
 

 

Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή είναι υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς. 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισµού των Ακτών 2012 

Για περισσότερο από 25 χρόνια, το τρίτο 

Σάββατο κάθε Σεπτέμβρη μικροί και 

μεγάλοι εθελοντές αφιερώνουν μερικές 

ώρες από την καθημερινότητά τους για να 

συλλέξουν από τις ακτές, σε όλα τα μήκη 

και πλάτη του κόσμου, ό,τι μπορεί το 

ανθρώπινο μυαλό να φανταστεί, από 

συσκευασίες τροφίμων, αποφάγια και 

αποτσίγαρα μέχρι λάστιχα αυτοκινήτων και 

άχρηστες οικιακές συσκευές. 

 

Η Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού 

Καθαρισμού Ακτών (International Coastal 

Cleanup – ICC) συντονίζεται από το μη-

κυβερνητικό οργανισμό Ocean Conservancy 

και αποτελεί το παλαιότερο γεγονός του 

είδους του στον κόσμο. Από το 1986 μέχρι 

σήμερα, περισσότεροι από 9 εκατομμύρια 

εθελοντές σε 153 χώρες έχουν συλλέξει 

70.000 τόνους απορριμμάτων, 

καθαρίζοντας συνολικά πάνω από 500.000 

χιλιόμετρα ακτογραμμής! 

 

Αυτοί οι λάτρεις των ωκεανών δεν 

συλλέγουν και απομακρύνουν απλά τα 

απορρίμματα που απειλούν την ανθρώπινη 

υγεία, την άγρια φύση και την παράκτια 

οικονομία αλλά τα καταγράφουν 

σχολαστικά. 

 

H καταμέτρηση και καταγραφή των 

απορριμμάτων από κάθε περιοχή μας 

παρέχει ανεκτίμητης αξίας πληροφορίες 

σχετικά με το τι ρυπαίνει τους Ωκεανούς 

μας αλλά και ποιά είναι η πηγή τους.  

 

Τα νούμερα που εμφανίζονται στα 

παρακάτω σχήματα αφορούν το έτος 2011 

παγκοσμίως.  

Σχήμα 1: Το έτος 2011, πήραν μέρος στην εκστρατεία εθελοντικού 

καθαρισμού των ακτών 598.076 άνθρωποι, συλλέγοντας 4.165.792 

κιλά από 38.477,152 χιλιόμετρα ακτής.  
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Στην Ελλάδα, την εκστρατεία συντονίζει τα 

τελευταία 21 χρόνια η HELMEPA η οποία προσκαλεί 

τα μέλη της και συνεργαζόμενους φορείς να 

οργανώσουν τον εθελοντικό καθαρισμό μιας 

κοντινής τους ακτής. Φέτος, η αυξημένη συμμετοχή 

φορέων και εθελοντών στην εκστρατεία βοήθησε τη 

HELMEPA να διεξάγει μία πρωτότυπη έρευνα για το 

θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Αρκεί να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των εθελοντών 

στην φετινή εκστρατεία καθαρισμού των ακτών 

στην Ελλάδα, σημείωσε σημαντική αύξηση της 

τάξης του 22% σε σχέση με πέρυσι. Πιο 

συγκεκριμένα φέτος συμμετείχαν 3.305 εθελοντές 

από 114 συνεργαζόμενους φορείς σε όλη την 

Ελλάδα, οι οποίοι καθάρισαν συνολικά 508 

χιλιόμετρα ακτογραμμής σε 75 περιοχές της χώρας 

(Σχ. 3) συλλέγοντας 14 τόνους απορριμμάτων.  

Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση στην πηγή από 

τους εθελοντές στις ακτές αποτέλεσε μία ακόμη 

σημαντική παράμετρο επιτυχίας της φετινής 

εκστρατείας στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το 

εγκεκριμένο από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης 

(Ε.Ε.Α.Α.), οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση 1.125 κιλά 

ανακυκλώσιμων υλικών (Σχ. 4). 

