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Κωνσταντίνος Ιντζές

Σκυριανό άλογο
με φόντο τη χώρα
της Σκύρου

Σκύρος:
μια κιβωτός βιοποικιλότητας στο Αιγαίο

Κιβωτός βιοποικιλότητας και όχι άδικα. 
Η γεωγραφική θέση της Σκύρου μπορεί 
να μην την βοήθησε με την έννοια της 
μέχρι πρότινος θεωρούμενης «σύγχρο-
νης ανάπτυξης», προστάτευσε όμως 
τη βιοποικιλότητα που συγκεντρώνει 

αυτός ο βράχος στη μέση του Αιγαίου. Θαρρείς πως η θεία 
πρόνοια μερίμνησε να προστατεύει εδώ τα δημιουργήματά 
της, αυτά που προσπαθούν αγωνιωδώς οι μηχανισμοί ανα-
ζήτησης πλουτισμού να αφανίσουν.
Όμως ο Σκυριανός χρόνια τώρα συμβιώνοντας αρμονικά με 
τα δώρα της φύσης, σκάλισε τις εικόνες τους στα ξυλόγλυ-

πτα, κέντησε τις μορφές τους με ιδιαίτερη ευαισθησία , τα 
ζωγράφισε στα κεραμικά του και εκφράζοντας τη χαρά και 
τον θαυμασμό τους τραγούδησε:
Ποιος είδε κείνο που δα’ γω ,πάνω στο κύμα… κλήμα!
και πάνω στη κληματαριά, αητός και γερακίνα.

Αυτά συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε με την υποστήριξή 
σας και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης
Δήμαρχος Σκύρου

Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα
«Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα” 
προς όφελος της βιοποικιλότητας σε ένα νησί του Αιγαίου, τη Σκύρο»,
υλοποιείται από τον Δήμο Σκύρου σε συνεργασία
με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση
του Πράσινου Ταμείου.

www.SkyrosLife.gr LIFE09 NAT/GR/000323

13



ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Πρόγραμμα  Skyrosbiodiversity:
η φύση της Σκύρου στο προσκήνιο
Στόχος του προγράμματος Skyrosbiodiversity είναι η καταγραφή, προστασία και ανάδειξη 
της σκυριανής βιοποικιλότητας, που παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. 
Με τρόπο που θα είναι κατανοητός και αποδεκτός από την τοπική κοινωνία και που παράλ-
ληλα θα βοηθήσει το νησί να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες αξίες της φυσικής κληρονομιάς για 
να φτιάξει ένα ακόμα καλύτερο και ελκυστικότερο τουριστικό προϊόν, και να προσελκύσει 
ποιοτικό τουρισμό. Και που παράλληλα θα βοηθήσει στον καλύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό 
του νησιού, λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες και ιδιαιτερότητες του σκυριανού πολιτισμού και 
τοπίου

Για να πετύχει αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, το 
πρόγραμμα προχώρησε στην εκπόνηση ερευνών 
και μελετών για την καταγραφή των αξιόλογων 

στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων που βοηθούν στη διατήρηση 
και προστασία τους. Υλοποιήθηκε το Σχέδιο Δράσης 
Βιοποικιλότητας, με συμμετοχή πολλών επιστημόνων, 
που θα υποβληθεί στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου η περι-
οχή να αποκτήσει θεσμικό καθεστώς προστασίας και 
να προστατευτεί από βλαπτικές υποδομές και δραστη-
ριότητες. Μελέτες για την προστασία και τουριστική 
ανάδειξη των υγροτόπων της Σκύρου, των σφενδα-
μιών, των σπάνιων φυτών, των πουλιών που ζουν στις 
γύρω νησίδες.
Επίσης, με τη βοήθεια ειδικών λιβαδοπόνων, έγιναν 
έρευνες και μελέτες που θα βοηθήσουν στην καλύ-
τερη οργάνωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων του 
νησιού, όπως η κτηνοτροφία, ώστε και η παραγωγή 
να βελτιωθεί, αλλά και οι βοσκότοποι του νησιού να 
αναζωογονηθούν. Για να επιδειχθεί στην πράξη η χρη-
σιμότητα των προτάσεων των ειδικών, το πρόγραμμα 

νοίκιασε για τέσσερα χρόνια 3.000 στρέμματα βοσκο-
τόπων και 100 στρέμματα εγκαταλειμμένων καλλιερ-
γειών, όπου εφαρμόζονται πρακτικές βελτίωσης της 
βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων και καλλιεργού-
νται κτηνοτροφικά φυτά, προκειμένου να αυξηθεί η 
τοπική τους παραγωγή και να ανακουφιστούν σε κά-
ποιο βαθμό οι φυσικοί βοσκότοποι.
Για την προστασία και ανάδειξη της τοπικής αγροτικής 
κληρονομιάς, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, έγινε καταγραφή και περιγραφή των 
τοπικών αγροτικών ποικιλιών και δημιουργείται κήπος 
διατήρησής τους στο Δημοτικό Περιβόλι, στη Χώρα 
της Σκύρου.
Σε ότι αφορά στην προστασία και ανάδειξη των υγρο-
τόπων του νησιού, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις ανά-
δειξης με μονοπάτια, πινακίδες και υλικό ενημέρωσης 
για την Καλαμίτσα και το Παλαμάρι. Στην περίπτωση 
του Παλαμαρίου το ενδιαφέρον στοιχείο που θα ανα-
δειχτεί είναι η άμεση σχέση του υγροτόπου με την κα-
θημερινή ζωή και λειτουργία του γειτονικού προϊστο-
ρικού οικισμού. Με τρόπο φιλικό προς τους επισκέπτες 

Τάσος Δημαλέξης

Συντονιστής
Προγράμματος

Skyrosbiodiversity

Ρούλα Τρίγκου

Το οροπέδιο του Άρι 
στον Κόχυλα
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

του αρχαιολογικού χώρου, που θα μπορούν να χαρούν 
την περιήγησή τους σε αυτόν συνδυάζοντάς την με την 
απόλαυση της φύσης και της ομορφιάς του υγροτόπου 
και της ορνιθοπανίδας του. 
Σε ότι αφορά στην προστασία των σφενδαμιών και 
των σπάνιων φυτών, το πρόγραμμα σε συνεργασία 
με το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας 
δημιούργησε για πρώτη φορά χάρτη με την ακριβή 
κατανομή των σφενδαμιών και των σπάνιων φυτών 
στο Βουνό, έφτιαξε μικρό φυτώριο όπου μεγαλώνουν 
με ασφάλεια και φροντίδα οι σπόροι σφενδαμιού που 
συλλέγονται από τους ειδικούς επιστήμονες, ενώ πα-
ράλληλα υλοποιεί παρεμβάσεις που θα προστατέψουν 
τους πληθυσμούς των σπάνιων φυτών από τη βόσκη-
ση.
Οι παρεμβάσεις στις νησίδες της Σκύρου σχετίζονται 
άμεσα με την προστασία των σπάνιων πουλιών και 
περιλαμβάνουν φυτεύσεις θάμνων, δημιουργία τεχνη-
τών φωλιών, ενέργειες για τη μείωση του πληθυσμού 
των αρουραίων που τρώνε αβγά και νεοσσούς των 
σπάνιων πουλιών. Με τη βοήθεια της Τοπικής Ομάδας 
Εθελοντών, οι παρεμβάσεις συντηρούνται και παρα-
κολουθούνται ώστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.
Για την τουριστική ανάδειξη της Σκύρου σημάνθηκαν 
σειρά περιπατητικών διαδρομών, ώστε το νησί να γίνει 
πιο φιλικό και ελκυστικό για επισκέπτες που αρέσκο-
νται στις πεζοπορίες και που προτιμούν να έρχονται 
στο νησί την άνοιξη ή το φθινόπωρο, διευρύνοντας έτσι 
την τουριστική περίοδο. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται 
η προσπάθεια ανάδειξης της Σκύρου ως διεθνούς προ-
ορισμού για επισκέπτες που αρέσκονται στον οικοτου-
ρισμό και την παρατήρηση πουλιών. Προετοιμάζεται 
σχετικό υλικό προβολής και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες 
εκδρομές από Βρετανούς τουρίστες που έμειναν ιδιαί-
τερα ευχαριστημένοι από το νησί.
Στην προσπάθεια προστασίας του Σκυριανού αλόγου, 
υπάρχει εποικοδομητική συνεργασία με την τοπική 
Ένωση Μικρόσωμης Φυλής Αλόγων και με το κτήμα 
Μουριές. Παράλληλα, ενισχύεται η πρωτοβουλία συ-
γκεκριμένων παραγωγών για την αναβίωση του πα-
ραδοσιακού αλωνίσματος της σκυριανής φάβας, ώστε 
να συνδεθεί το άλογο με το σημαντικό αυτό αγροτικό 
προϊόν, με τρόπο κατανοητό από τους επισκέπτες της 
Σκύρου.
Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας και των επισκεπτών του νησιού για τις δρά-

σεις του προγράμματος λειτουργούν το γραφείο του 
LIFE και ο χώρος ενημέρωσης. Υλοποιείται εκστρατεία 
ενημέρωσης που περιλαμβάνει την παραγωγή φυλλα-
δίων και άλλου ενημερωτικού υλικού, τη διοργάνωση 
παρουσιάσεων και ανοιχτών στο κοινό εκδηλώσεων, 
την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
για τα σχολεία της Σκύρου, της Εύβοιας αλλά και άλ-
λων περιοχών της Ελλάδας με θέμα τη Σκυριανή φύση, 
την παραγωγή οικοτουριστικών οδηγών και χαρτών, 
την ενθάρρυνση της δημιουργίας θεματολογίας για τα 
σπάνια φυτά και ζώα στην τοπική λαϊκή τέχνη.
Κλείνοντας αυτό σημείωμα είναι σκόπιμο να αναφέ-
ρουμε κάποια από τα μοναδικά στοιχεία της φυσικής 
κληρονομιάς της Σκύρου που αναδεικνύονται από 
το πρόγραμμα και για τα οποία το νησί έχει κάθε λόγο 
να περηφανεύεται στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς:

