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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν: α) Η η ύπαρξη και η καταγραφή της έννοιας 

της αγροβιοποικιλότητας καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τη σημασία της στα 

σχολικά εγχειρίδια β) Οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ σχετικά με την 

έννοια και την σημασία της αγροβιοποικιλότητας. γ) Οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών γεωπονικών ειδικοτήτων, που διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ, σχετικά με την 

έννοια και την σημασία της αγροβιοποικιλότητας.  

Η διερεύνηση σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια έγινε με την αναζήτηση, τον 

εντοπισμό και στο τέλος την παρουσίαση όλων των σημείων, στα οποία γίνεται 

άμεση ή έμμεση αναφορά των εννοιών βιοποικιλότητα και αγροβιοποικιλότητα και 

της σημασίας τους, στα σχολικά εγχειρίδια που διδάσκονται στις δύο βαθμίδες 

εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Η διερεύνηση σε σχέση με τις 

αντιλήψεις των μαθητών/τριών έγινε σε 89 μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

γεωπονικού τομέα σε τρία ΕΠΑ.Λ της Β. Ελλάδας. Για την συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων. Η διερεύνηση σε σχέση με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών έγινε σε 8 εκπαιδευτικούς γεωπονικών ειδικοτήτων 

που διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ. Για την συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

ημιδομημένη συνέντευξη κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε οδηγός 14 ερωτήσεων.  

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι: α) Η αναφορά που γίνεται στα σχολικά 

εγχειρίδια σχετικά με την έννοια και την σημασία της αγροβιοποικιλότητας είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη. Στο Δημοτικό δεν υπάρχει αναφορά στην έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας. Επιπλέον και στα σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου, δεν 

γίνεται καμία αναφορά στην έννοια της αγροβιοποικιλότητας. Ενώ στο Λύκειο 

γίνονται έμμεσες αναφορές στην έννοια της αγροβιοποικιλότητας.  β) Το ποσοστό 

των μαθητών/τριών που αντιλαμβάνονται την έννοια και την σημασία της 

αγροβιοποικιλότητας είναι πολύ μικρό. Έτσι, οι διαστάσεις της και η σημασία της 

λίγες φορές γίνεται αντιληπτή από αυτούς. Επίσης, θεωρούν ότι στο σχολείο γίνεται 

αναφορά και διδασκαλία σχετικά με την αγροβιοποικιλότητα, αλλά παρόλα αυτά το 

ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν είναι μέτριο. γ)  Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

αντιλαμβάνονται την έννοια και την σημασία της αγροβιοποικιλότητας είναι μικρό. 

Δεν γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενο ούτε και την ακριβή σημασία του όρου της 

αγροβιοποικιλότητας, αλλά οι διαστάσεις της και η σημασία της γίνονται εν μέρει 

αντιληπτές από αυτούς. Θεωρούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών δεν κάνουν αναφορά στην αγροβιοποικιλότητα, αλλά παρόλα 

αυτά, οι ίδιοι εντάσσουν στη διδασκαλία τους αναφορές και στα εργαστηριακά τους 

μαθήματα γεωργικές πρακτικές σχετικές με την αγροβιοποικιλότητας. 

Τέλος, προτείνεται  η αναγκαιότητα εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων 

και του διδακτικού υλικού των μαθημάτων, στην Πρωτοβάθμια και στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με την έννοια και την σημασία της 

αγροβιοποικιλότητας. 
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Summary 
In the present study we investigated: a) The existence and the recording of the concept 

of agrobiodiversity as well as issues related to its importance in the school textbooks 

b) The perceptions of the pupils of the EPA.L on the meaning and importance of the 

agrobiodiversity . c) The perceptions of the educational agronomic specialists, who 

teach at EPAL, on the meaning and importance of agrobiodiversity. 

The investigation in relation to the textbooks was done by searching, locating and 

finally presenting all the points that directly or indirectly refer to the concepts of 

biodiversity and agrobiodiversity and their importance in the school textbooks taught 

at the two levels of education Primary and Secondary. The research in relation to 

pupils' perceptions was made in 89 pupils of the 2nd and 3rd grade of agronomic field 

in three EPALs in Northern Greece. A questionnaire of 21 questions was used to 

collect the data. The investigation in relation to the perceptions of the teachers was 

made in 8 educational agronomic specialties that teach at EPAL. A semi-structured 

interview was conducted to collect the data, using a 14-question guide. 

The findings of the study show that: a) The reference made to the textbooks on the 

meaning and importance of agrobiodiversity is almost non-existent. There is no 

reference to the concept of agrobiodiversity in the Primary school. In addition to the 

Secondary school textbooks, there is no reference to the concept of agrobiodiversity. 

While in High school there are indirect references to the concept of agrobiodiversity. 

b) The percentage of pupils who perceive the meaning and importance of 

agrobiodiversity is very small. Thus its dimensions and its importance are often 

perceived by them. They also think that school is referring to and teaching about 

agrobiodiversity, but their interest in it is still mediocre. c) The percentage of teachers 

who understand the meaning and importance of agrobiodiversity is small. They are 

not aware of the precise content or the exact meaning of the term of the 

agrobiodiversity, but its dimensions and its significance are partly perceived by them. 

They consider that school textbooks and curricula do not make reference to 

agrobiodiversity, but they themselves include in their teaching reports and in their 

laboratory courses agricultural practices related to agrobiodiversity. 

Finally, it is proposed to enrich the curricula and the curriculum of the courses in 

Primary and Secondary Education with the meaning and importance of 

agrobiodiversity. 

 

Key words: Agrobiodiversity, EPAL pupils, EPAL teachers, school textbooks, 

biodiversity. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Κεφάλαιο 1. Βιοποικιλότητα 

1.1 Εισαγωγή 

Η ζωή εμφανίστηκε πάνω στη Γη πριν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Από 

τότε γνώρισε πολλές μεταβολές εξαιτίας κλιματικών, γεωλογικών και άλλων 

αλλαγών, πλανητικής κλίμακας, πολλές από τις οποίες οδήγησαν σε μαζικές 

εξαλείψεις έμβιων όντων. Η ζωή όμως άντεξε μέχρι σήμερα χάρη στις εξελικτικές 

διαδικασίες - για παράδειγμα τον ανταγωνισμό, την προσαρμογή και τη φυσική 

επιλογή (National Geographic, Τόμος 1, 2014). Το πλήθος και η ποικιλία των 

ζωντανών οργανισμών που ζουν σήμερα στον πλανήτη υπό κανονικές συνθήκες 

βρίσκονται σε σχετική ισορροπία στη φύση. Όταν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί για 

οποιονδήποτε λόγο, μερικά είδη επηρεάζονται και υπάρχει περίπτωση ακόμη και να 

κινδυνεύσουν με εξαφάνιση. Αυτό μπορεί να συμβεί και κατά τη  διάρκεια μιας 

φυσικής καταστροφής. Οι παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει ίχνη μαζικών 

εξαλείψεων που συνέβησαν στο παρελθόν και είχαν ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη 

εξαφάνιση χιλιάδων ειδών. Έχουν καταγραφεί πέντε κύριες μαζικές εξαλείψεις 

(UNESCO, 2014). Αυτές οι μαζικές εξαλείψεις του παρελθόντος προκλήθηκαν 

πιθανότατα από ξαφνικές κλιματικές αλλαγές, από την πτώση μετεωριτών στη Γη ή 

από την ελάττωση συγκεκριμένων φυσικών πόρων (National Geographic, Τόμος 1, 

2014). Η τελευταία συνέβη πριν από 70 με 65 εκατομμύρια χρόνια, κατά την περίοδο 

του Κρητιδικού. Τότε εξαφανίστηκε το 75% όλων των ειδών που ζούσαν στον 

πλανήτη. Την περίοδο αυτή εξαφανίστηκαν και οι δεινόσαυροι, ανοίγοντας το δρόμο 

για την επικράτηση των θηλαστικών και των πουλιών.  

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σήμερα ζούμε την έκτη και μάλλον φοβερότερη 

εξάλειψη, αφού ποτέ πριν δεν κινδύνευσαν τόσα πολλά είδη σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα. Κατά την εξάλειψη του Κρητιδικού χανόταν ένα είδος κάθε 1.000 

με 10.000 χρόνια, ενώ στην εποχή μας, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, υπολογίζεται 

ότι κάθε μέρα χάνονται 150 έως 200 είδη (UNESCO, 2014). Σύμφωνα με τη Διεθνή 

Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (International Union 

for Conservation of Nature, IUCN), χάνονται με ραγδαίο ρυθμό πολλά είδη ζωντανών 

οργανισμών. Έτσι, στα πτηνά 1 από τα 8 είδη, στα θηλαστικά 1 από τα 4 είδη, στα 

κωνοφόρα φυτά 1 από τα 3, στα αμφίβια 1 από τα 3 και στις θαλάσσιες χελώνες 6 

από τα 7 είδη κινδυνεύουν με πλήρη αφανισμό (UNESCO, 2010).  

Το ανθρώπινο είδος ελέγχει μεταξύ 25% και 40% της πρωτογενούς παραγωγικότητας 

στη Γη. Είναι μια παραγωγή σε μεγάλες περιοχές της γης, η οποία γίνεται με άντληση 

εκατομμυρίων τόνων αζώτου από τον αέρα και μεγάλων ποσοτήτων φωσφορικού 

άλατος από το έδαφος. Αυτές οι «σούπερ- καλλιέργειες» παράγουν ζωοτροφές για 

ζώα που εκτρέφονται σε τεράστιους αριθμούς για ευρεία κατανάλωση κρέατος. Το 

μέγεθος αυτής της διαδικασίας είναι ένας σημαντικός λόγος για την τρέχουσα μαζική 

εξαφάνιση άλλων οργανισμών. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα, μόνο 

κατά μάζα, οι άνθρωποι σήμερα αποτελούν το ένα τρίτο των σπονδυλωτών της γης 

και τα ζώα που καταναλώνουμε για τροφή, αγελάδες, γουρούνια, πρόβατα, 

αποτελούν περίπου τα άλλα δύο τρίτα. Όλα τα άγρια ζώα, ελέφαντες, 
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καμηλοπαρδάλεις, τίγρεις και ούτω καθεξής, είναι τώρα λιγότερο από το 5% κατά 

μάζα. Είναι μια απόδειξη ότι διατηρούμε σε ζωή μόνο αυτά που μπορούμε να 

καταναλώσουμε! Οι άνθρωποι αλλάζουν τα πράγματα και με άλλους τρόπους. Η 

ενέργεια από τη φωτοσύνθεση δεν είναι αρκετή και γι’ αυτό γίνεται εξαγωγή 

φωτοσυνθετικής ενέργειας από το έδαφος, όπως υδρογονάνθρακες, σε τεράστιες 

ποσότητες, για χρήση και τροφοδότηση των μηχανών. Αυτές οι μηχανές όπως 

αυτοκίνητα, αεροπλάνα, υπολογιστές και άλλα πολλά, σε συνδυασμό με το 

ανθρώπινο λογισμικό τους, έχουν ονομαστεί τεχνόσφαιρα. Η τεχνόσφαιρα είναι ένα 

σύστημα με τη δική του εσωτερική δυναμική (την οποία οι άνθρωποι σήμερα 

χρησιμοποιούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν ελέγχουν). Μάλιστα, το εν λόγω 

σύστημα εξελίσσεται ταχύτατα σε σχέση με τη βιολογική εξέλιξη (Καλλίνης, 2015). 

Οι χωρίς όρια και αδιάκοπες ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον ήταν αυτές 

που οδήγησαν και καθιστούν το ανθρώπινο είδος απειλή, αλλά και αίτιο αφανισμού 

πολλών άλλων έμβιων ειδών. Η ρύπανση του περιβάλλοντος χαρακτηρίζει ως επί των 

πλείστων αυτές τις δραστηριότητες. Με τον όρο ρύπανση, εννοούμε την παρουσία 

στο περιβάλλον κάθε είδους ουσίας, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 

ενέργειας σε τέτοια ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να 

προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις ή υλικές ζημιές στην υγεία, στους ζωντανούς 

οργανισμούς και στα οικοσυστήματα. Οι μορφές ρύπανσης οι οποίες επηρεάζουν 

περισσότερο τη ζωή μας σήμερα και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν είναι η 

ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των εδαφών και η ρύπανση των θαλασσών 

(National Geographic, Τόμος 5 , 2013). 

1.2 Ορισμοί βιοποικιλότητας 

Σύμφωνα με την Σύμβαση της Βιολογικής Ποικιλότητας στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 

1992, ως Βιολογική ποικιλότητα ορίζεται/εννοείται η ποικιλομορφία που εμφανίζεται 

ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς όλων των ειδών, των χερσαίων, θαλάσσιων 

και άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων στα οποία οι 

οργανισμοί αυτοί ανήκουν. Ο ορισμός περιλαμβάνει την ποικιλότητα μέσα σε ένα 

είδος όπως και εκείνη, μεταξύ διαφορετικών ειδών και μεταξύ των οικοσυστημάτων 

(Καρρής, x.x). 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που υπάρχουν στη Γη αποτελούν κομμάτια ενός 

τεράστιου αλληλεξαρτώμενου ψηφιδωτού. Η βιοποικιλότητα είναι η έκφραση αυτής 

της ποικιλίας της ζωής που δημιουργήθηκε μέσα από δισεκατομμύρια χρόνια 

εξέλιξης. Περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, από τα γονίδια μέχρι τους 

πληθυσμούς, τα ζωικά και φυτικά είδη (δηλαδή τα άγρια είδη αλλά και τα 

καλλιεργούμενα φυτά και τα εκτρεφόμενα ζώα), τους μικροοργανισμούς, τις 

βιοκοινότητες, αλλά και τα οικοσυστήματα και τα τοπία. Ολόκληρη η ανθρωπότητα 

εξαρτάται από αυτήν την κοινότητα της ζωής – τη βιόσφαιρα - της οποίας εμείς οι 

άνθρωποι δεν είμαστε παρά ένα συστατικό. 

Βιοποικιλότητα είναι ο αριθμός και η ποικιλομορφία των γενών, των ειδών και των 

βιοκοινωνιών μέσα στο χώρο και στο χρόνο (Sepkoski, 1997). Η βιολογική 

ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία και την αλληλεξάρτηση των 

ζωντανών οργανισμών στο περιβάλλον μας. Οι άνθρωποι εξαρτώνται από ένα υγιές 
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και βιολογικά ποικιλόμορφο περιβάλλον με το οποίο καλύπτουν τις βασικές τους 

ανάγκες για τροφή, νερό και στέγη, καθώς και εμπλουτίζουν τη ζωή τους με πολλούς 

άλλους τρόπους (Domroese & Sterling, 1999). Οπότε, ο όρος  βιοποικιλότητα ή 

βιολογική ποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία της ζωής πάνω στη γη. Ταυτόχρονα 

στον παραπάνω όρο, εμπεριέχεται και η γενετική ποικιλομορφία με την οποία γίνεται 

αυτόματα η διάκριση του κάθε ζωντανού οργανισμού από τον άλλο (UNESCO, 

2010).  Διακριτά χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, 

αυτά αναγνωρίζονται ως βιογεωγραφικές ζώνες, απότοκα μιας εξελικτικής και 

κλιματικής ιστορίας. Υπολογίστηκε ότι υπήρχαν 10 με 100 εκατομμύρια είδη ζώντων 

οργανισμών στον πλανήτη. Από αυτά η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει 

ένα πολύ μικρό αριθμό ειδών. Το μεγαλύτερο μέρος των άγνωστων ειδών  

εντοπίζονται κυρίως στις ομάδες των υποθαλασσίων ειδών, των μυκήτων και των 

μικροοργανισμών. Η βιοποικιλότητα είναι ουσιαστικά η ζωή μας (UNESCO, 2010), 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την αειφόρο ανάπτυξη και έχει αναγνωριστεί ως 

προτεραιότητα από τα κράτη μέλη της UNESCO, μεταξύ άλλων αναδυόμενων και 

προτεινόμενων θεμάτων. Η βιοποικιλότητα είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους 

ζωντανούς οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Έχει ουσιαστική σημασία για την 

ανθρώπινη υγεία και την ανθεκτικότητα, καθώς και για την κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη. Η βιοποικιλότητα είναι κοινό αγαθό, ενώνει τους ανθρώπους, τις 

κοινότητες και τους οικοτόπους σε τεράστιες εκτάσεις του χώρου και του χρόνου. Η 

εκπαίδευση για τη βιοποικιλότητα, θα πρέπει να περιλαμβάνει το πώς η 

βιοποικιλότητα αποτιμάται, πώς οργανώνεται και πώς διατηρείται σε όλο τον κόσμο 

(UNESCO, 2014). 

Βιοποικιλότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε για να αναδείξουμε τον πλούτο 

του φυσικού κόσμου. Είναι η μεγάλη ποικιλία ζώων και φυτών, τα ενδιαιτήματα και 

τα γονίδιά τους. Η βιοποικιλότητα αλληλεπιδρά με το φυσικό περιβάλλον και 

δημιουργεί τα οικοσυστήματα που στηρίζουν τους έμβιους οργανισμούς – όπως οι 

άνθρωποι. Χωρίς τον φυσικό κόσμο δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, και δυστυχώς 

πολύ συχνά τον θεωρούμε δεδομένο. Η βιοποικιλότητα είναι στοιχείο ζωτικής 

σημασίας για αμέτρητες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η παραγωγή τροφίμων είναι σε 

μεγάλο βαθμό εφικτή μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν φυσικές συνθήκες, όπως το 

γόνιμο έδαφος, το νερό και τα έντομα που γονιμοποιούν τα φυτά. Επιπλέον, τα φυτά 

καθαρίζουν τον αέρα απελευθερώνοντας οξυγόνο και απορροφώντας επιβλαβείς 

ρύπους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, x.x). 

Η βιοποικιλότητα συντελεί στη δημιουργία μιας καλής και ποιοτικής ζωής για τους 

ανθρώπους. Οι παράγοντες που είναι αρωγοί σε αυτήν την κατεύθυνσης είναι τα 

βασικά αγαθά (basic goods), η ασφάλεια (security), η υγεία (health), και οι άρτιες 

κοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με την ελευθερία της επιλογής και της δράσης. Το 

οικοσύστημα παρέχει στον άνθρωπο πολλά πλεονεκτήματα κι εφόδια ζωής όπως η 

τροφή, το νερό, η διαχείριση των ασθενειών, η ρύθμιση του κλίματος, η πνευματική 

πληρότητα, η ψυχική ανάταση και πολλά άλλα. Για το λόγο αυτό, είναι ευθύνη για 

τον άνθρωπο να σκεφτεί και να πράξει συνετά ώστε η συμπεριφορά του και οι 

δράσεις του προς το περιβάλλον να είναι σύννομες με τη διατήρηση και την 

ισορροπία της βιοποικιλότητας. Τα υγιή οικοσυστήματα παρέχουν στον άνθρωπο 
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τροφή, πόσιμο νερό, φάρμακα και πολλά άλλα. Παράλληλα, μέσω των λειτουργιών 

της διαπνοής και της φωτοσύνθεσης των φυτών, ρυθμίζεται σε επίπεδα βιώσιμα το 

κλίμα που επικρατεί στη γη (UNESCO, 2010). Ο αριθμός μόνο των ειδών δεν 

εκφράζει πάντα τη βιοποικιλότητα. Συνήθως συνυπολογίζονται και ο πληθυσμός των 

ειδών, το μέγεθος των ατόμων, η βιομάζα τους και η κυριαρχία ορισμένων ειδών 

(National Geographic, Τόμος 1, 2014). 

1.3 Επίπεδα - κατηγοριοποιήσεις βιοποικιλότητας 

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται σε όλη την ποικιλία των μορφών της ζωής: σε φυτά, 

ζώα, μικροοργανισμούς, τα γονίδια που περιέχουν και τα οικοσυστήματα που 

σχηματίζουν. Έτσι, ο όρος «βιοποικιλότητα» περιλαμβάνει όλη τη ζωή στη Γη. Η 

βιοποικιλότητα, συνήθως, εξετάζεται σε τρία επίπεδα: τη γενετική ποικιλότητα (μέσα 

σε κάθε είδος), την ποικιλότητα των ειδών και την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων. 

Τα τρία αυτά επίπεδα αντιστοιχούν στα ισάριθμα θεμελιώδη και ιεραρχικά 

συνδεδεμένα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (ΥΠΕΚΑ, 2014). Οπότε, τόσο στα ακραία 

από άποψη συνθηκών περιβάλλοντα των πόλων της γης, όσο και στα πιο οικεία 

περιβάλλοντα μέσα στα οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε καθημερινά, η 

βιοποικιλότητα  υπάρχει και μπορεί να συντελέσει στην περιγραφή και την 

αναγνώριση των έμβιων οργανισμών που τυχαίνει να βρίσκονται εκεί (UNESCO, 

2010). 

Οι Heywood & Baste το 1995 έκαναν μία άλλη ταξινόμηση προτείνοντας  τρία 

επίπεδα: την οικολογική, τη γενετική και την ταξινομική βιοποικιλότητα. Στο πρώτο 

επίπεδο, τα συστατικά που εντοπίζονται είναι οι βιοχώροι, οι βιοπεριοχές, τα τοπία, 

τα οικοσυστήματα, τα ενδιαιτήματα, οι θώκοι και οι πληθυσμοί. Στο δεύτερο επίπεδο 

ανήκουν οι πληθυσμοί, τα άτομα, τα χρωμοσώματα, τα γονίδια και τα νουκλεοτίδια. 

Τέλος, το τρίτο επίπεδο αποτελείται από τα βασίλεια, τα φύλα, τις οικογένειες, τα 

γένη, τα είδη, τα υποείδη, τους πληθυσμούς και τα άτομα (Καρρής, x.x).  

Έτσι, αν και ο όρος «βιοποικιλότητα» είναι σαφής, το περιεχόμενο της είναι μία από 

τις πλέον αμφιλεγόμενες έννοιες της οικολογίας. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν 

υπάρχει μία, αλλά πολλές βιοποικιλότητες.  

Καταλήγοντας, μπορούμε να διακρίνουμε μία άλλη κατηγοριοποίηση της 

βιοποικιλότητας περισσότερο ευδιάκριτη και οριοθετημένη. Η διάκριση αυτή 

αποτελείται από την ποικιλότητα στα γονίδια ενός είδους, την ποικιλότητα στα είδη 

και στους πληθυσμούς τους, την ποικιλότητα στα οικοσυστήματα και στα 

ενδιαιτήματα, αλλά και στα τοπία μιας περιοχής. Οπότε, στην συγκεκριμένη διάκριση 

εμπεριέχεται και το επίπεδο των τοπίων μιας περιοχής. Το καθένα από αυτά τα 

επίπεδα οργάνωσης της ζωής έχει διαφορετική σημασία, αλλά ουσιαστικά αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι ενός ενιαίου περιβάλλοντος (National Geographic, Τόμος 1, 

2014). Παρακάτω, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των κατηγοριών της 

προαναφερθείσας διάκρισης. 

1.3.1 Ποικιλότητα των γονιδίων 

Η γενετική ποικιλότητα ενός είδους αναφέρεται στην ποικιλία των γονιδίων που 

παρατηρείται μεταξύ των ατόμων του ίδιου είδους. Τα αποτελέσματα αυτής είναι για 
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παράδειγμα οι μορφολογικές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα σε ανθρώπους 

διαφορετικών φυλών, αλλά και μεταξύ ατόμων της ίδιας φυλής (National Geographic, 

Τόμος 1, 2014).  Η γενετική βιοποικιλότητα εκφράζει το εύρος των γενετικών 

καταβολών ενός συγκεκριμένου είδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος αυτό, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανότητα επιβίωσης αυτού του είδους απέναντι σε 

περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως κλιματικές αλλαγές κ.α. Είναι αυτονόητο ότι τα 

φυσικά είδη έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος κληρονομικών καταβολών και κατά 

συνέπεια μεγαλύτερη αντοχή και ικανότητα επιβίωσης από τα τεχνητώς γενετικά 

βελτιωμένα είδη (Πίκολου, 2007). 

1.3.2 Ποικιλότητα των ειδών 

Η ποικιλότητα των ειδών εκφράζεται με τον αριθμό  των οργανισμών που 

απαντούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Όμως, όπως προαναφέραμε, ο αριθμός 

μόνο των ειδών δεν εκφράζει πάντα τη βιοποικιλότητα. Συνήθως συνυπολογίζονται 

και ο πληθυσμός των ειδών, το μέγεθος των ατόμων, η βιομάζα τους και η κυριαρχία 

ορισμένων ειδών (National Geographic, Τόμος 1, 2014). Όσο περισσότερα είδη 

μετέχουν στη σύνθεση ενός οικοσυστήματος, τόσο μεγαλύτερη σταθερότητα 

παρουσιάζει το οικοσύστημα, τόσο πυκνότερο είναι το δίκτυο των τροφικών 

αλυσίδων και των βιοσυστημάτων που δημιουργούνται, τόσο πιο γρήγορες είναι οι 

ροές ενέργειας, καθώς και η ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων. Επίσης, οι 

μηχανισμοί ισορροπίας στα οικοσυστήματα λειτουργούν καλύτερα και 

αποτελεσματικότερα (Πίκολου, 2007). Το 2005 ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 

(ΟΗΕ) δημοσίευσε την «Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας» που 

πέρασε. Σύμφωνα με αυτή οι επιστήμονες  κατέληξαν τελικά κι εκτίμησαν ότι 

υπάρχουν σήμερα 3 έως 30 εκατομμύρια είδη ζωντανών οργανισμών. Από αυτά 

έχουν αναγνωριστεί και ταξινομηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια. Επίσης, τόνισαν ότι η 

βιοποικιλότητα μειώνεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα επόμενα 30 

χρόνια θα εξαλειφθούν το 25% των θηλαστικών και το 12% των πτηνών σε όλο τον 

πλανήτη. Ο άνθρωπος άρχισε να κατανοεί το πρόβλημα της εξάλειψης των ειδών, 

όταν άρχισαν να πλήττονται είδη που είχαν γι’ αυτόν οικονομική σημασία (National 

Geographic, Τόμος 1, 2014). Έτσι, η σημασία της βιοποικιλότητας των ειδών είναι 

προφανής για την οικολογική ισορροπία και λειτουργία των αναδραστικών 

μηχανισμών ενός οικοσυστήματος (Πίκολου, 2007). 

1.3.3 Ποικιλότητα των οικοσυστημάτων 

Η ποικιλότητα οικοσυστημάτων ή ενδιαιτημάτων περιλαμβάνει τη βιοποικιλότητα σε 

επίπεδο οικοσυστημάτων, αλλά και οικοθέσεων-ενδιαιτημάτων, όπου ζει ένας 

πληθυσμός με τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του. Η ποικιλότητα των 

οικοσυστημάτων ή των ενδιαιτημάτων εξασφαλίζει όχι μόνο την προστασία της 

βιοποικιλότητας των ειδών που τα συνθέτουν, αλλά και τη διατήρηση της 

φυσιογνωμίας τους (National Geographic, Τόμος 1, 2014). Ο αριθμός των 

οικοσυστημάτων και ο τρόπος κατανομής τους στο χώρο, δηλαδή το μωσαϊκό των 

τύπων οικοσυστημάτων, χαρακτηρίζει και δίνει την σφραγίδα του στο τοπίο της 

περιοχής. Η προστασία των οικοσυστημάτων εξασφαλίζει όχι μόνο την προστασία 

των ειδών που τα συνθέτουν αλλά και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των τοπίων 

(Πίκολου, 2007). 
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1.3.4 Ποικιλότητα των τοπίων 

Τέλος, η ποικιλότητα των τοπίων ή πολιτιστική ποικιλότητα εκφράζεται με το πλήθος 

των τύπων των τοπίων που εμφανίζονται σε μια περιοχή. Στη σύνθεση όμως ενός 

τοπίου συμμετέχουν φυσικά και τεχνητά οικοσυστήματα, δηλαδή φυσικά και 

ανθρωπογενή-πολιτιστικά στοιχεία. Έτσι, έχουμε για παράδειγμα το δάσος, το 

ποτάμι, το λιβάδι, αλλά και τις διάφορες γεωργικές καλλιέργειες, τους τύπους των 

οικισμών, τα μνημεία και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (National Geographic, 

Τόμος 1, 2014). 

1.4 Υπηρεσίες βιοποικιλότητας για τις ανθρώπινες κοινωνίες 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον άνθρωπο από τα οικοσυστήματα λόγω της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, διακρίνονται: α) σε υπηρεσίες παροχής βασικών 

στοιχείων επιβίωσης όπως είναι η τροφή, το καθαρό πόσιμο νερό, το ξύλο, οι φυτικές 

ίνες, οι γενετικές πηγές, τα φάρμακα και χρηστικά και πολιτιστικά προϊόντα. β) Σε 

υπηρεσίες ρύθμισης, οι οποίες σε υγιή οικοσυστήματα μπορούν να διατηρούν σε 

ισορροπία τα επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας και εδαφικής δομής της περιοχής. γ) 

Σε υπηρεσίες υποστήριξης, που σχετίζονται με τις διαδικασίες του κύκλου του νερού 

και των θρεπτικών συστατικών μέσα στα οικοσυστήματα. Και τέλος δ) σε υπηρεσίες 

πολιτισμού, οι οποίες εμπεριέχουν κυρίως μη υλικά αγαθά που σχετίζονται με το 

ανθρώπινο πνεύμα και τη ψυχική ανάταση (UNESCO, 2010).  

1.4.1 Παροχή βασικών στοιχείων επιβίωσης    

Υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από τα φυτά και τα ζώα όσο 

και αν η εξαφάνιση ορισμένων ειδών μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι δεν μας 

επηρεάζει. Τροφή, ρουχισμός, πρώτες ύλες, φαρμακευτικές ουσίες κ.ά. προέρχονται 

από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς (National Geographic, Τόμος 1, 2014). 

1.4.2 Ρύθμιση κλίματος 

Αν και το κλίμα της Γης πάντοτε παρουσίαζε κάποιες φυσιολογικές αποκλίσεις 

μεταξύ κρύου και ζέστης, η σημερινή τάση ανόδου της θερμοκρασίας έχει 

ανησυχήσει τους ειδικούς για διάφορους λόγους. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται 

ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που επιταχύνει την αλλαγή, και η άνοδος της 

θερμοκρασίας στον πλανήτη θα μπορούσε να συντελέσει στο γεγονός τόσο γρήγορα 

ώστε τα είδη να μην έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν για να αποφύγουν την 

εξάλειψη. Και, εφόσον τα διάφορα είδη αντιδρούν στις κλιματικές αλλαγές με 

διαφορετικούς τρόπους, οι βιολογικοί κύκλοι των αλληλεξαρτώμενων ειδών ίσως 

αποσυντονιστούν και προκαλέσουν μείωση των πληθυσμών (National Geographic, 

Τόμος 2, 2013). 

1.4.3 Υποστήριξη της ζωής 

Ένας μεγάλος αριθμός οικοσυστημάτων ο οποίος επιτελεί ζωτικές λειτουργίες, όπως 

η παραγωγή οξυγόνου από τα δάση, η αποικοδόμηση και η ανακύκλωση των 

θρεπτικών στοιχείων από τους αποικοδομητές μικροοργανισμούς, η προστασία των 

εδαφών από τη διάβρωση μέσω του ριζικού συστήματος της βλάστησης, είναι 

απαραίτητος για τη φυσική ισορροπία (National Geographic, Τόμος 1, 2014). 
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1.4.4 Πολιτισμός 

Η βιοποικιλότητα λειτουργεί ως παράγοντας κλειδί για την ευεξία και τις 

ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου. Οι παροχές της βιοποικιλότητας 

στον πολιτισμό είναι άυλα οφέλη, τα οποία οι άνθρωποι αποκτούν από τα 

οικοσυστήματα μέσω του πνευματικού εμπλουτισμού, της γνωστικής ανάπτυξης, της 

αντανάκλασης, αλληλεπίδρασης και αισθητικής των εμπειριών τους. Συχνά, τα 

πνευματικά και θρησκευτικά φρονήματα συνδέονται με τη φύση. Η βιοποικιλότητα 

συντελεί και εμπνέει τους πολιτισμούς, την ιστορία και τις τέχνες. Η πολιτιστική 

κληρονομιά, οι γνώσεις και οι παιδαγωγικές αξίες συνδέονται και εξαρτώνται άμεσα  

με το φυσικό περιβάλλον. Η κουλτούρα, τα ήθη κι έθιμα, και οι αντιλήψεις 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γίνονται καταναλωτές και 

ταυτόχρονα συντηρούν τη βιοποικιλότητα (UNESCO, 2010). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων στον άνθρωπο είναι 

δυνατόν να ρυθμίζουν και να επηρεάζουν την καθημερινότητά του, αλλά και τη 

μελλοντική του εξέλιξη και πορεία πάνω στη Γη. Αυτό γίνεται περισσότερο ξεκάθαρο 

με τις τέσσερις παροχές που προσφέρονται από το φυσικό πλούτο, για τις οποίες έγινε 

μικρή αναφορά σε προηγούμενη ενότητα της εργασίας. Αυτές είναι τα φυσικά αγαθά, 

η ασφάλεια, η υγεία και η διατήρηση υγιών σχέσεων σε μια κοινότητα. Τα 

φυσικά/βασικά αγαθά (basic goods), στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως το 

κατάλυμα, η ένδυση, τα καύσιμα είναι η πρώτη κατηγορία παροχών. Εν συνεχεία 

ακολουθεί η ασφάλεια (security), η οποία αναφέρεται κυρίως στις επιλογές 

πρόσβασης που έχει ο άνθρωπος στα φυσικά/βασικά αγαθά. Πολύ σημαντικό είναι 

και το αγαθό της υγείας (health) που εξασφαλίζει η διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Αυτό κυρίως σχετίζεται με την ύπαρξη καθαρής και υγιούς ατμόσφαιρας, καλής 

ποιότητας πόσιμου νερού και την ύπαρξη φυσικών φαρμάκων. Παράλληλα, η 

ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται από την απώλεια της βιοποικιλότητας και από τις 

αλλαγές στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η βιοποικιλότητα προσφέρει 

σημαντικά οφέλη στην ανθρώπινη υγεία. Κάποια από αυτά εντοπίζονται στον τομέα 

της ψυχολογικής και φυσιολογικής υγείας του ανθρώπου. Πληθαίνουν οι ενδείξεις 

κατά τις οποίες  όχι μόνο η έκθεση στη φύση, αλλά και η επαφή του ανθρώπου με 

διαφορετικούς φυσικούς οικοτόπους καθώς και πολλά διαφορετικά είδη, έχουν 

σημαντικές θετικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, χρόνιες 

αλλεργίες και φλεγμονώδεις νόσοι αυξάνονται στα αστικά κέντρα. Η ραγδαία και 

συνεχής απώλεια της μικροβιακής βιοποικιλότητας επηρεάζει την ανθρώπινη 

μικροχλωρίδα, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έρχεται αντιμέτωπος με ποικιλία 

φλεγμονών που οφείλονται σε ασθένειες. Ενώ, ενισχύεται η άποψη ότι η μετάδοση 

πολλών νόσων είναι δυνατόν να ελαττωθεί σε οικοσυστήματα με αυξημένη 

βιοποικιλότητα σε σχέση με αυτά που έχουν περιορισμένη (Sandifer, Sutton-Grier, & 

Ward, 2015). Τέλος, οι καλές κοινωνικές σχέσεις και η ελευθερία της επιλογής και 

της δράσης είναι αξιόλογα χαρακτηριστικά των παροχών της βιοποικιλότητας που 

συντελούν στην κοινωνική συνοχή της κοινότητας (UNESCO, 2010), 

1.5 Απειλές στη βιοποικιλότητα 

Παρά το ότι, ενώ  η εξάλειψη της βιοποικιλότητας μπορεί να οφείλονταν κατά ένα 

ποσοστό σε φυσικούς παράγοντες όπως ξηρασίες, ασθένειες, πυρκαγιές, εκρήξεις 
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ηφαιστείων, σεισμούς, έντονες βροχοπτώσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα που δε 

μπορούσε να ελέγξει ο άνθρωπος, η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι εξίσου και 

κάποιες φορές περισσότερο υπεύθυνη γι αυτή την κατάσταση. Έτσι, ο άνθρωπος, με 

την αλόγιστη καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων, με τις κατασκευές, την 

αστικοποίηση και γενικότερα με όλες τις απερίσκεπτες δράσεις του προς τη φύση με 

απώτερο στόχο το κέρδος και την υλική πρόσκαιρη ικανοποίησή του, θεωρείται ο 

βασικότερος παράγοντας που απειλεί τη διατήρηση της βιοποικιλότητας πάνω στον 

πλανήτη Γη (UNESCO, 2010). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αξιολόγηση της Χιλιετίας εντοπίζει τις κυριότερες άμεσες 

αιτίες για τη μείωση της βιοποικιλότητας και τις περιγράφει στις παρακάτω 

κατηγορίες. α) η καταστροφή ή η αλλαγή και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, 

περιλαμβανομένων των αλλαγών χρήσεων γης (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, λόγω 

απόδοσής τους στη γεωργία), των διευθετήσεων των ποταμών και των απολήψεων 

νερού από αυτούς, της ανάπτυξης υποδομών, της απώλειας των κοραλλιογενών 

σχηματισμών και της βλάβης στους πυθμένες των θαλασσών από συρόμενα 

αλιευτικά εργαλεία. β)  η εισβολή ξενικών ειδών, η οποία έχει αυξηθεί από τις όλο 

και περισσότερες μετακινήσεις λόγω εμπορίου και ταξιδιών, περιλαμβανομένου και 

του τουρισμού. Καθώς επίσης και γ) η υπερεκμετάλλευση των ειδών και των 

φυσικών πόρων μέσω της συγκομιδής τους, νόμιμης ή παράνομης. Παραδείγματα 

αυτής της κατηγορίας αποτελούν το παράνομο κυνήγι, το εμπόριο ειδών αλλά και η 

υπεραλίευση, η οποία έχει αναγνωριστεί ως μάλλον η μεγαλύτερη απειλή που 

αντιμετωπίζουν οι θάλασσες σήμερα. δ) Οι ασθένειες αποτελούν μια εξίσου 

σημαντική κατηγορία δεδομένου ότι η εξάπλωση των παθογόνων οργανισμών 

διευκολύνεται από τις μετακινήσεις, το εμπόριο και τις μονοκαλλιέργειες (ΥΠΕΚΑ, 

2014). ε) Παράλληλα, τα φυτοφάρμακα επιδρούν σημαντικά στην απώλεια της 

βιοποικιλότητας. Το 24,5% των ειδών που είναι ευάλωτα ή κινδυνεύουν, απειλείται 

από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα όπως τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα. 

