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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
Πε τθ νζα του ονομαςία και το νζο του ρόλο, που επζκτειναν τθ γεωγραωικι ακτίνα  δράςθσ 
και τθ ςτοχοκεςία του, το Ξζντρο μασ, πλζον ωσ ΞΥΕ Ξιςςάβου-Ελαςςόνασ, ολοκλθρϊνει 
ωζτοσ τον τρίτο χρόνο επιτυχοφσ λειτουργίασ του. Εκτόσ από το εκπαιδευτικό του ζργο, που 
αυτά τα χρόνια ςιμανε τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ άνω των 5.000 μακθτϊν και 500 
ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν τουσ, το ΞΥΕ ζχει ςτουσ ςτόχουσ, αλλά και ςτισ υποχρεϊςεισ του, τθν 
παροχι επιμόρωωςθσ ςε εκπαιδευτικοφσ και ενθλίκουσ με τθ διοργάνωςθ ςχετικϊν 
ςεμιναρίων και δράςεων διά βίου μάκθςθσ. Υζρυςι κυκλοωόρθςε ςε ζντυπθ μορωι ο τόμοσ 
Το φυςικό περιβάλλον του Ολφμπου & Όλυμποσ, αειφόροσ ανάπτυξθ, Ελαςςόνα 2011, με 
πρακτικά ςεμιναρίων τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. Ψθν πρακτικι αυτι ςυνεχίηουμε, λοιπόν, και 
ωζτοσ και με πολφ μεγάλθ χαρά προβαίνουμε ςτθν θλεκτρονικι, αυτιν τθ ωορά, ζκδοςθ ενόσ 
μεγάλου αρικμοφ ειςθγιςεων από τισ επιμορωωτικζσ δράςεισ που ζχουμε υλοποιιςει κατά 
τθν τρζχουςα χρονικά. Επιδίωξι μασ είναι, όπωσ πάντοτε, θ διάχυςθ των περιεχομζνων των 
δράςεϊν μασ και ςυγκεκριμζνα θ διάδοςθ των γνϊςεων που παρουςιάςτθκαν, των ιδεϊν και 
των προτάςεων που κατατζκθκαν, των προβλθματιςμϊν που αναπτφχκθκαν. Ξαι ο τόμοσ 
αυτόσ απευκφνεται ς’ ζνα πολφ πλατφ κοινό, για τθν ακρίβεια ςε όλα τα μζλθ τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, για τα οποία θ ευαιςκθτοποίθςθ και ςτθ ςυνζχεια θ ουςιαςτικότερθ ενθμζρωςθ 
ςε κζματα ωυςικοφ, κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ διαχείριςισ τουσ με 
γνϊμονα τθν αειωορία αποτελοφν αναγκαίεσ προχποκζςεισ για οικονομία και κοινωνία 
ανκεκτικζσ και ιςχυρζσ ςτο χρόνο. Κα κζλαμε και από τθ κζςθ αυτι να ευχαριςτιςουμε 
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα ςεμινάρια, τουσ υποςτθρικτζσ των δράςεων, τισ εκπαιδευτικζσ 
αρχζσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ και τουσ ωίλουσ του ΞΥΕ, προςβλζποντασ ςτθ 
ςυνζχιςθ τθσ δράςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ μασ. 

 
 

Θ Υαιδαγωγικι Σμάδα του ΞΥΕ Ξιςςάβου-Ελαςςόνασ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

5 

 

ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ ΣΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΘΕΑΛΙΑ 

 

Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά το Ξζντρο Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Ξιςςάβου-Ελαςςόνασ 

κζτει ςε κυκλοωορία τόμο με τα πρακτικά των ςεμιναρίων τα οποία υλοποίθςε ςτο πλαίςιο 

τθσ δράςθσ του για τθ διά βίου μάκθςθ. Πε τθ διοργάνωςθ των ςεμιναρίων αυτϊν, που 

απευκφνονται ςε ομάδεσ ενθλίκων, το ΞΥΕ Ξιςςάβου-Ελαςςόνασ ανταποκρίνεται με επιτυχία 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ πολιτείασ και τθσ εποχισ για εκπαίδευςθ και επιμόρωωςθ όχι μόνον  τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ επάνω ςε κάκε είδουσ 

περιβαλλοντικά κζματα. Χιμερα, περιςςότερο από ποτζ, θ ανάγκθ για ευαιςκθτοποίθςθ και 

προβλθματιςμό για το περιβάλλον προβάλλει ιδιαίτερα ζντονθ και οι δράςεισ του ΞΥΕ 

κινοφνται επιτυχϊσ προσ τθν κάλυψθ τθσ ανάγκθσ αυτισ, ενϊ με τθ δθμοςίευςθ των 

πρακτικϊν γίνεται δυνατι θ αποτελεςματικι διάχυςθ γνϊςεων και απόψεων. Χαιρετίηω, 

λοιπόν, με πολφ μεγάλθ ικανοποίθςθ και τθ ωετινι ζκδοςθ των πρκατικϊν και ςυγχαίρω 

κερμά τθν Υαιδαγωγικι Σμάδα του ΞΥΕ για τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

 

 

ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΑ ΥΦΑΡΨΗΣΩ-ΞΑΡΛΣΩΦΑ  
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Γηαηξνθή θαη εθπαίδεπζε – Γηαηξνθηθόο γξακκαηηζκόο ζην ειιεληθό 

ζρνιείν, Οηθνλόκνπ Κώζηαο, θηιόινγνο, & Γθαλάηζηνο Αλδξέαο, 

θαζεγεηήο αγγιηθώλ, Παηδαγωγηθή Οκάδα ΚΠΔ Κηζζάβνπ-Διαζζόλαο 

 

Περίλθψθ 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ γνϊςθ και θ παιδεία που προςφζρει το ςφγχρονο 

ελλθνικό ςχολείο ςτα παιδιά ςχετικά με τθ διατροφι. Για το ςκοπό αυτό εξετάηεται το 

περιεχόμενο και ο τρόποσ προςζγγιςθσ του κζματοσ ςτο Πρόγραμμα Σπουδϊν και ςτα 

διδακτικά βιβλία, δθλαδι το «τι» και το «πϊσ» τθσ διατροφισ ςτα γνωςτικά αντικείμενα και 

ςτισ ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, ενϊ γίνεται αναφορά και ςτθ ςίτιςθ των μακθτϊν 

μζςα ςτο ςχολείο. Από τθ κεϊρθςθ αυτι ςυνάγεται ότι το ελλθνικό ςχολείο τα τελευταία 

χρόνια λειτουργεί ςτθ λογικι τθσ παροχισ ενόσ διατροφικοφ γραμματιςμοφ, επιλογι που 

αξιολογείται κετικά. 

Δηζαγωγή: Ζ δηαηξνθή πεδίν θνηλωληθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Ππορεί και πρζπει θ είςοδοσ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό, ό,τι δθλαδι 

ονομάηουμε διατροωι, να προςωερκεί ωσ γνωςτικό αντικείμενο ςτουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο 

και αν ναι, γιατί, με ποιο τρόπο και με ποια επικυμθτά αποτελζςματα; Υριν απαντιςουμε 

ςτθν ερϊτθςθ αυτι, πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ διατροωι αποτελεί ςιμερα διακριτό 

πεδίο επιςτθμονικισ και διεπιςτθμονικισ εναςχόλθςθσ, το οποίο περιλαμβάνει διάωορουσ 

επιμζρουσ κλάδουσ (διατροωολογία, χθμεία τροωίμων, διαιτολογία, παραγωγι και 

κατανάλωςθ κλπ.) και αντίςτοιχεσ επαγγελματικζσ ειδικότθτεσ και καλλιεργείται ςε 

πανεπιςτιμια, ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα. Χτο πεδίο αυτό ςυναντϊνται και 

αλλθλεπιδροφν διάωορεσ ωυςικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ (βιολογία, χθμεία, ιατρικι, 

ψυχολογία, οικονομικζσ επιςτιμεσ, κοινωνιολογία). Αυτό αποδεικνφει ότι θ διατροωι, που 

δεν είναι μόνο είςοδοσ και επίδραςθ κρεπτικϊν ουςιϊν ςτον οργανιςμό, αλλά επίςθσ 

κοινωνικι παραγωγι και κατανάλωςθ προϊόντων και πολλζσ άλλεσ διαδικαςίεσ, ςυνιςτά 

πολυςφνκετο ωαινόμενο τθσ βιολογικισ και κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Γι’ αυτό και ςε 

κρατικό επίπεδο θ διατροωι απαςχολεί ζντονα τθ διεκνι κοινωνία: θ ΕΕ π.χ., ςτο πλαίςιο τθσ 

δράςθσ τθσ ζχει προχωριςει, μεταξφ άλλων, και ςτθ ςφνταξθ λευκισ βίβλου με ςτρατθγικι 

για τθ διατροωι.1 Ανάλογα και ςτθν Ελλάδα, θ διατροωι είναι αντικείμενο δράςθσ κρατικϊν 

υπθρεςιϊν2 και μθ κρατικϊν οργανϊςεων3, ενϊ ζχει εξελιχκεί ςε τομζα ζντονου απλοφ, 

κακθμερινοφ και μθ εξειδικευμζνου ενδιαωζροντοσ: όλο και περιςςότεροι Ζλλθνεσ, όπωσ 

ςυμβαίνει και ςε πολλζσ άλλεσ περιοχζσ του κόςμου, νοιάηονται και αςχολοφνται 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_el.htm 

2
 Υ.χ.: Γενικι Γραμματεία Ξαταναλωτι του Ωπουργείου Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςωάλιςθσ 

(http://www.efpolis.gr/), Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου τροωίμων του Ωπουργείου Ωγείασ και Ξοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ (http://www.efet.gr/) κ.α. 

3
 Υ.χ. Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Διατροωισ (http://www.eid.org.gr/), Λνςτιτοφτο Διατροωικϊν Πελετϊν και 

Ερευνϊν (http://www.insr.gr/index-2.html) κ.ά., κακϊσ και πολλοί ωορείσ για τθν υγεία, όπωσ π.χ. θ 

αντικαρκινικι οργάνωςθ Μείνε δυνατόσ (www.bestrong.org.gr). 

http://www.efet.gr/
http://www.eid.org.gr/
http://www.insr.gr/index-2.html
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ςυςτθματικά με το κζμα, προβλθματίηονται για τθν υγεία τουσ και τθν κατάςταςθ του 

ςϊματόσ τουσ, ακολουκοφν διατροωικζσ τάςεισ και κινιματα (π.χ. χορτοωαγία, βιολογικά 

προϊόντα, ελλθνικά προϊόντα), ενδιαωζρονται για διατροωικά προβλιματα, ςκάνδαλα κλπ., 

διερωτϊνται τι τρϊνε, αν και πόςο υγιζσ είναι αυτό, ποια θ ςφςταςθ και θ προζλευςι του, τι 

περιζχει και πϊσ επιδρά, πϊσ ο οργανιςμόσ επεξεργάηεται τθν τροωι, απευκφνονται ςε 

ειδικοφσ κ.ο.κ. Υολφ περιςςότερο από άλλεσ εποχζσ ςιμερα είμαςτε ςε κζςθ να μακαίνουμε 

και να γνωρίηουμε διάωορα πράγματα για τθ διατροωι χάρθ ςτθν πλθκϊρα των ειδιςεων, 

των αναωορϊν, των άρκρων και των ερευνϊν ςτον ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο, των 

εκδόςεων, των περιοδικϊν, των περιςςότερο ι λιγότερο επιςτθμονικϊν και εκλαϊκευμζνων 

δθμοςιεφςεων, των τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, των θλεκτρονικϊν πυλϊν, των ενθμερωτικϊν 

δράςεων των δθμόςιων και ιδιωτικϊν ωορζων, παρόλο που πολλζσ από τισ πλθροωορίεσ 

αυτζσ διοχετεφονται ωσ ενθμζρωςθ ςτθ μαγειρικι. Σριςμζνεσ ζρευνεσ, βζβαια, δείχνουν ότι 

οι Ζλλθνεσ αγνοοφν αρκετά ςθμαντικά πράγματα για τθ διατροωι και τισ ςυναρτιςεισ τθσ με 

τθν υγεία, αωοφ κζτουν τθ δεφτερθ ςε κίνδυνο με εςωαλμζνεσ επιλογζσ, με τθν οικονομία και 

τθν κοινωνία, αωοφ ςυχνά λειτουργοφν ωσ απερίςκεπτοι καταναλωτζσ, και με το περιβάλλον, 

αωοφ δεν αναλογίηονται τισ βλάβεσ που αυτό υωίςταται.4 Θ διαπίςτωςθ αυτι αωορά και ςτθ 

ςχζςθ παιδιϊν και διατροωισ: πολλά παιδιά ςτθν Ελλάδα γίνονται κφματα κακϊν 

διατροωικϊν επιλογϊν είτε ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ, που ουςιαςτικά το διαπαιδαγωγεί 

διατροωικά, είτε, εκτόσ οικογζνειασ, για ψυχοκοινωνικοφσ λόγουσ, δθλαδι υπό τθν επίδραςθ 

των ςυνομθλίκων και τθσ διαωιμιςθσ, και ζχουν ζτςι ιδιαίτερθ ανάγκθ από ςωςτι διατροωι. 

Ενϊ μζχρι τϊρα ακοφγαμε για τθν παχυςαρκία ι τθν κακι ςίτιςθ των παιδιϊν εξαιτίασ του 

ςτρεσ των εξετάςεων, πρόςωατα, μετά το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, που πλιττει τθν 

ελλθνικι οικογζνεια και ςε αυτόν τον τομζα, ακοφμε από τα ΠΠΕ ακόμθ και για παιδιά που 

λιποκυμοφν ςτο ςχολείο από αςιτία. Χε κάκε περίπτωςθ αναγνωρίηουμε ότι όλοι οι άνκρωποι 

ζχουν χρεία απόκτθςθσ ςτοιχειωδϊν γνϊςεων επάνω ςτο ευρφ κζμα τθσ διατροωισ ωσ 

ενιαίου αντικειμζνου, κακϊσ και εξοικείωςθσ με βαςικοφσ όρουσ, ζννοιεσ, αρικμοφσ, 

ωαινόμενα και διάωορεσ άλλεσ ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ πτυχζσ του. Πόνο θ 

οικειοποίθςθ τζτοιων γνϊςεων οδθγεί ςτο ηθτοφμενο, που είναι μια ςυνειδθτοποιθμζνθ 

διατροωικι ςυμπεριωορά, απαραίτθτθ για λόγουσ βιολογικοφσ, οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ, 

περιβαλλοντικοφσ και πολιτιςτικοφσ: διακυβεφεται θ υγεία, επθρεάηεται θ οικονομία, θ 

κοινωνικι ςυνοχι και θ αειωορία, ενϊ θ γνωςτι ωράςθ “είμαςτε ό,τι τρϊμε” ςθμαίνει ότι θ 

διατροωι είναι και μζροσ τθσ ςυγκρότθςθσ ταυτότθτασ.5 Εξάλλου, για τθν απόκτθςθ γνϊςεων 

προςωζρονται όλεσ οι μορωζσ τθσ διά βίου μάκθςθσ, ενϊ το ςχολείο με τθν ιςχυρι πολυετι 

                                                           
4
 Υ.χ.: http://www.bestrong.org.gr/el/healthylife/healthydiet/dietingreece/ 

5 Υβ. π.χ. τουσ ςτόχουσ του ΛΔΠΕ: θ προϊκθςθ προτφπων υγιεινισ διατροωισ, θ ςυμβολι ςτθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του ωαινομζνου τθσ παχυςαρκίασ, θ προϊκθςθ τθσ διατροωικισ αγωγισ 
μζςω τθσ οργάνωςθσ προγραμμάτων πλθροωόρθςθσ και βιωματικισ εκπαίδευςθσ για τθν 
παραδοςιακι ελλθνικι και μεςογειακι διατροωι, τθν παχυςαρκία και τθ ςωματικι άςκθςθ, θ 
ανάπτυξθ και διάδοςθ βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ υγείασ, τθσ υγιεινοφσ διατροωισ 
και τθσ ωυςικισ άςκθςθσ ςτα παιδιά και ςτουσ νζουσ, θ προϊκθςθ τθσ ζρευνασ ςτο πεδίο τθσ 
διατροωισ ϊςτε να αυξθκοφν οι γνϊςεισ ςχετικά με τουσ κακοριςτικοφσ παράγοντεσ των διατροωικϊν 
επιλογϊν ςε ςχζςθ με τθν υγεία, θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ςυνθγορίασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ 
των ωορζων ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ διατροωικϊν πολιτικϊν ςε εκνικό, Ευρωπαϊκό και διεκνζσ 
επίπεδο, κακϊσ και ωορζων ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ δράςεων για τθν υγεία. 
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εκπαιδευτικι και κοινωνικοποιθτικι δφναμι του διαδραματίηει τον πλζον κακοριςτικό ρόλο. 

Ζτςι, θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ που τζκθκε ςτθν αρχι, αν θ διατροωι μπορεί και πρζπει να 

διεκδικεί κζςθ ςτο ςχολείο, είναι βζβαια καταωατικι: θ διατροωι οωείλει να αποτελεί 

κεματικό-γνωςτικό άξονα ςτο ςχολείο με ςκοπό τθν επίτευξθ βραχυπρόκεςμων (παιδικι και 

εωθβικι θλικία) και μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων (ενθλικίωςθ). Αυτό είναι μια επιταγι 

τθσ επιςτθμονικισ εξζλιξθσ, αλλά και τθσ κοινωνικισ εξζλιξθσ, που θ εωαρμογι τθσ ζχει 

ενςωματωκεί ςιμερα, μαηί με άλλα επίκαιρα, κακθμερινά και κοινωνικά ηθτιματα ςτα 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα.  

Αν επικεντρωκοφμε ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα, παρατθροφμε καταρχιν ότι ςτισ 

γενικζσ αρχζσ που υιοκετεί το ιςχφον ΔΕΥΥΧ-ΑΥΧ (ΦΕΞ 303Β και 304Β/13-03-2003), δθλαδι το 

επίςθμο Υρόγραμμα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (ςτο εξισ: ΥΧ), τονίηεται 

μεταξφ άλλων ότι οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και οι ςτάςεισ του ατόμου, οι οποίεσ ςχετίηονται με 

τθ διατιρθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ φυςικισ και ψυχικισ του υγείασ, πρζπει να αποτελοφν 

βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ παιδείασ κάκε μακθτι, ϊςτε αργότερα ωσ ενιλικασ, να είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα τόςο τθσ δικισ ηωισ όςο και αυτισ του κοινωνικοφ ςυνόλου ςτο 

οποίο εντάςςεται. Χφμωωνα, επομζνωσ, με αυτι τθ βαςικι αρχι του ΥΧ, το οποίο ρθτά 

επιδιϊκει τθ ςφνδεςθ παιδείασ και ςχολείου με τθ ςφγχρονθ κοινωνία και τθν εξζλιξι τθσ, θ 

εναςχόλθςθ ςτο πλαίςιο του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθ διατροωι είναι 

προδιαγεγραμμζνθ ι, τουλάχιςτον, επικυμθτι. Εξάλλου, τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςιμερα 

τθροφν διαωορετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ γνϊςθ, αωοφ αποςκοποφν όχι ςτθ γνϊςθ για τθ 

γνϊςθ, αλλά ςτθ γνϊςθ που ζχει αξία για τθν πραγματικι ηωι, κάτι που προχποκζτει 

ςυγκεκριμζνο τρόπο διδαςκαλίασ, ςυγκεκριμζνα αυτόν ςτον οποίον το μανκάνον υποκείμενο 

δρα. Σμοίωσ και το ελλθνικό ΥΧ διζπεται από τισ αρχζσ τθσ διακεματικότθτασ και τθσ 

μακθτοκεντρικότθτασ (αυτενζργεια, κριτικι ανάπτυξθ, ςυμμετοχικότθτα) και υποςτθρίηει ςε 

όλθ τθν ζκταςθ αυτόν τον τρόπο διδαςκαλίασ των γνϊςεων. Γι’ αυτοφ του είδουσ τθ βακιά, 

ουςιαςτικι, κριτικι κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςιμερα ςτισ 

παιδαγωγικζσ επιςτιμεσ οι ζννοιεσ γραμματιςμόσ και του πολυγραμματιςμόσ.6 Θ ζννοια 

διατροωικόσ γραμματιςμόσ, που αναωζρεται ςτον υπότιτλο τθσ εργαςίασ, δεν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί, όςο γνωρίηουμε ζωσ τϊρα ςε ελλθνικά εκπαιδευτικά, επιςτθμονικά και 

παιδαγωγικά κείμενα και πικανϊσ χρθςιμοποιείται ςτθν εργαςία αυτι για πρϊτθ ωορά. 

Δθλϊνει εδϊ όχι μόνο τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ, που οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του 

ςχολείου μποροφν να αποκτιςουν, αλλά και τθ δυνατότθτα κριτικοφ αναςτοχαςμοφ γφρω 

από αυτζσ και τθν εμπζδωςθ τθσ πρόκεςθσ για εωαρμογι τουσ, δθλαδι δεξιότθτεσ και 

ςτάςεισ περί διατροωισ, που αναμζνουμε να αποκτιςουν ςτο ςχολείο οι αυριανοί πολίτεσ.7 

Υϊσ, λοιπόν, και τι διδάςκει το ελλθνικό ςχολείο ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ωσ προσ το 

                                                           
6 Mike Baynham, Πρακτικζσ γραμματιςμοφ, Ακινα, Πεταίχμιο 2002. 

7
 Χχετικι αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο οδθγεί ςτθν εφρεςθ του τίτλου The Nutrition Literacy Toolkit, που 

ανικει ςε ζνα λογιςμικό. Δεν πρόκειται βζβαια για τθν ζννοια του διατροωικοφ γραμματιςμοφ,απλϊσ 

το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό που ζχει καταςκευαςτεί από το Ωπουργείο Υαιδείασ του Ξολοράντο (ΘΥΑ), 

αποςκοπεί ςτθ διδαςκαλία δεξιοτιτων γλϊςςασ και μακθματικϊν με κεματικό υπόβακρο τθν υγιεινι 

διατροωι (http://www.cde.state.co.us/nltk/default.asp). 
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κζμα διατροωι κι αν θ διδαςκαλία αυτι ιςοδυναμεί με γραμματιςμό, δεν περιορίηεται 

δθλαδι ςε λίγεσ και επιωανειακζσ γνϊςεισ, αλλά προχωρεί βακφτερα και επιχειρεί να 

προετοιμάςει ενεργοποιθμζνουσ διατροωικά πολίτεσ, είναι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ 

αυτισ. Ωσ παράγοντεσ που κακορίηουν το τι και το πϊσ τθσ εκπαίδευςθσ, το ΥΧ και το 

αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό του ςχολείου είναι οι πθγζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αναςφνκεςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ του διατροωικοφ γραμματιςμοφ, τθν οποία μπορεί, 

τουλάχιςτον κεωρθτικά και ιδεοτυπικά, να προςωζρει το ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο.  

Γηαηξνθηθόο γξακκαηηζκόο κέζα από ηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ 

Χθμαντικό χαρακτθριςτικό των παιδιϊν του Δθμοτικοφ είναι ότι προςζρχονται ςτο ςχολείο 

ωζρνοντασ από τθν οικογζνεια ςυνικειεσ και προχπάρχουςεσ γνϊςεισ, που ςυναντϊνται και 

διαπλζκονται με τισ γνϊςεισ που αποκτοφν ςτο ςχολείο. Αν ξεκινιςουμε από τθ Ρεοελλθνικι 

Γλϊςςα, που διεκδικεί κεντρικό ρόλο ςτο πρόγραμμα του Δθμοτικοφ, κα δοφμε ότι το ΥΧ 

ορίηει για τθ διδαςκαλία τθσ ανάγνωςθσ ςτθ Γ και Δ δθμοτικοφ τθν επεξεργαςία ςυνταγϊν (ωσ 

επεξθγθματικοφ-κατευκυντικοφ κειμζνου) από διάωορεσ περιοχζσ, κακϊσ και τθν 

πραγματοποίθςθ αναωορϊν ςε γιορτζσ, ζκιμα, νθςτείεσ, υγιεινι διατροωι, μεςογειακι 

διατροωι κτλ. Θ δραςτθριότθτα αυτι ορίηεται ωσ διακεματικι και επεκτείνεται ςε διάωορα 

αντικείμενα: Φυςικά, Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ, Ξοινωνικι και Υολιτικι Αγωγι, Κρθςκευτικά, 

Λςτορία, Γεωγραωία, Αγωγι Ωγείασ, Αγωγι Ξαταναλωτι. Εξάλλου, ςτο βιβλίο τθσ Γ δθμοτικοφ 

περιλαμβάνεται ενότθτα με τον τίτλο Του κόςμου το ψωμί, όπου οι μακθτζσ ζρχονται 

μεκοδικά ςε επαωι με τισ ζννοιεσ τθσ διατροωικισ πυραμίδασ, τθσ επικίνδυνθσ και υγιεινισ 

διατροωισ και τθσ ποιότθτασ των προϊόντων του ςχολικοφ κυλικείου. Χτθν επόμενθ τάξθ, ςτθν 

ενότθτα με τον τίτλο Ελιά, γίνεται αναλυτικά λόγοσ για τον καρπό αυτό και τθν αξία του και 

παρζχονται και ςυνταγζσ με ελαιόλαδο. Χτθν ΧΨ τάξθ υπάρχει ολόκλθρθ ενότθτα με τίτλο 

Διατροφι, που προςωζρει ςτουσ μακθτζσ ιςτορικά και κεωρθτικά ςτοιχεία για το κζμα και 

τουσ ειςάγει και ςτθν ζννοια τθσ διαωιμιςθσ.  

Ενϊ ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ θ διατροωι προςωζρει τθ κεματικι βάςθ για τθ γλωςςικι 

διδαςκαλία, ενδελεχι κάλυψθ του κζματοσ τθσ διατροωισ κακεαυτιν, ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, εξαςωαλίηει το ΥΧ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Ειδικά το ΥΧ για τθ 

Πελζτθ του περιβάλλοντοσ ςτισ 4 πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ, που αποτελεί ςυνδυαςτικι 

διδαςκαλία φλθσ από τισ ωυςικζσ και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, κζτει ευρεία, πολυκεματικι, 

επίκαιρθ και ρεαλιςτικι ςτοχοκεςία. Χυγκεκριμζνα για τθν Α τάξθ:  

Χτόχοι     κεματικζσ ενότθτεσ   ενδεικτικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

Ρα διακρίνουν βαςικζσ ανάγκεσ 

που ζχουν οι άνκρωποι για 

ζνδυςθ, τροωι, ςτζγθ, κ.λπ.  

Ρα αναωζρουν ςυνικειεσ που 

ςυμβάλλουν ςτθν ικανοποίθςθ 

οριςμζνων αναγκϊν τουσ 

(ωαγθτό, φπνοσ, ζνδυςθ 

Σι ανάγκεσ του ανκρϊπου  

Σι βαςικζσ ανάγκεσ του 

ανκρϊπου  

Σι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του 

ανκρϊπου  

(Ψρόποι ικανοποίθςθσ των 

Αςκοφνται ςτθν 

αυτοεξυπθρζτθςθ (βάηουν και 

βγάηουν το πανωωόρι τουσ, 

δζνουν τα κορδόνια των 

παπουτςιϊν τουσ, κ.λπ.) και 

αναπαριςτοφν αιςκθτικά τισ 

κινιςεισ (Αιςκθτικι Αγωγι, 

Φυςικι Αγωγι, Γλϊςςα).  
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κακαριότθτα, ψυχαγωγία).  

Ρα αναγνωρίςουν ότι οι 

βαςικζσ ανάγκεσ είναι ίδιεσ για 

όλα τα παιδιά του κόςμου και 

επιπλζον ότι υπάρχουν παιδιά 

ςτον κόςμο που δεν ζχουν τθ 

δυνατότθτα να καλφψουν τισ 

βαςικζσ (π.χ. διατροωικζσ) τουσ 

ανάγκεσ.  

αναγκϊν του ανκρϊπου, Αγωγι 

υγείασ)  

(3 ϊρεσ)  

Ψρϊνε όλοι μαηί το πρωινό τουσ 

ςτθν τάξθ και ςυηθτοφν για τισ 

βαςικζσ τουσ ανάγκεσ και τισ 

διατροωικζσ τουσ ςυνικειεσ.  

Υαίηουν ςε κεατρικό παιχνίδι 

με κζμα τουσ κανόνεσ που 

αωοροφν τθν υγεία και τθν 

κακαριότθτα.  

Χυγκεντρϊνουν εικόνεσ, 

ωωτογραωίεσ, αποκόμματα 

εντφπων κ.λπ. που δείχνουν 

παιδιά τα οποία ςτεροφνται των 

βαςικϊν αγακϊν.  

Χυηθτοφν, με αωορμι κάποιεσ 

εικόνεσ για διεκνείσ 

οργανιςμοφσ (UNICEF, ACTION 

AID) που ζχουν αναλάβει τθ 

βοικεια των παιδιϊν αυτϊν 

κακϊσ και για τισ δυνατότθτεσ 

που ζχουν τα ίδια τα παιδιά να 

παράςχουν τθ δικι τουσ 

βοικεια.  

και ςτθ ςυνζχεια για τθ Γ Ψάξθ: 

Ρα αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία 

τθσ τροωισ για τθν επιβίωςθ 

του ανκρϊπου.  

Ρα γνωρίςουν βαςικζσ 

«αποκικεσ» ενζργειασ.  

Ρα κατανοιςουν, ότι θ 

αποκθκευμζνθ ενζργεια 

μετατρζπεται ςε άλλθ μορωι, 

όταν ςυμβοφν μεταβολζσ ςτθν 

φλθ μζςα ςτθν οποία 

περικλείεται (τα καφςιμα 

καίγονται, θ τροωι διαςπάται 

κ.λπ.).  

Ρα εντοπίςουν και να 

περιγράψουν τθν 

αλλθλεπίδραςθ των 

Ψροωι και άλλεσ αποκικεσ 

ενζργειασ  

Ψροωι και ενζργεια  

«Αποκικεσ» ενζργειασ  

(Πετατροπι ενζργειασ, ιπιεσ 

μορωζσ ενζργειασ  

(2 ϊρεσ)  

Χυγκεντρϊνουν ςτθν τάξθ και 

ταξινομοφν ζντυπο υλικό με 

τροωζσ που τρϊει ο άνκρωποσ. 

Χυηθτοφν, μζςα από 

παραδείγματα, για τισ βαςικζσ 

«αποκικεσ» ενζργειασ: 

τρόωιμα, καφςιμα, μπαταρίεσ 

κ.λπ.  

Διαπιςτϊνουν, μζςα από 

δραςτθριότθτεσ ι 

παραδείγματα, ότι θ 

αποκθκευμζνθ ενζργεια 

μετατρζπεται ςε άλλθ μορωι 

(τα καφςιμα καίγονται, θ τροωι 

διαςπάται κλπ.).  

Ξαταςκευάηουν μια πυραμίδα 

που ξεκινάει από τα ωυτά και 
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οργανιςμϊν ςτθ ωφςθ: ηϊα-

ωυτά, άνκρωποσ-ωυτά ι ηϊα.  

Ρα προςεγγίςουν τθν ζννοια 

τθσ ιπιασ μορωισ ενζργειασ 

μζςα από παραδείγματα και 

δραςτθριότθτεσ που 

ςχετίηονται με αποκικευςθ 

ενζργειασ (π.χ. θλιακόσ 

κερμοςίωωνασ).  

καταλιγει ςτον άνκρωπο ι 

παριςτάνουν με όποιον τρόπο 

επικυμοφν μια τροωικι 

αλυςίδα (ζδαωοσ, ωυτά, ηϊα, 

άνκρωποι) (Αιςκθτικι Αγωγι, 

Πακθματικά)  

Ξαταςκευάηουν απλό κφκλωμα 

με μπαταρία, καλϊδια, 

θλεκτρικό κινθτιρα 

(ανεμιςτθράκι) ι λαμπάκι και 

παρατθροφν ότι θ μπαταρία 

είναι «αποκικθ» ενζργειασ θ 

οποία μεταςχθματίηεται.  

Χυηθτοφν, μζςα από 

παραδείγματα, για τισ ιπιεσ 

μορωζσ ενζργειασ (θλιακι, 

κ.λπ.) και οργανϊνουν 

δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςισ 

τθσ (π.χ. δθμιουργία βιολογικοφ 

λιπάςματοσ ςτο ςχολείο).  

Ψα βιβλία και των τεςςάρων πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ περιλαμβάνουν ενότθτεσ που 

υποςτθρίηουν αυτοφσ και άλλουσ παρεμωερείσ ςτόχουσ: Οι ανάγκεσ του ανκρϊπου, Οι 

ανάγκεσ και τα δικαιϊματά μου, Τα φυτά, Τροφι και ενζργεια, Τι χρειαηόμαςτε για να ηοφμε, 

Επαγγζλματα και προϊόντα ςτον τόπο μασ, Γνωρίηουμε και προςζχουμε το ςϊμα μασ. Τπωσ 

ςτα περιςςότερα από τα διδακτικά πακζτα, που είναι ςε χριςθ και ςυντάχκθκαν για το 

ιςχφον ΥΧ με βάςθ τισ ςφγχρονεσ αρχζσ τθσ διδακτικισ, πρόκειται και εδϊ για κεωάλαια 

περιεκτικά και καλογραμμζνα ςυνοδευόμενα από καλοςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, που 

υποςτθρίηουν επιτυχϊσ τθ ςτοχοκεςία του ΥΧ.  

Οιγότερεσ, αλλά εξίςου ςθμαντικζσ αναωορζσ ςτθ διατροωι απαντοφν ακόμθ ςτο μάκθμα τθσ 

Γεωγραωίασ, που αςχολείται με τθν Ελλάδα (Ε τάξθ) και με τισ θπείρουσ (ΧΨ), ενϊ και τα ΥΧ 

των ξζνων γλωςςϊν περιλαμβάνουν το κζμα τθσ διατροωισ, θ αξιοποίθςι του οποίου δίνει 

ζτςι τθν ευκαιρία να διευρφνουν οι μακθτζσ τθν οπτικι τουσ βλζποντασ το κεματικό πεδίο 

ζξω από το γλωςςικό και πολιτιςμικό πλαίςιο τθσ Ελλάδασ, μζςα από μια διαπολιτιςμικι 

προοπτικι. Θ παρατιρθςθ αυτι ιςχφει για τθν ξενόγλωςςθ διδαςκαλία ςε όλεσ τισ βακμίδεσ.  

Από τα παραπάνω ςτοιχεία ςυνάγουμε ότι θ διατροωι, κζμα από τθ ωφςθ του πολυδιάςτατο, 

είναι παρόν ςε όλα ςχεδόν τα γνωςτικά αντικείμενα του Δθμοτικοφ ςχολείου, ενϊ από το ίδιο 

το ΥΧ ςυςτινεται να προςεγγίηεται διακεματικά. Χε γενικζσ γραμμζσ κεωροφμε ότι θ κάλυψθ 

του κζματοσ ςτο Δθμοτικό ςχολείο είναι ικανοποιθτικι, ενϊ μπορεί να ςυμπλθρωκεί και από 

τισ εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που τυχόν κα υλοποιθκοφν. Αν και δεν μποροφμε ςε καμιά 

περίπτωςθ να γνωρίηουμε τθ διδακτικι πραγματικότθτα, τι δθλαδι πραγματικά ςυμβαίνει 

μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, κεωροφμε ότι το ΥΧ και το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό 
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προςωζρουν τισ προχποκζςεισ, ϊςτε ο μακθτισ και θ μακιτρια του Δθμοτικοφ να 

αναδιαμορωϊςουν, να διορκϊςουν και να αναπροςανατολίςουν τθν προχπάρχουςα γνϊςθ 

τουσ οικοδομϊντασ μια ςτοιχειϊδθ, αλλά κακόλου επουςιϊδθ, επαωι με τθ διατροωικι 

κεματικι, για να εμβακφνουν, όπωσ προτείνει θ ςπειροειδισ αρχι τθσ μάκθςθσ, ςε αυτι ςτο 

Γυμνάςιο. 

Θ είςοδοσ των μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο είναι ταυτόχρονθ με τθν είςοδό τουσ ςτθν περίοδο τθσ 

εωθβείασ, ςτθν περίοδο δθλαδι τθσ μερικισ αποδζςμευςθσ από τθν οικογζνειά τουσ και τθσ 

αυτονόμθςισ τουσ, οπότε οι ζωθβοι αντιμετωπίηουν με διαωορετικό τρόπο μεταξφ άλλων και 

τθ ςωματικι τουσ ανάπτυξθ. Γι' αυτό θ απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςυγκεκριμζνων 

ςτάςεων γφρω από τθ διατροωι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Θ επαωι με τον κόςμο τθσ 

διατροωισ ςτο Γυμνάςιο πραγματοποιείται ςε δφο κυρίωσ μακιματα. Ψο ζνα είναι θ Σικιακι 

οικονομία, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ζχει οριςτεί πλοφςια, ςωαιρικι και ρεαλιςτικι ςτοχοκεςία. 

Για τθν Α Γυμναςίου: 

Ρα κατανοιςουν τθν εξάρτθςθ 

που ζχει θ ηωι μασ από τθ 

ςωςτι διατροωι.  

Ρα αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςτθν 

αναγνϊριςθ, τθν ομαδοποίθςθ 

των τροωίμων, τθν ενζργεια 

που προςωζρουν τα ςυςτατικά 

των τροωϊν και τισ ςωςτζσ 

επιλογζσ για τθν κακθμερινι 

τουσ διατροωι.  

Ρα μάκουν να ςυνδζουν τθ 

ςωματικι και ψυχικι τουσ 

ανάπτυξθ με τισ διατροωικζσ 

τουσ επιλογζσ και να 

διαμορωϊνουν ζνα δυνατό 

χαρακτιρα.  

 

Διατροφι  

Ψροωι και τρόωιμα.  

Σμάδεσ τροωίμων.  

Σμάδα γάλακτοσ.  

Φροφτα και χορταρικά.  

Δθμθτριακά – ψωμί.  

Ξρζασ – ψάρια – όςπρια.  

Οίπθ – ζλαια.  

Γλυκίςματα, ροωιματα, ποτά. 

Χχεδιαςμόσ γευμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

9 ϊρεσ 

Χυηιτθςθ για τθν αναγκαιότθτα 

τθσ τροωισ για τθ ςωςτι 

πνευματικι και ςωματικι 

ανάπτυξθ (Κρθςκευτικά, 

Βιολογία, Φυςικι Αγωγι, 

Γλϊςςα, Υλθροωορικι, Αρχαία 

Ελλθνικά, Αγωγι Ωγείασ).  

Διαχωριςμόσ των τροωίμων και 

των παραγϊγων τουσ ςε 

ομάδεσ (Βιολογία, Φυςικι 

Αγωγι, Υλθροωορικι, Αγωγι 

Ωγείασ, Αιςκθτικι αγωγι).  

Γίνεται αντιπαράκεςθ ςχετικά 

με τα μειονεκτιματα και 

πλεονεκτιματα των ομάδων 

τροωίμων (Βιολογία).  

Χυλλογι και αξιολόγθςθ 

πλθροωοριϊν για τα διάωορα 

επαγγζλματα που ζχουν ςχζςθ 

με τθν προετοιμαςία, 

παραςκευι και διάκεςθ 

τροωίμων (Υλθροωορικι, 

βιολογία).  

Υαραςκευάηεται και 

παρουςιάηεται ςτθν τάξθ 

πρωινό και δεκατιανό γεφμα.  

και για τθ Β Γυμναςίου: 
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Ρα αποκτιςουν ειδικζσ γνϊςεισ 

για δίαιτεσ και διαιτολόγια, να 

κατανοιςουν τθ ςχζςθ που 

υπάρχει μεταξφ διατροωισ και 

υγείασ.  

Ρα αςκθκοφν ςτο πϊσ μποροφν 

να ωτιάξουν το ατομικό τουσ 

διαιτολόγιο, να ςχεδιάηουν τα 

γεφματα.  

Ρα εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό 

τουσ. Ρα μάκουν να 

παρατθροφν, να ερευνοφν, να 

ςυνεργάηονται και να 

μεταωζρουν χριςιμεσ γνϊςεισ 

ςτθν οικογζνειά τουσ. Ρα 

αποκτιςουν ςωςτζσ ςυνικειεσ 

διατροωισ.  

Ρα κατανοιςουν ότι οι 

ποςότθτεσ αναγκαίων 

κρεπτικϊν ςυςτατικϊν 

διαωζρουν ανάλογα με τθν 

θλικία, τθν κατάςταςθ, τθν 

εργαςία και το περιβάλλον 

διαβίωςθσ και ότι οριςμζνοι 

άνκρωποι χρειάηονται ιδιαίτερθ 

διατροωικι ωροντίδα. 

Διατροφι και Διαιτολογία  

Διατροωι και Ωγεία.  

Κερμίδεσ.  

Υρωτεΐνεσ.  

Ωδατάνκρακεσ.  

Οιπίδια.  

Βιταμίνεσ.  

Πεταλλικά ςτοιχεία.  

Ρερό και Θλεκτρολφτεσ.  

Φυτικζσ ίνεσ.  

Διατροωι ςτον κφκλο τθσ ηωισ.  

Χφνταξθ διαιτολογίου.  

Διαιτολόγιο ακλθτϊν.  

Χφγχρονθ τεχνολογία και 

τρόωιμα.  

13 ϊρεσ  

Διερεφνθςθ των διατροωικϊν 

ςυνθκειϊν ςτθν οποία 

χρθςιμοποιοφνται μικρά 

ερωτθματολόγια, ολιγόλεπτα 

τεςτ, ςταυρόλεξα, εργαςίεσ, 

διαωάνειεσ, άρκρα από 

περιοδικά και εωθμερίδεσ, 

εργαςίεσ παιδιϊν. (Γλϊςςα, 

Υλθροωορικι, Αγωγι Ωγείασ, 

Αιςκθτικι αγωγι).  

Σργανϊνουν δραςτθριότθτεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ για τα 

ανιμπορα άτομα και 

μακαίνουν να προςωζρουν όχι 

μόνο γνϊςεισ, αλλά και 

υπθρεςίεσ (Φυςικι αγωγι, 

Αγωγι Ωγείασ, Αιςκθτικι 

Αγωγι).  

Επίςκεψθ ςε χϊρουσ 

παραγωγισ, επεξεργαςίασ, 

διατιρθςθσ, ςυντιρθςθσ και 

παραςκευισ τροωίμων και 

ςχεδιαςμόσ ενόσ δείγματοσ 

τροωίμου που κα μποροφςε να 

μπει ςτθν παραγωγι (Αγωγι 

Ωγείασ, Αγωγι καταναλωτι, 

Υλθροωορικι, Ψεχνολογία).  

Εξάλλου, από το ΥΧ κεωρείται για τθ διδαςκαλία τθσ Σικιακισ Σικονομίασ επιβεβλθμζνθ θ 

μακθτοκεντρικι διδαςκαλία. Ζτςι, ςυςτινεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να ςυμμετζχουν 

ενεργά, θ τάξθ να χωρίηεται ςε ομάδεσ εργαςίασ, με παραδείγματα που αναωζρονται από 

τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ να εντοπίηονται διάωορα προβλιματα και να προτείνονται λφςεισ, 

να εντοπίηονται λανκαςμζνεσ πρακτικζσ, τάςεισ και ςυμπεριωορζσ, με μικροζρευνεσ από 

μακθτζσ να βγαίνουν ςυμπεράςματα, να καταγράωονται και να κρίνονται μθνφματα από τα 

διάωορα Π.Π.Ε., να ελζγχονται επικυμίεσ, να λαμβάνονται αποωάςεισ κλπ. Τπωσ για τα 

περιςςότερα μακιματα, ζτςι και για τθ Σικιακι Σικονομία το ΥΧ προτείνει επίςθσ τθν 

υλοποίθςθ ςχεδίων εργαςίασ. Ψα προτεινόμενα ςχζδια καταδεικνφουν ότι θ διατροωι είναι 

ζντονα διακεματικι ι μάλλον υπερκεματικι ζννοια και θ διδακτικι αξιοποίθςι τθσ με αυτόν 

τον τρόπο είναι ιδιαίτερα αποδοτικι: 

Ομάδεσ Τροφίμων. Εκπόνθςθ ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν με κακικοντα τθ 

ςυγκζντρωςθ πλθροωοριϊν για κάκε τρόωιμο, ςυλλογζσ εικόνων από αρχαία αγγεία, 

ςυλλογζσ κειμζνων από αρχαίουσ ςυγγραωείσ, ςφνκεςθ κατάλλθλων ςκθνικϊν και 

κοςτουμιϊν, με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ κεατρικισ παράςταςθσ που να παρουςιάηει τα 
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πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των ομάδων τροωίμων. Κεμελιϊδεισ διακεματικζσ 

ζννοιεσ: Διάςταςθ, Αλλθλεπίδραςθ, Σμοιότθτα-Διαωορά, Πεταβολι, Πονάδα-Χφνολο, κ.λπ. 

Ρροεκτάςεισ ςτθν Αιςκθτικι Αγωγι, Ψεχνολογία, Γλϊςςα, Βιολογία, Χθμεία.  

Ελλθνικι παραδοςιακι διατροφι – Ικθ, ζκιμα, παραδόςεισ του Ελλθνικοφ λαοφ: 

Σργάνωςθ ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν με κακικοντα τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και 

εικόνων από περιοδικά και βιβλία, από αρχαία κείμενα, από προωορικζσ αωθγιςεισ 

γεροντότερων, με ςκοπό τθ δθμιουργία ζκκεςθσ με τοπικά εδζςματα και τοπικά ζκιμα και 

παραδόςεισ. Κεμελιϊδεισ διακεματικζσ ζννοιεσ: Διάςταςθ, Αλλθλεπίδραςθ, Επικοινωνία, 

Σμοιότθτα-Διαωορά, Πεταβολι, Πονάδα-Χφνολο, Υολιτιςμόσ κ.λπ. Ρροεκτάςεισ ςτθν 

Αιςκθτικι Αγωγι, Φυςικι Αγωγι, Λςτορία, Γλϊςςα, Γεωγραωία, Κρθςκευτικά. 

Ψα ςχετικά κεωάλαια των εγχειριδίων τθσ Σικιακισ Σικονομίασ με τουσ τίτλουσ Διατροφι ςτθν 

Α Γυμναςίου και Διατροφι και Διαιτολογία και Συμπεριφορά του Καταναλωτι ςτθ Β 

Γυμναςίου κερδίηουν επίςθσ τισ εντυπϊςεισ μασ, αωοφ τα περιεχόμενά τουσ είναι ιδιαίτερα 

περιεκτικά και επίκαιρα και ςυνοδεφονται από πολφ αποτελεςματικζσ εργαςίεσ και 

δραςτθριότθτεσ. Ψο κεωάλαιο τθσ Α Γυμναςίου, π.χ., υπθρετεί ζναν πλοφτο ςτόχων και 

προςωζρει εξίςου ευρφ εννοιολογικό οπλοςτάςιο: 

Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ διατροωισ για τθν επιβίωςθ, τθν ανάπτυξθ και 

τθν υγεία, δθλαδι για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ τουσ. 

Ρα κατατάςςουν τα τρόωιμα ςτισ ομάδεσ τροωίμων που ανικουν. 

Ρα γνωρίηουν τα κρεπτικά ςυςτατικά και τθν επίδραςι τουσ ςτον οργανιςμό. 

Ρα αναγνωρίηουν τα τρόωιμα που ανικουν ςτθν ομάδα γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν. 

Ρα γνωρίηουν τα κρεπτικά ςυςτατικά που περιζχονται ςτθν ομάδα αυτι. 

Ρα γνωρίηουν τισ μορωζσ κυκλοωορίασ γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν ςτθν αγορά. 

Ρα αναγνωρίηουν τα τρόωιμα που ανικουν ςτθν ομάδα των λαχανικϊν και ωροφτων. 

Ρα γνωρίηουν τα κρεπτικά ςυςτατικά των λαχανικϊν και των ωροφτων. 

Ρα γνωρίηουν τισ θμεριςιεσ ςυνιςτϊμενεσ ποςότθτεσ. 

Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τθν ευεργετικι τουσ επίδραςθ ςτθν υγεία μασ. 

Ρα αναγνωρίηουν τα τρόωιμα που ανικουν ςτθν ομάδα των δθμθτριακϊν και τον ψωμιοφ. 

Ρα γνωρίηουν τα κρεπτικά ςυςτατικά των δθμθτριακϊν και τον ψωμιοφ. 

Ρα εντοπίςουν τα οωζλθ των προϊόντων ολικισ άλεςθσ των δθμθτριακϊν. 

Ρα αναγνωρίηουν τα τρόωιμα που ανικουν ςτθν ομάδα τον κρζατοσ-ψαριοφ-οςπρίων. 

Ρα διακρίνουν τα ςθμαντικότερα ςυςτατικά που περιζχουν και τθν επίδραςι τουσ ςτθν υγεία 

μασ. 
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Ρα γνωρίηουν γιατί ςυςτινεται ςτουσ ενιλικεσ περιοριςμζνθ πρόςλθψθ κόκκινου κρζατοσ και 

να αναγνωρίςουν από ποια τρόωιμα μπορεί να αντικαταςτακεί. 

Ρα αναγνωρίηουν τα τρόωιμα που ανικουν ςτθν ομάδα των λιπϊν και ελαίων. 

Ρα διακρίνουν τα είδθ λιπιδίων που περιζχει κάκε κατθγορία και τθν επίδραςθ τουσ ςτθν 

υγεία μασ. 

Ρα γνωρίηουν γιατί ςυςτινεται το ελαιόλαδο και γιατί αποωεφγουμε τα ςτερεά λιπίδια. 

Ρα αναγνωρίηουν τα τρόωιμα που ανικουν ςτα γλυκίςματα-ροωθμάτα-ποτά. 

Ρα διακρίνουν τα ςυςτατικά που επθρεάηουν αρνθτικά τθν υγεία μασ. 

Ρα ςυνειδθτοποιιςουν τα οωζλθ και τουσ κινδφνουσ τθσ κατανάλωςθσ οινοπνεφματοσ. 

Ρα γνωρίηουν ποια είδθ γλυκιςμάτων και αναψυκτικϊν πρζπει να προτιμοφν και γιατί. 

Ρα αναγνωρίηουν τισ τροωζσ οι οποίεσ, όταν καταναλϊνονται ςυςτθματικά ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ, ενδζχεται να προκαλζςουν βλάβεσ ςτον οργανιςμό, ϊςτε να τισ αποωεφγουν. 

Ρα γνωρίηουν τθν Ελλθνικι Πεςογειακι Διατροωι και να διακρίνουν τθν ευκολία ςτθν 

εωαρμογι τθσ. 

Ρα μάκουν με ποια ςυχνότθτα και ςε ποιεσ αναλογίεσ ςυςτινεται να καταναλϊνουμε τα 

τρόωιμα κάκε ομάδασ. 

Ρα διακρίνουν τθ ςθμαςία τθσ ποικιλίασ ςτο ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο. 

Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ςωςτι διατροωι επθρεάηει τθν ζκβαςθ τθσ υγείασ και τθν 

ποιότθτα τθσ ηωισ μασ. 

Λζξεισ κλειδιά: τρόωιμο, τροωι, ωαγθτό, επιςτιμθ διατροωισ-διαιτολογίασ, ποιότθτα ηωισ, 

ευεξία, διατροωοεξαρτϊμενθ αςκζνεια, υποςιτιςμόσ, υπερωαγία, αναιμία, οςτεοπόρωςθ, 

παχυςαρκία, διατροωικζσ ςυνικειεσ, κρεπτικά ςυςτατικά, ομάδεσ τροωίμων, αντιοξειδωτικζσ 

ουςίεσ, κερμίδεσ, ςυμπλθρϊματα διατροωισ, γάλα, τυρί, γιαοφρτι, γαλακτοκομικά προϊόντα 

light, είδθ γάλακτοσ, κορεςμζνα λιπίδια, αςβζςτιο, οςτεοπόρωςθ, πρωτεΐνθ και ριβοωλαβίνθ, 

λαχανικά, ηαρηαβατικά, χορταρικά, μυρωδικά, ωροφτα, διατροωοεξαρτϊμενεσ αςκζνειεσ, 

δθμθτριακά, δθμθτριακά πρωινοφ, ψωμί, προϊόντα ολικισ άλεςθσ, πατάτεσ, ρφηι, ηυμαρικά, 

κόκκινο κρζασ, αλλαντικά, πουλερικά, ψάρι, καλαςςινά, αβγό, όςπρια, κορεςμζνα λιπαρά 

οξζα, χολθςτερόλθ (χολθςτερίνθ), διατροωοεξαρτϊμενθ αςκζνεια, ελαιόλαδο, ςπορζλαια, 

βοφτυρο, μαργαρίνθ, ξθροί καρποί, μονοακόρεςτα- πολυακόρεςτα- κορεςμζνα λιπαρά οξζα, 

χολθςτερόλθ (χολθςτερίνθ), ηάχαρθ, κενζσ κερμίδεσ, παραδοςιακά γλυκά, οινοπνευματϊδθ 

ποτά, κραςί, αλκοολιςμόσ, αναψυκτικά, ροωιματα, νερό, πυραμίδα διατροωισ, Ελλθνικι 

Πεςογειακι διατροωι, οδθγίεσ ςε επίπεδο τροωίμων, ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο, ποικιλία 

τροωίμων, μζτρο ςτθν ποςότθτα τροωισ. 
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Υαράλλθλα, ςτο τετράδιο εργαςιϊν του μακιματοσ περιζχονται πολφ αξιόλογεσ 

δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτθν όξυνςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ των μακθτϊν, όπωσ 

π.χ. θ ςφγκριςθ μεταξφ ποικίλων τιμϊν που χαρακτθρίηουν δφο διαωορετικά τρόωιμα.  

Ψο ςυμπζραςμα λοιπόν που προκφπτει είναι ότι θ ςυνειςωορά του μακιματοσ τθσ Σικιακισ 

Σικονομίασ ςτο διατροωικό γραμματιςμό των μακθτϊν είναι κεωαλαιϊδθσ.  

Θ διδαςκαλία τθσ Σικιακι Σικονομίασ πραγματοποιείται ςτισ δφο πρϊτεσ τάξεισ του 

Γυμναςίου και πολλζσ ζννοιεσ, όροι και ιδζεσ, που αυτι διδάςκει απαντοφν και ςε άλλα 

μακιματα, όπωσ τθσ Γεωλογίασ-Γεωγραωίασ ςτθν Α και Β Γυμναςίου και τθσ Φυςικισ και τθσ 

Χθμείασ ςτθ Β και Γ Γυμναςίου. Πε αυτόν τον τρόπο “δζνονται” όλεσ οι παρεχόμενεσ γνϊςεισ 

και υλοποιείται ςτθν πράξθ θ διδακτικι ιδζα ότι θ γνϊςθ είναι ενιαία, θ ολιςτικι ιδζα δθλαδι 

περί γνϊςθσ και διδαςκαλίασ, που ανικει ςτισ αρχζσ του ΥΧ. Σ άλλοσ πυλϊνασ που ςτθρίηει 

τθ διατροωι ωσ γνωςτικό άξονα ςτο Γυμνάςιο είναι θ Βιολογία, θ οποία διδάςκεται ςτθν Α 

και Γ Γυμναςίου. Ψο μάκθμα αυτό προβάλλει τθ διαδικαςία τθσ διατροωισ ωσ βιολογικό 

ωαινόμενο από διευρυμζνθ οπτικι γωνία, δθλαδι ςε ςχζςθ με όλα τα ζμβια όντα. Για τθν Α 

Γυμναςίου ορίηονται τα εξισ: 

Ρα αναγνωρίηει ότι οι 

οργανιςμοί, προκειμζνου να 

επιβιϊςουν, ανταλλάςςουν 

ουςίεσ με το περιβάλλον τουσ 

(αλλθλεπίδραςθ).  

Ρα αναγνωρίηει ότι οι 

οργανιςμοί καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ τουσ ςε κρεπτικζσ 

ουςίεσ και ενζργεια με τθν 

τροωι.  

Ρα διακρίνει τουσ 

διαωορετικοφσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ εξαςωαλίηουν 

κρεπτικζσ ουςίεσ τα ωυτά και τα 

ηϊα.  

Ρα ονομάηει τι χρθςιμοποιείται 

και τι παράγεται κατά τθ 

διάρκεια τθσ ωωτοςφνκεςθσ, 

και να επιςθμαίνει το ρόλο τθσ 

ωωτεινισ ακτινοβολίασ ς’ 

αυτιν.  

Ρα αιτιολογεί τθ ςθμαςία τθσ 

ωωτοςφνκεςθσ για τθ ηωι ςτον 

πλανιτθ μασ.  

Πρόςλθψθ κρεπτικϊν ουςιϊν – 

πζψθ  

Ψροωι: πθγι ενζργειασ και 

κρεπτικϊν ουςιϊν για τουσ 

οργανιςμοφσ.  

Υαραγωγι κρεπτικϊν ουςιϊν 

ςτα ωυτά – Φωτοςφνκεςθ.  

Υρόςλθψθ τροωισ και πζψθ 

κρεπτικϊν ουςιϊν:  

ςε μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ  

ςε αςπόνδυλα  

ςε ςπονδυλωτά  

(4 ϊρεσ)  

Χυγκζντρωςθ και καταγραωι 

ςτοιχείων που αωοροφν τουσ 

μθχανιςμοφσ πρόςλθψθσ 

τροωισ ωυτικϊν και ηωικϊν 

οργανιςμϊν - Σμαδοποίθςθ 

των οργανιςμϊν με βάςθ τα 

ςτοιχεία αυτά.  

Υαρατιρθςθ τθσ μεταωοράσ 

του νεροφ ςτα ωυτά - Ψριχοειδι 

ωαινόμενα, ϊςμωςθ, 

ανταλλαγι ουςιϊν διαμζςου 

μεμβράνθσ (Φυςικι).  

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  

Ανίχνευςθ ςακχάρων ςε ωυτό.  

Ανίχνευςθ αμφλου ςε ωφλλο.  

Ανίχνευςθ του οξυγόνου που 

παράγεται κατά τθ 

ωωτοςφνκεςθ.  

Χχεδιαςμόσ πειράματοσ με το 

οποίο αποδεικνφεται θ 

επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ 

ςτθ διαδικαςία τθσ 

ωωτοςφνκεςθσ.  
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Ρα περιγράωει τθ διαδικαςία 

πρόςλθψθσ τροωισ από 

μονοκφτταρουσ οργανιςμοφσ με 

ωαγοκυττάρωςθ.  

Ρα αναγνωρίηει τθν 

ποικιλομορωία των μθχανιςμϊν 

πρόςλθψθσ τθσ τροωισ ςτουσ 

ηωικοφσ οργανιςμοφσ και να 

περιγράωει τουσ πιο 

χαρακτθριςτικοφσ από αυτοφσ 

ςε αςπόνδυλα και ςπονδυλωτά.  

Ρα διακρίνει τθν ενδοκυτταρικι 

(μονοκφτταροι οργανιςμοί) από 

τθν εξωκυτταρικι 

(πολυκφτταροι οργανιςμοί) 

πζψθ.  

Ρα περιγράωει, με αδρζσ 

γραμμζσ, τθν πορεία πζψθσ ςτα 

αςπόνδυλα χρθςιμοποιϊντασ 

ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα.  

Ρα περιγράωει, ςε γενικζσ 

γραμμζσ, τθν πορεία πζψθσ ςε 

ςπονδυλωτά, χρθςιμοποιϊντασ 

για κάκε ομάδα (ψάρια, 

αμωίβια, πτθνά, κθλαςτικά) από 

ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα.  

Ρα διακρίνει μορωολογικά ι 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

που αωοροφν τθν πρόςλθψθ 

τροωισ ι τθν πζψθ και να τα 

ςυςχετίηει με τθν εξζλιξθ των 

οργανιςμϊν.  

Ρα ονομάηει και να περιγράωει, 

ςυνοπτικά, τα όργανα του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ του 

ανκρϊπου και να εξθγεί το ρόλο 

κακενόσ από αυτά ςτθ 

διαδικαςία τθσ πζψθσ 

Το πεπτικό ςφςτθμα του 

ανκρϊπου.  

Χυςτατικά τθσ τροωισ του 

ανκρϊπου – κρεπτικζσ ουςίεσ – 

προϊόντα διάςπαςθσ των 

Εργαςία των μακθτϊν με 

προπλάςματα των οργάνων του 

πεπτικοφ ςυςτιματοσ του 

ανκρϊπου για τθν κατανόθςθ 

τθσ δομισ του και τθσ πορείασ 

που ακολουκεί θ τροωι κατά 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

19 

 

(καταμεριςμόσ, ςυνεργαςία).  

Ρα εξθγεί το ρόλο των δοντιϊν 

ςτθ διαδικαςία τθσ πζψθσ και 

να αιτιολογεί τθν ανάγκθ 

προςταςίασ τουσ.  

Ρα αναωζρει τισ βαςικζσ 

κατθγορίεσ κρεπτικϊν ουςιϊν 

και να εξθγεί το ρόλο τουσ ςτθ 

λειτουργία του ανκρϊπινου 

οργανιςμοφ.  

Ρα αναωζρει τα προϊόντα τθσ 

διάςπαςθσ των πρωτεϊνϊν, των 

υδατανκράκων και των λιπϊν 

ςτο πεπτικό ςφςτθμα.  

Ρα αναωζρει αςκζνειεσ που 

αωοροφν το πεπτικό ςφςτθμα 

και να ςυςχετίηει τθν εμωάνιςι 

τουσ με τθ δράςθ διαωόρων 

παραγόντων του περιβάλλοντοσ 

ι παραγόντων που ςχετίηονται 

με ατομικζσ πρακτικζσ ι 

ςυμπεριωορζσ (π.χ. διατροωι).  

 

κρεπτικϊν ουςιϊν.  

Τργανα του πεπτικοφ 

ςυςτιματοσ –δομι και 

λειτουργία.  

Διαδικαςία πζψθσ τθσ τροωισ – 

διάςπαςθ των κρεπτικϊν 

ουςιϊν - απορρόωθςθ 

χριςιμων ουςιϊν – αποβολι 

άχρθςτων.  

Ψροωι και ενζργεια.  

Διατροωικζσ ανάγκεσ του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ.  

Υαράγοντεσ που επθρεάηουν 

τθν λειτουργία του πεπτικοφ 

ςυςτιματοσ αλκοόλ κ.ά.).  

(4 ϊρεσ)  

 

τθν πζψθ.  

Υαρατιρθςθ τθσ ςυςκευαςίασ 

διαωόρων προϊόντων 

διατροωισ και καταγραωι των 

ςτοιχείων που αωοροφν τθν 

παρεχόμενθ ενζργεια, τισ 

βιταμίνεσ, τθν φπαρξθ ς’ αυτά 

πρόςκετων ουςιϊν 

(ςυντθρθτικά κτλ.). Χυηιτθςθ 

και προβλθματιςμόσ για τθ 

ςυμπεριωορά του καταναλωτι 

των προϊόντων αυτϊν.  

Χυηιτθςθ για τισ ενζργειεσ που 

βοθκοφν ςτθν προςταςία των 

δοντιϊν – Χχολιαςμόσ εικόνων 

που περιγράωουν το ςωςτό 

τρόπο βουρτςίςματοσ των 

δοντιϊν. Χφγκριςθ από κάκε 

μακθτι τθσ δικισ του 

κακθμερινισ πρακτικισ με τθ 

ςωςτι  

Υραγματοποίθςθ εργαςιϊν 

(ομαδικϊν ι ατομικϊν) ςε 

κζματα που αωοροφν τθ 

διατροωι του ςφγχρονου 

ανκρϊπου και τισ διάωορεσ 

τάςεισ που επικρατοφν ςχετικά 

μ’ αυτιν (χορτοωαγία κτλ.). 

Χφγκριςθ και προβλθματιςμόσ 

για τισ διατροωικζσ ςυνικειεσ 

των μελϊν τθσ ομάδασ (Σικ. 

Σικονομία).  

Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  

Υροςδιοριςμόσ τθσ 

αποδιδόμενθσ ενζργειασ από 

τθν καφςθ ενόσ ωιςτικιοφ.  

Ανίχνευςθ πρωτεϊνϊν, ηαχάρων, 

αμφλουλιπιδίων ςε τρόωιμα.  

και θ εξισ για τθ Γ Γυμναςίου: 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

20 

 

Ρα αναγνωρίηει τθν τροωι ωσ 

πθγι ενζργειασ και χθμικϊν 

ουςιϊν για τον ανκρϊπινο 

οργανιςμό.  

Ρα αναγνωρίηει ότι οι 

διαδικαςίεσ του οργανιςμοφ με 

τισ οποίεσ απελευκερϊνεται ι 

καταναλϊνεται ενζργεια 

ςτθρίηονται ςε χθμικζσ 

αντιδράςεισ.  

Ρα ορίηει τθν ζννοια του 

μεταβολιςμοφ (αναβολιςμοφ – 

καταβολιςμοφ) και να τθ 

ςυςχετίηει με τισ ενεργειακζσ 

μεταβολζσ ςτα κφτταρα.  

Ρα αιτιολογεί γιατί οι 

αναβολικζσ και οι καταβολικζσ 

αντιδράςεισ γίνονται 

ταυτόχρονα ςτον ανκρϊπινο 

οργανιςμό.  

Ρα αναγνωρίηει το ρόλο τθσ 

γλυκόηθσ ςτθ κάλυψθ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν του 

κυττάρου.  

Ρα περιγράωει τθ διαδικαςία 

τθσ κυτταρικισ αναπνοισ και να 

αναγνωρίηει το ρόλο τθσ ςτθν 

εξαςωάλιςθ ενζργειασ.  

Ρα διακρίνει τθν κυτταρικι 

αναπνοι ςε αερόβια και 

αναερόβια και να αναωζρει 

απλά χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα για τθν κάκε 

περίπτωςθ.  

Ρα αιτιολογεί τθ ςθμαςία των 

ενηφμων για τθ διεξαγωγι των 

χθμικϊν αντιδράςεων που 

γίνονται ςτον οργανιςμό.  

Ρα περιγράωει τον τρόπο 

Τροφι: πθγι ενζργειασ - Ζνηυμα 

- Μεταβολιςμόσ  

Εξϊκερμεσ – ενδόκερμεσ 

αντιδράςεισ – Πεταωορά 

ενζργειασ  

Πεταβολιςμόσ (Αναβολιςμόσ - 

Ξαταβολιςμόσ) - Ξυτταρικι 

αναπνοι  

Ζνηυμα – τρόποσ δράςθσ – 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ 

δράςθ τουσ  

(3 ϊρεσ)  

Υραγματοποίθςθ εργαςιϊν 

(ομαδικϊν ι ατομικϊν) 

ςχετικϊν με τθν αξιοποίθςθ 

των ενηφμων ςτθν κακθμερινι 

ηωι. Πε τθ βοικεια 

κατάλλθλων παραδειγμάτων 

(π.χ. ςυμπτϊματα από τθν 

εμωάνιςθ πυρετοφ, οδθγίεσ για 

τθ χριςθ προϊόντων που 

περιζχουν ζνηυμα όπωσ τα 

απορρυπαντικά κ.ά.) οι 

μακθτζσ αναγνωρίηουν τθ 

χρθςιμότθτα των γνϊςεων που 

αποκτοφν για τθν κακθμερινι 

τουσ ηωι και αςκοφνται ςτο να 

τισ χρθςιμοποιοφν.  

Υροςδιοριςμόσ παραγόντων 

που επθρεάηουν το 

μεταβολιςμό (Χθμεία, Σικ. 

Σικονομία).  

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ  

Ξαταςκευι πρόχειρου 

κερμιδόμετρου ι 

χρθςιμοποίθςθ υπάρχοντοσ ςτο 

ςχολικό εργαςτιριο, και 

μζτρθςθ τθσ εςωτερικισ 

ενζργειασ ηάχαρθσ, ωαςολιϊν 

κλπ.  

Υείραμα προςκικθσ Θ2Σ2 ςε 

ιςτό ιπατοσ για τθν ανίχνευςθ 

τθσ δράςθσ των ενηφμων.  

Πελζτθ τθσ ςχζςθσ 

ωωτοςφνκεςθσ και αναπνοισ 

με τον προςδιοριςμό του 

παραγόμενου και του 

καταναλιςκόμενου, αντίςτοιχα, 

διοξειδίου του άνκρακα.  
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δράςθσ των ενηφμων και να 

αναωζρει παράγοντεσ που τθν 

επθρεάηουν.  

Ρα χρθςιμοποιεί τισ γνϊςεισ 

του ςχετικά με τα ζνηυμα για να 

ερμθνεφει ωαινόμενα ι 

καταςτάςεισ που αωοροφν τον 

εαυτό του (π.χ. αποτελζςματα 

του πυρετοφ κτλ.) ι να 

αιτιολογεί οδθγίεσ που πρζπει 

να ακολουκεί ςτθν κακθμερινι 

του ηωι (π.χ. κατά τθ 

χρθςιμοποίθςθ διαωόρων 

προϊόντων,όπωσ τα 

απορρυπαντικά κ.ά.)  

 

Ψο ΥΧ προτείνει επίςθσ ενδεικτικά για τθν Α Γυμναςίου τθν πραγματοποίθςθ ενόσ 

διακεματικοφ ςχεδίου εργαςίασ, που αναδεικνφει, ειδικά μζςω τθσ διακεματικισ -

πολυκεματικισ αξιοποίθςισ του, το κζμα ωσ κεμελιϊδεσ, επίκαιρο και ςφνκετο:  

Διατροφι – Μεςογειακι δίαιτα, θ ςχζςθ τθσ με το περιβάλλον, τα αποτελζςματά τθσ για τθ 

ηωι των μεςογειακϊν λαϊν. Σι μακθτζσ ςυλλζγουν και ωζρνουν ςτθν τάξθ προϊόντα που 

αποτελοφν ςυςτατικά τθσ Πεςογειακισ διατροωισ (όςπρια, λαχανικά, ψάρια, λάδι κλπ) και 

πραγματοποιοφν εργαςίεσ ςχετικζσ με τθν καταγραωι των ςυςτατικϊν αυτϊν των τροωϊν 

(βιταμίνεσ, ωυτικζσ ίνεσ κ.ά.), τθ ςθμαςία τουσ για τθν υγεία του καταναλωτι, τα είδθ των 

τροωϊν ςτα οποία είναι πλοφςια ς’ αυτζσ, τθ διακεςιμότθτά τουσ ςτισ διαωορετικζσ εποχζσ 

του ζτουσ. Πετά τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν οι μακθτζσ ςυγκρίνουν διαωορετικζσ τροωζσ 

(π.χ. μια πίτςα με ζνα παραδοςιακό μεςογειακό πιάτο) από τθν άποψθ του κερμιδικοφ 

περιεχομζνου, τθν φπαρξθ ωυτικϊν ινϊν, πολυακορζςτων λιπϊν κτλ. Κεμελιϊδεισ 

διακεματικζσ ζννοιεσ: Χφςτθμα, ιςορροπία, αλλθλεπίδραςθ. Ρροεκτάςεισ: ςτθ Χθμεία και 

ςτθν Σικιακι οικονομία  

 

Τπωσ εκείνα τθσ Σικιακισ Σικονομίασ, ζτςι και τα εγχειρίδια τθσ Βιολογίασ αναπτφςςουν το 

ΥΧ ςε πολφ ικανοποιθτικά διδακτικά κεωάλαια. Χτθν Α Γυμναςίου το κεωάλαιο που 

τιτλοωορείται Πρόςλθψθ ουςιϊν και πζψθ υπθρετεί πλατιά ςτοχοκεςία: 

Αυτότροωοι οργανιςμοί προμθκεφονται από το περιβάλλον απλζσ χθμικζσ ουςίεσ και, με τθ 

βοικεια τns θλιακισ ακτινοβολίασ, ςυνκζτουν πιο πολφπλοκεσ με τθ διαδικαςία τns 

ωωτοςφνκεςθσ. Σι υπόλοιποι οργανιςμοί παίρνουν ζτοιμθ τθν τροωι τουσ, είναι δθλαδι 

ετερότροωοι (καταναλωτζσ ι αποικοδομθτζσ). Σι μονοκφτταροι οργανιςμοί διαςποφν τθν 

τροωι ςτο εςωτερικό του κυττάρου τουσ (ενδοκυτταρικι πζψθ). Ψα κθλαςτικά μπορεί να 

είναι ωυτοωάγα ι ςαρκοωάγα. Ψο πεπτικό ςφςτθμα του ανκρϊπου αποτελείται από τθ 
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ςτοματικι κοιλότθτα, τον ωάρυγγα, τον οιςοωάγο, το ςτομάχι, το λεπτό και το παχφ ζντερο 

και τουσ προςαρτθμζνουσ αδζνεσ (ςιελογόνοι αδζνεσ, ςυκϊτι και πάγκρεασ).Σ άνκρωποσ 

πρζπει μζςα από μια ιςορροπθμζνθ διατροωι να προςλαμβάνει υδατάνκρακεσ, λίπθ, 

πρωτεΐνεσ, βιταμίνεσ, άλατα μετάλλων και νερό. Για τθ διαςωάλιςθ τθs υγείασ μασ πρζπει να 

ακολουκοφμε τθν ελλθνικι παραδοςιακι διατροωι και να ωροντίηουμε τα δόντια μασ. 

Λζξεισ Κλειδιά τροωι, Κρεπτικζσ ουςίεσ, μεταβολιςμόσ, ωωτοςφνκεςθ, χλωροωφλλθ, 

γλυκόηθ, ενδοκυτταρικι και εξωκυτταρικι πζψθ, ωαγοκυττάρωςθ, ψευδοπόδια, πεπτικό 

ςφςτθμα, ςτόμα, ωάρυγγασ, οιςοωάγοσ, ςτομάχι, λεπτό και παχφ ζντερο, πρωκτόσ, αμάρα, 

προςαρτθμζνοι αδζνεσ, ςιελογόνοι αδζνεσ, ςυκϊτι, πάγκρεασ, αμυλάςθ, δόντια, γαςτρικό 

υγρό, λάχνεσ, χολι, υδατάνκρακεσ, λίπθ, πρωτεΐνεσ, ιςορροπθμζνθ διατροωι, ωυτικζσ ίνεσ, 

τερθδόνα, ουλίτιδα. 

Χτο εγχειρίδιο τθσ Γ Γυμναςίου παρζχονται επιπλζον ςτοιχεία για τθ διατροωι, που 

ολοκλθρϊνουν τθν παρουςίαςθ του κζματοσ, ενϊ και θ διδαςκαλία τθσ Βιολογίασ κα πρζπει 

κανονικά να διεξάγεται με βάςθ τισ αρχζσ και μεκόδουσ που αναωζρκθκαν πιο πριν 

προκειμζνου για τθν Σικιακι οικονομία.  

Θ επιςκόπθςθ ολοκλθρϊνεται με το μάκθμα τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ, όπου το εγχειρίδιο τθσ Α 

τάξθσ περιζχει ενότθτα με τον τίτλο Φροντίηω για τθ διατροφι και τθν υγεία μου. Χκοπόσ τθσ 

ενότθτασ είναι θ διδαςκαλία γλωςςικϊν δομϊν, που πραγματοποιείται με βάςθ το κζμα τθσ 

διατροωισ, γφρω από το οποίο κα πρζπει να αναπτυχκοφν οι διάωορεσ δραςτθριότθτεσ. Είναι 

ςθμαντικό ότι περιζχει ποικίλα αξιόλογα μθ λογοτεχνικά κείμενα με τθ κεματικι αυτι, που 

μποροφν να τροωοδοτιςουν πολλζσ ςχετικζσ ςυηθτιςεισ. Θ διακεματικι δραςτθριότθτα με 

τθν οποία είκιςται να λιγει κάκε διδακτικι ενότθτα τθσ ςειράσ για τθν Ελλθνικι γλϊςςα του 

Γυμναςίου καλεί τουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν, αξιοποιϊντασ και διάωορεσ διαδικτυακζσ 

πθγζσ, ζνα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υγιεινισ διατροωισ.  

Εξάλλου, ςτθ λογικι τθσ διακεματικότθτασ και τθσ πολφεδρθσ αντιμετϊπιςθσ των γνωςτικϊν 

κεμάτων ζνα κζμα, όπωσ θ διατροωι, δεν μπορεί να εξετάηεται ςτο ςχολείο, και ειδικά ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, μονόπλευρα, π.χ. μόνο ωσ βιολογικό ωαινόμενο. Λδιαίτερα 

επίκαιροσ, από ψυχοκοινωνικοεπιςτθμονικι οπτικι γωνία, είναι π.χ. ο ςυςχετιςμόσ του με τα 

κζματα τθσ ωτϊχειασ και του καταναλωτιςμοφ, που προτείνεται ςε ςχζδιο εργαςίασ το οποίο 

ςυςτινεται ςτο μάκθμα τθσ Ξοινωνικισ και Υολιτικισ Αγωγισ τθσ Γ Γυμναςίου: 

Φτϊχεια, ανεργία, καταναλωτιςμόσ: Εκπόνθςθ ατομικϊν ι ομαδικϊν εργαςιϊν (πίνακεσ, 

διαγράμματα, εκκζςεισ κ.λπ.) μετά από ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από εωθμερίδεσ, περιοδικά, 

βιβλία, Ε.Χ.Ω.Ε., ΣΑΕΔ κ.λπ για τθ ωτϊχεια, τθν ανεργία, τον καταναλωτιςμό. Κεμελιϊδεισ 

ζννοιεσ: Αλλθλεπίδραςθ, μεταβολι, Άτομο-κοινωνία, Χφςτθμα, Υολιτιςμόσ κ.λπ. Ρροεκτάςεισ 

ςτθν Σικιακι Σικονομία, τθν Λςτορία, τα Πακθματικά, τθ Γεωγραωία, το ΧΕΥ και τθ Γλϊςςα.  

Ψζλοσ, επειδι θ διατροωι ςχετίηεται ςτενά με τθ ςωματικι υγεία, είναι ςαωζσ ότι θ 

προβλθματικι τθσ αγγίηει και τθ Φυςικι Αγωγι, προτεραιότθτα τθσ οποίασ είναι, ςφμωωνα 

με το ΥΧ, θ ανάπτυξθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και μζςω αυτϊν θ καλλιζργεια 

των φυςικϊν τουσ ικανοτιτων και θ προαγωγι τθσ υγείασ τουσ. Για τθ Φυςικι Αγωγι 

προτείνεται ενδεικτικά το εξισ ςχζδιο, ςτο οποίο διαπλζκονται ποικίλα κζματα, όπωσ 

άςκθςθ, υγεία, διατροωι: 
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«Άςκθςθ και Υγεία» ι «Διά βίου άςκθςθ». Εκπόνθςθ ομαδικϊν και ατομικϊν εργαςιϊν με 

κακικοντα τθ ςυλλογι πλθροωοριϊν που ςχετίηονται με το κζμα, με αναςκόπθςθ τθσ 

βιβλιογραωίασ (γραπτοφ και θλεκτρονικοφ τφπου), τθν καταγραωι των ωωελειϊν τθσ 

άςκθςθσ, τθ βιντεοςκόπθςθ ι τθ ωωτογράωθςθ ακλθμάτων αναψυχισ (ράωτινγκ, πεηοπορία, 

ορειβαςία κ.ά.), τθ ςυμμετοχι ςε ακλιματα του βουνοφ και τθσ κάλαςςασ, τθ μελζτθ τθσ 

πυραμίδασ μεςογειακισ διατροωισ, τθν καταςκευι αυτισ τθσ πυραμίδασ ςτο μάκθμα τθσ 

Ψεχνολογίασ. Κεμελιϊδεισ διακεματικζσ ζννοιεσ: Χϊροσ, χρόνοσ, πολιτιςμόσ, παράδοςθ, 

ομοιότθτεσ - διαωορζσ, ιςορροπία, ςυνεργαςία, επικοινωνία, ομαδικότθτα, εξζλιξθ, 

μεταβολι, ςφςτθμα, άτομο. Ρροεκτάςεισ ςτθν Αιςκθτικι Αγωγι (Εικαςτικά, Πουςικι), ςτθν 

Ψεχνολογία, ςτθν Σικιακι Σικονομία, ςτθν Υλθροωορικι, ςτθ Οογοτεχνία.  

Από τα παραπάνω διαπιςτϊνουμε ότι θ διδαςκαλία επάνω και γφρω από τον άξονα τθσ 

διατροωισ ςτο Γυμνάςιο, όπωσ τουλάχιςτον αναδφεται μζςα από το ΥΧ και το αντίςτοιχο 

εκπαιδευτικό υλικό, εμωανίηει ωσ φλθ και διαδικαςία ιδιαίτερο ενδιαωζρον: υπό ιδεατζσ 

ςυνκικεσ ςτο μακθτικό κοινό προςωζρεται ευρφ ωάςμα γνϊςεων επάνω ςτο κεματικό πεδίο, 

ενϊ θ ποικιλία των γνωςτικϊν αντικειμζνων, που το διεκδικοφν, το εμπεριζχουν ι το 

ωιλοξενοφν ςτθ κεματικι τουσ, κακϊσ και το είδοσ των διδακτικϊν μεκόδων που προτείνεται 

να χρθςιμοποιθκοφν για τθν προςζγγιςι του με κυρίαρχθ τθν ερευνθτικι-ανακαλυπτικι, 

εγγυϊνται ότι οι γνϊςεισ μποροφν, τουλάχιςτον, να μετατραποφν ςε δεξιότθτεσ και 

ςτάςεισ/αξίεσ, ϊςτε να διαμορωωκοφν ενεργοί και ςυνειδθτοποιθμζνοι ωσ προσ το κζμα 

πολίτεσ. Πποροφμε λοιπόν να ποφμε ότι με τα γνωςτικά αντικείμενα τίκεται το υπόβακρο όχι 

μόνο για τθν απόκτθςθ από τουσ μακθτζσ γνϊςεων για τθ διατροωι, αλλά και για τθν 

ανάπτυξθ τθσ κριτικισ τουσ ικανότθτασ, για τθν αωομοίωςθ δθλαδι των γνϊςεων και για τθν 

απόκτθςθ των δεξιοτιτων που ςυνολικά ονομάςαμε διατροωικό γραμματιςμό. Αυτόσ ο 

διατροωικόσ γραμματιςμόσ μζςα από τα γνωςτικά αντικείμενα, που μπορεί να χαρακτθριςκεί 

κεωρθτικόσ, κα πρζπει να διευρυνκεί και να εμπλουτιςτεί με τθν εμπλοκι των μακθτϊν με τθ 

διατροωι ςε ζνα άλλο ςχολικό πεδίο, αυτό των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, το οποίο 

αντιπροςωπεφει μια πιο πρακτικι πλευρά του διατροωικοφ γραμματιςμοφ. 

Γηαηξνθηθόο γξακκαηηζκόο ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ 

Τπωσ γνωρίηουμε, το ιςχφον ΥΧ ειςιγαγε με επίςθμο τρόπο ςτο ςχολείο τα λεγόμενα 

“προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων”, καταρχιν αυτό τθσ Αγωγισ υγείασ και τθσ 

Υεριβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αργότερα και αυτά τθσ Αγωγισ ςταδιοδρομίασ, τθσ Αγωγισ 

καταναλωτι, των Υολιτιςτικϊν κεμάτων κλπ. Πε τθν ειςαγωγι των προγραμμάτων, τα οποία, 

ιδίωσ ςτο Δθμοτικό, ταυτίηονται με τθ λεγόμενθ Ευζλικτθ ηϊνθ, εξυπθρετοφνται προπαντόσ οι 

αρχζσ τθσ διακεματικότθτασ και τθσ μακθτοκεντρικότθτασ που ζχει υιοκετιςει το ελλθνικό 

ΥΧ, αωοφ οι μακθτζσ επεξεργάηονται κζματα από τθν οπτικι διαωόρων γνωςτικϊν 

αντικειμζνων και τα προςεγγίηουν μζςω τθσ ανακαλυπτικισ, τθσ ερευνθτικισ και τθσ 

βιωματικισ μεκόδου.8 Γενικά με τα προγράμματα αυτά ειςάγεται θ πράξθ ςτθν ελλθνικι 

εκπαίδευςθ.9 Τςον αωορά τθ διατροωι το ενδιαωζρον ςυγκεντρϊνει και θ Υεριβαλλοντικι 

                                                           
8
 Ειδικό αωιζρωμα ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ, Επικεϊρθςθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων 6, 2002 και Ξαινοτόμα 

προγράμματα ςτθν εκπαίδευςθ,  Επικεϊρθςθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων 13, 2007, 69 κ.ε. 

9
 Βλ. ενδεικτικά Αξιολόγθςθ του Καινοτόμου Πιλοτικοφ Προγράμματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ ςτα ςχολεία 

τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, Ακινα 2001-02. 
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Εκπαίδευςθ, αλλά κυρίωσ θ Αγωγι Ωγείασ, ωσ ςκοπόσ τθσ οποίασ ζχει οριςτεί από το ΥΧ θ 

προάςπιςθ, θ βελτίωςθ και θ προαγωγι τθσ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ και τθσ κοινωνικισ 

ευεξίασ των μακθτϊν, αφενόσ με τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ και τθσ 

κριτικισ τουσ ςκζψθσ, αφετζρου με τθν αναβάκμιςθ του κοινωνικοφ και φυςικοφ 

περιβάλλοντόσ τουσ. Θ διατροωι αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ άξονεσ περιεχομζνου ςτθν 

Αγωγι υγείασ και ςτθν Αγωγι καταναλωτι, είναι με άλλα λόγια κζμα διαχρονικό και 

κεμελιϊδεσ, με το οποίο κα πρζπει θ εκπαιδευτικι κοινότθτα πάντοτε να αςχολείται. Πε 

εγκφκλιο τθσ Διεφκυνςθσ ΧΕΥΕΔ του Ωπουργείου Υαιδείασ, που επικαιροποιείται κάκε χρόνο 

και ςυντονίηει τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων, τα χρόνια από το 2005 ζωσ το 2014 ζχουν 

ονομαςτεί δεκαετία τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειωορία και ζχουν αωιερωκεί ςε ποικίλα 

κζματα, τα οποία ευνοοφν τθν υλοποίθςθ ςχεδίων εργαςίασ με κζμα τθ διατροωι: 2006 Ρερό 

– Γαλάηιοσ Υλανιτθσ, 2007 Ξαταναλωτιςμόσ & Υεριβάλλον, 2008 Δάςοσ – Υράςινοσ 

Υλανιτθσ, 2009 Γεωργία, Διατροωι & Υοιότθτα Ηωισ, 2010 Ενζργεια- Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ & 

Ψοπικζσ Ξοινωνίεσ, 2011 Εκπαίδευςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, 2012 Ωγεία & 

Υαραγωγικζσ Διαδικαςίεσ, 2013 Ανκρωπογενζσ Υεριβάλλον & Αειωόροσ Διαχείριςθ, 2014 

Ενεργοί Υολίτεσ.  

Υροκειμζνου να διευκολυνκοφν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ, που κα επικυμοφςαν να 

εμπλακοφν ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ τζτοιου προγράμματοσ, το ΥΧ περιείχε ωσ μοντζλο ζνα 

προςεγμζνο και ολοκλθρωμζνο ςχζδιο για υλοποίθςθ πρότηεκτ διατροωισ με τίτλο Διατροφι 

και ςκοπό τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ των μακθτϊν με τθν υιοκζτθςθ 

υγιεινϊν διατροωικϊν ςυνθκειϊν: 

 

 Ωποενότθτεσ  
Χτόχοι  

Κεμελιϊδεισ ζννοιεσ  

Διακεματικισ προςζγγιςθσ  

Θ προζλευςθ των τροωϊν.  

Υοια είναι θ κρεπτικι αξία των 

τροωϊν ςιμερα.  

Ψι επιπτϊςεισ ζχει θ διατροωι 

ςτθν υγεία.  

Ρα κατανοιςουν τθν 

προζλευςθ των τροωϊν, τθν 

αξία τουσ και τισ επιδράςεισ 

τουσ ςτθν υγεία.  

Χϊροσ, Πεταβολι, Υαράδοςθ, 

Εξάρτθςθ, Αλλθλεπίδραςθ, 

Λςορροπία, Γνϊςθ, Σργάνωςθ, 

Εξζλιξθ, Άτομο, Ξοινωνία, 

Άγχοσ, Αυτοεκτίμθςθ  

Υοιεσ τροωζσ καταναλϊνει ο 

άνκρωποσ ςιμερα.  

Υοια ιταν θ διατροωι του ςε 

άλλεσ εποχζσ.  

Ρα ερευνιςουν τθ ςχζςθ τθσ 

διατροωισ με τον τόπο, το 

χρόνο, τθν οικονομία, τθ 

κρθςκεία και τον πολιτιςμό. Ρα 

αξιολογιςουν τισ πλθροωορίεσ 

και να υιοκετοφν κετικζσ 

ςτάςεισ και ςυμπεριωορζσ.  

Σμοιότθτα – διαωορά. Εξζλιξθ, 

Ανάπτυξθ, Επικοινωνία, Χϊροσ, 

Χρόνοσ  

Υαράδοςθ, Υολιτιςμόσ, 

Πεταβολι, Χφςτθμα, Εξάρτθςθ  
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Ψο Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο ςτθ ςυνζχεια ανζπτυξε επιμορωωτικι δράςθ και επεξεργάςτθκε 

υλικό για τθν εξυπθρζτθςθ αυτϊν των καινοτόμων δράςεων και τθσ Ευζλικτθσ ηϊνθσ, ςτο 

οποίο ςυμπεριλιωκθκε αρκετι φλθ περί αγωγισ υγείασ και καταναλωτι και ειδικότερα περί 

διατροωισ: Οδθγόσ για τθν εφαρμογι τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ, Βιβλίο για το Δάςκαλο, Ακινα 

2001, Οδθγόσ για τθν εφαρμογι τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ καινοτόμων δράςεων, Βιβλίο για τον 

Κακθγθτι, Ακινα 2001, Βλζπω το ςθμερινό κόςμο, Πολυκεματικό βιβλίο για το Δθμοτικό (2 

τόμοι για τουσ μακθτζσ), Ακινα 2001 και Ευζλικτθ ηϊνθ: διακεματικότθτα, πολυκεματικό 

βιβλίο και ςχζδια εργαςίασ για το Γυμνάςιο (βιβλίο μακθτι/κακθγθτι), Ακινα 2001.10 Ψα 

εγχειρίδια αυτά, κακϊσ και το εξειδικευμζνο Αγωγι Υγείασ, Βαςικζσ Αρχζσ-Σχεδιαςμόσ 

Προγράμματοσ», Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ11, ςτα οποία προτείνονταν κεματικζσ, μεκοδολογίεσ και πορείεσ υλοποίθςθσ, 

ζχουν αποτελζςει χριςιμα εργαλεία για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων για τθ διατροωι12. 

                                                           
10

 Τλα ανακτθτά ςτθ διεφκυνςθ http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin. 

11
 Ππορεί να ανακτθκεί ςτθ διεφκυνςθ http://www.pi-

schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf. 

12
 Επιπλζον ςτοιχεία: http://www.pi-schools.gr/programs/seppe/programms/Diatrofi.htm. 

Υόςο υγιεινι είναι θ διατροωι 

ςιμερα.  

Υϊσ κα εξαςωαλιςτεί θ ςωςτι 

διατροωι.  

Ρα αναπτφξουν δεξιότθτεσ 

ϊςτε να κατατάςςουν , να 

επεξεργάηονται και να 

αξιολογοφν τισ πλθροωορίεσ και 

να ςυνειδθτοποιοφν τουσ 

κινδφνουσ που απειλοφν τθν 

υγεία τουσ.  

Πεταβολι, Λςορροπία, 

Ενζργεια, Ωπευκυνότθτα, 

Αυτοπροςταςία  

Λεράρχθςθ προτεραιοτιτων,  

Ψαξινόμθςθ, Σργάνωςθ, 

Επικοινωνία, Αυτογνωςία  

Υόςα ξοδεφει ο άνκρωποσ 

ςιμερα για τθν διατροωι.  

Θ πείνα ςτον τρίτο κόςμο  

Πεταλλαγμζνα προϊόντα  

Σικονομία και διατροωι  

Ρα ερευνιςουν πόςο κακορίηει 

θ οικονομικι κατάςταςθ το 

επίπεδο ηωισ και τθν διατροωι.  

Λεράρχθςθ προτεραιοτιτων  

Σικονομία, Εξζλιξθ, 

Ωπευκυνότθτα  

Αυτογνωςία, Αλλθλεγγφθ, 

Εξάρτθςθ, Χϊροσ, Ανιςορροπία, 

Άτομο, Ξοινωνία  

Επικοινωνία, Αυτονόμθςθ, 

Ενθμζρωςθ, Αλλθλεπίδραςθ, 

Χφγκρουςθ, Αυτοπροςταςία, 

Λδιοτζλεια, Σργάνωςθ  

Διαωιμιςθ και διατροωι  Ρα αναγνωρίηουν τθ δφναμθ 

τθσ διαωιμιςθσ ςτθν 

κατανάλωςθ των τροωϊν, και 

να αντιςτζκονται 

αναπτφςςοντασ κριτικι ςκζψθ.  

Ενθμζρωςθ, Χφγκρουςθ  

Υροςταςία, Άτομο, Ξοινωνία, 

Αυτοπροςταςία  

http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin
http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/agogi_ygeias/agogi_ygeias.pdf
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Υολφ ενδιαωζροντα μοντζλα προγραμμάτων διατροωισ εκπονικθκαν επίςθσ με ιδιωτικι 

πρωτοβουλία. Ψα μοντζλα αυτά περιλαμβάνουν προςεγμζνα και τελειοποιθμζνα ςχζδια. 

Ενδεικτικά αναωζρουμε εδϊ ζνα πρόγραμμα για το Δθμοτικό που εντοπίςαμε ςτθν πφλθ του 

Βιωματικοφ Σχολείου και ωζρει τον τίτλο Μασ αρζςουν τα φροφτα, τα λαχανικά και τα όςπρια; 

με τθν ακόλουκθ προτεινόμενθ δομι: 

ΧΞΣΥΣΧ 

Σι εκπαιδευόμενοι μακθτζσ κατανοοφν και εωαρμόηουν τισ γνϊςεισ, για ζνα υγιεινό τρόπο 

ηωισ ςτθν προςωπικι τουσ ηωι, ςυνδζουν τθ ςωςτι διατροωι (ωροφτα, λαχανικά και όςπρια) 

με τθ ςωματικι,  πνευματικι και τθν ακαδθμαϊκι τουσ επιτυχία και τζλοσ, μακαίνουν να 

εωαρμόηουν ςτθν πράξθ τα δικαιϊματά τουσ (αγωγι καταναλωτι). 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ 

1. Σ εκπαιδευτικόσ δίνει ςτα παιδιά ζνα ερωτθματολόγιο για τισ διατροωικζσ τουσ ςυνικειεσ. 

Αωοφ το ςυμπλθρϊςουν, τουσ μιλά για τθ μεςογειακι διατροωι, δίνοντάσ τουσ τθν πυραμίδα 

τθσ μεςογειακισ δίαιτασ. Ψα παιδιά  ςυηθτοφν τυχόν απορίεσ τουσ. 

2. Ξάκε μακθτισ, ωτιάχνει τθν  «ατομικι πυραμίδα  εβδομαδιαίασ διατροωισ», με βάςθ το  

ςυμπλθρωμζνο ερωτθματολόγιό του. Πετά, ςυγκρίνουν και τισ δφο πυραμίδεσ. 

3. Ψα παιδιά χωρίηονται, ςε ομάδεσ και προςπακοφν να εντοπίςουν τισ διαωορζσ ανάμεςα 

ςτισ ατομικζσ τουσ πυραμίδεσ και ςε αυτι τθσ μεςογειακισ διατροωισ. Ξάκε ομάδα 

παρουςιάηει τα αποτελζςματά τθσ. Χυηθτοφν μαηί τα λάκθ ςτθν κακθμερινι τουσ διατροωι 

ςτο ςπίτι, ςτο ςχολικό διάλειμμα, ςτο ολοιμερο ςχολείο. 

