
O ανδριώτικος αγροτικός κήπος  
του Life
Σε ένα εξαιρετικής ομορφιάς κτήμα, στον Πύργο Αγαδάκη, στα Απατούρια, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Life, υλοποιούμενο από τον Δήμο Άνδρου με τη συνδρομή του 
χρηματοδοτικού εργαλείου Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε μια σημαντική 
προσπάθεια για τη διάσωση και αναβίωση παλαιών, ανδριώτικων καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε να δη-
μιουργείται πειραματικά ένας 
πρότυπος αγροτικός κήπος, 

στον οποίο άρχισε η καλλιέργεια 
σπόρων, που συλλέχθηκαν την πε-
ρίοδο 2013-14 από πολλά χωριά της 
Άνδρου, με στόχο να διατηρηθούν οι 
παραδοσιακές ανδριώτικες ποικιλίες.
Τη διετία 2013-14, στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του προγράμματος και 
με την πολύτιμη βοήθεια του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (το 
οποίο ο Δήμος Άνδρου ευχαριστεί 
θερμά), έγιναν επισκέψεις σχεδόν σε 
όλα τα χωριά του νησιού προκειμέ-
νου να καταγραφούν τοπικές ποικιλίες φυτών, 
εσπεριδοειδών, βοτάνων κλπ. Οι θησαυροί της 
ανδριώτικης γης καταγράφηκαν, οι σπόροι συ-
γκεντρώθηκαν και διατηρήθηκαν –πάντα με τις 
συμβουλές και τις υποδείξεις των ειδικών από 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κάποιοι από τους 

σπόρους που διασώθηκαν (παντζάρι, σέλινο κ.α.), 
άρχισαν να καλλιεργούνται στο κτήμα Αγαδάκη 
πειραματικά, με στόχο σύντομα (μέσα στους επό-
μενους μήνες) να δημιουργηθεί ένας αγροτικός 
κήπος με πρωταρχικό σκοπό την διάσωση του 
πολύτιμου γενετικού υλικού, μέσω του πολλα-
πλασιασμού των σπόρων, και τη δημιουργία 
ενός επισκέψιμου εκπαιδευτικού χώρου πρότυ-
πης καλλιέργειας τοπικών ποικιλιών του νησιού.
Επισημαίνεται ότι το χώμα στο κτήμα Αγαδάκη 
εμπλουτίστηκε με ανδριώτικο κομπόστ, από τον 
κομποστοποιητή που λειτουργεί στο νησί.
Ο Πύργος Αγαδάκη ανήκει στην Καΐρειο βιβλιοθή-
κη και ένα μικρό μέρος του παραχωρήθηκε στο 
πρόγραμμα Life του Δήμου Άνδρου, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο των καλλι-
εργειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καταστατικό 
της Καϊρείου περιλαμβάνονται δράσεις για τη 
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Την ένταξή του σε ένα ακόμη 
πρόγραμμα Life διεκδικεί 

ο Δήμος Άνδρου, με στόχο το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα να 
αποτελέσει σημαντικό «ερ-
γαλείο» στην ανάπτυξη του 
νησιού, σε δυο κατευθύνσεις:
Στην ενίσχυση του ποιοτικού 
τουρισμού, αλλά και στην 
καλλιέργεια, παραγωγή, πι-
στοποίηση και διάθεση στην 
αγορά επώνυμων ανδριώτικων 
προϊόντων. 
Το πρόγραμμα, ύψους 
2.000.000 ευρώ, διεκδικείται 
σε συνεργασία με το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο, το οποίο και θα 
έχει τον συντονισμό, και άλλους 
εταίρους. Η αξιολόγηση για την 
έγκρισή του ή μη, αναμένεται 
τον Απρίλιο του 2016.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το 
νέο πρόγραμμα θα συμπεριλά-
βει όσους επαγγελματίες της 
γης και της θάλασσας, δηλαδή 
γεωργούς, κτηνοτρόφους και 
ψαράδες, θέλουν να ενταχθούν 
σε αυτό, παράγοντας ποιοτικά 
προϊόντα. 
Το κέντρο οικοτουρισμού που 
πρόκειται να δημιουργηθεί, θα 
είναι υπεύθυνο για την πραγμα-

σωτηρία και διατήρηση ανδρι-
ώτικων καλλιεργειών. Σημαντικό 
είναι να αναφερθεί πως ο Πύργος 
Αγαδάκη μπορεί να λειτουργήσει 
και ως μικρό συνεδριακό κέντρο, 
καθώς υπάρχουν σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, ικανές να φιλοξε-
νήσουν μέχρι 75 άτομα.Ο Δήμος 
Άνδρου και το πρόγραμμα Life 

