
 

   
 

Δραστηριότητες 

στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου 

 

1. Δημιουργική γραφή 
 

Εμπνευστείτε από τα θέματα που πραγματεύεται το Μουσείο Δασικής 

Ιστορίας Μαινάλου και γράψτε τη δική σας ιστορία… 

Οδηγίες για νέους συγγραφείς… 

 Εξιστορήστε ένα αξιοσημείωτο ή απροσδόκητο συμβάν που ελκύει το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη.  

 Ξεκινήστε την αφήγηση από την αρχή, από τη μέση της ιστορίας ή ακόμα 

και από το τέλος. Όπως επισημαίνει και ο Stephen King, «αν έχετε βρει ένα 

καλό τέλος, γράψτε πρώτα αυτό και μετά θα δείτε τι θα κάνετε με τα 

υπόλοιπα».  

 Βρείτε μια ελκυστική αρχή που να αφήνει κενά στον αναγνώστη, 

δημιουργώντας του περιέργεια και ενδιαφέρον για τα επόμενα.  

 Αρχίστε την αφήγηση προσδιορίζοντας το σκηνικό, τοποθετώντας την 

ιστορία στον τόπο και στο χρόνο.  

 Ξεκινήστε από μια σταθερή κατάσταση και επινοήστε τα περιστατικά εκείνα 

που οδηγούν στην αποσταθεροποίησή της.  

 Προσέξτε ώστε η ιστορία σας να έχει αρχή, μέση και τέλος.  

 Χρησιμοποιήστε τριτοπρόσωπη ή πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Στην 

τριτοπρόσωπη αφήγηση, ο αφηγητής-παντογνώστης είναι σε θέση να 

ανιχνεύει ακόμη και τις πιο μύχιες σκέψεις των ηρώων του. Αντίθετα, στην 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ο αφηγητής περιορίζεται στα όρια της δικής του 

αντίληψης και εμπειρίας.  

 Ηθογραφήστε τους χαρακτήρες της ιστορίας σας, αναλύστε τα 

συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης τους.  

 Εμπλουτίστε την ιστορία σας με αναδρομικές αφηγήσεις που εξιστορούν 

γεγονότα του παρελθόντος ή πρόδρομες αφηγήσεις που αναφέρονται στο 

μέλλον, με επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις ή παραλείψεις. 

 Ενσωματώστε διαλόγους, περιγραφές, σχόλια και αφηγήσεις. 

 Επιμεληθείτε το λεξιλόγιο, το ύφος και την εκφορά του λόγου σας. 
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2. Μελέτη αντικειμένου 

 
Διαλέξτε ένα αντικείμενο από τη σειρά: «3. Φυτώρια και αναδασώσεις». 

Γράψτε μια παράγραφο, απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα: 

 Ποια είναι η μορφή του αντικειμένου; 

 Πώς και από τι κατασκευάστηκε; 

 Πότε κατασκευάστηκε; 

 Ποια ήταν η χρήση του; 

- Τι μπορούμε να μάθουμε με σιγουριά από το αντικείμενο; 

- Τι υποθέτουμε; 

- Τι στοιχεία έχουμε για να ελέγξουμε τα συμπεράσματά μας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, γράψτε μια δεύτερη παράγραφο, με πιθανά στοιχεία για τον 

πολιτισμό στον οποίο εντάσσεται το αντικείμενο:  

Για την τεχνολογία, την οικονομία, την καθημερινή ζωή, τις αξίες (κοινωνικές, 

αισθητικές), τις σχέσεις με άλλες κοινωνίες.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική της ανακριτικής καρέκλας. Επιλέξτε 

έναν από την ομάδα να κάνει τον αντιπρόσωπο αυτού του πολιτισμού και 

καταφύγετε σ’ αυτόν υποβάλλοντάς του ερωτήσεις. 
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Τέλος, σκιαγραφήστε τον ιδιοκτήτη (ή το χρήστη) του αντικειμένου:  

Φύλο, ηλικία, θέση στην επιχείρηση, οικονομική κατάσταση, ασχολίες, αξίες, ιδεολογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες: 

Ταμπλό 1: Ελληνική Δασική Υπηρεσία 

Ταμπλό 2: Το Κρατικό Πριστήριο Χρυσοβιτσίου 
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3. Διαχειριστική μελέτη για το Μαίναλο 
  

Ανήκετε στην επιτροπή η οποία ανέλαβε να κάνει μια διαχειριστική μελέτη για 

τα δάση στο όρος Μαίναλο.  

