλου και μέλους 
μας Βαγγέλη Παπιομύτογλου ο οδηγός πεδίου «Η 
ζωή στις Ελληνικές Θάλασσες και τη Μεσόγειο». 

Ο οδηγός των Noëlle και Ντίνου Συμεωνίδη κα-
λύπτει τα είδη χλω-
ρίδας και πανίδας 
που απαντώνται 
συχνότερα κατά τις 
υποβρύχιες καταδύ-
σεις – συνολικά 330 
είδη. Στις 248 σελί-
δες του υπάρχουν 
1.300 φωτογραφίες 
οι οποίες, μάλιστα, 
έχουν όλες τραβη-
χτεί με ελεύθερη 
κατάδυση – κάτι 
προσιτό σε πολλούς.

Στο πρώτο, γενι-
κό, μέρος παρατίθε-
νται στοιχεία για τη 
Μεσόγειο, τους θαλασσινούς βιότοπους και τις λει-
τουργίες τους, τους κινδύνους που απειλούν τη θα-
λάσσια βιοποικιλότητα, ακόμα και πώς να προσεγ-

Πρέσπα: Τα Μονοπάτια  
της Φύσης και της Ιστορίας

Η ζωή στις Ελληνικές 
Θάλασσες και τη Μεσόγειο

θα αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα για κάθε επι-
σκέπτη, περιγράφοντας με ακρίβεια τα μονοπάτια, 
τους δασικούς και αγροτικούς δρόμους, τις πηγές, 
τα σημεία θέας, τη βλάστηση και τα πολιτιστικά 
στοιχεία της περιοχής.

Σίγουρα, το κοινό στο οποίο απευθύνεται η έκ-
δοση αυτή δεν είναι μόνο οι ορειβάτες και οι έμπει-
ροι πεζοπόροι, αλλά όλοι οι φυσιολάτρες, οι περιπα-
τητές και γενικά σε όλοι εκείνοι που σκοπεύουν να 
επισκεφθούν τις Πρέσπες. Περιγράφονται συνολικά 
14 διαδρομές για πεζοπορία, που η διάρκειά τους 
συνήθως δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ωστόσο, για 
τους πιο … αποφασισμένους, υπάρχουν και κάποια 
μονοπάτια με διάρκεια πορείας 4 ή και 5 ωρών.

Το πακέτο αυτό, που διατίθεται σε αγγλική και 
σε ελληνική έκδοση, περιλαμβάνει το βιβλίο και 
τους 4 χάρτες και πωλείται ήδη στα γραφεία της 
Εταιρείας μας, στην τιμή των 22 Ευρώ. Όσοι ενδια-
φέρονται να το αγοράσουν, παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΕΕΠΦ. 

Μαρτίνος Γκαίτλιχ
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Το Νοέμβριο του 2009 κυκλοφόρησε απο τις εκ-
δόσεις Ποταμός το βιβλίο του βιολόγου-συγγραφέα 
Ορέστη Δαβία «θαύματα χλωρά», ένα βιβλίο για τα 
φυτά ...αλλοιώτικο από τα άλλα. Πρόκειτα για μια 
συλλογη 120 κειμένων του Ορέστη, τα περισσότε-
ρα απο τα οποία είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό 
«ΒΗΜΑgazino», με κάποιες 
νεώτερες προσθήκες και διορ-
θώσεις. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσ-
σερεις θεματικές ενότητες με 
τίτλους: πάνω στο γεφύρι για 
το Πράσινο Βασίλειο, οι μαγι-
κοι κραδασμοί της Χλωρίδας, 
χαρές που ευδοκιμούν σε Κή-
πους και τροφές και φάρμα-
κα, δώρα των Φυτών. Η πρώ-
τη αφορά τους συμβολισμούς, 
τους μύθους και τις δοξασίες, 
ακόμα και τα ρεκόρ που σχετί-
ζονται με φυτά· η δεύτερη πε-
ριέχει πληροφορίες για τη βιο-
λογία, τον κύκλο ζωής και τις 
ιδιότητες κάποιων φυτών ενώ, 
όπως φαίνεται από τους τίτ-
λους τους, η τρίτη, αναφέρε-
ται σε φυτά που χρησιμοποιούνται σε κήπους, αλ-
λά και σε διάσημους ή ιδιαίτερους κήπους και την 
κηποτεχνία και η τέταρτη σε εδώδιμα και φαρμα-
κευτικά φυτά. 

Κι εδώ εξαντλούνται ο ομοιότητες με άλλα βι-
βλία για τη χλωρίδα. Τα κείμενα είναι ευφάνταστα, 
γραμμένα με χιούμορ και τον ιδιαίτερο λόγο του 

Ορέστη, σε εξαιρετικά Ελληνικά (πράγμα σπάνιο 
πια στις μέρες μας), γεμάτα με ιδιαίτερα ψήγματα 
γνώσης –θα βρείτε, για παράδειγμα, το Αζτέκικο 
όνομα της ντομάτας, «χιτόματλ», απόκρυφους μύ-
θους της Ασίας και την εκπληκτική ετυμολογία επι-
στημονικών ονομάτων, όπως της Urginea maritima 
από την Αλγερίνικη φυλή των Μπένι Ουργκίν– που 
υποδηλώνουν ένα τεράστιο βάθος γνώσης, εξα-
ντλητική έρευνα σε μεγάλο βάθος χρόνου, αφοσί-
ωση και, εν τέλει, απεριόριστη αγάπη για τα φυτά.

Όπως γράφει ο συγγραφέας «... τα φυτά έχουν 
σφραγίσει μόνιμα την ύπαρξή μου. Τα κείμενα στις 
σελίδες που ακολουθούν συνιστούν σταχυολόγημα 
εμπειριών μιας πολυετούς περιπλάνησης στην επι-
κράτειά τους και αποτελούν καρπό πολλών εξορμή-
σεων σε ρεματιές, αγρούς και λόγγους. Αλλά μαζί 
επιτρέψτε μου να τα θεωρώ και ως αποτυπώματα 
μιας πνευματικής αναζήτησης, η οποία με οδήγησε 
στην φαντασμαγορική ενδοχώρα του Φυτοκόσμου.» 

Εξ ίσου ιδιαίτερα είναι και τα σχέδια του Δια-
μαντή Αϊδίνη που εικονογραφούν το βιβλίο· πο-
λύμορφα, αλλού απλοϊκά, σχεδόν παιδικά, αλλού 
στυλιζαρισμένα, αλλού με πιστότητα βοτανικής ει-
κονογράφησης, με μολύβι, μαρκαδόρους, μελάνι, 
παστέλ, υδατοχρώματα και μικτή τεχνική, συντρο-
φεύουν ιδανικά τα κείμενα και υποδηλώνουν τα-
λέντο και φαντασία. 

Με δύο λόγια ένα βιλίο που ζηλεύω, ένα εξαί-
ρετο βιβλίο που συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Γιατί, όπως γράφει ο Βαγ-
γέλης Χατζηγιαννίδης στο 
προλογικό του σημείωμα, το 
βιβλίο αυτό έχει πραγματικά 
την ικανότητα να μεταφέρει 
τον αναγνώστη «... στους τό-
πους και τους χρόνους που 
ιστορούνται στις σελίδες του· 
μπορεί και μεθάει νοερά απ΄ 
τις μυρωδιές των λουλουδιών, 
απολαμβάνει τα αφεψήματά 
τους, μαγνητίζεται από τις 
μυθολογικές μορφές, χαλα-
ρώνει με τις περιγραφόμενες 
υπνωτικές ουσίες και αφυ-
πνίζεται με τις διεγερτικές, 
γεύεται τη γλυκα άγνωστων 
φρούτων. Δίπλα του σφυρί-
ζουν βέλη αλειμμένα με θα-
νατηφόρα στάγματα, ορθώνο-

νται δέντρα που έχουν εκλείψει εδώ και χιλιετίες, 
κοχλάζουν καζάνια με χρωμογόνες ρίζες, αιωρού-
νται καπνοί αρωματικής ρητήνης, ξεμυτάνε καρ-
ποί σε αλλόκοτα σχήματα, σα ράμφος παπαγάλου 
ο ένας, σαν κέρατο βοδιού ο άλλος, σαν ουρά δια-
βόλου ο τρίτος. ...»

Νίκος Πέτρου

Θαύματα χλωρά

γίσετε τα διάφορα είδη για να τα φωτογραφίσετε.
Ακολουθεί η παρουσίαση των ειδών, με την 

ακόλουθη σειρά: φύκη, σπόγγοι-σφουγγάρια, θα-
λάσσιες ανεμώνες, κοράλλια και γοργόνες, υδρό-
ζωα και μέδουσες, θαλάσσια σκουλήκια, βρυό-
ζωα, ασκίδια, εχινόδερμα, μαλάκια, καρκινοειδή 
ή οστρακόδερμα και τελευταία τα ψάρια. Τα είδη 
περιγράφονται ένα ή δύο σε κάθε σελίδα, με συ-
νήθως περισσότερες από μία εικόνες και σύντομο, 
αλλά περιεκτικό και εύληπτο κείμενο. Στο τέλος 
του οδηγού παρατίθεται σύντομη βιβλιογραφία.

Ο οδηγός είναι μικρός και εύχρηστος, χωρά 
άνετα στην τσάντα σας της παραλίας, και καλύ-
πτει ένα μεγάλο κενό στην κατ’ εξοχήν θαλασσι-
νή χώρα μας. Σίγουρα θα ενθουσιάσει όσους ενδι-
αφέρονται για τη θαλάσσια ζωή.

Το βιβλίο διατίθεται από τις εκδόσεις 
MEDITERRANEO, τηλ. 28310 21590, www.
mediterraneo.gr και στα γραφεία της ΕΕΠΦ στην 
τιμή των €22.
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Προς τα μέλη της ΕΕΠΦ

Βιβλία, κάρτες και σήματα
Σας υπενθυμίζουμε ότι από 
τα γραφεία μας μπορείτε να 
προμηθευτείτε σε προνομιακές 
τιμές τα παρακάτω βιβλία: 

Η Ελληνική Χλωρίδα στο μύθο στην τέχνη στην Λογοτεχνία, Hellmut Baumann,  
250 σελίδες, δεμένο

€30

Φυτά σε αρχαία ελληνικά νομίσματα, Hellmut Baumann, 80 σελίδες, δεμένο €25

Οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα, Γιώργος Σφήκας, 200 σελίδες €25

Τα ψάρια του Αμβρακικού, Φώτης Περγαντής, 28 σελίδες €5

Τα πουλιά του Αμβρακικού, Φώτης Περγαντής, 28 σελίδες €5

Διατηρώντας τη φύση, διατηρείς την ζωή, Βασικές έννοιες βιολογίας - οικολογίας, 
Μελετώ τα φυτά, Σπερματόφυτα που συχνά συναντούμε και εύκολα αναγνωρίζουμε, 
Μαρία Ρουσσομουστακάκ, 56 σελίδες 

€6

Τα πετρώματα με απλά λόγια, Γεωργία Φέρμελη - Αναστασία Κουτσουβέλη, 64 σελίδες €8 

Αναζητώντας την Ελληνική φύση, Μυρτώ Απέργη, 144 σελίδες €25

Φυτά, Γιατρειά, Χαρά του νου και του κορμιού, 48 σελίδες €6

Χρώματα του Δάσους ΡΟΔΟΠΗ, Νίκος Πέτρου - Κώστας Βιδάκης, 342 σελίδες, δεμένο €60 

Ορχιδέες Της Ελλάδας, Νίκος Πέτρου - Μαρία Πέτρου - Μάριος Γιαννακούλης €60 

Οι πεταλούδες της Ελλάδας, Λάζαρος Παμπέρης €85

Οδηγοί Πρεσπών, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών €22

Σπάνια και Ενδημικά Φυτά, Αλεξίου Σωτήρης €48

Γεωλογική Κληρονομιά, Καλειδοσκόπιο €17

Εκτός από 
τα βιβλία, από τα γραφεία 

μας μπορείτε επίσης να 
προμηθευτείτε ευχετήριες 

κάρτες με φωτογραφίες με 
θέμα πουλιά, πεταλούδες, 
φυτά και μανιτάρια (€12), 

καθώς και το Σήμα της 
Εταιρίας, τον Κρητικό 

Αίγαγρο (€5). 

