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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
Αλάκεζα ζηελ Αξηέκηδα θαη ην Μαξθόπνπιν, ζε κηα εύθνξε πεδηάδα πνπ δηαξξέεηαη από ην 

ρείκαξξν Δξαζίλν, ν πγξόηνπνο ηεο Βξαπξώλαο απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 

θαηαθύγηα άγξηαο δσήο ηεο Αηηηθήο. ε απόζηαζε κόιηο 30 ρηιηνκέηξσλ από ηελ Αζήλα, 

βξίζθεηαη έλα ππέξνρν ηνπίν κε πινύζηα ηζηνξία πνπ έρεη παξακείλεη ζρεδόλ αλαιινίσην 

από ηελ αξραηόηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Η κεγάιε πνηθηιία βηνηόπσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

ήπηεο κεζόδνπο εθκεηάιιεπζεο από ηνλ άλζξσπν δεκηνύξγεζαλ έλα νηθνζύζηεκα 

κνλαδηθήο αμίαο. Λόγσ ηεο ζεκαληηθόηεηάο ηεο γηα ηελ βηνπνηθηιόηεηα, ε πεξηνρή έρεη 

εληαρζεί ζην επξσπατθό δίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura 2000.  

Η πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πγξνηόπνπ απνηειεί ηνλ θύξην ζηόρν ησλ δξάζεσλ πνπ 

πινπνηεί ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζηνλ πγξόηνπν, ζεκαληηθό κέξνο ησλ νπνίσλ 

απνηεινύλ νη δξάζεηο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

πνπ πινπνηνύληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο. Η 

παξνπζία ησλ παηδηώλ ζηνλ πγξόηνπν, αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

άιισλ πνιηηώλ κέζσ πνηθίισλ δξάζεσλ απνηειεί ηε δσνπνηό δύλακε γηα ηνλ πγξόηνπν θαη 

ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πγξόηνπνο Βξαπξώλαο, ρισξίδα, παλίδα, πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, 

δξάζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλεξγαζία. 
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Σχήμα 1: Άπνςε ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θαη ηνπ πγξνηόπνπ ηεο Βξαπξώλαο.  
(Φση: Υξήζηνο Βιάρνο/ Οξληζνινγηθή) 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
Αλάκεζα ζηελ Αξηέκηδα θαη ην Μαξθόπνπιν, ζε κηα εύθνξε πεδηάδα πνπ δηαξξέεηαη 

από ην ρείκαξξν Δξαζίλν, ν πγξόηνπνο ηεο Βξαπξώλαο απνηειεί έλα από ηα πην 

ζεκαληηθά θαηαθύγηα άγξηαο δσήο ηεο Αηηηθήο. ε απόζηαζε κόιηο 30 ρηιηνκέηξσλ από 

ηελ Αζήλα, απαληάηαη έλα ππέξνρν ηνπίν κε πινύζηα ηζηνξία πνπ έρεη παξακείλεη ζρεδόλ 

αλαιινίσην από ηελ αξραηόηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ κεγάιε πνηθηιία βηνηόπσλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ήπηεο κεζόδνπο εθκεηάιιεπζεο από ηνλ άλζξσπν δεκηνύξγεζαλ έλα 

νηθνζύζηεκα κνλαδηθήο αμίαο.  

 

Πεγή δσήο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε, ν ρείκαξξνο Δξαζίλνο δεκηνύξγεζε ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πγξνηόπνπ, ελώ ην λεξό ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

πόηηζκα ησλ θαιιηεξγεηώλ πνπ ζπλνξεύνπλ κε ηηο όρζεο ηνπ. Οη θαιακώλεο, ηα 

πγξνιίβαδα θαη νη αξκπξηθώλεο είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ ύπαξμε ηνπ ρεηκάξξνπ, όπσο 

θαη ηα ακπέιηα, νη θηζηηθηέο θαη ηα θεπεπηηθά πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηηο παξαθείκελεο 

