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Λίγα λόγια για το πρόγραµµα 
 
 
 
 
Το δάσος είναι κοµµάτι της ζωής µας, ο πνεύµονάς µας.  
 
Τα τελευταία χρόνια έχουµε γίνει όλοι µας, µικροί-µεγάλοι, µάρτυρες 
φονικών πυρκαγιών που άλλαξαν προς το χειρότερο το χάρτη της πατρίδας 
µας. Οι ευθύνες εµάς των µεγάλων για τη διαχείριση της οικολογικής 
καταστροφής θα επηρεάσει το µέλλον των παιδιών. Και µπορεί στους µαθητές 
µας να φαίνονται µακρινοί αυτοί οι κίνδυνοι, όµως κάποιοι άλλοι µαθητές 
στην Ηλεία έχουν πικρή εµπειρία απώλειας των συγγενικών τους προσώπων, 
των σπιτιών, του σχολείου τους, του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Το δάσος µας προσφέρει πολλά οφέλη, αλλά δυστυχώς το εκτιµούµε συνήθως 
αφού το χάσουµε. Γι’αυτό στη εργασία µας επικεντρωθήκαµε στα 
χαρακτηριστικά των δασών και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.  
 
Θεωρούµε ότι λόγω της προχωρηµένης επέµβασης του ανθρώπου στο 
περιβάλλον, δεν έχουµε περιθώρια εφησυχασµού, αλλά πρέπει να 
δραστηριοποιούµαστε για την προστασία του. Ειδικά οι δάσκαλοι έχουµε 
χρέος να εµφυσήσουµε στα παιδιά την αγάπη και το αίσθηµα ευθύνης για 
την προστασία του περιβάλλοντος, που δεν είναι πάντα αυτονόητη. 
 
 
 
Η συντονίστρια του προγράµµατος 
 
 
 
Ναταλία Βάβουρα 
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 
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Σκοπός του Προγράµµατος 
 

Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές ως προς τη σπουδαιότητα του 
δάσους και τις καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών. 

  

Μέθοδοι υλοποίησης του Προγράµµατος 
 

 

 Εργασία ατοµική ή σε οµάδες 
 Έρευνα από βιβλία, περιοδικά και διαδίκτυο 
 Σύνταξη ερωτηµατολογίου για έρευνα κοινής γνώµης 
 Συνεντεύξεις µε ειδικούς 
 Λήψη φωτογραφιών 
 Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μεσολογγίου και στο δάσος 
 Συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού 
 Υλοποίηση έκθεσης 
 Παρουσίαση υλικού σε έντυπη και ψηφιακή µορφή 

 

 

Φάσεις υλοποίησης του Προγράµµατος 
 

 

 Συλλογή υλικού (πληροφοριών, φωτογραφιών, συνεντεύξεων) 
 Επεξεργασία, καταγραφή, ταξινόµηση 
 Εκπόνηση σχεδίου δασοπροστασίας 
 Έκθεση συµπερασµάτων και έρευνας 

 

 

Τι αναµένεται να αποκοµίσουν οι µαθητές µε την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος 
 

 Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τη σπουδαιότητα του 
δάσους ως σηµαντικού οικοσυστήµατος και παράγοντα 
οικονοµικής ανάπτυξης. 

 Να ανακαλύψουν την αισθητική απόλαυση της οµορφιάς του 
δάσους. 

 Να κατανοήσουν τις συνέπειες της καταστροφής ενός δάσους 
από πυρκαγιά 

 Να γίνουν ενεργοί σύµµαχοι στην προστασία των δασών από 
ανθρώπινες παρεµβάσεις 

 

Πώς διαπιστώσαµε ότι το πρόγραµµα υλοποιήθηκε ικανοποιητικά 
 

 

 Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για την έρευνα 
 Συµµετείχαν στις δραστηριότητες 
 Συνεργάστηκαν µεταξύ τους και µε τους υπεύθυνους 

καθηγητές 
 ∆εν πραγµατοποιήθηκε η έρευνα κοινής γνώµης λόγω της 

συστολής των µαθητών 
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Τµήµα Β2 

Κουτρούµπας Γρηγόρης 
Κουτσογιάννος Θωµάς 

Λιούλιο Σάρα 
Λούντζη Γεωργία 
Μακρή Αγγελική 

Μπακογεώργος Παγκράτης 
Μπερίκος Νίκος 

Μπερίκου ∆ήµητρα 
Μπόνιας Πάνος 
Μωραΐτης Νίκος 
Νάκος Θανάσης 
Νίκου Θύµιος 
Ντέµος Κώστας 
Ντέµος Νίκος 

Παπαχρήστος Γιώργος 
 

Τµήµα Γ1 
Αβράµπος Αλέξανδρος 

Αβράµπος Γιάννης 
Βαρβάτος Θόδωρος 
Γκέρκης Θανάσης 

Γουρνοπάνου Γεωργία 
Ζωγάκη Ελευθερία 

Καρατάσιος ∆ηµήτρης 
Κουτρούµπα Αθανασία 

Λιάπη Άννη 
 

Τµήµα Γ2 
Μαλτέζος Απόστολος 

Μηλιώνης Θωµάς 
Μπέρµπεη ∆ώρα 

Προδροµίτης Βαγγέλης 
Σιαπάτη Βαλεντίνα 

 
Υπεύθυνοι καθηγητές 

Βάβουρα Ναταλία 

Παπαθεοφάνους Γαβριήλ 
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Τα δάση της Ελλάδας είναι η φυσική κληρονοµιά µας που πρέπει να 
διατηρήσουµε και για τις επόµενες γενεές. Ορισµένες περιοχές της Ελλάδας 
µε φυσική οµορφιά και υπέροχα δάση έχουν ανακηρυχτεί από το κράτος 
προστατευµένες και ονοµάζονται Εθνικοί ∆ρυµοί, όπως ο ∆ρυµός της Βόρειας 
Πίνδου. 

