Τα βραχονήςια του Αιγαίου ςε κίνδυνο:
SOS για τα Ελληνικά Γκαλαπάγκοσ
Το Αιγαίο πζρα από τθ ‘βαριά’ ιςτορία του, ωσ χϊροσ ςφνδεςθσ ι απομόνωςθσ πολιτιςμϊν,
πζρα από τισ δεκάδεσ μεγαλφτερα ι μικρότερα κατοικθμζνα νθςιά με τισ ιδιαιτερότθτεσ και τον
πολιτιςμό τουσ, χαρακτθρίηεται και από τισ χιλιάδεσ νθςίδεσ και βραχονθςίδεσ του.
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ κοινι γνϊμθ ζχει ευαιςκθτοποιθκεί για τισ νθςίδεσ αυτζσ κυρίωσ
λόγω των διεκδικιςεων τθσ Τουρκίασ. Από το 2009 μετά τθν τοποκζτθςθ του τότε
πρωκυπουργοφ Γ. Παπανδρζου ζχει προςτεκεί θ διεκδίκθςθ κατά ‘προτεραιότθτα’ των
βραχονθςίδων για τθν ανάπτυξθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Στα πλαίςια αυτά ιδθ ζχει
διαμορφωκεί το αιολικό πάρκο ςτθ νθςίδα του Αγίου Γεωργίου ςτο Σαρωνικό, ενϊ
ςχεδιάηονται πολλά άλλα. Τουσ τελευταίουσ μινεσ ιταν μάλιςτα ςε διαβοφλευςθ θ μελζτθ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων μιασ μεγάλθσ επζνδυςθσ για τθν εγκατάςταςθ αιολικϊν πάρκων
ςε 14 νθςίδεσ του νοτίου Αιγαίου (ςυνολικά 106 ανεμογεννιτριεσ).
Ωσ κακθγθτισ Οικολογίασ, με ειδίκευςθ ςτθ Νθςιωτικι Οικολογία, μαηί και με τουσ
ςυναδζλφουσ ερευνθτζσ του Μουςείου Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ μελετοφμε για περιςςότερο
από 30 χρόνια τθ Βιοποικιλότθτα των νθςιϊν και νθςίδων τθσ χϊρασ. Τα αποτελζςματα των
μελετϊν μασ ζχουν δθμοςιευκεί ςε δεκάδεσ εργαςίεσ, γεγονόσ που αναγνωρίηεται από τθ
διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα και υπιρξε μία από τισ αιτίεσ βράβευςθσ του Μουςείου από
τθν Ακαδθμία Ακθνϊν το 2012. Μεγάλοσ όγκοσ πλθροφορίασ για το περιβάλλον και τθν ιςτορία
των νθςίδων δίνεται ςτισ εργαςίεσ πολλϊν άλλων Ελλινων και ξζνων επιςτθμόνων. Το 2018 με
πρωτοβουλία Ελλινων επιςτθμόνων δθμοςιεφκθκε το βιβλίο Biogeography and Biodiversity of
the Aegean (Εκδόςεισ Broken Hill, edited by Sfenthourakis, Pafilis, Parmakelis, Poulakakis &
Triantis, 300p, in honour of Prof. M. Mylonas), που αποτελεί μία προςπάκεια πολυδιάςτατθσ
και ςφγχρονθσ προςζγγιςθσ τθσ Βιοποικιλότθτασ του Αιγαίου.
Αν και δεν είμαςτε αρνθτικοί ςτθν ανάπτυξθ αιολικϊν πάρκων, το αντίκετο μάλιςτα, με το
κείμενο αυτό κζλουμε να αιτιολογιςουμε τθν επιφφλαξι μασ ςτθν ανάπτυξι τουσ ςτο ςφνολο
των νθςίδων και τθν ζντονα αρνθτικι μασ τοποκζτθςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ ςτισ
νθςίδεσ του νοτίου Αιγαίου.
Οι νθςίδεσ ορίηονται από το μικρό τουσ μζγεκοσ, που δεν ξεπερνά τα λίγα τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Είναι κατά κανόνα ακατοίκθτεσ ι περιοδικά – περιςταςιακά κατοικθμζνεσ. Τα
βραχονιςια είναι ακόμα μικρότεροι ςχθματιςμοί, πολφ μικρότερα του ενόσ τετραγωνικοφ
χιλιομζτρου, ικανά όμωσ να φζρουν βλάςτθςθ. Στο Αιγαίο υπολογίηεται ότι υπάρχουν περίπου
7000 νθςίδεσ και βραχονθςίδεσ. Οι περιςςότερεσ ανικουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και ζχουν
παραχωρθκεί ςε γειτονικοφσ Διμουσ ενϊ αρκετζσ ανικουν ςε μοναςτιρια και ιδιϊτεσ.