εθηάζεηο. Δθκεηαιιεπόκελα απηή ηε κνλαδηθή πνηθηιία, πεξηζζόηεξα από 180 είδε 

πνπιηώλ έρνπλ παξαηεξεζεί, ελώ ε πεξηνρή είλαη πινύζηα ζε εξπεηά, ακθίβηα θαη κηθξά 

ζειαζηηθά. Απηή ε κεγάιε πνηθηιία ζε είδε πξνζειθύεη θαη ζεκαληηθό αξηζκό ρεξζαίσλ 

(αιεπνύ, θνπλάβη, λπθίηζα) θαη ηπηάκελσλ ζεξεπηώλ (Ξεθηέξη, Πεηξίηεο, Αεηνγεξαθίλα, 

Φηδαεηόο θ.α.), ελώ ηα γιπθά λεξά πνπ ρύλνληαη ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγνύλ έλα 

πθάικπξν νηθνζύζηεκα ζην νπνίν δηαβηνύλ κεγάινη αξηζκνί ςαξηώλ, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο απνηεινύλ ηξνθή γηα εξσδηνύο, Αιθπόλεο θαη γιάξνπο.  

 

Ο πγξόηνπνο θαη ε γύξσ πεξηνρή έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν ησλ Σόπσλ Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο κε βάζε ηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηε πξνζηαζία ησλ νηθνηόπσλ θαη έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζην επξσπατθό δίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura 2000.  



Σχήμα 2 & 3: Ο Ληκλνβάηξαρνο θαη ν Αξγπξνηζηθληάο απνηεινύλ δύν από ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθόηεξνπο «θαηνίθνπο» ηνπ πγξνηόπνπ ηεο Βξαπξώλαο. (Φση: Λεπηέξεο ηαύξαθαο/ 
Οξληζνινγηθή) 

 

Όπσο όιεο νη θπζηθέο πεξηνρέο πνπ είλαη παξαθείκελεο ελόο κεγάινπ αζηηθνύ 

θέληξνπ, εηδηθά αλ πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν ηεο ρώξαο, ν πγξόηνπνο ηεο Βξαπξώλαο 

δέρεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε πνιιαπιέο πηέζεηο. Ζ αλεμέιεγθηε ξίςε κπάδσλ θαη ινηπώλ 

ζθνππηδηώλ απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό πξόβιεκα γηα ηνλ πγξόηνπν. Δπίζεο, ε παξάθηηα 

δώλε κεηαηξέπεηαη ζε «πίζηα» γηα ηξνρνθόξα κέζα θαηά ηελ μεξή πεξίνδν, ελώ ζηελ 

πεξηνρή παξαηεξνύληαη πνιύ ζπρλά θαηλόκελα ιαζξνζεξίαο, ιαζξαιηείαο θαη 

παγίδεπζεο κηθξώλ πνπιηώλ κε μόβεξγεο. Δπηπιένλ, ε νηθηζηηθή πίεζε είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλε, ηδηαίηεξα ζηηο παξπθέο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.  

 

 
 

Σχήμα 4: Ζ ξίςε ζθνππηδηώλ θαη κπάδσλ απνηειεί έλα από ηα  
ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ πγξνηόπνπ. (Φση: Ρνύια Σξίγθνπ/ Οξληζνινγηθή) 

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε 

ηεο πεξηνρήο ηεο Βξαπξώλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ηνπίνπ 

αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζεκαληηθήο βηνπνηθηιόηεηαο πνπ θηινμελεί. Ζ πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ηνπ πγξνηόπνπ απνηειεί ηνλ θύξην ζηόρν ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηεί ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζηνλ πγξόηνπν ζην πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπ 

πινπνηείηαη ζηελ πεξηνρή από ην 2008, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα 

Αζελώλ. εκαληηθό κέξνο ησλ δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηεινύλ νη δξάζεηο 

ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνύληαη 

ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνλ πγξόηνπν ζε ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθέο νκάδεο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ πγξνηόπνπ, θαζώο θαη άιισλ πεξηνρώλ. Ζ παξνπζία ησλ 

παηδηώλ ζε ζρεδόλ θαζεκεξηλή βάζε ζηνλ πγξόηνπν, αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη άιισλ πνιηηώλ κέζσ πνηθίισλ δξάζεσλ (π.ρ. θαζαξηζκώλ) απνηειεί ηε 

δσνπνηό δύλακε γηα ηνλ πγξόηνπν θαη ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ.  

