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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

 

Ο σκοπός  της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να γνωρίσουμε όλα τα στοιχεία του 

εθνικού δρυμού της πάρνηθας πρίν και μετά την πυρκαγιά,τις επιπτώσεις που είχε η 

μεγάλη πυρκαγιά στις 26/6/2007 στην χλωρίδα και την πανίδα της πάρνηθας και στο 

περιββάλον γενικότερα.Ακόμη θα μελετήσουμε τις δράσεις που έγιναν μετά την πυρκαγιά 

και τα αποτελέσματα που είχανε.Τέλος θα μελετήσουμε την ανάπλαση που έγινε στην 

πάρνηθα,θα προτείνουμε τρόπους ανάπλασης για την περιοχή και θα μελετήσουμε την 



συμπεριφορά όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση και στην 

διαττήρηση του οικοσυστήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

 

2.1 Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Η Πάρνηθα είναι το υψηλότερο από τα βουνά που περικλείουν το λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Καταλαμβάνει μια μεγάλη έκταση, στην οποία περιλαμβάνονται δεκάδες κορυφές, 

χαράδρες, ρεματιές και οροπέδια. Η Πάρνηθα βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Αττικής, 36 

χλμ. οδικώς από την Αθήνα και καταλαμβάνει έκταση 300.000 στρεμμάτων, στην οποία 

περιλαμβάνονται δεκάδες κορυφές, χαράδρες, ρεματιές και οροπέδια. Δασικώς υπάγεται 

στα Δασαρχεία Πάρνηθας και Καπανδριτίου και στη Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής. Η 

Πάρνηθα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000, αποτελεί σημαντική περιοχή για τα 

πουλιά (SPA) και έχει ανακηρυχθεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το 1961 ο 

μεγαλύτερος όγκος του βουνού ανακηρύχτηκε Εθνικός Δρυμός (ιδρυτικό διάταγμα ΒΔ 

644/1961). Ο Δρυμός αποτελείται από τον πυρήνα, που καταλαμβάνει τον κεντρικό όγκο 

του βουνού (έκταση 38.000 στρ. περίπου) και την περιφερειακή ζώνη (έκταση 220.000 στρ. 

περίπου). Το μεγαλύτερο μέρος του πυρήνα (90%) καλύπτεται από Kεφαλληνιακή Eλάτη 

(Abies cephalonica).Οι χαμηλότερες περιοχές, κάτω των 800μ. δηλαδη η περιφερειακή ζώνη 

καλύπτεται ως επί το πλείστον από υψηλά δάσηχιονισμένα έλατα Χαλεπίου Πεύκης (Pinus 

halepensis) και θάμνους της τυπικής μεσογειακής βλάστησης (πουρνάρια, κουμαριές, 

ρόδια, αριές, φιλίκια κ.λπ.). Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της Πάρνηθας είναι η μεγάλη 

ποικιλομορφία της. Από ανατολή σε δύση απλώνονται μακριές κορυφογραμμές που 

σχηματίζουν 16 κορυφές με υψόμετρο άνω των 1.000 μ, ενώ η υψηλότερη κορυφή είναι η 

Καραβόλα (1.413 μ). Άλλες ψηλές κορυφές της Πάρνηθας είναι  το Αυγό (1.350 μ.), η Κακιά 

Ράχη (1.261 μ.), η Κυρά (1.160 μ.) και το Φλαμπούρι (1.158 μ.).Στήν Πάρνηθα ακόμη 

υπάρχουν πολλά μικρά οροπέδια όπως η Μόλα,το Ξερολίβαδο και η Γαϊδουρόβρυση 

    Η διάταξη των πετρωμάτων στην Πάρνηθα ευνοεί τη δημιουργία πολλών πηγών. Στα 

σημεία όπου συναντώνται ο ασβεστόλιθος (αφήνει το νερό να περνά από μέσα του) με τον 

σχιστόλιθο (δεν επιτρέπει στο νερό να περάσει), το νερό βγαίνει στην επιφάνεια με τη 

μορφή πηγής. Στην Πάρνηθα έχουν καταγραφεί 45 πηγές συνεχούς ροής, ενώ πολύ γνωστή 

είναι η πηγή της Κιθάρας, που τροφοδοτούσε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το 

Αδριάνειο υδραγωγείο, το οποίο περνώντας κάτω από τον Κηφισό, μεταφέρει το νερό της 

Πάρνηθας στη δεξαμενή του Κολωνακίου. Άλλες γνωστές πηγές είναι της Αγ. Τριάδας, της 

Μόλας, της Σκίπιζας και της Κορομηλιάς. 

Ποταμοί με συνεχή ροή δεν υπάρχουν στο βουνό, αλλά υπάρχουν πολλά εποχιακά ρέματα, 

το νερό των οποίων είναι διαυγές, γιατί η Πάρνηθα σκεπάζεται με βλάστηση που 



προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Τα κυριότερα ρέματα είναι της Αγ. Τριάδας, της 

Χούνης, της Μόλας, του Κελάδωνα, του Αγ. Γεωργίου και το Μαυρόρεμα. 

2.2 ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

΄Εχοντας υπόψη: 

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 9 (παρ. α, β και γ), 10 (παρ. 3 περ. α), 11 (παρ. 3), 22 (παρ. Α 

περ. 2.3δ), 160 (παρ.1, 2 και 7), 161 (παρ. 1) και 162 (παρ.1) του από 14.7.1999 π.δ/τος 

«Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ΄ 580). 

2.- Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄ 98). 

3.- Το 598/15.1.04 έγγραφο του Τομέα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Οργανισμού 

Αθήνας. 

4.- Τις 2/συν.52/23.7.2003, 1/συν.60/15.10.2003,1/συν.26/15.12.2004 και εκτός 

ημερησίας/συν.6/1.3.2006 γvωμoδoτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού της 

Αθήνας. 

5.- Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυτoύ τoυ διατάγματoς δεv πρoκαλείται 

δαπάvη σε βάρoς τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ προϋπολογισμού του oικείoυ 

Ο.Τ.Α. 

6.- Την 305/2006 γνωμοδότηση τoυ Συμβoυλίoυ της Επικρατείας με πρόταση του Υπoυργoύ 

Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 'Εργωv 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

'Α ρ θ ρ o 1 

Καθoρίζovται τα όρια του oρειvού όγκου της Πάρνηθας που έχει κηρυχθεί ως τοπίο 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την 25683/27-3-1969 απόφαση Υφυπουργού Προεδρίας 

της Κυβερνήσεως (Β΄ 236) και πoυ βρίσκovται στηv εκτός σχεδίου περιoχή τωv δήμωv 

Aσπροπύργου, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Αυλώνας και των κοινοτήτων Φυλής, Πολυδενδρίου, 

Μαλακάσας, Αγ. Στεφάνου και Αφιδνών (περιοχές εντός και εκτός σχεδίου), όπως τα όρια 

αυτά φαίvovται με συνεχή πράσινη γραμμή στα δέκα πέντε (15) σχετικά πρωτότυπα 

διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000 και σε ένα σε κλίμακα 1:30.000 πoυ θεωρήθηκαv απο 

τov Πρoϊστάμεvo της Διεύθυvσης Τoπoγραφικώv Εφαρμoγώv με τηv 28702/2007 πράξη τoυ 

και πoυ αvτίτυπά τoυς σε φωτoσμίκρυvση δημoσιεύονται με τo παρόν διάταγμα. 

'Α ρ θ ρ o 2 



Εvτός τωv oρίωv τωv καθoριζoμέvωv με τo άρθρo 1 τoυ παρόvτoς oρίζovται ζώvες 

πρoστασίας όπως φαίvovται με στoιχεία Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2,Δ1, Δ2, Δ3, Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε4 και Ε5 στα διαγράμματα τoυ άρθρoυ 1 και καθoρίζovται κατά ζώvη χρήσεις γης ως εξής : 

1. Ζώvη Α1 

Είvαι ζώvη απoλύτoυ πρoστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται η διεξαγωγήεπιστημονικών 

ερευνών και η επίσκεψη ειδικών επιστημόνων και υπαλλήλων, που είναι επιφορτισμένοι με 

καθήκοντα φύλαξης, εποπτείας και διαχείρισης του Δρυμού.Επίσης επιτρέπεται η διέλευση 

κοινού μόνο από συγκεκριμένες διαδρομές - μονοπάτια πεζοπορίας και η αvαψυχή μόνο σε 

συγκεκριμένα σημεία, κατανεμημένα στις ως άνω διαδρομές.Οι διαδρομές και τα σημεία 

αναψυχής ορίζονται από μελέτη που εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εκτελεστική Επιτροπή του 

Οργανισμού Αθήνας. 

2. Ζώνη Α2 

Είναι επίσης ζώνη απολύτου προστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται μόνον η υπαίθρια 

αναψυχή, και διημέρευση του κοινού, η επιστημονική έρευνα και παρατήρηση και η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση.Επίσης επιτρέπεται η κίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων 

κατά μήκος του κυρίως οδικού δικτύου, με τους περιορισμούς που αναφέρονται σε ώρες, 

μέρες, εποχές και θέσεις και καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού 

Δρυμού.Επίσης εντός των ορίων της ζώνης αυτής, επιτρέπεται χωρίς επέκταση των 

εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων τους η λειτουργία των δύο υφισταμένων ορειβατικών 

καταφυγίων, του αναψυκτηρίου «Κυκλάμινα», του κτιρίου περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

του Δασαρχείου Πάρνηθας, καθώς και η λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΣΕΓΑΣ για 

μαθητικές μόνο αθλητικές εκδηλώσεις .Όλες οι παραπάνω χρήσεις και δραστηριότητες 

είναι δυνατόν να περιορίζονται χρονικά και χωρικά, από τις ειδικότερες διατάξεις του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού. 

3. Ζώvες Β1 

Είναι ζώvες αvαψυχής, περιβαλλovτικής εκπαίδευσης, υπαίθριου αθλητισμoύ και 

υπαίθριων πoλιτιστικώv εκδηλώσεωv, στις oπoίες επιτρέπεται η αvέγερση 

αvαψυκτηρίωv, εστιατορίων, υπαίθριων ή ημιϋπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων 

ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή. 

 

 

4. Ζώνη Β 2 

Είναι ζώνη υψηλής προστασίας και καθορίζεται σαν περιοχή υπαίθριας αναψυχής 

και γεωργικής χρήσης εξαιρουμένων των γεωργικών αποθηκών. Εντός της ζώνης 

αυτής επιτρέπεται η ανέγερση ενός μικρού Δημοτικού Καταφυγίου και μιας 

Δημοτικής εγκατάστασης πολιτιστικού – εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η χωροθέτηση 

των ως άνω δημοτικών εγκαταστάσεων, γίνεται ύστερα από ειδική μελέτη και 

εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας μετά από 



σύμφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.Η κυκλοφορία των πάσης 

φύσεως οχημάτων επιτρέπεται με τους περιορισμούς που καθορίζονται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού 

5. Ζώνες Β3 

Είναι ζώvες αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιππικών εγκαταστάσεων και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις οποίες επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων, 

εστιατορίων, μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, ιππικών εγκαταστάσεων, υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών και 

περιπτέρων ιστορικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ενημέρωσης.Οι εγκαταστάσεις 

αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική μελέτη για τις ζώνες Β3 που εγκρίνεται από την 

Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας μετά από σύμφωνη γνωμoδότηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ειδική μελέτη 

πρέπει να αναφέρεται σε έκταση μεγαλύτερη των 200στρ. 

6. Ζώνες Β4 

Είναι ζώvες αναψυχής, υπαίθριου αθλητισμού, γεωργικής χρήσης εξαιρουμένων των 

γεωργικών αποθηκών, και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εντός των οποίων επιτρέπεται η 

κατασκευή αναψυκτηρίων, εστιατορίων, υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, υπαίθριων 

και ημιϋπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

για την περιοχή.Στο τμήμα της ζώνης Β4 που περιλαμβάνει το κτήμα Τατοΐου ,όπως 

οριοθετείται με το ν.2086/92 (Α΄172), επιβάλλεται αποκλειστικά η χρησιμοποίηση των 

υφισταμένων κτιρίων του κτήματος μετά τις απαιτούμενες επισκευές και διαρρυθμίσεις 

τους. Η χωροθέτηση χρήσεων στο ήδη υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό για το τμήμα αυτό 

της Β4 εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού της Αθήνας μετά από 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

7. Ζώvη Δ1 

Είναι ζώνη αναψυχής και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων.Εντός της ζώνης αυτής 

επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την 

περιοχή και η λειτουργία αναψυκτηρίων, στα ήδη υφιστάμενα βοηθητικά κτίρια του πρώην 

βασιλικού κτήματος Τατοΐου.Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική 

μελέτη για όλη τη ζώνη Δ1 που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή τoυ Οργαvισμoύ 

Αθήvας μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

8. Ζώvη Δ2 

Είναι περιοχή αναψυχής, πολιτισμού, φιλοξενίας προσωπικοτήτων, διοργάνωσης διεθνών 

πολιτικών συμβουλίων, πνευματικών εκδηλώσεων και εκθέσεων ειδικής θεματολογίας. 

Εντός της ζώνης αυτής και εντός των υφισταμένων μόνο κτιρίων είναι δυνατή η 

εγκατάσταση μουσείου, η φιλοξενία προσωπικοτήτων, η διοργάνωση διεθνών πολιτικών 

συμβουλίων, πνευματικών εκδηλώσεων και εκθέσεων ειδικής θεματολογίας. 



9. Ζώνη Δ3 

Είναι ζώνη αναψυχής, αθλητισμού, εκπαίδευσης περιβαλλοντικής ενημέρωσης, γεωργίας 

και κτηνοτροφίας εξαιρουμένων των γεωργικών αποθηκών. Εντός της ζώνης αυτής και 

εντός των υφισταμένων μόνο κτιρίων επιτρέπεται η λειτουργία εστιατορίων, 

αναψυκτηρίων, μουσείου, χώρων εκθέσεων, ιππικών εγκαταστάσεων, αθλητικών 

εγκαταστάσεων, κτηνοτροφικών και γεωργικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων ερευνητικού χαρακτήρα και υπαιθρίων και ημιϋπαιθρίων καθιστικών για 

την περιβαλλοντική και ιστορική ενημέρωση.Στις ζώνες Δ2 και Δ3 επιτρέπεται η επισκευή 

και διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιρίων καθώς και οι επεμβάσεις και απολύτως 

απαραίτητες προσθήκες για τη λειτουργία τους, που προβλέπονται από την αξιολόγησή 

τους ως διατηρητέων κτιρίων ή μη. Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση, η επισκευή και ο 

εκσυγχρονισμός όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των δικτύων υποδομής. Οι ως 

άνω αναφερόμενες επεμβάσεις πραγματοποιούνται δίχως αύξηση της δομημένης 

επιφάνειας και του όγκου των υφισταμένων κτιρίων, χωρίς αλλοίωση της μορφής και της 

φυσιογνωμίας τους.Στις ως άνω ζώνες Δ2 και Δ3 οι χρήσεις, οι δραστηριότητες και οι 

εγκαταστάσεις, οι επισκευές, οι κατά τα άνω κριθείσες ως αναγκαίες προσθήκες ενός 

εκάστου κτιρίου, εξειδικεύονται σε ολοκληρωμένη μελέτη που εγκρίνεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων,Πολιτισμού, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών μετά από γνωμοδότηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 

10. Ζώνες Γ1 

Είναι ζώνες αναψυχής. Εντός αυτών επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων, εστιατορίων, 

καφενείων και κτιρίων κατοικίας. Δεν είναι δυνατή η δόμηση περισσοτέρων του ενός 

κτιρίων ανά έκαστο γήπεδο. 

11. Ζώνη Γ2 

Είναι η περιοχή του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

12. Ζώνη Ε1 

Η ζώνη αυτή αποτελεί το Πάρκο Κεραιών Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης 

13. Ζώνες Ε2 

Είναι ζώνες τουρισμού, οι εγκαταστάσεις των οποίων έχουν καθοριστεί με τον νόμο 

3139/2003 ( Α΄100) και για τις οποίες καθώς και για τις συνοδές υποδομές αυτών , ισχύουν 

οι διατάξεις του παραπάνω νόμου. 

14. Ζώνη Ε3 Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις Κατασκηνώσεις Τραπέζης Ελλάδος.Δεν 

επιτρέπεται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

15. Ζώνη Ε4 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τη Λατομική περιοχή Ξηρορέματος, η οποία έχει χωροθετηθεί 

με την ΚΥΑ 70966/3099/5.4.1996 (Β΄403). 



16. Ζώνη Ε5 

Είναι ζώνη γεωργικής γης εντός της οποίας είναι δυνατή, εφόσον δεν υφίσταται κατάλληλος 

χώρος εκτός των ορίων προστασίας του ορεινού όγκου, η εγκατάσταση Νεκροταφείου της 

Κοινότητας Αγ.Στεφάνου.

 

2.3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Η Πάρνηθα προσεγγίζεται οδικώς από την Αγ. Τριάδα (υψόμετρο 1.020 μ), όπου συναντά 

τον μήκους 16 χλμ. - κλειστό για τα αυτοκίνητα - περιφερειακό δρόμο του Εθνικού Δρυμού. 

Επίσης, η πρόσβαση στον Εθνικό Δρυμό πραγματοποιείται με τελεφερικ που ξεκινά από 

τους πρόποδες της Πάρνηθας και φτάνει στον Εθνικό Δρυμό. Στη θέση του τελεφερίκ, στους 

πρόποδες του βουνού, υπάρχει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου οι επισκέπτες 

μπορoύν να σταθμεύσουν τα οχήματά τους. Η χρήση του τελεφερίκ και η λιγότερη χρήση 

των οχημάτων μειώνει την όχληση και τους κινδύνους για τη χλωρίδα και την πανίδα στον 

Εθνικό Δρυμό. Επίσης, υπάρχει εκτενές δίκτυο μονοπατιών για όσους θέλουν να 

συνδυάσουν την επίσκεψή τους με πεζοπορία στη φύση. Μπάρες, οι οποίες περιορίζουν 

την κίνηση των οχημάτων υπάρχουν σε όλους τους δασικούς δρόμους, ενώ η μπάρα της 

Μόλας είναι ανοιχτή καθημερινά από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση. 



2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ-ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΧΩΡΟΥ 

Η κάλυψη του εδάφους και ο εντοπισμός των χρήσεων γης σε μία περιοχή αποτελεί το 

ουσιαστικότερο στοιχείο για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείρισή της.Ο 

διαχωρισμος της παρνηθας εγινε σε 2 κατηγοριες εκτασεων 1) αγροτικές εκτάσεις και 

2)δάση και τις δασικές εκτάσεις και ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Ο διαχωρισμός αυτός σε 

δύο μόνο κατηγορίες εκτάσεων δεν μας δίνει σαφή εικόνα των χρήσεων γης, αφού στην 

κατηγορία δασική έκταση περιλαμβάνονται τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα λιβάδια, τα 

άγονα βράχια, φρυγανότοποι κτλ. Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατάταξη ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά από την άποψη της βλάστησης και της ασφαλούς 

αναγνώρισής της από το έδαφος. Οι κατηγορίες χρήσεων γης που προέκυψαν είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Δάση 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις που καλύπτονται από δέντρα ή θάμνους σε 

ποσοστό πάνω από 15% και μπορούν να παράγουν ξύλο ή άλλα δασικά προϊόντα. 

Για καλύτερη κατανόηση η κατηγορία αυτή διαιρέθηκε σε δύο υποκατηγορίες: 

 Δάση πυκνά με συγκόμωση > 40% 

 Δάση αραιά με συγκόμωση < 40% 

2. Θαμνώνες 

Περιλαμβάνει εκτάσεις που καλύπτεται από θάμνους ή βλάστηση σε ποσοστό πάνω από 

15%. Διακρίνονται σε πυκνούς θαμνώνες με συγκόμωση > 40% και αραιούς με 

συγκόμωση < 40% 

3. Χορτολιβαδικές εκτάσεις (Βοσκότοποι) 

Είναι εκτάσεις που καλύπτονται από λιβαδική βλάστηση. 

4. Φρυγανότοποι 

Εκτάσεις που καλύπτονται από φρυγανώδη βλάστηση. 

5. Γεωργικής καλλιέργειας 

 Εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή συμπεριλαμβανομένων και των 

εγκαταλελειμμένων χωραφιών. 

6.Οικισμοί 



 Εκτάσεις που καλύπτουν οι οικισμοί. 

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του δρυμού (98%) ενώ οι 

γεωργικές καλλιέργειες το (1,03%) και (0,63%) καταλαμβάνουν οι λοιπές χρήσεις. 

Τα πυκνά δάση καταλαμβάνουν ποσοστό (52,82%) και τα αραιά (21,46%).Σημαντικό επίσης 

ποσοστό καταλαμβάνεται από τους θαμνώνες (20,88%). Οι πυκνοί θαμνώνες 

καταλαμβάνουν ποσοστό (16,63%) και οι αραιοί (3,63%) Οι γυμνές και άγονες εκτάσεις και 

τα βράχια καταλαμβάνουν το (0,57%).Τέλος τα λιβάδια καταλαμβάνουν ελάχιστη έκταση 

(1,29%). Στην κατηγορία αυτή περιελήφθησαν αυστηρά γυμνές εκτάσεις με ποώδη 

βλάστηση και όχι εκτάσεις με αραιά θαμνώδη βλάστηση που βόσκονται. Οι φρυγανότοποι 

στη μελετούμενη περιοχή εμφανίζονται κυρίως σε εγκαταλελειμμένες στο παρελθόν 

γεωργικές εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν δασώθηκαν καθώς επίσης και σε 

δασικές εκτάσεις που κάηκαν κατ’ επανάληψη και από τις οποίες πριν την πυρκαγιά 

απουσίαζαν τα αείφυλλα πλατύφυλλα, τα οποία ως γνωστό ριζοβλαστάνουν εντονότατα 

μετά την πυρκαγιά και σε 2- 5 χρόνια καλύπτουν και πάλι την έκταση.Η γεωργική γη που 

βρίσκεται μέσα στην υπό μελέτη περιοχή αντιπροσωπεύει μόλις το (1,03%) της όλης 

έκτασης του δρυμού και εντοπίζεται στην Β.Δ. πλευρά της Πάρνηθας. Πρόκειται για τις 

γεωργικές εκτάσεις που εμπίπτουν στα όρια του Δημόσιου δάσους του Βουτήματος της 

περιοχής της κοινότητας του Αυλώνα. 

2.5 ΣΠΗΛΑΙΑ-ΒΑΡΑΘΡΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Στην Πάρνηθα και κυρίως στη Δ. και Ν.Δ. πλευρά της που επικρατεί ο ασβεστόλιθος 

υπάρχουν αρκετά σπήλαια και βάραθρα, τα σπουδαιότερα των οποίων είναι τα εξής : 

1. Το σπήλαιο του Πανός ή Αντρο Πανούς. Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 620 μ. στο 

βόρειο άκρο του Φαραγγιού του Κελάδωνα(Γκούρας) και στην ανατολική της πλαγιά 

κοντά στην τοποθεσία Μεσοσύχτι και στην συμβολή με το Ρέμα Μποντιά. Αποτελείται 

από δύο θαλάμους που συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύ στενό και χαμηλό 

πέρασμα. Ο πρώτος θάλαμος έχει μήκος (βάθος) 70 μ. πλάτος 15 μ. και ύψος 4 μ. και ο 

δεύτερος που εξερευνήθηκε μόλις τον Νοέμβριο του 1960 από τον Ι. Ιωάννου έχει 

διαστάσεις 20 x 9 x 4 στην πηγή που υπάρχει στο τέλος του κύριου θαλάμου, καθώς και 

στις λεκάνες στο δάπεδό του από σταλακτικό υλικό που είναι γεμάτες νερό, ζούσαν 

πριν λίγα χρόνια τα σπάνια Νιρφαγκούς(μικρά υδρόβια ζώα). Ο δεύτερος θάλαμος έχει 

μία θαυμάσια διακοσμημένη με σταλακτικό υλικό,λεκάνη που έχει μήκος 10 και βάθος 

1 μ. 

2. Βάραθρο κορυφής Κεραμίδι.Βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή Κεραμίδι (υψόμ. 984 

μ.) και δυτικά από αυτή. Εχει συνολικό βάθος 27 μ. και εξερευνήθηκε στις 21-2-1973 

και 10-10-1943. 

3. Βάραθρα Ταμιλθιού.Βρίσκονται στο ύψωμα Ταμίλθι και μεταξύ της πηγής Χώνι 

(συκιάς) και του μονοπατιούΤαμίλθι - Κιάφα Πίνι σε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ παράλληλη με 



το φαράγγι της Γκούρας. Το πρώτο βάραθρο με διαστάσεις 75 μ. μήκος, 35 μ. βάθος 

και 5 μ. πλάτος εξερευνήθηκε την 21-4-1946 και το δεύτερο με συνολικό βάθος 35 μ. 

εξερευνήθηκε 9-3-1947. (περιοδικό “Βουνό” ΕΟΣ 1947-48). 

 

4.  Βάραθρο Γκούρας (ΑΣΜ 117).Βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του φαραγγιού της Γκούρας 

απέναντι από το σπήλαιο του Πανός και δίπλα στο μονοπάτι που πηγαίνει προς “ 

Καλαμαρά και Καλύβα Καλογήρου“. Εχει βάθος 20 μ. (περιοδικό “Το Βουνό” ΕΟΣ 1946). 

5.   Βάραθρο Ι - Μ Κλειστών (ΑΣΜ 101).Βρίσκεται στην αυλή της Ι.Μ.Κλειστών έχει βάθος 11 

μ. μήκος 8 μ. και πλάτος 3 μ. (Δελτίο Ε.Σ.Ε. τομ. 1 1950-52). 

6. Σπηλαιοβάραθρο - Καταβόθρα Δεκέλειας (ΑΣΜ 2983).Βρίσκεται στο δάσος Τατοίου κοντά 

σε χωματόδρομο που είναι παρακλάδι του κεντρικού δημόσιου δρόμου που οδηγεί στον 

Αγ. Μερκούριο.Εχει κατακόρυφο βάθος 23 μ. Στα 10 μ. βάθος ανοίγονται αριστερά και 

δεξιά του κεντρικού κατακόρυφου πηγαδιού δύο θάλαμοι από τους οποίους ο ένας έχει 

μεγάλο σταλαγμίτη ύψους 2 μ. και ο άλλος έχει στην οροφή του πολλούς λευκούς 

σταλακτίτες.Εξερευνήθηκε τον Αύγουστο του 1964 από τον Ι. Ιωάννου και περιγράφεται 

αναλυτικά στο περιοδικό “περιηγητής” το Φεβρουάριο του 1965 

7. Σπηλαιοβάραθρο Νταβέλη.Βρίσκεται σε υψόμετρο 760 μ. στην Νότια πλαγιά της 

κορυφής Νταβέλη. Το άνοιγμά του έχει διεύθυνση Α-Δ και διαστάσεις 6 x 3 μ. Μετά από 

κατακόρυφο βάθος 8μ. αρχίζει μία μεγάλη κατηφορική αίθουσα 20 x 10 μ. περίπου. Σήμερα 

εντοπίζεται δύσκολα γιατί το στόμιό του βρίσκεται ανάμεσα σε μεγάλες κουμαριές και 

Πουρνάρια. 

8. Σπήλαιο Αγ. Τριάδας.Βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μ. και σε απόσταση 400 μ. από το 

Ξενία και στα δεξιά της πρώτης μεγάλης αριστερής στροφής του δρόμου που πηγαίνει προς 

Αγ. Τριάδα. Τα χώματα από την διάνοιξη του δρόμου έκλεισαν την μεγάλη είσοδό του, και 

έχουν αφήσει μόνο δύο μικρά κάθετα ανοίγματα, που χρειάζονται διάνοιξη ή μετατόπιση 

μπάζων για να μπει κανείς μέσα. Η μεγάλη αίθουσα που επεκτείνεται κάτω από το δρόμο 

είναι διαστάσεων 50 x 10 μ. Αγνωστο αν υπάρχει και συνέχεια. 

9. Ορειβατικά καταφύγια. Στην Πάρνηθα λειτουργούν δύο ορειβατικά καταφύγια. Το 

καταφύγιο του Μπάφι και το καταφύγιο του Φλαμπουριού στις θέσεις Μπάφι και 

Φλαμπούρι αντίστοιχα. Το καταφύγιο του Μπάφι ανήκει στον Ε.Ο.Σ. Αθηνών, λειτουργεί 

καθημερινά, διαθέτει εστιατόριο και συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες κυρίως τις αργίες.



 

Το καταφύγιο του Φλαμπουριού ανήκει στον Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και λειτουργεί ορισμένες μόνο 

ημέρες στα πλαίσια εκδηλώσεων του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών για τα μέλη του.