Στοιχεία από τον ευρωπαϊκό χώρο υποδεικνύουν μεγάλη μείωση της ποικιλότητας 

των ειδών άγριας ζωής σε όλες τις ομάδες οργανισμών που μελετήθηκαν. Έτσι, το 

27% των υπό παρακολούθηση πληθυσμών θηλαστικών στην Ευρώπη βρίσκονται σε 

μείωση, ενώ ακόμα και αυτός ο αριθμός ενδεχομένως κρύβει μία ακόμα χειρότερη 

τάση, καθώς η κατάσταση για το 33% των ειδών θηλαστικών είναι άγνωστη. Ακόμα 

χειρότερη διαγράφεται η κατάσταση για ορισμένα εξαιρετικά ευάλωτα είδη όπως τα 

αμφίβια ή οι λιβελούλες. Παρά τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο πληροφοριών για τα 

σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από τα χημικά φυτοφάρμακα, μέχρι τώρα δεν 

έχει γίνει καμία ουσιαστική αλλαγή πολιτικής ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους 

στο περιβάλλον (Greenpeace, x.x) Τέλος, δύο ακόμη αξιοσημείωτες κατηγορίες είναι 

αυτή της  ρύπανσης (ατμοσφαιρική, χερσαία και υδάτινη) από διάφορες εκπομπές και 

απόβλητα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η βιομηχανία, η αστική ανάπτυξη, οι 

μεταφορές και η ναυσιπλοΐα, η γεωργία, περιλαμβανομένων και των διαφόρων 

ατυχημάτων, αλλά και η κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί τον πιο αβέβαιο αλλά 

και τον πιο δύσκολα αναστρέψιμο παράγοντα (ΥΠΕΚΑ, 2014). 

Καταλήγοντας, έτσι στο συμπέρασμα ότι, η υπερεκμετάλλευση της βιοποικιλότητας 

του επίγειου οικοσυστήματος από τον άνθρωπο μέσω μη βιώσιμων δράσεων του στο 
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κυνήγι, στο ψάρεμα και στην εξόρυξη φυσικών υλικών αυξάνει το οικολογικό 

αποτύπωμα. Παράλληλα, η μόλυνση που λαμβάνει χώρα όταν ο άνθρωπος αποβάλλει 

περισσότερα απόβλητα από αυτά που μπορεί να απορροφήσει το οικοσύστημα 

προκαλεί διατάραξη της ισορροπίας. Έτσι, τα αέρια του θερμοκηπίου, τα αγροτικά 

και τοξικά απόβλητα, τα λιπάσματα επηρεάζουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα 

(UNESCO, 2010). 

1.6 Προστασία βιοποικιλότητας 

Η ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας δεν είναι ρομαντισμός. Είναι η 

σημαντικότερη προτεραιότητα του ανθρώπου, προτεραιότητα που αφορά όλους τους 

ανθρώπους στον πλανήτη µας, και που για πρώτη φορά συναντάμε στην ιστορία µας. 

Οι λύσεις πρέπει να αναζητηθούν σε όλα τα επίπεδα: διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, 

τοπικό και ατομικό επίπεδο. Έτσι, η σύμβαση CBD καλύπτει το σύνολο της άγριας 

φύσης και σκοπεύει στη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και των 

φυσικών ενδιαιτημάτων τους, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των 

απειλούμενων και τρωτών ειδών, των εύθραυστων και απειλούμενων ενδιαιτημάτων, 

των μεταναστευτικών ειδών όπως και των ειδών και ενδιαιτημάτων των οποίων η 

διατήρηση απαιτεί τη συνεργασία πολλών κρατών. Εκτός όμως από τη διεθνή 

συνεργασία σε κάθε κράτος πρέπει να υπάρχουν νόμοι και να λαμβάνονται μέτρα για 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας που να παρακολουθούν, να προστατεύουν και να 

διατηρούν την ποικιλότητα ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων και να μειώνουν τους 

κινδύνους που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό γίνεται µε την 

ίδρυση προστατευόμενων περιοχών, µε τη σύνταξη καταλόγων απειλουμένων ειδών, 

µε τον έλεγχο του τρόπου που γίνονται τα έργα και των δραστηριοτήτων που 

επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα καθώς και των επιπτώσεών τους, αλλά και µε τη 

προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και κυρίως οι νέοι σε θέματα που 

αφορούν στη βιοποικιλότητα (LaRoute, x.x). 

Η συμμετοχή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σημαίνει ότι είμαστε ενεργοί και 

πληροφορημένοι πολίτες, συμμετέχοντας σε εθελοντικές δραστηριότητες. Κατά 

συνέπεια, οι αγρότες μπορούν να εφαρμόζουν αειφορικές μεθόδους καλλιέργειας, 

όπως αμειψισπορά, ελάχιστη δυνατή χρήση λιπασμάτων, χρήση βιολογικών μεθόδων 

καταπολέμησης ασθενειών και παρασίτων, καθώς και αποφυγή των 

μονοκαλλιεργειών. Οι ασχολούμενοι µε τη δασοπονία μπορούν να αποφεύγουν τη 

χρήση ξενικών ειδών καθώς και τις μονοκαλλιέργειες παραγωγικών δένδρων, να 

επιτρέπουν τις φυσικές διαδικασίες αναγέννησης των δασών και να µην 

καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον των δασών. Οι βιομηχανίες θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους περιορισμού όλων των ρύπων, και 

οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή να 

µην υπερεκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους, να µην επιβαρύνουν τα φυσικά 

οικοσυστήματα και να µην αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των τοπίων. Παράλληλα, 

μποϋκοτάροντας προϊόντα που προέρχονται από απειλούμενα είδη της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας, όπως το ελεφαντόδοντο, οι τσάντες από δέρμα κροκόδειλου, οι 

γούνες από µη εκτρεφόμενα ζώα και αντικείμενα φτιαγμένα από τροπική ξυλεία, 

βοηθάμε να σταματήσει αυτό το εμπόριο. (LaRoute, x.x) 
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Είναι μεγάλη πρόκληση ο υπολογισμός της αξίας της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα η 

οικονομική της αξία σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα, 

όπως η τροφή, η ρύθμιση του κλίματος και πολλά άλλα. Είναι δυνατόν λαμβάνοντας 

υπόψη τις τιμές της αγοράς των προϊόντων να υπολογιστεί η οικονομική αξία των 

υπηρεσιών (π.χ τροφή, ξύλα, φαρμακευτικά προϊόντα κ.α Γενετικές πηγές φυτών, 

ζώων, μυκήτων και μικροοργανισμών χρησιμοποιούνται για ποικίλους σκοπούς 

συμπεριλαμβανομένου τα φάρμακα και τα καλλυντικά (UNESCO, 2010). 

1.7 Βιοποικιλότητα και Ελλάδα 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο και 

την Ευρώπη με, ταυτόχρονα, πολύ υψηλό βαθμό ενδημισμού (ΥΠΕΚΑ, 2014). Η 

Ελλάδα διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η βιοποικιλότητα 

οφείλεται στη γεωλογική της ιστορία, στις κλιματικές συνθήκες, και κυρίως στη 

γεωγραφική της διαμόρφωση και θέση. Η γεωγραφική της θέση προσέλκυσε στο 

παρελθόν μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων από τη Μεσόγειο, την Ευρώπη, την Ασία 

και τη βόρεια Αφρική.  

Για παράδειγμα στη χώρα μας βρίσκουμε πολλούς τύπους χλωρίδας: τη μεσογειακή 

χλωρίδα κατά μήκος των ακτών και στα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, τη 

μεσοευρωπαϊκή ή ευρασιατική χλωρίδα που κυριαρχεί στις ορεινές περιοχές της 

κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, είδη φυτών της λεγόμενης ιρανοκασπιακής ή 

ποντιακής χλωρίδας που συναντώνται στη Θράκη και στα νησιά του 

βορειοανατολικού Αιγαίου. Επίσης, υπάρχουν στην Κρήτη είδη φυτών που 

προέρχονται από τη βορειοαφρικανική χλωρίδα. Υπάρχουν όμως και φυτά που 

εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τύπο του εδάφους. Έτσι, ανάλογα με το έδαφος, 

έχουμε: αμμόφιλη, βραχόφιλη, αλόφιλη, υγρόφιλη, ελοφυτική, παραποτάμια και 

παρόχθια βλάστηση. Είναι γνωστό από παλαιογεωγραφική άποψη ότι οι παγετώνες 

που κάλυπταν την Ευρώπη κατά τις διάφορες γεωλογικές περιόδους δεν έφτασαν στη 

χώρα μας. Έτσι, κατ’ αυτές τις περιόδους, πολλά είδη οργανισμών της κεντρικής και 

της βόρειας Ευρώπης μετανάστευσαν νοτιότερα. Έφτασαν μέχρι την Ελλάδα, όπου 

εγκαταστάθηκαν αλλά και διασταυρώθηκαν με τα είδη που προϋπήρχαν και 

δημιούργησαν είτε πληθυσμούς του είδους τους είτε υβρίδια με τα προϋπάρχοντα 

είδη. Με αυτό τον τρόπο η γενετική τους βιοποικιλότητα αυξήθηκε (National 

Geographic, Τόμος 1, 2014).  

Παράλληλα, έχουν αναγνωριστεί πάνω από 1200 είδη σπονδυλωτών ζώων και 

περίπου 30.000 είδη ασπόνδυλων. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 50.000 είδη ζώων, με  

έναν ενδημισμό που φτάνει το 25% περίπου. Η πλειοψηφία των ειδών ανήκουν στα 

έντομα, τα οποία είναι και τα πλέον άγνωστα. Ενδεικτικά για την ομάδα των 

Κολεοπτέρων τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει καταγραφή συγκεντρωτικών 

στοιχείων για ορισμένες μόνο οικογένειες και για τη νότια Ελλάδα κυρίως. Παρόλα 

αυτά έχουν γίνει γνωστά μόνο τα 649 ενδημικά είδη (Πίκολου, 2007). 

Το 1999, κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ ένα προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και 

Εθνικών Σχεδίων Δράσεων, από το Ζωολογικό Μουσείο του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είχε αναλάβει το συντονισμό της 

εφαρμογής της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα στην Ελλάδα. Η διάρκεια 
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της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα είναι 15 έτη. Ταυτόχρονα, όμως, 

τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δράσεις και πέραν αυτού 

του ορίζοντα. Η επιτυχής υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής προϋποθέτει τη 

συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής της. Υπεύθυνος 

φορέας, τόσο για την Εθνική Στρατηγική όσο και για το συντονισμό των 

εμπλεκόμενων υπουργείων, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Η Εθνική Στρατηγική θα αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια, μετά 

τη σύνταξη εκθέσεων για την πορεία υλοποίησής της από αρμόδια υπηρεσία, η οποία 

θα οριστεί από το ΥΠΕΚΑ εντός του πρώτου έτους εφαρμογής της. Ειδικά για την 

πρώτη αναθεώρηση, αυτή προβλέπεται να παραταθεί μέχρι το 2020, ώστε να 

συνδυαστεί με την περίοδο εφαρμογής τόσο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη 

Βιοποικιλότητα όσο και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιοποικιλότητα του ΟΗΕ 

και των συναφών στόχων. Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα εξειδικεύεται 

και υλοποιείται μέσα από τα Σχέδια Δράσης, τα οποία ορίζονται με πενταετή 

διάρκεια (ΥΠΕΚΑ, 2014). 

1.8 Ιστορική αναδρομή-Χρονολογίες «σταθμοί» για τη βιοποικιλότητα 

Η κατανόηση της ιστορίας της ποικιλότητας και των μακροχρόνιων εξελικτικών 

διαδικασιών που παράγουν τη βιοποικιλότητα οφείλεται ολοκληρωτικά στην 

ποιότητα των παλαιοντολογικών δεδομένων. Ερωτήματα για αυτή την  ποιότητα 

προκύπτουν από την έλλειψη καταγραφής των πετρωμάτων, ακρίβεια στην 

ταξινόμηση, στην συσχέτιση και τη χρονολόγηση, αλλά και η ποσότητα και η 

διατήρηση των υπολειμμάτων των πετρωμάτων συντελούν στη δυσκολία της 

ολοκληρωμένης ιστορικής ανασκόπησης (Sepkoski, 1997). Μαθαίνοντας για την 

βιοποικιλότητα μέσω της ιστορικής οπτικής, ο αναγνώστης μπορεί  να κατανοήσει  τα 

χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας, είτε αυτά προέρχονται από τη φύση είτε από 

τον άνθρωπο, από το παρελθόν, στο πέρασμα των ετών μέχρι και σήμερα, στο παρόν. 

Ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να αναλύσει τις απαντήσεις σε θέματα 

βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της διαθέσιμης γνώσης, της τεχνολογίας, των 

αντιλήψεων, ή των πολιτιστικών προσδοκιών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 

παρελθόν και από τις τρέχουσες συνθήκες, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να 

κατανοήσει πώς οι τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες έχουν λάβει τις αποφάσεις της 

διαχείρισης της βιοποικιλότητας και τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών (UNESCO, 

2014). 

Ο πλανήτης Γη υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια 

χρόνια. Από καταγραφές πετρωμάτων στα πλαίσια ερευνών, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, πέντε σημαντικές εξαλείψεις επηρέασαν τη βιοποικιλότητα στην 

παγκόσμια ιστορία (UNESCO, 2010). Η πρώτη μαζική εξαφάνιση έλαβε χώρα την 

Σιλούριο Περίοδο πριν από 444 εκατομμύρια (Παλαιοζωϊκός Αιώνας). Η έλλειψη 

οξυγόνου αποτέλεσε σημαντική αιτία του φαινομένου. Το κλίμα άλλαξε από θερμό 

σε ψυχρό και στην υπερήπειρο Γκοντβάνα σχηματίστηκαν οι μεγάλοι παγετώνες. 

Κατά περιόδους, η στάθμη της θάλασσας έπεφτε, ενώ άλλες φορές ύδατα φτωχά σε 

οξυγόνο ανέρχονταν από τα βάθη του ωκεανού. Σχεδόν όλα τα θαλάσσια ζώα 

επηρεάστηκαν και το 85% των ειδών αφανίστηκε. Η δεύτερη έλαβε χώρα την 

Λιθανθρακοφόρο Περίοδο, πριν από 359 εκατομμύρια χρόνια (Παλαιοζωϊκός 
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Αιώνας). Το κλίμα έγινε ψυχρότερο και τα φτωχά σε οξυγόνο ύδατα ήρθαν στην 

επιφάνεια. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι το ψύχος οφειλόταν σε πρόσκρουση 

μετεωρίτη. Το 80% των ειδών αφανίστηκε. Η τρίτη μαζική εξαφάνιση έλαβε χώρα 

την στο όριο μεταξύ Πέρμιας και Τριαδικής Περιόδου, πριν από 251 εκατομμύρια 

χρόνια (Μεσοζωϊκός Αιώνας). Ένα ηφαίστειο στη Σιβηρία εκτόξευσε 2 εκατομμύρια 

κυβικά χιλιόμετρα λάβας. Σκόνη και τέφρα σκίασαν τον ήλιο και η στάθμη της 

θάλασσας υποχώρησε, έτσι ώστε μόνο το 13% της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας να 

καλύπτεται από νερό. Το 95% των ειδών αφανίστηκε. Η τέταρτη μαζική εξαφάνιση ή 

Αινιγματικός αφανισμός, έλαβε χώρα στο όριο Τριαδικής και Ιουρασική Περιόδου, 

πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια (Μεσοζωϊκός Αιώνας). Η στάθμη της θάλασσας 

φαίνεται να έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Ίσως να υπήρξε μία έξαρση στην 

ηφαιστειακή δραστηριότητα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για άνοδο της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περί το 80% όλων των ειδών αφανίστηκε. 

Η πιο γνωστή εξαφάνιση είναι αυτή των δεινοσαύρων κατά τη διάρκεια της πέμπτης 

μαζικής εξαφάνισης ή του Πυρηνικού Χειμώνα στο όριο μεταξύ Κρητιδικής με 

Τριτογενή Περίοδο, πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια (Καινοζωϊκός Αιώνας). Ισχυρές 

ηφαιστειακές εκρήξεις στην περιοχή της σημερινής Ινδίας απελευθέρωσαν μεγάλες 

ποσότητες τέφρας και αερίων. Επιπλέον, ένας μετεωρίτης με διάμετρο 10 χλμ. 

προσέκρουσε στη Γη και προκάλεσε παγκόσμιο «πυρηνικό χειμώνα» Το 75% όλων 

των ειδών αφανίστηκε (Καλλίνης, 2015). Δυστυχώς, τα τελευταία πενήντα χρόνια η 

ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αυξήσει ραγδαία τα επίπεδα του φυσικού αφανισμού 

των ειδών και υπολογίζεται ότι είναι 100 με 1000 φορές πιο έντονη. Αυτό έχει ως 

επακόλουθο το γεγονός οι ρυθμοί εξαφάνισης ειδών να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς 

της εμφάνισης νέων ειδών καταλήγοντας έτσι σε απώλεια του ιστού της 

βιοποικιλότητας και ουσιαστικά ο άνθρωπος να γίνεται μάρτυρας της έκτης μαζικής 

εξαφάνισης  (UNESCO, 2010). 

Στα τέλη του 1960, ο όρος «βιοποικιλότητα» επινοήθηκε από τον Αμερικανό 

περιβαλλοντολόγο  Raymond F. Dasmann (National Geographic, Τόμος 1, 2014). Το 

1966 η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) δημοσίευσε τον πρώτο 

κατάλογο απογραφής γνωστό ως Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών. Η 

δημοσίευση αυτή ήταν αρκετά σημαντική και ουσιαστική. Η επιστήμη και οι 

λειτουργοί της έπρεπε να σταθούν αρωγοί στη λήψη αποφάσεων σε θέματα σχετικά 

με τη διατήρηση της ποικιλότητας (Meine, Soule, & Noss, 2006). Αργότερα, το 1980, 

ο βιολόγος Thomas Ε. Lovejoy   εισήγαγε τον όρο «βιοποικιλότητα» στην 

επιστημονική κοινότητα. Όμως, η βιοποικιλότητα έγινε περισσότερο γνωστή μέσα 

από τις διαλέξεις και τα βιβλία των Walter W. Rosen το 1985 και  Edward O. Wilson 

το 1988 (University of Wisconsin - Green Bay, x.x, WWF, x.x). Η έννοια της 

βιολογικής ποικιλότητας απέκτησε ενδιαφέρον στους κύκλους των οικολόγων τη 

δεκαετία του 1970. Ταυτόχρονα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 η Εθνική Πράξη 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής απαιτεί ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην 

ομοσπονδιακή λήψη αποφάσεων. Σημαντικοί νόμοι που θεσμοθετήθηκαν την περίοδο 

αυτή, διεύρυναν τον ρόλο των βιολόγων στη διατήρηση και την προστασία του 

περιβάλλοντος περιλαμβάνουν την Πράξη Προστασίας  Θαλάσσιων Θηλαστικών 

(1972), την Πράξη Διαχείρισης για την παράκτια ζώνη (1972), την Πράξη για το 

καθαρό νερό (1972), την Πράξη Σχεδιασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
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Δάσους και Λιβαδικών εκτάσεων (1974), τον Νόμο Εθνικής διαχείρισης των δασών 

(1976), και την Ομοσπονδιακή Πράξη Διαχείρισης Πολιτικής Γης (1976). Οι ρόλοι 

και οι αρμοδιότητες των βιολόγων επεκτείνονται και παραπέρα με δημιουργία 

διαφόρων προγραμμάτων και συμβάσεων όπως η UNESCO Man και το Πρόγραμμα 

Βιόσφαιρα (1970), η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας (1975), και η Σύμβαση για Υγροτόπους Διεθνούς 

Σημασίας (ή «Σύμβαση Ramsar»)(1975). Τρία χρόνια μετά το 1978 οι Bruce Wilcox, 

Thomas Lovejoy ήταν ανάμεσα σε αυτούς που μετείχαν στη σύγκληση του 1ου 

Διεθνούς Συνεδρίου για τη Βιολογία της Διατήρησης. Τότε ξεκίνησε ο χώρος των 

βιολόγων και των οικολόγων να κρούει τον κώδωνα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων 

σε σχέση με τη διατήρηση της ποικιλότητας στα τροπικά δάση και αυτό κράτησε 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 με πολλά άρθρα, βιβλία και επιστημονικές 

εκθέσεις (Meine, Soule, & Noss, 2006). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το 

θέμα της ποικιλομορφίας της ζωής αποτέλεσε θέμα έρευνας για επιστήμονες και 

ακτιβιστές. Οι δράσεις για να σωθούν τα είδη υπό εξαφάνιση, ειδικά τα πιο 

χαρισματικά είδη της πανίδας και χλωρίδας, όπως τα θηλαστικά, τα πτηνά, υπέροχα 

δέντρα ή ποώδη φυτά με όμορφα λουλούδια, ήταν μέρος της παράδοσης που 

σχετίζονταν με τη δημιουργία εθνικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών, τα 

οποία, εκτός από τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδα, είχαν ως στόχο την 

προστασία των τοπίων και των γεωλογικών χαρακτηριστικών μεγάλης ομορφιάς 

(Franco, 2013). H ανησυχία για τον ρυθμό με τον οποίο τα είδη χάνονται στα 

οικοσυστήματα, οδήγησε σε έρευνες που δείχνουν ότι οι οργανισμοί μπορούν να 

επηρεάσουν τη φυσική διαμόρφωση των οικοσυστημάτων και την παραγωγικότητα 

τους. Οι εν λόγω έρευνες προτείνουν ότι η απώλεια ορισμένων μορφών ζωής θα 

μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τη δομή και τη λειτουργία ολόκληρων 

οικοσυστημάτων (Cardinale, και συν., 2012). 

Τον Μάιο του 1985 πραγματοποιήθηκε το 2
ο
 Διεθνές Συνέδριο για τη Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας. Επιστέγασμα του συνεδρίου ήταν η οργάνωση της δράσης για την 

Ένωσης για τη Βιολογία της Διατήρησης (Society of Conservation Biology - SCB). 

Την ίδια χρονιά στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Φόρουμ για τη 

Βιοποικιλότητα, το οποίο μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Τα πρακτικά του συγκεκριμένου φόρουμ με τον τίτλο Βιοποικιλότητα, 

αποτελούνται από 60 άρθρα που έχουν γραφτεί από κορυφαίους επιστήμονες του 

χώρου, που ήταν παρόντες στο φόρουμ, μεταξύ των οποίων ήταν ο Wilson, ο Paul R. 

Ehrlich, ο Norman Myers, ο David Ehrenfeld, ο Robert E. Jenkins, ο Thomas E. 

Lovejoy, ο Lester R. Brown, ο Michael Soule, και ο James Lovelock (Franco, 2013). 

Η ανάπτυξη της δράσης  του SCB αποδείχτηκε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

επιτυχία του περιοδικού Conservation Biology, που γρήγορα έγινε απαραίτητο 

ανάγνωσμα για όσους εμπλέκονται σε δράσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας (Meine, Soule, & Noss, 2006). 

Τη δεκαετία του 1990, αρκετές διεθνείς πρωτοβουλίες επικεντρώθηκαν στο 

ειδικότερο ζήτημα του πώς η ποικιλομορφία της ζωής διαμορφώνει τις επιπτώσεις 

στα οικοσυστήματα. Η επιστημονική επιτροπή για τα προβλήματα του περιβάλλοντος 

(Scientific Committee on Problems of the Environment - SCOPE) παρήγαγε ένα 
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ιδιαίτερο βιβλίο επανεξέτασης της κατάστασης των γνώσεων σχετικά με τη 

βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων (Biodiversity and Ecosystem 

Functioning). Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανέθεσε την 

Παγκόσμια Εκτίμηση της Βιοποικιλότητας (Global Biodiversity Assessment) για να 

αξιολογήσει την κατάσταση των γνώσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της στις διαδικασίες του οικοσυστήματος και του 

τοπίου. Με βάση τις πρώτες μελέτες των επιπτώσεων της βιοποικιλότητας στα 

οικοσυστήματα,  το Diversitas, ένα διεθνές πρόγραμμα αφιερωμένο στην επιστήμη 

της βιοποικιλότητας, παράγει μια παγκόσμια ατζέντα για την έρευνα (Cardinale, και 

συν., 2012). 

Ωστόσο, το 1992, στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, η βιοποικιλότητα αναδείχθηκε σε 

κυρίαρχο θέμα από πολιτικούς, ειδικούς επιστήμονες και απλούς πολίτες. Εκεί 

υπογράφηκε για πρώτη φορά η Σύμβαση για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, ένα 

διεθνές νομικό πλαίσιο (UNESCO, 2014). Στο Συνέδριο που κατέληξε στη Σύμβαση 

για τη Βιολογικής Ποικιλότητας (Convention of Biological Diversity - CBD), υπήρξε 

ενδιαφέρον για την κατανόηση του πώς η απώλεια της βιοποικιλότητας μπορεί να 

επηρεάσει τη δυναμική και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, καθώς και την 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Μεγάλες διεθνείς ερευνητικές πρωτοβουλίες 

σχηματίστηκαν. Εκατοντάδες πειράματα διεξήχθησαν σε οικοσυστήματα σε όλο τον 

κόσμο. Νέες οικολογικές θεωρίες αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των εθνών του κόσμου δήλωσε ότι οι ανθρώπινες ενέργειες συνετέλεσαν 

σε φαινόμενα υποβάθμισης των οικοσυστημάτων της Γης, της εξάλειψης των 

γονιδίων, ειδών και βιολογικών χαρακτηριστικών με ανησυχητικό ρυθμό (Cardinale, 

et al., 2012). Τα κύρια αντικείμενα αυτού του συνεδρίου ήταν η διατήρηση της 

βιολογικής ποικιλότητας, η βιώσιμη χρήση των στοιχείων της και η δίκαιη κι έντιμη 

κατανομή των πλεονεκτημάτων της χρήσης των γενετικών πόρων. Ο οικονομικός 

μηχανισμός του CBD  στηρίζει την ανάπτυξη των χωρών ώστε να εκπληρώνονται οι 

δεσμεύσεις τους στο CBD. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται Global Environment 

Facility (GEF), και μέσω αυτού πάνω από 122 χώρες έχουν βελτιώσει την ικανότητα 

βιοασφάλειας τους (UNESCO, 2010).  

Το 2000 τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν τα Millennium Development Goals (MDGs). 

Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνονται η διατήρηση της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας, η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, η βελτίωση της υγείας και 

των συνθηκών υγιεινής, ενδυνάμωση της ισότητας των δύο φύλων κ.α (UNESCO, 

2010). 

Επιπλέον, το 2001, οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) έθεσαν ως στόχο να αναχαιτίσουν την απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ 

έως το 2010, ενώ, το 2002, οι ηγέτες 130 κρατών δεσμεύτηκαν να μειώσουν δραστικά 

το ρυθμό απώλειας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2010 

(ΥΠΕΚΑ, 2014). 

Το 2005 όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα της εργασίας, ο Οργανισμός των 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) δημοσίευσε την «Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων της 
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Χιλιετίας» που πέρασε. Σύμφωνα με αυτή οι επιστήμονες  κατέληξαν τελικά κι 

εκτίμησαν ότι υπάρχουν σήμερα 3 έως 30 εκατομμύρια είδη ζωντανών οργανισμών. 

Από αυτά έχουν αναγνωριστεί και ταξινομηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια. Επίσης, 

τόνισαν ότι η βιοποικιλότητα μειώνεται παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα 

επόμενα 30 χρόνια θα εξαλειφθούν το 25% των θηλαστικών και το 12% των πτηνών 

σε όλο τον πλανήτη (National Geographic, Τόμος 1, 2014). 

Τον Μάιο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το κείμενο "Halting 

Biodiversity Loss by 2010 – and Beyond: Sustaining ecosystem services for human 

well-being" . Εκεί υπογραμμιζόταν η σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας 

ως προαπαιτούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και το πρώτο εργαλείο για τη 

δημιουργία λεπτομερούς Σχεδίου Δράσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EU 

Biodiversity Action Plan. 

Η Ευρώπη είχε θέσει ως στόχο την ανακοπή της φθίνουσας πορείας της 

βιοποικιλότητας έως το 2010. Μάλιστα, το 2010 χαρακτηρίστηκε Παγκόσμιο Έτος 

Βιοποικιλότητας. Από πρόσφατες εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος  προκύπτει ότι δεν παρατηρήθηκε εμφανής πρόοδος στην κατεύθυνση 

του στόχου για ανακοπή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας (National 

Geographic, Τόμος 1, 2014). Δυστυχώς, ο στόχος που είχε τεθεί από την Ευρώπη για 

την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν επιτεύχθηκε.  Για 

το λόγο αυτό, στη Συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος, που έγινε 

τον Μάρτιο 2010 στις Βρυξέλλες, συμφωνήθηκε μια μεγάλη κοινή προσπάθεια για 

την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των 

οικοσυστημάτων, με παράλληλη προώθηση της αποκατάστασής της σε διεθνές 

επίπεδο ως το 2020. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η 10η Συνάντηση των κρατών-

μελών στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας από τις 18 μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2010. Η 

συνάντηση συνέπεσε με το Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, γεγονός που της απέδωσε 

και συμβολικό χαρακτήρα. Συμμετείχαν, περίπου, 18.000 εκπρόσωποι κρατών και 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν συνεργάτες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου 

Εξωτερικών και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με 

το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την προστασία της βιοποικιλότητας για την περίοδο 

2011-2020 και με ορίζοντα το έτος 2050, καθώς και με το Πρωτόκολλο για την 

Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και την Κατανομή των Ωφελειών (ΥΠΕΚΑ, 

www.ypeka.gr, x.x) Οι στρατηγικοί στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου ήταν 13 και 

αρκετά σημαντικοί ώστε να αναφερθούν στην παρούσα εργασία.  

 Αύξηση της επιστημονικής γνώσης 

 Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου 

 Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών 

 Διατήρηση γενετικών πόρων 

 Συνέργεια πολιτικών με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

 Διατήρηση ποικιλότητας τοπίου 

 Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή 

 Βιοποικιλότητα και εισβολικά/ξενικά είδη 
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 Διεθνής και διακρατική συνεργασία 

 Δημόσια διοίκηση και προστασία της βιοποικιλότητας 

 Ενσωμάτωση διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της 

κοινωνίας 

 Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

 Αποτίμηση οικοσυστημικών υπηρεσιών και προβολή της αξίας της 

Ελληνικής βιοποικιλότητας (ΥΠΕΚΑ, 2014). 

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια προτείνει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 

μηχανισμού, ο οποίος θα επεμβαίνει και σε διασυνοριακές περιοχές ή καταστάσεις, 

όπου δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία (ΥΠΕΚΑ, www.ypeka.gr, x.x). 
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Κεφάλαιο 2. Αγροβιοποικιλότητα 

2.1 Εισαγωγή 

Η αγροβιοποικιλότητα χαρακτηρίζει και περιγράφει την σχέση που αναπτύξαμε με τη 

γη για να τραφούμε, να ντυθούμε και να ζήσουμε. Συχνά υπάρχουν αναφορές στην 

αγροβιοποικιλότητα που περιορίζονται απλά στην παραλλακτικότητα των 

καλλιεργούμενων φυτών (π.χ. ντόπιες ποικιλίες) και των εκτρεφόμενων ζώων (π.χ. 

αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων) (Αναστασιάδης, 2010). Το μεγαλύτερο μέρος 

του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές και εξαρτάται σε κάποιο βαθμό 

από τα παραδοσιακά γεωργικά συστήματα (Brookfield, Parsons, & Brookfield, 2003). 

Αλλά καθώς η πίεση για περισσότερη τροφή αυξάνεται, απαιτούνται καινοτόμες 

λύσεις με στόχο η βιοποικιλότητα να στηρίξει τη βιώσιμη γεωργία (Joshi, Wibawa, 

Beukema, Williams, & van Noordwijk, 2003).  

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της αγροβιοποικιλότητας, το ίδρυμα Προστασίας 

Παγκόσμιας Ποικιλίας Καλλιεργειών οργανώνει συλλογή και διατήρηση σπόρων. Το 

συγκεκριμένο ίδρυμα δημιουργήθηκε από τον FAO και έχει αναλάβει την ευθύνη για 

τη διασφάλιση «της συντήρησης της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών» (Μαρδίρης, 

και συν., x.x). Για τη διεύρυνση  της βάσης των γεωργικών και κηπευτικών πόρων 

και για τη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων, η  βιώσιμη χρήση των εν λόγω 

ιθαγενών και καλλιεργημένων πόρων είναι απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένων των 

γενετικών πόρων των ζώων και των φυτών. Ο συνολικός αριθμός βοτανικών φυτικών 

ειδών που καλλιεργούνται ως γεωργικά ή καλλιεργειών οπωροκηπευτικών 

υπολογίζεται σε περίπου 7.000. Ωστόσο, μόνο 30 μεγάλα είδη καλλιεργειών 

τροφοδοτούν τον κόσμο (Hammer, Arrowsmith, & Gladis, 2003). Αυτά όλα όμως 

αποτελούν μόνο ένα μέρος, σημαντικότατο βέβαια, της αγροβιοποικιλότητας. Για να 

καταλάβουμε καλύτερα το εύρος της αγροβιοποικιλότητας, ίσως αξίζει να την 

ορίσουμε ως τη βιοποικιλότητα που υπάρχει στα αγροτικά τοπία. Και να 

αναλογιστούμε ότι από το σύνολο της στεριάς του πλανήτη, το 27% καλλιεργείται 

και το 40% αποτελεί βοσκοτόπους. Δηλαδή, πάνω από το 65% της στεριάς είναι 

αγροτικά τοπία, που δέχονται κάποια διαχείριση σχετική με τη γεωργία 

(Αναστασιάδης, 2010).  

Από την άποψη της φυτικής γενετικής ποικιλομορφίας για τη διατροφή  και τη 

γεωργία, η  ποικιλία ⅰ) των καλλιεργούμενων φυτών, ⅱ) των άγριων συγγενών 

καλλιεργούμενων φυτών, ⅲ) των εναλλαγών μεταξύ των  καλλιεργούμενων  φυτών 

και των συγγενών τους και ⅳ) των ζιζανίων πρέπει να διαφοροποιηθεί. Ο αριθμός 

των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων αποτελεί  μόνο ένα μικρό 

μέρος όλων των γνωστών ζωικών και φυτικών ειδών. Σε κάθε είδος, η εξημέρωση 

έχει περιορίσει τη γενετική ποικιλομορφία σε χρήσιμους γενοτύπους, οι οποίοι είναι 

προσαρμοσμένοι σε  τοπικές συνθήκες. Μετά την έναρξη της εκβιομηχάνισης, η 

ποικιλία των εγχώριων καλλιεργειών και των εκτρεφόμενων ζώων μειώθηκε 

δραματικά στο επίπεδο των ειδών, όπως και στα υποείδη, στις ποικιλίες και στις 

φυλές. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για γενετικούς πόρους για να αναπτυχθούν νέες και 

βελτιωμένες ποικιλίες ή φυλές αυξήθηκε πολύ κι αναμένεται να αυξηθεί πολύ 

περισσότερο στο κοντινό μέλλον (Hammer, Arrowsmith, & Gladis, 2003). Η 

ελληνική αγροτική ποικιλομορφία, όχι μόνο βιολογικά αλλά και πολιτισμικά, σήμερα 
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είναι σοβαρά απειλούμενη. Οι συνέπειες, σε ολόκληρη την Ευρώπη, μιας σύγχρονης 

γεωργίας προσανατολισμένης στην αποτελεσματικότητα είναι ιδιαίτερα 

καταστροφικές σε μια χώρα που ανέκαθεν αντιμετώπισε σκληρές περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Οι πρωτοβουλίες διατήρησης είναι σπάνιες στην Ελλάδα. Υπάρχει μόνο 

ένας μικρός αριθμός ιδιωτικών έργων για τη διατήρηση ζωντανών πληθυσμών φυλών 

ζώων και παραδοσιακών καλλιεργούμενων σπόρων. Ο δημόσιος τομέας ασχολείται 

πρωτίστως με τη διατήρηση εκτός του χώρου σε τράπεζες γονιδίων. Μια συνολική 

εικόνα της πραγματικής κατάστασης όσον αφορά τη γεωργική ποικιλομορφία λείπει 

εντελώς. Αντιθέτως: λόγω κυρίως των οικονομικών περιορισμών, ο αυξανόμενος 

αριθμός νέων ανθρώπων χάνει το ενδιαφέρον του  ειδικά στις παραδοσιακές 

γεωργικές μεθόδους. Και ο αριθμός εκείνων που εξακολουθούν να είναι 

εξοικειωμένοι με τις παλιές φυλές και τη φροντίδα τους μειώνεται. Αλλά η κύρια 

πηγή της καινοτομίας της βιοποικιλότητας για βιώσιμη γεωργία είναι πιθανό να 

προέρχεται από προσεγγίσεις του οικοσυστήματος που συνδυάζουν την οικολογία, τις 

αγρονομικές και κηπευτικές τεχνολογίες και την κοινωνικοοικονομική ανάλυση για 

την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης και αειφόρων γεωργικών συστημάτων. 

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η διατήρηση της γεωργίας η οποία 

χρησιμοποιεί γεωργικές πρακτικές που διατηρούν μια μόνιμη ή ημιτελή οργανική 

κάλυψη εδάφους για αύξηση της ποιότητας του εδάφους, τη μείωση της χρήσης 

καυσίμων και την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας, η οποία βασίζεται σε 

βιολογικές εισροές, την ποικιλομορφία, τη διαχείριση των παρασίτων και τη 

γονιμότητα του εδάφους (Jackson, et al., 2007). 

2.2 Ορισμοί αγροβιοποικιλότητας 

Η έννοια της  αγροβιοποικιλότητα μπορεί να οριοθετηθεί μέσα σε διεπιστημονικά 

πλαίσια που αφορούν πολυάριθμα γνωστικά πεδία (αγρονομία, ανθρωπολογία, 

οικολογία, βοτανολογία, γενετική κλπ.).  Η αγροβιοποικιλότητα αποτελεί το θεμέλιο 

της βιώσιμης γεωργικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την ποικιλία των φυτών, των 

ζώων, των ψαριών, των δέντρων και των μικροβίων που χρησιμοποιούνται άμεσα ή 

έμμεσα για τη διατροφή και τη γεωργία. Η ανθρώπινη φυλή δεν θα μπορούσε να 

επιβιώσει χωρίς πρόσβαση σε αυτή την ποικιλομορφία, η οποία επιτρέπει στα φυτικά 

και ζωικά είδη και τα αγροοικοσυστήματα να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν στις 

μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες (Rudebjer, και συν., 2011).  Ο ορισμός 

αυτός αντανακλά τις σχέσεις που αναπτύσσονται στις ανθρώπινες κοινωνίες, καθώς 

επίσης και στις σχέσεις των καλλιεργούμενων φυτών και οικόσιτων ζώων στα 

οικοσυστήματα που αυτές αλληλοεπιδρούν (Batur & Santilli, 2012,2011). Επομένως, 

στην αγροβιοποικιλότητα, οι αγρότες και αλιείς έχουν κυρίαρχο ρόλο, τόσο στην 

διατήρηση της όσο και στον εμπλουτισμό της (Κορακάκη, 2017). 

