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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

 

Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας εκπόνησε μια έρευνα με θέμα : 

« Το δάσος-από το παρελθόν στο σήμερα και το αύριο». 

 Η επικράτηση του ανθρώπου πάνω στη γη και η αλόγιστη,  λανθασμένη και ασυνείδητη 

χρήση των φυσικών πόρων δημιούργησε προβλήματα που έχουν ξεφύγει από το 

τοπικό περιβάλλον και απειλούν ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη. 

Η αλλαγή του κλίματος, η απειλή της εξαφάνισης ή ο αφανισμός φυτικών και ζωικών 

ειδών, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, η καταστροφή των δασών είναι 

κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. 

Η υγιεινή επίδραση του δάσους παίρνει σήμερα τεράστιες διαστάσεις μέσα στον 

παγκόσμιο συναγερμό για τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος που απειλείται από 

θανάσιμους κινδύνους. Γι αυτό καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. στις 21 Μαρτίου 1971 η 

Παγκόσμια Ημέρα του Δάσους και της Δασοπονίας με την έναρξη της εαρινής ισημερίας 

και την πρώτη ημέρα της άνοιξης σαν εγερτήριο σάλπισμα και σήμα κινδύνου.  

Το ποικιλόμορφο έντονο και δύσκολο αλλά συγχρόνως πανέμορφο και μαγευτικό 

ελληνικό περιβάλλον διαμόρφωνε πάντα τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Όσοι έζησαν και ζουν ακόμη στις περιοχές 

που η φύση ορίζει τη ζωή, σέβονται τη φυσική ροή και τον κύκλο της ελληνικής φύσης 

γιατί ξέρουν ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τα δάση μας μπορεί να μην έχουν την έκταση 

και την πυκνότητα των ευρωπαϊκών δρυμών, αλλά έχουν μια ξεχωριστή ατομικότητα 

γεμάτη ιστορία και θρύλους και η πρασινάδα τους δεν είναι σκοτεινόχρωμη και 

μονότονη μα λάμπει από φως. 

 Είναι χρέος όλων μας να μη μένουμε απαθείς μπροστά σε τέτοιες αλλαγές-

καταστροφές αλλά με τη στάση και τη συμπεριφορά μας να φροντίσουμε τόσο για το 

μέλλον το δικό μας όσο και των επόμενων γενεών. Για να συντηρείται η μεγάλη αυτή 

βιοκοινότητα του πράσινου, το δάσος, για να λειτουργεί ισόρροπα και φυσιολογικά, για 

να αναπτύσσεται παραγωγικά χρειάζεται προοπτική σε βάθος, πίστη στο όραμα, 

θέληση και επιμονή καθώς και σχέδιο με εύστοχους και λεπτούς χειρισμούς από 

ειδικούς για να διατηρήσουμε  και να αναπτύξουμε τους πνεύμονες πρασίνου της 

πατρίδας μας, γιατί όπως γνωρίζουμε, απληροφόρητος και ακαθοδήγητος ο λαός μας 

εργάστηκε ανεμπόδιστα και ασυνείδητα στην καταστροφή των δασών μας από το 

50%που βρήκε στην αυγή της εθνικής ανεξαρτησίας (1821) στη σημερινή πτώση του 

19% της εδαφικής μας επιφάνειας.  

  



 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  

Τα δέντρα είναι ευλογία Θεού 

Καλότυχοι όσοι το κατάλαβαν 

Ευτυχισμένοι ακόμα όσοι το καταλάβουν γρήγορα 

(Μακαρισμοί του Νιρβάνα) 

Τα κριτήρια στην επιλογή του θέματος ήταν η μεγάλη αξία του δάσους και η ανάγκη 

βιωσιμότητάς του, η δυνατότητα βιωματικής προσέγγισης σε δασικές περιοχές και 

περιοχές περιαστικού πρασίνου, η σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα, η 

δυνατότητα επικοινωνίας με τοπικούς φορείς. 

Σκοπός είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του δάσους για την προστασία του 

εδάφους, για τον κύκλο του νερού, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα, τη 

βιοποικιλότητα και τη σταθεροποίηση του κλίματος της Γης, την ηχορρύπανση, τις 

πρώτες ύλες που μας προσφέρει, την εκπαίδευση και την αναψυχή.  

Σκοπός μας επίσης, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, ήταν να καλλιεργηθεί η 

δυνατότητα των μαθητών να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση μέσα από μια 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο σε ένα πρόγραμμα που το επέλεξαν προαιρετικά. 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί) του προγράμματος 

ήταν οι μαθητές: 

 να  αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη δομή και τη λειτουργία του δασικού 

οικοσυστήματος 

 να κατανοήσουν τη μεγάλη προσφορά και αξία του δάσους για τον άνθρωπο, 

την ποιότητα ζωής του και την οικολογική ισορροπία του πλανήτη 

 να γνωρίσουν την κατανομή και εξάπλωση των δασών στην Ελλάδα και 

ιδιαιτέρως την μεσογειακή βλάστηση 

 να αντιληφθούν τους κινδύνους και τις απειλές του δάσους, να αποδώσουν 

ευθύνες ατομικές και συλλογικές, να διαπιστώσουν τις δυνατότητες πρόληψης 

και παρέμβασης για την προστασία του και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να 

αναλάβουν δράσεις για την προστασία του  

 να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση, καταγραφή, σύγκριση, ταξινόμηση 

στοιχείων για τη ζωή στο δάσος 

 να πραγματοποιήσουν βιωματικές δραστηριότητες στο  πεδίο (δάσος) και την 

αίθουσα με σκοπό την ομαδοσυνεργατικότητα και την επικοινωνία 

 να βιώσουν το δάσος με όλες τις αισθήσεις τους, να το αγαπήσουν και να 

φέρονται φιλικά προς αυτό.   



Η ομάδα μας χωρίστηκε σε υποομάδες, όπου η κάθε μια μελέτησε από μια όψη 

του θέματος κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας, όπως την περιβαλλοντική 

νομοθεσία, το δασικό οικοσύστημα, τη δομή, τη λειτουργία και την προσφορά του 

δάσους, το δίκτυο Natura,  τους τύπους δασών και τους εθνικούς δρυμούς στην 

Ελλάδα, τους κινδύνους και τις απειλές του δάσους καθώς και τους τρόπους πρόληψης 

και αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. 

Για να μελετήσουμε το θέμα μας συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε 

πληροφοριακό υλικό, σχεδιάσαμε αφίσες με εννοιολογικούς χάρτες, ζωγραφίσαμε, 

γράψαμε ποιήματα, λύσαμε κρυπτόλεξα και σταυρόλεξα, συμπληρώσαμε ασκήσεις με 

κενά καθώς και πολλαπλών επιλογών. Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές δράσεις στο 

άλσος «Δ.Κιντής» στην Ηλιούπολη δίπλα στο σχολείο μας, επισκεφθήκαμε το Κ.Π.Ε. 

της Αργυρούπολης και το δάσος του Υμηττού, συμμετείχαμε στην επίσκεψη και τον 

καθαρισμό των πάρκων Ναυαρίνου και Καλαβρύτων στην Ηλιούπολη, ανεβήκαμε στην 

Πάρνηθα και παρακολουθήσαμε πρόγραμμα για τον εθνικό δρυμό στο καταφύγιο 

Φλαμπούρι και οργανώσαμε μια τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλία (Λίμνη Πλαστήρα, 

Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Περτούλι, Ελάτη). Τέλος χρησιμοποιώντας την  

κινησιολογία παρουσιάσαμε ένα δρώμενο (η καθημερινή ζωή στην πόλη και η ζωή στο 

φυσικό περιβάλλον). 

                                                                                    

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ   ΟΜΑΔΑ 

Καλατζόπουλος Ανδρέας (Γ1)   Κουντουράκη Κων/να (Γ2)  Μαζαράκη Νικολέτα (Γ2)                                     

Μωραΐτης Σπυρίδων (Γ2)     Νικολούλια Βασιλική (Γ3)    Οικονομίδης Ιωάννης (Γ3) 

Παναγόπουλος Στυλιανός (Γ3)  Παπαδόγιαννη Ανδριάννα (Γ3)              

Παπακωστοπούλου Σοφία (Γ3)   Πιπερίδου Κων/να(Γ3) Ρίζου Βαρβάρα (Γ3)              

Ρόδης Κων/νος (Γ3)    Σιούτης Θεόδωρος (Γ3)    Σκώττη Μαρία-Ελένη (Γ3)               

Σπαθής Μαρίνος (Γ3)    Χανιώτη Αικατερίνη (Γ3)     Χαραμή Ναταλία (Γ3)                                        

Χρυσανθακοπούλου Θεοδώρα (Γ3)    Κουκουβάνης Ιωάννης (Β2)         Σάικα Ερμιόνη (Β3)            

Τζίμας Δημήτριος (Β3)       Χαλάτση Ελισάβετ (Β3)                           Υφαντή Φωτεινή (Β3) 

 

Κλείνοντας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια του 

σχολείου μας κυρία Πατεράκη Ευαγγελία για την αμέριστη βοήθειά της στην υλοποίηση 

του περιβαλλοντικού προγράμματος, καθώς την κ.Σκλαβενίτη Ιωάννα για την 

συμμετοχή της στις δραστηριότητές μας, τον μαθητή Γεωργακόπουλο Κων/νο (Β2) για 

τη βοήθειά του στο σχεδιασμό των αφισών και τη θεατρολόγο κ. Αργυρώ Δημακέα για 

την  επιμέλεια  του θεατρικού  δρώμενου . 

                                                                                                        ΝικολέτταΠενέση 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο νόμος 1650/1986 είναι ο βασικός νόμος για το περιβάλλον στη Ελλάδα. Ορίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση «ώστε ο άνθρωπος, ως 

άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον μέσα στο οποίο προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του» αλλά και ως «θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της 

πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής». 