Διαχρονικά ο άνκρωποσ ζχει περιοριςμζνθ - περιςταςιακι παρουςία ςε αυτζσ. Οι
δραςτθριότθτζσ του κυρίωσ είναι θ κτθνοτροφία και θ περιοριςμζνθ γεωργικι εκμετάλλευςθ.
Τα κφρια χαρακτθριςτικά των νθςίδων και των βραχονθςίδων, που κακορίηουν τθ
βιοποικιλότθτά τουσ (χλωρίδα, πανίδα, οικοςυςτιματα) είναι θ γεωμορφολογία, θ ζκταςθ και θ
απομόνωςι τουσ, γεωγραφικι και χρονικι.

Το πρϊτο πρόβλθμα που εντοπίηουμε ςτθ ςυγκεκριμζνθ αξιοποίθςθ των νθςίδων γενικά, αλλά
και ευρφτερα ςε όποια εκτεταμζνθ παρζμβαςθ ςε αυτζσ, προζρχεται από το περιοριςμζνο
τουσ μζγεκοσ. Είναι βαςικι αρχι ςτισ επιςτιμεσ τθσ Οικολογίασ και Βιογεωγραφίασ ότι όςο πιο
μικρι είναι θ γεωγραφικι ζκταςθ των οικοςυςτθμάτων, τόςο πιο ευαίςκθτα κακίςτανται ςτισ
ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ. Οι απότομεσ μεταβολζσ ςτθν ζκταςθ και ςτισ ςυνκικεσ των
νθςιωτικϊν οικοςυςτθμάτων οδθγοφν ςε εξαφανίςεισ ειδϊν και ςε κατάρρευςθ των
λειτουργιϊν τουσ. Η κλίμακα των ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων είναι δυςανάλογα μεγάλη
για το μζγεθοσ των νηςιών που θα τισ υποςτοφν. Είναι αρκετό να δοφμε απλϊσ τισ μεταβολζσ
ςτο τοπίο τθσ νθςίδασ του Αγίου Γεωργίου ςτο Σαρωνικό για να ςυμπεράνουμε τισ μεταβολζσ
που ζχουν επζλκει ςτο νθςιωτικό οικοςφςτθμα.
Ο βακμόσ τθσ γεωγραφικισ και χρονικισ απομόνωςθσ διαμορφϊνει κατά κανόνα τα μοναδικά
χαρακτθριςτικά του βιοτικοφ περιβάλλοντοσ των νθςίδων και βραχονθςίδων. Οι απομονωμζνεσ
περιοχζσ λειτουργοφν ωσ φυςικά εργαςτιρια εξζλιξθσ. Στισ μικροφ μεγζκουσ μάλιςτα
απομονωμζνεσ περιοχζσ, οι διαδικαςίεσ τθσ εξζλιξθσ επιταχφνονται. Τα μορφολογικά
χαρακτθριςτικά, θ φυςιολογία, θ ςυμπεριφορά, οι οικολογικζσ ςχζςεισ των οργανιςμϊν και οι
οικοςυςτθμικζσ λειτουργίεσ κακίςτανται ενδθμικά, δθλαδι μοναδικά ςε κάκε απομονωμζνθ
νθςίδα.
Στο Αιγαίο, θ μεγάλθ πλειονότθτα των νθςίδων και βραχονθςίδων βρίςκονται ςε πολφ μικρι
απόςταςθ από μεγαλφτερα κατοικθμζνα νθςιά ι θπειρωτικζσ ακτζσ. Η απομόνωςι τουσ από
τισ γειτονικζσ ακτζσ ζχει γίνει ςχετικά πρόςφατα, μετά τθν τελευταία άνοδο τθσ επιφάνειασ τθσ
κάλαςςασ πριν από 18000 χρόνια. Αυτόσ ο μικρόσ χρόνοσ απομόνωςθσ και θ εγγφτθτά τουσ ςτισ
ακτζσ, είναι οι βαςικζσ αιτίεσ που θ βιοποικιλότθτά τουσ είναι υποςφνολο των γειτονικϊν τουσ
περιοχϊν. Επιπρόςκετα, θ εγγφτθτά τουσ ςτισ ακτζσ διευκολφνει τθν παρουςία του ανκρϊπου
με αποτζλεςμα και τθν ειςαγωγι ανκρωπόφιλων ειδϊν. Παρόλα αυτά, οι παράκτιεσ νθςίδεσ
λειτουργοφν ωσ καταφφγια για τα είδθ που ενοχλοφνται από τθν ζντονθ ανκρϊπινθ παρουςία
και δραςτθριότθτεσ (φϊκιεσ, πουλιά, ερπετά κ.ά.). Πολλζσ φορζσ μάλιςτα, ζχουμε διαπιςτϊςει
είδθ που λόγω ανταγωνιςμοφ ι επίδραςθσ του ανκρϊπου ζχουν εκλείψει από μεγαλφτερα
νθςιά ι θπειρωτικζσ περιοχζσ, επιβιϊνουν ςε παράκτια βραχονιςια (π.χ. οι ςαφρεσ ςτα
Στουρονιςια του νότιου Ευβοϊκοφ, θ κρθτικι ςαφρα ςε νθςίδεσ τθσ Κριτθσ, πολλά είδθ
αρκροπόδων, ςαλιγκαριϊν και φυτϊν ςε νθςίδεσ των Δωδεκανιςων και των Κυκλάδων κ.ά.).
