
;;;1 
 

 
 

Επωνυμία εταιρείας Αναστασάτου-Βλάχου Α.Ε. , Διεύθυνση:Ματζαγριωτάκη 12-14, 
17676. ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ  
CITY PRESS   www.city press.gr 2109572346 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  
 

Πάρνηθα: Aναδάσωση από 
Mπετόν! 

 

Κάποτε η Πάρνηθα ήταν καταφύγιο 
σπανίων ειδών και ανάσα για όσους 
ήθελαν να ξεφύγουν από τους φρενήρεις 
ρυθμούς της Αθήνας και όχι μόνο. Σε αυτό 
το ευλογημένο από την φύση και 
αποτρόπαια κατεστραμμένο από τον 
άνθρωπο βουνό, είχαν καταμετρηθεί 
σχεδόν 1100 διαφορετικά είδη φυτών (1/6 
της ελληνικής πανίδας) ενώ φιλοξενούσε 42 
από τα 116 θηλαστικά της χώρας μας. 

Όμως, η Ολομέλεια της Επικρατείας δεν δείχνει 
να λογαριάζει την, σχεδόν παντού στην 
επικράτεια, θέληση για διάσωση και όσον το 
δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της 
φυσικής ισορροπίας του βουνού. Ενέκρινε στα 
όρια του εθνικού δρυμού, κοντά στις Αφίδνες, 
την κατασκευή βιομηχανικού πάρκου με την 
ονομασία «Βιομηχανικό Πάρκο-Ακρόπολη»! Η 
ονομασία και μόνον προκαλεί σχόλια ειρωνείας 
όταν αναφορικά με τo γνωστό μας μνημείο 
έχουμε την αρμονική συνύπαρξη ανθρωπίνων 
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κατασκευών με το περιβάλλον ενώ με το 
συγκεκριμένο σχέδιο επιχειρείται η περαιτέρω 
υποβάθμιση του άλλοτε μοναδικού σε 
σπουδαιότητα βουνού. Το συγκεκριμένο 
«πάρκο» θα φιλοξενήσει βιομηχανικές και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συνολική 
έκταση 110 στρεμμάτων. Πριν από δύο 
χρόνια, μάλιστα, το 5ο τμήμα του ΣτΕ είχε 
απορρίψει την εγκατάσταση του πάρκου 
αποφαινόμενο πως η συγκεκριμένη περιοχή 
αποτελεί το όριο σύνδεσης της Πάρνηθας με 
τον ορεινό όγκο της Πεντέλης… 

Ευχόμαστε και πρέπει να αναλάβουμε δράση 
σε αποδοτική κατεύθυνση όσοι ανησυχούμε 
για την διαχείριση του μοναδικού αυτού 
μέρους, ώστε να ανακληθεί η απόφαση και 
να δούμε, έστω, σε ορίζοντα αρκετών ετών 
εικόνες δροσιάς και εξαιρετικής ομορφιάς 
που αντικρίζαμε ως κάποια χρόνια πριν. 

 



Τις σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής προβλέπεται ότι θα 
αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες της Νότιας 
Ευρώπης, σύμφωνα με νέα έρευνα των 
European Environment Agency, European
Joint Research Center και World Health
Organization. Η αναφορά προειδοποιεί ότι 
η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας θα 
πλήξει - πιο έντονα σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές του πλανήτη - την παραγωγή 
ενέργειας, τη γεωργία, τη διαθεσιμότητα 
του νερού, τα οικοσυστήματα και τον 
τουρισμό των μεσογειακών χωρών. 

