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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Νίκης 20, 105 57 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3224944, 210-3314563, FAX: 210-3225285  

E-mail: info@eepf.gr - Ιστοθέση: www.eepf.gr

ΤΕΥΧΟΣ 147
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νίκος Πέτρου
Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Κόλλας

Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Πολίτης 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Αλέξια Νικηφοράκη

Ταμίας: Σπύρος Μησιακούλης
Έφορος Εκδηλώσεων: Ντόναλντ Μάθιους

Μέλη: Σμαράγδα Αδαμαντιάδου,  
Κυριάκος Γεωργίου, Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, 

Φοίβος Τσαραβόπουλος
Αναπληρωματικό μέλος: Γιώργος Χατζηαντωνίου 

 Επίτιμος πρόεδρος: Γιώργος Σφήκας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νίκος Πέτρου, Λεωνίδας Κόλλας,  

Ντόναλντ Μάθιους, Γιώργος Πολίτης,  
Μαρία Ρουσσομουστακάκη. 

Εκδότης - Υπεύθυνος ύλης  
Νίκος Πέτρου, Νίκης 20, 105 57 Αθήνα

Τα ενυπόγραφα άρθρα αντιπροσωπεύουν  
τις απόψεις των συγγραφέων  

και όχι αναγκαστικά της Εταιρίας.

Επιμέλεια έκδοσης: Νίκος Πέτρου

Σελιδοποίηση - επιμέλεια εκτύπωσης 
Άρης Βιδάλης

Τυπογραφείο: ΜΠΑΞΑΣ Α.Ε.

Τιμή Τεύχους 4 ΕΥΡΩ 
Στα μέλη διανέμεται δωρεάν.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Νίκης 20, 105 57 Αθήνα 

1951

Kωδικός 014064 ISSN 1107681X

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εξώφυλλο: Ο Νέστος στην περιοχή των Παπάδων, βόρεια 
της Δράμας. Φωτ.: Νίκος Πέτρου. 

Καταδίκες και πάλι...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ν. Πέτρου  3
Βιογεωγραφία των ποταμών της Ελλάδας 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Σ. Ζόγκαρης 5
Παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης  

επιφανειακών νερών μέσα από την Οδηγία  
Πλαίσιο για τα Ύδατα . . . . . . . . . . . . . . Ι. Καραούζας 8

Tα προβλήματα της διαχείρισης των ποταμών  
σε σχέση με τις οικολογικές απαιτήσεις  
σε νερό . . . . . . . . . . . . Χ. Παπαδάκη, Η. Δημητρίου 14

Η οργανική ρύπανση στα ποτάμια της Ελλάδας 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ι. Καραούζας 19

Νησιωτικοί ποταμοί: Γραμμικές οάσεις των  
ελληνικών νησιών . . . . Ν. Σκουλικίδης, Α. Λάμπου 23

Τα διασυνοριακά ποτάμια της Ελλάδας: η πρόκληση  
της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής  
διαχείρισης  . . . . . . . Α. Μεντζαφού, Η. Δημητρίου  27

O Ποταμός Νέστος και η ιχθυοπανίδα του 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Κουτράκης 30

Οικοτουρισμός στα ποτάμια . . .Β. Βλάμη, Σ. Ζόγκαρης 34
Τα ελληνικά ποτάμια στη Μυθολογία 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μ. Ρουσσομουστακάκη 37
Βοτανική ζωγραφική - Μια τέχνη που δεν την  

νίκησε η τεχνολογία. Μέρος Ά  Ιστορία  
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Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελλάδας και η αποδο-
τικότητα και αποτελεσματικότητα των αρμοδίων φορέων της 
Διοίκησης απέχουν πολύ από το επιθυμητό, ιδιαίτερα στον 
τομέα της προστασίας ευαίσθητων οικοσυστημάτων και της 
βιοποικιλότητας. 

Αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές παραπομπές και καταδί-
κες της χώρας μας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΔΕΕ) για θέματα που ξεκινούν από την καθυστέρηση 
ενσωμάτωσης Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και φτάνουν στην 
ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών και τη διαχρονική εγκα-
τάλειψη της Κορώνειας. 

Πιο πρόσφατη σε αυτή τη μακρά σειρά είναι η καταδι-
καστική απόφαση στην υπόθεση C-600/12 «Επιτροπή κατά 
Ελλάδας» για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου (δείτε σχετικά και το δελ-
τίο τύπου των οργανώσεων στο τεύχος 146).

Το δικαστήριο βασίζει την απόφασή του στο ότι η Ελλάδα 
διατήρησε σε λειτουργία τον κορεσμένο ΧΥΤΑ που βρίσκε-
ται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) 
και δεν πληροί τις προϋποθέσεις των Οδηγιών 2008/98/ΕΚ 
και 1999/32/ΕΚ (για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή 
τους), αλλά και στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας του κατά παράβαση των προϋποθέσεων της Οδη-
γίας 92/43/ΕΟΚ (για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας). 

Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται κοντά στην παραλία των Σεκανίων, τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της χελώνας 
Caretta caretta στη Μεσόγειο, που αποτελεί και τη Ζώνη Α1 «Περιοχή Απολύτου Προστασίας» του ΕΘΠΖ. Τα 
στραγγίσματα ρέουν κατά περιόδους στις βραχώδεις πλαγιές προς τη θάλασσα, ρυπαίνοντας σοβαρά τον 
Κόλπο του Λαγανά. Επιπλέον, η συνεχής διασπορά ελαφρών υλικών εξ αιτίας της έλλειψης κάλυψης έχει 
ήδη προκαλέσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του ΕΘΠΖ. Μάλιστα, τον Ιανουάριο 
του 2013, κατέρρευσε μέρος του ΧΥΤΑ σκορπίζοντας δεκάδες τόνους απορριμμάτων σε μεγάλη έκταση.  

Οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ είχαν λήξει από το 2006 και έκτοτε λειτουργούσε παρά-
νομα, ενώ ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Ιονίων Νήσων προέβλεπε τη δημιουργία 
νέου χώρου σε άλλη περιοχή του νησιού. Μετά από πολλές αυτοψίες και συστάσεις αρμοδίων υπηρεσιών 
(Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων), το 2011 οι αρμόδιες αρχές δεσμεύτηκαν κατ’  αρχήν για την αντιστήριξη του ΧΥΤΑ και για 
τη μεταφορά του και την αποκατάσταση του χώρου. Αντίθετα, και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των 
οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς που παρακολουθούν το θέμα, τελικά ανανεώ-
θηκαν οι όροι λειτουργίας του μέχρι το 2015,  κατά παράβαση της νομοθεσίας για τα ύδατα, τις βιομηχα-
νικές εκπομπές και τη βιοποικιλότητα. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) αποφάσισε, τον Σεπτέμβριο 2012, να παραπέμψει τη χώρα μας στο 
ΔΕΕ. Ενάμισι χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2014, εκδόθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
απόφαση τερματισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ, δύο μόλις ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΔΕΕ. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την καταδίκη μιας κατάστασης που διαι-
ωνίζεται εδώ και χρόνια και για την οποία η ελληνική πλευρά είχε πολλάκις εγκληθεί. Αξίζει να σημειωθεί 

Καταδίκες και πάλι...

Χελώνα Caretta caretta στον κόλπο  
του Λαγανά  (φωτ. Νίκος Πέτρου)
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ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί για ελλιπή μέτρα προστασίας της χελώνας στη Ζάκυνθο το 2002 (υπό-
θεση C-130/00).

Παράλληλα, από το 2012 εκκρεμεί και παραπομπή της Ελλάδας για ελλιπή προστασία του άλλου σημα-
ντικού βιότοπου της θαλάσσιας χελώνας στον Κυπαρισσιακό κόλπο. Η περιοχή δέχεται ισχυρότατες πιέ-
σεις, κυρίως λόγω οικοδομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, και ήδη έχουν προκληθεί σημαντικές, 
και πιθανώς μη αντιστρεπτές, βλάβες στις αμμοθίνες (που είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας) μέσα 
στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας» (Natura 2000 GR2550005). Καθώς οι αρμόδιες αρχές 
παρέμεναν αδρανείς θεατές, και μετά από καταγγελίες φορέων και οργανώσεων, η ΕΕ κίνησε την προδι-
καστική διαδικασία που κατέληξε στην αποστολή Αιτιολογημένης Γνώμης1. Η καθυστέρηση (παρά τις δια-
βεβαιώσεις του ΥΠΕΚΑ) στη λήψη μέτρων προστασίας και την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 
(ΠΔ) οδήγησε σε παραπομπή στο ΔΕΕ για την Παράβαση 2011/2156.

Τώρα, το ΥΠΕΚΑ προωθεί με γοργούς ρυθμούς Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κρίνουμε ότι θα 
έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις, καθώς αποδέχεται τις αυθαιρεσίες και υποβαθμίζει τη σημασία και το 
καθεστώς προστασίας της περιοχής. 

Ενδεικτικά, το σχέδιο ΠΔ: νομιμοποιεί παράνομες παρεμβάσεις (π.χ. δρόμους) και αποσιωπά την ανά-
γκη αποκατάστασης στοιχείων της φύσης, όπως οι θίνες που έχουν καταστραφεί με τέτοιου είδους παρά-
νομες ενέργειες• επιτρέπει τη δόμηση πίσω από τον πυρήνα ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (η περιοχή 
από τον ποταμό Νέδα ως το χωριό Καλό Νερό, όπου συγκεντρώνεται το 82% των φωλιών του είδους) με 
ελάχιστους περιορισμούς, ικανοποιώντας έτσι αιτήματα για την ανέγερση δεκάδων κατοικιών στο παραλι-
ακό μέτωπο ενώ ήδη για την περιοχή αυτή ισχύει αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών• επιτρέπει 
την κατάληψη του 30% της παραλίας με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ακόμα και μέσα στον πυρήνα ωοτοκίας, 
χωρίς ποτέ να έχει γίνει αίτημα από την τοπική κοινωνία για τέτοιου είδους εκμετάλλευση• χαρακτηρίζει την 
περιοχή ως Περιφερειακό, και όχι Εθνικό, Πάρκο, υποβιβάζοντας έτσι την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις (μεταξύ τους και η ΕΕΠΦ) απευθύνθηκαν στη Σύμβαση της Βέρνης2, 
που είχε ήδη ανοίξει φάκελο για το θέμα μετά από αναφορά του MEDASSET το 2013 και είχε προβεί σε 
επιτόπια αξιολόγηση τον Ιούλιο του 2014. Στις 5 Δεκεμβρίου 2014, στο Στρασβούργο, η Μόνιμη Επιτροπή 
της Σύμβασης της Βέρνης υιοθέτησε ομόφωνα ψήφισμα3 που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλες τις ρυθ-
μίσεις του προωθούμενου ΠΔ. Χαρακτηριστικό της έντονης αντίδρασης είναι η απαίτηση για μόνιμη απα-
γόρευση της δόμησης στην περιοχή.  

Το ψήφισμα αυτό, που ζητά τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθε-
σμη αυξημένη προστασία και διατήρηση της φυσικής κατάστασης του βιοτόπου, είναι ίσως προάγγελος 
της μελλοντικής καταδίκης της χώρας μας.

Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται και προδικαστική διαδικασία για το θέμα της παράνομης χρήσης δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων. Μετά την καταστροφή της αποικίας των όρνιων στα Στενά του Νέστου από σκό-
πιμη δηλητηρίαση το Φεβρουάριο 2012, οι συνεργαζόμενες οργανώσεις, με πρωτοβουλία της ΕΕΠΦ, ενη-
μέρωσαν τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ, τονίζοντας την έλλειψη μέτρων και δράσεων για τον περιο-
ρισμό του προβλήματος. Η θανάτωση άγριων ζώων με δηλητήρια είναι θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την 
Επιτροπή, η οποία και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ τον Σεπτέμβριο 2013. Φαίνε-
ται πως οι ως τώρα απαντήσεις των αρμοδίων αρχών δεν είναι επαρκείς, οπότε η αποστολή Αιτιολογημέ-
νης Γνώμης και για αυτό το θέμα είναι πιθανή. 

Και σε ανώτερα ...
Νίκος Πέτρου

1 Βάσει των διατάξεων του άρθρου 226 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης, αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλει επιστολή προς το κράτος-μέ-
λος, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την παράβαση. Σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή αποστέλει «Αιτιολογημένη Γνώμη» όπου 
αναφέρονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία και στοιχειοθετείται η παράβαση. Αν το κράτος-μέλος δεν 
συμμορφωθεί η υπόθεση παραπέμπεται στο ΔΕΕ.

2 Η Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος υπογράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 1979 και τέθηκε σε 
ισχύ τον Ιούνιο του 1982. Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί από το Π.Δ. 1335/83.

3 Θα το βρείτε εδώ: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/Documents/2014/Press Release 5 December 2014_E.pdf
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Βιογεωγραφικά οι ποταμοί είναι ζωντανά υδατικά 
δίκτυα που οριοθετούνται από τη λεκάνη απορ-
ροής τους. Μεταξύ λεκανών απορροής ποταμών 
υπάρχουν βιολογικές σχέσεις «συγγένειας» – κά-
ποιες λεκάνες μοιράζονται κοινές συναθροίσεις 
ειδών διότι γεωλογικά και κλιματικά έχουν κοι-
νή ιστορία ή και εγγύτητα. Άλλες λεκάνες χωρίζο-
νται από πανάρχαια βιογεωγραφικά εμπόδια στη 
φυσική διασπορά των ειδών – οροσειρές ή βαθιές 
θάλασσες. Αυτά τα εμπόδια είναι αληθινά σύνο-
ρα και μπορεί να έχουν απομονώσει τη βιωτή των 
γλυκών νερών για εκατομμύρια χρόνια. Έτσι εξε-
λίσσονται συναθροίσεις ειδών που εμπεριέχουν εί-
δη με πολύ περιορισμένη εξάπλωση. Τα ενδημικά 
ψάρια του γλυκού νερού της Ελλάδας αποτελούν 
εξαιρετικούς ενδείκτες της βιογεωγραφικής ιστο-
ρίας των ποταμών.

Η οριοθέτηση μεγάλων βιογεωγραφικών ενο-

τήτων που αποκαλούμε πλέον «οικοπεριφέρειες 
εσωτερικών υδάτων» (freshwater ecoregions) εί-
ναι κυρίως βασισμένη στη φυσική εξάπλωση υδρό-
βιων ειδών που εξαρτώνται απόλυτα από τα γλυκά 
νερά (ψάρια, αμφίβια, μαλάκια και άλλα ασπόνδυ-
λα – ιδίως τα είδη που δεν έχουν εύκολη ικανότη-
τα διασποράς μέσω θάλασσας ή ατμόσφαιρας). Η 
έννοια της οικοπεριφέρειας περιγράφει «διακριτές 
και αναγνωρίσιμες περιφέρειες που έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά ως προς τα υδάτινα οικοσυστή-
ματά τους». Μπορούμε να φανταστούμε τις οικο-
περιφέρειες σαν «κράτη», οι επαρχίες των οποίων 
είναι οι λεκάνες απορροής ποταμών. 

Πριν μερικά χρόνια αρχίσαμε στο ΕΛΚΕΘΕ μια 
προσεκτική βιογεωγραφική έρευνα σε μια παγκό-
σμια προσπάθεια οριοθέτησης επίσημων οικοπερι-
φερειών**. Το αποτέλεσμα ήταν ένας νέος χάρτης 
της Ελλάδας που περιλαμβάνει συνολικά 8 οικο-
περιφέρειες εσωτερικών υδάτων. Προφανώς αυ-
τές οι οριοθετήσεις έγιναν με τη χρήση καθιερω-
μένων αναλυτικών μεθόδων και με μια ολιστική 

Βιογεωγραφία των ποταμών της Ελλάδας
Σταμάτης Ζόγκαρης (κείμενο και φωτογραφίες)

Ενδημικά ψάρια στον Ευρώτα

* Ο Σταμάτης Ζόγκαρης εργάζεται στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.
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ερμηνεία που λαμβάνει υπόψη της και τη γεωλο-
γική εξέλιξη. Βασική παραδοχή είναι ότι η σύνθε-
ση των ειδών ψαριών του γλυκού νερού καθοδη-
γεί αυτές τις ομαδοποιήσεις λεκανών απορροής, 
όμως δεν χρησιμοποιούμε μόνο τα ψάρια. Ακόμη 
και η απουσία υδρόβιων ειδών ή η παρουσία κά-
ποιων ημι-υδρόβιων ειδών που δεν είναι απόλυ-
τα εξαρτημένα από το γλυκό νερό είναι κριτήρια 
στην ομαδοποίηση της βιολογικής ομοιότητας με-
ταξύ λεκανών. Τέτοιες οριοθετήσεις στηρίζονται 
σε προσεκτικές γενικεύσεις – ο χάρτης είναι απλά 
ένα εννοιολογικό μοντέλο. 

Η χρήση της έννοιας των οικοπεριφερειών εί-
ναι πολύ σημαντική στην προστασία των ποτάμι-
ων οικοσυστημάτων. Μερικές εφαρμογές που λαμ-
βάνουν υπόψη τις βιογεωγραφικές σχέσεις μεταξύ 
ποταμών σε επίπεδο οικοπερεφέρειας περιλαμ-
βάνουν: α) τη διαμόρφωση ποτάμιας τυπολογίας 
και διερεύνησης φυσικών συνθηκών αναφοράς, 
β) την εξειδίκευση βιολογικών δεικτών εκτίμησης 
της υποβάθμισης, γ) το σχεδιασμό προστασίας και 
αποκατάστασης οικοσυστημάτων, δ) τον έλεγχο 
εξάπλωσης ξενικών ειδών, και ε) την εφαρμογή 
προγραμμάτων επανεισαγωγής ειδών που έχουν 
εξαφανιστεί λόγω ανθρωπογενών πιέσεων. Στην 
Ελλάδα αυτή η έρευνα συνεχίζεται και έχει μεγά-
λο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση και απο-
τελεσματική διατήρηση της βιοποικιλότητας στα 
εσωτερικά νερά. 

 Εδώ παρουσιάζονται εν συντομία οι οικοπερι-
φέρειες εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.
1. Θράκη: «Βιολογική γέφυρα» μεταξύ Ευρώπης-
Ασίας και Εύξεινου Πόντου–Αιγαίου. Χαρακτηρίζε-
ται από υψηλό πλούτο ειδών. Είναι επηρεασμένη 
από είδη που απαντούν και στον Δούναβη. Περι-

λαμβάνει και τις αρχαίες λίμνες της Λεκάνης της 
Μυγδονίας και μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής. Όσο 
πιο ανατολικά βαδίζει κανείς υπάρχει σταδιακή αύ-
ξηση ειδών του Πόντου και της Μικράς Ασίας, και 
αυτό το πρότυπο απαντάται και στα ημι-χερσαία 
και χερσαία οικοσυστήματα.
2. Μακεδονία-Θεσσαλία: Πολύ πλούσια σε υδρό-
βια είδη, επηρεασμένη βιογεωγραφικά επίσης από 
τον Δούναβη (αλλά από βαλκανικούς παραπότα-
μους του) με πιο ρεόφιλα είδη ιχθυοπανίδας που 
εισήλθαν μέσω του άνω Αξιού από τα κεντρικά Βαλ-
κάνια. Ενώ μοιάζει αρκετά με την Θράκη, διαφέ-
ρει λόγω των αρχαίων λιμνών και της Θεσσαλικής 
λεκάνης που φιλοξενούν αρκετά ενδημικά είδη.
3. Νοτιοανατολική Αδριατική. Εδώ υπάγεται η 
αρχαία λιμναία λεκάνη της Πρέσπας που είναι «θερ-
μό σημείο» υψηλού ενδημισμού. Ο Αώος επίσης έχει 
πολλά είδη που είναι ενδημικά - σχεδόν αποκλειστι-
κά της Αλβανίας. Η υδρόβια πανίδα αυτών των πε-
ριοχών είναι εξαιρετικά απομονωμένη και διαφέρει 
πολύ από τις γειτονικές οικοπεριφέρειες.
4. Δυτικό Αιγαίο. Ιδιόμορφη περιοχή λόγω της 
εκτεταμένης ξηροθερμικής κλιματικής ζώνης (ομ-
βροσκιά) και γεωλογίας (υπάρχουν λίγοι ποταμοί 
διαρκούς ροής). Έχει κάποιο βαθμό συγγένειας με 
το Ιόνιο επειδή μοιράζεται ορισμένα γένη ψαριών, 
αλλά γενικά κάθε λεκάνη της είναι ιδιόμορφη. Επί-
σης περιλαμβάνει πολλά άνυδρα νησιά. Βιογεω-
γραφικά «υβριδική» λεκάνη αποτελεί ο Σπερχειός 
που περιλαμβάνει και κάποια είδη και γένη από το 
βορρά. Ο αριθμός των υδρόβιων ειδών είναι περι-
ορισμένος (ειδικά στις μικρότερες λεκάνες απορ-
ροής), αλλά υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό ενδημι-
κών ειδών.
5. Ιόνιο. Η πιο ιδιόμορφη ως προς τα είδη της πε-

Ποταμός Κομψάτος, σημαντικός για σπάνια και ενδημικά είδη
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ριφέρεια. Φιλοξενεί τα περισσότερα ενδημικά είδη 
ψαριών γλυκού νερού, αλλά και πάρα πολλά ενδη-
μικά ασπόνδυλα ζώα. Επίσης απουσιάζουν πολλά 
είδη που είναι γενικώς πιο ευρέως διαδεδομένα. 
Ήταν σημαντικό «παγετωνικό» καταφύγιο, και η 
απομονωμένη πανίδα της έχει επιβιώσει και εξε-
λιχθεί σε μεγάλες και σταθερές παράκτιες υγροτο-
πικές εκτάσεις και αρχαίες λίμνες.
6. Κρήτη. «Μικρή ήπειρος» και για την υδρόβια 
πανίδα της, περιλαμβάνει πολλά ενδημικά είδη 
υδρόβιων ασπονδύλων αλλά πολύ λίγα υδρόβια 
σπονδυλόζωα λόγω της μακρόχρονης γεωγραφι-
κής της απομόνωσης. 
7. Ανατολικό Αιγαίο. Βιογεωγραφικά έχει πολ-
λά μικρασιατικά ενδημικά είδη. Η βαθιά κατακό-
ρυφη τάφρος του Αιγαίου αποτελεί πανάρχαιο βι-
ογεωγραφικό εμπόδιο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας 
και τα περισσότερα νησιά έχουν άμεση σχέση με 

τις Μικρασιατικές ακτές, καθώς αρκετά από αυτά 
ήταν τμήματα της ακτής στην τελευταία παγετω-
νική περίοδο (εκτός Ρόδου). Ζωογεωγραφικά πε-
ριλαμβάνεται και η Κάρπαθος-Κάσος.
8. Νότια Ανατολία. Περιλαμβάνει αποκλειστικά 
τις ακριτικές και άνυδρες νησίδες του Καστελόρι-
ζου, όπου υπάρχει ένα σπάνιο αμφίβιο και συνε-
πώς η περιοχή υπάγεται σε ξεχωριστή οικοπερι-
φέρεια. Η περιφέρεια αυτή κατά το έργο FEOW 
περιλαμβάνει και την Κύπρο (που κατά τη δική 
μας άποψη θα πρέπει να καθιερωθεί ως ξεχωρι-
στή οικοπεριφέρεια όπως είναι η Κρήτη). 

*Η προσπάθεια οργάνωσης των οικοπεριφερειών σε παγκόσμιο επίπε-
δο βρίσκεται στον ιστότοπο http://www.feow.org/. 

**Βλέπε και στο διδακτορικό του γράφοντος: https://www.researchgate.
net/publication/259292601_CONTRIBUTION_TO_A_BIOTIC_
CLASSIFICATION_OF_THE_RIVERS_OF_GREECE_BASED_ON_
ICHTHYOFAUNA_AND_RIPARIAN_VEGETATION
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Η ποιότητα καθώς και η ποσότητα του νερού ήταν 
και είναι ζωτικής σημασίας παράγοντες που κα-
θορίζουν την υγεία μας αλλά και την υγεία των 
οικοσυστημάτων. Υπολογίζεται ότι περίπου το 
60-70% των φυσικών υγροτόπων στη χώρα μας 
εξαφανίστηκε μέσα σε μισό αιώνα. Οι μεγαλύτε-
ρες επεμβάσεις στους υγροτόπους ξεκίνησαν το 
1930 κυρίως με αποξηράνσεις λιμνών (π.χ. Αχινού, 
Γιαννιτσών, κ.λπ.) και ελών και συνεχίστηκαν με 
διευθετήσεις, ευθυγραμμίσεις και εγκιβωτισμούς 
κοιτών μεγάλων ποταμών και με κατασκευές αρ-
δευτικών δικτύων. Ως πολύ πρόσφατα, ελάχιστα 
γνωρίζαμε για την κατάσταση των υγροτόπων που 
έχουν απομείνει. Από όσο είναι γνωστό, ποτέ δεν 

Παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης επιφανειακών 
νερών μέσα από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα

λήφθηκαν ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάστα-
ση των περισσότερων υγροτόπων, το ίδιο δε ισχύει 
για πολλές φυσικές λίμνες και ποταμούς. 

Tα ποτάμια οικοσυστήματα, ειδικότερα, εκτι-
μάται ότι έχουν υποβαθμιστεί περισσότερο από 
κάθε άλλο υδατικό οικοσύστημα. Όλοι σχεδόν οι 
μεγάλοι ποταμοί μας έχουν υποστεί σημαντικές 
αλλαγές, όχι μόνο στις κοίτες τους αλλά και στις 
όχθες τους, καθώς μεγάλες παραποτάμιες δασι-
κές εκτάσεις καταστράφηκαν. Οι σημαντικότερες 
μορφές αλλοίωσής τους οφείλονται σε ραγδαίες 
αλλαγές χρήσεων γης, στην οργανική και χημι-
κή ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση των υδάτι-
νων πόρων (π.χ. απολήψεις νερού, χαλικο-αμμο-
ληψίες), τη συρρίκνωση και αποψίλωση παρόχθιας 
βλάστησης και την ακούσια και εκούσια εισαγω-
γή ξενικών ειδών. 