Φυτά
γιατρειά - χαρά  

του νου και του κορμιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ATHENS
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Πρόγραμμα Φολόης

Η Mercedes-Benz Ελλάς,  
χορηγός του προγράμματος της Φολόης.
Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο 

τεύχος του περιοδικού μας, το πρόγραμμα της Φο-
λόης, εισέρχεται σε μια νέα φάση. Με την ευγενι-
κή χορηγία της Mercedes-Benz Ελλάς, υποστηρί-
ζεται ενεργά το έργο της Ελληνικής Εταιρίας Προ-
στασίας της Φύσης στην εν λόγω περιοχή, για την 
προστασία του σημαντικότατου δρυοδάσους της.

Η ενέργεια αυτή, αποτελεί έμπρακτη δέσμευ-
ση της Mercedes-Benz Ελλάς για τη διατήρηση 
της φυσικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Προ-
βλέπονται, μεταξύ των άλλων, η προμήθεια του 
βασικού εξοπλισμού πυρόσβεσης 
(πυράντοχες στολές, γάντια, ειδι-
κές προσωπίδες και μάσκες, επι-
νώτιοι πυροσβεστήρες κ.λπ.) για 
τους εθελοντές πυροφύλακες, κα-
θώς και ειδικά σεμινάρια δασοπυ-
ρόσβεσης για τα μέλη της ομάδας 
των εθελοντών που έχει δημιουρ-
γηθεί στην περιοχή. 

Φωτογραφία από την εναρκτήρια  
συνάντηση του προγράμματος

Επίσης προβλέπεται να γίνουν δράσεις που 
στοχεύουν στην απομάκρυνση των απορριμμά-
των από το δάσος, συνέχιση των επιλεκτικών φυ-
τεύσεων και επέκταση της δράσης κατασκευής 
και τοποθέτησης τεχνητών φωλιών για τα πουλιά. 
Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, θα 
δημιουργηθεί ένα δίκτυο διαδρομών μέσα στο δά-
σος, με τη σχετική σήμανση και με τις κατάλληλες 
πινακίδες πληροφόρησης.

Μαρτίνος Γκαίτλιχ

Το πρόγραμμα αυτό της ΕΕΠΦ για το 
δρυοδάσος της Φολόης χρηματοδο-
είται από τη Mercedes-Benz Ελλάς 
την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Φ
ω

τ. 
Λ

. Κ
όλ

λα
ς
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Δήμους και συνεργαζόμενους ιδιώ-
τες φορείς, που διαχειρίζονται ορ-
γανωμένες 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 
ευαισθητοποίηση και προστασία της 
ακτής και του παράκτιου χώρου.

Χορηγοί του Προγράμματος 
«Γαλάζιες Σημαίες» για το 2010 
είναι η PROTON BANK και ο Όμιλος 
ALAPIS. Tους ευχαριστούμε θερμά.

Γαλάζιες 
Σημαίες

Γαλάζιες Σημαίες 2010
Η πρόταση της Εθνικής Επι-

τροπής Κρίσεων, που περιείχε, 
πέραν των απολύτως θετικών ει-
σηγήσεων και ορισμένες περι-
πτώσεις με σχετικές, αιτιολογη-
μένες ελλείψεις, εγκρίθηκε στο 
σύνολό της από τη Διεθνή Επι-
τροπή. Έτσι οι βραβευμένες ελ-
ληνικές ακτές για το 2010 ήταν 

421, φέρνοντας και πάλι τη χώρα 
μας στη 2η θέση παγκοσμίως ως 
προς τον αριθμό Σημαιών. Βρα-
βεύθηκαν επίσης και 9 μαρίνες.

Σημειώνουμε την περίπτωση 
τριών ακτών ξενοδοχείων στο Νο-
μό Ρεθύμνης που δεν βραβεύθη-
καν φέτος, παρά την επί 15ετία 
συνεχή, εξαιρετικά επιτυχημένη 
συμμετοχή τους, με υποδειγμα-

τική προσαρμογή στα κριτήρια 
βράβευσης, λόγω άστοχης ενέρ-
γειας του Δήμου Αρκαδίου, με 
εργασίες που εκτελούσε πάνω 
στην ακτή, αντίθετες με τις προ-
βλέψεις προστασίας της περιο-
χής Natura 2000 στην οποία η 
ακτή είναι ενταγμένη. Η έστω 
και ακραία αυτή περίπτωση, αν 
και καθόλου ευχάριστη, αποδει-
κνύει την αντικειμενικότητα με 
την οποία κρίνεται η εφαρμογή 
όλων ανεξαιρέτως των κριτηρίων 
του Προγράμματος «Γαλάζιες Ση-
μαίες» από τους διαχειριστές και 
την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων. 
Ευτυχώς, η μη βράβευση των συ-
γκεκριμένων ακτών φέτος, εφό-
σον αποκατασταθεί από το Δήμο, 
όπως προβλέπεται και επιβάλλε-
ται, η προτέρα κατάσταση στην 
υπόψη ακτή, θα μπορέσουν να εί-
ναι και πάλι υποψήφιες για βρά-
βευση τον επόμενο χρόνο.

Με εισήγηση της ΕΕΠΦ και 
ομόφωνη απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Κρίσεων, ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται φέτος κατά τις επι-
θεωρήσεις στην πλήρη και αυ-
στηρή εφαρμογή των προβλέ-
ψεων για την εξυπηρέτηση των 
ΑΜΕΑ. Παράλληλα θα γίνεται κά-
θε προσπάθεια να ελέγχεται η κα-
τάσταση σε σχέση με τους ναυα-
γοσώστες, στις ακτές όπου η πα-
ρουσία τους είναι επιβεβλημένη 
σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις. Η ΕΕΚ έχει αποφασίσει 1
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Γαλάζιες Σημαίες

421  
ελληνικές ακτές

και 9 μαρίνες 
βραβεύονται  
με τη Γαλάζια Σημαία 

το 2010
ΕΘΝΙΚΟΣ Χ ΕΙΡ Ι Σ Τ Η Σ ΠΡ ΟΓ ΡΑ ΜΜ ΑΤ ΟΣ

Υ ΠΟΣ Τ ΗΡ ΙΚ Τ Η Σ Κ Α Ι  Χ Ρ ΗΜ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Η Σ

Ι Δ Ρ Υ Τ Η Σ ΠΡ ΟΓ ΡΑ ΜΜ ΑΤ ΟΣ

Μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων - Εκπρόσωποι     Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης    Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής     Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης    Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 

& Ναυτιλίας    Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού     ΕΟΤ    ΚΕΔΚΕ    ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ    Εθελοντές-Επιθεωρητές ακτών και μαρινών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Νίκης 20, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 210 3224944, 210 3314563, Fax 210 3225285  
e-mail: blueflag@eepf.gr, ιστοσελίδα: www.eepf.gr

του Προγράμματος Παρακολούθησης  
Ποιότητας Νερών Κολύμβησης:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής  
Αλλαγής, Ειδική Γραμματεία Υδάτων

ΧΟΡ ΗΓ ΟΙ  ΠΡ ΟΓ ΡΑ ΜΜ ΑΤ ΟΣ

ΕΒΡΟΣ [2]
1. Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Πλάζ Αλεξ/πολης
Κυανή Ακτή

ΡΟΔΟΠΗ [3]
2. Δήμος Αιγείρου

Φανάρι/Camping
Αρωγή
Φανάρι/Δημοτική

ΚΑΒΑΛΑ [16]
3. Δήμος Θάσου

Μακρύαμμος
Χρυσή Αμμουδιά 2
Πευκάρι 2
Θάσος Πόλη/Λιμανάκι

4. Δήμος Κεραμωτής
Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 1
Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 2

5. Δήμος Καβάλας
Καλαμίτσα
Μπάτης 
Τόσκα
Περιγιάλλι
Ραψάνη

6. Δήμος Ελευθερών
Αμμόλοφοι
Νέα Ηρακλείτσα
Νέα Πέραμος
Σαρακήνα

7. Δήμος Ορφανού
Οφρύνιο/Τούζλα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [14] 
8. Δήμος Αγ. Γεωργίου

Σερραϊκή
Ασπροβάλτα
Βρασνά 
Νέα Βρασνά 
Πόρτο Φίνο

9. Δήμος Ρεντίνας
Σταυρός Κεντρική
Σταυρός Ανατολική
Σταυρός Δυτική

10. Δήμος Θερμαϊκού
Αγία Τριάδα/Κοινοτική Πλάζ
Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ
Γαλαξίας
Νέοι Επιβάτες
Περαία

11. Δήμος Επανομής
Ποταμός

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [40]
12. Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου

Ιερισσός/Δημοτική 1
Ιερισσός/Δημοτική 2
Ιερισσός/Δημοτική 3
Καμπούδι 1
Καμπούδι 2
Καμπούδι 3
Ουρανούπολη 1
Ουρανούπολη 2
Ουρανούπολη 3
Άγιος Παύλος
Αλυκές 1
Πόρτο Άγιο
Νέα Ρόδα 2
Στρατώνι

13. Δήμος Παναγίας
Κάμπος

14. Δήμος Τορώνης
Σάρτη 1
Συκιά
Τορώνη
Αρμενιστής
Πλατανίτσι

15. Δήμος Σιθωνίας
Λιβρόχιο 1
Πόρτο Καρράς 1
Πόρτο Καρράς 2
Μαρμαράς B
Νικήτη 2
Ελιά 2
Μακριά Λαγγάδα
Λαγoμάνδρα

16. Δήμος Ορμύλιας
Ψακούδια
Μεταμόρφωση

17. Δήμος Κασσάνδρας
Σάνη 2
Κρυοπηγή 2
Κρυοπηγή 4
Σάνη 3

18. Δήμος Παλλήνης
Χανιώτη 3

19. Δήμος Νέων Μουδανιών
Ελαιώνας

20. Δήμος Καλλικράτειας
Γεωπονικά - Μυκονιάτικα
Κυανή
Βεργιά
Νέα Ηράκλεια

ΠΙΕΡΙΑ [14]
21. Δήμος Κορινού

Κορινός
22. Δήμος Παραλίας

Περίσταση
Παραλία
Καλλιθέα

23. Δήμος Κατερίνης
Ολυμπιακή Ακτή

24. Δήμος Ανατολ. Ολύμπου
Λεπτοκαρυά 1
Λεπτοκαρυά 2
Σκοτίνα
Παντελεήμονας 1
Παντελεήμονας 2
Πλαταμώνας 1
Πλαταμώνας 2
Ν. Πόροι
Ν. Πόροι 2/Αμμόλοφοι

ΛΑΡΙΣΑ [7]
25. Δήμος Κάτω Ολύμπου

Νέα Μεσάγγαλα 1
Νέα Μεσάγγαλα 2
Νέα Μεσάγγαλα 3

26. Δήμος Ευρυμενών
Στόμιο

27. Δήμος Μελιβοίας
Βελίκα/Σπιτάκι
Αγιόκαμπος/Χρυσή Ακτή
Σωτηρίτσα

ΜΑΓΝΗΣΙΑ [22]
28. Δήμος Μηλεών

Καλά Νερά
Κορώπη/Μπούφα
Συκιά
Καλά Νερά/Θέρετρο Αξ/κών

29. Δήμος Αγριάς
Αγριά /Μπάρμπα Θωμάς

30. Δήμος Βόλου
Άναυρος
Αλυκές
Παγασών/Βόλος
Αμαρυλίδα
Αμφάνων
Ξενία
Πλάκες
Πευκάκια

