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1 .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α - Μ Ε Θ Ο ∆ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

1 . 1  Ε ΙΣΑΓΩΓΗ  
Το σχολείο µας επιλέχτηκε κατά το σχολικό έτος 2001- 2002 ως πιλοτικό σχολείο για την 

εφαρµογή του προγράµµατος της ευέλικτης ζώνης, στα πλαίσια των νέων ∆ιαθεµατικών 
Προγραµµάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα οποία πρόκειται να 
εφαρµοστούν το 2003. 

Θα πρέπει να πούµε πως για τους περισσότερους από τους δασκάλους του σχολείου το 
αντικείµενο ήταν εντελώς άγνωστο. Στην πρώτη µας επαφή µε τον σχολικό σύµβουλο λέξεις 
όπως ευέλικτη ζώνη, διαθεµατικότητα, µέθοδος project, ηχούσαν κάπως περίεργα. Είχαµε 
βέβαια σε γενικές γραµµές ενηµερωθεί για τα νέα προγράµµατα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, αλλά τώρα καλούµασταν να εφαρµόσουµε την ευέλικτη ζώνη στην πράξη. ∆εν 
είναι εύκολο να αλλάξει µια πρακτική δεκαετιών, όσον αφορά τη δοµή, αλλά και τη 
φιλοσοφία του αναλυτικού προγράµµατος και έτσι δεν έλειψαν οι προβληµατισµοί για το πώς 
θα εντασσόταν το νέο πρόγραµµα στην καθηµερινή πρακτική του σχολείου, πώς θα 
αντιδρούσαν τα παιδιά και οι γονείς, αν θα καταφέρναµε να ανταποκριθούµε κ.λ.π. 

Ταυτόχρονα όµως ήταν και µια πρόκληση, τόσο για το σχολείο συνολικά όσο και για τον 
κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά. Καλούµασταν να εφαρµόσουµε πρώτοι µια καινοτοµία στην 
εκπαίδευση και να βοηθήσουµε µε την εργασία µας και τα συµπεράσµατά µας στην 
αξιολόγησή της και στο κατά πόσο θα ήταν δυνατό να γενικευτεί η εφαρµογή της στα 
σχολεία όλης της χώρας. 

Μετά την πρώτη αυτή επαφή, µελετώντας τη σχετική εγκύκλιο, τα νέα προγράµµατα, την 
σχετική βιβλιογραφία, αλλά και παρακολουθώντας το – κάπως καθυστερηµένο – σεµινάριο 
στην Αθήνα, εµβαθύναµε περισσότερο στην φιλοσοφία του προγράµµατος που έδειχνε 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα γινόµασταν συνερευνητές µε τα παιδιά και θα «σπάγαµε» τα 
στεγανά ανάµεσα στα µαθήµατα, επιδιώκοντας να εξετάσουµε τα θέµατα που θα 
διαπραγµατευόµασταν όσο το δυνατόν σφαιρικότερα. 

Ξέρουµε από την ψυχολογία ότι το παιδί αντιµετωπίζει τον κόσµο ως ενιαίο σύνολο και 
όχι κατακερµατισµένο σε επιµέρους ενότητες, όπως κάνει µέχρι τώρα το σχολείο Εφόσον  τα 
θέµατα επιλέγονται σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών, είναι δεδοµένο το 
ενδιαφέρον τους, το οποίο δεν υπολογίζεται και τόσο στην µέχρι τώρα κατάρτιση των 
προγραµµάτων. Ακόµα η γνώση που κατακτά ο µαθητής µόνος του εµπεδώνεται πολύ 
ευκολότερα  παρά αν του προσφερθεί έτοιµη. Επίσης µε την έρευνα που προϋποθέτει η 
µέθοδος των συλλογικών σχεδίων εργασίας οι µαθητές οργανωµένοι σε οµάδες και σε 
συνεργασία µε το δάσκαλο «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν» και κατακτούν τη γνώση µε την 
προσωπική τους εµπλοκή και όχι ακολουθώντας προαποφασισµένες συνταγές που 
φτιάχτηκαν γι’ αυτούς χωρίς αυτούς. Η δεξιότητα της αυτοµόρφωσης είναι απαραίτητη στην 
σηµερινή εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της συνεχούς αλλαγής. 
Εκπαιδεύουµε τους πολίτες του 21ου αιώνα, χωρίς να µπορούµε να προβλέψουµε ακριβώς σε 
τι συνθήκες θα κληθούν να ζήσουν.   

Ο µαθητής εργάζεται µόνος του αλλά και σαν µέλος της οµάδας και µέσα σε κλίµα 
ανοικτής επικοινωνίας βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε το περιβάλλον του, συνεργάζεται µε 
συµµαθητές του, µελετά το φυσικό περιβάλλον, διαµορφώνει απόψεις, αξιολογεί 
αποτελέσµατα και γενικά δηµιουργεί νέα προοπτική για την πνευµατική του ανάπτυξη. 

Όλα τα παραπάνω λοιπόν καλύπτονταν από το πρόγραµµα της ευέλικτης ζώνης και 
ήµασταν περίεργοι για το πώς θα αντιδρούσαν οι µαθητές µας. 
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1 . 2  ΜΕΘΟ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ  
Οι δύο δάσκαλοι της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου αποφασίσαµε να συνεργαστούµε κι έτσι 

κάναµε κοινή ενηµέρωση στους µαθητές µας για το πρόγραµµα. Τα παιδιά έδειξαν 
πραγµατικό ενδιαφέρον και µετά τις αναγκαίες διευκρινίσεις επακολούθησε µια πραγµατική 
ιδεοθύελλα σχετικά µε το θέµα που έπρεπε να αναλάβουµε. 

Ο ρόλος µας στην επιλογή του θέµατος ήταν συντονιστικός, υποβοηθητικός, αλλά και 
παρεµβατικός, ώστε να επιλεγούν θέµατα που να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις και 
ταυτόχρονα να είναι ενδιαφέροντα για τα παιδιά.  

Προτάθηκαν περίπου είκοσι θέµατα και από κοινού µε τα παιδιά αποφασίσαµε να 
ακολουθήσουµε δηµοκρατικές διαδικασίες για την επιλογή του θέµατος πάνω στο οποίο θα 
εργαζόµασταν. Μετά από ψηφοφορία επιλέχτηκε το θέµα «ΦΩΤΙΑ: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ». Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι τα παιδιά πρότειναν αρκετά θέµατα που 
είχαν σχέση µε φωτιά και πόλεµο επηρεασµένα και από την επικαιρότητα της συγκεκριµένης 
περιόδου µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις στην Αµερική και την επίθεση εναντίον του 
Αφγανιστάν που επακολούθησε. 

Το παραπάνω θέµα  λοιπόν προσφερόταν τόσο για τη διαθεµατικότητά του όσο και για το 
ότι ήταν ενδιαφέρον για τα παιδιά. 

1 . 2 . 1  ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ  
Επόµενή µας κίνηση ήταν να ορίσουµε τους στόχους που θα έπρεπε να επιτύχουµε µε τη 

συγκεκριµένη εργασία. Αφού λοιπόν συνεργαστήκαµε µε τα παιδιά και συζητήσαµε για το τι 
θέλαµε να µάθουµε για το συγκεκριµένο θέµα θέσαµε τους παρακάτω στόχους:   

1.2.1.1 Γνωστικοί  
Οι µαθητές : 

• Να έρθουν σε επαφή µε τις πρώτες µυθικές εξηγήσεις του ανθρώπινου γένους για την 
προέλευση της φωτιάς και να γνωρίσουν τις αντιδράσεις των πρώτων ανθρώπων στη θέα 
της φωτιάς .  

• Να γνωρίσουν τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου για τη γένεση και τη διατήρηση της 
φωτιάς . 

• Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραµάτισε και διαδραµατίζει η φωτιά στη δηµιουργία 
και ανάπτυξη του πολιτισµού, αλλά και την καταστροφική της δύναµη . 

• Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραµάτισε η φωτιά στη δηµιουργία και εξέλιξη της 
κοινωνικής ζωής του ανθρώπου .  

• Να έρθουν σε επαφή µε πολιτιστικές δηµιουργίες του ανθρώπου που έχουν σαν θέµα τους 
τη φωτιά .   

• Να γνωρίσουν τρόπους αντιµετώπισης της φωτιάς και τους κινδύνους που δηµιουργεί 
αυτή η προσπάθεια .  

• Να κατανοήσουν τη σηµασία λέξεων σχετικών µε τη φωτιά και να εξασκηθούν στη χρήση 
αυτών των λέξεων . 

1.2.1.2 Συναισθηµατικοί – ψυχοκινητικοί 
Οι µαθητές : 

• Να αναπτύξουν την κριτική και δηµιουργική τους σκέψη   µέσα από κατάλληλες 
δραστηριότητες. 

• Να ευαισθητοποιηθούν για τις καταστροφικές επιπτώσεις της φωτιάς, αλλά να νιώσουν 
και θαυµασµό για τη δηµιουργική της δύναµη . 
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• Να αισθανθούν το δέος που προκαλεί στον άνθρωπο η δύναµή της και να τους 
δηµιουργηθεί η ανάγκη να το εκφράσουν ποιητικά, ζωγραφικά ή θεατρικά . 

• Να νιώσουν τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι αγωνίζονται στην κατάσβεση των 
πυρκαγιών, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να γίνουν προσεκτικότεροι στη χρήση της 
φωτιάς .  

1.2.1.3 Συµµετοχικοί  
Οι µαθητές : 

• Να αισθανθούν τη χαρά της οµαδικής δηµιουργίας δουλεύοντας σε οµάδες και να 
αποκτήσουν στάσεις που θα τους οδηγήσουν στην ενεργή συµµετοχή τους στη λύση 
γενικών προβληµάτων . 

• Να εξοικειωθούν µε διάφορους ρόλους και έτσι να κατανοήσουν καλύτερα τον 
καταµερισµό της εργασίας στη σχολική και αργότερα στην κοινωνική ζωή. 

• Να εξοικειωθούν µε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης όπου 
χρησιµοποιείται η οµαδική και ατοµική ανακαλυπτική εργασία, καθώς και να έρθουν σε 
επαφή µε διαφορετικούς τρόπους πληροφόρησης όπως είναι η βιβλιοθήκη, τα µέσα 
ενηµέρωσης, η συνέντευξη, το internet  κ. ά.  

• Να εξοικειωθούν περισσότερο στο διάλογο, να µάθουν να εκφράζουν τη γνώµη τους, να 
σέβονται και να ακούν µε προσοχή τη γνώµη των άλλων, ώστε να γίνουν 
δηµοκρατικότεροι πολίτες της µελλοντικής κοινωνίας. 

1 . 2 . 2  ΕΠ ΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΒΑΣ ΙΚΩΝ  ΠΤΥΧΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝ  
∆ΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΩΝ  

Κατόπιν ασχοληθήκαµε, σε συνεργασία µε τα παιδιά, µε τον ορισµό των πτυχών του 
θέµατος, οι οποίες πρέπει να πούµε, δεν ήταν οριστικές και δεδοµένες, αλλά και λόγω της 
έκτασης του συγκεκριµένου θέµατος, συνεχώς εµπλουτίζονταν µε νέες που βρίσκαµε στην 
πορεία. 

Βρήκαµε αρκετές πτυχές που αφορούν σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα του ωρολογίου 
προγράµµατος όπως στη Γλώσσα, Μυθολογία, Ιστορία, Θρησκευτικά, Αγωγή του Πολίτη, 
Φυσική,  Ζωγραφική. Εκτός από τις πτυχές του θέµατος συζητήσαµε και ορίσαµε και κάποιες 
δραστηριότητες που θα έκαναν όλες οι οµάδες.  

Οι πτυχές του θέµατος και οι κοινές δραστηριότητες είναι οι παρακάτω: 
 

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ   Π Τ Υ Χ Ε Σ  
Α. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  

1. Ο µύθος του Προµηθέα 
2. ∆ωδεκάθεο και φωτιά 
3. Mύθοι άλλων λαών για τη φωτιά 

Β.  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 
1. ∆ηµιουργία της γης 
2. Ανακάλυψη της φωτιάς 
3. Αρχαία Ελλάδα 
4. Βυζάντιο 
5. Άλλοι λαοί 

Γ.  ΘΕΟΛΟΓΙΑ 
1. Πρωτόγονοι-θεοποίηση της φωτιάς 
2. Χριστιανισµός και φωτιά 
3. Φωτιά και άλλες θρησκείες 



 5  

∆.  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
1. Φωτιά και εξέλιξη του ανθρώπου 
2. Φωτιά και τεχνολογικός πολιτισµός 
3. Ολυµπισµός και φωτιά 
4. Η φωτιά σε σχέση µε την καταστροφή του πολιτισµού παλαιότερα και σήµερα 

Ε.  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Ήθη και έθιµα του λαού µας και άλλων λαών που έχουν σχέση µε τη φωτιά 
2. Παραµύθια σχετικά µε τη φωτιά 

ΣΤ. Η  ΦΩΤΙΑ  ΣΤΗ  ΦΥΣΗ  
1. Ηφαίστεια 
2. Η φωτιά ως µέσο αναγέννησης της φύσης 
3. Άνθρωπος και καταστροφή της φύσης µε φωτιά 

Ζ.    ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
1. Λογοτεχνικά κείµενα και βιβλία σχετικά µε τη φωτιά 

∆ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ   Γ Ι Α   Ο Λ Ε Σ   Τ Ι Σ   ΟΜ Α ∆ Ε Σ  

1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ 
Κάθε οµάδα ζωγραφίζει σε χαρτόνι µεγάλου µεγέθους θέµατα που έχουν σχέση µε την 
πτυχή του θέµατος την οποία εξετάζει. 

2. ΤΙ  ΘΑ  ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ  ΑΝ…  ∆ΕΝ  ΥΠΗΡΧΕ  ΦΩΤΙΑ 
  Κάθε οµάδα φτιάχνει τη δική της φανταστική ιστορία. 
3. ΠΑΡΑΜΥΘΙ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ 

Κάθε οµάδα φτιάχνει το δικό της παραµύθι. 
4. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΑΦΗΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  ΦΛΟΓΑΣ 
  Συµµετοχή όλων των οµάδων στην αναπαράσταση της τελετής. 

1 . 2 . 3  ΧΩΡ ΙΣΜΟΣ  ΣΕ  ΟΜΑ∆ΕΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ  
Αφού ορίστηκαν οι πτυχές του θέµατος και οι κοινές δραστηριότητες, προχωρήσαµε, σε 

συνεργασία µε τους µαθητές, στον χωρισµό των οµάδων και την ανάληψη από κάθε οµάδα 
µιας πτυχής του θέµατος. 

Βασικό µας µέληµα ήταν να χωριστούν τα παιδιά σε ανοµοιογενείς οµάδες, ώστε να 
µπορούν να δουλέψουν καλύτερα, αλλά κυρίως να ενταχθούν σ’ αυτές και να βοηθηθούν 
παιδιά µε περιορισµένες δυνατότητες και να µην έχουµε φαινόµενα αποκλεισµού και 
διαφορετικού επιπέδου οµάδες. Φροντίσαµε επίσης  η σύνθεση των οµάδων να είναι τέτοια, 
ώστε να αποτελείται από παιδιά που κατοικούν σχετικά κοντά, για να µην παρουσιαστούν 
προβλήµατα στην εκτός σχολείου συνεργασία των παιδιών. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε έξι οµάδες (µία οµάδα πήρε δύο πτυχές). Κάθε οµάδα είχε δύο 
φακέλους. Στον ένα τοποθετούσε τα στοιχεία που έβρισκε από τις διάφορες πηγές και στον 
άλλο τα επεξεργασµένα κείµενα της οµάδας. Επίσης µέσα στην τάξη υπήρχε και ένας 
κεντρικός πίνακας για την ευέλικτη ζώνη, όπου όλες οι οµάδες µπορούσαν να αναρτήσουν τα 
επεξεργασµένα κείµενα της εργασίας τους και να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά όλοι οι µαθητές. 

Η σύνθεση των οµάδων, η πτυχή του θέµατος που ανέλαβε κάθε µία καθώς και οι 
υποενότητες κάθε πτυχής, που προέκυψαν µετά από συζήτηση µε τα παιδιά, φαίνονται 
παρακάτω: 
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1η ΟΜΑ∆Α   

ΘΕΜΑ:  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ 
1 ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
2 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 
3 ΒΑΤΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ 
5 ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 

Υπ ο ε ν ό τ η τ ε ς  
1. Φωτιά και εξέλιξη του ανθρώπου (φωτιά και τροφή, κατασκευή εργαλείων, όπλων, 

µορφές της φωτιάς στο σπίτι σήµερα κ.λ.π.) 
2. Φωτιά και τεχνολογικός πολιτισµός (βιοµηχανική επανάσταση, µηχανές εσωτερικής 

και εξωτερικής καύσης, φωτιά και παραγωγή ηλεκτρισµού κ.λ.π.) 
3. Ολυµπισµός και φωτιά (ολυµπιακή φλόγα, αφή φλόγας, συµβολισµός κ.λ.π.) 
4. Η φωτιά σε σχέση µε την καταστροφή του πολιτισµού παλαιότερα και σήµερα 

(φωτιά και µινωικός πολιτισµός, καταστροφή της Ρώµης από το Νέρωνα, καταστροφή 
βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, εµπρησµοί κτιρίων, τροµοκρατικές ενέργειες κ.λ.π.)  

 
2η ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΜΑ:  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ 
1 ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 
2 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 
3 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ 

Υπ ο ε ν ό τ η τ ε ς  
1. Ο µύθος του Προµηθέα 
2. ∆ωδεκάθεο και φωτιά (σχέση των θεών του Ολύµπου µε τη φωτιά) 
3. Μύθοι άλλων λαών για τη φωτιά 

 
3η ΟΜΑ∆Α   

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 
1 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
2 ΧΟΜΠΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 
3 ∆ΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4 ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ 
5 ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ  ΑΡΗΣ 
6 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
7 ΓΑΡΓΕΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Υπ ο ε ν ό τ η τ ε ς  
1. ∆ηµιουργία της γης 
2. Ανακάλυψη της φωτιάς (πώς µπορεί να ανακαλύφτηκε, πώς τη συντηρούσε ο 

πρωτόγονος άνθρωπος, µέθοδοι ανάµµατος φωτιάς, χρήσεις κ.λ.π.) 
3. Αρχαία Ελλάδα (χρήση της φωτιάς, φωτιά και αρχαίο ελληνικό σπίτι, πόλεµος και 

φωτιά, γιορτές για τη φωτιά κ.λ.π.) 
4. Βυζάντιο (ειρηνική και πολεµική χρήση της φωτιάς στη βυζαντινή εποχή κ.λ.π.) 
5. Άλλοι λαοί (πώς χρησιµοποιήθηκε η φωτιά από άλλους λαούς) 
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4η ΟΜΑ∆Α 
ΘΕΜΑ:  Α. ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ – 

                          Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 
1 ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
2 ΚΕΛΕΣΙ∆Η  ΣΕΒΑΣΤΗ 
3 ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
4 ΚΑΛΟΪ∆Α  ΓΕΩΡΓΙΑ 
5 ΚΑΠΑΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
6 ΣΙΓΑΝΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Υπ ο ε ν ό τ η τ ε ς  
1. Ηφαίστεια 
2. Η φωτιά ως µέσο αναγέννησης της φύσης  
3. Άνθρωπος και καταστροφή της φύσης µε φωτιά (εµπρησµοί, αιτίες,  προστασία 

της φύσης – υπηρεσίες, απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή φωτιάς στη φύση, κ.λ.π.) 
4. Λογοτεχνικά κείµενα και βιβλία σχετικά µε τη φωτιά (ανάγνωση – παρουσίαση) 

 
5η ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΜΑ:  ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ 
1 ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
2 ∆ΕΛΗΜΠΑΣΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
3 ΓΑΛΛΙΟΥ  ΘΑΛΕΙΑ 
4 ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ  ΕΡΜΙΟΝΗ 
5 ΤΑΤΑΡΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΗ 

Υπ ο ε ν ό τ η τ ε ς  
1. Πρωτόγονοι – θεοποίηση της φωτιάς 
2. Χριστιανισµός και φωτιά (εµφάνιση του Θεού στον Μωϋσή, φωτισµός των 

Αποστόλων, Άγιο Φως, άναµµα κεριών κ.λ.π.) 
3. Φωτιά και άλλες θρησκείες 
 

6η ΟΜΑ∆Α 
ΘΕΜΑ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ 

1 ΣΚΟΡ∆ΟΥΛΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
2 ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 
3 ∆ΟΜΑΖΑΚΗ  ΓΙΑΝΝΑ 
4 ΖΑΪΜΙ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
5 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΑΝΝΙΤΑ 
6 ΓΑΡΓΕΡΟΥ  ΜΕΡΟΠΗ 
7 ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΠΟΠΗ 

 

Υπ ο ε ν ό τ η τ ε ς  
1. Ήθη και έθιµα του λαού µας και άλλων λαών που έχουν σχέση µε τη φωτιά. 

(αναστενάρηδες, Αϊ-Γιάννης Κλήδονας, κάψιµο του Ιούδα κ.λ.π.) 
2. Παραµύθια σχετικά µε τη φωτιά. 
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1 . 2 . 4  ΕΝ∆ΟΟΜΑ∆ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Αφού πήρε κάθε οµάδα το θέµα της, ακολούθησε ο ενδοοµαδικός προγραµµατισµός, κατά 

τον οποίο οι οµάδες καθόρισαν µε εσωτερικές διαδικασίες τον τρόπο εργασίας τους ανάλογα 
µε την πτυχή του θέµατος που είχαν αναλάβει. Επίσης καθορίστηκε ο τρόπος συνεργασίας 
και τέθηκαν τα χρονικά όρια µέσα στα οποία έπρεπε να τελειώσει η εργασία τους. Σε κάποιες 
από τις οµάδες δηµιουργήθηκαν υποοµάδες, που ανέλαβαν επιµέρους έργο, ενώ άλλες 
προτίµησαν να δουλέψουν συνολικά.  Είναι βέβαια αυτονόητο πως καθ’ όλη τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας, η οποία παρουσιάζει και αρκετές δυσκολίες, ήµασταν στο πλευρό των 
παιδιών παρέχοντάς τους κάθε βοήθεια. 

Οι οµάδες εργάστηκαν εντός και εκτός σχολείου. Στο σχολείο κατά τη διάρκεια του 
εβδοµαδιαίου δίωρου παρουσιάζονταν και συζητιόνταν νέα στοιχεία, ανάµεσα στα µέλη της 
οµάδας και προγραµµατίζονταν οι περαιτέρω ενέργειες, αλλά υπήρχε και συνεργασία µεταξύ 
των οµάδων και ηµών, οι οποίοι αναλάβαµε και την ψηφιοποίηση της εργασίας σε 
συνεργασία µε τους µαθητές που διέθεταν υπολογιστές, µε σκοπό να µπορούµε να την 
επεξεργαστούµε καλύτερα, αλλά και να την «ανεβάσουµε», όταν ολοκληρωνόταν, στο site 
του σχολείου στο Internet. 

Εκτός σχολείου καθορίζονταν συναντήσεις µεταξύ των µελών της οµάδας ή των 
υποοµάδων για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για αναζήτηση πηγών κ.λ.π. 

Οι µαθητές αναζήτησαν πηγές για την εργασία τους τόσο µέσα όσο και έξω από το 
σχολείο. Εντός του σχολείου βασικότερη πηγή ήταν η σχολική βιβλιοθήκη, ενώ εκτός του 
σχολείου πηγές ήταν το Internet, βιβλία από την δηµοτική βιβλιοθήκη, επισκέψεις σε 
επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες και οργανισµούς και πρόσκληση ειδικών στο σχολείο. Επίσης οι 
οµάδες πήραν αρκετές συνεντεύξεις για τα θέµατα που τις ενδιέφεραν τόσο κατά τις 
επισκέψεις όσο και από τους ειδικούς που καλέσαµε στο σχολείο. 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ορίστηκαν συντονιστικές συγκλήσεις των οµάδων, µε 
σκοπό να ενηµερώνονται όλα τα µέλη της οµάδας για την πορεία της επεξεργασίας, να 
παρουσιάζονται τα ολοκληρωµένα τµήµατα της εργασίας εντός της οµάδας, αλλά και 
ενώπιον της τάξης, αλλά και να αντιµετωπίζονται τυχόν προβλήµατα που προέκυπταν κατά 
την επεξεργασία. 
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1 . 2 . 5  ΣΥΝΘΕΣΗ -  ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΗ -ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ακολούθησε η σύνθεση της εργασίας κάνοντας 

τις απαραίτητες προσθήκες και τροποποιήσεις, ώστε η εργασία να αποκτήσει λογική δοµή και 
συνέχεια. Αποφασίσαµε να την τυπώσουµε, για να είναι περισσότερο χρηστική, αλλά και για 
να παραµείνει στη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

Ακολούθησε η παρουσίαση της εργασίας. Οι οµάδες αποφάσισαν να πάρει τη µορφή 
έκθεσης υλικού, το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσε το σχολείο. 
Προσκλήθηκαν οι προϊστάµενοι των γραφείων εκπαίδευσης, οι σχολικοί σύµβουλοι του 
νοµού, εκπαιδευτικοί καθώς και οι γονείς των µαθητών. 

Το τελικό βήµα ήταν η αξιολόγηση της εργασίας σε ενδοοµαδικό και διοµαδικό επίπεδο, 
κατά την  οποία οι µαθητές αλλά και εµείς εκφράσαµε τις απόψεις µας τόσο για τον τρόπο 
εργασίας όσο και για την ποιότητα του συνολικού έργου. 

1.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και την πάροδο µιας σχολικής χρονιάς, κατά την 

οποία εφαρµόσαµε  την ευέλικτη ζώνη στην πράξη, έρχεται η ώρα της συνολικής αποτίµησης 
της προσπάθειας που κάναµε, αλλά  και του προγράµµατος γενικότερα. 

Πρέπει να πούµε κατ’ αρχήν πως ήταν σε γενικές γραµµές µια θετική εµπειρία, χωρίς να 
λείπουν βέβαια και οι προβληµατισµοί µας για το πρόγραµµα που αφορούν κυρίως σε 
βελτιώσεις που πιστεύουµε πως πρέπει να γίνουν για να γίνει καλύτερο και περισσότερο 
εφαρµόσιµο. 

Μας δόθηκε η ευκαιρία να εφαρµόσουµε πιλοτικά ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα και να 
µπορέσουµε µέσα σ’ ένα κλίµα συνεργασίας  και ενδιαφέροντος να γίνουµε συνερευνητές µε 
τα παιδιά, να δούµε τα πράγµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία από µια άλλη σκοπιά πιο 
ανοικτή και ελεύθερη, όπου ο µαθητής ερευνά, ανακαλύπτει, αξιολογεί και τελικά µαθαίνει 
µε τον δικό του τρόπο, αυτοµορφώνεται, µε όλες τις θετικές επιπτώσεις που αυτό θα έχει στη 
µετέπειτα ζωή του. Μπορέσαµε να γνωρίσουµε άγνωστες σ’ εµάς δυνατότητες και 
ενδιαφέροντα των µαθητών µας που δεν θα µπορούσαµε να τα συναντήσουµε στην 
συνηθισµένη εκπαιδευτική πρακτική. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που νιώσαµε έκπληξη και 
θαυµασµό για το τι µπορούσαν να καταφέρουν τα παιδιά όταν ασχολούνται µε ένα θέµα που 
τα ίδια επέλεξαν και προκαλεί το ενδιαφέρον τους. Ενδεικτικό είναι πως σε µια πρόχειρη 
έρευνα που κάναµε, το 85% περίπου των µαθητών της τάξης, τοποθέτησαν την ευέλικτη 
ζώνη στις δυο πρώτες προτιµήσεις τους, όταν ρωτήθηκαν για το ποια µαθήµατα του 
προγράµµατος προτιµούν. Είδαµε στην πράξη τη δυναµική της οµάδας και πως µπορεί να 
βοηθήσει ικανούς και αδύνατους µαθητές να προσφέρουν όσο και όπως µπορεί ο καθένας 
στο συλλογικό έργο και να γίνονται αποδεκτοί από τα υπόλοιπα µέλη. Νιώσαµε πως οι 
σχέσεις µας µε τους µαθητές µας αναβαθµίστηκαν, ήρθαµε πιο κοντά µέσα από µια γνήσια 
διαδικασία, που ο µαθητής επιζητεί τη µάθηση και ζητά τη στήριξη και τη συµβουλή του 
δασκάλου του. Μπορέσαµε να ασχοληθούµε διαθεµατικά µε το θέµα που επεξεργαστήκαµε, 
να το δούµε σφαιρικά, να κάνουµε διάφορες δραστηριότητες πάνω στο θέµα, χωρίς τους 
συνηθισµένους χρονικούς και άλλους περιορισµούς που θέτει ο κατακερµατισµός της ύλης σε 
επιµέρους µαθήµατα. Καταφέραµε να βγούµε από το σχολείο, να έρθουµε σε επαφή µε την 
κοινωνία της πόλης, τις υπηρεσίες της, τους καθηµερινούς της ανθρώπους, να τους 
γνωρίσουµε και να µας γνωρίσουν, να βελτιώσουµε, πιστεύουµε, τις σχέσεις µας µαζί τους 
και γενικά να βελτιώσουµε την εικόνα του σχολείου, που αν και αποτελεί θεωρητικά δοµικό 
στοιχείο της κοινωνίας, στην πράξη είναι αρκετά αποµονωµένο. Όσον αφορά τη συνεργασία 
µε τους γονείς των µαθητών αν και δεν ήταν αυτή που θα θέλαµε, θα µπορούσαµε να την 
χαρακτηρίσουµε καλή· βοήθησαν στο επίπεδο που ο καθένας ήθελε και µπορούσε. Πρέπει 
επίσης να πούµε πως οι κριτικές που πήραµε κατά την παρουσίαση της εργασίας από όλους 
όσους παρευρέθησαν, ήταν ιδιαίτερα θετικές. 
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Θα ήµασταν όµως εκτός πραγµατικότητας αν υποστηρίζαµε πως όλα κύλησαν οµαλά και 
χωρίς προβλήµατα. Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν ήταν αρκετά. Η πρώτη δυσκολία 
που αντιµετωπίσαµε ήταν το ίδιο το πρόγραµµα, που επειδή ήταν καινούριο, 
δυσκολευτήκαµε αρκετά για να µεταφέρουµε, όσα θεωρητικά ακούγαµε, στην πράξη. Το 
σεµινάριο που παρακολουθήσαµε στην Αθήνα µας βοήθησε αρκετά, αλλά έγινε αρκετά 
καθυστερηµένα, αφού πραγµατοποιήθηκε το Φλεβάρη, ενώ το πρόγραµµα είχε ξεκινήσει από 
τον Οκτώβρη. Το ίδιο συνέβη και µε τα βιβλία που καθυστέρησαν ενώ θα έπρεπε να τα 
έχουµε παραλάβει από την αρχή. Επίσης δεν υπήρξε κάποια οικονοµική στήριξη των 
σχολείων που έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα κι έτσι αναγκαστικά επιβαρύναµε το υπάρχοντα 
προϋπολογισµό µε τα απαραίτητα έξοδα που έπρεπε να γίνουν για να φέρουµε σε πέρας το 
έργο µας. 

