ΤΑ ∆ΑΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Γυµνάσιο
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τα εξής µέρη:
Για τους εκπαιδευτικούς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, όπου παρουσιάζονται οι στόχοι και η δοµή του υλικού καθώς και
κείµενα που στοχεύουν στη θεωρητική ενηµέρωση των εκπαιδευτικών γύρω
από τα µεσογειακά δάση.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ: Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ, µε 21 δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους
εκπαιδευτικούς να οργανώσουν ένα πρόγραµµα σχετικό µε τα δάση της
Μεσογείου.
Για τους µαθητές
ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, µε δραστηριότητες για το δάσος που
απευθύνονται στους µαθητές.
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, µια συλλογή κειµένων για τα δάση της Μεσογείου, µε έργα της
ελληνικής, κυρίως, λογοτεχνίας από την εποχή του Οµήρου ως σήµερα καθώς
και κείµενα της ισπανικής και ιταλικής λογοτεχνίας.
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΧΗΝΑς, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που επιτρέπει στους
µαθητές να προσεγγίσουν µε διασκεδαστικό τρόπο τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν σήµερα τα δάση της Μεσογείου και τις λύσεις τους.
Σεπτέµβριος 1999
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περιγραφή του προγράµµατος
Το εκπαιδευτικό υλικό “Τα δάση γύρω από τη Μεσόγειο, Πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Γυµνάσιο”, είναι το αποτέλεσµα ενός διετούς
προγράµµατος που πραγµατοποίησαν από κοινού τα WWF Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας.
Το πρόγραµµα αυτό υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας των τριών
χωρών, ενώ χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το WWF International και, όσον
αφορά την Ελλάδα, από την εταιρεία ΕΛΑΙΣ.
Το πρόγραµµα εξελίχτηκε σε τρεις φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης,
επιστηµονικοί συνεργάτες που προέρχονταν και από τα τρία WWF προχώρησαν στο
σχεδιασµό και στην πρώτη συγγραφή του υλικού. Κατόπιν, το υλικό αυτό εφαρµόστηκε
πιλοτικά σε σχολεία των τριών χωρών που επιλέγησαν σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα
Υπουργεία Παιδείας. Στην Ελλάδα, η πιλοτική εφαρµογή έγινε σε 7 σχολεία της ∆υτικής
Αττικής σε συνεργασία µε την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής. Για την
αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης, το WWF συνεργάστηκε µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Εκπαίδευσης (CEDE) που ανέλαβε και την αξιολόγηση της διεθνούς διάστασης του
προγράµµατος. Τέλος, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, έγινε η τελική συγγραφή του
παρόντος υλικού, µε βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις των ιταλών, ισπανών και ελλήνων εκπαιδευτικών που εφάρµοσαν πιλοτικά το
πρόγραµµα.
Στην τελική του µορφή, το εκπαιδευτικό υλικό είναι, σε µεγάλο ποσοστό, κοινό και
στις τρεις χώρες, ώστε να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών και
συµπερασµάτων ανάµεσα στους µαθητές που θα εφαρµόσουν το πρόγραµµα. Θα πρέπει να
σηµειωθεί εδώ ότι το εγχείρηµα της παραγωγής ενός κοινού εκπαιδευτικού υλικού, εγχείρηµα
πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνάντησε αρκετές δυσκολίες: η διαφορετική
διάρθρωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων, ο διαφορετικός τρόπος ένταξης της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση καθώς και οι διαφορετικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι µερικοί από τους παράγοντες που κατέστησαν αδύνατη µια
πανοµοιότυπη έκδοση του υλικού και για τις τρεις χώρες.
Στόχοι του προγράµµατος
Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος σχετίζονται µε τους γενικότερους στόχους της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, επιδιώκεται οι µαθητές:
• να προσεγγίσουν σφαιρικά το µεσογειακό πολιτισµό µέσα από ιστορικά, κοινωνικά, και
περιβαλλοντικά θέµατα
• να κατανοήσουν τις αιτίες γέννησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων
• να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ευθύνη και τη δυνατότητα συµµετοχής στη λύση των
περιβαλλοντικών προβληµάτων
• να αναπτύξουν το πνεύµα του εθελοντισµού και τη διάθεση συµµετοχής σε
δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος
• να δηµιουργήσουν δεσµούς συνεργασίας και αλληλεγγύης µε µαθητές των χωρών της
Μεσογείου που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους που σχετίζονται µε το κεντρικό θέµα του
προγράµµατος, δηλ. τα δάση της Μεσογείου, οι µαθητές επιδιώκεται
• να συνειδητοποιήσουν ότι οι σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους και το δάσος αποτελούν
σηµαντικό τµήµα του πολιτισµού των µεσογειακών λαών
• να ανακαλύψουν τα πολιτισµικά στοιχεία που συνδέουν τους λαούς της Μεσογείου
• να κατανοήσουν πόσο ευαίσθητα είναι τα δασικά µεσογειακά οικοσυστήµατα
• να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τα τοπικά είδη χλωρίδας και πανίδας
να είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στο περιβάλλον τους
• να συνειδητοποιήσουν ότι µια σωστή διαχείριση των δασικών πόρων µπορεί να
εξασφαλίσει τόσο την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου όσο και την προστασία
της φύσης
• να αναλύσουν τα µέτρα διατήρησης και προστασίας των µεσογειακών δασών που είχαν
υιοθετηθεί στο παρελθόν καθώς και αυτά που τίθενται σε ισχύ σήµερα

• να εξοικειωθούν µε τις µεθόδους έρευνας, ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών
που σχετίζονται µε τα δάση
• να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν εκστρατείες και δράσεις προς την κατεύθυνση της
επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σήµερα τα δάση της Μεσογείου
∆οµή και οργάνωση του υλικού
Το εκπαιδευτικό υλικό “Τα δάση γύρω από τη Μεσόγειο, Πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Γυµνάσιο” αποτελείται από τα εξής µέρη:
Για τους εκπαιδευτικούς
Εισαγωγή. Πρόκειται για το παρόν έντυπο που περιλαµβάνει µια γενική εισαγωγή στην
οποία παρουσιάζονται οι στόχοι και η δοµή του υλικού, καθώς και κείµενα για τη θεωρητική
ενηµέρωση γύρω από τα µεσογειακά δάση. Συγκεκριµένα, το πρώτο κείµενο µε τίτλο «Τα
δάση της Μεσογείου» πραγµατεύεται τα χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τα προβλήµατα των
δασών της περιοχής, ενώ το δεύτερο που τιτλοφορείται “Ανθρωπος και δάσοs απο την
εµφάνιση του homo sapiens στον homo oeconomicus” επιχειρεί µια ιστορική προσέγγιση των
σχέσεων του ανθρώπου µε το δάσος. Στα κείµενα αυτά οι εκπαιδευτικοί θα βρουν τις
πληροφορίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να πραγµατευτούν µε τον πληρέστερο τρόπο
τα θέµατα που εξετάζονται στο υπόλοιπο µέρος του υλικού. Στο τέλος κάθε κειµένου
παρατίθεται βιβλιογραφία στην οποία µπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανατρέξουν για
περισσότερες πληροφορίες. Στο έντυπο περιλαµβάνεται ακόµα ένα ένθετο φυλλάδιο µε
έγχρωµες φωτογραφίες από διάφορους τύπους µεσογειακών δασών.
∆ραστηριότητες για το δάσος: οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. Στο έντυπο αυτό
περιλαµβάνονται 21 δραστηριότητες πάνω στις οποίες οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
στηριχθούν για να οργανώσουν ένα πρόγραµµα σχετκό µε τα δάση της Μεσογείου. Οι
δραστηριότητες αυτές χωρίζονται σε τρία µέρη: στο πρώτο µέρος επιχειρείται µια πρώτη
επαφή µε τα χαρακτηριστικά των δασών της Μεσογείου, στο δεύτερο προσεγγίζονται θέµατα
σχετικά µε τη διαχείριση και την προστασία των δασών, ενώ στο τρίτο µέρος προτείνονται
δράσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που απειλούν σήµερα µε υποβάθµιση τα
δάση της Μεσογείου. Ορισµένες από αυτές τις δραστηριότητες συµπληρώνουν και
εµπλουτίζουν αντίστοιχες που απευθύνονται στο µαθητή.
Για τους µαθητές:
Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων. Στο έντυπο αυτό περιλαµβάνονται 13 δραστηριότητες που
απευθύνονται στους µαθητές. Στην αρχή του προγράµµατος ο εκπαιδευτικός δίνει στους
µαθητές φωτοτυπίες των δραστηριοτήτων και τους βοηθά να φτιάξουν το δικό τους Τετράδιο.
Το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων θα µπορούσε, πέρα από το παρόν πρόγραµµα, να
λειτουργήσει και ανεξάρτητα. Τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών µπορούν να πάρουν από τις
προτεινόµενες δραστηριότητες στοιχεία και ιδέες για να κάνουν τις δικές τους έρευνες και
ανακαλύψεις στο δάσος, συντροφιά µε τους φίλους τους ή τους γονείς τους.
Ανθολογία Λογοτεχνικών κειµένων. Η Ανθολογία αποτελεί µία συλλογή κειµένων µε θέµα
τα δάση της Μεσογείου. Περιλαµβάνει έργα της ελληνικής, κυρίως, λογοτεχνίας από την
εποχή του Οµήρου ως τη σύγχρονη εποχή καθώς και κείµενα της ισπανικής και ιταλικής
λογοτεχνίας, τα οποία συνοδεύονται από ερµηνευτικά σχόλια, πληροφορίες και ερωτήσεις.
Στόχος της Ανθολογίας είναι να προσφέρει στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς τη
δυνατότητα να κατανοήσουν την πολλαπλότητα των σχέσεων του ανθρώπου µε το δάσος
όπως αυτή διαγράφεται µέσα από τη λογοτεχνική παραγωγή από την αρχαιότητα ως σήµερα.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών για τα δασικά οικοσυστήµατα
των τριών χωρών µε αφορµή τις περιγραφές που περιέχονται στα κείµενα. Οι εκπαιδευτικοί
επιλέγουν κείµενα από την Ανθολογία, τα φωτοτυπούν και τα επεξεργάζονται µε τους µαθητές
στην τάξη.
Το παιχνίδι της χήνας. Πρόκειται για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που επιτρέπει στους µαθητές
να προσεγγίσουν µε διασκεδαστικό τρόπο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα
δάση της Μεσογείου και τις λύσεις τους.

Το υλικό αυτό µπορεί να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό ενός προγράµµατος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα τα δάση της Μεσογείου. Επιπλέον, στοιχεία από το
υλικό (πληροφορίες από το ενηµερωτικό έντυπο, δραστηριότητες και λογοτεχνικά κείµενα)
µπορούν να εµπλουτίσουν σε έννοιες και µεθοδολογικές προσεγγίσεις θέµατα που
περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα του Γυµνασίου και αναπτύσσονται στα διάφορα
επιµέρους µαθήµατα.
Να σηµειώσουµε τέλος ότι το παρόν υλικό µπορεί να συνδυαστεί µε το πρόγραµµα
του WWF “Παρατήρηση ∆ασών” (Forestwatch).

ΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
της ∆έσποινας Βώκου
Ορισµοί και προσεγγίσεις
Πού αρχίζει και πού τελειώνει η Μεσόγειος; Eίναι το βασικό ερώτηµα πριν αναφερθεί
ο,τιδήποτε για τα Μεσογειακά δάση. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, δεν είναι εύκολο να οριστεί.
Και το ερώτηµα δεν αφορά στην κλειστή θάλασσα, αυτήν που βρίσκεται ανάµεσα σε γη,
όπως δηλώνει και τ΄όνοµά της, αλλά στη γη, αυτή καθαυτή, που την περιβάλλει. Η
καλλιέργεια της ελιάς, το κλίµα, η υδρογραφία, στοιχεία κοινωνικά και πολιτισµικά έχουν όλα
χρησιµοποιηθεί ως κριτήρια για να προσδιορίσουν αυτό το χώρο που λειτούργησε ως λίκνο
πολυάριθµων και εντυπωσιακών πολιτισµών. Αν µάλιστα χρησιµοποιηθούν
ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια (εµπόριο, σχέσεις, επιρροές) τα όρια της Μεσογείου
επεκτείνονται ψηλά στον Ατλαντικό ή στα βάθη της Αφρικής και της Ασίας, πολύ πέραν των
ορίων της θάλασσας, όπως αναφέρει και ο µεγάλος Γάλλος γεωγράφος Fernand Braudel στο
κλασικό του έργο ‘H Mεσόγειος’ (1949 η πρώτη έκδοση, 1979 στα ελληνικά).
Για τις ανάγκες του παρόντος, ωστόσο, θα δεχθούµε το Μεσογειακό χώρο ως
συνώνυµο των χωρών που περιβάλλουν τη γαλάζια θάλασσα και θα χρησιµοποιήσουµε
στοιχεία φυσιογραφικά, το κλίµα και τη βλάστηση για να τον προσδιορίσουµε. Ούτως ή
άλλως, υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στα δύο τελευταία στοιχεία. Χρησιµοποιώντας τα
κλιµατικά δεδοµένα µιας περιοχής µπορούµε να προβλέψουµε µε µεγαλύτερη ή µικρότερη
ακρίβεια τη βλάστηση που αναµένεται να συναντήσουµε σ’ αυτήν. Από την άλλη, η
επικρατούσα βλάστηση και τα χαρακτηριστικά της µας δίνουν σαφείς ενδείξεις για τον
κλιµατικό χαρακτήρα οποιασδήποτε περιοχής.
Και πάλι, πριν προσεγγίσουµε τα δάση της Μεσογείου, θα πρέπει να καταφύγουµε σε
ορισµούς. Για να δοθεί ο χαρακτηρισµός “δάσος” θα πρέπει η περιοχή που καλύπτει να έχει
ένα µέγεθος µεγαλύτερο ενός ελάχιστου ορίου (αλλιώς πρόκειται για συστάδα δέντρων), τα
δέντρα (ή οι θάµνοι) που το σχηµατίζουν να έχουν πυκνότητα µεγαλύτερη ενός ελάχιστου
ορίου (αλλιώς πρόκειται για διάσπαρτα δέντρα - να σηµειώσουµε ότι και στις σαβάνες της
Αφρικής υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα κανείς όµως δεν τολµάει να τις χαρακτηρίσει δάση) και
τέλος να έχουν ύψος τουλάχιστον µεγαλύτερο του ανθρώπινου. Τύποι βλάστησης µε ύψος
που δεν ξεπερνά το 1-1,5 m δεν µπορούν κανονικά να θεωρούνται δάση. Παραταύτα, τα
κριτήρια που προαναφέρθηκαν συχνά παραβλέπονται στις Μεσογειακές χώρες ή τα ελάχιστα
όρια είναι ασαφή. Σ’ αυτή την περίπτωση (και τέτοιες δεν είναι σπάνιες) ο χαρακτηρισµός µιας
περιοχής ως δασικής εκφράζει περισσότερο επιθυµία (ή µια παρελθούσα κατάσταση) παρά
τη σηµερινή πραγµατικότητα. Αν ανατρέξει κανείς στα στατιστικά στοιχεία δασοκάλυψης των
επιµέρους χωρών και προσπαθήσει να τα διασταυρώσει µε επιτόπιες παρατηρήσεις θα
βρεθεί προ εκπλήξεων καθώς αρκετά από αυτά που θεωρούνται ως δασικά εδάφη δεν δίνουν
καθόλου την εικόνα δάσους. Πρόκειται για θαµνώνες, περισσότερο ή λιγότερο αραιούς ή
χαµηλούς, ή ακόµα χειρότερα, για χερσότοπους, που κάποτε υπήρξαν δάση αλλά πια δεν
έχουν αυτή τη µορφή - έντονα υποβαθµισµένοι λόγω της ανθρώπινης δράσης.
Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης, σε ορισµένες χώρες πρόσφατα ξεκίνησαν
προσπάθειες “επίσηµου” ορισµού του δάσους και αναπροσαρµογής των στατιστικών
στοιχείων στο πλαίσιο απογραφής των δασών. Ως αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών,
στην Ελλάδα, για παράδειγµα, οι δασικοί τύποι διακρίνονται στις κατηγορίες των κωνοφόρων
(πεύκα, έλατα, ερυθρελάτη) και πλατύφυλλων (οξιά, καστανιά, βαλανιδιές, πλατάνι, σηµύδα),
που συνιστούν τα βιοµηχανικά δάση καλύπτοντας το 25,4% της επιφάνειας της χώρας,
καθώς και των αείφυλλων-πλατύφυλλων (και σκληρόφυλλων) θάµνων, που συνιστούν τα µηβιοµηχανικά δάση και καλύπτουν το 23,9% της επιφάνειας της χώρας (Πρώτη Εθνική
Απογραφή ∆ασών, 1992). Τα δάση αυτά είτε είναι φυσικά είτε έχουν προέλθει από
αναδάσωση και έπρεπε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα κριτήρια κάλυψης και/ή
πυκνότητας προκειµένου να καταχωρηθούν ως δασική γη. Ο,τιδήποτε δεν ανταποκρίνεται
σ΄αυτά τα κριτήρια µπορεί να χαρακτηριστεί ως θαµνώνας, ως τύπος βλάστησης, ως
διάπλαση αλλά όχι δάσος.
Στο πλαίσιο του παρόντος, εκτός από τα δάση που απαντούν στις Μεσογειακές
χώρες, θα αναφερθούµε και στα φρύγανα (garrigue, gariga), που δεν αποτελούν δασικό τύπο
- είναι χαµηλοί και αραιοί θαµνώνες. Έχοντας, όµως, δηλώσει τη διαφορετικότητά τους θα

θεωρούσαµε σφάλµα να παραλείψουµε αυτή τη Μεσογειακή διάπλαση αφού αποτελεί
στοιχείο που σηµαδεύει το Μεσογειακό τοπίο.
Το γεγονός ότι µπορούµε να µιλάµε συνολικά για τα δάση της Μεσογείου, χωρίς να
πρέπει να καταφεύγουµε σε ξεχωριστές περιγραφές αποκλειστικά για κάθε περιοχή, οφείλεται
στην οµοιότητα που τα χαρακτηρίζει - οµοιότητα που κατά κύριο λόγο συνδέεται µε βιολογικά
γνωρίσµατα και, δευτερογενώς, µε κοινωνικο-πολιτισµικά, που από κοινού χαρακτηρίζουν
τους λαούς της Μεσογείου και αφήνουν το χνάρι τους πάνω στο τοπίο.
Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στις περιοχές που περιβάλλουν τη Μεσόγειο.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά άλλα που τις διαφοροποιούν. Η οµοιότητα ή η διαφορά δεν
είναι έννοιες απόλυτες. Σχετίζονται µε την κλίµακα µε την οποία προσεγγίζουµε τα πράγµατα
και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Έστω, για παράδειγµα, ότι ποτέ µέχρι τώρα δεν
ανεβήκαµε σ΄ένα Μεσογειακό βουνό. Την πρώτη φορά που θα το περπατήσουµε από τους
πρόποδες µέχρι την κορυφή του θα είναι µια αποκάλυψη για µας αφού θα βλέπουµε έντονες
και χαρακτηριστικές µεταβολές όσο ανεβαίνουµε προς τα πάνω. Ανεβαίνοντας για δεύτερη
φορά, σ’ ένα άλλο Μεσογειακό βουνό, µε έκπληξη πιθανόν, θ’ αρχίσουµε να αναγνωρίζουµε
οµοιότητες, παρότι βρισκόµαστε σε άλλο χώρο. Την τρίτη φορά, έχοντας µεγαλύτερη
εξοικείωση µε το ορεινό περιβάλλον, έχοντας ήδη δηµιουργήσει σηµεία αναφοράς από τις
προηγούµενες επισκέψεις-εµπειρίες µας, οι οµοιότητες θα πληθύνουν. Και στη συνέχεια θα
µπορούµε να προβλέπουµε αρκετές από τις µεταβολές του τοπίου πριν καν τις δούµε. Αυτή η
ικανότητα να προβλέπουµε µέσα από την εµπειρία µας είναι µια ένδειξη του µεγάλου βαθµού
οµοιότητας που χαρακτηρίζει το ορεινό Μεσογειακό τοπίο. Εάν όµως αρχίσουµε να κάνουµε
τις παρατηρήσεις µας µε µεγαλύτερη προσοχή, π.χ. πλησιάζοντας το κάθε δέντρο ξεχωριστά,
σκύβοντας στο έδαφος και κοιτώντας ένα-ένα τα λουλούδια που ανθίζουν εκεί, διαφορές θα
αρχίσουν να εµφανίζονται. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της οµοιότητας, τα επιµέρους είδη
δεν θα είναι όλα ίδια. Άλλα θα βρίσκονται µόνο στο ένα ή στο άλλο βουνό (ενδηµικά), κάποιο
θα είναι φτωχότερο άλλο πλουσιότερο σε είδη. Και µέσα από αυτή τη λεπτοµερέστερη
προσέγγιση αποκαλύπτεται η ιδιαιτερότητα και η µοναδικότητα κάθε διαφορετικής περιοχής.
Στόχος µας δεν είναι να αναδείξουµε τις επιµέρους διαφορές αλλά να εστιάσουµε στις
οµοιότητες του Μεσογειακού τοπίου, σ΄όποια χώρα κι αν βρισκόµαστε. Θα αποφύγουµε
ειδικούς όρους και αναγκαστικά θα γενικεύσουµε και θα απλουστεύσουµε. Για τον αναγνώστη
εκείνο που θα ήθελε την ειδική πληροφορία, υπάρχουν εξειδικευµένες πηγές, σε κάθε χώρα
ξεχωριστά, και στο σύνολο της Ευρώπης, τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα των λεπτοµερών
απογραφών της βλάστησης, στο πλαίσιο των προγραµµάτων Corine και Natura 2000 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα προσεγγίσουµε τα δάση της Μεσογείου µε βάση τα κυρίαρχα (και ψηλότερα)
ξυλώδη είδη, αυτά που καθορίζουν τη φυσιογνωµία τους. Όµως, από κάτω τους υπάρχει ένας
άλλος κόσµος, οι χαµηλοί θάµνοι, τα ποώδη φυτά, ετήσια ή πολυετή, σε πολλαπλές
διαφορετικές συνθέσεις, συχνά µοναδικά σε µια χώρα ή και σε µια µικρή περιοχή, που
συµβάλλουν στην εντυπωσιακή ποικιλία της Μεσογειακής βλάστησης. Κι ακόµα οι άλλοι
οργανισµοί, ζώα µικρά και µεγάλα, εδαφικά ή ιπτάµενα και η τεράστια, ετερογενής οµάδα των
µικροοργανισµών, που ρόλο έχουν την ανακύκλωση της ύλης µέσα από τις διαδικασίες
αποικοδόµησης-ανοργανοποίησης της νεκρής βιοµάζας. Για το λόγο αυτό θα δώσουµε
συνοπτικά και µερικά συγκριτικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα των χωρών της Μεσογείου
κατά κατηγορίες µεγάλων ταξινοµικών µονάδων (π.χ. ανώτερα φυτά, θηλαστικά, ερπετά,
πουλιά, κλπ).
Μεσογειακό κλίµα
∆ύο περιοχές, έξω από το Μεσογειακό χώρο, διαµορφώνουν το κλίµα του, ο
Ατλαντικός και η Σαχάρα. Από τη φθινοπωρινή µέχρι την εαρινή ισηµερία κυριαρχούν οι
επιδράσεις του Ατλαντικού. Ο αντικυκλώνας των Αζορών επιτρέπει στις χαµηλές πιέσεις να
περάσουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά φέρνοντας βροχές, απότοµες µεταβολές στους
ανέµους, θαλασσοταραχή, αστάθεια στο χειµωνιάτικο κλίµα. Γύρω στην εαρινή ισηµερία όλα
αλλάζουν απότοµα κι η Σαχάρα έχει το πάνω χέρι. Καυτός, ξηρός αέρας ανεβαίνει από το
νότο κι απλώνεται προς τα βόρεια και δυτικά. Το ζεστό και άνυδρο καλοκαίρι της Μεσογείου
µε την ήρεµη θάλασσα (αλλά και µε κατά τόπους εξαιρέσεις, όπως τα Ελληνικά αυγουστιάτικα
µελτέµια) θα διαρκέσει µέχρι την φθινοπωρινή ισηµερία, οπότε θα ξαναλειτουργήσει ο
αντικυκλώνας των Αζορών. Το Μεσογειακό κλίµα είναι το άθροισµα, το προϊόν ανάµιξης, η
εναλλαγή των δύο εξωτερικών φαινοµένων, αλλά και κάτι παραπάνω, που το κάνει µοναδικό.
Αρκεί µια από τις συνιστώσες να ενταθεί και το Μεσογειακό κλίµα παραµορφώνεται. Γίνεται
κλίµα στέπας ή ερηµικό - προς τα ανατολικά και νότια - ή κλίµα µε επικρατέστερους τους