31. Δήμος Αισωνίας
Χρυσή Παναγιά

32. Δήμος Σκιάθου
Κουκουναριές
Καναπίτσα
Μεγάλη Άμμος
Αχλαδιές
Τρούλος
Βρομόλιμνος
Αγ. Παρασκευή/Πλατανιάς
Βασιλιάς

ΦΘΙΩΤΙΔΑ [4]
33. Δήμος Πελασγίας

Γλύφα
34. Δήμος Καμένων Βούρλων

Καμένα Βούρλα/Γαλήνη
35. Δήμος Αταλάντης

Σκάλα Αταλάντης
Τραγάνα

ΕΥΒΟΙΑ [2]
36. Δήμος Ανθηδόνος

Αλυκές Δροσιάς
37. Δήμος Ερέτριας

Ερέτρια 3

ΒΟΙΩΤΙΑ [2]
38. Δήμος Σχηματαρίου

Πλάκα Δηλεσίου
39. Κοινότητα Αντίκυρας

Άγιος Ισίδωρος

ΑΤΤΙΚΗ [13]
40. Δήμος Μαραθώνα

Σχινιάς/Καράβι

Λάρδος 3
124. Δήμος Αφάντου

Αφάντου 2
Κολύμπια
Κολύμπια Α - Λιμανάκι

125. Δήμος Καλλιθέας
Αγκάλι
Αμμούδες/Φαληράκι
Βαγιές/Λαδικό
Βίγλα
Γούρνες
Καβουράκια
Καλλιθέα
Καταφύγιο
Κόκκινα
Λαδικό/Άντονυ Κουίν
Λαδικό Β/Πλάκα
Μαντώματα
Μαύρος Κάβος
Τραουνού Σπηλιές
Φαληράκι/Καθαρά
Φαληράκι/Καστράκι
Φαληράκι/Τραουνού
Φαληράκι A
Φαληράκι B
Φαληράκι C
Φαληράκι 1
Φαληράκι 2
Φαληράκι 3
Φαληράκι 4
Φαληράκι 5

126. Δήμος Ροδίων
Ρένη 1

127. Δήμος Ιαλυσού
Ιξιά Β

ΚΩΣ [5]
128. Δήμος Ηρακλειδών

Γουρνιάτης
Τρούλος
Άκρο Χελώνας

129. Δήμος Κω
Πευκοκεφαλή/Άγιος Φωκάς
Λάμπη

ΘΗΡΑ [3]
130. Δήμος Θήρας 

Καμάρι 1
Καμάρι 2
Περίσσα

ΙΟΣ [4]
131. Δήμος Ιητών

Όρμος 
Μυλοπόταμος
Κουμπάρα 
Μαγγανάρι

41. Δήμος Νέας Μάκρης
Μπρεξίζα

42. Δήμος Μαρκόπουλου
Αυλάκι

43. Δήμος Λαυρεωτικής
Πούντα Ζέζα

44. Δήμος Αναβύσσου
Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach
Ανάβυσσος/Κεντρική

45. Δήμος Καλυβίων
Λαγονήσι 1
Λαγονήσι 2
Λαγονήσι 3

46. Δήμος Βάρης
Βάρκιζα

47. Δήμος Βουλιαγμένης
Αστέρας Βουλιαγμένης

48. Δήμος Βούλας
Βούλα A

49. Δήμος Κυθήρων
Κακιά Λαγκάδα

ΚΟΡΙΝΘΙΑ [13]
50. Δήμος Λουτρακίου/

Περαχώρας
Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Λουτράκι/Μπούτσι
Κρυφή Ακτή Ίσθμιας

51. Δήμος Κορινθίων 
Καλάμια

52. Δήμος Βόχας
Βραχάτι

53. Δήμος Βέλου 
Κοκκώνι

54. Δήμος Σικυωνίων 
Πευκιάς

55. Δήμος Ξυλοκάστρου 
Μελίσσι
Συκιά
Ξυλόκαστρο/Πευκιάς
Ξυλόκαστρο/Αριστοναυτών
Καμάρι

ΑΡΓΟΛΙΔΑ [3]
56. Δήμος Κρανιδίου

Κόστα
Πόρτο Χέλι/Χηνίτσα

57. Δήμος Ναυπλιέων
Καραθώνα

ΑΡΚΑΔΙΑ [1]
58. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Καλλιστώ

ΛΑΚΩΝΙΑ [10]
59. Δήμος Βοιών

Νεάπολη
60. Δήμος Ασωπού

Αρχάγγελος
Πλύτρα/Παχιάμμος

61. Δήμος Μολάων
Τηγάνια

62. Δήμος Γυθείου
Βαθύ
Γύθειο 2/Σελινίτσα
Σκουτάρι
Μαυροβούνι 1
Μαυροβούνι 2
Μαυροβούνι 3

ΜΕΣΣΗΝΙΑ [4]
63. Δήμος Καλαμάτας

Μικρή Μαντίνεια
Ανατολ. Καλαμάτα 1/Ανάσταση

64. Δήμος Μεσσήνης
Μπούκα 

65. Δήμος Κυπαρισσίας
Αϊ Λαγούδης

ΗΛΕΙΑ [6]
66. Δήμος Ζαχάρως

Ζαχάρω
67. Δήμος Πύργου

Σκαφιδιά
68. Δήμος Αμαλιάδας

Κουρούτα
69. Δήμος Κάστρου Κυλλήνης

Κάστρο/Χρυσή Ακτή 2
Λουτρά Κυλλήνης 1
Λουτρά Κυλλήνης 2

ΑΧΑΙΑ [7]
70. Δήμος Λαρισσού

Καλογριά
Λακκόπετρα

71. Δήμος Πατρέων
Αγυιά

72. Δήμος Ρίου
Ακταίο

73. Δήμος Αιγίου
Διγελιώτικα
Αλυκή

74. Δήμος Διακοπτού
Πούντα

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ [2]
75. Δήμος Ναυπάκτου

Ψανή
Γρίμποβο

ΠΡΕΒΕΖΑ [3]
76. Δήμος Πρέβεζας

Μονολίθι
Κυανή

77. Δήμος Φαναρίου
Λούτσα

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ [2]
78. Δήμος Συβότων

Μέγα Άμμος
79. Δήμος Ηγουμενίτσας

Δρέπανο

ΚΕΡΚΥΡΑ [35]
80. Δήμος Κερκυραίων

Κομμένο
Κοντόκαλι
Αλυκές Ποταμού

81. Δήμος Φαιάκων
Μπαρμπάτι
Ύψος
Δασιά

82. Δήμος Κασσωπαίων
Καλαμιώνας
Κερασιά
Αυλάκι
Νησάκι/Κρουζερή
Γιμάρι

83. Δήμος Θιναλίου
Περίθεια/Άγ. Σπυρίδωνας
Αλμυρός 
Απράος Καλαμάκι
Ρόδα

84. Δήμος Εσπερίων
Canal d’Amour
Άγιος Στέφανος

Αρίλλας
Αστρακερή
Σιδάρι

85. Δήμος Αγ. Γεωργίου
Άγιος Γεώργιος

86. Δήμος Παλαιοκαστριτών
Παλαιοκαστρίτσα

87. Δήμος Παρελίων
Έρμονες
Γλυφάδα
Κοντογιαλός

88. Δήμος Μελιτειέων
Άγιος Ματθαίος
Αγ. Ιωάννης Περιστερών
Ίσσος
Μεσογγή
Μωραΐτικα
Χαλικούνας

89. Δήμος Κορισσίων
Άγιος Γεώργιος
Μαραθιάς

90. Δήμος Αχιλλείων
Μπενίτσες
Άγιος Γόρδιος

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ [10]
91. Δήμος Παλικής

Ξι
Πετανοί

92. Δήμος Αργοστολίου
Πλατύς Γιαλός
Μακρύς Γιαλός

93. Δήμος Λειβαθούς
Άβυθος
Λουρδάς
Άμμες

94. Δήμος Ελειού-Πρόνων 
Σκάλα
Αράγια Πόρου

95. Δήμος Πυλαρέων
Μύρτος

ΖΑΚΥΝΘΟΣ [8]
96. Δήμος Αλυκών

Αλυκανάς 1
Αλυκανάς 2
Αλυκές 1
Αλυκές 2
Άμπουλα Ψαρού

97. Δήμος Αρκαδίων
Τσιλιβή
Μπούκα
Άμπουλα Τραγάκι

ΧΑΝΙΑ [27]
98. Δήμος Πελεκάνου

Παχειά Άμμος
Χαλίκια
Λιμνάκι
Γραμμένο
Βουλισμένη

99. Δήμος Κολυμβαρίου
Κολυμβάρι

100. Δήμος Πλατανιά
Μάλεμε
Γεράνι
Πλατανιάς
Πλατανιάς /Λιμανάκι

101. Δήμος Ν. Κυδωνίας
Σταλός
Άγιοι Απόστολοι 1
Άγιοι Απόστολοι 2
Χρυσή Ακτή
Αγία Μαρίνα
Καλαμάκι

102. Δήμος Χανίων
Νέα Χώρα

103. Δήμος Ακρωτηρίου
Μαράθι
Σταυρός
Άγιος Ονούφριος
Καλαθάς

104. Δήμος Αρμένων
Μαϊστράλι
Καλύβες Ξυδά
Κυανή

105. Δήμος Βάμου
Αλμυρίδα

106. Δήμος Γεωργιούπολης
Καβρός
Περαστικός

ΡΕΘΥΜΝΟ [13]
107. Δήμος Ρεθύμνης

Ρέθυμνο 1
Ρέθυμνο 2
Ρέθυμνο 3
Ρέθυμνο 4
Πλατανιάς Β/Ρέθυμνο 6

108. Δήμος Γεροποτάμου
Πάνορμος/Λίμνη
Λιανός Κάβος Λαυρίς
Μπαλί Βαρκότοπος
Μπαλί Λιβάδι

109. Δήμος Φοίνικα
Δαμνόνι
Πλακιάς
Σούδα

110. Δήμος Λάμπης
Αγία Γαλήνη/ Ύστερο Βαρκοτόπι

ΗΡΑΚΛΕΙΟ [14]
111. Δήμος Γαζίου 

Ελληνοπεράματα
Φόδελε
Αμμουδάρα 1
Αμμουδάρα 4
Αμμουδάρα 5

112. Δήμος Χερσονήσου
Λιμένας Χερσονήσου 5
Άγ. Γεώργιος 1
Αγ. Γεώργιος 3
Ανισαράς

Άγ. Γεώργιος 2/Παναγία ρύζι
Δράπανος

113. Δήμος Μαλλίων
Ποταμός
Ποταμός Α

114. Δήμος Τυμπακίου
Μάταλα

ΛΑΣΙΘΙ [42]
115. Κοινότητα Βραχασίου

Μπούφος
116. Δήμος Αγ. Νικολάου

Πόρος 1
Πόρος 2
Ελούντα
Πηγαϊδάκια Ελούντας
Σχίσμα
Ελούντα 1
Δρήρος 
Χιόνα
Πλάκα
Χαβάνια 2
Άγιος Νικόλαος 1
Άγιος Νικόλαος 2
Άγιος Νικόλαος 3
Αμμούδι
Κιτροπλατεία
Άμμος/Μαρίνα
Αλμυρός
Άμμος/Δημοτική 
Πήλος
Αμμουδάρα
Βούλισμα
Αγ. Παντελεήμονας

117. Δήμος Σητείας
Σητεία 1/Γαλλικό
Σητεία 2/Πέτρα
Σητεία 3/Καραβόπετρα

118. Δήμος Ιτάνου
Βάι/Φοινικόδασος
Κουρεμένος
Χιόνα
Κάτω Ζάκρος

119. Δήμος Λεύκης
Βουρλιά 
Λιμανάκι

120. Δήμος Μακρύ Γιαλού
Ανάληψη
Μακρύγιαλος/Λαγκούφα

121. Δήμος Ιεράπετρας 
Ιεράπετρα 1 /Δημοτική
Ιεράπετρα 2 /Δημοτική
Αγία Φωτιά
Μύρτος
Κουτσουνάρι /Αγ. Ιωάννης
Κουτσουνάρι 2
Καθαράδες 1
Νήσος Χρυσή