ευχαριστούν 
την Καΐρειο 
βιβλιοθήκη, 
τόσο για την 
παραχώρηση, 
όσο και για 
την εξαιρετική 
συνεργασία.
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Πρόγραμμα Life 2 διεκδικεί ο Δήμος Άνδρου

• Κείμενα
Γιάννης Μηνδρινός
Ισίδωρος Νικολάου
Τάσος Δημαλέξης
Γιώργος Γιαννίσης

• Επικοινωνία
Δήμος Άνδρου,  
πρόγραμμα Life
Χώρα, 84500
Τηλ. 22823 60200

• Κέντρο Ενημέρωσης 
Life: 22820 62319
www.androslife.gr
E: info@androslife.gr
• Σχεδιασμός:
Αργύρης Κριθαρούλας
www.brightmedia.gr

Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση για το πρόγραμμα Life Άνδρου
• Υπεύθυνος Εκδοσης: Γιάννης Μηνδρινός

• Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικός προγράμματος: “LIFE10 NAT/GR/000637 ANDROSSPA”)

τοποίηση ποιοτικών ελέγχων 
στην αγορά και την πιστοποί-
ηση των προϊόντων, που θα 
εξασφαλίζει και τη διάδοσή 
τους σε όλο το φάσμα της 
ελληνικής αγοράς. Η έγκριση 
του νέου Life θα αποτελέσει 
ένα πολύ σημαντικό βήμα 
στην ανάπτυξη του οικοτου-
ρισμού.
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Στην παραγωγή ενός εξαι-
ρετικής ποιότητας ντοκι-

μαντέρ, διάρκειας 30λεπτών, 
προχώρησε το Life Άνδρος. 
Στο ντοκιμαντέρ, που αποτελεί 
ύμνο για τη φύση του νησιού 
μας, καταγράφονται και προ-
βάλλονται όλες οι δράσεις του 
προγράμματος. 
Πολύ σημαντική είναι η εμφά-
νιση – παρουσία του γνωστού 
Βρετανού δημοσιογράφου του 
Discovery Channel, Νάιτζελ 
Μάρβεν, ο οποίος επισκέφθηκε 
την Άνδρο για να δει από κοντά 
την αναπαραγωγή του Μαυ-
ροπετρίτη και να καταγράψει 
με την κάμερά του τις δρά-
σεις του προγράμματος. Στο 
ντοκιμαντέρ μιλούν, επίσης, ο 
Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης 
Σουσούδης, ο τέως Δήμαρχος 
Γιάννης Γλυνός, ο υπεύθυνος 
του Life Ισίδωρος Νικολάου 
και, σε μια εμφάνιση – έκπλη-

ξη, ο ηγούμενος της Μονής 
Παναχράντου, πατέρας Ευδό-
κιμος.
Το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε 
σε 2.000 dvd και προβάλλεται 
σε εκδηλώσεις, αλλά και στο 
Κέντρο ενημέρωσης, στο Κόρ-
θι, στο πλαίσιο της ενημέρω-
σης και της ευαισθητοποίησης 
του κοινού γύρω από το Life. 
Ήδη, περισσότερα από 150 dvd, 

«Προστατεύοντας 
τη φύση 
της Άνδρου»
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μαζί με το σχετικό λεύκωμα, 
στάλθηκαν από τον Δήμαρχο 
Άνδρου, Θεοδόση Σουσούδη, 
στους Προέδρους όλων των 
Συλλόγων του νησιού, καθώς 
επίσης και σε εκπροσώπους 
των ΜΜΕ, αλλά και στην Καΐ-
ρειο Βιβλιοθήκη, στο ‘Ίδρυμα 
Κυδωνιέως, στο Ίδρυμα Βασί-
λη και Ελίζας Γουλανδρή και 
σε άλλα ιδρύματα και φορείς.

ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Ένας από τους στόχους του προγράμματος Life, 
είναι οι εφαρμοζόμενες δράσεις να επικε-

ντρώνονται στις πλέον άμεσες απειλές που αντι-
μετωπίζουν τα είδη προτεραιότητας στα ενδιαι-
τήματα αναπαραγωγής και τροφοληψίας τους. 
Η υποβάθμιση των κύριων περιοχών τροφοληψί-
ας, λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων κυρίως, 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών για τις θέσεις 
φωλιάσματος και η άμεση θνησιμότητα από 
αρουραίους είναι οι κυριότερες απειλές για τον 
Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα, τα δύο είδη 
θαλασσοπουλιών με την προστασία των οποίων 
ασχολείται το πρόγραμμα.
Σημαντικούς βιότοπους για τα θαλασσοπούλια 
αποτελούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας. Πρόκειται 

