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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε 
πνπ αθνχεη ζην φλνκα «Αξθηνχξνο» θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νηθηζκνχο ηνπ λνκνχ 
Φιψξηλαο, ην Νπκθαίν, ηνλ Αεηφ θαη ηελ Αγξαπηδηά θαη έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη 
ην έξγν ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξθνχδαο, ηνπ ιχθνπ αιιά θαη ηνπ 
ειιεληθνχ πνηκεληθνχ ηξία είδε ηεο παλίδαο ηεο ρψξαο καο ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ 
απεηιή, αιιά θαη ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ην ζχλνιν ηεο 
πεξηνρήο. Ο Αξθηνχξνο αζρνιείηαη κε φια ηα είδε ηεο άγξηαο δσήο πνπ δνπλ ζηα 
νξεηλά δάζε ηεο ρψξαο καο, φπσο ν ιχθνο, ην ηζαθάιη, ην αγξηφγηδν, ε βίδξα, ν 
αιπηθφο ηξίησλαο θαη πνιιά άιια. Με “είδνο δείθηε” ηελ αξθνχδα πξνρσξά ζηε 
ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ (ρισξίδα θαη παλίδα) κεηά απφ 
εληαηηθή έξεπλα ζην πεδίν θαη πξνηάζεηο ήπηαο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηξφπν αξκνληθφ, ψζηε άλζξσπνο θαη θχζε λα 
ζπλππάξρνπλ. Γη‟ απηφ δνπιεχεη πνιχ κε πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ, 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ψζηε ε άγξηα δσή 
λα γίλεη θνκκάηη ηεο δσήο καο. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

ηε ζεκεξηλή επνρή ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηα «αθξαία» θαηξηθά 

θαηλφκελα θαη λα ζπλππάξμεη κε ηα ππφινηπα είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ απηή θάπνηεο θνξέο φκσο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ βηνπνηθηιφηεηα 

ηεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ θαη  λα ππνβαζκίζεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη 

αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Σνλ ξφιν ινηπφλ ηνπ θαζνδεγεηή ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ „πξνζηάηε‟ ηνπ πεξηβάιινληνο αλαιακβάλνπλ νη Πεξηβαιινληηθέο 

Με Κεξδνζθνπηθέο Οξγαλψζεηο. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ εξεπλνχλ ηηο αηηίεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, εθζέηνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ θαθνκεηαρείξηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αζθνχλ πίεζε ζε φζνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πξνο ην θαιχηεξν, θαινχλ ζε δξάζε φζνπο έρνπλ ηελ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε λα θέξνπλ αιιαγέο, πξνσζνχλ νηθνινγηθά 

ππεχζπλεο θαη θνηλσληθά δίθαηεο ιχζεηο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα έλα θαιχηεξν 

κέιινλ γηα ηελ ησξηλή θαη ηηο επφκελεο γεληέο θαη ηέινο, ελζαξξχλνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα δείμνπλ ππεπζπλφηεηα γηα ηνλ πιαλήηε. 

Ζ αιφγηζηε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ε αιαδνληθή 

αλζξσπνγελήο παξέκβαζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα έρεη παγθφζκηεο επηπηψζεηο ζηε δσή 

θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ζ ζρέζε αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη ησλ απεηιψλ γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, δελ 

κπνξεί πιένλ λα αγλνεζεί. 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ θαη φιεο νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

γηα ηε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη επηρεηξνχλ ηελ θαζηέξσζε πξαθηηθψλ γηα 

ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο, έρνπλ σο βαζηθή απνζηνιή ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληίιεςεο φηη ην δηθαίσκα λα δνχκε ζε πγηέο θαη αδηαηάξαθην πεξηβάιινλ είλαη 

βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα. 
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Κεθάλαιο 1: Οι Πεπιβαλλονηικέρ ΜΚΟ 

  
ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ησλ ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
αλεζπρηψλ ηνπ αλζξψπνπ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη θάπνηνο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 
αηψλα. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ 1880 θαη 1910 ήξζε ζηελ επηθάλεηα ην πξψην κεγάιν 
θχκα πεξηβαιινληηθήο αλεζπρίαο θαη δξάζεο ζηε Γπηηθή Δπξψπε. Πνιίηεο ζε 
δηάθνξα θξάηε ζρεκάηηζαλ λέεο εζεινληηθέο νκάδεο γηα ηε πξνζηαζία ηεο άγξηαο 
θχζεο, θαη ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ εζληθήο ζεκαζίαο (Dalton, 1993). Οη ζπλέπεηεο ηεο 
Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε αζηηθνπνίεζε θαη εθβηνκεράληζε, 
πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη επηπηψζεηο ζηα θπζηθά ηνπία πξνθαιψληαο κε 
απηφ ηνλ ηξφπν ηελ εμέιημε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλεκάησλ (Dalton, 1993). 
Σα θηλήκαηα γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο άλζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 
20νπ αηψλα θαη κέρξη ηνλ πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. κσο, ε έλαξμε ηνπ Ά 
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ιεηηνχξγεζε σο θξέλν γηα ηα θηλήκαηα απηά, αθνχ έζηξεςε ην 
ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλψκεο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαπνιεκηθή 
αλνηθνδφκεζε.  Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ηα πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα 
νπζηαζηηθά επαληδξχζεθαλ.  
 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ην «Πξάζηλν Κίλεκα» άξρηζε πάιη λα αλζίδεη. 
εκαληηθή ζπκβνιή ζε απηή ηελ εμέιημε είρε ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ 
επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ.   
Ζ επηηαρπλφκελε θιηκαηηθή αιιαγή ε νπνία επεξεάδεη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο νδήγεζε ζηελ εληππσζηαθή αλαβάζκηζε ζηε δηεζλή αηδέληα 
δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ, ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ.  
Απηή ε ζηξνθή ελδηαθέξνληνο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 
κεηαηνπίζηεθε θαη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα κέζσ ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 
γηα ην Αλζξψπηλν Πεξηβάιινλ πνπ έιαβε ρψξα ζηε ηνθρφικε ην δηάζηεκα απφ 5 
έσο 16 Ηνπλίνπ 1972. Ζ βαζηθφηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ φηη 
«λνκηκνπνίεζε» ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή σο κία παγθφζκηα αλεζπρία, 
ηνπνζεηψληαο πιένλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε πνιιέο εζληθέο αηδέληεο 
(Nicholson, 1970). Παξάιιεια  θαη ελ κέζσ απηνχ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο θηλεηνπνίεζεο, εκθαλίζηεθαλ Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί πνπ 
έθαλαλ θαη θάλνπλ πνιχ ηζρπξή ηελ παξνπζία ηνπο κέρξη ζήκεξα. 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΜΚΟ 

  

Οη Με Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο (ΠΜΚΟ)  θέξνπλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜΚΟ κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
ζχγρξνλν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε βαζηθή απνζηνιή ηελ πξνζηαζία 
θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. πλνςίδνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

νη ΜΚ-ΠΔ: 

 Δμεηδηθεχνληαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε δηαθχιαμε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  

 πκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο αθηηβηζκνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε. 

 Αλαιακβάλνπλ έλαλ ξφιν πκβνχινπ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα 

Πεξηβαιινληηθνχ Γηθαίνπ. 

 Απνιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ λεφηεξσλ 

ειηθηαθά νκάδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο.  

 Πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο ηδηαηηέξσο γλσζηέο Οξγαλψζεηο (WWF, 

Greenpeace, Αξθηνχξνο), κε δηεζλή ή Παλειιαδηθή δξάζε πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο «ζχκβνια» ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ. 

 Οη ΜΚ-ΠΟ, δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο, 

ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη κε θφλην ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηε 

ρψξα καο, αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά απφ «πξνθιήζεηο» πνπ επηγξακκαηηθά 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 Γηεζλείο ηάζεηο (Megatrends) ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (ιήςε απνθάζεσλ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν, αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ ζηα θέληξα πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο εμνπζίαο) δεκηνπξγνχλ αλάγθεο γηα αιιαγέο ζην ξφιν θαη ηξφπν 

δξάζεο ησλ ΜΚΟ. 

 Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία θαίλεηαη λα κεηεμειίζζεηαη ζε 

θνηλσληθή θαζηζηά δχζθνιε ηελ εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ρνξεγηψλ. 

 χκθσλα κε ην πλεχκα ηεο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα πεξηζηνιή ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ, ππάξρεη πίεζε γηα «πεξηζζφηεξε δξάζε θαη 

παξαγφκελν έξγν κε ιηγφηεξνπο πφξνπο» απφ ηηο νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

 Οη ΜΚ-ΠΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε επηηπρία εδψ θαη δεθαεηίεο ζην ρψξν, 

αληηκεησπίδνπλ έλαλ έληνλν «αληαγσληζκφ» απφ λενεηζεξρφκελεο ΜΚΟ, 

ελδερνκέλσο κε ακθηιεγφκελνπο ζηφρνπο πνπ φκσο δηεθδηθνχλ δηαζέζηκεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, θνηλσληθή ζηήξημε θαη, θάπνηεο θνξέο, επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ θνηλή γλψκε. 
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ΟΙ ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΜΚΟ 

   

Οη πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη σο πξνο ηνπο ζεκαηηθνχο 
άμνλεο ζηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχνληαη: 

 Αεηθφξνο αλάπηπμε: πξνζπάζεηεο δηάδνζεο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, 
δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη κειέηεο γηα ηνλ 
νηθνηνπξηζκφ.  

 Βηψζηκε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ: πξφγξακκα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 
θαη πξνζηαζίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

 Lobbying: παξαζθεληαθή πνιηηηθή άζθεζε πίεζεο κε παξεκβάζεηο λνκηθήο 
θαη πνιηηηθήο κνξθήο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο θχζεο.  

 Αζιεηηζκφο: δηνξγάλσζε παλειιελίσλ αγψλσλ δηαθφξσλ αζιεκάησλ.  
 Πνηφηεηα δσήο: δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ελεκέξσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ.  
 Αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο: ζπληήξεζε 

κλεκείσλ. 
  Γηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο: θαζαξηζκφ πδάησλ.  
 Οηθνινγηθή γεσξγία: δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 
  Πξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ: πξνζηαζία ρεξζαίσλ ή πδάηηλσλ 

νηθνζπζηεκάησλ.  
 Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ: εζεινληηθή 

δαζνπξνζηαζία θαη δαζνππξφζβεζε.   
 Πξνζηαζία άγξηαο παλίδαο: δεκηνπξγία θέληξσλ πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο 

παλίδαο.  
 Πξνζηαζία βηνηφπσλ: πξνζηαζία πεξηνρψλ δψσλ ππφ εμαθάληζε.  
 Γαθηπιίσζε πνπιηψλ: θαηαγξαθή απηψλ κε ζηφρν ηε κειέηε θαη πξνζηαζία 

ηνπο.  
 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο: παξεκβάζεηο γηα ηε βηνκεραληθή ξχπαλζε.  
 Αζηηθφ πεξηβάιινλ: θαηαγγειίεο γηα ηελ αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηελ πφιε.  
 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ: δηάδνζε θαη πξσηνβνπιίεο αλαθχθισζεο.  
 Πνιηηηθή δξάζε: ζπκκεηνρή ζηηο εζληθέο εθινγέο, άζθεζε πνιηηηθψλ 

πηέζεσλ.  
 Πνιηηηζηηθή δξάζε: αλάδεημε θαη δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 
  Κνηλσληθή δξάζε: πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ επηπέδνπ αλεξγίαο 
 Γηάδνζε ηνπ θπζηθνχ ηξφπνπ δσήο: αληηθαπληζηηθέο θακπάληεο 
 Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ: έθδνζε έληππνπ πιηθνχ-ζεκηλάξηα 
  πλεξγαζίεο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: κε άιιεο ΜΚΟ, θπβεξλήζεηο, 

θνηλσληθνχο θνξείο  
  Δθπφλεζε εξεπλψλ – κειεηψλ: γηα ελεκέξσζε-επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ, 

απφδεημε χπαξμεο πξνβιεκάησλ   
 Σνπηθά ζέκαηα: δξάζεηο γηα βηψζηκε ηνπηθή αλάπηπμε, δηάδνζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (Νίθνο Γήκνο). 

 Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζεκαηηθνχο άμνλεο, έρνληαο σο 

θνηλφ ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Έηζη, ε πξνζηαζία ηεο θχζεο απνηειεί ην θχξην κέιεκά ηνπο, εθφζνλ ε ζπλέρηζε 

ηεο θαηαζηξνθήο ηεο ζα νδεγήζεη πηζαλφλ ζηελ εμαθάληζε θάζε κνξθήο δσήο. 

  

 

ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 

ΜΚΟ 
  

 Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ησλ ΜΚΟ 

εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκάησζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη απνηεινχλ ζπλάξηεζε ηεο 

δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο ζην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ – δηνηθεηηθφ πιαίζην, αιιά θαη 

ζην ίδην ην νηθνινγηθφ θίλεκα. Αξρηθά, ε έιιεηςε νξγαλσκέλεο θαη έγθπξεο 

πιεξνθφξεζεο, ε παξαπιεξνθφξεζε, ε πξνψζεζε αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ 

ερζξηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ε επηθξάηεζε αλαρξνληζηηθψλ 

αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πινχην απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ, ηα νπνία δελ απνηεινχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ζηαζεξνχ 

θηλήκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πνιίηεο δελ είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ. ινη νη δξφκνη είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ θέξδνπο ρσξίο θακία κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ. Οη πφξνη 

ζεσξνχληαη αλεμάληιεηνη θαη ην πεξηβάιινλ αλζεθηηθφ ζε νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε 

επέκβαζε. ζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ – δηνηθεηηθφ πιαίζην, επηθξαηνχλ αληηιήςεηο νη 

νπνίεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εκκνλή ζην 

θαηαλαισηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο, ε αιφγηζηε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο δίρσο 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη ε θχζε νδεγνχλ ζε θαηλφκελα ξαγδαίαο ππνβάζκηζεο θαη 

εμάληιεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Γελ εθαξκφδεηαη 

λνκνζεζία πνπ λα ειέγρεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ξχπσλ ησλ βηνκεραληψλ θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ παξαιείπνληαη, πνιιέο θνξέο, νη ζπγθξνχζεηο αηφκσλ ή 

νηθνινγηθψλ νκάδσλ θαη φρη γηα ηηο νκνηφηεηεο θαη ηνλ θνηλφ ζθνπφ ηνπο αιιά 

δεκηνπξγψληαο εληάζεηο θαη δηελέμεηο. Γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη πςειφηεξν αίζζεκα 

επζχλεο θαη ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιπκνξθίαο ησλ 

νξγαλψζεσλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν ζηφρνο είλαη θνηλφο θαη πξνο φθεινο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ . 

 Άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επηβξαδχλεη ηηο δξάζεηο ησλ ΜΚΟ είλαη ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ ζε 

θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ αληηθξνχεη 

ηε ζπιινγηθφηεηα θαη απνηειεί κηα ζνβαξή αηρκή θαηά ησλ αξρψλ ηεο ζχζηαζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ΜΚΟ, νη νπνίεο πξεζβεχνπλ ηελ αδηαβιεηφηεηα θαη ην ζπκθέξνλ 
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γηα ην γεληθφ θαιφ. ηηο αδπλακίεο ησλ ΜΚΟ ζπκπεξηιακβάλεηαη, επίζεο, θαη ε 

έιιεηςε δξαζηεξηνπνίεζεο θαη αλάιεςεο άκεζεο δξάζεο, θαζψο πνιιέο ΜΚΟ 

πεξηνξίδνληαη ζηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπδεηήζεσλ, δηαιέμεσλ ή έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ. Φπζηθά, απηέο νη ελέξγεηεο είλαη ρξήζηκεο, αιιά νη ΜΚΟ δελ 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε απηέο, αιιά λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δπλάκεσλ ειέγρνπ θαη θχιαμεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο καο. Ζ ελίζρπζε απηή ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο απφ ηα κέιε ησλ 

νξγαλψζεσλ ζα θηλεηνπνηήζεη θαη ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη, ζπλήζσο, 

επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα άκεζεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. γη‟ απηφ 

απαηηείηαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ γηα ην πνχ κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ θαη 

πψο κπνξνχλ έκπξαθηα λα πξνζθέξνπλ ζε θάπνηα ΜΚΟ.  

Παξάιιεια, είλαη γλσζηφ φηη νη πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ εθπνλνχλ έξεπλεο θαη κειέηεο 

ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ ζπκβνιή ησλ εξεπλψλ απηψλ ζηελ πξνψζεζε κηαο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη ειάρηζηε, θαζψο ε γλσζηνπνίεζε θαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο δελ ιακβάλεη ηελ έθηαζε πνπ πξέπεη. Ζ έιιεηςε ελφο 

κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαηαρψξεζεο, γλσζηνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ ζπληζηά αδπλακία, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, φζν θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ ΜΚΟ ζ‟ 

απηήλ. 

 Γεληθφηεξα, ην ζέκα κε επαξθνχο πξνβνιήο ησλ δξάζεσλ ησλ ΜΚΟ απνηειεί έλα 

εκπφδην ζηε δηάδνζε ηεο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΜΜΔ 

θαη ηνπ ηχπνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη σθέιηκε, ελψ ηαπηφρξνλα ε δχλακε ηεο 

επηξξνήο ησλ κέζσλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα κία εζληθή ή 

παγθφζκηα θηλεηνπνίεζε. Ζ θάιπςε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο δηαθήκηζεο ζα 

κπνξνχζε λα θαιπθζεί κε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη απφ 

ηνλ ηδησηηθφ θαηά ηξφπν άκεζν ή κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ πξνβνιήο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Α ΓΝΧΡΙΟΤΜΕ ΣΗΝ ΜΚΟ 

ΜΕ ΣΟ ΟΝΟΜΑ «ΑΡΚΣΟΤΡΟ» 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ είλαη κηα κε θπβεξλεηηθή, κε θεξδνζθνπηθή πεξηβαιινληηθή 

νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ην 1992, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε δξάζεηο έξεπλαο πεδίνπ, επηζηεκνληθήο κειέηεο, 

επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εζεινληηζκνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο, ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ππνθαηάζηεκα ζηνλ Αεηφ Φιψξηλαο. Ζ νξγάλσζε πήξε ην φλνκά ηεο απφ έλα απφ 

ηα θσηεηλφηεξα αζηέξηα ζηνλ νπξάλην ζφιν, ηνλ Αξθηνχξν,  ν νπνίνο είλαη ε θιαζηθή 

νλνκαζία ηνπ Α (άιθα), ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Βνψηε. Πξφθεηηαη γηα ηνλ θσηεηλφηεξν 

αζηέξα (κε ην κηθξφηεξν δειαδή κέγεζνο θαηλνκέλνπ) φρη κφλν ηνπ Βνψηε, αιιά θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ βφξεηνπ νπξάληνπ εκηζθαηξίνπ. Ο Αξθηνχξνο είλαη γλσζηφο κε ην 

φλνκα απηφ απφ ηελ αξραηφηεηα, αιιά ζπρλά απφ θνηλνχ κε ηε Μεγάιε Άξθην. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ κχζν ηνπ Αξθηνχξνπ ε Καιιηζηψ ήηαλ θφξε ηνπ Λπθάνλα, 

βαζηιηά ηεο Αξθαδίαο. Απφ κηθξφ θνξίηζη νξθίζηεθε πίζηε θαη αθνζίσζε ζηε ζεά 

Άξηεκε θαη πσο ζα κείλεη γηα πάληα παξζέλα, λα ηελ ππεξεηεί θαη λα ηε ζπλνδεχεη. 

Έηζη πήγε λα δήζεη καδί ηεο ζην δάζνο θπλεγψληαο άγξηα ζεξία. Κάπνηε ηελ είδε ν 

Γίαο θαη ηελ εξσηεχηεθε. Γηα λα ηελ μεγειάζεη, πήξε ηε κνξθή ηεο Άξηεκεο θαη ηελ 

αλάγθαζε λα μαπιψζεη καδί ηνπ. Ζ Καιιηζηψ γέλλεζε έλα γην. Ο Γίαο φκσο ήμεξε 

πσο αλ ην κάζαηλε ε Ήξα ζα ζχκσλε κε ηελ Καιιηζηψ, γη' απηφ θαη ηελ 

κεηακφξθσζε ζε αξθνχδα. H Καιιηζηψ κεηακνξθσκέλε ζε αξθνχδα, ηξηγπξλνχζε 

ρξφληα ζηα δάζε ςάρλνληαο ην γην ηεο, ηνλ Αξθάδα. ηαλ ηνλ βξήθε, άληξα πηα, 

ζέιεζε λα ηνλ αγθαιηάζεη. Δθείλνο θαζψο δελ ήμεξε πσο ε αξθνχδα ήηαλ ε κεηέξα 

ηνπ, εηνηκάζηεθε λα ηε ζθνηψζεη. Ο Γίαο φκσο ηνπο ιππήζεθε θαη γηα λα απνηξέςεη 

ηε κεηξνθηνλία, ηνπο κεηακφξθσζε ζε αζηεξηζκνχο (ηε Μηθξή θαη ηε Μεγάιε Άξθην) 

θαη ηνπο πήξε θνληά ηνπ ζηνλ νπξαλφ. Ζ Ήξα, πνπ δελ έπαςε λα είλαη ζπκσκέλε, 

δήηεζε απφ ηνλ Χθεαλφ, ην πνηάκη πνπ πεξηβάιιεη ηε γε, λα κελ ηνπο αθήζεη πνηέ 

λα ινπζηνχλ ζηα λεξά ηνπ. Έηζη νη δχν απηνί αζηεξηζκνί δελ δχνπλ πνηέ. Ο Γίαο 

φκσο γηα λα ηνπο γιηηψζεη γηα πάληα απφ ηε δήιηα ηεο Ήξαο ηνπνζέηεζε θνληά ηνπο 

θαη έλα άιιν αζηέξη ηνλ Αξθηνχξν, ην φλνκά ηνπ νπνίνπ ζεκαίλεη ν θχιαθαο ηεο 

Άξθηνπ (άξθηνο + νχξνο), γηα λα ηνπο ζπλνδεχεη θαη λα ηνπο πξνζηαηεχεη ζηελ 

αησληφηεηα.( https://el.wikipedia.org).  

  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%86%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E
https://el.wikipedia.org/
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Οργάνωζη και διοίκηζη ηης οργάνωζης 

 

Με ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη ηελ 

παξνρή εηδηθήο ηερλνγλσζίαο γηα ηηο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ν 

Αξθηνχξνο  πινπνηεί εζληθά θαη δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηελ αξθνχδα θαη ηα κεγάια ζειαζηηθά. Με 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κέληξνπ Αξθηνχξνπ ζην 

λνκφ Φιψξηλαο, αζθεί πνιηηηθή πίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο αλαπηχζζνληαο 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εζεινληηζκνχ. 

Γηνηθείηαη απφ δεθακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν 

θαη ηα κέιε ηνπ πνπ νλνκάδνληαη εηαίξνη. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη ηνλ 

δηαρεηξηζηή ν νπνίνο έρεη ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα αζθεί θάζε πξάμε θαη 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Σν κφληκν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ  12 άηνκα ηα νπνία 

είλαη: ν δηεπζπληήο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ θέληξνπ, ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο, ν 

ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο, ν θηελίαηξνο, ε ππεχζπλε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, 

ε ππεχζπλε εζεινληψλ ππνζηεξηθηψλ, ε ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ειιεληθνχ πνηκεληθνχ, ε ππεχζπλε ινγηζηεξίνπ, 1 μελαγφο, 3 θξνληηζηέο δψσλ θαη 

ην έθηαθην πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ: 8 Ξελαγνχο θαη 2 θηελίαηξνπο.  

Τπνδέρεηαη θαη θηινμελεί εζεινληέο φιν ην ρξφλν, πνπ απαζρνινχληαη ζε δξάζεηο 

πεδίνπ, επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνχ θαη ζπληήξεζεο ή θαζαξηφηεηαο ρψξσλ, ελψ 

ζρεδηάδεη θαη δηαθηλεί ζηα ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αξθνχδα θαη ηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 250 εζεινληέο 

απαζρνινχληαη απφ Μάξηην κέρξη Γεθέκβξην ζε εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην 

Πεξηβαιινληηθφ θέληξν θαζψο θαη ην πεδίν.  
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Οι δραζηηριόηηηες ηης οργάνωζης 
 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο μεθίλεζαλ κε επίθεληξν ηελ θαθέ αξθνχδα 

(Ursus arctos), γηαηί ην είδνο απηφ πξνζθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα ζπλνιηθή 

αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε κεγάισλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, 

θπξίσο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, αιιά θαη πνιιψλ επηκέξνπο εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη δχν ππξήλεο πιεζπζκνχ ηεο αξθνχδαο ζηελ Διιάδα 

(Πίλδνο - Ρνδφπε) ζπλδένληαη κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ είδνπο ζηε Βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν, πξνθαιψληαο ηελ εχινγε αλάγθε δηαβαιθαληθήο ζπλεξγαζίαο. ηφρνο 

ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ είλαη λα ελεξγνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηηθψλ θαη κε 

θξαηηθψλ (πεξηβαιινληηθψλ-επηζηεκνληθψλ) θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη λα 

αμηνπνηεζεί θάζε δπλαηφηεηα, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ε ζέζε ηεο ρψξαο καο δηεζλψο 

ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Με ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηελ 

παξνρή εηδηθήο ηερλνγλσζίαο γηα ηηο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ν 

ΑΡΚΣΟΤΡΟ πινπνηεί εζληθά θαη δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηα κεγάια ζειαζηηθά. Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ 

εξγάδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ 

Βαιθαλίσλ εζηηάδνληαο ζηηο πεξηνρέο εμάπισζεο ησλ κεγάισλ ζαξθνθάγσλ. Μέζσ 

ηεο έξεπλαο ζπιιέγεη ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ δπλακηθέο παξεκβάζεηο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζεκαληηθνί βηφηνπνη απεηινχληαη ή θαηαζηξέθνληαη απφ κεγάια 

ηερληθά έξγα (δξφκνη, θξάγκαηα, ιαηνκεία θηι). Φξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ θαη ηνλ ζπλππνινγηζκφ αλαγθψλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο δσήο ζηε θάζε 

ζρεδηαζκνχ ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Παξάιιεια αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο βηνηφπσλ θαη ηεο παλίδαο ηνπο θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε 

Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ (ΔΠΜ).  

Ζ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε εηδηθά 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο άγξηαο δσήο ζπκβάιινπλ 

ζηελ έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο απφ ηνλ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟ. Με πξσηνβνπιίεο πνπ αλέπηπμε ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ πνιιέο απφ ηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο  δηαηάμεηο βξήθαλ εθαξκνγή ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

βειηηψζεθαλ θαλνληζκνί ή αθφκε ζεζπίζηεθαλ λέεο δηαηάμεηο.  
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Οι ζηότοι ηοσ Περιβαλλονηικού Κένηροσ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ποσ 

βρίζκεηαι ζηο νομό Φλώρινας 

 

 Ζ θξνληίδα θαη ε πεξίζαιςε δψσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

αηρκαισζίαο (ζχκθσλα  κε ηελ άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ην 

Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ έρεη πηζηνπνηεζεί σο Κέληξν 

Πεξίζαιςεο Εψσλ).   

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ππεχζπλσλ θξαηηθψλ 

θνξέσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε εηδηθά 

ζέκαηα δηαρείξηζεο. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 Πεξίζαιςε άγξησλ δψσλ .Σν Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο θαη άιισλ άγξησλ δψσλ θαζψο 

δηαζέηεη κφληκν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ – θηεληάηξνπο θαη θξνληηζηέο- γηα 

επεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άγξηα δψα πνπ πάζρνπλ.  

 Φηινμελία αηρκάισησλ αξθνχδσλ (www.arcturos.gr).  