ΡΟΔΟΣ [33]
122. Δήμος Νότιας Ρόδου

Κιοτάρι 3
123. Δήμος Λινδίων

Λάρδος 1

ΠΑΡΟΣ [4]
132. Δήμος Πάρου 

Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
Λογαράς 
Τσερδάκια
Πούντα

ΝΑΞΟΣ [3] 
133. Δήμος Νάξου

Αγία Άννα
Άγιος Προκόπιος
Άγιος Γεώργιος

ΜΥΚΟΝΟΣ [1]
134. Δήμος Μυκόνου

Καλαφάτης

ΣΥΡΟΣ [3]
135. Δήμος Ποσειδωνίας

Αγκαθωπές
Φοίνικας/Ψαχνό
Βάρη

ΑΝΔΡΟΣ [3] 
136. Δήμος Υδρούσας

Μπατσί
Άγιος Πέτρος
Χρυσή Άμμος

ΚΕΑ [1] 
137. Δήμος Κέας

Κούνδουρος

ΣΑΜΟΣ [4]
138. Δήμος Πυθαγορείου

Πυθαγόρειο
Ποτοκάκι 1
Ποτοκάκι 2
Γλυκόριζα

ΧΙΟΣ [1]
139. Δήμος Ομηρούπολης 

Όρμος Λω

ΛΕΣΒΟΣ [12]
140. Δήμος Μυτιλήνης

Τσαμάκια
141. Δήμος Λουτροπόλεως 

Θέρμης
Κανόνι Θέρμης 

142. Δήμος Μήθυμνας
Μόλυβος
Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι
Κάγια

143. Δήμος Πέτρας
Πέτρα
Άναξος

144. Δήμος Ερεσσού Αντίσης
Σκάλα Ερεσσού

145. Δήμος Καλλονής
Σκάλα Καλλονής

146. Δήμος Πολιχνίτου
Βατερά
Νυφίδα

147. Δήμος Πλωμαρίου
Άγιος Ισίδωρος

ΛΗΜΝΟΣ [5]
148. Δήμος Μύρινας

Εβγάτης/Ζεματάς
Ρωμέικος Γιαλός
Πλατύ
Ρηχά Νερά
Αγ. Ιωάννης

ΜΑΡΙΝΕΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [2]
1. Δήμος Σιθωνίας

Μαρίνα Πόρτο Καρράς
2. Δήμος Κασσάνδρας

Μαρίνα Σάνη

ΑΤΤΙΚΗ [2]
3. Δήμος Λαυρεωτικής

Οlympic Μarine
4. Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Μαρίνα Φλοίσβου

ΚΟΡΙΝΘΙΑ [1]
5. Δήμος Ξυλοκάστρου 

Μαρίνα Ξυλοκάστρου

ΛΕΥΚΑΔΑ [1]
6. Δήμος Λευκάδας

Μαρίνα Λευκάδας

ΚΕΡΚΥΡΑ [1]
7. Δήμος Κερκυραίων

Μαρίνα Γουβιών

ΛΑΣΙΘΙ [1]
8. Δήμος Αγ. Νικολάου

Μαρίνα Αγ. Νικολάου

ΚΩΣ [1]
9. Δήμος Κω

Μαρίνα Κω
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Βραβεύσεις 2010
Tην 7η Ιουνί-

ου συνήλθε η Εθνι-
κή Επιτροπή Κρίσε-
ων του Προγράμμα-
τος για να εξετάσει τις 
υποψηφιότητες ξενο-
δοχειακών μονάδων 
από όλη την Ελλάδα 
που είχαν υποβληθεί, 
με τα αναγκαία στοι-
χεία, μέχρι και το τέ-
λος Mαϊου.

Από τις 86 παραπάνω υπο-
ψηφιότητες, αποφασίστηκε η 
βράβευση των 81. Ο πίνακας 

Μια παρουσίαση του προγράμμα-
τος θα βρείτε και στον ιστοχώρο 
της εταιρίας μας στη διεύθυνση 
http://www.eepf.gr/thegreenkey.
html. Τον πλήρη κατάλογο των ξε-
νοδοχειακών μονάδων που βρα-
βεύθηκαν με σήμα οικολογικής 
ποιότητας The Green Key για το 
2009 μπορείτε να τον βρείτε στη 
διεύθυνση http://www.eepf.gr/
thegreenkey/awards2009

να γίνει κάθε προσπάθεια ενώ-
πιον των αρμοδίων αρχών ώστε 
να καταστεί υποχρεωτική η πα-
ρουσία ναυαγοσώστη σε όλες τις 
ακτές όπου, έστω και περιστασι-
ακά, παρουσιάζεται πολυκοσμία. 
Οι λόγοι είναι αυτονόητοι.

Φέτος θα πραγματοποιηθούν, 
όπως κάθε χρόνο, οι έλεγχοι των 
ακτών και μαρινών που συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα από εθε-
λοντές-επιθεωρητές, καθώς και 
πρόσθετοι έλεγχοι από διεθνείς 
επιθεωρητές του FEE.

Όπως είναι γνωστό, η αρμό-
δια για τον έλεγχο της ποιότη-
τας των νερών κολύμβησης στις 
ελληνικές ακτές, είναι η Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Εμφανίζονται και πάλι διά-
φορες αμφισβητήσεις των απο-
τελεσμάτων των ελέγχων που 
πραγματοποιούν τα διαπιστευ-
μένα Εργαστήρια που μετέχουν 

στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ βά-
σει του ετήσιου σχετικού διαγωνι-
σμού. Τα αποτελέσματα αυτά βρί-
σκονται προφανώς υπό τον έλεγ-
χο και την έγκριση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας και είναι συνεπώς τα 
μόνα επίσημα, στα οποία βασίζε-
ται, όπως οφείλει, το Πρόγραμμα 
«Γαλάζιες Σημαίες» για το κριτή-
ριο της καλής ποιότητας των νε-
ρών κολύμβησης.

Στις κατά καιρούς εμφανιζό-
μενες σε μερίδα των ΜΜΕ αντί-
θετες απόψεις περί της καθαρό-
τητας των νερών σε διάφορες πε-
ριοχές, απαντούμε σταθερά ότι 
οφείλουν να αντιπαρατίθενται με 
τα προβλεπόμενα από την ακο-
λουθούμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία 
στοιχεία τα οποία εφαρμόζει το 
ΥΠΕΚΑ, με τα απαραιτήτως πι-
στοποιημένα από το ΕΣΥΔ Εργα-
στήρια. Κάθε άλλη επίκληση δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματι-

κότητα και απλώς τείνει, χωρίς 
εμφανή λόγο, να μειώσει την ει-
κόνα της χώρας μας, στον καίριο 
για την οικονομία μας τομέα του 
Τουρισμού.

Η από το 1987 επιτυχία και 
συνεχής ανά τον κόσμο ανάπτυ-
ξη του διεθνώς αναγνωρισμένου 
Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαί-
ες», αποτελεί εγγύηση της σο-
βαρότητας και της σημασίας 
του Προγράμματος αυτού, που 
εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 
το 1992. Θεωρούμε, όπως και οι 
διαχειριστές των βραβευμένων 
ακτών και μαρινών, ότι πρέπει 
να είμαστε περήφανοι γι΄αυτό.

Λεωνίδας Κόλλας 
Γενικός Γραμματέας ΕΕΠΦ 

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά 
Υπεύθυνη Συντονισμού 

Προγράμματος

των βραβευμέ-
νων μονάδων έχει 
αναρτηθεί στη δι-
εύθυνση www.
eepf.gr/greenkey/
awards2010.

Στο τέλος Ιου-
λίου αναμένεται να 
προστεθούν ακό-
μη αρκετές μονά-
δες που δεν ήταν 
σε θέση να υποβά-
λουν εγκαίρως τα 

απαιτούμενα στοιχεία.
Από τον Ιούλιο θα αρχίσουν οι 

επιθεωρήσεις των μονάδων που 
έχουν βραβευθεί, για την επί τό-
που εξακρίβωση της συμμόρφω-
σης προς τα κριτήρια, αλλά και 
την παροχή πρόσθετης πληροφό-
ρησης και συμβουλών για την κα-
λύτερη εφαρμογή του Προγράμ-
ματος.

Το ενδιαφέρον των ξενοδο-
χειακών επιχειρήσεων όλων των 
βαθμίδων και μεγεθών για αυτή 
την πρώτη χρονιά πλήρους εφαρ-
μογής του Green Key στην Ελλά-
δα, φέρνει την Ελλάδα σε πολύ 
καλή θέση ανάμεσα στις άλλες 

χώρες όπου εφαρμόζεται το Πρό-
γραμμα, ενώ θεωρούμε αναμε-
νόμενη, με τις προσπάθειες που 
θα συνεχίσουν να καταβάλλονται 
από πλευράς μας, την εξέλιξή του 
σε ένα σημαντικό θεσμό για την 
τουριστική βιομηχανία.

Διονυσία Παπαδοπούλου 
Υπεύθ. Συντονισμού του Προγρ/τος
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ΜΑΘΑΙΝΩ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

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

Η Διακήρυξη του Roskilde
Από τις 9 έως τις 11 Δεκεμ-

βρίου 2009 πραγματοποιήθηκε 
στο Roskilde Vandrehjem της 
Δανίας η συνάντηση των εθνικών 
συντονιστών του δικτύου «Μα-
θαίνω για τα Δάση». Στη συνά-
ντηση συμμετείχαν 14 χώρες και 
την ΕΕΠΦ εκπροσώπησε η κ. Γ. 
Φέρμελη. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης 
προσδιορίστηκαν ομοιότητες και 
διαφορές στα εκπαιδευτικά συ-
στήματα και στον τρόπο λειτουρ-
γίας του «Μαθαίνω για τα Δάση» 
στις χώρες που συμμετέχουν στο 
δίκτυο και έγιναν προτάσεις για 
την περαιτέρω ανάπτυξή του. 

Στη συνάντηση παραβρέθη-
κε και o πρόεδρος του FEE Jan 
Eriksen, καθώς επίσης και ο Δι-
ευθυντής του FEE Finn Bolding 
Thomsen, το μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου του FEE Tegryn 
Jones και το πρώην μέλος του 
συμβουλίου Dirk Vercammen. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε 
με τη «Διακήρυξη του Roskilde», 
στην οποία αναφέρονται μεταξύ 
άλλων και τα εξής:

Το δίκτυο «Μαθαίνω για τα 
Δάση» ενθαρρύνει τα παιδιά όλου 
του κόσμου, να πραγματοποιή-
σουν δραστηριότητες σχετικές με 

Δενδροφυτεύσεις
Φυτέψτε ένα δένδρο για την 

ειρήνη! Αυτό είναι το σύνθημα 
με το οποίο ο διεθνής συντονι-
στής του δικτύου «Μαθαίνω για 
τα δάση» καλεί όλα τα σχολεία 
να συμμετέχουν στη δενδροφύ-
τευση που θα πραγματοποιηθεί 
στις 21 Σεπτεμβρίου 2010 ημέ-
ρα που έχει ανακηρυχθεί από τον 
ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα για 
την ειρήνη. 

Το «Μαθαίνω για τα δάση» 
συμμετέχει επίσης στο πρόγραμ-
μα «Panasonic tree planting» 
στο πλαίσιο του οποίου στη δι-
άρκεια του 2009 φυτεύτηκαν 
264.000 δένδρα σε 30 χώρες. 
Στις δραστηριότητες της δεν-
δροφύτευσης συμμετείχαν 1.378 
ομάδες μαθητών. Το πρόγραμ-
μα αυτό συνεχίζεται και τη φε-
τινή χρονιά και στόχος του είναι 
η διάδοση της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης σχετικά με τα δά-
ση και τις αξίες τους μεταξύ των 
μαθητών σε όλο τον κόσμο. 