 

2.6 ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΝΗΘΑ  



Τα επιφανεικά ύδατα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας ξεκινούν από την περιοχή των 

υψηλότερων κορυφών και διαρρέουν την μεγαλύτερη περιοχή του πυρήνα με την μορφή 

εποχιακών ρεμάτων.Αυτά την περίοδο φθινοπώρου - χειμώνα αποκτούν χειμαρρώδη 

ροή.Τα ύδατα των ρεμάτων αυτών είναι συνήθως διαυγή γιατί τόσο στις λεκάνες απορροής 

τους υπάρχει δασοκάλυψη όσο και κατά μήκος της κοίτης τους απαντάται βλάστηση.Τα 

κυριότερα από τα ρέματα είναι της Μονής Κλειστών, της Αγίας Τριάδας, της Χούνης, της 

Μόλας, το Μαυρόρεμα, του Αγίου Μερκουρίου – Σφενδάλης και του Αγίου Γεωργίου 

2.7 ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Το κλίμα στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας διαφέρει αισθητά από το αντίστοιχο της Αττικής. Οι 

διαφορές οφείλονται στο μεγαλύτερο υψόμετρο και στη θέση της Πάρνηθας σε σχέση με 

τους επικρατούντες ανέμους. Η θερμοκρασία στα ορεινά της Πάρνηθας είναι 2-6°C 

μικρότερη από την αντίστοιχη θερμοκρασία στα χαμηλά. Οι βροχοπτώσεις είναι διπλάσιες 

στην ανώτερη ζώνη του βουνού, ενώ ο παγετός και η ομίχλη είναι συχνά φαινόμενα στο 

βουνό, φθινόπωρο και χειμώνα.Η διαφοροποίηση των κλιματικών συνθηκών στην Πάρνηθα 

έχει ως εξής : 

1. Η ανώτερη υψομετρική ζώνη (άνω των 1.000 μ) δέχεται διπλάσιες σχεδόν βροχοπτώσεις 

από τα χαμηλά υψόμετρα (412,9 mm στο Α/μιο Τατοίου έναντι 789,3 mm στη Πάρνηθα). 

2. Στο ενδιάμεσο ύψος των 500 μ το μέσο ύψος βροχής κατ΄έτος ανέρχεται σε 640 mm 

περίπου. 

3. Οι βροχοπτώσεις και στους τρεις σταθμούς είναι άνισα κατανεμημένες κατά την διάρκεια 

του έτους και πέφτουν στην κυρίως υγρή περίοδο (τέλος Φθινοπώρου έως αρχές 

Ανοιξης).Γενικότερα οι βροχές στην πάρνηθα εμφανίζονται κυρίως τον χειμώνα καθώς και 

κατά το φθινόπωρο και την άνοιξη.Οι βροχές παρόλο που γενικά είναι λίγες 

χαρακτηρίζονται απο μεγάλη ραγδαιότητα και για αυτό το λόγο δημιουργούν 

καταστροφικές πλημμύρες οι οποίες προκαλούν τεράστιες καταστροφές.Ακόμη επειδή 

ακριβώς είναι ραγδαίες μετά το πέρας τους εμφανίζεται ήλιος.Ενα σημαντικο ειδος βροχης 

που υπαρχει στην περιοχη της παρνηθας ειναι η ομιχλοβροχη.Κατεχει το 30% της συνολικης 

ετησιας βροχης και εμφανιζεται τους φθινοπωρινους αλλα κυριως τους χειμερινους 

μηνες.Η εμφανισή της παρουσιάζεται κάτω απο την δασική κομοστέγη και δεν εμφανίζεται 

στα διάκενα του δάσους ή σε αποδασωμένες πλαγιές  

4. Η ξηρή περίοδος είναι το ίδιο ξηρή όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και στα μεγάλα και στα 

χαμηλά υψόμετρα, διαρκεί όμως περισσοτερό στα δεύτερα. 

5. Η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι περίπου 6C χαμηλότερη στις κορυφογραμμές της 

Πάρνηθας απ’ ότι στους πρόποδες. 

6. Οι χιονοπτώσεις είναι περισσότερες στα ορεινά του βουνού παρά στις χαμηλότερες 

παρυφές του, ο αριθμός τους δε ποικίλλει πολύ από έτος σε έτος.Το χειμωνα οι 



χιονοπτωσεις ειναι αφθονες και σχηματιζουν εντονα ρευματα ψυχρων ανεμων στα 

βαθυτερα σημεια των κοιλαδων και των χαραδρων 

7. Κάθε 3 με 4 χρόνια έχουμε μια ξηρή χρονιά στην οποία τα κατακρημνίσματα 

εμφανίζονται μειωμένα σε ποσοστό μέχρι και 40%. 

Γενικα για την περιοχη της Παρνηθας οσον αφορα τις εποχες του χρονου ισχυουν τα εξης 

1.Ο χειμώνας ειναι γλυκος 

2.Η άνοιξη έχει μικρή διάρκεια και συχνά επικρατούν θερμοκρασίες ασυνήθιστες για τέτοια 

εποχή καθώς συμβαίνουν απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας.Οι συγκεκριμένες 

θερμοκρασίες μάλιστα ακολουθούνται απο όψιμους παγετούς μικρής διάρκειας 

3)Το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται απο πολύ ξηρασία και άν εξαιρέσουμε κάποιες καταιγίδες οι 

βροχές σχεδόν απουσιάζουν 

4)Το φθινόπωρο είναι θερμό και έχει μικρή διάρκεια.Η υψωμένη υγρομετρική κατάσταση 

και η ελάττωση της έντασης των ανέμων συντελούν ώστε η θερμοκρασία να είναι 

σημαντικά υψωμένη.Στην πάρνηθα πνέουν αρκετοί και ισχυροί άνεμοι προς όλες τις 

διευθύνσεις.Γενικά το φθινόπωρο στην Πάρνηθα χαρακτηρίζεται ώς η δεύτερη άνοιξη της 

Ελλάδας καθώς έχει το πλεονέκτημα της σταθερότητας του καιρού και της κάπως 

υψηλότερης θερμοκρασίας που επικρατεί 

Τέλος συσχετίζοντας το σύνολο των πληροφοριών που προέκυψαν από την ανάλυση των 

κλιματικών δεδομένων των σταθμών της της Πάρνηθας, του δάσους Τατοίου και του Α/μίου 

Τατοίου, με τα στοιχεία του χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας προκύπτει ότι 

στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας επικρατούν οι εξής κλιματικοί χαρακτήρες του μεσογειακού 

κλίματος : 

1. Στις υψηλότερες κορυφές της κεντρικής Πάρνηθας (Καραβόλα, Ορνιο, Λαγός κτλ.) 

επικρατεί το υπομεσογειακό κλίμα. 

2. Σε υψόμετρα από 700 έως 1.100 μ. περίπου επικρατεί το ασθενές μεσομεσογειακό κλίμα. 

3. Στις Β, ΒΑ και ΝΑ περιοχές της Πάρνηθας από υψόμετρο 400 έως 700 μ. επικρατεί το 

έντονο μεσομεσογειακό κλίμα. 

4. Στις Ν και ΝΔ περιοχές από υψόμετρο 100 έως 600 μ. περίπου επικρατεί το ασθενές 

θερμομεσογειακό κλίμα 

Με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία των ανωτέρω σταθμών και με το βιοκλιματικό χάρτη 

της Ελλάδας το κλίμα της Πάρνηθας είναι μέσο-μεσογειακό μέχρι τα 700 μ. για τις βόρειες 

και τα 1.000μ. για τις νότιες πλευρές πλευρές με αριθμό βιολογικών ξηρών ημερών που 

κυμαίνεται μεταξύ 75 και 100 για τα προαναφερόμενα υψόμετρα και προς την κορυφή, 

μετατρέπεται σε ασθενές μέσο-μεσογειακό με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών που 

κυμαίνεται μεταξύ 40 και 75.Τέλος στην χαμηλότερη περιοχή η οποία προς τα άνω 

χαρακτηρίζεται από τα ψυχρά όρια του σχίνου 500 μ περίπου, το κλίμα είναι ασθενές 

θερμομεσογειακό με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών 100 και 125. 



2.8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το 1961 ιδρύθηκε ο εθνικός δρυμός με το Β.Δ. 644/31-8-61(Φ.Ε.Κ. 155Α/61) έτσι ώστε να 

διαφυλακτεί η φυσική αξία της περιοχής και να αποκλειστεί η πίεση της μεγαλούπολης. Με 

τις αποφάσεις του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 25638/23-11-68 (Φ.Ε.Κ. 

669Β/68) και 25683/27-3-69 (Φ.Ε.Κ. 236Β/69) κηρύχθηκαν «τοπεία των ορέων Πάρνηθας, 

Πεντέλης, Υμηττού, Αιγάλεω και Κορυδαλλού ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χάριν της 

διατηρήσεως και προστασίας του χαρακτήρος αυτών εκ της ασυδότου λατομήσεως και 

ατάκτου οικοδομήσεως» (Νέζης-Γιώτας, 2006).Στην Πάρνηθα υπάρχουν δύο υποπεριοχές οι 

οποίες έχουν ανακυρηχθεί «Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους» οι οποίες είναι 1)Το Άρμα 

και φαράγγι Γκούρας (AT2011009) και 2)Το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοίου (AT2011043) 

(Βάση δεδομέων Φιλότης).Η Πάρνηθα σύμφωνα με την Οδηγία για τους οικότοπους 

(92/43/ΕΟΚ)1 χαρακτηρίζεται ως «Τόπος Ιδιαίτερου Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» ενώ 

σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πουλιά (79/409/ΕΟΚ)2 χαρακτηρίζεται ώς «Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης».Ακόμη συμπεριλαμβάνεται και στον κατάλογο των «Σημαντικών για τα 

Πουλιά Περιοχών της Ελλάδας- Important Bird Areas» και της Ευρώπης κατ’ επέκταση 

(Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,1994). 

2.9 Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Η βλάστηση στην Πάρνηθα είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων: της 

χλωρίδας, της πανίδας, του κλίματος, της γεωμορφολογίας, της γεωλογικής σύστασης, του 

εδάφους, αλλά και της ανθρώπινης επίδρασης.Η Πάρνηθα διακρίνεται από τρείς κύριες 

ζώνες βλάστησης. Στα χαμηλά υψόμετρα κάτω από τα 800 μ. επικρατεί η μεσογειακή 

βλάστηση με δάση από χαλέπιο πεύκη, σχίνα, πουρνάρια, φυλίκια και κουμαριές.Πιο ψηλά 

και συγκεκριμένα σε υψόμετρο 800-1.400 μ. υπάρχει η ζώνη της κεφαλληνιακής ελάτης και 

η ορομεσογειακή ζώνη, η οποία συναντάται στις υψηλές κορυφές του βουνού.Όμως μετά 

τις πυρκαγιές τα ελατοδάση περιορίστηκαν κυρίως στα βορειοανατολικά και γύρω από τις 

πηγές. Υπάρχουν επίσης συστάδες με Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, καθώς και 

κάποια λιβαδικά είδη στα οροπέδια. Η Τρίτη ζωνη βρισκεται στις υψηλοτερες κορυφες του 

βουνου και ειναι υποπλασμένη.Περιέχει μικρούς αγκαθωτούς μαξιλαρόμορφους θάμνους  

καθώς και αρκετά ενδημικά και σπάνια είδη. Αυτός ο τύπος βλάστησης πιθανόν έχει 

προκύψει από την υποβάθμιση του δάσους Κεφαλληνιακής ελάτης και επομένως, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως αυθεντική υποαλπική ζώνη.Οι ρεματιές αποτελούνται από 

πλατάνια(Platanus orientalis), ιτιές(Salix sp.),λεύκες (Populus sp.) και φράξους ενώ στις 

ανατολικές πλαγιές υπάρχουν λίγα εναπομείναντα δάση δρυός.Τέλος στις βραχώδεις και 

απόκρημνες περιοχές της Πάρνηθας, συναντάμε πολλά χασμόφυτα τα περισσότερα από τα 

οποία είναι ενδημικά.Η χλωρίδα του βουνού αποτελείται από περίπου 1.100 είδη φυτών, 

από τα οποία τα 92 είναι ελληνικά ενδημικά (απαντώνται μόνο στον ελλαδικό χώρο), ενώ 3 



από αυτά είναι ενδημικά της Πάρνηθας και απαντώνται μόνο στην Πάρνηθα και πουθενά 

αλλού στον κόσμο.Ξεχωριστή θέση κατέχουν η καμπανούλα της Πάρνηθας Campanula celsii 

subsp. parnesia και Silene oligantha ssp. Parnesia. Άλλα σημαντικά είδη είναι η φριτιλάρια 

Fritillaria graeca, ο κόκκινος κρίνος Lilium chalcedonicum, το λινάρι Linum leucanthum, η 

παιώνια Paeonia mascula hellenica, το αγριόσκορδο Allium cyrilii, ο ενδημικός κρόκος 

Crocus sieberi attica, η Aubrieta deltoidea, οι κενταύριες Centaurea attica και C. triumfetti, 

το Polygala nicaeensis tomentella, η ίριδα Iris attica, η Lomelosia hymettia , το κολχικό 

Colchicum bivonae, το Thlaspi bulbosum, οι τουλίπες Tulipa hageri και T. sylvestris australis, 

η βιόλα Viola hymettia και οι ορχιδέες Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, E. 

microphylla, Anacamptis pyramidalis, Orchis anthropophorum, O. provincialis, Ophrys attica, 

O. leochroma, O. leucadica, O. perpusilla, O. iricolor. 

Παρακάτω παραθέτουμε εικόνες που σχετίζονται με την χλωρίδα της Πάρνηθας 
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  Η Πάρνηθα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δασικά οικοσυστήματα του νομού 

Αττικής, στο οποίο φιλοξενούνται πλήθος από ενδημικά,  σπάνια και απειλούμενα είδη της 

ελληνικής χλωρίδας και πανίδας.  Όλα τα είδη των ζωικών οργανισμών, ασπόνδυλων και 

σπονδυλωτών αποτελούν την πανίδα. 

Ειδικότερα στην Πάρνηθα, από τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και από προηγούμενες 

έρευνες προκύπτει ότι τόσο στο απώτερο, όσο και στο πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν τα 

περισσότερα από τα μεγάλα θηλαστικά της χώρας, όπως η καφετιά αρκούδα (Ursus arctus, 

υπήρχε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα), ο γκρίζος λύκος (Canis lupus, χάθηκε γύρω στα 

1940-50), ο λύγκας (Lynx lynx, υπήρχε ως και τον περασμένο αιώνα, αλλά σήμερα έχει 

χαθεί από όλη την Ελλάδα). Υπήρχαν επίσης ο αγριόγατος (Felix sylvestris) και τα μεγάλα 

φυτοφάγα όπως το αγριογούρουνο (Sus scrofa) και το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), τα 

οποία εξαφανίστηκαν από την Αττική στις αρχές του 20ου αιώνα.Σήμερα τα είδη αυτά δεν 

υπάρχουν στην Πάρνηθα, γιατί με τις έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις αναγκάστηκαν να 

μετακινηθούν πολύ βορειότερα (Πίνδος, Β. Ελλάδα). 

 Γενικότερα σήμερα η πανίδα της Πάρνηθας παραμένει μεταξύ των πλουσιότερων της 

Αττικής. Η σημαντική έκτασή της, η ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, το σχετικό ήπιο κλίμα 

της, η πλούσια βλάστηση, η υψηλή προστασία που απολαμβάνει ως Εθνικός Δρυμός, 

Καταφύγιο θηραμάτων, Ειδική Περιοχή Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (SPA), περιοχή 

του Δικτύου Natura 2000, το ιδιόμορφο ανάγλυφο, με τα βαθιά ρέματα και τις απόκρημνες 

πλαγιές, σε συνδυασμό με τα επίπεδα φυσικά λιβάδια και τα οροπέδια, συντέλεσαν στη 



δημιουργία μεγάλης ποικιλίας βιοτόπων, στους οποίους βρίσκουν καταφύγιο διάφορα 

θηλαστικά, ερπετά και πολυάριθμα είδη της ορνιθοπανίδας. Ο συνδυασμός του 

ιδιόμορφου τοπίου, του γεωλογικού πλούτου, του αρχαιολογικού-ιστορικού 

ενδιαφέροντος, μαζί με την εξαιρετική βιοποικιλότητα της ορνιθοπανίδας, δίνουν στην 

Πάρνηθα πολύ μεγάλη οικολογική αξία.  

Η πτηνοπανίδα στην Πάρνηθα είναι αρκετά πλούσια. Στην περιοχή ζουν μόνιμα ή περιοδικά 

μερικά από τα πλέον σπάνια πουλιά της χώρας, πολλά από τα οποία προστατεύονται 

διεθνείς συνθήκες, τη κοινοτική και την εγχώρια νομοθεσία. Σήμερα στα αρπακτικά πουλιά 

της Πάρνηθας περιλαμβάνονται φιδαετοί, σφηκιάρηδες, γερακίνες, ξεφτέρια, πετρίτες, 

βραχοκιρκίνεζα, μπούφοι, χουχουριστές και τυτούδες. Η ορνιθοπανίδα συμπληρώνεται από 

δεντροβάτες, πυρροβασιλίσκους, δρυοκολάπτες, γιδοβύζια, σταυρομύτες, τσαλαπετεινούς, 

δεντροτσοπανάκους, τσίχλες, γαλαζοπαπαδίτσες, αιγίθαλους, δεντροσταρήθρες, 

σταχτοπετρόκληδες, γερακότσιχλες, ελατοπαπαδίτσες, σιρλοτσίχλονα, αετομάχους, 

φανέτα, μυγοχάφτες, καστανολαίμηδες, κ.ά.Η Πάρνηθα περιλαμβάνει πληθώρα βιοτόπων 

αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για την ορνιθοπανίδα λόγω της ανακήρυξης της περιοχής ως 

Εθνικό Δρυμό. Πολλά είδη πτηνών και ιδίως αρπακτικών, τα οποία προστατεύονται από 

διάφορες Συνθήκες και είναι απειλούμενα, απαντώνται στην περιοχή. (www.parnitha-

np.gr). 

Υπάρχουν 158 είδη πουλιών από τα οποία τα 28 περιλαμβάνονται στην οδηγία 79/409 

Παράρτημα Ι, 102 είδη περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Βέρνης Παράρτημα ΙΙ, 58 είδη 

στη Σύμβαση της Βόννης και 18 είδη στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο.  

Επίσης υπάρχουν 39 είδη θηλαστικών όπως αλεπούδες, ασβούς, σκίουρους, κουνάβια, 

νυφίτσες αλλά και κρητικούς αίγαγρους, εισαγμένους στο βουνό από το 1961.Aπό τα 39 

είδη θηλαστικών 25 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο και 32 στη Σύμβαση της Βέρνης. 

Τέλος έχουν καταγραφεί 29 είδη ερπετών και αμφίβιων, από τα οποία 24 είδη 

περιλαμβάνονται στη Συνθήκη της Βέρνης και 4 στην Οδηγία 92/43. 

Υπάρχει γενική τάση μείωσης των πληθυσμών πολλών ειδών θηλαστικών, λόγω των 

αλλαγών που επήλθαν στο φυσικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια από έντονες 

ανθρώπινες επιδράσεις, όπως οι πυρκαγιές, οι εκχερσώσεις, το πυκνό οδικό δίκτυο που 

απέκοψε τη συνέχεια μεγάλων ορεινών όγκων με αποτέλεσμα να είναι προσπελάσιμα 

δύσβατα μέρη, στα οποία τα ζώα έβρισκαν καταφύγιο, ηρεμία και χώρους αναπαραγωγής, 

ή ακόμη και το παράνομο κυνήγι. Εξαφανίστηκαν ήδη από τον περασμένο αιώνα η καφέ 

αρκούδα, ο Λίγκας, ο Αγριόγατος, το Αγριογούρουνο, ο Λύκος. Επίσης  μειώνονται συνεχώς 

οι πληθυσμοί και άλλων ειδών θηλαστικών, όπως των χειροπτέρων. 

Αντίθετα οι πληθυσμοί της αλεπούς και των αδέσποτων σκυλιών παρουσιάζουν συνεχώς 

αυξητικές τάσεις. Ειδικά μετά την ίδρυση του δρυμού και την απαγόρευση του κυνηγιού, οι 

πληθυσμοί της αλεπούς ανεβαίνουν συνεχώς. Επίσης με την άφθονη τροφή που έχει στη 

διάθεσή της από τις δεκάδες ταβέρνες που λειτουργούν στα όρια του δρυμού και από τα 

σκουπίδια που αφήνουν οι επισκέπτες στην Πάρνηθα, καθώς και από το γεγονός ότι η 

αλεπού στην Πάρνηθα δεν έχει φυσικούς εχθρούς.  



    Τα αδέσποτα σκυλιά που εγκαταλείπονται στην Πάρνηθα,  σχηματίζουν αγέλες και 

γίνονται επικίνδυνα για την άγρια πανίδα του δρυμού, κυρίως για τα ελάφια.   

      Τα 17 από τα 39 θηλαστικά είναι νυχτερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στη Συνθήκη 

της Βέρνης και στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο. Η γεωμορφολογία της περιοχής (τρύπες, 

σπηλιές) προσφέρει καταφύγιο στις νυχτερίδες. Επίσης, οι μεγάλης ηλικίας συστάδες 

δέντρων και ιδίως αυτές που βρίσκονται σε υγρές περιοχές, είναι ευνοϊκές θέσεις για τις 

νυχτερίδες που ζουν σε κουφάλες δέντρων. Η ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ 

ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ. 

Σ’ αυτούς τους ιδανικούς βιότοπους της Πάρνηθας, βρίσκει καταφύγιο το μεγαλύτερο 

φυτοφάγο θηλαστικό της χώρας μας, η έλαφος η Ευγενής (Cervus elaphus), κοινώς γνωστό 

ως κόκκινο ελάφι., γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, αφού είναι ο μοναδικός πληθυσμός .που 

έχει απομείνει στην Ελλάδα, στο φυσικό του χώρο και σε μεγάλους πληθυσμούς, εκτός 

ελάχιστων  (μερικές δεκάδες) που διαβιούν στην οροσειρά της Ροδόπης. 

Υπάρχει επίσης ένας αξιόλογος πληθυσμός Κρητικού αίγαγρου (Capra aegagrus cretica), 

κοινώς γνωστό ως Κρι-κρι, ο οποίος εισήχθη στο δρυμό το 1961, από την Κρήτη. 

Η παρουσία ζαρκαδιών (Capreolus capreolus) στο βουνό αναφέρεται σπάνια, αν και 

εξακολουθούν να επιβιώνουν στο βουνό μερικές δεκάδες άτομα. Η διατήρηση του 

πληθυσμού του ζαρκαδιού σε χαμηλά επίπεδα οφείλεται στο γεγονός ότι προτιμά πιο 

πυκνούς βιότοπους.  Έχει περισσότερο κρυπτιδική συμπεριφορά από το ελάφι και γι’ αυτό 

δεν παρατηρείται συχνά. Έχει καταχωρηθεί στο «Κόκκινο Βιβλίο» της χώρας ως «τρωτό», 

είδος δηλαδή που πιστεύεται ότι θα περάσει στην κατηγορία «Κινδυνεύοντα» στο άμεσο 

μέλλον, αν δεν πάψει να υφίσταται μείωση, διάσπαση και υποβάθμιση του βιοτόπου τους. 

Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων  του Αίγαγρου και του 

ζαρκαδιού.  

Υπάρχει επίσης σημαντικός αριθμός μικρότερων θηλαστικών (χορτοφάγα, σαρκοφάγα, 

εντομοφάγα, τρωκτικά κ.α.) για τα οποία δεν έχουμε αντίληψη της ποικιλότητας και των 

πληθυσμών που εμφανίζονται στην Πάρνηθα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 

συστηματική έρευνα, ούτε έχουν προσδιοριστεί συστηματικά ο αριθμός των ειδών αυτών 

και χωροταξική τους κατανομή. 

Τα διάφορα είδη ερπετών και αμφιβίων που παρατηρούνται στους βιοτόπους της 

Πάρνηθας, τα συναντούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα σε διάφορους οικοτόπους και 

υψόμετρα. Τα διάφορα ρέματα που υπάρχουν στην Πάρνηθα, αποτελούν τους 

κατάλληλους βιοτόπους για όλα τα αμφίβια τα οποία επιβιώνουν σε υγροβιότοπους και 

μόνιμα νερά. Στην Πάρνηθα είναι πιο σπάνια η εμφάνιση αμφιβίων. Από τα 18 είδη της 

χώρας μας, τα 8, μεταξύ των οποίων σαλαμάνδρες, τρίτωνες, φρύνοι και βάτραχοι 

απαντούν στο βουνό και είναι όλα προστατευόμενα. Τα συναντούμε κοντά σε ρυάκια, 

ρέματα και μικρές λιμνούλες που σχηματίζονται σε όλη την έκταση του δρυμού. Τα 

μοναδικά είδη αμφιβίων που περνούν ένα μέρος της ζωής και σε ξηρούς βιοτόπους είναι τα 

βατράχια:Bufo viridis και Bufo bufo.. Αναφέρονται 22 είδη ερπετών (3 χελώνες-Testodo 

graeca, Testodo hermanni, Testodo marginata, 10 σαύρες- π.χ. λιακόνι, πρασινόσαυρα, 



τοιχόσαυρα και 9 φίδια- π.χ. λαφίτης, σπιτόφιδο, οχιά). Όλα αυτά τα είδη χαρακτηρίζονται 

προστατευόμενα και είναι πολύ συχνές οι εμφανίσεις τους στα φρύγανα που κυριαρχούν 

στα χαμηλά υψόμετρα της Πάρνηθας, στους θαμνότοπους και στα βράχια υψηλότερα. Εκεί 

βγαίνουν ιδίως οι σαύρες και τα φίδια τους θερινούς μήνες, για να προσλάβουν θερμότητα 

καθισμένα σε επιφάνειες που ζεσταίνονται από τον ήλιο. Δύο είδη χελωνών (Μεσογειακή, 

Κρασπεδωτή) και δύο είδη φιδιών (Λαφίτης, Σπιτόφιδο), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 

ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ακόμη 3 είδη αμφίβιων και 10 είδη ερπετών προστατεύονται από 

διεθνείς συμβάσεις «( Βέρνης, Βόννης, Βιοποκιλότητας κ.λ.π.) και έχουν Ευρωπαϊκή αξία. 

Αναρίθμητα ασπόνδυλα, όπως τα έντομα, που εντυπωσιάζουν με τα χρώματά τους την 

άνοιξη. Πεταλούδες, σκαθάρια, λιβελούλες, αλογάκια της Παναγίτσας, μέλισσες, αράχνες 

και πολλά άλλα είδη γεμίζουν με την παρουσία τους το οικοσύστημα της Πάρνηθας και 

ολοκληρώνουν την αλυσίδα της ζωής σ’ αυτό. Ένα οικοσύστημα, πραγματικό στολίδι της 

χώρας μας, για τον ζωικό του πλούτο.  

Ο ρόλος της εδαφοπανίδας στη διατήρηση των οικοσυστημάτων της Πάρνηθας είναι 

βασικός γιατί μετέχει ενεργά στις θεμελιώδεις λειτουργίες του , όπως η ρύθμιση του 

κύκλου των θρεπτικών συστατικών, η διατήρηση της δομής του εδάφους, η στήριξη της 

τροφικής αλυσίδας κ.λ.π. Δυστυχώς δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για την εδαφοπανίδα. 

Ο πλέον σημαντικός βιότοπος στην Πάρνηθα από την άποψη του αριθμού των ειδών άγριας 

πανίδας που μπορεί να φιλοξενήσει, είναι ο βιότοπος των πυκνών θαμνώνων αειφύλλων 

πλατυφύλλων με αραιά διάσπαρτα άτομα Χαλεπίου πεύκης. Ακολουθεί ο βιότοπος του 

αραιού μικτού δάσους ελάτης-Χαλεπίου πεύκης και ο φτωχότερος βιότοπος σε αριθμό 

ειδών είναι του υψηλού  συμπαγούς δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης. 

Ειδικά για τα θηλαστικά, τον πλουσιότερο βιότοπο σε αριθμό αποτελούν οι θαμνότοποι, 

ακολουθούν τα δάση  πεύκης, τα δάση ελάτης και τέλος τα άγονα εδάφη καθώς και οι 

γεωργικές εκτάσεις. 

Για τα πουλιά, ο πλουσιότερος βιότοπος σε αριθμό πουλιών είναι οι θαμνότοποι – 

βοσκότοποι. Ακολουθεί το δάσος πεύκης, το δάσος ελάτης, οι γεωργικές καλλιέργειες και 

τέλος οι βράχοι και οι άγονες εκτάσεις. Τα περισσότερα όμως προστατευόμενα από τις 

διεθνείς συνθήκες «τρωτά» και «σπάνια» πουλιά βρίσκονται στο βιότοπο των 

«ορθοπλαγιών-βράχων, άγονων εδαφών». Για το λόγο αυτό, ο συγκεκριμένος βιότοπος έχει 

Ευρωπαϊκή Σημασία τουλάχιστον. 

Παρακάτω παραθέτουμε εικονες που αναφέρονται στην πανίδα της Πάρνηθας 

Ζαρκάδι(Capreolus capreolus) 



 

Τοιχόσαυρα 



 

ΧΕΛΩΝΑ testudo graeca 



 

ΧΕΛΩΝΑ Testodo hermanni 

 

ΧΕΛΩΝΑ Testodo marginata 



 

Λιακόνι 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΣ  



 

Πρασινόσαυρα 

 

Τοιχόσαυρα 

 



 

Λαφίτης 

 

Σπιτόφιδο 



 

Οχιά 

 

 

 

 



2.10 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΛΑΦΙ(CERVUS 

ELAPHUS) 

Το ελάφι είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας της Πάρνηθας και υπάρχει στο 

βουνό σε σημαντικούς πληθυσμούς χάρη στην αποτελεσματική προστασία του, ενώ έχει 

εξαφανιστεί σχεδόν από ολόκληρη την Ελλάδα. Η προστασία και η διατήρηση του 

οφείλεται σίγουρα στην έγκαιρη δημιουργία του Εθνικού Δρυμού (1961) και στην 

αποτελεσματική διαχείριση των δασικών υπηρεσιών ενώ σε άλλες περιοχές το λαθραίο 

κυνήγι οδήγησε στον αφανισμό του. 

