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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στις μέρες μας σε όλους μας γίνεται λιγότερο ή περισσότερο κατανοητό, η μεγάλη καταστροφή που συντελείται από τον άνθρωπο στο περιβάλλον. Το κόστος που “πληρώνει” το
περιβάλλον για το σύγχρονο τρόπο ζωής με τις απεριόριστες ανέσεις, την πολυτέλεια και τον
άκρατο καταναλωτισμό, και μάλιστα για ένα μόνο κομμάτι του ανθρώπινου πληθυσμού, είναι
μεγάλο. Οι πληγές που έχουν ανοίξει στο κορμί του πλανήτη μας είναι βαθιές και αμφίβολο
αν κάποτε θα κλείσουν.
Επιτακτική ανάγκη πλέον για το μέλλον αποτελεί η εφαρμογή μιας αειφόρου ανάπτυξης,
μιας ανάπτυξης δηλαδή που θα ικανοπο ιεί τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου χωρίς να
στερεί από τις επόμενες γενιές το δικαίωμα αυτό.
Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί και η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της χώρας μας. Τα Προγράμματά τους, στην πλειοψηφία τους, στοχεύουν στην
ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των αυριανών πολιτών με σκοπό την αλλαγή στάσεων ζωής,
ώστε να ανακοπεί η ολισθηρή αυτή πορεία προς την ολοκληρωτική καταστροφή του περιβάλλοντος και τελικά του ίδιου του ανθρώπου.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, που λειτουργεί από το 1999, έχει
δεχθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης αυτής, περίπου 17.000 μαθητές στους οποίους οι
εκπαιδευτικοί του Κέντρου προσπάθησαν, άλλες φορές με μεγαλύτερη επιτυχία άλλες όχι, να
μεταδώσουν κάποιες από τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να έχει ο αυριανός πολίτης ώστε
να συνειδητοποιήσει την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το περιβάλλον και να
αναλάβει ενεργό δράση για την προστασία του.
Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών εκείνων που ευαισθητοποιημένοι οι ίδιοι πάνω σε θέματα περιβάλλοντος,
προσπαθούν μέσα από τη λειτουργία των Περιβαλλοντικών Ομάδων των σχολείων τους, να
μεταλαμπαδεύσουν τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τους αυτές στους μαθητές τους. Στους
εκπαιδευτικούς εκείνους που ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες αναλαμβάνουν, εκτός από
την τυπική κάλυψη μιας ύλης, την ουσιαστική εκπαίδευση ενός υπεύθυνου αυριανού πολίτη
της χώρας.
Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης
Βιολόγος, Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε Μακρινίτσας
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Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουριστικές διαδρομές στη φύση και στην
παράδοση ενός Πηλιορείτικου χωριού» (για συντομία Τ∆), είναι ένα από τα προγράμματα του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, το οποίο σχεδιάστηκε από την πρώτη
Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. και υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του από την ίδρυσή του
το 1999. Η Παιδαγωγική Ομάδα, που πρώτη σχεδίασε και άρχισε να υλοποιεί το παραπάνω
Πρόγραμμα αποτελούνταν από τους εκπαιδευτικούς:
1. Παπαϊωάννου Άγγελο, γεωπόνο
2. Οικονομίδη ∆ημήτρη, φυσιογνώστη
3. Παπαδοπούλου Σοφία, φιλόλογο
4. Καπλάνη Ξενοφώντα, φυσικό και
5. Καραδήμα Κωνσταντίνο, δάσκαλο

Κριτήρια επιλογής του θέματος









Ως κριτήρια επιλογής του θέματος αυτού αποτέλεσαν:
Ο τουρισμός στο Πήλιο συμβάλλει θετικά στην τοπική οικονομία.
Το περιβάλλον του Πηλίου διαθέτει ποικιλομορφία φυσικών τοπίων.
Στα χωριά του διατηρούνται αξιοπρόσεκτα στοιχεία της παράδοσης και ιδιαίτερα της λαϊκής αρχιτεκτονικής που προστατεύεται.
Οι επισκέπτες –Έλληνες και ξένοι– στην πλειοψηφία τους προσελκύονται από τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον του Πηλίου.
Στο Πήλιο, ειδικότερα στην Α΄ ζώνη που ανήκουν οι οικισμοί με ιδιαίτερα στοιχεία παράδοσης και τουριστικής προβολής, όπως η Μακρινίτσα, η Βυζίτσα και οι Πινακάτες, το θέμα
της σχέσης ανάμεσα στον τουρισμό και την παράδοση είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των φορέων (ΝΑΜ, ∆ήμων, ΕΑΤ κ.ά.).
Η αλληλεπίδραση –θετική ή αρνητική– τουρισμού και παράδοσης οδηγεί σε κρίσιμα ερωτήματα που συμπυκνώνονται στο ερώτημα «μύθος ή πραγματικότητα;»
Οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Πήλιο που αξιοποιούν
–συγκριτικά με το μαζικό τουρισμό– με διαφορετικό τρόπο τις παράδοσης και το φυσικό
περιβάλλον.

Στόχοι του προγράμματος






Το πρόγραμμα, με σημείο αναφοράς τη Μακρινίτσα, περιέχει τα εξής σημεία:
Φυσικό περιβάλλον και τουρισμός (αγροτουρισμός, ατομικός περιπατητικός κ.ά.).
Αρχιτεκτονική παράδοση και τουρισμός.
Τοπική οικονομία και τουρισμός (με έμφαση στις μορφές οικονομικής δραστηριότητας που
υπάρχουν και αναπτύσσονται π.χ. αγροτικό σπίτι, ξενώνες, καταστήματα κ.λπ.).
Στοχεύει στο να:
γνωρίσουν πραγματικά οι μαθητές χαρακτηριστικά στοιχεία ενός παραδοσιακού οικισμού
σε συνδυασμό με το φυσικό του περιβάλλον.
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 αποκτήσουν βασικές γνώσεις –συγκριτικά με παραστάσεις που έχουν– στο να διακρίνουν
την αξία τέτοιων οικισμών και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος τους και την ανάγκη
σεβασμού και προστασίας αυτής της κληρονομιάς.
 κατανοήσουν από τις εντυπώσεις που θα σχηματίσουν βλέποντας, παρατηρώντας, μαθαίνοντας και συζητώντας την αισθητική αξία αυτής της κληρονομιάς.
 αποκτήσουν τα κριτήρια εκείνα που θα τους παρακινήσουν ατομικά ή με φίλους ή μέλη της
οικογένειάς τους να επαναλάβουν την επίσκεψη στον ίδιο χώρο ή σε άλλον χώρο με τα ίδια
ή συγγενή χαρακτηριστικά.
 γνωρίσουν τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και τη σχέση τους με τον τουρισμό.
 διακρίνουν και να προτιμούν τα τοπικά προϊόντα (βότανα, γλυκά, χειροτεχνήματα κ.λπ.).
 αντιληφθούν ότι ο τουρισμός μπορεί να συνδυάσει τη ψυχαγωγία με την απόκτηση γνώσεων για τη φύση και την παράδοση.
 βιώσουν σε επίπεδο ατομικό και ομαδικό τη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Από τότε μέχρι σήμερα υπηρέτησαν στο Κέντρο διαφορετικές Παιδαγωγικές Ομάδες, που
προσέγγισαν με διαφορετική κάθε φορά οπτική γωνία το Πρόγραμμα αυτό. Η μέχρι σήμερα
συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από όλες τις προσεγγίσεις του συγκεντρώθηκαν, σχηματοποιήθηκαν και εκδόθηκαν με τη μορφή που έχετε στα χέρια σας.
Το πρόγραμμα Τ∆ είναι από τη φύση του ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει διαφορετικές προσεγγίσεις του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής της Μακρινίτσας. Έτσι, η κάθε ομάδα μαθητών που το υλοποιεί κατευθύνεται προς διαφορετική κατεύθυνση, μελετώντας το θέμα που της έχει ανατεθεί για
βιωματική προσέγγιση.
 Οικονομική δραστηριότητα (επίσκεψη επιχειρήσεων, συνεντεύξεις με επαγγελματίες).
 Παραδοσιακό αγροτικό σπίτι (επίσκεψη, παρατήρηση, συζήτηση με τους ιδιοκτήτες).
 Αρχιτεκτονική (μελέτη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του χωριού).
 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου (ξενάγηση, παρατήρηση, καταγραφή).
 Φυσικό περιβάλλον (εξόρμηση στα όρια του οικισμού, παρατήρηση, καταγραφή).
 Προσανατολισμός (βιωματικές μέθοδοι προσανατολισμού στο χώρο).
Στο τέλος του Προγράμματος η κάθε Ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες την εργασία της
έτσι ώστε με συνθετική διαδικασία όλοι οι μαθητές να γνωρίσουν καλά ένα παραδοσιακό οικισμό όπως αυτόν της Μακρινίτσας.
Η ανομοιογένεια που διακρίνεται στη δράση των Ομάδων με διαφορετικό πεδίο, ίσως φαίνεται ως μειονέκτημα του Προγράμματος, είναι όμως ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα στα χέρια
του εκπαιδευτικού, ο οποίος μπορεί, αξιοποιώντας κατάλληλα το υλικό, να προσεγγίσει με
διαφορετικούς τρόπους την υλοποίηση ενός παρόμοιου Προγράμματος στο σχολείο του.
Το υλικό του Προγράμματος αποτελείται από ένα εισαγωγικό-θεωρητικό υπόβαθρο, που
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι επιμέρους ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει το υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό και τα φύλλα εργασίας που μπορεί να
χρησιμοποιήσει.
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Φυσικό Περιβάλλον

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟ ΠΗΛΙΟ
Το όρος Πήλιο (μέγιστο υψόμετρο 1.624 m, Πουριανός Σταυρός) βρίσκεται στην ανατολική
Θεσσαλία, δίπλα στην πόλη του Βόλου και εκτείνεται με κατεύθυνση Β∆ προς ΝΑ μεταξύ του
Αιγαίου πελάγους ανατολικά και του Παγασητικού κόλπου προς τον νότο, με μήκος κατά προσέγγιση 44 χλμ. και πλάτος που κυμαίνεται από 10 χλμ. στο νότο μέχρι 25 χλμ. στον βορρά
και σε συντεταγμένες 39,44N 23,04E. Τα όρια της προτεινόμενης περιοχής καθορίζονται από
την ισοϋψή των 400-500 m στον νότο, πάνω από την πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό, με
νότιο όριο το ρέμα Πλατανόρεμα και από την ισοϋψή των 500 m προς τον βορά, φτάνοντας
ως τα όρια Πηλίου-Μαυροβουνίου, ενώ οι βορειοανατολικές πλαγιές πέφτουν στο Αιγαίο.
Κατά την Ελληνική μυθολογία ήταν η θερινή κατοικία των θεών και πατρίδα των Κενταύρων.
Στα πυκνά δάση του Πηλίου ζούσε ο σοφός κένταυρος Χείρων, ο παιδαγωγός του Αχιλλέα,
ο οποίος τρεφόταν κατά τον Πίνδαρο με κρέας λεόντων. Επίσης ο ∆ικαίαρχος αναφέρει ότι
στην κορυφή του Πηλίου βρίσκονταν ο ναός του Ακραίου ∆ιός. Σήμερα η κορυφή του βρίσκεται προς τη βόρεια πλευρά του βουνού και δεν είναι επισκέψιμη λόγο ύπαρξης στρατιωτικών
εγκαταστάσεων.

Το Πήλιο από τα αρχαία χρόνια είναι ονομαστό για τα δάση του. Ο Όμηρος το αποκαλεί εινοσίφυλλον και ο Ησίοδος υλήεν. Όλο το βουνό είναι κατάφυτο από δάση με πανύψηλες οξιές,
βελανιδιές, πλατάνια, και αγριοκαστανιές. Παλαιότερα η ελάτη καταλάμβανε κάποιες μικρές
εκτάσεις σε ξηρά και ασβεστολιθικά εδάφη. Ακόμη και σήμερα σώζεται η ονομασία ελατόρεμα
βόρεια της Μακρινίτσας. Φυσικά τα ελαιόδεντρα καλύπτουν μεγάλη έκταση της παραλιακής
ζώνης της ανατολικής πλευράς που βρέχεται από τον Παγασητικό. Το Πήλιο αποτελεί περιΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
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οχή με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα και έναν πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που υποστηρίζει
τα είδη χλωρίδας και πανίδας και υποστηρίζεται από το εύκρατο, Μεσογειακό κλίμα.
Η οικολογική αξία του Πηλίου έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων του. Η περιοχή συνδυάζει
την πυκνή δασική βλάστηση – φυλλοβόλα και παραποτάμια δάση – και τους αναπτυγμένους
θαμνώνες αειφύλλων πλατύφυλλων (maqui). Συνολικά στην περιοχή εμφανίζονται 3 ζώνες
βλάστησης και έχουν διακριθεί 14 οικότοποι. Η χλωρίδα του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά taxa (τουλάχιστον 620) και περιλαμβάνει πολλά αρωματικά φαρμακευτικά βότανα (πάνω
από 50), ενδημικά (μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 23 ελληνικά ενδημικά) και σπάνια είδη.
Η περιοχή του Πηλίου παρουσιάζει, ανάλογα με τις επιμέρους περιοχές είτε κλίμα υγρό,
που χαρακτηρίζεται από μεγάλης διάρκειας και πολύ θερμό καλοκαίρι, με ήπιους χειμώνες
και πολύ υγρές όλες τις εποχές του έτους, είτε χερσαίο μεσογειακό, που χαρακτηρίζεται από
πολύ θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.
Η περιβαλλοντική ποιότητα και η οικολογική σημασία της περιοχής του Πηλίου καθορίζεται
από σημαντικά οικολογικά, οικονομικά, ιστορικά και αισθητικά χαρακτηριστικά. Η οικολογική
αξία έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων με καλή έως άριστη δομή και κατάσταση διατήρησης
που υποστηρίζουν πλούσιες σε είδη κοινωνίες.

Οι ζώνες βλάστησης του Πηλίου είναι:
1. Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης, που καταλαμβάνει τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή εμφανίζονται τα περισσότερα αυτοφυή αρωματικά και φαρμακευτικά
taxa, όπως τα Salvia fruticosa (φασκόμηλο), Thymus spp. (θυμάρι), Sideritis spp. (τσάι) κ.ά.
2. Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης, που καταλαμβάνει τα μέσα υψόμετρα της περιοχής.
Στη ζώνη αυτή εμφανίζονται δάση δρυός (Quercus frainetto) και δάση καστανιάς (Castanea
sativa).
3. H ζώνη οξιάς, που εμφανίζεται πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη και φτάνει ως τα
δενδροόρια.
Στο Πήλιο όπως προαναφέρθηκε, έχουν καταγραφεί περίπου 14 οικότοποι. Σύμφωνα με
το Natura 2000 στο κεντρικό τμήμα του ορεινού όγκου εκτείνεται πυκνό δάσος οξιάς (Fagus
sylvatica) με άριστη δομή και κατάσταση διατήρησης, που αποτελεί την επικρατούσα βλάστηση στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Υπάρχουν επίσης σχηματισμοί με λεύκες (Populus tremula)
και ιτιές (Salix caprea). Τα παράλια του Αιγαίου είναι πολυσχιδή και σχηματίζουν κόλπους και
όρμους. Η ανθρώπινη παρουσία είναι φανερή σε όλη την περιοχή. Κυρίως καλλιεργούνται
οπωροφόρα, μηλιές, αχλαδιές, κερασιές, ροδακινιές αλλά και καρυδιές και αμυγδαλιές και, τα
τελευταία χρόνια, ακτινίδια. Απαντούν επιπλέον αμπέλια και ελαιώνες.
Το Πήλιο έχει έντονο ανάγλυφο και η μορφολογία του χαρακτηρίζεται και από τη γειτνίασή
του με το Αιγαίο. Τα πετρώματα του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής (περίπου το 70%)
είναι σχιστόλιθοι (φυλλίτες και γνεύσιοι), ενώ στο νοτιοανατολικό τμήμα υπάρχουν σερπεντίνες και τρεις θέσεις με ασβεστόλιθους (περίπου 30% της περιοχής). Στο κεντρικό τμήμα του
ορεινού όγκου εκτείνεται πυκνό δάσος οξυάς (Fagus moesiaca), με άριστη δομή και κατάσταση
διατήρησης, που αποτελεί την επικρατούσα βλάστηση στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Υπάρχουν
επίσης σχηματισμοί με λεύκες Populus tremula και ιτιές (Salix caprea). Τα παράλια στο Αιγαίο
είναι δαντελωτά και σχηματίζουν πολλούς κολπίσκους και όρμους. Οι βραχώδεις ακτές, συχνά γκρεμνώδεις ή με θαλάσσια σπήλαια, εναλλάσσονται με τις αμμώδεις παραλίες.
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Όνομα τύπων οικοτόπων

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με
βλάστηση στη Μεσόγειο
Χαμηλές διαπλάσεις με Euphorbia
κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Φρύγανα Sarcopoterium spinosum
∆άση σκληρόφυλλων που
χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas)
με Quercus ilex
Υποβαθμισμένοι πρινώνες (garrigues)
∆άση οξιάς
∆άση καστανιάς
∆άση Quercus frainetto
∆άση Platanus orientalis
Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται
τουριστική εκμετάλλευση
∆άση με Quercus ilex
Αζωνική βλάστηση σε ποταμούς με ή
χωρίς μόνιμη ροή, σε μορφή στοάς
Με κυρίαρχα είδη Salix και Populetea
albae
Συστάδες με Juniperus communis σε
ασβεστούχους χερσότοπους
Συστάδες δάφνης

Ευμεσογειακή Παραμεσογειακή ζώνη
ζώνη
βλάστησης
βλάστησης

Ζώνη οξιάς

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου, Φωτιάδης, Γ.

Στο Πήλιο ζουν πολλά είδη ήμερων και άγριων θηλαστικών (ασβός, αγριοκούνελο, κουνέλι,
σκίουρος, αγριοκάτσικο, αγριογούρουνο, αλεπού κ.ά.). Πολλά είδη πτηνών (φιδαετός, σταυραετός, χρυσαετός, μαυροπετρίτης, αηδόνι, τσαλαπετεινός, σουσουράδα, χελιδόνι κ.ά.) και
μια μεγάλη ποικιλία από ερπετά. Τέλος στη θαλάσσια περιοχή ζουν τα ζωνοδέλφινα, τα δελφίνια, η φώκια μονάχους-μονάχους και η χελώνα καρέττα-καρέττα.
Η ανθρώπινη παρουσία είναι φανερή σε όλη την προτεινόμενη περιοχή, με εξαίρεση τον
κεντρικό ορεινό όγκο στα μεγάλα υψόμετρα και τις απότομες ακτές στο Αιγαίο, αλλά είναι πιο
έντονη στο εύκολα προσπελάσιμο νότιο τμήμα. Υπάρχουν γραφικά χωριά που συνδέονται με
αραιό οδικό δίκτυο (σε πολλά τμήματα υποτυπώδες) και έχουν ποικίλες καλλιέργειες. Οι πιο
εκτεταμένες καλλιεργούμενες περιοχές βρίσκονται κυρίως πάνω από τον Παγασητικό και στις
πλαγιές που βλέπουν στο Αιγαίο, ενώ μικρότερες στο κεντρικό τμήμα αλλά πάντα σε εντοπισμένες περιοχές ανάμεσα στη φυσική βλάστηση. Κυρίως καλλιεργούνται οπωροφόρα, μηλιές
(που αποτελούν μία κύρια πηγή εισοδήματος), αχλαδιές, κερασιές, ροδακινιές, καρυδιές και
αμυγδαλιές και, τα τελευταία χρόνια, ακτινίδια. Απαντούν επιπλέον αμπέλια και ελαιώνες. Η
χρήση της γης ακολουθεί βασικά τον παραδοσιακό τρόπο, ακόμη και όταν είναι εντατική και
εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας, λόγω του αναγλύφου της περιοχής.
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Κοινή ονομασία (Ανάση 1976)

Aspleniaceae
Asplenium ceterach L.
Equisetum arvense L.

Σκορπιδόχορτο, σκορπιδάτσι, σκοπηροτήρι, σκορπίδι, χρυσόχορτο, αγριοσπάρτι
Πολυτρίχι, πολυκόντυλο, πολυκόμπι

Spermatophyta
Gymnospermae
Cupressaceae
Cupressus sempervirens L.
Juniperus communis L. ssp. Communis
Taxaceae
Taxus baccata L.

Angiospermae
Dicotyledonae
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Caryophyllaceae
Saponaria officinalis L.
Cistaceae
Cistus creticus L.
Compositae
Bellis perennis L.
Tussilago farfara L.
Cruciferae
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Ericaceae
Arbutus unedo L.
Geraniaceae
Geranium robertianum L.
Guttiferae
Hypericum perforatum L.

Κυπαρίσσι
Άρκευθος, κέδρα, αγριοκυπαρίσσι, ήμερος κέδρος
Ίταμος, ήμερο έλατο, δένδρο του θανάτου, “μίλος (κατά Θεόφραστο) και σμίλαξ
(κατά ∆ιοσκουρίδη)”

Σκλήθρο, σκλήρα, κλήθρα
Γκολαρία, σαπουνόχορτα, χαλβαδόριζα, καλοστρούθι
Λαδανιά, αλάδανος, αληταριά, ήμερη κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι, ακίσσαρος
Μπέλις η πολυετής, αστρουλάκη, ασπρολούλουδο, λιμονόχορτο, μαργαρίτα
Βήχιο το σιτόφιδο, χαμόλευκο, γλυφομάνα, βήχανι
Καπσάκιο το βαλάντιο, τσουρκιάς, τραγιά, αγριοκαρδαμούρα, αγριοκάρδαμο
Κουμαριά
Γεράνιο το ροβερτιανο, γεράνιο, βρωμοσαρδέλα
Σπαθόχορτο, βάλσαμο, χελενοχόρταρο, βαλσαμάκι, περίκι, «άσκυρο (κατά
∆ιοσκουρίδη)»

Labiatae
Melissa officinalis L.
Melittis melissophyllum ssp. albida (Guss.) P. W. Ball
Origanum vulgare L.
Sideritis raeseri Boiss & Heldr. ssp. Raeseri
Sideritis scardica Griseb.
Teucrium chamaedrys L. ssp. chamaedrys
Thymus longicaulis ssp. chaubardii (Boiss. & Heldr.) Jalas
Thymus sibthorpii Benth.
Lauraceae
Laurus nobilis L.
Leguminosae
Spartium junceum L.
Oleaceae
Olea europaea L.
Papaveraceae
Chelidonium majus L.
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.
Platanaceae
Platanus orientalis L.
Ranunculaceae
Clematis vitalba L.
Rosaceae
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Rubus canescens DC.
Rubus hirtus Waldst. & Kit.
Rubus saxatils L.
Salicaceae
Salix alba L.
Scrophulariaceae
Veronica officinalis L.
Urticaceae
Parietaria officinalis L.

Μέλαινα, βαλλωτή, μελισσόχορτο, μελισσοβότανο, αγριομέλισσα, κιτροβάλσαμο
Μελισσόφιλλο, άγρια μελιόνι
Ρίγανη
Τσάι του βουνού
Τσάι του βουνού
Χεδρυά, τεούκριο
Θυμάρι
Θυμάρι
∆άφνη, βάγια
Σπάρτο, «σπάρτιον (κατά ∆ιοσκουρίδη)»
Ελιά
Χελιδόνιο, «χελιδόνιο (κατά ∆ιοσκουρίδη)»
Πεντάνευρο
Πλατάνι, βλατένι
Αμπελίνα, κουρμίνια, χελιδρονιά
Φράουλα, χαμαικέρασο
Καρυοφύλι
Βατομουριά, Βάτος, Βατσινιά
Βατομουριά, Βάτος, Βατσινιά
Βατομουριά, Βάτος, Βατσινιά
Ιτιά, «σκλιάρος (κατ’ Όμηρο)»
Βερόνικα
Παριετάρια, ανεμοκλεϊτί, περδικάκι, ανεμόκλαδο, παρθενούδι

Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου, Φωτιάδης, Γ.
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H ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
H Μακρινίτσα είναι ένα ορεινό χωριό του κεντρικού Πηλίου, 17 χλμ. από το Βόλο, κτισμένο σε απότομη πλαγιά και σε υψόμετρο που ξεκινά από τα 850 και καταλήγει στα 300
μέτρα. Λόγω της εκπληκτικής θέας που προσφέρει και της εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής
της, η Μακρινίτσα είναι ευρύτερα γνωστή ως «Το μπαλκόνι του Πηλίου». Εχει χαρακτηριστεί διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός από το υπουργείο Πολιτισμού. Οι μόνιμοι κάτοικοί
της ανέρχονται στους 651. Η κτηματική περιφέρειά της φτάνει 20.000 στρέμματα, ενώ
το κοινοτικό δάσος οξιάς μαζί με τα κοινοτικά λιβάδια είναι 40.000 στρέμματα. Οι συνοικίες της Μακρινίτσας είναι οι: Κουκουράβα, Αγιος Γεώργιος, Αγιος Αθανάσιος, Αγία Τριάδα,
Μεταμόρφωση, Κεντρική Πλατεία-Αγιος Ιωάννης, Παναγία, Αλώνια, Αγιος Γεράσιμος και
Κακόνα. Λιθόστρωτα μονοπάτια ενώνουν όλες τις συνοικίες. Η κεντρική πλατεία βρίσκεται σε
630 μ. υψόμετρο και φημίζεται για τα αιωνόβια πλατάνια που τη σκιάζουν.

Το φυσικό της περιβάλλον αποτελείται από τα τυπικά χαρακτηριστικά του Πηλίου. Τα
πετρώματα της στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι σχιστόλιθοι (φυλλίτες και γνεύσιοι)
καθώς και λίγοι ασβεστόλιθοι. ∆ιαθέτει δάσος οξυάς (Fagus moesiaca) και σχηματισμούς με
λεύκες (Populus tremula) και ιτιές (Salix caprea). Καλλιεργούνται κυρίως οπωροφόρα, μηλιές
(που αποτελούν μία κύρια πηγή εισοδήματος), κερασιές, καρυδιές και αμυγδαλιές και, τα τελευταία χρόνια, ακτινίδια. Συναντάμε επίσης αμπέλια και ελαιώνες.
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Φ.ε. 1
Καταγράφω τη χλωρίδα της περιοχής
α. Προσδιορίζω μια περιοχή του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. 2Χ2 μέτρα) και την οριοθετώ, χρησιμοποιώντας κάποια χαρακτηριστικά σημεία του (π.χ. ένα δέντρο, ένα θάμνο,
ένα βράχο ή κάτι άλλο).

β. Καταγράφω πόσα είδη βλάστησης υπάρχουν στην περιοχή αυτή: ....................................
γ. Προσπαθώ να τα κατατάξω σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Είδος βλάστησης:

ΠΟΕΣ

ΘΑΜΝΟΙ

∆ΕΝΤΡΑ

Αριθμός:
δ. Προσπαθώ να βρω τα ονόματα κάποιων από αυτά και κατόπιν αναζητώ στη βιβλιογραφία το επιστημονικό τους όνομα:
1
2
3
4
5
6
7
8

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
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Φ.ε. 2
Φυσικό Περιβάλλον και Πυρκαγιά
Μια από τις βασικές αιτίες καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί και η πυρκαγιά.
α. Προσπάθησε να καταγράψεις τις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση μιας
πυρκαγιάς στη φύση:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
β. Τα αποτελέσματα που έχει η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς στο φυσικό περιβάλλον μπορούμε να τα κατατάξουμε σε άμεσα και έμμεσα. Προσπάθησε να καταγράψεις αυτά τα
αποτελέσματα:

ΑΜΕΣΑ

ΕΜΜΕΣΑ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

γ. Πώς είναι δυνατόν ένας απλός πολίτης, όπως εσύ, να συμβάλλει στην πρόληψη των
πυρκαγιών:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Φ.ε. 3
Καταγράφω τη χλωρίδα της περιοχής
Επιλέγω και υιοθετώ ένα από τα δέντρα της περιοχής:
α. ∆ικαιολογώ γιατί επέλεξα αυτό το δέντρο: .............................................
....................................................................................................................
.............................................................................................
β. Προσπαθώ να υπολογίσω το ύψος του: ................................ μέτρα.
γ. Το κατατάσσω σε μια από τις κατηγορίες:
Αειθαλές
Φυλλοβόλο
δ. Παρατηρώ τα φύλλα του και τα κατατάσσω σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Απλά

Σύνθετα

Ωοειδές

Επίμηκες

Πολυσχιδές

Παλαμοειδές

Λογχοειδές

Πτεροσχιδές

ε. Η νεύρωσή τους είναι: Πτεροειδής

Παλαμοειδής

Παράλληλη

στ. Ακουμπώ το φλοιό του και τον χαρακτηρίζω ως:
Λεπτό

Χοντρό

Λείο

Τραχύ

Αμιγή

∆ιακεκομμένο

ζ. Καταγράφω ζωικούς οργανισμούς που βρίσκονται πάνω στο δέντρο και κατόπιν αναζητώ στη βιβλιογραφία το επιστημονικό τους όνομα:
1
2
3
4
5
6
7
8
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Φ.ε. 4
∆ημιουργία υψομετρητή - Κλισιμέτρου
Η κατασκευή που προτείνεται έχει σκοπό τη δημιουργία ενός απλού υψομετρητή αντικειμένων (δέντρων, βράχων, κτισμάτων, κλπ) ή ισοδύναμα ενός μετρητή κλίσεων εδαφών. Τα
υλικά που χρειάζονται είναι το παρόν φύλλο το οποίο προτείνεται να φωτοτυπηθεί σε χαρτόνι και από τις δύο πλευρές, ένα σκοινάκι μήκους τουλάχιστον 20 cm, έντονου χρώματος,
ένα καλαμάκι και μια ροδέλα. ∆ένουμε τη ροδέλα στην άκρη από το σκοινάκι και ακολουθούμε
τις υποδείξεις για το πώς θα το προσαρμόσουμε στη σωστή θέση. Στο τέλος κολλάμε και το
καλαμάκι στη θέση που φαίνεται.
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Παράδειγμα μέτρησης: Ας υποθέσουμε ότι απέχουμε 60 m απόσταση από το αντικείμενο
του οποίου το ύψος θέλουμε να μετρήσουμε. Υποθέτουμε ότι μετρήσαμε με τον υψομετρητή
την κορυφή του δέντρου και διαβάσαμε μια γωνία 24ο. Από τον πίνακα των εφαπτομένων
βλέπουμε ότι η εφαπτομένη των 24ο είναι 0.45. Άρα το ύψος του δέντρου είναι 60m x 0.45 =
27 μέτρα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια προσθέτουμε και το ύψος από το έδαφος μέχρι τα μάτια
του παρατηρητή (1.5 m), και το συνολικό ύψος του δέντρου είναι 28.5 μέτρα.
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Φ.ε. 5
Κόψτε κυκλικά κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών. Κόψτε τις άσπρες περιοχές κατά
μήκος των διακεκομμένων γραμμών στις οποίες αναγράφεται η λέξη «Αποκοπή».
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Κόψτε τον κύκλο κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών. Ανοίξτε μια τρύπα στο κέντρο
των δύο κυκλικών δίσκων και περάστε διαμέσου και των δύο τρυπών μία καρφίτσα.
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Φ.ε. 6
Μετρώντας το νερό του αέρα
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι αφενός να μετρήσουμε την υγρασία του αέρα
σε διάφορα σημεία της διαδρομής μας και αφετέρου να συγκρίνουμε μετρήσεις ηλεκτρονικών
και αναλογικών οργάνων.

Εξοπλισμός
• ∆ύο υδραργυρικά θερμόμετρα
• Λαστιχάκια

• Βαμβάκι
• Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης υγρασίας

∆ιαδικασία
1. Τυλίγουμε το βαμβάκι γύρω από τον βολβίσκο του ενός θερμομέτρου και το στερεώνουμε
με το λάστιχο.
2. Βυθίζουμε το θερμόμετρο με το βαμβάκι στο νερό.
3. Με τρόπο ανεμίζουμε το υγρό θερμόμετρο μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει σε ένα ελάχιστο.
4. Συγκρίνουμε τις ενδείξεις του υγρού και του ξηρού θερμομέτρου.
5. ∆ιαβάζουμε τη σχετική υγρασία από τον παρακάτω πίνακα. Οι αριθμοί στα πλάγια (γραμμές) είναι η θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου ενώ στην κορυφή (στήλες) είναι οι διαφορές
θερμοκρασίας μεταξύ υγρού και ξηρού θερμομέτρου. Οι μετρήσεις είναι σε °C. Το σημείο
στο οποίο γραμμή και στήλη τέμνονται παριστάνει τη σχετική υγρασία του αέρα. Έτσι για
παράδειγμα, αν η θερμοκρασία του ξηρού θερμομέτρου είναι η 20°C, και του υγρού 14.5°C
διαβάζουμε τις συντεταγμένες 20°C και (20°C-14.5°C=) 5.5°C, οπότε η υγρασία είναι 55%.
6. Συγκρίνουμε τη σχετική υγρασία που υπολογίσαμε από την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστοιχη ένδειξη του ηλεκτρονικού οργάνου.

Ερωτήσεις
1. Γιατί πάντα το υγρό θερμόμετρο δείχνει ενδείξεις χαμηλότερες από το ξηρό θερμόμετρο;
2. Πότε η υγρασία του αέρα είναι υψηλότερη;
i. Όταν η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ενός υγρού και ενός ξηρού θερμομέτρου είναι
υψηλή; ή
ii. Όταν η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ενός υγρού και ενός ξηρού θερμομέτρου είναι
χαμηλή;
3. Υπάρχουν διαφορές στην τιμή της υπολογιζόμενης σχετικής υγρασίας με την ένδειξη του
ηλεκτρονικού οργάνου; Που νομίζεται ότι οφείλονται;
4. Πως συνδέεται η υγρασία με τις καιρικές συνθήκες;

Εξηγήσεις
Η υγρασία είναι ένα μέτρο της ποσότητας των υδρατμών του αέρα. Αν η θερμοκρασία του
αέρα είναι 20°C, κάθε κυβικό μέτρο αέρα μπορεί να περιέχει μέχρι και 17gr υδρατμών. Αν
υπάρχουν μόνο 8.5gr υδρατμών ανά κυβικό μέτρο στους 20°C, μπορούμε να μιλάμε για μια
σχετική υγρασία 50%
Η υγρασία μπορεί να έχει δραστικό ρόλο στο πόσο άνετα αισθανόμαστε. Ο συνδυασμός
υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ δυσάρεστα,
αν μάλιστα συνδυαστεί με έντονη φυσική άσκηση και έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.
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∆ιάγραμμα Υγρασίας
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

0.5 1 1.5 2 2.5
97 94 91 88 85
97 94 91 88 85
97 94 91 87 85
97 94 91 87 85
97 94 90 87 84
97 93 90 87 84
97 93 90 86 84
97 93 90 86 83
97 93 90 86 83
96 93 90 86 83
96 93 89 86 83
96 93 89 86 82
96 93 89 85 82
96 92 88 85 82
96 92 88 85 81
96 92 88 84 81
96 92 88 84 80
96 92 88 84 80
96 92 87 83 79
96 91 87 83 79
96 91 87 83 78
95 91 86 82 78
95 91 86 81 77
95 90 86 81 77
95 90 85 81 76
95 90 85 80 75
95 90 84 79 74
95 89 84 79 74
94 89 83 78 73
94 88 83 77 72
94 88 82 77 71

3 3.5 4 4.5 5
82 80 77 74 72
82 79 77 74 71
82 79 76 74 71
82 79 76 73 70
81 78 76 73 70
81 78 75 72 70
81 78 7572 69
80 77 74 71 69
80 77 74 71 68
80 77 73 70 67
79 76 73 70 67
79 76 72 69 66
79 75 72 69 65
78 75 71 68 65
78 74 71 67 64
77 74 70 67 63
77 73 69 66 62
76 72 69 65 62
76 72 68 64 61
75 71 67 63 60
74 70 66 62 59
74 70 65 61 58
73 69 65 60 56
72 68 64 59 55
71 67 62 58 54
71 66 61 57 52
70 65 60 56 51
69 64 59 54 49
68 63 57 53 48
66 61 56 51 46
65 60 54 49 44

5.5 6 6.5 7 7.5
69 67 64 62 60
69 66 64 61 59
68 66 63 61 58
68 65 63 60 58
67 65 62 60 57
67 64 61 59 56
66 64 61 58 56
66 63 60 58 56
66 62 60 57 54
64 62 59 56 53
64 61 58 55 52
63 60 57 54 52
62 59 56 53 51
62 59 56 52 50
61 58 55 51 49
60 57 54 50 47
59 56 52 49 46
58 55 51 48 45
57 54 50 47 44
56 52 49 46 42
55 51 48 44 41
54 50 46 43 39
52 49 45 41 37
51 47 43 39 35
50 46 41 37 34
48 44 40 36 31
47 42 38 33 29
45 40 36 31 27
43 38 34 29 24
41 36 31 26 22
29 34 29 24 19

8 8.5 9 9.5 10
57 55 53 51 48
57 54 52 50 48
56 54 51 49 47
55 53 51 48 46
55 52 50 48 45
54 51 49 47 44
53 51 48 46 44
52 50 47 45 43
52 49 46 44 42
51 48 45 43 41
50 47 44 42 39
49 46 43 41 38
48 45 42 40 37
47 44 41 38 36
46 43 40 37 34
44 41 38 36 33
43 40 37 34 31
42 39 36 33 30
40 39 36 33 30
39 35 32 29 26
37 34 30 27 24
35 32 29 25 22
34 30 27 23 20
32 2824 21 17
30 26 22 18 15
27 24 20 16 12
25 21 17 14 9
23 18 14 10 6
20 16 11 7 3
17 13 8 4
14 9 5

11 12 13 14 15 16
44 40 37 33 29 26
44 40 36 32 28 25
43 39 35 31 27 24
42 38 34 30 26 23
41 37 33 29 25 21
40 36 32 28 24 20
39 35 30 26 23 19
38 34 29 25 21 16
37 32 28 24 20 16
36 31 27 22 18 14
34 30 25 21 17 13
33 28 24 19 15 11
32 27 22 18 13 9
30 25 21 16 11 7
29 24 19 14 9 5
27 22 17 12 7 3
26 21 15 10 5
24 18 13 8 3
22 16 11 5
20 14 8 3
18 12 6
15 9 3
13 7
10 4
81
5
2

Αξιοπερίεργα
Όταν οι αγελάδες κάθονται στο έδαφος, εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός από βατράχια
και σαλιγκάρια, το μαλλί φουσκώνει και επιμηκύνεται, η κουκουνάρα του πεύκου γίνεται πιο
εύκαμπτη, οι τρίχες μας μακραίνουν, είναι σημάδια ότι η υγρασία του αέρα αυξάνει.

Βοηθητικά διαγράμματα
Η μεταβολή της
ποσότητας
των υδρατμών σε
κορεσμένο
αέρα συναρτήσει της
θερμοκρασίας.
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(- - -) και της
θερμοκρασίας (__) στη
διάρκεια της
ημέρας.
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Φ.ε. 7
Μετρώντας το pH διαφόρων ουσιών
Τι είναι το pH;
Το pH είναι ένα μέτρο του πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Η κλίμακα του pH ξεκινά
από το 0 και φτάνει μέχρι το 14. Στη μέση μεταξύ 0 και 14 είναι το 7, το οποίο δηλώνει ουδέτερο διάλυμα. Ουσίες με pH κάτω του 7 είναι όξινες ενώ με pH μεγαλύτερο του 7 ονομάζονται
βασικές ή αλκαλικές.
Τι είναι αυτό που κάνει μια ουσία όξινη ή βασική;
Για να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή πρέπει να καταλάβουμε τη χημεία του νερού.
Σε οποιοδήποτε διάλυμα, μερικά μόρια του νερού διασπώνται σε H+ (ιόντα υδρογόνου, δηλ.
πρωτόνια χωρίς ηλεκτρόνια) και OH- (ιόντα υδροξειδίου). Η κλίμακα του pH ουσιαστικά φανερώνει πιο από τα δυο ιόντα έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Σε pH 7.0, οι συγκεντρώσεις
και των δυο ιόντων είναι ίσες και το διάλυμα τότε λέμε ότι είναι ουδέτερο. Το καθαρό νερό
έχει pH 7.0. Όταν το pH είναι μικρότερο από 7.0, υπάρχουν περισσότερα ιόντα υδρογόνου
απ’ ότι υδροξειδίου και τότε το διάλυμα είναι όξινο. Όταν το pH είναι μεγαλύτερο από 7.0,
υπάρχουν περισσότερα ιόντα υδροξειδίου απ’ ότι υδρογόνου και τότε το διάλυμα ονομάζεται
βασικό ή αλκαλικό.
Η κλίμακα του pH βασίζεται στον αρνητικό λογάριθμο της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου, έτσι κάθε μοναδιαία μεταβολή στο pH αντιστοιχεί σε μια δεκαπλάσια μεταβολή στην
οξύτητα του διαλύματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλυμα με pH 6.0 είναι 10 φορές πιο όξινο από
αυτό με pH 7.0 και διάλυμα με pΗ 5.0 είναι 100 φορές πιο όξινο από αυτό με pH 7.0.
Γιατί το pH είναι σημαντικό στη βιολογία;
Ένα εύρος pH 6.5 έως pH 8.2 είναι συνήθως συμβατό με τους περισσότερους οργανισμούς.
Η ταχέως αναπτυσσόμενη άλγη και η υδροχαρής βλάστηση αφαιρούν διοξείδιο του άνθρακα
από το νερό κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντική
αύξηση στα επίπεδα του pH, που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την υδρόβια
ζωή αλλάζοντας κάποιες παραμέτρους τη χημείας του νερού. Για παράδειγμα, τα τοξικά μέταλλα που παγιδεύονται στα ιζήματα απελευθερώνονται στο νερό με χαμηλά επίπεδα pH,
και το επίπεδο της αμμωνίας που μπορεί να ανεχτεί ένα ψάρι διαφέρει τρομερά μέσα σε ένα
πολύ μικρό εύρος τιμών.
Η ιδιότητα του νερού να ανθίσταται σε αλλαγές της τιμής του pH ονομάζεται σταθεροποιητική ικανότητα (buffering capacity) ή αλκαλικότητα. Οι ουσίες που ενισχύουν την
σταθεροποιητική ικανότητα εισέρχονται στο νερό από τα εδάφη, τα ορυκτά και τους βράχους που υπάρχουν στη λεκάνη απορροής. Αν μια υδάτινη μάζα έχει περίσσεια από τέτοιες
σταθεροποιητικές ουσίες είναι περισσότερο σταθερή και ανθεκτική στις αλλαγές του pH.
H σταθεροποιητική ικανότητα του νερού είναι εξαιρετικά σημαντική για την υδρόβια ζωή.
Γενικά, η πιθανότητα ενός υδρόβιου οργανισμού να ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο ζωής
του ελαττώνεται καθώς το pH γίνεται μεγαλύτερο από 9.0 ή μικρότερο από 5.0.
Η φωτοσύνθεση από τα υδρόβια φυτά επίσης επηρεάζει το pH αφαιρώντας διοξείδιο του
άνθρακα από το νερό αυξάνοντας έτσι την αλκαλικότητά του. Σε στάσιμα ή σχεδόν στάσιμα
νερά με έντονη φυτική παρουσία, μια αύξηση στο pΗ είναι αναμενόμενη κατά την περίοδο
ανάπτυξης ή ακόμη και κατά τη διάρκεια των ζεστών, ηλιόλουστων απογευμάτων.
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Το περιεχόμενο σε διοξείδιο του άνθρακα των τρεχούμενων νερών των ποταμών και των
ρεμάτων είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάζει το pH, αλλά μπορεί να υπάρξουν άλλα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν δραστικά την τιμή του. Ανθρώπινες δραστηριότητες όπως
παράνομο άδειασμα αστικών ή βιοτεχνικών λυμάτων σε ρέματα, απορρίψεις αποβλήτων και
μπαζών σε χειμάρρους, πετρελαιοκηλίδες, αγροτικές επιβαρύνσεις (παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, ζωικά απορρίμματα), και υπερχειλίσεις λυματοδεξαμενών ή μη λειτουργία βιολογικών
καθαρισμών είναι παράγοντες που σίγουρα εμπλέκονται ανεξέλεγκτα στην τροποποίηση των
φυσιολογικών τιμών του pH στα υδάτινα οικοσυστήματα με τις δυσάρεστες συνέπεις που
όλοι βιώνουμε.
Ας πάμε να δούμε τώρα ως παράδειγμα το ανθρώπινο αίμα που έχει pH περίπου στο 7.2,
τιμή η οποία είναι ελαφρώς βασική. Οποιαδήποτε τιμή υψηλότερη ή χαμηλότερη θα τραυματίσει ή θα σκοτώσει τα κύτταρα του αίματος. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το αίμα ενός
υγιούς ανθρώπου πρέπει να έχει pH στο εύρος 7.2 έως 6.9.
Τα οξέα αλλοιώνουν ή αλλάζουν το σχήμα των πρωτεϊνών με τον ίδιο τρόπο όπως και η
θερμότητα. Στην πραγματικότητα, δυνατά οξέα όπως το ξίδι και ο χυμός λεμονιού μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να μαγειρέψουν κρέατα όπως το ψάρι αλλά και τα αυγά. Στη μαγειρική
υπάρχουν πιάτα στα οποία ωμό ψάρι περιχύνεται με λεμόνι και μετά από κάποιες ώρες είναι
έτοιμο προς βρώση χωρίς τη μεσολάβηση θερμότητας. Οξέα επίσης χρησιμοποιούνται από
το πεπτικό σύστημα για να σπάσουν τα μόρια της τροφής σε απλούστερα μονομερή.
Οι βάσεις διαλύουν τα λίπη και τα έλαια. Το πεπτικό μας σύστημα χρησιμοποιεί τη χολή,
μια αλκαλική ουσία που βοηθά τη πέψη των λιπών και των ελαίων. Τα καθαριστικά των
φούρνων και των αποχετεύσεων περιέχουν αλισίβα (σταχτόνερο), μια δυνατή βάση η οποία
διαλύει ξεραμένα και καμένα λίπη.
Εξοπλισμός
Κουτί με πεχαμετρικά χαρτιά
Ηλεκτρονικό πεχάμετρο (προαιρετικό)
∆οχείο
∆ιαδικασία
Γεμίζουμε το δοχείο με το διάλυμα της ουσίας της οποίας το pH θέλουμε να μετρήσουμε
και βυθίζουμε το πεχαμετρικό χαρτάκι (ή το πεχάμετρο) μέσα σε αυτή για μερικά λεπτά. Στη
συνέχεια συγκρίνουμε τα χρώματα του πεχαμετρικού χαρτιού με την κατάλληλη κλίμακα που
βρίσκεται στη συσκευασία και διαβάζουμε την τιμή του pH. Στο ηλεκτρονικό πεχάμετρο διαβάζουμε την ένδειξη απευθείας στην οθόνη.
Πεχαμετρικό χαρτί
Πειραματισμοί
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων. Στη στήλη Χαρακτ. χαρακτηρίστε αν το
διάλυμα είναι όξινο (ο), βασικό (β) ή ουδέτερο (δ) ανάλογα με την τιμή του pH που μετρήσατε:
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∆ιάλυμα

Τιμή pH Χαρακτ.