Η αγροβιοποικιλότητα αποτελεί έννοια  ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο και 

αποτελεί υποσύνολο της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει  τους 

γενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία και περιγράφεται με τις ακόλουθες 

τρεις ομαδοποιημένες κατηγορίες. Αρχικά, περιλαμβάνει ποικιλίες συγκομιζόμενων 

καλλιεργειών, φυλές ζώων, είδη ψαριών και μη εξημερωμένων (άγριων) πτηνών μέσα 

στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση, βοσκότοπους, προϊόντα υλοτομίας, άγρια ζώα 

που θηρεύονται για τροφή ακόμη και στα υδάτινα οικοσυστήματα (π.χ. άγρια ψάρια). 
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Κατά δεύτερον, περιλαμβάνει μη συγκομιζόμενα είδη στα οικοσυστήματα παραγωγής 

που υποστηρίζουν την παροχή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους 

μικροοργανισμούς, όπως γαιοσκώληκες, επικονιαστές όπως οι μέλισσες,  άλλα 

έντομα, όπως οι πεταλούδες κ.α. Και κατά τρίτον, χαρακτηρίζεται από μη 

συγκομιζόμενα είδη στο ευρύτερο περιβάλλον που υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα 

παραγωγής τροφίμων (γεωργικά, ποιμενικά, δασικά και υδάτινα οικοσυστήματα) 

(FAO, 2005). 

Η αγροβιοποικιλότητα επίσης αναφέρεται σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλες τις 

φυλές των ζώων, στους άγριους προγόνους τους και στα είδη που αλληλεπιδρούν με 

και υποστηρίζουν αυτά τα είδη, μαζί με ολόκληρη την σειρά των περιβαλλόντων, 

μέσα στα οποία γίνεται πρακτική της γεωργίας (Jackson, Bawa, Pascual, & Perrings, 

2005). Η αγροβιοποικιλότητα περιλαμβάνει όλες τις καλλιέργειες και τα ζώα 

εκτροφής, μαζί με τα άγρια συγγενή τους ζώα, τα αλληλεπιδρώντα είδη-επικονιαστές, 

τα συμβιόντα, τα παράσιτα, αρπακτικά, και τους ανταγωνιστές (Qualset, McGuire, & 

Wargurton, 1995). 

Παρόλο που η βιβλιογραφία για την αγροβιοποικιλότητα επικεντρώνεται κυρίως στα 

γεωργικά συστήματα, πολλά από τα θέματα και προσεγγίσεις που την αφορούν 

σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων, ινών και ξυλείας στα φυσικά οικοσυστήματα 

όπως βοσκότοποι, δάση και αλιεία. Αλλά είναι και μεμονωμένοι αγρότες οι οποίοι ως 

μεσάζοντες αποφασίζουν πόσο φυσικό κεφάλαιο θα αξιοποιηθεί και κατ’ επέκταση 

θα διατηρηθεί, ανάλογα με τους δικούς τους στόχους και ανάγκες, σε συνδυασμό με 

το κοινωνικοοικονομικοπολιτισμικό περιβάλλον που τους περιβάλλει. Οι πολλαπλές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γεωργών και των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούν, 

καθώς επίσης και η σχέση μεταξύ των αγροτών και των θεσμικών οργάνων 

δημιουργούν ένα σύνολο διαφορετικών γεωργικών πρακτικών και τεχνικών, που 

έχουν ως αποτέλεσμα την τοπική ιδιαιτερότητα και την περιφερειακή ετερογένεια του 

φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία εντέλει μπορεί είτε να ενισχύσει είτε 

να μειώσει την αγροβιοποικιλότητα (Hammer, Arrowsmith, & Gladis, 2003). 

Καταλήγοντας, άξια αναφοράς είναι και η προσέγγιση της CBD, ότι 

αγροβιοποικιλότητα είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει όλα τα συστατικά της 

βιολογικής ποικιλότητας που σχετίζονται με τη γεωργία και τη διατροφή και όλα τα 

συστατικά της βιοποικιλότητας που συνιστούν ένα αγροοικοσύστημα, την 

ποικιλομορφία των φυτών, των ζώων και όλων των μικροοργανισμών, σε επίπεδο 

γενετικό, ειδών και οικοσυστήματος, τα οποία είναι απαραίτητα για να διατηρήσουν 

θεμελιώδεις λειτουργίες του αγρoοικοσυστήματος, τη δομή του και τις διαδικασίες 

του (Κορακάκη, 2017). 

2.3 Επίπεδα-κατηγοριοποιήσεις αγροβιοποικιλότητας 

Μία πολύ γενική κατηγοριοποίηση που μπορεί να αναφερθεί αρχικά είναι η 

ακόλουθη. Η προγραμματισμένη αγροβιοποικιλότητα είναι η βιοποικιλότητα των 

καλλιεργειών και των εκτρεφόμενων ζώων που επιλέγει ο αγρότης, ενώ η μη 

προγραμματισμένη βιοποικιλότητα αναφέρεται στους σχετικούς ζώντες οργανισμούς, 

για παράδειγμα, στα εδαφικά μικρόβια και στην πανίδα, στα ζιζάνια, στα φυτοφάγα 
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και σαρκοφάγα ζώα, που αποικίζουν το αγροοικοσύστημα και επιβιώνουν ανάλογα 

με την τοπική διαχείριση και το περιβάλλον (Vandermeer & Perfecto, 1995).  

Σε επιστημονικές έρευνες, για πρακτική χάραξης πολιτικής και για ταυτόχρονη 

εφαρμογή στη γεωργία χρησιμοποιείται ο όρος Λειτουργική Αγροβιοποικιλότητα 

(Functional Agriobiodiversity - FAB). Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται σε εκείνα 

τα στοιχεία της βιοποικιλότητας στην κλίμακα των γεωργικών τομέων ή τοπίων, τα 

οποία παρέχουν υπηρεσίες οικοσυστήματος που υποστηρίζουν τη βιώσιμη γεωργική 

παραγωγή και μπορούν επίσης να παρέχουν οφέλη στο περιφερειακό και παγκόσμιο 

περιβάλλον και στο ευρύτερο κοινό. 

Η FAB μπορεί σίγουρα να είναι ένα στοιχείο των αγροτικών συστημάτων, με τον ίδιο 

τρόπο που μπορεί να είναι ένα στοιχείο των συμβατικών συστημάτων καλλιέργειας ή 

ολοκληρωμένης διαχείρισης του τοπίου. Η διαφορά έγκειται στο ότι η FAB δίνει 

έμφαση στην εφαρμογή και την ανάπτυξη των ενημερωμένων πρακτικών διαχείρισης 

που ενισχύουν και αξιοποιούν τα στοιχεία της βιοποικιλότητας για το ρόλο τους στην 

παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος, ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήματος 

εκτροφής που εφαρμόζονται σε αυτά. 

Οι τέσσερις σφαίρες αλληλεπίδρασης που μπορούν να διακριθούν στα πλαίσια της 

έννοιας αυτής είναι οι παρακάτω. 

o Η FAB που περιλαμβάνει όλη τη βιοποικιλότητα σε ένα αγροτικό τοπίο που 

προσφέρει ή μπορεί να προσφέρει μια θετική συμβολή στην παραγωγική 

λειτουργία της γεωργίας, μέσω: ⅰ) βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους ⅱ) 

επικονίασης των καλλιεργειών ⅲ) βιολογικής καταπολέμησης των παρασίτων ⅳ) 

επίδρασης στο μικροκλίμα και ⅴ) διαθεσιμότητας της γενετικής ποικιλότητας. 

o Η Ανταγωνιστική Αγροβιοποικιλότητα που περιλαμβάνει τα παράσιτα, ασθένειες 

των φυτών, των ζιζανίων και των ζημιών της άγριας ζωής. 

o Η αγροβιοποικιλότητα παρέχει επίσης μια σημαντική συμβολή στην παροχή των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος από τις αγροτικές περιοχές που έχουν σημασία για 

την κοινωνία, όπως ο καθαρισμός του νερού, η διήθηση του νερού, η αποθήκευση 

νερού, ο έλεγχος της διάβρωσης, η δέσμευση του άνθρακα, ελκυστικά τοπία, και 

ενδιαιτήματα για είδη που έχουν αξία για την κοινωνία. 

o Από την άλλη πλευρά, η χρήση της γης και των γεωργικών πρακτικών μπορούν 

να ασκήσουν μια ισχυρή θετική ή αρνητική επίπτωση στην αγροβιοποικιλότητα. 

Τα μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την επίδραση της γεωργίας στην 

αγροβιοποικιλότητα είναι σχετικά με  τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος (σε σχέση  με την περιεκτικότητα σε άνθρακα στο έδαφος, τα 

επίπεδα του νερού, τις συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών), με  την παροχή των 

πηγών των τροφίμων και των βιοτόπων αναπαραγωγής μεταξύ και εντός των 

αγροτεμαχίων, με  την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών προϊόντων, με  την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των 

οικοτόπων, και με  την αύξηση της μεταβολής της δομής του τοπίου και των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 
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Η γεωργία μέσω της FAB θα μπορούσε να έχει οφέλη που θα ευνοούσαν την 

εφαρμογή της από τους αγρότες τόσο σε επίπεδο καλλιεργειών όσο και σε επίπεδο 

εκτροφής ζώων. Οπότε γίνεται ξεκάθαρο το γεγονός ότι η FAB υποστηρίζει τη 

γεωργική παραγωγή με τις παρακάτω πέντε διαστάσεις. 1) Μέσω της ανάπτυξης της  

επιθυμητής ποιότητας εδάφους. 2) Μέσω της επικονίασης των καλλιεργειών. 3) 

Μέσω της βιολογικής καταπολέμησης των παρασίτων. 4) Μέσω της φυσικής και ημι-

φυσικής βλάστησης στο γεωργικό τοπίο. Και 5) μέσω της γενετικής ποικιλομορφίας 

ως προϋπόθεση για την ικανότητα προσαρμογής (ELN-FAB, 2012). 

Μία άλλη προσέγγιση που είναι άξια αναφοράς σχετικά με τις διαστάσεις που μπορεί 

να έχει η αγροβιοποικιλότητα είναι η ακόλουθη (Κορακάκη, 2017): 

o Η αγροβιοποικιλότητα που σχετίζεται με τους γενετικούς πόρους για τη διατροφή 

και τη γεωργία,  

o Η αγροβιοποικιλότητα που σχετίζεται με τα συστατικά που ευνοούν τις 

οικολογικές και βιολογικές διαδικασίες.  

o Η αγροβιοποικιλότητα που σχετίζεται με τους αβιοτικούς παράγοντες που 

παίζουν καθοριστικό  ρόλο στον αγροτικό τομέα. 

o Η αγροβιοποικιλότητα που σχετίζεται με τις κοινωνικοοικονομικές και 

πολιτισμικές διαστάσεις, καθώς η αγροβιοποικιλότητα σχηματίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από ανθρώπινες δραστηριότητες και διαχειριστικές πρακτικές. 

2.4 Υπηρεσίες αγροβιοποικιλότητας για τις ανθρώπινες κοινωνίες 

Η αγροβιοποικιλότητα πάντα διαμόρφωνε τη βάση της τροφικής παραγωγής στα 

ανθρώπινα συστήματα και έχει πολιτιστική, πνευματική, θρησκευτική και αισθητική 

αξία για τις ανθρώπινες κοινωνίες (Brush, 2004). Τα καλλιεργούμενα φυτά, τα άγρια 

συγγενικά είδη των φυτών και γενικότερα όλες οι γεωργικές καλλιέργειες 

ονομάζονται φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία και περιλαμβάνουν 

όλα εκείνα τα είδη που παρέχουν τροφή, φάρμακα, ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα, 

ίνες, ρούχα, καταφύγιο, ενέργεια και ποικίλες άλλες χρήσεις (Hammer, Arrowsmith, 

& Gladis, 2003).  

2.5 Διατήρηση in situ και ex situ  

Εκτιμάται ότι περίπου τα τρία τέταρτα της γενετικής ποικιλότητας που βρίσκονταν σε 

γεωργικές καλλιέργειες έχουν χαθεί κατά τον τελευταίο αιώνα και αυτή η γενετική 

διάβρωση συνεχίζεται (Schröder, Begemann, & Harrer, 2007). Οι γεωργικές 

επιστήμες έχουν δείξει ότι με την αναπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών και των 

ζώων μπορούν να γίνει επιλογή γονιδίων για να αυξήσουν τη γεωργική 

παραγωγικότητα (Cooper, Spillane, & Hodgkin, 2001). Το 2ο Παγκόσμιο Σχέδιο 

Δράσης (2
nd

 Global Plan Action, Second GPA) για τη διατήρηση και την αειφορία 

της χρήσης φυτικών γενετικών πόρων για τη διατροφή  και τη γεωργία (FAO 1, x.x) 

τονίζει όχι μόνο τη διατήρηση in situ στο αγρόκτημα, αλλά και τη σημασία της 

διατήρησης ex situ μέσα στις γενετικές τράπεζες. Δύο σημαντικά ξεχωριστά 

ζητήματα, δηλαδή η εύρεση και η μελέτη μικρών και απειλούμενων ειδών για 

γενετικές συλλογές και η εκτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας των αγροκτημάτων, 

θα πρέπει να έχουν την ύψιστη προτεραιότητα στον τομέα της έρευνας φυτικών 

καλλιεργειών. Οι φορείς αναπαραγωγής και οι εταιρείες αναπαραγωγής δεν 
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ενδιαφέρονται επί του παρόντος για τη χρήση τραπεζών γενετικού υλικού στην 

αναπαραγωγική διαδικασία. Είναι πιο χρονοβόρο να γίνονται  διασταυρώσεις 

μεγάλων αποστάσεων  π.χ. προβάτων από την Ελλάδα και την Σκωτία, από ό, τι να 

συμπεριλαμβάνονται εξωτικά και καλά καθορισμένα γονίδια σε βελτιστοποιημένα 

γονιδιώματα καλλιεργειών. Από την άλλη, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα 

γεωργικά ιδρύματα, τα μουσεία και τα σχολεία ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό 

το υλικό, ερμηνεύοντας το ως ζωντανή ανθρώπινη κληρονομιά. Ως προς τις ζωικές 

και φυτικές γενετικές πηγές, το CBD υπερβαίνει την εθνική κυριαρχία και αντιβαίνει 

στα δικαιώματα των αγροτών και των καταναλωτών πάνω στα ζωντανά όντα που 

τους παρέχουν τρόφιμα και είδη ένδυσης (Hammer, Arrowsmith, & Gladis, 2003). 

Αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές και στη χρήση της γης, η διαταραχή, ο 

κατακερματισμός, η απομόνωση και η ρύπανση των  οικοσυστημάτων  πρέπει επίσης 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο μέλλον. Μια ουσιαστική στροφή προς τη συντήρηση 

της αγροβιοποικιλότητας και της διαχείρισης της στα αγροτικά οικοσυστήματα ως 

ειδική μορφή επί τόπου (in situ) διατήρηση ποικιλιών μέσα στις γεωργικές εκτάσεις 

(FAO 1, x.x), αντί της  ex situ διατήρησης, πρέπει να πραγματοποιηθεί, να 

αναπτυχθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, και να σταθεροποιηθεί πέρα από το πειραματικό 

στάδιο (Zeven , 1996). Εξειδικευμένα ινστιτούτα γενετικής βελτίωσης φυτικών 

ποικιλιών διατηρούν  το εμπόριο τους για περίπου 200 χρόνια. Ανέλαβαν τον 

σημαντικότερο ρόλο μέσα στις γεωργικές εκτάσεις και έγιναν παραγωγοί νέων 

φυτικών ποικιλιών. Μερικές φορές έχουν θεωρηθεί και ως οι μόνοι βελτιωτές του 

παραδοσιακού  γεωργικού υλικού. Αυτή η απλοϊκή οπτική προσπερνά ή αγνοεί το 

γεγονός ότι οι αγρότες έχουν αναπτύξει και επιλέγουν προσεκτικά  παραδοσιακά 

φυτά για  πολλές γενιές, για πάνω από 10.000 χρόνια (Hammer, Arrowsmith, & 

Gladis, 2003). Η μείωση της ποικιλομορφίας των ειδών που χρησιμοποιούνται στις 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχει οδηγήσει στη δημιουργία των ονομαζόμενων τραπεζών 

γονιδίων ή γενετικές τράπεζες ή συλλογές ex situ. Έξι εκατομμύρια φυτικά είδη 

διατηρούνται σε τράπεζες γονιδίων παγκοσμίως (Hammer, Arrowsmith, & Gladis, 

2003). 

2.6 Απειλές στην αγροβιοποικιλότητα 

Τα φυτοφάρμακα και τα συνθετικά λιπάσματα, η μεγάλης κλίμακας χρήση των 

ποικιλιών υψηλής απόδοσης, η εκμηχάνιση της γεωργίας μέσω της χρήσης βαρέων 

μηχανημάτων, καθώς και η περιθωριοποίηση ή η εγκατάλειψη της παραδοσιακής 

διαχείρισης της γης έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές συνέπειες στην 

αγροβιοποικιλότητα (Bianchi, 2013). Η οικονομική αξία των αλλαγών στην 

αγροβιοποικιλότητα και των συναφών υπηρεσιών της σπάνια αντικατοπτρίζεται στις 

σημερινές συναλλαγές της αγοράς. Ως εκ τούτου οι αγρότες, ως άμεσοι χρήστες της 

αγροβιοποικιλότητας και συνήθως ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε γενικές 

γραμμές, δεν δίνουν επαρκή προσοχή σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό συνεπάγεται ότι 

υπάρχει πολύ μικρό κίνητρο για να διατηρηθεί επαρκής ποικιλομορφία για την 

κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας στο πλαίσιο των πολυλειτουργικών γεωργικών 

συστημάτων. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι γεωργικές εισροές κι εκροές δεν 

αντανακλούν πλήρως στο ευκαιριακό κόστος της κοινωνίας. Αυτό άλλωστε 

επισημαίνεται κι από τους  οικονομολόγους οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το 

γεγονός ως αποτυχία της παγκόσμιας αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια της 
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βιοποικιλότητας ως εξωτερική επίδραση των γεωργικών αγορών που δημιουργούν 

υπερβολικό κοινωνικό κόστος (Jackson, et al., 2007).  

Οι γεωργοί διατηρούν ορισμένες φορές καλλιέργειες με εμπορικά διαδεδομένα είδη 

και εγκαταλείπουν ή παραμελούν παραδοσιακές καλλιέργειες που βρίσκονται σε 

κίνδυνο αφανισμού με αποτέλεσμα να χάνονται  για πάντα (Hammer, Heller, & 

Engels, 2001). Η ταχεία απώλεια της αγροβιοποικιλότητας συμβαίνει παγκοσμίως, ως 

έμμεσο αποτέλεσμα της ανάπτυξης του πληθυσμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο και 

της υψηλής κατά κεφαλήν κατανάλωσης των φυσικών πόρων, επηρεάζοντας έτσι την 

παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και ινών καθώς και πολλές οικολογικές υπηρεσίες 

όπως αυτές της υποστήριξης των υδάτινων πόρων, της υγείας και τους οικοτόπους 

της άγριας ζωής (WRI, 2005).  

Οι οικονομικές επιδοτήσεις που καταβάλλονται στη σύγχρονη εντατική γεωργία 

οδήγησαν επίσης στην υπερπροσφορά, από οικολογική και οικονομική άποψη, των 

καλλιεργειών και των συναφών αγροχημικών (MEA, 2005).  Η εντατική γεωργία όχι 

μόνο οδηγεί σε απώλεια της ποικιλομορφίας των φυλών και της συναφούς 

βιοποικιλότητας του αγροοικοσυστήματος, όπως τα πτηνά, τα ευεργετικά έντομα και 

οι εδαφικοί μικροοργανισμοί, αλλά μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο την 

βιοποικιλότητα των μη εξημερωμένων ειδών μέσω της ροής γονιδίων από οικόσιτες 

ποικιλίες σε αυτές των άγριων ειδών. Είναι πιθανό ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του 

οικοσυστήματος να επηρεάζεται, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών που 

υποστηρίζουν την παραγωγή των τροφίμων, των καυσίμων και των ινών, καθώς 

επίσης και ρυθμιστικές λειτουργίες όπως η επικονίαση,  ο έλεγχος των παρασίτων, ο 

κύκλος των θρεπτικών ουσιών και ο καθαρισμός του νερού (Jackson, et al., 2007).   

Τα σύγχρονα συστήματα εντατικής καλλιέργειας έχουν αυξήσει σημαντικά την 

παγκόσμια προσφορά τροφίμων με τη χρήση υψηλών αποδόσεων γενοτύπων που 

απαιτούν υψηλά επίπεδα συνθετικών εισροών, όπως για παράδειγμα ανόργανα 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εφαρμογή ποτιστικών συστημάτων κ.α.   (Matson, Parton, 

Power, & Swift, 1997, Evenson & Gollen, 2003). Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι, η 

ίδια η γεωργία προκαλεί μεγάλες και αρνητικές επιπτώσεις στην αγροβιοποικιλότητα 

με διάφορους τρόπους. Μέσα σε αυτούς εντοπίζεται η μετατροπή των φυσικών 

οικοσυστημάτων για γεωργικούς σκοπούς. Επιπλέον, η διαχείριση των γεωργικών 

τοπίων με τρόπους που μπορούν να περιορίσουν την ύπαρξη της φυσικής 

βιοποικιλότητας στο εσωτερικό τους. Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση των πρακτικών 

παραγωγής, σαν την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων και την χρήση αγροχημικών 

λιπασμάτων περιορίζουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα της φυσικής βιοποικιλότητας. Η 

ομοιογενοποίηση των ειδών και των γεωργικών συστημάτων αυξάνει την ευπάθεια σε 

έντομα και ασθένειες. Καθαρά συστήματα μονοκαλλιέργειας είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα σε επιθέσεις, οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν μια ομοιόμορφη 

καλλιέργεια, ειδικά μεγάλες φυτείες. Και τέλος, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η 

γεωργία και γενικότερα η βιομηχανία τροφίμων είναι ένας από τους καθοριστικούς 

παράγοντες που συμβάλει πια στην κλιματική αλλαγή (Κορακάκη, 2017). 

Προβλέπεται ότι μέχρι το 2050, η παραγωγή των τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί 

για να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες και ως εκ τούτου, αναμένεται ότι θα πρέπει 

να μετατραπεί περισσότερη γη σε καλλιεργήσιμη γεωργική έκταση. Βέβαια, 
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περαιτέρω εντατικοποίηση προϋποθέτει μεγαλύτερη εξάρτηση από συνθετικές 

εισροές, εκτός κι αν αυτό πραγματοποιηθεί με αειφόρες εφαρμογές (Clay, 2004). 

2.7 Προστασία αγροβιοποικιλότητας 

Η φιλική προς τη βιοποικιλότητα γεωργία μπορεί να συνεισφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη, με εναλλακτικές λύσεις που διατηρούν ή αυξάνουν την παραγωγικότητα 

της γεωργίας και ταυτόχρονα με θετικά οφέλη για την άγρια φύση. Παράδειγμα 

χαρακτηριστικό αποτελεί η εμφάνιση και η εδραίωση της οικολογικής γεωργίας 

(McNeely & Scherr, 2003). Η ποικιλομορφία των καλλιεργειών, τόσο στο χώρο όσο 

και στο χρόνο, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης θρεπτικών 

συστατικών. Επιπλέον, η διαφορετικότητα του εδάφους μπορεί να ρυθμίζει τον κύκλο 

των θρεπτικών ουσιών και να συντελέσει στη μείωση των παρασίτων και των 

ασθενειών (Brussaard, de Ruiter, & Brown, 2007).  

Η εκτατική  βόσκηση με προσαρμοσμένες τοπικές φυλές είναι πρακτική διαδεδομένη 

εδώ και αιώνες. Είναι η καλύτερη, φθηνότερη και πιο βιώσιμη μέθοδος για τη 

διατήρηση ή την επαναφορά της προηγούμενη ποικιλομορφίας αυτών των περιοχών 

(Hammer, Arrowsmith, & Gladis, 2003). Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρόλος της 

αγροβιοποικιλότητας σε στρατηγικές καταπολέμησης παρασίτων όπως φύτευση 

πολυκαλλιεργειών, ενσωμάτωση φυτών με φυσικές άμυνες κατά της προσβολής τους 

από φυτοφάγα ζώα, για παράδειγμα, απελευθέρωση τοξινών είναι πολύ σημαντικός 

και κατ’ επέκταση απαραίτητος κατά περίπτωση (van Bniggen & Termorskuizen, 

2003). Βραχυπρόθεσμα, μείωση της αγροβιοποικιλότητα θα έκανε το σύστημα πιο 

σταθερό με την έννοια ότι υπάρχουν λιγότερες διακυμάνσεις στην παραγωγική και 

την καταναλωτική συμπεριφορά με λιγότερες διαταραχές. Αλλά μακροπρόθεσμα, θα 

μπορούσε επίσης να μειώσει την ικανότητα του συστήματος αυτού να απορροφήσει 

μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς κινδύνους. Η αβεβαιότητα που 

σχετίζεται με τις αυξανόμενες συγκεντρώσεις CO2 και την αύξηση της θερμοκρασίας 

καθιστά φανερό ότι οι γεωργικές αποκρίσεις στην αλλαγή του κλίματος μπορεί να 

επωφεληθούν από την ανθεκτικότητα που προκύπτει με την αύξηση της 

αγροβιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο (Jackson, Bawa, Pascual, & Perrings, 2005). 

Η διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας θα μπορούσε να ενισχυθεί με την εφαρμογή 

των ακόλουθων προτάσεων. Αρχικά, η εφαρμογή όλων των οικολογικών αρχών που 

συμβάλουν στη διατήρηση, τη χρήση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη διατήρηση ή και αύξηση της παραγωγικότητας και την 

επίτευξη μιας βιώσιμης εντατικοποίησης θα μπορούσαν να  ενισχύσουν την 

προστασία της αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία που ενισχύουν 

την αγροβιοποικιλότητα είναι η συμμετοχή και η χειραφέτηση των αγροτών και των 

ντόπιων πληθυσμών, η προστασία των δικαιωμάτων τους, καθώς και ο σεβασμός και 

η χρήση της γνώσης τους σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους, 

ώστε να συνδράμουν στη διατήρηση της γεωργικής βιολογικής ποικιλότητας, στην 

έρευνα και την ανάπτυξη. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων επιτυχημένων μεθόδων 

και της τοπικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους στη γεωργία 

και η προσαρμογή των βιώσιμων πρακτικών (π.χ. ολοκληρωμένη διαχείριση 

επιβλαβών οργανισμών). Πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι της τεχνογνωσίας, 

που μπορεί να αποκτηθεί μέσω προγραμμάτων επέκτασης και προώθησης της 
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τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την παράλληλη εφαρμογή πολιτικών για τη διατήρηση 

και τα δικαιώματα των φυτογενετικών πόρων και την ενίσχυση προγραμμάτων 

έρευνας και ανάπτυξης πάνω στη γεωργική βιολογική ποικιλότητα των καλλιεργειών. 

Τέλος, η δημιουργία μιας υποστηρικτικής περιβαλλοντικής πολιτικής, που 

συμπεριλαμβάνει την εγκατάλειψη των μονοκαλλιεργειών, των ομοιόμορφων 

ποικιλιών καθώς επίσης και τη χρήση αγροχημικών θα μπορούσε να συμβάλλει 

θετικά στην προστασία της αγροβιοποικιλότητας μέσα στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις (Κορακάκη, 2017).  

2.8 Αγροβιοποικιλότητα και Ελλάδα 

Η Ελλάδα θεωρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μία από τις χώρες με το υψηλότερο 

επίπεδο βιοποικιλότητας (Βακάλη, 2016). Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα, στην Ελλάδα επικρατούν κάποια από τα υψηλότερα επίπεδα 

Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη με ταυτόχρονο υψηλό βαθμό ενδημισμού. 

Παλαιότερα η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων γεωργίας, σε συνδυασμό με την 

ποικιλία του αβιοτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, συντέλεσε στα υψηλά επίπεδα 

ποικιλότητας στα αγροτικά οικοσυστήματα. Στις μέρες μας όμως, η εντατικοποίηση 

της γεωργίας, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας και η 

επικράτηση της μονοκαλλιέργειας αποτέλεσαν παράγοντες μείωσης της 

βιοποικιλότητας των ελληνικών αγροτικών οικοσυστημάτων. 

Ο Αιγίλοπας είναι μια οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως δίκτυο για 

τη βιοποικιλότητα και την οικολογία στην Γεωργία. Η συγκεκριμένη οργάνωση 

αποτελεί την ανασύσταση του Δικτύου Διατήρησης και Ανταλλαγής Ντόπιων 

Ποικιλιών Φυτών και Αυτοχθόνων Φυλών Ζώων του Εργαστηρίου Οικολογικής 

Πρακτικής Θεσσαλονίκης, ενός επίσημου φορέα, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε όλη 

την δεκαετία του ’90, με κύρια δράση την προώθηση της Οικολογικής Γεωργίας στην 

Ελλάδα. Η οργάνωση είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Κινήματος «Let’s Liberate 

Diversity» για την ελευθερία των σπόρων και της Πανελλαδικής Κίνησης κατά των 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Κάποιοι από τους στόχους του δικτύου είναι 

άξιοι αναφοράς και αφορούν τον ρόλο του γεωργού για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας των αγροοικοσυστημάτων, την ανάπτυξη ποικιλιών φυτών 

προσαρμοσμένων στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και το βιολογικό τρόπο 

παραγωγής τους ώστε να τονισθεί η αξία τους για την οικολογική γεωργία. Τέλος, η 

οργάνωση στοχεύει στο να αρχίσουν να καλλιεργούνται ξανά οι ντόπιες ποικιλίες 

αγροτικών φυτών και να διατηρηθούν, ανεξάρτητα των αποδόσεών τους, 

περισσότερο αυτές που κινδυνεύουν να εκλείψουν. 

Η εναλλακτική κοινότητα Πελίτι είναι μια εταιρία, η οποία έχει ως στόχο την 

συλλογή, διατήρηση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών.  

Φαίνεται ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γίνει εθνική απογραφή των παραδοσιακών 

φυλών, να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη ανάγκη ανάληψης δράσης για την προστασία τους 

και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον, απαιτείται εθνική εκστρατεία για την 

εκπαίδευση του κοινού με σκοπό τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

αγροτικής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. 
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Οι μειώσεις στη φυτική βιοποικιλότητα και οι καταστροφές των βιοτόπων προκαλούν 

σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση των ειδών πτηνών στις γεωργικές εκτάσεις. 

Συνεπώς, αυτά που διακυβεύονται είναι οι ποικίλες λειτουργίες των οικοσυστημάτων, 

όπως η επικονίαση, η φυσική καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, ο καθαρισμός 

του πόσιμου νερού, η ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων και η γονιμότητα του 

εδάφους, τα οποία παρέχονται από ένα πλήρως λειτουργικό οικοσύστημα 

(Greenpeace, x.x). 

Στην Ελλάδα υπάρχει η Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) στη φυτική 

παραγωγή που ιδρύθηκε το 1981 ως τμήμα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας 

Μακεδονίας-Θράκης και ανήκε στη Διεύθυνση Έρευνας του τότε Υπουργείου 

Γεωργίας. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σήμερα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 

(Σαμαράς & Δρ. Ματθαίου, x.x). Το έργο της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού 

Υλικού (ΤΓΥ) αφορά στη συλλογή, αναπολλαπλασιασμό, διατήρηση και αξιολόγηση 

των εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών και των άγριων αυτοφυών συγγενών ειδών 

τους, στην εκτίμηση του βαθμού της γενετικής τους διάβρωσης και στην επισήμανση 

περιοχών με σημαντικό γενετικό πλούτο ειδών. Η ΤΓΥ διατηρεί σήμερα ex situ, 

δηλαδή μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον πάνω από 14.000 δείγματα συλλογής 

εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών και άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων 

ειδών. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ποικιλιών διατηρείται με μορφή σπόρων 

σε ψυκτικούς θαλάμους διατήρησης. Ο παραπάνω αριθμός διατηρούμενων δειγμάτων 

αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τη ποικιλότητα σημαντικού αριθμού αγροτικών 

καλλιεργούμενων ειδών του ελλαδικού χώρου (σιτηρών, καπνού, τεύτλων, 

χορτοδοτικών φυτών, οσπρίων, κηπευτικών, αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, 

αμπέλου κ.λπ.). Επίσης, γνωμοδοτεί προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ή άλλους φορείς για θέματα που αφορούν στη βιοποικιλότητα και στη 

διατήρηση των φυτογενετικών πόρων και εισηγείται προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για εξερευνητικές αποστολές που γίνονται στη χώρα μας 

από ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού για συλλογή γενετικού υλικού, οι οποίες 

πρέπει να γίνονται υπό την ευθύνη και την εποπτεία της ΤΓΥ (Ινστιτούτο Γενετικής 

Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, x.x). 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, εκτός 

από την σημασία της ως συστατικό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επιτρέπει την 

επιλογή των κατάλληλων φυλών ή την ανάπτυξη νέων τύπων που να 

ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, στις οποίες περιλαμβάνονται η 

κλιματική αλλαγή, η νέα γνώση σχετικά με τις διατροφικές απαιτήσεις του 

ανθρώπου, καθώς και οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες της 

κοινωνίας. Στο πλαίσιο των δράσεων για τη διαχείριση κι ανάπτυξη των γενετικών 

πόρων που αναπτύχθηκαν το 2010, στο Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας, εντάσσεται 

και η μετάφραση στα ελληνικά του Παγκόσμιου σχεδίου Δράσης και Διακήρυξης 

τουInterlaken. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων φέρει την ευθύνη για τη διατήρηση των γενετικών πόρων 

των αγροτικών ζώων, ενώ οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που ως ιδιοκτήτες των ζωικών 

γενετικών πόρων διατηρούν αλλά κι αναπτύσσουν το αναντικατάστατο αυτό υλικό 

μέσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους (Γεωργούδης, Λίγδα, Καρκαβέλια, 
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Κοτσαφτίκη, & Μιζέλη, 2011). Έτσι, η Διακήρυξη του  Interlaken για τους 

Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων καλεί για άμεση δράση ώστε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εγκαταλειφθούν αυτοί οι πόροι, να χαθούν 

παραμένοντας αδρανείς. Το γεγονός αυτό θα είναι ένδειξη έλλειψης σεβασμού τόσο 

προς τις προηγούμενες, όσο και προς τις επόμενες γενεές (Επιτροπή Γενετικών πόρων 

για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, FAO, 2010). 

Παρακάτω γίνεται αναφορά μόνο στις αυτόχθονες φυλές των αγροτικών ζώων στην 

Ελλάδα που είναι εκτός κινδύνου, απειλούμενα, σε κρίσιμη κατάσταση ή σε 

κατάσταση εξαφάνισης. (Γεωργούδης, Λίγδα, Καρκαβέλια, Κοτσαφτίκη, & Μιζέλη, 

2011) 

o Βοοειδή 

i. Κατερίνης (Σε κρίσιμη κατάσταση) 

ii. Συκιάς (Σε κατάσταση εξαφάνισης) 

o Πρόβατα 

i. Αγρινίου (Σε κρίσιμη κατάσταση) 

ii. Άργους (Σε κατάσταση εξαφάνισης) 

iii. Καλαρρύτικο  (Απειλούμενη) 

iv. Κατσικά  (Απειλούμενη) 

v. Κεφαλληνίας (Εκτός κινδύνου) 

vi. Κύμης (Σε κρίσιμη κατάσταση) 

vii. Λέσβου (Εκτός κινδύνου) 

viii. Ορεινό Ηπειρώτικο  (Απειλούμενη) 

ix. Πηλίου  (Απειλούμενη) 

x. Σκοπέλου  (Απειλούμενη) 

xi. Άρτας (Εκτός κινδύνου) 

o Αίγες 

i. Σκοπέλου (Απειλούμενη) 

o Χοίρος 

i. Ελληνικός χοίρος (Σε κρίσιμη κατάσταση) 

o Ίπποι 

i. Θεσσαλίας (Σε κρίσιμη κατάσταση) 

ii. Μεσσαρά Κρήτης (Σε κρίσιμη κατάσταση) 

iii. Πίνδου  (Απειλούμενη) 

iv. Σκύρου (Σε κρίσιμη κατάσταση)                       

2.9 Ιστορική αναδρομή – Χρονολογίες «σταθμοί» για την αγροβιοποικιλότητα 

Στα χρόνια της αποικιοκρατίας, η ανεύρεση και συλλογή των διαφόρων ειδών φυτών 

και των τροφίμων κέντρισε το ενδιαφέρον των ευρωπαίων εξερευνητών και έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην αποικιακή επέκταση. Σημαντική είναι και η χρήση των 

λεγόμενων ντόπιων ποικιλιών, γνωστών ως παραδοσιακές ποικιλίες που βασίζονται 

στην παραδοσιακή γεωργική βιολογική ποικιλότητα. Η αγροβιοποικιλότητα επικρατεί 

εξαιτίας του εύρους των κλιματικών ποικιλιών, των οικοτόπων, των πρακτικών 

καλλιέργειας που υπάρχουν ανάμεσα στους αιώνες και των φυσικών εξελίξεων που 

προκλήθηκαν από διαφορετικά παράσιτα και ασθένειες (Kameri-Mbote & Cullet, 

1999).   
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Το 1943 στο Hot Springs της πολιτείας Βιρτζίνια των ΗΠΑ ιδρύθηκε ο Οργανισμός 

Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organization. FAO). Ένας διεθνής 

διακρατικός αυτόνομος οργανισμός που αποτελείται από 194 κράτη μέλη, μεταξύ των 

οποίων ανήκει και η Ελλάδα. Η δράση του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1945, με την 

πρώτη γενική συνέλευσή του που έγινε στο Κεμπέκ του Καναδά. Ο οργανισμός 

εδρεύει στη Ρώμη, και αποτελεί μια εξειδικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ. Η ιδέα της 

δημιουργίας του FAO βασίστηκε στην ελπίδα ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες 

θα μπορούν να ζουν πλέον απαλλαγμένοι από τη φτώχεια. Έχει ως σκοπό τη 

βελτίωση του επιπέδου διατροφής των κατοίκων των πιο καθυστερημένων 

οικονομικά ζωνών, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής 

και διανομής των γεωργικών πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

αγροτικών πληθυσμών (FAO, x.x).  