Όσον αφορά τώρα στην εφαρµογή του προγράµµατος, αντιµετωπίσαµε προβλήµατα στη 
συνεργασία των οµάδων, κυρίως επειδή τα παιδιά δεν είχαν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο 
δουλειάς, αλλά και γιατί το πρόγραµµά τους ήταν ήδη αρκετά φορτωµένο, µε αποτέλεσµα να 
αντιδρούν κάποιες φορές στην επιπλέον εργασία. Είχαµε ακόµα προβλήµατα  στην 
αναζήτηση των πηγών από τα παιδιά, αφού δεν ήταν πάντα εύκολο να βρουν τα στοιχεία που 
χρειάζονταν για την εργασία τους, µε αποτέλεσµα η παρέµβασή µας σ’ αυτόν τον τοµέα να 
είναι µεγαλύτερη από αυτήν που θα θέλαµε. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό είναι ότι 
ο χρόνος που απαιτείται να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός εκτός σχολείου, για να µπορέσει να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράµµατος, είναι πολύς. Αν µάλιστα η εργασία, όπως 
στην δική µας περίπτωση, αποκτήσει και ψηφιακή µορφή, τότε γίνεται υπερβολικά πολύς, 
χωρίς µάλιστα να υπάρχει κάποιο αντίκρισµα έστω οικονοµικής µορφής. 

Παρ’ όλα τα προβλήµατα, τα περισσότερα από τα οποία πιστεύουµε πως µπορούν να 
λυθούν, τα θετικά στοιχεία είναι αναµφισβήτητα περισσότερα και θεωρούµε πως είναι καιρός 
να δώσουµε στους µαθητές µας την ευκαιρία να γνωρίσουν την πραγµατική γνώση χωρίς τις 
αγκυλώσεις του παρελθόντος. 

 
Παπαδοµανωλάκης Κώστας                                                 Λαχνιδάκης Γιάννης 
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2 .  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Ε Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν  Α Π Ο  
Τ Ο Υ Σ  Μ Α Θ Η Τ Ε Σ  

2 . 1  Ε ΙΣΑΓΩΓΗ   
Εµείς τα παιδιά της  Στ΄ τάξης του 9ου ∆ηµ. Σχολείου Ρεθύµνου, στο ξεκίνηµα της φετινής 

σχολικής χρονιάς είχαµε τη δυνατότητα να ασχοληθούµε µε ένα πρωτόγνωρο, για τη σχολική 
µας ζωή, πρόγραµµα. Το όνοµα αυτού του προγράµµατος είναι Ευέλικτη Ζώνη ∆ιαθεµατικών 
και ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων.  

Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος έπρεπε να επιλέξουµε και να επεξεργαστούµε ένα 
θέµα που θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ευρύ. Το θέµα που διαλέξαµε ήταν 
σχετικό µε τη φωτιά και ο τίτλος που του δώσαµε είναι: «Φωτιά: δηµιουργία και 
καταστροφή» 

Αυτό το θέµα επιλέχθηκε από εµάς επειδή µας κίνησαν το ενδιαφέρον οι καταστροφές που 
µπορεί να προκαλέσει µέσα σε λίγο χρόνο η φωτιά , όπως η καταστροφή των δίδυµων 
πύργων στη Νέα Υόρκη και οι καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς στη φύση.  

Με την εργασία µας αυτή προσπαθήσαµε να ανακαλύψουµε τα αρνητικά µα και τα θετικά 
στοιχεία που έχουν σχέση µε τη φωτιά, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπινου γένους.  

Για να δουλέψουµε καλύτερα την εργασία µας χωριστήκαµε µε τη βοήθεια των δασκάλων 
µας σε 6 οµάδες, ώστε η κάθε µία να ασχοληθεί µε µια ενότητα του θέµατος. Έτσι θα 
µπορούσαµε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην εργασία µας.  

 
Όσο αφορά τη Μυθολογία ψάξαµε και βρήκαµε µύθους των αρχαίων Ελλήνων και άλλων 

λαών και τη σχέση που είχαν οι θεοί του Ολύµπου µε τη φωτιά. Για την ιστορία ψάξαµε και 
βρήκαµε πώς δηµιουργήθηκε η γη, για την ανακάλυψη της φωτιάς, για τη σχέση της φωτιάς 
στην αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο, αλλά και σε άλλους λαούς. Ακόµα για το θέµα της 
θεολογίας µας βοήθησε πάρα πολύ η θεολόγος που προσκλήθηκε στο σχολείο µας. Μας 
µίλησε για την θεοποίηση της φωτιάς, για τη σχέση της µε το Χριστιανισµό και για άλλες 
θρησκείες.  
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Η φωτιά βοήθησε πολύ στην εξέλιξη του πολιτισµού. Η οµάδα που πήρε το θέµα του 
πολιτισµού έψαξε και βρήκε την εξέλιξη του ανθρώπου µε τη φωτιά, για τον τεχνολογικό 
πολιτισµό και τη φωτιά, τη φωτιά στην αρχαία Ολυµπία και για την καταστροφή του 
πολιτισµού από τη φωτιά.  

Για την ενότητα της λαογραφίας ψάξαµε σε βιβλία και στο διαδίκτυο και βρήκαµε έθιµα 
όχι µόνο του λαού µας, αλλά και άλλων λαών που έχουν σχέση µε τη φωτιά. Επίσης 
διαβάσαµε και γράψαµε παραµύθια σχετικά µε τη φωτιά. Μια άλλη βασική πτυχή είναι η 
σηµαντικότητα της φωτιάς στη φύση. Η φύση καταστρέφεται από τη φωτιά εξαιτίας των 
καταστροφικών συνεπειών της από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Επίσης τα ηφαίστεια 
καταστρέφουν τη φύση.  

Η φωτιά όµως έχει και τα θετικά της στοιχεία όπως στην αναγέννηση του δάσους. Για το 
θέµα µας πήγαµε σε διάφορες υπηρεσίες και χώρους που είχαν σχέση µε τη φωτιά και πήραµε 
συνεντεύξεις. Επίσης κάθε οµάδα έγραψε το δικό της παραµύθι ανάλογα µε το θέµα του.  

Επίσης κάθε οµάδα έφτιαξε  τη δική της ζωγραφιά, που είχε σχέση µε την ενότητα που 
είχε αναλάβει. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος και εξαιτίας του ερχοµού των Ολυµπιακών Αγώνων στην 
Ελλάδα αναπαραστήσαµε την αφή της ολυµπιακής φλόγας σε συνεργασία µε τους δασκάλους 
µας που µας βοήθησαν, όχι µόνο σε αυτό το θέµα, αλλά και στα υπόλοιπα θέµατα αυτής της 
εργασίας που έχουµε κάνει αυτό τον καιρό. Γι’ αυτό τους ευχαριστούµε πολύ.  

2 . 2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Εφαρµόζοντας το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης, για πρώτη φορά ως µαθητές του 

δηµοτικού σχολείου, τα συναισθήµατα µας είναι ανάµεικτα. Νιώσαµε όταν το ακούσαµε 
ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασµό, επειδή θα αντιµετωπίζαµε κάτι το καινούριο, αλλά και 
ανησυχία διότι το καινούριο έχει και τα απρόοπτα. Περνώντας όµως ο καιρός είδαµε ότι τα 
προβλήµατα ξεπεράστηκαν µε τη συνεργασία των µαθητών, αλλά και των δασκάλων. Το 
πρόγραµµα µας φάνηκε ενδιαφέρον και καθώς περνούσε ο χρόνος η πρωτοτυπία του µας 
παρακινούσε σε περισσότερη προσπάθεια.  

Επίσης µας άρεσε, διότι µας έδωσε τη δυνατότητα να βγούµε από το χώρο του σχολείου 
σε µεγαλύτερο βαθµό. Έτσι µάθαµε ένα διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουµε καινούρια 
πράγµατα για τη φωτιά και όχι µόνο.  

Ακόµη κάναµε πολλές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, θέατρο, κ.ά. Είχαµε ακόµη τη 
δυνατότητα να συζητούµε και να συνεργαζόµαστε µε τους συµµαθητές µας  περισσότερο από 
άλλες φορές.  

Ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραµµα και θα θέλαµε να το επαναλάβουµε και στο Γυµνάσιο.      
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2η ΟΜΑ∆Α 

2 . 3  ΜΥΘΟΛΟΓ ΙΑ  
Στην αρχή της χρονιάς οι δάσκαλοι της τάξης µας µίλησαν για την ευέλικτη ζώνη. 

Αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε τη φωτιά. Χωριστήκαµε σε οµάδες και κάθε οµάδα 
ανέλαβε και ένα κοµµάτι της εργασίας. Η δική µας οµάδα ασχολήθηκε µε τη σχέση που έχει 
η φωτιά µε τη µυθολογία µας αλλά και τους µύθους άλλων λαών για τη φωτιά. ∆ιαβάσαµε 
αρκετά βιβλία, επισκεφθήκαµε τη βιβλιοθήκη της πόλης, µπήκαµε στο internet και βρήκαµε 
πολλά στοιχεία για το θέµα µας, πολλά από τα οποία δεν τα γνωρίζαµε καθόλου. 
Κουραστήκαµε λίγο αλλά µας άρεσε γιατί µάθαµε πολλά καινούρια πράγµατα. 

2.3.1 Ο ΜΥΘΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
Ο µύθος του Προµηθέα είναι από τους πιο παράξενους της ελληνικής µυθολογίας. 

    Από γενιά Τιτάνων, ο Προµηθέας ήταν ο µεγάλος προστάτης των ανθρώπων, ο θεός του 
πολιτισµού, αυτός που τους βοηθούσε πάντα θυσιάζοντας ακόµα και τον εαυτό του. ∆ύο 
φορές ο Προµηθέας έγινε αφορµή να δηµιουργηθεί το ανθρώπινο γένος. 
    Την πρώτη φορά που ο Προµηθέας έσωσε τους ανθρώπους ήταν τότε που η γη ήταν 
ρηµαγµένη από την Τιτανοµαχία. Ο Προµηθέας τότε, µε διαταγή του ∆ία, πήρε χώµα και 
νερό και έπλασε τους ανθρώπους. 
    Ο ∆ίας πρόσταξε τον Επιµηθέα να δώσει στο κάθε ζώο ένα όπλο για να προστατεύεται, 
αλλά ξέχασε τον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος έµεινε αβοήθητος. Ο Προµηθέας όµως τους 
χάρισε µυαλό, αλλά ούτε κι αυτό ήταν αρκετό. Βλέποντάς τους να υποφέρουν πήρε κρυφά 
από το ∆ία τη φωτιά και την έφερε στη γη κρυµµένη σ’ ένα καλάµι. Με τις συµβουλές του οι 
άνθρωποι γνώρισαν τη δύναµη της φωτιάς, έκαναν εφευρέσεις και προόδεψαν τόσο πολύ που 
ο ∆ίας άρχισε να τους φοβάται. 
    Για δεύτερη φορά ο Προµηθέας έσωσε τους ανθρώπους όταν ο ∆ίας έκανε τον 
κατακλυσµό. Θυµωµένος από τη σκληρότητα και την καυχησιά των ανθρώπων αποφάσισε να 
τους πνίξει όλους. 
    Σαράντα µερόνυχτα έβρεχε συνέχεια, µέχρι που πληµµύρισε όλη η γη και όλα τα ζωντανά 
πλάσµατα πνίγηκαν. 
    Ο Προµηθέας όµως είχε συµβουλέψει το γιο του ∆ευκαλίωνα να φτιάξει µια κιβωτό και να 
κλειστεί εκεί µέσα µαζί µε τη γυναίκα του Πύρρα και τα ζώα τους. Έτσι όταν σταµάτησαν οι 
βροχές, η κιβωτός άραξε στην κορφή του Παρνασσού και ο ∆ευκαλίωνας µε την Πύρρα 
σώθηκαν. 
    Κατέβαιναν  τρέχοντας από το βουνό κι έριχναν πίσω τους πέτρες. Από κάθε πέτρα του 
∆ευκαλίωνα γεννιόταν ένας άντρας, ενώ από κάθε πέτρα της Πύρρας, µια γυναίκα. 
    Έτσι λοιπόν για δεύτερη φορά ο Προµηθέας κατάφερε να σώσει τους ανθρώπους. 
    Η µεγάλη όµως αγάπη του Προµηθέα για τους ανθρώπους και κυρίως η κλοπή της φωτιάς 
έκαναν το ∆ία να θυµώσει, αλλά και ν’ αρχίσει να φοβάται για την εξουσία του. Αποφάσισε 
λοιπόν να εκδικηθεί τον Προµηθέα και τον καταδίκασε σ’ ένα φριχτό µαρτύριο. Πρόσταξε το 
Κράτος και τη Βία να τον πιάσουν και, µε αλυσίδες άσπαστες, να τον δέσουν σ’ ένα βουνό 
τον Καύκασο, όπου κάθε µέρα πήγαινε ένας αϊτός και του έτρωγε το συκώτι, που κάθε νύχτα 
ξαναγεννιόταν. Αυτό συνεχίστηκε για χρόνια µέχρι που τον είδε ο Ηρακλής και, παίρνοντας 
άδεια από το ∆ία, σκότωσε τον αϊτό και τον ελευθέρωσε. Λέγεται µάλιστα πως ο Ήφαιστος 
ήρθε από τον Όλυµπο και βοήθησε τον Ηρακλή να σπάσει τις αλυσίδες, που έδεναν τον 
Προµηθέα.    
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2.3.2 ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 

• Ήφαιστος 
 

Ο Ήφαιστος ήταν παιδί του ∆ία και της Ήρας. Παππούς του ήταν ο 
Κρόνος και γιαγιά του ήταν η Ρέα. Είχε για αδέλφια τον Άρη, την 
Ειλείθυια και την Ήβη. Ήταν παντρεµένος µε την Αφροδίτη. Παιδιά του 
ήταν ο Εριχθόνιος, ο Άρδαλος και ο Παλείµωνας.  

Προστάτευε τη φωτιά, τους σιδηρουργούς και τα ηφαίστεια. Ήταν 
άσχηµος και κουτσός, γιατί ο ∆ίας τον έριξε από τον Όλυµπο, επειδή 
φιλονικούσε µε την Ήρα. Τη νύχτα έφτασε 
στη Λήµνο, όπου τον περιποιήθηκαν οι κάτοικοι. Είχε για εργαστήριο 
το ηφαίστειο Μόσχυλος και βοηθοί του ήταν οι Κάβειροι που τους 
λάτρευαν στη Λήµνο. 

Λένε, επίσης, πως η Ήρα τον πέταξε από τον Όλυµπο στον Ωκεανό, 
επειδή ήταν άσχηµος. Η Ευρόνοµη και η Θέτις, δυο Νεράιδες, τον δέχτηκαν εκεί. Έµεινε µαζί 
τους εννέα χρόνια φτιάχνοντάς τους κοσµήµατα. Οι θεοί τον αναζήτησαν και τον γύρισαν 
πίσω στον Όλυµπο. Από τότε έµεινε εκεί.  

Ο Ήφαιστος χρησιµοποιούσε τη φωτιά για να φτιάχνει µεταλλικά όπλα και κοσµήµατα για 
τους θεούς. Είχε φτιάξει την τρίαινα στον Ποσειδώνα, το άρµα του Ήλιου, βέλη και τόξα για 
τον Απόλλωνα και την Άρτεµη.  

 
• Εστία 

 
Γονείς της ήταν ο Κρόνος και η Ρέα. Παππούς της ήταν ο Ουρανός και γιαγιά της η Γη. 

Αδέλφια της ήταν η Ήρα, η ∆ήµητρα, ο Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και ο ∆ίας. Προστάτευε 
την οικογένεια και τη φωτιά. Η Εστία υποσχέθηκε στο ∆ία ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ και θα 
υπάρχει για να τον υπηρετεί. Ο ∆ίας ευχαριστήθηκε και την έκανε θεά της οικογένειας. 
Σύµβολό της είναι η οικογένεια.  
 

• ∆ίας 
 

Οι Έλληνες τον θεωρούσαν ως αρχηγό των θεών και των ανθρώπων. Οι 
άλλοι θεοί ήταν κατώτεροι από αυτόν. Μπορούσε να ρίχνει κεραυνούς και 
δηµιουργούσε τις αστραπές. Γονείς του ήταν ο Κρόνος και η Ρέα. Παππούς του 
ήταν ο Ουρανός και γιαγιά του η Γη. Αδέλφια του ήταν ο Ποσειδώνας, ο 
Πλούτωνας, η Εστία, η ∆ήµητρα και η Ήρα, που ήταν και η σύζυγος του. Είχαν 
τέσσερα παιδιά, τον Ήφαιστο, την Ήβη, τον Άρη και την Ειλείθυια. 
Προστάτευε τους βασιλιάδες, τους φτωχούς, τους τίµιους και τους ξένους. 
Σύµβολά του ήταν ο Αετός, η Νίκη και το Σκήπτρο. 
 

• Ερµής 
 

Ήταν γιος της Πλειάδας Μαίας και του ∆ία. Σε αυτόν αποδίδεται η 
ανακάλυψη της φωτιάς. 
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• Άρης 
 
Ήταν παιδί του ∆ία και της Ήρας. Αδέλφια του ήταν η Ειλείθυια, η Ήβη και 

ο Ήφαιστος. Παππούς του ήταν ο Κρόνος και γιαγιά του η Ρέα. Σύζυγος ήταν η 
Αφροδίτη. Είχαν παιδιά το ∆ήµο, το Φόβο και την Αρµονία. Όταν κάποιος 
νικούσε στον πόλεµο έκαιγε τα χωριά. Προστάτευε τον πόλεµο. Σύµβολά του 
ήταν η Πανοπλία και τα όπλα.  

 
 
 

2.3.3 ΜΥΘΟΙ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 

 
Στη Σιβηρία, µια χώρα που η ζεστασιά έχει µεγάλη σηµασία, ο λαός των Βουριατών δε 

γνώριζε τη φωτιά. 
Μια µέρα ένα χελιδόνι, που λυπήθηκε τους ανθρώπους, 

έκλεψε τη φωτιά από κάποιον που λεγόταν Τέγκρι και ζούσε 
στον ουρανό. Αυτός θύµωσε και έριξε στο χελιδόνι ένα βέλος. 
Από την οργή του όµως δε σηµάδεψε καλά και πέτυχε το 
χελιδόνι στην ουρά. Γι’ αυτό το λόγο, λένε, η ουρά των 
χελιδονιών είναι σχισµένη στα δύο. 

Έτσι οι άνθρωποι από ευγνωµοσύνη δεν κάνουν ποτέ κακό 
στο χελιδόνι και το προστατεύουν. Πιστεύουν ακόµα και 
σήµερα ότι το χελιδόνι φέρνει ευτυχία στο σπίτι που φτιάχνει 
τη φωλιά του. 

Στην Ευρώπη λένε, πως ένας τρυποφράχτης έφερε τη 
φωτιά από τον ουρανό, αλλά, επειδή ανέβηκε πολύ ψηλά, 
έκαψε όλα τα φτερά του. Τα άλλα πουλιά για να τον 
ευχαριστήσουν έβγαλαν από ένα φτερό και του το πρόσφεραν.  
Έτσι από τότε τα φτερά του τρυποφράχτη είναι πολύχρωµα. 
Μόνο ένα πουλί δεν του έδωσε φτερό. Ήταν η κουκουβάγια. 

Γι’ αυτό τα άλλα πουλιά δεν τη θέλουν κι εκείνη κρύβεται και  βγαίνει  µόνο τη νύχτα. Λένε 
επίσης πως αν κάποιο παιδί σκοτώσει τρυποφράχτη, θα πέσει κεραυνός στο σπίτι του. 

Στην Αυστραλία υπάρχει ένας παρόµοιος µύθος. Και εδώ ένας µικροσκοπικός 
τρυποφράχτης, έκλεψε ένα κλαδί από τις κουρούνες. Στο δρόµο όµως τσουρούφλισε την 
ουρά του, που έµεινε για πάντα κόκκινη! 

Κάπου αλλού ένας παπαγάλος µε κατακόκκινα φτερά κατεβαίνει στη γη και φέρνει τη 
φωτιά. 

Απ’ όλα αυτά καταλαβαίνουµε ότι η φωτιά πρέπει να ήρθε από τον ουρανό. 
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3η   ΟΜΑ∆Α 

2 . 4  Ι ΣΤΟΡ ΙΑ  -  ΠΡΟΪΣΤΟΡ ΙΑ  
Κοιτάζοντας γύρω µας βλέπουµε έναν κόσµο που µας κάνει να τον θαυµάζουµε και να 

απορούµε συγχρόνως. Να απορούµε για το πώς και από ποιον φτιάχτηκαν όλα αυτά τα 
θαυµάσια πράγµατα που οµορφαίνουν τον κόσµο µας.  

Πέρασαν πολλά χρόνια µέχρι να φτάσουµε να κατασκευάσουµε όλα αυτά που βλέπουµε 
γύρω µας.  Μια ανακάλυψη που βοήθησε σηµαντικά σ’ αυτή την πρόοδο του ανθρώπου είναι 
η ανακάλυψη της φωτιάς.  

Ο προϊστορικός άνθρωπος άργησε να καταλάβει πόσο χρήσιµη του ήταν η φωτιά, αλλά 
και πώς µπορούσε να τη χρησιµοποιήσει. Η φωτιά ήταν εξάλλου ένας άλυτος γρίφος για τους 
πρώτους ανθρώπους. Άλλοι είπαν πως την έστειλαν οι θεοί, άλλοι την συνέδεσαν µε πολλούς 
µύθους και άλλοι ότι την ανακάλυψαν µετά από το πέσιµο ενός κεραυνού.  

Όλα αυτά θα τα αναπτύξουµε παρακάτω και ελπίζουµε να µπορέσουµε να σας πούµε τι 
πίστευαν οι προϊστορικοί άνθρωποι για τη φωτιά αλλά και πώς µπόρεσαν να την ανάψουν και 
να τη διατηρήσουν. Ακόµα θα αναφερθούµε στη χρησιµότητα της φωτιάς στον πόλεµο, αλλά 
και σε ειρηνικά έργα. Πώς τους βοήθησε στην ανάπτυξη του πολιτισµού και πώς κατάφεραν 
χρησιµοποιώντας την να φτιάξουν τον κόσµο που εµείς σήµερα ζούµε και θαυµάζουµε.  

Οι δυσκολίες που αντιµετώπισε στη διάδοση και στη διάσωση της φωτιάς ήταν πολλές, 
όµως ο προϊστορικός άνθρωπος κατάφερε να τις ξεπεράσει γιατί είδε γρήγορα τα καλά που 
του πρόσφερε. Εκτός του ότι µπορούσε να µαγειρεύει πιο νόστιµα φαγητά, µπορούσε να 
φτιάξει εργαλεία και όπλα πετυχαίνοντας έτσι να προφυλάξει τον εαυτό του. Έτσι σιγά-σιγά 
και στην πορεία πολλών χρόνων βρήκε όλους αυτούς τους τρόπους, που µε τη βοήθεια της 
φωτιάς µπορούσε να φτιάξει τόσο χρήσιµα πράγµατα κι έτσι να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του 
και πιο όµορφη. 

Όλη αυτή λοιπόν την πορεία του ανθρώπου µε τη φωτιά θα προσπαθήσουµε να 
αναπτύξουµε στην εργασία µας αυτή. 

2.4.1 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 
Πριν από 5 δισεκατοµµύρια χρόνια η περιοχή του 

διαστήµατος ήταν γεµάτη από πολύχρωµα σύννεφα αερίων 
και σκόνης. Μετά από εκατοµµύρια χρόνια η θερµοκρασία 
άρχισε να αυξάνει συνεχώς. Σε ένα πολύ µικρό κοµµάτι του 
νεφελώµατος συγκεντρώθηκε όλο και περισσότερη ύλη και 
έτσι σχηµατίστηκε ένα κίτρινο άστρο που ονοµάστηκε ήλιος. 
Από τη µια και την άλλη του άκρη είχε απόσταση 
τρισεκατοµµυρίων χιλιοµέτρων. Όταν η θερµοκρασία του 
έφτασε στους 15 εκατοµµύρια βαθµούς Κελσίου, άρχισαν 

στην καρδιά του ήλιου πυρηνικές  αντιδράσεις.  
Με την πάροδο του χρόνου δηµιουργήθηκαν και οι άλλοι πλανήτες. 
Μετά από χιλιάδες αιώνες το ηλιακό φως έδιωξε µακριά τα αέρια που υπήρχαν, ενώ τα 

υλικά που είχαν παραµείνει σε τροχιά γύρω από τους πλανήτες συµπυκνώθηκαν και 
σχηµάτισαν τους δορυφόρους τους.  

Λίγο µετά τη Γένεση του Ηλιακού µας Συστήµατος, η επιφάνεια της γης µας είχε πολύ 
υψηλή θερµοκρασία και βρισκόταν σε ηµίρρευστη κατάσταση. Αλλά και κάτω από την 
επιφάνειά της η Γη άλλαζε συνεχώς. Μεγάλη θερµότητα ικανή να λιώσει τα έγκατα της Γης 
ξεπήδησε στην επιφάνεια και ηφαίστεια διασκόρπιζαν ολόγυρά τους λάβα και καυτά αέρια 
αλλάζοντας το τοπίο συνεχώς. Η Γη σιγά - σιγά  άρχισε να κρυώνει και οι πυκνές ποσότητες 
του ατµού που τη σκέπαζαν συµπυκνώθηκαν και έτσι άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες βροχές. 
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Έτσι σχηµατίστηκαν οι πρώτες θάλασσες και οι ωκεανοί. Πριν από 4.000.000.000  χρόνια 
δηµιουργήθηκε και ένα µόριο, που µπορούσε να αντιγράψει τον εαυτό του και αυτό ήταν ο 
πρώτος ζωντανός οργανισµός. Μετά από δισεκατοµµύρια χρόνια οι θάλασσες γέµισαν µε 
τεράστιο αριθµό ζωής, αφού µαζί µε το οξυγόνο ήρθαν και τα πρώτα ζώα. Σιγά σιγά τα φυτά 
και τα ζώα της θάλασσας µεταπήδησαν και στην ξηρά. Άρχισαν να γίνονται µεταλλάξεις σε 
αυτά από τις οποίες ένα νέο ον ήρθε στη Γη, ήταν ο άνθρωπος. 

Έτσι, µέσα σε 600 περίπου εκατοµµύρια χρόνια η ζωή εξελίχθηκε γοργά από τους 
πρώτους µονοκύτταρους οργανισµούς, µέχρι το σηµερινό Homo Sapiens . 

2.4.2 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 
Πριν από εκατοµµύρια χρόνια φαινόταν ένα µακρινό όνειρο. Στην αρχή νόµιζαν πως η 

φωτιά ερχόταν από τον ουρανό ή από τη γη (κεραυνοί, ηφαίστεια). Οι επιστήµονες έχουν 
ανακαλύψει, ότι πριν από πενήντα χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος του Νεάντερταλ ήξερε τη 
φωτιά και πριν από είκοσι πέντε χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος του Κρο Μανιόν ήξερε τρόπους 
ν’ ανάβει τη φωτιά. Αυτό το βλέπουµε σε πολλά τοιχώµατα σπηλαίων και από τις στάχτες 
στο δάπεδό τους. 

Αυτοί οι τόσο «πανάρχαιοι» άνθρωποι ζούσαν σε µια άγρια κατάσταση. Ήταν όµως 
διαφορετικοί από τα αγρίµια που ζούσαν γύρω τους, επειδή δεν είχαν µόνο το ένστικτο αλλά 
και τη λογική. Ήξεραν δηλαδή να παρατηρούν ορισµένα φαινόµενα γύρω τους και να 
βγάζουν συµπεράσµατα, που τους ήταν ωφέλιµα για να καλυτερεύουν τη ζωή τους. 

Από εκείνη λοιπόν την πανάρχαια εποχή αρχίζει η ιστορία των ανακαλύψεων και των 
εφευρέσεων. 

Και η πρώτη, η σηµαντικότερη απ’ όλες ήταν αυτή της φωτιάς. 
Βέβαια στη σηµερινή εποχή, που έχουµε τα µέσα ν’ ανάβουµε όποιου είδους φωτιά 

θέλουµε, δεν είναι εύκολο να φανταστούµε τι σηµασία είχε η έλλειψη της φωτιάς στους 
πανάρχαιους προγόνους µας. Η τροφή τους ήταν άγριοι καρποί και ωµό κρέας. ∆ε γνώριζαν 
το µαγείρεµα γιατί δεν ήξεραν ν’ ανάβουν φωτιά, αγνοούσαν το ψωµί, γιατί δεν ήξεραν τα 
δηµητριακά και κυρίως όταν έπιαναν οι κατακλυσµιαίες βροχές και το δυνατό κρύο, 
ξεπάγιαζαν πάνω στα δέντρα, όπου σκαρφάλωναν για να κοιµηθούν, ή µέσα στις σπηλιές, 
που έµπαιναν για να προφυλαχτούν. 

Βέβαια δεν είναι δυνατό να ξέρουµε πώς ανακαλύφτηκε η φωτιά και, πολύ περισσότερο, 
ποιος την ανακάλυψε πρώτος. 