4. Ψα παιδιά ςυγκεντρϊνουν πλθροωορίεσ από περιοδικά, εωθμερίδεσ, βιβλία. Ψισ κολλοφν 

ςτισ ωωτογραωίεσ με τισ ομάδεσ τροωϊν και ωτιάχνουν κολάη. Εςτιάηουν ςτθ χρθςιμότθτα 

των ωροφτων, των λαχανικϊν και των οςπρίων ςτθν κακθμερινι διατροωι τουσ. 

5. Ψα παιδιά ςυηθτοφν τα αίτια που πιςτεφουν ότι προκαλοφν τισ «κακζσ διατροωικζσ 

ςυνικειεσ» και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία τουσ. Χυνειδθτοποιοφν ότι θ παράλειψθ 

κανονικϊν γευμάτων και τα «πλαςτικά ωαγθτά» βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ και τθ διατιρθςθ 

ανκυγιεινϊν διατροωικϊν ςυνθκειϊν. Ξατόπιν, ωτιάχνουν ζνα κολάη με τισ υγιεινζσ τροωζσ 

και ζνα άλλο με τισ ανκυγιεινζσ τροωζσ (γαριδάκια, γλυκά, αναψυκτικά, πατατάκια…). 

Χυηιτθςθ. 

6. Χφνδεςθ με το μάκθμα τθσ  Αιςκθτικισ  Αγωγισ 

Σ εκπαιδευτικόσ εξθγεί τα πζντε χρϊματα ςτθ διατροωι μασ και ηθτάει από τουσ μακθτζσ να 

προτείνουν ωροφτα, λαχανικά και όςπρια, για κάκε χρϊμα. Ψα παιδιά ηωγραωίηουν αυτό που 

αγαποφν να τρϊνε περιςςότερο. Φτιάχνουν το «Δεκάλογο των ωροφτων, λαχανικϊν και 

οςπρίων» και τον πλαςτικοποιοφν ωσ δϊρο για τθ μθτζρα τουσ και τουσ άλλουσ δαςκάλουσ 

του ςχολείου. 
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7. Χφνδεςθ με το μάκθμα τθσ Πελζτθσ  Υεριβάλλοντοσ- Φυςικισ 

Ψα παιδιά ωζρνουν ωακζσ, ωαςόλια, ρεβίκια και ςπόρουσ λαχανικϊν ι ωροφτων. Ψα 

ωυτεφουν ςε γλαςτροφλεσ, ζχοντασ τθν απόλυτθ ευκφνθ για τθ ωροντίδα και το μεγάλωμά 

τουσ. Χυηθτοφν για τισ ευεργετικζσ επιδράςεισ του ιλιου, του αζρα και του νεροφ ςτθν 

ανάπτυξθ των ωυτϊν  και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

8. Χφνδεςθ με το μάκθμα των Πακθματικϊν 

Ψα παιδιά κόβουν εικόνεσ με όςπρια, ωροφτα και λαχανικά και μετρϊντασ, τισ ταξινομοφν ςτθ 

ςωςτι ομάδα. Υαίηουν με τουσ αρικμοφσ από  το 1-20. Ανεβαίνουν 2-2 ι 5-5 μζχρι το 20. 

Ξάνουν προςκζςεισ και αωαιρζςεισ με βάςθ τισ αρικμθμζνεσ εικόνεσ τουσ (Αϋ, Βϋ, Γϋ Ψάξθ). 

Χυνκζτουν και αναλφουν   προβλιματα με ωροφτα,  λαχανικά και όςπρια που αγοράηουν ςτθ 

λαχαναγορά ι ςτο super-market (βάροσ, κιλά, γραωιματα κλπ. για τουσ μεγαλφτερουσ 

μακθτζσ). 

9. Χφνδεςθ με το μάκθμα τθσ  Γλϊςςασ 

Ψα παιδιά ωτιάχνουν βιβλίο με υγιεινζσ και παραδοςιακζσ ςυνταγζσ με ωροφτα, λαχανικά και  

όςπρια. Χυνκζτουν ςταυρόλεξα, βρίςκουν παροιμίεσ, γλωςςοδζτεσ και αινίγματα με το ίδιο 

κζμα, που επίςθσ καταγράωουν ςτο βιβλίο τουσ.  

10. Χφνδεςθ με το μάκθμα τθσ  Λςτορίασ 

Ψα παιδιά βρίςκουν πλθροωορίεσ για τισ διατροωικζσ ςυνικειεσ των αρχαίων Ελλινων και 

ςυνειδθτοποιοφν τθ διαχρονικότθτα ςε πολλζσ τροωζσ των αρχαίων και ςφγχρονων Ελλινων. 

Διαπιςτϊνουν το είδοσ των τροωϊν που υπάρχουν ςιμερα αλλά όχι και τότε, τα είδθ των 

λαχανικϊν, οςπρίων και ωροφτων που αγαποφςαν οι Ζλλθνεσ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα. 

11. Χφνδεςθ με το μάκθμα  των Κρθςκευτικϊν και τθσ Γεωγραωίασ 

Ψα παιδιά αναηθτοφν και δείχνουν ςτον παγκόςμιο γεωγραωικό χάρτθ χϊρεσ ι λαοφσ που 

λόγω κρθςκευτικϊν πεποικιςεων απαγορεφεται να γευκοφν κάποιεσ τροωζσ. 

Χυνειδθτοποιοφν τθ διαωορετικότθτα των λαϊν, μακαίνουν να τθ ςζβονται και να τθν 

αποδζχονται. Σι «διαωορετικοί» μακθτζσ, μιλοφν για τισ διατροωικζσ τουσ ςυνικειεσ, τα ικθ 

ι ζκιμα, ςε ζνα ςχολείο που δεν τουσ περικωριοποιεί κοινωνικά λόγω τθσ διαωορετικισ 

εκνικισ, γλωςςικισ, πολιτιςμικισ και οικονομικισ καταγωγισ ι των διαωορετικϊν 

χαρακτθριςτικϊν εμωάνιςθσ (Διαπολιτιςμικι  Εκπαίδευςθ). 

12. Χφνδεςθ με το μάκθμα τθσ Κεατρικισ Αγωγισ 

Ψα παιδιά παίηουν κζατρο ι κουκλοκζατρο με αωορμι το παραμφκι τθσ Χοωίασ 

Παντοφβαλου «Πια ωορά ιταν θ Ξολοτοφμπα». Ζτςι, αποκτοφν τθ δυνατότθτα τθσ 

ελεφκερθσ καλλιτεχνικισ τουσ ζκωραςθσ. 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ 

1.ΥΩΦΑΠΛΔΑ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΘΧ ΔΛΑΨΦΣΦΘΧ 
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2. ΕΦΩΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣ 

 «ΣΛ ΔΛΑΨΦΣΦΛΞΕΧ  ΧΩΡΘΚΕΛΕΧ ΨΩΡ ΥΑΛΔΛΩΡ  ΑΡΑ ΕΒΔΣΠΑΔΑ» 

(Ξυκλϊνω  ζνα κάκε ωορά)         

Ροιο από τα παρακάτω γεφματα τρϊτε κακθμερινά; 

Υρωινό 

Πεςθμεριανό 

Βραδινό 

Ενδιάμεςα 

2.Ρόςα γεφματα τρϊτε τθν θμζρα; 

0 

1 

2-4 

5-7 

Υεριςςότερα από 8      

3.Ρόςα γεφματα τρϊτε ςε fast food, ςε εςτιατόρια  τθν  εβδομάδα; 

0 

1 

2-4 

5-7 

Υεριςςότερα από 8 

4.Ρόςεσ φορζσ τθ βδομάδα τρϊτε «πλαςτικό» φαγθτό απ’ ζξω; 

0 

1 

2-4 

5-7 

Υεριςςότερα από 8 

5. Τι τρϊτε όταν παραμζνετε ςτο ολοιμερο; 
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Χπιτικό ωαγθτό 

Ψρόωιμα του κυλικείου 

6.Συνικωσ τι αγοράηετε από το κυλικείο του ςχολείου; 

Χοκολάτεσ     0 1 2 3 4 5 6 7 

Γαριδάκια     0 1 2 3 4 5 6 7 

Υατατάκια    0 1 2 3 4 5 6 7 

Ψοςτ               0 1 2 3 4 5 6 7 

Ψυρόπιτεσ      0 1 2 3 4 5 6 7 

Ψυρόπιτεσ      0 1 2 3 4 5 6 7 

 με ηαμπόν     

Φροφτα         0 1 2 3 4 5 6 7 

Γιαοφρτι        0 1 2 3 4 5 6 7 

Αναψυκτικά 0 1 2 3 4 5 6 7 

7.Ρόςεσ φορζσ τρϊτε τθν εβδομάδα τα παρακάτω; 

Γαλακτομικά                  0 1 2 3 4 5 6 7 

Γάλα                                0 1 2 3 4 5 6 7 

Ξρζασ  κόκκινο              0 1 2 3 4 5 6 7 

Ξοτόπουλο                      0 1 2 3 4 5 6 7 

Γαλοποφλα                      0 1 2 3 4 5 6 7 

Ψάρι                                0 1 2 3 4 5 6 7 

Ηυμαρικά                        0 1 2 3 4 5 6 7 

Τςπρια                            0 1 2 3 4 5 6 7 

Οαδερά                            0 1 2 3 4 5 6 7 

Οαχανικά                        0 1 2 3 4 5 6 7 

Φροφτα                           0 1 2 3 4 5 6 7 

Ψωμί                               0 1 2 3 4 5 6 7 

Γλυκά                              0 1 2 3 4 5 6 7 
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Αναψυκτικά                   0 1 2 3 4 5 6 7 

Υατάτεσ τθγανθτζσ        0 1 2 3 4 5 6 7 

Αλλαντικά                      0 1 2 3 4 5 6 7 

Χαλάτεσ                           0 1 2 3 4 5 6 7 

8. Ρροςζχετε τθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ που τρϊτε; 

Οίγο   

Υολφ 

9. Ρροςζχετε τθν «θμερομθνία λιξθσ» του προϊόντοσ; 

Οίγο 

Υολφ 

Πία ακόμθ πρωτοβουλία προζρχεται από το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Διατροωισ (ΕΛΔ) με τίτλο 

«Χκζωτομαι και Ψρϊω», που απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 11-14 ετϊν ςε ςχολεία τθσ 

Αττικισ και ζχει ωσ ςτόχο να ενθμερϊςει για τθν αξία τθσ ιςορροπθμζνθσ διατροωισ.  

Χφμωωνα με το πρόγραμμα αυτό, κλινικοί διαιτολόγοι-διατροωολόγοι, μζλθ και 

επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του ΕΛΔ, επιςκζπτονται ςχολεία του νομοφ Αττικισ, ενθμερϊνοντασ 

ζτςι τα παιδιά για τθν ςπουδαιότθτα τθσ ςωςτισ διατροωισ και τθσ άςκθςθσ για τθν επίτευξθ 

καλισ υγείασ και ευεξίασ, με τρόπο απόλυτα προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τουσ. Ξατά τθ 

διάρκεια των επιςκζψεων του ΕΛΔ ςτα ςχολεία τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να 

παρακολουκιςουν εκπαιδευτικό βίντεο πάνω ςτθ διατροωι και τθ ωυςικι δραςτθριότθτα και 

παράλλθλα να ςυμμετζχουν ςε διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ. Επιπλζον, το ΕΛΔ ζχει 

δθμιουργιςει και διανζμει ςτα ςχολεία ειδικό ενθμερωτικό ζντυπο υλικό, που απευκφνεται 

ςτουσ γονείσ. Ψο πολυςζλιδο ζντυπο περιζχει ςφντομεσ και εφχρθςτεσ ςυμβουλζσ και  

προτείνει τρόπουσ για να αλλάξουν οι διατροωικζσ ςυνικειεσ όλθσ τθσ οικογζνειασ, 

προκαλϊντασ ζτςι τουσ μεγάλουσ να γίνουν πρότυπα προσ μίμθςθ για τα παιδιά τουσ. Χτο 

πλαίςιο διεξαγωγισ του «Χκζωτομαι και Ψρϊω», το ΕΛΔ αποςτζλλει ςτουσ δαςκάλουσ των 

ςχολείων, εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο Το Γλωςςάρι τθσ Σωςτισ Διατροφισ. Ψο υλικό αυτό 

ςυνοδεφεται από ςφντομα ερωτθματολόγια που κα ςυμπλθρωκοφν ςτισ τάξεισ των ςχολείων, 

ζτςι ϊςτε το ΕΛΔ να ςυλλζξει ςτοιχεία για το βάροσ και τισ διατροωικζσ ςυνικειζσ των παιδιϊν 

του ςιμερα. Ψα ςτοιχεία αυτά κα μελετθκοφν και κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο μζλλον από το 

Λνςτιτοφτο. Tο «Χκζωτομαι και Ψρϊω» τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ξαταναλωτι του υπουργείου Ανάπτυξθσ και υποςτθρικτισ του  είναι θ εταιρία Kellogg’s. 

Οόγω των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και τθσ ςυμβολισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία καλό 

είναι εδϊ να γίνει ξεχωριςτι αναωορά ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

τα λογιςμικά για τθ διατροωι. Ζνα λογιςμικό ωζρει τον τίτλο Διατροφι και Υγεία και 

υλοποιικθκε από το Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ, τον Ψομζα κοινωνικισ ιατρικισ και το Εργαςτιριο 

πολυμζςων. Υρόκειται για μια πολυμεςικι εωαρμογι ςτθν οποία μπορεί κάποιοσ να 

πλοθγθκεί μζςα από εφχρθςτα και ωιλικά ςτο χριςτθ μενοφ, με όμορωεσ εικόνεσ, κοντά ςτθν 
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θλικία των μακθτϊν του Γυμναςίου, ςτουσ οποίουσ και απευκφνεται. Ψα 3 κφρια μενοφ του 

εξαιρετικά ενδιαωζροντοσ και πετυχθμζνου αυτοφ λογιςμικοφ είναι «Θ διατροωι μου», 

«Αςωαλισ χριςθ τροωίμων», «Διατροωικζσ πλθροωορίεσ», που περιλαμβάνουν ανάλογα 

υπομενοφ. Σι ςτόχοι του λογιςμικοφ υποδθλϊνονται από τουσ τίτλουσ των μενοφ. 

Πια άλλθ αξιόλογθ προςπάκεια καταςκευισ λογιςμικοφ προζρχεται από τθν παιδαγωγικι 

ομάδα του ΞΥΕ Ξόνιτςασ και ωζρει τον τίτλο Τροφοχϊρα, διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του 

κζντρου http://www.kpekonitsas.gr/kpegames.htm. 

Χε μια επιωάνεια είναι ςχεδιαςμζνθ μια διαδρομι με πετροφλεσ και εικονίδια που πάνω τουσ 

ζχουν αρικμοφσ από το 1 ζωσ το 50. Χτο παιχνίδι μποροφν να ςυμμετζχουν ζνασ ι δυο 

παίχτεσ. Ψο παιχνίδι παίηεται με ηάρια και πιόνια. Υατϊντασ το ηάρι, το πιόνι προχωράει τόςεσ 

πετροφλεσ όςεσ δείχνει το ηάρι. Τταν το πιόνι βρεκεί πάνω ςε ζνα εικονίδιο (π.χ. ζνα ωροφτο), 

τότε εμωανίηεται μια κάρτα, μζςα από τθν οποία παρουςιάηεται ςτα παιδιά ζνα διατροωικό 

μινυμα και ο παίκτθσ μπορεί να κερδίςει ι να χάςει κάποιεσ κζςεισ ανάλογα με τθν 

απάντθςθ που δίνει. Χτόχοσ του παιχνιδιοφ είναι να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά, μζςω τθσ 

περιπλάνθςθσ τουσ ςτθν τροωοχϊρα, ότι οι επιλογζσ τουσ επθρεάηουν τόςο τθν υγεία τουσ 

όςο και το περιβάλλον.   

Ζνα άλλο λογιςμικό ωζρει τον τίτλο Θα φααάμε, κα πιουοφμε και... - Ο μικρόσ Τάκθσ μακαίνει 

για τθ διατροφι και τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ και απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Γϋ και Δϋ 

τάξθσ του Δθμοτικοφ Χχολείου13.  

Αποτελείται από 44 ωόρμεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνεσ και ιχο. Χτθν πρϊτθ 

ωόρμα αναγράωεται ο τίτλοσ του λογιςμικοφ και ακολουκεί θ παρουςίαςθ του λαίμαργου 

Ψάκθ, του πρωταγωνιςτι. Χτθ ςυνζχεια εμωανίηεται θ κεντρικι ωόρμα πλοιγθςθσ, με τθ μαμά 

του Ψάκθ. Χτθ ωόρμα αυτι τα παιδιά μποροφν να επιλζξουν να ενθμερωκοφν για μία από τισ 

εξισ τζςςερισ κεματικζσ ενότθτεσ: Τι τρϊω και γιατί το τρϊω, Πϊσ και πόςο χρειάηεται να 

τρϊω, Τρϊνε όλοι απ' όλα;, Τι ζτρωγαν παλιά. Χτο τζλοσ τθσ πλοιγθςθσ κάκε ενότθτασ 

υπάρχουν δραςτθριότθτεσ που αναωζρονται ςε αυτό. Υ.χ. Για τθν πρϊτθ κεματικι ενότθτα 

υπάρχουν οι εξισ δραςτθριότθτεσ: «Βρίςκω τα αινίγματα των τροωϊν», «Ηωγραωίηω 

τροωζσ», «Ψο ςταυρόλεξο των οςπρίων», «Φτιάχνω το παηλ τθσ ντομάτασ».  

Από τα παραπάνω, πολφ ενδεικτικά ςτοιχεία προκφπτει ότι ςτο πεδίο των προγραμμάτων 

δραςτθριοτιτων (projects) ωσ ξεχωριςτό παιδαγωγικό μθχανιςμό εντόσ τθσ ςχολικισ ηωισ 

ζχει ιδθ δθμιουργθκεί αξιόλογθ υποδομι, που είναι δυνατό να αξιοποιθκεί για τθν πιο 

πρακτικι προςζγγιςθ του διατροωικοφ γραμματιςμοφ, τον οποίο ςυνιςτά θ υλοποίθςθ 

προγραμμάτων και δράςεων. Χτθ ςυνζχεια κα γίνει αναωορά ςε διάωορεσ ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ υλοποίθςθσ προγραμμάτων και δράςεων, ανεξάρτθτα από τθν αξιοποίθςθ ι μθ 

τθσ υποδομισ αυτισ. Απζναντι ςτθν ιδεατι διδακτικι πραγματικότθτα του ΥΧ, των επιςιμων 

κειμζνων και των εκπαιδευτικϊν υλικϊν που περιγράωθκαν ζωσ τϊρα, τα παραδείγματα αυτά 

μασ μεταωζρουν –τθρουμζνων των αναλογιϊν- ςτθν πραγματικότθτα των ςχολικϊν τάξεων 

και αποτελοφν ρεαλιςτικά κριτιρια τθσ διαδικαςίασ του διατροωικοφ γραμματιςμοφ. 

                                                           
13 Υαρουςίαςθ ςτθ διεφκυνςθ  http://www.etpe.gr/files/proceedings/filessyn/B460-462.pdf.  

http://www.kpekonitsas.gr/kpegames.htm
http://www.etpe.gr/files/proceedings/filessyn/B460-462.pdf
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Γξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηε δηαηξνθή 

Επειδι, εκτόσ από κάποιεσ μεμονωμζνεσ ςυλλογζσ14, δεν ζχει ςυγκροτθκεί, ςε πανελλινιο ι 

περιωερειακό επίπεδο, μια εφκολα προςπελάςιμθ τράπεηα δεδομζνων για όλα τα 

εκπονθκζντα προγράμματα και επειδι το τελικό προϊόν τουσ δεν είναι πάντα προςβάςιμο 

ζξω από το ίδιο το ςχολείο, θ ςτατιςτικι επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των προγραμμάτων 

είναι ςχετικά δφςκολθ.  

Υαρόλ’ αυτά, πθγζσ που διακζτουμε για τθ Παγνθςία δείχνουν ότι το 1/4 των προγραμμάτων 

που εκπονικθκαν ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αωοροφςαν τθ διατροωι. 

Ακολουκοφν ςχολεία και τίτλοι προγραμμάτων: 

Από το μικρό αυτό δείγμα προκφπτει μεταξφ άλλων ότι το κζμα κινεί το ενδιαωζρον τθσ 

εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και ότι θ πλειονότθτα των ςχολείων, άρα και των μακθτϊν, τθσ 

Παγνθςίασ καταπιάνονται ευχαρίςτωσ με αυτό. Πια ματιά ςτουσ ζξυπνουσ τίτλουσ, που 

περιζχουν πολλζσ από τισ ςθμαντικζσ ζννοιεσ-κλειδιά που ςχετίηονται με τθ διατροωι, δείχνει 

ότι τα προγράμματα αυτά υποςτθρίηουν ευρφ ρεπερτόριο κεμάτων: μεςογειακι διατροωι, 

υγεία, ςχολείο, κυλικείο, βιολογικά προϊόντα, ενζργεια, εωθβεία, ωυςικά προϊόντα κ.ο.κ. Από 

τισ λεπτομζρειεσ των προγραμμάτων διαπιςτϊνουμε ότι ςε κάκε περίπτωςθ υπάρχει ευρεία 

ςτοχοκεςία, ενϊ θ ίδια θ εκτζλεςθ του προγράμματοσ με τθ ςυνεπαγόμενθ εμπλοκι των 

μακθτϊν, τισ πρωτοβουλίεσ τουσ, τθν ενεργοποίθςι τουσ, τισ μικροζρευνζσ τουσ και γενικά τθ 

                                                           
14

 Ξατά τθν πιλοτικι εωαρμογι τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ εκδόκθκαν από το Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο 

ςυλλογζσ με αντιπροςωπευτικζσ εργαςίεσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ κατά το 

ζτοσ 2003-04 ανά περιωζρεια: http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin/ergasies_03_04.php. 

ΔΔΔΔΚ Βόινπ "Γλσξίδσ ηα ηξόθηκα θαη επηιέγσ λα ηξέθνκαη ζσζηά"

Γεληθό Λύθεην Καλαιίσλ

ΓΔΛ Αικπξνύ “Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη πγεία”

Γπκλάζην Καλαιίσλ “Κπιηθείν& Μεζνγεηαθή δηαηξνθή”

Γπκλάζην Δπμεηλνύπνιεο  “Γηαηξνθή θαη πγεία”

Γπκλάζην Ισιθνύ “Βηνινγηθά πξντόληα” κύζνο ή αιήζεηα;

Γπκλάζην Ισιθνύ “Δλέξγεηα θαη δηαηξνθή ζηελ ππαίζξηα δσή”

Γπκλάζην Σθηάζνπ  “Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ εθεβηθή ειηθία”

Λύθεην Καλαιίσλ "Σρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα & Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή"

2ν ΓΔΛ Βόινπ "Διαηόιαδν- Γώξν ηεο Φύζεο"

3ν ΔΠΑΛ Βόινπ "Υγεία δηα-ηξνθήο"

ΔΔΔΔΚ Βόινπ

Γπκλάζην Αγξηάο "Τα βόηαλα ζηε δηαηξνθή καο"

ΓΔΛ Βειεζηίλνπ "Πξώηεο βνήζεηεο-Γηαηξνθηθέο Σπλήζεηεο"

ΔΠΑΣ Ν. Ισλίαο

"Σρνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα  θαη Μεζνγεηαθή 

Γηαηξνθή"

"Υγηεηλή δηαηξνθή- πξόιεςε εθεβηθήο 

παρπζαξθίαο-θπζηθή άζθεζε"

"Υγηεηλή δηαηξνθή θαη θπζηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία 

ηεο Δπξώπεο"
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δραςτθριοποίθςι τουσ προςωζρει αναμωιςβιτθτα ςτα παιδιά και ευρφτερα ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα πολλαπλά οωζλθ. Εξάλλου, ςτον παραπάνω πίνακα βλζπουμε ότι ςτισ δράςεισ 

ςυμμετζχουν και Οφκεια. Αν αναρωτθκοφμε για τθν τφχθ του διατροωικοφ γραμματιςμοφ ςτο 

Οφκειο, κα διαπιςτϊςουμε ότι δεν καλλιεργείται όπωσ ςτισ προθγοφμενεσ βακμίδεσ. Αν και το 

κζμα αναωζρεται ςτο μάκθμα τθσ Βιολογίασ και μπορεί να ςυηθτθκεί και ςε άλλα 

αντικείμενα, όπωσ π.χ. θ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, ςυμπιζηεται από τον εξειδικευμζνο και 

μονοκεματικό χαρακτιρα των λυκειακϊν ςπουδϊν, κακϊσ και από τθν προετοιμαςία για τισ 

εξετάςεισ, που δεν ευνοοφν τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε τζτοιεσ προαιρετικζσ δράςεισ. Για 

το λόγο αυτό κεωροφμε ιδιαίτερα ςθμαντικό το ζργο που παράγεται κυρίωσ ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Θ ςυμμετοχι όμωσ μακθτϊν των Ουκείων ςε τζτοια προγράμματα 

αποδεικνφει ότι ο διατροωικόσ γραμματιςμόσ, που ζλαβε χϊρα ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, 

επιδρά ςτθν φςτερθ εωθβεία των μακθτϊν και κζτει –γιατί όχι;- τα κεμζλια για ζνα 

μακροπρόκεςμο διατροωικό ενδιαωζρον, όταν κα ενθλικιωκοφν και κα γίνουν πολίτεσ. 

Εξάλλου, ςτο πλαίςιο τθσ Ψεχνικισ-Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ θ διατροωι ςυναποτελεί 

αντικείμενο ςπουδϊν ςτθν ειδικότθτα Τεχνολογίασ και ελζγχου τροφίμων του κφκλου 

Γεωπονίασ, τροφίμων και περιβάλλοντοσ ςτθ Γ τάξθ των ΕΥΑΟ. Επειδι εδϊ ενδιαωερόμαςτε 

κυρίωσ για τθ γενικι εκπαίδευςθ και τθ ςχολικι ηωι γενικότερα, κα αποωφγουμε να 

ςχολιάςουμε το περιεχόμενο των εξειδικευμζνων αυτϊν ςπουδϊν τθσ τεχνικισ-

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 

Υολφ αξιόλογθ για τθν ιδζα που χρθςιμοποιικθκε, τθ μζκοδο που ακολουκικθκε και το 

τελικό αποτζλεςμα που προζκυψε ιταν θ δράςθ μακθτϊν ςχολείου του Βόλου, που 

ςυνεργάςτθκαν με ςυμμακθτζσ τουσ άλλων ευρωπαϊκϊν κρατϊν -τθσ Λταλίασ και τθσ 

Υολωνίασ- ςτο πλαίςιο ςχολικισ ςφμπραξθσ Comenius πραγματοποιϊντασ διακρατικι ζρευνα 

με κζμα “Υαραδόςεισ και γαςτρονομία ευρωπαϊκϊν περιοχϊν”. Αν και είναι ζργο παιδιϊν, θ 

δράςθ αυτι αποτελεί ςοβαρι προςπάκεια και κεντρίηει το ενδιαωζρον μασ για να τθ 

μελετιςουμε. Ξαι ςε μια ακόμθ περίπτωςθ από το Βόλο το κζμα τθσ διατροωισ βγικε εκτόσ 

ςυνόρων και απαςχόλθςε μακθτζσ από Ελλάδα και Χκωτία. 

Χτοιχεία για τθν υπόλοιπθ Ελλάδα μποροφμε να αναηθτιςουμε ςτο διαδίκτυο. Εωόςον τα 

κεωριςουμε αντιπροςωπευτικά, διαπιςτϊνουμε ότι θ διατροωι είναι γενικά κζμα τόςο 

δθμοωιλζσ όςο ςτθ Παγνθςία. Κεωροφμε ςκόπιμο να δοφμε αναλυτικά το περιεχόμενο 

μερικϊν από τα προγράμματα αυτά. 15 

Ζνα πρόγραμμα εκπονικθκε ςτο Δθμοτικό Χχολείο Υροκοπίου Εφβοιασ το ζτοσ 2003-4 και 

είχε τον τίτλο "Λςορροπθμζνθ Διατροωι και Διατροωικζσ ςυνικειεσ".  

Σι ςτόχοι που τζκθκαν ιταν: 

Να γνωρίςουν και να υιοκετιςουν οι μακθτζσ ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ. 

                                                           
15

 Τλα τα ςτοιχεία αναηθτικθκαν και εντοπίςτθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτουσ ιςτοχϊρουσ των ςχολείων, και 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρότυπα ςτθ διδακτικι πράξθ. 
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Να χρθςιμοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ για τθν υγιεινι διατροφι ζτςι ϊςτε να μποροφν να 

αντιςτζκονται ςτισ αρνθτικζσ επιδράςεισ και να παίρνουν αποφάςεισ που κα ςτοχεφουν 

ςτθν καλι τουσ υγεία. 

Να χρθςιμοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ για να αλλάξουν τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ του 

οικείου τουσ οικογενειακοφ και φιλικοφ περιβάλλοντοσ. 

Να αναπτφξουν καλφτερθ επικοινωνία και ςυνεργαςία. 

Να γνωρίςουν τισ ομάδεσ των τροφϊν. 

Να γνωρίςουν τισ χριςιμεσ και τισ άχρθςτεσ τροφζσ. 

Να κινθτοποιθκοφν οι μακθτζσ μζςα από τθ ςυνεργατικι μάκθςθ και ζρευνα. 

Ψα επιμζρουσ κζματα που επιλζχκθκαν φςτερα από διάλογο με τουσ μικροφσ μακθτζσ ιταν: 

Γνωριμία με τισ πζντε οικογζνειεσ των τροφϊν. 

Γνωριμία με τισ άχρθςτεσ και ανκυγιεινζσ τροφζσ. 

Αναφορά ςτθ ςτοματικι υγιεινι. 

Εκμάκθςθ του ρόλου των τροφϊν. 

Αναφορά ςτισ κακζσ ςυνικειεσ του καπνίςματοσ και τθσ κατανάλωςθσ αλκοόλ. 

Γνωριμία με τθν ποικιλία των τροφίμων και των κρεπτικϊν ουςιϊν που περιζχουν. 

Καταγραφι των αρχικϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν των μικρϊν μακθτϊν. 

Δθμιουργία διαιτολογίου ιςορροπθμζνθσ διατροφισ. 

Πε τθν ζναρξθ του προγράμματοσ μοιράςτθκαν ςτα παιδιά ερωτθματολόγια κακϊσ και 

εβδομαδιαία διαιτολόγια προκειμζνου να ςυγκεντρωκεί υλικό γφρω από τισ διατροωικζσ τουσ 

ςυνικειεσ και τισ γνϊςεισ τουσ για τθ διατροωι (υγιεινι και μθ). Σι απαντιςεισ των μακθτϊν 

ταξινομικθκαν και ζπειτα ανακοινϊκθκαν και αποτζλεςαν αωορμι για τθν ευαιςκθτοποιιςθ 

και τον προβλθματιςμό των μακθτϊν γφρω από το κζμα τθσ υγιεινισ διατροωισ. Χτθ 

ςυνζχεια, κάκε ομάδα ςυγκζντρωςε κζματα-ερωτιματα με τα οποία κα ικελε θ κακεμιά να 

αςχολθκεί. Ζπειτα, κάκε ομάδα άρχιςε να ςυγκεντρϊνει άρκρα, εικόνεσ και πλθροωορίεσ από 

εωθμερίδεσ, βιβλία και περιοδικά για τα κζματα που ικελε να αςχολθκεί. Χε πρϊτθ ωάςθ οι 

ομάδεσ ςυγκζντρωςαν υλικό που αωοροφςε τισ ομάδεσ των τροωϊν και τθ μεςογειακι 

διατροωι και καταςκεφαςαν ταμπλό με εικόνεσ για τθν κάκε ομάδα τροωϊν και μια 

πυραμίδα που περιλάμβανε εικόνεσ των τροωϊν και τισ ποςότθτεσ τισ οποίεσ πρζπει να 

καταναλϊνουμε με βάςθ τθ μεςογειακι διατροωι. Χε δεφτερθ ωάςθ, οι μακθτζσ 

ςυγκζντρωςαν άρκρα για τθ μεςογειακι διατροωι. Ψζλοσ, ζωτιαξαν ποιιματα και ζμακαν 

τραγοφδια για τθ διατροωι. 

Σι μακθτζσ αωοφ ζμακαν τισ ομάδεσ των τροωϊν παρακολοφκθςαν ςτθν τάξθ μια 

βιντεοκαςζτα με τίτλο «Θ ςωςτι διατροωι». Θ βιντεοκαςζτα αυτι αποτζλεςε αωορμι για τθν 
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εκκίνθςθ νζων δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με τισ τροωζσ και τθ διατροωι, οι οποίεσ 

πραγματοποιικθκαν λειτουργϊντασ πλζον ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο. 

εκινϊντασ από τθν ομάδα «Τςπρια-Δθμθτριακά», οι μακθτζσ ζκαναν τισ παρακάτω 

δραςτθριότθτεσ: 

α) φφτεψαν φακζσ, φαςόλια και ρεβίκια και φρόντιςαν για τθν ανάπτυξι τουσ. 

β) ζφεραν ςτθν τάξθ διάφορεσ ςυςκευαςίεσ (κορν-φλζικσ, πακζτα από όςπρια, αλεφρι, 

ςιμιγδάλι) για να μελετιςουν τα ςυςτατικά τουσ και για να γνωρίςουν τισ κρεπτικζσ τουσ 

ουςίεσ. 

γ) ζφεραν τθ ςυνταγι και τα υλικά για τθν Ραραςκευι ψωμιοφ, το ηφμωςαν, το ζψθςαν και 

το κατανάλωςαν με ενκουςιαςμό. 

Χυνεχίηοντασ με τθν ομάδα «Φροφτα-Οαχανικά» ζγιναν τα παρακάτω: 

α) ζφεραν ςτθν τάξθ διάφορα φροφτα και αγνό μζλι με τα οποία ζφτιαξαν μια δροςερι 

φρουτοςαλάτα. 

β) ζκοψαν χάρτινα λαχανικά (πιπεριζσ, κρεμμφδια. αγγοφρια, κολοκυκάκια) και 

ςυγκζντρωςαν ςτοιχεία για τα κρεπτικά ςυςτατικά του κακενόσ. 

Τςον αωορά τθν ομάδα των λιπϊν, πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςε ζνα ελαιοτριβείο ςτισ 

Ξεχριζσ όπου οι μακθτζσ ξεναγικθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ του, γνϊριςαν τον τρόπο με τον 

οποίο παράγεται από τον καρπό των ελιϊν το ελαιόλαδο, που είναι βαςικό ςτοιχείο τθσ 

μεςογειακισ διατροωισ. Χτθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ ςυνζλεξαν ςτοιχεία για όλα τα είδθ λαδιοφ 

αλλά και για τα «ανκυγιεινά» λίπθ. 

Υερνϊντασ ςτθν ομάδα «Ξρζασ-Ψάρι» οι μακθτζσ ςυγκζντρωςαν παραδοςιακζσ ςυνταγζσ τθσ 

Εφβοιασ που περιλάμβαναν κρζασ ι ψάρι και αωοφ τισ παρουςίαςαν ςτθν τάξθ ζγινε 

ςυηιτθςθ για τα κρεπτικά ςυςτατικά τουσ, τισ πρωτεΐνεσ και βιταμίνεσ που περιζχουν. 

Σλοκλθρϊνοντασ τισ ομάδεσ των τροωϊν με τα γαλακτοκομικά ζγινε επίςκεψθ ςε μια μικρι 

κτθνοτροωικι μονάδα όπου τα παιδιά εξαςκικθκαν ςτο άρμεγμα του γάλακτοσ, κάτι που 

πραγματικά τα εντυπωςίαςε. 

Ψελειϊνοντασ το πρόγραμμα ζγιναν οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

Α. Οι μακθτζσ ζφεραν ςτθν τάξθ ό,τι πίςτευαν ότι ανικει ςτθν κατθγορία ανκυγιεινό 

(γαριδάκια, γλυκά, αναψυκτικά, μπουκάλια με αλκοολοφχα ποτά, εικόνεσ από «πλαςτικό» 

φαγθτό) και ζπειτα ζγινε ςυηιτθςθ για τα ςυςτατικά και τα ςυντθρθτικά που περιζχουν 

κακϊσ και για τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ δίχωσ μζτρο κατανάλωςι τουσ ςτθν υγεία μασ 

(παχυςαρκία, χαλαςμζνα δόντια, αλκοολιςμόσ και καρδιακά νοςιματα). 

Β. Καταςκευι με χαρτόνια μιασ οδοντοςτοιχίασ υγιοφσ και μίασ με προβλθματικά δοντάκια. 

Γ. Ζγιναν διάφορεσ δραματοποιιςεισ με ςτόχο τθν εξάςκθςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων ωσ 

καταναλωτζσ. 
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Δ. Ανάγνωςθ μζςα ςτθν τάξθ διάφορων βιβλίων (όπωσ «μια φορά ιταν θ Κολοτοφμπα») 

και παραμυκιϊν και ςχολιαςμόσ τουσ. 

Ε. Κατάρτιςθ ιςορροπθμζνου εβδομαδιαίου διαιτολογίου βαςιςμζνου ςτθ μεςογειακι 

διατροφι και εφαρμογι του ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ. 

ΣΤ. Συμπλιρωςθ του αρχικοφ ερωτθματολογίου για τθν παρατιρθςθ τθσ αλλαγισ των 

διατροφικϊν ςυνθκειϊν και για τθν τελικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. 

Σλοκλθρϊνοντασ το πρόγραμμα, τα παιδιά επζλεξαν να ωτιάξουν αωίςεσ με ςυνκιματα και 

ςυμβουλζσ για τθ διατροωι και να τραγουδιςουν τα τραγοφδια που ζμακαν. 

Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ζγινε με δφο τρόπουσ. Υρϊτον, κακ' όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ με τθν παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ των παιδιϊν ςτθν τάξθ και τθν αξιολόγθςι 

τθσ από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ οι οποίοι ζκριναν με ειλικρίνεια τα κετικά και τα αρνθτικά 

ςτοιχεία τθσ δουλειάσ τουσ. Χθμαντικό κρίνεται επίςθσ το κλίμα ςυνεργατικότθτασ και 

κινθτοποίθςθσ που αναπτφχκθκε μεταξφ των μακθτϊν. Ψα παιδιά ανζπτυξαν τθ ωανταςία 

τουσ, χάρθκαν για τισ εργαςίεσ τουσ και ζδειχναν πραγματικό ενδιαωζρον και ενκουςιαςμό 

για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ. Ανζπτυξαν επίςθσ πολφ το λεξιλόγιό τουσ 

μακαίνοντασ και ωτιάχνοντασ τραγοφδια και ποιιματα κακϊσ και ποικίλεσ άλλεσ δεξιότθτεσ 

(να κόβουν με ευκολία, να ηωγραωίηουν) με τα ταμπλό και τισ καταςκευζσ που ζκαναν. 

Ψο κετικότερο όμωσ είναι ότι οι μακθτζσ άλλαξαν ςτο ςφνολό τουσ τισ διατροωικζσ τουσ 

ςυνικειεσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι ζωερναν ςτο ςχολείο για δεκατιανό υγιεινζσ τροωζσ π.χ. 

ωροφτα, τοςτ, βραςτά αυγά, τυρί και ελιζσ ενϊ παράλλθλα πολλζσ μθτζρεσ μου μετζωεραν 

πωσ τα παιδιά τοφσ ηθτοφν να τουσ μαγειρεφουν περιςςότερα λαχανικά και κατανάλωναν πιο 

πολλά ωροφτα και λιγότερα γλυκά. 

Αναωορά κα πρζπει επίςθσ να γίνει ςτθν ανακάλυψθ νζων ταλζντων ςτθ ηωγραωικι, ποίθςθ 

και ςτο τραγοφδι κακϊσ και ςτο άνοιγμα τθσ κλειςτισ κοινωνίασ του ςχολείου και τθ 

ςυνεργαςία του με διάωορουσ ωορείσ και επαγγελματίεσ(κτθνοτρόωουσ, ελαιοτριβείο, 

καταςτθματάρχεσ). 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, θ αξιολόγθςθ ζγινε και με τθ ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίων, τα αποτελζςματα των οποίων ςυγκρίκθκαν με τα αρχικά και πραγματικά 

παρατθρικθκαν αλλαγζσ ςτισ διατροωικζσ ςυνικειεσ ενϊ ωάνθκε πωσ οι μακθτζσ γνϊριςαν 

πολλά ςτοιχεία για τισ τροωζσ(υγιεινζσ και μθ) και τισ ουςίεσ που περιζχουν. 

«Ψο πρόγραμμα Αγωγισ Ωγείασ ζδωςε τθν ευκαιρία να γνωρίςουμε ςθμαντικά πράγματα για 

τθ διατροωι και τθν υγεία μασ με ευχάριςτο και εποικοδομθτικό τρόπο.» 

Ζνα άλλο ενδιαωζρον πρόγραμμα προζρχεται από τθ Οφκειο τθσ Οίμνθσ Ευβοίασ, οι μακθτζσ 

του οποίου δθμοςίευςαν τθν ακόλουκθ περιγραωι: 

Υρόγραμμα «Ωγιεινι διατροωι» 

Ψθν ωετινι χρονιά θ τάξθ τθσ Β’Ουκείου του Ουκείου Οίμνθσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 

ςχετικά με τθν διατροωι ςιμερα αςχολικθκε με τθν υγιεινι διατροωι, τον τρόπο με τον 
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οποίο τρζωονται οι νζοι τθν ςθμερινι εποχι και πωσ κα ζπρεπε να τρζωονται ϊςτε να ζχουν 

μία υγιεινι ηωι. 

Αρχικά δθμιουργιςαμε κάποια ερωτθματολόγια ςχετικά με διατροωι ςτθν κακθμερινότθτα 

των εωιβων ϊςτε να ζχουμε μια καλφτερθ άποψθ και γνϊμθ για το πϊσ τρεωόμαςτε και με τι 

επί κακθμερινι βάςθ. 

Χτθ ςυνζχεια παρακολουκιςαμε ζνα ντοκιμαντζρ ςτο οποίο αναωερόταν θ το πόςο 

επιβλαβζσ είναι θ ανκυγιεινι διατροωι ςτον οργανιςμό του ατόμου. 

Ψζλοσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ αυτοφ πραγματοποιικθκε μία εκδρομι ςτον Βόλο με 

απϊτερο ςκοπό να δοφμε πωσ δθμιουργοφνται βιολογικά προϊόντα.      

Ψο κατά πόςο οι άνκρωποι ςιμερα προςζχουν τθ διατροωι τουσ είναι ζνα κζμα που 

απαςχολεί και δθμιουργεί προβλθματιςμοφσ ςε πολλοφσ διατροωολόγουσ  αλλά και γιατροφσ 

οι οποίοι διαπιςτϊνουν ζντρομοι ότι τα προβλιματα υγείασ που δθμιουργοφνται από κακό 

τρόπο διατροωισ κα οδθγοφν ςε κάνατο τα επόμενα χρόνια  και κα αποτελοφν τθ «νοφμερο 

1» αιτία κανάτου! 

Χ’ αυτι τθν κοινωνία υπερκαταναλωτιςμοφ που ηοφμε, οι άνκρωποι ζχουν ξεχάςει πια τι 

ςθμαίνει όριο και μζτρο. Σι ρυκμοί ηωισ ζχουν ανζβει τόςο πολφ ϊςτε το ζτοιμο ωαγθτό 

μοιάηει ςαν «ςανίδα ςωτθρίασ» ςε όλουσ αυτοφσ που τα ωράρια εργαςίασ τουσ είναι 

εξαντλθτικά και δεν τουσ επιτρζπουν να απολαφςουν ζνα γευςτικό και προπάντων υγιεινό 

γεφμα ςτο ςπίτι. Αυτι τθν πραγματικότθτα που ηοφμε ςιμερα, γνωρίςαμε καλφτερα ςτθν 

ταινία που παρακολουκιςαμε ςτο ςχολείο  ςτα πλαίςια ενόσ προγράμματοσ αγωγισ υγείασ 

με το οποίο καταπιαςτικαμε ωζτοσ. Θ ταινία ζχει τίτλο ‘Super Size Me’ και επίςθσ ζχει 

αποςπάςει βραβείο ςε μεγάλθ καλλιτεχνικι διοργάνωςθ. 

Θ ταινία αυτι ζχει διδακτικό περιεχόμενο. Σ πρωταγωνιςτισ τθσ ταινίασ, ο οποίοσ είναι και ο 

εμπνευςτισ τθσ, δζχτθκε να ςυμμετάςχει ςε ζνα πείραμα για να αποδείξει ςε όλουσ εμάσ ότι 

ςτθν παχυςαρκία οδθγοφνται αυτοί που τρζωονται επί κακθμερινισ βάςεωσ με ζτοιμα 

ωαγθτά και ότι τα προβλιματα υγείασ που αντιμετωπίηουν τζτοιοι άνκρωποι μπορεί να 

αποβοφν μοιραία. Αρχικά ξεκίνθςε να τρζωεται κακθμερινά με πρόχειρα ωαγθτά 

(McDonald’s).Ψο χρονικό του όριο ιταν 30 μζρεσ. Ξατά τθ διάρκεια αυτοφ του μινα, αυτόσ ο 

άνκρωποσ άρχιςε να εμωανίηει ςυμπτϊματα που προμινυαν ςοβαρά προβλιματα 

υγείασ(π.χ κφρωςθ του ιπατοσ, καρδιαγγειακζσ πακιςεισ κ.τ.λ.) Ψο βάροσ του είχε ανζβει 

αιςκθτά και όςο για τθ ςεξουαλικι του ηωι, δεν είναι δφςκολο να καταλάβει κανείσ πωσ ιταν 

ανφπαρκτθ. Αωοφ το πείραμα τελείωςε, ο άνκρωποσ αυτόσ κατάωερε να χάςει τα 11 κιλά που 

είχε πάρει μετά από 14 μινεσ εντατικισ δίαιτασ και ςυνεχοφσ ιατρικισ παρακολοφκθςθσ. Ψα 

κιλά εξαωανίςτθκαν και θ υγεία του επανιλκε. 

Υιςτεφω πωσ κανζνασ δεν ζμεινε αςυγκίνθτοσ από αυτι τθν ταινία. Θ παχυςαρκία είναι 

επικίνδυνθ για όλουσ και πρζπει να αποωεφγεται με τον ζνα θ με τον άλλο τρόπο αλλιϊσ 

τίκεται ςε κίνδυνο θ ίδια μασ θ ηωι. 

ΨΑ  ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ  ΠΑΧ 
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Πε το τζλοσ τθσ χρονιάσ και με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ αγωγισ υγείασ ςχετικά με 

τθν διατροωι , καταλιξαμε ςε κάποια ςυμπεράςματα ωσ ζωθβοι αλλά και ωσ καταναλωτζσ. Θ 

προβολι τθσ επϊνυμθσ ταινίασ Super Size Me κακϊσ και άλλων επιμορωωτικϊν  ταινιϊν με 

κζμα τθν διατροωι , θ επίςκεψι μασ ςτο Γυναικείο Χυνεταιριςμό τθσ Υορταριάσ ςτο Βόλο , τα 

ερωτθματολόγια που ωτιάξαμε από μόνοι μασ και τα αποτελζςματα που ςυγκεντρϊςαμε από 

αυτά  υπιρξαν καταλυτικοί παράγοντεσ και επθρζαςαν τισ απόψεισ όλων. Θ ςωςτι διατροωι 

είναι πολφ ςθμαντικι ςτθ ηωι μασ και δυςτυχϊσ πλζον κανζνασ δεν δίνει τθν απαραίτθτθ 

προςοχι. Χτισ μζρεσ μασ θ ίδια ζχει μετατραπεί ςε μία τεράςτια βιομθχανία , αυτι του 

κζρδουσ, και θ μεγαλφτερθ ευκφνθ είναι δικι μασ. Υολλζσ ϊρεσ εργαςίασ, υποχρεϊςεισ, 

οικογζνεια, και άπειροι άλλοι λόγοι που μασ ζχουν αποξενϊςει από τθν κουηίνα και τθν 

μαγειρικι μασ. Γι ’αυτό και καταωεφγουμε ςτα ζτοιμα, πρόχειρα γεφματα αγνοϊντασ και μθν 

κζλοντασ ενδεχομζνωσ να μάκουμε τισ ςυνζπειεσ. Αυτό κα πρζπει να αλλάξει. Υρζπει 

επιτζλουσ να ενθμερωκοφμε για τθν ςθμαςία τθσ διατροωισ ςτθ ηωι μασ και για το πόςο 

άμεςα ςυνδεδεμζνθ είναι με τθν υγεία μασ. Είναι ανάγκθ να αρχίςουμε  να ενδιαωερόμαςτε 

για το τι καταναλϊνουμε αωοφ ςτθν τελικι είμαςτε ό,τι τρϊμε. Ψο ωετινό πρόγραμμα ιταν 

ενδιαωζρον και ζκανε όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν ς’ αυτό να ανακεωριςουν κάποιεσ απόψεισ 

και να διαμορωϊςουν ολοκλθρωμζνθ γνϊμθ γφρω από το κζμα τθσ διατροωισ. Πακθτζσ και 

κακθγθτζσ είμαςτε υπεριωανοι για τθν δουλειά που κάναμε και γενικά για τθν εναςχόλθςι 

μασ με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.  

Ζνα άλλο πρόγραμμα με τον τίτλο Υγιενι διατροφι-Διατροφικζσ ςυνικειεσ-Στοοματικι υγιενι 

εκπονικθκε από μακθτζσ του Δθμοτικοφ Χχολείου Χϊρασ Άνδρου: 

Α. ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΤΟΣ 

Θ διατροωι είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν ψυχοςωματικι και τθν πνευματικι ευεξία. 

Θ αφξθςθ τθσ παχυςαρκίασ ςτα παιδιά. 

Σ χρόνοσ επϊαςθσ των περιςςότερων χρόνιων νοςθμάτων αρχίηει από τθν παιδικι θλικία. 

Σι διατροωικζσ ςυνικειεσ των παιδιϊν. 

Υικανι πρόλθψθ αςκενειϊν 

Β. ΣΤΟΧΟΛ 

Ρα αποκτιςουν τα παιδιά ςωςτζσ διατροωικζσ ςυνικειεσ για ζναν υγιεινό τρόπο ηωισ. 

Ρα γνωρίςουν οι μακθτζσ το ςϊμα τουσ για να μάκουν να ενδιαωζρονται γι’ αυτό και να 

ωροντίηουν τθν υγεία τουσ. 

Ρα μάκουν τα παιδιά ότι πρζπει να τρϊνε όλα τα τρόωιμα γιατί θ ποικιλία ςτα γεφματα 

αποτελεί τθ βάςθ τθσ ςωςτισ διατροωισ. 

Ρα μάκουν τθ ςθμαςία του πρωινοφ. 

Ρα μάκουν για τισ τροωζσ που καταςτρζωουν τα δόντια αλλά και πϊσ να προςτατεφουν τα 

δόντια τουσ με μια ςωςτι διατροωι. 
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Ρα μάκουν τισ ομάδεσ τροωϊν και τα βαςικά είδθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν που χρειάηεται το 

ανκρϊπινο ςϊμα για τθν καλι υγεία. 

Ρα μάκουν τθν πλοφςια κρεπτικι αξία του ελαιόλαδου, των ωροφτων και των λαχανικϊν. 

Ρα εκωραςτοφν καλλιτεχνικά μζςα από τθ ηωγραωικι, το κολάη, τθ μουςικι, το παραμφκι και 

τθ δραματοποίθςθ. 

Ρα διευρφνουν τον κφκλο των παραςτάςεων και των εμπειριϊν τουσ, να ψυχαγωγθκοφν και 

να διαςκεδάςουν. 

Ρα καταλάβουν τα παιδιά ότι θ ςωματικι άςκθςθ είναι απαραίτθτθ για τθν υγεία του 

ανκρϊπου. 

Χφμπραξθ του ςχολείου με άλλεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. 

Ρα αντιςτακοφν και να αποκτιςουν κριτικι ςτάςθ ςτθν επιβολι κατευκφνςεων ςτθν 

κακθμερινι διατροωι του ςφγχρονου ανκρϊπου μζςα από τθ διαωιμιςθ. 

Γ. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ – ΣΤΑΔΛΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Φάςθ προβλθματιςμοφ και ευαιςκθτοποίθςθσ. 

Χχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων 

Διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων: Χυλλογι πλθροωοριϊν – Υρογραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ- 

Αναςυγκρότθςθ πλθροωοριϊν 

Δ. ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ 

Επίςκεψθ ςε κοντινό ωοφρνο. Υαρατιρθςθ των μθχανθμάτων και τθσ διαδικαςίασ 

παραςκευισ του ψωμιοφ. Σι μακθτζσ παίρνουν ςυνζντευξθ από το ωοφρναρθ. 

Επίςκεψθ του οδοντίατρου του Ξζντρου Ωγείασ ςτο ςχολείο για ςυμβουλζσ και δθμιουργικι 

ςυηιτθςθ με τα παιδιά για τθ ςτοματικι υγιεινι. 

Επίςκεψθ του παιδίατρου και του οδοντίατρου του Ξζντρου Ωγείασ ςτο χϊρο του ςχολείου 

για προβλθματιςμό πάνω ςτο κζμα τθσ παχυςαρκίασ και τθσ υγιεινισ διατροωισ. 

Επίςκεψθ ςτο μανάβικο τθσ γειτονιάσ. Χυνζντευξθ από το μανάβθ. Γνωριμία με τα ωροφτα και 

τα λαχανικά. 

Δθμιουργία κολλάη από ωωτογραωίεσ και ηωγραωιζσ των παιδιϊν με κζμα υγιεινζσ τροωζσ. 

Χυλλογι παραδοςιακϊν ςυνταγϊν με αγνά υλικά. Υαραςκευι κάποιων ωαγθτϊν ςτο χϊρο 

του ςχολείου. 

Χυλλογι πλθροωοριϊν για τθ μεςογειακι διατροωι και τθ διατροωι του ανκρϊπου ςε 

περαςμζνεσ εποχζσ και ςιμερα. 

Ξαταςκευζσ από πθλό, γφψο και γυαλί με κζμα τισ τροωζσ. 
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Επίςκεψθ ςτο ίδρυμα Ξυδωνιζωσ και καταςκευι πιλινων με κζμα ωροφτα και λαχανικά 

κακϊσ και ωρουτιζρεσ. 

Φφτεμα ςπόρων από όςπρια – κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ του ωυτοφ από τον ςπόρο ωσ τον 

καρπό- ωροντίδα των ωυτϊν από τα παιδιά. 

Γνωριμία με τισ ομάδεσ των τροωϊν. 

Δθμιουργία γωνιάσ υγιεινισ διατροωισ με τρόωιμα από όλεσ τισ ομάδεσ. 

Ξαταςκευι τθσ πυραμίδασ τθσ μεςογειακισ δίαιτασ. 

Δραματοποίθςθ 

Χυνεργαςία με τθ ΦΑΓΕ. Αποςτολι του βιβλίου τθ κ. Ειρινθσ Παραηιϊτθ « Χτίηω εμζνα» 

Δθμιουργία τραγουδιοφ 

Δθμιουργία παραμυκιοφ 

Επίςκεψθ ςε ζνα από τα Super Markets τθσ περιοχισ. Ψα παιδιά προςπακοφν να βρουν τα 

επεξεργαςμζνα, τα ηωικά και τα ωυτικά τρόωιμα. Ελζγχουν για επικίνδυνα ςυντθρθτικά που 

αναγράωονται πάνω ςτα τρόωιμα. 

Επίςκεψθ ςτο Εμπειρίκειο Γθροκομείο και ςυνομιλία με τουσ θλικιωμζνουσ για τθ διατροωι 

τουσ ςτα παιδικά τουσ χρόνια. 

Υρόςκλθςθ ςτο ςχολείο τθσ γιαγιάσ ενόσ παιδιοφ για να μασ ηυμϊςει παραδοςιακό χωριάτικο 

ψωμί το οποίο κα καταναλϊςουν οι μακθτζσ τθν ϊρα του διαλείμματοσ. 

Αναωορά ςε αινίγματα, παροιμίεσ και εκωράςεισ ςχετικά με τθ διατροωι. 

Ξαταςκευι μαςκϊν ςε ςχιμα ωροφτων με αωορμι τισ Απόκριεσ.  

Πε αωορμι τθ νθςτεία τθσ Χαρακοςτισ τα παιδιά μιλοφν για τθ διατροωικι αξία τθσ νθςτείασ, 

ηωγραωίηουν, κόβουν και κρεμοφν ςτθν τάξθ τθν κυρά Χαρακοςτι. 

Ψραγουδοφν και χορεφουν παραδοςιακά τραγοφδια όπωσ «Πιλο μου κόκκινο», «Ξοντοφλα 

λεμονιά». 

Δϊςαμε ζμωαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ άςκθςθσ και τθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν υγιεινι διατροωι. Ξαλζςαμε για το λόγο αυτό το γυμναςτι του ςχολείου ο οποίοσ μασ 

μίλθςε γιατί πρζπει να γυμναηόμαςτε και το πόςο ςθμαντικό ρόλο παίηουν θ καρδιά και οι 

πνεφμονεσ ςτθ διατιρθςθ τθσ υγείασ του ανκρϊπου. 

Ε. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 

Σι μακθτζσ και οι γονείσ αξιολόγθςαν το πρόγραμμα απαντϊντασ ςε ερωτθματολόγια. 
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Αξιολόγθςθ από τθ δαςκάλα και τουσ γονείσ αν τα παιδιά υιοκζτθςαν ζνα υγιεινότερο τρόπο 

ηωισ( ςωςτι διατροωι, ςτοματικι υγιεινι, ςωματικι άςκθςθ, κακαριότθτα και ωροντίδα του 

ςϊματοσ). 

Ψα περιςςότερα παιδιά διλωςαν ότι το πρόγραμμα τουσ επθρζαςε και προςζχουν πλζον 

περιςςότερο τι τρϊνε. Αυτό το διαπιςτϊςαμε και ςτο ςχολείο όπου τα παιδιά κατανάλωναν 

ςτο ςχολείο ωροφτα, γιαοφρτι ι ςπιτικό ςάντουιτσ. 

Σι γονείσ επίςθσ διαπίςτωςαν τθν ανάγκθ για πιο υγιεινι διατροωι και άλλαξαν κάποιεσ 

κακζσ διατροωικζσ ςυνικειεσ τθσ οικογζνειασ. 

Υρζπει τζλοσ να δθλϊςουμε ότι αυτό που εντυπωςίαςε περιςςότερο από το πρόγραμμα τουσ 

μακθτζσ ιταν θ παραςκευι ψωμιοφ και ωρουτοςαλάτασ ςτο ςχολείο κακϊσ και θ ηωγραωικι 

πάνω ςε γυαλί με κζμα τα ωροφτα και τα λαχανικά. Βίωςαν τθν υγιεινι διατροωι με τον 

καλφτερο τρόπο! 

Από τισ ζωσ τϊρα επιςθμάνςεισ επιβεβαιϊνεται ότι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ δείχνουν 

ενδιαωζρον για το κζμα τθσ διατροωισ και επικυμοφν να αςχολθκοφν με αυτό ςε μια 

διαδικαςία παράλλθλθ με τθν παρακολοφκθςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, αυτιν των 

εξωδιδακτικϊν δράςεων. Υρόκειται για δφο διαδικαςίεσ που, όπωσ ςυνιςτά το ΥΧ, 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται και αλλθλεπιδροφν. Είναι πολφ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε τζτοιεσ δράςεισ ςυνεπάγεται μια πιο ενεργθτικι προςζγγιςθ τθσ 

διατροωικισ κεματικισ, με τον τρόπο δθλαδι που περιγράψαμε. Ζτςι, διάωορα επιμζρουσ 

ςτοιχεία και πτυχζσ του όλου κζματοσ ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να βιωκοφν, να 

αωομοιωκοφν και να μεταπλαςτοφν ςε δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, για να εκδθλωκοφν ςτθν 

πράξθ τόςο βραχυπρόκεςμα όςο και μακροπρόκεςμα.   

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιηθώλ θπιηθείωλ 

Τπωσ είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, οι μακθτζσ κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων επιλζγουν ωσ κζμα τουσ τθ διατροωι, πολφ ςυχνά ςε ςχζςθ με 

τθν θλικία τουσ και με το χϊρο τουσ, το ςχολείο. Αυτό ςθμαίνει ότι ο χϊροσ και ο τρόποσ 

διατροωισ τουσ ςτο ςχολείο, το κυλικείο, τουσ απαςχολοφν ςθμαντικά. Ψο ενδιαωζρον τουσ 

αντιςτοιχεί ςτο γενικότερο κοινωνικό ενδιαωζρον που εκδθλϊνεται αναωορικά με τθν 

ποςότθτα και τθν ποιότθτα τθσ τροωισ που τα παιδιά λαμβάνουν εκτόσ και εντόσ ςχολείου, 

κζμα ευρφ και υψίςτθσ ςθμαςίασ, που αωορά κυρίωσ ςτθν πράξθ τθσ διατροωισ. Θ πράξθ τθσ 

διατροωισ των παιδιϊν είναι από τθ μια το πεδίο ςτο οποίο εμωανίηεται ςαωζςτερα θ κετικι 

ι αρνθτικι διατροωικι διαπαιδαγωγικι επίδραςθ τθσ οικογζνειασ, αλλά από τθν άλλθ και το 

πεδίο ςτο οποίο τα οποιαδιποτε λάκθ και προβλιματα που τυχόν ςυμβαίνουν μποροφν –

τουλάχιςτον κεωρθτικά και ιδεατά- να διορκωκοφν μζςω –γιατί όχι;- του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Θ διατροωι των παιδιϊν είναι δθλαδι ουςιαςτικά το κατεξοχιν πεδίο ςτο οποίο 

μποροφν να διαπιςτωκοφν οι ευεργετικζσ επιδράςεισ του διατροωικοφ γραμματιςμοφ, για τον 

οποίο ςυηθτοφμε ςτθν εργαςία αυτι. Από πολλζσ ζρευνεσ, για τισ οποίεσ όλοι ζχουμε 

ακοφςει, προκφπτει μια όχι και τόςο ενκαρρυντικι εικόνα για τα παιδιά ςτθν Ελλάδα ωσ 

καταναλωτικά και ωσ διατρεωόμενα όντα, για τθ ςωματικι τουσ κατάςταςθ ειδικότερα, αλλά 

και για τισ ςυνκικεσ που ρυκμίηουν τθ διατροωικι τουσ ςυμπεριωορά. Αλλά ςυχνά ακοφμε 

και ότι ςτα κυλικεία ςθμειϊνονται καταχριςεισ ποικίλων μορωϊν κι ότι οι μακθτζσ 
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αναγκάηονται να ψωνίηουν κακισ ποιότθτασ τρόωιμα. Ξακϊσ πφκνωςαν οι ωωνζσ που 

εναντιϊκθκαν ς' αυτιν τθν κατάςταςθ, επειδι ζγιναν αντιλθπτοί κίνδυνοι για τθν υγεία 

(παχυςαρκία, αςκζνειεσ κλπ.) και διάωορα οικονομικά ηθτιματα, προζκυψε θ ανάγκθ να 

λθωκοφν μζτρα και να κακοριςτεί νομικά τι μποροφν οι μακθτζσ να αγοράηουν και να τρϊνε. 

Βζβαια, όπωσ ζχει επιςθμάνει θ καταναλωτικι οργάνωςθ Ξζντρο Υροςταςίασ Ξαταναλωτι 

(ΞΕΥΞΑ), παρά τθν φπαρξθ νομοκετικοφ πλαιςίου κάκε χρόνο πολλά κυλικεία διακζτουν μθ 

εγκεκριμζνα είδθ, με επιχείρθμα τθν οικονομικι απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ ι τθ δυνατότθτα 

των μακθτϊν να προμθκεφονται τα απαγορευμζνα είδθ από τα γειτονικά καταςτιματα και 

ηθτεί άμεςουσ και αυςτθροφσ ελζγχουσ από τουσ αρμόδιουσ ωορείσ, δθλαδι τισ Διευκφνςεισ 

Ωγείασ των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και τισ περιωερειακζσ διευκφνςεισ του Ενιαίου 

Φορζα Ελζγχου Ψροωίμων (ΕΦΕΨ). Βάςει τθσ πιο πρόςωατθσ Ωγειονομικι Διάταξθσ για τουσ 

κανόνεσ υγιεινισ και τον κακοριςμό των προϊόντων που διατίκενται από τα κυλικεία 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων (ΦΕΞ 1183/31.08.2006) επιτρζπονται προσ πϊλθςθ και 

αγορά ςυγκεκριμζνα προϊόντα: 

α) ςτα δθμοτικά ςχολεία: Χάντουιτσ - τοςτ, με ψωμί ολικισ αλζςεωσ ι λευκό, τυρί, 

γαλοποφλα, ντομάτα, χωρίσ μαγιονζηα και χωρίσ βοφτυρο. Ξαλόν είναι να μθ προςτίκεται 

οφτε μαργαρίνθ, αλλά αν προςτεκεί, τότε θ περιεκτικότθτά τθσ, ςε trans λιπαρά, δεν πρζπει 

να υπερβαίνει το 2% των ολικϊν λιπιδίων. Απλά αρτοςκευάςματα (ωρυγανιζσ, αρτίδια, 

ωρατηολάκια, ςθςαμζνια κουλοφρια, παξιμάδια, κριτςίνια), ςε ατομικι ςυςκευαςία (μζχρι 

50g). Αν περιζχουν λιπαρζσ ουςίεσ, δεν πρζπει τα trans λιπαρά να υπερβαίνουν το 2% των 

ολικϊν λιπιδίων. Χταωιδόψωμο, μουςτοκοφλουρα, ςε ατομικι ςυςκευαςία (ζωσ 60g). 

Ππιςκότα απλά, χωρίσ γζμιςθ, ςε ατομικι ςυςκευαςία (ζωσ 60g), θ περιεκτικότθτα των 

οποίων, ςε trans λιπαρά, δεν πρζπει να υπερβαίνει το 2% των ολικϊν λιπιδίων. Επίςθσ, ανά 

100g, θ ηάχαρθ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 10g, τα ολικά λιπαρά τα 10g, τα κορεςμζνα 

λιπαρά τα 5g, το νάτριο (αλάτι) τα 0,5g. Ψυρόπιτα - ςπανακόπιτα (ζωσ 200g), με τυρί ωζτα ι 

καςζρι.Γιαοφρτι, χωρίσ ςυνκετικζσ γλυκαντικζσ ουςίεσ. Φρζςκα ωροφτα, καλά πλυμζνα και ςε 

ατομικι ςυςκευαςία. ερά ωροφτα, ςε ατομικι ςυςκευαςία (ζωσ 50 g). Γάλα χαμθλό ςε 

λιπαρά, πλιρεσ ι με κακάο, χωρίσ ςυνκετικζσ γλυκαντικζσ ουςίεσ, ςε ατομικι ςυςκευαςία 

(ζωσ 250ml το γάλα - κακάο, ζωσ 330ml το άςπρο). Φυηόγαλο, κρζμα χωρίσ προςκικθ άλλων 

ςυςτατικϊν και ςε ςυςκευαςία ζωσ 150ml. Φυςικοί χυμοί ωροφτων (100% χυμόσ), χωρίσ 

πρόςκετθ ηάχαρθ, ςε ατομικι ςυςκευαςία (ζωσ 330ml). Εμωιαλωμζνο νερό του 0,5 λίτρου. 

β) ςτα γυμνάςια - λφκεια - νυχτερινά ςχολεία: Τλα τα παραπάνω, με μόνθ διαωορά ότι το 

άςπρο γάλα μπορεί να πωλείται, ςε ςυςκευαςία ζωσ 500ml. θροί καρποί, ανάλατοι, ςε 

ατομικι ςυςκευαςία (ζωσ 50g). Πζλι, ςε ατομικι ςυςκευαςία. Χαλβάσ - παςτζλι, ςε ατομικι 

ςυςκευαςία (ζωσ 50g). Χοκολάτα υγείασ και γάλακτοσ, χωρίσ γζμιςθ, ςε ςυςκευαςία ζωσ 30g. 

Από όλα τα κυλικεία, διατίκεται καωζσ, και αωεψιματα, μόνο για το προςωπικό. 

Υαράλλθλα, με αγορανομικι διάταξθ ζχουν οριςτεί οι ανϊτατεσ τιμζσ διάκεςθσ προϊόντων 

για τα κυλικεία και ςυγκεκριμζνα: 

 Χάντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό, με τυρί (με προςκικθ ι μθ 

λαχανικϊν, τομάτασ, μαργαρίνθσ και άλλων) μζχρι 1,30 ευρϊ. 

 Χάντουιτσ ι τοςτ από ψωμί ολικισ άλεςθσ ι λευκό, με τυρί και γαλοποφλα (με 

προςκικθ ι μθ λαχανικϊν, τομάτασ, μαργαρίνθσ και άλλων) μζχρι 1,70 ευρϊ. 
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 Απλό αρτοςκεφαςμα (ςθςαμζνιο κουλοφρι) ςε ατομικι ςυςκευαςία (μζχρι 50 γραμ.) 

ζωσ 0,50 ευρϊ. 

 Ψυρόπιτα-ςπανακόπιτα με τυρί ωζτα ι καςζρι (μζχρι 200 γραμ./τεμάχιο) ζωσ 1,30 

ευρϊ. 

 Φυςικοί χυμοί ωροφτων με 100% χυμό (χωρίσ πρόςκετθ ηάχαρθ)  330 ml ζωσ 1 ευρϊ. 

 Εμωιαλωμζνο νερό 500 ml μζχρι 0,50 ευρϊ. 

Εντωμεταξφ είναι ςε εξζλιξθ διαδικαςία κατάρτιςθσ νζου προςχεδίου νόμου ςχετικά με τα 

ςχολικά κυλικεία, που το Ωπουργείο Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ζκεςε προσ 

διαβοφλευςθ. Για το προςχζδιο αυτό εκωράςτθκαν επιωυλάξεισ και ανθςυχία ότι οι 

διαωοροποιιςεισ που κα ειςαχκοφν πικανόν να οδθγοφν ςτθ μθ αναμενόμενθ κατεφκυνςθ. 

Για να γίνει καλφτερα κατανοθτι θ ςπουδαιότθτα ποικίλων ηθτθμάτων που ςυχνά μασ 

διαωεφγει, μποροφμε ςτο ςθμείο αυτό να αναωζρουμε οριςμζνεσ από τισ αντιρριςεισ που 

εξζωραςε το Λνςτιτοφτο Διατροωικϊν Πελετϊν & Ερευνϊν: 

1. Χφμωωνα με το παράρτθμα Λ, παράγραωοσ 2 του νζου ςχεδίου, αναωζρεται ότι δεν 

επιτρζπεται θ προςκικθ κακάο και άλλων πρόςκετων ςακχάρων ςτο γάλα, όπωσ και θ 

διάκεςθ ςοκολατοφχου γάλακτοσ. 

Τπωσ αναωζρεται: “Γάλα τυποποιθμζνο ωρζςκο αποβουτυρωμζνο (2% λιπαρά) ςε ατομικι 

ςυςκευαςία ζωσ 500 ml. Δεν επιτρζπεται θ προςκικθ ηάχαρθσ, κακάο κακϊσ και άλλων 

πρόςκετων ςακχάρων. Δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ ςοκολατοφχου γάλακτοσ”. 

Αντίκετα, ςτθν παρακάτω παράγραωο επιτρζπεται θ προςκικθ μελιοφ ι κακάο (ζνα 

κουταλάκι ανά μερίδα) ςε ροωιματα που προζρχονται από ςυνδυαςμό γάλακτοσ με ωροφτο. 

Τπωσ αναωζρεται: “Φοωιματα από ςυνδυαςμοφσ ωρζςκου γάλακτοσ και ωρζςκων ωροφτων 

που κα παραςκευάηονται ςτο κυλικείο μόνο «εωόςον διακζτει άδεια προετοιμαςίασ και 

διάκεςθσ». Ψο ρόωθμα κα παραςκευάηεται με προςκικθ 1 μερίδασ γάλακτοσ ( 1 ποτιρι 250 

ml) και 1 μερίδασ ωροφτου. Επιτρζπεται θ προςκικθ μελιοφ ι κακάο ςε ποςότθτα 1 

κουταλάκι ανά μερίδα. Δεν επιτρζπεται θ προςκικθ ηάχαρθσ. Απαγορεφεται θ διάκεςθ 

τυποποιθμζνων milkshakes κακϊσ και θ χριςθ ζτοιμθσ ςκόνθσ για milkshake”. 

Ψο Λ.Δ.Π.Ε. εκωράηει τθ διαωωνία του ςχετικά με τθ χριςθ του κακάο ςε κάκε προϊόν που ζχει 

ωσ πρϊτθ φλθ το γάλα ανεξαιρζτωσ. 

2. Χτο γάλα τίκενται όρια μζχρι 2% (λιπαρά) ενϊ ςτο γιαοφρτι μζχρι 5% (λιπαρά). Τπωσ 

αναωζρεται: “Γάλα τυποποιθμζνο ωρζςκο θμιαποβουτυρωμζνο (2% λιπαρά) ςε ατομικι 

ςυςκευαςία ζωσ 500 ml”. Επίςθσ, “Γιαοφρτι τυποποιθμζνο (ζωσ 5% λιπαρά), χωρίσ πρόςκετα 

ςάκχαρα, ςε ατομικι ςυςκευαςία ζωσ 200 γρ”. 

Από τθ ςτιγμι που αυτά τα δφο προϊόντα γάλακτοσ δεν διαωζρουν ςθμαντικά ωσ προσ τθ 

ςφςταςι τουσ και τθ κρεπτικι τουσ αξία, δεν τεκμθριϊνεται και δεν γίνεται αντιλθπτό για 

ποιο λόγο διαωοροποιοφνται τα όρια ςτθν περιεκτικότθτα λίπουσ. 

3. Χτθν παράγραωο 6, όπου γίνεται αναωορά ςτα αρτοςκευάςματα, απαγορεφεται, όπωσ 

αναωζρεται, θ διάκεςθ τυρόπιτασ και ςπανακόπιτασ. Τπωσ αναωζρεται: “Δεν επιτρζπεται θ 
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διάκεςθ τυρόπιτασ, ςπανακόπιτασ, ηαμπονοτυρόπιτασ, λουκανικόπιτασ, πιροςκί, κρουαςάν 

και άλλων προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται ςτα ανωτζρω”. 

Χτο ςθμείο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψθ ότι θ τυρόπιτα και θ ςπανακόπιτα αποτελοφν δφο 

ελλθνικά παραδοςιακά τρόωιμα, τα οποία αν και εωόςον παραςκευαςτοφν με τα κατάλλθλα 

υλικά και τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ, κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ και κρεπτικά. Άξιο 

αναωοράσ είναι ότι θ τυρόπιτα αποτελεί καλι πθγι αςβεςτίου εωόςον περιζχει 140-200 

mgCa/100gr, ενϊ θ ςπανακόπιτα κεωρείται καλι πθγι Ω-3 λιπαρϊν οξζων λόγω του ότι 

περιλαμβάνει 0,89 mg/g αναλογία υγροφ βάρουσ (Macro- and Micronutrients in a Traditional 

Greek Menu, Forum Nutr. Basel, Karger by Trichopoulou et al 2005). 

Χτο ςθμείο αυτό κεωρείται ςκόπιμο να αναωερκοφν αποςπάςματα άρκρου από το Υεριοδικό 

«Ελλθνικι Επικεϊρθςθ Διαιτολογίασ – Διατροωισ» του οποίου ςυντάκτθσ είναι θ κα Αντωνία 

Ψριχοποφλου, ομότιμθ κακθγιτρια Διατροωισ και Υρολθπτικισ Λατρικισ του Υανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, που αναωζρει: «Επιςθμαίνεται ότι τα επιςτθμονικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τισ 

ευεργετικζσ ιδιότθτεσ τθσ Πεςογειακισ Διατροωισ αωοροφν τθν παραδοςιακι Πεςογειακι 

Διατροωι και όχι τθ ςθμερινι διατροωι των χωρϊν τθσ Πεςογειακισ περιοχισ. Χτο πλαίςιο 

αυτό χρειάηεται θ διαμόρωωςθ μίασ πολιτικισ για τθ διατιρθςθ του εξαιρετικοφ αυτοφ 

προτφπου διατροωισ». Χε άλλο ςθμείο τονίηει: «Ψα παραδοςιακά Πεςογειακά Ψρόωιμα 

αποτελοφν μία διαχρονικι ζκωραςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. Υαρά το γεγονόσ ότι 

ηοφμε ςε μία εποχι παγκοςμιοποίθςθσ, πολλά παραδοςιακά μεςογειακά τρόωιμα ζχουν 

ιςτορία αιϊνων και ζχουν αωιςει τθ ςωραγίδα τουσ ςτο ςθμερινό μεςογειακό τρόπο 

διατροωισ» και ςυμπλθρϊνει «… είναι ανάγκθ να νομοκετθκεί και να τυποποιθκεί θ 

παραγωγι των παραδοςιακϊν τροωίμων, ζτςι ϊςτε να προςτατευκοφν τα προϊόντα, οι 

παραγωγοί και οι καταναλωτζσ». 

Επίςθσ, ςφμωωνα με μελζτθ χαρακτθριςτικϊν παραδοςιακϊν τροωίμων που αωορά τα 

Ξρθτικά Χορτοπιτάκια θ οποία πραγματοποιικθκε με υπεφκυνθ τθν κα Ψριχοποφλου, 

(ομότιμθ κακθγιτρια Διατροωισ και Υρολθπτικισ Λατρικισ του Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν), είναι 

πολφτιμθ θ κρεπτικι αξία των χόρτων ςτο τελικό προϊόν που είναι θ χορτόπιτα και τα 

χορτοπιτάκια, κακϊσ αυτά είναι πλοφςια ςε πρωτεΐνεσ και διαιτθτικζσ ίνεσ. Επίςθσ θ υψθλι 

αναλογία μονοακόρεςτων λιπαρϊν οξζων οωείλεται ςτθ χριςθ ελαιολάδου. Ζτςι ο 

ςυνδυαςμόσ αυτϊν των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κακιςτά τθ χορτόπιτα ζνα πολφτιμο ςνακ. 

Βάςει όλων των παραπάνω, βαςικι κζςθ του Λ.Δ.Π.Ε. είναι ότι ο αωοριςμόσ τροωίμων, όταν 

αυτά μποροφν να παραςκευαςτοφν με κατάλλθλεσ μεκόδουσ ζτςι ϊςτε να υπάρχει όριο ωσ 

προσ τισ κερμίδεσ, το ποςοςτό λίπουσ και τισ αναλογίεσ κορεςμζνων, μονοακόρεςτων και 

πολυακόρεςτων λιπαρϊν οξζων, αποτελεί τθν εφκολθ λφςθ και δεν βοθκάει τελικά ςτθν 

προςπάκεια καταπολζμθςθσ τθσ παχυςαρκίασ. Αντίκετα προτείνεται να τεκοφν όρια και 

προχποκζςεισ κατά τρόπο ϊςτε οι εταιρείεσ αρτοςκευαςμάτων να γίνουν πιο ανταγωνιςτικζσ 

παραςκευάηοντασ πιο υγιεινά τρόωιμα και τελικά να μθν απαγορευτοφν και χακοφν ελλθνικά 

παραδοςιακά τρόωιμα. Αυτό ουςιαςτικά απαιτεί τθ ςυνεργαςία τθσ βιομθχανίασ με τουσ 

επιςτιμονεσ διατροωισ. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κρίνεται ςθμαντικό να λθωκεί ςοβαρά 

υπόψιν θ Ωγειονομικι Διάταξθ αναωορικά με τουσ κανόνεσ υγιεινισ και τον κακοριςμό 

προϊόντων που διατίκενται από τα κυλικεία δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολείων Αρικμ. 

ΔΩ1γ/Γ.Υ./οικ.93828 (ΦΕΞ Βϋ1183/31.8.2006), ςτθν οποία, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ γίνεται 
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αναωορά ςχετικά με τθν ποςότθτα των trans λιπαρϊν οξζων που πρζπει να επιτρζπεται ςε 

κάκε τρόωιμο αλλά και τα όρια ςε λίποσ, νάτριο, ηάχαρθ κ.λ.π. που δεν πρζπει να 

υπερβαίνονται. 

Ωσ ςυμπζραςμα, θ αυςτθρι και απαρζγκλιτθ κζςθ ορίων ςτθ ςφςταςθ, ςτθ κερμιδικι αξία 

και ςτα επιτρεπόμενα ποςοςτά παρουςίασ βλαβερϊν ςυςτατικϊν (όπωσ είναι τα trans λιπαρά 

οξζα) ςτο τρόωιμο, κρίνεται πολφ πιο αποτελεςματικι για τθν επίτευξθ του ςτόχου του 

Ωπουργείου Ωγείασ & Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ να προαςπίςει τα παιδιά από το ωαινόμενο 

τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ, παρά θ απαγόρευςθ κάποιων τροωίμων. 

Πε τθ κζςθ αυτι ςυναινοφν και οι επιςτιμονεσ, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του Λ.Δ.Π.Ε., κα. 

Ξαραγιαννοποφλου-Ξόγιου Χοωία (Υαιδίατροσ – Υρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Ξοινωνικισ 

Υαιδιατρικισ και Υροαγωγισ τθσ Ωγείασ Υαραρτιματοσ Κεςςαλονίκθσ, Αν. Διευκφντρια Ε.Χ.Ω. 

Κεςςαλονίκθσ, Δρ ΑΥΚ και Διδάςκουςα Αγωγισ Ωγείασ του ΑΥΚ τθσ Υαιδαγωγικισ Χχολισ) 

και κα. Ψςιλιγκιρογλου-Φαχαντίδου Άννα (Υαιδίατροσ, με ςχολιατρικι ιδιότθτα από 1976 ζωσ 

1989 και Ξακθγιτρια ΨΕΦΑΑ ΑΥΚ – Διευκφντρια Εργαςτθρίου Ωγιεινισ Διατροωισ 

Ακλουμζνων και διδάςκουςα Αγωγισ Ωγείασ ΑΥΚ). 

«Υιςτεφουμε ότι το Ελλθνόπουλο χρειάηεται να μάκει να τρϊει καλό και ποιοτικό πρωινό, π.χ. 

δθμθτριακά με γάλα αλλά και ποιοτικά ςνακ, ςτισ 10-11 πμ που τα ςυμπτϊματα τθσ 

υπογλυκαιμίασ είναι ζντονα, ιδίωσ αν δεν ζχει καταναλϊςει πρωινό. Πζςα ςτα προτεινόμενα 

για πρωινό μπορεί να είναι γαλοποφλα, χυμόσ και λαχανικά, ζνα αυγό, 3-4 ωορζσ τθν 

εβδομάδα. Δεν μποροφμε να εξαιρζςουμε ζνα παραδοςιακό προιόν όπωσ είναι θ πίτα είτε ωσ 

τυρόπιτα είτε ωσ ςπανακόπιτα και αυτό γιατί ανικει ςτουσ ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ που δεν 

ανεβάηουν απότομα τθ γλυκόηθ ςτο αίμα και δεν ζχει ηάχαρθ. Απλά οι αυςτθρζσ 

προδιαγραωζσ αωοροφν το κορεςμζνο λίποσ και το αλάτι που προάγουν τισ καρδιαγγειακζσ 

πακιςεισ. Ψο λίποσ πρζπει να είναι ελαιόλαδο ςε κανονικι ποςότθτα και να μθν περιζχει 

πολφ αλάτι. Θ τυρόπιτα δίνει και καλι πρωτεϊνθ, αν το τυρί ωζτα είναι ποιοτικό και επιπλζον 

αςβζςτιο και ω3 λιπαρά ενϊ θ ςπανακόπιτα εκτόσ από αυτά, προςωζρει ςίδθρο και ζχει 

ςχετικά λίγεσ κερμίδεσ (250 kcal) γιατί, πάνω από όλα, χρειάηεται πρόλθψθ τθσ παιδικισ 

παχυςαρκίασ.» 

Χυνεπϊσ, θ λειτουργία των ςχολικϊν κυλικείων είναι κζμα αρκετά προβλθματικό που πρζπει 

να παρακολουκείται πολφ ςτενά από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, πολιτεία, εκπαιδευτικι 

κοινότθτα, ςυλλόγουσ γονζων κλπ. Υρζπει όμωσ να απαςχολεί αρκετά και τουσ μακθτζσ που 

ςτθν επαωι και τθ δοςολθψία μαηί τουσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν κριτικι τουσ 

ικανότθτα, θ απόκτθςθ τθσ οποίασ ζχει τεκεί ωσ ςτόχοσ του διατροωικοφ γραμματιςμοφ. 

πκπεξάζκαηα 

Χτθν εργαςία αυτι επιχειριςαμε, μζςω τθσ ςυλλογισ ςτοιχείων από το ΥΧ, τα ςχολικά βιβλία 

και τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, να αναςυνκζςουμε και να περιγράψουμε από οριηόντια και 

κάκετθ οπτικι τθν παρουςία τθσ διατροωισ ωσ ενότθτασ διδακτικοφ περιεχομζνου ςτο 

ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο. Θ διατροωι παλαιότερα δεν ιταν κζμα άγνωςτο ςτο ςχολείο, 

αλλά οφτε και ιδιαίτερα διαδεδομζνο, αωοφ αναπτυςςόταν κυρίωσ ςτο πλαίςιο του 

μακιματοσ τθσ Σικιακισ οικονομίασ. Ξατά τα οριηόμενα, όμωσ, και ςτο ιςχφον ΥΧ τα 

τελευταία χρόνια ζχει αποτελζςει, όπωσ είδαμε, ζνα ςθμαντικό κεματικό άξονα μζςα ςτα 
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εκπαιδευτικά περιεχόμενα. Αυτι θ αναβάκμιςθ είναι ςε αντιςτοιχία με τθν αφξθςθ του 

ευρφτερου κοινωνικοφ ενδιαωζροντοσ για το κζμα. Οόγω τθσ ςυνκετότθτασ και τθσ 

ςπουδαιότθτάσ του το κζμα ζχει καταρχιν εξαςωαλίςει μια κζςθ ςε ποικίλα γνωςτικά 

αντικείμενα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Θ επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ του, που 

υποςτθρίηεται από αξιόλογο και μοντζρνο εκπαιδευτικό υλικό, ζντυπο και θλεκτρονικό, 

εξαρτάται από τθν τιρθςθ τθσ προχπόκεςθσ ότι το ςχετικό γνωςτικό υλικό (ζννοιεσ, ιδζεσ, 

κζματα, προεκτάςεισ κλπ.) διδάςκεται με ςτόχουσ τθν όςο το δυνατό πιο ενεργθτικι 

πρόςκτθςι του ςε ζνα ολιςτικό μακθςιακό πλαίςιο και τθν όξυνςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ 

των παιδιϊν. Επίςθσ, ςτο κζμα αποδίδεται κεντρικόσ ρόλοσ και ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ υποχρεωτικά διεξάγονται με βάςθ τισ διδακτικζσ αρχζσ 

τθσ διακεματικότθτασ και τθσ μακθτοκεντρικότθτασ, που αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά του 

ΥΧ. Επειδι θ διατροωι είναι ωαινόμενο πολυςφνκετο και πολυδιάςτατο, προςωζρεται 

ιδιαίτερα για αξιοποίθςθ ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ. Ψα ςτοιχεία δείχνουν πράγματι ότι οι 

μακθτζσ τρζωουν ζντονο ενδιαωζρον για ςυμμετοχι ςε τζτοιεσ δράςεισ που ζχουν ωσ 

αντικείμενο ποικίλεσ πτυχζσ τθσ πλοφςιασ κεματικισ διατροωισ. Πε τθ ςυμμετοχι ςτισ 

δραςτθριότθτεσ δίνεται ςτα παιδιά θ ευκαιρία να αναλάβουν δράςθ και να προςεγγίςουν τθ 

διατροωι πολφ πιο βιωματικά απ’ ό,τι ςτο πλαίςιο ενόσ μόνο μακιματοσ. Αυτοφ του είδουσ θ 

εκπαιδευτικι προςζγγιςθ ςιμερα είναι προχπόκεςθ για τθ δθμιουργία διατροωικά 

ςυνειδθτοποιθμζνων πολιτϊν αφριο, που είναι ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ωπό αυτιν τθν 

ζννοια μποροφμε πράγματι να δεχκοφμε ότι το ελλθνικό ςχολείο λειτουργεί ςτθ λογικι ενόσ 

διατροωικοφ γραμματιςμοφ, αωοφ τουλάχιςτον καταβάλλεται προςπάκεια οι μακθτζσ ςτο 

ςχολείο να αποκτιςουν όχι μόνο γνϊςεισ, αλλά ςυγχρόνωσ και με διάωορουσ τρόπουσ και τθ 

δυνατότθτα τθσ εωαρμογισ τουσ και τϊρα και ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ. Εξάλλου, 

διαπιςτϊνουμε ότι ο διατροωικόσ αυτόσ γραμματιςμόσ εξελίςςεται και τελειοποιείται ςτα νζα 

ΥΧ, τα οποία ζχουν δθμοςιευκεί και εωαρμόηονται δοκιμαςτικά ςε οριςμζνα ςχολεία. Υαρόλ’ 

αυτά, θ «πραγματικι» πράξθ των μακθτϊν δεν είναι τελικά παρά θ διατροωικι ςυμπεριωορά 

τουσ. Θ ορκι και άψογθ διατροωικι ςυμπεριωορά εντόσ και εκτόσ ςχολείου αποτελεί το πιο 

ςθμαντικό ηθτοφμενο και το πεδίο ςτο οποίο προπαντόσ κα μετρθκεί θ επιτυχία του 

διατροωικοφ γραμματιςμοφ που μασ απαςχόλθςε ςτθν εργαςία αυτι.      
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- Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, Ακινα 2001 κ.ε. 

  

http://www.efet.gr/
http://www.eid.org.gr/
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Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη κεηαιιαγκέλα, Νίθνο Καηζαξόο, Γηεπζπληήο 

Σκήκαηνο Γηαηξνθνινγίαο New York College, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο 

ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, π. πξόεδξνο ΔΦΔΣ 

Δηζαγωγή 

Θ αλλαγι του τρόπου ηωισ είχε ςαν αποτζλεςμα και τθν αλλαγι των διατροωικϊν ςυνθκειϊν 

με κφρια χαρακτθριςτικά: 

 τρόωιμα με αυξθμζνθ ποςότθτα ηωικοφ λίπουσ 

 τρόωιμα με αυξθμζνεσ ποςότθτεσ αλατιοφ και νατρίου 

 τρόωιμα με αυξθμζνεσ ποςότθτεσ ηάχαρθσ. 

Χυγχρόνωσ, θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ αλκοολοφχων ποτϊν και αναψυκτικϊν ςε ςυνδυαςμό με 

τθν κακιςτικι ηωι ζχει οδθγιςει ςτα κφρια ςυμπτϊματα τθσ εποχισ: 

Υαχυςαρκία 

Θ παχυςαρκία ζχει χαρακτθριςκεί ωσ νόςοσ με κφρια ςυμπτϊματα: τθν υπζρταςθ, τθν 

καρδιοπάκεια, τα αγγειακά νοςιματα, τον ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου ΛΛ, βλάβεσ ςτο ςυκϊτι 

και τα νεωρά κλπ.  Ψζλοσ, μορωζσ καρκίνου όπωσ αυτόσ του παχζοσ εντζρου, του ςτομάχου, 

του οιςοωάγου, του παγκρζατοσ κλπ.  Θ παχυςαρκία αποτελεί μάςτιγα και για τθν χϊρα μασ, 

ιδιαίτερα ςτθν νεολαία.  Ψζςςερα ςτα δζκα ελλθνόπουλα είναι υπζρβαρα και ζνα ςτα δζκα 

παχφςαρκο.  Ψο ςχετικό ποςοςτό των υπζρβαρων παιδιϊν ζχει διπλαςιαςτεί τα τελευταία 

είκοςι χρόνια. Ψο ςχετικό ποςοςτό ιταν 20% το 1980 και ςιμερα προςεγγίηει το 40%.  

Ωπολογίηεται ότι εωτά χιλιάδεσ ζλλθνεσ χάνουν κάκε χρόνο τθν ηωι τουσ απο αίτια που άμεςα 

ςχετίηονται με τθν παχυςαρκία. 

Ψαχυωαγεία, καταςτιματα ζτοιμου ωαγθτοφ, κονςερβοποιθμζνα και ςυςκευαςμζνα 

προϊόντα, γλυκίςματα και αναψυκτικά, τςιπσ κάκε είδουσ είναι ςυνικωσ τα αίτια τθσ 

παχυςαρκίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν κακιςτικι ηωι. 

Ψα πρόςκετα ςτα ςυςκευαςμζνα τρόωιμα, τα γενετικά τροποποιθμζνα τρόωιμα, τα 

ςυμπλθρϊματα διατροωισ, τα κλωνοποιθμζνα τρόωιμα, και διάωορα 

τροωοπαραςκευάςματα δεν ζχουν ελεγχκεί για τισ μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ ςτον ανκρϊπινο 

οργανιςμό.  Χυγχρόνωσ, τα υπολείμματα ωυτοωαρμάκων ςε ωροφτα και λαχανικά, τα 

υπολλείματα ορμονϊν και αντιβιοτικϊν ςτα ηωϊκά προϊόντα και πλθκϊρα απο τοξικζσ και 

επικίνδυνεσ ουςίεσ μεταναςτεφουν ςτα τρόωιμα απο το χϊμα, τον υδροωόρο ορίηοντα και τα 

υλικά ςυςκευαςίασ δθλθτθριάηοντασ κακθμερινά τον ανκρϊπινο οργανιςμό. 

Ηζηνξηθό 

Ψο 2003 θ UNESCO ενζκρινε ότι εκτόσ από τα ωυςικά μνθμεία μποροφν να ενταχκοφν και 

αυτά που ονομάηουμε άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ, όπωσ τραγοφδια, 

χοροί, τεχνουργιματα (υωαντά κλπ), διατροωικζσ ςυνικειεσ κλπ. Θ χϊρα μασ ενζκρινε τθν 

πρόταςθ αυτι το 2006. Ψο 2008 υποβλικθκε πρόταςθ από τθν Λταλία, τθν Ελλάδα, τθν 

Λςπανία και το Παρόκο να ενταχκεί θ Πεςογειακι Διατροωι ςτθν άυλθ πολιτιςτικι 

κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ. Θ πρόταςθ ςτθρίχκθκε ςτο γεγονόσ ότι παρά τισ διατροωικζσ 
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διαωοροποιιςεισ και τισ πολιτιςτικζσ ςυνικειεσ που τισ ςυνοδεφουν από χϊρα ςε χϊρα τα 

προϊόντα που διαμορωϊνουν γιορτζσ και κφκλουσ ηωισ είναι παρόμοια: ελαιόλαδο, ςιτάρι 

και κραςί είναι θ χρυςι τριλογία για όλθ τθ Πεςόγειο. 

Ψα ζξι βαςικά ςθμεία τθσ πρόταςθσ ιταν: 

Α) Φζρνει τουσ ανκρϊπουσ πιο κοντά και ενδυναμϊνει τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Σ 

Υλοφταρχοσ ζγραωε: «δεν κακόμαςτε ςτο τραπζηι για να ωάμε αλλά για να ωάμε μαηί». 

Β) Χυμβάλλει ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ τθσ υπαίκρου και των ωυςικϊν πόρων και 

ιδιαίτερα ςτθν διατιρθςθ παραδοςιακϊν πρακτικϊν καλλιζργειασ, κτθνοτροωίασ και αλιείασ. 

Γ) Χυμβάλλει ςτθν καλι ςωματικι και ψυχικι υγεία και δθμιουργικότθτα. 

Δ) Αποτελεί ςτοιχείο διαπολιτιςτικισ και διαγενεακισ ανταλλαγισ γνϊςεων, ςυνθκειϊν, 

παραδόςεων κλπ. 