Η πρώτη επίσημη συμφωνία για τη ρύθμιση της προστασίας των φυτογενετικών 

πόρων σε διεθνές επίπεδο ήταν η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Νέων 

Φυτικών Ποικιλιών (International Convention for the Protection of New Varieties of 

Plants) το 1961,γνωστή και ως Σύμβαση UPOV Convention (UPOV 1, x.x). Μέλη 

της Σύμβασης είναι 75 κράτη συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων εμπορικά 

δυνάμεων με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ινδίας, πολλά κράτη έχουν υπογράψει 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των εν λόγω χωρών ή, για 

παράδειγμα, η διαφοροποίηση μεταξύ των καλλιεργειών. Η Ελλάδα δεν έχει 

υπογράψει τη σύμβαση, συμμετέχει όμως ως παρατηρητής στις εργασίες του διεθνούς 

οργανισμού. Εντούτοις, η διεθνής αυτή σύμβαση δεσμεύει εμμέσως και τη χώρα μας, 

αφού έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως έχει ενσωματωθεί στο 

ενωσιακό δίκαιο (UPOV, x.x). Σκοπός της Σύμβασης είναι η προστασία των νέων 

ποικιλιών μέσω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης στοχεύει στην 

ενθάρρυνση και ανάπτυξη νέων ποικιλιών για την ευημερία της κοινωνίας. Σύμφωνα 

με την ανανεωμένη Σύμβαση UPOV του 1991, οι κυβερνήσεις μπορούν να 

επιτρέπουν στους γεωργούς να χρησιμοποιούν προστατευόμενες ποικιλίες, για 

σκοπούς αναπαραγωγής, αλλά να μην εμπορεύονται τους σπόρους ή τη συγκομιδή 

τους (UPOV 1, x.x). 

Το 1967 ήταν μια ημερομηνία η οποία οριοθέτησε την έναρξη του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization) 

(WIPO). Με τη Διεθνή Σύμβαση WIPO ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει ως κύριο 

μέλημα των κρατών μελών την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού αξιοποιώντας 

τις δυνατότητες που δίνονται από το διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο για την 

αναγνώριση των δικαιωμάτων των αγροτών. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο τα κράτη 

μέλη επίσης οφείλουν να προστατεύσουν το δικαίωμα του καθενός να απολαμβάνει 

τα οφέλη της επιστημονικής προόδου και των εφαρμογών της, καθώς και το δικαίωμα 

στην τροφή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους. 

Παράλληλα πρέπει να αναγνωρίζεται η συμβολή που έχουν οι παραδοσιακές γνώσεις, 

οι καινοτομίες και οι πρακτικές στη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας και στην 

προσαρμογή των καλλιεργειών σε απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, η διάβρωση του 

εδάφους και οι νέες ασθένειες (De Schutter, 2009). 
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Ένας ακόμη φορέας που σχετίζεται με την έννοια της αγροβιοποικιλότητας στα 

επίπεδα της διατροφής είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. (ΠΟΕ)(World 

Trade Organization)(WTO) Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με έδρα τη Γενεύη, 

αποτελείται από 159 κράτη- μέλη, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1995, όταν και η 

Ελλάδα εισχώρησε και έχει ως στόχο την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου με 

την εξάλειψη των φραγμών στην ελεύθερη ανταλλαγή προϊόντων. Συνέδεσε για 

πρώτη φορά την πνευματική ιδιοκτησία με το εμπόριο και έθεσε τα ελάχιστα επίπεδα 

για την προστασία της, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των πατεντών (WTO, x.x). 

Το 1996 πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος αγροβιοποικιλότητα μέσω της CBD. Κατά 

συνέπεια, τα πανεπιστήμια και τα κολέγια άρχισαν να συμπεριλαμβάνουν την 

αγροβιοποικιλότητα στο πρόγραμμα των γεωργικών σπουδών. Το 2000 η γεωργική 

βιοποικιλότητα ή αγροβιοποικιλότητα περιγράφεται ως ένας ευρύς όρος που 

περιλαμβάνει όλα τα συστατικά της βιολογικής ποικιλότητας που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για τα τρόφιμα και τη γεωργία, καθώς και όλα τα συστατικά της 

βιολογικής ποικιλότητας που αποτελούν το αγροοικοσύστημα: την ποικιλία και τη 

μεταβλητότητα των ζώων, φυτών και μικροοργανισμών, σε επίπεδο γενετικό, ειδών 

και οικοσυστημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση βασικών 

λειτουργιών του αγροοικοσυστήματος, της δομής και των διαδικασιών του (Rudebjer, 

και συν., 2008). 

Το 2001, η Διεθνής Συνθήκη σχετικά με τους Φυτογενετικούς Πόρους για τη 

Διατροφή και τη Γεωργία (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture (ITPGRFΑ)) είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική συμφωνία που αφορά 

αποκλειστικά τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία. 

Πρόκειται για μία Διεθνή Συνθήκη που υπογράφηκε 3 Νοεμβρίου του 2001 κατά τη 

διάσκεψη του FAO, με 116 χώρες να ψηφίζουν υπέρ της συνθήκης. Εγκρίθηκε 

επίσης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με την απόφαση 2004/869/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2004. Οι στόχοι που πρεσβεύονται μέσω αυτής 

της Διεθνούς Συνθήκης είναι  η διατήρηση και αειφόρος χρήση των φυτογενετικών 

πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, η δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών 

που προκύπτουν από τη χρήση τους, ειδικά προς τις χώρες προέλευσης των πόρων, η 

αρμονία με τη CBD για την αειφόρο γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια και η 

αναγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς των αγροτών στην ποικιλία των σπόρων που 

διατρέφουν τον κόσμο (FAO 2, x.x). 

2.10 Σχέση αγροβιοποικιλότητας και βιοποικιλότητας μέσα στην κοινωνία 

Η βιοποικιλότητα αποτέλεσε τη βάση για την ανθρώπινη συστηματική  παραγωγή 

τροφίμων για χιλιετίες, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες 

τροφοδότησης, δηλαδή, η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και ινών, όπως και στις 

γεωργικές προμήθειες. Η βιοποικιλότητα στη γεωργία παρέχει επίσης πολιτιστικές 

υπηρεσίες που αποτελούν βασικά στοιχεία της γεωργικής βάσης γνώσεων, και 

καθορίζει πνευματικές, θρησκευτικές και αισθητικές αξίες για τις ανθρώπινες 

κοινωνίες. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η βιοποικιλότητα εξυπηρετεί σημαντικές 

λειτουργίες που ενισχύουν τη βάση των περιβαλλοντικών πόρων από τους οποίους 

εξαρτάται η γεωργία. Παράδειγμα αποτελεί η ρύθμιση και οι υπηρεσίες υποστήριξης, 

όπως ο καθαρισμός του νερού, η ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών, και ο 
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σχηματισμός του εδάφους. Η απώλεια της βιοποικιλότητας στα γεωργικά τοπία 

επηρεάζει όχι μόνο την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, και φυτικών ινών, αλλά και 

μια σειρά οικολογικών υπηρεσιών υποστήριξης όπως η υδροδότηση, τα ενδιαιτήματα 

για τα άγρια είδη, και εντέλει την ανθρώπινη υγεία.  

Η αγροβιοποικιλότητα αποτελεί στόχο ενός επιστημονικού πλάνου ώστε να 

καθιερωθεί η επιστημονική βάση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των 

αναγκαίων συμβιβασμών μεταξύ της παραγωγής τροφίμων, τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, των υπηρεσιών οικοσυστήματος, και την ανθρώπινη ευημερία στα 

γεωργικά τοπία. Η υλοποίηση κι εφαρμογή  του εν λόγω πλάνου προϋποθέτει 

συνεργασία μεταξύ γενετιστών, οικολόγων, ανθρωπολόγων και οικονομολόγων, οι 

οποίοι θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στα γεωργικά τοπία και να καθοδηγήσουν την χρήση 

αυτών των πληροφοριών για τη χάραξη πολιτικών που σχετίζονται με την κάλυψη 

των ανθρώπινων αναγκών. Τόσο τα φυσικά όσο και τα διαχειρίσιμα οικοσυστήματα 

προσφέρουν σημαντικές οικολογικές υπηρεσίες, όπως η παραγωγή τροφίμων και 

ινών, η ικανότητα να αποθηκεύουν άνθρακα και να ανακυκλώνουν το άζωτο και η 

ικανότητα να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του κλίματος και σε άλλες διαταραχές. 

Χωρίς αμφιβολία, η πιο πιεστική πρόκληση είναι να δημιουργηθεί μια επιστημονική 

βάση για κατάλληλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση ενός οικολογικά 

αποδεκτού επιπέδου της βιολογικής ποικιλότητας. 

Ένα διεθνές, μη-κυβερνητικό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα 

πολύπλοκα επιστημονικά ζητήματα που τίθενται από την απώλεια και την αλλαγή 

στην παγκόσμια βιοποικιλότητα είναι το Diversitas. Υπάρχουν πολλά προτεινόμενα 

θέματα από αυτό το διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα για τη βιοποικιλότητα, το 

οποίο έχει προσδιορίσει μια επιστημονική ατζέντα για την αγροβιοποικιλότητα με  

την υποστήριξη της βιώσιμης γεωργίας που προάγει τη διεπιστημονική επικοινωνία, 

με στόχο να εμπνεύσει και να διευκολύνει νέες ερευνητικές προσεγγίσεις για την 

κατανόηση του ρόλου του της βιοποικιλότητας στα γεωργικά τοπία (Jackson, Bawa, 

Pascual, & Perrings, 2005). Η αποστολή του Diversitas είναι διπλή: Αφ’ ενός να  

προωθηθεί ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πεδίο για τη βιοποικιλότητα, συνδέοντας 

βιολογικές και κοινωνικές επιστήμες, σε μια προσπάθεια να παράγουν νέες γνώσεις 

χρήσιμες κοινωνικά. Και αφ’ ετέρου να παρέχει την επιστημονική βάση για τη 

διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Μέχρι το 2050, η 

κατανάλωση τροφής πρέπει να διπλασιαστεί για την κάλυψη των ανθρώπινων 

αναγκών και  αυτό καθιστά εμφανή την αξία της διατήρησης της 

αγροβιοποικιλότητας Καινοτόμα, πλούσια σε βιοποικιλότητα, καλλιεργητικά 

συστήματα μπορούν δυνητικά να είναι υψηλής απόδοσης και βιώσιμα, και ως εκ 

τούτου υποστηρίζουν την παραμονή και διατήρηση των άγριων ειδών, περιορίζοντας 

τις αρνητικές επιπτώσεις της γεωργίας στους διάφορους οικοτόπους. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, η έμφαση είναι στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της 

κτηνοτροφίας, της αλιείας και της δασοκομίας στη διαχείριση, καθώς και στον 

άνθρωπο που κυριαρχεί στα οικοσυστήματα. 
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Η έρευνα αυτή θα πρέπει να περιγράψει την σημαντικότητα της αγροβιοποικιλότητας 

για τη βιώσιμη γεωργία. Η πρόκληση είναι να βρεθούν τρόποι ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες για τροφή, καύσιμα και ίνες ενώ διατηρείται η 

βιοποικιλότητα παρόλες τις αλλαγές στο κλίμα και σε άλλες περιβαλλοντικές 

ανθρωπογενείς αλλαγές. Η απώλεια ενδιαιτημάτων που προκαλείται από γεωργικές 

δραστηριότητες, όπως η διάβρωση και η αποψίλωση των δασών, προκαλεί τη μείωση 

της βιοποικιλότητας σε γειτονικά οικοσυστήματα.  Τα καινοτόμα συστήματα 

καλλιέργειας θα πρέπει να αντικαταστήσουν την εντατική γεωργία, στηριζόμενα στην 

αύξηση της βιοποικιλότητας για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η 

ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών και η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, 

αντί των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. 

Δεδομένου ότι οι αγρότες είναι οι διαχειριστές των φυσικών πόρων στο πλαίσιο του 

αγροοικοσυστήματος, η πρόκληση είναι να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την 

καινοτομική διάθεσή τους,  στοχεύοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας για την 

παροχή πολύτιμων υπηρεσιών και αγαθών για την κοινωνία. Η συμμετοχή των 

γεωργών από κοινού με επιστημονικούς ερευνητές προσφέρει την ευκαιρία να 

παρατηρήσουν και να αποκτήσουν επίγνωση για τις διαδικασίες με τις οποίες η 

βιοποικιλότητα επηρεάζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων στον πραγματικό 

κόσμο των αγροοικοσυστημάτων. Η ανθρωπολογία και η οικονομία βοηθούν να 

κατανοήσουμε πώς οι επιλογές που οι αγρότες κάνουν για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας επηρεάζονται από πολιτιστικούς, πολιτικούς, ιστορικούς και 

τρέχοντες περιορισμούς, τις ανάγκες και τους στόχους τους. 

Η βιοποικιλότητα στα αγροτικά τοπία επηρεάζεται έντονα από τις επιλογές 

παραγωγής και κατανάλωσης των ανθρώπων μέσα κι έξω από αυτά τα τοπία. Αυτές 

οι επιλογές καθορίζονται από οικονομικούς δείκτες όπως οι τιμές της αγοράς στα 

γεωργικά προϊόντα, σε αγαθά, υπηρεσίες και μεταφορές οι οποίες προσφέρονται 

κάτω από ποικίλες εθνικές και τοπικές πολιτικές (Jackson, Bawa, Pascual, & 

Perrings, 2005). 

Η γεφύρωση μεταξύ των φυσικών και κοινωνικών επιστημών στη μελέτη της 

αγροτικής βιοποικιλότητας θα βελτιώσει την συμμετοχή των αγροτών και άλλων 

ενδιαφερομένων μερών στην εξεύρεση  λύσεων με βάση τη βιοποικιλότητα για την 

αύξηση της γεωργικής παραγωγής με βιώσιμο τρόπο (Pretty & Smith, 2004).  
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Κεφάλαιο 3. Εκπαίδευση και Βιοποικιλότητα-Αγροβιοποικιλότητα 

3.1 Αντιλήψεις μαθητών σε θέματα βιοποικιλότητας 

Υπό το φως της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας της μάθησης εξετάστηκαν οι 

αντιλήψεις των μαθητών για ορισμένες έννοιες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, 

όπως είναι η ταξινόμηση έμβιων όντων, η ποικιλότητα έμβιων όντων και των 

στοιχείων του οικοσυστήματος και η έννοια της ζωής. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε 

ένα τεστ εννοιολογικής κατανόησης θεμάτων  βιοποικιλότητας που σχηματίστηκε 

από μια σειρά ανοιχτών ερωτήσεων. Το τεστ αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε 191 

μαθητές Α’ γυμνασίου σε επτά διαφορετικά γυμνάσια στην Σμύρνη της Τουρκίας. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης φανερώνουν ότι αν και οι απόψεις των μαθητών ως προς 

τα έμβια όντα και τη φύση περιείχαν μια ολιστική αντίληψη, οι αντιλήψεις τους για 

τα θέματα της διατροφής και της ροής της ενέργειας ήταν ανεπαρκής, και η 

ανθρωποκεντρική άποψη στην οποία τα ανθρώπινα όντα είναι το κέντρο της ζωής 

φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ τους (Yorek, Aydin, Ugulu, & Dogan, 

2008). 

Μία άλλη μελέτη (Nates, Campos, & Lindemann-Matthies, 2010) διερευνά πώς οι 

μαθητές στην επαρχία San Juan στην Αργεντινή, αντιλαμβάνονται τα ιθαγενή και τα 

εξωτικά είδη. Με τη χρήση ενός γραπτού ερωτηματολογίου, 865 μαθητές (9-17 ετών) 

κλήθηκαν να ονομάσουν το φυτό και το ζώο που τους αρέσει περισσότερο, που δεν 

τους αρέσει, ποια από αυτά θεωρούνται πιο χρήσιμα, να αναφέρουν τοπικά είδη και 

να περιγράψουν τις χρήσεις τους στην περιοχή. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε εννέα 

σχολεία κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών διδασκαλίας. Οι προτιμήσεις και οι 

αντιλήψεις των μαθητών κατευθύνονται έντονα προς τα εξωτικά κατοικίδια είδη. Ως 

εκ τούτου, αναπτύχθηκαν εργαστήρια στα οποία οι μαθητές εισήχθησαν από τους 

τοπικούς οικολόγους στην ποικιλομορφία των ιθαγενών άγριων ειδών και στη 

σημασία τους για το οικοσύστημα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι μαθητές 

ονόμασαν μια σημαντική ποικιλία ζώων και φυτών. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ζωντανούς οργανισμούς ονομάστηκαν 

από τους μαθητές σε επίπεδο γένους ή είδους, (Nates, Campos, & Lindemann-

Matthies, 2010). 

Σε μια άλλη μελέτη  (Hodges, 2016) ζητήθηκε  από τους εκπαιδευόμενους  να 

αναγνωρίσουν τη βιοποικιλότητα, με την προβολή κάποιων διαφανειών. Αυτή η πολύ 

απλή εργασία βοήθησε τους μαθητές να εκτιμήσουν καλύτερα τη βιοποικιλότητα, να 

ασχοληθούν βαθύτερα με το υλικό των μαθημάτων, και να γίνουν πιο προσηλωμένοι 

σε δραστηριότητες διατήρησης. Οι εκπαιδευόμενοι αντέδρασαν πολύ θετικά στην 

πρόκληση και το βρήκαν αρκετά διασκεδαστικό. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

έρευνα σε σχέση με τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με την βιοποικιλότητα. Η 

έρευνα αποτελείτο από 18 βασικές ερωτήσεις. Καταλήγοντας ο ερευνητής 

επισημαίνει ότι η τεχνική που ονόμασε «πρόκληση της βιοποικιλότητας» είναι μια 

αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας.  Παρά την απλότητά της έρευνας, τα 

συμπεράσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή τη τεχνικής επηρεάζει την όλη πορεία των 

διαλέξεων και οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν την ταξινόμηση με τις γραπτές 

εργασίες τους. Αυξάνει την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων, ενισχύει την θετική άποψη 
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τους για άλλα είδη, και βοηθά να κρατηθεί ενεργό το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο 

των μαθημάτων (Hodges, 2016). 

3.2 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σε θέματα βιοποικιλότητας 

Μια άλλη μελέτη των στάσεων και προσεγγίσεων στην εκπαίδευση της 

βιοποικιλότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

συμμετοχικών μεθόδων με συμμετοχή ομάδων εκπαιδευτικών. Αποδείχθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν συχνά καλά ενημερωμένοι, 

θεωρούσαν τη βιοποικιλότητα σημαντικό θέμα αν και σημαντική ήταν και η συμβολή 

της επίσημης διδακτέας ύλης των Φυσικών Επιστημών. Η έρευνα όριζε μια πολύ 

ευρεία ατζέντα, η οποία ⅰ) επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να εισάγουν τις δικές τους 

προτεραιότητες και κατευθύνσεις, ⅱ) εξέτασε την σημερινή κατάσταση στα σχολεία, 

ⅲ) πρόσφερε μια ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν για τη δική 

τους πρακτική, ⅳ) αποκάλυψε τρόπους για τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

προσδιορίσουν τα δικά τους κριτήρια για την ορθή πρακτική και πώς μπορεί να 

αξιολογηθεί αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ποιοτικά και όχι ποσοτικά, και 

αντιπροσωπεύουν το σκεπτικό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, όχι μόνο για την  

εμπειρία τους όσον αφορά την εκπαίδευση της βιοποικιλότητας, αλλά και για την 

προθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή (Gayford, 2000). 

Η περιγραφική μελέτη που ακολουθεί είχε ως στόχο να καθορίσει τις αντιλήψεις των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών σχετικά με τη βιολογική 

ποικιλότητα, σε μια εκδρομή που διοργανώθηκε στο Φυσικό Πάρκο  Abant στο 

Μπολού της Τουρκίας. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 20 υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών. Η εκδρομή οργανώθηκε στο πλαίσιο της 

έρευνας με πέντε δραστηριότητες: ⅰ) Παρατήρηση ζώντων οργανισμών, ⅱ) πεζοπορία, 

ⅲ) συλλογή σκουπιδιών, ⅳ) συλλογή ειδών (φυτών, ζώων) και ⅴ) παρατήρηση των 

τουριστικών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το περιβάλλον. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσω πέντε ερωτήσεων ανοιχτού τύπου και αναλύθηκαν με ποιοτική 

μέθοδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί των 

Φυσικών Επιστημών θα πρέπει να ενημερώνονται περισσότερο στα θέματα της 

βιοποικιλότητας κι επιπλέον προτείνεται ότι η έννοια της βιοποικιλότητας θα 

μπορούσε να ενταχθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Köklükaya, Demirhan, & 

Beşoluk, 2014). 

Μία άλλη έρευνα ασχολήθηκε με το κατά πόσο καλά οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

εντοπίζουν κοινά τοπικά είδη, το ενδιαφέρον τους και τις ιδέες σχετικά με τα είδη, τις 

αντιλήψεις τους για την σημαντικότητα της αναγνώρισης  των ειδών και τη σημασία 

της βιοποικιλότητας για την αειφόρο ανάπτυξη. Συνολικά 456 μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας ένα τεστ 

αναγνώρισης και ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από κλειστού και ανοικτού 

τύπου ερωτήματα. Το συμπέρασμά της μελέτης  είναι ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας και 

μάθησης για αναγνώριση και γνώση των ειδών καθώς και για την εκπαίδευση της 

βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα 

βιωματικές και βάσει σχεδίου μεθόδους σε αυθεντικά περιβάλλοντα (Palmberg, et al., 

2015). 
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3.3 Αντιλήψεις μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα αγροβιοποικιλότητας 

Έπειτα από λεπτομερή αναζήτηση κι έρευνα σε ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης 

στο διαδίκτυο δεν εντοπίστηκαν έρευνες σχετικές με τις αντιλήψεις μαθητών κι 

εκπαιδευτικών σε σχέση με την αγροβιοποικιλότητα τόσο στην ελληνική όσο και 

στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Οι μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν για 

την συγκεκριμένη έρευνα ήταν οι παρακάτω: 

o https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchbasic 

o https://www.researchgate.net/login 

o https://scholar.google.gr/ 

o https://www.heal-link.gr/ 

Οι λέξεις κλειδιά και συνδυασμοί αυτών που εφαρμόστηκαν στις μηχανές 

αναζήτησης ήταν οι ακόλουθες. Στα ελληνικά, αγροβιοποικιλότητα, εκπαίδευση, 

αντιλήψεις μαθητών, αντιλήψεις εκπαιδευτικών. Στα αγγλικά, agrobiodiversity, 

education, perceptions of students, perceptions of teachers.  

Το γεγονός αυτό, αφ’ ενός ενισχύει την πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας, αφ’ 

ετέρου την δυσκολεύει επειδή δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία και καταγραφή 

απόψεων. Για το λόγο αυτό, τα ευρήματα, τα αποτελέσματα και τα τελικά 

συμπεράσματα της εργασίας έχουν σημασία ως μια πρώτη καταγραφή απόψεων και 

αντιλήψεων σχετικά με τη αγροβιοποικιλότητα τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο..  
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία 
 

4.1 Το πλαίσιο της έρευνας 

Η έρευνα αποτελείται από τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την διερεύνηση των 

σχολικών εγχειριδίων σε σχέση με τα αν έχουν περιεχόμενο σχετικό με την 

αγροβιοποικιλότητα. Έγινε μια προσπάθεια αναζήτησης, εντοπισμού και στο τέλος 

παρουσίασης όλων των σημείων εκείνων, όπου γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά των 

εννοιών βιοποικιλότητα και αγροβιοποικιλότητα και της σημασίας τους, στα σχολικά 

εγχειρίδια που διδάσκονται στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια.   

Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται αποκλειστικά στους μαθητές και τις μαθήτριες που 

φοιτούν στα υπό μελέτη Επαγγελματικά Λύκεια και το πώς αντιλαμβάνονται την 

έννοια της αγροβιοποικιλότητας και τις διαστάσεις της. Οι συμμετέχοντες στην 

συγκεκριμένη έρευνα φοιτούν  στις τάξεις Β΄ και Γ΄ του Επαγγελματικού Λυκείου. 

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα τα παιδιά όταν φοιτούν στην Α τάξη 

Επαγγελματικού Λυκείου καλούνται να επιλέξουν ποιον Τομέα θα ακολουθήσουν 

στην επόμενη τάξη. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος είναι ο Τομέας που απασχολεί την παρούσα εργασία. Ο Τομέας αυτός 

λειτουργεί σε ορισμένα Επαγγελματικά Λύκεια ανάλογα με τις προτιμήσεις των 

παιδιών και ξεκινά να υφίσταται στην Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, στο 

οποίο οι φοιτούντες μαθητές/μαθήτριες έκαναν ανάλογες επιλογές από την 

προηγούμενη σχολική χρονιά. Στην συνέχεια, τα παιδιά που προβιβάζονται στη Γ΄ 

τάξη του Λυκείου επιλέγουν μία ειδικότητα που επιθυμούν, ώστε να αποκτήσουν μία 

παραπάνω εξειδίκευση και να αποκτήσουν το πτυχίο τους. Οι ειδικότητες που 

υπάρχουν στον συγκεκριμένο Τομέα είναι οι ακόλουθες. Τεχνικός Φυτικής 

Παραγωγής, Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής,  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Ποτών, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. (Τροπολογία του Ν. 

4186/2013, 2016, ΦΕΚ 1489, 2016, ΦΕΚ 2067, 2017)    

 Το τρίτο σκέλος της έρευνας αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν σε 

Επαγγελματικά Λύκεια στους Τομείς Γεωπονίας. Και σε αυτή την περίπτωση η 

έρευνα αφορά για το πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας και τις διαστάσεις της. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι 

ειδικότητες των εκπαιδευτικών με ανάθεση στα μαθήματα της τάξης Β΄ Λυκείου του 

Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και της τάξης Γ΄ Λυκείου των 

ειδικοτήτων είναι οι ακόλουθες. ΠΕ14. (04, 05) Γεωπόνοι και Δασολόγοι 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΠΕ18. (12,13,14,15,16,17,30,36), Τεχνολόγοι 

Γεωπόνοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων και ΤΕ01. (32,33,34,36) 

Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. (ΦΕΚ 

2605, 2016, ΦΕΚ 2148, 2015) 

 



45 
 

4.2 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της παρουσίας της έννοιας της 

αγροβιοποικιλότητας και των σχετικών με αυτήν θεμάτων στην επαγγελματική 

εκπαίδευση. Συγκεκριμένα να εξεταστεί η παρουσία της έννοιας σε σχολικά 

εγχειρίδια  και Προγράμματα σπουδών. Καθώς επίσης να εξεταστεί κατά πόσο η 

έννοια της αγροβιοποικιλότητας είναι οικεία σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/μαθήτριες στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

4.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

O σκοπός της εργασίας συγκεκριμενοποιείται στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια και τα προγράμματα σπουδών των δύο 

πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης εμπεριέχουν θέματα  που σχετίζονται  με την 

αγροβιοποικιλότητα;  

2. Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ γνωρίζουν την έννοια «Αγροβιοποικιλότητα»; 

3. Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ αντιλαμβάνονται την σημασία της 

αγροβιοποικιλότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (περιβαλλοντική, οικονομική, 

κοινωνικοπολιτική διάσταση);  

4. Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ είναι εξοικειωμένοι με τοπικές φυλές ζώων και 

ποικιλίες φυτών; 

5. Ενδιαφέρει τους μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ η ενασχόληση με την τοπική 

αγροβιοποικιλότητα; 

6. Ποια είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για την σημασία της 

αγροβιοποικιλότητας; 

7. Οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν στη διδασκαλία  των μαθημάτων τους την έννοια 

και την σημασία της αγροβιοποικιλότητας;  

Η αναζήτηση των βιβλίων και των προγραμμάτων σπουδών έγινε μέσω της ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών 

Αντικειμένων και αρχείων αναρτώμενων από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Στα βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών έγιναν 

επανειλημμένες αναγνώσεις και καταγραφή των συγκεκριμένων αποσπασμάτων που 

σχετίζονται με την βιοποικιλότητα και την αγροβιοποικιλότητα. Η έρευνα στα 

σχολικά εγχειρίδια αποτέλεσε την Μελέτη 1, που από δω και στο εξής έτσι θα 

αναφέρεται στην εργασία και επικεντρώθηκε στα εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Μελέτη 2 αφορά τα δεδομένα από τα 

ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές αποτελείται από ποσοτικά δεδομένα 

που προέκυψαν από τις απαντήσεις σε κλειστές ερωτήσεις και από ποιοτικά δεδομένα 

που αφορούν τις  απαντήσεις σε επί μέρους επεξηγηματικές ερωτήσεις ς. Ενώ, η 

Μελέτη 3 αποτελείται από τα ποιοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 14 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου της ημιδομημένης συνέντευξης που έγινε με τους 

εκπαιδευτικούς.   

4.4 Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονται από δύο ομάδες της σχολικής 

κοινότητας. Η μία ομάδα αποτελείται από μαθητές/τριες που φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ και 
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φοιτούν στο Γεωπονικό Τομέα και η άλλη ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς 

που διδάσκουν στους αντίστοιχους τομείς.  

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά  89 μαθητές εκ των οποίων 67 είναι μαθητές και 

22 είναι μαθήτριες των Β και Γ τάξεων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ). Οι 

μαθητές/τριες της Β τάξης είναι 51 και προέρχονται αποκλειστικά από τον τομέα της 

Γεωπονίας. Οι μαθητές/μαθήτριες της Γ τάξης είναι 38 και προέρχονται από δύο 

γεωπονικές ειδικότητες. Η μία είναι αυτή του Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής και η 

άλλη είναι αυτή του Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών. Οι μαθητές/τριες 

φοιτούν σε σχολεία της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο 

δείγμα, ήταν δείγμα ευκολίας, αφού επιλέχθηκε με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα είναι συνολικά 8, οι 4 είναι άνδρες 

και 4 είναι γυναίκες. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 

μικρός, αυτό συμβαίνει επειδή στόχος μας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των 

αντιλήψεων κι όχι η ποσοτικοποίηση τους. Επιπλέον κατά την συλλογή των 

δεδομένων δεν προέκυψε σημαντική διαφοροποίηση των επόψεων που να μας ωθεί 

σε περεταίρω εμπλουτισμό του αριθμού των συμμετεχόντων. Οι ειδικότητες των 

εκπαιδευτικών είναι γεωπονικού χαρακτήρα. Οι τρεις από τους οκτώ έχουν 

πανεπιστημιακή κατάρτιση με ειδικότητα Γεωπονίας ΠΕ14.04. Οι δύο από τους οκτώ 

έχουν τεχνολογική κατάρτιση με ειδικότητα Δασοπονίας ΠΕ18.16. Και οι υπόλοιποι 

τρεις από τους οκτώ έχουν τεχνολογική κατάρτιση με ειδικότητες Τεχνολόγου 

Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής ΠΕ18.12, Τεχνολόγου Τροφίμων ΠΕ18.36 και 

Τεχνολόγου Γεωπόνου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΠΕ18.17. Τα σχολεία 

των συμμετεχόντων είναι από τη Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και 

Δωδεκάνησα. Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε  με βάση τη δυνατότητα 

πρόσβασης.  

4.5 Ερευνητικά εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην υπό μελέτη έρευνα είναι δύο. 

Το πρώτο ερευνητικό εργαλείο της εργασίας είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο 

απευθύνεται σε μαθητές/ μαθήτριες  Β και Γ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου και 

αποτελείται από 21 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 11 από τις οποίες περιέχουν 

επεξηγηματική συνέχεια της ερώτησης όπου ο μαθητής/μαθήτρια καλείται να 

εξηγήσει την απάντησή του/της. Επιπλέον, στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε κι ένα 

δεύτερο ερευνητικό εργαλείο, αυτό είναι ο οδηγός ημιδομημένης συνέντευξης, η 

οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γεωπονικής κατεύθυνσης, οι οποίοι διδάσκουν 

σε Επαγγελματικά Λύκεια και αποτελείται από 14 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές/τριες δημιουργήθηκε έτσι ώστε όσο 

το δυνατόν να είναι δομημένο με πληρότητα, συνάφεια και συνοχή. Παράλληλα, 

έγινε προσπάθεια ώστε να είναι κατά το δυνατόν σύντομο με κατάλληλη δομή 

προκειμένου οι μαθητές/τριες να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα τόσο στις ερωτήσεις 

κλειστού όσο και στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Αρχικά, το πλήθος των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου ήταν είκοσι. Η διατύπωση των ερωτήσεων ήταν αρκετά απλή 

χωρίς χρήση πολλών επιστημονικών όρων, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να 
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τις κατανοήσουν πλήρως. Η επιλογή των συγκεκριμένων ερωτήσεων έγινε στο 

πλαίσιο των θεματικών αξόνων που οριοθετήθηκαν ώστε να δημιουργηθεί το 

εργαλείο. Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, οι εν λόγω θεματικοί 

άξονες που περιγράφουν τη δημιουργία του ερωτηματολογίου είναι α) η έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας, β) αγροβιοποικιλότητα και κοινωνία, γ) αγροβιοποικιλότητα 

και περιβάλλον δ) αγροβιοποικιλότητα και οικονομία,  και ε) αγροβιοποικιλότητα κι 

εκπαίδευση. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ένας μικρός αριθμός μαθητών ΕΠΑΛ, 5 

μαθητές, ώστε να διεξαχθεί πιλοτική μελέτη, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν 

παραλείψεις, λάθη ή δυσκολίες στην κατανόηση στην αρχική μορφή του 

ερωτηματολογίου. Μετά την επεξεργασία των αρχικών δεδομένων το 

ερωτηματολόγιο αναθεωρήθηκε κυρίως σε θέματα όπως η διατύπωση του όρου της 

αγροβιοποικιλότητας στα ερωτήματα. Κάποιοι από τους μαθητές δεν γνώριζαν 

καθόλου τον όρο.  Έτσι, δόθηκε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα ερωτήματα που 

θεωρήθηκε ότι προκάλεσαν σύγχυση στους μαθητές/μαθήτριες και δεν δόθηκαν 

απαντήσεις. Τα συμπεράσματα από την πιλοτική εφαρμογή συνέβαλαν στην 

αναδιαμόρφωση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και στην μετέπειτα τελική 

μορφή του.. Έτσι, οι επιμέρους ερωτήσεις σχηματίστηκαν με νέα διατύπωση ώστε οι 

μαθητές/τριες να έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν ακόμη κι αν δεν είχαν 

ξανακούσει τον όρο αγροβιοποικιλότητα. Για παράδειγμα, η ακόλουθη ερώτηση 

«Πιστεύεις  ότι η διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας συντελεί στην περιβαλλοντική 

προστασία της περιοχής που δραστηριοποιείται ο αγρότης/κτηνοτρόφος;» 

αναδιαμορφώθηκε στην εναλλακτική ερώτηση «Πιστεύεις ότι η διατήρηση των 

παραδοσιακών σπόρων και των ντόπιων φυλών των ζώων συντελεί στην 

περιβαλλοντική προστασία της περιοχής που δραστηριοποιείται ο 

αγρότης/κτηνοτρόφος;». Παράλληλα, αφαιρέθηκε η ερώτηση: «Πόσο  μπορεί η 

αγροβιοποικιλότητα να βοηθήσει έναν αγρότη / κτηνοτρόφο να δουλέψει σε μια 

περιοχή;» και προστέθηκαν άλλες δύο, ώστε να γίνει αντιληπτό αν υπάρχει 

κατανόηση της έννοιας της αγροβιοποικιλότητας σε επίπεδο 

γονιδίων/χαρακτηριστικών:  «Γνωρίζεις ποιες ποικιλίες φυτών καλλιεργούνται στην 

περιοχή σου;» και «Γνωρίζεις ποιες φυλές ζώων εκτρέφονται στην περιοχή σου;». 

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε δεύτερη πιλοτική μελέτη σε μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων.. Εν τέλει, προέκυψε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου η οποία 

παρατίθεται αυτούσια στο Παράρτημα 1. Το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, 

κρίθηκε ως έγκυρο και αξιόπιστο ώστε να χρησιμοποιηθεί στην συγκεκριμένη 

έρευνα. Ως προς την εγκυρότητα του εργαλείου, η τελική επεξεργασία του και η 

διατύπωση των ερωτήσεων σε όλα τα στάδια των πιλοτικών εφαρμογών έγινε με την 

βοήθεια δυο εκπαιδευτικών/ερευνητών, ενός γεωπόνου και μιας βιολόγου με εμπειρία 

σε θέματα βιοποικιλότητας ή αγροβιοποικιλότητας. Ως προς την αξιοπιστία του, το 

εργαλείο καθώς είχε πολλές ανοιχτές ερωτήσεις δεν έγινε κάποιο τεστ αξιοπιστίας 

π.χ. Cronbach a., όμως οι επεξεργασία των ανοιχτών ερωτήσεων έγινε με συζήτηση 

μέχρι τελικής συμφωνίας 2 ερευνητών. 

Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για την πραγματοποίηση της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι ο οδηγός μιας ημιδομημένης συνέντευξης που 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Γεωπονικούς Τομείς 

Επαγγελματικών Λυκείων. Η επιλογή του συγκεκριμένου εργαλείου στηρίχτηκε στο 
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γεγονός ότι ήταν αναγκαίο να διερευνηθούν οι απόψεις του ερευνώμενου πληθυσμού, 

εστιάζοντας στις οπτικές υπό τις οποίες οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και 

αντιλαμβάνονται την έννοια της αγροβιοποικιλότητας σε σχέση με την εκπαίδευση. 