 
Βασιλίτσα 
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Πάρκο Βόρειας Πίνδου 
 

 
 
Χαρακτηριστικά ∆ρυµού: 
 
Η προστατευµένη περιοχή Βόρειας Πίνδου περιλαµβάνει τους δρυµούς 
Βίκου-Αωού και Βάλια Κάλντα, καθώς και την µεταξύ τους περιοχή, η οποία 
δεν υπαγόταν πριν σε καθεστώς εθνικού δρυµού. Η ενοποίηση αυτή 
εξασφαλίζει τη συνολική διαχείριση ενός οικοσυστήµατος 2.200 
τετ.χιλιοµέτρων και την ολοκληρωµένη προστασία των φυσικών 
χαρακτηριστικών του. 
 
Τα φυσικά της όρια είναι οι ποταµοί Αωός και Βοϊδοµάτης, οι παραπόταµοι 
του Αράχθου, του Αλιάκµονα και του Σαραντάπορου. Η περιοχή 
περιλαµβάνει, εξάλλου, το δεύτερο µεγαλύτερο βουνό της Ελλάδας, τον 
Σµόλικα, την οροσειρά της Τύµφης, τους ορεινούς όγκους του Λύγκου, της 
Βασιλίτσας, του Ζυγού, του Μιτσικελίου κ.ά. Μάλιστα η Πίνδος κατέχει το 
µεγαλύτερο ποτάµι της Ελλάδας, τον Αλιάκµονα. 
 
Άλλα χαρακτηριστικά είναι: Υπάρχει καταρράχτης κοντά στο Ηλιοχώρι, που 
είναι κτισµένο σε µια καταπράσινη περιοχή µε πολλά τρεχούµενα νερά και 
πέτρινα γεφύρια. Το υψόµετρο 1.050 στο οποίο βρίσκεται το χωριό 
προσφέρει ανεµπόδιστη θέα στην Τύµφη. Το φαράγγι της Λιάτισσας (ή του 
Κλέφτη) µε το οµώνυµο µονότοξο γεφύρι βρίσκεται δύο χιλιόµετρα µακριά 
από το σπήλαιο των Γρεβενών. Σύµφωνα µε µια εκδοχή το γεφύρι χτίστηκε το 
1800 από τον κλέφτη Λιάτισσα ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τους 
Οθωµανούς. Ακόµα και σήµερα οι ντόπιοι αναφέρονται στην περιοχή ως το 
‘πήδηµα του κλέφτη’. 
 

Κώστας Ντέµος 
Πηγή άρθρου: Σειρά εφηµερίδας ‘Τα ΝΕΑ’ Οι Άγνωστοι Θησαυροί της Ελλάδας - Εθνικοί 

∆ρυµοί, σελίδες 13-25. 

 

     
  Καταρράκτης κοντά στο Ηλιοχώρι  Ποταµός Βενέτικος  
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Βελανιδόδασος Ξηροµέρου 
 

 

Το Βελανιδόδασος βρίσκεται στην περιοχή του Ξηροµέρου. Ξεκινά από τα 
Νοτιοανατολικά του Αστακού και φτάνει στα βόρεια µέχρι τη λίµνη Οζερού. 

 
 

Το τοπίο του βελανιδοδάσους έχει µεγάλη σηµασία, διότι είναι το µεγαλύτερο 
δάσος ήµερης βελανιδιάς στην Ελλάδα, έχει µεγάλη σηµασία για την 
Αιτωλοακαρνανία, διότι παρουσιάζει σηµαντικές ευκαιρίες προώθησης της 
εκπαίδευσης, της οικολογικής διαχείρισης και της οικοτουριστικής 
ανάπτυξης.  
 
Το δάσος είναι η περιοχή και ο άνθρωπος: ένα δάσος που λόγω των 
οικολογικών συνθηκών ανάπτυξής του έχει στενή σχέση µε τον άνθρωπο και 
τις δραστηριότητές του, καθώς απαντά κοντά σε οικισµούς και συνδέεται τόσο 
µε τη γεωργία όσο και µε την κτηνοτροφία. 
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Οικοσύστηµα= 

Οι οργανισµοί µαζί µε τους 

αβιοτικούς παράγοντες που 

ζουν σε ένα συγκεκριµένο 

τόπο σε σχετικά οµοιογενή 

γνωρίσµατα. 
 

Τι είναι το 

οικοσύστηµα; 

Τα χαρακτηριστικά του δάσους είναι τα εξής: 
 
Ποικιλία τοπίων: Εναλλαγή βραχωδών λόφων και δασών πάνω από τη λίµνη 
Οζερού, ξηροφυτικά φρύγανα µε ασφάκα, δροσερές αιωνόβιες συστάδες µε 
φόντο το Ιόνιο Πέλαγος. 
 