Αρκεί να σημειωθεί πως οι δραστηριότητες 

αναψυχής στην παράκτια ζώνη συνεχίζουν να 

αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή ρύπανσης των 

ελληνικών θαλασσών και ακτών με απορρίμματα 

παντός είδους. Από τις παράκτιες δραστηριότητες 

και την αναψυχή προέρχεται το 28,5% των 

απορριμμάτων, ενώ δύο στα τρία απορρίμματα 

(66%) προέρχονται από καπνιστές (Σχ. 5). 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 

Σχήμα 2: Τα 10 πρώτα απορρίμματα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

συχνότητα στην παράκτια ζώνη παγκοσμίως.  

Σχήμα 3: Οι περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι εθελοντικοί 

καθαρισμοί στην Ελλάδα το έτος 2012.  

Σχήμα 4: Υλικά και ποσότητες αυτών που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση.  

Σχήμα 5: Ποσοστιαία κατανομή προέλευσης των απορριμμάτων 



 

 

Τα αποτσίγαρα συνεχίζουν να κατέχουν την πρωτιά 

του πλέον πολυπληθέστερου απορρίμματος 

παγκοσμίως χωρίς να αποτελεί εξαίρεση στις 

ελληνικές ακτές. Τα 129.000 αποτσίγαρα που 

απομάκρυναν οι εθελοντές από τις παραλίες θα 

αντιστοιχούσαν σε 6.450 (!) πακέτα τσιγάρων. 

Ανησυχητική είναι και η παρουσία των πλαστικών 

στη δεκάδα των πολυπληθέστερων απορριμμάτων 

στις ελληνικές ακτές (Σχ. 6).  

 

Τα στοιχεία δυστυχώς αναδεικνύουν τη μη 

περιβαλλοντικά φιλική  συμπεριφορά πολλών από 

εμάς προς τον θαλάσσιο και παράκτιο  

περιβαλλοντικό πλούτο της πατρίδας μας. Γεγονός 

που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αδιαφορία και 

ανευθυνότητα. Είναι πια καιρός να 

συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η λύση αυτού του 

προβλήματος δε βρίσκεται σε πολύπλοκους 

μηχανισμούς της φύσης...αλλά αποκλειστικά στις 

δικές μας, μικρές, καθημερινές μας κινήσεις. 

Οφείλουμε να αλλάξουμε τις κακές συνήθειες του 

παρελθόντος και να διαφυλάξουμε το μέλλον των 

παιδιών μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η HELMEPA με τη βοήθεια των στοιχείων αυτών 

έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να παρακολουθεί το 

τόσο σημαντικό πρόβλημα των θαλάσσιων 

απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της Θαλάσσιας Στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, αλλά και να 

συμβάλει ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα 

προωθώντας τα δεδομένα στο Ocean Conservancy 

για να συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση του 

που θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο 2013.  
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Πλοία «ειδικών αποστολών»! 

Τα πρώτα αξιόπλοα σκάφη που κατασκευάστηκαν 

εξ’ ολοκλήρου από ανθρώπους τοποθετούνται από 

τους ιστορικούς γύρω στο 9.000 π.Χ. και 

ουσιαστικά πρόκειται για διαμορφωμένους 

κορμούς δέντρων και σχεδίες. Αυτές οι κατασκευές 

είχαν ως κύριο μέσο πρόωσης είτε τα ρεύματα της 

θάλασσας είτε κουπιά. 

 

Τα  πρώτα πραγματικά μεγάλα πλοία που 

κατέστησαν δυνατή τη μεταφορά αγαθών 

εμφανίστηκαν πολύ αργότερα με την εφεύρεση 

των πανιών. Το 1.200 π.Χ. αναφέρεται ως το έτος, 

όπου η τεχνολογία των πλοίων έχει προχωρήσει 

αρκετά ώστε να είναι δυνατή και ασφαλής η 

επικοινωνία μεταξύ των απομακρυσμένων 

περιοχών. 