Η Πάρνηθα είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδος όπου το κόκκινο ελάφι βρίσκεται σε 

ικανοποιητικούς αριθμούς και αποτελεί το μοναδικό φυσικό πληθυσμό, γεγονός ιδιαίτερης 

σημασίας σε εθνική κλίμακα. Έχει και Ευρωπαϊκή αξία ως πληθυσμός, καθώς έχει τη 

νοτιότερη απομονωμένη εξάπλωση του είδους, το οποίο αφθονεί στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση 

του είδους και την ανάδειξη της κοινωνικοοικονομικής του σημασίας, αφού πολλοί 

κίνδυνοι ελλοχεύουν την ύπαρξή του. 



 

Στην Πάρνηθα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ο πληθυσμός του κόκκινου ελαφιού 

εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 600 άτομα. 

Είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό της πανίδας στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Η ονομασία 

«κόκκινο» οφείλεται στο καφέ-κόκκινο χρώμα του τριχώματος το καλοκαίρι. Το κόκκινο 

ελάφι τρεφεται με κλαδια και φυλλα δεντρων καθως και με διαφορες ποες και για αυτο το 

λογο θεωρείται «μικτός βοσκητής». Τα διάφορα  υποείδη εμφανίζονται σε μια μεγάλη 

ποικιλία βιοτόπων. Είναι κατά κύριο λόγο δασόβιο είδος καθως ζει σε δάση κυρίως 

πλατύφυλλων ειδών ή και σε μικτά αραιά κωνοφόρα δάση.Το συγκεκριμένο είδος ελαφιού 

αρέσκεται να ζεί σε δάση με υπόροφο και άφθονα διάκενα,σε χορτολιβαδικές εκτάσεις 

καθώς και γενικά σε περιοχές που χαρακτηρίζονται απο ήπιες κλίσεις και ποικιλία ποώδους 



και θαμνώδους βλάστησης. Το χειμώνα κατεβαίνει σε περιοχές με μικρότερο υψόμετρο για 

αναζήτηση τροφής.Αυτό δέν αποτελεί πρόβλημα για το κόκκινο ελάφι γιατί βρίσκει 

καταφύγιο στα πευκοδάση αλλά και σε περιοχές που δεν καλύπτονται από χιόνι και ειναι 

προφυλαγμένες από ισχυρούς ανέμους. Το Φθινόπωρο όπου είναι και η εποχή 

αναπαραγωγής τους τα ζώα συγκεντρώνονται στα λιβάδια και στα διάκενα του δάσους.Τα 

καλοκαίρια τα συναντάμε σε μεγαλύτερα υψόμετρα και στα διάκενα του δάσους.Επιπλέον 

το καλοκαίρι εμφανίζονται σε επίπεδα λιβάδια και οροπέδια. Επιλέγει δροσερά σημεία, 

κυρίως Β-ΒΔ εκθέσεων, κοντά σε ρέματα και πηγές, αποφεύγοντας τις απότομες κλίσεις. 

 

2.11 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Η ΠΑΡΝΗΘΑ 

ΓΕΜΙΣΕ ΜΕ ΕΛΑΦΙΑ 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά την πανίδα του εθνικού δρυμού της πάρνηθας είναι η 

σημαντική αύξηση του πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού(cervus elaphys).Αυτό συμβαίνει 

καθως μετα την καταστροφικη πυρκαγια του 2007 εμφανιστηκε αφθονη βλαστηση στις 

καμμενες περιοχες του δρυμου με αποτελεσμα να μπορουνε να τρεφονται σε επαρκη 

βαθμο χωρις να χρειαζεται να μεταναστευσουν σε αλλες περιοχες της αττικης και της 

ελλαδας γενικοτερα.Παρόλα αυτά τα ελάφια εμποδίζουν την γρήγορη αναγέννηση του 

δάσους καθώς δεν αφήνουν τους σπόρους των φυτών και των δέντρων να βλαστήσουν σε 

μια ικανοποιητική ποσότητα αφανιζοντάς τους.Άλλοι παραμετροι που συμβαίνει αυτό το 

φαινόμενο είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας,η λαθροθηρία και η επέκταση των 

οικιστικών εκτάσεων τα οποία θεωρούνται ώς βασικοί παράγοντες απώλειας βιοτόπων που 

θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν κάποιοι πληθυσμοί του συγκεκριμένου είδους.Τέλος η 

έλλειψη φυσικών θηρευτών του ελαφιού όπως λύκοι,αλεπούδες,οι οποίοι θα αποτελούσαν 

μεγάλο κίνδυνο για τον πληθυσμό του ελαφιού και για την διατήρηση του 



είδους,διαδραματίζει ένα απο τους πιο βασικούς λόγους που συμβάλλουν στην αύξηση του 

πληθυσμού του κόκκινου ελαφιού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ 

 

 

3.1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Στήν Πάρνηθα έχουν γίνει πολλές ανθρώπινες επεμβάσεις οι οποίες υπάρχουν σε ένα μικρό 

μέρος του επιφανειακού εδάφους το οποίο έχει αλλοιωθεί/καταληφθεί απο ανθρωπογενές 

κατασκευές.Η επέμβαση στο επίπεδο της πανίδας είναι πιο σημαντική.Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει την φύτευση δέντρων απο άλλες περιοχές σε έκταση αρκετών εκατοντάδων 

στρεμμάτων όπως η Μαύρη Πεύκη Pinus nigra.Ακόμη περιλαμβάνει σε μικρότερο μεν 

ποσοστό την φύτευση Τραχείας Πεύκης Pinus brutia,των κυπαρισσίων Cupressus 

sempervirens και Cupressus arizonica αλλά και σε ακόμη μικρότερο ποσοστό την φύτευση 

της Δασικής Πεύκης Pinus sylvestris,της Κέδρας του Λιβάνου Cedrus libani,της Λεύκας 

Populus spp και άλλων ειδών.Τα διαταραγμένα εδάφη που βρίσκονται στις παρυφές του 

βουνού χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση διαφόρων ζιζανίων και επιγενών ειδών που 

είναι χαρακτηριστικά των διαταραγμένων εδαφών (Ailanthus altissima, Solanum 

elaeagnifolium κτλ) 

Όσον αφορά την πανίδα στην Πάρνηθα εκτός απο την εισαγωγή-εμπλουτισμό κάποιων 

Κόκκινων Ελαφιών έχει γίνει εισαγωγή Ζαρκαδιών Capreolus capreolus,Αγριοκάτσικων της 

Κρήτης («Κρι-Κρι») Capra aegagrus cretica αλλά και Νησιωτικών Περδικών Alectoris 

chukar.Ακόμη εμφανίζονται και άλλα εξωτικά ή οικοδίαιτα είδη με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τα σκυλιά Canis lupus familiaris και οι γάτες Felis silvestris catus. Είναι 

γνωστό εξάλλου ότι στα περιθώρια της(Τατόϊ) σημειώθηκε επισήμως για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα σμήνος ελεύθερων Πράσινων Παπαγάλων Psittacula krameri (Λατσούδης, 

1996).Τέλος στην περιοχή της Πάρνηθας έχει εμφανιστεί και το πλατώνι Dama dama 

(Γιαννάτος, προσωπική επικοινωνία) το οποίο εισήχθει αυθαίρετα απο ιδιώτες. 

Σε αρκετά σημεία της Πάρνηθας πρίν απο λίγες δεκαετίες γινόντουσαν αγροτικές 

δραστηριότητες όπως γεωργία και κτηνοτροφία.Αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων 

είναι η δημιουργία μικρών και μεγάλων ξεφώτων τα οποία αυξάνουν την συνολική 

βιοποικιλότητα του βουνού.Μάλιστα σε τέτοια ανοίγματα εμφανίζονται κάποια σπάνια και 

ενδημικά φυτά της Πάρνηθας όπως διάφοροι κρόκοι Crocus spp.,Κόκκινες τουλίπες Tulipa 

hageri, Κενταύρια Centaurea iberica holzmanniana κ.ά. 



Οι αλλοιώσεις και εισαγωγές ξενικών ειδών είναι περιορισμένες και δεν μετριάζουν την 

«οικολογική» αξία της περιοχής που στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της διατηρεί τον 

«φυσικό» της χαρακτήρα. 

Στην περιοχή της Πάρνηθας έχουν ζήσει κάποια απο τα μεγαλύτερα  χερσαία θηλαστικά της 

Ελλάδας όπως η Αρκούδα Ursus arctos, ο Λύκος Canis lupus, το Τσακάλι Canis aureus, το 

Ζαρκάδι Capreolus capreolus καθώς και το Κόκκινο Ελάφι Cervus elaphus (Αμοργιανιώτης 

1997, Σφήκας, 1985).Σήμερα έχουν εξαφανιστεί οι λύκοι,τα τσακάλια και οι αρκούδες ενώ 

υπάρχουν ελάχιστα ζαρκάδια τα οποία έχουν δραπετεύσει απο το εκτροφείο της Πάρνηθας 

3.2 Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Η πυρκαγιά στην Πάρνηθα ξεκίνησε στο τέλος ενος πρώορου αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερου 

καύσωνα ο οποίος διάρκησε πολλές μέρες.Η φωτιά προκλήθηκε απο σπινθήρες πυλώνων 

ηλεκτρικού της ΔΕΗ.Η φωτιά έκαψε μια σχετικά επίπεδη και βοσκημένη δασική έκταση και 

στίς 28/6/2007 εισήλθε στον εθνικό δρυμό καίγοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του.Η φωτιά 

σταμάτησε στην χαράδρα της χούνης.Αυτό συνέβη καθώς σε εκείνο το σημείο ξεκίνησε η 

καθοδική της πορεία εξαιτίας της παύσης της μεσημεριανής αύρας.Η φωτιά ώς γνωστόν  

 

ξεκινά ώς εκτόθερμη αντίδραση και συνεχίζει ώς ενδόθερμη.Η φωτιά της Πάρνηθας 

ξεκίνησε απο μία ζώνη που χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου όσων αφορά τις πυρκαγιές 

και εισήλθε στο δροσερό και γενικά «άκαυστο» ελατόδασος ώς ενδόθερμη αντίδραση.Η 

φωτιά έκαψε 49000 στρέμματα.Απο αυτά το 55%(27000 στρέμματα) βρίσκονται εντός της 

ζώνης NATURA η οποία έχει συνολική έκταση 149000 στρέμματα ενώ το 45%(16946 

στρέμματα) βρίσκονται εντός των ορίων του εθνικού δρυμού 

 

Χάρτης 1. Η καμένη έκταση της Πάρνηθας από την πυρκαγιά 



(49.000 στρ.) (υποδεικνύεται με γκρι χρώμα) 

WWF Ελλάς-Environet, 2007. Υπόβαθρο χάρτη: ΑΝΑΒΑΣΗ 

 

H φωτιά αφάνησε σχεδόν όλη την υπέργεια βλάστηση η οποία υπήρχε στους οικότοπους 

προτεραιότητας που υπάρχουν στο βουνό.Βέβαια το ίδιο δέν συνέβη και στον οικότοπο 

«8210-Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση» καθώς οι ζημιές εκεί 

ήταν πιο περιορισμένες.Η συγκεκριμένη πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε ως σαρωτικού τύπου 

γιατί κατακαίει το σύνολο της βλάστησης απο το δασικό τάπητα(φυλλάδα) μέχρι τα 

ψηλότερα κλαδιά της κόμης των δέντρων.Χάθηκε το εξαιρετικά ενδιαφέρον και 

περιορισμένο στο βουνό μικτό δάσος του Μαυρορέματος και της Ντράσιζας που συνέθεταν 

φυλλοβόλα και κωνοφόρα δέντρα. Κυρίως όμως χάθηκαν τα 2/3 του ελατόδασους.Το 



ιδιαίτερο ενδιαίτημα των βραχώδων εξάρσεων όπως και τα ανοικτά ασβεστολιθικά εδάφη 

έπαθαν λιγότερες ζημιές απο την πυρκαγιά.Σε αυτά τα σημεία φύονται τα δύο ενδημικά 

υποείδη του βουνού(Καμπανούλα της Πάρνηθας Campanula celsii subsp. parnesia και η 

Σιληνή της Πάρνηθας Silene oligantha subsp. parnesia) όπως και η Fritillaria obliqua η οποία 

είναι είδος που απαιτεί αυστηρή προστασία σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ 

Η αξιοπρόσεκτη χλωρίδα γεωφύτων η οποία βρίσκεται στα διάκενα των πιό αραιών 

συστάδων ελάτης και κυρίως σε δυσμενείς θεσεις για την ανάπτυξη αυτών των δέντρων 

φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό διασώθηκε καθώς τις πρώτες μέρες του φθινοπώρου 

εμφανίστηκαν και άνθισαν φθινοπωρινά κολχικά Colchicum sp. και στερνμπέργκια 

Sternbergia lutea. 

Απώλειες υπήρξαν στα εισαχθεέντα είδη δέντρων και την πανίδα.Όσον αφορά τα 

εισαχθέντα είδη δέντρων κάηκαν συστάδες Μαύρης Πεύκης (Χούνη,Καραβόλα κ.ά.), 

Τραχείας Πεύκης και Κυπαρισσιού (Κεραμίδι).Επιπλέον κάηκαν μικρότερες συστάδες, 

λόγχμες ή μεμονωμένα δέντρα Κέδρου του Λιβάνου, Δασικής Πεύκης κλπ.Όσον αφορά την 

πανίδα χάθηκαν μέσα στην φωτιά ζώα τα οποία δέν είχαν δυνατότητες διαφυγής όπως οι 

χελώνες καθώς και ζώα που απομακρύνθηκαν σε κατάσταση πανικού όπως οι λαγοί.Ακόμη 

βρέθηκαν δεκάδες νεκρές κρασπεδοχελώνες Testudo marginata οι οποίες περιλαμβάνονται 

στα είδη προτεραιότητας (Οδηγία 92/43/ΕΕ) που υπάρχουν στο βουνό.Υπάρχουν στην 

περιοχή και άλλα είδη που περιλαμβάνονται στα είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ όπως η Τρανομυωτίδα Myotis myotis η οποία κουρνιάζει όλο το χρόνο σε σπηλιές 

και κτίρια καθώς και η Πυρρομυωτίδα Myotis emarginatus η οποία το καλοκαίρι επιλέγει 

δέντρα ή κτήρια για να ζήσει.Σχετικά με τα δύο είδη φιδιων το Λαφίτη Elaphe 

quatuorlineata και το Σπιτόφιδο Elaphe situla μπορούν να γλιτώσουν από τη φωτιά μόνο 

εφόσον καταφύγουν βαθύτερα στο έδαφος 

Άλλες απώλειες που σχετίζονται με την πανίδα αφορούν τα Αγριοκάτσικα Capra aegagrus 

cretica.Αυτά προτιμούν το αραιό δασογενές και το βραχώδες περιβάλλον για την 

εγκαταστασή τους και μάλλον ζημιώθηκαν λιγότερο καθώς υπήρξαν περιορισμένες 

επιπτώσεις της φωτιάς στις κύριες εστίες τους (Χαράδρα Χούνης, Φαράγγι Γκούρας-

Ταμίλθι).Δέν υπήρξαν νεκρά πουλιά επειδή έχουν γενικά την ικανότητα να απομακρύνονται 

πετώντας μακριά από τη φωτιά, ενώ κάποια είδη προσελκύονται από τη φωτιά αφού 

βρίσκουν την ευκαιρία να τραφούν με τα έντομα που προσπαθούν να διαφύγουν (Whelan, 

1995).Αντίθετα ζημιώθηκαν τα αυγά,οι νεοσσοί και οι φωλιές των πουλιών και μάλιστα 

βρέθηκαν απανθρακωμένοι νεοσσοί Χουχουριστών Strix aluco δασόβιων δηλαδή 

κουκουβαγιών.Η φωτιά οδήγησε στο θάνατο πολλά ελάφια ενώ ο πληθυσμός τους δέκτηκε 

ένα μεγάλο πλήγμα καθώς χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του κύριου θερινού τους βιότοπου 

που κατά γενική ομολογία συνέπιπτε με το δροσερό ελατόδασος.Γενικά το δασογενές 

περιβάλλον και ένας οριακά σωζόμενος πληθυσμός της ενδημικής Κεφαλληνιακής Ελάτης 

συμπυκνώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και μαζί βέβαια ό,τι σχετίζεται με αυτό: δασόβια 

πουλιά, ενδοδασογενής χλωρίδα, μύκητες, λειχήνες,ώριμο δασικό έδαφος κλπ. 

Η χρονική περίοδος που ξέσπασε η φωτιά ήταν στην αρχή του καλοκαιριού πρίν ακόμη 

ολοκληρωθεί η αναπαραγωγική περίοδος πολλών ζώων και η ωρίμανση των σπόρων 

πολλών φυτών.Για αυτό το λόγο στο ελατόδασος βρέθηκαν νεοσσοί χουχουριστών Strix 



aluco αλλά και μισο-απανθρακωμένοι νεοσσοί αυτών των πουλιών στις καμένες εκτάσεις 

καθώς και νεοσσοί των πτηνών Καλόγερων Parus major.Γενικά τα είδη ζώων που εκείνη την 

περίοδο διαττηρούσαν νεοσσούς ζημιώθηκαν σε τεράστιο βαθμό όπως για παράδειγμα το 

Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας για 

τα Πτηνά 79/409.Τέλος η πυρκαγιά οδήγησε στο θάνατο μικρά ελάφια λόγω της απώλειας 

βλάστησης και των δύσκολων συνθηκών που δημιούργησε για τα ελάφια. 

3.3 ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

Οι έμμεσες απώλειες δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν.Γνωρίζουμε οτι είδη που επιλέγουν 

πιό ανοικτά περιβάλλοντα θα επωφεληθούν από την νέα κατάσταση.Τις πρώτες μέρες μετά 

την πυρκαγιά παρατηρήθηκαν στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα εκεί που βρίσκοταν το 

πρώην ελατόδασος κάποια αρπακτικά που προτιμούν ανοικτό πεδίο για να κυνηγήσουν 

όπως γερακίνες και φιδαετοί. Μετά τη φωτιά παρατηρήθηκαν στο πρώην ελατόδασος 

κορακοειδή που προφανώς εκμεταλλεύτηκαν την πρόσκαιρη πηγή τροφής των θυμάτων 

της φωτιάς. 

Το δασικό περιβάλλον που χάρις σε αυτό ζούσε μια ιδιαίτερη ποικιλία μικροοργανισμών 

λόγω της καύσης του θα δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες διαβίωσης για τους δασόβιους 

οργανισμούς που περιέχει.Μερικά απο τα πιο αξιοπρόσεκτα και ιδιαίτερα είδη της 

Πάρνηθας που έχουν άμεση σχέση με το δασικό περιβάλλον είναι τα πουλιά 

Ελατοπαπαδίστες Parus ater,Πυρροβασιλίσκοι Regulus ignicapillus, Κοκκινολαίμηδες 

Erithacus rubecula, Καμποδεντροβάτες Certhia brachydactyla, Μακρονούρηδες ή Αιγίθαλοι 

Aegithalus caudatus όπως και Σταυρομύτες Loxia curvirostra.Δυστηχώς μέχρι να 

αποκατασταθεί πλήρως το δασικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν η υπαρξή τους απο το 

μεγαλύτερο μέρος της έκτασης θα αγνοείται. 

Μετά την πυρκαγιά στην Πάρνηθα συνέχισαν να υπάρχουν στο δασικό της περιβάλλον 

Δασομυωξοί Glis glis και μάλιστα όχι στο καμένο της τμήμα.Περιστασιακά παρατηρήθηκαν 

οι σκίουροι Sciurus vulgaris οι οποίοι έτσι και αλλιώς βρίσκονταν σε οριακά επίπεδα.Η 

βλάστηση,η χλωρίδα και το δασικό έδαφος ίσως και να βλαφτούν περισσότερο απο τα όρια 

της κανονικής χρήσης εξαιτίας των ελαφιών τα οποία θα καταφύγουν στο ελατόδασος έστω 

και για κάλυψη.Γενικά το ώριμο δασικό έδαφος το οποίο εκτός απο προϊόν μακρόχρονης 

διαδικασίας είναι και αλληλένδετο στοιχείο του δασογενούς περιβάλλοντος (Ντάφης, 1986) 

θα εξαφανιστεί για πολλά χρόνια απο μεγάλο μέρος της περιοχής καθώς και οτιδήποτε 

σχετίζεται με αυτό όπως η εδαφική πανίδα,η χλωρίδα,οι μύκητες και όλα τα σχετικά. 



3.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Α)ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Η επίδραση του δάσους στο κλίμα της Αθήνας εξαρτάται απο δύο παράγοντες α)την 

διαφορά θερμοκρασίας των δύο περιοχών η οποία δημιουργείται απο την παρουσία 

δέντρων.Η διαφορά αυτή δημιουργεί την αύρα του δάσους.β)την τοπογραφία του 

βουνού(κλίση πλαγιών)που δημιουργεί τους αναβατικούς και καταβατικούς ανέμους ενώ 

επηρεάζει και την ροή πάνω και γύρω απο το βουνό 

Για την ακρίβεια 

1)Η αύρα του δάσους.Είναι μια ροή δροσερού αέρα ανάμεσα στο ψυχρότερο δάσος και την 

θερμότερη πόλη κατά την διάρκεια της ημέρας που αντιστρέφεται κατά την διάρκεια της 

νύκτας οπότε και γίνεται πιο ασθενής και με μικρότερη ικανότητα εισχώρησης 

2)Αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι.Κατά την διάρκεια της ημέρας λόγω της θέρμανσης 

του εδάφους η θερμοκρασία του αέρα που βρίσκεται σε επαφή με την πλαγιά του βουνού 

είναι μεγαλύτερη απο την θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα γεγονός που οδηγεί στην 

άνοδο θερμού αέρα κατά μήκος της πλαγιάς.Το βράδυ αντίθετα παρατηρείται κάθοδος 

ψυχρού αέρα λόγω της ψύξης του εδάφους  

3)Ροή αέρα πάνω απο το βουνό.Η ροή του αέρα πάνω απο το βουνό καθορίζεται απο το 

ύψος του βουνού,την ταχύτητα του ανέμου στην κορυφή του και το ύψος της 

αναστροφής.Άν η υπόβαθρο ροή είναι ασθενής και το ύψος της αναστροφής σε αρκετά 

μεγαλύτερο ύψος απο την κορυφή του βουνού τότε ο αέρας περνάει πάνω απο το βουνό 

αλλά δεν κατεβαίνει ώς τους πρόποδες.Άν η υπόβαθρος ροή είναι αρκετά ισχυρή και η 

αναστροφή στο ύψος περίπου του βουνού τότε παρατηρούνται πολύ ισχυροί καταβατικοί 

άνεμοι τύπου hydraulic jump.Άν η αναστροφή είναι κάτω απο την κορυφή του βουνού τότε 

η ροή δεν μπορεί να κατέβει κάτω απο το ύψος της αναστροφής και δεν μπορεί να 

επηρεάσει τους πρόποδες 

Στο καμένο δάσος αυξάνεται σημαντικά η θερμοκρασία εδάφους αλλά δεν συμβαίνει το 

ίδιο με την θερμοκρασία του αέρα.Έγινε αναφορά σε πειραματικές μετρήσεις 

θερμοκρασίας καθ’ύψος που πραγματοποιήθηκαν απο το ινστιτούτο του Κολοράντο σε 

καμένη και μή καμένη πλευρά στην ίδια πλαγιά δάσους με τον ίδιο 

προσανατολισμό.Παρατηρούμε ότι παρόλο που η θερμοκρασία στην καμένη μεριά είναι 

μεγαλύτερη μέχρι και 6 ° C,η θερμοκρασία αέρα στα 2μ δεν ξεπερνάει τους 0.5° C.Γενικά 

μετά απο υπολογισμούς καταλάβαμε ότι η πιο συνηθισμένη κατάσταση στην Πάρνηθα 

είναι ο αέρας βόρειας συνιστώσας να μην μπορεί να υπερπηδήσει την κορυφή 



Οι δυνατές συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που επικρατούν στην Αθήνα είναι οι 

εξής 

1)Ασθενής υπόβαθρη ροή που οδηγεί στην ανάπτυξη τοπικών 

ροών(αναβάτες,καταβάτες,θαλάσσια αύρα,αύρα του δάσους) 

2)Αλληλεπίδραση υπόβαθρης ροής(βόρειας διεύθυνσης) με την αύρα του Σαρωνικού.Το 

ύψος αναστροφής σε αυτή την περίπτωση είναι 600-700 μ 

3)Ισχυρή υπόβαθρη ροή(βόρειας διεύθυνσης) με διαφορετικό ύψος αναστροφής 

Για κάθε μία απο αυτές τις περιπτωσεις μπορούμε να αναλύσουμε τις διαφορές που θα 

παρατηρήσουμε συγκριτικά με τις συνθήκες που υπήρχαν στην Πάρνηθα πρίν την πυρκαγιά 

και τις συνθήκες που επικρατούν τώρα που έχει καεί η βόρεια πλεύρα της Πάρνηθας 

1)Ασθενής υπόβαθρη ροή 

Σε αυτή την περίπτωση ο δροσερός θαλάσσιος αέρας ο οποίος προέρχεται απο την 

θάλασσα του Σαρωνικού πρός την Αθήνα καταλήγει στους πρόποδες της Πάρνηθας.Ακόμη 

στις πλαγιές της Πάρνηθας αναπτύσσονται θερμοί αναβάτες οι οποίοι ανεβαίνουν το βουνό 

ενώ παράλληλα η ασθενής δροσερή αύρα του δάσους συντελεί στην πτώση της 

θερμοκρασίας στους πρόποδες του βουνού.Το βράδυ εξαιτίας της ανάπτυξης των 

κατεβατών το βουνό συνεισφέρει πολύ σημαντικά στον δροσισμό των βορείων 

προαστείων.Αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει καθόλου μετά την καταστροφή της βόρειας 

πλευράς της Πάρνηθας λόγω της διατήρησης του δάσους από την νότια πλευρά.Άν 

καιγόταν η νότια πλευρά της Πάρνηθας δεν θα γινόταν το ίδιο λόγω της μή ύπαρξης της 

αύρας του δάσους ενώ οι καταβάτες δεν θα ήταν τόσο δροσεροί όσο προηγουμένως αφού 

θα κατέβαιναν την καμένη πλαγιά 

2)Αλληλεπίδραση υπόβαθρης ροής(ροής βόρειας διεύθυνσης) με αύρα 

Σε αυτή την περίπτωση η αύρα του Σαρωνικού δεν φτάνει μέχρι τους πρόποδες της 

Πάρνηθας εξαιτίας του αντίθετου βόρειου ανέμου.Η μεγάλη διαφορά σε αυτή την 

περίπτωση είναι ότι δεν δημιουργούνται η αύρα του δάσους και οι αναβάτες στις πλαγιές 

του βουνού εξαιτίας της επίδρασης της υπόβαθρης ροής και της χαμηλής αναστροφής (στα 

600-700μ).Με αυτό το τρόπο διαμορφώνονται οι συνθήκες για την Πάρνηθα έτσι ώστε ο 

αέρας που περνά πάνω απο το βουνό να μην καταφέρνει να φτάσει στην Αθήνα αλλά να 

παραμένει πάνω απο το ύψος του βουνού.Η εξαφάνιση του δάσους  απο την βόρεια 

πλευρά του βουνού μετά την πυρκαγιά αλλάζει την όλη κατάσταση.Αυτό συμβαίνει επειδή 

ο αέρας περνώντας απο την καμμένη βόρεια πλαγιά του βουνού θερμαίνεται με 

αποτέλεσμα να συσσωρεύεται σχετικά θερμότερος αέρας πάνω από την πόλη και να 

δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για εκδήλωση καύσωνα 

3)Ισχυρής υπόβαθρη ροή(βόρειας διεύθυνσης) 

Σε αυτή την περίπτωση ο αέρας ανάλογα με το ύψος της αναστροφής θα μπορούσε να 

παραμείνει πάνω απο την πόλη ή να κατέβει μέχρι τους πρόποδες.Πρίν την εκδήλωση της 

πυρκαγιάς η συγκεκριμένη κατάσταση δημιουργούσε συνθήκες δροσιάς στα βόρεια 



προάστια.Μετά την καταστροφή της βόρειας πλαγιάς λόγω της πυρκαγιάς δεν αλλάζει η 

θερμοκρασία του αέρα όταν κατεβαίνει την νότια πλευρα καθώς περνάει πάνω απο το 

δάσος.Στην περίπτωση όμως που καιγόταν η νότια πλευρά η κατάσταση θα άλλαζε ραγδαία 

γιατί ο αέρας που κατάκλυζε τα βόρεια προάστεια θα ήταν σχετικά θερμότερος εξαιτίας της 

διελευσής του απο την υποτιθέμενη καμένη νότια πλευρά 

Όλα αυτά συνοψίζονται στα εξής 

1)Η Πάρνηθα συμβάλλει στο δροσισμό των βορείων προαστείων 

2)Με βάση τη μέχρι τώρα ερευνητική γνώση και την βιβλιογραφία δεν αναμένεται η 

βόρεια/βορειοδυτική καμένη πλευρά της Πάρνηθας να επηρεάσει ιδιαίτερα την κατανομή 

της θερμοκρασίας αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας σε κλιματολογική βάση(εκτός 

απο περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που ο αέρας μπορεί να κατέβει την νότια πλαγιά) 

3)Ενα τέτοιο όμως συμπέρασμα πρέπει να διερευνηθεί με προσομοιώσεις με τη βοήθεια 

αριθμητικού μοντέλου για όλες τις αντιπροσωπευτικές μετεωρολογικές συνθήκες 

Β)ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2007 

Οι εστίες προέλευσης των διαφόρων ιχνοστοιχείων τα οποία μπορούν να ρυπαίνουν τα 

υπόγεια νερά και τα εδάφη είναι δύο και διακρίνονται στις 1)φυσικές εστίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα μεταλλεύματα,τα διάφορα πετρώματα και την ηφαιστειότητα μιας 

περιοχής.2)Ανθρωπογενείς εστίες οι οποίες περιλαμβάνουν τις διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες που συντελούνται στην επιφάνεια της Γής.Τέτοιες είναι τα εργοστάσια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,τα λιπάσματα,οι βιομηχανικές μονάδες καθώς και τα 

εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές καλλιέργειες,στις χωματερές,στις 

μεταλλευτικές δραστηριότητες κτλπ 

Με βάση την πυρκαγιά της Πάρνηθας πρέπει να εξεταστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που οφείλονται στην τέφρα που κάλυψε την καμένη περιοχή.Αυτό γίνεται επειδή αυτό το 

ανόργανο στοιχείο περιέχει διάφορα ανόργανα άλατα και βαρέα μέταλλα τα οποία με τις 

οργανικές ενώσεις αποτελούν τους φυσικούς ιστούς.Στην περίπτωση της Πάρνηθας θα 

εξετάσουμε το αποτέλεσμα που είχε η διασπορά της τέφρας λόγω των βροχοπτώσεων στην 

επιφάνεια του εδάφους και στον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και τις επιπτώσεις που 

δημιουργήθηκαν στο νερό είτε αυτό χρησιμοποιείται ώς πόσιμο είτε ώς αρδευτικό 

Γενικά ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ανακαλυφτούν οι εστίες προέλευσης των 

διαφόρων χημικών στοιχείων όπως και της τέφρας που δημιουργήθηκε απο την πυρκαγιά 

με βάση τις χημικές αναλύσεις των διαφόρων χημικών στοιχείων.Τέλος είχε σκοπό να 

ερευνηθούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα των υπόγειων νερών καθώς και το γεγονός ότι 

αναπτύχθηκαν διάφοροι μικροοργανισμοί στο ανόργανο και οργανικό υπόστρωμα 

Η Πάρνηθα αποτελείται απο διάφορους σχηματισμούς όπως τις αλλουβιακές 

προσχώσεις,τις αποθέσεις κλειστής λεκάνης Σκούρτων,σχηματισμούς που στη βάση τους 

αποτελούνται απο εναλλασσόμενα στρώματα λιμναίας φάσης,αργίλων,μαργών και 

ψαμμιτών με παρεμβολές κροκαλοπαγών.Τέλος αποτελείται απο 

ασβεστόλιθους,δολομιτικούς 



ασβεστόλιθους,δολομίτες,φυλλίτες,ψαμμίτες,αρκόζες,γραουβάκες και αργιλικουύς 

σχιστόλιθους  

Αφού έγινε η δειγματοληψία προσδιορίστικαν κάποιες παράμετροι όπως η θερμοκρασία,το 

Ph.Aπο την δειγματοληψία προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα  

1)Αποδείκτηκε ότι το δείγμα των 15 πηγών της Πάρνηθας είναι κατάλληλο. 