 
Τοπίο γύρω από τη λίµνη Οζερού 

 
 
 
Ποικιλία οικοσυστηµάτων:  
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Τα οικοσυστήµατα που συναντάµε στο βελανιδόδασος είναι: 
∆άση κλειστά, δάση ανοιχτά, 
∆άση βελανιδιάς 
Αραιά δασοσκεπείς εκτάσεις ήµερης βελανιδιάς 
Αείφυλλοι πλατύφυλλοι θαµνώνες 
Φρύγανα και λιβάδια 
Βραχώδεις σχηµατισµοί 
Μικροί υγρότοποι 
Παραδοσιακές καλλιέργειες 
 
Πλούτος ειδών πανίδας και χλωρίδας: Εκατοντάδες είδη πανίδας και 
χλωρίδας, ορισµένα σπάνια φυτά (ορχιδέες, παιώνιες), απειλούµενα και 
προστατευόµενα πουλιά (µαυρόγυπας, χρυσογέρακο, σπιτοκιρκίνεζο), ερπετά 
(τρανόσαυρες, γουστέρες) και θηλαστικά (αγριόχοιρος). 
 

Χαρακτηριστικά της ήµερης βελανιδιάς: Η ήµερη βελανιδιά είναι από τα 
σπουδαιότερα είδη της ελληνικής χλωρίδας και έχει πανάρχαια σχέση µε τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Βρίσκεται συχνά κοντά σε οικισµούς, οπότε και 
συνδέεται στενά µε τον πολιτισµό, καθώς επίσης και σε τοπία όπου 
συνυπάρχει η γεωργία και η κτηνοτροφία στο φυσικό τοπίο. 
 

 

 

 
Χρήστος Λούντζης 

 
Πηγή άρθρου: ‘Βελανιδόδασος Ξηροµέρου’, Β. Βλάµη, Στ. Ζόγκαρης, Π.∆. ∆ηµόπουλος 

 

 

Οι κυριότερες απειλές για το βελανιδόδασος 
 

Λαθροϋλοτοµία: Τα τελευταία 40 χρόνια αυτή η δραστηριότητα είναι 
µάστιγα για το δάσος, καθώς υλοτοµούνται δέντρα συστηµατικά. 
 
Ανεξέλεγκτη υλοτοµία χωρίς διαχείριση: Με µια απλή άδεια υλοτόµησης 
από το δασαρχείο χάνονται ‘δέντρα µνηµεία’. Οι ‘χωραφίσιες’ βελανιδιές ή τα 
υπεραιωνόβια δέντρα δεν πρέπει να υλοτοµούνται διότι έτσι το δάσος χάνει το 
χαρακτήρα φυσικού οικοσυστήµατος. 
 
∆ρόµοι: ∆ρόµοι νέοι ανοίγονται κάθε χρόνο µέσα στο δάσος. Οι δρόµοι 
αυξάνουν την πρόσβαση σε πρώην ανέπαφες και άγριες περιοχές. Στη 
συνέχεια ακολουθούν οι λαθροϋλοτοµίες και η λαθροθηρία.  
 
Εκχερσώσεις και επέκταση δεντροκαλλιεργητών: Εκχερσώσεις 
πραγµατοποιούνται σε όλη την περιοχή και ιδιαίτερα κοντά στα χωριά και σε 
πεδινές θέσεις ή θέσεις µε ήπιες κλίσεις. Συνήθως εκχερσώνεται το δάσος για 
να φυτευτούν ελιές. 
 
Οικοπεδοποίηση: Το πρόβληµα της οικοπεδοποίησης είναι µεγάλο στις 
παράκτιες περιοχές του δάσους, αλλά και σε παρόδιες θέσεις, ιδιαίτερα στο 
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∆ήµο Αστακού. Το τοπίο στιγµατίζεται µε νέες δοµές, δρόµους, 
συρµατοπλέγµατα, ενώ τα δέντρα κόβονται για να αποχαρακτηριστεί η 
περιοχή από ‘δασική έκταση’. 
 
Υπερβόσκηση: Στα πεδινά δάση στο νότιο τµήµα, σε παράκτιες θέσεις, ή 
κοντά σε στάβλους και µαντριά, υπάρχει έντονη υπερβόσκηση. Τα 
αιγοπρόβατα ξεριζώνουν τα νέα δενδρύλλια και δεν υπάρχει αναγέννηση του 
δάσους. 
 
Πυρκαγιά: Οι περισσότερες πυρκαγιές αρχίζουν από εµπρησµούς, αλλά και 
από ανθρώπινη αµέλεια. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταστρέψει 
πανέµορφα τµήµατα του δάσους. 
 
Λαθροθηρία: Ορισµένα θηράµατα, αλλά και µη θηρεύσιµα είδη έχουν 
µειωθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια. Η πετροπέρδικα βρίσκεται στα 
πρόθυρα εξαφάνισης. Αιτία αυτής της κατάστασης είναι η ασυδοσία και η 
απληστία λίγων ανθρώπων, που συχνά αποκαλούν τους εαυτούς τους 
‘κυνηγούς’.  
 
 
‘Βελανιδόδασος Ξηροµέρου’, Β. Βλάµη, Στ. Ζόγκαρης, Π.∆. ∆ηµόπουλος, σελίδες 55-56 
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Κάθε χρόνο, χιλιάδες στρέµµατα δάσους και ζούγκλας καταστρέφονται από 
το ανθρώπινο χέρι, υπολογίζεται ότι σχεδόν τα µισά τροπικά δάση του 
κόσµου είναι σήµερα βοσκότοποι, αγροκτήµατα ή έρηµοι και η καταστροφή 
συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό. Πρόκειται για µια πολύ ανησυχητική 
πραγµατικότητα, µιας και η αποψίλωση των δασών είναι κάτι παραπάνω από 
επίθεση σε συγκεκριµένα οικοσυστήµατα, που συνεπάγεται την απώλεια 
ειδών τα οποία χρειάστηκαν εκατοµµύρια χρόνια για να εξελιχθούν. Πολλά 
δάση έχουν αποψιλωθεί. Αρκετά από αυτά έχουν ανακάµψει σε µεγάλο 
βαθµό χάρη στην αναδάσωση, ένα µέτρο που θα µπορούσε όµως να έχει 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. 
 