Καθώς η συλλογή στοιχείων γίνεται προφορικά, οι συνεντεύξεις παρουσιάζουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες τεχνικές, όπως για παράδειγμα τα 

ερωτηματολόγια, καθώς επιτρέπουν τη διερεύνηση σε βάθος και ανάλογη απόκτηση 

δεδομένων (Cohen, Manion, & Morrison, 1997), εξασφαλίζουν προσωπική επαφή 

ανάμεσα στον πληροφορητή και τον ερευνητή, εξασφαλίζουν τη διερεύνηση του 

θέματος από πολλές οπτικές καθώς και την εξέταση μεγαλύτερου φάσματος 

ερωτήσεων, είναι ανεξάρτητες από της δεξιότητες του πληροφορητή στο γραπτό λόγο 

και μπορούν να διεξαχθούν με τον ρυθμό που ο ερευνητής κρίνει κατάλληλο. Οι 

συνεντεύξεις παρέχουν πιο άμεση πρόσβαση στις νοητικές δομές των ατόμων που 

συμμετέχουν στην έρευνα, καθιστώντας πιο εύκολη και πιο πιστή την καταγραφή των 

γνώσεών τους και των απόψεών τους (Finch, 1986). Τα ερωτήματα της ημιδομημένης 

συνέντευξης κατασκευάσθηκαν με βάση τη μετατροπή των ερευνητικών ερωτημάτων 

σε ερωτήσεις της συνέντευξης. Η δημιουργία του οδηγού της συνέντευξης 

στηρίχτηκε σε παρόμοιους θεματικούς άξονες με αυτούς του ερωτηματολογίου που 

δόθηκε στους μαθητές/τριες. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση οι βασικοί θεματικοί 

άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκε η συνέντευξη και οριοθέτησαν την 

επιλογή των ανοιχτού τύπου ερωτήσεων ήταν οι ακόλουθοι. α) η έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας, β) αγροβιοποικιλότητα και περιβάλλον, γ) αγροβιοποικιλότητα 

και κοινωνία και δ) αγροβιοποικιλότητα και εκπαίδευση. Για άλλη μια φορά έγινε 

αρχικά η επιλογή των ερωτήσεων από τα οποία απαρτιζόταν το βασικό ερευνητικό 

εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Ο αρχικός αριθμός των ερωτήσεων ήταν 

δεκατέσσερις. Πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική εφαρμογή του οδηγού της 

συνέντευξης σε έναν συμμετέχοντα. Η πιλοτική εφαρμογή έγινε μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με ταυτόχρονη ηχογράφηση όλης της συνομιλίας. Η απόπειρα αυτή είχε 

ως στόχο, όπως και στο προηγούμενο ερευνητικό εργαλείο, να εντοπιστούν τυχόν 

παραλείψεις ή λάθη του προτεινόμενου οδηγού της ημιδομημένης συνέντευξης. Από 

τις απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει καμία 

αναδιαμόρφωση των αρχικών ερωτήσεων, οπότε, το συγκεκριμένο εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε με την αρχική του μορφή στην κύρια έρευνα με τους 

εκπαιδευτικούς.  

4.6 Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις.  

Αφού λήφθηκε η απαραίτητη άδεια από τον υπεύθυνο καθηγητή, δόθηκαν τα 

ερωτηματολόγια στους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια μιας διδακτέας ώρας. Η 

διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν γύρω στα 20 λεπτά. 

 Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν  

κατόπιν αρχικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως με αυτούς. Η προγραμματισμένη 

ημιδομημένη συνέντευξη διήρκησε γύρω στα 10 λεπτά με τον καθένα εκπαιδευτικό. 

Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν όλες 

οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, έγινε η απομαγνητοφώνηση από την ερευνήτρια, ώστε 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την μετέπειτα κωδικοποίηση κι ανάλυσή τους. Οι 
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κανόνες απομαγνητοφώνησης και μεταγραφής των συνεντεύξεων της 

παρουσιαζόμενης μελέτης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4. Τέλος, δόθηκε στους 

εκπαιδευτικούς η διαβεβαίωση για το απόρρητο των όσων θα ειπωθούν, αλλά και για 

τη μη δημοσιοποίηση του ονόματός τους. Από τις οκτώ συνεντεύξεις, που 

πραγματοποιήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 6 

έγιναν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ταυτόχρονη ηχογράφηση όλης της 

συνομιλίας και οι υπόλοιπες δύο πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης με απευθείας 

ηχογράφηση ολόκληρης της συνομιλίας.  

4.7 Ανάλυση δεδομένων 

Για την ανάλυση και την παρουσίαση των ποσοτικών αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM SPSS Version 22 και το Microsoft excel 2010. 

Για την ανάλυση των ποιοτικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε μέθοδος διαρκούς 

σύγκρισης (constant comparison method) έτσι όπως χρησιμοποιείται στην μέθοδο της 

θεμελιωμένης θεωρίας (grounded theory). Η θεμελιωμένη θεωρία είναι ένα σύνολο 

διαδικασιών συλλογής δεδομένων και διαδικασιών ανάλυσης που έχει εσωτερική 

συνοχή και που στοχεύουν στην ανάπτυξη της θεωρίας. Οι μέθοδοι της θεμελιωμένης 

θεωρίας συνίστανται σε ένα σετ από επαγωγικές στρατηγικές για την ανάλυση των 

δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά κανείς με ατομικές περιπτώσεις περιστατικά ή 

εμπειρίες και προοδευτικά αναπτύσσει πιο αφηρημένες εννοιολογικές κατηγορίες, για 

να συνθέσει, να εξηγήσει και να κατανοήσει τα δεδομένα του, αλλά και να 

αναγνωρίσει σχήματα (patterns) σχέσεων μέσα σε αυτά (Grounded Theory Online, 

x.x). Η μέθοδος της διαρκούς σύγκρισης (constant comparative method ή grounded 

theory) έχει το πλεονέκτημα, η σύγκριση να μην πραγματοποιείται με 

προκατασκευασμένα μοντέλα, οπότε η προσπάθεια επικεντρώνεται στην ανακάλυψη 

προσυμφωνιών οι οποίες είναι δυνατόν να μην υφίστανται, ή να μη συλλαμβάνουν τις 

πολιτισμικές διαφοροποιήσεις (Glaser, 1998). 

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων διακρίνουμε την ανάλυση των δεδομένων στις τρεις μελέτες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Για τη Μελέτη 1 έγινε αναφορά, παρακάτω ακολουθεί 

αναφορά για τις άλλες δύο Μελέτες.  

Στο πλαίσιο της Μελέτης 2, η ανάλυση των δεδομένων αφορούσε την κωδικοποίηση 

των απαντήσεων των είκοσι μία κλειστού τύπου ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν στους πέντε προαναφερθέντες 

θεματικούς άξονες που ορίστηκαν εξ αρχής από το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας.  

Έτσι, τα δεδομένα αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν αρχικά μέσω 

του 1
ου

 θεματικού άξονα με τίτλο «Η έννοια της Αγροβιοποικιλότητας». Αυτός ο 

άξονας αντιστοιχεί στις ερωτήσεις ένα έως και έξι του ερωτηματολογίου (Βλέπε 

Παράρτημα 1). Στη συνέχεια αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν τα δεδομένα του 2
ου

 

θεματικού άξονα  με τίτλο «Αγροβιοποικιλότητα και κοινωνία». Οι ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι η επτά, η οκτώ και η εννέα και η είκοσι. Ο 

τρίτος θεματικός άξονας έχει τίτλο «Αγροβιοποικιλότητα και περιβάλλον». Οι 

ερωτήσεις που εντοπίζονται στην κατηγορία αυτή είναι οι δέκα, έντεκα και δώδεκα. 

Ο τέταρτος θεματικός άξονας αφορά την «Αγροβιοποικιλότητα και οικονομία» και 
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αντιστοιχεί στις ερωτήσεις δέκα τρία και δέκα τέσσερα. Τέλος, η 

«Αγροβιοποικιλότητα και εκπαίδευση» είναι ο πέμπτος θεματικός άξονας κι 

αποτελείται από τις ερωτήσεις δέκα πέντε έως και την δέκα εννέα. Η ερώτηση 

21αναφέρεται αποκλειστικά στην στάση των μαθητών/τριων σχετικά με το αν τους 

αρέσει/ ενδιαφέρει να μαθαίνουν/να παρατηρούν/να γνωρίζουν την ποικιλία των 

ζωντανών οργανισμών που βρίσκονται στην περιοχή τους. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των επεξηγηματικών ερωτήσεων έγινε με τη χρήση της μεθόδου της 

διαρκούς σύγκρισης . Έτσι, από τις απαντήσεις στις 11 επί μέρους ανοιχτές ερωτήσεις 

προέκυψαν δύο κατηγορίες ενοποιημένων απαντήσεων για την κάθε επεξηγηματική 

ερώτηση. Οι εν λόγω κατηγορίες αφορούσαν μόνο στο κατά πόσο προσεγγίζει η 

απάντηση  την ορθή ή την επιστημονικά αποδεκτή έννοια της αγροβιοποικιλότητας 

και της σημασίας της ή όχι. Η δημιουργία των κατηγοριών πραγματοποιήθηκε από 

την ανάλυση των απαντήσεων με την συνδρομή των δύο εκπαιδευτικών αναλυτών με 

αποτέλεσμα την τελική οριοθέτηση των κατηγοριών απαντήσεων για την κάθε 

ερώτηση. 

Στο πλαίσιο της Μελέτης 3, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε επίσης με τη χρήση 

της μεθόδου της διαρκούς σύγκρισης. Τέσσερις είναι οι θεματικοί άξονες που 

οριοθετούν τις 14 ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης, όπως αναφέρθηκε στην 

ενότητα ερευνητικά εργαλεία: α) η έννοια της αγροβιοποικιλότητας, που 

αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 1 και 2, β) αγροβιοποικιλότητα και περιβάλλον, που 

αντιστοιχεί η ερώτηση 3 γ) αγροβιοποικιλότητα και κοινωνία, που αντιστοιχούν οι 

ερωτήσεις 4, 12 και 14 και δ) αγροβιοποικιλότητα και εκπαίδευση, που αντιστοιχούν 

οι ερωτήσεις 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 13.  Έπειτα από την ανάλυση των απαντήσεων 

στις 14 ερωτήσεις που έγιναν στους εκπαιδευτικούς, με τη μέθοδο της διαρκούς 

σύγκρισης, προέκυψαν τρεις ή τέσσερεις κατηγορίες ενοποιημένων απαντήσεων για 

την κάθε ερώτηση. Η δημιουργία των προαναφερθεισών κατηγοριών 

πραγματοποιήθηκε από την ανάλυση των απαντήσεων με την συνδρομή των δύο 

εκπαιδευτικών αναλυτών με αποτέλεσμα την τελική οριοθέτηση των κατηγοριών 

απαντήσεων για την κάθε ερώτηση. Για πρακτικούς και χρηστικούς καθαρά λόγους 

σε αυτό το σημείο της εργασίας, η διατύπωση των ερωτήσεων δεν αναφέρεται στο 

κείμενο που ακολουθεί. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο Παράρτημα 2, όπου 

βρίσκεται αυτούσιο το ερωτηματολόγιο της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Έτσι, στην πρώτη ερώτηση , οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν είναι οι 

ακόλουθες τρεις. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Βιοποικιλότητα ως ποικιλότητα 

ειδών, με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Το άθροισμα των ζώντων 

οργανισμών σε ένα χώρο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά». Η 2
η
 κατηγορία 

απαντήσεων: Βιοποικιλότητα ως βιοκοινότητα μιας περιοχής, με χαρακτηριστική 

απάντηση εκπαιδευτικού : «Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί πάνω στη γη».  Και η 3
η
 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Βιοποικιλότητα ταυτίζεται με την αγροβιοποικιλότητα, 

με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Ποικιλία στα είδη διατροφής και 

παραγωγής». Στη δεύτερη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν είναι 

οι ακόλουθες τρεις. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Αγροβιοποικιλότητα είναι 

όλοι οι οργανισμοί στην γεωργική έκταση, με χαρακτηριστική απάντηση 

εκπαιδευτικού : «Όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν στον αγροτικό χώρο ή γύρω από 
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αυτόν» η 2
η
  κατηγορία απαντήσεων είναι: Αγροβιοποικιλότητα είναι μόνο οι φυτικοί 

οργανισμοί στην γεωργική έκταση, με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Το 

καλλιεργήσιμο κομμάτι» και η 3
η
  κατηγορία απαντήσεων είναι: Αγροβιοποικιλότητα 

σχετίζεται με τα προϊόντα διατροφής, με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : 

«Ποικιλία που υπάρχει στην παραγωγική διαδικασία στα προϊόντα, ποικιλομορφία». 

Στην τρίτη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες 

τέσσερις. Η 1η κατηγορία απαντήσεων είναι: Ενημέρωση και μέτρα για τη διατήρηση 

αγροβιοποικιλότητας, , με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Η εφαρμογή 

κάποιων μέτρων θα βοηθούσε τους αγρότες να λειτουργήσει καλύτερα και η τοπική 

κοινωνία».  η 2η κατηγορία απαντήσεων είναι: Διατήρηση αγροβιοποικιλότητας 

συνεπάγεται ισορροπία και σταθερότητα οικοσυστήματος, με χαρακτηριστική 

απάντηση εκπαιδευτικού : «Ισορροπία στα οικοσυστήματα».  η 3η κατηγορία 

απαντήσεων είναι: Εφαρμογή γεωργικών μεθόδων που ενισχύουν την ποικιλότητα 

στην αγροτική έκταση, με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Έλεγχος και 

περιορισμός βόσκησης».  και η 4
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Ισορροπία στο 

εδαφικό σύστημα και των θρεπτικών συστατικών του, με χαρακτηριστική απάντηση 

εκπαιδευτικού : «Βοηθάει στο έδαφος και στα θρεπτικά συστατικά του». Στην τέταρτη 

ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες δύο. Η 1η 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Τομέας υγείας λόγω ρύπανσης, τομέας αισθητικής-

αναψυχής, με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Τομέας υγείας, μόλυνση 

περιβάλλοντος, αισθητική πλευρά πιο όμορφο το οικοσύστημα» και η 2η κατηγορία 

απαντήσεων είναι : Τομέας διατροφής, τομέας γεωργίας, τομέας εμπορίου και 

οικονομίας, με χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Εμπόριο, διατροφή και 

παραγωγή». Στην πέμπτη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν είναι 

οι ακόλουθες δύο. Η 1η κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι με χαρακτηριστική 

απάντηση εκπαιδευτικού : «Όχι επαρκώς»  και η 2η κατηγορία απαντήσεων είναι: 

Ναι λίγο. Στα μαθήματα  Βιολογική Γεωργία, Περιβάλλον και Γεωργία, με 

χαρακτηριστική απάντηση εκπαιδευτικού : «Ναι στα μαθήματα Περιβάλλον και 

Γεωργία και Βιολογική Γεωργία». Στην έκτη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που 

προέκυψαν είναι οι ακόλουθες τρεις. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι, η 2

η
 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Ναι σε 2 μαθήματα και η 3
η
 κατηγορία απαντήσεων 

είναι: Δεν γνωρίζω. Στην έβδομη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που 

προέκυψαν είναι οι ακόλουθες τρεις. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι, η 2

η
 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Ναι διάσπαρτα και η 3
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: 

Δεν γνωρίζω. Στις ερωτήσεις 8, 9, 10 οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν 

είναι οι ακόλουθες δύο. Η 1η κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι και η 2η κατηγορία 

απαντήσεων είναι: Ναι. Στην ενδέκατη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που 

προέκυψαν είναι οι ακόλουθες τρεις. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι, η 2

η
 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Ναι με την έννοια την αγροβιοποικιλότητας και η 3
η
 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Ναι χωρίς την έννοια της αγροβιοποικιλότητας. Στη 

δωδέκατη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν είναι οι ακόλουθες 

τρεις. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι, η 2

η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Ναι, 

Πελίτι με εκπαιδευτική δραστηριότητα και η 3
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Ναι, η 

Greenpeace. Στη δέκατη τρίτη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που προέκυψαν 

είναι οι ακόλουθες δύο. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι, και η 2

η
 κατηγορία 
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απαντήσεων είναι: Έχουμε φιλοξενήσει τέτοια οργάνωση και / ή έχω χρησιμοποιήσει 

υλικό τους. Τέλος, στη δέκατη τέταρτη ερώτηση, οι κατηγορίες απαντήσεων που 

προέκυψαν είναι οι ακόλουθες δύο. Η 1
η
 κατηγορία απαντήσεων είναι: Όχι, και η 2

η
 

κατηγορία απαντήσεων είναι: Γίνεται αναφορά σε νόμους και γεωργικά μέτρα. 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα-Συζήτηση 

5.1 Εισαγωγή 
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, η έρευνα αποτελείται από τρία 

σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την προσπάθεια ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων που 

διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,. για την αγροβιοποικιλότητα και τη σημασία της. Το δεύτερο σκέλος 

αναφέρεται αποκλειστικά στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στους 

Γεωπονικούς τομείς των Επαγγελματικών Λυκείων και την κατανόησή τους για την 

αγροβιοποικιλότητα και τις διαστάσεις της. Το τρίτο σκέλος αφορά τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν σε Επαγγελματικά Λύκεια στους Τομείς 

Γεωπονίας. Και σε αυτή την περίπτωση η έρευνα αφορά το πώς οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την έννοια της αγροβιοποικιλότητας και τις 

διαστάσεις της.    

Στο κεφάλαιο αυτό του εμπειρικού μέρους της εργασίας θα γίνει μια προσπάθεια της 

παρουσίασης όλων των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την συλλογή όλων των 

δεδομένων. Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των ευρημάτων όπου αυτό είναι 

δυνατόν.  

5.2 Αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας και της 

αγροβιοποικιλότητας στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια. 
Μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, Διαδραστικά Βιβλία και 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής 

αναζήτηση βιβλίων όλων των σχολικών τάξεων των δύο βαθμίδων  της εκπαίδευσης, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Σκοπός της αναζήτησης ήταν η εύρεση και 

ακολούθως η ανάλυση σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να εντοπιστεί εάν γίνεται 

αναφορά στην έννοια ή η σημασία της αγροβιοποικιλότητας ή στην έννοια της 

βιοποικιλότητας και στη σημασία της ή σε σχετικό περιεχόμενο. Τα βιβλία στα οποία 

περιορίστηκε η έρευνα ήταν αυτά που το περιεχόμενό τους αφορούσε το φυσικό 

περιβάλλον. Στο Δημοτικό το σχολικό εγχειρίδιο που εντοπίστηκε με τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά ήταν η Μελέτη του Περιβάλλοντος στις 4 πρώτες τάξεις και τα 

βιβλία Φυσικά και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην ΣΤ΄ τάξη. Στο γυμνάσιο η 

Βιολογία στην Α΄ τάξη. Στο Λύκειο γενικής παιδείας τρία είναι τα βιβλία που 

εντοπίστηκαν στις τρεις τάξεις αντίστοιχα. Στην Α΄ τάξη βρέθηκε το μάθημα 

Γεωλογία-Διαχείριση Φυσικών Πόρων, στη Β΄ τάξη το μάθημα Αρχές 

Περιβαλλοντικών Επιστημών, το οποίο την συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι 

ανενεργό και στην  Γ΄ τάξη είναι το μάθημα Βιολογία Γενικής Παιδείας. Στο Λύκειο 

επαγγελματικής εκπαίδευσης δύο είναι τα σχολικά εγχειρίδια, αυτά είναι  το μάθημα 

Περιβάλλον και Γεωργία στη Β΄ τάξη και το μάθημα Βιολογία 1 στην Γ΄ τάξη. 

Παρακάτω παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ένας πίνακας αυτών των σχολικών 

εγχειριδίων που εντοπίστηκαν αναφορές στη βιοποικιλότητα και άμεσες ή έμμεσες 

αναφορές στην έννοια ή την σημασία της αγροβιοποικιλότητας. Στην συνέχεια 

ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των αναφορών αυτών και προτάσεις 

δραστηριοτήτων από το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε βιβλίου ξεχωριστά. 
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Πίνακας 1: Σχολικά εγχειρίδια ανά τάξη  

Τάξη Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 

   Γενικής Παιδείας Επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Α΄ 

τάξη 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
Βιολογία 

Γεωλογία-Διαχείριση 

Φυσικών Πόρων 
- 

Β΄ 

τάξη 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
- 

Αρχές Περιβαλλοντικών 

Επιστημών (Ανενεργό) 
Περιβάλλον και Γεωργία 

Γ΄ 

τάξη 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
- Βιολογία Γενικής Παιδείας Βιολογία 1 

Δ΄ 

τάξη 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 
   

Ε΄ 

τάξη 
-    

ΣΤ΄ 

τάξη 

1. Φυσικά 

Δημοτικού Ερευνώ 

κι ανακαλύπτω 

2. Βιβλίο δασκάλου: 

Οδηγός Ανάπτυξης 

Διαθεματικών 

Δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

   

    

5.2.1 Δημοτικό 

ⅰ) Βιβλίο: Μελέτη Περιβάλλοντος 

Α΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο Ερευνούμε το περιβάλλον γίνεται αναφορά στην αρχή της 

ενότητας 1 για: Ποια φυτά ζουν στον τόπο µου (Πρώτη επαφή του μαθητή με τα φυτά 

και αναγνώριση των φυτών που φύονται στην περιοχή του), σελίδα 124. Στο 

Κεφάλαιο Ερευνούμε το περιβάλλον γίνεται αναφορά στην αρχή της ενότητας 2 για: 

Ποια ζώα ζουν στον τόπο µου (Πρώτη επαφή του μαθητή με τα ζώα και αναγνώριση 

των ζώων που ζουν στην περιοχή του), σελίδα 130 (Πλακίτση, et al., 2004). 

Β΄ τάξη:  Στο Κεφάλαιο 6 Τα ζώα και στην ενότητα 6.4 γίνεται αναφορά για : Είδη 

ζώων (Γνωριμία του μαθητή με βασικά είδη των ζώων ανάλογα με κοινά 

χαρακτηριστικά τους), σελίδα 58. Στο Κεφάλαιο 7 στην ενότητα 7.2 γίνεται αναφορά 

για: Είδη φυτών (Γνωριμία του μαθητή με βασικά είδη των φυτών ανάλογα με κοινά 

χαρακτηριστικά τους), σελίδα 76.  Στο Κεφάλαιο 8 Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου 

στην ενότητα 8.1 γίνεται αναφορά για: Μια εκδρομή στο βουνό (Γνωριμία του 

μαθητή με βασικά είδη ζώων και φυτών που ζουν και φύονται μέσα σε ένα πχ δάσος), 

σελίδα 86. Στο Κεφάλαιο 8 Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου στην ενότητα 8.2 

γίνεται αναφορά για:   Τα ποτάμια και οι λίμνες (Γνωριμία του μαθητή με βασικά 

είδη ζώων και φυτών που ζουν και φύονται σε λίμνες και ποτάμια), σελίδα 88. Στο 

Κεφάλαιο 8 Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου στην ενότητα 8.3 γίνεται αναφορά για:  

Μια θάλασσα πλατιά (Γνωριμία του μαθητή με βασικά είδη που ζουν και φύονται 

μέσα στη θάλασσα), σελίδα 90. Στο Κεφάλαιο 8 Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου 

στην ενότητα 8.4 γίνεται αναφορά για:   Πέρα στους πέρα κάμπους (Γνωριμία του 

μαθητή με βασικά είδη ζώων που χρησιμοποιεί ο αγρότης σε αγροτικές εργασίες και 
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βασικά είδη φυτών που ο αγρότης καλλιεργεί στα χωράφια του), σελίδα 92 

(Δημοπούλου, και συν., 2004). 

Γ΄ τάξη: Στην Ενότητα 4 Φυτά και Ζώα του τόπου μας (Φυσικό Περιβάλλον και 

Άνθρωπος-σχέσεις) γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 1 για: Φυτά του τόπου μας 

(Γνωριμία του μαθητή με τα βασικά είδη φυτών που φύονται στην Ελλάδα), σελίδα 

58. Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά για:  Κατοικίδια ζώα (Γνωριμία του 

μαθητή με τα βασικά είδη ζώων που συντροφεύουν και δίνουν τροφή στον άνθρωπο), 

σελίδα 72. Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται αναφορά για: Αγρίμια και πουλιά του βουνού και 

του δάσους (Γνωριμία του μαθητή με τα βασικά είδη ζώων που ζουν σε βουνά και 

δάση), σελίδα 74. Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται αναφορά για : Ζώα της θάλασσας 

(Γνωριμία του μαθητή με τα βασικά είδη ζώων που ζουν στη θάλασσα), σελίδα 77. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 9 γίνεται αναφορά για:  Ζώα του γλυκού νερού (Γνωριμία του 

μαθητή με τα βασικά είδη ζώων που ζουν σε λίμνες και ποτάμια), σελίδα 79 

(Κόκκοτας, et al., Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού, x.x). 

Δ΄ τάξη: Στην Ενότητα 1 Ελλάδα Η χώρα μας (Τόπος), στο Κεφάλαιο 5 γίνεται 

αναφορά για: Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του (Γνωριμία του μαθητή με 

το οικοσύστημα που υπάρχει γενικότερα στην Ελλάδα και στην περιοχή την οποία 

ζει), σελίδα 20. Στην Ενότητα 3 Η φύση είναι το σπίτι μας, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται 

αναφορά για:  Οικοσυστήματα της Ελλάδας (Ποια ζώα και ποια φυτά ζουν σ' αυτό το 

περιβάλλον; Υπάρχουν ζώα και φυτά που δεν μπορούν να ζήσουν σ' αυτό;), σελίδα 

58. Στην Ενότητα 3 Η φύση είναι το σπίτι μας, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά για: 

 Οικοσυστήματα του τόπου μας (Ποια ζώα και ποια φυτά ζουν σ' αυτό το περιβάλλον; 

Υπάρχουν ζώα και φυτά που δεν μπορούν να ζήσουν σ' αυτό;), σελίδα 62. Στην 

Ενότητα 3 Η φύση είναι το σπίτι μας, στο Κεφάλαιο 12 γίνεται αναφορά για:  

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (Ο μαθητής γνωρίζει τα ζώα τα οποία είναι 

απειλούμενα με εξαφάνιση σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών 

του 2004), σελίδα 86 (Κόκκοτας, και συν., x.x). 

Ε΄ τάξη: Δεν γίνεται αναφορά καθόλου σε έννοιες της βιοποικιλότητας και της 

αγροβιοποικιλότητας. 

ⅱ) Βιβλίο: Φυσικά Δημοτικού ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 

ΣΤ΄ τάξη: Στην ενότητα Οικοσυστήματα και στο Κεφάλαιο 2 Οικοσυστήματα και 

άνθρωπος γίνεται αναφορά για: Επίδραση του ανθρώπου στο οικοσύστημα (Η 

παρέμβαση του ανθρώπου στο οικοσύστημα μερικές φορές είναι προστατευτική για 

τους ζωντανούς οργανισμούς. Η ανακήρυξη προστατευόμενων ειδών και η 

διαφύλαξη των εθνικών δρυμών στους οποίους προστατεύεται η χλωρίδα και η 

πανίδα αποτελούν θετικά παραδείγματα της ανθρώπινης παρέμβασης. Τις 

περισσότερες φορές ωστόσο οι ανθρώπινες δραστηριότητες προξενούν 

ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα.), σελίδα 78 (Αποστολάκης, και συν., x.x) 

ⅲ) Βιβλίο δασκάλου: Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο βιβλίο προτείνει δραστηριότητες 

που θα μπορούσε ο δάσκαλος να εφαρμόσει στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο για τον μαθητή/τρια.  
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ΣΤ΄ τάξη: Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών (Γνωριμία του μαθητή με την 

ακριβή έννοια της βιοποικιλότητας καθώς επίσης και γνωριμία των ειδών που 

κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, ποιες είναι οι αιτίες εξαφάνισης τους, και ποιες είναι 

οι τυχόν ανθρώπινες επιδράσεις). Στο συγκεκριμένο μάθημα προτείνονται πολλές 

δραστηριότητες προκειμένου οι μαθητές:  

• να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον,  

• να αναπτύξουν έναν κώδικα συμπεριφοράς απέναντι στην ομάδα και στο 

περιβάλλον,  

• να αντιλαμβάνονται τη φύση χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους,  

• να αξιοποιήσουν τη σημειολογία της φύσης,  

• να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, τον τρόπο ζωής και τη δημιουργική δράση 

των άλλων,  

• να καταγράφουν τα ζώα, τα φυτά, τους μικροοργανισμούς ενός 

βιοτόπου/οικοσυστήματος,  

• να αναγνωρίσουν τα αίτια εξαφάνισης των ειδών,  

• να καταγράφουν τα είδη που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν,  

• να γνωρίσουν τους βιοτόπους της περιοχής τους,  

• να συγκρίνουν την τοπική χλωρίδα και πανίδα με τη χλωρίδα και την πανίδα άλλων 

περιοχών,  

• να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία της χλωρίδας και της 

πανίδας. 

5.2.2 Γυμνάσιο 

ⅰ) Βιβλίο: Βιολογία 

Α΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο 1 Η οργάνωση της ζωής γίνεται αναφορά για: Ποικιλομορφία 

και ταξινόμηση των οργανισμών. Παρατηρούμε δηλαδή μια μεγάλη ποικιλομορφία 

οργανισμών, οι οποίοι διαφέρουν στην εμφάνιση, στη συμπεριφορά ή στον τόπο όπου 

ζουν, σελίδα 26 (Μαυρικάκη, Γκούβρα, & Καμπούρη, x.x). 

5.2.3 Λύκειο 

o Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) 

ⅰ) Βιβλίο: Γεωλογία-Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Α΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο 2 Η σχέση μας με τη Γη και στην ενότητα 2.5 γίνεται 

αναφορά για: Μείωση της βιοποικιλότητας (Ο μαθητής αναγνωρίζει την 

σημαντικότητα της βιοποικιλότητας, καταγράφει τις αιτίες της μείωσης της και 

αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ανθρώπου πάνω σε αυτές), σελίδα 26. Στο 

Κεφάλαιο 3 Χλωρίδα και Πανίδα και στις ενότητες 3.1.1, 3.1.2 γίνεται αναφορά 
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για:    Διάκριση Χλωρίδας και Κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική χλωρίδα (Ο 

μαθητής αντιλαμβάνεται την διάκριση των ειδών ανάλογα με τους οικοτόπους της 

Ελλάδας, παράλληλα καταγράφει κινδύνους απειλής της ελληνικής χλωρίδας), 

σελίδα 40.  Στο Κεφάλαιο 3 Χλωρίδα και Πανίδα και στις ενότητες 3.2.1, 3.2.2 

γίνεται αναφορά για: Διάκριση Πανίδας και Κίνδυνοι που απειλούν την ελληνική 

πανίδα (Ο μαθητής αντιλαμβάνεται την διάκριση των ειδών ανάλογα με τους 

οικοτόπους της Ελλάδας, παράλληλα καταγράφει κινδύνους απειλής της 

ελληνικής πανίδας), σελίδα 45 (Βούτσινος, Καλκάνης, Κοσμάς, & Σούτσας, x.x). 

ⅱ) Βιβλίο: Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών (Ανενεργό) 

Β΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες κι αρχές της περιβαλλοντικής 

επιστήμης γίνεται αναφορά για: Βιοποικιλότητα (Αναφορά της έννοιας της 

βιοποικιλότητας και στοιχείων της αγροβιοποικιλότητας πχ. μονοκαλλιέργειες), 

σελίδα 38. Στο Κεφάλαιο 3 Άνθρωπος και οικοσυστήματα γίνεται αναφορά για: 

Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων (Γίνεται αναφορά στην ποικιλία των 

οικοσυστημάτων), σελίδα 70. Στο Κεφάλαιο 6 Η οικολογική κρίση και τα 

μηνύματά της και στην ενότητα 6.1 γίνεται αναφορά για: Διατάραξη 

οικοσυστημάτων. (Η διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων δημιουργεί 

αλυσιδωτές καταστροφικές συνέπειες που ανατρέπουν την οικολογική 

ισορροπία.), σελίδα 208 (Αθανασάκης, Κουσουρής, & Κονταράτος, x.x) 

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ανενεργό γεγονός που ερμηνεύεται ότι δεν 

διδάσκεται την τρέχουσα σχολική χρονιά. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το γεγονός 

την επόμενη χρονιά να ενταχθεί στα εν ενεργεία διδακτέα σχολικά εγχειρίδια. 

ⅲ) Βιβλίο: Βιολογία Γενικής Παιδείας 

Γ΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο 2 άνθρωπος και Περιβάλλον και στην ενότητα 2.4.2 

γίνεται αναφορά για: Μείωση της βιοποικιλότητας (Αναφορά της έννοιας της 

βιοποικιλότητας, σε απειλούμενα ελληνικά είδη και σε προστατευόμενους 

ελληνικούς υγροτόπους), σελίδα 96 (Αδαμαντιάδου, και συν., x.x) 

o Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) 

ⅰ) Βιβλίο: Περιβάλλον και Γεωργία 

Β΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο 2 Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον και στην ενότητα 

2.2.3 γίνεται αναφορά για: Επιπτώσεις από την άσκηση της γεωργίας στη φυτική 

και ζωική ποικιλομορφία (Αναφορά της ακριβούς έννοιας της βιοποικιλότητας 

και χαρακτηριστικών έννοιας της αγροβιοποικιλότητας), σελίδα 42. Στο 

Κεφάλαιο 3 Ζωική παραγωγή και περιβάλλον στην ενότητα 3.3.6 γίνεται 

αναφορά για:   Προστασία και διατήρηση των φυλών των ζώων (Γίνεται αναφορά 

σε ενίσχυση της βιοποικιλότητας), σελίδα 143 (Καλτσίκης, Γκούφα, Λώλος, 

Σαϊτάνης, & Ταμπουρατζή, x.x). 

ⅱ) Βιβλίο: Βιολογία 1 (ίδιο με Βιβλίο: Βιολογία Γενικής Παιδείας του ΓΕΛ) 

Γ΄ τάξη: Στο Κεφάλαιο 2 άνθρωπος και Περιβάλλον και στην ενότητα 2.4.2 

γίνεται αναφορά για: Μείωση της βιοποικιλότητας (Αναφορά της έννοιας της 
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βιοποικιλότητας, σε απειλούμενα ελληνικά είδη και σε προστατευόμενους 

ελληνικούς υγροτόπους), σελίδα 96 (Αδαμαντιάδου, και συν., x.x) 

 

5.2.4 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει αναφορά στην έννοια της αγροβιοποικιλότητας στα 

σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού σχολείου. Παρόλα αυτά, γίνεται αναφορά σε 

κάποια σημεία άμεσα ή έμμεσα στην έννοια της βιοποικιλότητας, όμως όχι σε όλες 

τις τάξεις. Στα σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου, δεν γίνεται καμία αναφορά στην 

έννοια της αγροβιοποικιλότητας, αλλά στην έννοια της βιοποικιλότητας. Υπάρχει 

όμως περιεχόμενο σχετικό με τη βιοποικιλότητα καθώς αναφέρεται η  ποικιλομορφία 

στα ζώα και τα φυτά πολύ γενικά και στην ταξινόμησή τους σε ομάδες. Τέλος, στις 

τρεις τάξεις του Λυκείου υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση. Στο Λύκειο γενικής 

παιδείας γίνεται πολύ μικρή αναφορά στα εγχειρίδια στην έννοια της βιοποικιλότητας 

με έμμεσες αναφορές στην αγροβιοποικιλότητα. Από την άλλη μεριά, στα Λύκεια 

επαγγελματικής εκπαίδευσης μόνο στις δύο από τις τρεις τάξεις γίνεται αναφορά στην 

έννοια της βιοποικιλότητας και πάλι έμμεσα στην έννοια της αγροβιοποικιλότητας. 

Καταλήγοντας, γίνεται αντιληπτό ότι η κάλυψη του περιεχομένου που σχετίζεται με 

την αγροβιοποικιλότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτή και έμμεση. Ήταν σχετικά 

αναμενόμενο το αποτέλεσμα, αφού η έννοια της αγροβιοποικιλότητας και πιο 

συγκεκριμένα η ακριβής ορολογία της δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα 

τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών..    
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5.3 Αντιλήψεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ για την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας και τις διαστάσεις της. 
Στην ενότητα αυτή θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μελέτης 2 μια 

συγκεκριμένη σειρά. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση και ερμηνεία του συνόλου των 

ερωτήσεων που έχουν την ίδια μορφή απαντήσεων. Ακολούθως θα γίνει παρουσίαση 

και ερμηνεία των επεξηγηματικών ερωτήσεων που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο 

και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις με ομοιόμορφο στυλ απαντήσεων. 

Ο ίδιος τρόπος γραφής θα ακολουθηθεί σε επίπεδο θεματικών αξόνων που ορίστηκαν 

και αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας.  

Σε όλες τις ερωτήσεις καταγράφεται εάν υπάρχει απώλεια δεδομένων, δηλαδή 

ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν καθόλου. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται 

αναφορά, ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί το επίπεδο συμμετοχής σε κάθε 

ερώτηση.  

Παράλληλα, για την κάθε ερώτηση έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας x2 (Pearson chi-

square), δηλαδή ελέγχουμε την υπόθεση εάν και κατά πόσο οι παράγοντες ΦΥΛΟ, 

ΤΑΞΗ και ΣΧΟΛΕΙΟ διαφοροποιούν το αποτέλεσμα στις απαντήσεις. 

Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση και ερμηνεία όπου αυτό είναι δυνατόν των 

ευρημάτων που συλλέχθηκαν από την εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε επίπεδο 

θεματικών αξόνων. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί η επίδραση των παραγόντων Φύλο, 

Τάξη, Σχολείο στις ερωτήσεις κάθε θεματικού άξονα του ερωτηματολογίου. 

5.3.1 Γνώσεις για την Βιοποικιλότητα και την Αγροβιοποικιλότητας 

Οι ερωτήσεις που ανήκουν στον 1
ο
 θεματικό άξονα είναι από την 1 μέχρι και την 6.  

 

Διάγραμμα 1: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων του 1
ου

 θεματικού άξονα 
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Διάγραμμα 2: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων του 1ου θεματικού άξονα (Φύλο) 

 

Διάγραμμα 3:  Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων του 1ου θεματικού άξονα (Τάξη) 

 

Διάγραμμα 4:  Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων του 1ου θεματικού άξονα (Σχολείο) 

Ερώτηση 1: «Γνωρίζεις τί είναι βιοποικιλότητα; Αν ναι, μπορείς να την περιγράψεις με 

δικά σου λόγια;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, οι μαθητές/τριες σε μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζουν 

την έννοια της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση 1, μόνο το 

40% φαίνεται να αναγνωρίζει τον όρο.  

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 21 μαθητές/τριες απάντησαν εκ των οποίων οι 13 ήταν κοντά 

στην πραγματική έννοια της βιοποικιλότητας χωρίς όμως να την ορίσει κανένας 
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επακριβώς. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών: «όταν έχουμε πολλά είδη της 

χλωρίδας και της πανίδας σε μια περιοχή», «εύρος διαφορετικών οργανισμών που ζουν 

σε μια περιοχή». Οι υπόλοιποι έδωσαν απαντήσεις χωρίς συνοχή ή με τελείως άσχετο 

περιεχόμενο. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών/τριών: «πλήθος ζωής πάνω στα 

ζώα», «το ποσοστό των εντόμων ζουζουνιών σε κάθε περιοχή»  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 2,3,4 οι αρνητικές απαντήσεις στην ερώτηση 1 

υπερτερούν σε ποσοστό σε σχέση με τις θετικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, 

Τάξη, Σχολείο. Μόνο στην περίπτωση των κοριτσιών (Διάγραμμα 2) φαίνεται να 

υπάρχει ισορροπία με 50% θετικές και 50% αρνητικές απαντήσεις. Περισσότερα 

κορίτσια δηλώνουν σε σχέση με τα αγόρια ότι γνωρίζουν την έννοια της 

βιοποικιλότητας. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα κορίτσια 

συνήθως είναι περισσότερο συνεπή στο διάβασμα, οπότε πιθανόν κάποια να 

διάβασαν παραπάνω σχετικά με αυτή την έννοια. Επίσης, στο Διάγραμμα 3, 

παρατηρείται ότι στη Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε 

σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα 

Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά 

στην έννοια της βιοποικιλότητας.   

