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Δυστοπία της 
χλωρίδας
Θάνος Σταθόπουλος 

Θα μπορούσε να αποτελεί κρούσμα: ένα τοξικό φυτό ασιατικής 
προέλευσης που κατακλύζει πόλεις και ύπαιθρο με απολύτως 
καταστροφική δράση. Η ονομασία του Ailanthus Altissima 
μοιάζει εξωραϊστική στ’ αυτιά, αλλά η κοινή ελληνική ονομασία 
του αείλανθου δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: 
βρωμοκαρυδιά ή βρωμόδεντρο. «Αν μπεις οδικώς στη 
Θεσσαλονίκη», μου λέει ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, «θα δεις 
συστάδες αυτού του δέντρου σχεδόν να πνίγουν την πόλη».   
Συνεχίζει να με πληροφορεί για τις τοξικές και άλλες επιθετικές 
ιδιότητες του δέντρου, το οποίο δεν έχει «φυσικούς εχθρούς». 
«Φυτρώνει παντού», τονίζει. «Σε δρόμους,  δίπλα στην άσφαλτο, 
γιατί είναι ανθεκτικό στη ρύπανση, σε πλατείες, πλάκες 
πεζοδρομίου, βουνά, ακόμη και στο τσιμέντο». Το έχω δει, αλλά 
δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. 

Περιεργάζομαι τα σχέδια του Ψυχούλη: μία σκοτεινή αίσθηση 
απειλής προβάλλει από σπόρους, άναρχα κλαδιά και φυλλώματα, 
με τη χειρουργική ακρίβεια του ίχνους που διαγράφει στο 
χαρτί ένα μπλε στυλό διαρκείας. Η εμμονική χειρονομία ως 
αντίδοτο στη δίνη της καταστροφής που περιγράφεται. Το 
χέρι αυτονομείται. Εκατοντάδες γραμμές σε έξαρση επινοούν 
και εγγράφουν ζιζάνια. Φανταστικά χωροκατακτητικά φυτά 
εξαπλώνονται επιθετικά οπουδήποτε σαν παράσιτα, χωρίς καμία 
αντίσταση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ασφαλώς πρόκειται 
για μελλοντολογική δυστοπία. Μία επιθετική φύση. Δεν μπορείς 
πλέον ούτε να την καταστρέψεις ούτε να τη δαμάσεις. Δεν 
μπορείς τίποτα. Μικρός και αμέτοχος στην επέλαση που λαμβάνει 
χώρα. Η δυσοίωνη μεταφορά στην ανθρώπινη κατάσταση είναι 
αναπόφευκτη. Η συνύπαρξη ακυρώνεται. 

Αντιγράφω  από τον Πρώτο Έρωτα του Μπέκετ. «Τη ρώτησα εάν 
θα υπήρχε τρόπος, να τρώω από καιρό σε καιρό ένα άγριο καρότο. 
Της είπα ότι η εποχή των άγριων καρότων είναι στο τέλος της 
και ότι, εάν μέχρι τότε μπορούσε να μου δίνει να τρώω μόνον 
άγρια καρότα, θα της ήμουν ευγνώμων. Τα άγρια καρότα έχουν 
μια γεύση βιολέτας, για μένα. Μ’ αρέσουν τ’ άγρια καρότα γιατί 
έχουν μια γεύση βιολέτας και οι βιολέτες γιατί έχουν το άρωμα 
των άγριων καρότων. Εάν δεν υπήρχαν άγρια καρότα στη γη, 
δεν θα αγαπούσα τις βιολέτες και αν δεν υπήρχαν βιολέτες, τα 
άγρια καρότα θα μου ήταν το ίδιο αδιάφορα όπως τα γογγύλια 

και τα ρεπάνια. Αλλά ακόμη και στην τωρινή κατάσταση της 
χλωρίδας τους, θέλω να πω μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο όπου 
άγρια καρότα και βιολέτες βρίσκουν τρόπο να συνυπάρχουν, 
πολύ εύκολα θα έκανα και χωρίς αυτά».  