Ε) Βρίςκεται ςτο κζντρο ςθμαντικϊν κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, πανθγφρια, γάμουσ, 

βαωτίςια κλπ. 

ΧΨ) Είναι διαρκϊσ παροφςα ςτθν προωορικι παράδοςθ: τραγοφδια, χοροί, παροιμίεσ, 

κουβζντεσ ζπειτα από γεφμα. 

Επίςθσ, κάκε χϊρα ζπρεπε να προτείνει μια αντιπροςωπευτικι πόλθ τθσ Πεςογειακισ 

Διατροωισ, ζτςι θ Ελλάδα πρότεινε τθν Ξορϊνθ, θ Λταλία το Ψςιλζντο, θ Λςπανία τθν Χόρια και 

το Παρόκο το Χεωςάουεν. Δθμιουργικθκε μια δικαιολογθμζνθ πικρία από τουσ Ξρθτικοφσ 

διότι δεν προτάκθκε μια πόλθ τθσ Ξριτθσ από όπου ξεκίνθςε θ Ξρθτικι διατροωι, ςφμβολο 

υγείασ, ευηωίασ και μακροηωίασ και ςτθ ςυνζχεια ζγινε αντικείμενο εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 

και μετονομάςκθκε Πεςογειακι Διατροωι. 

Επίςθσ, κάκε χϊρα ζπρεπε να προτείνει και ζνα βαςικό πιάτο. Ζτςι θ Ελλάδα πρότεινε τθν 

χωριάτικθ ςαλάτα, θ Λταλία τθν καπρζηε (μοτςαρζλα-ντομάτα), θ Λςπανία τθν παζλια και το 

Παρόκο τα Παροκινά τατηίν.  Θ επιλογι τθσ χωριάτικθσ ςαλάτασ για τθν Ελλάδα ιταν ςωςτι.  

Δεν προβλικθκε όμωσ ςτθν πρόταςθ όςο ζπρεπε το μζλι.  Θ χϊρα μασ διακζτει το ποιοτικά 

καλφτερο και υγιεινότερο μζλι, από τα καλφτερα ςτον κόςμο.  Ζπρεπε λοιπόν να προβλθκεί 

πολφ περιςςότερο το μζλι. Τμωσ οι οιεςδιποτε πικρίεσ και παραλείψεισ πρζπει να 

ξεπεραςκοφν, να προβάλλουμε και να εκμεταλλευκοφμε με κάκε τρόπο το ςθμαντικό αυτό 

γεγονόσ. 

Τα κφρια χαρακτηριςτικά τησ Μεςογειακήσ Διατροφήσ είναι: 

Αωκονία τροωϊν ωυτικισ προζλευςθσ, ωροφτα, λαχανικά, κθπευτικά, δθμθτριακά και 

εςπεριδοειδι (όςπρια, ξθροί καρποί). 

Ελαιόλαδο, βαςικό ςυςτατικό όχι μόνο ςτισ ςαλάτεσ αλλά και ςτο μαγείρεμα. Ψο ελαιόλαδο 

αντικακιςτά όλα τα άλλα λίπθ και ςπορζλαια. 

Ξακθμερινι λιψθ μικρϊν ποςοτιτων γαλακτοκομικϊν όπωσ τυρί και γιαοφρτι. 
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Ξατανάλωςθ ψαριοφ και πουλερικϊν, όχι ςε κακθμερινι βάςθ (εβδομαδιαία). 

Αυγά το πολφ μζχρι τζςςερα τθν εβδομάδα. 

Ξόκκινο κρζασ (μοςχάρι, χοιρινό κλπ) μόνο λίγεσ ωορζσ το μινα. 

Οογικι κατανάλωςθ κραςιοφ (ζνα ι δφο ποτθράκια) ςε κάκε γεφμα. 

Φυςικι δραςτθριότθτα. 

Βαςικό ςυςτατικό τθσ Πεςογειακισ Διατροωισ είναι ότι πάνω από το 60% των προϊόντων που 

καταναλϊνουμε είναι ωμά, ωροφτα, λαχανικά, ξθροί καρποί.  Χε αυτι τθν κατθγορία 

περιλαμβάνονται και τα όςπρια διότι με το βράςιμο ανοίγει μόνο ο ωλοιόσ και μαλακϊνει το 

εςωτερικό χωρίσ να λαμβάνουν χϊρα χθμικζσ διεργαςίεσ όπωσ π.χ. με το ψιςιμο του 

κρζατοσ.  Χτθν Πεςογειακι Διατροωι περιλαμβάνονται οι ωυςικοί χυμοί.  Ωπάρχει τζτοια 

ποικιλία ωροφτων, λαχανικϊν και οςπρίων που οι χυμοί αυτοί μποροφν να ικανοποιιςουν 

κάκε γεφςθ. Ζτςι ςτθν Πεςογειακι Διατροωι δεν επιτρζπονται τα ανκρακοφχα αναψυκτικά.  

Επίςθσ ςτθν Πεςογειακι Διατροωι δεν περιλαμβάνονται τα μεταλλαγμζνα προϊόντα ωυτικισ 

προζλευςθσ, τα κλωνοποιθμζνα ηϊα και τα ςυμπλθρϊματα διατροωισ.  Τλα τα παραπάνω 

καμία ςχζςθ δεν ζχουν με τθν παραδοςιακι Ελλθνικι Διατροωι. Επίςθσ τα 

βιομθχανοποιθμζνα (ςυςκευαςμζνα) τρόωιμα με διάωορα ποςοςτά προςκζτων πρζπει να 

περιορίηονται ςτο ελάχιςτο και να αντικακίςτανται από ωρζςκα, εποχιακά προϊόντα. 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1. Χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ Πεςογειακισ διατροωισ. 

Ωψθλι κατανάλωςθ ελαιολάδου (καταχρθςτικά ακόρεςτων λιπιδίων) ςυγκριτικά με 

κορεςμζνα λιπίδια 

Ωψθλι κατανάλωςθ οςπρίων 

Ωψθλι κατανάλωςθ κυρίωσ ανεπεξζργαςτων δθμθτριακϊν 

Ωψθλι κατανάλωςθ ωροφτων 

Ωψθλι κατανάλωςθ λαχανικϊν 

Χαμθλι κατανάλωςθ γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

Πζτρια προσ υψθλι κατανάλωςθ ψαριοφ 

Χαμθλι κατανάλωςθ κρζατοσ και προϊόντων κρζατοσ 

Πζτρια κατανάλωςθ κραςιοφ, εωόςον επιτρζπεται από κρθςκευτικοφσ και κοινωνικοφσ 

κανόνεσ 

Τταν αναωερόμαςτε ςτθν παραδοςιακι Πεςογειακι διατροωι, δεν μποροφμε να 

ιςχυριςτοφμε ότι τθρείται από όλουσ ι ακόμθ από τουσ περιςςότερουσ από τουσ ςθμερινοφσ 

κατοίκουσ των Πεςογειακϊν χωρϊν. Δυςτυχϊσ αυτό το διατροωικό πρότυπο αργά αλλά 

ςτακερά εγκαταλείπεται.  Επιςθμαίνεται ότι τα επιςτθμονικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τισ 
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ευεργετικζσ ιδιότθτεσ τθσ Πεςογειακισ διατροωισ αωοροφν ςτθν παραδοςιακι Πεςογειακι 

διατροωι και όχι τθ ςθμερινι διατροωι των χωρϊν τθσ Πεςογειακισ περιοχισ.  Χτο πλαίςιο 

αυτό χρειάηεται θ διαμόρωωςθ μιασ πολιτικισ για τθ διατιρθςθ του εξαιρετικοφ αυτοφ 

προτφπου διατροωισ. 

Ξαταρχιν, είναι ςκόπιμθ θ δθμιουργία ενόσ ευρφτερα αποδεκτοφ οριςμοφ για τθ Πεςογειακι 

διατροωι, αωοφ ο λογότυποσ Πεςογειακι διατροωι χρθςιμοποιείται ςυχνά και χωρίσ 

ιδιαίτερθ προςοχι.  Σ οριςμόσ αυτόσ κα πρζπει να αναωζρεται ςτθν παραδοςιακι 

Πεςογειακι διατροωι και να ςζβεται τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά.  Θ Πεςογειακι διατροωι, 

αλλά και τα ςυνδεδεμζνα με αυτι παραδοςιακά τρόωιμα, επωωελοφνται αλλά και τίκενται ςε 

κίνδυνο από το αυξθμζνο εμπορικό ενδιαωζρον για τθν προςτικζμενθ αξία τθν οποία 

ςυνεπάγεται θ Πεςογειακι διαςφνδεςθ.  Υολλά νεοωανι προϊόντα τροωίμων 

παρουςιάηονται ωσ Πεςογειακά, παραπλανϊντασ ζτςι τουσ καταναλωτζσ και διακυβεφοντασ 

τθν υπόςταςθ τθσ Πεςογειακισ διατροωισ. Φυςικά θ Πεςογειακι Διατροωι καμία ςχζςθ δεν 

ζχει με τα μεταλλαγμζνα τρόωιμα. 

Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή θαη Τγεία 

Είναι γνωςτζσ οι ευεργετικζσ ιδιότθτεσ τθσ Πεςογειακισ Διατροωισ ςτθν υγεία, τθν ευηωία 

και τθν μακροηωία. Σι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ που περιζχονται μαηί με άλλα χθμικά 

ςυςτατικά όχι μόνο δροφν προλθπτικά για μια ςειρά από αςκζνειεσ όπωσ ςακχαρϊδθσ 

διαβιτθσ τφπου ΛΛ, καρδιαγγειακά νοςιματα, υπζρταςθ, παχυςαρκία κλπ, αλλά δρουν 

ευεργετικά και ςε μια ςειρά απο άλλεσ καταςτάςεισ. 

Αλτςχάιμερ και Πεςογειακι Διατροωι 

Ερευνθτζσ του Λατρικοφ Ξζντρου του Υανεπιςτθμίου Φασ του Χικάγου με επικεωαλισ τθν Δρ. 

Ξριςτίνα Ψανγκνι μελζτθςαν τισ διατροωικζσ ςυνικειεσ και τισ νοθτικζσ λειτουργίεσ  4.000 

ατόμων άνω των 65 ετϊν. 

Σι επιςτιμονεσ χϊριςαν τουσ εκελοντζσ ςε δυο ομάδεσ: θ μια ακολουκοφςε πιςτά τθν 

παραδοςιακι διατροωι του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ (ελαιόλαδο, ωροφτα, λαχανικά, όςπρια, 

καλαςςινά, μζτρια κατανάλωςθ κραςιοφ και κόκκινου κρζατοσ) ενϊ θ άλλθ ομάδα τθν τυπικι 

αμερικανικι διατροωι. Ξάκε τρία χρόνια οι ερευνθτζσ αξιολογοφςαν τισ νοθτικζσ επιδόςεισ 

των ςυμμετεχόντων. Διαπιςτϊκθκε ότι όςοι είχαν ακολουκιςει πιςτά τθν ελλθνικι διατροωι 

είχαν διαχρονικά τθν βραδφτερθ επιδείνωςθ των νοθτικϊν γνωςτικϊν λειτουργιϊν τουσ 

άςχετα απο παράγοντεσ όπωσ το επίπεδο μόρωωςθσ κλπ.  Αντίκετα τα άτομα που είχαν 

ακολουκιςει πιςτά τισ οδθγίεσ τθσ αμερικανικισ δίαιτασ δεν ζδειξαν κάποια ωωζλεια απο 

πλευράσ επιβράδυνςθσ των εγκεωαλικϊν λειτουργιϊν τουσ. 

Θ νζα μελζτθ ζρχεται να επιβεβαιϊςει προθγοφμενθ ζρευνα ςτθν Γαλλία και αποδιδουν αυτό 

ςτο γεγονόσ οτι θ Πεςογειακι Διατροωι μειϊνει το οξειδωτικό ςτρζσ και τθ χρόνια 

ωλεγμονι. 

Ελαιόλαδο κατά τθσ κατάκλιψθσ 

Ειδικοί απο τα Υανεπιςτιμια Οασ Υάλμασ και ςτα Ξανάρια νθςιά διαπίςτωςαν οτι θ 

Πεςογειακι Διατροωι με βάςθ το ελαιόλαδο μειϊνει τον κίνδυνο κατάκλιψθσ.  Σι 
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επιςτιμονεσ μελζτθςαν 12.000 εκελοντζσ για ζξι χρόνια απο τουσ οποίουσ κανείσ δεν είχε 

κατάκλιψθ. Πετά απο ζξι χρόνια, 657 απο αυτοφσ είχαν διαγνωςτεί με κατάκλιψθ. Υιςτεφεται 

οτι τα ωμζγα-3 λιπαρά οξζα μειϊνουν τον κίνδυνο κατάκλιψθσ. 

Ξαταρράκτθσ και Πεςογειακι Διατροωι 

Χφμωωνα με βρετανικι ζρευνα που διεξιχκθ ςε 27.600 εκελοντζσ άνω των 40 ετϊν και 

κατζγραψαν τισ διατροωικζσ τουσ ςυνικειεσ ςτο διάςτθμα 1993-1999 και κατόπιν 

παρακολοφκθςαν τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ απο το 2008-2009, διαπίςτωςαν ότι όςοι 

ακολουκοφςαν τθν μεςογειακι διατροωι, είχαν λιγότερεσ πικανότθτεσ να αναπτφξουν 

καταρράκτθ ςε ςφγκριςθ με όςουσ κατανάλωναν ςυχνά κόκκινο κρζασ. 

Εγκζωαλοσ και Πεςογειακι Διατροωι 

Υρόςωατεσ ζρευνεσ ζδειξαν οτι μια ςειρά απο προϊόντα μεςογειακισ διατροωισ 

εξαςωαλίηουν ενα υγιζσ και παραγωγικό μυαλό.  Ψα πιο αντιπροςωπευτικά δείγματα 

αναωζρονται παρακάτω: 

-Αμυλοφχα προϊόντα: ψωμί, μακαρόνια, πατάτα είναι βαςικι πθγι υδατανκράκων.  Σι 

υδατάνκρακεσ αποτελοφν τθν μοναδικι πθγι ενζργειασ για τον εγκζωαλο. Σ εγκζωαλοσ ενοσ 

μζςου ενιλικα καταναλϊνει 100 γρ., δθλαδι το 20% τθσ θμεριςιασ πρόςλθψθσ κερμίδων. Ψα 

αμυλοφχα προϊόντα ολικισ άλεςθσ είναι πλοφςια ςε ωολικό οξφ το οποίο αυξάνει τθν 

εγκεωαλικι αιμάτωςθ.  Επίςθσ περιζχουν βιταμίνεσ του ςυμπλζγματοσ Β και κυρίωσ κειαμίνθ 

και νιαςίνθ που ενιςχφουν τθ μνιμθ. 

-Οιπαρά ψάρια. Εχουν πολφ υψθλά επίπεδα ω-3 λιπαρϊν οξζων τα οποία προςτατεφουν τουσ 

νεφρωνεσ απο τθν ςυγκζντρωςθ χολθςτερόλθσ και κεκορεςμζνων λιπαρϊν.  Ψα ω-3 λιπαρά 

οξζα επίςθσ ενιςχφουν τθν παροχι οξυγόνου ςτον εγκζωαλο. Ξαλφτερεσ επιλογζσ ο τόνοσ, ο 

ςολωμόσ και θ ςαρδζλα. 

-Αβοκάντο.Υλοφςια πθγι πολυακόρεςτων λιπαρϊν αντιοξειδωτικϊν και βιταμίνθσ Ε. 

-Υράςινα ωυλλϊδθ λαχανικά. Παροφλι, ςπανάκι, λάχανο κ.α. επιδροφν ςτθν ανάκλθςθ 

πλθροωοριϊν. Αυτό γιατί είναι πλοφςια ςε βιταμίνεσ Β6 ωολικό οξφ και ςίδθρο που μειϊνουν 

τα επίπεδα ομοκυςτεΐνθσ.  Θ ομοκυςτεΐνθ παράγεται κατά τθν διάςπαςθ πρωτεϊνϊν θ οποία 

οδθγεί ςε απϊλεια μνιμθσ εκτόσ των άλλων επιδράςεων. 

-Βατόμουρα. Υλοφςια ςε αντιβιοτικά και ωλαβονοειδι. Ευνοοφν τθν μακθςιακι ικανότθτα. 

-Αυγά. Σι εγκεωαλικζσ λειτουργίεσ όπωσ και των άλλων οργάνων του ςϊματοσ ατροωοφν με 

τθν πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να αποωευχκεί με τθν κατανάλωςθ αυγϊν. Ψα αυγά 

είναι θ καλφτερθ πρωτεΐνθ υψθλισ βιολογικισ αξίασ και είναι πλοφςια ςε βιταμίνθ Β12, και 

λεκικίνθ που καταπολεμοφν τθν εγκεωαλικι λειτουργία.  Επιπλζον τα αυγά περιζχουν τθν 

χολίνθ απαραίτθτθ για τθν εγκεωαλικι λειτουργία. 

-Χτρείδια. Οόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε ψευδάργυρο και ςίδθρο βοθκοφν ςτθν 

λειτουργία τθσ μνιμθσ και ιδιαίτερα ςτθν ςυγκζντρωςθ και ανάκλθςθ πλθροωοριϊν. 
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-Φόδι. Είναι πλοφςιο ςε τρεισ διαωορετικζσ μορωζσ αντιοξειδωτικϊν, τισ τανίνεσ, τισ 

ανκοκυανίνεσ και το ελλαγικό οξφ και προςτατεφει τον εγκζωαλο απο τθ γιρανςθ. 

-Ελαιόλαδο. Υλοφςιο ςε βιταμίνθ Ε αυξάνει τθν μακθςιακι ικανότθτα και εξαςωαλίηει τθν 

ςωςτι αιμάτωςθ του εγκεωάλου. Βοθκά ςτθν ςυντιρθςθ τθσ μυελίνθσ, ουςίασ που 

επικαλφπτει και προωυλάςςει τα νεφρα. 

Χυνοπτικά θ μεςογειακι διατροωι είναι απαραίτθτθ για τθν καλι πνευματικι υγεία. 

πκπεξάζκαηα 

Ψα οωζλθ για τθ χϊρα μασ κα πρζπει να είναι πάρα πολλά. Ξαταρχιν είναι γεγονόσ ότι με το 

ςφγχρονο τρόπο ηωισ ζχουμε ξεωφγει από τθν Ελλθνικι παραδοςιακι διατροωι. Ψο γριγορο 

ωαγθτό, τα αναψυκτικά που ζχουν ωσ χαρακτθριςτικό το ηωικό λίποσ, το αλάτι και τθν ηάχαρθ 

είναι δυςτυχϊσ ο ςφγχρονοσ τρόποσ διατροωισ. Υρζπει θ Πεςογειακι διατροωι να 

κακιερωκεί ωσ τρόποσ ηωισ. Αυτό το ςφμβολο υγιεινισ διατροωισ, ευηωίασ και μακροηωίασ 

πρζπει να υιοκετθκεί από όλουσ.  

Ξαταρχιν: 

Κα πρζπει ςτα ςχολεία να διδάςκεται θ Πεςογειακι διατροωι δεν εννοϊ ωσ επιπλζον 

μάκθμα, αλλά οριηόντια π.χ. ο κακθγθτισ τθσ γεωγραωίασ να αναωζρεται ςτισ διατροωικζσ 

ςυνικειεσ διαωόρων λαϊν, ο ιςτορικόσ ςτθν διατροωι διαμζςου των αιϊνων, ο κακθγθτισ 

κρθςκευτικϊν για τθ ςθμαςία των νθςτειϊν κλπ. επίςθσ ςτα κυλικεία των ςχολείων να 

επικρατοφν τα Πεςογειακά εδζςματα. 

Θ Επιςτθμονικι κοινότθτα τα ΑΕΛ, ΨΕΛ και τα Ερευνθτικά Ξζντρα τθσ χϊρασ να τεκμθριϊνουν 

επιςτθμονικά τα πλεονεκτιματα τθσ Πεςογειακισ Διατροωισ. 

Σι Χφλλογοι Γονζων και Ξθδεμόνων, οι καταναλωτικζσ οργανϊςεισ, οι περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ, οι επιςτθμονικοί και κοινωνικοί ωορείσ να ενθμερϊνουν υπεφκυνα, 

αντικειμενικά και ςυςτθματικά για τα πλεονεκτιματα τθσ Πεςογειακισ διατροωισ. 

Σ Γαςτρονομικόσ Ψουριςμόσ ν’ αποτελζςει κφριο μζλθμα τθσ Υολιτείασ, παράλλθλα με τα 

ενοδοχειακά Επιμελθτιρια και τα τουριςτικά γραωεία. 

Το ςφνθημα «Καταναλώνω ό,τι παράγω» πρέπει να προβληθεί παντοφ ώςτε να αποτελέςει 

και παράγοντα οικονομικήσ ανάπτυξησ. 
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Αξλάθη-Καηζηθάθη Διαζζόλαο ή Αξλάθη Νέαο Εειαλδίαο; ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝηαο 

κε γλώζε ηε δηαηξνθή καο, Εηνύξα Θενδώξα, θαζεγήηξηα κνπζηθήο, 

Παηδαγωγηθή Οκάδα ΚΠΔ Κηζζάβνπ - Διαζζόλαο 

 

Ψα καταναλωτικά πρότυπα και οι αξίεσ που προβάλλονται και επιβάλλονται ςιμερα από τουσ 

νόμουσ τθσ αγοράσ και το ςφγχρονο marketing ωκοφν ςτον υπερκαταναλωτιςμό και 

γενικότερα ςε μια αλαηονικι καταναλωτικι ςυμπεριωορά. Ρζεσ ανάγκεσ δθμιουργοφνται και 

οι καταναλωτζσ καλοφνται να τισ ικανοποιιςουν αγοράηοντασ ςυνεχϊσ νζα προϊόντα και 

υπθρεςίεσ. Σι κακθμερινζσ μασ όμωσ ςυνικειεσ, ο τρόποσ ηωισ και οι αξίεσ μασ δεν αωοροφν 

μόνο εμάσ αλλά και ολόκλθρο τον πλανιτθ. Σ τρόποσ που ντυνόμαςτε, που τρεωόμαςτε, που 

μετακινοφμαςτε, οι κατοικίεσ που χτίηουμε ςυνδζονται άμεςα με τθν υπερκζρμανςθ του 

πλανιτθ, τθ χριςθ των ωυςικϊν πόρων, τθν ανιςότθτα μεταξφ αναπτυγμζνου και 

αναπτυςςόμενου κόςμου, μεταξφ βορρά και νότου, μεταξφ πλουςίων και ωτωχϊν.  

Υοια είναι άραγε θ οικολογικι επιβάρυνςθ του πλανιτθ από τθν παραγωγι και κατανάλωςθ 

τθσ τροωισ, μιασ και περιβάλλον και διατροφι του ανκρϊπου είναι δυο πόλοι που 

αναπτφςςουν ιςχυρζσ και αμωίδρομεσ ςχζςεισ εξάρτθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ; 

Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ περνάει από το πιάτο μασ, θ αειωόροσ προςζγγιςι του 

κακορίηεται από κακθμερινζσ μασ ςυνικειεσ. Σ τρόποσ και ο τόποσ παραγωγισ τθσ τροωισ, θ 

επεξεργαςία, θ ςυςκευαςία και διακίνθςι  τθσ επθρεάηουν κακοριςτικά όχι μόνο το παρόν 

αλλά κυρίωσ το μζλλον του πλανιτθ. 

Χιμερα είμαςτε όλοι κοινωνοί ενόσ διατροωικοφ μοντζλου που ζχει αποςταςιοποιθκεί από 

τθν παράδοςθ, τθν κουλτοφρα και τον πολιτιςμό τθσ κάκε χϊρασ, υιοκετϊντασ καταναλωτικζσ 

ςυνικειεσ και επιλογζσ που επιτάςςει θ ςφγχρονθ μόδα και το ωαινόμενο τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ. Ζτςι, αβίαςτα γεμίηουμε το  τραπζηι μασ με μπανάνεσ, με τηίντηερ, με 

αβοκάντο. Υροϊόντα που κζλουμε να απολαμβάνουμε, αλλά βζβαια δεν παράγει θ χϊρα μασ. 

Ψο χειρότερο όμωσ  είναι ότι ωτάνουν ςτο τραπζηι μασ πατάτεσ και λεμόνια Ψουρκίασ, ςκόρδα 

Ξίνασ, κρεμμφδια Σλλανδίασ, μαροφλια Λταλίασ, ντομάτεσ Λςραιλ και τόςα άλλα. Ξαι 

παράλλθλα, τα ςκόρδα Υλατυκάμπου μζνουν αδιάκετα, τα λεμόνια Άργουσ μζνουν μακριά 

από ράωια των καταςτθμάτων, τα καρποφηια Πακρυχωρίου ςαπίηουν ςτο χωράωι και οι 

πατάτεσ Ρευροκοπίου παραμζνουν αδιάκετεσ ςτισ αποκικεσ των παραγωγϊν.  

Ψι ςυμβαίνει λοιπόν; Υοιοσ είναι ο δυνατόσ κρίκοσ ςτθν αλυςίδα τθσ διατροωισ και ποιοσ 

υςτερεί; Υοια θ ςχζςθ και ποια θ διαωορά μεταξφ παραγωγοφ, εμπόρου, καταναλωτι; 

Ψο ωαγθτό που τρϊμε ζχει διανφςει πολλζσ ωορζσ εκατοντάδεσ ι και χιλιάδεσ χιλιόμετρα από 

τον παραγωγό μζχρι να ωτάςει ςτο πιάτο μασ (τροφοχιλιόμετρα). Για τθ μεταωορά των 

τροωϊν χρθςιμοποιοφνται όλα τα μζςα μεταωοράσ και ανάλογα με τθν απόςταςθ που ζχουν 

διανφςει, καταγράωονται και αντίςτοιχεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

Θ μεταωορά των τροωίμων επιωορτίηεται-αωομοιϊνει-καταγράωει τισ εκπομπζσ ρφπων του 

μεταωορικοφ μζςου με το οποίο διακινικθκαν. Υρζπει να υπολογίςει κανείσ όλεσ τισ 

μετακινιςεισ, από το ςτάδιο τθσ ςυλλογισ των πρϊτων υλϊν και τθ διοχζτευςθ του προϊόντοσ 

ςτθν αγορά μζχρι και τθ δικι μασ χριςθ του αυτοκινιτου να πάμε ςτο ςοφπερ μάρκετ να το 
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αγοράςουμε. Ζρευνεσ ςτθν Αγγλία ζχουν δείξει ότι κάκε χρόνο θ μεταωορά τθσ τροωισ 

προςκζτει ςτθν ατμόςωαιρα 19 εκατ. τόνουσ CO2, από τουσ οποίουσ οι δφο προζρχονται 

αποκλειςτικά από τθ χριςθ του αυτοκινιτου από και προσ τα καταςτιματα τροωίμων! 

Ππορεί λοιπόν τα ςκόρδα Ξίνασ να είναι πιο ωκθνά για τον καταναλωτι (ι πικανϊσ μπορεί 

να προςδίδουν πολφ μεγαλφτερο περικϊριο κζρδουσ ςτον τελικό ι/και ςτουσ ενδιάμεςουσ 

μεταπωλθτζσ) , ζχουν όμωσ προςκζςει μεγάλεσ ποςότθτεσ αζριων ρφπων ςτθν ατμόςωαιρα 

που εντείνουν το ωαινόμενο του κερμοκθπίου. 

Επιπλζον, για να αντζξουν ςτα ταξίδια οι τροωζσ ζχουν υποςτεί διάωορεσ επεξεργαςίεσ τόςο 

ςτθ ςυςκευαςία τουσ όςο και ςτον τρόπο ςυντιρθςισ τουσ. Πε τθν προςκικθ δθλαδι 

χθμικϊν ςυντθρθτικϊν γίνονται λιγότερο αςωαλείσ (και πικανϊσ επιπλζον επικίνδυνεσ) για 

τθν υγεία των καταναλωτϊν και επιβαρφνουν ακόμα περιςςότερο το περιβάλλον με το 

ενεργειακό- οικολογικό απoτφπωμά τουσ. Ξαι ωσ οικολογικό- ενεργειακό αποτφπωμα 

εννοοφμε τθν ζκταςθ παραγωγικισ γθσ, πόςιμου νεροφ και κάλαςςασ που είναι απαραίτθτα 

για τθν κάλυψθ των κακθμερινϊν αναγκϊν ςε ενζργεια και νερό, ςυνυπολογίηοντασ τισ 

εκπομπζσ των ρφπων αλλά και τθν ζκταςθ που χρειάηεται για τθν απόκεςθ των 

απορριμμάτων. Είναι ουςιαςτικά ο ρυκμόσ με τον οποίο ο άνκρωποσ εκμεταλλεφεται τουσ 

ωυςικοφσ πόρουσ τθσ γθσ. Ξαι διαιρϊντασ κανείσ τθν ζκταςθ των καλλιεργιςιμων εκτάςεων –

ςυμπεριλαμβανομζνου και του κακαροφ- πόςιμου νεροφ- με τον πλθκυςμό τθσ γθσ 

διαπιςτϊνει ότι ςε κάκε άνκρωπο αντιςτοιχοφν περίπου 2 εκτάρια. Είναι όμωσ αρκετά; 

Θ βιόςωαιρά μασ είναι ζνα κλειςτό ςφςτθμα με περιοριςμζνουσ πόρουσ και διαρκϊσ 

ςυρρικνοφμενθ δυνατότθτα για αυτορρφκμιςθ και αυτοανανζωςθ. Εξαρτιόμαςτε από τουσ 

ωυςικοφσ πόρουσ του πλανιτθ και δυςτυχϊσ ζχουμε από καιρό υπερβεί κατά πολφ τα όρια 

αντοχισ του. Χφμωωνα με μια ζκκεςθ του 2010 από το  WWF, το ZSL  (Zoological Society of 

London)  και το Global Footprint Network, τα παγκόςμια ωυςικά οικοςυςτιματα 

υποβιβάηονται ςε ζνα ποςοςτό πρωτοωανζσ ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία και αν ο άνκρωποσ δεν 

ςταματιςει τθν υπερεκμετάλλευςθ των ωυςικϊν πόρων τθσ Γθσ, ςε 20 χρόνια κα τουσ ζχει 

εξαντλιςει και για να επιβιϊςει θ ανκρωπότθτα κα χρειάηεται πλζον μια... δεφτερθ Γθ! 

Για παράδειγμα το προθγοφμενο ζτοσ το οικολογικό αποτφπωμα τθσ ανκρωπότθτασ ζωταςε 

τουσ 1,3 πλανιτεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο πλανιτθσ χρειάηεται ζνα χρόνο και 4 μινεσ για να 

παράγει τουσ πόρουσ που καταναλϊνουμε και να απορροωιςει τα απορρίμματα που 

εναποκζτουμε ς’ αυτόν. Ξαι αν εξετάςουμε χωριςτά το οικολογικό αποτφπωμα τθσ κάκε 

χϊρασ, κα διαπιςτϊςουμε τεράςτιεσ ανιςότθτεσ και αδικίεσ, που αντί να εξαλείωονται, 

εξακολουκοφν προκλθτικά να ςυνεχίηονται προςβάλλοντασ κάκε ζννοια αειωορικισ 

διαχείριςθσ των ωυςικϊν πόρων τθσ γθσ και αξίεσ όπωσ θ ιςότθτα και θ δικαιοςφνθ. 

Ζτςι, αν ηοφςαμε όλοι όπωσ ο μζςοσ Αμερικανόσ, κα χρειαηόμαςταν 5 πλανιτεσ για να 

ςυντθρθκοφμε και αν ηοφςαμε όπωσ ο μζςοσ Ευρωπαίοσ (ανάμεςα ςε αυτοφσ και οι Ζλλθνεσ), 

κα χρειαηόμαςταν 3. Υου βρίςκουμε λοιπόν τουσ υπόλοιπουσ 2 με 4 πλανιτεσ; Είναι 

προωανζσ ότι για να ζχουν οι αναπτυγμζνεσ χϊρεσ μεγάλο οικολογικό αποτφπωμα, ζχουν 

πολφ μικρότερο οι αναπτυςςόμενεσ. Ψθ ςτιγμι που εμείσ ςτθν Ελλάδα καταναλϊνουμε και 

μολφνουμε ςαν να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ τρεισ πλανιτεσ, περιςςότεροι από ζνα 
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διςεκατομμφριο άνκρωποι ςτον πλανιτθ υποωζρουν από πείνα. Συςιαςτικά δανειηόμαςτε -

αν δεν κλζβουμε- το μερίδιο κατανάλωςθσ και ρφπανςθσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν! 

Σι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ με το μεγαλφτερο οικολογικό αποτφπωμα είναι οι μεταωορζσ, 

τα κτίρια, θ παραγωγι και θ κατανάλωςθ τροωισ. 

Χχετικά με τθν παραγωγι τθσ τροωισ τα ςτοιχεία είναι πολλζσ ωορζσ τρομακτικά. 

Χαρακτθριςτικά αναωζρουμε ότι τα 2/3 του χρθςιμοποιοφμενου νεροφ του πλανιτθ 

απορροωϊνται από τθ γεωργία και τθν κτθνοτροωία, και θ ολοζνα αυξανόμενθ παραγωγι 

κρζατοσ ςυνειςωζρει το 15% με 20% τθσ παγκόςμιασ ποςότθτασ μεκανίου μζςω των αερίων 

του ςτομάχου των μθρυκαςτικϊν. Φτάςαμε ςτο ςθμείο, που κυρίαρχο είδοσ αυτι τθ ςτιγμι 

ςτον πλανιτθ να μθν είναι ο άνκρωποσ αλλά τα πρωτεϊνοπαραγωγά του είδθ. 

Ψεράςτιεσ ποςότθτεσ ωυτοωαρμάκων και λιπαςμάτων επίςθσ χρθςιμοποιοφνται αωινοντασ 

κατάλοιπα όχι μόνο ςτισ τροωζσ αλλά και ςτο περιβάλλον. Ψο 25% των λιπαςμάτων που 

καταναλϊνεται ςτο Βορρά δεν χρθςιμοποιείται κακόλου από τα ωυτά αλλά τροωοδοτεί τα 

υπόγεια νερά. Ψα δε ωυτοωάρμακα με τθν ζκπλυςθ των γεωργικϊν εδαωϊν και με τθ 

μεταωορά τουσ από τουσ ποταμοφσ μζχρι τισ κάλαςςεσ ζχουν διαςπαρεί ςε όλθ τθν υδρόγειο 

ςωαίρα μζχρι και τουσ πόλουσ, αλλά και ςτουσ ιςτοφσ όλων των ανκρϊπων. 

Ξαταγράωεται ακόμθ θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ πολλϊν περιοχϊν του πλανιτθ από τθν 

επικράτθςθ καλλιεργειϊν με ςκοπό τθν παραγωγι ηωοτροωϊν και με παραγκωνιςμό  τθν ίδια 

ςτιγμι καλλιεργειϊν για τθν παραγωγι τροωισ των ανκρϊπων. Ψακτικι που ζχει προκαλζςει 

ςε πολλζσ χϊρεσ επιςιτιςτικι κρίςθ με τθ ραγδαία αφξθςθ τιμϊν ςε είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ.  

Χτθν αντίπερα όχκθ, αυτοί που ζχουν τθ δφναμθ και άνεςθ τθσ ακρόασ αγοράσ τροωίμων τα 

καταναλϊνουν; Είναι απαραίτθτα για τθ διατροωι και διαβίωςι τουσ;  

Ζρευνεσ ςτθν Αγγλία και τισ Θ.Υ.Α. δείχνουν ότι το 35% περίπου των τροωίμων που 

αγοράηονται καταλιγουν ςτον κάλακο των αχριςτων. Αμετροζπεια, αδυναμία ελζγχου, 

υπερκαταναλωτιςμόσ; 

Αντίπαλο δζοσ; 

Ξαι βζβαια, τοπικά προϊόντα, βιολογικισ παραγωγισ, με τθ μικρότερθ δυνατι ςυςκευαςία 

και τθ ωρεςκάδα τθσ παραδοςιακισ κουλτοφρασ και γνϊςθσ του κάκε λαοφ. Ξι θ μεςογειακι 

διατροφι (τουλάχιςτον για μασ τουσ Ζλλθνεσ) αποτελεί το αςωαλζςτερο καταωφγιο.  

Ξαλι μασ όρεξθ! 

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 

ΓΕΩΦΓΣΥΣΩΟΣΧ, Α., ΓΘ: Ζνασ Μικρόσ και Εφκραυςτοσ Πλανιτθσ, Gutenberg, Εκπαίδευςθ και 

Υεριβάλλον, Ακινα, 2005. 

EUROCHARITY YEARBOOK 2008, Πράςςειν Ζλλογα, Πράςινθ Ανάπτυξθ και Αειφορία, 

Ξαινοτομία- Επιχειρθματικότθτα- Ανταγωνιςτικότθτα, ΟΛΒΑΡΘ, Ακινα, 2009. 

http://www.myfootprint.org/ 

http://www.myfootprint.org/
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http://viosimotita.blogspot.com/2007/12/blog-post_02.html 

http://www.dipe-serron.gr/apotipoma/index.php?id=3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint 

http://diatrofisimera.blogspot.com/2010/10/food-miles.html 

http://webcache.googleusercontent.com/ 

http://europa.eu/travel/environment/index_el.htm 

http://www.unep.org 

http://www.earthday.net/footprint/index.asp 

http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=69654 

  

http://www.dipe-serron.gr/apotipoma/index.php?id=3
http://www.unep.org/
http://www.earthday.net/footprint/index.asp
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=69654
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Βηνινγηθά πξνϊόληα online, παλόο Κωλζηαληίλνο, θαζεγεηήο 

πιεξνθνξηθήο, Παηδαγωγηθή Οκάδα ΚΠΔ Κηζζάβνπ - Διαζζόλαο 

Ση είλαη ηα βηνινγηθά πξνϊόληα 

Υροϊόντα βιολογικισ γεωργίασ είναι τα προϊόντα που για τθν παραγωγι τουσ ζχουν 

εωαρμοςτεί κανόνεσ που κακορίηονται από τθν κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία οι οποίοι 

ςκοπό ζχουν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθ διατιρθςθ ι και τθν αφξθςθ τθσ ευωορίασ 

και τθσ βιολογικισ δραςτθριότθτασ του εδάωουσ, κακϊσ και τθ δθμιουργία κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν για τθ διατιρθςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ του εδάωουσ με τα ωυτά, των ωυτϊν 

με τα ηϊα και των ηϊων με το ζδαωοσ χωρίσ τθν προςωυγι ςε παράγοντεσ παραγωγισ 

εξωτερικισ προζλευςθσ . 

Ψα βιολογικά προϊόντα είναι απαλλαγμζνα από: 

 χθμικά λιπάςματα 

 παραςιτοκτόνα  

 τοξικά ωυτοωάρμακα 

 αντιβιοτικά  

 ορμόνεσ 

 ςυντθρθτικά 

 βελτιωτικά γεφςθσ 

 τεχνθτά χρϊματα 

 αρϊματα 

 γενετικά τροποποιθμζνα υλικά 

Ζτςι τα βιολογικά προϊόντα ζχουν: 

 λιγότερο νερό ςτθν ςφνκεςθ τουσ 

 περιςςότερεσ πρωτεΐνεσ 

 περιςςότερα μεταλλικά άλατα 

 περιςςότερα ζνηυμα 

 περιςςότερεσ βιταμίνεσ 

 καλφτερθ γεφςθ 

 καλφτερο άρωμα 

Τπωσ γίνεται κατανοθτό, θ μθ χριςθ χθμικϊν λιπαςμάτων, ςυντθρθτικϊν και ορμονϊν ςτα 

βιολογικά προϊόντα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μικρότερθ παραγωγι προϊόντων ςε ποςότθτα, 

τθ λιγότερθ διάρκεια ςυντιρθςθσ και αντοχισ των προϊόντων (μιασ και δεν υπάρχουν 

ςυντθρθτικά) και ωσ επακόλουκο το αυξθμζνο κόςτοσ των προϊόντων.  
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Online Πιεξνθόξεζε 

1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ; 

Υροϊόντα βιολογικισ γεωργίασ είναι τα προϊόντα που για τθν παραγωγι τουσ ζχουν 

εωαρμοςτεί κανόνεσ που κακορίηονται από τθν κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία οι οποίοι 

ςκοπό ζχουν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τθ διατιρθςθ ι και τθν αφξθςθ τθσ ευωορίασ 

και τθσ βιολογικισ δραςτθριότθτασ του εδάωουσ, κακϊσ και τθ δθμιουργία κατάλλθλων 

ςυνκθκϊν για τθ διατιρθςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ του εδάωουσ με τα ωυτά, των ωυτϊν 

με τα ηϊα και των ηϊων με το ζδαωοσ χωρίσ τθν προςωυγι ςε παράγοντεσ παραγωγισ 

εξωτερικισ προζλευςθσ. 

2) Ροια είναι θ νομοκεςία για τα προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ; 

Σι κανόνεσ παραγωγισ και τα μζτρα ελζγχου των προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ 

κακορίηονται από τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία θ οποία είναι θ εξισ: 

 Σ ΞΑΡ(ΕΞ)834/2007, ο ΞΑΡ(ΕΞ)889/2008, ο ΞΑΡ(ΕΞ)1235/2008 και ο  ΞΑΡ(ΕΕ)271/2010. 

Θ Ξοινι Ωπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 245090/06 που κακορίηει τα ςυμπλθρωματικά μζτρα για 

τθν εωαρμογι τθσ κοινοτικθσ νομοκεςίασ. 

Θ Ωπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 273234/17-10-03 (ΦΕΞ 1579/27-10-03) που αωορά τον 

«Ξακοριςμό ςυμπλθρωματικϊν μζτρων για τον προςδιοριςμό τθσ προζλευςθσ του κρζατοσ 

που παράγεται ςφμωωνα με τον Ξαν. (ΕΣΞ) 2092/91 του Χυμβουλίου» όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Θ υπ. αρικμ. 217002/27-2-2004 εγκφκλιοσ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Ψροωίμων, θ οποία αωορά τθ «δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

παραχκζντοσ με βιολογικό τρόπο όπωσ προβλζπεται από τον Ξανονιςμό 1452/2003/ΕΞ και 

διαδικαςίεσ παρζκκλιςθσ όπωσ προβλζπονται από το άρκρο 6 παράγραωοσ 3 του Ξανονιςμοφ 

2092/91/ΕΣΞ». 

Θ Ωπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 336650/22.12.06 (ΦΕΞ 1927/29.12.06) για τον κακοριςμό 

λεπτομερειϊν εωαρμογισ τθσ ΞΩΑ αρικμ. 245090/06. 

Ξανονιςμόσ Αξιολόγθςθσ και Επίβλεψθσ του Χυςτιματοσ Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ 

Υροϊόντων Βιολογικισ Γεωργίασ του AGROCERT Σ.Υ.Ε.ΓΕ.Υ.. 

3) Ρϊσ μπορϊ να αναγνωρίςω τα προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ; 

Χτθν επιςιμανςθ ι διαωιμιςθ των προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ κα πρζπει να υπάρχουν οι 

εξισ ενδείξεισ: 

Ψο εκνικό ςιμα αναγνϊριςθσ πιςτοποιθμζνων προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ. 

Θ ζνδειξθ «ΥΦΣΛΣΡ ΒΛΣΟΣΓΛΞΘΧ ΓΕΩΦΓΛΑΧ» ςε ςυνδυαςμό με τθν ονομαςία πϊλθςθσ του 

προϊόντοσ. 
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Θ ζνδειξθ «ΥΦΣΛΣΡ ΒΛΣΟΣΓΛΞΘΧ ΓΕΩΦΓΛΑΧ ΧΕ ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΣ ΧΨΑΔΛΣ» μόνο ςε προϊόντα 

ωυτικισ προζλευςθσ που θ καλλιζργεια τουσ βρίςκεται ςε περίοδο μετατροπισ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ονομαςία πϊλθςθσ του προϊόντοσ. 

Ψο Ξοινοτικό λογότυπο. 

Σ κωδικόσ αρικμόσ ζγκριςθσ του Σργανιςμοφ Ελζγχου & Υιςτοποίθςθσ 

4) Μποροφν να πωλοφνται χφμα τα προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ; 

Σι επιχειριςεισ εξαςωαλίηουν ότι τα βιολογικά προϊόντα μεταωζρονται ςε άλλεσ μονάδεσ, 

περιλαμβανομζνων των επιχειριςεων χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου, μόνο ςτθν 

κατάλλθλθ ςυςκευαςία με τρόπο που να μθν είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ του 

περιεχομζνου χωρίσ τθν παραβίαςθ ι ωκορά τθσ ςωραγίδασ και με τθν φπαρξθ ετικζτασ που 

να αναωζρει τθν επωνυμία του προϊόντοσ τθν ονομαςία του προϊόντοσ, τον Σργανιςμό 

Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ. 

5) Ροιοι είναι οι αρμόδιοι φορείσ και ποιοι οι Οργανιςμοί Ελζγχου και Ριςτοποίθςθσ 

προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ ςτθν Ελλάδα; 

Χτθν Ελλάδα ζχει κεςπιςτεί ζνα Χφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ το οποίο εποπτεφεται από 

το Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροωίμων με τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Βιολογικισ 

Γεωργίασ, ενϊ επιβλεπτικόσ ρόλοσ ζχει ανατεκεί ςτον Σργανιςμό Υιςτοποίθςθσ και 

Επίβλεψθσ Γεωργικϊν Υροϊόντων (Σ.Υ.Ε.ΓΕ.Υ.) AGROCERT. 

Σι εγκεκριμζνοι Σργανιςμοί Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ είναι οι εξισ: 

Σργανιςμοί Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ Υροϊόντων Βιολογικισ Γεωργίασ 

6) Υπάρχουν εγκεκριμζνα για τθ βιολογικι γεωργία φυτοπροςτατευτικά και 

εδαφοβελτιωτικά ςκευάςματα ςτθν Ελλάδα; 

Χτθν Ελλάδα δεν ζχουν εγκρικεί προσ το παρόν ςκευάςματα για τθ βιολογικι γεωργία. Ψα 

προϊόντα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είναι αυτά που ζχουν εγκρικεί για τθν κάκε 

καλλιζργεια και δεν περιζχουν μθ επιτρεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία ουςίεσ. 

7) Ροια διαδικαςία πρζπει να ακολουκιςει ζνασ παραγωγόσ προκειμζνου να ενταχκεί ςτο 

Σφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ; 

Ζνασ παραγωγόσ προκειμζνου να ενταχκεί ςτο Χφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προϊόντων 

βιολογικισ γεωργίασ κα πρζπει αρχικά να επιλζξει τον Σργανιςμό Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ 

με τον οποίο κα ςυνεργαςτεί και: 

να υποβάλει ςτον Σργανιςμό Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ μία Αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από μία 

Ωπεφκυνθ Διλωςθ με τθν οποία κα δεςμεφεται για τθν εωαρμογι τθσ νομοκεςίασ 

να υπογράψει με τον Σργανιςμό Ελζγχου και Υιςτοποίθςθσ Χφμβαςθ ςυνεργαςίασ 

να γνωςτοποιιςει τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτάσ του ςχετικά με το βιολογικό τρόπο 

παραγωγισ προϊόντων εντόσ 10 (δζκα) θμερϊν, από τθν υπογραωι τθσ Χφμβαςθσ, ςτθ Δ/νςθ 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

60 

 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτα διοικθτικά όρια τθσ οποίασ 

βρίςκεται θ ζδρα τθσ εκμετάλλευςθσ ι τθσ επιχείρθςισ του. 

8) Για να ανακζςω υπεργολαβικά μία εργαςία ςε τρίτο κα πρζπει και αυτόσ να είναι 

ενταγμζνοσ ςτο Σφςτθμα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ; 

Τταν ανατίκενται ςε τρίτουσ υπεργολάβουσ εργαςίεσ, τότε κα πρζπει να γίνεται πλιρθσ 

περιγραωι τθσ μονάδασ, όπωσ απαιτείται και για τθν ζνταξθ, κακϊσ και: 

 να κατατίκεται κατάλογοσ των υπεργολάβων με περιγραωι των δραςτθριοτιτων τουσ 

και μνεία των οργανιςμϊν ςτουσ οποίουσ υπόκεινται. Σι εν λόγω υπεργολάβοι πρζπει 

να ζχουν ςυμωωνιςει να υπόκειται θ εκμετάλλευςι τουσ ςτο κακεςτϊσ ελζγχου, 

 να εωαρμόηονται όλα τα ςυγκεκριμζνα μζτρα, που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων 

κατάλλθλο ςφςτθμα τιρθςθσ λογιςτικϊν βιβλίων, τα οποία πρζπει να λθωκοφν ςτο 

επίπεδο τθσ μονάδασ για να εξαςωαλιςκεί ότι μποροφν να εντοπιςκοφν οι 

προμθκευτζσ και, αν διαωζρουν, οι πωλθτζσ των προϊόντων που ο επιχειρθματίασ 

διακζτει ςτθν αγορά, κακϊσ και οι παραλιπτεσ τουσ και, αν διαωζρουν, οι αγοραςτζσ 

τουσ. 

9) Τι απαιτείται προκειμζνου να ειςάγω προϊόντα βιολογικισ γεωργίασ από τρίτεσ χϊρεσ; 

Υροκειμζνου να πραγματοποιθκεί ειςαγωγι προϊόντων βιολογικισ γεωργίασ από τρίτθ χϊρεσ 

τα οποία δεν ςυμμορωϊνονται με τθ κοινοτικι νομοκεςία, ο ειςαγωγζασ πρζπει να λάβει 

ειδικι άδεια ειςαγωγισ αωοφ πρϊτα προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτον 

Σ.Υ.Ε.ΓΕ.Υ. AGROCERT. Θ άδεια αυτι εκδίδεται εωόςον από τα προςκομιηόμενα 

δικαιολογθτικά αποδειχκεί θ ιςοδυναμία των κανόνων παραγωγισ, παραςκευισ, 

επιςιμανςθσ και ελζγχου που ιςχφουν και εωαρμόηονται ςτθν Ψρίτθ Χϊρα, με τισ αντίςτοιχεσ 

απαιτιςεισ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ. 

Θ άδεια εκδίδεται για μια ςυνολικι ποςότθτα και όχι για κάκε παρτίδα ειςαγωγισ. Ψο 

ειςαγόμενο προϊόν πρζπει να ςυνοδεφεται από ζγγραωο πιςτοποίθςθσ τθσ αρχισ ι του 

ωορζα τθσ Ψρίτθσ Χϊρασ του οποίου το ςφςτθμα ελζγχου, μετά από τον ζλεγχο του 

Σ.Υ.Ε.ΓΕ.Υ, ζχει αποδειχκεί ιςοδφναμο με αυτό τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ. 

Σι ειςαγωγείσ οωείλουν πριν τθν ειςαγωγι να υποβάλουν ςτον Σ.Υ.Ε.ΓΕ.Υ. AGROCERT:  

Χχετικι αίτθςθ ςτθν οποία κα αναωζρεται θ χϊρα, το είδοσ και θ ποςότθτα των προϊόντων 

που πρόκειται να ειςαχκοφν κακϊσ και θ περιοχι ι θ μονάδα προζλευςθσ των προϊόντων.  

Υρότυπα παραγωγισ των προϊόντων ςτθν εν λόγω περιοχι ι μονάδα τθσ τρίτθσ χϊρασ, κακϊσ 

και επαρκείσ αποδείξεισ ότι τα εν λόγω πρότυπα ιςοδυναμοφν με τα αναωερόμενα ςτθν 

κοινοτικι νομοκεςία.  

Ψα μζτρα ελζγχου που εωαρμόςτθκαν κατά τθν παραγωγι των εν λόγω προϊόντων, κακϊσ και 

επαρκείσ αποδείξεισ ότι τα μζτρα αυτά ιςοδυναμοφν με τα αναωερόμενα ςτθν κοινοτικι 

νομοκεςία και ότι θ εωαρμογι τουσ είναι αποτελεςματικι και διαρκισ.  
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Ψισ προχποκζςεισ που πλθροί ο Σργανιςμόσ Ελζγχου τθσ τρίτθσ χϊρασ κακϊσ και επαρκείσ 

αποδείξεισ ότι οι εν λόγω προχποκζςεισ ιςοδυναμοφν με τισ αναωερόμενεσ ςτθν κοινοτικι 

νομοκεςία. 

Θ ιςοδυναμία των προτφπων παραγωγισ, παραςκευισ και των μζτρων ελζγχου του 

Σργανιςμοφ ελζγχου για τθν εν λόγω περιοχι ι μονάδα τθσ Ψρίτθσ Χϊρασ, κρίνεται με 

απόωαςθ του Ωπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροωίμων θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Βιολογικισ Γεωργίασ του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Ψροωίμων. 
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Φνξείο Πηζηνπνίεζεο 

 

ΒΛΟΕΛΛΑΣ  

Ξοδριγκτϊνοσ 11Β - 10434, Ακινα   

Ψθλ: 210 8211940, 210 8211707 

E-mail: biohellas@yahoo.gr  

Λςτοςελίδα: www.bio-hellas.gr  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 03 - ΒΛΣ  

 

 

ΓΕΩΤΕΧΝΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ Α.Ε.  

Δ.Δ. Υαλαιοχωρίου, Δ. Υλατζοσ - 59032, Θμακία  

Ψθλ: 23330 64387 

E-mail: info@geolab.gr  

Λςτοςελίδα: www.bio-geolab.gr  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 08 - ΒΛΣ  

 

 

ΔΘΩ  

Αριςτοτζλουσ 38 - 10433, Ακινα  

Ψθλ: 210 8224384  

mailto:biohellas@yahoo.gr
http://www.bio-hellas.gr/
mailto:info@geolab.gr
http://www.bio-geolab.gr/
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E-mail: info@dionet.gr  

Λςτοςείδα: www.dionet.gr  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 01 - ΒΛΣ  

 

 

 

ΡΑΣΛΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-GREEN CONTROL  

10O Χλμ. Βζροιασ-Χκφδρασ  59035, Ψ.Κ. 50  

Ψθλ: 23320 43508  

E-mail: greencontrol@hol.gr  

Λςτοςελίδα: www.greencontrol.gr 

Ξωδικόσ: ΕΟ - 07 - ΒΛΣ 

 

 

ΦΥΣΛΟΛΟΓΛΚΘ  

Ρ. Υλαςτιρα 24 - 59300, Αλεξάνδρεια Θμακίασ  

Ψθλ. 23330 24440  

Ε-mail: fysicert@acn.gr  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 02 - ΒΛΣ  

 

mailto:info@dionet.gr
http://www.dionet.gr/
mailto:greencontrol@hol.gr
http://www.greencontrol.gr/
mailto:fysicert@acn.gr
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A CERT ΕΥΩΡΑΪΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ  

Ψιλου 2 - 54638, Κεςςαλονίκθ - Ψθλ: 2310 210777, 2310 210417  

E-mail: info@a-cert.org 

Λςτοςελίδα: www.a-cert.org  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 05 - ΒΛΣ  

 

 

GMCert Ο.Ε. «Ρράςινθ Μεςογειακι Ριςτοποίθςθ Ο.Ε  

Φ. Φεραίου 15, 56429, Ρ. Ευκαρπία Κεςςαλονίκθσ  

Ψθλ. 2310-699850 

Email: info@gmcert.gr 

Λςτοςελίδα: www.gmcert.gr 

Ξωδικόσ: ΕΟ - 10 - ΒΛΣ 

 

 

IRIS-Α.ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ & ΣΛΑ Ε.Ε.  

Α. Υαπανδρζου 52 - 71305, Θράκλειο Ξριτθσ  

mailto:info@a-cert.org
http://www.a-cert.org/
mailto:info@gmcert.gr
http://www.gmcert.gr/
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 Ψθλ: 2810 360715-7  

E-mail: info@irisbio.gr  

Λςτοςελίδα: www.irisbio.gr  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 06 - ΒΛΣ   

 

LACON ΛΝΣΤΛΤΟΥΤΟ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΕΡΕ   

 Οευκωςίασ 8 - 112 52 Ακινα  

 Ψθλ. 210 86 16 953 

E-mail: lacon@otenet.gr 

Ξωδικόσ: ΕΟ - 09 - ΒΛΣ 

 

 

Q WAYS ΔΛΑΔΟΜΕΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ Α.Ε.  

Δθμοκρατίασ 8 - 15127, Πελίςςια 

Ψθλ: 210 6130070, 210 6136326  

E-mail: info@qways.gr  

Λςτοςελίδα: www.qways.gr  

Ξωδικόσ: ΕΟ - 04 ΒΛΣ  

mailto:info@irisbio.gr
http://www.irisbio.gr/
mailto:lacon@otenet.gr
mailto:info@qways.gr
http://www.qways.gr/
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Δθζέζεηο Βηνινγηθώλ Πξνϊόληωλ 

Ecofestival (Ροζμβριοσ, MEK Ακινα) 

BIOLOGICA (Πάρτιο, Helexpo Κεςςαλονίκθ) 

ΒΛΣ-ΨΕΦΨΘ (Ροζμβριοσ, Οιμάνι Κεςςαλονίκθσ) 

 

 

Online θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ 

http://www.bioshop.gr/ 

http://www.ebio.gr/ 

http://organictreasures.gr 

www.botani-bioshop.gr 

www.natour.gr 

www.elmeliabio.gr 

www.europe-greece.com/ 

http://www.europe-greece.com/
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Λαϊθέο αγνξέο βηνινγηθώλ 

Α/Α ΘΜΕΑ ΔΘΜΟΣ ΟΔΟΣ ΩΑ 

1 Δευτζρα Χαϊδάρι 
Τπιςκεν νζου 

Δθμαρχείου 

Κερινό: 16:30-19:30 

Χειμερινό: 14:30-17:30 

2 Δευτζρα Ξθωιςιά Χ. Ψρικοφπθ τζλοσ 

Κερινό: 16:30-19:30 

Χειμερινό: 14:30-17:30 

3 Δευτζρα Ρζα Χμφρνθ 

Λωςθωόγλειο Μδρυμα 

(παράδρομοσ 

Ο.Χυγγροφ) 

Κερινό: 16:30-19:30 

Χειμερινό: 14:30-17:30 

4 Ψρίτθ Ξορυδαλλόσ Υλατεία Ελευκερίασ 

Κερινό: 15:00-18:00 

Χειμερινό: 14:30-17:30 

5 Ψρίτθ Ρζο Θράκλειο Ελ. Βενιηζλου 

Κερινό: 16:30-19:30 

Χειμερινό: 14:30-17:30 

6 Ψρίτθ Υαλαιό Ψυχικό Υλατεία Αρςακείου 

Κερινό: 16:30-19:30 

Χειμερινό: 14:00-17:30 

7 Ψετάρτθ Θλιοφπολθ Π.Αντφπα 

Κερινό: 16:30-19:30 

Χειμερινό: 14:30-17:30 

1  Οάριςασ  Οάριςασ  
Ακθνάσ (δίπλα ςτο 

ποτάμι)  
12:00-16:00  Ψρίτθ  

2  Οάριςασ Φάρςαλα Χκεπαςτι Αγορά 11:00 – 15:00 Υζμπτθ 

3  Οάριςασ Ρεάπολθ Οάριςασ Χκεπαςτι Αγορά 11:00-14:30 Υαραςκευι 
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Υύςη και Παράδοςη του Ολύμπου 

  



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

69 

 

 

«Φύζε θαη ηνπηθέο θνηλωλίεο: Μία ζρέζε πνπ δηαηαξάμακε, πιεγώλνληαο 

ηε Φύζε θαη ‘μεπεξλώληαο’ ηελ Παξάδνζε», ηέιια Γηαθνύια, Τπεύζπλε 

ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ Μαγλεζίαο 

«Φφςθ και τοπικζσ κοινωνίεσ: Πία ςχζςθ που διαταράξαμε, πλθγϊνοντασ τθ Φφςθ και 

‘ξεπερνϊντασ’ τθν Υαράδοςθ» 

«Φφςθ και Υαράδοςθ ςτον Τλυμπο». Σ τίτλοσ του ςεμιναρίου μασ. Ωςτόςο, για να ωκάςουμε 

να αναλφςουμε, να βροφμε τθ ςχζςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράδοςθσ των κοινωνιϊν των 

οικιςμϊν του Σλφμπου με τον τόπο, τθ ωφςθ μζςα ςτθν οποία αναπτφχτθκε αυτι θ ςχζςθ, 

πρζπει πρϊτα να ορίςουμε  τι εννοοφμε λζγοντασ Υαράδοςθ. Ζωσ πότε μποροφμε να 

προςδιορίςουμε χρονικά ότι θ Υαράδοςθ ι ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ λειτουργοφςε, κακορίηοντασ 

τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων, τισ λειτουργίεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, τθ ςχζςθ των τοπικϊν 

κοινωνιϊν με τθ Φφςθ.  Απαντϊντασ ςε αυτά τα ερωτιματα, ανακφπτουν νζα για το 

χαρακτιρα αυτϊν των ςχζςεων ανάμεςα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τθ Φφςθ. 

«Φφςθ και τοπικζσ κοινωνίεσ». Ψι ζχει απομείνει από αυτι τθ ςχζςθ ι μάλλον πωσ ζχει 

εξελιχκεί αυτι θ ςχζςθ ςτθ διάρκεια του χρόνου; Γιατί κεωροφμε ωσ δεδομζνο ότι αυτι θ 

κετικι ςχζςθ υπιρξε ςτο παρελκόν και πϊσ διαμορωϊκθκε ωσ τισ μζρεσ μασ; 

Ψι ορίηουμε λοιπόν ωσ λαϊκό πολιτιςμό, ωσ παράδοςθ; Θ Άλκθ Ξυριακίδου-Ρζςτοροσ απαντά 

ςτο ερϊτθμά μασ ωσ εξισ: «Οαϊκόσ πολιτιςμόσ νοείται ο πολιτιςμόσ του χωριοφ, ςε αντίκεςθ 

με τον πολιτιςμό τθσ πόλθσ, που χαρακτθρίηεται ωσ  ‘ανϊτεροσ’, ‘ςφγχρονοσ’ ι ‘αςτικόσ ‘ 

πολιτιςμόσ.»   

«Υαράδοςθ είναι θ γνϊςθ τθν οποία αποκθςαφριςε μζςα ςε ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

μια κοινωνία ανκρϊπων και τθν παραδίδει απ’ τθ μια γενιά ςτθν άλλθ. Θ γνϊςθ αυτι 

κακορίηει τθν κοινωνικι ςυμπεριωορά και δεν είναι ατομικι αλλά ανικει ςτθν κοινωνία, 

εδράηεται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ τθσ κοινωνίασ».   

Ψα χαρακτθριςτικά τθσ Υαράδοςθσ ι του Οαϊκοφ Υολιτιςμοφ για τον Ελλθνικό Χϊρο  είναι ότι 

1) αναπτφχκθκε ςε μικρζσ κοινότθτεσ ςτθν φπαικρο «όπου θ επικοινωνία των ατόμων είναι 

άμεςθ, προωορικι, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και τθσ γραπτισ επίςθμθσ 

γλϊςςασ». 

2) αωορά κοινότθτεσ με προκαπιταλιςτικζσ μορωζσ παραγωγισ 

3) θ ακμι του ςυμπίπτει με τα χρόνια τθσ Ψουρκοκρατίασ και ο δεφτεροσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ 

και θ ταραγμζνθ εποχι που τον ακολοφκθςε με τον εμωφλιο, ιταν θ αρχι τθσ παρακμισ του.  

Τταν αναωερόμαςτε ςτουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ που είναι κτιςμζνοι ςε βουνά (π.χ. 

χωριά Σλφμπου, χωριά του Υθλίου, Ηαγόρι, κλπ.), δεν πρζπει να ξεχνάμε τισ ιςτορικζσ 

ςυνκικεσ κάτω  από τισ οποίεσ οι ομάδεσ των ανκρϊπων που αποτζλεςαν τουσ πρϊτουσ 

κατοίκουσ αυτϊν των οικιςμϊν, ςκαρωάλωςαν ςτα βουνά. Ιταν θ Ψουρκοκρατία κυρίωσ που 

ανάγκαςε ομάδεσ πλθκυςμϊν να καταωφγουν ςτα βουνά, και ςυναντϊντασ εκεί άλλεσ 

ομάδεσ νομάδων ι θμινομάδων κτθνοτρόωων κατά κφριο λόγο, να δθμιουργιςουν 
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καινοφργιεσ τοπικζσ κοινωνίεσ, που άνκιςαν και πρόκοψαν και των οποίων κάποια ςθμάδια 

του παραδοςιακοφ τουσ πολιτιςμοφ υπάρχουν ακόμθ και ςιμερα. 

«Σ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ τθσ Ψουρκοκρατίασ (όςον αωορά τθν θπειρωτικι Ελλάδα 

τουλάχιςτον) είναι κυρίωσ πολιτιςμόσ των βουνϊν και θ οικολογικι ςχζςθ του βουνοφ με 

τουσ κατοίκουσ του είναι εκείνθ που διαμορωϊνει τον ιδιαίτερο χαρακτιρα του πολιτιςμοφ 

ςε κάκε περιοχι»   

Ξαι ασ αρχίςουμε από τθ δθμιουργία του οικιςμοφ. 

Θ κζςθ του κακορίηεται ουςιαςτικά από τον τόπο. Σι παραδοςιακοί οικιςμοί είναι ςυνικωσ 

κτιςμζνοι ςε τόπο απάνεμο, με ανατολικό ι νότιο προςανατολιςμό και το βουνό να τουσ 

προςτατεφει από το βοριά. 

Σ εξανκρωπιςμζνοσ χϊροσ του οικιςμοφ ορίηεται κυρίωσ από τθν παρουςία του κείου με τθ 

μορωι εκκλθςιϊν, ςτα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα, γφρω-γφρω από το χωριό, ι με μικρά 

εκκλθςάκια ςτισ ειςόδουσ του. Σι εκκλθςίεσ, κτιςμζνεσ κάποιεσ ωορζσ ςτα ερείπια 

παλαιότερων ναϊν, κακαγιάηουν και θμερεφουν τον τόπο, προςτατεφοντασ ςυγχρόνωσ τον 

οικιςμό από τθν «άγρια» ωφςθ, που τον περιζβαλε. Ψο «ηϊςιμο» του οικιςμοφ γινόταν 

βεβαίωσ και με ζκιμα ι τελετουργίεσ, πάντοτε με αωορμι κάποια ζκωραςθ του Κείου.  Χτο 

βλαχοχϊρι Υεριβόλι Γρεβενϊν ςτισ 8 Χεπτεμβρίου, τθσ Υαναγίασ τθσ Πικρισ (Χταμαριε Ρίκα) 

γίνεται ακόμθ και ςιμερα, με μεγάλθ ςυμμετοχι τθσ τοπικισ κοινωνίασ το ζκιμο «ςίγνιλι». 

Χτθ ςφγχρονθ εποχι οι Υεριβολιϊτεσ το ονομάηουν «Ξφριε ελζθςον». 

 Χυνοπτικά: Πετά το τζλοσ τθσ Κείασ Οειτουργίασ «ςθκϊνουμε το φψωμα» ςτθν αυλι τθσ 

εκκλθςίασ , τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ του χωριοφ, του Αθ-Γιϊργθ. Χτθ ςυνζχεια ζνασ επίτροποσ 

με τθν πιο δυνατι ωωνι, αρχίηει και διευκφνει τθ διαδικαςία  που ςτα Βλάχικα λζγεται 

«χτυπάω το φψωμα».  Τποια ςυντεχνία δϊςει τα πιο πολλά χριματα, είναι εκείνθ που 

ςθκϊνει και μεταωζρει το μπαϊράκι, όλα τα λάβαρα τθσ εκκλθςίασ και τθ βαριά αςθμζνια 

εικόνα του Αγίου Γεωργίου, θ οποία κατεβαίνει από το τζμπλο τθσ εκκλθςίασ για τθ μεγάλθ 

λιτανεία, γφρω-γφρω από το χωριό, ςε ζναν κφκλο ιερό, ο οποίοσ κλείνει απ’ ζξω κάκε κακό 

για τουσ κατοίκουσ του. Ψϊρα πια βεβαίωσ το φψωμα κάκε χρόνο το παίρνουν οι 

κτθνοτρόωοι, κακϊσ οι ςυντεχνίεσ των πριονάδων και των κυρατηιδων ζπαψαν να υπάρχουν. 

Ασ περάςουμε τϊρα λοιπόν ςτουσ ίδιουσ τουσ οικιςμοφσ 

Τλοι οι παραδοςιακοί οικιςμοί ζχουν κάποια κοινά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τθ ωφςθ, ςε 

ςχζςθ με τον τόπο. Τλοι οι δθμόςιοι χϊροι του οικιςμοφ – πλατεία, εκκλθςίεσ, αυλζσ 

εκκλθςιϊν- ζχουν ςυνικωσ νερό, ωραία κζα και δζνδρα.  

Ψο Ρερό με τθ μορωι τθσ πθγισ ι βρφςθσ βρίςκεται ςτουσ κοινοφσ, τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ 

του οικιςμοφ, ςτθν πλατεία, ςε κάποια ανοίγματα των δρόμων και κάποιεσ ωορζσ ςτισ αυλζσ 

των εκκλθςιϊν, κυρίωσ εκκλθςιϊν οι οποίεσ είναι αωιερωμζνεσ ςε δρακοκτόνουσ Αγίουσ π.χ. 

ςυνικωσ οι εκκλθςίεσ που είναι αωιερωμζνεσ ςτο όνομα τθσ Αγίασ Υαραςκευισ ι του Αγίου 

Γεωργίου είναι κτιςμζνεσ επάνω ι δίπλα ςε πθγι. Βεβαίωσ και παλαιότεροι ναοί ιταν 

κτιςμζνοι ςε τόπο με νερό, και ζτςι ςυνεχίηοντασ  οι άνκρωποι τθν αρχαία μερικζσ ωορζσ 

παράδοςθ, κακαγιάηουν εκ νζου τθν πθγι ι τθ βρφςθ, προςτατεφοντασ τθ ταυτόχρονα, 
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μετατρζποντάσ τθ ςε «αγίαςμα», το οποίο ευριςκόμενο ςε βακοφωι, ςε περιουςία τθσ 

εκκλθςίασ δθλαδι, δεν μπορεί να ιδιοποιθκεί από καμία εξουςία, είτε από τθ κεντρικι  

εξουςία , είτε από τον  τοπικό τςιωλικά.  Αλλά και ζξω από τουσ οικιςμοφσ τα εξωκκλιςια και 

τα μοναςτιρια ζχουν ςυνικωσ νερό. 

Θ κζα είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ ομορωιάσ, του «Ωραίου» για τουσ ανκρϊπουσ 

των παραδοςιακϊν κοινωνιϊν. Χε πολλά χωριά υπιρχε το «αγνάντι», τόποσ με πολφ ωραία 

κζα, ζξω από το χωριό.  

Χε κάποια άλλα το μεςοχϊρι ι θ πλατεία (Υεριβόλι) είναι ςθμείο με εξαιρετικι κζα, και 

βεβαίωσ παρατθρείςτε τθν επόμενθ ωορά που κα βρεκείτε ςε ζναν παραδοςιακό οικιςμό τα 

παράκυρα και γενικότερα τα ανοίγματα των ςπιτιϊν του. Χπάνια, ςχεδόν ποτζ το ζνα ςπίτι 

δεν κρφβει τθ κζα του άλλου, και αυτό δεν οωείλεται ςτθν κλίςθ του εδάωουσ (δείτε ςε 

κάποια χωριά με ςφγχρονθ δόμθςθ πωσ είναι κτιςμζνα τα ςπίτια, το ζνα ακριβϊσ ςτα 

παράκυρα του άλλου), αλλά ςτο ςεβαςμό και ςτθν αρμονία που ο τόποσ επζβαλε ςτουσ 

κατοίκουσ. 

Σι αυλζσ, τα ςοκάκια, τα καλντερίμια ζνωναν τα ςπίτια και τισ οικογζνειεσ, ιταν οι δίοδοι 

επικοινωνίασ ανάμεςα ςτα ςπίτια και τισ γειτονιζσ. Εκεί, ζξω ςτο καλντερίμι, ςτο μεςοχϊρι, ι 

ςε κάποιο άνοιγμα ζπαιηαν τα παιδιά και ξεκουράηονταν, ςυναλλάςςονταν, ζκλειναν 

ςυμωωνίεσ ακόμθ και προξενιά οι άνδρεσ. Χτο ςοκάκι, ςτθ βρφςθ ι ςε κάποιο πλάτωμα 

ςυγκεντρϊνονταν οι γυναίκεσ για να πάρουν νερό, να ανταμωκοφν, να γνζςουν ι και να 

«ιδιάςουν», εργαςία που γινόταν απαραίτθτα ςτθν φπαικρο. Τλοι αυτοί οι κοινοί, οι 

κοινοτικοί ι δθμόςιοι χϊροι, με αποκορφωωμα τισ αυλζσ των εκκλθςιϊν και τουσ 

πανθγυρότοπουσ ςτο κζντρο, ςτισ παρυωζσ ι ζξω από τα όρια του οικιςμοφ, ςυνικωσ ςε 

εξωκκλιςια και μοναςτιρια, είναι τόποι μοναδικισ ομορωιάσ, με ωραία κζα. Αυτι θ κζα 

ωςτόςο δεν μζνει ςτθν αρχικι τθσ μορωι. Από τθ ςτιγμι τθσ κεμελίωςθσ του ναοφ ι του 

μοναςτθριοφ ωυτεφονται δζνδρα, ςυνικωσ κυπαρίςςια ςτισ εκκλθςίεσ, δζνδρα τα οποία 

προςτατεφουν από τον αζρα, και από το άγριο, το ανεξζλεγκτο του τοπίου, ζτςι ϊςτε 

τεμαχίηοντασ τo  τθν τοποκετοφν ςε ζνα πλαίςιο, τθν «καδράρουν», θμερεφοντάσ τθν. Χτθν 

πλατεία, το μεςοχϊρι, ο πλάτανοσ ζχει τθν τιμθτικι του. Χθμείο ςυνάντθςθσ νζων και 

γερόντων, ςτον ίςκιο του μεγάλωςαν γενιζσ και γενιζσ.  

 Τλα τα ςπίτια του οικιςμοφ είναι ωτιαγμζνα από υλικά του τόπου, κυρίωσ πζτρα και ξφλο. 

Από τα ίδια υλικά ζχουν καταςκευαςκεί και όλα τα δθμόςια κτίςματα, εκκλθςίεσ, 

μοναςτιρια, βρφςεσ, πλατείεσ,  καλντερίμια, ςοκάκια. Σ τόποσ ορίηει τθ μορωι 

προςωζροντασ τα ανάγλυωο, τα υλικά δόμθςθσ, το κλίμα. Ψετράγωνοι λευκοί όγκοι με 

υπόςκαωα ςτα νθςιά, πζτρινα ςπίτια με κεωαλόςκαλα, αυλζσ, μαγεριά, αυλόπορτεσ, καμάρεσ 

ςτουσ ορεινοφσ οικιςμοφσ μασ. 

Χε ιςτότοπο για το Οιβάδι Σλφμπου διαβάηουμε: 

«Ψα αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά αωοροφν κακαρά τα κφρια υλικά δόμθςθσ, που είναι τα 

ωυςικά υλικά τθσ περιοχισ: θ πζτρα, το ξφλο, το αργιλικό χϊμα. 

Θ διάρκρωςθ του ςπιτιοφ αναωζρεται ςτθν μορωοποίθςθ και λειτουργία του Οιβαδιϊτικου 

ςπιτιοφ, που εκωράηεται ωσ τφποσ διϊροωου ςπιτιοφ με χϊρουσ διαμονισ ςτον όροωο και 
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βοθκθτικοφσ ςτο υπόγειο, χϊρουσ που ςτθ διαμόρωωςθ τουσ κυριαρχεί το βλάχικο, 

Οιβαδιϊτικο, ςκλθραγωγθμζνο ςτοιχείο.» 

Ψα ίδια τα ςπίτια ςε όλουσ τουσ ορεινοφσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, είναι απολφτωσ 

βιοκλιματικά με τουσ χοντροφσ πζτρινουσ τοίχουσ, τισ πζτρινεσ ςκεπζσ, τα μικρά ανοίγματα, 

τον ςωςτό προςανατολιςμό. Εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των κατοίκων με ςεβαςμό ςτθ Φφςθ, 

και ςε όςα τουσ προςωζρει.  

Χασ διαβάηω ζνα απόςπαςμα του Δθμιτρθ Υικιϊνθ από μία μελζτθ του του 1925 με τίτλο: «Θ 

ΟΑΝΞΘ ΠΑΧ ΨΕΧΡΘ ΞΛ ΕΠΕΛΧ» 

«Ψθ ωφςθ πιρε για δάςκαλο ο άνκρωποσ ςτο δρόμο του, ςτθ ηωι του. Πιαν ιδζα του ωυςικοφ 

τοφτου δρόμου μποροφμε ςιμερα να πάρουμε από τθ ηωι του ωυςικοφ ανκρϊπου, του 

χωριάτθ. Αν κοιτάξεισ, κα δεισ πωσ θ Φφςθ είναι εκείνθ που ζβαλε τισ βάςεισ και ρφκμιςε τθ 

ηωι του. Ψα αναγκαίο, το χριςιμο, τθ γεμίηουν τόςο, όςο που να μθν περιςςεφει χϊροσ για το 

αυκαίρετο και το περιττό. Ασ δοφμε αίωνθσ πωσ χτίηει το ςπίτι του ο χωρικόσ. Ψον ωυςικό 

δρόμο που ακολουκεί γι’ αυτό.  

Δεν του χρειάηεται κανζνα γραωείο, οφτε μολφβι, για να αραδιάςει μάταιεσ γραμμζσ τθσ 

ωανταςίασ του. κανζνα βιβλίο αρχιτεκτονικισ δεν διάβαςε. Από ρυκμοφσ και χαρακτιρα δε 

νοιϊκει. Πα τα πραγματϊνει αςυνείδθτα, ακολουκϊντασ τθ Φφςθ. 

ζρει πλζρια τισ ανάγκεσ του. Χτο ζδαωοσ επάνω κα χαράξει το χϊρο τον χριςιμο για τθν 

κατοικία του. Ψθ ωαντάηεται κιόλασ ζτςι ςτο χϊρο, υψωμζνθ μπροςτά του. Πε τισ πζτρεσ που 

ο ίδιοσ, ο μάςτορασ αρχίηει το ζργο του. Γερό μόνο να είναι το χτίςιμο, και θ ωφςθ κα 

αναλάβει μόνθ τθσ τα άλλα. Ψο ςχιμα, το χρϊμα, οι πζτρεσ, το δζςιμο κα είναι θ 

αρχιτεκτονικι αξία του τοίχου. Τςο για τισ αναλογίεσ ανάγκεσ πάλι, ανάγκεσ ωυςικζσ και γι’ 

αυτό αλθκινζσ και ωραίεσ, και θ ωφςθ του υλικοφ – αυτά τα δφο κα τισ ρυκμίςουν. 

Ακανόνιςτο χωρίσ να το ηθτιςει ξεπίτθδεσ, κανονικό τόςο όςο είναι βολετό, ςυμμετρικό ι 

αςφμμετρο, τι ωραία ενϊνεται με τθ ωφςθ γφρω! Καυμαςτι ςυνεργαςία ωφςθσ και 

ανκρϊπου.»   

Χε αυτά τα πζτρινα οικοδομιματα ηοφςαν και λειτουργοφςαν οι οικογζνειεσ, μία ομάδα 

ανκρϊπων με δεςμοφσ αίματοσ μεταξφ τουσ. Θ δομι τθσ οικογζνειασ ςτισ παραδοςιακζσ 

τοπικζσ κοινωνίεσ ιταν θ πατροπλευρικι/αδερωικι οικογζνεια, ςτθν οποία ςτθριηόταν θ 

κτθνοτροωία μεγάλων κοπαδιϊν, όςον αωορά ειδικά τισ ορεινζσ κοινότθτεσ, και από τθν 

οποία προζκυπτε θ παραμονι κάποιων προςϊπων ςτο ςπίτι, παραδείγματοσ χάρθ του 

παπποφ και τθσ γιαγιάσ, αλλά κυρίωσ των γυναικϊν. Θ αναωορά ςτθ δομι τθσ οικογζνειασ και 

ςτο ρόλο των γυναικϊν ςε αυτι , γίνεται κυρίωσ για να ςθμειωκεί και να τονιςκεί θ ςχζςθ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν με τθ Φφςθ που τουσ  περιζβαλε, και με ζνα ακόμθ παράδειγμα. Αυτό τθσ 

υωαντικισ τζχνθσ γενικά και τθσ βαωισ του μαλλιοφ ειδικότερα.  

Θ πρϊτθ φλθ, δθλαδι το μαλλί, ιταν άωκονο, όλα τα εργαλεία τθσ υωαντικισ τζχνθσ ιταν 

ωτιαγμζνα από ξφλο που αωκονοφςε ςτθν περιοχι, και οι ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ και των 

οικιϊν για ζνδυςθ και προςταςία από το κρφο, ιταν μεγάλεσ. 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

73 

 

Στιδιποτε είχε ςχζςθ με το μαλλί  και τθν υωαντικι τζχνθ ιταν γυναικεία υπόκεςθ. Σι 

γυναίκεσ παριγαγαν οτιδιποτε ωοροφςε θ οικογζνεια , οτιδιποτε  ηζςταινε και ςτόλιηε το 

ςπίτι, οτιδιποτε χρθςιμοποιοφςαν  για να ςκεπαςτοφν οι άνκρωποι και τα ηϊα, οτιδιποτε 

χρθςιμοποιοφςαν για να μεταωζρουν πράγματα από το ςπίτι ςτο χωριό ςτα πρόβατα, ςτα 

πριόνια κλπ.  

Θ διαδικαςία του βαψίματοσ γινόταν με ωυςικζσ βαωζσ, που ζβραηαν ςτο καηάνι με το νερό 

και τα νιματα, όςθ ϊρα ι όςεσ ωορζσ χρειαηόταν για να πετφχουν το επικυμθτό αποτζλεςμα, 

το επικυμθτό χρϊμα.  Ψο κόκκινο βυςςινί χρϊμα το ζωτιαχναν με το κρεμζηι-ςπόρουσ τουσ 

οποίουσ αγόραηαν. Ψο ροη-μπεη χρϊμα το ζωτιαχναν βράηοντασ το ριηάρι- ρίηα κάμνου. Ψο 

μπλζ βράηοντασ το γνωςτό λουλάκι, το κίτρινο βράηοντασ τθ ςαριά (το νερό ςτο οποίο είχαν 

ηεματίςει το μαλλί μετά το κοφρεμα) ι βράηοντασ  κουκουλζτςιου, ζνα ωυτό ςαν το ραδίκι, το 

μπζη (βελανί) βράηοντασ βελανίδια και το καωζ βράηοντασ ωφλλα καρυδιάσ. Παφρο χρϊμα 

ζβαωαν βράηοντασ ωφλλα από βάτα (αροφντη), κλαδιά από το δζνδρο ωράξο (ωράξιμ(ου)) και 

από το δζνδρο νζρατη(ου), είδοσ άγριασ νεραντηιάσ. Για το μουςταρδί ζβραηαν ωφλλα και 

ωλοφδα αγριομθλιάσ ι ωφλλα από κρεμμφδια.  

Θ άλλθ εξίςου ςθμαντικι αςχολία των γυναικϊν ιταν ωυςικά θ ωροντίδα τθσ οικογζνειασ, τθσ 

οποίασ ωροντίδασ μεγάλο μζροσ είναι θ διατροωι. Θ διατροωι θ οποία ιταν πλιρωσ 

εναρμονιςμζνθ με το ωυςικό περιβάλλον και με ότι αυτό προςζωερε ςτον άνκρωπο. Υολλά 

τυροκομικά προϊόντα, κρζασ από τα κοπάδια, κυνιγι, πίτεσ που γινόταν ςυνικωσ από αλεφρι, 

τυρί και χόρτα από τον μικρό κιπο του κάκε ςπιτιοφ, και ότι άλλο ιταν δυνατόν να 

ευδοκιμιςει ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ πατρίδασ μασ, με τα μικρά και δροςερά καλοκαίρια, 

όπωσ κολοκφκεσ, ωαςόλια, λίγα δθμθτριακά κ.α. 

Θ ωφςθ ωςτόςο, ο τόποσ δεν επθρζαηε μόνο τισ γυναίκεσ και τισ γυναικείεσ αςχολίεσ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν. Σι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, τα επαγγζλματα ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνα 

με τισ δυνατότθτεσ του τόπου. Ξτθνοτρόωοι, υλοτόμοι, πριονάδεσ και μυλωνάδεσ, αγωγιάτεσ 

ι κυρατηιδεσ,  χτιςτάδεσ από τα μαςτοροχϊρια τθσ Θπείρου και τθσ δυτικισ Πακεδονίασ, όλα 

τα επαγγζλματα γινόταν με απόλυτο ςεβαςμό ςτθ ωφςθ, θ οποία τα δθμιοφργθςε, δίνοντασ 

ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ και τισ πρϊτεσ φλεσ. Ψα αλπικά λιβάδια ςτουσ κτθνοτρόωουσ, το δάςοσ 

ςτουσ υλοτόμουσ και ςτουσ πριονάδεσ, τα ποτάμια  με το νερό να γυρίςει τον μφλο των 

μυλωνάδων, τθν πζτρα ςτουσ χτιςτάδεσ τθσ Θπείρου, για να απαντιςει κατά τθ χειροτονία 

του ζνασ υποψιωιοσ παπάσ ςτον Δεςπότθ-εξεταςτι, ςτθν ερϊτθςθ «ποιοσ ζκτιςε τον κόςμο;» 

«Σι Υυρςιογιαννίτεσ, Δζςποτά μου, βοικθςαν όμωσ και οι Βουρμπιανίτεσ, κουβαλϊντασ 

λάςπθ»  

Πζνουν ωςτόςο οι αγωγιάτεσ, οι κυρατηιδεσ οι οποίοι ζπρεπε να διαςχίηουν τθ ωφςθ, τον 

τόπο, ενϊνοντασ χωριά μεταξφ τουσ, με τα παηάρια του διοικθτικοφ κζντρου, ωκάνοντασ 

πολλζσ ωορζσ ωσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ Ευρϊπθσ, ωκάνοντασ ςτθν ξενιτιά. Σι 

παραδοςιακοί οικιςμοί επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ και με το διοικθτικό και εμπορικό κζντρο 

τθσ περιοχισ τουσ -και όχι μόνο- με τα μονοπάτια. Ψα μονοπάτια ιταν ωτιαγμζνα ζτςι ϊςτε να 

είναι αςωαλι, επιλζγοντασ πάντοτε τθν πιο μικρι απόςταςθ, και τθ διαδρομι με τθ 

μικρότερθ δυςκολία ςτθν καταςκευι.  
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Αντικζτωσ ςιμερα ςτθ κζςθ των παλιϊν μονοπατιϊν ζχουμε  το «δαςικό οδικό δίκτυο» το 

οποίο ςφμωωνα με τον Δαςολόγο Γιϊργο Ρτοφρο: «επεκτείνεται ςε όλο και επικλινζςτερα 

εδάωθ, καταςκευάηεται με όλο και μεγαλφτερα και βαρφτερα ςκαπτικά μθχανιματα, κατά 

κανόνα ζχει πλατφτερθ ηϊνθ καταλιψεων, διαςχίηει εκτάςεισ χωρίσ  υψθλι δαςικι βλάςτθςθ 

και είναι ορατό από μεγάλεσ αποςτάςεισ. Σι εγκρίςεισ για τθ διάνοιξθ νζων δαςικϊν δρόμων 

είναι αρμοδιότθτα που ζχει αποκεντρωκεί ςτισ νομαρχίεσ και οι ζλεγχοι είναι χαλαρότεροι. 

Γενικά δίνεται θ εντφπωςθ ότι οι δρόμοι είναι αυτοςκοπόσ. (…) Σι 50.000 χλμ. Δαςικοί δρόμοι 

που καταςκευάςκθκαν (μζχρι το 1990) ςε παραγωγικά δάςθ για τισ δαςικζσ μεταωορζσ, ςε 

αλπικζσ περιοχζσ για τθν κτθνοτροωία, ςε πευκοδάςθ και καμνϊνεσ για τθν αντιπυρικι 

προςταςία, για τθ διευκόλυνςθ των αναδαςϊςεων ι άλλων ζργων, δεν ωαίνεται να αυξάνουν 

τθν δαςικι παραγωγι ι να λφνουν το πρόβλθμα των πυρκαγιϊν. Αντίκετα κάνουν τθ δαςικι 

εκμετάλλευςθ εντατικότερθ, τθ λιβαδοπονία εκτατικότερθ, τισ πυρκαγιζσ περιςςότερεσ, ενϊ 

διαςποφν οικοςυςτιματα, απαρτιϊνουν και υποβακμίηουν το δαςικό τοπίο, διευκολφνουν τθ 

κιρα –νόμιμθ και παράνομθ- και μειϊνουν δραςτικά τουσ πλθκυςμοφσ των άγριων ηϊων».  

Χε αντίκεςθ με τθν παραπάνω αντιοικολογικι ςτάςθ και δράςθ των ςφγχρονϊν μασ 

κοινωνιϊν, οι παραδοςιακζσ τοπικζσ κοινωνίεσ, ζχοντασ βεβαίωσ και λιγότερεσ μετακινιςεισ 

μια και ιταν δυνατόν τισ περιςςότερεσ ανάγκεσ τουσ να τισ ικανοποιιςουν ςτα πλαίςια τθσ 

κοινότθτασ, δεν κατζςτρεψαν τον τόπο ζξω από τουσ οικιςμοφσ τουσ.  Ψον θμζρεψαν, τον 

εξανκρϊπιςαν για να τον χρθςιμοποιιςουν, τον ςθμάδεψαν και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τον 

κακαγίαςαν, πάντοτε ωςτόςο ςτα πλαίςια του ςεβαςμοφ και –μθ ξζροντασ τθ λζξθ- ςτα 

πλαίςια τθσ αειωορίασ.   

Θ δαςικι εκμετάλλευςθ υπιρχε και πριν τον Δεφτερο Υαγκόςμιο Υόλεμο ςε πολλζσ ορεινζσ 

κοινότθτεσ, όπωσ αναωζρκθκε και παραπάνω, διότι το δάςοσ και θ ξυλεία ιταν για  κάποιουσ 

από τουσ κατοίκουσ αυτϊν των κοινοτιτων  θ κφρια απαςχόλθςθ.  Δεν χρειαηόταν ωςτόςο 

πλατείσ δρόμουσ, διότι θ μεταωορά των κομμζνων δζνδρων γινόταν από τα ςθμεία ξφλευςθσ 

ςτα «πριόνια» -τα οποία δοφλευαν με το νερό των ποταμϊν- με τα ηϊα, (άλογα και 

μουλάρια). Σι δαςικοί δρόμοι που καταςκευάςτθκαν ςε αλπικζσ ηϊνεσ για να διευκολφνουν 

τθν κτθνοτροωία δεν τθν προςτάτεψαν –τουλάχιςτον τθν μετακινοφμενθ κτθνοτροωία-, δεν 

μπόρεςαν να αποτρζψουν τθν ςυρρίκνωςθ τθσ ι τθ μετάλλαξι τθσ ςε μια κτθνοτροωία 

«ςταβλιςμζνθ». Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ ορεινι κοινότθτα του Υεριβολίου 

Γρεβενϊν, όπου ενϊ ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα θ κτθνοτροωία ιταν περίπου 150.000 

αιγοπρόβατα,  ςτισ μζρεσ μασ δεν ξεπερνάει τισ 15.000, οι πυρκαγιζσ ανφπαρκτεσ ι πολφ 

μικρισ ζκταςθσ παλαιότερα, αυξάνονται και ςε ςυχνότθτα και ςε ζνταςθ, και ο Εκνικόσ 

Δρυμόσ τθσ Βάλια Ξάλντα κινδυνεφει ΞΑΛ από τα λίγα κοπάδια αιγοπροβάτων που υπάρχουν  

και βόςκουν μζςα ςτα όριά του.   

Υαράλλθλα με το δίκτυο των μονοπατιϊν και με ςκοπό τθν υποςτιριξι του και τθν 

εξυπθρζτθςθ των κατοίκων των οικιςμϊν, οι οποίοι μετακινοφνταν είτε ωσ ζμποροι, είτε ωσ 

μαςτόροι, (τα περίωθμα ιςνάωια), είτε ωσ κτθνοτρόωοι, είτε ωσ αγωγιάτεσ, είτε ωσ ταξιδευτζσ 

γενικότερα, καταςκευάςκθκαν χάνια, εικονοςτάςια, εξωκκλιςια και το ςπουδαιότερο, 

γεωφρια πάντα ςε αρμονία και με ςεβαςμό προσ τθ ωφςθ, από τθν οποία ιταν εξαρτθμζνοι οι 

άνκρωποι των παραδοςιακϊν κοινωνιϊν.  
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«Ψα γεωφρια βρίςκονται ςε κομβικά ςθμεία και ςυχνά πάνω ςτθ χάραξθ αρχαίων και 

μεταγενζςτερων δρόμων και άλλων υπερτοπικϊν διαδρομϊν 

Είναι άρρθκτα δεμζνα με τθν τοπικι ιςτορία 

Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά επιτεφγματα και ςυγχρόνωσ αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ 

Ελλθνικισ Οαϊκισ αρχιτεκτονικισ, αωοφ τα περιςςότερα απ’ αυτά είναι ζργα ανϊνυμων και 

αςποφδαςτων μαςτόρων. 

Είχαν ιδιαίτερθ αξία ςτο παρελκόν και πλαιςίωναν κάκε οικιςμό, ιδιαίτερα τουσ ορεινοφσ.» 

Τπωσ όλα τα κτίςματα, ζτςι και τα γεωφρια είναι κτιςμζνα με πζτρα τθσ περιοχισ, ςτο 

ςτενότερο ςθμείο του ποταμοφ, το οποίο όμωσ είχε και το πιο ςτζρεο  υπόβακρο για τθ 

κεμελίωςθ του. Ακόμθ και ςιμερα περνϊντασ κανείσ πάνω από μία τςιμεντζνια γζωυρα 

μπορεί πολλζσ ωορζσ να διακρίνει ςτο βάκοσ  ι δίπλα τθσ, τθν ταπεινι αλλά ταυτόχρονα 

περιωανθ πζτρινθ γζωυρα να ςτζκει εκεί, υποδεικνφοντασ το ςωςτό ςθμείο για τθν 

καταςκευι τθσ νζασ. Ψα γεωφρια χτιςκικαν με χριματα πλουςίων μελϊν των τοπικϊν 

κοινωνιϊν, πολλζσ ωορζσ εμπόρων ι ξενιτεμζνων, και πιραν το όνομά τουσ από τον χορθγό 

τουσ και ςπανιότερα από το όνομα του Υρωτομάςτορα του ςιναωιοφ των μαςτόρων που το 

ζκτιςε. Χε κάποιεσ άλλεσ περιπτϊςεισ ολόκλθρα χωριά ςυγκζντρωναν χριματα για τθν 

καταςκευι του γεωυριοφ. Γφρω από τθ κεμελίωςθ, και γενικότερα γφρω από τα γεωφρια 

αναπτφχκθκε ζνα μεγάλο κομμάτι του λαϊκοφ μασ πολιτιςμοφ, τραγοφδια, παραμφκια, μφκοι 

κλπ.  

Χαρακτθριςτικι απόδειξθ τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ που είχαν τα γεωφρια για τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ, τθν επικοινωνία και εντζλει τθν επιβίωςι τουσ είναι οι παροιμίεσ που τα αωοροφν. 

Από το αρχείο του Γιϊργθ Υλατάρθ-Ψηίμα ςασ παρακζτω μερικζσ:    

1. Ψον άνκρωπο που κάνει γεωφρια, τον ζχει ο Κεόσ από το χζρι. 

2. Τποιοσ κάνει γεωφρι, πιάνεται από το χζρι του κεοφ. 

3. Τποιοσ βγάηει ζςτω και μια πζτρα από γεωφρι, είναι διάβολοσ. 