Συντάξτε μια σύντομη μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει κάποια στοιχεία από 

αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα 2, όπως τις ανάγκες του πληθυσμού, 

τους κίνδυνους που απειλούν το δάσος, τα προβλήματα που προκαλούνται από 

ανθρώπινες ενέργειες και τα μέτρα που προτείνονται με βάση τις αρχές που 

διέπουν την ορθή διαχείριση του δάσους (Παράρτημα 1). 

 

Παράρτημα 1: 

«Η αειφορία των καρπώσεων είναι ανέκαθεν πρωταρχικός στόχος της 

δασοπονίας. Αρχικά, η αειφορία συνδέεται αποκλειστικά με την παραγωγή ξύλου. 

Έτσι, με βάση την ετήσια αύξηση του δάσους, αφαιρείται μόνο ποσότητα ξυλείας 

που αντιστοιχεί σε αυτή την αύξηση ενώ το ξυλώδες κεφάλαιο παραμένει άθικτο».  

Η μεγαλύτερη δυνατή οικονομική ωφέλεια επιτυγχάνεται με την υλοτομία των 

δένδρων που έχουν φθάσει την ώριμη προς υλοτομία διάμετρο, όταν δηλαδή 

εκτιμάται ότι η χρηματική τους αξία είναι η μέγιστη δυνατή και η περαιτέρω 

διατήρησή τους στη συστάδα είναι ασύμφορη από οικονομικής σκοπιάς.  

Τέλος, επιδιώκεται η ισόρροπη αξιοποίηση όλων των ωφελειών που προσφέρει 

το δάσος: προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και την υποβάθμιση, 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, προστασία από τη ρύπανση και τη ραδιενεργό 

ακτινοβολία, αποθήκευση υπόγειων υδάτων, αισθητική και αναψυχή, παροχή μιας 

πληθώρας προϊόντων πέρα από το ξύλο (μανιτάρια, άνθη, καρποί, άγρια χόρτα, 

βολβοί). 

 

Παράρτημα 2: 

Μια διαχειριστική μελέτη περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του δασικού 

συμπλέγματος. Σημειώνονται επίσης μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών 

στοιχείων, όπως οι ανάγκες σε ξυλεία του πληθυσμού της περιοχής, οι πρόσοδοι 

που αποφέρει το δάσος, οι συνθήκες εργασίας και το διαθέσιμο δασικό 

προσωπικό.  

Εντοπίζονται οι κίνδυνοι που απειλούν το δάσος (ισχυροί άνεμοι, προσβολή από 

μύκητες και έντομα, αλλά και ανθρώπινες παρεμβάσεις) και καταγράφονται τα 

προβλήματα που προκαλούνται από τις συνθήκες βόσκησης, από την έλλειψη 

οδικού δικτύου για τη διακίνηση των δασικών προϊόντων και από την 

προηγούμενη έλλειψη ορθής διαχείρισης. 

Στη συνέχεια, προτείνονται μέτρα για την προστασία και τη βελτίωση του 

δάσους, και προσδιορίζεται η πορεία των υλοτομιών, ο χρόνος περιφοράς και το 

λήμμα (η ποσότητα του ξύλου που πρόκειται να υλοτομηθεί). 