Η ανάγκη για την εκτίμηση των μεταβολών 

Ιωάννης Καραούζας

Ο Αχελώος περνώντας από βουνά της Ν. Πίνδου στη γέφυρα Τέμπλας (φωτ. Ιωάννης Καραούζας)

* Ο Ιωάννης Καραούζας (δρ. βιολόγος) εργάζεται στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων 
Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
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ποιότητας ή κατάστασης των ρεόντων υδάτων από 
τις ανθρωπογενείς πιέσεις οδήγησε στην έρευνα 
και στη χρήση των υδάτινων βιοκοινοτήτων ως βιο-
λογικών ενδεικτών. Οι βιοκοινότητες αντανακλούν 
την κατάσταση ενός συστήματος αφού οι αλλαγές 
στις χημικές, φυσικές και υδρομορφολογικές ιδιό-
τητες του συστήματος επηρεάζουν τη δομή τους. 
Οι οργανισμοί που απαντώνται σε καθαρά νερά 
είναι διαφορετικοί από αυτούς που βρίσκονται σε 
ρυπασμένα νερά. Η φυσική πανίδα 
και χλωρίδα ενός ποτάμιου οικοσυ-
στήματος είναι αποτέλεσμα εξελι-
κτικών και βιογεωγραφικών διερ-
γασιών και αποτελεί μέρος ενός 
ολοκληρωμένου και δυναμικού συ-
στήματος. Η χρήση της υδρόβιας 
βιοκοινότητας στη «βιολογική εκτί-
μηση» (bioassessment) των νε-
ρών θεωρείται απαραίτητη στις με-
λέτες εκτίμησης της κατάστασης. 
Η μέθοδος αυτή έχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα έναντι «παραδο-
σιακών» μεθόδων όπως οι χημικές 
μετρήσεις, με τις οποίες οι επιδρά-
σεις της ρύπανσης δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν σε βάθος χρόνου. Οι βιολογικές εκτι-
μήσεις μπορούν να εντοπίσουν διαταραχές, εν-
δεικτικές της μεταβολής της ποιότητας ενός βι-
ότοπου, αλλά δεν είναι ικανές να εντοπίσουν τα 
ακριβή αίτια της τα οποία μπορεί να αναγνωρι-
στούν με χημική ανάλυση. Έτσι σε συνδυασμό με 
υδροχημικές αναλύσεις επιτυγχάνεται μια ολοκλη-
ρωμένη αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης 
των υδάτινων σωμάτων. Η οικολογική κατάστα-

Μέτρηση μεγέθους Μακεδονικής μπριάνας 

Ρυάκι διαρκούς ροής στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα στον Πάρνωνα (φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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Δειγματοληψία υδρόβιας χλωρίδας στον Πηνειό (φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)

Γοργοπόταμος (φωτ. Ιωάννης Καραούζας)

ση ή οικολογική ποιότητα, όπως αλλιώς αναφέρε-
ται συχνά, είναι ένας όρος που καθιερώθηκε μέσα 
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 
2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ). 

Ως οικολογική κατάσταση ορίζεται η ποιοτι-
κή έκφραση της διάρθρωσης και της λειτουργίας 
υδάτινων οικοσυστημάτων που συνδέονται με επι-
φανειακά ύδατα, και είναι μία από τις κυριότερες 
καινοτομίες της ΟΠΥ. Η ΟΠΥ ψηφίστηκε στο ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο το έτος 2000 μετά από μα-
κροχρόνιες διαβουλεύσεις, και προβλέπει τη θέσπι-
ση πλαισίου κοινής ενωσιακής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων. Αποτελεί πιθανώς το 
πιο σημαντικό νομοθέτημα που θεσπίστηκε ποτέ 
προς όφελος των υδατικών οικοσυστημάτων, αφού 

η συνεχής υποβάθμιση των υδάτων ήταν πλέον ένα 
ζήτημα που δεν αφορούσε μόνο την επιστημονι-
κή κοινότητα αλλά άρχισε σταδιακά να αναγνω-
ρίζεται από τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις. 
Σύμφωνα με την ΟΠΥ, τα επιφανειακά νερά των 
κρατών-μελών πρέπει να ταξινομηθούν σε πέντε 
κατηγορίες οικολογικής κατάστασης (υψηλή, κα-
λή, μέτρια, φτωχή, κακή). Σημαντικός στόχος της 
ΟΠΥ είναι το ότι οι χώρες της Ένωσης πρέπει αφε-
νός να εμποδίσουν την περαιτέρω υποβάθμιση των 
υδάτων τους και, αφετέρου, να τα προστατεύσουν 
και να τα αποκαταστήσουν με σκοπό να επιτύχουν 
τουλάχιστον «καλή οικολογική κατάσταση» σε όλα 
τα επιφανειακά υδάτινα σώματα μέχρι το 2015. Σε 
περίπτωση που η οικολογική κατάσταση είναι κα-
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τώτερη της καλής απαιτείται η εφαρμογή μέτρων 
αποκατάστασης τουλάχιστον στην καλή κατάστα-
ση. Σύμφωνα με την ΟΠΥ, η οικολογική κατά-
σταση ενός υδάτινου σώματος προκύπτει από την 
κατάσταση που παρουσιάζουν τρεις ομάδες ποι-
οτικών στοιχείων (quality elements): τα βιοτικά 
(οργανισμοί) και τα αβιοτικά, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται τα υδρομορφολογικά, και τα χημι-

Ο ποταμός Ταυρωπός ή Μέγδοβας στο Ν. Ευρυτανίας (φωτ. Ιωάννης Καραούζας)

κά-φυσικοχημικά στοιχεία. Κάθε ομάδα ποιοτικών 
στοιχείων αποτελείται από τα επιμέρους στοιχεία. 
Η ποιοτική κατάσταση που προκύπτει από την αξι-
ολόγηση ενός υδάτινου συστήματος με βάση τα βι-
ολογικά στοιχεία, ορίζεται ως βιολογική κατάστα-
ση, εκείνη που προκύπτει από την αξιολόγηση με 
βάση τα φυσικοχημικά στοιχεία ως φυσικοχημική 
κατάσταση και αυτή που προκύπτει από την αξι-
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Δειγματοληψία ιχθυοπανίδας  (φωτ. αρχείο ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

Μακροασπόνδυλα του είδους Perla marginata 
(Πλεκόπτερα), βιοδείκτες καλής βιολογικής 

κατάστασης. (φωτ. Ιωάννης Καραούζας) Συλλογή διατόμων (φωτ. αρχείο ΙΘΑΒΙΠΕΥ)

ολόγηση των υδρομορφολογικών στοιχείων, ως 
υδρομορφολογική κατάσταση.

Τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία που χρησιμο-
ποιούνται ως βιοδείκτες για την εκτίμηση της οι-
κολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων 
είναι τα ψάρια, τα διάτομα, τα μακρόφυτα (υδρό-
βια και υδροχαρή φυτά) και τα βενθικά μακροα-
σπόνδυλα. Τα τελευταία έχουν χρησιμοποιηθεί ευ-
ρέως και με βάση αυτά έχουν δημιουργηθεί πολλές 
μέθοδοι και συστήματα εκτίμησης της ποιότητας 
των ρεόντων υδάτων που είναι γνωστά ως βιολο-
γικοί δείκτες. 

Στην Ελλάδα, η έρευνα, παρακολούθηση και 
εκτίμηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων με 
τη χρήση βενθικών μακροασπόνδυλων είναι σχετι-
κά πρόσφατη και ξεκίνησε περίπου στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990. Αρκετές μελέτες πραγματο-
ποιήθηκαν σε διάφορα ποτάμια οικοσυστήματα 

αλλά χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές ένα 
περιορισμένο αριθμό σταθμών και δειγματοληψι-
ών (π.χ. εποχιακές/μηνιαίες δειγματοληψίες) ενώ 
ακόμα και σήμερα πολλά ποτάμια συστήματα δεν 
έχουν μελετηθεί. Επίσης, λόγω της έλλειψης ενός 
πρότυπου εθνικού συστήματος αξιολόγησης της 
βιολογικής κατάστασης, οι μέθοδοι καθώς και η 
χρήση των βιολογικών δεικτών από μελέτη σε με-
λέτη ήταν διαφορετική. Με την έκδοση της ΟΠΥ, 
οι μελέτες για την εκτίμηση και παρακολούθηση 
της οικολογικής κατάστασης αυξήθηκαν σημα-
ντικά χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριω-
μένες μεθόδους. 

Αρκετά καθυστερημένα, όπως συμβαίνει στις 
περισσότερες περιπτώσεις στη χώρα μας σε θέμα-
τα που αφορούν στο περιβάλλον, το ΥΠΕΚΑ στις 9 
Σεπτεμβρίου του 2011, με την έκδοση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, (ΦΕΚ 2017 Β 09.09.2011), 
όρισε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποι-
ότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθο-
ρισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των 
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που συμμετέχουν στο δίκτυο παρακολούθησης*, 
θα εκτιμηθεί η οικολογική κατάσταση των κύριων 
επιφανειακών νερών όλης της χώρας.  

*Στην εφαρμογή του έργου παρακολούθησης της ΟΠΥ συμμετέ-
χουν επίσης οι παρακάτω φορείς: Το Γενικό Χημείο του Κράτους, 
το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Ελληνι-
κό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Λάρισας και το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων 
του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Το έργο εποπτεύει η 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ. 

Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των ποταμών για την εφαρμογή της ΟΠΥ. (Σχεδιασμός χάρτη: Γ. Χατζηνικολάου)

φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους και 
ξεκίνησε η λειτουργία του δικτύου παρακολούθη-
σης. Εδώ και τρία χρόνια, το Ινστιτούτο Θαλασ-
σίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών πραγ-
ματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες βιολογικών, 
χημικών-φυσικοχημικών και υδρομορφολογικών 
δεδομένων σε 450 ποτάμιους σταθμούς δειγματο-
ληψίας σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2015 και, βάσει 
αυτού, με τη συμβολή και των υπολοίπων φορέων 

13



Σε ολόκληρο τον κόσμο η μη ορθή διαχείριση των 
υδατικών αποθεμάτων έχει προκαλέσει αλλοιώσεις 
στο φυσικό καθεστώς των υδάτινων σωμάτων, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρές επιπτώ-
σεις στους εξαρτώμενους από αυτά οργανισμούς 
και στη βιοποικιλότητα. 

Μέσα από τις ανθρωπογενείς αυτές παρεμβά-
σεις που περιλαμβάνουν την κατασκευή φραγ-
μάτων, τις έντονες απολήψεις νερού κυρίως για 
άρδευση και βιομηχανική χρήση, καθώς και τις 
μεταβολές στις γεωμορφολογικές συνθήκες των 
υδάτινων σωμάτων, το υδατικό δυναμικό μιας πε-
ριοχής μεταβάλλεται με μη φυσικό τρόπο. Ανάλο-
γα με το μέγεθος των παρεμβάσεων και, ειδικό-
τερα, όταν γίνονται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οι ανάγκες των οικοσυστημάτων σε νερό, οι συνέ-
πειες μπορεί να είναι καταστροφικές.

Η διαχείριση των συστημάτων των ποταμών 

με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνει την κάλυψη 
των οικοσυστημικών αναγκών σε νερό είναι ένα 
σύνθετο ζήτημα. Σε πολλές περιοχές του κόσμου 
έχει υιοθετηθεί η αρχή της ελάχιστης απαιτούμε-
νης παροχής, συχνά καλούμενη και «οικολογική 
παροχή». Η παροχή αυτή αποτελεί το όριο κάτω 
από το οποίο πραγματοποιείται σημαντική υπο-
βάθμιση των οικοσυστημάτων του ποταμού. Συνε-
πώς οποιαδήποτε απομάκρυνση ποσότητας νερού 
από το ποτάμι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα 
κρίσιμο όριο. Η πρακτική της ελάχιστης απαιτού-
μενης παροχής ήταν και η πρώτη προσπάθεια να 
τεθούν τα όρια στην υπερεκμετάλλευση των υδα-
τικών πόρων, ιδιαίτερα μετά από την κατασκευή 
μεγάλων φραγμάτων. 

Στην πραγματικότητα, το νερό που ρέει στην 
κοίτη ενός ποταμού δεν είναι σταθερό, αλλά με-
ταβάλλεται με φυσικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, λόγω της διακύμανσης των μετεωρο-
λογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών. Οι οργα-
νισμοί και τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τα 
ποτάμια και ζουν μέσα σε αυτά είναι προσαρμο-

Tα προβλήματα της διαχείρισης των ποταμών  
σε σχέση με τις οικολογικές απαιτήσεις σε νερό

Χριστίνα Παπαδάκη και Ηλίας Δημητρίου*

* Η Χριστίνα Παπαδάκη είναι γεωλόγος υποψ. Διδάκτορας και ο Ηλίας 
Δημητρίου Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστι-
τούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.

Μετρώντας τη ροή του ποταμού Πηνειού (φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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σμένα σε αυτές τις μεταβολές. Για παράδειγμα, οι 
πέστροφες ανεβαίνουν προς τα ορεινά τμήματα 
των ποταμών κατά το φθινόπωρο που αυξάνεται 
σημαντικά η παροχή προκειμένου να βρουν κα-
τάλληλους τόπους για την εναπόθεση των αυγών 
τους ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όταν οι 
παροχές στα ορεινά τμήματα μειώνονται, βρίσκουν 
καταφύγιο σε πιο βαθιά τμήματα των ποταμών. 

Με αυτό τον τρόπο η φυσική λειτουργία των 
ποταμών καθορίζεται μέσα από τις διακυμάνσεις 
της ροής που ονομάζονται «φυσικό καθεστώς ρο-
ής» και το οποίο θα πρέπει να αποτελεί θεμελι-
ώδες κομμάτι για το σχεδιασμό της ορθολογικής 
διαχείρισης των υδάτινων σωμάτων. Το καθεστώς 
ροής είναι το σύνολο των διαφορετικών φυσικών 
παροχών που συμβαίνουν σε ένα ποτάμι μέσα σε 
ολόκληρη τη διάρκεια του έτους. Παραδείγματα 
αυτών των παροχών αποτελούν οι πλημμύρες κα-
θώς και οι πολύ χαμηλές παροχές που παρατηρού-
νται κατά τη διάρκεια ενός ζεστού καλοκαιριού.

Όταν οι αυξομειώσεις στην παροχή οφείλονται 
σε φυσιολογικά αίτια, τα οικοσυστήματα των πο-
ταμών μπορούν και αυτορυθμίζονται. Οι οργανι-
σμοί με αυτό τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα και 
το χρόνο να προσαρμόζονται στις φυσικές μετα-
βολές. Για παράδειγμα όταν οι πλημμύρες συμ-
βαίνουν από φυσιολογικά αίτια, είναι αιτία ανα-
παραγωγής και δημιουργίας καταφυγίων για τα 
πολύ νεαρά ψάρια. Αντίθετα, όταν ένας ποταμός 
αποξηραίνεται (π.χ. λόγω υπερβολικών αντλήσεων 
νερού) η οικολογική ακεραιότητα ολόκληρου του 
συστήματος καταρρέει. 

Τα ποτάμια είναι σύνθετα συστήματα που πε-
ριλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες 
οι οποίοι αλληλοεπιδρούν και δίνουν την τελική ει-
κόνα της μορφής τους (σχήμα 1). Για αυτό το λό-
γο, μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διεθνώς πολλές 
μεθοδολογίες διαχείρισης υδάτων και εκτίμησης 
της οικολογικής παροχής, οι οποίες έχουν διαφορε-
τικό τρόπο προσέγγισης για τα εν λόγω ζητήματα. 

Σημαντικό ρόλο για την επιλογή ανάμεσα από 
τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης οικολογικής πα-
ροχής διαδραματίζουν η διαθέσιμη γνώση, η πε-
ριοχή εφαρμογής, η υφιστάμενη περιβαλλοντική 
κατάσταση, ο χρόνος εφαρμογής της μεθοδολογί-
ας, τα διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται ήδη 
στην περιοχή ενδιαφέροντος, το κόστος υλοποίη-
σης, κ.ά. Οι μεθοδολογίες εκτίμησης της οικολογι-
κής ροής μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις με-
γάλες κατηγορίες:
1) τις υδρολογικές, 
2) τις υδραυλικές, 
3) τις μεθοδολογίες προσομοίωσης ενδιαιτημάτων  

και
4) τις ολιστικές. 

Οι υδρολογικές μεθοδολογίες χρησιμοποιούν 
ιστορικά δεδομένα από τις παροχές του ποταμού 
και, στη συνέχεια, εφαρμόζουν στατιστική ανάλυ-
ση, ώστε να προκύψουν οι βασικές διακυμάνσεις 
που πρέπει να τηρούνται για να προσδώσουν τα 
απαιτούμενα φυσικά χαρακτηριστικά σε ένα προ-
τεινόμενο τροποποιημένο καθεστώς ροής. 

Σχήμα 1: Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
υγεία ενός συστήματος Maddock (1999)

Μερικά από τα στάδια μεταβολής της παροχής κατά τη διάρκεια ενός φυσικού καθεστώτος ροής. 

15



Οι υδραυλικές μέθοδοι στηρίζονται αποκλει-
στικά στη γεωμορφολογία της κοίτης και στις αλ-
λαγές που συμβαίνουν σε αυτή μετά από μεταβο-
λές στη στάθμη της παροχής. Με αυτό τον τρόπο 
εξετάζεται η καταλληλότητα των μορφολογικών 
χαρακτηριστικών του ποταμού για οργανισμούς 
κλειδιά σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές στάθμης 
/παροχής και αποφασίζεται τελικά η βέλτιστη δι-
αχειριστική προσέγγιση. 

Οι μεθοδολογίες προσομοίωσης ενδιαιτήματος 

εφαρμόζουν μοντέλα προσομοίωσης του ενδιαιτή-
ματος αξιοποιώντας βιολογικά δεδομένα από ορ-
γανισμούς που ζουν στο ποτάμι (βιολογικοί ενδεί-
κτες) συνδυάζοντάς τα με υδραυλικές μεθόδους. 
Συγκεκριμένα, συσχετίζονται σενάρια παροχής με 
τη διαθεσιμότητα των ενδιαιτημάτων σημαντικών 
οργανισμών του ποταμού και αποφασίζεται έπει-
τα το βέλτιστο σενάριο που επιτυγχάνει την κάλυ-
ψη των ανθρωπογενών αναγκών νερού, αλλά και 
την επάρκεια των απαιτούμενων ενδιαιτημάτων. 
Η σημαντικότητα των βιολογικών ενδεικτών έχει 
τονισθεί και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγί-
ας για τα Ύδατα 2000/60. 

Στα πλαίσια των ολιστικών μεθόδων δημιουρ-
γούνται διεπιστημονικές ομάδες οι οποίες εξετά-
ζουν το υδρολογικό-οικολογικό σύστημα, καθώς 
επίσης και όσους συμμετέχουν στη λήψη αποφά-
σεων για τη διαχείριση του νερού, και αποφασί-
ζουν την ελάχιστη οικολογική παροχή, συνδυάζο-
ντας όλα τα σχετικά δεδομένα και επιστημονικά 
μοντέλα (οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, πε-
ριβαλλοντικά). 

Οι δύο πρώτες κατηγορίες έχουν χαμηλό κό-
στος υλοποίησης, σχετικά γρήγορο χρόνο εφαρ-
μογής, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα βιο-
λογικά στοιχεία ενός ποταμού. Αντίστοιχα οι δύο 
τελευταίες έχουν μεγαλύτερο κόστος εφαρμογής 
και χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, αλλά η προσέγ-
γισή τους πλησιάζει στους στόχους της ολοκληρω-
μένης διαχείρισης νερού, εξετάζοντας περισσότε-
ρες από μία διαστάσεις και παραμέτρους για τον 
υπολογισμό της οικολογικής παροχής.

Όμως, πέραν της προόδου που έχει σημειωθεί 
σε αυτό τον τομέα, εκατομμύρια χιλιόμετρα ποτα-
μών και χιλιάδες εκτάρια υδροβιοτόπων βρίσκο-
νται εκτεθειμένα και απροστάτευτα απέναντι στην 
απειλή της κατάχρησης του νερού ή σε άλλες με-
ταβολές του φυσικού καθεστώτος ροής (5). Οι εν 
λόγω απειλές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε αύ-
ξουσα πορεία καθώς ο ανθρώπινος πληθυσμός θα 
μεγαλώνει και θα αυξάνονται οι ενεργειακές του 

ανάγκες και, κατ’ επέ-
κταση, οι ανάγκες για 
νερό στη γεωργία και 
τη βιομηχανία (1). Επι-
προσθέτως, η κλιματι-
κή αλλαγή θα επιφέρει 
αβεβαιότητες στην κα-
τανομή του νερού (4) 
ενώ και η αύξηση της 
συγκέντρωσης των ρύ-
πων, ως αποτέλεσμα 
της εκβιομηχάνισης, 
δημιουργεί σημαντι-
κές συνέπειες στη δια-
τήρηση των υδάτινων 

Χαρτογραφώντας την υδρομορφολογία στον Αχελώο (φωτ. Νικόλας Τσουκαλάς)

Το φράγμα της Μεσοχώρας στον Αχελώο  
(φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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οικοσυστημάτων. 
Η τρέχουσα και προβλεπόμενη μελλοντική 

ζήτηση σε υδάτινα αποθέματα αυξάνεται και έχει 
δημιουργήσει μια έντονη διαμάχη μεταξύ δυο δι-
αφορετικών θεωρήσεων, από τη μια εκείνης που 
αντιμετωπίζει τα ποτάμια και γενικότερα τα οι-
κοσυστήματα γλυκού νερού ως φυσικούς πόρους 
ενέργειας και ύλης, και από την άλλη εκείνης που 
προσβλέπει στη διατήρησή τους ως ενιαία, βιο-
λογικώς ποικίλα οικοσυστήματα (2,7). Η εν λόγω 
διαμάχη κινεί ένα αναπτυσσόμενο πεδίο επιστη-
μονικής έρευνας το οποίο ασχολείται με την αξι-
ολόγηση της απαίτησης των ποταμών για το νε-
ρό τους, με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικών 
ανταλλαγών στην κατανομή νερού μεταξύ όλων 
των χρηστών του συγκεκριμένου πόρου και των 
ιδίων των ποταμών (6).

Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής η οικολογική 
ροή επίσημα ορίζεται, με βάση την Υπουργική 
Απόφαση 196978/2011 (ΦΕΚ 518/Β/5/04/2011), 
ως μία πρόβλεψη ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών 
όρων λειτουργίας σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα 
(ΜΥΗΕ). Στο πλαίσιο αυτής, ως ελάχιστη απαι-
τούμενη οικολογική παροχή νερού που παραμέ-
νει στη φυσική κοίτη υδατορεύματος αμέσως κα-
τάντη του έργου υδροληψίας ενός υπό χωροθέτηση 
ΜΥΗΕ, προβλέπεται το μεγαλύτερο από τα παρα-
κάτω μεγέθη:

 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών Ιου-
νίου-Ιουλίου-Αυγούστου ή

 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου ή
 30 lt/sec σε κάθε περίπτωση. 

Επιπλέον στην Υπουργική Απόφαση προβλέπε-
ται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης ιχθυοπανίδας στο 
υδατόρευμα, πρέπει να εξασφαλίζεται επιφανεια-
κή ροή στο τμήμα εκτροπής της φυσικής κοίτης 
του υδατορεύματος, βάθους τουλάχιστον 20 cm, 
στο βαθύτερο σημείο της διατομής της κοίτης για 
όλο το έτος, εφόσον το τμήμα εκτροπής της φυσι-
κής κοίτης αποτελεί μόνιμο ενδιαίτημα της ιχθυο-

Υποβρύχια παρατήρηση ψαριών στον Αχελώο,  
στη Μεσοχώρα (φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)

Ιονική πέστροφα - είδος ενδείκτης για την 
αποκατάσταση των ροών (φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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πανίδας, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, για τα χρο-
νικά διαστήματα εκείνα στα οποία η ιχθυοπανίδα 
χρησιμοποιεί το τμήμα αυτό, όπως θα τεκμηριώ-
νεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στην πράξη για τον υπολογισμό των παραπά-
νω μεγεθών σε υπό μελέτη έργα αξιοποίησης υδα-
τικών πόρων στη χώρα μας χρησιμοποιούνται σε 
μεγαλύτερο βαθμό οι υδρολογικές μέθοδοι, με βά-
ση τις οποίες προτείνεται μια σταθερή και μόνιμη 
εκροή κατάντη των έργων αυτών. 

Σημαντικό πρόβλημα για την εφαρμογή μεθό-
δων από άλλες κατηγορίες της βιβλιογραφίας απο-
τελεί η έλλειψη δεδομένων. Δεδομένα απαραίτητα 
ακόμα και για την εφαρμογή υδρολογικών μεθό-
δων, όπως οι χρονοσειρές ημερήσιων παροχών, εί-
ναι σε πολύ λίγες περιπτώσεις διαθέσιμα και ακό-
μα και αυτά είναι αμφισβητούμενης αξιοπιστίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν μέ-
χρι τώρα, αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση των 
ανθρώπινων κοινωνιών σε ποιοτικά καλό νερό, γί-
νεται κατανοητό ότι ολοένα και περισσότερο δη-
μιουργείται η ανάγκη για ποσοτικοποίηση των 
σχέσεων μεταξύ των βιοτικών και των αβιοτικών 
παραμέτρων ενός ποταμού. Τα ζητήματα της δι-
αχείρισης υδατικών αποθεμάτων των ποταμών 
πρέπει να πλαισιώνονται από ομάδες επιστημό-
νων διαφορετικών ειδικοτήτων (βιολόγων, χημι-
κών, μηχανικών, υδρολόγων, γεωπόνων, κοινωνι-
ολόγων), οι οποίες θα συνεργάζονται με τοπικούς 
φορείς και διοικήσεις με στόχο την ολιστική προ-
σέγγιση στη διαχείριση νερού. Κεντρικός στόχος 
της διαχείρισης θα πρέπει να είναι ο συμβιβασμός 
μεταξύ των ανθρωπογενών και οικολογικών απαι-
τήσεων σε νερό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δια-
τήρηση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των πο-
ταμών, αλλά να εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα 
των ανθρώπινων κοινωνιών.  
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Στην αρχαία Ελλάδα, οι πηγές και τα ποτάμια θεω-
ρούνταν ιερά, και το νερό ήταν ύψιστο αγαθό και 
αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Οι ποταμοί 
στην Ελληνική μυθολογία, ήταν θεοί, γιοι του Ωκε-
ανού και της Τηθύος, ενώ μέσα στο πέρασμα των 
αιώνων αποτελούσαν θέμα λαϊκών μας παραδόσε-
ων. Σήμερα, όμως, η στάση του ανθρώπου προς το 
περιβάλλον έχει αλλάξει και τα ποτάμια οικοσυ-
στήματα, ειδικότερα, έχουν μετατραπεί σε πόρους 
αλόγιστης εκμετάλλευσης. Αν αναλογιστεί κανείς 
πως ήταν παλαιότερα ως φυσικά οικοσυστήματα, 
τότε μπορεί με βεβαιότητα να πει ότι οι ποταμοί 
έχουν υποβαθμιστεί περισσότερο από κάθε άλλο 
υδατικό οικοσύστημα στην Ελλάδα. 