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 1. 

Ερώτηση 2: «Γνωρίζεις τί είναι γεωργική ποικιλότητα ή αγροβιοποικιλότητα; Αν ναι, 

μπορείς να την περιγράψεις με δικά σου λόγια;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, μόνο ένας στους/ις τρεις μαθητές/τριες 

αναγνωρίζουν τον όρο γεωργική ποικιλότητα ή αγροβιοποικιλότητα.  

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 13 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 2 απαντήσεις προσέγγιζαν το 

επιστημονικό περιεχόμενο της έννοιας της αγροβιοποικιλότητας χωρίς όμως να την 

ορίσει κανένας επακριβώς. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών/τριών: «το σύνολο 

των γεωργικών ειδών», «όλα τα είδη που συμβιώνουν σε μια περιοχή μαζί με αυτά που 

τα φυτεύουμε για παραγωγή».  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 2,3,4 οι αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις θετικές και ως προς τους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 2, φαίνεται και πάλι ότι τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια γνωρίζουν 

περισσότερο την έννοια της αγροβιοποικιλότητας. Αυτό πάλι μπορεί να ερμηνευθεί 

από το γεγονός ότι τα κορίτσια συνήθως είναι περισσότερο συνεπή στο διάβασμα, 

οπότε πιθανόν κάποια να διάβασαν παραπάνω σχετικά με αυτή την έννοια. Επίσης, 

στο Διάγραμμα 3, παρατηρείται ότι στη Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων 

είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό πάλι μπορεί να οφείλεται στο γεγονός 

ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που 
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κάνει αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες της 

αγροβιοποικιλότητας.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 2. 

Ερώτηση 3: «Γνωρίζεις αν στην περιοχή σου εκτρέφονται ζώα που ανήκουν σε ντόπιες 

φυλές ζώων (αυτόχθονες φυλές); Αν ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια ζώα είναι αυτά;» 

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, σχεδόν το 60% των μαθητών/τριών γνωρίζουν 

εκτρεφόμενα ζώα που ανήκουν σε ντόπιες φυλές.  

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 18 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 5 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών/τριών: «φυλή 

πρεσπών», «η φυλή της φλώρινας».  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 2,3,4 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 2 πάλι, τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά 

θετικών απαντήσεων. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα κορίτσια 

συνήθως είναι περισσότερο συνεπή στο διάβασμα. Επίσης, κι εδώ παρατηρείται ότι 

στο Διάγραμμα 3 στη Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε 

σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα 

Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά 

στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες της αγροβιοποικιλότητας. 

Παράλληλα, στο Διάγραμμα 4 φαίνεται ότι ο παράγοντας ΣΧΟΛΕΙΟ στο ΕΠΑ.Λ 1 

και το ΕΠΑ.Λ 2 έχει ποσοστά θετικών απαντήσεων μεγαλύτερα σε σχέση με το 

ΕΠΑ.Λ 3, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι οι δύο περιοχές, όπου ανήκουν τα  

ΕΠΑ.Λ 1 και ΕΠΑ.Λ 2, στηρίζονται εισοδηματικά περισσότερο από τον αγροτικό 

τομέα.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 3. 

Ερώτηση 4: «Γνωρίζεις αν στην περιοχή σου καλλιεργούνται παραδοσιακοί σπόροι; Αν 

ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια φυτά και ποια δέντρα είναι αυτά;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, οι  μισοί από το σύνολο των μαθητών/τριών 

γνωρίζουν καλλιεργούμενους παραδοσιακούς σπόρους.  
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Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 21 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 11 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών/τριών: «πιπεριά 

φλωρίνης», «πιπεριές, τομάτες, φασόλια».  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 2,3,4 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 2, τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα αγόρια μπορεί να 

βοηθούν στις αγροτικές εργασίες στα χωράφια, οπότε για αυτούς να είναι 

περισσότερες οικείες οι καλλιέργειες, τα φυτά και οι παραδοσιακοί σπόροι. Επίσης, 

κι εδώ στο Διάγραμμα 3, παρατηρείται ότι στη Β τάξη το ποσοστό θετικών 

απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του 

Λυκείου που κάνει αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες 

ιδέες της αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, στο Διάγραμμα 4, στον παράγοντα 

ΣΧΟΛΕΙΟ, παρατηρείται ότι στο ΕΠΑ.Λ 1 το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με τα ΕΠΑ.Λ 2,3, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι η 

περιοχή όπου βρίσκεται το  ΕΠΑ.Λ 1 στηρίζεται εισοδηματικά περισσότερο από 

καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα σε σχέση με τις άλλες περιοχές.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 4. 

Ερώτηση 5: «Γνωρίζεις ποιες ποικιλίες φυτών καλλιεργούνται στην περιοχή σου; Αν 

ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια φυτά και ποια δέντρα είναι αυτά;»  

Περιγραφή  

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, κοντά στο 70% του συνόλου των μαθητών/τριών 

γνωρίζουν ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών στην περιοχή τους.  

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 31 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 30 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών/τριών: «τομάτες, 

καρότα, πατάτες», «πιπεριές, φασόλια» 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 2,3,4 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 2, τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια σε αυτή την περίπτωση έχουν ίσο 

ποσοστό θετικών απαντήσεων 68,2%. Επίσης, κι εδώ παρατηρείται στο Διάγραμμα 3, 

ότι στη Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ 

τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία 

είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά στην έννοια της 

βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες της αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, στο 

Διάγραμμα 4, στον παράγοντα ΣΧΟΛΕΙΟ, παρατηρείται ότι στο ΕΠΑ.Λ 1 το 
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ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα ΕΠΑ.Λ 2,3, γεγονός 

που μπορεί να οφείλεται στο ότι η πρώτη περιοχή όπου βρίσκεται το  ΕΠΑ.Λ 1 

στηρίζεται εισοδηματικά περισσότερο από καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα σε 

σχέση με τις άλλες δύο περιοχές.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 5. 

Ερώτηση 6: «Γνωρίζεις ποιες φυλές ζώων εκτρέφονται στην περιοχή σου; Αν ναι, 

μπορείς να αναφέρεις ποια ζώα είναι αυτά;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, κοντά στο 60% του συνόλου των μαθητών/τριών 

γνωρίζουν εκτρεφόμενες φυλές ζώων στην περιοχή τους.  

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 32 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 11 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις μαθητών/τριών: «αγελάδα 

πρεσπών», «λαγκόν, χιώτικα, γερμανικά, καραγκούνικα, δαμασκού, άλπιν»  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 2,3,4 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 2, τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα αγόρια μπορεί να 

βοηθούν στις αγροτικές εργασίες στο στάβλο με τα ζώα. Επίσης, κι εδώ παρατηρείται 

στο Διάγραμμα 3, ότι στη Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο 

σε σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα 

Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά 

στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες της αγροβιοποικιλότητας. 

Παράλληλα, στο Διάγραμμα 4, στον παράγοντα ΣΧΟΛΕΙΟ, παρατηρείται ότι στα 

ΕΠΑ.Λ 1,2 τα ποσοστά θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το 

ΕΠΑ.Λ 3, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι οι δύο πρώτες περιοχές όπου 

βρίσκονται τα ΕΠΑ.Λ 1,2  στηρίζονται περισσότερο εισοδηματικά από τον αγροτικό 

τομέα.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 6. 

5.3.2 Αγροβιοποικιλότητα και κοινωνία 

Οι ερωτήσεις που ανήκουν στο 2
ο
 θεματικό άξονα είναι οι 7, 8, 9 και 20.  

Ερώτηση 7: «Πόσο συντελεί η καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και η εκτροφή 

ντόπιων φυλών στη διατροφή ενός πληθυσμού; Πώς πιστεύεις ότι γίνεται αυτό;»  
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Διάγραμμα 5: Συνοπτικό διάγραμμα απαντήσεων της ερώτησης 2 του 2
ου

 θεματικού άξονα 

 

Διάγραμμα 6: Ερώτηση 7 (Φύλο) 

 

Διάγραμμα 7: Ερώτηση 7 (Τάξη) 
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Διάγραμμα 8: Ερώτηση 7 (Σχολείο) 

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5, από το σύνολο των απαντήσεων προκύπτει ότι οι 

μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται θετικά την καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και 

την εκτροφή ντόπιων φυλών σε σχέση με τη διατροφή σε ποσοστό 40,2%, ενώ το 

35,6% τοποθετείται ουδέτερα. Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων μπορεί να 

ερμηνευθεί από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του δείγματος προέρχεται από αγροτικές 

περιοχές, όπου η διατροφή τους εξαρτάται από την καλλιέργεια δικών τους χωραφιών 

και την εκτροφή δικών τους ζώων, κάποια από τα οποία πιθανόν να ανήκουν σε 

τοπικές φυλές και ποικιλίες. 

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 13 μαθητές/τριες εκ των οποίων μόνο οι 2 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 6,7,8 οι απαντήσεις Ούτε λίγο ούτε πολύ 

υπερτερούν σε σχέση με τις άλλες και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 7. 

 

Διάγραμμα 9: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 8,9,20 του 2ου θεματικού άξονα 
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Διάγραμμα 10: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 8,9,20 (Φύλο) 

 

Διάγραμμα 11: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 8,9,20 (Τάξη) 

 

 

Διάγραμμα 12: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 8,9,20 (Σχολείο) 
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Ερώτηση 8: «Η χρήση παραδοσιακών σπόρων μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη της 

περιοχής σου;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 9, κοντά στο 75% του συνόλου των μαθητών/τριών 

θεωρούν ότι η χρήση παραδοσιακών σπόρων μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη της 

περιοχής τους.  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 10,11,12 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 10, τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις. Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 11, ότι στη 

Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ τάξη. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία είναι 

το πρώτο στις τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου που κάνει αναφορά στην έννοια 

της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες που σχετίζονται με την 

αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, στο Διάγραμμα 12, στον παράγοντα Σχολείο, 

παρατηρείται ότι τα ΕΠΑ.Λ 1,2 έχουν υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων σε 

σχέση με το ΕΠΑ.Λ 3, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι οι περιοχές όπου 

βρίσκονται τα ΕΠΑ.Λ 1,2 στηρίζονται εισοδηματικά από τον αγροτικό τομέα.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 8. 

Ερώτηση 9: «Η εκτροφή ντόπιων φυλών ζώων (αυτόχθονων φυλών) μπορεί να 

βοηθήσει τον κτηνοτρόφο της περιοχής σου;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 9, κοντά στο 75% του συνόλου των μαθητών/τριών 

θεωρεί ότι η εκτροφή ντόπιων φυλών ζώων μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη της 

περιοχής τους.  

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 10,11,12 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 10, τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων. Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 11, ότι στη Β τάξη το ποσοστό 

θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις 

τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε 

κάποιες ιδέες της αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, στο Διάγραμμα 12, στον 

παράγοντα Σχολείο, παρατηρείται ότι τα ΕΠΑ.Λ 1,2 έχουν υψηλότερα ποσοστά 

θετικών απαντήσεων σε σχέση με το ΕΠΑ.Λ 3, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο 

ότι οι περιοχές όπου βρίσκονται τα ΕΠΑ.Λ 1,2 στηρίζονται εισοδηματικά από τον 

αγροτικό τομέα.  
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Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 9. 

Ερώτηση 20: «Γνωρίζεις τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της 

αγροβιοποικιλότητας;»  

Περιγραφή 

Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 9, λιγότεροι από 1 στους 3 των μαθητών/τριών 

γνωρίζουν τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της 

αγροβιοποικιλότητας. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 10,11,12 οι αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις θετικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους παράγοντες ΦΥΛΟ, ΣΧΟΛΕΙΟ. (Βλέπε Παράρτημα 3)  

5.3.3 Αγροβιοποικιλότητα και περιβάλλον  

Οι ερωτήσεις που ανήκουν στον 3
ο
 θεματικό άξονα είναι οι 10,11 και 12. 

Ερώτηση 10: «Πιστεύεις ότι η διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και των ντόπιων 

φυλών των ζώων συντελεί στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής που 

δραστηριοποιείται ο αγρότης/κτηνοτρόφος;»  

 

 

Διάγραμμα 13: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων της ερώτησης 10 του 3
ου

 θεματικού άξονα 
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Διάγραμμα 14: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων της ερώτησης 10 του 3ου θεματικού άξονα 

(Φύλο) 

 

Διάγραμμα 15: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων της ερώτησης 10 του 3
ου

 θεματικού άξονα (Τάξη) 

 

Διάγραμμα 16: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων της ερώτησης 10 του 3
ου

 θεματικού άξονα 
(Σχολείο) 
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περιοχές. Από την άλλη μεριά, μπορεί να ερμηνευθεί αυτό το ποσοστό και λόγω του 

φιλοπεριβαλλοντικού αισθήματος των περισσότερων μαθητών/τριων. 
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Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 14,15,16 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 14, φαίνεται ότι τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα 

ποσοστά θετικών απαντήσεων. Επίσης, κι εδώ παρατηρείται στο Διάγραμμα 15, ότι 

στη Β τάξη το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ 

τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία 

είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά στην έννοια της 

βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες της αγροβιοποικιλότητας. Παράλληλα, στο 

Διάγραμμα 16, στον παράγοντα Σχολείο, αν και τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά σε 

όλα τα ΕΠΑ.Λ, παρατηρείται ότι τα ΕΠΑ.Λ 1,2 έχουν υψηλότερα ποσοστά θετικών 

απαντήσεων σε σχέση με το ΕΠΑ.Λ 3, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο ότι οι 

περιοχές όπου βρίσκονται τα ΕΠΑ.Λ 1,2 στηρίζονται περισσότερο εισοδηματικά από 

τον αγροτικό τομέα.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 10. 

 

Διάγραμμα 17: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 11,12 του 3ου θεματικού άξονα 

23,8 23,8 

0

5

10

15

20

25

11 12

Α
π

α
ντ

ή
σ

ει
ς 

σ
ε 

%
 

Θετικές απαντήσεις 

Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 11, 
12 του 3ου θεματικού άξονα (Διάγραμμα 14) 

ΘΕΤΙΚΗ 



72 
 

 

Διάγραμμα 18: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 11,12 του 3ου θεματικού άξονα 

(Φύλο) 

 

Διάγραμμα 19: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 11,12 του 3ου θεματικού άξονα 

(Τάξη) 
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Ερώτηση 11: «Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η χρήση  φυτοφαρμάκων στην διατήρηση 

των παραδοσιακών σπόρων και των ντόπιων φυλών των ζώων; Εξήγησε σύντομα την 

απάντησή σου.»  

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 17, πάνω από το 75% των μαθητών/τριων θεωρούν ότι η 

χρήση  φυτοφαρμάκων στους παραδοσιακούς σπόρους και στις ντόπιες φυλές των 

ζώων έχει αρνητική επίδραση στη διατήρησή τους.  

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 19 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 5 ήταν κοντά στην 

επιστημονικά αποδεκτή  απάντηση. Χαρακτηριστικές απαντήσεις των 

μαθητών/τριών: «γιατί καταστρέφει την ποιότητα τους», «χαλάει η ποιότητα των 

σπόρων και δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον και σε εμάς τους ίδιους». 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 18,19,20 οι αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις θετικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 18, τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά των 

αρνητικών απαντήσεων. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα κορίτσια 

συνήθως είναι περισσότερο συνεπή στο διάβασμα, οπότε πιθανόν κάποια να 

γνωρίζουν την αρνητική επίδραση που έχει η χρήση των φυτοφαρμάκων στα 

εκτρεφόμενα ζώα και τα καλλιεργούμενα φυτά. Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 

19 αυτή τη φορά, ότι στη Γ τάξη το ποσοστό αρνητικών απαντήσεων είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με τη Β τάξη. Ίσως οι μαθητές/τριες της Γ΄ να είναι 

περισσότερο ευαισθητοποιημένα σε σχέση με το περιβάλλον. Παράλληλα, στο 

Διάγραμμα 20, στον παράγοντα Σχολείο, παρατηρείται ότι το μικρότερο ποσοστό με 

διαφορά στις θετικές απαντήσεις το είχε το ΕΠΑ.Λ 1, γεγονός που μπορεί να 

οφείλεται στο ότι η περιοχή όπου στεγάζεται το ΕΠΑ.Λ 1  στηρίζεται εισοδηματικά 

περισσότερο από καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα και στην προώθηση γεωργικών 

προϊόντων.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 11. 

Ερώτηση 12: «Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η χρήση χημικών λιπασμάτων στην 

σύσταση του εδάφους και κατ' επέκταση στην καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και 

στην εκτροφή των ντόπιων φυλών των ζώων; Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου.» 

Περιγραφή  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 17, πάνω από το 75% των μαθητών/τριων θεωρούν ότι η 

χρήση  χημικών λιπασμάτων στην σύσταση του εδάφους και κατ' επέκταση στην 

καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και στην εκτροφή των ντόπιων φυλών των ζώων 

έχει αρνητική επίδραση.  
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Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 19 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 7 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών/τριών: 

«καταστρέφεται το έδαφος η μικροπανίδα κι έμμεσα εμείς», «Με τα συστηματική χρήση 

λιπασμάτων το έδαφος γεμίζει νιτρικά και αλλάζει η οξύτητα του και μολύνουν τον 

υδροφόρο ορίζοντα». 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 18,19,20 οι αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις θετικές και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. Στο 

Διάγραμμα 18, τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά των 

αρνητικών απαντήσεων. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι τα κορίτσια 

συνήθως είναι περισσότερο συνεπή στο διάβασμα, οπότε πιθανόν κάποια να 

γνωρίζουν την αρνητική επίδραση που έχει η χρήση των χημικών λιπασμάτων στην 

σύσταση του εδάφους και κατ' επέκταση στην καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων 

και στην εκτροφή των ντόπιων φυλών των ζώων.  Επίσης, παρατηρείται στο 

Διάγραμμα 19, ότι στη Β τάξη το ποσοστό αρνητικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο 

σε σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το μάθημα 

Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του Λυκείου που κάνει αναφορά 

στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες ιδέες της αγροβιοποικιλότητας.  

Παράλληλα, στο Διάγραμμα 20, στον παράγοντα Σχολείο, παρατηρείται ότι το 

μικρότερο ποσοστό με διαφορά στις θετικές απαντήσεις το είχε το ΕΠΑ.Λ 2, γεγονός 

που μπορεί να οφείλεται στο ότι η περιοχή όπου στεγάζεται το ΕΠΑ.Λ 2  στηρίζεται 

εισοδηματικά περισσότερο από καλλιέργειες στον αγροτικό τομέα και στην 

προώθηση γεωργικών προϊόντων.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 12. 

5.3.4 Αγροβιοποικιλότητα και οικονομία  

Οι ερωτήσεις που ανήκουν στον 4
ο
 άξονα είναι οι 13 και 14.  

 

Διάγραμμα 21: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 13,14 του 4ου θεματικού άξονα 
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Διάγραμμα 22: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 13,14 του 4ου θεματικού άξονα 

(Φύλο) 

 

Διάγραμμα 23: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 13,14 του 4ου θεματικού άξονα 

(Τάξη) 

 

Διάγραμμα 24: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 13,14 του 4ου θεματικού άξονα 

(Σχολείο) 
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Ερώτηση 13: «Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η προώθηση συγκεκριμένων ποικιλιών 

σπόρων από την αγορά; Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου»  

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 21, σχεδόν οι μισοί μαθητές/τριες, δηλαδή το 50% αυτών 

θεωρούν ότι η προώθηση συγκεκριμένων ποικιλιών σπόρων από την αγορά έχει 

θετική επίδραση. 

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 17 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 5 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών/τριών: 

«Παρεμβαίνει στη βιοποικιλότητα. Έλεγχος των σπόρων στα χέρια εταιρειών», 

«χάνονται οι άλλες ποικιλίες». 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 22,23 τα ποσοστά των θετικών και αρνητικών 

απαντήσεων των συμμετεχόντων και στους δύο παράγοντες Φύλο και Τάξη είναι 

αρκετά κοντά. Μόνο στο Διάγραμμα 24, στον παράγοντα Σχολείο  παρατηρείται μια 

έντονη διαφοροποίηση, όπου στο ΕΠΑ.Λ 1θεωρούν οι μαθητές/τριες ότι η προώθηση 

συγκεκριμένων ποικιλιών σπόρων από την αγορά έχει θετική επίδραση. Αυτό μπορεί 

να ερμηνεύεται με την πιθανότητα να υπάρχουν ή/και να δραστηριοποιούνται  

κάποιες εταιρείες προώθησης συγκεκριμένων ποικιλιών στην περιοχή όπου βρίσκεται 

το ΕΠΑ.Λ 1 με αποτέλεσμα να έχουν πελατολόγιο που αποτελείται και από το 

οικογενειακό περίγυρο των μαθητών/τριων.   

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους παράγοντες  ΦΥΛΟ και ΤΑΞΗ. (Βλέπε Παράρτημα 3) Αλλά στον παράγοντα 

ΣΧΟΛΕΙΟ παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων, αφού: Χ2(2, Ν=86)=12,166, p<0,05 (Βλέπε Παράρτημα 3). 

Ερώτηση 14: «Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η προώθηση συγκεκριμένων φυλών ζώων 

από την αγορά; Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου.»  

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 21, σχεδόν οι μισοί μαθητές/τριες, δηλαδή περίπου το 

55% αυτών θεωρούν η προώθηση συγκεκριμένων φυλών ζώων από την αγορά έχει 

αρνητική επίδραση. 

Όσο αφορά την επεξηγηματική ερώτηση απάντησαν από το σύνολο των 89 

συμμετεχόντων μόνο 16 μαθητές/τριες εκ των οποίων οι 3 ήταν κοντά στην 

αρτιότητα της απάντησης. Χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών/τριών: 

«χάνονται οι άλλες φυλές», «θα οδηγήσει στην εξαφάνιση των υπόλοιπων φυλών». 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 22,23 τα ποσοστά των θετικών και αρνητικών 

απαντήσεων των συμμετεχόντων και στους δύο παράγοντες Φύλο και Τάξη είναι 

αρκετά κοντά. Μόνο στο Διάγραμμα 24, στον παράγοντα Σχολείο,  παρατηρείται μια 

διαφοροποίηση, όπου στο ΕΠΑ.Λ 1 θεωρούν ότι η προώθηση συγκεκριμένων φυλών 

ζώων από την αγορά έχει θετική επίδραση.  
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Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 14. 

5.3.5 Αγροβιοποικιλότητα κι εκπαίδευση 

Οι ερωτήσεις που ανήκουν στον 5
ο
 άξονα είναι οι 15, 16, 17, 18 και 19.  

 

Διάγραμμα 25: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 15,16,17,18 του 5ου θεματικού 

άξονα 

 

Διάγραμμα 26: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 15,16,17,18 του 5ου θεματικού 

άξονα (Φύλο) 
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Διάγραμμα 27: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 15,16,17,18 του 5ου θεματικού 

άξονα (Τάξη) 

 

Διάγραμμα 28: Συνοπτικό διάγραμμα θετικών απαντήσεων των ερωτήσεων 15,16,17,18 του 5ου θεματικού 

άξονα (Σχολείο) 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 25, όπως φαίνεται παραπάνω, οι μαθητές/τριες θεωρούν 

ότι ο ρόλος του σχολείου συντελεί θετικά στην γνώση που παρέχει σε σχέση με την 

έννοια και τις αρχές της αγροβιοποικιλότητας. 

Ερώτηση 15: «Στα μαθήματα σας στο σχολείο, μάθατε την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας;»  

Περιγραφή  

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 25, το 64% των μαθητών/τριών θεωρούν ότι έμαθαν την 

έννοια της αγροβιοποικιλότητας στα μαθήματα στο σχολείο. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 26,27, οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές στους παράγοντες Φύλο και Τάξη. Στο Διάγραμμα 26, τα 

κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών απαντήσεων. 

Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 27 ότι στη Β τάξη το ποσοστό θετικών 

απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Γ τάξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι το μάθημα Περιβάλλον και Γεωργία είναι το πρώτο στις τάξεις του 

Λυκείου που κάνει αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας και ίσως σε κάποιες 
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ιδέες της αγροβιοποικιλότητας ή στην ανασφάλεια των μαθητών, ότι μπορεί να 

ειπώθηκε η έννοια αλλά να μην το διάβασαν. Παράλληλα, στο Διάγραμμα 28, στον 

παράγοντα Σχολείο, παρατηρείται ότι στο ΕΠΑ.Λ 2 το ποσοστό θετικών απαντήσεων 

είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα δύο, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι μάλλον οι μαθητές/τριες του συγκεκριμένου ΕΠΑ.Λ  διδάχτηκαν 

περισσότερο την έννοια της αγροβιοποικιλότητας.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους παράγοντες  Φύλο και Τάξη. (Βλέπε Παράρτημα 3) Αλλά στον παράγοντα 

Σχολείο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, αφού: Χ
2
(2, Ν=86)=7,627, p<0,05 (Βλέπε Παράρτημα 3), στην 

προηγούμενη παράγραφο δίνεται μια ερμηνεία για την παρατηρούμενη στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Ερώτηση 16: «Στα εργαστηριακά μαθήματα σας στο σχολείο, καλλιεργείτε φυτά 

προερχόμενα από παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων;»  

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 25, σχεδόν το 74% των μαθητών/τριών θεωρούν ότι 

καλλιεργούν φυτά προερχόμενα από παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων στα  

εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 26,27, οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές στους παράγοντες Φύλο και Τάξη. Στο Διάγραμμα 26, τα 

κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών απαντήσεων. 

Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 27 ότι και στις δύο τάξεις το ποσοστό των 

θετικών απαντήσεων είναι υψηλό. Παράλληλα, στο Διάγραμμα 28, στον παράγοντα 

Σχολείο, παρατηρείται ότι στο ΕΠΑ.Λ 2 το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα δύο. Στο συγκεκριμένο σχολείο οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες για φυτεύσεις μέσα στο 

θερμοκήπιο του εργαστηρίου που φέρνουν οι μαθητές ή προέρχονται από το Πελίτι.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους παράγοντες  Φύλο και Τάξη. (Βλέπε Παράρτημα 3) Αλλά στον παράγοντα 

Σχολείο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, αφού: Χ
2
(2, Ν=83)=12,921, p<0,05 (Βλέπε Παράρτημα 3), ), στην 

προηγούμενη παράγραφο δίνεται μια ερμηνεία για την παρατηρούμενη στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Ερώτηση 17: «Στα μαθήματα σας στο σχολείο, μάθατε για τις ντόπιες φυλές ζώων 

(αυτόχθονες φυλές) που εκτρέφονται στην περιοχή σου;»  
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Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 25, σχεδόν το 65% των μαθητών/τριών θεωρούν ότι 

έμαθαν  για τις ντόπιες φυλές ζώων (αυτόχθονες φυλές) που εκτρέφονται στην 

περιοχή τους στα μαθήματα στο σχολείο. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 26,27,28 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές στους παράγοντες Φύλο και Τάξη. Στο Διάγραμμα 26, τα 

κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών απαντήσεων.  

Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 27 ότι και στις δύο τάξεις το ποσοστό των 

θετικών απαντήσεων είναι υψηλό. Προηγείται όμως η Β΄ τάξη. Αυτό πιθανόν 

οφείλεται στο γεγονός ότι στην συγκεκριμένη τάξη υπάρχει μάθημα που λέγεται 

Ζωική παραγωγή με θεματολογία τη φυσιολογία και την εκτροφή των αγροτικών 

ζώων.  Παράλληλα, στο Διάγραμμα 28, στον παράγοντα Σχολείο, παρατηρείται ότι 

στο ΕΠΑ.Λ 2 το ποσοστό θετικών απαντήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα 

άλλα δύο. 

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 17. 

Ερώτηση 18: «Στα μαθήματα σας στο σχολείο, μάθατε για τη σχέση της 

αγροβιοποικιλότητας με τη διατροφή;»  

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 25, το 60% των μαθητών/τριών θεωρούν ότι έμαθαν  για 

τη σχέση της αγροβιοποικιλότητας με τη διατροφή στα μαθήματα στο σχολείο. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 26,27,28 οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις αρνητικές στους παράγοντες Φύλο και Τάξη. Στο Διάγραμμα 26, τα 

κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια υπερτερούν στα ποσοστά θετικών απαντήσεων.  

Επίσης, παρατηρείται στο Διάγραμμα 27 ότι και στις δύο τάξεις το ποσοστό των 

θετικών απαντήσεων είναι υψηλό. Προηγείται όμως η Β΄ τάξη. Παράλληλα, στο 

Διάγραμμα 28, στον παράγοντα Σχολείο, παρατηρείται ότι τα ποσοστά των θετικών 

απαντήσεων είναι αρκετά χαμηλά.  

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη, 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 18. 

Ερώτηση 19: «Εκτός από το σχολείο, έχεις ακούσει πουθενά για την έννοια και την 

σημαντικότητα της αγροβιοποικιλότητας;»  
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Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 25, μόνο σχεδόν το 35% των μαθητών/τριών έχουν 

ακούσει για την έννοια και την σημαντικότητα της αγροβιοποικιλότητας εκτός 

σχολείου. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 26,27,28 οι αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν σε 

σχέση με τις θετικές απαντήσεις και στους τρεις παράγοντες Φύλο, Τάξη, Σχολείο. 

Γεγονός που ενισχύει το ρόλο των σχολείων για τη απόκτηση γνώσης σε σχέση με 

την έννοια και τις αρχές της αγροβιοποικιλότητας. 

Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες. (Βλέπε Παράρτημα 3) Άρα, οι παράγοντες ΦΥΛΟ, ΤΑΞΗ 

και ΣΧΟΛΕΙΟ δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 

19. 

5.3.6 Ενδιαφέρον των μαθητών σε σχέση με την αγροβιοποικιλότητα 

Η ερώτηση του ερωτηματολογίου που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι η 21. 

Ερώτηση 21: «Πόσο σου αρέσει/σε ενδιαφέρει να μαθαίνεις/να παρατηρείς/να 

γνωρίζεις την ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που βρίσκονται στην περιοχή σου;»  

 

Διάγραμμα 29: Συνοπτικό διάγραμμα της ερώτησης 21 

 

Διάγραμμα 30: Ερώτηση 21 (Φύλο) 
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Διάγραμμα 31: Ερώτηση 21 (Τάξη) 

 

Διάγραμμα 32: Ερώτηση 21 (Φύλο) 

Από το σύνολο των απαντήσεων, σύμφωνα με το Διάγραμμα 29, προκύπτει ότι οι 

μαθητές/τριες μοιράζονται σε σχέση με τις απόψεις τους. Είτε είναι τελείως 

αρνητικοί, είτε πάρα πολύ θετικοί με το αν τους αρέσει/ ενδιαφέρει να μαθαίνουν/να 

παρατηρούν/να γνωρίζουν την ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που βρίσκονται 

στην περιοχή τους. Εκτός από τις δύο ακραίες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό 

παρατηρείται στο μέσο, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζουν μέτρια ενδιαφέρον.. Στην 

ερώτηση αυτή γίνεται αντιληπτό ότι αρκετοί είναι και οι αναποφάσιστοι, που δεν 

γνωρίζουν ή δεν ξέρουν ακόμα τί τους αρέσει και έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών 

για θέματα αγροβιοποικιλότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί μέτριο. 

Περιγραφή 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 29, στο 27% των μαθητών/τριών αρέσει/ ενδιαφέρει να 

μαθαίνουν/να παρατηρούν/να γνωρίζουν την ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που 

βρίσκονται στην περιοχή τους. 

Όπως φαίνεται από τα Διαγράμματα 30,31 και 32 οι μαθητές/τριες δεν παρουσιάζουν 

μια δυναμική εικόνα στις απόψεις τους, όσο αφορά την καθημερινότητά τους και το 

ενδιαφέρον που σχετίζονται με την αγροβιοποικιλότητα. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί 

από το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα 

και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν καθόλου. Στην ερώτηση αυτή γίνεται αντιληπτό ότι 

αρκετοί είναι και οι αναποφάσιστοι, που δεν γνωρίζουν ή δεν ξέρουν ακόμα τί τους 

αρέσει και αν τους αρέσει. 
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Διαφοροποιήσεις των απαντήσεων σε σχέση με το Φύλο, την Τάξη και το Σχολείο 

Σχετικά με τον έλεγχο ανεξαρτησίας x² (Pearson chi-square) δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε σχέση 

με τους τρεις παράγοντες (Βλέπε Παράρτημα 3). Άρα, οι παράγοντες Φύλο, Τάξη και 

Σχολείο δεν συνετέλεσαν στη διαφοροποίηση των απαντήσεων στην ερώτηση 21. 

5.3.7 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, το συμπέρασμα που προκύπτει από τα ευρήματα των απαντήσεων 

είναι ότι οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ δεν γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενο ούτε και 

τον όρο της αγροβιοποικιλότητας, αλλά οι διαστάσεις της και η σημασία της κάποιες 

φορές γίνεται αντιληπτή από αυτούς. Θεωρούν ότι στο σχολείο γίνεται αναφορά και 

διδασκαλία σχετικά με την αγροβιοποικιλότητα, αλλά παρόλα αυτά το ενδιαφέρον 

τους γι’ αυτήν είναι μέτριο. 
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5.4 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ με γεωπονικές ειδικότητες 

για την έννοια της αγροβιοποικιλότητας και τις διαστάσεις της. 
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μελέτης 3 θα γίνει επίσης με τη βοήθεια των 

θεματικών αξόνων που ορίστηκαν και αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της 

Μεθοδολογίας. Επιπλέον η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει με πίνακες 

συχνοτήτων. Επιλέχθηκε αυτό το μέσο λόγω του περιορισμένου αριθμού 

συμμετεχόντων στο υπό μελέτη δείγμα εκπαιδευτικών.  

5.4.1 Η έννοια της αγροβιοποικιλότητας 

Οι ερωτήσεις που ανήκουν στον 1
ο
 θεματικό άξονα είναι οι 1 και 2. 

Ερώτηση 1: «Από τις γνώσεις που αποκτήσατε από τις σπουδές σας ή από εκπαιδευτικό 

υλικό που χρησιμοποιείται (εγχειρίδια – βιβλίο εκπαιδευτικού), πώς θα προσδιορίζατε 

την έννοια της βιοποικιλότητας;»  

Πίνακας 1: Απαντήσεις στην ερώτηση 1  

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Βιοποικιλότητα ως ποικιλότητα ειδών 4 

Βιοποικιλότητα ως βιοκοινότητα μιας περιοχής 3 

Βιοποικιλότητα ταυτίζεται με την αγροβιοποικιλότητα 1 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, 4 εκπαιδευτικοί θεωρούν την έννοια της 

βιοποικιλότητας να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποικιλομορφία των ειδών. Δύο 

χαρακτηριστικές απαντήσεις στην συγκεκριμένη ερώτηση είναι οι ακόλουθες: «είναι 

το άθροισμα των ζώντων οργανισμών σε ένα χώρο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά» 

και «είναι η ποικιλία στο φυτικό και ζωικό βασίλειο». 3 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 

βιοποικιλότητα ταυτίζεται με την βιοκοινότητα μιας περιοχής. Χαρακτηριστική 

απάντηση εκπαιδευτικού είναι η ακόλουθη: «είναι η ποικιλία φυτικών και ζωικών 

οργανισμών μέσα στο οικοσύστημα και είναι αναγκαία για την οικολογική ισορροπία». 

Τέλος, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ΠΕ18.36, 

δε διακρίνει την έννοια της βιοποικιλότητας από αυτήν της αγροβιοποικιλότητας, 

όπως θα φανεί παρακάτω. Αλλά και τις δύο έννοιες τις συνδυάζει αποκλειστικά με τη 

διατροφή: «είναι η ποικιλία στα είδη διατροφής και παραγωγής»  Σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο της υπό μελέτης εργασίας οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν δεν 

προσεγγίζουν συνολικά την επιστημονικά αποδεκτή κατανόησης της έννοιας της 

βιοποικιλότητας, αλλά αντίθετα έχουν μερικό χαρακτήρα .    

Eρώτηση 2: «Από τις γνώσεις που αποκτήσατε από τις σπουδές σας ή από εκπαιδευτικό 

υλικό (εγχειρίδια – βιβλίο εκπαιδευτικού), πώς θα προσδιορίζατε την έννοια της 

γεωργικής ποικιλότητας ή αγροβιοποικιλότητας;»  

Πίνακας 2: Απαντήσεις στην ερώτηση 2 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Αγροβιοποικιλότητα είναι όλοι οι οργανισμοί στην γεωργική έκταση 3 

Αγροβιοποικιλότητα είναι μόνο οι φυτικοί οργανισμοί στην γεωργική 

έκταση 

3 

Αγροβιοποικιλότητα σχετίζεται με τα  προϊόντα διατροφής 2 
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Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, 3 από τους εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι η 

έννοια της αγροβιοποικιλότητας αναφέρεται αποκλειστικά σε όλους τους 

οργανισμούς της γεωργικής έκτασης. Χαρακτηριστική απάντηση είναι η ακόλουθη: 

«είναι όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν στον αγροτικό χώρο ή γύρω από αυτόν». 

Άλλοι 3 θεωρούν ότι η αγροβιοποικιλότητα σχετίζεται μόνο με τους φυτικούς 

οργανισμούς στη γεωργική έκταση. Χαρακτηριστική απάντηση είναι η ακόλουθη: 

«είναι η ειδίκευση στην παραγωγή καλλιεργούμενων φυτών». Τέλος, 2 από τους 

εκπαιδευτικούς αναφέρονται στην αγροβιοποικιλότητα σε συνδυασμό με τα προϊόντα 

διατροφής. Χαρακτηριστική απάντηση: «είναι η ποικιλία που υπάρχει στην 

παραγωγική διαδικασία στα προϊόντα, ποικιλομορφία», απάντηση που έδωσε, ο 

εκπαιδευτικός με την ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ΠΕ18.36. Σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο της υπό μελέτης εργασίας οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν δεν 

προσεγγίζουν συνολικά την επιστημονικά αποδεκτή κατανόησης της έννοιας της 

αγροβιοποικιλότητας, αλλά αντίθετα έχουν μερικό χαρακτήρα.   

5.4.2 Αγροβιοποικιλότητα και περιβάλλον 

Η ερώτηση που ανήκει στο 2
ο
 θεματικό άξονα είναι η 3. 