 

Το 700 π.Χ. τα πλοία κατάφεραν και διέσχισαν τη 

Μεσόγειο και έτσι άρχισε η επαφή, η επικοινωνία 

και η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. Με το 

πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη της 

ναυπηγικής, σήμερα διαθέτουμε από μικρές έως και 

τεράστιες υπερκατασκευές κάθε μία με έναν 

συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. 

 

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε αρκετά 

πράγματα για τα πλοία της γραμμής που 

δραστηριοποιούνται στα εσωτερικά νερά μιας 

(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 

Σχήμα 6: Τα 10 πρώτα απορρίμματα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα στην παράκτια ζώνη του Ελλαδικού χώρου  
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χώρας, τα εμπορικά που εκτελούν διεθνείς πλόες, 

τα πλοία αναψυχής αλλά πόσοι από εσάς έχετε 

ακούσει ή διαβάσει για τα βοηθητικά πλοία της 

ναυτιλίας; Τα βοηθητικά πλοία χρησιμοποιούνται 

για ειδικούς σκοπούς όπως είναι οι επιστημονικές 

έρευνες, η τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων 

και η παροχή βοήθειας σε λειτουργίες πλοίων 

άλλων κατηγοριών. 

 

Καλωδιακά πλοία (Cable Ships): 

 

Αποστολή των καλωδιακών πλοίων είναι η 

τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων για την 

εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών σκοπών των 

πλοίων όπως τα τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά 

(παλαιότερα) καλώδια, ο έλεγχος και η συντήρηση ή 

επισκευή τους. Τα καλώδια διέρχονται μέσα από 

έναν καλωδιακό τροχό που συνήθως βρίσκονται 

στην πλώρη ή την πρύμνη τους. 

 

Το παλαιότερο καλωδιακό ατμόπλοιο στον κόσμο, 

είναι ελληνικό και ονομάζεται ο «Θαλής ο 

Μ ι λ ή σ ι ο ς » ! 

Ναυπηγήθηκε το 1909 

και σήμερα βρίσκεται 

ελλληνισμένο στην 

Μαρίνα του Φλοίσβου 

ως πλωτό μουσείο, το 

οποίο φέρει τις 

α ρ χ ι κ έ ς  τ ο υ 

ατμομηχανές. 

 
 

Φαρόπλοια (Light Home Tenders/ Light Vessels): 

 

Τα φαρόπλοια ή πλωτοί φάροι είναι 

αγκυροβολημένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο για 

την διευκόλυνση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας σε 

παράκτιες περιοχές που είτε η ναυτιλιακή 

δραστηριότητα είναι μεγάλη είτε δεν υπάρχει στην 

περιοχή κάποιος μόνιμος φάρος. 

 

Η θέση τους αναγράφεται στους ναυτικούς χάρτες 

και μπορούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να 

εκπέμψουν σήματα αγκυροβολίας ή/και ομίχλης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παλιότερα χρόνια κατά 

τη διάρκεια πολέμων τα φαρόπλοια 

αντικαθιστούσαν για συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους τους μόνιμους φάρους εκπέμποντας 

διαφορετικές αναλαμπές. 

 

Ρυμουλκά (Tugboats/Towboats): 

 

Σε περίπτωση κάποιας βλάβης ή ατυχήματος ενός 

πλοίου, τα ρυμουλκά αναλαμβάνουν δράση. Είναι 

μηχανοκίνητα πλοία με ισχυρές δυνάμεις για 

ρυμουλκήσεις τα οποία διακρίνονται κυρίως σε 

ρυμουλκά λιμένος και ανοιχτής θαλάσσης. 