Οι συνέπειες είναι δραµατικές: πληµµύρες, απώλεια εδαφών και αύξηση των 
αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, τα οποία συµβάλλουν στην 
κλιµατική αλλαγή.  
 

 
Μεγάλο µέρος των ελέγχων, των παρατηρήσεων και των αναλύσεων της 

αποψίλωσης των δασών πραγµατοποιείται µε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν 
από δορυφόρο. ∆εξιά το δάσος µε εµφανή σηµάδια αποψίλωσης. 

 

Τα τροπικά δάση στο µάτι του κυκλώνα 
 
Λόγω της βιολογικής τους ποικιλίας και της σπουδαιότητάς τους για τη 
βιόσφαιρα, τα τροπικά δάση αποτελούν σύµβολο, ιδίως όταν γίνεται λόγος για 
αποψίλωση. Αυτό του Αµαζονίου είναι το µεγαλύτερο του κόσµου, ενώ 
ακολουθούν της κεντρικής Αφρικής. Κάθε χρόνο χάνονται από 50.000 έως 
120.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα τροπικού δάσους. 
 
Στον Αµαζόνιο οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι οι κύριοι υπαίτιοι για την 
καταστροφή της ζούγκλας (60%), ενώ ακολουθούν οι µικροί οικισµοί, οι 
κάτοικοι των οποίων καταστρέφουν το δάσος για να καλλιεργήσουν τη γη και 
να ζήσουν (30%). Η υλοτοµία, νόµιµη ή παράνοµη, ευθύνεται µόνο για το 3% 
της καταστροφής. Βέβαια, µετά το ρεκόρ του 1995, που ανάγκασε την 
κυβέρνηση της Βραζιλίας να λάβει µέτρα, η αποψίλωση του Αµαζονίου, έχει 
περιοριστεί, αν και σηµειώνονται κάποιες αυξοµειώσεις. Το 82% του δάσους 
του Αµαζονίου διατηρείται ακόµη ανέπαφο. Βέβαια, αν συνεχιστεί η 
καταστροφή µε τον ίδιο ρυθµό, σε δύο δεκαετίες θα έχει µείνει µόνο το 40% 
του αρχικού δάσους. 
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Οι µεγαλύτερες ζούγκλες, όπως ο Αµαζόνιος έχει ήδη χάσει το 18%, η 
περιοχή του ποταµού Κονγκό προστατεύεται µόνο το 6%, στη Νότια Ασία οι 
Φιλιππίνες έχασαν το 90% των δασών τους και η Μαγαδασκάρη έχει χάσει το 
96% των δασών της. 
 

Αρνητικές συνέπειες της αποψίλωσης 
 
Βιοποικιλότητα: µε την καταστροφή των δασών καταστρέφεται και η µεγάλη 
ποικιλία των ειδών που ζουν σ’αυτά. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναφέρουν 
ότι µπορεί να χάνονται έως και 50.000 είδη φυτών και ζώων το χρόνο, πολλά 
από τα οποία είναι άγνωστα στους επιστήµονες. 
 
Αέρια του θερµοκηπίου: τα χερσαία οικοσυστήµατα βασίζονται στον 
άνθρακα. Όταν το ∆ιοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται µέσω φυσικών 
διαδικασιών δεν απορροφηθεί από το οικοσύστηµα, διασκορπίζεται στην 
ατµόσφαιρα, δηµιουργώντας αέρια του θερµοκηπίου και επιδεινώνοντας την 
υπερθέρµανση του πλανήτη. 
 
Πληµµύρες: κόβοντας τα δέντρα αφαιρούµε έναν σηµαντικό παράγοντα 
απορρόφησης νερού. Έτσι προκαλείται κορεσµός του εδάφους που ευνοεί τις 
πληµµύρες. Με την αφαίρεση της βλάστησης το νερό της βροχής δεν 
απορροφάται πλήρως και ρέει ανεµπόδιστα, παρασύροντας ιζήµατα και 
διαβρώνοντας το έδαφος. Ο όγκος του νερού των ποταµών αυξάνεται. Οι 
ακτές καταστρέφονται καθώς δεν προστατεύονται. Οι παράκτιες κατασκευές  
µπορεί να υποστούν φθορά ή να καταστραφούν εντελώς. Η στάθµη του νερού 
µπορεί να ανέβει προκαλώντας πληµµύρες. 
 
Ερηµοποίηση και διάβρωση: συνήθως τα εδάφη των δασών είναι φτωχά σε 
θρεπτικά συστατικά και διαβρώνονται εύκολα αν αφαιρεθούν τα δέντρα, µε 
αποτέλεσµα να µετατρέπονται σε εκτάσεις άχρηστες για τη γεωργία και τη 
βόσκηση µέσα σε 2 µε 3 χρόνια. 
 
Απώλεια στήριξης: πολλές κοινότητες στηρίζουν την επιβίωση τους στα 
δάση. Η απώλεια των τελευταίων σηµαίνει υποχρεωτικές µεταναστεύσεις και 
αλλαγή συνηθειών. 
 

