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Κι ενώ βιολόγοι, 
περιβαλλοντολόγοι και 
όλοι όσοι ασχολούμαστε 
με τη φύση και τα 
φαινόμενα, εμπνεόμαστε, 
συμμετέχουμε, μελετάμε 
και ανακαλύπτουμε 
τον κόσμο έξω, αλλά 
και μέσα μας … να που 
έρχεται ένα πυρηνικό 
ατύχημα και τα 
ανατρέπει όλα. 
«Η γη τείνει να 
εξαφανίσει τους 
οργανισμούς εκείνους 
που δυσχεραίνουν τις 
λειτουργίες της» λέει 
η απλή ερμηνεία της 
θεωρίας της Γαίας.  
Να ‘ναι αυτή η κατάληξη 
του ανθρώπινου είδους;

Άννα Κ-Μ

Στερνή  
μου γνώση,  
να σ’ είχα 
πρώτα



της Βάσως Κανελλοπούλου*

Η πρώτη χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας 
ήταν στρατιωτική με τη 
ρίψη, στο τέλος του Β' 
παγκοσμίου πολέμου το 
1945, ατομικής βόμβας 
από τις ΗΠΑ στη Χιροσίμα 
και το Ναγκασάκι της 
Ιαπωνίας. Τη δεκαετία του 
1950 η πυρηνική ενέργεια 
μπήκε στην ηλεκτρική 
παραγωγή ως μια μοντέρνα 
και βιώσιμη λύση. Υπήρχε 
ενθουσιασμός, οι εταιρίες 
ανέφεραν μηδενικό 
κίνδυνο και ουδείς 
σκεπτόταν τη συσσώρευση 
των ραδιενεργών 
αποβλήτων. Αργότερα 
όμως καταγράφηκαν 
μερικά σοβαρά ατυχήματα 
και κάποια ανησυχητικά 
επεισόδια. Στις ΗΠΑ, 
τη Ρωσία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο κλπ, με κορύφωση 
την τραγική καταστροφή 
του Τσερνομπίλ στην 
Ουκρανία το 1986 
(ατύχημα από ανθρώπινο 
λάθος) που κατατάχθηκε 
στην ανώτατη βαθμίδα 
της διεθνούς κλίμακας 
πυρηνικών καταστροφών. 
Η κοινή γνώμη άρχισε να 
αμφιβάλει για την αξία 
της διακινδύνευσης. Ο 
διάλογος για τα ραδιενεργά 
απόβλητα αλλά και για 
τις μη αντιστρέψιμες 
για εκατοντάδες 
χρόνια επιπτώσεις των 
ατυχημάτων, κορυφώθηκε. 

Στη συνέχεια, τη δεκαετία 
του 2000-2010, με αφορμή 
την κλιματική αλλαγή, 
υπήρξε μια νέα τάση προς 
τα πυρηνικά, επειδή η 
συγκεκριμένη τεχνολογία 
συνεπάγεται μείωση εκπομπής 
του διοξειδίου του άνθρακα. 
Πολλές χώρες ανακοίνωσαν 
νέα πυρηνικά προγράμματα. 
Τα τραγικά θύματα του 
Τσερνομπίλ (τα παρόντα 
αλλά και μελλοντικά) άρχισε 
να τα καλύπτει η λήθη. Τότε 
το Μάρτιο του 2011 ήλθε το 
ατύχημα στη Φουκουσίμα 
της Ιαπωνίας (από τη μη 
προβλεφθείσα «μανία της 
φύσης») όπου η διαρροή 
μη ανεκτών ποσοτήτων 
ραδιενέργειας θα συνεχίζεται 
για πολλούς ακόμα μήνες με 
επιπτώσεις στην υγεία του 
πληθυσμού της Ιαπωνίας αλλά 
και στο παγκόσμιο διατροφικό 
πλέγμα. Η Διεθνής Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας το έχει 

τελικά κατατάξει στην ανώτατη 
βαθμίδα των πυρηνικών 
καταστροφών όπως και το 
Τσερνομπίλ. 

«Πράσινη» πυρηνική 
ενέργεια!
Μέχρι τον περασμένο Μάρτη, 
κάποιοι παρουσίαζαν την 
πυρηνική ενέργεια ως «καθαρή», 
άλλοι επειδή τους συμφέρει και 
άλλοι επειδή- μέσα στην άγνοιά 
τους- το πιστεύουν. Φανταστείτε 
ότι στη Γαλλία είχε ιδρυθεί η 
λαλίστατη μη κυβερνητική 
οργάνωση «οικολόγοι υπέρ 
της πυρηνικής ενέργειας» 
που ακόμα και σήμερα στον 
ιστότοπό της καλεί το κοινό 
να την υποστηρίξει ώστε να 
εξασφαλισθεί ένα καθαρό 
περιβάλλον! 

