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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
     Στην παρούσα εργασία μελετάται η έννοια της βιοποικιλότητας καθώς και οι 

παράγοντες που αποτελούν απειλή γι’αυτήν, η ισχύουσα νομοθεσία (εθνική και διεθνής) 

για την προστασία της και οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα.  

Η μελέτη εστιάζει σε δυο σημαντικά για τη βιοποικιλότητα οικοσυστήματα της Αττικής, 

ανάμεσα στα οποία βρίσκεται το σχολείο μας (3
ο
 ΓΕΛ Αχαρνών) και τα οποία δέχονται 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Αυτά είναι το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης», που το σύμπλεγμα των λιμνών του αποτελεί έναν αξιόλογο 

υγρότοπο μέσα στο αστικό περιβάλλον και ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας, που,  η 

τεράστια σημασία της βιοποικιλότητάς του, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής 

διαχείρισής του, ιδιαίτερα μετά την πυρκαγιά του 2007.  

      Η παρούσα εργασία,  που αποτελεί  μέρος της μελέτης που διεξήχθη κατά την 

εκπόνηση διετούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  για τη Βιοποικιλότητα 

(Βιοποικιλότητα και Απειλούμενα Είδη Ζώων στην Ελλάδα 2011-2012 – Υγρότοποι και 

Βιοποικιλότητα 2012-2013), προέκυψε σαν επιταγή ώστε να αναδειχθεί το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής μας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

και την προσέλκυση περισσότερο συνειδητοποιημένων επισκεπτών που θα 

ενημερωθούν  για την αξία του και την αναγκαιότητα  προστασίας και  σωστής 

διαχείρισής του. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιοποικιλότητα τουριστικής περιοχής (πανίδα και 

χλωρίδα) 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ: Βιοποικιλότητα, Απειλούμενα Είδη, Κόκκινο Βιβλίο 

Απειλούμενων Ζώων,  Υγρότοπος, Εθνικός Δρυμός,  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», 

Πάρνηθα, Εθελοντισμός. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Ο όρος «Βιολογική Ποικιλότητα» εισήχθη για πρώτη φορά στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και αποδίδεται στον Αμερικανό βιολόγο Τ.Ε. Lovejoy. Σύμφωνα 

με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ( UNEP) η Βιολογική 

Ποικιλότητα ή Βιοποικιλότητα ορίζεται ως η ποικιλία μεταξύ ζώντων οργανισμών 

όλων των ειδών καθώς και των οικολογικών συμπλεγμάτων τα οποία σχηματίζουν. 

Περιλαμβάνει τη γενετική ποικιλότητα, δηλαδή τις γενετικές διαφορές ανάμεσα σε 

mailto:katerdai@hotmail.com


άτομα του ίδιου είδους, την ποικιλότητα μεταξύ των ειδών και την ποικιλότητα 

μεταξύ των οικοσυστημάτων (ΕΚΠΑ, 2012). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η 

πολιτισμική ποικιλότητα, δηλαδή ο πλούτος στην πολιτισμική έκφραση των 

ανθρωπίνων κοινωνιών. (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/dangers.htm)  

      Η ζωή στον πλανήτη μας, από την εμφάνισή της μέχρι σήμερα, έχει περάσει από 

διάφορα στάδια εξέλιξης. Μέρος αυτής της εξελικτικής διαδικασίας αποτελεί και η 

εξαφάνιση ορισμένων ειδών, όταν αυτά δε μπορούν να προσαρμοστούν στο 

περιβάλλον τους. Ενώ όμως τα προηγούμενα 600 εκατομμύρια χρόνια ο ρυθμός 

εξαφάνισης των ειδών ήταν περίπου 1-10 είδη το χρόνο, σήμερα υπολογίζεται σε 3 

είδη την ώρα! Οι επιστήμονες θεωρούν πως βιώνουμε μια περίοδο μαζικής 

εξαφάνισης ειδών που όμως διαφέρει από όλες τις προηγούμενες στο ότι οφείλεται 

στη δράση ενός μόνο είδους, του ανθρώπου, και ότι συμβαίνει με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς. (ΕΚΠΑ, 2012). Η βιοποικιλότητα, όμως,  είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη, διότι παρέχει στον άνθρωπο και σε όλους τους 

ζωντανούς οργανισμούς τη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Επηρεάζει τη λειτουργία και τη δυναμική των οικοσυστημάτων και ως 

εκ τούτου ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά από τα οποία εξαρτάται η υγεία και 

η ευημερία.  