Ένα άγριο καρότο! κραύγασε.

                                                                             
               

Zina Athanassiadou Gallery, 2010

ΤΟ ΚΥΜΑ παραμετρική στυλογραφία, 180x90cm, 2010
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Η κατασκευή είναι κομβική στο έργο του Ψυχούλη, μεταφο- 
ρικά και κυριολεκτικά. Αυτό μάλλον ακούγεται σαν ένα 
θεωρητικό πείσμα στα πλαίσια μιας μεθοδολογικής προσέγγισης 
αλλά ίσως δεν είναι. Η κατασκευή ήταν που πρώτη φορά με 
έφερε σε επαφή με τη δουλειά του Αλέξανδρου κάποια χρόνια 
πριν όταν -δουλεύοντας σα βοηθός του- συμμετείχα στην 
υλοποίηση ενός έργου μεγάλων διαστάσεων. Κουβαλώντας 
κουβάρια από ροζ κορδόνια και χωρίς ακριβώς να γνωρίζω τι 
πρόκειται να κάνουμε, βρεθήκαμε σε κάποιο παραθαλάσσιο 
μέρος του Νοτίου Πηλίου. Ξεκινήσαμε, ακούγοντας μια ιστορία 
μαζί με τους υπόλοιπους της ομάδας, να φτιάχνουμε μικρές 
σπείρες καίγοντας λίγο, λίγο το κορδόνι για να κολλήσει. Οι 
σπείρες αυτές στη συνέχεια ενώθηκαν μεταξύ τους, με τον ίδιο 
πάντα τρόπο, αποκαλύπτοντας μια από τις επιμέρους μορφές 
του έργου. Η κατασκευή αυτής της ροζ “δαντέλας” συνεχίστηκε 
για μήνες με διαφορετικούς τρόπους. Υπήρχε πάντα όμως ένας 
κανόνας ο οποίος ήθελε το κορδόνι να είναι το μοναδικό 
στοιχείο που συνθέτει τα κομμάτια.  

Η κατασκευή του ίδιου του έργου μέσα από τα χιλιόμετρα του 
ροζ κορδονιού του “Body Milk”, μου αποκάλυψε μια ιδιαίτερη 
κατασκευαστικότητα στο έργο του Ψυχούλη που από τότε 
υπάρχει συνέχεια στο μυαλό μου, μια εμμονή για μια δομική 
μονάδα που επαναλαμβάνεται αρθρώνοντας ένα σύνολο, 
μια εικόνα που λέει μια ιστορία: το κορδόνι που χτίζει ένα 
ολόκληρο ροζ super market μετά μια επίθεση αυτοκτονίας στο 
“Body Milk”, η επαναλαμβανόμενη τοπογραφική γραμμή ενός 
σχεδίου κομμένη σε επάλληλα μακετόχαρτα που φτιάχνουν μια 
σειρά από χελιδονοφωλιές στο “Psycooglearth”, το κορδόνι 
που ξανακολλιέται για να φτιάξει ένα ολόκληρο κύμα που 
σκάει μέσα στην γκαλερί στο “Δωμάτιο”, η ξύλινη παλέτα 
που διαλύεται και ξαναφτιάχνει το κατάλυμα ενός βοσκού στη 
Θεσσαλία στο “In4b”, η φιγούρα που δημιουργείται από γραμμές 
και αλλάζει μορφή μέσα στα στρογγυλά τελάρα από δερματίνη 
τα οποία επίσης επαναλαμβάνονται στα “Θηλαστικά”, οι τρίχες 