το Σκυριανό άλογο•	
τα ενδημικά αγριολούλουδα•	
η μεγαλύτερη αποικία Μαυροπετρίτη στον •	
κόσμο
η μεγαλύτερη αποικία του σπάνιου θαλασσο-•	
πουλιού Υδροβάτη στην Ελλάδα
η μοναδική για τη χώρα μας συμβίωση των 5 •	
ειδών θαλασσοπουλιών
η Σκυριανή σαύρα που εμφανίζει μοναδικό •	
γιγαντισμό
τα μεταναστευτικά πουλιά της Σκύρου•	
τα πλούσια θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας•	
το τοπίο του Κόχυλα•	
οι υγρότοποι και οι αρχαιολογικοί χώροι του •	
νησιού
τα σκυριανά προϊόντα λαϊκής τέχνης•	
η φάβα και τα υπόλοιπα αξιόλογα αγροτικά και •	
κτηνοτροφικά προϊόντα της σκυριανής γης

Στη μνήμη του Γιάννη Κομπογιάννη

Αρχείο LIFE Σκύρου

Theasis Art

Ο βοτανικός κήπος 
του Προγράμματος

Παραδοσιακό
αλώνισμα
με Σκυριανά άλογα 
στο κτήμα Μουριές 

Το σκυριανό LIFE βρίσκεται εδώ για να καταγράψει τα 
στοιχεία αυτά και να μας βοηθήσει πρώτα από όλα να 
συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η τοπική 
φυσική κληρονομιά, αλλά και για να δείξει με απτά πα-
ραδείγματα ότι είναι προς το συμφέρον του νησιού να 
πορευτεί προσέχοντας ως κόρη οφθαλμού τα μοναδι-
κά αυτά στοιχεία, που μπορούν να συμβάλλουν σε μια 
πιο αισιόδοξη και αξιοβίωτη κατεύθυνση. Οι σκυρια-
νοί, με την ως σήμερα στάση ζωής τους έχουν δείξει 
ότι ενστερνίζονται αυτήν την προοπτική.
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Οι πολύτιμες νησίδες της Σκύρου
Συνήθως όταν λέμε «νησίδα» ο περισσότερος κόσμος εννοεί έναν ξερό βράχο μέσα στη θά-
λασσα, κάπου να απαγκιάσει το σκάφος του σε ένα ταξίδι με καιρό, ένα μέρος όπου έχει την 
πιο απίθανη απομονωμένη παραλία ή στην καλύτερη περίπτωση έναν ιδανικό ψαρότοπο! Κι 
αυτό γιατί τις επισκεπτόμαστε συνήθως καλοκαίρι, όταν πράγματι βρίσκονται σε μια φαινο-
μενικά πιο σιωπηλή κατάσταση. Αν όμως κανείς τις επισκεφθεί προς το τέλος του χειμώνα, 
αρχές άνοιξης, όταν οι νησίδες είναι καλυμμένες με λιβάδια από λουλούδια, θα μπορέσει να 
εκτιμήσει το πλούτο της ζωής που φιλοξενούν.

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα νησί στη χώρα μας 
που να μην περιβάλλεται από έστω και ένα μι-
κρό νησάκι, υπολείμματα των βουνοκορφών της 

Αιγηίδας, που παρουσιάζουν τεράστια ποικιλομορφία: 
άλλοτε αποκομμένα από το κυρίως νησί περιλαμβά-
νουν γκρεμούς και απόκρημνα βράχια και άλλοτε ένα 
στρογγυλεμένο ασβεστολιθικό εξόγκωμα με το κλασ-
σικό και πολύ περιγραφικό όνομα «πλάκα» ή «πίτα»... 
Καθεμιά όμως φιλοξενεί μοναδικά οικοσυστήματα, 
που διαφέρουν ακόμα και μεταξύ γειτονικών νησίδων. 
Η μεγάλη αξία τους αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφι-
κή απομόνωσή τους και στη γενικότερη απουσία τόσο 
του ανθρώπου όσο και θηρευτών, με αποτέλεσμα να 
αποτελούν τα τελευταία καταφύγια για πολλά είδη τα 
οποία βρίσκουν σε αυτά χώρους για να φωλιάσουν με 
ασφάλεια. Τυπικό παράδειγμα, τα θαλασσοπούλια και 
ο Μαυροπετρίτης που φωλιάζουν στο έδαφος, γεγο-
νός μάλλον ασυνήθιστο για τον δεύτερο, με αποτέλε-
σμα οι φωλιές τους να είναι εκτεθειμένες σε χερσαίους 
θηρευτές.
Η Σκύρος διαθέτει 38 ακατοίκητες νησίδες και βρά-
χους, συμπεριλαμβανομένης της Σκυροπούλας. Στον 
Βορρά, οι νησίδες Μέσα Ποδιά, Έξω Ποδιά και Πύργοι 
δημιουργούν μια μοναδικής ομορφιάς και οικολογικής 

αξίας ενότητα. Με δυσπρόσιτες ακτές αλλά και υπέρο-
χες μωβ βοτσαλωτές παραλίες ηφαιστειακής προέλευ-
σης, δίνουν την εντύπωση πως βρίσκεσαι στη Σκωτία, 
έτσι πως είναι πνιγμένες από γκριζοπράσινη αλοφυτι-
κή βλάστηση. Σπάνια να τις προσεγγίσει κανείς χωρίς 
καλό καιρό, ενώ οι πολυάριθμες ξέρες που περιβάλ-
λουν τις ακτές τους αποτρέπουν πολλούς επισκέπτες. 
Έτσι, εδώ φωλιάζει ο βασικός πυρήνας του πληθυσμού 
του Θαλασσοκόρακα και συχνά καταγράφονται συγκε-
ντρώσεις πολλών δεκάδων ατόμων. Το άλλο βασικό εί-
δος πουλιού που φωλιάζει σε μεγάλους αριθμούς εδώ 
είναι ο Μαυροπετρίτης. Στην κυριολεξία, όπου υπάρ-
χει το παραμικρό άνοιγμα στη βλάστηση, τα γεράκια 
αυτά έχουν εναποθέσει τα αβγά τους, με πραγματικά 
εξαιρετική προστασία. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές 
που τις ακτές αυτών των νησίδων θα τις επισκεφτούν 
Μεσογειακές Φώκιες, για να ξεκουραστούν κάτω από 
τον ήλιο του Αιγαίου.
Λίγο πιο νότια βρίσκουμε μια άλλη κατηγορία νησίδων 
με λίγη χαμηλή ή και καθόλου βλάστηση και πολλές 
φυσικές κοιλότητες στα ασβεστολιθικά τους πετρώ-
ματα. Χαρακτηριστικές τέτοιες «γλαρονησίδες», όπου 
φωλιάζει ο κοινός Ασημόγλαρος, αποτελούν η Σκυρο-
πούλα, η Ρήνεια, τα Λακκονήσια, ο Κουλούρης, οι Δια-

Δανάη Πορτόλου,
Πάνος Κορδοπάτης

Άγγελος Ευαγγελίδης

Παρακολούθηση 
πουλιών στις νησίδες 

της Σκύρου
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

βατές και η Βαλάξα. Έναν μήνα αργότερα, εμφανίζεται 
εκεί ο κατά πολύ σπανιότερος Αιγαιόγλαρος. Πάνω από 
50 ζευγάρια του είδους, περίπου το 10% του εθνικού 
πληθυσμού της χώρας, φωλιάζουν στις νησίδες της 
Σκύρου, διαλέγοντας διαφορετική νησίδα κάθε χρόνο. 
Η αποικία τους συνήθως βρίσκεται σε κάποιο απομο-
νωμένο ακρωτήρι ή πολύ κοντά στην ακτή, όπου τα 
ενήλικα φτιάχνουν την απλή φωλιά τους, παραμερίζο-
ντας τα φύλλα του Θαλασσογαμπρού (Limonium sp.).
Άλλα θαλασσοπούλια που προτιμούν τις νησίδες της 
Σκύρου, είναι ο Αρτέμης και ο Μύχος. Μια μοναδική 
μικτή αποικία των δύο πελαγικών αυτών ειδών έχει 
εντοπιστεί στην περιοχή, ενώ στο παρελθόν πιθανό-
τατα φώλιαζαν και στη νησίδα Άγιος Ερμόλαος έξω 
από τον Μώλο της Σκύρου. Εκεί χτίστηκε και ένα μικρό 
εκκλησάκι για να «ξορκίσουν» τα καλέσματα των δύο 
αυτών ειδών που μοιάζουν με κλάμα μωρού. Δεν είναι 
εξάλλου τυχαίο πως οι γειτονικές νησίδες ονομάζονται 
Βρυκολακονήσια...
Πολύ κοντά στη Σκύρο βρίσκεται η μεγαλύτερη γνω-
στή αποικία του Υδροβάτη στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Το κρυπτικό αυτό θαλασσοπούλι σπάνια θα το εντοπί-
σει κανείς στη θάλασσα. Αναπαράγεται εκεί με επιτυ-
χία χρόνια τώρα λόγω της απουσίας θηρευτών, κυρίως 
αρουραίων, αλλά και της διαθεσιμότητας εκατοντάδων 
σχισμών όπου μπορεί με ασφάλεια να φωλιάσει.
Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχάσουμε και την ενδημι-
κή σαύρα της Σκύρου (Podacris gaigae), που βρίσκει 

ιδανικό χώρο για αναπαραγωγή σε αυτές νησίδες. Οι 
ιδιαιτερότητες μάλιστα του είδους στην νησίδα Μέσα 
Διαβατές, όσον αφορά τον πληθυσμό της αλλά και το 
σωματικό της μέγεθος, αποτελεί σημαντικό πεδίο με-
λέτης ερπετολόγων (περισσότερα μπορείτε να διαβάσε-
τε στο αντίστοιχο άρθρο αυτού του αφιερώματος).
Αν όμως κάποιο είδος κυριαρχεί στις νησίδες της Σκύ-
ρου, τότε σίγουρα αυτό είναι ο Μαυροπετρίτης. Το 8% 
του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγε-
ται στη περιοχή, κάνοντας την Σκύρο την μεγαλύτερη 
αναπαραγωγική αποικία Μαυροπετρίτη στον κόσμο. Η 
παρουσία του στην περιοχή σε τόσο μεγάλους αριθ-
μούς αποδεικνύει τη τεράστια σημασία της Σκύρου για 
τη μετανάστευση. Έχοντας προσαρμόσει κατάλληλα 
τον βιολογικό τους κύκλο, οι Μαυροπετρίτες βρίσκουν 
τον Σεπτέμβριο εύκολα τροφή για τους νεοσσούς τους, 
μιας και οι νησίδες αποτελούν πολύτιμους σταθμούς 
για εκατομμύρια μικρόπουλα που περνούν το Αιγαίο 
στο ταξίδι τους προς την Αφρική.
Οι νησίδες της Σκύρου, όπως άλλωστε και όλου του Αι-
γαίου, αποτελούν πολύτιμα φυσικά καταφύγια για πολ-
λά και σημαντικά είδη της ελληνικής φύσης. Η έλλειψη 
ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και θηρευτών, πα-
ρέχει στα είδη που φωλιάζουν σε αυτές την ασφάλεια 
που τόσο επιζητούν. Συνιστούν, χωρίς υπερβολή, θη-
σαυροφυλάκια βιοποικιλότητας και ως τέτοιες πρέπει 
να τις διαφυλάξουμε.