      

     Η χώρα μας, λόγω του πολυποίκιλου ανάγλυφου του εδάφους και των πολλών 

κλιματικών τύπων, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς 

και από μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων. Από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της 

βιοποικιλότητας της Ελλάδας είναι ο υψηλός ενδημισμός στις περισσότερες ζωικές 

και φυτικές ομάδες. Δυστυχώς, το 14% περίπου του συνόλου των ειδών 

σπονδυλόζωων θεωρούνται απειλούμενα, ενώ περίπου τα μισά είδη της Ελλάδας 

προστατεύονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας.  

(http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=208) 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ   
     Για να περιοριστεί η εξαφάνιση των διαφόρων ειδών, η Διεθνής Οργάνωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) προχώρησε στην καταγραφή 

όσων απειλούνται, με σκοπό να μελετηθούν ο τρόπος της ζωής τους, καθώς και οι 

κίνδυνοι που διατρέχουν, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μέτρα για την 

προστασία τους. Έτσι δημιουργήθηκε το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών, 

το οποίο αποτελεί την επίσημη καταγραφή των απειλούμενων ειδών διεθνώς.                                        

Το 1966 δημοσιεύτηκε ο πρώτος τόμος για τα θηλαστικά. Ακολούθησαν κι άλλοι 

τόμοι για τα πουλιά, τα αμφίβια, τα ερπετά, τα ψάρια, τα φυτά και τα ασπόνδυλα. 

Σύντομα προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας Εθνικών Κόκκινων Βιβλίων στα οποία 

καταγράφονται τα είδη που απειλούνται σε μια χώρα.       

 

     Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1992 το Κόκκινο βιβλίο των 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων, από την Ζωολογική και την Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» επικαιροποιήθηκε, το 

2009,  με καταγραφή της κατάστασης των σπονδυλόζωων αλλά και, για πρώτη φορά 

στη χώρα μας, των ασπόνδυλων ειδών. Πρόκειται για μια έκδοση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Ζωολογική Εταιρία και τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών 

Ελλάδας και τους πολλούς Έλληνες ζωολόγους.  

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/biodiversity_site/b/dangers.htm
http://www.gnhm.gr/NewsDetail2.aspx?selArticle=208


     Η κατάταξη σε κατηγορίες στο ΚΒΑΕ έγινε ανάλογα με το μέγεθος της απειλής 

για κάθε είδος. Οι κατηγορίες αυτές είναι:  

 Εκλιπόντα: Είδη τα οποία δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία 50 χρόνια.  

 Εκλιπόντα στο φυσικό τους περιβάλλον: Υπάρχουν μόνο σε καλλιέργειες, σε  

αιχμαλωσία ή απελευθερωμένα μακριά από την αρχική περιοχή εξάπλωσης. 

 Τοπικά Εκλιπόντα: Είδη που έχουν εξαφανιστεί σε περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο. 

 Κρισίμως Κινδυνεύοντα: Είδη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο 

εξαφάνισης από το φυσικό τους περιβάλλον στο άμεσο μέλλον. 

 Κινδυνεύοντα: Είδη που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από 

το φυσικό τους περιβάλλον στο άμεσο μέλλον. 

 Τρωτά: Είδη που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό 

τους περιβάλλον στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

 Σχεδόν Απειλούμενα: Είδη που είναι πιθανό να ενταχθούν σε κάποια από τις 

παραπάνω τρεις κατηγορίες στο άμεσο μέλλον. 

 Μειωμένου Ενδιαφέροντος: Είναι σχετικά κοινά ή ευρέως διαδεδομένα είδη. 

 Ανεπαρκώς Γνωστά:  Δεν  υπάρχουν επαρκή δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί η 

κατάστασή τους. 

 Μη αξιολογηθέντα: Δεν έχουν εκτιμηθεί ως προς τα προηγούμενα κριτήρια.  

Οι κατηγορίες Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα και Τρωτά αναφέρονται ως 

κατηγορίες κινδύνου. 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
1.  Η υποβάθμιση ή η καταστροφή των βιοτόπων ζώων και φυτών αποτελεί την πιο 

σημαντική απειλή και μπορεί να οφείλεται: στις πυρκαγιές στα δάση, στις 

περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, στην εκτεταμένη υλοτομία και στις εκχερσώσεις, στην 

καταστροφή των αιωνόβιων δασών, στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, στην επέκταση 

οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων, στην αποξήρανση υγροτόπων, στην  

κατακόρυφη αύξηση της χρήσης χημικών ουσιών στη γεωργία, όπως  της 

ανεξέλεγκτης χρήσης φυτοφαρμάκων και παρασιτοκτόνων, στη ρύπανση και τις 

συνέπειές της.                   