 
 

Σάρα Λιούλιο 
Πηγή άρθρου: Η σειρά της εφηµερίδας ‘Καθηµερινής’ Άτλας των Επιστηµών: Φυσικό 

περιβάλλον, σελίδες 36-37 
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Συνέπειες 

καταστροφής 

 
 

 
Εικόνα από την παρουσίαση στο ΚΠΕ Μεσολογγίου 

 

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 η Περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου µας 
επισκέφτηκε το ΚΠΕ Μεσολογγίου. Εκεί πληροφορηθήκαµε για τα δάση και 
ενηµερωθήκαµε για το δάσος Αρακύνθου. 
 

Γενικές πληροφορίες για το δάσος 
 

Ορισµός δάσους: Περιλαµβάνει φυτά, ζώα, µικρόβια, νερό, αέρα, έδαφος, 
κλίµα. Κάθε δάσος είναι µοναδικό. 
 

Είδη δασών: Φυσικό, τεχνητό(σε πρώην γυµνή περιοχή), παρθένο, δηλαδή 
απάτητο. 
 

Οφέλη δασών: Εµποδίζουν τη µεταφορά καυσαερίων, µειώνουν την 
ταχύτητα των ανέµων, δροσίζουν τον καλοκαιρινό αέρα, συγκρατούν το 
έδαφος µε νερό, δίνουν προϊόντα όπως καρπούς, ξύλα, κάρβουνα. Επίσης 
προσφέρουν χαρά, διασκέδαση, ηχοµόνωση. 
 

Κίνδυνοι δασών: Πυρκαγιές, έντοµα, άνθρωποι (ανεξέλεγκτη υλοτοµία, 
σκουπίδια, οικοδόµηση) 
 

Μείωση πλούτου, χειµερινές πληµµύρες, θάνατος 
φυτών και ζώων µε συνέπεια τη µείωση της 
βιοποικιλότητας, την ανατροπή της οικολογικής 
ισορροπίας. Επίσης ατµοσφαιρική και εδαφική 
ρύπανση από µέταλλα και µπαταρίες. 
 



 13 

Τι προσέχουµε στο δάσος: Τα αναµµένα αντικείµενα και τα τσιγάρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Πληροφορίες για το όρος Αράκυνθος και για το δάσος του 
  
Κλίµα Αρακύνθου: Αρκετή βροχόπτωση και υγρασία, περιορισµένες 
µεταβολές λόγω θάλασσας και λίµνης 
 

Παραγωγοί  
Τα φωτοσυνθετικά φυτά   Φυλλοβόλα δέντρα, όπως δρυς, καστανιά, 
πλατάνι. 
 

       
Πλατάνι          ∆ρυς 

 

‘Φθάνει ένα δέντρο 

στο ναό της φύσης να σε µπάσει’ 

 

Κωστής Παλαµάς 

Αγαπώ το δάσος 

σηµαίνει αγαπώ 

τη ζωή! 

Η προστασία του 

δάσους είναι 

υπόθεση όλων! 
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Αειθαλή δέντρα όπως ιτιά, αριά, αγριελιά 

 
Αριά 

 
Αειθαλείς θάµνοι: κουµαριά, ρείκι, δάφνη, πουρνάρι, ασφάκα, θυµάρι. 
Ποώδη: Μπελίς η δασική, κρόκος ο λείος, κρόκος ο χιονώδης 
 

 
Κρόκος ο Λείος 

 
Φυτά χωρίς άνθη: φτέρη, βρύα, λειχήνες 
Φυτά ηµιπαρασιτικά: κισσός, λόρανθος ή µελιός, ιξός ή γκυ. 
 

Αποικοδοµητές 
Μικροοργανισµοί: Μύκητες ή βακτήρια που αποσυνθέτουν και µας δίνουν 
κρασί, ξίδι, γιαούρτι. 

 
Καταναλωτές ή ζώα του δάσους: 

Θηλαστικά: τσακάλι, κουνάβι, ασβός, λαγός, σκίουρος, τυφλοπόντικας, 
νυφίτσα, αρουραίος, σκαντζόχοιρος. 
 

 
Τσακάλι 
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Ερπετά: φίδια, σαµιαµίδια, πρασινόσαυρα, γρεκοχελώνα 
 
Αµφίβια: φρύνος, δεντροβάτραχος, γρεκοβάτραχος. 
 
Πτηνά: Σαΐνι, ξεφτέρι, τσίφτης, βασιλαετός, φιδαετός, σπιτοκιρκίνεζο, γύπας ή 
όρνιο, µαυρόγυπας, κουκουβάγια, µπούφος, κόρακας, κουρούνα, κάργια, 
κούκος, κοκκινολαίµης, σπίνος, κοτσύφι, τσίχλα, τσαλαπετεινός 
 

 
Κοκκινολαίµης 

 
Ανθρωπογενές περιβάλλον: 
Φυσικά στα σύνορα ή ακόµα και µέσα στο δάσος υπάρχουν οικισµοί, 
µοναστήρια, ακόµα και αρχαίες πόλεις! 
 
 
 
 
 

 

Η επίσκεψή µας στο δάσος 
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Μετά κάναµε µια βόλτα στο δάσος. 
 
Μας έκαναν ερωτήσεις, όπως να βρούµε σηµάδια από τον  
άνθρωπο και σηµάδια από τα ζώα. 
 

