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1. TO ∆ΑΣΟΣ (γενικά) 
 
Η περιβαλλοντική οµάδα του Γυµνασίου µας θέλησε να γνωρίσει, να εξερευνήσει και να 

προστατεύσει τα δάση που υπάρχουν στους Τοξότες, αλλά και στο ∆ήµο µας γενικότερα. 
 Έτσι ξεκινήσαµε αυτή την εργασία  µε περιηγήσεις, εξερευνήσεις, πορείες, εκδροµές, ανάγνωση 
θεατρικών µε θεατές τη φύση, παιχνίδια µε το δάσος και συλλογή αντικειµένων  από την πελώρια 
αγκαλιά της φύσης. Ανακαλύψαµε αρκετά πράγµατα και µάθαµε ακόµη περισσότερα. Μερικά από 
αυτά τα αποτυπώσαµε σ ΄ αυτή τη µικρή εργασία. 

Το δάσος είναι πηγή φυσικού πλούτου καθώς προσφέρει το απαραίτητο οξυγόνο και αποτελεί 
«στέγη» για διάφορα θηλαστικά, πουλιά, έντοµα και σκουλήκια. Αποτελείται όχι µόνο από ψηλά 
δέντρα αλλά και από θάµνους, ποώδη φυτά, πετρώµατα και µανιτάρια, που τρέφονται από τις αχτίδες 
του ήλιου, το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα, τα άλατα και το νερό του εδάφους, µε την διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης.  

Καθώς το δάσος οργανώνεται στο χώρο, δεν είναι τελείως επίπεδο, αλλά απλώνεται σε 
ορόφους. Η µορφή του, ωστόσο, αλλοιώνεται από φυσικούς παράγοντες όπως τον αέρα, τον ήλιο, την 
βροχή και τις κατολισθήσεις, όπως επίσης και από την παρέµβαση του ανθρώπου, που θέλοντας να 
εκµεταλλευτεί τα πλούτη του, ξεχνά τις συνέπειες των πράξεων του.  
 

Το ίδιο το δάσος είναι ένα είδος «φυσικής ασπίδας» από 
τα φαινόµενα του περιβάλλοντος. Προστατεύει από τις 
πληµµύρες και τις κατολισθήσεις ενώ ταυτόχρονα, στο 
έδαφος του βρίσκεται η αρχική προέλευση των τροφών 
του ανθρώπου. Παρά τα πλεονεκτήµατά του, κινδυνεύει 
από τους εµπρησµούς, την ανεξέλεγκτη υλοτοµία  µε 
σκοπό την καταπάτηση του εδάφους και από την 
συνεχώς αυξανόµενη µόλυνση του περιβάλλοντος. 
Χρειάζεται να το προστατεύσουµε για να εξασφαλίσουµε 
ένα σωστό φυσικό περιβάλλον για τις επόµενες γενιές.   

 
 
 

Β. ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ∆ΑΜΙΑΝΟΥ 
 

Τα δάση, παρέχουν αγαθά, χρήσιµα για τον άνθρωπο, όπως το οξυγόνο, που είναι η 
βασικότερη ανάγκη µας, έτσι ώστε να µπορούµε να ζούµε. Το δάσος,  εκτός από το οξυγόνο που µας 
δίνει, προσφέρει και οικονοµική ανάπτυξη, γιατί πολλοί τουρίστες έρχονται να το επισκεφτούν και 
αφήνουν χρήµατα στο χωριό.  Επίσης, µας είναι χρήσιµα και από αισθητική άποψη, γιατί «στολίζουν» 
τον τόπο µας και µ’ αυτό τον τρόπο, τον οµορφαίνουν ακόµη περισσότερο . 
  Ένα τέτοιο δάσος στο χωριό µου, είναι το δάσος του Κοσµά και ∆αµιανού. Είναι πραγµατικά 
πανέµορφο και βλέποντάς το κανείς, διαβεβαιώνεται, πως ο τόπος µου είναι γεµάτος από υπέροχα 
«στολίδια» σαν κι’ αυτό το δασάκι.  
 Βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του χωριού (λίγο πιο πάνω από την πλατεία), και είναι επάνω  