Βυθοκόρα πλοία (Dredgers): 

 

Η λέξη βυθοκόρος προέρχεται από την λέξη βυθός 

και την αρχαιοελληνική λέξη κορέω που σημαίνει 

μαγειρεύω. Στην ορολογία των ναυτικών είναι 

γνωστά και ως δραγάνες ή ντράγκες από την 

αγγλική λέξη dredger. Όπως μαρτυρεί η τελευταία 

λέξη, τα πλωτά αυτά πλοία χρησιμοποιούνται για 

την εκβάθυνση, διαπλάτυνση και το γενικό 

καθαρισμό των βυθών και την αξιοποίηση των 

ακτών με κατασκευές λιμενικών αλλά και 

τουριστικών έργων όπως είναι τα τεχνητά νησιά. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

Πηγή: ΟΤΕ 

Βρετανικό φαρόπλοιο L/V NORE. Πηγή: Βικιπαίδεια 

Mεταφορά δύο δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου και 

πέτρας από τον βυθό του Περσικού Κόλπου για την 

κατασκευή των νησιών Palm Islands στο Ντουμπάι. Πηγή: 

www.travelstyle.gr   






ελλιμενισμένο



όπως        τα        τηλεφωνικά        ή         τηλεγραφικά

εξυπηρέτηση       των       επικοινωνιακών       σκοπών



καθαρίζω  .
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Ναυαγοσωστικά πλοία (Salvage Ships): 

 

Κύρια αποστολή του ναυαγοσωστικών πλοίων είναι 

η παροχή βοήθειας σε κάθε κίνδυνο που μπορεί να 

διατρέξει το πλοίο με κύριο σκοπό τους αρχικά τη 

διάσωση των ανθρώπων και έπειτα τη διάσωση του 

πλοίου και του φορτίου. Το εκτόπισμα* αυτών των 

πλοίων μπορεί να είναι από 500 έως και 1.500 

τόνοι. 

 

Βρίσκονται σε ετοιμότητα μέσω καναλιών κινδύνου 

όλο το 24ωρο και διαθέτουν πλούσιο εξοπλισμό 

όπως ναυτιλιακά όργανα ναυσιπλοΐας, 

επικοινωνίας, εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης, και 

μέσων ρυμούλκησης, πόντισης, ανέλκυσης, 

κατάδυσης, κατάσβεσης πυρκαγιάς και απάντλησης, 

μέσων έμφραξης ρηγμάτων – διαρροής, καλωδίων 

ρεύματος, φραγμάτων περισυλλογής κ.α. 

 

Ανάλογα με την περιοχή που δραστηριοποιούνται 

διακρίνονται σε μικρά 

ν α υ α γ ο σ ω σ τ ι κ ά 

(κλειστών θαλασσών ή 

εσωτερικών – χωρικών 

υδάτων),  μεσαία 

(ανοικτής θαλάσσης) 

και σε ωκεάνια (πολύ 

μεγάλα). Η τελευταία 

κατηγορία φέρει 

επίσης και βαθυσκάφη 

ενώ διαθέτει και 

ελικοδρόμιο. 

 

 

Παγοθραυστικά πλοία (Ice Breaker Ships): 

 

Ειδικής κατασκευής πλοία με ενισχυμένα οξεία 

πλώρη για να ανοίγουν και να διατηρούν 

προσβάσιμες τις θαλάσσιες οδούς που είναι 

παγοκαλυμμένες αλλά και για την απελευθέρωση 

πλοίων που έχουν παγιδευτεί σε αυτούς 

παραμένοντας άθραυστα. Βέβαια, ανάλογα με τον 

σκοπό που χρησιμοποιούνται ενίοτε, διακρίνονται 

επίσης σε ερευνητικά - επιστημονικά, εμπορικά 

(απεγκλωβισμού σκαφών και τροφοδοσίας 

αποκλεισμένων περιοχών) και πολεμικά. 

 

Πλωτά νοσοκομεία (Hospital Ships): 

 

Πρόκειται συνήθως για επίτακτα επιβατηγά πλοία 

που παρέχουν ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε 

στρατιωτικές μονάδες. Φέρουν τα διακριτικά 

νοσοκομειακών πλοίων στα πλευρά και το 

κατάστρωμα ώστε να είναι άμεσα αντιληπτά από 

ξηρά, θάλασσα και αέρα. 

