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Greek natural environment attracted the attention and wonder of man from ancient times. References to the
natural environment and especially to the forests of ancient Greece are found in the works of Homer, Plato,
Aristotle, Theophrastus and others. Greek forests have been connected to religion and many of them were thought
to be holy.

Hence many were strictly protected and left to natural development which has resulted in the attractive multistory
structure of virgin forests. These holy woods have persisted over time, just as the temples of the ancient Greek Gods
were transformed into Christian churches.
The greek population was extremely reduced during the Roman era and as a result of the reduced needs in grazing
and fuel wood, forests increased even in southern Greece and Epirus.
This situation remained stable until Byzantine era. Forest destruction from illegal cutting, wildlife and other human
activities, was observed all around cities such as Athens, Patra, Corinth, Thebes, Argos and Thessaloniki and in
general along the coasts. However, the forests of the interior and especially those of the high mountains remained
untouched. During the Byzantine era (1332 AD) , Peloponnesus, and particularly the western part of it produced oak
and pine wood for shipbuilding and this continued until 1890. At this time greek forests increased, except for the
areas where they were destroyed by early civilizations (Minoan, Classic, Macedonian etc). Forests were also
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exploited for sheep and goat grazing and had special value as hunting areas. Great importance was attached to
hunting by the Byzantine Emperors.
During the period of Turkish domination many agricultural areas were abandoned because of the taxes imposed on
agricultural production. Retorestation occurred as a consequence, and hence the forest cover of Greece increased
at this time. The most mountainous forest complexes remained untouched until the 20th century and many of
them, due to their naturalness, composition, ecological interest, natural beauty and other special characteristics,
were designated as protected areas in this century.

Ειςαγωγι:
Θ Ελλάδα είναι χϊρα ορεινι, με μεγάλθ ποικιλία αναγλφφου, γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, εδαφϊν, μικροκλιμάτων
και μικροπεριβαλλόντων. Το γεγονόσ αυτό ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθ βλάςτθςθ και τθ χλωρίδα τθσ και ςτθ
βιοποικιλότθτα γενικότερα.
Θ Ελλάδα είναι μια από τισ δυο χϊρεσ με τθν πλουςιότερθ χλωρίδα ςτθν Ευρϊπθ. Ραρόλο που θ βλάςτθςθ
υποβλικθκε για πολλζσ χιλιάδεσ χρόνια ςτθν καταςτρεπτικι επίδραςθ του ανκρϊπου, πάνω από 6000 είδθ φυτϊν
κατάφεραν να επιηιςουν μζχρι ςιμερα. Αν λάβουμε υπόψθ τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον αρικμό των ειδϊν και τθν
ζκταςθ τθσ χϊρασ κα διαπιςτϊςουμε πωσ θ ςχζςθ αυτι είναι ζξι φορζσ μεγαλφτερθ ςτθν Ελλάδα απ’ ότι ςτα κράτθ
τθσ ΒΔ Ευρϊπθσ (Γαλλία, Γερμανία, κλπ). Ακόμα πιο εντυπωςιακόσ είναι ο αρικμόσ των ενδθμικϊν φυτϊν (φυτϊν
που ςυναντϊνται μόνο ςτθν Ελλάδα) αφοφ ςτθ χϊρα μασ υπάρχουν γφρω ςτα 700 ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ δεν
υπάρχουν παρά ελάχιςτα. (Μπάουμαν 1993).
Ο πλοφτοσ όμωσ αυτόσ δεν είναι γνωςτόσ ανά τον κόςμο και οι περιςςότεροι κεωροφν ότι θ Ελλάδα είναι μια χϊρα
με ηεςτό και ξθρό κλίμα και βραχϊδθ νθςιά και παραλίεσ. Για να δει κανείσ το μεγαλείο του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ κα πρζπει να ταξιδζψει ςτθν ενδοχϊρα και ςτα ψθλά βουνά. Επίςθσ δεν είναι όλεσ οι περιοχζσ
πλοφςιεσ ςε φυτικά είδθ. Κάποια από τα βουνά μασ τα οποία ζμειναν ςχετικά ανζπαφα από τθν αρχαιότθτα μζχρι
ςιμερα χαρακτθρίηονται ωσ βοτανικοί παράδειςοι αφοφ ς’ αυτά ςυναντά κανείσ φυτά μοναδικά ςτον κόςμο.
Τζτοια είναι ο Πλυμποσ, ο Ταΰγετοσ, ο Άκωσ, τα βουνά τθσ Κριτθσ, θ οδόπθ, ο Γράμμοσ, τα βουνά τθσ Ευρυτανίασ
και θ Ρίνδοσ γενικότερα (Ντάφθσ κ.α. 2002)
Ρολλά από τα παραπάνω φυτά ζχουν εξαιρετικζσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ ιταν γνωςτζσ από τθν
αρχαιότθτα. Δεν είναι όμωσ μόνο ο πλοφτοσ τθσ χλωρίδασ που χαρακτθρίηει το φυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ.
Ανάλογθ περίπου είναι θ κατάςταςθ ςτθν πανίδα όπου είδθ τα οποία ςε άλλεσ χϊρεσ ζχουν εξαφανιςκεί εδϊ και
αιϊνεσ, ςτθ χϊρα μασ διατθροφνται ςε ικανοποιθτικοφσ πλθκυςμοφσ. Αναφζρουμε χαρακτθριςτικά τθν καφετιά
αρκοφδα, το λφκο, τον αγριόκουρκο και τα διάφορα αρπακτικά τα οποία μασ ξαφνιάηουν ευχάριςτα ςτισ διάφορεσ
φυςικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
Άλλο ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδοσ είναι οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί οι οποίοι
υπάρχουν ςχεδόν ς’ όλεσ τισ γωνιζσ τθσ. Αναφζρουμε χαρακτθριςτικά τθν κοιλάδα των Tεμπϊν, το φαράγγι του
Βίκου, τθν κοιλάδα του Αϊου, το φαράγγι του Ενιπζα, το φαράγγι τθσ Σαμαριάσ και το εντυπωςιακό φαράγγι
Ρανταβρζχει ςτο Ν. Ευρυτανίασ που πρόςφατα μελετικθκε και πρόκειται να χαρακτθριςκεί προςτατευόμενθ
περιοχι.