Το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδας αποτελεί θεμέλιο λίθο της εθνικής 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το 

Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα στο 

πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Ο Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία 

των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση 

του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη 

τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά και 

σύγχρονα συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κάθε 

κράτος – μέλος έχει υποχρέωση όχι μόνο να ενσωματώνει στο εθνικό του δίκαιο και να 

εφαρμόζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις 

διαδικασίες για την περαιτέρω  νομική και θεσμική ενίσχυση της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση για τη διεθνή εμπορία απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES, 

1973)  και την ίδρυση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UNEP), η 

Σύμβαση-Πλαίσιο  του Ο.Η.Ε. για τις κλιματικές αλλαγές, καθώς και η Σύμβαση για την 

Βιοποικιλότητα και η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (CSD) που 

συμφωνήθηκαν στη Διάσκεψη του Ρίο το 1992 είναι τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα 

των διεργασιών για την επίτευξη διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 



ΔΑΣΟΣ – ΔΑΣΙΚΟ  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Το δάσος είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και πολυσύνθετα οικοσυστήματα, με τη 

μεγαλύτερη κατανομή ανάμεσα στα χερσαία οικοσυστήματα στον πλανήτη μας, 

καλύπτοντας το 32% της γήινης επιφάνειας. Στην Ελλάδα καλύπτει περίπου το 20% της 

επιφάνειάς της.  

Το δάσος είναι ένα σύνολο από διάφορα φυτά (δέντρα, θάμνοι, φρύγανα), από ζώα και 

από μικροοργανισμούς (μύκητες, λειχήνες), που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

τόσο μεταξύ τους όσο και με το έδαφος και με το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. 

Όλες οι εκτάσεις που καλύπτονται με φυσική βλάστηση λέγονται δασικές και αποτελούν 

ένα πολυσύνθετο σύνολο με δική του δομή, ζωή και λειτουργίες. Οι εκτάσεις αυτές 

αποτελούν το δασικό οικοσύστημα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικολογική 

ισορροπία. 

Εθνικοί Δρυμοί είναι φυσικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη οικολογική σημασία λόγω 

της σπανιότητας και της ποικιλομορφίας της χλωρίδας και της πανίδας τους, των 

γεωμορφολογικών σχηματισμών, του υπεδάφους, των νερών, της ατμόσφαιρας και 

γενικά του φυσικού τους περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα υπάρχουν δέκα Εθνικοί Δρυμοί 

του Αίνου στην Κεφαλλονιά, του Βίκου Αώου, της Οίτης, του Ολύμπου, του Παρνασσού, 

της Πάρνηθας, της Πίνδου, των Πρεσπών, της Σαμαριάς και του Σουνίου. 

Τροπικά δάση είναι μεγάλα δάση που αναπτύσσονται σε περιοχές με μεγάλες 

βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες όλο το χρόνο. Είναι από τα πλουσιότερα 

οικοσυστήματα της γης και έχουν πολύ σπουδαίο ρόλο γιατί ρυθμίζουν το κλίμα. 

Αισθητικά δάση είναι τα δάση που διαθέτουν εξαιρετική ομορφιά. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν δεκαεννέα τέτοια δάση, όπως το Δάσος της Καισαριανής, η Κοιλάδα των 

Τεμπών, το Φοινικόδασος στο Βάι της Κρήτης κ.ά.   

Περιαστικό πράσινο είναι τα δάση, τα άλση και οι καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά 

σε μια πόλη. (περί = γύρω, άστυ = πόλη)  

 

  

 

 

 



ΔΟΜΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Το δασικό οικοσύστημα ως σύστημα μελέτης περιλαμβάνει: 

α) τους βιοτικούς παράγοντες, δηλαδή όλους τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό 

(ζώα, φυτά, μύκητες, βακτήρια κ.λ.π.) 

β) τους αβιοτικούς παράγοντες, δηλαδή το κλίμα (υγρασία, θερμοκρασία, ηλιοφάνεια), 

τη σύσταση του εδάφους και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών  και 

γ) το σύνολο των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο που εξασφαλίζουν την τροφή τους διακρίνονται σε 

δυο κατηγορίες: 

α) τους αυτότροφους, που περιλαμβάνουν την κοινότητα των φυτών, όπου κυριαρχούν 

ανώτερα είδη (δέντρα, θάμνοι, πόες) και λέγονται παραγωγοί 

β) τους ετερότροφους, που περιλαμβάνουν την κοινότητα των ζώων (φυτοφάγων και 

σαρκοφάγων) και λέγονται καταναλωτές καθώς και την κοινότητα των μικροοργανισμών 

ή αποικοδομητών. 

 

ΡΟΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΦΙΚΗ  ΑΛΥΣΙΔΑ 

Οι παραγωγοί είναι οι μόνοι οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση, δηλαδή 

απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε χημική με τη μορφή γλυκόζης, 

ενώ ταυτόχρονα  αποβάλλουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Για να κάνουν φωτοσύνθεση 

χρειάζονται διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η γλυκόζη αποτελεί την τροφή-ενέργεια για 

όλους τους οργανισμούς και περνάει μέσω της τροφικής αλυσίδας από τους 

παραγωγούς στους καταναλωτές. 

 

 



ΡΟΗ  ΥΛΗΣ – ΚΥΚΛΟΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οι νεκροί φυτικοί οργανισμοί και τα νεκρά μέρη τους (ξερά κλαδιά και φύλλα), καθώς και 

οι νεκροί ζωντανοί οργανισμοί, τα περιττώματά τους και οι εκκρίσεις τους απολήγουν 

στο έδαφος και αποτελούν τη νεκρή οργανική ύλη. Το υλικό αυτό είναι η τροφή των 

αποικοδομητών που την ανοργανοποιούν. Με τη διαδικασία αυτή που λέγεται 

αποικοδόμηση, εμπλουτίζεται το έδαφος με ανόργανα στοιχεία (θρεπτικά συστατικά-

φυσικό λίπασμα), τα οποία προσλαμβάνονται μόνο από τους παραγωγούς και είναι 

απαραίτητα για την ανάπτυξή τους. 

 

 

  



Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ  ΔΑΣΟΥΣ  

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

1) Διαμορφώνει το κλίμα. Το δάσος επιδρά στη θερμοκρασία του εδάφους και του 
αέρα 

 

2) Συμβάλλει στον κύκλο του οξυγόνου. Η καθαρή παραγωγή οξυγόνου είναι 
σχεδόν δεκαπλάσια από οποιοδήποτε άλλο οικοσύστημα. 

 



3) Συμβάλλει στη ροή διοξειδίου του άνθρακα. Οι παραγωγοί καταναλώνουν 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για τη φωτοσύνθεση αλλά η 
συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα αυξάνεται λόγω της αύξησης της 
κατανάλωσης υγρών και στερεών καυσίμων. Το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται 
κύριος συντελεστής δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το δάσος και  

οι ωκεανοί είναι οι αναδραστικοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν την ισορροπία του 
κύκλου του διοξειδίου του άνθρακα. Τελευταία όμως έχουν χαθεί τα 2/3 των 
δασών του πλανήτη μας και οι ωκεανοί ρυπαίνονται οπότε έχει μειωθεί η 
ρυθμιστική τους ικανότητα. 

 

4) Απορρυπαίνει και μειώνει το θόρυβο. 

 

 



5) Συμμετέχει στον κύκλο του νερού. Το δάσος αποτρέπει τις πλημμύρες και 
εμπλουτίζει ταυτόχρονα τον υπόγειο υδροφορέα. Συγκρατεί το νερό κατά την 
περίοδο των βροχών και το αποδίδει κατά την περίοδο της ανομβρίας 
διατηρώντας σταθερή την παροχή των πηγών. 

 

 

 

6) Προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Το δάσος με την προστασία του 
εδάφους από τη διάβρωση προλαμβάνει την υποβάθμιση και την ερημοποίησή 
του. 

 

 



7) Συμβάλλει στη βιοποικιλότητα. Το δάσος εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες 
για την προστασία, διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών 
(πανίδα) και δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση διαφόρων φυτικών 
ειδών (χλωρίδα). 

 

8) Εξασφαλίζει πρώτες ύλες. Το δάσος είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος με 
πολύ μεγάλη οικονομική σημασία. Μας προσφέρει το ξύλο που χρησιμοποιείται 
στην οικοδομική, τη ναυπηγική, την κατασκευή επίπλων, εργαλείων, παιχνιδιών 
και διαφόρων αντικειμένων. Ξύλο χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη και στην 
παραγωγή χαρτοπολτού για την κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού. Το ξύλο 
αποτελεί την πρώτη ύλη για 175 τουλάχιστον βιομηχανικά χημικά προϊόντα. Η 
απόσταξή του δίνει προϊόντα όπως ακετόνη και μεθανόλη, απαραίτητα για την 
παρασκευή χρωμάτων. Άλλα προϊόντα που μας δίνει το δάσος είναι ο φλοιός, το 
ρετσίνι, το μέλι, τα φρούτα του δάσους, αρωματικά φύλλα, φαρμακευτικά βότανα. 

 



9) Προσφέρει εκπαίδευση και αναψυχή. Το δάσος είναι πεδίο εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη ζωή 
του δάσους, παρατηρούν, καταγράφουν, αισθάνονται, παίζουν, εξιχνιάζουν, 
γνωρίζουν, μαθαίνουν και μπορούν να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και 
συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον.    

 

 

 

  



ΤΥΠΟΙ   ΔΑΣΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η ποικιλία των δασών και άλλου τύπου βλάστησης στην Ελλάδα είναι υψηλή σε σχέση 

με την έκτασή της και αυτό οφείλεται: 

α) στο έντονο ανάγλυφό της (ψηλά βουνά, πεδιάδες, κάμποι, λίμνες, ποτάμια, 

φαράγγια, κοιλάδες) 

β) στην ποικιλία των κλιματικών τύπων της και των τοπικών μικροκλιμάτων της 

γ) στη μεγάλη ποικιλία γεωλογικών υποστρωμάτων.  

Το μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπιο έως και ζεστό ή και καυτό μακρύ και ξηρό 

(άνυδρο) καλοκαίρι και ήπιο έως και ψυχρό χειμώνα με βροχοπτώσεις με μεγάλη 

διακύμανση από χρόνο σε χρόνο.  

Στην Ελλάδα απαντώνται 5500 είδη χλωρίδας, 436 ορνιθοπανίδας και 116 θηλαστικών. 

 

 



Τα χερσαία οικοσυστήματα της χώρας μας με κριτήριο τα οικολογικά τους 

χαρακτηριστικά διακρίνονται: 

α) σε μεσογειακά, που τα συναντάμε σε περιοχές πεδινές και ημιορεινές με υψόμετρο 

από 0-800 μέτρα. Σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζονται 4 κυρίως τύποι συστημάτων: 

1) η βλάστηση των μακί, είναι από τα πιο εκτεταμένα φυσικά συστήματα στη χώρα 

μας και εκτείνεται από τα παράλια προς το εσωτερικό και κατακόρυφα ως 700 μέτρα 

υψόμετρο και σε περιοχές όπου το μέσο ετήσιο ύψος βροχής δεν είναι πολύ χαμηλό. Τα 

φυτά που κυριαρχούν είναι πυκνοί αείφυλλοι και σκληρόφυλλοι θάμνοι ύψους μέχρι 2 

μέτρων, με προσαρμοστικούς μηχανισμούς στην καλοκαιρινή ξηρασία όπως βαθιές 

ρίζες για να απορροφούν το νερό από τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και φύλλα 

μικρά και δερματώδη για να περιορίζουν τη διαπνοή (απώλεια νερού μέσω των 

στομάτων των φύλλων). 