Παναγιώτης Λατσούδης

Άγγελος Ευαγγελίδης

Υδροβάτες σε νησίδα 
της Σκύρου

Μια Μεσογειακή 
Φώκια ξεκουράζεται 
στην παραλία νησίδας 
της Σκύρου

Ρούλα Τρίγκου

Νησίδα της Σκύρου 
καλυμμένη με
αλοφυτική βλάστηση
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Μαυροπετρίτης: το γεράκι της Σκύρου
Οι ίδιες γεωγραφικές παράμετροι που καθιστούν την Σκύρο ιδιαίτερη όσον αφορά την χλωρί-
δα και την ερπετοπανίδα της λειτουργούν και στην περίπτωση της μετανάστευσης των που-
λιών. Μόνο που στην τελευταία η «απομόνωση» μετατρέπεται σε «σύνδεση». Εκτεθειμένη, 
σχεδόν στο κέντρο, του βορείου Αιγαίου η Σκύρος αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό ξεκούρασης 
και ανεφοδιασμού γενεών μεταναστευτικών πουλιών στο αέναο ταξίδι της μετανάστευσης.

Τα σχεδόν 800 μέτρα υψόμετρο του Κόχυλα στον 
Νότο και τα 525 του Ολύμπου στον Βορρά, λει-
τουργούν σαν φάρος κάνοντας τη Σκύρο ιδιαίτε-

ρα ορατή σε αυτούς που έχουν το προνόμιο να βλέ-
πουν τη γη σαν χάρτη. Ανεξάρτητα από τη στρατηγική 
των ειδών στη μετανάστευση και τον τρόπο πετάγμα-
τος (ενεργητικά ή παθητικά) ένα νησί με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ποικιλία ενδιαι-
τημάτων, είναι ελκυστικό για κάθε πουλί που επιχειρεί 
θαλάσσιο πέρασμα και έχει επιλεχθεί φυσικά για να το 
πετύχει.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών είναι πιστοί κάθε 
άνοιξη και φθινόπωρο, όμως, όπως είναι φυσικό, όπου 
υπάρχει το θήραμα υπάρχει και ο θηρευτής. Είδος δι-
πλοενδημικό*, ο Μαυροπετρίτης ξεχειμωνιάζει στη Μα-
δαγασκάρη και την ανατολική Αφρική και αναπαρά-
γεται στα νησιά και νησίδες της Μεσογείου (κυρίως σε 
αυτά του Αιγαίου), βασίζεται στη φθινοπωρινή μετανά-
στευση για να θρέψει τους νεοσσούς του. Ένα πολύ μι-
κρό ποσοστό του μεταναστευτικού ρεύματος, κυρίως 
στρουθιόμορφα πουλιά, συνήθως τα πιο αδύναμα και 
πιο άπειρα, του δίνουν ζωή. Το μεταναστευτικό ρεύμα 
της Σκύρου δεν πέρασε απαρατήρητο εξελικτικά από 
τον Μαυροπετρίτη, ο οποίος σχηματίζει εδώ την μεγα-
λύτερη αναπαραγωγική αποικία στο εύρος κατανομής 
του.

Οι απόκρημνες βραχώδεις ακτές και οι βραχονησίδες 
της Σκύρου αποτελούν το ιδανικό ενδιαίτημα για να 
φωλιάσει το μεσαίου μεγέθους αυτό γεράκι. Μία μι-
κρή κοιλότητα κάτω από έναν βράχο, ένα παταράκι ή 
μία σχισμή είναι αρκετά για να φιλοξενήσουν τα αβγά 
και αργότερα τους νεοσσούς του. Ο αέρας, κυρίαρχο 
καιρικό φαινόμενο της Σκύρου («Ανεμόεσσα» για τους 
ναυτικούς), που χτυπά στις απότομες πλαγιές του νη-
σιού, δημιουργεί ανοδικά ρεύματα που βοηθούν τον 
Μαυροπετρίτη να παίρνει ύψος ανέξοδα και να περι-
πολεί τις ακτές και τον θαλάσσιο χώρο για το επόμε-
νο κυνήγι. Η δίαιτα συμπληρώνεται από έντομα που 
επίσης χάρη στο μέγεθος και την χλωρίδα του νησιού 
βρίσκονται σε αφθονία.
Ο Μαυροπετρίτης επωφελείται από την Σκύρο και με 
την σειρά του αποτελεί δείκτη ποιότητας του περιβάλ-
λοντος της. Ας τον βοηθήσουμε να συνεχίσει ανενό-
χλητος να παρακολουθεί και να δειγματίζει τη μετανά-
στευση στον ουρανό του βορείου Αιγαίου…

* Διπλοενδημικά θεωρούνται τα μεταναστευτικά είδη που 
έχουν αυστηρά περιορισμένη γεωγραφική κατανομή, τόσο στις 
περιοχές αναπαραγωγής όσο και σε αυτές της διαχείμασης, σε 
τέτοιο βαθμό ώστε η επιβίωσή τους να εξαρτάται απόλυτα από 
την διατήρηση και των δύο αυτών περιοχών.

Άγγελος Ευαγγελίδης

Ερευνητής πεδίου

Χρήστος Βλάχος

Ζευγάρι
Μαυροπετριτών
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Η σαύρα της Σκύρου, ένα ενδημικό ερπετό 
στην καρδιά του Αιγαίου

Η Σκύρος είναι ένα από τα αρχαιότερα νησιά στο 
Αιγαίο από όπου πρόβαλε πριν από 3,5 εκατομύ-
ρια χρόνια. Η μεγάλη της ηλικία αντικατοπτρί-

ζεται και στην ερπετοπανίδα που διαθέτει. Η Σκύρος 
έχει λιγότερα είδη ερπετών και αμφιβίων από ότι ομοί-
ου μεγέθους νησιά στις Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα 
καθώς, λόγω της απομόνωσής της, ο εποικισμός της 
υπήρξε περιορισμένος. Έτσι, είναι η μοναδική ανάμε-
σα στις Σποράδες που δεν διαθέτει καθόλου οχιές. Η 
ίδια αιτία όμως που περιόρισε τη γενική βιοποικιλότη-
τα του νησιού, η απομόνωση, οδήγησε στη δημιουργία 
ένος ενδημικού είδους, της σαύρα της Σκύρου. Το εί-
δος εξαπλωνεται αποκλειστικά στο νησί και τις περι-
φερικές του νησίδες καθώς και το Πιπέρι, με το οποίο η 
Σκύρος ήταν ενωμένη με μια χερσαία «γέφυρα» μέχρι 
πριν από περίπου 50 χιλιάδες χρόνια.
Η σαύρα της Σκύρου (Podarcis gaigeae) πρωτοπεριγρά-
φηκε το 1930 από τον αυστριακό ερευνητή F. Werner o 
οποίος έδωσε το δεύτερο συνθετικό του λατινικού της 
ονόματος προς τιμή της διακεκριμένης αμερικανίδας 
ερπετολόγου Helen Gaige. Η σαύρα της Σκύρου είναι 
μια μικρόσωμη σαύρα με μήκος σώματος γύρω στα 
έξι εκατοστά και ουρά που φτάνει τα 10 εκ. Η ράχη 
έχει φωτεινό πράσινο χρώμα με σκούρα σημάδια που 
σχηματίζουν ακανόνιστα σχέδια και γραμμές. Η κοιλιά 
είναι γκριζωπή ενώ τα πλευρά έχουν καστανό-λαδί 
χρωματισμό που εμπλουτίζεται από μαύρα στίγματα. 
Κατά την αναπαραγωγή τα αρσενικά εμφανίζουν έντο-
νο πορτοκαλί χρώμα στην κοιλιακή περιοχή.
Η σαύρα της Σκύρου απαντάται σε όλα τα οικοσυστή-
ματα του νησιού, από αμμώδεις ακτές όπως το Παλα-
μάρι έως τις φρυγανικές εκτάσεις στις πλαγιές του Κό-
χυλα. Παραμένει ενεργή όλο το χρόνο και χάρη στους 
ήπιους χειμώνες του νησιού δεν πέφτει σε νάρκη. Η 
περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά από το Μάρτιο και 
εκτείνεται μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Τα θηλυκά γεν-
νούν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ένα έως τρία 
αυγά που θάβουν μέσα στο χώμα ή κρύβουν κάτω από 
πέτρες. Η δίαιτά της βασίζεται σε χερσαία ασπόνδυλα, 
κυρίως έντομα όπως τα σκαθάρια. Περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για την 

προστασία πανίδας και χλωρίδας ενώ στο Κόκκινο Βι-
βλίο της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύ-
σης (2006) χαρακτηρίζεται ως τρωτό είδος.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στον πληθυσμό της νη-
σίδας Μέσα Διαβατές. Χάρη στην έλλειψη θηρευτών ο 
πληθυσμός παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές πυκνό-
τητας σαυρών στον ελλαδικό χώρο. Ως συνέπεια της 
υψηλής πυκνότητας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα σκλη-
ρός ενδοειδικός ανταγωνισμός που συχνά οδηγεί σε 
κανιβαλισμό (ενήλικα αρσενικά τρώνε αυγά ή ακόμα 
και ολόκληρα νεαρά άτομα ή απλώς καταβροχθίζουν 
τα κομμένα άκρα από τις μεταξύ τους αψιμαχίες). Το 
πιο σημαντικό όμως χαρακτηριστικό του ιδιαίτερου 
αυτού πληθυσμού είναι το φαινόμενο του γιγαντισμού: 
οι σαύρες στη νησίδα είναι 40% μεγαλύτερες και σχε-
δόν 300% βαρύτερες από εκείνες του κυρίως νησιού. 
Το μεγάλο μέγεθος των σαυρών φαίνεται ότι ευνοείται 
από τις συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού και τροφο-
δοτείτειται από τις λεγόμενες θαλασσινές επιχορηγή-
σεις, την ενέργεια δηλαδή που έρχεται από τη θάλασ-
σα χάρη στη θαλερή αποικία γλάρων που φιλοξενεί η 
νησίδα. Ιδιαίτερα γοητευτικές είναι επίσης και οι αλλη-
λεπιδράσεις με τους Μαυροπετρίτες (Falco eleonorae) 
που φωλιάζουν στη νησίδα. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο οι 
σαύρες παραμονεύουν κοντά στις φωλιές και μόλις οι 
γονείς φύγουν, εφορμούν για να φάνε τα υπολείμματα 
τροφής ή να συλλάβουν έντομα που πλησιάζουν τους 
νεοσσούς.