Το φυςικό περιβάλλον ςτθν αρχαία Ελλάδα
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Το φυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδοσ προκάλεςε το ενδιαφζρον και το καυμαςμό του ανκρϊπου από τθν
αρχαιότθτα. Αναφορζσ ςτο φυςικό περιβάλλον και ιδιαίτερα ςτα δάςθ απαντϊνται ςτα ζργα του Ομιρου, του
Ρλάτωνα, του Αριςτοτζλθ, του Κεόφραςτου και άλλων. Ο Πμθροσ αναφζρεται ςε μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ
δαςικζσ πυρκαγιζσ και ςε μεγάλουσ αρικμοφσ αιγϊν οι οποίεσ ζβοςκαν μζςα ςτα δάςθ, ενϊ ο Αριςτοτζλθσ
αναφζρει εκτενι παραγωγικά δάςθ ςτθ δυτικι Κριτθ και ςτθ Μακεδονία.
Το λιμάνι τθσ αρχαίασ Αμφίπολθσ ςτθ Μακεδονία χρθςιμοποιοφνταν για τθν εξαγωγι ξφλου κατάλλθλου για τθν
καταςκευι πλοίων. Είδθ άγριων ηϊων τα οποία ςιμερα ζχουν εξαφανιςκεί, ηοφςαν ςτα δάςθ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ,
όπωσ βίςςονεσ (βουβάλια), «μακρφκεροι ταφροι» και λιοντάρια.
Ρολλά από τα δάςθ τθσ αρχαίασ Ελλάδοσ ζχουν ςυνδεκεί με τθ κρθςκεία και πολλά από αυτά εκεωροφντο ιερά.
Για το λόγο αυτό πολλά εξ αυτϊν προςτατεφονταν αυςτθρά και αφινονταν ςτθ φυςικι τουσ εξζλιξθ. Το γεγονόσ
αυτό ςυνετζλεςε ςτο να αποκτιςουν εντυπωςιακι πολυόροφθ δομι παρκζνων δαςϊν. Ραραδείγματα τζτοιων
δαςϊν είναι:
-

Το ιερό άλςοσ τθσ αρχαίασ Ακινασ

-

Το ιερό άλςοσ του Άργουσ

-

Το ιερό άλςοσ τθσ Αρτζμιδοσ ςτθ Σκυλοφντα

-

Το ιερό άλςοσ τθσ Δζςποινασ ςτθν Αρκαδία

-

Το ιερό άλςοσ τθσ Δωδϊνθσ

-

Το ιερό άλςοσ του Ευμενίδθ ςτον Κολονό

κ.λ.π.