2.  Η θανάτωση τους από τον άνθρωπο, που μπορεί να οφείλεται:  στο κυνήγι, στην 

παράνομη αλιεία με απαγορευμένα μέσα, στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, 

στη σύλληψή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για τη συλλογή σπάνιων ειδών, στο 

γεγονός ότι κάποια θεωρούνται «επιβλαβή».  

3. Άλλοι λόγοι που αποτελούν απειλές για τη βιοποικιλότητα είναι:                                                      

α) Η εισαγωγή μη γηγενών ζώων και φυτών, που επιφέρουν ζημιές στην τοπική 

χλωρίδα και πανίδα (χωροκατακτητικά ξενικά είδη). 

β) Η αλλοίωση της γενετικής  σύστασης κάποιων ειδών.   

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
      Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια τάση, παγκοσμίως, για 

ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι στο πρόβλημα της εξαφάνισης των ειδών. 

Αυτή η τάση είναι αποτέλεσμα της δράσης πολλών αφοσιωμένων ανθρώπων, τόσο 

επιστημόνων όσο και φυσιολατρών. Κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη μέτρων για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτέλεσε η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ρίο (1992). Με τη σύνοδο αυτή, το θέμα της Βιοποικιλότητας 

αποτέλεσε για πρώτη φορά αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και πολιτικών 

αποφάσεων (ΕΚΠΑ, 2012).                                                                                                            

 



Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο από διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η 

Διεθνής Οργάνωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η WWF, η Greenpeace και 

από εθνικές και τοπικές οργανώσεις όπως, στην Ελλάδα, η WWF Ελλάς, η Ελληνική 

Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, η 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Αλκυόνη, η Καλλιστώ, η  Εταιρεία Μελέτης και 

Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας (Mom), ο Σύλλογος για την Προστασία της 

Θαλάσσιας Χελώνας (Αρχέλων), ο Αρκτούρος κλπ. που δραστηριοποιούνται στο 

πλευρό των επιστημόνων για τη διατήρηση των ειδών πάνω στη γη. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ 
    Η διεθνής και εθνική νομοθεσία που καλύπτει την πανίδα σε γενικές γραμμές είναι: 

1) Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

2) Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την προστασία των άγριων πτηνών». Είναι ίσως το 

σπουδαιότερο νομοθέτημα για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους 

και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε, γιατί υπερισχύει 

του εθνικού δικαίου. 

     Βασικό μέσο για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αποτελεί η 

δημιουργία δικτύου προστατευόμενων περιοχών με την ονομασία « NATURA 2000». 

Το δίκτυο NATURA 2000 αποτελείται από Ειδικές Ζώνες Διατήρησης σύμφωνα με 

την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και από Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά σύμφωνα 

με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Η δημιουργία του δικτύου « NATURA 2000» συμβάλλει 

στην αποτελεσματικότερη προστασία των απειλούμενων ειδών και των 

ενδιαιτημάτων και σήμερα αποτελεί το βασικό μέσο για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και τη γενικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα 

μας. (http://www.minenv.gr)   Η Ελλάδα περιλαμβάνει 239 Τόπους Κοινοτικής 

Σημασίας σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει δηλώσει 151 Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας της Ορνιθοπανίδας σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ 

(htpp://www.ekby.gr/ekby/el/SPA.xls). 

3) Η Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ (1971) «Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς 

Σημασίας ως Ενδιαιτημάτων Υδρόβιων Πουλιών».  

     Η χώρα μας έχει κηρύξει 11 τέτοιους υγροτόπους, οι οποίοι είναι: 

1) Δέλτα Έβρου,   2) Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο Λάγος, 3) Λίμνη Ισμαρίδα και 

παρακείμενες λιμνοθάλασσες  4) Δέλτα Νέστου 5) Τεχνητή λίμνη Κερκίνη, 6) Λίμνες 

Κορώνεια και Βόλβη, 7) Δέλτα Αξιού, Αλιάκμονα, Λουδία  8) Λίμνη Μικρή Πρέσπα, 

9)Κόλπος Αμβρακικού, 10) Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου-Δέλτα Αχελώου,  

11) Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου  (http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html) 

4) Το προεδρικό διάταγμα  Π.Δ.67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας 

και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της 

ερεύνης επ’αυτών». 

5) Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (1983)  «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 

του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». 

6) Η Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών των άγριων 

ζώων». 