Ίσως, κάποτε, να έπεσε κάποιος κεραυνός πάνω σ’ ένα δέντρο, που πήρε φωτιά. Κι ίσως 
εκεί κοντά να βρισκόταν κάποιος πρωτόγονος άνθρωπος, που ένιωσε τη ζέστα της φωτιάς και 
του άρεσε. Αλλά το δέντρο σιγά-σιγά έσβηνε. Άλλος κεραυνός δεν έπεφτε για ν’ ανάψει 
καινούρια φωτιά. τότε αυτός ο πρωτόγονος άνθρωπος σκέφτηκε να ρίξει µερικά ξύλα πάνω 
στο δέντρο που καιγόταν, για να δυναµώσει τη φωτιά. Κι έπειτα πάλι θα έριξε κι άλλα ξύλα 
και θα έβαλε και τους υπόλοιπους της φυλής του να ρίχνουν συνέχεια, για να µη σβήσει ποτέ 
εκείνη η φωτιά που τους ζέσταινε. 

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ο Προµηθέας είχε ανεβεί στον Όλυµπο, είχε κλέψει ένα 
κεραυνό από το ∆ία κι έτσι έφερε τη φωτιά στους ανθρώπους. 
Αυτός ο µύθος µπορεί να συµβολίζει την ανακάλυψη της φωτιάς από κάποιον κεραυνό. 

Αλλά για να διατηρηθεί αυτή η πρώτη φωτιά, έπρεπε να της ρίχνουν κι άλλα ξύλα 
διαρκώς. Αν κάποιος από τη φυλή ξεχνούσε να ρίξει ξύλα ή µε µια κατακλυσµιαία βροχή η 
φωτιά µπορούσε να σβήσει. Κι έπρεπε τότε να περιµένουν να πέσει καινούριος κεραυνός για 
να έχουν πάλι φωτιά… 

Οι πανάρχαιοι όµως εκείνοι άνθρωποι είχαν αρχίσει να σκέφτονται. Ίσως κάποιος από 
αυτούς µια µέρα να πέταξε µια πέτρα για να σκοτώσει κάποιο αγρίµι, η πέτρα να χτύπησε στο 
βράχο κι από το βράχο να βγήκε σπινθήρας. Κι ίσως αυτό να του έκανε εντύπωση και να 
ξανάριξε την πέτρα στο βράχο και είδε πως ξαναβγήκε σπινθήρας. Τότε ίσως να δοκίµασε 
δέκα, είκοσι, εκατό φορές να βγάλει σπινθήρες χτυπώντας µια πέτρα σ’ ένα βράχο και ίσως 
να σκέφτηκε να µαζέψει και ξερά φύλλα, που πήραν φωτιά από τους σπινθήρες. 
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Τώρα λοιπόν ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε βρει τον τρόπο ν’ ανάβει µόνος του φωτιά 
όποτε ήθελε. Βέβαια αυτή η πρώτη σηµαντική ανακάλυψη της φωτιάς ούτε από ένα άνθρωπο 
µονάχα έγινε, ούτε µόνο σ’ ένα τόπο. Πολλοί πρωτόγονοι άνθρωποι σε διαφορετικούς τόπους 
θ’ ανακάλυψαν τη φωτιά κι από τόπο σε τόπο κι από φυλή σε φυλή αυτή η γνώση διαδόθηκε.  

Σε κάποια άλλη στιγµή θα έπεσε τυχαία ένα κοµµάτι κρέας πάνω στη φωτιά κι ο 
πρωτόγονος άνθρωπος, που το δοκίµασε, θα το βρήκε πολύ πιο νόστιµο από το ωµό κι από 
τότε θ’ άρχισε να ψήνει το κυνήγι του. 

Η δυνατή φωτιά φόβιζε τα αγρίµια κι οι πρωτόγονοι θα το πρόσεξαν και θ’ άρχισαν ν’ 
ανάβουν κάθε βράδυ δυνατές φωτιές µπροστά στις σπηλιές, όπου κρύβονταν για να 
προφυλαχτούν κι έτσι ήταν σίγουροι πώς τα αγρίµια δε θα έµπαιναν µέσα για να τους 
κατασπαράξουν.     

Αργότερα µε τη βοήθεια της φωτιάς ο προϊστορικός άνθρωπος άρχισε να φτιάχνει βελόνες 
και να ράβει τα ρούχα του, που ήταν φτιαγµένα από δέρµα ζώων. Ακόµα µπορούσε να 
φτιάχνει εργαλεία, να κάνει πιο µυτερές τις άκρες των όπλων του ζεσταίνοντάς τες και να 
σκοτώνει έτσι πιο εύκολα τα ζώα. Ακόµα ο χαλκός µπορούσε να επεξεργαστεί πιο εύκολα, το 
ίδιο και µερικές σκληρές πέτρες. 

Η φωτιά κάνει τον άνθρωπο πιο κοινωνικό. Γίνεται το καταφύγιο, το µέρος όπου 
συγκεντρώνονται και έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι. Ακόµα κι εµείς σήµερα τη λέξη 
«εστία» τη συνδέουµε µε την οικογένεια.     

2.4.3 ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Όπως φαίνεται από ανασκαφές οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν στη µέση του σπιτιού τους 
την εστία, όπου άναβε φωτιά µέρα-νύχτα. Τα νοµίσµατά τους, καθώς και τις παραστάσεις 
που είχαν τυπωθεί σ’ αυτά, τα κατασκεύαζαν µε τη βοήθεια της φωτιάς. Τη χρησιµοποιούσαν 
στο κόψιµο των νοµισµάτων, καθώς και στο λιώσιµο του µετάλλου, για να τοποθετηθεί στο 
εκµαγείο, όπου θα έπαιρνε το σχήµα και θα γινόταν η αποτύπωση της παράστασης του 
νοµίσµατος. Στην κατασκευή διάφορων σηµαντικών κατασκευών, όπως γέφυρες, σπίτια 
χρησιµοποιούσαν επίσης τη φωτιά για να λιώσουν ή να µαλακώσουν το σίδηρο, καθώς και 
στο ψήσιµο των κεραµιδιών.  

Όµως τη φωτιά οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιµοποίησαν και σε πολλές άλλες περιστάσεις της 
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καθηµερινής τους ζωής . Με τη βοήθειά της έψηναν το φαγητό τους και ζέσταιναν το νερό 
για τα λουτρά τους και τον καθαρισµό των ρούχων τους. Για τη θέρµανση επίσης των σπιτιών 
τους χρησιµοποιούσαν τζάκια όπως και τα σηµερινά, καθώς επίσης και για φωτισµό. 

Τη φωτιά τη χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες και σε πολλές θρησκευτικές και 
γιορταστικές τους εκδηλώσεις. Έτσι τη χρησιµοποίησαν στη γιορτή των Ηλιοστασίων, που 
είναι γιορτή αντίστοιχη µε τη σηµερινή, όπου γίνεται το κάψιµο των στεφανιών του Μάη. 
Εκεί µαζεύονταν άνθρωποι κάθε ηλικίας, έτρωγαν, έπιναν, χόρευαν, τραγουδούσαν, άναβαν 
και πηδούσαν πάνω από τις φωτιές, για να ευχαριστήσουν τους θεούς για την πλούσια σοδειά 
και να τους παρακαλέσουν για την καινούρια χρονιά.  

Αλλά η φωτιά δε χρησίµευε στους αρχαίους Έλληνες µόνο στην ειρηνική ζωή. Τη 
χρησιµοποιούσαν και στον πόλεµο. Και οι αρχαίοι Έλληνες χρειάστηκε να πολεµήσουν πάρα 
πολλές φορές για τη σωτηρία του τόπου τους, εξαιτίας της θέσης του. Έτσι στην κατασκευή 
του πολεµικού υλικού χρησίµευσε πολύ η φωτιά, διότι µε τη χρήση της µπόρεσαν να 
δαµάσουν τα µέταλλα και να φτιάξουν όπλα δυνατά, όπως ασπίδες, πανοπλίες, βέλη, κ.α. 

Για αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία µας ενηµέρωσε η κυρία Φερενίκη Βαλαρή, την 
οποία καλέσαµε στο Σχολείο να µας µιλήσει για τη ζωή και τις καθηµερινές συνήθειες των 
αρχαίων Ελλήνων.  

2.4.4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
    Οι Βυζαντινοί χρησιµοποιούσαν τη φωτιά για να µαγειρεύουν .Επίσης θέρµαιναν το νερό 
για τα λουτρά τους και για να καθαρίσουν τα ρούχα τους.  
    Στη µεταλλουργία χρησιµοποιούσαν τη φωτιά για να λιώνουν τα µέταλλα και να µπορούν 
έτσι να κατασκευάσουν όπλα, καρφιά σκεύη µαγειρικής, εξαρτήµατα για τα καράβια, δοκούς 
για το χτίσιµο των σπιτιών. Στην κεραµική χρησιµοποιούσαν τη φωτιά για να ψήσουν αγγεία, 
πιθάρια, στάµνες και  κεραµίδια, που τα χρησιµοποιούσαν στο χτίσιµο των κάστρων, των  
ναών, των γεφυρών και των σπιτιών. Επίσης µε τη φωτιά έλιωναν πολύτιµα µέταλλα κι 
έφτιαχναν πολύ όµορφα κοσµήµατα από χρυσό και άργυρο. Έχουν βρεθεί σε πολλά 
βυζαντινά σπίτια τζάκια, που τα χρησιµοποιούσαν για θέρµανση στα σπίτια. 
    Στις 23 και 24 Ιουνίου γινόταν µια από τις πιο δηµοφιλείς εορτές στο 
 Βυζάντιο: ο Κλείδωνας. 
    Οι εορτές του µήνα Σκιροφοριώνα της Αρχαίας Ελλάδας παίρνουν µορφή Χριστιανική. 
Στην ύπαιθρο οι Βυζαντινοί ανάβουν φωτιές, πηδούν πάνω απ’ αυτές τρεις φορές στο όνοµα 

της Αγίας Τριάδας, καίνε  ειρεσιώνες (οι 
σηµερινοί Μάηδες) και βαγιά και 
γλεντούν. 
    Ακόµα πιστεύουν πως αν η φωτιά δεν 
τους αγγίξει κανένα  κακό δεν θα τους 
συµβεί. Αν όµως τους αγγίξει η φωτιά τότε 
µπορεί να τους βρει µεγάλη κακοτυχία. 
    Τη φωτιά όµως δεν τη  
χρησιµοποιούσαν οι  Βυζαντινοί µόνο για 
ειρηνική χρήση αλλά και για πολεµικούς 
σκοπούς. 
    Το υγρό πυρ, που ήταν εφεύρεση του 
µηχανικού Καλλίνικου (δεν ξέρουµε 

ακόµα και σήµερα από τι ακριβώς φτιαχνόταν, αλλά µάλλον µε θείο, πίσσα κ.α.) 
χρησιµοποιούνταν από τους Βυζαντινούς στις ναυµαχίες αλλά και σε στρατιωτικές 
συγκεντρώσεις και εκτοξευόταν από ειδικούς σωλήνες. Ήταν πολύ εύφλεκτο και δεν έσβηνε 
µε το νερό. 
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2.4.5 ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΛΑΟΥΣ 

Ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τη φωτιά για τη θέρµανση των σπιτιών εδώ και πολλές χιλιάδες 
χρόνια. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες τοποθέτησαν θερµαντικές πηγές κάτω από το δάπεδο, 
αλλά οι Ρωµαίοι προώθησαν αυτή την ιδέα δηµιουργώντας ένα εξελιγµένο σύστηµα 
θέρµανσης που ονοµάστηκε «υπόκαυστο». Με αυτό το σύστηµα εξασφαλιζόταν η θέρµανση 
των δηµόσιων λουτρών και ορισµένων κατοικιών. Οι δούλοι άναβαν και συντηρούσαν τη 
φωτιά, ενώ ο θερµός αέρας πέρναγε µε  αγωγούς κάτω από το πάτωµα και έφευγε τελικά από 
την καµινάδα. Το αδύνατο σηµείο αυτού του συστήµατος βρισκόταν στον υψηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς. Ίσως γι’ αυτό οι Ρωµαίοι ήταν πρωτοπόροι και στην οργάνωση Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.  

Υπάρχουν ακόµη ενδείξεις από σπήλαια της Κίνας που µας επιτρέπουν να υποθέσουµε ότι 
οι άνθρωποι χρησιµοποίησαν τη φωτιά για να µαγειρεύουν εδώ και τουλάχιστον 500.000 
χρόνια. Η θερµική ενέργεια που ελευθερώνεται από τη φωτιά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να αλλάξει την κατάσταση  των τροφίµων µε διάφορους τρόπους. Κάνει πιο τρυφερό το 
κρέας αλλά σκοτώνει και τα επικίνδυνα βακτηρίδια, που περιέχονται πολλές φορές στα 
τρόφιµα. Επιπλέον διευκολύνει το συνδυασµό διαφόρων συστατικών και τη δηµιουργία 
καινούριων ουσιών, για παράδειγµα, όταν ψήνουµε τη ζύµη και παίρνουµε ψωµί. 

Ακόµα και το Υγρό Πυρ δεν ήταν άγνωστο στους άλλους λαούς . Σε όλη περίπου τη 
Μικρά Ασία, αλλά και την Καρχηδόνα κυκλοφορούσαν διάφορα εµπρηστικά µείγµατα που 
µετά από µελέτες αποδείχθηκε ότι αποτελούνταν από τα ίδια συστατικά µε το Υγρό Πυρ. 
Πρώτο είναι το µηδικό λάδι,(Μηδικόν Έλαιον), που συναντούµε στην Καρχηδόνα. Οι 
Ρωµαίοι επίσης κατείχαν ένα µείγµα που λεγόταν Μάλθα. Από τα αποµνηµονεύµατα του 
αυτοκράτορα Ιουλίου Αφρικανού γνωρίζουµε ότι υπήρχε άλλο ένα µείγµα, το Θείον Άπυρον, 
που χρησιµοποιούνταν στις λόγχες των κονταριών. Αυτά τα κοντάρια το ονόµαζαν Galanica . 
Τέλος στην Αγγλία το 1191 µ.Χ. χρησιµοποιούσαν το Ελληνικό Πυρ που τα κύρια συστατικά 
του είχαν πάρει από την Ελλάδα, που του έδωσε και το όνοµά της .  
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5η ΟΜΑ∆Α   

2 . 5  ΘΕΟΛΟΓ ΙΑ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ  
Τη φετινή χρονιά ασχοληθήκαµε µε ένα καινούριο πρόγραµµα: την Ευέλικτη Ζώνη. Το 

θέµα που πήρε η τάξη µας ήταν: «Φωτιά: δηµιουργία και καταστροφή». Η πτυχή µε την 
οποία ασχολήθηκε η οµάδα µας αφορούσε τη σχέση θεολογίας και φωτιάς. Βρήκαµε αρκετά 
στοιχεία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου και το internet, αλλά πολύ µας βοήθησε και η 
θεολόγος κυρία Τερλέκη, την οποία καλέσαµε στο σχολείο για να µας µιλήσει σχετικά µε το 
θέµα µας. 

2.5.1 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 

Καιόµενη βάτος, Άγιο Φως, Πεντηκοστή 
Ο Χριστιανισµός σαν θρησκεία χρησιµοποίησε τη φωτιά, αφού τη δανείστηκε από 

προηγούµενες θρησκείες που την χρησιµοποιούσαν στις τελετουργίες τους.  
Όµως η Χριστιανική θρησκεία της έδωσε άλλο νόηµα. 
Σε πολλές σπουδαίες στιγµές του Χριστιανισµού, ακόµη και από τα πρώτα στάδια  
της εµφάνισης, του συναντούµε τη φωτιά, για να δηλώσει κάθε φορά ένα σπουδαίο 

µήνυµα ή ένα σπουδαίο γεγονός.  
Έτσι, βλέπουµε πως όταν ο Μωυσής βρισκόταν στη γη Μαδιάµ, 

όπου είχε καταφύγει για να προστατευτεί από τους Αιγυπτίους, είδε 
µια περίεργη εικόνα: Λίγο πιο πέρα ήταν ένας θάµνος που έµοιαζε 
να καίγεται, χωρίς όµως αυτό να συµβαίνει στην πραγµατικότητα. 
Μέσα από το θάµνο ακούστηκε η φωνή του θεού που έλεγε στον 
Μωυσή να γυρίσει στην Αίγυπτο και να ελευθερώσει τους 
Ισραηλίτες. Με από αυτό το περίεργο συµβάν ο Μωυσής γνώρισε το 
θεό, που τον διαβεβαίωσε ότι είναι µαζί του και  θα τον βοηθήσει.  

Παρόµοια συναντάµε την εµφάνιση της φωτιάς σε µια σπουδαία 
στιγµή της χριστιανοσύνης που είναι το άναµµα του Άγιου Φωτός.  

Ένα θαυµαστό και επαναλαµβανόµενο κάθε χρόνο 
γεγονός της ζωντανής παρουσίας του θεού στον κόσµο, 
είναι το άναµµα του Αγίου Φωτός. Το Άγιο Φως πηγάζει 
την ηµέρα της Ανάστασης απ' τον Πανάγιο τάφο στα 
Ιεροσόλυµα και µεταφέρεται σε όλες τις ορθόδοξες 
εκκλησίες του κόσµου κι  εδώ στην Ελλάδα και συµβολίζει 
το πνευµατικό φως που φωτίζει τον κόσµο, δηλαδή την 
αληθινή θρησκεία.  

Επίσης στην Καινή διαθήκη έχουµε µια ακόµα µαρτυρία 
για την εµφάνιση του Άγιου Πνεύµατος µε τη µορφή 
πύρινων γλωσσών. Το περιστατικό  έχει ως εξής: Οι 

µαθητές  µετά την Ανάληψη του Χριστού βρίσκονταν σ’ ένα σπίτι στην Ιερουσαλήµ. 
Ξαφνικά ακούστηκε µια βοή από τον ουρανό σαν να φυσούσε δυνατός άνεµος. Ταυτόχρονα 
παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς και κάθονταν από µία πάνω στο κεφάλι 
καθενός από τους µαθητές.. Όλοι ευλογήθηκαν από το Άγιο Πνεύµα και άρχισαν να µιλούν 
διάφορες γλώσσες. Η Ιερουσαλήµ ήταν τότε γεµάτη από Ιουδαίους από κάθε έθνος. Όλοι 
κατάπληκτοι άκουγαν στις γλώσσες τους τα θαύµατα που είχε κάνει ο Χριστός.   
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2.5.2 ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
Η ιερή φωτιά και τα τρυπάνια για το άναµµά της στις θρησκευτικές τελετές, όπως και οι 

πολυάριθµοι θεοί της φωτιάς στην παγκόσµια µυθολογία, δείχνουν την παλαιότητα και τη 
µεγάλη σηµασία της στην ιστορία του ανθρώπου. 

Η φωτιά στην πορεία του ανθρώπου έχει καταστροφικές και εξαγνιστικές ιδιότητες. Έχει 
άµεση σχέση µε τον ήλιο και περικλείει τις ιδιότητές του. Συµβολίζει επίσης την πνευµατική 
δύναµη. 

Στο Βουδισµό ο Άγκνι, αγγελιοφόρος µεταξύ των θεών και των ανθρώπων, πέρα από 
προσωποποίηση της θυσιαστικής φωτιάς, αντιπροσωπεύει τον άξονα του κόσµου. 

Οι πιστοί του Ζωροαστρισµού κατοικούσαν στο Ιράν και είχαν τοποθετήσει τη φωτιά στο 
κέντρο της θρησκείας τους. Την είχαν λατρέψει ως µία λεπτή και αιθέρια αρχή, αυτή ήταν, η 
πιο µεγάλη και ιερή δύναµη. Πίστευαν επίσης πως η αναπαραγωγική ικανότητα του 
ανθρώπου ανάφτηκε από την ίδια τη θεότητα, που έχει την πηγή της στο πυρ και όχι στο 
νερό. 

Στο Μπαγκαβάτ Γκίτα συναντάµε τον Κρίσνα να µας λέει: «Είµαι η φωτιά που κατοικεί 
στα σώµατα όλων των πραγµάτων που έχουν ζωή». 

Για τους Ισραηλίτες ο Αβραάµ θα µπορούσε να ήταν ένα σηµαντικό πρόσωπο που ήταν 
αντίθετο στην αρχαία θρησκεία του Μολώχ, που ήταν Θεός της φωτιάς και προς τιµήν του 
θυσιάζονταν παιδιά. 

 



 24  

 

1η ΟΜΑ∆Α 

2 . 6  ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ  
Από τα αρχαία χρόνια η φωτιά έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και τη 

δηµιουργία του πολιτισµού του. Από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά τη 
χρησιµοποίησε για ειρηνικούς και πολεµικούς σκοπούς. 

Ο άνθρωπος χρησιµοποίησε τη φωτιά για να πολεµήσει τους αντιπάλους του και να 
καταστρέψει τον πολιτισµό τους, αλλά και για να ψήσει το φαγητό του, να ζεσταθεί και να 
φτιάξει το δικό του πολιτισµό. 

Σήµερα η φωτιά χρησιµοποιείται σχεδόν παντού και έχει γίνει απαραίτητη για τη ζωή του 
ανθρώπου. 

Η οµάδα µας ανέλαβε το µέρος της εργασίας που αφορά τη σχέση του πολιτισµού µε τη 
φωτιά. Επισκεφτήκαµε χώρους όπου χρησιµοποιείται φωτιά, όπως το ασβεστοκάµινο και το 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισµού. Στους χώρους αυτούς ενηµερωθήκαµε για το πώς 
χρησιµοποιούν τη φωτιά και πήραµε συνεντεύξεις από τους υπεύθυνους. 

Στο σχολείο µας οργανώσαµε την αναπαράσταση της τελετής αφής της ολυµπιακής 
φλόγας 

Για να βρούµε στοιχεία για την εργασία µας, ψάξαµε στη βιβλιοθήκη του σχολείου , στο 
διαδίκτυο και σε άλλα βιβλία.   

2.6.1 ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Από τα αρχαία χρόνια η φωτιά χρησιµοποιούνταν από τους πρωτόγονους ανθρώπους. 

Ήταν γι’ αυτούς ένα µυστήριο που δεν µπορούσαν να εξηγήσουν. Τα ηφαίστεια και οι 
κεραυνοί προκαλούσαν φωτιές απάνω στη γη πριν εµφανιστεί ο άνθρωπος. Ίσως ο 
πρωτόγονος έµαθε να χρησιµοποιεί τη φωτιά από έναν κεραυνό που έπεσε πάνω σε έναν 
κορµό και άρχισε να τη συντηρεί µε ξύλα και κλαδιά.    

Πολλοί λαοί λάτρευαν τη φωτιά σαν θεό. Πολλοί µύθοι έχουν µέσα τη φωτιά. Ο πιο 
γνωστός ελληνικός µύθος είναι ο µύθος του Προµηθέα. Ο µύθος λέει ότι οι θεοί θύµωσαν µε 
τους ανθρώπους και τους πήραν τη φωτιά. Ο Προµηθέας, που ήταν ηµίθεος έκλεψε τη φωτιά 
από τους θεούς και την ξανάδωσε στους ανθρώπους. Οι θεοί τότε θύµωσαν µε τον Προµηθέα 
και ο ∆ίας τον αλυσόδεσε σε ένα γκρεµό και του έκανε µάγια . Κάθε ηµέρα ερχόταν ένας 
αϊτός και του έτρωγε το συκώτι και µε τα µάγια που του έκανε ο ∆ίας κάθε νύκτα του 
γεννιόταν άλλο . Έτσι ζούσε κάθε ηµέρα το ίδιο βασανιστήριο, ώσπου τον ελευθέρωσε ο 
Ηρακλής .  

Μετά από χρόνια οι Έλληνες σοφοί προσπάθησαν να εξηγήσουν τη φωτιά. Ήταν έλεγαν 
από τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούσαν τον κόσµο. Τα άλλα τρία ήταν η γη, ο αέρας και 
το νερό. 

 Καθώς κυλούσαν οι αιώνες οι άνθρωποι βρήκαν πολλές χρήσεις της φωτιάς. 
Ανακάλυψαν τα µέταλλα και άρχισαν να φτιάχνουν εργαλεία και όπλα. Άρχισαν να ψήνουν 
το φαγητό τους κι έτσι ήταν πιο νόστιµο κι υγιεινό γιατί σκοτώνονταν τα µικρόβια και 
καίγονταν το λίπος.  

Για µεγάλο διάστηµα όµως δεν κατάφεραν να εξηγήσουν τη φωτιά. Τα τελευταία 
διακόσια χρόνια όµως οι επιστήµονες κατάφεραν να ανακαλύψουν τι είναι η φωτιά. 

2.6.1.1 Οι απαιτήσεις για να υπάρξει η φωτιά  
Η πρώτη είναι να υπάρχει κάποιο καύσιµο υλικό όπως κάρβουνο ή ξύλο. Η δεύτερη είναι 

να υπάρχει οξυγόνο. Χωρίς οξυγόνο δεν ανάβει φωτιά, γιατί αυτό βοηθά στην καύση. Η τρίτη 
απαίτηση δεν είναι υλικό. Είναι να ζεστάνεις το υλικό ως ένα σηµείο για να ανάψει. Το χαρτί 
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δεν χρειάζεται µεγάλη θερµοκρασία για να ανάψει. Η θερµοκρασία που πρέπει να φτάσει το 
υλικό για να ανάψει λέγεται θερµοκρασία ανάµµατος του υλικού.  

Το µυστικό για να ανάψει κάποιος φωτιά είναι να χρησιµοποιήσει αρκετά ξερά κλαδιά για 
να δώσει φωτιά στα κάρβουνα ή τα ξύλα και να αφήσει τον αέρα να περνά ελεύθερα για να 
συντηρεί τη φωτιά. Όταν κάποιος ρίξει πολλά καύσιµα υλικά και εµποδίσει τον αέρα να 
περάσει,η φωτιά θα σβήσει.  

Οι πρόσκοποι µαθαίνουν να ανάβουν φωτιά. Τοποθετούν τα κλαδιά µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να αφήνουν τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα. Ανάβουν τη φωτιά µε ροκανίδια ή κλαδιά και 
ένα ή δυο σπίρτα αλλά χωρίς χαρτιά. Ένα κοµµάτι γυαλί, κυρτό και από τις δυο επιφάνειες, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανάψει η φωτιά συγκεντρώνοντας τις ακτίνες του ήλιου σε 
ένα σηµείο.  

Με το πέρασµα του χρόνου οι άνθρωποι κατασκεύασαν εργαλεία που χρησιµοποιούνται 
στη δηµιουργία της πρώτης φλόγας, που είναι απαραίτητη για την πρόκληση της φωτιάς. 
Ανακάλυψαν τα σπίρτα και κατασκεύασαν τους πρώτους αναπτήρες µε φυτίλια από ίσκα ή 
από µισοκαµένα υφάσµατα. 

2.6.1.2 Ο ρόλος του οξυγόνου στην καύση  
Ο ρόλος του οξυγόνου είναι µεγάλος. Πρώτος ο Γάλλος Αντώνιος Λαβουαζιέ έβγαλε το 

συµπέρασµα ότι το οξυγόνο βοηθά στην καύση. Το 1774 ο Πρίστλευ, Άγγλος επιστήµονας, 
είχε ανακαλύψει το οξυγόνο. Είχε πάρει ένα αέριο θερµαίνοντας την ερυθρά σκουριά του 
υδραργύρου και ανακάλυψε πως οι διάφορες ουσίες καίγονται γρηγορότερα µέσα σ’ αυτό το 
αέριο. Ο Λαβουαζιέ απέδειξε πως το αέριο που ανακάλυψε ο Πρίστλευ ήταν το συστατικό 
που έπαιρναν όλες οι ουσίες που καίγονταν.  

Σε µια ένωση δυο ή περισσότερα στοιχεία είναι ενωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν 
ένα υλικό που να διαφέρει από το κάθε στοιχείο της ένωσης. Όταν ξέρουµε ορισµένα 
πράγµατα για τα στοιχεία, τα µείγµατα και τις ενώσεις καταλαβαίνουµε καλύτερα τι είναι η 
καύση. Αν έχουµε υδρογόνο και οξυγόνο και τα βάλουµε σε µια φιάλη και έπειτα 
πλησιάσουµε ένα σπίρτο τότε αυτά τα δύο στοιχεία θα ενωθούν και θα κάνουν το νερό. Η 
ένωση θα γίνει µε έκρηξη.   

2.6.1.3  Η ιστορία των σπίρτων  
 

Οι Ρωµαίοι προσπάθησαν να φτιάξουν σπίρτα 
βουτώντας ξυλαράκια µέσα σε λιωµένο θειάφι. Όµως δεν 
το κατάφεραν. Το 1827 από τον Τζων Ουόκερ 
κατασκευάστηκαν τα πρώτα σπίρτα στον κόσµο. Αυτά δεν 
είχαν φώσφορο. Το 1836 οι Αµερικανοί κατασκεύασαν τα 
πρώτα µε φώσφορο τα οποία ήταν επικίνδυνα γιατί 

µπορούσαν να προκαλέσουν δηλητηρίαση στον άνθρωπο. Το 1911 κατασκευάστηκαν τα 
πρώτα σπίρτα ασφαλείας. Τα σηµερινά σπίρτα είναι δυο ειδών. Τα σπίρτα που ανάβουν αν τα 
τρίψεις σε σκληρή και τραχιά επιφάνεια και τα σπίρτα ασφαλείας που παίρνουν φωτιά µόνο 
αν τα τρίψεις σε ορισµένο µέρος του κουτιού.  
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2.6.2 ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Με τη φράση « Βιοµηχανική Επανάσταση», που εµφανίστηκε στην Αγγλία τον 18ο αι. και 

εξαπλώθηκε στην Ευρώπη στις αρχές του 19ου αι., εννοούµε τη συνεχή χρησιµοποίηση της 
µηχανής για παραγωγή αγαθών. Απαραίτητοι παράγοντες για την εξέλιξη αυτού του 
φαινοµένου ήταν η τεχνολογική πρόοδος, οι απαραίτητες πρώτες ύλες, το µεγάλο εργατικό 
δυναµικό και το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο επενδύεται στην αγορά των µηχανών, στην 
χρηµατοδότηση των ερευνών για νέες περισσότερο αποδοτικές µηχανές, στις έρευνες για την 
ανεύρεση και εκµετάλλευση νέων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση των συνθηκών µεταφοράς 
υλικών. Ο συνδυασµός αυτός δηµιουργεί τη «βιοµηχανική οικονοµία». 