Τα απόβλητα των 
αντιδραστήρων
Πόσο καθαρό μπορεί να 
είναι ένα περιβάλλον γεμάτο 

πυρηνικά απόβλητα που θα 
εκπέμπουν ραδιενέργεια 
για εκατοντάδες χρόνια; 
Όσοι προσπάθησαν να 
παρουσιάσουν την πυρηνική 
ενέργεια ως οικολογική, ίσως 
αγνοούν ότι η εξόρυξη του 
ουρανίου που χρησιμεύει ως 
πυρηνικό καύσιμο, ρυπαίνει 
με ραδιενεργά απόβλητα 
τις γύρω περιοχές. Αγνοούν 
επίσης ότι τα άλλης μορφής 
ραδιενεργά απόβλητα από 
τον αντιδραστήρα πυρηνικής 
ηλεκτροπαραγωγής αποτελούν 
ένα τεράστιο πρόβλημα που 
παραμένει άλυτο. Κανείς δεν τα 
θέλει. Παρόλο που η μεταφορά 
τους είναι επικίνδυνη, σήμερα 
γίνεται με τρένα που περνούν 
αναγκαστικά από κατοικημένες 
περιοχές, όπου πολύ εύκολα θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν 
στόχο δολιοφθοράς με 
συνέπειες τραγικές. Πολλές 
φορές ακολουθεί μεταφόρτωση 
σε πλοία για εξαγωγή σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπου 
φυλάσσονται με κίνδυνο 
ρύπανσης του εδάφους και 
του υδροφόρου ορίζοντα. Στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης 
η ραδιενέργειά τους μπορεί να 
επανέλθει στη γενέτειρά της, 
μέσω του τροφικού πλέγματος. 

Η σχέση της παραγωγής 
ηλεκτρισμού με τους 
πυρηνικούς εξοπλισμούς
Ο πρώην αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ Αλ Γκορ, είχε πει: «η 
πυρηνική ενέργεια δεν είναι 
πανάκεια για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής. 
Ακόμα και αν παραβλέψεις το 
πρόβλημα της αποθήκευσης 
αποβλήτων ή τον κίνδυνο 
τεχνικού λάθους και την 
ευπάθεια σε περίπτωση 
τρομοκρατικής απειλής, 
υπάρχουν ακόμα δυο πιο 
δύσκολα προβλήματα… Το 
πρώτο είναι τα οικονομικά…
το δεύτερο είναι η διασπορά 
των πυρηνικών όπλων. Για τα 8 
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*Η Βάσω Κανελλοπούλου είναι 
ερευνήτρια και συγγραφέας, παλαιά φίλη 
του Σωματείου μας και σύμβουλος στα 
αφιερώματα οικολογικών ταινιών που 
οργανώσαμε στο Κέντρο ΓΑΙΑ το 2006 
και 2007.

Πυρηνική Ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού



χρόνια που ήμουν στο Λευκό 
Οίκο, κάθε πρόβλημα διασποράς 
ήταν συνδεδεμένο με κάποιο 
πρόγραμμα για αντιδραστήρες 
ηλεκτροπαραγωγής»
Η διεθνής οργάνωση 
«Γιατροί για την αποφυγή του 
πυρηνικού πολέμου» IPPNW 
(International Physicians for 
the Prevention of Nuclear 

War) βρίσκεται στο ίδιο μήκος 
κύματος με τον Αλ Γκορ. 
Οι γιατροί θεωρούν ότι η 
πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή 
συνδέεται άρρηκτα και με 
την πολεμική χρήση. Όπως 
δε μας αναφέρει η πρόεδρος 
του ελληνικού τμήματος κ. 
Μ. Σωτηροπούλου, η εταιρία 
τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 

το 1985, επειδή ήταν η πρώτη 
που τεκμηρίωσε τον κίνδυνο 
αφανισμού της ανθρωπότητας 
από τους πυρηνικούς 
εξοπλισμούς και απέδειξε ότι 
η ιατρική είναι ανήμπορη να 
λειτουργήσει θεραπευτικά σε 
περίπτωση πυρηνικού πολέμου 
συμβάλλοντας έτσι στον 
τερματισμό της κούρσας των 

δυο υπερδυνάμεων για την 
πυρηνική υπεροπλία. 

Οι επιπτώσεις του 
Τσερνομπίλ δεν έχουν 
τελειώσει
Φέτος με αφορμή την 25η 
επέτειο του Τσερνομπίλ οι 
γιατροί της εταιρίας IPPNW, 
συνδιοργάνωσαν ιατρικό 
συνέδριο στο Βερολίνο μέσα 
στα βασικά συμπεράσματα του 
οποίου είναι, ότι οι επιπτώσεις 
του Τσερνομπίλ στην υγεία 
δεν αφορούν μόνο τις 6000 
περιπτώσεις παιδικού καρκίνου 
του θυρεοειδούς (σε παιδιά που 
ήταν μέχρι 4 ετών την εποχή της 
έκρηξης), δεν αφορούν μόνο τα 
τεράστια προβλήματα υγείας 
στους χιλιάδες εκκαθαριστές της 
άμεσης περιοχής, αλλά μεταξύ 
άλλων, δυστυχώς αφορούν και 
τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά 
το ατύχημα και τις γενιές που θα 
έλθουν ενώ γενικότερα υπάρχει 
σαφές πρόβλημα όχι μόνο με τις 
μεγάλες δόσεις ραδιενέργειας 
αλλά και με την έκθεση σε 
μικρές επαναλαμβανόμενες 
δόσεις.
Σύμφωνα με τους γιατρούς που 
συμμετείχαν στο συνέδριο, στο 
οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησε 
η κ. Σωτηροπούλου, οι έρευνες 
σε πειραματόζωα έδειξαν ότι 
εμφανίζονται γενετικές βλάβες 
στη δεύτερη και τρίτη γενιά. 
Όπως είδαμε πρόσφατα σε 
ντοκιμαντέρ της γαλλικής 
δημόσιας τηλεόρασης, ήδη 
σε γειτονικές της Ουκρανίας 
χώρες, που επλήγησαν έντονα 
από το ραδιενεργό νέφος του 
Τσερνομπίλ, παρουσιάζονται 
γεννήσεις βρεφών με 
γενετικές ανωμαλίες που 
δυστυχώς εγκαταλείπονται σε 
βρεφοκομεία γιατί οι γονείς 
δεν αντέχουν... Επιπλέον ήδη 
μετριέται μεγάλος αριθμός 
μικρών παιδιών που φέρουν 
μεγάλο ραδιενεργό φορτίο 
και αναγκαστικά ακολουθούν 
κάποια αγωγή. 120.000 παιδιά 

«Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 104, Απρ. Μαϊ. Ιουν. 2011   3

Πυρηνική Ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού

Olivier Balez



4 «Οι φίλοι του μουσείου» - Τεύχος 104, Απρ. Μαϊ. Ιουν. 2011

στη Λευκορωσία έχουν 
πάρει πηκτίνη με στόχο την 
παγίδευση της ραδιενέργειας. 
Ο ραδιοβιολόγος Jean Rene 
Jourdain από το Ινστιτούτο 
Ραδιοπροστασίας σε 
συνέντευξή του στο TV5Monde, 
χαρακτήρισε ελάχιστα 
αποτελεσματική αυτή την 
αγωγή καθώς σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έχει, τα παιδιά 
εξακολουθούν και τρώνε 
μολυσμένα με καίσιο τρόφιμα. 
Πώς γίνεται αυτό αφού σήμερα 
δεν υπάρχει ραδιενέργεια στην 
ατμόσφαιρα της περιοχής; 
Απλά η ραδιενέργεια αυτή έχει 
απορροφηθεί από το έδαφος και 
επιστρέφει στους ανθρώπους 
μέσω του τροφικού πλέγματος. 
Ο Marc Molitor συγγραφέας 
του γαλλόφωνου βιβλίου 
«Τσερνομπίλ, παρελθούσα 
άρνηση και μελλοντική απειλή;» 
σε συνέντευξή του διατείνεται 
ότι υπάρχει γλωσσικό φράγμα 
για τη διάδοση των ιατρικών 
ευρημάτων επειδή πληθώρα 
μελετών για τις επιπτώσεις στην 
υγεία έχουν δημοσιευθεί σε 
σλαβικές γλώσσες στις οποίες 
δύσκολα έχει πρόσβαση η 
επιστημονική κοινότητα της 
Δύσης. Σε αυτό συμφωνούν 
και οι γιατροί της IPPNW. 
Είναι επομένως εξαιρετικά 
σημαντική η ανακοίνωση μιας 
ρωσικής μελέτης στο ιατρικό 
συνέδριο του Βερολίνου η οποία 
παρουσιάζει οργανωμένα μια 
σύνθεση των συγκλονιστικών 
αποτελεσμάτων 5000 ιατρικών 

μελετών αρχικά γραμμένων σε 
σλαβικές γλώσσες. Πριν από 
ενάμιση χρόνο μεταφράστηκε 
στα αγγλικά και δημοσιεύτηκε 
από την Ακαδημία Επιστημών 
της Νέας Υόρκης. Η εξέλιξη αυτή 
θα στηρίξει την κοινή γνώμη 
και τους πολιτικούς ώστε να 
δώσουν προτεραιότητα στα 
ιατρικά δεδομένα αντί στα 
οικονομικά ή τα τεχνολογικά, 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
της πυρηνικής ενέργειας.
Πάντως από το 1956 η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
έχει προειδοποιήσει: «Η 
γενετική κληρονομιά είναι 
το πιο πολύτιμο στοιχείο της 
ανθρωπότητας. Καθορίζει τη 
ζωή όλων μας, την υγεία και 
την αρμονική ανάπτυξη των 
επομένων γενεών. Όπως οι 
ειδικοί επιστήμονες, έτσι κι 
εμείς εκτιμούμε ότι η υγεία 
των μελλοντικών γενεών 
απειλείται από την ανάπτυξη 
της πυρηνικής βιομηχανίας 
και των πηγών ραδιενέργειας.
Επίσης πιστεύουμε ότι οι 
μεταλλάξεις που προκαλούνται 
είναι βλαπτικές για τους 
ανθρώπους και το μέλλον της 
ανθρωπότητας»

Οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας
Όπως αναφέρει και ο Αλ Γκορ 
η πυρηνική ενέργεια είναι 
πανάκριβη. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι «κλέβει» χρόνο και 
χρήμα από την εξοικονόμηση και 
τις ανανεώσιμες, δυο πραγματικά 

βιώσιμους οικονομικούς τομείς 
που δίνουν διέξοδο για τα 
προβλήματα του κλίματος 
πιο φθηνά, πιο γρήγορα και 
χωρίς επικίνδυνα απόβλητα. 
Κάθε ευρώ που επενδύεται στα 
πυρηνικά μάς απομακρύνει 
από τις λύσεις για το κλίμα. Η 
σχέση κόστους πυρηνικών με 
ανανεώσιμες -για παρόμοια 
απόδοση- πρέπει επιπλέον να 

λαμβάνει υπόψη το κόστος της 
διαχείρισης των αποβλήτων 
καθώς και το τεράστιο κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος της 
ραδιενεργής ρύπανσης σε βάθος 
χρόνου.