Επειδή η χώρα μας έχει πολλά καθαρά ορεινά 
ρέματα επικρατεί ο μύθος ότι τα ποτάμια της χώ-
ρας δεν πάσχουν από ρύπανση, αυτό όμως δεν εί-
ναι ακριβές. Σχεδόν όλα τα ποτάμια μας παρου-
σιάζουν προβλήματα ρύπανσης, και ειδικά στον 
κάτω ρου τους, στις πεδιάδες, σε οροπέδια, κοντά 
σε πόλεις και εκβολές. Η κύρια αιτία υποβάθμισης 
οφείλεται στην οργανική ρύπανση, που προέρχεται 
κυρίως από αστικά λύματα, απόβλητα γεωργικών 
βιομηχανιών (υγρά και στερεά) και κτηνοτροφικών 

μονάδων, καθώς και από τις επιφανειακές και συ-
χνά διάχυτες εισροές των γεωργικών λιπασμάτων. 
Έντονο είναι επίσης και το φαινόμενο χημικής/το-
ξικής ρύπανσης από φυτοφάρμακα και πολλές άλ-
λες χημικές ουσίες. Το πρόβλημα του ευτροφισμού 
είναι ιδιαίτερα σοβαρό σε γεωργικά τοπία και κατά 
κανόνα παρατηρείται τους θερινούς μήνες, όταν 
η παροχή του νερού είναι σημαντικά μειωμένη. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα ρύπανσης παρα-
τηρούνται κυρίως εκεί που αναπτύσσεται και η 
εντατική αγροτική και βιομηχανική δραστηριότη-
τα και υπάρχουν οικισμοί κοντά στους ποταμούς. 
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές, αν 
όχι οι περισσότερες, βιομηχανικές μονάδες στη 
χώρα μας εντοπίζονται δίπλα σε ρέματα και πο-
τάμια. Ακόμα και σε ορεινές και ημι-ορεινές περι-
οχές μονάδες, όπως ελαιουργεία, τυροκομεία και 
οινοποιεία, βρίσκονται κοντά ή και ακριβώς δίπλα 
σε υδατορεύματα και ποτάμια και διαθέτουν απευ-
θείας τα απόβλητα τους σε αυτά, τις περισσότερες 
φορές χωρίς καμία επεξεργασία. Επίσης, σε ορι-
σμένες περιοχές γίνονται τακτικές παράνομες ρί-
ψεις κτηνοτροφικών αποβλήτων με βυτιοφόρα σε 
ποταμούς – ακόμη και σε ορεινούς ποταμούς κο-

Η οργανική ρύπανση στα ποτάμια της Ελλάδας

Ιωάννης Καραούζας (κείμενο και φωτογραφίες)

Αγωγός  για την απευθείας διάθεση υγρών αποβλήτων χυμοποιείων σε υδάτινους αποδέκτες
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ντά σε πτηνοτροφικές μονάδες όπως στα Γιάννε-
να και στη Χαλκίδα. Η ποιότητα των υδάτων των 
περισσότερων ποταμών κοντά στις πηγές τους εί-
ναι ανεπηρέαστη από ρύπανση, χωρίς αυτό όμως 
να σημαίνει ότι και εκεί δεν έχει παρέμβει ο άν-
θρωπος (π.χ. υδρομαστεύσεις, απολήψεις νερού).

Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτε-
λούν ένα σημαντικό παράγοντα ρύπανσης και ένα 
δυσεπίλυτο πρόβλημα στο χώρο των γεωργικών βι-
ομηχανιών. Τα απόβλητα αυτά, γνωστά ως κατσίγα-
ρος ή λιόζουμα, προέρχονται επί το πλείστον από 
οικογενειακές, μονάδες οι οποίες είναι διασκορπι-
σμένες σε πεδινές και ημι-ορεινές περιοχές. Η λει-
τουργία τους είναι εποχική και διαρκεί 3-4 μήνες 
(Νοέμβριο – Μάρτιο) ανάλογα με τη χρονιά. Στην 
Ελλάδα, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ελαιο-
τριβείων, παράγονται περίπου 1,5-2 εκατ. τόνοι 
υγρών αποβλήτων ετησίως από 2.925 ελαιουργεία, 

ενώ στις Μεσογειακές χώρες 
ο όγκος αυτός εκτιμάται περί-
που στα 30 εκατ. μ3. Χαρακτη-
ρίζονται από σκούρο χρώμα με 
διάφορες αποχρώσεις (σκού-
ρο κόκκινο προς σκούρο κα-
φέ-μαύρο), μεγάλη πυκνότητα 
και θολερότητα, χαρακτηριστι-
κή οσμή, είναι όξινα (pH 4-5), 
έχουν υψηλό οργανικό φορτίο 
(BOD: 25.000-100.000 mg/l ; 
COD: 45.000-220.000 mg/l)*, 
υψηλή αγωγιμότητα, υψηλές 
συγκεντρώσεις φαινολών και 
είναι πλούσια σε οργανικά και 
ανόργανα συστατικά διαλυμέ-
να κυρίως στην υδάτινη φά-
ση. Επιπλέον, περιέχουν υψη-
λό ποσοστό, διαλυμένων και 

αιωρούμενων στερεών, όπως τεμάχια μαλακών 
ιστών, κολλοειδή, κυτταρίνη κ.ά. Το κυριότερο αί-
τιο του προβλήματος είναι το ιδιαίτερα υψηλό ορ-
γανικό φορτίο τους, το οποίο δεν βιοαποδομείται 
εύκολα, ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις πολυφαι-
νολικών ενώσεων ευθύνονται για την τοξικότητα 
του αποβλήτου. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότη-
τας πολυφαινολών στα απόβλητα, αλλά και λόγω 
του υψηλού οργανικού φορτίου, η αποτελεσμα-
τική διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων 
έχει προβληματίσει τους επιστήμονες για παραπά-
νω από τρεις δεκαετίες. Τα περισσότερα ελαιουρ-
γεία, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι επιχει-
ρήσεις οικογενειακές και μικρής δυναμικότητας, 
δεν μπορούν να αντέξουν στο κόστος εγκατάστα-
σης συστημάτων επεξεργασίας, με αποτέλεσμα η 
διάθεση των υγρών αποβλήτων να γίνεται σε πα-
ρακείμενους υδάτινους αποδέκτες. Το αποτέλε-

σμα είναι μια «νεκρή» ζώνη 
για μεγάλο διάστημα του χει-
μώνα και άνοιξης στα σημεία 
ρίψης του κατσίγαρου, ενώ συ-
χνά παρατηρούνται και θάνα-
τοι ψαριών.

Σύμφωνα µε στοιχεία του 
Υπουργείου Γεωργίας, το σύ-
νολο της παραγωγής εσπεριδο-
ειδών στην Ελλάδα κάθε χρό-
νο είναι περίπου 1 εκ. τόνοι, 
από τους οποίους περίπου το 
1/3 προωθείται προς χυµοποί-
ηση. Από αυτές τις ποσότητες, 
το 80% είναι πορτοκάλια, το 
12.4% λεμόνια, το 6.2% μαντα-
ρίνια και περίπου το 1% γκρέ-
ιπφρουτ. Η χυµοποίηση ενός 
πορτοκαλιού παράγει περίπου 

Υγρά απόβλητα μεταποίησης πορτοκαλιού σε ρέματα του Ν. Λακωνίας 

Οργανική ρύπανση από υγρά απόβλητα ελαιουργείων 
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70% απόβλητα, εκ των οποί-
ων το 75-80% είναι στερεά 
και το 20-25% υγρά. Υπο-
λογίζεται ότι για ένα τόνο 
πορτοκάλια παράγονται 1,5 
εκ. λίτρα υγρών αποβλήτων. 
Τα απόβλητα αυτά είναι ιδι-
αίτερα ρυπογόνα λόγω της 
υψηλής συγκέντρωσης των 
οργανικών ουσιών που περι-
έχουν (έλαια και φαινολικές 
ενώσεις) και των υδαταν-
θράκων (κορεσμένων και 
ακόρεστων). Περιέχουν επί-
σης σάκχαρα, ίνες και κυτ-
ταρινικές ενώσεις που αυξά-
νουν το COD και BOD5 των 
αποβλήτων. Σοβαρό προ-
βλήματα παρατηρούνται τα-
κτικά από τη ρίψη τέτοιων 
αποβλήτων σε ποτάμια και 
υγροτόπους στην Λακωνία, 
Μεσσηνία και Αμβρακικό.

Ιδιαίτερα σημαντικός 
κλάδος της διατροφικής βιομηχανίας είναι η τυ-
ροκομία, που συνοδεύεται από το μεγάλο πρό-
βλημα των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της επε-
ξεργασίας. Τα απόβλητα των τυροκομείων έχουν 
επίσης μεγάλο οργανικό φορτίο και είναι δύσκολα 
στη διαχείρισή τους. Το τυρόγαλο έχει 100 φορές 
πιο υψηλό ρυπαντικό φορτίο από εκείνο των αστι-
κών λυμάτων (μέχρι και 35.000 mg/l BOD5 ένα-
ντι 150 έως 350 mg/l BOD5). Δηλαδή, ένα μικρό 
τυροκομείο, που επεξεργάζεται 1 τόνο γάλα την 
ημέρα, παράγει απόβλητα ισοδύναμα σε ρυπαντι-
κή ικανότητα με ένα χωριό 550 κατοίκων.

Πολλές από τις προσπάθειες που γίνονται για 
τη διαχείριση του προβλήματος δεν αποδίδουν, με 
αποτέλεσμα τα απόβλητα των χυμοποιείων και τυ-
ροκομείων να καταλήγουν σε ποτάμια και ρέμα-
τα, προκαλώντας δραματικές επιπτώσεις στα οι-
κοσυστήματα αυτά. Σε βιομηχανίες όπου έχουν 
δημιουργηθεί κλασικές μονάδες βιολογικού κα-
θαρισμού, αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν, κα-
θώς αδυνατούν να διαχειριστούν τόσο υψηλό ρυ-
παντικό φορτίο.

Η οργανική ρύπανση επιφέρει σημαντικές επι-
πτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς των πο-

ταμών, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές 
ανάλογα με την προέλευση και τη σύνθεση των 
αποβλήτων. Όπου η οργανική ρύπανση είναι ση-
μαντική, υποστηρίζεται η ανάπτυξη ανθεκτικών 
μόνο οργανισμών, των μυκήτων των λυμάτων ή 
αποβλήτων. Το οργανικό υλικό παρέχει ένα πλού-
σιο υπόστρωμα «λάσπης» για τους ανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς, ειδικά τα βακτήρια, που πολ-
λαπλασιάζονται και χρησιμοποιούν το διαλυμένο 
οξυγόνο με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαθεσιμό-
τητά του στους υπόλοιπους οργανισμούς. Καθώς το 
ρυπαντικό φορτίο αυξάνεται και τα επίπεδα οξυγό-
νου πέφτουν, εμφανίζονται  είδη σχετικά ανθεκτι-
κά σε μέτρια επίπεδα ρύπανσης, όπως και ορισμέ-
να ξενικά είδη ψαριών: κουνουπόψαρο (Gambusia 
affinis), Πεταλούδα (Carassius gibelio) και ηλιόψαρο 
(Lepomis gibbosus). Στη ζώνη σήψης, όπου τα επίπε-
δα οξυγόνου έχουν μειωθεί δραματικά και οι μύ-
κητες λυμάτων, το BOD (Βιοχημικά Απαιτούμε-
νο Οξυγόνο), τα θρεπτικά άλατα και τα βακτήρια 
φτάνουν σε υψηλές τιμές, τα ψάρια απουσιάζουν 
τελείως, ενώ επιζούν μόνο εξαιρετικά ανθεκτικά 
στη ρύπανση ασπόνδυλοι οργανισμοί (π.χ. προ-
νύμφες κουνουπιών, σκουλήκια της οικογένει-
ας Tubificidae). Ακόμα και σε μικρές ποσότητες, 
τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών αυτών έχουν 
δραματικές επιπτώσεις στην υδρόβια πανίδα και 
στην οικολογική κατάσταση των οικοσυστημάτων. 
Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους 
υδάτινους αποδέκτες που δέχονται αγροτοβιομη-
χανικά απόβλητα η οικολογική τους κατάσταση 
κυμάνθηκε από μέτρια έως κακή. Αξίζει να ση-

Τυπική απεικόνιση μαζικής θανάτωσης ψαριών (κυρίως Σκαρούνια Luciobarbus 
graecus) σε ρυπασμένες ευτροφικές συνθήκες στον κάτω ρου του ποταμού 

Σπερχειού τον Ιούλιο 2014 (Φωτογραφία Στ. Σταμέλλος)

* Το Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand 
- BOD) είναι η ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου που χρειάζονται οι αε-
ρόβιοι οργανισμοί σε κάποιο υδάτινο σώμα για να διασπάσουν το οργα-
νικό φορτίο σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και χρόνο. Μετράται σε mg 
ανά λίτρο (mg/l) και θεωρείται ισχυρός δείκτης οργανικής ρύπανσης. Το 
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand - COD) αφο-
ρά όλες τις ουσίες που μπορούν να οξειδωθούν και όχι μόνο τις οργα-
νικές, και θεωρείται λιγότερο εξειδικευμένος δείκτης.
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μειωθεί ότι σε ρέματα και ποτάμια που διατηρού-
σαν ροή μόνο για ορισμένους μήνες του έτους, οι 
επιπτώσεις ήταν εντονότερες επειδή η διαδικασία 
αυτοκαθαρισμού διακοπτόταν λόγω απουσίας νε-
ρού τους θερινούς μήνες. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όλα τα μεγάλα 
ποτάμια παρουσιάζουν τοπικά προβλήματα ορ-
γανικής ρύπανσης. Ο Έβρος, ο Στρυμόνας, ο Αλι-
άκμονας, ο Αξιός και ο Λουδίας, για παράδειγμα, 
δέχονται επεξεργασμένα και μη επεξεργασμένα 
απόβλητα από αρκετές βιομηχανίες της Βόρειας 
Ελλάδας (γάλακτος, μεταποίησης φρούτων, ζάχα-
ρης, κ.ά.) αλλά και διασυνοριακά απόβλητα. Σημα-
ντικά φορτία ρύπανσης δέχεται ο Αλιάκμονας στο 
πεδινό τμήμα της κοίτης του (μετά τη Βέροια). Τα 
φορτία αυτά προέρχονται από την Τάφρο 66, μή-
κους περίπου 35 χλμ., στην οποία πέφτουν χωρίς 
καμία επεξεργασία τα απόβλητα από τις κονσερ-
βοποιίες που λειτουργούν στη Νάουσα, τη Βέροια 
και την Έδεσσα. Πολύ σημαντικά προβλήματα 
εντοπίζονται επίσης και στον Πηνειό και τοπι-

κά στον Σπερχειό από απόβλη-
τα ελαιουργείων, τυροκομεί-
ων, κτηνοτροφικών μονάδων 
και χαρτοποιίας. Η ίδια εικόνα 
παρατηρείται και στα ποτάμια 
της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα 
στον Ευρώτα, και της Δυτικής 
Ελλάδας (Αλφειός, Αχελώος, 
Λούρος, Καλαμάς). Ακόμη και 
μικροί ποταμοί έχουν τοπικά 
σοβαρά προβλήματα ρύπαν-
σης – ο Μεσσάπιος (Εύβοια), ο 
Ασωπός (Βοιωτία) αλλά και μι-
κρά ρέματα σε περιοχές ελαιο-
παραγωγής στα νησιά (Λέσβος, 
Κρήτη, Κέρκυρα). Όλα αυτά τα 

απόβλητα καταλήγουν στη θάλασσα, που είναι και 
ο τελικός αποδέκτης, με αποτέλεσμα να υποβαθ-
μίζονται και οι παράκτιοι υγρότοποι και οι κλει-
στοί κόλποι. 

Με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Ύδατα, ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα λάβουν 
επιτέλους μέτρα και θα επιβάλουν τις ποινές που 
προβλέπονται ώστε τα φαινόμενα αυτά να σταμα-
τήσουν. Προφανώς σε αυτή τη διαδικασία σωτηρί-
ας των ποταμών πρέπει να συμμετάσχουν και οι 
πολίτες που σίγουρα αντιλαμβάνονται τα προβλή-
ματα και υποφέρουν σοβαρά από την υποβάθμι-
ση των ποταμών. 
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Πόσοι από εσάς έχετε αναρωτηθεί αν υπάρχουν 
ποτάμια στα Ελληνικά νησιά; Ναι, στα νησιά μας 
υπάρχουν αρκετοί ποταμοί, αλλά συνήθως πολύ 
μικροί σε σχέση με εκείνους που υπάρχουν στην 
ηπειρωτική χώρα. Λίγοι είναι οι νησιωτικοί ποταμοί 
που ρέουν όλο το χρόνο -έστω και σε μικρά τους 
τμήματα- δηλαδή παρουσιάζουν καθεστώς διαρ-
κούς ροής. Ο Κοιλιάρης στην Κρήτη και ο Φονιάς 
στη Σαμοθράκη είναι δύο από τους νησιωτικούς 
ποταμούς μόνιμης ροής σε όλο το μήκος τους. Οι 
περισσότεροι ποταμοί των ελληνικών νησιών είναι 
φυσικοί ξηροπόταμοι, δηλαδή ξηραίνονται σε πε-
ριόδους ανομβρίας, διατηρώντας ένα χαρακτήρα 
περιοδικής ή εφήμερης ροής. Μερικά παραδείγ-

ματα φυσικών ξηροποτάμων είναι ο Τσάκωνας στα 
Κύθηρα, ο Παραδεισιώτης στη Ρόδο, ο Βουτσιδέ 
στην Ικαρία, ο Καρτερός και ο Αναποδάρης στην 
Κρήτη και ο Αράπης στη Σαμοθράκη. Υπάρχουν βέ-
βαια και πολλοί ποταμοί που έχουν υποβαθμιστεί 
υδρολογικά επειδή το νερό στα νησιά είναι αγαθό 
σε ανεπάρκεια και ο άνθρωπος τα εκμεταλλεύε-
ται, εκτρέποντάς τα συχνά από τις πηγές. Πολλά 
ποτάμια, όπως ο κάτω ρους του Τσιβδογιάννη στη 
Σαμοθράκη, ξηραίνονται λόγω της ανθρωπογενούς 
απόληψης νερών το καλοκαίρι.

Οι ανθρώπινες κοινότητες έχουν αναπτυχθεί σε 
βάρος των ποταμών, όχι μόνο αλλάζοντας το κα-
θεστώς ροής τους λόγω των υπεραντλήσεων, των 
αμμοληψιών και των διευθετήσεων, αλλά και ρυ-
παίνοντάς τους. Η ρύπανση των ποταμών ευθύ-
νεται για τη μείωση της ικανότητας υποστήριξης 
ζωής στα οικοσυστήματά τους. Στα νησιά, οι κύ-

Νησιωτικοί ποταμοί:  
Γραμμικές οάσεις των ελληνικών νησιών

Νίκος Σκουλικίδης και Αναστασία Λάμπου

* Ο Νίκος Σκουλικίδης είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ. Η Ανα-
στασία Λάμπου είναι υποψ. διδάκτορας και εργαζόμενη στο Ινστιτού-
το Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ.

Ένας από τους καταρράκτες του ποταμού Φονιά  
στη νήσο Σαμοθράκη και η βάθρα που σχηματίζει (φωτ. Νίκος Σκουλικίδης)
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ριες πηγές ρύπανσης είναι τα ανεπεξέργαστα υγρά 
απόβλητα από μικρές κτηνοτροφικές εγκαταστά-
σεις, τα αστικά λύματα και τα απόβλητα ελαιοτρι-
βείων. Για παράδειγμα, ακόμη και σε νησί με πολύ 
μικρό μόνιμο πληθυσμό, στη Σαμοθράκη, τα πο-
τάμια δέχονται απόβλητα από μικρές κτηνοτρο-
φικές μονάδες αλλά και από την ελεύθερη κτηνο-
τροφία. Ο Κατσαμπάς στη Χώρα της Σαμοθράκης, 
καθώς και ο ποταμός του Λακκώματος επιβαρύ-
νονται επίσης από αστικά λύματα. Επειδή αυτοί 
οι ποταμοί είναι στην ουσία ρύακες, έστω και μι-
κρές ποσότητες λυμάτων υποβαθμίζουν αισθητά 
την κατάστασή τους τους. Ο Αναποδάρης στην 
Κρήτη υποφέρει εξαιτίας του κατσίγαρου (υγρά 
απόβλητα ελαιοτριβείων), των αστικών λυμάτων, 
αλλά και της εντατικής καλλιέργειας. Δυστυχώς, 
σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και 
άλλες πιέσεις που συμβάλλουν στην υποβάθμιση 
της ποιότητας των νησιωτικών ποτάμιων οικοσυ-
στημάτων, όπως είναι η απόρριψη στερεών απορ-
ριμμάτων και η αποψίλωση παρόχθιας βλάστησης. 
Αρκετοί νησιωτικοί ποταμοί χρησιμοποιούνται ως 
αγωγοί για την απόρριψη κάθε είδους κατασκευα-

Ο ποταμός Σεδούντας που διασχίζει  
το Πλωμάρι της Λέσβου. (φωτ. Αναστασία Λάμπου)

Λιβελούλα του είδους Calopteryx virgo σε πικροδάφνη στην πηγή της Λάλας στη Νότια Εύβοια (φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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στικών υλικών και σκουπιδιών. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

νησιωτικοί ποταμοί αποτελούν γραμμικές οάσεις 
για τη βιοποικιλότητα των νησιών, φιλοξενώντας 
ιδιαίτερους οικοτόπους και οικοσυστήματα με 
υδάτινα και ημιχερσαία ενδιαιτήματα και πλού-
σια βιοποικιλότητα. Πολλοί οργανισμοί ζουν και 
αναπτύσσονται στα οικοσυστήματα αυτά, όπως τα 
ψάρια, τα αμφίβια, τα υδρόβια φυτά, τα βενθικά 
μακροασπόνδυλα (λάρβες εντόμων, σαλιγκάρια) 
που ζουν κυρίως στον πυθμένα, τα διάτομα (μο-
νοκύτταροι οργανισμοί κολλημένοι στις πέτρες), τα 
ερπετά και τα έντομα (όπως οι λιβελούλες). Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι στα ποτάμια οικοσυστήματα 
των νησιών φιλοξενούνται, κυρίως λόγω της απο-
μόνωσής τους από τις γειτονικές ηπειρωτικές πε-
ριοχές, αρκετά ενδημικά είδη οργανισμών. Τέτοιο 
παράδειγμα αποτελούν τα Τριχόπτερα, μια ομάδα 
βενθικών μακροασπονδύλων, καθώς στα ελληνι-
κά νησιά έχουν βρεθεί 39 από τα 72 ενδημικά στο 
σύνολο των 295 ειδών Τριχοπτέρων που είναι γνω-
στό ότι απαντώνται στη χώρα. Επίσης, τα ποτάμια 
της Ρόδου φιλοξενούν το ενδημικό ψάρι γκιζάνι 
(Ladigesocypris ghigii), ενώ στα ποτάμια της Κρήτης 
και Καρπάθου έχουμε δύο ενδημικά είδη βατρά-
χου, τον Κρητικό Βάτραχο (Rana cretensis) και τον 

Η λιβελούλα Lestes barbarus σε έναν υγρότοπο στις 
εκβολές του ποταμού Πλατιά. (φωτ. Αναστασία Λάμπου)

Εκβολή του Μέγα Ποταμού στην Κρήτη (φωτ. Αναστασία Λάμπου)

Βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis), αντί-
στοιχα. Ενδιαφέρουσα είναι και η παρόχθια βλά-
στηση των νησιωτικών ποταμών, η οποία συνή-
θως αποτελείται από πλατάνια (Platanus orientalis), 
πικροδάφνες (Neriun oleander), αλμυρίκια (Tamarix 
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Ο ξερός κάτω ρους του ποταμού Βάτου στη Σαμοθράκη μετά από καλοκαιρινή βροχή (φωτ. Νίκος Σκουλικίδης)

Συμβολή ενός από τους παραποτάμους με τον κύριο 
ρου του ποταμού Πλατιά στην Σαμοθράκη. (φωτ. Αν. Λάμπου)

ση και η χαρτογράφηση των ποταμών με σκοπό 
την απεικόνιση του καθεστώτος ροής (διαρκούς /
περιοδικής/εφήμερης) σε όλο το μήκος τους απο-
τελεί προτεραιότητα για την προστασία τους. Κα-
θώς οι νησιωτικοί ποταμοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
σε πιέσεις (όπως είναι η ξηρασία και οι ανθρώπι-
νες παρεμβάσεις), πρέπει να οριστούν κατάλληλα 
επιστημονικά εργαλεία εκτίμησης της κατάστασης 
και παρακολούθησής τους, προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες νησιωτικές συνθήκες. 

Αναγκαία είναι η αποκατάσταση των φυσικών 
παροχών, εκεί που υπάρχουν απολήψεις νερού ή 
φράγματα, με σκοπό την αποκατάσταση της «κα-
λής οικολογικής ποιότητας». Παράλληλα, καθώς 
αρκετοί νησιωτικοί ποταμοί και οι πηγές τους βρί-
σκονται εντός προστατευόμενων περιοχών, τα μέ-
τρα διαχείρισης και αποκατάστασης των ποταμών 
πρέπει να σχετίζονται με την προστασία της βιο-
ποικιλότητας. 