Το ιερό άλςοσ του Διόσ ςτθν Ολυμπία, το οποίο ανακθρφχκθκε από τον Θρακλι και ονομάςτθκε «Άλτισ»

Αυτά τα αρχαία άλςθ διατθρικθκαν και διαςϊκθκαν με το χρόνο, ακριβϊσ όπωσ και οι ναοί των αρχαίων κεϊν οι
οποίοι ςτθ ςυνζχεια μετατράπθκαν ςε χριςτιανικοφσ ναοφσ.
Κεά των ελλθνικϊν δαςϊν, του κυνθγιοφ και ολόκλθρθσ τθσ φφςθσ, ιταν θ δραςτιρια ορεςίβια κεά Άρτεμισ,
αδελφι του κεοφ Απόλλωνα ο οποίοσ ιταν ο κεόσ του φωτόσ, τθσ αρμονίασ, των επιςτθμϊν και τεχνϊν και επίςθσ ο
προςτάτθσ των δαςϊν και των ιερϊν αλςϊν.
Θ ζα ι Κυβζλθ, θ μεγάλθ κεά ι Μθτζρα των Κεϊν, ςφηυγοσ του Κρόνου, ιταν θ κεά τθσ ελεφκερθσ φφςθσ και των
Ορζων. Αυτι ιταν «υπεφκυνθ» κυρίωσ ςτα βουνά τθσ Κριτθσ, ενϊ φυγάδευςε το γιό τθσ το Δία για να τον
προςτατζψει από τον πατζρα του τον Κρόνο. Άλλεσ κεότθτεσ ςχετικζσ με το φυςικό περιβάλλον (βουνά και δάςθ)
ιταν οι Μοφςεσ και οι Νφμφεσ, ενϊ ο Ράνασ ιταν κεόσ των βοςκϊν ( Κοντόσ 1929, Μπάουμαν 1993).

Το φυςικό περιβάλλον από τθ ωμαϊκι εποχι και μζχρι τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ

Ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ μειϊκθκε δραματικά κατά τθ ωμαϊκι εποχι. Θ πόλθ των Κθβϊν μετατράπθκε ςε μικρό
οικιςμό και θ πόλθ του Ρειραιά ςε μικρό χωριό. Θ Ιπειροσ αναφζρεται από τθν Ομθρικι Εποχι ωσ φτωχι ςε δάςθ
και πλοφςια ςε λιβάδια όπωσ ςιμερα, ενϊ θ Μακεδονία ωσ πλοφςια ςε δάςθ. Γενικά, κατά τθ διάρκεια τθσ
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ρωμαϊκισ εποχισ, λόγω τθσ μείωςθσ των πλθκυςμϊν και τθσ επακόλουκθσ μείωςθσ των αναγκϊν βόςκθςθσ και
καυςοξφλων, τα δάςθ αυξικθκαν ακόμα και ςτθ Νότια Ελλάδα και τθν Ιπειρο.
Θ κατάςταςθ ζμεινε ςτακερι μζχρι τθ βυηαντινι εποχι. Καταςτροφζσ δαςϊν από αλόγιςτεσ υλοτομίεσ, δαςικζσ
πυρκαγιζσ και άλλεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ παρατθρικθκαν γφρω από τισ πόλεισ των Ακθνϊν, τθσ Ράτρασ,
τθσ Κορίνκου, των Κθβϊν, του Άργουσ, τθσ Κεςςαλονίκθσ και κατά μικοσ των παραλίων.
Ωςτόςο, τα δάςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και ιδιαίτερα εκείνα των ψθλϊν βουνϊν ζμειναν ανζπαφα. Κατά τθ
διάρκεια τθσ βυηαντινισ εποχισ (1332 μ.Χ.) θ Ρελοπόννθςοσ και ειδικότερα το δυτικό τμιμα τθσ, παριγαγε ξφλο
δρυόσ και πεφκθσ κατάλλθλο για ναυπθγικι και αυτό ςυνεχίςτθκε μζχρι το 1890 μ.Χ. Αυτι τθ χρονικι περίοδο τα
ελλθνικά δάςθ αυξικθκαν, εκτόσ των εκτάςεων οι οποίεσ καταςτράφθκαν, ςτθ διάρκεια των πρϊιμων πολιτιςμϊν
(Μινωικοφ, Κλαςςικοφ, Μακεδονικοφ κ.λ.π.)
Τα δάςθ εκμεταλλεφονταν επίςθσ ωσ χϊροι βόςκθςθσ αιγοπροβάτων και είχαν ιδιαίτερθ αξία ωσ χϊροι κυνθγιοφ.
Μεγάλθ ςθμαςία δόκθκε και από τουσ βυηαντινοφσ αυτοκράτορεσ ςτο κυνιγι.