 

ΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
Ζ πεξίπησζε ηνπ Τγξνηόπνπ ηεο Βξαπξώλαο απνηειεί παξάδεηγκα ηεο ζπκβνιήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δξάζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ ζηελ πξνζηαζία ελόο 

ζρεηηθά κηθξήο έθηαζεο πγξνηόπνπ.  

 

ηνλ πγξόηνπν έρεη δεκηνπξγεζεί, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, πιήζνο ππνδνκώλ, 

όπσο πηλαθίδεο εξκελείαο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαηεπηηθή μύιηλε πεξίθξαμε, δίθηπν 

πεξηεγεηηθώλ δηαδξνκώλ, θ.ά. κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ νκάδσλ ρξεζηώλ ηνπ 

πγξνηόπνπ θαζώο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.  

 

 

Σχήμα 5 & 6:  Πηλαθίδα εξκελείαο πεξηβάιινληνο κε γξαθή Braille θαη ερναθνπζηηθό ζύζηεκα 

& Πεξηήγεζε ζρνιηθώλ νκάδσλ ζην κνλνπάηη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. 

(Φση: Ρνύια Σξίγθνπ/ Οξληζνινγηθή) 

 

Με ζθνπό ε γλσξηκία κε ηε θύζε πνπ θηινμελεί ν πγξόηνπνο ηεο Βξαπξώλαο λα κελ 

είλαη πξνλόκην ιίγσλ -όπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο- αιιά όισλ, 

εγθαηληάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ην πξώην κνλνπάηη ζηελ Διιάδα γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο. Σν κνλνπάηη είλαη εμνπιηζκέλν κε εηδηθό ζύζηεκα μελάγεζεο, 

ζπκβαηό γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη πεξηιακβάλεη πηλαθίδεο εξκελείαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαη αλάγιπθα ζρεδηαζκέλεο αλά ζεκαηηθή 

ελόηεηα («πγξόηνπνο», «πγξνιίβαδα», «θαιιηέξγεηεο-ζακλώλεο»). Δπίζεο πεξηιακβάλεη 

ερν-αθνπζηηθό ζύζηεκα, ώζηε ν επηζθέπηεο λα αθνύεη ηνπο ήρνπο ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



πνπιηώλ ηνπ πγξνηόπνπ. Σν κνλνπάηη είλαη ζπκβαηό γηα όιεο ηηο νκάδεο επηζθεπηώλ, 

θαζηζηώληαο ηελ πεξηήγεζε ζηνλ πγξόηνπν κηα μερσξηζηή εκπεηξία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

όηη ην κνλνπάηη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ιόγσ ηεο κεγάιεο απνδνρήο πνπ 

έηπρε από ην ζύλνιν ηνπ θνηλνύ θαη θπξίσο ησλ παηδηώλ, απνηειεί πιένλ ηε βαζηθή 

δηαδξνκή ζηελ νπνία πινπνηείηαη ην Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Δλεκέξσζεο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πγξνηόπνπ. 

 

   

Σχήμα 7 & 8: Τινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζρνιηθέο 

νκάδεο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ. (Φση: Ρνύια Σξίγθνπ/ Οξληζνινγηθή) 
 

Κάζε ρξόλν, ζηε δηάξθεηα ην ζρνιηθνύ έηνπο, πινπνηείηαη πιήζνο πεξηβαιινληηθώλ 

πξνγξακκάησλ κε ζηόρν ηελ απόθηεζε γλώζεο γηα ηε θύζε θαη ηε δσή ηνπ πγξνηόπνπ 

ηεο Βξαπξώλαο. Ζ Οξληζνινγηθή πινπνηεί ην Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

«Βξαπξώλα: γλσξίδνληαο έλαλ παξάθηην πγξόηνπν» πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο 

όισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο κε ζθνπό λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα θαη λα αγαπήζνπλ 

ηνλ πγξόηνπν ηεο Βξαπξώλαο, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα πξνθύςεη σο θπζηθή ζπλέπεηα ε 

θξνληίδα ηνπο γη’ απηόλ. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα βησκαηηθό, κε δξαζηεξηόηεηεο 

ζηε θύζε πνπ έρεη σο ζηόρν: 

1) Να παξαθηλήζεη ηα παηδηά λα βξεζνύλ ζηελ εμνρή ηνπ πγξνηόπνπ Βξαπξώλαο κε 

αίζζεκα πεξηέξγεηαο γηα ηα κπζηηθά ηεο θύζεο ηνπ.  