Το ελληνικό κοινοβούλιο
Οι επιτροπές περιβάλλοντος και 
έρευνας εξέδωσαν ομόφωνη 
ανακοίνωση στις 29/3/11 στην 

συνέχεια από σελ. 3
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οποία μεταξύ άλλων αναφέρουν 
ότι συμφωνούν με τη μη 
χρήση πυρηνικής ενέργειας 
για ηλεκτροπαραγωγή στην 
Ελλάδα, ότι προτείνουν να 
γίνει πιο αυστηρή η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία ενσωματώνοντας 
κριτήρια σεισμικότητας περιοχών 
και ηλικίας εγκαταστάσεων, ότι 
ανησυχούν για υφιστάμενους 
παλαιούς αντιδραστήρες σε 
γειτονικές χώρες καθώς και 
για τις προθέσεις της Τουρκίας 
για νέους αντιδραστήρες 
σε σεισμογενείς περιοχές, 
ότι όλες οι υφιστάμενες 
ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις 
πρέπει να υποστούν διεθνείς 
υποχρεωτικούς ελέγχους 
αντοχής και να κλείσουν άμεσα 
αν δεν περάσουν το τεστ. 
Ως προς τη διακινδύνευση 
διαπιστώνουν ότι « απόλυτος 
μηδενισμός της απρόβλεπτης 
μεταβλητής είναι αδύνατος»

Η ραδιενέργεια  
δεν έχει σύνορα
Επειδή η ραδιενέργεια δεν 
έχει σύνορα, η προσπάθεια 
αποφυγής της έχει σαφώς 
διεθνή διάσταση. Οι φορείς που 
ασχολούνται με το περιβάλλον 
και την υγεία πρέπει να 
περιλάβουν στις προτεραιότητές 
τους τη διάδοση σε διεθνές 
επίπεδο των ιατρικών ερευνών 
για τις επιπτώσεις στην υγεία. 
Πολλοί πολίτες της Ευρώπης δεν 
έχουν ιδέα π.χ. για το πρόβλημα 
των αποβλήτων της πυρηνικής 
ηλεκτροπαραγωγής, ούτε καν 
γνωρίζουν ότι η ανθρώπινη 
δυστυχία που προκάλεσε το 
Τσερνομπίλ θα συνεχιστεί και σε 
επόμενες γενιές...

Η διάδοση των υφιστάμενων 
επιστημονικών γνώσεων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για 
μια αντιπυρηνική γειτονιά στην 
Ευρώπη γιατί ενώ σε μερικές 
χώρες όπως π.χ. η Αυστρία και η 
Γερμανία, αυτή η αναγκαιότητα 
έχει γίνει κατανοητή στην 
ευρεία κοινή γνώμη και στους 
πολιτικούς, σε χώρες όπως 
η Γαλλία που βασίζει την 
παραγωγή ηλεκτρισμού κυρίως 
στην πυρηνική ενέργεια, δεν 
έχει γίνει κατανοητή. Κι όμως 
φέτος στη Γαλλία υπάρχει 
παρατεταμένη ξηρασία λόγω 
κλιματικής αλλαγής. Οι 44 
αντιδραστήρες που βρίσκονται 
δίπλα σε ποτάμια και εξαρτώνται 
από τη ροή του νερού για την 
ψύξη τους και για την ασφάλεια 
της εγκατάστασης αναμένεται 
να αντιμετωπίσουν έντονο 
πρόβλημα λόγω μειωμένης ροής 
των ποταμών… Φαίνεται λοιπόν, 
ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

που μας φέρνει η κλιματική 
αλλαγή, απειλούν τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις, δηλαδή το κλίμα 
είναι άλλη μια σοβαρή αιτία για 
την αποφυγή της πυρηνικής 
ενέργειας και όχι αφορμή για την 
ενίσχυσή της. To Αντιπυρηνικό 
παρατηρητήριο Μεσογείου, 
με έδρα τη Ρόδο και πρόεδρο 
τον Θανάση Αναπολιτάνο κάνει 
διεθνή προσπάθεια για να μην 
επεκταθούν περισσότερο οι 
πυρηνικές εγκαταστάσεις στη 
σεισμογενή γειτονιά μας, διότι, 
όπως αναφέρουν στον ιστότοπό 
τους, η πυρηνική ενέργεια 
αποτελεί ένα ακόμα πρόβλημα 
χωρίς να αποτελεί λύση. 
Την εποχή της πυρηνικής 
ξεγνοιασιάς τα χρόνια μετά 
το 1950, κάθε τεχνολογική 
κατάκτηση έπρεπε να 
εφαρμοσθεί γιατί έτσι 
εννοούσαν την «πρόοδο». 
Πρόοδος εθεωρείτο το 
να παίρνεις ρίσκο άσχετα 

από τη σοβαρότητα αυτής 
της διακινδύνευσης. Όμως 
σήμερα με την οικολογική 
και οικονομική κρίση έχουμε 
κατανοήσει την έννοια των 
ορίων στη σχέση μας με τη 
φύση και ότι συμφέρει να 
τα σεβόμαστε, ώστε να μην 
υποκύψουμε στην ΥΒΡΙ που 
τόσο καλά περιέγραψαν οι 
αρχαίοι τραγικοί ως απώλεια 
επαφής με την πραγματικότητα, 
ως αλαζονεία και υπερεκτίμηση 
των δυνατοτήτων του 
ανθρώπου.