7) Η Σύμβαση της Ουάσινγκτον «για την ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου 

απειλουμένων ειδών άγριας πανίδας-χλωρίδας». 

8) Ο νόμος-πλαίσιο για το περιβάλλον.  

     Για την αποτελεσματικότερη προστασία της πανίδας και άλλων βιοτικών ή 

αβιοτικών χαρακτηριστικών, εκτός από τους 11 υγροτόπους Ραμσάρ, στη χώρα μας 

υπάρχουν 10 Εθνικοί Δρυμοί, 19 Αισθητικά Δάση και  51 Μνημεία της Φύσης. 

http://www.minenv.gr/
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Οι 10 Εθνικοί Δρυμοί  είναι: 1) Ε.Δ. Βίκου-Αώου, 2) Ε.Δ. Σαμαριάς , 3) Ε.Δ. Πίνδου,   

4) Ε.Δ. Οίτης, 5) Ε.Δ. Ολύμπου, 6) Ε.Δ. Παρνασσού, 7) Ε.Δ. Πάρνηθας, 8) Ε.Δ.Αίνου   

9) Ε.Δ. Σουνίου, 10) Ε.Δ. Πρεσπών    (http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html) 

 

ΣΚΟΠΟΣ 
    Σκοπός του προγράμματος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές  ότι η 

βιοποικιλότητα στη χώρα μας και στον πλανήτη γενικότερα απειλείται και ότι η 

διατήρηση της ταυτίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ειδών και 

των οικοσυστημάτων.  Ακόμα, να καλλιεργηθεί στους μαθητές η οικολογική 

συνείδηση και να επιτευχθεί η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών  όσον αφορά στο 

καταναλωτικό πρότυπο και τη χωρίς μέτρο εκμετάλλευση της φύσης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
     Στόχοι γνωστικοί: 

1. Να  κατανοήσουν ότι κάθε είδους εκμετάλλευση της φύσης διαταράσσει την 

ισορροπία των οικοσυστημάτων με δραματικές συνέπειες για κάποιες μορφές ζωής. 

2. Να συνειδητοποιήσουν τους λόγους που οδηγούν τα διάφορα είδη ζώων στην 

εξαφάνιση. 

3. Να αντιληφθούν ότι η αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο έχει 

οδηγήσει στην εξαφάνιση ή στην απειλή με εξαφάνιση κάποιων ειδών.  

4. Να γνωρίσουν τις οργανώσεις και τους συλλόγους που ασχολούνται με την 

προστασία των ζώων στη χώρα μας. 

5. Να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης προστατευόμενων περιοχών και να 

γνωρίσουν ποιες υπάρχουν στην Ελλάδα.  

6. Να γνωρίσουν την αξία της Πάρνηθας για τη βιοποικιλότητα και να κατανοήσουν 

την τεράστια καταστροφή που υπέστη από την πυρκαγιά του 2007. 

7. Να γνωρίσουν την αξία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται  στην περιοχή που ζουν, ως ενός σημαντικού για 

τη βιοποικιλότητα οικοσυστήματος μέσα στον αστικό ιστό. 

8. Να κατανοήσουν ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί έναν από τους  

στόχους της σύγχρονης κοινωνίας για την αειφορία και ένα βιώσιμο περιβάλλον. 

     Στόχοι συναισθηματικοί:  
1.  Να καλλιεργηθεί στους μαθητές ο σεβασμός απέναντι σε κάθε μορφή ζωής  και να 

υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας σε ατομικό,  εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.  

2. Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος και προάσπισης της αειφορίας.  

3. Να αισθανθούν μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουν τα 

οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τη συνύπαρξή του με τα διάφορα είδη ζώων και 

φυτών. 

     Στόχοι ψυχοκινητικοί:  
1. Να συμμετάσχουν σε ομαδικές εργασίες, να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και 

ομαδικότητας και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.  

2. Να καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και τάσεις. 

3. Να αναπτύξουν προθυμία για συμμετοχή, ανάληψη πρωτοβουλιών και δράση με 

στόχο την προστασία των ζώων και άλλων ειδών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να 

προτείνουν μέτρα προστασίας των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων. 

4. Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αναπτύξουν δεξιότητες μελέτης, 

μετρήσεων, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών, λήψης 

φωτογραφιών, δημιουργίας βίντεο, καθώς και επίλυσης προβλημάτων.  



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 
     Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project για τη 

διερεύνηση ενός προβλήματος, βασισμένη στη διαθεματικότητα, τη βιωματική 

προσέγγιση και την ομαδική εργασία.  Τα επιμέρους στάδια ήταν: 

1)  Συγκρότηση της περιβαλλοντικής ομάδας.  