 

Το τελευταίο ελληνικό πλωτό νοσοκομείο ήταν το 

επιβατηγό πλοίο «ΑΔΩΝΙΣ» της γραμμής Πειραιάς 

– Χίος – Πειραιάς που μετεσκευάστηκε την περίοδο 

της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, τον 

Αύγουστο του 1974. 

 

Το πιο γνωστό πλωτό νοσοκομείο ήταν ο 

«ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΣ», ένα από τα μεγαλύτερα 

υπερωκεάνια της γραμμής του Βόρειο Ατλαντικού 

στις αρχές του 20
ου

 αιώνα και αδελφό πλοίο του 

θρυλικού Τιτανικού. Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε  σ τ η 

Μεσόγειο κατά την διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου για την 

εκκένωση  15.000 

τραυματιών από τα 

πολεμικά μέτωπα 

της Τουρκίας, των 

Βαλκανίων και της 

Μέσης Ανατολής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγές: 
 
1.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%

CE%BF%CE%AF%CE%BF  
 
2.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%

CE%BB%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%
BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%
CE%BF   

 
3 . h t t p : / / w w w . t r a v e l s t y l e . g r / p o r t a l / g r /

destination_articles.php?dest_id=1253&id=3381  
 
4.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%

CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%
B9%CE%BA%CF%8C%CF%82  

 
5.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%

CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%
B9%CE%BF  

 
 

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

Ναυαγοσωστικό πλοίο της 

Tsavliris Salvage Group – 

εταιρικό μέλος της HELMEPA 

* Εκτόπισμα (displacement) ενός πλοίου είναι το βάρος του νερού που εκτοπίζει με τον όγκο του (weight of dispacement), που ισούται 

αφενός μεν με αυτό τούτο το βάρος του πλοίου μετρούμενο σε τόνους (displacement tons), αφετέρου δε με τον όγκο του 

εκτοπιζόμενου ύδατος (volume of displacement). 

Το πλωτό νοσοκομείο Comfort 

του Αμερικανικού Ναυτικού. 

Πηγή: Βικιπαίδεια 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%
http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=1253&id=3381
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
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(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

Οι Εθνικοί δρυµοί της Ελλάδας (Γ’ Μέρος) 

 Στο προηγούμενο, δεύτερο μέρος του άρθρου μας 

για τους Εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας είδαμε τα 

πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των Δρυμών: Αίνου 

Κεφαλληνίας, Σουνίου, Οίτης και Σαμαριάς/ Λευκών 

Ορέων. Σε αυτό το τρίτο και τελευταίο μέρος θα 

πάρουμε μια γεύση από τους πανέμορφους 

Εθνικούς Δρυμούς: Πίνδου (Βάλια Κάλντα), 

Πρεσπών και Βίκου – Αώου.  

 

Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 

 

Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια 

Κάλντα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της 

οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των Νομών 

Γρεβενών και Ιωαννίνων. Η έκτασή του είναι 6.899 

εκτάρια, από τα οποία τα 3.349 αποτελούν τον 

πυρήνα του. 

Περιλαμβάνει την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και του 

Αρκουδορέματος καθώς και τα βουνά Λύγκος και 

Μαυροβούνι που έχουν αρκετές κορυφές πάνω από 

τα 2.000 μέτρα. Βάλια Κάλντα στα βλάχικα σημαίνει 

«Ζεστή Κοιλάδα», η περιοχή ονομάζεται έτσι γιατί 

εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας 

το 24ωρο, με υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα και 

χαμηλές τη νύχτα. Η πλησιέστερη πόλη στο Δρυμό 

είναι το Μέτσοβο, ενώ περιφερειακά βρίσκονται τα 

γραφικά χωριά Βωβούσα, Περιβόλι, Κρανιά και 

Μηλέα. 