δυτικούς υγρούς ανέµους - προς τα βόρεια. Το πραγµατικό πεδίο του Μεσογειακού κλίµατος
είναι µια αρκετά στενή ζώνη.
Οι γεωγράφοι όριζαν την “αληθινή Μεσόγειο” (Braudel 1991) ως την περιοχή που
απλώνεται από το όριο της ελιάς µέχρι το όριο της χουρµαδιάς. Μέσα σ’ αυτή τη ζώνη
περιλαµβάνονται τµήµατα της Ιβηρικής, της Ιταλικής, της Ελληνικής χερσονήσου µε τα νησιά
τους, η Κυρηναϊκή, τµήµα της Τυνησίας, και άλλες στενές λωρίδες παραλίων που δεν
υπερβαίνουν σε πλάτος τα 200 χλµ. Γιατί γρήγορα προβάλλει το τείχος των βουνών κι εκεί το
κλίµα αλλάζει. Το Μεσογειακό κλίµα είναι κατά κανόνα κλίµα χαµηλών υψοµέτρων, κοντά στη
θάλασσα, απ’ όπου και αντλεί το όνοµά του (η Μεσόγειος είναι η µοναδική θάλασσα που
χάρισε τ΄όνοµά της σ΄έναν κλιµατικό τύπο).
Έτσι το Μεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται από την αλληλοδιαδοχή µιας ξηρής και
θερµής εποχής από µια υγρή και σχετικά ήπια. Αυτή η κλιµατική περιοδικότητα είναι µεν
προβλέψιµη ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά αλλά απρόβλεπτη ως προς την ένταση, τον
ακριβή χρόνο εµφάνισης και τη διάρκεια των επιµέρους φαινοµένων, εξού και οι διαφορές,
ενίοτε εντυπωσιακές, που παρατηρούµε από χρονιά σε χρονιά. Η ανοµοιόµορφη κατανοµή
των βροχοπτώσεων, µε τον κύριο όγκο τους να συγκεντρώνεται στη διάρκεια έξι περίπου
µηνών, µε λίγες έως καθόλου στους υπόλοιπους, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Η
δε κρίσιµη εποχή, αυτή που πάση θυσία θα πρέπει να αντιµετωπίσουν οι οργανισµοί
προκειµένου να επιβιώσουν, είναι το Μεσογειακό καλοκαίρι, θερµό και άνυδρο. Σ΄ ένα τέτοιο
περιβάλλον οι οργανισµοί µοιάζουν να περνούν µέσα από τις Συµπληγάδες πέτρες - κάτι
τους σπρώχνει προς τα εµπρός (οι υψηλές θερµοκρασίες) κάτι τους τραβάει προς τα πίσω (η
έλλειψη νερού). Εξαιτίας αυτής της κλιµατικής ιδιαιτερότητας, τα Μεσογειακά είδη ανέπτυξαν
µια σειρά από κατάλληλες προσαρµογές ώστε να αντιµετωπίσουν την καλοκαιρινή ξηρασία ή
κατάφεραν να συγχρονίσουν τη δραστηριότητά τους µε τις περιοδικές µεταβολές του
Μεσογειακού κλίµατος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτός ο κλιµατικός τύπος απαντά όχι µόνο στη γη που
περιβάλλει τη Μεσόγειο αλλά και σε όλες τις κατοικηµένες ηπείρους, στην Καλιφόρνια, στη
Χιλή, στην Αυστραλία, στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Yπάρχουν διάφορες (και ενίοτε
αντικρουόµενες) απόψεις ως προς τα κριτήρια ορισµού του Μεσογειακού κλίµατος. Το
καλοκαιρινό έλλειµµα νερού αποτελεί ένα βασικό κριτήριο ενώ συνήθως χρησιµοποιούνται η
συνολική βροχόπτωση και η κατανοµή της καθώς και η θερµοκρασία (κυρίως κατά τους
χειµερινούς µήνες). Σύµφωνα µε ένα από τους επικρατέστερους ορισµούς (Aschmann 1973),
αλλά και γενικεύοντας όσον αφορά τα επιτρεπτά όρια των κλιµατικών παραγόντων, για να
θεωρηθεί µια περιοχή ότι έχει Μεσογειακό κλίµα θα πρέπει α) το ετήσιο ύψος βροχής να
κυµαίνεται σε εύρος 250 έως περίπου 1000 mm, β) το 65% των βροχοπτώσεων να πέφτει
µεταξύ Νοεµβρίου-Απριλίου, γ) να υπάρχει ένας κρύος χειµωνιάτικος µήνας, µε µέση
θερµοκρασία χαµηλότερη των 15 C, και δ) θερµοκρασίες κάτω του 0 C (παγετός) να έχουν
περιορισµένη διάρκεια, όχι µεγαλύτερη των 10 περίπου ηµερών. Αν µόνον ένας από αυτούς
τους παράγοντες διαφοροποιείται από τα επιτρεπτά όρια, τότε συνεχίζουµε να µιλάµε για
Μεσογειακό κλίµα, που όµως το ορίζουµε ως ιδιαίτερα ξηρό ή ιδιαίτερα υγρό ή ιδιαίτερα κρύο
ή µε λιγότερο ανοµοιόµορφη κατανοµή των βροχοπτώσεων, συνήθως δε ως υποµεσογειακό.
Εξετάζοντας, ωστόσο, το Μεσογειακό ανάγλυφο, θα δούµε ότι χαρακτηρίζεται από
πολλά βουνά, λόφους, πλατιά οροπέδια και λίγες πεδιάδες. Τα βουνά ορθώνονται παντού
γύρω από τη θάλασσα. Οι Άλπεις, τα Πυρηναία, τα Απέννινα, οι ∆ειναρικές Άλπεις, οι
Άτλαντες, οι ισπανικές Κορδιλιέρες. Μεσόγειος δεν είναι µόνον τα αµπέλια κι οι ελιές και το
θαλασσινό τοπίο. Κολληµένος πάνω της είναι ένας ορεινός κόσµος. Ανεβαίνοντας στα βουνά
της Μεσογείου συχνά συναντούµε µόνιµα χιόνια. Κι εκεί, οι κάτοικοι σχεδόν αγνοούσαν ακόµα
και την ύπαρξη της θάλασσας.
Όσο αυξάνεται το υψόµετρο τόσο µειώνονται οι θερµοκρασίες, το χειµερινό ψύχος
γίνεται περισσότερο έντονο και πληθύνονται οι ηµέρες κατά τις οποίες εµφανίζεται παγετός.
Περνώντας από ενδιάµεσες καταστάσεις, το κλίµα παύει πια να είναι Μεσογειακό. Εκτός από
αυτήν την καθ’ ύψος µεταβολή των κλιµατικών χαρακτηριστικών τους, τα βουνά της
Μεσογείου µεταβάλλουν τις συνθήκες ένθεν κι εκείθεν των ορίων τους. Τα βροχοφόρα
µέτωπα, που κινούνται µε ανατολική κυρίως κατεύθυνση, αδειάζουν το περιεχόµενό τους στα
δυτικά των πρώτων ορεινών όγκων που θα συναντήσουν µε αποτέλεσµα οι συνθήκες στα
ανατολικά τους να είναι σαφώς ξηρότερες. Η περίπτωση αυτή είναι χαρακτηριστική για την
Ιβηρική και τη Βαλκανική χερσόνησο και για την Ανατολία (ασιατικά παράλια της Τουρκίας)
και πολύ λιγότερο για την Ιταλική χερσόνησο, επιµήκη και στενή. Χαρακτηριστικά, στη νότιο
∆αλµατία, στο Τσέρκβιτσε (Crkvice), βρίσκεται το υγρότερο σηµείο τη Ευρώπης µε ετήσια

βροχόπτωση 4620 mm. Αντίθετα, στο εσωτερικό, στην κοιλάδα του Αξιού, η ετήσια
βροχόπτωση δεν ξεπερνάει τα 500 mm.
Έτσι, στη Μεσόγειο δεν θα βρούµε µόνο Μεσογειακό κλίµα. Θα βρούµε σειρά
κλιµατικών τύπων και κατά συνέπεια έναν τεράστιο πλούτο επιµέρους τύπων βλάστησης.
Κάποιοι απ’ αυτούς την χαρακτηρίζουν. Όµως οι άλλοι είναι εξίσου σηµαντικοί και πολύ
περισσότερο της προσδίδουν µια εκπληκτική ποικιλία που σηµαδεύει τη φυσιογνωµία και
επηρεάζει την ανθρωπογεωγραφία της.
Η βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο
Η βιοποικιλότητα εκφράζει όλη την ποικιλία οργάνωσης της ζωής, Μπορούµε να την
προσεγγίσουµε σε επίπεδο γονιδίων, σε επίπεδο ειδών, σε επίπεδο οικοσυστηµάτων και
τοπίου. Οι χώρες της Μεσογείου διαθέτουν τη “µερίδα του λέοντος” όσον αφορά τη συνολική
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά στοιχεία που
αφορούν στη βιοποικιλότητα σε επίπεδο φυτικών ειδών σε διάφορες χώρες, Μεσογειακές και
µη. Οι Μεσογειακές χώρες, ανεξαρτήτως µεγέθους, όχι µόνον διαθέτουν εξαιρετικά υψηλό
αριθµό φυτικών ειδών αλλά ταυτόχρονα περιλαµβάνουν πολυάριθµα ενδηµικά είδη - είδη που
δεν απαντούν πουθενά αλλού. Ούτως ή άλλως, από το σύνολο των ειδών που έχουν
καταγραφεί στις Μεσογειακές χώρες, τα µισά περίπου είναι ενδηµικά της Μεσογείου.
Πέραν του χλωριδικού πλούτου και η πανίδα παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά.
Στον Πίνακα 2 δίνονται στοιχεία για τη συνολική βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε επίπεδο
ειδών µεγάλων ταξινοµικών οµάδων, ο αριθµός των απειλούµενων µε εξαφάνιση και, για
λόγους σύγκρισης, στοιχεία για τη βιοποικιλότητα µιας Μεσογειακής χώρας, της Ελλάδας, η
οποία στο πλαίσιο του βιολογικά πλούσιου Μεσογειακού χώρου, χαρακτηρίζεται από
εντυπωσιακή βιοποικιλότητα, µε υψηλό αριθµό ενδηµικών ειδών.
Πίνακας 1. Συνολικός αριθµός ειδών ανώτερων φυτών και ενδηµικών σε Μεσογειακές και µη
χώρες
Χώρα
Αριθµός ειδών
Αριθµός ενδηµικών ειδών
Ελλάδα
4992*
742
Ιταλία
5598
712
Ισπανία
4916
941
Πολωνία
2300
3
∆ανία
1252
1
Ιρλανδία
950
0
Πηγή: World Conservation Monitoning Centre (WCMC)
* Με νεότερες εκτιµήσεις ο αριθµός αυτός ανέρχεται σε περίπου 6000 είδη
Πίνακας 2. Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης και η βιοποικιλότητας µιας Μεσογειακής χώρας,
της Ελλάδας
ΕΥΡΩΠΗ
Ταξινοµική
µονάδα

Αριθµός
ειδών

Αριθµός ειδών
απειλούµενων
µε εξαφάνιση
2542
15
26
11
14
28
120
120

ΕΛΛΑ∆Α
Αριθµός ειδών

Ανώτερα φυτά
13500
4992*
Θηλαστικά
184
110
Πουλιά
433
410
Ερπετά
107
50
Αµφίβια
58
16
Πεταλούδες
500
Βρύα
2500
Λειχήνες
5000
Μύκητες
20000
Πηγή: World Conservation Monitoning Centre (WCMC)
* Με νεότερες εκτιµήσεις ο αριθµός αυτός ανέρχεται σε περίπου 6000 είδη

Αριθµός
ενδηµικών
ειδών
742
2
0
7
2

Η σηµασία της περιοχής της Μεσογείου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο
πλαίσιο όχι µόνο της Ευρώπης αλλά και παγκοσµίως, είναι τεράστια. Πλην των ανωτέρω,

ενδεικτικά αναφέρουµε ότι α) το 80% των φυτικών ειδών που χρήζουν προστασίας, σύµφωνα
µε την Οδηγία περί Οικοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/ΕΕC), είναι Μεσογειακά, β)
29 είδη πουλιών που απαντούν στη Μεσόγειο απειλούνται παγκοσµίως µε εξαφάνιση και γ)
από τα 50 είδη αµφιβίων της Μεσογειακής περιοχής (σε σύνολο 58 της Ευρώπης) τα 27 είναι
ενδηµικά.
Τα κλιµατικά, τα γεωµορφολογικά αλλά και τα ανθρωπογεωγραφικά στοιχεία, πέραν
της ποικιλότητας των ειδών, οδηγούν και σε µια εντυπωσιακά µεγάλη ποικιλία οικοτόπων.
∆εν είναι υπερβολή αν πούµε ότι η Μεσογειακή περιοχή είναι ο βιολογικός παράδεισος της
Ευρώπης. Βασικές συνιστώσες του βιολογικού πλούτου και της ποικιλοµορφίας είναι α) η
γεωλογική ιστορία της Μεσογείου - από τις πλέον πολυτάραχες στον πλανήτη - που
επανειληµµένα οδήγησε σε αποµόνωση περιοχών, παλαιότερα συνδεδεµένων µεταξύ τους, ή
σε ανάδυση µεγάλων ορεινών όγκων, γεγονότα που κατέληξαν στην πολυσχιδή σηµερινή
µορφή του Μεσογειακού τοπίου αλλά και στην εµφάνιση νέων ειδών, β) η περιορισµένη
εξάπλωση των παγετώνων στα εδάφη της και γ) η ικανότητα διείσδυσης και ακόλουθης
συνεύρεσης ειδών διαφορετικής προέλευσης, κεντροευρωπαϊκών, ασιατικών, τροπικών και
υποτροπικών από τα εδάφη της Αφρικής. Πέρα από αυτά τα φυσικά φαινόµενα, η επί
χιλιετηρίδες έντονη ανθρώπινη παρουσία, που συνδυάστηκε µε την εµφάνιση µεγάλων
πολιτισµών (Αιγυπτιακός, Ελληνικός, Ρωµαϊκός, κλπ) έπαιξε και αυτή το ρόλο της στην
εµφάνιση της µεγάλης ποικιλοµορφίας που σήµερα αναγνωρίζουµε και καταγράφουµε.
Τα δάση της Μεσογείου
Η ποικιλία των δασών και των άλλων τύπων βλάστησης της Μεσογείου είναι µεγάλη.
Επίσης, είδη που τα απαρτίζουν ή και κυριαρχούν συνηθέστατα απαντούν µόνον στα εδάφη
ολόγυρά της και πουθενά αλλού στον πλανήτη. Ίσως, όµως, η πιο χαρακτηριστική εικόνα,
αυτή που σηµαδεύει την περιοχή, αυτή που θα συναντήσουµε στην καρδιά του Μεσογειακού
κλίµατος, όταν κανένα από τα κριτήρια που το ορίζουν δεν ξεπερνάει τα προσδιορισµένα
όρια, αλλά και µε τον άνθρωπο συµµέτοχο στην εξάπλωση και επικράτησή της είναι αυτή των
θάµνων, πάντα µε φύλλα επάνω τους. Ευωδιάζει ο τόπος από τα αρώµατα της µυρτιάς, του
δεντρολίβανου, της λεβάντας, της ρίγανης, του θυµαριού και ζωντανεύει από τα χρώµατα των
τρυφερών ετήσιων φυτών που ανθίζουν µαζικά την άνοιξη ή µετά τις πρώτες βροχές του
φθινοπώρου. Θάµνοι αείφυλλοι, χρώµατα κι αρώµατα είναι το βασικό στίγµα της Μεσογείου,
έτσι όπως την ξέρουµε σήµερα.
Θάµνοι που σχηµατίζουν τις αείφυλλες-σκληρόφυλλες διαπλάσεις (µακί) και τα
φρύγανα (οι χαµηλότεροι θαµνώνες) έχουν ευρύτατη εξάπλωση σε όλη τη Μεσογειακή
λεκάνη, όπου θα τους βρούµε µε διάφορα ονόµατα. Με το σηµερινό επίπεδο γνώσεών µας
και µε δεδοµένες τις ενίοτε διαφορετικές απόψεις των ερευνητών είναι δύσκολο να
διατυπωθεί σε ποιο βαθµό αυτές οι διαπλάσεις συνιστούν την αρχική βλάστηση ή εάν είναι
πάντα υποβαθµισµένες µορφές άλλων Μεσογειακών δασικών συστηµάτων. Θα πρέπει όµως
να σηµειωθεί ότι ανάλογη ήταν η κατάσταση ήδη από την κλασική αρχαιότητα. Ο Πλάτωνας
στον Κριτία “θρηνεί” για την υποβάθµιση των δασών και την απογύµνωση των εδαφών.
“Η Αττική, µε τους πράσινους λόφους και τις κοιλάδες της, ξεπερνούσε σε οµορφιά
όλες τις άλλες χώρες. Μετά την εποχή της Ατλαντίδας η καταστροφή των δασών και
η επακόλουθη διάβρωση κατάφεραν να αφήσουν µόνο τον σκελετό ενός άρρωστου
οργανισµού, µία και όλα τα εύφορα εδάφη καταστράφηκαν. Σήµερα, τα βουνά
χρησιµεύουν µόνο για να βρίσκουν τροφή οι µέλισσες. ∆εν είναι µακριά ο καιρός
που τα δάση της Αττικής προµήθευαν την ξυλεία για την κατασκευή των πιο
µνηµειωδών ναών” (Πλάτων, Κριτίας).
Το ίδιο και ο Πλίνιος
“...Ολόκληρα βουνά µετατράπηκαν σε βραχότοπους, µετά από την κοπή των
δέντρων...” (Πλίνιος, Φυσική Ιστορία).
Το ερώτηµα είναι πότε συντελέστηκαν αυτές οι αλλαγές. Πριν την τελευταία κλιµατική
µεταβολή που έφερε το Μεσογειακό κλίµα (περίπου 12.000 χρόνια πριν) ή µετά. Στο ερώτηµα
αυτό δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές εξάπλωσής τους, τόσο
τα µακί όσο και τα φρύγανα αποτελούν συστατικά ενός ιστορικού τοπίου, από την εποχή που
άρχισαν να υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες. Κι εκεί οφείλουµε να τα περισώσουµε ως στοιχεία