Νερό βρύσης
Απιονισμένο νερό

∆ιάλυμα

Τιμή pH Χαρακτ.

Ανθρακούχο νερό

7

δ

Μέλι διαλυμένο σε νερό

Άσπρο ξύδι

Νερό με προσθήκη
στιγμιαίου καφέ

Γάλα

Νερό μέσα στο οποίο
έχουμε εκπνεύσει αέρα
με καλαμάκι για 5
λεπτά

Χυμός λεμονιού

Αμμωνία

Χυμός πορτοκαλιού

Μαγειρική σόδα

Θαλασσινό νερό

Νερό από κρήνη
Μακρινίτσας

6.7

ο

Ερωτήσεις
1. Γράψτε δυο ουσίες που βρίσκονται στο
σπίτι σας και είναι όξινες:
α. ..............................................................
β. ..............................................................
2. Γράψτε δυο ουσίες που βρίσκονται στο
σπίτι σας και είναι βασικές (αλκαλικές):
α. ..............................................................
β. ..............................................................
3. Σε τι τιμή pH τα ψάρια δεν επιζούν πια
στο νερό;
4. Η κλίμακα του pH ξεκινά από
................... και φτάνει στο .................

Αντιπροσωπευτικές τιμές pH
Ουσία
Υγρό μπαταρίας

pH
0.5

Γαστρικό υγρό

1.5 – 2.0

Χυμός λεμονιού

2.4

Κόλα

2.5

Ξύδι

2.9

Χυμός πορτοκαλιού ή μήλου

3.5

Μπύρα

4.5

Όξινη βροχή
Καφές

<5.0
5.0

5. Ποια είναι η φυσική σημασία του pH; ... Τσάϊ ή υγιές δέρμα
............................................................
Γάλα

5.5

Αποσταγμένο νερό

7.0

6. Μια μοναδιαία αλλαγή στην τιμή του
pH ισούται με ............................. ..................... αλλαγή στην οξύτητα.
Έτσι, pH 5 μονάδων είναι ....................
................. x πιο όξινο από ένα pH 7.0
μονάδων.

Υγιές ανθρώπινο σάλιο
Αίμα
Θαλασσινό νερό
Χειροσάπουνο

6.5
6.5 – 7.4
7.34 – 7.45
8.0
9.0 – 10.0

Οικιακή Αμμωνία

11.5

Λευκαντικ

12.5

Καυστική σόδα NaOH

13.5
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7. Πόσο είναι το pH του μη ρυπασμένου νερού της βροχής;
8. Γράψτε τύπους μη σημειακών πηγών ρύπανσης που μπορούν να αλλάξουν το pH μια
υδάτινης μάζας.
α. ...................................................................................................................................................
β. ...................................................................................................................................................
γ. ....................................................................................................................................................
9. Ο καφές, το ανθρακούχο νερό και τα αναψυκτικά τύπου κόλα έχουν pH βασικό ή όξινο;
Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε για την κατανάλωσή τους μετά από ένα γεύμα;
10. Τα λευκαντικά προϊόντα έχουν pH βασικό ή όξινο; Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε για την χρήση τους στην πλύση των ρούχων;

Απαντήσεις στους πειραματισμούς
Νερό βρύσης 5-7..ο/δ, Άσπρο ξύδι 3..ο, Γάλα 6.5..ο, Χυμός λεμονιού 3..ο, Χυμός πορτοκαλιού 4.3..ο, Θαλασσινό νερό 8..β, Ανθρακούχο νερό 4..ο, Μέλι διαλυμένο σε νερό 4..ο, Νερό με
προσθήκη στιγμιαίου καφέ 5..ο, Νερό μέσα στο οποίο έχουμε εκπνεύσει αέρα με καλαμάκι για
5 λεπτά 5.1..ο, Αμμωνία 11.4..β, Μαγειρική σόδα 8.3..ο

Απαντήσεις στις ερωτήσεις
1. (α) χυμός λεμονιού, χυμός πορτοκαλιού, (β) ξύδι, γάλα
2. (α) μαγειρική σόδα, αμμωνία, (β) σαπούνι, διαλυτικό
3. 3.0 pH
4. 1.0 έως 14.0
5. μετράει την ισχύ των ιόντων υδρογόνου
6. δεκαπλάσια, 100 x
7. 5.8 pH
8. φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωικά απορρίμματα, accidental spills and sewage
9. κάντε οι ίδιοι τις μετρήσεις και απαντήστε
10. κάντε οι ίδιοι τις μετρήσεις και απαντήστε
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Φ.ε. 8
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Φ.ε. 9
Μετρώντας υψόμετρο και τη βαρομετρική πίεση
Το αλτίμετρο/βαρόμετρο (μπορεί να είναι ψηφιακό ή αναλογικό) είναι ένα όργανο μέτρησης
και χρησιμοποιείται:
9 Για την μέτρηση του υψομέτρου όπου βρισκόμαστε, αν ξεκινάμε (π.χ. την ορειβασία μας)
από μια τοποθεσία με γνωστό υψόμετρο
9 Για τη μέτρηση της απόστασης που διανύσαμε κατά την κατακόρυφη σε μέτρα
9 Για προβλέψεις της αλλαγής του καιρού

Το αλτίμετρο/βαρόμετρο
Τα βαρόμετρα που χρησιμοποιούν υδράργυρο είναι βαριά και εύθραυστα. Η ιδέα του
«ξηρού» βαρομέτρου ήταν του Gottfried Wilhelm Leibniz γύρω στα 1700. Βασιζόταν στην ανίχνευση αλλαγών στην ατμοσφαιρική πίεση χρησιμοποιώντας μια σφραγισμένη φυσούνα. Η
πρώτη έκδοση (που δούλευε) ενός βαρόμετρου κενού κατασκευάστηκε το 1843 από το Γάλλο
επιστήμονα Lucien Vidie.
Το καινούργιο βαρόμετρο ήταν πολύ φορητό και έγινε σύντομα ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μετεωρολογικό όργανο. Βέβαια συνέχιζε να βαθμονομείται από ένα υδραργυρικό
βαρόμετρο που οι ενδείξεις του είναι σε χιλιοστά ή ίντσες στήλης υδραργύρου.

Το αλτίμετρο (altimeter) είναι ένα μεταλλικό βαρόμετρο κενού που δείχνει το υψόμετρο στο
οποίο βρίσκεται κάποιος, από την πίεση του αέρα, η οποία θα μειώνεται καθώς ανεβαίνουμε
ψηλότερα, και θα αυξάνει καθώς κατεβαίνουμε χαμηλότερα. Όλα τα αλτίμετρα πριν χρησιμοποιηθούν χρειάζονται βαθμονόμηση. Έτσι πριν ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας πρέπει να
ρυθμίσουμε το όργανο στο τρέχον υψόμετρο που βρισκόμαστε είτε χρησιμοποιώντας κάποιο
τοπογραφικό χάρτη, είτε από κάποια πινακίδα που αναγράφει το υψόμετρο του σημείου.
Όταν φθάσουμε στον προορισμό μας, το όργανο θα δείχνει σωστά το υψόμετρο που είμαστε. Αν τώρα θέλουμε να βρούμε τη υψομετρική διαφορά σε μέτρα της απόστασης που
διανύσαμε, πρέπει να αφαιρέσουμε το υψόμετρο αναχώρησης από αυτό του προορισμού.
Για παράδειγμα, αν ξεκινήσαμε από τα 1110 m και φτάσαμε σε ένα υψόμετρο στο οποίο το
αλτίμετρο δείχνει 1250 m αυτό σημαίνει ότι είμαστε 140 m ψηλότερα από ότι πριν. Άλλος τρόπος είναι να βάλουμε το δείκτη στο «0» στην αναχώρηση οπότε ανά πάσα στιγμή διαβάζουμε
απευθείας πόση υψομετρική διαφορά έχουμε καλύψει.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του αλτιμέτρου
Οι ενδείξεις του αλτιμέτρου στηρίζονται στις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης που δεν
εξαρτώνται μόνο από το ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας στο οποίο βρισκόμαστε
αλλά και από τις καιρικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής. Έτσι, εξαιτίας αυτών των
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ατμοσφαιρικών μεταβολών, είναι απαραίτητο να βαθμονομούμε το αλτίμετρο σε ένα σταθερό
ύψος (κατά προτίμηση στο υψόμετρο «0» της επιφάνειας της θάλασσας) κάθε φορά που ξεκινάμε μια πορεία. Αν ο καιρός αλλάξει, η βαθμονόμηση που κάναμε το πρωί δεν ισχύει πλέον για
το απόγευμα). Καλό θα ήταν λοιπόν να σημειώνουμε κάπου το υψόμετρο σε διάφορα σημεία
καθώς και την ώρα (πρωί-απόγευμα), ώστε στην επόμενη αναχώρηση (ακόμη και μετά από
μερικές μέρες) να έχουμε ακριβέστερα σημεία αναφοράς για να βαθμονομήσουμε το αλτίμετρο
χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τοπογραφικούς χάρτες ή πινακίδες. Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες, υπάρχουν περιπτώσεις που βαδίζοντας ακόμη και σε μια επίπεδη περιοχή (χωρίς καμία
υψομετρική μεταβολή) ο δείκτης του αλτιμέτρου κινείται. Αυτό σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες
στην περιοχή αλλάζουν και το όργανο τις ανίχνευσε: μια ξαφνική πτώση στην πίεση (ακόμη και
αν ανηφορίζουμε ελαφρώς) προμηνύει τον ερχομό μιας καταιγίδας. Οι αλλαγές επίσης της θερμοκρασίας και της υγρασίας μπορεί να προκαλέσουν σφάλμα στις ενδείξεις της τάξης του 4%.

Το βαρόμετρο
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το όργανο χρησιμοποιείται και ως βαρόμετρο. Πρέπει να το
αφήσουμε σε ένα σημείο χωρίς να το μετακινούμε και να θέσουμε το δείκτη στο «0» της
υψομετρικής κλίμακας. Σε περίπτωση τώρα που έχουμε ατμοσφαιρικές μεταβολές (δηλαδή
αλλάζει ο καιρός) ο δείκτης θα μετακινηθεί από το «0» είτε δεξιά είτε αριστερά. (α) όταν η
ατμοσφαιρική πίεση αυξάνει, ο δείκτης θα μετακινηθεί αριστερά που σημαίνει ότι ο καιρός θα
καλυτερεύσει, (β) όταν η ατμοσφαιρική πίεση αρχίζει να μειώνεται, ο δείκτης θα μετακινηθεί
δεξιά που σημαίνει ότι ο καιρός θα χειροτερεύσει.

Εξοπλισμός
•
•
•
•

Αναλογικό ή ψηφιακό αλτίμετρο
Χάρτης περιοχής με υψόμετρα
Τετράδιο σημειώσεων
GPS (προαιρετικά)

∆ιαδικασία
Πριν ξεκινήσουμε την πορεία μας βαθμονομούμε το αλτίμετρό μας, (για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε τις ενδείξεις από ένα GPS). Στη συνέχεια και σε
συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής μας--στα οποία εκ των προτέρων έχουμε βρει και σημειώσει το υψόμετρό τους από το χάρτη, μετρούμε το υψόμετρο με το αλτίμετρο. ∆ημιουργούμε
πίνακα με τις μετρημένες και υπολογισμένες από τον χάρτη τιμές και σχολιάζουμε τυχόν
διαφορές. Υπολογίζουμε επίσης πόσα μέτρα κατά την κατακόρυφο διανύσαμε (υψομετρική
διαφορά) από το σημείο εκκίνησης μέχρι το σημείο τερματισμού. Αν ο καιρός είναι άσχημος και
υπάρχει κάποιο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή βρίσκουμε την πίεση που επικρατεί στο
σημείο που είμαστε από το διαδίκτυο ή κάποιο άλλο μετεωρολογικό βαρόμετρο και τη συγκρίνουμε με την πίεση που αντιστοιχεί στο υψόμετρο στο οποίο βαθμονομήσαμε το αλτίμετρό
μας από το χάρτη ή το GPS. Σχολιάζουμε τη διαφορά και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε.
Ψάχνουμε στη βιβλιογραφία για τις έννοιες: πρότυπη ατμόσφαιρα κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, υδροστατική εξίσωση, ισοβαρική επιφάνεια, ισοβαρής καμπύλη, γεωδυναμικό.
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∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ï ïéêéóìüò ôçò Ìáêñéíßôóáò óôï ÷þñï êáé óôï ÷ñüíï
Ìáêñõíßôóá: Êþìç ôïõ Ðçëßïõ,
áðïôåëïýóá éäßáí ïìþíõìïí êïéíüôçôá ôçò åðáñ÷ßáò Âüëïõ ôïõ íïìïý
Ëáñßóçò. Êåßôáé âïñåéáíáôïëéêþò ôïõ Âüëïõ, åéò áðüóôáóéí 2,5 ùñþí êáé åããýò ôçò ÐïñôáñéÜò, ðáñÜ ôçí äåîéÜí
ü÷èçí ôïõ ÌåãÜëïõ Ñåýìáôïò, êáé åßíáé åêôéóìÝíç åðß
ôùí êëéôýùí ôïõ Ðçëßïõ áðü ôçò êïñõöÞò ìÝ÷ñé ôùí
ðñïðüäùí. ¸÷åé õðïäáóáñ÷åßïí, áóôõíïìéêüí óôáèìüí,
ôçëåöùíéêüí êáé ôá÷õäñïìéêüí ãñáöåßïí, çìéãõìíÜóéïí
êáé 2 äçìïôéêÜ ó÷ïëåßá. Åßíáé ç ìåãáëõôÝñá êùìüðïëéò ôïõ
Ðçëßïõ êáé Ý÷åé, åêôüò ôçò ãåùñãéêÞò êéíÞóåùò, áîéüëïãïí âõñóïäåøßáí. ¢ëëïôå Þêìáæåí åí
áõôÞ ç âéïìç÷áíßá ôùí õðü ôï üíïìá áëáôæÜäåò âáìâáêåñþí õöáóìÜôùí, ç ïðïßá üìùò
óÞìåñïí Ý÷åé ðáñáêìÜóåé. Äéáñêïýíôïò ôïõ Ñùóïôïõñêéêïý ðïëÝìïõ ôïõ 1875, ç êùìüðïëéò
õðÝóôç åðßèåóçí åê ìÝñïõò ôùí Ôïýñêùí ôçí 6 Öåâñïõáñßïõ 1878, åóþèç üìùò ÷Üñéò åéò ôçí
áíäñåßáí ôùí êáôïßêùí ôçò êáé Üëëùí åèåëïíôþí, ïé ïðïßïé ï÷õñùèÝíôåò åðß ôïõ ðñïò ÄõôéêÜ
áõôÞò õðåñêåßìåíïõ âñÜ÷ïõ ôïõ Óáñáêçíïý áíôÝóôçóáí åðß åíäåêÜùñïí åðéôõ÷þò.
ÌåãÜëç ÅëëçíéêÞ Åãêõêëïðáßäåéá, 1929

1. Ç Ìáêñéíßôóá ùò ðáñáäïóéáêüò ïéêéóìüò
Ç ðñïóôáóßá ôïõ ðáñáäïóéáêïý ÷áñáêôÞñá ôçò
Ìáêñéíßôóáò åðéâÜëëåôáé ü÷é ìüíï áðü ôçí åëëçíéêÞ áëëÜ
êáé áðü ôçí åõñùðáúêÞ íïìïèåóßá (ÐáñÜñôçìá 1 & 2).
ÌÜëéóôá, óôï ÄéÜôáãìá (Ö.Å.Ê. 374 Ä´-04/07/1980) ðïõ
÷áñáêôçñßæåé ðáñáäïóéáêïýò ôïõò ïéêéóìïýò ôïõ Ðçëßïõ,
ç Ìáêñéíßôóá, ïé ÐéíáêÜôåò êáé ç Âõæßôóá áíÞêïõí
óôçí 1ç ïìÜäá êáé ÷ñÞæïõí áðïëýôïõ ðñïóôáóßáò ãéáôß
äéáôçñïýí áíÝðáöïí ôïí ðáñáäïóéáêþí ôùí ÷áñáêôÞñá.
Ôï äéÜôáãìá áõôü åðéâÜëëåé ðåñéïñéóìïýò óôç äüìçóç íÝùí êôçñßùí
ß áëëÜ
ëëÜ êáé óôçí åðéóêåõÞ
ÞÞ
áíáêáßíéóç ðáëéþí, ð.÷. óôá êôÞñéá ôçò Ìáêñéíßôóáò åðéâÜëëåôáé êáôáóêåõÞ ôåôñáêëéíïýò
Þ ðïëõêëéíïýò óôÝãçò êáé ç åðéêÜëõøç ôçò óôÝãçò åðéâÜëëåôáé íá ãßíåôáé ìå ðëÜêåò
Ðçëßïõ.
Äõóôõ÷þò ðáñÜ ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá, ôï äïìçìÝíï ðåñéâÜëëïí ôçò Ìáêñéíßôóáò
Ý÷åé õðïóôåß áñêåôÝò áëëïéþóåéò ðïõ ïöåßëïíôáé óå öõóéêÜ áßôéá (öèïñÜ áðü ôï ðÝñáóìá
ôïõ ÷ñüíïõ, êáôïëéóèÞóåéò, óåéóìïß êáé åãêáôÜëåéøç ëüãù ìåôáíÜóôåõóçò) êáé êõñßùò óôçí
áíèñþðéíç åðÝìâáóç. Óýìöùíá ìå ôç Ëåùíéäïðïýëïõ (ó.55), η áíèñþðéíç åðÝìâáóç
óôá êôÞñéá áñ÷ßæåé ìå ôéò åðéóêåõÝò ðïõ ãßíïíôáé, ïé ïðïßåò åßíáé óõíÜñôçóç ôïõ âáèìïý
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êáôáóôñïöÞò êáé ôïõ ôñüðïõ ìå ôïí ïðïßï ï êÜèå éäéïêôÞôçò èá áíôéìåôùðßóåé ôï ðñüâëçìá,
óå ó÷Ýóç ìå ôï éóôïñéêü-ðáñáäïóéáêü ðåñéâÜëëïí êáé öõóéêÜ óõíÜñôçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò
ôïõ äõíáôüôçôáò. Óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò, ç áëëïßùóç è' áöïñÜ ôá åðß ìÝñïõò
êáôáóêåõáóôéêÜ óôïé÷åßá. Ïé ó÷éóôüðëáêåò è' áíôéêáôáóôáèïýí ìå êåñáìßäéá, ôá îýëéíá
êÜãêåëá ìå óéäåñéÝò, ïé ëéèïäïìÝò ìå ôóéìåíôüëéèïõò, ôá ðáñáäïóéáêÜ óêïýñá ìå ãáëëéêÜ
ðáñÜèõñá, ïé ðÝôñéíåò óêÜëåò ìå ìðåôüí ê.Ü.
Ç Ìáêñéíßôóá ßóùò åßíáé ï ìïíáäéêüò ïéêéóìüò óôçí ÅëëÜäá ï ïðïßïò Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß
ðáñáäïóéáêüò ìå ÕðïõñãéêÝò ÁðïöÜóåéò (ÐáñÜñôçìá 3), ü÷é ìüíï óôï óýíïëό ôïõ áëëÜ êáé
óå ðÜñá ðïëëÜ åðéìÝñïõò êôßóìáôá êáé ÷þñïõò, üðùò, ç êåíôñéêÞ
ðëáôåßá, ôá êáëíôåñßìéá, ïé 40 áðü ôéò 55 êñÞíåò, ôá 3 áðü ôá
11 ãåöýñéá êáé ôá áñ÷ïíôéêÜ ÂáôóáñÝá, Âëá÷ëÞ, ÊáñáâÝñãïõ,
Êïõúêïýìç, ÎçñáäÜêç, Ìáýñïõ, ÌïõóëÞ, ÔïðÜëç, ×áôæçêþóôá êáé
Êùíóôáíôéíßäç).
Ãéá ôçí ðëÞñç ðñïóôáóßá ôïõ ðáñáäïóéáêïý ÷áñáêôÞñá ôïõ ïéêéóìïý
ï íïìïèÝôçò ðñÝðåé íá ëÜâåé õðüøç ôïõ ôá ëüãéá ôïõ Âïýñâåñç (ó.9)
… åêôüò ôùí áñ÷ïíôéêþí, ðïõ åßíáé äåßãìá ôçò åõçìåñßáò ôïõ Ðçëßïõ
êáôÜ ôïí 18ïí êáé ôïí 19ïí áéþíá, ìå ôçí éäéüôõðïí áñ÷éôåêôïíéêÞí ôùí, äåí ðñÝðåé
íá ëçóìïíçèÞ ôï Üëëï ðïéêßëïí ëáïãñáöéêüí õëéêüí ôçò ðçëéïñåßôéêçò ðáñáäüóåùò, üðùò
åßíáé ôá îõëüãëõðôá ôÝìðëá êáé ç åéêïíïãñáößá ðïëëþí åêêëçóéþí êáé ìïíáóôçñéþí êáé áé
êáëëéôå÷íéêáß ìïñöáß äéáêïóìÞóåùò ôïõ åóùôåñéêïý êáé ôïõ åîùôåñéêïý ôùí áñ÷ïíôéêþí êáé
ôùí Üëëùí êáèáñþò ðçëéïñåßôéêùí ôýðùí óðéôéþí. ÉäéáéôÝñáí ðñïóï÷Þí ðñïêáëåß ç ôÝ÷íç
ëáúêþí æùãñÜöùí êáé Üëëùí ìïñöþí êáé åêäçëþóåùí ôïõ ëáúêïý ðïëéôéóìïý ôïõ Ðçëßïõ.

2. Ç ãåùãñáöéêÞ èÝóç ôçò Ìáêñéíßôóáò (Â 39ï 26´ 00´´ - Á 23ï 01´ 30´´)
Óýìöùíá ìå ôïí Êßæç, ïé öõóéêÝò óõíèÞêåò ôïõ ôïðéêïý
ïñåéíïý ðåñéâÜëëïíôïò åðéâÜëëïõí óõãêåêñéìÝíïõò
ðåñéïñéóìïýò ôüóï óôç ÷Üñáîç ôïõ ðïëåïäïìéêïý éóôïý
ôùí ÷ùñéþí üóï êáé óôç ÷ùñïèÝôçóç ôùí êáôïéêéþí. Áõôü
áêñéâþò óõìâáßíåé êáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ïéêéóìïý ôçò
Ìáêñéíßôóáò, ï ïðïßïò áêïëïõèåß ôï öõóéêü áíÜãëõöï
ìéáò éäéáßôåñá êåêëéìÝíçò ðëáãéÜò ðïõ ïñßæåôáé áõóôçñÜ
áðü äõï ìåãÜëïõò ÷åßìáññïõò ôï ÌÝãá ÑÝìá (Á) êáé ôï
ÑÝìá ôçò ÐáôùóéÜò (Ä). ΒïñåéïäõôéêÜ ï ïéêéóìüò ïñßæåôáé
áðü ôïí Üäåíäñï ëüöï ôïõ Óáñáêçíïý.
Ç áåñïöùôïãñáößá (1996) åðéâåâáéþíåé ôçí ðåñéãñáöÞ
ôïõ Í. ÃåùñãéÜäç (ó.196) ðñéí áðü 116 ÷ñüíéá: … ôï ìåí
áíáôïëéêü ìÝñïò êåßìåíïí ðáñÜ ôï ñåýìá (ÌÝãá ÑÝìá)
åßíáé êáôÜöõôïí êáé êáôÜññõôïí, îçñüí äå êáé Üäåíäñïí ôï ðñïò äõóìÜò, åðéóêéáæüìåíïí õðü
ôïõ õðåñêåßìåíïõ âñÜ÷ïõ ôïõ Óáñáêçíïý. Åí ôù ìÝóù
ôïõ ÷ùñßïõ êåßôáé ç áãïñÜ, Ýíèá õðü ôçí óêéÜí ìåãÜëùí
ðëáôÜíùí ìáñìáñüêôéóôïò êñÞíç ðñï÷Ýåé Üöèïíïí ýäùñ.
Áé ïéêßáé ôïõ ÷ùñßïõ åßíáé ðÜóáé ó÷åäüí äéþñïöïé, êáèüôé
äéá ôçí êáôùöÝñåéáí ôïõ åäÜöïõò, åíþ ç ðñïò ôïí
ðåëáóãéêüí êüëðïí åóôñáììÝíç ðëåõñÜ åßíáé õøçëÞ, ç
ðñïò ôï ÐÞëéïí åßíáé üëïò ôáðåéíÞ (=÷áìçëÞ), êáèéóôÜìåíç
åõåðßâáôïò åê ôçò ïäïý.
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Ï ÌáêñÞò êé ï ÓêïõâáñÜò (ó.44) áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí
õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ ôùí óõíïéêéþí ôçò: ç Ìáêñéíßôóá
åßíáé Ýíá áðü ôá ãñáöéêüôåñá ÷ùñéÜ ôïõ Ðçëßïõ ðïõ
äéáôÞñçóáí ôï ÷áñáêôÞñá ôïõò. Ç ìåãÜëç êëßóç ôïõ
åäÜöïõò ôçò äçìéïýñãçóå ôïí ôýðï ôùí óðéôéþí ôçò ðïõ
åßíáé ôñéþñïöá óôçí üøç êáé ìïíþñïöá ðßóù. ¼ëá
Ý÷ïõí èáõìÜóéá èÝá ðñïò ôïí Ðáãáóçôéêü êüëðï. Ç
åðÜíù óõíïéêßá Ý÷åé õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ 500(!!!) áðü
ôçí êÜôù. Ôï êëßìá ôçò åßíáé éäåþäåò. ÌïíáäéêÞ ó' üëç
ôçí ÅëëÜäá åßíáé ç "êñåìáóôÞ" ôçò ðëáôåßá, ðïõ åßíáé Ýíá
ìðáëêüíé ì' áðÝñáíôç èÝá.
Ôï 1791 áõôÞ ç ßäéá èÝá åß÷å Þäç åíôõðùóéÜóåé ôïõò ÊùíóôáíôÜ êáé Öéëéððßäç (ó.179), ïé
ïðïßïé Ýãñáøáí üôé ôá óðßôéá ôçò Ìáêñéíßôæáò åßíáé üëá ðÝôñéíá… ìåñéêÜ åßíáé ìåãÜëá, õøçëÜ,
üìïñöá, Ý÷ïõí üëá Ýíá èþñé èáõìÜóéï. Ç éäéáßôåñá Ýíôïíç êëßóç ôïõ åäÜöïõò åðéâÜëëåé
ôçí êëéìáêùôÞ áíÜðôõîç ôïõ ïéêéóìïý ãåãïíüò ðïõ ðñïóöÝñåé áðåñéüñéóôç èÝá ðñïò ôï
Íüôï.
Ç óõãêåêñéìÝíç èÝóç ôïõ ïéêéóìïý åîáóöáëßæåé ôá
åîÞò:
ðñüóâáóç óôéò äáóéêÝò êáé ãåùñãéêÝò åêôÜóåéò
ðñüóâáóç óå ðçãáßá íåñÜ ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ
ïéêéóìïý
ðñïóôáóßá áðü ôïõò âüñåéïõò áíÝìïõò
ðñïóôáóßá áðü åðéäñïìÝò ëçóôþí
Ýêèåóç óôïí Þëéï ãéá öùôéóìü - èÝñìáíóç
ðáíïñáìéêÞ èÝá ãéá ôçí åðéôÞñçóç ôçò ãýñù ðåñéï÷Þò
Ç Ýíôïíç êëßóç ôïõ åäÜöïõò, ßóùò, åßíáé ôï âáóéêüôåñï ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò Ìáêñéíßôóáò
êáé ãé' áõôü ç ìïñöïëïãéêÞ èåþñçóç ôïõ ïéêéóìïý ó÷åäéáóìÝíïõ óå äýï äéáóôÜóåéò äåí áñêåß,
ãéáôß ðáñáðëáíÜ. Óýìöùíá ìå ôç Ëåùíéäïðïýëïõ (ó.28) ìüíï ìéá ôñéóäéÜóôáôç áðåéêüíéóç
áíáäåéêíýåé ôç äõíáìéêÞ ðáñïõóßá ôùí êáôáêüñõöùí üãêùí ôùí êôçñßùí óôç âáèìéäùôÞ
ôïõò äéÜôáîç. Ôüôå ôá êôÞñéá èá ðñïâÜëëïõí óáí áíåîÜñôçôåò ïðôéêÜ ìïíÜäåò ìÝóá óôï
ðõêíü ðñÜóéíï êáé ç "ñõèìéêÞ" åðáíÜëçøç Ýñ÷åôáé íá
åîéóïññïðÞóåé ôçí åëåõèåñßá ðïõ êõñéáñ÷åß óôéò ó÷Ýóåéò
ìåôáîý ôïõò êáé ìå ôï ðåñéâÜëëïí.
Óôïν ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü ôçò Ìáêñéíßôóáò ç
äçìéïõñãßá ôïõ äïìçìÝíïõ ðåñéâÜëëïíôïò õðÞñîå Ýíá
öáéíüìåíï äõíáìéêÜ åîåëéóóüìåíï ìÝóá óôï ÷ñüíï, ðïõ
ó÷åôßæåôáé Üìåóá ìå ôï ðíåýìá êáé ôéò óõíèÞêåò ôùí
äéáäï÷éêþí éóôïñéêþí ðåñéüäùí.

3. Ôï öõóéêü êáé ôï äïìçìÝíï ðåñéâÜëëïí
Ï éóôïñéêüò ôüðïò ôçò Ìáêñéíßôóáò åßíáé Ýíá èáõìáóôü Ýñãï ðïõ ðñïÝêõøå áðü ôçí
áÝíáç åðßäñáóç ôçò öýóçò ðÜíù óôïí Üíèñùðï êáé áíôßóôñïöá. ÁõôÞ ç åõëïãçìÝíç
ãùíéÜ óôï âïñåéïäõôéêü Üêñï ôïõ Ðçëßïõ áðïôåëåß ßóùò ôï ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá
åíüò êáëïäéáôçñçìÝíïõ ðáñáäïóéáêïý ïéêéóìïý óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò Èåóóáëßáò êáé
óõãêåíôñþíåé üëá ôá èåìåëéþäç êáé ïõóéþäç óõóôáôéêÜ ìÝñç åíüò ãíÞóéïõ áãñïôéêïý ïñåéíïý
ïéêéóìïý: ìåãÜëç êôçìáôéêÞ ðåñéöÝñåéá ðïõ ðñïóöÝñåôáé ãéá äéáöïñåôéêÝò êáëëéÝñãåéåò (áðü
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åëéÝò óå ÷áìçëü õøüìåôñï ìÝ÷ñé êáóôáíéÝò êáé ìçëéÝò øçëüôåñá), õðåñáöèïíßá õäÜôéíùí
áðïèåìÜôùí, õãéåéíüôáôï îçñü êëßìá ìå ÷áìçëÞ õãñáóßá, ðëïýóéá ðáíßäá (áãñéü÷ïéñïé
åíäéáéôþíôáé óôï ðõêíü äÜóïò ïîõÜò) êáé ÷ëùñßäá (óõíáíôéïýíôáé ðåñß ôá 35 åßäç âïôÜíùí
êáé ôï ìïíáäéêü äÜóïò åëÜôçò óôï ÐÞëéï). Ç óðÜíéá áéóèçôéêÞ áîßá ôçò Ìáêñéíßôóáò
åóôéÜæåôáé óôï óõíäõáóìü üëùí áõôþí ôùí óõóôáôéêþí êáé óôçí áñìïíßá ôçò áíèñþðéíçò
ðáñïõóßáò êáé ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò. Ç éóïññïðçìÝíç ó÷Ýóç öõóéêïý êáé äïìçìÝíïõ
ðåñéâÜëëïíôïò áðïäåéêíýåôáé ðåñßôñáíá ìÝóá áðü ôéò ðáñáêÜôù öùôïãñáößåò ðïõ
åëÞöèçóáí óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Ìáêñéíßôóáò:
¸íá ÷áñáêôçñéóôéêü óôïé÷åßï ðïõ åêöñÜæåé ôï áñìïíéêü äÝóéìï ôïõ öõóéêïý êáé ôïõ
äïìçìÝíïõ ðåñéâÜëëïíôïò åßíáé ôá øçëÜ öõëëïâüëá äÝíôñá êáé ïé êëçìáôáñéÝò ðïõ
÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôïõò êïéíïôéêïýò êáé éäéùôéêïýò õðáéèñßïõò ÷þñïõò (ðëáôåßåò êáé áõëÝò)
ãéá íá óêéÜóïõí ôéò æåóôÝò ìÝñåò, åíþ ôï ÷åéìþíá ôá ãõìíÜ êëáäéÜ åðéôñÝðïõí óôïí Þëéï íá
æåóôÜíåé êáé íá öùôßóåé
Ï κïéíïôéêüò ðïëåïäïìéêüò åîïðëéóìüò ðåñéëáìâÜíåé ôá ëéèüóôñùôá äñïìÜêéá (=êáëíôåñßìéá), ôéò 16 ðÝôñéíåò åêêëçóßåò, ôéò ðëáêüóôñùôåò ðëáôåßåò, ôá 11 ðÝôñéíá ôïîùôÜ ãåöýñéá
(êáé 2 ãêñåìéóìÝíá) êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò áðü 55 ðÝôñéíåò êñÞíåò:

Ï âáóéêüò ðåæüäñïìïò-ñá÷ïêïêêáëéÜ äéáó÷ßæåé ôïí ïéêéóìü óå üëï ôïõ ôï ìÞêïò, åöÜðôåôáé
óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá êáé óõíäÝåé ôéò 11 óõíïéêßåò ôïõ, ÌïõôóéÜñá, ÊáêïõíÜ, Ðáíáãßá,
ÐáæÜñé, ¢ãéï ÉùÜííç, Óáñáêçíü, Áãßá ÔñéÜäá, Ìåôáìüñöùóç, ¢ãéï ÁèáíÜóéï, ¢ãéï Ãåþñãéï
êáé ÊïõêïõñÜâá. Óýìöùíá ìå ôç Ëåùíéäïðïýëïõ (ó.29)
ôá êáëíôåñßìéá ðáñïõóéÜæïõí åîáéñåôéêü ìïñöïëïãéêü
êáé ëåéôïõñãéêü åíäéáöÝñïí åî áéôßáò ôçò äýóêïëçò ìïñöÞò
ôïõ åäÜöïõò ðïõ áðáéôïýóå áíÜëïãç óå êÜèå ðåñßðôùóç
ëýóç. ¸÷ïõìå Ýôóé ôïí ôýðï ôïõ åëéêïåéäïýò êåêëéìÝíïõ
äñüìïõ, ðïõ åßíáé êáé ï ðéï óõíçèéóìÝíïò, üôáí ÷ñåéÜæåôáé
íá åîáãïñáóèåß ìåãÜëç õøïìåôñéêÞ äéáöïñÜ. Óõ÷íÜ
óôçí ßäéá ðåñßðôùóç ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óêáëïðÜôéá Þ ï
óõíäõáóìüò êáé ôùí äýï. Ïé åðßðåäïé åõèýãñáììïé êáé
ïñéæüíôéïé ðåæüäñïìïé áðïôåëïýí ìéêñÜ ìüíïí åíäéÜìåóá ôìÞìáôá ôùí ðñïçãïýìåíùí, åêôüò
áðü ôçí ðåñßðôùóç ôïõ êåíôñéêïý åìðïñéêïý ëéèüóôñùôïõ äñüìïõ. Ç äéÜóôáóç ôïõ ðëÜôïõò
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ðïéêßëëåé, êáèïäçãçìÝíç áðü ôéò áíÜãêåò êõêëïöïñßáò ôïõ ðáñåëèüíôïò, üôáí ç äõíáôüôçôá íá
äéáóôáõñùèïýí äýï öïñôùìÝíá æþá õðáãüñåõóå ôï ó÷åôéêÜ ìåãÜëï ðëÜôïò ôçò êõñéüôåñçò
áñôçñßáò-ñá÷ïêïêêáëéÜò, åíþ ç åîáóöÜëéóç ÷þñïõ ãéá Ýíá ìüíï æþï êáé ü÷é óðÜíéá ãéá Ýíá
ìüíïí Üíèñùðï ïäÞãçóå óôï ìéêñüôåñï ðëÜôïò ôùí Üëëùí.
Ïé åêêëçóßåò Ý÷ïõí óõíÞèùò ìåãÜëïõò áõëüãõñïõò,
åßíáé áíåîÜñôçôåò áðü ôéò êáôïéêßåò ðïõ ôéò ðåñéâÜëëïõí
êáé óå ìåãáëýôåñç êëßìáêá êáé üëåò âñßóêïíôáé ó' åðáöÞ Þ
óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôïí ðåæüäñïìï-ñá÷ïêïêêáëéÜ êáé
óå ñõèìéêÜ åðáíáëáìâáíüìåíç áðüóôáóç ìå áðïôÝëåóìá
ï ïéêéóìüò íá áðïêôÜ êÜðïéá éóïññïðßá ãéá êåßíïí ðïõ
ôïí äéáó÷ßæåé, êáèþò ðñïóöÝñåé ôüðïõò óôÜóçò êáé
áíïßãìáôá. Ï Êßôóïò ÌáêñÞò (ó.134) áíáöÝñåé üôé ôο 1806,
ï ëéèïãëýöïò Èåïäüóéïò áðü ôç ÂñÜ÷á ôùí ÁãñÜöùí
óôïëßæåé με ðëïýóéá ëéèáíÜãëõöá ôï ÷áñéôùìÝíï åêêëçóÜêé
ôïõ ¢ç ÃéÜííç ôïõ Ðñïäñüìïõ óôçí ðëáôåßá ôçò Ìáêñéíßôóáò: ðåñéèõñþìáôá, åíôïé÷éóìÝíåò
ðëÜêåò, áñ÷éôåêôïíéêÜ ìÝëç ðïõ óõìðëçñþíïõí ôçí ùñáßá éóïäïìéêÞ ðëéíèïðåñßâëçôç

ôïé÷ïðïéßá. Óùóôü ðÝôñéíï êÝíôçìá åßíáé ç åêêëçóßá áõôÞ.
Áíèïäï÷åßá, ðïõëéÜ, êõðáñßóóéá, ñüäáêåò, äñÜêïíôåò,
Þëéïé, öåããÜñéá, óõìðëÝãìáôá ëïõëïõäéþí, óößããá,
åëÜöéá, ï Æá÷áñßáò êáé ç ÅëéóÜâåô, ï Ëùô, ï ¢ãéïò
ÉùÜííçò ï Ðñüäñïìïò, ôá óýìâïëá ôùí Åõáããåëéóôþí
êáé ðïëëÝò åðéãñáöÝò. ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß ç åðéãñáöÞ
ðÜíù áðü ôç äõôéêÞ ðüñôá, Ýíáò äéÜëïãïò äéáâÜôç êáé
ôçò åêêëçóßáò:
Ðñüóçâïò Þ ðÜñçâïò åé; Ôéò åé; ÖñÜóïí.
-ÐÜñçâïò Þìçí, áãíïþ ðïóáåôÞò,
êáéíüò äå áßöíçò êáé ôåëþ øÞöïí öÝñùí,
ôï ðñþôïí ôï ëïßóèïí óýíèåôïí ôå ãñáììÜôùí.
Åëåýèåñç ìåôÜöñáóç ôïõ ÂáããÝëç ÓêïõâáñÜ:
Åßóáé êáéíïýñãéïò íáüò Þ ðáëéüò; Ðïéïò åßóáé; Ðåò ìïõ.
-Ðáëéüò Þìïõí îå÷áóìÝíçò ðéá çëéêßáò
êáé îáöíéêÜ âñÝèçêá êáéíïýñéïò.
Ç ÷ñïíïëïãßá ìïõ áðïôåëåßôáé áðü
ôï ðñþôï ãñÜììá ôïõ áëöáâÞôïõ(Á),
ôï ôåëåõôáßï(Ù) êáé ôï óýíèåôï(ÓÔ),
äçëáäÞ: ÁÙÓÔ = 1806.
Ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ 18ïõ áéþíá óôáìÜôçóå ç ðåñßïäïò ôçò êïéíùíéêÞò åóùóôñÝöåéáò êáé ôçò
êëåéóôÞò óðéôéêÞò ïéêïíïìßáò êáé Üñ÷éóáí ïé áíôáëëáêôéêÝò åìðïñéêÝò ó÷Ýóåéò. Ôüôå åìöáíßæåôáé
ç áíÜãêç ãéá ôçí ýðáñîç åíüò ÷þñïõ üðïõ èá åêôßèåíôáé ôá ðáñáãüìåíá ðñïúüíôá. Ï ÷þñïò
αυτός έπρεπε να åßíáé áíïé÷ôüò, åõñý÷ùñïò, åýêïëá ðñïóðåëÜóéìïò êáé óå ó÷åôéêÜ ßóç
áðüóôáóç áðü ôéò óõíïéêßåò, έτσι ώστε να γίνει ο πυρήνας του οικισμού. Ο χώρος αυτός ήταν
η κεντρική πλατεία, η οποία φιλοξενούσε το "ðáæÜñé" ôïõ áãñïôïêôçíïôñïöéêïý ïéêéóìïý.
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ÃåíéêÜ ç äéáìüñöùóç ôùí ðëáôåéþí êáé Üëëùí ìéêñþí êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí äéÝðåôáé áðü
äõï âáóéêÝò áñ÷Ýò: ôçí åëåýèåñç äéÜôáîç ðñïóáñìïóìÝíç óôçí åäáöéêÞ ìïñöïëïãßá êáé ôï
Üíïéãìá ðÜíôá ðñïò ôç èÝá (óõíÞèùò ðñïò ôï Íüôï).
Áíáìößâïëá, ç êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Ìáêñéíßôóáò, ðïõ óêéÜæåôáé áðü 4 ðåëþñéïõò
ðëÜôáíïõò, áðïôåëåß Ýíá åîáéñåôéêÜ Ýíôïíï ðïëåïäïìéêü óôïé÷åßï êáé ãé' áõôü ç ðåñéï÷Þ ãýñù
áð' áõôÞí ðáñïõóéÜæåé ôç ìåãáëýôåñç ðõêíüôçôá êáôïéêçìÝíùí óðéôéþí, åíþ áíôßèåôá óôéò
áêñáßåò óõíïéêßåò ðñïò ôá âüñåéá êáé äõôéêÜ üñéá, ç ðõêíüôçôá ãßíåôáé åëÜ÷éóôç. Óõ÷íÜ ìÜëéóôá
ãéá ôïõò ðåñéóóïôÝñïõò ðïõ ôçí åðéóêÝðôïíôáé, ç Ýííïéá ôçò ëÝîçò Ìáêñéíßôóá öôÜíåé íá
ôáõôßæåôáé óõíåéñìéêÜ ìå ôçí åéêüíá ôçò ðëáôåßáò ôçò.
¸íá áðü ôá ÷áñáêôçñéóôéêüôåñá Ýñãá ôçò åëëçíéêÞò ëáúêÞò ãëõðôéêÞò
ðïõ ìðïñåß êáíåßò íá óõíáíôÞóåé óôç Ìáêñéíßôóá åßíáé ïé õðáßèñéåò ðÝôñéíåò
Þ ìáñìÜñéíåò êñÞíåò. Åßíáé ôÝëåéá åíôáãìÝíåò óôïí
ðïëåäïìéêü éóôü ôïõ ïéêéóìïý êáé óôï ðáñåëèüí
åîõðçñåôïýóáí üëåò ôéò õäñïäïôéêÝò áíÜãêåò ôïõ ïéêéóìïý.
Ç êáôáóêåõÞ ôïõò Þôáí ôüóï óçìáíôéêÞ êáé èåùñïýíôáí
áîéÝðáéíç åõåñãåóßá ãéá ôçí êïéíüôçôá ðïõ áêüìá êáé
áñìáôïëïß, üðùò ï ÓôÝñãéïò ÌðáóäÝêçò, áíáëÜìâáíáí
ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõò. Ïé êñÞíåò ìå ôá êñõóôÜëëéíá
íåñÜ êáé ôá ðÝôñéíá áõëÜêéá ðïõ ïäçãïýí ôá ðëåïíÜæïíôá
ýäáôá óôá ðåñéâüëéá êáèïñßæïõí ôçí ç÷çôéêÞ ìÝóá óôçí
åñçìéÜ ôùí ðëáôåéþí êáé ôùí êáëíôåñéìéþí.