 
Πάσσαλοι όπου δένουν τα ζώα µέσα στο δάσος 

 
Μοναστήρι στην αρχή του δάσους 
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Τα ευρήµατα της οµάδας µας στο δάσος 
 

 
‘Kηκίδια’, δηλαδή παθολογικά εκκρίµατα των δέντρων, που δηµιουργούνται 
από το ‘τσίµπηµα’ εντόµων, που µε αυτόν τον τρόπο γεννούν τα αυγά τους 
µέσα στον ιστό δέντρων όπως η βελανιδιά. 
 

 
Βελόνες και κουκουνάρι από πεύκο. 

 

 
Φλοιός δέντρων 
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Βρύα και κουκουνάρι από κυπαρίσσι 

 
 
 

Στο τέλος µας έδωσαν ένα φυλλάδιο µε ερωτήσεις που είχαν σχέση µε το 
δάσος. 

   
 
 
 
 
 

Άρθρο: ∆ήµητρα Μπερίκου 
Φωτογραφίες ζώων και φυτών από το διαδίκτυο: ∆ήµητρα Μπερίκου, 

Αγγελική Μακρή, Γεωργία Λούντζη, Σάρα Λιούλιο, Κώστας Ντέµος 
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Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2007. Μια από αυτές πέρασε 
και από την περιοχή της Ηλείας. Το µέγεθος της καταστροφής ήταν τόσο 
µεγάλο που ένας κάτοικος δήλωσε: ‘Αν είχαµε 52 νοµούς σήµερα έχουµε 
τους 51 νοµούς. Μας κάψανε παιδί, µας κάψανε’. 
 

  
 
Οι κάτοικοι νιώθουν θλίψη, πόνο, στεναχώρια…Αρνούνται να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια και τις περιουσίες τους γιατί οι περισσότεροι στην περιοχή είναι 
ηλικιωµένοι. 
 
Το καλοκαίρι του 2007 δεν ήταν µόνο ο καύσωνας ακραίος, ήταν και οι 
ξαφνικές βροχές λίγο πριν. Παρά τη λειψυδρία, τα πρώτα χόρτα µε µικρό 
κύκλο ζωής φύτρωσαν και µεγάλωσαν γρήγορα. Οι συνθήκες δεν επέτρεψαν 
την περαιτέρω βλάστησή τους, κι έτσι, όταν ξεράθηκαν, δηµιούργησαν τις 
ιδανικότερες συνθήκες ανάφλεξης και αυτανάφλεξης. Άλλες χρονιές µπορεί 
να µην ήταν εύκολο να αναφλεγεί ένα έλατο στα 1.200 µέτρα, αλλά φέτος 
έγινε το ιδανικό προσάναµµα. 
 
Πρώτη συνέπεια της πυρκαγιάς είναι ότι δεν έχουµε καθαρό αέρα χωρίς τα 
δέντρα. ∆εύτερη είναι ότι έχουµε πολλές βροχοπτώσεις: τα δέντρα 
συγκρατούν ένα µέρος του νερού, αν δεν υπάρχουν για να συγκρατούν ο 
νερό, τότε έχουµε πληµµύρες από τις συχνές βροχοπτώσεις. 
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Εµείς νιώθουµε για όλη αυτή την καταστροφή θλίψη, απέχθεια για τους 
εµπρηστές. Εµείς χάσαµε κάτι πολύτιµο από το περιβάλλον, το οποίο είναι 
δύσκολο να το επανακτήσουµε. Και από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι 
που είχαν χτίσει σπίτια και περιουσίες µε πολύ κόπο, τα είδαν να 
καταστρέφονται σε λίγα µόλις λεπτά. 
 

 
 

Εποµένως εµείς πρέπει να προσέχουµε και να γνωρίζουµε τι να κάνουµε σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 
 
 

Χρήστος Λούντζης 
 

Πηγή άρθρου: Περιοδικό ‘Κάπα’ Καθηµερινής, τεύχος 222, 02-09-07 
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Αν έχετε σπίτι κοντά στο δάσος:  
 • Kαθαρίζετε συχνά το οικόπεδό σας και τον περιβάλλοντα χώρο από τα ξερά χόρτα και τα 

ξερά κλαδιά. Ζητήστε από το δήµο, την κοινότητα ή το ∆ασαρχείο της περιοχής σας να 
προβεί σε τέτοιου είδους καθαρισµούς.  

  
 • Αν διαθέτετε δεξαµενή νερού φροντίστε να τοποθετήσετε αντλία µε µηχανή εσωτερικής 

καύσης, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς η πυροσβεστική να µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
νερό ακόµα κι αν κοπεί το ρεύµα. ∆ιατηρείτε την γεµάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού.  

  
 • Αποφύγετε να φυτεύετε δέντρα και θάµνους κοντά στα παράθυρα. Kόψτε τα κλαδιά που 

αγγίζουν τη στέγη και το σπίτι, αλλά και όσα βρίσκονται πολύ κοντά σε ηλεκτροφόρα 
καλώδια.  

 • Μάθετε ποιες εθελοντικές οµάδες πυρόσβεσης δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας 
και εγγραφείτε µέλη.  
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Αν βρεθείτε µέσα στο δάσος:  
 • Μην πετάτε αναµµένα τσιγάρα, γυαλιά και άλλα σκουπίδια, καθώς µπορεί να 

αποτελέσουν µικροεστίες πυρκαγιών.  

  
 • Οι δασικοί δρόµοι και οι αντιπυρικές ζώνες προορίζονται για τα πυροσβεστικά οχήµατα. 