Παναγιώτης Λατσούδης

Παναγιώτης Παφίλης

Εικόνα 1.
Αρσενικό και θηλυκό άτομο 
της σαύρας της Σκύρου. 

Εικόνα 2.
Στα δεξιά φαίνεται
μια σαύρα από τη Σκύρο, 
στο μέσο (με ενδιάμεσο 
μέγεθος) ένα άτομο από 
τη νησίδα Λακονήσσι και 
στα αριστερά η γιγαντιαία 
μορφή από τις Μέσα 
Διαβατές. 

Εικόνα 3.
Λαφιάτης
(Elaphe quatorlineata)
που λιάζεται δίπλα
σε δεξαμένη.
Πρόκειται για το μεγαλύτε-
ρο φίδι της Σκύρου.

Η Σαύρα της Σκύρου
Podacris gaigaea

Παναγιώτης Παφίλης

Επίκουρος Καθηγητής 
Ζωικής Ποικιλότητας. 
Τμήμα Βιολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας

1 2

3
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Η Σκύρος σε άνθιση!
Το αρχιπέλαγος της Σκύρου, απομονωμένο στην καρδιά του Βορείου Αιγαίου, είναι αναπό-
φευκτο να αποτελεί ένα θησαυροφυλάκιο βιοποικιλότητας, στο οποίο η χλωρίδα έχει την 
δική της διακριτή και εξέχουσα θέση. Για την ανάδειξη και την προστασία του φυτικού πλού-
του του νησιού συνεργάζονται, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE, η Ελληνική Εταιρεία 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθήνας.

Η ιδιαιτερότητα της χλωρίδας της Σκύρου αντα-
νακλάται στην ύπαρξη αρκετών ενδημικών και 
σπάνιων φυτικών ειδών, με περιορισμένη εξά-

πλωση. Η περιοχή όπου εμφανίζεται η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση αυτών των φυτών είναι η νότια Σκύ-
ρος, στην οποία δεσπόζει ο εκτεταμένος βραχώδης 
ορεινός όγκος του Κόχυλα. Στην περιοχή του Κόχυλα 
«συναντιούνται» τρεις διαφορετικές φυτογεωγραφικές 
περιοχές (Βόρειες Σποράδες-Εύβοια, Κυκλάδες, Ανα-
τολικό Αιγαίο), με αποτέλεσμα στην περιοχή να συνυ-
πάρχουν φυτικά είδη που έχουν κύρια εξάπλωση στις 
πιο πάνω περιοχές. Χαρακτηριστική της σημασίας του 
Κόχυλα για τη χλωρίδα είναι η παρουσία εκεί συνολι-
κά 6 φυτικών ειδών που περιλαμβάνονται στις 2 μέχρι 
σήμερα εκδόσεις του Κόκκινου Βιβλίου των Σπάνιων 
και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Δεν είναι υπερ-
βολή, επομένως, να πούμε ότι ο Κόχυλας αποτελεί ένα 
«θερμό σημείο» (hotspot) για την ελληνική χλωρίδα.

Σχέδιο Δράσης για τα ενδημικά φυτά
Πρώτο μέλημα της ερευνητικής ομάδας ήταν η λε-
πτομερής καταγραφή στο πεδίο των σημαντικότερων 
φυτικών ειδών της Σκύρου. Η εργασία αυτή διήρκησε 
2 χρόνια και οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην κατάρτιση 
του κατάλογου με τα φυτά της Σκύρου που θα αποτε-

λούσαν το επίκεντρο των δράσεων προστασίας στο 
επόμενο στάδιο (πίνακας 1). Στη λίστα αυτή ξεχωρίζει 
το είδος Aethionema retsina, που αποτελεί αναμφισβή-
τητα ένα από τα σπανιότερα φυτικά είδη της Ελλάδας, 
ενώ άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως στα πλαί-
σια της ερευνητικής εργασίας επιβεβαιώθηκε μετά 
από 100 χρόνια η παρουσία στη Σκύρο του είδους 
Consolida tenuissima (μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν 
ενδημικό της Αττικής).
Πολλά από αυτά τα φυτικά είδη είναι σχετικά ασφαλή 
από άμεσες απειλές λόγω του χασμοφυτικού τους χα-
ρακτήρα, της ιδιότητάς τους δηλαδή να αναπτύσσο-

Αποστόλης Καλτσής

Βιολόγος - Ερευνητής
φυσικού περιβάλλοντος. 

Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθήνας 

Δάφνη Μαυρογιώργου

Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού

Αποστόλης Καλτσής

Ο χειμωνιάτικος κρίνος
Galanthus ikariae

Πίνακας 1:
Είδη - στόχοι

του Σχεδίου Δράσης
για την ενδημική 

χλωρίδα

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Aethionema retsina Σκύρος, Σκυροπούλα

Aubrieta scyria Σκύρος, Εύβοια

Campanula merxmuelleri Σκύρος, Ψαρά

Centaurea rechingeri Βόρειες Σποράδες, Σάμος

Consolida tenuissima Σκύρος, Αττική

Fritillaria erhartii Σκύρος, Εύβοια, Κυκλάδες

Galanthus ikariae Σκύρος, Ικαρία, Κυκλάδες

Galium reiseri Βόρειες Σποράδες

Malcolmia macrocalyx subsp. scyria Σκύρος, Εύβοια, Κυκλάδες

Scorzonera scyria Σκύρος
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Σχέδιο Δράσης για τις συστάδες σφενδαμιών
Από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της φυτικής 
ποικιλότητας της Σκύρου αποτελούν και οι (αμιγείς ή 
μικτές) συστάδες με σφενδάμια (Acer sempervirens) 
που συναντούμε διάσπαρτες στον Κόχυλα. Αυτά τα μι-
κρά δάση με σφενδάμια αποτελούν αξιόλογο και σπά-
νιο τύπο βλάστησης στην περιοχή του Αιγαίου, ως εκ 
τούτου η διατήρησή τους στη Σκύρο αποτελεί βασικό 
στόχο του Προγράμματος. Αρχικά χαρτογραφήθηκαν 
οι συστάδες (εικόνα 3) και καταγράφηκε η κατάστασή 
τους, καθώς και η συμμετοχή άλλων δένδρων σε αυτές 
(πουρνάρια, αριές, αγριελιές, φυλλίκια). Οι συστάδες 
με σφενδάμια αναπτύσσονται κυρίως σε ρεματιές και 
επίπεδες εκτάσεις με ικανό βάθος εδάφους και θεωρεί-
ται ότι παλαιότερα είχαν μεγαλύτερη έκταση, η οποία 
έχει περιοριστεί από περιστατικά πυρκαγιών, αλλά και 
λόγω της περιορισμένης αναγέννησης και δυσκολίας 
στην ομαλή ανάπτυξη των δέντρων, ως αποτέλεσμα 
της μεγάλης πίεσης βόσκησης από τις δεκάδες χιλιά-
δες αιγοπρόβατα.
Για την υποβοήθηση της αναγέννησης των σφενδα-
μιών, τοποθετήθηκαν και σε αυτή την περίπτωση μι-
κροπεριφράξεις γύρω από περιοχές αναγέννησης και 
νεαρά φυτά σφενδαμιού, αλλά η κυριότερη δράση 
αποτέλεσε η εγκατάσταση φυτωρίου στην περιοχή 
του Κόχυλα (εικόνα 4). Το φυτώριο εξοπλίστηκε με την 

νται με επιτυχία στις απόκρημνες και πρακτικά απολύ-
τως απρόσιτες βραχώδεις ορθοπλαγιές του Κόχυλα. Για 
τα υπόλοιπα είδη που είναι ευάλωτα στη βόσκηση από 
τα αιγοπρόβατα (το νησί έχει ισχυρό κτηνοτροφικό 
χαρακτήρα), επιλέχθηκε η τοποθέτηση μικρών περι-
φράξεων για την προστασία τους. Μία αξιοσημείωτη 
δράση διατήρησης για τη χλωρίδα της Σκύρου είναι ο 
ορισμός Μικρο-Αποθέματος (Plant Micro-Reserve) 
στη θέση Κοράκια του Κόχυλα. Τα Μικρο-Αποθέματα 
Φυτών είναι μία σχετικά νέα προσέγγιση διατήρησης 
της φυτικής ποικιλότητας, η οποία έχει ήδη εφαρμο-
στεί με επιτυχία στην Κρήτη (Ν. Χανίων, πρόγραμμα 
CRETAPLANT). Το Μικρο-Απόθεμα είναι μία περιοχή με 
σχετικά περιορισμένη έκταση που περικλείει αντιπρο-
σωπευτικούς πληθυσμούς ενός ή περισσότερων ειδών 
ενδιαφέροντος (ενδημικά, σπάνια, απειλούμενα) και 
αποτελεί ουσιαστικά ένα μικρό εργαστήριο μελέτης 
και εφαρμογής δράσεων διατήρησης της φυτικής ποι-
κιλότητας. Τα συμπεράσματα και οι επιτυχείς δράσεις 
που βγαίνουν σε αυτό το επίπεδο μπορούν μετά να 
εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Στο Μικρο-
Απόθεμα του Κόχυλα περικλείονται πληθυσμοί από 7 
είδη ενδιαφέροντος.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εκτός τόπου (ex situ) 
διατήρηση των σπάνιων φυτών της Σκύρου, η οποία 
περιλαμβάνει τη συλλογή σπόρων από διαφορετικούς 
πληθυσμούς των φυτών (εικόνα 2) και την αποθήκευσή 
τους στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Πανεπιστη-
μίου Αθήνας. Η δράση αυτή εξασφαλίζει την μακρο-
χρόνια επιβίωση του γενετικού υλικού των απειλού-
μενων ειδών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή 
νέων φυτών για ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών (αν 
και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο), αλλά και για την ανά-
πτυξη τους σε Βοτανικούς Κήπους.