2)Έγιναν 2 δειγματοληψίες μία στις αρχές Οκτωμβρίου και μία στο τέλος του Νοεμβρίου.Η 

δειγματοληψία στις αρχές Οκτωμβρίου απέδειξε ότι τα νερά των πηγών Κορομηλά και 

Μεσιανό είναι κατάλληλα για πόση. 

3)Τα νερά των πηγών Αγία Τριάδα,Μόλα και Παλαιοχώρι της επαναληπτικής 

δειγματοληψίας ήταν κατάλληλα για πόση.Αυτή η διαφορά παρατηρήθηκε λόγω της άνισης 

κατανομής της τέφρας στην επιφάνεια του εδάφους καθώς και στην ένταση των 

βροχοπτώσεων που σε συνδυασμό με τον σχετικά ρηχό υδροφόρο ορίζοντα έδινε την 

δυνατότητα στους μικροοργανισμούς να έχουν πρόσβαση σε αυτόν και η ποιότητα του 

νερού να υποβαθμίζεται. 

4)Εμφανίζονται διάφοροι μικροοργανισμοί λόγω της εμφάνισης μικροβίων καθώς το νερό 

αποθηκεύεται σε δεξαμενές χωρίς να εφαρμόζονται μέθοδοι απολύμανσης 

5)Εξαιτίας της διασποράς της τέφρας λόγω των βροχοπτώσεων η χημική σύσταση των 

υπόγειων νερών μπορεί να υποστεί κάποιες συνέπειες το οποίο όμως προς το παρόν δεν 

είναι εμφανές 

Η ανάπτυξη μικροοργανισμών στα νερά οφείλεται γενικά στο ανόργανο και οργανικό 

υπόστρωμα της τέφρας που μπορεί να διασπείρεται στην επιφάνεια του υδροφόρου 

ορίζοντα και εξαιτίας αυτού του γεγονότος τα νερά χάνουν την αρχική ποιοτική τους αξία 

Γ)ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Οι παράμετροι που μελετούνται για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου είναι οι εξής 

α)η έκταση και η ένταση της καταστροφής 

β)οι μορφολογικές κλίσεις των εδαφών της κατεστραμμένης περιοχής αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής 

γ)ο προσανατολισμός των πλαγιών σε σχέση με τις εκτιμούμενες βροχοπτώσεις 

δ)τα πετρώματα που εμφανίζονται σε κάθε περιοχή και ο διαχωρισμός και χαρακτηρισμός 

τους ως υδροπερατά ή αδιαπέρατα  

ε)η μελέτη των χαρακτηριστικών των κοιτών και των κύριων ρεμάτων κυρίως στην περιοχή 

εκφόρτισης  

στ)η χωροταξική ανάπτυξη των οικιστικών-βιομηχανικών περιοχών και η θέση εν γένει των 

υποδομών 



Οι περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας προέκυψαν με την επεξεργασία των 

ανωτέρω στοιχείων σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και είναι οι παρακάτω 

α)Το ρέμα της Αγίας Τριάδας το οποίο αποστραγγίζει μια σχετικά μικρή περιοχή με 

περιορισμένες καμένες εκτάσεις και διατρέχει στη συνέχεια περιοχές των Θρακομακεδόνων 

και του Μενιδίου  

β)Το ρέμα του Γιάννουλα το οποίο αποστραγγίζει μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή απο την 

οποία η μεγαλύτερη έκταση είναι κατεστραμμένη και είναι δυνατό να κατακλύσει περιοχές 

του Θριάσιου πεδίου και ιδιαίτερα του Ασπροπύργου και της παράκτιας ζώνης 

γ)Το Μαυρόρεμα το οποίο αποστραγγίζει μια μεγάλη κατεστραμμένη περιοχή ενσωματώνει 

και άλλα ρέματα κατά μήκος του και τελικά καταλήγει στον Ασωπό ποταμό ο οποίος 

εκβάλλει στην περιοχή του Χαλκουτσίου-Ωρωπού 

δ)Τα ρέματα Ξηρόρεμα και Σαρανταπόταμος τα οποία αποστραγγίζουν σχετικά μικρή 

περιοχή είναι πιθανό να προσβάλλουν περιοχές του Θριάσιου πεδίου και ιδιαίτερα βόρεια 

της Ελευσίνας και ανατολικά της Μάνδρας από όπου και διέρχονται 

ε)Το ρέμα Μπιθισακκούλι το οποίο αποστραγγίζει την ευρύτερη περιοχή της δυτικής 

Πάρνηθας και των Σκούρτων διέρχεται απο την περιοχή του Κλειδιού και του Άγιου Θωμά 

και ενσωματώνεται στον Ασωπό ποταμό στην περιοχή της Τανάγρας 

Με κριτήριο τη θέση των οικιστικών και βιομηχανικών περιοχών,την θέση των έργων 

υποδομής αλλά και την διάταξη των κοιτών των ρεμάτων συμπεραίνουμε τα εξής όσον 

αφορά την πλημμυρική επικινδυνότητα 

α)Το ρέμα Γιάννουλα έχει υψηλή επικινδυνότητα και μπορεί να προσβάλλει οικιστική 

περιοχή του Ασπροπύργου,έργα υποδομής τα οποία είναι κατασκευασμένα κατά μήκος της 

κοίτης του αλλά και τις βιομηχανικές μονάδες της παραλιακής ζώνης.Ο βαθμός 

επικινδυνοτητάς του αυξάνεται κατακόρυφα απο το γεγονός ότι η κοίτη του ρέματος 

Γιάννουλα σε πολλά σημεία έχει αποφραχθεί από απορρίψεις μπαζών και σκουπιδιών 

β)Το ρέμα της Αγίας Τριάδας διακρίνεται απο υψηλή επικινδυνότητα λόγω της υψηλής 

αστικοποίησης του Μενιδίου και του γεγονότος ότι τα έργα διευθέτησης και απαγωγής 

μπορεί να μην επαρκούν λόγω της σχεδιασής τους με διαφορετικά δεδομένα ενώ 

ταυτόχρονα σε διάφορες περιπτώσεις έχουν ελλειπή συντήρηση και εμφανίζουν φραγμούς 

απο απορρίψεις υλικών 

γ)Το ρέμα Μαυρόρεμα όπως και το Μπιθισακκούλι επειδή δεν διέρχονται απο περιοχές με 

ιδιαίτερη σημασία (οικιστική,βιομηχανική κτλπ) δεν παρουσιάζουν υψηλή 

επικινδυνότητα.Με βάση το γεγονός οτι τροφοδοτούν τον Ασωπό ποταμό είναι τρομερά 

επικίνδυνα για τις περιοχές των Οινοφύτων όπως και για την περιοχή που εκβάλλει ο 

ποταμός.Μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται η οικιστική παράκτια ζώνη του 

Χαλκουτσίου-Ωρωπού 



δ)Τα ρέματα Ξηρόρεμμα και Σαρανταπόταμος δεν διέρχονται απο περιοχές με έντονη 

αστικοποίηση καθώς και απο βιομηχανοποιημένες περιοχές καθώς χαρακτηρίζονται απο 

μικρή επικινδυνότητα και απο χαμηλό κίνδυνο 

Δ)ΤΟ ΟΖΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

Το όζον και τα μικροσωματίδια λόγω της καταστροφής του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας 

θα αυξηθούν στα ύψη σχηματίζοντας ενα θάλαμο αερίων πάνω απο την Αθήνα.Η 

θερμοκρασία θα αυξηθεί μέχρι και 3-4 βαθμούς ενώ μέχρι και χαμηλότερες θερμοκρασίες 

θα δημιουργήσουν έντονη δυσφορία.Τέλος οι πλημμύρες θα είναι πολύ χειρότερες απο 

πρίν. 

Η Πάρνηθα θεωρείται ανώτατο οικοσύστημα το οποίο σημαίνει ότι έχει πολύ μεγαλύτερες 

δυνατότητες όσον αφορά την παραγωγή οξυγόνου,το’ φιλτράρισμα’ των ρύπων,τον 

δροσισμό της ατμόσφαιρας και την υδατοκράτηση του εδάφους.Η Πάρνηθα με βάση το 

γεγονός ότι η Πεντέλη και ο Υμμητός έχουν καταπονηθεί απο το τσιμέντο και τις 

καταπατήσεις έχει τεράστια επίδραση στο μικροκλίμα της Αττικής. 

Η παραγωγή οξυγόνου μειώθηκε κατά 30% στην Αττική μετά τις πυρκαγιές του 1995 στην 

Πεντέλη.Γενικά θεωρείται αναμενόμενο ότι η θερμοκρασία στην Αττική θα αυξηθεί 

κατακόρυφα 

ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα έχει επιπτώσεις στην αύξηση των ρύπων και του 

όζοντος.Γενικά η ανάπτυξη του όζοντος ευνοείται απο την ηλιοφάνεια και τις υψηλές 

θερμοκρασίες.Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την απουσία 

φυσικών φίλτρων όπως τα δέντρα θα ωθεί το όζον σε επικίνδυνες τιμές που μπορεί να 

οδηγήσουν σε αναπνευστικά προβλήματα και το χειρότερο σε καρκινογενέσεις. 

Η καταστροφή του δάσους θα οδηγήσει σε τρομερή αύξηση των τιμών των 

μικροσωματιδίων και άλλων επικίνδυνων ρύπων.Οπως είπε ο δασολόγος-

περιβαλλοντολόγος Νίκος Χλύκας <<η Πάρνηθα λειτουργούσε ως ‘φίλτρο’ για τους 

ρύπους,τα μικροσωματίδια και γενικά την μόλυνση της πρωτεύουσας.Τα δέντρα μπορούν 

να απορροφούν τις βλαβερές ουσίες ακόμη και απο τις βιομηχανίες της περιοχής.Πλέον 

όμως μεγάλο μέρος της διαδικασίας <<καθαρισμού>> της ατμόσφαιρας έχει ακυρωθεί>>. 

Το δάσος έχει την ικανότητα να συγκρατεί πολύ μεγάλες ποσότητες υδάτων που 

προέρχονται απο χιόνια ή βροχή.Η πολιτεία για αυτόν τον λόγο όμως θα πρέπει να 

μεριμνήσει για τον σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.Μεγάλες ζημιές προβλέπεται 

να συμβούν στα δυτικά και βορειοδυτικά προάστεια που βρίσκονται στις παρυφές του 

βουνού.Παρόλα αυτά ζημιές θα υποστεί και η υπόλοιπη Αττική ενώ όπως επισημαίνει ο 

κ.Βάρρας ‘άν μάλιστα δεν γίνει συντονισμένη προσπάθεια καθαρισμού των καμένων 

εδαφών το θαλάσσιο οικοσύστημα θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά λόγω της μεταφοράς 

των σταχτών και των αποκα’ί’διών η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τον βυθό της 

θάλασσας’. 



ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ 

Σε περίπτωση που δεν ληφθούν άμεσα μέτρα η μείωση της αντοχής των κατοίκων της 

Αττικής στις υψηλές θερμοκρασίες και με βάση ένα οξύ αίσθημα δυσφορίας που θα 

επικρατεί στην ατμόσφαιρα θα εξελιχθεί σε σημαντικό πρόβλημα.Αυτό το φαινόμενο 

εμφανίζεται στις υψηλές θερμοκρασίες.Το χειρότερο όμως είναι ότι προσβάλει κυρίως 

άτομα μικρής ηλικίας,ηλικιωμένους και γενικότερα όσους έχουν αναπνευστικά 

προβλήματα ακόμη και σε φυσιολογικές θερμοκρασίες εξαιτίας της δραματικής μείωσης 

του περιαστικού πράσινου.Όπως επισημαίνει ο κ.Βάρρας <<αυτό που αναμένουμε είναι η 

επιδείνωση του λεγόμενου δείκτη δυσφορίας.Ένα δέντρο μεσαίου μεγέθους ισοδυναμεί με 

3 κλιματιστικά ενώ 3 μουριές μεσσαίου μεγέθους μπορούν να χορηγήσουν σε έναν 

άνθρωπο το οξυγόνο της ζώης του>>.Πλέον ενώ χρειαζόταν να φτάσουμε στους 45 

βαθμούς Κελσίου για να θεωρηθεί η ατμόσφαιρα αποπνικτική,η θερμοκρασία των 37 ή 38 

βαθμών θα προκαλεί απο μόνη της προβλήματα καθώς θα παρουσιάζεται ολοένα και πιο 

συχνά.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 H ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑΣ 

 

4.Α)Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

Η φωτιά είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας ο οποίος δρά συνεχώς στα Μεσογειακά 

Οικοσυστήματα.Για αυτό το λογό τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται ώς 

πυρο-επαγόμενα ή πυρο-προσαρμοσμένα. 

Για την ακρίβεια τα φυτά για να καταπολεμήσουν την εμφάνιση της φωτιάς εφαρμόζουν 

προσαρμοσμένες στρατηγικές.Αυτές είναι οι εξής 

1)Ο σχηματισμός μόνιμων εδαφικών τραπεζών απο σκληροπεριβληματικά 

σπέρματα(Leguminosae,Cistaceae) 

2)H παραγωγή σκληρών καρπών που σχηματίζουν επίγειες τράπεζες σπερμάτων(Pinaceae) 

3)H παραγωγή οφθαλμών στη βάση του βλαστού(‘τράπεζα οφθαλμών’) όπως στους 

περισσότερους αείφυλλους θάμνους 

4)Ο σχηματισμός υπόγειων βολβών όπως συμβαίνει στα περισσότερα γεώφυτα 

Παρακάτω αναφέρουμε τις φάσεις αναγέννησης που διανύει το δάσος μετά την 

καταστροφή του απο πυρκαγιά 

Φάση 1)Ονομάζεται 1
ο
 μεταπυρικό έτος το οποίο περιλαμβάνει τα χαμηλά ποσοστά 

κάλυψης,τον πλούτο και την αφθονία των ψυχανθών,τη διάκριση δύο ορόφων και την 

επικράτηση ποώδους βλάστησης. 



Φάση 2)Ονομάζεται 2
ο
-4

ο
 μεταπυρικό έτος το οποίο περιλαμβάνει την επικράτηση 

ποώδους βλάστησης,τον πλούτο και την αφθονία ψυχανθών,την ανάπτυξη ορόφου 

χαμηλών θάμνων,τον εμπλουτισμό φυτοκοινότητας,τα υψηλά ποσοστά κάλυψης και την 

αφθονία αγρωστωδών. 

Φάση 3)Ονομάζεται 4
ο
-9

ο
 μεταπυρικό έτος το οποίο περιλαμβάνει την επικράτηση 

ξυλώδους βλάστησης,τον μειωμένο αριθμό ειδών,την μειωμένη αφθονία ποωδών και την 

κυριαρχία ορόφου ψηλών ή χαμηλών θάμνων. 

Φάση 4)Ονομάζεται 2
η
 μεταπυρική δεκαετία στην οποία πραγματοποιείται ο σχηματισμός 

δενδρώδους ορόφου με ενισχυμένη συμμετοχή pinus halepensis και ο πρόσκαιρος 

εμπλουτισμός φυτοκοινότητας.  

Φάση 5)Ονομάζεται μετά το 40
ο
 έτος στην οποία παρατηρείται δασική φυσιογνωμία 

βλάστησης με σαφή διάκριση τριών ορόφων και πλούτος ειδών ανάλογος του τύπου της 

φυτοκοινότητας.  

Τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης διαθετουν την τρομερή ιδιότητα να αναγεννηθούν μετά την 

φωτιά χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση το οποίο τεκμηριώνεται απο την μέχρι 

και σήμερα δημοσιευμένη επιστημονική γνώση.Τελικά διαπιστώθηκε ότι τα δάση που 

κάηκαν ήταν ώριμα και διέθεταν επαρκή αριθμό κώνων και σπερμάτων και άν τα 

‘αφήσουμε στην ησυχία τους ειναι σίγουρο οτι θα ξαναδημιουρηθούν νέα άτομα Πεύκης 

μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. 

Οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη ζώνη των μεσογειακών πευκοδασών και 

θαμνώδων διαφοροποιούνται στη ζώνη ανάπτυξης των ελατοδασών.Για την ακρίβεια δεν 

εμφανίζονται τόσο παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας,το ύψος βροχόπτωσης είναι 

μεγαλύτερο,οι χειμωνιάτικες θερμοκρασίες είναι σημαντικά χαμηλότερες ενώ κατά την ίδια 

περίοδο επικρατεί υγρονέφωση. 

Εξελικτικά δεν υπήρξε κάποιος ειδικός λόγος για να εφοδιαστούν αυτά τα ψυχρόβια είδη 

με ειδικούς μηχανισμούς απόκρισης απέναντι στην φωτιά επειδή αυτή δεν ήταν στοιχείο 

του φυσικού κύκλου ζωής τους.Τα έλατα αναπτύσσονται σε μεσογειακές κλιματικές 

συνθήκες και για αυτό το λόγο δεν έχουν αντιμετωπίσει την φωτιά ώς μια κυκλικά 

επαναλαμβανόμενη φυσική διαταραχή με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πώς να 

ανταποκριθούν σε αυτή.Έτσι όλο αυτό δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα στην αναγέννηση 

των πληθυσμών τους και γενικότερα στο οικοσυστημά τους. 

4.Β)ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Δεν πρέπει να εισέλθουμε στο δάσος για να κόψουμε κορμούς ή κλαδιά για να κάνουμε 

κορμοδέματα το οποίο θα αλλάξει τη χωροθέτηση των διαθέσιμων κώνων και 

σπερμάτων,για να <<διασπείρουμε χαλίκια και λίθους επειδή οδηγούν σε μείωση της 

διάβρωσης>> αλλά και για να ανοίξουμε λάκκους έτσι ώστε να φυτέψουμε οποιοδήποτε 

είδος διαθέτουν τα ελληνικά φυτώρια.Η τοποθέτηση κορμών για να αποτρέψουμε πιθανή 

διάβρωση του εδάφους θα έχει ώς άμεσο αποτέλεσμα την τροποποίηση της 



διαθεσιμότητας των σπερμάτων.Με βάση αυτό δεν χρειάζεται κάποια παρέμβαση στις 

επίπεδες και με μικρή κλίση θέσεις. 

Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε επιστημονικά πράγματα που αφορούν την αναγέννηση της 

Κεφαλληνιακής Ελάτης μετά απο πυρκαγιά.Η παγιωμένη τακτική η οποία εφαρμόζεται στην 

περίπτωση των καμένων ελατοδασών είναι η αναδάσωση κυρίως με μαύρη πεύκη.Αυτό 

συμβαίνει προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομπρέλα η οποία θεωρείται ότι θα προσφέρει 

σκιά στα σπέρματα της ελάτης ώστε να φυτρώσουν καθώς και στα μικρά έλατα έτσι ώστε 

να αναπτυχθούν. 

Τα σπέρματα της ελάτης απαιτούν σκοτάδι και χαμηλές θερμοκρασίες για να φυτρώσουν 

όπως μας έχει αποδείξει η ίδια η φύση.Παρόλα αυτά σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μετρήσεις 

η μεγαλύτερη πυκνότητα νεαρών ατόμων ελάτης εμφανίζεται στα διάκενα που 

δημιουργούν μεταξύ τους  τα ώριμα άτομα.Γενικα το καλυτερο που μπορει να γινει απο 

καθε αποψη ειναι να αφησουμε το ελατοδασος της Παρνηθας να αναγγενηθει απο μονο 

του με τις διαδικασιες που του επιτρεουν τα ορια του. 

Είναι ολέθριο λάθος η αξία ενός οικολογικού συστήματος όπως ένας Εθνικός Δρυμός να 

μετριέται με τα ανθρώπινα μέτρα και να στοχεύουμε στην μετατροπή του σε ένα 

περιστασιακό δάσος ή σε ένα άλσος. 

Οι προσπάθειες αναδάσωσης που έχουν γίνει μέχρι τώρα οδήγησαν σε αμφιλεγόμενα 

αποτελέσματα.Για παράδειγμα στο Σούνιο χρησιμοποιήθηκαν μπουλντόζες που 

εξυπηρετούσαν την ανάδευση και όχι την αναδάσωση. 

Όταν η αναδάσωση γίνεται με φυτό που χαρακτηρίζεται μη ενδημικό αλλοιώνει αυτόματα 

την ταυτότητα του οικοσυστήματος αφού αποτελεί πράξη οικολογικής αυτοκτονίας.Τα 

μέτρα που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης απο το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  είναι τα εξής 

α)Η συλλογή ενός τόνου σπερμάτων κεφαλληνιακής ελάτης χωρίς όμως να γνωρίζουμε τον 

τρόπο επίτευξης ενός τέτοιου εγχειρήματος απο την στιγμή που δεν είχε ληφθεί μέριμνα 

για κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. 

β)Ανακοινώθηκε ότι θα φυτευτούν ξένα είδη προς της ελληνική χλωρίδα όπως ο αείλανθος 

και η ψευδακακία.Ειδικά το δεύτερο το οποίο προέρχεται απο την Κίνα παράγει στις ρίζες 

του ουσίες που σε εκχύλισμα χρησιμοποιούνται ώς ζιζανιοκτόνα.Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να αναφέρουμε ότι η Ευρωπα’ι’κή Ένωση για να εξοντώσει αυτό το είδος απο τις περιοχές 

στις οποίες υπάρχει δαπανά εκατομμύρια ευρώ και παρόλα αυτά εμείς στοχεύουμε να το 

εισάγουμε στην Πάρνηθα το οποίο αποτελεί έγκλημα για τον Δρυμό. 

Ώς συμπέρασμα καταληγουμε ότι υπάρχει επιστημονική μέθοδος και γνώση που πρέπει να 

ακολουθήσουμε.Γενικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να αποτελείται απο 

σωστή οικολογική γνώση όπως για παράδειγμα πώς μεγαλώνουν τα δέντρα και πότε θα 

καλύψει η ανάπτυξη του υποορόφου το ποσοστό που δεν δημιουργεί διάβρωση.Τέλος 

οφείλουμε να θεμελιώσουμε κανόνες  για την εφαρμογή τους σε συστήματα λήψης 

αποφάσεων που εχούν εφαρμοστεί επιτυχημένα σε άλλες χώρες. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

 

5.1)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Εξατίας της  πυρκαγιάς που συνέβη στην Πάρνηθα το καλοκαίρι του 2007 καταστράφηκε 

ένα σημαντικό τμήμα του οικοσυστηματός της.Ώς γνωστόν το κοινό χαρακτηριστικό των 

δασικών πυρκαγιών είναι ότι θάμνοι και δέντρα ηλικίας δεκάδων και εκατοντάδων όπως 

και το πολύπλοκο και αλληλοεπηρεαζόμενο οικοσύστημα αποτελείται απο ζωντανούς και 

μη οργανισμούς το οποίο όμως μπορεί να εξαφανιστεί σε διάστημα λίγων ωρών.Ο 

μοναδικός τρόπος για να ολοκληρωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η διαδικασία της 

αποκατάστασης είναι να μελετηθεί και να σχεδιαστεί απο επιστήμονες που γνωρίζουν 

πάρα πολύ καλά οικοσυστήματα του συγκεκριμένου είδους.Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι 

η διαδικασία της αποκατάστασης είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύχρονη. 

Η αρμόδια Δασική Αρχή οφείλει να ανακυρήξει την καμένη περιοχη ως αναδασωτέα 

αγνοώντας την σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης και της κοινής γνώμης,τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που ψάχνουν να βρούν τα αίτια,τους υπεύθυνους αυτής της καταστροφής,τους 

δημοσιογράφους όπως και ανθρώπους άσχετους με το συγκεκριμένο θέμα οι οποίοι 

εμφανίζονται στα τηλεοπτικά κανάλια με στόχο να αποδώσουν ευθύνες και να υποδείξουν 

διάφορους τρόπους για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων.Έτσι θα προστατεύσει 

την καμένη περιοχή απο τους καταπατητές της Δημόσιας Δασικής γης δημιουργώντας μια 

πολυεπιστημονική ομάδα απο ειδικούς επιστήμονες.Εξαιτίας του γεγονότος οτι τα 

πρωτοβρόχια του φθινοπώρου μπορούν να προκαλέσουν αναπόφευκτα προβλήματα όπως 

είναι η διάβρωση και η παράσυρση του εδάφους αφού ώς γνωστόν η περίοδος που 

προκαλούνται οι δασικές πυρκαγιές ειναι η καλοκαιρινή ξεκίνησε να πραγματοποιείται 

μελέτη που είχε ώς στόχο την ολοένα και πιο σύντομη αποκατάσταση  του ευρύτερου 

οικοσυστήματος.Ο κυριότερος στόχος των υπευθύνων αφού όμως έγινε πρώτα η 

υλοτόμηση των καμένων δέντρων που θα χρησιμοποιηθούν στη στερέωση της γης ήταν η 

κατασκευή έργων για την στερέωση των εδαφών.Αυτά τα έργα υλοποιούται με την 

δημιουργία κλαδοπλεγμάτων,κορμοδεμάτων και μικρών φραγμάτων μέσα στα υπάρχοντα 

ρέματα.Τα καμένα δέντρα που χρησιμοποιήθηκαν  στη στερέωση της γης αφού πρώτα 

υλοτομήθηκαν μετακινήθηκαν απο το δάσος πρίν ξεκινήσει η φυσική αναγέννηση του 

δάσους και οι όποιες αναδασωτεές εργασίες.Αυτό συνέβει γιατί στην περίπτωση που αυτα 

παραμείνουν ιστάμενα μέσα στις καμένες εκτάσεις πραγματοποιείται πολύ αργά η σήψη 

τους ενώ ταυτόχρονα όσα απο αυτά πέφτουν προκαλούν σημαντική ζημιά στην 

αναγέννηση του δάσους. 

Τα δασικά οικοσυστήματα της Πάρνηθας που αφανίστηκαν απο την πυρκαγιά 

διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες.Ας φανταστούμε μια οριζόντια νοητή γραμμή οπου 

στο επάνω μέρος της βρίσκεται το ελατόδασος και χαμηλότερα το πευκόδασος.Η σημασία 

αυτής της διάκρισης είναι τεράστια καθώς με αυτό το τρόπο μπορούν να εφαρμοστούν δύο 

διαφορετικές κύριε στρατηγικές για την αποκατάσταση της βλάστησης. 