Η κατασκευή 
μιας παράδοξης 
γλώσσας
Γιάννης Αρβανίτης

που γίνονται κοτσίδα και στη συνέχεια δεσμά στην ”Αμήχανη 
Βιομηχανία”.  
Την κατασκευή δε την βλέπεις μόνο στο χτίσιμο αλλά και στο 
περιεχόμενο των έργων. Είναι σαν να φτιάχνεται μια γλώσσα από 
τις επιμέρους ενότητες τους. Μια γλώσσα διαφορετική κάθε φορά, 
με δικούς της κανόνες και εσωτερικές συμβάσεις που ωστόσο 
επικοινωνεί άμεσα προς τα έξω με συνέπεια. Οι λεπτομέρειες 
κάνουν τις λέξεις και η παράθεσή τους φανερώνει τους κανόνες 
αλλά και τις εξαιρέσεις: Στο “Body Milk” το ροζ κορδόνι που κολλά 
το ένα στο άλλο επεκτείνεται πέρα από το ζεν χειρωνακτικό 
στοιχείο του, τα κομματάκια του κορδονιού συνθέτουν ξανά 
μια εικόνα που βρέθηκε στο Internet σαν να αντικαθιστούν τα 
ψηφιακά pixel της με τα κομμάτια ενός χειροποίητου μωσαϊκού, 
ένα νέο λεξιλόγιο που δεν στέκεται στην φρίκη της στιγμής και 
σαρκαστικά ανασημαίνει το παιδικό ή sexy του ροζ χρώματος. 
Στο “Black Box” η αντίστιξη ήχων και εικόνων βγαίνουν από 
το μυαλό του Ψυχούλη και παίρνουν νέες ερμηνείες όταν τις 
παραδίδει στο θεατή. Εκεί, στο ξαφνικό ταίριασμά τους φτιάχνεται 
ένα νέο λεξιλόγιο που ξεπερνά το εικονολόγιο του δημιουργού. 
Στα “Θηλαστικά” οι φιγούρες των οικείων ανανοηματοδοτούνται 
μέσα σε παράδοξα σκηνικά που μιλούν για τραύματα τα οποία 
παρατηρείς σαν να κρυφοκοιτάς μέσα από μια κλειδαρότρυπα. 
Στο “In4b” ο τενεκές της φέτας γίνεται κομμάτι ενός καθιστικού 

και στο “Mermaid Finder” το τυποποιημένο κρουασάν πραλίνας 
γίνεται παγίδα για τις γοργόνες ενώ στο “Infonation“ τα 
εικονίδια μυστηριωδώς σημαίνουν παράξενα σημεία σε ένα χώρο 
αλλάζοντας νοηματικά τη λειτουργία του. 

Οι κατασκευές του έργου του Ψυχούλη μοιάζουν να 
ενσωματώνουν -για την ακρίβεια να χτίζονται- πάνω σε μια 
διαδοχή παραδοξοτήτων ή καλύτερα πάνω σε μια σειρά λαθών. 
Αυτά εντοπίζονται στη τεχνική και το περιεχόμενο αλλά δεν 
γίνονται αντιληπτά σαν τέτοια. Εξελίσσονται στους νέους 
κανόνες που καθορίζουν το παιχνίδι και φέρνουν τα έργα σε 
ένα πεδίο απροσδόκητων διαπραγματεύσεων. Ένας αιρετικός 
μικρόκοσμος που δεν κλειδώνει μέσα του αλλά επικοινωνεί με 
το περιβάλλον του μέσω εργαλείων που ο ίδιος δανείζεται και 

