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Δάσος 

    είναι μια έκταση γης καλυμμένη από φυτά 
μεταξύ των οποίων κυριαρχούν τα δέντρα. 
Είναι ένα πολυσύνθετο σύνολο από φυτά, 

ζώα, με δική του ζωή, λειτουργίες και 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών. 



ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 
 

• Μεσογειακά δάση 

• Παραποτάμια και παραλίμνια δάση 

• Μικτά δάση φυλλοβόλων 

• Ορεινά δάση κωνοφόρων 

• Ηπειρωτικές κεντροευρωπαϊκές δασικές 
διαπλάσεις 



Περιβαλλοντικές, παραγωγικές, κοινωνικοπολιτιστικές λειτουργίες του 

δάσους  

 

• Παραγωγή ξύλου και άλλων προϊόντων. 

• Παραγωγή οξυγόνου, δέσμευση του 
διοξειδίου του άνθρακα. 

• Απορρόφηση και εξουδετέρωση διαφόρων 
επιβλαβών ουσιών. 

• Ευνοϊκή επίδραση στο μικροκλίμα και στις 
συνθήκες της περιοχής. 

• Μείωση της έντασης του άνεμου 



Περιβαλλοντικές, παραγωγικές, κοινωνικοπολιτιστικές λειτουργίες του 
δάσους 

• Μείωση των θορύβων 

• Συγκράτηση του νερού της βροχής, παρεμπόδιση 
της διάβρωσης 

• Μείωση της εξάτμισης του εδάφους, αύξηση της 
υγρασίας του 

• Ενίσχυση των υπογείων νερών με ταυτόχρονη 
βελτίωση της ποιότητας του νερού 

• Συγκράτηση του εδάφους, περιορισμός της 
διάβρωσης, αύξηση της γονιμότητας 

• Διατήρηση κατάλληλων συνθηκών ζωής για 
πολλούς ζωικούς οργανισμούς. 



ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΗ 

•  Πυρκαγιές 

•  υπερβόσκηση 

•  καταπάτηση 

•  υπερυλοτόμηση 



 
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
   

Πίνακες ζωγραφικής με θέμα το δάσος 

 



Ηans Andersen Brendekilde 
 



Ηans Andersen Brendekilde 
 



 
Ηans A V. Van Gogh, Κορίτσι στα λευκά 

μέσα στο δάσος. 1882  
 



 
Ηans A V. Van Gogh, Κορίτσι  στο 

δάσος.  
 



. Van Gogh, Άκρη του δάσους 



V. Van Gogh, Μονοπάτι στο δάσος. 
1887 



V. Van Gogh, Ζευγάρι που περπατά 
στο δάσος 



Ποιήματα με θέμα το δάσος 
 

 

Όνειρο στο δάσος 
 

• Όταν χάνεσαι στο δάσος θεληματικά 
(φυγάς απ' τα κοινά της κάθε μέρας) 
γυρεύοντας το σπάνιο μανιτάρι του 
παραμυθιού 
γίνεσαι ίσκιος διάφανος που όλο 
κυλά και συνυπάρχεις με τις 
δροσοσταλίδες... 

• Πυκνοί κισσοί το μέτωπό σου 
στεφανώνουν 
και δέντρα γιγαντόσωμα - ουράνιες 
σκάλες - σε καλούν 

• Τόσο μικρός λοιπόν; τόσο μικρός; 
αναρωτιέσαι. 

• Αίφνης, μια ηλιαχτίδα, 
περνά τα φύλλα και πέφτει εκεί 
μπροστά σου! 

 

 
 

Αντώνης Γκαντζής 
 

• Και να το θαύμα! 
Ιδού το όνειρο το επιθυμητό! 

• Σαν προσφορά στα μάτια σου, σ' 
απόσταση ανάσας 
φυτρώνει ποικιλόχρωμο το σπάνιο 
μανιτάρι! 

• Να που δεν είσαι μόνος, μα πρέπει 
να θυμάσαι 
πως αν το αγγίξεις θα σβηστεί στον 
κόσμο του και πάλι! 