απαραίτητη υποδομή (πάγκους, γλάστρες, δεξαμενή 
νερού και σύστημα ποτίσματος) και άρχισε εδώ και 2 
χρόνια να υποδέχεται νεαρά φυτάρια σφενδαμιού, τα 
οποία προέρχονται από σπόρους που συλλέχθηκαν 
στη Σκύρο και είναι αποθηκευμένα στην Τράπεζα Γε-
νετικού Υλικού του Πανεπιστημίου Αθήνας. Τα νεαρά 
φυτά προορίζονται σε λίγα χρόνια να φυτευτούν στον 
Κόχυλα για την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης. 
Εκτός από τα σφενδάμια, στο φυτώριο αναπτύσσονται 
νεαρά φυτά και από άλλα δενδρώδη είδη της Σκύρου, 
σχεδιάζεται η μεταφορά και νεαρών φυτών από τα εν-
δημικά είδη, ενώ αποτελεί και χώρο περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για το κοινό και 
τους μαθητές.

Συμπερασματικά
Η φυτική ποικιλότητα της Σκύρου αποτελεί ένα πολύ-
τιμο διαμάντι στο κόσμημα της Φύσης του νησιού. 
Πέρα από την αυταξία των ενδημικών ειδών, ως ανα-
πόσπαστα τμήματα της φυσικής ιστορίας του νησιού, 
η ανάδειξή του φυτικού πλούτου του νησιού μπορεί 
να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του οικο-
τουριστικού προϊόντος, που ταιριάζει απόλυτα σε ένα 
νησί που δεν έχει αλώσει ο μαζικός τουρισμός. Από τον 
χειμωνιάτικο κρίνο Galanthus ikariae (εικόνα 5) μέχρι 
τα κυκλάμινα του φθινοπώρου, η Σκύρος προσφέρει 
ευκαιρίες στον οικοπεριηγητή σε όλη τη διάρκεια του 
έτους να θαυμάσει και να μελετήσει τη χλωρίδα της. 
Η συστηματική παρακολούθηση της φυτικής ποικι-
λότητας και η συνέχιση των διαχειριστικών δράσεων 
θα επιτρέψουν αυτός ο πλούτος να διατηρηθεί και να 
φτάσει ατόφιος στις επόμενες γενιές.

Εικόνα 2:
Η συλλογή σπόρων 
από χασμοφυτικά είδη 
απαιτεί και κάποιες… 
αναρριχητικές 
ικανότητες.

Εικόνα 3:
Συστάδες με σφενδάμια 
στο όρος Κόχυλας
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«Λέμε “το βουνό” και
το λέμε με ένα δέος»
Συνέντευξη με τον Σκυριανό
Στάθη Ζακυνθινό
Στην περιοχή του όρους Κόχυλα στη Σκύρο σχεδιάζεται εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου με 111 ανεμογεννήτριες. Το μεγαλύτερο αυτό νησιωτι-
κό αιολικό πάρκο της Μεσογείου θα βρίσκεται εντός της ΖΕΠ του δικτύ-
ου Natura 2000, καταλαμβάνοντας πάνω από το 50% της έκτασής της. 
Το βουνό του Κόχυλα όμως, φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αποικίες 
στον κόσμο του «γερακιού της θάλασσας», του Μαυροπετρίτη. Η Συ-
ντονιστική Επιτροπή Αγώνα Δήμου Σκύρου, η Ένωση Πολιτών Σκύρου 
και η Ορνιθολογική έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
για την ακύρωση της άδειας. 
Μιλήσαμε με τον Στάθη Ζακυνθινό, ιδιοκτήτη φαρμακείου στη χώρα της 
Σκύρου, γιατί είναι ένας από τους πιο δραστήριους συμμετέχοντες στην 
εκστρατεία κατά του αιολικού πάρκου. Μας έδειξε πώς όταν οι κάτοικοι 
μιας περιοχής είναι σίγουροι για το δίκιο τους, μπορούν να κάνουν πολ-
λά! Ενώ αρχικά φαινόταν σαν να τα έχουν βάλει με κάτι ανεξέλεγκτο που 
θα «φορεθεί» στη Σκύρο από την κεντρική διοίκηση και τον επενδυτή, 
παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους, απέτρεψαν μέχρι σήμερα 
την καταστροφή του όρους Κόχυλα.

Μαλαμώ Κορμπέτη (ΜΚ): Ο σχεδιασμός για το αιολικό πάρκο 
στο όρος Κόχυλας της Σκύρου πάει πίσω σχεδόν μια δεκαετία 
τώρα. Εσύ από πότε ενεπλάκης στον αγώνα των κατοίκων για να 
σταματήσει η επένδυση;
Στάθης Ζακυνθινός (ΣΖ): Πάει από το 2005 όταν η εταιρεία 
των καλογέρων, την οποία συνέστησε η Μονή Μεγίστης 
Λαύρας, μαζί με την ΕΝΤΕΚΑ, κατέθεσε την πρώτη αίτηση 
για άδεια παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αυτό 
έγινε μυστικά. Η τότε δημοτική αρχή δεν είχε ενημερώσει, 
ως όφειλε, τους κατοίκους. Εγώ το πήρα χαμπάρι μέσα από 
την ιστοσελίδα της ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2006. Αφού ανέτρε-
ξα σε επιστημονικά άρθρα και αναλύσεις για το θέμα, έγρα-
ψα ένα άρθρο και το έστειλα σε όλες τις εφημερίδες. Αυτό 
αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαδικασία συσπείρωσης των 
συμπατριωτών μου και οδήγησε στη δημιουργία της ΕΝΩ-
ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΥ, τον Ιανουάριο του 2007.
ΜΚ: Εσένα τι σε παρακίνησε να εμπλακείς στον αγώνα αυτό;
ΣΖ: Κοίτα, έχω προσωπικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες! 
Η ανθρωπογενής παρέμβαση δεν πρέπει να οδηγεί σε περι-
βαλλοντική και οικονομική καταστροφή. Με αυτή την ίδια 
ευαισθησία, προ εικοσαετίας, θυμάμαι, ότι μιλούσα υπέρ 
των ΑΠΕ, τότε που κανείς δεν ήξερε τί είναι. Αλλά μιλούσα 
χωρίς να ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι γίνεται 
για να κερδοσκοπήσουν ιδιώτες επενδυτές και με λανθασμέ-
νο σχεδιασμό. Δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση των 
ΑΠΕ για τις ανάγκες του νησιού, αλλά το έργο αυτό δεν είχε 
τέτοια στόχευση.
ΜΚ: Οι άνθρωποι που τότε πρωτοασχοληθήκατε γνωριζόσα-
σταν από πριν;
ΣΖ: Κάποιοι ναι, αλλά όχι όλοι. Όταν πρωτοβρεθήκαμε προ-
σπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους ειδικούς που να γνωρί-
ζουν τα θέματα αυτά. Οργανωθήκαμε γιατί καταλάβαμε ότι 
τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το βουνό δεν μπορούσε ο κα-
θένας να τον αντιμετωπίσει μόνος του. Πιστεύαμε από τότε, 
ότι εάν δεν παρατάξεις ένα ενιαίο μέτωπο, όλων των Σκυρια-
νών, απέναντι στην εξουσία, τότε θα σε διασπάσουν και δεν 
θα πετύχεις τίποτα. Εάν επίσης δεν έχεις τον Δήμο μαζί σου, 

θα συμβεί το ίδιο. Γι’ αυτό ενημερώσαμε όλους τους συλλό-
γους που υπάρχουν στη Σκύρο, περίπου 20, και φτιάξαμε τη 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, όργανο το οποίο λειτουρ-
γούσε απολύτως δημοκρατικά με συνελεύσεις.
ΜΚ: Ανέφερες ότι θέλατε να πάρετε με το μέρος σας τον Δήμο 
Σκύρου. Πώς εξελίχθηκε αυτή η συμμαχία;
ΣΖ: Με τον Δήμο στην αρχή έγιναν θυελλώδεις συνεδριάσεις 
για να πάρουν απόφαση σχετικά με τη θέση που θα πάρουν 
απέναντι στο έργο. Στην αρχή έβλεπαν το έργο θετικά, με 
τη λογική την παλιά για τα αιολικά πάρκα, δηλαδή άκριτα να 
εγκρίνονται έργα χωρίς να κοιτάμε τις επιπτώσεις. Υπήρχε 
επίσης το χρηματικό ανταποδοτικό όφελος που προβλέπει 
ο νόμος για τους Δήμους, το οποίο ήταν μηδαμινό εάν το 
μετρήσει κανείς. Τελικά βάρυνε περισσότερο το γεγονός ότι 
οι κάτοικοι στην συντριπτική τους πλειονότητα ήταν αντίθε-
τοι με το έργο, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι δημοτικοί 
σύμβουλοι, που και αυτοί συμφωνούσαν μαζί μας.
ΜΚ: Δηλαδή η ψήφος των κατοίκων του νησιού είχε βαρύνουσα 
σημασία... Εσείς τι επιχειρήματα χρησιμοποιήσατε στην καμπά-
νια σας για να πείσετε του συντοπίτες σας ότι το αιολικό πάρκο 
θα είναι ζημιογόνο;
ΣΖ: Καταρχάς, είπαμε ότι το έργο ήταν τεράστιο, ήταν δυ-
σανάλογο με το μέγεθος του νησιού, γιατί αφορούσε ου-
σιαστικά τη μισή έκτασή του! Δεύτερον, είπαμε ότι η περι-
οχή Natura 2000 του Όρους Κόχυλα ήταν πολύτιμη για τον 
τουρισμό της Σκύρου. Το βουνό είναι σχεδόν ανέγγιχτο και 
υπάρχουν εκεί και τα Σκυριανά άλογα. Έτσι, εάν το βουνό 
καταστρεφόταν θα υπήρχε σημαντική οικονομική επίπτω-
ση, γιατί θα μειωνόταν το τουριστικό ρεύμα, καθώς κι ότι θα 
έπεφτε η αξία της γης. Αυτό το έλαβε υπόψη του πολύ σοβα-
ρά ο κόσμος. Μιλήσαμε για την οικολογική αξία του Κόχυλα: 
για τον Μαυροπετρίτη, το Σκυριανό άλογο. Αλλά ο απλός 
κόσμος καταλαβαίνει αυτή την αξία εάν του εξηγήσεις ότι 
θα έχει επιπτώσεις πρακτικές στη ζωή του. Δηλαδή ότι εάν 
καταστραφεί το βουνό αυτό, θα φέρει αλυσιδωτές αντιδρά-
σεις: θα μειωθεί η παραδοσιακή κτηνοτροφία και η τουριστι-
κή δραστηριότητα και άρα και η εμπορική δραστηριότητα. 