2) Να γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

ηεο πεξηνρήο  

3) Να επαηζζεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο/ηξηεο  όζνλ αθνξά ηνπο πγξόηνπνπο θαη ηηο 

απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

4) Να θαιιηεξγεζεί ε ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο, ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο 

θαη έξεπλαο 

5) Να θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά πώο επεξεάδεη ν άλζξσπνο  κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, ηε δσή ζηνλ πγξόηνπν. 

6) Οη καζεηέο/ηξηεο λα ζηνραζηνύλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ίζσο λα 

αλαζεσξήζνπλ ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σχήμα 9: Δπίζθεςε καζεηώλ ζηνλ πγξόηνπν. (Φση: Υξηζηίλα Βίηνπο) 

 

Κάζε ρξόλν, κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ηεο Δπξσπατθήο Γηνξηήο ησλ Πνπιηώλ πνπ 

γηνξηάδεηαη ην πξώην αββαηνθύξηαθν ηνπ Οθηώβξε ζε πεξηζζόηεξεο από 30 ρώξεο, 

δηνξγαλώλεηαη ζηνλ πγξόηνπν ηεο Βξαπξώλαο εηδηθή εθδήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη 

πνηθίιεο δξάζεηο όπσο παξαηήξεζε πνπιηώλ, πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, ππαίζξηα έθζεζε 

θσηνγξαθίαο θαη απειεπζέξσζε άγξησλ πνπιηώλ. θνπόο ηεο εθδήισζεο είλαη ε 

γλσξηκία ηνπ θνηλνύ κε ηνλ θόζκν ησλ πνπιηώλ, ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθόηεηάο ηεο 

πξνζηαζίαο ηόζν ησλ ίδησλ όζν θαη ησλ βηνηόπσλ ηνπο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνύ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

 

 
 

Σχήμα 10: Απειεπζέξσζε πνπιηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύιινγν Πξνζηαζίαο θαη   

Πεξίζαιςεο Άγξηαο  Εσήο ANIMA . (Φση: Υξηζηίλα Βίηνπο) 

 



 

Σχήμα 11: Γηνξγάλσζε ζηνλ πγξόηνπν ππαίζξηαο έθζεζεο θσηνγξαθίαο ζην πιαίζην ηεο 
Γηνξηήο Πνπιηώλ. (Φση: Ρνύια Σξίγθνπ/ Οξληζνινγηθή)  

     

ΔΠΙΛΟΓΟ 
Οη δξάζεηο θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη ζηνλ πγξόηνπν ηεο 

Βξαπξώλαο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ζηελ απόθηεζε 

γλώζεσλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο 

θαη ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ο πγξόηνπνο ηεο Βξαπξώλαο 

είλαη κηα πεξηνρή πνπ είλαη αλάγθε λα ζπλερηζηεί λα αλαδεηθλύεηαη θαη λα πξνζηαηεύεηαη 

γηα ηνλ μερσξηζηό ηεο ραξαθηήξα πνπ ζπλδπάδεη ην ρηεο κε ην ζήκεξα, ηελ αξραηόηεηα 

κε ηε θύζε, αιιά θαη σο παξάδεηγκα ελόο πγξόηνπνπ πνπ αλ θαη βξίζθεηαη δίπια ζην 

κεγαιύηεξν αζηηθό θέληξν ηεο ρώξαο, παξακέλεη αθόκα άγλσζηνο ζε εθαηνληάδεο 

παηδηά πνπ δνπλ ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. 
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