4. Ç äçìïãñáöéêÞ åîÝëéîç êáé ç ìåôáíÜóôåõóç
Το 1791 ï ÊùíóôáíôÜò êáé ï Öéëéððßäçò (ó.172) áíáöÝñïõí üôé ôá 14 âáêïýöéêá ÷ùñéÜ
ôïõ Ðçëßïõ Ý÷ïõí ìéá äéïßêçóç îå÷ùñéóôÞ êáé õðüêåéíôáé üëá óôç Ìáêñéíßôæá, ôï ìåãáëýôåñï
ôï ïðïßïí ôï ãíùñßæïõí ùò ìçôñüðïëç ôïõò, Ý÷ïíôáò êáé êáèÝíá ÷ùñéóôÜ ôïõò ðñïåóôïýò
ôïõ. Óôá ôÝëç ôïõ 18ïõ áéþíá ç Ìáêñéíßôóá ðáñïõóéÜæåôáé ùò ç "ðñùôåýóïõóá" ôïõ Ðçëßïõ,
ëüãù ôçò öõóéêÜ ï÷õñùìáôéêÞò èÝóçò ôçò, ôçò áíåðôõãìÝíçò ïéêïíïìßáò ôçò êáé ôïõ ìåãÜëïõ
ðëçèõóìïý ôçò. ÐñáãìáôéêÜ åßíáé ôñáãéêÞ ç óýãêñéóç ôçò ðëçèõóìéáêÞò äéáêýìáíóçò ôçò
Ìáêñéíßôóáò êáé ôçò ðáñáêåßìåíçò ðüëçò ôïõ Âüëïõ (ÐáñÜñôçìá 4). Ôá áßôéá áõôÞò ôçò
ðëçèõóìéáêÞò áéìïññáãßáò ôçò Ìáêñéíßôóáò åßíáé ðïëëÜ êáé ÷ñåéÜæïíôáé åéäéêÞ ìåëÝôç, áëëÜ
åßíáé óßãïõñï üôé áõôÞ Þôáí êáé åßíáé áðüëõôá óõíäåäåìÝíç ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜññåõóç ôçò
και τη ραγδαία ανάπτυξη του Βόλου êáôÜ ôï ðñþôï ìéóü ôïõ 20ïύ áéþíá.
Ôá âáêïýöéêá ÷ùñéÜ ôïõ Ðçëßïõ áðïëÜìâáíáí éäéáßôåñçò öïñïëïãéêÞò ìåôá÷åßñéóçò êáé
ãé' áõôü Þôáí êýñéïò ìåôáíáóôåõôéêüò ðñïïñéóìüò êáôÜ ôï 18ï êáé 19ï áéþíá. Ï ÊïñäÜôïò
(ó.193) áíáöÝñåé üôé áðü ôçí ¹ðåéñï ðïëëïß ìåôáíÜóôåõóáí ìÝóá óôá ÷ñüíéá 1700-1800
êáé Þñèáí êáé åãêáôáóôÜèçêáí óôá ÷ùñéÜ ôïõ Ðçëßïõ. Ïé Çðåéñþôåò áõôïß ùò Ýíá óçìåßï,
åðçñÝáóáí êáé ôçí Ðçëéïñåßôéêç ãëþóóá. ¸ôóé ìðïñïýí íá åîçãçèïýí ü÷é ìüíï äçìïôéêÜ
ôñáãïýäéá ðïõ åßíáé ó÷åäüí ôá ßäéá óôï ÐÞëéï êáé ¹ðåéñï, áëëÜ êáé öñÜóåéò êáé ðïëëÝò ëÝîåéò
ôçò ðçëéïñåßôéêçò äçìïôéêÞò. Áêüìá ðñÝðåé íá óçìåéþóù, ðùò üôáí ç Ìïó÷üðïëç Üñ÷éóå
íá ðáñáêìÜæåé (1760-1770) ðïëëïß Ìïó÷ïðïëßôåò ðïõ áíáãêÜóèçêáí íá åêðáôñéóôïýí,
Þñèáí óôá áíáôïëéêÜ ÷ùñéÜ ôïõ Ðçëßïõ êáé åãêáôáóôÜèçêáí. Áõôïß Ýöåñáí ìáæß ôïõò ðïëëÜ
ãñüóóéá êáé öëïõñéÜ êáé ìå ôï íá åßíáé áóêçìÝíïé óôï åìðüñéï êáé ôç âéïôå÷íßá, óõíôåëÝóáíå
óôï í' áíáðôõ÷èåß ðéï ðïëý ç âéïôå÷íßá êáé ôï åìðüñéï óôï ÐÞëéï. Áõôïýò ôïõò îåíïìåñßôåò
ðïõ Þñèáí áðü ôçí ¹ðåéñï êáé ôç Ìïó÷üðïëç, ïé Ðçëéïñåßôåò, ôïõò ëÝãáíå ÂëÜ÷ïõò êáé óôéò
áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá, ü÷é ãéáôß Þôáí Üîåóôïé êáé áãñïßêïé, áëëÜ ãéáôß ìéëïýóáíå ôá âëÜ÷éêá
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Τουριστικές ∆ιαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού

35

öáñóß. ÂëÜ÷ïõò, ìå ôçí Ýííïéá áðïëßôéóôïé, êáèõóôåñçìÝíïé êëð., ùò ôá óÞìåñá, ëÝíå ôïõò
êôçíïôñüöïõò âëÜ÷ïõò êáé êÜèå ÷ùñéÜôç (Èåóóáëü êëð.), ðïõ åßíáé ðßóù óôïí ðïëéôéóìü. Ï
ÓéóéëéÜíïò (ó.128) åðéâåâáéþíåé ôïí ÊïñäÜôï ìå ôçí åðéãñáöÞ ðïõ âñÞêå ìÝóá óôï ðáñåêêëÞóé
ôïõ Áã. ÍéêïëÜïõ äßðëá óôçí ÐáíáãéÜ ôçò Ìáêñéíßôóáò:
ÁíéóôïñÞèç ï Èåßïò íáüò ôïõ åí Áãßïéò çìþí ÍéêïëÜïõ ôïõ èáõìáôïõñãïý äéá äáðÜíçò ôïõ åíôéìüôáôïõ
êõñ(ß)ïõ ÉùÜííïõ ôïõ åê Âïóêïðüëåùò, óõíäñÜìïíôïò êáé ôïõ êõñ Ðáñßóç ÊáëéìÝñç
Åðé áñ÷éåñáôåßáò ôïõ èåïöéëåóôÜôïõ Åðéóêüðïõ êõñßïõ êõñßïõ ÈåïêëÞôïõ ÁØÍÓÔ (=1756)

Åêôüò ôùí åìðüñùí, ìéá Üëëç åîßóïõ óçìáíôéêÞ ðëçèõóìéáêÞ ïìÜäá áðü ôçí ¹ðåéñï
êáé ôç ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá ðïõ áñ÷éêÜ ôáîßäåõå ðñïò ôïõò ïéêéóìïýò ôïõ Ðçëßïõ, áñãüôåñá
åãêáôáóôÜèçêå ó' áõôούς êáé óôáäéáêÜ áöïìïéþèçêå áðü ôïõò íôüðéïõò Þôáí ïé êïìðáíßåò
Þ ìðïõëïýêéá ôùí ìáóôüñùí (=åîåéäéêåõìÝíùí ôå÷íéôþí). Ï ÊïñäÜôïò (ó.623) áíáöÝñåé:
üóï ãéá ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ, Ý÷ïõìå èåôéêÜ êñéôÞñéá, ðùò ïé áñ÷éìÜóôïñïé, üëïé ó÷åäüí, Þôáí
Çðåéñþôåò êáé êõñßùò áðü ôï ÆïõðÜíé. Ï ôýðïò ôïõ ðáëéïý ðçëéïñåßôéêïõ óðéôéïý, óôá ÷ñüíéá
ôçò ôïõñêïêñáôßáò, åßíáé ï ßäéïò ôçò ÍïôéïäõôéêÞò Ìáêåäïíßáò êáé ôçò Çðåßñïõ.

Ï ÌáêñÞò (ó.43) åîçãåß ôï ëüãï ôçò ðñïóùñéíÞò Þ ìüíéìçò ìåôáíÜóôåõóçò ôùí ìáóôüñùí
êáé ðåñéãñÜöåé ôéò åîåéäéêåýóåéò ôïõò: ο ïéêïäïìéêüò ïñãáóìüò ôïõ 18ïõ áéþíá âñÞêå ôï
ÐÞëéï áíÝôïéìï áðü ðëåõñÜò åéäéêåõìÝíùí ìáóôüñùí. ÌÜóôïñïé íôüðéïé, öõóéêÜ õðÞñ÷áí,
êáé îÝñïõìå ôá ïíüìáôá ìåñéêþí áð' áõôïýò ðïõ åßíáé ÷áñáãìÝíá óå Üôå÷íåò åðéãñáöÝò
åíôïé÷éóìÝíåò óå ðåíé÷ñÜ êôßóìáôá. Áñ÷éôÝêôïíåò, êôßóôåò, æùãñÜöïé, ðåëåêÜíïé (ëéèïãëýöïé),
ôæéáìéôæÞäåò, ôáãéáäüñïé (îõëïãëýðôåò) äåí õðÞñ÷áí ïýôå óôïí áñéèìü ïýôå óôï ôå÷íéêü
åðßðåäï ðïõ áðáéôïýóáí ïé íÝåò êáôáóêåõÝò. Êáëïýíôáé êáé Ýñ÷ïíôáé áðü ôç âñõóïìÜíá
ôçò ëáúêÞò ìáò ôÝ÷íçò, ôçí ¹ðåéñï, Ìå ôçí ïíïìáóßá "Æïõðáíéþôåò" áíáöÝñïíôáé ôå÷íßôåò
ðïõ Þñèáí áðü äéÜöïñá ìÝñç ôçò Çðåßñïõ…

Åêôßóèç õ âßóé õðü ÷éñüò Êüóôá Æïõðáíéüôé

Óôç Ìáêñéíßôóá áêüìç óώæïíôáé ðëÞèïò åðéãñáöþí óå êñÞíåò, åêêëçóßåò, êïéìçôÞñéá êáé
óðáíéüôåñá óå êáôïéêßåò ðïõ ðéóôïðïéïýí ôá ðáñáðÜíù. Ìéá ôÝôïéá åðéãñáöÞ áðü ôï êïéìçôÞñéï
ôçò Áãßáò ÌáãäáëçíÞò óôçν ÊïõêïõñÜâá ðáñáèÝôåé áõôïýóéá ï ÓéóéëéÜíïò (ó.143):
ÁÙ75 Éïõëßïõ á´ Åêôßóèç ôï ðáñüí êïéìçôÞñéïí äéá óõíäñïìÞò ôùí åíèÜäå åõñéóêïìÝíùí ×ñéóôéáíþí
Ï áñ÷éôÝêôùí Èåïäþñïõ Æáðáíéþôïõ

¸íáò ðáñÜãïíôáò ðïõ èá ìðïñïýóå íá ïäçãÞóåé ôç Ìáêñéíßôóá óå ðëçèõóìéáêÞ
óõññßêíùóç Þôáí ç åíåñãÞ êáé êáèïëéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí êáôïßêùí ôçò ó' üëá ôá åðáíáóôáôéêÜ
êéíÞìáôá ôïõ 19ïõ áéþíá, ãåãïíüò ðïõ ðñïêÜëåóå ôçí åêôåôáìÝíç êáôáóôñïöÞ ôçò ôï 1821:
Üìá ìðÞêáí ïé Ôïýñêïé óôç Ìáêñéíßôóá, Ýêáíáí üôé êáé óôï Âåëåóôßíï. ¸óöáîáí, êñÝìáóáí
êáé Ýêáøáí óðßôéá. ¢ëëá ðÜëé óðßôéá ñçìÜ÷ôçêáí áðü ôéò áñðáãÝò. Ôá êáëíôåñßìéá ôçò
Ìáêñéíßôóáò âÜöôçêáí áðü áßìá. ÈñÞíïò êáé êëáõèìüò (ÊïñäÜôïò ó.677).
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ÌÜëéóôá, Ý÷åé óùèåß Ýíá äçìïôéêü ôñáãïýäé ðïõ ðåñéãñÜöåé ôçí êáôáóôñïöÞ (ÊïñäÜôïò
ó.691):
ÊëÜøáôé äÝíôñá êáé êëáñéÜ êé óåéò êïõíôïõñá÷ïýëåò,
Êé óåéò ôïõ Ãüëïõ ôá ÷ïõñãéÜ, ÷ïõñãéÜ ôçò Ìáêñéíßôæáò.
Óáò ãÝëáóáí, óáò ðëÜíåøáí Ðéôóéþôåò(=Óðåôóéþôåò) êáé Íõäñéþôåò(=Õäñéþôåò),
Óáò óôåßëáí ôïõí Ìá÷ìïýô ÐáóÜ(=ÄñÜìáëç) ìé äþäåêá ÷éëéÜäåò,
ÂÜëíé öïõôéÜ óôçí ÐïõñôáñéÜ, öïõôéÜ óôç Ìáêñéíßôæá,
Êé óôçí êáçìÝí' ÁñãáëáóôÞ, ó' ïýëïõò ôïõò ìá÷áëÜäéò
Ç äåýôåñç öïñÜ ðïõ ç Ìáêñéíßôóá
êáôáóôñÜöçêå Þôáí óôéò 17 Ìáñôßïõ
1878 (ÓåéæÜíçò, ó. 303): Ìüëéò ï
å÷èñüò ôç åðéïýóç åéóÞëáóåí åéò
Ìáêñõíßôóáí,
ëåçëáôÞóáò
ôáò
ïéêßáò, óõëÞóáò ôáò ÌïíÜò êáé åí
ôù áßìáôé áüðëùí êáé áäõíÜôùí
åêäéêçèåßò. Ïýôù ôïí ìåí ãçñáéüí
éåñïìüíá÷ïí ôïõ Ðñ. Çëßá Íéêçöüñïí êáôåêåñìÜôéóå, ôïí äå öñåíïâëáâÞ
Ê.Ð. ÂïõñãÜñáí êáôåêñÞìíéóå ìåôÜ äýï ðáßäùí êáé ìéáò ãõíáßêáò êáé
19 ãÝñïíôáò êáé ãõíáßêáò êáôÝóöáîå… ÌÜëéóôá, ôç äåýôåñç öïñÜ ï
èåñìüôåñïò ôùí öéëëåëÞíùí ÊÜñïëïò Ïãë, öåýãùí
äéá Ìáêñõíßôóçò åéò ÐïñôáñéÜí ðñïò õðåñÜóðéóéí ôùí
ãõíáéêïðáßäùí, åìðßðôåé åéò ôáò ÷åßñáò ôùí å÷èñþí,
öïíåýåôáé êáé áðïêåöáëßæåôáé (ÓåéæÜíçò, ó. 302). Ãéá
íá ôéìÞóåé ôïõò íåêñïýò ôçò Ìáêñéíßôóáò σôçí éóôïñéêÞ
ìÜ÷ç ôïõ Óáñáêçíïý ðïõ ïäÞãçóå óôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò Èåóóáëßáò ôï 1881, ï ÄÞìïò
Ðáãáóþí ïíüìáóå ìßáí ôùí ðëáôåéþí ôçò ðüëåùò ôïõ Âüëïõ Ðëáôåßáí Ìáêñõíßôóçò êáé åð'
áõôÞò Þãåéñå êåíïôÜöéïí (Çñßïí) ìå âñÜ÷ïí ìåôáêïìéóèÝíôá åê Óáñáêçíïý, åéò ìíÞìçí ôùí
åð' áõôïý ðåóüíôùí ôï 1878. Ôá åãêáßíéá ôïõ Çñßïõ ôïýôïõ åãÝíïíôï ôçí 21 Ïêôùâñßïõ 1928
(Ôóïðïôüò, ó. 283).
Ìéα Üëëç ìÜóôéãá ðïõ äéáñêþò áðåéëïýóå ôç æùÞ êáé ôçí ðåñéïõóßá ôùí êáôïßêùí ôçò
Ìáêñéíßôóáò Þôáí ïé Ýíïðëåò åðéèÝóåéò Ôïõñêéêþí êáé Áëâáíéêþí ëçóôñéêþí óõììïñéþí.
Ï Öéëéððßäçò (ó.160) ðåñéãñÜöåé üôé ôï 1785, ç óõììïñßá ôïõ ÍôåëÞ Á÷ìÝô, ôçí çìÝñá ôïõ
Óôáõñïý (14 Óåðôåìâñßïõ), ìðÞêå óôç Ìáêñéíßôóá ê' Ýãéíå ìåãÜëï êáêü. Ãéá íá ðñïóôáôÝøïõí
ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõò, ôéò óïäåéÝò ôïõò êáé ôçí ðåñéïõóßá ôïõò ïé Ìáêñéíéôóéþôåò áíáãêÜóôçêáí
íá ìÝíïõí óå ï÷õñùìÝíá óðßôéá ðïõ ðïëëÝò öïñÝò åß÷áí êáíïíéêïýò ðïëåìéêïýò ðõñãßóêïõò
ìå ðïëåìßóôñåò, üðùò ôïõ ÔïðÜëç, ôïõ ×áôæçêþóôá, ôïõ ÂáÀôæç ê.Ü.
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5. Ç ïéêïíïìéêÞ åîÝëéîç êáé ïé åðáããåëìáôéêÝò áó÷ïëßåò ôùí êáôïßêùí ôçò
Ç ïéêïíïìéêÞ åîÝëéîç ôçò Ìáêñéíßôóáò áðü ôï 16ï Ýùò êáé ôá ìÝóá ôïõ 20ïύ áéþíá ìðïñåß
íá ðåñéãñáöåß óýíôïìá ùò åîÞò:
16ïò και 17ïò
18ïò
19ïò
1850
1881
1900
1970
ãåùñãïêôçíïôñïößá>óçñïôñïößá & õöáíôéêÞ>åìðüñéï>ìåôáíÜóôåõóç>ãáéïêôçóßá>âõñóïäåøßá>ôïõñéóìüò

ÖõóéêÜ, äåí õðÜñ÷åé σáφÞò äéá÷ùñéóìüò ìåôáîý ôùí ïéêïíïìéêþí ðåñéüäùí. Ãéá ðáñÜäåéãìá,
ç âõñóïäåøßá, ðïõ ðñïóÝöåñå ôçí ôåëåõôáßá "÷ñõóÞ" åðï÷Þ óôïõò êáôïßêïõò ôçò Ìáêñéíßôóáò
ðñéí åðÝëèåé ç ïñéóôéêÞ ïéêïíïìéêÞ ðáñáêìÞ, Þôáí ìéá áðü ôéò ðáëéÝò äñáóôçñéüôçôέò
ôïõò, áëëÜ ìüíï óôá ôÝëç ôïõ 19ïõ áéþíá óõãêåíôñþíåé ôçí ðñïóï÷Þ êáé ìïíïðùëåß ôï
åìðïñéêü åíäéáöÝñïí ôùí êáôïßêùí áöïý åß÷å ìéá åîáóöáëéóìÝíç åóùôåñéêÞ áãïñÜ ìÝ÷ñé
ôï Â´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï êáé ôç âéïìç÷áíéêÞ åðåîåñãáóßá ôùí äåñìÜôùí ðïõ ðëÝïí ãéíüôáí
óôçí áíáðôõóóüìåíç ðüëç ôïõ Âüëïõ. Ç åéóáãùãÞ áêáôÝñãáóôùí äåñìÜôùí, ç êáôåñãáóßá,
ç ìåôáöïñÜ êáé ç åîáãùãÞ áðáéôåß Ýíá ðëÞèïò áôüìùí, ðïõ ç áäéÜêïðç êßíçóç ôïõ äßíåé ìéá
åéêüíá æùÞò êáé ïéêïíïìéêÞò åõñùóôßáò. Ç óôñïöÞ ôçò êýñéáò ðáñáãùãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò,
èá ðñïêáëÝóåé ìåôáôüðéóç ôïõ ïéêïíïìéêïý êÝíôñïõ ðñïò ôç íïôéüôåñç óõíïéêßá ôïõ ïéêéóìïý,
ôçí ÊïõêïõñÜâá, áð' üðïõ ëüãù èÝóçò åßíáé åõêïëüôåñç ç ìåôáöïñÜ ôùí äåñìÜôùí óôï Âüëï.
Ôï ãåãïíüò áõôü õðïäçëþíåé ôï ñüëï ðïõ áñ÷ßæåé íá ðáßæåé ç áíÜðôõîç êé ç áóôéêïðïßçóç
ôïõ Âüëïõ ãéá ôç ìåëëïíôéêÞ åîÝëéîç ôçò Ìáêñéíßôóáò (Ëåùíéäïðïýëïõ ó.89).
Ï ÓéóéëéÜíïò (ó.62) ìáò ðëçñïöïñåß ãéá ôï ãåùñãéêü ÷áñáêôÞñá ôçò Ìáêñéíßôóáò áëëÜ
óõã÷ñüíùò ìáò äßíåé ìéá åíäéáöÝñïõóá åéêüíá ðïõ ðñïïéùíßæåé ôçí ïéêïíïìéêÞ åõçìåñßá ôçò
ãéá ôïõò åðüìåíïõò 3 áéþíåò: σôá 1615 Ýãéíå áðïãñáöÞ êáé âñÝèçêå ç Ìáêñéíßôóá íá Ý÷åé 147
ãåùñãéêÝò ïéêïãÝíåéåò êáé 13 óðßôéá, ðëÞñùíå äå 14.672 áêôóÝ (=Üóðñá). Åêåßíç ôçí åðï÷Þ ôï
÷ùñéü áõôü Ýâãáæå êñéèÜñé, óôÜñé, íôáñß êáé óðÝíôæåò. Åß÷å áêüìá óôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ êáé
ôéò áëõêÝò ôïõ Âüëïõ(!), ðïõ áðü ðïëý ðáëéÜ áíÞêáíå óôçí êôçìáôéêÞ ðåñéïõóßá ôçò ìïíÞò
ôçò Ìáêñéíßôóáò, ê' Ýôóé ðïõëïýóå êáé áëÜôé ó' Üëëá ÷ùñéÜ. Ìéá Üëëç óçìáíôéêÞ ðáñÜìåôñïò
ðïõ óõíôÝëåóå óôçí åõçìåñßá ôçò Ìáêñéíßôóáò êáé ôïíßæåôáé Þäç áðü ôï 1791Þôáí ç ôåñÜóôéá
êôçìáôéêÞ ôçò ðåñéöÝñåéá ðïõ ðñïóöåñüôáí áêüìá êáé ãéá ôç äéá÷åßìáóç áëëïäáðþí
êôçíïôñüöùí (ßóùò ãé' áõôü õðÜñ÷åé óå áöèïíßá ôï óõíôå÷íéáêü åðßèåôï ÓáñáêáôóéÜíïò):
ÁõôÞ ç ÷þñá Ý÷åé ôüðï ðåñóüôåñï áðü üëá ôá ÷ùñéÜ. Ôá åéóïäÞìáôá ôçò åßíáé ðñþôï ôï
ìåôÜîé, êáé óéôÜñé, êáé êñáóß, êáé ìÝëé åîáßñåôï. ÅëéÝò ó÷åäüí äåí Ý÷ïõí, ìÞôå óõêéÝò. ¸÷åé êáé
ðïëý ôüðï áãåþñãçôï äéá æþá åéò ôïí ïðïßïí Ýñ÷ïíôáé áðü ôç Èåóóáëßá êáé Ìáêåäïíßá êáé
îå÷åéìÜæïõí ôá æþá ôïõò. ÌÝóá åéò ôçí ÷þñá äïõëåýïõí êáé åñãü÷åéñá, ïé Üíäñåò ðáðïýôæéá,
ìéôÜöéá, äéóÜêéá, ôïõñâÜäåò, áðü ôá ïðïßá ðñïìçèåýïíôáé ôá ðåñéóóüôåñá ÷ùñéÜ. Ïé ãõíáßêåò
ôïõò öôéÜ÷íïõí íÞìá øéëü, ìå ôï ôæéêñßêé… (ÊùíóôáíôÜò & Öéëéððßäçò ó.179).
Ôï 1836, ï ËåïíÜñäïò (ó.119) åðéâåâáéþíåé üôé ç õöáíôéêÞ
ðáñáìÝíåé êïñõöáßá åðáããåëìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí
êáôïßêùí: τï ðëåßóôïí ìÝñïò ôùí ïéêçôüñùí ôçò åßíáé
÷åéñïôÝ÷íáé åðéìåëÝóôáôïé êáé åðéôÞäåéïé êáô' åîï÷Þí
åéò ôçí õöáíôéêÞí, ðåñßöçìïé äéá ôçí êáôáóêåõÞí
áëáôæÜäùí, ìáíäçëßùí êáé Üëëùí äéáöüñùí âáìâáêåñþí
êáé ìåôáîùôþí ðïéêéëùôþí õöáóìÜôùí, êáèþò êáé åéò ôï
ðëÝîéìïí ôùí ãáúôáíßùí êáé ìåôáîùôþí ëåðôþí ñáìÜôùí
(ôïõñêéóôß éìðñéóßìé).
Ãéá ôçí ðåñßïäï 1850-1950 õðÜñ÷åé Ýíá ðëÞèïò ãñáðôþí
þ ìáñôõñéþí
þ ðïõ áðïäåéêíýïõí
ä
ý
ôç óôáäéáêÞ ìåôáôüðéóç ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ôçò Ìáêñéíßôóáò áðü ôçí
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ãåùñãïêôçíïôñïößá, ôçí õöáíôéêÞ êáé ôçí ìåôáîïâéïôå÷íßá ðïõ ìåéþíïíôáé ìåôÜ ôçí
åðáíÜóôáóç ôïõ 1821, ðñïò ôï åìðüñéï, ôç ãåùêôçóßá êáé ôÝëïò ôç âõñóïäåøßá.
Το 1860, ο ÌÜãíçò (ó. 47) ìáò ðëçñïöïñåß ãéá ôç ìåßùóç ôçò ãåùñãßáò: ïé Ìáêñéíéôóéþôáé äåí
áóêïýíôáé äéüëïõ ôçí ãåùñãßáí, áëëÜ ìåôÝñ÷ïíôáé ôï åìðüñéïí, ôáò ôÝ÷íáò êáé ÷åéñïôå÷íÞìáôá.
Ïé Üíäñåò ôå÷íïõñãïýóéí óáíäÜëéá, ìéôÜöéá, äéóÜêéá, ðÞñáò (ôïõñâÜäåò) áðü ôá ïðïßá
ðñïìçèåýïíôáé ôá ëïéðÜ ÷ùñéÜ ôçò Ìáãíçóßáò, ðáíßá, âáìâáêåñÜ äéá ôá ðëïßá, áëëáíôæÜäåò
ìåôáîùôïýò, ïìïßïõò ó÷åäüí ìå ôïõò óéáìáëëáíôæÜäåò, öéôßëéá, æþíáò, êåöáëïäÝôáò
(óåñâéÝôáò), áðü ôá ïðïßá åîÜãåôáé ìåãÜëç ðïóüôçò, êáèþò êáé ðÜìðïëëá êáôåéñãáóìÝíá
äÝñìáôá áðü ôá âõñóïäåøåßá ôùí. Áé äå ãõíáßêåò íÞèïõóáé íÞìáôá (ôóïõñÜðéá) åîáßñåôá, üìïéá
ëåõêþ åñéïý÷ù. Ôï 1874 ï Ñçìáôéóßäçò (ó.26) ìáò åéóÜãåé óôç âõñóïäåøßá: οι êÜôïéêïé áõôÞò
… åíáó÷ïëïýìåíïé åéò ôï åìðüñéïí, åéò ôçí ãåùñãßáí êáé åéò Üëëáò âéïìç÷áíéêÜò åðéôçäåýóåéò,
êáé åõäïêßìùò ìÜëéóôá åéò ôçí âõñóïäåøßá. Ôï 1880 ï ÃåùñãéÜäçò (ó.196): áñéèìåß äå ç
êùìüðïëéò ðåñß ôáò 6000 êáôïßêùí, ïßôéíåò åêôüò ôçò êáëëéåñãåßáò ôùí êôçìÜôùí, ìåôÝñ÷ïíôáé
êáé ôÝ÷íáò, ôéíÜò, ùí ç ìÜëëïí åðáó÷ïëïýóá ðëåßïíáò ÷åßñáò åßíáé ç âõñóïäåøéêÞ. Ç äå
ðñï ôçò åðáíáóôÜóåùò ôïõ 1821 áêìÜæïõóá âéïìç÷áíßá ôùí áëáôæÜäùí, Þôéò ðáñåß÷å
ôá ìÝóá ôïõ æÞí åéò ôïõò ðëåßóôïõò ôùí êáôïßêùí ôçò êùìïðüëåùò, åîÝëéðå ðñï êáéñïý
êáé ôï 1939 ï ÓéóéëéÜíïò (ó.92): οýôù åí Ìáêñéíßôóç áíåðôý÷èç êáé Þêìáóåí åéò ôïõò ðñï
ôçò åðáíáóôÜóåùò ÷ñüíïõò ç âéïìç÷áíßá áëáôæÜäùí, ç ïðïßá áðçó÷üëåé ìÝãá ìÝñïò ôùí
êáôïßêùí áõôÞò. ÅêëåéøÜóçò âñáäýôåñïí ôç âéïìç÷áíßáò ôáýôçò, Þñ÷éóåí áíáðôõóóüìåíç
ç âõñóïäåøßá, Þôéò åðß ìáêñüí õðÞñîåí ç êõñéùôÝñá áó÷ïëßá ôùí ìç áðïæþíôùí åê ôçò
ãåùñãßáò êáôïßêùí ôçò, ìáò åíçìåñþíïõí ãéá ôçí ðáñáêìÞ ôçò õöáíôéêÞò êáé ôç óôñïöÞ
ðñïò ôç âõñóïäåøßá.
ÐáñÜëëçëá õðÜñ÷åé ìéá áýîçóç ôïõ ÷åñóáßïõ êáé èáëÜóóéïõ äéáìåôáêïìéóôéêïý åìðïñßïõ
êáé ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý ñåýìáôïò ôùí Ìáêñéíéôóéùôþí ðñïò ôçí Áßãõðôï, ôç Ñùóßá êáé
ôçí Åõñþðç: Ôï ÷åñóáßïí åìðüñéïí äéåêéíåßôï
ìå õðïæýãéá áðü ôïõ Ðçëßïõ ðñïò Ìáêåäïíßáí
êáé ÊåíôñéêÞí Åõñþðçí, ôï èáëÜóóéïí äéåîÞãåôï
ìå ôá êáñÜâéá ôçò ÌéôæÝëáò, ôïõ Ôñßêåñé êáé ôçò
ÆáãïñÜò (ÆáãïñéáíÜ êáñÜâéá). Ç âáèìéáßá áíÜðôõîéò ôçò ãåùñãéêÞò ïéêïíïìßáò êáé âéïôå÷íßáò
åß÷åí åðáêüëïõèïí ó÷åôéêÞ åõçìåñßáí, ôáýôçò äå ìéá
åêäÞëùóéò
äÞë
Þ
Þôï ç ääéáìüñöùóéò
ü
Ð
Ðçëéïñåßôéêïõ
ë
ß
áñ÷éôåêôïíéêïý ôýðïõ ïéêçìÜôùí êáé áñ÷ïíôéêþí
ìå áñ÷éôåêôïíéêÜ óôïé÷åßá ìåôáöåñüìåíá åéò ôï ÐÞëéïí åî Çðåßñïõ êáé
Ìáêåäïíßáò êáôÜ ôïí 18ïí êáé 19ïí áéþíá. Ç åõçìåñßá ôïõ Ðçëßïõ
ùöåßëåôï êáé åéò ôïõò åí Ñùóßá êáé éäßùò åí Áéãýðôù åãêáôåóôçìÝíïõò
Ðçëéïñåßôáò. Åéò Ðçëéïñåßôáò ïöåßëåôáé ç åéóáãùãÞ êáé ïíïìáóßá åéäéêþí
ðïéïôÞôùí êáé êáëëéåñãåéþí âÜìâáêïò åéò ôçí Áßãõðôïí (Âïýñâåñçò ó.8).
Το 1936 ï Æáãïñéáíüò Êùíóôáíôéíôßäçò ðïõ æïýóå óôçí ÁëåîÜíäñåéá
ìáò áíáöÝñåé üôé ï Íéêüëáïò Ôóéìðïýêçò Þôáí Ýìðïñïò âáìâáêéïý óôçí
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ÔÜíôá êáé ôο 1901 åß÷å ìåóéôéêü ãñáöåßï, ôá áäÝëöéá ÓôÝñãéïò êáé ÁëÝêïò Ðáðáèåïëüãïõ
Þôáí êáðíÝìðïñïé êáé éäéïêôÞôåò êéíçìáôïãñÜöïõ êáé ïñíéèïôñïöéêÞò åðé÷åßñçóçò êáé ï
ÐåñéêëÞò ÊáíÜâáò Þôáí ãáéïêôÞìïíáò êáé éäéïêôÞôçò åêêïêêéóôçñßïõ âÜìâáêïò óôç ÂÝã÷á.
Οé áðüäçìïé Ìáêñéíéôóéþôåò ôá êáëïêáßñéá åðÝóôñåöáí óôç ãåíÝôåéñá ôïõò, Ýêáíáí ìåãÜëåò
äùñåÝò êáé Ý÷ôéæáí áñ÷ïíôéêÜ (Áéãõðôéþôéêá).
Ôï 1881 ç áðåëåõèÝñùóç ôçò Èåóóáëßáò ü÷é ìüíï Ýäùóå íÝá þèçóç óôï åìðüñéï áëëÜ
óõíôÝëåóå óôçí åìöÜíéóç ôçò ïìÜäáò ôùí ìåãáëïêôçìáôéþí. Åßíáé éäéáßôåñá åíäéáöÝñïíôá ôá
üóá ðåñéãñÜöåé ç ÍÜíïõ (ó.86): äÝêá ïéêïãÝíåéåò ôçò Ìáêñéíßôóáò (ÌïõóëÞ, Áîåëïý, Ôóéìðïýêç
ê.Ü.) åß÷áí ôï ÄéìÞíé êáé Üëëåò ðåñéï÷Ýò … Ïé ôóéöëéêÜäåò Ýðéíáí, ãëåíôïýóáí, ÷áßñïíôáí êáé
êïßôáæáí ìå ôá êõÜëéá áðü ôçí ðëáôåßá ôçò Ìáêñéíßôóáò êáôÜ ôï ÄéìÞíé,
íá éäïýí εαí øüìùóå (=Ýãéíå) ç öáêÞ! …Êé ïé êïëßãïé âïëïäÝñíïíôáí
ôõñáííéóìÝíïé êáé íçóôéêïß óôá êôÞìáôá ôùí ðëïõóßùí… ¼ðùò Þôáí
ïé Ôïýñêïé ðáóÜäåò Ýôóé Þôáí êáé ïé ôóéöëéêÜäåò. Óôï ÄéìÞíé ïé
ðñïý÷ïíôåò ôçò Ìáêñéíßôóáò åß÷áí ôñßðáôïõò ðýñãïõò, … êáé
Ýñ÷ïíôáí êé Ýìåíáí ó' áõôïýò óô' áëþíéóìá äõï ìÞíåò ôï ÷ñüíï, ãéá
íá éäïýí ðüóï âéüò èá ìÜæåõáí. Ãé' áõôü êáé ôï ÄéìÞíé Ý÷åé áõôÞí
ôçí ïíïìáóßá. Ç äßìçíç åðßóêåøç ôùí ôóéöëéêÜäùí Ýäùóå ôï üíïìá
óôï ÷ùñéü. ΣÞìåñá äéáôçñåßôáé ï ðýñãïò ôïõ Ãêáíôüëá στο ÄéìÞíé,
áëëÜ áðü áñ÷éôåêôïíéêÞ Üðïøç, ðéï åíäéáöÝñωí Þôáí ï ðýñãïò ôùí
Áîåëþí óôï Ðáëéïýñé, ðïõ äõóôõ÷þò óÞìåñá óþæåôáé ìüíï ï 1ïò
üñïöïò ôïõ. Ãéá ôï êýñïò ôçò ïéêïãÝíåéáò ôùí Áîåëþí, ìáò åíçìåñþíåé
ïÓ
ÓéóéëéÜíïò
ëÜ
((ó.123)
123) ìå ôçí åðéãñáöÞ ðïõ ðáñáèÝôåé áðü ôï êôßñéï
ôçò Ìçôñüðïëçò:
Åî ïéêßóêïõ ïßêïò ìÝãáò - Åýóêéïò ëáìðñüò ôï óÝëáò
Åê äõóåßìïíïò ëáìðñåßìùí - Åê ëéôïý öáéäñüò åõóÞìùí
¾øïò üëïò ìåôçëëÜãçí - Åýñïò ìÞêïò ìåôåôÜãçí
Åðß äýï Åðéôñüðùí - Ïñôñõñþí êáé ïìïôñüðùí
Ùí ÄçìÞôñéïò ï ðñþôïò - Áêôæåëüò ÃåùñãéÜäçò
Ï äå äåýôåñïò Íéêüëáò - Ï ëáìðñüò ÆáöåéñéÜäçò

Ôï êýñïò ôçò Ìáêñéíßôóáò êïñõöþèçêå üôáí ç ÔïõñêéêÞ êõâÝñíçóéò êáôÜ
Ü ôá ÝÝôç ôïõ
ñùóïôïõñêéêïý ðïëÝìïõ (1877) åî áíÜãêçò êáé õðü ôçí ðßåóéí ôçò ðáãêïóìßïõ êïéíÞò ãíþìçò
Þñ÷éóå íá ðáñÝ÷ç öéëåëåõèÝñïõò ôéíÜò èåóìïýò Ýóôù êáé óêéþäåéò. Ïýôù áíåãíþñéóå êáé
ðåñéùñéóìÝíáò äçìïôéêÜò åëåõèåñßáò. Ðñþôïò ×ñéóôéáíüò ÄÞìáñ÷ïò åí Âüëù åãÝíåôï ï åê
Ìáêñéíßôóçò êáôáãüìåíïò Ðïëýìåñïò ìå äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò ôïí Ãεώργιον ÊáñôÜëçí,
… (ÃÜôóïò, ó.147).
Σήμερα, δεν υπάρχουν τα 800 μουλάρια και άλογα που υπήρχαν στις αρχές του 20ού αιώνα (Νάνου,
σ.82) αλλά υπάρχουν ακόμη αγωγιάτες και 4 οικογένειες που λειτουργούν τις ντριστέλες(=νεροτριβές) στο
ίδιο ìÝñïò ðïõ ôéò âñÞêå óôá 1815 ï Öéëéððßäçò (ó.163):
äåîéÜ ôçò Ìáêñéíßôóáò êáôÜ ôáò áíáôïëÜò Ýùò ìéá þñá
åßíáé áé ÓôáúÜôåò, ìá÷áëÜò ÷ùñéóôüò ôçò Ìáêñéíßôóáò
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… åéò ôçí Üêñéáí ôïõ ìá÷áëÜ, êáôÜ áíáôïëÜò, ðåñíÜ êáé ôï íåñü
üðïõ êáôåâáßíåé åéò ôá ðåñéâüëéá ôïõ Âüëïõ êáé Ý÷ïõí ìýëïõò êáé
íôñåóôÝëåò áñêåôÜò…

ÌÝóá óôéò óõíèÞêåò ôçò óçìåñéíÞò áíáéìéêÞò ïéêïíïìéêÞò æùÞò, ç åíóùìÜôùóç óôï
ôïõñéóôéêü êýêëùìá öÜíçêå üôé èá äþóåé ôç ëýóç. Ïé êÜôïéêïé áðïäÝ÷ôçêáí ôïí åðï÷éáêü
ôïõñéóìü óáí Ýíá ìÝóï ðïõ èá ôïõò åîáóöÜëéæå ðñüóèåôá Ýóïäá, åíþ ôïõò îÝíïõò áãïñáóôÝò
óðéôéþí -ðïõ óõíå÷þò ðëÞèáéíáí- óáí ôçí ïéêïíïìéêÞ åêåßíç åõêáéñßá
ðïõ èá ôïõò âïçèïýóå íá îåöýãïõí áðü ôïí Þäç åãêáôáëåëåéììÝíï
ïéêéóìü. Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí ï ôïõñéóìüò íá ôïíþóåé ôçí
ïéêïíïìßá ôïõ ôüðïõ, áëëÜ íá ìçí ìðïñÝóåé íá áðïôñÝøåé ôçí
åãêáôÜëåéøή ôïõ. ¸ôóé, ç áðïêáñäéùôéêÞ
åéêüíá ôçò åñÞìùóçò åßíáé éäéáßôåñá
áéóèçôÞ ãéá êåßíïí ðïõ ðåñéðëáíéÝôáé
óôá êáëíôåñßìéá êáé îåäéøÜåé óôéò
êñÞíåò ôçò Ìáêñéíßôóáò êõñßùò üôáí
âñßóêåôáé óå êÜðïéá áðüóôáóç áðü ôï
êÝíôñï. ÌïíáäéêÞ åîáßñåóç áðïôåëåß ï
óçìåñéíüò êåíôñéêüò ðåæüäñïìïò ðïõ
áðü ôï ðëÜôïò, ôç èÝóç ôïõ êáé ôá êáôáóôÞìáôá
óôÞìáôá ìå åßäç ëáúêÞò;
ôÝ÷íçò ðïõ óõãêåíôñþíåé, ðáßæåé ôï ñüëï ôïõ åìðïñéêïý êÝíôñïõ
êáé ìïíïðùëåß ôçí êßíçóç êáé ôï åíäéáöÝñïí ôùí ôïõñéóôþí.

ÐáñÜñôçìá
1. ÁðïóðÜóìáôá áðü ôçí êýñùóç ôçò óýìâáóçò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò êëçñïíïìéÜò
ôçò Åõñþðçò. Í. 2039/1992 (Ö.Å.Ê. 61 Á´):
¢ñèñï 1.
Óôçí ðáñïýóá Óýìâáóç óáí "áñ÷éôåêôïíéêÞ êëçñïíïìéÜ" èåùñåßôáé üôé ðåñéëáìâÜíåé ôá áêüëïõèá áêßíçôá
áãáèÜ:
1. Ôá ìíçìåßá: êÜèå êáôáóêåõÞ éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ëüãù ôïõ éóôïñéêïý, áñ÷áéïëïãéêïý, êáëëéôå÷íéêïý,
åðéóôçìïíéêïý, êïéíùíéêïý Þ ôå÷íéêïý ôçò åíäéáöÝñïíôïò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí åãêáôáóôÜóåùí Þ
äéáêïóìçôéêþí óôïé÷åßùí, ðïõ áðïôåëïýí áíáðüóðáóôï ôìÞìá ôïõò.
2. Ôá áñ÷éôåêôïíéêÜ óýíïëá: ïìïéïãåíÞ óýíïëá áóôéêþí Þ áãñïôéêþí êáôáóêåõþí, óçìáíôéêþí ëüãù ôïõ
éóôïñéêïý, áñ÷áéïëïãéêïý, êáëëéôå÷íéêïý, åðéóôçìïíéêïý, êïéíùíéêïý Þ ôå÷íéêïý ôçò åíäéáöÝñïíôïò, óõíáöÞ
ìåôáîý ôïõò þóôå íá ó÷çìáôßæïõí åíüôçôåò, ðïõ íá ìðïñïýí íá ïñéïèåôçèïýí ôïðïãñáöéêÜ.
3. Ïé ôüðïé: óýíèåôá Ýñãá ôïõ áíèñþðïõ êáé ôçò öýóçò, åí ìÝñåé êôéóìÝíá, ôá ïðïßá áðïôåëïýí åêôÜóåéò
ôüóï ÷áñáêôçñéóôéêÝò êáé ïìïéïãåíåßò, þóôå íá ìðïñïýí íá ïñéïèåôçèïýí ôïðïãñáöéêÜ êáé ôá ïðïßá åßíáé
óçìáíôéêÜ ëüãù ôïõ éóôïñéêïý, áñ÷áéïëïãéêïý, êáëëéôå÷íéêïý, åðéóôçìïíéêïý, êïéíùíéêïý Þ ôå÷íéêïý ôçò
åíäéáöÝñïíôïò.
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¢ñèñï 15.
ÊÜèå óõìâáëëüìåíïò õðï÷ñåþíåôáé:
1. íá åíçìåñþóåé ôçí êïéíÞ ãíþìç ãéá ôçí áîßá ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò êëçñïíïìéÜò ùò óôïé÷åßïõ ðïëéôéóôéêÞò
ôáõôüôçôáò, áëëÜ êáé ùò ðçãÞò Ýìðíåõóçò êáé äçìéïõñãéêüôçôáò ãéá ôéò óýã÷ñïíåò êáé ìåëëïíôéêÝò ãåíéÝò.
2. íá ðñïùèÞóåé, ãé' áõôüí ôï óêïðü, ðïëéôéêÞ ðëçñïöüñçóçò êáé åõáéóèçôïðïßçóçò, ìå ôç âïÞèåéá êõñßùò
ôùí óýã÷ñïíùí ìÝóùí åðéêïéíùíßáò êáé äéáöÞìéóçò, óêïðåýïíôáò éäéáßôåñá:
á. óôçí áöýðíéóç Þ óôçí áýîçóç ôçò åõáéóèçóßáò ôïõ êïéíïý, áðü ôç ó÷ïëéêÞ çëéêßá, óôá èÝìáôá ðñïóôáóßáò
ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò, óôçí ðïéüôçôá äïìçìÝíïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò Ýêöñáóçò.
â. óôï íá êáôáóôÞóåé åìöáíÞ ôçí åíüôçôá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò êáé ôïõò äåóìïýò, ðïõ õðÜñ÷ïõí
áíÜìåóá óôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ, ôéò ôÝ÷íåò, ôéò ëáúêÝò ðáñáäüóåéò êáé ôïõò ôñüðïõò æùÞò, åßôå áõôÜ åßíáé óå
åðßðåäï åõñùðáúêü, åßôå óå åèíéêü Þ ðåñéöåñåéáêü.
¢ñèñï 16.
ÊÜèå óõìâáëëüìåíïò õðï÷ñåþíåôáé íá ðñïùèÞóåé ôç äçìéïõñãßá äéáöüñùí åðáããåëìáôéêþí êëÜäùí êáé
ôå÷íéôþí ðïõ èá åðåìâáßíïõí óôç óõíôÞñçóç ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò êëçñïíïìéÜò.