του παρελθόντος και του παρόντος µας, ως τµήµα όχι µόνο της βιολογικής µα και της
πολιτισµικής µας κληρονοµιάς (θα είχαµε δικαίωµα να ‘δασώσουµε’ σήµερα τις Κυκλάδες;).
Για την παρουσίαση των δασών της Μεσογείου θα χρησιµοποιήσουµε ξανά το
παράδειγµα των βουνών και θα τα παρακολουθούµε να µεταβάλλονται καθώς προχωράµε
από τους πρόποδες στην κορυφή. Κι αυτό για δύο κυρίως λόγους: Στην κλίµακα του
πλανήτη, µπορούµε να αποτυπώσουµε µεταβολές της βλάστησης καθώς προχωράµε από
τους τροπικούς στους πόλους, που συνδυάζονται µε τις κλιµατικές µεταβολές και κατεξοχήν
µε συνδυασµούς υγρασίας-θερµοκρασίας. Έτσι µιλάµε για διακριτές ζώνες βλάστησης, κατά
την οριζόντια διάσταση, συνδεόµενες µε το γεωγραφικό πλάτος. Αντίστοιχες ζώνες
βλάστησης διακρίνουµε καθ’ ύψος, στα ψηλά βουνά. Και µάλιστα, ενώ στην οριζόντια
διάσταση, κατά το γεωγραφικό πλάτος, θα πρέπει να διατρέξουµε εκατοντάδες χιλιόµετρα για
να διαπιστώσουµε αυτές τις αλλαγές, στα βουνά αρκούν µόλις µερικές εκατοντάδες µέτρα. Ο
δεύτερος λόγος είναι ότι σπανίζουν τα δάση στις πεδιάδες της Μεσογείου αφού τα γόνιµα
εδάφη τους έχουν προ πολλού αποδοθεί στη γεωργία.
Η σειρά µε την οποία θα παρουσιάζονται τα δασικά συστήµατα αντιστοιχεί αδρά
(αλλά όχι ξεχωριστά για κάθε κατηγορία) σε αύξηση του υψοµέτρου. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων, θα αποφύγουµε να δώσουµε υψοµετρικά όρια και τούτο διότι αυτά ποικίλλουν
ανάλογα µε το πού βρίσκεται το συγκεκριµένο βουνό. Αν βρίσκεται σε µεγάλο γεωγραφικό
πλάτος (στο νότο της Μεσογείου), οι κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατούν καθ’ όλη την
υψοµετρική του διαβάθµιση θα είναι περισσότερο ξηροθερµικές απ’ ότι σ’ ένα άλλο, στο
βορρά της Μεσογείου, και άρα τα όρια των επιµέρους δασικών συστηµάτων θα είναι
διαφορετικά. Επίσης, στο ίδιο βουνό, στο ίδιο υψόµετρο, θα βρούµε διαφορές από πλαγιά σε
πλαγιά. Στις νότιες, οι κλιµατικές συνθήκες είναι και πάλι περισσότερο ξηροθερµικές απ’ ότι
στις βόρειες και αυτό αντανακλάται και στα χαρακτηριστικά της επικρατούσας βλάστησης (η
τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο είναι υπεύθυνη γι αυτή τη διαφορά). Ακόµα, πέραν των
φυσικών φαινοµένων, και ο άνθρωπος µε τις δραστηριότητές του, ασκώντας επιλεκτική
πίεση, µπορεί να µεταβάλλει αυτά τα όρια, να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά των φυσικών
συστηµάτων, ή ακόµα και να τα οδηγήσει σε συνθήκες ερηµοποίησης, κατάσταση που
δυστυχώς έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στο Μεσογειακό περιβάλλον.
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι το Μεσογειακό τοπίο έχει χαρακτήρα µωσαϊκού. ∆εν θα
βρούµε σ΄αυτό αχανείς εκτάσεις ενός δασικού τύπου. Οι κλίµακες είναι µικρές. Κι ακόµα ότι
κατεξοχήν τα συστήµατα των χαµηλών υψοµέτρων, στις πεδιάδες, στους λόφους, στα βουνά
είναι συχνά υποβαθµισµένα, εξαιτίας κυρίως της υπερβόσκησης, και φυσικά συρρικνωµένα,
αφού τεράστιες εκτάσεις, όπου απλώνονταν στο µακρινό ή κοντινότερο παρελθόν,
αποψιλώθηκαν ή πέρασαν στην καλλιέργεια.
1. Φρύγανα (gariga)
Συνήθως, αδιάψευστο σηµάδι της παρουσίας τους η ευωδιά τους, από τους
αρωµατικούς θάµνους που συµµετέχουν στη σύνθεσή τους. Θυµάρια (Thymus), ρίγανες
(Origanum), φασκοµηλιές (Salvia), λεβάντες (Lavandula), τεύκρια (Teucrium), θρούµπες
(Satureja) και µαζί τους γαλατσίδες (Euphorbia), αµάραντα (Helichrysum), ασφάκες
(Phlomis), λαδανιές (Cistus), η αφάνα (Genista), η ασπαλαθιά (Callicotome villosa) η αστοιβή
(Sarcopoterium spinosum) κι από τα ποώδη, ο ασφόδελος (Asphodelus aestivus), η
σκυλοκρεµµύδα (Urginea maritima)
Στα ηλιοκαµένα εδάφη, στα άνυδρα νησιά, µόνο τα φρύγανα, που έτσι τα ονόµασε ο
Θεόφραστος, τα καταφέρνουν. Χαµηλοί και αραιοί θάµνοι µε µικρά φύλλα, συνήθως
χνουδωτοί, αποστρογγυλωµένοι και µε αγκαθωτά κλαδιά, συνθέτουν τη χαρακτηριστική
εικόνα των φρυγάνων. Γνώρισµά τους, ο εποχιακός διµορφισµός των περισσότερων από τα
ξυλώδη φυτά που τα συνθέτουν. Kυρίαρχη διαφορά είναι το µέγεθος των φύλλων: µεγάλα το
χειµώνα, που πέφτουν τέλος άνοιξης-αρχές καλοκαιριού, µικρά το καλοκαίρι, για να
εξοικονοµούν νερό. Σ’ αυτό το περιβάλλον, τα φύλλα δεν πέφτουν το φθινόπωρο - πέφτουν
το καλοκαίρι, τη δύσκολη εποχή. Στα φρύγανα θα βρούµε ένα µεγάλο αριθµό ετήσιων φυτών
- περίπου το 40% του συνόλου των ειδών των διαπλάσεων αυτών - που ξεπερνούν το
πρόβληµα του θερµού και άνυδρου καλοκαιριού “λαθροβιώνοντας” ως σπόροι (κι ως εκ
τούτου χωρίς καµιά απαίτηση για νερό). Συνεταίροι των φυτών στην αναπαραγωγή, τα
έντοµα-επικονιαστές, παρουσιάζουν κι αυτά µεγάλη ποικιλότητα.
2. Αείφυλλες-σκληρόφυλλες διαπλάσεις (µακί)

Ο όρος προσδιορίζει ένα µικτό σύστηµα που συνίσταται κυρίως από υψηλούς
θάµνους (όταν δεν είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένο), αείφυλλους και βαθύρριζους
(υποχρεωτικός ο συνδυασµός, αφού για να διατηρήσουν το φύλλωµά τους κατά το άνυδρο
καλοκαίρι θα πρέπει να βρίσκουν νερό βαθιά µέσα στο έδαφος), όπου πολλά διαφορετικά
είδη διαµορφώνουν τον ανώτερο όροφο της βλάστησης. Ανάµεσά τους ανήκουν η αγριελιά
(Olea europaea), η χαρουπιά (Ceratonia siliqua), η µυρτιά (Myrtus communis), η δάφνη
(Laurus nobilis), το σχίνο (Pistacia lentiscus), η κοκκορεβιθιά (Pistacia terebinthus), η
γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), κουµαριές (Arbutus), φιλλυρέες (Phillyrea), άρκευθοι
(Juniperus), ρείκια (Erica), φυσικά αειθαλείς βαλανιδιές αλλά και µερικά φυλλοβόλα, όπως η
όµορφη κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), που βγάζει τα ροδόχροα λουλούδια της πριν τα
φύλλα, δηλώνοντας τον ερχοµό της άνοιξης. Εκτεταµένα σε όλο το µήκος και το πλάτος του
Μεσογειακού χώρου, τα µακί παρουσιάζουν σύνθεση που ποικίλλει κατά τόπους. Η γενική
τους φυσιογνωµία και δοµή, ωστόσο, δεν αφήνει περιθώρια λάθους, όπου κι αν βρίσκεται
κανείς.
3. Αείφυλλα δάση χαµηλών υψοµέτρων
Εξαπλώνονται σε σχετικά χαµηλά υψόµετρα, σπάνια πάνω από τα 1000 m. ∆ύο
βασικοί τύποι εντάσσονται σ΄αυτήν την κατηγορία α) δάση στα οποία επικρατούν θερµόφιλα
κωνοφόρα και β) τα δάση στα οποία επικρατούν αείφυλλες βαλανιδιές.
α) Από τα δάση θερµόφιλων κωνοφόρων, µεγάλη εξάπλωση παρουσιάζει αυτό της
χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis), σε ασβεστολιθικά κυρίως εδάφη. Τη µέγιστη διάδοσή
του την έχει στην Ελλάδα. Φθάνει µέχρι την Ιβηρική χερσόνησο, στις ανατολικές περιοχές των
βουνών της Καταλονίας, στην Ανδαλουσία, διεισδύοντας εσωτερικά µέχρι την κοιλάδα του
Έβρου, του Τάγου και του Γουαδαλκιβίρ. Στην Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και
στη Θράκη αντικαθίσταται από την τραχεία πεύκη (Pinus brutia). Στην Κρήτη - και σε
µικρότερο βαθµό σε άλλα Ελληνικά νησιά, όπως η Σύµη, η Ρόδος, η Κως - απαντούν επίσης
φυσικά δάση κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens), είδος της ανατολικής Μεσογείου.
Γνωστά ήδη από την αρχαιότητα εξαιτίας της πολύτιµης ξυλείας τους, ελάχιστα φυσικά δάση
έχουν αποµείνει σήµερα. Αντίθετα, γίνεται εκτεταµένη δεντροφύτευση του είδους στα
κοιµητήρια, ως σύµβολο πένθους, ή και στα χωράφια, όπου παίζει το ρόλο ανεµοφράκτου.
Η κουκουναριά (Pinus pinea), µε τη χαρακτηριστική σαν οµπρέλα µορφή της, είναι
είδος που προτιµά αµµώδη ή χαλικώδη εδάφη και εντοπίζεται στις παραλίες και στους
παράκτιους λόφους. Σήµερα, η εξάπλωσή της υποχωρεί µπροστά στην έντονη τουριστική
πίεση καθώς οι ανάγκες της (αµµουδερά εδάφη) συχνά επικαλύπτονται µ΄αυτές των
τουριστών. Στην Ελλάδα, η πιο γνωστή περιοχή εµφάνισής της είναι στο νησί της Σκιάθου.
Εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο, στις ακτές του Τυρρηνικού πελάγους και σποραδικά στις
ακτές της Αδριατικής, στη Σικελία, στη Σαρδηνία, στην Προβηγκία, ενώ τη µέγιστη ανάπτυξη
της την έχει στην Ιβηρική χερσόνησο (Ανδαλουσία, Λουσιτανία, Καστίλη, Καταλονία, Μάντσα,
Κορδιλιέρες).
Το θαλασσόπευκο (Pinus maritima) είναι είδος της δυτικής Μεσογείου. Στην Ελλάδα,
θα το βρούµε µόνο σε αναδασώσεις. Εξαπλώνεται στην Ιβηρική χερσόνησο, στη νότιο
Γαλλία, στην Κορσική, στη Σικελία και στη βορειοδυτική Ιταλία, κυρίως σε πυριτικά εδάφη.
Θερµόφιλα είδη αρκεύθων (Juniperus) επίσης σχηµατίζουν δασικά συστήµατα. Τα J.
phoenicea και J. oxycedrus, εξαπλωµένα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, συµµετέχουν στη δοµή
των αείφυλλων-σκληρόφυλλων διαπλάσεων και στον υπόροφο δασών άλλων κωνοφόρων.
Τα δάση των Μεσογειακών κωνοφόρων συνηθέστερα (αλλά όχι πάντα) είναι αµιγή,
γεγονός που σηµαίνει ότι ο δεντρώδης όροφος της βλάστησης συνίσταται από ένα µόνο
δασικό είδος. Στην περίπτωση των µικτών, ο δεντρώδης όροφος µπορεί να αποτελείται από
περισσότερα του ενός κωνοφόρα ή από κωνοφόρα και πλατύφυλλα (κυρίως βαλανιδιές).
Στον κατώτερο, θαµνώδη υπόροφο, συνυπάρχουν διαφορετικά είδη θάµνων, πολλά εκ των
οποίων συνιστούν τις διαπλάσεις των αείφυλλων-σκληρόφυλλων (µακί) και των φρύγανων.
β) Το γένος Quercus (βαλανιδιά) αντιπροσωπεύεται στη Μεσόγειο από µεγάλο
αριθµό ειδών. Μόνον τέσσερα, όµως, είναι αείφυλλα: η αριά (Q. ilex), το πουρνάρι (Q.
coccifera), η φελλώδης βαλανιδιά (Q. suber) και η ενδηµική της Κύπρου, Q. alnifolia. Η αριά
εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο µε µεγαλύτερη αφθονία στο κεντροδυτικό τµήµα της. Το
πουρνάρι εµφανίζεται µε µεγαλύτερη αφθονία στο ανατολικό τµήµα της - αλλά
χαρακτηριστικά απόν στο πλείστο της Ιταλικής χερσονήσου, ενώ η φελλώδης βαλανιδιά είναι
είδος της κεντροδυτικής Μεσογείου - απούσα στην Ελλάδα. Πολύ σπάνια τα είδη αυτά
σχηµατίζουν αµιγή δάση. Συνηθέστατα, στον ανώτερο όροφο συµµετέχουν κι άλλα αείφυλλα
ή φυλλοβόλα είδη, ανάµεσά τους και φυλλοβόλες ή ηµιφυλλοβόλες βαλανιδιές. Το πυκνό

φύλλωµα αυτών των δασών αφήνει λίγο φως να περάσει. Γι αυτό εδώ θα συναντήσουµε
πολλά αναρριχητικά φυτά, όπως την κληµατίδα (Clematis), το σπαράγγι (Asparagus
acutifolius), τριανταφυλλιές (Rosa) και κυρίως τον αρκουδόβατο (Smilax aspera). Στο
χαµηλότερο, ποώδη όροφο, θα βρούµε φιδόχορτα (Αrum), ορχιδέες (Orchis, Ophrys), βιόλες
(Viola), κυκλάµινα (Cyclamen), φθινοπωρινά ή ανοιξιάτικα.
4. Μικτά φυλλοβόλα δάση
Καθώς ο Μεσογειακός χειµώνας γίνεται λίγο πιο βαρύς και το Μεσογειακό καλοκαίρι
πιο σύντοµο (ανεβαίνοντας υψοµετρικά ή στο εσωτερικό των Μεσογειακών χερσονήσων) η
κυριαρχία της αειφυλλίας υποχωρεί. Και πάλι οι βαλανιδιές, φυλλοβόλες αυτή τη φορά,
περισσότερο ή λιγότερο θερµόφιλες, είναι ανάµεσα στα κυρίαρχα είδη, όπως η Q. pubescens,
Q. macrolepis, Q. cerris, Q. frainetto, Q. canariensis, Q. pyrenaica, Q. faginea, Q. trojana, Q.
dalechampii, Q. petraea, Q. robur. Άλλες µε µικρότερη, άλλες µε µεγαλύτερη εξάπλωση στη
Μεσογειακή λεκάνη, διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή ή από χώρα σε χώρα, αφού
πλήθος παράγοντες (εξελικτικοί, βιογεωγραφικοί, οικολογικοί) ελέγχουν το πού θα εµφανιστεί
τι. Kαι µαζί τους, άλλα φυλλοβόλα (αλλά κι αείφυλλα) είδη, σε συνδυασµούς περισσότερο ή
λιγότερο κοινούς στις διάφορες περιοχές της Μεσογείου, όπως σφεντάµια (Acer), τρικοκκιές
(Crataegus), γαύροι (Carpinus), όστριες (Ostrya), φλαµουριές (Tilia), φτελιές (Ulmus), µελιές
(Fraxinus), λεπτοκαρυές (Corylus), καρυδιές (Juglans regia), καστανιές (Castanea sativa),
αρκουδοπούρναρα (Ilex aquifolium), αλλά και αναρριχητικά, όπως η άγρια µορφή του
αµπελιού (Vitis vinifera). Να σηµειώσουµε πως στην Ισπανία και Ιταλία, η παρουσία της
καστανιάς, παρότι πολύ κοινή, πιθανόν να οφείλεται σε εισαγωγή της από τη νοτιοανατολική
Ευρώπη και στην ακόλουθη µακραίωνη, εκτεταµένη της καλλιέργεια.
Τα πλουσιότερα σε είδη µικτά φυλλοβόλα δάση βρίσκονται στην Ιταλία και στην
Ελλάδα. Τα αντίστοιχα δάση της Ιβηρικής παρουσιάζουν µικρότερη ποικιλία αφού
απουσιάζουν τελείως από τη χερσόνησο πολλά φυλλοβόλα της κεντρικής και ανατολικής
Μεσογείου.
5. Ορεινά κωνοφόρα
Η υποχώρηση της αειφυλλίας δεν είναι η µόνη λύση όταν συντοµεύει το Μεσογειακό
καλοκαίρι, όταν οι βροχοπτώσεις δεν είναι τόσο ανοµοιόµορφα κατανεµηµένες και κυρίως
όταν οι χειµώνες γίνονται πιο κρύοι - όταν, δηλαδή, µεγαλώνει το υψόµετρο. Μία οµάδα
αείφυλλων είναι καλά προσαρµοσµένη σ΄αυτές τις συνθήκες: τα ορεινά κωνοφόρα ελατοδάση, πευκοδάση, δάση αρκεύθου, δάση κέδρων.
Χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής είναι τα ενδηµικά της Μεσογείου έλατα και
µάλιστα µε εξάπλωση περιορισµένη σε µία µόνο χώρα. Στην Ελλάδα, κυρίαρχο είναι το
κεφαλλονίτικο (Abies cephalonica), που διασταυρούµενο µε το Ευρωπαϊκό, λευκό έλατο (Α.
alba) δίνει το υβρίδιο, A. borisii-regis, µε εξάπλωση κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου. Το
ενδηµικό της Ιταλίας, Α. nebrodensis, σήµερα δεν υπάρχει παρά σε µικρές συστάδες στη
Σικελία, ενώ το Α. pinsappo, ενδηµικό της Ισπανίας, εντοπίζεται κυρίως στην Ανδαλουσία.
Η µαύρη πεύκη (Pinus nigra) είναι είδος της νότιας Ευρώπης. Προς βορρά φθάνει
µέχρι την Αυστρία και ανατολικά µέχρι το Νότιο Καύκασο. Είναι είδος που χαρακτηρίζεται
από µεγάλη ποικιλότητα στα επιµέρους γνωρίσµατά του. ∆ιακρίνονται µια σειρά υποείδη, µε
σαφώς µικρότερα όρια εξάπλωσης. Στην Ελλάδα απαντά το υποείδος pallasiana, στην
Ισπανία το ενδηµικό υποείδος salzmannii, στην Κορσική, στην Καλαβρία και στη Σικελία το
υποείδος laricio.
Οι κέδροι (Cedar atlantica, C. libani) σχηµατίζουν φυσικά δάση µόνον εκτός
Ευρώπης, στα βουνά του νότου της Μεσογειακής λεκάνης (Λίβανος, Αλγερία, Μαρόκο). Η
παρουσία τους στην Ευρώπη είναι πάντα προϊόν δεντροφύτευσης. Στην Ελλάδα, συχνά
δηµιουργείται σύγχυση, δεδοµένου ότι η κοινή ονοµασία για τα είδη Juniperus είναι κέδρα
(άρκευθος είναι η πιο λόγια εκδοχή).
Εκτεταµένα δάση αρκεύθων συναντώνται στα υψηλά οροπέδια της Ισπανίας και σε
µερικές κορυφές της Ελλάδας µε χαρακτηριστική την αραιή διάταξη των δέντρων. Τα είδη
αρκεύθου είναι πολύ ανθεκτικά και µπορούν να επιβιώσουν κάτω από πολύ δυσµενείς
εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες. Στην Ελλάδα, η άρκευθος η δύσοσµος (J. foetidissima)
αποτελεί το δοσοόριο σε ορισµένες κορυφές ενώ στην Ισπανία πολύ διαδεδοµένη είναι η J.
thurifera. Και τα δύο είδη συµµετέχουν και στη δοµή δασών πεύκης ή ελάτης.
6. ∆άση οξιάς