2) Επιλογή του θέματος μετά από συζήτηση, μέσα από την οποία προέκυψε η 

αναγνώριση του προβλήματος καταστροφής ή υποβάθμισης των βιοτόπων και 

απώλειας της βιοποικιλότητας.  

3)  Με τις τεχνικές του Καταιγισμού Ιδεών και της Χαρτογράφησης Εννοιών έγινε η 

καταγραφή των επιμέρους θεμάτων, διατυπώθηκαν οι στόχοι, τέθηκαν τα ερωτήματα 

και  καθορίστηκαν τα υποθέματα. Έτσι, περάσαμε στη φάση του σχεδιασμού, της 

οργάνωσης και του προγραμματισμού των εργασιών και έγινε ο χωρισμός των 

μαθητών σε ομάδες που ασχολήθηκαν με τα επιμέρους θέματα. 

4)  Στη φάση της υλοποίησης όλες οι ομάδες ασχολήθηκαν με βιβλιογραφική έρευνα,  

χρήση διαδικτύου, σύνταξη ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, λήψη φωτογραφιών 

και βιντεοσκόπηση καθώς και με διοργανωτικές δράσεις. Η επεξεργασία και η 

σύνθεση των συλλεγμένων πληροφοριών  έγινε με τη συμμετοχή όλων.  

Με την τεχνική της Μελέτης Περίπτωσης, μελετήθηκαν ιδιαίτερα δυο οικοσυστήματα 

της περιοχής μας, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

και ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας.  Επίσης, εφαρμόζοντας την τεχνική της 

Μελέτης Πεδίου, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη - ξενάγηση στην Πάρνηθα και 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πάρκο Τρίτση – ενημέρωση από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία για το Πάρκο, τα πουλιά του Πάρκου και τη βιοποικιλότητα 

του οικοσυστήματος – παρακολούθηση σεμιναρίου για τον εθελοντισμό, τους 

υγροτόπους, τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά - εθελοντικές δράσεις δενδροφύτευσης 

και καθαρισμού των λιμνών του Πάρκου.   Ακόμα, παρακολουθήσαμε μονοήμερο 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα «Τουρισμός και Περιβάλλον» στο 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών.  

5)  Παρουσίαση της εργασίας σε εκδήλωση του 3
ου

 ΓΕΛ Αχαρνών και σε εκδήλωση 

που οργανώθηκε από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής με θέμα:                 

« Παρουσίαση Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2011-12: 

Αναδεικνύουμε & Προωθούμε Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 

6)  Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συνέντευξης 

στην οποία συμμετείχε όλη η ομάδα και με αυτοαναφορά του κάθε μαθητή που 

λειτούργησε και ως αυτοαξιολόγηση  (Βασάλα, 2011). 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας 

     Στο πλαίσιο του Προγράμματός μας επισκεφθήκαμε τον Εθνικό Δρυμό της 

Πάρνηθας, που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας και  δοκιμάστηκε σκληρά πριν από 

λίγα χρόνια, από την καταστροφική πυρκαγιά. Εκεί  ενημερωθήκαμε από το Φορέα 

Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

 

     Η Πάρνηθα ανακηρύχθηκε Εθνικός Δρυμός το 1961. 

Ο Δρυμός αποτελούταν από τον πυρήνα, που περιελάμβανε τον κεντρικό όγκο του 

βουνού και είχε έκταση 38.000 στρ. και μια περιφερειακή ζώνη έκτασης συνολικά 

250.000 στρ. 

• Το βουνό της  Πάρνηθας έχει γίνει αντικείμενο μελέτης Ελλήνων και ξένων 

επιστημόνων και έχει εξακριβωθεί η παρουσία περισσοτέρων από 1100 



φυτικών ειδών, αριθμός που αποτελεί το 1/6 των ειδών της ελληνικής 

χλωρίδας. 

• Πάνω από 100 είδη παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε επειδή είναι 

ενδημικά στην Ελλάδα είτε επειδή είναι πολύ σπάνια. 

• Χαρακτηριστικό τέτοιο φυτό είναι η Κεφαλληνιακή  Ελάτη, ενδημικό είδος 

της Νότιας Ελλάδας. 

• Για τα σπάνια και απειλούμενα είδη φυτών, που υπάρχουν στην Πάρνηθα, 

ισχύει ένα αυστηρό καθεστώς προστασίας που καθορίζεται από προεδρικά 

διατάγματα, εθνικούς νόμους και διεθνείς οδηγίες. 