 

Δνημέρωζη και εσαιζθηηοποίηζη κοινού 
 

 Μεηά ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αηρκάισησλ 

αξθνχδσλ, ην Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν έρεη αλαιάβεη έλαλ δσηηθφ θαη νπζηαζηηθφ 

ξφιν, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. ην 

Κέληξν Δλεκέξσζεο γηα ηελ Αξθνχδα θαη ζην Καηαθχγην ηεο Αξθνχδαο, πάλσ απφ 

50.000 επηζθέπηεο ην ρξφλν έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αξθνχδα θαη γλσξίδνπλ ηα 

κπζηηθά ηεο δσήο ηεο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ επηζθεπηψλ είλαη καζεηέο ζρνιείσλ απφ φιε ηελ Διιάδα. Γη‟ απηνχο 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ελεκέξσζεο, ελψ γηα νκάδεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο πινπνηείηαη ην εηδηθφ πξφγξακκα πεδίνπ: «Γάζνο, ην ζπίηη ηεο 

αξθνχδαο». Με παξάιιειε ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ ζην 

Καηαθχγην ηνπ Λχθνπ, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αληηζηξνθήο ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο 

πνπ δπζηπρψο θαηέρεη ν ιχθνο ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ. Παξάιιεια, κε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ην 

Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν νξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο ηνπηθέο εθδειψζεηο.  

 

http://www.arcturos.gr/
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Έρεσνα και ζσνεργαζία με επιζηημονικούς θορείς 
 

ε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο απφ ηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ, γίλεηαη 

κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ζε εηδηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο άγξηαο δσήο. 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα πινπνίεζεο έξεπλαο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ηεο 

βηνιφγνπ Γέζπνηλαο Μεξηδαλίδνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αξθνχδσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Βηνινγηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ε ζπλεξγαζία κε ην 

Βηνινγηθφ Ηλζηηηνχην Λνλδίλνπ ζρεηηθά κε έξεπλα ηνπ Ηηαινχ θηελίαηξνπ, Stefano 

Diconceto, γηα ηνλ πβξηδηζκφ ιχθνπ κε ζθχιν ζηελ Διιάδα θαη ε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην John Moor ηνπ Λνλδίλνπ γηα ηελ πινπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

έξεπλαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ιχθσλ ηνπ βηνιφγνπ Υάξε Πηιίδε. Δπηπιένλ, 

καθξνρξφληα είλαη ε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηελ Κηεληαηξηθή ρνιή φζν θαη κε ην 

Βηνινγηθφ Σκήκα ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

 

σνεργαζίες 
 

 Απνηειψληαο έλαλ δσηηθφ θαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία πφιν έιμεο 

ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ, ην Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνχο θνξείο, 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, γηα ηελ πξνψζεζε ήπησλ 

κνξθψλ αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξηθήο 

ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηε ζπλεξγαζία θαη 

ηε δηθηχσζε κε άιια Κέληξα Τπνδνρήο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Έηζη, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ Δηαηξία Οηθνηνπξηζκνχ 

Βηηζίνπ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη δίθηπν ζπλεξγαζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα, 

φπσο κε ην Γίθηπν Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην 

Κέληξν Δλεκέξσζεο Δπηζθεπηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο E.O. Rhodope, 

ζηε Shiroka Luka ηεο Βνπιγαξίαο.  

Ζ  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. Οη ζηφρνη ηεο ζα κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ σο 

εμήο: λα κεηαθέξεη ηελ επηζηεκνληθή πιεξνθνξία ζην θνηλφ (λα κεηαθέξεη ηε γλψζε 

ψζηε λα άξεη ηελ άγλνηα),  λα πιεξνθνξήζεη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην 

πεξηβάιινλ, λα εηζάγεη πεξηβαιινληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, λα επαλαπξνζδηνξίζεη 

ηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο, λα ζπλδέζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ άγξηα δσή κε 

θαζεκεξηλέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, λα παξάζρεη δηαξθή πιεξνθνξία, 

ελεκέξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ζηνπο ήδε επαηζζεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο λα 

εμνηθεηψζεη ην θνηλφ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξεο δξάζεηο, φπσο ε 

αλαθχθισζε, λα πξνβιεκαηίζεη θαη φρη απαξαίηεηα λα πείζεη, λα εκπιέμεη ηνπο 

πνιίηεο ζε πεξηβαιινληηθή δξάζε, λα εκπλεχζεη κηα λέα, πεξηβαιινληηθή εζηθή, θαη 



17 
 

ηέινο, λα πξνθαιέζεη κηα λέα θαη επξχηεξα απνδερηή ζηάζε δσήο “θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ”. ηελ παξαπάλσ ζηφρεπζε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα αθφινπζα:  “Σν 

βαιηηζάθη ηεο θαθέ αξθνχδαο”, έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο, 

εθπαίδεπζεο.  “Γάζνο: Πεγή Νεξνχ θαη Εσήο”, πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ, ππνζηήξημε ηνπ Φπζηθνχ Μεηαιιηθνχ Νεξνχ ΑΤΡΑ θαη κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Λχθνο, κία έθδνζε 

απφ ηνπο ΔΡΔΤΝΖΣΔ θαη ηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ γηα ην ιχθν,  Οδεγφο αλαγλψξηζεο 

ηρλψλ ηεο θαθέ αξθνχδαο, έλαο εχρξεζηνο νδεγφο πεδίνπ γηα ηελ  αλαγλψξηζε ησλ 

βηνδεισηηθψλ ελδείμεσλ ηεο παξνπζίαο αξθνχδαο φρη κφλν απφ εηδηθνχο θαη 

επηζηήκνλεο αιιά θαη απφ απινχο πεξηπαηεηέο θαη θπζηνιάηξεο.  Ζ δηαρείξηζε ησλ 

νηθνηφπσλ καχξεο πεχθεο ηνπ η. Γθαηδνγηάλλε, έθδνζε πνπ  παξνπζηάδεη κηα 

πηινηηθή πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο παξαγσγηθνχ δάζνπο καχξεο πεχθεο, ππφ 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο (NATURA 2000) ζηελ πεξηνρή ηνπ Β. Γξάκκνπ 

Καζηνξηάο.(www.arcturos.gr). 

 

Υρημαηοδόηηζη ηης oργάνωζης 

 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ απνηειεί ηελ πιένλ αλαγλσξίζηκε ειιεληθή κε θπβεξλεηηθή θαη κε 

θεξδνζθνπηθή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεί ηηο δξάζεηο ηνπ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηεξίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ θαη 

ησλ εηαηξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. ην πιαίζην ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, 

ηδησηηθνί θαη δεκφζηνη θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

απηψλ κε επηηπρία. Ζ εηαηξηθή ζπλεξγαζία εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

ηφζν γηα ηελ εηαηξία φζν θαη γηα ηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ, είηε πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθή 

ζπλεηζθνξά είηε γηα απφ θνηλνχ πινπνίεζε δξάζεσλ. ηηο δπλακηθέο ζπλεξγαζίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ρνξεγνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη εληζρχνπλ ην έξγν 

πξνζηαζίαο ησλ άγξησλ δψσλ θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή 

πνιηηηθή ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. ην δίθηπν ησλ ρνξεγψλ θαη 

εηαηξηθψλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ, ζπκπεξηιακβάλνληαη πιήζνο ηδησηηθψλ 

θαη δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ. Με ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν, ηελ 

θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, νη εηαηξείεο απηέο ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζην έξγν ηνπ 

θνξέα. Μεγάινη ρνξεγνί είλαη: Σν λεξφ ΑΤΡΑ, ε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο 

VODAFONE θαη ε ΔΘΝΗΚΖ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

  

http://www.arcturos.gr/
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ΜΔΡΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ 

 

ηα 22 ρξφληα δξάζεο ηνπ, ν Αξθηνχξνο έρεη επηδείμεη αμηνζεκείσην έξγν, αθνχ 

κεηαμχ άιισλ: 

o Καηάθεξε κέζσ ηεο πίεζεο πνπ άζθεζε λα εθιείςεη ην θαηλφκελν ηεο 

αξθνχδαο ρνξεχηξηαο 

o ηελ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο ηζίξθσλ κε δψα 

o πκκεηέρεη ζε κεζνγεηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξήζεο 

παξάλνκσλ δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ (θφια) 

o Αλαβαζκίδεη ππνβαζκηζκέλεο δαζηθέο πεξηνρέο κε θπηεχζεηο δέληξσλ 

o Λεηηνπξγεί Οκάδα Άκεζεο Δπέκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία άγξησλ δψσλ 

Γλσξίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο 

παξαθάησ ηνκείο (www.arcturos.gr):  

 Περιβάλλον 

Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ ελδεκνχλ ζηε 

ρψξα καο θαη νη πιεζπζκνί ηνπο θηλδπλεχνπλ ή απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Γηα ηε 

ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη θξαηηθψλ θνξέσλ κε ζηφρν 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα Βαιθάληα. 

Άνθρωπος   

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο θαη νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ θαη κε ηειηθφ - απψηεξν ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο. 

Οη θπζηθνί πφξνη, καδί κε ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηνπο ληφπηνπο 

πιεζπζκνχο είλαη απηνί πνπ απνθαιχπηνπλ ηε βαζηά ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

πεξηβάιινλ. Οη θάηνηθνη ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ είλαη πνιίηεο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο απφ ηνπο νπνίνπο δελ πξέπεη λα αθαηξεζεί θακηά επθαηξία 

αλάπηπμεο παξά κφλν λα πξνζηεζεί έλα πξφηππν αλάπηπμεο, αλάδεημεο θαη 

επαλαμηνιφγεζεο ηνπ ηφπνπ ηνπο κε γλψκνλα ην πνιχηηκν θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, επηβάιιεηαη ε απφθηεζε πιεξνθφξεζεο θαη 

νξζήο γλψζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ψζηε ε αλάπηπμε λα ζέβεηαη θαη λα αλαδεηθλχεη ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δε ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηελ επηβίσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ νηθνηνπξηζκνχ, ε έθδνζε έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δλεκέξσζεο 

http://www.arcturos.gr/
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Δπηζθεπηψλ ζε νξεηλέο πεξηνρέο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε έθδνζε πιηθνχ 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ε ζχληαμε Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ, ε 

πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, νη 

δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη επαλαδηάδνζεο ζπάλησλ ληφπησλ θπιψλ νηθφζηησλ δψσλ 

(ειιεληθφο πνηκεληθφο ζθχινο), ε πξνψζεζε κέηξσλ πξφιεςεο δεκηψλ απφ 

αξθνχδα θαη ιχθν, ε άζθεζε πίεζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαλνληζκνχ απνδεκηψζεσλ 

ησλ θηελνηξφθσλ, ε πηινηηθή εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πινηνκίαο, νη 

θπηεχζεηο νπσξνθφξσλ δέληξσλ ζε εγθαηαιεηκκέλνπο νπσξψλεο είλαη κεξηθέο 

κφλν απφ ηηο δξάζεηο ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαηνίθσλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. 

 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ για ηην Αρκούδα: 

πλέβαιε θαζνξηζηηθά ζην λα θαηαξγεζεί ζηε ρψξα καο ε βάλαπζε πξαθηηθή ηεο 

αξθνχδαο - ρνξεχηξηαο. Τπνζηεξίδεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ πιεζπζκνχ 

ηεο αξθνχδαο θαη παξαθνινπζεί ηελ επαλεκθάληζε ηνπ είδνπο ζε πεξηνρέο, απφ 

φπνπ είρε εμαθαληζηεί. πλέβαιε ζηε βειηίσζε θαλνληζκνχ απνδεκηψζεσλ 

γεσξγψλ, κειηζζνθφκσλ θαη θηελνηξφθσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ζχγθξνπζε 

αλζξψπνπ αξθνχδαο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Πξνσζεί κέηξα πξφιεςεο ησλ δεκηψλ 

πνπ πξνθαιεί ε αξθνχδα (ειεθηξνθφξνο πεξίθξαμε, ειιεληθφο πνηκεληθφο ζθχινο), 

θαζψο θαη κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ βηνηφπσλ ηνπ είδνπο (θχηεπζε νπνξσθφξσλ, 

πξνζηαζία ζπάλησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ, αεηθνξηθή δηαρείξηζε, πεξηβαιινληηθφο 

ζρεδηαζκφο κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ). Δθπαηδεχεη θάζε ρξφλν ρηιηάδεο καζεηέο κε 

ην “βαιηηζάθη ηεο θαθέ αξθνχδαο” θαη επαηζζεηνπνηεί ην θνηλφ κε ελέξγεηεο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 

  

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ για ηο Λύκο: 

πκβάιιεη ζηελ θαηάξγεζε ηεο αηρκαισζίαο ηνπ, πνπ νδεγεί ζηελ εμνιφζξεπζε ηνπ 

δψνπ. πκκεηέρεη ζηελ έξεπλα θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηα πβξίδηα (ιχθνο - ζθχινο). 

Παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηε κεηαθίλεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο. 

Δλεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ην επηζθαιέο κέιινλ ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ ζειαζηηθνχ. 

 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ για ηον  Δλληνικό Ποιμενικό: 

Λεηηνπξγεί Κέληξν Αλαπαξαγσγήο θαη Δπαλαδηάδνζεο ηνπ Διιεληθνχ Πνηκεληθνχ 

θχινπ, ζηνλ Αεηφ ηεο Φιψξηλαο. Οξγαλψλεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θαη ηε δηάζεζή 

ηνπ ζε θνπάδηα αηγνπξνβάησλ, πνπ βφζθνπλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Πξνσζεί ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο θηελνηξφθνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ ηνπο απφ 

επηζέζεηο αξθνχδαο ή ιχθσλ. Τπνζηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ ηε Γηεζλή 

Κπλνινγηθή Οκνζπνλδία σο δηαθξηηή θπιή. Παξαθνινπζεί θαη κειεηά ην δψν, ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο αξκφδηνπο επηζηεκνληθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. 
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Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ για ηις ορεινές περιοτές 

Δθπνλεί Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο. Δθαξκφδεη νξζνινγηθά κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηνπο βηνηφπνπο ζηηο 

ζεκαληηθέο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Πίλδνπ, ηνπ Γξάκκνπ, ηεο Ρνδφπεο, ηνπ Βφξα, ηνπ 

Βέξλνπ θαη ηνπ Βαξλνχληα. Υαξηνγξαθεί ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο 

ηεο Δ.Δ. θαη ηνπνζεηεί ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο. Δξεπλά θαη θαηαγξάθεη ηα 

ίρλε παξνπζίαο κεγάισλ ζειαζηηθψλ ζηα νξεηλά δάζε. Παξεκβαίλεη δπλακηθά ζηα 

κεγάια έξγα ππνδνκήο (Δγλαηία Οδφο, Gotsche Deltsev θαη Δ65), πνπ απεηινχλ κε 

ππνβάζκηζε ή θαηαζηξνθή νξεηλέο πεξηνρέο. Γεκηνπξγεί θέληξα ελεκέξσζεο γηα ην 

θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ησλ πεξηνρψλ. Δπαηζζεηνπνηεί ζρεηηθά ηνλ 

ηνπηθφ θαη αζηηθφ πιεζπζκφ θαη πξνβάιιεη ηηο πεξηνρέο ζην επξχ θνηλφ. ρεδηάδεη 

θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ 

 

Ο Αξθηνχξνο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δξάζε εζεινληψλ. Υάξε ζηε βνήζεηα 

δεθάδσλ εζεινληψλ, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ πξαγκαηνπνηεί δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηε δηαρείξηζε ηεο άγξηαο δσήο, αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ν 

ΑΡΚΣΟΤΡΟ ζπληνλίδεη πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο εζεινληψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θαη ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δζεινληηζκνχ EVS. 

ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη θαη ην 2012 ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ 

απαζρνινχζε 22 άηνκα ζε κφληκε βάζε θαη 12 κε κεξηθή απαζρφιεζε  ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο  ( επηζηεκνληθφ, νηθνλνκηθφ, δηνηθεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, μελαγνχο, 

θξνληηζηέο) ζήκεξα απαζρνινχληαη 12 άηνκα ζε κφληκε βάζε θαη 6 κε κεξηθή 

απαζρφιεζε. Οη εζεινληέο είλαη εηεζίσο πεξίπνπ 200-250. Οη εζεινληέο κπνξνχλ 

λα απαζρνιεζνχλ: 

 ε εξγαζίεο ζην Καηαθχγην ηεο Αξθνχδαο θαη ηνπ Λχθνπ ζην Νπκθαίν θαη 

ηελ Αγξαπηδηά γηα φζν θαηξφ επηζπκνχλ. Δθεί, νη εζεινληέο αζρνινχληαη κε 

ην ηάηζκα θαη ηελ θξνληίδα ησλ άγξησλ δψσλ, ζηελ μελάγεζε θαη 

εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ, ζηε δηαρείξηζε πεξηεγεηηθψλ κνλνπαηηψλ θ.α. 

 ηε ξαδηνπαξαθνινχζεζε αξθνχδαο ή ιχθνπ. Ο Αξθηνχξνο ηνπνζεηεί 

δνξπθνξηθνχο πνκπνχο ζε ειεχζεξεο αξθνχδεο, δίλνληαο ζηελ εξεπλεηηθή 

ηνπ νκάδα ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμεη ζηνηρεία, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλήζεηεο 

θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαθέ αξθνχδαο ζηε ρψξα καο. 

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο γηα ηελ θαθέ αξθνχδα πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε Νίθεην ρνιή ηνπ Νπκθαίνπ. Δθεί ν επηζθέπηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο θαθέ 
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αξθνχδαο ζηελ Διιάδα, ηε βηνινγία ηεο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηελ απεηινχλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ ηειεπηαίσλ. 

 ε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, πνπ δηνξγαλψλνληαη ζπρλά ζε 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. (απεπζχλεηαη 

ζε πξψελ, ελεξγνχο εζεινληέο ή ζε εζεινληέο πνπ έρνπλ ιάβεη κηα κηθξή 

εθπαίδεπζε). 

  

 

Μερικές ακόμα δράζεις ηοσ Αρκηούροσ 

  

ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΗ ΦΤΗ 

    Δίλαη έλα  πνιχκελν πξφγξακκα αλαηξνθήο θαη εθπαίδεπζεο  λεαξψλ δψσλ 

ψζηε λα είλαη έηνηκα λα επηβηψζνπλ κφλα ηνπο ειεχζεξα ζηε θχζε ην νπνίν 

νινθιεξψζεθε κε επηηπρία  καδί κε ηελ επηρείξεζε απειεπζέξσζήο ηνπο απφ ηελ 

επηζηεκνληθή  νκάδα θαη έηπρε ηεο πξνζνρήο ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο.  

   Πάγηα ζέζε ηεο νξγάλσζεο  απνηειεί φηη ηα άγξηα δψα δελ πξέπεη λα δνπλ ζε 

θαζεζηψο αηρκαισζίαο. Με απηφ σο γλψκνλα θαη ράξε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ  

παξέρνπλ ν Δηδηθφο Υψξνο Δπαλέληαμεο, έλα πεξηθξαγκέλν θπζηθφ δάζνο έθηαζεο 

10 ζηξεκκάησλ, θαη ε επηζηεκνληθή  νκάδα, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ κπνξεί, ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα αλαιάβεη ηελ θηεληαηξηθή θξνληίδα, πεξίζαιςε θαη 

επαλέληαμε ζηε θχζε νξθαλψλ άγξησλ δψσλ. Άιισζηε, ε επαλέληαμε είλαη κία 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζε πνιιέο ρψξεο. 

   Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο νη αξθνχδεο πνπ θηινμελνχληαη ζην 

Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ, έρνληαο ράζεη λσξίο ηε κεηέξα ηνπο, δελ 

πξφιαβαλ λα δηδαρζνχλ ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο επηβίσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, 

είλαη αδχλαην λα επαλεληαρζνχλ θαη λα επηβηψζνπλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή θαη ηελ πεξίζαιςή ηνπο ζηνλ Κηεληαηξηθφ ηαζκφ, κεηαθέξνληαη 

ζην Καηαθχγην ηεο Αξθνχδαο, έλα εηδηθά πεξηθξαγκέλν ηκήκα θπζηθνχ δάζνπο 

νμηάο, έθηαζεο 50 ζηξεκκάησλ, φπνπ ζα δήζνπλ ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο, πάληα 

κε ηελ αλζξψπηλε θξνληίδα θαη κέξηκλα. 

  

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Απφ ην 1995 ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ πινπνηεί κε επηηπρία, θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάζε ρξφλν 100.000 καζεηέο θαη 

καζήηξηεο Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ εθπαηδεχνληαη απφ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ πνπ πινπνηεί ηα πξνγξάκκαηα ζε λνκνχο ηεο 
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Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη ζε άιινπο θνληηλνχο λνκνχο. Δθηφο απφ ηηο 

ζρνιηθέο αίζνπζεο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ αιιά θαη ζηε... θχζε!  

   Σα πξνγξάκκαηα απηά απεπζχλνληαη ζε παηδηά ειηθίαο 8-15 εηψλ. Μέζα απφ απηά 

νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξννπηηθέο επηβίσζεο ηεο αξθνχδαο, ηελ ζχλδεζή 

ηεο κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(αλζξψπηλνπ θαη θπζηθνχ) πεξηνρψλ φπσο ν Γξάκκνο, ε Ρνδφπε θαη ε πεξηνρή πνπ 

νξίδεηαη απφ ηα βνπλά Βέξλν θαη Βαξλνχληα. 

 

 

 

 

 Μερικά από ασηά ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα είναι: 

Οι Αγρι-Άνθρωποι 

   Έλα αιιηψηηθν μερσξηζηφ παηρλίδη εξσηήζεσλ  φπνπ φινη θεξδίδνπλ γλψζε θαη 

επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ άγξηα δσή ηεο ρψξαο καο πνπ ππνβαζκίδεηαη 

θαη απεηιείηαη ζρεδίαζε ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ γηα ηνπο καζεηέο.  

   Σν πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ «Οη Αγξη-

άλζξσπνη, Πνιίηεο ηνπ κέιινληνο» ζρεδηάζηεθε απφ ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή 

ηνπο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ (Δ΄, Σ΄), ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Έρεη ηε κνξθή δηαδξαζηηθήο παξνπζίαζεο θαη ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε πινπνηείηαη σο ηειεπαηρλίδη. ινη νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ θαη 

Πίνακασ 2: ςτοιχεία με την Επιςκεψιμότητα ςτο περιβαλλοντικό κζντρο τησ οργάνωςησ 

 

Επιζκετιμόηηηα ζηο Πεπιβαλλονηικό Κένηπο ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΝΗΛΙΚΕ 26.100 25.600 17.065 19.150 19.710 20.545 

ΜΑΘΗΣΕ 11.340 11.450 10.087 10.625 10.933 10.730 

ύνολο 37.440 37.050 27.152 29.775 30.643 31.275 
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έρνπλ ελεξγφ ξφιν, ελψ ε γλψζε παξνπζηάδεηαη κε παηγληψδε θαη ςπραγσγηθφ 

ηξφπν. Πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη -θαη αθνξνχλ 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα-, ηα παηδηά παίδνπλ κε εξσηήζεηο Οηθνινγίαο, Γεσγξαθίαο 

θαη Πνιηηηζκνχ πνπ είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα. Σν παηρλίδη 

ζπκπιεξψλεηαη θαη κε εηθαζηηθά βίληεν πνπ νπηηθνπνηνχλ κε πξσηφηππν θαη 

θαιιηηερληθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ε πξνβνιή ηεο ειιεληθήο πεξηβαιινληηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο καο. 

   Ζ ρξήζε ηνπ ηίηινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπκβνιηθή. ην 

ινγφηππν εκθαλίδνληαη παηδηά εθεβηθήο ειηθίαο. ζνη λένη παξαθνινπζνχλ ην 

πξφγξακκα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο ήξσεο θαη λα γίλνπλ 

Αγξη-άλζξσπνη. Δίλαη παηδηά ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πνπ αλαζεσξνχλ ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηε θχζε θαη ηελ άγξηα δσή.  Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηήζεθε 

απφ κηα κεγάιε δηαζεκαηηθή επηζηεκνληθή νκάδα (βηνιφγνη, δαζνιφγνη, θηιφινγνη-

παηδαγσγνί, γεσιφγνη, πεξηβαιινληνιφγνη, δαζνιφγνη, θηελίαηξνο).  

Σν cd πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε, ε νπνία είλαη ζε κνξθή παηρληδηνχ θαη ηνλ 

νδεγφ δαζθάινπ. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο-αγέιεο θαη αξρίδνπλ ην 

παηρλίδη. Ζ επεηξσηηθή Διιάδα είλαη ρσξηζκέλε ζε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο θαη ε 

θάζε πεξηθέξεηα πεξηιακβάλεη θιεηζηέο εξσηήζεηο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο. 

Τπάξρνπλ επίζεο εηζαγσγηθά εηθαζηηθά βίληεν πνπ θάλνπλ ην παηρλίδη πην 

δηαζθεδαζηηθφ. ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά έρνπλ απνθνκίζεη πνιιέο 

εκπεηξίεο πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ.   

Ο δικός μοσ Γράμμος, Η δική μοσ Ροδόπη - Χάρηες ηοσ ηόποσ μοσ  

Απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Δ' θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη ησλ ηξηψλ 

ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Πξφθεηηαη γηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηα ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά δχν νξεηλψλ 

πεξηνρψλ. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη λα πξνηξέςνπλ ηνπο καζεηέο –ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ελήιηθεο ηεο πεξηνρήο– λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ 

πνηθηιφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ θνληηλνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (αλζξσπνγελέο θαη 

θπζηθφ) θαη απνηνικψληαο επθάληαζηνπο ζπλδπαζκνχο, λα απνηππψζνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα επηιέμνπλ ζ΄ έλαλ ηδηφκνξθν, πξσηφηππν ράξηε.  

 Με ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο πξσηφηππσλ ραξηψλ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ εζηηάδεηαη φρη κφλν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ αξρηηεθηνληθή, ζηελ 

ηέρλε, ζηελ ηζηνξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηνπο κχζνπο ή ζηε ινγνηερλία, αιιά 

θπξίσο ζηελ πνιχπιεπξε ζρέζε πνπ έρεη ν άλζξσπνο κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. 

ηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνληαη: δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα παηδηά εληφο θαη εθηφο 

ζρνιηθήο ηάμεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ράξηεο, νδεγνί αλαγλψξηζεο δψσλ θαη 

θπηψλ θαη πνιιέο ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο, δηακνξθσκέλεο έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ηνπο καζεηέο (www.arcturos.gr).  

  

 

http://www.arcturos.gr/
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Οι Χαρηογράθοι ηοσ Βέρνοσ και ηοσ Βαρνούνηα 

 Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη ησλ ηξηψλ 

ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ λα 

ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο γηα νξεηλέο πεξηνρέο κε ζεκαληηθή ή θαη ζπάληα ρισξίδα 

θαη παλίδα θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπλεηή δηαρείξηζή 

ηνπο. Σν πξφγξακκα είλαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα κπνξεί λα 

πινπνηεζεί ηφζν απφ ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ δεη ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη 

απφ ηηο νξνζεηξέο ηνπ Βέξλνπ θαη ηνπ Βαξλνχληα φζν θαη απφ ζρνιεία ηεο 

ππφινηπεο Διιάδαο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε 

θαη ηα έζηκα, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ηφπνπ απηνχ 

θαηαζθεπάδνληαο πξσηφηππνπο ράξηεο γηα ηηο ελφηεηεο απηέο φπσο έλαλ θήπν ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ, έλα ράξηε πνπ ηξψγεηαη ή ζπίηηα απφ πειφ θαη δπκάξη!  

    Πεξηιακβάλεη α) 8 projects πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ηηο παξαδνζηαθέο 

θνξεζηέο ηεο πεξηνρήο, β) 5 εθπαηδεπηηθά βίληεν-νδεγνί πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πηινηηθή θάζε, γ) έληππν κε 3 δηαδξνκέο ηεο πεξηνρήο, δ) γεσθπζηθφ ράξηε ηεο 

πεξηνρήο θαη δ) νδεγφ δαζθάινπ.  

 

Γάζος, ηο ζπίηι ηης αρκούδας 

Οη καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ην Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ, έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ πινπνηείηαη ζε θπζηθφ ρψξν, ην δάζνο ηνπ 

Νπκθαίνπ πνπ απνηειεί ηππηθφ βηφηνπν αξθνχδαο, θαη έρεη σο ζηφρν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά κε βησκαηηθφ ηξφπν ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαθέ 

αξθνχδαο θαη ηε ζχλδεζε ηεο χπαξμήο ηεο κε ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο.  

   Έρεη δηάξθεηα 3 ψξεο, είλαη βησκαηηθφ κε άκεζε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηε θχζε 

θαη πεξηιακβάλεη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη νκαδηθά παηρλίδηα.  

  Τινπνηείηαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, αιιά θαη ζε 

κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο. 