ΠΗΓΕΣ
http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=23745 
Chernobyl: The Consequences of 
the Catastrophe for People and the 
Environment
by Alexey V. Yablokov and Vassily B. 
Nesterenko and Alexey V. Nesterenko 
Annals of the New York Academy of 
Science, Decemer 2009
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Από το διάγραμμα λείπει η απόρριψη του Πλουτωνίου
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Σήμερα οι επιστήμονες ανακαλύπτουν και 
ονομάζουν νέα είδη με τους μεγαλύτερους 
ρυθμούς στα 250 χρόνια της ιστορίας της 
ταξινομικής. Το 2008 μόνο οι ερευνητές 
ανακάλυψαν 18.000 είδη. Το 25% όλων 
των γνωστών αμφιβίων ανακαλύφθηκαν 
μέσα στα προηγούμενα 10 χρόνια. Από το 
1993 ο αριθμός των γνωστών θηλαστικών 
αυξήθηκε κατά 10%. Συνολικά μέχρι 
σήμερα οι επιστήμονες έχουν περιγράψει 
περίπου 1,9 εκατομμύρια είδη. 
Μολαταύτα, αν και θεωρούμε πως το 
σύνολο του πλανήτη έχει εξερευνηθεί και 
παρόλη την τεράστια πρόοδο των μέσων 
που διαθέτουμε για την εύρεση και την 
αναγνώριση νέων ειδών, όπως ακριβώς 
και την εποχή του Λινναίου, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ζωντανών οργανισμών της 
Γης, μάς είναι ακόμη άγνωστο. Σύμφωνα 
με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, 
στον πλανήτη μας υπάρχουν 10 με 20 
εκατομμύρια είδη (κάποιοι ανεβάζουν 
αυτόν τον αριθμό στα 100 εκατομμύρια). 
Έτσι στην καλύτερη περίπτωση 
γνωρίζουμε μόλις το 20% των ειδών με 
τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη μας. 
Με βάση τους σύγχρονους ρυθμούς με 
τους οποίους ανακαλύπτονται τα νέα είδη 
θα χρειάζονταν άλλα 444 χρόνια για να 

ανακαλυφθούν τα υπόλοιπα 8 εκατομμύρια 
που υπολογίζουν οι πιο συντηρητικές από 
τις εκτιμήσεις. Αν ανεβάσουμε τον αριθμό 
των άγνωστων ειδών στα 50 εκατομμύρια 
τότε θα χρειάζονταν άλλα 2500 χρόνια με 
βάση τα σημερινά δεδομένα. 
Πέρα από τη συνειδητοποίηση του 
πόσο περιορισμένη είναι η γνώση μας 
για τη βιοποικιλότητα στη Γη, αυτό 
που κάνει πιο επιτακτική από ποτέ 
την ανακάλυψη των ειδών που δεν 
γνωρίζουμε, είναι το γεγονός πως πολλά 
από αυτά μπορεί να εξαφανιστούν πριν 
καν ανακαλυφθούν. Παράλληλα με 
την επιτάχυνση της ικανότητάς μας να 
μελετούμε και να ταξινομούμε τους ζώντες 
οργανισμούς, βιώνουμε τη μαζικότερη 
και ταχύτερη εξαφάνιση ειδών στην 
ιστορία του πλανήτη. Περίπου 30.000 
είδη εξαφανίζονται ετησίως. Το 2010, 
τη χρονιά που ανακηρύχθηκε διεθνές 
έτος βιοποικιλότητας, οι επιστήμονες 
ανακοίνωσαν την ανακάλυψη αρκετών 
οργανισμών που όμως ήδη βρίσκονται στο 
χείλος της εξαφάνισης. Μια ομάδα από το 
πανεπιστήμιο της Χάιφα ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη της αράχνης Cerbalus aravensis  
με άνοιγμα ποδιών πάνω από 10 εκατοστά. 
Δυστυχώς το μοναδικό ενδιαίτημά της είναι 

μια περιοχή στην έρημο της Σαμάρειας 
που συνεχώς περιορίζεται από τη γεωργία 
και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Μια 
αποστολή στα δάση βροχής του κράτους 
του Ισημερινού ανακάλυψε νέα ερπετά, 
έντομα και αμφίβια που ο οικότοπός τους 
απειλείται από την κλιματική αλλαγή και 
την αποδάσωση. Λίγα χρόνια πριν, μια 
ερευνήτρια, ανακάλυψε ένα νέο είδος 
ψυχανθούς στη Μαδαγασκάρη, αλλά όταν 
η ανακάλυψή της δημοσιεύτηκε το είδος 
αυτό είχε ήδη εξαφανιστεί. 
Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους 
ερευνητές είναι πως σε αντίθεση με 
τους ανθρώπους, που μπορούν να 
προσαρμοστούν σε ένα μεγάλο εύρος 
διαφορετικών περιβαλλόντων, τα 
περισσότερα είδη φυτών και ζώων 
μπορούν να επιβιώσουν μόνο μέσα σε 
ένα στενό εύρος συνθηκών. Το 81% 
των θηλαστικών που ανακαλύφθηκαν 
τα τελευταία 15 χρόνια έχουν τέτοιες 
περιορισμένες κατανομές. Γενικά 
τα περισσότερα από τα είδη που 
ανακαλύπτονται στις μέρες μας, ζούν 
σε περιορισμένα και εύθραυστα 
ενδιαιτήματα. Παράλληλα πολλοί από τους 
οργανισμούς που ανακαλύπτονται μπορεί 
να προσφέρουν άγνωστες μέχρι τώρα 