Η αναφορά προβλέπει ότι στην περιοχή αυτή 
θα εκδηλώνονται συχνότερα και πιο έντονα 
κύματα ζέστης, αλλά και καταστροφικές 
πλημμύρες, καθιστώντας υψηλότερο τον 
κίνδυνο για ερημοποίηση και απώλεια της 
βιοποικιλότητας. Η τουριστική βιομηχανία είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτη και θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές. Η 
Μεσόγειος δε θα είναι πια κατάλληλη για 

Αλλαγή κλίματος : Άμεσος ο κίνδυνος για τη 
Μεσόγειο 

 

Στους βόρειους πρόποδες του όρους Ασκιού, 
μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, συντελέστηκε 
μια ακόμη αποτρόπαια πράξη που καταδεικνύει 
τη σχεδόν εγκληματική αδιαφορία για 
περιβαλλοντικά ζητήματα όπως και την έλλειψη 
στοιχειώδους ανθρωπιάς. Μια αρκούδα βρέθηκε 
νεκρή, από τα συνεργεία της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης Αρκτούρος. Η αυτοψία απέδειξε ότι 
επρόκειτο για φόνο με πυροβόλο όπλο. Το άτυχο 
ζώο ήταν ενήλικο, αρσενικό και βάρους 200 κιλών 
περίπου. 

Βάσει στοιχείων της οικολογικής οργάνωσης  οι 
αρκούδες έχουν επαναποικήσει τη δασική έκταση τα 
15 τελευταία χρόνια, όμως, ο πληθυσμός τους είναι 
ακόμα ασταθής. Έχει ζητηθεί από την παραπάνω 
οργάνωση, χορήγηση επιδότησης σε αγρότες και 
κτηνοτρόφους της περιοχής ώστε προστατευθεί το 
αγροτικό κεφάλαιο.  Η πρόταση αφορά περιφράξεις 
 και  παρουσία  ποιμενικών σκύλων που μπορούν να 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή 
περιπτώσεων ανεπιθύμητης παρουσίας αρκούδας ή 
λύκου, δίχως απεχθείς ενέργειες όπως αυτή που 
αναφέρεται. 

τουρισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά 
μάλλον θα αυξηθεί η καταλληλότητά της κατά 
την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις των 
ερευνητών για τις επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος στη δημόσια υγεία των ανθρώπινων 
πληθυσμών της περιοχής. Στην αναφορά 
παρουσιάζεται ένα εμπειρικό μοντέλο το οποίο 
εκτιμά ότι, μέχρι το 2080, μεγάλο μέρος της 
Μεσογείου θα κινδυνεύει από τον ονομαζόμενο 
«δάγκειο πυρετό», μια τροπική ασθένεια που 
μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών. Η πορεία 
της ασθένειας αυτής θα εξαρτηθεί, κατά τους 
ειδικούς, από την ποιότητα των υπηρεσιών 
υγείας και την ικανότητά τους για έγκαιρη 
ανίχνευση και δράση. 
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Ακόμη μια Νεκρή Αρκούδα
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Μυστική Αναφορά της World Bank διαψεύδει 
τον Bush για την αύξηση στις τιμές των 

τροφίμων 

Μία μυστική αναφορά της World Bank
αποκαλύπτει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων 
έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στις 
τιμές των τροφίμων ανά την υφήλιο. Οι 
παγκόσμιες τιμές των τροφίμων έχουν 
αυξηθεί κατά 75% τα τελευταία δυο χρόνια 
και σε αυτό ρόλο-κλειδί έχουν παίξει τα 
βιοκαύσιμα, σύμφωνα πάντα με την 
αναφορά. 

Φυσικά, η εν λόγω αναφορά έρχεται σε 
σύγκρουση με τη δήλωση της κυβέρνησης των 
ΗΠΑ ότι τα βιοκαύσιμα έχουν επηρεάσει τις τιμές 
των τροφίμων μόνο κατά 3%. 

Η στροφή των ευρωπαϊκών και των 
νοτιοαμερικάνικων κυβερνήσεων στη χρήση των 
βιοκαυσίμων αποδίδεται σε μία απόπειρα 
ελαχιστοποίησης της εξάρτησης από ξένες, 
πετρελαϊκές πηγές και παράλληλης μείωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου.
Η αναφορά της World Bank δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί, γεγονός που από πολλούς έχει 
ερμηνευθεί ως διπλωματική κίνηση προκειμένου 
να ντροπιάσει πολιτικά τον Πρόεδρο Bush κατά 

 
Να υπενθυμίσουμε, ότι πρόσφατα, στα τέλη 
του καλοκαιριού, βρέθηκε άψυχη η τελευταία 
αρκούδα του Ολύμπου από δηλητηρίαση.  