Χαρακτηριστικά είδη φυτών : πουρνάρι, σχίνος, κουμαριά, χαρουπιά, μυρτιά, ρείκι, 

αγριελιά, δάφνη, λαδανιά, αγριοκυπάρισσο, αγριοκουμαριά, σπάρτο, κουτσουπιά, 

ασπάλαθος, πικροδάφνη, λυγαριά, φραγκοσυκιά, αθάνατος. Επίσης συναντάμε μικρά 

θηλαστικά, αρπακτικά πουλιά (αετοί, γεράκια), ερπετά και έντομα.  

 

 



2) τα φρύγανα, είναι χαμηλοί και αραιοί θάμνοι με μικρά και αποστρογγυλεμένα φύλλα 

και με αγκαθωτά κλαριά. Στα αραιά φρύγανα αναπτύσσονται πολλά ποώδη φυτά. 

Απαντώνται σε περιοχές όπου το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι πολύ χαμηλό. Την 

άνοιξη ανθίζουν προσελκύοντας τα έντομα – επικονιαστές και έτσι βοηθούν στην 

αναπαραγωγή των φυτών. Το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι 

αρωματικοί θάμνοι απελευθερώνουν τα πτητικά αιθέρια έλαια που περιέχουν 

προδίδοντας την παρουσία τους. 

Χαρακτηριστικά είδη φυτών : θυμάρι, ρίγανη, λεβάντα, φασκομηλιά, θρούμπα, 

γαλατσίδα, ασφάκα, γαλαστοιβή, λαδανιά, λυχναράκι, αφάνα και από τα ποώδη 

ασφόδελος και σκυλοκρεμμύδα. 

    



3) τα μεσογειακά δάση κωνοφόρων απαντώνται κυρίως κοντά στις ακτές με κυρίαρχο 

ένα μόνο είδος θερμόφιλου κωνοφόρου με αντοχή στην ξηρασία, τους ανέμους και το 

ψύχος. 

Χαρακτηριστικά είδη δασών χαλεπίου πεύκης, τραχείας πεύκης, κουκουναριάς, κέδρου 

και κυπαρισσιού. Επίσης στα δάση αυτά υπάρχει πλούσια πανίδα, όπως θηλαστικά, 

ερπετά, έντομα, τρωκτικά, πουλιά. 

 

4) τα μεσογειακά φυλλοβόλα μικτά δάση, όπου κυριαρχούν τα είδη Quercus 

(βελανιδιές) σε μεγάλα υψόμετρα καθώς ο χειμώνας είναι πιο βαρύς και το καλοκαίρι 

πιο σύντομο. Τα φύλλα των δέντρων αυτών πέφτουν το φθινόπωρο για να 

εξοικονομήσουν ενέργεια και να προστατευθούν από τις χαμηλές θερμοκρασίες. 

Χαρακτηριστικά είδη : πλατύφυλλη βελανιδιά, χνοώδης βελανιδιά, ήμερη βελανιδιά, 

φτελιές, καστανιές, σφεντάμια, φλαμουριές, όστριες, λεπτοκαρυές και διάφορα 

αναρριχητικά. Επίσης στα δάση αυτά υπάρχει πλούσια εντομοπανίδα (πεταλούδες, 

εντομοφάγα έντομα), πουλιά που φωλιάζουν στα δέντρα (δρυοκολάπτες, 

κουκουβάγιες), ενώ στους θάμνους κρύβονται λαγοί, κουνάβια, ασβοί και τρωκτικά. 

Σπάνια είναι πλέον τα αγριογούρουνα. 

 

 



β) σε ηπειρωτικά, που τα συναντάμε σε περιοχές ορεινές με υψόμετρο από 800-1800 

με 2000 μέτρα. Εμφανίζονται 3 κυρίως τύποι δασών με μεγάλη ποικιλία ζώων, όπως 

ελάφια, αγριογούρουνα, λύκοι, αρκούδες, σκίουροι, δασοποντικοί και πολλά αρπακτικά 

πουλιά. 

1) τα δάση των ορεινών κωνοφόρων, είναι ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες και 

σε συχνές χιονοπτώσεις. Παρόλο που η αυξητική τους περίοδος διαρκεί 2-3 μήνες, η 

παραγωγικότητά τους είναι αυξημένη και το ξύλο τους έχει μεγάλη ζήτηση. Έτσι η 

οικονομική τους σημασία είναι μεγάλη 

.

 

 Χαρακτηριστικά είδη : μαύρη πεύκη, δασική πεύκη, ρόμπολο, κεφαλληνιακή ελάτη, 

ερυθρελάτη, δάση κυπαρισσιού με σφένδαμα. 

2) τα δάση της οξιάς, που είναι συνήθως αμιγή και παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στους 

δριμείς χειμώνες. Το φύλλωμά τους είναι έτσι οργανωμένο που επιτρέπει μικρή 

διείσδυση του φωτός και γι᾽ αυτό η βλάστηση στους χαμηλότερους ορόφους είναι 

φτωχή. 

 



3) τα δάση των ψυχρόβιων κωνοφόρων με έλατα και ρόμπολα αναπτύσσονται πάνω 

από τη ζώνη της οξιάς μέχρι το όριο των αλπικών λιβαδιών. 

 

γ) στα αλπικά λιβάδια που βρίσκονται στις κορυφές των ψηλών βουνών σε υψόμετρο 

πάνω από 2000μ.Κυριαρχούν τα θαμνώδη και ποώδη φυτά. Οι αλπικές ζώνες 

συγκαταλέγονται στις πλέον αφιλόξενες για τον άνθρωπο περιοχές της ξηράς, αφού η 

επικράτηση σχεδόν πολικών συνθηκών για μεγάλο διάστημα του έτους, λειτουργεί 

αποτρεπτικά για μόνιμη κατοίκηση ή γεωργική εκμετάλλευση. Από την άλλη, 

προσέφεραν ανέκαθεν ιδανικούς βοσκοτόπους κατά τους θερινούς μήνες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κτηνοτρόφοι της Πίνδου, οι οποίοι στα μέσα 

της άνοιξης (παραδοσιακά μετά την εορτή του Αη-Γιώργη) ανεβάζουν τα πρόβατα και 

τις αγελάδες τους στα παρθένα αλπικά λιβάδια και μένουν εκεί έως τα μέσα 

φθινοπώρου. Σημαντικά είναι επίσης τα βότανα που συλλέγονται από αυτά, πολύτιμα 

για τη μαγειρική και τη φαρμακευτική. Τέλος, επικλινή και μεγάλα αλπικά λιβάδια 

μετατρέπονται το χειμώνα σε πίστες σκι. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B9


 

 

Μοναδικές περιπτώσεις υποτροπικών οικοσυστημάτων στην Ελλάδα είναι το 

Φοινικόδασος στο Βάι 

  

 

και το Κουρταλιώτικο φαράγγι της Κρήτης. 

    



Natura 2000 

Το Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών 
και των ενδιαιτημάτων τους. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα 
ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία της φύσης και ακρογωνιαίο λίθο της 
πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1992 με την 
υιοθέτηση της οδηγίας των  οικοτόπων η οποία συμπληρώνει την οδηγία για τα πουλιά 
(79/409/ΕΟΚ) και από κοινού αποτελούν την νομική βάση του δικτύου. 

Η Οδηγία για την προστασία των άγριων πτηνών απαιτούσε την δημιουργία Ειδικών 
Ζωνών Προστασίας (Special Protection Areas - SPA) της ορνιθοπανίδας. Η Οδηγία 
των Οικοτόπων παρομοίως απαιτούσε τη δημιουργία Ειδικών Ζωνών Προστασίας 
(Special Areas of Conservation - SAC) για τα υπόλοιπα είδη και το περιβάλλον. Από 
κοινού αυτές οι ζώνες δημιουργούν τις περιοχές του δικτύου Φύση 2000. 

Κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να καταρτίσει μία λίστα με τις 
καλύτερες περιοχές οι οποίες περιέχουν είδη που περιλαμβάνονται στις δύο οδηγίες. 
Έπειτα η λίστα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία, μετά από 
τον έλεγχο και την διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ενταχθεί στο δίκτυο. 

Το δίκτυο Natura 2000 προστατεύει το 18% του εδάφους στις 15 χώρες που 
αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την είσοδο των νέων χωρών μελών του 
2004, ενώ διαπραγματεύεται τον αριθμό και το μέγεθος των προστατευμένων ζωνών 
για κάθε μία από τις δέκα νέες χώρες. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD_%2892/43/%CE%95%CE%9F%CE%9A%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%2879/409/%CE%95%CE%9F%CE%9A%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%2879/409/%CE%95%CE%9F%CE%9A%29
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Limni_Volvi_200704.JPG


Αντικείμενο ρύθμισης 

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράμματα για 
την προστασία της φύσης. Η δημιουργία του είναι αποτέλεσμα πολύχρονων 
προσπαθειών των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και των πολιτών. Στηρίζεται στις κοινοτικές οδηγίες για τους οικοτόπους 
και για τα πουλιά Η οδηγία του 1992 για τους οικοτόπους επιβάλλει σε κάθε χώρα της 
Ε.Ε. να ξεχωρίσει τις γεωγραφικές εκείνες περιοχές, που η σπουδαιότητα της 
οικολογικής τους ταυτότητας τις καθιστά τόπους ευρωπαϊκής σημασίας. Επιπλέον, ζητά 
από τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν διαχειριστικά σχέδια για τις συγκεκριμένες περιοχές. 
Τα σχέδια αυτά πρέπει να συνδυάζουν αρμονικά τη διατήρηση της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας με τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και να είναι ενταγμένα σε 
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τοποθεσίες αυτές σχηματίζουν το δίκτυο Natura 
2000, ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης. 