2.6.2.1 1η βιοµηχανική επανάσταση (1750-1870) 
Το γεγονός που έφερε την πραγµατική βιοµηχανική επανάσταση ήταν ότι τελειοποιήθηκε 

η ατµοµηχανή από το Βατ. Με την ατµοµηχανή και ο ρυθµός και η ποσότητα της παραγωγής 
αυξήθηκαν σε βαθµό απρόβλεπτο για εκείνη την εποχή . Η µηχανή χρησιµοποιείται πρώτα 
στην κλωστοϋφαντουργεία και ύστερα στη µεταλλουργία. Ένα εργοστάσιο έχει τώρα τη 
δυνατότητα να παράγει 500 δρεπάνια και 2500 λίµες την ηµέρα. Η σιδηρουργία 
αναπτύσσεται µε αλµατώδη ρυθµό. Παράλληλα σιγά – σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται και η 
χηµική βιοµηχανία. Οι πρώτες µηχανές είναι ατµοκίνητες. Ως καύσιµη ύλη χρησιµοποιείται 
το κάρβουνο, που αντικαθιστά το ξύλο. Οι καµινάδες των εργοστασίων, που υψώνονται 
συνεχώς στους ουρανούς των νέων βιοµηχανικών κέντρων γίνονται το έµβληµα µιας νέας 
οικονοµικής ανάπτυξης, µιας νέας εποχής. Έτσι η πρώτη φάση της βιοµηχανικής 
επανάστασης, η πρώτη βιοµηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται και ως εποχή του άνθρακα 
και του σιδήρου. Στον τοµέα των µεταφορών την επανάσταση τη φέρνει ο σιδηρόδροµος . 

2.6.2.2 2η βιοµηχανική επανάσταση (1870 και ύστερα) 
Προς το τέλος του 19ου αι. η βιοµηχανική επανάσταση παίρνει άλλου είδους µορφή. Αυτό 

οφείλεται σε ένα συνδυασµό δύο στοιχείων: στη χρησιµοποίηση νέων πηγών ενέργειας 
(ηλεκτρική ενέργεια , πετρέλαιο) και στην εφαρµογή των επιστηµονικών γνώσεων επάνω στη 
βιοµηχανική παραγωγή. ∆ηµιουργούνται έτσι νέες δυνατότητες. Η αξιοποίηση του 
ηλεκτρισµού ως ενέργειας αλλάζει τη µορφή της βιοµηχανίας. Το 1890 κατασκευάζεται το 
πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στις Η.Π.Α. (Κολοράντο). Σήµερα εργοστάσια για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι και τα γεωθερµικά, ατµοηλεκτρικά, που λειτουργούν 
µε τη βοήθεια της φωτιάς. Επίσης η µέθοδος της ηλεκτρόλυσης - όταν ανακαλύφθηκε 
χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή χαλκού και αλουµινίου - αρχίζει να εφαρµόζεται σε 
πολλούς τοµείς . Οι εφευρέσεις του Μπέσεµπερ και του Μάρτεν - Ζίµενς δίνουν νέα ώθηση 
στην παραγωγή χάλυβα. Με τις νέες αυτές µεθόδους η παραγωγή χάλυβα αυξάνει. Το 1861 
ανοίγονται στις Η.Π.Α. τα πρώτα πηγάδια άντλησης πετρελαίου. (Πενσυλβάνια) .  
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2.6.3 ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Για να δούµε πώς χρησιµοποιείται η φωτιά στον σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισµό, 
επισκεφθήκαµε στις 24-10-2001 το θερµοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στα Λινοπεράµατα Ηρακλείου. Εκεί µας εξήγησαν πως παράγεται το ρεύµα, που 
µαζί µε το εργοστάσιο στα Χανιά, τροφοδοτεί όλη την Κρήτη.  

 
Μας έδειξαν τις γεννήτριες και τα µηχανήµατα µε τα οποία ελέγχουν το εργοστάσιο και µας 
ενηµέρωσαν για τα είδη των καυσίµων που χρησιµοποιεί. Αυτό που µας έκανε τη µεγαλύτερη 
εντύπωση ήταν οι δεξαµενές πετρελαίου, οι οποίες είναι τεράστιες.  

 
Επίσης µας έκανε εντύπωση ο αριθµός των µεγαβάτ, που παράγει το εργοστάσιο. Με την 
επίσκεψή µας εκεί µάθαµε πολλά πράγµατα, που δεν ξέραµε. Πριν φύγουµε πήραµε µια 
συνέντευξη από τον τεχνικό υπεύθυνο του εργοστασίου κύριο Αλέξη Σωτηρόπουλο. Πριν την 
επίσκεψη είχαµε ετοιµάσει το παρακάτω ερωτηµατολόγιο: 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΑ 

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1. Το εργοστάσιο που βρισκόµαστε τι τύπου είναι; Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του; 
2. Πόσα χρόνια λειτουργεί; 
3. Είναι το µοναδικό στην Κρήτη; 
4. Ποιο είναι το προϊόν που παράγει; 
5. Ποια ή ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί; 
6. Πώς φτάνουν εδώ; 
7. Πόση πρώτη ύλη καταναλώνεται κάθε µέρα και ποιο είναι το κόστος της; 
8. Πόση ηλεκτρική ενέργεια παράγεται καθηµερινά; 
9. Επαρκεί για τις ανάγκες της περιοχής; 
10. Θα µας περιγράψετε µε λίγα λόγια πώς από την πρώτη ύλη φτάνουµε στην ηλεκτρική 

ενέργεια; 
11. Θα µας πείτε κάποιες βασικές µηχανές του εργοστασίου σας; 
12. Η λειτουργία του εργοστασίου επηρεάζει το περιβάλλον; Τι προστατευτικά µέτρα 

λαµβάνονται; 
13. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους των κοντινών περιοχών; 
14. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας; 
15. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται εδώ; 
16. Ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας; 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΤΗΣ  ∆ΕΗ  ΣΤΑ  ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Ερώτηση: To εργοστάσιο που βρισκόµαστε πώς λειτουργεί; 
Απάντηση:  Είναι θερµοηλεκτρικός σταθµός παραγωγής ενέργειας. 
Ερ:  Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του; 
Απ:  Ο ιδιοκτήτης του είναι η ∆ΕΗ. 
Ερ:  Πόσα χρόνια λειτουργεί; 
Απ:  Λειτουργεί από το 1964. 
Ερ:  Είναι το µοναδικό στην Κρήτη; 
Απ:  Όχι, υπάρχει άλλο ένα στα Χανιά. 
Ερ:  Ποια ή ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται; 
Απ:  Χρησιµοποιούνται πετρέλαιο και µαζούτ. 
Ερ:  Πώς φτάνουν εδώ; 
Απ:  Φτάνουν µε καράβι. 
Ερ:  Πόση πρώτη ύλη καταναλώνετε κάθε µήνα και ποιο είναι το κόστος της; 
Απ:  Καταναλώνουµε περίπου 900 τόνους µαζούτ τη µέρα. 
Ερ:  Πόση ηλεκτρική ενέργεια παράγεται καθηµερινά; 
Απ:  Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται καθηµερινά εξαρτάται από τη ζήτηση που έχουµε. 

Κατά µέσο όρο κυµαίνεται µεταξύ των 200 και 400 Μεγαβάτ. 
Ερ:  Επαρκεί για τις ανάγκες που έχουµε; 
Απ:  Ναι, επαρκεί. 
Ερ:  Θα µας πείτε µε λίγα λόγια πώς από την πρώτη ύλη φτάνουµε στην ηλεκτρική 

ενέργεια; 
Απ:  Ξεκινώντας από το καύσιµο είτε το ντίζελ είτε το µαζούτ το καίµε µε την παρουσία 

αέρα. Από κει και πέρα αυτό ζεσταίνει κάποιους αυλούς µέσα απ’ τους οποίους περνάει 
νερό. Το νερό γίνεται ατµός. Ο ατµός µπαίνει στον στρόβιλο τον οποίο στρέφει και στη 
συνέχεια αυτός στρέφει τη γεννήτρια, απ’ όπου παράγεται το ηλεκτρικό ρεύµα. 

 
Ερ:  Θα µας πείτε κάποιες βασικές µηχανές του εργοστασίου σας; 



 29  

Απ:  Οι βασικές µηχανές είναι οι ατµοστρόβιλοι, οι αεριοστρόβιλοι και οι µηχανές 
εσωτερικής καύσης τύπου ντίζελ. 

Ερ:  Η λειτουργία του εργοστασίου επηρεάζει το περιβάλλον; 
Απ:  Η λειτουργία του εργοστασίου επηρεάζει το περιβάλλον, αλλά φροντίζουµε οι εκποµπές 

να είναι τέτοιες, που να είναι µέσα στα διεθνώς επιτρεπτά όρια. 
Ερ:  Τι προστατευτικά µέσα χρησιµοποιείτε; 
Απ:  Όσον αφορά τις εκποµπές, καταρχήν γίνεται έλεγχος των θερµοκρασιών, απαγορεύεται 

η εκποµπή καπνού και εν πάση περιπτώσει µονοξειδίου πάνω από κάποια όρια, και αυτό 
γίνεται µε τη ρύθµιση της καύσης. 

Ερ:  Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας; 
Απ:  Αυτό είναι δυνατό και χρησιµοποιούνται όσο αυτό είναι επιτρεπτό από το σύστηµα της 

Κρήτης. ∆ηλαδή περιφερειακές πηγές ενέργειας, που όµως έχουν µικρή ισχύ και δεν 
είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή. 

Ερ:  Υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους των κοντινών περιοχών; 
Απ:  Απ’ όσο ξέρω, ναι. 
Ερ:  Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στο εργοστάσιο; 
Απ:  Εργάζονται 300 άνθρωποι περίπου. 
Ερ:  Πόση έκταση καταλαµβάνουν οι εγκαταστάσεις; 
Απ:  Αυτό δεν το γνωρίζω. 
Ερ:  Πόσο σηµαντική και πόσο επικίνδυνη είναι η δουλειά σας;  
Απ:  Είναι σηµαντική διότι τροφοδοτούµε µε ρεύµα όλη την Κρήτη, αλλά και επικίνδυνη, γι’ 

αυτό είµαστε πολύ αυστηροί στην τήρηση των κανονισµών ασφαλείας. 
Ερ:  Έχουν γίνει ποτέ ατυχήµατα στο εργοστάσιο; 
Απ:  Έχουν γίνει αλλά όχι σηµαντικά. 
Ερ:  Τι µέτρα ασφαλείας υπάρχουν για την προστασία των εργαζοµένων; 
Απ:  Υπάρχουν όλα όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία: χρήση ειδικών παπουτσιών, 

γαντιών, κρανών. ∆εν επιτρέπεται να δουλέψουν αν κάποιο µηχάνηµα δεν έχει 
αποµονωθεί πλήρως. 

Ερ:  Με ποιο τρόπο µεταφέρεται το ρεύµα; 
Απ:  Το ρεύµα διοχετεύεται µέσω των γραµµών µεταφοράς που έχει η ∆.Ε.Η. σε όλη την 

Κρήτη. 
Ερ:  Είναι αρκετό το ρεύµα που παράγεται; 
Απ:  Ναι, είναι αρκετό αλλά η ανάπτυξη είναι γοργή και πρέπει να προστίθενται συνεχώς νέες 

εγκαταστάσεις. 
Ερ:  Βλέπουµε συχνά πόλεις, χωριά ή και ολόκληρες περιοχές να βυθίζονται στο σκοτάδι 

κυρίως κατά την περίοδο του χειµώνα. Πού οφείλεται αυτό; 
Απ:  Αυτό συνήθως οφείλεται σε ατέλειες ή βλάβη του συστήµατος διανοµής. 
Ερ:  Υπάρχει περίπτωση να συµβεί κάποια έκρηξη; Τι θα συµβεί τότε; 
Απ:  Ο κίνδυνος υπάρχει πάντα. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε εµείς είναι να παίρνουµε 

τα µέτρα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για τη λειτουργία του σταθµού. 
 Σας ευχαριστούµε που βοηθήσατε την οµάδα µας.  
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2.6.4 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟ 
Για να µάθουµε και άλλες χρήσεις της φωτιάς στην ανάπτυξη του σύγχρονου 

τεχνολογικού πολιτισµού, επισκεφθήκαµε στις 9 Νοεµβρίου 2001 ένα ασβεστοκάµινο. Εκεί 
µας ξενάγησε ο ιδιοκτήτης του κύριος Γιάννης Γιουκάκης και η σύζυγός του, η κυρία Μαίρη.  

 
Είδαµε τα καµίνια και τους “λάκκους” στους οποίους βάζουν τον ασβέστη. Είδαµε ακόµα 

και ένα εργοστάσιο παραγωγής ασβέστη. Μάθαµε πώς µε την πυρήνα, την οποία καίνε, 
θερµαίνονται οι πέτρες και παράγεται ο ασβέστης. Αυτό που µας έκανε εντύπωση ήταν η 
µεγάλη θερµοκρασία η οποία αναπτύσσεται µέσα στο καµίνι (900º C).  
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Eπίσης µας έκανε εντύπωση το όµορφο χρώµα που έπαιρναν οι πέτρες µε τις οποίες είχε 
χτιστεί εσωτερικά το καµίνι. Πριν φύγουµε, πήραµε  συνέντευξη από τον κύριο Γιάννη 
Γιουκάκη. Είχαµε ετοιµάσει το παρακάτω ερωτηµατολόγιο: 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ 
 

1. Ποια είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή του ασβέστη; 
2. Από πού την προµηθεύεστε; 
3. Πώς από την πέτρα φτάνουµε στον ασβέστη; 
4. Ποια καύσιµη ύλη χρησιµοποιείτε; 
5. Τι θερµοκρασία αναπτύσσεται µέσα στο καµίνι; 
6. Πού χρησιµοποιούµε τον ασβέστη; 
7. Πόσα χρόνια λειτουργεί το καµίνι; 
8. Πόσοι εργάζονται εδώ; 
9. Είναι υγιεινή η εργασία στο καµίνι; 
10. Το περιβάλλον µολύνεται από τη λειτουργία του καµινιού; 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ 

 
Ερώτηση: Ποια είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή του ασβέστη; 
Απάντηση: Είναι διάφορα είδη πέτρας που περιέχουν ασβεστόλιθο. 
Ερ: Από πού την προµηθεύεστε; 
Απ:  Αυτή η ειδική πέτρα υπάρχει σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και την  

προµηθευόµαστε από τα λατοµεία που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. 
Ερ:  Πώς από την πέτρα φτάνουµε στον ασβέστη; 
Απ:  Η πέτρα µπαίνει σε ένα ειδικό φούρνο, όπου µε θερµότητα που παράγεται από την 

καύση πυρηνόξυλου, αποχωρίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά της και µένει ο 
ασβεστόλιθος, ο γνωστός µας ασβέστης. Η διαδικασία αυτή κρατάει περίπου µια 
βδοµάδα. Κατόπιν περιµένουµε µια µέρα για να κρυώσει το καµίνι και βγάζουµε τον 
ασβέστη από µέσα. Στη συνέχεια «σβήνουµε» όπως λέµε τον ασβέστη δηλ. τον 
ανακατεύουµε µε νερό και παίρνει τη µορφή µε την οποία τον βλέπουµε συνήθως στις 
οικοδοµές. 

Ερ:  Ποια καύσιµη ύλη χρησιµοποιείτε; 
Απ:  Χρησιµοποιούµε κυρίως πυρηνόξυλο. Παλαιότερα χρησιµοποιούσαµε και µαζούτ. 
Ερ:  Τι θερµοκρασία αναπτύσσεται µέσα στο καµίνι; 
Απ:  Η θερµοκρασία που αναπτύσσεται µέσα στο καµίνι φτάνει τους 1000° Κελσίου. 
Ερ:  Πού χρησιµοποιούµε τον ασβέστη; 
Απ:  Κυρίως τον χρησιµοποιούµε  στο χτίσιµο και το σοβάντισµα των οικοδοµών, αλλά 

χρησιµοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις όπως η  απολύµανση χώρων. 
Ερ:  Πόσα χρόνια λειτουργεί το καµίνι; 
Απ:  Λειτουργεί από το 1964 δηλ. 37 χρόνια. 
Ερ:  Πόσα άτοµα εργάζονται εδώ; 
Απ:  Εργάζονται 4 άτοµα. 
Ερ:  Είναι υγιεινή η εργασία στο καµίνι; 
Απ:  Θεωρείται κατ’ αρχήν βαριά εργασία, αλλά έχουµε και τη σκόνη του ασβέστη που σε 

κάποιο βαθµό, όταν εισπνέεται σε µεγάλες ποσότητες, µπορεί να προκαλέσει βλάβες 
στην υγεία. 

Ερ: Το περιβάλλον µολύνεται από τη λειτουργία του καµινιού; 
Απ:  Όχι, το περιβάλλον δε µολύνεται γιατί τα υλικά που χρησιµοποιούµε είναι φυσικά. 
 Σας ευχαριστούµε πολύ. 
 Κι εγώ. 
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2.6.5 ΚΑΡΒΟΥΝΟΚΑΜΙΝΑ 
 

Η Κρήτη και ειδικά η περιοχή του 
Μυλοπόταµου έχουν µακραίωνη σχέση µε την 
ανθρακοκαµινευτική. Ένας Γάλλος καθηγητής, 
ο Paul Faure, λέει ότι στην µινωική εποχή στον 
Μυλοπόταµο για να κάµουν τα κάρβουνα 
χρησιµοποιούσαν πουρνάρι, ενώ σε άλλα µέρη 
κουµαριά και ροδοδάφνη, επειδή δίνουν ελαφρύ 
κάρβουνο. 

Σήµερα οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
καρβουνοκάµινων βρίσκονται στις επαρχίες 
Σελίνου και Αποκορώνου του νοµού Χανίων και 

στην επαρχία Μυλοποτάµου του νοµού Ρεθύµνης.  
Και άλλα µέρη στην Ελλάδα έχουν καρβουνοκάµινα, όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία, η 

Πελοπόννησος, η Ζάκυνθος, η Εύβοια, η Σάµος, η Λέσβος, η Σύµη, η Λήµνος, η Κάρπαθος, 
και η Ικαρία. Οι καµινιέρηδες των δύο τελευταίων νησιών θεωρούνται οι καλύτεροι της 
χώρας. 

Τα πρώτα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν ήταν το τσεκούρι, η µαναροσκαλίδα, το πριόνι, 
η βαριά και οι σφήνες..  

Σήµερα όµως το επάγγελµα των καµινιάρηδων έχει εξελιχτεί. Έχουν εκσκαφείς, 
ξυλοκοπτικά και ηλεκτρικές σφύρες.  

Το χτίσιµο του καµινιού είναι ολόκληρη τέχνη και αν δεν προσέξεις βγάζεις στάχτη αντί 
για κάρβουνα. Κατ’ αρχήν στοιβάζουν τα ξύλα µε τέχνη και από µια τρύπα που αφήνουν 
στην κορυφή ρίχνουν τη φωτιά. Το καµίνι καίει για  15 – 20 µέρες. Για να µείνει αναµµένο 
ρίχνουν από την τρύπα ξυλαράκια για να το «ταΐσουν». Χρειάζεται όµως προσοχή, επειδή αν 
µπει µέσα περισσότερο οξυγόνο, τα κάρβουνα θα γίνουν στάχτη. 

Το 1935 φτιάχτηκε το πρώτο καµίνι στην Αγιά κι έβγαλε 500 οκάδες κάρβουνο. Τα 
καµίνια τότε τα έφτιαχναν στις κορυφές των βουνών για να µην κουβαλάνε ξύλα. 

Τα κάρβουνα χρησιµοποιούνται κυρίως από ταβέρνες και εστιατόρια, αλλά και από 
ιδιώτες, για το ψήσιµο φαγητών. 

Τα καµίνια όµως δηµιουργούν και αρκετά προβλήµατα. Το σηµαντικότερο είναι ότι 
ολόκληρες περιοχές γυµνώνονται από δέντρα, επειδή τα χρησιµοποιούν στα καµίνια. Επίσης 
η ατµόσφαιρα µολύνεται από τον καπνό. 

Υπάρχουν στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία η περιοχή του Κάτω Μυλοπόταµου ήταν 
δασωµένη. Ο Μιχάλης ∆αφέρµος λέει ότι πριν µισό αιώνα, κάθε χειµώνα έρχονταν εκεί τα 
αγρίµια του Ψηλορείτη. Τα ξύλα δεν χρησιµοποιούνταν µόνο στα καρβουνοκάµινα αλλά και 
σε ασβεστοκάµινα και σε κεραµικά καµίνια. 

2.6.6 ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 
 

Κάθε τέσσερα χρόνια στην αρχαία Ολυµπία συνέβαινε ένα 
σπουδαίο γεγονός: Πραγµατοποιούνταν  οι σπουδαιότεροι αγώνες 
της αρχαιότητας, οι ολυµπιακοί αγώνες που γίνονταν προς τιµή του 
∆ία και δεν ήταν µόνο αθλητικοί αγώνες. 

Όµως οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην αρχαία Ολυµπία σταµάτησαν, 
όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Θεοδόσιος ο Μεγάλος το 
394 π.χ. Αναβίωσαν  ξανά εξαιτίας των ενεργειών του Πιέρ ντε 

Κουµπερτέν. Προς τιµή του, προτού η φλόγα ξεκινήσει για το µεγάλο της ταξίδι, ανάβει ο 
βωµός στο οµώνυµο άλσος, που υπάρχει στην Ολυµπία.  
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Η αφή της Ολυµπιακής φλόγας γίνεται  στο βωµό της θεάς Ήρας στην αρχαία Ολυµπία, 
εκεί όπου έκαιγε η αντίστοιχη φλόγα στους Αγώνες της αρχαιότητας. Η φλόγα ανάβει µε τη 
χρήση ενός κοίλου καθρέπτη προκειµένου να εστιάσει το φως του ήλιου.  

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες έγιναν στην Αθήνα το 1896, για να τιµήσει όλη 
η ανθρωπότητα την αρχαία Ελλάδα, που ήταν η δηµιουργός τους. Όπως διαβάσαµε στους 
«Ερευνητές» µέχρι την Ολυµπιάδα του 1924 που έγινε στο Παρίσι δεν άναβε φλόγα. Η 
Ολυµπιακή Φλόγα άναψε για πρώτη φορά στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Άµστερνταµ το 
1928. Η φλόγα έκαιγε σε όλη τη διάρκεια των Αγώνων στην κορφή ενός ψηλού πύργου 
ύψους 50 µέτρων που υπήρχε στο στάδιο.  

Το 1936 στους Ολυµπιακούς αγώνες που έγιναν στο Βερολίνο είναι η πρώτη φορά που η 
φλόγα µεταφέρθηκε µε λαµπαδηδροµία στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων από την αρχαία 
Ολυµπία, όπου έγινε η αφή της. Η διαδροµή περιελάµβανε την Αθήνα και κάλυψε συνολικά 
3075 χιλιόµετρα.  
Ως σύµβολο διεθνούς ενότητας η Ολυµπιακή φλόγα µεταφέρεται µε λαµπαδηδροµία, 

διασχίζοντας τα εθνικά σύνορα από 
την αρχαία Ολυµπία µέχρι τον τόπο 
διεξαγωγής των αγώνων . Όπου αυτό 
είναι δυνατό, η φλόγα µεταφέρεται 
από δάδα σε δάδα από δροµείς που 
διανύουν 1 χιλιόµετρο ο καθένας. 
Άλλες φορές µεταφέρεται από 
αεροπλάνο ή πλοίο. Όταν φτάνει στο 
στάδιο ο τελευταίος δροµέας, κάνει 
µια φορά το γύρο του σταδίου κι 
έπειτα ανάβει το βωµό, που θα καίει 
σε όλη τη διάρκεια των αγώνων.  

Η Ολυµπιακή φλόγα συµβολίζει 
επίσης τα αισθήµατα φιλίας και συναδέλφωσης των λαών και προσδοκά την παγκόσµια 
ειρήνη. Με το µήνυµά της εµπνέει την πνευµατική ανάταση και την ηθική υπεροχή. Ενισχύει 
τον προσωπικό αγώνα καθενός στην αρετή. 

Πριν από µερικές µέρες στο χώρο του σχολείου µας, στα πλαίσια του προγράµµατος της 
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Ολυµπιακής Παιδείας και προς  τιµή του «αθάνατου ελληνικού πνεύµατος», η τάξη µας 
παρουσίασε µια πολύ όµορφη εκδήλωση: την αναπαράσταση της αφής και µεταφοράς της 
ιερής ολυµπιακής φλόγας. Στην αυλή του σχολείου µας και σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο 
χώρο δηµιουργήσαµε την αποµίµηση του αρχαίου ναού της Ολυµπίας, όπου γίνεται η αφή 
και η µεταφορά της φλόγας στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων.  

 
Σ’ αυτό το ναό, έφτασε η ποµπή των ιερειών και η πρωθιέρεια, που παρίσταναν τα 

κορίτσια της τάξης µας, µέσα σε µια κατάλληλα φορτισµένη ατµόσφαιρα που δηµιουργούσε 
το σκηνικό, η κατάλληλη µουσική και η απαγγελία του ολυµπιακού ύµνου. Εκεί µπροστά στο 
βωµό η πρωθιέρεια άναψε τη δάδα της από τη φλόγα του βωµού και την παρέδωσε στους 
λαµπαδηδρόµους που ήταν αγόρια της τάξης µας. 
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Έτσι η φλόγα µε τη συµµετοχή λαµπαδηδρόµων και από άλλα σχολεία της πόλης µας 
µεταφέρθηκε στο στάδιο της Σοχώρας, όπου ολοκληρώθηκε αυτή η ωραία εκδήλωση. 

2.6.7 Η ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Πέρα από τη δηµιουργία πολιτισµού µε τη δύναµη της φωτιάς, ανέκαθεν οι άνθρωποι 
κατέστρεφαν τον πολιτισµό τους µε την ίδια δύναµη. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η καταστροφή του µινωικού πολιτισµού και η 
καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

Κάπου στα 1600 µ.Χ. οι επιστήµονες λένε ότι λαοί από τη βόρεια Ελλάδα επιτέθηκαν 
στην Κρήτη, λεηλάτησαν κι έκαψαν τα παλάτια κι έτσι εξαφανίστηκε ο µινωικός πολιτισµός. 
Άλλοι επιστήµονες πιστεύουν πως καταστράφηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας 
κι άλλοι από εµφύλιο πόλεµο ανάµεσα στους Μινωίτες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως ο 
µινωικός πολιτισµός καταστράφηκε από φωτιά. 

Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας κτίστηκε το 246 π.Χ. από τον Πτολεµαίο. Η βιβλιοθήκη 
είχε πάνω από 300.000 χειρόγραφα. Οι ιστορικοί λένε ότι µπορεί να κάηκε όταν οι Ρωµαίοι 
έκαψαν τον αιγυπτιακό στόλο το 48 π.Χ. και κάποιοι άλλοι επιστήµονες πιστεύουν ότι 
καταστράφηκε µε φωτιά από τους Άραβες 600 χρόνια αργότερα. 

Η κατασκευή των σπιτιών στις πόλεις τα παλαιότερα κυρίως χρόνια από ξύλο, ήταν η 
αιτία µεγάλων καταστροφών από φωτιά που έµπαινε είτε 
τυχαία είτε επίτηδες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
καταστροφή της Ρώµης από το Νέρωνα ο οποίος, αφού έκαψε 
την πόλη, διέδωσε ότι την έκαψαν οι χριστιανοί κι έτσι βρήκε 
ευκαιρία να αρχίσει τους διωγµούς. 

Άλλες πόλεις που καταστράφηκαν από φωτιά είναι το 
Λονδίνο το 1666, το Σαν Φρανσίσκο, η Μόσχα κ.α. 
Πολλές καταστροφές µε φωτιά του ανθρώπινου πολιτισµού 
αλλά και τον θάνατο πολλών ανθρώπων έχουµε τα τελευταία 
χρόνια από τα λεγόµενα τροµοκρατικά κτυπήµατα. 

Το φρικιαστικότερο από αυτά έγινε πολύ πρόσφατα, στις 11 
Σεπτεµβρίου του 2001 στην Νέα Υόρκη, όταν δυο µεγάλα 
αεροπλάνα γεµάτα επιβάτες, τα οποία τα οδηγούσαν 
τροµοκράτες, έπεσαν πάνω στους δίδυµους πύργους του 
κέντρου εµπορίου στο Μανχάταν προκαλώντας τεράστια φωτιά 

µε αποτέλεσµα να καταρρεύσουν οι πύργοι καταπλακώνοντας πάνω από 5.000 άτοµα και να 
καταστραφεί το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο στον κόσµο.  
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6η  ΟΜΑ∆Α 

2 . 7  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ  
Σύµφωνα µε όλα αυτά που έχουµε µάθει, η φωτιά έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

του ανθρώπου, αλλά και στην καθηµερινή του ζωή. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θεοποίησε τη 
φωτιά, γιατί καταλάβαινε τη δύναµή της. 

Αργότερα οι άνθρωποι χρησιµοποίησαν τη φωτιά στις γιορτές τους και τη θεώρησαν 
κάθαρση. Αυτό φαίνεται ακόµα και σήµερα σε πολλά από τα έθιµά µας. 

Η οµάδα µας βρήκε έθιµα του τόπου µας και άλλων λαών που έχουν σχέση µε τη φωτιά. 
Βρήκαµε στοιχεία στη βιβλιοθήκη του σχολείου, στο ίντερνετ,  από διηγήσεις συµµαθητών 
µας από άλλες χώρες, αλλά και µεγαλυτέρων. 

2.7.1 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 

2.7.1.1  Ελλάδα 
α.  χριστουγεννιάτικο έθιµο 
Την παραµονή των Χριστουγέννων παλιότερα άφηναν τα τζάκια αναµµένα όλη τη νύχτα 

έχοντας ρίξει στη φωτιά και ένα κούτσουρο το οποίο δεν το άφηναν να καεί τελείως, ώστε να 
το ξαναρίξουν στη φωτιά και την παραµονή της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. 

β.  Το χριστόξυλο (έθιµο της Μακεδονίας) 
Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας από τις παραµονές των εορτών ο νοικοκύρης ψάχνει στα 

χωράφια του και διαλέγει το πιο όµορφο ξύλο ,το πιο γερό και το πάει στο σπίτι του. Αυτό 
ονοµάζεται Χριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα καίει όλο το δωδεκαήµερο των εορτών στο 
τζάκι του σπιτιού. Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να 
καθαρίσει το σπίτι και µε ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να µη µείνει ούτε ίχνος από την 
παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόµα και την καπνοδόχο για να µη βρίσκουν πατήµατα και 
κατεβαίνουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιµόνια όπως λένε στα χριστουγεννιάτικα 
παραµύθια. 