4. Θ εκκλθςία ςϊηει ψυχζσ. Ψο γεωφρι ςϊηει ψυχζσ, ηωζσ και περιουςίεσ. 

5. Τποιοσ δζνει τον τόπο με γεωφρι, δζνεται με το κεό. 

6. Τποιοσ γκρεμίηει ζνα γεωφρι, γκρεμίηει δζκα εκκλθςίεσ. 

Χε πολλζσ περιπτϊςεισ δίπλα ςτο γεωφρι βρίςκουμε τα απομεινάρια ενόσ μφλου με το 

μαντάνι και τθ δριςτζλα απαραίτθτα τα δφο τελευταία όχι μόνο για το πλφςιμο, αλλά και για 

τθν επεξεργαςία των μάλλινων υωαντϊν τθσ περιοχισ. 

Ψα πριόνια, καταςκευαςμζνα και αυτά δίπλα ςτο ποτάμι, μια και λειτουργοφςαν με τθ 

δφναμθ του νεροφ, είναι χϊροι εργαςίασ που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζγιναν τοπωνφμια, 

ςυμβάλλοντασ και αυτά ςτον εξανκρωπιςμό τθσ ωφςθσ. Τλεσ οι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ τθσ 

κοινότθτασ είχαν ςχζςθ με τθ ωφςθ, με τον τόπο. Τχι με μία ωφςθ ανταγωνιςτι που πρζπει να 

τθν κατακτιςουμε, να τθν εκμεταλλευτοφμε αλλά με τθν ωφςθ που τθν είχαν μετατρζψει ςε 

ΨΣΥΣ, τον τόπο τουσ, τον οποίο οι άνκρωποι των παραδοςιακϊν κοινωνιϊν ςζβονταν, διότι 

δεν τον κεωροφςαν κτιμα τουσ, αλλά χάρθ που τουσ γινόταν, που τουσ δινόταν. Αυτό τον 

ςεβαςμό τον βρίςκουμε ςτα τοπωνφμια με τα οποία ονομάτιηαν  τισ βρφςεσ, τισ πθγζσ, τισ 
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κορυωζσ, τα ςταυροδρόμια, κάποιεσ ςθμαντικζσ περιοχζσ.   Ψο ανϊνυμο, με τθ ζννοια τθσ 

ζλλειψθσ  ταυτότθτασ,  είναι ίςωσ και αςιμαντο για τουσ ανκρϊπουσ των παραδοςιακϊν 

κοινωνιϊν. 

Κα αναωζρω μερικζσ από τισ βρφςεσ ςτο Οιβάδι Σλφμπου, κάποιεσ από τισ κοντινζσ ςτο 

χωριό, από άρκρο του Ρίκου Ξαραΐςκου: 

 Ψθ βρφςθ ςτο Χάλτςι.  

 Ψθν ονομαςτι για το καυμάςιο χωνευτικό νερό βρφςθ τθσ Γουρνίτςασ, κάτω από τον 

Υολζηο.  

 Ψου «Παρόιου» (γάτου), δίπλα από τισ «Ψρεισ Βρφςεσ».  

 «Φ’αιντίνα αλ Ηιϊηθ». Οίγο πιο πζρα από το Χάλτςι, κάτω από δρόμο προσ Ξατερίνθ.  

Ξάποτε είχε χακεί ο Ηιϊςθσ (γνωςτόσ γραωικόσ τφποσ) και τον βρικαν να κοιμάται ςτθ 

βρφςθ αυτι. Οζγεται και «Φ’ ντινίκα». 

 Ψθν πθγι  (ίςβουλου) ςτθν «Γκουλεβράγκα» που ςιμερα είναι βρφςθ. 

 Ψισ βρφςεσ τθσ Αγίασ Ψριάδασ. 

 Ψθ  βρφςθ του «Γιαννίκθ», λίγο πιο πζρα από τον Αγιο Χαράλαμπο. Χτθ βρφςθ αυτι  

πλζνονταν οι Οιβαδιϊτεσ και Οιβαδιϊτιςςεσ τθν θμζρα τθσ Ανάλθψθσ. 

 Ψθ βρφςθ του «Αγοράςτθ». 

 Ψθν ονομαςτι βρφςθ  ςτθν «Υιπίκα» που χάκθκε. 

 Ψθ βρφςθ του «Αδάμου». 

 Ψθ βρφςθ του «Ράκα» ςτουσ μπαξζδεσ του  Φάπτθ. 

 Ψθ βρφςθ που ςυναντάμε ςτο ςθμείο « Άςπρα Χϊματα» ςτον ανθωορικό δρόμο προσ 

Υροωιτθ Θλία. 

 Ψθ βρφςθ του Υροωιτθ Θλία».  

Ψίποτε δεν αωινεται να υπάρχει τυχαία ςτισ παραδοςιακζσ τοπικζσ κοινότθτεσ. Τλα είναι 

προςδιοριςμζνα, και ονοματιςμζνα. Σλόκλθρθ θ κοινωνία υπακοφει ςτα ζκιμα και ςτισ 

τελετουργίεσ που θ ίδια δθμιοφργθςε, ςτθν διάρκεια του χρόνου, εμπλουτίηοντασ τθ 

ςυλλογικι μνιμθ. Πποροφμε να ωζρουμε πάρα πολλά παραδείγματα τθσ ςχζςθσ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν με τθ ωφςθ, που επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι απρόςωπο, είναι ο τόποσ 

τουσ. Χε ςθμαντικζσ ςτιγμζσ του βίου ο τόποσ είναι κυρίαρχοσ. Θ βρφςθ  από τθν οποία θ 

νφωθ κα πάει να πάρει τθ Δευτζρα μετά το γάμο, εν πομπι το νερό, το χοροςτάςι όπου κα 

γίνει ο γενικόσ χορόσ τθσ κοινότθτασ, διάωορεσ τοποκεςίεσ, όπου όλθ θ κοινότθτα  ςε 

ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ περνάει όλθ τθν θμζρα γλεντϊντασ. Χτα Ηαγοροχϊρια αυτό το 

ζκιμο λζγεται «ηιαωζτι». Χτο Υεριβόλι Γρεβενϊν το ζκιμο είναι ςυνδεδεμζνο με κρθςκευτικζσ 

γιορτζσ και εκκλθςίεσ. 20 Λουλίου ολόκλθρθ θ κοινότθτα περνά τθ μζρα τθσ γλεντϊντασ ςτον 

Αϊ-λιά, κοντά ςτθν ομϊνυμθ βρφςθ, ςτισ 29 Λουλίου  ςτθν Γκριντίνα άλι Ζρι τοποκεςία με 

βρφςθ, χωρίσ εκκλθςία, τθν 1θ Αυγοφςτου ςτθν Υάντια αλι τρουμπιά τοποκεςία με βρφςθ 

χωρίσ εκκλθςία  επίςθσ, ςτισ 6 Αυγοφςτου ςτθν κορυωι του βουνοφ κόντουρου, με το 

εξωκκλιςι του Αγίου Χωτιρα και ςτισ 16 Αυγοφςτου ςτθν τοποκεςία Άγιοσ Ρικόλασ, με τθν 

ομϊνυμθ εκκλθςία που παλαιότερα ιταν  εκκλθςία μοναςτθριοφ. 

Θ επίδραςθ του τόπου ςτθν παράδοςθ και ςτον λαϊκό μασ πολιτιςμό είναι ορατι και ςτθν 

μουςικι των τοπικϊν κοινωνιϊν, ςτθ δθμοτικι μασ μουςικι παράδοςθ. Εφκολα, χωρίσ να 
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είμαςτε ειδικοί, χωρίσ να είμαςτε μουςικολόγοι, μποροφμε να αναγνωρίςουμε τουσ δυνατοφσ 

και ςυγχρόνωσ βαρείσ ορεινοφσ όγκουσ, ςτουσ Θπειρϊτικουσ Δωρικοφσ ρυκμοφσ ι ςτα 

κλζωτικα τραγοφδια του Σλφμπου. Τπωσ αντίςτοιχα θ ελαωράδα, το παιγνίδιςμα, το γαλάηιο 

και ο ανοιχτόσ ορίηοντασ του καλαςςινοφ τοπίου, εφκολα αναγνωρίηεται ςτθ νθςιϊτικθ  

μουςικι παράδοςθ.  

Ξαι κα τελειϊςω με τισ ςκζψεισ τθσ Άλκθσ Ξυριακίδου Ρζςτοροσ, ςε μια ςυνζντευξθ τθσ το 

1988 , που ικελε να ξαναπιάςουμε το νιμα που μασ ωζρνει πίςω ςτθν παράδοςθ: (ςασ 

διαβάηω αυτολεξεί) «Για μζνα, ζτςι, να πω κάτι πολφ γενικό, λίγο πειραματικά, εκείνο που 

ζχει ςθμαςία είναι απζναντι ςτθ ςκλθρότθτα τθσ ηωισ-είτε αυτό ζχει ςχζςθ με τθν υγεία, είτε 

ζχει ςχζςθ με τουσ δυςκολίεσ τiσ οικονομικζσ, είτε οτιδιποτε- απζναντι, τζλοσ πάντων ςτθν 

ωμι ηωι πρζπει να ζχεισ μια πανοπλία, μια πανοπλία, αν κζλεισ, με πολλά… πϊσ να το πω 

αυτό, μια πανοπλία με πολλά ωφλλα. Σφτωσ ϊςτε να μπορείσ οριςμζνα από τα ωφλλα αυτά 

τθσ πανοπλίασ ςου κάκε ωορά να τα επικαλείςαι, να τα βάηεισ ανάμεςα ςε ςζνα και ςτθν ωμι 

ηωι για να μπορζςεισ να ηιςεισ (τι να πω ευτυχισ;)για να μπορζςεισ να διαςωκείσ. Οοιπόν, 

τόςο θ μόρωωςθ όςο και θ παράδοςθ αποτελοφν τζτοιου είδουσ απορροωθτικά παπλϊματα 

για τισ κατραπακιζσ που ςου δίνει θ ηωι. Αυτό  είναι.  Οοιπόν , ςίγουρα πρζπει να το ξζρουν 

όςοι βρίςκονται αντιμζτωποι με τθν ωμι ηωι, χωρίσ να ζχουν ζνα πάπλωμα να ωζρουν 

μπροςτά τουσ, για να μπορζςουνε πίςω από εκεί να οχυρωκοφνε.» 

Εμείσ εδϊ, ςε αυτό το ςεμινάριο, ευτυχϊσ  προςπακοφμε να ξαναβρεκοφμε  με τθν 

παράδοςθ, να ξαναβρεκοφμε με τθ ωφςθ, να διδαχκοφμε από αυτι τθςχζςθ, μιπωσ και 

διαςωκοφμε. 
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Βόηαλα θαη ηαηξηθή - Από ην κύζν ζηελ αιήζεηα, Γξ. Β. Β. Παπαγεωξγίνπ, 

Ηαηξόο- Γαζνιόγνο 

Δηζαγωγή. Ζ ηαηξηθή ζηα νκεξηθά έπε 

Θ λατρεία των ιερϊν δζντρων ςαν κεϊν και θ ενςτικτϊδθσ αναηιτθςθ από τον άνκρωπο 

οριςμζνων βοτάνων, κάτι ανάλογο με τα ηϊα που καταναλϊνουν εμετικά ωυτά όταν ζχουν 

ςτομαχικζσ ενοχλιςεισ, κα πρζπει να αποτζλεςε το ξεκίνθμα τθσ κεραπευτικισ βοτανολογίασ. 

Αργότερα με τθ ςυςςϊρευςθ ςχετικισ εμπειρίασ κα προχϊρθςε ο άνκρωποσ ςε κάποια 

επιλεκτικι ταξινόμθςθ των βοτάνων ανάλογα με τισ ιδιότθτζσ τουσ.  

Θ χριςθ βοτάνων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ χάνεται ςτο λυκαυγζσ τθσ ιςτορίασ και οι 

πρϊτεσ ςχετικζσ αναωορζσ είναι ντυμζνεσ με το υλικό του μφκου. Ξατά τον Αιςχφλο, ο 

Υρομθκζασ, ανάμεςα ςτισ τόςεσ τζχνεσ και τρόπουσ που ςοωίςτθκε και δίδαξε ςτουσ 

ανκρϊπουσ, τουσ ωανζρωςε και τθ χριςθ των βοτάνων, πϊσ να τα αναδεφουν και μ’αυτά να 

ωροντίηουν πλθγζσ και να κεραπεφουν αρρϊςτουσ (Αιςχφλου, Υρομθκζασ Δεςμϊτθσ). 

Χτθν ελλθνικι μυκολογία είναι πλικοσ οι κεοί και οι θμίκεοι, οι ιρωεσ και οι κνθτοί γνϊςτεσ 

των βοτάνων και ιατιρεσ. Χτθν αρχι ο Απόλλωνασ, ο πρϊτοσ και ξεχωριςτόσ κεραπευτισ, 

αωοφ ς’αυτόν δόκθκε το βοτάνι για κάκε αρρϊςτια, θ <παιωνία>, <θ παςάων βοτάνων 

βαςιλθίδα>. Χφμωωνα με το μφκο, ςτο πανζμορωο αυτό λουλοφδι μεταμορωϊκθκε ο 

μακθτισ του Αςκλθπιοφ Υαιϊν (ι Υαιιων) μετά το κάνατό του (Λλιάδα, Ε, 401). Ϊςτερα ο γιοσ 

του Απόλλωνα και τθσ Ξορωνίδασ, ο Αςκλθπιόσ, <οσ πάντα ωάρμακα οίδεν>, που ζωταςε δθλ. 

να κατζχει όλα τα μυςτικά για τισ ρίηεσ και τουσ χυμοφσ των ωυτϊν και που κατακεραυνϊκθκε 

από τον Δία, όταν ο Υλοφτων του παραπονζκθκε πωσ εξ αιτίασ του άρχιςαν πλζον να μζνουν 

ζρθμα τα δϊματά του. Φυτό αωιερωμζνο ςτθ μνιμθ του είναι θ πανζμορωθ <γεντιανι του 

Αςκλθπιοφ> (Gentiana asclepiadea), που χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ ςαν ευςτόμαχο από το 

βαςιλιά τθσ Λλλυρίασ Γζντιο, κανόντα το 167 π.Χ. και ςαν αποτελεςματικό ςτθ μάχθ κατά τθσ 

πανοφκλασ. Σ Διοςκουρίδθσ το ονομάηει και <ρίηα Ξενταφρου>, λόγω των πολλϊν 

κεραπευτικϊν ιδιοτιτων που αναγνϊριηε ς’αυτό και που πικανόν να χρθςιμοποίθςε και ο 

Ξζνταυροσ Χείρων. Επίςθσ, θ μάγιςςα Πιδεια, θ περιωθμότερθ ωαρμακεφτρα τθσ 

αρχαιότθτασ, <θ πολυωάρμακοσ και δολόεςςα> κόρθ τθσ Εκάτθσ. Θ δφναμθ των ωαρμάκων 

τθσ είναι ακαταμάχθτθ. Πε <καυκαςιανό κρόκο> και <άρκευκο> βοικθςε τουσ Αργοναφτεσ, 

εξουδετερϊνοντασ το δράκο που ωφλαγε το χρυςόμαλλο δζρασ. Πε τα μαγικά τθσ βότανα κα 

κάνει επίςθσ αιττθτο τον Λάςωνα, μ’αυτά τελικά κα πεκάνει και θ επόμενθ ςφηυγόσ του. Σ 

ςοωόσ Ξζνταυροσ Χείρων, ο γιατρόσ και δάςκαλοσ τόςων θρϊων, μαηί και του Αςκλθπιοφ, που 

ζηθςε ςτισ μαγευτικζσ λαγκαδιζσ του Υθλίου και που τον ωζρνουν ςτθ μνιμθ μασ τα ωυτά 

<πάνακεσ Χειρϊνιον> ι <ελζνιον> του Κεοωράςτου (Inula helenium) (ο Διοςκουρίδθσ ωσ 

<πάνακεσ χειρϊνιον> περιγράωει το <υπερικό> (Hypericum perforatum) ι <βάλςαμο> 

κατάλλθλο για διγματα ωιδιϊν) και το <μζγα κενταφριο> (Centaurea sp.) ι <χειρωνιά> ι 

<αίμα του Θρακλζουσ>.  Π’αυτό ο Ξζνταυροσ Χείρων κεράπευςε τθν πλθγι που του 

προξζνθςε ο ίδιοσ ο Αχιλλζασ. Ακόμθ, ο αργοωονιάσ Ερμισ, που γλίτωςε τον Σδυςςζα από τα 

μάγια τθσ Ξίρκθσ με το μυςτθριϊδεσ βότανο <μϊλυ>  και πλικοσ άλλοι. 

Κα επιχειριςουμε μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι, με αωετθρία τουσ πρϊιμουσ ιςτορικοφσ 

χρόνουσ (11οσ π.Χ. αιϊνασ) για να δοφμε πότε άρχιςε και πωσ εξελίχτθκε θ άςκθςθ τθσ 
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ιατρικισ ςτο πζραςμα των αιϊνων. Υοιεσ είναι αλικεια οι πρϊτεσ αρχζσ τθσ ελλθνικισ 

ιατρικισ; Ψο ερϊτθμα παρουςιάηεται ιδιαίτερα γοθτευτικό, θ απάντθςθ όμωσ ς’αυτό είναι 

ακόμθ και ςιμερα αδφνατθ. Δεν είναι μόνο οι γραπτζσ μαρτυρίεσ που μασ λείπουν. Ξαι τα 

αρχαιολογικά μασ δεδομζνα δεν μποροφν προσ το παρόν να κεωρθκοφν επαρκι. Θ ιςτορία 

λοιπόν τθσ ελλθνικισ ιατρικισ αρχίηει υποχρεωτικά με τα ζπθ του Σμιρου, τα παλαιότερα 

μνθμεία γραπτοφ ελλθνικοφ λόγου. Υαρά τισ διιςτάμενεσ απόψεισ των ερευνθτϊν ( M. 

Riemschneider, Fr. Albracht, Sainte Beuve, Henry E. Sigerist) για το αν ο Τμθροσ γνϊριηε από 

πόλεμο και μάχεσ, κακϊσ και από ιατρικι, ζνα είναι βζβαιο: πωσ ο Τμθροσ δεν ιταν γιατρόσ 

και τα δφο μεγάλα του ζπθ, θ Λλιάδα και θ Σδφςςεια, δεν είναι βιβλία ιατρικά. Ξάκε ωορά 

που ο περίωθμοσ αυτόσ αωθγθτισ μαχϊν αναωζρεται ςε κζματα ιατρικά, όπωσ είναι οι 

περιπτϊςεισ κανάτων ι τραυματιςμϊν θρϊων, όπου περιγράωει με καυμαςτι  ακρίβεια 

ανατομικζσ λεπτομζρειεσ του ανκρωπίνου ςϊματοσ, αλλά και τρόπουσ περιποίθςθσ των 

πλθγϊν, θ ευκαιρία είναι ζξοχθ για να δείξει πιο πολφ τθν ποιθτικι του δεξιότθτα, παρά τθν 

ιατρικι του κατάρτιςθ. Αυτι είναι μια πρϊτθ επιωφλαξθ για όποιον ςκοπεφει να 

χρθςιμοποιιςει τα ομθρικά ζπθ ωσ πθγι ιατρικϊν πλθροωοριϊν. Πια δεφτερθ επιωφλαξθ 

οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι, ενϊ ο πολιτιςμόσ που περιγράωουν τα ζπθ είναι ο μυκθναϊκόσ, ο 

επικόσ ποιθτισ είναι πολφ μεταγενζςτεροσ και ζχει ενςωματϊςει ςτα ζπθ πολιτιςτικά 

ςτοιχεία και από τθ δικι του εποχι. Ζτςι είναι δφςκολο να διακρίνουμε κάκε ωορά ποιεσ από 

τισ ιατρικζσ πλθροωορίεσ κακρεωτίηουν τθ δικι του εποχι και ποιεσ τθν εποχι των θρϊων 

του. Πια τρίτθ επιωφλαξθ υπαγορεφεται από το γεγονόσ ότι ςτον κόςμο των κεϊν και των 

θρϊων όλα είναι αλλιϊτικα. Σι νόμοι λειτουργοφν με διαωορετικό τρόπο και τα καφματα δεν 

είναι αςυνικιςτο ωαινόμενο, όπωσ ακριβϊσ και ςτα παραμφκια. Πε όλεσ αυτζσ τισ 

επιωυλάξεισ μποροφν ωςτόςο τα ζπθ του Σμιρου να μασ βοθκιςουν να ςχθματίςουμε 

κάποια ιδζα, ασ είναι αμυδρι και με πλικοσ κενά, για τθν ιατρικι ςτθν παλαιά εκείνθ εποχι.  

α) Θ ομθρικι ιατρικι είναι ςτθ βάςθ τθσ κρθςκευτικι. Θ οργι των κεϊν είναι θ αποκλειςτικι 

ςχεδόν αιτία που προκαλεί τισ αρρϊςτιεσ ςτουσ ανκρϊπουσ.  Υράγματι ςτθν αρχι τθσ Λλιάδασ 

(Α 9) ο Απόλλων, ο γιοσ τθσ Οθτοφσ και του Διόσ, είναι που ςτζλνει <νοφςον κακιν> ςτο 

ςτρατόπεδο των Αχαιϊν, οργιςμζνοσ γιατί ο βαςιλιάσ Αγαμζμνονασ πρόςβαλε με βάναυςο 

τρόπο τον ιερζα του Χρφςθ. Πζρεσ κρατά θ οργι του κεοφ και όλεσ αυτζσ τισ μζρεσ <ολζκοντο 

λαοί>, ανιμποροι να προςωζρουν οι ίδιοι και τθν παραμικρότερθ βοικεια ςτον εαυτό τουσ. 

Πιςθμζνοσ από τουσ κεοφσ ο Βελλερεωόντθσ, γυρίηει μόνοσ του <ςτθσ Ερθμιάσ τον κάμπο>. Θ 

μελαγχολία του τρϊει ςα ςκουλικι τθν ψυχι (Η 200). Αωθμζνοσ ο Φιλοκτιτθσ από τουσ 

Ζλλθνεσ ςτθν ζρθμθ Οιμνο (Β 721) κα γλυτϊςει από τα <κρατερά άλγεα>, που του προκαλεί 

το ζλκοσ του, μόνο όταν οι κεοί το κελιςουν. Ξατά βάκοσ το δάγκωμα του ωιδιοφ, που του 

προκάλεςε τθ ωοβερι πλθγι, ιταν κεϊκι τιμωρία για κάποια επιορκία του. 

β) Χτα χζρια όμωσ των κεϊν βρίςκεται και θ κεραπεία των αρρϊςτων. Αυτοί επεμβαίνοντασ 

με καυματουργό τρόπο, απαλλάςςουν τουσ ανκρϊπουσ από τα δεινά τουσ, ωτάνει οι ίδιοι να 

τουσ το ηθτιςουν. ϋΕτςι, ο Διομιδθσ βαριά πλθγωμζνοσ από τον Υάνδαρο, ηθτά τθ γιατρειά 

του από τθν Ακθνά, με μια κερμι προςευχι (Ε 115 εξ.). Ξαι θ κεά δεν κ’αργιςει να δϊςει 

πάλι ςτον ιρωα τθ δφναμι του για τθ μάχθ. Χτθν ίδια ραψωδία ο Διομιδθσ, με μια αςικωτθ 

πζτρα ςθμαδεφει το γιο τθσ Αωροδίτθσ Αινεία, που ςωριαςμζνοσ ςτα γόνατα, δζχεται τισ 

περιποιιςεισ τθσ μθτζρασ του (Ε 311 εξ). Χε άλλθ ραψωδία (Υ 514 εξ.), ο Απόλλωνασ 

ακοφοντασ τθν προςευχι του Γλαφκου ςταματά τθν αιμορραγία του τραφματόσ του και 
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καταπραχνει τουσ αβάςταχτουσ πόνουσ του. Σ Γλαφκοσ κα είναι ςε λίγο ζτοιμοσ πάλι για τον 

πόλεμο. Ξάκε κεόσ μπορεί να βοθκιςει τον άρρωςτο, οριςμζνοι όμωσ κεοί ςχετίηονται πιο 

άμεςα με τθν υγεία και τθ κεραπεία τθσ αρρϊςτιασ. Γιατρόσ των κεϊν είναι ςτθν Λλιάδα ο 

Υαιϊν θ Υαιιων. Χτθ ραψωδία Ε παρουςιάηεται από τον ποιθτι να κεραπεφει τον Άδθ πρϊτα 

(ςτ. 401) και φςτερα τον Άρθ (ςτ. 900), χρθςιμοποιϊντασ <οδυνιωατα> ωάρμακα (ωάρμακα 

που ςκοτϊνουν τον πόνο). Πε τον καιρό το όνομα αυτοφ του κεοφ ζγινε επωνφμιο άλλων 

κεϊν. Χτθν πραγματικότθτα ςτουσ άλλουσ αυτοφσ κεοφσ αποδόκθκαν με τον καιρό οι δικζσ 

του κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Κεόσ όμωσ τθσ ιατρικισ ζγινε, από πολφ νωρίσ, κυρίωσ ο 

Απόλλων. Περικά από τα επίκετα που του προςάπτουν (Ακζςιοσ, Αλεξίκακοσ, Αποτρόπαιοσ, 

Επικοφριοσ, Λατρόσ Υαιάν ι Υαιϊν, Χωτιρ) υποδθλϊνουν τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ αυτοφ του κεοφ 

με τθν υγεία, τθν αρρϊςτια και τθν ίαςθ. Αργότερα, ςτον Λπποκρατικό όρκο, οι γιατροί κα 

ορκίηονται ςτον όνομα του Απόλλωνοσ ιθτροφ για να βεβαιϊςουν με τον πιο επίςθμο τρόπο 

τθν εμμονι τουσ ςτισ αρχζσ του υψθλοφ λειτουργιματόσ τουσ. Λδιαίτερεσ ςχζςεισ με τθν 

ιατρικι ζχουν επίςθσ ο  Ιωαιςτοσ, θ Ιρα, θ Άρτεμθ, θ Ακθνά, θ Ειλείκυια. Για τον Αςκλθπιό, 

τον γιο του Απόλλωνα και τθσ Ξορωνίδασ,  που κα γίνει ο κατ’εξοχιν κεόσ τθσ ιατρικισ, 

παραμερίηοντασ όλουσ τουσ άλλουσ, ςτον Τμθρο δεν ωαίνεται να ιταν ακόμθ κεόσ. Χτον 

Τμθρο ο Αςκλθπιόσ είναι απλά ζνασ <αμφμων ιθτιρ>, ανάμεςα ςτουσ τόςουσ άλλουσ 

κι’αυτόσ, που διδάχτθκε ιπια ωάρμακα κοντά  ςτον Ξζνταυρο Χείρωνα και αναωζρεται ωσ 

ζνασ απλόσ θγεμόνασ από τουσ πολλοφσ τθσ Κεςςαλίασ. Χφμωωνα με ζνα παλιό κεςςαλικό 

κρφλο, που μασ διζςωςε ο Θςίοδοσ, ο Αςκλθπιόσ, παράνομοσ καρπόσ του Απόλλωνα με τθν 

Ξορωνίδα, κόρθ του Οαπίκθ Φλεγφα, μετά τθ κανάτωςθ (τόξευςθ) τθσ αγαπθμζνθσ του από 

τθν Άρτεμθ, αωαιρζκθκε από τθν κοιλιά τθσ ηωντανόσ από τον ίδιο τον Απόλλωνα, που τον 

παρζδωςε ςτο Ξζνταυρο Χείρωνα. Ξοντά ςτο ωθμιςμζνο δάςκαλο, ο Αςκλθπιόσ ζγινε ζνασ 

ζξοχοσ γιατρόσ, που όχι μόνο κεράπευε με γθτειζσ, ωάρμακα και εγχειριςεισ τουσ 

αρρϊςτουσ, αλλά ανάςταινε και νεκροφσ, ϊςπου κατακεραυνϊκθκε από τον Δία, όταν ο 

Υλοφτων παραπονζκθκε πωσ εξ αιτίασ του ερθμϊκθκε το βαςίλειό του. Χε άλλο 

μεταγενζςτερο κρφλο (Υαυςανίασ ΛΛ 26) θ γζννθςθ του Αςκλθπιοφ ζγινε ςτθν Επίδαυρο. Θ 

Ξορωνίδα που ιρκε εκεί ακολουκϊντασ τον πατζρα τθσ, γζννθςε κρυωά τον παράνομο καρπό 

του ζρωτά τθσ με τον Απόλλωνα και το ζκκετο βρζωοσ με τθ κεϊκι λάμψθ ανακαλφωκθκε ςε 

μια ςπθλιά ςτο Πφρτιον όροσ από ζνα βοςκό που διζδωςε παντοφ τθν ευχάριςτθ είδθςθ. Σι 

γνϊμεσ των ειδικϊν ερευνθτϊν για το πωσ ο Αςκλθπιόσ ζγινε ο κατ’εξοχιν κεόσ τθσ ιατρικισ, 

επιςκιάηοντασ όλουσ τουσ άλλουσ, ακόμθ και τον πατζρα του Απόλλωνα, διίςτανται. Για 

άλλουσ ο Αςκλθπιόσ δεν ιταν αρχικά παρά μια χκόνια κεότθτα ςτθ Κεςςαλία (κάτι ςαν τον 

Αμωιάραο ι τον Ψροωϊνιο), που με τον καιρό κατάντθςε ζνασ απλόσ ιρωασ, αργότερα όμωσ 

ςχεδόν τυχαία αποκαταςτάκθκε ςτθ κεϊκι του ιδιότθτα. Χτουσ Κεςςαλοφσ οωείλεται θ 

ειςαγωγι τθσ λατρείασ του χκόνιου αυτοφ δαίμονα ςτθν Υελοπόννθςο και από εκεί 

απλϊκθκε φςτερα παντοφ. Άλλοι όμωσ ερευνθτζσ δζχονται ωσ πιο ςωςτι τθ γνϊμθ που 

υποςτιριξαν οι Emma και L. Edelstein. Χφμωωνα με αυτιν ο Αςκλθπιόσ, ο αμφμων ιθτιρ του 

Σμιρου δεν άργθςε να γίνει ο προςτάτθσ των γιατρϊν. Οαμβάνοντασ υπόψθ πωσ για πολλοφσ 

αιϊνεσ οι γιατροί αςκοφςαν το ζργο τουσ ωσ περιοδευτζσ, κα κατανοιςουμε αςωαλϊσ πωσ 

τίποτε άλλο δεν κα μποροφςε να ενιςχφςει καλφτερα το κφροσ που χρειάηονταν ςτισ 

περιοδείεσ τουσ, όςο θ πλαςτι άποψθ ότι οι γιατροί  είναι απόγονοι του ιρωα Αςκλθπιοφ. 

Ξαι αυτό είναι ςτθν πραγματικότθτα το περιεχόμενο του όρου Αςκλθπιάδεσ. Τχι ιερείσ, αλλά 

απόγονοι του ιρωα Αςκλθπιοφ. Χτθν πραγματικότθτα ο Αςκλθπιόσ δεν κεράπευε αρρϊςτουσ, 
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απλϊσ προςτάτευε τουσ κεραπευτζσ γιατροφσ και ζτςι ςτθν ψυχι του λαοφ ταυτιηόταν όλο 

και πιο πολφ με τθν ιατρικι, ϊςπου ζγινε ο κατ’εξοχιν γιατρόσ. Θ κεοποίθςι του πρζπει να 

ςυντελζςτθκε ςτα τζλθ του 6ου αι. π.Χ. κατά πάςα πικανότθτα ςτθν Επίδαυρο. Από τθν 

Επίδαυρο θ λατρεία του νζου κεοφ άρχιςε να εξαπλϊνεται με αςτραπιαία ταχφτθτα, ςε όλθ 

τθν Ελλάδα, θπειρωτικι και νθςιωτικι, κακϊσ και ςτθ Πικρά Αςία, και ζγινε αργότερα, ςε όλθ 

τθν ζκταςθ τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ, ο μζγασ αντίπαλοσ και αυτοφ του ιδρυτοφ τθσ 

χριςτιανικισ κρθςκείασ. Υεριςςότερουσ από τετρακόςιουσ ναοφσ και ιερά είχε αωιερϊςει θ 

αρχαιότθτα ςτον Αςκλθπιό. Περικά από αυτά λειτουργοφςαν ακόμθ και μζχρι τον 6ο αι. μ.Χ. 

Ψα ονομαςτότερα πάντωσ Αςκλθπιεία ιταν τθσ Επιδαφρου, των Ακθνϊν, τθσ Ψρίκκθσ, τθσ Ξω, 

τθσ Υεργάμου. Σι άρρωςτοι προςζρχονταν ηθτϊντασ από το κεό να κεραπεφςει τισ αρρϊςτιεσ 

τουσ και εκείνοσ παρουςιαηόταν ςτα όνειρά τουσ και υποδείκνυε τθ κεραπεία που ζπρεπε να 

εωαρμόςουν. Ψα περιςςότερα από τα μεγάλα Αςκλθπιεία ιταν ολόκλθρα ςυγκροτιματα 

κτιρίων, με κζατρα, ωδεία, ιπποδρόμουσ, ςτάδια κλπ. που χρθςίμευαν για τθ ςτζγαςθ, 

νοςθλεία και ψυχαγωγία των αςκενϊν, αλλά και των ςυγγενϊν τουσ. Θ επικοινωνία του 

αρρϊςτου με το κεό γινόταν ςτο Άβατον. Εκεί πρζπει να γινόταν θ εγκοίμθςισ. Χε ειδικζσ 

πλάκεσ ςυνικιςαν να αναγράωουν το ιςτορικό των διαωόρων περιπτϊςεων και τισ κεραπείεσ 

των αρρϊςτων. Ψζτοιεσ πλάκεσ διαςϊκθκαν ςτο Αςκλθπιείο τθσ Επιδαφρου.  

Πε κεραπευτικζσ όμωσ ιδιότθτεσ είναι προικιςμζνοι και οριςμζνοι ιρωεσ-θμίκεοι. Χτον 

ποιθτι τθσ Σδφςςειασ είναι γνωςτό το όνομα του Πελάμποδοσ, του <αμφμονοσ μάντεωσ>. Σ 

μυκογράωοσ Απολλόδωροσ λζει γι’αυτόν πωσ ιταν ο πρϊτοσ <ευρθκϊσ τθν δια ωαρμάκων 

κεραπείαν>. Ακριβϊσ με τθ δεφτερθ μζκοδο κεράπευςε από τθν τρζλα τουσ τισ κόρεσ του 

Υροίτου, βαςιλιά τθσ Ψίρυνκασ. Από τον Κεόωραςτο μακαίνουμε πωσ ο Πελάμπουσ ιταν ο 

πρϊτοσ που χρθςιμοποίθςε τον <μαφρο ελλζβορο> (Helleborus niger) (ι <μελαμπόδιον> προσ 

τιμι του, κ. ςκάρωθ), ζνα ωάρμακο που οι αρχαίοι Ζλλθνεσ το χρθςιμοποιοφςαν ςε πολλζσ 

αρρϊςτιεσ, ιδίωσ όμωσ ςτθν παραωροςφνθ. Γνωςτοί ςτον ποιθτι τθσ Σδφςςειασ είναι και οι 

απόγονοι του Πελάμποδοσ, με ςθμαντικότερο τον Αμωιάραο, που θ λατρεία του ωσ <χκονίου 

ιρωοσ> γινόταν ςτον Ωρωπό. Χτο ιερό του δεν δίνονταν μόνο χρθςμοί, αλλά κεραπεφονταν 

και άνκρωποι με εγκοίμθςθ, λουτρό ςτα ψυχρά νερά μιασ πθγισ και παντελι νθςτεία για 

οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Εγκοίμθςθ και νθςτεία,  ιταν τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 

κεραπευτικισ αγωγισ και ςτο ιερό ενόσ άλλου χκόνιου δαίμονα του Ψροωωνίου, ςε ζνα άντρο 

κοντά ςτθ Οειβαδειά (Υαυςανίασ, ΛΧ 39). 

γ) Αν οι κεοί δεν το κζλουν, οι άνκρωποι είναι ανιμποροι μπροςτά ςτθν αρρϊςτια τουσ με τισ 

δικζσ τουσ μόνο δυνάμεισ. Ψο μόνο που μποροφν να κάνουν είναι να ηθτιςουν από τουσ 

μάντεισ και τουσ κάκε λογισ εξθγθτζσ να τουσ αποκαλφψουν τθν αιτία τθσ οργισ των κεϊν. 

Αυτοί κα τουσ υποδείξουν και με ποιο τρόπο κα καταπραψνουν τον κυμωμζνο κεό. Σι 

ιεροτελεςτίεσ κα εξευμενίςουν το κεό και θ γιατρειά μπορεί τότε να γίνει εφκολθ. 

δ) Θ μαγεία, πρϊτο και ζςχατο καταωφγιο των ανκρϊπων για τθ κεραπεία των αςκενειϊν 

τουσ, εμωανίηεται ςτον Τμθρο μόνο κατ’εξαίρεςθ. Σ Σδυςςζασ κυνθγϊντασ ςτον Υαρναςςό 

και πλθγωμζνοσ άςχθμα από αγριογοφρουνο γίνεται καλά από τουσ γιουσ του Αυτόλυκου με 

μια γθτειά (επαειδι). Ψο ότι θ μαγεία δεν κα ιταν άγνωςτθ ςτθν εποχι του Σμιρου, ανάμεςα 

ςτισ λαϊκζσ τάξεισ για τθ κεραπεία των αςκενειϊν, το ςυμπεραίνουμε από τθ διάδοςθ που 
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είχε και ςτθν εποχι του Λπποκράτθ. Υοια άλλωςτε εποχι κα μποροφςε να καυχθκεί πωσ δεν 

κιτευςε ςτισ δυνάμεισ αυτζσ που δυναςτεφουν παράλογα τον άνκρωπο; 

ε) Θ Λλιάδα είναι το ζποσ του πολζμου, του πολζμου που παραςφρει ακόμθ και τουσ κεοφσ. 

Χτα πεδία των ομθρικϊν μαχϊν ςυχνά ακοφονται οι οιμωγζσ των τραυματιςμζνων. Υοιοσ κα 

τουσ βοθκιςει να τραβιξουν ζξω το ςωθνωμζνο ςτο ςϊμα τουσ βζλοσ; Υοιοσ κα ςταματιςει 

το αίμα που τρζχει άωκονο από τθν πλθγι; Υοιοσ κα τουσ κοιμίςει του αβάςταχτουσ πόνουσ; 

Χυχνά ηθτοφν τθ βοικεια των κεϊν. Ξαμιά ωορά τα καταωζρνουν και μόνοι τουσ, ςυχνότερα 

όμωσ ζχουν τθν ανάγκθ εμπειρότερων ανκρϊπων. Τλουσ κάτι τουσ δίδαξε ο δεκάχρονοσ 

πόλεμοσ. Περικοί όμωσ από αυτοφσ ζχουν περιςςότερεσ και ειδικότερεσ ιατρικζσ γνϊςεισ. Ψισ 

είχαν αποκτιςει πριν ακόμθ ξεκινιςουν για τον πόλεμο. Υαράδειγμα ο Αχιλλζασ, που είχε 

μάκει πλικοσ <ιπια ωάρμακα>, όταν μακιτευςε κοντά ςτον Χείρωνα, τον <δικαιότατον  των 

Ξενταφρων>.  Σι γιοι του Αςκλθπιοφ  Παχάων και Υοδαλείριοσ, που ηοφςαν ςτθν Ψρίκκθ, 

πιγαν και αυτοί να πολεμιςουν ςτθν Ψροία επικεωαλισ τριάντα καραβιϊν-ιταν κάποτε και 

αυτοί μνθςτιρεσ τθσ Ελζνθσ. Σ Τμθροσ τουσ αναωζρει ωσ <αγακοφσ ιθτιρεσ> που ζμακαν τθν 

πολφτιμθ τζχνθ από τον πατζρα τουσ (Δ 219). Χε άλλθ αναωορά του ποιθτι, ο Παχάων 

χαρακτθρίηεται ςαν γιατρόσ, <πολλϊν αντάξιοσ άλλων> (Ο 514). Σι υπθρεςίεσ που προςωζρει 

ςτουσ ςυμπολεμιςτζσ του ο Παχάων είναι πολφτιμεσ. ζρει να τραβιξει από το ςϊμα το 

βζλοσ και να γιατρζψει φςτερα τθν πλθγι με βότανα (Δ 210 εξ.). Από διάωορεσ αναωορζσ 

ςτθν Λλιάδα, αλλά και ζνα αρχαίο ςχόλιο ςε ποίθμα του Υινδάρου (Υυκ. Λ 109 a), όπου ο 

Παχάων κεράπευςε τθν πλθγι του Φιλοκτιτθ, ςχθματίηουμε μια ςαωι ιδζα για τον τρόπο με 

τον οποίο γινόταν θ περιποίθςθ των τραυμάτων ςτθν αρχαϊκι Ελλάδα. Υρϊτα 

απομακρφνονταν τα ξζνα ςϊματα, φςτερα πλζνονταν θ πλθγι και τζλοσ προςκζτονταν και 

ωάρμακα. Αν υπιρχε ανάγκθ το τραφμα δενόταν με μαλλί. Σπωςδιποτε δεν ακοφμε να 

γίνεται κανζνασ λόγοσ για χειρουργικά εργαλεία. Για τισ υπθρεςίεσ του Υοδαλείριου δεν 

γίνεται κανζνασ λόγοσ ςτθν Λλιάδα. Χε ζνα επικό ποίθμα του Αρκτίνου χρωςτοφμε τθν 

πλθροωορία πωσ τα δφο αδζλωια δεν είχαν τθν ίδια ειδικότθτα. <Ψον Παχάονα μόνον 

χειρουργείν εκζλουςι, τον γαρ Υοδαλείριον διαιτάςκαι ωαςί τασ νόςουσ>. Χτουσ ιρωεσ τθσ 

εποχισ του Ψρωϊκοφ πολζμου ι τθσ εποχισ του ποιθτι που φμνθςε αυτόν τον πόλεμο τίποτε 

δεν ιταν τόςο αγαπθτό όςο θ ηωι και θ υγεία και τίποτα πιο μιςθτό από ό,τι ο κάνατοσ. 

Γι’αυτό και θ αρρϊςτια λογαριαηόταν μεγάλθ ςυμωορά. Για να τθν προλάβουν, ωρόντιηαν να 

διατθροφν γερό το ςϊμα τουσ. Θ λιτι δίαιτα, οι ςωματικζσ αςκιςεισ, μαηί και θ κακαριότθτα 

τουσ βοθκοφςαν πολφ ς’αυτό. Από τθν Σδφςςεια τζλοσ μακαίνουμε ότι ςτθν εποχι για τθν 

οποία μασ μιλά ο Τμθροσ, πρζπει να υπιρχαν και επαγγελματίεσ γιατροί και μάλιςτα 

περιοδευτζσ (ρ 384). Υοιεσ όμωσ ιταν οι γνϊςεισ και οι επαγγελίεσ τουσ δεν κα μποροφςαμε 

να ποφμε με βεβαιότθτα. Αιϊνεσ φςτερα από τον Τμθρο, όταν πια θ ιατρικι άρχιςε να 

καλλιεργείται ςε επιςτθμονικότερεσ βάςεισ, διάωοροι γιατροί -οι διαςθμότεροι ανάμεςά 

τουσ- είχαν τθ ωιλοδοξία να ςυνδεκοφν γενεαλογικά με κάποιον από τουσ κεοφσ, προωανϊσ 

για να αναγάγουν ς’αυτόν τισ γνϊςεισ τουσ. Δείγμα και αυτό πωσ τα μυςτικά τθσ ιατρικισ τα 

κρατοφςαν ςτισ παλαιότερεσ εποχζσ οι κεοί. Αυτοί αν ικελαν τα αποκάλυπταν και ςε 

εξαίρετουσ κνθτοφσ, τουσ ιρωεσ, γιουσ και αυτοφσ, ςυχνά, κεϊν. Υότε όμωσ θ ιατρικι άρχιςε 

ςτον ελλθνικό χϊρο να χάνει το κρθςκευτικό τθσ χαρακτιρα και να γίνεται επιςτιμθ; Ξαίριο 

και αποωαςιςτικό ρόλο γι’αυτι τθ μεταςτροωι ζπαιξαν  οι προςωκρατικοί ωιλόςοωοι (οι 

τρεισ Πιλιςιοι Καλισ, Αναξίμανδροσ, Αναξιμζνθσ, ο Υυκαγόρασ και θ ςχολι του, ο Αλκμαίων 

ο Ξροτωνιάτθσ, ο Δθμοκιδθσ, ο Θράκλειτοσ ο Εωζςιοσ, ο Υαρμενίδθσ, ο Εμπεδοκλισ ο 
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Ακραγαντίνοσ, ο Αναξαγόρασ ο Ξλαηομζνιοσ, ο Δθμόκριτοσ και ο Διογζνθσ Απολλωνιάτθσ). Δεν 

ιταν γιατροί οι Υροςωκρατικοί ωιλόςοωοι. Θ βαςικι τουσ προςπάκεια-και αυτό ωαίνεται 

κακαρά ςτθν παλαιότερθ κυρίωσ εποχι- ιταν να διερευνιςουν και να εξθγιςουν τον κόςμο. 

Γριγορα όμωσ οι ςοωοί αυτοί ερευνθτζσ επεξζτειναν τθν προςοχι τουσ από το μακρόκοςμο, 

τον ζναςτρο επάνω τουσ ουρανό και τθ γφρω τουσ ωφςθ, και ςτον μικρόκοςμο, τον άνκρωπο 

και ζωταςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι νόμοι που διζπουν τον πρϊτο είναι και του δεφτερου οι 

νόμοι. Ξάκε ερμθνεία επομζνωσ που κα μποροφςε να δοκεί ςτον πρϊτο, κα μποροφςε να 

βρει και ςτο δεφτερο απόλυτθ εωαρμογι και θ μζκοδοσ που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί 

για τθ διερεφνθςθ των ωαινομζνων τθσ ωφςθσ, κα μποροφςε να εωαρμοςτεί και για τθ 

διερεφνθςθ των ανκρϊπινων ωαινομζνων, επομζνωσ και των ωαινομζνων τθσ υγείασ, τθσ 

αρρϊςτιασ και τθσ γιατρειάσ. Ξαι ιταν αυτό το ςθμαντικότερο μάκθμα που κλθροδότθςαν 

ςτθ μεταγενζςτερθ ιατρικι οι προςωκρατικοί ωιλόςοωοι. Ζτςι άρχιςε να ςυντελείται θ 

αποδζςμευςθ τθσ ιατρικισ από το καφμα και θ προοδευτικι ανζλιξι τθσ ςε επιςτιμθ. Αυτό 

βζβαια δεν οδιγθςε ςτθν κατάργθςθ τθσ κρθςκευτικισ ιατρικισ, θ οποία ςυνεχίηει να 

υπάρχει και ςιμερα και κα ςυνεχίςει να υπάρχει αςωαλϊσ και ςτο μζλλον. <Θ κρθςκευτικι 

ιατρικι>, ζγραψε χαρακτθριςτικά ζνασ ειδικόσ ςτα κζματα αυτά, <είναι ςτθν πραγματικότθτα 

άχρονθ. Χε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ, ςε όλεσ τισ εποχζσ υπιρξαν κρθςκευόμενα άτομα, που ςε 

περίπτωςθ αρρϊςτιασ προτιμοφςαν να ηθτοφν βοικεια από τον ιερζα μάλλον παρά από το 

γιατρό>. Τμωσ με τθ ςυμβολι των προςωκρατικϊν ωιλοςόωων, παράλλθλα με τθ 

κρθςκευτικι ιατρικι, κα υπάρχει πλζον ςτθν Ελλάδα και θ ιατρικι που γεννικθκε από τθν 

παρατιρθςθ, τθν εμπειρία και τθ λογικι του ανκρϊπου. 

Κιαζηθή επνρή (5νο αη. π.Υ.-330 π.Υ.) 

Χτισ 27 του μθνόσ Αγριανίου (που ςτο θμερολόγιο τθσ Ξω ωαίνεται ότι αντιςτοιχοφςε ςτο δικό 

μασ Λανουάριο) του ζτουσ 460 π.Χ. πρωτοείδε το ωωσ του ιλιου ο Λπποκράτθσ, ο άνκρωποσ 

που το όνομά του επρόκειτο να ςυνδεκεί τόςο ςτενά με τθ κεμελίωςθ τθσ επιςτθμονικισ 

ιατρικισ, ϊςτε δικαιολογθμζνα να αποκλθκεί αργότερα ο <πατζρασ> τθσ. Σ Λπποκράτθσ 

υπιρξε ο ςθμαντικότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ιατρικισ ςχολισ τθσ Ξω, αλλά και τθσ ιατρικισ 

ςτθν αρχαιότθτα. Λατρικζσ ςχολζσ υπιρχαν ςτθν Ελλάδα από πολφ παλιά. Σι αρχαίοι 

μνθμόνευαν ιδιαίτερα τισ ςχολζσ τθσ Ξυρινθσ, τθσ Φόδου, του Ξρότωνοσ, τθσ Ξνίδου και τθσ 

Ξω. Δυςτυχϊσ οι περιςςότερεσ από αυτζσ δεν είναι για μασ ςιμερα παρά απλά ονόματα. 

Πόνο για τισ ςχολζσ τθσ Ξνίδου και τθσ Ξω ζχουμε αρκετζσ και ςθμαντικζσ ειδιςεισ. Φαίνεται 

πωσ ιταν οι ςθμαντικότερεσ ςτθν εποχι του Λπποκράτθ. Θ ςχολι τθσ Ξω οωείλει τθ ωιμθ τθσ 

κατά κφριο λόγο ςτον Λπποκράτθ. Βιογραωικζσ ειδιςεισ για τθ μεγάλθ αυτι προςωπικότθτα 

που άςκθςε τεράςτια επίδραςθ ζχουμε: α) ςε ζναν Βίο που ζγραψε ςτον 2ο αι. μ.Χ.  ο 

Εωζςιοσ γιατρόσ Χωρανόσ (Λπποκράτουσ γζνοσ και βίοσ κατά Χωρανόν), β) ςτθ Χοφδα, το 

γνωςτό Βυηαντινό εγκυκλοπαιδικό λεξικό, γ) ςτισ Χιλιάδεσ (VII 944-989) του Ψηζτηθ, γνωςτοφ 

βυηαντινοφ λόγιου του 12ου αι. και δ) ςε ζναν λατινικά γραμμζνο Βίο, που διαςϊκθκε ςε ζνα 

Βρυξελλικό χειρόγραωο του Υριςκιανοφ. Επίςθσ δυο ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ για τθ ωιμθ 

του ωσ μεγάλου γιατροφ μασ δίνουν ο Υλάτωνασ  (Φαίδροσ 270 c) και ο Αριςτοτζλθσ (Υολιτικά 

Θ 4. 1326 a 13 εξ.). Ψι είναι ιςτορία και τι κρφλοσ μζςα ςτα διαςωκζντα κείμενα, είναι 

δφςκολο να διακρίνει κανείσ. Σ Λπποκράτθσ γιοσ του Θρακλείδθ και τθσ Φαιναρζτθσ, 

διδάχτθκε τθν τζχνθ τθσ ίαςθσ δίπλα ςτον γιατρό πατζρα του και όταν ζγινε κάτοχοσ τθσ 

τζχνθσ αυτισ τθν άςκθςε με το ςυνικθ τρόπο τθσ εποχισ, ωσ περιοδευτισ γιατρόσ, 
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ταξιδεφοντασ πολφ και μακριά (Ελλθνικόσ χϊροσ, Χκυκία, Υερςία, Αίγυπτοσ). Χτισ αρχζσ του 

Υελοποννθςιακοφ πολζμου θ δραςτθριότθτά του πρζπει να είχε ωτάςει ςτθν ακμι τθσ. 

Υζκανε ςε βακιά γεράματα το 380 ι το 277 π.χ. (κατ’ άλλουσ ζηθςε 104 χρόνια).  Ξοντά ςτθ 

Οάριςα (ςτθ ςθμερινι Γυρτϊνθ, νότια του Ψυρνάβου) ζδειχναν ωσ τον 2ο αι. μ.Χ. τον τάωο 

του. Σ Χωρανόσ ο Εωζςιοσ μάλιςτα προςκζτει το κρφλο ότι για πολλά χρόνια υπιρχε ςτο 

μνιμα του ςμινοσ από μζλιςςεσ, το μζλι των οποίων κεράπευε τισ άωκεσ των παιδιϊν. Αυτά 

τα τόςο λίγα ωαίνεται πωσ είναι όλα όςα κα μποροφςε να πει κανείσ με βεβαιότθτα για τθ 

ηωι του Λπποκράτθ. Πε το όνομα του Λπποκράτθ ζωταςαν ωσ εμάσ ζνα πλικοσ από ζργα, 

περίπου εξιντα, γραμμζνα ςε ιωνικι διάλεκτο, θ <Λπποκρατικι Χυλλογι>. Χτθ διάδοςθ των 

ζργων αυτϊν ωσ Χυλλογισ πρζπει να υποκζςουμε ότι ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ περίωθμθ 

βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ των Υτολεμαίων. Μςωσ μάλιςτα εκεί για πρϊτθ ωορά τα ζργα 

αυτά να ςυνδζκθκαν με το όνομα του Λπποκράτθ και να ζλαβαν τθν οριςτικι τουσ μορωι 

(γφρω ςτο 300 π.Χ.). Σι γλωςςικζσ και πραγματικζσ διαωορζσ που παρουςιάηουν τα επί 

μζρουσ ζργα μεταξφ τουσ, το πλικοσ των κεμάτων με τα οποία αςχολοφνται οι διάωορεσ 

πραγματείεσ, θ διαπίςτωςθ ότι υπάρχουν ςτθ Χυλλογι ζργα δφο τουλάχιςτον αρχαίων 

ιατρικϊν ςχολϊν (τθσ Ξνίδου και τθσ Ξω) και ζνα πλικοσ από παρόμοιεσ δυςκολίεσ, είναι 

προβλιματα που βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ Λπποκρατικισ ζρευνασ και δυςτυχϊσ ςφμωωνα με 

τουσ μεγάλουσ Λπποκρατιςτζσ κανζνα από τα ζργα τθσ Λπποκρατικισ Χυλλογισ δεν μπορεί με 

βεβαιότθτα να αποδοκεί ςτον Λπποκράτθ. Αναωορικά με τθ χρονολόγθςι τουσ, που και αυτι 

όπωσ και θ γνθςιότθτα, αποτελεί ακανκϊδεσ και δυςεπίλυτο πρόβλθμα, των μεν παλιϊν 

τοποκετείται γφρω ςτα 450 π.Χ. των δε νεϊτερων ςτθν εποχι του βαςιλιά Φιλίππου τθσ 

Πακεδονίασ, δθλ. ςτο δεφτερο τρίτο του 4ου αι. π.Χ. Είναι ωανερό ότι αν Λπποκρατικι ιατρικι 

είναι θ ιατρικι που διαβάηουμε ςτθν Λπποκρατικι Χυλλογι, τότε με τον όρο αυτό δθλϊνεται 

όχι μόνο θ ιατρικι του Λπποκράτθ, αλλά μαηί και θ ιατρικι των μακθτϊν και των οπαδϊν του 

μεγάλου γιατροφ, που εργάςτθκαν εμπνεόμενοι από το παράδειγμα και τθ διδαςκαλία 

εκείνου. Πε το ευρφτερο αυτό νόθμα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και οι κεμελιϊδεισ 

διδαςκαλίεσ τθσ Λπποκρατικισ ςχολισ είναι τα ακόλουκα: α) Θ Λπποκρατικι ςχολι 

εναντιϊνεται ςε μια ιατρικι κεωρία και πράξθ που βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ωιλοςοωικισ 

ςκζψθσ και δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν παρατιρθςθ, τθν οποία ανιγαγε ςε διαγνωςτικι 

μζκοδο ανϊτερθ από κάκε άλλθ (αυτι κακιζρωςε τουσ τρόπουσ εξζταςθσ που χρθςιμοποιεί 

και θ ςθμερινι ιατρικι για τθ διάγνωςθ δθλ. τθν επιςκόπθςθ, τθν ψθλάωθςθ και τθν 

ακρόαςθ β) απορρίπτει τθν υπερωυςικι εξιγθςθ ςτο κζμα τθσ προζλευςθσ των αςκενειϊν 

και δζχεται για τθν εξιγθςι τουσ ωυςικά αίτια (ζκαςτον νόςθμα ωφςιν ζχει και πρόωαςιν), γ) 

αποδίδει κεμελιϊδθ ςθμαςία ςτουσ περιβαλλοντικοφσ (αζρασ, νερό τοποκεςία) και 

διατροωικοφσ παράγοντεσ ςαν αιτίεσ  πρόκλθςθσ αςκενειϊν, αλλά και ςαν ςυντελεςτζσ για τθ 

κεραπεία τουσ. Σι προκαλοφμενεσ βλάβεσ εξαρτϊνται από τθν ιδιοςυγκραςία του 

οργανιςμοφ και τονίηουν ςτο ςθμείο αυτό τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ κλθρονομικότθτασ 

(πάντα τα νοςιματα άρχεται κατά γζνοσ), δ) τα κφρια ςυςτατικά του οργανιςμοφ είναι 

τζςςερεισ χυμοί, το αίμα, το ωλζγμα, θ κίτρινθ και θ μαφρθ χολι. Σι τζςςερεισ αυτοί χυμοί 

βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ Λπποκρατικισ νοςολογίασ. Θ υγεία οωείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ 

ςωςτι ανάμειξι τουσ (ευκραςία). Ξάκε διαταραχι τθσ ιςορροπίασ των χυμϊν προκαλεί τθν 

εμωάνιςθ τθσ αρρϊςτιασ (δυςκραςία). Σι άρρωςτοι περνοφν από τρία ςτάδια, τθσ απεψίασ,  

τθσ πζψεωσ και τθσ κρίςεωσ. Χτο πρϊτο ςτάδιο προκαλείται θ διαταραχι τθσ αναλογίασ των 

χυμϊν, ςτο δεφτερο ο οργανιςμόσ αντιδρά με πυρετό, ςτο τρίτο ςθμειϊνεται το τζλοσ. Αν ο 
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άρρωςτοσ επιηιςει, το τζλοσ τθσ αρρϊςτιασ του επζρχεται είτε απότομα (με απότομθ 

αποβολι των υπολειμμάτων τθσ πζψεωσ (κρίςισ)), είτε με βραδφ ρυκμό (λφςισ). Ξρίςιμεσ 

μζρεσ είναι ςυνικωσ θ τζταρτθ και θ ζβδομθ από τθν αρχι τθσ αρρϊςτιασ (Υρογνωςτικόν). ε) 

ο κυριότεροσ κεραπευτικόσ παράγοντασ είναι θ ωφςθ, ο γιατρόσ όμωσ πρζπει να ενιςχφει ι 

και να διορκϊνει τθ ωυςικι αμυντικι προςπάκεια του οργανιςμοφ. Θ ςωςτότερθ μζκοδοσ 

είναι θ χρθςιμοποίθςθ των <εναντίων> (τα εναντία τοισ εναντίοισ ειςίν ιιματα).  

Υολφ ςυηθτικθκε τα τελευταία χρόνια το <επίπεδο> τθσ Λπποκρατικισ ιατρικισ. Ξάποιοι, 

κυρίωσ γιατροί, άκριτα μάλλον, και μζςα ςε μια ατμόςωαιρα που δθμιουργεί ο ενκουςιϊδθσ 

λόγοσ, βιάςτθκαν να διακθρφξουν ότι <από τθν Λπποκρατικι ιατρικι ωσ τθν ιατρικι των 

θμερϊν μασ ςυνεχίηει να υπάρχει το ίδιο πνεφμα, θ ίδια μζκοδοσ, το ίδιο επιςτθμονικό 

ιδεϊδεσ>. Θ αντίκετθ άποψθ υποςτθρίηει πωσ <δεν είναι αρκετό μια ιατρικι να ζχει ςπάςει 

τουσ δεςμοφσ τθσ με τθ μαγεία και τθ κρθςκεία για να χαρακτθριςτεί υποχρεωτικά και μόνο 

γι’αυτό το λόγο επιςτθμονικι. Πια τζτοια ιατρικι είναι βζβαια ορκολογιςτικι, ανάμεςα όμωσ 

ςτον ορκολογιςμό και ςτθν επιςτιμθ μπορεί ακόμθ να υπάρχει άβυςςοσ>. Θ μζςθ οδόσ που 

ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι θ καλφτερθ υποδείχτθκε με τθν ακόλουκθ διατφπωςθ: <Δεν 

υπάρχει αμωιβολία ότι πολλά από αυτά που διαβάηουμε ςτα ζργα τθσ Λπποκρατικισ ςυλλογισ 

μασ ωαίνονται ςιμερα παράξενα, μπορεί και γελοία, το γεγονόσ όμωσ ότι θ ιατρικι επιςτιμθ 

μπόρεςε να ωτάςει ςτισ μζρεσ μασ ςε ζνα επίπεδο τόςο υψθλό, οωείλεται κατά ζνα μεγάλο 

μζροσ ςτον Λπποκράτθ. Ππορεί πράγματι οι γνϊςεισ του να ζχουν ςε πολλά ξεπεραςτεί, είναι 

όμωσ απόλυτα βζβαιο ότι από εκείνον ξεκίνθςαν οι πρϊτεσ ωκιςεισ για πολλζσ από τισ 

κατακτιςεισ τθσ ςθμερινισ ιατρικισ επιςτιμθσ>. Ψα ζργα τθσ Λπποκρατικισ ςυλλογισ 

αποτελοφν ζνα από τα ςθμαντικότερα κεωάλαια ςτθν ιςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

γραμματείασ, αλλά και τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. Πόνο με τθ ςτενι ςυνεργαςία ωιλόλογων και 

γιατρϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο κα καταςτεί δυνατι θ οριςτικότερθ ερμθνεία των δφςκολων 

αυτϊν κειμζνων και θ ςωςτότερθ αξιολόγθςι τουσ.  

Πε τον Λπποκράτθ θ ιατρικι απομακρφνεται από τον αςωυκτικό κεουργικό τθσ χαρακτιρα και 

αρχίηει να γίνεται πιο επιςτθμονικι και ανκρωποκεντρικι, χωρίσ όμωσ να απορρίπτεται 

εντελϊσ θ κεϊκι παρζμβαςθ ςτθν ίαςθ. Σι γιατροί ορκίηονται ςτον Αςκλθπιό και κεωροφνται 

απόγονοι αυτοφ (Αςκλθπιάδεσ). Σι άρρωςτοι εκτιμοφν τθν επιςτθμονικι ιατρικι, αλλά 

εξακολουκοφν να ςυρρζουν κατά χιλιάδεσ ςτα Αςκλθπιεία.  

Θ Λπποκρατικι ςχολι ςτθ κεραπευτικι τθσ πρακτικι, ςτθρίηεται κυρίωσ ςτα βότανα. Θ 

παράδοςθ κζλει τον Λπποκράτθ μαηί με το γιο του Κεςςαλό, να βρίςκεται ςτθν Ακινα ςτα 

πρϊτα χρόνια του πελοποννθςιακοφ πολζμου, κατά τθ διάρκεια του μεγάλου λοιμοφ και να 

βοθκάει τουσ Ακθναίουσ ςτθν αντιμετϊπιςι του, με τθ ανάρτθςθ ςτεωανιϊν από αρωματικά 

ωυτά ςτα παράκυρα των ςπιτιϊν και τθν καφςθ αρωμάτων (επιδθμία πανϊλουσ από τθν 

οποία πζκανε ο Υερικλισ το 429 π.Χ. και πενιντα χιλιάδεσ Ακθναίοι πολίτεσ). Σ ίδιοσ 

ταξινόμθςε 237 βότανα ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τισ κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ και τθ 

χρθςιμότθτά τουσ ςε διάωορεσ αρρϊςτιεσ που ο ίδιοσ διεγίγνωςκε. Χθμαντικόσ γιατρόσ τον 4ο 

αι. π.Χ. είναι ο Διοκλισ από τθν Ξάρυςτο, ο οποίοσ μάλιςτα γράωει το πρϊτο ελλθνικό βιβλίο 

για ωαρμακευτικά ωυτά, το Φιηοτομικόν. 
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Διιεληζηηθή επνρή (330-30 π.Υ.) 

Χτθν Ελλθνιςτικι εποχι θ ιατρικι και θ ωαρμακολογία γνωρίηουν μια καταπλθκτικι άνκθςθ. 

Θ αρχι τθσ περιόδου ςθματοδοτείται με τα βιοϊατρικά Υερί Ηϊων ζργα του Αριςτοτζλθ και με 

το Υερί Φυτϊν Λςτορίαι ζργο του Κεόωραςτου του Ερζςιου (372-287 π.Χ.) που τον 

αναγορεφει δίκαια ςε πατζρα τθσ Βοτανολογίασ. Διάδοχοσ του Αριςτοτζλθ ςτο Οφκειο και 

κφριοσ αποδζκτθσ των ωυςιογνωςτικϊν πλθροωοριϊν που ςυναποκόμιςε από τθν Ανατολι το 

ερευνθτικό επιτελείο του Πεγάλου Αλεξάνδρου, ο πολυγραωότατοσ Οζςβιοσ ςοωόσ 

πιςτϊνεται με τθν επιςτθμονικι ταξινόμθςθ των ωυτϊν και ορυκτϊν τθσ τότε οικουμζνθσ. Ψθν 

περίοδο αυτι θ Λπποκρατικι ςχολι ςτθν Ξω εμωανίηει νζα ϊκθςθ με πλειάδα διάςθμων 

γιατρϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ λειτουργεί ςτθν Ξνίδο μια νζα μεγάλθ ςχολι, θ οποία τθν 

ανταγωνίηεται. Επίςθσ, ςτθν περιωζρεια του παλιοφ ελλθνικοφ χϊρου κακιερϊνονται νζα 

κζντρα ιατρικισ γνϊςθσ (ςχολι Υεργάμου, ςχολι Αλεξάνδρειασ κ.ά.). Θ ςχολι τθσ 

Αλεξάνδρειασ ιδιαίτερα επθρζαςε για αιϊνεσ τθν ευρωπαϊκι και μεςογειακι ιατρικι. Ψθν 

εποχι αυτι επικρατοφν ςτθν ιατρικι διάωορεσ απόψεισ, όπωσ των δογματιςτϊν, των 

εμπειριςτϊν, των πνευματιςτϊν. Τλοι αυτοί δρουν μζςα ςε ζνα διεκνιςτικό περιβάλλον και 

αντλοφν γνϊςεισ από όλουσ τουσ λαοφσ με τουσ οποίουσ ζρχονται ςε επαωι. Θ ωαρμακολογία 

τθσ Αιγφπτου τεράςτια και πολφπλοκθ, γνωςτι από το 1600 π.Χ. (πάπυροσ Ebers), γίνεται 

πλζον προςιτι ςτθν ελλθνικι ιατρικι ςκζψθ. Θ Ελλθνιςτικι εποχι τερματίηεται τυπικά το 30 

π.Χ. με τθν κατάκτθςθ του τελευταίου ελλθνιςτικοφ βαςιλείου των Υτολεμαίων τθσ Αιγφπτου 

από τουσ Φωμαίουσ, αλλά οι ελλθνιςτικζσ ιδζεσ κα επιηιςουν και κα επθρεάςουν για αιϊνεσ 

τθν ιατρικι αλλά και τθ γενικότερθ επιςτθμονικι ςκζψθ. 

Ρωκαϊθή επνρή (30 π.Υ. - 476 κ.Υ.) 

Χτθ Φωμαϊκι εποχι οι κφριεσ κατθγορίεσ των κεραπευτϊν που διακονοφν τθν ιατρικι είναι 

τρεισ:  

Χτθν πρϊτθ ανικουν κυρίωσ μζλθ μιασ Elite μορωωμζνων Φωμαίων ευγενικισ καταγωγισ και 

πλοφςιασ τάξεωσ, όχι απαραίτθτα γιατροί (Υλίνιοσ ο Υρεςβφτεροσ, Ξικζρων, Ξάτων κ.ά.). 

Αυτοί αμωιςβθτοφν τθν αποτελεςματικότθτα των επίςθμων ωαρμάκων και εμπιςτεφονται τθ 

κεραπεία με απλά βότανα που αωκονοφν ςτθ ωφςθ.  

Χτθ δεφτερθ κατθγορία υπάγονται οι επιςτιμονεσ γιατροί, που κιτευςαν επί μακρόν ςε 

κάποια αυκεντία ι ιατρικό κζντρο και εκτελοφςαν με αίςκθμα ευκφνθσ και ςοβαρότθτασ το 

ζργο τουσ, παρζχοντασ ιατρικζσ ςυμβουλζσ ςε άτομα ανϊτερθσ τάξθσ, αλλά και ςε δοφλουσ 

ακόμθ. Πζχρι τον 3ο αι. μ.Χ. θ τάξθ αυτι αποτελείται κυρίωσ από Ζλλθνεσ, με 

ςπουδαιότερουσ τον Ανδρόμαχο, το Διοςκουρίδθ και το Γαλθνό.  

Σ Ανδρόμαχοσ, γιατρόσ του Ρζρωνα, τον 1ο αι. μ.Χ. περιγράωει τθ Κθριακι, οπιοφχο 

ςκεφαςμα με 70 περίπου βότανα και άλλα ςυςτατικά, το οποίο αποτζλεςε ζνα είδοσ 

πανάκειασ μζχρι και τισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα.  

Σ Διοςκουρίδθσ (25-90 μ.Χ.) με το πεντάτομο ζργο του <Υερί Ϊλθσ Λατρικισ> (De Materia 

Medica), γίνεται ο κεμελιωτισ τθσ ςφγχρονθσ ωαρμακογνωςίασ. Γεννθμζνοσ ςτθν Ανάηαρβο 

τθσ Ξιλικίασ, κοντά ςτθν Ψαρςό, τθν εποχι του Ρζρωνα και του Βεςπαςιανοφ, ςυνόδεψε με 

τθν ιδιότθτα του ςτρατιωτικοφ γιατροφ τισ Φωμαϊκζσ λεγεϊνεσ ςε πολλζσ επαρχίεσ τθσ 
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Ανατολισ (από τθν Ελλάδα ωσ τθ Πεςοποταμία και τθν Αίγυπτο) και είχε ζτςι τθν ευκαιρία να 

γνωρίςει όλα τα βότανα και τα ιατρικά παραςκευάςματα των αναπτυγμζνων χωρϊν του τότε 

γνωςτοφ κόςμου. Πε μοναδικό τρόπο και ςφςτθμα κατζγραψε και περιζλαβε ςτο βιβλίο του 

όχι μόνο όλα τα γνωςτά τθν εποχι εκείνθ ωαρμακευτικά ωυτά, αλλά και τισ οργανικζσ και 

ανόργανεσ ουςίεσ που απαντϊνται ςτθ ωφςθ. Ψο ζργο του είχε τεράςτια απιχθςθ για δζκα 

πζντε ςυνεχείσ αιϊνεσ και μεταωράςτθκε ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ Ανατολισ και Δφςθσ, κακϊσ και 

ςτθν Ελλθνικι. Ωπιρξε πρότυπο για όλα τα ωαρμακευτικά βιβλία τθσ εποχισ. Υαρά τουσ 

είκοςι αιϊνεσ τθσ θλικίασ του, διατθρεί ακόμθ και ςιμερα τθν πρακτικι του αξία. Σι Άραβεσ 

μάλιςτα αποκάλεςαν τον Διοςκουρίδθ <απεςταλμζνο του Κεοφ τθσ Βοτανικισ>.  

Σ περίωθμοσ Γαλθνόσ (129-210 μ.Χ.) από τθν Υζργαμο, που ηει ςτθν αυλι του Πάρκου 

Αυριλιου, χρθςιμοποιεί ςτθν άςκθςθ τθσ ιατρικισ του τα πιο εκλεκτά βότανα, που τα 

προμθκεφεται από χϊρεσ που επιςκζπτεται ο ίδιοσ, παρακάμπτοντασ του ςυλλζκτεσ 

ριηοτόμουσ (βάλςαμο τθσ Πζκκασ, ινδικό Lycium κ.ά.). Γνωςτά είναι ακόμθ και ςιμερα τα 

γαλθνικά ςκευάςματα (είναι οι τελικζσ μορωζσ που λαμβάνουν οι ωυτικζσ δρόγεσ και οι 

διάωορεσ ωαρμακευτικζσ πρϊτεσ φλεσ μετά από ειδικι κατεργαςία, προκειμζνου να 

καταςτοφν πλζον ςτακερζσ και πιο εφλθπτεσ).  Σ Γαλθνόσ κεωρείται μετά τον Λπποκράτθ, ο 

μεγαλφτεροσ και πολυγραωότεροσ γιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ, οι δε πραγματείεσ του 

αποτζλεςαν κζςωατα μζχρι τον 16ο αι. μ.Χ.  

Θ τρίτθ κατθγορία κεραπευτϊν είναι οι πρακτικοί γιατροί ι και κοινοί απατεϊνεσ που 

πρόςωεραν κάκε είδουσ κεραπεία ςε βαλανεία, γυμναςτιρια και ιδιωτικζσ κατοικίεσ. Ψα 

κεραπευτικά μζςα περιλάμβαναν κατά κανόνα βότανα, αλλά και αρωματικά ζλαια, άλατα 

λουτροφ κ.ά. Θ κζςθ τθσ επίςθμθσ ιατρικισ δεν ιταν απορριπτικι για τζτοιεσ κεραπείεσ, 

κακϊσ δε γνϊριηε κι’αυτι κάτι περιςςότερο. Ψα διάωορα κεραπευτικά προϊόντα γίνονταν 

άμεςα δθμοωιλι ςε ζνα κοινό που λάτρευε τθ χλιδι, τθν καλοπζραςθ και τθν εναςχόλθςθ με 

το γυμνό ςϊμα. Θ όλθ κατάςταςθ κφμιηε κάτι από τα ςθμερινά ιατρικά κζντρα υγιεινισ, 

αιςκθτικισ, διαιτθτικισ κ.λπ. 

Τπωσ ςε όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ, ζτςι και ςτθ Φωμαϊκι εποχι, παράλλθλα με τθν άςκθςθ 

τθσ επιςτθμονικισ ιατρικισ, εδραιϊνεται όλο και περιςςότερο θ πίςτθ ςτον θμικεϊκό  ρόλο 

του γιατροφ-ωαρμακοποιοφ (μυρεψοφ). Ψο τζλοσ τθσ Φωμαϊκισ εποχισ, με τθν καταςτροωι 

τθσ Φϊμθσ από τουσ Γότκουσ (476 μ.Χ.), αωινει ζναν κόςμο ιδιαίτερα ανιςυχο με τθ 

δυςιδαιμονία να εξαπλϊνεται παντοφ και τισ διάωορεσ μαγικζσ κεραπείεσ να κυριαρχοφν 

εωεξισ για όλθ τθν περίοδο του Πεςαίωνα. 

Μεζαίωλαο ή Μέζνη Υξόλνη (476 κ.Υ.-ηέινο 15νπ αη. κ.Υ.) 

Σ Πεςαίωνασ δεν κα πρζπει να κεωρείται πλζον ςαν μια αδιατάρακτθ περίοδοσ 

κρθςκολθψίασ και αμάκειασ, αλλά ςαν ζνα δραςτιριο ςφνολο ειρθνικϊν και εμπόλεμων 

περιόδων, όπου και οι δφο ωωζλθςαν τθν επιςτιμθ και ζκεςαν τισ βάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ 

ενότθτασ και ωιλοςοωίασ. Ειδικότερα θ ιατρικι και ωαρμακολογία, ουδζτεροι κατ’εξοχιν 

επιςτθμονικοί κλάδοι, δεν επθρεάηονται ςοβαρά από αυςτθρά δογματικζσ πολιτικζσ και 

εμωανίηουν ςτουσ μζςουσ χρόνουσ μια εντυπωςιακι διεκνι μορωι και ανάπτυξθ. Θ 

παράδοςθ που κζλει τθν ιατρικι ςχολι του Χαλζρνο, πόλθσ τθσ νότιασ Λταλίασ (που 

αποκαλείται και Λπποκρατικι πόλθ-Civitas Hippocratica) να τθν ζχουν ιδρφςει ζνασ Ζλλθνασ, 
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ζνασ Οατίνοσ, ζνασ Άραβασ και ζνασ Εβραίοσ, απθχεί το πνεφμα τθσ πολυεκνικισ 

επιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ τθσ εποχισ εκείνθσ. Ψα επιςτθμονικά ρεφματα που 

χαρακτθρίηουν όλθ τθν περίοδο του Πεςαίωνα είναι τρία: α) Ψο Βυηαντινό, β) Ψο Αραβικό 

(Λςλαμικό) και γ) το Δυτικό. 

Α) Βυηάντιο 

Χτο Βυηάντιο τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ Αυτοκρατορίασ, μζχρι τον 6ο αι. μ.Χ.  περίπου, θ 

ιατρικι και ο ιατρικόσ κόςμοσ βρίςκονται ςε περίοπτθ κζςθ, ςυνεχίηοντασ τθν παράδοςθ τθσ 

αλεξανδρινισ και γενικότερα τθσ ελλθνορωμαϊκισ ιατρικισ. Από τον 7ο αιϊνα και μετά 

αρχίηει μια ωκίνουςα πορεία του κφρουσ και τθσ αίγλθσ των γιατρϊν, οωειλόμενθ αωενόσ 

ςτθν αρχόμενθ άνοδο τθσ αραβικισ ιατρικισ και αωετζρου ςτθν αυξανόμενθ τάςθ των 

αςκενϊν να εμπιςτεφονται περιςςότερο τθν υπερβατικι ιατρικι. Αργότερα, κατά τον 11ο αι. 

μ.Χ. το κφροσ του ιατρικοφ ςϊματοσ ανακάμπτει εκ νζου. Σι γιατροί αναλαμβάνουν υψθλά 

αξιϊματα και ο κόςμοσ μιλάει με εκτίμθςθ γι’αυτοφσ. Σι λόγοι αυτισ τθσ αναβάκμιςθσ κα 

πρζπει να αποδοκοφν: α) ςτθ διαπίςτωςθ ότι οι κεουργικζσ κεραπείεσ δεν αρκοφςαν για τθν 

ίαςθ των αςκενϊν, β) ςτθν αυξθμζνθ αναηιτθςθ από τουσ γιατροφσ μορωωτικϊν πθγϊν, 

πζραν τθσ ςτενισ βυηαντινισ παράδοςθσ, με μεταωράςεισ π.χ. ζργων Αράβων ςτα ελλθνικά 

και γ) ςτθ γενικότερθ ςτάςθ τθσ εκκλθςίασ, θ οποία πρωτοςτάτθςε ςτθν ανζγερςθ και 

λειτουργία γνιςιων νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων. Θ ζντονθ επιρροι των γιατρϊν ςτα κοινωνικά 

δρϊμενα τθσ εποχισ ωαίνεται ζμμεςα από τον αωοριςμό του Λωάννθ Βρυζνιου, πωσ τα κακά 

τθσ Αυτοκρατορίασ οωείλονται ςτθν πρόςλθψθ Εβραίων γιατρϊν. Σνόματα άξια μνείασ ςτθ 

Βυηαντινι περίοδο είναι ο Σρειβάςιοσ (4οσ αι.μ.Χ.), ο Αζτιοσ ο Αμιδθνόσ (τζλοσ 5ου-αρχζσ 6ου 

αι. μ.Χ.), ο Υαφλοσ ο Αιγινίτθσ (7οσ αι. μ.Χ.), ο Χυμεϊν Χθκ (11οσ αι. μ.Χ.) μάγιςτροσ ςτθν 

Αντιόχεια τθσ Χυρίασ (το ζργο του Υερί Ψροωϊν Δυνάμεωσ αποτελεί ανεξάντλθτθ πθγι 

πλθροωοριϊν για τον ιατροωαρμακευτικό κόςμο των μζςων και μεταβυηαντινϊν χρόνων), ο 

Ρικόλαοσ Πυρεψόσ (13οσ αι. μ.Χ.) από τθ Ρίκαια (το Πζγα Δυναμερόν είναι ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςυνταγολόγιο και αποτελεί ςθμείο αναωοράσ ςε Ανατολι και Δφςθ μζχρι τον 

18ο αι. μ.Χ.) κ.ά. Κα πρζπει ακόμθ να τονιςτεί ότι ςτο Βυηάντιο, τθν εποχι του Πεςαίωνα, 

γνωρίηει εξαιρετικι άνκθςθ θ παραςκευι αρωμάτων, με άρωμα αναωοράσ το μφρο (μίγμα 

αρωματικϊν ρθτινϊν και ελαίων, που ςφμωωνα με τθν παράδοςθ θ ςυνταγι πρωτοδόκθκε 

από το Κεό ςτο Πωυςι), δραςτθριότθτα ανάλογθ με αυτιν τθσ Αλχθμείασ ςτθ Δφςθ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ αγάπθσ των βυηαντινϊν για τα αρϊματα είναι το απόςπαςμα από τθ 

Χρονογραωία του Πιχαιλ Ψελλοφ (1018-1078 μ.Χ.), όπου περιγράωει το χαρακτιρα τθσ 

Αυτοκράτειρασ Ηωισ. Θ αυτοκράτειρα διζκετε όλο τθσ το χρυςάωι για τθν αγορά αυκεντικϊν 

ινδικϊν αρωμάτων, όλων ανεξαιρζτωσ, κακϊσ και ωλοιϊν ελαιοδζντρων και δαωνοδζντρων 

με ωυςικό άρωμα, αποωεφγοντασ ςυςτθματικά κάκε γυνακεία εναςχόλθςθ και 

αδιαωορϊντασ παντελϊσ για τουσ καλλωπιςμοφσ που ταίριαηαν ςτθν αυτοκρατορικι τθσ 

κζςθ. <Ζνα μόνο τθν ενδιζωερε, ςε ζνα μόνο πράγμα ςπαταλοφςε όλθ τθν ενεργθτικότθτα. 

Ρα μεταλλάξει τθ ωφςθ των μυροβόλων ουςιϊν ςε αρϊματα, να δθμιουργιςει καινοφργιεσ 

ευωδιζσ με ιδιαίτερθ οςμι (μυρεψείν), να επινοιςει άλλεσ ι να βελτιϊςει τισ υπάρχουςεσ. 

Ζτςι ο ιδιωτικόσ τθσ κάλαμοσ δεν ιταν κατϊτεροσ ςε διακόςμθςθ από τα εργαςτιρια τθσ 

αγοράσ, όπου οι χειρϊνακτεσ και ςιδθρουργοί δουλεφουν με τθ ωωτιά. Γιατί παντοφ μζςα ςτο 

δωμάτιό τθσ ζκαιγαν αμζτρθτα χάλκινα μαγκάλια και από τισ υπθρζτριεσ, άλλθ μετροφςε τισ 

ποςότθτεσ των αρωμάτων, άλλθ τα αναμίγνυε και άλλθ ζκανε κάτι ςχετικό. Θ ίδια ωςτόςο, 
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εντελϊσ αναίςκθτθ ςτον καφςωνα, παρζμεινε ακλόνθτθ εκεί μζςα, ζχοντασ πιςτι ωρουρά 

γφρω τθσ, αμζτρθτα αναμμζνα μαγκάλια>. 

Β) Λςλαμικόσ κόςμοσ 

Θ ραγδαία εξάπλωςθ του Λςλάμ αρχίηει τον 7ο αι. μ.Χ. με κατακτιςεισ ςτθ Πζςθ Ανατολι, τθν 

Υερςία και τθ Β. Αωρικι και ςυνεχίηεται τον 8ο αι. μ.Χ. με τθν κατάκτθςθ τθσ Λςπανίασ και τθσ 

Χικελίασ. Σι Άραβεσ ζδραςαν ςε περιοχζσ όπου υπιρχε ζντονθ και μακραίωνθ ελλθνικι, 

βυηαντινι και εβραϊκι παράδοςθ (Πεςοποταμία, Υερςία), οι δε Χαλίωεσ τθσ Βαγδάτθσ τον 8ο 

αι. μ.Χ. προωκοφν τθν ιατρικι με μια πρωτόγνωρθ μεταωραςτικι ορμι των κλαςικϊν ζργων 

του Γαλθνοφ, του Αριςτοτζλθ κ.ά. και αργότερα (13οσ αι. μ.Χ.) του Διοςκουρίδθ. Διαπρεπείσ 

Άραβεσ γιατροί είναι οι Φαηισ και Αβικζνασ τον 9ο αι. μ.Χ., ο El Zahrawi ι Άλμπουκαςί τον 10ο 

αι. μ.Χ., ο Αβερόθσ, ο Αβενηοάρ και ο Εβραίοσ Πεϊμονίδθσ τον 13ο αι. μ.Χ. Βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθσ αραβικισ ιατρικισ είναι θ εκτεταμζνθ χριςθ βοτάνων που αωκονοφςαν 

ςτθν περιοχι του Λςλάμ. Αυτό ιταν ςφμωωνο και με τα κθρφγματα του Πωάμεκ, ό οποίοσ ςτο 

Ξοράνιο λζγει ότι <ο Κεόσ δεν κα ζςτελνε τισ αρρϊςτιεσ αν δεν ζςτελνε και τισ κεραπείεσ>. 

Γ) Δυτικι Ευρϊπθ 

Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ κακολικισ Δφςθσ ςτο Πεςαίωνα ιταν θ ίδρυςθ από τουσ πρϊτουσ 

ακόμθ χριςτιανικοφσ χρόνουσ νοςοκομείων μζςα ςτα μοναςτιρια που αποτελοφν μοναδικό 

καταωφγιο ωτωχϊν και παςχόντων. Χτα μοναςτιρια αυτά υπάρχει μεγάλοσ κιποσ με 

ωαρμακευτικά ωυτά (Herbarium), κακϊσ και ωαρμακοποιόσ και γιατρόσ. Ψα νοςοκομεία 

πολλαπλαςιάηονται τθν περίοδο των ςταυροωοριϊν, λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν, με τθ 

ςφςταςθ κρθςκευτικϊν ταγμάτων με νοςθλευτικι αποςτολι (τάγμα Λπποτϊν Αγ. Λωάννου, 

τάγμα Ψευτονικό, τάγμα Αγ. Οαηάρου). Χτο τζλοσ του Πεςαίωνα, ςτθ Δφςθ ακμάηει θ 

αλχθμεία, με οριςμζνουσ αλχθμιςτζσ να κεωροφνται από τα μεγαλφτερα πνεφματα τθσ 

ιατρικισ και ωαρμακολογίασ (Albertus Magnus, Raimondo Lull, Arnold de Villanova, 

Paracelsus). Χτθ ςυνολικι του κεϊρθςθ ο Πεςαίωνασ, παρά τισ ςυντελεςκείςεσ προόδουσ ςτο 

χϊρο τθσ ιατρικισ και ωαρμακολογίασ, είναι για τισ πλατιζσ λαϊκζσ μάηεσ μιασ περίοδοσ 

ςκοταδιςμοφ, απόλυτθσ ωτϊχιασ και άκρασ δυςτυχίασ. Σι κακζσ ςυνκικεσ διατροωισ, 

ςτζγαςθσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, θ ζλλειψθ υγιεινολογικισ διαωϊτιςθσ και οι διαρκείσ 

πολεμικζσ ςυρράξεισ γίνονται αιτίεσ για επζλευςθ ςυχνϊν, ςοβαρϊν επιδθμιϊν. Θ πλζον 

ςοβαρι ιταν θ επιδθμία πανϊλουσ τον 14ο αιϊνα που αποδεκάτιςε το ζνα τζταρτο του 

πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ και απορρφκμιςε πλιρωσ τον κοινωνικό και πολιτιςτικό ιςτό τθσ 

γθραιάσ θπείρου. 

Ρεότεροι  χρόνοι (16οσ-20οσ αι. μ.Χ.) 

Σι νεότεροι χρόνοι χαρακτθρίηονται από μια ραγδαία ανάπτυξθ των επιςτθμϊν και τθσ 

τεχνολογίασ.  

Ψον 16ο αιϊνα παρά τθν ςυντελεςκείςα πρόοδο και τθν αφξθςθ τθσ κετικισ γνϊςθσ, θ 

υπερβατικι ιατρικι εξακολουκεί να διατθρεί τα κεκτθμζνα τθσ, αωοφ ο άνκρωποσ, παρά τθν 

εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ, ςε κζματα υγείασ εναποκζτει πάντα τισ ελπίδεσ του ςτο Κεό. Είναι 

ακόμθ πεπειςμζνοσ ότι πολλζσ αρρϊςτιεσ οωείλονται ςτθν ακζτθςθ κεολογικϊν επιταγϊν και 

κανόνων, κάτι ανάλογο με τα ςθμερινά εκωυλιςτικά νοςιματα που οωείλονται ςε οικολογικζσ 
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και διαιτθτικζσ παρεκτροπζσ. Ζτςι ποικίλα ωυλαχτά-αγιάςματα και τεκμιρια του άλλου 

κόςμου διατθρικθκαν κατά κόρον τον 16ο αιϊνα και ςυνεχίηουν και μζχρι ςιμερα. Λδιαίτερα 

δθμοωιλισ ςτθν φςτερθ Αναγζννθςθ ιταν ο <λίκοσ Benzoar>. Yποτίκεται πωσ ιταν αυγό 

δράκου που υπόςχονταν κεραπεία για κάκε νόςο. Χτθν πραγματικότθτα ιταν 

νεοςχθματιηόμενοσ λίκοσ (κοπρόλικοσ) ςτο πεπτικό ςφςτθμα του κθλαςτικοφ Capra aegagrus. 

Υαράλλθλα όμωσ με τθ κεοκρατικι ιατρικι προωκείται και θ Λπποκρατικι ιατρικι, ενϊ οι 

απόψεισ του Αριςτοτζλθ αμωιςβθτοφνται και πολλζσ του Υλίνιου ανακεωροφνται. Θ 

αλχθμεία βρίςκεται ςτο απόγειο, με μεγάλο κριτικό πνεφμα τον Υαράκελςο (1493-1541 μ.Χ.), 

πατζρα τθσ ωαρμακολογίασ. Θ αιτιολογία των επιδθμιϊν τον 16ο αιϊνα αλλάηει. Επικρατοφν 

επιδθμίεσ αωροδιςίων (ςφωιλθ, γονόρροια) και διαωόρων δυςεντεριϊν.   

Σ 17οσ αιϊνασ που είναι αιϊνασ τθσ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ κυριαρχείται από τρία 

επιςτθμονικά ρεφματα: τον Αριςτοτελιςμό, το Γαλθνιςμό  και τον Υαρακελςιςμό. Ψον αιϊνα 

αυτό ανκίηει θ αναλυτικι χθμεία, ανακαλφπτεται το μικροςκόπιο, γίνεται ακρόα ειςαγωγι 

ωαρμακευτικϊν ωυτικϊν ουςιϊν από το νζο κόςμο, όπωσ θ κιγχόνθ (κινίνθ) για τθ κεραπεία 

τθσ ελονοςίασ κ.ά. Θ ιατρικι και ωαρμακολογία προωκοφνται ςθμαντικά τον 17ο αιϊνα, αλλά 

αυτι θ ζκρθξθ των επιςτθμϊν γενικά δεν εμποδίηει τθν επιβίωςθ θμιμαγικϊν κεραπειϊν, 

όπωσ είναι θ κεραπεία με ποφδρα αιγυπτιακισ μοφμιασ.  

Σ 18οσ αιϊνασ, που δίκαια αποκαλείται αιϊνασ τθσ γνϊςθσ, χαρακτθρίηεται από τθν 

εμωάνιςθ δφο πολιτιςτικϊν ρευμάτων, τθσ αριςτοκρατικισ τάξεωσ και των διανοουμζνων. Ψα 

δφο αυτά ρεφματα οδθγικθκαν ςε ριξθ που γζννθςε τθ γαλλικι επανάςταςθ. Θ ιατρικι και 

ωαρμακολογία ςυνεχίηουν τθν πρόοδο του περαςμζνου αιϊνα. Υαράλλθλα όμωσ με τθν 

επιςτθμονικι ωαρμακολογία ςυνεχίηεται θ άςκθςθ εναλλακτικϊν κεραπειϊν, που κινοφνται 

ςτθ ςωαίρα τθσ απάτθσ. Θ παραςκευι κθριακισ π.χ. γίνεται ακόμθ τελετουργικά με τθ 

ςυμμετοχι τθσ κοινότθτασ και τθν ετοιμαςία μεγάλων ποςοτιτων για τισ ανάγκεσ ολόκλθρων 

πόλεων. Τπωσ ειπϊκθκε και προθγουμζνωσ, θ πρϊτθ ςυνταγι κθριακισ ανάγεται ςτθ 

Φωμαϊκι Αυτοκρατορία και αποδίδεται ςτον ζλλθνα γιατρό Ανδρόμαχο. Θ ευρεία διάδοςθ 

του οπιοφχου ωαρμάκου, με εβδομιντα περίπου βότανα και άλλα ςυςτατικά, οωείλεται ςτθ 

μεταγενζςτερθ πραγματεία του Γαλθνοφ <Υερί Κθριακισ Εκλείγματοσ>, θ δε μεγάλθ του 

δθμοτικότθτα παρζμεινε αμείωτθ ανά τουσ αιϊνεσ, με μια αξιοςθμείωτθ ευρφτθτα και 

αοριςτία ενδείξεων. Ψα κθριακά ωάρμακα ιταν αντίδοτα που προορίηονταν για τθν 

αντιμετϊπιςθ ιοβόλων ωιδιϊν και άλλων δθλθτθριωδϊν ηϊων, κατ’αναλογία προσ τα 

αλεξιωάρμακα που δίνονταν για τισ δθλθτθριϊδεισ ουςίεσ. Ξατά τον Ξαρυοωφλλθ (1895) θ 

κθριακι <ωσ ωάρμακον ενζχει εν εαυτϊ τασ μάλλον ςυγκρουομζνασ ιδιότθτασ, διότι περιζχει 

ουςίασ διεγερτικάσ, τονωτικάσ, ςτυπτικάσ, αντιςπαςμωδικάσ, προ πάντων δε το 

όπιον…..Δίδεται εισ τασ γαςτραλγίασ, τασ εντεραλγίασ και εισ αρρϊςτουσ ατονικοφσ>. 

Ωπάρχουν μαρτυρίεσ ότι θ κθριακι υπιρξε μζχρι και τισ αρχζσ του περαςμζνου αιϊνα ζνα 

είδοσ πανάκειασ που χορθγοφνταν εμπειρικά ακόμθ και για το κοινό κρυολόγθμα. Άλλωςτε 

από τθ κθριακι  ζλκει τθν καταγωγι τθσ και θ λζξθ κεργιακλισ που υποδθλϊνει εξάρτθςθ 

από το όπιο και κατά ςυνεκδοχι κάκε είδουσ ιςχυρι εξάρτθςθ.  

Σι 19οσ και 20οσ αιϊνασ χαρακτθρίηονται από τθν εδραίωςθ του καπιταλιςμοφ, τθ μεγάλθ 

τεχνολογικι εξζλιξθ, τθν πρόοδο τθσ αναλυτικισ και ςυνκετικισ χθμείασ, τθσ μοριακισ 

βιολογίασ (αποκρυπτογράωθςθ ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ, διαγνωςτικι και κεραπευτικι 
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προςζγγιςθ νοςθμάτων ςε γονιδιακό επίπεδο) και τθν ακρόα παραγωγι πάςθσ ωφςεωσ 

ωαρμάκων ςε βιομθχανικι κλίμακα και ουδείσ οίδεν τι τεφξεται ο 21οσ αιϊνασ, τα πρϊτα 

βιματα του οποίου διανφουμε. 

Βόηαλα θαη ιαϊθή ηαηξηθή ζηε ζθιαβωκέλε Διιάδα θαη κεηά 

Πετά τθν άλωςθ τθσ Υόλθσ, οι Ζλλθνεσ για τετρακόςια χρόνια ςτενάηουν αλυςωμζνοι κάτω 

από τον Ψοφρκο δυνάςτθ, μζςα ςτο ςκοτάδι, τθν καταωρόνια, τθ δυςτυχία, ολάρωανοι και 

λθςμονθμζνοι από όλουσ. Ξατά τον εκνικό μασ ποιθτι Βαλαωρίτθ, που <ζνοιωκε για τθν 

πατρίδα ςτα ςπλάχνα χαλαςμό>:  

<δεν είχε θ ηωι γι’αυτοφσ γλυκάδεσ και λουλοφδια,/ δεν είχε θ άνοιξθ χαρζσ και τα πουλιά 

τραγοφδια,/ ωεφγαν οι χρόνοι ςκοτεινοί…>. 