Κατά τθν περίοδο τθσ Τουρκικισ κατοχισ πολλζσ γεωργικζσ εκτάςεισ εγκαταλείφκθκαν εξαιτίασ τθσ επιβαλλόμενθσ
φορολογίασ ςτθ γεωργικι παραγωγι. Αυτό είχε ωσ επακόλουκο τθ φυςικι αναδάςωςθ των εκτάςεων αυτϊν και
τθν αφξθςθ τθσ δαςοκάλυψθσ τθσ Ελλάδοσ κατά τθ χρονικι αυτι περίοδο.
Ο ελλθνικόσ πλθκυςμόσ μετακινικθκε ςε υποορεινζσ και ορεινζσ περιοχζσ (υψόμετρα 500 -1000 μ.) και οι ανάγκεσ
τουσ ςε καυςόξυλα και τεχνικό ξφλο καλφπτονταν από τα γειτονικά δάςθ τα αποκαλοφμενα «Μπαλνταλίκια». Τα
δάςθ τα οποία υπζφεραν περιςςότερο κατ’ αυτι τθν περίοδο ιταν τα δρυοδάςθ και τα δάςθ οξιάσ (Κοντόσ 1929,
Γρίςποσ 1973, Γεραςιμίδθσ 2001).

Το φυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδοσ κατά το 20ο αιϊνα.
Τα πιο ορεινά δαςικά ςυμπλζγματα ζμειναν ανζπαφα μζχρι τον 20ο αιϊνα και πολλά από αυτά λόγω τθσ
φυςικότθτασ, τθσ ςφνκεςθσ, του οικολογικοφ ενδιαφζροντοσ, τθσ φυςικισ ομορφιάσ και άλλων ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν, κθρφχκθκαν ωσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ ςτθ διάρκεια του περαςμζνου αιϊνα.
Θ ιδζα τθσ κιρυξθσ κάποιων ςυγκεκριμζνων δαςικϊν εκτάςεων ωσ φυςικϊν αποκεμάτων για τθ διατιρθςθ των
φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ γεννικθκε και μπικε ςε εφαρμογι το ζτοσ 1937 από τθ δαςικι υπθρεςία. Το ζτοσ
αυτό ψθφίςτθκε ο νόμοσ 856/1937 ο οποίοσ προζβλεπε τθν ίδρυςθ εκνικϊν δρυμϊν. Το πρϊτο από αυτά ιδρφκθκε
το ζτοσ 1938 ςτον Πλυμπο, τθν κατοικία των δϊδεκα κεϊν τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ. Το ζτοσ 1971 με τον νόμο
996/1971 κεςπίςτθκαν δφο ακόμα κατθγορίεσ προςτατευόμενων περιοχϊν γνωςτζσ ωσ αιςκθτικά δάςθ και
προςτατευόμενα μνθμεία τθσ φφςθσ. Ο νόμοσ αυτόσ προζβλεπε επίςθσ τθν προςταςία τθσ πανίδασ, τθσ χλωρίδασ
και των οικοτόπων, ρφκμιηε το κυνιγι και προζβλεπε τθν ίδρυςθ καταφυγίων κθραμάτων, εκτροφείων κθραμάτων
και ελεγχόμενεσ κυνθγετικζσ περιοχζσ. (Τηουβάρασ 1983, Τρακόλθσ 1999, Trakolis et. al. 2005)
Το ζτοσ 1986 ψθφίςτθκε ο νόμοσ 1650/1986 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ο νόμοσ αυτόσ προβλζπει πζντε
κατθγορίεσ προςτατευόμενων περιοχϊν οι οποίεσ είναι:
-