Είναι αδύνατο να υπάρξει φυσική αναγέννηση απο την στιγμή που οι κώνοι των  δέντρων 

και ο σπόρος του ελατοδάσους που κάηκε δέν είχαν ωριμάσει ακόμη.Το μοναδικό που 

μπορεί να συμβεί είναι η πραγματοποίηση τεχνητών αναδασώσεων για την 

επανεγκατάσταση της ελάτης απο την στιγμή που οι φυτεύσεις φυταρίων ή οι σπορές στο 

ανοικτό περιβάλλον συχνά αποτυγχάνουν.Η ελάτη τα πρώτα χρόνια της ζωής της αυξάνεται 

με πολύ αργούς ρυθμούς και χαρακτηρίζεται ώς σκιόφυλλο είδος αφού καταφέρνει να 

αναγεννηθεί σε περιβάλλοντα με σκιά.Το κατεστραμένο απο την πυρκαγιά ελατόδασος 

αποτελεί απίδα προστασίας για τα νεαρά φυτάρια.Γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις η 

Δασική Υπηρεσία εφαρμόζει μια τεχνική φύτευσης Μαύρης Πεύκης η οποία ευδοκιμεί στην 

ίδια ζώνη που βρίσκεται η ελάτη παρουσιάζοντας μικρές απώλειες στις αναδασώσεις.Πλέον 

ειναι σίγουρο ότι η ελάτη θα αρχίσει να ξαναδημιουργείται με φυσικούς μηχανισμούς απο 

τα παρακείμενα ελατόδεντρα ή στην περίπτωση τεχνητής ευρυσποράς όταν η Μαύρη 

Πεύκη φτάσει σε ηλικία 5-8 ετών και είναι πραγματικά σημαντικό να χρησιμοποιηθεί 

γενετικό υλικό απο την ίδια περιοχή της Πάρνηθας και όχι ξένο σύμφωνα με τους κλάδους 

της οικολογίας γενετικής και δασοκομίας. 

Το πευκόδασος της Πάρνηθας αποτελείται απο Χαλέπιος Πεύκη η οποία συγκρατεί τον 

ζωντανό σπόρο σε κλειστούς κώνους για πολλά χρόνια.Με την σειρά τους οι συγκεκριμένοι 

κώνοι ανοίγουν απελευθερώνοντας τους σπόρους μετά απο την πυρκαγιά οι οποίοι σπόροι 

αφού φυτρώσουν στις αρχές του φθινοπώρου επαναφέρουν την πεύκη.Επιπλέον η Δασική 

Υπηρεσία αξιολογεί την επιτυχία της φυσικής αναγέννησης και επεμβαίνει μόνο αν 

χρειαστεί  παιρετέρω φύτευση στα σημεία που το αποτέλεσμα της φυσικής σποράς δεν 

είναι ικανοποιητικό. 

Στη χαμηλή ζώνη της Πάρνηθας επικρατεί θαμνώδης βλάστηση με μεγάλα κενά κάτω απο 

την χαλέπιο πεύκη.Η θαμνώδης αυτή βλάστηση διαθέτει προσαρμοστικότητα στης 

πυρκαγιές έτσι ώστε όταν πλήττονται απο αυτές να καταστρέφεται μόνο το υπέργειο μέρος 

του περιβληματός τους χωρίς να νεκρωθεί το ριζικό τους σύστημα.Και σε αυτή την 

περίπτωση πρίν και μετά τα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου το ριζικό σύστημα αρχίζει να  

φυτρώνει πραγματοποιώντας με φυσικό τρόπο το έργο της αποκατάστασης. 

Με το να γίνεται η αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος με τεχνητές επεμβάσεις 

στο ελατόδασος ή με φυσικούς τρόπους δεν είναι σίγουρο οτι η επαναφορά,η βιολογική 

αποκατάσταση και η ισορροπία της βλάστησης θα επανέλθει στα αρχικά επίπεδα.Το δάσος 

είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη οντότητα.Σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του 

οικοσυστήματος κατέχουν α)η αλληλεπίδραση των ζωντανών στοιχείων όπως τα δέντρα,τα 

ετήσια φυτά,οι θάμνοι καθώς και τα ζώα όλων των βαθμίδων,β)η αλληλεπίδραση του 

εδάφους,του νερού και του αέρα και γ)η μικροχλωρίδα και η μικροπανίδα.Στους 

τελευταίους αυτούς οργανισμούς οφείλεται η διάσπαση της οργανικής ύλης που 

συγκεντρώνεται στο έδαφος όπως και η ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων που λιπαίνει 

το έδαφος του δάσους και αποτελούν φυσικά κρίκο της τροφικής αλυσίδας.Μπορεί το 

έδαφος να μην καίγεται απο την πυρκαγιά όμως πολλά βιοστοιχεία του 

εξαφανίζονται.Ακόμη το έδαφος διαβρώνεται και υποβαθμίζεται αφού εναντιώνεται στο 

νερό.Σε αυτό συντελεί και η απουσία της βλάστησης όπως και των άλλων βιοστοιχείων.Το 

πρώτο βασικό βήμα κατέχει η επαναδημιουργία αυτότροφων φυτών αφού η επαναφορά 

τους δεν βοηθάει στην άμεση αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του 



οικοσυστήματος.Τα αυτότροφα φυτά παράγουν ζωντανό και νεκρό υλικό προοδευτικά και 

για αυτό το λόγο ξεκινάνε να αναπτύσσονται πάνω σε αυτά πληθυσμοί ετερότροφων 

οργανισμών.Με το να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο η τροφική αλυσίδα τα πρώτα χρόνια μετά 

την πυρκαγιά τα μεγάλα θηλαστικά και τα πτηνά δεν επανέρχονται στο καμμένο μέρος 

επειδή η χαμηλή βλάστηση που επικρατεί δεν θα μπορεί να τα προστατεύσει και να 

καλύψει την ανάγκη τους για τροφή.Λογικά θα καταφεύγουν στις γυμνές εκτάσεις όπου 

υπάρχει τροφή.Συνήθως τα μικρά ζώα,τα απρακτικά πουλιά και τα επρετά επιστρέφουν 

συντομότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα της πανίδας.Δυστηχώς είναι σίγουρο οτι το 

δασικό οικοσύστημα της Πάρνηθας για να ξαναρχίσει να λειτουργεί ώς δάσος με ισορροπία 

σε όλα τα επίπεδα ζωής θα πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια.  

5.2)ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν μετά την πυρκαγιά στην Πάρνηθα παρατίθενται 

παρακάτω.Συγκεκριμένα α)έγινε αεροφωτογράφηση της καμένης έκτασης. 

β)Αποτυπώθηκε και χαρτογραφήθηκε η καμένη έκταση του Δρυμού. 

γ)Οι καμένες εκτάσεις της Πάρνηθας κυρήχθηκαν άμεσα αναδασωτέες. 

δ)Πραγματοποιήθηκαν κάποια έργα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ τα οποία είναι απαραίτητα όπως η 

κατασκευή γραγμάτων ανασχέτησης πλημμυρών και συγκράτησης φερτών 

υλικών.Παράλληλα έγινε η μελέτη και η άμεση κατασκευή των αντιδιαβρωτικών-

αντιπλημμυρικών έργων που ηταν απαραίτητα μετά την πυρκαγιά. 

ε)Έγινε μελέτη της αναδάσωσης και της διαμόρφωσης του τοπίου του Δρυμού.Ακόμη έγινε 

μελέτη έργου που είναι ειδικό στην πυροπροστασία. 

στ)Πάρθηκαν διαφόρων ειδών διοικητικά μέτρα όπως είναι η απαγόρευση της βοσκής στις 

καμένες δασικές εκτάσεις,η προστασία της πανίδας κτλπ. 

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων της Αττικής μετά την πυρκαγιά που συνέβει στις 28/7/2007 

στην Πάρνηθα προέβει στις παρακάτω ενέργειες  

α)Μελέτησε την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της 

Πάρνηθας. 

β)Μελέτησε την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και ρεμάτων στις περιοχές της Αγίας 

Τριάδας,της Χούνης και του Αγίου Γεωργίου.Επιπλέον μελέτησε την αναδάσωση και την 

διαμόρφωση του συγκεκριμένου τοπίου. 

γ)Μελέτησε την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων που έλαβαν χώρα στο ρέμα της 

Γιαννούλας. 

δ)Μελέτησε την κατασκευή του δασικού φυτωρίου που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας 

Τριάδας. 



Επιπλέον η Διεύθυνση Αναδασώσεων της Αττικής προέβει σε ειδική μελέτη των 

αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Πάρνηθας. Αυτή η ειδική 

μελέτη σκόπευε στην συγκράτηση της επιφάνειας του εδάφους και στο να αποφευχθούν οι 

πλημμύρες στους Θρακομακεδόνες και στις Αχαρνές.Ακόμη σκοπός της είναι η συγκράτηση 

του νερού αλλά και η διήθηση που προκαλείται απο τις φθινοπωρινές και χειμερινές 

βροχοπτώσεις.Τέλος σκόπευε στο να προστατευτεί η συγκεκριμένη καμένη έκταση απο την 

περαιτέρω υποβάθμιση. 

 5.3)ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

Τα μέτρα που έλαβε το δασαρχείο της Πάρνηθας προκειμένου να προστατεύσει την άγρια 

πανίδα του εθνικού δρυμού και κυρίως τα μεγάλα θηλαστικά όπως τα ελάφια,τα ζαρκάδια 

κτλπ καθώς και τους βιοτόπους τους είναι τα εξής  

α)Κύρηξε την Πάρνηθα ώς αναδασωτέα και ταυτόχρονα απαγόρευσε την βόσκηση. 

β)Απαγόρευσε την κυκλοφορία στους δασικούς δρόμους  ολόκληρο το 24ωρο εξαιρώντας 

όμως τα οχήματα των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών. 

γ)Το δασαρχείο Πάρνηθας σε συνεργασία και με άλλους φορείς τοποθέτησε τροφή και 

δεξαμενές νερού σε συγκεκριμένα σημεία περάσματος και συγκέντρωσης των ελαφιών 

προκειμένου να απομακρυνθούν σταδιακά απο τις καμένες περιοχές. 

δ)Φρόντισε να εντοπίσει,να συλλέξει και να μεταφέρει τα αδύναμα και τραυματισμένα 

ελάφια προκειμένου να τους παραχθούν πρώτες βοήθειες και περίθαλψη σε αντίστοιχα 

κέντρα.Γενικά μεταφέρθηκαν τρία ελάφια τα οποία όμως απεβίωσαν παρά τις προσπάθειες 

των κτηνιάτρων. 

ε)Έγιναν άμεσες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και την απομακρυνθούν τα 

απανθρακωμένα θηλαστικά.Αυτές οι ενέργειες είχαν ώς στοχο να μήν δημιουργηθούν 

εστίες μόλυνσης στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και να αποφευχθεί η μετάδοση πιθανών 

ασθενειών και σε άλλα αδύναμα μέλη των πληθυσμών με δεδομένο το αυξημένο στρες και 

τους τραυματισμούς. 

στ)Με την συμμετοχή των υπαλλήλων του Δασαρχείου της Πάρνηθας πραγματοποιήθηκαν 

περιπολίες ολόκληρο το 24ωρο ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν τα γειτονικά δασαρχεία 

(Αιγάλεω,Θήβας),τα αστυνομικά τμήματα και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας (ΚΣΕ) για την 

εκτέλεση μέτρων τα οποία είχαν ώς στόχο την πάταξη της λαθροθηρίας. 

5.4)ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠ ΚΑΙ ΤΟ WWF 

Σε δηλώσεις του ο διευθυντής του WWF Ελλάς τόνισε <<αν παρθούν εγκαίρως τα 

απαραίτητα μέτρα τα οποία θα μειώσουν το θερμικό ισοζύγιο της πόλης τότε η κατάσταση 

μπορεί να βελτιωθεί.Τα αρμόδια Υπουργεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να προβούν 

στην άμεση εφαρμογή των μέτρων που προτείνουν το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος 

και η Ομάδα Φυσικής Κτηριακού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ>>.Τα μέτρα που προτείνονται 



προκειμένου να εξισσοροποιηθεί όσο το δυνατόν γίνεται η αναμενόμενη αλλαγή του 

κλίματος της Αττικής είναι τα εξής  

α)Οι ελεύθεροι και αδόμητοι χώροι της Αθήνας πρέπει να μετατραπούν σε ψυχρές 

οάσεις.Το γεγονός οτι η προσθήκη νέων κτιρίων επιβαρύνει το θερμικό ισοζύγιο της πόλης 

και οι ελεύθεροι χώροι στην Αττική μειώνονται ασταμάτητα κάνουν επιτακτική αυτή την 

μετρατροπή. 

β)Οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να προτιμούν τα Μέσα Συλλογικής Μεταφοράς για τις 

μετακινήσεις του στην πόλη.Ακόμη πρέπει να γίνεται έλεγχος της κίνησης των οχημάτων 

στην πόλη καθώς η θερμότητα που εκλύεται απο τα οχήματα μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι και 1 βαθμό Κελσίου. 

γ)Πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια για όλα τα νέα κτήρια προκειμένου να παρουσιάζουν 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά αλλά και να περιοριστεί η δόμηση στο λεκανοπέδιο. 

δ)Η βελτίωση των παλαιών κτηρίων πρέπει να γίνει με χρήση πράσινων ορόφων ή ψυχρών 

χρωμάτων καθώς αυτά τα υλικά μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της θερμοκρασίας στην 

πόλη μέχρι και 3 βαθμούς Κελσίου. 

ε)Οι δρόμοι,τα πεζοδρόμια και οι ακάλυπτοι χώροι πρέπει να κατασκευαζονται με ψυχρά 

υλικά.Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η χρήση ακατάλληλων υλικών για την κατασκευή 

δρόμων,πεζοδρομίων και ακάλυπτων χώρων οδηγέι σε υπερβολική αύξηση της 

επιφανειακής θερμοκρασίας της πόλης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 

στ)Επειδή η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ελλάδα είναι περιορισμένη και το οποίο 

έχει ώς αποτέλεσμα την εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση ενέργειας,την αύξηση του 

απαιτούμενου φορτίου αιχμής για τον κλιματισμό των κτηρίων όπως και την έκλυση 

εξαιρετικά σημαντικών ποσών ανθρωπογενούς θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον 

πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί άμεσα και να εφαρμοστεί η Ευρωπα’ι’κή Οδηγία για την 

ενεργειακή ποιότητα των κτιρίων. 

Η καταστροφή της Πάρνηθας έχει κάνει επιτακτική την εφαρμογή των συγκεκριμένων 

μέτρων τα οποία είναι ούτως ή άλλως απαραίτητα για το λεκανοπέδιο της Αττικής.Το 

Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace και το WWF Ελλάς υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες 

προτάσεις και αναλαμβάνουν να ασκήσουν πίεση προς τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την άμεση εφαρμογή τους. 

5.5)Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Ο σκοπός της αναδάσωσης που έγινε στην Πάρνηθα είναι να απανεγκατασταθεί το 

ελατόδασος αλλά και να προστατευτεί το έδαφος του απο την διάβρωση.Όπως προέβλεπε 

ο γενικότερος σχεδιασμός δεν έγιναν προσπάθειες αναδάσωσης του δάσους της Χαλεπιού 

Πεύκης καθώς οι ειδικοί αναμένουν την φυσική αναγγένηση και ανασυγκρότηση του.Για 

τεχνητή αναδάσωση στο ελατοδάσος της Πάρνηθας επιλέχθηκαν κάποιες επιφάνειες οι 

οποίες βρίσκονται μακριά απο τα όρια της άκαυστης έκτασης καθώς εκεί πέρα η 



δυνατότητα διασποράς είναι ελάχιστη.Τέλος η αναδάσωση στον Εθνικό Δρυμό της 

Πάρνηθας θα γίνει σε βάθος χρόνου αφού ως εγχείρημα χαρακτηρίζεται τρομερά 

δύσκολο,μακροχρόνιο και δαπανηρό και δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι θα μας 

εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.Η επιλογή των επιφανειών που χρειαζόντουσαν 

άμεση αναδάσωση έγινε με τα εξής κριτήρια α)τις εδαφικές και τις γεωλογικές συνθήκες 

του Δρυμού,β)το ανάγλυφο και την εκθεσή του.Για την ακρίβεια προτιμήθηκαν οι βόρειες 

και βορειοανατολικές εκθέσεις οι οποίες διέθεταν απο μέτριες έως ήπιες κλίσεις.γ)Την 

θέση των συγκεκριμένων επιφανειών αφού επιλέχθηκαν αυτές που μπορούν να είναι όσο 

το δυνατόν πιο ορατές απο το υπάρχον οδικό δίκτυο. 

Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναδάσωση είναι 

τέσσερεις και συγκεκριμένα 

Πρώτον η αναδάσωση θα γίνει σε έκταση που ανέρχεται στα 900 στρέμματα παρόλο που το 

ελατόδασος ανέρχεται στα 21.800 στρέμματα.Με λίγα λόγια η διαδικασία της αναδάσωσης 

θα είναι μόνο το 0,04%. 

Δεύτερον η αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί με την διάνοιξη λάκκων και την φύτευση 

βολοφυτών. 

Τρίτον δεν θα εφαρμοστεί η σπορά σε πινάκια παρόλο που σε ορισμένες θέσεις ίσως να 

είναι απαραίτητη.Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα γίνει τέτοια σπορά είναι η μικρή 

φυτρωτικότητα των σπόρων της ελάτης στην Πάρνηθα αλλά και το μεγάλο υψόμετρο που 

παρουσιάζουν αυτές οι θέσεις το οποίο τις εκθέτει σε όψιμους παγετούς.Μάλιστα οι 

όψιμοι παγετοί μπορεί να πλήξουν τα αρτίφυτρα 

Τέταρτον για τουλάχιστον τρία χρόνια θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης όπως η 

άρδευση,το σκάλισμα κτλπ. 

Το κριτήριο με το οποίο επιλέχθηκε η Πάρνηθα για αναδάσωση είναι το γεγονός οτι 

αποτελεί Εθνικό Δρυμό.Συγκεκριμένα η Πάρνηθα επιλεχθηκε για αναδασωση καθώς τα 

είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι απολύτως προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο 

οικοσυστημικό περιβάλλον,θα εξελίσσονται σε δέντρα εξασφαλίζοντας την περαιτέρω 

φυσική αναγέννηση με σπορά ή αναβλάστηση ενώ και η αντοχή τους στις πυρκαγιές θα 

είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. 

5.6)ΤΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Α)ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων ιδιοτήτων των εδαφών του Δρυμού μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέσω της γρήγορης επανεγκατάστασης της φυσικής βλάστησης.Οι παράμετροι που 

λαμβάνονται υπόψην προκειμένου να επιλέξουμε την καταλληλότερη μέθοδο είναι οι εξης 

α)οι διαθέσιμοι πόροι,β)οι προτεραιότητες,γ)οι ανάγκες για την προστασία των ευαίσθητων 

περιοχών και δ)οι εδαφικές συνθήκες.Γενικά μετά απο κάποια πυρκαγιά δημιουργούνται 

ελαφρώς έως και μετριώς διαταραγμένα εδάφη.Ελαφρώς διαταραγμένα ονομάζονται τα 

εδάφη των οποίων οι φυσικές,χημικές και βιολογικές τους ιδιότητες σε υπερβολικά μικρό 

βαθμό προκειμένου να επιτευχθεί η βλάστηση.Αντιθέτως μετριώς διαταραγμένα 



ονομάζονται τα εδάφη στα οποία δεν υπάρχει ο επιφανειακός ορίζοντας.Τέλος το 

δασοπονικό είδος,η φύση του γεωλογικού υλικού,οι κλιματικές συνθήκες,τα φυσικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής,το είδος του εδάφους και τα μέτρα για την πρόληψη της 

περαιτέρω διάβρωσης αποτελούν μαζί με την φωτιά τους παράγοντες απο τους οποίους 

εξαρτάται η διατάραξη των εδαφών. 

Β)ΤΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

Στην Πάρνηθα χρησιμοποιήθηκαν εδαφοβελτιωτικά υλικά προκειμένου να στεφτεί με 

επιτυχία η προσπάθεια επανεγκατάστασης της βλάστησης και της αυξησής 

της.Εδαφοβελτιωτικό υλικό ονομάζεται κάθε υλικό το οποίο όταν προστεθεί στο έδαφος 

βελτιώνει τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του εδάφους.Φυσικές ιδιότητες του 

εδάφους αποτελούν η διαπερατότητα,η αποστράγγιση,η συγκράτηση και η διήθηση του 

νερού,οι βιολογικές ιδιότητες,ο αερισμός και η δομή.Στις χημικές ιδιότητες του εδάφους 

περιλαμβάνονται η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων,η ρυθμιστική ικανότητα,τα θρεπτικά 

στοιχεία και τέλος το pH.Τα εδαφοβελτιωτικά μέσα θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση του 

περιβάλοντος καθώς θα αναπτυχθεί το ριζικό του σύστημα και γενικά αυτό των φυτών.Τα 

εδαφοβελτιωτικά μέσα θα πρέπει να αναμιγνύνονται με το έδαφος προκειμένου να έχουν 

αυξημένη αποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον στην Πάρνηθα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας δηλαδή την 

επανεγκατάσταση και την αύξηση της βλάστησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

λεγόμενα υλικά mulching τα οποία τοποθετούνται πάντα στην επιφάνεια του εδάφους.Ο 

στόχος αυτών των υλικών είναι ο περιορισμός της εξάτμισης και της επιφανειακής 

απορροής,η μείωση των ζιζανίων και η μείωση των ακραίων θερμοκρασιών στο έδαφος της 

Πάρνηθας το οποίο αυτόματα σημαίνει την μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι και την 

αυξησή της την άνοιξη.Τέλος αρκετά απο τα υλικά mulching μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατευθείαν ώς μέσα βελτίωσης του εδάφους ενώ μερικά απο αυτά μπορούν να δράσουν με 

τον ίδιο τρόπο μετά την αποσύνθεση τους. 

5.7)Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Ο σκοπός της μελέτης των αντιδιαβρωτικων και αντιπλημμυρικων εργων που έγιναν στην 

Πάρνηθα είναι η συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους,η αποφυγη των πλημμυρών,η 

μείωση των διαβρώσεων,η συγκράτηση και η διήθηση των φθινοπωρινών και των 

χειμερινών βροχών και τέλος η προστασία των καμένων εδαφών απο την περαιτέρω 

υποβάθμιση. 

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα υλοτομήθηκαν τα καμένα δέντρα και επιπλέον 

διασκορπίστηκαν τα υπολλείματα της συγκεκριμένης υλοτόμησης όταν αυτό κρίθηκε 

απαραίτητο.Δημιουργήθηκαν κορμοδέματα και ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν 

ξυλοφράγματα ή κλαδοδεματα στα σημεία όπου αυτό ήταν απαραίτητο.Τα ξυλοφράγματα 

κατασκευάστηκαν προκειμένου να συγκρατηθούν τα χώματα,τα κλαδία και οτιδήποτε άλλο 

μπορεί να συμπαρασύρει το νερό των βροχών.Οι κορμοσειρές οι οποίες κατασκευάστηκαν 

απο κορμούς των καμένων δέντρων τοποθετήθηκαν σε ολόκληρη την καμένη έκταση. 



Τα αντιδιαβρωτικά έργα κατασκευάστηκαν σε έκταση περίπου 28.000 

στρεμμάτων.Τοποθετήθηκαν κορμοδέματα και κλαδοπλέγματα σε έκταση 1.784.380,37 

τετραγωνικά μέτρα και επιπλέον τοποθετήθηκαν ξυλοφράγματα σε έκταση 4045,51 

τετραγωνικά μέτρα.Γενικά ολοκληρώθηκε το 20,11% των ξυλοφραγμάτων που 

προβλεπόταν να κατασκευαστεί αλλά και το 54,14% των κορμοδεμάτων και των 

κλαδοπλεγμάτων που προβλεπόταν να κατασκευαστούν. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ο υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ.Γ.Σουφλιάς αποφάσισαν τα παρακάτω μέτρα 

προκειμένου να αποκατασταθεί η καμένη έκταση της Πάρνηθας.Συγκεκριμένα  

1)Να γίνει ολοκληρωμένη Μελέτη Αναδάσωσης και Ανάδειξης του περιβάλλοντος του 

Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. 

2)Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια να γίνει μελέτη 

και κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων είτε με κορμοδέματα είτε με 

κορμοφράγματα στα σημεία που είναι απαραίτητο προκειμένου να συγκρατηθεί το έδαφος 

και να μήν εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στις πληγείσες περιοχές. 

3)Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και την οικεία Περιφέρεια να χρηματοδοτήσουν άμεσα μαλιστα προκειμένου να 

αποκτηθούν ζωοτροφές και μικρές κατασκευές ποτίσματος έτσι ώστε να επιτεχθεί άμεση 

φροντίδα στα ελάφια του Δρυμού. 

4)Να υλοτομηθούν και να απομακρυνθούν τα καμένα δέντρα καθώς και τα δέντρα των 

οποίων το ύψος φτάνει το 1-1,50 μέτρο απο το έδαφος αλλά και να γίνει προσπάθεια 

θρυματοποίησης τους για να χρησιμοποιηθούν ώς οργανική ύλη. 

5)Στα σημεία όπου υπάρχουν έντονες κλίσεις και μάλιστα σε σημεία που έχουν κλίση πάνω 

απο 25% να τοποθετηθούν κλαδοπλέγματα και βαθμίδες οι οποίες είναι κατασκευασμένες 

απο υλικό που προέρχεται απο τα καμένα δέντρα έτσι ώστε να προστατευτεί το έδαφος 

απο την διάβρωση. 

6)Για να διευκολυνθεί η άμεση αναδάσωση των καμένων περιοχών να χαραχθούν άμεσα 

προσωρινές δασοδρομές οι οποίες δεν διέρχονται απο τις καμένες περιοχές. 

7)Να γίνει άμεση υδρομάστευση των πηγών και να τοποθετηθούν προσωρινά δεξαμενές 

στις περιοχές των καμένων εκτάσεων έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα στις 

αναδασώσεις. 



8)Να εντοπιστούν νεόφυτα έλατα στα σημεία όπου δεν έδρασε η φωτιά έτσι ώστε να 

μεταφυτευτούν.Με αυτό τον τρόπο θα κερδίσουμε χρόνο επειδή τα έλατα χαρακτηρίζονται 

απο βραδειαύξεια. 

9)Να κατασκευαστούν μικρά φράγματα στις ρεματιές για να αποφευχθούν τα πλημμυρικά 

φαινόμενα.Επιπλέον να γίνει αναδάσωση και ειδικά στα πρανή των ρεμάτων.   

10)Να εντατικοποιηθεί η παραγωγή φυτωρίων και να αποκτηθούν σύντομα σπόροι ελάτης 

και άλλων κατάλληλων φυτών προκειμένου να γίνει έγκαιρη σπορά τους στα 

καμένα.Επιπλέον να επιτευχθεί συνεργασία με ιδιωτικά φυτώρια και λοιπούς φορείς 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητικός αριθμός φυτών της ίδιας ποικιλίας τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν στην αναδάσωση. 

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ο υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ.Γ.Σουφλιάς με βάση τις κλιματικές αλλαγές που 

επηρρέαζαν την χώρα μας εκείνη την περίοδο αποφάσισαν τα παρακάτω μέτρα έτσι ώστε 

να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στις περιοχές που πλήγησαν απο τις 

πλημμύρες.Συγκεκριμένα 

1)Τα συνεργεία της ΔΕΗ να αποκαταστήσουν άμεσα τις βλάβες στα δίκτυα παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας.Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έλαβε το συγκεκριμένο μέτρο σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 

2)Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού να προέβει σε άμεση αεροφωτογράφηση και παραγωγή 

ορθοφωτογραφιών και άν κριθεί απαραίτητο και σε δορυφορική λήψη για να ολοκληρωθεί 

ταχύτερα η διαδικασία,προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι δασικές εκτάσεις απο 

την Δασική Υπηρεσία.Ακόμη να κυρηχθούν άμεσα οι δασικές εκτάσεις ώς αναδασωτέες απο 

τον Γενικό Γραμματέα της Οικείας Περιφέρειας(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια και την Πυροσβεστική. 

3)Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια να γίνει μελέτη 

και κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων είτε με κορμοδέματα είτε με 

κορμοφράγματα στα σημεία που είναι απαραίτητο προκειμένου να συγκρατηθεί το έδαφος 

και να μην εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στις πληγείσες περιοχές. 

4)Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια να γίνει μελέτη 

και κατασκευή όπου είναι απαραίτητο μικρών τεχνικών έργων(φράγματα χαμηλού ύψους) 

στον ορεινό χώρο των ρεμάτων προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος απο χειμαρρικά 

φαινόμενα. 

5)Σε συνεργασία με την Περιφέρεια,τις Νομαρχικές Αυτοδιοικήσεις,τους Δήμους και τις 

Κοινότητες να ελεγχθούν και να καθαριστούν προληπτικά οι κοίτες των ρεμάτων των 

πληγεισών περιοχών έτσι ώστε οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να αποκαταστήσουν την 

φυσική τους ροή. 

6)Σε συνεργασία με την Περιφέρεια,τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,τους Δήμους και τις 

Κοινότητες να γίνει σχολαστικός έλεγχος και προληπτική συντήρηση των αντιπλημμυρικών 

έργων απο τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία τους. 