Οι νησιωτικοί ποταμοί είναι απο τα πιο σημα-
ντικά και ευάλωτα οικοσυστήματα στη χώρα μας. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο μεγαλύτερος «εχθρός» 
των νησιωτικών ποτάμιων οικοσυστημάτων είναι 
η άγνοια και ασυδοσία του ανθρώπου. Γι’ αυτό, 
συνειδητοποιώντας ότι έχουμε τόσο την τύχη να 
απολαμβάνουμε τα οφέλη και την ομορφιά τους, 
όσο και ευθύνη απέναντι στη φύση και τις επόμε-
νες γενιές, οφείλουμε να προστατεύσομε αυτά τα 
σπάνια οικοσυστήματα. 

Ακόμα οι μικροί αυτοί ποταμοί αντιστέκονται 
σθεναρά. Ως πότε άραγε; 

spp.), λυγαριές (Vitex agnus-castus), καθώς και πα-
ρόχθιες λόχμες καλαμιών. Συχνά τα φαράγγια που 
διασχίζονται απο ρύακες φιλοξενούν πλούσια βιο-
ποικιλότητα, με αυξημένη παρουσία σπάνιων χερ-
σαίων ειδών. Τέλος, κατά μήκος της ροής τους τα 
νησιωτικά ποτάμια δημιουργούν ιδιαίτερους υγρό-
τοπους, που αποτελούν σημαντικά καταφύγια/
σταθμούς για τα μεταναστευτικά πουλιά που δια-
σχίζουν τη Μεσόγειο.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η αξία αυτών 
των ποταμών για τη βιοποικιλότητα και τον άν-
θρωπο είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη σε σχέση με 
το μικρό τους μέγεθος μέσα στα νησιωτικά τοπία. 
Προκύπτει συνεπώς ότι η καταγραφή, η ταξινόμη-
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Τα τελευταία χρόνια μεγάλη συζήτηση γίνεται για 
την πιθανή σύνδεση των κλιματικών αλλαγών και 
της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με την 
ταυτόχρονη αύξηση της συχνότητας των ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Τα ακραία καιρικά φαινόμε-
να (π.χ. κύματα καύσωνα ή ψύχους και αυξημένη 
βροχόπτωση) ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος του 
κλιματικού συστήματος της γης, ως αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μεγάλης κλίμακας συ-
στημάτων κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και των 
ωκεανών. Τα αποτελέσματα ωστόσο κλιματικών μο-
ντέλων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη θα επηρεάσει τη συχνό-
τητα και το μέγεθος επεισοδίων βροχόπτωσης, ιδιαί-
τερα σε περιοχές όπως η Μεσόγειος. Το γεγονός αυ-
τό, σε συνδυασμό με την αλλαγή των χρήσεων γης 
και τις λανθασμένες πρακτικές διαχείρισης των επι-
φανειακών υδάτων, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
κατά την τελευταία δεκαετία της εκδήλωσης πλημ-
μυρών σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως οι παρό-
χθιες πεδιάδες και τα δέλτα των ποταμών. 

Στην Ελλάδα τα πιο μεγάλα ποτάμια που είναι 
υπεύθυνα και για τις σημαντικότερες πλημμύρες με 
τις πιο καταστροφικές κοινωνικοοικονομικές συνέ-
πειες είναι διασυνοριακά. Είναι ο Έβρος, ο Νέστος, 
ο Στρυμόνας και ο Αξιός, με υδρολογικές λεκάνες 
που ανήκουν σε τέσσερις κυρίως χώρες: την Ελλά-
δα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη FYROM. Και 
οι τέσσερις αυτοί ποταμοί δέχονται πολλές διασυνο-
ριακές πιέσεις όσον αφορά τόσο στην ποιότητα όσο 
και στην ποσότητα των υδάτων τους. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα νερά των ποταμών δέχονται τα πολλές φο-
ρές ανεπεξέργαστα απόβλητα από εξορυκτικές δρα-
στηριότητες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς και 
αστικά λύματα, ενώ επιβαρύνονται και με λιπάσμα-
τα και φυτοφάρμακα από την απόπλυση των εδα-
φών των αγροτικών περιοχών από τα νερά της βρο-
χής. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
και υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων των 
υδρολογικών λεκανών των ποταμών, με την ανεξέ-
λεγκτη κατασκευή φραγμάτων, γεωτρήσεων και αρ-
δευτικών δικτύων για την κάλυψη υδροηλεκτρικών, 
αλλά και υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών. Η Ελ-
λάδα καλείται συνήθως να επωμιστεί τις μεγαλύτε-
ρες συνέπειες αυτών των κακών διαχειριστικών πρα-
κτικών όλων των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς στο 

Τα διασυνοριακά ποτάμια της Ελλάδας: 
η πρόκληση της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής διαχείρισης

Αγγελική Μεντζαφού & Ηλίας Δημητρίου

* Αγγελική Μεντζαφού είναι γεωλόγος-υδρογεωλόγος MSc, επιστημο-
νικός συνεργάτης και ο Ηλίας Δημητρίου Ερευνητής στο Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 
και Εσωτερικών Υδάτων. 

Πλημμυρισμένα χωράφια κοντά στο Διδυμότειχο (φωτ. Κώστας Βιδάκης)
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έδαφός της τυχαίνει να βρίσκεται το κατάντη τμήμα 
των ποταμών αυτών, πριν την έξοδό τους στη θά-
λασσα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύ-
ξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, οδήγησαν 
στη δραματική αύξηση της συχνότητας των πλημ-
μυρών στη χώρα μας.

Σημαντικό εμπόδιο στην ολοκληρωμένη αντι-
πλημμυρική διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών 
αποτελεί η, συνήθως, διαφορετική προσέγγιση και 
στρατηγική κάθε εμπλεκόμενης χώρας στο θέμα της 
διαχείρισης του νερού, τα συγκρουόμενα συμφέρο-
ντα από τη χρήση του, αλλά και η διαφορετική διά-
θεση οικονομικών κυρίως πόρων. Παράλληλα, στην 
περίπτωση των διασυνοριακών ποταμών της Ελλά-
δας, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη κοι-
νής νομοθετικής βάσης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, καθώς δεν ανήκουν όλες οι εμπλεκό-
μενες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τουρ-
κία και τη FYROM να αποτελούν ακόμα υποψήφια 
μέλη. Η έλλειψη αυτή οδηγεί σε σύναψη κατά και-
ρούς διμερών συμφωνιών και επιστημονικών συ-
νεργασιών που αφορούν είτε αντιπλημμυρικά έργα, 
είτε προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας 
του νερού, χωρίς ωστόσο (με εξαίρεση την περίπτω-
ση του ποταμού Νέστου) να επιτυγχάνεται η συμ-
μετοχή όλων των εμπλεκόμενων χωρών. 

Αντίθετα, τα παραδείγματα της μη ολοκληρωμέ-
νης εφαρμογής των συμφωνιών και των πρωτοκόλ-

λων που έχουν υπογραφεί κατά καιρού 
μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών είναι 
πολλά. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυ-
τό των πλημμυρών στον Έβρο το 2005, 
όπου οι αντεγκλήσεις μεταξύ της Τουρκί-
ας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας υπο-
δηλώνουν την έλλειψη κοινού αντιπλημ-
μυρικού σχεδιασμού, ενώ οι επιστήμονες 
διαφωνούν ακόμα και για τα αίτια της εκ-
δήλωσης των πλημμυρών . 

Η πρόκληση συνεπώς της αποτελε-
σματικής αντιπλημμυρικής διαχείρισης 
των διασυνοριακών ποταμών δεν είναι 
απλά η εύρεση ενός κοινού νομοθετικού 
πλαισίου, αν και η Οδηγία για τις Πλημ-
μύρες 2007/60/ΕΕ, σε συνδυασμό με την 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ 
και με διεθνή νομοθετήματα όπως η Σύμ-
βαση Ελσίνκι για την Προστασία και Χρή-
ση των Διασυνοριακών Υδατικών Πόρων 
και Διεθνών Λιμνών (1992), προσφέρουν 
τα απαραίτητα εργαλεία για τη χάραξη του 
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των χωρών. 
Συγκεκριμένα, η Οδηγία για τις Πλημμύ-
ρες 2007/60/ΕΕ επιβάλλει την εκτίμηση 
κινδύνου πλημμύρας για όλες τις λεκάνες 
απορροής και, ιδιαίτερα για τις διασυνο-
ριακές, προβλέπει συντονισμό όλων των 

δράσεων έτσι ώστε να μην μετατίθενται χωρικά και 
χρονικά τα προβλήματα από μια χώρα σε μια άλλη. 
Για κάθε περιοχή υψηλού κινδύνου προβλέπεται η 
ακριβής αποτύπωση των πιθανών επιπτώσεων των 
πλημμυρών ενώ θα πρέπει μέχρι το 2015 να έχουν 
καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημ-
μύρας. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένα μέτρα που να προλαμβάνουν και να 
περιορίζουν τις επιπτώσεις από τις πλημμύρες ενώ 
θα πρέπει να λειτουργούν και σαν εργαλεία υποβο-
ήθησης αποφάσεων για την αποφυγή αδειοδοτήσε-
ων κατασκευών σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην 
Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο εφαρ-
μογής της Οδηγίας που αφορά στη χαρτογράφηση 
του κινδύνου πλημμύρας και εξελίσσεται το δεύτερο 
στάδιο που έχει να κάνει με την εκτίμηση των επι-
πτώσεων για τις περιοχές υψηλού κινδύνου, από πι-
θανές πλημμύρες. 

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις σχετικές μελέ-
τες του ΥΠΕΚΑ υποδεικνύουν ότι οι σημαντικότε-
ρες κατά τον τελευταίο αιώνα πλημμύρες συνέβησαν 
κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (και βασικά σε διασυ-
νοριακές λεκάνες απορροής), καθώς επίσης σε με-
γάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) 
και λιγότερο σε ημιορεινές περιοχές με έντονες με-
ταβολές κλίσεων.  

Παρόλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
μείωση των σχετικών επιπτώσεων είναι, εκτός από 

Σημαντικές πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο από το 1896 έως 
σήμερα (πηγή: ΥΠΕΚΑ)
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την ύπαρξη πολιτικής βούλησης, και η συνεργασία 
μεταξύ των επιστημόνων και η ανταλλαγή επιστη-
μονικής γνώσης και εμπειριών, με στόχο την ανά-
πτυξη ενός κοινού συστήματος παρακολούθησης, 
έγκαιρης προειδοποίησης και λήψης μέτρων κατά 
των πλημμυρών σε επίπεδο όχι πια εθνικό, αλλά λε-
κάνης απορροής. Η σύσταση κοινής επιτροπής δι-
αχείρισης των ποταμών σε επίπεδο λεκάνης απορ-
ροής που θα αποβλέπει εκτός από την ορθολογική 
διαχείριση των υδατικών πόρων και τη μείωση των 
επιπτώσεων από πλημμυρικά γεγονότα, καθώς και 
στην ελαχιστοποίηση των ρυπαντικών πιέσεων, απο-
τελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Ο ποταμός Νέστος, που λατρεύτηκε ως θεός κατά 
την αρχαιότητα, πηγάζει από τη Νότια Βουλγαρία 
και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς 
της χώρας μας. Από τα συνολικά 234 χλμ. της δι-
αδρομής του, τα 130 χλμ. περίπου βρίσκονται στη 
Ελλάδα, αποτελώντας το φυσικό σύνορο μεταξύ 
Μακεδονίας και Θράκης. Ο Νέστος διασχίζει μαι-
ανδρίζοντας στενά φαράγγια με απόκρημνα πρα-
νή, που εναλλάσσονται με μικρότερα ή μεγαλύτερα 
ανοίγματα και, αφού περάσει την πεδιάδα της Χρυ-
σούπολης, χύνεται στη θάλασσα απέναντι από τη 
Θάσο. Σε όλη τη διαδρομή του δημιουργεί, με τις 
δασωμένες λεκάνες απορροής των παραποτάμων 
του και των ρεμάτων που συμβάλλουν σε αυτόν, 
μοναδικά τοπία που θα μπορούσαμε να τα εντά-
ξουμε σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη περιλαμβά-
νει την περιοχή από Ορότα (ελληνο-βουλγαρικά 

σύνορα) ως το Παρανέστι, όπου ο Νέστος διασχί-
ζει τον Όρβηλο και τη Ροδόπη και περιστοιχίζεται 
από ζώνη δρυοδασών. Το τμήμα αυτό του ποταμού 
έχει πλέον μετατραπεί σε λιμναίο μετά την κατα-
σκευή δυο μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων, 
το πρώτο στον Θησαυρό και το δεύτερο στην Πλα-
τανόβρυση, που δημιουργούν δυο μεγάλες φραγ-
μαλίμνες. Στο τμήμα αυτό εισρέουν και τα περισ-
σότερα ρέματα συνεχούς ή διακοπτόμενης ροής. 

Η δεύτερη ενότητα εντοπίζεται κατάντη των 
φραγμάτων, από το Παρανέστι έως το Φρούριο και 
χαρακτηρίζεται από ομαλότερες κλίσεις της κοίτης 
με αρκετά ανοίγματα και από τη συμβολή μικρό-
τερων σχετικά ρεμάτων. Η τρίτη, από το Φρούριο 
ή νησάκι έως τη γέφυρα των Τοξοτών, γνωστή και 
ως «Στενά Νέστου», αποτελεί ένα από τα ωραιό-
τερα τοπία της χώρας μας. Κύρια γνωρίσματα εί-
ναι η έντονα μαιανδρίζουσα κοίτη μέσα σε στενό 
φαράγγι με απόκρημνα πρανή, και η ποικιλότητα 
των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. Η περιο-

O Ποταμός Νέστος και η ιχθυοπανίδα του

Μάνος Κουτράκης (κείμενο και φωτογραφίες)
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χή των Στενών, έκτασης 23.800 στρεμμάτων, χάρη 
στο ιδιαίτερο κάλλος και το οικολογικό ενδιαφέ-
ρον της έχει χαρακτηρισθεί «Αισθητικό Δάσος». Η 
τέταρτη ενότητα, από τη γέφυρα των Τοξοτών και 
το αρδευτικό φράγμα που κατασκευάστηκε εκεί 
το 1966, καταλήγει στην εκβολή του ποταμού και 
αποτελεί ένα εκτεταμένο δελταϊκό σύστημα έκτα-
σης περίπου 550.000 στρεμμάτων, με πολύ μεγά-
λο οικολογικό ενδιαφέρον.

Το Δέλτα του Νέστου ανήκει στον ακτινωτό 
ή ριπιδοειδή μορφοδυναμικό τύπο δέλτα με χα-
ρακτήρα κώνου πρόσχωσης, που δείχνει ότι ο πο-
ταμός μεταφέρει μεγάλες ποσότητες χονδρόκοκ-
κων υλικών. Αποτέλεσμα της δράσης του ποταμού 
είναι η πολυσχιδής μορφολογία των ακτών και η 
δημιουργία πολλών λιμνοθαλασσών με επιμήκεις 
νησίδες. Κατά μήκος της ακτής βρίσκονται οι λι-
μνοθάλασσες του Νέστου: δυτικά η Βάσσοβα, το 
Ερατεινό, το Αγίασμα, η Κεραμωτή, η Κοκάλα, το 
Χαϊδευτό, το Μοναστηράκι και ανατολικά το Ερά-
σμιο με τα Μάγγανα. Στο Δέλτα Νέστου ανήκουν 
και οι Λίμνες του Νέστου (συγκρότημα Μεγάλης 
Λίμνης ή Αλατζά–Γκιόλα), 18 μικρές λίμνες γλυκού 
νερού και έλη στην περιοχή της Χρυσούπολης με 
καλαμιώνες, νούφαρα, ξερά και υγρά λιβάδια και 
θαμνώδεις εκτάσεις. 

Ο Νέστος, από την αρχαιότητα ακόμη, συχνά 
πλημμύριζε όλη την περιοχή κατάντη των Στε-
νών όπως περιγράφει τόσο ο Ηρόδοτος «… ο τε δι’ 
Αβδήρων ρέων ποταμός Νέστος…», όσο και ο Στρά-
βων στα Γεωγραφικά «ου μένει δ’ ο Νέστος επί ταυτού 
ρείθρου δια παντός, αλλά κατακλύζει τη χώρα πολλάκις». 
Μέχρι το 1930, πριν δηλαδή αρχίσει η κατασκευή 
των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων της 
Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και έως το 1952 
που ολοκληρώθηκαν και ο Νέστος εγκιβωτίστη-
κε, η κοίτη του περιπλανιόταν στο δέλτα. Στο δέλ-
τα υπήρχε και ένα μεγάλο παραποτάμιο δάσος, 
γνωστό με την τουρκική ονομασία Κοτζά Ορμάν 
(Μεγάλο Δάσος), με ασπρόλευκες, ιτιές, σκλήθρα, 
δρυς, φτελιές, φράξους και με είδη αναρριχώμε-
νων φυτών, όπως η αγράμπελη, ο λυκίσκος, η πε-
ριπλοκάδα, ο κισσός, το αγιόκλημα, που δημιουρ-
γούσαν ένα εντυπωσιακό πλέγμα «γαλαριών». Το 
μεγαλειώδες δάσος, που εκτεινόταν σε περίπου 
70.000 στρέμματα (μήκος 27 χλμ. και πλάτος 3-7 
χλμ.), ήταν αδιάβατο και διατηρούσε τη δομή του 
παρθένου δάσους. Τη δεκαετία του 1950 όμως και 
μέχρι το 1966 που κατασκευάστηκε το αρδευτικό 
φράγμα στους Τοξότες, ολοκληρώθηκε η εκχέρσω-
ση του μεγαλύτερου μέρους του. Σήμερα υπάρχουν 
μόνο 1.530 στρέμματα, λείψανο εκείνου του μο-
ναδικού δάσους, εκτός των αναχωμάτων του πο-
ταμού και ένα μικρό κομμάτι 190 περίπου στρεμ-
μάτων στην Κεραμωτή. 

Στην πορεία του ο Νέστος διασχίζει δυο εθνικά 

πάρκα. Το πρώτο είναι το Εθνικό Πάρκο Οροσει-
ράς Ροδόπης όπου εντάσσεται όλη η πρώτη ενό-
τητα του ποταμού και το δεύτερο, από το 1996, 
είναι το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας 
όπου εντάσσεται το δέλτα του ποταμού.

Το σύστημα του ποταμού Νέστου χαρακτηρίζε-
ται και από πλούσια και υψηλής βιοποικιλότητας 
ιχθυοπανίδα. Βρέθηκαν συνολικά 22 είδη ψαριών 
εσωτερικών υδάτων, ενώ άλλα 35 έχουν εντοπι-
στεί στα υφάλμυρα νερά του εκβολικού τμήματος 
του ποταμού. Η Μπριάνα (Barbus strumicae) και o 
Ποταμοκέφαλος ή Θρακοτιληνάρι (Squalius orpheus) 
είναι τα πιο κοινά είδη, τόσο σε αφθονία, όσο και 
σε εξάπλωση στο ποτάμι και στους παραποτάμους 
του. Συναντώνται επίσης συχνά το Τσιρωνάκι (Al-
burnoides bipuctatus) και ο Σύρτης (Chondrostoma var-
darense) κυρίως στα ανάντη των φραγμάτων, ενώ 
στα κατάντη απαντάται η Μουρμουρίτσα (Rhode-
us amarus) και η Θρακοβελονίτσα (Cobitis strumicae). 
Την τελευταία 20ετία όμως έχουν εντοπιστεί και 8 

Δύο αυτόχθονα είδη του Ποταμού Νέστου: επάνω το 
Τυλινάρι (Squalius orpheus) και κάτω η Μουρμουρίτσα 

(Rhodeus amarus) δίπλα στο μύδι που χρησιμοποιεί 
για την προφύλαξη των αβγών της.
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ξενικά είδη ιχθυοπανίδας στον ποταμό, δημιουρ-
γώντας εν δυνάμει κινδύνους για τα αυτόχθονα εί-
δη. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Ιριδίζουσα ή Αμε-
ρικάνικη πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), η οποία 
προέρχεται είτε από «εμπλουτισμούς», είτε από 
διαφυγές ιχθυδίων από τις πεστροφοκαλλιέργει-
ες της ευρύτερης περιοχής. Επίσης αμερικάνικης 
προέλευσης είναι και το Ηλιόψαρο (Lepomis gibbo-
sus) που προέρχεται μάλλον από τυχαία ή σκόπιμη 
διασπορά στην περιοχή της Βουλγαρίας. Η Ψευ-
δορασμπόρα (Pseudorasbora parva) έχει προέλευση 
από την Άπω Ανατολή και έχει εισαχθεί, άγνωστο 
πώς, σε πολλά ποτάμια και λιμναία οικοσυστήματα 
των Βαλκανίων, προκαλώντας δυσμενή οικολογικά 
αποτελέσματα. Από εμπλουτισμούς στις ελώδεις 
περιοχές για την καταπολέμηση των κουνουπιών 
προέρχεται και το αμερικάνικο είδος Κουνουποφά-
γος (Gambusia holbrooki). Ξενικά είδη έχουν εντο-
πιστεί και στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα, όπως ο 
Σαζανοκέφαλος (Liza haematocheilus) που προέρχε-
ται από τον Ειρηνικό και αφού εισήχθη για ιχθυο-
καλλιέργειες στην Μαύρη Θάλασσα, πριν από 15 
χρόνια εμφανίστηκε και στα παράκτια νερά του 
Βόρειου Αιγαίου.

Δεν είναι όμως μόνο το Δέλτα του Νέστου που 
άλλαξε ριζικά με τον εγκιβωτισμό του ποταμού και 

την εντατική γεωργική αξιοποίηση της πεδιάδας 
της Χρυσούπολης με τη χρήση των νερών του πο-
ταμού. Άλλαξε επίσης το τμήμα του ποταμού που 
ανήκει στην πρώτη ενότητα και ένα μεγάλο μέρος 
της δεύτερης, αφού πλέον με την κατασκευή των 
δυο μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων, το φυ-
σικό ποτάμιο σύστημα έχει μετατραπεί σε «ανθρω-
πογενές» λιμναίο. Επίσης τα φράγματα επιφέρουν 
αλλοίωση των φυσικών οικοσυστημάτων σε μεγά-
λες αποστάσεις στο κατάντη τμήμα των ποταμών, 
εξαιτίας των έντονων διακυμάνσεων παροχής και 
θερμοκρασίας του νερού που απελευθερώνεται 
από αυτά. Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας του 
ποταμού κατάντη των φραγμάτων (έως και 12 οC 
τους καλοκαιρινούς μήνες) επηρεάζει το βιολογικό 
κύκλο των ψαριών, αλλά και τη σύσταση της ιχθυ-
οπανίδας στο κατάντη τμήμα του ποταμού, απει-
λώντας πληθυσμούς αυτόχθονων ειδών και ευνο-
ώντας ξενικά είδη όπως η Αμερικάνικη Πέστροφα.

Αν και τα φράγματα προστατεύουν από πλημ-
μύρες την περιοχή και εφοδιάζουν με αρδευτι-
κό νερό τις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής, 
επιφέρουν όμως και αλλαγή της υδροπεριόδου 
του ποταμού, καθώς μεγάλοι όγκοι νερού κατα-
κρατούνται στους ταμιευτήρες κατά τους χειμε-
ρινούς και ανοιξιάτικους μήνες ενώ απελευθερώ-

Υδροηλεκτρικό φράγμα Πλατανόβρυσης
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νονται τους καλοκαιρινούς. Παράλληλα, υπάρχει 
μείωση της τροφοδοσίας των εκβολών με φερτές 
ύλες, καθώς οι μεγαλύτεροι όγκοι τους κατακρα-
τούνται στους ταμιευτήρες, με αποτέλεσμα τη δι-
άβρωση της παράκτιας ζώνης. Επιπλέον μετανα-
στευτικά είδη ιχθυοπανίδας δεν μπορούν πλέον 
να μετακινηθούν από τα ανάντη προς τα κατάντη 
των φραγμάτων και αντίστροφα.

Όμως ακόμη και το αρδευτικό φράγμα των Το-
ξοτών επηρεάζει την ιχθυοπανίδα και ειδικά τα δι-
άδρομα είδη. Τα είδη αυτά είτε αναπαράγονται σε 
ποταμούς, ενώ περνάνε την υπόλοιπη ζωή τους 
στη θάλασσα (ανάδρομα είδη όπως ο Οξύρυγχος), 
είτε αναπαράγονται στη θάλασσα, αλλά ζουν το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στα ποτάμια και 
τα εσωτερικά νερά (κατάδρομα είδη όπως το Χέλι). 
Τα φράγματα εμποδίζουν τη μετανάστευσή τους 
κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, προκαλώ-
ντας μεγάλες μειώσεις στους πληθυσμούς τους ή 
ακόμα και την εξαφάνισή τους. Αν και το μέγεθος 
των φραγμάτων έχει συσχετιστεί με το πρόβλημα 
που προξενείται, στην πραγματικότητα ακόμα και 
μικρά φράγματα ή αναβαθμοί μπορούν να προ-
καλέσουν πρόβλημα, εφόσον εμποδίζουν τη διέ-
λευση των ψαριών. Τέτοια περίπτωση αποτελούν 
τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα που σχεδιάζονται, 

τόσο στον Νέστο αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, 
σε ορεινά συστήματα και σε μικρούς ή μεγάλους 
ποταμούς. Τα ευαίσθητα ορεινά συστήματα όμως 
φιλοξενούν σε πολλές περιπτώσεις μοναδικά είδη 
ψαριών, τα οποία πολλές φορές αποτελούν το μο-
ναδικό γενετικό απόθεμα του είδους. Στον Νέστο 
απαντώνται η Μακεδονική Πέστροφα (Salmo mac-
edonicus), αλλά και η Πετροκαραβίδα (Austropota-
mobius torrentium), είδος προτεραιότητας σύμφωνα 
με την Οδηγία 92/43 της Ε.Ε., που ζει στα ορει-
νά ύδατα σε μικρούς πληθυσμούς που δεν έχουν 
ακόμη καταγραφεί. Για τα είδη αυτά η Ελλάδα έχει 
ως εθνική υποχρέωση τη διατήρηση του γενετικού 
τους αποθέματος και των πληθυσμών τους σε ικα-
νοποιητική κατάσταση. Η διακοπή των μετακι-
νήσεων των παραπάνω ειδών και ο χωρισμός των 
πληθυσμών τους σε δύο ή περισσότερα τμήματα 
θέτει σε κίνδυνο τόσο τους πληθυσμούς όσο και 
το υπάρχον γενετικό απόθεμα. 