Η αξιοποίηςη των παράκτιων νηςίδων πρζπει να επιτρζπεται μόνο μετά από επί τόπου
μελζτη και διαπίςτωςη των βιοτικών τουσ χαρακτηριςτικών ανεξάρτητα από το επίπεδο των
γνώςεών μασ για τισ γειτονικζσ περιοχζσ.
Πζρα όμωσ από τισ παράκτιεσ νθςίδεσ και βραχονθςίδεσ μποροφμε να διακρίνουμε δεκάδεσ
άλλεσ που απζχουν ςθμαντικά από κατοικθμζνα νθςιά και ακτζσ. Οι νθςίδεσ αυτζσ κατά κανόνα
ζχουν και μεγάλθ χρονικι απομόνωςθ, μεγαλφτερθ των 500 000 χρόνων. Αν και ςυναντϊνται
ςε όλο το εφροσ του Αιγαίου, οι περιςςότερεσ εντοπίηονται ςτο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με
πιο ςθμαντικζσ τισ Μποφβεσ, Κίναρο, Λζβικα, Μαυριά, Οφιδοφςα, Σφρνα, Αςτακίδα, Ζαφορά,
Κανδθλοφςα, Άνυδρο, Παχειά, Φτενά, Χριςτιανά, Ανάνεσ, Φαλκονζρα, Βελοποφλα κ.α. Οι
νθςίδεσ αυτζσ είτε είναι υπολείμματα μεγαλφτερων νθςιϊν που καταποντίςτθκαν πριν από
εκατομμφρια, ι εκατοντάδεσ χιλιάδεσ χρόνια, είτε είναι το αποτζλεςμα υποκαλάςςιασ
θφαιςτειακισ δραςτθριότθτασ.

Η μεγάλθ τουσ απομόνωςθ και ωσ εκ τοφτου θ περιοριςμζνθ επίδραςθ του ανκρϊπου
οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ ςε αυτά, ξεχωριςτισ βιοποικιλότθτασ με μεγάλα ποςοςτά
ενδθμιςμοφ ςτα φυτά, ςτα αςπόνδυλα και τα ςπονδυλωτά. Δεκάδεσ ενδθμικά είδθ και υποείδθ
εξαπλϊνονται ςε ζνα και μοναδικό μικρονιςι. Ιδιαίτερα, θ μικρι παρουςία του ανκρϊπου
οδιγθςε ςτθ λειτουργία τουσ ωσ καταφφγια για καλάςςια κινδυνεφοντα είδθ (φϊκιεσ), ι ωσ
βαςικό ςτακμό των μεταναςτευτικϊν πουλιϊν και χϊρουσ φωλιάςματοσ για αποικιακά είδθ
καλαςςοπουλιϊν. Γι αυτό και τα περιςςότερα ζχουν ενταχκεί ςε Ευρωπαϊκά δίκτυα
προςτατευόμενων περιοχϊν. Εκτόσ από τθ μοναδικότθτά τουσ οι απομονωμζνεσ νθςίδεσ
διαμορφϊνουν ζνα πλζγμα αλλθλοχποςτθριηόμενων βιοκοινοτιτων. Η διαρραγι του
πλζγματοσ αυτοφ κα επιφζρει αλυςιδωτζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ.
Οι απομονωμζνεσ νηςίδεσ και βραχονηςίδεσ του Αιγαίου είναι χώροι ιδιαίτερησ
βιοποικιλότητασ και εργαςτήρια εξζλιξησ αντίςτοιχα με τα Γκαλαπάγκοσ.
Ο βαςικόσ πυρινασ τθσ ςχεδιαηόμενθσ εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων εντοπίηεται ςε αυτά τα
απομονωμζνα νθςιά. Πϊσ είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτι μία μελζτθ περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων που δεν λαμβάνει υπόψθ τθν επιςτθμονικι πραγματικότθτα; Η ςυνζχιςθ των
ιπιων και διαχρονικϊν ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, θ ανάδειξθ τθσ μοναδικότθτάσ τουσ και θ
επιςτθμονικι ζρευνα είναι θ μόνθ δυνατι αξιοποίθςθ των νθςίδων αυτϊν.
Ωσ επιςτιμονεσ που γνωρίηουμε τθ μοναδικότθτα των νθςίδων αυτϊν είμαςτε κάκετα
αρνθτικοί ςτθ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ και κεωροφμε υποχρζωςι μασ να προχωριςουμε ςε
κάκε νόμιμθ ενζργεια για να εμποδίςουμε τθν υλοποίθςι τθσ.
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