Η Ελλάδα, ένα από τα κράτη-μέλη με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, έχει 
προτείνει για ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 238 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας από την 
Οδηγία των Οικότοπων και 110 Ζώνες Ειδικής Προστασίας μέσω της Οδηγίας για τα 
Άγρια Πουλιά. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και όλες οι περιοχές που  είχαν 
θεσμοθετηθεί ως προστατευόμενες βάσει της εθνικής νομοθεσίας (ν. 1650/1989). 
Σήμερα, το 23,86% της ελληνικής έκτασης συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000. 
Οι δράσεις στις «προστατευόμενες περιοχές» αναφέρονται στο σύνολο των περιοχών 
που έχουν προταθεί για ένταξη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000.  Το δίκτυο όμως 
προωθεί και ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που εξασφαλίζει τη συνύπαρξη 
ανθρώπου και φύσης. 

Πάντως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι περιοχές του Natura 2000 δεν προορίζονται 
αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πάρκα, στα οποία απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα: η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το δίκτυο δύναται να συνυπάρξει με 
την οικονομική πρόοδο. 

Κατά συνέπεια, δραστηριότητες όπως η γεωργία, η θήρα ή ο τουρισμός, μπορούν να 
πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Natura, αλλά στο μέτρο που δεν θίγουν τις 
ανάγκες διατήρησης της φύσης. Περαιτέρω, το πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί με τρόπο 
που να θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας ή το επίπεδο ζωής στις τοπικές κοινωνίες. 

Εξάλλου, η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί, κυρίως μέσω του προγράμματος LIFE-Φύση, μέτρα 
για τη συγκρότηση του δικτύου. Ήδη, έχουν διατεθεί πάνω από 415 εκατ. ευρώ για 
περισσότερα από 300 έργα στο σύνολο της Ευρώπης. 

Παράλληλα, οι εθνικές αρχές έχουν διαβιβάσει αξιόλογα στοιχεία για κάθε περιοχή του 
Natura στις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, η Ε.Ε. έχει σήμερα στη 
διάθεσή της πάνω από 9.000 χάρτες και 220 δέσμες ψηφιακών δεδομένων. Με βάση 
αυτά τα στοιχεία και με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Κομισιόν έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


πληροφοριών , το οποίο θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους διαλογική ενημέρωση, 
σχετικά με την κάθε περιοχή του δικτύου στην Ευρώπη. 

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  χρηματοδοτεί έργα για την προστασία 
του περιβάλλοντος με μακροπρόθεσμα δάνεια, που καλύπτουν έως και το 50% του 
συνολικού κόστους των επενδύσεων (π.χ. για έργα διαχείρισης υδάτων, επεξεργασίας 
αποβλήτων και ανάπλασης αστικών περιοχών). Η ΕΤΕπ χορηγεί επίσης δάνεια για 
έργα σε γειτονικές χώρες της Μεσογείου και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Παράλληλα με τον περιορισμό του εμπορίου με απειλούμενα είδη, η οδηγία προστασίας 
των πουλιών και η οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, βρίσκονται όπως αναφέρθηκε στο κέντρο του κοινοτικού δικαίου 
προστασίας της φύσης και των ειδών. Η τελευταία οδηγία είναι εκείνη που προβλέπει 
την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού δικτύου βιοτόπων με την ένδειξη «Natura 2000», στο 
οποίο εντάσσονται και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην οδηγία προστασίας των 
πουλιών. Η Natura 2000 στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η προστασία των βιοτόπων 
αποτελεί τη βάση για μια επιτυχή προστασία των ειδών. Οι δύο οδηγίες παρότι 
διατηρούν τη νομική αυτοτέλειά τους είναι στην ουσία αλληλένδετες, ενώ σε πολλά 
σημεία επικαλύπτονται με την οδηγία των οικοτόπων να αναθεωρεί την οδηγία για τα 
άγρια πτηνά σε κάποια σημεία της, αποτελώντας έτσι ένα συνεκτικό σύνολο.  
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ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ  

Ο όρος δρυμός σημαίνει δάσος δρυών, αλλά σημαίνει επίσης « σύδενδρος τόπος» 

δηλαδή περιοχή με άγρια βλάστηση. Η ανάγκη για  προστασία περιοχών ιδιαίτερου 

κάλλους και χαρακτήρα καθιέρωσε τον όρο «εθνικός δρυμός» αλλά και το θεσμό 

του.Σαν εθνικοί δρυμοί έχουν χαρακτηριστεί δασικές επιφάνειες με μεγάλο αριθμό και 

μεγάλη ποικιλία βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων, 

ανεπηρέαστες ή ελάχιστα επηρεασμένες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Ο θεσμός των εθνικών δρυμών αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την προστασία και τη 

διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, όπως είναι η αυτοφυής χλωρίδα, η άγρια πανίδα, 

οι αντιπροσωπευτικοί βιότοποι και οι ιδιαίτεροι φυσικοί σχηματισμοί. Ακόμη είναι τόποι 

υπαίθριας αναψυχής και κατάλληλοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Στην Ελλάδα η οριοθέτηση Εθνικών Δρυμών, δηλαδή περιοχών φυσικού πλούτου 

προστατευμένων από κανονισμών του κράτους είναι χαρακτηριστικό που ξεκίνησε να 

εδραιώνεται από την δεκαετία του 1950,και είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που 

απέκτησε εθνικό δρυμό. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από 

έντονες εναλλαγές οικοσυστημάτων και βιότοπων.  

Στη χώρα μας υπάρχουν 10 εθνικοί δρυμοί στον πυρήνα των οποίων σύμφωνα με το 

νόμο 996/1971 και  το νόμο 1650/16-10-86 απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη επέμβαση, 

ενώ στη περιφερειακή τους ζώνη επιτρέπονται ορισμένες επεμβάσεις που όμως δεν 

αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. 

Οι 10 εθνικοί δρυμοί καταλαμβάνουν έκταση περίπου 650.000 στρέμματα, που 

αντιστοιχεί στο 0,58% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας. 

 Εθνικός δρυμός Ολύμπου 

 Εθνικός δρυμός Πάρνηθας 

 Εθνικός δρυμός Παρνασσού 

 Εθνικός δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας 

 Εθνικός δρυμός Σουνίου 

 Εθνικός δρυμός Οίτης 

 Εθνικός δρυμός Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) 

 Εθνικός δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 

 Εθνικός δρυμός Πρεσπών 

Εθνικός δρυμός Βίκου Αώου 



Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας, υπάρχουν και πολλές άλλες 

αξιόλογες περιοχές με τεράστιο φυτικό και ζωικό πλούτο.                                               

Ενδεικτικά αναφέρουμε περιοχές όπως, το δάσος Δαδιάς Έβρου (Θράκη), στο όρος 

Μπέλες και τη λίμνη Κερκίνη, το όρος Βόρας (Καϊμακτσαλάν), το όρος `Aθως, τις 

κορυφές της Κεντρικής Ροδόπης (Μακεδονία), τις κεντρικές κορυφές του Ταΰγετου, την 

Κοιλάδα Υδάτων Στυγός (Πελοπόννησος) και το όρος Δίρφη (Εύβοια). 

 

 

 

  

 

  



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΛΕΥΚΩΝ  ΟΡΕΩΝ 

Έτος ίδρυσης: 1962 

Έκταση πυρήνα: 48.500 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός Σαμαριάς βρίσκεται στον νομό Χανίων (Κρήτη) αναγνωρίστηκε από 

την Πολιτεία το 1962, με βασιλικό διάταγμα. Βρίσκεται στα Λευκά Όρη στην Κρήτη. 

Εκτείνεται από τη θέση Ξυλόσκαλο (βόρεια είσοδος του εθνικού δρυμού) ως τον όρμο 

της Αγίας Ρούμελης (νότια είσοδος), μία απόσταση 16 χλμ. Περιλαμβάνει το φαράγγι 

Σαμαριάς, μοναδικός σχηματισμός σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. O εθνικός δρυμός 

περιλαμβάνει 22 πηγές, χείμαρρους και απότομους γκρεμούς, ύψους εκατοντάδων 

μέτρων. Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης και συγκεντρώνει 

πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Το πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 3-150 μ., με 

μικρότερο πλάτος στη θέση Πόρτες ή Σιδερόπορτες, όπου το ύψος των δύο πλευρών 

του φτάνει τα 600 μ. Το 1971 απονεμήθηκε στον εθνικό δρυμό το εθνικό δίπλωμα 

προστασίας της φύσης, το 1979 βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Α΄ Κατηγορίας 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ το 1981 η UNESCO τον ανακήρυξε ως “Απόθεμα 

της βιόσφαιρας” στο πλαίσιο του προγράμματος “`Ανθρωπος και Βιόσφαιρα” (Μ.Α.Β.). 

Βασικό χαρακτηριστικό του εθνικού δρυμού Σαμαριάς είναι η πλούσια εναλλαγή 

τοπίων (σπήλαια, τρεχούμενα νερά, θαμνώνες, ορεινά λιβάδια και δάση), μέσα στα 

οποία διατηρούνται μνημεία από όλες σχεδόν τις περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας, 

όπως προϊστορικοί οικισμοί, οι πόλεις Τάρρα και Καινώ, το μαντείο και το ιερό του 

Απόλλωνα, παλαιοχριστιανικοί τάφοι και ενετικά κάστρα. 

 Περιλαμβάνει το ομώνυμο φαράγγι και έχει πλούσια πανίδα με κυρίαρχα είδη τα 

αρπακτικά πουλιά και το περίφημο κρητικό αγριοκάτσικο. Η δενδρώδης βλάστησή του 

αποτελείται κυρίως από πλατάνια, κυπαρίσσια, τραχεία πεύκη και πουρνάρι. Στην 

περιοχή των Λευκών Ορέων συναντώνται πάνω από 450 είδη του φυσικού βασιλείου  , 

97 από αυτά είναι ενδημικά είδη Κρήτης και  25 στενότοπα ενδημικά είδη (είδη δηλαδή 

που μπορούν να βρεθούν μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή),όπως ο δίκταμος, ο 

έβενος, η αμπελίτσα, η τουλίπα και η τραχεία πεύκη. Σπάνια φυτά είναι η ονοβρυχίς, το 

ελίχρυσο και το κεφαλάνθηρο που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ζώα που ζουν εκεί είναι 

το αγριοκάτσικο (κρι-κρι), η ζουρίδα (κρητικό κουνάβι) , η νυφίτσα (καλογιαννού), ο 

αγριόγατος (φουρόγατος) ο αγκαθοπόντικας και από πτηνά ο γυπαετός, ο σπιζαετός, ο 

χρυσαετός, η κοκκινοκαλιακούδα και η κιτρινοκαλιακούδα. Η ορνιθοπανίδα της 

περιοχής περιλαμβάνει σπάνια αρπακτικά πουλιά, όπως όρνια, γυπαετούς, σπιζαετούς 

και χρυσαετούς. . Επίσης, υπάρχουν σπάνια είδη ερπετών και αμφίβιων, λ.χ. η βομβίνη, 

η κολισαύρα, η τρανόσαυρα και το σαμιαμίδι. είδη Κρήτης είδη Κρήτης 



Χαρακτηριστικά αναφέρονται 32 είδη θηλαστικών, με μοναδικό ενδημικό είδος την 

Κρητική Μυγαλή, 3 είδη αμφιβίων, 11 είδη ερπετών, και 200 περίπου είδη 

ορνιθοπανίδας.  