Η σημασία της ανακάλυψης νέων ειδών
Όταν ο μεγάλος 

Σουηδός φυσιοδίφης 
και «πατέρας» της 

σύγχρονης ταξινομικής 
Κάρολος Λινναίος 

εξέδωσε το έργο του 
“Systema Naturae” 

to 1735, πίστευε πως 
ήταν κοντά στο να 
πραγματοποιήσει 

την επιθυμία του να 
ταξινομήσει και να 

ονομάσει όλα τα φυτά 
και τα ζώα του κόσμου. 

Μερικά χρόνια όμως 
αργότερα, το 1749, 

έγραφε με απελπισία σε 
ένα φίλο του: «Ακόμα 
και να δουλέψω μέχρι 
θανάτου, θα μπορέσω 

ποτέ να δω ή  
να γευτώ τον κόσμο;  

Τι θα κερδίσω με αυτό;».

Geranium kikianumGeranium kikianum

Cerbalus aravensis Iris hellenica

Pyloscopus proregulus *Pyloscopus proregulus *

Dianthus stamatiadae

Potentilla goulandri
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σε ένα επιστημονικό περιοδικό. Ειδικοί 
θα διαβάσουν την εργασία και, αν 
συμφωνήσουν για την εγκυρότητα του 
είδους, τότε αυτό θα δημοσιευτεί στο 
περιοδικό και θα θεωρείται επίσημα νέο 
είδος για την επιστήμη.

Οι ανακαλύψεις του βοτανικού  
τμήματος του Μουσείου Γουλανδρή  
Φυσικής Ιστορίας
Όπως είναι γνωστό η χώρα μας διαθέτει μια 
μοναδική βιοποικιλότητα φυτών. Ο πλούτος 
της ελληνικής χλωρίδας οφείλεται σε μια 
σειρά παραγόντων, όπως είναι η γεωλογική 
ιστορία της, η γεωγραφική της θέση, η 
ποικιλία κλιματικών τύπων, το πολυσχιδές 
ανάγλυφο με τις ψηλές βουνοκορφές, τις 
ατελείωτες ακτογραμμές, τα αναρίθμητα 
νησιά. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν 
μια μοναδική ποικιλία βιοτόπων και 
οικοσυστημάτων που ευνοούν την ύπαρξη 
πολυάριθμων και ιδιαίτερα σπάνιων 
φυτικών ειδών. Αυτός είναι και ο λόγος που, 
αν και η ελληνική χλωρίδα μελετάται από 

υπηρεσίες στα οικοσυστήματα που 
ζούν. Η εξαφάνισή τους θα μπορούσε 
να σημάνει την υποβάθμιση ακόμη και 
την καταστροφή ενός οικοσυστήματος. 
Η ταξινομική μπορεί να μας φανερώσει 
το ρόλο που παίζουν τα είδη στα 
οικοσυστήματα καθώς δεν μπορούμε 
να κατανοήσουμε την οικολογική 
σημασία ενός είδους χωρίς να 
ξέρουμε την εξελικτική του σημασία. 
Το οξύμωρο είναι πως μέσα στον 
αιώνα που βιώνουμε τη μεγαλύτερη 
επανάσταση στον τομέα της ταξινομικής 
κινδυνεύουμε να χάσουμε όσα είδη 
ανακαλύψαμε τους προηγούμενους δύο. 

Πώς ανακοινώνεται  
η ανακάλυψη  
ενός νέου είδους;
Όταν ένας επιστήμονας θέλει να περιγράψει 
ένα νέο είδος θα πρέπει να συλλέξει τον «Τύπο» 
αυτό του είδους. Ο «Τύπος» είναι το συγκεκριμένο 
δείγμα με βάση το οποίο έγινε η περιγραφή 
του νέου είδους και με το οποίο έχει συνδεθεί 
το επιστημονικό όνομα που του δόθηκε. Η 
περιγραφή του είδους και η ονοματολογία 
διέπονται από κανόνες που καθορίζονται από 
συγκεκριμένους κώδικες για κάθε μεγάλη 
ομάδα οργανισμών. Σκοπός αυτών των 
κανόνων είναι να εξασφαλιστεί πως κάθε 
ταξινομική ομάδα έχει μόνο ένα ορθό όνομα, 
που είναι αποδεκτό παγκοσμίως. 
Το είδος θα πρέπει να εξεταστεί με 
μεγάλη προσοχή για να αποκλειστεί 
η περίπτωση να πρόκειται για 
έναν ήδη γνωστό οργανισμό. 
Για να συμβεί αυτό, το είδος θα 
πρέπει να συγκριθεί με άλλα 
παρεμφερή δείγματα από συλλογές 
που βρίσκονται συνήθως σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία 
φυσικής ιστορίας. Θα πρέπει 
επίσης να εξεταστούν προσεκτικά 
περιγραφές και απεικονίσεις που 
υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία. 
Στις μέρες μας για την επιβεβαίωση 
ενός νέου είδους χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο τεχνικές όπως, 
η ανάλυση DNA. 
Στη συνέχεια ο ερευνητής θα πρέπει 
να γράψει μια περιγραφή του 
νέου είδους και να του δώσει ένα 
όνομα. Στην εργασία μπορούν να 
περιλαμβάνονται ακόμη απεικονίσεις 
του είδους, φωτογραφίες, στοιχεία 
για την οικολογία του κ.ά. Κατόπιν 
η εργασία θα πρέπει να αποσταλεί 