Το καθεστώς προστασίας της καφέ αρκούδας 
είναι πολύ αυστηρό: σύμφωνα με κοινοτική, 
διεθνή και ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται ο 
φόνος, η αιχμαλωσία και η δημόσια έκθεση ή 
και κατοχή του  ζώου, υπάρχοντος στο κόκκινο 
βιβλίο των απειλούμενων, (Ν.Δ. 86/69) του 
Δασικού Κώδικα, ΆΡΘΡΟ 258.  

Σίγουρα μετά τα τελευταία, ο αστερισμός της 
άρκτου έχασε λίγο από το ακτινοβόλο φως του 
ενώ, για να προσγειωθούμε στα επίγεια, η κάθε 
απώλεια είναι πολύ σημαντική εφόσον ο 
πληθυσμός της αρκούδας στην Ελλάδα αριθμεί 
200 περίπου ζώα. 

 

τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του στο 
Λευκό Οίκο. Ο Bush έχει καιρό εμείνει στην 
άποψη ότι η αύξηση στις τιμές των τροφίμων είναι 
το αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού και
του εισοδήματος στην Ινδία και την Κίνα. Η World
Bank, ωστόσο, τον διαψεύδει. 

Οι τιμές των τροφίμων έχουν «απογειωθεί» κατά 
140% από το 2002 έως και το Φεβρουάριο του 
2008. Η World Bank συσχετίζει αυτή την αύξηση 
με την ανάλογη της τιμής του πετρελαίου αλλά 
καταλήγει στο ότι συνέβαλε μόλις στο 15% της 
αύξησης στις τιμές, όταν τα βιοκαύσιμα 
θεωρούνται υπεύθυνα για μία αύξηση της τάξης 
του 75% κατά την ίδια χρονική περίοδο. 

«Είναι ξεκάθαρο ότι μερικά βιοκαύσιμα έχουν 
τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων», 
σχολιάζει ο Dr David King, τέως επιστημονικός 
σύμβουλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Το μόνο 
που πετυχαίνουμε υπερασπίζοντάς τα είναι 
υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα, ενώ δεν κάνουμε 
τίποτα για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής». 
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Όταν και οι ιοί αρρωσταίνουν... 

 
Πρόσφατα στο Εθνικό Κέντρο 
Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας 
ανακαλύφθηκε ότι κάποιοι ιοί 
μπορούν να προσβληθούν από 
άλλους ιούς! Συγκεκριμένα, 
εντοπίστηκε ένας από τους 
μεγαλύτερους γνώριμους ιούς να 
μολύνεται από έναν μικρότερο. Η 
ονομασία αυτού του ιού αναφέρεται 
ως «Σπούτνικ» και πέραν του να 
παρασιτεί σε κάποιον άλλο ιό, έχει 
την ιδιότητα όταν αναπαράγεται σε 
ένα κύτταρο, το οποίο έχει μολυνθεί 
από το μεγαλύτερο ιό, να σταματά 
την αναπαραγωγή του μεγάλου 
αυτού ιού. 

Ο γενετικός κώδικας του «Σπούτνικ» 
αποκρυπτογραφήθηκε από τους 

Αναστασάτου-Βλάχου 

επιστήμονες και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν, τον βρίσκουν παρόμοιο με 
αυτόν που βρίσκεται στους ωκεανούς 
όλης της γης. Επομένως, θα μπορούσε 
να υπάρχει πλήθος ιών, που προσβάλλει 
άλλους ιούς. Πολλές ασθένειες θα 
αντιμετωπίζονταν με αυτόν τον τρόπο, για 
παράδειγμα η ασθένεια που προκαλείται 
από τον ιό HIV. 

Οι ιοί δεν θεωρούνται ζωντανοί, επειδή 
δεν διαθέτουν τη δική τους κυτταρική 
δομή και την ικανότητα να μεταβολίζουν 
τροφή. Πώς μπορούν όμως να μολύνουν 
άλλους ιούς; Μήπως, τελικά, θα πρέπει 
να θεωρηθούν ζωντανοί οργανισμοί; 