 

Έχει έντονες 

μορφολογικές 

αντιθέσεις με 

απότομους 

γκρεμούς, 

ορμητικούς 

χείμαρρους, 

λίμνες και πυκνά 

δάση. Στο Δρυμό 

ανήκουν τα 

ορεινά ρέματα 

Σαλατούρας και Ζεστό ρέμα, που ενώνονται με το 

Αρκουδόρεμα, παραπόταμο του Αώου. Επίσης 

σχηματίζονται αρκετές λίμνες με πιο μεγάλες τη 

«Φλέγκα» και τον «Λάκκο στο Αβγό». Το κλίμα 

είναι πλούσιο σε βροχές (1.500mm/ έτος) και 

χιονοπτώσεις, ενώ ο Δρυμός είναι καλυμμένος με 

χιόνι 7 με 8 μήνες το χρόνο. 

 

Ο Δρυμός καλύπτεται σε όλη την έκτασή του από 

δάση Μαύρης Πεύκης, Λευκόδερμης Πεύκης και 

Οξιάς. Άλλα δασικά δένδρα που συναντώνται είναι 

τα έλατα, οι δρυς, οι ιτιές και τα πλατάνια. Η Βάλια 

Κάλντα αποτελεί τον σημαντικότερο βιότοπο της 

Ελλάδας για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos). 

Άλλα θηλαστικά που απαντώνται στο Δρυμό είναι: 

ο λύκος, το αγριόγιδο, ο αγριόχοιρος, το ζαρκάδι, η 

αλεπού, ο αγριόγατος, ο ασβός και το κουνάβι. 

Συνοπτικά, στο Δρυμό βρίσκουν καταφύγιο και 

προστατεύονται 6 είδη αμφίβιων, 7 είδη ερπετών, 

72 είδη πουλιών και 17 είδη θηλαστικών. 

 

Η ευρύτερη περιοχή είναι από τους κατεξοχήν 

χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας καθώς 

προσφέρεται για εκδρομές και αθλήματα όπως: 

ποδήλατο βουνού, αναρρίχηση, τοξοβολία, ραπέλ 

και ράφτινγκ. 

 

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 

 

Η Μεγάλη και η 

Μικρή Πρέσπα 

είναι λίμνες 

που βρίσκονται 

στο τριεθνές 

των συνόρων 

Αλβανίας, 

Π.Γ.Δ.Μ. 

(FYROM) και 

Ελλάδας, σε ένα απομονωμένο οροπέδιο με 

παρθένο περιβάλλον, παραδοσιακά χωριά και 

φιλόξενους κατοίκους. Η Μικρή Πρέσπα έχει 

επιφάνεια 47,35 τετραγωνικών χιλιόμετρων (Km
2
) 

από τα οποία τα 43,5 είναι στην Ελλάδα και τα 

υπόλοιπα στην Αλβανία. Η Μεγάλη Πρέσπα έχει 

επιφάνεια 272 Km
2
, από τα οποία τα 39 μόνο είναι 

στην Ελλάδα.  

 

Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών ιδρύθηκε το 1974, 

περιλαμβάνει τις λίμνες Μικρή και ένα μέρος της 

Μεγάλης Πρέσπας και είναι ο μεγαλύτερος από 

τους 10 Εθνικούς Δρυμούς της χώρας (έκταση 256 

Km
2
 ή 25.600 εκτάρια). Η Μικρή Πρέσπα 

προστατεύεται και από τη συνθήκη Ραμσάρ ως 

μοναδικός υγροβιότοπος, ενώ όλη η περιοχή των 

Πρεσπών έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000. 