Στο πρώτο εξάμηνο του 
2010 πολύ μεγάλη ήταν η συμ-
μετοχή μαθητικών ομάδων 
από την Ελλάδα στο πρόγραμ-
μα «Panasonic tree planting» 
ύστερα από σχετική ενημέρω-

την κλιματική αλλαγή, υιοθετώ-
ντας τις αρχές και τις πρακτικές 
της αειφόρου ανάπτυξης. 

Το «Μαθαίνω για τα Δάση» δί-
νει στα παιδιά τη δυνατότητα να 
δράσουν για ένα καλύτερο μέλλον 
εκπαιδεύοντάς τα:
- Να φυτεύουν δένδρα
- Να φροντίζουν τα δένδρα και 

τα δάση με αειφόρο τρόπο.
- Να χρησιμοποιούν το ξύλο ως 

ένα αειφόρο και ανανεώσιμο 
πόρο.
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε 

στο δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δά-
ση», έχουμε ευθύνη να δημιουρ-
γήσουμε, άμεσα, τις προϋποθέ-
σεις για ένα καλύτερο μέλλον για 
τον πλανήτη μας. 

Ας μην ξεχνάμε ότι, μικρής 
έκτασης δραστηριότητες, που 
πραγματοποιούνται από πολλούς 
μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες 
αλλαγές. 

Καθώς, οι ηγέτες του κόσμου 
συναντώνται στο πλαίσιο της 
COP15 με σκοπό να μειώσουν 
την αρνητική επίδραση του τρό-
που ζωής μας στο κλίμα,

το «Μαθαίνω για τα Δάση» 
ενθαρρύνει τα σχολεία, τους μα-
θητές/-τριες και τις οικογένειές 
τους να «ξαναφυτέψουν» τον πλα-
νήτη για να δημιουργήσουμε όλοι 

μαζί ένα πιο πράσινο μέλλον.
Την ανωτέρω Διακήρυξη προ-

συπέγραψαν οι 14 Εθνικοί Συντο-
νιστές του Δικτύου ενισχύοντας 
το στόχο του «Μαθαίνω για τα 
Δάση» να συμβάλλει θετικά και 
με πρακτικό τρόπο στο θέμα της 
κλιματικής αλλαγής.

Γεωργία Φέρμελη
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ση που έγινε από την Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας της φύσης 
η οποία είναι εθνικός συντονι-
στής του προγράμματος «Μα-
θαίνω για τα Δάση». 

Συγκεκριμένα, στο κάλεσμα 
αυτό ανταποκρίθηκαν συνολι-
κά 16 μαθητικές ομάδες, 3 από 
την Πρωτοβάθμια και 13 από τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συ-
νολικά συμμετείχαν περίπου 554 
μαθητές και πολλοί εκπαιδευτι-
κοί και φυτεύτηκαν σε συνεργα-
σία με τα κατά τόπους Δασαρ-
χεία 4.665 δένδρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
μεγαλύτερη συμμετοχή (11 σχο-
λεία, 407 μαθητές και 50 εκπαι-
δευτικοί) υπήρξε στη Μεσσηνία, 
όπου χάρις στην προσπάθεια και 
τις συντονισμένες ενέργειες του 
γραφείου Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης της Διεύθυνσης Β/
θμιας Εκπ/σης ν. Μεσσηνίας και 
του Δασαρχείου Καλαμάτας, φυ-
τεύτηκαν 4.225 δένδρα στον πο-
λύπαθο από τις φωτιές Ταΰγετο. 

Τα σχολεία που συμμετεί-
χαν ανά γεωγραφικό διαμέρι-

σμα ήταν: Μεσσηνία (11 σχο-
λεία), 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 
Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας, 
Γυμνάσιο Πύλου, Γυμνάσιο Με-
λιγαλά, Γυμνάσιο Κοπανακίου, 
Γυμνάσιο Κάμπου, Γυμνάσιο Δω-
ρίου, ΓΕΛ Θουρίας, ΓΕΛ Μελι-
γαλά, ΓΕΛ Καρδαμύλης και 2ο 
ΕΠΑΛ Καλαμάτας. Αιτωλοακαρ-
νανία (1 σχολείο), 12ο Δημοτι-
κό Σχολείο Αγρινίου. Λάρισα (1 
σχολείο), Δημοτικό Σχολείο Ζαπ-
πείου Λάρισας. Φθιώτιδα (1 σχο-
λείο), 4ο Γυμνάσιο Λαμίας. Μα-
γνησία(1 σχολείο), 4ο ΕΠΑΛ Νέ-
ας Ιωνίας Βόλου και Αττική (1 
σχολείο), 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Αιγάλεω. 

Ο κύριος στόχος ήταν οι δεν-
δροφυτεύσεις να πραγματοποι-
ηθούν σε περιοχές που είχαν 
πληγεί από τις φωτιές. Τα δεν-
δρύλλια δόθηκαν στους μαθη-
τές από τα κατά τόπους Δασαρ-
χεία, ενώ τα χρήματα για την 
κάλυψη των εξόδων μετακίνη-
σης των μαθητών και των συ-
νοδών εκπαιδευτικών στις περι-
οχές δενδροφύτευσης δόθηκαν 
από το πρόγραμμα «Panasonic 
Tree Planting».

Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου  
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης 

Β/εκπ/σης ν. Μεσσηνίας,  
Αντιπρόεδρος της Συντ/κής Επιτρ. 

του Δικτύου «Μαθαίνω για τα Δάση»

Νέοι Δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον

Νέοι Δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον

Το άρθρο που ακολουθεί 
ήταν υποψήφιο για το Young 
Reporters for the Environment 
Book 2010.

«Μην απελευθερώνεις 
δυνάμεις που δεν μπορείς  

να ελέγξεις»
Ο αμίαντος σαν υλικό, φάνη-

κε από την παρθενική του εμφά-
νιση μέχρι και τις αρχές του 20ου 
αιώνα ιδανικός! Οι χρήσεις του 
έφτασαν τις 3.000 και χαρακτη-

Το Δίκτυο απευθύνεται στα Γυμνά-
σια και Λύκεια, όπου ομάδες μαθη-
τών, σε συνεργασία με άλλα σχο-
λεία στην Ελλάδα, όσο και σ’ άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, χειρίζονται ως 
δημοσιογράφοι κάποιο κοινό πρό-
βλημα του περιβάλλοντος, με εργα-
λείο επικοινωνίας το Internet. Ευχα-
ριστούμε θερμά τον ΟΤΕ, υποστηρι-
κτή του Δικτύου Π.Ε. «Νέοι 
Δημοσιογράφοι για το Περιβάλ-
λον».

ρίστηκε ως μία από τις καλύτε-
ρες και πιο προσοδοφόρες πρώτες 
ύλες του εμπορίου. Τι είναι όμως ο 
αμίαντος; Ο αμίαντος είναι πρώ-
τα από όλα ένα φυσικό υλικό που 
αποτελεί συνδυασμό ορυκτών με 
βάση το πυρίτιο και το μαγνήσιο 
σε ινώδη μορφή.

Οι ιδιότητές του είναι εκπλη-
κτικές. 

Έχει μικρή πυκνότητα και 
αντίθετα μεγάλη ελαστικότητα 
κάτι που τον καθιέρωσε στον χώ-
ρο της οικοδομικής. Χρησιμοποι-
ήθηκε ευρέως στις κατασκευές 
μεγάλων κτιρίων (όπως βιομη-
χανικών μονάδων, μονάδων πα-
ράγωγής ενέργειας, νοσοκομεί-

ων κ.λπ.) αλλά και πλοίων, με την 
μορφή αμιαντοτσιμέντου και επι-
χρισμάτων βαφών.

Είναι χημικά αδρανής , όπως 
δηλώνει το όνομά του (αμίαντος 
= δεν «υφίσταντο μίανση», & 
Asbestos=δεν καιγόταν) αμόλυ-
ντος και άκαυστος και υφάνσιμο 
υλικό. Λόγω αυτών χρησιμοποιή-
θηκε σε χημικά εργαστήρια σχο-
λείων ως επιφάνεια εφαρμογής 
πειραμάτων, ως κύρια ίνα στην 
ύφανση των πυροσβεστικών στο-
λών και σε εξαρτήματα Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς (ακόμα και 
σήμερα χρησιμοποιείται ως το κύ-
ριο υλικό κατασκευής φρένων και 
στα αυτοκίνητά μας). 
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Τελειώνοντας λόγω της χαμη-
λής του ηλεκτρικής και θερμικής 
αγωγιμότητας χρησιμοποιήθηκε 
κατά κόρον σε μονώσεις σωλη-
νώσεων, με τη μορφή μονωτικών 
αμιαντόπλακων, στις μονώσεις 
κουζινών, εστιών θέρμανσης και 
θυρών με την μορφή πεπιεσμέ-
νων χαρτιών. 

Ο αμίαντος θεωρείται ένα από 
τα πιο επικίνδυνα υλικά που χρησι-
μοποιεί ο άνθρωπος. Έχει συνδεθεί 
με πολλές ασθένειες οι οποίες ως 
επί τo πλείστον είναι θανάσιμες. 
Από την επικοινωνία μας με τον 
κύριο Γιδαράκο, καθηγητή του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης λάβαμε το πιο 
κάτω διάγραμμα με τις ασθένειες 
που οφείλονται στον αμίαντο. 

Η αφορμή αυτής της εργασί-
ας ήταν η υπάρχουσα κατάσταση 
στο εργοστάσιο της Αμιαντίτ στο 
Δρέπανο Πατρών και συγκεκρι-
μένα τα εγκαταλελειμμένα προϊ-
όντα αμιάντου στον προαύλιο χώ-
ρο του και οι παράνομες και επι-
κίνδυνες προσπάθειες μεταφοράς 
τους. Στα πλαίσια της έρευνάς μας 
πήραμε συνέντευξη από την κυ-
ρία Καρέλλα, μέλος του εκπολιτι-
στικού συλλόγου της περιοχής. Τα 
στοιχεία που μας έδωσε είναι συ-
γκλονιστικά. Ιδιαίτερη εντύπωση 
μας έκανε η στάση της πολιτείας 
και του κράτους.

Από το 1969 μέχρι το 1984 
όλες οι εργασίες στο εργοστάσιο 
εκτελούνταν χωρίς καμιά προφύ-
λαξη, με αποτέλεσμα στην πλει-
ονότητά τους οι εργαζόμενοι να 
μην υπερβαίνουν το 60ο έτος της 
ηλικίας τους.

Αφού περάσανε κάποια χρό-

νια με υποτυπώδη μέτρα ασφα-
λείας, το 2000 σφραγίζεται λόγω 
πτώχευσης, αλλάζει ιδιοκτήτες 
και υπολειτουργεί μέχρι το 2006 
που έχουμε άρση της αδείας του. 
Παρ’όλα αυτά τον Αύγουστο του 
2007 οι κάτοικοι του Δρεπάνου 
διαπιστώνουν έντονη δραστηρι-
ότητα απομάκρυνσης των προϊ-
όντων αμιάντου από των προαύ-
λιο χώρο του εργοστασίου, χωρίς 
κανένα μέτρο προφύλαξης, αλλά 
επιβαρύνοντας κιόλας τον κοντινό 
οικισμό αφού έσπαγαν τον αμία-
ντο με αποτέλεσμα να ελευθερώ-
νονται οι ίνες του και να ταξιδεύ-
ουν με τον αέρα με κίνδυνο σοβα-
ρής ρύπανσης. 

Το θέμα του αμίαντου μας 

αφορά και θα συνεχίσει μας αφο-
ρά και για πολλά χρόνια ακόμα !

Για αυτό το λόγο μοιράσαμε 
ερωτηματολόγια για να διαπιστώ-
σουμε «Πόσο ενημερωμένοι είναι 
ο πολίτες για την διασπορά των 
προϊόντων του αμιάντου στο αστι-
κό περιβάλλον και τους κινδύνους 
που απορρέουν από αυτά».