Ανεβαίνοντας ακόµα περισσότερο υψοµετρικά, βρισκόµαστε σ΄ένα κλιµατικό τύπο
που παύει να είναι Μεσογειακός. Eκεί συναντούµε δάση που έχουν πολλές οµοιότητες µε τα
δάση της κεντρικής Ευρώπης, όπου η κρίσιµη εποχή του έτους είναι ο δριµύς χειµώνας και
όπου βροχοπτώσεις υπάρχουν αρκετές και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το δάσος της οξιάς
(Fagus orientalis F. moesiaca, στην Ελλάδα, F. sylvatica, στις άλλες χώρες) είναι ένας από
αυτούς τους τύπους. Η οργάνωση του φυλλώµατος της οξιάς επιτρέπει µικρή διείδυση του
φωτός. Έτσι τα δάση της χαρακτηρίζονται από απουσία φωτός και κατά συνέπεια πολύ λίγο
αναπτυγµένους τους χαµηλότερους ορόφους της βλάστησης, το θαµνώδη και τον ποώδη. Οι
οξιές µπορεί να δηµιουργήσουν αµιγή δάση. Συνηθέστερα, ωστόσο, θα βρούµε µικτά δάση µε
άλλα φυλλοβόλα ή µε κωνοφόρα. Σε αρκετά βουνά, κατεξοχήν της Ιταλίας, η οξιά αποτελεί το
δασοόριο. Στην Ελλάδα η γεωγραφική της εξάπλωση δεν επεκτείνεται χαµηλότερα από την
κοιλάδα του Σπερχειού. Άρα οξιά δε θα βρούµε στην Πελοπόννησο και Κρήτη όσο ψηλά κι αν
είναι τα βουνά.
7. ∆άση ψυχρόβιων κωνοφόρων
Στα µεγάλα υψόµετρα, µακράν των ορίων του Μεσογειακού κλίµατος, εκτός από την
οξιά θα συναντήσουµε και τα δάση των ψυχρόβιων κωνοφόρων. Σ’ αυτά επικρατούν η δασική
πεύκη (P. sylvestris), που απαντά σε όλη τη Μεσογειακή λεκάνη και µπορεί να κατέβει και σε
χαµηλότερα υψόµετρα, το ρόµπολο (Pinus heldreichii) στην Ελλάδα, το P. cembra στην
Ιταλία (µε ευρύτερη εξάπλωση στην κεντρική Ευρώπη), το P. uncinata στα Πυρηναία, η
ερυθρελάτη (Picea), το µοναδικό φυλλοβόλο κωνοφόρο Larix (L. decidua, στην Ιταλία). Στη
ζώνη αυτή κατεξοχήν θα συναντήσουµε και σηµύδες (Betula), το µοναδικό δέντρο που
αντέχει στο δριµύ περιβάλλον των µεγάλων υψοµέτρων (ή του µικρού γεωγραφικού πλάτους)
και δεν ανήκει στην κατηγορία των κωνοφόρων. Πλέον διαδεδοµένη είναι η κοινή (Β.
pendula). Στην Ιβηρική χερσόνησο εξαπλώνεται επίσης η ενδηµική, B. celtiberica.
Πάνω από τη ζώνη που σχηµατίζουν αυτά τα δάση παύουν πια να υπάρχουν δέντρα.
Υπάρχουν τα αλπικά λιβάδια µε χαµηλά ποώδη φυτά, αφού οι εκτεθειµένοι οφθαλµοί των
υψηλών δέντρων και θάµνων ξεραίνονται και µαζί τους ολόκληρο το φυτό κάτω από τη
δριµύτητα των χειµερινών συνθηκών (ισχυροί άνεµοι, θερµοκρασίες πολύ κάτω του µηδενός).
Μόνο τα χαµηλά φυτά που τα καλύπτει το χιόνι επιβιώνουν καθώς τα µονώνει από το
υπόλοιπο περιβάλλον διατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία στους µηδέν βαθµούς. Και
λουλουδίζουν το καλοκαίρι και γρήγορα καρπίζουν ολοκληρώνοντας σε σύντοµο διάστηµα
τον κύκλο της ζωής τους, όταν τα χιόνια δεν υπάρχουν πια.
8. Παρόχθια δάση
Εκτός από αυτές τις ζώνες βλάστησης που συνδέονται µε το υψόµετρο, υπάρχει και
µια άλλη κατηγορία δασών που η παρουσία τους οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία
νερού. Είναι τα παραποτάµια φυλλοβόλα δάση που καταλάµβαναν µεγάλες εκτάσεις στο
µακρινό παρελθόν. Ελάχιστα τέτοια φυσικά δάση έχουν αποµείνει σήµερα και συνήθως
αποτελούν µικρούς θύλακες. Στη µη υποβαθµισµένη τους µορφή χαρακτηρίζονται από
χλωριδικό πλούτο. Περιλαµβάνουν φυλλοβόλα δέντρα και θάµνους που περιβάλλονται από
αναρριχητικά φυτά, έχουν πλούσιο ποώδη υπόροφο και προσφέρουν δροσιά στον επισκέπτη
καταµεσής του ζεστού Μεσογειακού καλοκαιριού. Λεύκες (Populus), ιτιές (Salix), φτελιές
(Ulmus), σκλήθρα (Alnus), φλαµουριές (Tilia) πλατάνια (Platanus) είναι τα κυρίαρχα είδη. Το
πλατάνι είναι το πιο χαρακτηριστικό είδος των παρόχθιων δασών της Ελλάδας αλλά
ταυτόχρονα και σηµείο αναφοράς κάθε σχεδόν χωριού της, φυτεµένο στην κεντρική πλατεία.
Στις νοτιότερες και πιο άγονες περιοχές των Μεσογειακών χωρών, η κοίτη παραµένει
ξερή στο µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου. Σ’ αυτούς τους χειµάρρους θα βρούµε να
επικρατούν βαθύρριζοι θάµνοι, πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnuscastus), που αντέχουν τη µεγάλη δύναµη του νερού το χειµώνα όταν η κοίτη γεµίζει. Η
πικροδάφνη είναι ο πιο χαρακτηριστικός από αυτούς. Ολάνθιστη το καλοκαίρι δείχνει το
δρόµο του νερού.
9. Τροπική βλάστηση
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δασών της Μεσογείου αξίζει να αναφερθούµε
και στο φοινικόδασος του Βάι στην Κρήτη (αν και υπολείµµατα φοινικοδάσους υπάρχουν και
σε άλλες περιοχές του νησιού). Ο φοίνικας αυτός, Phoenix thophrasti, είναι ενδηµικός της
Ελλάδας και το φοινικόδασος το µοναδικό εντός των ορίων της Ευρώπης.

Συνοψίζοντας την παρουσίαση των δασικών τύπων της Μεσογείου µπορούµε να
τους οµαδοποιήσουµε σε τρεις αδρές κατηγορίες µε βάση το υψόµετρο (και κατ’ αντιστοιχία
το κλίµα). Στο ένα άκρο, χαµηλά, εντός των στενών ορίων του Μεσογειακού κλίµατος θα
εντάξουµε τα φρύγανα, τα µακί και τα αείφυλλα δάση των χαµηλών υψοµέτρων. Στο άλλο
άκρο, ψηλά, εκτός των ορίων τους Μεσογειακού κλίµατος, τα δάση οξιάς και τα δάση των
ψυχρόβιων κωνοφόρων. Ενδιάµεσα, τα µικτά φυλλοβόλα δάση - περισσότερο ή λιγότερο
θερµόφιλα - και τα ορεινά Μεσογειακά κωνοφόρα. Χρειάζεται όµως να τονίσουµε ότι οι
καταστάσεις στη φύση πολύ σπάνια µεταβάλλονται απότοµα (όταν δεν επεµβαίνει ο
άνθρωπος). Έτσι, δεν θα βρεθούµε ξαφνικά από την καρδιά ενός συστήµατος στην καρδιά
ενός άλλου. Στα σηµεία συνάντησης των διαφορετικών τύπων δηµιουργούνται µίξεις µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον (οικοτόνοι) που συνδυάζουν στοιχεία και των δύο γειτονικών
καταστάσεων και αποτελούν πολύπλοκα και πιο ποικίλα περιβάλλοντα.
Μεσογειακοί πολιτισµοί και δάση: πριν από την Ιστορία µέχρι σήµερα
Ο σεβασµός µε τον οποίο αντιµετώπιζαν οι πρώτοι Μεσογειακοί πολιτισµοί τα δάση
γίνεται εµφανής από τη σύνδεση που υπήρχε ανάµεσα σ΄αυτά, τους θεούς και τους ηµιθέους
τους. Ιερά δάση, τα άλση, αφιερωµένα στους θεούς, προστατεύονταν από κάθε κίνδυνο. Ο
Ηρακλής, λέει η παράδοση, δηµιούργησε στην Ολυµπία ένα από τα πιο γνωστά άλση της
αρχαιότητας, την Αλτι, αφιερωµένο στον πατέρα του, το ∆ία. Η δρυς (βαλανιδιά) ήταν κι αυτή
αφιερωµένη στο ∆ία, τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων, και στο µαντείο της ∆ωδώνης
- αρχαιότερο αυτού των ∆ελφών - οι χρησµοί δίνονταν από τα θροΐσµατα και την κίνηση των
φύλλων της. Η δάφνη, το µυρωδάτο δέντρο, σύµβολο νίκης, δόξας και τιµής, ήταν
αφιερωµένη στον Απόλλωνα. Τα φύλλα της χρησιµοποιούσε η Πυθία για να δώσει τους
χρησµούς της. Και η άλλη µυρωδάτη, η µυρτιά, σύµβολο οµορφιάς και νεότητας, ήταν
αφιερωµένη στην Αφροδίτη, αφού αυτή έκρυψε τη γυµνή οµορφιά της θεάς, όταν αναδύθηκε
από τη θάλασσα, στην Πάφο. Άπειρες τέτοιες συνδέσεις θα βρούµε ανατρέχοντας στους
ελληνικούς µύθους.
Μετά τους µύθους ήρθαν οι θεµελιωτές της σύγχρονης φυσικής επιστήµης. Ο
πατέρας της βοτανικής, ο Θεόφραστος (372-287), στο σωζόµενο σύγγραµµά του “Περί
Φυτών Ιστορίαι” διαµορφώνει τις βασικές αρχές αυτής της επιστήµης και δίνει περιγραφές
450 φυτών - πώς διακρίνονται, πώς αναπαράγονται, ποιες οι αρρώστιες τους, ποιες οι
χρήσεις τους. Ο ρωµαίος ∆ιοσκουρίδης (1ος αιώνας µ.Χ.) στο ‘Περί Ύλης Ιατρικής’
σύγγραµµά του δίνει περιγραφές για 506 είδη φυτών µαζί µε τις φαρµακευτικές τους ιδιότητες
και χρήσεις. Ο Στράβων κι ο Παυσανίας στις γεωγραφικές τους περιγραφές µας δίνουν
άπειρες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του τοπίου της αρχαιότητας. Κι οι πασίγνωστοι
λατίνοι συγγραφείς, Βιργίλιος και Οβίδιος, στα έργα τους περιλαµβάνουν ιστορίες γύρω από
τη φύση µε σαφείς αναφορές στα δάση.
Αν ανατρέξουµε σε χρόνους προϊστορικούς θα βρούµε τον άνθρωπο κυνηγό και
συλλέκτη. Ελάχιστος ο πληθυσµός, ασήµαντες οι αλλαγές που µπορούσε να επιφέρει στο
χώρο. Το χάραµα της ιστορίας έρχεται µε την επινόηση της γεωργίας, τη νεολιθική
επανάσταση, που άρχισε πριν από 10.000 χρόνια περίπου. Αναπτύχθηκε συγχρόνως σε
πολλές εστίες προωθώντας τα δηµητριακά, τα οπωροφόρα δέντρα, τα κατοικίδια ζώα, τα
εργαλεία της, τη µόνιµη εγκατάσταση σε συγκροτηµένους οικισµούς. Γεννήθηκε στα υψίπεδα
αλλά τα επιτεύγµατά της θα συσσωρευτούν στην πεδιάδα, δίπλα στο νερό των ποταµών, στη
Μεσοποταµία και στην Αίγυπτο. Όταν τα ποταµόπλοια εκτεθούν στους κινδύνους του
αλµυρού νερού, η Μεσόγειος θα ζωντανέψει. Όµως, αυτή η ζωντάνια της θάλασσας θα
πληρωθεί ακριβά, µε τίµηµα τα δάση της γης που την περιβάλλει. Τεράστιες οι απαιτήσεις σε
ξυλεία κατάλληλη για τη ναυπηγική - κυρίως κωνοφόρων (έλατα, πεύκα, κυπαρίσσια, κέδρα,
άρκευθοι). Τεράστιες οι απαιτήσεις και για άλλα τεχνικά έργα - υπολογίζεται πως χρειάστηκαν
12.000 κορµοί δέντρων για να φτιάξει ο Ξέρξης γέφυρα και ν’ αποβιβάσει τα στρατεύµατά του
στην εκστρατεία του εναντίον της Ελλάδας. Τεράστιες οι απαιτήσεις και για καυσόξυλα.
Η κατανάλωση ξυλείας για το λιώσιµο των µετάλλων άρχισε ήδη από την 3η π.Χ.
χιλιετηρίδα. Τα ξύλα που χρησιµοποιούνταν ήταν κυρίως ρείκια, κουµαριές, σχίνα, όλα ξύλα
των αείφυλλων-σκληρόφυλλων διαπλάσεων. ∆άση ολόκληρα θυσιάστηκαν στα
καρβουνοκάµινα. Ένα από τα αίτια του κλεισίµατος των αρχαίων µεταλλείων του Λαυρίου
ήταν και η ολοκληρωτική αποψίλωση των δασών της περιοχής. Η κεραµική είχε κι αυτή
υψηλές απαιτήσεις σε ξύλο, αφού στους φούρνους για το ψήσιµο απαιτούνταν θερµοκρασίες
κοντά στους 1000 βαθµούς.

Εντυπωσιακές είναι και οι περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων για τις φωτιές των
δασών. Επανειληµµένα ο Όµηρος αναφέρει φωτιές που µε τους δυνατούς ανέµους
κρατούσαν για χρόνια καίγοντας τα πάντα στο πέρασµά τους. Οι πληροφορίες των αρχαίων
συγγραφέων είναι σαφείς. Η αλλαγή του τοπίου, η υποβάθµιση και καταστροφή των δασών
άρχισε πολύ νωρίς.
Οι πρώτοι πολιτισµοί της Μεσογείου αναπτύχθηκαν στα ανατολικά της κι εκεί
ξεκίνησε η “αποδάσωση”- το τίµηµα. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο Στράβων, στα δυτικά, στη
χερσόνησο της Ιβηρικής, υπήρχαν πλούσια, πυκνά δάση µε γιγαντιαία δέντρα. Το ίδιο και
στην Ιταλία. Έτσι, ο Αλκιβιάδης, υπερασπίζοντας την εκστρατεία κατά της Σικελίας, προέβαλε
ως βασικό στόχο τον έλεγχο της ναυπηγικής ξυλείας της Ιταλίας.
Και φυσικά µεγάλες εκτάσεις, πρώην δασωµένες, έπρεπε να περάσουν στην
καλλιέργεια ώστε να τραφεί ο πληθυσµός. Καλλιέργειες στις πλαγιές των βουνών, στις
αναβαθµίδες, όπου το γεµάτο πέτρες χώµα, µε ατέλειωτη, κοπιαστική δουλειά, έπρεπε να
καθαριστεί και να συγκρατηθεί για να µην κυλήσει. Η µεγάλη καλλιέργεια στις πεδιάδες (µε
την απαραίτητη προηγούµενη αποψίλωση των δασών) ήρθε πολύ αργότερα αφού συνήθως
ήταν αφιλόξενες, µε λιµνάζοντα νερά και την ελονοσία να µαστίζει. Μόνο τον 15ο αιώνα θα
αρχίσει η αποξήρανση των ελών του Ροδανού. Στην Τοσκάνη, όλα τα χωριά κι οι πόλεις ήταν
σκαρφαλωµένα στις ράχες των λόφων. Η Πίζα κι η Φλωρεντία, θα εµφανιστούν πολύ
αργότερα, στους Ρωµαϊκούς χρόνους, και τα έλη θα παραµείνουν µια µόνιµη απειλή για τη
Φλωρεντία ακόµα και µετά το 16ο αιώνα. Αντίστοιχα, τα εγγειοβελτιωτικά έργα στο δέλτα του
Ισπανικού Έβρου θα τελειώσουν µόλις στις παραµονές του Β’ Παγκόσµιου πολέµου.
Μετά τους κλασικούς χρόνους, οπότε είχαν ήδη συντελεστεί οι µεγάλες αλλαγές του
τοπίου και οι πρώτες απώλειες δασών, οι ανάγκες πλήθυναν. Η κύρια δραστηριότητα, όµως,
που κατεξοχήν αντλούσε και σπαταλούσε τους δασικούς πόρους ήταν η ναυπηγική. Οι
µεγάλοι στόλοι των Μεσογειακών δυνάµεων, του Βυζαντίου, των Οθωµανών, των µεγάλων
ναυτικών κρατών της Γένοβας και της Βενετίας αλλά και οι πολυπληθείς πειρατικοί στολίσκοι,
όλοι µεγάλωσαν σε βάρος των δασών.
Σηµαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση των δασών είχε η κατάλυση της ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας και µαζί µ΄αυτήν των κανόνων δικαίου και του σεβασµού τους. Τα δάση
πέρασαν πλέον στην πλήρη δικαιοδοσία των τοπικών αρχόντων. Προσπάθειες που
επανειληµµένα έγιναν στην Ιταλία (κυρίως µετά τον 15ο αιώνα) για διαµόρφωση και
εφαρµογή νόµων σχετικών µε τα δάση και έλεγχο των δραστηριοτήτων είχαν πολύ
περιορισµένα αποτελέσµατα. Εξαίρεση αποτελούν τα κράτη της Βενετίας και της Φλωρεντίας.
Μέχρι την παρακµή της, η Βενετία είχε µια σταθερή δασική πολιτική και κατάφερε να
διατηρήσει αρκετά από τα φυσικά δάση που βρίσκονταν στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Η
περίπτωση της Φλωρεντίας είναι διαφορετική καθώς το κυρίαρχο µέληµα δεν ήταν η
προστασία των φυσικών δασών αλλά η δηµιουργία άλλων, κατάλληλων για συγκεκριµένη
χρήση. Έτσι, τα φυλλοβόλα δάση των βουνών της Τοσκάνης αντικαταστάθηκαν µε φυτείες
ελάτων - που διασώθηκαν µέχρι τις µέρες µας - αφού έλατα χρειάζονταν για τα καράβια του
στόλου της.
Πέραν αυτών των δύο εξαιρέσεων, που αντιπροσωπεύουν δύο τελείως διαφορετικά
συστήµατα δασικής πολιτικής, η συνολική κατάσταση στην Ιταλία είναι ανάλογη της Γένοβας,
της άλλης µεγάλης ναυτικής δύναµης. Ο Στράβων την περιγράφει ως ναυπηγικό κέντρο και
κύρια αγορά ξυλείας της Ιταλίας. Στα µέσα του 19ου αιώνα η ενδοχώρα της αποτελείται από
απογυµνωµένα βουνά. Στη συνολική µείωση των δασών της Ιταλίας συνέβαλε δραστικά και ο
ανταγωνισµός των ναυτικών δυνάµεων της Αγγλίας και της Γαλλίας, οι οποίες αντλούσαν τη
ναυπηγική τους ξυλεία κατεξοχήν από τα εδάφη αυτής της χώρας.
Η περίπτωση της Ιταλίας δεν είναι η µοναδική στη Μεσόγειο. Η Ισπανική αρµάδα,
στην εποχή της δόξας της (16ος αιώνας), διέθετε 2000 πολεµικά πλοία άνω των 1000 τόνων,
µε διάρκεια ζωής 15-20 χρόνια. Για να δηµιουργηθεί χρειάστηκε να θυσιαστούν 120.000
εκτάρια από τα καλύτερα δάση της χώρας. Η εξάντληση των δασών της Ιβηρικής ήταν το
κόστος της ναυτικής της υπεροχής. Η δασική νοµοθεσία, που στην περιοχή αυτή της
Μεσογείου υπήρχε ήδη από το 14ο αιώνα, δεν ήταν ικανή να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί η χρονολογία 1812, οπότε όλοι οι µέχρι τότε περιορισµοί που
απέβλεπαν στην προστασία των δασών έπαψαν να ισχύουν για όλες - και ήταν πολλές - τις
ιδιωτικές εκτάσεις. Η µαζική αποψίλωση δασών που ακολούθησε δεν είχε προηγούµενο µε
αποτέλεσµα η χώρα να υποστεί στη συνέχεια σειρά καταστρεπτικών πληµµύρων. Επιπλέον,
ο πλούτος της Καστίλης και γενικότερα της Ισπανίας οφειλόταν κατά µεγάλο µέρος και στα
εκατοµµύρια των αιγοπροβάτων που εκτρέφονταν και τα οποία συνέβαλαν σηµαντικά στην
καταστροφή µεγάλων δασικών εκτάσεων