 

 

www.helmepacadets.gr 

Σ
ε
λ
ίδ

α
 7

 

info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ο Δρυμός ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία του 

φυσικού περιβάλλοντος. Από τα 6.000 είδη φυτών 

της ελληνικής χλωρίδας, στις Πρέσπες υπάρχουν 

περίπου 1.400 είδη (σχεδόν το 25%), 

περιλαμβάνονται δάση πανύψηλης οξιάς, δάση 

δρυός (βελανιδιές), καλαμιώνες, φυλλοβόλα και 

κωνοφόρα δένδρα, αλπικά λιβάδια και το μοναδικό 

στην Ευρώπη δάσος από γηραιούς κέδρους. Η 

Κενταύρια της Πρέσπας (Centaurea prespana), δεν 

υπάρχει πουθενά 

αλλού στο κόσμο, 

ενώ το παράσιτο 

Phelypaea prespana 

φύεται μόνο σε δύο 

σημεία των 

Βαλκανίων, το ένα 

είναι η Πρέσπα. 

 

Η περιοχή έχει πολύ πλούσια πανίδα. Οι λίμνες 

είναι σημαντικές για την αναπαραγωγή πολλών 

πουλιών, συνολικά, πάνω από 200 είδη έχουν 

παρατηρηθεί. Σημαντικότερη θεωρείται η παρουσία 

των αργυροπελεκάνων που αποτελούν σύμβολα 

του Δρυμού και θεωρούνται αρκετά σπάνιο είδος 

παγκοσμίως. 

 

Εκτός από τα πουλιά, στο Δρυμό υπάρχουν σαράντα 

πέντε είδη θηλαστικών, είκοσι ένα είδη ερπετών, 

έντεκα είδη αμφίβιων και δεκαεπτά είδη ψαριών. 

Στο χωριό Ψαράδες ζει η προστατευόμενη αγελάδα 

νάνος, ύψους 1,10 μ., ενώ τα ψάρια Μπράνα 

Πρεσπών, Πέστροφα του ποταμού του Αγ. Γερμανού 

και Κορύγονος Αγ. Παντελεήμονα, είναι μοναδικά 

παγκοσμίως. 

 

Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου 

 

Ο Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου βρίσκεται βόρεια 

της πόλης των Ιωαννίνων, στην περιοχή Ζαγόρι της 

Ηπείρου. Ιδρύθηκε το 1973 και συνορεύει 

βορειοανατολικά με τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου – 

Βάλλια Κάλντα. Περιλαμβάνει το φαράγγι του 

Βίκου, τμήμα της οροσειράς της Τύμφης και την 

χαράδρα του Αώου. Έχει πολλές ψηλές κορυφές, με 

υψηλότερη αυτή της Γκαμίλας (2.497μ.), ενώ η 

έκτασή του είναι 12.225 εκτάρια. 

Στο Δρυμό περιλαμβάνονται τέσσερις 

παραδοσιακοί οικισμοί: το Μεγάλο Πάπιγκο, το 

Μικρό Πάπιγκο, το Μονοδένδρι και ο Βίκος, ενώ 

κοντά στα όρια του είναι χτισμένα άλλα έξι χωριά 

του Ζαγορίου: η Αρίστη, ο Άγιος Μηνάς, η Βίτσα, το 

Καπέσοβο, το Βραδέτο και το Βρυσοχώρι. Η 

περιοχή εμφανίζει μεγάλο ετήσιο ύψος βροχής, 

ενώ πυκνό χιόνι πέφτει 7-9 μήνες τον χρόνο. Το 

καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα δροσερό με σποραδικές 

βροχές, ενώ το χειμώνα εμφανίζεται έντονη 

υγρασία.  

 

Η περιοχή αποτελεί καταφύγιο για πλήθος φυτών 

και βοτάνων, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 

50 είδη δασικών δένδρων και θάμνων. Τα πυκνά 

δάση του Δρυμού αποτελούνται κυρίως από 

βελανιδιές, αλλά και από ιτιές, πλατάνια, οξιές και 

λεύκες. Στην πανίδα του Δρυμού περιλαμβάνονται 

24 είδη θηλαστικών, από τα οποία σημαντικότερα 

είναι: οι αρκούδες, οι λύκοι, τα ζαρκάδια, τα 

αγριόγιδα, τα αγριογούρουνα, οι λύγκες, και τα 

κουνάβια. 