κατασκευή η [kataskevί]: η ενέργεια ή το αποτέλεσμα 
του κατασκευάζω. 
1α. το σύνολο των εργασιών με τις οποίες γίνεται η σύνθεση 
ή η συναρμογή των κατάλληλων υλικών ή στοιχείων για τη 
δημιουργία ενός αντικειμένου ή τεχνικού έργου: Εργοστάσιο 
κατασκευής αυτοκινήτων / όπλων / πλαστικών ειδών. 
Άρχισε η ~ σχολείων, χτίσιμο. Ο μηχανικός έκανε τη μελέτη 
και την ~ της γέφυρας / του δρόμου. Προϊόντα ελληνικής 
κατασκευής. Διαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής. Kτίριο υπό 
κατασκευή(ν), στο στάδιο της κατασκευής. (έκφρ., πειραχτικά) 
υπό κατασκευή(ν), για κπ. που ετοιμάζεται ή που πρόκειται 
να αποκτήσει κάποια ιδιότητα: Γιατρός / παππούς υπό ~. || H 
~ ενός τριγώνου / κύκλου κτλ., σχεδίαση με γεωμετρικά 
όργανα. H ~ μιας πρότασης, η σύνταξη. β. ο τρόπος ή τα υλικά 
με τα οποία έχει κατασκευαστεί κτ.: Aυτή η ~ είναι πολύ 
πρόχειρη / ανθεκτική. H ~ του σώματος των αιλουροειδών 
τούς επιτρέπει να κάνουν μεγάλα άλματα. γ. κτ. που έχει 
κατασκευαστεί, συνήθ. κτιριακή κατασκευή: Bιομηχανικές 
κατασκευές. Στο χώρο του στρατοπέδου υπάρχει μια παλιά / 
ξύλινη / μεταλλική ~. Φέρουσα ~, στοιχεία ή εγκαταστάσεις 
που δέχονται τα βασικά φορτία. 
2. (μτφ.) α. (μειωτ.) ό,τι επινοεί κάποιος για να εξαπατήσει ή 
να βλάψει κπ.: H ~ κατηγορητηρίου, χάλκευση. H ~ (ψεύτικων) 
ειδήσεων. β. ό,τι είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης νοητικής 
εργασίας: Θεωρητικές / νοητικές κατασκευές. [λόγ. < αρχ. 
κατασκευή]  1

  Μ Τριανταφυλλίδη, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1998.
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Body Milk, Εκρηκτικό Γιλέκο (λεπτομέρεια), 2003 

PSYCOOGLEARTH/ Κατασκευαστής Χελιδονοφωλιών, 
(λεπτομέρεια), 2006

Infonation, (λεπτομέρεια),2004 

tossa polla skouik ki oute ena augo

In4b/ Συναρτήσεις για κτήνη, 2005

Mermaid Finder,2008

Θηλαστικά, Η ουρά του πατέρα μου, 2005 



κατασκευάζει: αυτές τις γλώσσες που φτιάχνει κάθε φορά για 
να πει νέες ιστορίες. Αυτά τα λάθη - ίσως αυτά -είναι τα “Tags” 
του Αλέξανδρου.  

Η πιο πρόσφατη κατασκευή του Ψυχούλη “Στον ίσκιο του Ai-
lanthus Altissima” έρχεται να βασιστεί σε ένα κυριολεκτικό 
λάθος, σε ένα σφάλμα: στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της 
Βρωμοκαρυδιάς σε βάρος άλλων φυτικών ειδών. Η ιστορία αυτή 
γίνεται η αφορμή για μία πολλαπλή έκρηξη στα σχέδιά του όταν 
οι σπόροι της Βρωμοκαρυδιάς εξελίσσονται σε φυτά και αυτά 
σε ζούγκλα που κατακλύζει τα πάντα. Οι δομές των σχεδίων 
φτιάχνονται από επαναλαμβανόμενες, σχεδόν καταναγκαστικές, 
γραμμές από μπλε στυλό διαρκείας και μοιάζουν να παγώνουν 
τα κοντινά στιγμιότυπα των εκρήξεων. Η κλίμακα των εικόνων 
δεν γίνεται ακριβώς αντιληπτή αλλά ορίζεται υπαινικτικά από 
διαφορετικά στοιχεία όπως ανθρώπινες φιγούρες ή κτίσματα.  