2. ÁðïóðÜóìáôá áðü ôï Ðïëåïäïìéêü ÄéÜôáãìá ôïõ Ðçëßïõ (Ö.Å.Ê. 374 Ä´-4/7/1980):
¢ñèñï 1. Ïé ïéêéóìïß ôïõ Ðçëßïõ ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ðáñáäïóéáêïß, ôáîéíïìïýíôáé óå ôñåéò ïìÜäåò:
Á´ ïìÜäá (3 ïéêéóìïß)

Â´ ïìÜäá (49 ïéêéóìïß)

Ìáêñéíßôóá
Âõæßôóá
ÐéíáêÜôåò

Ðáñ.

ÓôÝãç

3

2

×ñþìá

3

4

ã

ÔæÜêéá
áðï÷Ýôåõóç

3

4

ä

Êïõöþìáôá

3

5

á

Êïõöþìáôá

3

5

â

Êïõöþìáôá

3

5

å

Êéãêëéäþìáôá

3

6

å

Ìáíôñüôïé÷ïé

3

7

á

Áõëüèõñåò

3

7

â

ÖùôåéíÝò
åðéãñáöÝò

3

8

å

Êïéíü÷ñçóôïé
÷þñïé

3

8

æ

ÅäÜö.

¢ñèñï

ÈÝìá

¢ã. ËáõñÝíôéïò, ÄñÜêåéá, Ðñïìýñé
ÐïñôáñéÜ, ÆáãïñÜ, Íåï÷þñé, ÓõêÞ,
Ìïýñåóé, Ìçëßíá, Ôñßêåñé, ê.Ü.

Ã´ ïìÜäá (12 ïéêéóìïß)
ÁíáêáóéÜ, Áã. ÊõñéáêÞ Ôñéêåñßïõ,
ÊáëÜ ÍåñÜ, Ê. ÃáôæÝá, Ðëáôáíßäéá
ÁãñéÜ, Ê. Ëå÷þíéá, ÐëáôáíéÜò, ê.Ü.

ÐåñéãñáöÞ

ÅðéâÜëëåôáé ç êáôáóêåõÞ ôåôñáêëéíïýò Þ ðïëõêëéíïýò óôÝãçò ãéá ôçí êÜëõøç ôùí
êôéñßùí ìå ôéò áðïëýôùò åëÜ÷éóôåò êëßóåéò êáé ðÜíôùò ü÷é ìåãáëýôåñåò ôùí 35%. Ç
åðéêÜëõøç ôçò óôÝãçò åðéâÜëëåôáé íá ãßíåôáé ìå ðëÜêåò Ðçëßïõ. Ìüíï óôïõò ïéêéóìïýò
ôçò Ã´ ïìÜäáò äýíáôáé ç åðéêÜëõøç íá ãßíåé êáé ìå âõæáíôéíÜ êåñáìßäéá.
Ïé ÷ñùìáôéóìïß ôùí ôïß÷ùí åîùôåñéêÜ åðéâÜëëåôáé íá ãßíïíôáé ìå ëåõêü ÷ñþìá
ëåõêïý ÷ñþìáôïò Þ åëáöñþí áðï÷ñþóåùí áõôïý.
Ïé êáðíïäü÷ïé ôùí åóôéþí (ôæÜêéá) êáé ïé óùëÞíåò áðï÷åôåýóåùí êáé ãåíéêÜ ôùí
åãêáôáóôÜóåùí ðñÝðåé íá ôïðïèåôïýíôáé åî ïëïêëÞñïõ åíôüò ôïõ óþìáôïò ôïõ
ôïß÷ïõ Þ åöüóïí áõôü äåí åßíáé åöéêôü, íá ôïðïèåôïýíôáé óôï åóùôåñéêü ôïõ êôçñßïõ.
¼ëá ôá êïõöþìáôá ôùí üøåùí ôùí êôçñßùí åðéâÜëëåôáé íá åßíáé îýëéíá: Ôá
õáëïóôÜóéá íá ÷ùñßæïíôáé äé' õðïäéáéñÝóåùí óå ôåôñÜãùíá Þ ïñèïãþíéá ðëáßóéá.
Ôá åîþöõëëá åðéâÜëëåôáé íá åßíáé ôáìðëáäùôÜ Þ êáñöùôÜ (óáíéäùôÜ) êáé íá ôïðïèåôïýíôáé óôï ßäéï åðßðåäï ìå ôçí åîùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôùí ôïß÷ùí ôïõ êôçñßïõ.
ÅðéôñÝðåôáé ç ôïðïèÝôçóç óéäåñÝíéùí êéãêëéäùìÜôùí áóöáëåßáò óôá ðáñÜèõñá êáé
óôéò ðüñôåò, ìå áðëÞ ìïñöÞ (ñÜâäïé ìå óôñïããõëÞ Þ ôåôñÜãùíç äéáôïìÞ ïé ïðïßïé íá
ó÷çìáôßæïõí ôåôñÜãùíá Þ ïñèïãþíéá ó÷Þìáôá). ÁõôÜ ðñÝðåé íá ÷ñùìáôßæïíôáé ìáýñá.
Ôá êéãêëéäþìáôá ôùí áíïéêôþí åîùóôþí (óå åóï÷Þ Þ óå ðñïâüëïõò) ðñÝðåé íá åßíáé
áðëÞò ìïñöÞò îýëéíá Þ óéäåñÝíéá óå áñìïíßá ìå áõôÜ ôïõ Üìåóïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò
ïéêïäïìÞò.
Ïé ìáíôñüôïé÷ïé óôïõò ïéêéóìïýò ôçò ïìÜäáò Á´ åðéâÜëëåôáé íá êáôáóêåõÜæïíôáé
áðü åìöáíÞ ïëüóùìç ëéèïäïìÞ, ü÷é åðÝíäõóç…
Ïé áõëüèõñåò ôçò êýñéáò åéóüäïõ åðéâÜëëåôáé íá åßíáé îýëéíåò, Óå ðåñßðôùóç ðïõ
o ìáíôñüôïé÷ïò Ý÷åé ýøïò ìåãáëýôåñï ôïõ åíüò ìÝôñïõ, Þ áõëüèõñá ôçò åéóüäïõ
åðéâÜëëåôáé íá åßíáé óôåãáóìÝíç ìå ôåôñáêëéíÞ Þ äéêëéíÞ óôÝãç.
Äåí åðéôñÝðåôáé ãåíéêÜ ç áíÜñôçóç öùôåéíþí åðéãñáöþí Þ äéáöçìßóåùí.
ÅðéôñÝðåôáé ç áíÜñôçóç áðëþí åðéãñáöþí êïéíþí Þ Ýã÷ñùìùí êáôüðéí åãêñßóåùò
ôçò ÅðéôñïðÞò ÅíáóêÞóåùò Áñ÷éôåêôïíéêïý ÅëÝã÷ïõ, ç ïðïßá åãêñßíåé ôç èÝóç, ôéò
äéáóôÜóåéò ê.ô.ë.
Äåí åðéôñÝðåôáé ç êáôáóêåõÞ Þ áëëáãÞ ïðïéïõäÞðïôå óôïé÷åßïõ êïéíü÷ñçóôùí
÷þñùí, üðùò ôçò ðëáêüóôñùóçò ïäþí êáé ðëáôåéþí, ôùí öñåáôßùí ôùí êñçíþí,
áíáâáèìþí, äÝíôñùí êáé ôïîùôþí áíïéãìÜôùí.
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3. Ðßíáêáò äéáôçñçôÝùí ìíçìåßùí Ìáêñéíßôóáò

4. Ðßíáêáò ðëçèõóìéáêþí äéáêõìÜíóåùí

Á/Á
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¸ôïò
Ìáêñéíßôóá
1828*
7.500;
1881
3.864
1889
3.682
1896
1907
4.900
1920
2.043
1928
2.313
1940
1.839
1951
1.013
1961
600
1971
492
1981
546
1991
651
2001
898
* Åêôßìçóç áðü Ãñ. ÊùíóôáíôÜ
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Ìíçìåßï
Ö.Å.Ê.
Ðáñáäïóéáêïß Ïéêéóìïß Ðçëßïõ
374 Ä´
ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá Ìáêñéíßôóáò
352 Â´
Êáëíôåñßìéá Ìáêñéíßôóáò
499 Â´
ÊñÞíåò Ìáêñéíßôóáò
830 Â´
Áñ÷ïíôéêü ÂáôóáñÝá
936 Â´
Áñ÷ïíôéêü Âëá÷ëÞ
383 Â´
Áñ÷ïíôéêü ÊáñáâÝñãïõ
768 Â´
Áñ÷ïíôéêü Êïõúêïýìç
1289 Â´
Áñ÷ïíôéêü Ìáýñïõ Èñ.
745 Â´
Áñ÷ïíôéêÜ ÎçñáäÜêç & ÌïõóëÞ 636 Â´
Áñ÷ïíôéêü ÔïðÜëç
440 Â´
Áñ÷ïíôéêü ×áôæçêþóôá
757 Â´
Ðýñãïò Êùíóôáíôéíßäç
836 Â´
Ãåöýñé ËÝóôéáíçò
497 Â´
Ãåöýñé ÊáñõÜò
93 Â´
Ãåöýñé Ëïõæßíéêï

Çìåñ/íßá
04-07-1980
31-05-1967
06-06-1995
02-10-1995
31-12-1986
27-07-1987
31-10-1986
23-08-2004
25-08-1997
19-08-1993
15-07-1985
31-12-1987
21-06-2005
06-06-1995
07-07-1995

Âüëïò
1.000
4.987
11.029
16.788
23.563
30.046
41.705
54.919
51.144
49.221
51.290
71.378
77.192
82.439

Âéâëéïãñáößá
ÊùíóôáíôÜò Ãñçãüñéïò & Öéëéððßäçò ÄáíéÞë, "ÍåùôåñéêÞ Ãåùãñáößá", ÂéÝííç, 1791.
Áíáôýðùóç: Åêäüóåéò ÅñìÞò, åðéìÝëåéá Áéê. Êïõìáñéáíïý, ÁèÞíá, 1970.
Öéëéððßäçò Áñãýñçò, "Ãåùãñáößá ÌåñéêÞ", 1815.
ËåïíÜñäïò ÉùÜííçò, "ÍåùôÜôç ôçò Èåóóáëßáò ×ùñïãñáößá", ÐÝóôç Ïõããáñßáò, 1836.
ÌÜãíçò Íéêüëáïò, "ÐåñéÞãçóç Þ ôïðïãñáößá ôçò Èåóóáëßáò êáé ÈåóóáëéêÞò Ìáãíçóßáò", ÁèÞíá, 1860.
Ñçìáôéóßäçò É., "ÓõíïðôéêÞ ðåñéãñáöÞ ôçò Èåóóáëßáò êáé ôéíþí ðáñÜ ôïéò Èåóóáëïßò åèßìùí", Óìýñíç, 1874.
ÓåúæÜíç ÌéëôéÜäç, "Ç åðáíÜóôáóç ôïõ 1878", ÁèÞíá, 1878.
ÃåùñãéÜäçò Íéêüëáïò, "Ç Èåóóáëßá", ÁèÞíá, 1880.
ÃÜôóïò Íéêüëáïò, "Âïëéþôéêáé áíáìíÞóåéò (1931)", ¸êäïóç ÄÇ.Ê.É., Âüëïò, 1998.
Ôóïðïôüò Íéêüëáïò, "Ç éóôïñßá ôïõ Âüëïõ (1933)", ¸êäïóç ÄÞìïò Âüëïõ, Âüëïò 1991.
Êùíóôáíôéíßäçò Áðüóôïëïò, "Ç äñÜóç ôùí Ðçëéïñåéôþí óôçí Áßãõðôï 1825-1936", ÁëåîÜíäñåéá 1936.
ÓéóéëéÜíïò ÄçìÞôñéïò, "Ç Ìáêñéíßôóá êáé ôï ÐÞëéïí", ÁèÞíá, 1939.
ÌáêñÞò Êßôóïò & ÓêïõâáñÜò ÂáããÝëçò, "Áñ÷áéïëïãéêüò êáé éóôïñéêüò ïäçãüò Èåóóáëßáò", Âüëïò, 1958.
ÊïñäÜôïò ÉùÜííçò, "Éóôïñßá ôçò åðáñ÷ßáò Âüëïõ êáé ÁãéÜò", Åêäüóåéò 20ïò Áéþíáò, ÁèÞíá 1960.
Âïýñâåñçò Êùíóôáíôßíïò, "Ôï ÐÞëéïí", ¸êäïóç ÅëëçíéêÞò ÁíèñùðéóôéêÞò Åôáéñåßáò, ÁèÞíá, 1974.
ÌáêñÞò Êßôóïò, "Ç ëáúêÞ ôÝ÷íç ôïõ Ðçëßïõ", ÌÝëéóóá, ÁèÞíá 1976.
Ëåùíéäïðïýëïõ-Óôõëéáíïý ÑÝá, "Ìáêñéíßôóá", ÁèÞíá 1982.
Êßæçò ÉùÜííçò, "Ðçëéïñåßôéêç ïéêïäïìßá", Ðïëéôéóôéêü Ôå÷íïëïãéêü ºäñõìá Å.Ô.Â.Á, ÁèÞíá 1994.
ÍÜíïõ-Óêïôåéíéþôç Áðïóôïëßá, "Ç Ìáêñéíßôóá ôïõ Ðçëßïõ", ôüìïò Á´, Ìáêñéíßôóá 1998.

Öùôïãñáößåò êáé ó÷åäéáãñÜììáôá
Όλες οι έγχρωμες φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του συγγραφέα, εκτός από την αεροφωτογραφία (σελ.30), και τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες στη σελίδα 39 που προέρχεται από το βιβλίο του Κίζη Ι.
«Πηλιορείτικη οικοδομία», Αθήνα 1994 και στη σελίδα 43 που προέρχεται από το βιβλίο της Λεωνιδοπούλου Ρ.
«Μακρινίτσα», Αθήνα 1982.
Τα αρχιτεκτονικά και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τα παραπάνω
δυο βιβλία.
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Ö.ε. 1
Ç êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Ìáêñéíßôóáò
1. Áò óõìðëçñþóïõìå ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí.
Βρισκόμαστε στην κ _ _ _ _ _ _ _ (01) πλατεία της Μακρινίτσας. Η πλατεία είναι πολύ
ευρύχωρη, π _ _ _ _ _ _ _ ωτη (02), και, επειδή παλιότερα εδώ γίνονταν υπα _ _ _ _ _ _ (03)
εμπορικές συναλλαγές, οι ντόπιοι την ονομάζουν π _ _ _ _ _ (04). Στα 1969, εδώ γυρίστηκαν
μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ελληνικής ταινίας η «δ _ _ _ _ _ _ (05) με τα
ξανθά μαλλιά».
Το υψ _ _ _ _ _ _ (06) της πλατείας από την επιφάνεια της θ _ _ _ _ _ _ _ (07) είναι περίπου
630μ. Η θέα προς την πόλη του Β _ _ _ _ (08), τον Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ (09) κόλπο, το βουνό
Ό _ _ _ (10) και την Ε _ _ _ _ _ (11) είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και γι’ αυτό πολλοί
τ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (12) οδηγοί χαρακτηρίζουν τη Μακρινίτσα ως το μ _ _ _ _ _ _ _ (13) του
Πηλίου.

2. Áò áíôéóôïé÷ßóïõìå ôïõò áñéèìïýò ìå ôéò ëÝîåéò.
Çñþï ðåóüíôùí
Åóôéáôüñéï "Êïëïñßæïõ"
Ãñáöåßï Êïéíüôçôáò
Ôçëåöùíéêüò èÜëáìïò
Ðñïò ÊïõêïõñÜâá - Âüëï
Áñ÷ïíôéêü ÊáñáâÝñãïõ
ÐáéäéêÞ ÷áñÜ
Åóôéáôüñéï "ÃáëÞíç"
Ðñïò Ê.Ð.Å. - Óáñáêçíü

Ðåñßðôåñï
ÂïññÜò
Öïýñíïò
ÊÜäïé áðïññéììÜôùí
Áñ÷ïíôéêü ÓéóéëéÜíïõ
Ðñïò ÌðñÜíç - ÐïñôáñéÜ
Åóôéáôüñéï "ÐÜíèåïí"
ÐëáôÜíéá
Ðñïò Ðáíáãßá - ÆáãïñÜ

ÐñïóùñéíÞ óôÜèìåõóç
Ïõæåñß-êáöÝ "Èåüöéëïò"
ÊñÞíç Êïéíüôçôáò
É.Í. Áã. ÉùÜííç ÂáðôéóôÞ
Åóôéáôüñéï "Áðüëáõóç"
Áñ÷/êü ÔïðÜëç - Ìïõóåßï
Κρήνη "τα λιοντάρια"
ÊáôáóôÞìáôá
¢ããåëïò-ÊñÞíç-ÓõíôñéâÜíé
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Ö.ε. 2
Ç ôõðïëïãßá ôùí êôçñßùí ôçò Ìáêñéíßôóáò
Áò áíôéóôïé÷ßóïõìå ôéò åéêüíåò ìå ôéò öùôïãñáößåò.

Á.
17ïò áé.

1. Áñ÷ïíôéêü ÔïðÜëç

Â.
18ïò áé.

2. Áñ÷ïíôéêü ÊáñáâÝñãïõ

Ã.
Áñ÷Ýò
19ïõ áé.

3. Ðýñãïò Óêïôéíéþôç

Ä.
ÌÝóá
19ïõ áé.

4. Áñ÷ïíôéêü ÂáÀôæç

Ãïõñãéþôç

ÐáðáññÞãá
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Ö.ε. 3
Áñ÷ïíôéêÜ ãýñù áðü ôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò Ìáêñéíßôóáò
Áò áíôéóôïé÷ßóïõìå ôá êôÞñéá ìå ôá ïíüìáôá êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõò.

1.

2.

3.

Á. Íï__ Áîåëïý-ÓéóéëéÜíïõ.
Âüñåéá ôçò ðëáôåßáò.
Ôåôñáþñïöï ðõñãüóðéôï
óå ó÷Þìá Ã ìå Ýíáí åîþóôç.
Éäéïêôçóßá ôçò êïéíüôçôáò.
— —
Â. Íï__ ÊáñáâÝñãïõ.
ÍïôéïäõôéêÜ ôçò ðëáôåßáò.
Ôåôñáþñïöï áñ÷ïíôéêü ìå
åóùôåñéêÞ êñÞíç. Åß÷å óêÜëá
ðïõ ïäçãïýóå óôçí ðëáôåßá.
— —
Ã. Íï__ ×áôæçêþóôá.
Âüñåéá ôçò ðëáôåßáò.
Ôåôñáþñïöï áñ÷ïíôéêü óå
ó÷Þìá Ã ìå îõëïäåóéÝò êáé äýï
áìõíôéêïýò ðõñãßóêïõò.
— —
Ä. Íï__ ÂáôóáñÝá.
ÄõôéêÜ ôçò ðëáôåßáò.
Ôåôñáþñïöï áñ÷ïíôéêü ìå
óõììåôñéêü ïñèïãþíéï ó÷Þìá.
ÓôåãÜæåé ôï ÊÐÅ Ìáêñéíßôóáò.
— —
Å. Íï__ ÌïõóëÞ, 1833.
ÄõôéêÜ ôçò ðëáôåßáò.
Ôåôñáþñïöï áñ÷ïíôéêü óå
ó÷Þìá Ã ìå ôÝóóåñéò öåããßôåò.
Áíáêáéíßóôçêå áðü ôïí ÅÏÔ.
— —
ÓÔ. Íï__ ÔïðÜëç, 1844.
ÍïôéïáíáôïëéêÜ ôçò ðëáôåßáò.
Ôåôñáþñïöï áñ÷ïíôéêü óå
ó÷Þìá Ã ìå Ýíáí ðõñãßóêï.
Ëåéôïõñãåß ùò ìïõóåßï.
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Ö.ε. 4
ÊôÞñéá êïíôÜ óôçí Ðáíáãßá, ôçí ÌðñÜíç êáé ôçí ÊïõêïõñÜâá
Áò áíôéóôïé÷ßóïõìå ôá êôÞñéá ìå ôá ïíüìáôá êáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ
ôïõò.

1.

2.

3.

Á. Íï__ Óêïôåéíéþôç, 17ïò áé.
Συνοικία ÊïõêïõñÜâá.
Ìïíáäéêüò ôåôñáþñïöïò
ðýñãïò áíáêáéíéóìÝíïò áðü
ôï ÕÐ.ÐÏ.
— —
Â. Íï__ ÑåðáíÜ, 1858.
ÄõôéêÜ ôçò ÌðñÜíçò ðñïò
ôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá.
Äéþñïöï ìåóïáóôéêü ìå äéðëÞ
ðÝôñéíç óêÜëá. Ëåéôïõñãåß ùò
îåíþíáò.
— —
Ã. Íï__ ÂáÀôæç, 1761.
ÊïõêïõñÜâá Ôåôñáþñïöï
ïñèïãþíéï áñ÷ïíôéêü. Ôï
ìïíáäéêü óôï ÐÞëéï ìå
óêåðáóôü ÷áãéÜôé.
— —
Ä. Íï__ ÊïõêïõíôÜíïõ, 1859.
Íüôéá ôçò ÌðñÜíçò.
Ôñéþñïöï ìåóïáóôéêü. ÔÝëåéá
óõììåôñßá óôçí ðñüóïøç.
Ìðáëêüíé ìå îýëéíá
öïõñïýóéá.
— —
Å. Íï__ Ìçôñüðïëç, 1815.
ÂïñåéïäõôéêÜ ôçò ÌðñÜíçò
êáé äõôéêÜ ôçò Ðáíáãßáò.
Ðïëõãùíéêü äéþñïöï êôÞñéï,
ùò êáôïéêßá ôïõ ìçôñïðïëßôç.
— —
ÓÔ. Íï__ Ôóéìðïýêç Äçì.
ÂïñåéïáíáôïëéêÜ ôçò
ÌðñÜíçò óôç óõíïéêßá
ôçò ÊáêïõíÜò. Ìå óá÷íéóß,
ðáñÜóðéôï êáé ìå ðïëëÜ
øåõôïðáñÜèõñá.
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Ö.ε. 5
Êáôüøåéò ïñüöùí στα áñ÷ïíôéêά ÂáôóáñÝá και Καραβέργου
Áò ïíïìÜóïõìå ôïõò ïñüöïõò êáé áò áíôéóôïé÷ßóïõìå ôïõò áñéèìïýò ìå ôïõò ÷þñïõò ôων
αρχοντικών.

Οι όροφοι του αρχοντικού:
Éóüãåéï-êáôþé
1ïò üñïöïò-÷åéìùíéÜôéêï
2ïò üñïöïò-êáëïêáéñéíü
— —
Αñ÷ïíôéêό ÂáôóáñÝá

Αñ÷ïíôéêό Καραβέργου

Κουζίνα
Ημικυκλική πέτρινη σκάλα
Λιθόκτιστη κρήνη
Κουφνωτό παράθυρο
Ημιεξαγωνικό σαχνισί
∆ευτερεύουσα είσοδος
Κελάρι
Τουαλέτα
Κάμαρα
Πολεμίστρα
Τζάκι
Μιντέρια(ξύλινα κρεβάτια)
Ξύλινη γεφυρούλα
Κύρια είσοδος
Αποθήκη
Ζυμωτήριο
Χειμωνιάτικος οντάς
«Παραθύρα»
Στέγη
Σάλα
Εντοιχισμένη βρύση
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Ö.ε. 6
ËáúêÞ ëéèïãëõðôéêÞ, îõëïãëõðôéêÞ êáé æùãñáöéêÞ óôç Ìáêñéíßôóá
1. Áò áíôéóôïé÷ßóïõìå ôïõò ôßôëïõò ìå ôéò åéêüíåò.
áóðñüìáõñï
øåõôïðáñÜèõñï
ðÝôñéíïé íáïß
öïñçôÞ åéêüíá
ôïõ Èåüöéëïõ

ñïæÝôá Þ êïõìðÝò
ôáìðëáäùôÞ
åóùôåñéêÞ ðüñôá
åíôïé÷éóìÝíï
ðéÜôï

Ýã÷ñùìï
øåõôïðáñÜèõñï

οéêßá ÂáÀôæç 1761

îýëéíç ðáñáèýñá

"óéäåñùìÝíç"
åîþðïñôá

ñüäáêáò-êåöáëÞ
óôçí êñÞíç ÌðÜôá

1/3 - 4/5/1875

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2. Áò ôáîéíïìÞóïõìå ôéò ðáñáðÜíù åéêüíåò ãñÜöïíôáò ôïí áñéèìü óôï óùóôü êåëß.
Áñ÷ïíôéêü

Åêêëçóßá

ÊñÞíç

ËéèïãëõðôéêÞ
ÎõëïãëõðôéêÞ
ÆùãñáöéêÞ
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Ö.ε. 7
"Óêáëßæù" ìéá åóùôåñéêÞ îõëüãëõðôç ðüñôá óôç Ìáêñéíßôóá
Ïé åóùôåñéêÝò îõëüãëõðôåò ðüñôåò áðïôåëïýíôáé áðü ìéêñÜ
óêáëéóôÜ ôáìðëáäÜêéá ðïõ óõíäÝïíôáé, óå ñõèìéêÞ óýíèåóç, ìå
öáñäéÝò óêáëéóôÝò óõíäåôéêÝò æþíåò. Óôçí åéêüíá 1 õðÜñ÷ïõí ìüíï
ôñåéò êýñéïé ïñèïãþíéïé ôáìðëÜäåò. Ïé ðéï óýíèåôåò ðüñôåò (åéêüíá
2) áðïôåëïýíôáé áðü 38-42 ìéêñÜ êïììÜôéá. ¼ëá áõôÜ óõíäÝïíôáé
ìåôáîý ôïõò ÷ùñßò êáñöéÜ Þ êüëëåò, áëëÜ ì' Ýíá óýóôçìá åóï÷þí êáé
áíôßóôïé÷ùí åîï÷þí êáé ìüíï óôéò 4 ãùíéÝò ôá ìðüãéá êáé ïé ôñáâÝñóåò
óõíäÝïíôáé ìå îýëéíåò êáâßëéåò. Ïé óõíäõáóìïß ôïõò åßíáé ðïëëïß,
áëëÜ õðÜñ÷åé ñõèìéêÞ áíôéóôïé÷ßá ãýñù áðü Ýíá êåíôñéêü ìïôßâï. Ôá
óêáëßóìáôá óôá ôáìðëáäÜêéá Ý÷ïõí öõôéêÜ êáé ãåùìåôñéêÜ èÝìáôá,
ð.÷. ìáñãáñßôá Þ ñüäáêáò óôï êÝíôñï, ñïìâïåéäåßò ÷áñáãÝò ìÝóá σε
ïñèïãþíéá Þ ôåôñÜãùíá ðåñéãñÜììáôá ê.Ü.

Åéêüíá 1.

Åéêüíá 2.
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Ö.ε. 8
Æùãñáößæù Ýíá "øåõôïðáñÜèõñï"
Óôçí áñ÷Þ áò êïéôÜîïõìå ðñïóåêôéêÜ ôéò åðôÜ åéêüíåò.
Ïé ìéêñïß ìáèçôÝò áò ðÜñïõí ôá ÷ñþìáôá (åéê.1)
êáé ïé ìåãÜëïé áò ðÜñïõí åðéðëÝïí Ýíá ÷Üñáêá êáé
Ýíá ìïéñïãíùìüíéï (åéê.2) êáé áò "äçìéïõñãÞóïõí" Ýíá
"øåõôïðáñÜèõñï" ðïõ õðÜñ÷åé σαν εξωτερική διακόσμηση óå ðïëëÜ áñ÷ïíôéêÜ êáé ìåóïáóôéêÜ óðßôéá ôçò
Ìáêñéíßôóáò.

Åéêüíá 1

Åéêüíá 2

Åéêüíá 3

Åéêüíá 1.

Åéêüíá 4

Åéêüíá 5

Åéêüíá 6

Åéêüíá 2.
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Ö.ε. 9
Ôï äéÜôáãìá ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ïéêéóìþí ôïõ Ðçëßïõ
Áò êïéôÜîïõìå ãýñù ìáò êáé ìåôÜ áò äéáëÝîïõìå ôç óùóôÞ
áðÜíôçóç.

01. Ç åðéêÜëõøç ôçò óôÝãçò åðéâÜëëåôáé íá ãßíåôáé ìå ____________.
Á. êüêêéíá êåñáìßäéá

Â. ãêñßæåò ëáìáñßíåò

Ã. ðëÜêåò Ðçëßïõ

02. Ç êëßóç ôçò óôÝãçò åðéâÜëëåôáé íá åßíáé ____________ 35%.
Á. ìéêñüôåñç áðü

Â. ðïëý ìåãáëýôåñç από

Ã. áêñéâþò ßóç ìå

03. Ï ÷ñùìáôéóìüò ôùí ôïß÷ùí åîùôåñéêÜ åðéâÜëëåôáé íá ãßíεôáé ìå ____________ ÷ñþìá.
Α. áðáëü êßôñéíï

Â. ëåõêü

Ã. áíïé÷ôü ãêñß

04. Ïé êáðíïäü÷ïé ôùí ôæáêéþí êáé ïé óùëÞíåò áðï÷åôåýóåùí ðñÝðåé íá åßíáé ____________.
Á. åðåíäεδõìÝíïé ìå ðÝôñá

Â. óïâáôéóìÝíïé

Ã. åíôïé÷éóìÝíïé

05. ¼ëá ôá êïõöþìáôá ôùí üøåùí ôùí êôçñßùí åðéâÜëëåôáé íá åßíáé ____________.
Á. ðëáóôéêÜ

Â. îýëéíá

Ã. ìåôáëëéêÜ

06. Ôá õáëïóôÜóéá ðñÝðåé íá ÷ùñßæïíôáé óå ìéêñüôåñá ____________ ðëáßóéá.
Á. ôåôñÜãùíá Þ ïñèïãþíéá

Â. êõêëéêÜ

Ã. ðïëõãùíéêÜ

07. Ôá åîþöõëëá ôùí êïõöùìÜôùí ðñÝðåé íá ____________ ôçò åîùôåñéêÞò åðéöÜíåéáò ôùí ôïß÷ùí.
Á. åîÝ÷ïõí áðü ôï åðßðåäï

Â. Ý÷ïõí åóï÷Þ áðü ôï åðßðåäï Ã. åöÜðôïíôáé ôïõ åðéðÝäïõ

08. Ïé ìáíôñüôïé÷ïé åðéâÜëëåôáé íá êáôáóêåõÜæïíôáé áðü ____________.
Á. ðëéíèïäïìÞ

Â. åìöáíÞ ïëüóùìç ëéèïäïìÞ

Ã. ìðåôüí ìå ëßèéíç åðÝíäõóç

09. Ôá óéäåñÝíéá êéãêëéäþìáôá áóöáëåßáò óôá ðáñÜèõñá ðñÝðåé íá ÷ñùìáôßæïíôáé ____________.
Á. ìáýñá

Â. ãêñß

Ã. êáöÝ

10. ¼ôáí ï ìáíôñüôïé÷ïò Ý÷åé ýøïò > 1ì., ôüôå ç áõëüèõñá ôçò åéóüäïõ ðñÝðåé íá ____________.
Á. åßíáé îýëéíç

Â. åßíáé ìåôáëëéêÞ

Ã. Ý÷åé óôÝãç

11. ÃåíéêÜ, ____________ ç áíÜñôçóç öùôåéíþí åðéãñáöþí Þ äéáöçìßóåùí.
Á. áðáãïñåýåôáé

Â. åðéôñÝðåôáé ìå üñïõò

Ã. åðéôñÝðåôáé

12. ____________ äéáôçñïýí áíÝðáöï ôïí ðáñáäïóéáêü ÷áñáêôÞñá ôïõò êáé ÷ñÞæïõí ðñïóôáóßáò.
Á. Ç Ìáêñéíßôóá êáé ç ÆáãïñÜ

Â. Ç Ìáêñéíßôóá êáé ïé ÌçëéÝò

Ã. Ç Ìáêñéíßôóá êáé ç Âõæßôóá
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Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πηλίου
Ιστορικό πλαίσιο και οικιστική οργάνωση
Το Πήλιο με την αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα, τα άφθονα πηγαία νερά και τη γόνιμη γη,
την πλούσια χλωρίδα με αρκετά ενδημικά είδη και την ξεχωριστή πανίδα, το «βουνό βουνών καμάρι» όπου το πράσινο σμίγει με το γαλάζιο της θάλασσας, κεντρίζει το ενδιαφέρον
του ανθρώπου από την αυγή του πολιτισμού. Οι προελλαδικοί Μάγνητες στέκονται με δέος
μπροστά στα άγρια πυκνά του δάση που αντιβουίζουν από τους αγέρηδες και από τα νερά
των χειμάρρων. Είναι το βουνό που προσέφερε την ξεχωριστή ξυλεία του για τη ναυπήγηση της Αργούς μα και ο τόπος που στη μυθολογική λαϊκή συνείδηση συνδέθηκε με περίεργα
τερατώδη όντα, τους Κένταυρους. «Στην αρχή ο άνθρωπος και το άλογο είναι στοιχεία αντιμέτωπα του φυσικού κόσμου, ύστερα έρχεται η παρατήρηση, η οργάνωση των ερεθισμάτων,
η ερμηνεία της δραστηριότητας του αλόγου από τον άνθρωπο, η εξημέρωσή του, η ένταξή
του μέσα στον κύκλο της δουλειάς και της παραγωγής... Ο πρώτος καβαλάρης που καλπάζει
τυλιγμένος στον κουρνιαχτό του πλούσιου σε χώμα κάμπου είναι και η αρχή για το πλάσιμο
του μύθου. Και ίσως αυτή είναι και η αιτία που τους κενταύρους τους εγκατέστησε ο μύθος
στο Πήλιο, γιατί εκεί, στη δασώδη και μυστηριώδη περιοχή του, φτιάχτηκε το πρώτο παραμύθι για τα αλογάνθρωπα τέρατα». (Χουρμουζιάδης Γ.)
Η αρχαιολογική σκαπάνη και τα τυχαία ξεχερσώματα έφεραν στο φως λίθινα εργαλεία,
μικρούς θολωτούς τάφους, αρχαία οικοδομικά λείψανα, νομίσματα, επιγραφές, παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά ερείπια, ενισχύοντας την άποψη πως το Πήλιο ήταν κατοικημένο από
την αρχαιότητα.
Οι απόψεις για τη δημιουργία των σημερινών ορεινών οικισμών-χωριών του Πηλίου συγκλίνουν στο ότι αρχικοί τους πυρήνες ήταν μοναστήρια, πρόχειρες ερημικές οικήσεις και παραλιακοί
οικισμοί που μετακινήθηκαν για λόγους ασφάλειας στα ψηλώματα. Από το 12ο αιώνα η ίδρυση αρκετών μοναστηριών δίνει στο βουνό των κενταύρων το χαρακτήρα ενός δεύτερου Αγίου
Όρους. «Γύρω από τις μονές δημιουργήθηκαν μικροί οικιστικοί πυρήνες, που εξελίσσονταν σιγά
-σιγά σε μεγάλους και ακμαίους οικισμούς σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας». (ΑσημακοπούλουΑτζάκα Π.). Από τις αρχές του 17ου αιώνα οι ορεινές κοινότητες μετασχηματίζονται σε αξιόλογες
κωμοπόλεις χάρις σε ένα καθεστώς τυπικής ελευθερίας και ανάπτυξης του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Λαογράφος Κίτσος Μακρής σημειώνει «Τα σημερινά χωριά είναι νεώτερα
χτίσματα και αρχίζουν να δημιουργούνται από το 16ο αιώνα. Στην περίοδο αυτή τοποθετείται
η δημιουργία του συνόλου σχεδόν των ελληνικών ορεινών οικισμών. Οι Τούρκοι κατακτητές
εγκαθίστανται στις εύφορες πεδιάδες και απωθούν ένα μέρος του πληθυσμού προς τα βουνά...
Γύρω από τα πηλιορείτικα μοναστήρια δημιουργούνται μικροί οικισμοί από ανθρώπους που εργάζονται στα μοναστηριακά κτήματα. Σιγά-σιγά οι οικισμοί αυτοί πληθαίνουν και μεγαλώνουν
από οικογενειακές ή ομαδικές μετοικεσίες. Γοργή, για τις συνθήκες της εποχής, είναι η οικονομική τους ανάπτυξη. Εκτός από την καλλιέργεια της ελιάς και άλλων οπωροφόρων δέντρων,
επιδίδονται στην παραγωγή και κατεργασία του μεταξιού, καθώς και σε άλλες μεταποιητικές
δραστηριότητες. Στη Μακρινίτσα, που δημιουργήθηκε γύρω από το μοναστήρι της Παναγίας
Μακρινίτισσας, ακμάζει η χαλκουργία και η βυρσοδεψία». Η οικονομική λοιπόν άνθηση που
παρατηρείται από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τα μέσα του 19ου αιώνα οδηγεί σ’ ένα οικοδομικό οργασμό στα χωριά του Πηλίου. Τα αρχοντικά και τα νοικοκυρόσπιτα, οι εκκλησίες και τα
σχολικά κτίρια, οι κρήνες και τα λιθόστρωτα καλντερίμια καθρεφτίζουν στο σήμερα τον πλούτο
και την πολιτιστική ευεξία των χρόνων της ακμής παρότι οι νέες συνθήκες και αντιλήψεις για
ανάπτυξη έφεραν αλλοίωση στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.
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Η πηλιορείτικη κατοικία
«Η παραδοσιακή κατοικία, διαχρονικά κατασκευαζόταν για να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες. Κύριο επομένως μέλημα ήταν να
είναι λειτουργική, ασφαλής, εύκολη στην κατασκευή και οικονομική.
Όταν οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν, νέα στοιχεία υπεισέρχονται
στον σχεδιασμό και την οργάνωση της, ως μέσο προβολής και, ενδεχομένως, επιβολής εξουσίας. Τέτοια στοιχεία ήταν το μέγεθος της
κατοικίας, το οποίο αύξανε, η κάτοψη του κτιρίου που γινόταν συνθετότερη, η βελτίωση στην ποιότητα της κατασκευής και ο διάκοσμος,
ιδιαίτερα πλούσιος, κυρίως στον εσωτερικό χώρο και σπανιότερα στις
όψεις των κτιρίων.» (Θεολογίδου Κ.)
«Η κατοικία κατέχει σημαίνουσα θέση στη συγκρότηση της δομημένης έκτασης. Το σπίτι
στο χωριό αποτελεί το υλικό σώμα, μέσα στο οποίο κατοικούν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της
οικογένειας, κυρίως όμως ενσωματώνει το πνεύμα της. Το κτίριο σηματοδοτεί τη σημασία του
θεσμού για την παραδοσιακή κοινωνία. Η θέση του στο χωριό, το μέγεθος, τα δομικά υλικά
και ο διάκοσμος του υποκρύπτουν την κοινωνική και οικονομική επιφάνεια των ιδιοκτητών
του.» (Αράπογλου Μ.)
Οι χρονολογικές περίοδοι μέσα στις οποίες κατατάσσονται τα σπίτια των χωριών του
Πηλίου δεν έχουν σαφή όρια ούτε αποτελούν τομές στην αρχιτεκτονική εξέλιξη της κατοικίας,
απλώς υποδηλώνουν το διάστημα περίπου μέσα στο οποίο τα παραδείγματα μιας κατηγορίας-μορφής σπιτιών πληθαίνουν. Οι πρώτοι οικιστικοί πυρήνες με χαρακτήρα αγροτοποιμενικό
συγκροτούνταν από απλά προχειροκτισμένα καταλύματα που δεν άντεξαν στη φθορά του
χρόνου. Η κατοικία θα ακολουθήσει τις οικονομικές εξελίξεις και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Σινάφια (ισνάφια) μαστόρων και χτιστάδων έρχονται από την Ήπειρο φέρνοντας
τη βορειοελλαδική αρχιτεκτονική. Αυτή η τεχνογνωσία θα επηρεαστεί από το τοπικό φυσικό
περιβάλλον και θα μπολιαστεί με προϋπάρχοντα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μετεξελιχθεί
στην πηλιορείτικη αρχιτεκτονική που δείχνει σεβασμό στην κλίμακα του τοπίου και αποτελεί
στοιχείο ταυτότητας του εινοσίφυλλου όρους.