για υποθαλάσσιες εκτάσεις με θαλάσσια φυτά 
που λειτουργούν ως «δάσος», καθώς παράγουν 
άφθονο οξυγόνο, δεσμεύουν τεράστιες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα και προσφέρουν μεγάλες 

Περιπολίες για την προστασία της Ποσειδωνίας
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ποσότητες οργανικής ύλης από 
τα αποκολλημένα φύλλα. Ως βι-
ότοπος χαρακτηρίζεται ύψιστης 
σημασίας. Υπολογίζεται πως 
στα φύλλα και τα ριζώματα των 
λιβαδιών Ποσειδωνίας τρέφεται 
και βρίσκει προστασία ένας απί-
στευτα μεγάλος αριθμός φυτι-
κών και ζωικών ειδών. Αποτελεί, 
λοιπόν, έναν σημαντικό δείκτη 
ποιότητας των υδάτων.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποβάθμι-
ση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, ως συνέπεια της 
χρήσης λανθασμένων εργαλείων και τεχνικών, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων τμημάτων 
τους, προκαλώντας μειωμένη ποικιλία και αφθο-
νία των θηραμάτων των θαλασσοπουλιών. Με το 
σκάφος του προγράμματος Life πραγματοποιού-
με τακτικές περιπολίες γύρω από την Άνδρο και 
κοντά στις κυριότερες αποικίες Αιγαιόγλαρου και 
Θαλασσοκόρακα. Σκοπός των περιπολιών είναι ο 
εντοπισμός παράνομων δραστηριοτήτων και η 
αποτροπή αυτών με συμβουλές προς τους παρα-
βάτες καλών πρακτικών ψαρέματος και αγκυρο-
βόλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, εάν κριθεί ανα-
γκαίο, ενημερώνεται το αρμόδιο σώμα ελέγχου.

Σε ορισμένες από τις κύριες περιοχές τροφο-
ληψίας των δύο ειδών θαλασσοπουλιών του 
προγράμματος Life, παρατηρήθηκε εντατική 
αγκυροβόληση σκαφών πάνω από τα λιβάδια 
Ποσειδωνίας. Το πρόγραμμα Life έδρασε στοχευ-
μένα, τοποθετώντας σημαδούρες αγκυροβόλησης 
σε τρεις περιοχές με ιδιαίτερα έντονη επισκεψιμό-
τητα τουριστικών ή μη σκαφών. Οι σημαδούρες 
αγκυροβόλησης που χρησιμοποιήθηκαν, είναι 
σύμφωνες με τις οδηγίες της ΕΕ και την εθνική 
νομοθεσία.Η δράση αναμένεται να έχει άμεσο 
αντίκτυπο (5-10% βελτίωση) στην αναπαραγωγική 
επιτυχία των ζευγαριών που βρίσκονται σε ακτίνα 
3-5 χιλιομέτρων από τα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα 
οποία πλέον προστατεύονται απο την ανεξέλεγκτη 
αγκυροβόληση.

Περιπολίες για 
την προστασία  
της Ποσειδωνίας
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Στο πλαίσιο των ενεργειών 
προβολής του προγράμματος 
Life και της ευαισθητοποίη-
σης των κατοίκων του νησιού, 
πραγματοποιήθηκε παρουσί-
αση – ενημέρωση στην Αθήνα, 
στα γραφεία της «Ενώσεως 
Ανδρίων», έπειτα από σχετική 
πρόσκληση του Προέδρου της 
Ενώσεως, κ. Μιχάλη Καψαμπέ-
λη. Στα μέλη και τους φίλους 
της Ενώσεως παρουσίασε το 
πρόγραμμα η υπεύθυνη γι΄ 
αυτό Δημοτική σύμβουλος, κ. 
Ελένη Πολίτου, ενώ ο υπεύ-
θυνος για την υλοποίηση του 
προγράμματος, κ. Ισίδωρος 
Νικολάου, ανέλυσε τις δράσεις 

και τα αποτελέσματα. Επίσης, 
αναφέρθηκε στην «επόμενη 
μέρα»και στην ανάγκη να 
συνεχιστούν οι δράσεις και 
μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, στις 31 Αυ-
γούστου 2016. Στη συνέχεια 
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ 
«Προστατεύοντας τη φύση 
της Άνδρου» και ακολούθησαν 
ερωτήσεις από τους παρευρι-
σκομένους. Οι παρουσιάσεις 
θα συνεχιστούν τον Φεβρου-
άριο στον Σύνδεσμο Ανδρίων 
Πειραιώς, καθώς και στον Φι-
λοπρόοδο Όμιλο το «Γαύριο», 
όπως και στην Αδελφότητα 
Ανδρίων «Το Κόρθιον».

Παρουσίαση του Life στην Ενωση Ανδρίων