Ο τρόπος που ο Ψυχούλης φτιάχνει τα έργα του αυτή τη 
φορά εξελίσσει όλες τις προηγούμενες παράδοξες εκδοχές 
που έχει παρουσιάσει ο ίδιος γύρω από αυτοσχέδια μέσα που 
ενσωματώνουν την εμπειρία των υπολογιστών και του ψηφιακού 
κόσμου σε χειροποίητες τεχνικές: τα κολλημένα κορδόνια-
πίξελ, τις αγαπημένες του ψηφιακές-χαρακτικές επιφάνειες 
επάλληλων στένσιλ με ακρυλικά, τις μάσκες βινυλίων, τις 
κομμένες τοπογραφικές γραμμές αλλά και τα πολυεπίπεδα 
δισδιάστατα flash animation.  
Σαν να έχει βρει ένα νέο εργαλείο, τα σχέδια του Ailanthus Al-
tissima παράγονται από μπλε στυλό διαρκείας που ο Ψυχούλης 
προσαρμόζει, σαν αστείο, σε κοπτικά μηχανήματα. Εκεί το 
παλιομοδίτικο μπλε στυλό γράφει και ξαναγράφει σαρώνοντας 

ξανά και ξανά το χαρτί σαν ψηφιακός βραχίονας. Η τελειότητα 
της ψηφιακής αναπαραγωγής των σχημάτων καταστρέφεται 
από την μπίλια του στυλό που αλλού μπουκώνει, τελειώνει 
ή ξεθωριάζει. Οι γραμμές δεν είναι μονοκόμματες όπως οι 
μονοκονδυλιές των σχεδίων αλλά συρμένες τμηματικά πάνω 
στο χαρτί από την αυτοσχέδια ρομποτική μηχανή. Το πλακάτο, 
συμπαγές μπλε κοκκινίζει κατά τόπους από τους ιριδισμούς 
του επαναλαμβανόμενου μελανόματος. Το εξανθρωπισμένο 
μέσα από τις τρωτές ατέλειές του ρομπότ -κάτι μεταξύ παλιάς 
μηχανής και software μαζί- δεν έρχεται από το μέλλον  αλλά 
είναι εδώ και ποτίζει τα χαρτιά με την μυρωδιά που είχαν οι 
σχολικές μουτζούρες.  

Η νέα κατασκευή του Αλέξανδρου έρχεται να δώσει ένα νέο 

ενδεχόμενο το οποίο σαν να παρατηρεί μέσα από το ιδιόρρυθμο 
δυστοπικό του φυτολόγιο. Μέσα σε μια γενικευμένη κρίση την 
οποία η τεχνολογική τελειότητα δεν μπορεί να διαχειριστεί και στα 
πλαίσια ενός -συνεχώς επεκτεινόμενου- οικονομικού μοντέλου 
σε κρίση, έρχεται να παγώσει μια στιγμή από απροσδιόριστο 
χρόνο στην οποία μεταφέρει τις αμήχανες πατρικές φιγούρες 
του παρελθόντος του έργου του. Οι φιγούρες του προσπαθούν 
να βρουν μια νέα ισορροπία μέσα από αυτή την έξαρση που 
επεκτείνεται εκτός ελέγχου. Ο κόσμος του Ψυχούλη σαρκαστικά 
δείχνει μικρο-επεισόδια ενός απροσδιόριστου μέλλοντος σε 
μια εποχή μηχανικής και επιφανειακής οικολογικής υστερίας 
κρατώντας  ωστόσο μερικούς σπόρους στην άκρη. 