Η κατοικία την περίοδο (1700-1750)
Τα σπίτια είχαν τη μορφή πύργου (κούλας) με τολμηρά ξώστεγα. Χτισμένα με πέτρα αρμολογημένη με ασβεστοκονίαμα και με στενά, μικρά ανοίγματα, τις πολεμίστρες και θολωτή
κάλυψη. Η κάτοψή τους ορθογώνια, σχεδόν τετράγωνη και με είσοδο 3μ. πιο πάνω από το
έδαφος η οποία προστατευόταν από την καταχύστρα ή ζεματίστρα. Η πρόσβαση γινόταν
από ξύλινη, ανασυρόμενη σκάλα ή κινητή γέφυρα. Η όλη κατασκευή κατέληγε σε οδοντώματα συμπληρώνοντας το φρουριακό χαρακτήρα της κατοικίας. Εσωτερικά οι δυο τελευταίοι
όροφοι καλούνταν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες διαμονής της πολυμελούς οικογένειας. Ο
προτελευταίος όροφος δε διέφερε σε τίποτα από το μονόχωρο χωριάτικο σπίτι. Σε περιόδους
ηρεμίας από ληστρικές επιδρομές τα παράσπιτα, τα χαμπλά, και η αυλή συμπλήρωναν τους
χώρους του νοικοκυριού. «Οι παλαιότερες οικοδομές που σώζονται σήμερα στο Πήλιο είναι
σπίτια πυργοειδή, με έντονο οχυρό χαρακτήρα. Κατασκευές που ως κύριο μέλημά τους είχαν
την ασφάλεια, άμυνα και προστασία της ιδιοκτησίας ή του περίγυρού τους, καταφέρνουν να
δεχτούν λειτουργίες κατοικίας και οικιακής βιοτεχνίας, με τις τολμηρές προεκβολές κλειστών
εξωστών στο τελευταίο πάτωμα. Τα κτίρια αυτά χτίστηκαν κατά τις αρχές του 18ου αιώνα
και, ίσως πολλά από αυτά, νωρίτερα.» (Κίζης Γ.)
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Σπίτια της ακμής (1750-1830)
Το μέγεθος και η ποιότητα της κατοικίας εκφράζει την οικονομική και πολιτιστική άνοδο
του Πηλίου αυτή την εποχή, η οποία στηρίζεται σε μια ιδιότυπη ανάπτυξη που στηρίχθηκε
στη ζήτηση πρώτων υλών και βιοτεχνικών προϊόντων από χώρες της Ευρώπης. Η εμπορική-«αστική» τάξη επιδιώκει την κοινωνική προβολή, η οποία εκφράζεται μέσα από τα
σπίτια-σύμβολα, τα αρχοντικά όπως μας είναι γνωστά. ∆ιώροφες και τριώροφες κατά κανόνα οι οικίες στο βορειοελλαδικό τύπο, με πλούσια διακόσμηση, σκαλιστά και ζωγραφιστά
ταβάνια, τοιχογραφίες και πολύχρωμους φεγγίτες, περίτεχνα κεφαλόσκαλα και πλουμιστές
μεσάντρες. Το αίσθημα ανασφάλειας που χαρακτήριζε τα χρόνια της τουρκοκρατίας επέβαλε
τη διατήρηση στοιχείων της πυργοειδούς κατοικίας των προγενέστερων ετών.
Η κλήση του εδάφους σε πολλά σπίτια κάνει το ισόγειο στο βάθος να είναι ημιυπόγειο. Οι
χοντροί πέτρινοι τοίχοι του και η απουσία παραθύρων δεν εξυπηρετεί μόνο την ασφάλεια
αλλά δημιουργεί συνθήκες θερμομόνωσης που είναι χρήσιμη στη διατήρηση των αποθηκευμένων προϊόντων της χρονιάς. Ένας μεσοπαράλληλος πέτρινος τοίχος διαιρεί το κατώι σε
δύο ζώνες, στο «έξω» κατώι και στο «μέσα» σπίτι. Στο «έξω» κατώι υπάρχει το δωμάτιο των
γερόντων, η σκάλα που οδηγεί στους επάνω ορόφους και σε ορισμένες περιπτώσεις το ζυμωτικό, χώρος για την παρασκευή του ψωμιού. Στο «μέσα» σπίτι ένας εγκάρσιος τοίχος ορίζει
δύο χώρους, ο ένας για την αποθήκευση των γεννημάτων και ο άλλος για το στάβλισμα των
οικόσιτων ζώων.
Στον πρώτο όροφο υπάρχουν τα χειμωνιάτικα χαμηλοτάβανα δωμάτια με τα χαμηλά μεντέρια και τα στολισμένα με μικροαντικείμενα ράφια. Τα τζάκια με οξυκόρυφα ισλαμίζοντα
τόξα διπλής καμπυλότητας και με πολυεδρικές ή ημικυκλικές φούσκες παίζουν ένα διακοσμητικό ρόλο στα λιτά δωμάτια με τους σοφράδες, τα σκαμνάκια και τις κασέλες. Στο ίδιο
πάτωμα βρίσκεται και η κουζίνα-το μαγερειό, με την πυροστιά και το νεροχύτη. Για αμυντικούς λόγους τα μικρά παράθυρα του μεσοπατώματος είναι και αυτά σιδερόφραχτα. Πάνω
από την κύρια είσοδο βρίσκεται το κουφνωτό παράθυρο με σιδεριά που διαφέρει από τις
άλλες. Προβάλλει προς τα έξω, έτσι που να είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται οι ληστές είτε
με τα όπλα είτε με καυτό λάδι και ζεματιστό νερό, έχει δηλαδή το ρόλο της ζεματίστρας. Πέρα
από αυτό σε καθημερινή βάση έδινε τη δυνατότητα στο νοικοκύρη του σπιτιού, να δει ποιος
χτυπά την εξώπορτα και τον καλεί να του ανοίξει.
Ο επάνω όροφος προεξέχει από την πρόσοψη και πολλές φορές και από μια πλαγινή
πλευρά του κτίσματος. Αυτές οι προβολές δημιουργούν το σαχνισί που στηρίζεται στα ξύλινα
φουρούσια. Η κατασκευή του σαχνισιού γίνεται με ελαφρά υλικά, τον τσατμά ή το μπαγδατί. Εδώ ήταν ο χώρος για τη θερινή διαμονή της οικογένειας. Κυρίαρχο στοιχείο παραμένει η
σάλα-δοξάτο με τη σκάλα και το καλό δωμάτιο ή μουσαφίρ οντά. Η απόσταση από το έδαφος έδινε το αίσθημα της ασφάλειας, γι’ αυτό και το ανώι ανοίγεται από πυκνά παράθυρα
και φεγγίτες. Εκεί βρίσκεται και η πλούσια ζωγραφική και ξυλογλυπτική διακόσμηση. Αυτό
είναι φυσικό αφού στο κατώι που λειτουργεί ως αποθήκη δεν ταιριάζει διακόσμηση, ενώ στα
χειμωνιάτικα η χρήση του τζακιού με τους καπνούς του επιβάλλει συχνά ασβεστώματα. Το
ανώι, μια και η χρήση του ήταν εποχιακή, χρησίμευε και ως χώρος οικοτεχνικής παραγωγής.
Στην περίπτωση αυτή ο χώρος έμενε στο μεγαλύτερό του μέρος αταβάνωτος και ενιαίος,
αβέρτο όπως αποκαλούνταν, για την εγκατάσταση των σταντουσιών, δηλαδή των τελάρων,
όπου εκτρέφονταν οι μεταξοσκώληκες.
Πέρα από τα αρχοντικά μία δεύτερη κατηγορία σπιτιών που συναντάμε στα πηλιορείτικα
χωριά την ίδια περίοδο, είναι αυτή των νοικοκυρόσπιτων. Τα «μεσοαστικά»-νοικοκυρόσπιτα
σε μια πρώτη ματιά δύσκολα ξεχωρίζονται από τα αρχοντόσπιτα. Χτίζονται, το λιγότερο, σε
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δύο ορόφους, ο χειμωνιάτικος και ο καλοκαιρινός συγχωνεύονται σ’ έναν όροφο. Γενικά η τυπολογία και η οργάνωση των χώρων παραμένει περίπου η ίδια με αυτή των αρχοντικών, ως
μια πιο απλουστευμένη μορφή.
Απαραίτητο συμπλήρωμα του σπιτικού η αυλή με τα παράσπιτα και το φούρνο όπου συγκροτούν τους χώρους του υπαίθριου νοικοκυριού. «Ο φούρνος ήταν στην πραγματικότητα
σοβαρός ρυθμιστής της οικογενειακής αρμονίας και της ζωής. Από κει ξεκινούσε η βδομαδιάτικη χαρά και ξενοιασιά. Η ζυμωσιά της βδομάδας ήταν εξασφαλισμένη; Θ’ άναβε ο φούρνος;
Τότε όλα ήταν καλά. Ο φούρνος ήταν η μέριμνα κάθε οικογένειας...γι’ αυτό είχε τη φροντίδα
όλων. Οι νοικοκυρές του έδιναν τα πιο καταπληκτικά χρώματα στο πείσμα του καπνού που
τα μαύριζε όλα. Τον έκαναν πράσινο, λουλακί, άσπρο και πιο συνηθισμένα τον έκαναν κίτρινο
με ώχρα». (Νάνου-Σκοτεινιώτη Α.)

Σπίτια της «λανθάνουσας» παρακμής (1830-1860)
Γύρω στα 1830 παρατηρείται μια διάθεση για συμμετρία στην όψη της οικοδομής. Η τοποθέτηση μιας σειράς κατασκευαστικών στοιχείων στον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας
ήταν αποτέλεσμα των «ακαδημαϊκών» επιρροών στη λαϊκή αρχιτεκτονική. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το κεντρικό κυκλικό ή πολυγωνικό σαχνισί που στηρίζεται πάνω σε
ανεστραμμένη κωνική βάση. Παρατηρώντας την όψη των αρχοντικών, αυτής της περιόδου,
Βατσαρέα-Μαυράκη, Καραβέργου και Ξηραδάκη στη Μακρινίτσα διαπιστώνουμε πως η είσοδος, το κουφνωτό παράθυρο, ο χρωματιστός φεγγίτης του κεντρικού πολυγωνικού σαχνισιού
και η ημικυκλική προεξοχή της στέγης έχουν τοποθετηθεί στον ίδιο κατακόρυφο άξονα, πετυχαίνοντας έτσι ένα τονισμό στα ιδιαίτερα αυτά στοιχεία της κατοικίας.
Οι πέτρινοι όγκοι καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου με σοβά. Στους κατώτερους ορόφους τα
ανοίγματα-παράθυρα γίνονται μεγαλύτερα και συμμετρικά ως προς τον άξονα. Οι φεγγίτες
καταργούνται και κάποιες φορές αντικαθιστούνται από ζωγραφικές απομιμήσεις τους, τα
ψευτοπαράθυρα. «Η συνολική μορφολογική εντύπωση αλλάζει με την ενιαία χρωματική επιφάνεια που ενισχύει τους πρισματικούς λευκούς όγκους των σπιτιών, έτσι ώστε να φαίνονται
από μακριά σαν να είναι σχεδόν όμοια. Παρά τις μορφολογικές αλλαγές σ’ αυτή την περίοδο,
η εσωτερική οργάνωση των χώρων ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα ίδια χνάρια με εκείνα του
κλειστού «εσωστρεφούς» σπιτιού της περιόδου της ακμής». (Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρ.)

Σπίτια της παρακμής (1860-1910)
Από τα μέσα του 19ου αιώνα και πέρα εμφανίζεται ένας νέος τύπος σπιτιών στο Πήλιο
ως αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. Η βιομηχανική επανάσταση έρχεται
να δώσει ένα σοβαρό πλήγμα στη βιοτεχνική οικονομία των χωριών που δεν μπόρεσαν να
αντισταθούν στο ανερχόμενο βιομηχανικό κέντρο του Βόλου, ενώ οι πόλεμοι του Ναπολέοντα
φέρνουν οικονομική κρίση μιας και Ευρώπη δεν απορροφά τα ελληνικά προϊόντα.
Πηλιορείτες βαμβακέμποροι και χρηματιστές, οι οποίοι, αφού έμειναν για κάποια χρόνια
στην Αίγυπτο και πλούτισαν, ξαναγυρίζουν στα πατρικά τους χωριά με έναν αέρα ανωτερότητας. Απλόχερα προσφέρουν χρήματα για κοινωφελή έργα. Χτίζουν αρχοντικά που φέρνουν
μια νέα αισθητική αντίληψη. Τα «αιγυπτιώτικα», όπως αποκαλούνται από τους ντόπιους,
συνδυάζουν τα τοπικά παραδοσιακά στοιχεία, δηλαδή λιθοδομή στους κάτω ορόφους με
λίγα και σιδερόφραχτα παράθυρα, ξεπεταχτά και πολλά παράθυρα χωρίς σιδεριές στον τελευταίο όροφο με νεοκλασικά στοιχεία όπως αψιδωτά παράθυρα, ζωγραφιστοί μαίανδροι,
είσοδος σε εσοχή με κίονες και τόξα και διπλή εξωτερική σκάλα. «Βασικό και κύριο χαρακτηριστικό στην εσωτερική οργάνωση αποτελεί η αλλαγή σε θέση και μορφή της μετωπικής
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σάλας-δοξάτου. Γίνεται διαμπερής και κάθετη στην όψη του σπιτιού, χωρίζοντάς το σε δύο
συμμετρικές ζώνες δωματίων, έτσι που και η όψη να μπορεί να εκφράζεται συμμετρικά. Η
σκάλα ανόδου για τους ορόφους τοποθετείται στο βάθος της σάλας κι απέναντι από την
είσοδο. Τα βοηθητικά αποκτούν δική τους ανεξάρτητη είσοδο στο ημιυπόγειο. Το εσωτερικό
πλημμυρίζει με δυτικά έπιπλα: βιενέζικες καρέκλες και κονσόλες, μεγάλους καθρέφτες, πολυθρόνες και σκαμνάκια για ξεκούραση των ποδιών, ντυμένα με ατλάζι και κρόσια, βιβλιοθήκες
με ευρωπαϊκές εκδόσεις, θαυμάσιες κρεμαστές λάμπες, τραπέζια με μαρμάρινα «καπάκια»
κ.α.». (Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού Ρ.)
Από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881) μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
υπάρχει σε περιορισμένη κλίμακα, επίδραση του νεοκλασικισμού που κυριαρχεί στο Βόλο.
Υιοθετούνται ευρωπαϊκά, αναγεννησιακά και μπαρόκ στοιχεία. Τα νεοκλασικά του Πηλίου
επηρεάζονται από το φυσικό περιβάλλον και την τοπική παράδοση. ∆εν παρουσιάζουν την
πομπώδη εμφάνιση των νεοκλασικών της πόλης με πήλινα αγάλματα και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Γίνονται λιτά στην όψη και οι διαστάσεις τους δείχνουν σεβασμό στην
κλίμακα του τοπίου.

Η κατοικία στον 20ο και 21ο αιώνα
Μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα πηλιορείτικα σπίτια χτίζονται στα χνάρια του
νεοκλασικισμού, που σημάδεψε το τέλος του προηγούμενου αιώνα. Μαρμάρινα μπαλκόνια με
στηθαία από χυτοσίδηρο, περίτεχνες υδρορροές από γαλβανισμένη λαμαρίνα, εντυπωσιακά
γείσα με πολύ μεγάλα κυμάτια που στηρίζουν την στέγη είναι ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα σπίτια αυτής της περιόδου από τις προηγούμενες. Το σουηδικό
ξύλο και τα είδη υγιεινής που εισάγονται από το εξωτερικό και το Βόλο σηματοδοτούν μια νέα
εποχή όπου τα τοπικά υλικά σιγά-σιγά παραμερίζονται.
Η αστικοποίηση του αγροτικού πληθυσμού θα επιφέρει αλλαγές και αλλοιώσεις στην πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Στα χρόνια της αντιπαροχής το νέο, το μοντέρνο και το σύγχρονο
θα συνδυαστούν με το μπετόν και τον τσιμεντόλιθο, το τούβλο και το κεραμίδι. Η πέτρα θα
παραπέμπει στη στασιμότητα και στο παλιό. Η οικοδομική αυτάρκεια του τόπου έχει πλέον
παρέλθει.
Από τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται μια στροφή προς την παράδοση. Η παράδοση
και ο λαϊκός πολιτισμός συνεχίζουν να αποτελούν ισχυρά σύμβολα μιας ενοποιημένης εθνικής ταυτότητας. Μέσα σ’ αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο ορισμένοι οικισμοί χαρακτηρίστηκαν
από το Υπουργείο Πολιτισμού ως παραδοσιακοί. Οι έννοιες της ιστορικής συνέχειας και της
αυθεντικότητας ενός οικισμού, καθώς και ο φόβος για την κατεδάφιση ή την «κακοποίηση»
των παλιών τους σπιτιών επέβαλε ένα θεσμικό πλαίσιο διατήρησης και προστασίας τους. Τα
σπίτια των ανθρώπων μετατράπηκαν σε συλλογικά μνημεία με συμβολική και κοινωνική αξία.
Σύμφωνα με την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, ως ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται ένας
οικισμός του οποίου τα μορφολογικά, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, καθώς και το σύνολο του κτιστού περιβάλλοντος έχουν διατηρηθεί σε μεγάλο
βαθμό αναλλοίωτα. Ο χαρακτηρισμός της Μακρινίτσας ως παραδοσιακού οικισμού επιβάλλει
συγκεκριμένους πολεοδομικούς περιορισμούς που καθορίζουν τις όποιες αλλαγές μπορούν να
γίνουν στα παλιά σπίτια ή το πώς θα κτιστούν τα νέα μέσα στο χωριό. Το Πήλιο γίνεται ένας
τόπος περιβαλλοντικής αξίας και αισθητικής απόλαυσης για τους επισκέπτες που αναζητούν
να ξεφύγουν από τα «αδιέξοδα» της ζωής τους στην πόλη.
Σήμερα τα περισσότερα αρχοντικά έχουν μετατραπεί σε ξενώνες. Εσωτερικά έχουν γίνει
μετατροπές για να εξυπηρετούν τις νέες ανάγκες. Για παράδειγμα το κατώι από χώρος αποΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
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θήκευσης έγινε χώρος υποδοχής και τραπεζαρία για το πρωινό. Οι επεμβάσεις αυτές μαζί
με μια αναστήλωση υποταγμένης σε νέες τεχνικές και υλικά παραχαράσσουν τη μορφή και
την κατασκευή. Η αθρόα ανοικοδόμηση των νεοπηλιορείτικων κατοικιών και η εμφάνιση οικοδομικών συγκροτημάτων με κλωνοποιημένες κατοικίες, επιβεβαιώνει τις διαφορές ζωής και
κοσμοαντίληψης ανάμεσα στην προβιομηχανική κοινότητα και τη μετανεωτερική κοινωνία.

Αρχιτεκτονική και βιώσιμη ανάπτυξη
Η μελέτη της αρχιτεκτονικής των παραδοσιακών οικισμών μέσα από την οπτική της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στόχο έχει να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στην έννοια της
αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κλασσικός ορισμός της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης
αναφέρεται σε ένα είδος ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς
να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους
ανάγκες. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος και την προσπάθεια
αναστροφής της περιβαλλοντικής υποβάθμισης όσο και με τη σωστή διαχείριση των φυσικών
πόρων του πλανήτη μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν μέθοδοι που προάγουν
την οικονομική ανάπτυξη και δεν αγνοούν θέματα κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης.
Η βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή μετασχημάτισε το φυσικό χώρο μέσα από μια
αλόγιστη χρήση και τον οδήγησε σε υποβάθμιση του ρόλου του ως αγαθού που κληρονομήθηκε από τις επόμενες γενεές. Η μελέτη των παραδοσιακών οικισμών προβάλλεται ως μια
ανάγκη στην εκπαίδευση για την αειφορία. «Το ζητούμενο σήμερα είναι η διατήρηση των
παραδοσιακών οικισμών, και μάλιστα όχι ως κτισμάτων μόνο, αλλά ως συνόλων, ως ενοτήτων οικιστικών μαζί με το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσονται, έτσι που χωρίς
να χάνουν την αυθεντικότητα τους να ανοίγουν μια πόρτα στο μέλλον, προς την ανάπτυξη.»
(Τσούβαλη Κ.)

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
«Η οικολογική δόμηση και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, προσπαθούν να επαναφέρουν,
κατά κάποιον τρόπο, την υπεύθυνη πρακτική της αρχιτεκτονικής. Αυτό που σήμερα ακούγεται σαν «εναλλακτικό» είναι αυτό που γινόταν φυσικά και που σήμερα έχει ξεχαστεί!
Οικολογική δόμηση είναι ο τρόπος κατασκευής ο οποίος αντιμετωπίζει το κτίριο ολιστικά
έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν όσες το δυνατόν περισσότερες παράμετροι, με αποτέλεσμα το κτίριο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. ∆ηλαδή, το κτίριο να είναι
λειτουργικό και να έχει αισθητική άποψη, αλλά να έχει και έναν υγιή διάλογο με το περιβάλλον
του, τόσο το άμεσο, δηλαδή προσανατολισμό, ηλιασμό, σκιασμό, αερισμό, ποιότητα εδάφους,
θέα, αρχιτεκτονική παράδοση, όσο και το έμμεσο, δηλαδή επιλογή υλικών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με την παραγωγή και κατεδάφισή τους, δεν ρυπαίνουν τον εσωτερικό
αέρα, δεν καταναλώνουν ενέργεια.
Η οικολογική δόμηση είναι, εν μέρει, η σοφία της αρχιτεκτονικής που έρχεται από το παρελθόν, χωρίς όμως να απαιτεί να ζούμε στο παρελθόν. Το αντίθετο. Η εφαρμογή της οικολογικής
δόμησης, είναι απλά μία επιστροφή στη λογική της δόμησης. Όχι αυτή που κοιτάζει μόνο το
κόστος και τα τετραγωνικά. Αλλά στη δόμηση η οποία υπεύθυνα αντιμετωπίζει το κτίριο σαν
ζωντανό οργανισμό που επικοινωνεί και αλληλεπιδρά.» (Μεσσίνας Ηλίας, αρχιτέκτονας)

Θεματικές ενότητες ενός προγράμματος Π.Ε.
Η μελέτη μας με άξονα την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική μπορεί να εστιαστεί
στις εξής θεματικές ενότητες:
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α) Η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού και η σχέση του με το φυσικό περιβάλλον
β) Η παραδοσιακή κατοικία, τα είδη και η διαχρονική εξέλιξη της
γ) ∆ομικά υλικά παραδοσιακά και σύγχρονα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείρισή τους
δ) Η επίδραση του κλίματος στην οργάνωση των οικισμών και την κατασκευή των οικιών,
αναφορά σε παραδοσιακές πρακτικές και συγκρίσεις με τις σύγχρονες κατοικίες
ε) Η βιοκλιματική κατοικία
στ) Άλλα κτίσματα: εκκλησίες, κρήνες και ο ρόλος τους στην κοινωνική συνοχή
ζ) Προβλήματα της «σύγχρονης» πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής
η) Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ως πολιτισμικό αγαθό και ως εργαλείο για βιώσιμη ανάπτυξη
Βιβλιογραφία
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Φ.ε. 1
Η Μακρινίτσα του Πηλίου
Η Μακρινίτσα αναπτύχθηκε αρχικά γύρω
από την υπάρχουσα από το 1204 Ιερά Μονή
της Θεοτόκου της «Οξείας Επισκέψεως».
Αναπτύχθηκε σχεδόν γραμμικά ανάμεσα στο φαράγγι και τον άδεντρο βράχο του
Σαρακηνού στα δυτικά και στη βαθιά χαράδρα
του Μεγάλου Ρέματος στα ανατολικά. Η κλιμακωτή ανάπτυξη του οικισμού κάνει ώστε τα
πρώτα σπίτια της, στη συνοικία Κουκουράβα,
να βρίσκονται σε υψόμετρο 300 μ. ενώ τα
τελευταία σε υψόμετρο 850 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.
Ως τις παραμονές της τουρκικής κατάκτησης της Θεσσαλίας από τους Τούρκους, η Μακρινίτσα ήταν μοναστηρότοπος, μετά πέρασε
στην κατοχή του Σουλτάνου. Στο τέλος του 18ου αιώνα ήταν το μεγαλύτερο χωριό από τα
βακούφια σε πλούτο και πληθυσμό. Τα προϊόντα εκείνης της εποχής ήταν σιτάρι, κριθάρι, μέλι
και άλλα γεννήματα. Οι άντρες έκαναν τουρβάδες, μιτάφια, δισάκια, αλατζάδες μεταξωτούς,
πανιά βαμβακερά για τα πλοία, ζώνες, κεφαλοδέτες και πάρα πολλά δέρματα κατεργασμένα
από τα βυρσοδεψία τους. Οι γυναίκες έγνεθαν λεπτό μαλλί και το έπλεκαν.
Στις αρχές του 19ου αιώνα η βιοτεχνική ανάπτυξη στη Μακρινίτσα αρχίζει να παρακμάζει,
ενώ αρκετοί κάτοικοι της μετακινούνται προς το Βόλο. Η ρωμαλέα, η τραχειά, η γεροδεμένη, η
άξια ζωή, που τριζοβολούσε κι αντιβούιζε πέρα ως πέρα, αντικαταστάθηκε από την ερημιά και
τη μιζέρια. Χορτάριασαν οι δρόμοι, γκρεμίστηκαν οι πεζούλες, έμειναν ακάπνιστοι οι φούρνοι...
Σήμερα η ζωή των κατοίκων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των καιρών αλλά με σεβασμό στη φύση και την παράδοση. Η κυκλοφορία στο χωριό συνεχίζει να γίνεται με ένα βασικό
καλντερίμι που διασχίζει όλο τον οικισμό από του Κακουνά ως την Κουκουράβα, ενώ ένα δευτερεύον σύστημα καλντεριμιών διακλαδίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις για να φθάσει σε
κάθε σημείο του χωριού.
Χαρακτηριστικό του οικισμού είναι ο μεγάλος αριθμός από κρήνες που βρίσκονται στην πορεία των καλντεριμιών. Η κρήνη ήταν το μέρος που έρχονταν να πάρουν νερό, να πουν τα νέα
του χωριού, να ξαποστάσουν, να δουν οι ερωτευμένοι το αγαπημένο τους πρόσωπο.
Η Μακρινίτσα έχει πολλές εκκλησίες, όλες στον τύπο της βασιλικής, μονόκλιτες ή τρίκλιτες,
κτισμένες με πέτρα, με ξύλινη στέγη και επικάλυψη με σχιστολιθικές πλάκες.
Τα σπίτια της ανήκουν στο βορειοελλαδικό τύπο της ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. Το
πηλιορείτικο αρχοντικό μοιάζει με πύργο. Το ισόγειο, κατώι, είναι σκοτεινό και δροσερό. Παλιά
χρησίμευε για αποθήκη. Ο πρώτος όροφος με χαμηλοτάβανα δωμάτια είναι ο χώρος κατοικίας για το χειμώνα. Το ανώγι, ο πάνω όροφος, χτισμένος με ελαφρύτερα υλικά (τσατμά),
φωτεινός, με ξύλινα ζωγραφιστά ταβάνια, σκαλιστές πόρτες και συχνά με τοίχους που είχαν
ζωγραφιστές παραστάσεις, χρησιμεύει ως χώρος κατοικίας το καλοκαίρι και για την υποδοχή
των ξένων.
Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου που στεγάζεται στο αρχοντικό Τοπάλη μέσα
από τα εκθέματά του μας δίνει την εικόνα του καθημερινού βίου των ανθρώπων στην προβιομηχανική εποχή.
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Στη Μακρινίτσα η πέτρα και το ξύλο μαρτυρούν το μόχθο και το μεράκι των μαστόρων μα
και την αγάπη των κατοίκων για το ωραίο.
Το πλακόστρωτο παζάρι, οι κρήνες, τα καλντερίμια, τα γιοφύρια, οι εκκλησιές, τα σπίτια και
τα αρχοντικά, τα τρεχούμενα νερά και η πλούσια βλάστηση κάνουν τη Μακρινίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, μοναδική.
Βιβλιογραφία
Η Μακρινίτσα του Πηλίου, Νάνου-Σκοτεινιώτη Α., Κοινότητα Μακρινίτσας 1998.
Μακρινίτσα- Τουριστικός & Οδοιπορικός χάρτης.
Το Πηλιορείτικο Αρχοντικό - ∆ημοτικό Τοπικό Μουσείο Μηλεών Πηλίου.
Κρήνες της Μακρινίτσας - Κ.Π.Ε Μακρινίτσας.

Με βάση το κείμενο «Η Μακρινίτσα του Πηλίου» να απαντήσετε στα
παρακάτω ερωτήματα:
Ποια περίοδο παρατηρείται οικονομική άνθιση και πού οφείλεται;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Σήμερα ποιες πιστεύετε πως είναι οι ασχολίες των κατοίκων της;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ο τουρισμός και ο τρόπος ζωής που προβάλλεται μέσα από τα Μ.Μ.Ε έχουν αλλάξει τη
μορφή του χωριού και τη ζωή των ντόπιων;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Η Μακρινίτσα έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Εσείς ποια στοιχεία ή χαρακτηριστικά
θεωρείτε πως πρέπει να έχει ένας παραδοσιακός οικισμός;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Το φύλλο εργασίας προτείνεται για μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης
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Φ.ε. 2
Καλώς ήρθατε στη Μακρινίτσα, ένα από τα ομορφόττερα χωριά του Πηλίου, που είναι χτισμένη σε απότομη
π
πλαγιά έχοντας από τη μια το Μέγα Ρέμα και από την
ά
άλλη το βράχο του Σαρακηνού. Εδώ η πέτρα και το ξύλο
μαρτυρούν το μόχθο και το μεράκι των μαστόρων μα και
ττην αγάπη των κατοίκων για το ωραίο.
Το πλακόστρωτο παζάρι, οι κρήνες, τα καλντερίμια,
ο
οι εκκλησιές, τα σπίτια και τα αρχοντικά, τα τρεχούμενα
ννερά και η πλούσια βλάστηση κάνουν τη Μακρινίτσα, το
μπαλκόνι του Πηλίου
Πηλίου, μοναδική
μοναδική.
Βρίσκεστε στο αρχοντικό
Tα σπίτια της Μακρινίτσας είναι τα αρχοντικά, τα νοικοκυρόσπιτα και τα λαϊκά ή αγροτικά. Όλα χτισμένα με υλικά του τόπου:
Στα αρχοντικά το ισόγειο ή κατώι ήταν η αποθήκη που έβαζαν τα πιθάρια με το λάδι, τα
βαρέλια με το κρασί, τα ξύλα για το τζάκι, τις προμήθειες του χειμώνα. Στο μεσαίο όροφο
ήταν η κουζίνα και τα χειμωνιάτικα δωμάτια με το τζάκι. Ο τελευταίος όροφος, το ανώγι,
ήταν για το καλοκαίρι και για την υποδοχή των μουσαφίρηδων.
Το αρχοντικό Βατσαρέα – Μαυράκη έχει

ορόφους. Το ισόγειο, το κατώι, το πρώτο

πάτωμα και ο βορινός τοίχος του σπιτιού είναι χτισμένα με π

.

Ο τρίτος όροφος είναι χτισμένος με τσατμά, ελαφρύτερο υλικό (πλεγμένα κλαδιά, καλάμια
ή πηχάκια και λάσπη).
Το ανώγι έχει πολλά

. Την εξωτερική όψη του στολίζουν

π

και φ

ψ
Η στέγη είναι ξ

.
και σκεπασμένη με π

Πηλίου.

Για την καλύτερη ασφάλεια του σπιτιού τα παράθυρα έχουν κ

και η πόρτα διπλοαμπαρώνει.

Στους τοίχους υπάρχουν π
Στην πλακόστρωτη αυλή βρίσκεται ο φ

και το παράσπιτο.

Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν
κατώι
χειμωνιάτικο

.

τζάκι
αποθήκη

ανώγι

πλάκες

σκεπή

μουσαφίρ οντάς
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Φ.ε. 3
Η κατοικία στο Πήλιο
Η οικονομική και πολιτιστική άνοδος των χωριών του Πηλίου στα
Μ
Μεταβυζαντινά και Νεώτερα χρόνια εκφράζεται με το μέγεθος αλλά
κκαι με την ποιότητα της κατοικίας.
∆ιώροφα ή τριώροφα είναι κατά κανόνα όλα τα σπίτια των χωριών
ττου Πηλίου, στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με πυργοειδή κατασκευή,
ττη λιθοδομή και τα μικρά ανοίγματα στους κάτω ορόφους και την
ελαφριά
ε
κατασκευή και τα πολλά παράθυρα στον επάνω όροφο.
Η υπεροχή των αρχοντικών σε σχέση με τα νοικοκυρόσπιτα βρίσ
σκεται σε κάποια διαφορά στο μέγεθος και κυρίως στον πλούτο
της
τ εσωτερικής διακόσμησης με ξυλόγλυπτες πόρτες, σκαλιστά ή
ζωγραφιστά
ζ
ταβάνια, τις πλουμισμένες μεσάντρες, περίτεχνα κεφαλόσκαλα,
λόσκαλα τοιχογραφίες κα
και χρωματιστούς φεγγίτες.
Η ανασφάλεια που επικρατούσε στο Πήλιο κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας επέβαλε τον τύπο της οχυρωμένης κατοικίας. Από τον οχυρό πύργο του μεσαίωνα περνούμε στον
τύπο της κατοικίας με φρουριακό χαρακτήρα στο ισόγειο ή και στον ημιώροφο.
Για αμυντικούς λόγους η σιδεριά του παραθύρου που βρίσκεται πάνω από την είσοδο προβάλλει προς τα έξω (κουφνωτό), έτσι που να είναι δυνατό να αντιμετωπίζονται οι ληστές είτε με τα
όπλα είτε με καυτό λάδι ή ζεματιστό νερό. Πέρα από αυτό σε καθημερινή βάση έδινε τη δυνατότητα στο νοικοκύρη του σπιτιού, να δει ποιος χτυπά την εξώπορτα και τον καλεί να του ανοίξει.
Η κλήση του εδάφους σε πολλά σπίτια κάνει το ισόγειο στο βάθος να είναι ημιυπόγειο. Οι
χοντροί πέτρινοι τοίχοι του και η απουσία παραθύρων δεν εξυπηρετεί μόνο την ασφάλεια
αλλά δημιουργεί συνθήκες θερμομόνωσης που είναι χρήσιμη στη διατήρηση των αποθηκευμένων προϊόντων της χρονιάς.
Ο πρώτος όροφος έχει μικρά σιδερόφραχτα παράθυρα και σ’ αυτόν υπάρχουν τα χειμωνιάτικα χαμηλοτάβανα δωμάτια με τζάκια και μεντέρια καθώς και η κουζίνα.
Ο επάνω όροφος προεξέχει από την πρόσοψη και πολλές φορές και από μια πλαγινή
πλευρά του κτίσματος. Αυτές οι προβολές δημιουργούν το σαχνισί που στηρίζεται στα ξύλινα
φουρούσια. Η κατασκευή του σαχνισιού γίνεται με ελαφρά υλικά, τον τσατμά. Εκεί ήταν η θερινή διαμονή της οικογένειας, καθώς και ο χώρος υποδοχής με το δοξάτο και τον καλό οντά ή
μουσαφίρ οντά. Η απόσταση από το έδαφος έδινε το αίσθημα της ασφάλειας, γι’ αυτό και το
ανώι ανοίγεται από πυκνά παράθυρα και φεγγίτες. Εκεί βρίσκεται και η πλούσια ζωγραφική
και ξυλογλυπτική διακόσμηση. Αυτό είναι φυσικό αφού στο κατώι που λειτουργεί ως αποθήκη
δεν ταιριάζει διακόσμηση, ενώ στα χειμωνιάτικα η χρήση του τζακιού με τους καπνούς του
επιβάλλει συχνά ασβεστώματα.
Τα σπίτια του Πηλίου είναι προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες του βουνού αυτού και στις βιοτικές ανάγκες των κατοίκων.
Από τα μέσα του 19ου αιώνα και πέρα εμφανίζεται ένας νέος τύπος σπιτιών στο Πήλιο.
Αυτά τα σπίτια ανήκουν σε Πηλιορείτες οι οποίοι, αφού έμειναν κάποια χρόνια στην Αίγυπτο
και πλούτισαν, ξαναγυρίζουν στα πατρικά τους χωριά. Χτίζουν αρχοντικά όπου συνδυάζονται
τα τοπικά παραδοσιακά στοιχεία (λιθοδομή στους κάτω ορόφους με λίγα και σιδερόφραχτα
παράθυρα, ξεπεταχτά και πολλά παράθυρα χωρίς σιδεριές στον τελευταίο όροφο) με νεοκλασικά στοιχεία (αψιδωτά παράθυρα, ζωγραφιστοί μαίανδροι, είσοδος σε εσοχή με κίονες και
τόξα, διπλή εξωτερική σκάλα).
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Από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας (1881) μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
υπάρχει σε περιορισμένη κλίμακα, επίδραση του νεοκλασικισμού που κυριαρχεί στο Βόλο. Τα
νεοκλασικά του Πηλίου επηρεάζονται από το φυσικό περιβάλλον και την τοπική παράδοση.
Γίνονται λιτά στην όψη και οι διαστάσεις τους δείχνουν σεβασμό στην κλίμακα του τοπίου.
Σήμερα τα περισσότερα αρχοντικά έχουν μετατραπεί σε ξενώνες. Εσωτερικά έχουν γίνει
μετατροπές για να εξυπηρετούν τις νέες ανάγκες. Για παράδειγμα το κατώι από χώρος αποθήκευσης έγινε χώρος υποδοχής και τραπεζαρία για το πρωινό. Οι επεμβάσεις αυτές μαζί με
μια αναστύλωση υποταγμένης σε νέες τεχνικές και υλικά παραχαράσσουν τη παλιά μορφή
και κατασκευή. Τα νέα οικοδομικά υλικά παραμέρισαν τα παραδοσιακά και μόνο η εξωτερική
εικόνα των σπιτιών παραπέμπει στην παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική.
Γ. Τ
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Φ.ε. 4
Τα υλικά κατασκευής της κατοικίας
«Τα υλικά κατασκευής των παλιών παραδοσιακών σπιτιών,
σε όλα τα μέρη του κόσμου, βρίσκονται συνήθως στον άμεσο
περίγυρο της οικοδομής. Εισαγόμενα είδη ή εξαρτήματα αποτελούν μικρής σημασίας εξαιρέσεις.
Το Πήλιο παρείχε άφθονα όλα τα απαραίτητα υλικά για τις
κατασκευές του 18ου και 19ου αιώνα, που στηριζόταν κυρίως
στην αυτάρκεια του τόπου σε ποικίλα πετρώματα, κατάλληλα
αργιλοχώματα και δάση οικοδομήσιμης ξυλείας. Η οικονομία
της κατασκευής, στηριγμένη στην ελαχιστοποίηση των δαπανών για μεταφορές και εισαγωγές, αποτέλεσε το βασικότερο
κριτήριο για τα παλαιότερα πηλιορείτικα σπίτια».
Κίζης Γιάννης (από το βιβλίο του Πηλιορείτικη Οικοδομία)

Με βάση το παραπάνω κείμενο να απαντήσετε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
Ποια είναι τα υλικά κατασκευής της πηλιορείτικης κατοικίας;....................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Από πού προμηθεύονταν τα οικοδομικά υλικά οι παλιοί μάστοροι; ...........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Από τα γκρεμίσματα ή τα ερείπια ενός παλιού σπιτιού, ποια από τα παραπάνω υλικά που
αναφέρατε, θεωρείτε πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι στην οικοδομή; ..................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Η πέτρα Πηλίου είναι ένα οικοδομικό υλικό που εξάγεται σήμερα από το Πήλιο; Να κάνετε
μια μικρή έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξή της καθώς και για τη
συμβολή της στην τοπική οικονομία. ............................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Η σημερινή οικοδομία τι είδους υλικά χρησιμοποιεί; Πόσο φιλικά είναι στο περιβάλλον; .........
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Να κάνετε μια μικρή έρευνα με θέμα τη βιοκλιματική κατοικία και να την παρουσιάσετε στην τάξη σας.
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Φ.ε. 5
Γνωρίζουμε καλύτερα ένα πηλιορείτικο αρχοντικό
Επισκεφτείτε ένα πηλιορείτικο αρχοντικό. ∆ιαβάζοντας το γλωσσάρι της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής προσπαθήστε να εντοπίστε το κάθε χώρο ή
το κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, κάνοντας μια μικρή περιήγηση-αναζήτηση
μέσα και έξω από το αρχοντικό.
αβέρτο
αμπάρα
ανώι
δοξάτο
ζυμωτικό

καλός οντάς ή
μουσαφίρ οντάς
καταχύστρα ή
ζεματίστρα ή φονιάς
κατώι
κουμπές
κουφνωτό
μισάντρα

παραθύρα
παράσπιτο

σαχνισί

τσατμάς

φουρούσι
ψευτοπαράθυρα

ο ανοιχτός αδιαμόρφωτος χώρος στον επάνω όροφο, που
χρησίμευε για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα.
ο μεγάλος ξύλινος σύρτης που ασφαλίζει εσωτερικά την εξώπορτα.
ο τελευταίος όροφος του σπιτιού, ο καλοκαιρινός.
χώρος υποδοχής, σάλα.
μικρό δωμάτιο με νεροχύτη πιο ψηλά από το δάπεδο του ισογείου.
Για να ανεβεί κανείς χρησιμοποιεί μικρή ξύλινη σκάλα. Ο χώρος από
κάτω χρησιμοποιείται ως σιταποθήκη. Το ζυμωτικό θα το βρούμε
στα αρχοντικά Καραβέργου και Τοπάλη στη Μακρινίτσα.
δωμάτιο υποδοχής.
τρύπα πάνω από την είσοδο του αρχοντικού, απ΄ όπου έριχναν
ζεματιστό λάδι ή νερό στον εχθρό.
το ισόγειο του σπιτιού, χώρος αποθήκευσης.
το κεντρικό τμήμα του ξύλινου ταβανιού, συνήθως σε πολυγωνικό ή
κυκλικό σχήμα (ροζέτα).
το παράθυρο πάνω από την εξώπορτα, με σιδεριά στο κάτω μέρος
διευρυμένη.
ξύλινη εντοιχισμένη ντουλάπα. Οι Πηλιορείτες ονομάζουν την
ξύλινη διαμόρφωση του κεφαλόσκαλου, όπου η νοικοκυρά
ακουμπούσε το δίσκο του κεράσματος.
απλή εσοχή στον τοίχο.
μικρό βοηθητικό κτίσμα κοντά ή σε επαφή με το σπίτι στην ίδια
αυλή και με δικιά του είσοδο. Χρησίμευε για αποθήκη και στάβλος
των ζώων.
ξεπεταχτό, το τμήμα του ορόφου που προεξέχει του περιμετρικού
τοίχου του ισογείου για τα νοικοκυρόσπιτα, ισογείου και α΄ ορόφου
για τα αρχοντικά.
ελαφρός τοίχος με υλικά κατασκευής πλέγμα κλαδιών, μικρές
πέτρες, λάσπη με άχυρα και με τελικό στρώμα ασβέστη με άμμο
και γιδότριχες. Στην περίπτωση που το γέμισμα του ξύλινου
σκελετού γίνεται με πηχάκια, η κατασκευή ονομάζεται μπαγδατί.
το υποστήριγμα του σαχνισιού ή του μπαλκονιού.
ζωγραφικές απομιμήσεις φεγγιτών πάνω από τα παράθυρα του
τελευταίου ορόφου.

Πηγή: Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Θεσσαλία - Ήπειρος εκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ, 1995, Αθήνα
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Φ.ε. 6
Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τη σημασία τους
αμπάρα
ανώι
γρηπίδα
δοξάτο
κατώι
κουμπές
μισάντρα
παράσπιτο
σαχνισί

φουρούσι
χαμπλά
ψευτοπαράθυρα
μπαγδατί

γείσωμα στέγης
ο τελευταίος όροφος
του αρχοντικού
μεγάλος ξύλινος σύρτης που ασφαλίζει
εσωτερικά την πόρτα
χώρος υποδοχής, η σάλα
κεντρικό τμήμα ξυλόγλυπτου ταβανιού
ισόγειο
βοηθητικό κτίσμα με
δική του είσοδο
ξύλινη εντοιχισμένη ντουλάπα ή τάβλαντουλάπι πάνω από το κεφαλόσκαλο
ξεπεταχτό, το τμήμα του πάνω ορόφου που
προεξέχει περιμετρικά από τον τοίχο του
ισογείου
ζωγραφικές απομιμήσεις φεγγιτών
τα βοηθητικά παράσπιτα
το υποστήριγμα του σαχνισιού ή
μπαλκονιού
τοίχος με ελαφρά κατασκευή

Κι εσείς μπορείτε να φτιάξετε ένα ανάλογο γλωσσάρι της σύγχρονης κατοικίας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Τουριστικές ∆ιαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού

67

Το πηλιορείτικο αρχοντικό
Να συμπληρώσετε τα κουτάκια επιλέγοντας τη σωστή λέξη:
(κουφνωτό παράθυρο, μισάντρα, παραθύρα, πόρτα με αμπάρες, σαχνισί,
φουρούσι, φεγγίτης, ψευτοπαράθυρο)

Να γράψετε τα υλικά κατασκευής ...
της αμπάρας .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
του σαχνισιού ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
του φουρουσιού ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ποιος ο ρόλος του κουφνωτού παράθυρου;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Φ.ε. 7
Το χρώμα... στην αρχιτεκτονική
Το χρώμα στο Πήλιο έχει μια λιτή και όχι συχνή παρουσία.
σ Η γενική εικόνα των σπιτιών, τόσο στο εξωτερικό όσο
κκαι στους εσωτερικούς χώρους, είναι άσπρη, αυτή που δίνει
ττο υπόλευκο πατητό ασβεστοκονίαμα, το αρμολόγημα με
π
παρόμοιο υλικό και το «γαλάκτισμα» που συχνά το ακολουθ
θεί. Σπάνια, κάποια δωμάτια, ιδίως τα χειμωνιάτικα, είναι
β
βαμμένα με σκούρα γαιώδη υδροχρώματα (κυρίως λουλακί
και
κ ώχρα). Γενικά οι επιφάνειες μένουν καθαρές, σε έντονη
αντίθεση
α
με τις ξύλινες επενδύσεις και τα ταβάνια.
Σε μερικά
ά αρχοντικά
ά του τέλους
έλ
του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα όμως, το χρώμα
παίζει σημαντικό διακοσμητικό ρόλο: εμφανίζονται τότε και στο Πήλιο οι πολύ γνωστές αλλού
τοιχογραφίες και επιζωγραφήσεις ταβανιών και κουφωμάτων».
Κίζης Γιάννης (από το βιβλίο του Πηλιορείτικη Οικοδομία)

Να παρατηρήσετε και να γράψετε:
α) το χρώμα των σπιτιών εξωτερικά και εσωτερικά
.......................................................................................................................................................
β) τα διακοσμητικά στοιχεία στην εξωτερική όψη των αρχοντικών
.......................................................................................................................................................