Μαλαμώ Κορμπέτη

Αποστόλης Καλτσής

Το όρος Κόχυλας

22



ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Και όλο αυτό γιατί ο Κόχυλας είναι ένα παρθένο τοπίο, είναι 
ένα μέρος ανέγγιχτο συγκριτικά με άλλα.
ΜΚ: Σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας από αιολικό σταθμό 
τι επιχειρήματα προτάξατε στην τοπική κοινωνία;
ΣΖ: Σε αυτό μας βοήθησε πολύ ο κύριος Μανώλης Ξαν-
θούλης και ο νομικός μας ο Γιώργος Ξανθούλης. Επιχειρη-
ματολογήσαμε ότι τέτοια μεγάλα έργα ΑΠΕ γίνονται για να 
εισπράξουν επιδοτήσεις και να έχει έσοδα ο επιχειρηματίας 
από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο δεν αφο-
ρούσε στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σκύρου 
αποκλειστικά από τον άνεμο - πράγμα έτσι κι αλλιώς επιστη-
μονικά αδύνατο.
ΜΚ: Υπήρχαν άνθρωποι στην επιτροπή κατοίκων που είχαν 
σχέση με το βουνό;
ΣΖ: Βέβαια, οι κτηνοτρόφοι. Είχαν συνειδητοποιήσει ότι ένα 
τέτοιας έκτασης έργο θα τους διώξει από την περιοχή που 
πατροπαράδοτα ασκείται το κύριο μέρος της κτηνοτροφίας 
στη Σκύρο. Επίσης, οι φυσιολάτρες που «οργώνουν» τα βου-
νά. Το βουνό, λόγω της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, έχει 
άμεση σύνδεση με τα ήθη και τα έθιμα του νησιού. Ο Γέρος 
της Απόκριας, για παράδειγμα, γυρίζει από το Βουνό, όπου 
έχασε τα πρόβατά του και ζώνεται τα κουδούνια, εξ ου και 
ο «κουδουνάτος γέρος». Ο Κόχυλας δηλαδή είναι ένα θεμε-
λιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κουλτούρας της Σκύρου. Γι’ 
αυτό έχει μια σημαντική θέση στη συνείδηση των Σκυρια-
νών. Λένε «το Βουνό» και το λένε με ένα δέος. Όλοι μας. Κι 
εγώ έχω ζήσει το βουνό κι έχω νοιώσει αυτό το δέος και την 
επιρροή που σου ασκεί. Ψαρεύοντας, το έχω κάνει γύρω-
γύρω εκατό φορές. Το έχω περπατήσει, ακόμη και σε πολλά 
από τα απόκρημνα και δύσκολα σημεία του. Και έβλεπα ότι 
εάν αυτή η περιοχή γινόταν ένα τεράστιο λατομείο - εργο-
τάξιο, με τόσες πολλές ανεμογεννήτριες, τότε θα χάνονταν 
όλα αυτά. Εμένα το προσωπικό μου κίνητρο όταν άρχισα να 
μελετάω το θέμα ήταν επίσης ότι επρόκειτο καθαρά για μια 
κίνηση εισβολής «επενδυτών» που θα διέλυε μια μικρή, νη-
σιωτική κοινωνία προκειμένου να έχουν χρηματικό όφελος.
ΜΚ: Γιατί λες ότι θα διέλυαν την τοπική κοινωνία; Υπήρξαν συ-
ντοπίτες σας που ήθελαν το έργο και γιατί;
ΣΖ: Ελάχιστοι ήταν αυτοί. Τους είχαν τάξει δουλειές και με-
ροκάματα. Αλλά γρήγορα οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι 
τους «πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες»! Έλεγαν 
στον κόσμο ότι το έργο θα γίνει με τις μπουλντόζες του νη-
σιού, αλλά θα το έκανε μια εταιρεία από τη Θήβα. Έλεγαν ότι 

θα δούλευε πολύς κόσμος. Αλλά εμείς δείξαμε με στοιχεία 
και από άλλες επενδύσεις, ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να 
συμβεί. Φέραμε κατοίκους που έκαναν ίδιους αγώνες από το 
Κάβο Ντόρο και από τη Λακωνία, οι οποίοι ήδη είχαν «πλού-
σια» εμπειρία από τέτοιες ψεύτικες υποσχέσεις.
ΜΚ: Εσείς είχατε επιδιώξει εξ’ αρχής να υπάρχει μεγάλη επιστη-
μονική τεκμηρίωση πίσω από την εκστρατεία σας. Πριν, ο κό-
σμος ήξερε για τον Μαυροπετρίτη;
ΣΖ: Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ελληνική Ορνι-
θολογική Εταιρεία και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
και Πολιτισμού. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία. Οι κτη-
νοτρόφοι, για παράδειγμα, ήξεραν για το γεράκι. Δεν ήξεραν 
όμως τη σημασία του! Ότι είναι η μεγαλύτερη αποικία του 
Μαυροπετρίτη, ότι έτσι μεταναστεύει, πώς χρησιμοποιεί τον 
χώρο για να τραφεί. Αυτά όλα τα καινούργια πράγματα τα 
άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά εμβαθύναμε τη 
σχέση μας με το βουνό, γιατί το βλέπαμε κάθε χρόνο το που-
λί ή τις σαύρες και τα σπάνια φυτά, αλλά μετά ανακαλύπτεις 
νέα πράγματα.
ΜΚ: Είσαι αισιόδοξος για το μέλλον της εκστρατείας σας;
ΣΖ: Εάν δεν πάρουν την άδεια μέχρι το 2015, το έργο δε θα 
προχωρήσει κι ενδεχομένως να το αποσύρουν. Επίσης, πρό-
σφατα έστειλε προειδοποιητική επιστολή και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προς τις ελληνικές αρχές για κατάφωρη παραβί-
αση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπου 
αναφέρεται και το έργο της Σκύρου. Είχαμε κάνει πολλές 
έξυπνες κινήσεις τότε μαζί!
ΜΚ: Ποια θα έλεγες ότι ήταν η συνταγή της επιτυχίας σας;
ΣΖ: Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν και άλλοι κάτοικοι περιο-
χών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, είναι ότι η 
βάση της επιτυχίας για έναν αγώνα είναι η ενότητα. Από την 
κορυφή της διοίκησης μέχρι τον τελευταίο κάτοικο. Επίσης, 
να χρησιμοποιείς μια σειρά από εργαλεία με σωστή ιεράρ-
χηση και μεθοδολογία. Δηλαδή αξιοποιήσαμε τα θεσμικά και 
επιστημονικά εργαλεία που υπάρχουν και παράλληλα αξιο-
ποιούσαμε την αγωνιστική διάθεση και τις μαζικές κινητο-
ποιήσεις των κατοίκων. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι η όποια 
εξουσία να τα βάλει μαζί σου! Πώς να το κάνει;

Αφίσα
της Συντονιστικής
Επιτροπής Αγώνα 
Δήμου Σκύρου,
Φορέων και Συλλόγων 
του νησιού

Αφίσα της Ένωσης 
Πολιτών Σκύρου
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Η Σκύρος ως ορνιθοτουριστικός
προορισμός
Ήμουν τυχερός που επισκέφθηκα την Σκύρο το 2011, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ 
για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για φυσιολατρικό τουρισμό στο νησί. Την ερωτεύτηκα 
αμέσως και μαζί με τη Χρυσάνθη Ζυγογιάννη και τον Τάσο Δημαλέξη σχεδιάσαμε τη διοργά-
νωση εκδρομών.

Στην πρώτη εκδρομή συμμετείχαν έξι μέλη της 
«Heatherlea Birdwatching» μαζί με εμένα στα 
τέλη Απριλίου 2013. Ήταν μια πρωτοποριακή 

«περιπέτεια». Υπήρχαν μέρες με έντονη μεταναστευτι-
κή κίνηση και μέρες που τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα 
και μετά τη μία το μεσημέρι η παρατήρηση πουλιών 
έδινε τη θέση της σε γεύμα σε ταβέρνα. Μπορεί να μας 
έπαιρνε τρεις ώρες για να διανύσουμε ένα χιλιόμετρο 
γιατί υπήρχαν παντού πουλιά! Στο τέλος της εβδομά-
δας η λίστα μας ήταν μεγάλη, με πολύ ενδιαφέρουσες 
συναντήσεις. Ο χαλαρός ρυθμός και οι μικρές αποστά-
σεις παρατήρησης μας επέτρεψαν να απολαύσουμε τα 
πουλιά. Τα είδη που παρατηρήθηκαν ήταν νέα για τους 
περισσότερους επισκέπτες, γεγονός που αύξανε τον 
ενθουσιασμό σε κάθε νέα παρατήρηση.
Η εκδρομή σημείωσε τρομερή επιτυχία και στη συνέ-
χεια έγινε παρουσίασή της στο British Birdwatching 
Fair στο Rutland της Αγγλίας, τον Αύγουστο του 2013. 
Η αίθουσα ομιλιών ήταν γεμάτη και μέσα σε λίγα λε-
πτά από το τέλος της ομιλίας είχαμε κλείσει όλες τις 
θέσεις για την επόμενη χρονιά! Δεν ήμασταν σίγουροι 
αν θα μπορούσε το μεγαλύτερο γκρουπ να έχει την 
ίδια επιτυχία, αλλά η επόμενη εκδρομή ήταν και πάλι 
επιτυχημένη. Στο Birdfair του 2014 έδωσα την ίδια ομι-
λία και για το 2015 έχουμε άλλους 12 επισκέπτες, ενώ 
υπάρχουν ήδη κρατήσεις για το 2016! Η Σκύρος γίνεται 

τόσο δημοφιλής που ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν δύο 
εκδρομές για το 2016.
Η Σκύρος απέχει 25 μίλια από την ακτή της Εύβοιας και 
βρίσκεται σε ιδανική θέση για να ψάξει κανείς μετανα-
στευτικά πουλιά. Λόγω της ορεινής της μορφολογίας, 
χρησιμοποιείται από τα πουλιά ως σημείο αναφοράς 
για τα ταξίδια τους. Το νότιο τμήμα είναι πολύ ανοιχτό, 
γι’ αυτό και τα μικρότερα πουλιά προτιμούν το κέντρο 
όπου βρίσκουν νερό και κάλυψη. Υπάρχει μεγάλη συ-
γκέντρωση πουλιών εκεί και η παρατήρηση τους είναι 
μοναδική, ιδιαίτερα όταν μια καταιγίδα φέρνει μεγά-
λους αριθμούς από μεταναστευτικά.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της Σκύρου είναι το μέγεθός 
της: αρκετά μεγάλη ώστε να περιλαμβάνει πλήθος βι-
οτόπων και να μπορεί να διατηρεί αμείωτο το ενδια-
φέρον για μια εβδομάδα, καθώς δεν επισκεπτόμαστε 
τις ίδιες περιοχές συνέχεια. Την ίδια στιγμή είναι αρ-
κετά μικρή για να μπορεί να εξερευνηθεί μέσα σε έξι 
μέρες χωρίς να χρειάζεται να οδηγούμε συνέχεια για 
ώρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περισσότερο χρόνο 
για παρατήρηση! Ο μικρός πληθυσμός του νησιού ση-
μαίνει ότι υπάρχει πολύ μικρή κίνηση στους δρόμους 
και μπορούμε να κάνουμε συχνά στάσεις. Πολλά από 
τα πιο κοντινά αρπακτικά, ιδιαίτερα οι Κουκουβάγιες, 
παρατηρήθηκαν μέσα από το αμάξι από απόσταση 
αναπνοής.