Έτσι το βράδυ της παραµονής των Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι 
µαζεµένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια φωτιά και 
µπαίνει στο τζάκι το Χριστόξυλο. Ο λαός λέει πως, καθώς καίγεται το Χριστόξυλο 
ζεσταίνεται ο Χριστός εκεί στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέµ. 

Σε κάθε σπιτικό οι νοικοκυραίοι προσπαθούν, ώστε το Χριστόξυλο να καίει µέχρι τα 
Φώτα.  

γ.  χριστουγεννιάτικο έθιµο επαρχίας Ελασσόνας 
Στο τζάκι του σπιτιού δεν έλειπε όλες αυτές τις µέρες του δωδεκαηµέρου η φωτιά, που την 

άναβαν από την παραµονή για να ζεσταθεί, καθώς έλεγαν, ο Χριστός που γεννιόταν. 
Στο τζάκι τη βραδιά των Χριστουγέννων έµενε άσβεστη η φωτιά, όπως άναψε φωτιά ο 

Ιωσήφ, για να ζεστάνει το νεογέννητο Χριστό. Οι πιο πολλοί ξενυχτούσαν. Περίµεναν το θείο 
άγγελµα. Τα κορίτσια της παντρειάς και τα αγόρια κοιτούσαν προς τον ουρανό, γιατί 
πίστευαν ότι κατά τα µεσάνυχτα ανοίγουν οι ουρανοί και χύνουν θεία λάµψη. Εκείνη την ώρα 
πίστευαν πως όποια χάρη και αν ζητήσουν εκπληρώνεται αµέσως.  

Μόλις ακουγόταν το θείο άγγελµα, στις αυλές τοποθετούσαν αναµµένους φανούς και 
έβγαζαν τα ζώα στην αυλή για να έχουν υγεία. Οι γιαγιάδες και οι µανάδες ξαναδυνάµωναν 
τη φωτιά στο τζάκι, δίπλα στο οποίο έβαζαν µια τσιµπίδα κι ένα πέπλο για να µπορέσει ο 
Ιωσήφ να πάρει φωτιά και να ζεστάνει το θείο βρέφος. 

Επίσης έριχναν στη φωτιά θυµίαµα και θυµιάτιζαν το σπίτι, το σταύλο και το κοτέτσι. Για 
να µην προφτάσουν οι «καρκάντζαλοι» και µπουν µέσα για να προκαλέσουν ζηµιές, κρατούν 
άσβεστη τη φωτιά και βγαίνουν στην ύπαιθρο ψέλνοντας το «Χριστός γεννάται». 
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Σε πολλά χωριά το βράδυ της θείας νύχτας τα παιδιά άναβαν φωτιά στη µέση του χωριού 
και ξενυχτούσαν τραγουδώντας και χορεύοντας µε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τα ξύλα 
δεν τα αγόραζαν, αλλά τα έκλεβαν. Κάθε αγόρι φρόντιζε να κλέψει ξύλα από το σπίτι που 
είχε κορίτσι που το ενδιέφερε. Αν κατάφερνε να κλέψει τα ξύλα χωρίς να τον πάρουν είδηση 
το θεωρούσε καλό σηµάδι, ότι θα κλέψει και την καρδιά της κοπέλας. Οι κοπέλες εκείνο το 
βράδυ ξενυχτούσαν και τραγουδούσαν. Παρακολουθούσαν µε κάθε τρόπο  ή ρωτούσαν ποιος 
νέος έκλεψε ξύλα από την αυλή της για να περιµένει γρήγορα προξενήτρα να τη γυρέψει. 

Την ηµέρα των Χριστουγέννων, το πρωί πριν βάλουν τραπέζι, η µάνα του σπιτιού ή η 
πρώτη νύφη, έβαζε ξύλα κέδρου ή ξερά πουρνάρια στη φωτιά και η φλόγα δυνάµωνε. 
Ρίχνοντας αλάτι στη φωτιά έλεγε: «όπως µεγαλώνει η πύρα, έτσι να µεγαλώσει η δόξα και η 
ευτυχία στο σπίτι µας, να µας έρθουν νύφες καλές για τα αγόρια µας, καλά αγόρια για τα 
κορίτσια µας, να µεγαλώσουν τα κοπάδια µας και οι εχθροί µας να σκάσουν όπως σκάει το 
αλάτι στη φωτιά». Ο νοικοκύρης τους έδινε ευχές κι όλοι µαζί κάθονταν στο τραπέζι και 
έψελναν το «η γέννησή σου Χριστέ ο θεός ηµών». 

δ.  Το έθιµο της σαγιάς 
Το έθιµο αυτό αναβιώνει κάθε χρόνο στο χωριό Ασκήτες. Είναι ένα παµπάλαιο έθιµο που 

έχει έρθει από την Καππαδοκία. Ο συµβολισµός του εθίµου είναι ότι εµφανίζεται ο Ιησούς 
Χριστός µέσω του φωτός και καθαρίζονται οι ψυχές των ανθρώπων µε τη φωτιά και 
αποµακρύνονται όλα τα κακά δαιµόνια.  

Μικροί και µεγάλοι δίνουν ραντεβού στην πλατεία του χωριού την παραµονή των Φώτων, 
όπου θα µαζευτούν όλοι γύρω από το σωρό των κλαδιών που έχουν συγκεντρωθεί 
περιµένοντας το άναµµα της φωτιάς µέσα σε µια ατµόσφαιρα πανηγυρική. 

Πιο πριν έχει προηγηθεί ο εσπερινός και όλοι µαζί, παπάδες και εκκλησιαζόµενοι έρχονται 
στον τόπο της φωτιάς. 

Στις τέσσερις πλευρές του σωρού έχουν τοποθετηθεί προσανάµµατα από άχυρο ή χαρτί για 
να ανάψει σταυρωτά η φωτιά. Αφού διαβαστούν κάποιες ευχές από τον ιερέα, γίνεται ένας 
µικρός πλειοδοτικός διαγωνισµός, για να δουν ποιος θα έχει την τιµή να βάλει τη φωτιά στο 
σωρό. Αυτός που δίνει το περισσότερο λάδι ή τα περισσότερα χρήµατα είναι ο νικητής και 
ανάβει τη φωτιά και ο ιερέας διαβάζοντας κάποια ευχή σταυρώνει τη φωτιά. 

Η φωτιά καίει και το τελευταίο κλαδί και όταν η φλόγα καταλαγιάσει τότε οι νέοι κυρίως 
του χωριού πηδούν από πάνω της κάνοντας και µια ευχή για το καλό του χρόνου ή για την 
πραγµατοποίηση κάποιου ονείρου. 

Όταν ο χορός τελειώσει, κάθε κάτοικος φεύγοντας θα πάρει µαζί του ένα κάρβουνο για να 
σχηµατίσει µ’ αυτό το σηµάδι του σταυρού στην πόρτα του σπιτιού του. 

ε.  Τ’ αερόστατα της Λαµπρής (από το 4ο µέρος της Γλώσσας της Β΄∆ηµοτικού)  
Το έθιµο αυτό γίνεται σε µερικές περιοχές της Ελλάδας το Μεγάλο Σάββατο αµέσως µετά 

την Ανάσταση. Μικροί και µεγάλοι έχουν από µέρες πριν ετοιµάσει αερόστατα διαφόρων 
µεγεθών µε πολύ λεπτές χρωµατιστές κόλλες, σχεδόν διάφανες. Λίγο πριν από τα µεσάνυχτα, 
µόλις ακουστεί η πρώτη καµπάνα, όλο το παιδοµάνι κρατώντας τ’ αερόστατα πάνω από τα 
κεφάλια τους φτάνουν στο προαύλιο της εκκλησίας. Τα µεσάνυχτα ακριβώς και µετά το 
«Χριστός Ανέστη», βάζουν τ’ αερόστατα πάνω από τις φωτιές που έχουν ανάψει από πριν 
στην άκρη της αυλής µε το στρογγυλό άνοιγµα προς τα κάτω. Ο καπνός και ο ζεστός αέρας 
από τη φωτιά µπαίνει µέσα και τα φουσκώνει γρήγορα. Ανάβουν τότε τα λαδωµένα κουρέλια 
που είναι κρεµασµένα από ένα λεπτό οριζόντιο σύρµα στο κέντρο του στρογγυλού 
ανοίγµατος και σπρώχνοντας τ’ αερόστατα ελαφρά προς τα πάνω τ’ αφήνουν ελεύθερα.  

στ. Πασχαλινό έθιµο Λειβαδειάς 
Μετά την Ανάσταση πριν καλά-καλά ξηµερώσει, οι Λειβαδίτες ετοιµάζουν τη φωτιά. 

Χρειάζεται τέχνη και προσοχή. Κάποιος κάνοντας το σταυρό του βάζει φωτιά στο σωρό µε τη 
λαµπάδα της Αναστάσεως.  

Οι φλόγες αγκαλιάζουν τη φωτιά. Με ραντίσµατα νερού και συχνό χτύπηµα µε ένα µακρύ 
ξύλο, η θράκα είναι έτοιµη για να ψηθούν τα αρνιά. Το ίδιο γίνεται σε όλους τους «λάκκους» 
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και αναρίθµητοι πυκνοί καπνοί αρχίζουν να ανεβαίνουν στον ουρανό, σε τέτοιο βαθµό που 
κρύβουν τον ήλιο, που στο µεταξύ ανατέλλει. Η πόλη τυλίγεται σε σύννεφα καπνού. Οι 
φωτιές είναι έτοιµες και τα αρνιά τοποθετούνται στους «λάκκους». Το γύρισµα των αρνιών 
και το γλέντι διαρκούν µέχρι το απόγευµα και συµπληρώνεται µε τη συµµετοχή 
παραδοσιακών συγκροτηµάτων και εκτόξευση πυροτεχνηµάτων. 

ζ.  Το κάψιµο του Ιούδα στην Κρήτη 
   Η προετοιµασία του εθίµου αυτού αρχίζει 

αρκετές µέρες πριν την Ανάσταση. 
Τα παιδιά κυρίως κάθε ενορίας µαζεύουν όσα 

περισσότερα ξύλα µπορούν και φτιάχνουν ένα 
µεγάλο σωρό συνήθως σε κάποια πλατεία. Γίνεται 
µάλιστα και ένας άτυπος διαγωνισµός για το ποια 
ενορία θα φτιάξει το µεγαλύτερο σωρό. Κατόπιν 
ετοιµάζουν ένα οµοίωµα του Ιούδα παραγεµίζοντας 
το µε άχυρα και χαρτιά για να είναι εύφλεκτο.  

   Όλα είναι έτοιµα τη βραδιά της Ανάστασης. Τη 
στιγµή που ο παπάς λέει το «Χριστός Ανέστη» 
βάζουν φωτιά στο σωρό και το οµοίωµα του προδότη 
παραδίνεται στις φλόγες. Το έθιµο αυτό συµβολίζει 

την τιµωρία του Ιούδα, που πρόδωσε τον Κύριο. 
Πρέπει να πούµε πως σε κάποιες περιοχές της Κρήτης το έθιµο αυτό γίνεται τη Μεγάλη 

Παρασκευή, τη στιγµή που ο Επιτάφιος περνά µπροστά από το σηµείο που είναι ο σωρός µε 
τα ξύλα.   

η.  Απόκριες στην Πορταριά 
Τις Κυριακές της αποκριάς και κυρίως την Τυρινή µαζεύονταν στο µεγάλο χειµωνιάτικο 

δωµάτιο δίπλα στο τζάκι, όλοι οι συγγενείς και οι γείτονες να γλεντήσουν την τελευταία 
αποκριά.  
Από νωρίς έρχονταν στο σπίτι οι νεότερες γυναίκες και άρχιζε η προετοιµασία για τις 

πίτες. Άλλες ζύµωναν, άλλες άνοιγαν φύλλο και η γιαγιά τις γέµιζε και τις έψηνε στο τζάκι. 
Το βράδυ κατέφθαναν και τα άλλα µέλη της οικογένειας πάντα µασκαρεµένοι. 
Μασκαράδικα ρούχα δεν υπήρχαν και συνήθως οι άντρες φορούσαν γυναικεία ρούχα και οι 
γυναίκες αντρικά. Μετά τα µεσάνυχτα έβγαιναν στην αυλή και άναβαν στο πλακόστρωτο 
φωτιά µε πουρνάρια και άρχιζε ο χορός γύρω της.  
Επειδή τη φωτιά την κρατούσαν αναµµένη µέχρι το πρωί, γυρνούσαν στη γειτονιά και 

ξήλωναν τους φράχτες από σπάρτα και πουρνάρια. Εκτός από τα άλλα αποκριάτικα 
τραγούδια τραγουδούσαν κι ένα τραγούδι-παιχνίδι, αφού πρώτα κάρφωναν στα οπίσθια του 
παππού ένα χαρτί και προσπαθούσαν µε αναµµένα κεριά να το ανάψουν. Τραγουδούσαν: 
«θ’ανάψ’ ο ποπό σ’ να καεί σα λαµπάδα σα κερί» κι εκείνος απαντούσε: «∆ε θ’ ανάψ’ και θα 
δεις». Πραγµατικά το χαρτί δεν άναβε ποτέ παρ’ όλα τα τεχνάσµατα που χρησιµοποιούσαν, 
ακόµα και οινόπνευµα ρίχνανε γιατί ο παππούς κουνιόταν πολύ ζωηρά. Αυτό το γλέντι 
συνεχιζόταν µέχρι το πρωί δίπλα στη φωτιά.  Μερικές φορές πήγαιναν στις αυλές των 
γειτόνων που δεν ακολουθούσαν το γλέντι, ανέβαιναν πάνω στην κληµαταριά και κουνούσαν 
µπροστά στα παράθυρά τους νεροκολοκύθες που τους είχαν ανοίξει µάτια, µύτη και στόµα 
και µέσα είχαν βάλει ένα αναµµένο κερί για να φωτίζουν. ∆ηµιουργούσαν και ανάλογη 
ατµόσφαιρα µε θορύβους και µ’ αυτό το χωρατό κατατρόµαζαν τους αγουροξυπνηµένους που 
χωρίς παρεξήγηση τους ακολουθούσαν στο γλέντι. 

θ.  Αναστενάρια 
Τα αναστενάρια είναι ένα ελληνικό έθιµο που υπάρχει κυρίως στο νοµό Σερρών, στο 

χωριό Αγια Ελένη, αλλά και στην περιοχή του Λαγκαδά. 
Το έθιµο µεταφέρθηκε στις περιοχές αυτές από πρόσφυγες από την περιοχή της Θράκης, 

όπου γινόταν αρχικά. 
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Αρχικά το έθιµο κρατούσε οχτώ µέρες, αλλά σήµερα έχει περιοριστεί στις  τρεις. Οι ρίζες 
του βρίσκονται στα πανάρχαια χρόνια, στη λατρεία του 
∆ιονύσου, αλλά και στις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων για τη 
φωτιά-καθαρµό, δηλ. για τη φωτιά που καθαρίζει και 
προστατεύει από το κακό. 

   Στις 20 του Μάη, παραµονή της γιορτής των αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, οι αναστενάρηδες συγκεντρώνονται 
σ’ ένα σπίτι για να προετοιµαστούν µε την αγρυπνία.  

   Την επόµενη µέρα, µετά το σχόλασµα της εκκλησίας 
γίνεται η δηµόσια θυσία ενός ζώου που έχει αγοραστεί γι’ αυτό 
το σκοπό από τις 18 του Γενάρη. 

   Το απόγευµα ανάβει η µεγάλη φωτιά, ενώ νωρίτερα οι 
αναστενάρηδες περιφέρονται στα χωράφια µε τις εικόνες των 
Αγίων για να τα ευλογήσουν.  

Το άναµµα της φωτιάς γίνεται από συγκεκριµένους ανθρώπους που διατηρούν αυτό το 
προνόµιο από γενιά σε γενιά. Όταν σχηµατιστεί παχιά ανθρακιά, έρχονται σε ποµπή οι 
αναστενάρηδες και αρχίζουν να χορεύουν γύρω της φωνάζοντας τρεις φορές: «ΣΤΑΧΤ ΝΑ 
ΓΕΝ, ΣΤΑΧΤ ΝΑ ΓΕΝ, ΣΤΑΧΤ ΝΑ ΓΕΝ». 

Με τα γυµνά τους πόδια οι αναστενάρηδες σβήνουν τα κάρβουνα και µέσα στη µαύρη 
στάχτη δεσµεύουν την αρρώστια και την κακή τύχη. 

Στο τέλος χορεύουν τον τελευταίο οµαδικό χορό και τραγουδούν τον Μικροκωσταντίνο, 
Θρακική παραλλαγή του ακριτικού έπους. 

ι. Κλείδωνας 
Κρήτη 23 Ιουνίου 
Οι νέοι του χωριού ανάβουν φωτιά και καλούν όλους τους χωριανούς να πάρουν µέρος 

στη γιορτή. Κατόπιν έρχονται οι κοπελιές του χωριού, που φέρνουν τους «Μάηδες» και τους 
ρίχνουν στη φωτιά. Μετά λένε µια ευχή σε µορφή µαντινάδας και περνάνε πάνω από τη 
φωτιά. 

Αργότερα κάποια κοπέλα, που πρέπει οπωσδήποτε να ονοµάζεται Μαρία και να είναι 
πρωτότοκη, πάει να φέρει από τη βρύση το αµίλητο νερό, που πιστεύεται ότι έχει µαντικές 
ιδιότητες. Η κοπέλα που πάει να φέρει το νερό δεν πρέπει να µιλήσει και έτσι οι νέοι του 
χωριού βρίσκουν ευκαιρία να πειράξουν την κοπέλα προσπαθώντας µε διάφορα τεχνάσµατα 
να την κάνουν να µιλήσει. 

Όταν η κοπελιά µε το αµίλητο νερό γυρίσει από τη βρύση, οι κοπέλες βάζουν λίγο από το 
νερό µέσα σ’ ένα πήλινο δοχείο. Κατόπιν βουτούν στο δοχείο κλαδιά βασιλικού και 
ραντίζουν µ’ αυτά τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα λέγοντας όλες µαζί µια ευχή.  

Κατόπιν κάθε κοπέλα ρίχνει µέσα στη στάµνα το «ριζικάρικό» της (µήλο, αµύγδαλο 
δαχτυλίδι κ.λ.π.) λέγοντας µια ευχή σε µορφή µαντινάδας. 

Μόλις µπουν όλα τα ριζικάρικα µέσα στη στάµνα, την «κλειδώνουν» µ’ ένα κόκκινο πανί 
κι ένα κλειδί και  την ανεβάζουν στο δώµα ν’ «αστρονοµιστεί» δηλ. να τη δουν τα άστρα και 
να αποχτήσει το νερό και τα ριζικάρικα τη µαγική τους δύναµη. 

Την άλλη µέρα τα κορίτσια ανοίγουν τον Κλείδωνα µε τη συνοδεία οργάνων και 
παρουσία όλου του χωριού. Οι οργανοπαίχτες λένε µια µαντινάδα και ένα µικρό αγόρι βγάζει 
µέσα από τη στάµνα ένα ριζικάρικο. Αν η µαντινάδα είναι απαισιόδοξη για την κοπέλα που 
είχε αυτό το ριζικάρικο, οι άλλες κοπέλες την παρηγορούν, ενώ αν είναι καλή χαίρονται και 
την πειράζουν. 

Αφού βγουν όλα τα ριζικάρικα αρχίζει ο χορός και το γλέντι, στο οποίο παίρνει µέρος 
ολόκληρο το χωριό. 
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2.7.1.2  Αγγλία      
Γκάι Φόουκς 
 
Στην Αγγλία στις 5 Νοεµβρίου τα παιδιά βγαίνουν στους δρόµους κρατώντας ένα 

οµοίωµα ανθρώπου που τον έχουν φτιάξει από εφηµερίδες και καλσόν και φωνάζουν: 
«∆ώστε χρήµατα για τον Γκάι Φόουκς». Με τα χρήµατα αυτά αγοράζουν πυροτεχνήµατα. 

Το βράδυ όλοι οι κάτοικοι µαζεύονται στην πλατεία, όπου ρίχνουν τα πυροτεχνήµατα και 
καίνε το οµοίωµα του Γκάι Φόουκς, που έκαψε τον Πύργο του Λονδίνου. 

2.7.1.3  Αλβανία 
 Στην Αλβανία στις 25 Μαΐου γιορτάζουν την πρώτη µέρα του καλοκαιριού. Το πρωί οι 
άντρες πάνε στο δάσος να κόψουν ξύλα, ενώ οι γυναίκες ετοιµάζουν φαγητά και γλυκά. 
 Το βράδυ όλοι οι κάτοικοι του χωριού µαζεύονται στην πλατεία όπου κάνουν ένα µεγάλο 
σωρό από ξύλα, που µάζεψαν το πρωί. Βάζουν φωτιά στο σωρό και όλοι διασκεδάζουν ως τα 
ξηµερώµατα.  

2.7.2 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΩΤΙΑ 

 

Τα φασολάκια τα µυκονιάτικα (µυκονιάτικο παραµύθι) 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια γριά κι ένας γέρος. Η γριά ρωτάει το γέρο: 

- Τι να µαγειρέψουµε, γέρο µου, σήµερα; 
- Φασολάκια, απαντάει ο γέρος. 

Η γριά πήρε τα φασολάκια και άρχισε να τα καθαρίζει. Εκεί που τα καθάριζε, της ξέφυγε 
ένα φασολάκι και πάει και πέφτει σε µια γωνιά. Μόλις τέλειωσε το καθάρισµα πήγε να φέρει 
ξύλα ν’ ανάψει φωτιά στο τζάκι. Καθώς τα έβαζε στη φωτιά, ένα ξυλαράκι έπεσε δίπλα στο 
φασολάκι. Μια κουβέντα από δω, µια κουβέντα από κει έγιναν πρώτοι φίλοι το ξυλαράκι µε 
το φασολάκι.  Σε λίγο που η φωτιά είχε ανάψει για καλά, µια σπίθα ξέφυγε και έπεσε στη 
γωνιά που ήταν το φασολάκι και το ξυλαράκι. Κουβέντα στην κουβέντα έγιναν πρώτοι φίλοι 
το φασολάκι, το ξυλαράκι και η σπίθα. 

Το φασολάκι, που ήταν πιο έξυπνο από τ’ άλλα, είπε: 
-Πάµε να φύγουµε γιατί η γριά, µόλις φάνε, θα σκουπίσει και θα σκουπίσει  κι εµάς µαζί. 

Συµφώνησαν λοιπόν και τα άλλα δυο και βγήκαν από το σπίτι.  
Πηγαίνανε, πηγαίνανε και σε λίγο έφτασαν στο ποτάµι. Τότε λέει το ξυλαράκι: 

-Εγώ ξέρω να κολυµπώ και λέω να σας πάρω στην πλάτη µου έναν- έναν. 
Έτσι ξεκινήσανε να περάσουν απέναντι. Πρώτα το ξυλαράκι πήρε στην πλάτη του τη 

σπίθα. Μόλις όµως µπήκαν στο νερό το ξυλαράκι άρχισε να καίγεται από τη σπίθα και στο 
τέλος κόπηκε στα δύο, έπεσε και η σπίθα στο νερό και τους πήρε το ρέµα… 

Το φασολάκι που τα έβλεπε όλα αυτά άρχισε τα κλάµατα και από το πολύ το κλάµα 
κόπηκε στα δύο. 

Ακούει ο γέρος τα κλάµατα, πάει το βρίσκει και τι να δει: Το φασολάκι δυο κοµµάτια. Το 
πιάνει, το ράβει µε µια µαύρη κλωστή που κρατούσε  και  πάει και το φυτεύει προσεχτικά 
στον κήπο. 

Μετά από λίγο καιρό ο γέρος πήγε να δει τη φασολιά που είχε ωραία φασόλια. Έκοψε 
µερικά για να τα ξεράνει. Αλλά µια µέρα που πήγε να τα µαζέψει βλέπει πως όλα τα 
καινούρια φασολάκια είχαν µια µαύρη βούλα στο σηµείο που είχε ράψει το πρώτο φασολάκι. 

Επειδή λοιπόν τα φασολάκια αυτά είχαν τη µαύρη βούλα και όλα αυτά έγιναν στη 
Μύκονο, ονοµάστηκαν µαυροµάτικα φασολάκια Μυκόνου. 
(Από το βιβλίο της Ευαγγελίας Βερώνη – Καµµή: ΠΑΛΙΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) 
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2.7.3 ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 

 
Καλικάντζαροι 

 
Οι καλικάντζαροι είναι πλάσµατα της φαντασίας 

των ανθρώπων. Είναι ψηλοί, µαύροι τριχωτοί µε 
αχτένιστα µαλλιά και είναι τραγοπόδαροι. Ζουν όλο 
το χρόνο κάτω από τη γη και λένε πως βγαίνουν στην 
επιφάνεια  µόνο τη νύχτα για να βλάψουν τους 
ανθρώπους. Η ονοµασία τους δεν είναι ίδια για όλα 
τα µέρη της Ελλάδας. Στην Τήνο π.χ. τους λένε 
«καλιτσάγκαρους», στη Μεσσηνία τους λένε 
«ξυλοκάντζαρους» και στην Κύπρο «πλανήταρους».  
    Για να προφυλαχτείς από τους καλικάντζαρους 

πρέπει να κρατάς ένα ξύλο αναµµένο και να µην απαντάς σε ότι σε ρωτούν, γιατί θα χάσεις 
τη µιλιά σου. 
    Στα σπίτια µπαίνουν από την πόρτα, το παράθυρο ή την καπνοδόχο και  όταν καταφέρουν 
να µπουν κοιτάζουν πού είναι τα φαγητά και τα γλυκά, το νερό και το λάδι για να τα  
βρωµίσουν. 
    Οι νοικοκυρές του σπιτιού, για να προφυλαχτούν, καίνε στη φωτιά παλιά παπούτσια, 
σταυρώνουν τις πόρτες και τα παράθυρα µε αγίασµα και βάζουν αγκαθωτούς θάµνους στην 
καπνοδόχο. Στην πόρτα βάζουν ένα κόσκινο και µόλις το δουν οι καλικάντζαροι αρχίζουν να 
µετρούν τις τρύπες, αλλά χάνουν το λογαριασµό και έτσι τις ξαναµετρούν ώσπου περνά η 
ώρα και ο πετεινός φωνάζει. Επειδή φοβούνται το φως της µέρας εξαφανίζονται.  
    Όταν πέσει ο Σταυρός στο νερό και αγιαστούν τα νερά, οι καλικάντζαροι τρυπώνουν µες 
τη γη κι αρχίζουν πάλι το έργο τους: να γκρεµίσουν τη γη.  
    Όταν πλησιάζουν πάλι Χριστούγεννα έρχονται ξανά όπως πάντα µέσα από τη φαντασία 
των ανθρώπων.     
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ΟΜΑ∆Α  4 

2 . 8  Η  ΦΩΤΙΑ  ΣΤΗ  ΦΥΣΗ  
Το κοµµάτι της εργασίας που αναλάβαµε εµείς ήταν η φωτιά στη φύση. ∆ουλέψαµε πολύ 

και βρήκαµε αρκετά στοιχεία. Το θέµα µας αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη 
αναφέρεται στα ηφαίστεια, όπου γράψαµε πως δηµιουργούνται και για τις καταστροφές που 
προκαλούν µε τις εκρήξεις τους, αλλά και για την αναγέννηση της φύσης που προκαλείται 
από τη λάβα. Στη δεύτερη  υποενότητα έπρεπε να βρούµε στοιχεία για την καταστροφή της 
φύσης από τη φωτιά που βάζει ο άνθρωπος. Γράψαµε για τους εµπρησµούς από πρόθεση και 
από αµέλεια και για τις αιτίες των δασικών πυρκαγιών. Επίσης Μιλήσαµε για την προστασία 
της φύσης από τις πυρκαγιές και ποια µέτρα πρόληψης πρέπει να παίρνουµε. Για να 
ενηµερωθούµε καλύτερα διαβάσαµε βιβλία, συζητήσαµε στο σχολείο, και επισκεφθήκαµε 
την πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία, όπου πήραµε και συνεντεύξεις και πολλά 
στοιχεία, που µας βοήθησαν πολύ στο θέµα µας. 

∆ουλέψαµε και µέσα και έξω από το σχολείο. Μάθαµε πολλά καινούρια πράγµατα και 
ελπίζουµε όλα αυτά και εµείς και οι συµµαθητές µας να τα κάνουµε πράξη! 

2.8.1 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 

 
Το ηφαίστειο είναι ένα άνοιγµα στο φλοιό της 

γης που σχηµατίζεται όταν ο φλοιός τεντωθεί ή 
συµπιεστεί. Όταν οι λιθοσφαιρικές πλάκες 
αποµακρύνονται δηµιουργείται ένα ρήγµα. Τότε 
σιγά - σιγά τα λιωµένα πετρώµατα που βρίσκονται 
στο βάθος της γης και αποτελούν το µάγµα (από το 
αρχαίο ελληνικό ρήµα µάσσω = ζυµώνω), 
ανεβαίνουν προς τα απάνω, βγαίνουν στην 
επιφάνεια της γης και έτσι δηµιουργείται το 
ηφαίστειο.  

Το µάγµα σχηµατίζεται σε βάθος 150 
χιλιοµέτρων µέσα στη γη. Ο µαγµατικός θάλαµος 
είναι η «δεξαµενή» του ηφαιστείου. Σιγά-σιγά 
αναπτύσσεται πίεση µέσα της, ωσότου τα αέρια και 
τα λιωµένα πετρώµατα αναγκαστούν να 
εκτοξευθούν έξω απ’ το ηφαίστειο.        

Πολλά ηφαίστεια σχηµατίζουν βουνά σε σχήµα 
κώνου. Όταν εκραγεί το ηφαίστειο , το µάγµα ξεχειλίζει από την 
κορυφή και ρέει προς τα κάτω, στις πλευρές του σε ποτάµια 
λάβας. Όταν κρυώσει η λάβα, γίνεται σκληρός βράχος.  

Ένα ηφαίστειο µπορεί να είναι ενεργό (όταν εκρήγνυται 
συχνά), σε ηρεµία (όταν κοιµάται  για πολλά χρόνια, αλλά 
εκρήγνυται που και που) ή σβησµένο (δεν θα εκραγεί ξανά).   