 

Τα Αρκηοσράκια 

Έλαο καγηθφο ρψξνο ζηε Νίθεην ρνιή ηνπ Νπκθαίνπ ζρεδηαζκέλνο γηα παηδηά 

ειηθίαο απφ 4-12 εηψλ. Οη κηθξνί επηζθέπηεο θαινχληαη λα κπεζνχλ ζηα κπζηηθά ηεο 

άγξηαο δσήο θαη λα γίλνπλ ΑΡΚΣΟΤΡΑΚΗΑ. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνπλ δηαζθεδαζηηθνχο νδεγνχο αλαγλψξηζεο ηνπ δάζνπο, λα 

αλαθαιχπηνπλ ηα άγξηα δψα θαη δέληξα κέζα απφ ηα ίρλε ηνπο θαη λα παξαηεξνχλ 

ην δάζνο ην ρεηκψλα κε θηάιηα. Ζ επηβξάβεπζή ηνπο γη‟ απηφ ζα είλαη ε δεκηνπξγία 

πξσηφηππσλ θαηαζθεπψλ. 
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Παιδαγωγικές προδιαγραθές: 

Ζ απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κέζα ζην εξγαζηήξην είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαζψο 

ππάξρεη κηα κεγάιε εηδηθά εθπαηδεπκέλε παηδαγσγηθή νκάδα εκςπρσηψλ. Οη 

παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ θάζε ειηθηαθή 

νκάδα. 

Σν πξφγξακκα δηαξθεί 50 ιεπηά. Μέζα ζε απηά ηα 50 ιεπηά ην παηδί έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη βησκαηηθέο θαη δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 1) 

παξαηήξεζε δάζνπο, 2) κειέηε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ησλ άγξησλ δψσλ, 3) 

ηρλειαζία θαη αλαγλψξηζε δαζηθψλ εηδψλ, 4) δξακαηνπνηεκέλεο αλαγλψζεηο 

παξακπζηψλ, 5) πξσηφηππεο ρξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο κε ζέκα ηελ άγξηα δσή 

ησλ ειιεληθψλ δαζψλ. ηφρνο: Να γίλνπλ ΑΡΚΣΟΤΡΑΚΗΑ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ ζεκαίλεη λα θάλνπλ ηελ άγξηα δσή θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο, 

λα ηελ αγαπνχλ θαη λα ηελ πξνζηαηεχνπλ. (απηφ ην βάδνπκε πάληα πξψην εκείο νη 

παηδαγσγνί).Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε ζρνιηθέο ηάμεηο, νκάδεο παηδηψλ, αιιά 

θαη ζε κεκνλσκέλνπο επηζθέπηεο 

Δκδηλώζεις ζηα ζτολεία 

   Ζ εηδηθά εθπαηδεπκέλε παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ επηζθέπηεηαη 

θαζεκεξηλά ζρνιηθέο κνλάδεο ζηνπο λνκνχο Θεζζαινλίθεο θαη Αηηηθήο αιιά θαη ζε 

θνληηλέο πεξηνρέο ησλ λνκψλ απηψλ. ηα ζρνιεία πινπνηνχληαη παξνπζηάζεηο γηα 

ηελ αξθνχδα, ηνλ ιχθν, ηα δάζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα. 

Δάλ ην επηζπκεί ην ζρνιείν πινπνηείηαη νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κε νκαδηθά 

παηρλίδηα θαη δηαζθεδαζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο θαηαζθεπέο απφ θπζηθά θαη 

αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη κε ζέκα ηελ άγξηα δσή. 

 

Αποζηολή ενημερωηικού σλικού 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ ηαμηδεχεη ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο. Καζψο ε αγάπε θαη ε 

πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ γηα ηα κεγάια ζειαζηηθά (αξθνχδα, ιχθνο θ.ά) αιιά θαη γηα 

ην ζπίηη φισλ καο, ην δάζνο, είλαη κεγάιε ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ απνζηέιιεη ζε ζρνιεία 

πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεθηεί ελεκεξσηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ: αθίζεο, 

θπιιάδηα, ειεθηξνληθέο δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο, εθπαηδεπηηθά παθέηα. 

 

Γιαδραζηικές παροσζιάζεις 

Μέζα απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζχγρξνλεο δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο κε θφκηθ, 

θσηνγξαθίεο άγξηαο δσήο αιιά θαη animation ηα παηδηά καζαίλνπλ γηα ηνλ βηνινγηθφ 

ξφιν ηεο αξθνχδαο θαη ηνπ ιχθνπ θαζψο θαη γηα ηε βιάζηεζε θαη παλίδα ησλ 

ειιεληθψλ δαζψλ θαη ηε ζρέζε δάζνπο θαη λεξνχ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

παξνπζηάζεηο είλαη νη παξαθάησ: 
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Νηνθηκαληέξ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ: Άγξηα Εσή, Κνκκάηη ηεο Εσήο καο 

Γηάξθεηα: 15‟  

Για παιδιά όλων ηων ζσολικών βαθμίδων και ενήλικερ. 

 

Πεξηερφκελν: Οη δξάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπφκεσλ Οξεηλψλ Πεξηνρψλ κε έκθαζε ζηελ αξθνχδα, ην 

ιχθν θαη ηα κεγάια ζειαζηηθά. Πξνβάιινληαη, αθφκε, νη κέζνδνη επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο, ε αλαπαξαγσγή θαη δσξεάλ δηάζεζε 

ηνπ ειιεληθνχ πνηκεληθνχ ζθχινπ σο κέηξν πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο άγξησλ 

δψσλ θαη νη δξάζεηο ζηελ Δπαηζζεηνπνίεζε Κνηλνχ θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε. 

Γηαδξαζηηθή παηδηθή παξνπζίαζε γηα ηελ αξθνχδα 

Για παιδιά Νηπιαγωγείος και ηων ππώηων ηάξεων ηος Γημοηικού.  

 

Μηα ειεθηξνληθή παξνπζίαζε γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο 

άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζα απφ επράξηζηα θφκηθ, 

θσηνγξαθίεο άγξηαο δσήο αιιά θαη animation ηα παηδηά πιεξνθνξνχληαη γηα ηνλ 

βηνινγηθφ ξφιν ηεο αξθνχδαο ζην δάζνο θαη γηαηί είλαη ζεκαληηθφ νη άλζξσπνη λα 

πξνζηαηεχνπλ ηελ άγξηα δσή. Παξάιιεια, εμνηθεηψλνληαη κε φξνπο φπσο ε 

επηζηεκνληθή δξάζε ζην πεδίν θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο δσήο. Ζ 

παξνπζίαζε θιείλεη κε ηηο ηζηνξίεο ησλ 13 πξψελ αηρκάισησλ αξθνχδσλ πνπ 

θηινμελεί ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ ζην Καηαθχγην ηεο Άγξηαο Εσήο ζην Νπκθαίν. Σα παηδηά 

γλσξίδνπλ ηηο «ηπρεξέο ηνπ πνιέκνπ» Μπάξκπαξα, Μίζα, θαη Βέζλα ηηο πξψελ 

αξθνχδεο ρνξεχηξηεο φπσο ν Αληξέαο θαη ν Γηψξγνο αιιά θαη απηέο πνπ δνχζαλ 

θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο ζε δσνινγηθνχο θήπνπο φπσο ε Καηεξίλα θαη ν 

Μήηζνο. 

Γηαδξαζηηθή παηδηθή παξνπζίαζε γηα ην ιχθν 

Για παιδιά Νηπιαγωγείος και ηων ππώηων ηάξεων ηος Γημοηικού.  

 

Γηαηί ν ιχθνο θπλεγάεη; Γηαηί ν ιχθνο θπλεγηέηαη; Γηαηί ηφζα πνιιά παξακχζηα, 

ηαηλίεο θαη βηβιία γηα ηνλ ιχθν; ια απηά ηα εξσηήκαηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

απαληεζνχλ κέζα απφ κηα δηαδξαζηηθή παηδηθή παξνπζίαζε κε animation, 

θσηνγξαθίεο θαη θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ζηα παηδηά ηνλ πην παξεμεγεκέλν 

θπλεγφ, ηνλ ιχθν. Παξέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνινγία, ηελ νηθνινγία 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνλ απεηινχλ. Παξνπζηάδεηαη αθφκε ε ηζηνξία ησλ πξψελ 

αηρκάισησλ ιχθσλ ηνπ Καηαθπγίνπ ηνπ Λχθνπ ζηελ Αγξαπηδηά Φιψξηλαο πνπ 

θξνληίδεη ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ. 
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Γάζνο: Πεγή Νεξνχ θαη Εσήο 

Γηαδξαζηηθή, βησκαηηθή θαη παηγληψδεο πξνβνιή κε εθαξκνγή animation γηα ηνπο 

νξζνχο ηξφπνπο αλαδάζσζεο, ηε βιάζηεζε θαη παλίδα ησλ ειιεληθψλ δαζψλ, ηα 

πεξηαζηηθά δάζε θαη ηε ζρέζε δάζνπο θαη λεξνχ. Με ηε βησκαηηθή κέζνδν ηνπ 

παξαιιειηζκνχ ηεο δσήο ζην δάζνο κε ηε δσή ησλ παηδηψλ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα, νη καζεηέο ηαπηίδνληαη κε ηα άγξηα δψα θαη ηα δέληξα, αληηιακβάλνληαη ηελ 

άκεζε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, αθφκε θαη αλ είλαη καθξηά 

ηνπο, θαη κέζα απφ ην παηρλίδη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

πνιχηηκε αμία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ησλ ειιεληθψλ δαζψλ θαη ηνπ λεξνχ. 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο ζηελ Διιάδα ν νπνίνο αζρνιείηαη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 15 ρξφληα κε ηελ επηζηεκνληθή κειέηε ηεο θαθέ αξθνχδαο θαη ε 

εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη εξεπλεηέο ηνπ είλαη πνιχηηκε γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ απεηινχκελνπ απηνχ είδνπο (Νίθνο 

Γξακκελφπνπινο, δηεπζπληήο πεξηβαιινληηθνχ θέληξνπ). ηηο αξρέο ηεο εξεπλεηηθήο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε «θιαζηθέο» 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία, βηνινγία θαη νηθνινγία ηεο 

αξθνχδαο ζε κία πεξηνρή, νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ αλαδήηεζε ελδείμεσλ παξνπζίαο φπσο ίρλε, πεξηηηψκαηα, 

ζεκάδηα ζηα δέλδξα, αλαπνδνγπξηζκέλεο πέηξεο, θ.η.ι. Ο επηζηεκνληθφο 

ππεχζπλνο είλαη απηφο πνπ ζπληνλίδεη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ν νπνίνο είλαη 

ακεηβφκελνο θαη ηπρφλ δξάζεηο ζην πεδίν θαιχπηνληαη απφ ηελ βνήζεηα επνρηαθνχ 

πξνζσπηθνχ ( 1-2)  θαη εζεινληψλ πεξίπνπ 3-5 εηεζίσο.  ήκεξα, νη εξεπλεηέο ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιιεο κεζφδνπο κειέηεο ηεο θαθέ αξθνχδαο. Οη 

πην ζεκαληηθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

1 ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ 

Σν γελεηηθφ πιηθφ (DNA) θάζε δψνπ, φπσο θαη ην δαρηπιηθφ απνηχπσκα ηνπ 

αλζξψπνπ, είλαη κνλαδηθφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ ελφο πιεζπζκνχ. Ζ ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηνπ γνληδηψκαηνο ελφο δψνπ 

κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη, ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ελφο πιεζπζκνχ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ, 

αθφκα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

Σα θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζηηο ξίδεο ησλ ηξηρψλ ηεο αξθνχδαο πεξηέρνπλ αξθεηή 

πνζφηεηα DNA γηα γελεηηθή αλάιπζε, θαη ε επεμεξγαζία ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηεο 
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θαθέ αξθνχδαο ππφζρεηαη πνιιά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νηθνινγίαο ηεο απφ ηνλ άλζξσπν. Σν 2003, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ 

μεθίλεζε ηελ πξψηε γελεηηθή κειέηε ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα, κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαθέ αξθνχδαο ζηελ Διιάδα. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή, ε νπνία εληάζζεηαη πιένλ ζην πξφγξακκα «Μεηξψν ηεο θαθέ 

αξθνχδαο ζηελ Διιάδα» ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εηαηξία θηλεηήο επηθνηλσλίαο 

Vodafone, ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ θαη απφ εξεπλεηηθνχο θνξείο ζηνλ Καλαδά θαη ηε ινβαθία, 

έρεη ήδε απνθέξεη θαξπνχο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζηε ρψξα καο θαη 

παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά 250 αξθνχδεο!  

   Ζ ζπλεξγαζία ηεο Vodafone θαη ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ζπλερίδεηαη, κε ζθνπφ λα 

επεθηαζεί ην ήδε ππάξρνλ πξφγξακκα ζηε κειέηε ησλ πξνηχπσλ θίλεζεο κηθξψλ 

θαη κεγάισλ ζαξθνθάγσλ, θαζψο θαη λα δεκηνπξγεζεί Βάζε Γεδνκέλσλ 

Αηπρεκάησλ Άγξηαο Παλίδαο ζε νδηθνχο άμνλεο ηεο ρψξαο καο. 

 

2 ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο αξθνχδαο απνηέιεζε αξρηθά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ είδνπο έρεη 

κειεηεζεί, κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ηειεκεηξίαο, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

καο: ζηνλ Γξάκκν, ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο θαη ηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελψλ. 

Ζ ηειεκεηξία είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο κειέηεο δψσλ, θαηά ηελ 

νπνία έλαο πνκπφο, ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην δψν, παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε ζέζε ηνπ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο βηνιφγνπο λα κειεηήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζε ζρέζε κε ην ρψξν αιιά θαη κε ην ρξφλν. Ζ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη πξνρσξήζεη πιένλ ηφζν πνιχ, ψζηε ηα παξαδνζηαθά ξαδην-

θνιάξα ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία εθηηκνχζαλ ηε ζέζε ελφο δψνπ θαηά 

πξνζέγγηζε, λα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ θνιάξα κέγηζηεο αθξίβεηαο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ δνξπθφξνπο γηα λα ππνινγίζνπλ ηε ζέζε ελφο δψνπ θαη ηα νπνία 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηείινπλ ηελ πιεξνθνξία απηή, κέζσ ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, θαη‟ επζείαλ ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή! Απφ εθεί, νη ζέζεηο ηνπ 

δψνπ ραξηνγξαθνχληαη θαη νη ράξηεο απηνί κειεηψληαη κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ είδνπο. 
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Εικόνα 1: Αθοπά ηην παπακολούθηζη 2 μικπών οπθανών απκούδυν μεηά ηην 

επανένηαξη ηοςρ ζηη θύζη. Με κόκκινο βλέπεηε ηην ακπιβή ηοςρ θέζη ηην ώπα 

πος ζηάλθηκε ηο ζήμα. 