Στο διαχειριστικό σχέδιο, τέλος, επισυνάπτονται πίνακες επιφανειών και 

προτεινόμενων υλοτομιών.  
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4. Ζώα και φυτά του Μαινάλου 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:  

Επιλέξτε ζώα και φυτά του Μαινάλου που συνδέονται στο τροφικό πλέγμα, 

τόσα όσα και τα μέλη της ομάδας σας. (Ο κύκλος της ζωής στο δάσος - ΤΡΟΦΙΚΟ 

ΠΛΕΓΜΑ) 

Για τον κάθε οργανισμό, φτιάξτε μια καρτέλα με χαρτόνι, όπου θα φαίνεται το 

όνομά του, ένα σκίτσο του και τα χαρακτηριστικά του. (Το Δασικό Οικοσύστημα - 

ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ)  

Στην κάθε καρτέλα κάνετε δύο τρύπες και της βάζετε σκοινί για να μπορείτε να 

την κρεμάσετε στο λαιμό σας. 

 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ:  

Οι καρτέλες ανακατεύονται ανάποδα και ο συντονιστής τού παιχνιδιού κρεμάει 

μια στην πλάτη του καθενός για να μην γνωρίζει ποιος οργανισμός είναι. Στόχος 

του παιχνιδιού είναι να το ανακαλύψει κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις στους 

συμπαίχτες του. Αυτοί απαντούν μόνο με ΝΑΙ ή ΟΧΙ και μπορούν να 

συμβουλευτούν την καρτέλα στην πλάτη του. 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι ανακαλύψουν ποιοι είναι. Αν κάποιος δεν τα 

καταφέρει, τότε οι άλλοι του δείχνουν με παντομίμα για να τον βοηθήσουν. 

 

ΤΕΛΟΣ:  

Χρησιμοποιώντας ένα σκοινί, συνδεθείτε μεταξύ σας όλοι οι οργανισμοί σε 

τροφικό πλέγμα, ανάλογα με το ποιος δίνει ενέργεια στον άλλον. 
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5. Εικόνα - ήχος - κίνηση 

 
Στόχος της ομάδας σας είναι να μας δείξει τη Γραμμή παραγωγής 2 : Πρίση στον 

καταρράκτη, χρησιμοποιώντας τα σώματά σας, σε μια αρχικά παγωμένη εικόνα, 

ώστε να φαίνονται τα στάδια 1-3. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε ήχο και κίνηση. 

 

Μπορείτε να δείξετε πώς ο καταρράκτης παίρνει κίνηση (ενέργεια) από το 

πριονίδι που βγαίνει κατά τη διάρκεια της κοπής και καίγεται στον καυστήρα του 

ατμολέβητα; 
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6. Πυκνότητα ξύλου 
 

Διαλέξτε δύο κομμάτια ξύλου που έχουν τον ίδιο όγκο. Πιστεύετε ότι θα έχουν και 

την ίδια μάζα; 

Ναι  Όχι 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας: 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Μετρήστε τις μάζες των δύο ξύλων. 

Μάζα 1: ________   Μάζα 2:  ________ 

Ήταν σωστή η πρόβλεψή σας;  Ναι  Όχι 

Αν όχι, μπορείτε να σκεφτείτε γιατί; 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Έχετε δύο κομμάτια ξύλου που έχουν την ίδια μάζα. Θα έχουν υποχρεωτικά και 

τον ίδιο όγκο; 

Ναι  Όχι 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας: 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Σκεφτείτε πόσο όγκο καταλαμβάνει 1 kg σίδερο και πόσο 1 kg βαμβάκι. 

 Σε τι νομίζετε ότι οφείλεται η διαφορά αυτή; 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ξέρετε κάποιο μέγεθος που να συνδέει τα μεγέθη μάζα και όγκο;  Ναι  Όχι 

 

Η πυκνότητα μας δείχνει τη μάζα που έχει ένα σώμα στη μονάδα όγκου, δηλαδή 

αν διαιρέσουμε τη μάζα του σώματος με τον όγκο, θα βρούμε την πυκνότητά του. 






ό

ά
ό   ή με σύμβολα 

V

m
  

Υπολογίστε τώρα τις πυκνότητες των δύο ξύλων: 

ρ1 = -------- = ---------   και   ρ2 = -------- = --------- 

 

 

Αξιολόγηση 

Καταφέρατε να μετρήσετε την πυκνότητα κάθε κομματιού ξύλου;  Ναι  

Όχι 

Σε ποιό συμπέρασμα καταλήξατε; 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 