Γίνετε και εσείς καλλιτέχνες! Αν θέλετε σχεδιάστε ένα
ψευτοπαράθυρο ή κάποιο διακοσμητικό μοτίβο του
εσωτερικού χώρου.
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Φ.ε. 8
Εκκλησιαστικά κτίσματα
Οι εκκλησίες έπαιζαν στο ελληνικό χωριό ρόλο ευρύτερο από αυτό της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων. Η αυλή τους ήταν τόπος για τα ετήσια πανηγύρια, τα γλέντια του
γάμου και την εκλογή των τοπικών αρχόντων την ημέρα του Αγίου Γεωργίου.
Όπως σημειώνει ο Λαογράφος Κίτσος Μακρής, κατά το 18ο και 19ο αιώνα ο τύπος της μεγάλης ξυλόστεγης τρίκλητης βασιλικής αποτελεί τον κανόνα για τις ενοριακές εκκλησίες αλλά
και για μεγάλο ποσοστό των καθολικών των μοναστηριών.
Η κατασκευή σύνθετων βυζαντινών ναών με μεγάλους τρούλους, σφαιρικά τρίγωνα και
αψίδες παρουσίαζε προβλήματα αξεπέραστα για το τεχνικό επίπεδο των μαστόρων της
εποχής. Άλλωστε οι πρώτοι μάστοροι έρχονται στο
Πήλιο από την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία,
όπου από το 17ο αιώνα είχε επικρατήσει ο ρυθμός
της τρίκλητης βασιλικής.
Οι εκκλησίες του Πηλίου δεν πρέπει να ξεχνούμε πως κτίστηκαν επί τουρκοκρατίας, εποχή όπου
απαγορευόταν η οικοδόμηση μεγαλόπρεπων ναών.
Να παρατηρήσετε την εκκλησία
που βρίσκεται στην πλατεία της
Μακρινίτσας και να απαντήσετε στις ερωτήσεις
ή
που ακολουθούν:
λ θ ύ

Ποια η ονομασία της;
.................................................................................................................................
Ποιος είναι ο αρχιτεκτονικός της τύπος και ποια τα υλικά κατασκευής;
.......................................................................................................................................................
Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ναού εξωτερικά;
.......................................................................................................................................................
Τι σχήμα έχουν οι είσοδοι του ναού; Μπορείτε να το σχολιάσετε;
.......................................................................................................................................................
Η εκκλησία λειτουργεί και ως μια μορφή πυξίδας. Αφού προσανατολιστείτε να γράψετε τι
υπάρχει και τι βλέπετε στα:
(Ν)Βόρεια .................................................................................................................................
(S)Νότια ...................................................................................................................................
(Ε)Ανατολικά ............................................................................................................................
(W)∆υτικά ...............................................................................................................................
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Φ.ε. 9
Οι κρήνες της Μακρινίτσας
Κτίσματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι κρήνες, κοινοτικές βρύσες που χρησίμευαν κυρίως για την υδροληψία των κατοίκων στην εποχή που δεν υπήρχε δίκτυο διανομής του νερού
στα σπίτια.
Κάθε βρύση έχει και το όνομά της. Τα ονόματα των κρηνών προέρχονται είτε από κάποια
παράδοση, είτε από την τοποθεσία που βρίσκονται, είτε από τον κτήτορα. Σε μερικές περιπτώσεις το όνομα προέρχεται από τις ιδιότητες του νερού.
Η κεντρική κρήνη της Μακρινίτσας, στο παζάρι του χωριού, η
βρύση με τα λιοντάρια, ονομάζεται «αθάνατο νερό», έτσι τονίζεται η καλή ποιότητα του νερού.
Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς τα κορίτσια «φίλευαν» τη βρύση
με λογής-λογής γλυκίσματα και σπόρους, για να γλυκάνουν το
στοιχειό του νερού. Τα χαράματα κουβαλούσαν από τη βρύση
στο σπίτι το αμίλητο νερό και με αυτό ράντιζαν το σπιτικό τους
λέγοντας την ευχή:
«’Οπους τρεχ’ του νιρό
να τρεχ’ κι του βιο
στου σπιτ’ κι στου χουριό»
Μπορείτε να δώσετε εξήγηση στην πρακτική αυτού του εθίμου;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Να παρατήρησε την κρήνη της πλατείας και να γράψετε:
α) τα υλικά κατασκευής .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
β) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
γ) τη χρήση της στο παρελθόν ..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
δ) τη χρήση της σήμερα .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Να δώσετε μια ακόμη εξήγηση στην ονομασία «Αθάνατο νερό», πέρα από αυτή
που αναγράφεται στο εισαγωγικό κείμενο.
.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Φ.ε. 10
Μετά από μια επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό οικισμό του Πηλίου
Μέσα από την επίσκεψη-μελέτη που κάνατε στον οικισμό γνωρίσατε την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πηλίου. Ώρα να χωρίσετε τις λέξεις που
σχετίζονται με την κατοικία σε δυο ομάδες. Η μια αναφέρεται σε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και χώρους που βλέπουμε εξωτερικά και η άλλη σε χώρους
και αντικείμενα που συναντούμε στο εσωτερικό του σπιτιού. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα
συννεφάκια και με άλλες λέξεις που εσείς γνωρίζετε.
(κατώι, αυλή, φούρνος, ψευτοπαράθυρο, αμπάρα, παραθύρα, φεγγίτης, τζάκι, μιντέρια,
σοφράς, σαχνισί, φουρούσι, παράσπιτο, μαγκάλι, αργαλειός, δοξάτο, ρακοκάζανο, μισάντρα,
κουμπές, πιθάρια, χειμωνιάτικο, μουσαφίρ-οντάς)

Έξω

Μέσα

Το φύλλο εργασίας προτείνεται για μαθητές δημοτικού και βασίστηκε σε ανάλογη άσκηση του βιβλίου
της Γλώσσας της Στ΄ ∆ημοτικού
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Φ.ε. 11
Μια είδηση χωρίζει... την κοινωνία
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Η παραπάνω είδηση στον τύπο δίχασε την τοπική κοινωνία σε δύο μέρη, σε εκείνους που
υποστηρίζουν την επένδυση και σε εκείνους που μιλούν για υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Να αναπτύξετε την επιχειρηματολογία των δυο μερών. Οι επόμενες λέξεις-φράσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή απλώς να σας βοηθήσουν στη σύνταξη των κειμένων σας:
(βιώσιμη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, αύξηση τουριστικής κίνησης, αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, οικονομικά οφέλη, αύξηση απορριμμάτων)
Α κείμενο (θετικό προς την επένδυση)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Β κείμενο (αντίθετο προς την επένδυση)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Φ.ε. 12
Βάλτε τα γράμματα στη σωστή σειρά
Αν τα γράμματα μπουν στη σωστή σειρά θα έχετε ονόματα δέντρων που έδιναν την ξυλεία
τους στην οικοδομή
ΣΤΑΝΙΑΚΑ

....................................................................

ΛΑΒΕΝΙΑΙ∆

....................................................................

ΦΕΤΙΛΑ

....................................................................

ΑΞΙΟ

....................................................................

ΛΕΑΚΥ

....................................................................

ΤΑΝΟΣΛΑΠ

....................................................................

∆ΡΟΣΕΚ

....................................................................

Η ακροστιχίδα της Μακρινίτσας

1

-

- - - - - -

Στο αρχοντικό... στεγάζεται το Κέντρο
Περιβαλλοντικής

2

-

- - - - - - - -

Είναι και του Τοπάλη

3

-

- - - - -

Έχουν ανακαινισθεί...

4

-

- - -

Στα ανατολικά του χωριού...

5

-

- - - - - - - - -

Ο λιθόστρωτος δρόμος (αντίστροφα)

6

-

- - -

Είναι πολύτιμο αγαθό, δεν πρέπει να το
σπαταλάμε

7

-

- - - - -

Λέγεται και αλλιώς η πλατεία (αντίστροφα)

8

-

- - -

Είναι του βουνού...

9

-

- - - - - - - -

Στα δυτικά της Μακρινίτσας

- - - - - -

Ο Χείρων Κένταυρος τα χρησιμοποιούσε στην
«ιατρική» του (αντίστροφα)

10

-
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Από το γλωσσάρι της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
ο ανοιχτός αδιαμόρφωτος χώρος στον επάνω όροφο, που χρησίμευε
για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα.
ο μεγάλος ξύλινος σύρτης που ασφαλίζει εσωτερικά την εξώπορτα.
αμπάρα
όροφος του σπιτιού, ο καλοκαιρινός.
ανώι
το κενό που αφήνουν περιμετρικά στη βάση του σπιτιού
αστρέχα
καταπακτή
γκλαβανή
γείσωμα στέγης
γρηπίδα
χώρος υποδοχής, σάλα
δοξάτο
ιδιαίτερο μικρό δωμάτιο με νεροχύτη πιο ψηλά από το δάπεδο του
ζυμωτικό
ισογείου, χώρος για την παρασκευή του ψωμιού
καλός οντάς ή μουσαφίρ δωμάτιο υποδοχής.
οντάς
καταχύστρα ή ζεματίστρα τρύπα πάνω από την είσοδο του αρχοντικού, απ’ όπου έριχναν
ζεματιστό λάδι ή νερό στον εχθρό.
ή φονιάς
το ισόγειο του σπιτιού, χώρος αποθήκευσης.
κατώι
ο σύρτης, η κλειδωνιά, η σιδεριά πίσω από την πόρτα
κουλντιμίρ(ι)
οχυρός, μοναχικός πύργος
κούλα ή κούλια
το κεντρικό τμήμα του ξύλινου ταβανιού, συνήθως σε πολυγωνικό ή
κουμπές
κυκλικό σχήμα (ροζέτα).
ασβεστοαμμοκονίαμα με τριμμένο κεραμίδι, άγνωστων αναλογιών
κουρασάνι
το παράθυρο πάνω από την εξώπορτα, με σιδεριά στο κάτω μέρος
κουφνωτό
διευρυμένη
χτυπητήρια των θυρόφυλλων
κρικέλες
χώρος παρασκευής φαγητού, κουζίνα
μαγερειό
ξύλινη εντοιχισμένη ντουλάπα. Οι Πηλιορείτες ονομάζουν την ξύλινη
μισάντρα
διαμόρφωση του κεφαλόσκαλου, όπου η νοικοκυρά ακουμπούσε το δίσκο
του κεράσματος.
κύριος χώρος υποδοχής κα,ι όταν είναι ζωγραφισμένος, λέγεται
μουσαφίρ-οντάς
«γραμμένος οντάς»
ελαφρός τοίχος, όπου το υλικό πλήρωσης του ξύλινου σκελετού ήταν
μπαγδατί
πηχάκια πυκνά τοποθετημένα
αποθήκη για γεωργικά εργαλεία, προϊόντα
ντάμ(ι)
απλή
εσοχή στον τοίχο διακοσμημένη με ξύλο
παραθύρα
μικρό βοηθητικό κτίσμα κοντά ή σε επαφή με το σπίτι στην ίδια αυλή
παράσπιτο
και με δικιά του είσοδο. Χρησίμευε για αποθήκη και στάβλος των ζώων.
η ποδιά του τζακιού
παραστιά
χαμηλός πέτρινος αναλημματικός τοίχος ή πεζούλι για κάθισμα
πεζούλα
ξεπεταχτό,
το τμήμα του ορόφου που προεξέχει του περιμετρικού
σαχνισί
τοίχου του ισογείου για τα νοικοκυρόσπιτα, ισογείου και α΄ ορόφου για τα
αρχοντικά.
ντουλάπι με τζάμι απ’ έξω
τζαμπλίκ(ι)
ελαφρός τοίχος με υλικά κατασκευής πλέγμα κλαδιών, μικρές πέτρες,
τσατμάς
λάσπη με άχυρα και με τελικό στρώμα ασβέστη με άμμο και γιδότριχες.
το υποστήριγμα του σαχνισιού ή του μπαλκονιού
φουρούσι
λασποκονίαμα
χαμούρ(ι)
ζωγραφικές απομιμήσεις φεγγιτών πάνω από τα παράθυρα του
ψευτοπαράθυρα
τελευταίου ορόφου
αβέρτο
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ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
Το ελληνικό σπίτι, στην παραδοσιακή του μορφή, ήταν
το καταφύγιο και το ορμητήριο της οικογένειας. Στο σπίτι
ο γάμος, στο σπίτι η γέννηση. Χαρές και λύπες, πλούτος ή
φτώχια στο σπίτι στεγάζονται.
Στη Μακρινίτσα πέρα από τα αρχοντικά υπάρχουν τα
ννοικοκυρόσπιτα και τα αγροτικά σπίτια. Είναι και αυτά χτισμένα με υλικά του τόπου, πέτρες από το Σαρακηνό και
πλάκες
π
από τον Άι-Λια.
Το αγροτικό σπίτι είναι δίπατο. Στο ισόγειο, το κατώι, στο
μπροστινό
ό μέρος
έ
μπορείί να υπάρχουν
ά
δωμάτια και το υπόλοιπο μέρος χρησιμοποιείται ως
αποθηκευτικός χώρος για τα λάδια, τα κρασιά και τις προμήθειες του χειμώνα.
Στον επάνω όροφο βρίσκεται το χειμωνιάτικο δωμάτιο με το τζάκι καθώς και άλλα δωμάτια. Η οικογένεια χρησιμοποιεί τους ίδιους χώρους χειμώνα καλοκαίρι.
Το σπίτι συμπληρώνεται με το υπαίθριο νοικοκυριό στην αυλή, όπου βρίσκονται το παράσπιτο, ο στάβλος και ο φούρνος. Όπως σημειώνει η Αποστολία Νάνου Σκοτεινιώτη:
«Σε κάθε σπίτι ο φούρνος άναβε απαραίτητα μια φορά την εβδομάδα για το σπιτίσιο ψωμί.
Κι ήταν τόσο σημαντικό αυτό. Συμβόλιζε την καλή λειτουργία της ζωής του σπιτιού, συμβόλιζε
την ίδια τη ζωή, ενώ ο σβησμένος φούρνος λογαριαζόταν σα μεγάλο κακό.
Ακόμη ο φούρνος άναβε για να ψηθούν τα παστίτσια, τα ψητά και οι μπακλαβάδες σε γάμους και γιορτές, για τις αγιοβασιλιάτικες κουλούρες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και για
τις φταζμίτικες κουλούρες της Μ. Πέμπτης».
Τα σπίτια της Μακρινίτσας, όπως διατυπώνεται στο παραπάνω κείμενο, μπορούμε να τα
διαχωρίσουμε σε τρεις κύριες κατηγορίες:
1. Τα Αρχοντικά, μεγάλα τριώροφα ή και τετραώροφα (πυργόσπιτα) σπίτια,
2. Τα Νοικοκυρόσπιτα, μεσαία, διώροφα σπίτια και
3. Τα Λαϊκά ή Αγροτικά σπίτια, απλά, διώροφα σπίτια με αυλή.
Τα περισσότερα από τα Αρχοντικά σπίτια του χωριού έχουν ανακαινισθεί και έχουν αλλάξει
χρήση. Από καταφύγια πολυμελών και εύπορων οικογενειών της Μακρινίτσας έχουν μετατραπεί σε ξενώνες, Μουσείο (Αρχοντικό Τοπάλη) ή και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Αρχοντικό Ανδρονίκης Βαταρέα – Μαυράκη).
Από τα Νοικοκυρόσπιτα του χωριού, άλλα έχουν ανακαινισθεί και κατοικούνται μόνιμα ή
εποχιακά ενώ άλλα έχουν εγκαταλειφθεί ή ακόμα έχουν μισογκρεμιστεί. Παράλληλα πολλά
νέα έχουν ανεγερθεί για να εξυπηρετήσουν ανάγκες ανθρώπων που επέλεξαν ως τόπο διαμονής τους τη Μακρινίτσα.
Τέλος από τα Αγροτικά ή Λαϊκά σπίτια, που βρίσκονται συνήθως στα όρια της δομημένης
περιοχής του χωριού, άλλα διατηρούνται με κάποιες επισκευές όπως ήταν, ενώ άλλα έχουν
εγκαταλειφθεί ή ακόμα έχουν μισογκρεμιστεί. Το σχήμα τους μοιάζει με ένα κουτί (ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο) και η σκεπή τους πάντα είναι φτιαγμένη με πλάκες. Στη στέγη τους μπορούμε να διακρίνουμε καμινάδα τζακιού και χωνιά σόμπας, γεγονός που μας φανερώνει και
τον τρόπο θέρμανσής τους.
Ο προσανατολισμός του (όπως βέβαια και των περισσοτέρων σπιτιών της Μακρινίτσας)
είναι Ν.Α. (μεσημβρινός) προστατεύοντάς το από τους βοριάδες. Τα σπίτια είναι αραιοχτισμένα
και έτσι υπάρχει γύρω τους πολύς χώρος για τις διάφορες αγροτικές δουλειές (κόψιμο ξύλων,
συγκέντρωση προϊόντων, πλύσιμο ρούχων κ.ά.). Υπάρχει επίσης στάβλος, κοτέτσι, κρεβατιά
για το αμπέλι και μπαξές. Με την πλατεία επικοινωνεί με ένα καλντερίμι (πέτρινο μονοπάτι).
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Το Αγροτικό σπίτι, μην ακολουθώντας την ριζική μετατροπή της φυσιογνωμίας της
Μακρινίτσας από ένα αγροκτηνοτροφικό και εμπορικό χωριό σε ένα ως επί το πλείστον τουριστικό, έχει παραμείνει ένα ορόσημο για τη ζωή του χωριού πριν από πολλά χρόνια.
Τα δομικά του χαρακτηριστικά (αυλή, φούρνος, στάβλος, εξωτερική βρύση, ανθόκηπος,
μπαξές κ.ά.), η ενασχόληση των ανθρώπων που το κατοικούν (γεωργία και κτηνοτροφία)
καθώς και οι συνήθειες των ενοίκων του (μεγάλη αυτονομία στα είδη κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, ψήσιμο σε φούρνο κ.ά.), το καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον
για παιδαγωγική χρήση.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, από την αρχή της υλοποίησης
του Προγράμματος «Τουριστικές διαδρομές στη φύση και στην παράδοση του Πηλιορείτικου
χωριού», προσπάθησε και κατάφερε να εντάξει στη μελέτη πεδίου ένα τέτοιο αγροτικό σπίτι, αυτό του κυρ – Κώστα και της κυρά – Βασιλικής, που βρίσκεται στη συνοικία της Αγίας
Τριάδας, μιας συνοικίας που σε μεγάλο βαθμό απειλείται με ερήμωση λόγω εγκατάλειψης.

Το σπίτι αυτό διαθέτει μια πληθώρα χαρακτηριστικών που γίνονται αντικείμενο παρατήρησης, καταγραφής και μελέτης από τους μαθητές. Είναι διώροφο: στον κάτω όροφο υπάρχει
η κουζίνα και το καθιστικό δωμάτιο με τη στόφα (φουρνόσομπα), ενώ οι πίσω χώροι του,
χωμένοι μες τη γη, χρησιμοποιούνται ως αποθήκες. Εκεί αποθηκεύονται τα προϊόντα της
οικογένειας μέχρι να πουληθούν ή να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους: κρασί, λάδι, ελιές,
κάστανα, μήλα, φασόλια και πολλά άλλα. Στον επάνω όροφο υπάρχουν τέσσερα υπνοδωμάτια και τζάκι.
Η νοικοκυρά του σπιτιού, η πάντα πρόθυμη και χαμογελαστή κυρά-Βασιλική παραχωρεί
στους μαθητές και κάποια συνέντευξη όταν αυτό είναι αναγκαίο. Συνήθως τους υποδέχεται με
την ερώτηση: «Πούθ’ είστε;» που σημαίνει από πού είστε; Όταν οι μαθητές είναι από κάποιο
μακρινό μέρος, τους ρωτάει πρώτα αυτή για το μέρος τους. Ίσως να αναζητά μέσα από τις
απαντήσεις των παιδιών τα μέρη εκείνα που δεν κατάφερε ποτέ στη ζωή της να επισκεφθεί.
Στη συνέχεια με καρτερικότητα και χαμόγελο δέχεται τις ερωτήσεις τους.
Στις ερωτήσεις των μαθητών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε
ενεργειακά ζητήματα (δεν υπάρχει καλοριφέρ ή ηλεκτρική
κουζίνα και ο προσανατολισμός του σπιτιού είναι μεσημβρινός), σε ζητήματα βιολογικής καλλιέργειας (η κοπριά των
ζώων ως λίπασμα στον μπαξέ), σε ζητήματα επαναχρησιμοποίησης υλικών (κουρελούδες, γλάστρες από τενεκέδες
λαδιού ή τυριού), σε ζητήματα εξοικονόμησης νερού (το νερό
από το πλύσιμο των λαχανικών για πότισμα του κήπου), σε
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ζητήματα διατροφής (κάθε εποχή τα δικά της φαγητά) καθώς και
σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος (σχεδόν καθόλου
καυσαέρια ή σκουπίδια).
Τονίζεται επίσης ο ρόλος των ζώων σε ένα τέτοιο αγροτικό σπίττι. Ο σκύλος για φύλαξη, οι γάτες για τα ποντίκια, οι κότες για τα
αυγά, το μουλάρι για τις μεταφορές και η κατσίκα για το γάλα.
Όταν οι μαθητές είναι από μακρινά μέρη της Ελλάδας γίνεται
σύγκριση των προϊόντων και των συνηθειών της πατρίδας τους μ’
αυτά της Μακρινίτσας. Πολλές φορές γίνεται σύγκριση των συνθηκών διαμονής και εργασίας για ένα πεδινό χωριό και ένα ορεινό
όπως αυτό της Μακρινίτσας.
Για την πραγματοποίηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων
χχρησιμοποιούνται από τους μαθητές φύλλα εργασίας.
Βασικοί στόχοι της εργασίας της ομάδας αυτής είναι να επισκεφθεί ένα αγροτικό σπίτι,
να παρατηρήσει και να καταγράψει χαρακτηριστικά συμπεριφορές και δραστηριότητες που
γίνονται σ’ αυτό, καθώς και να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει τις σχέσεις τους με το περιβάλλον και ειδικότερα με το πώς και πόσο σχετίζονται ή συμβάλλουν στην έννοια της αειφορίας.
∆ηλαδή της διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, φυτά
κ.α.), με τρόπο που να προστατεύονται για το μέλλον χωρίς να υποβαθμίζονται ή να καταστρέφονται. Ως τέτοιο είδους δραστηριότητες με αειφορική
σχέση με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους μπορούν
να αναφερθούν π.χ. η διατήρηση της γονιμότητας των καλλιεργούμενων εδαφών με χρήση κοπριάς οικόσιτων ζώων, με
αγρανάπαυση και αμειψιστορά, η ορθολογική διαχείριση των
νερών άρδευσης, η προστασία των εδαφών από την διάβρωση, η ανακύκλωση των σκουπιδιών, η χρήση ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας, η προστασία δασικών εκτάσεων και φυτικών φρακτών, κ.α.

Οι στόχοι της εργασίας της ομάδας «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» είναι:
1ος στόχος
Να παρατηρήσουν και να εξοικιωθούν οι μαθητές της ομάδας αυτής με τα γενικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του αγροτικού σπιτιού π.χ.:
i. κλίσεις εδαφών της περιοχής
ii. τοίχοι αντιστήριξης εδαφών (ξηρολιθιές)
iii. προσανατολισμός εδαφών
iv. υψόμετρο κ.α.
2ος στόχος
Να παρατηρήσουν και να καταγράψουν στα σχετικά φύλλα εργασίας (φύλλο 1, φύλλο 2)
τα χαρακτηριστικά του αγροτικού σπιτιού π.χ.:
i. υλικά κατασκευής στέγης, κουφωμάτων κ.λ.π.
ii. προσανατολισμός αγροτικού σπιτιού
iii. χώροι αγροτικού σπιτιού και λειτουργίες τους κ.λ.π.
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3ος στόχος
Να παρατηρήσουν και να καταγράψουν στο σχετικό φύλλο εργασίας (φύλλο 3) στοιχεία
και τον τρόπο ζωής, τις δραστηριότητες και τις συμπεριφορές των κατοίκων του αγροτικού
σπιτιού, που συμβάλλουν στην έννοια της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος π.χ.:
i. χρήση κοπριάς ζώων ως λίπασμα
ii. παραγωγή και διατροφή με εποχιακά προϊόντα κ.α.
Πριν την έξοδο της ομάδας αυτής στο πεδίο παρατήρησης, δηλαδή πριν την επίσκεψη
στο αγροτικό σπίτι, γίνεται μια ενημερωτική προετοιμασία στην τάξη για τις προσεγγίσεις
και τους στόχους της εργασίας τους αυτής, τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, καθώς και
τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών κατά την έξοδο της συνάντηση και των συνέντευξη με τους κατοίκους του αγροτικού σπιτιού.
Οι μαθητές πραγματοποιούν στη συνέχεια την επίσκεψη τους στο αγροτικό σπίτι που έχει
επιλογή για το σκοπό αυτό. Ένας μαθητής αναλαμβάνει να συμπληρώνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 «τι παρατηρώ στο σπίτι από μακριά».
Στη συνέχεια οι μαθητές πλησιάζουν το αγροτικό σπίτι και ένας αναλαμβάνει να συμπληρώσει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 «Τι παρατηρώ στο σπίτι πλησιάζοντας».
Στη συνέχεια ένας άλλος μαθητής αναλαμβάνει να συμπληρώσει το ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Τι μαθαίνω για το σπίτι, ρωτώντας τους ιδιοκτήτες ή ρωτώντας τους κατοίκους του χωριού».
Μετά την επίσκεψη στο αγροτικό σπίτι και την καταγραφή των πληροφοριών στα σχετικά
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, η ομάδα επιστρέφει στην τάξη και είναι έτοιμη να αρχίσει την επεξεργασία των στοιχείων που συνέλεξε κατά την επίσκεψή της στο αγροτικό σπίτι. Στο στάδιο αυτό
της εργασίας της γίνεται συζήτηση επεξεργασίας με στόχο την κατανόηση και την εμπέδωση
των πληροφοριών που συνέλεξε και των διαπιστώσεων που τα μέλη της βίωσαν.
Η επεξεργασία αυτή προτείνεται να γίνει με κατάλληλες προσεγγίσεις οι οποίες να αναδεικνύουν τις φιλικές σχέσεις των χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων του αγροτικού
σπιτιού με το περιβάλλον και πως αυτές συμβάλλουν στην έννοια της αειφορίας ή αειφορικής
διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Για να διευκολυνθούν οι μαθητές στην καλύτερη εμπέδωση των θεμάτων που παρατήρησαν και κατέγραψαν, παρατίθεται στο τέλος της παρούσας ενότητας του αγροτικού σπιτιού,
φύλλα εργασίας (σελ. 83,84,85), μερικά φύλλα εργασίας με βοηθητικές θεματικές προσεγγίσεις για το όσα παρατήρησαν και κατέγραψαν στο αγροτικό σπίτι.
Οι βοηθητικές αυτές θεματικές προσεγγίσεις έχουν σαν σκοπό να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων της υποομάδας αυτής εργασίας του προγράμματος «Τουριστικές
∆ιαδρομές στην Φύση και την Παράδοση του Πηλιορείτικου Χωριού». Μπορούν επίσης να
αποτελέσουν μια ερεθίσματα για το περιεχόμενο των θεμάτων της παρουσίασης των εργασιών της ομάδας αυτής στις άλλες ομάδες κατά την ολοκλήρωση και την τελική παρουσίαση
του προγράμματος.
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Φ.ε. 1
Τι παρατηρώ βλέποντας το αγροτικό σπίτι από την πλαγιά του βουνού
1. Ποιο είναι το σχήμα του αγροτικού σπιτιού; ..........................................................................
2. Έχει στέγη;

Ναι

Όχι

3. Από τι υλικό είναι φτιαγμένη; ...................................................................................................
4. Τι παρατηρώ πάνω στη στέγη; ...............................................................................................
5. Ποιος είναι ο προσανατολισμός του σπιτιού; .........................................................................
6. Τα άλλα σπίτια γύρω από το αγροτικό σπίτι είναι:

πυκνά

αραιά

7. Τι παρατηρώ ότι υπάρχουν στους χώρους γύρω από το σπίτι; ...........................................
.......................................................................................................................................................
8. Πώς επικοινωνεί με την πλατεία και το υπόλοιπο χωριό; ......................................................
Προσπαθώ να το ζωγραφίσω
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Φ.ε. 2
Τι παρατηρώ στο σπίτι, όταν επισκέπτομαι την αυλή του
1. Πόσους ορόφους έχει το σπίτι; .............................................................................................
2. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα παράθυρά του; .................................................................
3. Πόσες πόρτες έχει και ποιος ο προσανατολισμός τους; ......................................................
4. Έχει βοηθητικούς χώρους (παράσπιτα);

Ναι

Όχι

5. Ποια είναι η χρήση του καθενός παράσπιτου;
Α. ............................................................................................................................................
Β. ............................................................................................................................................
Γ. ............................................................................................................................................
6. Υπάρχει εξωτερική βρύση στο σπίτι;

Ναι

Όχι

Πώς είναι φτιαγμένη; ........................................... για τι χρησιμοποιείται ............................
7. Υπάρχει κληματαριά;

Ναι

Όχι

Πού στηρίζεται; .................................................. ποιος ο ρόλος της ....................................
8. Υπάρχουν λουλούδια στην αυλή;

Ναι

Όχι

Για ποια από αυτά γνωρίζεις τα ονόματά τους; ..................................................................
.......................................................................................................................................................
Για ποια από αυτά ρώτησες για τα ονόματά τους; .............................................................
.......................................................................................................................................................
9. Υπάρχει φράκτης στην αυλή;

Ναι

Όχι

Πώς περιορίζεται ο χώρος της αυλής; ..................................................................................
10. Πού καλλιεργούν τα λαχανικά; ..............................................................................................
11. Ποια κατοικίδια ζώα υπάρχουν στο σπίτι; ...........................................................................
Σε τι εξυπηρετούν του κατοίκους του σπιτιού το καθένα; ..................................................
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Φ.ε. 3
Τι μαθαίνω για το σπίτι, ρωτώντας την κυρά-Βασιλική
1. Πριν από πόσα χρόνια κτίστηκε το σπίτι; ............................................................................
2. Από τι υλικά είναι χτισμένο; ...................................................................................................
3. Πόσα δωμάτια έχει ο κάτω όροφος και πώς χρησιμοποιούνται; ........................................
.................................................................................................................................................
4. Πόσα δωμάτια έχει ο πάνω όροφος και πώς χρησιμοποιούνται; ........................................
.................................................................................................................................................
5. Τι προϊόντα παράγετε μόνοι σας; .........................................................................................
6. Τι βάζετε στις αποθήκες του σπιτιού; ..................................................................................
7. Τι προϊόντα αγοράζετε από τα μαγαζιά; ..............................................................................
8. Πού μαγειρεύετε το φαγητό σας; ..........................................................................................
9. Πού γίνεται νοστιμότερο; ......................................................................................................
10. Τι μαγειρεύετε συνήθως; ........................................................................................................
11. Με τι ασχολείστε συνήθως εσείς; ..........................................................................................
12. Με τι ασχολείται ο(η) σύζυγος; .............................................................................................
13. Σας αρέσει η αγροτική ζωή; ..................................................................................................
Γιατί; .......................................................................................................................................
14. Σας αρέσει ο τουρισμός; ........................................................................................................
Γιατί; .......................................................................................................................................
 Προτάσεις για συζήτηση & δράση
1. Ποια είναι τα υλικά κατασκευής ενός τέτοιου παραδοσιακού αγροτικού σπιτιού;
2. Από πού προέρχονται τα υλικά αυτά;
3. Γιατί ο προσανατολισμός του είναι μεσημβρινός;
4. Με ποιο τρόπο θερμαίνεται το σπίτι; Τι
ενεργειακή επιβάρυνση προκαλεί;
5. Πώς ζεσταίνουν το νερό για να πλυθούν;
6. Πώς λιπαίνονται τα λουλούδια και ο μπαξές;
7. Ποια είναι τα σκουπίδια ενός τέτοιου
αγροτικού σπιτιού;
8. Ποια είναι η διατροφή των ιδιοκτητών;
9. Τι κάνουν τα άχρηστα – παλιά αντικείμενα; (παλιά ρούχα, τενεκέδες λαδιού)
10. Με ποιους τρόπους επιβαρύνουν το περιβάλλον;
11. Ζήσε κοντά στη φύση
12. Μαγείρεψε στα ξύλα για νόστιμο φαγητό

13. Φύτεψε λουλούδια στην αυλή σου
14. Ανακύκλωσε όσα περισσότερα πράγματα
μπορείς
15. Φτιάξε έναν λαχανόκηπο
16. Η διατροφή σου να είναι με εποχιακά
προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας
17. Χρησιμοποίησε παραδοσιακές σακούλες
και τσάντες από μαλλί ή βαμβάκι (τσάντες, τρουβάδες) και όχι πλαστικές
18. Φρόντισε τα ζώα που σε βοηθάνε στις
δουλειές σου, στη φύλαξη του σπιτιού
σου και στην παραγωγή τροφής
19. Το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία
20. Οι χειρονακτικές εργασίες το ίδιο (το σκάψιμο του κήπου, το κόψιμο των ξύλων, το
ξεβοτάνισμα του λαχανόκηπου, το περπάτημα για το κτήμα κ.α.)
21. Ο χρόνος και το τραγούδι υμνούν τις αξίες
του τρόπου ζωής και του τόπου σου.
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Φ.ε. ∆ιαπιστώσεις Αειφορικού τρόπου ζωής
Υγιεινή διατροφή
(να τσεκαριστούν όσα παρατηρήθηκαν ή συζητήθηκαν)

1.

Χρησιμοποιούν κυρίως το ελαιόλαδο παραγωγής τους και όχι λίπη ή
βούτυρα.

2.

Χρησιμοποιούν πολλά άγρια χόρτα και εποχιακά καλλιεργούμενα στον κήπο
λαχανικά, τα οποία εκτός του ότι έχουν πολλές και χρήσιμες βιταμίνες,
μεταλλικά στοιχεία και φαρμακευτικές ουσίες, έχουν και πολλές ίνες που
είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και την
αποτοξίνωση του οργανισμού.

3.

Καταναλώνουν πολλά διαφορετικά φρούτα που παράγονται σχεδόν όλες
τις εποχές είτε στην αυλή (σταφίλια, τζάνερα κ.α.) είτε στον κήπο (ρόδια,
κυδώνια) είτε στα κτήματα του αγροτικού σπιτιού (μήλα, αχλάδια, ρόδια,
κάστανα κ.α.).

4.

Τα φαγητά σε μεγάλο βαθμό είναι της εποχής. Μαγειρεύουν δηλαδή φαγητά
που είναι βασισμένα σε εποχιακές παραγωγές προϊόντων στον λαχανόκηπο
ή το κτήμα του αγροτικού σπιτιού. Το καλοκαίρι π.χ. πολλά φαγητά γίνονται
με τα γνωστά κηπευτικά ντομάτες, μελιτζάνες, πιπεριές, μπάμιες κ.α. Το
φθινόπωρο από άγρια χόρτα αλλά και λαχανικά, όπως λάχανα, σπανάκια,
κουνουπίδια, παντζάρια. Την άνοιξη άγρια χόρτα, κουκιά, μπιζέλια,
αγκινάρες, πατάτες κ.α.

5.

Τα αυγά αποτελούν επίσης καλή και εύκολη τροφή όλο το χρόνο. Επίσης το
γάλα και το τυρί από τα οικόσιτα ζώα (γίδια, πρόβατα) που τρέφονται έξω
στη φύση ελεύθερα και έτσι παράγουν υγιεινό βιολογικό γάλα.

6.

Τα περισσότερα προϊόντα διατροφής στο αγροτικό σπίτι παράγονται με
οικολογικό – βιολογικό τρόπο. ∆εν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα
παρά μόνο κοπριά από τα κατοικίδια ζώα του σπιτιού. Επίσης δεν
χρησιμοποιούνται δυνατά γεωργικά φάρμακα παρά μόνον τα γνωστά και
ακίνδυνα όπως το θειάφι, η γαλαζόπετρα κ.α. έτσι τα προϊόντα δεν είναι
επιβαρημένα με νιτρικά άλατα και φυτοφάρμακα.

7.

Αυτός ο τρόπος διατροφής στο αγροτικό σπίτι είναι που ονομάζεται
«Μεσογειακή διατροφή» και θεωρείται στην εποχή μας η βάση της υγιεινής
διατροφής.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Τουριστικές ∆ιαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού

83

Φ.ε. ∆ιαπιστώσεις Αειφορικού τρόπου ζωής
Μορφές και χρήσεις ενέργειας
(να τσεκαριστούν όσα παρατηρήθηκαν ή συζητήθηκαν)

1.

Πολλά φαγητά μαγειρεύονται στον παραδοσιακό φούρνο με ξύλα και κλαδιά
κλαδέματος των αγροτικών δένδρων ή κλαδιών που μένουν από τα τάισμα
αγροτικών ζώων (κατσίκα, πρόβατα).
Χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας

2.

Μαγείρεμα γίνεται επίσης στην πυροστιά με λίγα ξύλα (κυρίως βραστά
φαγητά).
Χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας

3.

Μαγείρεμα επίσης στη φου-φου με ξυλοκάρβουνα.
Χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας

4.

Θέρμανση νερού στο απλό ανοικτό καζάνι με καύση μικρών ξύλων από
κλαδέματα ή από το δάσος ή στο πιεστικό καζάνι με τον ίδιο τρόπο ή και
λίγα ακόμα ξύλα, χαρτιά ή πυρήνα ελιάς από το ελαιοτριβείο.
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

5.

Θέρμανση των χώρων του σπιτιού τον χειμώνα με ξυλόσομπα ή τζάκι κια
τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη τα ξύλα από κλαδέματα των
καλλιεργούμενων δένδρων ή το δάσος.
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

6.

Το σπίτι έχει στέγη που αποτελειται από ξύλινο σκελετό και επικάλυψη με
σανίδι, πισσόχαρτο και πλάκες Πηλίου έτσι υπάρχει καλή μόνωση τόσο
στο κρύο όσο και στη ζέστη σε σχέση με το όταν υπάρχει ταράτσα.

7.

Ο προσανατολισμός της εισόδου του σπιτιού και των περισσοτέρων
παραθύρων του είναι νότιος έτσι το σπίτι δέχεται περισσότερο ήλιο τον
χειμώνα που υπάρχει ανάγκη θέρμανσης του σπιτιού και που τότε ο ήλιος
είναι σε χαμηλή τροχιά στο νότο.

8.

Ο χώρος αποθήκευσης ή υπόγειο είναι στη βορινή πλευρά του σπιτιού χωρίς
παράθυρα και πολλές φορές με χωμάτινο δάπεδο. Έτσι είναι σκοτεινό, κρύο
και λειτουργεί ως ψυγείο για την συντήρηση πολλών αγροτικών προϊόντων
π.χ. βαρέλια με κρασί, πιθάρια με λάδι, μήλα, κάστανα, πατάτες κ.α.

9.

Οι τοίχοι του σπιτιού είναι φαρδείς και κτισμένοι από πέτρα δρουν έτσι
μονωτικά και κρατούν το σπίτι δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό τον χειμώνα.
Το αγροτικό σπίτι με τον τρόπο που είναι φτιαγμένο συμπεριφέρεται
βιοκλιματικά, δηλαδή χωρίς χρήση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, κυρίως
από μη ανανεώσιμές πηγές (όπως πετρέλαιο, ηλεκτρισμός).
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∆ομημένο Περιβάλλον

Φ.ε. ∆ιαπιστώσεις Αειφορικού τρόπου ζωής
Ανακύκλωση υλικών
(να τσεκαριστούν όσα παρατηρήθηκαν ή συζητήθηκαν)

1.

Παλιά ρούχα

2.

Σκεπάσματα ύπνου, σεντόνια, χαλιά, κιλίμια από μαλλιά κουρέματος
αγροτικών ζώων (πρόβατα, γίδια).

3.

Άχρηστα χαρτιά

4.

Πολλά περισσεύματα φαγητών (αποφάγια) δεν πετιούνται στα σκουπίδια
δίνονται ως τροφή στα κατοικίδια ζώα (πουλερικά, σκύλο, γάτα, γίδα,
πρόβατο).

5.

Μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία από διάφορες συσκευασίες (π.χ.
γκαζοντενεκέδες) χρησιμοποιούνται ως γλάστρες για το φύτεμα λουλουδιών
της αυλής του σπιτιού.

6.

Πολλά υπολείμματα από καθαρισμό χόρτων, καρπών ή σπόρων δεν
πετιούνται στα σκουπίδια δίνονται ως τροφή στα κατοικιδια ζώα, ή
τοποθετούνται στον σωρό αποσύνθεσης οργανικών υλικών (κομπόστ) για να
γίνου με τον καιρό φυτόχωμα (γόνιμο οργανικό λίπασμα) κατάλληλο για τον
λαχανόκηπο ή τις γλάστρες της αυλής.

υφαίνονται σε κουρελούδες.