Κι ο νότος της Μεσογείου δεν είχε καλύτερη µοίρα. Μόνο στο Μαρόκο, εκτιµάται ότι
µετά τη Ρωµαϊκή εποχή χάθηκαν περίπου ένα εκατοµµύριο εκτάρια δάσους, µε τη βόσκηση
να παίζει κι εδώ πρωτεύοντα ρόλο.
H βιοµηχανική επανάσταση προσπέρασε τη Μεσόγειο και της στέρησε την µέχρι τον
18ο αιώνα παγκόσµια πρωτοπορία και υπεροχή. Μέχρι τον αιώνα µας, οι έντονες
βιοµηχανικές πιέσεις µε σηµαντικές επιπτώσεις είχαν µόνο τοπικό χαρακτήρα. Ωστόσο, στη
σύγχρονη εποχή, το βελτιωµένο σύστηµα συγκοινωνιών, παρότι έκανε τη Μεσόγειο πολύ
λιγότερο εξαρτώµενη από τους δικούς της πόρους, οδήγησε σε ακόµα µεγαλύτερη εξάντληση
των δασών και τούτο διότι οι βελτιωµένοι δρόµοι κι οι µηχανοκίνητες µεταφορές έδωσαν
πρόσβαση και δυνατότητα εκµετάλλευσης περιοχών που ήταν προηγουµένως απρόσιτες.
Έτσι χάθηκαν παρθένα δάση, όπως αυτό στα βουνά της Cuenca, στην Ισπανία,
αποτελούµενο από γιγάντια δέντρα µαύρης Πεύκης (P. nigra ssp. salzmannii), ηλικίας
πολλών αιώνων.
Όµως, ακόµα και σήµερα, παρά τη µαζική καταστροφή δασών, οι χώρες της
Μεσογείου διαθέτουν τη µεγαλύτερη ποικιλία δασικών συστηµάτων στο πλαίσιο της
Ευρώπης. Ελάχιστα είναι τα φυσικά-ηµιφυσικά (παρθένα) δάση που έχουν αποµείνει στην
ήπειρο. Στην πλειοψηφία τους απαντούν στο βορρά (Φιλανδία-Σουηδία) και στο νότο της, µε
ιδιαίτερα σηµαντική τη συµβολή της Ελλάδας.
Παροχές των δασών της Μεσογείου
Τα δάση έπαψαν να καλύπτουν σηµαντικό τµήµα των τροφικών αναγκών του
ανθρώπου από την εποχή που έγινε γεωργός κι εγκαταστάθηκε σε µόνιµους οικισµούς.
Συνεχίζουν όµως να καλύπτουν µέχρι και σήµερα, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, τις
ανάγκες του για στέγαση και θέρµανση και πολλές άλλες που προέκυψαν µέσα από τους
πολιτισµούς που δηµιούργησε.
Η αποκοπή δέντρων και θάµνων για χρήση του ξύλου τους ως καυσόξυλο ή για
παραγωγή ξυλάνθρακα συνεχίζεται ακόµα και στις µέρες µας. Όσο κι αν άλλαζαν οι συνθήκες
και οι πολιτισµοί, η ανάγκη για επαρκές καύσιµο για θέρµανση και για µαγείρεµα παρέµενε
σταθερή. Τα δρυοδάση και οι αείφυλλες σκληρόφυλλες διαπλάσεις χρησιµοποιήθηκαν και
χρησιµοποιούνται κατεξοχήν γι αυτό το σκοπό. Ακόµα και σήµερα ένα αξιόλογο ποσοστό των
Μεσογειακών λαών στηρίζονται σ΄ αυτούς τους πόρους για να καλύψουν τις ενεργειακές
ανάγκες τους.
Η κατασκευαστική ξυλεία (στρογγυλή ξυλεία) προέρχεται από το έλατο, το
µαυρόπευκο και άλλα πεύκα, την ερυθρελάτη, την οξιά, τη βαλανιδιά, την καστανιά. Τα
περισσότερα εξ αυτών δεν βρίσκονται σε αφθονία στις Μεσογειακές χώρες µε αποτέλεσµα
όλες να παρουσιάζουν µεγάλο έλλειµµα σε σχέση µε τις ανάγκες τους. Σε ορισµένες µάλιστα
(κυρίως σ΄αυτές του νότου) η καλή ξυλεία είναι προϊόν πολυτελείας, πανάκριβη και απρόσιτη.
Αυτό που κυρίως έδιναν και δίνουν οι δασικοί τύποι χαµηλών υψοµέτρων (στην
περιοχή επικράτειας του Μεσογειακού κλίµατος) δεν είναι η ξυλεία. Είναι οι φυτικές εκκρίσεις όπως ρητίνη από τα πεύκα, µαστίχα από τα σχίνα, οι καρποί - όπως τα βαλανίδια για τη
βυρσοδεψία, τα κουκουνάρια, ο φλοιός - όπως ο φελλός της φελλώδους βαλανιδιάς, κλαδιά όπως της λυγαριάς για την καλαθοπλεκτική, ρίζες - όπως οι ερεικόριζες, κατάλληλες για τις
πίπες των καπνιστών, αλλά και µέλι - το προϊόν συνεργασίας φυτών και µέλισσας κι ακόµα
αρωµατικά και φαρµακευτικά βότανα.
Αν τα δάση της Μεσογείου, δεν προσφέρονται ιδιαίτερα για ξυλεία κατασκευών, ήταν
εξαιρετικά πολύτιµα για τη ναυπηγική ξυλεία τους. Ακόµα και σήµερα τα καΐκια, οι σκούνες και
τ΄ άλλα µικρά πλεούµενα που αλωνίζουν την Μεσόγειο φτιάχνονται µε ξύλα. Το σκάφος
ζητάει κωνοφόρα. Τα κουπιά βαλανιδιά. Το ξύλο του κυπαρισσιού που στην αρχαιότητα,
εκτός από τη ναυπηγική, χρησιµοποιείτο και στο χτίσιµο των ναών και στις σαρκοφάγους,
ήταν πολύτιµο και περιζήτητο. Χαρακτηριστικά µάλιστα, από τα κυπαρισσοδάση της Κρήτης
γίνονταν εξαγωγές στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Ωστόσο, η σπάταλη χρήση
αυτού του δασικού πόρου είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των δασών κυπαρισσιού. Κι έτσι,
στα 1414, η Γερουσία της Βενετίας απαγόρευσε την εξαγωγή του.
Η εξέλιξη της εκµετάλλευσης των δασών οδήγησε σε εξηµέρωση και περαιτέρω
καλλιέργεια δασικών φυτών. Από πολύ νωρίς, δηµιουργήθηκαν ποικιλίες ελιάς και αµπέλου χαρακτηριστικά φυτά των Μεσογειακών δασών. Η πρακτική του µπολιάσµατος της αγριελιάς
µε κλαδιά ήµερης ελιάς και η ακόλουθη µετατροπή των δασικών εκτάσεων σε ελαιώνες ήταν
πολύ διαδεδοµένη ήδη από την αρχαιότητα και διατηρήθηκε στις Μεσογειακές χώρες µέχρι
πολύ πρόσφατα (ας σηµειώσουµε εδώ ότι είναι απορίας άξιο γιατί οι ελαιώνες δεν

περιλαµβάνονται στα δασικά συστήµατα αυτών των χωρών ενώ αντίθετα περιλαµβάνονται
όλες οι αναδασώσεις µε πεύκα).
Ένα άλλο είδος των αείφυλλων-σκληρόφυλλων διαπλάσεων, που εξηµερώθηκε
όπως η ελιά, είναι ο αχινός. Το είδος είναι ευρύτατα εξαπλωµένο στη Μεσόγειο. Όµως, µόνο
η ποικιλία που απαντά στη Χίο (Pistacia lentiscus var. chia) παράγει µία ολεορητίνη, τη
γνωστή µαστίχα (mastic gum). Μεγάλες εκτάσεις στα νότια της Χίου καλλιεργούνταν
αποκλειστικά µε µαστίχα (κι αυτό, σε πολύ µικρότερο βαθµό, συνεχίζεται ακόµα και σήµερα).
Η µαστίχα κυκλοφορούσε σε όλο τον κόσµο, σε όλες τις βασιλικές και αυτοκρατορικές αυλές
και έφερνε µεγάλο πλούτο στα µαστιχοχώρια της Χίου. Χαρακτηριστικά, ο Κολόµβος
προσπαθούσε να βρει αυτό το πολύτιµο φυτό στους τόπους των εξερευνήσεών του (και πότεπότε εσφαλµένα νόµιζε ότι το εύρισκε) ώστε να το προσφέρει στην Ισαβέλλα της Καστίλης
ως αντάλλαγµα της βοήθειάς που του πρόσφερε.
Η εξηµέρωση του αµπελιού, φυτού της Μεσογείου, και η παραγωγή κρασιού χάνεται
στα βάθη των αιώνων. Κι η ελληνική ρετσίνα, που προκύπτει από ανάµιξη του κρασιού µε τη
ρητίνη των πεύκων, αναφέρεται ήδη από την εποχή του ∆ιοσκουρίδη που συνιστά αυτό το
µίγµα ως χωνευτικό. H σταφίδα, εξάλλου, ανέκαθεν αποτελούσε ένα από τα κύρια προϊόντα
των Μεσογειακών χωρών, µε σηµαντικές εξαγωγές, µέχρις ότου η σύγχρονη τεχνολογία
(ψυγεία, θερµοκήπια), κάνοντας εφικτή την ύπαρξη και διατήρηση νωπών φρούτων εκτός
εποχής, οδήγησε σε υποχώρηση της ζήτησης και κατά συνέπεια και της παραγωγής της.
Άλλα Μεσογειακά δέντρα που καλλιεργήθηκαν για τους καρπούς τους είναι η συκιά, η
χαρουπιά, η κουκουναριά, η καστανιά, η φουντουκιά, η καρυδιά. Η παραγωγή κουκουναριών
παραµένει ακόµα και σήµερα η βάση της οικονοµικής ζωής ορισµένων περιοχών της
Ισπανίας (νοτιοανατολικά της Ανδαλουσίας και στο Βόρειο Οροπέδιο) και της Ιταλίας. Για
ορισµένα από αυτά τα δέντρα, η εκτεταµένη καλλιέργειά τους ήδη από τη ρωµαϊκή εποχή
κάνουν πολύ δύσκολο τον ακριβή καθορισµό των περιοχών φυσικής τους εξάπλωσης.
Πέραν της καλλιέργειας συγκεκριµένων δασικών ειδών, αλλαγές στα φυσικά δάση
έγιναν και µέσα από τη µερική ‘εξηµέρωσή’ τους. Στην περίπτωση αυτή ευνοήθηκε η
επικράτηση ειδών που παρουσίαζαν πρόσθετο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Έτσι, τα
πρινοδάση της Ισπανίας µετατράπηκαν σε βοσκότοπους ιδιαίτερα για τα κοπάδια χοίρων,
αφού τα βελανίδια αποτελούν γι αυτούς εξαιρετική τροφή. Οι ανάγκες της βυρσοδεψίας από
την άλλη, οδήγησαν σε επικράτηση της βαλανιδιάς λόγω των τανινών που περιέχουν οι
καρποί της. Με ανάλογο τρόπο ευνοήθηκε και η φελλοφόρος βαλανιδιά που µάλιστα
προσφέρει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων - βελανίδια, ξυλεία, ξυλάνθρακα, βοσκήσιµη ύλη
κι επιπλέον φελλό.
Τα άµεσα αγαθά, που τα δάση της Μεσογείου πρόσφεραν και συνεχίζουν να
προσφέρουν στον άνθρωπο, εκ των πραγµάτων είναι σηµαντικά αφού τον στήριξαν, τον
βοήθησαν να επιβιώσει και πολλές φορές να ακµάσει. Ίσως, όµως, πιο σηµαντικά είναι τα
αγαθά που έµµεσα προσφέρουν. Απώλεια δασών σηµαίνει πρώτα και κύρια απώλεια
γόνιµου εδάφους και απώλεια των µηχανισµών ελέγχου του γλυκού νερού (που δεν αφθονεί
στο Μεσογειακό περιβάλλον). Κι αυτό ισοδυναµεί µε ανεξέλεγκτες πληµµύρες κι εξάντληση
των υπόγειων υδροφορέων από τη µια µεριά και µε απογυµνωµένους βράχους κι
ερηµοποιηµένους τόπους, ακατάλληλους για όποια χρήση, από την άλλη. ∆άσος,
διαθεσιµότητα νερού και έλεγχος των πληµµύρων είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα.
∆άσος επίσης σηµαίνει ποικιλότητα και πολυπλοκότητα. Ποικιλότητα στα είδη φυτών
και ζώων που υπάρχουν και στους ρόλους που διαδραµατίζουν, πολυπλοκότητα στις σχέσεις
που τα είδη αυτά αναπτύσσουν µεταξύ τους, στον τρόπο µε τον οποίο διανέµονται στο χώρο,
στις ηλικίες µε τις οποίες εµφανίζονται. (∆υστυχώς, οι κλασικές δασοπονικές πρακτικές
απλουστεύουν αυτόν τον πλούτο έχοντας ως βασικό ή και µοναδικό µέληµα την απόδοση σε
ξυλεία). Κι όλα αυτά συµβάλλουν ώστε πέραν της βιολογικής τους αξίας (ως αποθέµατα
ειδών) να έχουν και αισθητική αξία κι αξία αναψυχής, που κατεξοχήν έχει ανάγκη ο
σηµερινός άνθρωπος των πόλεων.
Αίτια σηµερινής συρρίκνωσης ή υποβάθµισης των δασών
Φωτιά
Σε όλες τις Μεσογειακές χώρες αλλά και στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία, στο
Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, στη Χιλή, δηλαδή σε περιοχές µακράν της Μεσογείου, που
όµως έχουν µεσογειακού τύπου κλίµα, κάθε χρόνο το καλοκαίρι, καίγονται χιλιάδες
στρέµµατα δασικής γης. Μόνο στην Ιταλία, για παράδειγµα, στην εικοσαετία 1970-1990
καταγράφηκαν 200.000 επεισόδια φωτιάς που έκαψαν περίπου 2.500.000 εκτάρια, εκ των

οποίων 1.100.000 δασική γη. Η συνήθης αντίδραση είναι η αναζήτηση εµπρηστών. Υπάρχει
λοιπόν κάποια περίεργη επίδραση του Μεσογειακού κλίµατος στο Μεσογειακό άνθρωπο,
τέτοια που να προάγει την εγκληµατικότητα; Γιατί δεν εµφανίζονται φωτιές στα δάση οξιάς (ή
κι αν εµφανιστούν έχουν περιορισµένη εξάπλωση);
Χαρακτηριστικό των δασών στις περιοχές µε Μεσογειακό κλίµα είναι η παρουσία
ξερού υλικού (κλαδιά, φύλλα) στο έδαφος, που παραµένει αναποικοδόµητο και σωρεύεται
από χρονιά σε χρονιά. Και τούτο διότι η ευνοϊκή εποχή για τη δράση των µικροοργανισµώναποικοδοµητών, που ανακυκλώνουν τα οργανικά υλικά, έχει περιορισµένη διάρκεια (κυρίως
άνοιξη και φθινόπωρο, τότε που υπάρχουν κατάλληλοι συνδυασµοί υγρασίας-θερµοκρασίας).
Επιπλέον, πολλά από τα φυτικά είδη του Μεσογειακού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα
εύφλεκτα, όπως τα Μεσογειακά κωνοφόρα µε το ρετσίνι που περιέχουν ή τα αρωµατικά φυτά.
Αρκεί µια σπίθα σ΄αυτό το ξερό και εύφλεκτο υλικό, µέσα στο θερµό και άνυδρο Μεσογειακό
καλοκαίρι, για ν’ απλωθεί η φωτιά και να κατακαύσει τα πάντα βοηθούµενη απ΄τους ανέµους.
Όµως ο τόπος κρανίου που δηµιουργεί δεν θα παραµείνει για πολύ. Μόλις πέσουν οι πρώτες
βροχές, από τα καψαλισµένα υπολείµµατα των Μεσογειακών δέντρων και θάµνων, όπως η
χαρουπιά, ο σχίνος, η κουµαριά, η αριά, η αστοιβή, θ΄αρχίσουν να βγαίνουν καινούρια
βλαστάρια. Άλλα πάλι σχεδόν χρειάζονται το πέρασµά της για να φυτρώσουν, όπως τα
πεύκα κι οι λαδανιές, και η καµένη περιοχή γεµίζει από τα µικρά φυταράκια. Γρήγορα θα
µεγαλώσουν καθώς στο έδαφος υπάρχουν πια άφθονα θρεπτικά (η στάχτη). Μόνο το άζωτο,
που χάνεται στον καπνό, λείπει. Η οικονοµία της φύσης, όµως, και πάλι λειτουργεί. Άφθονα
τα ψυχανθή τα πρώτα µετά τη φωτιά χρόνια, επαναφέρουν το άζωτο στο έδαφος, καθώς στις
ρίζες τους, στα φυµάτια, ζουν συµβιωτικά βακτήρια που µπορούν να το δεσµεύσουν από την
ατµόσφαιρα (κανένα φυτό, από µόνο του, δεν έχει αυτή την ικανότητα). Αυτός άλλωστε είναι
και ο λόγος που οι βοσκοί συνήθιζαν και συνηθίζουν να βάζουν φωτιές στους βοσκότοπους
αφού τα ψυχανθή, φυτά πλούσια σε άζωτο, αποτελούν άριστη ζωοτροφή. Σε λιγότερα από
δέκα χρόνια για τα φρύγανα, σε λιγότερα από δεκαπέντε χρόνια, για τα µακί, τα συστήµατα
έχουν επανακάµψει πλήρως.
Έχει γίνει πια αποδεκτό απ’ όσους ασχολούνται µε το θέµα ότι η φωτιά συνδέεται
αναπόσπαστα µε το Μεσογειακό κλίµα και τις Μεσογειακές διαπλάσεις και ότι τα φυτά που
εκεί απαντούν έχουν προσαρµοστεί απέναντι της αντλώντας πλεονεκτήµατα από την
εµφάνισή της.
Η ιστορία της φωτιάς, όµως, δεν σταµατά εδώ. Αν οι οργανισµοί των Μεσογειακών
συστηµάτων είναι προσαρµοσµένοι απέναντι στην περιοδική εµφάνισή της δεν σηµαίνει ότι
µπορούν να τα καταφέρουν µε όποια συχνότητα και µε όποια ένταση κι αν εµφανίζεται. Εάν η
συχνότητα είναι µεγάλη (πριν προλάβουν να επανακάµψουν πλήρως) αυτή η ικανότητα
χάνεται. Το ίδιο χάνεται και εάν παρεµβληθεί και πρόσθετη πίεση, όπως η βόσκηση (κλασική
κατάσταση στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες) στη φάση της ανάκαµψης. Η περιοχή τότε
πραγµατικά µεταβάλλεται σε µόνιµο τόπο κρανίου, σε κατάσταση ερήµου, εκεί όπου άλλοτε
δάση κυριαρχούσαν. Και δυστυχώς, η Μεσόγειος είναι γεµάτη από τέτοιους ξερότοπους,
αποτέλεσµα της ανθρώπινης αλόγιστης δράσης.
Μέχρι σήµερα οι προσπάθειες κατευθύνονται κυρίως σε µέτρα καταστολής της
φωτιάς και - εκ των υστέρων - πυρόσβεσης, που όµως λίγο έχουν αποδώσει. Έτσι προβάλλει
το αίτηµα ‘διαχείρισης της φωτιάς” και κυρίως ελαχιστοποίησης των αρνητικών της
επιπτώσεων, αφού τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού περιβάλλοντος κάνουν αναπόφευκτη
την εµφάνισή της. Στις Μεσογειακές χώρες, υπάρχει ούτως ή άλλως µεγάλη πληθυσµιακή
πυκνότητα που διογκώνεται στην κρίσιµη εποχή, το καλοκαίρι, γεγονός που συνδέεται µε
αυξηµένους κινδύνους. Επιπλέον, έχουν πάψει να υπάρχουν κι αυτοί που κατεξοχήν
φρόντιζαν για την διατήρηση των δασών, αφού ζούσαν απ’ αυτά, όπως οι ρητινοσυλλέκτες.
Αµέλειες και σφάλµατα, σπίθες από καλώδια, αυταναφλέξεις χωµατερών, τυχαίες µεταδόσεις
από κάψιµο του άχυρου στα χωράφια, ελάχιστοι κεραυνοί και πολλοί βοσκοί (τουλάχιστον
στην Ελλάδα) είναι τα κατεξοχήν αίτια εµφάνισης της φωτιάς. Σίγουρα δεν χρειάζεται να
αναζητούνται πάντα εγκληµατικές δράσεις και εµπρηστές-”οικοπεδοφάγοι”. Όσοι κι αν είναι
αυτοί, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης εάν οι Μεσογειακές χώρες διέθεταν κατάλληλο θεσµικό
καθεστώς προστασίας των δασών τους και ταυτόχρονα ελεγκτικούς µηχανισµούς για την
εφαρµογή του.
Βόσκηση
Η ελεύθερη βόσκηση είναι µια παραγωγική δραστηριότητα ανέκαθεν συνδεδεµένη µε
τη Μεσογειακή αγροτική οικονοµία. Οι περιορισµοί, όµως, που έθεταν τόσο το φυσικό όσο και
το κοινωνικό περιβάλλον είχαν οδηγήσει στο παρελθόν σε διαµόρφωση και επιβολή