Phil Knott

Heatherlea 
Birdwatching

Ed Bennett

Ομάδα παρατηρητών 
πουλιών από τη

Μ. Βρετανία στον υγρότοπο 
της Καλαμίτσας
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Η σύγκριση με τη Λέσβο είναι αναπόφευκτη, καθώς 
για δεκαετίες αποτελεί τον πιο «καυτό» προορισμό για 
τους παρατηρητές πουλιών. Η Λέσβος είναι - και θα πα-
ραμείνει - το καλύτερο μέρος. Έχει τον σωστό συνδυ-
ασμό βιοτόπων, ιδιαίτερα υγροτόπων, ενώ είναι πολύ 
μεγάλη και πολύ κοντά στη ξηρά, το οποίο σημαίνει ότι 
διαθέτει πολλά ανατολικά είδη πουλιών που αναπαρά-
γονται και είναι δύσκολο να βρεθούν στη δυτική Ευρώ-
πη, όπως το Σμυρνοτσίχλονο και ο Πευκοτσοπανάκος. 
Αυτή η δημοφιλία, όμως, της Λέσβου είναι και το μει-
ονέκτημά της: κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης 
(τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου) υπάρχουν εκατοντάδες 
παρατηρητές πουλιών και στα πιο δημοφιλή μέρη επι-
κρατεί συνωστισμός. Η Σκύρος προσφέρει συναρπα-
στικές εμπειρίες ανοιξιάτικης παρατήρησης πουλιών 
σε πολύ πιο χαλαρό ρυθμό. Δεν υπάρχει λόγος βιασύ-
νης, κανένας δεν κρατάει σημειώσεις με τον συνολικό 
αριθμό των ειδών. Στο τέλος της μέρας μας περιμένει 
μια δροσερή μπύρα και εκπληκτικό φαγητό.
Υπάρχουν πολλά σημαντικά είδη που μπορεί να δει 
κανείς στη Σκύρο. Για πολλούς, ο Μελισσοφάγος και 
το Μαυροκιρκίνεζο βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. 
Για μένα, η Κιτροσουσουράδα, η Κοκκινοκελάδα, το 
Σαΐνι, το Όρνιο και ο Στεπόκιρκος είναι κορυφαία. Οι 
πιο αγαπημένες παρατηρήσεις είναι αυτές που δεν τις 
περιμένεις και καθώς η Σκύρος δεν δεχόταν τις επι-
σκέψεις παρά ελάχιστων παρατηρητών πουλιών, δεν 
γνωρίζουμε τι ακριβώς να περιμένουμε. Αυτό σημαίνει 
ότι οι καταγραφές μας είναι σημαντικές και κάνουν τη 
Σκύρο γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Οι επισκέπτες θα 
ανακαλύψουν γρήγορα πόσο καλή είναι η Σκύρος και 
οι αριθμοί των επισκεπτών θα αυξηθούν σε μια επο-
χή του χρόνου που τα ξενοδοχεία, οι ταβέρνες και τα 
μαγαζιά είναι ήσυχα αφού δεν έχει ξεκινήσει ο θερινός 
τουρισμός.
Οι κάτοικοι της Σκύρου έχουν υγιή στάση προς το πε-
ριβάλλον και όλα αυτά τα χρόνια που επισκέπτομαι το 
νησί δεν έχω ακούσει ούτε έναν πυροβολισμό και δεν 

έχω δει ούτε μία ξόβεργα ή δίχτυ για πουλιά. Οι Βρετα-
νοί παρατηρητές πουλιών συγκλονίζονται από τέτοιες 
παράνομες δραστηριότητες και σταματούν να επισκέ-
πτονται μέρη που ασκούνται αυτές.
Δύο συγκεκριμένες περιοχές είναι οι καλύτερες για πα-
ρατήρηση πουλιών: οι υγρότοποι της Καλαμίτσας και 
του Παλαμαριού. Είναι πολύ σημαντικό για τα πουλιά 
αλλά και το μέλλον του οικοτουρισμού να παραμεί-
νουν σε καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να διατηρηθούν αμόλυντοι, να προστατευθούν και να 
υπάρχει σεβασμός από όλους. Η πρόσφατη παράνο-
μη δόμηση στη Καλαμίτσα είναι πολύ σοβαρό ζήτημα 
αφού σιγά-σιγά αυτός ο πολύ σημαντικός βιότοπος 
καταπατάται. Η Καλαμίτσα προσφέρει υπέροχες στιγ-
μές παρατήρησης. Αν ο χειμώνας φέρει πολλές βροχές 
τότε ο υγρότοπος αποτελείται από μυριάδες ρηχές, 
λασπώδεις λιμνούλες, που είναι τέλειες για παρυδάτια 
όλων των ειδών. Οι καλύτερες παρατηρήσεις Σταχτιάς 
Νανοσκαλίδρας και Μικροτσικνιά έχουν γίνει εδώ, και 
θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό μου για πολύ και-
ρό.
Εκτός από τα μεταναστευτικά, στους γκρεμούς και τις 
νησίδες της Σκύρου μπορούμε να δούμε το κάτι δια-
φορετικό. Τα μέρη αυτά φιλοξενούν μεγάλους αριθ-
μούς από Μύχους και Αρτέμηδες, καθώς και μεγάλες 
αποικίες από Μαυροπετρίτες. Τα πουλιά αυτά παρα-
τηρούνται πολύ δύσκολα στη Λέσβο. Πάντα κάνουμε 
εκδρομή με σκάφος γύρω από τη Σκύρο: το τοπίο και 
η μορφολογία είναι εκπληκτικά και μας δίνεται η δυ-
νατότητα να απολαύσουμε το πλούσιο θαλάσσιο περι-
βάλλον. Συχνά βλέπουμε Ρινοδέλφινα, Ζωνοδέλφινα 
και Κοινά Δελφίνια και μερικές φορές απολαμβάνουμε 
την απειλούμενη Μεσογειακή Φώκια.

Μιχάλης Κωτσάκης

Paul Cools

Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea

Μελισσοφάγος
Merops apiaster
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Περιήγηση για τη γνωριμία
με τη φύση της Σκύρου
Η μακραίωνη ιστορία της Σκύρου, οι μυθολογικές της αναφορές, οι πολιτιστικές της ιδιαιτε-
ρότητες, η φυσική της κληρονομιά και κυρίως οι κάτοικοι συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτό-
τητα του τόπου. Καθώς η Σκύρος δεν ακολούθησε την εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης 
των τελευταίων 30 χρόνων των περισσότερων αιγαιοπελαγίτικων νησιών κατάφερε να δια-
τηρήσει την αυθεντικότητά της. Δύο ακραία διαφορετικές εικόνες επικρατούν στο τοπίο της 
Σκύρου: το βόρειο τμήμα , η Μερόη, το ήρεμο μέρος, με μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
ξεχασμένα αλώνια, ξωκλήσια, πευκοδάση που καταλήγουν σε όμορφες παραλίες και το νό-
τιο τμήμα του νησιού, το «Βουνό», μία προστατευόμενη περιοχή με σπάνια είδη φυτών και 
ζώων, ιδανικό τόπο για τα αιγοπρόβατα των Σκυριανών και φυσικός χώρος διαβίωσης του 
Σκυριανού αλόγου. Κύριες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της είναι η κτηνοτρο-
φία, η γεωργία , η αλιεία και ο τουρισμός.

Το Πρόγραμμα LIFE+ του Δήμου Σκύρου μέσα από 
το θεματικό Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό, 
προτείνει και υλοποιεί δράσεις προς ένα μοντέ-

λο βιώσιμου τουρισμού, φιλικό προς τη βιοποικιλότη-
τα, συνδεδεμένο με τη γη και τα τοπικά προϊόντα, με 
άξονα την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού 
πλούτου και πάντα με σεβασμό προς τον άνθρωπο. Σε 
συνεργασία με ειδικούς και με τη βοήθεια των κατοί-
κων του νησιού αναπτύσσει δραστηριότητες όπως ο 
πεζοπορικός τουρισμός, ο φυσιολατρικός και ο τουρι-
σμός ορνιθοπαρατήρησης που απευθύνονται σε ειδι-
κές ομάδες επισκεπτών εκτός υψηλής τουριστικής πε-
ριόδου διευρύνοντας έτσι την τουριστική περίοδο. Τα 
οφέλη της ανάπτυξης του οικοτουρισμού, ενός κλάδου 
ταχύτατα αναπτυσσόμενου, είναι πολλά για την τοπική 

Χρυσάνθη Ζυγογιάννη

Χρυσάνθη Ζυγογιάννη

Υπ. Επικοινωνίας
Πρ. LIFE Σκύρου

Πινακίδα κατεύθυνσης
σε περιηγητική διαδρομή 

της Σκύρου

Το μεγαλύτερο νησί των Βορείων Σποράδων

Έκταση: 209 τ. χλμ.

Συνολική έκταση με τις γύρω νησίδες: 220 τ.χλμ.

Μήκος ακτογραμμής: 130 χλμ.

Περιλαμβάνει 32 μικρότερα νησιά και βραχονησίδες

Μόνιμοι κάτοικοι: περίπου 3.000

Απόσταση από την Κύμη Ευβοίας: 24 ναυτικά μίλια

Η Σκύρος σε αριθμούς
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κοινωνία σε οικονομικό και βιοτικό επίπεδο. Εκπληρώ-
νει επίσης την επιθυμία των κατοίκων της Σκύρου για 
ένα ήπιο μοντέλο τουρισμού που θα τους επιτρέψει να 
παραδώσουν με αξιοπρεπή τρόπο το νησί στις μελλο-
ντικές γενιές.
Τα αποτελέσματα του προγράμματος μέχρι σήμερα 
στην κατεύθυνση αυτή είναι αξιόλογα.