Ο Νέστος και τα φράγματά του θα συνεχίζουν 
να έχουν ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώ-
πων της ευρύτερης περιοχής και για αυτό είναι 
αναγκαία η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης δια-
χείρισης του νερού, όπου θα λαμβάνονται υπόψη 
όλες οι χρήσεις του (περιβάλλον, γεωργία, αλιεία, 
ενέργεια). 

Τοπίο στα στενά του Νέστου (φωτ. Κώστας Βιδάκης)

33



Περπατώντας κατά μήκος ενός ποταμού, κάτω από 
ιτιές και πλατάνια, νιώθει κανείς τη ροή της ζω-
ής να κυλά αέναα. Οι ποταμοί αποτελούν πόλους 
έλξης για αναψυχή.  Τις τελευταίες τρείς δεκαετί-
ες έχει αρχίσει μια ευρύτερη τουριστική αξιοποί-
ηση αρκετών ποταμών και ρεματιών στην Ελλά-
δα. Πώς αξιολογούμε σήμερα αυτή την ευαίσθητη 
μορφή ανάπτυξης;

Πλωτά μέσα
Το ράφτινγκ είναι μια μορφή πλωτής κατάβασης 
του ποταμού με φουσκωτές βάρκες που στην Ελ-
λάδα ξεκίνησε δειλά-δειλά στα τέλη του ‘80. Γρήγο-
ρα έγινε γνωστό από τις συναρπαστικές φωτογρα-
φίες αφρισμένων νερών και άγριας φύσης. Αυτές 
οι καταβάσεις ποταμών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον διότι συνδέουν την περιήγηση μέσα στον πο-
ταμό με υψηλά επίπεδα δράσης και συγκίνησης. 
Το ράφτινγκ δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση, απλά 
πολύ καλά καταρτισμένη επιχείρηση οργάνωσης. 

Το καγιάκ και το κανό, γνωστά και από το χώρο 
των Ολυμπιακών αθλημάτων, έχουν επίσης ιδιαί-
τερη εξάπλωση διότι μπορούν να διασχίσουν πο-
λύ μικρότερους ποταμούς, με τεχνικές δυσκολίες. 
Τέλος, υπάρχουν και πιο ήπιες βαρκάδες αναψυ-
χής που διεξάγονται σε τμήματα πλωτών ποταμών 
και στα δέλτα ποταμών. Λόγω των ελλείψεων κα-
τάρτισης ξεναγήσεων, δεν υπάρχει έλεγχος και σαν 
συνέπεια παρατηρούνται φαινόμενα δυσλειτουρ-
γίας στις βαρκάδες. Για παράδειγμα, παράπονα 
για κακή ξενάγηση έχουν ακουστεί στο Δέλτα του 
Αχέροντα. Οι επιχειρήσεις ράφτινγκ που έχουμε 
δει εμείς στον Εύηνο, Λάδωνα, Άραχθο, Βενέτι-
κο, Αλιάκμονα και Βοϊδομάτη δείχνουν ευαισθη-
τοποιημένες σε θέματα περιβάλλοντος. Συνολική 
αποτίμηση της δραστηριότητας στην Ελλάδα δεν 
έχει γίνει ποτέ.  

Πεζοπορία και κατάβαση φαραγγιών
Από τις πιο όμορφες πεζοπορικές εμπειρίες εί-
ναι το παραποτάμιο μονοπάτι. Υπάρχουν ήδη εξέ-
χουσες και πολυδιαφημισμένες πεζοπορίες – από 
τις γνωστότερες είναι ο Βίκος, η Σαμαριά, ο Αχέ-

Οικοτουρισμός στα ποτάμια

Βασιλική Βλάμη και Σταμάτης Ζόγκαρης

* Η Βασιλική Βλάμη είναι εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακές σπουδές 
M.Ed. στον οικοτουρισμό. 

Φαράγγι Δημοσάρη, Νότια Εύβοια  
(φωτ. Θανάσης Μπηνιάρης)
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ροντας, ο Φονιάς και η Νέδα. Πιο εξειδικευμέ-
νη είναι η ορειβατική καταρρίχηση φαραγγιών 
(canyoning) η οποία έχει ήδη δημιουργήσει ορι-
σμένους εξειδικευμένους προορισμούς όπως στη 
Φθιώτιδα, Μαγνησία, και Σαμοθράκη. Σε σχέση με 
πιο παραδοσιακές μορφές πεζοπορίας (κορυφές, 
κορυφογραμμές), οι διαδρομές στα ποτάμια ανα-
πτύχθηκαν πολύ αργότερα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, 
έχουν γίνει και πολλά κακόγουστα και λανθασμέ-
να έργα όπου παραποτάμιες διαδρομές υποβαθ-
μίστηκαν στο όνομα μιας πρόχειρης αξιοποίησης. 
Για παράδειγμα, ανοίχτηκαν «δρόμοι πρόσβασης» 
αντί για μονοπάτια... Σοβαρά προβλήματα και δυ-
σλειτουργία του δικτύου των μονοπατιών παρατη-
ρούνται και εντός προστατευόμενων περιοχών του 
δικτύου Natura 2000. Αυτό είναι προφανές στους 
ξένους επισκέπτες που έχουν ζήσει οργανωμένα 
δίκτυα περιπάτων και διαδρομών σε προστατευό-
μενες περιοχές του εξωτερικού. 

Φυσιοδιφικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

Παραποτάμια δάση, πηγές, παρόχθιοι υγρότοποι, 
και εκβολές αποτελούν οικότοπους ασύγκριτης 
ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Μέσα από 
τον περίπατο, τη φωτογράφηση, ακόμη και την κο-
λύμβηση, ο άνθρωπος νιώθει αναγεννημένος και 
ζωντανός. Εκεί αρχίζει μια βιωματική περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση. Και όμως αυτή η μορφή αξιοποί-
ησης, που είναι και ίσως η πιο ήπια και δημιουρ-
γική, έχει μείνει επίσης πολύ πίσω στην Ελλάδα. 
Ξεχωριστή μνεία θα πρέπει να δώσουμε εδώ σε ορι-

Χάρτης με σημαντικές περιοχές αναψυχής με πλωτά 
μέσα. Για το ράφτινγκ διακρίνονται οι εξής προορισμοί:  

1) Λούσιος - Αλφειός, 2) Άνω Λάδωνας- Ερύμανθος,  
3) Εύηνος, 4) Μέσος ρους Αχελώου και παραπόταμοι,  

5) Άνω ρους Αχελώου, 6) Μέσος ρους Αράχθου- 
Καλαρίτικος Αράχθου, 7) Φαράγγι Αχέροντα  

8) Βοϊδομάτης, 9) Μέσος ρους Αώου, 10) Άνω ρους 
Αλιάκμονα- Βενέτικος, 11) Φαράγγι Αγγίτη,  

12) Κάτω ρους Νέστου. Επίσης πλωτές διαδρομές 
υπάρχουν και σε άλλους ποταμούς με μηχανοκίνητα 

σκάφη, όπως: Α) Αχέροντας, Β) Δέλτα Λούρου - Άραχθου  
Γ) Τέμπη Πηνειού, Δ) Κερκίνη (ημιφυσική «ποταμο-

λίμνη») και Ε) Δέλτα Έβρου. 
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Καγιάκ κοντά στην προτεινόμενη θέση 
κατασκευής φράγματος στον Άραχθο. Το έργο του 

φράγματος Αγίου Νικολάου δεν προχώρησε.  
(φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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σμένα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που 
πράγματι έχουν κάνει προσπάθειες δημιουργικής 
ανάδειξης (π.χ. Κλειτορία, Ακράτα, Σουφλί, Υπάτη, 
Καρπενήσι). Υπάρχουν και ορισμένες πρωτοβουλί-
ες ΜΚΟ που αναπτύσσουν κατασκηνώσεις στη φύ-
ση, ενώ από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τοπικούς συλ-
λόγους και δήμους έχουμε δει καλά παραδείγματα 
«οικολογικού εξωραϊσμού» (π.χ. τα μονοπάτια στη 
ρεματιά της Παύλιανης). Πολλές ευκαιρίες μένουν 
αναξιοποίητες. Σπάνια ακούς για «σεμινάρια φυσι-
κής ιστορίας» στη φύση στην Ελλάδα – και οι ποτα-
μοί είναι ίσως από τα καλύτερα «ανοιχτά σχολεία» 
για κάτι τέτοιο. Στον τομέα της ανάδειξης της φυ-
σικής ιστορίας υπάρχει ένα σημαντικό κενό σε σχέ-
ση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα. Πολλά 
κέντρα πληροφόρησης έκλεισαν, πολλά έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν ήταν άστοχα ή αποτυχημένα. 
Κάποιοι Φορείς Διαχείρισης Προστευόμενων Περι-
οχών σίγουρα συνεισέφεραν, αλλά περισσότερο σε 
συγκεκριμένες τοπικές  προσεγγίσεις. Και αυτό δεν 
έχει αξιολογηθεί ποτέ σε επίπεδο χώρας. 

Η σημασία ορισμένων ποταμών ως τουριστι-
κών πόρων είναι εξέχουσα διότι καθορίζουν μια 
ειδική ταυτότητα που έχει και μεγάλο αντίκτυπο 
συνολικά στην εικόνα του τουρισμού στην Ελλά-
δα. Τα ποτάμια φαντάζουν πολύ στα «τουριστικά 
σποτ» αλλά στην πράξη παίζουν ακόμη πολύ μι-
κρό ρόλο σαν πόλοι πραγματικού οικοτουρισμού. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου η οικο-
τουριστική αξία συμβάλλει σημαντικά στην περι-
φερειακή ανάπτυξη. Η υδατική ανάπτυξη των πο-
ταμών (φράγματα και εκτροπές ποταμών) συχνά 

έχει έρθει σε σύγκρουση με την αναψυχή στη φύ-
ση. Το φαράγγι του Αράχθου προστατεύθηκε τελι-
κώς από τα σχεδιασμένα υδροηλεκτρικά φράγματα 
και λόγω μιας κρυφής βλέψης για συνεχιζόμενη 
αξιοποίηση μιας εξαιρετικής διαδρομής ράφτινγκ 
30 χιλιομέτρων. Η τοπική κοινωνία στον Άραχθο 
έδωσε αποτελεσματική μάχη υπέρ της άγριας φύ-
σης. Δεν είχε την ίδια κατάληξη μια άλλη διένε-
ξη στο μεγάλο φαράγγι του Λαριού του Αλιάκμο-
να που πρόσφατα κατακλύστηκε ολοσχερώς από 
το τεράστιο υδροηλεκτρικό φράγμα του Ιλαρίωνα 
Κοζάνης. Εκεί δεν χάθηκε μόνο μια σημαντική δι-
αδρομή ράφτινγκ... Προφανώς ένας τεχνητός τα-
μιευτήρας δεν παρέχει τη φυσικότητα του ποτα-
μού ή του τοπίου άγριας φύσης.  Στα σχέδια για 
νέα μεγάλα φράγματα είναι πολύ συχνή η αναφο-
ρά σε «πολλαπλούς σκοπούς» των τεχνητών ταμι-
ευτήρων, με συχνές αυθαίρετες αναφορές σε οικο-
τουρισμό και βαρκάδες. Αυτά τα σχέδια απαιτούν 
προσεκτική εκτίμηση του αληθινού κόστους της 
απώλειας ενός ποτάμιου τοπίου άγριας φύσης. 

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ποτάμια τοπία. Η αι-
σθητική αξία καθώς και η εγγενής αξία της άγριας 
φύσης που προσφέρουν πολλά ποτάμια μπορούν 
να αξιοποιηθούν στην τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Η προστασία φυσικών ποτάμιων τοπί-
ων δεν σημαίνει μη-ανάπτυξη. Πολλές φορές είναι 
αυτό που διεθνοποιεί την τουριστική ταυτότητα 
μιας περιοχής και γίνεται μοχλός οικο-ανάπτυξης. 

Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οικοτουρισμός ση-
μαίνει τουρισμός που έμπρακτα προστατεύει τη 
φύση. 

Φαράγγι Λαριού του Αλιάκμονα  
σε κατάβαση το 2008. Σήμερα όλη  
η περιοχή έχει κατακλειστεί  
από φράγμα ύψους 130 μέτρων.  
(φωτ. Σταμάτης Ζόγκαρης)
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Για να γράψει κάποιος «περί ελληνικών ποταμών 
και μυθολογίας» θα χρειαζόταν πολλές σελίδες. 
Αποτελούν κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης. 
Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια συνδέονται μαζί τους 
και συνήθως υπάρχουν περισσότερες από μια εκ-
δοχές για ένα ποτάμι. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν 
μια πολύ μικρή περιήγηση. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, με την 
αλληγορική ιδεο-ανθρωπόμορφη αντίληψη των αρ-
χαίων Ελλήνων, οι ποταμοί ήταν θεοί. Και πώς να 
μην είναι, όταν το νερό είναι πηγή ζωής, είναι αι-
ώνιο, αθάνατο, θείο. Τα ποτάμια και οι πηγές ήταν 
ιερά, το νερό ύψιστο αγαθό. Οι αρχαίοι Έλληνες 
έβλεπαν το γλυκό νερό, γάργαρο, να βγαίνει μέσα 
από πηγές, να ποτίζει γη και καλλιέργειες, να τρο-
φοδοτεί λίμνες, να διασχίζει δάση με σημεία μυ-
στικά και απροσπέλαστα. Αλλά και να γίνεται ορ-
μητικό, είτε λόγω τοπογραφίας είτε λόγω καιρικών 
συνθηκών. Έβλεπαν ένα ποτάμι να μεταμορφώ-
νεται από ήρεμο, ζωογόνο, σε καταστροφικό. Να 

θυμώνει, να παλεύει, να νικά ή να ηττάται. Να να-
νουρίζει ή να βρυχάται. Να είναι αιώνιο, αθάνατο, 
θείο, γι αυτό και του αφιέρωναν ιερά και βωμούς. 
Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές τιμούσαν τους πο-
ταμούς με ιδιαίτερη λατρεία.

Οι ποταμοί ήταν γιοι του Ωκεανού «... αλλά κα-
τόπιν (η Γαία) με τον Ουρανό επλάγιασε και γέν-
νησε το βαθυστρόβιλο Ωκεανόν και τη γλυκόθωρη 
Τηθύα και η Τηθύς εγέννησε στον Ωκεανόν, τους 
Ποταμούς με τα νερά τα γοργοστρόβιλα...» (βλ. 
Ησιόδου Θεογονία, μετάφρ. Π. Λεκατσά), ή ακό-
μα και γιοι του Δία, μια και το νερό, ως βροχή, πέ-
φτει από τον ουρανό. Οι μορφές που τους έδιναν 
εξηγούνται εύκολα αν σκεφτούμε τις εντυπώσεις 
που προκαλούσε, για παράδειγμα, το φιδωτό σχή-
μα τους (φίδι ή δράκος) ή ο θόρυβος των ορμητι-
κών χειμάρρων (μουγκρητό ταύρου).

Παρακάτω παραθέτουμε λίγα στοιχεία από τη 
μυθολογία και την παράδοση που αναφέρονται 
στους ποταμούς Αλιάκμονα, Αλφειό, Αξιό, Αχε-

Τα ελληνικά ποτάμια στη Μυθολογία

Μαρία Ρουσσομουστακάκη
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λώο, Αχέροντα, Ασωπό, Έβρο, Ενιπέα, Εύηνο, Λά-
δωνα, Πηνειό.

Αλιάκμονας
Αλιάκμονας, «άλς» (άλας, θάλασσα) και «άκμων» 
(αμόνι). Ήταν ποτάμια θεότητα, προσωποποίηση 
του ομώνυμου ποταμού της Δυτικής Μακεδονί-
ας. Γιος του Ωκεανού και της Πυθίας. Σύμφωνα 
με άλλη εκδοχή ήταν γιός του Παλαιστίνου -βασι-
λιά της Θράκης- και εγγονός του Ποσειδώνα. Όταν 
έμαθε ο Παλαιστίνος ότι ο Αλιάκμονας σκοτώθη-
κε σε μάχη, έπεσε στον τότε ποταμό Καρμάνορα, 
ο οποίος μετονομάστηκε σε Αλιάκμονα. Σε άλλη 
εκδοχή, ένας βοσκός από την Τίρυνθα, ενώ έβο-
σκε το κοπάδι του στο Κοκκύγιο όρος είδε τυχαία 
το Δία. Τότε ο βοσκός κυριεύτηκε από μανία και 
έπεσε στο ποταμό Καρμάνορα, ο οποίος μετονο-
μάστηκε σε Αλιάκμονα.

Αλφειός
Αλφειός, Αλφέας, Καρμπόν, Ρουφιάς. Σύμφωνα 
με μια εκδοχή, το όνομα Αλφειός προέρχεται από 
το αρχαίο ρήμα «αλφάνω» που σημαίνει πλουτο-
δοτώ, προσφέρω πλούτο, από όπου και η λέξη «τι-
μαλφή». Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ονομάστηκε 
Αλφειός επειδή θεράπευε τη λέπρα (αλφός στην 
αρχαιότητα). Αλφέας στους Βυζαντινούς χρόνους, 
Καρμπόν (Carbon) από τα κάρβουνα που έβγαιναν 
στις όχθες του.

Τον Αλφειό τον λάτρευαν ως θεό της γονιμότη-
τας. Ήταν λένε κυνηγός, γιος του Ωκεανού και της 
Τηθύος. Ερωτεύτηκε την Άρτεμη και στη συνέχεια 
τη νύφη Αρεθούσα, η οποία γυρνώντας κάποτε από 
το κυνήγι, θέλησε να λουστεί στα νερά του. Ο πο-
ταμός την ερωτεύθηκε. Η Αρεθούσα προσπάθησε 
να τον αποφύγει. Ζήτησε τη βοήθεια της Άρτεμης 
η οποία την τύλιξε σε σύννεφο και την έφερε σε ένα 
νησί κοντά στις Συρακούσες όπου τη μεταμόρφωσε 
σε πηγή. Ο Αλφειός μεταμορφώθηκε σε υποθαλάσ-
σιο ποταμό, την ορμητικότητα του οποίου δεν μπό-
ρεσε να εμποδίσει ούτε ο Αδρίας (Αδριατικό Πέλα-
γος). Πέρασε την Αδριατική θάλασσα και ενώθηκε 
με τα νερά της αγαπημένης του, της πηγής πια, Αρε-
θούσας. Σύμφωνα με άλλους μύθους, στις όχθες του 
Αλφειού γεννήθηκε ο θεός Διόνυσος από τη Σεμέλη 
και τον Δία αλλά και στις όχθες του έκλεψε ο Ερμής 
τα βόδια του Απόλλωνα. 

Αχελώος ή Ασπροπόταμος
Πρωτότοκος και μεγαλοπρεπής ήταν ο Αχελώος. 
Τον θεωρούσαν ως το βασιλιά των ποταμών. Από 
αυτόν προέρχονταν οι θάλασσες, οι πηγές και τα 
νερά που πηγάζουν από τη γη. Στην Ιλιάδα μόνο ο 
Δίας θεωρείτο ανώτερος του Αχελώου. Ο Ησίοδος 
τον συγκαταλέγει στα παιδιά της Τηθύος και του 
Ωκεανού. Κόρες του Αχελώου ήταν οι Σειρήνες, 

οι Νύμφες και πολλές πηγές. Οι Εχινάδες νησίδες 
που βρίσκονται κοντά στις εκβολές του ήταν, σύμ-
φωνα με το μύθο, Νύμφες που ξέχασαν να τον τι-
μήσουν και γι’ αυτό τις μεταμόρφωσε σε νησιά. Ο 
Αχελώος είχε αρκετές μορφές. Μπορούσε να μετα-
μορφώνεται. Συνήθως απεικονίζεται με γένια και 
με κέρατα στο κεφάλι και από τη μέση και κάτω 
σαν ψάρι. Άλλες φορές σαν φίδι, σαν ανθρωπόμορ-
φο πλάσμα με κεφάλι ταύρου, που από τα γένια 
του τρέχουν νερά. Στις περισσότερες μορφές του 
ήταν ένα άσχημο τέρας. Ο Αχελώος υπήρξε αντί-
ζηλος του Ηρακλή καθώς ήθελαν και οι δυο για γυ-
ναίκα τους τη Δηιάνειρα. Εκείνη αν και αρραβω-
νιασμένη με τον Αχελώο, προτίμησε τον Ηρακλή 
που πάλεψε με τον Αχελώο για χάρη της. Ο Αχε-
λώος μεταμορφώθηκε σε ταύρο. Ο Ηρακλής τον 
νίκησε και του ξερίζωσε το ένα κέρατο. Ο Αχελώ-
ος αφού παραδέχθηκε ότι νικήθηκε, για να πάρει 
πίσω το κέρατο έδωσε ως αντάλλαγμα στον Ηρα-
κλή ένα κέρατο της Αμάλθειας, τροφού του Δία, 
που ήταν σύμβολο αφθονίας. 

Αχέροντας ή Μαυροπόταμος
Ο Αχέροντας, ήταν γιος της Γαίας. Είναι το πιο 
γνωστό ποτάμι από την ελληνική μυθολογία. Το 
όνομά του υποδηλώνει αυτόν που φέρνει πίκρες 
και δάκρυα (αχέα ρέων). Πίστευαν ότι ο «ψυχοπο-
μπός» Ερμής τον διέπλεε παραδίνοντας τις ψυχές 
των νεκρών στον Χάροντα για να τις πάει στο Βα-
σίλειο του Άδη. Στα νερά του ξεδίψασαν οι Τιτάνες 
στη φοβερή μάχη τους εναντίον των θεών του Ολύ-
μπου. Οι θεοί τότε τον καταράστηκαν, τον καταδί-
κασαν να μένει κάτω από τη γη. Τα νερά του μαύ-
ρισαν, ένα στοιχειό στις πηγές του τα δηλητηρίαζε 
και δεν ξεδίψαγαν πια κανένα. Έγινε ο Μαυροπό-
ταμος. Αιώνες μετά, ο Άγιος Δονάτος σκότωσε το 
στοιχειό και τα νερά του Αχέροντα έγιναν γλυκά. 

Στην πύλη του Άδη, στα σύνορα του Επάνω 
και του Κάτω Κόσμου, έφταναν οι ψυχές των νε-
κρών αφού διέπλεαν με τη βάρκα του Χάροντα 
τον Αχέροντα ποταμό και την παγερή Αχερουσία 
λίμνη που δεν είχε ίχνος ζωής γύρω της. Την πύ-
λη του Άδη φρουρούσε ο σκύλος Κέρβερος με τα 
τρία κεφάλια, τη χαίτη από φίδια και την αγκαθω-
τή ουρά. Ο Χάροντας παραλάμβανε τις ψυχές των 
νεκρών και τις μετέφερε με τη βάρκα του στον Κά-
τω Κόσμο με αντίτιμο για το ταξίδι ένα οβολό, γι’ 
αυτό και οι αρχαίοι έλληνες ενταφίαζαν τους νε-
κρούς τους μαζί με το «εισιτήριό» τους. Οι ψυχές 
όσων δεν είχαν να πληρώσουν ήταν καταδικασμέ-
νες να περιπλανώνται αιώνια στις όχθες του πο-
ταμού. Προσκυνητές του αρχαίου κόσμου επισκε-
πτόταν το Νεκρομαντείο που βρισκόταν στις όχθες 
του Αχέροντα. Εκεί οι ιερείς αφού τους πότιζαν με 
βοτάνια, τους άφηναν να δουν τα είδωλα των νε-
κρών και να μάθουν τα μελλούμενα.
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Έβρος 
Έβρος ή Ρόμβος ή Μαρίτσα. Ο Έβρος, γιος του βα-
σιλιά της Θράκης Κάσσανδρου, κατηγορήθηκε άδι-
κα στον πατέρα του από τη μητριά του Δαμασσίπ-
πη, για βιασμό. Για να αποφύγει τις συκοφαντίες 
και να μην τον σκοτώσει ο ίδιος ο πατέρας του, 
πνίγηκε στον ποταμό Ρόμβο, που από τότε ονο-
μάστηκε Έβρος. Με τον ποταμό Έβρο συνδέεται 
και η ιστορία του Ορφέα, αφού στις όχθες του, κα-
τά μια άποψη, τον κατασπάραξαν οι Μαινάδες και 
πέταξαν το κεφάλι του στο ποτάμι. 

Ενιπέας 
Τον Ενιπέα, που λέγεται ότι ήταν ο ωραιότερος απ’ 
όλους τους ποτάμιους θεούς, ερωτεύθηκε η Τυρώ. 
Ο Ποσειδώνας όμως που την ήθελε, πήρε τη μορ-
φή του Ενιπέα και η Τυρώ γέννησε μαζί του τους 
δίδυμους Πελία και Νηλέα. 

Στα νερά του λουζόταν η Λητώ, μητέρα της θε-
άς Άρτεμης και του θεού Απόλλωνα. Σύμφωνα με 
άλλο μύθο, στο φαράγγι του Ενιπέα κατασπαρά-
χθηκε από τις Μαινάδες ο Ορφέας. 

Εύηνος 
O Εύηνος ή Φίδαρης, ποταμός του νομού Αιτωλο-
ακαρνανίας, πηγάζει από τον Κόρακα της Ευρυ-
τανίας και εκβάλλει στον Πατραϊκό κόλπο. Ήταν 
ποτάμιος θεός, γιος του Ωκεανού και της Τηθύος ή 
γιος του θεού Άρη και της Δημονίκης, ή του θεού 
Άρη και της Στερώπης. Κόρη του ήταν η Μάρπησ-
σα, που για να την παντρευτεί κάποιος θα έπρεπε 
να νικήσει τον Βασιλιά Εύηνο σε αρματοδρομία. 
Όμως ο Ίδας απήγαγε τη Μάρπησσα. Ο Εύηνος τον 
κυνήγησε αλλά δεν μπόρεσε να τον πιάσει. Θύμω-
σε, έπεσε και πνίγηκε στα νερά του ποταμού Λυ-
κόρμα, που ονομάστηκε Εύηνος. 