κανονιστικών διαδικασιών που αφενός άµβλυναν τις κοινωνικές αντιθέσεις - λόγω ανάγκης
χρήσης κοινών πόρων - και αφετέρου εξασφάλιζαν σχετική τουλάχιστον αειφορία των
Μεσογειακών διαπλάσεων.
Οι µετακινήσεις των βοσκών και των κοπαδιών αιγοπροβάτων τους ήταν (αλλά και σε
αρκετές περιπτώσεις ακόµα είναι) ο κανόνας. Υπήρχαν οι µετακινήσεις µικρής κλίµακας, οι
κάθετες, από τα πεδινά βοσκοτόπια, το χειµώνα, στα βοσκοτόπια των βουνών, το καλοκαίρι,
όπου µόνον εκεί υπήρχε τότε άφθονη τροφή (στα πεδινά, στην καρδιά του Μεσογειακού
κλίµατος, πράσινη τρυφερή βιοµάζα-κτηνοτροφή απουσιάζει το καλοκαίρι). Μάλιστα στην
Ελλάδα, οι γιορτές του Αη-∆ηµήτρη και του Αη-Γιώργη συνδέονταν µε τις προετοιµασίες γι
αυτές τις µετακινήσεις. Από την άλλη, υπήρχαν οι εποχιακές µετακινήσεις µεγάλης κλίµακας,
απ’ το βορρά στο νότο και αντίστροφα. Άπειρες τέτοιες µετακινήσεις έχουν καταγραφεί. Αξίζει
να αναφερθεί η εποχιακή µετακίνηση της Καστίλης µε τεράστια ακτίνα, ενίοτε µεγαλύτερη των
800 χλµ, που ελεγχόταν από την περίφηµη Μέστα, το συνδικάτο προβατοτρόφων. Τα
πρόβατα κάθε χρόνο ταξίδευαν από τις ορεινές περιοχές του βορρά, όπου περνούσαν τα
καλοκαίρια, στην πεδινή ζώνη του νότου, ακολουθώντας σαφώς καθορισµένες διαδροµές, τις
περίφηµες canadas (µεγάλοι δρόµοι) ή τις cordeles και veredas (δευτερεύοντες δρόµοι) και
πληρώνοντας διόδια. Όλο το σύστηµα εξαρτιόταν από τα περιθώρια των θερινών
βοσκοτόπων (συγκρούσεις αγροτών και βοσκών) γιατί στο νότο, οι απέραντες ακατοίκητες
εκτάσεις της Εξτρεµαδούρας, της Μάντσας, της Ανδαλουσίας επέτρεπαν απεριόριστη
ανάπτυξη. Σε πολύ µικρότερη κλίµακα, στα νησιά της Ελλάδας, άλλα συστήµατα είχαν
εγκαθιδρυθεί, διζωνικά ή πολυζωνικά. Αυτό σηµαίνει πως οι βοσκότοποι των νησιών ήταν
χωρισµένοι σε οµάδες που χρησιµοποιούνταν σε κύκλους ετών. Αφήνονταν για µερικά χρόνια
αβόσκητοι ώστε “ν’ανασάνουν”, να εξασφαλιστεί δηλαδή η επανάκαµψή τους πριν την
επόµενη χρήση.
Τεράστιας σηµασίας κοινωνικές αλλαγές έχουν συµβεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η
κτηνοτροφία δεν υπακούει πια σ΄αυτές τις ρυθµίσεις και πολύ συχνά γίνεται ανεξέλεγκτα. Το
βασικό µέληµα για αειφορία, επί αιώνες ισχυρό, έχει πάψει εν πολλοίς να ισχύει, αφού
κανένας βοσκός δεν θέλει τα παιδιά του να ακολουθήσουν το επάγγελµά του, αφού οι
ιδιοκτήτες γης συνήθως έχουν φύγει στις µεγάλες πόλεις µε το ενδιαφέρον τους να εστιάζεται
στις χρηµατικές απολαβές από τη γη που νοικιάζουν, αφού οι επιδοτήσεις δίνονται µε βάση
το πόσα ζωντανά έχει κανείς και όχι µε το πώς και πού ασκεί τη δραστηριότητά του.
Αποτέλεσµα, η υποχώρηση της δασικής γης και η διαρκώς αυξανόµενη υποβάθµιση µέχρι
κατάσταση ερηµοποίησης των Μεσογειακών διαπλάσεων-βοσκοτόπων.
Επέκταση παραγωγικών δραστηριοτήτων και οικισµών
Αποψιλώσεις δασών και εκχερσώσεις συνεχίζονται και σήµερα (µολονότι σε
µικρότερο βαθµό σε σχέση µε το παρελθόν) για τη δηµιουργία οικισµών και τουριστικών
εγκαταστάσεων (π.χ. χιονοδροµικά κέντρα) ή για τη δηµιουργία σχετικής υποδοµής (π.χ.
δρόµοι), αλλά κι ακόµη για επέκταση των καλλιεργειών και των βοσκοτόπων (κυρίως µετά
από φωτιές), παρά τη γενική νοµοθεσία περί προστασίας των δασών. Πέραν της απώλειας
δασικής γης και των άµεσων συνεπειών της σε τοπικό επίπεδο, η κατάσταση αυτή επιβαρύνει
ακόµα περισσότερο τον κατατεµαχισµένο χαρακτήρα των δασών της Μεσογείου και
εγκυµονεί κινδύνους για τη διατήρηση και του χαρακτήρα τους αλλά και της βιοποικιλότητάς
τους.
Ιδιαίτερα σε ορισµένες χώρες, όπως η Ελλάδα, ανεπάρκειες της νοµοθεσίας, έλλειψη
κτηµατολογίου και ιστορικές αδράνειες, επιτρέπουν την καταπάτηση σε σηµαντικό βαθµό
δηµόσιων δασικών εκτάσεων µε βασικότερο στόχο την οικοπεδοποίηση για µόνιµη ή
(κυρίως) θερινή διαµονή.
Επιβλαβείς δραστηριότητες
Η συγκοµιδή του ξύλου συχνά γίνεται µε απαράδεκτες µεθόδους, µε χρήση βαρέων
µηχανηµάτων (τρακτέρ-µπουλντόζες) και µε καταστρεπτικές συνέπειες. Επίσης,
λαθροϋλοτοµίες κυρίως για προµήθεια καυσόξυλου (αλλά και κατασκευαστικού ξύλου),
κατασκευές ακατάλληλων τεχνικών έργων (π.χ. µεγάλοι δρόµοι) µπορεί να προκαλέσουν
σηµαντικές βλάβες στην ακεραιότητα και στις λειτουργίες των δασικών συστηµάτων.
Η ρύπανση, η οποία προέρχεται από µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή µεγάλα
αστικά κέντρα, µεταφερόµενη µε τον άνεµο, απειλεί κι αυτή τα δάση της Μεσογείου, κυρίως
εκεί όπου τα εδάφη δεν είναι ασβεστολιθικά και άρα δεν µπορούν να εξουδετερώσουν τις
συνέπειες της όξινης βροχής (βροχή που µεταφέρει οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου

και άλλους ρυπαντές). Το δε φαινόµενο του θερµοκηπίου, αν τελικά λειτουργήσει, αναµένεται
να οδηγήσει σε έντονες µεταβολές της σύνθεσης και της εξάπλωσης των επιµέρους δασικών
τύπων.
Βλάβες από µικροοργανισµούς, έντοµα κι αβιοτικούς παράγοντες
Λόγω του ξηρότερου κλίµατος της Μεσογείου, οι ασθένειες των δασικών ειδών από
προσβολές µικροοργανισµών είναι συγκριτικά λιγότερες απ’ ότι στην υγρότερη κεντρική και
βόρεια Ευρώπη. Ανάµεσά τους, πιο γνωστές είναι η µελάνωση και ο καρκίνος της καστανιάς,
η ασθένεια της φτελιάς, ο καρκίνος του κυπαρισσιού, που δραστηριοποιήθηκε για άγνωστη
αιτία τα τελευταία χρόνια και νεκρώνει τα κυπαρίσσια στη νότια Ευρώπη και φυσικά στην
Ελλάδα. Από τα πιο κοινά δασικά έντοµα είναι η πευκοκάµπια που προσβάλλει τα πεύκα
σχηµατίζοντας τις γνωστές άσπρες σαν σακούλες φωλιές. Τέλος, βλάβες µπορεί να
προκληθούν από την ισχυρή δράση του ανέµου ή από το βάρος της χιονοµάζας, που
µπορούν να οριζοντιώσουν σηµαντικής έκτασης δασικές συστάδες, και από κλιµατικές
µεταβολές, όπως περίοδοι ξηρασίας, που πρόσφατα έπληξαν τις αριές και τις φελλώδεις
βαλανιδιές της Ισπανίας και Ιταλίας.
Αλλοίωση του οικοσυστήµατος και των χαρακτηριστικών του τοπίου
Θα πρέπει τέλος να αναφέρουµε κι έναν πρόσθετο παράγοντα που στο όνοµα ενός
καλού σκοπού συχνά δηµιουργεί προβλήµατα. Οι αναδασώσεις είναι ο µόνος τρόπος
αποκατάστασης του τοπίου, αποφυγής της διάβρωσης, επαναφοράς της υδρολογικής
ισορροπίας, όταν δεν µπορεί να γίνει φυσική αναγέννηση.
Όµως, σε κάθε περίπτωση αναδάσωσης - όταν πράγµατι χρειάζεται να γίνει - θα
πρέπει να προσδιορίζονται ο στόχος και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. Εάν ο στόχος
είναι παραγωγικός, ο,τιδήποτε θα µπορούσε να καλλιεργηθεί, εφόσον η ανάγκη το απαιτεί κι
εφόσον το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες. ∆εν είναι σπάνιες, ωστόσο, οι περιπτώσεις
απαράδεκτων αναδασώσεων που έγιναν στο όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η
διαθεσιµότητα και η ευκολία εγκατάστασής δεν είναι λόγος για να φυτεύονται κωνοφόρα στη
ζώνη των φυλλοβόλων ή των αείφυλλων-σκληρόφυλλων ή να εισάγονται ανεξέλεγκτα ξενικά
είδη. Πέραν της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών του τοπίου (να θυµηθούµε την αρχαία
Ολυµπία περιτριγυρισµένη από τον ξενικό ευκάλυπτο), απρόβλεπτα συµβάντα µπορεί να
εµφανιστούν από αυτές τις περίεργες µίξεις. Κάθε είδος που απαντά σε ένα οικοσύστηµα
συνδέεται µε πλήθος άλλα και συµµετέχει σε πλήθος λειτουργιών. Η εισαγωγή ενός νέου,
ξένου, υποχρεωτικά τροποποιεί την ισχύουσα κατάσταση. Οι συνέπειες, που δεν µπορούν µε
ακρίβεια να προβλεφθούν, µπορεί να είναι οδυνηρές. Επιπλέον, τα είδη που περισσότερο
χρησιµοποιούνται στις αναδασώσεις είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο
ήδη υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών.
Θα πρέπει ακόµα να επισηµάνουµε ότι πολλές και άσκοπες αναδασώσεις γίνονται σε
καµένες περιοχές, όπου απαντούν Μεσογειακές διαπλάσεις, που έχουν από µόνες τους την
ικανότητα επανάκαµψης, αρκεί να αφεθούν χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως η
επακόλουθη βόσκηση.
Προς το αύριο
Η ανάγκη για γεωργική γη, η συνεχής ζήτηση για κατασκευαστική ξυλεία και για
καύσιµα (τόσο υπό τη µορφή ξύλου όσο και ξυλάνθρακα), η µακραίωνη εκµετάλλευση των
δασών για ναυπηγικές ανάγκες και η βόσκηση σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
καταστρεπτικών πρακτικών οδήγησαν σε απώλεια ή έντονη υποβάθµιση της δασικής γης, σε
τεράστιες περιοχές, σε όλο το µήκος και το πλάτος της Μεσογείου. ∆ιαφορές εντοπίζονται
µόνο σε µικρή κλίµακα - κατά τόπους και κατά εποχές. Για παράδειγµα, στα µοναστηριακά
κτήµατα πάντα τα δάση διατηρούνταν και σήµερα το τοπίο συχνά δηλώνει από µόνο του
αυτόν τον τύπο ιδιοκτησίας, όταν καταµεσής τόπων κρανίου αναπτύσσονται οάσεις
βλάστησης. Επίσης διαφορετική στάση ακολουθούσαν κάποιοι από τους πολιτισµούς που
αναπτύχθηκαν στη Μεσόγειο, όπως οι Άραβες της Ισπανίας, που προστάτεψαν τα δάση σε
αντίθεση µε τους σύγχρονούς τους Χριστιανούς.
Όµως, δεν χρειάζεται να θρηνούµε για τις αλλοιώσεις του τοπίου και για τις αλλαγές
που έφερε στην αρχικά επικρατούσα βλάστηση ο Μεσογειακός άνθρωπος, αφότου άρχισε
δραστικά να παρεµβαίνει στο περιβάλλον του. Η καταστροφή των Μεσογειακών δασών
φαίνεται πως ήταν µέρος του τιµήµατος για την ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισµού του. Για

τις ανάγκες αυτού του πολιτισµού, έπρεπε ξυλεία και καυσόξυλα να συλλεγούν, καλλιέργειες
να αναπτυχθούν σε αποδασωµένα εδάφη και ελεύθερα βόσκοντα ζώα να τραφούν.
Παραδοσιακά, η γη θεωρείτο ανεξάντλητος πόρος. Σχετικά πρόσφατα άλλαξε αυτή η
αντίληψη και προέκυψε ως αίτηµα η ισόρροπη σχέση ανάµεσα στις τρεις βασικές χρήσης
γης, τη γεωργία, τη βόσκηση και τη δασοπονία Στις Μεσογειακές χώρες, οι σηµερινές χρήσεις
γης είναι το αποτέλεσµα κυµαινόµενων πληθυσµιακών πιέσεων και αναγκών για
περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια. Και το τοπίο δείχνει ότι η γεωργία και η βόσκηση είχαν
συγκριτικό πλεονέκτηµα καταλαµβάνοντας ακόµη και περιθωριακές, µειωµένης γονιµότητας
περιοχές. Άµεσο αποτέλεσµα, η έντονη υποβάθµιση της βλάστησης και η απώλεια εδάφους.
Η υποβάθµιση του Μεσογειακού τοπίου ήταν ίσως αναπόφευκτη µε δεδοµένους τους
τεχνολογικούς περιορισµούς και τις ιστορικές περιπέτειες των λαών της περιοχής. Αυτό που
σήµερα µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ως κακή χρήση των δασικών πόρων µπορεί να
αποδοθεί σε ένα σύµπλοκο αιτίων, ανάµεσα στα οποία η άγνοια των φυσικών διαδικασιών, η
έλλειψη κατάλληλων τεχνολογιών, η φτώχια, οι πληθυσµιακές εξάρσεις, η ασθενής
διακυβέρνηση, η απάθεια και η έλλειψη στρατηγικής διατήρησης και προστασίας των
φυσικών πόρων. Αυτή, όµως, η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχίσει.
Ο στόχος δεν είναι να γυρίσουµε το ρολόι πίσω και να ξαναπλάσουµε το παρελθόν
επαναφέροντας τα πρωταρχικά δάση. Ούτως ή άλλως, πρακτικά, κάτι τέτοιο είναι σχεδόν
αδύνατο. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και η
αποφυγή των επακόλουθων συνεπειών (απώλειες θρεπτικών, επιφανειακή απορροή νερού,
πληµµύρες, ερηµοποίηση) και η ανόρθωση των υποβαθµισµένων, µη παραγωγικών
περιοχών. Kι αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει η υποχώρηση των δασών να ελεγχθεί, η
υπερβόσκηση να σταµατήσει και οι υποβαθµισµένες περιοχές να ανορθωθούν µε τη χρήση
κατάλληλων, οικολογικά αποδεκτών τεχνολογιών και φυτικών ειδών.
Επιπλέον, στην περίπτωση διαχείρισης των υπαρχόντων δασών, η µονοδιάσταση
προσέγγιση µε µόνο µέληµα την απόδοση σε ξυλεία είναι πλέον ασύµβατη µε τις σηµερινές,
αναγνωρισµένες ανάγκες. Η δασική εκµετάλλευση δεν πρέπει να αντιµάχεται τις άλλες αξίες
που χαρακτηρίζουν ένα δάσος. Η διατήρηση των ειδών της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας, της αειφορίας, της πολυπλοκότητας, της υδρογεωλογικής ισορροπίας
αποτελούν το πλέγµα στόχων που θα πρέπει εφεξής να καλύπτει η δασική διαχείριση.
Ο σηµερινός άνθρωπος έχει το πλεονέκτηµα όχι µόνο της τεχνολογικής αλλά και της
ιστορικής γνώσης. Ξέρουµε όχι µόνο γιατί έγινε το ό,τι έγινε αλλά και ότι πρέπει να
επανορθώσουµε. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι το θεµελιώδες αίτηµα της εποχής. Ως
2
απόκριση στο αίτηµα αυτό, στην Ελλάδα 604km (0.46% της συνολικής επιφάνειάς της),
2
2
στην Ιταλία 4.719km (1.57%), στην Ισπανία 1325km (0.26%) έχουν χαρακτηριστεί εθνικοί
δρυµοί και τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Στο άµεσο µέλλον αναµένεται να προστεθούν
και νέες περιοχές µε βάση την κοινοτική οδηγία περί οικοτόπων. Συχνά, ωστόσο, οι
διαχειριστικές πρακτικές στις προστατευτέες περιοχές δεν προσδιορίζονται µε ευκρίνεια και
τα νοµοθετικά κενά αφήνουν περιθώρια σε ποικίλες παρεµβάσεις. Όπως, όµως, είναι
εµφανές το µέγεθος αυτών των περιοχών, έστω κι αν µελλοντικά αυξηθεί, είναι συγκριτικά
πολύ µικρό. Κι αυτό σηµαίνει πως πέραν των προστατευτέων περιοχών, ολόκληρη η
Μεσογειακή γη χρειάζεται µια νέα αντιµετώπιση.
Η λέξη-κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση είναι ‘ισορροπία’. Ισορροπία ανάµεσα στον
άνθρωπο και τις ανάγκες του από τη µια και στους διαθέσιµους πόρους από την άλλη (που,
δυστυχώς, επανειληµµένα χάθηκε στη διάρκεια της µακραίωνης ανθρώπινης ιστορίας). Τα
µέσα είναι σήµερα διαθέσιµα και λύσεις υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Για να
υλοποιηθούν χρειάζεται ένα κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο. Στη διαµόρφωσή του όλοι
µπορούµε να συµβάλλουµε. Η πρόκληση είναι µπροστά µας. Θα µπορέσουµε να
ανταποκριθούµε;
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Για τη συγγραφή του παρόντος χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και πληροφορίες κυρίως από τις
ακόλουθες πηγές (και από τη βιβλιογραφία που σ΄αυτές επισυνάπτεται) καθώς και από σειρά
τεχνικών άρθρων που δεν θεωρήσαµε σκόπιµο να παραθέσουµε αναλυτικά. Επιπλέον, οι
καθηγητές Σ. Ντάφης και Ν.Σ. Μάργαρης, πρόσφεραν πολύτιµα στοιχεία.
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Ανθρωπος και δάσοs απο την εµφάνιση του homo sapiens στον homo
oeconomicus
της Ελένης Σβορώνου
Στην εποχή µαs, που οι ρυθµοί και οι συνθήκεs ζωήs στιs µεγαλουπόλειs είναι
εντατικοί, είναι λίγεs οι ευκαιρίεs για άµεση επαφή µε το δάσοs. H αποµάκρυνση από τη
φύση και η ορθολογική σκέψη εξόρισε απο την φαντασία µαs τιs Νεράιδεs, τιs Νύµφεs
και τα ξωτικά του δάσουs. Οι άνθρωποι τηs πόλης δεν πιστεύουµε πια στα στοιχειωµένα
δέντρα ούτε στα µαγικά βοτάνια. Η µυθολογία του δάσους χάνεται άλλα δεν παύουµε να
αναζητούµε διαρκώs νέους τρόπους επιστροφής και επαφής µε το δάσος. Αυτό δείχνει η
τάση όλο και περισσότερων ανθρώπων να επιλέγουν ανεξερεύνητεs δασωµένεs
περιοχέs ωs τόπους αναψυχής και τουρισµού.
Σε προηγούµενες εποχές, όµως, η σχέση του ανθρώπου µε το δάσος δεν ήταν τόσο
µονοδιάστατη. Η µυθολογία, τα παραµύθια, τα τραγούδια αλλά και το σύνολο του
πνευµατικού βίου του παρελθόντοs µαρτυρούν την πολλαπλότητα των σχέσεων των
ανθρώπων µε το δάσοs. Το σύνθετο αυτό φαινόµενο είναι αδύνατο να παρουσιαστεί εδώ
διεξοδικά, όχι µόνο εξαιτίας της πολυπλοκότητας του άλλα και επειδή δεν υπάρχουν,
συνθετικέs έρευνεs που να καλύπτουν το χώρο (την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα)
και το θέµα (τα δάση) που µαs απασχολεί. Θα παρουσιάσουµε µόνο µια γενική εικόνα
της σχέσης του ανθρώπου µε τα δάση στις τρείς χώρες και θα προσπαθήσουµε να
δώσουµε συγκεκριµένα παραδείγµατα. Ορισµένες φορές στο κείµενο αυτό αναφερόµαστε
στη φύση γενικά και όχι ειδικά στο δάσος. Αυτό γίνεται όταν οι πηγές µας δε µας δίνουν
επαρκή στοιχεία για να µιλήσουµε συγκεκριµένα για το δάσος. Λαµβάνοντας όµως
υπόψη ότι τα δάση ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στη φύση της Μεσογείου στην παλαιολιθική
εποχή, και σίγουρα ήταν αρκετά εκτενή και κατά τουs ιστορικούς χρόνους µέχρι τη
βιοµηχανική επανάσταση, τότε δεν είναι εντελώς αυθαίρετη η ταύτιση της φύσης µε το
δασικό περιβάλλον.
Η διαίρεση σε προϊστορική, αρχαία, µεσαιωνική και σύγχρονη εποχή είναι πολύ
γενική ώστε να µπορεί να καλύψει την αναφορά µας στις τρεις µεσογειακές χώρες. Οι
χρονολογικές ενδείξεις έναρξης και λήξης της κάθε περιόδου είναι, όπως είναι φυσικό,
εντελώς συµβατικές και επελέγησαν µε βάση κάποια ορόσηµα στην ιστορία των τριών
χωρών (και της Ευρώπης γενικότερα).
1. Προϊστορία. Αντιλήψεις για το δάσος κατά το τροφοσυλλεκτικό και κυνηγετικό
στάδιο. Οι µεταβολέs που επέφερε η νεολιθική επανάσταση. 600.000 π.Χ. (Πρώτες
µαρτυρίες για τη δράση του ανθρώπου) - 12ος αι. π.Χ. (πρώτα γραπτά κείµενα στην
ελληνική γλώσσα)
Η Προϊστορία περιλαµβάνει την περίοδο του πολιτισµού για την οποία δεν έχουµε
γραπτές µαρτυρίες. Κατά το µεγαλύτερο µέρος της συµπίπτει µε την Εποχή του Λίθου, η
οποία διαιρείται σε δύο κύριες περιόδους, την παλαιολιθική και τη νεολιθική. Στο
κεφάλαιο αυτό δε θα ασχοληθούµε παρά µόνο µε τις δύο αυτές φάσεις της Προϊστορίας
γιατί αυτές είναι καίριες για την κατανόηση της εξέλιξης των σχέσεων του ανθρώπου µε
το δάσος.
Η παλαιολιθική εποχή, η εποχή δηλαδή κατά την οποία ο άνθρωπος έζησε ως
κυνηγός άγριων θηρίων και συλλέκτης άγριων καρπών, καταλαµβάνει το µεγαλύτερο
µέρος της ζωής του πάνω στη γη. Για την Ελλάδα η εποχή αυτή καλύπτει το διάστηµα
από το 600.000 εώς το 8.000 π.Χ. περίπου. Για 590.000 περίπου χρόνια οι κάτοικοι της
Μεσογείου έζησαν σε πλήρη εξάρτηση από το δάσος ενώ κατά τα τελευταία 10.000
χρόνια µόνο ζούνε από την αγροτική παραγωγή και τις άλλες µορφές οικονοµίας. Γίνεται
κατανοητό, άρα, ότι οι αντιλήψεις και οι σχέσεις που ανέπτυξαν µε τη φύση κατά τη
µακρά προϊστορική περίοδο έχουν εξαιρετική βαρύτητα. Οι αντιλήψεις αυτές επιβιώνουν
ως σήµερα, ακόµη και εάν φαίνεται από µια πρώτη άποψη ότι οι απόψεις που έχουµε
σήµερα για τη φύση έχουν αποβάλλει πλήρως τους απόηχους από την “παιδική” (‘οπως
αξιολογείται) ηλικία του ανθρώπου.
Στην παλαιολιθική εποχή το δάσος είναι για τον άνθρωπο τόπος εξεύρεσης τροφής,
ένδυσης και κατοικίας. Συγχρόνως, όµως, συνιστά και απειλή. Ο άνθρωπος δεν είναι είναι
παρά ένα από τα πολλά είδη του δασικού βασιλείου που αγωνίζονται να επιβιώσουν.
Ετσι µοιάζει να αναπτύσσει µία ιδιαίτερη αντίληψη για το δάσος που εξασφαλίζει την