την εποχή του Θεόφραστου και το 
γεγονός πως στη σύγχρονη εποχή η 

μοναδικότητά της έχει προσελκύσει 
ερευνητές και φυσιολάτρες απ’ όλο 

τον κόσμο, η ελληνική φύση συνεχίζει 
να μας εκπλήσσει και να μας φανερώνει 

μοναδικούς βοτανικούς θησαυρούς με την 
ανακάλυψη νέων ειδών. 

Το βοτανικό τμήμα του Μουσείου μας 
έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη 

μελέτη και τη χαρτογράφηση της ελληνικής 
χλωρίδας και όπως είναι επόμενο πολυάριθμα 

είδη έχουν ανακαλυφθεί από τις ερευνητικές 
αποστολές του. Ο Κωνσταντίνος Γουλιμής, η 

συλλογή του οποίου αποτέλεσε την αρχική φυτοθήκη 
του Μουσείου, ανακάλυψε 17 νέα είδη όπως τα ενδημικά 

Campanula goulimyi, Crocus goulimyi, Silene goulimyi. Η 
Έλλη Σταματιάδου, η βασική βοτανική συλλέκτρια του 
Μουσείου, ανακάλυψε γύρω στα 40 είδη που ήταν νέα για 
τον κόσμο. Από αυτά θα αναφέρω ενδεικτικά τα δύο που 
φέρουν τιμητικά το όνομά της: τον Dianthus stamatiadae και 
τη Veronica stamatiadae, και τα Lithospermum goulandriorum 
και Potentilla goulandri που φέρουν το όνομα του Μουσείου 
μας και των ιδρυτών του. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη 
του βοτανικού τμήματος είναι μια ίριδα που ανακάλυψα 

προσωπικά στο όρος Σαϊτάς της Πελοποννήσου και το 
2010 ονομάστηκε Iris hellenica (Ίριδα η ελληνική). 

Η βοτανικός Kit Tan επίσης πρόσφατα 
δημοσίευσε ένα νέο είδος άγριου γερανιού 

από τον Ταΰγετο που ονόμασε Geranium 
kikianum προς τιμή της συνεργάτιδας του 
τμήματος Κικής Δήμα. Τα περισσότερα 

από αυτά τα είδη βρίσκονται σε 
περιορισμένα ενδιαιτήματα και πολλά 
από αυτά είναι απειλούμενα. 

Διονύσης Μέρμυγκας
Περιβαλλοντολόγος-Βοτανικός 

Βοτανικό Τμήμα ΜΓΦΙ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Βιότοπος: Η περιοχή όπου ζει ένα είδος σε 
συνύπαρξη με άλλους φυτικούς ή ζωικούς 
οργανισμούς.
Ενδιαίτημα: Ο τόπος όπου ζει ένα είδος 
και που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες 
συνθήκες.
Είδος: Οργανισμός ή οργανισμοί που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά και συγκροτούν ένα 
φυσικό πληθυσμό ή ομάδες πληθυσμών, μέσα 
στους οποίους τα εξειδικευμένα γνωρίσματα 
των γονέων μεταβιβάζονται στους απογόνους 
τους. Το είδος είναι η θεμελιώδης μονάδα 
κατάταξης των οργανισμών.
Οικότοπος: Η έννοια του οικότοπου 
περιλαμβάνει τα είδη των οργανισμών και τα 
φυσικά τους ενδιαιτήματα σε μια περιοχή.

*  Νανοφυλλοσκόπος, παρατηρήθηκε τον 
Απρίλιο του 2011 στην Ελλάδα. Φωτο. 
Γιώργος Αλεξανδρής/Ε.Ο.Ε.