• Βιάστηκες όμως... 
Το ελησμόνησες απ' την πολλή χαρά 
σου 
κι αμέσως γίνηκε καπνός στους 
μυρωμένους ίσκιους 

• Στο άγγιγμά σου χάθηκε το σπάνιο 
εκείνο πλάσμα 
και τώρα εσύ ξοπίσω του γυρεύεις το 
χαμό σου... 
 



Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

• Μύθοι και δοξασίες 

    Η ιδέα ότι το δέντρο ανήκει στην αμφίβολη και 
υποβλητική σφαίρα ύπαρξης ανάμεσα στον 
κόσμο των εμψύχων και στο φυτικό κόσμο, είναι 
παλαιότατη.  

    Η σύνδεση των δέντρων με θεούς, ημίθεους και 
νύμφες απηχεί αυτήν την πρόνοια, τον σεβασμό 
και την αγάπη προς τα δέντρα, που, βουβά 
καθώς είναι, δεν μπορούν να υπερασπιστούν την 
ύπαρξή τους.  



Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

• Ιστορίες και παραμύθια 

   Το δάσος ως χώρος δράσης συναντάται συχνά 
στα παιδικά παραμύθια και παιχνίδια και γι’ 
αυτό το λόγο αποτελεί θέμα οικείο που εξάπτει 
τη φαντασία των παιδιών.  

   Πράσινα παραμύθια 

   οι έννοιες της οικολογίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος απέκτησαν τη θέση τους στη 
θεματολογία των συγγραφέων οι οποίοι 
απευθύνονται στα παιδιά. 



Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

• Περιμένοντας τις 
νεράιδες 
Nαταλία Γκιζέλη, 
ΚΑΛΕΝΤΗΣ, 2009 
 

• Οι νεράιδες, οι 
αγαπημένες προστάτιδες 
του δάσους 
αναλαμβάνουν δράση 
μετά την καταστροφή. Το 
καμένο δάσος πρέπει να 
σωθεί.  



Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

• Παροιμίες για το δάσος 

• "Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται" 

• " Βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος 

•  " Δεν τον αφήνουν σε χλωρό κλαρί 

 



Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

Το δάσος μέσα από το τραγούδι 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 τα περισσότερα τραγούδια μιλούν υπαινικτικά 
για το περιβάλλον. Σε πάρα πολλά επίσης 
εξυπακούεται η έκπτωσή του - τα θέματά 

τους είναι αυτά που είναι γιατί υπόκειται ο 
παντοίος βιασμός του περιβάλλοντος: 

 



Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

Το δάσος μέσα από το τραγούδι 
Ο Ορφέας Περίδης μάς πηγαίνει και στο τραγικό ζήτημα των καμένων δασών, 

που δεν ήταν δυνατόν φυσικά να μην το δει το τραγούδι μας. 
 

•  Γεννήθηκα μες στην κοιλιά 
• Του τσιμεντένιου δράκου 
• Που από το στόμα του ξερνά 
• Τις φλόγες του θανάτου... 
• Σπίτι, τους φίλους, τη δουλειά, 
• Ολους θα τους αφήσω (...) 
• Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών 
• Και των πολυκατοικιών... 
• https://www.youtube.com/watch?v=fE_pJv931tk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fE_pJv931tk


Το δάσος στη λαϊκή μας παράδοση 

Το δάσος μέσα από το τραγούδι 

• Να εδώ, πάλι, ο Μιχάλης Γκανάς συντροφιά με τον 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: 

• - Ελα να πάμε στα καμένα 

• Στον Υμηττό και στην Αυλώνα 

• Πουλιά και πεύκα συλλογίσου 

• Ενός καμένου παραδείσου, 

• Δέντρα πού ήτανε φαντάσου 

• Και στη σκιά τους ξεκουράσου. 

• https://www.youtube.com/watch?v=-V2EcWTB9wE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V2EcWTB9wE
https://www.youtube.com/watch?v=-V2EcWTB9wE
https://www.youtube.com/watch?v=-V2EcWTB9wE
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