Ψο ελλθνικό γζνοσ πορεφεται αποκομμζνο εντελϊσ από τισ πολιτιςτικζσ και επιςτθμονικζσ 

επιρροζσ που πρόςωερε θ Αναγζννθςθ ςτισ χϊρεσ τθσ Δφςθσ. Ψα κείμενα των αρχαίων 

ελλινων γιατρϊν Λπποκράτθ, Γαλθνοφ, Διοςκουρίδθ, αλλά και των μεταγενζςτερων 

βυηαντινϊν Σρειβάςιου, Αμιδθνοφ, Αιγινίτθ, Χθκ, Πυρεψοφ, κακϊσ και γιατρϊν του 

αραβικοφ (Φαηι, Αβικζνα) και δυτικοφ κόςμου (Υαράκελςου κ.ά) αποξεχάςτθκαν τελείωσ για 

το ευρφ κοινό που δεν είχε καμία ευκαιρία και δυνατότθτα πρόςβαςθσ ς’αυτά. Πόνο προσ το 

τζλοσ τθσ δουλείασ, ανάμεςα ςτα βιβλία που εκδόκθκαν ςε μια προςπάκεια ανάνθψθσ από 

τθ μακρόχρονθ χειμερινι πνευματικι νάρκθ, υπιρξαν και λιγοςτά ιατρικά βιβλία. Ψα πιο 

ενδιαωζροντα είναι θ <Σνοματολογία Βοτανικι> (1787) του κ. Ηαβίρα, θ οποία περιγράωει 

771 είδθ βοτάνων, θ <Εικονολογία Υαιδικι> των αδελωϊν Παν. και Ξυρ. Ξαπετανάκθ (1811-

1812), ςτθν οποία περιλαμβάνονται και εικόνεσ 34 ωαρμακευτικϊν ωυτϊν (ακόνιτο, 

ςτραμόνιο, οωιόςτρυχνο, ευωόρβιο, μικων θ ιμεροσ, κιγχόνθ κ.ά.) και κάποια ιατρικά 

δθμοςιεφματα του περιοδικοφ <Ερμισ ο Οόγιοσ> (Λςτορία τθσ Βοτανικισ το 1813, το 

αντικαρκινικό βότανο Γάλιον Απαρίνθ-Γαλατςίδα το 1814 και το Ελαιόλαδο, ωσ προωυλακτικό 

του Κανατικοφ το 1820). Κα ςτακϊ λίγο ιδιαίτερα ςε μια πολυςφνκετθ προςωπικότθτα, το 

γιατρό και <ιατροδιδάςκαλο>, διδάκτορα του πανεπιςτθμίου τθσ Υαβίασ, τον αρχιμανδρίτθ 

Διον. Υφρρο το Κετταλό (Ξαςτανζα Ψρίκκθσ, 1773-1853),  Υολυγραωότατοσ, εξζδωςε εκτόσ 

των άλλων το 1818 τθ Φαρμακοποιία Γενικι, ςτθν οποία περιγράωει με αναλυτικό τρόπο τθν 

Υαραςκευι όχι μόνο των χθμικϊν αλλά και των ωυτικϊν παραςκευαςμάτων. <Βάλε άνκθ 

ξθρά τθσ αψινκζασ δράμια 50 εισ 200 δράμια πνεφμα του οίνου δια να μουςκεφςωςιν εισ 

δφο. Ζπειτο πίεςον το πνεφμα τοφτο καλϊσ και χφςον αυτό επάνω εισ 16 δράμια χόρτου τθσ 

αψινκζασ..> Ψο ςκεφαςμα προορίηονταν για ταρακτικάσ κζρμασ (πυρετόσ, ρίγοσ) και εισ 

αδυναμίαν ςτομάχου. Ψο 1831 εξζδωςε το δίτομο Εγκόλπιον των Λατρϊν, ιτοι πρακτικι 

ιατρικι, όπου ςτο 2ο τόμο περιγράωει 150 ωαρμακευτικά ωυτά (ονοματολογία ελλθνικι, 

ιταλικι και τουρκικι, ταξινόμθςθ κατά Οιναίο, μορωολογία, ωαρμακολογικζσ δράςεισ κ.ά.). Ψο 

1838 εξζδωςε ςτθν Ακινα δίτομθ Βοτανικι Υρακτικι, αναλόγου με τα προθγοφμενα 

περιεχομζνου. Σ Υφρροσ, διακζτοντασ βακιζσ βοτανικζσ γνϊςεισ, μόχκθςε να τισ διαςϊςει 

και διαδϊςει ςτο ευρφ κοινό, όπωσ επζταςςε θ διπλι του ιδιότθτα, του ιερζα και του 

γιατροφ.  

Σι λίγοι επιςτιμονεσ γιατροί που υπιρχαν ςτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ ιταν 

ςυγκεντρωμζνοι ςε ιςχυρά διοικθτικά και οικονομικά κζντρα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, 
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κοντά ςε πρόςωπα που αςκοφςαν πολιτικι και οικονομικι εξουςία. Περικοί από τουσ 

γιατροφσ αυτοφσ ςτο λίγο χρόνο που διζκεταν, αςκοφςαν τθ ωιλάνκρωπθ και αωιλοκερδι 

ιατρικι τουσ και για τον απλό λαό. Ζτςι κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο πολφσ και απλόσ 

κόςμοσ ζπρεπε ο ίδιοσ να διακζτει αδρζσ γνϊςεισ βοτανοκεραπείασ ι εμπιςτεφονταν τθν 

τφχθ του ςε πρακτικοφσ κεραπευτζσ. Γιατί, πωσ αλλιϊσ να βρει γιατρειά και πϊσ να επιβιϊςει 

με βαρυχειμωνιζσ και αγριοκαίρια ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ τθσ ποιμενικισ και αγροτικισ ηωισ, 

ςτθν αςωυκτικι και επικίνδυνθ μοναξιά τθσ καλφβασ του ι του απόμακρου ςυνοικιςμοφ του; 

<Σι άνκρωποι μοναχοί τ’σ πιγαιναν και μάηευαν βότανα, τα βράηαν και πίναν του ηουμί τ’σ 

για να γιάν’νε>. Σι εμπειρικοί κεραπευτζσ ςτθν άςκθςθ τθσ λαϊκισ ιατρικισ χρθςιμοποιοφςαν 

τα λεγόμενα γιατροςόωια. Ψα γιατροςόωια ιταν ιατρικζσ ςυνταγζσ με δομι και περιεχόμενο 

αρχαίασ ιατρικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, αλλά παραποιθμζνεσ και ςυμπλθρωμζνεσ με ξόρκια, 

μαγείεσ, προςευχζσ, νζεσ βοτανικζσ γνϊςεισ και αςτρολογικζσ εικαςίεσ. Ψα γιατροςόωια αυτά 

αποτζλεςαν τουσ Ξϊδικεσ Λατρικισ του Γζνουσ, ςόλο το μακρφ διάςτθμα τθσ δουλείασ και 

μ’αυτά μεγάλωςαν και γιατροπορεφτθκαν οι γενιζσ των ςκλάβων. Ζνασ προςεχτικόσ και 

βακφσ μελετθτισ αναγνωρίηει ςτα κείμενά τουσ ρίηεσ τθσ Λπποκρατικισ ιατρικισ, ςυνταγζσ του 

Γαλθνοφ, γνϊςεισ του Διοςκουρίδθ, του Αζτιου του Αμιδθνοφ, του Σρειβάςιου, του Αιγινίτθ 

κ.ά. Μςωσ το πιο κακαρό κομμάτι των κεραπευτικϊν αυτϊν κωδίκων ιταν εκείνο που 

αναωζρονταν ςτα βότανα. Σι εμπειρικοί κεραπευτζσ λειτουργοφςαν ςαν ευςυνείδθτοι 

επαγγελματίεσ, με ζντονθ τθν αίςκθςθ του κοινωνικοφ χρζουσ και με κεμελιϊδθ αρχι τθσ 

χρθςτισ ιατρικισ τουσ ωροντίδασ, ςτο μζτρο βζβαια του δυνατοφ, τθν Λπποκρατικι ριςθ 

ωωελζειν ι μθ βλάπτειν. Γι’αυτό και ωρόντιηαν με τθν επιμονι τουσ και τθ μεγάλθ 

ςχολαςτικότθτά τουσ να αποκτιςουν βακιζσ και ουςιαςτικζσ γνϊςεισ βοτανοκεραπείασ 

(αναγνϊριςθ ωαρμακευτικϊν ωυτϊν, εξειδικευμζνθ χριςθ τουσ, δραςτικότθτα ωυτικϊν 

μερϊν, χρόνοσ και τρόποσ ςυλλογισ των βοτάνων, μζκοδοσ ξιρανςθσ, επεξεργαςίασ κ.λπ. 

Ζτςι περιοχζσ με πλοφςια ωαρμακευτικι χλωρίδα, όπωσ θ Κεςςαλία (πιλιο), θ Ιπειροσ 

(χαράδρα του Βίκου), θ Φκιϊτιδα, θ Υελοπόννθςοσ, θ Ξριτθ, θ Χαλκιδικι (Άκωσ), τα νθςιά 

(Χίοσ) κ.ά. ανζδειξαν πολλοφσ και ςπουδαίουσ εμπειρικοφσ κεραπευτζσ και γιάτριςςεσ, 

εξειδικευμζνουσ ςτα βότανα.  

Πικρό απάνκιςμα ςχετικϊν γνϊςεων αποτελοφν οι παρακάτω ςυνταγζσ: Για τθ ηάλθ (ςτθν 

Ιπειρο). <Υιγανον, άνθκον, μάλανκρον βράςον, δοσ πιείν και ιάται. Πάςα και αγριοςταωίδα 

και ιακιςεται>. Για τθ γιατρειά του ςτομαχιοφ (ςτθ Χίο). <Άμα μπονείσ το ςτομάχι ςου, βράςε 

καλάνκρωπα για χαμομιλι γκαι πιε το>. Για τθν θμιπλθγία (ςτθ Φκιϊτιδα). <Χαμόμθλο, 

μπαλεργιάνα, αψθντιά, ωαςκόμθλο, τςάι, τίλιο>.   

ακουςτοί παραμζνουν οι αυτοδίδακτοι γιατροί από τα Ηαγόρια τθσ Θπείρου, οι 

<βικογιατροί>, οι οποίοι μάηευαν τα βότανα από τθν πλοφςια χαράδρα του Βίκου. Σ 

κακθγθτισ τθσ Βοτανικισ Γκανιάτςασ αναγνϊριςε αργότερα εκεί 219 ωυτικά είδθ, πολλά από 

τα οποία (54) ζχουν ωαρμακευτικι αξία. Ακροηυγιαςμζνοι, ϊρεσ και μζρεσ πολλζσ, οι 

βικογιατροί ςτουσ μυτεροφσ, γκρίηουσ ςαν ωρζςκο ατςάλι, βράχουσ του ωαραγγιοφ, ίδιοι 

ςταυραθτοί, βοτανολογοφςαν με υπομονι μεγάλθ το ξακουςτό βουνό και μοχκοφςαν να 

μαντεφςουν τα μυςτικά τθσ χλωρίδασ του. Υεριςποφδαςτοι ωυςιοδίωεσ, ολόιδιοι απόγονοι 

του μεγάλου βοτανικοφ Οιναίου, με ςπάνια ωυςικά ταξινομικά χαρίςματα, οξυδερκι ματιά 

και κριτικι ςκζψθ, ξεδιάλεγαν τα πολφτιμα και καυματουργά βότανα και ξεχφνονταν φςτερα 

με τθν πολφτιμθ πραμάτεια τουσ, ςε πολιτείεσ και χωριά να γιατρζψουν τισ πλθγζσ και τα 
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μφρια βάςανα του κόςμου. Υεριόδευαν ςε όλο τον ελλαδικό και τουρκοκρατοφμενο 

βαλκανικό χϊρο, αλλά και ςτθν ίδια τθν Ψουρκία, ωτάνοντασ μζχρι τισ αυλζσ των Χουλτάνων. 

Υολλζσ δε ιςτορίεσ κρυλοφνται για τισ ιατρικζσ τουσ επιδόςεισ, κινοφμενεσ ανάμεςα ςτο μφκο 

και τθν αλικεια. Υολλοί από αυτοφσ ταξίδευαν πεηοί, κρατϊντασ για ςτιριγμα ζνα ματςοφκι 

(μπαςτοφνι), γι’αυτό και θ ονομαςία ματςουκάδεσ. Ψο μπαςτοφνι αυτό πιο δυνατό και από 

τθν εωτατόμαρθ αςπίδα του Αίαντα, προωφλαγε το ςϊμα του αωζντθ άτρωτο από κάκε 

τροχιςμζνο ςκυλόδοντο και κάκε πειναςμζνου λφκου αγριοχφμιςμα. Π’αυτό ο αωζντθσ 

δραςκζλιςε ποτάμια και κάμπουσ και βουνά. Παηί του κόνεψε ςε χϊρεσ και χωριά και 

καλυβάκια. Υαρζα δζχτθκαν τθν πλοφςια ελεθμοςφνθ του άρχοντα και το μονόλεωτο τθσ 

χιρασ. Ζωαγαν τ’αποωάγια του αωζντθ και του δοφλου. Ιπιαν το απόπιμα του γεροφ και του 

αρρϊςτου. Ξοιμικθκαν ςτο ςτάβλο και τον αχερϊνα, εμπρόσ ςτο κατϊωλι τθσ πόρτασ και το 

νάρκθκα τθσ εκκλθςιάσ, ςτου βουνοφ το διάςελο και ςτο γοφπατο κατακαμπίσ. Υάνω ςτθ 

ράχθ του ο αωζντθσ χάραηε με γραμμζσ ό,τι αξιοκφμθτο ςυναντοφςε ςτα ατζλειωτα 

οδοιπορικά του. Χτα μπαςτοφνι ιταν αποτυπωμζνθ όλθ θ ιςτορία των ταξιδιϊν και τθσ ηωισ 

του, τθσ γεμάτθσ περιπζτειεσ, τρόπαια και δόξα. Άλλοι πάλι μετακινοφνταν ζωιπποι, ζχοντασ 

μαηί τουσ και ςυνοδοφσ που τουσ ντελάλιηαν και τουσ προςωωνοφςαν <εξοχϊτατουσ>. Ακόμα 

αντιλαλεί ςτα αυτιά μασ ο απόθχοσ τζτοιων αναμνιςεων των παιδικϊν μασ χρόνων. 

 Τμωσ ανάμεςα ςτουσ καλοπροαίρετουσ και ζντιμουσ κεραπευτζσ υπιρξαν και πολλοί 

αγφρτεσ και μάγιςςεσ. Θ ζξοχθ ελλθνικι γραμματεία βρίκει από τζτοιου είδουσ αναωορζσ.  

Γνωςτι είναι θ <γόθςςα> ςτθ Ουγερι του Ξαρκαβίτςα, θ κυρά Υαγϊνα για τουσ εξορκιςμοφσ 

και τα μάγια τθσ. <Φεφγα ρουςοφμπελθ. Χε κυνθγά θ ωωτιά, το ςτουρνάρι και ο πρυόβολοσ-

ςφρε ςτ’άγρια όρθ ςτ’άγρια βουνα>. Θ κυρά Υαγϊνα κεωροφνταν ςτθ περιοχι τθσ (ςτα 

Οεχαινά τθσ Θλείασ), <θ ανωτζρα όλων δια τθν επιτυχίαν των γοιτρων και τθν ποικιλίαν των 

γνϊςεϊν τθσ… Ξαμία αρρϊςτεια δεν ιτο μυςτικι εισ αυτιν, κανζν αερικόν πάκθμα δεν 

διζωευγε τθν δικαιοδοςίαν τθσ. Εκτόσ τθσ ρουςοφμπελθσ, εγιτευε τον ςπλινα, τισ 

παραμαγοφλεσ, τον ςτυλίτθν, τον πονοκζωαλον, τον ςτρόωον, το λίκωμα των βυηϊν. Εξόρκιηε 

το μάτιαςμα… το ανεμοπφρωμα… τον πονόματον… τθν λιμόκαψαν, επίβουλθ αρρϊςτειαν, θ 

οποία ρζβει τον άνκρωπο ολίγον κατ’ολίγον, όπωσ το ςκουλικι που ωωλιάηει εισ τον κορμόν 

του δζνδρου… Ξαι δεν διζωερε μόνον εισ τοφτο από τουσ άλλουσ ςυντοπίτασ τθσ θ κυρά 

Υαγϊνα, αλλά και εισ τα μζςα τα οποία μετεχειρίηετο δια τθν επιτυχίαν του ςκοποφ τθσ… 

Εκτόσ των εξορκιςμϊν τθσ, θ ογδοθκοντοφτισ γραία εισ πολλάσ πακιςεισ εδζχετο 

ςυνεπικοφρουσ και αλοιωάσ και ωάρμακα διάωορα. Ψο μικρόν κατακαπνιςμζνο ςπιτάκι τθσ, 

δεν ιτο μόνον κεραπευτιριον, αλλά και βοτανϊν αποκικθ. Εντόσ τριϊν χαμθλϊν ερμαρίων 

περιζκλειε δζςμασ απεξθραμζνων ωυτϊν, τα οποία αυτι ανεκάλυψεν, ρίηασ βαρυόςμουσ, 

των οποίων τθν κεραπευτικιν δφναμιν αυτι μόνθ εγνϊριηεν, εργαλεία χειρουργικά 

κατεςκωριαςμζνα εξ αιμάτων και πφου, ζμπλαςτρα διαωόρου μεγζκουσ, τουλίπασ βάμβακοσ 

και ξαντοφ. Πικρά υζλινα δοχεία εωφλαςςον το βάλςαμον, τα μεταξϊδθ εκείνα λευκά 

ποφπουλα, τα αποςπϊμενα από τουσ ςτικουσ των αγριοχινων και ικανά να κρατιςουν το 

ορμθτικότερον ρεφμα του αίματοσ και να επουλϊςουν πάςαν πλθγιν Χφτραι μικραί μετά 

μεγάλων ζωερον διάωορα εκχυλίςματα και βάμματα και αλοιωάσ ικανάσ να κατατρϊγουν τασ 

ςαπιςμζνασ ςάρκασ, να ρευςτοποιοφν τα κόκκαλα, να αποςυνκζτουν τασ τρίχασ, να 

διαχωρίηουν τουσ υμζνασ, να ιςοπεδϊνουν και τασ πλζον παλαιωμζνασ υπερςαρκϊςεισ>. 
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Επίςθσ, ς’άλλο διιγθμά του, ςτο Ηθτιάνο, ο ομϊνυμοσ ιρωάσ του, ο Ψηιριτόκωςτασ, 

ςπουδαγμζνοσ από μικρόσ ςτθν πατρίδα του τθ Φοφμελθ, που χωροφςε ςτα ςτενά τθσ ςφνορα 

όλθ τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ ηθτιανιάσ, με όλα τθσ ηθτιανιάσ τα καμϊματα, είχε μάκει ςτο 

μακρφ ηθτιανικό του βίο <να μαντεφει όλα τθσ ψυχισ τα πάκθ και τθσ καρδιάσ τα απόκρυωα. 

Από μακρινι παρατιρθςθ εγνϊριηε πωσ ο κόςμοσ αυτόσ, που άνωκεν εςτάλκθκαν οι ηθτιάνοι 

να τον εκμεταλλεφονται με τθν πονθριά τουσ, είχε ζνα ςωρό αδυναμίεσ και μυριοπρόςωπεσ 

ανάγκεσ>. Γι’αυτό κουβαλοφςε μαηί του ολοηωισ το καυματουργό εκείνο ςακοφλι με τθν 

ακριβι, ωσ άγια λείψανα, πραμάτεια, <τα ευεργετικά, τα παριγορα βότανα τθσ γθσ, που 

γιατρεφουν κάκε ςωματικι πλθγι, που καταπαφουν κάκε ψυχικό πόνο, που αλαωρϊνουν 

κάκε τθσ καρδιάσ μαραςμό και τθ γυρίηουν πάλι ςτθν πρϊτθ νεότθτα και ςτθν αρχικι τθσ 

ακμι>. <Είχε εκεί μζςα το γαργαλιςτικό ωιδόχορτο, το ςερνικοβότανο, το ςιδερόχορτο και 

άλλα μφρια βότανα τθσ γθσ>. <Ψα διαλαλοφςε το ζνα με τ’άλλο, ζλεγε τθ χριςθ τουσ και τθν 

παντοδυναμία τουσ με τζχνθ και υψθλι πλαςτικότθτα λόγου>. <Ιταν αυτόσ ζνασ 

παντοδφναμοσ μάγοσ που ςυγκζντρωνε ςτα ςτιβαρά του χζρια όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ γθσ και 

τα ςτοιχεία του αικζροσ και ιταν ικανόσ να αλλάξει όχι μόνο τθν τφχθ αλλά και αυτι τθν ίδια 

τθ ωφςθ των όντων>. Γι’αυτό και όταν παρουςιάςτθκε μπροςτά του θ Ξρουςτάλλω, 

κεόςταλτο κφμα τθσ μαγγανευτικισ του πονθρίασ, θ οποία είχε αποκάμει να γεννοβολά μζχρι 

τότε κθλυκά παιδιά και πάλι εγκυμονοφςε, ηιτθςε με λαχτάρα και αγωνία μεγάλθ από το 

ηθτιάνο να μαντζψει το ωφλο και αν αυτό ιταν κθλυκό να τθσ δϊςει το γιατρικό που κα 

μποροφςε να μεταλλάξει το είδοσ του καρποφ τθσ. Ξαι ο ηθτιάνοσ που δεν είχε μζχρι τότε 

εωεφρει κανζνα τζτοιο γιατρικό, αλλά και δεν θμποροφςε να ομολογιςει τθν αδυναμία του, 

ξεδίπλωςε από το ςακουλάκι του και τθσ πρόςωερε λίγθ ψιλι και ςταχτερι ςκόνθ. <Ιξευρε 

αυτόσ πολφ καλά τθν επικίνδυνθ ενζργεια τθσ ςκόνθσ που ζδινε για να μεταλλάξει το ωφλο 

του εμβρφου ςτθ μιτρα τθσ χωριάτιςςασ>. Δεν ιταν τίποτε άλλο, παρά ςκόνθ εκτρωτικι 

(επρόκειτο για το ςκλθρϊτιο του μφκθτα που παραςιτεί ςτουσ ςτάχεισ τθσ βρίηασ, τθν 

ερυςιβϊδθ όλυρα). <Ψθν είχε πουλιςει ςυχνά τθ ςκόνθ αυτι, ςτα ατζλειωτα ηθτιανικά του 

ταξίδια, αντί μεγάλθσ αμοιβισ ςε κορίτςια κρυωογκάςτρωτα. Υολλϊν άνομεσ ςπορζσ ετίναξεν 

αςϊματεσ από τισ μιτρεσ με τθ ςκόνθ αυτι. Αλλά και πολλά ςϊματα ζςτειλε πάρωρα ςτον 

τάωο. Ψο ιξευρεν αλλά και τι να κάμει. Δεν θμποροφςε να αρνθκεί τθν υπθρεςία του, αωοφ 

τθν εηθτοφςαν και μάλιςτα με τόςθ πλθρωμι>. Ψελικά οι ςκόνεσ του Ψηιριτόκωςτα παρμζνεσ 

αςυλλόγιςτα οδιγθςαν τθ χωριάτιςςα ςε ωριχτό τζλοσ. Χε μια ςτιγμι μανίασ και άκρασ 

απελπιςίασ κάτω από τθ ωοβερι επίδραςθ τθσ ερυςιβϊδουσ όλυρασ, ζκαμε βρόχο ζνα ςχοινί, 

το πζραςε ςτο λαιμό και παραδόκθκε τυωλι ςτο κάνατο. Ψα διθγιματα αυτά αποτελοφν δυο 

καταπλθκτικζσ, γλαωυρζσ και ολοηϊντανεσ θκογραωίεσ του μεγάλου πεηογράωου και γιατροφ 

Ξαρκαβίτςα για τον κόςμο τθσ γενζτειράσ του και για τουσ άξεςτουσ καραγκοφνθδεσ τθσ 

κεςςαλικισ γθσ. 

Χτο <Κάνατο του Υαλλθκαριοφ> του Υαλαμά, του μεγάλου αυτοφ πνευματικοφ εργάτθ του 

ζμμετρου αλλά και πεηοφ λόγου, ξετυλίγεται το δράμα μιασ πραγματικισ ιςτορίασ που 

άκουςε ο ςυγγραωζασ από το ςτόμα μιασ αγράμματθσ γυναίκασ, τθσ Χαραυγισ. Χτθν ιςτορία 

αυτι διαςϊηονται επίςθσ πλικοσ ιατρολαογραωικϊν πλθροωοριϊν και αποτυπϊνεται 

ανάγλυωα ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ λαϊκισ ιατρικισ από γιατρολόγουσ, τςαρλατάνουσ και 

μάγιςςεσ. Υάνω από τθν κλίνθ του ρουμελιϊτθ ιρωα με το άςχθμα ςπαςμζνο γόνατο, του 

Πιτρου, του αλθκινοφ παλλθκαριοφ, του μονάκριβου γιου τθσ χιρασ Διμαινασ, παριλαςαν 

για να το γιάννουν κάκε λογισ κεραπευτζσ. Χπουδαγμζνοι γιατροί, κομπογιαννίτεσ, μάγιςςεσ 
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και αγφρτεσ. Ζνασ ιταν ο ςτοχαςμόσ του παλλθκαριοφ που ετοιμάηονταν να ςτεωανωκεί 

απόλαμπρα και τθ Πεγάλθ Υαραςκευι τον θφρε το μεγάλο κακό. Δεν ικελε να μείνει 

<ςθμαδεμζνοσ>. <Για παλλθκάρια ςαν το παιδί τθσ Διμαινασ είναι ατιμιά θ αςχθμιά>. Σ 

ςπουδαγμζνοσ καλαςςοχωρίτθσ γιατρόσ που τον είδε πρϊτοσ <καλάμιςε> ςωιχτά το πόδι του 

και ςφςτθςε υπομονι για λίγο καιρό. Χαν πζραςαν υπομονετικά τρεισ μινεσ από τθ νφχτα τθσ 

Πεγάλθσ Υαραςκευισ και κατεβαίνοντασ από το κρεβάτι δοκίμαςε να περπατιςει και είδε 

πωσ το πόδι ςτράβωςε και το ςπαςμζνο γόνατο δε λφγιηε, είπε και κάλεςαν το <γιατρολόγο> 

τθσ Ουγαριάσ, ακουςμζνο ς’ολθ τθ Φοφμελθ και πζρα ςτο Πωριά. <Κα ςτο γιατρζψω, είπε. 

Κα ςτο κάμω κατά πωσ ξζρω γω>. Ξαι πρόςταξε γοργά ςτθ Διμαινα δυναμωτικό μαντηοφνι 

πριν από τθ κεραπεία. <Υζντε δράμια ςυναμικι, δζκα δράμια μαςτίχα, οχτϊ δράμια ρεβζντι, 

πζντε δράμια αρςενικό λιβάνι… Υάρε μια οκά μζλι…>. Ξαι αωοφ πζραςαν οι <αχαμνζσ> μζρεσ 

και βρικε τθν καλι μζρα, ξανάςπαςε το  πονεμζνο πόδι διπλϊνοντάσ το βίαια ςτον αντικρινό 

ϊμο, κάτω από το λιονταρίςιο μοφγκριςμα του βαςανιςμζνου παλλθκαριοφ και ςτράωθκε 

πάλι ςτθ Διμαινα προςτάηοντασ γοργά: <Πολφβι κοπανιςτό, βάλε το ςτο ξίδι, ζπειτα κάψε το 

καλά με το κειάωι, να γίνθ ςτάχτθ. Ξιαυτι ανακάτωςζ τθν με χϊμα κόκκινο, κερί, λιβάνι, 

μαςτίχα κι’αγουρόλαδο και βάλε τθν απάνου ςτο πόδι τθν αλοιωι πρωί βράδυ>. Ξι’άλλα 

λόγια δεν ξανάειπε, οφτε πρόςταξε, πιρε τθν αδρι αμοιβι του κατά τθ ςυμωωνία, άωθςε 

γεια και κανείσ δεν τον ξανάειδε. Από τότε ο Πιτροσ ο Φουμελιϊτθσ δεν ξανάδε προκοπι. Χτθ 

ςυνζχεια ζωεραν άλλο <γιατρολόγο>, ζναν ξακουςμζνο Πωραίτθ, που ζτυχε να διαβεί 

χειμϊνα καιρό από το Καλαςςοχϊρι. Χτρογγυλοκάκιςε κι’αυτόσ ςτο ςπίτι του <βαρεμζνου> 

<και δοσ του μαντηοφνια ςτον άνκρωπο, δοσ του βεντοφηεσ ςτο πόδι και βιηιγάντια και 

αλοιωζσ> και αωοφ πιρε κι’αυτόσ τον ακριβό παρά του, οφτε που ξαναωάνθκε. Ξι’ο 

<βαρεμζνοσ> μζρα με τθ μζρα πιγαινε χειρότερα. Ϊςτερα από εωτά-οχτϊ μινεσ τον ξανάδε ο 

Καλαςςοχωρίτθσ γιατρόσ που πρϊτοσ τον είχε κοιτάξει. Ξρυωά από τον άρρωςτο, είπε ςτθ 

Διμαινα ξερά και παςτρικά. <Αδφνατον να γιατρευτεί. Σι τςαρλατάνοι που ωζρατε τόνε 

ςκότωςαν τον άνκρωπο…, δε γλιτϊνει αν δεν του κοπεί το πόδι. Ξοιτάχτε το γρθγορϊτερο να 

τον πάτε ςτθν Ακινα. Υροωτάςτε τον>. Ψελικά θ μάνα θ Διμαινα και οι ωίλοι που τον 

παράςτεκαν, πείςτθκαν πωσ το παιδί το είχαν μαγεμζνο και πωσ το κακό του ιταν ανκρϊπινο 

κακό. Ξαι αντί για τθν Ακινα, τράβθψε θ Διμαινα για τθν Υάτρα, παίρνοντασ μαηί τθσ και 

ςθμάδια του αρρϊςτου-μαλλιά από το κεωάλι του-ςυνάντθςε τθ γρια μάντιςςα, ξακουςμζνθ 

ς’όλθ τθ Φωμιοςφνθ και γφρεψε απόκριςθ. <Αδφνατον να γιατρευτεί. Ψόχουν κάμωμα 

ωοβερό>. <Ξαι τθσ ζδωςε βοτάνια μαγικά, να τον δίνει το ηουμί τουσ, όταν τονζ κυμϊνει ο 

πόνοσ να τον περνά. Ξι’ζννοιωςεν θ Διμαινα πωσ για παρθγοριά τθσ τάδινε και όχι για 

γιατρειά>. Ξαι γφριςε ςτο Καλαςςοχϊρι και ςτο γιο τθσ ζωερε μόνο τα βότανα τθσ μάντιςςασ, 

χωρίσ να τον ωανερϊςει και τα λόγια τθσ. Ξι’ο γιοσ που δεν άκουγε από γιατροφσ, αλλά τα 

μάγια τα πίςτευε, ςαν ζωεραν για να τον δει μια μάγιςςα Σβριά, τθ δζχτθκε εκεί ςτο ςτρϊμα 

καρωωμζνοσ, όπωσ δζχονταν καπετάνιοσ το πρίμο τ’αεράκι ςτα ταξίδια του. <Ξαι διϊριςε και 

αυτι κάτι χόρτα, να τα πίνει βραςμζνα με κραςί> και επιςτρζωοντασ τα ξθμερϊματα ηθτάει το 

ςθμάδι του αρρϊςτου – το <πόδθμα> που ξενφχτθςε ςτα κεραμίδια- το κοιτάει καλά καλά, 

λιγάκι ςυλλογίηεται, γλυκογελάει του Πιτρου και λζγει χωριςτά τθσ Διμαινασ. <Δε ςασ το 

είπα εγϊ; Ψο παιδί είναι μαγεμζνο. Ψων αδυνάτων να γιατρευτεί...>. και όςο τουσ απζλπιηαν 

οι μάντιςςεσ, τόςο ςτα μαντολόγια ζριχναν τοισ ελπίδεσ τουσ. Ξαι πιραν ςτερνι μεγάλθ 

απόωαςθ να πάνε ςτον ξακουςτό μάντθ από τον Ζπαχτο που γιάτρευε και τθν πιο κακι 

αρρϊςτια. Αυτόσ κ’άλεγε τον τελευταίο λόγο. Δεν είχαν πλζον να ελπίςουν από πουκενά. Ξαι 
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ιρκε θ απόκριςθ του μάντθ. <Ρα μαυροωορζςετε από τϊρα…, των αδυνάτων αδφνατον να 

ιδι προκοπι…, τον ζωαγαν τα μάγια τθσ αγάπθσ. Ξακά ςτοιχειά τονζ χτφπθςαν>. Ξαι μζςα ςε 

ζνα χρόνο από τθ μζρα που ιρκε το αναπάντεχο κακό, το πόδι γαγγραίνιαςε, απλϊκθκε το 

ωαρμάκι ς’όλο το αίμα και το αμίλθτο και άςειςτο παλλθκάρι περίμενε το χάρο να 

λογαριαςτοφν. Άνοιξθ ιταν πάλι, είχε ξαναγυρίςει θ εβδομάδα των πακϊν και ο νιόωερτοσ 

Απρίλθσ ξανάνιωνε τθ ηωι, ςκορποφςε νζα δφναμθ και νζεσ ελπίδεσ για τθσ ηωισ τουσ 

αγϊνεσ, γλφκανε μαηί και θ βαςανιςμζνθ ψυχι του απελπιςμζνου, ςωιχταγκάλιαςε τθ ηωι και 

δεν ικελε να τθν αποχωριςτεί. Ξαι ςαν ξθμζρωςε θ Πεγάλθ Υαραςκευι, αλλοιϊτικθ από τισ 

άλλεσ χρονιζσ, όχι με μαφρο ουρανό, αλλά καταγάλανθ και ξανκι, με ζναν ιλιο που 

πλθμμφριςε το ςκοτιδιαςμζνο και ζρμο ςπίτι και ωϊτιςε βακειά το λογιςμό του, κατάλαβε ο 

Πιτροσ πωσ ιρκε θ ςτερνι ϊρα και πωσ ζπρεπε να παραδοκεί ςαν άξιο παλλθκάρι ςτο χάρο 

που πλάκωνε. άναψε ζξαωνα μζςα του για ςτερνι ωορά θ ωροντίδα τθσ νιότθσ, θ ζγνοια του 

ςτολιδιοφ, ικελε να ςυγυρίςει τθ λεβεντιά του για το ταξίδι του κάτω κόςμου. Ξαι με τθν 

αλάλθτο καθμό τθσ λεβεντιάσ, <αχ, ωραία νιάτα που κα ωάει θ γθσ> ζκραξε τθ δυςτυχιςμζνθ 

μάνα του και τθσ ηιτθςε μια μόνο χάρθ, <να τον κλάψει ηωντανό> και να ωζρει και κόςμο 

πολφ. Χαν ζπεςε το κακό μαντάτο ςαν χαλάηι ςτο Καλαςςοχϊρι, μαηεφτθκε ςτο ςπίτι κόςμοσ 

πολφσ, γυναίκεσ ομορωοςυγυριςμζνεσ και γυναίκεσ ανάλλαγεσ, παιδιά μικρά και κάκε λογισ 

άντρεσ, νοικοκυραίοι, δουλευτάδεσ τθσ κάλαςςασ και τθσ ςτεριάσ. Ξαι να μθν ιξερε κανείσ 

τίποτε, να μθ γροικοφςε τον ιχο, κα ςτοχάηονταν πωσ μζςα ςτο ςπίτι με τθν ολάνοιχτθ πόρτα 

και τα παρακφρια, λουςμζνο από τον ιλιο του μεςθμεριοφ, δεν διάβαινε ο χάροσ, μασ πωσ 

είχε ςτθκεί μεγάλο πανθγφρι. Ξαι κατά το δειλινό, φςτερα από βαρφ ψυχομαχθτό, ο 

χτυπθμζνοσ Πιτροσ, ο ηθλοωτονεμζνοσ νζοσ, ο μαγεμζνοσ λεβζντθσ παράδοςε ςτο χάρο τθ 

ηωι. <εψφχθςε μπροςτά ςτα μάτια του κόςμου> που τον μοιρολογοφςε ηωντανό, <μζςα 

ςτου Καλαςςοχωριοφ τθν αγκαλιά, ςαν λεφκα ρθγμζνθ από ξυλοκόπο, φςτερα από βαρφ 

αγϊνα, ςτ’ανοιχτά, μπροςτά ςτθν όψθ ολόκλθρου του ανιμπορου λόγγου>. 

Ξείμενα με αναωορζσ ςτθ λαϊκι ιατρικι και ςτα βότανα ςυναντοφμε ςε ζργα πολλϊν ακόμθ 

ςθμαντικϊν πεηογράωων και ποιθτϊν, αλλά και ςτο δθμοτικό τραγοφδι. 

Χτθ <Φόνιςςα> του Υαπαδιαμάντθ, πζρα από το μεταωυςικό ςτοιχείο, δίνονται επίςθσ 

ολοηϊντανα και κακαρά τα ικθ, τα ζκιμα και οι ςυνικειεσ που επικρατοφν ςτθ γενζτειρά του 

ςχετικά με χειροπρακτικζσ δεξιότθτεσ και βοτανοκεραπείεσ. Θ θρωίδα Φραγκογιαννιοφ 

<επιτθδειότατθ μεταξφ όλων των γυναικϊν ζδιδε βότανα, ζκαμνε κθραλοιωάσ, εξετζλει 

εντριβάσ, εκεράπευε τθν βαςκανίαν, παρεςκεφαηε ωάρμακα δια τασ παςχοφςασ, δια τασ 

χλωρωτικάσ και αναιμικάσ κόρασ, δια τασ εγκφουσ και τασ λεχοφσ και τασ χλωρωτικάσ 

αλγθδόνων παςχοφςασ>. <Πε το καλάκιον υπό τον αγκϊνα τθσ αριςτεράσ χειρόσ…, εξιρχετο 

εισ τουσ αγροφσ, ανζβαινεν εισ τα όρθ, διζτρεχε ωάραγγασ, κοιλάδασ και ρεφματα, ζψαχνε να 

εφρθ τα βότανα, όςα αυτι εγνϊριηε –τθν αγριοκρομμφδα, τθν δρακοντιά, το τρίμερο και άλλ’ 

ακόμθ- τα ζκοπτεν ι τα εξερρίηωνεν, εγζμιηε το καλάκιον κι’επζςτρεωε το βράδυ εισ τθν 

οικίαν>. <Πε αυτά τα βότανα κατεςκεφαηε διάωορα μαντηοφνια, τα οποία εςφςταινεν 

αλάνκαςτα κατά των χρονίων πόνων του ςτικουσ, τθσ κοιλίασ, των εντζρων κ.λπ.>. 

Σ εκνικόσ μασ ποιθτισ Βαλαωρίτθσ, γνιςιοσ λάτρθσ των παραδόςεων του τόπου, του λαϊκοφ 

πολιτιςμοφ και του περιβάλλοντοσ, αποτυπϊνει ςτουσ ςτίχουσ του με ζξοχο και γλαωυρό 
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τρόπο  τισ βακιζσ βοτανικζσ γνϊςεισ και τισ οικολογικζσ του ευαιςκθςίεσ. Πικρό δείγμα του 

ευαίςκθτου ποιθτι αποτελοφν οι παρακάτω ςτίχοι: 

<Χαροφμενα τα λοφλουδα ωιλοφν το μζτωπό του./ Χάνει με μιασ τθν αςχθμιά και τθν 

ταπεινωςφνθ/ ο ζρμοσ ο αηϊθροσ θ ταπεινι λαψάνα,/ γλυκαίνει το χαμαίδρυο, ςτου 

χαμαιλιοφ τθ ρίηα/ αποκοιμιζται ο κάνατοσ και το περικοκλάδι/ που  πάντα κρφβεται δειλό 

και τ’άπλερο κορμί του/ αλλοφ ςτυλϊνει το ωτωχό δυναμωμζνο τϊρα>. Άςμα Υρϊτο, Ακ. 

Διάκοσ 

<Πεσ ςτο ςκοτάδι το βακφ χιλιόχρονο ρουπάκι,/ ωοβζριηε τον ουρανό με τ’αγριομανθτό 

του./………………………………………………………………………………………………/    Εισ τον βαρφ τον ίςκιο 

του περίχαρο λουλοφδι/ποτζ δεν εξεωφτρωςεν. Σφτε το χαμομιλι/ οφτε θ χολάτθ θ κυκλαμιά. 

Σλόγυρά του ςπλόνοι/ και δρακοντιζσ ωαρμακερζσ…>. Αςμα Ψζταρτο, Ακ. Διάκοσ 

<Ιρκε ςτθν Ξόκκινθ Εκκλθςιά εξιντα χρόνουσ πίςω/ ζνασ ςοωόσ καλόγεροσ ωευγάτοσ απ’ τθν 

πόλθ/…………………………………………………………………………………………/ Ιξερε γράμματα πολλά κι 

εγιάτρευε του κόςμου/ με ξόρκια και με βότανα τα χίλια μφρια πάκθ./ Ψο ρίμα, το κακό 

ςπυρί, τθ ωάγουςα, το λζωα,/ το μαλακράκι, το καρωί, τθ λιόκριςθ, τθ λφςςα>. Άςμα 

Δεφτερο,Φωτεινόσ 

Σ ποιθτισ Ξρυςτάλλθσ κάνει και αυτόσ αναωορζσ ςε ωαρμακευτικά ωυτά: 

<Ψα δυο τα ςταυραδζλωια του τονζ γιατρολογοφςαν/ με ρίηεσ μ’αγριοβότανα, με 

ςταυρωμοφσ, με ξόρκια>. <..απ’όλα τάγριοβότανα κι απ’ τα καλά χορτάρια/ κε να μου ωζρουν 

τθ γιατρειά…>. 

Σ ποιθτισ Ακάνασ αναωζρεται επίςθσ ςτουσ ςτίχουσ του ςε διάωορα βότανα. Πνθμονεφει τθ 

ρίγανθ, τθ μζντα, τον απιγανο, τθν αγριάμπελθ, τα τριβόλια, τισ λαγοκοιμθκιζσ, το ωλιςκοφνι, 

τα ςαρκοτρόωια, το ωλόμο, κακϊσ και το πολυκρφλθτο βοτάνι τθσ αγάπθσ. 

Θ δθμοτικι μασ ποίθςθ κάνει κι’αυτι ατζλειωτεσ αναωορζσ ςε διάωορα βότανα και γιατρικά 

τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ: 

<Αρρωςτθμζνοσ του γιατροφ πάντα ηθτάει βοτάνι> 

<Εισ του κανάτου τισ πλθγζσ βοτάνια δε χωράνε> 

<Ψα βότανα, τα γιατρικά, μον’ το κορμί γιατρεφουν> 

<Για ιδζςτε τον αμάραντο ςε τι βουνά ωυτρϊνει>. 

Τλεσ αυτζσ οι αναωορζσ και πολλζσ άλλεσ, πζρα από τθ λογοτεχνικι τουσ αξία, είναι ιδιαίτερα 

χριςιμεσ για τθν επιςτιμθ τθσ ιατρικισ λαογραωίασ, αλλά και για τθν εκνικι μασ γλϊςςα και 

τθν εκνικι μασ αυτογνωςία. 

Ζτςι λοιπόν γιατροπορεφτθκε το ελλθνικό γζνοσ ςτα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ, αλλά και 

αργότερα, μζχρι τα μιςά ςχεδόν του 20ου αιϊνα. Πε μια μικρι αςτικι τάξθ να χαίρει των 

προνομίων τθσ όποιασ επίςθμθσ ιατρικισ και τον πολφ απλό λαό να εμπιςτεφεται τισ τφχεσ τθσ 

υγείασ του και τθσ υπόςταςισ του ςτθν καλοπροαίρετθ, ωιλάνκρωπθ και ζντιμθ διάκεςθ των 
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λίγων ςπουδαγμζνων γιατρϊν και των ζμπειρων πρακτικϊν και ςυγχρόνωσ ςτθν 

κερδοςκοπικι και αδθωάγο μαγγανευτικι πονθριά των αγυρτϊν, των τςαρλατάνων και των 

μαγιςςϊν. Θ παρεχόμενθ κεραπευτικι ωροντίδα, πζραν των άλλων πρακτικϊν (βεντοφηεσ, 

αωαιμάξεισ, βδζλλεσ, υποκλυςμοί κ.ά.)ςτθρίηονταν κατά βάςθ ςτα βότανα. Άλλωςτε τθν ίδια 

περίοδο και θ επίςθμθ ιατρικι χρθςιμοποιεί γνϊςεισ βοτανοκεραπείασ, οι οποίεσ είχαν 

επικυρωκεί πρακτικά μζςα από τθ μακρόχρονθ εμπειρία. 

Βόηαλα θαη Λαϊθή Ηαηξηθή ζήκεξα 

Χιμερα θ κατάςταςθ αναωορικά με τθ ςωςτι ι μθ χριςθ των βοτάνων ςτθ κεραπευτικι 

λαϊκι ιατρικι ζχει μεταβλθκεί ςθμαντικά προσ το καλφτερο. Ψα <γιατροςόωια> απϊλεςαν τθν 

παλιά τουσ αίγλθ, δίνουν φςτατο αγϊνα επιβίωςθσ, <πνζουν τα λοίςκια> ςχεδόν και τθ κζςθ 

τουσ καταλαμβάνει μια νζα μορωι αμιγοφσ βοτανοκεραπείασ πιο ορκολογικι και πιο 

επιςτθμονικι. Υαρόλα αυτά, υπάρχουν δυςτυχϊσ ακόμθ και ςιμερα περιοχζσ και άνκρωποι 

που εξακολουκοφν να εμπιςτεφονται τθν πρακτικι βοτανοκεραπεία με τισ όποιεσ δοξαςίεσ 

τθσ, παρά τθ κεαματικι πρόοδο τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ ςτο κεραπευτικό τομζα. Αυτζσ οι 

λιγοςτζσ εςτίεσ αντίςταςθσ απζναντι ςτθν κλαςικι ιατρικι αωοροφν κοινωνίεσ κλειςτζσ, 

προςθλωμζνεσ ςε παλιζσ αντιλιψεισ και παραδόςεισ και άτομα χαμθλοφ κατά κανόνα 

κοινωνικοφ, μορωωτικοφ και βιοτικοφ επιπζδου, κακϊσ και άτομα όπου θ ωφςθ τθσ 

επίβουλθσ αρρϊςτιασ τα οδιγθςε ςτο ζςχατο ςθμείο τθσ απελπιςίασ (κακοικειεσ, χρόνια 

εκωυλιςτικά νοςιματα, ςοβαρζσ αναπθρίεσ κ.λπ.). Χτθν πολφχρονθ άςκθςθ τθσ ιατρικισ και 

ςτθ ςυνεχι επαωι μασ με κόςμο τθσ υπαίκρου, μασ δόκθκε θ ευκαιρία να γνωρίςουμε 

πολλζσ περιπτϊςεισ ςυνανκρϊπων που αναηθτοφν τθ ςυνδρομι τθσ λαϊκισ ιατρικισ για 

μείηονα ι ελάςςονα προβλιματα υγείασ. Υολλζσ από τισ κεραπευτικζσ αυτζσ επιλογζσ, 

επιςτθμονικά κρινόμενεσ, διακζτουν ςτοιχεία ςωςτισ ιατρικισ ι είναι πλιρωσ αποδεκτζσ, 

κακϊσ αποτελοφν απόςταγμα εμπειρίασ αιϊνων. Τμωσ, υπάρχουν και πάρα πολλζσ οι οποίεσ 

είναι εντελϊσ ανορκόδοξεσ και αςτιρικτεσ επιςτθμονικά και κινοφνται ςτθ ςωαίρα του 

επικίνδυνου. Χταχυολογιςαμε τισ πιο ςυχνζσ και τισ παρακζτουμε ενδεικτικά, με ανάλογα 

διευκρινιςτικά ςχόλια: Ερυςιβϊδθσ όλυρα, εςωτερικά ωσ εκτρωτικό, Ξζδροσ, θ εκ καρπϊν 

δρόγθ ωσ εκτρωτικό, Μταμοσ ι τάξοσ, ωσ αντινεοπλαςματικό, Δάωνθ, θ εκ καρπϊν δρόγθ ωσ 

αντιρρευματικό και παραςιτοκτόνο, Ανεμϊνθ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ υπό μορωι 

καταπλάςματοσ ςε ρευματιςμοφσ και δερματοπάκειεσ τριχωτοφ κεωαλισ, Ξλεμάτισ, ο χυμόσ 

τθσ δρόγθσ εςωτερικά και εξωτερικά ςε κυκλοωορικζσ διαταραχζσ και δθ ςε ωλεβικά ζλκθ, 

Αγκβιλζτηια, ο χυμόσ των ωφλλων για εποφλωςθ πλθγϊν και προωφλαξθ από <κακό μάτι>, 

Ελλζβοροσ-κ. ςκάρωθ, ςε οδονταλγίεσ, αλλά και ςε παραωροςφνθ (ςχιηοωρζνεια), Χελιδόνιο, 

εςωτερικά ωσ ςπαςμολυτικό του γαςτρεντερικοφ και τθσ χολισ, Υαπαροφνα, το εκχφλιςμα 

εςωτερικά ωσ κατευναςτικό και αποχρεμπτικό, Υαριετάρια-κ. περδικάκι ι παρκενοφλι, θ εκ 

βλαςτϊν δρόγθ ωσ καταπραχντικό και αντιωλογιςτικό, Υικραμυγδαλιά, τα ςπζρματα, 

ιδιαίτερα τοξικά λόγω του υδροκυανίου, ωσ κακαρτικό, Οαβοφρνο, το εκχφλιςμα των ανκζων 

ωσ εμετικό, κακαρτικό, αντιυπερταςικό, αντιαςκματικό, αντινευραλγικό, Αςτράγαλοσ, θ εκ 

βλαςτϊν δρόγθ ωσ κακαρτικό, Γλυκφρριηα-κ. γιάμπολθ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ ωσ αντιβθχικό, 

αποχρεμπτικό και διορκωτικό γεφςεωσ, Πελίλωτοσ, θ εκ βλαςτϊν δρόγθ ωσ αντιπθκτικό  και 

αντικρομβωτικό (αντιβιταμίνθ Ξ), Μλεξ- κ. αρκουδοποφρναρο, ωσ ανκελονοςιακό, διουρθτικό, 

αντιδιαρροϊκό, ςε ουρικι αρκρίτιδα, ςε κολικοφσ και ωσ αντιεπιλθπτικό, Πυρτιά, ςε 

νοςιματα πεπτικοφ και ουροποιθτικοφ και ςε διγματα αραχνϊν και ςκορπιϊν, Φοδιά, ο 
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ωλοιόσ με ταινιοκτόνο δράςθ, Χινάπι, υπό μορωι καταπλάςματοσ ςε μυοςκελετικά 

ςφνδρομα, Ωπερικό κ. βαλςαμόχορτο, εξωτερικά ωσ επουλωτικό πλθγϊν και εγκαυμάτων και 

ςε διγματα ωιδιϊν, εςωτερικά ωσ αντιςπαςμωδικό  (το <πάνακεσ χειρϊνιον> του 

Διοςκουρίδθ), Λπποκαςτανιά, ωσ αντιαιμορροϊδικό, Ξϊνιο, εξωτερικά ςε νευραλγίεσ και 

καρκινικοφσ πόνουσ, Χανίκουλα, ςτο παρελκόν βότανο για όλεσ τισ νόςουσ. Εςωτερικά ςε 

πνευμονικζσ αιμορραγίεσ, αιματουρίεσ και γαςτραλγίεσ, Δρυσ, οι κθκίδεσ εςωτερικά ωσ 

ςτυπτικό αιμοςτατικό, ωσ αντιαιμορροϊδικό, ςε εγκαφματα, ςε διάωορεσ δερματικζσ 

πακιςεισ και ωσ αντίδοτο ςε δθλθτθριάςεισ με αλκαλοειδι, Ξαρυδιά, ςε τραχθλικζσ 

αδενίτιδεσ (αντιχοιραδικό), επίςθσ ωσ ιπιο αντιυπερταςικό και αντιδιαβθτικό, Λνδικι κάνναβθ 

κ. μαριχουάνα ι χαςίσ, το ρθτινϊδεσ εκχφλιςμα τθσ δρόγθσ ωσ υπνωτικό, αναλγθτικό και 

αντιβθχικό και ευρζωσ ωσ θδονιςτικι ουςία, Φετςινολαδιά, ωσ ευοδωτικό τθσ τριχοωυίασ, 

Εουωόρβια- κ. γαλατςίδα, ωσ εμετικό και κακαρτικό, Λξόσ κ. γκυ, ωσ αντιεπιλθπτικό, 

αντιςπαςμωδικό και αντιαιμορραγικό, Γεντιανι, ωσ ανκελονοςιακό, ωσ ταινιοκτόνο, ωσ 

αντίδοτο ςε δθλθτιρια ωιδιϊν και ωσ κακαρτικό του αίματοσ, επίςθσ παλαιότερα 

χρθςιμοποιικθκε εναντίον τθσ πανοφκλασ, ακόμθ ωσ ορεξιογόνο και ενιςχυτικό τθσ πζψεωσ 

(θ γνωςτι <ρίηα κενταφρου> του Διοςκουρίδθ), Υικροδάωνθ, μαηί με κραςί ςε διγματα 

δθλθτθριωδϊν ηϊων, Χειλανκι είδθ (λεβάντα, μζλιςςα, μζντα, κυμάρι, ρίγανθ, μαντηουράνα, 

δενδρολίβανο, ωαςκομθλιά, ςιδερίτθσ), ςε ωλεγμονζσ ςτοματικισ και ωαρυγγικισ κοιλότθτασ, 

ςε καταρροϊκά, αναπνευςτικά νοςιματα, ςε δυςμθνόρροιεσ, ωσ ευςτόμαχα, εξωτερικά ςε 

δυςίατα ζλκθ και πλθγζσ κ.ά., Ευκαλεία θ άτροποσ-κ. μπελλαντόνα, θ δρόγθ και τα εξ αυτισ 

ςκευάςματα ςε νοςιματα πεπτικοφ και ουροποιθτικοφ, ςε βρογχικό άςκμα, ωσ μυδριατικό 

τθσ κόρθσ των ματιϊν και ωσ αντίδοτο ςε δθλθτθριάςεισ με οργανοωωςωορικοφσ ςτζρεσ. 

Ανάλογθ δράςθ ζχουν και τα ςυγγενικά Ρτατοφρα και Ωοςκφαμοσ, Δακτυλίτιδα- κ. 

χελιδονόχορτο ι κορακοβότανο, ςε καρδιακά νοςιματα (μαηί με τθν παπαροφνα και τθν 

κιγχόνθ αποτελοφν τα ςπουδαιότερα ωαρμακευτικά ωυτά), Βερμπάςκουμ- κ. ωλόμοσ ι 

καλάνκρωποσ, ωσ εωιδρωτικό και διουρθτικό και εξωτερικά ςε γαργαριςμοφσ και 

υποκλυςμοφσ, Υλαντάγκο ι πεντάνευρο ι αρνόγλωςςο, ωσ άριςτο κακαρτικό, Χαμποφκουσ ι 

κουωοξυλιά, ςε κρυολογιματα, πυρετό και για ςτοματοωαρυγγικζσ πλφςεισ, Βαλεριάνα, ςε 

αχπνίεσ, υπερκόπωςθ, καταςτάςεισ υςτερίασ, αγχϊδουσ νεφρωςθσ, ςε επιλθψία, ζμμθνθ 

ρφςθ, κλιμακτθριακζσ διαταραχζσ κ.λπ., Πατρικάρια- κ. χαμομιλι, πολφπλευρθ κεραπευτικι 

δράςθ με προζχουςα τθν αντιωλογιςτικι δράςθ, Αρτεμιςία, ωσ ανκελμινκικό, ωσ αντιεμετικό, 

ςε αναιμίεσ, επίςθσ ωσ εκτρωτικό και εμμθναγωγό, Ψαραξάκο κ. πικροράδικο, ωσ διουρθτικό, 

ςε πακιςεισ χολισ και ιπατοσ, ςε αναιμίεσ και ςε χρόνια ρευματικά νοςιματα, Ψουςιλάγκο-κ. 

χαμαιλεφκθ, ωσ αντιβθχικό, ςε γαργάρεσ και υποκλυςμοφσ, Βζρατρο, ςε ρευματικά και 

νευρολογικά νοςιματα και εξωτερικά ςε κνθςμϊδεισ δερματοπάκειεσ και ωκειρίαςθ, 

Ξολχικό, ςτθ κεραπεία τθσ ουρικισ αρκρίτιδασ, Μρισ ι κρίνοσ, ωσ αποχρεμπτικό και 

αντιςπαςμωδικό του ΓΕ, Χαλζπι ι ςερνικοβότανο, ωσ αωροδιςιακό, Αγριάδα, κεωρείται 

διαχρονικό βότανο και δίνεται ωσ διουρθτικό, ςε κολικοφσ ουροποιθτικοφ, ςε καταρροϊκά 

νοςιματα του αναπνευςτικοφ, του πεπτικοφ και ωσ υπολιπιδαιμικό και αντιδιαβθτικό. 

Ωπάρχει πλικοσ ακόμθ βοτάνων, θ παράκεςθ των οποίων παρζλκει εν προκειμζνω. 

Βόηαλα θαη ζύγρξνλε θιαζηθή ηαηξηθή. Δζλνθαξκαθνινγία 

Ψα τελευταία χρόνια επανιλκε ςτο προςκινιο και ςθμειϊνει μια αυξθμζνθ δθμοτικότθτα θ 

ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικϊν κεραπευτικϊν μεκόδων (βοτανοκεραπεία, αρωματοκεραπεία, 
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ομοιοπακθτικι κ.ά.). Σι εναλλακτικζσ αυτζσ μορωζσ κεραπείασ, ςτθριηόμενεσ ςε 

επιςτθμονικζσ πλζον βάςεισ, χάρθ ςτθν πρόοδο τθσ ωαρμακευτικισ χθμείασ και άλλων 

ςυναωϊν επιςτθμϊν (ωαρμακοτεχνίασ, ωαρμακογνωςίασ, μοριακισ βιολογίασ κ.λπ.) ζρχονται 

να βοθκιςουν τθν κλαςικι ιατρικι, εκεί που αυτι ςυναντά δυςκολίεσ ι αδυνατεί να δϊςει 

λφςεισ. 

Αποτελεί γενικι πεποίκθςθ ότι δεν πρόκειται για παροδικό <ςυρμό>, που ςφντομα κα 

καταλιξει ςε παρακμι και απαξίωςθ. Αυτι θ αναηωπφρωςθ του ενδιαωζροντοσ ενδεχόμενα 

να εκωράηει μια δυςαρζςκεια απζναντι ςτθ ςυμβατικι κεραπευτικι που δεν ικανοποιεί 

πάντα τισ υψθλζσ ανκρϊπινεσ προςδοκίεσ, μια επιωυλακτικότθτα επίςθσ απζναντι ςτθν 

αλόγιςτθ χριςθ ι και κατάχρθςθ ωαρμάκων και ςτθ λεγόμενθ <προκλθτι ιατρικι ηιτθςθ> και 

τζλοσ ζνα γενικότερο προβλθματιςμό ςε κζματα οικολογίασ, ςωςτισ διατροωισ, υγιεινισ 

διαβίωςθσ και ολιςτικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων υγείασ. 

Θ Εκνοωαρμακολογία (διεκνισ όροσ από τισ ελλθνικζσ λζξεισ ζκνοσ και ωάρμακο), πεδίο 

εναςχόλθςθσ πολλϊν ειδικοτιτων (ωαρμακοποιϊν, γιατρϊν, βιολόγων, δαςολόγων, 

γεωπόνων, οικολόγων κ.λπ.), ζρχεται να καλφψει ςιμερα αυτιν ακριβϊσ τθν αναγκαιότθτα, 

δθλαδι τθν καταγραωι και μελζτθ των παραδοςιακϊν κεραπευτικϊν μεκόδων και 

πρακτικϊν, των εναλλακτικϊν και ςυμπλθρωματικϊν ιατροωαρμακευτικϊν γνϊςεων και τθν 

αξιολόγθςθ και ςφνδεςι τουσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ κεραπευτικισ. 

πδήηεζε, πκπεξάζκαηα   

Ανάμεςα ςτον άνκρωπο και το ωυτικό κόςμο αναπτφχκθκε ζνασ βακφσ και ακατάλυτοσ 

δεςμόσ, τόςο παλιόσ όςο και θ ιςτορία του. Θ ωφςθ ςτάκθκε γι’αυτόν ζνα ιερό ςφμβολο, θ 

δφναμθ των βοτάνων ζνα δϊρο των κεϊν και θ εκπλθκτικι ποικιλία των λουλουδιϊν και των 

ωυτικϊν μορωϊν μια διαρκισ πθγι ζμπνευςθσ για τισ καλλιτεχνικζσ του αναηθτιςεισ. 

Θ χριςθ βοτάνων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ χάνεται ςτα βάκθ τθσ προϊςτορίασ και 

ςυνεχίηεται ακόμθ και ςιμερα. Ξακϊσ ο κόςμοσ βγαίνει από το μφκο για να μπει ςτθν 

ιςτορία, το ζργο των αρχαίων γιατρϊν, πολλαπλά εμπλουτιςμζνο, γίνεται υπόκεςθ μιασ 

μακράσ ςειράσ από κεραπευτζσ, ωαρμακοτρίωτεσ, βοτανοςυλλζκτεσ και <πρακτικοφσ> 

εμπειρικοφσ, που θ αρωγι τουσ ωτάνει χρονικά ωσ τισ παρυωζσ τθσ λεγόμενθσ κλαςικισ 

ςφγχρονθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. Ψθσ επιςτιμθσ που μζχρι χτεσ τουσ αντιμετϊπιηε εχκρικά, 

αλλά που ςιμερα τουσ αποδίδει τθν οωειλόμενθ αναγνϊριςθ και αωουγκράηεται τισ 

ςυμβουλζσ του μφκου τουσ. Βζβαια θ ιατρικι των αρχαίων και ςτθ ςυνζχεια θ λαϊκι ιατρικι, 

όπωσ αςκικθκε μζςα ςτουσ αιϊνεσ, με κφριο κεραπευτικό μζςο τα βότανα και τισ 

παραγόμενεσ από αυτά ωυτικζσ δρόγεσ, ιταν αυςτθρά ςυνδεμζνθ με τθ λατρεία, τθ μαγεία 

και τισ προλιψεισ και περιείχε μζςα τθσ το ςτοιχείο τθσ υπερβολικισ πίςτθσ για τθ 

κεραπευτικι τουσ αξία. Ψο βότανο ιταν γι’αυτοφσ θ <πανάκεια>, θ οποία γιάτρευε κάκε 

ανκρϊπινο <πάκοσ>. Κεωροφνταν το <βάλςαμο>  για κάκε  ψυχικό και ςωματικό πόνο. Τμωσ, 

θ αντίλθψθ αυτι δε μειϊνει κακόλου τθν αξία των ωυτϊν ςαν πθγισ για τθν παραγωγι 

πλικουσ ωαρμακευτικϊν ουςιϊν με ιδιαίτερα μεγάλθ κεραπευτικι αξία. Θ επιβεβαίωςθ αυτι 

ιρκε μζςα από τθ ςφγχρονθ επιςτθμονικι ζρευνα, θ οποία απομόνωςε από τα ωυτά ουςίεσ 

και παριγαγε ςπουδαία ωάρμακα με μεγάλθ ςυμβολι ςτθν υπθρεςία τθσ ιατρικισ 

(αντιβιοτικά, ιςχυρά αναλγθτικά, ςπαςμολυτικά, αντιρρευματικά, αντιυπερταςικά, 
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αντιδιαβθτικά, κατευναςτικά, ψυχοτρόπα, καρδιοτονωτικά, κυτταροςτατικά κ.ά.). Ζτςι, 

ωκάςαμε  ςτο ςθμείο τθσ <απομυκοποίθςθσ> των βοτάνων, αλλά ςυγχρόνωσ και ςτθ 

διαπίςτωςθ και αναγνϊριςθ τθσ μεγάλθσ κεραπευτικισ αξίασ που αυτά διακζτουν. Χιμερα, θ 

βοτανοκεραπεία αποτελεί κομμάτι τθσ εκ νζου ανακάλυψθσ και ςφνδεςισ μασ με το 

παρελκόν, με αυτό που κάποτε υπιρξαμε, κακϊσ ςυνειδθτοποιοφμε πωσ κα ιταν ζνα είδοσ 

άτεγκτου και ηθλότυπου μονοκεϊςμοφ θ προςκόλλθςθ ςτθν ιδζα τθσ κλαςικισ ιατρικισ, ςαν 

μοναδικισ πρόταςθσ-απάντθςθσ ςτον ανκρϊπινο πόνο.  

Θ πλοφςια ελλθνικι χλωρίδα (με 6.000 περίπου ωυτικά είδθ και με πολλά από αυτά 

ενδθμικά), πζρα από τισ παντοειδείσ και ποικίλεσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ-αωοφ θ ιςτορία του 

ξφλου είναι ςυνυωαςμζνθ με τθν ιςτορία του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, υπθρζτθςε πιςτά και 

με πλθρότθτα ςτο πζραςμα των αιϊνων και τισ ιατροωαρμακευτικζσ του ανάγκεσ. Ωπιρξε 

κυριολεκτικά μια μεγάλθ και αςτείρευτθ <ωαρμακαποκικθ> και μια πραγματικι <κιβωτόσ> 

από βότανα-ωυτικζσ δρόγεσ ανεκτίμθτθσ αξίασ. 

Υαρόλο που θ βλάςτθςθ τθσ χϊρασ μασ υποβλικθκε για χιλιάδεσ χρόνια ςτθν καταςτρεπτικι 

επίδραςθ τθσ ανκρϊπινθσ παρουςίασ, αωοφ θ Ελλάδα υπιρξε το <λίκνο> πολλϊν πολιτιςμϊν, 

εν τοφτοισ τα ωυτικά τθσ είδθ κατάωεραν να επιηιςουν και υπάρχουν ακόμθ περιοχζσ, όπωσ ο 

Τλυμποσ, ο Ψαχγετοσ, ο Άκωσ, τα βουνά τθσ Ξριτθσ, θ Φοδόπθ, θ χαράδρα του Βίκου ςτθν 

Ιπειρο κ.ά. πραγματικοί <βοτανικοί παράδειςοι> με ωυτά μοναδικά ς’όλο τον κόςμο. 

Χιμερα όμωσ, θ εντεινόμενθ με ταχείσ ρυκμοφσ ομογενοποίθςθ των πολιτιςμϊν οδθγεί 

ςτακερά ςτθ ςυρρίκνωςθ ι και απϊλεια τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ των λαϊν, επομζνωσ 

και τθσ δικισ μασ. 

Υολλά από τα απαράμιλλθσ ομορωιάσ και ςθμαντικισ αξίασ ευάρικμα βότανα τθσ ελλθνικισ 

χλωρίδασ απειλοφνται με εξαωάνιςθ και μαηί τουσ κα χακοφν για πάντα και οι παραδοςιακζσ-

ιατρολαογραωικζσ και άκρωσ ςθμαντικζσ από κάκε άποψθ γνϊςεισ που ςχετίηονται μ’αυτά. 

Ρα ςθμειωκεί ότι από τα 300.000 γνωςτά ωυτικά είδθ τθσ γθσ, εκτιμάται ότι 40.000 ζχουν 

κάποια κεραπευτικι ι κρεπτικι αξία και μζχρι ςτιγμισ ζχουν μελετθκεί επαρκϊσ μόνο 5.000. 

Χιμερα απειλοφνται με εξαωάνιςθ από το πρόςωπο τθσ γθσ περίπου 65.000 ανκοωόρα ωυτά. 

Χτθ χϊρα μασ από τα 6.000 περίπου ωυτικά είδθ απειλοφνται άμεςα 571, ςφμωωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ  Διεκνοφσ Ζνωςθσ για τθν Υροςταςία τθσ Φφςεωσ (ΛUCN). 

Αποτελεί επομζνωσ αδιριτθ ανάγκθ θ καταγραωι και διάςωςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ, που 

αποτελεί κλθρονομιά του πλανιτθ μασ, ςτισ βιβλιοκικεσ και ςτθ μνιμθ των υπολογιςτϊν, 

πριν χακεί για πάντα από τθ μνιμθ των ανκρϊπων. 

Σι κίνδυνοι που απειλοφν τθ χλωρίδα μασ ςιμερα είναι περιςςότερο ορατοί από ποτζ. 

Περικά ςπάνια είδθ που απαντϊνται ςε μικροφσ πλθκυςμοφσ κινδυνεφουν να εξαωανιςτοφν 

εξ αιτίασ διαταραχϊν που προκαλοφνται ςτουσ ωυςικοφσ τουσ βιότοπουσ. Θ ζλλειψθ 

οικιςτικισ πολιτικισ και χωροταξικοφ προγραμματιςμοφ, θ εντατικι βόςκθςθ, θ τουριςτικι-

βιομθχανικι και οικιςτικι ανάπτυξθ, θ επζκταςθ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν, οι πυρκαγιζσ, 

οι διανοίξεισ δρόμων, τα λατομεία, θ εμπορία ςε μεγάλθ κλίμακα άγριων ειδϊν τθσ ελλθνικισ 

χλωρίδασ και θ ανεξζλεγκτθ ςυλλογι ωυτϊν από βοτανικοφσ και εραςιτζχνεσ για 

επιςτθμονικοφσ ι ανκοκομικοφσ ςκοποφσ, είχαν ςαν αποτζλεςμα τθ ςοβαρι μείωςθ του 

πλθκυςμοφ πολλϊν ειδϊν ι και τθν εξαωάνιςθ ςπάνιων ειδϊν τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ. 
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Ξαλοφμαςτε λοιπόν όλοι ςε  μια ιερι ςταυροωορία διάςωςθσ και προςταςίασ τθσ ελλθνικισ 

χλωρίδασ και των αντίςτοιχων παραδόςεων που ςυνδζονται μ’αυτιν. Για όςουσ αγαποφν 

αυτόν τον τόπο, τθν ιςτορία του και τθ καυμάςια ελλθνικι ωφςθ, πζρα από αυτά που 

προβλζπει θ Ξοινοτικι και Εκνικι Ρομοκεςία για τθν προςταςία των ειδϊν, θ προτροπι μασ 

είναι να αποωεφγουν να κόβουν ωυτά και αγριολοφλουδα. Ρα κυμοφνται πάντα ότι μια 

<καλι ωωτογραωία> είναι προτιμότερθ από ζνα ηωντανό, κομμζνο εωιμερο λουλοφδι που κα 

ξθρακεί ςφντομα. Πόνο ζτςι τα ωυτά των προγόνων μασ, τα δικά μασ ωυτά και θ ςθμαντικι  

πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά που τα ςυνοδεφει, κα εξακολουκιςουν να ηουν, για να μποροφν 

να τα απολαμβάνουν και να τα χαίρονται οι επόμενεσ γενιζσ, τα παιδιά μασ και τα εγγόνια 

μασ. <Αυτι τθν πλάςθ δεν τθν κλθρονομιςαμε από τουσ γονείσ μασ, τθ δανειςτικαμε από τα 

παιδιά μασ> και οωείλουμε να τθν επιςτρζψουμε ς’αυτά αλϊβθτθ, ανζγγιχτθ και ακζραια. 

Ξακϊσ ςκζωτομαι πωσ πολλά από τα καυματουργά βότανα τθσ γθσ είναι ςυγχρόνωσ και 

ιςχυρά δθλθτιρια (χελιδονόχορτο, υπνοωόροσ παπαροφνα, μπελλαντόνα, γεντιανι, κϊνειο, 

πικροδάωνθ, ίταμοσ κ.ά.) ζρχονται ςυνειρμικά ςτο νου μου κάποιοι ςτοχαςμοί. Γράωει ο 

Πυριβιλθσ ςτο <Βαςίλθ τον Αρβανίτθ>, <για κάτι νερομάνεσ που αναβρφηουν ολομόναχεσ 

ςτθν ερθμιά κάτω από τον ουρανό. Ψινάηουν τθ δροςιά τουσ μζςα από τθν πυρωμζνθ πζτρα 

και κανζνασ δεν είναι εκεί να απλϊςει τθ ωοφχτα ςτο χόχλο να αναςτθκεί θ καρδιά του. Ψα 

νερά τάχατεσ τραγουδοφν για τον εαυτό τουσ; Θ χαρά τουσ βουίηει μάταια, δίχωσ να 

ξεδιψάςει ψυχι;>. Σρκϊνεται λοιπόν το ερϊτθμα, ςαν τι να χρειάηονται ςτθ ωφςθ τόςα 

μφρια βότανα, πολλά από τα οποία κρφβουν μζςα τουσ, ίδιο τθσ όχεντρασ κανατθωόρο 

ωαρμάκι. Ασ μθν αμαρτάνουμε και ασ μθ γινόμαςτε άκριτα αωελείσ. Τλα ςτθ ωφςθ ζχουν το 

δικό τουσ κρυωό, τισ πιο πολλζσ ωορζσ, ςκοπό και όλα είναι υποταγμζνα ςε μια παγκόςμια 

τάξθ, γεμάτθ ςοωία, αρμονία και αυςτθρι νομοτζλεια. Από τθν ταπεινι κάπαρθ που 

ωυτρϊνει εκεί που τρίηει θ άμμοσ μες’ τθ μοναξιά και δε βρίςκει μια χαραμάδα για τθ ρίηα 

τθσ, μζχρι τα αςιμαντα αγριολοφλουδα των αλπικϊν βράχων που αψθωϊντασ το κρφο, 

ξεπροβάλλουν με αυκάδεια ςτο χιονιά τα κεςπζςια άνκθ τουσ, από τθν πικραμυγδαλιά που 

χάςκει ανάερα ριηωμζνθ ςτο γκρεμό και που μικροί ςε μια επίδειξθ αντρειοςφνθσ μαηεφαμε 

τα πράςινα τςάγαλα και παραβγαίναμε ςτο ποιοσ κ’αντζξει τθν πικράδα να ωάει 

περιςςότερα, μθ νογϊντασ τον ελλοχεφοντα κίνδυνο, μζχρι τθν επικίνδυνθ ςκάρωθ με το 

ωανταχτερό τθσ άνκοσ, από τθν αιωνόβια δρυ, τθ βακφςκια οξιά, το λυγερό κυπαρίςςι, τθ 

γραωικι κουκουναριά, τον υδατοτραωι πλάτανο, τθν ουρανομικθ ελάτθ, μζχρι τθ 

κανατθωόρα πικροδάωνθ, το φπουλο χελιδονόχορτο ι κορακοβότανο, τθν εωιμερθ ανεμϊνθ, 

τον χνουδωτό ωλόμο, τθ ηθλευτι πρίμουλα, το βελοτόκο δίκταμο, τθ λάγνα γεντιανι, τον 

ξανκό αςωόδελο, το ταπεινό γιοφλι, το βελοφδινο πανςζ, τθ ςπακόωυλλθ δρακοντιά, το 

ελπιδοωόρο ςερνικοβότανο, τθν υπνοωόρο παπαροφνα, το μεκυςτικό ςπάρτο, τθ 

μπελλαντόνα με τουσ μαυλιςτικοφσ καρποφσ, το ςκυκρωπό ίταμο ι δζντρο του κανάτου, το 

ζνοχο κϊνειο και όλα τα ςυνόμοιά τουσ, παντοφ υπάρχει ζνασ Κεόσ περίγυρα που τα 

κυβερνά, τα χαίρεται και αναςαίνει γαλθνά τθν ειρινθ Ψου. Για μασ, μπορεί όλα αυτά να 

ωαντάηουν αχρείαςτα και ανεξιγθτα, όμωσ όλα τουσ είναι μεγάλθ χαρά μπροσ ςτα μάτια του 

Κεοφ που ςπαρταρά μζςα τουσ. Τλα τα νοιάηεται και τα κρατά ςτοργικά ςτουσ κόρωουσ τθσ 

και τα κρζωει ακατάπαυςτα θ μάνα Φφςθ. Κεότθσ αυτι αδιάωορθ, ανεπθρζαςτθ, ίςθ 

δείχνοντασ αγάπθ και ςτου Ξάιν τουσ καρποφσ και ςτα πρωτοτόκια του Άβελ. 
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Γηαρείξηζε ηωλ δαζώλ ηνπ Οιύκπνπ, Εωή Φηίθα, MSc Γαζνιόγνο -

Πεξηβαιινληνιόγνο, Γαζάξρεο Διαζζόλαο  

Σ ορεινόσ όγκοσ του Σλφμπου βρίςκεται ςτο μζςο περίπου τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ και θ 

προςπζλαςι του είναι εφκολθ από το εκνικό οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο Ακθνϊν –

Κεςςαλονίκθσ και από επαρχιακοφσ δρόμουσ που ςυνδζουν τισ πόλεισ και χωριά γφρω από το 

βουνό . 

Ψο ςχιμα του Σλφμπου με τθν πολφμορωθ ωφςθ του με τισ ψθλζσ κορυωζσ του με ομίχλθ και 

ςφννεωα που ωζρνουν ςυχνά καταιγίδεσ ,προκάλεςαν δζοσ ςτον προϊςτορικό άνκρωπο που 

κατοίκθςε ςτουσ πρόποδζσ του από τθν εποχι του ςιδιρου. Σι πρϊτοι αυτοί κάτοικοι τθσ 

περιοχισ δθμιοφργθςαν κρφλουσ που αργότερα κα δϊςουν το Δωδεκάκεο των Αρχαίων 

Ελλινων τοποκετϊντασ ακριβϊσ ςτισ κορυωζσ του και ςτα ωαράγγια του τθν κατοικία των 

Κεϊν .  

Σ Τλυμποσ είναι από τα ςχετικά νεϊτερα βουνά μασ, αωοφ θ θλικία των κυρίωσ πετρωμάτων 

του υπολογίηεται ότι δεν ξεπερνά τα 200.000.000 χρόνια. Ωσ προ το μζγεκόσ του είναι ζνασ 

ςχετικά μικρόσ ςε ζκταςθ και ςχεδόν ςτρογγυλόσ ορεινόσ όγκοσ. Θ ςυνολικι ζκταςθ του 

Δρυμοφ ανζρχεται ςε 234.000 ςτρ. ,ενϊ ο πυρινασ του ςε 40.000 ςτρ. (1938 ζτοσ κιρυξθσ  

του Σλφμπου ωσ Εκνικοφ Δρυμοφ). 

Θ χλωρίδα του μελετικθκε από το 1836 ( Γάλλοσ βοτανολόγοσ ΕΟΣΩ) και καταγράωθκαν πάνω 

από 1700 είδθ. Ωςτόςο ξεχωρίηουν πολφ λίγα δενδρϊδθ είδθ όπωσ είναι θ Παφρθ Υεφκθ, το 

Φόμπολο, θ Σξιά ,θ Ελάτθ και θ Δρυσ γιατί αυτά αποτελοφν πολφτιμα παραγωγικά δάςθ . Χτισ 

βορειοδυτικζσ πλαγιζσ του Σλφμπου μεταξφ των χωριϊν Ξοκκινοπθλόσ και Οόκοβθ Υιερίασ 

ςυναντοφμε πυκνά Δάςθ από ευκφκορμα πεφκα πάνω ςε απότομεσ και δφςβατεσ πλαγιζσ που 

εκτείνονται ςχεδόν κάκετα κάτω από τισ ψθλότερεσ κορυωζσ του. Εκεί που οι κλίςεισ είναι 

πολφ ιςχυρζσ, όπωσ αυτό ςυμβαίνει ςτισ βραχϊδεισ περιοχζσ κάτω από τθν κορυωι του 

Πφτικα, οι χιονοςτιβάδεσ μζςα ςε απότομεσ ρεματιζσ καταςτρζωουν κάκε είδουσ βλάςτθςθ 

και διαμορωϊνουν ζνα πολφ άγριο τοπίο. Αντίκετα ςτα χαμθλά υψόμετρα και ιδιαίτερα ςτισ 

προςιλιεσ πλαγιζσ τα τελευταία χρόνια διαμορωϊκθκε ζνα ιρεμο δαςικό τοπίο από νεαρά 

δάςθ Δρυόσ, διότι χαλάρωςαν τόςο θ υπερβόςκθςθ όςο και οι λθςτρικζσ υλοτομίεσ. Υάντωσ 

ςτισ ανιλιεσ πλαγιζσ εξακολουκοφν να υπάρχουν μικρζσ ςυςτάδεσ από γζρικα άτομα Σξιάσ 

και Ελάτθσ. 

Ζ Φπζηθή Βιάζηεζε ηνπ Οιύκπνπ 

• Ηϊνθ αειωφλλων πλατυωφλλων (Quercetalia ilicis)  

• Ηϊνθ Σξιάσ - Ελάτθσ (Fagetalia)  

• Ηϊνθ ψυχρόβιων κωνοωόρων (Vaccinio picetalia) Φόμπολο ,Παφρθ Υεφκθ  

• Αηωνικι βλάςτθςθ (κοίτεσ των ρεμάτων με πλάτανο, ιτιά ςυκιά και καρυδιά) 

• Οιβάδια τθσ ορεινισ ηϊνθσ ( Υουρνάρι μζχρι και 1200 μ πυξάρι ψθλότερα και 

νανϊδεισ κάμνοι όπωσ juniperus communis)  
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• Οιβάδια τθσ αλπικισ ηϊνθσ  (Χε υψόμετρο πάνω από 2.400 μ. καταγράωθκαν 150  

ωυτικά είδθ, τα 12 είναι ενδθμικά του Σλφμπου) 

• Θ βλάςτθςθ του Σλφμπου και ιδιαίτερα θ κατανομι τθσ, παρουςιάηει πολλζσ 

ιδιαιτερότθτεσ . Ζτςι ενϊ ςε γειτονικζσ οροςειρζσ (Τςςα ,Υιζρια ) υπάρχει μια ςαωισ διαδοχι 

ηωνϊν βλάςτθςθσ  εδϊ παρατθροφμε το ωαινόμενο τθσ ¨Αναςτροωισ¨. (Αναρχία ςτθ διαδοχι 

των ηωνϊν βλάςτθςθσ) 

• Υλοφςια είναι θ χλωρίδα του Σλφμπου ςε ωυτικά είδθ, αρωματικά ωυτά βότανα, 

διαωορετικά είδθ ορχιδεοειδϊν. Χαρακτθριςτικό το τςάι του Σλφμπου, θ ρίγανθ, το 

βαλςαμόχορτο, θ Αχχίλεια  κ.ά. 

Υοφ βρίςκονται : 

• ΒΔ ςτισ πλαγιζσ του Σλφμπου και μεταξφ Ξοκκινοπθλοφ και Οόκοβθσ Υιερίασ 

ςυναντοφμε πυκνά Δάςθ Υεφκθσ  ςε απότομεσ και δφςβατεσ πλαγιζσ.  

• Ρεαρά Δάςθ Δρυόσ ςε χαμθλά υψόμετρα και προςιλιεσ πλαγιζσ. 

• Πικρζσ ςυςτάδεσ γζρικων ατόμων Σξιάσ και Ελάτθσ ςτισ ανιλιεσ πλαγιζσ. 

• Εκεί που οι κλίςεισ είναι πολφ ιςχυρζσ, όπωσ αυτό ςυμβαίνει ςτισ βραχϊδεισ περιοχζσ 

κάτω από τθν κορυωι του Πφτικα, οι χιονοςτιβάδεσ μζςα ςε απότομεσ ρεματιζσ 

καταςτρζωουν κάκε είδουσ βλάςτθςθ και διαμορωϊνουν ζνα πολφ άγριο τοπίο.  

• Αραιά πουρνάρια και βράχοι (λόγω υπερβόςκθςθσ και παλιϊν λακροχλοτομιϊν) 

παρουςιάηονται ςτο δυτικό όγκο του Σλφμπου πάνω από τα χωριά Υφκιο, Ξαλφβια, 

Σλυμπιάδα, Χπαρμό, Ξρυόβρυςθ και Χκαμνιά. 

Δάςθ Σλφμπου: 

• Δθμόςιο Δάςοσ Ξοκκινοπθλοφ.  Ζκταςθ 40.000 ςτρ.με είδθ όπωσ Παφρθ  Υεφκθ, Δρφ 

Ελάτθ ,Σξιά, ευγενι πλατφωυλλα  

• Ψο Δθμόςιο Δάςοσ Ξαρυάσ.  Ζκταςθ  50.000 ςτρ με 10.000 υψθλό δάςοσ Παφρθ 

Υεφκθ, Σξιά, Ελάτθ, Δρφ, Οευκόδερμο Υεφκθ(ρόμπολο), Χωζνδαμο, Σςτρυά, Γαφροσ, 

Ξαςτανιά                

• Ποναςτθριακό Δάςοσ Λ. Π. Χπαρμοφ. Ζκταςθ 17.800 Χτρ. με δαςοςκεπείσ εκτάςεισ. 

5οοο ςτρ. Δρφσ, Σξιά, Ζλατο και πουρνάρι  

• Χυνιδιόκτθτο δάςοσ Ξαρυάσ με ζκταςθ 18.149 ςτρ. και δαςικά είδθ Π. Υεφκθ, Δρφσ, 

Ελάτθ και Σξιά 

• Δάςοσ Ξωνόςπολθσ – Διάβασ, με ζκταςθ  17600 ςτρ. και Δαςικά είδθ Π. Υεφκθ και 

Δρυσ . 

Ψα δάςθ μασ  είναι χαμθλισ παραγωγικότθτασ. Ζχουν ςτο ςφνολό τουσ προςτατευτικό 

χαρακτιρα. Σι ωωζλειζσ τουσ δεν αποτιμϊνται ςε χριμα και δεν καταχωρίηονται ςτουσ 

εκνικοφσ λογαριαςμοφσ. Ωςτόςο θ  Δαςοπονία ςυνδζεται ςτενά με τθν οικονομία των 
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ορεινϊν και θμιορεινϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ, και ιδιαίτερα τθσ περιοχισ μασ αν λάβει 

κανείσ υπόψθ ότι από τισ 5500 κοινότθτεσ τθσ χϊρασ οι 3.056 είναι ορεινζσ και θμιορεινζσ, 

από τισ οποίεσ οι 2486 ι το 81% αυτϊν ζχουν ςτθν περιωζρειά τουσ δάςθ. Σι διαωορζσ 

μεταξφ Ελλάδασ και κρατϊν όπωσ οι ΘΥΑ, Ξαναδάσ, Γερμανία, Γαλλία κ.λπ. όςον αωορά τθν 

διαχείριςθ των δαςϊν, είναι καταρχιν θ ζκταςθ. Ψα προαναωερόμενα κράτθ  ζχουν τεράςτιεσ 

εκτάςεισ χωρίσ τθν πίεςθ των οικιςμϊν και αυτό αποτελεί τον κφριο λόγο για το ότι 

καταωζρνουν να ζχουν διαωορετικι  δαςικι πολιτικι με διαωορετικά  οικονομικά 

αποτελζςματα. 

Χτθν Ελλάδα αντίκετα αυτό δεν ςυμβαίνει. Θ μορωολογία του εδάωουσ οι μικρζσ εκτάςεισ και 

γενικά θ ωφςθ τθσ Ελλάδασ εμωανίηει  ςθμάδια ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ που ξεκινοφν 

από τα αρχαία χρόνια και ωτάνουν μζχρι και  ςιμερα ςε όλα τα μικθ, φψθ και πλάτθ τθσ, με 

αποτζλεςμα κάκε περιοχι (μικρι περιοχι τθσ τάξθσ δεκάδων ςτρεμμάτων) να ζχει τθν δικι 

τθσ ιςτορία που είναι διαωορετικι από τθν διπλανι και που υπάρχουν άνκρωποι που μπορεί 

να μθν μζνουν εκεί, αλλά τθν κεωροφν κοιτίδα τουσ. 

Θ προςταςία των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων τθσ χϊρασ μασ αποτζλεςε ωροντίδα όλων 

των νομοκετθμάτων που κατά καιροφσ κεςπίςτθκαν. Από το  πρϊτο νομοκζτθμα για τα δάςθ 

(1836) μζχρι ςιμερα, διαμορωϊκθκε ζνα κεςμικό πλαίςιο το οποίο με ζνα ςφνολο κετικϊν ι 

απαγορευτικϊν διατάξεων, προςδιορίηει τισ ενζργειεσ και δράςεισ που αποτρζπουν αυτοφσ 

τουσ κινδφνουσ.  

Ψο κεςμικό πλαίςιο για τα δάςθ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ: 

 Υροδιαγράωει τισ υποχρεϊςεισ του Ξράτουσ για τθ λιψθ των κατάλλθλων 

διοικθτικϊν μζτρων αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων ςε προλθπτικό και καταςταλτικό 

επίπεδο.  

 Υροςδιορίηει τισ υποχρεϊςεισ των κρατικϊν και κοινωνικϊν ωορζων, τα κακικοντα 

των κρατικϊν οργάνων και τισ υποχρεϊςεισ και ενζργειεσ των πολιτϊν για τθν 

αποτροπι των κινδφνων.  

 Υροβλζπει τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν καλλιζργεια ωιλοδαςικοφ πνεφματοσ και 

τθ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν ωορζων ςτθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ των ςχεδίων 

δαςοπροςταςίασ    

 Επιωυλάςςει βαρφτατεσ ποινζσ ςτουσ παραβάτεσ των προςτατευτικϊν, 

απαγορευτικϊν διατάξεων.  

Θ δαςικι υπθρεςία τθσ Ελλάδασ ξεκίνθςε από τθν αρχι του Ελλθνικοφ κράτουσ (ο Τκωνασ 

ζωερε δαςοκόμουσ από τθν Γερμανία) και ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ του Ελλθνικοφ 

Ξράτουσ. Μςωσ μζχρι τζλοσ  του 60 να ιταν θ ποιο παραγωγικι υπθρεςία τθσ Ελλάδοσ. 

Ενδεικτικά αναωζρουμε ότι το 80% των δρόμων τθσ Ελλάδοσ που διαςυνδζει οικιςμοφσ ζχει 

ςυνολικά υλοποιθκεί από τθν δαςικι υπθρεςία. 

Σι αναδαςϊςεισ των γυμνϊν εκτάςεων ειδικά γφρω από τουσ οικιςμοφσ, τα λεγόμενα 

περιαςτικά δάςθ  επίςθσ ιταν ζνα από τα μεγάλα ζργα που επιτζλεςε θ Δαςικι Ωπθρεςία από 

το 1950 ενϊ παρουςίαςε βακμιαία ελάττωςθ από το 1987 ζωσ και το 1998 περίπου. 
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Ανατρζχοντασ ςτο δαςικό παρελκόν ςτθν Ελλθνικι Αρχαιότθτα βρίςκουμε πολλζσ και 

πολφτιμεσ Δαςολογικζσ παρατθριςεισ. Από τθ Πινωικι εποχι πριν 3.000 ζτθ εμωανίηεται θ 

ςυςτθματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ των δαςϊν και θ οργάνωςθ τθσ παραγωγισ των δαςικϊν 

προϊόντων, μινωικοί κίονεσ από κυπαρίςςια, ναυπθγιςιμθ ξυλεία κ.α. Χαρακτθριςτικά δαςικά 

εργαλεία είναι οι «κόωτρεσ» που χειρίηονταν από δυο άτομα. Χτον Τμθρο δε ο δρυτόμοσ 

(υλοτόμοσ) ζχαιρε ιδιαίτερθσ εκτίμθςθσ . 

Διαχείριςθ γενικά λζγοντασ, εννοοφμε τθν οργάνωςθ, κακοδιγθςθ και τρόπο ενζργειασ όλων 

εκείνων των παραγόντων, θ εκπλιρωςθ των οποίων ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ του 

ςκοποφ μιασ επιχείρθςθσ που τζκθκε από τθν αρχι. 

Υεριλαμβάνει δε τρεισ αλλθλοεπθρεαηόμενουσ παράγοντεσ: 

1. τρόπο ενζργειασ 

2. ςχεδιαςμόσ και οργάνωςθ 

3. κακοδιγθςθ  

4. και ζλεγχοσ. 

Θ Δαςικι  Διαχειριςτικι κατά το Γεωργόπουλο (1963) κεωρεί ςαν αντικείμενο αυτισ τθ με 

βάςθ ενόσ ςχεδίου παντοειδι οργάνωςθ τθσ δαςοπονίασ, μζςα ςτο πνεφμα τθσ αειωορίασ 

(διαρκισ ίςθ παραγωγι) για τθν επιτυχία του δαςοπονικοφ ςκοποφ, δίνοντασ ςχθματικά το 

παρακάτω:                                            

                                                         Αειωορία  

                                                    Δαςοπονικοί ςκοποί  

   Σικονομικι οργάνωςθ δαςοπονίασ                   Ψεχνικι οργάνωςθ δαςοπονίασ  

    (κατά χρόνο τάξθ)                                                  (Ξατά χϊρο τάξθ) 

                                                    Ξακοριςμόσ λιμματοσ 

Γηαρείξηζε ηωλ δαζώλ καο  

Θ μζκοδοσ διαχείριςθσ που ακολουκεί για τα παραγωγικά δάςθ (παραγωγικά λζμε τα δάςθ 

που παράγουν ξυλεία άρα υπάρχει και οικονομικό αποτζλεςμα) είναι θ καλφτερθ ςτον κόςμο 

από περιβαλλοντικι άποψθ από οικονομικι άποψθ και από τθν κοινωνικι άποψθ. 

• Είναι οι επιλεκτικζσ υλοτομίεσ, δθλαδι, ςε κάκε τμιμα δάςουσ υπολογίηεται θ 

ςυνολικι ποςότθτα ξφλου που παράγεται ςτο διάςτθμα μίασ δεκαετίασ ςυνικωσ (το 

διάςτθμα αυτό εξαρτάται από το είδοσ των δζνδρων και τθν γονιμότθτα του τόπου) και αυτι 

αωαιρείται με τθν μορωι μεγάλων κορμϊν μία ωορά ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα. Αυτό ζχει 

ςαν αποτζλεςμα το δάςοσ να μθν ζχει επιπτϊςεισ από τθν υλοτομία.  

• Συςιαςτικά αωαιροφνται μεγάλα δζνδρα διάςπαρτα δθμιουργϊντασ μικρά διάκενα 

που υποςτθρίηουν τθν πανίδα και τθν ωυςικι αναγζννθςθ του δάςουσ. Επειδι δεν είναι 

δυνατι θ χριςθ μεγάλων μθχανθμάτων οι επενδφςεισ κρατοφνται χαμθλά και ταυτόχρονα 
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δίνεται εργαςία ςε κόςμο τθσ περιοχισ ςυντθρϊντασ οικιςμοφσ που δεν είχαν άλλθ διζξοδο 

για εργαςία. (Σι τοπικοί Δαςικοί Χυνεταιριςμοί). 

Διαχείριςθ των Δαςϊν ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Δαςικισ Ρομοκεςίασ  

Υροθγείται ειδικι μελζτθ διαχείριςθσ προκειμζνου να διατθρείται θ ιςορροπία του 

περιβάλλοντοσ, να μθν υπάρχουν απϊλειεσ και να γίνεται προγραμματιςμζνα θ ενίςχυςι  

του. 

• Θ εν λόγω μελζτθ ςυντάςςεται κάκε δζκα (10) χρόνια και αωορά ςτθ διαχείριςθ 

τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του Δαςαρχείου και ςφμωωνα με αυτι υλοτομείται 

ανά χρόνο και διαωορετικό τμιμα δάςουσ, ςτο οποίο θ υλοτόμθςθ κα ξαναγίνει 

τουλάχιςτον μετά από δζκα χρόνια και αν κρικεί ότι ενδείκνυται. 