Το παρακάτω διάγραμμα δεί-
χνει τις απαντήσεις μικρού δείγ-
ματος ανδρών και γυναικών, με 
ηλικίες από 25 ετών και άνω.

Τα ερωτηματολόγια μας έδει-
ξαν πως η ενημέρωση είναι ελ-
λιπής.

Πιστεύουμε πως με την εργα-
σία μας κάναμε ένα πρώτο βήμα, 
και μέσα από αυτό το πρόγραμμα 
θέλουμε να περάσουμε σε άλλους 
συνομηλίκους μας την εμπειρία 
και τις γνώσεις αυτές που δεν θα 
μας επιτρέψουμε να ξεχάσουμε . 

Γιαννακοπούλου Αγγελική, 
Γαλάνη Μαρία, Αποστολοπούλου 

Κωνσταντίνα, Ανδριοπούλου 
Διονυσία, Αλατσατιανού Χρύσα, 
Γαλάνη Βασιλική, Οικονομίδου 

Αγγελική, Πουλή Μαρία
Το άρθρο έγραψαν οι παραπάνω 

15ετείς μαθήτριες 
του 4ου Γυμνασίου Πατρών 

«Flick The Switch» 
Μια πρωτοβουλία  

για την εξοικονόμηση  
της ενέργειας

Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν 
περισσότερες από 3 εκατομμύρια 
τηλεοράσεις, Η/Υ και άλλες ηλεκτρικές συσκευές που παραμένουν σε 
κατάσταση «αναμονής», και οι οποίες καταναλώνουν ένα τεράστιο ποσό 
ενέργειας. Tην τρέχουσα σχολική χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπο-
στηρίζει το πρόγραμμα «Flick The Switch» το οποίο αφορά στην εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει 
και να πείσει τους Ευρωπαίους μαθητές/-τριες από το Νηπιαγωγείο μέ-
χρι και το Λύκειο να κλείνουν τους διακόπτες των ηλεκτρικών συσκευ-
ών όταν αυτές δεν είναι σε χρήση. 

Τα σχολεία του δικτύου των «Νέων Δημοσιογράφων για το Περιβάλ-
λον» συμμετέχουν σε αυτήν την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Εάν σας εν-
διαφέρει το «Flick The Switch» και θέλετε να λάβετε μέρος μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοθέση του προγράμματος (http://www.flicktheswitch.
eu/) όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα Δί-
κτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο οποίο συμμετέχουν σχολεία 
όλων των βαθμίδων από όλη την Ελ-
λάδα, με στόχο την εξοικείωση των 
μαθητών και μαθητριών, αυριανών 
πολιτών, με περιβαλλοντικά προβλή-
ματα και τη διαμόρφωση θετικής στά-
σης για την αντιμετώπισή τους. Αποτε-
λεί δε το μεγαλύτερο Δίκτυο Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης με 27.304 
σχολεία σε 44 χώρες σε όλες τις ηπεί-
ρους, με 6.375.575 μαθητές και 
392.653 εκπαιδευτικούς. 
Χορηγός του Δικτύου είναι η ALPHA 
BANK την οποία ευχαριστούμε θερ-
μά.

Συνάντηση 4 Ιουνίου 2010
To Γραφείο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της Α΄ Δ/νση Πρω-
τοβάθμιας Εκπ/σης Αθηνών με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, διοργάνωσε συ-
νάντηση των Οικολογικών Σχο-
λείων της Α’ Δ/νσης Π.Ε. Αθη-
νών την Παρασκευή 4 Ιουνίου 
2010, από τις 9.00 π.μ ως τις 
12.30 μ.μ. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε 
εκπαιδευτική - περιβαλλοντική 
δράση στον Πεζόδρομο της Δι-
ονυσίου Αρεοπαγίτου και Μα-
θητικό Συμπόσιο στο 70ο Δ.Σ. 
Αθηνών. 

Δράση στη Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου

Στη δράση συμμετείχαν 14 
μαθητικές ομάδες από τα σχο-
λεία που μετέχουν στο, εγκεκρι-
μένο από το Υπουργείο Παιδεί-

ας, Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης «Οικολογικά 
Σχολεία» και πήραν μέρος περί-
που 350 μαθητές.

Στόχος της Δράσης ήταν η 
δημοσιοποίηση των εργασιών 
των μαθητών πάνω στο σημα-
ντικό ζήτημα της ενέργειας, θέ-
μα με το οποίο ασχολήθηκαν τα 
σχολεία του δικτύου τη φετινή 
χρονιά, και η ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με την εξοι-
κονόμηση ενέργειας, στη χρή-
ση Ανανεώσιμων Πηγών και την 
Κλιματική Αλλαγή. 

Οι μαθητές παρουσίασαν σε 
αυτοσχέδια περίπτερα τη δου-
λειά τους, εμψύχωσαν μικρά 
δρώμενα, ήρθαν σε επαφή με 
τους περαστικούς και τους μετέ-
δωσαν το μήνυμά τους σχετικά 
με το περιβάλλον και την εξοι-
κονόμηση ενέργειας. 

Συγκεκριμένα έπαιξαν κου-
κλοθέατρο, επιδαπέδια ενεργεια-
κά παιχνίδια, τραγούδησαν, μοί-
ρασαν οικοκώδικες και σελιδο-
δείκτες στους περαστικούς και 
κονκάρδες -κατασκευασμένες 
από ανακυκλώσιμα υλικά- και 
τους κάλεσαν να απαντήσουν σε 
ερωτηματολόγια σχετικά με τις 
ενεργειακές τους συνήθειες. Αρ-

κετοί μαθητές επίσης ενημέρω-
ναν τους τουρίστες στα αγγλικά 
για τη σημασία της εκδήλωσης.

Ακόμα όλες οι μαθητικές 
ομάδες συμμετείχαν σε περιβαλ-
λοντικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα στον πεζόδρομο και τους 
παρακείμενους αρχαιολογικούς 
χώρους με έμπειρους εμψυχω-
τές (εκπαιδευτικούς, αρχαιολό-
γους και στελέχη της Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, 
του WWF Ελλάς και της Ορνιθο-
λογικής Εταιρίας). 

Μαθητικό Συμπόσιο
Την ίδια ώρα στο 70ο Δ.Σ. 

Αθηνών (Καλλησπέρη 1) πραγμα-
τοποιήθηκε Μαθητικό Συμπόσιο 
με αντιπροσώπους των περιβαλ-
λοντικών επιτροπών των Οικο-
λογικών Σχολείων, με σκοπό την 
ανταλλαγή των εμπειριών σχε-
τικά με τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με 
το Θεματικό Έτος που ήταν αφι-
ερωμένο στην «ενέργεια» και την 
επεξεργασία ψηφίσματος. 

Στο ψήφισμα οι μαθητές 
αποφάσισαν: 

1. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα προ-
σπαθήσουμε να ευαισθητοποιή-
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σουμε όλους τους συμμαθητές 
μας, τους γονείς μας, την τοπι-
κή κοινωνία για τα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα. Θέλουμε το 
έργο μας να μη μείνει στα όρια 
του σχολικού κτιρίου, αλλά να το 
διαδώσουμε πέρα από αυτό. Τις 
«καλές» μας συνήθειες, θέλουμε 
να τις μιμηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι, γι’ αυτό και ζητά-
με από τα ΜΜΕ να προβάλλουν 
περισσότερο τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και τις δράσεις μας. 

2. Ζητάμε από την πολιτεία, 
Δήμο και Κράτος: 

 Επιχορήγηση στα σχολεία για 
πράσινες αυλές και ταράτσες, 
οικολογικές λάμπες και οικο-
λογικά συστήματα θέρμανσης 
και μόνωσης. 

 Βιοκλιματική αρχιτεκτονική 
για τα νέα σχολεία και χρή-
ση νέων τεχνολογιών φιλικών 
προς το περιβάλλον.

 Αυστηρούς νόμους για το πε-
ριβάλλον, που να τηρούνται.

 Περισσότερους πεζόδρομους, 
ποδηλατόδρομους και καλύτε-
ρη σύνδεση με τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς.

 Από το Δήμο να ανταποκρίνε-
ται γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά στα αιτήματα των πολι-
τών για περισσότερο πράσινο, 
για ανακύκλωση, εξοικονόμη-
ση ενέργειας και νερού.
Το παραπάνω ψήφισμα οι 

μαθητές παρέδωσαν στην εκπρό-
σωπο του Υπουργείου Παιδείας, 
δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων, κα Βασιλική Δημητρο-
πούλου και στον Αντιδήμαρχο 
Αθηναίων κο Γιώργο Δημόπουλο, 
ο οποίος είναι πάντα κοντά στις 
δραστηριότητες της περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης.

Στην εκδήλωση αυτή συμμε-
τείχαν αντιπροσωπείες από μα-
θητές των παρακάτω «Οικολο-
γικών Σχολείων»:

59ο Δ.Σ. Αθηνών, 77ο Δ.Σ. 
Αθηνών, 1ο Δ.Σ. Αθηνών, 7ο Δ.Σ. 
Αθηνών, 27ο Νηπ/γείο Αθηνών, 
70ο Δ.Σ. Αθηνών, 110ο Νηπ/
γείο Αθηνών, 44ο Δ.Σ. Αθηνών, 
152ο Δ.Σ. Αθηνών, 12ο Νηπ/γείο 
Βύρωνα, 10ο Δ.Σ. Βύρωνα, 21ο 
Νηπ/γείο Ηλιούπολης.

Την εκδήλωση οργάνωσαν 
και συντόνισαν οι Υπεύθυνες 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών Μαρία 
Δημοπούλου και Ελένη Μπαμπί-
λα, που ευχαριστούν ιδιαίτερα 
τα στελέχη της ΕΕΠΦ, Μαρτί-
νο Γκαίτλιχ Δ/ντη και Δαρεία-
Νεφέλη Βουρδουμπά, Υπεύθυνη 
Συντονισμού του Δικτύου «Οικο-
λογικά Σχολεία», που παρεβρέ-
θηκαν και συμμετείχαν ενεργά 
στη σημαντική αυτή δράση των 
14 σχολείων-περιβαλλοντικών 
ομάδων της Αθήνας.

Μαρία Δημοπούλου  
Ελένη Μπαμπίλα  

Υπεύθυνες Περιβ/κής Εκπαίδευσης 
Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών
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Οι «Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς 
μου» είναι Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στο οποίο συμμετέ-
χουν σχολεία όλων των βαθμίδων 
από όλη την Ελλάδα, τα οποία καλού-
νται να γνωρίσουν και να υιοθετή-
σουν τις μικρές ή μεγάλες πράσινες 
γωνιές, καταφύγια ζωής, που βρίσκο-
νται μέσα στις πόλεις. 