ισορροπία ανάµεσα στον ανταγωνισµό και το σεβασµό για τη φύση. Οι γνώσεις µας,
βέβαια, για τον πνευµατικό βίο της εποχής είναι πολύ περιορισµένες µια και οι µαρτυρίες
που σώζονται είναι λίγες. Εχει υποστηριχθεί πειστικά η άποψη ότι ο προϊστορικός
άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι µέρος της φύσης. Έχει κοινή καταγωγή µε τα ζώα και τα
φυτά, άρα δεν είναι ανώτερός τους. Υπόκειται σε κοινούς φυσικούς νόµους µε τα
υπόλοιπα έµβια όντα και οφείλει σεβασµό και λατρεία στη θεϊκή υπόσταση της φύσης
που υπάρχει παντού, σε όλα τα ζώα και τα φυτά. Η φύση είναι η ίδια ο θεός. ∆εν
κατοικείται από θεούς όπως συµβαίνει µετέπειτα στο ανθρωποµορφικό θρησκευτικό
σύστηµα της ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας. Για τον προϊστορικό άνθρωπο θεός είναι το
ίδιο το δένδρο. Η πίστη στη θεϊκή υπόσταση της φύσης επιβιώνει σε όλη τη διάρκεια της
ιστορίας του ανθρώπου µέχρι σήµερα.
Σχήµα 1: Υποθετικές αντιλήψεις του παλαιολιθικού ανθρώπου για τη φύση (Oelschlaeger,
M 1991, σ.12)
Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της παλαιολιθικής εποχής πιθανόν
- πίστευαν ότι όλη η φύση ήταν το σπίτι τους
- θεωρούσαν τη φύση ως γένους θηλυκού
- αντιµετώπιζαν όλα τα φυτά και ζώα, ακόµη και την ίδια τη γη, ως ιερά
- πίστευαν ότι το θείο µπορούσε να παίρνει το σχήµα στοιχείων της φύσης, µία διαδικασία
µέσω της οποίας φανερώνονταν στον άνθρωπο οι θεϊκές δυνάµεις
- πίστευαν ότι ο χρόνος είναι συγχρονικός (όχι γραµµικός) και συνίσταται σε ενα αιώνιο
µυθικό παρόν
- θεωρούσαν ότι οι µαγικές τελετές ήταν απαραίτητες για τη διατήρηση της φυσικής και
κυκλικής οργάνωσης (γέννηση-θάνατος-αναγέννηση) της ζωής
Μία από τις σπάνιες και γι΄αυτό πολύτιµες πηγές µας για τον πνευµατικό βίο των
προϊστορικών ανθρώπων είναι βραχογραφίες των σπηλαίων. Γνωστές είναι οι
βραχογραφίες του Lascaux στη Γαλλία και της Alatamira στην Ισπανία. Τα θέµατα των
παραστάσεων είναι κυρίως ζώα και σκηνές κυνηγιού. Ενδιαφέρουσα, για το θέµα που
εξετάζουµε εδώ, είναι η ερµηνεία που έχει δοθεί ότι οι παραστάσεις αυτές είναι µαγικές. Η
θανάτωση των ζώων πρέπει να καθαγιαστεί διαµέσου των απεικονίσεων αυτών επειδή ο
άνθρωπος αντιλαµβάνεται ότι σκοτώνει όντα που είναι της ίδιας ιερής φύσης που
χαρακτηρίζει και τον ίδιο. Πιο κάτω θα αναφερθούν παραδείγµατα επιβίωσης των
αντιλήψεων αυτών κατά τους ιστορικούς χρόνους και στη σύγχρονη εποχή.
Γύρω στο 8.000 π.Χ. η περίοδος των Παγετώνων τελειώνει και διαµορφώνεται το
εύκρατο κλίµα της Μεσογείου. Την ίδια εποχή, και µετά από τις αλλεπάλληλες αναδύσεις
και καταβυθίσεις τµηµάτων της Αιγηίδος, διαµορφώνεται και το σχήµα της Ελλάδας. Οι
συνθήκες τώρα είναι κατάληλες για τη µετάβαση σε ένα επόµενο στάδιο του πολιτισµού
κατά το οποίο εµφανίζονται, σταδιακά, οι ηµιµόνιµες ή µόνιµες εγκαταστάσεις, η αλιεία, η
ναυσιπλοϊα, η εξηµέρωση ζώων και τελικά η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η κοσµογονική
αυτή εξέλιξη χαρακτηρίστηκε νεολιθική επανάσταση (7.000 ~ 3.000 π.Χ. για την Ελλάδα)
και η εποχή κατά την οποία συντελέστηκε νεολιθική εποχή.
Η µετάβαση από το τροφοσυλλεκτικό-κυνηγετικό στάδιο στη νεολιθική εποχή
οριοθετεί και την απαρχή µιας νέας σχέσης του ανθρώπου µε τη φύση. Η γη είναι
πολύτιµη για την καλλιέργεια και την επιβίωση του ανθρώπου. Ο χώρος διαιρείται σε
κατοικηµένο-πολιτισµένο τόπο από την µία και σε άγρια φύση από την άλλη. Το δάσος
ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Αν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από το θεϊκό
στοιχείο, στη θρησκευτική συνείδηση αρχίζει να κυριαρχεί η Μητέρα-Θεά της Γονιµότητας
(αν είναι σωστές οι ταυτίσεις των νεολιθικών στεατοπηγικών γυναικείων ειδωλίων µε
Θεές της Γονιµότητας) που συνδέεται µε την αγροτική παραγωγή. Η αντίληψη ότι
άνθρωπος, ζώα και φυτά µετέχουν ισότιµα στο σύνολο της φύσης που έχει θεϊκή
υπόσταση αρχίζει να υποχωρεί. Ο άνθρωπος αρχίζει να ξεχωρίζει τον εαυτό του από τη

φύση, πράγµα που αποτελεί την απαρχή µιας ουσιαστικής µεταβολής της αντίληψης για
τη φύση και το δάσος.
2. Ο αρχαίος κόσµος 12ος αι. π.Χ. - 5ος αι. µ.Χ. (κατάλυση του ρωµαϊκού κράτους από
τους Οστρογότθους)
Ο αρχαίος κόσµος, ειδικά η ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα, µας είναι πολύ πιο γνωστός
και είναι κάπως ευκολότερο να αποκτήσουµε µία είκόνα για τη σχέση των ανθρώπων µε
το δάσος. Η προσέγγιση της φύσης γίνεται τώρα µέσα από το µύθο. Ωστόσο οι
µεταβολές στις αντιλήψεις, τη θρησκευτική συνείδηση, την ιδεολογία και τον πνευµατικό
βίο γενικά συντελούνται σταδιακά και µε ανόµοιους ρυθµούς σε διαφορετικές κοινωνικές
οµάδες. Στο πλαίσιο αυτών των αργών και σταδιακών διαδικασιών, η αρχαία ελληνική και
ρωµαϊκή θρησκεία διατηρεί επιβιώµατα από την προγενέστερη θρησκευτική συνείδηση,
διαµορφώνει όµως εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο ανθρωποµορφισµός του θείου
και ο µύθος είναι τα κυριότερα από αυτά. Οι θεοί έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά ενώ η
µυθολογία που συνδέεται µε αυτούς αναλαµβάνει να απαντήσει σε καίρια ζητήµατα όπως
αυτό της δηµιουργίας του κόσµου και της θέσης του ανθρώπου στη φύση.
Παραδείγµατα επιβίωσης των προγενέστερων αντιλήψεων για τον κόσµο του δάσους
βρίσκουµε σε θρησκευτικές τελετές της Ελλάδας και της Ρώµης. Οι τελετές προς τιµήν της
θεάς ΄Αρτεµης στη Βραυρώνα, κατά τις οποίες νεαρά κορίτσια υποδύονταν τις άρκτους,
µοιάζουν να έλκουν την καταγωγή τους από την µακρινή αυτή συνείδηση της κοινής ρίζας
και του ιερού χαρακτήρα όλων των όντων της φύσης, συµπεριλαµβανόµενου του
ανθρώπου.
H λατρεία της θεάς ΄Αρτεµης (Diana) στην Ιταλία της ρωµαϊκής εποχής, στο ιερό
δάσος κοντά στη λίµνη Νέµη (30 χλµ. περίπου Β.Α. της Ρώµης, κοντά στη σηµερινή πόλη
La Riccia) έχει ερµηνευτεί ως κατάλοιπο από πρωιµότερα στάδια της θρησκευτικής
συνείδησης του ανθρώπου (Frazer J.G. 1926, σσ.1-5). Στα πλαίσια της λατρείας το δένδρο
διατηρεί τη θεϊκή υπόσταση της παλαιολιθικής εποχής καθώς θεωρείται ικανό να φέρνει
βροχή, λιακάδα και γονιµότητα.
Τα ιερά κέρατα της αγελάδας που τοποθετούνται σε κάθε ναό και ανάκτορο
της µινωικής Κρήτης και της µυκηναϊκής Ελλάδας (τα κέρατα καθοσιώσεως), οι
θρησκευτικές παραστάσεις µε τα ιερά δέντρα και τις ιέρειές τους , τα ιερά άνθη και
τα ιερά ζώα, µαρτυρούν θρησκευτικές αντιλήψεις που έλκουν την καταγωγή τους από
την προγενέστερη αντίληψη ότι η φύση είναι µία, ο άνθρωπος συνιστά µέρος της
και ότι οι ανθρώπινες ενέργειες µπορούν να καθαγιαστούν µέσω µαγικών
διαδικασιών.
Σε αυτό το πλαίσιο αντιλήψεων, το δέντρο παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο.
Περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο της φύσης προκαλεί το δέος για τον κύκλο
της ζωής και του θανάτου. Στην Ελλάδα τα πρώτα ξόανα (ξύλινα αγάλµατα που
αναπαριστούσαν θεότητες) λαξεύτηκαν σε κορµούς δένδρων. Ο κίων, βασικό στοιχείο της
αρχιτεκτονικής των ιερών και των ανακτόρων στη µινωική και µυκηναϊκή εποχή, µε τη
διάµετρο του να στενεύει προς τη βάση του, πιθανόν να αποδίδει το σχήµα του
ανεστραµµένου κορµού που φυτεύεται στο έδαφος και αποτελεί αντικείµενο λατρείας
(Mayassis S. 1955). Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί για το νόηµα του ιερού κίονα
(όπως απεικονίζεται χαρακτηριστικά στο υπέρθυρο της Πύλης των Λεόντων των
Μυκηνών). Εαν η προέλευσή του ανάγεται πράγµατι στη λατρεία του ιερού δένδρου,
γίνεται κατανοητή η σηµασία του δένδρου στην θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου.
Στα πλαίσια της νέας µυθολογικής συνείδησης που διαµορφώνεται, το δάσος
κατοικείται και ορίζεται από τους θεούς αλλά οι θεοί είναι ανθρωπόµορφοι και
διακρίνονται σαφώς από τα φυσικά στοιχεία του δάσους. Ετσι, τη θέση της λατρείας του
δένδρου παίρνει η λατρεία των Αµαδρυάδων και των Νυµφών που κατοικούν στα δένδρα
και πεθαίνουν µαζί τους.
Το ελληνικό και ρωµαϊκό πάνθεον έχει θεούς που προστατεύουν ή κατοικούν στα
δάση. Η Αρτεµις, η ρωµαϊκή Diana, είναι η κατεξοχήν θεότητα που προστατεύει τα δάση.
Οι Νύµφες των δασών, ο ∆ιόνυσος, ο Παν, ο Ορφέας είναι από τους γνωστότερους θεούς
των δασών. Η ιερότητα των δασών τεκµηριώνεται και από τα ιερά άλση, τα τεµένη, χώροι
που “τέµνονται” από την άγρια φύση για να φιλοξενήσουν τους θεούς. Στους χώρους
αυτούς απαγορεύεται η υλοτόµηση και το κυνήγι. Η υποχώρηση όµως της θρησκετικής
πεποίθησης ότι ο άνθρωπος είναι ένα µε τη φύση είναι ορατή και σε αυτό το σηµείο: η
εκµετάλλευση των δασών τίθεται υπό περιορισµό µόνο στα ιερά τεµένη. Στα υπόλοιπα

δάση η χρήση των φυσικών πόρων δε συνιστά παράβαση του θείου νόµου, ούτε
χρειάζεται µαγικές τελετές για την αποκατάσταση των ισορροπιών (Hughes J.D. 1944,
σσ. 73-90).
Ενα πλήθος µύθων, συµβολισµών και προλήψεων συνδέονται µε τα φυτά, τα δένδρα
και τα ζώα. ∆ένδρα και θάµνοι που προέρχονται από µεταµορφώσεις ανθρώπων ή
ηρώων που συσχετίστηκαν µε θεούς (δάφνη, κυπαρίσσι, λεύκα, πεύκο κλπ.), ιερά φυτά
θεών (δάφνη-Απόλλων, δρυς-∆ίας, ελιά-Αθηνά, κισσός-∆ιόνυσος κλπ.), φυτά που
συνδέονται µε τη µαντική (δάφνη-µαντείο Απόλλωνα, δρυς-µαντείο ∆ωδώνης), µαγικά
βοτάνια, φυτά µε πραγµατικές ή φανταστικές θεραπευτικές ιδιότητες, φυτά που
συµβόλιζαν τη νίκη και µε τα οποία στεφανώναν τους νικητές στους µεγάλους αγώνες ή
τους βασιλείς στην τελευταία τους κατοικία, όλα αυτά συνθέτουν τις σχέσεις του αρχαίου
ελληνορωµαΪκού κόσµου µε τον κόσµο του δάσους (Baumann H. 1993).
Πέρα από τις επιβιώσεις της προϊστορικής θρησκευτικής αντίληψης και της
εµφάνισης του νέου ανθρωποµορφικού θρησκετικού συστήµατος που αναπτύξαµε
παραπάνω, ο πνευµατικός κόσµος της εποχής χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση της
φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία και η επιστήµη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην µετέπειτα
διαµόρφωση των αντιλήψεων για τη φύση. Η φύση γίνεται αντικείµενο ορθολογικής
προσέγγγισης. Η έρευνα των φυσικών φαινοµένων µε βάση την παρατήρηση και τη
λογική σκέψη και η εγκατάλειψη του µύθου ως του µόνου µέσου ερµηνείας του κόσµου
άνοιξε νέους δρόµους στη φιλοσοφική σκέψη και διαµόρφωσε µία εντελώς νέα θεώρηση
των σχέσεων ανθρώπου και φύσης. Στη βάση της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης
βρίσκεται η παραδοχή ότι η φύση διέπεται από µία λογική που µπορεί να συλλάβει και
να εξηγήσει ο ανθρώπινος νους. Ετσι, η φύση προσεγγίζεται µέσω της κριτικής σκέψης
και του ορθού λόγου και άρα αποµυθοποιείται. Σε αυτή την ανθρωποκεντρική
προσέγγιση ανάγει την καταγωγή της η ιδέα που έχουµε σήµερα για τη φύση.
Θεωρώντας τη σχέση των ανθρώπων µε τα δάση στην αρχαιότητα, δε θα πρέπει να
µας διαφεύγει ότι ενώ υπάρχει ισχυρή συνείδηση της ιερότητας του δασικού κόσµου, η
εκµετάλλευση των δασικών πόρων είναι πολύ έντονη. Η υλοτόµηση για ναυπήγηση
πλοίων, για τις ανάγκες των µεταλλείων και τη θέρµανση, η αρχιτεκτονική και η
αγαλµατοποιία, οι πόλεµοι, η βόσκηση και οι ανάγκες σε καλλιεργήσιµη γη συνετέλεσαν
στη µείωση των δασών ήδη από την αρχαιότητα.
3. Ο µεσαιωνικός κόσµος. 5ος αι. µ.Χ. - 15ος αι. µ.Χ.(Αναγέννηση)
Η ταυτότητα του µεσαιωνικού κόσµου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη
χριστιανική θρησκεία. Υπάρχουν βέβαια έντοντες επιρροές και επιδράσεις από άλλες
θρησκείες και έθνη. Στην Ισπανία η αραβική κυριαρχία, στην Ελλάδα η οθωµανική κ.ο.κ.
έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση νοοτροπιών. Υπάρχει επίσης η διαφορά
µεταξύ της καθολικής ∆ύσης και της ορθόδοξης Ανατολής. Στο σηµείωµα αυτό όµως θα
αναφερθούµε µόνο στα γενικά κοινά χαρακτηριστικά του χριστιανικού µεσαιωνικού
κόσµου.
Η ιουδαϊκή και χριστιανική θρησκεία επιφέρουν σηµαντική αλλαγή στην αντίληψη του
χρόνου. Στην αρχαία σκέψη ο χρόνος είναι κυκλικός: ο κόσµος υπακούει σε µία κυκλική
τροχιά και ο άνθρωπος ανήκει σε αυτήν. Για τη χριστιανική σκέψη όµως ο κόσµος έχει
αρχή, τη Γένεση και οδεύει προς ένα τελικό σκοπό: την τελική σωτηρία του ανθρώπου. Η
διάκριση ανάµεσα στον πολιτισµό και τη φύση, που υπάρχει ήδη στην αρχαία ελληνική
σκέψη, εντείνεται. Η φύση έχει δηµιουργηθεί για να εξηµερωθεί από τον άνθρωπο. Η
πτώση από τον Παράδεισο, σύµφωνα µε µία ερµηνεία, αποδίδει την αποµάκρυνση του
ανθρώπου από την ουράνια φύση. Η σκληρή εργασία για την καθυπόταξη αυτής της
γήινης και χωρίς αξία φύσης είναι ο δρόµος προς τη σωτηρία.
Σχήµα 2. Παλαιοχριστιανικές αντιλήψεις για τη φύση (Oelschlaeger M. 1991, σ. 66)
Οι πρώτοι Χριστιανοί πίστευαν ότι :
- ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο και ό,τι υπάρχει σε αυτόν
- η φύση, µε τη µορφή που έχει σήµερα, προέρχεται από την πτώση του ανθρώπου, δεν
αναγνωρίζεται ως ιερή ενώ το φυσικό σπίτι του ανθρώπου είναι ο ουράνιος παράδεισος