Όσον αφορά στην πανίδα:  

• Στην Πάρνηθα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 20.000-30.000 είδη ασπόνδυλων, 

που στην πλειοψηφία τους είναι  έντομα σε τεράστια ποικιλία μορφών και 

χρωμάτων που είναι απαραίτητα στην επικονίαση των ανθοφόρων φυτών. 

• Επίσης απαντώνται 8, από τα 18 που ζουν στην Ελλάδα, είδη αμφιβίων, 3 είδη 

χελωνών, 10 είδη σαυρών και 9 είδη φιδιών.  

• Ακόμα,  υπολογίζεται ότι υπάρχουν και 132 είδη πουλιών, με 90 είδη να είναι 

προστατευόμενα και 6 από αυτά σπάνια και απειλούμενα. 

• Τέλος, αναφέρονται 42 είδη θηλαστικών. Από αυτά, 35 είναι προστατευόμενα 

και τα 23 σπάνια και απειλούμενα, μεταξύ των οποίων ένας μικρός 

πληθυσμός κρητικού αίγαγρου, αλεπού, λαγός κουνάβι, σκίουρος, 

σκαντζόχοιρος κ.α. Το πιο σημαντικό είδος είναι το κόκκινο ελάφι.  

 

Κόκκινο ελάφι 

     Στην Ελλάδα έχουν  μείνει μόλις δυο πληθυσμοί του κόκκινου ελαφιού,  ένας 

μικρός στη Ροδόπη και ο μεγαλύτερος βρίσκεται στην Πάρνηθα, όπου υπολογίζεται 

ότι υπάρχουν πάνω από 400 άτομα. Το Kόκκινο Eλάφι που άλλοτε ήταν κοινό 

σήμερα είναι σπάνιο και απειλούμενο.   Αυτό οφείλεται: 

 Στον περιορισμό των φυσικών βιοτόπων του εξαιτίας της επέκτασης των 

γεωργικών εκτάσεων και των οικισμών. 

 στη λαθροθηρία 

 στους τραυματισμούς και θανάτους ελαφιών από τροχαία ατυχήματα. 

 ειδικότερα στην Πάρνηθα, εγκαταλελειμμένα σκυλιά οργανώνονται  σε 

αγέλες και επιτίθενται σε ελάφια σκοτώνοντάς τα τελικά, στην προσπάθεια 

αναζήτησης τροφής. 

 και φυσικά … η φοβερή πυρκαγιά, που θα αναφέρουμε, που εκτός από τη 

φυσική εξόντωση μέρους του πληθυσμού των ελαφιών, κατέστρεψε και τους 

βιοτόπους τους. 

 

     Στις 28/06/2007 μια μεγάλη πυρκαγιά άλλαξε για πάντα το φυσικό τοπίο της 

Πάρνηθας. 

• Το ελατόδασος της Πάρνηθας, το μοναδικό σε όλη την Αττική, υπέστη 

τεράστια ζημιά. Από τα 30.000 στρ. που κάλυπτε, παρέμειναν περίπου 8.200. 

• Η πυρκαγιά αφάνισε ακόμα 10.500 στρ. πευκοδάσους και 4.300 στρ.   

             αείφυλλων πλατύφυλλων.  

• Η μεγάλη πυρκαγιά εκτός από τη φυσική εξόντωση μέρους των πληθυσμών 

της πανίδας κατέστρεψε και τους σημαντικότερους βιοτόπους πολλών 

θηλαστικών και κυρίως του ελαφιού. Περιοχές με πηγές, άφθονη τροφή και 

φυσικά καταφύγια για πολλά είδη θηλαστικών καταστράφηκαν. 



• Η πρωτοφανής αυτή καταστροφή επίσπευσε την έκδοση του προεδρικού 

διατάγματος προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, σύμφωνα με τον 

οποίο καθορίστηκαν νέες ζώνες προστασίας.  

• Οι δυο κύριες ζώνες απολύτου προστασίας καλύπτουν τον πυρήνα του 

Δρυμού που ανέρχεται πλέον σε 110.000 στρ.  

• Ολόκληρος ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

NATURA 2000 και έχει ανακηρυχθεί Ειδική Περιοχή Προστασίας για Πουλιά 

και Καταφύγιο Θηραμάτων, ενώ πολλά από τα είδη της Πάρνηθας 

προστατεύονται από την ελληνική αλλά και τη διεθνή νομοθεσία. 

• Όλα αυτά μαρτυρούν την τεράστια σημασία της Βιοποικιλότητας του βουνού 

και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης της περιοχής. 