Όταν το ηφαίστειο εκραγεί η λάβα βγαίνει έξω µε δύναµη και 
κάνει πολλές καταστροφές. Η λάβα είναι φωτιά. Πολλές φορές 
καταστρέφει χωράφια, σπίτια  προκαλώντας ακόµα και θάνατο. Η 
λάβα όµως κάνει και καλό. Το χώµα που σκεπάζεται από τη λάβα 
γίνεται γόνιµο. Σε περιοχές µε ηφαίστεια υπάρχουν τα λεγόµενα 
ιαµατικά νερά. Αυτά βοηθάνε στα αρθριτικά και στους 
ρευµατισµούς γι’ αυτό και πολύς κόσµος πάει εκεί  για να 

θεραπευτεί. Ακόµα µέσα στη  λάβα δηµιουργούνται πολύτιµοι λίθοι.  
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2.8.2 Η ΦΩΤΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Η φωτιά δεν προκαλεί µόνο καταστροφές στη φύση, αλλά την βοηθά και να αναγεννηθεί. 
Όταν για παράδειγµα πάρει φωτιά ένα δάσος µε πεύκα, τα κουκουνάρια µε την υψηλή 

θερµοκρασία τινάζονται σε µεγάλη απόσταση κι έτσι φυτρώνουν πιο µακριά από εκεί που 
καίγεται το δάσος. Επίσης η θερµοκρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια µιας φωτιάς 
παραµένει χαµηλή κι έτσι δεν καταστρέφονται οι σπόροι που βρίσκονται κάτω από το έδαφος 
αλλά και τα διάφορα ζωύφια.  

Το δάσος έχει ανάγκη τη φωτιά γιατί έτσι ανανεώνεται και καθαρίζεται από τα παλιά 
δέντρα, για να φυτρώσουν καινούρια. Ο άνθρωπος όµως πολλές φορές βάζει φωτιά για 
άλλους λόγους κι έτσι το καταστρέφει. Στην Αµερική έχουν βρει έναν τρόπο να καθαρίζουν 
το δάσος από τα ξερά κλαδιά και τα χόρτα χωρίς να καταστρέφονται τα δέντρα. Πετούν από 
αεροπλάνο ειδικά µπαλάκια, τα οποία όταν πέσουν στο έδαφος παίρνουν φωτιά και έτσι 
καθαρίζεται το έδαφος χωρίς να καίγονται τα δέντρα. 

Τα ηφαίστεια εκτός από τις καταστροφές που προκαλούν, βοηθούν και αυτά στην 
αναγέννηση της φύσης, γιατί η λάβα κάνει το έδαφος γόνιµο. 

Η ίδια η φύση λοιπόν χρειάζεται την φωτιά για να αναγεννηθεί.  

2.8.3 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Για να µάθουµε περισσότερα για την προστασία αλλά και για την αναγέννηση της φύσης 

το ∆εκέµβριο του 2001 επισκεφθήκαµε τη ∆ασική Υπηρεσία Ρεθύµνου. Για την υπηρεσία 
αυτή µας µίλησε η κ. Ειρήνη Κατσούγκρη. Μας είπε για τα µέτρα που παίρνουν πριν και µετά 
τη φωτιά. 

  

Μας είπε ότι για την προστασία του δάσους διαθέτουν δασοφύλακες. Μετά από µία 
πυρκαγιά κάνουν προσπάθειες για την αναδάσωση. Η αναδάσωση είναι µια αντικατάσταση 
δασικής έκτασης που έχει καταστραφεί από διάφορες αιτίες όπως πυρκαγιές, κατολισθήσεις 
εδαφών κ.ά. Όταν µια δασική έκταση καεί  ξαναδηµιουργείται µόνη της  µετά από λίγο 
χρονικό διάστηµα αρκεί να µην υπερβοσκηθεί. Τα µέτρα που παίρνουν για την προστασία 
του δάσους είναι πολλά. Η κ. Ειρήνη µας είπε ακόµη ότι ο Μινωικός πολιτισµός 
καταστράφηκε, όταν κόπηκε το τελευταίο δέντρο. Της πήραµε και µια µικρή συνέντευξη για 
να µάθουµε περισσότερα. Ετοιµάσαµε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο: 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
1. Από πότε λειτουργεί η υπηρεσία σας; 
2. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται εδώ; 
3. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας σας; 
4. Συνεργάζεστε µε άλλες υπηρεσίες; 
5. Έχουµε δάση στο νοµό µας; Τι είδους είναι; 
6. Ποια µέτρα πρόληψης παίρνει η υπηρεσία σας για να αποφευχθεί µια φωτιά στο δάσος; 
7. Ποιες είναι οι αιτίες εκδήλωσης φωτιάς στο δάσος; 
8. Συµµετέχετε στην κατάσβεση πυρκαγιάς στο δάσος; 
9. Ποια µέσα διαθέτετε γι’ αυτό το σκοπό; 
10. Πώς χειρίζεστε το πρόβληµα «καµένο δάσος»; 
11. Έχετε στοιχεία για την καµένη δασική έκταση το έτος 2000; 
12. Υπάρχουν στοιχεία για την αναδασωτέα έκταση το έτος 2000; 
13. Κατά την αναδάσωση χρησιµοποιούνται δέντρα του είδους ή των ειδών που υπήρχαν ή 

φυτεύονται δέντρα διαφορετικού είδους; 
14. Πώς γίνεται η αναδάσωση; Συναντάτε αντιδράσεις; 
15. Τα δέντρα που φυτεύονται τα διαθέτει η υπηρεσία σας; 
16. Η φωτιά έχει µόνο καταστροφικές συνέπειες στη φύση ή τη βοηθά και να αναγεννηθεί; 
17. Μήπως η πανίδα δέχεται τις µεγαλύτερες επιπτώσεις από µια φωτιά στο δάσος; 
18. Είναι επικίνδυνη η εργασία σας; Σας προσφέρει συγκινήσεις; 
19. Τι µπορείτε να µας προτείνετε για ένα δάσος «ζωντανό» που θα συνεχίζει να προσφέρει 

στον άνθρωπο τα σπουδαία του αγαθά; 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ∆ΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Ερώτηση: Από πότε λειτουργεί η υπηρεσία σας; 
Απάντηση:  Η υπηρεσία µας εδώ στο Ρέθυµνο λειτουργεί τα τελευταία 30 χρόνια περίπου. 

Υπάρχει µια δασική σχολή, η µοναδική σχολή δασολογίας στην Ελλάδα στο 
πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από το 1917. 

Ερ:  Πόσοι άνθρωποι εργάζονται εδώ; 
Απ:  Οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ είναι δασολόγοι, τεχνολόγοι δασοπονίας, και 

δασοφύλακες και είναι περίπου 30 άτοµα. 
Ερ:  Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας σας; 
Απ:  Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας µας είναι η προστασία των δασικών εκτάσεων και 

δασικών εδαφών. ∆ηλαδή όταν µια έκταση καταστρέφεται από κάποια αιτία, πού 
εµπλέκονται άνθρωποι η υπηρεσία µας πρέπει να πάρει κάποια µέτρα είτε διοικητικά 
είτε δικαστικά είτε µπαίνουµε σε διαδικασία αναδάσωσης κ.λ.π. Όταν λέµε αναδάσωση 
δεν εννοούµε µόνο την τεχνητή αλλά και τη φυσική αναδάσωση. Στις εκτάσεις οι οποίες 
καίγονται για πρώτη φορά, δεν είναι σωστό σύµφωνα µε την επιστήµη της οικολογίας να 
επεµβαίνει ο άνθρωπος για την αποκατάσταση της βλάστησης. Τα περισσότερα δάση, 
κυρίως κωνοφόρων δέντρων, αναγεννιούνται µόνα τους και ο άνθρωπος πρέπει να 
επεµβαίνει µόνο σε περίπτωση που οι εκτάσεις αυτές έχουν καεί πολλές φορές και δεν 
είναι πλέον δυνατό να αναγεννηθούν µόνες τους. Αρµοδιότητά µας είναι επίσης και η 
σύνταξη µελετών, η κατασκευή έργων όπως λέµε. Τα έργα αυτά έχουν να κάνουν µε 
αναδασώσεις, δασικούς δρόµους, αντιπυρικές ζώνες. Επίσης είµαστε υπεύθυνοι και για 
την πάταξη της δασοθηρίας, δηλ. οι δασοφύλακες περιδιαβαίνουν τα δασικά εδάφη και 
τα δάση για να διαπιστώσουν κατά πόσο τηρούνται οι νόµοι πάνω σε αυτό το θέµα. 

Ερ:  Συνεργάζεστε µε άλλες υπηρεσίες; 
Απ:  Συνεργαζόµαστε µε πολλές υπηρεσίες: την πολεοδοµία, τις τεχνικές, υπηρεσίες της 

νοµαρχίας, µε την πυροσβεστική και µε την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ερ : Έχουµε δάση στο νοµό µας; Τι είδους; 



 45  

Απ:  ∆άση στο νοµό µας έχουµε σε µικρό ποσοστό. ∆άση υψηλά έχουµε σε ποσοστό 2 έως 3 
τοις εκατό. Οι υπόλοιπες εκτάσεις στη γενική πλειοψηφία του νοµού καλύπτονται από 
χαµηλή θαµνώδη  βλάστηση. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους οι εκτάσεις αυτές ήταν 
παλιότερα δάση τα οποία υλοτοµήθηκαν. Επίσης στο νοµό µας υπάρχει και µικρό 
ποσοστό γεωργικών εκτάσεων.  

Ερ:  Ποια µέτρα πρόληψης παίρνει η υπηρεσία σας για να αποφευχθεί µια πυρκαγιά στο 
δάσος; 

Απ:  Τα µέτρα που παίρνουµε έχουν να κάνουν µε καθαρισµούς των δασών, αποµάκρυνση 
της χαµηλής ξυλώδους βλάστησης- η οποία είναι άριστη καύσιµη ύλη για την επέκταση 
της πυρκαγιάς-  η συντήρηση των δασικών δρόµων, η δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών 
και βέβαια η κατασκευή δεξαµενών από τις οποίες αντλείται νερό σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 

Ερ:  Ποιες είναι οι αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιάς στο δάσος; 
Απ:  Οι αιτίες εκδήλωσης µιας πυρκαγιάς έχουν να κάνουν είτε µε φυσικά αίτια είτε µε 

ανθρωπογενή. Τα ανθρωπογενή είναι τόσο για επέκταση βοσκοτόπων όσο και για 
επέκταση εκτάσεων είτε για καλλιέργεια εις βάρος του δάσους είτε για άλλες χρήσεις. 
Κατά τη γνώµη µου µια άλλη σοβαρή αιτία είναι και η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ο 
ανθρωπος σιγά σιγά εγκαταλείπει την γεωργική καλλιέργεια, τον καθαρισµό των χόρτων 
και των θάµνων που έκανε για να καλλιεργήσει τα χωράφια του, µε αποτέλεσµα αυτά να 
αποτελούν άριστη καύσιµη ύλη για ξέσπασµα πυρκαγιάς. 

Ερ:  Συµµετέχετε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών;   
Απ:  Συµµετείχαµε µέχρι το 1998.Τότε ψηφίστηκε ένας νέος νόµος σύµφωνα µε τον οποίο 

την ευθύνη για τη δασοπυρόσβεση την έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εµείς 
βοηθάµε την αναγέννηση της φύσης. 

Ερ:  Ποια µέσα διαθέτετε γι’ αυτό το σκοπό; 
Απ:  Τα µέσα που διαθέτουµε είναι κάποια τζιπ 4Χ4 τα οποία είναι απαραίτητα στους 

αγροτικούς δρόµους. 
Ερ:  Ποιες είναι οι συνέπειες από µια πυρκαγιά στο δάσος; 
Απ:  Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές και έχουν να κάνουν τόσο µε την υποβάθµιση του 

εδάφους όσο και µε τη στέρευση των πηγών και βέβαια τις πληµµύρες. 
Ερ:  Έχετε στοιχεία για την καµένη δασική έκταση κατά το έτος 2000; 
Απ:  Στην περιοχή του Μυλοποτάµου έχουν καεί περίπου 500 στρέµµατα δασικής έκτασης. 

Τα υπόλοιπα που έχουν καεί είναι γεωργικές εκτάσεις. 
Ερ:  Πώς χειρίζεστε το πρόβληµα « καµένο δάσος»; 
Απ:  Εµείς ως υπηρεσία εφαρµόζουµε το νόµο για την προστασία του. ∆ηλαδή: Κηρύσσεται 

αναδασωτέα η έκταση και δεν έχει κανείς το δικαίωµα να επέµβει και να αλλάξει τη 
χρήση. Στη συνέχεια είτε το αφήνουµε να αναγεννηθεί µόνο του είτε βοηθάµε µε 
τεχνητή αναδάσωση. 

Ερ:  Υπάρχουν στοιχεία για την αναδασωτέα δασική έκταση το 2000; 
Απ:  Η αναδασωτέα έκταση είναι η έκταση των δασών που είναι 500 στρέµµατα. 
Ερ:  Κατά την αναδάσωση χρησιµοποιείτε δέντρα των ειδών που υπήρχαν ή φυτεύονται 

δέντρα διαφορετικού είδους; 
Απ:  Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιούµε τα είδη που υπήρχαν πριν την πυρκαγιά. ∆ηλαδή αν 

έχουµε ένα κυπαρισσόδασος και καεί θα φυτέψουµε πάλι κυπαρίσσια, επειδή το 
συγκεκριµένο έδαφος  είναι κατάλληλο για το φυτό αυτό. 

Ερ:  Πώς γίνεται η αναδάσωση; Συναντάτε αντιδράσεις; 
Απ:  Αντιδράσεις υπάρχουν πολλές, γιατί στην Ελλάδα από την εποχή της τουρκοκρατίας δεν 

έχει ακόµα γίνει εθνικό δασολόγιο και όπως καταλαβαίνετε οι ιδιώτες διεκδικούν όλες 
τις δασικές εκτάσεις. Εµείς ως υπηρεσία και ο νόµος που εφαρµόζουµε λέει ότι όποιες 
εκτάσεις ήταν δασικές στο παρελθόν θεωρούνται δηµόσιες. 

Ερ:  Τα δέντρα που φυτεύονται τα διαθέτει η υπηρεσία σας; 
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Απ:  Υπάρχουν δασικά φυτώρια που προς το παρόν καλύπτουν τις ανάγκες µας. Σε 
περίπτωση που οι ανάγκες υπερβούν τη δυναµικότητα του φυτωρίου στρεφόµαστε στην 
ελεύθερη αγορά. 

Ερ:  Η φωτιά καταστρέφει µόνο τη φύση ή και τη βοηθά να αναγεννηθεί; 
Απ:  Η φωτιά είναι ένας οικολογικός παράγοντας αναγέννησης και βοηθάει στην αναγέννηση 

µόνο αν είναι ελεγχόµενη ή το δάσος είναι γερασµένο και πρέπει να ανανεωθεί. Η 
θεώρηση της φωτιάς ως οικολογικού παράγοντα έχει την ακόλουθη φιλοσοφία: Όταν 
καεί ένα δάσος πεύκης, οι κώνοι που έχουν τους σπόρους δεν καίγονται αλλά κλείνουν 
και τους προστατεύουν. Με την πάροδο 48 ωρών από το σβήσιµο της φωτιάς, ανοίγουν 
οι κώνοι και οι σπόροι πέφτουν στο έδαφος, οπότε το δάσος αναγεννιέται. Αυτό που δεν 
πρέπει να συµβεί µετά από αυτό είναι βροχοπτώσεις και βόσκηση. 

Ερ:  Μήπως η πανίδα δέχεται τις µεγαλύτερες επιπτώσεις από µια πυρκαγιά στο δάσος; 
Απ:  Η πανίδα όπως και η χλωρίδα δέχονται σηµαντικές επιπτώσεις, γιατί όπως 

καταλαβαίνετε, όταν ένα δάσος καταστραφεί δεν είναι δυνατόν να παρέχει πλέον 
καταφύγια σε θηράµατα. 

Ερ:  Είναι επικίνδυνη η εργασία σας; Σας προσφέρει συγκινήσεις; 
Απ:  Η εργασία µας προσφέρει συγκινήσεις και είναι ένα αντικείµενο µε το οποίο αξίζει να 

ασχοληθεί κανείς µε συνείδηση και αποτελεσµατικότητα. Πολλές φορές έχουµε να 
κάνουµε µε οικοπεδοφάγους και εµπρηστές. Ακόµα κάποιες φορές ερχόµαστε σε 
σύγκρουση και µε πολίτες. 

Ερ:  Τι θα µας προτείνατε για ένα δάσος «ζωντανό» που θα συνεχίζει να προσφέρει στον 
άνθρωπο τα σπουδαία του αγαθά; 

Απ:  Προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι να αφήνουµε τις δασικές εκτάσεις να αναγεννιούνται µόνες 
τους, να µην υπάρχει ανεξέλεγκτη βόσκηση, να µη γίνονται εµπρησµοί και τότε 
πιστεύουµε η φύση θα αποκαταστήσει µόνη της το δασικό περιβάλλον. 

 Σας ευχαριστούµε πολύ. 
 Κι εγώ ευχαριστώ.    

2.8.4 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ  ΦΩΤΙΑ 

 
Τη φύση πρέπει να την προστατεύουµε και να µην της 
κάνουµε κακό, γιατί µας δίνει ζωή και ενέργεια. Ζωή µας 
δίνει µε το οξυγόνο και ενέργεια µε τους καρπούς της. 

Πολλοί άνθρωποι όµως δεν τα σκέφτονται όλα αυτά και 
την καταστρέφουν είτε από αµέλεια είτε συνειδητά. Από 
αµέλεια π.χ µπορεί να το κάνει ένας αγρότης που θέλει να 
κάψει τα ξερά κλαδιά στο χωράφι του και η φωτιά ξεφεύγει 
και καίει την γύρω περιοχή. Ακόµα υπάρχουν και οι 
κατασκηνωτές που ανάβουν φωτιά είτε για να ζεσταθούν 
είτε για να ψήσουν και όταν φεύγουν από εκεί δεν σβήνουν 
καλά τη φωτιά, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνεται πυρκαγιά. 

Υπάρχουν όµως και οι εµπρηστές  και οι οικοπεδοφάγοι που καίνε τη φύση συνειδητά για 
να κάνουν τα δάση οικόπεδα και να τα πουλήσουν.  

Ακόµα και οι πόλεµοι καταστρέφουν τη φύση, γιατί µε τις βόµβες αλλά και µε άλλους 
τρόπους εκδηλώνονται πυρκαγιές που καταστρέφουν τις περιοχές, οι οποίες βρίσκονται σε 
εµπόλεµη κατάσταση. 
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2.8.5 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Στις 10 Νοεµβρίου 2001 επισκεφτήκαµε την πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύµνου για να 
ενηµερωθούµε για το πώς σβήνεται µια φωτιά στην ύπαιθρο ή σε κατοικηµένες περιοχές. 
Μας ενηµέρωσαν επίσης και για τις άλλες αποστολές που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία.  

     
Μας έδειξαν τα οχήµατα και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιούν οι πυροσβέστες για να 
σβήσουν µια φωτιά όπως και την ατοµική στολή ενός πυροσβέστη. Μας έδειξαν επίσης πως 
κάνουν την εγκατάσταση δηλ. πως συνδέουν τις σωλήνες για να φτάσουν από το 
πυροσβεστικό όχηµα στη φωτιά. 
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Μας µίλησαν ακόµα και για τις προφυλάξεις που παίρνουν για να µη συµβούν ατυχήµατα 
κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. 

Μετά την ξενάγηση στους χώρους της υπηρεσίας από τον υποδιοικητή κ. Μπουραντά 
Χρήστο, πήραµε συνέντευξη από τον διοικητή της υπηρεσίας κ. Ζουµπουλάκη Φραγκιά. 
Είχαµε ετοιµάσει το παρακάτω ερωτηµατολόγιο: 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΓΙΑ ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
1. Από πότε λειτουργεί η υπηρεσία σας; 
2. Πόσοι εργάζονται στην υπηρεσία σας; Είναι αρκετοί για να καλύπτουν τις ανάγκες του 

νοµού; 
3. Υπάρχουν άλλοι πυροσβεστικοί σταθµοί στο νοµό; 
4. Πόσα πυροσβεστικά οχήµατα διαθέτει η υπηρεσία σας ; 
5. Πόσοι πυροσβέστες µπαίνουν σε κάθε όχηµα; 
6. Μέχρι ποια ηλικία µπορεί κάποιος να δουλέψει σαν πυροσβέστης; 
7. Πόσες πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο νοµό κατά το έτος 2000; 
8. Πόσες ασκήσεις ετοιµότητας κάνετε το χρόνο; 
9. Πώς σας ειδοποιούν ότι κάπου έχει πιάσει φωτιά; 
10. Από τι εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα φτάσει ένα πυροσβεστικό όχηµα στον τόπο της 

πυρκαγιάς; 
11. Τι πρέπει να φοράει και να κρατάει ένας πυροσβέστης όταν πάει να σβήσει µια φωτιά; 
12. Τι άλλα µέσα χρησιµοποιείτε για να σβήσετε µια φωτιά; 
13. Για το σβήσιµο µιας φωτιάς χρησιµοποιείτε µόνο νερό ή και άλλα υγρά και ποια είναι 

αυτά; 
14. Αν στον πέµπτο όροφο µιας πολυκατοικίας το διαµέρισµα ενός ανθρώπου έχει πάρει 

φωτιά και δεν µπορεί να βγει έξω τι θα κάνατε; 
15. Ποια είναι τα µέτρα πρόληψης που πρέπει να παίρνουµε για να αποφεύγουµε τις 

πυρκαγιές; 
16. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άτοµα που βάζουν επίτηδες φωτιές και για ποιους λόγους; 
17. Είναι επικίνδυνη η δουλειά σας; 
18. Πώς αισθάνεστε που κάνετε αυτή τη δουλειά; 
19. Τι νιώθετε όταν καταφέρετε να σβήσετε µια φωτιά; 
20. Ποια άλλη αποστολή έχει η πυροσβεστική εκτός από το να σβήνει φωτιές; 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
Ερώτηση:  Από πότε λειτουργεί η υπηρεσία σας; 
Απάντηση:  Το πυροσβεστικό σώµα ιδρύθηκε το 1936. Εδώ στο Ρέθυµνο έχει ιδρυθεί η 

υπηρεσία εδώ και 30 χρόνια. 
Ερ: Πόσοι εργάζονται στην υπηρεσία σας; Είναι αρκετοί για να καλύπτουν τις ανάγκες 

του νοµού; 
Απ:  Στον πυροσβεστικό σταθµό που υπάρχει στην πόλη του Ρεθύµνου υπηρετούν 41 

πυροσβέστες. Σε όλο το νοµό υπάρχουν 4 πυροσβεστικά κλιµάκια: στο Πέραµα, στο 
Γαράζο, στο Σπήλι και στην Αγία Φωτεινή, όπου υπηρετούν συνολικά άλλοι 40 
πυροσβέστες. 

Ερ:  Εργάζονται και γυναίκες στην υπηρεσία σας; 
Απ:  Μία πυροσβέστης εργάζεται στην υπηρεσία µας µέχρι στιγµής.  
Ερ:  Πόσα πυροσβεστικά οχήµατα διαθέτει η υπηρεσία σας; 
Απ:  Εδώ στο Ρέθυµνο έχουµε 6 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήµατα, στο πυροσβεστικό 

κλιµάκιο του Περάµατος έχουµε 2,στο κλιµάκιο Γαράζου 2 και στην Αγία Φωτεινή 1. 
Ερ:  Πόσοι πυροσβέστες µπαίνουν σε κάθε όχηµα; 
Απ:  Στην πρώτη έξοδο όταν έχουµε µια φωτιά εντός πόλεως φεύγουν 2 οχήµατα απ’ το 

σταθµό µε 4 ή 5 άντρες ανάλογα µε τη δύναµη της βάρδιας. 
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Ερ:  Μέχρι ποια ηλικία µπορεί να δουλέψει κάποιος σαν πυροσβέστης; 
Απ:  Μπορεί να δουλέψει µέχρι 56, 57 ετών. 
Ερ:  Πόσες πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στο νοµό µας κατά το έτος 2000; 
Απ:  Θα σας πω γενικά για υπαίθριες φωτιές. Ο αριθµός των υπαίθριων  πυρκαγιών το 2000 

ήταν 412 συµβάντα και 77 φωτιές είχαµε εντός κατοικηµένων περιοχών –αστικές 
πυρκαγιές όπως τις λέµε εµείς – και επίσης είχαµε 106 επεµβάσεις σε ανελκυστήρες, 
γιατί µέσα στα πλαίσια της εργασίας µας είναι να απεγκλωβίζουµε άτοµα, που έχουν 
εγκλωβιστεί σε ανελκυστήρες και επίσης σε 210 περιπτώσεις είχαµε παροχή βοήθειας σε 
διάφορα συµβάντα: τρακαρίσµατα, πλύσιµο δρόµων από λάδια και διάφορα άλλα 
αντικείµενα που έχουν πέσει στο δρόµο. 

Ερ:  Πόσες ασκήσεις ετοιµότητας κάνετε το χρόνο; 
Απ:  Γίνεται καθηµερινή εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του σταθµού και στα πυροσβεστικά 

κλιµάκια. Επίσης κάνουµε αρκετές ασκήσεις σε ξενοδοχεία και σε µεγάλες βιοτεχνίες 
που έχουµε στο νοµό. 

Ερ:  Πώς σας ειδοποιούν ότι κάπου έχει πιάσει φωτιά;  
Απ:  Υπάρχουν δύο τηλεφωνικές γραµµές µε αριθµό κλήσης 199, στον οποίο µπορείτε να 

καλέσετε χωρίς χρέωση από οποιοδήποτε τηλεφωνικό θάλαµο χωρίς κάρτα και από το 
τηλέφωνό σας χωρίς χρέωση. 

Ερ:  Από τι εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα φτάσει ένα πυροσβεστικό όχηµα στον τόπο 
της πυρκαγιάς; 

Απ:  Ο χρόνος επέµβασης εξαρτάται καταρχήν από την απόσταση, κατά δεύτερο λόγο από 
την κίνηση του δρόµου, αν τα προπορευόµενα οχήµατα µας κάνουν χώρο να περάσουµε. 
Μερικές φορές δυστυχώς αυτό δεν γίνεται παρόλο που έχουµε τη σειρήνα και τους 
φάρους σε λειτουργία. 

Ερ:  Τι πρέπει να φοράει και να κρατάει ένας πυροσβέστης όταν πάει να σβήσει µια 
φωτιά; 

Απ:  Ένας πυροσβέστης όταν πάει σε µια φωτιά πρέπει να φοράει την ατοµική του εξάρτηση 
που αποτελείται από τη φόρµα τις µπότες το κράνος τη ζώνη διάσωσης στην οποία 
υπάρχει και ένα πελεκίδιο για σπάσιµο κρυστάλλων και τα γάντια του. 

Ερ:  Τι άλλα µέσα χρησιµοποιείτε για να σβήσετε µια φωτιά; 
Απ:  Το καλύτερο κατασβεστικό υλικό που υπάρχει είναι το νερό. Βέβαια το νερό δεν 

µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε σε πυρκαγιές όπου υπάρχει παρουσία ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούµε φορητούς πυροσβεστήρες σκόνης 
και άλλους που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις 
χρησιµοποιούµε και πρόχειρα µέσα, όπως άµµο ή χώµα. 

Ερ:  Για το σβήσιµο µιας φωτιάς χρησιµοποιείτε και άλλα υγρά και ποια είναι αυτά; 
Απ:  Πέρα από το νερό χρησιµοποιούµε και αφρό κυρίως σε πυρκαγιές καυσίµων. Γίνεται 

ανάµιξη ειδικού υγρού µε νερό και µας παρέχει αφρό. 
Eρ:  Αν στον πέµπτο όροφο µιας πολυκατοικίας το διαµέρισµα ενός ανθρώπου έχει πάρει 

φωτιά και δεν µπορεί να βγει έξω τι θα κάνατε; 
Απ:  Κατ’ αρχήν ανεβαίνουµε από το σταθερό κλιµακοστάσιο. Το καλύτερο θα ήταν να 

είχαµε µια κλίµακα η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει στο Ρέθυµνο. Έτσι λοιπόν θα κάναµε 
διάσωση µέσα από την είσοδο του διαµερίσµατος. Βέβαια ανεβαίνοντας κρατάµε µαζί 
µας και τον αυλό µε το σωλήνα εγκατάστασης, φορητό πυροσβεστήρα, σκοινί και φακό 
για τη νύχτα αν έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα. 

Ερ:  Ποια είναι τα µέτρα πρόληψης που πρέπει να παίρνουµε για να αποφεύγουµε τις 
πυρκαγιές;      

Απ:  Πιστεύω ότι φεύγοντας από το σπίτι πρέπει να κάνουµε ένα έλεγχο να µην υπάρχει 
κάποια κουζίνα ή θερµάστρα αναµµένη. Επίσης παρατηρούµε πολλές πυρκαγιές όταν 
υπάρχει διακοπή ρεύµατος επειδή κάποια κουζίνα λειτουργεί την οποία ξεχνάµε 
φεύγοντας και όταν επανέλθει το ρεύµα έχουµε συνήθως πυρκαγιά. Αν στο σπίτι µας 
υπάρχει τζάκι θα πρέπει να προσέχουµε να µην τοποθετούµε κοντά του χαλιά γιατί αν 
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πέσει κάποιο ξύλο ή κάρβουνο θα µεταδώσει τη φωτιά. Στους απορροφητήρες θα πρέπει 
να γίνεται συχνή αλλαγή του φίλτρου επειδή η συσσώρευση λιπών στα φίλτρα αποτελεί 
συχνή αιτία πυρκαγιών. Επίσης δεν πρέπει να αφήνουµε τα παιδιά να παίζουν µε σπίρτα 
και αναπτήρες. 