 

3 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΥΛΧΡΙΔΑ 

Με ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ έξγσλ θαη ηερληθψλ παξεκβάζεσλ Με ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ κε έκθαζε ζηηο πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο Με ηελ 

πξνζηαζία Σνπ δάζνπο θαη γεληθφηεξα ηα δαζηθά θαη νξεηλά νηθνζπζηήκαηα , κε 

κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαη ζε πνιιαπιφ επίπεδν: πξφιεςε, δαζηθή πνιηηηθή, 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο νπνία:  απνηεινχλ ην βαζηθφ βηφηνπν γηα ηα κεγάια 

ζειαζηηθά ηεο Διιάδαο, ηξνθνδνηνχλ κε πφζηκν λεξφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο θαη απνηεινχλ ην θχξην θαηαλαισηή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

απφ ηελ αηκφζθαηξα 
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ΟΜΑΓΑ ΔΠΔΜΒΑΗ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

  

Ομάδα Άμεζης Δπέμβαζης 

Ζ Οκάδα Άκεζεο Δπέκβαζεο (ΟΑΔ) ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ επεκβαίλεη ζε πεξηζηαηηθά 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη αηπρεκάησλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Παξάιιεια, 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε αξκνληθή ζπλχπαξμε αλζξψπνπ θαη άγξηαο δσήο. Σελ πξψηε δηεηία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο (2008-2010) ε ΟΑΔ δέρηεθε 228 θαηαγγειίεο θαη πξαγκαηνπνίεζε 

105 επεκβάζεηο, 108 ππνζέζεηο αληηκεησπίζηεθαλ ηειεθσληθά, ελψ ζε 15 

πεξηπηψζεηο δελ αληηκεησπίζηεθαλ εμαηηίαο αδπλακίαο επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

θαηαγγέιινληα.  

Λφγσ ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ (π.ρ. ΔΓΝΑΣΗΑ), δπζηπρψο ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα κε άγξηα δψα έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρνπλ ραζεί 

αξθεηά άγξηα δψα. Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ πηέδεη ζπλερψο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα απνζνβεζνχλ νη θίλδπλνη (θαηάιιειε πεξίθξαμε ζηνπο 

δξφκνπο), γηαηί ζηα ηξνραία απηά θηλδπλεχνπλ ζνβαξά θαη νη άλζξσπνη θαη ζπρλά, 

ιφγσ ηεο ζθνδξήο ζχγθξνπζεο κε έλα κεγάιν δψν φπσο είλαη ε αξθνχδα, ηα 

απηνθίλεηα πθίζηαληαη ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο.  Ζ πξφηεξε εκπεηξία, φκσο, θαη ε 

θσιπζηεξγία ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πξννησλίδεη δπζηπρψο θαη λέα 

αηπρήκαηα. Δπηπξνζζέησο, ε ΟΑΔ αλαιακβάλεη ζπλερψο λα ελεκεξψζεη ηνπο 

θαηνίθνπο ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηηο πεξηνπζίεο 

ηνπο (αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, κειηζζνθνκηθέο κνλάδεο θ.ά.), απφ «αλεπηζχκεηνπο» 

επηζθέπηεο πνπ αλαδεηνχλ ηξνθή.  

Απφ ην 2010 νη λεθξέο αξθνχδεο απφ ηξνραία αηπρήκαηα ή άιιε αλζξσπνγελή 

δξαζηεξηφηεηα (ππξνβνιηζκφ, δειεηεξηαζκέλα δνιψκαηα) είλαη 33. Οη 16 απφ 

απηέο ζθνηψζεθαλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα, ζηα νπνία ε ΟΑΔ ήηαλ παξνχζα γηα λα 

θάλεη απηνςία θαη λα πεξηζπιιέμεη ην δψν. Δπίζεο, ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΑΔ πεξηέζαιςε 5 νξθαλά αξθνπδάθηα θαη 

επαλέληαμε ζηε θχζε επηηπρψο ηα 4 απφ απηά (ην έλα δπζηπρψο πέζαλε). 

Πεξηζπλέιεμε θαη πεξηέζαιςε, επίζεο, α) 5 ελήιηθεο αξθνχδεο (3 απφ ηξνραίν 

αηχρεκα θαη 2 απφ ππξνβνιηζκφ), απφ ηηο νπνίεο 

ηειηθά 3 πέζαλαλ, ελψ νη άιιεο κεηαθέξζεθαλ 

ζην Καηαθχγην ηεο Αξθνχδαο ζην Νπκθαίν γηαηί 

δελ ήηαλ δπλαηή ε επαλέληαμή ηνπο  θαη β) 2 

ιχθνπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο πέζαλε θαη ν άιινο 

κεηαθέξζεθε ζην ηεο θαηαθχγην ηνπ Λχθνπ ζηελ 

Αγξαπηδηά.  

 

  

Εικόνα 2: τραυματιςμζνη αρκοφδα ςτην Εγνατία Οδό  
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Κηηνιαηρικό Κένηρο 

Λεηηνπξγεί ζηνλ Αεηφ Φιψξηλαο. Δθεί θηινμελνχληαη αξρηθά αξθνχδεο θαη ιχθνη πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αηρκαισζία (αξθνχδεο ρνξεχηξηεο ή αξθνχδεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηζίξθν, δσνινγηθνχο θήπνπο θηι.) θαη έρνπλ αλάγθε απφ θηεληαηξηθή 

πεξίζαιςε. Ο ηαζκφο πεξηζάιπηεη θαη άιια άγξηα δψα θαζψο δηαζέηεη κφληκν 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ –θηεληάηξνπο θαη θξνληηζηέο- γηα επεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε άγξηα δψα πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί ή αληηκεησπίδνπλ θάπνην 

πξφβιεκα. ην Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ πεξηιακβάλεηαη θαη ν 

Κηεληαηξηθφο ηαζκφο άγξησλ ζαξθνθάγσλ ζηνλ Αεηφ Φιψξηλαο. ια απηά ηα 

ρξφληα έρνπλ πεξηζάιπηεη ζηνλ ρψξν απηφλ δεθάδεο άγξηα δψα (θπξίσο αξθνχδεο 

θαη ιχθνη): νη πξψελ αξθνχδεο-ρνξεχηξηεο πνπ είραλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο 

(πιεγέο ζην ζψκα, ραιαζκέλα δφληηα θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ 

θαθνπνίεζε), δψα πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα, δψα πνπ 

ππξνβνιήζεθαλ, δειεηεξηάζηεθαλ ή θαθνπνηήζεθαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη δψα 

πνπ θξαηνχληαλ παξάλνκα απφ ηδηψηεο. Μεηά ηελ απαξαίηεηε πεξίζαιςε, θάπνηα 

απφ απηά κέλνπλ ζην Κηεληαηξείν γηα πεξίπνπ 1-1,5 ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα 

επνπισζνχλ πιήξσο ηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ηξαχκαηά ηνπο θαη λα παξαηεξεζεί 

ζπζηεκαηηθά θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δψνπ, πξηλ εληαρζεί 

ζην Καηαθχγην. Κάπνηα άιια πην ηπρεξά, πνπ βξέζεθαλ ζηε θχζε είηε νξθαλά είηε 

ηξαπκαηηζκέλα, κέλνπλ ζην Κηεληαηξείν απφ ιίγεο εκέξεο έσο θάπνηνπο κήλεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα επαλεληάζζνληαη κε βάζε δηεζλέο πξσηφθνιιν ζηε θχζε απφ ηελ 

επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ.  

ε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ηαζκφο πεξηζάιπεη θαη άιια άγξηα δψα θαζψο 

δηαζέηεη κφληκν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ –θηεληάηξνπο θαη θξνληηζηέο- γηα 

επεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άγξηα δψα πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί 

ή αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα. 

 

 ΣΑ ΓΑΗ 
 

Αναδαζώζεις 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ πξαγκαηνπνηεί απφ ην 1997 αλαδαζψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ή 

απνθαηάζηαζε δαζψλ θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο ηξνθηθήο δηαζεζηκφηεηαο γηα ηελ άγξηα παλίδα κε άγξηα θαξπνθφξα είδε. Μέρξη 

ζήκεξα έρεη θπηέςεη πεξίπνπ 150.000 δέληξα ζηελ Διιάδα θαη αλαδαζψλεη 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαεί αξθεηέο θνξέο θαη δελ είλαη δπλαηή ε θπζηθή αλαγέλλεζή 

ηνπο. ε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Αλαδαζψζεσλ θαη ηνπο αξκφδηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ δηαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο. Σν εμεηδηθεπκέλν 

ζπλεξγείν ηνπ θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε ησλ δέληξσλ γηα 3 ρξφληα, 

απαξαίηεην δηάζηεκα ψζηε λα επηβηψζνπλ. 
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Καθαριζμοί δαζών 

Πξφγξακκα θαζαξηζκνχ & πξνζηαζίαο πεξηαζηηθψλ δαζψλ απφ αλφξγαλεο 

(απνξξίκκαηα) θαη νξγαληθέο χιεο (μεξά δέληξα θαη θιαδηά). θνπφο ηεο δξάζεο 

είλαη ε αλαβίσζε ησλ δαζψλ γχξσ απφ ηηο πφιεηο καο ψζηε λα γίλνπλ ρψξνη 

βηψζηκνη γηα ηνλ άλζξσπν αιιά θαη γηα ηα είδε ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ 

θηινμελεί.  

 

   Ο ΒΙΟΣΟΠΟ 
 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην ηξηεηέο πξφγξακκα «ΒΗΟηνπνο – Ζ 

Φχζε ζηελ Απιή καο» κε ηελ απνθιεηζηηθή δσξεά ηνπ Ηδξχκαηνο «ηαχξνο 

Νηάξρνο» θαη ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΑΗΘΠΑ ( www.evonymos.org). 

Σν πξφγξακκα αθνξά ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

θαη βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

πξφηππσλ Βνηαληθψλ Κήπσλ. 

Με άμνλα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο αξρέο ηεο δηαηήξεζεο, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ πξνζέθεξε ζε 15 Γπκλάζηα θαη Λχθεηα θαη 5 

Ηδξχκαηα Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, ζε φιε ηελ Διιάδα, κία νπζηαζηηθή 

παηδαγσγηθή εκπεηξία.  

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ αθνχ ελεκέξσζε εθηελψο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο 

θηινμελνχκελνπο θαη εξγαδφκελνπο ησλ Ηδξπκάησλ, ζρεηηθά κε ηα 

κηθξνπεξηβάιινληα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ ζηηο ζρνιηθέο απιέο, ηνπο ελέπιεμε 

ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ησλ θήπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ηνπ, 

απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ σο ηε δηαδηθαζία ηεο θχηεπζεο αιιά θαη ηεο 

αηζζεηηθήο ησλ θήπσλ. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ Κήπσλ ζα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν «εξγαιείν» ζην ρψξν ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, δηαδξακαηίδνληαο πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ, δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιαλήηε. 

 

 

 

 

http://www.evonymos.org/
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ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE AGAINST POISON 
  

Ζ παξάλνκε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ζε 

πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο θαη ζε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη πιήηηεη 

ζεκαληηθά ηα αξπαθηηθά πνπιηά, ηδηαίηεξα ηα πησκαηνθάγα φπσο είλαη ν γππαεηφο 

(Gypaetus barbatus), ην φξλην (Gyps fulvus) θαη ν αζπξνπάξεο (Neophron 

percnopterus), θαζψο θαη απεηινχκελα είδε ζειαζηηθψλ, φπσο ε θαθέ αξθνχδα 

(Ursus arctos), ν ιχθνο (Canis lupus) θαη ν ιχγθαο ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ (Lynx 

pardinus). 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ πξφγξακκα LIFE+ κε ηίηιν: 

«Καηλνηφκεο Γξάζεηο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παξάλνκεο Υξήζεο 

Γειεηεξηαζκέλσλ Γνισκάησλ ζε Μεζνγεηαθέο Πηινηηθέο Πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο» (Νίθνο Γξακκελφπνπινο, δηεπζπληήο πεξηβαιινληηθνχ θέληξνπ). 

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε 8 πηινηηθέο πεξηνρέο – 4 ζηελ Ηζπαλία, 2 ζηελ 

Πνξηνγαιία θαη 2 ζηελ Διιάδα: Αληηράζηα – Μεηέσξα (ππεχζπλνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ είλαη ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ) θαη ξε Αλαηνιηθήο 

Κξήηεο (Φεινξείηεο, Αζηεξνχζηα & Γίθηε, κε ππεχζπλν θνξέα πινπνίεζεο ην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο – ΜΦΗΚ). Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο είλαη 

λα θαζηεξσζεί κηα ζεηξά θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε ηελ πξννπηηθή λα θαηαζηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξε ε αληηκεηψπηζε ηεο ρξήζεο δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ. Οη 

θαηλνηφκεο κέζνδνη ζπλίζηαληαη ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηξηψλ εζεινληηθψλ 

δηθηχσλ ελάληηα ζηελ παξάλνκε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ (ην δίθηπν 

θηελνηξφθσλ, ην δίθηπν θπλεγψλ θαη Γαζαξρείσλ πνπ επνπηεχνπλ ηηο θπλεγεηηθέο 

πεξηνρέο, θαζψο θαη ην δίθηπν ησλ δήκσλ) ζηηο πηινηηθέο πεξηνρέο ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Διιάδα). Σα δίθηπα απηά ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο θαη ζπγρξφλσο ζα ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ, αληηκεησπίδνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεξα απηή ηελ παξάλνκε πξαθηηθή θαη πξνζηαηεχνληαο ηε 

βηνπνηθηιφηεηα. 