Μην εµποδίζετε την πρόσβαση σε αυτές, και σε καµιά περίπτωση µην τις χρησιµοποιείτε 
αν γνωρίζετε ότι στην περιοχή υπάρχει πυρκαγιά.  

 • Το άναµµα της φωτιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις απαγορεύεται. Αποθαρρύνετε 
όσους προσπαθούν να ανάψουν φωτιά στο δάσος και ειδοποιήστε άµεσα την 
πυροσβεστική.  

 • Οι κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες εκδίδουν ρυθµιστικές διατάξεις για τα 
χρονικά όρια και τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για τη χρήση πυρός, αν και γενικά 
το άναµµα της φωτιάς στην ύπαιθρο απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αντιπυρικής περιόδου. Αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα ειδοποιήστε 
άµεσα την πυροσβεστική.  

 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς:  
 • Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µια εστία πυρκαγιάς καλέστε αµέσως την πυροσβεστική 

υπηρεσία στο 199. Ενηµερωθείτε από τους αρµόδιους τι ακριβώς πρέπει να κάνετε, και 
ενηµερώστε τους αν είστε εθελοντής δασοπυροσβέστης ή γιατρός.  

  
 • Αν η φωτιά πλησιάζει το σπίτι σας, κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες, σφραγίστε τις 

χαραµάδες µε βρεγµένα πανιά και αποµακρυνθείτε όσο το δυνατό γρηγορότερα. 
Οπωσδήποτε, πριν την αποµάκρυνσή σας, κατεβάστε το γενικό διακόπτη του ρεύµατος, 
καθώς έτσι συµβάλλετε στην προστασία των πυροσβεστών. Το κατάβρεγµα των 
εξωτερικών χώρων αν και συµβάλλει λίγο στην προστασία του σπιτιού σας, µπορεί να 
δηµιουργήσει δυσκολίες στο έργο της κατάσβεσης. Η υπερφόρτωση του δικτύου 
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ύδρευσης µειώνει τη διαθέσιµη πίεση στους κρουνούς µειώνοντας αντίστοιχα τη 
δυνατότητα κατάσβεσης αλλά και καθυστερώντας το έργο της πλήρωσης των 
πυροσβεστικών οχηµάτων.  

  
 • Αποφεύγετε να πλησιάζετε στα σηµεία της κατάσβεσης εάν δεν έχετε ήδη συνεννοηθεί µε 

τις συντονιστικές αρχές. Πέραν της διαφύλαξης της προσωπικής σας ασφάλειας, η 
παρουσία σας εκεί µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικές δυσκολίες στο έργο των 
πυροσβεστών ειδικά αν χρησιµοποιείτε το ΙΧ σας.  

 • H νοµοθεσία προβλέπει τη συµµετοχή των πολιτών στην αντιµετώπιση πυρκαγιών. Εάν 
θεωρείτε ότι µπορείτε να συνεισφέρετε στο έργο της κατάσβεσης των πυροσβεστών, 
απευθυνθείτε στους επικεφαλής των οµάδων της πυροσβεστικής.  

 • Αν δεν µπορείτε να εγκαταλείψετε την περιοχή, προτιµήστε για προφύλαξη µέρη κοντά 
σε παραλίες ή σε λιβάδια, ανοιχτά µέρη όπως γήπεδα ή/και πετρώδη σηµεία.  

 • Οι ρίψεις νερού από αεροπλάνα και ελικόπτερα δεν πραγµατοποιούνται συνήθως σε 
κατοικηµένα σηµεία. Αν ωστόσο, αντιληφθείτε ότι βρίσκεστε στη γραµµή ρίψης νερού 
αποµακρυνθείτε γρήγορα µε πορεία κάθετη προς αυτή του αεροπλάνου. Και πάλι αν δεν 
µπορείτε να αποφύγετε τη ρίψη, καθίστε σε βαθύ κάθισµα µε το κεφάλι ανάµεσα στα 
πόδια και τα χέρια σταυρωµένα πάνω από τον αυχένα σας.  

  
 • Μετά το σβήσιµο µιας πυρκαγιάς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης είναι πολύ µεγάλος, και οι 

επόµενες ηµέρες είναι κρίσιµες. Οργανώστε οµάδες επιτήρησης για ολόκληρο το 24ωρο 
και πάρτε θέση σε σηµεία που έχετε καλή θέα του βουνού. Οπωσδήποτε ενηµερώστε την 
πυροσβεστική υπηρεσία ή την υπηρεσία πολιτικής προστασίας για την φύλαξη που 
έχετε οργανώσει.  

 

 Τα σχέδια ζωγράφισε ο µαθητής Θανάσης Γκέρκης 
Πηγή άρθρου: WWF Ελλάδας 
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Οι µαθητές της περιβαλλοντικής οµάδας έγραψαν ερωτήσεις που θα έκαναν 
σε έναν πυροσβέστη σχετικά µε η δουλειά του. 
 