 



σε διαδοχικά βουναλάκια. Αποτελείται από διάφορα δέντρα (πεύκα, κουκουναριές κ.α.), θάµνους, 
µανιτάρια, ποώδη φυτά, πετρώµατα και φυσικά από αγριολούλουδα. Η µεγαλύτερη αναλογία δέντρων 
που υπάρχει στο δάσος, είναι κυπαρίσσια και πεύκα. Είναι πολύ ψηλά και αρκετά µεγάλα. Είναι ένα 
δάσος αρκετά παλιό, αφού οι µαθητές της δεκαετίας του 60 πήγαιναν εκεί εκδροµές µε το σχολείο 
τους.  
 Σε αντίθεση όµως µε τα πολλά είδη φυτών που υπάρχουν στο δάσος τα είδη των ζώων είναι 
πολύ λίγα. Πουλιά, έντοµα, σκιουράκια, σκαντζόχοιροι, σκουλήκια και φίδια είναι τα µόνα ζώα που 
µπορείς να συναντήσεις στο δάσος, το καθένα στην εποχή του βέβαια. ∆εν υπάρχει τροφή σ’ αυτό το 
δάσος για τον άνθρωπο εκτός από κάποια µούρα. 
 Ένα εκκλησάκι, βρύσες και παγκάκια διακοσµούν το δάσος και η θέα είναι πραγµατικά 
συναρπαστική. Στο κέντρο σχεδόν του δάσους, υπάρχει ένα µικρό εκκλησάκι των Αγίων Κοσµά και 
∆αµιανού και το κεντρικό υδραγωγείο του χωριού. Από την κορυφή του βουνού µπορεί κανείς να δει 
όλο το χωριό, την Εθνική Οδό, την είσοδο του χωριού, το σιδηροδροµικό σταθµό, το γήπεδο, το 
Γυµνάσιο και το ∆ηµοτικό σχολείο, σπίτια και το δρόµο που οδηγεί στα Ίµερα.  
Ο συνδυασµός όλων των αγαθών της φύσης έχει ως αποτέλεσµα, µια πανδαισία χρωµάτων και 
µυρωδιών, που σε κάνουν να αναπολείς και να νιώθεις πανέµορφα. Βλέπεις πουλιά να κάνουν βόλτες 
στον καταγάλανο ουρανό, τα ακούς να φτερουγίζουν. Μυρίζεις ευωδιές της µάνας φύσης, των 
λουλουδιών. Αναπνέεις καθαρό αέρα.  
 Μια επίσκεψη στο δάσος, στα µέσα της άνοιξης, είναι ικανή για να πείσει τον καθένα ότι το 
δάσος, είναι πολύτιµο για τον άνθρωπο. Γι’ αυτό λοιπόν, εµείς οι άνθρωποι, πρέπει να εκτιµούµε τα 
όσα µας προσφέρει ένα δάσος και να του φερόµαστε κι εµείς ανάλογα. Να το «σεβόµαστε» και να µην 
το καταστρέφουµε. Να µην το µολύνουµε και να µην το καιµε. Να το αγαπάµε και να το φροντίζουµε. 
Αγαπώ αυτό το δάσος και θέλω να το βλέπω σε καλή κατάσταση, γιατί το «αξίζει»… Το να το 
προστατεύουµε λοιπόν –εµείς οι άνθρωποι-, είναι το µόνο που µπορούµε να κάνουµε, για να του 
ανταποδώσουµε το καλό που µας κάνει εκείνο σε καθηµερινή βάση.    