Εκδήλωση βράβευσης  
στο 3ο Δημοτικό Ζωγράφου

«Μια ιστορία θα σας πω 
για τούτη τη γωνίτσα 
μια και πολλοί το επιθυμούν  
να γίνει μια κουκλίτσα!»
Με σκοπό να περιγράψουν 

τη δικιά τους πράσινη γωνιά αλ-
λά και να λάβουν το βραβείο 
τους για τη δουλειά που πραγ-
ματοποίησαν την τελευταία διε-
τία χαρούμενες ομάδες παιδιών 
με συνοδούς εκπαιδευτικούς άρ-
χισαν να μαζεύονται το πρωί του 
Σαββάτου 24 Απριλίου 2010 στο 
σχολείο μας που φιλοξένησε την 
εκδήλωση βράβευσης των σχο-
λείων που συμμετείχαν στο δί-
κτυο «Οι Πράσινες Γωνιές της 
Γειτονιάς μου» από την Ελληνική 
Εταιρία της Προστασίας της Φύ-
σης, που συντονίζει το πρόγραμ-
μα σε εθνικό επίπεδο.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου μας γέμισε μαθητές 
σχολείων από την Αττική αλ-
λά και από άλλα μέρη της Ελ-
λάδας, εκπαιδευτικούς και γο-
νείς. Τη χαρούμενη παρέα χαι-
ρέτησαν εκπρόσωποι του Δήμου 
Ζωγράφου, ο Προϊστάμενος του 
6ου Γραφείου ΠΕ, ο πρόεδρος της 
ΕΕΠΦ  και μέλη της Συντονιστι-
κής Επιτροπής του Δικτύου. Με-
τά από μια σύντομη παρουσίαση 

του Δικτύου από την κα Κλεο-
πάτρα Χατζηκώστα, εκπαιδευ-
τικό και την παρουσίαση του βι-
βλίου «Φυτά, γιατρειά-χαρά του 
νου και του κορμιού» από την 
κα Μαρία Ρουσσομουστακάκη, 
πρώην πρόεδρο της ΕΕΠΦ, το 
λόγο πήραν οι πρωταγωνιστές 
που απέδειξαν ότι η δουλειά στη 
φύση εμπνέει και ευνοεί τη δη-
μιουργική σκέψη και δράση. Εί-
δαμε φωτογραφίες από δράσεις 
των παιδιών, ακούσαμε για καλ-
λιέργειες μανιταριών σε βραχό-
κηπους, απολαύσαμε κατασκευ-
ές με υλικά από την πράσινη γω-
νιά, ενθουσιαστήκαμε με ιδέες 
όπως αυτές της «ημέρας του 
παππού και της γιαγιάς» που 
μπήκαν στο σχολείο για να φυ-
τέψουν με τα εγγόνια τους και 
διασκεδάσαμε με ευρηματικά 
τραγούδια που έγραψαν οι ίδιοι 
οι μαθητές για να περάσουν το 
μήνυμα: «Το σχολείο πρέπει να 

βγει από τη μοναξιά του και η 
φροντίδα της πράσινης γωνιάς 
είναι μια καλή ευκαιρία να αλλά-
ξουμε το γκρίζο τοπίο της πόλης 
που ζούμε αλλά και να εκτιμή-
σουμε το θησαυρό που μας προ-
σφέρει το πράσινο σε όλες του 
τις μορφές». 

Στο χώρο της εκδήλωσης 
αναρτήθηκαν οι εργασίες των 
σχολείων, πολύχρωμες αφίσες 
και εικόνες από δραστηριότητες 
που στόχευαν να εμπλέξουν τη 
σχολική κοινότητα σε μια διαδι-
κασία αποτίμησης του πράσινου 
που βρίσκεται στη γειτονιά, με-
λέτης και αξιοποίησής του προ-
κειμένου να δημιουργηθεί ένας 
μικρός πυρήνας αγάπης και σε-
βασμού για τη φύση που τόσο 
λείπει από τις γειτονιές των με-
γαλουπόλεων ή που συχνά παρα-
μελείται και θεωρείται δεδομένη 
σε περισσότερο ευνοημένες πε-
ριοχές στην Ελληνική ύπαιθρο.
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«Άλλοι πετούν,  
άλλοι πεινούν»

Τελετή βράβευσης σχολείων 
και σύνδεσης με σχολεία  

της Ναμίμπια 
Σε ειδική τελετή που έγινε 

την Κυριακή 25 Απριλίου 2010, 
στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 
«Θεμιστοκλής» στον Πειραιά, 
24 σχολεία από όλη την Ελλά-
δα που συμμετέχουν στο Δίκτυο 
Π.Ε. «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» 
βραβεύτηκαν για τη δράση τους 
κατά τα σχολικά έτη 2007-2008 
και 2008-2009. Τα σχολεία αυ-
τά είναι: 31ο Νηπιαγωγείο Αθη-
νών, 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλή-
νης, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νι-
κολάου Εύβοιας, 77ο Δημοτικό 

Σχολείο Αθηνών, Δημοτικό Σχο-
λείο Αργυρούπολης Ρεθύμνης, 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύ-
μνου, 9ο Δημοτικό Σχολείο Κε-
ρατσινίου, 16ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας, Δημοτικό Σχολείο Μι-
κροχωρίου - Φτελιάς Δράμας, 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Νάξου, Δημο-
τικό Σχολείο Χέρσου, Ιδ. Δημοτι-
κό Σχολείο «Θεμιστοκλής», Σχο-
λείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, 2ο Γυ-
μνάσιο Κιλκίς, Γυμνάσιο Ιππείου 
Λέσβου, Γυμνάσιο Πλατανιάς, 5ο 
Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 3o Γυμνά-
σιο Ρεθύμνου, Γυμνάσιο Σπήλι-
ου, Γυμνάσιο Φιλώτα Φλώρινας, 
Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Λά-
μπειας, 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, 5ο 
ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Την ίδια μέρα έγινε η Σύνδε-
ση 14 ελληνικών σχολείων με 2 
σχολεία της Ναμίμπια στο πλαί-
σιο της Δράσης «Άλλοι πετούν, 
άλλοι πεινούν» του Δικτύου Π.Ε. 
«Φύση Χωρίς Σκουπίδια».

Σκοπός της Δράσης είναι η 
ευαισθητοποίηση μαθητών, μα-
θητριών, ομάδων νέων, αλλά και 
ενηλίκων, σε σχέση με τα προ-
βλήματα που συνδέονται με την 
κακή διαχείριση των πόρων. Μα-
θητές και μαθήτριες από όλη την 
Ελλάδα μαθαίνουν ότι υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη περιορισμού 

της σπατάλης, ότι πρέπει να ζή-
σουμε όλοι με βάση τις ανθρώπι-
νες αξίες, την ικανοποίηση των 
ανθρώπινων αναγκών με ταυτό-
χρονο σεβασμό στο συνάνθρω-
πό μας και στο περιβάλλον. Μα 
κυρίως μαθαίνουν πως δεν είναι 
σωστό «Άλλοι να πεινούν και άλ-
λοι να πετούν». Και ακόμα περισ-
σότερο, πως όλα τα παιδιά του 
κόσμου έχουν δικαίωμα να ζή-
σουν και να μεγαλώσουν μέσα 
σε ασφάλεια και αγάπη. 

Η Δράση περιλαμβάνει υπο-
στήριξη σχολείων μιας περιοχής 
του κόσμου που υποφέρει από 
φτώχεια. Επιλέχθηκε η Ναμίμπια 
(Νότια Αφρική) και ιδιαίτερα η πε-
ριοχή στην έρημο Namib κοντά 
στην πόλη Swakopmund. Ξεκινή-
σαμε την επικοινωνία με σχολείο 
που είχε τη δυνατότητα να λει-
τουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ 
Ελλάδας και σχολείων της Ναμί-
μπια χαμηλού βιοτικού επιπέδου. 
Η εκπαιδευτικός Berdene Mac 
Leod ήταν και είναι ο κύριος σύν-
δεσμός μας με αυτά τα σχολεία. 

Οι Martha και Luke Allen, 
επίσης εκπαιδευτικοί, συνεπι-
κουρούν στην επικοινωνία με τα 
παιδιά της Ναμίμπια.

Μαθητές και φίλοι από την 
Ελλάδα βοήθησαν οικονομικά 
στην οικοδόμηση ενός κτιρίου 

τα όνειρα, τη δράση 
Κι ας δώσουμε στο πράσινο 
χώρο για να γιορτάσει! 
Σε πόλεις μα και σε χωριά 
σε πάρκα και σε δάση 
Σ’ αυλές, παρτέρια και σχολειά 
σύνθημα να περάσει: 
Με σεβασμό στη φύση 
Η ζωή μας θ’ ανθίσει!

 Γεωργία Γύφτουλα  
Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας 

Υπεύθυνη για την «Πράσινη Γωνιά» 
στο 3ο Δ.Σ Ζωγράφου

στηκε με μικρούς μαθητές στο 
δίκτυο της ΕΕΠΦ δε μπορώ πα-
ρά να εκφράσω την ικανοποίηση 
για την ευκαιρία που μας δόθηκε 
και τις αλλαγές που διαπιστώνει 
κανείς στη στάση των παιδιών 
απέναντι στο πράσινο. Δε μπορώ 
παρά να ενώσω τη φωνή μου μ’ 
αυτή των μαθητών του σχολείου 
μου που έστειλαν το δικό τους 
μήνυμα σ’ όλες τις πράσινες γω-
νιές της πατρίδας μας.

Τα χέρια ας ενώσουμε 

Την ανάγκη για τη βελτίωση 
των σχολικών αυλών και του χώ-
ρου που περιβάλλει ένα σχολείο 
τόνισε στην παρουσίασή του και 
ο κ. Γαρίτσης Γιάννης, εκπαιδευ-
τικός που ταξίδεψε από μακριά 
για να παρακολουθήσει τις ερ-
γασίες της συνάντησης και μας 
μίλησε για την ευεργετική συνέ-
πεια ενός πράσινου και περιποι-
ημένου προαυλίου στην ψυχοκι-
νητική ανάπτυξη των μαθητών.

Ως εκπαιδευτικός που εργά-
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Στόχος του Δικτύου «Φύση χωρίς 
σκουπίδια», που γίνεται με τη συνερ-
γασία της ΕΕΠΦ, Εθελοντικών 
Ομάδων και Τοπικών Αρχών, είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
για την καλύτερη διαχείριση των 
απορριμμάτων και για τη διατήρηση 
ενός καθαρού και πολιτισμένου πε-
ριβάλλοντος. Χορηγός του Δικτύου 
είναι η ALPHA BANK την οποία ευχα-
ριστούμε θερμά. Το Δίκτυο υποστη-
ρίζεται ακόμη από δωρεά του αεί-
μνηστου μέλους μας Hellmut 
Baumann, συγγραφέα του βιβλίου 
«Η Ελληνική Χλωρίδα στο μύθο, 
στην τέχνη, στη λογοτεχνία». 

Προσφορές στο πρόγραμμα
Γυμνάσιο Άστρους Αρκαδίας 
€250, Ιδ. Εκπαιδευτήρια «ΘΕ-
ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» €500, Φιλοξενία 
εκδήλωσης, προσφορά καφέ-
πρωινού. Φωτογρ. μηχανή από 
τη μαθήτρια Ν. Κατάκη, Φωτο-
πούλου Μακρίνα €50, Ρουσσο-
μουστακάκη Μαρία €200, ANEK 
LINES €438 (έκπτωση 50% στα 
εισιτήρια 7 εκπαιδευτικών και 
μαθητών), CENTRAL ATHENS 
HOTEL €65 (έκπτωση στη διαμο-
νή 4 ατόμων), 1o Νηπιαγωγείο 
Μελισσίων €150, 6ο Γυμνάσιο 
Καβάλας €200, γραφική ύλη, 
12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, 
γραφική ύλη, 2o Γυμνάσιο Ορε-
στιάδας, γραφική ύλη, παιχνίδια, 
Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς €130, 
ΚΠΕ Δραπετσώνας, γραφική ύλη, 
μπλούζες, καπέλα, τσάντες

που αντικατέστησε την παράγκα, 
-σχολείο και ταυτόχρονα κατοι-
κία- ορφανών μαθητών. Έστει-
λαν εκπαιδευτικό κ.ά. υλικό σε 
σχολεία της Ναμίμπια. 

Στον πίνακα 1 αναφέρουμε 
όσους με χρήματα ή/και με προ-
σφορά διαφόρων υλικών (κυρίως 
γραφικής ύλης) βοήθησαν τα παι-
διά της Ναμίμπια το τελευταίο 
διάστημα (Ιανουάριος 2010-Μά-
ϊος 2010), τους οποίους και ευ-
χαριστούμε: 

Φυσικό επακόλουθο της ευαι-
σθητοποίησης των Ελλήνων εκ-
παιδευτικών και μαθητών, μια 
πράξη φιλίας, ήταν η Τελετή Σύν-
δεσης. 