Ερώτηση 3: «Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι η διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας θα 

μπορούσε να ευνοήσει την ισορροπία του αγροτικού περιβάλλοντος;»  

Πίνακας 3: Απαντήσεις στην ερώτηση 3 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Κρατική μέριμνα με σεμινάρια ενημέρωσης. / Εφαρμογή μέτρων για 

διατήρηση αγροβιοποικιλότητας 

2 

Διατήρηση αγροβιοποικιλότητας συνεπάγεται ισορροπία και 

σταθερότητα οικοσυστήματος 

2 

Εφαρμογή γεωργικών μεθόδων που ενισχύουν την ποικιλότητα στην 

αγροτική έκταση 

3 

Ισορροπία στο εδαφικό σύστημα και στα θρεπτικά συστατικά του 1 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, 2 εκπαιδευτικοί δεν απαντούν άμεσα στην 

ερώτηση καθώς σχετίζουν  την ενημέρωση μέσω σεμιναρίων από κρατικούς φορείς 

και η λήψη μέτρων με τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας και όχι στο ρόλο που 

αυτή έχει στην περιβαλλοντική ισορροπία. Χαρακτηριστική απάντηση: «με την 

πληροφόρηση και την εκπαίδευση των αγροτών για θέματα αγροβιοποικιλότητας ώστε 

να διατηρήσουν οργανισμούς» Άλλοι 2 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η διατήρηση της 

αγροβιοποικιλότητας συντελεί στην ισορροπία του οικοσυστήματος χωρίς να 

αναφέρουν πώς. Χαρακτηριστική απάντηση της κατηγορίας είναι η ακόλουθη: 

«Πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί πιο σταθερό οικοσύστημα». 3 εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι η εφαρμογή κάποιων μέτρων μπορεί να ενισχύσει την 

αγροβιοποικιλότητα. Χαρακτηριστική απάντηση είναι η παρακάτω: «Έλεγχος και 

περιορισμός βόσκησης». Τέλος ένας εκπαιδευτικός θεωρεί ότι με τη διατήρηση της 

αγροβιοποικιλότητας επέρχεται ισορροπία στο έδαφος, η οποία συντελεί στη 
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γενικότερη ισορροπία του αγροτικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστική απάντηση 

είναι η ακόλουθη: «Βοηθάει στο έδαφος και στα θρεπτικά συστατικά του». Σύμφωνα 

με το θεωρητικό πλαίσιο της υπό μελέτης εργασίας και σε αυτή την περίπτωση οι 

απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν είτε δεν σχετίζονται άμεσα με τον ρόλο της 

αγροβιοποικιλότητας στην περιβαλλοντική ισορροπία είτε δεν εξηγούν την 

συνεισφορά της..  

5.4.3 Αγροβιοποικιλότητα και κοινωνία 

Στον τρίτο θεματικό άξονα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 4, 12 και 14. 

Ερώτηση 4: «Ποιούς τομείς της καθημερινής ζωής εκτιμάτε ότι επηρεάζει η διατάραξη 

της αγροβιοποικιλότητας;»  

Πίνακας 4: Απαντήσεις στην ερώτηση 4 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Υγείας - Αισθητική και Αναψυχή. 3 

Διατροφή – Γεωργία - Εμπόριο και Οικονομία 5 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4, 3 από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι η υγεία, η 

ευεξία και ης αισθητική είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά από τη διατάραξη της 

αγροβιοποικιλότητας. Χαρακτηριστική απάντηση είναι η παρακάτω: «Τομέας υγείας, 

μόλυνση περιβάλλοντος, αισθητική πλευρά πιο όμορφο το οικοσύστημα». Ενώ 5 από 

τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι η διατάραξη της αγροβιοποικιλότητας επηρεάζει 

τους τομείς της διατροφής, του εμπορίου, της γεωργίας και της οικονομίας. 

Χαρακτηριστική απάντηση είναι η ακόλουθη: «Τομείς γεωργίας και περιβάλλοντος, 

διατροφή, τρόπος εκτροφής αγροτικών ζώων και καλλιέργειας σπόρων». Αξίζει πάλι 

να αναφερθεί ότι, ο εκπαιδευτικός με την ειδικότητα Τεχνολόγου Τροφίμων ΠΕ18.36 

συνεχίζει να ερμηνεύει και να συνδέει την έννοια της αγροβιοποικιλότητας 

αποκλειστικά με την διατροφή.  

Ερώτηση 12: «Γνωρίζετε φορείς ή οργανώσεις φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα που 

στηρίζουν τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας; Ποιους; Γνωρίζετε αν έχουν 

εκπαιδευτική δραστηριότητα;»  

Πίνακας 12: Απαντήσεις στην ερώτηση 12 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι 2 

Το Πελίτι που έχει και εκπαιδευτική δράση 5 

Την Greenpeace 1 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12, 2 από τους εκπαιδευτικούς δεν γνωρίζουν κάτι για 

την συγκεκριμένη ερώτηση. Οπότε, ήταν τελείως αρνητικοί στην απάντησή τους. 

Αλλά οι υπόλοιποι 6 έκαναν αναφορά σε κάποιους φορείς. 5 από τους συμμετέχοντες 

ανέφεραν το Πελίτι και αρκετοί από αυτούς είχαν είτε προσωπική επαφή στο 

σχολείο, έπειτα από επίσκεψη του φορέα, είτε έμμεση επαφή με προμήθεια 
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παραδοσιακών σπόρων για φυτεύσεις. Τέλος, ένας εκπαιδευτικός έκανε αναφορά 

στην Greenpeace, χωρίς όμως να αιτιολογήσει την απάντησή του. 

Ερώτηση 14: «Γνωρίζετε τί ισχύει για την εκπαίδευση της αγροβιοποικιλότητας στα 

πλαίσια ισχυουσών διατάξεων και νόμων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων;»  

Πίνακας 14: Απαντήσεις στην ερώτηση 14 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι 6 

Γίνεται αναφορά σε νόμους και γεωργικά μέτρα 2 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 14, 6 από τους συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν 

καθόλου για το νομικό πλαίσιο που αφορά την έννοια της αγροβιοποικιλότητας στην 

εκπαίδευση της. Αλλά 2 έκαναν αναφορά σε νόμους  και γεωργικά μέτρα χωρίς όμως 

να ανταποκρίνονται σε ισχύουσες διατάξεις και νόμους.  

5.4.4 Αγροβιοποικιλότητα κι εκπαίδευση 

Στον τέταρτο θεματικό άξονα αντιστοιχούν οι ερωτήσεις 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 13. 

Ερώτηση 5: «Η αγροβιοποικιλότητα ως έννοια και ως θεματολογία πιστεύετε ότι 

διδάσκεται στα πλαίσια των μαθημάτων του σχολείου; Αν ναι, δώστε κάποια 

παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες αναφορές.»  

Πίνακας 5: Απαντήσεις στην ερώτηση 5 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι  5 

Ναι λίγο. Στα μαθήματα Βιολογική Γεωργία, Περιβάλλον και Γεωργία 3 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5, 5 από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι δε 

διδάσκεται η έννοια και η σημασία της αγροβιοποικιλότητας στα ΕΠΑ.Λ. Αυτό 

μπορεί να ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στα ΕΠΑ.Λ λειτουργούν πολλές 

ειδικότητες στον Τομέα της Γεωπονίας, οπότε τα γεωπονικά μαθήματα είναι αρκετά 

και η θεματολογία τους ποικίλει από τον τομέα της διατροφής, στην ανθοκομία, στη 

ζωική παραγωγή και στη φυτική παραγωγή. Άρα, είναι αναμενόμενο κάποιοι 

εκπαιδευτικοί να μην έχουν επαφή με σχολικά εγχειρίδια που ίσως περιέχουν στη 

διδακτέα τους ύλη έννοιες της βιοποικιλότητας και έμμεσες αναφορές στην 

αγροβιοποικιλότητα. Ενώ μόνο 3 πιστεύουν ότι διδάσκεται, αλλά λίγο, σε δύο 

μαθήματα. Το ένα είναι το Περιβάλλον και Γεωργία της Β΄ Λυκείου και το άλλο είναι 

η Βιολογική Γεωργία της Γ΄ Λυκείου. Σύμφωνα με τη Μελέτη 1 της εργασίας στη Β΄ 

Λυκείου όντως γίνεται άμεση αναφορά στη βιοποικιλότητα και έμμεση αναφορά 

στην έννοια της αγροβιοποικιλότητας. Όσο αφορά το μάθημα της Γ΄ Λυκείου 

Βιολογική Γεωργία, μπορεί να γίνονται αναφορές σε φιλοπεριβαλλοντικές 

καλλιεργητικές και γεωργικές μεθόδους που μπορεί να εφαρμόσει ο γεωργός στην 

εκμετάλλευσή του δεν γίνεται όμως καθόλου αναφορά στην έννοια της 
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αγροβιοποικιλότητας ή έστω στη βιοποικιλότητα της αγροτικής περιοχής. Έτσι, από 

τις απαντήσεις των συμμετεχόντων γίνεται αντιληπτό ότι η αγροβιοποικιλότητα ως 

έννοια και ως θεματολογία δεν διδάσκεται επαρκώς ή καθόλου στα σχολεία.  

Ερώτηση 6: «Πιστεύετε ότι η έννοια της αγροβιοποικιλότητας αναφέρεται επαρκώς στα 

σχολικά εγχειρίδια; Αν ναι, δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες 

αναφορές.»  

Πίνακας 6: Απαντήσεις στην ερώτηση 6 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  6 

Ναι σε 2 μαθήματα 1 

Δεν γνωρίζω 1 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6, 6 από τους συμμετέχοντες είναι τελείως αρνητικοί 

στην συγκεκριμένη ερώτηση. Θεωρούν ότι δεν αναφέρεται επαρκώς η έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο. Αλλά  1 θεωρεί μόνο σε δύο 

μαθήματα γίνεται επαρκής αναφορά και 1 δεν γνωρίζει. 

Ερώτηση 7: «Πιστεύετε ότι η έννοια της αγροβιοποικιλότητας εμπεριέχεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα; Αν ναι, δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες 

αναφορές.»  

Πίνακας 7: Απαντήσεις στην ερώτηση 7 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  6 

Ναι διάσπαρτα 1 

Δεν γνωρίζω 1 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 7, αλλά και από την προηγούμενη ερώτηση πάλι 6 

από τους συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση 7 όπως έκαναν και στην 

ερώτηση 6. Θεωρούν ότι δεν εμπεριέχεται επαρκώς η έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα. Αλλά 1 θεωρεί ότι γίνεται αναφορά 

διάσπαρτα και 1 δεν γνωρίζει. 

Ερώτηση 8: «Κάνετε εσείς αναφορά στην σημασία και στα οφέλη της 

αγροβιοποικιλότητας στα πλαίσια των μαθημάτων σας στο σχολείο; Αν ναι, δώστε 

κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες αναφορές.»  

 Πίνακας 8: Απαντήσεις στην ερώτηση 8 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  2 

Ναι  6 

Σύνολο: 8 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8, 2 από τους εκπαιδευτικούς δεν κάνουν καμία 

αναφορά στα μαθήματα τους για την αγροβιοποικιλότητα. Ενώ 6 από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν θετικοί και πολύ περιγραφικοί. 

Αξίζει να γίνει μια αναφορά στις απαντήσεις τους. «Ναι. Για το θερμοκήπιο του 

σχολείου ζητάμε σπόρους παραδοσιακούς να φέρουν οι μαθητές», «Ναι στο μάθημα 

Περιβάλλον και Γεωργία π.χ Μονοκαλλιέργεια», «Ναι στα πλαίσια αποκλειστικά του 

μαθήματος Βιολογική Γεωργία», «Πολύ λίγο στα μαθήματα Περιβάλλον και Γεωργία 

και Βιολογική Γεωργία», «Ναι πχ. κάψιμο καλαμιάς, δημιουργία κομπόστ κ.α» και 

«Ναι όσο αφορά την ποικιλία της διατροφής». Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της 

υπό μελέτης εργασίας και σε αυτή την περίπτωση οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν 

δεν προσεγγίζουν το 100% της ορθότητας κατανόησης της έννοιας της 

αγροβιοποικιλότητας από τους ερωτηθέντες. Από πολλούς υπήρξαν μεμονωμένες 

απαντήσεις που προσέγγιζαν την σημασία και τα οφέλη της αγροβιοποικιλότητας, 

χωρίς κάποιος από τους εκπαιδευτικούς να δώσει μία ολοκληρωμένη ορθή απάντηση.  

Ερώτηση 9: «Στα εργαστηριακά μαθήματα χρησιμοποιείτε παραδοσιακούς σπόρους για 

τις φυτεύσεις; Αν ναι, ποιούς;»  

 Πίνακας 9: Απαντήσεις στην ερώτηση 9 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  2 

Ναι  6 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα9, 2 από τους εκπαιδευτικούς δεν χρησιμοποιούν 

καθόλου παραδοσιακού σπόρους. Γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί με το ότι μπορεί 

οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν μαθήματα άλλων ειδικοτήτων του 

Τομέα Γεωπονίας. Και 6 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ναι χρησιμοποιούν 

παραδοσιακούς σπόρους για φυτεύσεις. Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι οι 

ακόλουθες: «Ναι.  Φράουλες, πιπεριές, τομάτες, φασόλια», «Ναι πάντα. Τομάτα , 

πιπεριές , φασόλια φέρνουν οι μαθητές από τα σπίτια τους», «Ναι από το Πελίτι. 

Μαρούλι, τοματίνια, αγγούρια, καρότα και σπανάκι». Όσο αφορά τα τοματίνια, 

παρόλο που δεν είναι ντόπια ποικιλία, το Πελίτι διατηρεί σπόρους από την 

συγκεκριμένη ποικιλία. 

Ερώτηση 10: «Πιστεύετε ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις της 

αγροβιοποικιλότητας στην καθημερινότητά τους ακόμη κι όταν δεν μπορούν να 

προσδιορίσουν τον όρο; Αν ναι, δώστε κάποιο παράδειγμα.»  

Πίνακας 10: Απαντήσεις στην ερώτηση 10 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  4 

Ναι  4 

Σύνολο: 8 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 10, 4 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές τους δε 

γνωρίζουν την έννοια της αγροβιοποικιλότητας ούτε την αντιλαμβάνονται στην 

καθημερινότητα τους. Ενώ οι υπόλοιποι 4 είναι θετικοί στην ερώτηση. 

Χαρακτηριστική απάντηση είναι η ακόλουθη: «Οι μαθητές από χωριά καταλαβαίνουν 

την έννοια χωρίς να γνωρίζουν τον όρο αγροβιοποικιλότητα, οι άλλοι μαθητές όχι». 

Προφανώς πρόκειται για εκτίμησή τους και ίσως δεν έχουν ασχοληθεί συγκεκριμένα 

απλά εικάζουν 

Ερώτηση 11: «Έχετε κάνει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα πλαίσια 

των μαθημάτων σας; Αν ναι, η θεματολογία του προγράμματος ήταν σχετική με την 

αγροβιοποικιλότητα;»  

Πίνακας 11: Απαντήσεις στην ερώτηση 11 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  6 

Ναι με την έννοια της αγροβιοποικιλότητας 1 

Ναι χωρίς την έννοια της αγροβιοποικιλότητας 1 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11 παραπάνω, 6 από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν 

όχι. Αλλά οι άλλοι 2 έχουν κάνει περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Αλλά μόνο ένας από 

αυτούς θεωρεί ότι η θεματολογία του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει έχει να 

κάνει με την έννοια της αγροβιοποικιλότητας. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή του: 

«Ναι με την έννοια της αειφορίας και θεματολογία σχετική με την 

αγροβιοποικιλότητα». 

Ερώτηση 13: «Μέχρι σήμερα έχετε φιλοξενήσει τέτοιου είδους οργανώσεις στα πλαίσια 

των μαθημάτων σας ή έχετε χρησιμοποιήσει δικό τους υλικό; Ποιες;»  

Πίνακας συχνότητας 13: Απαντήσεις στην ερώτηση 13 

Τίτλος κατηγορίας απαντήσεων Απαντήσεις 
Όχι.  4 

Έχουμε φιλοξενήσει τέτοια οργάνωση και / ή έχουμε χρησιμοποιήσει υλικό 

τους 

4 

Σύνολο: 8 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα συχνότητας 13 παραπάνω, 4 από τους εκπαιδευτικούς 

απάντησαν όχι. Ενώ οι άλλοι 4 ήταν θετικοί στην απάντηση τους. Χαρακτηριστικές 

είναι οι απαντήσεις: «Ναι έχουμε φιλοξενήσει το Πελίτι κι έχουμε χρησιμοποιήσει δικό 

τους υλικό», «Δεν έχω φιλοξενήσει αλλά χρησιμοποιώ υλικό του Πελίτι», «Βίντεο και 

σεμινάρια online. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μόνο» 

5.4.5 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας, το συμπέρασμα που προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

είναι ότι οι εκπαιδευτικοί των γεωπονικών ειδικοτήτων που διδάσκουν  στα ΕΠΑ.Λ 

δεν γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενο ούτε και την ακριβή σημασία του όρου της 

αγροβιοποικιλότητας, αλλά οι διαστάσεις της και η σημασία της γίνονται εν μέρει 
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αντιληπτές από αυτούς. Θεωρούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια και τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών δεν κάνουν αναφορά στην αγροβιοποικιλότητα, αλλά παρόλα 

αυτά, οι ίδιοι εντάσσουν στη διδασκαλία τους αναφορές και στα εργαστηριακά τους 

μαθήματα γεωργικές πρακτικές σχετικές με την αγροβιοποικιλότητας. 

Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα 
Στην αρχή της ενότητας των αποτελεσμάτων θα παρουσιαστεί η απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων με βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι 

περιορισμοί και οι προεκτάσεις της έρευνας καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικές 

προεκτάσεις. 

6.1 Τα ερευνητικά ερωτήματα 

6.1.1  Ερευνητικό ερώτημα 1 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Τα υπάρχοντα σχολικά 

εγχειρίδια και τα προγράμματα σπουδών των δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης 

εμπεριέχουν θέματα  που σχετίζονται  με την αγροβιοποικιλότητα;» Έπειτα από 

λεπτομερή αναζήτηση εντοπίστηκαν τα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών μέσα στα 

οποία γίνεται έμμεση ή άμεση αναφορά στην έννοια αγροβιοποικιλότητα και 

βιοποικιλότητα. Σε γενικές γραμμές, η αναφορά που γίνεται στην έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας στο Δημοτικό είναι ανύπαρκτη. Παρόλα αυτά, γίνεται αναφορά 

σε κάποια σημεία άμεσα ή έμμεσα στην έννοια της βιοποικιλότητας, όμως όχι σε 

όλες τις τάξεις. Στο Γυμνάσιο και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη, γίνεται μια γενική 

αναφορά στην έννοια της ποικιλομορφίας αλλά πουθενά στους όρους βιοποικιλότητα 

και αγροβιοποικιλότητα. Τέλος, στις τρεις τάξεις του Λυκείου υπάρχει μία μικρή 

διαφοροποίηση. Στο Λύκειο γενικής παιδείας γίνεται πολύ μικρή αναφορά στις τρεις 

τάξεις στην έννοια της βιοποικιλότητας με έμμεσες αναφορές στην 

αγροβιοποικιλότητα. Από την άλλη μεριά, στα Λύκεια επαγγελματικής εκπαίδευσης 

μόνο στις δύο από τις τρεις τάξεις γίνεται αναφορά στην έννοια της βιοποικιλότητας 

κι πάλι έμμεσα στην έννοια της αγροβιοποικιλότητας. Δεν υπάρχει πρότερη 

βιβλιογραφία σε σχέση με τα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια και την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας.  Οπότε θα μπορούσε να προκύψει το συμπέρασμα ότι η 

αγροβιοποικιλότητα παρόλο που υπάρχει στην καθημερινότητα κυρίως των 

αγροτικών περιοχών και αποτελεί το κύριο αντικείμενο εκπαίδευσης του Τομέα της 

Γεωπονίας των ΕΠΑ.Λ της ελληνικής επικράτειας δεν επιλέχθηκε νάναι κομμάτι του 

εκπαιδευτικού υλικού τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

6.1.2  Ερευνητικό ερώτημα 2 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ 

γνωρίζουν την έννοια «Αγροβιοποικιλότητα»;». Έπειτα από την παρουσίαση και την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων 

στο ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους μαθητές/τριες σε τρία ΕΠΑ.Λ της ελληνικής 

επικράτειας, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα. Από τα ευρήματα 
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προέκυψε ότι οι μαθητές/τριες δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Αρχικά , δεν 

γίνεται επαρκής αναφορά της έννοιας στα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια. Με αποτέλεσμα 

οι μαθητές/τριες να μην έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν τον ορισμό και την 

σημασία της αγροβιοποικιλότητας.  Οπότε, η αγροβιοποικιλότητα δεν μπορεί να 

αποτελέσει ικανοποιητικό κομμάτι διδακτέας και κατ επέκταση εξεταστέας ύλης για 

τους μαθητές/τριες. Παρόλα αυτά, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλο 

ποσοστό των μαθητών/τριων επιμένουν ότι την έννοια της αγροβιοποικιλότητας τη 

μάθανε από τα μαθήματα στο σχολείο. Από την άλλη μεριά, η αναφορά της έννοιας 

που φαίνεται να γίνεται από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

παρόλο που δεν είναι εκτενής και αρκετή, κατά δήλωσή τους, φαίνεται ότι βοηθά 

τους μαθητές να αποκτούν ερεθίσματα σχετικά με την έννοια και την σημασία της 

αγροβιοποικιλότητας. Δεν υπάρχει πρότερη βιβλιογραφία που να αναφέρει τις 

αντιλήψεις των μαθητών/τριων ελληνικών ΕΠΑ.Λ σε σχέση με την 

αγροβιοποικιλότητα. Για να γίνουν σχετικές συγκρίσεις. 

6.1.3  Ερευνητικό ερώτημα 3 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ 

αντιλαμβάνονται την σημασία της αγροβιοποικιλότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

(περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνικοπολιτική διάσταση);». Έπειτα από την 

παρουσίαση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους μαθητές/τριες 

σε τρία ΕΠΑ.Λ της ελληνικής επικράτειας, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι 

τα ακόλουθα. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι οι μαθητές/τριες όσο αφορά το 

περιβάλλον και την κοινωνία είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι και δηλώνουν ότι 

αντιλαμβάνονται την σημασία της αγροβιοποικιλότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στην εν γένει φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση που μπορεί να έχουν αναπτύξει οι 

μαθητές/τριες και όχι σε σαφή αντίληψη της συνεισφοράς της αγροβιοποικιλότητας 

στην περιβαλλοντική ισορροπία. Ό, τι αφορά όμως το νομικό πλαίσιο που πλαισιώνει 

την αγροβιοποικιλότητα φαίνεται ότι δεν έχουν γνώσεις. Λογικό σαν αποτέλεσμα, 

αφού δεν έχει διδαχθεί καθόλου ή επαρκώς η συγκεκριμένη θεματολογία στο 

σχολείο. Σχετικά με την οικονομική διάσταση, οι μαθητές/τριες δεν παρουσιάζουν 

μια δυναμική εικόνα στις απόψεις τους. Οριακά θεωρούν ότι η προώθηση στην αγορά 

συγκεκριμένων ποικιλιών και φυλών έχει θετική επίδραση. Αυτό μπορεί να 

ερμηνευθεί με την δραστηριοποίηση κάποιων εταιρειών στις περιοχές των 

μαθητών/τριων με αποτέλεσμα να έχουν πελατολόγιο που αποτελείται και από το 

οικογενειακό περίγυρο τους. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να προωθούν κάποιες 

ποικιλίες φυτών είτε συγκεκριμένες φυλές ζώων, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται 

οι παραδοσιακές ποικιλίες φυτών και οι ντόπιες φυλές ζώων της περιοχής. 

6.1.4  Ερευνητικό ερώτημα 4 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ 

είναι εξοικειωμένοι με τοπικές φυλές ζώων και ποικιλίες φυτών;» Έπειτα από την 

παρουσίαση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι τα ακόλουθα. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι οι μαθητές/τριες 
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είναι εξοικειωμένοι με τοπικές φυλές ζώων και ποικιλίες φυτών. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές/τριες που αποτελούν το δείγμα της έρευνας 

βρίσκονται οι περισσότεροι σε αγροτικές περιοχές και πολλοί από αυτούς ανήκουν σε 

αγροτικές οικογένειες. Παράλληλα, κάποιοι από τους μαθητές μπορεί και να βοηθούν 

στις αγροτικές εργασίες, οπότε η οικειότητα με φυτά και ζώα να είναι πολύ μεγάλη. 

Αυτό άλλωστε φάνηκε κι από τις απαντήσεις μερικών, οι οποίοι έκαναν αναφορά σε 

συγκεκριμένες ντόπιες ποικιλίες φυτών και ντόπιες φυλές ζώων της περιοχής τους. 

6.1.5  Ερευνητικό ερώτημα 5 

 Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Ενδιαφέρει τους 

μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ η ενασχόληση με την τοπική αγροβιοποικιλότητα;» Έπειτα 

από την παρουσίαση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν είναι τα ακόλουθα. Όσο αφορά την καθημερινότητά τους και το 

ενδιαφέρον που σχετίζονται με την αγροβιοποικιλότητα, οι μαθητές/τριες δεν 

παρουσιάζουν μια δυναμική εικόνα στις απόψεις τους. Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται 

από το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες δεν γνωρίζουν ακριβώς την έννοια και την 

σημασία της αγροβιοποικιλότητας, οπότε και δεν μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον για 

να ασχοληθούν με θεματολογία αντίστοιχη στην περιοχή τους. Παράλληλα, υπάρχει 

και το ενδεχόμενο κάποιοι από τους μαθητές/τριες να επιθυμούν να απομακρυνθούν 

από τον αγροτικό τομέα και να ονειρεύονται μια επαγγελματική αποκατάσταση 

μακριά από αυτόν, οπότε και σε αυτή την περίπτωση να μην ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν με την τοπική αγροβιοποικιλότητα.   

6.1.6  Ερευνητικό ερώτημα 6 

Το έκτο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Ποια είναι η άποψη των 

εκπαιδευτικών για την σημασία της αγροβιοποικιλότητας;» Έπειτα από την 

απομαγνητοφώνηση, ομαδοποίηση των απαντήσεων και την τελική παρουσίαση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ημιδομημένη συνέντευξη) που 

πραγματοποιήθηκε με τους εκπαιδευτικούς γεωπονικών ειδικοτήτων που διδάσκουν 

σε ΕΠΑ.Λ, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν γνωρίζουν με πληρότητα την έννοια της αγροβιοποικιλότητας, επιπλέον δεν 

φαίνεται στην πλειοψηφία τους να γνωρίζουν την σημασία της. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στη μη πρότερη παιδαγωγική κι εκπαιδευτική τους επιμόρφωση σχετικά με 

την έννοια και την σημασία της αγροβιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα και στο 

μειωμένο προσωπικό τους ενδιαφέρον όσο αφορά την αγροβιοποικιλότητα. 

6.1.7  Ερευνητικό ερώτημα 7 

 Το έβδομο ερευνητικό ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν 

στη διδασκαλία  των μαθημάτων τους την έννοια και την σημασία της 

αγροβιοποικιλότητας;». Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με το 7
ο
 

ερευνητικό ερώτημα θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε ως εξής: Αρχικά, άξιο 

αναφοράς είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά επαρκής στην έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας τόσο στα σχολικά εγχειρίδια, όσο και στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί κάνουν προσπάθεια ένταξης 

της σημασίας της αγροβιοποικιλότητας μέσα στην διδασκαλία τους τόσο μέσω των 

θεωρητικών μαθημάτων γεωπονικού χαρακτήρα αλλά κυρίως των εργαστηριακών 
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μαθημάτων γεωπονικού χαρακτήρα που έχουν αναλάβει στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Έτσι, ενώ προφανώς υπάρχει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό στα μαθήματα 

σχετικό με τα καλλιεργούμενα φυτά και τα εκτρεφόμενα ζώα, όπου θα μπορούσε ο 

εκπαιδευτικός να προσαρμόσει  ένα πλαίσιο διδασκαλίας σχετικό με την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας, της σημασίας της και της προστασίας της, αυτό με τα δεδομένα 

που προέκυψαν δεν μπορεί να υφίσταται στις σχολικές τάξεις των ΕΠΑ.Λ. 

6.2 Προεκτάσεις 
Η υπό μελέτη εργασία μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω ερευνητική 

αναζήτηση με ομάδες συμμετεχόντων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

δηλαδή σε μαθητές/τριες αλλά και σε δασκάλους που διδάσκουν στα Δημοτικά 

σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Παράλληλα, η υπό μελέτη εργασία θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως αφετηρία για περαιτέρω ερευνητική αναζήτηση με δείγματα 

συμμετεχόντων που ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή σε 

φοιτητές/τριες και καθηγητές που διδάσκουν σε τεχνολογικά και πανεπιστημιακά 

ιδρύματα. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει απόπειρα περαιτέρω ερευνητικής 

αναζήτησης, όχι μόνο της έννοιας της αγροβιοποικιλότητας αυτής καθ αυτής όσο της 

σημασίας και της σημαντικότητας της στον αγροτικό χώρο, με δείγματα 

συμμετεχόντων που ανήκουν στην άτυπη μάθηση, όπως νέους αγρότες.    

6.3 Περιορισμοί 
Κατά την εκπόνηση της εργασίας, οι περιορισμοί που υπήρξαν ήταν αρκετοί. Όσο 

αφορά το σκέλος της έρευνας με το μαθητικό δείγμα, η έρευνα χαρακτηρίζεται 

περιγραφική με αρχική καταγραφή σε τρία ΕΠΑ.Λ της ελληνικής επικράτειας. Το 

δείγμα ήταν μικρό και ευκολίας, δηλαδή η επιλογή του έγινε με βάση την 

δυνατότητας πρόσβασης. Οπότε κατ’ επέκταση το δείγμα δεν ήταν τυχαίο και 

αντιπροσωπευτικό ώστε να υπάρξει γενίκευση στα συμπεράσματα της μελέτης. 

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει και λόγος να υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα της 

εργασίας θα είναι διαφορετικά σε άλλα ΕΠΑ.Λ. εκτός ίσως σχολείων με ισχυρή 

παράδοση στις αγροτικές σπουδές (π.χ. Αμερικανική Γεωργική Σχολή). 

Από την άλλη μεριά, όσο αφορά το σκέλος της έρευνας με τους εκπαιδευτικούς, η 

έρευνα έχει και πάλι περιγραφικό/διερευνητικό χαρακτήρα . Η επιλογή των 

συμμετεχόντων έγινε και πάλι μα βάση την δυνατότητα πρόσβασης. Οπότε κατ’ 

επέκταση οι συμμετέχοντες δεν συνιστούν τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα ώστε 

να υπάρξει γενίκευση στα συμπεράσματα της μελέτης. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει και 

λόγος να υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα της εργασίας θα είναι διαφορετικά εάν 

συμμετείχαν κι άλλοι εκπαιδευτικοί. 

6.4 Προτάσεις εκπαιδευτικές 
Αρχικά, καλό θα ήταν να γίνει μια αναδιαμόρφωση του περιεχομένου των σχολικών 

εγχειριδίων και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ενταχθεί μέσα στη 

διδακτέα ύλη ο σύγχρονος προβληματισμός που αφορά την έννοια και τη σημασία 

της αγροβιοποικιλότητας σε όλες τις διαστάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, κρίνεται 

αναγκαία η γνωριμία των μαθητών/τριων με την αγροβιοποικιλότητα κυρίως στις 

τάξεις των ειδικοτήτων του γεωπονικού τομέα των ΕΠΑ.Λ. Παράλληλα, προτείνεται 

η επαφή σε εκπαιδευτικό επίπεδο με φορείς και οργανώσεις, όπως το Πελίτι κ.α, που 
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προάγουν τις αρχές διατήρησης της αγροβιοποικιλότητας. Με τον τρόπο αυτό τα 

παιδιά θα ευαισθητοποιηθούν και θα μάθουν φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές 

μεθόδους, οι οποίες προωθούν τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας στον τόπο 

τους. Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν μια επιπλέον 

επιμόρφωση στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης μέσω ημερίδων και 

σεμιναρίων, οργανωμένων από φορείς περιβαλλοντικού ή γεωργικού χαρακτήρα. Η 

θεματολογία θα αφορά την αγροβιοποικιλότητα και τρόπους διατήρησής της σε 

τοπικό επίπεδο και τη σημασία αυτής της διατήρησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, 

μια πιθανή πρωτότυπη ιδέα θα ήταν, εάν ξεκινούσε ένα δίκτυο πληροφόρησης σε 

σχολικό επίπεδο, όπου σε μια ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα 

μπορούσαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί να εμπλουτίζουν το υλικό με στοιχεία 

σχετικά με την αγροβιοποικιλότητα σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα να γινόταν 

προβολή εργασιών που οι ίδιοι οι μαθητές/τριες θα εκπονούσαν στα πλαίσια 

μαθημάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.     

6.5 Εκπαιδευτικές προτάσεις που σχετίζονται με τις έννοιες της 

βιοποικιλότητας και αγροβιοποικιλότητας και την σημασία τους 

6.5.1 Βιοποικιλότητα 

Η μελέτη της βιοποικιλότητας προσφέρεται ως εξωσχολική ευκαιρία και σε μη-

τυπική εκπαίδευση (σε μουσεία φυσικής ιστορίας, ζωολογικούς κήπους, ενυδρεία, 

βοτανικούς κήπους, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να 

μπορούν να εκτιμήσουν την εγγενή αξία της βιοποικιλότητας, να  έχουν επίγνωση της 

σημασίας της βιοποικιλότητας για τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα, και να 

έχουν επίγνωση των απειλών που αντιμετωπίζει, επιτρέποντάς τους έτσι να κάνουν 

επιλογές και να αναληφθούν δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης της 

βιοποικιλότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με οδηγό της UNESCO του 2014, η 

προσέγγιση του θέματος μέσω πολλαπλών οπτικών είναι ένα πολύτιμο πλαίσιο για τη 

διδασκαλία πολλών θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης σε σχέση με τη 

βιοποικιλότητα. Έτσι, παρέχεται ένα πολύτιμο μέσο για την καθοδήγηση της 

ολιστικής προσέγγισης σε πολύπλοκα συστήματα, και πιο συγκεκριμένα στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Μια  τέτοια προσέγγιση πολλαπλών οπτικών μεταφέρει τη 

δυναμική σε όλες τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε πολύπλοκα συστήματα, 

όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά που συναποτελούν την βιοποικιλότητα του 

πλανήτη μας. Έτσι, οι πολλαπλές διαδικασίες των φυσικών και ανθρώπινων επιρροών  

στη βιοποικιλότητα γίνονται προσβάσιμα και κατανοητά  για τους μαθητές. Οι 

μαθητές θα μπορούσαν να οδηγηθούν  στην κατανόηση μέσω οκτώ μοναδικών, αλλά 

επικαλυπτόμενων, οπτικών που αναφέρονται στις σχέσεις εντός των φυσικών 

συστημάτων και μεταξύ των φυσικών συστημάτων και της ανθρώπινης κοινωνίας. Οι 

οπτικές αυτές είναι οι ακόλουθες (UNESCO, 2014).  

o Η επιστημονική οπτική 

η οποία, βασίζεται στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων 

σχετικά με τους φυσικούς κύκλους και τα φαινόμενα, στην κατανόηση της δυναμικής 

ισορροπίας των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων της Γης και στην εφαρμογή της 

γνώσης για την επίλυση προβλημάτων. 
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o Η ιστορική οπτική 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον 

λόγω της απώλειας βιοποικιλότητας από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Οι μαθητές θα 

πρέπει να αναλύσουν τα θέματα βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των διαθέσιμων 

γνώσεων, της τεχνολογίας, των αντιλήψεων, ή των πολιτιστικών προσδοκιών. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το παρελθόν και τις τρέχουσες συνθήκες, οι μαθητές 

θα πρέπει να κατανοήσουν πώς οι τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες έχουν λάβει τις 

αποφάσεις της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και τις συνέπειες των αποφάσεων 

αυτών. 

o Η γεωγραφική οπτική 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς εμφανίζονται φυσικά ή 

ανθρωπογενή θέματα που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και πώς αυτά 

προσδιορίζονται σε μια κοινότητα, περιφέρεια, χώρα, ήπειρο ή σε όλον τον πλανήτη. 

o Η οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς οι επιπτώσεις επί της 

βιοποικιλότητας μπορεί να επηρεάσουν την πρόσβαση στον φυσικό πλούτο που 

προσφέρεται από τη βιοποικιλότητα. Πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να 

βελτιώσουν ή να επιδεινώσουν τις ευκαιρίες ή τα δικαιώματα μιας ομάδας να 

απολαμβάνουν πλήρως άλλα καθολικά δικαιώματα, και πώς η παραγωγή 

οικονομικών πόρων των ατόμων ή των κοινοτήτων μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην 

βιοποικιλότητα. 

o Η οπτική της ισότητας των φύλων 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να διερευνήσουν πώς κοινωνικές και πολιτισμικές 

πρακτικές όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των φυσικών πόρων μπορούν να 

επηρεάσουν τους άνδρες και τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτό 

συμπεριλαμβάνονται οι ρόλοι των δύο φύλων στη λήψη αποφάσεων σε διάφορα 

επίπεδα για τη χρήση και την προστασία της βιοποικιλότητας σε διάφορες 

κοινότητες. 

o Η οπτική των αξιών 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πώς ιδιαίτερες ανάγκες και οπτικές 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας μπορούν να κυριαρχήσουν στις επιλογές τους σχετικά με 

τη βιοποικιλότητα. Οι μαθητές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η συμμετοχικές 

συζητήσεις για τη βιοποικιλότητα συμβάλλουν στην κατανόηση των διαφόρων  

αξιακών συστημάτων, με στόχο την εξεύρεση μιας συνετής κατάστασης ή ενέργειας. 

o Η οπτική της πολιτιστικής ποικιλότητας 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να κατανοούν ότι τα θέματα της βιοποικιλότητας 

μπορούν να ερμηνευθούν μέσα από διαφορετικές κοσμοθεωρίες που δημιουργούνται 

μέσα από αισθητικές, εμπειρικές ή υπερβατικές καταστάσεις. 

o Η οπτική βιωσιμότητας 

η οποία, βοηθά τους μαθητές να εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του 

περιβάλλοντος, της οικονομίας, και της κοινωνίας για τη διασφάλιση της 

βιωσιμότητας για τα οικοσυστήματα και τους ανθρώπους του σήμερα, αλλά και για 

τις μελλοντικές γενιές 
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6.5.2 Αγροβιοποικιλότητα 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον αγροτικό τομέα διαδραματίζει διττό ρόλο: 

αναπτύσσει την ικανότητα των μελλοντικών φορέων λήψης αποφάσεων και 

δημιουργεί και μοιράζεται τη γνώση για την κοινωνική ανάπτυξη. Υπάρχει  ανάγκη η 

γεωργική εκπαίδευση να καλύπτει τόσο την τοπική διαχείριση της 

αγροβιοποικιλότητας όσο και το διεθνές πλαίσιο. Έτσι, τα πανεπιστήμια και οι 

τεχνικές σχολές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων 

στους μαθητές τους (Rudebjer, και συν., 2011). 