Άιιε δξάζε πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ παξάλνκε ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ 

φπσο ε ειιηπήο εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη ε ζθφπηκε γηα ιφγνπο αληεθδίθεζεο 

ρξήζε δειεηεξίσλ.  
 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Δ ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 
  

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ παξεκβαίλεη δπλακηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζεκαληηθνί 

βηφηνπνη θαηαζηξέθνληαη απφ κεγάια ηερληθά έξγα (δξφκνη, θξάγκαηα, ιαηνκεία, 

θηι.). Φξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ θαη ηνλ ζπλππνινγηζκφ 

αλαγθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο δσήο ζηε θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ ηερληθψλ έξγσλ.  

Ζ πξνζθπγή ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ) πέηπρε ηελ 
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αθχξσζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηε δηάλνημε δξφκνπ ζην ηκήκα Παλαγηά - 

Γξεβελά θαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηκήκαηνο ηεο Δγλαηίαο Οδνχ (Δ.Ο.), 

ψζηε λα κε ραζεί ζεκαληηθφο βηφηνπνο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε γελεηηθή επηθνηλσλία 

γηα ηελ αξθνχδα θαη ηα κεγάια ζειαζηηθά ζηελ πεξηνρή (www.epirusgate.gr).   

Ζ αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ ηΔ νδήγεζε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ κε ηελ 

ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ζην πιαίζην ηεο νπνία πινπνηείηαη εηδηθφ εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα κε ηελ έγθξηζε ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη κε ηίηιν «Πξφγξακκα 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο (κε 

έκθαζε ζηα κεγάια ζειαζηηθά θαη ηελ αξθνχδα) απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δ.Ο. «Παλαγηά – Γξεβελά».  

Απφ ην πξφγξακκα πνπ έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα έμη ρξφληα έρεη ήδε πινπνηεζεί ε 

πξψηε δηεηήο θάζε (παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκψλ θαη ησλ 

βηνηφπσλ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ) κε ζπκκεηνρή ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ, ηεο Δ.Ο. 

ΑΔ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαζψο θαη δχν Παλεπηζηεκίσλ (ΑΠΘ θαη Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο). Σν πξφγξακκα νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ (πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο), ηα νπνία πξνο ην 

παξφλ πξνβιέπνπλ 13,2 ρικ ζήξαγγεο θαη 3,7 ρικ γέθπξεο, ζε ζχλνιν κήθνο 

έξγνπ 34 ρικ.  

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ επίζεο πέηπρε ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηαζθεπήο 

ηνπ δξφκνπ Γξάκα – Gotse Deltsev, θαζψο ε ράξαμε θξίζεθε επηδήκηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ βηνηφπνπ ηεο θαθέ αξθνχδαο ζηελ πεξηνρή. 

Δκπεηξνγλψκνλεο ηεο Δ.Δ. πξφηεηλαλ ηελ θαηαζθεπή ππφγεηαο ζήξαγγαο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ βηνηφπνπ. 

 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ ππνζηεξίδεη ελεξγά θαηλνηφκεο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. 

Πξφζθαηα ελίζρπζε νηθνλνκηθά ηε Reforestation Roboteam. Πξφθεηηαη γηα Έιιελεο 

έθεβνπο εθεπξέηεο πνπ θέξδηζαλ ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκφ Ρνκπνηηθήο γηα ηε 

δεκηνπξγία ξνκπφη αλαδάζσζεο! Σν Ρνκπφη-Αλαδαζσηήο κπνξεί λα θπηέςεη 

γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά πξσηφθνιια 

νπνηαδήπνηε έθηαζε –αθφκε θαη δπζπξφζηηε γηα ηνλ άλζξσπν- πνπ ρξεηάδεηαη 

αλαδάζσζε.  

Σν ξνκπφη μεθηλάεη απφ έλα ζεκείν εθθίλεζεο, εληνπίδεη πξνζεκεησκέλα ζεκάδηα 

πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα κηαο πεξηνρήο γηα λα πινπνηεζεί ε θχηεπζε, 

αλνίγεη ηξχπεο κε ην ηξππάλη πνπ δηαζέηεη θαη κε πεξηζηξνθηθφ ζχζηεκα θπηεχεη 5 

δελδξχιιηα ηε θνξά ζηηο αλάινγεο ηξχπεο. Αθφκε, δηαζέηεη αηζζεηήξεο γηα λα 

αληρλεχεη γθξεκνχο θαη εκπφδηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα. 

Ζ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Ρνκπφη-Αλαδαζσηή θαη κάιηζηα απφ ειιεληθά κπαιά 

θαη ρέξηα ελζνπζίαζε ηφζν ηελ νξγάλσζε πνπ απνθάζηζε  λα ππνζηεξίμεη ηελ 

http://www.epirusgate.gr/
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απνζηνιή ηεο νκάδαο ζηελ Παγθφζκηα Οιπκπηάδα Ρνκπνηηθήο. Ζ Reforestation 

απέζπαζε θνιαθεπηηθέο θξηηηθέο θαη ηειηθά θαηέιαβε ηελ πνιχ ηηκεηηθή 9ε ζέζε ζηελ 

θαηεγνξία open category. 

   

Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήζει ηον Αρκηούρο 

 

   Κάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα βνεζήζεη ηνλ Αξθηνχξν, κπνξεί λα ην θάλεη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δίηε λα γίλεη κέινο ζε απηφλ, είηε κε δηάθνξεο δσξεέο, είηε 

πηνζεηψληαο θάπνην δψν (αξθνχδα, ιχθν, ειιεληθφ πνηκεληθφ). Δπίζεο ηελ δξάζε 

ηνπ Αξθηνχξνπ ζηεξίδνπλ δηάθνξα ηδξχκαηα θαη εηαηξίεο πνπ γίλνληαη ρνξεγνί ηνπ. 

Υάξε ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηα κέιε ηνπ, ν Αξθηνχξνο έρεη  ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα κέιε ηνπ Αξθηνχξνπ δηθαηνχληαη: Ξελάγεζε απφ 

ζπλεξγάηεο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ζηα θαηαθχγηα Λχθνπ θαη Αξθνχδαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επίζθεςήο ηνπ ζην Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. 10% έθπησζε ζηα 

αλακλεζηηθά είδε ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. Δλεκέξσζε κε ειεθηξνληθφ newsletter ζε 

κεληαία βάζε.  ηνπο θεδεκφλεο παξέρνληαη: Νέα ηεο Αξθνχδαο/Λχθνπ/Πνηκεληθνχ 

πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζε εμακεληαία βάζε. Πηζηνπνηεηηθφ Τηνζεζίαο 

Αξθνχδαο/Λχθνπ/Πνηκεληθνχ. Μία θσηνγξαθία ηεο Αξθνχδαο/ Λχθνπ/Πνηκεληθνχ. 

CD κε ην ληνθηκαληέξ ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. Δπραξηζηήξηα επηζηνιή. Δλεκεξσηηθφ 

πιηθφ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. Αλακλεζηηθφ δψξν ηεο πηνζεζίαο. Απφδεημε 

δσξεάο. Σα ηειεπηαία λέα ηεο Αξθνχδαο/Λχθνπ/Πνηκεληθνχ πνπ έρεη πηνζεηήζεη. 

 

  ΥΟΡΗΓΙΑ 
 

Χο κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην δήιν ησλ ζπλεξγαηψλ, 

ηελ πξνζθνξά εζεινληψλ θαη καθξηά απφ θπβεξλεηηθέο θαη πνιηηηθέο επηξξνέο, γηα 

λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη αλεμαξηεζία, ζηξέθεηαη ζηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία κε ηελ ππνζηήξημε θνηλσληθά ππεχζπλσλ εηαηξεηψλ.  

Ο Αξθηνχξνο δεηά  λα ζπλεξγαζηεί  κε εηαηξείεο:  Με θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

δέζκεπζε. Πνπ κεηαδίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνινγηθέο αμίεο ηνπο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο, πειάηεο, κεηφρνπο. Πνπ ζέινπλ λα εκπιαθνχλ ζην έξγν ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ νξεηλψλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

ηφρνο ηνπ Αξθηνχξνπ είλαη λα θηάζεη ζε κία ζπλέξγεηα ζεηηθή θαη γηα ηηο δπν 

πιεπξέο: Πνπ λα επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα αλαδείμεη ην πεξηβαιινληηθφ θαη  
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θνηλσληθφ ηεο έξγν θαη ραξαθηήξα. Πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ λα ηεξήζεη 

ηηο βαζηθέο ηνπ δεζκεχζεηο θαη λα πινπνηήζεη ην έξγν ηνπ. ηαζεξφο ζηφρνο ηνπ 

Αξθηνχξνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ κέζα απφ ηνλ εηαηξηθφ 

θφζκν γηα ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ ζπλεξγεηψλ πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ έκπξαθηε ππνζηήξημε ησλ ρνξεγψλ έρεη επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε θαη ζπλέρηζε 

θαίξησλ επηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ φια ηα ρξφληα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. Υάξε ζηελ πνιχηηκε ππνζηήξημε κεξηθψλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

εηαηξείεο δηεζλψο, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ πινπνηεί ζήκεξα πιεζψξα έξγσλ γηα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο. Με νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

νξγάλσζε ζπκβάιιεη ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ νξεηλψλ -

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Διιάδαο, κε δξάζεηο εξεπλεηηθέο, ελεκεξσηηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη εζεινληηθέο. Γεδνκέλνπ φηη θάζε ρνξεγηθφ πξφγξακκα είλαη έλα 

μερσξηζηφ έξγν, εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο ε εηδηθή αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 

ρξνληθή ηνπ δηάξθεηα, ην χςνο ηεο εθάζηνηε ρνξεγίαο, ψζηε λα απνηππσζνχλ ηα 

νθέιε γηα ην ρνξεγφ αιιά θαη λα ζρεδηαζηνχλ απφ θνηλνχ ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο 

πνπ λα ζπλδένπλ ηε δξάζε κε ην εηαηξηθφ αληηθείκελν.  

 

 

 

Ο ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ επηιέγεη ζπλεξγάηεο πνπ κνηξάδνληαη καδί ηνπ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη 

αμίεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ άγξηα παλίδα. Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ζπλεξγάηε 

είλαη νη εηαηξείεο-ρνξεγνί λα ζέβνληαη ηε κεζνδνινγία θαη ην πλεχκα ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. 

ε θάζε ζπλεξγαζία, ηα νθέιε γηα ηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ πξέπεη λα είλαη αλάινγα ηνπ 

κεγέζνπο ηεο εηαηξείαο, ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγίαο θαη ηεο πξνβνιήο ηεο ελέξγεηαο. 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ρξήδεη εηδηθήο 

αλάιπζεο, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ δε ζπλεξγάδεηαη κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: Έρνπλ 

παξάλνκε δξάζε, παξάγνπλ ή εκπνξεχνληαη φπια. Ηδηαίηεξα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

ρνξεγψλ δελ ππάξρνπλ. Σν κφλν πνπ ελδηαθέξεη ηελ νξγάλσζε είλαη ε 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα λα κελ εκπιέθεηαη ζε κε λφκηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  
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ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΡΖΓΟ  

Κάζε ζπκθσλία κε εηαηξεία – ρνξεγφ είλαη μερσξηζηή, κε ζπλέπεηα λα δηαθέξνπλ θαη 

ηα αληαπνδνηηθά νθέιε ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θιίκαθα ηεο 

εθάζηνηε ρνξεγίαο. Μεξηθά απφ απηά είλαη:  

 Aλάξηεζε εηαηξηθνχ ινγνηχπνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ πνπ 

ππνδέρνληαη πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 επηζθέπηεο εηεζίσο: 

Πεξηβαιινληηθφ Κέληξν (Νπκθαίν Φιψξηλαο), Καηαθχγην Αξθνχδαο 

(Νπκθαίν Φιψξηλαο), Καηαθχγην Λχθνπ (Αγξαπηδηά Φιψξηλαο), Κέληξν 

Αλαπαξαγσγήο ηνπ Διιεληθνχ Πνηκεληθνχ (Αγξαπηδηά Φιψξηλαο). 

 Aλάξηεζε ινγνηχπνπ ζηα νρήκαηα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ. 

 Γειηίν Σχπνπ ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 200 

δεκνζηνγξάθνπο ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ Σχπνπ 

 Αλαθνξά ηεο ζπλεξγαζίαο ζην e-newsletter ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζε 

20.000 θίινπο θαη ππνζηεξηθηέο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν arcturos.gr κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 110.000 κνλαδηθνχο επηζθέπηεο/ρξφλν. 
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Κεθάλαιο 3: ςνένηεςξη  με ηην κ. Έλενα Πονηίκη 

εθελόνηπια ζηην ΜΚΟ Απκηούπορ 

 

Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα κέζνδνο έξεπλαο ζηελ νπνία ππάξρεη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ. Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα 

ζπλεληεπμηάζεη έλαλ-έλαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή νκαδηθά. Ζ ζπλέληεπμε είλαη ιεθηηθή 

θαη κπνξεί λα δηεμαρζεί κε θπζηθή παξνπζία ή κέζσ ηειεθψλνπ ή επίζεο, 

δηαδηθηπαθά π.ρ. απνκαθξπζκέλε ζπλδηάζθεςε. Τπάξρνπλ ηξία θχξηα είδε 

ζπλέληεπμεο: νη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη εκί-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη νη κε 

δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο.   

ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε 

φπσο επίζεο θαη ν ηξφπνο πνπ ν εξεπλεηήο ζα απεπζχλεη ηελ θάζε εξψηεζε πξνο 

ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο. Γειαδή ε έθθξαζε, ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο, θαζψο θαη ν ηφλνο θαη ε ρξνηά ηεο θσλήο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί πξηλ ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Σν ζεηηθφ ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ π.ρ. απφ άιινπο εξεπλεηέο επθνιφηεξα 

θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο είλαη θαζνξηζκέλε θαη άξα κπνξεί λα επαλαιεθζεί απφ φηη 

ζηε πεξίπησζε κηαο κε δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Σν αξλεηηθφ ηεο είλαη φηη ε 

δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ ζπκκεηέρνληα ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην π.ρ. 

εξσηήζεηο ή ζρφιηα.  