Καλύτερη εποχή για µια επίσκεψη στο δάσος είναι η Άνοιξη, όταν όλα τα λουλούδια 
ανθίζουν και τα δέντρα µπουµπουκιάζουν. Οι µυρωδιές από το ρετσίνι των πεύκων, του νοτισµένου 
χώµατος, των αγριολούλουδων µαγεύουν την όσφρηση.  Στο δάσος πηγαίνουµε για να πάρουµε 

καθαρό αέρα και να περπατήσουµε ανάµεσα στα δέντρα, να ηρεµήσουµε από τους έντονους ρυθµούς 
της ζωής, να κάνουµε πικνίκ ή κάµπινγκ µε τους φίλους µας. 

 
Το δάσος των Αγίων Κοσµά και ∆αµιανού µας προσφέρει το οξυγόνο του, τα δέντρα του 

δάσους τη δροσιά τους, οι ρίζες κρατούν το νερό της βροχής και δεν έχουµε πληµµύρες στο χωριό. Η 
φωτιά, οι αρρώστιες των δέντρων, η ρύπανση και η αδιαφορία των ανθρώπων, είναι κάποιοι από τους 
εχθρούς αυτού του δάσους. Χρειάζεται φύλαξη, προστασία και αναδασµός! Πρέπει να προστατεύουµε 
και να αναδασώνουµε όποια δάση το έχουν ανάγκη, γιατί είναι πηγή ζωής. 



3. ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
 
Το δάσος του Προφήτη Ηλία βρίσκεται σε ένα λόφο του χωριού Γαλάνη, πάνω από τις 

σιδηροδροµικές γραµµές. Αποτελείται από πεύκα, βελανιδιές και πετρώµατα. Τα δέντρα που 
κυριαρχούν είναι τα πεύκα, τα οποία είναι αρκετά ψηλά. Επίσης υπάρχουν πουλιά, έντοµα, και αρκετά 
σκουλήκια.  

Το δάσος του Προφήτη Ηλία απλώνεται σε ορόφους και από την κορυφή µπορείς να δεις τα 
τριγύρω χωριά. Το χειµώνα µε τους δυνατούς ανέµους αλλοιώνεται η µορφή του δάσους. Μερικά 
δέντρα σπάνε και άλλα γέρνουν προς µία κατεύθυνση. 
Στο υπέροχο αυτό δάσος, µπορούµε να βρούµε ακόµα: 

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, µερικά παγκάκια για την 
ξεκούραση των επισκεπτών και µια βρύση µε πεντακάθαρο, 
δροσερό νερό! 
 
Όσο για την θέα που προσφέρει...µαγευτική! Επειδή είναι σε 
αρκετά ψηλή θέση από όποια µεριά κι αν κοιτάξεις, θα 
απολαύσεις και µια διαφορετική άποψη της Γαλάνης και των 
Τοξοτών. 
 
Οι επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν από κοντά το δάσος 
µας, αφού είναι ιδανικό για µια βόλτα κάποιο απόγευµα, για 

ένα πικνίκ το µεσηµέρι, ή για µια εκδροµή µε το σχολείο...σε κάθε εποχή! Το χειµώνα, πανέµορφο 
(ειδικά όταν έχει χιόνια) εκπέµπει µια...γαλήνη...µια ηρεµία...µια ζεστασιά...και το καλοκαίρι 
δροσερό... ...σας περιµένουµε! Γιατί….  

Όταν βρίσκεσαι ανάµεσα στα δέντρα νιώθεις ψυχική ηρεµία και χαλαρώνεις. Αναπνέεις 
καθαρό αέρα και αλλάζει η διάθεση σου. Περνώντας λίγες στιγµές µέσα στο δάσος παίρνεις αρκετό 
οξυγόνο. 

Χρειάζεται να το προστατεύσουµε γιατί τα οφέλη απ’ αυτό το δάσος  είναι πραγµατικά πολλά 
για τους συγχωριανούς µας. 

Οι κίνδυνοι όµως που απειλούν αυτό το δάσος σήµερα, είναι η πυρκαγιά και τα σκουπίδια 
που πετούν κάποιοι ασυνείδητοι. Αυτό που µπορούµε να κάνουµε εµείς για να το προστατεύσουµε, 
είναι να τοποθετήσουµε κάδους απορριµµάτων και να προσέχουµε τους καλοκαιρινούς µήνες 
περισσότερο, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. 

