
PROJECT 
YoungForestProtection 

ΣΚΗΝΗ1 (Studio, PowerPoint δείχνει καταπράσινο ωραίο δάσος) 

Παρουσιαστής: Στη συνέχεια του δελτίου μας θα σας παρουσιάσουμε μία καινοτόμα τεχνολογία 

που πρόκειται να υιοθετήσει ο Δήμος μας για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της 

τελευταίας αποτυχημένης αναδάσωσης. 

Μαζί μας σήμερα στο studio, ο κ. Μπαλίδης και η κ. Γκαγκά, εκπρόσωποι της ερευνητικής ομάδας 

RoboTrainers  

Μπαλίδης: καλησπέρα σας 

Λία: καλησπέρα σας 

Παρουσιαστής: ο κ. Τηγανούριας, Δασολόγος  

Δασολόγος: καλησπέρα και από μένα 

Παρουσιαστής: και o κ. Φωτεινιάς Κτηνίατρος 

Κτηνίατρος: καλησπέρα σας 

Παρουσιαστής: Πριν αρχίσουμε όμως ας θυμηθούμε το χρονικό της καταστροφής 

ΣΚΗΝΗ2 (PPT: Video με πυρκαγιά) 

Δημοσιογράφος: Πείτε μας τι έγινε 

Κάτοικος: Η φωτιά ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι. Επεκτάθηκε γρήγορα. Ήρθε η πυροσβεστική και 

μας είπε να εκκενώσουμε τα σπίτια μας. Η καταστροφή ήταν τεράστια. Κάηκαν σπίτια. Ζώα 

εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο.  Ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει στη ζωή μου.  

ΣΚΗΝΗ3 (Studio, PPT καμένος τόπος, καμένα αυτοκίνητα από Ηλεία) 

Παρουσιαστής: κ. Τηγανούρια. Πείτε μας για τις δασικές πυρκαγιές. 

Δασολόγος: Η φωτιά για το δάσος είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το δάσος χρειάζεται τη φωτιά για 

να αναγεννηθεί. Αν η φωτιά εμφανίζεται σε ένα δάσος κάθε 100  περίπου χρόνια τότε βοηθά στο 

καθαρισμό των ξερών υλικών και στην  απομάκρυνση των γερασμένων δέντρων. Η κουκουνάρα 

περιμένει την φωτιά για να εκτινάξει τον σπόρο που κρύβει μέσα της. 

Παρουσιαστής : Ενδιαφέρον, ας συνεχίσουμε όμως με το χρονικό μας 

ΣΚΗΝΗ4 (PPT ίσως η φυσική διαδικασία αναγέννησης, αναδάσωση) 

Δημοσιογράφος: κ. Δήμαρχε, τι ακριβώς γίνεται εδώ σήμερα 



Δήμαρχος: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Αναδασώνουμε συμβολικά 200 στρέμματα 

γης. Μας βοηθούν  όλοι οι ενεργοί πολίτες. Φυτεύουμε 10.000 δενδρύλλια.  

ΣΚΗΝΗ 5 

(PPT ξερός τόπος  κατσίκες να τρώνε) 

Παρουσιαστής: Δυστυχώς όμως η αισιόδοξη προοπτική της αναγέννησης του δάσους δεν κράτησε 

για πολύ.  

Δημοσιογράφος: κ. Δήμαρχε. Τι έγινε; Ποιος ευθύνεται για αυτή την καταστροφή; 

Δήμαρχος: Καταστροφή. Ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν έχει μείνει ούτε ένα δενδρύλλιο. ‘Ολες 

οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα κατσίκια έκαναν την καταστροφή.  

Δημοσιογράφος: Σας κατηγορούν ότι οι κατσίκες σας έφαγαν όλα τα μικρά δεντράκια της 

αναδάσωσης. Δεν ξέρατε ότι απαγορεύεται η βόσκηση σε αναδασωμένες περιοχές; 

Κτηνοτρόφος1 (Μανώλης): Φυσικά και το ξέρω κοπέλα μου. Δεν ήταν τα δικά μου κατσίκια. Εγώ 

πάω με τους νόμους. 

Δημοσιογράφος: Ο κ. Μανώλης λέει ότι τα δικά του κατσίκια δεν έχουν καμία σχέση με την 

καταστροφή της αναδασωμένης περιοχής. Οπότε μάλλον τα δικά σας κατσίκια έκαναν την ζημιά. 

Κτηνοτρόφος2:  Ο Μανώλης είναι ψεύτης. Δεν μπορεί να αποδείξει τίποτε. Τα δικά του κατσίκια 

φάγανε τα δέντρα. 

ΣΚΗΝΗ 6 

(Studio συζήτηση για την καινοτόμα Ιδέα) 

Παρουσιαστής: Μάλιστα. Πείτε μας κ. Τηγανούρια τη συνέχεια. 

Δασολόγος: Μετά από αυτή την αποτυχημένη αναδάσωση θέλαμε να προχωρήσουμε σε νέα. 

Έπρεπε όμως να διασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά τα νέα δέντρα δεν θα γίνουν τροφή για τα 

κατσίκια. Έτσι καταλήξαμε στους RoboTrainers. 