 

 

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ 

Έτος ίδρυσης: 1973 

Έκταση πυρήνα: 126.000 στρέμματα. 

Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου είναι μια περιοχή προστατευόμενου φυσικού πλούτου, 

βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων, στο Ζαγόρι της Ηπείρου και απλώνεται από το 

φαράγγι του Βίκου μέχρι τον ποταμό Αώο.  Ανακηρύχθηκε επίσημα εθνικός δρυμός το 

1973 και συνορεύει βορειοανατολικά με τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου-Βάλλια Κάλντα. Η 

περιοχή έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών natura 2000 

και διακρίνεται για τις έντονες εναλλαγές στο φυσικό τοπίο, κατάφυτες πυκνές εκτάσεις 

αλληλοδιαδέχονται απότομους γκρεμούς. . 

 Το τοπίο του εθνικού δρυμού είναι μοναδικής ομορφιάς: το φαράγγι του Βίκου, η 

χαράδρα του Αώου, ο ποταμός Βοϊδομάτης και οι κορυφές της Τύμφης, τα παρθένα 

δάση και η άφθονη βλάστηση καθιστούν τον εθνικό αυτό δρυμό τον μεγαλοπρεπέστερο 

της χώρας μας. 

Σε όλα τα σημεία του εθνικού δρυμού εναλλάσσεται το πράσινο της πυκνής βλάστησης 

με το γκρίζο των απότομων γκρεμών. Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο για μεγάλο πλήθος 

φυτών και βοτάνων. 

 Έχουν καταγραφεί πάνω από 1.700 είδη και υποείδη φυτικών ειδών, ενδεικτικά 

υπάρχουν 18 είδη γερανιού, 43 τριφυλλιού και 14 είδη από καμπανούλες. Τουλάχιστον 

50 είδη δασικών δέντρων και θάμνων έχουν καταγραφεί στα όρια του Δρυμού. 

Ενδημικά σπάνια στην Ελλάδα είδη φυτών φύονται που προσελκύουν το ενδιαφέρον 

επιστημόνων παγκοσμίως. 

Τα πυκνά δάση του δρυμού αποτελούνται από ιτιές, μεγάλα σε μέγεθος και ηλικία 

πλατάνια, οξιές, λεύκες, φλαμουριές, έλατα, πεύκα, φουντουκιές, δρυς και βελανιδιές. 

Στις περιοχές με μεγάλο υψόμετρο νανώδη φυτά, που αντέχουν στα χιόνια. Η χλωρίδα 

αποτελείται από πλήθος σπάνιων και ενδημικών φυτών, όπως πικροκαστανιά. 

Στην πανίδα του δρυμού περιλαμβάνονται 24 είδη θηλαστικών, πολλά από τα οποία 

είναι υπό εξαφάνιση, όπως οι καφέ αρκούδες, λύκοι, ζαρκάδια, αγριόγιδα, αγριόγατες, 

αγριογούρουνα,  λύγκες, κουνάβια και σαρκοφάγα τρωκτικά. Στους ποταμούς ζουν 7 

διαφορετικά είδη ψαριών (πέστροφες, τσιρόνια, μπριάνες κ.ά.), το θηλαστικό βίδρα, 19 

είδη αμφίβιων και ερπετών, προνύμφες και έντομα του νερού. Στην Επίσης διαβιούν 

133 είδη πτηνών, όπως διάφορα αρπακτικά (αετοί, γύπες, γεράκια), δρυοκολάπτες και 

άλλα δασόβια πτηνά. 



 

 

 

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΠΡΕΣΠΩΝ 

Έτος ίδρυσης: 1973 

Έκταση πυρήνα: 212.000 στρέμματα. 

Τα ελληνικά τμήματα της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας και οι πλευρές των βουνών 

Τρικάλι και Βαρνούτα που βλέπουν σ᾽  αυτές ορίζουν το χώρο του δρυμού. Το 

υψόμετρο του δρυμού αρχίζει από τα 850 μέτρα και φτάνει στα 2120 μέτρα. Ο εθνικός 

δρυμός Πρεσπών είναι ο μοναδικός στη χώρα μας που το κύριο στοιχείο του είναι 

υδάτινο. Ανακηρύχτηκε Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους το 1977. 

Στα χαμηλά υψόμετρα υπάρχουν δρυοδάση και φυλλοβόλα δάση από είδη γαύρων, 

σφενδάμων, οστρυάς, σκλήθρου, της τρέμουσας λεύκας, ενώ στα ψηλότερα υπάρχουν 

οξιές και έλατα. Στο δρόμο για το χωριό Ψαράδες εντυπωσιακή είναι η  παρουσία 

συστάδας ψηλών υπεραιωνόβιων  (ηλικίας άνω των 400 ετών) βουνοκυπάρισσων ή 

κέδρων τα οποία εμφανίζονται με δενδρώδη μορφή ενώ συνήθως είναι θάμνοι. 

Η πανίδα αποτελείται από αποικίες ερωδιών, κορμοράνων κ.ά. Επίσης εκεί ζουν ο 

αργυροπελεκάνος, ο ροδοπελεκάνος, η αρκούδα και ο λύκος. Οι λίμνες φιλοξενούν 

πολλά είδη ψαριών και αμφίβιων. Στην περιοχή ζουν 226 είδη πουλιών.   

 

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΠΙΝΔΟΥ  (Βάλια Κάλντα) 

Έτος ίδρυσης: 1966 

Έκταση πυρήνα: 100.000 στρέμματα. 

Είναι από τους σπουδαιότερους δρυμούς της χώρας μας και βρίσκεται στην οροσειρά 

της Πίνδου. 

Διαθέτει ίσως την πλουσιότερη πανίδα και κυριαρχείται από δάση ρόμπολου, μαύρης 

πεύκης, δασικής ή λευκόδερμης πεύκης και οξιάς. Υπάρχουν πολλά αγριολούλουδα και 

φυτά όπως ο κρόκος, ο κόκκινος κρίνος, ο άγριος κρόκος, το κυκλάμινο, το 

κεφαλάνθηρο κ.ά. 

H Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό βιότοπο της αρκούδας. `Αλλα ζώα 

που συναντώνται στον εθνικό δρυμό είναι ο λύκος, το αγριογούρουνο, το ζαρκάδι, ο 

ασβός και ο σκίουρος. Επίσης, υπάρχουν πολλά είδη βατράχων (φρύνοι, 

πρασινοφρύνοι), ο αλπικός τρίτωνας, η βομβίνη, η σαλαμάνδρα, το νερόφιδο, η οχιά, η 

σαΐτα, η χερσοχελώνα, η τρανόσαυρα και η πρασινόσαυρα. Ιδιαίτερα πλούσια είναι η 

ορνιθοπανίδα. έχουν καταμετρηθεί 78 είδη πουλιών, από τα οποία πολλά είναι σπάνια 

αρπακτικά (φιδαετός, χρυσαετός, βασιλαετός, χρυσογέρακας, όρνιο, ξεφτέρι), 8 είδη 

δρυοκολαπτών (νανοτσικλιτάρα, παρδαλοτσικλιτάρα, βαλκανοτσικλιτάρα, 

πρασινοτσικλιτάρα κ.λπ.), σταυρομύτες, φλώροι,παπαδίτσες                                                                                                                           

  

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΑΙΝΟΥ   

Έτος ίδρυσης: 1962 

Έκταση πυρήνα: 28.000 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός του Αίνου είναι ο μικρότερος στην Ελλάδα. Βρίσκεται στην 

Κεφαλλονιά κοντά στο Αργοστόλι. Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διαφύλαξη από 

υβριδισμούς και η προστασία του βασικού ελληνικού τύπου ελάτου, του Abies 

Cephalonica, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της βλάστησης του δρυμού 

(17.000 στρ.). 

Καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης. Στο ελατόδασος υπάρχουν πλατύφυλλα 

είδη και θάμνοι όπως γκορτσιές, κράταιγοι. Θαμνώνες καλύπτου επιφάνεια 646 

εκταρίων. Στις ψηλότερες κορυφές υπάρχουν τα ακανθώδη φρύγανα. Η χλωρίδα του 

Αίνου είναι εξαιρετικά πλούσια σε ενδημικά και σπάνια είδη φυτών, λ.χ. βιόλα η 

κεφαλληνιακή, σκουτελάρια η κεφαλληνιακή, πόα η κεφαλληνιακή, Silene Ionica, 

κόκκινη παιώνια, το Eryssimum Cephalonicum. Στο Ρούδι, στα ΒΔ του κύριου όγκου 

του Αίνου, υπάρχουν πολλοί θαμνώνες από πουρνάρια, κουμαριές, σχοίνους, 

χρυσόξυλα κ.λ.π.  

Η πανίδα αυτού του δρυμού είναι σχετικά φτωχή σε ποικιλία. Από θηλαστικά συναντάμε 

την αλεπού, το κουνάβι, το λαγό, τη νυφίτσα τον τυφλοπόντικα ενώ η ορνιθοπανίδα 

περιλαμβάνει 26 περίπου είδη (όρνια, φιδαετοί, ξεφτέρια, κοτσύφια, καρδερίνες, 

γεράκια, πέρδικες). Επίσης εντοπίστηκε πρόσφατα η μαυροτσικλητάρα, ένα είδος 

δρυοκολάπτη το οποίο δεν υπάρχει σε άλλο νησί της Μεσογείου. 

 

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΟΛΥΜΠΟΥ   

Έτος ίδρυσης: 1938 

Έκταση πυρήνα: 40.000 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου βρίσκεται κοντά στο Λιτόχωρο του νομού Πιερίας.  