κάψιμο στο τζάκι ή πιεστικό καζάνι για θέρμανση νερού.
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Τουριστικές ∆ιαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού
Λύσεις: Ï ïéêéóìüò ôçò Ìáêñéíßôóáò óôï ÷þñï êáé óôï ÷ñüíï
Φ.ε. 1 σελ. 43
01. Βορράς
10. Αρχ/κό Τοπάλη - Μουσείο
02. Προς Κ.Π.Ε. - Σαρακηνό
11. Ηρώο πεσόντων
03. Προς Παναγία - Ζαγορά
12. Προσωρινή στάθμευση
04. Προς Κουκουράβα - Βόλο
13. Παιδική χαρά
05. Προς Μπράνη - Πορταριά
14. Εστιατόριο «Πάνθεον»
06. Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή
15. Εστιατόριο «Γαλήνη»
07. «Το αθάνατο νερό»
16. Εστιατόριο «Απόλαυση»
08. Αρχοντικό Καραβέργου
17. Εστιατόριο «Κολορίζου»
09. Αρχοντικό Σισιλιάνου
18. Ουζερί-καφέ «Θεόφιλος»
Φ.ε. 2
σελ. 44
Φ.ε. 3
σελ. 45

Α-3

Β-4

Γ-1

∆-2

01
∆

02
Ε

03
Β

04
ΣΤ

05
Α

Φ.ε. 4
σελ. 46

06
Γ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

01
Ε

02
ΣΤ

Καταστήματα
Φούρνος
Περίπτερο
Γραφείο Κοινότητας
Κρήνη Κοινότητας
Χάλκινος άγγελος-Κρήνη
Κάδοι απορριμμάτων
Τηλεφωνικός θάλαμος
Πλατάνια

03
Β

04
∆

05
Γ

06
Α

Φ.ε. 5 σελ. 47
01 κύρια είσοδος
02 δευτερεύουσα είσοδος
03 αποθήκη
04 κελάρι
05 ζυμωτήριο
06 τουαλέτα
07 κουζίνα

08
09
10
11
12
13
14

κάμαρα
χειμωνιάτικος οντάς
σάλα
ημικυκλική πέτρινη σκάλα
πολεμίστρα
λιθόκτιστη κρήνη
τζάκι

15
16
17
18
19
20
21

«παραθύρα»
κουφνωτό παράθυρο
μιντέρια(ξύλινα κρεβάτια)
εντοιχισμένη βρύση
στέγη
ημιεξαγωνικό σαχνισί
ξύλινη γεφυρούλα

Φ.ε. 6Α σελ. 48
01 οικία Βαΐτζη 1761
02 ασ/μαυρο ψευτοπαράθυρο
03 ξύλινη παραθύρα
04 εντοιχισμένο πιάτο

05
06
07
08

εικόνα του Θεόφιλου
ρόδακας & κεφαλή
εσωτερική πόρτα
πέτρινοι ναοί

09
10
11
12

1/3/1875 έως 4/5/1875
«σιδερωμένη» εξώπορτα
έγχρωμο ψευτοπαράθυρο
ροζέτα ή κουμπές

Φ.ε. 6Β σελ. 48
Λιθογλυπτική
Ξυλογλυπτική
Ζωγραφική
Φ.ε. 9 σελ. 51

Αρχοντικό
01
03, 07, 10, 12
02, 11
01
Γ

02
Α

03
Β

04
Γ

Εκκλησία
08

Κρήνη
06

05

04

05
Β

06
Α

07
Γ

08
Β

Γεφύρι
09

09
Α

10
Γ

11
Α

12
Γ

Λύσεις: Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Πηλίου
Φ.ε. 6: Μπορείτε να συμβουλευτείτε «Από το γλωσσάρι της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σελ. 74.
Φ.ε. 8: Η ονομασία του ναού είναι ο Άη Γιάννης στο παζάρι και ο αρχιτεκτονικός τύπος είναι βασιλική μονόχωρη
ή μονόκλιτη. Το σχήμα των εισόδων είναι ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση οι
τεχνίτες υιοθέτησαν αυτό το σχήμα, ώστε να εμποδίζετε η είσοδος βέβηλων που εισέρχονταν στους ναούς
καβάλα στα άλογά τους σελ. 69.
Φ.ε. 9: Τα έθιμα συνδέονται με κοσμοθεωρίες και αντιλήψεις για το θείο και άλλες δυνάμεις, για τη ζωή και το
θάνατο, για τη φύση κ.α. Το φίλεμα της βρύσης αναδεικνύει μια σχέση αγάπης και σεβασμού του ανθρώπου
προς τη φύση. Η κρήνη δίνει το νερό, πολύτιμο δώρο στους ανθρώπους, επομένως κι εκείνοι πρέπει να
προσφέρουν το δικό τους αντίδωρο, για να κλείσει ο κύκλος και να υπάρχει συνέχεια. Η φύση βρίσκεται στο
ίδιο επίπεδο με τον άνθρωπο. Το ράντισμα του σπιτιού με νερό λέγοντας την ευχή « όπους τρέχ(ει) του νιρό,
να τρέχ(ει) κι του βιο στου σπίτ’ κι στου χουριό» στηρίζεται στην ομοιοπαθητική μαγεία, δηλαδή στην πίστη
πως το όμοιο φέρνει το όμοιο.
Η κρήνη της πλατείας ονομάζεται «Αθάνατο νερό» γιατί σύμφωνα με την παράδοση το νερό της ποτέ δε
σταμάτησε να τρέχει σελ. 70.
Φ.ε. 10: Έξω: αυλή, φούρνος, ψευτοπαράθυρο, φεγγίτης, σαχνισί, φουρούσι, παράσπιτο
Μέσα: κατώι, αμπάρα, παραθύρα, φεγγίτης, τζάκι, μιντέρια, σοφράς, μαγκάλι, αρφαλειός, δοξάτο, ρακοκάζανο, μισάντρα, κουμπές, πιθάρια, χειμωνιάτικο, μουσαφίρ-οντάς σελ. 71.
Φ.ε. 12: α) Γράμματα στη σωστή σειρά: καστανιά, βελανιδιά, φτελιά, οξιά, λεύκα, πλάτανος, κέδρος, β)
Ακροστιχίδα Μαυράκη, αρχοντικό, κρήνες, ρέμα, καλντερίμι (ιμιρετνλακ), νερό, παζάρι (ιραζαπ), τσάι,
Σαρακινός, βότανα (ανατοβ) σελ. 73.
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Ανθρώπινες ∆ραστηριότητες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
H οικονομική δραστηριότητα στο τοπικό περιβάλλον
Η οικονομική δραστηριότητα ενός τόπου
συνδέονταν πάντα με συγκεκριμένα μεγέθη
όπως το υψόμετρο και το κλίμα. Ανάλογα με τη
γεωγραφική θέση του οικισμού οι παραθαλάσσιοι ασχολούνταν με δραστηριότητες γύρω από
το θαλάσσιο περιβάλλον: ψάρεμα, σφουγγάρια,
αλυκές. Στα ενδότερα οι άνθρωποι του κάμπου
ήταν περισσότερο καλλιεργητές: σιτηρά, μπαξέδες και δέντρα (οπωροφόρα και ελαιοπερίβολα)
αλλά και καπνό και βαμπάκι. Στα ορεινά καλλιεργούσαν ότι μπορούσε ν’ αντέξει στις κρύες
μέρες και νύχτες: κεράσια, μήλα, κάστανα, καρύδια. Κάποιοι μάζευαν βότανα που φύτρωναν σε μέρη «μυστικά».
Όλα αυτά άλλαξαν όταν ο τουρισμός, σα νέο μέγεθος, ήρθε να προστεθεί στην προηγούμενη κατάσταση. Οι οικισμοί ανεξάρτητα απ’ τη γεωγραφική τους θέση απέκτησαν κοινές
οικονομικές δραστηριότητες. Αυτές που έχουν σχέση με παραθαλάσσια αλλά και ορεινά ενοικιαζόμενα καταλύματα.
Στη Μακρινίτσα οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων διαφοροποιήθηκαν στο
πέρασμα του χρόνου. Τα αγροτοκτηνοτροφικά επαγγέλματα συρρικνώθηκαν και δημιουργήθηκαν νέα καθώς ένα μέρος του ντόπιου πληθυσμού στράφηκε στον τουρισμό.
Από τα επαγγέλματα του παρελθόντος κάποια χάθηκαν (βυρσοδέψης, μυλωνάς) και άλλα
υπάρχουν και σήμερα σε μικρούς αριθμούς απασχολούμενων (πετράς, ξυλουργός, αγωγιάτης, υλοτόμος, παντοπώλης).
Από τα επαγγέλματα που εμφανίστηκαν λόγω της τουριστικής κίνησης διακρίνουμε τους
ιδιοκτήτες και υπαλλήλους ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφετεριών, καταστημάτων τοπικών
προϊόντων και αναμνηστικών, τους πωλητές βοτάνων.
Οι οικονομικές δραστηριότητες του ντόπιου πληθυσμού, που αφορούν στην οικονομία του
τοπικού περιβάλλοντος, στοχεύουν στο ν’ αναδείξουν:
Τη δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους που διατηρούν αναλλοίωτη τη φυσική τους ομορφιά.
Την ιστορικότητα του χώρου που προβάλει μέσα από μνημεία, αρχιτεκτονικές κατασκευές,
συλλογές και μουσεία.
Την πολιτιστική ζωή του τόπου. Αναπαράσταση εθίμων και προβολή τοπικών ειδών κατανάλωσης (βότανα, αρωματικά φυτά, γλυκά κουταλιού, τσίπουρο, κρασί).
Τη συμβολή των νέων στην οικονομική ζωή του τόπου τους και τη δυνατότητα να μείνουν
και να εργαστούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.
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Κάθε τόπος έχει τους δικούς του κώδικες συμπεριφοράς. Η έρευνα γύρω από τα θέματα
της οικονομικής δραστηριότητας στο τοπικό περιβάλλον, χρειάζεται οργάνωση και διάθεση
για επικοινωνία στη γλώσσα των κατοίκων του τόπου.
Στην προσπάθειά μας να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της τοπικής οικονομίας θα
παρουσιάσουμε, σε λίγες γραμμές, τα επαγγέλματα, που άνθιζαν στη Μακρινίτσα, τον προηγούμενο αιώνα. Οι πληροφορίες που θα παραθέσουμε βασίζονται στον α΄ τόμο του βιβλίου
«Η Μακρινίτσα του Πηλίου», της Απ. Νάνου-Σκοτεινιώτη (1998).
Στη συνέχεια θ’ ασχοληθούμε με τη διεργασία της συνέντευξης σαν μέσο βιωματικής προσέγγισης και καταγραφής αντιλήψεων και πρακτικών των ντόπιων επαγγελματιών που
σχετίζονται με τον τουρισμό σήμερα.
Θα κλείσουμε τη μικρή αυτή αναφορά στην οικονομική δραστηριότητα του τοπικού περιβάλλοντος με τρία (3) δομημένα ερωτηματολόγια. Απευθύνονται στους επαγγελματίες της
περιοχής που ασχολούνται με τη διαμονή του επισκέπτη, τη διατροφή του, την πώληση
τοπικών προϊόντων. Το ερωτηματολόγιο Νο 1 απευθύνεται σε όλες τις ομάδες των παραπάνω επαγγελματιών και μπορεί ν’ αποτελέσει μία πρώτη προσέγγιση με ερωτήσεις γενικού
ενδιαφέροντος σχετικά με το επάγγελμά τους. Τα ερωτηματολόγια που ακολουθούν απευθύνονται, σύμφωνα με τον τίτλο του το καθένα, στους πωλητές βοτάνων, στους πωλητές
τοπικών προϊόντων και αναμνηστικών, στους εστιάτορες και στους ξενοδόχους.

Η οικονομική δραστηριότητα του τόπου στις αρχές
του 20ού αιώνα
Στις αρχές του 20ού αιώνα ο κεντρικός εμπορ
ρικός δρόμος της Μακρινίτσας, το καλντερίμι*,
ξξεκινούσε από τον οικισμό Κουκουράβα και
έέφθανε μέχρι την Παναγία, το Μητροπολιτικό
νναό του χωριού, σε μια απόσταση δύο-τριών
χχιλιομέτρων. Ο δρόμος αυτός ήταν γεμάτος κατταστήματα και έσφυζε από ζωή στη διάρκεια
ό
όλης της ημέρας.
Πολλά καταστήματα υπήρχαν και στην πλαττεία της Μακρινίτσας, που αλλιώς λεγόταν και
παζάρ΄ (παζάρι): παντοπωλεία, καφενεία,
π
φ
φούρ
νοι, κρεοπωλεία, χάνια, κουρεία, τσαγκάρικα. Τα παντοπωλεία συνήθως ήταν και ψιλικατζίδικα-υφασματάδικα στον ίδιο χώρο.
Γυρολόγοι έρχονταν και από το Βόλο. Κουβαλούσαν την πραμάτεια τους μέσα σε καλάθια ή
και σε μπόγους. Στο χωριό ανηφόριζαν και οι επαγγελματίες που πουλούσαν ξερό χαλβά. Τον
μετέφεραν με την τάβλα πάνω στο κεφάλι τους. Ήταν μια λιχουδιά που άρεσε πολύ στα παιδιά της εποχής εκείνης. Στη Μακρινίτσα ζούσαν και επαγγελματίες ψαράδες τέσσερις-πέντε
(4-5) τον αριθμό. Κάθε φορά που ανέβαιναν στο χωριό με την πραμάτεια τους τη διαλαλούσαν από τις πρώτες στροφές που έβλεπαν το χωριό να ορθώνεται μπροστά τους πάνω στο
βουνό. Την εποχή εκείνη είχαν μεγάλη ζήτηση τα ψάρια από τη λίμνη Κάρλα.
Γύρω από την πλατεία υπήρχαν πέντε (5) κουρεία και γύρω στα δέκα (10) τσαγκάρικα. Οι
φούρνοι ήταν δύο (2). Tα δύο-τρία (2-3) κρεοπωλεία του χωριού βρισκόνταν στο κάτω μέρος
του κεντρικού καφενείου της πλατείας, που από τότε έως σήμερα ανήκει στην εκκλησία.
* Οι λέξεις με έντονα γράμματα εξηγούνται στο λεξιλόγιο σελ. 90.
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Πίσω από τον ένα φούρνο υπήρχε στάβλος-χάνι. Ήταν ο χώρος που άφηναν τα ζώα τους
όσοι ερχόταν από τις κάτω συνοικίες ή από άλλα μέρη για να κάνουν τις δουλειές τους ή για
να διασκεδάσουν στα πανηγύρια. Τρεις φορές την εβδομάδα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή
γινόταν ζωοπάζαρο στο χώρο των κρεοπωλείων, με γίδες, τραγιά, ζυγούρια, αγελάδες και
βουβάλια. Κάτω, στο χώρο των κρεοπωλείων υπήρχε και δεύτερο χάνι και πεταλωτήριο μαζί.
Πίσω από την εκκλησία ήταν ένα σιδερωτήριο όπου σιδερώνονταν φέσια. Πάνω από την
πλατεία, υπήρχε ένα μικρό μαγαζάκι που έκανε τσεκούρια και τσαπιά.
Υπήρχαν και τρία (3) ελαιοτριβεία. Το ένα βρισκόταν κάτω από την πλατεία και τα δύο
άλλα στους οικισμούς Αγία Τριάδα και Κουκουράβα.
Η σημερινή Κοινότητα Μακρινίτσας, ως το 1914, ήταν ∆ήμος με δασική υπηρεσία, αστυνομικό σταθμό και γιατρό. Στο χωριό υπήρχαν και τρεις (3) μαμές (πρακτικές μαίες).
Το 1926 αναφέρεται ένα περιστατικό που έχει σχέση με την απεργία τριών ιερέων της
εκκλησίας της Παναγίας: για είκοσι ημέρες δεν πήγαιναν στην εκκλησία ούτε χτυπούσαν
την καμπάνα. Ζητούσαν αύξηση διακόσιες (200) δραχμές στο μισθό τους. Έπαιρναν τριακόσιες (300) δραχμές το μήνα και με την απεργία κατάφεραν να παίρνουν πεντακόσιες (500)
δραχμές.
Στη Μακρινίτσα της εποχής εκείνης, συναντάμε και πολλούς μαστόρους, αγρότες και
εμπόρους. Οι μάστορες ήταν επιτήδειοι τεχνίτες με ειδικότητα στις σκεπές, τις πεζούλες και
τα καλντερίμια. Σχετικά με τους αγρότες η Απ. Νάνου-Σκοτεινιώτη (1998), γράφει: «Σήμερα
Μακρινιτσιώτες αγρότες που να ζουν μόνο από τα χωράφια τους δεν υπάρχουν. Τα κτήματα
μοιράστηκαν, ξαναμοιράστηκαν, έγιναν μικρά. Οι αγρότες του χωριού έχουν το χωράφι τους,
το αμπέλι τους. Αλλά κάνουν κι άλλες βοηθητικές εργασίες: είναι υλοτόμοι, κτηνοτρόφοι, αγωγιάτες, έχουν μαγαζιά».
Η επαγγελματική τάξη των εμπόρων περιελάμβανε αρκετές οικογένειες με μεγάλη οικονομική δύναμη. Η δραστηριότητά τους αφορούσε το σιτάρι, το βαμπάκι και ιδιαιτέρα τα
δέρματα.
Τα σύνορα της Μακρινίτσας έφθαναν μέχρι τους σημερινούς ∆ήμους Αγχιάλου και Αισωνίας.
Οι τεράστιες αυτές εκτάσεις ανήκαν σε Μακρινιτσιώτικες οικογένειες με πολλά χρήματα και
δύναμη στον τόπο.
Στη συνέχεια θ΄ ασχοληθούμε με τους αγωγιάτες, τους κτηνοτρόφους, τους βυρσοδέψες
και τους ντριστελιάρηδες. Πρόκειται για επαγγελματικές τάξεις που συγκέντρωναν σημαντικό αριθμό απασχολούμενων, είχαν οικονομική ευρωστία και επηρέαζαν θετικά ή αρνητικά τις
εξελίξεις του τόπου.
Οι αγωγιάτες της Μακρινίτσας
Στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας η Μακρινίτσα διέθετε πάνω από οκτακόσια (800)
μουλάρια και άλογα. Κάθε συνοικία είχε τρεις έως πέντε αγωγιάτες και κάθε αγωγιάτης είχε
τρία έως πέντε ζώα. Τα Σαββατοκύριακα και τις μέρες των αργιών, οι αγωγιάτες και οι κάτοικοι που είχαν στα σπίτια τους άλογα, τα έστελναν για να βοσκήσουν στους βαλμάδες.
Οι βυρσοδέψες
Τον 19ο αιώνα η βυρσοδεψία γνώρισε μεγάλη άνθηση. Στη Μακρινίτσα λειτουργούσαν σαράντα μικρά και μεγάλα βυρσοδεψεία. Συχνά στα ίδια οικοδομήματα με κατάλληλες προσθήκες
εργαζόταν μαζί δύο-τρία αδέλφια, πατέρας με παιδιά, πεθερός με γαμπρούς. Υπολογίζεται
πως όσοι ασχολούνταν με τη βυρσοδεψία και με σχετικές μ’ αυτό το χώρο εργασίες (ξυλάδες,
αγωγιάτες, μυλωνάδες), ήταν περισσότεροι από χίλια (1.000) άτομα. Η επεξεργασία των δερμάτων γινόταν με εξαιρετικό τρόπο και τα δέρματα της Μακρινίτσας ήταν περιζήτητα. Τις

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Τουριστικές ∆ιαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού

89

παραμονές των εορτών οι εργασίες συνεχιζόταν ακόμα και τη νύχτα. Οι εξαγωγές γινόταν σ’
ολόκληρη τη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και στο εξωτερικό, στο Μοναστήρι
(Βιτώλια) της Σερβίας. Αρκετοί από τους βυρσοδέψες υπηρέτησαν, για πολλά χρόνια, τις εκκλησίες των συνοικιών τους ως επίτροποι.
Οι κτηνοτρόφοι
Τριάντα χιλιάδες (30.000) πρόβατα και γίδια είχε η Μακρινίτσα πριν το 1928. Η κτηνοτροφία,
τότε, έδινε αρκετό κέρδος και κάποιες οικογένειες κτηνοτρόφων μπορούσαν ν’ αναπτύξουν
μια μικρή οικοτεχνία, μέσα στο χωριό, γύρω από τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα. Το μαλλί
π.χ. το έπλεναν οι γυναίκες, το στέγνωναν, το έξαναν, το λανάριζαν, το έγνεθαν, το έπλεκαν, ή το ύφαιναν. Το μαλλί που περίσσευε το πωλούσαν σε άλλους που το έβαφαν και το
ύφαιναν. Από το μαλλί του προβάτου έφτιαχναν κουβέρτες, ζωνάρια, καρπέτες, διάφορα
στρωσίδια. Οι κιλιμτζήδες έφτιαχναν τα πανέμορφα μακρινιτσιώτικα κιλίμια. Το μαλλί από τα
γίδια το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν κάπες, τρουβάδες, δισάκια, μιτάφια, κατασάρκια για τα ζώα. Το γάλα το έπηζαν τυρί και το πουλούσαν ολοχρονίς ή για το Πάσχα, μέσα
σε βαρέλια, μαζί με τα μικρά αρνιά και τα κατσίκια. Οι κτηνοτρόφοι κατέβαζαν τα προϊόντα
τους, κάθε Κυριακή, στο παζάρι, στην πλατεία της Μακρινίτσας. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή
και Μεγάλο Σάββατο, γινόταν μεγάλο παζάρι στον οικισμό της Ανωμαλιάς. Εκεί πήγαιναν τα
μαλλιά, το τυρί, τα κρέατα κ.λ.π. Εκεί πουλιόνταν παπούτσια, ρούχα, μέλι, καλούπια για φέσια, τα πάντα. Η μυζήθρα, τότε, είχε έξι (6) δεκάρες η οκά και δεκατέσσερεις (14) δεκάρες το
τυρί. Η ζωή της οικογένειας ήταν στενά συνδεδεμένη με την καλή ή όχι κατάσταση του κοπαδιού. Όλα τα μέλη επιστρατεύονταν για να βοηθήσουν ανάλογα με το τι μπορούσε καθένας
να προσφέρει. Μικρά παιδιά, που δεν πρόφθαναν να τελειώσουν ούτε τις πρώτες τάξεις του
∆ημοτικού, κορίτσια και γυναίκες φρόντιζαν, μαζί με τους άνδρες, το κοπάδι.
Οι ντριστελιάρηδες
Το επίσημο όνομα του ντριστελιάρη είναι υδροτριβέας και της ντριστέλας ή δριστέλας νεροτριβή. Το νερό παίζει πρωταρχικό ρόλο στη δουλειά των ντριστελιάρηδων. Για το λόγο αυτό οι
ντριστέλες γίνονται κοντά στις ρεματιές. Το νερό μεταφέρεται από το ρέμα με αυλάκι ως το
κανάλι (κάναλο) της ντριστέλας και από κει πέφτει άφθονο στη ντριστέλα. Γυρίζει, τρίβει και
καθαρίζει τα σκουτιά που βρίσκονται μέσα σ’ αυτή. Ο κάναλος, όπως τον λεν οι ντιστελιάρηδες, έχει μήκος επτά (7), οκτώ (8) ή έντεκα (11) μέτρα, ανάλογα με την «κρέμαση» του νερού.
Απάνω έχει πλάτος ογδόντα (80) πόντους και κάτω-κάτω, προς το τελείωμά του, στενεύει
και το πλάτος του γίνεται οκτώ έως δέκα (8-10) πόντους. Η ντριστέλα, έχει βάθος απ΄ την
επιφάνεια του εδάφους δύο μέτρα και είκοσι (2,20 μ.) πόντους. Το πλάτος της απάνω είναι
δυόμισι με τρία (2,5-3) μέτρα και κάτω γίνεται τριάντα πέντε με σαράντα (35-40) πόντους. Το
άνοιγμα της ντριστέλας σκεπάζεται ολόκληρο με ξύλα πεύκου ή καστανιάς. Από τα ίδια ξύλα
γίνεται και ο κάναλος. Τα τελευταία χρόνια τον κάνουν από λαμαρίνα για να είναι πιο γερός.
Το νερό της ντριστέλας φεύγει από μερικά ανοίγματα που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος.
Το πλύσιμο των υφαντών στην ντριστέλα έχει και το ανάλογο κόστος, που διαμορφώνεται,
σύμφωνα με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση. Το 1940 π.χ. μια καρπέτα για να πλυθεί
στοίχιζε δέκα (10) δραχμές, το 1980 περίπου εκατό (100) δραχμές και το 1998 οκτακόσιες με
χίλιες (800-1.000) δραχμές. Σήμερα το καθάρισμα, στην ντριστέλα, ενός χαλιού με διαστάσεις
1,20 μ. Χ 0,80 μ. στοιχίζει γύρω στα 10 ευρώ. Οι ντριστέλες της Μακρινίτσας βρίσκονταν στον
οικισμό Κουκουράβα γύρω στο 1900 και 1910, σύμφωνα με όσα θυμούνται οι ηλικιωμένοι
κάτοικοι σήμερα. Το 1980 υπήρχαν στην Κουκουράβα δεκατρείς (13) ντριστέλες και δέκα (10)
ντριστελιάρηδες. Σήμερα λειτουργούν τέσσερεις (4) ντριστέλες.
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Λεξιλόγιο

αγωγιάτης (ο):
βαλμάς (ο):
βυρσοδεψείο (το):
βυρσοδέψης (ο):
βυρσοδεψία (η):

γίδα (η), γίδι (το):

γνέθω:
γυρολόγος (ο):
δεκάρα (η):
διαλαλώ:
δισάκι (το):
δραχμή (η):

ζυγούρι (το):
ζωνάρι (το):
καλντερίμι (το):
κάπα (η):
Κάρλα (η):
καρπέτα (η):
κατασάρκιο (το):
κιλίμι (το):
λανάρι (το):

αυτός που μεταφέρει έναντι αμοιβής πρόσωπα ή πράγματα,
κυρίως με ζώα
το λιβάδι
βιομηχανική ή βιοτεχνική μονάδα που σκοπό έχει να διατηρήσει
την ευκαμψία και την αντοχή τους, συνών. ταμπάκικο
αυτός που εργάζεται σε βυρσοδεψείο ή είναι ιδιοκτήτης
βυρσοδεψείου
η τεχνική επεξεργασίας ακατέργαστου δέρματος, ο τομέας της
βιομηχανίας που ασχολείται με την παραγωγή κατεργασμένου
δέρματος
ευκίνητο με χοντρά κέρατα μυρικαστικό ζώο, συγγενές με το
πρόβατο, ζει σε ορεινές περιοχές, το συναντάμε εξημερωμένο
σε πολλές κατοικίδιες ποικιλίες, το θηλυκό του τράγου, συνών.
κατσίκα
φτιάχνω κλωστή ή νήμα από τις ίνες οποιουδήποτε υλικού (π.χ.
μαλλί, βαμπάκι) τραβώντας, στρίβοντας και τυλίγοντάς τες
Ο πλανόδιος μικροπωλητής, ο πραματευτής
νόμισμα αξίας δέκα λεπτών της δραχμής
διαφημίζω μεγαλόφωνα (για εμπορεύματα)
δύο μικροί σάκοι από ύφασμα ή δέρμα ενωμένοι στο πάνω μέρος
για τη μεταφορά ατομικών ειδών
νομισματική μονάδα της Ελλάδας ίσχυσε μέχρι τη 1η Ιανουαρίου
2002, οπότε αντικαταστάθηκε από το ευρώ που ισοδυναμεί με
340,75 δραχμές
αρνί που βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο της ζωής του
η φαρδιά υφασμάτινη ζώνη, που σφίγγει τη μέση συγκρατώντας
το ρούχο
λιθόστρωτος δρόμος, συνήθως στενός με ακανόνιστες στο σχήμα
και τη μορφή πέτρες
χοντρό πανωφόρι χωρικών από μαλλί προβάτου ή κατσίκας για
προστασία από το κρύο
λίμνη του Νομού Μαγνησίας, αποξηράνθηκε το 1962
βαρύ μάλλινο κλινοσκέπασμα, ταπέτο μικρών διαστάσεων από
μαλλί ή από μαλλί και κανάβι, χωρίς χνούδι
στρωσίδι από μαλλί προβάτου και τράγου, φοριέται στο άλογο
από το κεφάλι και του καλύπτει την πλάτη το χειμώνα
χειροποίητος υφαντός τάπητας χαρακτηριστικός της
ανατολίτικης και βαλκανικής χειροτεχνίας
χειροποίητο εργαλείο ή μηχάνημα που χρησιμοποιείται για το
ξάσιμο του μαλλιού
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λαναρίζω:

μιτάφι (το):

μπόγος (ο):
μυζήθρα (η):
ξαίνω:
οκά (η):

παζαρ΄ (το),
παζάρι (το):
παντοπωλείο (το):
πεζούλα (η):
πεζούλι (το):
πεταλωτήριο (το):
πραμάτεια (η):
στάβλος (ο):
στρωσίδι (το):

τάβλα (η):
τραγί (το), τραΐ (το)
και τράγος (ο):
τσαγκάρικο (το):
τσαπί (το):
τσάπα (η):
υφαίνω:
χάνι (το):
ψιλικατζίδικο (το):
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επεξεργάζομαι το μαλλί (μετά το κούρεμα του ζώου) ώστε να
μπορεί να μετατραπεί σε νήμα με τη βοήθεια του λαναριού,
συνών. ξαίνω
στρωσίδι από μαλλί τράγου για το πάτωμα, έμπαινε και πάνω
από το σαμάρι του ζώου σε περίπτωση πανηγυριού ή μεταφοράς
προίκας
δέμα ρούχων ή άλλων πραγμάτων που έχει τυλιχτεί με ένα
κομμάτι ύφασμα
μαλακό και ανάλατο τυρί, παρασκευάζεται από τυρόγαλα αφού
θερμανθεί σε υψηλή θερμοκρασία
καθαρίζω μαλλί ή λινάρι ώστε να είναι κατάλληλο για κλώσιμο,
συνών. λαναρίζω
μονάδα βάρους στερεών και υγρών προϊόντων, υποδιαιρείται σε
400 δράμια και ισοδυναμεί με 1.282 γραμμάρια, στην Ελλάδα ίσχυσε
μέχρι τη 31η Μαρτίου 1959, οπότε αντικαταστάθηκε από το κιλό
ο καθιερωμένος δημόσιος χώρος για αγοραπωλησίες
κατάστημα στο οποίο πωλούνται κάθε είδους αγαθά πρώτης
ανάγκης, κυρίως τρόφιμα, συνών. μπακάλικο
μικρός, χαμηλός τοίχος χτισμένος μόνο με πέτρες, χωρίς
συνδετικό υλικό (λάσπη, τσιμέντο), συγκρατεί το χώμα σε
επικλινές έδαφος
το εργαστήριο ή ο τόπος όπου πεταλώνονται τα άλογα
το εμπόρευμα του πραματευτή, τα πράγματα που έχει για
πούλημα
ειδικά διαμορφωμένος χώρος, για να στεγάζουν και να φροντίζουν
κυρίως άλογα αλλά και άλλα μεγάλα κατοικίδια ζώα
κομμάτι από ύφασμα, την κάλυψη του δαπέδου, οποιοδήποτε
ύφασμα (σεντόνι, κουβέρτα κ.λ.π.) με το οποίο στρώνεται το
κρεβάτι
σανίδα με αρκετό πάχος και δύο επίπεδες όψεις
η αρσενική κατσίκα με χαρακτηριστικό γένι
εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται και επιδιορθώνονται
παπούτσια
γεωργικό εργαλείο για σκάψιμο, που αποτελείται από μια
πλατειά λάμα, προσαρμοσμένη σε μακρόστενο ξύλινο κοντάρι
(στειλιάρι)
πλέκω νήματα (στον αργαλειό ή σε υφαντικές μηχανές) για την
κατασκευή υφάσματος π.χ. χαλιού
πανδοχείο για την κατάλυση οδοιπόρων
το κατάστημα που πουλάει ψιλικά (λ.χ. αναπτήρες, τσίχλες,
τσιγάρα, χαρτομάντιλα, κλωστές, λάστιχα, κορδέλες)
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Η Συνέντευξη ως μέσο βιωματικής προσέγγισης στα
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Η συνέντευξη είναι μια διαδικασία που αφορά:
∆ύο μέρη: την ερώτηση και την απάντηση.
∆ύο καταστάσεις: την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πρόσωπο που ρωτάει και την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πρόσωπο που απαντάει.
∆ύο πρόσωπα: το πρόσωπο που ρωτάει (συνεντευκτής) και το πρόσωπο που απαντάει
(ερωτώμενος).
Ένα συγκεκριμένο χώρο: το χώρο της συνέντευξης.
Ένα συγκεκριμένο χρόνο: το χρόνο της συνέντευξης.
Ένα συγκεκριμένο τόπο: τον τόπο της συνέντευξης.
Ένα συγκεκριμένο θέμα: το θέμα της συνέντευξης.
Σημαντικό σημείο:
Καθένα από τα δύο πρόσωπα, αυτός που
ρωτάει και αυτός που απαντάει, σέβεται τον
άλλο.
Ο σεβασμός δεν είναι κάτι που, κάθε φορά,
μπορούμε να το δούμε με τα μάτια μας ή να το
ακούσουμε με τ’ αυτιά μας.
Αλλά το νιώθουμε.
Υπάρχουν στιγμές, στη διάρκεια της συνέντευξης, που από το πώς φέρονται τα
πρόσωπα, μπορούμε να καταλάβουμε αν ο
ένας ή και οι δύο σέβονται το πρόσωπο που
έχουν απέναντί τους και τους ενδιαφέρει ν’
ακούσουν αυτό που λέει.
Αυτές οι στιγμές έχουν σχέση με:
το λόγο, όταν:
το τι λέμε (οι λέξεις),
το πώς το λέμε (ο τρόπος),
το πότε το λέμε (ο χρόνος),
είναι ανάλογα μ’ αυτό που λέει ο συνομιλητής μας τη στιγμή εκείνη. Τότε του δίνουμε να
καταλάβει ότι προσέχουμε τα λόγια του και τον βοηθάμε να συμπεριφερθεί με τον ίδιο
τρόπο.
τη φωνή, όταν είναι:
σιγανή και δε φτάνει μέχρι το συνομιλητή μας,
όχι καθαρή ώστε ν’ ακούγεται κάθε λέξη χωριστά η μία από την άλλη,
δυνατή τόσο που να ενοχλεί,
τότε είναι πιθανό να δώσουμε την εντύπωση ότι δεν έχουμε προετοιμαστεί όσο πρέπει για
τη διαδικασία της συνέντευξης.
το βλέμμα, όταν μιλάμε με κάποιον και στη μεγαλύτερη διάρκεια της συνομιλίας μας τον
κοιτάζουμε, τότε, τον βοηθάμε να καταλάβει δύο πράγματα:
ότι του λέμε την αλήθεια και
ότι μας ενδιαφέρει ν’ ακούσουμε αυτό που εκείνος λέει.
το πρόσωπο: όταν η έκφραση του προσώπου μας (χαρούμενη, λυπημένη, ουδέτερη) συμφωνεί με το θέμα που συζητάμε τη στιγμή εκείνη (χαρούμενο, θλιβερό, ουδέτερο), τότε,
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δίνουμε στο συνομιλητή μας να καταλάβει ότι παρακολουθούμε, με ενδιαφέρον, τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσά μας.
το σώμα: βοηθάμε το συνομιλητή μας να νιώσει άνετα, ιδιαίτερα όταν είναι στη θέση του
ερωτώμενου, αν στρέψουμε το σώμα μας προς τη θέση που βρίσκεται εκείνος και προσπαθήσουμε να περιορίσουμε εκείνες τις κινήσεις μας που δίνουν την εντύπωση ότι βιαζόμαστε
να φύγουμε ή ότι βαρεθήκαμε την όλη διαδικασία.

Προεργασία της συνέντευξης
Η περιβαλλοντική ομάδα στις συναντήσεις της, με την εποπτεία του συντονιστή-εκπαιδευτικού, βιώνει τη διαδικασία της συνέντευξης μέσα από το παιχνίδι ρόλων (συνεντευκτής
- ερωτώμενος - παρατηρητές) και τις δραστηριότητες προσομοίωσης (προσομοίωση συνθηκών πραγματικής συνέντευξης).
Πέντε βήματα-κλειδιά για τη δημιουργία καλού κλίματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
1) Χαιρετισμός
Ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
2) Συστάσεις γνωριμίας
Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του ..................... (ονομασία σχολείου)
του/της .................. (ονομασία πόλης).
3) Ενημέρωση σχετικά με το θέμα της έρευνας
Κάνουμε μια έρευνα σχετικά με ..........................
4) Ενημέρωση σχετικά με την ανωνυμία των απαντήσεων
Οι απαντήσεις σας θα καταγραφούν ανώνυμα.
Στην περίπτωση που ο ερωτώμενος είναι αρμόδιο πρόσωπο συγκεκριμένου φορέα οι
απαντήσεις του καταγράφονται επώνυμα.
Ο/Η κ......................................................................, (όνομα και επώνυμο)
πρόεδρος/ διευθυντής/ προϊστάμενος/ υπεύθυνος,
του/ της (όνομα φορέα/ υπηρεσίας/ προγράμματος)
μας απάντησε: «.............................».
5) Ανίχνευση σχετικά με τη διάθεση του ερωτώμενου να συμμετάσχει.
Θέλετε να μας απαντήσετε;
Κάνουμε την ερώτηση στην περίπτωση που η συνέντευξη αφορά τυχαίο δείγμα πληθυσμού και δεν έχουμε, προηγουμένως, κλείσει συγκεκριμένο ραντεβού.

Μέσα
Υποστηρίζουν τη σωστή καταγραφή/συλλογή απαντήσεων/πληροφοριών και την κωδικοποίησή τους.
Μολύβι
Ερωτηματολόγιο
Κασετόφωνο (χρήση μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ερωτώμενου)
Κάμερα (χρήση μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ερωτώμενου)
Μπλοκ σημειώσεων
Στην περίπτωση που στη συνέντευξη παρευρίσκονται και παρατηρητές-μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας είναι θετικό να αναλάβουν εκείνοι το χειρισμό του κασετοφώνου ή της
κάμερας ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία.
Οι σημειώσεις που κρατούν οι παρατηρητές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, στη συνάντηση που
θα ακολουθήσει μετά τη συνέντευξη, (συνάντηση εποπτείας ανάμεσα στο συντονιστή και τα
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μέλη της ομάδας) για την αξιολόγηση όλης της
διαδικασίας.
Οι σημειώσεις αφορούν:
Στη διαρρύθμιση του χώρου της συνέντευξης.
Στη διάταξη των καθισμάτων.
Στην απόσταση συνεντευκτή/ερωτώμενου.
Στη ροή των ερωτήσεων.
Στο ρυθμό των απαντήσεων.
Στις ιδιαίτερες δυσκολίες.
Στο γενικό χειρισμό του συνεντευκτή.
Στο γενικό κλίμα της συνέντευξης.
Ενημερώνουμε από πριν τον ερωτώμενο, ότι η συνέντευξη αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία και είναι μέρος περιβαλλοντικού προγράμματος.
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Ερωτηματολόγιο 1
Οικονομική ∆ραστηριότητα του τόπου
Ομάδα στόχου: Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό
Καλημέρα, Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του (ονομασία τύπος σχολείου-τόπος προέλευσης) ................................................................................................................................................
Κάνουμε μια έρε υνα σχετικά με (το θέμα της έρευνας) ..............................................................
Θέλετε να μας απαντήσετε;

Ναι

Όχι

1. Πόσο διάστημα ασχολείστε με αυτό το επάγγελμα;
0 Μήνες - 10 χρόνια
11 χρόνια - 20 χρόνια
2. Για ποιο λόγο το επιλέξατε;
Το θέλατε εσείς ο ίδιος;
∆ε βρήκατε άλλη εργασία;

21 χρόνια και πάνω

Ασχολούνταν οι γονείς σας;
Τυχαία;

3. Είναι αυτό το μοναδικό σας επάγγελμα;

Ναι

Όχι

4. Αν όχι με τι άλλο ασχολείστε επαγγελματικά;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Ο επαγγελματικός σας χώρος είναι:
Μισθωμένος
Ιδιόκτητος
6. Εργάζεστε:
Καθημερινά

Εποχιακά

Μόνος/η

Οικογενειακά

7. Το προσωπικό σας είναι:
Ντόπιοι
Από άλλες περιοχές

Με προσωπικό

Από άλλες χώρες

8. Ποια εποχή υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση;
Φθινόπωρο
Χειμώνα
Άνοιξη

Καλοκαίρι

9. Τις γνώσεις που έχετε για το επάγγελμά σας τις αποκτήσατε:
Ρωτώντας τους γονείς σας
Με σπουδές σε ανάλογη σχολή
Με εκπαίδευση σε σεμινάρια
Ψάχνοντας μόνος/η
10. Σας αρέσει το επάγγελμά σας;

Ναι

Όχι

11. Αν σας ρωτούσαμε να μας πείτε τη γνώμη σας για τον τουρισμό, με μία πρόταση, τι θα
λέγατε; .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Ερωτηματολόγιο 2
Οικονομική ∆ραστηριότητα του τόπου
Ομάδα στόχου: Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι ξενοδοχείων
Καλημέρα, Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του (ονομασία τύπος σχολείου-τόπος προέλευσης) ................................................................................................................................................
Κάνουμε μια έρευνα σχετικά με (το θέμα της έρευνας) ...............................................................
Θέλετε να μας απαντήσετε;

Ναι

Όχι

1. Πως έχει χαρακτηρισθεί το κτήριο από τον Ε.Ο.Τ.(Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού);
ανακαινισμένο παλιό αρχοντικό
καινούριο κτήριο
2. Αν έχει ανακαινισθεί ποιος διέθεσε τα χρήματα για την ανακαίνισή του;
Ο ίδιος / Η ίδια
Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
3. Τι τύπος είναι το ξενοδοχείο σας;
Ενοικιαζόμενα δωμάτια
Ξενοδοχείο
4. Τι κατηγορίας είναι;
Α
Β

Γ

5. Ποιος είναι ο αριθμός των κλινών;
1-20
21-40
41-60

Παραδοσιακό κατάλυμα
∆
61 και πάνω

6. Ποιος επέλεξε την επίπλωση και τη διακόσμηση του κτηρίου;
Ο ίδιος / Η ίδια
Η οικογένεια
Ο/Η μηχανικός
Ο/Η διακοσμητής/τρια
7. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται;
πρωινό
ζωντανή μουσική
γεύματα
δραστηριότητες
καφές / αναψυκτικά
παιδότοπος

βιβλιοθήκη
internet
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8. Αν σερβίρετε πρωινό, υπάρχουν χειροποίητα παρασκευάσματα;
Ναι
Όχι
9. Σερβίρετε ροφήματα βοτάνων;
Ναι
Όχι
10. Ποια εποχή είναι η υψηλή σεζόν;
Φθινόπωρο
Χειμώνα
Άνοιξη
Καλοκαίρι
11. Πόσο διάστημα πριν τη διαμονή πρέπει να γίνει κράτηση στην περίοδο
Χαμηλής σεζόν
Υψηλής σεζόν
1-15 ημέρες
1-15 ημέρες
16-30 ημέρες
16-30 ημέρες
31 μέρες και πάνω
31 μέρες και πάνω
12. Ποιες είναι οι τιμές των δωματίων ανά εποχή;
Αριθμός κλινών
Εποχή
1/κλινο
Υψηλή ..... €
Χαμηλή ..... €
2/κλινο
Υψηλή ..... €
Χαμηλή ..... €
13. Πόσα άτομα φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο σας, κάθε μήνα, κατά μέσο όρο;
5 - 20
21 - 50
51 και πάνω
14. Πόσοι αλλοδαποί φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο σας, κάθε μήνα, κατά μέσο όρο;
5 - 20
21 - 50
51 και πάνω
15. Πόσους επισκέπτες μπορεί να φιλοξενήσει ο τόπος σας σε μια ημέρα;
50-100
101-200
201-300
301-400
401-500
16. Aν σας ζητούσαμε να περιγράψετε το ξενοδοχείο σας με μια πρόταση, τι θα λέγατε;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Αν σας ζητούσαμε να περιγράψετε τον τόπο σας με μια πρόταση, τι θα λέγατε;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Ερωτηματολόγιο 3
Οικονομική ∆ραστηριότητα του τόπου
Ομάδα στόχου: Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι εστιατορίων
Καλημέρα, Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του (ονομασία τύπος σχολείου-τόπος προέλευσης) ................................................................................................................................................
Κάνουμε μια έρευνα σχετικά με (το θέμα της έρευνας) ...............................................................
Θέλετε να μας απαντήσετε;

Ναι

Όχι

1. Το μενού σας αποτελείται από τα ίδια «πιάτα» καθημερινά;
2. Αν όχι, με ποιο κριτήριο διαφοροποιείται;
Εποχή
Τιμές προϊόντων

Ναι

Όχι

Υψηλή / χαμηλή σεζόν

3. Τα υλικά παρασκευής των φαγητών σας είναι τοπικά;

Ναι

Όχι

4. Αν χρησιμοποιείτε τοπικά προϊόντα ποια είναι αυτά; ..........................................................
.......................................................................................................................................................
5. Τα φαγητά του μενού σας είναι:
Ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας

Γενικής κουζίνας

6. Οι συνταγές σας προέρχονται από:
Το τοπικό περιβάλλον
Τις περιοχές της Ελλάδας

Και τα δύο
Το εξωτερικό

7. Ποιες είναι οι τοπικές σπεσιαλιτέ που προσφέρετε ανά εποχή και ποιες είναι οι τιμές
τους;

Εποχή

«Πιάτα»

Τιμή

......................................... ......................................... .........................................
......................................... ......................................... .........................................
8. Θέλετε να μας δώσετε μια παραδοσιακή συνταγή;
Ονομασία φαγητού: .................................................................................
Υλικά: ............................... Εκτέλεση:
....................................................................
......................................... ......................................................................................
.......................................... .....................................................................................
9. Πόσα άτομα περνάνε από το εστιατόριό σας, κατά μέσο όρο, καθημερινά;
5 – 20
21 – 50
51 – 100
100 - και πάνω
10. Πόσοι αλλοδαποί περνάνε από το εστιατόριό σας, κατά μέσο όρο, καθημερινά;
5 – 20
21 – 50
51 – 100
11. Σερβίρετε ροφήματα βοτάνων;

Ναι

Όχι

12. Αν σας λέγαμε να περιγράψετε το εστιατόριό σας με μια πρόταση τι θα λέγατε;
.......................................................................................................................................................
13. Αν σας λέγαμε να περιγράψετε τη Μακρινίτσα με μια πρόταση τι θα λέγατε;
.......................................................................................................................................................
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Ερωτηματολόγιο 4
Οικονομική ∆ραστηριότητα του τόπου
Ομάδα στόχου: Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι καταστημάτων τοπικών προϊόντων και
αναμνηστικών
Καλημέρα, Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του (ονομασία τύπος σχολείου-τόπος προέλευσης) ................................................................................................................................................
Κάνουμε μια έρευνα σχετικά με (το θέμα της έρευνας) ...............................................................
Θέλετε να μας απαντήσετε;

Ναι

Όχι

1. Πόσα είδη τοπικών προϊόντων και αναμνηστικών πουλάτε;
10 - 50
51 - 100
101 και πάνω
2. Τα είδη που πουλάτε κατασκευάζονται:
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας

στη Μακρινίτσα
στο Βόλο

στο εξωτερικό

3. Ποια από τα είδη που πουλάτε κατασκευάζονται:
στη Μακρινίτσα:.....................................................................................................................
στο Βόλο: ................................................................................................................................
στην Ελλάδα: ..........................................................................................................................
στο εξωτερικό: .......................................................................................................................
4. Σε τι χρονικό διάστημα ανανεώνετε το εμπόρευμά σας;
Κάθε μήνα
Κάθε 2 - 6 μήνες
Κάθε 6 - 12 μήνες

Κάθε χρόνο

5. Τι προσέχετε όταν επιλέγετε το εμπόρευμά σας;
Την τοπική παραγωγή
Τα υλικά κατασκευής
Την εμφάνιση
Τη χονδρική τιμή
Την άμεση παράδοση
6. Ποια είδη αγοράζονται περισσότερο και από ποιες ηλικίες;
Ηλικία
Είδος
10 - 20
.....................................................................................................................
21 - 40
.....................................................................................................................
41 - 60
.....................................................................................................................
61 και πάνω
.....................................................................................................................
7. Θέλετε να μας δώσετε ενδεικτικές τιμές για κάποια από τα είδη σας που κατασκευάζονται
στην περιοχή;
Είδος
α.
β.
γ.
δ.
ε.
Τιμή
_ _ _,_ _ €
_ _ _,_ _ €
_ _ _,_ _ €
_ _ _,_ _ €
_ _ _,_ _ €
8. Πόσα άτομα περνάνε από το κατάστημά σας, καθημερινά, κατά μέσο όρο;
5 – 20
21 – 50
51 – 100
101 και πάνω
9. Πόσοι αλλοδαποί περνάνε από το κατάστημά σας, καθημερινά, κατά μέσο όρο;
5 – 20
21 – 50
51 – 100
101 και πάνω
10. Αν σας ζητούσαμε να περιγράψετε το κατάστημά σας με μια πρόταση, τι θα λέγατε;
.......................................................................................................................................................
11. Αν σας ζητούσαμε να περιγράψετε τον τόπο σας με μια πρόταση, τι θα λέγατε;
.......................................................................................................................................................
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Οικοτουρισμός
Ως οικοτουρισμός ορίζεται ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος τουρισμός και η επίσκεψη σε φυσικές περιοχές, που
αποσκοπεί στην απόλαυση και εκτίμηση της φύσης και
των πολιτισμικών στοιχείων του παρόντος και παρελθόντος και ο οποίος προάγει τη διατήρηση της φύσης, έχει
χαμηλή επίδραση επισκεπτών και παρέχει χρήσιμα ενεργή
κοινωνικο-οικονομική ανάμιξη του ντόπιου πληθυσμού.
Ο οικοτουρισμός είναι μια περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη μορφή τουρισμού, η οποία προωθεί την
κατανόηση και την προστασία της φύσης, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στη γνώση και στο σεβασμό της ιστορίας ενός
τόπου. Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού έχει ως στόχους:
/ Την ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιβαλλοντικής αξίας
/ Την προστασία οικολογικά ευαίσθητα περιοχών μέσω της περιβαλλοντικής έρευνας
/ Τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και του τοπικού χαρακτήρα της περιοχής
/ Την ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών οφείλουν να τηρούν προσεκτικά τις
απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, την αποφυγή κάθε ενόχλησης των φυσικών βιοτόπων και διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.
Ο οικοτουρισμός προωθείται ως αντισταθμιστικό όφελος, για να στηρίξει τα εισοδήματα που θίγονται από τους περιορισμούς του καθεστώτος περιβαλλοντικής προστασίας
(Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - WWF Ελλάς 2000).
Η ανακήρυξη και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών συνίσταται στην αποδέσμευση γης από τον πρωτογενή τομέα (Hall CM, 1998) και βασίζεται σε ένα σύστημα ζωνικής
διαχείρισης που κατανέμει τις προβλεπόμενες χρήσεις γης στο χώρο. Στο τμήμα των προστατευόμενων περιοχών με τα πιο ευαίσθητα οικολογικά χαρακτηριστικά απαγορεύεται
από κάθε άλλη χρήση, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος. Τον πυρήνα απόλυτης
προστασίας περιβάλλει μια περιφερειακή ζώνη, όπου επιτρέπονται ήπιες χρήσεις του πρωτογενούς τομέα (βιολογική γεωργία, εκτατική κτηνοτροφία) και ο οικοτουρισμός. Συνήθως
υποστηρίζεται ότι η ζώνωση εφαρμόζεται για να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα οικολογικά
χαρακτηριστικά των προστατευόμενων περιοχών. Ωστόσο, τα οικολογικά αυτά χαρακτηριστικά έχουν ιστορικά διαμορφωθεί κάτω από την επίδραση των παραδοσιακών ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Η αποδέσμευση της γης από τον πρωτογενή τομέα μεταβάλλει καθοριστικά τους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών. Εκείνο που πραγματικά
συμβαίνει με την εφαρμογή του συστήματος ζώνωσης είναι η παραγωγή ενός ολότελα καινούριου χώρου: στο εσωτερικό των Προστατευόμενων Περιοχών επέρχεται μια μεταβολή
της παραγωγικής διαδικασίας, αφού κάθε περιοχή που θα ονομαστεί ‘προστατευόμενη’ και
αποτελεί τουριστικό προορισμό πρέπει να παραχθεί, όπως ακριβώς παράγεται οποιοδήποτε
άλλο προϊόν (Χοβαρδάς 2003).
Η παραγωγή του αγροτικού χώρου ως οικοτουριστικού προϊόντος περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων την αποκατάσταση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου (π.χ. ανάκτηση φυτοφρακτών), την τροφική ενίσχυση απειλούμενων ειδών (π.χ. κατασκευή ταιστρών για τους γύπες)
αλλά και την επανεισαγωγή ειδών, όπου αυτό κρίνεται θεμιτό (π.χ. επανεισαγωγή μεγάλων
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οπληφόρων). Η παραγωγή της ‘παρθένας’ φύσης στους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών μεταβάλλει δραστικά τον προσδιορισμό του αγροτικού τοπίου: η αγροτική ύπαιθρος
ανάγεται σε επιφάνεια διαντίδρασης κοινωνίας και φύσης, καθώς διαχωρίζει την ‘παρθένα’
φύση των πυρήνων από το δομημένο περιβάλλον (Χοβαρδάς 2003).