Η μεταφορά, παραμετρική στυλογραφία, 27x35cm, 2010

Απόσπασμα 02, παραμετρική στυλογραφία, 70x93cm, 2010 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ
AILLANTHUS ALTISSIMA 
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19/11 - 9/12, 2010
Π.Π. Γερμανού 5, Θεσσαλονίκη,  546 22 
tel: 2310 275 985, www.zinaathanassiadou.com

ΟΔΗΓΙΕΣ 
Ο περιορισμός της εξάπλωσης του Αΐλανθου 
δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Οποιοσδήποτε έχει προσπαθήσει να τον 
κόψει ανακαλύπτει πως γρήγορα το δέντρο 
ξαναφυτρώνει πιο δυνατό. Τα αποτελέσματα 
είναι σχετικά καλύτερα όταν το φυτό είναι 
νεαρό. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αρκεί να 
ξεριζωθεί. 
Τα μεγαλύτερα σε ηλικία δέντρα πρέπει να 
κόβονται και με σύριγγα να διοχετεύεται 
δηλητήριο σε κάθε ορατό ριζίδιο. Αυτή τη 
διαδικασία χρειάζεται να την επαναλάβουμε 
δύο με τρεις φορές μέσα σε έναν χρόνο.
Αν δεν μας ενοχλεί η μυρωδιά  που εκρί-
νουν κατά τους πρώτους καλοκαιρινούς 
μήνες, μπορούμε να είμαστε πιο επιεικείς 
με τα αρσενικά δέντρα, ποτέ όμως με τα 
θηλυκά.
Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνονται 
με πλαστικά προστατευτικά γάντια.

Ailanthus has come from China. It has no natural enemies 
and is not susceptible to any disease. It proliferates aggressively, 
forming colonies and decimating local species. 
In Greece, the first plant was planted by king Othon in the 
National Garden of Athens, and today it has 
reached every corner of the country. 
It spreads along arterial routes, sprouting from 
the minimal soil on their edge as it has no need of 
fecund ground. It secretes toxins which 
prevent other species from growing and 
it has been proven to cause allergies. It grows 
at enormous rates in abandoned urban 
plots and archaeological sites and is 
extremely corrosive.

It is no easy feat to kill an adult 
ailanthus. If one makes the mistake 
of simply cutting off the main trunk, 
over 20 saplings will emerge from 
                                         its root 
                                 system, creating 
                                         a colony

WAYS OF EXTERMINATION:
Young ailanthus plants can be uprooted.
Adult plants need to be cut off with the use of plastic gloves 
and then, poison needs to be injected into the root system
Do not hesitate to uproot a young ailanthus that will appear 
in your yard