Εκεί υπάρχουν πάνω από 1700 φυτικά είδη. Τα χαμηλά μέρη κυριαρχούνται από 

μεσογειακή βλάστηση όπως κουμαριές, πουρνάρια, κέδρα, ρούδια, από φυλλοβόλα και 

κωνοφόρα δέντρα. Στα λιβάδια του Ολύμπου υπάρχει ο κόκκινος κρίνος και τα 

φρύγανα. Στις ψηλότερες περιοχές υπάρχουν δύο είδη οξιάς και στις ξηρές περιοχές το 

μαύρο πεύκο. Ακολουθούν τα ρόμπολα και σε μεγάλο 

υψόμετρο η αλπική ζώνη με νανώδεις μορφές φυτών και 

αλπικά λιβάδια.   Σε όλη την έκταση του Ολύμπου έχουν 

καταμετρηθεί 1.700 περίπου είδη φυτών, από τα οποία 

τα 25 είναι ενδημικά (δηλ. συναντώνται αποκλειστικά σε 

αυτό το μέρος της Ελλάδας) και μοναδικά στον κόσμο, 

λ.χ. Κεράστιο Θεοφράστου, Βιόλα του Ολύμπου, Κάρο 

του Αντάμοβιτς, Βερονίκη η Θεσσαλική, Κενταύρια 

Μεταβατική. `Αλλα σπάνια φυτά της περιοχής είναι το Lilium Chalcedonicum, η Kernera 

Saxatilis, το Sedum Stefco, o Galanthus Graecus κ.ά 

.Σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Ολύμπου ζουν μεγάλα θηλαστικά όπως αρκούδες, 

ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα καθώς και μικρότερα όπως σκίουροι, νυφίτσες, 

αλεπούδες, λαγοί κ.ά. Ακόμα στην πανίδα του συγκαταλέγονται οι γυπαετοί, οι 

χρυσαετοί, οι μπούφοι, οι γύπες, τα γεράκια πολλά είδη δρυοκολάπτη,από τα οποία 

σπάνιο είδος είναι ο τριδάκτυλος, σβαρνίστρες, χιονόστρουθους και χιονοψάλτες. 

 

  



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΟΙΤΗΣ   

Έτος ίδρυσης: 1966 

Έκταση πυρήνα: 70.000 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός της Οίτης ιδρύθηκε στην κοιλάδα του Σπερχειού, στο νομό 

Φθιώτιδας. 

Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται με δάση ελάτης, ενώ απαντώνται και εκτάσεις με 

μαύρη πεύκη. Στα ελατοδάση υπάρχει ο κόκκινος κρίνος, πλατύφυλλα δέντρα και 

θάμνοι όπως μελιό, γαύρο, σφένδαμο, κράταιγους, προύνους καθώς και συστάδες με 

πλατάνια, ιτιές, φράξους κ.ά. Στα όρια του δρυμού υπάρχουν θαμνώνες όπως 

πουρνάρι, άρια, κουμαριές, ρούδια, άρκευθοι και πικροδάφνη.    

Στον εθνικό δρυμό της Οίτης ζουν ζαρκάδια, λιγοστά ελάφια, αγριογούρουνα, λαγοί, 

αλεπούδες, σκίουροι και ασβοί. Το σπανιότερο είδος θηλαστικού που απαντά εκεί είναι 

το αγριόγιδο (Rupicaper Balcanicus). Από τα ερπετά και τα αμφίβια ιδιαίτερη αξία έχει ο 

αλπικός τρίτωνας, μικρό αμφίβιο, και η βομβίνη. Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει 

χρυσαετούς, φιδαετούς, μπούφους, δεντρογέρακες, πέρδικες, δρυοκολάπτες, 

τσαλαπετεινούςκ.λ.π. 

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ   

Έτος ίδρυσης: 1938 

Έκταση πυρήνα: 36.000 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός του Παρνασσού ιδρύθηκε στα όρια των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας. 

Κυριαρχείται από την κεφαλληνιακή ελάτη και είδη φεστούκας. Στα ελατοδάση 

υπάρχουν είδη αγριοκορομηλιάς, κράταιγου και αρκεύθου. 

   Στον Παρνασσό διαβιώνουν 25 ενδημικά και πολλά άλλα σπάνια είδη φυτών, τα 

οποία όμως συναντώνται κυρίως στις ψηλότερες κορυφές, που δεν είναι ενταγμένες στα 

όρια του εθνικού δρυμού. Σπάνια είδη χλωρίδας εντός δρυμού είναι η Paeonia 

Parnassica, ο κόκκινος κρίνος (Lilium Chaladonicum), η Euphorbia Orphanidis, o 

Thymus Parnassicus κ.ά. 

  Η πανίδα αποτελείται από ζώα όπως η αλεπού, ο λύκος, ο ασβός, ο σκίουρος, ο λαγός 

κ.ά. Το τσακάλι και το κουνάβι είναι σπάνια. Επίσης υπάρχουν γυπαετοί, χρυσαετοί, 

φιδαετοί, σταυραετοί, πετρίτες, γεράκια, δρυοκολάπτες, πετροπέρδικες και νυκτόβια 

αρπακτικά πουλιά. 

 

  



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ   

Έτος ίδρυσης: 1961 

Έκταση πυρήνα: 38.000 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός της Πάρνηθας στην Αττική ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση της 

άγριας χλωρίδας και πανίδας. Η μεγαλύτερη έκτασή του καλύπτεται από δάση ελάτης. 

Στο νότιο τμήμα του κάτω από 800 μέτρα απαντώνται εκτάσεις με μακί (πουρνάρι, 

κουμαριά, ρούδι, αριά, φιλίκι κ.ά.) και χαλέπιο πεύκη. Στην Πάρνηθα έχουν 

καταμετρηθεί 1.000 περίπου ποικιλίες φυτών, από τις οποίες οι περισσότερες 

βρίσκονται εντός του δρυμού, λ.χ. ο κόκκινος κρίνος και η λευκή παιώνια και . μερικές 

από αυτές είναι ενδημικές της Αττικής . 

Διαθέτει πλούσια πανίδα που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό ειδών με μικρούς 

όμως πληθυσμούς. Υπάρχει πλήθος θηλαστικών (αλεπούδες, κουνάβια, ασβοί, 

σκίουροι, λαγοί, τρωκτικά, τσακάλια). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εθνικού δρυμού 

Πάρνηθας είναι τα εκατό περίπου ελάφια που ζουν ελεύθερα. Η ορνιθοπανίδα της 

περιοχής περιλαμβάνει 113 είδη πουλιών, λ.χ. χρυσαετοί, γεράκια, πετροπέρδικες, 

μπούφοι, τσαλαπετεινοί, δρυοκολάπτες, κορυδαλλοί. 

 

 



ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ  ΣΟΥΝΙΟΥ   

Έτος ίδρυσης: 1974 

Έκταση πυρήνα: 35.000 στρέμματα. 

Ο εθνικός δρυμός του Σουνίου εκτείνεται στο Ν.Α. άκρο της Αττικής. Αποτελεί το μόνο 

δρυμό με τυπική μεσογειακή βλάστηση και το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από 

πευκοδάση και θαμνώνες από πουρνάρι, σκήνο, κουμαριές, ρείκια και φρύγανα όπως 

κουνούκλες και θυμάρια. Επίσης υπάρχει και το κυπαρισσόκεδρο. . Ο δρυμός αυτός 

παρουσιάζει κυρίως γεωλογικό και ιστορικό ενδιαφέρον λόγω των μεταλλείων που 

σώζονται από την ιστορική εποχή και των οικισμών της παλαιολιθικής και της νεολιθικής 

περιόδου, που ανακαλύφθηκαν στο σπήλαιο “Κίτσος”, 2 χλμ. από τον Άγιο 

Κωνσταντίνο, μαζί με απολιθώματα πολλών φυτών. Στην περιοχή του Σουνίου έχουν 

καταμετρηθεί 100 διαφορετικά είδη ορυκτών.                                                                                                               

  Η χλωρίδα περιλαμβάνει, επίσης, μερικά ενδημικά φυτά της περιοχής (κενταύρια η 

λαυρεωτική, κενταύρια η αττική), ενδημικά της Ελλάδας (κενταύρια ο ραφανίσκος, 

δίανθος ο πριονόφυλλος, ονοβρυχίς η εβενοειδής) και διάφορα άλλα είδη, λ.χ. 

κυκλάμινα, ανεμώνες και παπαρούνες. 

 Η πανίδα στον εθνικό δρυμό είναι πολύ περιορισμένη λόγω της τουριστικής και 

οικιστικής εκμετάλλευσης της γύρω από το δρυμό περιοχής. υπάρχουν μόνο λαγοί, 

κουνάβια, αλεπούδες, σαύρες και φίδια. Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει γεράκια, 

τσαλαπετεινούς, κουκουβάγιες και πολλά μικρά πουλιά. 

 

  

 



Οι εθνικοί δρυμοί στην Ελλάδα και  

η προβληματική προστασία τους 

 
   Δείγμα πολιτισμού και σωστής αντιμετώπισης του περιβάλλοντος αποτελεί η 
θεσμοθέτηση εθνικών δρυμών καθώς με τον τρόπο αυτό προστατεύονται σπάνια και 
υπό εξαφάνιση είδη φυτών αλλά και ζώων. Παράλληλα, οι περιοχές αυτές αποτελούν 
σημεία προσέλκυσης τουριστών όπου με ελεγχόμενο τρόπο δίνεται η δυνατότητα να 
ενημερωθούν για την χλωρίδα αλλά και την πανίδα της περιοχής.                                                                                                         
Ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί δρυμοί είναι 
τόσο ο περιορισμένος αριθμός τους αλλά και η απροσδιόριστη έκταση της 
περιφερειακής τους ζώνης.                                                                                            
Η χώρα μας διαθέτει τεράστιο φυτικό και ζωικό πλούτο που χρήζει κρατικής μέριμνας 
και εντατικής προστασίας.                                                                                                 
Οι υπάρχοντες εθνικοί δρυμοί δεν αρκούν. χρειάζεται η δημιουργία νέων ώστε να 
διασωθεί η σπάνια πανίδα και χλωρίδα της χώρας μας.                                            
Επίσης, στους περισσότερους από τους αναγνωρισμένους εθνικούς μας δρυμούς δεν 
έχει αναγνωριστεί η περιφερειακή ζώνη, με αποτέλεσμα οι καταπατήσεις εδαφών και 
οι αυθαιρεσίες να γίνονται ανεξέλεγκτα.                                                                    
Παράλληλα ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η ελλιπής φύλαξη, καθώς οι τεράστιες 
εκτάσεις σε συνδυασμό με το δύσβατο των περιοχών σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν 
πολύ δύσκολη την περιφρούρηση τους.                                                                      
Λόγω της ελλιπούς φύλαξης οι κυριότερες συνέπειες είναι το παράνομο κυνήγι 
άγριων ζώων, και η αλιεία με αθέμιτα μέσα, η παράνομη ξύλευση σπάνιων ειδών 
δέντρων, αλλά και η παράνομη βόσκηση κοπαδιών σε προστατευόμενες εκτάσεις. 