• Υραγματοποιοφνται  εργαςίεσ ενίςχυςθσ και ωροντίδασ τθσ ωυςικισ βλάςτθςθσ 

(κλάδεμα, αραίωμα κ.ά.), δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ βοικεια προσ 

αναγζννθςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Υραγματοποιείται θ λεγόμενθ καλλιεργθτικι αναγεννθτικι υλοτομία. 

Ψα είδθ των δζντρων που υλοτομοφνται, για χριςθ προσ καυςόξυλα, είναι δρυσ και οξιά, ενϊ 

ςταδιακά μειϊνεται το ποςοςτό κοπισ δζντρων που υλοτομοφνται για χριςιμθ ξυλεία. 

Ψα ξφλα για χριςθ προσ καυςόξυλα  μεταωζρονται με τα μουλάρια  ςε κζςεισ προςβάςιμεσ 

για τουσ πολίτεσ που κα τα παραλάβουν  κι αυτό ςυνεχίηεται με τον ίδιο τρόπο από το 1960 

και ζωσ ςιμερα. 

«Σι ντάνεσ» των ξφλων  μετριοφνται  με μετροταινία από τουσ Δαςικοφσ Ωπαλλιλουσ  ςτο 

μικοσ ,πλάτοσ  και φψοσ και υπολογίηονται  τα χωρικά μζτρα (ΧΠ) που υλοτομικθκαν και κα 

διανεμθκοφν ςτουσ κατοίκουσ των ορεινϊν οικιςμϊν με μικρότερο αντίτιμο.  

Θ χριςιμθ  ξυλεία  διαμορωϊνεται ςτο υλοτόμιο (χϊροσ υλοτομίασ ) από τουσ υλοτόμουσ, 

ενϊ  μετατοπίηονται οι κορμοί με τα ηϊα, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ μορωολογίασ και κλίςθσ των 

δαςϊν μασ, αλλά και για τθν καλφτερθ προςταςία τουσ. 

Χτισ υλοτομθμζνεσ και όχι μόνο περιοχζσ απαγορεφεται θ βοςκι μικρϊν και μεγάλων ηϊων με 

τθν ζκδοςθ απαγορευτικϊν διατάξεων βοςκισ για δζκα χρόνια.   

Δαςικοί Χυνεταιριςμοί  

Τλεσ οι δαςικζσ εργαςίεσ που γίνονται ςτα Δθμόςια, Ξοινοτικά, Χυν/τα κ.λ.π δάςθ τθσ 

Υεριωζρειασ του Δαςαρχείου Ελαςςόνασ είτε από πλευράσ εκμετάλλευςθσ (υλοτομία, 

μετατόπιςθ Δαςικϊν προϊόντων )είτε από πλευράσ καλλιζργειασ, γίνονται από δαςεργάτεσ 

που είναι οργανωμζνοι ςε Αγροτικοφσ Δαςικοφσ  Χυνεταιριςμοφσ. Θ Δφναμι τουσ ανζρχεται 

ςε  220 μζλθ περίπου ςυνολικά, ενϊ ςτθν περιοχι μασ δραςτθριοποιοφνται επτά (7) ςτον 

αρικμό και ςτουσ οικιςμοφσ Βερδικοφςια, Οιβάδι, Ξοκκινοπθλό  και Ξαρυά.  

Ξαφςιμοσ φλθ για αςβεςτοποιεία. 

Χτθν περιοχι του χωριοφ Ξοκκινοπθλοφ λειτουργοφςαν 3 – 5 αςβεςτοκάμινα. 
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Σι ανάγκεσ αυτϊν ςε καφςιμο φλθ καλφπτονταν με ςυλλογι από τουσ ενδιαωερόμενουσ 

ξθρϊν και κατακείμενων δζντρων κυρίωσ Υεφκθσ και Ελάτθσ από όλθ τθν επιωάνεια του 

δάςουσ κατόπιν αδείασ τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ και καταβάλλοντασ το κακοριςμζνο μίςκωμα 

βάςει ςχετικϊν διαταγϊν.  

Ψο ilex aquifolium (αρκουδοποφρναρο) ωφεται ςτθν περιοχι μασ ςτο δάςοσ Ξαρυάσ,  

Χυκαμινζασ και Ξοκκινοπθλοφ. Θ  ςυλλογι ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ κλϊνων του και βάςει 

των διαχειριςτικϊν μελετϊν, γίνεται το Δεκζμβριο από τουσ Δαςικοφσ Χυνεταιριςμοφσ  

κατόπιν αδείασ τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ και καταβάλλοντασ το κακοριςμζνο μίςκωμα βάςθ 

ςχετικϊν διαταγϊν. 

Σ Τλυμποσ χαρακτθρίηεται από πλοφςια πανίδα. Εδϊ απαντϊνται ςχεδόν όλα τα κθλαςτικά 

που απαντϊνται ςτα ελλθνικά δάςθ όπωσ:  

Οφκοσ (Canis lupus), Ψςακάλι (Canis aureus), Αλεποφ (Vulpes vulpes), Αγριόγατοσ (Felis 

sylvestris), Ηαρκάδι (Capreolus capreolus), Αγριόγιδο (Rupicarpa rupicarpa), Αγριόχοιροσ (Sus 

scrofa), Ξουνάβι (Martes foina), Οαγόσ (Lepus europeus), Χκίουροσ (Sciurus vulgaris), Αρκοφδα 

(Ursus arctos).  

Απαντϊνται επίςθσ 22 είδθ ερπετϊν (ωίδια, χελϊνασ, ςαφρεσ), 8 είδθ αμωιβίων και μια 

μεγάλθ ποικιλία εντόμων.  

Για τθν προςταςία τθσ πανίδασ των πολφτιμων δαςϊν μασ διατθροφμε και προςζχουμε τα 

μεγάλα, γζρικα και κουωαλερά δζντρα  που μποροφν να αποτελζςουν  ωωλιζσ για τα μικρά 

ηϊα . 

Δυςτυχϊσ :  

• Θ ζλλειψθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ 

• Θ ανευκυνότθτα των πολιτϊν (επιηθτοφμε τθν αςτυνόμευςθ, αλλά και τθ ωφλαξθ του 

περιβάλλοντοσ μόνο από τισ αρχζσ!!!!) 

• Θ οικονομικι κρίςθ  

• Θ αφξθςθ τθσ τιμισ  των υγρϊν καυςίμων αφξθςε τθν λακροχλοτομία που με τθν 

λακροκθρία, τισ παράνομεσ εκχερςϊςεισ κ.ά. οδθγεί  ςε υποβάκμιςι τθσ ωφςθσ και ζμμεςα 

ςε υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ μασ. 

• Ξάκε χρόνο παρατθροφνται κροφςματα παράνομθσ υλοτομίασ,  βζβαια τελευταία το 

πρόβλθμα βρίςκεται ςε ζξαρςθ και ςε μια εποχι με τραγικά οικονομικά προβλιματα 

δθμιουργοφνται επίςθσ μεγαλφτερα περιβαλλοντικά προβλιματα. 

• Θ Δαςικι Ωπθρεςία όλο το χρόνο και όλο το 24ωρο πραγματοποιεί  εντατικοφσ  

ελζγχουσ  και περιπολίεσ ςτα δάςθ προκειμζνου να τα διαωυλάξει, τόςο από παράνομουσ 

υλοτόμουσ όςο και από λακροκιρεσ. Χθμαντικό είναι να αναωερκεί θ άριςτθ ςυνεργαςία 

τελευταία με όλουσ τουσ ωορείσ τθσ περιοχισ για τθν προςταςία των δαςϊν μασ όπωσ με το 

Διμο Ελαςςόνασ, τθν ΥΩ, τθν Αςτυνομία, τθν Σμοςπονδιακι Κθροωυλακι αλλά και τουσ 

ενεργοφσ πολίτεσ και ιδιαίτερα  τα  παιδιά.     
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• Ξάκε παράνομθ δράςθ ακολουκεί  το δρόμο τθσ δικαιοςφνθσ.  

• Βζβαια και θ βοικεια ευαιςκθτοποιθμζνων ανκρϊπων που δεν διςτάηουν να 

καταγγείλουν τζτοια περιςτατικά αποδεικνφεται πολφ ςθμαντικι για τθν προςταςία του 

Δάςουσ μασ. 

• Σ εκελοντιςμόσ βζβαια και πάνω από όλα θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ ειδικά των  

παιδιϊν μασ  αποδεικνφεται πολφ ςθμαντικι για τθν Υροςταςία του Δάςουσ που είναι το 

ςπίτι όλων μασ.  

Θ διαχείριςθ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων με ςθμαντικι δαςικι βιοποικιλότθτα 

ςτθρίηεται ςτο αξίωμα: Θ ωφςθ και ο πολιτιςμόσ αποτελοφν εκνικι κλθρονομιά. 

Πποροφμε να δϊςουμε ςτα παιδιά μασ  τθ δυνατότθτα να ηιςουν όμορωα αγαπϊντασ και 

ωροντίηοντασ  το περιβάλλον του τόπου μασ και τθσ πατρίδασ μασ .                                

Βιβλιογραωία  

1. Διαχειριςτικι Πελζτθ  Δ.Δάςουσ Ξοκκινοπθλοφ του Δαςαρχείου Ελαςςόνασ (1999-2008) 

2. Διαχειριςτικι Πελζτθ  Δ.Δάςουσ Ξαρυάσ του Δαςαρχείου Ελαςςόνασ (2001-2010) 

3. Διαχειριςτικι Πελζτθ  Χυνιδιόκτθτου Δάςουσ Ξαρυάσ  (2006-2015) 

4. Διαχειριςτικι Πελζτθ Δ.Δάςουσ Χυκαμινζασ Δαςαρχείου Ελαςςόνασ (2001-2010) 

5. Διαχειριςτικι Πελζτθ Ποναςτθριακοφ Δάςουσ  Λ. Πονισ Χπαρμοφ  (2003-2007)  

6. Ξων/νοσ Αςτζρθσ, Κεςςαλονίκθ 1984 , Δαςικι Διαχειριςτικι Ψόμοσ Αϋ  

7. Αςτζριοσ Χτ.Ηάχαρθσ, Ακινα 2006, Φφςθ και Δάςθ ςτθν Αρχαία Ελλάδα, (Ψόμοι Β και Γ). 

8. Ωπουργείο Γεωργίασ, Ακινα  2000, Ξριτιρια και Δείκτεσ αειωορικισ διαχείριςθσ των Δαςϊν 

τθσ Ελλάδασ. 

9. ΩΥΕΧΩΔΕ, Ακινα 2003,Ειδικι Υεριβαλλοντικι Πελζτθ Εκνικοφ Δρυμοφ Σλφμπου. 

10. e-roosters.blogspot.com 
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Ζ Αξραηνινγία ηωλ Παξανιύκπηωλ Οηθηζκώλ, Γξ. Αλζή Μπάηδηνπ – 

Δπζηαζίνπ, Πξνϊζηακέλε ΗΔ΄ Δθνξείαο Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ 

Αξραηνηήηωλ 

 

Ζ αξραηνινγία ηωλ παξανιύκπηωλ πεξηνρώλ 

Ψα όρια τθσ αρχαίασ Υερραιβίασ, μιασ κλειςτισ λοωϊδουσ περιοχισ, αποτελοφν οι ορεινοί 

όγκοι του Σλφμπου, του Ψίταρου και των Ξαμβουνίων και του Πεγάλου Ελευκεροχωρίου, ενϊ 

το ωυςικό όριο με τθ Κεςςαλία προσ νότον ιταν ο Υθνειόσ.    

Οη Πεξξαηβνί ζηε Μπζνινγία 

Χτα τζλθ τθσ μυκθναϊκισ εποχισ οι Οαπίκεσ κατείχαν τισ πόλεισ Άργιςςα, Γυρτϊνθ, Τρκθ, 

Θλϊνθ, Σλοοςςόνα που εντοπίηονται ςτθ βόρεια Υελαςγιϊτιδα και τθ νότια Υερραιβία. Από 

τθ μεκομθρικι γραμματεία μακαίνουμε ότι οι Οαπίκεσ είχαν εκτοπίςει από εκεί τουσ Αινιάνεσ 

και υποτάξει μζροσ των Υερραιβϊν. Χτθν αρχαιότθτα οι κάτοικοι τθσ Κεςςαλίασ διθγοφνταν 

καυμαςτζσ ιςτορίεσ για τουσ Οαπίκεσ, που ιταν μια γιγαντογενιά, μιλοφςαν για τισ μάχεσ  

τουσ με τουσ Ξενταφρουσ, για τουσ αλαηονικοφσ βαςιλιάδεσ των Οαπικϊν- όπωσ ο Λξίων, ο 

Υειρίκουσ και ο Ξαινζασ που είχαν οικτρό τζλοσ γιατί προκάλεςαν τθν οργι των κεϊν. Οίγοι 

λαοί περιπλανικθκαν όςο οι Οαπίκεσ. εκίνθςαν από τθν Υερραιβία και τθν Υελαςγιϊτιδα 

και απλϊκθκαν ςε όλθ τθ Κεςςαλία, τθ Βοιωτία, τθν Αττικι, τθν Υελ/ςο, τθ Φόδο και τθν 

Ξνίδο. Σι αρχθγοί τουσ, Ξαινζασ,  Υειρίκουσ, Υολυποίτθσ και Πόψοσ, πιραν μζροσ ςτα πιο 

ςθμαντικά μυκικά γεγονότα: ςτθν αργοναυτικι εκςτρατεία, ςτουσ αγϊνεσ προσ τιμι του 

νεκροφ Υελία, ςτο κυνιγι του Ξαλυδϊνιου κάπρου και ςτον Ψρωικό πόλεμο.   

Χτον ομθρικό κατάλογο των ελλθνικϊν ωφλων που ζλαβαν μζροσ ςτθν τρωικι εκςτρατεία, 

Υερραιβοί και Αινιάνεσ ζχουν κοινό αρχθγό και κατζχουν μια περιοχι που είχε πρωτεφουςα 

τθν πόλθ Ξφωο. Χϋαυτιν περιλαμβανότανμια περιοχι που ονομαηόταν Δωδϊνθ και 

διαςχιηόταν από τον Ψιταριςιο, παραπόταμο του Υθνειοφ (Λλιάσ Β 748-755).  

Ζ Πεξξαηβία ζηα ηζηνξηθά ρξόληα 

Σι Κεςςαλοί ςτα τζλθ του 12ου π.Χ. αι. πζραςαν από τθν Ιπειρο ςτθ δυτικι Κεςςαλία και 

ςιγά-ςιγά ζωσ τον 9ο αι., εξαπλϊκθκαν ςτθ κεςςαλικι πεδιάδα, υποτάςςοντασ ι απωκϊντασ 

τουσ παλαιοφσ κατοίκουσ  προσ τουσ πζριξ τθσ κεςςαλικισ πεδιάδασ ορεινοφσ όγκουσ. Σι λαοί 

που απωκικθκαν ιταν οι Υερραιβοί, οι Πάγνθτεσ, οι Αχαιοί Φκιϊτεσ, οι Παλιείσ, οι Αινιάνεσ 

και οι Σιταίοι, οι οποίοι ονομάηονταν περίοικοι.  

Ξατά τον Χτράβωνα, ςε απόςπαςμα όπου αναωζρεται ςε ποταμοφσ ωσ ωυςικά όρια μεταξφ 

Πακεδονίασ, Κεςςαλίασ και Θπείρου,  (7, απόςπ.12) θ Υερραιβία ανικε ςτθ Πακεδονία:’’ότι 

Υθνειόσ ορίηει τθν κάτω και προσ τθ καλάττθ Πακεδονίαν από Κετταλίασ και Παγνθςίασ, 

Αλιάκμων δε τθν άνω Πακεδονίαν ορίηει και ζτι τουσ Θπειρϊτασ και τουσ Υαίονασ και αυτόσ 

και ο Ερίγων και ο Αξιόσ και ζτεροι’’.  

Θ περιοχι τθσ Άνω Πακεδονίασ υπιρξε ςτακμόσ τθσ πορείασ του ‘’πολυπλάνθτου’’ ζκνουσ 

των βορειοδυτικϊν ελλθνικϊν ωφλων ςτα οποία ανικαν οι Πακεδόνεσ και οι 

Δωριείσ(Θρόδοτοσ 1.56, 8.137-139, Κουκυδίδθσ 2.99).      
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Χτθν Εποχι του Χιδιρου, γνωςτι και ωσ ΥΓ-Γ εποχι,  χρονολογοφνται πολλά ταωικά ευριματα 

από τθν Άηωρο και τθν περιοχι γφρω από αυτιν που μαρτυροφν τθ ςτενι ςχζςθ τθσ με τουσ 

πλθκυςμοφσ τθσ Πακεδονίασ. Σι πλθκυςμοί από τθ Πακεδονία ζωκαςαν ςτθν Ξεντρικι και 

Ανατολικι Κεςςαλία, όπωσ μαρτυροφν τα αρχαιολογικά ευριματα. 

Από τθν Υερραιβία διζρχονται όλοι οι δρόμοι που ςυνδζουν τθ Πακεδονία με τθ νότια 

Ελλάδα. Θ κοιλάδα του Ψιταριςιου αποτελοφςε το δρόμο τθσ διαβάςεωσ από τθν Υζτρα προσ 

τθν Ξάτω Πακεδονία και εχρθςιμοποιείτο κατά προτίμθςθ ςε πολζμουσ για να παρακαμωκεί 

θ κοιλάδα των Ψεμπϊν. Σ δεφτεροσ, μεταξφ του Ψιταριςιου και των Ξαμβουνίων, είναι τα 

γνωςτά ςτενά τθσ Βολουςτάνασ ι Χαρανταπόρου. Πια τρίτθ διάβαςθ είναι αυτι που οδθγεί 

από τθν Οεπτοκαρυά-Ηθλιάνα-Αςκουρίδα προσ Γόννουσ και τζλοσ ςτα ανατολικά όρια τθσ 

Υερραβίασ, θ κοιλάδα των Ψεμπϊν. Για το λόγο αυτό θ περιοχι  άλλαξε πολλζσ ωορζσ 

κυρίαρχο και κατεχόταν εναλλάξ από τουσ Υερραιβοφσ, τουσ Πακεδόνεσ ι από τουσ 

Κεςςαλοφσ.      

Θ Υερραιβία μνθμονεφεται από τον Θρόδοτο(7.173.4), όταν περιγράωει τθν ειςβολι των 

ςτρατευμάτων του ζρξθ ςτθ Κεςςαλία:’’εςβολιν εσ Κεςςαλοφσ κατά τθν άνω Πακεδονίθν 

δια Υερραιβϊν κατά Γόννων πόλιν, τθ περ δι και εςζβαλε θ ςτρατιι θ ζρξεω’’. Θ διζλευςθ 

των περςικϊν ςτρατευμάτων από τθν Υερραιβία τεκμθριϊνεται από τουσ δυο χρυςοφσ 

δαρεικοφσ που βρζκθκαν ςτισ αναςκαωζσ τθσ Αηϊρου. 

Σν Κνηλό ηωλ Σξηπνιηηώλ 

Σι επιχειριςεισ των βαςιλζων τθσ Πακεδονίασ κατά τθσ Υερραιβίασ άρχιςαν από το τζλοσ του 

5ου αι.π.Χ. (410-400) επί Αρχελάου. Σι Πακεδόνεσ, ςτα μζςα του 4ου αι. επί Φιλίππου Β’, 

προςπάκθςαν να αποκτιςουν επιρροι ςτθν περιοχι και  προςάρτθςαν το βορειότερο τμιμα 

τθσ Υερραιβίασ, τθν Ψρίπολθ (Υφκιο, Άηωρο, Δολίχθ) ςτθν Ελιμιϊτιδα τθσ Άνω Πακεδονίασ. Σι 

διαμάχεσ με τουσ γείτονεσ για εδαωικζσ κτιςεισ δεν ιταν άγνωςτεσ όπωσ μασ πλθροωορεί 

λατινικι επιγραωι που βρζκθκε ςτθ Δολίχθ, ςφμωωνα με τθν οποία ο αυτοκράτωρ Ψραϊανόσ 

(101 μ.Χ.) κακορίηει τα όρια μεταξφ Ελιμιωτϊν και Δολιχινϊν επαναωζροντασ ςε ιςχφ 

παλαιότερθ διάταξθ του βαςιλιά Αμφντα Γϋ(393-369 π.Χ.) που αωοροφςε το ίδιο ηιτθμα. 

Χτον 3ο αι. χρονολογοφνται επιςτολζσ, των Πακεδόνων βαςιλζων, μια του Δθμθτρίου Β’ (239-

229π.Χ.)  και  δυο του  Αντιγόνου Δϊςωνοσ (229-222/1π.Χ.). Θ μια-που χρονολογείται ακριβϊσ 

λόγω του ιςτορικοφ γεγονότοσ που περιγράωεται, 222π.Χ.- απευκφνεται προσ τον βαςιλικό 

επιςτάτθ και αωορά τθν αποκατάςταςθ Ψριπολιτϊν εταίρων, οι οποίοι ζλαβαν μζροσ ςτθ 

μάχθ τθσ Χελλαςίασ το 222π.Χ., ςυνζβαλαν ςτθ νίκθ των Πακεδόνων και των ςυμμάχων επί 

των Χπαρτιατϊν και απζτρεψαν τθν θγεμονία τθσ Χπάρτθσ από τθν Υελ/ςο.   

Θ Άηωροσ, θ Δολίχθ και το Υφκιο, ζμειναν υπό τθν Πακεδονικι κυριαρχία από τα μζςα του 

4ου αι. το τζλοσ του Β’ Πακεδονικοφ πολζμου  το 196 π.Χ. Ψότε, μετά τθν ιττα του Πακεδόνα 

βαςιλιά Φιλίππου Ε’, ςυγκροτείται και πάλι το Ξοινό των Υερραιβϊν, ζνα είδοσ ςυμπολιτείασ, 

και οι Φωμαίοι ιταν πλζον οι ρυκμιςτζσ των πολιτικϊν πραγμάτων ςτθν περιοχι. Θ περίοδοσ 

τθσ αυτονομίασ ιταν πολφ ςφντομθ, ωσ το 146 π.Χ. οπότε οι Φωμαίοι κατζλαβαν τθ χϊρα. Σι 

Υερραιβοί ςυμμετείχαν ςτθ Δελωικι Αμωικτιονία  μζχρι το 30 π.Χ. Ψότε ο Αφγουςτοσ τουσ 

αωαιρεί τθν ψιωο και τουσ ςυνενϊνει με τουσ Κεςςαλοφσ. Από τότε δεν αναωζρονται πλζον 

από τισ ιςτορικζσ πθγζσ. 
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Πύζην 

Γφρω από το λόωο ‘’Άγιοι Απόςτολοι’’ ςτισ δυτικζσ υπϊρειεσ του Σλφμπου, εκτείνεται το 

Υφκιο, κρθςκευτικό κζντρο τθσ Ψριπολίτιδοσ. Εδϊ ζχουν αποκαλυωκεί τρεισ ναοί  που 

ςχετίηονται με τρεισ από τισ κφριεσ κεότθτεσ που προαναωζρκθκαν: Απόλλων Υφκιοσ, 

Υοςειδϊν Υατρϊοσ και Άρτεμισ. Σι ναοί χρονολογοφνται ςτθ ρωμαϊκι εποχι ςτα χρόνια του 

αυτοκράτορα Σκταβιανοφ Αυγοφςτου, αλλά κάτω από τθν τελευταία οικοδομικι ωάςθ 

υπιρχε πρωιμότερθ.  

Σ ρωμαϊκόσ ναόσ του Απόλλωνα Υυκίου διαςτάςεων 33Χ13μ. είναι χτιςμζνοσ πάνω ςε πόδιο 

–περιμετρικό πλακόςτρωτο-φψουσ 0,50μ. Ζχει πρόναο και ςθκό. Σι τοίχοι του είναι 

καταςκευαςμζνοι με ςχιςτόπλακα και επιχριςμζνοι με κονιάματα. Χτο ελάχιςτο τμιμα του 

μαρμαροςτρωμζνου δαπζδου του ςθκοφ που ςϊκθκε, βρζκθκαν ςε κραφςματα δυο ακζωαλα 

λατρευτικά αγάλματα του κεοφ. Ψο ζνα από αυτά ωζρει ςτο βάκρο του τθν επιγραωι του 

καλλιτζχνθ ‘’Φιλιμων εποίθςε’’.  

Ξάτω από το επίπεδο του ρωμαϊκοφ ςθκοφ βρζκθκαν επιγραωζσ και γλυπτά που προζρχονταν 

πικανότατα από το αρχαιότερο ιερό. Από τισ ανακθματικζσ επιγραωζσ πλθροωοροφμαςτε ότι 

λατρεφονταν και άλλεσ κεότθτεσ όπωσ ο Αςκλθπιόσ, θ Άρτεμισ Φωςωόροσ και Αγαγυλαία, ο 

Δίασ Ξεραφνιοσ και Σλφμπιοσ, θ Αωροδίτθ και ο Απόλλων Δϊρειοσ. 

 Θ εξάπλωςθ τθσ λατρείασ του Υφκιου Απόλλωνα οωείλεται ςε πολιτικοφσ λόγουσ. Πια 

πανελλινια κεότθτα, ο Υφκιοσ Απόλλων ςτα τζλθ του 5ου-αρχζσ 4ου αι.π.Χ. υπιρξε 

αντικείμενο πολιτικισ εκμετάλλευςθσ από τον Λάςονα, τφραννο των Φερϊν, ο οποίοσ αωοφ 

ζγινε ταγόσ των Κεςςαλϊν, χρθςιμοποίθςε αυτι τθ κεότθτα για να χτίςει τθ κεςςαλικι 

ςυνείδθςθ και ταυτότθτα και μζςω αυτισ να οικοδομιςει μια ςτακερι τοπικι κοινότθτα που 

κα ςτιριηε τθν εξουςία του. Θ επιλογι του Απόλλωνα ζγινε διότι ιταν οικείοσ και αγαπθτόσ 

κεόσ, κακϊσ οι τιμζσ που του αποδίδονταν ςτουσ Δελωοφσ ιταν κοινζσ και ςτθ Κεςςαλία από 

τον 5ο αι.(επιγραωι από Κθτϊνιο που αναωζρεται ςτον Απόλλωνα Δελωαίο και από τθ 

Οάριςα που αναωζρεται ςτον Απόλλωνα Υφκιο) . Επί πλζον θ ςτενι ςχζςθ Δελωϊν και 

Κεςςαλίασ αποδεικνφεται από τθν περιοδικι τζλεςθ ανά εννζα ζτθ των εορτϊν των 

Χεπτθρίων ςτο ιερό του κεοφ ςτα Ψζμπθ . Σι τελετζσ περιελάμβαναν αναπαράςταςθ του 

εξαγνιςμοφ του Απόλλωνα, ςυγκομιδι τθσ δάωνθσ και τθν επιςτροωι ςτουσ Δελωοφσ 

‘’δαωνοωορία’’.  Αυτζσ οι τελετζσ είχαν τθν προζλευςι τουσ όχι ςτουσ Δελωοφσ αλλά ςτουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ δθλ. ςτουσ Κεςςαλοφσ και ςτουσ Υερραιβοφσ, οι οποίοι ωσ το τζλοσ 

τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ διατιρθςαν τισ γιορτζσ και τθ λατρεία. Επιγραωζσ αποκαλφπτουν τθν 

φπαρξθ ενϊςεων με δαωνοωόρουσ (δαυχνάωοροι) ςτισ Φερζσ, ςτθ Γυρτϊνθ και ςτο Δϊτιο. Σι 

ενϊςεισ αυτζσ διαςωαλίηουν τον κακιερωμζνο και μόνιμο χαρακτιρα τθσ δελωικισ πομπισ.   

Θ λατρεία του Υφκιου Απόλλωνα μαρτυρείται ςτθν περιοχι τθσ Υερραιβίασ ( Ελαςςόνα, 

Γόννοι, Υφκιο, αλλά και ςτθ Οάριςα , ςτθν Ξραννϊνα και άλλεσ κζςεισ όπωσ μαρτυροφν 

επιγραωικά ευριματα. Θ απεικόνιςθ τθσ Απολλϊνιασ τριάδασ απαντά ςε δυο ανάγλυωα τθσ 

Υερραιβίασ (α)ανακθματικό ανάγλυωο από τον Γοννοκόνδυλο που είχε μετονομαςτεί από 

τουσ Πακεδόνεσ ςε Σλυμπιάδα, με τθν επιγραωι Απόλλωνι Υυκίωι Αντιγόνα ενάρχου 

ανζκθκεν και β) ανακθματικι ςτιλθ. Ψο δεφτερο είναι μια πολφ ςθμαντικι επιγραωι  για τθν 

ιςτορία τθσ Υερραιβίασ, θ οποία χρονολογείται ςτο α’ μιςό του 4ου αι. π.Χ. Υρόκειται για ζνα 

κατάλογο των Υερραιβικϊν πόλεων και αποτελεί τθν παλαιότερθ επιγραωικι μαρτυρία γι’ 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

113 

 

αυτζσ. Ξάτω από τθν παράςταςθ τθσ Απολλϊνιασ τριάδασ (Απόλλων Υφκιοσ, Άρτεμισ, Οθτϊ),  

ςτθν επιγραωι  που δεν ςϊηεται ολόκλθρθ περιλαμβάνονται ονόματα πόλεων ςε γενικι και 

ονόματα πολιτϊν-αντιπροςϊπων ςτθ δελωικι αμωικτυονία, των   αναωερομζνων πόλεων ςε 

ονομαςτικι. Σι πόλεισ δεν εκλζγουν τον ίδιο αρικμό αντιπροςϊπων: Σλοοςςϊν(3-4), 

Φάλαννα(6;), Πυλαί(3), Χυρετίαι(2), Ερεικίνιο(1-2), Πάλλοια(2), Πονδαία(2) και Γόννοι(5). 

Δεν περιζχονται οι πόλεισ  Υφκιο, Δολίχθ, Άηωροσ, επειδι κατά τον 4ο αι., εποχι που 

χρονολογείται θ επιγραωι, ανικαν ςτθ Πακεδονία.  Για τισ πόλεισ τθσ Υερραιβίασ που 

βρίςκονται ςτθν κοιλάδα του Ευρωποφ: Πονδαία,  Πάλλοια, Χυρετίεσ, Ερεικφνιον και Πυλζσ 

δεν υπάρχουν αςωαλείσ ενδείξεισ για τθν ταφτιςθ όλων με ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ.    

Σ Απόλλων τιμάται επίςθσ ςτθν Υερραιβία με τα επίκετα  Οφκειοσ και Δϊρειοσ.  Ψο επίκετο 

Οφκειοσ παλιότερα είχε ςυςχετιςτεί με τθ ρίηα τθσ λζξθσ lux και ο ‘’λφκιοσ ‘’ Απόλλων 

κεωρικθκε κεόσ του ωωτόσ ι του θλίου. Χτα νεϊτερα χρόνια μερικοί το ςυςχετίηουν με τθ 

Ουκία και κεωροφν τον Απόλλωνα κεότθτα μικραςιατικισ καταγωγισ, οι περιςςότεροι όμωσ 

το ςχετίηουν με το λφκο κεωρϊντασ τον Απόλλωνα κεό ποιμενικό και προςτάτθ των κοπαδιϊν 

από τουσ λφκουσ, ‘’λυκόεργο’’ ι ‘’λυκοκτόνο’’. Θ επωνυμία Δϊρειοσ ςυνδζεεται με τουσ 

Δωριείσ.  

Χτθν Αρτζμιδα, αδελωι του Απόλλωνα, κατ’ εξοχιν παρκενικι κεά, είναι αωιερωμζνοσ ο 

δεφτεροσ ναόσ του Υυκίου.  Ραοί  τθσ υπιρχαν ςε πόλεισ και χωριά τθσ Κεςςαλίασ και τθσ 

Υερραιβίασ, ςε άλςθ αωιερωμζνα ς’ αυτι ι τεμζνθ με βωμοφσ τθσ (Γόννοι, Ψζμπθ, Άηωροσ). 

Οατρεφτθκε ωσ κυνθγζτισ-απεικονίηεται με τόξο και ωαρζτρα- και προςτάτιδα τθσ άγριασ 

πανίδασ αλλά και ωσ κεά του τοκετοφ  ι  ωσ κουροτρόωοσ.  

Σ τρίτοσ ναόσ του Υυκίου, είναι αωιερωμζνοσ ςτον Υοςειδϊνα Υατρϊο. Ζχει τισ ίδιεσ 

διαςτάςεισ με αυτόν του Απόλλωνα. Σι  Κεςςαλοί τιμοφςαν τον Υοςειδϊνα ωσ χκόνιο 

γαιιοχο και γαιοςείςτθ, όχι ωσ καλάςςιο κεό. Σ Θρόδοτοσ ( Ηϋ129) αναωζρει ωσ ηωντανι τθν 

παράδοςθ πωσ ο κεόσ αυτόσ άνοιξε τον αυλϊνα των Ψεμπϊν ανάμεςα ςτα βουνά Τλυμπο και 

Τςςα για να βρει διζξοδο ςτθ κάλαςςα ο Υθνειόσ και να ωανεί θ κατακλυςμζνθ με νερά 

κεςςαλικι πεδιάδα. Σ Τμθροσ ςυνοδεφει το όνομά του με επίκετα που τον δζνουν με τθ γθ:   

ενοςίχκων, εννοςίγαιοσ (αυτόσ που ςείει τθ γθ).  

Θ μεγάλθ τοπικι γιορτι τα Υελϊρια, λζγεται ότι είχε κακιερωκεί από τον βαςιλιά Υελαςγό, τθ 

μζρα που πλθροωορικθκε πωσ ο ςειςμόσ ζςπαςε τα Ψζμπθ και ζωυγε το νερό τθσ λίμνθσ.  

Ξατά τθ γιορτι οι Κεςςαλοί εςτιοφςαν ντόπιουσ και ξζνουσ και τθν θμζρα αυτι υπθρζτεσ 

ιταν οι εν αξιϊματι (Ακιναιοσ, 14, 639 b-f). Χτα ιςτορικά χρόνια  ιταν πολφ διαδεδομζνθ ςτθ 

κεςςαλικι ενδοχϊρα θ λατρεία του χκόνιου Υοςειδϊνα που είχε το προςωνφμιο Υετραίοσ, 

γιατί κατά τον ςχετικό αιτιολογικό μφκο ο Υοςειδϊνασ είχε ςκίςει με τθν τρίαινα το βράχο και 

ζκανε να αναπθδιςει το πρϊτο άλογο ςτον κόςμο ο Χκφωιοσ. Χτα Ψζμπθ τελοφνταν προσ 

τιμιν του ιππικοί αγϊνεσ, τα Υετραία. 

Χε όλα τα ποςειδϊνια τθσ ενδοχϊρασ (Κεςςαλίασ, Χτερεάσ Ελλάδασ, Υελοπονννιςου) 

αναγνωρίηονται οι ιδιότθτεσ του κεοφ ωσ κυρίαρχου του κάτω κόςμου και γαιοςείςτθ είτε τθν 

άμεςθ εξζλιξι του ωσ κεό των πθγϊν που αναδφονται από τα ζγκατα τθσ γθσ και βοθκοφν τθ 

βλάςτθςθ.  
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Χτον Υθνειό ζχουν εντοπιςκεί παρόχκια ιερά που ςχετίηονται με τθ λατρεία του ίδιου και των 

Ρυμωϊν,  ςτον Άτραγα και ςτον Ψιταριςιο κοντά ςτο Δαμάςι.       

Γνιίρε 

Υρόταςθ για τθν ταφτιςθ τθσ  Δολίχθσ με κζςθ που αναςκάωτθκε ΡΑ του Χαρανταπόρου  ςε 

ςτρατθγικισ  ςθμαςίασ κζςθ κοντά ςτο πζραςμα   Βολουςτάνα  ζγινε από τον επίτιμο Ζωορο 

Αρχ/των κ. Α.Ψ., βάςει ενόσ δίγλωςςου (ελλθνικά-λατινικά) οριοδείκτθ που βρζκθκε το 1997. 

Χ’ αυτό το ςθμείο εντοπίςτθκε ακρόπολθ οχυρωμζνθ με ιςχυρότατο τείχοσ πλ.3μ. ενιςχυμζνο 

από θμικυκλικοφσ εξωτερικά πφργουσ (διαςτιματα 29μ.). Πζςα ςτθν πόλθ αναςκάωθκε 

τμιμα ςτοάσ ελλθνιςτικϊν χρόνων ςε μικοσ 85μ. Υεριμετρικά τθσ ςτοάσ άρχιςαν να 

αποκαλφπτονται  κτίρια ςε δυο οικοδομικζσ ωάςεισ, του 3ου αι.π.Χ. και των αυτοκρατορικϊν 

ρωμαϊκϊν χρόνων.     

Ωςτόςο ςτισ αναςκαωζσ που διενεργεί θ 7θ ΕΒΑ ςτο Ξαςτρί Οιβαδίου με πολφ ςθμαντικά 

αποτελζςματα, από το πλικοσ επιγραωϊν τθσ ελλθνιςτικισ και ρωμαϊκισ εποχισ, ξεχωρίηει 

μια τιμθτικι επιγραωι που μασ πλθροωορεί ότι θ πόλισ των Δολιχαίων τιμά τθν γυναίκα του 

Φοξίνου και τθ κεωρεί ευεργζτιδά τθσ.  

Θ παρουςία ςυνεπϊσ δυο επιγραωϊν ςε διαωορετικά ςθμεία, που αναγράωουν τθν ονομαςία 

τθσ Δολίχθσ, ίςωσ πρζπει να μασ κάνει επιωυλακτικοφσ για τθν αποδοχι τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ 

άποψθσ αν δεν προθγθκεί μελζτθ όλων των δεδομζνων.  

Χτο Ξαςτρί Οιβαδίου από επιγραωζσ βεβαιϊνεται θ λατρεία του Θρακλι Ξυναγίδα, του 

οποίου το ιερό κα πρζπει να βρίςκεται μζςα ςτθν ακρόπολθ ι ςτθν πόλθ . 

Άδωξνο 

Χτθν περιοχι τθσ Αηϊρου μετά από πρόςωατεσ επιωανειακζσ ζρευνεσ τθσ ΛΕ’ ΕΥΞΑ και του 

Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ ζχει διαπιςτωκεί κατοίκθςθ από τθν νεολικικι εποχι και τθν 

Υρϊιμθ εποχι του Χαλκοφ. 

 Θ Αηωροσ είναι χτιςμζνθ πάνω ςε λόωο δίπλα ςτο ποτάμι και εποπτεφει όλθ τθν περιοχι. Ψα 

τείχθ είναι οργανωμζνα ςε τρεισ ηϊνεσ που αντιςτοιχοφν πικανότατα με διαωορετικζσ 

χρονικά περιόδουσ και ανάγκεσ. Ψο φψοσ τουσ ςε οριςμζνα ςθμεία ωκάνει τα 4μ. και 

ενιςχφονται από ορκογϊνιουσ πφργουσ.   

Χτισ αναςκαωζσ του 1995-6 αποκαλφωκθκε ζνα πολφ μικρό τμιμα τθσ πόλθσ, με τθν  

επιςιμανςθ ενόσ  αναλθμματικοφ τοίχου του 5ου αι.π.Χ. μικουσ 47μ., χτιςμζνου με 

πολυγωνικό ςφςτθμα.      

Χε ψθλότερο επίπεδο και παράλλθλα προσ αυτόν, ζνασ τοίχοσ τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ, ορίηει 

ζνα οικοδόμθμα με επιχρίςματα ςτουσ τοίχουσ. Χτο κτιριο αυτό, του 3ου αι.π.Χ., βρζκθκε 

ςτθμζνθ ςτθ κζςθ τθσ μια επιγραωι –επιςτολι του βαςιλιά τθσ Πακεδονίασ Αντίγονου του 

Δϊςωνοσ,  προσ τον βαςιλικό επιςτάτθ τθσ περιοχισ και αωοροφςε τθν διαχείριςθ τθσ 

περιουςίασ κάποιου Ρικάρχου, γιοφ του Αλκίππου, ο οποίοσ εγκατζλειψε άκλθροσ τον μάταιο 

τοφτο κόςμο. Σι βαςιλικοί επιςτάτεσ ςτα χρόνια τθσ μακεδονικισ κυριαρχίασ, ςφμωωνα με τισ 
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πλθροωορίεσ του Διοδϊρου, ζμεναν ςτον τόπο των κατακτθμζνων χωρϊν, είχαν δικοφσ τουσ 

γραμματείσ, δικι τουσ αςτυνομία και εκπροςωποφςαν τθ βαςιλικι εξουςία. 

Ανατολικότερα, αναςκάωθκε ζνα κτίριο το οποίο ο αναςκαωζασ ονομάηει ναό ρωμαϊκό, 

διαςτάςεων 8Χ13μ. Υαράλλθλα ς’ αυτό το κτίριο, αναςκάωθκε χριςτιανικόσ ναόσ και αρκετοί 

τάωοι τθσ ίδιασ εποχισ. Χτον περιβάλλοντα χϊρο των κτιςμάτων που προαναωζραμε 

επιςθμάνκθκαν  τμιματα αρχιτεκτονικϊν μελϊν που ανικουν πικανόν ςε ναό και  τμιματα 

γλυπτϊν: γείςα, βάςεισ κιόνων, αετϊματα με επιγραωζσ που αναωζρουν τον Απόλλωνα 

Οφκειο, οι δυο χρυςοί δαρεικοί, επιτφμβιεσ ςτιλεσ, κ.α. Ψα ευριματα αυτά που ςχετίηονται με 

ιερό, μασ κάνουν να ςκεωκοφμε μιπωσ θ  βαςιλικι επιςτολι ςτικθκε ςε ζνα μεγάλο και 

πολυςφχναςτο ιερό ι δθμόςιο χϊρο, Αγορά, όπωσ άλλωςτε ςυνθκίηονταν ςε όλεσ τισ αρχαίεσ 

πόλεισ. 

Θ λατρεία του Διόσ Ωψίςτου τεκμθριϊκθκε από τθν ανακθματικι ςτιλθ που απεικονίηει τον 

αετό με ανοιχτά ωτερά και τθν επιγραωι :Ερμοκλισ Ωψίςτω Ευξάμενοσ δϊρον.  

Σ Δίασ Ϊψιςτοσ αποτελεί μια διαωορετικι υπόςταςθ από τον Δία Σλφμπιο. Είναι ο κεόσ του 

Συρανοφ, των κορυωϊν του Σλφμπου, αποτελεί τον μοναδικό, τον ανϊτερο κεό. Σ αετόσ 

είναι το ςφμβολο του κεοφ ωσ βαςιλιάσ των πετεινϊν του Συρανοφ, και χρθςιμοποιείται ςε 

όλεσ τισ απεικονίςεισ του κεοφ. Χτο Λερό του κεοφ ςτο Δίον βρζκθκαν 14 ανακιματα με 

απεικόνιςθ του αετοφ. Θ λατρεία του Διόσ Ωψίςτου ωαίνεται ότι καλλιεργικθκε πιο ζντονα 

ςτισ αρχζσ του 2ου αι.π.Χ. από τουσ μακεδόνεσ βαςιλείσ Φίλιππο Εϋκαι Υερςζα. 

Ζξω από τθν πόλθ εκτείνονταν τα νεκροταωεία απϋ όπου περιςυνελλζγθςαν πάνω από εκατό 

επιτφμβιεσ ςτιλεσ και εντοπίςτθκε ζνασ τφμβοσ με καλαμωτό τάωο μακεδονικοφ τφπου που 

ιταν ςυλθμζνοσ. 

Θ πόλθ κατοικικθκε και ςτα βυηαντινά χρόνια. Χτθ κζςθ ‘’Υαλιοκκλιςι’’ κατά τα ζτθ 1996-

1998, θ 7θ Ε.Β.Α. πραγματοποίθςε αναςκαωζσ  όπου αποκαλφωκθκε μια Χτοά ςε δυο 

οικοδομικζσ ωάςεισ προωανϊσ ελλθνιςτικισ ι ρωμαϊκισ εποχισ. Ψο δάπεδο ζωερε λίκινεσ 

πλάκεσ οι οποίεσ καταςτράωθκαν από παλαιοχριςτιανικζσ ταωζσ. Από αυτιν προζρχεται ζνα 

άτεχνο άγαλμα Αρτζμιδοσ. 

Οινζζώλ 

Θ  ταφτιςθ τθσ Σλοςςόνοσ με τθν Ελαςςόνα βαςίηεται ςτθ ςυνεχι χριςθ του αρχαίου 

ονόματοσ από τον Τμθρο μζχρι τθ ςθμερινι εποχι. Θ ςυνοικία ‘’Βαροφςι’’ κατελάμβανε τθν 

κάτω πόλθ τθσ αρχαίασ Σλοςςόνοσ ςφμωωνα με τθ μαρτυρία του Α. Αρβανιτόπουλου  για τθν 

κατάςταςθ των αρχαιοτιτων που αντίκριςε ςτισ αρχζσ του 20ου αι. ςτθν Ελαςςόνα. Διζκρινε 

ελάχιςτα υπολείμματα του αρχαίου τείχουσ και τμιμα του αρχαίου νεκροταωείου κατά μικοσ 

του ποταμοφ. Οίκοι του τείχουσ τθσ ακρόπολθσ  χρθςιμοποιικθκαν για το κτίςιμο τθσ 

Υαναγίασ τθσ Σλυμπιϊτιςασ. Πζςα ςτθν αρχαία ακρόπολθ εντοπίςτθκαν λείψανα κτιρίου και 

κεραμικισ ελλθνιςτικισ εποχισ κακϊσ και νεολικικι κεραμικι και εργαλεία. Εδϊ πρζπει να 

βριςκόταν θ Σμθρικι πόλθ (Λλιάσ Β 738 κ.εξ.).    

Ψο επίκετο λευκι προζρχεται από τθ λάμψθ και τθ ωωτεινότθτα των αςβεςτοφχων βράχων 

και των βουνϊν γφρω από τθν πόλθ και ςυμπίπτει με τον χαρακτθριςμό ‘’αςπρόθ’’(άςπρθ γθ) 
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όπωσ  ονομάηεται ο τόποσ από τθν κορυωι τθσ Πελοφνασ προσ τθν Σλοςςςόνα, κακϊσ και με 

τθν εξιγθςθ του Χτράβωνα ΛΧ 5.19 ‘’και Σλοόςςων δε λευκι προςαγορευκείςα από του 

λευκάργιλοσ είναι’’.     

Από περιςυλλογι και από αναςκαωζσ τάωων προζρχονται λίγα ευριματα μυκθναϊκισ εποχισ, 

ενϊ ςτισ δυτικζσ παρυωζσ τθσ πόλθσ  αναςκάωθκε  ζνασ  κολωτόσ τάωοσ τθσ Γεωμετρικισ 

εποχισ. Υεριείχε πιλινα αγγεία, χάλκινα και χρυςά κοςμιματα και ψιωουσ όρμου. 

Τπωσ αποδεικνφεται από δυο νομίςματα που βρίςκονται ςε ιδιωτικι ςυλλογι του 

εξωτερικοφ, θ Σλοςςϊν είχε δικό τθσ νομιςματοκοπείο ιδθ από τον 5ο αι. π.Χ. Θ παράςταςθ 

του εμπροςκότυπου απαντά ςτθ κεςςαλικι και μακεδονικι εικονογραωία των νομιςματικϊν 

τφπων του 5ου και 4ου αι.π.Χ. και ςε πολλζσ κεςςαλικζσ πόλεισ όπωσ θ Ξραννϊν, θ Οάριςα, θ 

Υζλιννα, θ Φάρςαλοσ, οι Φερζσ και θ Ψρίκκθ. Εικονίηεται ιππζασ με πζταςο, κοντό χιτϊνα και 

χλαμφδα που ανεμίηει. Θ ‘’υπερτοπικι‘’ χριςθ τθσ παράςταςθσ ταυτίηει τον ιππζα με τον 

Κεςςαλό ιρωα. Χτον οπιςκότυπο εικονίηεται ο Δίασ Ξεραφνιοσ.   

Σ αγαλματικόσ τφποσ του Διόσ Ξεραφνιου απαντά και ςε ανάγλυωο που βρζκθκε ςτο χωριό 

Ψοπόλιανθ κοντά ςτο Υφκιο. 

Επιγραωζσ, ανακιματα ιερζων ςτθ κεότθτα που υπθρετοφςαν, μαρτυροφν για τθ λατρεία του 

Απόλλωνοσ Ουκείου, του Θρακλι και του Αςκλθπιοφ.  

Δυο γραωζσ για τθν ονομαςία τθσ πόλθσ παραδίδονται από τισ αρχαίεσ πθγζσ: θ ομθρικι 

Σλοόςςων και Σλοςςϊν, θ οποία χρθςιμοποιείται ςε μνθμεία των ιςτορικϊν χρόνων:  ςε 

απελευκερωτικζσ επιγραωζσ του 1ου και των αρχϊν του 2ου αι. μ.Χ.(εποχι Αυγοφςτου και 

Ψιβερίου) που βρζκθκαν ςτθν Υαναγία Σλυμπιϊτιςςα και ςτα νομίςματα: ΣΟΣΧΧΣ-Ρ*ΛΩΡ+.   

Σ Αρβανιτόπουλοσ ιταν ο πρϊτοσ που μζςα ςτισ δυςκολίεσ των χρόνων τθσ απελευκζρωςθσ 

τθσ Ελαςςόνασ, αςχολικθκε με τισ αρχαιότθτεσ τθσ περιοχισ, ανζςκαψε, κατζγραψε και 

ίδρυςε το πρϊτο μουςείο ςτθν Ελαςςόνα,  ςτο κτίριο του τοφρκικου τελωνείου, όπου ζναν 

αιϊνα μετά προςπακοφμε να ξαναςτιςουμε ζνα μουςείο. 

Οη πόιεηο ζηε λόηηα ρώξα ηεο Πεξξαηβίαο  

Ξονδαία  

Ψαυτίηεται με τθ κζςθ Φοδιά Ψυρνάβου και ςφμωωνα με επιγραωι (I.G.IX 2, 521) είναι 

Υερραιβικι πόλθ. Από το νεκροταωείο τθσ Ξονδαίασ προζρχονται κτερίςματα και επιτφμβιεσ 

ςτιλεσ, μερικζσ από τισ οποίεσ αποτελοφν ιδιαίτερα ςθμαντικά δείγματα των κεςςαλικϊν 

εργαςτθρίων πλαςτικισ τθσ κλαςικισ εποχισ( θ ςτιλθ τθσ κθλάηουςασ μθτζρασ που 

χρονολογείται ςτο τζλοσ του 5ου αι.π.Χ. κακϊσ και θ ςτιλθ του νζου που κρατάει λαγό). 

Θλϊνθ 

 Σ Τμθροσ τθν αναωζρει μαηί με τθν Σλοςςόνα ανάμεςα ςτισ πόλεισ του Υολυποίτθ. Ξατά τον 

Χτράβωνα θ πόλθ αυτι ονομάηεται Οειμϊνθ ςτα ιςτορικά χρόνια (Χτράβων IX, 440: θ δϋΘλϊνθ 

μετζβαλε τοφνομα Οειμϊνθ μετονομαςκείςα. Ξατζςκαπτε δε νυν.). Για τθν πόλθ αυτι δεν 

υπάρχει άλλθ ιςτορικι μαρτυρία, οφτε νομίςματα, οφτε επιγραωζσ.   
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Θ κζςθ τθσ πόλθσ κάτω από τον Τλυμπο, τα πλοφςια λιβάδια που ποτίηονται από τθν πθγι 

Πάτι και ο ζλεγχοσ των ςτενϊν τθσ Πελοφνασ, θ αρχαιολογικι κζςθ με κατοίκθςθ κατά τθ 

Πζςθ και Ϊςτερθ εποχι του Χαλκοφ ςτο ‘’Υάνω Αργυροποφλι’’ και οι αναςκαωζσ δυο 

κολωτϊν ΥΓ τάωων, ενιςχφουν τθν ταφτιςθ τθσ Θλϊνθσ με τθ κζςθ του Αργυροπουλίου. 

Γόννοι 

Βρίςκονται 4χλμ. περίπου δυτικά των Ψεμπϊν ςτθ κζςθ Ξαςτρί ι Υαλαιόκαςτρο μεταξφ τθσ 

Λτζασ και τθσ ςφγχρονθσ κωμόπολθσ των Γόννων. Σι Γόννοι υπιρξαν μια από τισ 

ςπουδαιότερεσ πόλεισ των Υερραιβϊν λόγω τθσ ςτρατθγικισ τουσ κζςθσ, κακϊσ ιλεγχαν τισ 

δυο κφριεσ διόδουσ επικοινωνίασ τθσ Κεςςαλίασ με τθ Πακεδονία, δθλ. τθ δίοδο των Ψεμπϊν 

και τθν ορεινι διάβαςθ του Ξάτω Σλφμπου, μζςω Ξαλλιπεφκθσ. 

Ψα τείχθ τθσ αρχαίασ πόλθσ περιβάλλουν τρεισ λόωουσ που ςχθματίηουν ζνα ωυςικό 

αμωικζατρο ανοιχτό προσ τα ΡΑ και ςε οριςμζνα ςθμεία ςϊηονται ςε φψοσ 6μ. 

Χτα μζςα του 4ου αι. π.Χ.  οι Γόννοι ουςιαςτικά προςαρτικθκαν ςτθ Πακεδονία  από τον 

Φίλιππο Β’. Σι Πακεδόνεσ βαςιλείσ οχφρωςαν τθν πόλθ, τθν οργάνωςαν διοικθτικά και 

καταςκεφαςαν δθμόςια κτίρια και ναοφσ. Σι Γόννοι ζπαιξαν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτο 

αμυντικό ςφςτθμα των Πακεδόνων κυρίωσ κατά τθν περίοδο του Β’ και Γ’ Πακεδονικοφ 

πολζμου. Πετά τθν ιττα των Πακεδόνων από τουσ Φωμαίουσ, οι Γόννοι χάνουν τθν παλιά 

τουσ αίγλθ, για να περιπζςουν ςε παρακμι κατά τθν αυτοκρατορικι εποχι.  

Ψον πιο ψθλό λόωο κατελάμβανε θ ακρόπολθ ςτθν κορυωι τθσ οποίασ βρίςκεται ο αρχαϊκόσ 

ναόσ τθσ Ακθνάσ Υολιάδοσ.  Ππροςτά ςτο ναό, ςτο εςωτερικό του περιβόλου ιταν ςτθμζνα 

ψθωίςματα και ανακθματικζσ επιγραωζσ. Βρζκθκαν πιλινα γείςα και ακροκζραμα, αγγεία, 

χάλκινεσ πόρπεσ κλ.π. 

Ραόσ Αρτζμιδοσ Εννοδίασ (αλλά και Ευωνφμου ςφμωωνα με μια επιγραωι) επιςθμάνκθκε 

δυτικά τθσ ακρόπολθσ.    

Χτθν πεδιάδα, νοτιοδυτικά τθσ αρχαίασ πόλθσ, βρζκθκαν τα λείψανα ενόσ κτιριακοφ 

ςυγκροτιματοσ που ταυτίςτθκαν με μεγάλθ πικανότθτα με ιερό του Αςκλθπιοφ και τθσ Ωγείασ 

. Θ χριςθ του ιεροφ χρονολογείται από τον 3ο αι.π.Χ. ωσ τα ρωμαϊκά χρόνια. Από το πλικοσ 

των ευρθμάτων (νομίςματα, ανακθματικζσ ςτιλεσ, αγγεία) ξεχωρίηει ο κορμόσ αγαλματιδίου 

μικροφ αγοριοφ με χλαμφδα. 

Χτουσ Γόννουσ λατρευόταν ακόμα ο Απόλλων με τθν επίκλθςθ Υανλίμνιοσ και Αιςϊνιοσ  με 

άμεςθ αναωορά ςτθν Αιςωνία και ςτθν ανάδειξθ του Απόλλωνα ωσ προςτάτθ τθσ 

Αργοναυτικισ εκςτρατείασ και των ναυτιλομζνων (και οι δυο επικλιςεισ ςχετίηονται με τθν 

προςταςία αυτϊν που κινδφνευαν ςτα νερά των λιμνϊν και καλαςςϊν). 

Από τισ επιγραωζσ μακαίνουμε για δθμόςια κτίρια, όπωσ το νομοωυλακείο και το πρυτανείο, 

για ψθωίςματα τιμθτικά και προξενικά, διευκζτθςθ ςυνοριακϊν διαωορϊν κ.α.  
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Δπίινγνο 

Ζνασ αρικμόσ αρχαίων τοπωνυμίων τθσ Υερραιβίασ ζχει ταυτιςτεί με αςωάλεια με κζςεισ 

όπου ζχουν εντοπιςτεί μνθμεία κινθτά και ακίνθτα. Ωςτόςο υπάρχουν ακόμθ πολλά 

τοπωνφμια που αναμζνουν τθν  ςφνδεςι τουσ με κάποιο ςυγκεκριμζνο χϊρο, αλλά και χϊροι 

με ευριματα που παραμζνουν ανϊνυμοι και ουςιαςτικά ανεξερεφνθτοι λόγω τθσ ζλλειψθσ 

αςωαλϊν ςτοιχείων. Θ ΛΕϋΕ.Υ.Ξ.Α. ζχει δθμιουργιςει τρεισ επιςκζψιμουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ ςτο Υφκιο, Χαραντάπορο και Άηωρο. Σι επιςκζψεισ ς’ αυτοφσ τουσ χϊρουσ γίνονται 

μετά από ςυνεννόθςθ. Ψο καλοκαίρι του 2010 και 2011 προςπακιςαμε να ωζρουμε ςε επαωι 

τα μνθμεία με το κοινό, ανοίγοντασ για μια ξενάγθςθ και μουςικι εκδιλωςθ τουσ χϊρουσ του 

Υυκίου και τθσ Αηϊρου. Ψο 2011 περιιλκε ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΛΕ’ Ε.Υ.Ξ.Α. το κτιριο του 

τουρκικοφ τελωνείου Ελαςςόνασ για να ςτεγάςει τθν αρχαιολογικι ςυλλογι τθσ πόλθσ. Αυτι 

τθν εποχι προετοιμάηουμε ςε ςυνεργαςία με το Διμο Ελαςςόνασ το κτιριο και ταυτόχρονα 

ςυντάςςεται θ μουςειολογικι και μουςειογραωικι μελζτθ.  Θ ζκκεςθ και το εποπτικό υλικό 

ςτοχεφουμε να λειτουργιςει  ωσ κζντρο πλθροωόρθςθσ για όλθ τθν Υερραιβία και να 

προωκιςει τα αποτελζςματα των μελετϊν και των ερευνϊν όλου του διακζςιμου ωσ ςιμερα 

υλικοφ προσ κάκε ενδιαωερόμενο αλλά κυρίωσ προσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 
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Ζ Θξεζθεπηηθή Παξάδνζε ηωλ Παξανιύκπηωλ Οηθηζκώλ, Κώζηαο 

Λάδαξεο, θηιόινγνο 

Ζνασ από τουσ παράγοντεσ που ςυναποτελοφν τθν ταυτότθτα ενόσ λαοφ είναι και θ 

παράδοςθ. 

Θ κρθςκευτικι παράδοςθ, ςτθν περίπτωςθ των δυτικϊν παραολφμπιων οικιςμϊν, δθλ. τθσ 

ςθμερινισ επαρχίασ Ελαςςόνασ που παλαιότερα ονομαηόταν Υερραιβία, ζχει τα δικά τθσ 

χαρακτθριςτικά, όπωσ διαμορωϊκθκαν ςτο διάβα των αιϊνων. 

Γιατί θ κρθςκευτικι παράδοςθ δεν είναι μια αωθρθμζνθ ζννοια ι απρόςωπθ διαδικαςία.  

Είναι θ κρθςκευτικι πίςτθ, όπωσ γεννικθκε και ρίηωςε ςτισ ψυχζσ των ανκρϊπων ςτθ 

διαχρονικι αναηιτθςι τουσ προκειμζνου να βρουν απάντθςθ ςτα αιϊνια και πανανκρϊπινα 

μεταωυςικά ερωτιματα: από ποφ, γιατί και ποφ. 

Διαμορωϊκθκε δε ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο και χϊρο από ανκρϊπουσ και εκωράηεται με τισ 

εκδθλϊςεισ τουσ, τουσ κεςμοφσ, τισ ιδζεσ, τισ αντιλιψεισ περί του κείου, τισ λατρευτικζσ 

τελετζσ, τουσ ναοφσ, τθν τζχνθ. 

Ξυρίαρχο ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ τθσ κρθςκείασ, των ςχετικϊν μφκων και τθσ κρθςκευτικισ 

παράδοςθσ ςτουσ παραολφμπιουσ οικιςμοφσ και γενικότερα ςτθν επαρχίασ μασ κατά τθν 

προχριςτιανικι εποχι ζπαιξε αςωαλϊσ θ γεωγραωικι κζςθ και το ωυςικό περιβάλλον, 

κυριϊτατα δε ο Τλυμποσ. 

Σ Τλυμποσ, βουνό πανφψθλο και μεγαλοπρεπζσ, ορατόσ από κάκε ςθμείο τθσ Ελαςςόνασ, 

αλλά και από κάκε ςπικαμι γθσ τθσ αρχαίασ Υερραιβίασ, αςκοφςε γοθτεία και προκαλοφςε 

δζοσ ςτουσ ανκρϊπουσ με τισ άγριεσ χαράδρεσ και τον επιβλθτικό όγκο του. 

Χτισ κορυωζσ του ωαντάςτθκαν τθν κατοικία των κεϊν του οι πρόγονοί μασ κι ζγινε από τότε ο 

Τλυμποσ βουνό ςφμβολο τθσ ιδεολογίασ του Δωδεκακζου. 

Υολφ ςωςτά υποςτθρίηει ο ιςτορικόσ και βαλκανιολόγοσ Αχ. Οαηάρου ότι ο Τλυμποσ είναι θ 

κρθςκευτικι και εκνικι κοιτίδα του ελλθνιςμοφ, αωοφ το κρθςκευτικό οικοδόμθμα που 

ςυγκροτικθκε με βάςθ τισ περί αυτόν ςχετικζσ μυκικζσ δοξαςίεσ ςυνετζλεςε μεταξφ των 

άλλων ςτθ ςωυρθλάτθςθ τθσ εκνικισ ενότθτασ των Ελλινων. 

Εδϊ λοιπόν οι πρόγονοί μασ δθμιοφργθςαν οργανωμζνεσ κοινωνίεσ, ίδρυςαν ονομαςτζσ 

πόλεισ και χωριά, τθ Οευκι Σλοοςςόνα του Σμιρου, τθν Άηωρο, τθ Δολίχθ, το Υφκιο και τθν 

Ξφωο, τισ Χυρετίεσ, τθ Πονδαία κ.ά., και ακολοφκθςαν τθν τφχθ των άλλων Ελλινων, 

καλλιζργθςαν τθ γθ και ανιγειραν ιερά για να λατρεφουν τουσ κεοφσ τουσ υπό τθ ςκια-

κυριολεκτικά-του Σλφμπου. 

Ανκρωπομορωικι ιταν θ κρθςκεία του Δωδεκακζου. Σ Δίασ, πατζρασ κεϊν και ανκρϊπων 

κάκεται ςτο κρόνο του, ςτθν κορυωι του βουνοφ – ςτο Πφτικα, και εξαπολφει τουσ 

κεραυνοφσ του, το ςφμβολο των καιρικϊν μεταβολϊν και το όργανο τθσ κείασ δίκθσ και 

τιμωρίασ. 
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Χτο παλάτι του και οι  άλλοι κεοί, Ιρα, Ακθνά, Υοςειδϊνασ και λοιποί, ο κακζνασ με τισ 

ιδιότθτεσ που οι ίδιοι οι άνκρωποι τουσ απζδωςαν. Εκεί κοντά και το εργαςτιρι του 

Θωαίςτου, ςτο Ξαηάνι, που από τον άνεμο ςτριωογυρίηουν τα ςφννεωα και ανεβαίνουν προσ 

τα πάνω. 

Εκτόσ από το Δωδεκάκεο θ κρθςκεία των Υερραιβϊν ιταν γεμάτθ – ςφμωωνα με αρχαίεσ 

μαρτυρίεσ- από πλικοσ κεογονικζσ και μυκολογικζσ παραδόςεισ και από δευτερεφουςεσ 

κεότθτεσ, όπωσ οι Ποφςεσ που λατρεφονταν ςτα Οείβθκρα (περιοχι των Ξανάλων). 

εχωριςτά λατρευτικά κζντρα δθμιοφργθςαν: για το Δία ςτθν Άηωρο, το Παντείο του 

Δωδωναίου Υελαςγικοφ Διόσ των Υερραιβϊν, για τον Απόλλωνα ςτο Υφκιο, το ιερό Παντείο 

του Υυκίου Απόλλωνα, για τθν Κζμιδα ιερό ςτθν Πονδαία (Υαλαιόκαςτρο), ενϊ για τον 

Αςκλθπιό υπιρχε ιερό (Αςκλθπιείο) ςτθν Ακρόπολθ των Χυρετιϊν (Δομενίκου) και ςτο λόωο 

τθσ Σλυμπιϊτιςςασ ςτθν Ελαςςόνα. 

Χ’ αυτά τιμοφςαν ιδιαίτερα και με κάκε επιςθμότθτα τουσ κεοφσ, τουσ προςζωεραν κυςίεσ 

και ηθτοφςαν ανταπόδοςθ και προςταςία. 

Χφμωωνα με τθ γνϊμθ των ιςτορικϊν ο Υοςειδϊνασ λατρευόταν με εντελϊσ ξεχωριςτό τρόπο. 

Σι Υερραιβοί, όπωσ και όλοι οι Κεςςαλοί, πίςτευαν ότι ο κεόσ αυτόσ ςτάκθκε ο μεγαλφτεροσ 

ευεργζτθσ τουσ, κακϊσ με τθν τρίαινά του απζςυρε τα νερά από το ζδαωοσ τθσ πατρίδασ τουσ 

και τουσ χάριςε τθν καρποωόρα γθ και τα πλοφςια λιβάδια. Για το λόγο αυτό τον ονόμαηαν 

«Υετραίο Υοςειδϊνα». Υίςτευαν ακόμθ ότι ο ίδιοσ ο κεόσ τουσ χάριςε εξαιρετικισ ράτςασ 

άλογα και τουσ ονομαςτοφσ ταφρουσ που είχαν ςθμαντικι κζςθ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι 

και ςτρατιωτικι ηωι τθσ χϊρασ. Γι’ αυτό και κακιζρωςαν μεγαλόπρεπεσ ακλθτικζσ 

εκδθλϊςεισ προσ τιμιν του «Ψαφρειου Υοςειδϊνα», τα Υοςειδϊνια Ψαφρεια ι 

Ψαυροκακάψια. 

Θ ξεχωριςτι αυτι τιμι και λατρεία του Υοςειδϊνα ωαίνεται κακαρά ςτα Υερραιβικά 

νομίςματα. Χε νομίςματα τθσ «Σλοοςϊνοσ» απεικονίηονται ακόμθ ο Δίασ, θ Ιρα και θ Ακθνά. 

Από πολφ νωρίσ μπικε, επίςθσ, ςτθ λατρεία των Υερραιβϊν και ο «Ξαρπαίοσ Διόνυςοσ». Ψο 

κεό αυτό τθσ καρποωορίασ τθσ γθσ, τον προςτάτθ των αμπελιϊν και του γλεντιοφ ωαίνεται ότι 

τον τίμθςαν υπερβαλλόντωσ, αν κρίνουμε από τουσ τρόπουσ και τισ ςυνικειεσ των 

Υερραιβϊν. Σ Κεόπομποσ τουσ χαρακτιριςε «ακόλαςτουσ», ο Ακιναιοσ «ευτραπζηιουσ» 

(=καλοωαγάδεσ) και ο Οουκιανόσ «εξαίρετουσ χορευτζσ». 

Χφμωωνα με τον Γρθγόρθ Βζλκο, απομεινάρια από τισ παλιζσ εκείνεσ Διονυςιακζσ γιορτζσ, με 

τισ παννφχιεσ ευωχίεσ, τουσ χοροφσ και τα ξεωαντϊματα ίςωσ να είναι και τα ποικίλα και 

γραωικά ζκιμα τθσ επαρχίασ μασ με τα «μπαμπαλιοφργια» και τα «ροκατςάρια», ςτα οποία 

χρθςιμοποιοφνται για το μαςκάρεμα δζρματα ηϊων, προςωπίδεσ, κουδοφνεσ… 

Λδιαίτερο ςτοιχείο ςτθ γεμάτθ προλιψεισ και δειςιδαιμονίεσ κοινωνικι ηωι των Υερραιβϊν 

ιταν και θ μαγεία και μαγγανία, πράγμα που εντυπωςίαςε τουσ Φωμαίουσ ςυγγραωείσ, οι 

οποίοι μιλοφν με λεπτομζρειεσ για τισ μαγικζσ τελετζσ. 
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Τςο πλθςιάηομε προσ το τζλοσ τθσ π.Χ. αρχαιότθτασ τόςο περιςςότερο αμωιςβθτείται από 

Ζλλθνεσ ωιλοςόωουσ και ποιθτζσ θ αλικεια τθσ Αρχαίασ κρθςκείασ, που δεν τουσ ικανοποιεί 

πλζον εςωτερικά. 

Ιδθ θ ανκρωπότθτα –εκτόσ από τισ προρριςεισ των Λςραθλιτϊν Υροωθτϊν- με το ςπερματικό 

λόγο είχε αρχίςει να ετοιμάηεται για κάτι καινοφριο, για τθν ζλευςθ του Πεςςία. 

Ξαι οι Υερραιβοί ςυνειδθτοποίθςαν ότι τα ανκρϊπινα πάκθ και οι αδυναμίεσ δεν μπορεί να 

είναι γνωρίςματα του «κείου». Απογοθτευμζνοι κακϊσ ιταν από το άδικο, ςάπιο και 

διεωκαρμζνο παλιό ρωμαϊκό κακεςτϊσ, είχαν κάκε λόγο να εγκαταλείψουν τθν παγανιςτικι 

κρθςκεία τθσ πλάνθσ. 

Χυγκλονίςτθκαν από τον επαναςτατικό και ςυνάμα γλυκό λόγο του Ευαγγελίου του Χριςτοφ 

και ενωρίσ αςπάςτθκαν τθ κρθςκεία τθσ αγάπθσ. 

Σ πρϊτοσ ςπόροσ τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ ζπεςε ςτθν Ελαςςόνα τον 1ο μ.Χ. αιϊνα 

πικανόν από τον Απόςτολο Υαφλο. Εκείνοσ που αναμωίβολα δίδαξε ςυςτθματικά και 

δθμιοφργθςε τθν πρϊτθ χριςτιανικι εκκλθςία ςτθν περιοχι ιταν ο Απόςτολοσ Ανδρζασ ο 

Υρωτόκλθτοσ, ο οποίοσ, ςφμωωνα με τισ πράξεισ των Αποςτόλων διελκϊν τε τθν Κεςςαλίαν 

και Ελλάδα και τουσ εν αυταίσ ταισ πόλεςιν το τθσ οικονομίασ Χριςτοφ του Κεοφ μυςτιριον 

εκκζμενοσ αυτόκεν μζτειςιν προσ τθν Αχαϊαν». 

Ψο γεγονόσ τθσ παρουςίασ του Απ. Ανδρζα ςτθν Ελαςςόνα επιβεβαιϊνει μια ςπουδαία 

ανακάλυψθ που ζγινε πριν 40 χρόνια. Χυγκεκριμζνα το 1972 ανακαλφωκθκε ςτθ ςυνοικία 

Βαρόςι, δίπλα από το ναό τθσ Υαναγίασ, ζνα ενεπίγραωο ψθωιδωτό δαπζδου, το οποίο 

ςφμωωνα με τουσ αρχαιολόγουσ ανικει ςε πρωτοχριςτιανικι Βαςιλικι του 4ου αιϊνα και 

ωζρει τθν επιγραωι «Άγιε Ανδρζα μνιςκθτι τθσ δοφλθσ ςου Παρίασ». Αυτό μαρτυρεί ότι 

αναμωιςβιτθτα ποφ ενωρίσ οι Υερραιβοί ςυγκρότθςαν τοπικι χριςτιανικι εκκλθςία και ςτο 

ναό που ζκτιςαν για τθ λατρεία του αποκεκαλυμμζνου κεοφ τιμοφςαν και τον ιδρυτι τθσ 

εκκλθςίασ τουσ Άγιο Ανδρζα. 

Αδιάψευςτθ μαρτυρία του γεγονότοσ ότι οι κάτοικοι τθσ περιοχισ δζχτθκαν με λαχτάρα τθ 

κεία διδαςκαλία τθσ αγάπθσ και τθσ ιςότθτασ αποτελοφν οι εκατοντάδεσ ακρόεσ 

απελευκερϊςεισ δοφλων, που βρζκθκαν ςε επιγραωζσ του 2ου και 3ου μ.Χ. αιϊνα ςε όλθ τθν 

επαρχία Ελαςςόνασ (Χπφρου Πποφμπα, Υερραιβία). Θ ολοκλθρωτικι επικράτθςθ του 

Χριςτιανιςμοφ ζγινε και εδϊ μετά τθν παφςθ των διωγμϊν, με το διάταγμα των Πεδιολάνων 

και τθν ανάρρθςθ ςτον αυτοκρατορικό κρόνο τθσ Φωμαϊκισ αυτοκρατορίασ του Πεγάλου 

Ξωνςταντίνου. 

Χτθν ψυχι του λαοφ τϊρα ζχει περάςει το οριςτικό τζλοσ τθσ ειδωλολατρίασ, παρά τισ όποιεσ 

όψιμεσ προςπάκειεσ για αναβίωςι τθσ. 

Από τότε οικοδομοφνται ελεφκερα καινοφριοι ναοί για να λατρεφεται ο αλθκινόσ, ο Ψριαδικόσ 

κεόσ. Σι ναοί αυτοί χτίηονται πολφ κοντά ςτουσ παλιοφσ ι, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, πάνω 

ςτουσ ειδωλολατρικοφσ που κατεδαωίηονται, όπωσ ο αρχαίοσ ναόσ του Αςκλθπιοφ ςτο 

Δομζνικο, ςτθ κζςθ του οποίου χτίςτθκε ο ναόσ του Αγ. Γεωργίου, ο αρχαιότεροσ 

μθτροπολιτικόσ ναόσ τθσ επαρχίασ. 
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Ξυριαρχοφν οι ναοί οι αωιερωμζνοι ςτθν Αγία Ψριάδα: Αγία Ψριάδα Χπαρμοφ Σλφμπου, Αγία 

Ψριάδα Χκαμνιάσ ςτουσ πρόποδεσ επίςθσ του Σλφμπου, Αγία Ψριάδα Οιβαδίου Σλφμπου, Αγία 

Ψριάδα Φλαμποφρου, Αγία Ψριάδα Γιαννωτϊν, Βαλανίδασ, Γεράνειασ. Θ επιλογι τθσ 

ονομαςίασ δεν είναι τυχαία βεβαίωσ, αλλά ενζχει ιδιαίτερο ςυμβολιςμό. 

Άλλοι τόποι λατρείασ και ναοί είναι αωιερωμζνοι ςτθ Πεταμόρωωςθ του Χωτιροσ, όπωσ ςτθ 

Δολίχθ, ςτο λόωο τθσ Ελαςςόνασ (ςθμερινι Σλυμπιϊτιςςα), ςτθ Πονι Υαλαιοκαρυάσ, άλλοι 

ςτθν Υαναγία (Πονι Ξανάλων, παλαιά Πονι Ξαρυάσ, Υαναγία Σλυμπιϊτιςςα) και άλλοι 

μεταγενζςτεροι ςε άλλουσ Αγίουσ, μάρτυρεσ και οςίουσ. 

Σι περιςςότεροι ναοί ανθγζρκθςαν ςτισ πλοφςιεσ κωμοπόλεισ: Δομζνικο, Ψςαριτςάνθ και 

Οιβάδι. 

Εκκλθςιαςτικά θ περιοχι απετζλεςε ξεχωριςτι επιςκοπικι περιωζρεια. 

• Χτθ ςθμερινι περιοχι Δολίχθσ-Οιβαδίου-Υυκίου-Χτενϊν Υζτρασ ςυναντοφμε ιδθ 

από τον 4ο αιϊνα τθν «Επιςκοπι Δολίχθσ Υερραιβίασ» και αργότερα (5ο αιϊνα) 

τθν «Επιςκοπι Δωδϊνθσ) 

• Ψον 9ο αιϊνα (879) αναωζρεται θ «Επιςκοπι Οευκισ», που κάλυπτε τθν περιοχι 

Ελαςςόνασ και Δομενίκου 

• Από τον 11ο αιϊνα θ επιςκοπι αυτι ζχει χάςει το παλιό όνομά τθσ και 

παρουςιάηεται με το όνομα επιςκοπι ι αρχιεπιςκοπι «Δομενίκου» ι «Δομενίκου 

και Ελαςςϊνοσ», μζχρι το 1814, οπότε προιχκθ ςε μθτρόπολθ με τθν ίδια 

ονομαςία. 

Από το 1928 με το ςυνοδικό τόμο του Υατριαρχείου ανικει ςτισ μθτροπόλεισ των Ρζων 

Χωρϊν που παραχωρικθκαν «άχρι καιροφ» ςτθν αυτοκζωαλθ Ελλαδικι Εκκλθςία. Ψον 

επιςκοπικό τθσ κρόνο λάμπρυναν αρκετζσ ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ, μεταξφ αυτϊν ο Άγιοσ 

Βθςςαρίων, μετζπειτα αρχιεπίςκοποσ Οαρίςθσ, και ο Άγιοσ Αρςζνιοσ, τον οποίο τιμά 

ιδιαιτζρωσ θ πόλθ μασ με περικαλλι ναό, όπου ωυλάςςονται και τα λείψανά του. 

Από το 1420 που θ επαρχία υποδουλϊκθκε ςτουσ Ψοφρκουσ θ Ελαςςόνα ζγινε τουρκόπολθ 

και χτίςτθκαν τηαμιά για τουσ επιλυδεσ Πωαμεκανοφσ κατακτθτζσ. 

Σ χριςτιανικόσ λαόσ ςυςπειρϊνεται τότε γφρω από τθν Εκκλθςία. Ξοντά τθσ βρίςκει 

καταωφγιο και παρθγοριά, αλλά και τα εωόδια και τθ δφναμθ να αντιμετωπίςει τισ πιζςεισ 

που δζχεται για να αλλαξοπιςτιςει. 

Χθμαντικό ρόλο για τθ διατιρθςθ τθσ κρθςκευτικισ και εκνικισ ταυτότθτασ, αλλά ακόμθ και 

τθ ωυςικι φπαρξθ των Ελαςςονιτϊν –τθσ πόλθσ και των οικιςμϊν- ζπαιξαν τα μοναςτιρια. 

Αρκετοί εμπνευςμζνοι και δυναμικοί θγοφμενοι διαχειρίςτθκαν με τον καλφτερο τρόπο τθ 

μεγάλθ μοναςτθριακι περιουςία και ςτιριξαν θκικά, πνευματικά και υλικά τουσ ωτωχοφσ 

εξακλιωμζνουσ και αμόρωωτουσ ραγιάδεσ. 

Από τα 12 μοναςτιρια που ιδρφκθκαν και λειτοφργθςαν ι λειτουργοφν ςτθν περιοχι κα 

αναωερκοφμε ς’ αυτά που θ δράςθ τουσ τα ζκανε ονομαςτά και πζρα από τον περραιβικό 

χϊρο. 
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Ψο αρχαιότερο μοναςτικό κακίδρυμα με το οποίο ςυνδζκθκε ςτενά θ ιςτορία τθσ Ελαςςόνασ 

και όλων των παραολφμπιων οικιςμϊν είναι το Χταυροπθγιακό μοναςτιρι τθσ Υαναγίασ τθσ 

Σλυμπιϊτιςςασ, αωιερωμζνο αρχικά ςτθ Πεταμόρωωςθ του Χωτιροσ Χριςτοφ. 

Λςτορικά και αρχαιολογικά δεδομζνα ανάγουν το Ξακολικό τθσ Πονισ ςτα τζλθ του 13ου 

αιϊνα, επί αυτοκράτοροσ Ανδρονίκου Β’ Υαλαιολόγου. Σ ναόσ ο ίδιοσ είναι ζνα αρχιτεκτονικό 

ςτολίδι με λεπτοκαμωμζνο τροφλο, πλοφςιο κεραμοπλαςτικό διάκοςμο και πλινκοπερίκτιςτθ 

τοιχοδομία που αντιπροςωπεφει τθν εποχι τθσ ακμισ τθσ τζχνθσ των Υαλαιολόγων. Σ 

εξαίρετοσ αγιογραωικόσ διάκοςμοσ είναι τθσ ςχολισ του μεγάλου αγιογράωου Υανςζλθνου, 

ενϊ μετςοβίτθσ καλλιτζχνθσ δθμιοφργθςε τα ξυλόγλυπτα τζμπλο-κρόνο, προςκυνθτάρια κλπ. 

Λερό παλλάδιο τθσ Πονισ είναι θ εικόνα τθσ Υαναγίασ θ οποία ςφμωωνα με τθν παράδοςθ 

μεταωζρκθκε κατά τρόπο καυματουργικό από παλιό μοναςτιρι τθσ Ξαρυάσ Σλφμπου και 

ζκτοτε θ Πονι τθσ Ελαςςόνασ ονομάςτθκε Σλυμπιϊτιςςα. 

Ψο ζργο όμωσ το οποίο ςυνετζλεςε ςτο να αυξθκεί το κφροσ τθσ Πονισ και να τθν 

ευλαβοφνται περιςςότερο οι Ελαςςονίτεσ ιταν θ ωιλανκρωπικι δράςθ των μοναχϊν 

(Διονυςίου Λατροφ, Ανκίμου). Ψο όνομα το οποίο ςυνεδζκθ περιςςότερο με το ωιλανκρωπικό 

αυτό ζργο είναι του Άνκιμου Σλυμπιϊτθ. Χυγκεκριμζνα το 1780, οπότε ανζλαβε τθν 

θγουμενία ο Άνκιμοσ, ιταν ζτοσ ςκλθρόσ για τουσ κατοίκουσ τθσ Ελαςςόνασ και γενικά τθσ 

Κεςςαλίασ. Αωορία, ςιτοδεία και αωόρθτοσ λιμόσ εμάςτιηαν Ψοφρκουσ και Ζλλθνεσ. Ψα 

τρόωιμα ζλειψαν παντελϊσ και τα ελάχιςτα που υπιρχαν ιταν απρόςιτα. Σ ωιλάνκρωποσ 

θγοφμενοσ, όπωσ πλθροωοροφμαςτε, από κϊδικα τθσ Πονισ «περιζκαλψε τουσ πζνθτασ τθσ 

Ελαςςϊνοσ, Ψοφρκουσ και Χριςτιανοφσ αδιακρίτωσ. Διζκετε κακ’ όλθν τθν διάρκειαν του 

λιμοφ κακθμερινϊσ. 50 οκάδεσ ςίτου και επί πλζον ςυνολικά 800 γιδοπρόβατα και 80 

βοοειδι. Ψζλοσ εξεποιικθςαν παλαιά ςκεφθ και κανδιλια διά τασ επιςιτιςτικάσ ανάγκασ των 

Ελαςςονιτϊν». Σ ίδιοσ ο Άνκιμοσ ςθμειϊνει: «εωυλάχκθμεν άπασ ο λαόσ από τθν πείναν, 

εξωτερικόσ και εςωτερικόσ, δθλαδι ευςεβισ και αςεβισ, και εμεγαλφνκθ το όνομα τθσ κυρίασ 

θμϊν Κεοτόκου πανταχοφ, είσ τε τουσ ομοπίςτουσ και αλλοεκνείσ». 

Θ Λ. Πονι Αναλιψεωσ του Χωτιροσ Χυκιάσ, κακολικό κατάγραωο Ακωνικοφ τφπου, ζργο του 

1650, ζγινε ονομαςτι πζρα από τα όρια τθσ επαρχίασ, ςτθ Κεςςαλία και ςτθ Πακεδονία. 

Υλικθ πιςτϊν ςυρρζουν για να προςκυνιςουν και να εκωράςουν τθν ευγνωμοςφνθ τουσ για 

πολλά καφματα που ζηθςαν και κατζγραψε θ παράδοςθ, για τθν πολυςχιδι προςωορά τθσ. 

Από τθ μεγάλθ περιουςία τθσ Πονισ ηοφςαν πολλοί κάτοικοι των γφρω χωριϊν ςτα δφςκολα 

χρόνια τθσ ςκλαβιάσ, χαρακτθριςτικά αναωζρεται ότι ο ωοφρνοσ που ιταν ςτθ γωνία του 

μοναςτθριακοφ ςυγκροτιματοσ ζβγαηε κακθμερινά ψωμί που μοιραηόταν ςτουσ ωτωχοφσ 

περαςτικοφσ εργάτεσ.  

Εκεί, πολφ πικανόν ςτο παρεκκλιςι του Αγιάςματοσ, λειτουργοφςε ςχολείο για τα παιδιά των 

γφρω χωριϊν, ενϊ με τα χριματα τθσ Πονισ λειτοφργθςαν ςχολεία ςτθ Χυκιά, Βερδικοφςα 

και Δομζνικο. 

Χτθν αδελωότθτα τθσ Πονισ Αναλιψεωσ ανικε ο μοναχόσ Λωςιω, μετζπειτα επίςκοποσ 

Φωγϊν, ο δεςπότθσ των ελεφκερων πολιορκθμζνων του Πεςολογγίου. Από τθ δράςθ του 
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είναι εμπνευςμζνοσ ηωγραωικόσ πίνακασ του μεγάλου καλλιτζχνθ Βρυηάκθ, αντίγραωο του 

οποίου ωυλάςςεται ςτθ μονι. 

Ωλικι βοικεια και προςταςία προςζωερε το μοναςτιρι και ςτουσ αγωνιςτζσ του 

Πακεδονικοφ Αγϊνα. Ψζλοσ, μετά τθ Πικραςιατικι καταςτροωι, τα περιςςότερα από τα 

κτιματά του δόκθκαν για τθν αποκατάςταςθ των ακτθμόνων Υοντίων προςωφγων. Γι’ αυτό κι 

αυτοί ςε κάκε ευκαιρία εκωράηουν τθν αιϊνια ευγνωμοςφνθ τουσ. 

Θ Πονι με τθν πιο ςυμβολικι κζςθ είναι αυτι τθσ Αγίασ Ψριάδασ Χπαρμοφ, ςε υψόμετρο 

1000 μζτρων, ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά του Σλφμπου, ςε τόπο κατάωυτο και ευδυλλιακό. Πε 

τθν επιλογι αυτισ τθσ κζςθσ οι κτίτορεσ κζλθςαν να διδάξουν και να αποκαλφψουν τον 

αλθκινό τριαδικό κεό, ζναντι του μυκικοφ δωδεκακζου που λατρευόταν μζχρι τότε ςτθν 

περιοχι. Ψο ςθμερινό Ξακολικό, ρυκμοφ Βαςιλικισ χωρίσ τροφλο, ανακαινίςκθ και 

ανιςτορικθ το 1633, ςφμωωνα με τθν κτιτορικι επιγραωι. 

Σι τοιχογραωίεσ διαςϊηονται ςε καλι κατάςταςθ και ανικουν ςτθν Ξρθτικι τζχνθ. Ψθσ ίδιασ 

εποχισ είναι και το ξυλόγλυπτο τζμπλο, ενϊ λίγο μεταγενζςτερα είναι τα 4 παρεκκλιςαι 

(Αγ.Χαραλάμπουσ, Ψιμίου Υροδρόμου, Αγίων Υάντων και Αγίασ Ηϊνθσ). Εκτόσ από τθν εκνικι 

προςωορά με τθ βοικεια και περίκαλψθ που παρείχε ςε Ζλλθνεσ αγωνιςτζσ και αρματολοφσ 

ςτα χρόνια τθσ δουλείασ, ςθμαντικότατθ υπιρξε θ πνευματικι προςωορά και θκικι ςτιριξθ 

ςτο λαό τθσ περιοχισ. Σι μορωωμζνοι μοναχοί τθσ ςυγκρότθςαν ςτθ Πονι πλοφςια 

βιβλιοκικθ με ζντυπα και χειρόγραωουσ κϊδικεσ ποικίλου περιεχομζνου. Διακρίκθκαν 

ιδιαίτερα οι λόγιοι ιερωμζνοι και διδάςκαλοι: Γερμανόσ Ξρθτικόσ, γνϊςτθσ πολλϊν ξζνων 

γλωςςϊν, ζξοχοσ μουςικόσ και ςυγγραωζασ, ο ονομαςτόσ μακθματικόσ, διδάςκαλοσ και 

ςυγγραωζασ Λωνάσ Χπαρμιϊτθσ, ο λόγιοσ Γερμανόσ Χπαρμιϊτθσ κ.ά. που δίδαξαν και ςτθ 

ςχολι τθσ Ψςαριτςάνθσ. 

Χτθν ίδια ηϊνθ ανικει και το επίςθσ Χταυροπθγιακό μοναςτιρι του Γενεςίου τθσ Κεοτόκου 

Ξανάλων Ξαρυάσ, ς’ ζνα αλπικό τοπίο, κτιςμζνο κατά τθν παράδοςθ τον 11ο αιϊνα. Σι 

περιςςότερεσ ςχετικζσ γραπτζσ μαρτυρίεσ είναι του 17ου αιϊνα, οπότε είχαμε και τθ 

μεγαλφτερι του ακμι. 

Ψο αρχαιότερο κτίςμα του ςυγκροτιματοσ είναι το παρεκκλιςι του Αγίου Δθμθτρίου, ςτο 

οποίο ςϊηονται και οι ωραίεσ του αγιογραωίεσ. 

Ξοντά ςτο ορεινό Οιβάδι, ςε υψόμετρο περίπου 1000 μ., ςτισ πλαγιζσ του Ψίταρου, ακριβϊσ 

απζναντι από τισ κορωζσ του Σλφμπου ιδρφκθκε, πικανόν το 17ο αιϊνα, μια άλλθ μονι τθσ 

Αγίασ Ψριάδασ. Θ γειτνίαςι τθσ με τθν πατρίδα των μεγάλων αρματολϊν του Σλφμπου 

ςυνζδεςε το όνομά τθσ με τθν εκνικι δράςθ τουσ. Θ μονι αυτι κεωρείται τόποσ αωετθρίασ 

τθσ επαναςτάςεωσ του Σλφμπου του 1822 και του 1878. 

Ποναδικισ πνευματικισ αξίασ ςωηόμενα κειμιλια τθσ Πονισ είναι απότμθμα από τθν κάρα 

του Αγίου Υροκοπίου και λείψανα διαωόρων άλλων αγίων. 

Ψελευταία αναωορά κα κάνουμε ςτθν πλοφςια κωμόπολθ του κάμπου, τθν ξακουςτι 

Ψςαριτςάνθ, με τθν πλειάδα των εκκλθςιϊν και παρεκκλθςίων και τα μοναςτιρια του Αγίου 

Ακαναςίου και του Αγ. Δθμθτρίου ςτο Βαλζτςικο. 
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Σ πλοφτοσ των κατοίκων τθν περίοδο τθσ ακμισ (18οσ αιϊνασ) αντικατοπτρίηεται ςτον 

αγιογραωικό διάκοςμο με τισ ςπάνιεσ τοιχογραωίεσ, όπωσ του ναοφ του Αγίου Υαντελειμονα 

και του Αγίου Ρικολάου (Φίηα του Λεςςαί με τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ςοωοφσ και ωιλοςόωουσ, 

«ο καιρόσ του χρόνου», ο ηωδιακόσ κφκλοσ), τα ξυλόγλυπτα και άλλα κειμιλια. 

Κρθςκευτικόσ και πνευματικόσ ωάροσ υπιρξε θ Ψςαριτςάνθ κατά τον 18ο και 19ο αιϊνα, με 

τα περίωθμα ςχολεία και τουσ ονομαςτοφσ δαςκάλουσ, με εξζχουςα ωυςιογνωμία το Πεγάλο 

Διδάςκαλο του Γζνουσ Ξωνςταντίνο Σικονόμο, τον οποίον τιμά με ιδιαίτερθ λαμπρότθτα θ 

γενζτειρά του κάκε χρόνο τθν Ξυριακι τθσ Σρκοδοξίασ για τθν πλοφςια πολυςχιδι δράςθ 

του, τισ αρετζσ, τισ ευεργεςίεσ του, το πνευματικό και διδακτικό  του ζργο και τουσ αγϊνεσ 

του για τθν Σρκοδοξία και το Ζκνοσ. 

Ξυρίεσ και κφριοι, 

Πζςα ςτουσ ενοριακοφσ ναοφσ, ςτα ερθμοκκλιςια, που είναι διάςπαρτα ςτουσ 

παραολφμπιουσ οικιςμοφσ, και ςτισ Πονζσ που αναωζραμε, και όπου αλλοφ που για λόγουσ 

οικονομίασ παραλείψαμε, καλλιεργικθκε θ ορκόδοξθ πνευματικότθτα από ωωτεινοφσ 

κλθρικοφσ και τον πιςτό λαό, με τισ ακολουκίεσ, τθν προςευχι, τα ιερά μυςτιρια, τουσ 

εκκλθςιαςτικοφσ φμνουσ, τα ςφμβολα και τθν κατιχθςθ. 

Χιμερα, πολλά αντικείμενα λατρείασ που εξυπθρζτθςαν το λαό και τουσ λειτουργοφσ τθσ 

Εκκλθςίασ, πολφτιμα ιερά κειμιλια, ςκεφθ, βιβλία, χειρόγραωα μουςικά και λογοτεχνικά, 

κϊδικεσ, πατερικά κείμενα και ςπάνιεσ εικόνεσ, που αποτελοφν κι αυτά μζροσ τθσ 

κρθςκευτικισ παραδόςεωσ –τθσ καλλιτεχνικισ κρθςκευτικισ παράδοςθσ-ωυλάςςονται και 

εκτίκενται ςε ειδικοφσ χϊρουσ, ςτο κειμθλιαρχείο τθσ Σλυμπιϊτιςςασ, ςτο εκκλθςιαςτικό 

μουςείο τθσ Πονισ Χπαρμοφ, ςτθ ςυλλογι τθσ Αναλιψεωσ και αλλοφ, περιμζνουν τουσ 

ωιλίςτορεσ και λάτρεισ τθσ παραδόςεωσ να καυμάςουν και να απολαφςουν τθ μαεςτρία, το 

μεράκι, τθν καλαιςκθςία και τθν πίςτθ των δθμιουργϊν του. 

Θ κρθςκευτικι παράδοςθ ςτο ςφνολό τθσ ψθλαωείται αλλά και βιοφται ςτθ λειτουργικι ηωι 

ςτουσ ναοφσ και ςτισ Πονζσ τθσ επαρχίασ μασ, γιατί δεν είναι μόνο παρελκόν, αλλά και 

ηωντανό και ωωτεινό παρόν.  Εκεί καλοφμαςτε κι εμείσ να ηιςουμε και να χαροφμε 

πνευματικζσ εμπειρίεσ. 
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Ο ιαϊθόο πνιηηηζκόο, κνριόο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηνπ 

Οιύκπνπ, Γξ. Αηθαηεξίλε Πνιπκέξνπ – Κακειάθε, Γηεπζύληξηα ηνπ 

Κέληξνπ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 

Χτθν ιςτορία του πολιτιςμοφ μζχρι τον εικοςτό αιϊνα οι μεγάλεσ τομζσ, κοινωνικζσ και 

τεχνολογικζσ, υπιρξαν πολλζσ και ςθμαντικζσ αλλά τα αποτελζςματά τουσ ενςωματϊκθκαν 

αργά ςτουσ πολιτιςμοφσ των λαϊν, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ, που διζκεταν οι 

παραδοςιακζσ κοινωνίεσ να αωομοιϊςουν και να ενςωματϊςουν νζα ςτοιχεία ςε επίπεδο 

δομϊν και κεςμϊν αλλά και τεχνολογίασ.  