Πεζοπορικές διαδρομές στη Σκύρο
Το Πρόγραμμα LIFE Σκύρου, με βάση την αρχική μελέ-
τη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτι-
σμού (ΕΛΕΤ), σηματοδότησε και χαρτογράφησε 6 πεζο-
πορικές διαδρομές, συνολικού μήκους 45 χιλιομέτρων, 
με ενδιαφέροντα στοιχεία φύσης και πολιτισμού. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι πρόκειται για τις πρώτες σηματοδο-
τημένες πεζοπορικές διαδρομές στο νησί, με εξαίρεση 
την σηματοδότηση δύο εκ των παραπάνω διαδρομών 
που είχε υλοποιήσει η ΕΛΕΤ στα πλαίσια παλαιότερου 
προγράμματος. 
Κάποιες από τις παραπάνω διαδρομές είναι παλιά μο-
νοπάτια που χρησιμοποιούσαν για χρόνια οι Σκυριανοί 
τσοπάνηδες για τα αιγοπρόβατά τους και κάποιες άλ-
λες οδηγούν σε ιστορικά εξωκλήσια που γιορτάζονται 
μέχρι τις μέρες μας από τους κατοίκους του νησιού. Οι 

περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Νότια Σκύρο 
και εντός της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «Όρος 
Κόχυλας». Διασχίζουν όμορφα τοπία με αριές (βελανι-
διές), σφενδάμια, φυλλίκια, βιοτόπους σημαντικών και 
σπάνιων φυτών και ζώων που χρήζουν ιδιαίτερης προ-
σοχής από τους επισκέπτες και καταλήγουν σε ξωκλή-
σια, κορυφές και παραλίες.

Φυτώριο Σφενδαμιών
Στη νότια Σκύρο το πρόγραμμα LIFE Σκύρου στα 
πλαίσια των δράσεών του για τη προστασία και 
τη μελέτη των σφενδαμιών (Acer sempervirens) 
δημιούργησε ένα φυτώριο σφενδαμιών στο φυσι-
κό τους χώρο. Ο χώρος είναι επισκέψιμος κατόπιν 
συνεννόησης με το προσωπικό του προγράμματος 
LIFE.

Βοτανικός Κήπος
Κοντά στη Χώρα της Σκύρου, στην περιοχή Μαγα-
ζιά και στη θέση Παλιαμπελάς, το Πρόγραμμα LIFE 
Σκύρου δημιούργησε πρόσφατα έναν βοτανικό 
κήπο για τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. 
Ανάμεσά σε αυτές είναι και σπάνιες παραδοσιακές 
ποικιλίες σιτηρών, κηπευτικών και οπωροφόρων 
δένδρων. Ο βοτανικός κήπος βρίσκεται στις όχθες 
του Κηφισού ποταμού και προσφέρεται για μία 
υπέροχη περιπατητική διαδρομή.

Μερικές προτάσεις για τους επισκέπτες της Σκύ-
ρου:

Οι οργανωμένοι χώροι αναπαραγωγής και διάσω-•	
σης του Σκυριανού αλόγου
Οι ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές στις θαλάσσιες •	
σπηλιές και στις νησίδες γύρω από τη Σκύρο
Τα τοπικά εργαστήρια ξυλογλυπτικής, κεραμικής, •	
παραδοσιακών κεντημάτων, οι εκθέσεις λαϊκής τέ-
χνης και οι εκθεσιακοί χώροι των ντόπιων καλλιτε-
χνών
Η Χώρα της Σκύρου και το Κάστρο με την μονή του •	
Αγίου Γεωργίου
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου και το Λαογραφι-•	
κό- Ιστορικό Μουσείο Φαλτάιτς
Ο προϊστορικός οικισμός του Παλαμαρίου που •	
χρονολογείται από την πρώιμη εποχή του Χαλκού 
(2900-1900 π.Χ.), σε συνδυασμό με μία περιήγηση 
στον σημαντικό υγρότοπο που γειτονεύει με τον αρ-
χαιολογικό χώρο και φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών 
κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης
Τα πολυάριθμα ξωκλήσια της Σκύρου και τα τοπικά •	
πανηγύρια
Τα τοπικά βότανα όπως το θρούμπι, το θυμάρι, η ρί-•	
γανη, το φασκόμηλο
Τα κτηνοτροφικά προϊόντα, το μέλι, η σκυριανή •	
φάβα και η παραδοσιακή σκυριανή μαγειρική που 
συμπληρώνουν αναμφισβήτητα την εικόνα του επι-
σκέπτη για τη Σκύρο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οικοπεριηγήσεις 
στη Σκύρο, λειτουργεί στη Χώρα το Γραφείο του Προγράμματος 
LIFE και ο Εκθεσιακός Χώρος για τη Φύση της Σκύρου:
Τηλ. 22220 91618 (πρωινές ώρες)
www.skyroslife.gr
skyroslife@gmail.com 

Πάνος Κορδοπάτης

Πεζοπορία
στην περιηγητική 
διαδρομή του ποταμού 
Κηφισού
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ΑΦΙΕΡΩΜ Α

Η Σκύρος στα θρανία και τα παιδιά
στον Κόχυλα και την Καλαμίτσα!
Χάρη στην ποικιλία ειδών και οικοσυστημάτων που φιλοξενεί η Σκύρος, κάποια από τα 
οποία μοναδικά για την περιοχή του Αιγαίου και έχοντας το πλεονέκτημα της εύκολης προ-
σέγγισης των περισσότερων από αυτά, αποτελεί ιδανικό πεδίο υλοποίησης δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι μαθητές βρίσκονται αν όχι σε απόσταση αναπνοής, σε 
απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τους τόπους όπου ζει ο Μαυροπετρίτης, ο Αιγαιόγλαρος, 
ο Θαλασσοκόρακας και τα άλλα θαλασσοπούλια, η Σκυριανή Σαύρα, το Σκυριανό Άλογο 
αλλά και από τους τόπους που μεγαλώνουν τα Σφενδάμια.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ για τη βι-
οποικιλότητα της Σκύρου που υλοποιείται στο 
νησί, σχεδιάστηκε το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκ-

παίδευσης «Γνωριμία με τη Φύση της Σκύρου» το οποίο 
είναι θεματικά προσαρμοσμένο στις συνθήκες της 
Σκύρου και αξιοποιεί το πλεονέκτημα της δράσης και 
μελέτης στο πεδίο. Καλύπτει θεματικά την ποικιλία της 
άγριας ζωής, τις σχέσεις των ζώων με το περιβάλλον 
τους, την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
και την ανάγκη να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των 
φυσικών οικοσυστημάτων.
Οι δραστηριότητες του υλικού είναι εναρμονισμένες 
με τις βασικές αρχές, στόχους και θεματικούς άξονες 
που έχει διατυπώσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο για τον 
εκπαιδευτικό που θέλει να εφαρμόσει ένα Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, περιέχει 
ιδέες που μπορούν εύκολα να γίνουν πράξη από άτυ-
πες εκπαιδευτικές ομάδες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
επισκέψεων ή εξορμήσεων στη φύση της Σκύρου.
Τα παιδιά εφαρμόζοντας τις δραστηριότητες του υλι-
κού ανακαλύπτουν υπό άλλο πρίσμα τις ιδιαιτερότητες 
και τη σημασία του τόπου τους:

Ταξιδεύουν στο ίδιο τους το νησί για να ψάξουν •	
ίχνη ζώων, να ακούσουν και να παρατηρήσουν μι-
κρά ζώα και ότι άλλο τραβήξει την προσοχή τους, 
να καταγράψουν σε αυτοσχέδιο ημερολόγιο τα ζώα 
που συναντούν αλλά και τα φυτά, εφαρμόζοντας 
επιστημονικές μεθόδους. Αξιοποιούν την ύπαιθρο 
για παιχνίδι και προσεγγίζουν το φυσικό τοπίο με δι-
άφορους τρόπους που σχετίζονται με την τέχνη και 
το πέρασμα του χρόνου.
Αναζητούν πληροφορίες για το Σκυριανό Άλογο και •	
απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν 
από άλλα άλογα. Επισκέπτονται το Λαογραφικό 
Μουσείο Μ. Φαλτάϊτς ψάχνοντας για ζώα που έχουν 
κρυφτεί σε παραδοσιακά σχέδια και κεντήματα, ενώ 
δοκιμάζουν να φτιάξουν τα δικά τους σχέδια φυτών 
ή ζώων με την τεχνοτροπία παλιών εικόνων.
Επιστρέφουν στην τάξη και μέσα από παιχνίδια ρό-•	
λων έρχονται αντιμέτωπα με θέματα διαχείρισης 
υγροτόπων, αλλά και χωροθέτησης Αιολικών Πάρ-
κων. Αξιοποιούν τη δημιουργικότητά και εφευρετι-
κότητά τους για να προωθήσουν τοπικά προϊόντα 
της Σκύρου, από τη δημιουργία της ετικέτας έως και 
την προώθησή τους.

Μέσα από την αφήγηση παραμυθιών και τη σύνθεση •	
των δικών τους ιστοριών περιγράφουν τη ζωή διά-
φορων ζώων της Σκύρου, σχεδιάζουν και κατασκευ-
άζουν στην τάξη έναν ιδανικό χώρο διαβίωσης της 
Σκυριανής Σαύρας και δίνουν ζωή στις νησίδες της 
Σκύρου γεμίζοντάς τις με χάρτινες φιγούρες Μαυ-
ροπετρίτη και θαλασσοπουλιών. Ανακαλύπτουν τον 
κατάλληλο βιότοπο για είδη της Σκύρου και προ-
βληματίζονται για την ανάγκη προστασίας τους.

Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Γνωριμία 
με τη Φύση της Σκύρου» είναι διαθέσιμο στον ιστό-
τοπο: www.skyroslife.gr

Οι δραστηριότητες καλύπτουν διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες, διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τον χώρο 
αλλά και την προσωπικότητα των παιδιών. Κυρίως 
όμως καλύπτουν την ανάγκη για μια διαφορετική πε-
ριπλάνηση στο νησί της Σκύρου.

Ευγενία Πανώριου
Ρούλα Τρίγκου

Ρούλα Τρίγκου

Μαθητές/τριες
του Δημοτικού Σχολείου 

Σκύρου με μάσκες πουλιών

28