Ρεριοχζσ απόλυτθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ

-

Ρεριοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ

-

Εκνικά πάρκα

-
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Ρροςτατευόμενοι φυςικοί ςχθματιςμοί – προςτατευόμενα τοπία – Στοιχεία του τοπίου και

-

Ρεριοχζσ οικοανάπτυξθσ

Το ζτοσ 1998 τα καταφφγια κθραμάτων μετονομάςτθκαν ςε καταφφγια άγριασ ηωισ (νόμοσ 2637/1998)
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι αυτά δεν διαχειρίηονταν μόνο για τθν προςταςία των άγριων ηϊων αλλά επίςθσ ωσ
περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ.
Το ίδιο ζτοσ δθμοςιεφκθκε υπουργικι απόφαςθ θ οποία προζβλεπε τθ ςυγκρότθςθ Εκνικισ Επιτροπισ «ΦΥΣΘ
2000» ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου.
Τζλοσ το 1999 ψθφίςτθκε ο νόμοσ «Για το ςχεδιαςμό χριςεων γθσ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ» (νόμοσ 2742/1999).
Ο νόμοσ αυτόσ ςυμπλθρϊνει τουσ παραπάνω νόμουσ και τροποποιεί το υπάρχον ςφςτθμα διοίκθςθσ και
διαχείριςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν.
Σιμερα ςτθ χϊρα μασ υπάρχουν 10 Εκνικοί Δρυμοί ςυνολικισ ζκταςθσ 95.000 εκταρίων, 19 Αιςκθτικά Δάςθ
ςυνολικισ ζκταςθσ 33.000 εκταρίων, 5 Ρροςτατευόμενα Μνθμεία τθσ Φφςθσ ζκταςθσ 16.500 εκταρίων, 700
καταφφγια Άγριασ Ηωισ ζκταςθσ 9.000 εκταρίων, 11 Εκνικοί Υγρότοποι ζκταςθσ 100.000 εκταρίων και 2 Μνθμεία
(τόποι) παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ, ζκταςθσ 105.000 εκταρίων.
Με τθν Οδθγία 92/43 του 1992 τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ του Δικτφου
«Φφςθ 2000» επιλζχκθκαν ςτθ χϊρα μασ 296 περιοχζσ ωσ ςθμαντικζσ περιοχζσ για τθν προςταςία κινδυνευόντων
ειδϊν τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ κακϊσ και των οικοτόπων τουσ. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι διεςπαρμζνεσ ςε
ολόκλθρθ τθ χϊρα, ανζρχονται ςε 296 και καταλαμβάνουν ζκταςθ περίπου 2.360.000 εκταρίων ιτοι το 18% τθσ
ζκταςθσ τθσ χϊρασ μασ.
Συμπεράςματα
Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα που το φυςικό περιβάλλον τθσ είναι πολφτιμο τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ
επίπεδο.
Θ οικολογικι και οικονομικι αξία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ μασ είναι ανεκτίμθτθ και δεν ζχει
ακόμα αναγνωριςτεί.
-

Για το λόγο αυτό κα πρζπει να διαχειριςτεί ςωςτά ζτςι ϊςτε να παραμείνει αναλλοίωτο ςτο μζλλον.

Με τθ ςωςτι διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ
είναι δυνατόν να εξοικονομθκοφν οι πόροι που είναι απαραίτθτοι για τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ των μελλοντικϊν
γενιϊν.
Το φυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδοσ παρζμεινε ςε μεγάλο βακμό αναλλοίωτο από τθν αρχαιότθτα μζχρι
ςιμερα. Γιαυτό κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με ςεβαςμό από όλουσ μασ. Για να γίνει όμωσ κάτι τζτοιο πράξθ,
χρειαηόμαςτε καλά ενθμερωμζνουσ πολίτεσ, καλά ενθμερωμζνα διοικθτικά ςτελζχθ και ςτελζχθ ΟΤΑ, και
προπάντων καλά ενθμερωμζνουσ πολιτικοφσ.
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