`Aλλα προβλήματα είναι η οικοπεδοποίηση δασικών εκτάσεων των εθνικών 

δρυμών, η γειτνίαση ορισμένων (λ.χ. Πάρνηθας και Σουνίου) με αστικά ή παραθεριστικά 

κέντρα σε συνδυασμό με την ελλιπή κρατική προστασία ωθούν πολλούς ιδιώτες στην 

ανέγερση πολυτελών κατοικιών, συνοικισμών κ.λπ. μέσα στα όρια των δρυμών. 

Επίσης η παράνομη επέκταση γεωργικών εκτάσεων και η διεκδίκηση μέρους των 

εδαφών των εθνικών δρυμών για βοσκότοπους βάσει επίσημων εγγράφων από την 

εποχή της Τουρκοκρατίας. 

 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ     ΚΑΙ     ΑΠΕΙΛΕΣ     ΤΟΥ     ΔΑΣΟΥΣ 

Τα πολύ παλιά χρόνια η Γη καλυπτόταν στο 66% περίπου της επιφάνειάς της από 

δάση. Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ανθρώπων στηρίχθηκε για πολλούς 

αιώνες στην εκμετάλλευση των δασών με αποτέλεσμα την δραματική μείωση των 

δασικών εκτάσεων. Η συνεχιζόμενη στις μέρες μας απώλεια της δασικής βλάστησης 

έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα την οικονομική και περιβαλλοντική κατάσταση πολλών 

χωρών.  

Οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση προέρχονται είτε από φυσικά ή βιολογικά αίτια, είτε 

από επεμβάσεις των ανθρώπων (ανθρωπογενείς). 

Φυσικά ή βιολογικά αίτια είναι οι βλάβες που προκαλούνται σ᾽  ένα δασικό 

οικοσύστημα  από παράσιτα, ιούς, βακτήρια, μύκητες, δασικά έντομα, καθώς και από 

ισχυρούς ανέμους, ανεμοθύελλες, χιονοθύελλες, κατολισθήσεις. Έχει παρατηρηθεί πως 

στη χώρα μας κατά τα ξηρά έτη, που επαναλαμβάνονται ανά 3 έως 7 έτη, τα πευκοδάση 

και τα ελατοδάση λόγω της ξηρασίας του εδάφους προσβάλλονται από διάφορα 

φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα και ξηραίνονται κατά χιλιάδες σε μεγάλες εκτάσεις.  

Ανθρωπογενείς επεμβάσεις είναι οι κίνδυνοι που καταστρέφουν τη βλάστηση και 

συνεπώς μειώνουν την παραγωγή των δασών και την παραγωγικότητα του δασικού 

εδάφους. Ανθρώπινες απειλές για τα δάση είναι οι πυρκαγιές, η ανεξέλεγκτη υλοτομία, η 

βόσκηση ήμερων ζώων που προκαλεί ζημιές στην υψηλή βλάστησή του, οδηγεί σε 

μείωση της φυσικής του αναγέννησης και σε ποδοπάτηση του εδάφους του, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση που επηρεάζει τα φυτά καθώς οι αέριοι ρύποι επηρεάζουν τους 

μεταβολικούς και φυσιολογικούς κύκλους τους, οι εκχερσώσεις για την επέκταση της 

γεωργικής γης , οι παράνομες καταπατήσεις για κατασκευή κύριων ή εξοχικών 

κατοικιών, η εντατική δασική εκμετάλλευση με εγκατάσταση εργοταξίων και πολυάριθμα 

συνεργεία υλοτομιών, η ρήψη σκουπιδιών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής 

τα οποία δύσκολα ή καθόλου αποικοδομούνται λόγω της χημικής τους σύστασης. 

Οι ανθρωπογενείς απειλές των δασών στις μέρες μας αναδύονται με όλο και 

μεγαλύτερη ένταση και οδηγούν σε δυσμενείς επιπτώσεις, όπως η απώλεια γόνιμων 

εδαφών, οι διαβρώσεις, η μείωση των αποθεμάτων του νερού, η αύξηση του διοξειδίου 

του άνθρακα και η αρνητική συνεισφορά σε παγκόσμια κλίμακα στην ένταση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν τον πιο σοβαρό κίνδυνο των ελληνικών δασών. 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου αυτού είναι τα παρατεταμένα 

ξηρά και θερμά καλοκαίρια, οι δυνατοί άνεμοι, οι μεγάλες κλίσεις των δασικών εδαφών 

και η εύφλεκτη ξηρή βλάστηση τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 



Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι : 

 οι γεωργικές δραστηριότητες 

 το κάψιμο των θάμνων για τη διευκόλυνση της βόσκησης 

 η εγκατάλειψη της φωτιάς 

 το πέταμα αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων ή το άναμμα φωτιάς σε μη 

επιτρεπόμενους χώρους 

 το κάψιμο σκουπιδιών σε μη οργανωμένους χώρους ταφής σκουπιδιών 

 οι δραστηριότητες κυνηγών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες 

 διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες 

 κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί) 

 οι κεραυνοί 

Οι αρνητικές επιπτώσεις των πυρκαγιών είναι πολλές όπως: 

 καταστρέφεται το πράσινο 

 ζημιώνεται η οικονομία 

 καταστρέφεται η οικολογική ισορροπία 

 καταστρέφεται η δυνατότητα του καταφυγίου της πανίδας και της χλωρίδας 

 καταστρέφεται η βιοποικιλότητα 

 διαβρώνονται τα εδάφη 

 δημιουργούνται χείμαρροι 

 μειώνονται τα υπόγεια νερά 

 επηρεάζεται αρνητικά το κλίμα 

 ερημώνεται σταδιακά ο τόπος 

 κινδυνεύουν οι ζωές ανθρώπων και ζώων  

 αποστερείται ο τόπος πολύτιμης πηγής υγείας (οξυγόνο, δροσιά, καθαρότητα 

ατμόσφαιρας κλπ.) 

 μειώνεται η αισθητική ομορφιά της περιοχής 

Όταν τη φωτιά ακολουθήσει η βόσκηση τότε οι συνέπειες για το οικοσύστημα είναι 

ανεπανόρθωτες, καθώς καταστρέφεται η φυσική αναγέννηση και χάνεται κάθε ελπίδα 

ανάκαμψης του οικοσυστήματος. 



 



Η ΠΡΟΛΗΨΗ, ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι βασική προϋπόθεση για την εξάλειψη του 

κινδύνου της καταστροφής των δασών από τις πυρκαγιές. Τα κυριότερα προληπτικά 

μέτρα είναι: 

1. Εφαρμογή των διατάξεων των νόμων για τα δάση. Για παράδειγμα απαγορεύεται 

το άναμμα φωτιάς ή το πέταμα αναμμένου τσιγάρου μέσα στο δάσος. 

2. Ενημέρωση. Οι σχετικοί με το δάσος φορείς του κράτους (δασαρχείο, 

πυροσβεστική κλπ) πρέπει να πραγματοποιούν ενημερωτικές δράσεις 

προσβλέποντας στην επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη 

συνεργασία του κοινού με τις πυροσβεστικές δυνάμεις του κράτους. 

3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των μαθητών σε 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για να αποκτήσουν ενδιαφέρον για 

συγκεκριμένες καταστάσεις και περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου με σκοπό 

να φροντίζουν για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. 

4. Εθελοντισμός. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί και να προωθηθεί η ιδέα και η 

συμβολή του εθελοντισμού για την πρόληψη και την προστασία των δασών από 

τις πυρκαγιές. 

5. Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι. Η δημιουργία στα επισκέψιμα δάση 

κατάλληλων χώρων αναψυχής συμβάλλουν στην ψυχαγωγία των επισκεπτών. 

6. Περιπολίες. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου είναι απαραίτητη η 

επιτήρηση των δασικών περιοχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την 

εφαρμογή της νομοθεσίας, την πληροφόρηση του κοινού που επισκέπτεται τα 

δάση, την άμεση ανίχνευση τυχόν πυρκαγιών, και τη γρήγορη επέμβαση και 

κατάσβεση αυτών. 

Τα μέτρα αντιμετώπισης στο ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς είναι οι αντιπυρικές λωρίδες, οι 

υδατοδεξαμενές και τα παρατηρητήρια των δασικών πυρκαγιών.  

  



Οι δράσεις για την αποκατάσταση των δασών είναι: 

 Οι αναδασώσεις δηλαδή η επαναδημιουργία των δασών που καταστρέφονται 

από πυρκαγιές και άλλες αιτίες, η ανανέωση των γερασμένων δασών και η 

υποστήριξη των υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων με στόχο την 

εξασφάλιση την φυσικής αναγέννησης ή τεχνητής επέμβασης (σπορά ή 

φύτευση). 

 

 

  

 

 

 

 Οι αποτύπωση και χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων σε ετήσια βάση και η 

διαχρονική παρακολούθησή τους για να προστατευτούν για την παράνομη 

οικιστική επέκταση και να διευκολυνθεί η σύνταξη σχεδίων επαναφοράς των 

οικοσυστημάτων στην προηγούμενη κατάστασή τους.  

 

 

 

 

 

 



ΓΛΩΣΣΑΡΙ    ΤΟΥ    ΔΑΣΟΥΣ 

 

Αποικοδόμηση:   διαδικασία κατά την οποία μικροοργανισμοί (βακτήρια 

του εδάφους και μύκητες – αποικοδομητές) μετατρέπουν τη νεκρή οργανική 

φυτική και ζωική ύλη σε ανόργανη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ 

νέου από τα φυτά. 

Αποψίλωση:   η καταστροφή των δέντρων και όλης της βλάστησης μιας 

περιοχής. 

Βιοποικιλότητα:  η ποικιλία του φαινομένου της ζωής σε κάθε επίπεδο 

οργάνωσής της, από τα γονίδια, τα χρωμοσώματα και τους οργανισμούς, 

έως τα είδη, τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα. 

Βιοκοινότητα:  το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν σε ένα 

οικοσύστημα, καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους. 

Βιότοπος:  η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα. 

Βλάστηση:  το σύνολο των φυτών σε μια περιοχή. 