Στο ποτάμι ζούσε και ο Κένταυρος Νέσσος. Ο 
μύθος με τον Ηρακλή, τον Νέσσο και το δηλητη-
ριασμένο χιτώνα που έδωσε στη Δηιάνειρα, είναι 
από τους πιο γνωστούς. 

Λάδωνας
Ο ποταμός Λάδωνας ήταν γιος του Ωκεανού. Πα-
ντρεύτηκε τη Στυμφαλίδα και απέκτησε δυο κό-
ρες: τη Μετώπη, γυναίκα αργότερα του ποταμού 
Ασωπού και τη Δάφνη. Πολλές ερωτικές ιστορί-
ες διαδραματίστηκαν στο Λάδωνα ποταμό. Κοντά 
στην κοίτη του, στα δάση του Σόρωνα, η Αφρο-
δίτη συναντούσε τον εραστή της θεό Άρη. Εδώ 
ο Λεύκιππος που ντύθηκε γυναίκα για να βρί-
σκεται κοντά στη αγαπημένη του νύμφη Δάφ-
νη, όταν αποκαλύφτηκε, πλήρωσε με τη ζωή του. 
Ο τραγοπόδαρος θεός Πάνας εδώ κυνήγησε την 
όμορφη νύμφη Σύριγγα που εξαντλημένη έφτασε 
στις όχθες του ποταμού, παρακάλεσε τον Λάδωνα 
να την βοηθήσει και εκείνος τη μεταμόρφωσε σε 

καλαμιά. Ο Πάνας έκοψε καλάμια και έφτιαξε το 
μουσικό όργανο που ονομάστηκε σύριγγα.

Πηνειός 
Ο Πηνειός, ποταμός-θεός της Θεσσαλίας, παντρεύ-
τηκε την Κρέουσα (πηγή) κόρη του Ουρανού και 
της Γης που του γέννησε τον Υψέα και τη Στίλβη. 
Κόρες του Πηνειού ήταν και οι Νύμφες, Τρίκκη 
και Λάρισσα. 

Από τους πιο γνωστούς μύθους είναι αυτός 
«της Δάφνης του Απόλλωνα». Η Δάφνη ήταν μια 
νεαρή όμορφη νύμφη, κόρη του Πηνειού. Ήταν 
κυνηγός και είχε αφιερώσει τη ζωή της στην Άρτε-
μη τη θεά του κυνηγιού. Όπως η θεά έτσι και αυτή 
αρνιόταν να παντρευτεί. Την περιτριγύριζαν πολ-
λοί θαυμαστές αλλά τους απέρριπτε όλους, ακό-
μα και τον ισχυρό γιο του Δία τον Απόλλωνα. Ο 
Απόλλωνας ερωτεύθηκε τη Δάφνη και όταν αυτή 
αρνήθηκε τις προτάσεις του την κυνήγησε ανάμε-
σα στα δέντρα. Η Δάφνη φοβήθηκε και προσευχή-
θηκε στον πατέρα της να τη βοηθήσει. Ο πατέρας 
της, της είπε ότι θα την προστάτευε μεταμορφώ-
νοντάς τη σε δέντρο που θα ρίζωνε στην όχθη του 
ποταμού του (τη γνωστή δάφνη). Όταν ο Απόλ-
λωνας ήρθε ψάχνοντας τη Δάφνη, ο πατέρας της 
του είπε ότι μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Ο Απόλ-
λωνας έκοψε μερικά κλαδιά και έπλεξε ένα στε-
φάνι σε ανάμνηση της ομορφιάς της και του έρω-
τά του για αυτήν. Έκανε τη δάφνη ιερό του φυτό 
(η Δάφνη του Απόλλωνα).

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν “Μη διασχίζετε ποτέ 
τα νερά των ποταμών πριν πείτε μια προσευχή...».

Οι σημερινοί Έλληνες μάλλον θα πρέπει να λέ-
νε: «Μη ρυπαίνετε τα νερά των ποταμών. Σεβα-
στείτε αυτή την πηγή ζωής». 

Αχέρων. Χάροντας, το πέρασμα των ψυχών στον Κάτω 
Κόσμο (Alexander Litovchenko, 1861).
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Η βοτανική επιστήμη γεννήθηκε στην αρχαία Αθή-
να τον 4ο - 3ο π.Χ., από το μαθητή του Αριστοτέλη 
Θεόφραστο, ο οποίος ίδρυσε και τον πρώτο στον 
κόσμο βοτανικό κήπο, στις όχθες του Ιλισού, σε 
κτήμα που του παραχώρησε ο φίλος και μαθητής 
του Δημήτριος ο Φαληρεύς.

Ο Θεόφραστος συνέγραψε το πρώτο στον κό-
σμο βιβλίο βοτανικής, με τίτλο «Περί φυτών ιστο-
ρίας», που αργότερα μεταφράστηκε στη λατινική 
με τον τίτλο «De historia plantarum». Το έργο 
αυτό πιστεύεται ότι δεν ήταν εικονογραφημένο, 
ούτε το πρωτότυπο ούτε τα όποια αντίγραφά του. 

Αργότερα, επί Ρωμαιοκρατίας, τον 1ο μ.Χ. αι-
ώνα, ο έλληνας γιατρός Διοσκουρίδης ο Πεδάνι-
ος, που υπηρετούσε στο στρατό του Νέρωνα, συ-
νέγραψε το έργο «De materia medica» (Περί ύλης 
ιατρικής), σε πέντε βιβλία εικονογραφημένα. Από 
αυτά τα βιβλία κυκλοφόρησαν ακολούθως πολλά 

εικονογραφημένα αντίγραφα, από τα οποία σώ-
ζονται σήμερα μερικά, όπως ο «Κώδιξ της Μονής 
Λαύρας», στο Άγιον Όρος, ο «Κώδιξ της Κωνστα-
ντινουπόλεως», που βρίσκεται στην Εθνική Βιβλι-
οθήκη της Βιέννης, ο «Κώδιξ της Νεαπόλεως» και 
ο «Κώδιξ του Μίσιγκαν». Αυτοί οι κώδικες αποτε-
λούν και τα πρώτα δείγματα βοτανικής ζωγραφι-
κής στον κόσμο.

Μετά το έργο του Διοσκουρίδη χρειάσθηκε να 
περάσουν πάνω από δεκαπέντε αιώνες σιωπής, μέ-
χρι να αναβιώσει το ενδιαφέρον για τη Βοτανική 
επιστήμη και τη Βοτανική ζωγραφική. 

Ο Ζοφέφ Πιττόν ντε Τουρνεφόρ, πολύγλωσσος 
κλασικιστής, γιατρός και φυσιοδίφης, υπήρξε από 
τους πρώτους που ξεκίνησαν τις βοτανικές έρευ-
νες στην Ευρώπη. Στο περίφημο βιβλίο του «Ταξί-
δι στην Κρήτη και τις νήσους του Αρχιπελάγους» 
αναφέρεται στα ταξίδια και στις έρευνες που πραγ-

Βοτανική ζωγραφική
Μια τέχνη που δεν την νίκησε η τεχνολογία

Μέρος Ά  Ιστορία και εξέλιξη

του Γιώργου Σφήκα

Flora Graeca Sibthorpiana, εξώφυλλο όγδοου τόμου (αριστερά) και  Ranunculus asiaticus (δεξιά) του Ferdinant Bauer
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ματοποίησε στην ανατολική Μεσόγειο και στα νέα 
είδη φυτών που ανακάλυψε. 

Ο Τουρνεφόρ είχε μαζί του όμως και έναν ζω-
γράφο, τον Κλωντ Ωμπριέ, ο οποίος απεικόνιζε 
τοπία, ζώα και προπάντων φυτά, που τυπώθηκαν 
στο βιβλίο σε μαυρόασπρα σκίτσα, με τη μέθοδο 
της γκραβούρας. Το ταξίδι του Τουρνεφόρ έγινε 
το 1700-1702 και το βιβλίο εκδόθηκε το 1717. Τα 
σκίτσα του Ωμπριέ είναι αρκετά πιστά ώστε, αν 
και τους λείπει το χρώμα, εύκολα αναγνωρίζουμε 
σήμερα τα φυτά που απεικονίζουν. 

Οι βάσεις της σύγχρονης βοτανικής ζωγρα-
φικής τέθηκαν αργότερα, με το δεκάτομο έργο 
«Flora Graeca» του J. Sibthorp από το χαρισματι-
κό αυστριακό ζωγράφο Ferdinant Bauer. Γι αυτό 
το βιβλίο έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο τεύχος. 
Η Flora Graeca ολοκληρώθηκε το 1840, με τη μέ-
θοδο της επιχρωματισμένης γκραβούρας. Δηλαδή 
οι εικόνες των φυτών τυπώθηκαν σε μαυρόασπρες 
γκραβούρες (μόνο τα σκίτσα και οι σκιάσεις) και 
στη συνέχεια, ένα – ένα αντίτυπο, επιχρωματίσθη-
καν με ακουαρέλα από τον Bauer. 

Στα επόμενα χρόνια, καθώς η βοτανική επιστή-
μη διαδιδόταν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και 
η τυπογραφία εξελισσόταν όλο και περισσότερο, η 
βοτανική ζωγραφική γινόταν μια τέχνη όλο και πιο 
απαραίτητη στις διάφορες εκδόσεις. Έχω στα χέρια 

Lavandula  
stoechas  

του Ferdinant  
Bauer

Εικονογραφήσεις του Conium maculatum  
σε διαφορετικά αντίγραφα του Materia Medica  

του Διοσκουρίδη του Πεδάνιου: επάνω από αυτό  
που βρίσκεται στη Βιέννη και κάτω από αυτό  

που βρίσκεται στη Νάπολη

μου μια έκδοση του 1887, του οίκου J. F. Schreiber 
της Στουτγάρδης με τίτλο «Naturgelchichte des 
pflanjen reichs», με απεικονίσεις φυτών της Ευ-
ρώπης αλλά και ορισμένων εξωτικών ειδών. Συνο-
λικά απεικονίζονται 650 είδη σε 93 έγχρωμες σε-
λίδες. Οι εικόνες είναι του G. H. Schubert και η 
εκτύπωση έχει γίνει με τη μέθοδο της πραγματι-
κής λιθογραφίας. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στη 
χάραξη του σχεδίου και των χρωμάτων πάνω σε 
ένα είδος «κλισέ» από ειδική πέτρα (ασβεστολιθι-
κό σχιστόλιθο) και στην εκτύπωση διαδοχικά όλων 
των χρωμάτων πλακάτ. Το σχέδιο και οι σκιάσεις 
εκτυπώνονταν στο τέλος γραμμικά, με μαύρο χρώ-
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Erich-Cramer: 
Primula farinosa

G. H. von Schubert: 
Hyoscyamus niger

Ferdinant Bauer:  
Arum dioscoridis 

Rosa gallica 
pontiana 
του Pierre-
Joseph  
Redouté
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Claude Aubriet: είδος του γένους Crepis που ο Tournefort 
ονομάζει Scorzonera graeca saxatilis et maritima

Claude Aubriet: Verbascum undulatum (επάνω)  
και  Aristolochia hirta (κάτω)

Σύνθεση του 
Erich Cramer
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μα. Η όλη διαδικασία ήταν χρονοβόρα αλλά πολύ 
πιο γρήγορη από τον επιχρωματισμό με το χέρι.

Μια άλλη φημισμένη δουλειά είναι τα περίφη-
μα τριαντάφυλλα του Πιερ Ζωζέφ Ρεντουτέ. Είχε 
ζωγραφίσει όλες τις γνωστές ποικιλίες τριαντάφυλ-
λων της εποχής του και στη συνέχεια, μόνος του 
ετοίμαζε τις λιθογραφίες και τύπωνε αντίγραφα 
τέλεια, που έμοιαζαν σαν να έχουν ζωγραφισθεί 
ένα – ένα στο χέρι. 

Πολύ αργότερα τα έργα του ανατυπώθηκαν με 
το σύγχρονο λιθογραφικό τρόπο. Ακόμη και στις 
μέρες μας κυκλοφορούν στο Παρίσι άλμπουμ με 
τα τριαντάφυλλα του Ρεντουτέ. 

Όταν κάποτε επισκέφθηκε τον Ρεντουτέ ο Μέ-
γας Ναπολέων στο εργαστήριό του τον παρότρυνε, 
αντί να χάνει τον καιρό του με τα τριαντάφυλλα, 
να απεικονίσει ιστορικές στιγμές και μάχες. Εκεί-
νος όμως του απάντησε ότι αυτό που του ζητάει ο 
Αυτοκράτορας το κάνουν πολλοί ζωγράφοι, ενώ τη 
δουλειά τη δική του δεν την κάνει κανένας άλλος. 

Κατά τα τέλη του 19ου και προπάντων στη δι-
άρκεια του 20ου αιώνα η εξέλιξη της τυπογραφί-
ας υπήρξε ραγδαία και αυτό βοήθησε στη διάδο-
ση βιβλίων με εικόνες φυτών, φιλοτεχνημένες από 
γνωστούς ζωγράφους, ειδικευμένους στη βοτανι-
κή ζωγραφική. 

Έχω στη συλλογή μου δύο τόμους με εικόνες 

G. H. von Schubert:  
Papaver Rhoeas (επάνω) 
και Ecballium  
elaterium (κάτω)

Σύνθεση του Erich Cramer
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Τα φυτά της Σαμοθράκης

Από τις εκδόσεις Μίλητος και το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γου-
λανδρή κυκλοφόρησε πρόσφατα 
το βιβλίο «Η χλωρίδα της Σαμο-
θράκης», σε ελληνική και αγγλι-
κή έκδοση. Το βιβλίο είναι προ-
ϊόν πολύχρονης δουλειάς των 
συγγραφέων Bukhard Biel και 
Kit Tan. O B. Biel έχει πραγμα-
τοποιήσει πολλά ταξίδια στο νη-
σί αυτό του Βορείου Αιγαίου και 
έχει παραμείνει σ’ αυτό για με-
γάλα χρονικά διαστήματα. Η Δρ. 
Kit Tan, από το Πανεπιστήμιο 
της Κοπεγχάγης, εκτός από τα 
ταξίδια στη Σαμοθράκη, παρείχε 
επιστημονική υποστήριξη στον 
προσδιορισμό των ειδών, ενώ μια 
σειρά από δημοσιεύσεις νέων για το νησί ειδών εί-
χε προηγηθεί στο επιστημονικό περιοδικό της Σό-
φιας «Phytologia Balcanica». 

Το βιβλίο περιλαμβάνει μια εκτεταμένη εισα-
γωγή, με θέμα την αρχική φυσική βλάστηση και 
τους σημερινούς τύπους βλάστησης της Σαμο-

θράκης και αναλυτική παρουσί-
αση όλων των ειδών της χλωρί-
δας της, συνολικά 977 είδη και 
υποείδη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν βέβαια τα τοπικά ενδη-
μικά του νησιού, όπως ο Galan-
thus samothracicus, η Campanula 
saonisia, το Allium samothracicum, 
η Anchusa samothracica, η Drymo-
calis halacsyana, η Viola samothra-
cica, η Symphiandra samothracica 
κ.λπ. Συνολικά υπάρχουν στο νη-
σί 17 τοπικά ενδημικά είδη και 
υποείδη.

Η μετάφραση από την αγγλι-
κή στην ελληνική γλώσσα έγι-
νε από τον Διονύση Μέρμυγκα, 

ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο Πέτρος Ζα-
μπέλης.

Το σχήμα του βιβλίου είναι 21,5 Χ 29, οι σελί-
δες είναι 224 και τιμάται 50 ευρώ. 

Γ. Σφήκας

φυτών της Κεντρικής Ευρώπης, φιλοτεχνημένες 
από τον Erich Cramer και τυπωμένες σε σύγχρονο 
λιθογραφείο, τη δεκαετία 1950-60. Εντύπωση προ-
καλεί η ακρίβεια στο σχέδιο αλλά και η ωραία σύν-
θεση του κάθε φυτού, καθώς επίσης και οι λεπτο-
μέρειες, που φθάνουν στα όρια της τελειότητας. 

Είναι φανερό ότι τα φυτά έχουν ζωγραφισθεί 
από φυσικού, αλλά επίσης ότι έχουν γίνει από 
σπουδαίο καλλιτέχνη. Πριν από όλα ο Cramer ήταν 
ένας καλός ζωγράφος, προτού γίνει βοτανικός ζω-
γράφος. Είναι επίσης φανερό ότι γνώριζε συστη-
ματική βοτανική. 

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα υπήρξαν πολλοί 
άξιοι καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με τη βοτα-
νική ζωγραφική, στη Βόρεια, Κεντρική και Δυτι-
κή Ευρώπη, αλλά και στη Βόρεια Αμερική. Ενδει-
κτικά μόνο αναφέρω μερικούς, όπως η Barbara 
Everard, που έχει κάνει τα σκίτσα στο βιβλίο του 
O. Polunin «Flowers of Europe» και στο βιβλίο 
των O. Polunin και A. Huxley «Flowers of the 
Mediterranean» ή όπως η Victoria Gordon, στο 
βιβλίο των A. Huxley και W. Taylor «Flowers of 
Greece and the Aegean». 

Ακόμη πρέπει να αναφέρω την αξεπέραστη 
δουλειά του Verner Hancke, στο βιβλίο του Run 
Löwenmo «Arbres et Arbustes de Parks et de 
jarden» καθώς και τις πολύ καλής ποιότητας εικό-
νες ενδημικών φυτών της Πελοποννήσου, στο βιβλίο 

των Kit Tan και Γρηγόρη Ιατρού «Endemic Plants 
of Greece – Peloponnese» από τον Bent Johnsen. 

Σύνθεση του Erich Cramer
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Βιβλιοπωλείο της ΕΕΠΦwww.eepf.gr/books

Εκτός από τα βιβλία, από 
τα γραφεία μας μπορείτε 
επίσης να προμηθευτείτε 

μια σειρά οικολογικών 
προϊόντων γραφικής ύλης 

για παιδιά και μεγάλους, 
ευχετήριες κάρτες με 

εξαίρετες φωτογραφίες με 
θέμα πουλιά, πεταλούδες, 

φυτά και μανιτάρια (€5), 
καθώς και το σήμα της 

Εταιρίας, με το έμβλημά 
της, τον Κρητικό Αίγαγρο  
(€5 απλό ή €10 σε ασήμι). 

Ελλάδα. Η χώρα της ποικιλότητας. Νίκος Πέτρου. Δεμένο 29x29cm, 372 σελ.  
Διατίθεται ξεχωριστά σε ελληνική και σε αγγλική έκδοση.

€60 
(για τα μέλη €55)

Δαδιά, Νίκος Πέτρου €12

Κερκίνη, Νίκος Πέτρου €12

Οι πεταλούδες της Ελλάδας, Λάζαρος Παμπέρης, 768 σελ. €85

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

Ορχιδέες Της Ελλάδας, Νίκος Πέτρου - Μαρία Πέτρου - Μάριος Γιαννακούλιας, 320 σελ. €60 

Όλυμπος 100 χρόνια. Πηνελόπη Ματσούκα, 123 σελίδες. 
Διατίθεται ξεχωριστά σε ελληνική και σε αγγλική έκδοση.

€25 

Πετώντας πάνω από το Αιγαίο. Γιάννης Γαβαλάς.
Οδηγός των πουλιών της Ηρακλειάς και των γύρω νησίδων.

€18

100 Ενδημικά φυτά της Ελλάδας, Σωτήρης Αλεξίου (ελληνικά & αγγλικά) €20

Αναζητώντας το τοπίο, Γιώργος Πολίτης €16

Μεταμορφώνοντας το τοπίο, Γιώργος Πολίτης €16

Η Φυσική Κληρονομιά μας, Αξία - Προστασία, Πρακτικά Συνεδρίου και Λεύκωμα, 160 σελ. €25

Φυτά σε αρχαία ελληνικά νομίσματα, Hellmut Baumann, 80 σελ., δεμένο €20

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

Οδηγοί Πρεσπών, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, βιβλίο + 4 χάρτες €22

Η ζωή στις Ελληνικές Θάλασσες και τη Μεσόγειο, 248 σελ. €22

Τα Ψάρια της Ελλάδας, Δαυίδ Δημήτρης Κουτσογιαννόπουλος €20

Γεωλογική Κληρονομιά, Καλειδοσκόπιο, 102 σελ. + cd. €17

Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη (για μέλη της ΕΕΠΦ και δημότες Αγίου Δημητρίου ειδική τιμή €7) €12

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Γένους Θηλυκού, Αντιόπη Φραντζή, Εκδ. Χρ. Δάρδανος €12

Ecotouristic Guide of Greece, George Sfikas & Grigoris Tsounis €10

Flowers of Greece, George Sfikas €10

Φυτά, Γιατρειά, Χαρά του νου και του κορμιού, 48 σελ. €6

Διατηρώντας τη φύση, διατηρείς τη ζωή, Βασικές έννοιες βιολογίας - οικολογίας,  
Μελετώ τα φυτά, Σπερματόφυτα, Μαρία Ρουσσομουστακάκη, 56 σελ. 

€6

Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλά. Χρυσάνθη Τσιαπαλή €5,50

Θεόφραστος της Ερεσού, Suzanne Amigues, 56 σελ. €10

Βιβλιοπωλείο της ΕΕΠΦ

Φυτά
γιατρειά - χαρά  

του νου και του κορμιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ATHENS
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LIFE11 NAT/GR/1014

Η υλοποίηση του έργου LIFE11 
NAT/GR/1014 συνεχίζεται με 
εντατικό ρυθμό και σύμφωνα 
με το προβλεπόμενο χρονοδιά-
γραμμα. 

Στο πλαίσιο των προπαρα-
σκευαστικών Δράσεων Α.1-Α.7 
συνεχίστηκε η ανάλυση των δε-
δομένων που προέκυψαν από τις 
επισκέψεις στο πεδίο της ομά-
δας του έργου με σκοπό τη με-
λέτη των φυτοκοινωνιών και της 
χλωριδικής σύνθεσης στους οικό-
τοπους προτεραιότητας που είναι 
στόχοι έργου, τόσο στον Εθνικό 
Δρυμό Οίτης όσο και στο Όρος 
Καλλίδρομο. Παράλληλα προχώ-
ρησε η επεξεργασία και αξιολό-
γηση των στοιχείων που συγκε-
ντρώθηκαν την προηγούμενη 
χρονιά και ολοκληρώθηκαν πολ-
λά παραδοτέα. Σχεδιάστηκαν 
χάρτες χωροθέτησης και εξάπλω-
σης των ειδών και των οικοτό-
πων  προτεραιότητας του έργου. 
Σε εξέλιξη επίσης είναι η οργά-
νωση του ερμπαρίου με είδη της 
χλωρίδας των δύο περιοχών στό-
χων του έργου. Τα είδη της χλω-
ρίδας που έχουν συλλεχθεί είναι 
χαρακτηριστικά των εποχικών λι-
μνίων και των ορεινών λιβαδιών. 
Το ερμπάριο οργανώνεται στις 
εγκαταστάσεις του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πενεπιστημίου 
Αθηνών. 

Στο πλαίσιο της Δράσης Α.9, 
ο ορνιθολόγος Χαράλαμπος Αλι-
βιζάτος, πραγματοποίησε δύο 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ευχαριστούμε θερμά τη VODAFONE, 
υποστηρικτή του έργου LIFE11 NAT/
GR/1014, «ForOpenForests».

ακόμα επισκέψεις στην Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της 
Οίτης. Στο διάστημα αυτό ετοί-
μασε και παρέδωσε στην ομάδα 
του έργου τα προβλεπόμενα πα-
ραδοτέα. Μέρος των παραδοτέων 
ήταν και οι προδιαγραφές για την 
κατασκευή των τεχνητών φωλιών 
αλλά και οι θέσεις που πρέπει να 
τοποθετηθούν. Βάσει αυτών των 
προδιαγραφών και στο πλαίσιο 
της υλοποίησης της δράσης C.8 
τοποθετήθηκαν συνολικά 30 φω-
λιές σε συγεκριμένες θέσης στην 
ΖΕΠ της Οίτης. Πιο συγεκριμέ-
να είκοσι φωλιές τοποθετήθηκαν 
για τον Αιγωλιό (Aegolius funere-
us) και δέκα για τον Λευκονότη 
Δρυοκολάπτη (Dendrocopos leucot-
os). Μόλις επιτρέψουν οι καιρικές 
συνθήκες θα τοποθετηθούν και 
οι υπόλοιπες φωλιές στις προ-
τεινόμενες θέσεις. Οι τεχνητές 
φωλιές θα ελέγχονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της δράσης C.3, κολάρα με πο-
μπούς GPS έχουν τοποθετηθεί 
σε ένα κοπάδι βοοειδών που βό-
σκουν στο Καλλίδρομο. Η κίνηση 
του κοπαδιού παρακολουθείται 
μέσω δορυφόρου και η ανάλυση 
των μετακινήσεών του θα βοη-
θήσει να βγουν χρήσιμα συμπε-
ράσματα και προτάσεις για την 
ένταση της βόσκησης στα ορεινά 
λιβάδια και στα εποχικά λιμνία. 

Στις εγκαταστάσεις του Ιν-
στιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) συνεχίστηκαν 
οι καλλιεργητικές φροντίδες για 
την ανάπτυξη των δενδριλίων κυ-
παρισσιού (Cupressus sempervirens) 
τα οποία θα χρησιμοπουθούν ως 
υποκείμενα για τον εμβολιασμό 
με μοσχεύματα από μαλόκενδρο 
(Juniperus foetidissima). Τα εμβολι-
ασμένα μοσχεύματα θα χρησιμο-
ποιηθούν για εμπλουτισμό του 
οικότοπου προτεραιτητας Junipe-
rus foetidissima στον Εθνικό Δρυ-
μό Οίτης. 

Την Παρασκευή 2 και το Σάβ-
βατο 3 Οκτωβρίου η ΕΕΠΦ, σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Νομού Φθι-
ώτιδας και το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας 
- Υπάτης, οργάνωσε σεμινάριο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 
τίτλο «Θεωρητικές προσεγγίσεις 
και πρακτικές εφαρμογές». Το σε-
μινάριο παρακολούθησαν περισ-
σότεροι από εβδομήντα εκπαι-
δευτικοί του Νομού Φθιώτιδας.  

Ο γράφων παρουσίασε το 
έργο στη διεθνή συνάντηση του 
προγράμματος Green Key, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο 
στις 20 Οκτωβρίου. Την παρουσί-
αση παρακολούθησαν πάνω από 
πενήντα άτομα από τριάντα τρεις 
διαφορετικές χώρες.