- ο Θεός είναι εκτός του επιστητού, πάνω από τον γήινο κόσµο και µόνον Αυτός έχει θεική
υπόσταση
- η ανθρωπότητα είναι φτιαγµένη κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσή Του και άρα είναι
διαφορετική από την υπόλοιπη Κτίση
- η ανθρωπότητα προορίζεται να κυριαρχήσει πάνω στην υπόλοιπη Κτίση του Θεού
- ο χρόνος εξελίσσεται προς µία ορισµένη κατεύθυνση
- ο Θεός έχει ένα σχέδιο, ακόµη και εάν είναι ανεξιχνίαστο
Το ζήτηµα της στάσης της χριστιανικής θρησκείας απέναντι στη φύση επιδέχεται
πολλές ερµηνείες και δεν ενδείκνυται για εξαγωγή εύκολων συµπερασµάτων. Παράλληλα
µε τις παραπάνω αντιλήψεις που µοιάζουν να εντείνουν τη δάκριση της φύσης από τον
άνθρωπο και να δικαιώνουν την εκµετάλλευση της φύσης, υπάρχει και µία ισχυρή
µοναστική παράδοση στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσονται διαφορετικές σχέσεις µε το
δασικό περιβάλλον (π.χ. στο Αγιο Ορος της Χαλκιδικής), τα δένδρα (µέσω των ασκητών
που ασκήτευσαν σε δένδρα, των δενδριτών) και τα άγρια ζώα (µέσω των µοναχών και
των µαρτύρων που δάµαζαν µε τη δύναµη του πνεύµατός τους την άγρια φύση ζώων και
θηρίων). Στη Βίβλο φαίνεται να είναι διάχυτη η αίσθηση ότι ο Θεός “τα πάντα εν σοφία
εποίησε“ εποµένως ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται το φυσικό περιβάλλον.
Εξάλλου, η διάδοση της χριστιανικής θρησκείας δεν κατάργησε ποτέ εντελώς τα
παγανιστικά χαρακτηριστικά της λαϊκής πίστης. Πολλά στοιχεία, µάλιστα,
ενσωµατώνονται στη χριστιανική πίστη. ∆ιατηρείται, για παράδειγµα, η πίστη στο ιερό
δένδρο που µπορεί να αποτρέπει την ασθένεια και να µεταδίδει τις ευεργετικές του
ιδιότητες. Ετσι, οι Χριστιανοί, σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας αναρτούν τάµατα
αφιερωµένα σε Αγίους από τα κλαδιά ενός θεωρούµενου ως θεραπευτικού και
ευεργετικού δένδρου. Το χριστουγεννιάτικο δένδρο, εξάλλου, είναι πιθανόν να
προέρχεται από τα διακοσµητικά δένδρα που χρησιµοποιήσαν οι πρώτοι Χριστιανοί στις
εκκλησίες της Συρίας. Τα δένδρα αυτά ήταν στολισµένα και τοποθετούνταν στις δύο
πλευρές του Ιερού Βήµατος, γεγονός που απηχεί την επιβίωση της αντίληψης για την
ιερότητα του δένδρου. Τα µανουάλια και οι πολυέλαιοι στις εκκλησίες είναι επίσης
δενδρόµορφα (Καλοκύρης Κ.∆. 1980). Στη βυζαντινή ζωγραφική το δένδρο συµβολίζει
συνήθως τον Χριστό και τον Παράδεισο. Στη λαϊκή πίστη, συνεπώς, επιβιώνουν πάντα οι
αναµνήσεις της βαθειάς σχέσης του ανθρώπου µε τη φύση και ιδίως µε το δάσος και το
ιερό δένδρο.
4. Η νέα εποχή. Ο αστικός και ο αγροτικός κόσµος. (Από την Αναγέννηση ως τη
σύγχρονη εποχή της βιοµηχανίας, της επιστήµης και της τεχνολογίας.)
Με την επιστηµονική επανάσταση (17ος αι.) η φύση γίνεται το αντικείµενο της
επιστηµονικής έρευνας. Η φύση δεν είναι πια ένας ζωντανός οργανισµός αλλά ένα
µηχανικό σύστηµα που διέπεται από νόµους. Εµφαση δίνεται στη δυνατότητα της
επιστήµης να εξηµερώσει και να κυριαρχήσει πάνω στην άγρια φύση. Τα διαχωριστικά
όρια ανάµεσα στον πολιτισµένο χώρο και την άγρια φύση εντείνονται. Ο Καρτέσιος
αναγνώρισε τη λογική του ανθρώπου ως το µόνο µέσο κατανόησης της φύσης και
ενίσχυσε τη θέαση της φύσης ως µιας µεγάλης µηχανής. Ο ∆ιαφωτισµός διακήρυξε την
πίστη στον ορθό λόγο και στις δυνατότητες του ανθρώπου να κατακτήσει ένα καλύτερο
επίπεδο ζωής ενώ ο Adam Smith έθεσε τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας. Οι θεωρίες
αυτές προβάλλουν την αξία της ελεύθερης δράσης του ατόµου για τον πλουτισµό του. Η
ποιότητα ζωής των εθνών ταυτίζεται µε την συγκέντρωση πλούτου. Η φτώχεια
εκλαµβάνεται ως χαρακτηριστικό των απολίτιστων. Η άγρια φύση, σύµφωνα µε αυτή την
αντιληψη, είναι µια αρνητική έννοια και ένα περιβάλλον όπου ο άνθρωπος ζεί απολίτιστα.
Γεννιέται τότε το είδος του homo oeconomicus στο οποίο φαίνεται ότι ανήκουµε πια οι
περισσότεροι από µας που ζούµε στον ανεπτυγµένο κόσµο. Οι αντιλήψεις για την άγρια
φύση διαθλώνται µέσα από το πρίσµα αυτής της νοοτροπίας.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάχυνε τους ρυθµούς εκµετάλλευσης της φύσης και την
πίστη στην δυνατότητα του ανθρώπου να κυριαρχήσει στη φύση. Το δάσος έχει αξία ως

πλουτοπαραγωγική πηγή. Η πολλαπλότητα των σχέσεων του µε τα στοιχεία της φύσης,
το συµβολικό βάθος των ζώων και των φυτών, το θρησκευτικό συναίσθηµα που
συνδέεται µε αυτά υποχωρούν.
Καθώς οι παραδοσιακές κοινωνίες που βασίζονται στην προφορική επικοινωνία και
τις συλλογικές παραστάσεις υποχωρούν µπροστά στην εξάπλωση του αστικού
πολιτισµού, µοιραία και οι συλλογικές παραστάσεις και αντιλήψεις για το δάσος δίνουν
την θέση τους στην ατοµική προσέγγιση. Η λόγια καλλιτεχνική δηµιουργία καταγράφει τα
ατοµικά συναισθήµατα του καλλιτέχνη απέναντι στη φύση. Η νοσταλγία για τη χαµένη
αθωότητα της ζωής στην ύπαιθρο επανέρχεται µε ποικίλες µορφές στην εικαστική και
λογοτεχνική παραγωγή. Η έλευση της µοντέρνας τέχνης απελευθερώνει τους
δηµιουργούς και από τις συµβάσεις που ίσχυαν στην απόδοση της φύσης. Οι συλλογικές
παραστάσεις υποκαθίστανται από την προσωπική µυθολογία.
Παράλληλα µε τον πολιτισµό των αστικών κέντρων συνυπάρχει, σχεδόν µέχρι τις
µέρες µας, ο παραδοσιακός πολιτισµός του αγροτικού κόσµου. Πλήθος παραδείγµατα
των λατρευτικών εθίµων στις παραδοσιακές κοινωνίες σήµερα µαρτυρούν την επιβίωση
της προϊστορικής αντίληψης για την ιερότητα της φύσης και ιδιαίτερα του δένδρου.
Τελετές µε µαγικό χαρακτήρα συνεχίζουν να εξασφαλίζουν την ισορροπία του κύκλου της
ζωής της φύσης και τη θέση του ανθρώπου σε αυτόν. Στην Ισπανία, κατά τις γιορτές της
άνοιξης, τα δένδρα και τα φυτά βρίσκονται στο επίκεντρο των τελετών. Στην
Extremedura, την τελευταία µέρα της καλλιέργειας των κτηµάτων, οι γεωργοί βγαίνουν
στους δρόµους το σούρουπο σε οµάδες µε τον επικεφαλής της κάθες οµάδας να κρατάει
ένα ανθισµένο κλαδί κάποιου δένδρου. Τα µέλη της οµάδας συνοδεύουν την ποµπή
βαστώντας φανούς, τραγουδώντας µακρόσυρτα θλιµµένα τραγούδια και µε
χαρακτηριστικές αγροτικές κραυγές. Από τότε και µέχρι το φθινόπωρο, σε όλες τις
λατρευτικές τελετές και γιορταστικές εκδηλώσεις στην Ισπανία τα κλαδιά εµφανίζονται µε
τον ιδιαίτερο συµβολισµό τους. Ετσι υπάρχουν και πολλά ισπανικά παραδοσιακά
τραγούδια που ονοµάζονται “το κλαδί” και διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.
Ακόµη πιο χαρακτηριστικές της λατρείας του δένδρου στην ισπανική αλλά και σε όλη
την ευρωπαική παράδοση είναι οι γιορτές της Πρωτοµαγιάς κατά τις οποίες τοποθετείται
σε κεντρικό σηµείο του χωριού ένα µεγάλο δένδρο που το έχουν κόψει µε ειδική
τελετουργία και το οποίο στολίζουν στην συνέχεια. ∆ιατηρείται στη θέση αυτή ως το
τέλος της άνοιξης γιατί πιστεύεται ότι το πνεύµα που κατοικεί στο δένδρο θα δώσει τη
ζωτικότητα, τη γονιµότητα και την ενέργεια της φύσης στη γη και τους ανθρώπους.
Ανάλογα λατρευτικά έθιµα της Πρωτοµαγιάς συναντώνται στην Ιταλία, την Ελλάδα αλλά
και αλλού. Στην αρχαία Ρώµη στόλιζαν τη µέρα αυτή τα σπίτια τους µε ανθισµένα κλαδιά
δένδρων. Χαρακτηριστικό είναι και το έθιµο στην Κορώνη της Ελλάδας όπου ραντίζουν
το σπίτι και τα κεφάλια των παιδιών µε ένα χλωρό κλαδί που µεταδίδει τη γονιµότητα και
ζωτικότητα. Οι Πόντιοι την Πρωτοµαγιά συνοδεύουν τα ζώα τους στη βοσκή µε τρία
χλωρά κλαριά άγριων θάµνων για να προστατεύονται από αρρώστιες και να γεννούν
εύκολα (Μέγας Γ.Α. 1992, σ. 200). Ολες αυτές οι τελετές απηχούν την πίστη στην ευεργετική
και γονιµοποιό δύναµη του δένδρου.
Οι επιβιώσεις των αρχαιότατων θρησκευτικών πεποιθήσεων αλλά και τα
παραδοσιακά επαγγέλµατα του δάσους διασώζουν κάτι από την ποικιλία των σχέσεων
που ανέπτυξε ο άνθρωπος στη διαδροµή της ιστορίας του µε τα δάση. Οι Νεράιδες, τα
µαγικά βοτάνια, οι τελετές µε τα στοιχεία του δάσους (δένδρα, λουλούδια, θάµνοι κλ.π.),
τα τραγούδια, τα παραµύθια, τα αινίγµατα και οι παροιµίες µαρτυρούν την πολυδιάσταση
σχέση µε το δάσος. Στην Ισπανία, συνηθισµένη είναι η απόδοση στα ζώα µαντικών
ιδιοτήτων. Ο κούκος θεωρείται ότι µπορεί να δώσει ενδείξεις για το χρόνο του γάµου ή
τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Το πέταγµα του µπάµπουρα θεωρείται
προµήνυµα βροχής ενώ στη λαϊκή ιατρική η θεραπεία µιας κρεατοελιάς γίνεται µέσω της
µαγικής δύναµης των φύλλων του µηλόκερδου ή των φύλλων από ρείκι. Πλήθος
ανάλογων δοξασιών συναντάται στις παραδοσιακές κοινωνίες και των τριών χερσονήσων
της Μεσογείου.
Η λαϊκή τέχνη είναι πλούσια σε φυτικά µοτίβα και σχηµατοποιηµένα ζώα και πουλιά.
Τα ελληνικά δηµοτικά τραγούδια µαρτυρούν µια µεταφυσική αντίληψη της φύσης. Τα
πουλιά και τα δένδρα µιλούν µε ανθρώπικη λαλιά. Στην Ισπανία, αλλά και στις άλλες
µεσογειακές χερσονήσους, απαντούν πολλοί µύθοι που σχετίζονται µε την µεταφορά της
ανθρώπινης ψυχής σε ζώα. Η µεταφορά της ψυχής γίνεται συνήθως στο ψαρόνι, πουλί
γνωστό για τις αλλάγές των φτερών του και την προσωρινή διαµονή του σε ορισµένους τόπους.

Πολύ συνηθισµένη, στην ίδια χώρα, είναι και η πίστη στην µετενσάρκωση του
ανθρώπου σε ορισµένα ερπετά, κυρίως τη σαύρα. Σε όλη την προφορική λαϊκή αφήγηση
και στιχοποιία η φύση δε µνηµονεύεται ποτέ για τη γραφικότητα της. Αντίθετα έχει καίριο
και καταλυτικό ρόλο στην πλοκή των αφηγήσεων αυτών.
Τα παραδοσιακά επαγγέλµατα που ασκούνται στο δάσος συνδέονται επίσης µε µία
πλούσια τελετουργία και συµβολικές πράξεις. Στην Ισπανία, οι φελλοποιοί (που
εργάζονταν για την εξαγωγή του φελλού από το φελλόδεντρο, είδος δρυός) εργάζονται σε
οµάδες όπου υπάρχει σαφής ιεραρχεία. Οι πλοηγοί των κορµών (υπευθύνων για τη
µεταφορά των κοµµένων κορµών µέσω ποταµού), οι παραγωγοί του ξυλάνθρακα, οι
µελισσοκόµοι, οι νοµάδες κτηνοτρόφοι και άλλοι εργάτες του δάσους δηµιουργούν µία
ολόκληρη παράδοση γύρω απο τη ζωή στο δάσος. Ανάλογες παραδόσεις υπάρχουν
τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η παραδοσιακή γνώση για τις φαρµακευτικές ιδιότητες των
φυτών αλλά και ένα πλήρες σύστηµα παραδοσιακής ιατρικής που επιβιώνουν ως τις
µέρες σε ορισµένες αγροτικές περιοχές. Τα όρια µεταξύ της µαγείας και των
πραγµατικών θεραπευτικών µεθόδων των προϊόντων του δάσους µπορεί να είναι ασαφή.
Αυτή όµως η γνώση και πρακτική είναι πολύτιµες για µας σήµερα γιατί µπορούν να
αποτελέσουν την αφετηρία για να βρεθούν θεραπείες για ασθένειες της εποχής µας αλλά
και γιατί φωτίζουν τους τρόπους εκµετάλλευσης των δασικών πόρων από τις
παραδοσιακές κοινωνίες. Η Εθνοβοτανική, µία νέα σχετικά επιστήµη, ερευνά τις χρήσεις
των φυτών από τις παραδοσιακές κοινωνίες.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει για τη σχέση του ανθρώπου µε τη φωτιά όπως αυτή
διαγράφεται µέσα από παραδοσιακά έθιµα. Οι φωτιές που εκδηλώνονται κάθε καλοκαίρι
στα δάση της Μεσογείου δεν είναι πια ένας παράγοντας οικολογικής ισορροπίας του
δάσους αλλά ένα κοινωνικό πρόβληµα που έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις. Για τους
αγροτικούς πληθυσµούς, όµως, η φωτιά ήταν ένα σύµβολο ζωής και εξαγνισµού. Οι
φωτιές του Αη Γιάννη, οι Αναστενάρηδες, το κάψιµο του Ιούδα, τα δένδρα της φωτιάς που
κόβονται και φυτεύονται στις πλατείες των ισπανικών χωριών, είναι ορισµένα
παραδείγµατα που έχουν τα ανάλογα τους στην Ισπανία, την Ιταλία αλλά και όλη την
Ευρώπη. Η φωτιά, στα έθιµα αυτά, είναι ένα µέσο επίκλησης για παράταση της
ηλιοφάνειας και της γονιµότητας που αυτή συνεπάγεται. Ετσι σε πολλά µέρη ανάβουν
φωτιές στα ηλιοστάσια. Οι γιορτές αυτές αρχίζουν τα Χριστούγεννα, οπότε ο φόβος και η
νοσταλγία για µια άνοιξη που ίσως δε θα επιστρέψει βρίσκεται στο ζενίθ, και τελειώνουν
του Αη Γιαννιού (θερινό ηλιοστάσιο).
Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη των σχέσεων του
ανθρώπου µε τη φύση και ειδικότερα µε το δάσος. Τα χαρακτηριστικά αυτά σηµειώθηκαν
περισσότερο ως σηµεία-σταθµοί για προβληµατισµό και περαιτέρω συζήτηση παρά ως
αδιαµφισβήτητα συµπεράσµατα συστηµατικής έρευνας.
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Κατάλογος επιστηµονικών και κοινών ονοµάτων των φυτικών γενών ή ειδών που
εµφανίζονται στο κείµενο.
Abies
A.alba
A.borisii-regis
A.Cephalonica
Acer
Alnus
Arbutus
Arum
Asparagus acutifolius
Asphodelus aestivus

Ελάτη,έλατο
Λευκή ελάτη
Υβριδογενής ελάτη
Κεφαλληνιακή ελάτη
Σφεντάµι
Σκλήθρο
Κουµαριά
Φιδόχορτο
Σπαράγγι
Ασφόδελος

Betula
B.celtiberica
B.pendula
Calicotome villosa

Σηµύδα
Ασπάλαθος, ασπαλαθιά

Carpinus
Castanea sativa
Cedar
C.atlantica
C.libani
Ceratonia siliqua
Cercis siliquastrum
Cistus
Clematis
Corylus avelana
Crataegus.
Cupressus sempervirens
Cyclamem
Erica
Euphorbia
Fraxinus
Genista
Fagus
F.moesiaca
F.orientalis
F.sylvatica
Helichrysum
Ilex aquifolium
Juglans regia
Juniperus
J.foetidissima
J.oxycedrus
J.phoenicea

Γαύρος
Καστανιά
Κέδρος
Κέρδος του Λιβάνου
Χαρουπιά
Κουτσουπιά
Λαδανιά
Κληµατίδα
Λεπτοκαρυά,
φουντουκιά
Κράταιγος, τρικοκκιά
Κυπαρίσσι
Κυκλάµινο
Ρείκι
Γαλατσίδα
Φράξος, µέλιος
Αφάνα
Οξιά
Αµάραντο
Αρκουδοπούρναρο
Καρυδιά
Άρκευθος, κέδρο
Αγριοκυπάρισσο, φίδα

Larix decidua
Lavandula
Laurus nobilis
Myrtus communis
Nerium oleander
Olea europaea
Ophrys
Orchis

Λεβάντα
∆άφνη
Μυρτιά
Πικροδάφνη
Ελιά
Ορχιδέα, σαλέπι
Οριχιδέα, σαλέπι, σερνικοβότανο

Origanum
Ostrya
Phillyrea
Phlomis
Phoenix theophrasti

Ρίγανη
Οστρυά
Φιλλύκι
Ασφάκα
Φοίνικας του Θεοφράστου

Picea
Pinus
P.brutia
P.cembra
P.halepensis
P.heldreichii
P.maritima
P.nigra
ssp. laricio
ssp. pallasiana
ssp. salzmannii
P.pinea
P.sylvestris
P.uncinata
Pistacia lentiscus
var. chia
P.terebinthus
Platanus
Populus
Pyrus amygdaliformis
Quercus
Q.alnifolia
Q.canariensis
Q.cerris
Q.coccifera
Q.dalechampii
Q.faginea
Q.frainetto
Q.ilex
Q.macrolepis
Q.petraea
Q.pubescens
Q.pyrenaica
Q.robur
Q.suber
Q.trojana
Rosa
Salix
Salvia
Sarcopoterium spinosum
Satureja
Smilax aspera
Teucrium
Thymus
Tilia
Ulmus
Urginea maritima
Viola
Vitex agnus-castus
Vitis vinifera

Ερυθρελάτη
Πεύκο, πεύκη
Τραχεία πεύκη
Χαλέπιος πεύκη
Ρόµπολο
Θαλασσόπευκο
Μαύρη πεύκη
Κουκουναριά
∆ασική πεύκη
Σχίνος
Κοκορεβυθιά
Πλατάνι, πλάτανος
Λεύκη
Γκορτσιά
∆ρυς, βελανιδιά
Ευθύφλοιος δρυς
Πουρνάρι, πρίνος
Πλατύφυλλος δρυς
Αριά
Χνοώδης δρυς
Ποδισκοφόρος δρυς
Τριανταφυλλιά
Ιτιά
Φασκοµηλιά
Αστοιβή
Θρούµπα
Αρκουδόβατος
Τεύκριο
Θυµάρι
Φλαµουριά
Φτελιά, καραγάτσι
Σκυλοκρεµµύδα
Βιόλα, πανσές
Λυγαριά
Αµπέλι