7)Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να 

επιτευχθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στα σημεία που έιναι 

απαραίτητο.(Νομαρχικές Αυτοδιοικήσεις,Περιφέρεια,Δήμοι και Κοινότητες) 

8)Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και την οικεία Περιφέρεια να χρηματοδοτήσουν άμεσα για να προμηθευτούν 

ζωοτροφές και μικρές κατασκευές ποτίσματος έτσι ώστε να επιτευχθεί άμεση φροντίδα των 

ζώων που εγκαθίστανται σε πληγείσες περιοχές. 

9)Το Δασαρχείο της Πάρνηθας να εκδόσει Δασική Απαγορευτική Διάταξη η οποία θα 

απαγορεύει την βοσκή και το κυνήγι εντός των καμένων εκτάσεων(Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιφέρεια) 

10)Το δασικό προσωπικό να πραγματοποιήσει περιπολίες πέραν του ωραρίου,των 

Κυριακών και των εξαιρέσιμων ημερών έτσι ώστε να αυξήσει τα μέτρα φύλαξης στις 

καμένες εκτάσεις.(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης,την Πυροσβεστική,την Περιφέρεια και το Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες) 

11)Η Δασική Υπηρεσία να συλλέξει σπόρους για να παραχθεί φυτευτικό υλικό το οπόιο στο 

μέλλον θα χρησιμοποιηθεί σε τεχνητές αναδασώσεις έτσι ώστε να επιταχυνθεί η φυσική 

αναγέννηση που θα ακολουθήσει μετά την πυρκαγιά(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιφέρεια) 

12)Μέσω προγράμματος Π.Σ.Ε.Α το οποίο εγκρίνεται απο την Ε.Ε να γίνει καταβολή 

αποζημιώσεων και ενισχύσεων στο φυτικό-ζω’ι’κό κεφάλαιο αλλά και στον πάγιο 

εξοπλισμό. 

13)Σε κατοικίες που έπαθαν ζημιές να καταβληθούν άμεσα κιόλας αποζημιώσεις για 

οικοσκευές κτλπ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

1)Για την προστασία των καμένων εκτάσεων το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έλαβε τα παρακάτω μέτρα 

α)Να αυξηθεί το προσωπικό φύλαξης και να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες των Δασικών 

Υπαλλήλων οι οποίες θα υποστηρίζονται απο εποχικούς φύλακες όπως για παράδειγμα ο 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας,το Δασαρχείο της Πάρνηθας,οι όμοροι 

Δήμοι και οι εθελοντές πολίτες. 

β)Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ να προβεί σε δορυφορική παρακολούθηση της περιοχής και να την 

αεροφωτογραφίσει περιοδικά 

γ)Να κατασκευαστούν τα αναγκαία παρατηρητήρια στα οποία πέρα των δασοφυλάκων 

μπορούν να παρεβρίσκονται και εθελοντές πολίτες όπως ανακοιώθηκε στο πρόγραμμα του 

Δασαρχείου της Πάρνηθας. 



Στις αναδασωτέες εκτάσεις και τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού για την κατεδάφιση των 

αυθαιρέτων θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για της επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές.Με 

λίγα λόγια ο καταπατητής δέν θα έχει το δικαίωμα αναστολής.Με το που βγεί η απόφαση 

το αυθαίρετο θα κατεδαφίζεται χωρίς να πρέπει να ακολουθήσουμε την σημερινή 

χρονοβόρα διαδικασία η οποία ξεκινάει απο την αναστολή και χρειάζεται να περάσουν 

αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.Η αστυνομία και οι ίδιοι οι φύλακες είναι 

υποχρεωμένοι να εμποδίσουν όποιον προσπαθεί να κατασκευάσει παράνομα κάποιο 

αυθαίρετο.Σε περίπτωση όμως που κάποιος δεν συμμορφωθεί με τις ενδείξεις της 

αστυνομίας και των φυλάκων και ξεκινήσει την κατασκευή κάποιου αυθαιρέτου θα βγαίνει 

αμέσως η απόφαση κατεδάφισης και το Δασαρχείο Πάρνηθας θα προβαίνει στην 

κατεδάφιση του εφαρμόζοντας τον νόμο για τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές ο 

οποίος δεν μπορεί να ανασταλεί. 

δ)Να τοποθετηθούν τεχνητά εμπόδια(μπάρες) έτσι ώστε να απαγορευτεί η είσοδος των 

οχημάτων στις καμένες περιοχές.Αρμόδια για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου 

είναι το Δασαρχείο Πάρνηθας,ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας,οι 

Όμοροι Δήμοι και οι εθελοντές πολίτες. 

ε)Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων ολόκληρο το 24ωρο με εξαίρεση τα οχήματα 

της Πυροσβεστικής,του Στρατού της Αστυνομίας και γενικά των δημοσίων υπηρεσιών στους 

παρακάτω δασικούς δρόμους  

Α)Δασικός δρόμος Ρετσινάδικα-Αγία Τριάδα απο την θέση Ρετσινάδικα μέχρι την θέση 

Παλιοχώρι. 

Β)Δασικός δρόμος Πηγή Φυλής-Βούτημα Αυλώνας απο την θέση Καστρίζα μέχρι την θέση 

Γέφυρα Μαυρορέματος. 

2)Για την προστασία της πανίδας το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ έλαβε τα παρακάτω μέτρα 

Α)Αύξησε το προσωπικό φύλαξης και εντατικοποίησε τις περιπολίες οι οποίες θα 

διενεργηθούν απο δασικούς υπαλλήλους έχοντας την υποστήριξη εποχικών 

φυλάκων.Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δασαρχείου της Πάρνηθας θα λάβουν μέρος 

εθελοντές πολίτες προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη.  

Β)Τοποθέτησε τεχνητά εμπόδια(μπάρες) προκειμένου να απαγορευτεί η είσοδος στην 

περιοχή της Μόλας έτσι ώστε να προστατευτεί ο βίοτοπος του ελαφιού. 

Γ)Έγινε παρακολούθηση του εναπομείναντος πληθυσμού των ελαφιών απο το Δασαρχείο 

της Πάρνηθας. 

Δ)Περιέθαλψε τα τραυματισμένα ζώα και ενίσχυσε την διατροφή τους.Το δασαρχείο θα 

συνεργάζεται με την κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να δωθούν οι απαραίτητες 

βοήθειες στα τραυματισμένα ζώα.Οι πολίτες απαγορέυεται να ταίζουν τα είδη άγριας 

πανίδας οπως τα ελάφια,οι αίγαγροι και τα πτηνά.Ακόμη απαγορεύεται η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προσέλκυση,την σύλληψη,την μεταφορά ή 

μετατόπιση και με οποιαδηποτε άλλη ενέργεια και επέμβαση στα είδη της άγριας 

πανίδας.Η οποιαδήποτε άλλη διαχείρηση των ειδών της άγριας πανίδας θα διενεργείται 



ολοκληρωτικά απο το Δασαρχείο της Πάρνηθας και τον Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία 

με την Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ορεινό όγκο σύμφωνα με το 

‘Σχέδιο Διαχείρησης του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας.Οι λόγοι που η εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθοδολογιας εγινε στον ορεινο ογκο της Παρνηθας ειναι οι παρακατω  

1)Η περιοχή αντιμετωπίζει το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών το οποίο παρά την 

αύξηση των διαθέσιμων αντιπυρικών μέσων τα τελευταία χρόνια δεν έχουνε υπάρξει 

επιθυμητά αποτελέσματα 

2)Δεν έχει μελετηθεί το μικροκλίμα της περιοχης 

3)Υπάρχουν διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία απο έναν τουλάχιστον μετεωρολογικό 

σταθμό πλησίον της περιοχής 

4)Επικρατεί έντονο ανάγλυφο στην περιοχή 

5)Υπάρχουν φυτικές διαπλάσεις στην περιοχή που χαρακτηρίζονται υψηλής 

ευφλεκτικότητας 

6)Η Πάρνηθα είναι εθνικός δρυμός άρα βρίσκεται κάτω απο ιδιαίτερη προστασία.Θα 

πρέπει δηλαδή να διαθέτει σημαντική προληπτική αντιπυρική προστασία.Τέλος είναι 

περιοχή που προσφέρεται για ερευνητικούς σκοπούς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 
Στο παρελθόν η περιοχή της Πάρνηθας δέκτηκε πάρα πολλών ειδών επιδράσεις απο τον 

άνθρωπο οι οποίες ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση των δασών.Η ίδρυση του 

Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας εξάλειψε πολλές απο αυτές τις δραστηριότητες.Παρόλα 

αυτά κάποιες συνεχίστηκαν στην περιφερειακή ζώνη της περιοχής σε πιο ήπια μορφή 

όμως. 

Κάποιες απο τις δραστηριότητες του ανθρώπου που συνέβαιναν απο τα παλιά χρόνια στο 

βουνό είναι η κτηνοτροφία,η γεωργία,το κυνήγι και η υλοτομία.Αυτές οι δραστηριότητες 

όχι μόνο δεν εξαλείφθηκαν αλλά συνεχιστηκαν και τα επόμενα χρόνια.Μάλιστα με την 

αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας ο ρυθμός τους αυξανόταν ενώ ταυτόχρονα 

αναπτύχθηκαν και άλλες δραστηριότητες στην περιοχή της Πάρνηθας όπως η 

μελισσοτροφία,η ρυτινοσυλλογή και ο τουρισμός.Δυστηχώς η ίδρυση του Δρυμού το 1961 

δεν επέτρεπε την διενέργεια όλων αυτών των παραδοσικών δραστηριοτήτων.Η μοναδική 

που επιτρέπεται είναι η αναψυχή.Απο τις υπόλοιπες κάποιες σταδιακά εγκαταλείφθηκαν 



ενώ κάποιες άλλες μικρής όμως σημασίας διενεργούνται στις υπόλοιπες περιοχές του 

βουνού. 

Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας έχει μια ιδιαιτερότητα σε συγκριση με τους άλλους 

Εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας.Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας δεν μπορούμε να 

προσδιορίσουμε με ακρίβεια όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 

στην Πάρνηθα.Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Πάρνηθα στηρίζεται στο γεγονός οτι ο 

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας συνδέεται άμεσα με την Αττική με αποτέλεσμα οι οικονομικές 

δραστηριότητες που συμβαίνουν σε αυτόν να διενεργούνται όχι μόνο απο τους κατοίκους 

του Δρυμού αλλά και απο ολόκληρο τον πληθυσμό της Αττικής.Αυτό όμως έχει ώς 

αποτέλεσμα την μή ύπαρξη απογραφικών στοιχείων για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1992 και τους σχετικούς ορθοφωτοχάρτες οι γεωργικές 

εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού ανέρχονται σε 1.815 στρ.Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός οτι εγκαταλείφθηκαν πολλές εκτάσεις οι οποίες καλλιεργόντουσαν 

μέχρι την δεκαετία του 1960 και οι οποίες σήμερα λειτουργούν ώς βοσκότοποι. 

Λίγες οικογένειες πλέον ασκούν την δραστηριότητα της κτηνοτροφίας η οποία 

καταλαμβάνει το σύνολο της έκτασης του Εθνικού Δρυμού.Δεν διενεργείται όμως στον 

υφιστάμενο πυρήνα του δρυμού και στο δάσος Τατο’ί’ου.Η κτηνοτροφία γενικά 

διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην διαχείρηση του δρυμού αφού εκτός απο πηγή 

εισοδήματος αποτελέι και συστατικό ολόκληρου του οικοσυστήματος εξαιτίας της 

ακανόνιστης κατανομής της στον χώρο.Έτσι όμως προκαλούνται τεράστια προβλήματα στην 

ανάκαμψη του δάσους επειδή καταστρέφεται η βλάστηση λόγω της 

υπερβόσκησης.Επιπλέον η ανάκαμψη του δάσους  είναι δύσκολη λόγω της ύπαρξης ζώων 

τα οποία εγκαθίστανται στις καμένες εκτάσεις και τρέφονται μέσω της βόσκησης σε αυτές. 

Μια άλλη δραστηριοτητα η οποια συμβαίνει στην Πάρμηθα και μαλιστα είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη είναι η μελισσοτροφία.Σύμφωνα με στοιχεία του Δασαρχείου της Πάρνηθας 

στο βουνό τοποθετούνται κάθε χρόνο 2.000 κυψέλες.Το μεγαλύτερο μέρος των κυψελών 

βρίσκεται στο ελατόδασος απο τις οποίες παράγεται το καλύτερο μέλι.Προκειμένου 

μάλιστα να αποφευχθούν οι εκρήξεις πυρκαγιών που προκαλούνται απο το ‘κάπνισμα’ των 

μελισσών το οποίο με την σειρά του συμβαίνει κατα την συγκομιδή του μελιού,οι 

μελισσοτρόφοι για λόγους πυραφάλειας πρέπει υποχρωτικά να λαμβάνουν αυστηρά 

προληπτικά μέτρα.    

Η δραστηριότητα της ξυλοπαραγωγής δεν διενεργείται στα δάση της Πάρνηθας.Αυτό 

συμβαίνει επειδή τα δάση που βρίσκονται στον πυρήνα υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς 

προστασίας το οποίο απαγορεύει ρητά την οποιαδήποτε εκμεταλλευσή τους σε αντίθεση 

με τα υπόλοιπα δάση του Δρυμού που είναι εκτός διαχείρισης.Παρόλα αυτά στις μέρες μας 

στα δάση προκαλούνται ακανόνιστες έκτακτες καρπώσεις απο τις οποίες κάποιες 

οφείλονται σε πυρκαγίες και κάποιες άλλες σε ανεμορίψεις και χιονορίψεις.Μάλιστα στο 

ελατόδασος προκαλούνται εξυγιαντικές υλοτομίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

επιδημία των φλοιοφάγων εντόμων. 

Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών απο παλιά ρητίνευαν τα δάση της Χαλεπίου Πεύκης που 

βρίσκονται στον Δρυμό.Η ρητινοσυλλογή μαζί με την κτηρνοτροφία ήταν η κύρια 



απασχόληση τους επειδή προσέφερε μεγαλύτερο εισόδημα στους κατοίκους απο ότι τους 

προσέφερε η ενασχολησή τους με την γεωργία.Η αλματώδης ανάπτυξη της χημείας μετά 

τον πόλεμο και η εμφάνιση ποικίλων προ’ι’όντων τα οποία αντικατέστησαν τα προ’ι’όντα 

της φυσικής ρυτίνης οδήγησε στην εγκατάλειψη της συγκεκριμένης ασχολίας καθώς η τιμή 

της είχε μεγάλη πτώση.Στις μέρες μας ελάχιστες οικογένειες και κυρίως ηλικιωμένα άτομα 

κρατάνε ζωντανή την συγκεκριμένη δραστηριότητα.Με την εγκατάλειψη της 

ρητινοκαλλίεργειας ο κίνδυνος καταστροφής των δασών της Χαλεπίου Πεύκης αυξήθηκε 

καθώς οι κάτοικοι οι οποίοι φύλαγαν και τα δάση εγκατέλειψαν την περιοχή και 

ταυτόχρονα το ποσοστό της καύσιμης ύλης ανέβηκε στα ύψη εξαιτίας της μή 

απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης.  

Απο το 1920 που ιδρύθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία του Σανατορίου της Πάρνηθας 

εκατοντάδες ασθενείς και μή άρχισαν να επισκέπτονται την Πάρνηθα προκειμένου να 

θεραπέψουν την ασθένεια της φυματίωσης η οποία τότε αποτελούσε μάστιγα για 

ολόκληρη την Αττική.Μάλιστα εκείνη την περίοδο πολλοί κάτοικοι των Αχαρνών ξεκίνησαν 

να κατασκηνώνουν στην Πάρνηθα το καλοκαίρι αλλά όχι όμως για μεγάλο διάστημα.Το 

1941-1944 οι κατοχικές αρχές απαγόρευσαν την οποιαδήποτε πρόσβαση στην Πάρνηθα 

ενώ μετά απο λίγα χρόνια και μάλιστα απο την στιγμή που η φυματίωση θεραπευόταν 

πλέον με φαρμακευτική αγωγή,οι κάτοικοι σταμάτησαν να επισκέπτονται την Πάρνηθα και 

το Σανατόριο προκειμένου να θεραπευτούν απο την φυματίωση.Αντιθέτως οι κάτοικοι του 

Μενιδίου συνέχισαν να κατασκηνώνουν στο Παλιοχώρι ακόμη και μετά την ίδρυση του 

Εθνικού Δρυμού ο οποίος απαγόρευε τέτοιου είδους δραστηριότητες ενώ η συγκριμένη 

συνήθεια συνεχίζεται και στις μέρες μας προκαλώντας όμως αρκετά προβλήματα στην 

διαχείριση του Δρυμού. 

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας μετά τον πόλεμο,ο πολλαπλασιαμός των Ι.Χ. 

αυτοκινήτων, γενική άνοδος του βιοτικού επιπέδου της πρωτεύουσας καθώς και η 

ταυτόχρονη επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην πρωτεύουσα(κυκλοφοριακό,νέφος 

κτλπ) οδήγησαν όλο και περισσότερους ανθρώπους να αγαπήσουν και να επισκέπτονται 

συνεχώς την Πάρνηθα.Αυτό μάλιστα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 

Δρυμός και κυρίως ο πυρήνας του.Συγκεκριμένα ο πυρήνας του Δρυμού αποτελείται απο 

μεγάλους χώρους αναψυχής(Μόλα,Αγία Τριάδα,Δάσος των Γιγάντων,Παλιοχώρι) στους 

οποίους προκαλείται εκκωφαντική ηχορύπανση ιδιαίτερα όταν διενεργούνται εκδηλώσεις 

συλλόγων ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένας τεράστιος όγκος απορριμάτων τα οποία με 

την σειρά τους συσσωρεύονται ή διασπέιρονται σε μεγάλες αποστάσεις απο τα ζώα απο 

την στιγμή που ο Δήμος Αχαρνών δεν προβαίνει στην έγκαιρη απομακρυνσή τους. 

Τέλος ο πυρήνας του Δρυμού αποτελεί τον χώρο εργασίας περίπου 1.200 ατόμων σε 

καθημερινή βάση.Για την ακρίβεια πέρα απο τους εργαζομενους στις στρατιωτικές μονάδες 

και στο καζίνο υπάρχουν αρκετοί που εργάζονται ώς φύλακες εγκαταστάσεων, κτιρίων και 

κεραιών ενώ κάποιοι άλλοι εργάζονται ώς υπάλληλοι στον Ο.Τ.Ε.. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

Η βιομηχανική ανάπτυξη οδήγησε στην υποβάθμιση και στην καταστροφή του 

περιβάλλοντος.Μάλιστα στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης όπως στην 

Αγγλία,στην Γερμανία και στην Γαλλία καθώς και στις χώρες του τέως ανατολικού μπλόκ 

παρατηρήθηκε νέκρωση των φυτών και μόλυνση των επιφανειακών και των υπόγειων 

υδάτων.Ταυτόχρονα στις παραπάνω χώρες μειώθηκαν δραματικά τα είδη της πανίδας και 

της χλωρίδας όπως και ο πληθησμός τους.  

Η Ελλάδα δυστηχώς δεν αποτέλεσε την εξαίρεση στον κανόνα.Μέχρι το 1960 κατοικούσαν 

στην Αθήνα 1.000.000 άνθρωποι ενώ ταυτόχρονα δεν προσβαλόταν απο το ‘νέφος΄ παρότι 

είχε αρκετά εργαστάσια αφού η έδρα της βαριάς βιομηχανίας ήταν η Ελευσίνα και ο 

Πειραιάς.Μέσα σε 40 χρόνια τετραπλασιάστηκε ο πληθυσμός της 

Αθήνας,πολλαπλασιάστηκαν τα αυτοκίνητα ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν στην Αττική 

τα ¾ της βιομηχανικής και της οικονομικής δραστηριότητας της Αθήνας.Αυτό το γεγονός 

κατέστησε την Αττική ώς την πιο ρυπασμένη περιοχη της Ελλάδας παρόλο που στο 

παρελθόν το κλίμα της ήταν ένα απο τα καλύτερα στον κόσμο. 

Η Πάρνηθα η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό οικοσύστημα της Αττικής δεν διαθέτει 

σταθμό μέτρησης αέριων ρύπων με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία για την 

συγκέντρωση των ρύπων στην περιοχή της.     

Δραστηριότητες που συμβαίνουν στην Πάρνηθα όπως η αναψυχή και φυσικά φαινόμενα 

όπως οι πυρκαγιές αποτελούν απειλή για την Πάρνηθα ειδικά το καλοκαίρι καθώς τότε 

αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών της και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 

ανάφλεξης των δασών εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. 

Παρακάτω αναφέρονται οι απειλές που αντιμετωπίζει ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας και 

οι οποίες είναι 

1)ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ.Αποτελούν ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

Δρυμός στις μέρες μας.Τα απορρίματα συσσωρεύονται στους χώρους αναψυχής και 

διασπείρονται σε μεγάλη απόσταση απο τους σκύλους και τις αλεπούδες που βρίσκονται 

στο βουνό καθώς και απο τον αέρα εξαιτίας της αργοπορημένης αποκομιδής τους απο την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών. 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου οι πολίτες και οι εργαζόμενοι 

στην Πάρνηθα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα απορριμματά τους 

και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι σε όλους τους 

χώρους αναψυχής. 



 

2)ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ.Η περιοχή της Πάρνηθας πλήττεται συχνά απο πυρκαγιές οι οποίες αποτελούν 

και τον μεγαλυτερο κίνδυνο καταστροφής του φυσικού οικοσυστηματός της.Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν απο έρευνα που διεξήγαγε το Δασαρχείο Πάρνηθας είναι 

τα εξής 

Α)Ο αριθμός των πυρκαγιών εξαρτάται περισσότερο απο το βαθμό της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και λιγότερο απο την βλάστηση που 

επικρατεί. 

Β)Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές της περιόδου 1959-1996 συνέβησαν με ακραίες καιρικές 

συνθήκες.Κάποιες οφείλονταν σε εμπρησμό ενώ δεν γνωρίζουμε τα αίτια των υπολοίπων 

πυρκαγιών. 

Γ)Ο αριθμός των πυρκαγιών που συμβαίνουν σε ιδιωτικά δάση αντιπροσωπεύει το 24% του 

συνολικού αριθμού των πυρκαγιών της περιοχής και το 67% της καμένης έκτασης. 

3)ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ.Τα πευκοδάση της Πάρνηθας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της 

έκτασης του Εθνικού Δρυμού.Τα τελευταία χρόνια η εξελιξη των συγκεκριμένων 

πευκοδασών απειλείται απο την εμφάνιση επιβλαβών εντόμων.Η ξήρανση πολλών δέντρων 

χαλεπίου πεύκης που υπάρχουν στο βουνό οφείλεται στο έντομο Marchalina hellenica και 

στην κάμπια της πεταλούδας Thaumetopaea pityocampa. 

Το έντομο Marchalina hellenica εγκαθίσταται στα δέντρα της χαλεπίου πεύκης και παράγει 

μελιτώσεις εκκρίσεις οι οποίες συλλέγονται απο τις μέλισσες.Οι μέλισσες μετατρέπουν 

αυτές τις εκκρίσεις σε μέλι το γνωστό πευκόμελο.Το έντομο αυτό βρίσκεται σε χώρες της 

λεκάνης της Μεσογείου και συγκεκριμένα στην Ελλάδα,στην Τουρκία και στην Νότια 

Ιταλία.Παρασιτεί στα είδη  Pinus brutia (τραχεία), Pinus halepensis (χαλέπιος), Pinus 

silvestris (δασική), Pinus pinea (κουκουναριά) ενώ υπάρχει μία μόνο αναφορά 

παρασιτισμού στο είδος Pinus nigra (μαύρη).Το συγκεκριμένο έντομο έχει τεράστια 

σημασία για την Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται απο το γεγονός οτι το μέλι που παράγει 

καταλαμβάνει σταθερά κάθε χρόνο το 65% της συνολικής ποσότητας μελιού που παράγεται 

στην χώρα μας. 



Το συγκεκριμένο έντομο προκαλεί μια ασθένεια στα πευκοδάση την βαμβακίαση το όνομα 

της οποίας οφείλεται στις εκκρίσεις που παράγει το έντομο οι οποίες μοιάζουν με κομμάτια 

βαμβακιού πάνω στο δέντρο.Οι πληθυσμοί του εντόμου σε φυσιολογικά επίπεδα δεν 

βλάπτουν τα πεύκα.Παρόλα αυτά η τεχνητή αύξηση με ενέσεις προνυμφών σε δέντρα η 

οποία πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες απο μελισσοκόμους 

είναι η αιτία της σημερινής κατάστασης του πευκοδάσους.Παρόλο που δεν γνωρίζουμε 

κάποια συγκεκριμένη βλάβη που να προκαλείται στα πεύκα απο την Marchalina hellenica 

απο παρατηρήσεις σε βάθος χρόνου στο πευκοδάσος καταλαβαίνουμε οτι αποτελεί μαζί με 

παθογόνους μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς την αιτία της εξασθένησης των δέντρων 

του πευκοδάσους. 

Η πευκοκάμπια είναι ένα έιδος φυλλοφάγου εντόμου το οποίο συναντάται κυρίως στις 

χώρες της Μεσογειακής λεκάνης,στην Πορτογαλία καθώς και σε περιοχές της 

Ουγγαρίας,της Βουλγαρίας και της Ελβετίας.Στην χώρα μας προσβάλει σχεδόν όλα τα 

πευκοδάση που βρίσκονται σε ύψος έως 1.800 μέτρα καθώς καταστρέφει τα δέντρα μέσω 

της τροφικής της δραστηριότητας.Το πρόβλημα μάλιστα που προκαλείται στα δέντρα απο 

τις προνύμφες είναι αρκετά μεγάλο και μάλιστα μπορεί να οδηγήσει και στην νέκρωση 

νεαρών δενδρυλλίων. 

4)ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ.Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελατόδασος της 

Πάρνηθας είναι η ξήρανση της ελάτης.Όπως έχουν ανακοινώσει ερευνητές(Τσόπελας 2002), 

τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.Μάλιστα την διετία 

2000-2001 νεκρώθηκαν περισσότερα απο 150.000 δέντρα του ελατοδάσους της Πάρνηθας. 

Το φαινόμενο των εκτεταμένων νεκρώσεων δέντρων δεν συμβαίνει μόνο στο ελατόδασος 

της Πάρνηθας αλλά και σε άλλα ελατοδάση της χώρας μας και μάλιστα η εμφανισή του 

ξεκινάει απο τα παλιά χρόνια.Η έκρηξη του φαινομένου έγινε τη διετία 1988-1989 και 

έπληξε όλα τα ελατοδάση της Ελλάδας απο την Πελοπόννησο μέχρι τα βόρεια σύνορα της 

Ελλάδας.Την ίδια χρονιά νεκρώθηκαν ελατόδεντρα και σε πολλές άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. 

Οι περίοδοι που συμβαίνουν μειωμένες βροχοπτώσεις έχουν άμεση σχέση με το φαινόμενο 

των εκτεταμένων νεκρώσεων δέντρων ελάτης και άλλων κωνοφόρων δέντρων όπως 

παρατήρησαν αρκετοί ερευνητές μετά απο έρευνες που έκαναν στην Ελλάδα και σε 

περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.Νεκρώσεις ελατοδέντρων σε μεγάλη 

έκταση συνήθως συμβαίνουν όταν το ετήσιο έτος της βροχής έιναι μειωμένο κατά το έτος 

που εμφανίζονται τα νεκρά δέντρα ή το προηγούμενο έτος.Οι μειωμένες βροχοπτώσεις που 

συμβαίνουν την περίοδο της Άνοιξης επηρεάζουν άμεσα τις νεκρώσεις των δέντρων καθώς 

τότε αρχίζει η βλαστική περίοδος των φυτών με την δημιουργία νέων ιστών το οποίο έχει 

ώς αποτέλεσμα την αυξημένη απαίτηση των φυτών σε νερό. 

Η εξασθένηση των δέντρων οφείλεται σε μια σειρά απο αβιοτικούς και βιοτικούς 

παράγοντες οι οποίοι άλλοτε δρούν ταυτόχρονα και άλλες φορές διαδοχικά.Συγκεκριμένα 

ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.Το υψόμετρο,το έδαφος και η έκθεση των δέντρων αποτελούν 

τους αβιοτικούς παράγοντες που οφείλονται στην εξασθένηση των δέντρων.Η ελάτη 

αναπτύσσεται καλύτερα σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο καθώς και σε βαθιά και γόνιμα 



εδάφη.Αντίθετα η ελάτη δεν αναπτύσσεται σε φτωχά και αβαθή εδάφη.Η ελάτη πετυχαίνει 

καλύτερη ανάπτυξη στις Βόρειες εκθέσεις καθώς εκεί πέρα οι συνθήκες υγρασίας είναι 

καλύτερες συγκριτικά με τις Νότιες,τις Ανατολικές,τις ΝΑ και τις ΝΔ εκθέσεις οι οποίες είναι 

ξηρότερες και δέχονται μεγαλύτερο ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας.Το μεγαλύτερο 

ποσοστό νεκρώσεων δέντρων εμφανίζεται στις Ανατολικές,στις Νότιες,στις ΝΔ και στις ΝΑ 

εκθέσεις και ειδικά στα χαμηλά υψόμετρα αφού εκεί βρίσκονται τα θερμοόρια της 

ελάτης.Σε αυτή την ζώνη η ελάτη φύεται σε μείξη με την χαλέπιο πεύκη,το πουρνάρι και 

τον οξύκερδο. 

ΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.Ένας αβιοτικός παράγοντας που παίζει τεράστιο ρόλο στην 

εξασθένηση των δέντρων είναι ο ιξός.Περίπου το 72% των ελατοδέντρων του ανωρόφου 

στην περιοχή της Πάρνηθας έχουν προσβληθεί απο τον ιξό.Απο τα δέντρα που νεκρώθηκαν 

στην τετραετία που έγιναν οι παρατηρήσεις το 90% περίπου είχε προσβληθεί απο τον 

ιξό.Τα δέντρα που είχαν προσβληθεί σε έντονο βαθμό απο τον ιξό παρουσίαζαν και το 

μεγαλύτερο ποσοστο νέκρωσης.Τα δέντρα που έχουν υποστεί έντονη προσβολή απο το 

συγκεκριμένο φυτικό παράσιτο καταπονούνται σε μεγαλύτερο βαθμό απο τα υγιή δέντρα 

κατα τις ξηρές περιόδους.Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα τα δέντρα αυτά να προσβάλλονται απο 

φλοιοφάγα έντομα τα οποία τα νεκρώνουν.     

Οι ρίζες των δέντρων του ελαταδάσους της Πάρνηθας προσβλήθηκαν απο κάποιους 

παθογόνους μύκητες και συγκεκριμένα τους Heterobasidion annosum, Armillaria mellea και 

Armillaria gallica.Παρόλο που οι συγκεκριμένοι μύκητες βρισκόντουσαν σε όλη την έκταση 

του δάσους η προσβολή που προκάλεσαν στο ελατόδασος ήταν περιορισμένη.Οι 

συγκεκριμένοι μύκητες είναι κοινοί στα δασικά οικοσυστήματα της ελάτης που υπάρχουν 

στην Ελλάδα και δεν δημιουργούν επιδερμικές καταστάσεις.Παρόλα αυτά διακρίνονται για 

την ικανοτητά τους να νεκρώνουν δέντρα ακόμη και σε βαθιά εδάφη που υπάρχει επάρκεια 

νερού.Δέντρα με προσβολές στο ριζικό τους σύστημα μπορούν να ζήσουν για πολλά 

χρόνια.Επειδή όμως τις ξηρές περιόδους λειτουργεί μόνο ένα μέρος του ριζικού τους 

συστήματος τα δέντρα αυτά παθαίνουν υδατική καταπόνηση.Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα να 

προσβάλλονται στη συνέχεια απο φλοιοφάγα έντομα και τελικά να νεκρώνονται. 

Τέλος το έντομο Choristoneura murinana είναι ένας άλλος βιοτικός παράγοντας ο οποίος 

παίζει μεγάλο ρόλο στην εξασθένιση των ελατόδεντρων.Το συγκεκριμένο έντομο 

προσβάλλει τους οφθαλμούς και τις νέες βελόνες.Ο βαθμός προσβολής απο το έντομο 

Choristoneura murinana ποικίλει απο έτος σε έτος.Μάλιστα το 1997 και το 2000 το έντομο 

αυτό προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε ένα μεγάλο αριθμό δέντρων της Πάρνηθας. 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ.Ένας απο τους παράγοντες που διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στο 

φαινόμενο της εξασθένησης των δασών έιναι και η ατμοσφαιρική ρύπανση.Απο μελέτες 

που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια ανακαλύψαμε οτι οι κυριότεροι φωτοτοξικοί ρύποι 

διαθέτουν βιολογικούς μηχανισμούς δράσης οι οποίοι εξασθενούν τα δέντρα σταδιακά και 

τα κάνουν πολύ πιο ευάλωτα σε έντομα και παθογόνους οργανισμούς. 

 Στην Πάρνηθα, το 1997 μετρήθηκαν τα επίπεδα του τροποσφαιρικού όζοντος με ειδικό 

μετρητή και βρέθηκαν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 

του 1997, μετρήθηκαν επίπεδα όζοντος περίπου 20.000 ppb.hous, ενώ τα μέγιστα 

επιτρεπτά επίπεδα για τα δάση είναι 10.000 ppb.hous. 



Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή αν η ατμοσφαιρική ρύπανση 

παίζει κάποιο ρόλο στις νεκρώσεις των δένδρων και σε ποιό βαθμό. Ωστόσο, είναι μια 

παράμετρος που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Η αντιμετώπιση του φαινομένου των εκτεταμένων νεκρώσεων απασχολεί τις αρμόδιες 

αρχές απο τη δεκαετία του 1960.Η απομάκρυνση των νεκρών δέντρων ήταν ένα απο τα 

μέτρα που εφαρμόστηκαν και μάλιστα έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες προκειμένου να 

απομακρυνθούν όλα τα νεκρά δέντρα.Ο λόγος που συνέβει αυτό ήταν η μείωση του 

πληθυσμού των φλοιοφάγων εντόμων τα οποία στην τελική φάση οδηγούν τα δέντρα σε 

θάνατο.Το πρόβλημα όμως δυστηχώς δεν λύθηκε παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και 

χημικές ουσίες των οποίων η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ευτυχώς περιορισμένη. 

Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δύσκολο να απομακρυνθούν τα νεκρά δέντρα απο την 

Πάρνηθα.Ακόμη όμως και να είχαμε τα μέσα έτσι ώστε να απομακρύνουμε τα νεκρά δέντρα 

υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργούσαμε μεγαλύτερες βλάβες στην φύση απο αυτές που 

ήδη έχει.Εξάλλου έχει αποδεικτέι στην πράξη ότι ο πληθυσμός των φλοιοφάγων εντόμων 

δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους μέτρα. 

Γενικά τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στην Πάρνηθα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 

μακρόχρονο ορίζοντα και να στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της ελάτης 

καθώς και των υπολοίπων ειδών που αποτελούν την χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού της 

Πάρνηθας. 

Ένα μεγάλο μέρος του ελατόδασους της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στις Ανατολικές,στις 

Νότιες,στις ΝΔ και στις ΝΑ εκθέσεις βρίσκεται στα ξηροθερμικά όρια ανάπτυξης της 

ελάτης.Μάλιστα στις συγκεκριμένες θέσεις παρατηρείται συνεχόμενη μείωση των δέντρων 

της ελάτης.Αναδασώσεις με περισσότερο ξηροθερμικά είδη όπως η χαλέπιος πεύκη και ο 

οξύκερδος μπορούν να δώσουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. 

5)ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.Ένα απο τα πιό σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας αφορά τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών 

της.Ο πυρήνας του Δρυμού κατακλύζεται κάθε εβδομάδα απο χιλιάδες άτομα παρόλο που 

δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό ατόμων που <<χωράει>> το δάσος. 

Δυστηχώς οι επισκέπτες επειδή δεν γνωρίζουν την σημασία και τις ιδιαιτερότητες του 

χώρου τον οποίο επισκέπτονται δημιουργούν διάφορα προβλήματα.Για την ακρίβεια 

καταφεύγουν σε πράξεις οι οποίες απαγορεύονται απο τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Εθνικού Δρυμού όπως το άναμα εστιών φωτιάς προκειμένου να ψήσουν,η έλευση σκυλιών 

τα οποία φέρνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες,το πέταγμα σκουπιδιών και η ελεύθερη 

κατασκήνωση. 

6)ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.Στην Πάρνηθα πολύ πριν την 

ίδρυση του Εθνικού Δρυμού το 1961 υπήρχαν στρατιωτικές και τηλεπικοινωνιακές 

εγκαταστάσεις οι οποίες παραμένουν ακόμη καθώς η απομακρυνσή τους κρίθηκε αδύνατη. 

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λόγω της τοποθετησής τους στις υψηλότερες κορυφές του 

βουνού έχουν δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στην χλωρίδα και την πανίδα της 

Πάρνηθας.Για την ακρίβεια η τοποθετησή τους στα συγκεκριμένα σημεία έχει οδηγήσει 



στην απομάκρυνση διαφόρων ειδών φυτών που υπάρχουν αποκλειστικά εκεί με 

αποτέλεσμα μερικά απο αυτά να θεωρούνται σπάνια και τα υπόλοιπα οτι δεν υπάρχουν 

πλέον στο βουνό.Μάλιστα αυτές οι εγκαταστάσεις καθώς και όσοι εργάζονται σε αυτές 

προκαλούν όχληση στα ζώα του βουνού. 

7)ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ.Όπως αναφέρει το Δασαρχείο Πάρνηθας η υλοτομία στην 

περιοχή επιτρέπεται μόνο σε κατοίκους της Πάρνηθας και μάλιστα μπορεί να γίνει σε 

συγκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες εποχές.Για παράδειγμα οι κάτοικοι μπορούν να 

υλοτομήσουν είτε σε περιοχές που υπάρχουν πολλά ξερά δέντρα είτε μετά απο την 

εκδήλωση πυρκαγιάς.Ευτυχώς στην Πάρνηθα δεν έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα 

παράνομης υλοτομίας.Η παράνομη υλοτόμηση λαμβάνει χώρα κυρίως την περίοδο των 

Χριστουγέννων καθώς μερικοί επισκέπτονται το βουνό προκειμένου να κόψουν έλατα έτσι 

ώστε να τηρήσουν το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου.Εκείνη την περίοδο το 

Δασαρχείο λαμβάνει έκτακτα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει αυτή την παράνομη 

δραστηριότητα. 

8)ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΝΗΓΙ.Στην Πάρνηθα έχουν εκδηλωθεί αρκετά κρούσματα λαθροθηρίας με 

κύρια θυματά τους ελάφια,λαγούς και πουλιά παρόλο που το κυνήγι απαγορεύεται ρητά 

στην περιοχή.Η φύλαξη της τεράστιας έκτασης της Πάρνηθας δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία καθώς το προσωπικό του Δασαρχείου που είναι αρμόδιο για 

την φυλαξή της δεν επαρκεί ποσοτικά.Μάλιστα η μή επαρκής ποσότητα του προσωπικού 

καθιστά αδύνατη την εικοσιτετράωρη φύλαξη του Δρυμού.Δυστηχώς εξαιτίας αυτών των 

προβλήμάτων στην φύλαξη της Πάρνηθας πολλοί λαθροθήρες καταφέρνουν και 

ξεφεύγουν.Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα του παράνομου 

κηνυγιού είναι η δημιουργία κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών,η σωστή ενημέρωση 

των πολιτών και η παρουσία ανθρώπων του Δασαρχείου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για 

την φύλαξη της Πάρνηθας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 H ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

Η περιοχη της Παρνηθας μετα την πυρκαγια εχει αλλαξει παρα πολυ και εχει υποστει 

πολλες αλλαγες σε διαφορες περιοχες της.Συγκεκριμενα στο μετοχι υπαρχει πολυ πρασινο 

και γρασιδι που κατακλυεται απο βραχωδεις σχηματισμους και δεντρα κεφαλληνικης 

ελατης.Επιπλεον στο εδαφος υπαρχουν κομμενοι κορμοι δεντρων και κομμενα κλαδια 

δεντρων.Τελος στο συγκεκριμενο μερος υπαρχουν καποιες αποτομες πλαγιες που 

περιλαμβανουν θαμνοδεντρα 



 



 



 



Η Αγια Τριαδα αποτελειται απο χωρο με γρασιδι ,δεντρα, και θαμνωδους 

σχηματισμους.Στην συγκεκριμενη περιοχη υπαρχει αυθαιρετη δομηση με κομμενους 

κορμους δεντρων και θαμνοδεντρα.Ακομη υπαρχουν πλαγιες βραχωδεις με κομμενους 

κορμους δεντρων και ελαχιστα θαμνοδεντρα.Τελος υπαρχουν αναβαθμοι με κορμους 

δεντρων καθως και πλαγιες που κατακλυονται απο δεντρα κεφαλληνιακης ελατης 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Στην περιοχη που βρισκεται το στρατοπεδο της Παρνηθας υπαρχουν χαραδρες και πλαγιες 

με συσταδες κεφαλληνιακης ελατης.Λιγο πιο κατω υπαρχουν πλαγιες με συσταδες 

κεφαλληνιακης ελατης,κομμενους κορμους δεντρων και καποιους πετρωδης σχηματισμους 

καθως και μικρα δενδριλια ελατης.Δεν υπαρχουν καμμενες εκτασεις στην περιοχη του 



στρατοπεδου.



 



 



 



 



 



 



Πολυ πιο κατω μετα το καταφυγιο φλαμπουρι υπαρχουν χαραδρες με συσταδες 

κεφαλληνιακης ελατης,κομμενους κορμους δεντρων και ρυακι μαζι με βραχωδεις 

σχηματισμους 



 



 



 



 



Μετα το καταφυγιο μπαφι υπαρχει μεγαλη καμενη εκταση με ξεριζωμενους κορμους 

δεντρων,ελαχιστη φυτευση και αρκετες πετρες 



 



 



 



Οσον αφορα το παρκο των χαμενων ψυχων ειναι μια περιοχη με πολλους πετρωδεις 

σχηματισμους και χωρις πολυ φυτευση.Περιεχει θαμνοδεντρα και μερικους κομμενους 

κορμους-κλαδια δεντρων.Επιπλεον στην περιοχη αυτη υπαρχει ενα μικρο μερος δασους 

κεφαλληνιακης ελατης με γρασιδι,θαμνοδεντρα,κομμενους κορμους δεντρων και κομμενα 

κλαδια μαζι με καποιες πετρες 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Στην Πάρνηθα κοντά στην περιοχή του σέγας υπάρχει ένας χώρος με πάρα πολύ πράσινο ο 

οποιός αποτελείται απο μικρά ελατόδεντρα,θαμωόδεντρα,παρατημένους κορμούς δέντρων 

και μερικούς βραχώδεις σχηματισμούς.Τέλος σε αυτό το σημείο βρίσκεται ένα αυθαίρετο. 





 



 

Στο ίδιο σημείο αλλά στην απέναντι μεριά υπάρχει ένας χώρος με πάρα πολύ πράσινο ο 

οποιός αποτελείται απο πολλά ελατόδεντρα,μερικά καμμένα δέντρα,κομμάτια απο 

κορμούς δέντρων και θαμνόδεντρα.Στον ίδιο χώρο βρίσκεται ένας χώρος που μοιάζει με 

πάρκο πιο πολύ ο οποίος έιναι γεμάτος με πράσινο και περιτριγυρίζεται απο 

ελατόδεντρα.Μάλιστα στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχει μια κατεστραμένη παιδική χαρά 

και μια παλιά βρύση. 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Ο 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας αποτελείται απο τα εξής είδη δασών α)δάση Χαλεπίου 

Πέυκης(Pinus halepensis) και β)δάση ελληνικής ελάτης(Abies cephalonica).Aκόμη 

περιλαμβάνει συστάδες ανατολικής πλατάνου(Platanus 0rientalis).Παρακάτω θα 

περιγράψουμε αναλυτικά το κάθε είδος απο τα οποία αποτελείται ο Εθνικός Δρυμός της 

Πάρνηθας. 

Α)Δάση Χαλεπίου Πεύκης(Pinus halepensis).Τα δάση αυτά συναντώνται σε διάφορα 

γεωλογικά υποστρώματα κυρίως όμως στις μάργες και σε αβαθή εδάφη.Υπάρχουν και σε 

μετρίως βαθιά εδάφη το οποίο όμως είναι σπάνιο.Αναπτύσσονται σε πηλώση και 

αμμοπηλώση εδάφη μέσης σύστασης.Αυτά τα δάση αναπτύσσονται στις παράκτιες 

περιοχές και μάλιστα εσωτερικά απο τις αμμώσεις παραλίες.Ακόμη αναπτύσσονται στις 

πλαγιές βουνών που έχουν υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρα και των οποίων οι κλίσεις είναι 

μέτριες έως πολύ ισχυρές.Τα δάση χαλεπίου πεύκης αναπτύσσονται σε περιοχές οι οποίες 

εντάσσονται στον θερμομεσσογειακό και μεσομεσσογειακό όροφο βλάστησης. 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ.Στα δάση αυτά το ύψος του 

δενδρώδους ορόφου φθάνει τα 10-22 μέτρα ενώ το ποσοστό της κάλυψης ανέρχεται στο 

40-90%.Το ποσοστό κάλυψης του θαμνώδους ορόφους ανέρχεται στο 40-80% ενώ 

αντίστοιχα αυτό του ποώδους ορόφου ανέρχεται στο 10-50%.Τα δάση των θερμόβιων 

μεσογειακών πεύκων αποτελούνται συνήθως απο αείφυλλους σκληρόφυλλους θάμνους 

των οποίων το ύψος και η πυκνότητα ποικίλει.Τέτοιοι θάμνοι είναι οι Erica 

manipuliflora,Cistus creticus,C.salviifolius,Anthyllis hermanniae,Arbutus unedo,Phillyrea 

latifolia,Olea europaea ,Quercus coccifera,Erica arborea.Όταν οι συστάδες αυτών των 

δασών είναι είτε υποβαθμισμένες είτε υπερβοσκούμενες ο υπώροφος τους μπορεί να 

αποτελείται μόνο απο φρύγανα.Όταν όμως τα δάση αυτά αποτελούν προ’ι’όν τεχνητής 

αναδάσωσης τότε ο υπώροφος τους μπορεί να είναι πρακτικά ανύπαρκτος. 



 

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ-ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ.Οι πυρκαγιές είναι ο 

κυριότερος κίνδυνος για τα δάση αυτά.Μάλιστα οι πυρκαγίες που μαστίζουν τα δάση της 

χαλεπίου πεύκης προκαλούνται κυρίως απο τον ίδιο τον άνθρωπο.Τέλος μερικές φυσικές 

συστάδες των δασών αυτών καταπατούνται προκειμένου να δημιουργηθούν οικόπεδα ή 

χώροι αναψυχής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ.Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συνολική χαρτογράφηση των δασών 

χαλεπίου πεύκης που υπάρχουν στις μέρες μας και διαθέτουν σημαντική αξία 

διατήρησης.Η σημερινή εξάπλωση,τα δομικά πρότυπα όπως τα ηλικιακά πρότυπα των 

δέντρων και το ποσοστό αναγέννησης,η χλωριδική σύσταση καθώς και η ανάλυση της 

βλάστησης πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται στην χαρτογράφηση.Τέλος τα δάση που 

θεωρούνται ώς τα πιο σημαντικά για την διατήρηση της φύσης πρέπει να 

παρακολουθούνται έτσι ώστε να μήν χρησιμοποιούνται για την εκδήλωση μηχανοκίνητων 

υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως και για την κατασκευή δρόμων και κτιρίων. 

Β)Δάση ελληνικής ελάτης(Abies cephalonica).Το συγκεκριμένο είδος είναι ενδημικό της 

Ελλάδας και αυτό αποδεικνύει την μοναδικότητα και την σημαντικότητα του συγκεκριμένου 

οικότοπου.Τα δάση αυτά συναντώνται στο ανώτερο τμήμα του Μεσο-Μεσογειακού 

ορόφου βλάστησης,στον Υπερ-Μεσογειακό όροφο βλάστησης και μέχρι τα μεσαία τμήματα 

του Ορεινού-Μεσογειακού ορόφου.Είναι τοποθετημένα συνήθως πάνω σε κάποιο 

ασβεστόλιθο και σε κάποιο φλύσχη.Σπανιότερα μπορεί κάποιος να τους δει πάνω σε 

σχιστόλιθους,κροκαλοπαγή,δολομίτες και κολλούβια.Τα εδάφη στα οποία συναντώνται 

προέρχονται απο την αποσάρθρωση κυρίως ασβεστολιθων και συνήθως έχουν μέτριο 

βάθος.Σπάνια το βάθος των εδαφών αυτών έιναι πολύ βαθύ.Γενικά τα εδάφη όπου 



συναντώνται τα δάση αυτά είναι ορφανά δασικά εδάφη των οποίων η υφή είναι 

πηλώδης,αργιλοπηλώδης μέχρι και αμμοαργιλοπηλώδης.Τα εδάφη που αναπτύσσονται 

πάνω σε φλύσχη είναι βαθιά και σχετικά βαριά.Το ύψος αυτών των εδαφών κυμμαίνεται 

απο τα 600-1900 μέτρα.Η καλύτερη ποιότητα των δασών της ελληνικής ελάτης βρίσκεται σε 

υψόμετρο 900-1400 μέτρων.Τέλος αναπτύσσονται σε εδάφη που έχουν μέτριες έως 

ισχυρές κλίσεις και σπάνια σε εδάφη με πολύ ισχυρή κλίση. 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ.Τα δάση ελληνικής ελάτης αποτελούνται απο αμιγή ή μικτά δάση 

του ενδημικού είδους Abies cephalonica.Σε υψόμετρο 700-1100 μέτρα ο υπώροφος 

χαρακτηρίζεται απο αείφυλλα πλατύφυλλα τα κυριότερα είδη των οποίων είναι τα Phillyrea 

latifola,Juniperus oxycedrus και Quercus coccifera.Τα είδη αείφυλλων πλατύφυλλων απο τα 

οποία αποτελείται λιγότερο συχνά όμως ο υπώροφος είναι τα Arbutus 

andrachne,A.unedo,Quercus ilex,Rhamnus alaternus,Hippocrepis emerus,Ruscus 

aculeatus,Colutea arborescens,Rubia peregrina και Cyclamen graecum.Τα ελατοδάση που 

αποτελούνται απο γηραιά άτομα,με κακή μορφή και με μικρό ποσοστό αναγέννησης 

αναπτύσσονται σε χαμηλά υψόμετρα,σε νότιες εκθέσεις,σε ξηρά περιβάλλοντα και σε 

αβαθή εδάφη με προβλήματα βόσκησης.Τα δάση που αναπτύσσονται σε υψόμετρα άνω 

των 1100 μέτρων είναι πυκνότερα,με καλή αναγέννηση και έχουν καλύτερη όψη.Στα 

Ακαρνανικά Όρη και στο Παναιτωλικό η επίδραση του κλίματος το όποιο έιναι πιό θερμό 

και πιό υγρό καθώς και του ασβεστολιθικού πετρώματος που χαρακτηρίζει τις περιοχές 

αυτές επιτρέπει την εμφάνιση στον όροφο των θάμνων ειδών όπως τα Quercus 

coccifera,Colutea arborescens,Hippocrepis emerus,Juniperus oxycerdus,Juniperus 

communis,Spartium junceum,Rosa pulverulenta τα οποία προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα 

στα δάση της ελληνικής ελάτης. 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ-ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΑΤΗΣ.Οι πυρκαγιές 

αποτελούν ίσως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τα δάση της ελάτης.Ταυτόχρονα  η φυσική 



πυρκαγιά σε συνδυασμό με την επακόλουθη βλάστηση έχει καταστρέψει πολλές συστάδες 

του συγκεκριμένου δάσους.Σήμερα τα δάση της ελάτης δεν απειλούνται σε έντονο βαθμό 

απο την βόσκηση με εξαίρεση τις θέσεις κοντά στα δασοόρια καθώς εκεί πέρα εκτός απο 

την πίεση της βόσκησης έχουν να αντιμετωπίσουν και την δριμύτητα του κλίματος.Ακόμη 

πολλές συστάδες της ελάτης έχουν υποστεί έντονη υλοτόμηση ενώ επιφάνειες πολλών 

εκταριών που βρίσκονται κάτω απο τους δρόμους έχουν καταστραφεί απο κατασκευαστές 

δασικών δρόμων στην προσπαθειά τους να κατασκευάσουν δασικούς δρόμους σε πλαγιές 

με μεγάλη κλίση.Μεγάλος αριθμός ατόμων κεφαλληνιακής ελάτης ο οποίος βρίσκεται σε 

αβαθή εδάφη έχουν ξηρανθεί εξαιτίας των μακρών περιόδων ξηρασίας που συμβαίνουν τα 

τελευταία χρόνια.Τέλος τα δάση αυτά δέχονται δευτερογενείς προσβολές οι οποίες 

οφείλονται σε έντομα και μύκητες. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΤΗΣ.Τα δάση της ελληνικής ελάτης πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν υπο 

καθεστώς συνολικής παρακολούθησης προκειμένου να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που 

προέρχονται απο τις περιόδους ετών ξηρασίας και απο τις ανθρώπινες επιδράσεις.Μεγάλες 

επιφάνεις οι οποίες αποτελούνται απο δάση ελληνικής ελάτης θα πρέπει να αφεθούν σε 

κάθε ορεινό όγκο προκειμένου η φυσική δομή των δασών να εξελιχθεί χωρίς 

προβλήματα.Τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.Το ίδιο 

ισχύει και για τα επακόλουθα μέτρα αποκατάστασης της βλάστησης.Τέλος πρέπει να 

παρακολουθούνται σθεναρά οι επιπτώσεις που έχει η βόσκηση στα εδάφη που 

αναπτύσσεται η ελληνική ελάτη καθώς και οι επιδράσεις της χιονοδρομίας στα δασοόρια 

των ορεινών όγκων. 

Γ)Δάση ανατολικής πλατάνου(Platanion orientalis).Tα δάση της ανατολικής πλατάνου είναι 

ένας τύπος παρόχθιας Μεσογειακής βλάστησης.Συναντώνται κυρίως κοντά σε μόνιμα 

ρέοντα ποτάμια ή κοντά σε μικρούς ορεινούς χειμάρρους και η παρουσία τους εξαρτάται 

απο το υπεδάφιο νερό.Αναπτύσσονται σε ελαφρώς σταθεροποιημένες αποθέσεις 

ποταμών,σε χαλικώνες πηγές,σε κολλούβια καθώς και στη βάση βαθιών απότομων σκιερών 

ποταμών.Η υψομετρική τους κατανομή ποικίλει απο πολύ χαμηλά έως και υψηλά 

υψόμετρα.Όταν συναντώνται σε χαμηλά υψόμετρα με επίπεδο ανάγλυφο τότε το 

υπόστρωμα τους αποτελείται απο αλλουβιακές αποθέσεις με ποικίλη σύσταση.Το ίδιο 

ισχύει και σε χαμηλά υψόμετρα με μικρές κλίσεις.Όταν συναντώνται σε μεγαλύτερα 

ύψομετρα που έχουν μεγαλύτερες κλίσεις και ειδικά σε υψόμετρο μέχρι τα 1300 μέτρα 

τότε το υποστρωμά τους ποικίλει και μπορεί να αποτελέιται απο 

σχιστόλιθο,ασβεστόλιθο,μάρμαρα,οφιόλιθους και γνεύσιους ποικίλης μάλιστα σύστασης. 

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ.Η δομή των συστάδων της ανατολικής πλατάνου 

ποικίλει.Παρουσιάζουν όροφο δέντρων ύψους 10-40 μέτρα και ο οποίος με κάλυψη φτάνει 

τα 50-90 μέτρα.Ο όροφος των θάμνων ο οποίος συνήθως έχει ύψος 2-3 μέτρα και 

σπανιότερα φτάνει τα 5 μέτρα δεν είναι πάντα αναπτυγμένος.Όταν όμως είναι 

αναπτυγμένος η καλυψή του φτανει τα 5-40 μέτρα.Σημαντικά ξυλώση έιδη ανατολικής 

πλατάνου είναι τα Alnus glutinosa,Ulmus minor,Salix alba,Nerium oleanderkai Cercis 

siliquastrum.Η κάλυψη του ποώδους ορόφου φτάνει τα 10-50 μέτρα παρόλο που μερικές 

φορές είναι υποβαθμισμένος.Πολύ σημαντικό ρόλο στη φυσιογνωμία και την δομή των 

δασών της ανατολικής πλατάνου διαδραματίζουν τα ποώση είδη Dracunculus 



vulgaris,Equisetum telmateia,Equisetum ramossisimum,Equisetum arvense,Arum 

italicum,Carex pendula και Carex spicata. 

 

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ-ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ.Γενικά τα δάση της ανατολικής πλατάνου διαττηρούνται 

σε καλή έως άριστη κατάσταση.Τα δάση αυτά εξαρτώνται άμεσα απο την παρουσία νερού 

η οποία μάλιστα είναι μόνιμη.Παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις μεταβολές της 

υδρολογικής κατάστασης(αρδευτικά έργα,έργα ύδρευσης,διευθέτηση των ρεμάτων) και 

στην ρύπανση των υδάτων.Η μή λήψη μέτρων μείωσης των επιπτώσεων των 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έχει ώς αποτέλεσμα οι δραστηριότητες αυτές να 

εντείνονται διαρκώς.Υποβάθμιση της χλωριδικής σύστασης των δασών της ανατολικής 

πλατάνου μπορεί να προκληθεί απο την ρύπανση των υδάτων,τη βόσκηση,τη γειτνίαση με 

καλλιέργειες και την εναπόθεση απορριμμάτων. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ.Πρέπει οπωσδήποτε να αποτραπέι η ρύπανση των νερών και η 

πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα για αρδευτικούς σκοπούς.Η παράνομη απόθεση 

αποβλήτων αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τα δάση της ανατολικής πλατάνου.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ-ΛΥΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΟΚ αυθαίρετη είναι κάθε κατασκευή η οποία εκτελείται 

α)χωρίς νόμιμη άδεια,β)με υπέρβαση της νόμιμης άδειας,γ)με άδεια η οποία 

ανακλήθηκε,δ)κατα παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων.Ακόμη αυθαίρετη είναι κάθε 

αλλαγή χρήσης του κτηρίου ή τμήματος αυτού.  

Οι κατηγορίες της αυθαίρετης δόμησης είναι δύο ειδών  



1)Αυθαίρετα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια.Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν 

κυρίως κατασκευές σε εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου και οι οποίες δεν πληρούν τους 

όρους της αρτιότητας και της οικοδομησιμότητας.Οι συγκεκριμένες εκτάσεις είναι το 

αποτέλεσμα νόμιμων ή παράνομων κατατμήσεων μεγαλύτερων εκτάσεων.Μάλιστα δεν 

είναι λίγες οι φορές που βρίσκονται σε δασικές περιοχές είτε εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης.  