Σι εκρθκτικζσ ωςτόςο αλλαγζσ που ζωερε θ τεχνολογία ςτον εικοςτό αιϊνα, ιδιαίτερα ςτον 

τομζα τθσ επικοινωνίασ και μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ βρικαν τουσ μθχανιςμοφσ των 

παραδοςιακϊν κοινωνιϊν ανζτοιμουσ και αδφναμουσ να υποδεχκοφν και να αωομοιϊςουν 

τισ νζεσ γνϊςεισ και τισ ςυνζπειζσ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα των πλθκυςμϊν με αποτζλεςμα 

αξίεσ και αρχζσ, που ίςχυςαν χιλιετίεσ και οδιγθςαν τα βιματα τθσ ανκρωπότθτασ μζχρι 

πρόςωατα να υποχωριςουν και να ιςοπεδωκοφν. Σ όγκοσ τθσ πλθροωορίασ, που αωορά τισ 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και προςδιορίηει τθ ςυμπεριωορά των ανκρϊπων ςε ατομικό και 

ςυλλογικό επίπεδο είναι δυςβάςτακτοσ και θ διαχείριςι του ςυχνά ανζωικτθ. Ζτςι δεν 

ωαίνεται παράδοξο που πλθκυςμοί ακόμα και με υψθλό πολιτιςτικό επίπεδο, και 

περιςςότερεσ κατά τεκμιριο αωομοιωτικζσ δυνατότθτεσ, δεν μποροφν να διαχειριςτοφν τθν 

γνϊςθ και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτθ ηωι τουσ και αδυνατοφν να ενςωματϊςουν ςτον πολιτιςμό 

τουσ τα νζα ςτοιχεία. Αυτό ιςχφει ςε μεγαλφτερο βακμό για τουσ πλθκυςμοφσ-λαοφσ με 

λιγότερεσ δυνατότθτεσ (οικονομικζσ, πλθκυςμιακζσ) και αντιςτάςεισ, οι οποίοι κατ’ ανάγκθν 

υιοκετοφν τα νζα «αλλότρια» πολιτιςμικά ςτοιχεία ιςοπεδϊνοντασ, και εν πολλοίσ 

εξαωανίηοντασ, τισ δικζσ τουσ παραδοςιακζσ δομζσ. 

Θ “παράδοςθ”, όπωσ είναι γνωςτό, περιλαμβάνει ό, τι “παραδίδεται” από γενιά ςε γενιά και 

ενςωματϊνεται ςτθν κοινωνικι μνιμθ μζςω διαωόρων μθχανιςμϊν κοινωνικοποίθςθσ 

(δθλαδι μζςω τθσ παιδείασ, τθσ ψυχαγωγίασ και τθσ εν γζνει δθμοςιοποίθςθσ, μζςω τθσ 

κοινωνικισ ζνταξθσ ςτον ιδιωτικό και ςτον δθμόςιο χϊρο, μζςα από διαχρονικζσ βιωματικζσ 

διαδικαςίεσ). Δεν πρόκειται, λοιπόν, όπωσ ςυχνά ζχει χαρακτθριςκεί, για μια ρομαντικι 

επιςτροωι ςτο παρελκόν, το οποίο ςυχνά  αναλογιηόμαςτε με νοςταλγία. Υρόκειται για 

ηϊντα οργανιςμό, ο οποίοσ εμπλουτίηεται αργά αλλά ςτακερά από τθν τεχνολογία και τον 

πολιτιςμό των ξεχωριςτϊν ατόμων –«τον ανϊτερο», όπωσ ςυνθκίηουμε να τον λζμε,  

αωομοιϊνοντασ ό, τι είναι απαραίτθτο. Βεβαίωσ ό, τι ενςωματϊνεται ςτον παραδοςιακό 

πολιτιςμό δεν είναι πάντοτε ςωςτό.  

Ψο βζβαιο είναι ότι θ αργι αλλά ςτακερι διαδικαςία ζνταξθσ εξωτερικϊν επιρροϊν ςτον 

παραδοςιακό πολιτιςμό εξαςωάλιηε κατά το παρελκόν τθν μακρά ςυνζχεια ςε μικρότερεσ 

χωρικζσ ενότθτεσ και τθν κοινότθτα κεμελιακϊν γνωριςμάτων ποφ αντανακλοφν τθν υποταγι 

ςτθ ωφςθ και τον περιοριςμό ςτο αναγκαίο και απαραίτθτο. Σι καινοτομίεσ και οι επιρροζσ 

αωομοιϊνονταν ςε μια βακιά ριηωμζνθ και καταξιωμζνθ ςε ιςτορικογεωγραωικά πλαίςια 

πολιτιςμικι ενότθτα, και οι εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ αποκτοφςαν και διατθροφςαν για καιρό 

ευδιάκριτθ πολιτιςμικι ταυτότθτα.  

Αυτι θ ςυνζχεια υπιρξε, με τθν διάχυςθ τθσ πλθροωορίασ πζρα από ςυμβατικά ςφνορα, το 

μεγαλφτερο κφμα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, ςιωπθρά ςτθν αρχι και  εμωανζςτερα αντιλθπτό, 
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όταν οι παραδοςιακζσ δομζσ αποδιοργανϊκθκαν και οι προςπάκειεσ επιςτροωισ ζλαβαν τον 

χαρακτιρα τθσ νοςταλγίασ και τθσ ρομαντικισ επιςτροωισ ςτθ «χαμζνθ ακωότθτα» τθσ 

παραδοςιακισ ηωισ. Θ ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογικϊν επιτευγμάτων ςτον κορμό των 

παραδοςιακϊν πολιτιςμϊν και θ προβολι όςων ςτοιχείων προωκοφν πανανκρϊπινεσ, 

διαχρονικζσ-παραδοςιακζσ αξίεσ, κα ωζρουν ενδεχομζνωσ τθν ιςορροπία θ οποία ζχει 

κλονιςκεί κάτω από το καταιγιςτικό βάροσ των ετερόκλθτων «αλλότριων» πολιτιςτικϊν 

αγακϊν που ςυνωςτίηονται με τθν ευκολία τθσ επικοινωνίασ πάνω ςτο παραδοςιακό 

υπόβακρο των πολιτιςμϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι και θ ςχζςθ μασ με τθν παράδοςθ 

νομιμοποιείται και καταξιϊνεται μζςα από μια ςοβαρι ςυηιτθςθ και μελζτθ για τθν αξία τθσ 

για το παρόν και το μζλλον κάκε τόπου. 

Πε αυτά τα δεδομζνα προκφπτουν αδυναμίεσ δθμιουργίασ ςυγκεκριμζνθσ ταυτότθτασ ςτουσ 

ςυγχρόνουσ πολιτιςμοφσ  των επιμζρουσ πλθκυςμϊν, ςτουσ οποίουσ τα κφρια χαρακτθριςτικά 

διαμορωϊνονται από τθν επικράτθςθ των  ιςχυροτζρων ςτοιχείων.                 

Πε αυτό το ςκεπτικό για τθν αξία τθσ παράδοςθσ και ςυνακόλουκα του λαϊκοφ πολιτιςμοφ το 

Ξζντρο Οαογραωίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, τθν τελευταία δεκαετία, αξιοποιϊντασ τα 

εργαλεία που θ ςφγχρονθ τεχνολογία ςτον τομζα τθσ πλθροωορίασ προςωζρει ζχει 

δθμιουργιςει ζνα δίκτυο ςυνεργαςίασ ςε εκνικό, κυρίωσ, αλλά και διεκνζσ επίπεδο 

προκειμζνου να υποςτθρίξει ςτο μζτρο του δυνατοφ τισ αξίεσ που αποτζλεςαν τθ ςπονδυλικι 

ςτιλθ του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ του λαοφ μασ. Ψθωιοποίθςε το ςφνολο ςχεδόν του 

αρχειακοφ του υλικοφ (ζνα εκατομμφριο τεκμιρια), δθμιοφργθςε τθν υποδομι για τθν 

ςυνζχιςθ τθσ ψθωιακισ καταγραωισ ςτο μζλλον και μζςω του δικτυακοφ του κόμβου (portal) 

ςυνδζεται με τουσ ομοειδείσ ωορείσ (ερευνθτικά ιδρφματα, πολιτιςτικοφσ εκνοτοπικοφσ 

ςυλλόγουσ) ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό, που ενδιαωζρονται για τθν διατιρθςθ και 

αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των λαϊν ωσ το ωυςικό και ςτερεό υπόβακρο για 

τθν πραγματικι παγκοςμιοποίθςθ των πανανκρϊπινων αξιϊν. Ψο ίδιο ςκεπτικό προωκεί 

εμπράκτωσ με προγράμματα, λειτουργία μουςείων, πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων, εκκζςεων 

κλπ.  

Θ παράδοςθ και ιδιαίτερα θ λαϊκι παράδοςθ είναι ζνα κζμα που ζχει απαςχολιςει γενιζσ 

νεοελλινων από τθν ίδρυςθ του νζου ελλθνικοφ κράτουσ και εξισ. Ψο γεγονόσ ότι, όταν 

αναωερόμαςτε ςτο λαϊκό πολιτιςμό, είμαςτε υποχρεωμζνοι να κάνουμε μιά ςειρά από 

διευκρινίςεισ και αποκαταςτάςεισ, για το τι είναι παράδοςθ και ποιά είναι θ ςχζςθ τθσ με τθν 

ςυντιρθςθ είναι χαρακτθριςτικό τθσ ςθμαςίασ που τθσ αποδίδεται ςυνικωσ. Ωπιρξαν 

περίοδοι ςτθν πρόςωατθ ιςτορία μασ κατά τισ οποίεσ ο παραδοςιακόσ ι λαϊκόσ πολιτιςμόσ 

ςιμαινε παραμονι ς’  ζνα μουςειακό τρόπο ηωισ, που δεν εξελίςςεται και αντιςτρατεφεται 

τθν πρόοδο. Χιμερα, τουλάχιςτον ςε επίπεδο κεωρθτικισ προςζγγιςθσ, ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ 

αντιμετωπίηεται ωσ μζροσ τθσ νεότερθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

Είναι γνωςτό ότι θ επιςτιμθ που μελετά και ερευνά τον λαϊκό πολιτιςμό ξεκίνθςε ςτα τζλθ 

του περαςμζνου αιϊνα από τθν μελζτθ των επιβιωμάτων, «ωσ μνθμείων τθσ αρχαιότθτασ 

ηϊντων παρά τω ελλθνικϊ λαϊ» και από τισ αρχζσ του αιϊνα μασ μζχρι ςιμερα πζραςε ςτθ 

μελζτθ  και τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ, που ςυγκροτεί το πρόςωπο του νζου 

ελλθνιςμοφ. Υροςπάκειεσ να αξιολογθκεί θ παραδοςιακι κλθρονομιά, ωσ υλικι 

(αρχιτεκτονικι, τεχνολογία, χειροτεχνία κ.λπ.) ι εκιμικι (γιορτζσ, δρϊμενα, λαϊκι διιγθςθ 
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κλπ.) ζχουν γίνει επανειλθμζνα. Ωπενκυμίηω το ζτοσ τθσ παράδοςθσ (1979), το ζτοσ 

Αρχιτεκτονικισ Ξλθρονομιάσ (1975). Χτον χϊρο τθσ Ευρϊπθσ οι προςπάκειεσ για διάςωςθ 

ςτοιχείων από τθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά είχαν περιςςότερο κετικά αποτελζςματα. Χτον 

ελλθνικό χϊρο, όπου θ διατιρθςθ των υπό αξιοποίθςιν κτιρίων και κυρίωσ τθσ γθσ, ιδιαίτερα 

ςτα αςτικά κζντρα και ςε κεντρικοφσ χϊρουσ τουσ ιταν ιδιαίτερα επιτακτικι, ζγιναν πολλζσ 

παραβιάςεισ ακόμθ και των ςτοιχειωδϊν κανόνων αιςκθτικισ. Πόλισ τα τελευταία χρόνια και 

μετά από επίμονουσ αγϊνεσ των ειδικϊν ζχει αρχίςει ςυνειδθτι προςπάκεια  από 

ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ αλλά και το Ξράτοσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτο παραδοςιακό 

δθλ. ιςτορικό παρελκόν, που ςυνικωσ ςυμβαδίηει –δεν είναι τυχαίο- με τθν αιςκθτικι. 

Ψο ερϊτθμα αν θ παράδοςθ, όπωσ αυτι ζχει καταγραωεί και αποτυπωκεί ςτα μουςεία, όπωσ 

ηει ακόμθ ςτθ ςυλλογικι μνιμθ του λαοφ, και όπωσ διαιωνίηεται μζςα από τισ γενιζσ να δϊςει 

λφςεισ ςε διλιμματα και να οδθγιςει ςε ςωςτζσ αποωάςεισ; Σι γνϊςεισ μασ από τθν 

παράδοςθ μποροφν να μασ δϊςουν ζνα ςτιριγμα ςτισ αποωάςεισ για το πρόςωπο των 

πόλεων και των χωριϊν μασ ςτο ςιμερα και προπάντων ςτο μζλλον;  

Αν ςυνειδθτοποιιςουμε με ειλικρίνεια ότι ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ είναι ο μόνοσ πολιτιςμόσ με 

ςυνζχεια, ο οποίοσ κατόρκωςε να διατθρθκεί και εξελιχκεί δθμιουργικά ςτθ μακρά διάρκεια 

ςε αντίκεςθ προσ τον επίςθμο πολιτιςμό μασ που δζχκθκε επιδράςεισ και επιρροζσ από 

Ανατολι και Δφςθ και δεν κατόρκωςε  να εξαςωαλίςει τθ ςυνζχεια και τθν εξζλιξι του, κα 

αντιλθωκοφμε γιατί είναι απολφτωσ αναγκαίο να ςτραωοφμε προσ τθ μελζτθ του. Θ Ελλάδα, 

λοιπόν, δεν μπόρεςε να αναπτφξει μια νεότερθ αςτικι αρχιτεκτονικι, αλλά περιορίςτθκε 

βαςικά ςε μορωζσ αγροτικισ αρχιτεκτονικισ, ςυνυωαςμζνεσ με τρόπουσ ηωισ που ςιμερα 

τείνουν να εκλείψουν, ενϊ κακϊσ ιταν μια χϊρα μικρι και υπανάπτυκτθ μετά τθν 

απελευκζρωςι  τθσ,  με ανεξζλικτεσ κοινωνικζσ δομζσ και με κακυςτερθμζνθ παιδεία, για να 

εξαςωαλίςει τθν επιβίωςι τθσ, άρχιςε να δζχεται πακθτικά λογισ πολιτιςμικζσ επιρροζσ για 

να εξαςωαλίςει τον εκςυγχρονιςμό τθσ.  

Χτθ ςθμερινι Ελλάδα, παρά τισ προςπάκειεσ που ζγιναν  για να δθμιουργθκεί και  να 

αξιοποιθκεί, όπωσ  κα ζλεγε ο  Γ. Χεωζρθσ  ο “ελλθνικόσ ελλθνιςμόσ”, θ παραδοςιακι 

κλθρονομιά κατακλφςτθκε από "χίλιεσ αλλότριεσ αξίεσ", εξαρτθμζνθ οικονομικά και πολιτικά 

από τα μεγάλα ευρωπαϊκά και υπερατλαντικά κζντρα, υποχρεωμζνθ να δζχεται απ’ ζξω τα 

ςτοιχεία του ςφγχρονου τεχνικοφ και πνευματικοφ πολιτιςμοφ. Ξαι τα ςτοιχεία αυτά 

ειςβάλλουν πια ςε ποςότθτεσ και με ρυκμοφσ που κακιςτοφν εξαιρετικά δφςκολθ τθν 

αωομοίωςι τουσ, τθν κριτικι αντιμετϊπιςι τουσ, τθν προςαρμογι τουσ ςτισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ του τόπου. Από τθν άλλθ πλευρά οι ωυςικοί δεςμοί των ανκρϊπων του τόπου με 

τθν παράδοςι τουσ ζχουν γίνει αρκετά χαλαροί, με αποτζλεςμα και θ ωυςιολογικι τουσ 

αντίδραςθ ςτισ «αλλότριεσ αξίεσ» να παρουςιάηεται εξαιρετικά μειωμζνθ.   

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι κα πρζπει να είμαςτε επιωυλακτικοί ςτα ρεφματα που ζρχονται από τα 

μεγάλα κανάλια του κόςμου. Πακριά από μζνα μια τζτοια πρόταςθ. Αυτό, ωςτόςο, 

προχποκζτει μια Ελλάδα διαωορετικι από τθ ςθμερινι. Πια Ελλάδα που ζχει εμπεδϊςει τον 

«ελλθνικό ελλθνιςμό» και με ζνα δικό τθσ, εδραιωμζνο ιδθ πολιτιςμικό υπόβακρο, με τθ δικι 

τθσ ςφγχρονθ παράδοςθ, κεωρθτικά, ερευνθτικά και δθμιουργικά, και όχι απλϊσ με κάποιεσ 

ωωτεινζσ εξαιρζςεισ, ςυγκεκριμζνα άτομα, να πετφχει τθν ζνταξι τθσ ςτον παγκόςμιο 

πολιτιςμό. Επίςθσ, κεωρϊ, ότι το πρόβλθμά μασ δεν είναι τόςο ο ςυχνά αναωερόμενοσ ωσ 
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κίνδυνοσ, δθλαδι θ αλλοίωςθ ι απϊλεια τθσ ςχθματιςμζνθσ ςτο παρελκόν εκνικισ 

ταυτότθτασ, όςο θ αδυναμία μασ να αποκτιςουμε μια ςφγχρονθ ταυτότθτα, ξεωεφγοντασ από 

τον κφκλο, όπου αναπαράγεται ι πολιτιςμικι μασ αλλοτρίωςθ. Πάλλον θ απροςδιόριςτθ 

ςυνείδθςθ αυτοφ το προβλιματοσ είναι που μασ οδθγεί να αναηθτοφμε ςυνεχϊσ ςτθρίγματα 

ςτο  αδιαμωιςβιτθτα λαμπρό παρελκόν και κυρίωσ ςτθν αρχαιότθτα. Αυτι θ αντίλθψθ, 

νομίηω ότι διατρζχει και τθν ωιλοςοωία και κατά ςυνζπεια τον εκνικό μασ προγραμματιςμό 

από τθν ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ Ξράτουσ μζχρι ςιμερα. Ζτςι θ πολιτικι τθσ προςταςίασ τθσ 

πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ ξεκινάει πάντοτε από τθν αρχαιότθτα, όπου εξαντλείται το 

εβδομιντα τοισ εκατό τθσ κρατικισ μζριμνασ και ωροντίδασ, για να περάςουμε, τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ, ςτο βυηάντιο που προςελκφει το είκοςι επί τοισ εκατό του υπολοίπου 

ενδιαωζροντόσ μασ, για να μείνει ζνα δζκα επί τοισ εκατόν για τον ςφγχρονο πολιτιςμό, 

κορμόσ του οποίου είναι ο παραδοςιακόσ λαϊκόσ πολιτιςμόσ. Αυτι θ άνιςθ, οφτωσ ι άλλωσ 

αντιμετϊπιςθ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ςε όλα τα επίπεδα υποβάκμιςθ τθσ ανάγκθσ προςταςίασ 

αυτοφ του τμιματοσ του πολιτιςμοφ.   

Σι προβαλλόμενοι λόγοι είναι πολλοί και δεν είναι του παρόντοσ άρκρου θ ανάλυςι τουσ. 

Ωςτόςο πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ ταφτιςθ του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ με τθν 

ςυντθρθτικότθτα, υπιρξε θ κυριότερθ αιτία υποβάκμιςισ του ςε ιδεολογικό και πραγματικό 

επίπεδο. Βεβαίωσ αποτελεί οξφμωρο ςχιμα το γεγονόσ ότι κεωρθτικά γίνεται πολφσ λόγοσ για 

ςτοιχεία του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, όπωσ το δθμοτικό τραγοφδι, θ παραδοςιακι διατροωι, και θ 

επιςτροωι ςτισ ρίηεσ για δεκαετίεσ υπιρξε εκνικό ςφνκθμα για τθν αντιμετϊπιςθ 

ουςιαςτικϊν προβλθμάτων τθσ νεοελλθνικισ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Πζςα ς’ αυτι τθν 

πραγματικότθτα ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ ςτο ςφνολό του κεωρείται άλλοτε το τμιμα εκείνο του 

πολιτιςμοφ που ζωυγε ανεπιςτρεπτί και άλλοτε ωσ θ πανάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ επικράτθςθσ «αλλότριων αξιϊν». Πασ αρκεί όμωσ για να ςωκοφμε 

θ προςωυγι ςτο τραγοφδι και τον χορό, ςε όποια μορωι κι αν ζχουν αυτά διαςωκεί ςτθ 

ςφγχρονθ αςτικοποιθμζνθ κοινωνία, ςτον χαρακτθριςμό κάποιων οικιςμϊν ωσ 

παραδοςιακϊν και γι’ αυτό διατθρθτζων, ςτθ δθμιουργία λαογραωικϊν ςυλλογϊν-μουςείων, 

ςυχνότατα χωρίσ καμιά μουςειολογικι προδιαγραωι κ.ό.κ. 

Υαρ’ όλα αυτά, οι ωυςικοί δεςμοί με αυτι τθν παράδοςθ, ακόμθ και με τα όςα ςτοιχεία τθσ 

ζχουν επιβιϊςει οργανικά μζχρι ςιμερα, είναι πια πολφ χαλαροί. Αυτό ςθμαίνει πϊσ είμαςτε 

υποχρεωμζνοι να νομιμοποιοφμε κάκε ωορά τθ ςχζςθ μασ με τθν παράδοςθ, είτε 

προςπακϊντασ να διατθριςουμε τα  παραδομζνα είτε να αναηθτιςουμε ς’ αυτά πρότυπα για 

το παρόν. Ξριτιριο κι εδϊ δεν μπορεί παρά να είναι θ πράξθ. Αυτι και μόνο αποκαλφπτει 

κατά πόςο ι αναωορά ςε ςτοιχεία τθσ παράδοςθσ μασ βοθκάει πράγματι να αποωαςίςουμε 

πιο ςωςτά για τον τόπο μασ, να ςυμβάλουμε ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων πολιτιςτικϊν 

ςτοιχείων. Αυτό μπορεί να ςυμβεί, για παράδειγμα, ςτθν αρχιτεκτονικι, ςτθν παραδοςιακι 

διατροωι, ςτθν χειτοτεχνία τομείσ που ςυνδζονται με όλουσ τουσ άλλουσ τομείσ του 

πολιτιςμοφ, αλλά και με το ςφνολο τθσ εκνικισ ηωισ, με  τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και 

πολιτικζσ δομζσ, που τουσ ςυγχζουν και με τισ προοπτικζσ μεταςχθματιςμοφ τουσ.        

Αν πάρουμε ωσ παράδειγμα το Υιλιο, θ παράδοςθ, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά του 

παρελκόντοσ, και μζςα ς’ αυτό περιλαμβάνεται το ωυςικό περιβάλλον, το οποίο οι 

προθγοφμενεσ γενιζσ ςεβάςτθκαν και παρζδωςαν - κι εδϊ παράδοςθ - ς’εμάσ αλϊβθτο, θ 
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πολιτιςτικι κλθρονομιά αποτελεί τον πραγματικό και διαρκι πλοφτο του, αωοφ ς’αυτόν 

ςτθρίηεται θ ςφγχρονθ οικονομία κατά το 60%. Ψο Υιλιο χωρίσ τουσ παραδοςιακοφσ του 

οικιςμοφσ, τα καλντερίμια, τισ βρφςεσ, τισ εκκλθςίεσ με τα ξυλόγλυπτα τζμπλα και ό, τι 

αποτελεί τον δομθμζνο χϊρο δεν κα μποροφςε να είναι αυτό που ςιμερα γνωρίηουν οι 

καυμαςτζσ του.  

Σ δομθμζνοσ, λοιπόν, χϊροσ με τθν αργι προςαρμογι του ευτυχϊσ για το Υιλιο ςτισ 

ραγδαίεσ αλλαγζσ, κακϊσ διατθρεί τισ περιςςότερεσ ωορζσ ςτοιχεία και  χαρακτθριςτικά   

προθγουμζνων εποχϊν, αποτελεί ςθμαντικό ωορζα πλθροωοριϊν για τθν αναπαράςταςθ των 

κοινωνικϊν δομϊν, των τεχνικϊν, των λειτουργιϊν και ςυμβολιςμϊν που εξυπθρετεί 

διαχρονικά. Συςιαςτικά  είναι ωορζασ ιδεολογίασ, αιςκθτικισ και αντανακλά τθν κοινωνικι 

ηωι για χρόνο πολφ μεγαλφτερο από τθν πραγματικι του ηωι και τροωοδοτεί τθ ςυλλογικι 

μνιμθ με ςτοιχεία που μασ οδθγοφν ςτα ίχνθ τθσ ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ και τθσ κοινωνίασ 

που τον χρθςιμοποίθςε για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Θ προςζγγιςθ του χϊρου από τθν 

πλευρά τθσ λαογραωίασ, θ οποία βαςίηεται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ, όπωσ αυτι εκωράηεται 

μζςα από τισ παραδόςεισ και τισ λαϊκζσ διθγιςεισ μασ βοθκάει να κατανοιςουμε τισ ανάγκεσ 

και τισ προτεραιότθτεσ που εξυπθρζτθςαν οι επεμβάςεισ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων 

ςτο χϊρο. Ψο ςχιμα ενόσ οικιςμοφ, θ κζςθ του ναοφ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςπίτια, οι 

κοινόχρθςτοι χϊροι, ο προςανατολιςμόσ του υπακοφουν ςχεδόν νομοτελειακά ςε κάποιεσ 

διαχρονικζσ αρχζσ. Σ οικιςμζνοσ χϊροσ αποτελεί μιά οικονομικι, κοινωνικι και ςυμβολικι 

πραγματικότθτα με διαχρονικι διατθριςιμθ αξία. Δθμιουργεί παράδοςθ θ οποία αξίηει να 

διατθρθκεί και να χρθςιμεφςει για μελλοντικζσ αναηθτιςεισ.  

Χυνοψίηοντασ: Θ παράδοςθ δεν είναι ζνα νεκρό μουςειακό αντικείμενο, που ςυνικωσ 

ρομαντικά χαϊδεφει τ’ αυτιά και τισ ψυχζσ μασ για το χκεσ που χάκθκε και για ςυνικειεσ που 

δεν γνωρίηω πόςο κα κζλαμε να ιςχφουν και ςιμερα. Σ λαϊκόσ πολιτιςμόσ είναι ζνασ 

ηωντανόσ πολιτιςμόσ που ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται με νζα ςτοιχεία και προςαρμόηεται ςτα νζα 

δεδομζνα. Ωσ ηωντανόσ, λοιπόν, πολιτιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί, ιδιαίτερα για περιοχζσ που 

ανζπτυξαν ιδιαίτερα και ςθμαντικά από απόψεωσ ποιότθτασ χαρακτθριςτικά, μοχλόσ 

ανάπτυξθσ για το  μζλλον. Ψο πολιτιςτικό παρελκόν είναι ιδθ μια εξαιρετικά μεγάλθ 

περιουςία  που ανικει ςτθ δικαιοδοςία μελζτθσ και ζρευνασ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Αυτι θ 

περιουςία αποτελεί το «τάλαντον» τθσ παραβολισ που πρζπει να πολλαπλαςιαςκεί και να 

αποδϊςει ανάλογθσ ποιότθτασ καρποφσ και να μθν εκωυλιςκεί ςε μια κακι διαχείριςθ του 

κθςαυροφ. Για να αξιοποιθκεί είναι αναγκαία θ μελζτθ και προςταςία του ιδθ υπάρχοντοσ 

και με βάςθ το υπάρχον, που μπορεί να λειτουργιςει ωσ πρότυπο και παράδειγμα να 

προδιαγραωεί το μζλλον. 

Υροζχει, επομζνωσ μια ςυνολικι μελζτθ ςκοπιμότθτασ αξιοποίθςθσ τθσ παραδοςιακισ 

κλθρονομιάσ ςε όλεσ τθσ τισ εκωάνςεισ και θ χάραξθ εκνικϊν ςτόχων που κα 

πραγματοποιθκοφν με τθ ςυνεργαςία των τοπικϊν κοινωνιϊν και τθσ πολιτείασ και γνϊμονα 

τθν αναβάκμιςθ του χϊρου και τθν οικονομικι ανάπτυξθ για όλουσ. «Σι καιροί ου μενετοί». 

Για να μθ κρθνοφν επί των ερειπίων οι απόγονοί μασ και κλθρονόμοι του πολιτιςμοφ που 

εμείσ δθμιουργοφμε εν γνϊςει και εν αγνοία μασ ι με τθν ανοχι μασ ασ προχωριςουμε: α 

)ςτθν προςταςία του δομθμζνου και ωυςικοφ περιβάλλοντοσ. Δεν αρκοφν οι λυρικζσ 

αναγωγζσ ςτο παρελκόν. Ρα αποκαταςτακοφν και να ςυντθρθκοφν με τισ ςφγχρονεσ 
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μεκόδουσ τα μνθμεία (εκκλθςίεσ, παραδοςιακά ςπίτια, βρφςεσ, καλντερίμια), να 

προςτατευκεί και ενιςχυκεί θ παραδοςιακι χειροτεχνικι παραγωγι, θ παραδοςιακι 

διατροωι αλλά και θ  άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ προωορικι παράδοςθ, ο τρόπο 

ψυχαγωγίασ (πανθγφρια, χϊροι αναψυχισ, όπωσ οι πλατείεσ και οι παραλίεσ) και τζλοσ να 

δθμιουργθκοφν ςε χϊρουσ επιλεγμζνουσ με επιςτθμονικά και αντικειμενικά κριτιρια και όχι 

κακαρά τοπικιςτικά Πουςεία-Λνςτιτοφτα ζρευνασ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ κάκε 

περιοχισ.  

Ψο 1985 ο αείμνθςτοσ Χτάκθσ Δαμιανάκοσ ςτο αιρετικό τότε βιβλίο του «Υαράδοςθ 

ανταρςίασ και λαϊκόσ πολιτιςμόσ» κάνει λόγο για τθν διαωαινόμενθ ομογενοποίθςθ και τθν 

ανάγκθ  για ςυγκζντρωςθ και διάςωςθ βιοϊςτορικϊν μαρτυριϊν που αναωζρονται  ςτουσ 

λαϊκοφσ πολιτιςμοφσ των οποίων οι  τελευταίοι ωορείσ χάνονται, ο ζνασ μετά τον άλλο, 

μπροςτά ςτα μάτια μασ. «Χιμερα, γράωει, εποχι γενικευμζνθσ και άκριτθσ κατεδάωιςθσ, 

όταν και οι φςτατεσ επιβιϊςεισ τθσ πθγαίασ ςυλλογικισ δθμιουργικότθτασ ζχουν τεκεί υπό 

ανθλει διωγμό ι τισ ζχει οικειοποιθκεί θ εμπορικι διαωιμιςθ, ζνα τζτοιο ζργο (προςταςίασ 

του λαϊκοφ πολιτιςμοφ) δεν εξυπθρετεί μόνο ερευνθτικζσ ανάγκεσ ι ανάγκεσ προςδιοριςμοφ 

μιασ δυςεφρετθσ, πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Θ χρθςιμότθτά του, πζρα και ζξω από κάκε 

διάκεςθ ρομαντιςμοφ και επιςτροωισ ςτο παρελκόν, ζγκειται κυρίωσ ςτθν ανίχνευςθ 

προοπτικϊν και δυνατοτιτων για νζεσ μορωζσ ςυμβίωςθσ και πολιτιςμοφ που θ 

ανυποψίαςτθ καταναλωτικι ιδεολογία των καιρϊν ζχει αδρανοποιιςει». Χιμερα που ςτθν  

καταναλωτικι ιδεολογία ζχει προςτεκεί θ παγκοςμιοποίθςθ μζςω του διαδικτφου τα λόγια 

αυτά αποκτοφν μεγαλφτερθ ςθμαςία». 

Για να προςκζςει ο ίδιοσ: «Τταν χακεί και ο τελευταίοσ λαϊκόσ ηωγράωοσ, τεχνίτθσ ι 

μάςτορασ, όταν ςβιςει θ ωωνι και του τελευταίου καραγκιοηοπαίχτθ, παραμυκά ι λυράρθ, 

όταν αχρθςτευκεί και θ τελευταία μοιρολογίςτρα ι υωάντρα του χωριοφ... τότε κα 

ςυνειδθτοποιιςουμε άοπλοι πια ότι θ ελευκερία, που είχαμε ελπίςει ςπάηοντασ τα δεςμά τθσ 

παλιάσ ςυμβιωτικισ κοινωνίασ, δεν ζκρυβε παρά ζνα νζο ραγιαδιςμό και μια άλλθ πιο βακειά 

αλλοτρίωςθ: τθν εξουκζνωςθ τθσ πθγαίασ δθμιουργικότθτασ, τθν ιςοπζδωςθ κάκε 

πολιτιςμικισ ποικιλίασ, τον εξανδραποδιςμό κάκε αυκόρμθτθσ  ςυλλογικισ πρωτοβουλίασ... 

Τταν τθν αιωνόβια ςοωία εκτοπίςει οριςτικά θ αυκάδθσ θμιμάκεια του πολίτθ του κόςμου, 

τότε κα γίνει κατανοθτό πωσ αν πολεμιςαμε τόςον καιρό για να απαλλαγοφμε από τισ παλιζσ 

προλιψεισ, δεν ιταν παρά για να τισ αντικαταςτιςουμε με  άλλεσ, πιο «λειτουργικζσ», ς’ ζνα 

ςφςτθμα που μασ υπόςχεται τθν πολιτιςτικι ζρθμο…». 

Σ κοςμοπολίτθσ ποιθτισ Γιϊργοσ Χεωζρθσ, γράωει με ψυχραιμία ςτισ Δοκιμζσ του (1, 520) 

“Πιτε τθν προςκόλλθςθ ςε άδειουσ τφπουσ, μιτε το γυριςμό ςτα περαςμζνα ςυμβοφλεψα 

ποτζ μου. Ψο αντίκετο. Θ παράδοςθ για μζνα αποτελεί ζνα ςπουδαίο μζροσ τθσ γνϊςθσ του 

ηωντανοφ ανκρϊπου. Ξι αυτό κανείσ δεν μπορεί να αποωφγει. Άλλο ηιτθμα αν υπάρχουν 

εκείνοι που κλείνοντασ τα μάτια νομίηουν πωσ τ’ αποωεφγουν. Δεν αποωεφγει τίποτε κανείσ 

αν δεν το κοιτάξει κατάματα. Πε άλλα λόγια: Ζνα μζροσ του παρελκόντοσ πεκαίνει τθ ςτιγμι, 

που θ κνθςιμότθτά του μασ μολφνει, αν προςκολλθκοφμε ς’ αυτό με υπερβολικι αγάπθ. Ζνα 

μζροσ του παρελκόντοσ μζνει πάντα ηωντανό, και κινδυνεφουμε καταωρονϊντασ τθ ηωντάνια 

του(…)». 
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Αρχικά δεχόμαςτε ότι ο πολιτιςμόσ, υλικόσ και άυλοσ, είναι το ςφνολο όλων των εκωάνςεων 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Σ πολιτιςμόσ τθσ υπαίκρου, ι του αγροτικοφ χϊρου, παραδοςιακόσ 

ςτθ βάςθ του,  χαρακτθρίηεται κι αυτόσ από πολιτιςμικά ςτοιχεία, όπωσ είναι ο τρόποσ ηωισ, 

θ διατροωι, θ ενδυμαςία, οι διάωορεσ τεχνικζσ καταςκευισ, παραγωγισ κλπ., τα ικθ και τα 

ζκιμα, οι ιδζεσ, οι χριςεισ γθσ, θ αρχιτεκτονικι, οι τζχνεσ (καλζσ και εωαρμοςμζνεσ), τα 

τραγοφδια, οι γιορτζσ, οι τρόποι διαςκζδαςθσ κ.λπ.  Είναι βζβαιο ότι ςιμερα με τισ 

επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ που προςωζρει θ τεχνολογία, ο παραδοςιακόσ αγροτικόσ 

πολιτιςμόσ αποτελεί μζροσ του ευρφτερου πολιτιςμοφ, που κυριαρχεί και είναι απαραίτθτο 

να παρακολουκιςουμε πωσ ο παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ επθρεάηει τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα 

των κατοίκων τθσ μιασ περιοχισ και να ενιςχφςουμε τθν αυτογνωςία τουσ. Αν βεβαίωσ 

κεωροφμε ότι ο ρόλοσ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ είναι πολφ ςθμαντικόσ, αωοφ αυτι είναι 

ςε μζγαλο βακμό που διαμορωϊνει τθν ταυτότθτα των ςυγκεκριμζνων κοινωνιϊν αλλά και 

επθρεάηει τον ςφγχρονο πολιτιςμό τουσ. Σ ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ τθσ υπαίκρου είναι, λοιπόν, 

ι τουλάχιςτον πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοσ με τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά. Θ τελευταία 

μάλιςτα ςχετίηεται και με τθν αειωορικι ανάπτυξθ των περιοχϊν αυτϊν. Θ αειωορικι 

ανάπτυξθ μπορεί να προωκθκεί μζςα από τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά, όταν αναγνωριςτεί 

ότι θ τελευταία μπορεί να προςωζρει οικονομικά οωζλθ ςε μια περιοχι αω’ ενόσ μζςω του 

τουριςμοφ και αω’ ετζρου να υποδείξει ιπιουσ τρόπουσ χριςθσ των ωυςικϊν τθσ πόρων και 

τρόπουσ αξιοποίθςθσ των παραδοςιακϊν τεχνικϊν. Ψζλοσ, ασ παραδεχκοφμε ότι θ 

πολιτιςμικι κλθρονομιά, ωσ πθγι πολιτιςμικισ ταυτότθτασ, μπορεί να ενδυναμϊςει τθν 

περθωάνια των κατοίκων για τον τόπο τουσ και να ενιςχφςει τθν κοινωνικι τουσ ςυνοχι. 

Χχθματικά θ ςχζςθ:  

 

 

Χτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά ςυμμετζχουν οι άνκρωποι και το τοπίο, που ςυγκροτεί το 

ωυςικό και το ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Είναι γνωςτό επίςθσ, από μελζτεσ και επιςτθμονικά 

πορίςματα, ότι ςχεδόν όλα τα τοπία τουλάχιςτον ςτθν Ευρϊπθ, είναι διαμορωωμζνα από τον 

άνκρωπο. Ακόμθ και αυτά που παλαιότερα μπορεί να κεωροφνταν ωσ «αδιάωκορα από τον 

πολιτιςμό» και «κακαρά» ζχει αποδειχκεί ότι με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο ζχουν επθρεαςτεί 

από τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Υζρα λοιπόν από ωυςικά χαρακτθριςτικά, τα Ευρωπαικά 

τοπία χαρακτθρίηονται από ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ (πχ. πεηοφλεσ, καλντερίμια, ςτάνεσ, 

ςυςτιματα φδρευςθσ, εξθμζρωςθ ηϊων, παραδοςιακι αρχιτεκτονικι και υποδομζσ κλπ) που 

ζχουν παίξει και ςυνεχίηουν να παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ τόςο του 

Πολιζμικό 

Κεθάλαιο 

Αεηθνξηθή Αλάπηπμε 

 

 

Παραδοζιακή 

Πολιηιζμική 

κληρονομιά = λαϊκός 

πολιηιζμός 
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αιςκθτικοφ όςο και του λειτουργικοφ τουσ αποτζλεςματοσ. Ψο τοπίο είναι μζροσ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ωσ τζτοιο αναγνωρίηεται από ωορείσ όπωσ το Χυμβοφλιο τθσ 

Ευρϊπθσ, θ UNESCO κλπ. 

Ψο πολιτιςμικό τοπίο τθσ υπαίκρου, χαρακτθρίηεται από το ωυςικό περιβάλλον (χλωρίδα και 

πανίδα), τθ γεωμορωολογία του εδάωουσ και τον πολιτιςμό (υλικό και άυλο). Ειδικά θ άυλθ 

διάςταςθ του τοπίου αποτελεί ςθμαντικότατο παράγοντα τθσ φπαρξισ του, κακϊσ  είναι 

ωορτιςμζνο με μνιμεσ (ςυλλογικζσ και προςωπικζσ), με αντιλιψεισ αλλά και ςυγκεκριμζνθ 

αιςκθτικι. Ζτςι κάκε τοπίο αντικατοπτρίηει όχι μόνο τισ κακαρά παραγωγικζσ και ςε ςχζςθ με 

τθν φλθ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ αλλά και τθν άυλθ διάςταςθ που ζχουν προςδϊςει ςε 

αυτό οι τοπικζσ κοινωνίεσ πχ. Θ Υαναγία θ Ελαςςωνίτιςςα, το Ξεωαλόβρυςο, Ψο Ξουμ Υαηάρ 

κ.λπ.  

Ψο κζμα μου είναι ο λαϊκόσ-παραδοςιακόσ πολιτιςμόσ ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ του Υθλίου. Για 

να ςυηθτιςουμε το δεφτερο ςκζλοσ τθσ ανακοίνωςισ μου κα μου επιτραπεί να αςχολθκϊ εν 

ςυντομία  με το πρϊτο.  

Σ Σδυςςζασ Ελφτθσ ςε μια πολφ ςθμαντικι ανάγνωςθ  του Αλζξανδρου Υαπαδιαμάντθ 

ςχολιάηει ωσ εξισ τθ ςτροωι τθσ κριτικισ προσ τθ μελζτθ του μεγάλου Χκιακίτθ: 

«Χτον ζναν περίπου αιϊνα που μασ χωρίηει για παράδειγμα από το κάνατο του 

Υαπαδιαμάντθ τ’ αντιςτφλια του οικοδομιματόσ του ζπεςαν ζνα προσ ζνα. Θ αγροτικι ωάςθ 

πζραςε ςτθ βιομθχανικι, το χωριό ςτθν πολιτεία, ο χριςτιανόσ ςτον άπιςτο. Ξοινοτοπίεσ που 

αν είχαν τθ ςθμαςία του αναπότρεπτου για το πνεφμα όςθ ζχουν για τθν κακθμερινι μασ 

ηωι, κα ζπρεπε θ μορωι του Χκιακίτθ πεηογράωου μασ να μασ γίνει αγζρασ. Δεν ζγινε. Πια 

μζρα το παρελκόν δεν κα μασ αιωνιδιάηει με τθ δφναμθ τθσ επικαιρότθτάσ του. Δεν κά ’χει 

αλλάξει εκείνο αλλά το μυαλό μασ...» .  

Φαίνεται πάντωσ ότι ζωταςε  ςιγά  ςιγά θ  ϊρα που μποροφμε να βλζπουμε  ςτο παρελκόν 

μασ τα αντιςτφλια για το μζλλον μασ. Μςωσ να ζωκαςε θ ϊρα τθσ ωριμότθτασ.  

Θ παράδοςθ και ιδιαίτερα θ λαϊκι παράδoςθ είναι κζμα που ζχει απαςχολιςει γενιζσ 

νεοελλινων από τθν ίδρυςθ του νζου ελλθνικοφ κράτουσ και εξισ . Άλλοτε με διάκεςθ 

ρομαντικι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ  παροιμιακισ  ζκωραςθσ «κάκε πζρ’ςι και καλφτερα», 

άλλοτε τελείωσ αρνθτικά, ωσ αιτίασ ςυντιρθςθσ και οπιςκοδρόμθςθσ, άλλοτε  ωσ «πανάκεια»   

για όλα τα προβλιματα.  

Χτθ πραγματικότθτα, όταν αναωερόμαςτε ςτο λαϊκό πολιτιςμό, είμαςτε υποχρεωμζνοι να 

κάνουμε μιά ςειρά από διευκρινίςεισ και αποκαταςτάςεισ. Ψί είναι παράδοςθ, τί ςυντιρθςθ 

και ποφ αυτά τα δυό ςυναντιοφνται ι αποκλίνουν. Βεβαίωσ πζραςε θ εποχι που 

παραδοςιακόσ λαϊκόσ πολιτιςμόσ ςιμαινε παραμονι ς’ ζνα μουςειακό τρόπο ηωισ, που δεν 

εξελίςςεται και αντιςτρατεφεται τθν πρόοδο. Χιμερα, τουλάχιςτον ςε ζνα μεγάλο βακμό, 

υπάρχει ζνασ νζοσ τρόποσ διαχείρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

Θ παράδοςθ, λοιπόν, και οι κανόνεσ διατιρθςθσ ςτοιχείων τθσ δεν είναι μιά ρομαντικι 

επιςτροωι ςτο παρελκόν, το οποίο όλοι μασ αναλογιηόμαςτε με νοςταλγία. Θ παράδοςθ, και 

κυρίωσ θ λαϊκι, θ οποία εμπλουτίηεται αργά αλλά ςτακερά από τθν τεχνολογία και τον 
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πολιτιςμό των ξεχωριςτϊν ατόμων –«τον ανϊτερο», όπωσ ςυνθκίηουμε να τον λζμε,  

αωομοιϊνοντασ με ςφνεςθ ό, τι είναι απαραίτθτο και εποικοδομθτικό για το ςφνολο του 

λαοφ, αποτελεί και πρζπει να αποτελεί ςτθν αρχι τθσ τρίτθσ χιλιετίασ τρόπο ηωισ με κφριο 

χαρακτιρα τθν εξαςωάλιςθ τθσ  ποιότθτασ τθσ ηωισ των κατοίκων μιάσ περιοχισ. 

Υροςπάκειεσ να αξιολογθκεί θ παραδοςιακι κλθρονομιά, ωσ αρχιτεκτονικι ι εκιμικι 

(γιορτζσ, δρϊμενα, λαϊκι διιγθςθ κλπ.) ζχουν γίνει ςε μεγάλθ ζκταςθ. Κυμίηω το ζτοσ τθσ 

παράδοςθσ (1979), το ζτοσ Αρχιτεκτονικισ Ξλθρονομιάσ (1975), κατά το οποίο ζγιναν πολλζσ 

παρεμβάςεισ, όχι πάντοτε επιτυχθμζνεσ, ςτο πλαίςιο κυρίωσ τθσ οικονομικισ αξιοποίθςθσ. 

Χτο χϊρο τθσ Ευρϊπθσ οι προςπάκειεσ για διάςωςθ ςτοιχείων από τθν αρχιτεκτονικι 

κλθρονομιά είχαν περιςςότερο κετικά αποτελζςματα. Χτον ελλθνικό χϊρο, όπου θ διατιρθςθ 

των υπό αξιοποίθςιν κτιρίων και κυρίωσ τθσ γθσ, ιδιαίτερα ςτα αςτικά κζντρα και ςε 

κεντρικοφσ χϊρουσ τουσ ιταν ιδιαίτερα επιτακτικι, ζγιναν πολλζσ παραβιάςεισ ακόμθ και των 

ςτοιχειωδϊν κανόνων αιςκθτικισ. Πόλισ τα τελευταία χρόνια και μετά από επίμονουσ αγϊνεσ 

των ειδικϊν ζχει αρχίςει θ προςπάκεια  από ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ αλλά  και ςυχνά 

από το Ξράτοσ, να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αρχιτεκτονικι παράδοςθ, που ςυνικωσ 

ςυμβαδίηει –δεν είναι τυχαίο- με τθν αιςκθτικι. 

Βεβαίωσ είμαςτε μια μικρι πτωχευμζνθ χϊρα ςτθν περιωζρεια τθσ Ευρϊπθσ ςτθ χειρότερθ 

ωάςθ καταρράκωςθσ κεςμϊν και αξιϊν, πλθν με πλοφςιο παρελκόν, μακρυνό και πρόςωατο, 

ςτο  οποίο εδϊ και τρεισ δεκαετίεσ ειςβάλλουν με ραγδαίο ρυκμό ςτοιχεία του ςφγχρονου 

πολιτιςμοφ και τθσ τεχνολογίασ. Είναι δφςκολο και ςυχνά αδφνατο να ςυγχρονιςτοφν οι δφο 

αντίρροπεσ τάςεισ. Σι ςθμερινοί ρυκμοί δεν μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να γίνουν ςτοχαςτικζσ 

αναπολιςεισ και να πολυςυηθτθκεί το κζμα του εκςυγχρονιςμοφ με παράλλθλθ διατιρθςθ 

ςτοιχείων τθσ παράδοςθσ.  

Ππορεί άραγε θ παράδοςθ, όπωσ αυτι ζχει καταγραωεί και αποτυπωκεί ςτα μουςεία, όπωσ 

ηει ακόμθ ςτθ ραγιςμζνθ ςυλλογικι μνιμθ του λαοφ, και όπωσ διαιωνίηεται μζςα από τισ 

γενιζσ να δϊςει λφςεισ ςε διλιμματα και να οδθγιςει ςε ςωςτζσ αποωάςεισ; Σι γνϊςεισ μασ 

από τθν παράδοςθ μποροφν να εξαςωαλίςουν ςτιριγμα ςτισ αποωάςεισ για το πρόςωπο των 

πόλεων και των χωριϊν μασ ςιμερα και προπάντων ςτο μζλλον; Θ εντφπωςι μου είναι ότι  

όςο οι νεοζλλθνεσ κα ςυνειδθτοποιοφν μζςα από τθν παιδεία τουσ τθν αξία του παρελκόντοσ 

τουσ για τθν μελλοντικι τουσ πρόοδο θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο παρελκόν και το μζλλον κα  είναι 

ζνα περιςςότερο ευτυχιςμζνο  παρόν. 

Θ ςυμμετοχι των λογισ ιδεολογιϊν ςτο κζμα τθσ διατιρθςθσ, διάςωςθσ τθσ εκνικισ μασ 

ταυτότθτασ, τθσ επιςτροωισ ςτισ ρίηεσ, τθσ αναβάπτιςθσ ςτα νάματα του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, 

γεννιματα του ευρωπαϊκοφ ρομαντιςμοφ, ενόσ κινιματοσ με προοδευτικό και αντιδραςτικό 

ταυτόχρονα χαρακτιρα, ζδωςαν τουσ καρποφσ τουσ ςτθν  εποχι τουσ. 

Ψί είναι τελοςπάντων παράδοςθ; Είναι αυτό που ςυναιςκθματικά μασ αρζςει και κζλουμε να 

το διατθριςουμε για λόγουσ οικογενειακοφσ, ιςτορικοφσ, ακόμθ αιςκθτικισ και ταυτόχρονα 

να απαλλαγοφμε από αυτό για λόγουσ οικονομικοφσ, πρακτικοφσ και άλλουσ ;  

Υαράδοςθ είναι λζξθ - ζννοια ουδζτερθ, ςφμωωνα με τα Οεξικά. Δεν είναι από μόνθ τθσ 

αντιδραςτικι, ςυντθρθτικι ι προοδευτικι.  Υαράγεται από το ριμα παραδίδω και ςθμαίνει 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ παράδοςθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ από μια γενιά ςε άλλθ. 
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Υρόκειται για παράδοςθ γραπτι και προωορικι. Θ γραπτι είναι ό,τι ζχει διαςωκεί γραπτϊσ 

από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  Για μασ τουσ Ζλλθνεσ ανάγεται ςε μεγάλο βάκοσ χρόνου, 

που ςυνεχϊσ επεκτείνεται με τισ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ. Λςτορικι και ωιλολογικι κλθρονομιά 

αξιοηιλευτθ. Ξανείσ δεν κα τολμοφςε να τθ χαρακτθρίςει ςυντθρθτικι, χωρίσ να προκαλζςει 

τθ κυμθδία. Θ παράδοςθ αυτι περνάει εν μζρει ςτο ηωντανό τμιμα του λαοφ μζςα από τθν 

κακθμερινι του ηωι με τα ζκιμα και τισ εκδθλϊςεισ του, με τον προωορικό του λόγο  ζτςι που 

επιτρζπει να κάνομε λόγο για τθ ςυνζχεια και τθν προωορικι λαϊκι παράδοςθ, αυτό που 

χωρίσ κόπο παραδίδεται από γενιά ςε γενιά και ςυγκροτεί τον πυρινα του λαϊκοφ μασ 

πολιτιςμοφ. Σ πυρινασ αυτόσ εμβολιάηεται ςυνεχϊσ από νζα ςτοιχεία, που ωζρνουν οι 

επαωζσ με άλλουσ πολιτιςμοφσ, τα επιτεφγματα τθσ τεχνολογίασ, οι ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ. 

Διαμορωϊνεται ζτςι μια παράδοςθ που διατθρεί τα αρχικά βαςικά χαρακτθριςτικά αλλά 

προςαρμόηεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ κάκε εποχισ. Θ ελλθνικι λαϊκι παράδοςθ, ανκεκτικι 

μζχρι πρόςωατα, παρουςιάηει τα τελευταία χρόνια ραγδαία υποχϊρθςθ εξαιτίασ τθσ 

ειςβολισ των ευρωπαϊκϊν και κυρίωσ των αμερικανικϊν παγκοςμίων προτφπων.  

Ψο γεγονόσ ότι θ Υαράδοςθ δεν είναι μια ζννοια  αναλλοίωτθ και ςτακερι οδιγθςε ςτθ 

χρθςιμοποίθςι τθσ για ςκοπιμότθτεσ, ανάλογα κάκε ωορά με τουσ ιδεολογικοφσ 

προςανατολιςμοφσ  όςων τθν χρθςιμοποιοφν για να ςτθρίξουν τα επιχειριματά τουσ. Ζτςι θ 

χριςθ τθσ είναι εκείνθ που ωορτίηεται με το νόθμα που τθσ αποδίδουν. Λδιαίτερα για τθν 

Ελλάδα, μια  χϊρα ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, δφςκολα κά μποροφςαμε να τθν 

εντάξουμε  ςτο ςχιμα ενόσ ενιαίου καί αναλλοίωτου προτφπου. Σι καινοτομίεσ και οι 

επιρροζσ αωομοιϊνονταν ςε μιά βακιά ριηωμζνθ καί καταξιωμζνθ ςε ιςτορικογεωγραωικά 

πλαίςια πολιτιςμικι ενότθτα, και οι εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ αποκτοφςαν καί διατθροφςαν γιά 

καιρό μιά ευδιάκριτθ πολιτιςμικι ταυτότθτα. Ακόμθ πρζπει να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ 

επίςθμθσ πολιτιςτικισ παράδοςθσ και του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Γιατί, ενϊ ο επίςθμοσ 

πολιτιςμόσ ςυνικωσ απλωνόταν ςε ευρφτερουσ γεωγραωικοφσ χϊρουσ αλλά και γνϊριηε 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ, ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ χαρακτθριηόταν από μια μεγαλφτερθ ςυνζχεια ςε 

μικρότερεσ χωρικζσ ενότθτεσ ι και από μια κάποια κοινότθτα κεμελιακϊν γνωριςμάτων που 

αντανακλοφςε τθν υποταγι ςτθ ωφςθ και τον περιοριςμό ςτο αναγκαίο και απαραίτθτο. 

Ωςτόςο οριςμζνεσ π.χ. αρχζσ ι αρετζσ τθσ λαϊκισ μασ αρχιτεκτονικισ -τθ λιτότθτα και τθν 

κακαρότθτα των μορωϊν, τθν αίςκθςθ του μζτρου και τθσ ανκρϊπινθσ κλίμακασ, τθν ζνταξθ 

των κτιςμάτων ςτο τοπίο- μποροφμε να τισ κεωριςουμε κατ’ εξοχιν ελλθνικζσ.  Χ’ ζνα 

αρχιτεκτονικό ζργο τθν ιδζα τθσ "ελλθνικότθτασ" μπορεί να τθν υποβάλει άλλοτε θ παρουςία 

ιςτορικά ςθμαςμζνων μορωολογικϊν ςτοιχείων (όπωσ τό αζτωμα, το δίλοβο τοξωτό 

παράκυρο καί τό χαγιάτι), άλλοτε μιά οριςμζνθ διάταξθ (περιςτφλιο, αίκριο, ανοίγματα) κι 

άλλοτε ι χρθςιμοποίθςθ παραδοςιακϊν υλικϊν και καταςκευϊν (του λευκοφ μαρμάρου, τθσ 

ξερολικιάσ, του άςβεςτωμζνου τοίχου, τθσ ςτζγθσ με τισ πθλιορείτικεσ πλάκεσ). Ψα ςτοιχεία 

αυτά μπορεί να είναι κυρίαρχα και να παρουςιάηουν μια ωανερι ςυγγζνεια με τα πρότυπά 

τουσ, ϊςτε να φπογραμμίηουν τθν "ελλθνικότθτα" του ζργου, ι να ζχουν μεταπλαςτεί και 

ενταχκεί ςε μια ςφγχρονθ καταςκευι, ϊςτε να λειτουργοφν απλϊσ υπαινικτικά. Υότε τζτοιεσ 

λφςεισ ειναι κεμιτζσ, ποιά μπορεί να είναι τα ςτοιχεία αναωοράσ και πϊσ πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν είναι, πιςτεφω, ηθτιματα για τα οποία είναι αδφνατο να υπάρξουν a priori 

κανόνεσ. Σι ςυγκεκριμζνεσ πάντωσ πθγζσ αποκαλφπτουν, πζρα από τυχόν ιδιοςυγκραςιακζσ 

ροπζσ, τθν ιδεολογία τθσ εποχισ ι και τθσ κοινωνικισ ομάδασ που εκωράηει κάκε ωορά ο 

αρχιτζκτονασ. 
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Χτο Υιλιο, θ παράδοςθ, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά του παρελκόντοσ, και μζςα ς’ αυτι 

περιλαμβάνεται το ωυςικό περιβάλλον, το οποίο οι προθγοφμενεσ γενιζσ ςεβάςτθκαν και 

“παρζδωςαν” ς’ εμάσ ςχεδόν αλϊβθτο, αποτελεί τον πραγματικό και διαρκι πλοφτο του, 

αωοφ ς’ αυτόν ςτθρίηεται θ ςφγχρονθ οικονομία του κατά το 60%. Χκεωτείτε το Υιλιο χωρίσ 

τουσ παραδοςιακοφσ του οικιςμοφσ, τα καλντερίμια, τισ βρφςεσ, τισ εκκλθςίεσ με τα 

ξυλόγλυπτα τζμπλα και ό,τι αποτελεί τον δομθμζνο χϊρο. Υιςτεφετε ότι θ καταπλθκτικι 

πράγματι, ωυςικι ομορωιά, κα μποροφςε από μόνθ τθσ να προςελκφςει τόςουσ ωανατικοφσ 

καυμαςτζσ; 

Σ δομθμζνοσ, λοιπόν, χϊροσ με τθν αργι προςαρμογι του ςτισ ραγδαίεσ αλλαγζσ, ευτυχϊσ 

για το Υιλιο, κακϊσ διατθρεί τισ περιςςότερεσ ωορζσ ςτοιχεία και  χαρακτθριςτικά   

προθγουμζνων εποχϊν, αποτελεί μοχλόκαιοικονομικισ  ανάπτυξθσ, ςθμαντικό ωορζα 

πλθροωοριϊν για τθν αναπαράςταςθ των κοινωνικϊν δομϊν, των τεχνικϊν, των λειτουργιϊν 

και ςυμβολιςμϊν . Θ προςζγγιςθ του χϊρου από τθν πλευρά τθσ λαογραωίασ, θ οποία 

βαςίηεται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ, όπωσ αυτι εκωράηεται μζςα από τισ παραδόςεισ και τισ 

λαϊκζσ διθγιςεισ μασ βοθκάει να κατανοιςουμε τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ που 

εξυπθρζτθςαν οι επεμβάςεισ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων ςτο χϊρο. Ψο ςχιμα ενόσ 

οικιςμοφ, θ κζςθ του ναοφ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςπίτια, οι κοινόχρθςτοι χϊροι, ο 

προςανατολιςμόσ του υπακοφουν ςχεδόν νομοτελειακά ςε κάποιεσ διαχρονικζσ αρχζσ. Σ 

οικιςμζνοσ χϊροσ αποτελεί μιά οικονομικι, κοινωνικι και ςυμβολικι ταυτόχρονα 

πραγματικότθτα με διαχρονικι διατθριςιμθ αξία. Δθμιουργεί παράδοςθ θ οποία αξίηει να 

διατθρθκεί και να χρθςιμεφςει για μελλοντικζσ αναηθτιςεισ.      

Αν κζλουμε νά κάνουμε λόγο γιά αρχιτεκτονικι παράδοςθ ςτον  τόπο μασ πρζπει να 

αναγνωρίςουμε  κατ’ αρχιν ότι ωσ ζκνοσ βρεκικαμε ςυχνά  ςε αδυναμία να ςυνεχίςουμε τθν 

όποια πολιτιςτικι μασ παράδοςθ, ι ζςτω, να δθμιουργιςουμε μια καινοφρια και πωσ θ 

αδυναμία τοφτθ οωείλεται ςζ δυςκολίεσ ριηωμζνεσ τόςο ςτο ιςτορικό παρελκόν του τόπου 

μασ όςο και ςτθ ςθμερινι του κζςθ μζςα ςτο ςφγχρονο κόςμο. Θ μακρόχρονθ διακοπι του  

ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτθν περίοδο τθσ τουρκοκρατίασ δεν ζμεινε χωρίσ ςυνζπειεσ. Θ Ελλάδα 

γνϊριςε  αναγζννθςθ και το διαωωτιςμό μζςα από τισ δυτικζσ επιδράςεισ. Αυτό που 

κατόρκωςε να διατθριςει και να προαγάγει δθμιουργικά ιταν ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ τθσ. Ετςι,  

ενϊ δεν κατόρκωςε μπόρεςε να αναπτφξει μια νεϊτερθ αςτικι αρχιτεκτονικι, παράτθ  

νεοκλαςικίηουςα ωσ αντιδάνειο από τθν Ευρϊπθ, δθμιοφργθςε ςθμαντικζσ μορωζσ 

θμιαςτικισ  και αγροτικισ αρχιτεκτονικισ, ςυνυωαςμζνεσ με τουσ τρόπουσ ηωισ των 

διαωόρων περιοχϊν του ελλθνικοφ χϊρου. 

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο  που  ο Υικιϊνθσ, που δεν ιταν κακόλου  λαϊκιςτισ, ςτθν 

προςπάκειά του να οραματιςτεί ποιά κα ιταν θ αρχιτεκτονικι τθσ ελλθνικισ αναγζννθςθσ, 

"μιάσ εποχισ που κα μποροφςε να είχε υπάρξει αλλά που δεν τθσ δόκθκε να υπάρξει", 

ζλκεται περιςςότερο  από τα πθλιορείτικα και τα μακεδονίτικα αρχοντικά  παρά από τα 

αιγαιοπελαγίτικα ςπίτια, είναι, υποκζτω, γιατί ςτα πρϊτα βρικε κάποια μεγαλφτερθσ 

κλίμακασ και πιό περίτεχγα  πρότυπα . 

Ψο Υιλιο κα μποροφςε με τουσ ςθμαντικοφσ οικιςμοφσ του, και εω’όςον λθωκεί πρόνοια για 

τθν ουςιαςτικι προςταςία και ανάδειξι τουσ, να αποτελζςει ζνα ηωντανό ςχολείο για τουσ 

αρχιτζκτονεσ και πολεοδόμουσ, κακϊσ κα μποροφςαν να μελετιςουν λφςεισ, 
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παραδειγματιηόμενοι από τουσ παραδοςιακοφσ τεχνίτεσ, για τθν αποτελεςματικι 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που προζρχονται είτε από το ωυςικό περιβάλλον ι άλλουσ 

εξωγενείσ παράγοντεσ .  

Ψίποτε δεν είναι τόςο μακριά από τθν πραγματικότθτα από τθν ςυχνά εκωραηόμενθ άποψθ 

ότι ςτισ παραδοςιακζσ κοινότθτεσ θ ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ «επί χάρτου» 

οδθγοφςε κάκε ωορά ςε τυχαίεσ λφςεισ. Ψο γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι οικιςμοί 

δθμιουργικθκαν με τθ βοικεια εςωτερικϊν αγράωων κανονιςμϊν οι οποίοι υπαγόρευαν, 

ανάλογα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτιρια που ίςχυαν κάκε ωορά, τθ μία ι τθν άλλθ 

λφςθ δεν ςθμαίνει ότι δθμιουργικθκαν κατά τφχθ. Για τθν επιλογι του χϊρου εγκαταςτάςεωσ 

ενόσ οικιςμοφ θ εξαςωαλιςμζνθ φδρευςι του αποτελοφςε το πρϊτο κριτιριο. Ψο υγιεινό 

κλίμα, θ οχυρι κζςθ (ωυςικι ι τεχνθτι: κάςτρα,) και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλο 

οικιςμό ακολουκοφςαν με ςειρά προτεραιότθτασ ςτθν αξιολόγθςθ των ςχετικϊν κριτθρίων. Θ 

ανάπτυξθ ενόσ οικιςμοφ επιτυγχάνεται με τθν εξαςωαλιςμζνθ φδρευςθ και άρδευςθ των 

καλλιεργειϊν, τθ ωυςικι ι τεχνθτι οχφρωςι του (κάςτρα, πφργοι) και τουσ ελεγχόμενουσ 

δρόμουσ επικοινωνίασ (βίγλεσ, καραοφλια). Χωρίσ αυτά τα τρία ςτοιχεία δεν κα ιταν δυνατι, 

ιδιαίτερα ςε ταραγμζνεσ περιόδουσ, θ επιβίωςι τουσ. 

Θ διατιρθςθ του δομθμζνου χϊρου είναι το πρϊτο και ςθμαντικότερο ςτοιχείο για τθν 

οικονομικι ανάπτυξι του. Ξαι επειδι παρατθρείται τελευταία οικοδομικόσ οργαςμόσ είναι 

ανάγκθ να οριοκετθκεί αυςτθρά ο δομθμζνοσ χϊροσ και να ςχεδιαςκεί ο υπό δόμθςιν για να 

μθ ςυμβεί αυτό που κα μποροφςε να οδθγιςει ςτο ανεπανόρκωτο λάκοσ. Σ δομθμζνοσ 

χϊροσ είναι το κζλυωοσ μζςα ςτο οποίο κα αναπτυχκοφν οι δραςτθριότθτεσ  του οικιςμοφ. Ψο 

δεφτερο ςτοιχείο είναι θ εξαςωάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ νεροφ για τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ 

του πλθκυςμοφ τουλάχιςτον κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Ψα πθγαία πόςιμα νερά γενικά 

λιγοςτεφουν  ςτον πλανιτθ μασ και ιδιαίτερα ςτον πάντοτε  «αυχμθρό» (ξθρό) ελλθνικό χϊρο. 

Ψο Υιλιο, ευνοθμζνο από τθ ωφςθ δεν ιξερε ωσ πρόςωατα πόςο μεγάλο είναι το πρόβλθμα 

τθσ ξθραςίασ, τθσ ανομβρίασ και τθσ λειψυδρίασ. Σι παραδόςεισ για το νερό, γνωςτζσ από όλο 

τον ελλθνικό χϊρο για δράκουσ, δράκοντεσ και ςτοιχειά που με αιματθρζσ κυςίεσ προςπακεί 

να εξευμενίςει ο άνκρωποσ παραπζμπουν ςε ωιλονικίεσ μζχρι κανάτου για το μοίραςμα των 

νερϊν, που ςυμβαίνουν προπάντων μεταξφ ςυγγενϊν–αδερωϊν, ςτθν κυριαρχία των νερϊν 

και τθ ςχζςθ τθσ με τθν διαωζντευςθ του ςυγκεκριμζνου χϊρου. Θ εξαςωάλιςθ επάρκειασ 

νεροφ ςε οργανωμζνουσ οικιςμοφσ, που δεν  διακζτουν αείρροεσ πθγζσ επιτυγχάνεται με τθ 

δθμιουργία υδραγωγείων και δικτφων υδρεφςεωσ Δείγματα μεγάλων υδραυλικϊν ζργων 

ζχουμε από τισ αρχαίεσ ελλθνικζσ  και ρωμαϊκζσ πόλεισ, το Βυηάντιο και τθν τουρκοκρατία . Θ 

ίδρυςθ πθγαδιοφ ι βρφςθσ είναι πολλζσ ωορζσ ζργο ατόμων που κεωροφνται ευεργζτεσ και 

μνθμονεφονται από τουσ μεταγενζςτερουσ. Σι κρινεσ ωζρουν τα ονόματα των κτθτόρων 

τουσ, τουσ οποίουσ μνθμονεφουν οι επόμενεσ γενιζσ με ευγνωμοςφνθ. Χτο κατάωυτο και 

κατάρρρυτο Υιλιο, ποιά μεγάλα ζργα ζχουν γίνει για τθν επάρκεια του νεροφ τα επόμενα 50 

χρόνια; Αντίκετα γνωρίηω ότι ςτθν Ψςαγκαράδα πολλζσ πθγζσ-βρφςεσ ζχουν ςτερζψει, χωρίσ 

επιςτροωι, και ςυχνά το καλοκαίρι λιγοςτεφει το νερό του δικτφου. Σι βροχοπτϊςεισ και οι 

χιονοπτϊςεισ δθμιουργοφν ποτάμια που παραςφρουν τα εδάωθ προσ τθ κάλαςςα. Ψι ζχει 

γίνει για αποκικευςθ ςε ωυςικζσ και τεχνθτζσ δεξαμενζσ αυτϊν των υδάτων; 
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Αναμωίβολα οι διατροωικζσ ςυνικειεσ τθσ ελλθνικισ αγροτοποιμενικισ  παραδοςιακισ  

κοινωνίασ αποτελοφν ςτοιχείο αξιολόγθςισ τθσ και ζκωραςθ του πολιτιςτικοφ τθσ επιπζδου.  

Ειδικότερα θ μελζτθ των διατροωικϊν ςυνθκειϊν του ελλθνικοφ λαοφ από τθν Ψουρκοκρατία  

μζχρι πρόςωατα οδθγεί ςτθ γνϊςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν τθσ ηωισ του, 

ςτισ διαωοροποιιςεισ του βιοτικοφ του επιπζδου και των διατροωικϊν του ςυμπεριωορϊν 

ςτα δφςκολα χρόνια τθσ Ψοφρκικθσ κατοχισ αλλά και με τον ερχομό των μικραςιατϊν 

προςωφγων (1922), ςτθ δεκαετία του 1940 και μετζπειτα ϊσ τισ μζρεσ μασ με τθν ‘‘επιδθμικι’’ 

επζλαςθ ξζνων διατροωικϊν ςυνθκειϊν.  

Χτθν αγροτικζσ κοινωνίεσ οι αλλαγζσ γίνονταν με πολφ αργό ρυκμό. Ζτςι και οι  διατροωικζσ 

ςυνικειεσ παρζμειναν ςε μεγάλο βακμό ανεπθρζαςτεσ. Ξαινοφργιεσ διατροωικζσ  ςυνικειεσ 

και παραδοςιακά ωαγθτά του Ελλθνιςμοφ τθσ Ανατολισ εμωανίηονται με τον  ερχομό των 

Πικραςιατϊν προςωφγων (1922). Χτθ δεκαετία 1950-1960, όταν κορυωϊκθκε θ  εςωτερικι 

μετανάςτευςθ και ςυςςωρεφτθκε ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ ςτα αςτικά κζντρα, ο τρόποσ ηωισ  

άλλαξε και μαηί οι διατροωικζσ ςυνικειεσ. Χτθν εγκατάλειψθ των παραδοςιακϊν 

διατροωικϊν ςυνθκειϊν ςυνζβαλε και θ κυριαρχία των Π.Π.Ε με τον καταιγιςμό των 

διαωθμίςεων νζων ειδϊν διατροωισ.   

Ψα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλθ κινθτικότθτα γφρω από κζματα τθσ παραδοςιακισ 

διατροωισ γενικότερα και πιο ειδικά του ελαιολάδου. Χυνζδρια, μελζτεσ, ιατρικζσ ζρευνεσ 

ανιχνεφουν διαρκϊσ νζα ςτοιχεία για κζματα που ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ υγεία, ςε 

ςχζςθ με τθ διατροωι .  Χτο Υιλιο θ διατροωι, ςτθριγμζνθ ςτθν πλοφςια αυτοωυι εδϊδιμθ 

βλάςτθςθ, τθν τοπικι παραγωγι και το κλίμα παρουςιάηει ιδιαιτερότθτεσ, οι οποίεσ τα 

τελευταία χρόνια τείνουν να εξαωανιςκοφν. Γίγαντεσ Υθλίου, όχι ελζωαντεσ, ποικιλία 

ωαςολιϊν, που ςιμερα ςχεδόν εξαωανίςτθκαν, ςπετηοωάι από ντόπια υλικά - όχι αυτό που 

ωτιάχνει κάποιοσ και ςτθν Ακινα, μανιτάρια, κρίταμα, τςιτςίραωα - που εξαωανίςτθκαν από 

τθν αλόγιςτθ ςυλλογι τουσ , είναι μερικά από τα τοπικά προϊόντα που πλζον ςπανίηουν. 

Γλυκά του κουταλιοφ, όπωσ το βφςςινο και το καρυδάκι, το ωιρίκι και άλλα ςπάνια 

ευρίςκονται ςτα πθλιορείτικα ςπίτια. Τλα αυτά προχποκζτουν καλλιζργειεσ παράλλθλα προσ 

τον τουριςμό. Ξαι είναι οξφμωρο να υπάρχουν τόςεσ ακαλλιζργθτεσ εκτάςεισ (μπαϊρια), 

ςιμερα που τα μζςα καλλιζργειασ είναι τόςα πολλά. Ενδεχομζνωσ προορίηονται για 

οικόπεδα. Χ’ αυτι τθ λφςθ όμωσ παραμονεφει ο κίνδυνοσ για εξαωάνιςθ του μοναδικοφ 

τοπίου που γνωρίηουμε ωσ Υιλιο.  

Θ καςτανιά το δζντρο που δίνει τον χρωματικό τόνο ςτο Ανατολικό Υιλιο πρζπει επίςθσ  να 

προςτατευκεί και να αξιοποιθκεί, με τθν πρωτοβουλία ςυλλογικοφ οργάνου, ενδεχομζνωσ 

του Διμου, το πολφτιμο προϊόν τθσ, που πάει χαμζνο. 

Θ άποψθ ότι θ οικονομία μιασ περιοχισ αρκεί να ςτθριχκεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με τθν 

ανάπτυξθ τουριςτικϊν μονάδων και τθν εγκατάλειψθ τθσ γθσ ζχει οδθγιςει πολλζσ περιοχζσ 

τθσ Ελλάδασ ςε αδιζξοδο. Ψο καλοκαίρι  του 2001 πραγματοποίθςα επιτόπια λαογραωικι 

ζρευνα ςτα ορεινά χωριά του νομοφ Χανίων ςτθν Ξριτθ, όπου πλζον ο τουριςμόσ ζχει 

δθμιουργιςει υδροκζωαλεσ λουτροπόλεισ με υποβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ και χαμθλζσ τιμζσ 

και ζχει ερθμϊςει τα παραγωγικά χωριά του Χελίνου και των Χωακίων. Ζνα καινοφργιο 

ςτοφντιο με «ςφγχρονεσ ανζςεισ» δεν κοςτίηει περιςςότερο από 10.000 δραχμζσ ςε περίοδο 

αιχμισ. Αυτό ςθμαίνει ότι, εκτόσ των μεγάλων ςυγκροτθμάτων που αποτελοφν πολυεκνικζσ 



Υρακτικά ςεμιναρίων Ξ.Υ.Ε. Ξιςςάβου – Ελαςςόνασ 2011-2012 

139 

 

επιχειριςεισ, ο τουριςμόσ από μόνοσ του ωσ μοναδικι οικογενειακι απαςχόλθςθ δεν επαρκεί 

για τθν κάλυψθ των οικονομικϊν αναγκϊν. Θ παραμελθμζνθ γεωργία και θ κτθνοτροωία 

ωςτόςο μποροφν να προςωζρουν το ςυμπλθρωματικό και πολλαπλαςιαςτικά χριςιμο 

ειςόδθμα.  

Θ χειροτεχνία παραγωγισ χρθςτικϊν αντικειμζνων, με ιδιαίτερο χρϊμα και ποιότθτα αποτελεί 

επίςθσ μια δυναμικι δυνατότθτα, επειδι ςτο Υιλιο δεν ζχουν αναπτυχκεί μεγάλεσ μονάδεσ 

παραγωγισ ωτθνϊν τουριςτικϊν ειδϊν. Θ παράδοςθ μασ ζχει διδάξει ότι θ ςυνεργαςία με 

ςυνεταιριςμοφσ  ςτον τομζα αυτόν, μπορεί να κάνει καφματα. Χωρίσ να καταργιςει τθν 

οικογενειακι επιχείρθςθ μπορεί να υπάρξει ςε οργανωμζνθ ςυνεταιριςτικι βάςθ 

χειροτεχνικισ παραγωγισ (υωαντά, κεραμικά, είδθ διατροωισ, ξυλόγλυπτα, λικανάγλυωα, 

βότανα κλπ.) θ οποία κα διακζτει ςφγχρονο  μθχανιςμό διάκεςθσ και εμπορίασ, εντόσ και 

εκτόσ των οικιςμϊν. 

Χυνοψίηοντασ: Θ παράδοςθ δεν είναι ζνα νεκρό μουςειακό αντικείμενο, που ςυνικωσ 

ρομαντικά χαϊδεφει τ’ αυτιά και τισ ψυχζσ μασ για το χκζσ που χάκθκε και για ςυνικειεσ που 

δεν γνωρίηω πόςο κα κζλαμε να ιςχφουν και ςιμερα. Σ λαϊκόσ πολιτιςμόσ είναι ζνασ 

ηωντανόσ πολιτιςμόσ που ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται με νζα ςτοιχεία και προςαρμόηεται ςτα νζα 

δεδομζνα. Ωσ ηωντανόσ, λοιπόν, πολιτιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί, ιδιαίτερα για περιοχζσ, 

όπωσ το Υιλιο, που ανζπτυξαν ιδιαίτερα και ςθμαντικά από απόψεωσ ποιότθτασ 

χαρακτθριςτικά, μοχλόσ ανάπτυξθσ για το  μζλλον. Ψο πολιτιςτικό παρελκόν ςτο Υιλιο είναι 

ιδθ μια εξαιρετικά μεγάλθ περιουςία  που ανικει ςτθ δικαιοδοςία μελζτθσ και ζρευνασ του 

λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Αυτι θ περιουςία αποτελεί το «τάλαντον» τθσ ευαγγελικισ παραβολισ, 

που χρειάηεται παραγωγικι τοποκζτθςθ για να πολλαπλαςιαςκεί και να αποδϊςει ανάλογθσ 

ποιότθτασ καρποφσ και να μθν εκωυλιςκεί ςε μια κακι διαχείρθςθ του κθςαυροφ. Για να 

αξιοποιθκεί είναι αναγκαία θ μελζτθ και προςταςία του ιδθ υπάρχοντοσ υλικοφ και με βάςθ 

το υπάρχον, που μπορεί να λειτουργιςει ωσ πρότυπο και παράδειγμα να προδιαγραωεί το 

μζλλον. Υροζχει, επομζνωσ μια ςυνολικι μελζτθ ςκοπιμότθτασ αξιοποίθςθσ τθσ 

παραδοςιακισ κλθρονομιάσ ςε όλεσ τθσ τισ εκωάνςεισ και θ χάραξθ ςτόχων που κα 

καταβλθκοφν προςπάκειεσ να πραγματοποιθκοφν με τθ ςυνεργαςία τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

και τθσ πολιτείασ και γνϊμονα τθν αναβάκμιςθ του χϊρου και τθν οικονομικι ανάπτυξθ για 

όλουσ. «Σι καιροί ου μενετοί». Για να μθ κρθνοφν επί των ερειπίων οι απόγονοί μασ και 

κλθρονόμοι του πολιτιςμοφ που εμείσ δθμιουργοφμε εν γνϊςει και εν αγνοία μασ ι με τθν 

ανοχι μασ ασ προχωριςουμε: α )ςτθν προςταςία του δομθμζνου και ωυςικοφ περιβάλλοντοσ 

με τθν δθμιουργία των προχποκζςεων να λειτουργιςει το Υιλιο ωσ ζνα ηωντανό ανοιχτό 

Πουςείο του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ, ενταγμζνο ςτθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Δεν 

αρκοφν οι λυρικζσ αναγωγζσ ςτο παρελκόν. Ρα αποκαταςτακοφν και να ςυντθρθκοφν με τισ 

ςφγχρονεσ μεκόδουσ τα μνθμεία (εκκλθςίεσ, παραδοςιακά ςπίτια, βρφςεσ, καλντερίμια), να 

αποκαταςτακεί θ εςωτερικι επικοινωνία των οικιςμϊν, με ςιμανςθ και διαωωτιςτικά 

ωυλλάδια, ομαλι μετάβαςθ από τον αυτοκινθτόδρομο ςτο καλντερίμι κ.ο.κ. Ρα 

κυκλοωοριςουν κατατοπιςτικά βιβλία με τθν ιςτορία και εξζλιξθ των οικιςμϊν (ιςτορία, 

λαογραωία, αρχιτεκτονικι και χωροταξικι μελζτθ). Ρα προωκθκεί τάχιςτα θ χωροταξικι 

μελζτθ για τθν μελλοντικι επζκταςθ των υπαρχόντων οικιςμϊν και τθ δθμιουργία νζων. Θ 

άναρχθ δόμθςθ δθμιουργεί προβλιματα και κα δθμιουργιςει ανυπζρβλθτα ςτο μζλλον. 
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 Άμεςθ πρόνοια για τα πανθγφρια, τθ λειτουργία των χϊρων αναψυχισ, όπωσ οι πλατείεσ και 

οι παραλίεσ, και τζλοσ τθ δθμιουργία ςε χϊρο επιλεγμζνο με αντικειμενικά κριτιρια και όχι 

κακαρά τοπικιςτικά ενόσ Πουςείου-Λνςτιτοφτου ζρευνασ τθσ περιοχισ, που κα παρακολουκεί 

τθν εξζλιξι τθσ και κα παρεμβαίνει με το επιςτθμονικό του ζργο ςτθν ςωςτι «κακοδιγθςθ», 

τθσ ανάπτυξισ του, ϊςτε να μθν διατρζξει τουσ κινδφνουσ που όλοι διαβλζπουμε και όλοι 

ομολογοφμε κατ’ ιδίαν αλλά καμμιά ωορά δεν κζλουμε να παραδεχκοφμε. 

Σ ποιθτισ Γιϊργοσ Χεωζρθσ ςυμβουλεφει: “Πιτε τθν προςκόλλθςθ ςε άδειουσ τφπουσ, μιτε 

το γυριςμό ςτα περαςμζνα ςυμβοφλεψα ποτζ μου. Ψο αντίκετο. Θ παράδοςθ για μζνα 

αποτελεί ζνα ςπουδαίο μζροσ τθσ γνϊςθσ του ηωντανοφ ανκρϊπου. Ξι αυτό κανείσ δεν 

μπορεί να αποωφγει. Άλλο ηιτθμα αν υπάρχουν εκείνοι που κλείνοντασ τα μάτια νομίηουν 

πωσ τ’ αποωεφγουν. Δεν αποωεφγει τίποτε κανείσ αν δεν το κοιτάξει κατάματα. Πε άλλα 

λόγια : Ζνα μζροσ του παρελκόντοσ πεκαίνει τθ ςτιγμι, που θ κνθςιμότθτά του μασ μολφνει, 

αν προςκολλθκοφμε ς’ αυτό με υπερβολικι αγάπθ. Ζνα μζροσ του παρελκόντοσ μζνει πάντα 

ηωντανό, και κινδυνεφουμε καταωρονϊντασ τθ ηωντάνια του(…)». 
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Οη oηθηζκνί ηεο ΝΓ πιεπξάο ηνπ Οιύκπνπ: κηα δηαρξνληθή πξνζέγγηζε, 

πύξνο Αλαγλωζηάθεο, Med, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο Μεραληθόο 

Ωπεφκυνοσ ΞΥΕ Ξιςςάβου - Ελαςςόνασ 

Σι ιςτορικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν  προςαρμογι ςτισ 

ωυςικζσ ςυνκικεσ, διαμόρωωςαν διαχρονικά το οικιςτικό περιβάλλον. Χϋ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ τα μορωολογικά πρότυπα των οικιςμϊν, που αναπτφχκθκαν ςτον ελλαδικό χϊρο 

κατά τθν μεταβυηαντινι εποχι μζχρι τα μζςα του 19ου αιϊνα, είναι ςυνδεδεμζνα με 

λειτουργικοφσ και αιςκθτικοφσ κανόνεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν.  

Σι μεγάλεσ δθμογραωικζσ ανακατατάξεισ που ακολοφκθςαν τθν τουρκικι ειςβολι  ςτον 

ελλαδικό χϊρο ιταν αιτία για τθ δθμιουργία νζων αγροτικϊν οικιςμϊν. Χφμωωνα με τον 

Πουτςόπουλο (1993) οι ελλθνικοί και οι ελλθνοβλαχικοί πλθκυςμοί εγκαταλείπουν τουσ 

οικιςμοφσ των εφωορων πεδιάδων και καταωεφγουν ςτα ψθλά βουνά. Εκεί δθμιουργοφν νζεσ 

εςτίεσ και διαμορωϊνουν τισ προχποκζςεισ για τθ διατιρθςθ του ελλθνιςμοφ. Ψα ψθλά 

βουνά γίνονται οι κφλακοι τθσ αντίςταςθσ τθσ ωυλισ ςτα δφςκολα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ 

και τθσ αναβίωςθσ του οράματοσ για ελεφκερθ Ελλάδα. Σι πλαγιζσ του Σλφμπου γίνονται 

καταωφγια των υπόδουλων κατοίκων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Διαμορωϊνονται και 

ενιςχφονται οικιςτικά ςφνολα, όπωσ το Οιβάδι, ο Ξοκκινοπθλόσ, θ Ξαρυά, το Υφκιο κ.ά. 

Υαράλλθλα, αναπτφςςεται θ τάςθ να εγκαταλείπονται μικροί και απομονωμζνοι οικιςμοί και 

οι πλθκυςμοί να ςυγκεντρϊνονται ςε μεγαλφτερουσ οικιςμοφσ, όπου υπάρχει αςωάλεια. Χτισ 

αρχζσ του 17ου και κατά τθ διάρκεια του 18ου αιϊνα οι εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ των 

Ελλινων αντανακλοφν ςτθν οικονομικι άνκθςθ και ςτισ ςυνκικεσ ηωισ των κατοίκων. Ψο 

οικιςτικό περιβάλλον αλλάηει, νζεσ εκκλθςίεσ χτίηονται και πλουςιότερα αρχοντικά ςτολίηουν 

τουσ ορεινοφσ οικιςμοφσ. Φαίνεται λοιπόν ότι ο αγροκτθνοτροωικόσ χαρακτιρασ αυτϊν των 

οικιςμϊν ενιςχφεται με τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και τθ βιοτεχνία.  

Ξατά τθ διάρκεια του Β’ Υαγκοςμίου πολζμου πολλοί ορεινοί τθσ πατρίδασ μασ  οικιςμοί 

καταςτράωθκαν ι εγκαταλείωκθκαν από τουσ κατοίκουσ. Θ ανάγκθ ςτζγαςθσ οδιγθςε τουσ 

κατοίκουσ ςτθ δθμιουργία νζων οικιςμϊν κοντά ςε οδικοφσ άξονεσ προκειμζνου να 

ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ επιβίωςθσ. Ψζτοια ωαινόμενα ζχουμε ςτισ παραολφμπιεσ 

περιοχζσ με τθν πυρπόλθςθ οικιςμϊν (Οιβάδι, Ξοκκινοπθλόσ, Σλυμπιάδα, Υφκιο, Ξρυόβρυςθ, 

Ξαρυά κ.ά.) από τισ δυνάμεισ κατοχισ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα είτε τον μεταςχθματιςμό του 

παραδοςιακοφ χαρακτιρα των οικιςτικϊν ςυνόλων ςτουσ εναπομείναντεσ οικιςμοφσ είτε τθ 

δθμιουργία νζων οικιςμϊν (Χκαμνιά, Χπαρμόσ).  

Χτισ παραολφμπιεσ περιοχζσ οι οικιςμοί, οι οποίοι αναπτφχκθκαν, είναι ςυνδεμζνοι αωενόσ 

μεν με τον αγροτικό βίο των κατοίκων  και αωετζρου με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό 

και πολιτιςτικό πλαίςιο τθσ εκάςτοτε εποχισ (Δθμθτριάδθσ, χ.χ.). Υαράλλθλα, οι 

παραδοςιακζσ μορωζσ τθσ αρχιτεκτονικισ αυτϊν των οικιςμϊν ακολουκοφν τθν απόκριςθ 

ςτισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, κακϊσ και τα τοπικά υλικά δομισ, όπου κυριαρχεί ςυνικωσ θ 

πζτρα και το ξφλο. Αυτόσ ο μικτόσ τφποσ οικοδόμθςθσ των κατοικιϊν χαρακτθρίηεται από τθν 

πζτρινθ δόμθςθ του κορμοφ κακϊσ και από τθν καταςκευι των ενδιάμεςων τοίχων από ξφλο 

(τςατμάσ) (Πουτςόπουλοσ 1993). 
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Θ εικόνα των παραολφμπιων οικιςμϊν που αντικρίηουμε ςιμερα μοιάηει με τον «ιςτό τθσ 

αράχνθσ». Σι κατοικίεσ ζχουν κτιςτεί μ’ ζνα ςυνεκτικό ιςτό ςτο κζντρο του οικιςμοφ, 

διατθρϊντασ ςυνικωσ αυλι για τισ δευτερεφουςεσ αγροτικζσ αςχολίεσ. Χε μια διάμετρο, που 

ποικίλλει από το μζγεκοσ του οικιςμοφ, απλϊνονται οι υπόλοιπεσ κατοικίεσ οι οποίεσ ςτα 

όρια του οικιςμοφ γίνονται διάςπαρτεσ. Σι καλλιζργειεσ γφρω από κάκε οικιςμό ακολουκοφν 

είτε τισ ωυςικζσ διανομζσ του ανάγλυωου είτε ςτισ μεγάλεσ κλίςεισ του εδάωουσ τθν 

καταςκευι αναβακμίδων. 

Ψο ωαινόμενο των πλθκυςμιακϊν μετακινιςεων από τον ορεινό προσ τον πεδινό χϊρο αρχίηει 

προσ το τζλοσ του 18ου αιϊνα και αποκτά πιο ζντονθ μορωι μετά τθν ίδρυςθ του ελεφκερου 

κράτουσ το (Δθμθτριάδθσ, χ.χ.). Χτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ζγινε εγκατάςταςθ προςωφγων 

από τθν Αν. Κράκθ και από τθν Πικρά Αςία ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Χτθν ΡΔ. του Σλφμπου 

εγκαταςτάκθκαν μικραςιάτεσ πρόςωυγεσ δθμιουργϊντασ νζουσ οικιςμοφσ (Σλυμπιάδα, 

Οόωοσ). Υαράλλθλα, οι παραολφμπιοι οικιςμοί αντιμετϊπιςαν το πρόβλθμα τθσ αςτυωιλίασ 

είτε ωσ με τθν μετανάςτευςθ ςτο εξωτερικό είτε με τθν μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ ςτα 

αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ (Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Οάριςα κ.ά.). Αποτζλεςμα τα μεγάλα χωριά 

του Σλφμπου να ζχουν υποςτεί  μια πλθκυςμιακι αωαίμαξθ (Οιβάδι, Ξοκκινοπθλόσ, Ξαρυά 

Σλφμπου).  

Υρζπει να αναωερκεί ότι οι ποραολφμπιοι οικιςμοί τθσ ΡΔ. πλευράσ του Σλφμπου ςυνδζονται 

μζςω τθσ Υαλιάσ Εκνικισ Σδοφ και τοπικϊν οδϊν με το οικονομικό και διοικθτικό κζντρο του 

Διμου Ελαςςόνασ, τθν πόλθ τθσ  Ελαςςόνασ.   

Ψα τελευταία χρόνια ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ των ορεινϊν όγκων ςτουσ παραολφμπιουσ 

οικιςμοφσ γίνεται μια προςπάκεια να ενιςχυκεί θ ιδζα τθσ παρακεριςτικισ κατοικίασ και να 

δοκεί ζμωαςθ ςτθν αναβίωςθ των παραδοςιακϊν δραςτθριοτιτων κακϊσ και ςτθν 

προϊκθςθ  οικοτουριςτικϊν δράςεων.  

Πξνζαξκνγή ηωλ παξανιύκπηωλ νηθηζκώλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

Σι γενικότερεσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν διαχρονικά  ςτθν παραολφμπια περιοχι 

(επιδρομζσ Χλάβων, Ψοφρκων κ.λ.π.) αναγκάηουν τουσ κατοίκουσ των πεδινϊν περιοχϊν να 

αναηθτιςουν χϊρο κατοίκθςθσ που να παρζχει αςωάλεια, δυνατότθτα εφκολθσ 

απομάκρυνςθσ ςε περίπτωςθ μεγάλου κινδφνου, κζαςθ του ορίηοντα και γενικότερα ευνοϊκζσ 

γεωμορωολογικζσ ςυνκικεσ (νερό, κλίμα, ζδαωοσ, θλιαςμόσ). Φαίνεται λοιπόν ότι οι κάτοικοι 

αναηθτοφςαν τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ γεωμορωολογίασ του εδάωουσ και του μικροκλίματοσ 

τθσ περιοχισ ϊςτε ζτςι να προςτατεφονται από λθςτρικζσ επικζςεισ κακϊσ και από τισ 

αντίξοεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ (ιλιο, ανζμουσ). Υαράλλθλα, θ όλθ ανάπτυξθ των 

κτιςμάτων και των δρόμων του οικιςμοφ προςαρμόηονταν ανάλογα, ϊςτε να καλφπτονται 

επαρκϊσ οι επιμζρουσ λειτουργίεσ του οικιςμοφ. 

Πζςα από τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν οικοδομικϊν υλικϊν όπωσ και από τθ διαμόρωωςθ 

των επιμζρουσ ςτοιχείων των κτιςμάτων (εξϊςτεσ, ανοίγματα, βεράντεσ, αυλζσ) οι οικιςμοί 

προςαρμόηονται ςτα τοπικά κλιματικά και ωυςικογεωγραωικά δεδομζνα, προκειμζνου ζτςι 

να επιτφχουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των κατοίκων.  
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Οηθηζκνί ηεο ΝΓ παξανιύκπηαο πεξηνρήο  

Οιβάδι Ελαςςόνασ  

Ψο Οιβάδι Ελαςςόνασ, κωμόπολθ πλθκυςμοφ 3000 κατοίκων, είναι χωροκετθμζνο ςε 

υψόμετρο 1200 μ. ςτθ νότια πλευρά του όρουσ Ψίταροσ, όμορο βουνό του ορεινοφ όγκου του 

Σλφμπου. Ψα παραδοςιακά χαρακτθριςτικά του χωριοφ, θ μοναδικι κζαςθ του τοπίου 

(πανοραμικι άποψθ τθσ οροςειράσ τθσ Υίνδου και των κορυωϊν του Σλφμπου) και τα 

ωιλόξενα αιςκιματα των κατοίκων, ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα του χωριοφ, που τθν 

προςεγγίηει άμεςα και ευχάριςτα όποιοσ επιςκζπτεται τθν γραωικι αυτι κωμόπολθ τθσ 

επαρχίασ Ελαςςόνασ.    

Λςτορικι ανάλυςθ 

Σ οικιςτικόσ χϊροσ του Οιβαδίου εικάηεται ότι προιλκε από οικιςμοφσ νομάδων που 

δθμιοφργθςαν οι Βλάχοι όταν κατά τον 11ο αιϊνα εγκαταςτάκθκαν ςτον Κεςςαλικό χϊρο. 