Τέλος, στα μέσα Δεκεμβρί-
ου υποβλήθηκε η ενδιάμεση έκ-
θεση προόδου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το επόμενο διά-
στημα αναμένονται οι παρατη-
ρήσεις της ΕΕ.

Χρήστος Γεωργιάδης 
Διευθυντής του έργου Life11NAT/

GR/1014 «For Open Forests»
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Η Ελλάδα κατέχει μία ξεχωριστή 
πρωτιά ανάμεσα στις χώρες που 
συμμετέχουν στα προγράμματα 
του FEE, καθώς είναι η πρώτη 
χώρα στην οποία πραγματοποι-
ήθηκαν δύο διαδοχικές διεθνείς 
συναντήσεις εθνικών χειριστών 
(National Operators Meeting 
- NOM). Η ΕΕΠΦ δημιούργησε 
ιστορικό προηγούμενο με την 
ανάληψη της ευθύνης διοργάνω-
σης των ΝΟΜ των προγραμμά-
των Γαλάζιες Σημαίες και Green 
Key. Η συνάντηση των εθνικών 
χειριστών του προγράμματος Γα-
λάζιες Σημαίες πραγματοποιήθη-
κε στα Χανιά, 15-18 Οκτωβρί-
ου και του προγράμματος Green 
Key στο Ρέθυμνο 19-22 Οκτω-
βρίου.

Προκειμένου να μπορέσουν 

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

Γαλάζιες 
Σημαίες

Παρουσίαση του προγράμματος 
καθώς και τον πλήρη κατάλογο 
των ξενοδοχειακών μονάδων που 
βραβεύονται με το σήμα οικολογι-
κής ποιότητας The Green Key θα 
βρείτε και στον ιστοχώρο του προ-
γράμματος  στη διεύθυνση http://
www.greenkey.gr

να πραγματοποιηθούν διαδοχι-
κά οι δύο εκδηλώσεις, μεταφέρ-
θηκε ο χρόνος διεξαγωγής της 
συνάντησης εθνικών χειριστών 
του προγράμματος Green Key, 
από το Απρίλιο που ήταν αρχι-
κά προγραμματισμένη προκειμέ-
νου να συμπέσει με εκείνη του 
προγράμματος Γαλάζιες Σημαί-
ες. Το FEE είχε πλήρη εικόνα για 
τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγ-
χειρήματος, εμπιστεύθηκε όμως 
την ΕΕΠΦ, αναγνωρίζοντας το 
επίπεδο της δουλειάς που έχει 
πραγματοποιηθεί όλα τα χρόνια 
της συνεργασίας μας. 

Αυτή η αναγνώριση των προ-
σπαθειών και των αποτελεσμά-
των, σε συνδυασμό με τη στή-
ριξη φίλων και συνεργατών, 
εξασφάλισαν την επιτυχία της 

Οι συναντήσεις εθνικών 
χειριστών Γαλάζιων Σημαιών  

και Green Key 2014 στην Κρήτη
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διοργάνωσης. Η επιτυχία όμως δεν ήρθε μόνο σε 
οργανωτικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να διαπιστώσουν το εξαιρετικό επίπεδο 
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα, 
τον υψηλό βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης των διαχειριστών ακτών και ξενοδοχειακών 
μονάδων των Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ ήρθαν 
σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία 
και την παραδοσιακά άψογη κρητική φιλοξενία. Η 
εμπειρία των 7 ημερών για τους 100 περίπου φι-
λοξενούμενούς μας από 51 χώρες, αποτέλεσε τον 
καλύτερο πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού. 

Ως οικοδεσπότες είχαμε την ευκαιρία να μοι-
ραστούμε με τους συναδέλφους μας από όλο τον 
κόσμο τις εμπειρίες και τις ιδέες μας για την εφαρ-
μογή των δύο προγραμμάτων στην πράξη, με πολ-
λές από τις πρακτικές διαχείρισης να αποτελούν 
πρωτότυπες και ιδιαίτερα αποδοτικές εφαρμογές, 
που άμεσα βρήκαν μιμητές. Στις συνεδριάσεις δό-
θηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητή-
σουν, να προβληματιστούν, να οραματιστούν και 
να σχεδιάσουν την πορεία των δύο προγραμμάτων. 
Ο βασικότερος στόχος αυτών των ετήσιων εκδη-
λώσεων είναι η διασφάλιση του πνεύματος συνερ-
γασίας μεταξύ των χωρών και το κυνήγι της διαρ-
κούς βελτίωσης των προγραμμάτων.

Είναι αυτονόητο ότι ο σχεδιασμός και υλο-
ποίηση των συναντήσεων εθνικών χειριστών δεν 

Blue Flag

NATIONAL  
OPERATOR MEETINGS 

2014

Chania 
15-19 October

Rethymno 
19-22 October

Foundation  
for Environmental 
Education

Nikis 20, 105 57 Athens, Greece, Τel. 210 3224944, 210 3314563, Fax 210 3225285, info@eepf.gr, www.eepf.gr

IN COOPERATION WITH

M U N I C I PA L I T Y  
OF RETHYMNO

NATIONAL OPERATOR FOUNDER
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ες στα Χανιά. 
Θα ήταν παράλειψή μας να 

μην αναφερθούμε ονομαστικά 
στη συμβολή της Αλίκης Βαβού-
ρη και της Διονυσίας Παπαδο-
πούλου, οι οποίες προσφέρουν 
ενεργά τις πολύτιμες υπηρεσίες 
τους στην Εταιρία, στηρίζοντας 
τις πρωτοβουλίες της. Ήμασταν 
ιδιαίτερα ευτυχείς που δουλέψα-
με με τον Βαγγέλη Ρούσσο, συ-
νεργάτη της Εταιρίας στην Κρή-
τη, ο οποίος επιφορτίστηκε με το 
δύσκολο έργο του συντονισμού 
των επαφών και δράσεων στα 
Χανιά και το Ρέθυμνο προκειμέ-
νου να υλοποιηθούν χωρίς απρό-
οπτα και οργανωτικά σφάλματα 
οι συναντήσεις. Επίσης ευχαρι-
στούμε τους νέους μας φίλους  
στην Κρήτη, Μιχαήλ - Γεώργιο 
Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Καμη-
λάκη. 

θα μπορούσε να πραγματοποιη-
θεί χωρίς τη συμβολή των εθε-
λοντών της ΕΕΠΦ, της τοπικής 
και περιφερειακής αυτοδιοίκη-
σης και των κατά τόπους ενώσε-
ων επαγγελματιών. Καθοριστική 
στην επιτυχία της διοργάνωσης 
ήταν η συμβολή του Λεωνίδα 
Κόλλα, αντιπροέδρου του ΔΣ και 
επιφορτισμένου με την αρμοδι-
ότητα των δύο προγραμμάτων. 
Ουσιαστική για την πληρέστερη 
εκπροσώπηση της Εταιρίας ήταν 
η παρουσία του Νίκου Πέτρου, 
προέδρου του ΔΣ, ο οποίος πα-
ραβρέθηκε στις συναντήσεις  και 
των δύο προγραμμάτων, καθώς 
επίσης και του Σταμάτη Σκα-
μπαρδώνη, μέλους του ΔΣ με 
την αρμοδιότητα των εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων, ο οποίος 
συμμετείχε στη συνάντηση του 
Προγράμματος Γαλάζιες Σημαί-
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Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά,  
τους φίλους και συνεργάτες:
Τοπική αυτοδιοίκηση
 Περιφέρεια Κρήτης:  

Ήρα Βουτσαλά, Παναγιώτης Α. Σημανδηράκης 
 Δήμος Χανίων:  

Γιώργος Φραγγεδάκης
 Δήμος Ρεθύμνης:  

Πέπη Μπιρλιράκη
Τοπικές ενώσεις επαγγελματιών
 Ένωση Ξενοδόχων Χανίων

 ATRION HOTEL
 AVRA IMPERIAL
 CRETA PALM
 GIANNOULIS HOTELS AND RESORTS  
(SANTA MARINA BEACH)

 INDIGO MARE
 IOLIDA BEACH
 MINOA PALACE
 PANORAMA
 PEGASUS HOTEL
 PILOT BEACH RESORT
 PORTO PLATANIAS

 Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης
 AQUILA PORTO RETHYMNO
 AQUILA RITHYMNA BEACH
 ATRIUM HOTEL
 BIO SUITES HOTEL
 GRECOTEL WHITE PALACE
 IDEON HOTEL
 ILIOS BEACH HOTEL
 KRITI BEACH
 MINOS MARE & MINOS MARE ROYAL
 STERIS ELEGANT BEACH
 THEARTEMIS PALACE

 Σύλλογος επαγγελματιών εστίασης Ρεθύμνης
 1600 – Raki Ba Raki

 Yποστηρικτές εκδήλωσης
 ΑΝΕK lines
 GAEA - ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
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Την υποδοχή της δεύτερης μέ-
ρας εργασίας της διεθνούς συ-
νάντησης εθνικών χειριστών του 
Προγράμματος Γαλάζιες Σημαί-
ες 2014 είχε αναλάβει, με πα-
ράκληση της ΕΕΠΦ,  το γνωστό 
συγκρότημα Pilot Beach Resort, 
που ιδρύθηκε, επεκτάθηκε και 
λειτουργεί με εξαιρετικά αποτε-
λέσματα υπό την ιδιοκτησία και 
διοίκηση του Πτεράρχου ε.α. κυ-
ρίου Γιώργου Παπαδάκη.

Χάρις στην προσωπική ευαι-
σθησία του κ. Παπαδάκη, των 
συνεργατών του και στελεχών 
του συγκροτήματος στα θέματα 
προστασίας του φυσικού περι-
βάλλοντος, η ακτή του ξενοδοχεί-
ου Pilot Beach Resort βραβεύε-
ται συνεχώς κι επαξίως από το 
2006 με τη Γαλάζια Σημαία, ενώ 
πλέον το ξενοδοχείο βρίσκεται 
ανάμεσα στα πρώτα που βρα-
βεύθηκαν για το 2015 και με το 
Green Key, με πλήρη συμμόρφω-
ση σε όλα τα κριτήρια.

Η υποδοχή των 80 περίπου 
συμμετεχόντων στη συνάντηση 
υπήρξε υποδειγματική από κάθε 
άποψη. Άψογος και άνετος χώρος 
με όλη την αναγκαία για μια πα-
ρόμοια εκδήλωση τεχνική εγκα-
τάσταση, συνεχής παρουσία προ-
σωπικού για την εξυπηρέτηση 
των συνέδρων, και ένα λουκούλιο 
γεύμα, με κρητικά κυρίως προϊό-
ντα, που κατέπληξε τους συνδαι-
τυμόνες. Ο chef μάς εκμυστη-
ρεύτηκε ότι είχε ειδική εντολή 
από τον κ. Παπαδάκη να προ-
σφερθεί ό,τι το καλύτερο διαθέ-
τει ο τόπος και αυτό έγινε!

Ο κ. Παπαδάκης προσέφερε 
ευγενικά στους συνέδρους πληρο-
φοριακό υλικό για τον τόπο, συ-
νοδευόμενο από ένα μπουκάλι βι-
ολογικού λαδιού πιστοποιημένης 
προέλευσης που παράγεται από 
τον ελαιώνα του συγκροτήματος, 
κάτι που ενθουσίασε όλους.

Μετά το τέλος της συνά-
ντησης είχε οργανωθεί ομαδική 

επιθεώρηση της ακτής του ξε-
νοδοχείου, κατά την οποία διαπι-
στώθηκε η ποιότητα υπηρεσιών 
που συνεπάγεται η βράβευσή της 
με τη Γαλάζια Σημαία. Ο δυνατός 
αέρας δεν επέτρεψε δυστυχώς να 
απολαύσουν όσοι θα το ήθελαν 
το μπάνιο τους στη θάλασσα αλ-
λά αυτό δεν εμπόδισε το γενικό 
κέφι και τον ενθουσιασμό των 
εθνικών χειριστών για την εμπει-
ρία από ένα εξαίρετο παράδειγμα 
βράβευσης, σε διεθνές επίπεδο.

Η προσωπική πλέον γνωρι-
μία με τον κ. Παπαδάκη και τα 
διευθυντικά στελέχη του ξενοδο-
χείου οδηγεί σε μιαν εμβάθυνση 
των σχέσεων, με κοινές ενέργει-
ες για τη διαφύλαξη και ανάδει-
ξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΕΕΠΦ ευχαριστεί ιδιαίτε-
ρα για την προσφορά του ξενο-
δοχείου Pilot Beach Resort, που 
αποτελεί παράδειγμα προς μί-
μηση για άλλες ξενοδοχειακές 
μονάδες.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα PILOT στα Χανιά, μια εξαιρετική 
περίπτωση υποδοχής και εξυπηρέτησης
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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 δρα-
στηριότητες, 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.

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμπελοκήπων Δυτικής 

Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

αντίστοιχα: Σαββίδου Νικολέττα 
ΠΕ70, Αναστασιάδης Γεώργιος 
ΠΕ70, Κεχαγιά Δέσποινα ΠΕ70, 
Αριστειδάκη Αναστασία ΠΕ08 
και Ντώνες Γεώργιος ΠΕ11

Σκοπός του προγράμματος 
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες το δάσος και 
μέρος της βιοποικιλότητάς  του, 
να κατανοήσουν τη σχέση του 
δάσους με την κοινωνία, να ευ-
αισθητοποιηθούν στις συνέπειες 
καταστροφής των δασών και να 
αντιληφθούν τη συμβολή τους 
στη βελτίωση της ποιότητας της 
ανθρώπινης ζωής.

Μεθοδολογία
Μέθοδος project, ομαδοσυ-
νεργατική, βιωματική μάθηση, 

επίσκεψη στο πεδίο, δραματο-
ποίηση, παιχνίδια ρόλων και ει-
καστικές δημιουργίες.

Κριτήρια επιλογής του 
θέματος

Η σημασία και η αξία του δά-
σους για τη ζωή.

Η αλόγιστη καταστροφή 
των δασικών εκτάσεων στη χώ-
ρα μας.

Η δυνατότητα βιωματικής 
προσέγγισης για τη ζωή στο δά-
σος και για τη συμβολή του στην 
ποιότητα ζωής.

Η δυνατότητα σύνδεσης του 
σχολείου με την τοπική κοινω-
νία, φορείς, ειδικούς και υπη-
ρεσίες (ο ρόλος του σχολείου ως 
ανοικτό κοινωνικό σύστημα).

Η εύκολη προσέγγιση και 
επεξεργασία του θέματος μέσα 
από διαφορετικά γνωστικά αντι-
κείμενα.

Πορεία υλοποίησης του 
προγράμματος

Οι μαθητές αρχικά χωρίστηκαν 
σε ομάδες και επέλεξαν ονόμα-
τα γι’ αυτές που σχετίζονται με 
θέματα που αφορούν το δάσος. 
Τους διανεμήθηκε ένα διερευ-
νητικό ερωτηματολόγιο με έν-
νοιες σχετικές και στη συνέχεια 
συνέλεξαν άρθρα σχετικής θεμα-
τολογίας από εφημερίδες και το 
διαδίκτυο. Έγιναν παρουσιάσεις 
σχετικά με το δάσος και ειδικό-
τερα για το δάσος του Σέιχ Σου, 
καθώς και συζήτηση για τα άγρια 
ζώα που ζουν σε ένα δάσος και 
συζητήθηκαν οι συνθήκες αιχ-
μαλωσίας τους. Ακολούθησε δι-
άλογος με ερωτοαποκρίσεις και 
έγινε διασύνδεση της προϋπάρ-
χουσας γνώσης που ήδη είχαν  
αποκομίσει οι μαθητές μέσα από 

τη διερεύνηση της Γεωγραφίας Ε 
τάξης, τη Φυσική  Στ τάξης και 
τη Μελέτη Περιβάλλοντος Α και 
Γ τάξης με τη νέα γνώση. Έγινε 
λόγος για τη νομοθεσία που προ-
στατεύει κάποιες δασικές εκτά-
σεις (Εθνικοί Δρυμοί) στην Ελ-
λάδα και διερευνήθηκε η έννοια 
του όρου περιαστικού δάσους 
για το Σέιχ-Σου.

Συγκεντρώθηκαν πολλά το-
πωνύμια ελληνικών περιοχών 
που σχετίζονται με το δάσος (τα-
ξινομήθηκαν κατά νομό) καθώς 
και παροιμίες και αινίγματα. Δι-
ανεμήθηκε ερωτηματολόγιο με 
στόχο τη στατιστική επεξεργα-
σία και ανάλυση στο πλαίσιο δι-
ασύνδεσης της γνώσης με ενό-
τητα σχετικής θεματολογίας των 
Μαθηματικών Στ τάξης. Κατα-
σκευάστηκαν πολλές εικαστικές 
δημιουργίες μεταξύ των οποί-
ων επιτραπέζια, κολάζ, παζλ και 
ένας τοίχος του σχολείου μας βά-
φτηκε και μεταμορφώθηκε σε 
δάσος. Γράφτηκαν μηνύματα 
και συνθήματα, ποιήματα, άρ-
θρα, παραμύθια, κόμικς και κα-
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τασκευάστηκαν τροφικές αλυσί-
δες. Τέλος διαβάστηκαν βιβλία 
σχετικής θεματολογίας και έγινε 
η ανάλογη ανάλυση, εμβάθυνση 
και επεξεργασία.

Επισκεφτήκαμε το δάσος του 
Σέιχ Σου και παρακολουθήσα-
με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
«Δάσος: το πράσινο εργοστά-
σιο». Τα παιδιά έμαθαν βιωμα-
τικά για τη ζωή στο δάσος και 
για τη συμβολή του στην ποιό-
τητα ζωής μας. Μαζέψαμε, αγγί-
ξαμε και φάγαμε καρπούς, γνω-
ρίσαμε και μυρίσαμε διάφορα 
είδη φυτών. Φτιάξαμε φυτολόγιο 
με τα φυτά που συγκεντρώσα-
με. Επισκεφτήκαμε την έκθεση 
για το απολιθωμένο δάσος της 
Λέσβου που φιλοξενήθηκε από 
το Κέντρο Διάδοσης των Τεχνών 
και των Επιστημών (Πλανητάριο 
Θεσσαλονίκης). 

Γράψαμε επιστολή προς το 
Δασαρχείο και την Πυροσβε-
στική και τους καλέσαμε να έρ-

θουν στο σχολείο μας. Γράψαμε 
επιστολή και στο Δήμαρχο, επι-
σκεφτήκαμε το Δημαρχείο και 
του ζητήσαμε να μας βοηθήσει 
να κάνουμε δενδροφύτευση στο 
στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάν-
δρου.

Στο τέλος έγινε μια συζήτη-
ση αξιολόγησης του προγράμμα-
τος όπου οι μαθητές κατέθεσαν 
τις προσωπικές τους απόψεις και 
τις εμπειρίες που αποκόμισαν. 
Συνεργάστηκαν, διερεύνησαν, 
ανακάλυψαν, βίωσαν, ανέπτυ-
ξαν κριτική σκέψη, παρατήρη-
σαν, άντλησαν πληροφορίες, 
ήρθαν σε επαφή με τις νέες τε-
χνολογίες, δημιούργησαν, δια-
σύνδεσαν τη σχολική γνώση με 
την καθημερινή πραγματικότητα 
και έμαθαν μέσα από το παιχνί-
δι πολλά, χρήσιμα και ενδιαφέ-
ροντα πράγματα…

Τμήματα που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα: Α1, Γ1, ΣΤ1

Νέοι Δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον

Νέοι Δημοσιογράφοι
για το περιβάλλον

Το Δίκτυο απευθύνεται σε Γυμνάσια 
και Λύκεια, όπου ομάδες μαθητών, 
σε συνεργασία με άλλα σχολεία 
στην Ελλάδα, και σ’ άλλες Ευρωπαϊ-
κές χώρες, χειρίζονται ως δημοσιο-
γράφοι κάποιο κοινό πρόβλημα του 
περιβάλλοντος, με εργαλείο επι-
κοινωνίας το Internet. 

Διεθνής διαγωνισμός 
άρθρου, φωτογραφίας και 

βίντεο
Το Δίκτυο «Νέοι Δημοσιο-

γράφοι για το περιβάλλον» συ-
νεχίζει και αυτή τη χρονιά ακά-
θεκτο τη δράση του, με  βασικό 
στόχο  την ευαισθητοποίηση και 
την εκπαίδευση των μαθητών/
τριών ώστε να δράσουν υπεύ-
θυνα για τη βελτίωση, διατήρη-
ση και προστασία του περιβάλ-
λοντος. Νέα σχολεία δείχνουν το 
ενδιαφέρον  τους και συμμετέ-
χουν ενεργά, καθημερινά.

Το FEE, Διεθνής Συντονιστής 
του Δικτύου ΠΕ «Νέοι Δημοσι-

ογράφοι για το Περιβάλλον», δι-
εξάγει κάθε χρόνο Διεθνή Δια-
γωνισμό για την ανάδειξη του 
καλύτερου άρθρου, φωτογραφί-
ας και βίντεο με περιβαλλοντικό 
περιεχόμενο. Στο Διεθνή αυτό 
Διαγωνισμό μπορούν να πάρουν 
μέρος όλα τα σχολεία, Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια,  που συμ-
μετέχουν στο Δίκτυο.

Έτσι και φέτος, προσκαλέ-
σαμε όλα τα σχολεία που ανή-
κουν στο Πρόγραμμα να συμμε-
τάσχουν στο διεθνή διαγωνισμό, 
ερευνώντας και αποτυπώνοντας 
σε κείμενο (άρθρο) ή εικόνα (φω-
τογραφία , βίντεο) περιβαλλοντι-
κά θέματα σε σχολικό, τοπικό ή 
ευρύτερο επίπεδο. Τα περιβαλ-
λοντικά θέματα με τα οποία μπο-

ρούν να ασχοληθούν οι μαθητές 
μπορούν να αφορούν σε διάφο-
ρες θεματικές ενότητες όπως 
κλιματική αλλαγή, βιοποικιλό-
τητα, νερό, απορρίμματα κ.ά. 

Τα σχολεία που ενδιαφέρο-
νται να συμμετάσχουν στο Δια-
γωνισμό πρέπει να στείλουν τα 
άρθρα, τις φωτογραφίες και τα 
βίντεό τους μέχρι την Τετάρτη 
1 Απριλίου 2015 σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία 
της ΕΕΠΦ.

Ευχόμαστε και φέτος να δού-
με ονόματα ελληνικών σχολείων 
στις πρώτες θέσεις των νικητών 
του Διεθνούς Διαγωνισμού!

Δομνίκη Χαριτοπούλου 
Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνάντηση Διεθνών 
Χειριστών του Θεματικού 

Δικτύου,  Κάρντιφ, Ουαλία
H συνάντηση των Διεθνών Χει-
ριστών του Θεματικού Δικτύου 
«Οικολογικά Σχολεία», έγινε στο 
Cardiff της Ουαλίας και διήρκε-
σε 3 ημέρες (Πέμπτη 4, Παρα-
σκευή 5 και Σάββατο 6 Δεκεμ-
βρίου 2014).

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος» απόγευμα της Τετάρτης 
3 Δεκεμβρίου, εν αναμονή του 
ταξιδιού για τη  Διεθνή συνάντη-
ση στην άγνωστη για μένα πόλη 
του Cardiff. Το μεγάλο αεροπο-
ρικό ταξίδι και η αγωνία του τε-
λείωσαν με την εξαιρετικά θερμή 
υποδοχή και φιλοξενία από τους 
εργαζόμενους στην τοπική οργά-
νωση Keep Wales Tidy. Τα πά-
ντα κανονισμένα στην εντέλεια. 
Πριν ακόμα ξεκινήσουμε, είχαμε 
στα χέρια μας κάθε δυνατή πλη-
ροφορία για την πόλη και τη συ-
νάντηση! Καμιά λεπτομέρεια δεν 
φάνηκε να έχει ξεφύγει!

Χαράματα της Πέμπτης 04-

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα Δί-
κτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο οποίο συμμετέχουν σχολεία 
όλων των βαθμίδων από όλη την Ελ-
λάδα, και έχει στόχο την εξοικείωση 
των μαθητών και μαθητριών, αυρια-
νών πολιτών, με περιβαλλοντικά προ-
βλήματα και τη διαμόρφωση θετικής 
στάσης για την αντιμετώπισή τους. Εί-
ναι μάλιστα το μεγαλύτερο Δίκτυο Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
αριθμεί περισσότερες από 50 χώρες, 
5.000 τοπικά διαμερίσματα, 35.000 
σχολεία (από τα οποία περισσότερα 
από 10.000 είναι βραβευμένα), 
600.000 εκπαιδευτικούς και περισ-
σότερους από 10.000.000 μαθητές 
ανά τον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά 
το John S. Fafalios Foundation, υπο-
στηρικτή του δικτύου.

12-14, ξύπνησα πανέτοιμη για τη 
μεγάλη συνάντηση! Η πόλη, μυ-
θική πριγκίπισσα, ξυπνούσε μέσα 
στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαι-
ρα κι εγώ ένας ξένος παρατηρη-
τής, αποφάσισα να την απαθα-
νατίσω στις πιο ωραίες στιγμές 
της, μια και το πολύ φορτωμέ-
νο πρόγραμμα της συνάντησης, 
δεν θα μου άφηνε περιθώριο να 
τη θαυμάσω!

Ξενοδοχείο Maldron, κα-
τά τις 10:30 π.μ., ξεκίνησε το 
εργαστήριο, με το καλωσόρι-
σμα από τους διοργανωτές και 
την Gosia Luszczek από το FEE 
International,η οποία μας μίλη-
σε και για την εκστρατεία «Litter 
Less». Η εκστρατεία διοργανώ-
νεται από το Διεθνή Συντονιστή 
του Δικτύου «Οικολογικά Σχο-
λεία» το FEE, αφορά τα Σχολεία 
της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης και 
χρηματοδοτείται από την εται-
ρεία Wrigley. Ακολούθησαν οι 
παρουσιάσεις των δράσεων των 
σχολείων 3 χωρών, της Ουγκά-
ντας, της Κροατίας και της Λι-

θουανίας, που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της εκστρατείας «Litter 
Less».

Στη συνέχεια έγινε μια πρώ-
τη γνωριμία μεταξύ των συμμε-
τεχόντων.