Συνδέθηκαν τα σχολεία: 
12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

Κρήτης, 31ο Νηπιαγωγείο Αθη-
νών, Ιδ. Δημ. Σχολείο «Θεμιστο-
κλής», Δημοτικό Σχολείο Άργους 
Καλύμνου, Δημ. Σχολείο Βλαχα-
τών Κεφαλληνίας και Δημ. Σχο-
λείο Χέρσου Κιλκίς με το DRC 
Primary School, το γνωστό μας 
«πορτοκαλί container». 

1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων, 
14ο Δημ. Σχολείο Ευόσμου Θεσ-
σαλονίκης, Δημ. Σχολείο Αδάμα-

ντα Μήλου, Δημ. Σχολείο Δρο-
σιάς, 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας-
Έβρου, 6ο Γυμν. Καβάλας, Γυμν. 
Παραλίας Τυρού Αρκαδίας, Γυμν. 
Σχολής Μωραΐτη με το Zola’s 
Childcare που έχει ανάγκη από 
καθαρό νερό. 

Τα παιδιά παρουσίασαν τις 
δράσεις τους, τραγούδησαν, χόρε-
ψαν, έπαιξαν παραδοσιακά παι-
χνίδια, ζωγράφισαν και έγραψαν 
μηνύματα ελπίδας για ένα καλύ-
τερο κόσμο και τέλος υπέγραψαν 
«Σύμφωνα φιλίας». 

Στην Τελετή συμμετείχαν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές/τρι-
ες, εκπρόσωποι από τα ελληνι-
κά σχολεία. Τα σχολεία της Ναμί-
μπια εκπροσώπησαν η Martha, o 
Luke, η Cara, ο Daniel. Παρευρέ-
θηκαν επίσης μεταξύ άλλων, εκ-
πρόσωποι από το Δ.Σ. της ΕΕΠΦ, 
από την ALPHA BANK, από το 
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Ευχαριστούμε την ALPHA 
BANK, Χορηγό του Δικτύου 
«Φύση χωρίς Σκουπίδια» και της 
Δράσης «Άλλοι πετούν άλλοι πει-
νούν». Ευχαριστούμε τα Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια «Θεμιστοκλής» 
που φιλοξένησαν την Εκδήλω-
ση, την Εκπαιδευτικό Κλεοπάτρα 
Χατζηκώστα που βοήθησε σημα-
ντικά στην υλοποίηση της εκδή-
λωσης, τους γονείς των μαθητών 

των Εκπαιδευτηρίων «Θεμιστο-
κλής» που μας υποδέχτηκαν με 
σπιτικά γλυκά. 

Τα παιδιά μας ελπίζουν σε 
ένα καλύτερο κόσμο. Σε ένα κό-
σμο όπου κανένα παιδί δε θα 
στερείται τη μόρφωση, την περί-
θαλψη, την ασφάλεια. Ένα κόσμο 
όπου κανένα παιδί δε θα κοιμά-
ται πεινασμένο. Ποιος μπορεί να 
τους το αρνηθεί; 

Μαρία Ρουσσομουστακάκη
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Παρασκευή - Κυριακή 
17-19 Σεπτεμβρίου

Ταΰγετος (Σπάρτη). Πεζοπορική. Γνωριμία με τον Αλπικό Ταΰγετο.
Αρχηγός: Τίμος Χαραλαμπόπουλος.
Έναρξη εγγραφών συμμετοχής: 16/08/2010

Σάββατο
2 Οκτωβρίου 

Ένας Γεωλογικός περίπατος στην Αθήνα.
Ώρα – Τόπος συνάντησης: 9:00 στο σταθμό του Θησείου του ΗΣΑΠ.
Αρχηγός: Γεωργία Φέρμελη
Συμμετοχή: 5 ευρώ κατ’ άτομο, παιδιά δωρεάν  - Δήλωση συμμετοχής: 30/08/2010 

Δευτέρα 
4 Οκτωβρίου 

Ομιλία για την Μicromeria acropolitana. 
Ένα ενδημικό φυτό του βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών.
Ομιλητής: Γρηγόριος Τσούνης, Βιολόγος. 
Ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Ε.Π.Φ

Σάββατο 
9 Οκτωβρίου

Ένας φθινοπωρινός φυσιοδιφικός περίπατος γύρω από την Ακρόπολη.
Ώρα-τόπος συνάντησης: 9:00 στο άγαλμα του Γιάννη Μακρυγιάννη (Δ. Αεροπαγείτου,  
Μετρό, Στάση Ακρόπολης)
Αρχηγός: κ. Γρηγόριος Τσούνης, Βιολόγος
Συμμετοχή: 5 ευρώ κατ’ άτομο, παιδιά δωρεάν - Δήλωση συμμετοχής: 06/09/2010

Παρασκευή - Κυριακή 
15 -17 Οκτωβρίου

Ορεινή πεζοπορική εκδρομή στο Κροκύλιο Βαρδουσίων (Λίμνη Μόρνου)
Αρχηγός: κ. Ντον Μάθιους
Έναρξη συμμετοχής: 13/09/2010

Σάββατο - Κυριακή 
20 - 21 Νοεμβρίου

Εκδρομή για δενδροφύτευση στην Αραχαμήτα.
Πεζοπορία παρά τον Ελισσώνα ποταμό. 
Αρχηγός: κ. Τίμος Χαραλαμπόπουλος
Έναρξη εγγραφής συμμετοχής: 04/10/2010

Σάββατο
4 Δεκεμβρίου 

Επίσκεψη στο Βοτανικό κήπο του Διομήδους και στο θρόνο του Ξέρξη.
Αρχηγός: κ. Ειρήνη Βαλιανάτου
Έναρξη εγγραφής συμμετοχής: 01/11/2010

Διαδικασία εκδρομών: Η εγγραφή στους πίνακες συμμετοχής των πολυήμερων εκδρομών για τα μέλη και τους φίλους 
της Εταιρίας μας ξεκινά ένα μήνα πριν από την εκάστοτε ημερομηνία της εκδρομής, αλλά μόνο με ταυτόχρονη 
πληρωμή προκαταβολής στο γραφείο Syrigos Travel (210-3223000, 3235500). Η ελάχιστη προκαταβολή προσδιο-
ρίζεται σε 20 Ευρώ ανά διανυκτέρευση ανά άτομο. Η εξόφληση του τιμήματος της εκδρομής πρέπει να γίνει το 
αργότερο δυο εβδομάδες πριν 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, με ταυτό-
χρονη εξόφληση.

 Δήλωση συμμετοχής για τους περιπάτους, στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ, κ. Λένα Χατζηβασιλείου στα τηλ. 210 3224944, 
210 3314563 (εσωτ. 1) και ώρες από 13:00 έως 15:00.

 Τα μέλη μας που, για οποιονδήποτε λόγο, συμμετέχουν στις μονοήμερες εκδρομές μας με το αυτοκίνητό τους, απαλλάσ-
σονται μεν από το κόστος του λεωφορείου αλλά οφείλουν να καταβάλουν ένα ποσοστό 30% επί της εκάστοτε τιμής συμμε-
τοχής, για την κάλυψη των γραμματειακών εξόδων και των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων (αρχηγός, ξεναγός, έντυπα κλπ.).

 Τα μέλη μας που συμμετέχουν σε εκδρομές που περιλαμβάνουν πεζοπορία, ιδίως με κάποιο βαθμό δυσκολίας, 
οφείλουν να σταθμίζουν τις δυνάμεις τους και να απέχουν οικειοθελώς από αυτήν. Για λόγους ασφάλειας, ο υπεύθυνος 
αρχηγός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κρίνει και να αποτρέπει τη συμμετοχή σε πεζοπορία ατόμων που δεν 
διαθέτουν την αναγκαία δυνατότητα, ή δεν έχουν τον εκάστοτε κατάλληλο ρουχισμό, υποδήματα, κάλτσες και εξοπλισμό.

Πρόγραμμα Εκδρομών - Ομιλιών

Φίλες και φίλοι,  
σας πληροφορούμε  

ότι τα γραφεία  
της εταιρίας μας θα 

παραμείνουν κλειστά 
από 9 έως και  
15 Αυγούστου.

www.eepf.gr 
Μην ξεχνάτε να ενη-

μερώνεστε για την 
εταιρία μας και τις 

δραστηριότητές της. 

Συνδεθείτε τώρα  
και στην ομάδα μας 

στο facebook!

Επικαιροποίηση στοιχείων μελών
Παρακαλούμε πολύ όλα τα μέλη μας, να ενημερώσουν την γραμματεία 
μας για τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και για τα κινητά τους τηλέ-
φωνα, αποστέλλοντας e-mail στην διεύθυνση lena@eepf.gr. Έτσι θα βοη-
θήσετε την προσπάθεια μας για επικαιροποίηση των στοιχείων σας και 
την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστάσεων με σκοπό την άμεση ενημέ-
ρωση σας σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες της εταιρίας μας.
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Παλαιά Μέλη: Μπο ρεί τε και σείς να ε ξο φλή σε τε τη συν δρομή σας για το 2010 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.

Σημείωση: Η ημερομηνία οφειλής της συνδρομής των μελών αναγράφεται σε κάθε ετικέτα αποστολής του 
περιοδικού. Παρακαλούμε σημειώστε την.

Νέα Μέλη: 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 δωρεάν το 
περιοδικό κάθε τρίμηνο και θα έχετε έκπτωση στις εκδρομές και σε ορισμένες εκδόσεις μας.

Η συν δρο μή για το 2010 εί ναι: Τα κτι κό μέ λος . . . . . 40 ΕΥΡΩ Νέ ος (έ ως 24 ε τών) 20 ΕΥΡΩ
 Α ρω γό μέ λος (ορ γα νισμός, ε πι χεί ρη ση) . . . . . 75 ΕΥΡΩ Μέ λος ε ξω τε ρι κού 50 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 

Ό 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:
ALPHA BANK λο γ/σμός GR63 0140 1200 1200 0200 2011 678  . . . .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή
EUROBANK λο γ/σμός GR50 0260 0030 0000 6020 0910 148  . . . . .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λο γ/σμός GR56 0110 1040 0000 1042 9666 620 .  .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή
Στην περίπτωση που επιλέξετε την πάγια εντολή θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Πάγιας Εντολής Σταθερού 
Ποσού σε οποιοδήποτε κατάστημα των παραπάνω τραπεζών, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας στην «Αιτιολογία».

 Τρα πε ζι κή ε πι τα γή στο όνομα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
 Τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή

Εγγραφές - Συνδρομές

Δωρεές
Δεχόμαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες της ΕΕΠΦ. Μπορείτε να καταθέσετε τη 
δωρεά σας στο λογαριασμό GR63 0140 1200 1200 0200 2011 678 στην ALPHA BANK, ή στο λογαριασμό GR50 
0260 0030 0000 6020 0910 148 στη EUROBANK ειδοποιώντας μας, ή να μας τη στείλετε με όποιον τρόπο επιθυ-
μείτε. Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο παραστατικό, για φορολογική χρήση. 

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2010 λάβαμε τις παρακάτω δωρεές για τους σκοπούς της Εταιρίας:

Υπέρ σκοπών της εταιρίας: Χριστίνα Προκόπη €50
Για το περιοδικό ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ: E.I ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ ΕΕ €1.500
Για την δράση «Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν» - Namibia: 
6ο Γυμνάσιο Καβάλας €200, 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων €150, Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς €130.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις εταιρείες ΑΝΕΚ LINES & Central Athens Hotel για την προσφορά τους στο 
πλαίσιο της δράσης «Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν» . Ευχαριστούμε  ιδιαιτέρως  τις κυρίες Μαρία Ρουσσομουστακάκη  
και Αλέξια  Νικηφοράκη για την πολύτιμη συμβολή τους στην υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών μας από τη 
Namibia.

Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές.

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση και online στη διεύθυνση http://www.eepf.gr/aitisi
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για μια θέση στον ήλιο...
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