 

     Κατά την επίσκεψη μας στην Πάρνηθα (23/02/2012), ξεναγηθήκαμε από το Φορέα 

Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στις πληγείσες από την πυρκαγιά 

περιοχές και στο φυτώριο ελάτης.  

Μετά την πυρκαγιά, σε ολόκληρη την καμένη έκταση έγιναν αντιδιαβρωτικά - 

αντιπλημμυρικά έργα για να συγκρατηθεί το χώμα και να γίνει στη συνέχεια 

αναδάσωση ώστε να δημιουργηθεί εκ νέου το δάσος ελάτης. 

• Η ελάτη είναι ψυχρόβιο κωνοφόρο και δεν διαθέτει μηχανισμούς 

προσαρμογής στη φωτιά όπως η χαλέπιος πεύκη. Αποτέλεσμα αυτής της μη 

προσαρμογής είναι η μεγάλη δυσκολία αναδημιουργίας του δάσους ελάτης 

που καταστράφηκε από την πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2007. 

• Για την υποβοήθηση της αναγέννησης της ελάτης το δασαρχείο Πάρνηθας 

προέβη στη φύτευση μαύρης πεύκης, η οποία δεν ανταγωνίζεται την ελάτη, 

ενώ  παρέχει την κατάλληλη σκιά για να μεγαλώσουν τα δενδρύλλια που 

αναπτύσσονται από τα σπέρματα της στο ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό 

αυτό φυτώριο. Αυτές οι μέθοδοι, βέβαια, απαιτούν πολύχρονη προσπάθεια, 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μεγάλες δαπάνες.  

 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

    Το Πάρκο «Α. Τρίτσης»  αποτελεί μια  μικρογραφία  ενός  λιμναίου  και ενός  

αγροτοδασικού μεσογειακού  οικοσυστήματος μέσα στον αστικό ιστό.  

Στις πρώτες επισκέψεις μας είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία, που διατηρεί περίπτερο μέσα στο Πάρκο, για τις μορφές 

ζωής που υπάρχουν στο πάρκο και για την αξία του ως υγροτόπου μέσα στον αστικό 

ιστό. Το  Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης « Α. Τρίτσης », ανάμεσα στους 

Δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, έχει έκταση 1000 στρ. και αποτελεί 

ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας ζωής στο αστικό περιβάλλον της Αττικής. 

     Το  Πάρκο « Α. Τρίτσης » δεν είναι μόνο ένας  τόπος αναψυχής και άθλησης, 

όπως είναι γνωστό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.  Καθώς οι περισσότεροι 

υγρότοποι του λεκανοπεδίου έχουν αποξηρανθεί  ή συρρικνωθεί  τα τελευταία 

χρόνια, οι λίμνες του Πάρκου  αναδεικνύονται σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό  του   

τοπίου  και προσελκύουν   τα  πουλιά  που έχουν ανάγκη το υγρό στοιχείο. 

     Σημαντική για την παρουσία των πουλιών είναι και η ποικιλομορφία στη 

βλάστηση.  Φυλλοβόλα δέντρα, πεύκα και άλλα κωνοφόρα, αγροτικές καλλιέργειες 

και καλαμιώνες σφύζουν από ζωή, ιδιαίτερα την περίοδο της μετανάστευσης των 

πουλιών.   Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί: 

• 177 είδη πουλιών, κάποια ιδιαίτερα ασυνήθιστα για τον αστικό ιστό. 

• 3 είδη ψαριών, 2 είδη αμφιβίων και 5 είδη ερπετών. 



• Η περιοχή θεωρείται ως ένα από καλύτερα σημεία για τις νυχτερίδες της 

Αττικής, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των ειδών πεταλούδων που 

προσελκύονται από τα διάφορα είδη βλάστησης του Πάρκου. 

• Ακόμα υπάρχουν κάποια είδη τρωκτικών, ενώ το μεγαλύτερο άγριο 

θηλαστικό που ζει στο Πάρκο είναι ο σκαντζόχοιρος.  

 

Δράσεις 

04/12/2011:  Εθελοντική δράση.  Δενδροφύτευση στο Πάρκο Τρίτση. 

05/02/2012:  Εθελοντική δράση.  Δενδροφύτευση και καθαρισμός των λιμνών στο  

                     Πάρκο Τρίτση. 