Καθώς δεν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην Κατούνα, θέσαµε τις 
ερωτήσεις σε έναν µάχιµο πυροσβέστη της υπηρεσίας Λευκάδας, που είχε 
την ευγενική καλοσύνη να µας απαντήσει µε πολλή προσοχή! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Σας αρέσει πολύ 

το επάγγελµα 

αυτό; 
 

Είναι δύσκολη η 

δουλειά του 

πυροσβέστη; 

 Πώς φυλάτε τα 

δάση; Έχετε 

κάποιο σχέδιο; 

 

Η δουλειά του πυροσβέστη είναι πολύ δύσκολη: δεν 
αντιµετωπίζουµε µόνο πυρκαγιές αλλά 
απεγκλωβίζουµε και άτοµα που εγκλωβίζονται στα 
χιόνια, στα πηγάδια, σε νεροποντές, σε τροχαία 
ατυχήµατα. Ο κόσµος λέει πως οι πυροσβέστες 
κάθονται και δουλεύουν λίγο, αλλά όταν ξεκινήσουν 

για δουλειά δεν ξέρουµε τι µας περιµένει.. 

Ναι, µου αρέσει 

πολύ. 

Μου άρεσε από παιδί. Έµενα κοντά σε 
πυροσβεστική υπηρεσία και πήγαινα 
εκεί, παρατηρούσα τους πυροσβέστες 
στη δουλειά τους κι αποφάσισα να 
κάνω αυτό το επάγγελµα. 
 

Τι σας οδήγησε 

στο να διαλέξετε 

το επάγγελµα 

αυτό; 

Κάθε χρόνο ανώτατοι αξιωµατικοί 
πυροσβεστικής, στρατού και υπουργοί 
εκπονούν ένα σχέδιο για την 
προστασία των δασών. Περιλαµβάνει 
οδηγίες για τους δρόµους που πρέπει 
να ανοιχτούν µέσα στο δάσος, για 
δεξαµενές νερού, πόσα πυροσβεστικά 
οχήµατα θα φυλάνε το δάσος και πού. 
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Τι πρέπει να κάνετε 

την ώρα που ξεσπά 

πυρκαγιά; 

 

Φοβάστε τα σπίτια 

που έχουν πιάσει 

µεγάλη φωτιά; 

 

Ποιες ήταν οι πιο 

δύσκολες 

καταστάσεις που 

έχετε ζήσει κατά τη 

διάρκεια µιας 

µεγάλης πυρκαγιάς; 

 

Μπαίνουµε στα οχήµατα και ο αξιωµατικός 
υπηρεσίας, που είναι ο επικεφαλής, κρίνει πώς 
θα δράσει. ∆ηλαδή διαλέγει το κατάλληλο 
όχηµα, το κατάλληλο προσωπικό, τον 
εξοπλισµό. Την ώρα που φτάνουµε στη φωτιά, 
κρίνουµε από κοντά την κατάσταση, αν 
χρειάζονται ενισχύσεις, αν χρειάζονται 
αεροπλάνα, αν χρειάζεται να έρθει ο διοικητής.  
Από τη στιγµή που κινδυνεύει κάποιο άτοµο, 
πρέπει να σκεφτούµε αν οι πυροσβέστες 
επιχειρώντας να το σώσουν θα γλιτώσουν.  
 

Για µένα δεν υπάρχουν περιθώρια 
φόβου. Τα σπίτια µπορούν να 
λαµπαδιάσουν µέσα σε 5 λεπτά. Το 
σπίτι είναι καταδικασµένο από τη 
στιγµή που βγαίνουν φλόγες απ’τα 
παράθυρα. Η πιο δύσκολη κατάσταση 
πυρκαγιάς σε σπίτι είναι όταν έχει 
πιάσει φωτιά η στέγη, γιατί µπορεί να 
πέσει πάνω στους πυροσβέστες ανά 
πάσα στιγµή-ενώ αυτοί είναι µέσα. 
 

Κατά τη διάρκεια µιας µεγάλης 
πυρκαγιάς στη Ρόδο, είχαµε τη φωτιά 
µέτωπο και ελέγχαµε την κατάσταση. 
Όµως άρχισαν ξαφνικά τα µποφόρ, γιατί 
στο Αιγαίο έχει πολλά µελτέµια, και µέσα 
σε 5 λεπτά µας κύκλωσε η φωτιά. 
Ήµασταν 4 άτοµα, κινδυνέψαµε πολύ. 
Ευτυχώς υπήρχαν πιο παλιοί συνάδελφοι 
που µε την εµπειρία τους ήξεραν τι να 
κάνουν και σωθήκαµε. Παίζει µεγάλο 
ρόλο να ξέρουν οι πυροσβέστες τι να 
κάνουν όταν τους κυκλώσει η φωτιά, και 
ιδιαιτέρως να µην τα χάσουν. 
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Θα δίνατε τη ζωή 

σας για να σώσετε 

ένα παιδί που θα 

καιγόταν; 

Σας αρέσει να 

σώζετε τον κόσµο; 

Αν ήταν εχθρό σας 

θα τον σώζατε; 

 

Όλοι οι συνάδελφοι θα το έκαναν 
αυτό, κι έχουµε ανάλογα 
παραδείγµατα στη Λευκάδα. Βέβαια, 
δεν ξεχωρίζουµε τον κόσµο µε την 
ηλικία, δε θα προσπαθήσουµε 
λιγότερο όταν κινδυνεύει για 
παράδειγµα ένας ηλικιωµένος. 
 

∆εν ξεχωρίζουµε εχθρό σε τέτοιες 
στιγµές, ούτε αν κάποιος είναι κακός. 
Αν κινδυνεύει πρέπει να τον σώσουµε. 
Από τη στιγµή που µπαίνουµε µέσα 
στην υπηρεσία, ξεχνούµε τα 
προσωπικά µας και δρούµε για το 
καλό όλων ανεξαιρέτως, είτε είναι 
ντόπιοι είτε ξένοι. 
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