Ερ:  Για τη δασική πυρκαγιά τι θα πρέπει να κάνουµε; 
Απ:  Στην ύπαιθρο οι αιτίες πυρκαγιάς είναι αρκετές, συνήθως έχουµε πυρκαγιές από αµέλεια 

αλλά υπάρχουν και πυρκαγιές από πρόθεση για να κάψουν µια δασική περιοχή. Συνήθως 
γίνεται από τους βοσκούς που προσπαθούν να κάψουν τα κλαδιά νοµίζοντας ότι θα βγει 
χορτάρι ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Επίσης έχουµε πολλές φωτιές από κατασκηνωτές: 
Πηγαίνουν και ανάβουν µια φωτιά για να ψήσουν και δεν προσέχουν τον αέρα ή 
φεύγοντας αφήνουν υπολείµµατα φωτιάς και προξενείται πυρκαγιά. Φωτιές έχουµε και 
από απόρριψη. Μερικοί αφού καπνίσουν πετάνε το τσιγάρο από το αυτοκίνητο και 
έχουµε πολλές πυρκαγιές. Επίσης πυρκαγιές µπορεί να έχουµε σε κάποιους χώρους 
απορριµµάτων που χρησιµοποιούν οι δήµοι. Προκαλείται πυρκαγιά σ’ αυτούς τους 
χώρους και επεκτείνεται στη γύρω περιοχή. Πυρκαγιά µπορεί να έχουµε και από κάποιες 
εργασίες, από αµέλεια βέβαια, συνήθως χρησιµοποιώντας φλόγα ή από κάποια άλλα 
αντικείµενα που µπορεί να προκαλέσουν φλόγα ή σπινθήρα.  

Ερ:  Πιστεύετε ότι υπάρχουν άτοµα που βάζουν επίτηδες φωτιά και για ποιο λόγο; 
Απ:  Ένα µεγάλο ποσοστό των υπαίθριων πυρκαγιών είναι εµπρησµοί από πρόθεση. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες όπως κάποιοι οι οποίοι είναι άρρωστοι και θέλουν να 
βλέπουν τα δέντρα είτε τα δάση µας να καίγονται, έχουµε επίσης τους εµπρηστές οι 
οποίοι όπως είπα προηγουµένως θέλουν να καθαρίσουν το χώρο που βόσκουν τα ζώα 
τους πιστεύοντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βγει καινούριο χορτάρι. Βέβαια προκαλούν 
µεγαλύτερη καταστροφή χωρίς να το ξέρουν και προσπαθούµε να τους ενηµερώσουµε 
ότι καίγοντας τα κλαδιά και τα δέντρα, το χειµώνα που θα βρέξει το νερό δεν θα πέσει 
σιγά στη γη αλλά ορµητικά παρασύροντας το χώµα και αφήνοντας γυµνή τη γη. 

Ερ:  Είναι επικίνδυνη η δουλειά σας; 
Απ:  Η δουλειά µας είναι πολύ επικίνδυνη, εκθέτουµε τη ζωή µας σε µεγάλο κίνδυνο σε κάθε 

πυρκαγιά. Η φωτιά είναι ένας παράγοντας που δεν µπορείς να ελέγξεις εύκολα ειδικά 
όταν είναι µεγάλη. Σε κάθε πυρκαγιά λαµβάνουµε µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
Παρ’ όλα αυτά έχουµε αρκετά ατυχήµατα συναδέλφων που δυστυχώς δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν. 

Ερ:  Πώς αισθάνεστε που κάνετε αυτή τη δουλειά; 
Απ:  Για τη δουλειά µου σαν πυροσβέστης νιώθω περήφανος γιατί προσφέρουµε κοινωνικό 

έργο. ∆υστυχώς χρειάζεται να επέµβουµε όταν η ζωή ή η περιουσία των συνανθρώπων 
µας κινδυνεύει είτε από φωτιές είτε από πληµµύρες είτε από διάφορα άλλα ατυχήµατα ή 
σεισµούς. Πάντα είναι δύσκολες καταστάσεις για το συνάνθρωπό µας και πάντα 
προσπαθούµε µε τον καλύτερο τρόπο να φέρουµε εις πέρας το έργο µας θέτοντας σε 
κίνδυνο ακόµα και τη ζωή µας. 

Ερ:  Τι νιώθετε όταν καταφέρνετε να σβήσετε µια φωτιά; 
Απ:  Σβήνοντας µια φωτιά νιώθουµε µεγάλη ικανοποίηση επειδή προσφέραµε ανακούφιση 

και καταφέραµε να περιορίσουµε τις ζηµιές που θα προξενούνταν στη ζωή ή την 
περιουσία των συνανθρώπων µας, νιώθουµε επίσης πολύ όµορφα επειδή βοηθήσαµε 
κάποιους συνανθρώπους µας σε µια δύσκολη στιγµή. 

Ερ:  Ποια άλλη αποστολή έχει η πυροσβεστική εκτός από το να σβήνει φωτιές; 
Απ:  Η αποστολή του πυροσβεστικού σώµατος πέρα από το να σβήνει φωτιές σε υπαίθριες 

περιοχές είτε εντός κατοικηµένων περιοχών, είναι η παροχή βοήθειας σε περίπτωση 
πληµµυρών, ο απεγκλωβισµός ατόµων από ανελκυστήρες η παροχή βοήθειας σε άτοµα 
που έχουν κατακρηµνιστεί σε γκρεµούς, σε πηγάδια ή οπουδήποτε αλλού, παροχή 
βοήθειας σε περίπτωση εγκλωβισµού ανθρώπων από σεισµούς, βοήθεια σε ατυχήµατα 
στο δρόµο και απεγκλωβισµός ανθρώπων από τρακαρισµένα αυτοκίνητα. 

Ερ:  Υπάρχουν εθελοντές στην υπηρεσία σας; 
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Απ:  Έχουµε αρκετούς νεαρούς οι οποίοι έρχονται εθελοντικά και προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους βοηθώντας µας στο έργο µας και µαθαίνοντας τα µυστικά της κατάσβεσης µιας 
φωτιάς. 

 Σας ευχαριστούµε πολύ. 
 Κι εγώ σας ευχαριστώ.    

2.8.6 ΑΙΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ 
Ο άνθρωπος µπορεί να καταστρέψει τη φύση άθελά του ή από πρόθεση. 
Άθελά του µπορεί να καταστρέψει τη φύση µε πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η 

φωτιά. Καµιά φορά αφήνει στο δάσος άθελά του σκουπίδια που µπορούν να προκαλέσουν 
πυρκαγιά. Μερικά από αυτά είναι: γυάλινα µπουκάλια, που αν µείνουν πεταµένα στο δάσος, 
µπορεί να γίνουν αιτία πυρκαγιάς, επειδή πέφτοντας πάνω τους ο ήλιος δηµιουργούνται 
υψηλές θερµοκρασίες. Ακόµα ένα πεταµένο τσιγάρο µπορεί να προκαλέσει φωτιά σε µια 
δασική έκταση. Επίσης µετά από το σβήσιµο µιας φωτιάς, που έχει ανάψει κάποιος  για να 
ζεσταθεί, τα κάρβουνα που έχουν µείνει µπορούν να προκαλέσουν φωτιά. 

Ο άνθρωπος µπορεί όµως να καταστρέψει το δάσος και από πρόθεση. Οι εµπρηστές 
διαλέγουν κατάλληλες µέρες και εκτάσεις, στις οποίες η φωτιά µπορεί να επεκταθεί πολύ 
γρήγορα. Για να ανάψουν τη φωτιά χρησιµοποιούν εύφλεκτες ύλες, όπως ένα πανί 
βουτηγµένο σε πετρέλαιο ή µια µπουκάλα γεµάτη βενζίνη, η λεγόµενη  βόµβα µολότοφ. 
Αυτό το κάνουν για να πάρουν οικόπεδα ή για να δηµιουργούν φασαρίες. 

Από όλες αυτές τις επεµβάσεις του ανθρώπου δηµιουργούνται κάποιες ζηµιές. Έτσι 
έχουµε άµεσες και έµµεσες ζηµιές. 

Άµεσες είναι οι ζηµιές που δηµιουργούνται στο ίδιο το δάσος, δηλαδή η καταστροφή των 
δέντρων και των υπόλοιπων φυτών του δάσους. Ακόµα στις άµεσες ζηµιές πρέπει να βάλουµε 
και την οικονοµική καταστροφή των ανθρώπων που ζουν από το δάσος, όπως είναι αυτοί που 
µαζεύουν τη ρητίνη και άλλα δασικά προϊόντα. 

Έµµεσες είναι οι ζηµιές πού προκαλούνται στις έµµεσες ωφέλειες του δάσους όπως είναι 
η θανάτωση πολλών ζώων του δάσους σε µεγάλη έκταση την ώρα της πυρκαγιάς αλλά και 
αργότερα, εξαιτίας της καταστροφής των φωλιών τους. Επίσης έµµεση ζηµιά είναι και αυτή 
που οφείλεται στην  εκτροφή των κοπαδιών µε ζωοτροφές µέχρι να φυτρώσει καινούριο 
χορτάρι και στη µετακίνησή τους σε άλλους βοσκότοπους µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλά 
κοπάδια σε µια άλλη περιοχή και να δηµιουργούνται και άλλες ζηµιές από την υπερβόσκηση. 

2.8.7 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
Η φωτιά µπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη για τη φύση και γι αυτό πρέπει να παίρνουµε τα 

κατάλληλα µέτρα για να προλάβουµε την καταστροφή. 
Κατ’ αρχήν δεν πρέπει να πετάµε σκουπίδια, γιατί µπορεί να αρπάξουν φωτιά πολύ 

εύκολα. Ακόµα δεν πρέπει να πετάµε γυαλιά γιατί συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου και 
έτσι µπορεί να έχουµε πυρκαγιά. 

Όταν κατασκηνώνουµε στο δάσος, δεν πρέπει ποτέ να αφήνουµε  φωτιά αναµµένη και 
ακόµα καλύτερα να µην ανάβουµε καθόλου, επειδή ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι µεγάλος. 

Ο καθαρισµός του δάσους από τα ξερόκλαδα είναι απαραίτητος για την προστασία του. 
Στην Αµερική ρίχνουν από αεροπλάνο ειδικές µπαλίτσες που όταν ακουµπήσουν στο χώµα 
παίρνουν φωτιά καίγοντας τα ξερά χόρτα, χωρίς να πειραχτούν τα δέντρα. 

Πρέπει να υπάρχουν αρκετοί δασοφύλακες και εθελοντές που θα παρατηρούν και θα 
προσέχουν τα δάση µε αυτοκίνητα, αεροπλάνα, από ψηλά παρατηρητήρια κλπ. έτσι ώστε να 
βλέπουν τη φωτιά µόλις ξεκινήσει και να ειδοποιούν αµέσως την πυροσβεστική. 

Ακόµα θα πρέπει να δηµιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στα δάση και έτσι ξεριζώνοντας 
ένα µικρό κοµµάτι του δάσους προστατεύουµε ένα πολύ µεγαλύτερο. 

Μπορούµε ακόµα να φτιάξουµε δεξαµενές νερού στα δάση κι έτσι το νερό να βρίσκεται 
κοντά σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
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Το σηµαντικότερο όµως είναι να καταλάβουµε πως το δάσος αποτελεί κοµµάτι της ζωής 
µας και γι’ αυτό όταν καταστρέφουµε το δάσος, καταστρέφουµε κι ένα µέρος της ζωής µας. 
Γι’ αυτό αγάπη και προστασία για το δάσος!! 

Παρακάτω παραθέτουµε ένα κείµενο από την ιστοσελίδα της Ορνιθολογικής Εταιρίας που 
µας άρεσε πολύ. 

Ο Ψαροχαφτούλης γνωρίζει τον τρόµο της φωτιάς 

Ο Ψαροχαφτούλης καθόταν πολύ 
ήρεµος και χάζευε τα χρώµατα της 
ανατολής εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό 
πρωινό. Η αύρα της θάλασσας του 
χάιδευε γλυκά το ράµφος και η γαλήνη 
της λιµνοθάλασσας τον είχε συνεπάρει. 
Τα χρώµατα, οι πρώτοι ήχοι της ηµέρας 
και οι άγουρες µυρωδιές του πρωινού, 
συνέθεταν έναν πραγµατικό παράδεισο. 
Όλα έδειχνα πως θα ήταν άλλη µια 
υπέροχη καλοκαιρινή µέρα και πως 
τίποτε δεν θα µπορούσε να διαταράξει 
την οµορφιά του τοπίου. 

Έριξε την πρώτη του βουτιά κι αποφάσισε να πάει µια βόλτα στη θάλασσα, να παίξει στα 
ανοιχτά. Άλλωστε µια τέτοια µέρα δεν θα έπρεπε να µείνει ανεκµετάλλευτη. Η θάλασσα ήταν 
πραγµατικά πανέµορφη και ο Ψαροχαφτούλης σκέφτηκε πως είχε τελικά πάρει την καλύτερη 
απόφαση. Τα νερά είχαν ένα βαθύ γαλάζιο χρώµα ενώ τα ρεύµατα γέµιζαν ανατριχίλες την 
επιφάνεια του νερού. Μακριά διακρίνονταν κάποια δελφίνια που έπαιζαν µε τα µικρούτσικα 
κύµατα, συµµετέχοντας κι αυτά στη µαγεία του πρωινού. Ο Ψαροχαφτούλης πέταξε προς τα 
δελφίνια, βούτηξε, κολύµπησε, έπαιξε µαζί τους, ξεκαρδίστηκε µε τις φιγούρες τους και ενώ 
ήταν έτοιµος να αρπάξει ένα ψαράκι, ξαφνικά ολόκληρο το σκηνικό άλλαξε. 

Από µακριά ερχόταν ο θόρυβος µιας δυνατής µηχανής που αναστέναζε βαριά, και 
αγκοµαχώντας πλησίαζε, ενώ ο θόρυβος όλο και δυνάµωνε. Στο βάθος φάνηκε ένα 
αεροπλάνο που όταν πλησίασε, βούτηξε στα νερά, µάζεψε νερό, έκανε ένα κύκλο κι 
εξαφανίστηκε προς τα εκεί απ’ όπου είχε έρθει. Μετά ακολούθησε ένα δεύτερο αεροπλάνο 
που έκανε ακριβώς τα ίδια για να εξαφανιστεί κι αυτό µε την σειρά του όπως και το 
προηγούµενο.  

Τα δελφίνια τροµοκρατηµένα βούτηξαν κι εξαφανίστηκαν 
στα βαθιά νερά, ενώ ο Ψαροχαφτούλης πέταξε γρήγορα προς 
την ακτή και κρύφτηκε, όσο καλύτερα µπορούσε. Μαζί του 
όλα τα πουλιά της ακτής κι όλα τα ψάρια, βιάστηκαν να 
κρυφτούν όπου προλάβαινε ο καθένας. Το πελεκανάκι 
περίµενε να περάσει λίγη ώρα κι όταν τα αεροπλάνα δεν 
φαίνονταν και δεν ακούγονταν πια, τόλµησε να ξεµυτίσει από 
την κρυψώνα του. Το ίδιο έκαναν δειλά-δειλά κι όλα τα 
πλασµατάκια γύρω του. 

Σιγά-σιγά άρχισε να δηµιουργείται ένα σούσουρο στην ακτή. 
Πουλιά, ερπετά και έντοµα µαζεύτηκαν όλα µαζί, ψάχνοντας 
να βρουν µια εξήγηση. Ένας ενήλικος πελεκάνος -ο πιο 
θαρραλέος- αποφάσισε να πάει να δει τι είχε συµβεί. ∆εν 
χρειάστηκε να λείψει για πολύ. Όταν γύρισε τους έδειξε µε 
την φτερούγα τους προς την κατεύθυνση που είχαν πετάξει τα 

αεροπλάνα. "Φωτιά" τους είπε. "Μεγάλη φωτιά. Εκεί πέρα. Κοιτάξτε τους καπνούς! 
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Πράγµατι στο βάθος διακρίνονταν ένα σύννεφο καπνού που όλο και µεγάλωνε σαν να ήθελε 
να κρύψει τον ήλιο. Η µυρωδιά του καµένου δέντρου άγγιζε τώρα της µύτες τους και όλα τα 
πλάσµατα της ακτής σώπασαν θλιµµένα. 

Ήξεραν πολύ καλά τι ήταν η φωτιά. Ήξεραν, πως όταν καίγεται ένα δάσος, καίγονται και 
πολλά ζωάκια, πολλές φωλιές και φυσικά πολλά µωρά αλλά και όλα τα δέντρα και τα φυτά. 
Ήξεραν πως η φωτιά δεν θα σταµατήσει παρά µονάχα όταν δεν θα υπάρχει τίποτα άλλον για 
να κάψει. Ήξεραν πως η φωτιά ήταν ότι χειρότερο µπορούσε να συµβεί σ’ ένα δάσος, πως θα 
χρειάζονταν πολλά χρόνια για να ξαναδηµιουργηθεί και πως αυτά ίσως να µην προλάβαιναν 
στην µικρή ζωούλα τους να το ξαναδούν. Ήξεραν τέλος πως εκείνη την µέρα είχαν χάσει 
πολλούς φίλους, άλλους γνωστούς κι άλλους άγνωστους κι ο χαµός αυτός τους έκανε να 
νιώθουν πολύ βαριά την ψυχούλα τους. 

Ξαφνικά από το βάθος άρχισαν να διακρίνονταν και πάλι τα αεροπλάνα. Τα πλασµατάκια 
κρύφτηκαν, τα αεροπλάνα ήρθαν, πήραν νερό κι έφυγαν, τα ζωντανά βγήκαν από τις 
κρυψώνες τους κι αυτό το σκηνικό επαναλήφθηκε πολλές φορές εκείνη την µέρα µέχρι που 
έπεσε τα σούρουπο. 

Είχε βγει το φεγγάρι κι η φασαρία όλου του πρωινού έδινε την θέση της στην ησυχία της 
νύχτας. Φλόγες διακρίνονταν από µακριά κι ο ουρανός σε µια γωνία του ήταν πολύ 
σκοτεινός. Κανένα πλασµατάκι δεν είχε φύγει απ’ την ακτή. Όλα περίµεναν υποµονετικά, 
χωρίς κι αυτά τα ίδια να ξέρουν τι, κοιτώντας προς τα κει όπου είχαν εξαφανιστεί τα 
αεροπλάνα. Κάθονταν το ένα δίπλα στ’ άλλο σιωπηλά και στενοχωρηµένα. Όταν σκοτείνιασε 
ήρθαν κι οι κουκουβάγιες, οι φρύνοι, τα ποντικάκια κι άλλα πολλά πλάσµατα της νύχτας κι η 
παρέα µεγάλωσε, πάντα όµως µέσα στη σιωπή. 

Η ώρα είχε πια περάσει, οι φλόγες είχαν χαµηλώσει κι η παρέα περίµενε ακόµα. Τότε, σαν 
σµήνος εµφανίστηκαν τα πρώτα τσουρουφλισµένα πουλιά. Με τα φτερά καµένα στις άκρες 
και µε τη µαυρίλα του καπνού φανερή πάνω τους, τα πουλιά πλησίασαν στην ακτή. 
Κατέβηκαν, φανερά κουρασµένα και κάθισαν δίπλα στα πλάσµατα της παραλίας. Κανένα δεν 
µίλαγε. 

Πρώτη έσπασε την σιωπή µια σουσουράδα. Ήταν 
βουρκωµένη και διηγήθηκε σε όλους πως κάηκε η 
φωλιά της, πως έχασε τους νεοσσούς της. Τα ίδια έλεγε 
τώρα κι ένα χελιδόνι που πρόφτασε να σωθεί την 
τελευταία στιγµή, µα που τα µικρά του δεν στάθηκαν 
το ίδιο τυχερά. Ένα-ένα τα πουλιά του καµένου δάσους 
ξεδίπλωναν την ιστορία τους, η κάθε µια και πιο 
θλιβερή. Κι όταν συµπλήρωσαν όλα τις ιστορίες τους 
αναλογίστηκαν τα καµένα δέντρα, τα φυτά, αλλά και 
όλα τα άλλα ζώα, που δεν είχαν φτερά σαν τα πουλιά, 
και έτσι δεν πρόλαβαν να σωθούν από τις φλόγες. 

Εκείνη την νύχτα κανένα πλάσµα της παραλίας δεν 
κοιµήθηκε, κανένα πλάσµα του δάσους δεν κούρνιασε. 
Το χάραµα, πέταξαν όλα µαζί προς το δάσος, πάνω από 
τα αποκαϊδια, αναζητώντας κάποια ίχνη ζωής, 
ελπίζοντας. Μάταια όµως. Το καλοκαιριάτικο πρωινό 
ξηµέρωνε παντού όµορφο. Όµως, στο καµένο δάσος, 
όπου λιγοστά πουλιά πέταγαν αναζητώντας την ελπίδα, 
έµοιαζε σαν να ‘χε σταµατήσει για πάντα ο χρόνος. 
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4η ΟΜΑ∆Α   

2 . 9  ΛΟΓΟΤΕΧΝ ΙΑ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΑ  
Η φωτιά από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι και σήµερα είναι πολύ χρήσιµη για τον άνθρωπο. 

Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τη φωτιά. Εµείς διαβάσαµε κάποια από αυτά και τα 
παρουσιάσαµε στην τάξη. 

 
α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Η ΦΩΤΙΑ ΠΟΥ ∆Ε ΣΒΗΝΕΙ» 

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
 

Ο Καλλίνικος γεννήθηκε στη Συρία. Από µικρό παιδί ένοιωθε µια έλξη για τη φωτιά. 
Ήθελε να ενώσει τη φωτιά µε το νερό. Έτσι µια µέρα έβαλε φωτιά σ’ ένα σωρό χόρτα στο 
περιβόλι τους και έριξε νερό, αλλά τελικά έκαψε το περιβόλι µαζί µε το στάβλο. 

Όταν µεγάλωσε πήγε να δουλέψει σ’ ένα ναυπηγείο. Έµαθε πολύ γρήγορα τη δουλειά κι 
έγινε πολύ καλός µάστορας. 

Οι Άραβες κατέλαβαν την πόλη του, την Ηλιούπολη. Άρχισαν να µαζεύουν τους νέους 
από 16-20 χρόνων κι έτσι έπιασαν και τον Καλλίνικο. Τον πήραν µαζί µε τους άλλους και 
περνώντας την έρηµο τους πήγαν στα µέρη τους. 

Τον Καλλίνικο τον έβαλαν να βοηθάει έναν µάγειρα. Εκεί είδε για πρώτη φορά το αργό 
πετρέλαιο, που το χρησιµοποιούσαν για θέρµανση. Έγινε πολύ αγαπητός σε όλους κι έτσι του 
είχαν δώσει κι ένα µικρό δωµάτιο για να κάνει τα πειράµατά του. 

Μια µέρα ο µάγειρας του έδωσε ένα σακούλι που είχε µέσα διάφορα πράγµατα και µία 
περγαµηνή. Αυτή η περγαµηνή έγραφε µια συνταγή που είχε σχέση µε ένα εύφλεκτο υγρό, 
που αυτός που την είχε γράψει το είχε ονοµάσει «υγρό πυρ». 

Εκεί ο Καλλίνικος είχε γνωρίσει και µια κοπέλα, την Αρετή. Μετά από κάµποσο καιρό 
και αφού είχε αποκτήσει την εκτίµηση του αφέντη του, ο Καλλίνικος του ζήτησε να φύγει και 
να πάρει µαζί του και την Αρετή. Έτσι κι έγινε. 

Ο Καλλίνικος γύρισε πίσω στην Ηλιούπολη και παντρεύτηκε την Αρετή. Για κάµποσο 
χρόνο δούλεψε στο ναυπηγείο, το οποίο µάλιστα κάποια στιγµή έγινε δικό του. Οι Άραβες 
όµως, που κατείχαν ακόµη την πόλη ζητούσαν συνέχεια νέα πλοία χωρίς να πληρώνουν.  

Έτσι ο Καλλίνικος αναγκάστηκε να  φύγει από την Ηλιούπολη και να πάει στην Κύπρο. 
Εκεί έµαθε ότι η Κωνσταντινούπολη κινδύνευε από τους Άραβες κι αποφάσισε να τη σώσει 
µε το µυστικό του «υγρού πυρ». 

Πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και είπε στον Κωνσταντίνο για το υγρό πυρ. Αυτός 
αµέσως του έδωσε την άδεια να εφαρµόσει την εφεύρεσή του. 

Ο Καλλίνικος άρχισε να φτιάχνει καράβια µε ειδικά καζάνια και εκτοξευτήρες, οι οποίοι 
µπορούσαν να πετάξουν σε µεγάλη απόσταση το υγρό πυρ. 

Όταν οι Άραβες επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, οι βυζαντινοί τους έριξαν το υγρό 
πυρ. Οι Άραβες προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά ρίχνοντας νερό, αλλά αυτή φούντωνε 
περισσότερο µε αποτέλεσµα τα περισσότερα πλοία τους να καταστραφούν. 

Έτσι ο Καλλίνικος κατάφερε να σώσει την Πόλη από τους Άραβες.   
 

β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ» 
ΤΟΥ ΖΟΖΕΦ ΡΟΝΥ 

 
Στα πολύ παλιά χρόνια µια ανθρώπινη φυλή, οι Ουλχάµρ, φύγανε κυνηγηµένοι από τον 

τόπο τους. Σαν να µην έφτανε αυτό τους βρήκε κι άλλη συµφορά. Η φωτιά που µε ζήλο 
συντηρούσαν µέσα σε δυο µεγάλες κλούβες, επειδή δεν ήξεραν ακόµα να την ανάβουν, είχε 
σβήσει. 
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 Μετά από πολλές περιπέτειες εγκαταστάθηκαν σε άλλο µέρος κι ένας άντρας της φυλής, 
ο Ναώχ είπε ότι θα έκλεβε τη φωτιά και θα την έφερνε, µ’ ένα όρο όµως: Ο Φαούµ, ο 
αρχηγός της φυλής, θα του έδινε την ανιψιά του ,την Γκάµλα, για γυναίκα του. Όµως άλλος 
ένας άντρας, ο Άγκου, είπε ότι και αυτός θα έκανε το ίδιο. 

 Ξεκινήσανε λοιπόν και ο Ναώχ πήρε µαζί του άλλους δύο άντρες. Ο δρόµος ήταν 
δύσκολος, περνούσαν από βουνά και δάση µε άγρια θηρία. Νίκησαν όµως τη γκρίζα 
αρκούδα, ένα λιονταρογίγαντα και τους ανθρωποχάφτες. Απ’ αυτούς έκλεψαν τη φωτιά και 
τη µετέφεραν σε δυο κλούβες. Στο γυρισµό κατάφεραν να κάνουν συµµαχία µε τα τεράστια 
µαµούθ και αντιµετώπισαν δυσκολίες µε τους κόκκινους νάνους. Φτάνοντας κοντά στη φυλή 
τους αντιµετώπισαν τον Άγκου µε τα αδέρφια του που τους παραφύλαγαν για να τους πάρουν 
τη φωτιά.  

Ο Ναώχ όµως µαζί µε τα παλικάρια του κατάφερε να τους νικήσει και τους σκότωσε. 
Έφτασε λοιπόν νικητής παράδωσε τη φωτιά και ο αρχηγός τού έδωσε τη Γκάµλα για γυναίκα 
του.    

 
γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Ο ΦΟΥΡΦΟΥΛΗΣ Ο ΚΟΤΣΥΦΑΣ» 

ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ- ΣΑΡΑΝΤΗ 
 

Μια µέρα κάποια παιδιά είχαν ανάψει φωτιά στο δάσος για να ψήσουν να φάνε. 
Ώσπου να έρθει ο φίλος τους από το κυνήγι τα κάρβουνα ήταν έτοιµα. Ο φίλος τους, απ’ 

τα νεύρα του που δεν έπιασε τίποτα, κλώτσησε τα κάρβουνα. Έτσι πήρε φωτιά το δάσος και 
κάηκε. Κάποια ζώα που ζούσαν εκεί αποφάσισαν να το ξαναφυτέψουν. Έκαναν τρύπες στο 
χώµα, έβαζαν µέσα το σπόρο και µετά τις ξανάκλειναν. 

Έτσι το δάσος αναγεννήθηκε. 
 

δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ»ΤΟΥ LOUIS-
RENE NOUGIER 

 
      O άνθρωπος είναι ο µόνος απ’ όλα τα όντα πάνω στη γη, που έµαθε µετά από πολλά 
χρόνια από την εµφάνισή του να ελέγχει τη φωτιά. Στην αρχή τη φοβόταν αλλά αργότερα 
κατάφερε να την κάνει βοηθό του. Η φωτιά κρύβει µέσα της πολλή δύναµη. Τι θα γινόταν 
όµως αν δεν είχαµε τη φωτιά; Χιλιάδες µύθοι υπάρχουν για το πώς βρέθηκε η φωτιά στη γη. 
Την έφεραν, λένε, τα πουλιά από τον ουρανό, όπως το χελιδόνι, η κουκουβάγια, ο 
τρυποφράκτης κ.α.. Ίσως να ήρθε απ’ τα βάθη της γης µέσω των ηφαιστείων ή από κάποιο 
κεραυνό. Όµως όπως και να ήρθε, ο άνθρωπος κατάφερε να την αιχµαλωτίσει. Έµαθε σιγά- 
σιγά να την ανάβει και να την διατηρεί τρέφοντάς την µε ξερά χόρτα-ξύλα, περιττώµατα 
ζώων ακόµα και µε αποµεινάρια από κόκαλα. Στην αρχή ο άνθρωπος ζεσταινόταν, αµυνόταν 
και αργότερα άρχισε να ψήνει το κρέας και να µην το τρώει ωµό. Κατόπιν µε καυτές πέτρες 
κατάφερε να βράζει νερό. Έτσι φτάνει στην πρώτη λυχνία και αρχίζει να επινοεί όλο και 
περισσότερα πράγµατα µε τη φωτιά. Φτιάχνει εργαλεία, ψήνει κεραµικά και βράζοντας το 
νερό αρχίζει να βγάζει ατµό. Χρησιµοποιεί τη φωτιά σαν πηγή θερµότητας αλλά και στον 
πόλεµο. Ο άνθρωπος λοιπόν µπορεί να δαµάσει τη φωτιά όµως πρέπει και να τη φοβάται 
γιατί έχει µέσα της µια µαγεία και ένα µυστήριο!!!   
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2 . 1 0  ∆ΡΑΣΤΗΡ ΙΟΤΗΤΕΣ  Γ ΙΑ  ΟΛΕΣ  Τ ΙΣ  ΟΜΑ∆ΕΣ  

2.10.1 ΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΑΝ … ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΩΤΙΑ 
Κάθε οµάδα έφτιαξε µια δική της φανταστική ιστορία σχετικά µε το τι θα συνέβαινε, αν δεν 
υπήρχε φωτιά. 