Crocus goulimyi
Σχέδιο Ν. Γουλανδρή
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Την Τρίτη 31 Μαΐου το μεσημέρι είχαν 
δώσει ραντεβού όλοι όσοι εργάστηκαν στο 
Παζάρι (9-10/4/11) που φέτος ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο σε συμμετοχή, ποικιλία και έσοδα. 
Το ταρατσάκι πλάι στο γραφείο των Φίλων ήταν 
έτοιμο να μας υποδεχτεί. Η συνάντηση ήταν 
… περιπετειώδης με διακοπτόμενη βροχή. 
Δύο φορές, επιμέναμε να μείνουμε έξω, αλλά η 
βροχή επέμενε περισσότερο. Τελικά μέσα στο 
γραφείο μας, θυμηθήκαμε στιγμιότυπα από τις 
δύο αυτές «ξεχωριστές» μέρες του Παζαριού 
όπου με ευγένεια, χιούμορ, καλή διάθεση και 
πολλή ορθοστασία, γίναμε «αυτοσχέδι ες» 
πωλήτριες. Η Λίνα στην καντίνα κατάφερε να 
πουλήσει όλο το ταψί σε αναποφάσιστο νεαρό 
για ένα ή δύο κομμάτια κέικ. «Πάρτε το όλο και 
αποφασίζετε στο σπίτι». Η Ελένη πήγε να πάρει 
ένα λουλούδι και βρέθηκε με τέσσερις γλάστρες. 
Η Μαρία είδε στο «Μοναστηράκι» μια κούπα σε 
σχήμα μπάλας ποδοσφαίρου κι αναρωτήθηκε αν 
θα βρεθεί άνθρωπος να πάρει αυτό το πράγμα. 
Κι όμως, τη διάλεξε ο εγγονός της. Έτσι η Μαρία 
βλέπει τώρα αυτή την κούπα κάθε πρωί.
Πολύ σημαντική όμως στη συνάντησή μας 
ήταν η παρουσία της κ. Φρόσως Πηλαβάκη, 
της πιο παλιάς εθελόντριας ανάμεσά μας. Με 
την ευκαιρία του ορισμού από τον ΟΗΕ του 
2011 ως «έτος εθελοντισμού», σκεφτήκαμε 
να την τιμήσουμε με το δικό μας τρόπο. Της 
προσφέραμε ένα μεταξωτό μαντήλι του Hermes 
με σχέδια της Νίκης Γουλανδρή, και μια κάρτα 
με τα λόγια του Οδ. Ελύτη από τη Μαρία 
Νεφέλη: «Δίνε δωρεάν το χρόνο σου αν θες να 
σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια …»
Η Φρόσω Πηλαβάκη υπήρξε εθελόντρια από 
μαθήτρια όταν πήγαινε με τις οδηγούς να παίξει 
με παιδιά ορφανοτροφείου. Στη συνέχεια στον 
Ερυθρό Σταυρό και στο Μουσείο μας, όπου υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος των Φίλων και επί 26 συνεχή χρόνια 
Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. «Με μπόλιασε ο 
εθελοντισμός από μικρή ηλικία» μας είπε. 
Σε παλαιότερη ομιλία της (27/6/2001), είχε πει: 

«Ο εθελοντής πρέπει να ξέρει τι ζητιέται από 
αυτόν, να αξιοποιείται κατάλληλα, ανάλογα με 
τις ικανότητές του, να μπορεί να αναλαμβάνει 
ευθύνες και να έχει ικανοποίηση από τη δουλειά 
που προσφέρει. Τούτο προϋποθέτει καλή υποδομή 
και οργάνωση του Ιδρύματος ή του Σωματείου 
που ζητάει εθελοντική προσφορά εργασίας. Δεν 
είναι εύκολο πράγμα σήμερα ο εθελοντισμός. Η 
ζωή είναι δύσκολη, ο ελεύθερος χρόνος, λιγοστός. 
Και όμως, πολλοί άνδρες, γυναίκες, αγόρια και 
κορίτσια ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και 
προσφέρονται με ενθουσιασμό να γίνουν χρήσιμα 
μέλη της κοινωνίας. Σίγουρα αυτό αποτελεί 
θυσία, αλλά η θυσία μπορεί και πρέπει να δίνει 
ικανοποίηση, να εμπλουτίζει την ψυχή».
Η Άννα φρόντισε να μας δώσει τα τεύχη Νο 65 
του 2004 και Νο 79 του 2005, του περιοδικού 
μας «Οι Φίλοι του Μουσείου», όπου 
δημοσιεύονται η πιο πάνω ομιλία και απόψεις 
για την κ. Πηλαβάκη.
Όταν τελείωσε η συνάντηση, η βροχή είχε 
σταματήσει και ο ήλιος έλαμπε … 

Καλό Καλοκαίρι, λοιπόν…
Βασιλική Μερτζάνη

Σχεδιάζουμε...
Καλομελέτα κι έρχεται … το φθινόπωρο και οι Φίλοι όλο και κατεβάζουν ιδέες για μικρούς 
και μεγάλους. Από καμιά εκατοστή που έπεσαν στο τραπέζι, ξεκαθαρίσαμε, όσες μπορούμε 
να υλοποιήσουμε, έτσι που να υποσχόμαστε λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα. Πολλές 
ημερήσιες και ολοήμερες εξορμήσεις, ζωγραφική και πάλι για παιδιά, αλλά με νέους 
συσχετισμούς, κηπουρική και βοτανική για μικρούς και μεγάλους. Ασφαλώς οι μηνιαίες 
συναντήσεις μας τις Δευτέρες θα συνεχιστούν καθώς και η κίνηση των Μουσειοσκευών σ’ όλη 
την Ελλάδα, η βιβλιοαγορά και … έχει ο Θεός.

Καλή αντάμωση το φθινόπωρο
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«Δίνε δωρεάν 
το χρόνο σου 

αν θες να σου μείνε
ι 

λίγη αξιοπρέπεια»