AILANTHUS ALTISSIMA: Tree of Heaven. Στα Ελληνικά 
Βρωμοκαρυδιά ή βρωμούσα,εξ αιτίας της δυσοσμίας που εκρίνουν τα αρσενικά 
δέντρα. Αμερικάνικα ψευδώνυμα: Tree of Hell, Ghetto Palm, εξ αιτίας της 
δυνατότητάς του να αναπτύσσεται σε υποβαθμισμένα εδάφη και σε αστικά μέρη 
με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο Αΐλανθος  εισήχθη από την Κίνα στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα για να χρησιμοποιηθεί ως καλλωπιστικό φυτό στους αστικούς 
κήπους. Είναι η εποχή που η διακοσμητική τέχνη της εποχής – στη Γαλλία κυρίως- εμπνέεται από τα κινέζικα μοτίβα σε 
μορφή επιδημίας. Ο ρυθμός ανάπτυξής του στο κλίμα της κεντρικής Ευρώπης ήταν εντυπωσιακός. Όταν ανακάλυψαν πως 
το δέντρο μύριζε άσχημα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν πλέον αργά.
Το θυληκό φυτό παρήγαγε πάνω από 100.000 σπόρους που μεταφέρονται εύκολα με τον αέρα και δεν έχει ιδαίτερες 
απαιτήσεις από τα χώματα που συναντά. Για την ακρίβεια δεν έχει καμία. Μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε και η ρύπανση 
ή η οξύτητα του ph στο έδαφος δεν στέκονται εμπόδιο.
Από την Μεγάλη Βρετανία ήρθε o σπόρος - επί της βασιλείας του Όθωνα - για να φυτευτεί στον Εθνικό Κήπο. Από αυτό 
το μοναδικό δένδρο το είδος έχει εξαπλωθεί σήμερα σε όλη την Ελλάδα απειλώντας την βιοποικιλότητα της μεσογειακής 
βλάστησης. 
Χωρίς να προσβάλλεται από καμία ασθένεια, έντονα αλλεργιογόνος, εκκρίνοντας τοξίνες που εμποδίζουν κάθε άλλη 
βλάστηση, ο Αΐλανθος  δημιουργεί αποικίες που εξορίζουν τα ενδημικά είδη. Εξαπλώνεται επιθετικά, χρησιμοποιώντας τις 
οδικές αρτηρίες και το λιγοστό χώμα στις άκρες των δρόμων, εποικεί εγκαταλελειμμένα αστικά οικόπεδα και αρχαιολογικούς 
χώρους καταστρέφοντάς τους ανεπανόρθωτα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα καθώς μπορεί να φτάσει τα 18 – 20 μέτρα 
μέσα σε δέκα χρόνια. 
Ο Αΐλανθος είναι σήμερα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα είδη του φυτικού βασιλείου. Πριν με αυτού του είδους τις 
πληροφορίες δαιμονοποιήσω το φυτό θα πρέπει να αναφέρω πως έχει την ιδιότητα να μεταβολίζει πολλαπλάσιες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα από άλλα δέντρα. Στις υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας αποτελεί την μοναδική 
βλάστηση, δύσοσμη αλλά ασφαλώς σωτήρια. Το δέντρο όμως δεν δείχνει διατεθειμένο να περιοριστεί στον αστικό χώρο. 
Σε πολλά κράτη της γης συγκαταλέγεται στα χωροκατακτητικά είδη και είναι επικηρυγμένο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
καμία στρατηγική άμυνας και οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν αμήχανοι την εξάπλωσή του. Αν ο ρυθμός επέλασης δεν 
αλλάξει από κάποια σύμπτωση, σε μερικά χρόνια από σήμερα τα γηγενή είδη θα βρίσκονται μόνο σε εθνικούς κήπους και 
ο Αΐλανθος  θα επικρατήσει σαν το μοναδικό και πιο ισχυρό δέντρο στο Ελληνικό οικοσύστημα.
Αυτή η συνθήκη καταδεικνύει όχι τόσο ένα «τρομερό φυτό» αλλά τη δική μας έλλειψη ετοιμότητας να ανταπεξέλθουμε 
σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Για παράδειγμα στην Κίνα αναπτύσσεται αρμονικά με τα άλλα είδη κυρίως γιατί κανένα μέρος 
του φυτού δεν μένει ανεκμετάλλευτο. Από τις ρητίνες του παράγουν λιβάνι για τους ινδουιστικούς ναούς και από τις ρίζες 
του ζιζανιοκτόνα. Ο σκώρος του Αΐλανθου  που υπάρχει μόνο σ’ εκείνη την περιοχή παράγει ένα είδος μεταξιού χαμηλής 
ποιότητας ενώ το φύλλωμα και τα αιθέρια έλαια του δέντρου έχουν μεγάλη διάδοση στην παραδοσιακή ιατρική.

Αλέξανδρος Ψυχούλης 2010

STOP AILANTHUS, παραμετρική στυλογραφία, 70x100cm, 
σχεδιάστηκε για το project ΚΙΒΩΤΟΣ, που παρουσιάστηκε στο Ελληνικό 
Περίπτερο, στα πλαίσια της 12ης  Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία 

KITCHEN GARDENING, παραμετρική στυλογραφία, 70x100cm, 
σχεδιάστηκε για το project ΚΙΒΩΤΟΣ, που παρουσιάστηκε στο Ελληνικό Περίπτερο, στα πλαίσια της 12ης  Biennale Αρχιτεκτονικής 
στη Βενετία 
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