Σχετική έρευνα προτείνει ότι η προώθηση της μάθησης της αγροβιοποικιλότητας 

χρησιμοποιεί  μια τριπλή στρατηγική (Rudebjer, και συν., 2008). Αρχικά 

παρουσιάζονται στοιχεία της αγροβιοποικιλότητας επιλεκτικά σε υπάρχοντα 

μαθήματα και προγράμματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται 

αναδιαμόρφωση του τυπικού προγράμματος σπουδών. Αυτό απαιτεί εκπαίδευση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών υλικών για την 

αγροβιοποικιλότητα. Στη συνέχεια, τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να υποστηρίξουν 

την εκπαίδευση για την αγροβιοποικιλότητα με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα. Η βασική γνώση της αγροβιοποικιλότητας θα πρέπει να αποκτιέται 

από όλους τους απόφοιτους των γεωπονικών και δασολογικών σχολών. Και τρίτον, 

τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να μελετήσουν το ενδεχόμενο της ανάπτυξης 

δημιουργίας κατευθύνσεων αγροβιοποικιλότητας ή εξειδίκευσης στα πλαίσια 

μεταπτυχιακών σπουδών. Αυτού του είδους τα προγράμματα πρέπει να δίνουν 

έμφαση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον σε σχέση με την 

αγροβιοποικιλότητα και μελλοντικά να συνδέονται με επαγγελματικές ευκαιρίες 

(Rudebjer, και συν., 2008). 

Μία δράση που έχει θεσμοθετηθεί από την οργάνωση του Αιγίλοπα είναι τα σχολεία 

Σπόρων. Ο συγκεκριμένος θεσμός το 2012 έκανε την εμφάνισή του στην πόλη της 

Έδεσσας. Βασικός σκοπός της δράσης ήταν να βελτιωθεί η ικανότητα των γεωργών 

να διαχειρίζονται την αγροβιοποικιλότητα μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής 

εμπειριών. Επιπλέον, επιπρόσθετος στόχος του θεσμού ήταν η ενδυνάμωση των 

τοπικών συστημάτων παραγωγής σπόρου, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια τόσο του 

σπόρου όσο και της τροφής σε επίπεδο αυτοσυντηρούμενης κοινότητας και επιπλέον 

να αναγνωριστούν ως πιθανές πηγές εσόδων για τους γεωργούς από την παραγωγή 

προϊόντων που βασίζονται στην τοπική γνώση και τους φυτογενετικούς πόρους 

(Αιγίλοπας, x.x). Στα πλαίσια του τομέα της Γεωπονίας των ΕΠΑΛ θα μπορούσε να 

είναι ενθαρρυντική μια τυχόν συνεργασία της οργάνωσης για εκπαιδευτική 

ενημέρωση σε επίπεδο σχολικών ημερίδων. 

Επιπλέον δράσεις στα πλαίσια σχολικών ενημερώσεων πραγματοποιεί και το Πελίτι. 

Με πιο πρόσφατη αυτή της πρώτης Δεκεμβρίου 2016, όπου παρουσιάστηκαν οι 

δράσεις της κοινότητας στο Ζωγράφειο Σχολείο της Κωνσταντινούπολης. Όλοι οι 

μαθητές συνολικά 50 παρακολούθησαν σχετικές ομιλίες για το θέμα των 

παραδοσιακών σπόρων και το τι μπορούν να κάνουν (Πελίτι, x.x). 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

Αγαπητέ μαθητή/μαθήτρια  

το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά μία έρευνα που έχει να κάνει με την έννοια της 

γεωργικής ποικιλότητας (αγροβιοποικιλότητας). Θέλουμε να μάθουμε αν κατανοείς 

και γνωρίζεις την συγκεκριμένη έννοια και ταυτόχρονα να ανακαλύψουμε αν το 

σχολείο συντελεί σε αυτό. Δεν είναι σκοπός μας να σε βαθμολογήσουμε, αλλά να 

δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση στα θέματα που εξετάζουμε, γι’ αυτό 

σε παρακαλούμε να απαντήσεις με ελευθερία και ειλικρίνεια.  

 

 

Φύλο: 

            Κορίτσι            Αγόρι 

 

Σχολείο:  

....................................................................................................... 

 

Τάξη:  

                Β Λυκείου             Γ Λυκείου  

 

Τόπος Διαμονής: 

....................................................................................................... 

 

Παρακαλώ πολύ να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Σου 

θυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 
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1. Γνωρίζεις τί είναι βιοποικιλότητα; 

            Ναι            Όχι 

Αν ναι, μπορείς να την περιγράψεις με δικά σου λόγια; 

...................................................................................................................... 

2. Γνωρίζεις τί είναι γεωργική ποικιλότητα ή αγροβιοποικιλότητα; 

            Ναι            Όχι 

Αν ναι, μπορείς να την περιγράψεις με δικά σου λόγια; 

...................................................................................................................... 

3. Γνωρίζεις αν στην περιοχή σου εκτρέφονται ζώα που ανήκουν σε ντόπιες φυλές 

ζώων (αυτόχθονες φυλές); 

            Ναι            Όχι 

Αν ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια ζώα είναι αυτά; 

...................................................................................................................... 

4. Γνωρίζεις αν στην περιοχή σου καλλιεργούνται παραδοσιακοί σπόροι; 

            Ναι            Όχι 

Αν ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια φυτά και ποια δέντρα είναι αυτά; 

...................................................................................................................... 

5. Γνωρίζεις ποιες ποικιλίες φυτών καλλιεργούνται στην περιοχή σου; 

            Ναι            Όχι 

Αν ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια φυτά και ποια δέντρα είναι αυτά; 

.......................................................................................................................................... 

6. Γνωρίζεις ποιες φυλές ζώων εκτρέφονται στην περιοχή σου; 

            Ναι            Όχι 

Αν ναι, μπορείς να αναφέρεις ποια ζώα είναι αυτά; 

.......................................................................................................................................... 

7. Πόσο συντελεί η καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και η εκτροφή ντόπιων 

φυλών στη διατροφή ενός πληθυσμού; 

     

Καθόλου Λίγο Ούτε λίγο ούτε πολύ Πολύ Πάρα πολύ 

Πώς πιστεύεις ότι γίνεται αυτό; 

...................................................................................................................... 

 

8. Η χρήση παραδοσιακών σπόρων μπορεί να βοηθήσει τον αγρότη της περιοχής σου; 

            Ναι            Όχι 
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9. Η εκτροφή ντόπιων φυλών ζώων (αυτόχθονων φυλών) μπορεί να βοηθήσει τον 

κτηνοτρόφο της περιοχής σου; 

            Ναι            Όχι 

10. Πιστεύεις ότι η διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων και των ντόπιων φυλών 

των ζώων συντελεί στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής που 

δραστηριοποιείται ο αγρότης/κτηνοτρόφος; 

            Ναι            Όχι 

11. Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η χρήση  φυτοφαρμάκων στην διατήρηση των 

παραδοσιακών σπόρων και των ντόπιων φυλών των ζώων; 

            Θετική            Αρνητική 

Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου 

...................................................................................................................... 

12. Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η χρήση χημικών λιπασμάτων στην σύσταση του 

εδάφους και κατ' επέκταση στην καλλιέργεια παραδοσιακών σπόρων και στην 

εκτροφή των ντόπιων φυλών των ζώων; 

            Θετική            Αρνητική 

Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου 

...................................................................................................................... 

13. Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η προώθηση συγκεκριμένων ποικιλιών σπόρων από 

την αγορά; 

            Θετική            Αρνητική 

Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου 

...................................................................................................................... 

14. Τί επίδραση πιστεύεις ότι έχει η προώθηση συγκεκριμένων φυλών ζώων από την 

αγορά; 

            Θετική            Αρνητική 

Εξήγησε σύντομα την απάντησή σου 

...................................................................................................................... 

15. Στα μαθήματα σας στο σχολείο, μάθατε την έννοια της αγροβιοποικιλότητας; 

            Ναι            Όχι 

 

16. Στα εργαστηριακά μαθήματα σας στο σχολείο, καλλιεργείτε φυτά προερχόμενα 

από παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων; 

            Ναι            Όχι 
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17. Στα μαθήματα σας στο σχολείο, μάθατε για τις ντόπιες φυλές ζώων (αυτόχθονες 

φυλές) που εκτρέφονται στην περιοχή σου; 

            Ναι            Όχι 

18. Στα μαθήματα σας στο σχολείο, μάθατε για τη σχέση της αγροβιοποικιλότητας με 

τη διατροφή; 

            Ναι            Όχι 

19. Εκτός από το σχολείο, έχεις ακούσει πουθενά για την έννοια και την 

σημαντικότητα της αγροβιοποικιλότητας; 

            Ναι            Όχι 

20. Γνωρίζεις τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της 

αγροβιοποικιλότητας; 

            Ναι            Όχι 

21. Πόσο σου αρέσει/σε ενδιαφέρει να μαθαίνεις/να παρατηρείς/να γνωρίζεις την 

ποικιλία των ζωντανών οργανισμών που βρίσκονται στην περιοχή σου; 

     

Καθόλου Λίγο Ούτε λίγο ούτε πολύ Πολύ Πάρα πολύ 

 

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σου. 
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Παράρτημα 2 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

Ποια είναι η ειδικότητά σας; 

 Σε ποιο σχολείο διδάσκετε; 

Ποιος είναι ο τόπος διαμονής σας; 

 

1. Από τις γνώσεις που αποκτήσατε από τις σπουδές σας ή από 

εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται (εγχειρίδια – βιβλίο 

εκπαιδευτικού), πώς θα προσδιορίζατε την έννοια της βιοποικιλότητας; 

2. Από τις γνώσεις που αποκτήσατε από τις σπουδές σας ή από 

εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια – βιβλίο εκπαιδευτικού, πώς θα 

προσδιορίζατε την έννοια της γεωργικής ποικιλότητας ή 

αγροβιοποικιλότητας; 

3. Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι η διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας θα 

μπορούσε να ευνοήσει την ισορροπία του αγροτικού περιβάλλοντος; 

4. Ποιούς τομείς της καθημερινής ζωής εκτιμάτε ότι επηρεάζει η 

διατάραξη της αγροβιοποικιλότητας; 

5. Η αγροβιοποικιλότητα ως έννοια και ως θεματολογία πιστεύετε ότι 

διδάσκεται στα πλαίσια των μαθημάτων του σχολείου ; Αν ναι, δώστε 

κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες αναφορές. 

6. Πιστεύετε ότι η έννοια της αγροβιοποικιλότητας αναφέρεται επαρκώς 

στα σχολικά εγχειρίδια; Αν ναι, δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε 

συγκεκριμένες αναφορές. 

7. Πιστεύετε ότι η έννοια της αγροβιοποικιλότητας τονίζεται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα; Αν ναι, δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε 

συγκεκριμένες αναφορές. 

8. Κάνετε εσείς αναφορά στην σημασία και στα οφέλη της 



111 
 

αγροβιοποικιλότητας στα πλαίσια των μαθημάτων σας στο σχολείο; Αν 

ναι, δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες αναφορές. 

9. Στα εργαστηριακά μαθήματα χρησιμοποιείτε παραδοσιακούς σπόρους 

για τις φυτεύσεις; Αν ναι, ποιούς; 

10. Πιστεύετε ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις της 

αγροβιοποικιλότητας στην καθημερινότητά τους ακόμη κι όταν δεν 

μπορούν να προσδιορίσουν τον όρο; Αν ναι, δώστε κάποιο παράδειγμα. 

11. Έχετε κάνει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα πλαίσια 

των μαθημάτων σας ; Αν ναι, η θεματολογία του προγράμματος ήταν 

σχετική με την αγροβιοποικιλότητα; 

12. Γνωρίζετε φορείς  ή οργανώσεις φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα 

που στηρίζουν τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας; Ποιους; 

Γνωρίζετε αν έχουν εκπαιδευτική δραστηριότητα; 

13. Μέχρι σήμερα έχετε φιλοξενήσει τέτοιου είδους οργανώσεις στα 

πλαίσια των μαθημάτων σας ή έχετε χρησιμοποιήσει δικό τους υλικό; 

Ποιες; 

14. Γνωρίζετε τί ισχύει για την εκπαίδευση της αγροβιοποικιλότητας στα 

πλαίσια ισχυουσών διατάξεων και νόμων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων; 
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Παράρτημα 3 
1. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,107
a
 1 ,293   

Continuity Correction
b
 ,643 1 ,423   

Likelihood Ratio 1,094 1 ,296   

Fisher's Exact Test    ,325 ,211 

Linear-by-Linear 

Association 
1,094 1 ,296   

N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,90. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,072
a
 1 ,301   

Continuity Correction
b
 ,667 1 ,414   

Likelihood Ratio 1,079 1 ,299   

Fisher's Exact Test    ,384 ,207 

Linear-by-Linear Association 1,060 1 ,303   

N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,37. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,657
a
 2 ,720 

Likelihood Ratio ,655 2 ,721 

Linear-by-Linear Association ,021 1 ,885 

N of Valid Cases 89   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,11. 
 

 

2. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,922
a
 1 ,337   
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Continuity Correction
b
 ,487 1 ,485   

Likelihood Ratio ,900 1 ,343   

Fisher's Exact Test    ,432 ,240 

Linear-by-Linear Association ,912 1 ,340   

N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,17. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,186
a
 1 ,276   

Continuity Correction
b
 ,740 1 ,390   

Likelihood Ratio 1,201 1 ,273   

Fisher's Exact Test    ,362 ,195 

Linear-by-Linear Association 1,173 1 ,279   

N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,38. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,879
a
 2 ,644 

Likelihood Ratio ,869 2 ,648 

Linear-by-Linear Association ,013 1 ,909 

N of Valid Cases 89   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,15. 
 

 

3. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,016
a
 1 ,899   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,016 1 ,899   

Fisher's Exact Test    1,000 ,555 

Linear-by-Linear Association ,016 1 ,899   

N of Valid Cases 88     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,25. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,605
a
 1 ,437   

Continuity Correction
b
 ,309 1 ,578   

Likelihood Ratio ,604 1 ,437   

Fisher's Exact Test    ,508 ,289 

Linear-by-Linear Association ,598 1 ,439   

N of Valid Cases 88     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,25. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,812
a
 2 ,090 

Likelihood Ratio 4,793 2 ,091 

Linear-by-Linear Association 3,767 1 ,052 

N of Valid Cases 88   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,38. 
 

 

4. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,032
a
 1 ,859   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,032 1 ,859   

Fisher's Exact Test    1,000 ,526 

Linear-by-Linear Association ,031 1 ,859   

N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,64. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,029
a
 1 ,310   

Continuity Correction
b
 ,637 1 ,425   

Likelihood Ratio 1,028 1 ,311   

Fisher's Exact Test    ,389 ,212 

Linear-by-Linear Association 1,017 1 ,313   
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N of Valid Cases 89     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,055
a
 2 ,358 

Likelihood Ratio 2,094 2 ,351 

Linear-by-Linear Association 1,807 1 ,179 

N of Valid Cases 89   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,96. 
 

 

5. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 1,000   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 1,000   

Fisher's Exact Test    1,000 ,610 

Linear-by-Linear Association ,000 1 1,000   

N of Valid Cases 88     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,066
a
 1 ,302   

Continuity Correction
b
 ,641 1 ,423   

Likelihood Ratio 1,060 1 ,303   

Fisher's Exact Test    ,357 ,211 

Linear-by-Linear Association 1,054 1 ,305   

N of Valid Cases 88     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,77. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,594
a
 2 ,451 
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Likelihood Ratio 1,603 2 ,449 

Linear-by-Linear Association 1,548 1 ,213 

N of Valid Cases 88   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,95. 
 

 

6. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,285
a
 1 ,593   

Continuity Correction
b
 ,076 1 ,783   

Likelihood Ratio ,283 1 ,595   

Fisher's Exact Test    ,614 ,388 

Linear-by-Linear Association ,282 1 ,595   

N of Valid Cases 87     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,97. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,252
a
 1 ,133   

Continuity Correction
b
 1,629 1 ,202   

Likelihood Ratio 2,244 1 ,134   

Fisher's Exact Test    ,179 ,101 

Linear-by-Linear Association 2,226 1 ,136   

N of Valid Cases 87     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,66. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,973
a
 2 ,226 

Likelihood Ratio 2,977 2 ,226 

Linear-by-Linear Association 2,749 1 ,097 

N of Valid Cases 87   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,48. 
 

 

7. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,905
a
 4 ,206 

Likelihood Ratio 7,571 4 ,109 

Linear-by-Linear Association ,519 1 ,471 

N of Valid Cases 87   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,52. 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,005
a
 4 ,287 

Likelihood Ratio 5,032 4 ,284 

Linear-by-Linear Association ,325 1 ,569 

N of Valid Cases 87   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,48. 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,360
a
 8 ,399 

Likelihood Ratio 9,004 8 ,342 

Linear-by-Linear Association ,330 1 ,566 

N of Valid Cases 87   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,72. 
 

 

8. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,593
a
 1 ,107   

Continuity Correction
b
 1,771 1 ,183   

Likelihood Ratio 2,855 1 ,091   

Fisher's Exact Test    ,162 ,088 

Linear-by-Linear Association 2,562 1 ,109   

N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,88. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,773
a
 1 ,096   

Continuity Correction
b
 2,012 1 ,156   

Likelihood Ratio 2,748 1 ,097   

Fisher's Exact Test    ,138 ,079 

Linear-by-Linear Association 2,741 1 ,098   

N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,63. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,150
a
 2 ,341 

Likelihood Ratio 2,197 2 ,333 

Linear-by-Linear Association ,698 1 ,404 

N of Valid Cases 86   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,15. 
 

 

9. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,593
a
 1 ,107   

Continuity Correction
b
 1,771 1 ,183   

Likelihood Ratio 2,855 1 ,091   

Fisher's Exact Test    ,162 ,088 

Linear-by-Linear Association 2,562 1 ,109   

N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,88. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,459
a
 1 ,498   

Continuity Correction
b
 ,185 1 ,667   

Likelihood Ratio ,456 1 ,499   

Fisher's Exact Test    ,622 ,332 

Linear-by-Linear Association ,454 1 ,501   
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N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,63. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,730
a
 2 ,694 

Likelihood Ratio ,730 2 ,694 

Linear-by-Linear Association ,698 1 ,404 

N of Valid Cases 86   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,15. 
 

 

10. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,082
a
 1 ,774   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,083 1 ,773   

Fisher's Exact Test    1,000 ,509 

Linear-by-Linear Association ,081 1 ,776   

N of Valid Cases 84     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,408
a
 1 ,523   

Continuity Correction
b
 ,147 1 ,701   

Likelihood Ratio ,405 1 ,524   

Fisher's Exact Test    ,612 ,349 

Linear-by-Linear Association ,403 1 ,525   

N of Valid Cases 84     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,75. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,100
a
 2 ,951 
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Likelihood Ratio ,101 2 ,951 

Linear-by-Linear Association ,097 1 ,755 

N of Valid Cases 84   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,50. 
 

 

11. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,350
a
 1 ,554   

Continuity Correction
b
 ,088 1 ,767   

Likelihood Ratio ,362 1 ,547   

Fisher's Exact Test    ,769 ,394 

Linear-by-Linear Association ,346 1 ,556   

N of Valid Cases 84     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,030
a
 1 ,862   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,030 1 ,862   

Fisher's Exact Test    1,000 ,537 

Linear-by-Linear Association ,030 1 ,863   

N of Valid Cases 84     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,33. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,722
a
 2 ,697 

Likelihood Ratio ,755 2 ,685 

Linear-by-Linear Association ,556 1 ,456 

N of Valid Cases 84   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,48. 
 

 

12. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,150
a
 1 ,076   

Continuity Correction
b
 2,188 1 ,139   

Likelihood Ratio 3,620 1 ,057   

Fisher's Exact Test    ,136 ,064 

Linear-by-Linear Association 3,113 1 ,078   

N of Valid Cases 84     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,580
a
 1 ,209   

Continuity Correction
b
 ,997 1 ,318   

Likelihood Ratio 1,568 1 ,211   

Fisher's Exact Test    ,301 ,159 

Linear-by-Linear Association 1,562 1 ,211   

N of Valid Cases 84     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,787
a
 2 ,409 

Likelihood Ratio 1,898 2 ,387 

Linear-by-Linear Association ,081 1 ,776 

N of Valid Cases 84   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,24. 
 

 

13. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,559
a
 1 ,454   

Continuity Correction
b
 ,251 1 ,617   

Likelihood Ratio ,559 1 ,455   

Fisher's Exact Test    ,471 ,308 

Linear-by-Linear Association ,553 1 ,457   
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N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,49. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,259
a
 1 ,611   

Continuity Correction
b
 ,084 1 ,772   

Likelihood Ratio ,259 1 ,611   

Fisher's Exact Test    ,665 ,386 

Linear-by-Linear Association ,256 1 ,613   

N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,16. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,166
a
 2 ,002 

Likelihood Ratio 13,020 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 6,057 1 ,014 

N of Valid Cases 86   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,97. 
 

 

14. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,337
a
 1 ,562   

Continuity Correction
b
 ,110 1 ,741   

Likelihood Ratio ,335 1 ,563   

Fisher's Exact Test    ,623 ,369 

Linear-by-Linear Association ,333 1 ,564   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,84. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,708
a
 1 ,400   
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Continuity Correction
b
 ,385 1 ,535   

Likelihood Ratio ,708 1 ,400   

Fisher's Exact Test    ,508 ,267 

Linear-by-Linear Association ,700 1 ,403   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,09. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,419
a
 2 ,110 

Likelihood Ratio 4,430 2 ,109 

Linear-by-Linear Association 2,455 1 ,117 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,84. 
 

 

15. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,229
a
 1 ,632   

Continuity Correction
b
 ,049 1 ,825   

Likelihood Ratio ,232 1 ,630   

Fisher's Exact Test    ,798 ,417 

Linear-by-Linear Association ,227 1 ,634   

N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,93. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,894
a
 1 ,169   

Continuity Correction
b
 1,320 1 ,251   

Likelihood Ratio 1,886 1 ,170   

Fisher's Exact Test    ,181 ,125 

Linear-by-Linear Association 1,872 1 ,171   

N of Valid Cases 86     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,98. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,627
a
 2 ,022 

Likelihood Ratio 7,946 2 ,019 

Linear-by-Linear Association 2,451 1 ,117 

N of Valid Cases 86   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,29. 
 

 

16. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,803
a
 1 ,370   

Continuity Correction
b
 ,372 1 ,542   

Likelihood Ratio ,842 1 ,359   

Fisher's Exact Test    ,568 ,276 

Linear-by-Linear Association ,793 1 ,373   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,57. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,074
a
 1 ,786   

Continuity Correction
b
 ,000 1 ,983   

Likelihood Ratio ,074 1 ,785   

Fisher's Exact Test    ,808 ,494 

Linear-by-Linear Association ,073 1 ,787   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,54. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,921
a
 2 ,002 

Likelihood Ratio 13,340 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 4,094 1 ,043 

N of Valid Cases 83   
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a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,10. 
 

 

17. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,713
a
 1 ,191   

Continuity Correction
b
 1,098 1 ,295   

Likelihood Ratio 1,795 1 ,180   

Fisher's Exact Test    ,296 ,147 

Linear-by-Linear Association 1,693 1 ,193   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,51. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,583
a
 1 ,208   

Continuity Correction
b
 1,054 1 ,305   

Likelihood Ratio 1,576 1 ,209   

Fisher's Exact Test    ,250 ,152 

Linear-by-Linear Association 1,565 1 ,211   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,184
a
 2 ,203 

Likelihood Ratio 3,168 2 ,205 

Linear-by-Linear Association 1,906 1 ,167 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,19. 
 

 

18. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 
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Pearson Chi-Square ,828
a
 1 ,363   

Continuity Correction
b
 ,432 1 ,511   

Likelihood Ratio ,844 1 ,358   

Fisher's Exact Test    ,452 ,257 

Linear-by-Linear Association ,818 1 ,366   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,80. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,072
a
 1 ,788   

Continuity Correction
b
 ,002 1 ,964   

Likelihood Ratio ,072 1 ,788   

Fisher's Exact Test    ,825 ,481 

Linear-by-Linear Association ,071 1 ,789   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,476
a
 2 ,107 

Likelihood Ratio 4,603 2 ,100 

Linear-by-Linear Association ,849 1 ,357 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,60. 
 

 

19. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,067
a
 1 ,796   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,066 1 ,797   

Fisher's Exact Test    ,799 ,496 

Linear-by-Linear Association ,066 1 ,798   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,51. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 



127 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,632
a
 1 ,426   

Continuity Correction
b
 ,318 1 ,573   

Likelihood Ratio ,630 1 ,427   

Fisher's Exact Test    ,491 ,286 

Linear-by-Linear Association ,625 1 ,429   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,28. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,129
a
 2 ,937 

Likelihood Ratio ,129 2 ,938 

Linear-by-Linear Association ,068 1 ,795 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,19. 
 

 

20. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,090
a
 1 ,079   

Continuity Correction
b
 2,217 1 ,136   

Likelihood Ratio 2,966 1 ,085   

Fisher's Exact Test    ,107 ,070 

Linear-by-Linear Association 3,053 1 ,081   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,73. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,610
a
 1 ,057   

Continuity Correction
b
 2,761 1 ,097   

Likelihood Ratio 3,590 1 ,058   

Fisher's Exact Test    ,094 ,049 
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Linear-by-Linear Association 3,567 1 ,059   

N of Valid Cases 85     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,01. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,463
a
 2 ,107 

Likelihood Ratio 4,592 2 ,101 

Linear-by-Linear Association 1,876 1 ,171 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 7,34. 
 

 

21. Ερώτηση 

ΦΥΛΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,202
a
 4 ,878 

Likelihood Ratio 1,232 4 ,873 

Linear-by-Linear Association ,693 1 ,405 

N of Valid Cases 85   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,11. 
 

ΤΑΞΗ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,053
a
 4 ,399 

Likelihood Ratio 4,077 4 ,396 

Linear-by-Linear Association ,474 1 ,491 

N of Valid Cases 85   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,08. 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,934
a
 8 ,440 

Likelihood Ratio 7,631 8 ,470 

Linear-by-Linear Association ,590 1 ,443 

N of Valid Cases 85   
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a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,39. 
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Παράρτημα 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ποια είναι η ειδικότητά σας; Ποιος είναι ο τόπος διαμονής σας; Από τις γνώσεις που αποκτήσατε από τις 

σπουδές σας ή από εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται (εγχειρίδια – βιβλίο 

εκπαιδευτικού), πώς θα προσδιορίζατε την 

έννοια της βιοποικιλότητας;

Από τις γνώσεις που αποκτήσατε από τις σπουδές 

σας ή από εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια – 

βιβλίο εκπαιδευτικού, πώς θα προσδιορίζατε την 

έννοια της γεωργικής ποικιλότητας ή 

αγροβιοποικιλότητας;

Με ποιο τρόπο νομίζετε ότι η διατήρηση 

της αγροβιοποικιλότητας θα μπορούσε να 

ευνοήσει την ισορροπία του αγροτικού 

περιβάλλοντος;

Ποιούς τομείς της καθημερινής 

ζωής εκτιμάτε ότι επηρεάζει η 

διατάραξη της 

αγροβιοποικιλότητας; 

Η αγροβιοποικιλότητα ως έννοια και ως θεματολογία 

πιστεύετε ότι διδάσκεται στα πλαίσια των μαθημάτων του 

σχολείου ; Αν ναι, δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε 

συγκεκριμένες αναφορές.

Πιστεύετε ότι η έννοια της αγροβιοποικιλότητας 

αναφέρεται επαρκώς στα σχολικά εγχειρίδια; Αν ναι, 

δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες 

αναφορές.

Πιστεύετε ότι η έννοια της αγροβιοποικιλότητας 

τονίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα; Αν ναι, δώστε 

κάποια παραδείγματα ή κάνετε συγκεκριμένες 

αναφορές.

Κάνετε εσείς αναφορά στην σημασία και στα 

οφέλη της αγροβιοποικιλότητας στα πλαίσια 

των μαθημάτων σας στο σχολείο; Αν ναι, 

δώστε κάποια παραδείγματα ή κάνετε 

συγκεκριμένες αναφορές.

Στα εργαστηριακά μαθήματα χρησιμοποιείτε 

παραδοσιακούς σπόρους για τις φυτεύσεις; Αν 

ναι, ποιούς;

Πιστεύετε ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται 

τις διαστάσεις της αγροβιοποικιλότητας στην 

καθημερινότητά τους ακόμη κι όταν δεν 

μπορούν να προσδιορίσουν τον όρο; Αν ναι, 

δώστε κάποιο παράδειγμα.

Έχετε κάνει προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στα πλαίσια των μαθημάτων σας 

; Αν ναι, η θεματολογία του προγράμματος 

ήταν σχετική με την αγροβιοποικιλότητα;

Γνωρίζετε φορείς  ή οργανώσεις 

φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα που 

στηρίζουν τη διατήρηση της 

αγροβιοποικιλότητας; Ποιους; Γνωρίζετε 

αν έχουν εκπαιδευτική δραστηριότητα;

Μέχρι σήμερα έχετε φιλοξενήσει 

τέτοιου είδους οργανώσεις στα 

πλαίσια των μαθημάτων σας ή 

έχετε χρησιμοποιήσει δικό τους 

υλικό; Ποιες;

Γνωρίζετε τί ισχύει για την εκπαίδευση της 

αγροβιοποικιλότητας στα πλαίσια ισχυουσών 

διατάξεων και νόμων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων; 

ΠΕ18.12 Φλώρινα Το σύνολο βιολογικών ειδών μιας 

περιοχής

Το σύνολο των ζωντανών οργανισμών που 

σχετίζονται με τη γεωργία και τη διατροφή

Ισορροπία στα οικοσυστήματα Γεωργία, καλλιέργειες, 

κτηνοτροφία και διατροφή

Όχι Όχι Όχι Για το θερμοκήπιο του σχολείου ζητάμε 

σπόρους παραδοσιακούς να φέρουν οι 

μαθητές

Ναι.  Φράουλες, πιπεριές, τομάτες, 

φασόλια

Οι μαθητές από χωριά καταλαβαίνουν 

την έννοια χωρίς να γνωρίζουν τον όρο 

αγροβιοποικιλότητα, οι άλλοι μαθητές 

όχι

Ναι, αλλά χωρίς την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας

Πελίτι, προώθηση παραδοσιακών 

σπόρων. 

Όχι Όχι

ΠΕ14.04 Δράμα Το άθροισμα των ζώντων οργανισμών 

σε ένα χώρο με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά

Όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν στον 

αγροτικό χώρο ή γύρω από αυτόν

Πολλοι διαφορετικοί οργανισμοί πιο 

σταθερό οικοσύστημα

Τομέας υγείας λόγω χρήσης 

χημικών

Όχι Όχι Υπάρχει διάσπαρτα Ναι στο μάθημα Περιβάλλον και 

Γεωργία πχ Μονοκαλλιέγεια

Ναι. Λαχανικά, φασόλι Όχι Ναι με την έννοια της αειφορίας και 

θεματολογία σχετική με την 

αγροβιοποικιλότητα

Πελίτι, προώθηση παραδοσιακών 

σπόρων. Ναι έχει εκπαιδευτική 

δραστηριότητα

Όχι Επιδοτούμενες λωρίδες ακαλλιέργητες για 

διατήρηση οργανισμών γύρω από τα 

χωράφια

ΠΕ18.16 Δράμα Ποικιλία φυτικών και ζωικών 

οργανισμών μέσα στο οικοσύστημα και 

αναγκαία για την οικολογική 

ισορροπία

Το ίδιο με πριν αλλά στην γεωργική έκταση Φυτικοί φράκτες, φρενάρεται η 

ασθένεια με την ύπαρξη 

ποικιλότητας

Τομέας υγείας, μόλυνση 

περιβάλλοντος, αισθητική 

πλευρά πιο όμορφο το 

οικοσύστημα

Ναι στο μάθημα Βιολογική Γεωργία Ναι αλλά μόνο σε ένα δύο μαθήματα Όχι επαρκώς Ναι στα πλαίσια αποκλειστικά του 

μαθήματος Βιολογική Γεωργία

Ναι Ναι. Όχι ξεκάθαρα κι όχι όλοι Όχι Όχι Όχι Νόμος 2190

ΠΕ18.16 Πτολεμαϊδα Ποικιλία στο φυτικό και ζωικό βασίλειο Ανάλογα με το πόσο έντονη είναι η βοσκή 

θα υπάρχει αγροβιοποικιλότητα ή όχι

Έλεγχος και περιορισμός βόσκησης Διατροφή Πολύ λίγο εως καθόλου Όχι Όχι Πολύ λίγο στα μάθηματα Περιβάλλον 

και Γεωργία και Βιολογική Γεωργία

Ναι πάντα. Τομάτα , πιπεριές , 

καλαμπόκι

Όχι Όχι Πελίτι. Έχει εκπαιδευτική 

δραστηριότητα

Ναι έχουμε φιλοξενήσει το 

Πελίτι κι έχουμε 

χρησιμοποιήσει δικό τους 

υλικό

Όχι

ΠΕ18.36 Καβάλα Ποικιλία στα είδη διατροφής και 

παραγωγής

Ποικιλία που υπάρχει στην παραγωγική 

διαδικασία στα προϊόντα, ποικιλομορφία

Βοηθάει στο έδαφος και στα 

θρεπτικά συστατικά του

Εμπόριο, διατροφή και 

παραγωγή

Όχι μπορεί στη φυτική παραγωγή Δεν γνωρίζω Δεν γνωρίζω Ναι όσο αφορά την ποικιλία της 

διατροφής

Όχι δεν έχω τέτοια εργαστήρια Όχι Όχι Greenpeace Βίντεο και σεμινάρια online. 

Χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού μόνο

Όχι

ΠΕ18.17 Πτολεμαϊδα Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί πάνω στη 

γη

Ποικιλία ζωής που σχετίζεται με την 

καλλιέργεια φυτών και εκτροφή ζώων

Πληροφόρηση εκπαίδευση των 

αγροτών για θέματα 

αγροβιοποικιλότητας ώστε να 

διατηρήσουν οργανισμούς 

Τομέας υγείας, οικονομία, 

διατροφή, ένδυση, αναψυχή

Ναι στα μαθήματα Περιβάλλον και Γεωργία και 

Βιολογική Γεωργία

Όχι Όχι Ναι πχ. κάψιμο καλαμιάς, δημιουργία 

κομπόστ κ.α

Ναι πάντα. Τομάτα , πιπεριές , φασόλια 

φέρνουν οι μαθητές από τα σπίτια τους

Κάποιοι μαθητές ναι Όχι Πελίτι. Έχει εκπαιδευτική 

δραστηριότητα

Ναι έχουμε φιλοξενήσει το 

Πελίτι κι έχουμε 

χρησιμοποιήσει δικό τους 

υλικό

Όχι

ΠΕ14.04 Φλώρινα Το σύνολο φυτικών και ζωικών σε μια 

περιοχή

Το καλλιεργήσιμο κομμάτι Η εφαρμογή κάποιων μέτρων θα 

βοηθούσε τους αγρότες να 

λειτουργήσει καλύτερα και η τοπική 

κοινωνία

Οικονομία, παραγωγή 

προϊόντων

Όχι επαρκώς Όχι επαρκώς Όχι επαρκώς Όχι Όχι Μπορεί κάποιοι μαθητές Όχι Όχι Όχι Όχι 

ΠΕ14.04 Χίος Ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί Ειδίκευση στην παραγωγή 

καλλιεργούμενων φυτών

Με συμβατικούς τρόπους 

καλλιέργειας

Τομείς γεωργίας και 

περιβάλλοντος, διατροφή, 

τρόπος εκτροφής αγροτικών 

ζώων και καλλιέργειας 

σπόρων

Όχι επαρκώς Όχι Όχι Όχι Ναι από το Πελίτι Μαρούλι, τοματίνια, 

αγγούρια, καρότα και σπανάκι

Όχι Όχι Πελίτι. Έχει εκπαιδευτική 

δραστηριότητα

Δεν έχω φιλοξενήσει αλλά 

χρησιμοποιώ υλικό του Πελίτι

Όχι 

Α1 1η κατηγορια απαντησεων Βιοποικιλότητα ως ποικιλότητα ειδών Αγροβιοποικιλότητα όλοι οργανισμοί στην 

γεωργική έκταση

Κρατική μέριμνα με σεμινάρια 

ενημέρωσης, εφαρμογή μέτρων για 

διατήρηση αγροβιοποικιλότητας

Τομέα υγείας λόγω 

ρύπανσης, τομέας αισθητικής-

αναψυχής.

Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι

Α2 2η κατηγορια απαντησεων Βιοποικιλότητα ως βιοκοινότητα μιας 

περιοχής

Αγροβιοποικιλότητα φυτικοί οργανισμοί 

στην γεωργική έκταση

Διατήρηση αγροβιοποικιλότητας 

συνεπάγεται ισορροπία και 

σταθερότητα οικοσυστήματος

Τομέας διατροφής, τομέας 

γεωργίας, τομέας εμπορίου 

και οικονομίας

Ναι λίγο. Σε  λίγα μαθήματα(Βιολογική 

Γεωργία,Περιβάλλον και Γεωργία)

Ναι σε 2 μαθήματα Ναι διάσπαρτα Ναι Ναι Ναι Ναι με την έννοια την 

αγροβιοποικιλότητας

Ναι, Πελίτι με εκπαιδευτική 

δραστηριότητα

Έχουμε φιλοξενήσει τέτοια 

οργάνωση και / ή έχω 

χρησιμοποιήσει υλικό τους

Αναφορά σε διατάξεις και νόμους

Α3 3η κατηγορια απαντησεων Βιοποικιλότητα ταυτίζεται με την 

αγροβιοποικιλότητα

Αγροβιοποικιλότητα προϊόντα διατροφής Εφαρμογή γεωργικών μεθόδων που 

ενισχύουν την ποικιλότητα στην 

αγροτική έκταση 

Δεν γνωρίζω Δεν γνωρίζω Ναι χωρίς την έννοια της 

αγροβιοποικιλότητας

Ναι, Greenpeace

Α4 4η κατηγορια απαντησεων Ισορροπία στο εδαφικό σύστημα και 

των θρεπτικών συστατικών του  

 