Παρουσιαστής: Πείτε μας κ. Μπαλίδη περί τίνος πρόκειται; 

Μπαλίδης: Η ερευνητική μας ομάδα πρότεινε τη λύση YoungForestProtection. Ένα πλέγμα 

πομποδεκτών που εκμεταλλεύονται την υπάρχουσα υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση των 

αιγοπροβάτων  για να εντοπίσουν επακριβώς ποιο ζώο βρισκόταν στην περιοχή τη  συγκεκριμένη 

στιγμή. 

Πιστεύουμε ότι οι κτηνοτρόφοι αν γνωρίζουν ότι σίγουρα θα εντοπιστούν, θα είναι πιο 

προσεκτικοί στο που οδηγούν τα κοπάδια τους για βόσκηση. 

Δασολόγος: η απαγόρευση για βόσκηση σε αναδασωμένες περιοχές υπάρχει και επιβάλλει 

αυστηρές ποινές. Είναι δύσκολο όμως να εφαρμοστεί γιατί δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τους 

ενόχους. Στη χώρα μας υπάρχουν  12.000.000 αιγοπρόβατα και είναι μεγάλη απειλή για το νέο 

δάσος 



Παρουσιαστής: κ. Φωτεινιά πείτε μας για την ηλεκτρονική σήμανση 

Κτηνίατρος: Στη χώρα μας όλοι οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων είναι υποχρεωμένοι από το 2010 να 
έχουν ηλεκτρονική σήμανση στα ζώα τους. 
Δηλαδή είτε ένα ηλεκτρονικό βώλο που τοποθετείται στο στομάχι του ζώου ή ένα ηλεκτρονικό ενώτιο που 
τοποθετείται στο δεξί αυτί του ζώου που περιέχουν στην μνήμη τους τον κωδικό αριθμό του ζώου. 

(… επίδειξη) 
Η λειτουργία τους βασίζεται στην τεχνολογία RFID (ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Όταν 
βρεθούν μέσα στην εμβέλεια ενός αναγνώστη, ενεργοποιούνται και στέλνουν με ραδιοκύματα την 
πληροφορία που περιέχουν (τον κωδικό αριθμό δηλαδή του ζώου) την οποία και διαβάζει ο 
αναγνώστης. 
 Οι ηλεκτρονικοί βώλοι ή τα ενώτια είναι παθητικοί πομποδέκτες. Δεν έχουν δηλαδή μπαταρία και 
ενεργοποιούνται μόνο από τους αναγνώστες.  
 
Μπαλίδης: Γνωρίζουμε την τεχνολογία αυτή άλλωστε από τις πολλές εφαρμογές που έχει στην 

καθημερινή μας ζωή, αντικλεπτικά συστήματα, πληρωμή διοδίων, διαβατήρια, κάρτες εισόδου 

στα ξενοδοχεία, εφοδιαστική αλυσίδα.  

Παρουσιαστής: Λένε ότι κάποια στιγμή και οι άνθρωποι θα φέρουμε τέτοια σήμανση, αλλά αυτό 

είναι μια άλλη συζήτηση. Λία, μου επιτρέπετε να σας λέω Λία,  περιγράψτε μας, πως ακριβώς θα 

χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία RFID στο σύστημα YoungForestProtection. 

Λία: Το σύστημα YoungForestProtection συνίσταται στην τοποθέτηση περιμετρικά της 
αναδασωμένης περιοχής τέτοιων αναγνωστών. Οι αναγνώστες θα λειτουργούν με φωτοβολταϊκά 
για συνεχή και δωρεάν παροχή ενέργειας. Αν κάποια αιγοπρόβατα που φέρουν ηλεκτρονική 
σήμανση περάσουν στην αναδασωμένη περιοχή ο πλησιέστερος σε αυτά αναγνώστης θα διαβάσει 
τον κωδικό του ζώου και θα τον καταγράψει στην μνήμη του. Έτσι θα εντοπιστεί ο κτηνοτρόφος-
παραβάτης. 
 

Παρουσιαστής: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Και πως κάνατε γνωστή αυτή την ιδέα σας 

στους αρμόδιους φορείς; 

Λία:  κάναμε μία παρουσίαση στον προϊστάμενο της Δασικής υπηρεσίας. Επίσης για να 

ευαισθητοποιήσουμε και τους μαθητές (τη νέα γενιά) παρουσιάσαμε το Project μας σε μαθητές 

του 1ου και 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής. 

Παρουσιαστής: και το κόστος αυτής της λύσης; 

Λία: σίγουρα το κόστος δεν είναι αμελητέο αλλά  εκατομμύρια ευρώ σπαταλούνται σε 

αναδασώσεις που δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Επίσης σκεφτείτε το κόστος των υλικών, 

ψυχικών, κοινωνικών, τουριστικών ζημιών που θα έχουμε αν δεν ξανά υπάρξει δάσος στην 

περιοχή.  Το δάσος είναι ζωή και πρέπει να φροντίσουμε πάση θυσία να ξαναδημιουργηθεί. 

Παρουσιαστής: Σας ευχαριστώ θερμά όλους και καλή επιτυχία στο έργο σας. 

 

  