 

∆. ΤΟ ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΜΑΧΑΛΑ 
 
Απ’ τα πολύ παλιά χρόνια, ο άνθρωπος αρκούνταν σ’αυτά που του χάριζε το έδαφος. Οι πρώτοι 
άνθρωποι της γης, τρέφονταν αποκλειστικά και µόνο από καρπούς φυτών και δέντρων. Αργότερα 
ανακαλύψαµε και άλλα είδη τροφής. Όµως ακόµα και σήµερα, βλέπουµε ότι το δάσος είναι ό,τι πιο 
πολύτιµο έχουµε, γιατί είναι το µόνο που µας προσφέρει, απλά, ζωή, χαρίζοντάς µας καθηµερινά 
τόνους από οξυγόνο. 
 

Το αλσύλλιο βρίσκεται περίπου στην µέση του χωριού 
µας, λίγο πιο πάνω απ’ το συνοικισµό των ποντίων. 
Αποτελείται από δέντρα, κυρίως από πεύκα (τα οποία 
δίνουν µια χαρακτηριστική, ευχάριστη µυρωδιά στο 
δάσος) ,βελανιδιές, θάµνους και πετρώµατα. Τα δέντρα 
αυτά είναι πανύψηλα µε αρκετά πλατιούς κορµούς και 
φύλλα που φέρουν το σχήµα βελόνας στην άκρη τους. 
 
Ζωή στο δάσος 
αυτό δίνουν τα 
πουλιά κυρίως, 

αλλά και τα έντοµα, τα σκουλήκια και τα σκαθάρια που 
βρίσκουν σπίτι κάτω απ’ το παχύ στρώµα των φύλλων που 
καλύπτουν το έδαφος. 



Τα δέντρα αυτού του αλσυλλίου, τρέφονται από τον ήλιο, την βροχή, τον αέρα και το έδαφος, τα οποία 
κάποιες φορές είναι και η αιτία της καταστροφής τους. Ο αέρας, τα αναγκάζει να πάρουν την κλίση 
προς την κατεύθυνση που φύσα, όταν είναι πολύ δυνατός. Η βροχή τα βγάζει πολλές φορές από την 
θέση τους, δηλαδή τα ξεριζώνει και ο ήλιος τα ξεραίνει, όταν τα βλέπει πολύ, ή εµποδίζει την 
ανάπτυξή τους όταν δεν τα βλέπει. 
 
Η θέα που προσφέρει είναι συναρπαστική! Επειδή είναι σε αρκετά ψηλή θέση από όποια µεριά κι αν 
κοιτάξεις, θα απολαύσεις και µια διαφορετική άποψη του χωριού µας. 

 

Ε. Το ∆ασάκι Αγίου Ραφαήλ 
 

Το δασάκι  που επισκεφτήκαµε βρίσκεται στο δρόµο καθώς πηγαίνουµε για το χωριό της  
Θαλασσιάς. Αποτελείται κυρίως από ποώδη φυτά, θάµνους, όπως πουρνάρια, πετρώµατα και σε 
µερικά σηµεία συναντούµε διάφορα αγριολούλουδα. Κυρίαρχα φυτά σ’ αυτό το δασάκι είναι τα 
αγριόχορτα που σε µέγεθος είναι πολύ µικρά και µυρίζουν, όπως ο δυόσµος και η ρίγανη και 
πουρνάρια που το ύψος τους δεν ξεπερνά το 1.50. 