 

Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία, 

ορειβασία και περιηγήσεις. Αν σας αρέσει η 

ορειβασία πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πιο γνωστές 

διαδρομές βρίσκονται στις τοποθεσίες: Γκαμήλα, 

Δρακολίμνη, Βίκο, Κοζιακό, Κούστα, Τσούκα Ρόσα 

και Αβγό. Επίσης οι αθλητικές δραστηριότητες που 

είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή είναι το καγιάκ, 

το ράφτινγκ και το παραπέντε. 

 

Η περιοχή της 

Τύμφης διαθέτει 

πολλά σπήλαια και 

βάραθρα που 

προσφέρονται για 

εξερεύνηση. Τα 

βάραθρα είναι 

απότομα βυθίσματα 

του εδάφους που 

δημιουργήθηκαν από την πτώση της οροφής 

υπόγειων σπηλαίων. Το μεγαλύτερο βάραθρο είναι 

αυτό της «Προβατίνας» με βάθος 451 μ. και είναι 

το τρίτο μεγαλύτερο παγκοσμίως. 

 

 

 

 
Πηγές: 
 
Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 
 
1.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%

CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%
94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%
CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85  

(Συνεχίζεται στη σελ. 8 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85
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2.http://valiacalda.org.gr/index.php?option=co 
m _ c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 5 8 : a r t -
valiacalda&catid=35:cat-valiacalda&Itemid=55 

 
3.http://www.tanea.gr/diakopes/?aid=4539229  

 
Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 
 
1.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%

CE%AD%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%82 
 
2 . h t t p : / / w w w . c i t y o f l o r i n a . g r / i n d e x . p h p ?

option=com_co ntent& task=view &id=174 
&Itemid=241  

 
3.http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/

g1340001.html  
 
4.http://www.holiday.gr/gr/page.php?page_id=688 
  
5.http://www.fdedp.gr/  
 
6.http://www.spp.gr/spp/  

 

Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου 

 
1.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%

CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%
94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%
CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%
91%CF%8E%CE%BF%CF%85  

 
2.http://www.pindosnationalpark.gr/ 
 
3.http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/

m_Ioannina_Vikou-Aoou.asp  

 

Βίντεο 

 
1.http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

a s s e t v i e w . a s p x ? t i d = 0 0 0 0 0 4 7 0 
37&tsz=0&autostart=0 

 
2.http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=000  000 8155&t sz=0&au 
tostart=0  

 
3.http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

a s s e t v i e w . a s p x ? t i d = 0 0 0 0  0 0 7 7 2 2 & 
tsz=0&autostart=0  

 
4.http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

a s s e t v i e w . a s p x ? t i d = 0 0 0 0 0 
48305&tsz=0&autostart=0  

 
5.http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

a s s e t v i e w . a s p x ? t i d = 0 0 0 0 0 0 
6964&tsz=0&autostart=0 

 
6.http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

a s s e t v i e w . a s p x ? t i d = 0 0 0 0 0 
08415&tsz=0&autostart=0  

 

 

 
 

 Τo link του µήνα 

      

Μάθε τα πάντα για την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης: http://www.herrco.gr/    
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http://valiacalda.org.gr/index.php?option=co m _ content&view=article&id=58:art-valiacalda&catid=35:cat-valiacalda&Itemid=55
http://www.tanea.gr/diakopes/?aid=4539229
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%82
http://www.cityoflorina.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=241
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1340001.html
http://www.holiday.gr/gr/page.php?page_id=688
http://www.fdedp.gr/
http://www.spp.gr/spp/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%
http://www.pindosnationalpark.gr/
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Ioannina_Vikou-Aoou.asp
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000047037&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008155&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007722&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000006964&tsz=0&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008415&tsz=0&autostart=0
http://www.herrco.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%91%CF%8E%CE%BF%CF%85
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000048305&tsz=0&autostart=0