1η ΟΜΑ∆Α 
Βρισκόµαστε σε µια πλατφόρµα εκτόξευσης πυραύλων. Όλα είναι έτοιµα για την 
εκτόξευση του πυραύλου. ∆ίνεται η εντολή εκτόξευσης. Τίποτε δεν συµβαίνει. Η 
φωτιά έχει εξαφανιστεί και οι επιστήµονες κοιτάζουν ο ένας τον άλλο σαστισµένοι. 
Μαθαίνουν ότι η φωτιά έχει εξαφανιστεί παντού στον κόσµο. Αρχίζουν να 
αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει φωτιά, δεν βρίσκουν όµως καµιά απάντηση. Σιγά-
σιγά καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να ζήσουν χωρίς φωτιά. Την  επόµενη µέρα η ζωή 
τους δεν κυλάει φυσιολογικά. Προσπαθούν να σκεφτούν κάποιο φαγητό που δεν 
χρειάζεται ψήσιµο. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν play station αλλά δεν µπορούν, 
επειδή δεν υπάρχει ρεύµα. Το εργοστάσιο που το παράγει είναι θερµοηλεκτρικό. Το 
βράδυ δεν έχουν φως και δεν µπορούν να βλέπουν. Κρυώνουν πολύ γιατί δεν 
υπάρχει θέρµανση. Αυτό γινόταν καθηµερινά για πολλούς µήνες. ∆υσκολεύονται 
πολύ να συνηθίσουν και είναι πολύ στενοχωρηµένοι. Σκέφτονται πως όσο καιρό 
είχαν τη φωτιά δεν την εκτιµούσαν, τώρα όµως καταλαβαίνουν την αξία της. 

Ένα βράδυ µε πολύ άσχηµο καιρό και δυνατή βροχή, εκεί που κάθονταν όλοι 
κοντά κοντά, επειδή κρύωναν πολύ, είδαν από τα παράθυρα µια µεγάλη λάµψη στο 
διπλανό δάσος. ∆εν πίστευαν στα µάτια τους! Είχε πέσει κεραυνός και είχε ανάψει 
µια µεγάλη φωτιά. Πήραν χαρτιά και µικρά ξύλα και έτρεξαν προς τα εκεί. 
Κατάφεραν να ανάψουν µια µικρή φωτιά και να ζεσταθούν.  

Σε λίγο καιρό όλα είχαν ξαναγίνει όπως πριν και όλοι ήταν ευχαριστηµένοι που 
είχαν καταφέρει να ξαναβρούν τη φωτιά.  

 
2η ΟΜΑ∆Α  

 
Κάποτε σ’ ένα αποµακρυσµένο χωριό οι κάτοικοι είχαν µεγάλη ανάγκη τη φωτιά 

γιατί δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύµα. Τη µέρα η φωτιά τους χρησίµευε σε πολλές 
δουλειές ενώ τη νύχτα τους φώτιζε και τους ζέσταινε.  

Μια µέρα όµως συνέβη κάτι τροµερό: ξαφνικά η φωτιά εξαφανίστηκε και οι 
άνθρωποι του χωριού έµειναν χωρίς τον καλύτερό τους φίλο. Τώρα πώς θα 
επιβίωναν; Τις πρώτες µέρες δεν κατάλαβαν ακριβώς τα προβλήµατα που θα 
αντιµετώπιζαν, επειδή έτρωγαν από το ψηµένο φαγητό που είχαν, αλλά µετά είδαν 
πόσο δύσκολα θα επιβίωναν τρώγοντας ωµό κρέας. Τη νύχτα το κρύο τους πάγωνε 
και τη µέρα δεν µπορούσαν να κάνουν πολλές από τις δουλειές τους, στις  οποίες 
χρειάζονταν φωτιά. ∆εν έψηναν ούτε σιδέρωναν. Τα παιδιά που πολλές φορές 
έπαιζαν µε τη φωτιά καίγοντας ξυλαράκια, τώρα δεν µπορούσαν να παίξουν αυτό το 
παιχνίδι. Ακόµα και στην εκκλησία δεν µπορούσες ν’ ανάψεις ένα κερί.  

Επειδή δεν µπορούσαν να τρώνε ωµό κρέας, έτρωγαν µόνο λαχανικά, όσπρια και 
φρούτα. 
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Μια µέρα όµως κάποιος που ήρθε από µια µακρινή πόλη τους έφερε ένα αναπτήρα 
κι έτσι κατάφεραν ν’ ανάψουν φωτιά και να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πρώτα. 

 
 

3η ΟΜΑ∆Α 
 

Μια µέρα στην οδό Αµερικής, καθώς η κ. Ειρήνη µαγείρευε, ο φούρνος 
απροειδοποίητα έσβησε, ενώ το φαγητό ήταν µισοψηµένο. Είχε γίνει διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Η κ. Ειρήνη βγήκε έξω για να δει αν και στην υπόλοιπη 
γειτονιά είχε συµβεί το ίδιο. Είδε λοιπόν όλους τους γείτονες να έχουν βγει στα 
µπαλκόνια και στις βεράντες των σπιτιών τους και ένα µουρµουρητό ακουγόταν 
παντού. Κάποιοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν στους άλλους πως µπορεί να συνέβηκε 
αυτό το γεγονός, ώσπου κάποιος είπε ότι η αιτία είναι µια σηµαντική βλάβη στο 
εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής που προµηθεύει µε ηλεκτρική ενέργεια την περιοχή 
τους. Μάθανε ακόµη πως η βλάβη αυτή µπορεί για αρκετό χρονικό διάστηµα να 
σταµατήσει την τροφοδότηση της περιοχής τους µε ηλεκτρική ενέργεια.  

Η κ. Ειρήνη δεν ήξερε τι να κάνει και προσπάθησε να βρει κάποιο τρόπο να 
τελειώσει το ψήσιµο του φαγητού, διότι έπρεπε να προσφέρει στην οικογένειά της το 
µεσηµεριανό γεύµα.  

Τελικά βρήκε τον τρόπο να ανάψει φωτιά. Πήγε στην κοντινή εξοχή και µάζεψε 
ξερά χόρτα και κλαδιά, πήρε και κάποιες σκληρές πέτρες και γύρισε στο σπίτι της. 
Προσπάθησε να ανάψει φωτιά όπως είχε µάθει στην κατασκήνωση όταν ήταν 
πρόσκοπος, όµως µάταια. Η φωτιά δεν έλεγε να ανάψει. Αν και έκανε πολλές 
προσπάθειες στο τέλος απογοητευµένη εγκατέλειψε, χωρίς να κατορθώσει να ανάψει 
φωτιά. Ήταν πολύ στενοχωρηµένη. 

Ξαφνικά όµως εκεί που είχε απογοητευθεί και νόµιζε πως δεν θα κατάφερνε να 
τελειώσει το φαγητό, το ρεύµα ξανάρθε και έτσι χαρούµενη µπόρεσε να ψήσει το 
φαγητό, ενώ σκεφτόταν πόσο χρήσιµη είναι για τους ανθρώπους η φωτιά. 

 
4η ΟΜΑ∆Α 

 
Πριν από πολλά χρόνια υπήρχε η φυλή Ουλχάµρ. Οι άνθρωποι της φυλής 

χρησιµοποιούσαν τη φωτιά για τις περισσότερες δουλειές τους. Τα σπίτια τους είχαν 
µορφή καλύβας. Στη µέση του χωριού είχαν συνέχεια αναµµένη µια µεγάλη φωτιά, 
που την πρόσεχαν σαν τα µάτια τους και µάλιστα είχαν φύλακες να την 
προστατεύουν, επειδή τους ήταν πολύ χρήσιµη. Τη χρησιµοποιούσαν στο φαγητό, για 
να ζεσταίνονται, να προφυλάσσονται από τους εχθρούς και για φωτισµό.  

∆εν µπορούσαν όµως να ανάψουν φωτιά κι αυτό ήταν το µεγάλο τους πρόβληµα. Η 
φωτιά δεν έπρεπε να σβήσει γιατί δεν µπορούσαν να την ξανανάψουν. 

Μια µέρα έπιασε µια ξαφνική µπόρα και η φωτιά έσβησε. Ο φύλακας ένιωθε 
υπεύθυνος, αλλά οι υπόλοιποι ήξεραν πως δεν έφταιγε αυτός. Στεναχωριόντουσαν 
και σκέφτονταν πως θα ζήσουν χωρίς φωτιά. 

Τα παιδιά και οι γυναίκες έκλαιγαν, επειδή κρύωναν και οι άντρες προσπαθούσαν 
να τους ηρεµήσουν. 
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Το πρωί οι άντρες βγήκαν για κυνήγι. Όταν γύρισαν αναγκάστηκαν να φάνε το 
κρέας ωµό µαζί µε τις οικογένειές τους και δυσκολεύτηκαν πολύ, αφού είχαν 
συνηθίσει να το τρώνε ψηµένο. 

Μόλις σκοτείνιαζε έπεφταν για ύπνο, επειδή δεν είχαν φωτισµό για να µπορέσουν 
να συζητήσουν ή να κάνουν άλλες δουλειές. 

Η κατάσταση αυτή κράτησε πολλούς µήνες, µέχρι που µια µέρα εκεί που ένα 
παιδάκι έπαιζε µε δυο πέτρες, κατάφερε να ανάψει φωτιά. Κατάλαβαν τότε ότι 
µπορούσαν ν’ ανάψουν τη φωτιά ξανά ακόµη και αν σβήσει. 

Όλοι ήταν πολύ χαρούµενοι και ευτυχισµένοι που η φωτιά ξαναγύρισε κοντά τους. 
Άναψαν τη µεγάλη φωτιά στη µέση του χωριού και χόρευαν γύρω της. 

 
5η ΟΜΑ∆Α 

 
Ήταν Παρασκευή βράδυ, το ρολόι σήµανε 8.00 και η Έρικα περίµενε µε 

ανυποµονησία τους συµµαθητές της και βέβαια τα δώρα τους. Τα παιδιά ήρθαν, η 
µητέρα τους είχε φτιάξει ορισµένες λιχουδιές και τα παιδιά έτρωγαν µε ευχαρίστηση. 
Το ρολόι σήµανε 9.00 και η Έρικα πήγε µε τις φίλες της να παίξουν και η µαµά της 
έµεινε στην κουζίνα να ετοιµάσει το φαγητό. 

Ξαφνικά όµως η φωτιά εξαφανίστηκε από το πετρογκάζ και η µητέρα πανικόβλητη 
έτρεξε έξω και είπε στην Έρικα πως δεν µπορούσε να της φτιάξει την κρέµα για την 
τούρτα. Η Έρικα στεναχωρηµένη άφησε την παρέα της και κλείστηκε στο δωµάτιό 
της κλαίγοντας. 

Η Έρικα δεν κατάφερε να σβήσει τα 7 κεράκια της κι όµως το ήθελε τόσο πολύ! 
 

6η ΟΜΑ∆Α 
 

Σε µια µακρινή χώρα ήταν ένας επιχειρηµατίας που γιόρταζε τα τριακοστά 
γενέθλια της ανύπαντρης κόρης του. Είχε καλέσει σχεδόν όλο τον κόσµο της 
περιοχής, τους καλύτερους µάγειρους και είχε διαλέξει τα καλύτερα φαγητά, για να 
ικανοποιήσει τους καλεσµένους του. Αλλά για κακή τους τύχη την ώρα που έβαζαν 
τα φαγητά στους φούρνους για να ψηθούν εκείνοι έσβησαν και δηµιουργήθηκε ένας 
πανικός. Οι µάγειροι δεν ήξεραν τι να κάνουν. ∆εν τολµούσαν να το ανακοινώσουν 
στον επιχειρηµατία, διότι δεν ήξεραν πώς θα αντιδράσει. 

Πέρασε µια ώρα, πέρασαν δυο, πέρασαν τρεις και οι καλεσµένοι του κ. Μπερν 
άρχισαν να αντιδρούν, διότι πείνασαν. Ο κ. Μπερν έστειλε τότε το σύµβουλό του να 
ρωτήσει γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στο σερβίρισµα των καλεσµένων του. 
Μπαίνοντας στην κουζίνα εκείνος συνάντησε τον αρχιµάγειρα και τους βοηθούς του 
σε κατάσταση πανικού. Τους ρώτησε τι συµβαίνει και έµαθε τα άσχηµα νέα. «Εδώ και 
τρεις ώρες οι φούρνοι έχουν σβήσει και τα φαγητά έχουν µείνει άψητα.» Ο 
σύµβουλος τα έχασε, δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά πήρε την απόφαση να 
ανακοινώσει το δυσάρεστο νέο στον κ. Μπερν, που µόλις το άκουσε εκνευρίστηκε 
τόσο πολύ, που άρχισε να ξεφωνίζει και να τα βάζει µε όλους. «Ποπό! Τι πράγµατα 
είναι αυτά! Θα γίνουµε ρεζίλι! Να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να τιµωρηθούν!» Ο κ. 
Μπερν απογοητεύθηκε, δεν ήξερε τι να κάνει. Η φωτιά δεν άναβε.  
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Κάποιος είπε πως έφτασε ένα fax που έλεγε πως η φωτιά είχε εξαφανιστεί σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Όλοι οι προσκεκληµένοι ένιωσαν απογοήτευση. Ξαφνικά 
ακούστηκε ένα δυνατό µπουµ, όλοι µείνανε άφωνοι. Βγήκαν έξω να δουν τι συµβαίνει. 
Και τι να δουν! Η φωτιά είχε επανεµφανιστεί! Όλοι έβγαλαν έναν ήχο ανακούφισης 
και κατάλαβαν πόσο άσχηµη θα ήταν  η ζωή χωρίς τη φωτιά.  
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2.10.2 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 
Κάθε οµάδα έφτιαξε ένα παραµύθι, που είχε σχέση µε τη φωτιά. 
 

1η ΟΜΑ∆Α 
 

ΦΩΤΙΛΟΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΚΡΥΟΣ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό σε µια πράσινη χώρα ζούσε ένας µικρός δράκος που τον 
έλεγαν Φωτίλο. Απέναντι από την πράσινη χώρα ήταν η παγωµένη χώρα. Εκεί ζούσε 
ένας άσχηµος χιονάνθρωπος που τον έλεγαν Χιονόκρυο. 

Ο Φωτίλος είχε πολλούς φίλους στην πράσινη χώρα, αλλά οι πιο αγαπηµένοι του 
ήταν ένας παπαγάλος, µια ζέβρα κι ένα λιοντάρι  που τους αγαπούσε πολύ, τους 
βοηθούσε κι έπαιζε µαζί τους. 

Ο Χιονόκρυος είχε κι αυτός φίλους: ένα φαλαινοκαρχαρία, µια λυσσασµένη φώκια 
και µια αρσενική κουκουβάγια. 

Ο Χιονόκρυος ζήλευε πολύ το Φωτίλο και γι’ αυτό µια µέρα µπήκε κρυφά στην 
πράσινη χώρα κι αιχµαλώτισε τους φίλους του Φωτίλου, τους πήγε στην χώρα του, 
όπου τους πάγωσε µέσα στη σπηλιά του.  

Μόλις έµαθε ο Φωτίλος τι έπαθαν οι φίλοι του, αποφάσισε να πάει στην παγωµένη 
χώρα, για να τους ελευθερώσει. Ένα βράδυ λοιπόν κατάφερε να µπει κρυφά στην 
παγωµένη χώρα και να φτάσει στη σπηλιά του Χιονόκρυου. Μόλις κατάλαβε πως ο 
Χιονόκρυος έλειπε, µπήκε µέσα µε προσοχή και βρήκε τους φίλους του παγωµένους 
στο βάθος της σπηλιάς. Έβγαλε τότε φωτιά από το στόµα του κι έλιωσε τους πάγους 
που κρατούσαν φυλακισµένους τους φίλους του. Όλοι µαζί βγήκαν από τη σπηλιά κι 
άρχισαν να τρέχουν προς τα σύνορα της χώρας τους. 

Ξαφνικά όµως είδαν να έρχεται από µακριά ο Χιονόκρυος µε τους φίλους του 
πάνω στα έλκηθρά τους. Άρχισαν να τρέχουν γρηγορότερα και κόντευαν να φτάσουν 
στα σύνορα µε τη χώρα τους. Ξαφνικά όµως έφτασαν σ’ ένα αδιέξοδο από πάγο. Οι 
κακοί ήταν πολύ κοντά. Ο Φωτίλος τότε βγάζοντας φωτιά από το στόµα του άνοιξε 
µια τρύπα στον τοίχο από πάγο που τους χωρούσε ίσα-ίσα.  

Τη στιγµή που περνούσε και ο τελευταίος έφτασε στην τρύπα κι ο Χιονόκρυος. 
Προσπάθησε να περάσει κι αυτός αλλά επειδή ήταν χοντρός σφήνωσε στην τρύπα. 
Οι φίλοι του τον έσπρωχναν για να περάσει αλλά έτσι σφήνωσε περισσότερο. 

Έτσι ο Φωτίλος µε τους φίλους του κατάφεραν να περάσουν στην πράσινη χώρα 
και έζησαν αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα.  

 
2η ΟΜΑ∆Α 

 
Η ΑΠΕΙΛΗ 

 
Μια ερευνητική οµάδα έχει ξεκινήσει από τη γη για να εξερευνήσει την επιφάνεια 

του Ερµή. 
- Απόλλων 50 προς βάση…, Απόλλων 50 προς βάση, Έχουµε φτάσει σε υψηλό 

επίπεδο πίεσης. Έχουµε µαζέψει αρκετά πετρώµατα. Με λαµβάνεις; 
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- Ναι, Απόλλων 50 σε λαµβάνω. ∆εν πρέπει να επιστρέψεις ακόµα, πρέπει να 
µείνετε εκεί για λίγο ακόµα. 
- Καλά, καλά. Κάνει πολύ ζέστη… Θεέ µου! SOS!! SOS!! 
- Aπόλλων 50 τι συµβαίνει; Με λαµβάνεις;…… Τους χάσαµε. 

  Ξαφνικά το ραντάρ από τον επίγειο σταθµό εντοπίζει ένα γιγάντιο    αντικείµενο 
- Μάλλον αυτό ευθύνεται για όσα συµβαίνουν, λέει ο αρχηγός. Στείλτε 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα για να έχουµε εικόνα. 
  Η οθόνη έδειξε ένα τεράστιο βράχο στην αρχή. Σιγά σιγά όµως άρχισε να 

σχηµατίζεται ένα τέρας από φωτιά. 
- Μπζζ… µπαρρ… ακούστηκε από τα ηχεία. 
- Τι είπε; 
- Θα το ρυθµίσω για να ακούσουµε τι λέει. 
- Ετοιµάζουµε εισβολή µπζζ… θα κάψουµε τον πλανήτη σας µπζζ… είπε το τέρας. 
- Χριστέ µου! 
  Ξαφνικά ένας φοβερός θόρυβος κάνει το έδαφος να ραγίσει. Όλα εξαφανίζονται. 

Το τέλος του πλανήτη  γη… 
 

Τέλος παιχνιδιού! Το ηλεκτρονικό µου παιχνίδι είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο!  
  

3η ΟΜΑ∆Α 
 

Η ΠΙΠΙΤΣΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΠΙΝΟΣ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό σε µια µακρινή χώρα που την έλεγαν Γλυκοχώρα, ζούσε 
ένα παράξενο πλάσµα, µοναδικό στο είδος του, που το έλεγαν Πιπίτσα. 

Η Πιπίτσα είχε κεφάλι δράκου και σώµα γαϊδάρου. Ζούσε στο δάσος και φοβόταν 
πολύ τους ανθρώπους, γιατί συχνά την κυνηγούσαν και µόλις τους έβλεπε  τους 
πετούσε φωτιές. 

Μια µέρα πήγε στο ποτάµι να πιει νερό. Ξαφνικά είδε να την πλησιάζει ένα 
παρόµοιο πλάσµα αλλά όχι ακριβώς ίδιο µε αυτήν. Είχε κι αυτό κεφάλι δράκου αλλά 
σώµα ταύρου. Στην αρχή φοβήθηκε κι ετοιµάστηκε να φύγει. Κατάλαβε όµως πως 
δεν ήθελε να της κάνει κακό και αποφάσισε να µείνει. Ρώτησε το όνοµά του και της 
είπε πως τον έλεγαν Πιπίνο. 

∆εν άργησαν να γίνουν φίλοι ο Πιπίνος και η Πιπίτσα. Πήγαιναν παντού µαζί. Η 
Πιπίτσα, τώρα που είχε βρει έναν φίλο, σταµάτησε να πετάει φωτιές στους 
ανθρώπους και µάλιστα άρχισε να τους πλησιάζει και να τους βοηθάει στις δουλειές. 

Κάποτε όµως ήρθαν κακοί άνθρωποι στη Γλυκοχώρα και ήθελαν να την 
κατακτήσουν. Είχαν κάτι τροµερά όπλα που έβγαζαν φωτιές κι έκαιγαν τα πάντα. 

Η Γλυκοχώρα δεν είχε στρατό να αντιµετωπίσει τους εχθρούς. Οι µόνοι που 
µπορούσαν να τους βοηθήσουν ήταν τα δυο παράξενα πλάσµατα, ο Πιπίνος και η 
Πιπίνα. Έτσι, ο βασιλιάς τους κάλεσε στο παλάτι και τους παρακάλεσε να τους 
βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν τους εχθρούς επειδή είχαν τροµερές δυνάµεις. Οι δυο 
φίλοι δέχτηκαν µε χαρά. 



 62  

Η µάχη έγινε κοντά στο δάσος. Η Πιπίνα και ο Πιπίνος κατάφεραν µε τις 
τεράστιες φωτιές που έβγαζαν από τα στόµατά τους να νικήσουν τους εχθρούς και 
να τους αναγκάσουν να φύγουν από τη χώρα τους. ∆υστυχώς όµως ο Πιπίνος 
τραυµατίστηκε βαριά στη µάχη. 

Εντωµεταξύ  στο δάσος από τις πολλές φωτιές εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Η Πιπίνα 
µαζί µε τους ανθρώπους κουβαλούσαν νερό από το ποτάµι και κατάφεραν ευτυχώς 
να τη σβήσουν πριν κάψει όλο το δάσος. 

Ο Πιπίνος την άλλη µέρα ξεψύχησε. Η Πιπίνα έκλαψε πολύ. Είχε χάσει τον 
καλύτερό της φίλο. 

Σιγά σιγά άρχισε να γίνεται όπως πριν. Άρχισε να αποφεύγει τους ανθρώπους και 
να τους πετάει φωτιές.  

Ένιωθε απέραντη µοναξιά… 
 

4η ΟΜΑ∆Α 
 

ΤΑ ΖΩΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό σε µια µακρινή χώρα υπήρχε ένα πολύ µεγάλο δάσος. Στο 
δάσος αυτό υπήρχαν πολλά ψηλά δέντρα και πολλά είδη ζώων. 

Μια βροχερή µέρα τα ζώα του δάσους ήταν µαζεµένα στις φωλιές τους. Αστραπές 
και βροντές έσκιζαν τον ουρανό και η βροχή όλο και δυνάµωνε. Ξαφνικά ακούστηκε 
ένας πολύ δυνατός θόρυβος και τα ζωάκια φοβήθηκαν τόσο που έτρεξαν στο σπίτι 
του ελέφαντα για να προστατευτούν.  

Τα ζωάκια συζητούσαν για το τι µπορούσαν να κάνουν για να περάσει η ώρα και να 
ξεχάσουν τον φόβο τους.   
- Θέλετε να παίξουµε; είπε ο ελέφαντας. 
- Ναι, ναι, είπαν µε µια φωνή όλα τα ζώα και άρχισαν να προτείνουν διάφορα 
παιχνίδια. 
- Κρυφτό, είπε το λαγουδάκι.  
- Κυνηγητό, λέει η ακρίδα. 
- Καλύτερα να παίξουµε σκοτεινό δωµάτιο, λέει η κουκουβάγια και τα υπόλοιπα ζώα 
συµφώνησαν. 

Η βροχή συνεχιζόταν και τα ζώα συνέχιζαν να παίζουν το παιχνίδι τους.  
Ξαφνικά είδαν έξω από το παράθυρο ένα παράξενο φως. Βγήκαν όλα έξω να δουν 

τι συµβαίνει. Ο ελέφαντας που ήταν πιο ψηλός κι έβλεπε µακρύτερα φώναξε: 
- Φωτιά! Φωτιά! Τρέξτε να σώσουµε το δάσος µας! 

Για καλή τους τύχη εκεί κοντά υπήρχε µια λίµνη. Ο ελέφαντας έτρεχε και µε την 
προβοσκίδα του ρουφούσε νερό από τη λίµνη και  το έριχνε στη φωτιά. Ο πελεκάνος 
γέµιζε νερό τον πρόλοβό του και το έριχνε από ψηλά στη φωτιά. Τα άλλα πουλιά 
χτυπούσαν µε τις φτερούγες τους τις µικρότερες φωτιές. Οι πίθηκοι κρατώντας στο 
ένα τους χέρι άδειες, µεγάλες καρύδες, τις γέµιζαν νερό και µετά ανεβαίνοντας στα 
δέντρα τις άδειαζαν από ψηλά στη φωτιά. 
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Όλα τα ζώα προσπαθούσαν όπως µπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά γιατί ήξεραν 
πως αν το δάσος καιγόταν θα έχαναν όχι µόνο τα σπίτια τους αλλά και τη ζωή τους 
αφού δε θα έβρισκαν πια τίποτε να φάνε. 

Μετά από πολλές ώρες τα ζώα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και στο τέλος 
κατάφεραν να τη σβήσουν. 

Αν και κουρασµένα ήταν πολύ ικανοποιηµένα που τα κατάφεραν  κι έτσι 
αποφάσισαν να ονοµαστούν: «ζώα - πυροσβέστες». 

5η ΟΜΑ∆Α 
 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν σ’ ένα δάσος πολλά ζώα. Ανάµεσα σ’ αυτά ήταν και 

πολλά σπουργιτάκια. Όλα ήταν ευτυχισµένα. Πήγαιναν βόλτες µέσα στο καταπράσινο 
δάσος, τραγουδούσαν και χόρευαν. 

Όµως µια µέρα ο οδηγός ενός αυτοκινήτου που περνούσε δίπλα από το δάσος, 
πέταξε έξω από το παράθυρό του ένα αναµµένο τσιγάρο. Μετά από λίγο οι φλόγες 
άρχισαν σιγά – σιγά να καίνε το δάσος.  

Η φωτιά πλησίαζε προς την περιοχή που ζούσαν τα σπουργίτια. Πρώτος την 
κατάλαβε από την µυρουδιά του καπνού ο Σπιρτούλης, ένα από τα σπουργιτάκια. 
Αµέσως έτρεξε να ειδοποιήσει και τα άλλα ζώα να φύγουν αµέσως από την περιοχή 
αυτή για να σωθούν.  

Όλα τα ζώα του δάσους άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα, για να γλιτώσουν τη 
ζωή τους και να µην γίνουν κάρβουνο. Στη µέση του δάσους υπήρχε ένα πλατύ 
ποτάµι. Τα ζώα κατάφεραν να περάσουν απέναντι και από εκεί παρακολουθούσαν 
λυπηµένα τα σπίτια τους να καίγονται. 

Η φωτιά τελικά δεν πέρασε το ποτάµι και σταµάτησε. Είχε κάψει όµως τι µισό 
δάσος και µαζί και τα σπίτια των ζώων. Τα ζώα αποφάσισαν πως δεν µπορούσαν πια 
να µείνουν εκεί και έτσι πήγαν όλα σ’ ένα άλλο δάσος πιο µεγάλο και πράσινο για να 
συνεχίσουν τη ζωή τους. 
Έτσι µετά από λίγο καιρό ήταν πάλι χαρούµενα και ευτυχισµένα όπως πριν. 

 
6η ΟΜΑ∆Α 

 
Η Υ∆ΡΩ ΚΑΙ Η ΠΥΡΩ 

 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν σε µια µακρινή χώρα δυο µάγισσες: η Υδρώ και η 

Πυρώ. Η Υδρώ ήταν η µάγισσα του νερού και η Πυρώ η µάγισσα της φωτιάς. Οι δυο 
µάγισσες είχαν µεγάλο ανταγωνισµό µεταξύτους.  Όταν οι άνθρωποι δεν υπάκουαν σ’ 
αυτά που τους έλεγε η Πυρώ τότε αυτή τους εκδικούνταν καίγοντας τα σπίτια και τη 
σοδειά τους. Αντίθετα η Υδρώ  ήταν πολύ καλή µε τους ανθρώπους και τους 
βοηθούσε  δίνοντάς τους νερό, ποτίζοντας τα φυτά τους και σβήνοντας τις φωτιές 
που άναβε η Πυρώ. 
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Όµως παρά την καλοσύνη της Υδρώς οι άνθρωποι αγαπούσαν το ίδιο και τις δύο 
και η µάγισσα του νερού δεν µπορούσε να το καταλάβει. Μια µέρα λοιπόν κάλεσε 
στον πύργο της τον αρχηγό των ανθρώπων και τον ρώτησε γιατί αγαπούν και την 
Πυρώ αφού τους κάνει τόσες καταστροφές. 

Ο αρχηγός της απάντησε ότι η Πυρώ δεν κάνει µόνο καταστροφές αλλά και τους 
βοηθάει να ψήνουν το φαγητό τους και να µην το τρώνε ωµό, τους ζεσταίνει, τους 
βοηθά να φτιάχνουν τα εργαλεία τους και τόσα άλλα. 

Η Υδρώ κατάλαβε ότι και η Πυρώ πρόσφερε καλά στους ανθρώπους και ήταν 
χρήσιµη σ’ αυτούς κι έτσι δεν παραπονέθηκε ξανά. 

2.10.3 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 
Κάθε οµάδα έφτιαξε µια ζωγραφιά που είχε σχέση µε την πτυχή του θέµατος την οποία είχε 
αναλάβει. Tα έργα των οµάδων έγιναν σε χαρτί κάνσον 1Χ1 µ. 
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1η ΟΜΑ∆Α 
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2η ΟΜΑ∆Α 
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3η ΟΜΑ∆Α 
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4η ΟΜΑ∆Α 
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5η ΟΜΑ∆Α 
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6η ΟΜΑ∆Α 

 