Το δασάκι αυτό δεν είναι τελείως επίπεδο, αλλά απλώνεται σε διαδοχικά βουναλάκια. Τη ζωή 
στο δάσος τη διατηρούν ο ήλιος, ο αέρας και το έδαφος. Εκτός από φυτά, έντοµα και πετρώµατα στο 
δάσος υπάρχει ένα εκκλησάκι, του Αγίου Ραφαήλ, που απ’ αυτό άλλωστε πήρε το όνοµα του. Το 
εκκλησάκι βρίσκεται ανάµεσα σε δυο υδραγωγεία που τροφοδοτούν τον κάµπο του ∆ήµου Τοπείρου. 
Ακόµη υπάρχουν παγκάκια για να µπορούν οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και µια πηγή για να ξεδιψά 
τους βοσκούς και τους επισκέπτες. Ένα από τα ωραιότερα , αν όχι το ωραιότερο πράγµα που συναντά 
κανείς στο δάσος αυτό, είναι το τοπίο του ποταµού Νέστου. Μπορεί κανείς να δει, αλλά και ν ‘ακούσει 
το νερό που τρέχει, να δει την γέφυρα που χωρίζει το νοµό Ξάνθης από το νοµό Καβάλας και τα χωριά 
του, που βρίσκονται πέρα από το ποτάµι.  
 
 

 
 
 
 

Η θέα από εκείνο το σηµείο είναι πραγµατικά φανταστική. Μπορείς να δεις τη γέφυρα του 
Νέστου και τα χωριά του Παράδεισου, της  Γαλάνης και των Τοξοτών. Τα συναισθήµατα που σου 
προκαλεί αυτό το δασάκι είναι ηρεµία, αγαλλίαση αλλά και µια αίσθηση ελευθερίας. Επίσης στο 



δάσος κυριαρχούν µυρωδιές από τη βλάστησή του. Η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς το δάσος 
είναι η Άνοιξη. Εκεί µε την παρέα σου µπορείς να κάνεις πικνίκ.  
 

Είναι τόσο όµορφα από κει ψηλά! Γι ‘ αυτό τα δάση µας πρέπει να τα προστατεύουµε γιατί 
οµορφαίνουν τον τόπο µας, αλλά και µας προσφέρουν κάτι πολύτιµο, το οξυγόνο!!!  
 
 

ΣΤ. ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ Η ΜΕΓΑΛΟ ∆ΑΣΟΣ 
 
 Λίγο πριν το τέλος της εργασίας µας επισκεφτήκαµε το Μεγάλο ∆άσος. Μπορεί κανείς να το 
επισκεφτεί µε το αµάξι, φτάνοντας στο χωριό ∆ασοχώρι, κι από ’κεί ακολουθώντας το δρόµο που 
οδηγεί στην Αµερικάνικη Βάση. Όταν φτάσεις στην είσοδο της Βάσης, στα δεξιά υπάρχει 
χωµατόδροµος που σε οδηγεί στο ∆άσος. 
 

Φυσικά το µόνο που µπορεί να δει κανείς σήµερα είναι τα υπολείµµατα, ενός άλλοτε 

τεράστιου δάσους ( 74.000 στρεµµάτων ),  από τα µεγαλύτερα υδροχαρή δάση της Ευρώπης, που 
ξεκινούσε απ’ τους Τοξότες κι έφτανε µέχρι τη θάλασσα! Σύµφωνα µε µαρτυρίες ντόπιων, µέχρι το 
1946 περίπου, τα δέντρα είχαν ύψος 40 µέτρα κι η βλάστηση ήταν τόσο πυκνή που θύµιζε δάσος 
τροπικών χωρών. Τα φυτά που κυριαρχούσαν τότε ήταν οι ιτιές, βελανιδιές, φράξοι, σκλήθρα και 
πολλά αναρριχόµενα. Στο δάσος έβρισκαν καταφύγιο οι κραυγαετοί, τα διπλοσάινα, οι κολχικοί 
φασιανοί και οι γερακίνες. Εδώ επίσης ζούσαν τσακάλια, αγριόχοιροι, αλεπούδες, ζαρκάδια, λαγοί, 
ασβοί και λύκοι. Σήµερα έχουν αποµείνει ελάχιστα είδη, τόσο των φυτών όσο και των ζώων.  
 