Χαρακτηριστικά Οικοτουριστικής ∆ιάστασης
Ο οικοτουρισμός είναι ειδικού ενδιαφέροντος όσον αφορά στη σχέση του με τη διατήρηση,
την ικανότητα υποστήριξης και τη βιολογική ποικιλομορφία. Σαν εργαλείο ανάπτυξης, ο οικοτουρισμός μπορεί να προωθήσει τους τρεις βασικούς στόχους της σύμβασης σχετικά με τη
βιολογική ποικιλομορφία:
/ το να συντηρεί τη βιολογική (και πολιτιστική) ποικιλομορφία, από την ενίσχυση των προστατευμένων διοικητικών συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού της περιοχής
(δημόσιων ή ιδιωτικών) ως την αύξηση της αξίας των υγιών οικοσυστημάτων,
/ το να προάγει τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας, με το να παραγάγει το εισόδημα των
εργασιών και των επιχειρησιακών ευκαιριών στον οικοτουρισμό και τα σχετικά επιχειρησιακά δίκτυα, και του μεριδίου,
/ το να προάγει δίκαια τα οφέλη των αναπτύξεων οικοτουρισμού στις τοπικές κοινότητες και
τους γηγενείς πληθυσμούς, με τη λήψη της ενημερωμένης συγκατάθεσης και της πλήρους
συμμετοχής τους στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεων οικοτουρισμού.
Στο πεδίο, ο καλά προγραμματισμένος και ρυθμισμένος οικοτουρισμός έχει αποδείξει ότι
είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όταν οι σωστές περιστάσεις (όπως το εφικτό αγοράς, το διοικητικό δυναμικό
μονάδας στο τοπικό επίπεδο, η αποσαφήνιση και οι ελεγχόμενες συνδέσεις μεταξύ της ανάπτυξης οικοτουρισμού και της διατήρησης) είναι παρούσες.

Τα εννέα κριτήρια του Οικοτουρισμού
Σύμφωνα με τoν Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WTO) και The International Ecotourism
Society (TIES), οι επιχειρήσεις που προβάλλουν οικοτουριστικό προϊόν, θα πρέπει να τηρούν
τις ακόλουθες 9 προϋποθέσεις:
1. Η επιχείρηση να οργανώνει ταξίδια αναψυχής, ξενάγησης και ψυχαγωγίας σε τόπους φυσικού κάλλους.
2. Να παίρνει μέρος στην προστασία μη ανανεώσιμων πόρων και άλλων πηγών του περιβάλλοντος.
3. Να δημιουργεί περιβαλλοντική γνώση.
4. Να προσφέρει άμεσα χαρακτηριστικά προτερήματα για την συντήρηση παραδοσιακών
τόπων και άλλων περιοχών.
5. Να προσφέρει χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα για την ενδυνάμωση των γηγενών πληθυσμών.
6. Να σέβεται την τοπική κουλτούρα.
7. Να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες δημογραφικές κινήσεις.
8. Να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική κουλτούρα,
ήθη, έθιμα και λοιπές τοπικές συνήθειες.
9. Να προωθεί τη φιλοσοφία για “επιστροφή στη φύση” και τα φυσικά χαρακτηριστικά της.
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Οι δέκα εντολές του Οικοτουρισμού
1. Σεβάσου την ευπάθεια της γης. Συνειδητοποίησε ότι όλοι πρέπει να έχουν τη θέληση να
βοηθήσουν στην προστασία μοναδικών και όμορφων προορισμών, για τις επόμενες γενιές
να απολαύσουν.
2. Άφησε μόνο χνάρια. Πάρε μόνο φωτογραφίες. Όχι γκράφιτι. Όχι σκουπίδια. Μην παίρνετε ενθύμια και αναμνηστικά από τόπους ιστορικής αξίας και περιοχές φυσικού κάλλους.
3. Μάθε για τη γεωγραφία. Για να κάνεις το ταξίδι σου πιο ενδιαφέρον, διάβασε για τα ήθη,
τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων των περιοχών που επισκέπτεσαι. Ενθάρρυνε
τις προσπάθειες για τοπική συντήρηση.
4. Σεβάσου την ησυχία και την αξιοπρέπεια των άλλων. Ρώτα πριν φωτογραφίσεις ανθρώπους.
5. Μην αγοράζεις προϊόντα που προέρχονται από υπό
εξαφάνιση φυτά και ζώα, όπως για παράδειγμα κισσός, καβούκι χελώνας, δέρματα ζώων και πούπουλα. ∆ιάβασε και
ερεύνησε για προϊόντα που δεν μπορείς να εισάγεις.
6. Πάντα ακολούθησε προεπιλεγμένες διαδρομές. Μην
ενοχλείς τα ζώα, φυτά ή το φυσικό τους περιβάλλον.
7. Πληροφορήσου για προγράμματα συντήρησης και
οργανισμούς που αποσκοπούν στη συντήρηση του περιβάλλοντος.
8. Προσπάθησε να περπατάς ή να χρησιμοποιείς περιβαλλοντικές μεθόδους μεταφοράς,
όπου και όποτε είναι δυνατόν. Ενθάρρυνε τους οδηγούς δημοσίων οχημάτων να σβήνουν
τις μηχανές, όταν παρκάρουν.
9. ∆είξε κατανόηση σε αυτούς που συντελούν στην βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συντήρησης (ποιότητα του αέρα, νερού, ανακύκλωση, ασφαλή διοίκηση των
αποβλήτων και τοξικών προϊόντων, ηχορύπανση κλπ) και οι οποίοι προωθούν ειδικευμένο
και εκπαιδευμένο προσωπικό.
10. Ενθάρρυνε τους διάφορους οργανισμούς να γίνονται μέλη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Για παράδειγμα, η ΑSTA, προτρέπει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τους δικούς
τους περιβαλλοντικούς κώδικες, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν ειδικά ιστορικά μέρη και οικοσυστήματα.
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Στοιχεία διδακτικής και δραστηριότητες
∆ιάφορες τάσεις έχουν αναπτυχθεί για την μάθηση υπό το πρίσμα της θεωρίας του εποικοδομητισμού. Από αυτές, η πιο κοινωνική και η λιγότερο ακραία και για τον λόγο αυτό πιο
ταιριαστή για την υπό εξέταση έννοια, αποτελεί η αναδόμηση των νοημάτων (conceptual
restructuring). Πολυάριθμες εργασίες σχετικές με τις αντιλήψεις των μαθητών συμπεραίνουν
ότι η μάθηση πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια συνεχώς εξελισσόμενη, δυναμική και συνεχής νοηματική αλλαγή (Orcajo and Aznar, 2005). Μεγάλη ποικιλία όρων, επίσης, μπορούν να
βρεθούν στην βιβλιογραφία, σχετικά με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τις θετικές
επιστήμες, καθώς και για τις δομές που αυτές οργανώνονται. Φαίνεται όμως ότι μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές δομούν και αλλάζουν το νοηματικό περιεχόμενο της
γνώσης. Έτσι, είναι αποδεκτό, ότι οι μαθητές οικοδομούν συγκεκριμένες θεωρίες για τον φυσικό κόσμο (π.χ. τις δυνάμεις, το σχήμα της γης, ο ημερήσιος κύκλος), από τις παρατηρήσεις
τους και τις πολιτιστικές τους αρχές (Vosniadou, 1994). Η πλειονότητα των ερευνών σχετικά
με την απεικόνιση της νοηματικής αλλαγής, αναφέρουν ότι η βάση της αλλαγής βρίσκεται
στον φυσικό κόσμο και όχι στις βιολογικές διεργασίες όπως η ανθρώπινη κληρονομικότητα.
Βέβαια, οι μαθητές οικοδομούν θεωρίες σχετικές με το φυσικό περιβάλλον, νωρίς στην
παιδική ηλικία, οι οποίες αποτελούνται από συγκεκριμένες θεμελιώδεις οντολογικές και επιστημολογικές προϋποθέσεις, μερικές από τις οποίες είναι κοινές σε πολλές διαφορετικές
θεωρίες (π.χ. η Γη είναι στερεή, τα υλικά είναι έτσι όπως εμφανίζονται ή τα υλικά υπάρχουν
μόνο εάν είναι ορατά). Στην περίπτωση της γενετικής ποικιλότητας, οι μαθητές οικοδομούν
ένα νοητικό μοντέλο που μπορεί να αποκαλύψει την αντίληψή τους για τα γενετικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον διαχωρισμό της Βοσνιάδου (1994), τρία είναι τα επίπεδα του νοητικού
μοντέλου: i) αρχικό (βασιζόμενο στην καθημερινή εμπειρία και πολύ διαφορετικό από την
επιστημονική σκοπιά), ii) συνθετικό (συνδυασμός μεταξύ των αρχικών γνώσεων και των αποδεκτών γνώσεων) και iii) επιστημονικό (πλησιάζει την γνώση που είναι αποδεκτή από την
επιστημονική κοινότητα). Γίνεται λοιπόν φανερό ότι κάθε διδακτική προσέγγιση πρέπει να
λαμβάνει σοβαρά υπόψη και το νοητικό μοντέλο που έχουν αναπτύξει οι μαθητές (αρχικό,
συνθετικό, επιστημονικό) και να προσπαθεί να το αναδομήσει προς τον επιθυμητό σκοπό.

∆ραστηριότητες με χάρτη
Στο πλαίσιο που περιγράφηκε, η χρησιμοποίηση χαρτών για την αναπαράσταση όχι μόνο
γεωγραφικών αλλά και περιβαλλοντικών πληροφοριών, μπορεί να αποδειχτεί ένα χρήσιμο
εργαλείο. Οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν ότι η γη δεν αποτελείται μόνο από στερεές,
υγρές και αέριες μάζες (αβιοτικούς παράγοντες), αλλά και από ζωντανούς οργανισμούς που
αλληλεπιδρούν και εξαρτώνται από αυτές. Ο ρόλος του χάρτη ως εργαλείο, επεκτάθηκε τα
τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), τα
οποία. έχουν την ικανότητα να αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που σχετίζονται με το
χώρο. Προπάντων όμως έχουν τη δυνατότητα αφενός της δημιουργίας μοντέλων, δομώντας ρεαλιστικά και εκλεπτυσμένα μοντέλα, αφετέρου της προσφοράς πολλών εναλλακτικών λύσεων
σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον στο σύνολό του (Marguie,
1989). “Τα πλεονεκτήματα από τα GIS δεν προέρχονται μόνο από την ικανότητά τους να ενσωματώνουν ποικίλα δεδομένα και να τα αναλύουν εξονυχιστικά αλλά και επειδή επιτρέπουν τη
δόμηση και έλεγχο ευρείας κλίμακας οικολογικών μοντέλων” (Haines-Young et.al., 1990).
Αντικείμενο της ΠΕ είναι ο περιβάλλων χώρος. Αυτή, σχετίζεται με όλα τα σχολικά αντικείμενα, με όλες τις επιστημονικές περιοχές. Ιδιαίτερη σχέση όμως φαίνεται να έχει με τη Γεωγραφία,
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που ως επιστήμη ασχολείται και αυτή με το χώρο. Είναι αδύνατο να αναπτυχθεί πρόγραμμα
(project) ΠΕ και να μη γίνει αναφορά σε παράγοντες που αφορούν στο χώρο. ( Η χωρο-χρονική
τοποθέτηση και επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο σε κάθε μελέτη των
θεμάτων της ΠΕ). Με τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχουν τα GIS στην ανάλυση των χωρικών δεδομένων, δείχνουν ότι έχουν άμεση σχέση με τις διαδικασίες της ΠΕ. “Τα GIS φαίνεται
να ταιριάζουν ιδιαίτερα στην εκπαίδευση που βασίζεται στη δράση (task-based), όπως αυτή
προσδιορίζεται από την περιβαλλοντική εκπαίδευση” (Chaloner, 1992). ∆ίνουν τη δυνατότητα
για συλλογή στοιχείων, δημιουργία βάσεων δεδομένων με περιβαλλοντικά θέματα, για ανάκληση
και παρουσίαση πληροφοριών υπό μορφή χαρτών, εικόνων, γραφημάτων, πινάκων και τρισδιάστατων παραστάσεων. Οι εφαρμογές και οι επεξεργασίες από τα GIS συμπίπτουν με αυτές
των θεμάτων της ΠΕ. Προσφέρουν τη δυνατότητα να μελετηθούν μιας ευρείας κλίμακας περιβαλλοντικά θέματα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (Chaloner, 1992).
Με την αναζήτηση απαντήσεων σε τυπικές ερωτήσεις προς τα GIS οι μαθητές εμπλέκονται
σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Μελετώντας για παράδειγμα τους παράγοντες, που
επιδρούν στη χάραξη ενός δρόμου σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή και αναφερόμενοι
στα επίπεδαθεματικούς χάρτες (layers), δίνεται η δυνατότητα διεπιστημονικής διερεύνησης του θέματος στην παραπέρα κρίση για την ορθότητα της απόφασης και αναζήτηση εναλλακτικών
λύσεων. Η διατύπωση μερικών τυπικών ερωτήσεων, που τα GIS μπορούν να επιδεχτούν,
διευκρινίζουν τα παραπάνω. Τέτοιες ερωτήσεις είναι της μορφής :
/ Τι υπάρχει στο χώρο Χ; (με τον προσδιορισμό του ονόματος, των γεωγραφικών συντεταγμένων, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον ταχ κώδικα κτλ).
/ Πού είναι οι ακόλουθες συνθήκες αληθείς; (πχ υψηλή συγκέντρωση Α και Β κοινωνικών τάξεων μέσα σε μικρή απόσταση από κάποιο εμπορικό κέντρο).
/ Τι και πού συνέβη μια αλλαγή μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο;
/ Τι χωρικές συνθήκες υπάρχουν, ποια η χωροταξική κατανομή του στοιχείου Χ, πού υπάρχουν ανωμαλίες στην κατανομή τέτοιων συνθηκών και ποιες σχέσεις υπάρχουν μεταξύ
διαφόρων γεωγραφικών μεταβλητών;
/ Τι θα συμβεί, αν αλλάξουν οι χωρικές σχέσεις; (πχ αλλαγή στα στοιχεία ενός οδικού δικτύου)” (Rhind D, 1993).
Μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στα πλαίσια ομάδας εργασίας οι μαθητές μπορούν
να εξερευνήσουν και να μελετήσουν τις επιπτώσεις πχ στη γεωργική παραγωγή εξαιτίας της
μεταβολής των κλιματικών συνθηκών ή να εξετάσουν τις οικονομικές επιπτώσεις και τις δημογραφικές μεταβολές στις αγροτικές περιοχές.
Μέσα από διαδικασίες ανάληψης ρόλων (παιχνίδια προσομοίωσης κτλ) με τη βοήθεια των
GIS, μπορούν να μελετήσουν, να αναζητήσουν και να προτείνουν λύσεις σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών θεμάτων (απόθεση σκουπιδιών, αναδασώσεις, σχεδιασμό οικισμών
κτλ.). Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν το ρόλο πχ δημοτικού συμβουλίου και να αναζητήσουν λύσεις για τη διαχείριση των σκουπιδιών της πόλης, να ψάξουν για χώρους απόθεσης,
τρόπους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και την πλέον συμφέρουσα μεταφορά τους, να
εντοπίσουν περιοχές για αναδάσωση, ή να προτείνουν αναπτυξιακά προγράμματα για την
περιοχή τους και να συντάξουν την αναφορά τους με τις προτάσεις τους.
Επειδή τα GIS μπορούν να δομούν μοντέλα, είναι δυνατόν να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών συστημάτων και η συνθετότητα στη συλλογή
στοιχείων που τα αφορούν. Η συλλογή στοιχείων που αφορούν διάφορες επιστημονικές περιοχές και η κοινή επεξεργασία τους δίνει τη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και
ολιστικής θεώρησης των πραγμάτων. Με τις δυνατότητες μάλιστα, που δίνουν τα Hypermedia,
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μπορούν οι μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους και να χειρίζονται ρεαλιστικά μοντέλα, που
με μεγάλη πιστότητα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο χειρισμός μοντέλων προσομοίωσης δίνει το πλεονέκτημα στους μαθητές να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης
προβλημάτων που είναι από τις βασικές επιδιώξεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. “Η
χρήση της προσομοίωσης στον υπολογιστή προσφέρει τη δυνατότητα για επαγωγική και
συμπερασματική σκέψη” (Kankaanrinta, 1991). Οι μαθητές θα μπορούσαν να εξετάζουν διαχρονικά τις αλλαγές του περιβάλλοντος, κάτι που τα GIS σε συνδυασμό με τη τεχνολογία
συλλογής τηλεπισκοπικών δεδομένων (remote sensing data) και την αεροφωτογράφηση αποτελούν ιδανικά εργαλεία. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αντιληφθούν κάποιες
από τις μεθόδους συλλογής και ελέγχου περιβαλλοντικών δεδομένων. Ο Chaloner (1992),
εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα των GIS σε αυτή την περίπτωση, αναφέρει ότι οι μαθητές
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν απλά GIS, για να κατανοήσουν το σκοπό και
την αξία της ανάληψης ρόλων, του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων. Έτσι καθίστανται
ικανοί να κρίνουν, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με προτάσεις των σχεδιαστών, που οι
αποφάσεις τους έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον
τα GIS βοηθούν τους μαθητές στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, στη διαλεκτική και
στις κοινωνικές δεξιότητες.
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∆ημιουργία ενός χάρτη...
Ένας χάρτης δεν είναι απλά ένα σχέδιο σε ένα χαρτί, αλλά όπως θα δούμε μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να εμφανιστούν πολλά χρήσιμα στοιχεία μιας περιοχής ανάλογα
με τα ενδιαφέροντα τόσο αυτού που τον δημιουργεί, όσο και αυτού που τον χρησιμοποιεί.
Χάρτες που εμφανίζουν ένα επιπλέον είδος πληροφορίας εκτός από την γεωγραφική απεικόνιση (π.χ. αξιοθέατα), ονομάζονται θεματικοί χάρτες. Οι θεματικοί χάρτες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τόσο αυτόνομα όσο και συνδυασμένα.
K Θα χωριστούμε σε ομάδες των τριών μαθητών, η κάθε μια από τις οποίες θα χαρτογραφήσει ένα διαφορετικό επίπεδο πληροφορίας.
K Η πρώτη ομάδα θα καταγράψει τα γεωγραφικά στοιχεία. Με τη βοή θεια της πυξίδας και
του υψόμετρου θα σχεδιάζει τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε και ορισμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά όπως το ανάγλυφο, κάποιο ρέμα, ένα δάσος ή άλσος κ.λπ.
K Η δεύτερη ομάδα θα χαρτογραφήσει σημαντικά αρχιτεκτονικά σημεία που θα συναντήσουμε στη διαδρομή μας. Παλιά σπίτια, κρήνες ή άλλες κατασκευές που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον θα τοποθετηθούν στον χάρτη.
Η
K τρίτη ομάδα θα χαρτογραφήσει θέσεις θέας, τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και
θέσεις όπου μπορεί να παρατηρηθεί η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής.
K Η τέταρτη ομάδα θα χαρτογραφήσει θέσεις όπου υπάρχουν σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα κάποια βότανα.
Στο τέλος της δραστηριότητας οι ομάδες θα συνεργαστούν μεταξύ τους και θα συνδυάσουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν ώστε να δημιουργήσουν θεματικούς χάρτες:
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Κειμενικά είδη
Κάποιες από τις ασκήσεις στα φύλα εργασίας στη διδακτική αυτή
πρόταση που κρατά στα χέρια του ο/η εκπαιδευτικός βασίζονται
στη θεωρία των κειμενικών ειδών, μια θεωρία που πρωτοξεκίνησε
από τη γλωσσολογική σχολή της Αυστραλίας, χώρα που κλήθηκε
να αντιμετωπίσει την αδυναμία ανάπτυξης των αναμενόμενων ικανοτήτων γραμματισμού, όπως τουλάχιστον αυτές ετίθεντο από τις
αρχές της «Προοδευτικής Εκπαίδευσης». Ο τρόπος εκπαίδευσης,
βάσει των αρχών του Προοδευτισμού, είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες (και ιδιαίτερα
παιδιά μεταναστών) να κατασκευάζουν την έννοια της μάθησης βάσει της προσωπικής τους
εμπειρίας και μόνο και να ανακαλύπτουν αργότερα, με μεγάλη τους έκπληξη, ότι αποκλείονταν από την ακαδημαϊκή γνώση. ∆ηλαδή, αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης στερούσε από
πολλούς μαθητές/τριες την ικανότητα να χειρίζονται αφηρημένα, συμβολικά και τεχνικά είδη
λόγου που προσιδιάζουν σε πιο σύνθετα στάδια μάθησης. Αυτό ήταν καθοριστικό για το μέλλον τους στην επίσημη εκπαίδευση, την οποία αρκετοί εγκατέλειπαν, για να πιάσουν δουλειά
σε χώρους όπου δεν απαιτούνταν πολύ σύνθετες δεξιότητες γραμματισμού. Προφανώς δεν
είχαν βοηθηθεί από το κυρίαρχο κίνημα της «γλώσσας ως όλου» με την έμφαση που έδινε σε
στρατηγικές όπως η «διαδικασιακή παραγωγή» γραπτού λόγου. Το γεγονός αυτό οδήγησε
τους εκπαιδευτικούς να ζητήσουν ένα μοντέλο γλωσσικής αγωγής που θα επέτρεπε στους/
τις μαθητές/τριες να αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών της Β/θμιας εκπαίδευσης διαμέσου του γραμματισμού. Για το λόγο αυτό ζήτησαν τη βοήθεια συνεργατών του ερευνητικού
έργου, στόχος του οποίου ήταν η ανάπτυξη σχεδίου γραμματισμού στην Α/θμια εκπαίδευση.
∆ιεκδίκησαν αυτή τη συνεργασία, ώστε να σχεδιαστεί ένα ανανεωμένο μοντέλο γλωσσικής
αγωγής μέσα από το σύνολο του προγράμματος σπουδών της Β/θμιας εκπαίδευσης, πιο περιεκτικό από άλλα που ήταν διαθέσιμα την εποχή, εφόσον το μοντέλο αυτό θα έπρεπε να
βασίζεται στις πρακτικές γραμματισμού που απαιτούνται σε όλα τα μαθήματα του σχολείου. Το μοντέλο που θα σχεδιαζόταν θα είχε κοινά στοιχεία με τις τρέχουσες προτάσεις για
προγράμματα γλωσσικής αγωγής βάσει της θεωρίας των κειμενικών ειδών, αλλά θα έπρεπε
επίσης να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές γραμματισμού στο χώρο της Β/θμιας εκπαίδευσης
και, μετά από διερεύνηση των κειμενικών ειδών στα μαθήματα του σχολικού προγράμματος,
να δίνεται η δυνατότητα για συστηματική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, ώστε να μπορούν
να κατανοούν και να παράγουν τέτοια κειμενικά είδη.
Τι είναι όμως τελικά αυτή η θεωρία των κειμενικών ειδών;
Και γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι ταιριάζει στο ελληνικό σχολείο αλλά και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση;
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει γίνει πολύς λόγος για τη φύση των κειμενικών ειδών και
έχουν υπάρξει διαφωνίες τόσο για τη θεωρία τους όσο και για την πρακτική τους εφαρμογή.
Παρά όμως τις διαφωνίες υπάρχουν τουλάχιστον οχτώ αρχές, σημαντικές για την κατανόηση
της θεωρίας αυτής. Συγκεκριμένα:
Τα κείμενα είναι κοινωνικώς δομημένα. Η επιρροή της κοινωνίας και του πολιτισμού είναι
υπολογίσιμη, τόσο στην επεξεργασία όσο και στην παραγωγή κειμένων.
Τα κείμενα έχουν σκοπό και οι λειτουργίες τους, τουλάχιστον μερικώς, καθορίζονται από
το συγκείμενο και την κοινωνία πολύ πριν ο συγγραφέας ή ο αναγνώστης ξεκινήσει να
τα επεξεργάζεται.
Μερικά κειμενικά είδη εκτιμώνται περισσότερο από άλλα μέσα σε μια κοινωνία, ενώ
και οι κειμενικές συμβάσεις είναι συχνά αντικείμενο κοινωνικών περιορισμών και ο
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συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να εργάζεται μέσα σε αυτά τα όρια. Η μορφή, όπως
και άλλα κειμενικά χαρακτηριστικά, επηρεάζεται από τις συμβάσεις του κειμενικού
είδους και τη συγκεκριμένη περίσταση στην οποία το κείμενο παράγεται.
Η γραμματική των εξηγηματικών κειμένων είναι λειτουργική. Αυτό σημαίνει ότι υπηρετεί την κοινωνία και τους σκοπούς του συγγραφέα μέσα τόσο στο κείμενο όσο και στο
συγκείμενο.
Ό,τι είναι παρόν αλλά και απόν σε ένα κείμενο συχνά καθορίζεται από την κοινωνία ή το
συγκεκριμένο συγκείμενο μέσα στο οποίο λειτουργεί το κείμενο.
Τα κειμενικά είδη είναι ιδεολογικά καθοδηγούμενα. Ακόμη και, ή καλύτερα ειδικά, στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν υπάρχουν κείμενα που είναι ελεύθερα από τις αξίες και
τους σκοπούς εκείνων που εμπλέκονται στην παραγωγή και την επεξεργασία τους.
Η γλώσσα των κειμένων, είτε είναι λεξιλόγιο, γραμματική, μεταγλώσσα, ή άλλα χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να διδάσκεται ποτέ ξεχωριστά από τις ρητορικές θεωρήσεις. Η γλώσσα
είναι σκόπιμα επιλεγμένη και χρησιμοποιείται από επιδέξιους συγγραφείς.
Το κειμενικό είδος δηλαδή είναι μια σταδιακή, στοχοθετημένη κοινωνική διαδικασία, που
επιτελείται κατά κύριο λόγο μέσω της γλώσσας, μια διαδικασία, δηλαδή, η οποία λεκτικοποιείται με τη μορφή γλωσσικού κειμένου. Με άλλα λόγια, το κάθε κειμενικό είδος
αποτυπώνει τα νοήματα που κατασκευάζουν οι άνθρωποι, καθώς έρχονται σ’ επαφή μεταξύ τους, ώστε να επιτύχουν τους κοινωνικούς (και επικοινωνιακούς) τους στόχους.
Οι «κατασκευές» αυτές δεν είναι στατικές αλλά δυναμικές, αφού συνεχώς διαμορφώνονται ή
μεταβάλλονται. Γι’ αυτό άλλωστε τα κειμενικά είδη θεωρούνται ως διαδικασίες και όχι προϊόντα μιας διαδικασίας, όπως είναι λ.χ. ένα κείμενο, το οποίο αποτελεί την υλική υπόσταση
ενός είδους λόγου και ενός κειμενικού είδους. Τα κειμενικά είδη συνεπώς περιγράφονται ως
διαδικασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος τα μέλη ενός πολιτισμού. Εφόσον χρησιμοποιούνται
μέσα σ’ ένα κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον διάδρασης, συνεχώς αναπτύσσονται. Επίσης,
τα κειμενικά είδη περιγράφονται ως στοχοθετημένα. Κι αυτό επειδή έχουν εξελιχθεί (και συνεχίζουν να εξελίσσονται) έτσι ώστε να επιτρέπουν στα μέλη μιας πολιτισμικής ομάδας να
επιτυγχάνουν κοινωνικά προσδιορισμένους στόχους, να μπορούν να επιτελούν διάφορες
κοινωνικές πράξεις. Τέλος, περιγράφονται ως «σταδιακά», επειδή έχουν μια χαρακτηριστική
δομή με αρχή, μέση και τέλος, η οποία αποτελεί μέσον επίτευξης των στόχων. Σε κάθε πολιτισμό υπάρχουν πολλά διαφορετικά κειμενικά είδη τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικούς
κοινωνικούς στόχους. Υπάρχουν κειμενικά είδη που είναι δομημένα, για να πληροφορήσουν,
να ψυχαγωγήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να διαπραγματευτούν διαφορετικές απόψεις ή να εξηγήσουν φυσικά φαινόμενα. Υπάρχουν και άλλα πολλά
κειμενικά είδη που εξυπηρετούν σκοπούς, όπως το να συμβουλευτεί κανείς
ένα/μία γιατρό, να παραγγείλει ένα γεύμα, να κάνει παράπονα για κάτι ή
να αγοράσει κάποιο προϊόν. Τα κειμενικά είδη εξελίσσονται με το χρόνο,
καθώς ο κοινωνικός στόχος τον οποίο εξυπηρετούν επίσης εξελίσσεται και μεταβάλλεται μέσα σε έναν πολιτισμό.
Γίνεται κατανοητό, διαβάζοντας κάποιος τις αρχές της θεωρίας
των κειμενικών ειδών, ότι η συστημική-λειτουργική γραμματική (ΣΛΓ)
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κειμενικά είδη. Αυτή η κοινωνικά
προσδιορισμένη θεωρία της χρήσης της γλώσσας έχει διατυπωθεί
κατά ένα μεγάλο μέρος της από τον M.Α.Κ. Halliday και αποτελεί μια
συνολική προσπάθεια να συσχετιστεί η γλώσσα με το κοινωνικό της
συγκείμενο με σαφή και συστηματικό τρόπο. Το λειτουργικό μοντέλο
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έχει σημασία για την εκπαίδευση, καθώς επιτρέπει να εξετάζονται οι κοινωνικοί παράγοντες
που επιδρούν στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη γλώσσα και να χρησιμοποιείται αυτή
η γνώση κατά το σχεδιασμό και την ανάλυση της γλωσσικής εκμάθησης. Η βασική έννοια γύρω
από την οποία οργανώνεται η ΣΛΓ είναι η σημασία και όχι η δομή, όπως προτείνουν άλλα
γνωστά γλωσσολογικά μοντέλα. Ερμηνεύει τη γλώσσα ως ένα σύστημα σημασιών, οι οποίες
πραγματώνονται από τύπους. Η γλώσσα, δηλαδή, θεωρείται ένα σύστημα σχέσεων, όπου
οι δομές εκλαμβάνονται ως οι πραγματώσεις αυτών των σχέσεων. Η ΣΛΓ, επίσης, θεωρεί ότι
τα νοήματα που κατασκευάζονται μέσω της γλώσσας διαμορφώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζει, δηλαδή, μια άμεση σχέση μεταξύ
γλώσσας και κοινωνικοπολιτισμικής δομής. Μάλιστα, επειδή δίνει έμφαση στη λειτουργία των
γλωσσικών στοιχείων, η ΣΛΓ χρησιμοποιείται για ανάλυση των κοινωνικών εννοιών και νοημάτων που διαμορφώνονται με βάση τις γλωσσικές επιλογές που κάνουμε κάθε φορά που
μιλάμε ή γράφουμε.
Η πεποίθηση ότι η γλωσσική διδασκαλία με βάση τα κειμενικά είδη κρίνεται κατάλληλη για
το ελληνικό σχολείο απορρέει από το γεγονός ότι η ελληνική εκπαίδευση ήταν και συνεχίζει
να είναι σχετικά μονομερής σε ό,τι αφορά τη γλωσσική διδασκαλία, με αποτέλεσμα να εξοικειώνονται σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές/τριες με συγκεκριμένα είδη. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στον χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου που θέτει στο κέντρο του τις εξετάσεις εισαγωγής
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όνειρο πολλών οικογενειών και γενικότερο λοιπόν γνώρισμα
της ελληνικής κοινωνίας, που εκτιμά συγκεκριμένα κειμενικά είδη- όπως η αφήγηση και η έκθεση ιδεών- τα οποία συνδράμουν, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη, προς την κατεύθυνση
της επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης, τόσο των
πολιτών που έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες από το σχολείο και τη διδασκαλία όσο και των
εκπαιδευτικών που αποδέχονται και προωθούν την ανωτερότητα και καταλληλότητα των
κειμενικών αυτών ειδών είτε επειδή τείνουν να υποκύπτουν στην έμμεση πίεση των προσδοκιών που προαναφέρθηκαν είτε επειδή και οι ίδιοι ενστερνίζονται την άποψη αυτή, είναι η
εφαρμογή ενός κρυφού αναλυτικού προγράμματος, που πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση
με το επίσημο Α.Π. και ∆.Ε.Π.Π.Σ. Τα τελευταία ορίζουν ότι οι μαθητές/τριες πρέπει να εξοικειώνονται με όλα τα κειμενικά είδη, ώστε με εργαλείο τη σφαιρική γλωσσική ανάπτυξη να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης και αξιοποίησης
της πληροφορίας για οποιοδήποτε θέμα, η καλλιέργεια της ικανότητας κριτικής ερμηνείας και
ατομικών επιλογών σύμφωνα με τις προσωπικές αξίες και ανάγκες, αλλά και της ικανότητας
έκφρασης των σκέψεων και των απόψεων, με την ανάπτυξη πνευματικών, κοινωνικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιταγές
του Α.Π και του ∆.Ε.Π.Π.Σ καταστρατηγούνται στην πράξη και προωθείται η επεξεργασία
κάποιων κειμενικών ειδών, με αποτέλεσμα οι μαθητές/τριες να εξειδικεύονται σε αυτά και να
αποκτούν την ψευδαίσθηση της πλήρους γλωσσικής ικανότητας, ψευδαίσθηση που καταρρίπτεται άμα την αποφοίτησή τους από τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς βρίσκονται
απροετοίμαστοι μπροστά τόσο στις γλωσσικές απαιτήσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(για όσους συνεχίσουν τις σπουδές τους) όσο και στις προσδοκίες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας, στην οποία καλούνται να ζήσουν και να δημιουργήσουν. Η αντιμετώπιση
του προβλήματος αυτού έγκειται στη μάθηση επεξεργασίας και παραγωγής όσο το δυνατόν
περισσότερων κειμενικών ειδών, ώστε ο αυριανός πολίτης να θωρακιστεί απέναντι στους
πνευματικούς αλλά και πρακτικούς κινδύνους που απειλούν την υπόστασή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Προς την ίδια κατεύθυνση λοιπόν κινείται και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) το πεδίο
της οποίας ενδείκνυται για την εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας. Ειδικότερα, η Π.Ε ορίζει
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Τουριστικές ∆ιαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού

111

ως πεδίο της το φυσικό αλλά και το ανθρώπινο περιβάλλον, προσεγγίζοντάς το διεπιστημονικά και διαθεματικά και επιτρέποντας έτσι την πλήρη ανάπτυξη γλωσσικού γραμματισμού.
Όχι μόνο λοιπόν η αφήγηση (narrative) και η έκθεση ιδεών (exposition) μπορούν να διδαχτούν
μέσα από την Π.Ε με κατάλληλες δραστηριότητες αλλά και άλλα κειμενικά είδη, όπως η διήγηση (recount), η αναφορά/ παρουσίαση πληροφοριών (information report), η διαπραγμάτευση
ενός θέματος (discussion), η διαδικασία (procedure) και η παρουσίαση ειδήσεων (news story),
για να αναφερθούν βασικά μόνο κειμενικά είδη που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην
Π.Ε. Γίνεται βέβαια κατανοητό ότι τα είδη αυτά εξυπηρετούν διαφορετικούς κοινωνικούς
σκοπούς, βρίσκονται σε διαφορετικά συγκείμενα και έχουν διαφορετική δομή, στοιχεία που
πρώτα πρέπει να παρουσιαστούν στους μαθητές, να αποσαφηνιστούν, να τύχουν επεξεργασίας και έπειτα να ακολουθήσει η παραγωγή αντίστοιχων ειδών με την καθοδήγηση αρχικά
του εκπαιδευτικού και μετά με μεγαλύτερη ελευθερία εκ μέρους των μαθητών. Η φιλοσοφία,
η μεθοδολογία και η στοχοθεσία λοιπόν της Π.Ε μπορούν να προσφέρουν το πεδίο γραμματισμού, ιδωμένου από τη γενική πλευρά του και όχι κατακερματισμένου, όπως επιτάσσει η
συνήθης πρακτική της εποχής.
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Παρακάτω δίνεται ένα απόσπασμα από εκφώνηση ειδήσεων
1. Να το διαβάσετε και να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τα βασικά του σημεία. Να τα σημειώσετε με μορφή πλαγιότιτλων δίπλα στο κάθε ένα που εντοπίζετε.

Η Μεσόγειος γίνεται Τροπικός!
Τροπικά είδη που εισβάλλουν μέσω της ∆ιώρυγας του Σουέζ εξαπλώνονται στην
ανατολική Μεσόγειο λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, ακόμα και σε μεγάλα
βάθη, επισήμαναν ειδικοί σε συνέδριο για την Μεσόγειο που πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Η θερμοκρασία των υδάτων στη Μεσόγειο αυξήθηκε κατά έναν βαθμό Κελσίου την περασμένη δεκαετία, τονίστηκε στο 38ο συνέδριο της ∆ιεθνούς Επιτροπής
για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM). Το φαινόμενο είναι γνωστό από
τη δεκαετία του 1970, ωστόσο φαίνεται να εντείνεται και πλέον απειλεί τα τοπικά είδη.
Σύμφωνα με την Μπέλα Γκαλίλ του ισραηλινού Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, τα
τροπικά ψάρια και φύκια που εισέβαλαν από το Σουέζ αποτελούν σήμερα το 80% των
550 ξένων ειδών που εντοπίζονται στη λεκάνη της Μεσογείου. Παραδείγματα ξένων
οργανισμών είναι το δίθυρο μαλάκιο Brachidontes pharaonis στις ακτές τις ανατολικής
Μεσογείου και η μέδουσα Rhopilema nomadica που έχει φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο.
Μετρήσεις της CIESM στην περιοχή του Γιβραλτάρ αποκάλυψαν πως στα μεγάλα βάθη η
θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,3 βαθμούς από το 1985 ως το 2000, μικρή αύξηση με μεγάλες όμως επιπτώσεις για τους οργανισμούς που ζουν σε αυτά τα βάθη και δεν έχουν
συνηθίσει στις εποχικές αλλαγές. Τέλος, η άνοδος της επιφάνειας της θάλασσας, που
οφείλεται στο λιώσιμο των πάγων, παρατηρείται πλέον και στη Μεσόγειο. «Στη διάρκεια
της δεκαετίας του '60 ήταν στη μόδα τα κτίρια κυριολεκτικά να χτίζονται πάνω στο νερό.
Σε πολλές περιοχές τα κτίρια αυτά έχουν ήδη παρασυρθεί ή καταστραφεί. Η άνοδος της
θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό σημαίνει πως η θάλασσα θα προχωρήσει μερικές δεκάδες μέτρα ακόμα», εξηγεί ο καθηγητής Μπούχτα Ελ Μούμνι από το πανεπιστήμιο της
Ταγγέρης στο Μαρόκο.
Φανταστείτε ότι είστε οι ίδιοι δημοσιογράφοι.
2. Να γράψετε μια είδηση ακολουθώντας τον παραπάνω τρόπο, για να ανακοινώσετε την
ύπαρξη διεθνούς ορειβατικού μονοπατιού στη Μακρινίτσα.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1. Να την επεξεργαστείτε, ώστε να βρείτε τα δομικά της μέρη.
Να τα σημειώσετε στο περιθώριο.

Ακολουθεί μια διαφήμιση
2. ∆ημιουργήστε στον παρακάτω χώρο τη δική σας διαφήμιση
για τη διαδρομή που ακολουθήσατε κατά τη διάρκεια του
προγράμματος του οικοτουρισμού.

Τώρα εσείς είστε οι διαφημιστές.
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Μπροστά σας υπάρχει ένα λεξικό
1. Να βρείτε την ετυμολογία και τη σημασία των λέξεων που δίνονται παρακάτω

ετυμολογία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

σημασία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

ετυμολογία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

σημασία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

ετυμολογία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

σημασία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

ετυμολογία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

σημασία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

ετυμολογία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

σημασία

................................................................................
................................................................................
................................................................................

Τουρισμός

Ορειβασία

Αναρρίχηση

Ποδηλασία

Παρατήρηση
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Τα πάντα ρει...
Είμαι το ρέμα του Σαρακηνού, αλλά
δε μοιάζω με ρέμα. Τι νομίζετε ότι είναι
αυτό που μου χαλάει την όψη;
.............................................................
.............................................................
............................................................
............................................................

Επίσης νιώθω μεγάλη μοναξιά, επειδή
εξαιτίας των ...................... δεν
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Στεναχωριέμαι πολύ, γιατί, αν βρέξει,
μπορεί, χωρίς τη θέληση μου, να
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Πώς μπορείτε να με βοηθήσετε, ώστε
να γίνω καλά και να κάνουμε παρέα
στο μέλλον;
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
} Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται... βότανα δια πάσαν νόσον
} Τουριστικές διαδρομές στη φύση και την παράδοση του Πηλιορείτικου χωριού
} Μια μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου
} Μια μέρα στο Μουσείο του Θεόφιλου
} Νερό - Οι Κρήνες της Μακρινίτσας
} Ανακαλύπτω τα μυστικά του τόπου μου - Βιοποικιλότητα
} Στα χνάρια των Κενταύρων
} Μην απορρίπτεις τα απορρίμματα
} Βιομηχανική κληρονομιά - Κεραμοποιείο Τσαλαπάτα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
1. Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης, βιολόγος, Υπεύθυνος του Κέντρου
2. Μακέλη Γραμματή, δασκάλα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Κέντρου
3. Βίγκλας Παναγιώτης, καθηγητής πληροφορικής, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
4. Γκράσσος Γεώργιος, καθηγητής αγγλικών, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
5. Γούλα Μαρία, δασκάλα, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
6. Παρδαλίδης Θεολόγος, βιολόγος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
7. Παπαϊωάννου Άγγελος, γεωπόνος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
8. Τσαβέ Πηνελόπη, φιλόλογος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου
9. Τσιμπλούλης Γεράσιμος, δάσκαλος, μέλος της Π.Ο. του Κέντρου

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Κ.Π.Ε.
τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκαν και οι:
1. Καπλάνης Ξενοφών, φυσικός
2. Καραδήμας Κωνσταντίνος, δάσκαλος
3. Οικονομίδης Δημήτρης, φυσιογνώστης
4. Παπαδοπούλου Σοφία, φιλόλογος

Γραμματειακή υποστήριξη: Χρυσοχού Έλενα, υπάλληλος Κοινότητας Μακρινίτσας
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