Οι εργασίες της συνάντη-
σης συνεχίστηκαν με την πολύ 
ενδιαφέρουσα εισήγηση του Dr 
Michael John O’ Mahony, (Το-
μέας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης, εθελοντική οργάνωση An 
Taisce, Ιρλανδία) που αφορού-
σε την αξιολόγηση της επίδρα-
σης της εκστρατείας και η οποία 
γίνεται με τη διανομή ενός ερω-
τηματολογίου με τυχαίο τρόπο. 

Στο απογευματινό εργαστή-
ριο αναπτύχθηκε η μεθοδολο-
γία του προγράμματος «Οικολο-
γικά Σχολεία». Την παρουσίασε 
η Brid Conneely η Διευθύντρια 
του προγράμματος από το Fee 
Ιnternational. Εμψυχωτές του 
εργαστηρίου ήταν η ομάδα της 
οργάνωσης Keep Wales Tidy.

Η επίσημη έναρξη της συνά-
ντησης των Διεθνών Χειριστών 
του Δικτύου έγινε την Παρα-
σκευή 5 Δεκεμβρίου, στην οποία 
ήταν παρόντες όλοι  οι συμμετέ-
χοντες, που προέρχονταν και από 
τις 59 χώρες του κόσμου όπου 
υπάρχουν εθνικοί χειριστές του  
Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία»

Τα εργαστήρια που ακο-
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λούθησαν τα προλόγισαν οι 
Brid Conneely Διευθύντρια 
του προγράμματος από το Fee 
International και Laura Hickey, 
μέλος του Συμβουλίου με υπευ-
θυνότητα για τα Οικολογικά Σχο-
λεία. 

Κατά τη διάρκεια των εργα-
στηρίων παρουσιάστηκαν και οι 
δράσεις 5 σχολείων της Ουαλίας, 
από εκπροσώπους των οικολο-
γικών επιτροπών των σχολείων. 
Ήταν πολύ συγκινητικό για μέ-
να όταν ακούστηκε από μια μα-
θήτρια ένας χαιρετισμός στα ελ-
ληνικά! Στην έκθεση των έργων 
των μαθητών όπου περιηγηθήκα-
με, υπήρχαν οι δράσεις των σχο-
λείων και τα αποτελέσματά τους, 
με τα τεχνήματα που είχαν κατα-
σκευάσει. Οι μαθητές των σχολεί-
ων επιθυμούσαν συνεργασίες με 
αντίστοιχα «Οικολογικά Σχολεία» 
άλλων χωρών και μας έδωσαν τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοι-
νωνίας τους!

Στη συνέχεια, ακολούθησε 
ένα εργαστήριο στο οποίο τα έργα 
των ομάδων που είχαν σχηματι-
στεί από τους συμμετέχοντες και 
που άντλησαν τα  θέματά τους 
από το πρόγραμμα των «Οικολο-
γικών Σχολείων» –όπου όλοι με-
τρήσαμε τις δυνάμεις μας από 
την άποψη ταχύτητας, φαντασί-
ας και πρωτοτυπίας– αξιολογή-
θηκαν από εξωτερικό κριτή και 
...διακρίθηκαν – ορισμένα του-

λάχιστον απ’ αυτά!
Αξίζει να αναφερθεί ότι από 

τη συνάντηση των διεθνών χει-
ριστών μαγνητοσκοπήθηκαν κά-
ποια τμήματα, όπως και το γεγο-
νός ότι πάρθηκαν συνεντεύξεις 
από τους συμμετέχοντες, από μα-
θητές σχολείων που ανήκαν στο 
δίκτυο «Νέοι δημοσιογράφοι για 
το περιβάλλον» και οι οποίοι εί-
χαν πάρει το ρόλο τους εξαιρετι-
κά σοβαρά, όπως φάνηκε από τις 
ερωτήσεις τους!

Εκπληκτική ήταν η διοργάνω-
ση της συνάντησης από την ομά-
δα της οργάνωσης keep Wales 
Tidy. Εκτός από τους μόνιμα ερ-
γαζόμενους, ομάδα εθελοντών, 
ήταν πάντα δίπλα μας για να εξα-
σφαλίσουν τις καλύτερες συνθή-
κες για τη διαμονή και την ικα-
νοποίησή μας! Στα τρία βραδινά 
γεύματα που είμασταν όλοι μα-
ζί ανταλλάξαμε απόψεις, εμπει-
ρίες, λύσαμε απορίες, μιλήσαμε 
για τους προβληματισμούς μας, 
γελάσαμε, περάσαμε υπέροχα! Η 
ξενάγηση και το γεύμα στο κά-
στρο της πόλης ήταν για όλους 
μας μια εκπληκτική εμπειρία. Ευ-
χόμαστε και η επόμενη συνάντη-
ση των Διεθνών Χειριστών να εί-
ναι τόσο εποικοδομητική όπως 
αυτή!

Βαρβάρα Πετρίδου 
Πρόεδρος της Συντ/κής Επιτροπής 
του Δικτύου και Υπ/νη Περιβ. Εκπ. 

Δ/σης Β’βάθμιας Εκπ. Β΄Αθήνας
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«Άλλοι πετούν,  
άλλοι πεινούν»

Στόχος του Δικτύου «Φύση χωρίς 
σκουπίδια» είναι η ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης για την καλύτερη 
διαχείριση των απορριμμάτων και για 
τη διατήρηση ενός καθαρού και πο-
λιτισμένου περιβάλλοντος. Χορηγός 
του Δικτύου και της δράσης είναι η 
ALPHA BANK, την οποία ευχαρι-
στούμε θερμά. 

6ο Δημοτικό Σχολείο 
Κηφισιάς – Πηνελόπη Δέλτα 

2013-2014 
«Ανακύκλωση αρχίζει κι ο 

πλανήτης μας πανηγυρίζει»

Κριτήρια επιλογής θέματος: 
1. Η ανάγκη ενασχόλησης με το 
θέμα προέκυψε από την υπερ-
χείλιση των κάδων απορριμμά-
των των τάξεων μας μετά από τα 
διαλείμματα, θέαμα το οποίο δεν 
άρεσε στα παιδιά και το σχολία-
σαν αρνητικά. Το θέαμα, λοιπόν, 
αυτό μας κινητοποίησε να διε-
ρευνήσουμε από τι κυρίως υλι-
κά προέρχονται τα σκουπίδια, 
πού καταλήγουν και αν υπάρχει 
τρόπος να μειωθούν δραστικά.
2. Επίσης, το σχολείο μας ανή-
κει σε ένα Δήμο ο οποίος είναι 
ευαισθητοποιημένος σε θέμα-
τα ανακύκλωσης και μαθητές 
του σχολείου μας έχουν κερδί-
σει βραβεία σε διαδημοτικούς 
διαγωνισμούς, κάνοντας ανακύ-
κλωση.
3. Η σχολική μας μονάδα, επί-
σης, κατέχει δύο κάδους κομπο-

στοποίησης και τα παιδιά έρχο-
νται από πολύ νωρίς σε επαφή 
με το κoμπόστ, το οργανικό λί-
πασμα το οποίο χρησιμοποιούμε 
στα φυτά του κήπου μας.
Σκοπός του προγράμματος:  
Να κατανοήσουν τη σπουδαιό-
τητα της ανακύκλωσης για τη 
ζωή μας και το περιβάλλον και 
να μάθουν να μην πετούν στον 
απλό κάδο υλικά που μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν.
Στόχοι του προγράμματος:
1. Να αποκτήσουν περιβαλλο-
ντική συνείδηση και να μάθουν 
να σέβονται το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο ζουν.
2. Να συνειδητοποιήσουν ότι η 
αλόγιστη χρήση κάποιων υλικών 
θα οδηγήσει  σε εξαφάνισή τους.
3. Να γνωρίσουν ποια υλικά ανα-
κυκλώνονται και ποια όχι ( πλα-
στικό, χαρτί, αλουμίνιο, σίδηρος, 
γυαλί, κoμπόστ). 
4. Να μάθουν να χρησιμοποιούν 
απλά μέσα και «άχρηστα υλικά», 
να δημιουργήσουν κατασκευές 
σχετικές με το θέμα.
5. Να μάθουν να συνεργάζονται 

και να εκφράζουν τις απόψεις 
τους.
6. Να μάθουν να εκφράζονται 
μέσα από παιχνίδια ρόλων, χρη-
σιμοποιώντας το σώμα τους (διά-
φορα παιχνίδια, θεατρικά δρώ-
μενα).
Πεδία σύνδεσης με το ανα-
λυτικό πρόγραμμα: Γλώσσα, 
μαθηματικά, μελέτη περιβάλ-
λοντος, εικαστικά, μουσική, πλη-
ροφορική.
Επισκέψεις/μετακινήσεις στο 
πλαίσιο του προγράμματος:
1. Κέντρο ανακύκλωσης κου-
τιών αλουμινίου στο Μαρούσι.
2. ΚΠΕ Λαυρίου και παρακο-
λούθηση του προγράμματος «Τί-
ποτα δεν πάει χαμένο».
Δραστηριότητες  που εκπονή-
θηκαν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος:
1. Εικαστικές δημιουργίες από 
άχρηστα υλικά.
2. Παρουσίαση από την κ. Ελέ-
νη Σβορώνου του παραμυθιού 
«Ιστορίες για σκουπίδια».
3. Ανάγνωση βιβλίων σχετικών 
με το θέμα της ανακύκλωσης
4. Φύλλα εργασίας σχετικά με 
το θέμα.
5. Κατασκευή κάδων ανακύ-
κλωσης στην τάξη και συλλογή 
απορριμμάτων τα οποία κατα-
γράφουμε προκειμένου στο τέ-
λος της χρονιάς να ανακηρυχθεί 
«ο καλύτερος ανακυκλωτής» 
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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
«Οι κύκλοι του πράσινου»

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον 
μια πραγματικότητα ορατή στην 
καθημερινή μας ζωή κι όχι μόνο 
από τους επιστήμονες. Τα κλιμα-
τιστικά είναι απαραίτητα σε κά-
θε σπίτι, αφού η αστική θερμι-
κή νησίδα κάνει πιο δύσκολα τα 
καλοκαίρια μας. Η περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση των μαθητών 
είναι ανάγκη να περάσει από το 
στάδιο της απλής περιβαλλοντι-
κής ενημέρωσης, στο στάδιο της 
προσωπικής ευθύνης και συλ-
λογικής δράσης. Στόχος να συ-
νειδητοποιήσουν οι μαθητές την 
αξία του πράσινου στην ποιότη-
τα ζωής των ανθρώπων, υιοθε-
τώντας αξίες, στάσεις και συμπε-
ριφορές και παρεμβαίνοντας με 
προτάσεις αλλαγής για την πό-
λη τους.

Ξεκινήσαμε με τη σύσταση 
«περιβαλλοντικής επιτροπής» 
στο σχολείο μας. Στη συνέχεια 
φυτεύοντας γλάστρες δημιουρ-
γήσαμε μια πράσινη γωνιά στην 
αίθουσά μας. Ακολούθησε ένας 
περίπατος στη γειτονιά, όπου 
φωτογραφίσαμε μπαλκόνια, για 

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. 

ανάμεσα στους μαθητές.
6. Κατασκευή ανακυκλωμένου 
χαρτιού στην τάξη.
7. Πειράματα σχετικά με το 
χρόνο αποσύνθεσης διαφόρων 
προϊόντων.
8. Καθαρισμός και εξωραϊσμός 
του γειτονικού πάρκου.
9. Παρασκευή οργανικού λιπά-
σματος (κομπόστ).
Αξιολόγηση του προγράμμα-
τος: Στο τέλος πραγματοποιή-
θηκε αξιολόγηση του προγράμ-

ματος και παρατηρήθηκε ότι οι 
μαθητές άλλαξαν στάση απένα-
ντι στα απορρίμματα, καθώς κά-
θε φορά σκέφτονταν αν κάποια 
από αυτά μπορούσαν να ανακυ-
κλωθούν ή όχι.

Συντονιστές Εκπαιδευτικοί: 
Αστερίου Μαρία (Ά  τάξη)
Τσικνάκου Φιλιώ (Β́  τάξη)

Μουταντζή Γεωργία (Ολοήμερο)
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πόλης όμως μπορεί να πολλα-
πλασιαστεί και με τις πράσινες 
στέγες, για τις οποίες μελετήσα-
με όλα τους τα πλεονεκτήματα 
και δημιουργήσαμε ένα ενημε-
ρωτικό σποτάκι (αναρτημένο στη 
https://www.youtube.com/
watch?v=xc86c82-H8Y. Τέλος 
ασχοληθήκαμε με την προστα-
σία των δασών κι εδώ συνέβαλε 
η συμμετοχή μας σε πρόγραμμα 
του ΚΠΕ Καστρίου.

Οι μαθητές ερεύνησαν, συ-
ζήτησαν, έπαιξαν, ζωγράφισαν, 
πληκτρολόγησαν, πλούτισαν τις 
γνώσεις τους σε περιβαλλοντικές 
έννοιες, ήρθαν σε επαφή με τη 
φύση και αναγνώρισαν την αξία 
του πράσινου. Ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε στην ενεργοποίησή τους 
ως πολίτες οι οποίοι έχουν το δι-
καίωμα, τη δύναμη, αλλά και την 
υποχρέωση, να παρέμβουν σε 
ένα δημόσιο χώρο, να προτεί-
νουν δράσεις σε θεσμικά πρόσω-
πα, όπως ο Δήμαρχος, και τελι-
κά να προσφέρουν στο πράσινο 
μέλλον της πόλης τους, αντι-
λαμβανόμενοι έτσι την ιδέα και 
αξία του Ενεργού Πολίτη. Δεύ-
τερο σημαντικό σημείο ήταν η 
υιοθέτηση καλών και προοδευ-
τικών πρακτικών, όπως οι πρά-
σινες στέγες των κτηρίων.

5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου 
Τάξη: Ε΄2013-2014 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: 
Μπακάλη Στέλλα

να βραβεύσουμε τον ιδιοκτήτη 
του πιο πράσινου μπαλκονιού. 
Σειρά είχε η πλατεία της συνοικί-
ας με τα «ξεχασμένα» παρτέρια. 
Επιλέξαμε ένα και εξασφαλίζο-
ντας τη σχετική άδεια, το φυτέ-
ψαμε με βότανα και αρωματικά 
φυτά. Ακολούθησε η παρέμβα-

ση στην πόλη. Μετά από μια 
περιήγηση στην πόλη έχοντας 
τον αστικό χάρτη στα χέρια μας, 
αποφασίσαμε να παρέμβουμε με 
ένα άρθρο και μια επιστολή προς 
το Δήμαρχο, προτείνοντας ση-
μεία της πόλης που απαιτούν κι 
άλλο πράσινο. Το πράσινο μιας 
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Η εταιρία Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1935 και αποτελεί ένα από τα παλαιότε-
ρα ιδιωτικά ασφαλιστικά συγκροτήματα στην Ελλάδα.  Στη μακρά πορεία των 80 χρόνων μέχρι σήμερα εκπροσώπησε 
στην Ελλάδα διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς [BALOISE, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG), ALICO AIG 
Life], με πολλούς από τους οποίους συνέπραξε και συμπράττει μετοχικά.

Το 2004, η ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. μετατρέπεται σε Εταιρία Συμμετοχών, τροποποιεί τους κατα-
στατικούς σκοπούς της και διατηρώντας στο ακέραιο τη βασική ασφαλιστική δραστηριότητά της, αναπτύσσει ποικίλο 
επενδυτικό ενδιαφέρον σε ανερχόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Στο διάστημα των 80 αυτών χρόνων το Συγκρότημα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. παρέμεινε στο επίκε-
ντρο των ασφαλιστικών εξελίξεων στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό χώρο, διατηρώντας τις διεθνείς και 
τοπικές επαφές της στο βιομηχανικό, ναυτιλιακό και εμπορικό τομέα, με βασικούς άξονες ανάπτυξης τη φερεγγυότη-
τα, την αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό, συνδεδεμένα με την παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.  
για την ευγενική χορηγία της ασφάλισης των γραφείων μας.

Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΡ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθη-
κε για πρώτη φορά ένα Πανδικτυακό Σεμινάριο που 
απευθυνόταν σε όλους τους υπεύθυνους Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων 
της Ελλάδος. Στόχος ήταν η ενημέρωσή τους για τα 
Δίκτυα ΠΕ που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης. 

Με δυναμική παρουσία των υπευθύνων από δια-
φορετικά σημεία της Ελλάδος, στο σεμινάριο έγιναν 
παρουσιάσεις από μέλη των Συντονιστικών Επιτρο-
πών των Δικτύων και παρουσιάστηκαν καλές πρακτι-
κές χρήσιμων εφαρμογών. Μια πολύ εποικοδομητι-
κή συζήτηση εξελίχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων 
στην εκδήλωση και έγιναν ενδιαφέρουσες προτάσεις 
για τη συνέχιση των Δικτύων.

Σημαντική η παρουσία του κου Γιάννη Γεροντί-
νη που εκπροσώπησε τον κύριο Παπαχρήστου, Δ/
ντη Α’βάθμιας Διεύθυνσης Σπουδών, τονίζοντας τη 
στήριξη των Δικτύων ΠΕ της ΕΕΠΦ από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από υπευ-
θύνους που δεν κατάφεραν λόγω υποχρεώσεων να 
παραβρεθούν, το σεμινάριο προγραμματίζεται να 
επαναληφθεί. Ευχαριστούμε πολύ όσους παραβρέ-
θηκαν και συντέλεσαν με την παρουσία τους στην 
επιτυχία της εκδήλωσης.

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά
Υπεύθυνη Συντονισμού Δικτύων Π.Ε.  

& Ευαισθητοποίησης

Πανδικτυακό Σεμινάριο
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Τα μέλη και οι φίλοι της ΕΕΠΦ μπορούν να εγγραφούν στις εκδρομές, 
ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης των προγραμμάτων, ένα μήνα 
πριν από την εκάστοτε ημερομηνία εκδρομής, με δήλωσή τους στο 
ταξιδιωτικό γραφείο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL, Πανεπιστημίου 67, Αθήνα, 
τηλ. 210 324 0036 & 210 324 5604, ώρες 9.00-17.00). 

 Στις μονοήμερες εκδρομές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώ-
σουν έως 4 άτομα.

 Στις πολυήμερες εκδρομές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώ-
σουν 1 άτομο για κράτηση μονόκλινου δωματίου, έως 2 άτομα για 
δίκλινο και έως 3 άτομα για τρίκλινο δωμάτιο. 

 Για την επικύρωση της κράτησης των πολυήμερων εκδρομών η ελά-
χιστη προκαταβολή προσδιορίζεται σε 20€/διανυκτέρευση και κατα-
τίθεται εντός 5 ημερών από την έναρξη των δηλώσεων. 

 Η εξόφληση του τιμήματος των πολυήμερων εκδρομών & η πληρω-
μή των μονοήμερων γίνεται το αργότερο 15 ημέρες πριν την αναχώ-
ρησή τους με κατάθεση για το ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL στις τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αρ. λογ/σμού 155/345655-26-IBAN: GR5401 101 
5500 0001 5534 5655 26 (ΓΟΥΝΑΡΑΣ Δ.- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥ.)
ALPHA BANK αρ. λογ/σμού 101 00 2310 213310-IBAN: GR82 0140 
1010 1010 0231 0213 310 (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥ.)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ. λογ/σμού 6249-010-101-689-IBAN : GR96 0171 2490 
0062 4901 0101 689 (ΓΟΥΝΑΡΑΣ Δ.- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥ.)

 Σε περίπτωση ακύρωσης 15 ημέρες προ της αναχώρησης γίνεται 
παρακράτηση της προκαταβολής και 14 έως 0 ημέρες γίνεται παρα-
κράτηση της συνολικής αξίας συμμετοχής, εκτός αν η θέση καλυφθεί 
σε εύλογο χρόνο, από τυχόν λίστα αναμονής.

 Για τα μέλη μας που, για οποιονδήποτε λόγο, συμμετέχουν στις μο-
νοήμερες εκδρομές με δικό τους μέσο, θα ορίζεται κατά περίπτωση 
ποσό συμμετοχής για την κάλυψη των γραμματειακών εξόδων και των 
παρεχόμενων εξυπηρετήσεων.

 Τα μέλη & οι φίλοι, που συμμετέχουν σε εκδρομές που περιλαμ-
βάνουν 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 πεζο-
πορία ατόμων που δεν διαθέτουν την αναγκαία δυνατότητα, ή δεν 
έχουν τον εκάστοτε κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό.

 Δηλώσεις συμμετοχής για περιπάτους & ξεναγήσεις στη Γραμματεία 
της ΕΕΠΦ, τηλ. 210 322 4944 (εσ. 101) από 10.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.

Πρόγραμμα Εκδρομών - Ομιλιών

Πληροφορίες για τα αναλυτικά προγράμματα, το κόστος και τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μπορούν  
να βρουν τα μέλη και οι φίλοι της ΕΕΠΦ στην ιστοσελίδα μας: http://eepf.gr/el/trips 

Δευτέρα  
16 Φεβρουαρίου

«Οι Πελεκάνοι στην Ελλάδα & την Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Προστασία τους». Ομιλητής:  
Γιώργος Κατσαδωράκης, Βιολόγος - περιβαλλοντολόγος, ειδικός σε θέματα διαχείρισης 
υγροτόπων και προστατευόμενων περιοχών, ορνιθολόγος. Στα γραφεία της Εταιρίας στις 19:00.

Σάββατο  
28 Φεβρουαρίου

Μοναστήρι Οσίου Λουκά - Ελικώνας. Ξενάγηση στο Μοναστήρι του Όσιου Λουκά από τον  
βυζαντινολόγο Παναγίωτη Βοκοτόπουλο. Γνωριμία με τα χωριά (Κυριάκι, Ζερίκι κ.α.) και 
πεζοπορία σε μονοπάτια του Ελικώνα. Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  
 Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 στο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL.

Κυριακή  
1 Μαρτίου

Μοναστήρι Οσίου Λουκά - Ελικώνας. Επανάληψη της εκδρομής της 28.2.15. Ξενάγηση από  
τον Δρα Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Σταύρο Αρβανιτόπουλο. Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  
 Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 στο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL.

Σάββατο  
14 Μαρτίου

Μονή Καισαριανής - Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών - Πεζοπορία στο 
αισθητικό δάσος Υμηττού. Ξεναγός στη Μονή Καισαριανής: Σταύρος Αρβανιτόπουλος,  
Δρ. Βυζ. Αρχαιολογίας. Ξεναγός στη χλωρίδα του Υμηττού: Jan Jordan, μέλος ΕΕΠΦ. Αρχηγός: Ντον 
Μάθιους.   Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ.

Σάββατο - Κυριακή  
28 -29 Μαρτίου

Νοτιανατολική Αργολίδα. Δίδυμα, Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι, Φαράγγι Καταφύκι, Σπήλαιο Φράχθι, 
Κοιλάδα. Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  
 Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 στο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL.

Δευτέρα  
30 Μαρτίου

«Ελληνικοί Βοτανικοί Κήποι: εκτός τόπου διατήρηση και αξιοποίηση της Ελληνικής Χλωρίδας». 
Οι Ελληνικοί Βοτανικοί Κήποι, ο ρόλος τους στην εκτός τόπου διατήρηση καθώς και η συνεισφορά 
τους στην προστασία και αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών μέσα 
από ορθές πρακτικές. Ομιλήτρια: Δρ. Ελένη Μαλούπα, γεωπόνος, εξειδικευμένη στη Βιολογία και 
Φυσιολογία Φυτών. Στα γραφεία της Εταιρίας στις 19:00.

Σάββατο  
18 Απριλίου

Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους, φαράγγι Ζαστάνι, λίμνη 
Κουμουνδούρου. Ξεναγός: Ειρήνη Βαλλιανάτου, Δρ. Βιολόγος, συστηματική βοτανικός - 
φυτοκοινωνιολόγος, επιμελήτρια του Βοτανικού Κήπου Διομήδους. Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  
 Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 18 Μαρτίου  2015 στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ.

Σάββατο  
25 Απριλίου

Ελευσίνα. Αρχαιολογικός χώρος & μουσείο, παράκτια Ελευσίνα, ΚΠΕ Ελευσίνας.   
Ξεναγός: Στέλλα Γαλανοπούλου, μέλος ΕΕΠΦ, εθελόντρια. Αρχηγοί: Ντον Μάθιους, Μαριάνα 
Δεδάκη.  Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ.

Σάββατο  
9 Μαΐου

Πάρνηθα. Αρχηγός: Νίκος Βαβούρης, Μέλος ΕΕΠΦ. Πεζοπορία από το Μπάφι, στη Βρύση Κυρά, 
στο Μεσιανό Νερό και στη Μόλα & επιστροφή.  
 Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 στο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL.

Πέμπτη - Δευτέρα  
21-25 Μαΐου

Πρέσπες - Νυμφαίο. Προϊστορικός οικισμός Δισπηλιού Καστοριάς. Στις Πρέσπες:  Άγιος Γερμανός, 
πεζοπορία, βαρκάδα, παρατήρηση πουλιών, Καταφύγιο Λύκου & Αρκούδας στο Νυμφαίο κ.ά. 
Αρχηγός: : Ντον Μάθιους.  Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 21 Απριλίου 2015 στο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL.
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Παλαιά Μέλη: Μπο ρεί τε και σείς να ε ξο φλή σε τε τη συν δρομή σας με έ ναν από 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 η θεματολογία και η ποιότητα του Περιοδικού μας σας ικανοποίησε 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.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, 
οι συνδρομές μας μειώθηκαν. Από τον Μάρτιο του 2014 οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Τα κτι κό μέ λος . . . . . . .€ 25 Νέ ος (έ ως 24 ε τών) . . . € 5 (Με αποστολή του περιοδικού μέσω e-mail)

Α ρω γό μέ λος . . . . . . . € 75 Μέ λος ε ξω τε ρι κού. . . .€ 50  Εταιρικό μέλος  . . . .  1.000 ΕΥΡΩ

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  Εταιρικό μέλος 

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
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λο γ/σμός GR78 0172 0490 0050 4907 2975 500 .  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 στους τραπεζικούς λογαριασμούς που εμφανίζονται παραπάνω ειδοποιώντας μας, ή να μας τη στείλετε με 
όποιον τρόπο επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο παραστατικό, για φορολογική χρήση. 

Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές.

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση και online στη διεύθυνση: http://www.eepf.gr/aitisi
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