 Η καταστροφή άρχισε από το 1946 και µετά. Το δάσος ήταν απροσπέλαστο και πυκνό, γι’ 
αυτό εκεί κρύβονταν αντάρτες. Στην προσπάθεια εξόντωσης τους το δάσος αποψιλώθηκε. Αργότερα 
εκχερσώθηκαν 54. 000 στρέµµατα και δόθηκαν στους αγρότες για καλλιέργεια. Τέλος το δάσος έχει 
υπερβοσκηθεί.  
 

Εδώ και 10 χρόνια όµως, σε  µια έκταση 15.000 στρεµµάτων, που καταλαµβάνεται από 
τεχνητούς λευκώνες  έχουν σταµατήσει όλες οι καταστροφικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτή η 
τεχνητή περιοχή θα δώσει σιγά- σιγά τη θέση της στο αυτοφυές δάσος, σύµφωνα µε το ∆ιαχειριστικό 
Σχέδιο του Παραποτάµιου ∆άσους που συνέταξε η ∆ασολογική Σχολή του Α. Π. Θ.  



Ζ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Όταν βρίσκεται κάποιος στο δάσος νιώθει ελεύθερος, δεν έχει άγχος, κανένας και τίποτα δεν µπορεί να 
του στερήσει την ευχαρίστηση να απολαµβάνει την αρµονία και τις οµορφιές του δάσους. Γιατί χάρη 
στα δάση αναπνέουµε, ζούµε, υπάρχουµε…. 
Το δάσος, να το προσέχουµε και να το αγαπάµε, σα να είναι το δεύτερο σπίτι µας, επειδή ο άνθρωπος, 
µέχρι να δηµιουργήσει τα εργοστάσια και τις µηχανές εύρισκε την τροφή του, αλλά και τα υλικά για 
τις πρώτες ανάγκες του στο δάσος. 
Τα δάση του ∆ήµου µας, αλλά και αυτά όλου του κόσµου κρύβουν µέσα τους την οµορφιά, τη χαρά, 
το τιτίβισµα των πουλιών, τη σπάνια µυρωδιά των αγριολούλουδων, το τρελό ξεφάντωµα των 
πευκοβελόνων ακούγοντας τη µουσική του ήλιου µε  τη γέννηση και το θάνατο εκατοντάδων ζώων και 
οργανισµών. Ας τα αφήσουµε να γεννιούνται και να ξαναγεννιούνται στο βάθος των αιώνων. Αυτά 
ξέρουν µόνα τους το δρόµο… 
 
 

 



 
 
 

1. Επισκέψεις στα δάση του ∆ήµου. 
2. Καταγραφή χλωρίδας και πανίδας. 
3. Εξερευνήσεις δασών. 
4. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων.  
5. Συλλογή φυσικών αντικειµένων από το δάσος. 
6. Κατασκευές εµπνευσµένες από το δάσος.  
7. Πήλινες κατασκευές. 
8. Κατασκευή φυτολογίων. 
9. Φωτογράφηση.  
10. Επεξεργασία στοιχείων στους υπολογιστές του σχολείου µας. 
11. Συµµετοχή σε 4ηµερο πρόγραµµα περιβαλλοντικού χαρακτήρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Σουφλίου. 
12. Ενηµερωτική  επίσκεψη στο Κέντρο υποδοχής Επισκεπτών Παραποτάµιου ∆άσους Νέστου. 
13. ∆ραµατοποίηση θεατρικού σε σχέση µε το περιβάλλον.   
14. Μικρή πεζοπορία στο µονοπάτι του Νέστου. 
15. Ενηµέρωση για το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη. 
16. Ξενάγηση στην παλιά πόλη της Ξάνθης. 
17. Συµµετοχή στο θεµατικό δίκτυο «∆άσος» του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Μουζακίου. 
18. Συµµετοχή στις γιορτές Νεολαίας του ∆ήµου Ξάνθης. 
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