Έδαφος:  το ανώτατο στρώμα του φλοιού της γης που αποτελείται από 

θρυμματισμένα πετρώματα και από αποσυντεθειμένες οργανικές ουσίες. 

Εθνικός Δρυμός:  προστατευόμενη δασική έκταση. 

Εκχέρσωση:  η μετατροπή χέρσας γης σε καλλιεργήσιμη. 

Οικοσύστημα:  ένα σύστημα μελέτης που περιλαμβάνει τους βιοτικούς 

παράγοντες μιας περιοχής (το σύνολο των οργανισμών που ζουν σ᾽  

αυτή), τους αβιοτικούς παράγοντες (κλίμα, έδαφος)και το σύνολο των 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Πανίδα:  το σύνολο των ζωικών ειδών σε μια περιοχή. 

Ρύπανση:  η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα που έχει 

βλαβερές επιδράσεις στους οργανισμούς. Ο παράγοντας λέγεται ρύπος. 

Ρύποι είναι συγκεκριμένες χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, ήχος, θερμότητα. 



Τροφική αλυσίδα:  είναι η ροή ενέργειας από τους παραγωγούς στους 

καταναλωτές δηλαδή μια σειρά οργανισμών ενός οικοσυστήματος που ο 

καθένας τρέφεται από τον προηγούμενο. 

Φωτοσύνθεση:  η παραγωγή γλυκόζης και οξυγόνου με την απορρόφηση 

της ηλιακής ενέργειας από τα πράσινα μέρη των φυτών και τη μετατροπή 

της σε χημική, με τη βοήθεια του άνθρακα και του νερού. 

Χλωρίδα:  το σύνολο των φυτικών ειδών σε μια περιοχή.     

 

 

  



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

1) Καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μέσα στην τάξη, για να μελετήσουμε το θέμα 

μας, η ομάδα μας συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε πληροφοριακό υλικό, σχεδιάσαμε 

αφίσες με εννοιολογικούς χάρτες, ζωγραφίσαμε, γράψαμε ποιήματα, λύσαμε 

σταυρόλεξα, φιδάκι, κρυπτόλεξα, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ασκήσεις πολλαπλής 

επιλογής, παντομίμα. 

 

ΤΟ   ΔΑΣΟΣ 

 

1) Μια εικόνα δίχως γκρι 

Όλο πράσινο, κυπαρισσί  

Είναι το δάσος 

Μια εικόνα όλο ζωή. 

 

4)Κι όμως σήμερα αρκετοί  

για κάποιο λόγο ανακριβή 

Καίνε το δάσος 

Καταστρέφουν τη ζωή. 

 
2)Ένα κομμάτι από τη γη 

Σπίτι για τη μητέρα φύση 

Που με χαρά φιλοξενεί 

Όσα αυτή έχει γεννήσει. 
 

 

5)Κι όλα 
 
Από πράσινα, κυπαρισσί  
 
Γίνονται στάχτη 
 
Άσχημη και γκρι, 
 
Και καταστρέφεται του οξυγόνου η πηγή. 
 

 
3)Ζώα και πουλιά, 

Λουλούδια και φυτά 

Βρήκαν καταφύγιο 

Στου δάσους την αγκαλιά. 

 

6)Γιατί να καις αυτό που σου δίνει τη ζωή; 
 
Φρόντισέ το 
 
Προστάτεψέ το 
 
Και κατάλαβε πως έχει δικαίωμα να ζει. 

 
 

Ποίημα της μαθήτριας Χαραμή Ναταλίας (Γ3) 



                                  

2)  Δράση στο πεδίο με επίσκεψη στο άλσος «Δημ.Κιντής», που βρίσκεται δίπλα στο 

σχολείο μας, στις 27/2/2013. Εκεί μάθαμε α) πώς να διαβάζουμε την ιστορία ενός 

δέντρου που είναι γραμμένη στην τομή του κορμού του, παρατηρώντας τους αυξητικούς 

δακτυλίους του  β) μάθαμε πώς να μετράμε το ύψος ενός δέντρου, την ηλικία του και 

ζωγραφίσαμε το αποτύπωμα του φλοιού του και γ) υπολογίσαμε πόσα δέντρα θα 

κοπούν αν ανοιχθεί ένας δρόμος μέσα στο άλσος.        

 

 

3)  Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης στις 13/12/2012. Το πρόγραμμα περιλάμβανε      

α) το εισαγωγικό μέρος, σε αίθουσα του Κ.Π.Ε. με παρουσίαση και συζήτηση για την 

έννοια του περιβάλλοντος, τις μεταβολές του από τον ανθρώπινο παράγοντα, τα 

σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, τη σχέση τους με τη ζωή μας και τις 

δυνατότητες αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα τη σχέση παραγόντων του 

οικοσυστήματος,την κατανομή βλάστησης και στρωμάτωσης του εδάφους, τη βλάστηση 

σε σχέση με τον κύκλο του νερού και την προστασία εδάφους από τη διάβρωση, το 

δάσος του Υμηττού-ως φυσικό πόρο- την αλλαγή χρήσης γης, τις παραγωγικές 

δραστηριότητες, την οικιστική ανάπτυξη, την προσφορά  του περιαστικού δάσους, την 

περιφερειακή Υμηττού, την Αττική οδό, τις επιπτώσεις.  β) τη μελέτη στο πεδίο, σε 

επιλεγμένη περιοχή του Υμηττού στον Καρέα έγιναν διάφορες δραστηριότητες όπως 

ασκήσεις  προσανατολισμού, παρατήρηση του λεκανοπεδίου, μετρήσεις, παιχνίδια 

αισθήσεων, αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας, ψυχαγωγία.   

 

4) Συμμετοχή στην πρωτοβουλία του Δήμου Ηλιούπολης και του ΣΚΑΙ με επίσκεψη και  

καθαρισμό των πάρκων Ναυαρίνου και Καλαβρύτων στις 10/2/2013 και η οποία 

συνέβαλε στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης των 

μαθητών ενώ παράλληλα ήταν μια ευχάριστη επίσκεψη σ᾽ ένα αναβαθμισμένο πάρκο 

με διαδρόμους περιπάτου, όργανα γυμναστικής και διάσπαρτα παιχνίδια για παιδιά 

σ’όλη την έκταση. Οι μαθητές κατανόησαν την έννοια και την αξία του περιαστικού 

πρασίνου.     

 

5) Επίσκεψη στην Πάρνηθα στο  Καταφύγιο «Φλαμπούρι»  του Ορειβατικού Συλλόγου 

Αχαρνών στις 28/2/2013. Χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ ανεβήκαμε στο βουνό. Το 

καταφύγιο είναι στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού και φτάσαμε εκεί πεζοπορώντας σε 

χωματόδρομο και σε μονοπάτι. Μέσα από την περιβαλλοντική παρουσίαση για τον 

Εθνικό  Δρυμό και το παιχνίδι, αναπτύχθηκαν κοινωνικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, 



αυτοπεποίθηση, οικολογική συνείδηση και κατανοήθηκε η μεγάλη σημασία του Δρυμού 

και του περιβάλλοντος στη ζωή μας. Σημαντική εμπειρία για τα παιδιά στο καταφύγιο 

ήταν να δουν πως η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται στην πράξη σε ηλεκτρική ενέργεια 

καθώς η ηλεκτροδότηση γίνεται από μπαταρίες που φορτίζονται από φωτοβολταϊκά και 

πώς η χρήση του θερμοδυναμικού τζακιού ζεσταίνει το καλοριφέρ, προσπαθώντας για 

τη λιγότερη δυνατή ρύπανση της ατμόσφαιρας, εξοικονομώντας ενέργεια με 

εναλλακτικούς τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον.   

 

6) Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλία από 31/3/ 2013- 2/4/2013. Η πρώτη 

ημέρα περιλάμβανε το γύρο της Λίμνης Πλαστήρα. Ακολουθώντας την ανατολική 

παραλίμνια διαδρομή θαυμάσαμε την υπέροχη θέα, ενημερωθήκαμε για ότι 

συναντούσαμε στη διαδρομή (γεωγραφία, οικισμοί, ιστορία, ασχολίες κατοίκων, ζώνες 

βλάστησης, χλωρίδα-πανίδα),για την ιστορία της λίμνης και το φράγμα. Τη δεύτερη 

ημέρα επισκεφθήκαμε τη μονή του Μεγάλου Μετεώρου και τη μονή Βαρλάαμ στα 

Μετέωρα, στην Καλαμπάκα τη Σχολή Ξυλογλυπτικής και στα Τρίκαλα το φρούριο της 

πόλης, το Κουρσούμ Τζαμί, τις συνοικίες Βαρούσι και Μανάβικα στην παλιά πόλη, το 

Ληθαίο ποταμό και την Κεντρική Γέφυρα.  Την Τρίτη ημέρα περιηγηθήκαμε στο 

πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου, όπου παρακολουθήσαμε από το κέντρο «ΣΤΕΓΗ» 

ειδικής θεραπευτικής και επαγγελματικής αγωγής Τρικάλων ένα  πρόγραμμα που 

αφορούσε τα «μυστικά του δάσους» με έμπειρο επαγγελματία δασοπόνο, οικοξεναγό  

και πιστοποιημένο οδηγό βουνού και περιλάμβανε α) ενημερωτικό πρόγραμμα με 

κατανόηση απλών περιβαλλοντικών εννοιών, δέντρα, φυτά και φαρμακευτικά βότανα 

του δάσους καθώς και ζώα της περιοχής περπατώντας μέσα στο δάσος σε εύκολους 

και ασφαλείς δασικούς δρόμους και β) ψυχαγωγικό απολαμβάνοντας ροφήματα από 

άγρια βότανα της Πίνδου με μέλι και κουλουράκια και διασκεδάζοντας κάνοντας 

τοξοβολία με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών και εξοπλισμό αγωνιστικών 

προδιαγραφών. 

   7) Συμμετείχαμε στο 1Ο Μαθητικό Συνέδριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

πραγματοποιήθηκε στις 22/4/2013 στο Παλαιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα με θέμα:  

«Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση».                                                       

8) Τέλος παρουσιάσαμε ένα δρώμενο. Χρησιμοποιώντας την κινησιολογία 

παρουσιάσαμε το δρώμενο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη, κάνοντας κινήσεις 

«ρομποτικές», χρησιμοποιώντας Η/Υ, κοιτώντας συνεχώς το ρολόι τους, και στο 

δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι ίδιοι άνθρωποι να λειτουργούν μέσα στο φυσικό 

περιβάλλον. 

                                                          