2)Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομική άδεια.Στην συγκεκριμένη κατηγορία 

ανήκουν οι κατασκευές σε κτίσματα τα οποία έχουν οικοδομική άδεια αλλά γίνονται 

καθ’υπέρβαση των εγκεκριμένων σχεδίων.Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελείται απο 

διαφόρων ειδών αυθαιρεσίες όπως παράνομη αλλαγή χρήσης.Ακόμη στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν επεκτάσεις και υπερβάσεις του νόμιμου περιγράμματος της οικοδομής είτε αυτές 

γίνονται κατ’επέκταση είτε γίνονται καθ’ύψος.     

Οι βασικότερες αιτίες της αυθαίρετης δόμησης είναι οι παρακάτω 

1)ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η µονοδιάστατη βιοµηχανική ανάπτυξη των αστικών 

κέντρων,ο µαρασµός της υπαίθρου και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο οδήγησαν τις 

ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις προς τις πόλεις.Όµως οι πόλεις δεν είχαν ούτε την τεχνική, 

ούτε τη θεσµική δυνατότητα να υποδεχτούν τόσους ανθρώπους.Ακόμη δεν υπήρξε καµία 

οργανωµένη και σχεδιασµένη στεγαστική πολιτική.Τέλος δεν υπήρξε καμία πολιτική γής 

απο το κράτος. 

2)ΕΛΛΕΙΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.Μέχρι σήµερα ο χωροταξικός σχεδιασµός και τα 

ρυθµιστικά σχέδια έρχονταν συνήθως να περιγράψουν απλώς τις ήδη διαµορφωµένες 

καταστάσεις. Ακόµα κι όταν υπήρχε οραµατικός χαρακτήρας, η πληµµελής παρακολούθηση 

της εφαρµογής οδηγούσε σε ασυδοσία και αυθαιρεσίες.Επίπλέον οι επεκτάσεις των 

σχεδίων πόλης καθυστερούν αδικαιολόγητα. Από το 2004 µέχρι σήµερα,όχι µόνο δεν έγινε 

καµία προσπάθεια για την πάταξη της αυθαίρετης δόµησης, αλλά επιπλέον ο πολεοδοµικός 

σχεδιασµός οδηγήθηκε σε τέλµα (εκατοντάδες Πολεοδοµικές Μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 

σκονίζονται στα ντουλάπια του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε), µε αποτελέσμα τη συνεχιζόµενη 

εξάπλωση της αυθαίρετης δόμησης. 

3)ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η κρατική διοίκηση απέτυχε να 

εφαρµόσει την (πολυδαίδαλη) υφιστάµενη νοµοθεσία. Επιχείρησε να αντιµετωπίσει το 

φαινόµενο είτε µε νόµους που προέβλεπαν την εξαίρεση από κατεδάφιση (Ν.720/1977), 

είτε µε νόµους που είχαν µόνο εισπρακτικό χαρακτήρα. Ευθύνες σε αυτό έχουν και 

ορισμένοι ΟΤΑ. 

4)ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Μέχρι 

σήμερα δεν υπήρξε η πολιτική βούληση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

διαφύλαξη των φυσικών πόρων.Δυστηχώς το περιβάλλον αντιμετωπίστηκε συχνά ώς 

<<εμπόδιο>>  για την ανάπτυξη με αποτέλεσμα να καταστραφεί.Τέλος οι βλαβερές 

συνέπειες της αυθαίρετης δόµησης για το κοινωνικό σύνολο δεν έγιναν αντιληπτές από 

τους πολίτες. 



Η γιγάντωση της αυθαίρετης δόμησης που λαμβάνει χώρα στις μέρες μας έχει ήδη επιφέρει 

δυσμενείς κοινωνικές,οικονομικές και πολεοδομικές συνέπειες.Οι κυριότερες είναι οι 

παρακάτω. 

1)Ισοπεδώνεται ο νοµοταγής πολίτης µε τον αυθαιρετούντα. Έτσι, η νοµιµοποίηση της 

χθεσινής αυθαιρεσίας είναι το θεµέλιο για την αυθαιρεσία του αύριο. 

2)Τα αυθαίρετα κτίσµατα δεν έχουν επαρκή στατική ευστάθεια έναντι σεισµικών δράσεων, 

ούτε επαρκή προστασία έναντι ενεργειακών απωλειών. 

3)Οι Έλληνες µηχανικοί ασκούν το επάγγελµά τους µέσα σε καθεστώς πλήρους 

ανοµίας,αδιαφάνειας και αθέµιτου ανταγωνισµού. 

4)∆υσχεραίνεται ο πολεοδοµικός σχεδιασµός των πόλεων και µετατρέπονται υπαίθριες 

ζώνες σε άναρχο ηµιαστικό χώρο, µε ανεπανόρθωτη καταστροφή του περιβάλλοντος. 

Προτεινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης είναι οι παρακάτω  

1)Να δημιουργηθούν νέα χωροταξικά-ρυθμιστικά σχέδια όπως και νέα χωροταξικά 

προγράμματα.Ακόμη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που θα αφορούν την ένταξη 

οικισμών και εκτάσεων στο σχέδιο πόλης.  

2)Να δημιουργηθούν πολιτικές ουσιαστικής αποκέντωσης. 

3)Να γίνει λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Πολεοδομικών Γραφείων με πρόσληψη 

προσωπικού και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. 

4)Να κωδικοποιηθεί η πολεοδομική νομοθεσία και η πολεοδομική νομολογία.Ακόμη να 

καθιερωθεί ο θεσμός των ορκωτών ελεγκτών Μηχανικών και να γίνεται συχνή επιθεώρηση 

στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα. 

5)Οι μηχανικοί να συμμετέχουν ενεργά στην καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.Οι 

μεταβιβάσεις πάσης φύσεως ακινήτων και εγκαταστάσεων να γίνονται παρουσία 

Μηχανικών και μάλιστα χωρίς ο πολίτης να επιβαρύνεται οικονομικά. 

6)Να υπάρξει << πράσινο κουτί>> στις οικοδομές το οποίο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την ταυτότητα του κτηρίου και θα είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε 

πολεοδομική ή ιδιοκτησιακή μεταβολή του ακινήτου. 

7)Να γίνεται δορυφορική παρακολούθηση έτσι ώστε να εντοπιστούν οι αυθαίρετες 

κατασκευές.Μετά τον εντοπισμό τους οι αρχές να επεμβαίνουν άμεσα και να προβαίνουν 

στην κατεδαφισή τους. 

8)Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων ακινήτων για τη συνεργασία όλων των φορεών που 

ασχολούνται με τα ακίνητα(ΙΚΑ,Πολεοδομία,Δασαρχείο,Εφορία,Κτηματολόγιο-

Υποθηκοφυλακείο).Να ολοκληρωθεί τάχιστα το Εθνικό Κτηματολόγιο και να γίνει 

μηχανογράφηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 



9)Να θεσµοθετηθεί Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.) µε σαφή 

οριοθέτηση των ρόλων και τον επιµερισµό των ευθυνών όλων των εµπλεκοµένων στην 

αλυσίδα παραγωγής ενός ακινήτου. 

10)Να γίνουν αλλαγές στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό(ΓΟΚ) οι οποίες θα έχουν ώς στόχο 

την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας και των βασικών 

στοιχείων δόμησης προκειμένου να ελέγχονται πιο εύκολα.Επίκεντρο του ΓΟΚ πρέπει να 

είναι η νομιμότητα και όχι η αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας.   

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ-Η 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Α)ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

1)OΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Ανάπλαση περιοχής είναι το συνολο των κατευθύνσεων,μέτρων,παρεμβάσεων και 

διαδικασιών πολεοδομικού,κοινωνικού,οικονομικού,οικιστικού και ειδικού αρχιτεκτονικού 

χαρακτήρα που προκύπτουν απο σχετική μελέτη και που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση 

των όρων διαβίωσης των κατοίκων,την βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος,την 

προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών,ιστορικών,μορφολογικών και αισθητικών 

στοιχείων και χαρακτηριστικών της περιοχής. 

2)ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Οι βασικές αρχές της ανάπλασης είναι οι εξής  

α)Η διατήρηση,η προστασία,ο σεβασμός και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.Η 

πρόβλεψη και η οργάνωση αποτελούν βασικά στοιχεία της ανάπλασης προκειμένου οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες που συμβαίνουν στον  Εθνικό Δρυμό να είναι φιλικές και 

εναρμονισμένες με το περιβάλλον,να μην αντιβαίνουν στους κανονισμούς λειτουργίας του 

και να μην οδηγούν στην υπερεκμετάλλευση και στην καταστροφή του. 

Β)Τα πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία που αποτελούν τον κοινωνικό ιστό και σχετίζονται 

με την παράδοση ενός τόπου πρέπει να διατηρούνται και να εμπλουτίζονται με νέα 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορέσουν να συνθέσουν ένα νέο κοινωνικό,πολιτιστικό και 

ιστορικό περιβάλλον που θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

3)ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Περιοχές ανάπλασης είναι οι περιοχές των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή οροθετημένων 

οικισμών στις οποίες υφίστανται ιδιαίτερα προβλήματα υποβάθμισης ή αλλοίωσης του 

οικιστικού περιβάλλοντος τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα συνήθη 

πολεοδομικά μέσα της αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισμών 



δόμησης.Για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ώς περιοχή ανάπλασης πρέπει να μαστίζεται 

απο μια σειρά προβλημάτων όπως μεγάλες κτηριακές πυκνότητες,συγκρούσεις 

χώρων,μεγάλες ελλείψεις κοινόχρηστων χώρων αλλά και έλλειψη προστασίας των 

ιστορικών,αρχαιολογικών και πολιτιστικών στοίχειων και δραστηριοτήτων της περιοχής. 

4)ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

Φορείς ανάπλασεις ορίζονται οι κατεξοχήν οικείοι δήμοι ή κοινότητες ή οι επιχειρήσεις των 

οικείων οτα α΄ και β΄ βαθμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ-ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

ΜΕΤΡΑ 
1)Εισαγωγή ζώων και φυτών.Γενικά οι εισαγωγές ζώων και φυτών αποτελούν απαράδεκτο 

διαχειριστικό για ένα Εθνικό Πάρκο τόσο γιατί αντίκειται στην ουσία του αλλά και γιατί 

υπάρχουν αναρίθμητα πλέον παραδείγματα σοβαρών οικολογικών προβλημάτων που 

έχουν προκύψει στο φυσικό περιβάλλον λόγω της εισαγωγής τους. Εισαγωγή ατόμων του 

ίδιου είδους και οπωσδήποτε υποείδους θα μπορούσε να γίνει μόνο εφόσον διατυπωθεί 

εμπεριστατωμένη πρόταση αποφυγής αιμομιξιών ή κινδύνου αφανισμού του τοπικού 

πληθυσμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προέλευση των ζώων πρέπει να αφορά 

πληθυσμούς με τα κοντινότερα χαρακτηριστικά σε αυτά των ζώων της Πάρνηθας. Η 

συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εξαιτίας της ήδη τεκμηριωμένης 

εισαγωγής ελαφιών στην Πάρνηθα από άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ WWF 

A)Να συνεχιστει η απογραφη πληθυσμου που εχει ξεκινησει απο το WWF HELLAS σε 

συνεργασια με το Δασαρχειο Παρνηθας και τον Φορεα Διαχειρισης του Εθνικου Παρκου. 

Β)Να οργανωθεί και να εφαρμοστεί σχέδιο παρακολούθησης των επιπτώσεων της 

βόσκησης των ελαφιών στη χλωρίδα και στη βλάστηση. 

Γ)Να συνεκτιμηθεί η πιθανή συνεισφορά των άγριων οπληφόρων στην οπισθοδρόμηση της 

διαδοχής κάποιων φυτοκοινωνιών που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της βιοποικιλότητας. 

Δ)Να παρακολουθηθεί η κατάσταση και η συντήρηση παρόδιου φράκτη ΠΑΘΕ. 

Ε)Να δημιουργηθεί χώρος περίθαλψης-Α’ βοηθειών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. 

ΣΤ)Οποιαδήποτε απομάκρυνση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων θα μπορούσε να γίνει 

μόνο εφόσον διατυπωθεί εμπεριστατωμένη πρόταση που να την δικαιολογεί επαρκώς. 

Ζ)Να γίνει σήμανση και ενημέρωση για τον τρόπο με το οποίο οι επισκέπτες στον Εθνικό 

Δρυμό πρέπει να συμπεριφέρονται ως προς τα άγρια ζώα όπως και για τους κινδύνους που 

υπάρχουν στην επαφή των επισκεπτών/διερχόμενων οχημάτων με τα άγρια ζώα του 

Εθνικού Δρυμού. 



Η)Να δημιουργηθεί προειδοποιητική σήμανση που σχετίζεται με την απαγόρευση του 

κυνηγιού των οπληφόρων. 

Θ)Να εντατικοποιηθεί η φύλαξη εντός των ορίων του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου απο τον 

Φορέα Διαχείρισης και το Δασαρχείο. 

Ι)Να γίνει συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή για την φύλαξη στα όρια του 

Εθνικού Πάρκου και στις περιοχές που συνορεύουν με οικισμούς. 

Κ)Να ενημερωθεί το κοινό και να δημιουργηθεί σύστημα διαχείρισης και εξακρίβωσης 

καταγγελιών για παράνομη θήρα. 

2)Προστασία και διαχείριση τοπίου.Η <<φυσικότητα>>  πρέπει να θεωρείται η 

πολυτιμότερη αξία του Εθνικού Πάρκου.Η ανθρώπινη παρέμβαση στο Πάρκο σχετίζεται 

κυρίως με την αλλοίωση της φυσικότητας ιδιαίτερα μέσω των μόνιμων κατασκευών.Στις 

περιφερειακές ζώνες οι πυλώνες ΔΕΗ προκαλούν αισθητική αλλοίωση και επιπλέον 

επιφυλλάσουν αντικειμενικούς κινδύνους έναρξης δασικών πυρκαγιών που οφείλονται σε 

σπινθηρισμούς. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ WWF 

Α)Να απομακρυνθούν κατασκευές που βεβηλώνουν τη φυσικότητα του τοπίου όπως για 

παράδειγμα το Ξενία,η Βίλλα Παπαδόπουλου,τα εγκαταλελειμμένα κτίρια Αέρα,οι 

εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις του ΣΕΓΑΣ,οι εγκαταλελειμμένες περιφράξεις. 

Β)Να κλείσουν και να εγκαταλειφθούν δρόμοι με απότομες κλίσεις οι οποίοι όχι μόνο 

διαβρώνουν το έδαφος αλλά διακόπτουν και τη φυσική συνέχεια του φυσικού τοπίου. 

Γ)Να απομακρυνθούν εναέρια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών των 

οποίων η χρήση μπορεί να αντικατασταθεί απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Δ)Να εκπονηθεί μελέτη για τη διαχείριση των πυλώνων της ΔΕΗ οι οποίοι διασχίζουν 

περιφερειακές ζώνες του Δρυμού προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών 

και η αισθητική αλλοίωση του τοπίου. 

Ε)Να περιοριστεί ο αριθμός των εγκατεστημένων κεραιών δεδομένου ότι η σύγχρονη 

τεχνολογία μπορεί να περιορίσει τον όγκο και τον αριθμό των κατασκευών. 

ΣΤ)Να απαγορευτούν οι νέες κατασκευές στον πυρήνα του Πάρκου.Ταυτόχρονα η 

αναγκαιότητα τους πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και στις μεταβατικές ζώνες.  

3)Aντιπυρική προστασία.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TO WWF 

Α)Να αναπτυχθούν σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης και τηλεπισκόπησης πυρκαγιών. 

Β)Να αναπτυχθεί δίκτυο αξιοποίησης εθελοντικής προσφοράς για την πρόληψη,την 

καταστολή και τον έλεγχο αναζωπυρώσεων σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών στην 

περιοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(Ν.998/79) 



Γ)Να γίνει μόνιμη στελέχωση των πυροφυλακίων της Πάρνηθας κατα τις πυρικές περιόδους 

και ανάπτυξη δικτύου πυροφυλακίων που θα καλύπτουν όλη την περιοχή. 

Δ)Να μελετηθούν και να πρακολουθηθούν οι χωματερές στην ευρύτερη περιοχή της 

Πάρνηθας. 

Ε)Να εκπονηθεί ειδική μελέτη προκειμένου να αποφευχθούν οι πυρκαγιές απο τα εναέρια 

καλώδια της ΔΕΗ του Πάρκου.   

ΣΤ)Να απομακρυνθεί η καύσιμη ύλη που βρίσκεται στο υπάρχον οδικό δίκτυο. 

Ζ)Να διανοικτούν αντιπυρικές λωρίδες μόνο σε περιοχές εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για 

πυρκαγιές αλλά μόνο μετά απο ειδική μελέτη ακολουθώντας τουλάχιστον δύο βασικές 

αρχές. 

α)Οι αντιπυρικές λωρίδες να έχουν ήπια κλίση έτσι ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του 

εδάφους. 

β)Να αποφευχθούν οι απόλυτα γεωμετρικοί σχηματισμοί αλλά και να υιοθετηθούν 

ανοίγματα ακανόνιστου σχήματος και μορφής προκειμένου να εντάσσονται αρμονικότερα 

στο τοπίο. 

4)Διαχείριση επισκεπτών.Η διαχείριση των επισκεπτών πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει 

αντικέιμενο νέου διαχειριστικού σχεδίου το οποίο θα λαμβάνει υπόψην τις αλλαγές που 

συμβαίνουν στο περιβάλλον του βουνού.Σήμερα η πλειοψηφία των επισκεπτών 

κυκλοφορεί στον χώρο του Εθνικού Δρυμού με τα ΙΧ αυτοκινητά της.Αποτελέσματα του 

συγκεκριμένου γεγονότος είναι η όχληση ή και η ακούσια θανάτωση της πανίδας,η 

ηχορύπανση,η ατμοσφαιρκή ρύπανση,ο αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς,η δυσχέρια 

ελέγχου και προστασίας του δρυμού καθώς και η αυξημένη επικινδυνότητα της χρήσης των 

οδικών αξόνων απο ποδηλάτες κτλπ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ WWF 

α)Η διαχείριση των επισκεπτών,της κίνησης και των δραστηριοτήτων τους θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αποτελέσουν αντικέιμενου καινούργιου διαχειριστικού σχεδίου το οποίο 

θα λαμβάνει υπόψην τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του βουνού. 

β)Η είσοδος στις ζώνες απολύτου προστασίας πρέπει να γίνεται μόνο απο το Μετόχι. 

γ)Να απαγορευτεί η διέλευση των αυτοκινήτων σε όλους τους δασικούς δρόμους 

τοποθετώντας μπάρες και να επιτρέπεται μόνο με τη χορήγηση ειδικής άδειας για 

επισκέψεις σχολείων,επιστημονική έρευνα κτλπ. 

δ)Να μετατραπεί ο δρόμος Μετόχι-Μον Παρνές απο οδό εθνικού δικτύου σε δασικό. 

ε)Να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων στον άξονα Μετοχίου-Αγ.Τριάδας απο το 

τηλεφερίκ και πάνω αρχικά μετά την δύση του ηλίου και αργότερα συνολικά. 



στ)Εξαιτίας της αυξανόμενης έντασης και της μετάλλαξης πολλών υπαίθριων 

δραστηριοτήτων σε νέες μορφές οι αποφάσεις για έλεγχο ή περιορισμό τους πρέπει να 

αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 5-10 χρόνια. 

ζ)Οποιαδήποτε εκδήλωση στους χώρους Δ.Α. πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μόνο μετά απο 

σχετική άδεια του Φορέα Διαχείρισης και του Δασαρχείου.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Λαμβάνοντας υπόψην τις αρχές που διέπουν την ανάπλαση μιάς ευαίσθητης και τόσο 

σημαντικής περιοχής για το Αστικό Περιβάλλον όπως η Πάρνηθα προτείνουμε τις 

παρακάτω προτάσεις ανάπλασης. 

1)Να συνεχιστεί η αναδάσωση που ήδη γίνεται στην Πάρνηθα προκειμένου το δάσος να 

επανέλθει ολοκληρωτικά κάποια στιγμή. 

2)Οποιοδήποτε αυθαίρετο υπάρχει στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού να γκρεμιστεί 

προκειμένου να χτιστεί είτε ένα νέο κτήριο είτε να εκμεταλλευτεί ο χώρος που βρίσκεται το 

αυθαίρετο προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι αναψυχής. 

3)Να δημιουργηθεί ένα νέο εθνικό οδικό δίκτυο στην περιοχή του Δρυμού το οποίο θα 

έιναι πιο ασφαλές απο το ήδη υπάρχον. 

4)Να ανακαινιστεί το κτίριο του πρώην Ξενία προκειμένου να δημιουργηθεί Μουσείο 

Εθνικού Δρυμού το οποίο θα αναδεικνύει την χλωρίδα και την πανίδα της Πάρνηθας καθώς 

και κέντρο υποδοχής και ξενάγησης των επισκεπτών. 

5)Να συνεχιστούν τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που ήδη έχουν γίνει στην 

περιοχή της Πάρνηθας. 

6)Να καθαριστούν οι χώροι στους οποίους υπάρχουν παρατημένα-κομμένα κλαδιά και 

κορμοί δέντρων. 

7)Να δημιουργηθούν φυλάκια στην περιοχή του Δρυμού προκειμένου να προστατευτεί το 

δάσος απο τυχόν υλοτομήσεις και να αποτραπούν οι πυρκαγιές στο μέτρο του δυνατού. 

8)Να γίνει ανάπλαση στους χώρους αναψυχής που δεν καταστράφηκαν απο την πυρκαγιά. 

9)Να δημιουργηθούν σύλλογοι-οργανώσεις που θα ενημερώνουν τους πολίτες για την 

σημασία και την προστασία του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. 

10)Να συνεχιστεί η αποκομιδή των σκουπιδιών που υπάρχουν στην περιοχή απο τον δήμο 

Αχαρνών. 

11)Να αναδειχθούν τα μνημεία και τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν στην Πάρνηθα με 

σχετική σήμανση. 



12)Να δημιουργηθούν μονοπάτια για πεζοπορία και να γίνει σήμανση των συγκεκριμένων 

μονοπατιών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε μερικά 

βασικά συμπεράσματα. 

Η μεγαλύτερη κίνηση των επισκεπτών και των εργαζομένων γίνεται απο την κύρια είσοδο 

Μετόχι-Αγία Τριάδα. 

Η βλάστηση στην Πάρνηθα είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων: της 

χλωρίδας, της πανίδας, του κλίματος, της γεωμορφολογίας, της γεωλογικής σύστασης, του 

εδάφους, αλλά και της ανθρώπινης επίδρασης. 

Η χλωρίδα του βουνού αποτελείται από περίπου 1.100 είδη φυτών, από τα οποία τα 92 

είναι ελληνικά ενδημικά (απαντώνται μόνο στον ελλαδικό χώρο), ενώ 3 από αυτά είναι 

ενδημικά της Πάρνηθας και απαντώνται μόνο στην Πάρνηθα και πουθενά αλλού στον 

κόσμο.Ξεχωριστή θέση κατέχουν η καμπανούλα της Πάρνηθας Campanula celsii subsp. 

parnesia και Silene oligantha ssp. Parnesia. 

Η πανίδα αποτελείται απο πολλά σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα όπως 

θηλαστικά,πτηνά,ερπετά και αμφίβια.Ο κυριότερος εκπρόσωπος της πανίδας της Πάρνηθας  

είναι το κόκκινο ελάφι. 

Πρίν την πυρκαγιά υπήρχαν απώλειες στο φυσικό περιβάλλον εξαιτίας ανθρωπογενών 

κατασκευών.Συγκεκριμένα έχει γίνει φύτευση δέντρων απο άλλες περιοχές σε έκταση 

εκκατοντάσων στρεμμάτων όπως και εισαγωγή καποιων ζώων. 

Η πυρκαγιά στις 28/6/2007 προκλήθηκε απο σπινθήρες πυλώνων ηλεκτρικού της ΔΕΗ και 

έκαψε 49000 στρέμματα.Υπήρξαν απώλειες στην βλάστηση,στη χλωρίδα και στην πανίδα 

του βουνού λόγω της πυρκαγιάς.Υπήρξαν απώλειες στα νερά της Πάρνηθας λόγω της 

τέφρας μετά την πυρκαγιά. 

Ο πλημμυρικός κίνδυνος εμφανίζεται στα παρακάτω ρέματα α)Το ρέμα της Αγίας Τριάδας 

το οποίο αποστραγγίζει μια σχετικά μικρή περιοχή με περιορισμένες καμένες εκτάσεις και 

διατρέχει στη συνέχεια περιοχές των Θρακομακεδόνων και του Μενιδίου  

β)Το ρέμα του Γιάννουλα το οποίο αποστραγγίζει μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή απο την 

οποία η μεγαλύτερη έκταση είναι κατεστραμμένη και είναι δυνατό να κατακλύσει περιοχές 

του Θριάσιου πεδίου και ιδιαίτερα του Ασπροπύργου και της παράκτιας ζώνης 

γ)Το Μαυρόρεμα το οποίο αποστραγγίζει μια μεγάλη κατεστραμμένη περιοχή ενσωματώνει 

και άλλα ρέματα κατά μήκος του και τελικά καταλήγει στον Ασωπό ποταμό ο οποίος 

εκβάλλει στην περιοχή του Χαλκουτσίου-Ωρωπού 

δ)Τα ρέματα Ξηρόρεμα και Σαρανταπόταμος τα οποία αποστραγγίζουν σχετικά μικρή 

περιοχή είναι πιθανό να προσβάλλουν περιοχές του Θριάσιου πεδίου και ιδιαίτερα βόρεια 

της Ελευσίνας και ανατολικά της Μάνδρας από όπου και διέρχονται 



ε)Το ρέμα Μπιθισακκούλι το οποίο αποστραγγίζει την ευρύτερη περιοχή της δυτικής 

Πάρνηθας και των Σκούρτων διέρχεται απο την περιοχή του Κλειδιού και του Άγιου Θωμά 

και ενσωματώνεται στον Ασωπό ποταμό στην περιοχή της Τανάγρας 

Τα μέτρα που πάρθηκαν μετά την πυρκαγιά στην Πάρνηθα καθώς και οι ενέργειες της 

Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής κρίνονται αρκετά. 

Τα μέτρα που έλαβε το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αποκατάσταση,την προστασία και την φύλαξη του 

Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας κρίνονται αρκετά. 

Η Πάρνηθα δέχεται πολλές ανθρωπογενείς επιδράσεις στις μέρες μας.Στην Πάρνηθα 

συμβαίνουν πολλές δραστηριότητες όπως 

κτηνοτροφία,μελισσοτροφία,ρητινοσυλλογή,κάμπινγκ ενώ ο πυρήνας του Δρυμού αποτελεί 

τον χώρο εργασίας περίπου 1200 ατόμων σε καθημερινή βάση. 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας είναι 

α)απορρίματα,β)πυρκαγιές,γ)ασθένειες των πεύκων,δ)ξήρανση της ελάτης,ε)μεγάλος 

αριθμός επισκεπτών,στ)στρατιωτικές και τηλεπικοινωνιακές εκαταστάσεις,ζ)παράνομη 

υλοτομία,η)παράνομο κυνήγι. 

Όσον αφορά την αυθαίρετη δόμηση αναφέρονται οι βασικές αιτίες της,οι δυσμενείς 

κοινωνικές,οικονομικές και πολεοδομικές συνέπειες της ενώ προτείνονται ακόμη λύσεις για 

την αντιμετωπισή της. 

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η ανάπλαση είναι α)εισαγωγή ζώων και 

φυτών,β)προστασία και διαχείριση τοπίου,γ)αντιπυρική προστασία και δ)διαχείριση 

επισκεπτών.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Γ.Κ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/145/pol_00498.pdf?sequenc

e=1 

 

56)ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΘΕΜΑ-΄Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ-ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Γ.Κ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/145/pol_00498.pdf?sequenc

e=1 



 

57)http://estia.hua.gr/file/lib/default/data/5619/theFile ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

 

58)http://www.gspa.gr/(0517977081598214)/documents/teyxos335-mail.pdf 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ  

 

 

 

59)ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΘΕΜΑ-΄Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ-ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Γ.Κ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/145/pol_00498.pdf?sequenc

e=1  

 

60)http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/vivlioekpaideftikoub.pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ. 

 

61)http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/vivlioekpaideftikoub.pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ 

 

62)‘ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’-

‘ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2012’.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΑΣΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

 

63)http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=543 ΕΙΚΟΝΑ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΝΗΘΑ 

 



64)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B

7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B7 

ΕΙΚΟΝΑ ΔΑΣΟΥΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗΣ ΕΛΑΤΗΣ 

 

65)http://tilevoasartas.blogspot.gr/2014/08/blog-post_21.html ΕΙΚΟΝΑ ΔΑΣΟΥΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

 

66)https://www.spme.gr/uploads/8fae37295eaa9dd5.pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

 

67)ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/145/pol_00498.pdf?sequenc

e=1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΘΕΜΑ-΄Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ-ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Γ.Κ.ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 

68)  http://politics.wwf.gr/images/stories/political/dasikipolitiki/masterplanparnes.pdf  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

69) http://www.panoramio.com/photo/83156772 ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