ηελ εκί-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ κε ηνλ 

ζπλεληεπθηή είλαη πην ειαζηηθή. Αλ θαη ππάξρνπλ δνκεκέλεο εξσηήζεηο, ε ζεηξά 

απηψλ κπνξεί λα αιιάμεη, θαζψο θαη λα πξνζηεζνχλ ή λα παξαιεηθζνχλ νξηζκέλεο 

αλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ εμέιημε ηεο ζπλέληεπμεο,  αλ απηφο ν ηξφπνο κπνξεί λα 

απνθαιχςεη λέεο πηπρέο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο. 

Ζ κε δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη κία ειεχζεξε ζπλέληεπμε πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν πεδίν ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ζπγθεθξηκέλν. Ο θχξηνο ζθνπφο 

εδψ είλαη ε θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο ζε βάζνο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν πνπ αμηνπνηήζεθε είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ παξαθάησ 

ζπλέληεπμε δφζεθε ηειεθσληθψο ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2016 απφ ηελ θπξία Έιελα 

Πνληίθε, ε νπνία είλαη εζειφληξηα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε 

ηνπ Αξθηνχξνπ.   

Απφ ηελ παξαθάησ ζπλέληεπμε άληιεζα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ κπνξεί 

λα ζέιεη θάπνηνο λα γίλεη εζεινληήο ζηνλ Αξθηνχξν θαη λα ζπλδξάκεη έηζη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ζην έξγν ηεο νξγάλσζεο.   
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1) ΠΧ ΔΠΗΛΔΞΑΣΔ ΝΑ ΓΗΝΔΣΔ ΔΘΔΛΟΝΣΡΗΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ; 

Μεηά απφ αλαδήηεζε ζην ηληεξλέη εζεινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη απφ 

εκπεηξίεο θίισλ κνπ πνπ έρνπλ ζπκκεηέρεη ζην εζεινληηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ απνθάζηζα λα θάλσ αίηεζε θαη λα ζπκκεηάζρσ ζε θάπνηα δξάζε.  

Μεηά ηελ πξψηε ζπκκεηνρή κνπ, είδα φηη απηφ κε γεκίδεη θαη απνθάζηζα λα 

ζπκκεηέρσ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζεινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ.  

2) ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ Α ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΠΟΟ Α ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΑΥΟΛΔΗΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΜΚΟ ΚΑΗ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ; 

Δίκαη θνηηήηξηα θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ ζπκκεηέρσ ζην εζεινληηθφ 

πξφγξακκα. Δίκαη 24 εηψλ θαη ζπκκεηέρσ ζηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ απφ ηα 15.Σα ηειεπηαία 

3 ρξφληα αζρνινχκαη πνιχ ζπρλά.  Λφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο 

κπνξψ λα ζπκκεηέρσ κέζα ζηελ ζρνιηθή ρξνληά ζε δηάθνξεο παξνπζηάζεηο 

ζρνιείσλ (θαζεκεξηλέο). Κπξίσο φκσο ζπκκεηέρσ ην θαινθαίξη θαη ιίγα 

αββαηνθχξηαθα(κέζα ζηνλ ρξφλν) ζην Νπκθαίν Φιψξηλαο φπνπ εθεί είλαη ην 

Καηαθχγην ηεο Αξθνχδαο.  

3) ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΝΧΜΖ Α ΓΗΑ ΣΗ ΜΚΟ; 

πσο έρνπλ γίλεη ηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα, δπζηπρψο νη ΜΚΟ αληηθαζηζηνχλ 

ιεηηνπξγίεο θξαηηθψλ θνξέσλ. ίγνπξα ππάξρνπλ ΜΚΟ κε αλαγλσξηζκέλν έξγν 

(φπσο Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ ή ΑΡΚΣΟΤΡΟ θιπ) αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ακθηβφινπ έξγνπ θαη δξάζεσλ. πκκεηέρσ σο εζειφληξηα κφλν ζηηο ΜΚΟ πνπ είλαη 

θαηαμησκέλεο κε δηαθαλήο πφξνπο θαη δξάζεηο.  

4) ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΓΝΧΜΖ Α ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ; 

Πέηπρε λα αιιάμεη ε ράξαμε ηεο Δγλαηίαο πνπ πεξλνχζε απφ ζεκαληηθφ βηφηνπν 

αξθνχδαο, θαηάθεξε κεηά απφ πηέζεηο ζην θξάηνο λα δίλνληαη απνδεκηψζεηο ζε 

γεσξγνχο/θηελνηξφθνπο/κειηζζνθφκνπο θαζψο ε δεκηά κηαο αξθνχδαο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «θπζηθή θαηαζηξνθή». Μεηά απφ ρξφληα θαη ζηαδηαθά άιιαμε ε 

ζηάζε πνπ είραλ νη πνιίηεο γηα ηα άγξηα δψα (κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία) θαη είλαη πξσηνπφξνο ζην πεδίν κε 

πνιιά επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα.  Παξφιν πνπ είλαη κηα ακηγψο Διιεληθή ΜΚΟ έρεη 

ζεκαληηθφ έξγν θαη δξάζεηο. 

5) ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΤΝΔΗΦΔΡΔΗ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΟΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ  ΚΑΗ ΑΚΟΜΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΤΝΔΗΦΔΡΔΗ 

ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ ΣΖ; 

Δλλνείηαη φηη έρεη βνεζήζεη φρη κφλν ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ Νπκθαίνπ (αχμεζε 

επηζθεςηκφηεηαο) αιιά θαη ζην πιεζπζκφ ηεο αξθνχδαο ζηελ Διιάδα. Σελ δεθαεηία 

ηνπ 1992 ππήξραλ πεξίπνπ 150 ειεχζεξεο αξθνχδαο θαη ππήξρε κηα κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο (ζρεδφλ ζα εμαθαλίδνληαλ αλ δελ γηλφηαλ θάηη), ελψ ζήκεξα 
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ππάξρεη κηα απμεηηθή ηάζε κε ηνπιάρηζηνλ 350 αξθνχδεο. Πξνζηαηεχνληαο ηα δάζε 

ζηα νπνία δεη ε αξθνχδα, πξνζηαηεχεηαη θαη ν πιεζπζκφο ηεο. ήκεξα ηα δάζε καο 

είλαη πην πινχζηα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Απηφ καξηπξά ν αξηζκφο ησλ 

αξθνχδσλ. 

6) ΔΥΔΣΔ ΑΠΟΚΟΜΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α ΜΔ 

ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΚΑΗ ΑΝ ΝΑΗ ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΑ; 

Έρσ γλσξίζεη πνιιά θαη ελδηαθέξνληα άηνκα φρη κφλν απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη 

απφ εμσηεξηθφ. Έρσ κάζεη πνιιά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα θαη 

επηπιένλ έκαζα λα δνπιεχσ ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ απνθφκηζα δεμηφηεηεο θαη 

ζίγνπξα απηέο ζα ηηο αμηνπνηήζσ θαη ζην κέιινλ.  

7) ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΠΟΦΖ Α ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ Ζ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΗ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ; 

Απφ απηά πνπ έρσ δεη, νη εξγαδφκελνη ηεο νξγάλσζεο αγαπνχλ απηφ πνπ θάλνπλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ κε επαγγεικαηηζκφ. Δίλαη «δηαιιαθηηθνί» θαη ζέινπλ λα έξζνπλ 

θνληά ζηελ θνηλσλία κε ζθνπφ ηελ ζσζηή ελεκέξσζε πάλσ ζε ζέκαηα ηεο άγξηαο 

δσήο. ηνρεχνπλ ζηελ ζπκβίσζε άγξηαο δσήο θαη αλζξψπνπ.  

8) ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΠΟΦΖ Α ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΔΖ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΜΚΟ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ; 

Γηα λα ιεηηνπξγεί θάηη ζσζηά ζα πξέπεη λα κελ εμαξηάηαη απφ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο. Ζ θηινζνθία θάζε δξάζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαρξνληθή θαη λα κελ 

αιιάδεη φπνηε αιιάδεη θαη ε πνιηηηθή εγεζία. Θεσξψ φηη εμαξρήο δελ ζα έπξεπε αλ 

ππάξρνπλ ΜΚΟ θαη νη θξαηηθνί θνξείο ζα έπξεπε λα θάλνπλ ην έξγν πνπ επηηεινχλ 

νη ΜΚΟ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα πξάγκαηα ζηελ Διιάδα είλαη δηαθνξεηηθά ηφηε 

θαιψο ππάξρνπλ ΜΚΟ (δελ αλαθέξνκαη ζε φιεο, θάπνηεο είλαη ακθηβφινπ 

ηαπηφηεηαο) θαη επηηεινχλ έξγν ν θαζέλαο ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν (αλζξσπηζηηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζκηθφ , αζιεηηθφ θιπ. ) .  

9) ΖΜΔΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΔΗΝΑΣΔ Δ ΚΑΠΟΗΟΝ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΜΔΛΟ Ή 

ΔΘΔΛΟΝΣΖ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΚΑΗ ΑΝ ΝΑΗ ΓΗΑΣΗ; 

ίγνπξα λαη. Σα νθέιε πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο είλαη πνιιαπιάζηα ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειεί. Έλαο εζεινληήο ζηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ γλσξίδεη λένπο αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κνηξάδεηαη θνηλά ελδηαθέξνληα θαη αλεζπρίεο. Απνθηά νκαδηθφ πλεχκα, 

εκπεηξίεο, εληζρχεη ηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο θαη αλαπηχζζεη  λέεο (δηαρείξηζε 

θφζκνπ, νξγάλσζε, κεζνδηθφηεηα θιπ.). Απνθηά εξγαζηαθή εκπεηξία, εζηθή 

ηθαλνπνίεζε θαη θπζηθά αμηνπνηεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ.  

10) ΠΧ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ; 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ εζεινληψλ γίλεηαη κε δηάθνξεο ελεκεξψζεηο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηχπν θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  
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11) ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΔΘΔΛΟΝΣΖ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ 

ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ; 

Θα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ λα έρεη δηάζεζε γηα πξνζθνξά. ίγνπξα λα 

δηαζέηεη ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκαδηθφ πεξηβάιινλ, λα είλαη ππεχζπλνο θαη 

αμηφπηζηνο γηα ην έξγν/δξάζε πνπ αλαιακβάλεη.  

12) ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΜΔΛΟ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΝΑ 

ΓΗΑΘΔΣΔΗ; 

Ννκίδσ έρεη λα θάλεη κε κηα ρξεκαηηθή ζπλδξνκή/δσξεά αλά έηνο ή εμάκελν.  

13) ΠΔΡΗΓΡΑΦΣΔ ΔΝΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ ΠΟΤ Α ΤΝΔΒΔΗ Δ ΚΑΠΟΗΑ 

ΑΠΟΣΟΛΖ Α Χ ΔΘΔΛΟΝΣΡΗΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΚΑΗ ΠΟΗΑ ΖΣΑΝ Ζ 

ΣΑΖ Α; 

Δίλαη πνιιά απηά ηα νπνία ζπκάκαη. ια έρνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο θαη είλαη ζεηηθά. 

ηαλ ζπκκεηέρσ ζε ελεκεξψζεηο ζρνιείσλ ηα παηδηά ζηελ αξρή είλαη ήζπρα ίζσο 

απξφζπκα θαη δελ ζέινπλ πνιιά πνιιά. Μεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ γίλεηαη, ζρεδφλ 

φια ξσηνχλ θαη ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηηο αξθνχδεο, λα 

ξσηήζνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα γηα ηα δάζε θαη ην πεξηβάιινλ. Οη ελεκεξψζεηο ζηα 

ζρνιεία είλαη θάηη κνλαδηθφ.  

Μνπ έρεη κείλεη επίζεο κηα ζπκκεηνρή πνπ είρα ζην θαηαθχγην ηεο αξθνχδαο ζην 

Νπκθαίν Φιψξηλαο. Πέξα απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο επηζθέπηεο ηνπ ρψξνπ είρε 

έξζεη θαη κηα νκάδα ηπθιψλ αλζξψπσλ. Δθεί είδα ηνλ μελαγφ κε ηη πάζνο θαη αγάπε 

γηα απηφ πνπ θάλεη κεηέθεξε πιήζνο πιεξνθνξηψλ ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. 

Κάζε ζπκκεηνρή ζην εζεινληηθφ πξφγξακκα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ είλαη κηα θαηλνχξγηα 

ζεηηθή εκπεηξία. 

14) ΣΗ ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΠΧ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ ΚΑΗ 

ΓΔΝ ΣΟ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ; 

Ίζσο ζα ήζεια λα αιιάμεη ε ζπκκεηνρή ζην πεδίν. Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ ίζσο δπζθνιηψλ δελ γίλνληαη δξάζεηο ζην πεδίν κε ηνπο επηζηήκνλεο 

θαη ηελ βνήζεηα ησλ εζεινληψλ. Ίζσο ζα ήζεια λα ζπκκεηέρσ πεξηζζφηεξν θαη ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα.  
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σμπέραζμα 
 

πκπεξαζκαηηθά νη ΜΚΟ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα κηα πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή σο  «εξγαιείν ζσηεξίαο». Σν πεξηβαιινληηθφ θέληξν ηνπ Αξθηνχξνπ κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο πξννξηζκνχο ηνπ επηζθέπηε ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαζψο θαη έλα νπζηαζηηθφ εξγαιείν ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ εθπφλεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ, θαζψο θαη 

ε ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ, απαηηεί ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ην 

θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Με ζθνπφ λα απνθηήζεη φιε ηελ απαξαίηεηε 

γλψζε, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα πείζεη ηνπο πνιίηεο θαη ηελ 

πνιηηεία γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάγθε 

άκεζεο επέκβαζεο θαη ζπκκεηνρήο φισλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ν 

ΑΡΚΣΟΤΡΟ ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα θάζε επηκέξνπο θπζηθφ 

αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη. Με ζπλερή παξνπζία ζην χπαηζξν, 

ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε βηνινγία θαη νηθνινγία ηεο αξθνχδαο θαη ηνπ 

ιχθνπ ρξεζηκνπνηψληαο πνηθηιία δεηθηψλ φπσο: ίρλε, ηξίρεο, πεξηηηψκαηα, ηε 

ζήκαλζε ρσξνθξάηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν καζαίλνπλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ, 

ηελ ειηθία ηνπο, ηηο ηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, ηηο ζπλήζεηέο ηνπο, ηηο θηλήζεηο ηνπο, 

αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ην βηφηνπν, ηε βιάζηεζε, ηα θπηά θαη ηα κηθξφηεξα δψα πνπ 

δνπλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. 
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