03/05/2012:  Συμμετοχή του σχολείου μας στο 8
ο
 Μαθητικό Φεστιβάλ Ταινιών και 

Φωτοαφήγησης που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, με τη φωτοαφήγηση  «Φιλίες ...μέσα από τα 

σκουπίδια»  που δημιούργησε η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου μας, έχοντας 

σαν αφόρμηση τις εθελοντικές δράσεις της στο Πάρκο Τρίτση.  Η ταινία κέρδισε τη 

διάκριση του κοινού.   

07/10/2012: Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών που διοργανώθηκε από την  

                    Ελλην. Ορνιθολογική εταιρεία – Παρατήρηση πουλιών (Πάρκο Τρίτση). 

03/11/2012: Εθελοντική δράση.  Δενδροφύτευση στο Πάρκο Τρίτση. 

18/11/2012: Σεμινάριο για τον Εθελοντισμό από τον υπεύθυνο των εθελοντών της   

                    Ορνιθολογικής Εταιρείας (Πάρκο Τρίτση). 

27/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους υγροτόπους και την αξία τους από   

                    την Ορνιθολογική Εταιρεία. 

27/01/2013: Σεμινάριο για την παρατήρηση και αναγνώριση  υδρόβιων και  

                    παρυδάτιων  πουλιών, από την Ορνιθολογική Εταιρεία (Πάρκο Τρίτση). 

03/02/2013: Παρατήρηση και αναγνώριση υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών στη  

Λιμνοθάλασσα του Ωρωπού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (05/02). 

 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών  
Απρίλιος 2012:  Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών και 

παρακολούθηση εκπαιδευτικού  προγράμματος  με θέμα  «Τουρισμός και 

Περιβάλλον».   

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Κατά την εκπόνηση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μαθητές 

αποκόμισαν γνώσεις, συνεργάστηκαν με διάφορους φορείς και ενεπλάκησαν σε 

δράσεις, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να διαμορφώνουν νέες στάσεις και 

συμπεριφορές απέναντι σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.  

Η συνεργασία μας με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και την 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, μέσω του υπευθύνου των εθελοντών Κου Σ. Ψύχα, 

έχει προσφέρει στους μαθητές γνώσεις και τους έχει ευαισθητοποιήσει γενικότερα σε 

θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.   

     Όσον αφορά στην Πάρνηθα, οι μαθητές συνειδητοποίησαν τις καταστροφικές 

συνέπειες της πυρκαγιάς για τη βιοποικιλότητα, για το κλίμα της Αττικής και την  

ποιότητα της ίδιας τους της ζωής και τις προσπάθειες που γίνονται για την 

αναδημιουργία του δάσους και τη διαφύλαξή του.  

      Όσον αφορά στο Πάρκο Τρίτση, κατά την εξέλιξη των δράσεων του 

προγράμματος οι μαθητές ένιωσαν την αξία του Πάρκου ως ενός πλούσιου 

οικοσυστήματος μέσα στην πόλη,  αντιλήφθηκαν τις πιέσεις που υφίσταται από την 

προσέλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών, έπαψαν να το βλέπουν μόνο σαν ένα χώρο 



αναψυχής και αποφάσισαν να αναλάβουν δράσεις για την προστασία του, όπως ήδη 

αναφέρθηκε.  

     Από την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο ΚΠΕ Αρχανών, οι 

μαθητές αντιλήφθηκαν ότι, είτε ως μέλη μιας κοινωνίας υποδοχής τουριστών, είτε ως 

τουρίστες ή ακόμη και ως μελλοντικοί επενδυτές στον τουριστικό τομέα, πρέπει να 

διακατέχονται από περιβαλλοντική συνείδηση. Μόνο έτσι, θα μπορέσουν να 

συμβάλλουν σε ένα μοντέλο τουρισμού  που θα σέβεται το περιβάλλον, θα 

προστατεύει τη βιοποικιλότητα και θα συνάδει με την αειφόρο ανάπτυξη.  Επιπλέον, 

παρότι δεν είναι κάτοικοι μιας τουριστικής περιοχής, αντιλήφθηκαν τις περιοχές 

μελέτης τους (το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α. Τρίτσης και τον 

Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας) ως πόλους έλξης τουριστών και αποφάσισαν να τα 

αναδείξουν μέσω της παρουσίασης του προγράμματος που εκπόνησαν, να 

συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των 

επισκεπτών σε θέματα προστασίας τους (κίνδυνος πυρκαγιάς, τήρηση των κανόνων 

λειτουργίας και σωστής διαχείρισης τους, συμβολή στην προστασία τους, σεβασμός 

στη βιοποικιλότητα) και φυσικά να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αναγκαίες για τη 

διαφύλαξή τους δράσεις. 
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