Πζχρι τον 16ο αιϊνα που θ πίεςθ των Ψοφρκων ςτισ πεδινζσ περιοχζσ ιταν μεγάλθ, θ 

οικονομικι ηωι του οικιςμοφ ςτθρίχκθκε ςτθν κτθνοτροωία. Θ τυροκόμθςθ και θ εμπορία του 

γάλακτοσ αποτελοφν τθν κφρια πθγι εςόδου για τουσ κατοίκουσ. Πετά τον 17ο αιϊνα που 

άρχιςε θ ανάπτυξθ του εμπορίου και τθσ βιοτεχνίασ, Οιβαδιϊτεσ εμπορεφονται τα τυροκομικά 

προϊόντα ςτον ευρφτερο ελλαδικό χϊρο. Υαράλλθλα, θ οικοτεχνία ςτισ διάωορεσ μορωζσ τθσ, 

όπωσ θ επεξεργαςία του μαλλιοφ για καταςκευι ροφχων και ςκεπαςμάτων (ωλοκάτεσ), και θ 

καταςκευι τςαρουχιϊν, αναπτφςςεται και εντάςςεται ςτισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ των 

κατοίκων. 

Θ γεωργικι εναςχόλθςθ των κατοίκων αυξικθκε μετά τον 18ο αιϊνα που τουσ δόκθκε θ 

δυνατότθτα απόκτθςθσ καλλιεργιςιμων εκτάςεων. Θ καλλιζργεια των δθμθτριακϊν και θ 

αμπελουργία, πζρα από τθν κάλυψθ των ντόπιων αναγκϊν, ςυνειςωζρει ςτο ειςόδθμα των 

κατοίκων με τθν εμπορία τουσ. 

Χτα χρόνια τθσ Ψουρκοκρατίασ θ ςχολικι εκπαίδευςθ των αρχικά γίνεται μζςα ςτισ εκκλθςίεσ 

και ςτο μοναςτιρι τθσ Αγίασ Ψριάδασ από εγγράμματουσ παπάδεσ και μοναχοφσ. Θ ίδρυςθ 

ςπουδαίων ςχολείων γίνεται ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα, όπου διδάςκουν μεγάλοι δάςκαλοι 

όπωσ ο Λωάννθσ Υζηαροσ από τον Ψφρναβο, ο Άνκιμοσ Σλυμπιϊτθσ, ο Λωνάσ Χπαρμιϊτθσ κ.α. 

Χυνζπεια αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ αναβάκμιςθσ του χωριοφ είναι θ κατάρτιςθ Οιβαδιωτϊν 

ςτισ τζχνεσ και τα γράμματα (ανϊτεροι κλθρικοί, δικθγόροι, γιατροί, δάςκαλοι κ.λ.π.). 

Ψο Οιβάδι ςτον Αγϊνα του 1821  ζδωςε ζναν από τουσ πρωτεργάτεσ τθσ επανάςταςθσ, τον 

Γεωργάκθ Σλφμπιο που κυςιάςτθκε ςτθν Πονι Χζκου,  πολεμϊντασ τουσ Ψοφρκουσ ςτισ 

παραδουνάβιεσ θγεμονίεσ. 

  Χυμπεραςματικά, λόγοι ίδρυςθσ του οικιςμοφ είναι : 

• Λςτορικοί (τουρκικι καταπίεςθ ςτισ πεδινζσ περιοχζσ) 

• Σικονομικοί  (αγροτοκτθνοτροωικι εναςχόλθςθ των κατοίκων) 

• Υεριβαλλοντικοί (οχυρι κζςθ του οικιςμοφ, προςανατολιςμόσ, φπαρξθ νεροφ). 

Χχζςεισ του οικιςμοφ με τον ευρφτερο γεωγραωικά χϊρο 
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Σ οικιςμόσ είναι χωροκετθμζνοσ ςτισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ του βουνοφ και ζχει ωσ ωυςικά 

όρια ανατολικά και δυτικά απότομεσ χαράδρεσ. Σ περιαςτικόσ χϊροσ του χωριοφ βόρεια 

περιλαμβάνει δαςικό οικοςφςτθμα κωνοωόρων (πεφκθσ και ελάτθσ), ςτθν δυτικι πλευρά 

ςυναντάμε αμπζλια ωυτεμζνα ςε παράλλθλα διατεταγμζνεσ ςειρζσ με κατάλλθλθ αντιςτιριξθ  

(πεηοφλεσ) λόγω τθσ μεγάλθσ κλίςθσ του εδάωουσ. Χτθν ανατολικι πλευρά αναπτφςςεται θ 

βλάςτθςθ των αείωυλλων - ςκλθρόωυλλων (πουρνάρια κ.λ.π.), τθν οποία ςυναντάμε και ςτθν 

νότια πλευρά.  

Ψο κλίμα χαρακτθρίηεται θπειρωτικό με βαρφ χειμϊνα (μεγάλθ διάρκεια χιονόπτωςθσ) και 

ςχετικά δροςερά καλοκαίρια λόγω υψομζτρου. 

Υαραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του οικιςμοφ 

(ορεινι - πεδινι) είναι κυρίωσ θ κτθνοτροωία και θ γεωργία. Υεριμετρικά δε ςυναντάμε 

αγροτοκτθνοτροωικζσ μονάδεσ (πζτρινεσ προβάτεσ, ςτροφγκεσ, γεωργικζσ ξφλινεσ καλφβεσ). 

Άξονεσ επικοινωνίασ του οικιςμοφ με τθν ευρφτερθ περιοχι είναι δφο. Σ ζνασ άξονασ 

επικοινωνίασ είναι ο  παλαιόσ δρόμοσ Πακεδονίασ -Κεςςαλίασ που ςυνδζει το χωριό με τθν 

Ξατερίνθ. Σ άλλοσ  ςυνδζει τον οικιςμό με τθν Ελαςςόνα και τουσ οικιςμοφσ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ (Άνω Υερραιβιακισ χϊρασ). 

Χυμπεραςματικά, οι ανάγκεσ των κατοίκων καλφπτονται ςε μεγάλο μζροσ μόνο από τοπικά 

αγροτοκτθνοτροωικά προϊόντα, ενϊ ζχει ειςρροζσ  ςε μεταποιθτικά προϊόντα από τθν 

ευρφτερθ περιοχι. Σι εκρροζσ περιλαμβάνουν εμπορία αγροτικϊν και κτθνοτροωικϊν 

προϊόντων (πατάτα, γάλα, κρζασ, τυρί). 

Ωπθρεςίεσ υγείασ είναι αυτζσ που παρζχονται ςε ζναν οικιςμό, ενϊ οι εκπαιδευτικζσ 

εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν δθμοτικό, γυμνάςιο με λυκειακζσ τάξεισ. 

Πνιενδνκηθή πγθξόηεζε 

Χυνοικίεσ 

Σ πολεοδομικόσ ιςτόσ του οικιςμοφ ςε ςχζςθ με το ανάγλυωο του εδάωουσ αναπτφςςεται ςε 

τρία επίπεδα. Χτο βόρειο τμιμα του χωριοφ λόγω τθσ ζντονθσ κλίςθσ, τα κτίρια ςτισ όψεισ 

είναι διϊροωα, ενϊ ςτο πίςω μζροσ, οι ςτζγεσ είναι ςτο επίπεδο του εδάωουσ. Χτο μεςαίο 

τμιμα, όπου βρίςκεται θ κεντρικι πλατεία με τον χαρακτθριςτικό αιωνόβιο πλάτανο και τθν 

βρφςθ - το κζντρο τθσ κοινωνικισ ηωισ του χωριοφ, δεν υπάρχει μεγάλθ κλίςθ. Απεναντίασ 

ςτο ανατολικό τμιμα όπου ςυναντάται το παλαιό  κομμάτι του χωριοφ, θ κλίςθ είναι πάλι 

ζντονθ. 

Διαδρομζσ 

Σι περιςςότεροι δρόμοι αρχίηουν από τον κεντρικό δρόμο και ακολουκοφν τισ ιςοχψείσ του 

εδάωουσ. Τπου υπιρξε ανάγκθ για τθν καλφτερθ κυκλοωορία ανκρϊπων και ηϊων 

ςχθματίηουν ςτενά κλιμακωτά δρομάκια (καλντερίμια). Ψα καλντερίμια ιταν καμωμζνα από 

ςχιςτόλικο. Θ πλακόςτρωςι τουσ ςχθμάτιηε επίπεδεσ επιωάνειεσ όταν ακολουκοφςαν τισ 

ιςοχψείσ του εδάωουσ, ενϊ όταν ιταν κάκετεσ προσ αυτζσ, ςχθμάτιηαν κλιμακωτά επίπεδα, 

ζχοντασ ςτισ άκρεσ τουσ μια ςειρά από προεξζχουςεσ πζτρεσ για να μθν γλιςτροφν τον 
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Υαγωμζνο χειμϊνα άνκρωποι και ηϊα. Θ μορωι των δρόμων, που ιταν ςυνικωσ ςτενοί, 

δθμιουργοφςε πρόβλθμα ςτθν διζλευςθ των ηϊων, κυρίωσ όταν ςχθμάτιηε γωνία οπότε 

γινόταν το κόψιμο του τοίχου (μανδρότοιχου θ τοιχοποιία ςπιτιοφ)  ςτο φψοσ του ηϊου.  

Σικόπεδα - Σικοδομικζσ νθςίδεσ 

ΣΛ μανδρότοιχοι που περικλείουν αυλζσ, αποτελοφν ςυνικωσ μζροσ του ςπιτιοφ θ ενόσ 

βοθκθτικοφ χϊρου. Ψο κτίςιμό τουσ γινόταν με ξθρολικιά που ζωκανε πολλζσ ωορζσ ςε φψοσ  

2 μζτρων. Αυτό γινόταν για κρφβει τουσ ενοίκουσ από αδιάκριτα βλζμματα αλλά και να 

παρζχει αςωάλεια ςε κάκε προςπάκεια παράνομθσ ειςόδου ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ.  Από 

τον μανδρότοιχο θ είςοδοσ ςτθν αυλι γινόταν με εξϊπορτα που ιταν ςυνικωσ ςτεγαςμζνθ 

με δίρριχτθ ςτζγθ. Αυτό ιταν ςυνικωσ το όριο ιδιωτικοφ με τον δθμόςιο χϊρο. Θ πόρτα ιταν 

ξφλινθ, δίωυλλθ και επιβλθτικι. Θ πλακόςτρωςθ τθσ αυλισ γινόταν κατά ζνα μζροσ, ενϊ 

υπιρχε και ακάλυπτοσ χϊροσ για ωφτευςθ λουλουδιϊν. Χτθν αυλι κα βροφμε και τουσ 

υπόλοιπουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ το αποχωρθτιριο, τον ωοφρνο και το πλυςταριό. 

Μλεκεία - Μνλαδηθά ζηνηρεία 

Χθμείο αναωοράσ ςτο ιςτορικό περιβάλλον του οικιςμοφ αποτελοφν οι εκκλθςίεσ και τα 

μοναςτιρια. Θ πρϊτθ εκκλθςία χτίςτθκε το 1760 και είναι αωιερωμζνθ ςτουσ Αγίουσ 

Αναργφρουσ (το τζμπλο του ναοφ είναι αριςτοφργθμα ξυλογλυπτικισ). Ακόμθ θ εκκλθςία τθσ 

κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου, θ εκκλθςία του Αγίου Ξωνςταντίνου, το μοναςτιρι τθσ Αγίασ 

Ψριάδασ, που χτίςτθκε το 1300 μ.Χ. περίπου και αποτελεί μνθμείο εκνικϊν αγϊνων για τουσ 

κατοίκουσ (καταωφγιο κλεωτοαρματωλϊν και ανταρτϊν) όπωσ και το μοναςτιρι του Υροωιτθ 

Θλία αποτελοφν χϊρουσ κρθςκευτικοφ προςκυνιματοσ του χωριοφ. 

Χτθν κεντρικι πλατεία του χωριοφ βρίςκεται θ βρφςθ, ζνασ γεροπλάτανοσ και το λαογραωικό 

μουςείο που ςτεγάηεται ςτο ςπίτι που γεννικθκε ο Γεωργάκθσ Σλφμπιοσ. 

Χτθν είςοδο του οικιςμοφ από τθ μεριά τθσ Ελαςςόνασ, αναπτφςςεται ζνα γραωικό πάρκο 

αναψυχισ και κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, το Ξιόςκι, ζνασ επίπεδοσ ωυςικόσ εξϊςτθσ, με 

ωφτευςθ πεφκθσ, με πανοραμικι κζα του Κεςςαλικοφ Σλφμπου και του κάμπου του 

Χαρανταπόρου.  

ΞΑΨΣΛΞΛΑ 

Χτο Οιβαδιϊτικο ςπίτι ςυναντάμε εκείνα τα χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ 

όπωσ, λειτουργικότθτα, οικονομία υλικϊν με ζμωαςθ ςτθν χριςθ τοπικϊν υλικϊν δόμθςθσ. 

Υαράλλθλα οι καταςκευζσ ζγιναν με κριτιριο τθν άμυνα και τθν προςταςία από τισ κατά 

καιροφσ εχκρικζσ επιδρομζσ 

Ωλικά 

Ψα υλικά δόμθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι οι πλάκεσ από ςχιςτόλικο για τθν κάλυψθ των 

ςτεγϊν (προςταςία από τον άνεμο και τθν βροχι) και τθν καταςκευι των καλντεριμιϊν. Θ 

πζτρα (ξθρολικιά) χρθςιμοποιείται για τθν κεμελίωςθ και τθν τοιχοποιία (εξωτερικοί τοίχοι - 

μεςότοιχοι υπογείου). Χυνδετικό κονίαμα ςτισ παραπάνω καταςκευζσ απετζλεςε θ αργιλϊδθσ 

λάςπθ μια και ο αςβζςτθσ είναι ςπάνιοσ ςτθν περιοχι. Σι μεςότοιχοι του ιςογείου και του 
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ορόωου ζγιναν από επιχριςμζνεσ ξφλινεσ πιχεισ (μπαγδατί). φλινα ςτοιχεία (δοκάρια, 

γριντιζσ) χρθςιμοποιικθκαν για τθν ςτιριξθ δαπζδων και ςτεγϊν με επζνδυςθ ςχιςτολικικϊν 

πλακϊν. φλο χρθςιμοποιικθκε ακόμθ και για τθν καταςκευι των κουωωμάτων.  

Πετά τθν χρθματοδότθςθ του ςχεδίου Πάρςαλ αρχίηει το 1950 θ ανοικοδόμθςθ του χωριοφ, 

αποκατάςταςθ  των ηθμιϊν από τθν καταςτροωι του 1943, με τα ίδια υλικά τθν πζτρα και το 

ξφλο μζχρι τα τζλθ του 1960 οπότε με τθν ζντονθ οικοδομικι δραςτθριότθτα (θλεκτροδότθςθ 

- τθλζωωνο) ενςωματϊνονται νζα  υλικά δόμθςθσ ςτα υπάρχοντα  όπωσ  μπετόν, τοφβλα, 

κεραμίδια, ςίδερο, λαμαρίνα του τείνουν πλζον να αντικαταςτιςουν πλιρωσ τθν χριςθ των 

παραδοςιακϊν υλικϊν. τθσ πζτρασ, του ξφλου και τθσ ςχιςτόπλακασ. 

Ψυπολογία 

Ψα ςπίτια ςτισ όψεισ τουσ είναι διϊροωα με ανϊγι και κατϊγι, με τθν πίςω όψθ όμωσ να είναι 

μονϊροωθ, λόγω τθσ ζντονθσ κλίςθσ του εδάωουσ. Σ χϊροσ του κατωγιοφ κατά το ιμιςυ 

χρθςιμοποιείται ςαν χϊροσ διαμονισ και κατά το άλλο ιμιςυ ςαν χϊροσ αποκθκϊν. 

Θ διάταξθ του Οιβαδιϊτικου ςπιτιοφ περιλαμβάνει τθν αυλι που ορίηεται από τον 

μανδρότοιχο και τουσ χϊρουσ του κυρίωσ ςπιτιοφ που ςχθματίηουν ζνα Γ με τουσ 

βοθκθτικοφσ χϊρουσ (το αποχωρθτιριο, τον ωοφρνο, το πλυςταριό, το αχοφρι για τα ηϊα). 

Από τον πλακοςτρωμζνο δρόμο, για να μποφμε ςτθν αυλι περνάμε από τθν βαριά δίωυλλθ 

πόρτα. Σ χϊροσ τθσ αυλισ κατά ζνα μζροσ είναι πλακοςτρωμζνοσ για να υπάρχει δυνατότθτα 

διάβαςθσ και ζχει μζροσ διαμορωωμζνο για κιπο. Ακόμθ υπάρχουν γλάςτρεσ με αρωματικά 

ωυτά για τθν βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ του χϊρου. Ανεβαίνοντασ τθν εξωτερικι ςκάλα, 

περνάμε από τον ςτολιςμζνο με γλάςτρεσ εξϊςτθ (χαγιάτι) οπότε μποροφμε να ειςζλκουμε 

ςτο κυρίωσ ςπίτι. Σ πρϊτοσ εςωτερικόσ χϊροσ του ςπιτιοφ είναι θ  πλακοςτρωμζνθ ςάλα και 

αμωίπλευρα ο χϊροσ υποδοχισ των επιςκεπτϊν (ο μουςαωίρ οντάσ) και το κακθμερινό 

(χειμερινόσ οντάσ). Σ μουςαωίρ οντάσ αποτελεί το καλό δωμάτιο του ςπιτιοφ, ςτρωμζνο με 

γραωικά υωαντά και ζχοντασ ςτθ μια πλευρά του τον καναπζ με τα αναπαυτικά μαξιλάρια και 

τισ ωλοκάτεσ όπου κάκονται οι επιςκζπτεσ του ςπιτιοφ. Ψο χειμερινό είναι ο χϊροσ 

ςυγκζντρωςθσ  τθσ Οιβαδιϊτικθσ οικογζνειασ, όπου δίπλα ςτο τηάκι, ςτουσ αμωίπλευρα 

τοποκετθμζνουσ καναπζδεσ (μιντζρια), τα μζλθ τθσ οικογζνειασ κα ωάνε και κα κοιμθκοφν. 

Τλοσ ο χϊροσ του ςπιτιοφ διακοςμείται από κιλίμια, ωλοκάτεσ απλωμζνεσ, λαϊκά ςκεφθ και 

περίτεχνα κεντθτά. 

Πορωολογικά ςτοιχεία που ςυναντάμε ς' ζνα Οιβαδιϊτικο ςπίτι είναι  

• θ πόρτα ειςόδου, επενδεδυμζνθ με προςτατευτικι λαμαρίνα και αςωαλιςμζνθ 

ςτο πίςω μζροσ με μάνταλο και οριηόντιο δοκάρι που μπαίνει ςε εςοχι ςτον 

τοίχο. 

• τα παράκυρα που προςτατεφονται με ςιδεριζσ 

• το τηάκι που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι του ωαγθτοφ και ςαν το κφριο 

μζςο κζρμανςθσ 

Θ μετάβαςθ από τον παραδοςιακό ςτον ςφγχρονο οικιςμό ζγινε μζςα από τθν εξζλιξθ των 

ιςτορικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν δομϊν που χαρακτθρίηουν διαχρονικά τον Ελλαδικό 

χϊρο (τουρκοκρατία, επανάςταςθ του 1821, μετανάςτευςθ, γερμανοϊταλικι κατοχι κ.λ.π.). 
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Ζτςι το πζραςμα από τον παραδοςιακό τρόπο δόμθςθσ  ςτον καινοφργιο χαρακτθρίηεται από 

τθν κακ' φψοσ δόμθςθ λόγω τθσ ανάγκθσ κάλυψθσ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν (ζλλειψθ 

οικοπζδων - ςυςτζγαςθ οικογενειϊν - μείωςθ ελεφκερου χϊρου), όπωσ ακόμθ από τθν χριςθ 

νζων υλικϊν δόμθςθσ (μπετόν, ςίδερο, κεραμίδι) με αντίςτοιχθ υποβάκμιςθ και 

αντικατάςταςθ των υλικϊν παραδοςιακοφ χρϊματοσ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ εξελικτικισ 

πορείασ είναι θ αλλοίωςθ του χαρακτιρα του οικιςμοφ, που τείνει πλζον να χάςει ςε μεγάλο 

βακμό τα ιδιαίτερα παραδοςιακά του χαρακτθριςτικά. Θ τοπικι κοινωνία, με ανκρϊπουσ που 

οραματίηονται μια αναβάπτιςθ τθσ παραδοςιακισ αιςκθτικισ του χωριοφ τουσ, ενταγμζνθ 

όμωσ ςε οικολογικά πρότυπα (χριςθ νζων υλικϊν, ωιλικϊν προσ το περιβάλλον - λειτουργίεσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κ.λ.π.), όπωσ ακόμθ θ ανάπτυξθ και θ ενίςχυςθ οικοτουριςτικϊν 

λειτουργιϊν (οικολογικι κτθνοτροωία & γεωργία, τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, ανάδειξθ των 

ωυςικϊν και πολιτιςμικϊν μνθμείων τθσ περιοχισ), κα δϊςει λφςεισ για τθ διατιρθςθ τθσ 

παράδοςθσ ς' αυτό το απομονωμζνο αλλά τόςο ηεςτό και γραωικό χωριό τθσ Κεςςαλίασ. 

Ψςαριτςάνθ 

Θ ςθμερινι κωμόπολθ αναπτφςςεται ςτουσ πρόποδεσ κατάωυτων λόωων ςτο ΒΑ άκρο του 

οροπεδίου τθσ Ελαςςόνασ.  Θ Ψςαριτςάνθ βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ ομθρικισ πόλεωσ 

Θλϊνθσ. Απζχει από τθσ Ελαςςόνα 4 χλμ. Σ ςθμερινόσ οικιςμόσ ιδρφκθκε μάλλον από το 10 

αι. μ.Χ. Από το 17 αι. ξεκινά θ οικονομικι και πολιτιςτικι τθσ ακμι, που κορυωϊνεται το 18 

αι. και τθν αναδεικνφει ςε ςπουδαίο πολιτιςτικό κζντρο του Ελλθνιςμοφ.  Χτθν περίωθμθ 

Σικονόμειο Χχολι τθσ Ψςαριτςάνθσ δίδαξαν ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ, όπωσ οι Δ. Υζηαροσ, 

Ξ. Ξοφμασ και ο ιερζασ και λόγιοσ Ξ. Σικονόμου. Ξάνοντασ ειδικι μνεία για τον διαπρεπι 

ςυγγραωζα και  κλθρικό πρζπει να αναωζρουμε ότι ο Ξων. Σικονόμου (1780-1857) 

ςυνζγραψε πολλά ζργα με χαρακτιρα εκκλθςιαςτικό και ωιλοςοωικό με αποτζλεςμα να 

καταξιωκεί ωσ μια μεγάλθ μορωι τθσ εκκλθςίασ και του ζκνουσ. Χιμερα θ Σικονόμειοσ Χχολι 

με τθν αξιόλογθ αρχιτεκτονικι κοςμεί τον οικιςμό ςτεγάηοντασ το Γυμνάςιο τθσ Ψςαριτςάνθσ 

και καλφπτοντασ ζτςι τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τθσ πόλθσ. 

Ψο χωριό ξεχωρίηει για τα αρχοντικά, τουσ ναοφσ και τα πυργόςπιτα. Σ πφργοσ του Πάμτηιου, 

δείγμα μοναδικισ αρχιτεκτονικισ, βρίςκεται ςτο βορειοανατολικό τμιμα τθσ Ψςαριτςάνθσ. 

Υανφψθλο κτίςμα 15 μ., με χαρακτιρα κακαρά αμυντικό και με αρμονία γραμμϊν δίνει ςτο 

τοπίο ζναν τόνο άγριασ ομορωιάσ. Θ κζςθ αυτι είναι από τθ ωφςθ τθσ αςωαλισ και 

οχυρωμζνθ, γιατί προσ τα βόρεια υπάρχει κάλυψθ από λόωουσ ενϊ από τα νοτιοδυτικά 

κυλάει ζνα χείμαρροσ. Υρζπει να αναωερκεί ότι δίπλα από τον πφργο βρζκθκε μία μαρμάρινθ 

πλάκα με τθ χρονολογία 1770 και εικάηεται ότι προςδιορίηει το ζτοσ ανζγερςισ του. Θ βάςθ 

του πφργου είναι τετράγωνθ. Σ πφργοσ είναι τριϊροωοσ με θμιυπόγειο, που ζχει βάκοσ 

1,85μ.  Ζνα ςτοιχείο που χαρακτθρίηει το οίκθμα είναι θ φπαρξθ πολεμιςτρϊν. Σι πολεμίςτρεσ 

ζχουν ςχιμα λοξοειδζσ για αςωάλεια. Ψο άνοιγμά τουσ εςωτερικά είναι κανονικό ορκογϊνιο, 

που ςτενεφει ςυνεχϊσ προσ τα ζξω, με αποτζλεςμα ο αμυνόμενοσ να εκκζτει μικρι επιωάνεια 

ςτον εχκρό και να ελζγχει ζτςι τισ κινιςεισ του, χωρίσ να διακινδυνεφει μια που οι ςωαίρεσ κα 

εξοςτρακίηονται χωρίσ ζτςι  να ωτάνουν ςτο εςωτερικό του πφργου. Ζνα άλλο ςτοιχείο που 

χαρακτθρίηει τον πφργο είναι  θ ανάπτυξθ καταχφςτρων ςτον δεφτερο και ςτον τρίτο όροωο, 

από όπου οι αμυνόμενοι ζριχναν καυτό λάδι ςτουσ επιτεκζμενουσ. Σ τρίτοσ όροωοσ είχε καλι 

οχφρωςθ μια που αποτελοφςε το χϊρο διαμονισ τθσ οικογζνειασ του νοικοκφρθ και 
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ςυγχρόνωσ, τθ κφρια κζςθ άμυνασ. Σ Υφργοσ παρουςιάηει μία ελαωρι κλίςθ προσ τα μζςα 

και ωαίνεται να ςτενεφει προσ το πάνω. Ψο φψοσ του από τθν εξωτερικι βάςθ μζχρι τθν 

κορνίηα είναι 10,60 μ. και μζχρι το παρατθρθτιριο 12 μ. περίπου. Σ ωωτιςμόσ του Υφργου, 

εκτόσ από τον κατοικίςιμο τρίτο όροωο, είναι μικρόσ γιατί ζτςι επιτυγχάνεται καλφτερθ 

αςωάλεια. 

Εξετάηοντασ τθ τυπολογία του κτίςματοσ (πόρτα, τοιχοποιία, πολεμίςτρεσ, καταχφςτρεσ, 

παράκυρα, ςτζγθ, παρατθρθτιριο) ςυμπεραίνουμε ότι ο Υφργοσ ζχει πολεμικό χαρακτιρα, 

ςτοιχείο το οποίο υποδθλϊνει και τθ διαχρονικι ανάγκθ  των κατοίκων τθσ Ψςαριτςάνθσ για 

αμυντικζσ οχειρϊςεισ που κα τουσ προςτάτευαν από εχκρικζσ επιδρομζσ.      

Ψζλοσ, είναι ςθμαντικό να αναωερκεί ότι ςτθν εκκλθςία του Αγίου Ρικολάου υπάρχει μια 

πελϊρια τοιχογραωία «Φίηα του Λεςςαί» που ξεχωρίηει (90 μορωζσ από τισ οποίεσ οι 12 

παριςτάνουν ςοωοφσ τθσ αρχαιότθτασ). Ακόμθ, ο επιςκζπτθσ προςκυνθτισ ζχει τθν ευκαιρία 

να καυμάςει τθν μοναδικότθτα τθσ τοιχογραωίασ του Ηωδιακοφ Ξφκλου κακϊσ και του 

«Ξαιροφ του Χρόνου». Επιςθμαίνεται, ακόμθ ότι ο κυρίωσ ναόσ ζχει ζνα ωραιότατο 

ξυλογλυπτο τζμπλο και πζτρινο δάπεδο. 
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Ο Όιπκπνο κε ηα κάηηα ηωλ πεξηεγεηώλ, Γξ. Αιέμεο Καιέζεο, θαζεγεηήο 

γαιιηθώλ 

Σ 18οσ  αιϊνασ είναι κακοριςτικόσ για τθ ςχζςθ τθσ Δφςθσ με το νεϊτερο ελλθνικό κόςμο. 

Χοβαρζσ εξελίξεισ ςε πολιτικό, οικονομικό ιδεολογικό και αιςκθτικό επίπεδο γεννοφν «ζνα 

νζο τφπο περιζργειασ» αναωορικά με τθ νεϊτερθ  Ελλάδα, θ οποία, ωσ τότε, αποτελεί για το 

δυτικό ωανταςιακό μια «ονειρικι χϊρα», εικόνα που εγγράωεται ςτθ δυτικι ςυλλογικι 

μνιμθ από τθ ςχολικι ακόμθ θλικία. Θ Ευρϊπθ του Διαωωτιςμοφ, ςτο πλαίςιο του οποίου 

αναπτφχκθκε μια ψυχολογία εξωςτρζωειασ και μια διάκεςθ γνωριμίασ και επικοινωνίασ με 

τον υπόλοιπο κόςμο, νιϊκει τθν ανάγκθ για μια επαωι με τθ «μυκικι» αυτι γθ, θ οποία κα 

ςυνζδεε «τισ αναμνιςεισ τθσ ανάγνωςθσ με τθν  ςφγχρονθ πραγματικότθτα».  Σ περιθγθτικόσ 

λόγοσ κα γίνει ζτςι το όχθμα τθσ ικανοποίθςθσ αυτισ τθσ «περιζργειασ» και κα προςωζρει 

ςτο δυτικό κοινό τθν ευκαιρία για μια πρϊτθ ουςιαςτικι προςζγγιςθ τθσ νεϊτερθσ Ελλάδασ, θ 

φπαρξθ τθσ οποίασ ωσ τότε, δεν απαςχολοφςε τθν ευρωπαϊκι πραγματικότθτα.   

Ωσ το 18ο αιϊνα, θ Ευρϊπθ κυριαρχείται από τθν εικόνα τθσ κλαςςικισ Ελλάδασ, τθν οποία ο 

κλαςικιςμόσ ζχει επιβάλει ωσ κυρίαρχο αιςκθτικό και ιδεολογικό πρότυπο. Θ νεότερθ Ελλάδα 

είναι ζνα ςθμαίνον κενό ςθμαινόμενου. Τπωσ παρατθρεί ο Gustave Fougères, θ Ευρϊπθ δεν 

υποψιαηόταν καν ότι υπιρχε μια πραγματικι Ελλάδα, ζνα ηωντανό «κάδρο» μιασ αρχαιότθτασ 

που τόςο καφμαηε. Είχε ξεχάςει ότι Ζλλθνεσ με ςάρκα και οςτά ςυνζχιηαν να μιλοφν τθ 

γλϊςςα των θρϊων τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ και θ νεωελϊδθσ ατμόςωαιρα του αρχαίου 

μφκου κάλυπτε τθ ςυγχρονικι πραγματικότθτα. Αναπόωευκτα, θ οπτικι αυτι απεικονίςτθκε  

ςτον  ταξιδιωτικό λόγο του 16ου και 17ου αιϊνα. Σι ταξιδιϊτεσ που επιςκζωκθκαν και 

γνϊριςαν τθν οκωμανικι Ανατολι βρζκθκαν ςε εμωανι αδυναμία να προςδιορίςουν το 

ςθμαςιολογικό πεδίο τθσ Ελλάδασ. Τπωσ μελαγχολικά διαπίςτωνε ο μεγάλοσ Ελλθνιςτισ  

Johann – Joachim Winkelmann (1717-1768) ςτον επίλογο του μνθμειϊδουσ ζργου του  Λςτορία 

τθσ Ψζχνθσ ςτθν Αρχαιότθτα, θ Ελλάδα τθσ εποχισ για τθ δυτικι διανόθςθ απεδείχκθ ότι δεν 

ιταν «παρά μονάχα μια ςκιά αυτοφ που αποτελεί το αντικείμενο των επικυμιϊν μασ». Θ 

διάψευςθ αυτι, ςε ζνα πρϊτο ςτάδιο ςυμβάλλει ϊςτε ο ςτθ ςυνείδθςθ τω Ευρωπαίων 

ταξιδιωτϊν, ο νεϊτεροσ ελλθνιςμόσ να κατζχει μια αρνθτικι κζςθ και θ Ελλάδα, να 

προςδιορίηεται ςυνικωσ με αντικετικοφσ όρουσ, είτε ωσ μια χϊρα «ετερόδοξθ» και 

«ςχιςματικι» ςε ςχζςθ με τον κακολικιςμό, είτε ωσ τμιμα τθσ Σκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, θ 

οποία από μόνθ τθσ ςυνιςτά αντικετικι ζννοια ωσ προσ τθ Δφςθ. Ωςτόςο, θ Ελλάδα 

αναγνωρίηεται ωσ θ κοιτίδα του δυτικοφ πολιτιςμοφ και περιγράωεται με κετικοφσ 

προςδιοριςμοφσ όταν επαναςυνδζεται με το αρχαίο παρελκόν τθσ που ο δυτικόσ ταξιδιϊτθσ 

αναηθτά και επιδιϊκει να αποκαταςτιςει ςτθ ςυνείδθςθ του.  

Ξατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του  18ου αιϊνα, με τθ ραγδαία άνκιςθ του ταξιδιωτικοφ 

ρεφματοσ προσ τον ελλαδικό χϊρο, θ ςχζςθ μεταξφ αρχαίασ-νζασ Ελλάδασ κα διερευνθκεί 

διεξοδικά, ςτθ βάςθ των πραγματικϊν δεδομζνων που προςωζρει θ ςυνάντθςθ με τθν ωσ 

τότε «μυκικι» χϊρα. Είναι θ αρχι τθσ αλλαγισ των δεδομζνων. Ψο πραγματικό ταξίδι, με τθν 

ζννοια τθσ βιωμζνθσ πια εμπειρίασ, μόλισ αρχίηει.   

Βαςικό ςτοιχείο τθσ κεωρίασ του ταξιδιοφ, είναι το εικονολογικό υλικό που προχπάρχει ςτισ 

νοθτικζσ αποςκευζσ του ταξιδιϊτθ. Υροχπάρχουςεσ ιδζεσ και αντιλιψεισ, ςτερεότυπα, 

εικόνεσ, ςυμβολιςμοί, κρφλοι, δοξαςίεσ που ζχουν διαμορωωκεί ςτον πολιτιςμό προζλευςθσ 
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από διάωορεσ πθγζσ (π.χ κοινωνικό ωανταςιακό, πρωτογενζσ και δευτερογενζσ περιβάλλον, 

εκπαίδευςθ, προγενζςτερεσ αναγνϊςεισ κλπ.) ςυνοδεφουν τον ταξιδιϊτθ. Ψο υλικό αυτό κα 

αντιπαρατεκεί με τθ βιωμζνθ εμπειρία και, αωοφ περάςει μζςα από τθν κρθςάρα τθσ γραωισ 

και των πολυδαίδαλων  μθχανιςμϊν τθσ, κα καταλιξει να μασ δϊςει τθν υποκειμενικι εικόνα 

του ξζνου πολιτιςμοφ, ο οποίοσ βζβαια δεν είναι παρά μια «καταςκευι» του ταξιδιϊτθ, θ 

οποία ζχει μεγάλο ενδιαωζρον να αναλυκεί.  

Τταν ο –ςυνικωσ μορωωμζνοσ- δυτικόσ ταξιδιϊτθσ του 18ου αιϊνα ζρχεται ςτθν Ελλάδα, 

μεταωζρει ςτισ νοθτικζσ του αποςκευζσ οριςμζνα βαςικά ςθμεία αναωοράσ, αναγκαία για να 

αναγνωρίςει και να προςεγγίςει τον επιςκεπτόμενο χϊρο. Ακινα και Ακρόπολθ, Χπάρτθ, 

Αρχαία Σλυμπία, μυκικι Αρκαδία κ.α είναι μερικά από τα μζρθ που ονειρεφεται να 

επιςκεωκεί επιδιϊκοντασ ςυμμετοχι ςε μια μυςταγωγία καλλιεργθμζνθ από τα ςχολικά του 

ακόμθ βιβλία και ςτθν οποία αυκυποβάλλεται ςυνεπικουροφμενοσ και από το πνεφμα του 

κλαςικιςμοφ που διαπερνά τθ Δφςθ. Πζςα ς’ αυτό το «ςφςτθμα ςθμείων» που 

ενεργοποιείται ςτο μυαλό του όταν ςκζωτεται τον ελλαδικό χϊρο, ο Τλυμποσ κατζχει 

δεςπόηουςα κζςθ. Είναι θ «κατοικία των Κεϊν», ζνασ μυκικόσ χϊροσ (espace mythique), ζνασ 

χϊροσ αρχζγονοσ, αναλλοίωτοσ α-χρονικόσ, α-τοπικόσ.  

Θ διαωορά ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ μυκολογικά ωορτιςμζνουσ χϊρουσ είναι   ότι ο δυτικόσ 

ταξιδιϊτθσ γνωρίηει ι αντιλαμβάνεται ωτάνοντασ ςτθν Ελλάδα ότι ο Τλυμποσ είναι και ζνασ 

χϊροσ απρόςιτοσ και απροςπζλαςτοσ, λόγω των αντικειμενικϊν δυςκολιϊν του ταξιδιοφ που 

είναι κατά κφριο λόγο θ ζλλειψθ πρόςβαςθσ αλλά και το ςοβαρό ηιτθμα αςωάλειασ που 

υπάρχει γενικότερα ςτθν ελλθνικι ενδοχϊρα   

Ειδικά ςτον Τλυμπο, χϊρο καταωυγισ κλεωτϊν και άλλων επαναςτατθμζνων Ελλινων, θ 

κατάςταςθ είναι τόςο ανεξζλεγκτθ ϊςτε ο περιθγθτισ Εβλιγιά Ψςελεμπι, περνϊντασ το 1668 

τα ςτενά του Χαρανταπόρου, καίτοι ωσ Ψοφρκοσ αξιωματοφχοσ διζκετε μια ςχετικι αςωάλεια 

ςτισ μετακινιςεισ του, ζγραωε ςχετικά: 

«Σ ακατάλθπτοσ Κεόσ νά δϊςθ νά μθν ξαναπεράςω από το ςτενό αυτό γιατί ςτον κακζνα 

μυρίηει ανκρϊπινο αίμα. Άπιςτοι ποφ ονομάηονται «χαϊντοφκ» εξολοκρεφουν τοφσ 

ανκρϊπουσ. Εδϊ κάκε άνδρασ χφνει αίμα, ςκοτϊνει και υποωζρει. Γιατί επάνω και κάτω οι 

δρόμοι του είναι ωοβεροί κι’ επικίνδυνοι και ολότελα δαςωμζνοι. Είναι όλοι τόποι για 

ενζδρα. Χε κάκε λάκκο του χιλιάδεσ μάρτυρεσ είναι καμμζνοι· γιατί άλογο δεν περνά. Ζνασ-

ζνασ είναι ανάγκθ νά περάςθ κανείσ πεηόσ . . .». 

Υροκφπτει από αρκετά περιθγθτικά κείμενα τθσ εποχισ ότι θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςτον 

Τλυμπο –και ειδικά από τθ δυτικι του πλευρά, από το ςθμερινό Ρομό Οάριςασ- εξακολουκεί 

να ιςχφει μζχρι τα μζςα του 19ου αιϊνα τουλάχιςτον. Τπωσ παρατθρεί ο Υ. Δουλμζσ, 

αναωερόμενοσ ςτθν κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτα χρόνια του Τκωνα, οι δυτικοί 

επιςκζπτεσ προτιμοφςαν τθν αςωάλεια των ελεφκερων εδαωϊν για τισ περιθγιςεισ τουσ, 

μακριά από κλζωτεσ και αρματολοφσ, από τισ επικζςεισ των Αρβανιτϊν και τα μπουγιουρντιά 

των παςάδων Οίγοι αποωάςιηαν να ςυνεχίςουν βορειότερα αυτιν τθν εποχι, όπου οι 

Κεςςαλοί κλεωταρματολοί των ςωμάτων του Σλφμπου και τθσ Τςςασ καταηθτοφνταν με 

ςτόχο τθν εξαωάνιςθ τουσ.   
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Υραγματικά, ωσ τότε, είναι ςχετικά μικρόσ ο αρικμόσ των ταξιδιωτϊν που  προχϊρθςαν ςτα 

ενδότερα του Σλφμπου. Περικοί κατάωεραν να ωτάςουν μζχρι τθν Ελαςςόνα, αρκετοί 

περιςςότεροι περιθγικθκαν τον Ξάτω Τλυμπο-  κυρίωσ  ςτθ Φαψάνθ και τον Υυργετό- με 

αωορμι ςφντομεσ μεταβάςεισ ςτθν Ξοιλάδα των Ψεμπϊν, που ιταν βαςικόσ προοριςμόσ για 

κάκε ςυνειδθτοποιθμζνο ταξιδιϊτθ του ελλαδικοφ χϊρου. Αρκετοί επιχειροφν μικρζσ 

διειςδφςεισ από τθ πλευρά του Οιτοχϊρου, κακ’ οδόν προσ τθ Κεςςαλονίκθ. 

Σι περιςςότεροι λοιπόν ταξιδιϊτεσ κατά το 18ο αιϊνα μιλοφν ι περιγράωουν τον Τλυμπο εκ 

του μακρόκεν, κακϊσ αναπόωευκτα τον αντικρίηουν από τθν πόλθ τθσ Οάριςασ όπου 

καταλφουν, ι κακ’ οδόν προσ τον Ψφρναβο που ιταν ζνα ςυνθκιςμζνο δρομολόγιο τθσ 

εποχισ. 

Σ Τλυμποσ χρθςιμοποιείται ζτςι ωσ ςθμείο γεωγραωικοφ προςδιοριςμοφ τθσ Οάριςασ και 

άλλων κεςςαλικϊν πόλεων και χωριϊν.  

Ωςτόςο, ακόμα και οι αποςπαςματικζσ αυτζσ περιγραωζσ είναι αρκετζσ για να προςδιορίςουν 

μια πρϊτθ εικόνα του Σλφμπου ςτθν ταξιδιωτικι λογοτεχνία τθσ εποχισ. 

Ξατ’ αρχάσ πρζπει να αναρωτθκοφμε ποια εικόνα προχπάρχει ςτο μυαλό του δυτικοφ 

ταξιδιϊτθ για τον Τλυμπο –που δθμιουργικθκε μζςα από ςυγκεκριμζνουσ μθχανιςμοφσ ςτον 

πολιτιςμό προζλευςθσ του: 

Χτο ερϊτθμα αυτό κα απαντοφςαμε εν ςυντομία ότι είναι θ εικόνα που διαμόρωωςε μζςα 

από τα κλαςικά κείμενα του Σμιρου, του Θρόδοτου, του Υαυςανία του Σβίδιου, του 

Βιργίλιου με τα οποία γαλουχείται ο μορωωμζνοσ Ευρωπαίοσ επιςκζπτθσ με τθν κλαςςικι 

παιδεία. Είναι όμωσ και θ εικόνα που καλλιζργθςε το ςφνολο τθσ εικονολογικισ παραγωγισ 

τθσ εποχισ του. Είναι τα τοπία των κορυωαίων κλαςικιςτϊν ηωγράωων Υουςζν και Ρταβίντ, 

είναι εμβλθματικζσ μουςικζσ παραγωγζσ όπωσ θ όπερα «Σρωζασ και Ευρυδίκθ»  του ςυνκζτθ 

Gluck,  είναι οι μφκοι του Οαωοντζν που παραπζμπουν ςτθν αιςϊπεια παράδοςθ, είναι τα 

ανυπζρβλθτα κεατρικά του Φακίνα που αναβιϊνουν τθν ελλθνικι αρχαιότθτα. Τλα αυτά τα 

ζργα, δομθμζνα γφρω από ιςτορίεσ κεϊν και θρϊων τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, ςυνδζουν 

αυτόματα το ςυλλογικό ωανταςιακό τθσ Δφςθσ με τον Τλυμπο, που λειτουργεί ςυνειδθτά ι 

αςφνειδα, άμεςα ι ζμμεςα ωσ κυρίαρχο ντεκόρ. 

Επί πλζον, θ δθμοςίευςθ το 1788 από τον αββά Ππαρτελεμφ, αυτόν τον ςφγχρονο Ευρωπαίο 

Υαυςανία, του «Ρζου Ανάχαρςθ» ενόσ ζργου-  ςτακμοφ ςτθν ευρωπαϊκι γραμματεία, ιλκε 

να ςυνοψίςει όλο αυτό το διάςπαρτο καλλιτεχνικό υλικό γφρω από τθν κλαςικι αρχαιότθτα  

και να μετατρζψει το ενδιαωζρον του κοινοφ για τθν Ελλάδα ςε επικυμία για μια γνωριμία με 

τθ «μυκικι αυτι χϊρα» 

Θ αντικειμενικι λοιπόν αδυναμία  προςζγγιςθσ του Σλφμπου και θ εκ του μακρόκεν 

παρατιρθςθ του βουνοφ με διπλό αποτζλεςμα : 

Υρϊτον κρατά μακριά τον μφκο του Σλφμπου από τθ ωκορά, τθν παρακμι και τθν κλίψθ που 

γεννά θ ςυγχρονικι Ελλάδα ςτουσ δυτικοφσ ταξιδιϊτεσ. 

Δεφτερον, ςε ςυνάρτθςθ με το παραπάνω, οδθγεί ςχεδόν πάντοτε ςε κετικι κειμενικι 

ςυμπεριωορά και ενιςχφει το μφκο του Σλφμπου ςτο αναγνωςτικό κοινό τθσ Δφςθσ. Είναι 
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γεγονόσ ότι δεν κα βρει κανείσ οφτε μια αρνθτικι αναωορά για τον Τλυμπο.  Ψα ςφςτθμα των 

επικζτων  που επιδαψιλεφουν ςτον Τλυμπο οι περιθγθτζσ –και τα οποία  παίηουν καταλυτικό 

ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ τθσ εικόνασ ςφμωωνα με τον Daniel Pageaux  είναι χαρακτθριςτικό: Σ 

Τλυμποσ είναι «μεγαλειϊδθσ» «ςτθτόσ», «όμορωοσ» κατά τον Οαπεϊρ (Hippolyte Lapeyre) 

προςωζρει «καυμάςιο κζαμα» ςφμωωνα με  τον Οθκ (W.M Leake)  που τον αντικρίηει από το 

μπαλκόνι του Επιςκοπείου τθσ Οάριςασ και που αργότερα κα ωτάςει ωσ τθν Ελαςςόνα. Από 

τθν πλευρά του, ο Υουκεβίλ (F.C.H.L. Pouqueville) βλζπει τισ κορυωζσ του Σλφμπου να 

διαγράωονται «μεγαλοπρεπείσ» ςτον ορίηοντα πάνω από τθ ηϊνθ των χιόνων.  

Σ Τλυμποσ γίνεται ζτςι ζνα από τα λίγα διακριτά ςθμεία αναπόλθςθσ τθσ νεϊτερθσ Ελλάδασ, 

ζνασ χϊροσ που ικανοποιεί το ωανταςιακό του επιςκζπτθ και τθν μόνιμθ επικυμία  και 

αγωνία του να ανακαλφψει ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα τθ χαμζνθ αρχαιότθτα. 

Χε αρκετά περιθγθτικά κείμενα ο Τλυμποσ χρθςιμοποιείται από τον ταξιδιϊτθ  

ςυγκριτικά. Πζςα από αντικετικά δίπολα επιχειρείται να τονιςτεί  ακόμθ περιςςότερο θ 

ανωτερότθτα για τθν οποία οι ταξιδιϊτεσ είναι εκ προοιμίου πεπειςμζνοι.  

Βαςικό αντικετικό δίπολο είναι αυτό του Σλφμπου με τον Ξίςςαβο, ο οποίοσ περιγράωεται 

πάντοτε με όρουσ εμωανοφσ κατωτερότθτασ. Σ Ξίςςαβοσ είναι «βατόσ» και δεν ζχει τθν 

«επιβλθτικι παρουςία» του Σλφμπου (Οαπεϊρ), είναι «χαμθλότεροσ» από τον Τλυμπο 

(Χόλαντ), καίτοι ομολογείται ότι με τα μζςα τθσ εποχισ δεν υπιρχε δυνατότθτα υπολογιςμοφ 

του φψουσ των δυο βουνϊν.    

Δεφτερο αντικετικό δίπολο που αναδεικνφει ο περιθγθτικόσ λόγοσ είναι αυτό του Σλφμπου με 

τθν πόλθ τθσ Οάριςασ. Θ αρνθτικι εικόνα τθσ τελευταίασ ωσ «λαςποφπολθσ», «βρϊμικθσ 

πόλθσ», «τουρκόπολθσ» που κυριαρχεί ςτα περιθγθτικά χρονικά οδθγεί τον ταξιδιϊτθ να 

περιγράψει τον Τλυμπο με όρουσ «κακαρότθτασ», μζςα από τθν οποία το Εγϊ που 

περιγράωει αναηθτεί  να περιςϊςει τθν εξιδανικευμζνθ εικόνα τθσ αρχαιότθτασ. Γράωει ο 

περιθγθτισ Φαοφλ ντε Παλερμπ  1843:  

« Απ’ όλο το ζνδοξο τθσ θ Οάριςα κρατοφςε μόνο το όνομα τθσ κακϊσ δεν υπιρχε τίποτα που 

να κυμίηει τθν πανάρχαια ομορωιά τθσ, το μεγαλείο και τθ δόξα τθσ. Πόνο ο Τλυμποσ είχε 

μείνει ςτθτόσ και όμορωοσ, παρότι που τον είχαν εγκαταλείψει προ πολλοφ οι κεοί και οι 

θμίκεοι του, ενϊ οι κάτοικοι που περιωζρονταν ςτουσ δρόμουσ δεν ζωερναν κανζνα 

απολφτωσ χαρακτθριςτικό τθσ ευγενικισ γενεάσ τουσ, κακϊσ ιταν απλά «άνκρωποι» λαϊκοί 

και αμόρωωτοι».  

Θ ςφνδεςθ του Σλφμπου με τθ μυκολογία που τον ςυνοδεφει -και που παρατθρείται και ςτο 

πιο πάνω απόςπαςμα-  είναι μια ςυνθκιςμζνθ και αναμενόμενθ κειμενικι πρακτικι ςτον 

περιθγθτικό λόγο τθσ εποχισ. Σ Ππαρτόλντυ (1803-1804) – και δεν είναι ο μόνοσ - 

αναωζρεται ςτισ γεωλογικζσ μεταβολζσ  του Σλφμπου και του Ξιςςάβου που μετζτρεψαν τθ 

Κεςςαλία από λίμνθ ςε εφωορθ πεδιάδα μιλϊντασ με όρουσ μυκολογίασ. Ανάλογθ είναι και θ 

οπτικι του και θ Christopher Wordsworth (1832-1833) που ςθμειϊνει ότι «τα νερά των 

παραποτάμων κατζκλυηαν τθν φπαικρο με πλικοσ ςτάςιμου νεροφ πριν θ τρίαινα του 

Υοςειδϊνα δϊςει διζξοδο και δθμιουργιςει τθν κοίτθ του Υθνειοφ, ανάμεςα ςε Τλυμπο και 

Τςςα, διαμζςου μιασ πανζμορωθσ κοιλάδασ». Άλλοτε ο Τλυμποσ αναωζρεται ωσ «κζατρο 
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πολζμου» μεταξφ των κεϊν, αλλά και ωσ τόποσ που ωιλοξενεί τθ «Δωδϊνθ των Κεςςαλϊν 

Υελαςγϊν», όπωσ αναωζρει ο Υουκεβίλ  Υρόκειται  για τθ γνωςτι τάςθ μυκοποίθςθσ του 

Σλφμπου, που αποτελεί κοινό τόπο του περιθγθτικοφ λόγου τθσ εποχισ.  

Χε  πολλζσ περιπτϊςεισ ο Τλυμποσ αποτελεί αντικείμενο ιςτορικισ ζρευνασ. Σ Ππαρτόλντυ, 

με τθ βοικεια αρχαίων ιςτορικϊν όπωσ ο Ψίτοσ Οίβιοσ και ο Διόδωροσ Χικελιϊτθσ προςπακεί 

να ανακαλφψει τα μονοπάτια του ζρξθ ςτθν εκςτρατεία του κατά των Ελλινων,  ενϊ ο 

Χόλλαντ –κατά μια ςυνικθ πρακτικι- επιχειρεί ανατρζχοντασ ςε πλθροωορίεσ αρχαίων 

ςυγγραωζων όπωσ ο Τμθροσ να εξθγιςει ετυμολογικά διάωορα ολφμπια τοπωνφμια, μεταξφ 

αυτϊν και τθσ «Σλουςόνασ» (Ελαςςόνασ), που οωείλει το όνομά τθσ ςτο «χαρακτθριςτικό 

λευκό χρϊμα του εδάωουσ τθσ».  

Ψο γεγονόσ ότι ο Τλυμποσ περιγράωεται κατά το 18ο αιϊνα με όρουσ ιςτορίασ και μυκολογίασ 

αποτελεί και βαςικι αδυναμία του περιθγθτικοφ λόγου. Αυτό το πρϊτο κφμα περιθγθτϊν, 

εκόν άκον υπθρετεί τθν παράδοςθ του εγκυκλοπαιδιςμοφ που κυριαρχεί ςτθ Δφςθ. Ερχόμενοι 

ςτθν Ελλάδα, ςε μια χϊρα δθλαδι που κυμίηει γι’ αυτοφσ ανεξερεφνθτο πλανιτθ, κα 

περιγράψει με εξονυχιςτικι λεπτομζρεια, με «αντικειμεινικι» ματιά και ουδζτερθ γραωι  

ακόμθ και το τελευταίο χωριό, για να δϊςει πλθροωορίεσ ςε ζνα κοινό που διψάει για τθ 

γνωριμία με νζουσ τόπουσ, ςτο πλαίςιο ενόσ διαδεδομζνου ρεφματοσ εξωτιςμοφ. Ξαι αωοφ 

ζδωςε τισ εγκυκλοπαιδικζσ πλθροωορίεσ, ζνα δεφτερο κφμα περιθγθτϊν με δεςπόηουςα 

μορωι το Χατωβριάνδο κα περιγράψει τθν Ελλάδα με όρουσ πιο προςωπικοφσ και με διάκεςθ 

λυρικι, αωοφ ιδθ ο ρομαντιςμόσ ζχει κάνει τθν εμωάνιςθ του. 

Σ Τλυμποσ, για τουσ λόγουσ που εξθγιςαμε κα προκαλζςει απευκείασ ρομαντικζσ 

περιγραωζσ, ακόμθ και από περιθγθτζσ όπωσ ο Υουκεβίλ, κατεξοχιν εκπρόςωποσ του 

εγκυκλοπαιδικοφ ρεφματοσ. Ασ παρακολουκιςουμε πϊσ χειρίηεται τθν εξ αποςτάςεωσ 

αναωορά του ςτον Τλυμπο: 

« Σ Τλυμποσ, τον οποίο οι γεωγράωοι εντάςςουν τόςο ςτθ Πακεδονία όςο και ςτθ Κεςςαλία, 

κακϊσ βρίςκεται ςτθν είςοδο των ςτενϊν των διαρρεόμενων  από τον Ψιταριςιο, δεν ζχει να 

επιδείξει τισ απότομεσ πλαγιζσ και τουσ κελαριςτοφσ καταρράκτεσ τουσ τόςο 

χαρακτθριςτικοφσ των Άλπεων! *..+ Σ Τλυμποσ, περιβεβλθμζνοσ με τα πιο γλυκά χρϊματα, 

ορκϊνει τισ ςτρογγυλεμζνεσ του ακρϊρειεσ επιβλθτικά μζςα ςε μια εξαίςια πανδαιςία 

ωωτόσ, αωινοντασ να προβάλλουν ανάμεςα από τουσ τροφλουσ του, αντί για τουσ αιϊνιουσ 

παγετϊνεσ του Οευκοφ Τρουσ, τα ίχνθ μιασ βλάςτθςθσ που προςκαλεί τουσ κτθνοτρόωουσ ςε 

μαγευτικζσ απόμερεσ γωνιζσ, ακόμθ ομορωότερεσ το καλοκαίρι όταν ςκεπάηονται με τα ωυτά 

και τα λουλοφδια του βουνοφ. Θ Τςςα, που ορκϊνεται ςαν πυραμίδα ςτα ανατολικά. Κυμίηει 

και αυτι με τθ χλωρίδα τθσ τισ Άλπεισ. Αλλά αυτζσ οι Άλπεισ τθσ Ανατολισ, είναι οι Άλπεισ τθσ 

Ελλάδασ, όπου το γενναιόδωρο χζρι του Κεοφ ςκόρπιςε μια μαγευτικι αρμονία που αγγίηει 

τισ αιςκιςεισ, τισ ςυγκινεί, τισ ςυναρπάηει, ςυνιςτά ζνα ζναυςμα για το πνεφμα και δεν το 

κατακλίβει με ωρικιαςτικζσ εικόνεσ. Τλεσ οι ςκθνζσ του βουνοφ ςυγκεντρϊνονται ς’ αυτό το 

τοπίο, αλλά όλεσ με τόνουσ γεμάτουσ χάρθ και με ποιοτικά επειςόδια, επιλεγμζνα από τον 

Τμθρο, τον Θςίοδο, τον Υίνδαρο, και από τα τζκνα τθσ Πνθμοςφνθσ που τα γραπτά τουσ κα 

είναι τα αιϊνια τεκμιρια αυτϊν των εικόνων μιασ απαράμιλλθσ ομορωιάσ ωφςθσ».  
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Πια πρϊτθ απόπειρα για «εγκυκλοπαιδικοφ» τφπου προςζγγιςθ ζχουμε από τον περιθγθτι 

Sonnini (1777) ο οποίοσ πζτυχε μια ςχετικι διείςδυςθ ςτον Τλυμπο από τθν πλευρά τθσ 

Υιερίασ ςτα μζςα Λουλίου. Υαράλλθλα, μεταωζροντασ τθν προςωπικι του περιπζτεια, μασ 

δίνει ζνα πρϊτο δείγμα των δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηε τθν εποχι αυτι θ επιχείρθςθ τθσ 

ανάβαςθσ ςτον Τλυμπο. Χθμειϊνει ςχετικά:  

«Υάνω από το μοναςτιρι του Αγίου Διονυςίου, απομονωμζνο ςε μια πολφ άγρια περιοχι, δεν 

υπάρχουν πια ςπίτια ςτον Τλυμπο. Κα αρχίηαμε ςε λίγο να ςυναντάμε πελϊριουσ ςωροφσ 

από χιόνι…. Χκαρωαλϊςαμε, όπωσ μπορζςαμε, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ, 

κρεμαςμζνοι από τα κλαδιά των κάμνων, που ολοζνα και πιο ςπάνιοι γίνονταν όςο 

ανεβαίναμε.. Αλλά ςε λίγθ απόςταςθ απ’ τθν κορυωι του βουνοφ, τίποτε δεν ωφτρωνε, δεν 

υπιρχε βλάςτθςθ. Αυτι θ κορυωι είναι γυμνι και δεν παρουςιάηει παρά μόνο ζνα κόλο ςαν 

πελϊριο ςκοφωο από χιόνια και πάγουσ όπου είναι αδφνατο να κρατθκείσ όρκιοσ και να 

βαδίςεισ. *…+ Θ ηζςτθ ιταν  ανυπόωορθ ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ όςο και ςτον κάμπο και 

οι μάηεσ του χιονιοφ που είχαν γίνει πζτρα κοντά ςτθν κορυωι δεν ζδειχναν ςθμεία για να 

αρχίςουν να λιϊνουν…»  

Σ ίδιοσ κα αναωερκεί και ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, περιγράωοντασ τουσ ωσ 

καχφποπτουσ αλλά και κακυςτερθμζνουσ και «ακϊουσ» με αποτζλεςμα να πζωτουν ςυχνά 

κφματα «κλιβεροφ εμπαιγμοφ» από απατεϊνεσ που διλωναν γιατροί. Εικόνα που δεν 

διαωζρει από τθ ςυνικθ εικόνα που δίνουν πολλοί ξζνοι περιθγθτζσ αναωερόμενοι ςτουσ 

κατοίκουσ τθσ ελλθνικισ υπαίκρου. 

Ο Όιπκπνο ηνπ Leon Heuzey   

Θ πρϊτθ ςοβαρι, τεκμθριωμζνθ και επιςτθμονικι προςζγγιςθ για τον Τλυμπο – που ιλκε με 

κακυςτζρθςθ μιςοφ και πλζον αιϊνα να καλφψει το εγκυκλοπαιδικό κενό γφρω από τθν 

περιοχι του, ςθμειϊνεται με το Γάλλο διαπρεπι αρχαιολόγο Οεόν Εηζ (Leon Heuzey), ο 

οποίοσ επιχειρεί αρχαιολογικζσ μελζτεσ ςτθ Κεςςαλία από το 1858 και μετά.  

Σ Εηζ, κυριολεκτικά «πάτθςε» ςε παρκζνο ζδαωοσ. Ψο ζργο του Le mont Olympe et l' 

Acarnanie,  ςυνιςτά πραγματικι προςωορά, αωοφ χάρθ ς’ αυτό διαςϊκθκε πλθκϊρα 

πλθροωοριϊν για τον Τλυμπο τθσ εποχισ, πλθκϊρα ονομάτων και τοπωνυμίων, ζνασ πολφ 

μεγάλοσ όγκοσ αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν πλθροωοριϊν που εκείνοσ πρϊτοσ 

επεξεργάςτθκε. Σι μελζτεσ του είχαν αρχαιολογικό κίνθτρο, πλθν όμωσ γριγορα διαπίςτωςε 

τθν ανάγκθ να καλφψει και το κενό για τθ ςυγχρονικι κατάςταςθ που ςυνάντθςε ςτον 

Τλυμπο. Ζτςι, λειτοφργθςε ςαν γεωγράωοσ, λαογράωοσ, ανκρωπολόγοσ, ακόμθ και 

βοτανολόγοσ. 

Κα χρειαηόταν πολφσ χρόνοσ να μιλιςουμε για το περιεχόμενο του ζργου του. Κα ςτακοφμε 

ςε οριςμζνεσ βαςικζσ δομζσ που δίνουν τθν εικόνα τθσ περιοχισ του Σλφμπου. 

 Για πρϊτθ ωορά ζχουμε τόςο ακριβι περιγραωι του ορεινοφ αλλά και του αςτικοφ 

(πόλεισ, χωριά…) τοπίου του Σλφμπου και παράλλθλα ακριβείσ πλθροωορίεσ για τουσ 

δρόμουσ και τα μονοπάτια που ζνωναν τισ διάωορεσ Ξοινότθτεσ μεταξφ τουσ. 

 Ζχουμε πλιρθ περιγραωι των βαςικότερων πόλεων (Ελαςςόνα, Ψςαριτςάνθ, Οιβάδι) 

και περιοχϊν (Ψριπολίτιδα). 
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 Ωπάρχει μια καλι πλθροωόρθςθ για τθν οικονομικι ηωι ςτον Τλυμπο κατά το 

δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα 

 Οάβαμε ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ για το κρθςκευτικό πλοφτο τθσ περιοχισ. 

Ψο πνεφμα που αποπνζουν τα κείμενα του Εηζ όταν περιγράωει ανκρϊπινεσ ομάδεσ, που ηουν 

ςτον Τλυμπο υπακοφει ςε μια ςυγκεκριμζνθ λογικι, αρκετά διαδεδομζνθ ςτουσ περιθγθτζσ 

του 18ου αιϊνα: Είναι από τθ μια οι Ζλλθνεσ, που περιγράωονται με όρουσ δυναμιςμοφ και 

ενεργθτικότθτασ, ωσ ζνα ςτοιχείο που αποπνζει υγεία και ακμι και από τθν άλλθ οι Ψοφρκοι, 

για τουσ οποίουσ θ εικόνα τθσ παρακμισ και τθσ αυτοεγκατάλειψθσ είναι πλζον ωανερι, ωσ 

γενικότερο αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ιδθ ςτθν οκωμανικι αυτοκρατορία. 

Δίπλα τουσ, οι ορεινοί πλθκυςμοί, όπωσ οι Βλάχοι του Οιβαδίου που ειςπράττουν για άλλθ 

μια ωορά πολφ κετικοφσ χαρακτθριςμοφσ ωσ ζνα ςτοιχείο με αίςκθςθ νοικοκυροςφνθσ, 

πνεφμα οικονομίασ και εργατικότθτασ. Θ εςωτερικι ανάγκθ του δυτικοφ ταξιδιϊτθ να 

ανακαλφψει ςτον Άλλο τθ δικι του ταυτότθτα, αυτιν του ενεργθτικοφ δυτικοφ ανκρϊπου ςε 

αντιδιαςτολι με τον νωχελικό ανατολίτθ είναι ωανερι. 

Περικά από τα ςθμαντικότερα ςθμεία του ζργου του Εηζ αναωζρονται ςτα ακόλουκα:  

 Αναδεικνφεται θ ομθρικι διάςταςθ του Σλφμπου και ο ρόλοσ του ςτθν παγκόςμια 

ςυνείδθςθ. Σι όροι «ιδεατό» και «κεϊκό» βουνό προςδιορίηουν ζνα χϊρο ιερό και 

εξιδανικευμζνο 

 Αναωζρονται οι τρεισ βαςικοί δίοδοι προςπζλαςθσ του Σλφμπου: θ πρϊτθ μζςω 

Ψεμπϊν που οδθγεί ςτον Ξάτω Τλυμπο. Θ δεφτερθ μζςω Χαρανταπόρου, που 

χαρακτθρίηεται ωσ θ πιο δφςβατθ και θ τρίτθ μζςω Υζτρασ που δίνει διζξοδο προσ τον 

πιερικό Τλυμπο. Αναωζρονται ακόμθ και ενδιάμεςοι δρόμοι, όπωσ αυτόσ που οδθγεί 

μζςα ςε δυο ϊρεσ από τουσ Γόννουσ ςτα υψϊματα τθσ Πελοφνασ και ο οποίοσ 

χαρακτθρίηεται ωσ «αρκετά καλόσ». 

 Σι κάτοικοι του Ξάτω Σλφμπου (ο όροσ «Ξάτω Τλυμποσ» αναωζρεται από τον Εηζ) 

είναι κυρίωσ Ψοφρκοι. Χτο Δερελί  (Γόννοι) όπωσ και ςτα χωριά Ππαμπά, και 

Ππαλαμουτλοφ,  βρικε τουσ κατοίκουσ ωιλόξενουσ και εργατικοφσ. Ψο Δερελί με 200 

όμορωα και αςβεςτωμζνα ςπίτια και δυο τηαμιά διοικοφταν από κοτηαμπάςθ και 

ζδωςε ςτον Εηζ μια ειδυλλιακι εικόνα με τουσ κατοίκουσ, ωορϊντασ λευκά 

τουρμπάνια και ωουςτανζλεσ να κυκλοωοροφν με κάρα ςτα χωράωια τουσ.  (ςελ 11-

12) 

 Επόμενοσ ςτακμόσ θ Ψςαριτςάνθ και θ «Αλαςςόνα» όπωσ ονομαηόταν τθν εποχι 

εκείνθ. Πε αμιγι ελλθνικό πλθκυςμό θ πρϊτθ, υπό τουρκικι κυριαρχία θ δεφτερθ. Θ 

υπεροχι τθσ εικόνασ τθσ Ψςαριτςάνθσ λόγω τθσ ενεργθτικισ παρουςίασ των Ελλινων  

ζναντι τθσ παρακμαςμζνθσ Ελαςςόνασ είναι εντυπωςιακι ςτο ζργο.  

Θ Ψςαριτςάνθ αναωζρεται ωσ κεωαλοχϊρι με μεγάλθ ακμι, ειδικά πριν τθν καταςτροωικι 

επζλαςθ του Αλι παςά και του γιου του Βελι. Ωσ τότε οι κάτοικοι απολάμβαναν πλιρουσ 

ελευκερίασ, ςε ςθμείο που ςτο καρναβάλι ςατίριηαν τον ςουλτάνο υπό το βλζμμα του παςά 

τθσ Οάριςασ που ερχόταν ςτισ εκδθλϊςεισ για να διαςκεδάςει. Υαρά ταφτα οι κάτοικοι 

άντεξαν και ςτα χρόνια του Εηζ οι 200 περίπου εναπομείναςεσ οικογζνειεσ καλλιεργοφςαν για 

λογαριαςμό τουσ τα ιδιόκτθτα χωράωια τουσ. Χτο ερϊτθμα που του γεννικθκε: πϊσ οι 

Ψοφρκοι άωθςαν αυτιν τθν ελευκερία ο Εηζ αναηθτεί τθν εξιγθςθ ςτθ χαλαρότθτα και τθν 
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ατονία που χαρακτιριηε πλζον τθν τουρκικι διοίκθςθ. Χκιερζσ πλατείεσ με ωραίεσ βρφςεσ, 

δυο γζωυρεσ, δυο ςχολεία (ζνα για τα νιπια και ζνα για παιδιά που διδάςκονταν τθν ελλθνικι 

γλϊςςα), ωραία και ψθλά ςπίτια, Επιςκοπείο (όπου διζμενε ο Επίςκοποσ Ελαςςόνασ) 

εκκλθςίεσ και μοναςτιρια (Άγιοσ Ακανάςιοσ και Βαλζτςικο που από τότε είχε ακόμθ ςχεδόν 

εγκαταλειωκεί ζχοντασ ζνα και μοναδικό μοναχό), όλα αυτά ζδιναν τθν εικόνα μιασ πόλθσ ςε 

ακμι. Θ οικονομία τθσ βαςιηόταν ςε καλλιζργεια αμπελϊνων, καλαμποκιοφ ενϊ υπιρχαν 

μεγάλεσ ωυτείεσ με μουριζσ. Υολλοί αςχολοφνταν με τθν κατεργαςία βάμβακοσ και μεταξιοφ. 

(Heuzey, ςς 20-22). 

Θ Ελαςςόνα αντικζτωσ αναωζρεται ωσ μια «μικρι πόλθ» με 200 ςπίτια και τρία τηαμιά, ςτθν 

οποία θ τουρκικι διοίκθςθ είχε εγκαταςτιςει ςτρατοχωροωυλακι από αρβανίτεσ με ςκοπό 

να εξοντϊςουν τουσ κλζωτεσ του Σλφμπου- τουσ «ωυςικοφσ τουσ εχκροφσ» όπωσ ςθμειϊνει ο 

Εηζ. Ωπιρχαν περί τισ 25 ελλθνικζσ οικογζνειεσ που ζμεναν ςε μια γειτονιά με κατεςτραμμζνα 

ςχεδόν ςπίτια. Αναωζρεται «το ποτάμι τθσ Ελαςςόνασ» (παραπόταμοσ του Ψιταριςιου) που 

διζςχιηε τθν πόλθ και θ φπαρξθ γζωυρασ με ζνα και μοναδικό τόξο που ζνωνε τισ δυο πλευρζσ 

τθσ πόλθσ. Πεγάλθ ςθμαςία αποδίδει ο Εηζ – και αρκετζσ ςελίδεσ ςτο ζργο του – για να 

περιγράψει τθν ιςτορία και τον πλοφτο τθσ Πονισ τθσ Σλυμπιϊτιςςασ με τα 17 μετόχια και 

τουσ 12 μοναχοφσ. 

 Θ περιγραωι τθσ Ψριπολίτιδασ (Άηωρον, Δολίχθ Υφκιον), βρίκει αρχαιολογικϊν 

πλθροωοριϊν και πιςτοποιεί το ζντονο ενδιαωζρον και το μεγάλο ανταγωνιςμό των 

ευρωπαίων αρχαιολόγων του 190ου αιϊνα για ανακαλφψεισ ςτθν Ελλάδα. (ςελ 28-

40). 

 Λδιαίτερα ενδιαωζρουςα για τθ εικόνα του Σλφμπου είναι θ περιγραωι ορεινϊν 

πλθκυςμϊν, όπωσ οι Βλάχοι του Οιβαδίου. Σι περιγραωζσ και οι κρίςεισ του Εηζ, 

εντυπωςιάηουν και αποκαλφπτουν ότι οριςμζνα ςτερεότυπα  που επιβιϊνουν ακόμθ 

και ςιμερα για τουσ βλάχουσ («πονθρόσ», «ζξυπνοσ» «παινεψιάρθσ» «τραχφσ» 

«νομάδασ» «άπατρισ» κλπ) είχαν διαμορωωκεί και βρίςκονταν ςε ιςχφ και εκείνθ τθν 

περίοδο. Σ Εηζ ιταν ζνασ από τουσ ελάχιςτουσ που βρζκθκε ςτο Οιβάδι τθν εποχι 

εκείνθ. Ιταν μεγαλφτερο από τθν Ελαςςόνα. Ψο 1858 είχε 400 ςπίτια, πριν από 50 

χρόνια – που ο πλθκυςμόσ το εγκατζλειψε από ωόβο αναηθτϊντασ καταωφγιο ςτα 

γειτονικά βουνά - είχε τα διπλάςια. Σ Εηζ βρικε τουσ κατοίκουσ ευπροςιγορουσ, 

ωιλόξενουσ και ζτοιμουσ να παινζψουν το χωριό τουσ ςε πρϊτθ ευκαιρία. Σι πζντε 

καλοδιατθρθμζνεσ εκκλθςίεσ εντυπωςίαςαν το Γάλλο αρχαιολόγο για τισ ξυλογραωίεσ 

τουσ και τα ςκεφθ τουσ. Υαντοφ τάξθ και νοικοκυροςφνθ – ανάλογθ με αυτι που είχε 

δει ο Υουκεβίλ ςτα χωριά των Βλάχων τθσ Υίνδου- παντοφ οικοτεχνίεσ μάλλινων 

ειδϊν που οριςμζνοι εμπορεφονταν και εξιγαγαν. Θ περιγραωι εξαίρει τθν «αγνι 

ποιμενικι ηωι» των Βλάχων με τα «πρωτόγονα λικθ» που για το δυτικό επιςκζπτθ 

παραπζμπει ςτο εξιδανικευμζνο ωυςικό πρότυπο του Φουςϊ και τον γοθτεφει.  

 Σ Εηζ ςυνεχίηοντασ τθν περιοδεία του ειςχϊρθςε ςχεδόν παντοφ. Ζωταςε ςτθν 

κοιλάδα του Χπαρμοφ, επιςκζωκθκε απόμακρα χωριά όπωσ θ Χκαμνιά και θ Υουλιάνα 

μζςα από κακοτράχαλα μονοπάτια. Ζδωςε μια λεπτομερι περιγραωι του 

Ποναςτθριοφ του Χπαρμοφ  και τθσ ιςτορίασ του δίνοντασ γενικά τθν εικόνα ενόσ 

ακμάηοντοσ μοναςτθριοφ. Απ’ όςα μοναςτθριακά κειμιλια είδε, κατάλαβε ότι κατά το 
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16ο και 17ο αιϊνα, μια ιδιαίτερθ παράδοςθ εκκλθςιαςτικισ τζχνθσ δθμιουργικθκε 

ςτον Τλυμπο. 

Πε 90 ςπίτια θ Υουλιάνα, διατθροφςε ςχολείο με ζξοδα των κατοίκων τθσ. Αντίκετα ςε 

παρακμι θ Χκαμνιά, με 50 ςπίτια και το ςχολείο κλειςτό. Χτθν Ξαρυά μζτρθςε 70 ςπίτια, 

βρικε τουσ κατοίκουσ «εφρωςτουσ», το ςχολείο κλειςτό και πλθροωορικθκε ότι από το χωριό 

αυτό κατάγονταν πολλοί Ξλζωτεσ. (Heuzey ςς. 68-69) 

Υολλζσ ςελίδεσ αωιζρωςε ο Εηζ για να περιγράψει τον Ξάτω Τλυμπο κα τα χωριά του, 

ιδιαίτερα τθ Φαψάνθ, το Ρεηερό (Ξαλλιπεφκθ), τθν Ξρανιά και τον Υυργετό. Πελετά 

ενδελεχϊσ τα μζρθ και τισ διαβάςεισ απ’ όπου πζραςε θ ρωμαϊκι ςτρατιά για να κατακτιςει 

τθν Ελλάδα, βαςιηόμενοσ ςτα κείμενα του ιςτορικοφ Ψίτου Οίβιου και ζκανε αρκετζσ 

ταυτοποιιςεισ πολφ χριςιμεσ για τθν αρχαιολογικι επιςτιμθ. 

Σ Εηερόσ (που οι κάτοικοι προωζρουν Ρεηερό για λόγουσ ευωωνίασ) περιγράωεται ωσ μια 

ιςυχθ ελλθνικι Ξοινότθτα με ωιλόξενουσ κατοίκουσ που καλλιεργοφν ςιτάρι και κρικάρι 

δίπλα ςτθ λίμνθ. Χθμαντικι είναι θ πλθροωορία ότι από το 1850 ακόμθ είχαν ξεκινιςει οι 

εργαςίεσ αποξιρανςθσ τθσ λίμνθσ από τουσ ίδιουσ τουσ κατοίκουσ, με διάνοιξθ διόδων ςτο 

ςτόμιο τθσ λίμνθσ, οι οποίεσ όμωσ απζτυχαν λόγω τεχνικοφ λάκουσ. Χθμειϊνει δε ότι τθν 

πλθροωορία αυτι είχε και ο Οθκ, επομζνωσ το ςχζδιο αποξιρανςθσ τθσ λίμνθσ απαςχολοφςε 

από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ακόμθ. (Heuzey ςς. 69-70). 

Πια εικόνα μεγάλθσ ακμισ δίνει ο Εηζ για τθ Φαψάνθ που το 1878 ζχει 400 νεόκτιςτα ςπίτια, 

αωοφ το χωριό είχε καεί από τον κλζωτθ Διμο, λόγω μθ καταβολισ των λφτρων που είχε 

απαιτιςει από τουσ κατοίκουσ. Σι κάτοικοι – αμιγϊσ Ζλλθνεσ – αςχολοφνται με τθν 

καλλιζργεια και επεξεργαςία του μεταξιοφ. Διοικοφνταν από δυο κοτηαμπάςθδεσ και από τα 

δυο ςχολεία το ζνα ιταν κάποτε ονομαςτό ςε όλθ τθ Κεςςαλία, εωάμιλλο αυτϊν τθσ Ηαγοράσ 

και των Αμπελακίων. 

Γενικά, όπωσ αντιλιωκθκε ο Εηζ, ο κλζωτεσ –που είχαν πάψει πια να λειτουργοφν ωσ 

επαναςτατικά ςϊματα και είχαν υποπζςει ςτθ κατθγορία των κοινϊν εγκλθματιϊν χτυποφςαν 

τα πλοφςια ελλθνικά χωριά, αωοφ τα τοφρκικα ωυλάςςονταν από αρβανίτεσ 

ςτρατοχωροωφλακεσ . 

 Σ Εηζ βρικε ςε μεγάλθ παρακμι τθν Ξρανιά με μόλισ 60 ςπίτια ζναντι 400 που είχε κάποτε. 

Ψο χωριό, πατρίδα πολλϊν Ξλεωτϊν, πλιρωςε ακριβά το 1822 κάποιεσ κινιςεισ που ωαίνεται 

ότι είχε κάνει ςε ςυνεννόθςθ με τουσ επαναςτατθμζνουσ Ζλλθνεσ του Ρότου να εμποδίςει τθν 

κάκοδο των τουρκικϊν ςτρατευμάτων. Ψο κατζκαψε ο Ππουλουμποφντ Υαςάσ τθσ 

Κεςαλονίκθσ και οι κάτοικοι ζδωςαν ςτον Εηζ τθν εντφπωςθ ότι είχαν μετανιϊςει για τθν 

εμπλοκι αυτι που τουσ ζωερε πόνο και βάςανα. 

Ψζλοσ ο Υυργετόσ ςτα χρόνια αυτά είναι πλζον ζνα τςιωλίκι που με τθν πτϊςθ του Αλι Υαςά 

πζραςε ςτον Φετςίντ Υαςά. Υζραςμα πολλϊν κατακτθτϊν, ζχει για τον Εηζ μεγαλφτερθ 

ιςτορικι ςθμαςία από τθν ςυγχρονικι κατάςταςθ. Ψο πιο ενδιαωζρον ςτοιχείο είναι ο τρόποσ 

διακανονιςμοφ τθσ ςοδειάσ μεταξφ κολίγων, Ξράτουσ και του τςιωλικά: ζνα μερίδιο για το 

Ξράτοσ, τρία για τον ιδιοκτιτθ του τςιωλικιοφ και ζξι για τον καλλιεργθτι που επιβαρυνόταν 

με τα καλλιεργθτικά ζξοδα. 
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Κα μποροφςε να αναωερκεί κανείσ εκτενζςτερα ςτο χρονικό του Εηζ που αξίηει να μελετθκεί 

ςε λεπτομζρειεσ. Πζνουμε ςτο γεγονόσ ότι με αυτό άνοιξε το δρόμο ςε διεξοδικότερεσ 

περιθγιςεισ που ακολοφκθςαν ςτο βουνό κατά τον 20 αιϊνα  

Χτισ 2 Αυγοφςτου 1913 ζχουμε τθν πρϊτθ ανάβαςθ ςτισ κορυωζσ του Σλφμπου. Δφο Ελβετοί, 

ζνκερμοι ωιλζλλθνεσ, ο Fred Boissonnas, και Daniel Baud-Bovy ςυναντοφν ςτο Οιτόχωρο τον 

Χριςτο Ξάκκαλο. Σι τρεισ τουσ κατακτοφν τθν κατοικία του δωδεκάκεου του αρχαιοελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ ςπάηοντασ τθν από αιϊνων μοναξιά των Κεϊν και αποτυπϊνοντασ τισ ομορωιζσ 

του ςτο ωωτογραωικό ωακό. 

Σ Τλυμποσ παραμζνει πάντα εδϊ. Ρεωοςκεπισ αγζρωχοσ, μεγαλοπρεπισ, πραγματικι 

πρόκλθςθ για τουσ πραγματικοφσ ταξιδιϊτεσ όλου του κόςμου. 

Χαν κατακλείδα αυτισ τθσ εργαςίασ δεν κα μποροφςαμε παρά να κυμίςουμε τα λόγια του 

Fred Boissonnas :  

"Ξανζνα ζκνοσ δεν ζχει μία ζκταςθ που να μπορεί να ςυγκρικεί με τθν περιοχι του Σλφμπου, 

τόςο πλοφςια ςε μφκουσ, αναμνιςεισ ιςτορικζσ, ομορωιζσ κάκε λογισ.." 
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Ο Όιπκπνο ζηηο δξάζεηο ηνπ ΚΠΔ Κηζζάβνπ – Διαζζόλαο, Αλδξέαο 

Γθαλάηζηνο, Msc, Παηδαγωγηθή Οκάδα ΚΠΔ Κηζζάβνπ – Διαζζόλαο 

Κα ξεκινιςουμε τθν τελευταία μζρα του ςεμιναρίου κάνοντασ μια αναωορά ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του Ξζντρου μασ ςε ςχζςθ με τον Τλυμπο.  

Ψο Ξζντρο Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελαςςόνασ ιδρφκθκε το Δεκζμβριο του 2008 με 

απόωαςθ του Ωπουργοφ Εκνικισ Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, μετά από πρόταςθ του Διμου 

Ελαςςόνασ. Υρωτολειτοφργθςε το Χεπτζμβριο του 2009, ζχοντασ τθν ευλογία του 

Υαναγιϊτατου  Σικομενικοφ Υατριάρχθ κκ. ΒΑΦΚΣΟΣΠΑΛΣΩ. 

Θ κφρια επιδίωξθ του Ξζντρου μασ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα 

αειωορικισ διαχείριςθσ των ωυςικϊν πόρων και προςταςίασ των ςυςτθμάτων ηωισ μζςα από 

τθ διερεφνθςθ του περιβαλλοντικοφ πλοφτου τθσ πρϊθν επαρχίασ Ελαςςόνασ, νυν Διμοσ 

Ελαςςόνασ. 

Ψα προγράμματα που ςχεδίαςε και υλοποιεί το ΞΥΕ Ξιςςάβου - Ελαςςόνασ υπθρετοφν τθ 

ωιλοςοωία και το περιεχόμενο τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειωόρο Ανάπτυξθ. Ζτςι θ 

παιδαγωγικι ομάδα του Ξζντρου επιδιϊκοντασ να υποςτθρίξει τθν επιςκεψιμότθτα των 

ςχολείων ςχεδίαςε ζξι οικολογικά πεδία (πζντε αναπτφςςονται ςτο Διμο Ελαςςόνασ και ζνα 

ςτθν περιοχι του Ξιςςάβου), τα οποία είναι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ περιβαλλοντικισ και 

πολιτιςμικισ ανάδειξθσ τθσ περιοχισ. Γενικότερα ηθτιματα προςταςίασ ωυςικϊν και 

ανκρωπογενϊν πόρων, καινοτόμεσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και εναλλακτικζσ 

μορωζσ τουριςμοφ χαρακτθρίηουν τισ δραςτθριότθτεσ του Ξζντρου. 

Ειδικότερα, ςτο  εκπαιδευτικό πλαίςιο του κζντρου περιλαμβάνονται: 

• Ψο περιβαλλοντικό και πολιτιςμικό περιεχόμενο του Σλφμπου. 

• Θ βιολογικι γεωργία και κτθνοτροωία. 

• Θ αξιοποίθςθ τθσ υδάτινθσ ενζργειασ (Ρεροτριβζσ, Ρερόμυλοι κά) 

• Σι Πορωζσ Υαραδοςιακισ Αρχιτεκτονικισ (Σικιςμοί, Χπίτια, Γεωφρια κ.ά.) 

• Ψα δίκτυα τθσ ενζργειασ ςτθν πόλθ. 

Θ παιδαγωγικι ομάδα του Ξζντρου ςχεδίαςε και υλοποίθςε για τθν προθγοφμενθ ςχολικι 

χρονιά προγράμματα που απευκφνονται ςε μακθτζσ και των δφο βακμίδων εκπαίδευςθσ 

(Δθμοτικό - Γυμνάςιο – Οφκειο). Υρζπει να αναωζρουμε ότι τθν προθγοφμενθ χρονιά τα 

ςχολεία που επιςκζωτθκαν το Ξζντρο πλθςιάηουν τα 60 με ζνα ςφνολο 2000 μακθτϊν και 200 

εκπαιδευτικϊν. Χ’ αυτοφσ τουσ αρικμοφσ κα κυμανκοφμε και ωζτοσ με τθ διαωορά ότι κα 

υποςτθρίξουμε πολυιμερα προγράμματα ςχολείων όπου οι μακθτζσ κα διαμζνουν και κα 

αναπτφξουν δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι μασ. 

Σι ωυςικοί χϊροι που προςεγγίςκθκαν  από τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ των μακθτϊν είναι: 

• Οιβάδι – Υαραδοςιακά κτίςματα, Πουςείο Γεωργάκθ Σλφμπιου. 

• Διμοσ Χαρανταπόρου – Χτρατιωτικό Πουςείο, Βιολογικζσ Ξαλλιζργειεσ, 

Αρχαιότθτεσ Χαρανταπόρου. 

• Ψςαριτςάνι – Υαραδοςιακά Ξτίςματα, Σικονόμειοσ Χχολι. 

• Ξεωαλόβρυςο – Δριςτζλεσ, Οίμνθ 
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• Ελαςςόνα – Πουςείο Φυςικισ Λςτορίασ, Υζτρινο Γεωφρι, Ποναςτιρι 

Σλυμπιϊτιςςασ, Υλατεία Ελαςςόνασ, Ξοίτθ Ελαςςονίτθ, Πνθμείο Παυροδιμου.      

• Τλυμποσ – Ποναςτιρι του Χπαρμοφ, Υαλαιό Χπαρμό, Βρυςοποφλεσ, Αρχαιότθτεσ 

Υυκίου, Υλατανόδαςοσ. 

Ψζλοσ,  το ΞΥΕ Ελαςςόνασ αναγνωρίηοντασ τθν αναγκαιότθτα ςφνδεςθσ τθσ δράςθσ του με το 

κοινωνικό γίγνεςκαι τθσ τοπικισ κοινωνίασ αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με τθν Λερά Πθτρόπολθ 

Ελαςςόνασ, το Αριςτοτζλειο Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, τθν Ελλθνικι Εταιρεία Υροςταςίασ 

τθσ Φφςθσ (ΕΕΥΦ), τθν Υανελλινια Ζνωςθ  των Εκπαιδευτικϊν για τθν Υεριβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ, τθν UNESCO ν. Οάριςασ κακϊσ και με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, περιβαλλοντικοφσ 

και πολιτιςτικοφσ ωορείσ. 

Ξάνοντασ μια αναωορά ςτα οικολογικά πεδία του ΞΥΕ Ελαςςόνασ πρζπει να ςτακοφμε 

ιδιαίτερα ςτο πρόγραμμα «Τλυμποσ, Λςτορία - Σικολογία». O Τλυμποσ κατζχει εξζχουςα 

κζςθ ςτο  ωυςικό και πολιτιςτικό πανόραμα τθσ χϊρασ μασ. Αποτελεί ζνα παγκόςμιο 

ςφμβολο, μια οικολογικι αξία με πνευματικι διάςταςθ, θ οποία προςδιόριςε ςε μεγάλο 

βακμό τθν αρχαία ελλθνικι ςκζψθ. Σι αρχαίοι Ζλλθνεσ, ωσ ερευνθτζσ τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ, 

ζωτιαξαν μυκικζσ οντότθτεσ, τουσ κεοφσ τουσ, και τουσ ζβαλαν να κατοικιςουν πάνω ς’ αυτό 

το βουνό. Χτον ολόλαμπρο, ςτον απρόςιτο, ςτον απρόβλεπτο Τλυμπο.  

Διαχρονικά ο Τλυμποσ ιταν πθγι ζμπνευςθσ για ποιθτζσ, ωιλοςόωουσ, λογοτζχνεσ, 

ηωγράωουσ, ωωτογράωουσ και διανοθτζσ κάκε είδουσ. Αποτζλεςε ορμθτιριο εξεγερμζνων, 

κλεωτϊν και αρματολϊν,  ανταρτϊν και λθςτϊν. Είναι το βουνό που «γοιτευςε» επιςτιμονεσ, 

ορειβάτεσ, ωυςιολάτρεσ και ωυςιοδίωεσ. Ζνα βουνό γεμάτο μυςτιριο. Υαράλλθλα, θ 

οικολογία του βουνοφ είναι μοναδικι. Για αυτό άλλωςτε  Σ Τλυμποσ χαρακτθρίηεται ωσ ο 

Υαρκενϊνασ τθσ ελλθνικισ ωφςθσ. Πε 1600 είδθ ωυτϊν και 26 περίπου ςπάνια ενδθμικά 

ωυτά. Πε Αλπικά Ψοπία απαράμιλλθσ ωυςικισ ομορωιάσ. Πε μοναδικά Υεριβαλλοντικά 

Πονοπάτια. Ζνα μνθμείο τθσ ωφςθσ, ιδανικό πεδίο για Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. 

Χτο πρόγραμμά μασ επιδιϊκουμε να κάνουμε ζνα «ταξίδι» με τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ των 

μακθτϊν. Ζνα ταξίδι ςτο «Πφκο» και ςτθν «Λςτορία» του Σλφμπου. Ζνα ταξίδι ςτο βουνό το 

οποίο επιςκζπτονται άνκρωποι απ’ όλο τον κόςμο τόςο για το ωυςικό του ςτοιχείο όςο και 

για το ζντονο πολιτιςτικό του χρϊμα. 
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Σα Μνλνπάηηα ηνπ Οιύκπνπ, Αλδξνκάρε Φνπληαξιή, Δθπαηδεπηηθόο, 

Γίθηπν πιιόγωλ «Πεξξαηβία» γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηνλ Πνιηηηζκό 

 

Υροςωάτωσ, ςε μία ανάβαςθ ςτον Τλυμπο, ςτθν κορυωι Άγιοσ Αντϊνιοσ με τα μζλθ του 

Χιονοδρομικοφ- Σρειβατικοφ Χυλλόγου Χπαρμοφ- είναι ζνασ ςφλλογοσ που εδρεφει ςτθν 

περιοχι- αντικρίηοντασ τισ χιονιςμζνεσ πλαγιζσ με τα αγριοκάτςικα να τρζχουν ελεφκερα, μια 

ορειβάτιςςα περιγράωοντασ τθ ςτιγμι, τθ χαρακτιριςε ευλογθμζνθ. Ξαι πράγματι είναι 

ευλογία να ζχεισ τθ δυνατότθτα να βιϊνεισ κάτι τόςο μοναδικό, τόςο ςυγκινθςιακό, να 

μπορείσ να ζρχεςαι ςε επαωι με το μεγαλείο τθσ ωφςθσ.  

Τςοι ηοφμε ςτθν επαρχία Ελαςςόνασ ι ζχουμε τθ δυνατότθτα να τθν επιςκεπτόμαςτε ςυχνά 

κεωρϊ ότι είμαςτε τυχεροί. Ψυχεροί γιατί αντικρίηουμε το μυκικό Τλυμπο και ηοφμε κάτω 

από τθ ςκιά του. Αναςαίνουμε τον αζρα του, απολαμβάνουμε τθ κζα του. 

Σ Τλυμποσ δεν είναι ζνα απλό βουνό. Είναι το βουνό των κεϊν, το βουνό με τισ επιβλθτικζσ 

κορυωζσ του, με τθν πλοφςια χλωρίδα και πανίδα. Είναι το βουνό που θ ωιμθ του ζχει 

απλωκεί ςε όλο τον κόςμο, που ζχει λατρευτεί και λατρεφεται από πολλοφσ, που πατικθκε 

από πολλοφσ και που είναι το όνειρο ακόμθ περιςςότερων. Μςωσ για αυτόν που δεν τον ζχει 

επιςκεωτεί, οι λζξεισ να είναι δφςκολεσ να περιγράψουν τθν αίςκθςθ που ςου δίνει θ επαωι 

με το βουνό. Γιατί ο Τλυμποσ πζρα από τθ ωυςικι ομορωιά του ζχει και ιςτορία. Από  τθ 

μυκολογία αναωζρεται ωσ κατοικία των Κεϊν. Χτο νου ςου ωζρνεισ αναωορζσ τθσ 

αρχαιότθτασ, όπου οι άνκρωποι δραςτθριοποιοφνταν ςτθν ευρφτερθ περιοχι, όπωσ ςτο Δίον 

-κζντρο λατρείασ του Σλφμπιου Ηευσ, ςτα Οείβθκρα και ςτθν Υίμπλεια- πόλεισ που 

ςχετίηονται με τθ λατρεία του Σρωζα, ςτο Υφκιον.  Αωουγκράηεςαι ακόμθ τισ ιαχζσ των 

λθςτϊν που ζκαναν τον Τλυμπο καταωφγιό τουσ, γαλθνεφεισ με τισ ψαλμωδίεσ των μοναχϊν 

ςτα μοναςτιρια που είναι διάςπαρτα ςτισ πλαγιζσ του.  

Σ Τλυμποσ είναι το ψθλότερο βουνό τθσ Ελλάδασ και το δεφτερο ςτθν περιοχι των 

Βαλκανίων. Βρίςκεται ςτα όρια των νομϊν Υιερίασ και Οάριςασ και ο επιβλθτικόσ όγκοσ του 

ορίηει τα ςφνορα Κεςςαλίασ - Πακεδονίασ. Είναι ζνα ςυμπαγζσ βουνό, με ςχετικά μικρι 

ζκταςθ (500 περίπου τετραγωνικϊν χιλιομζτρων) και ςχεδόν κυκλικό ςχιμα. Σι κορυωζσ του, 

άλλεσ ομαλζσ και άλλεσ δυςπρόςιτεσ, οι βακιζσ χαράδρεσ αλλά και οι απόκρθμνεσ κεντρικζσ 

κορυωζσ του εντυπωςιάηουν και ςαγθνεφουν τον ορειβάτθ και τον περιθγθτι. Γενικά κα 

μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε ωσ το πιο πολφκορωο βουνό τθσ Ελλάδασ. 

Θ ψθλότερθ κορυωι του είναι ο Πφτικασ ι Υάνκεον ςτα 2.918 μζτρα. 36 κορυωζσ του είναι 

πάνω από τα 2.000 μζτρα, όπωσ ο Άγιοσ Αντϊνιοσ (2.817 μ.), ο Ξαλόγεροσ (2.701 μ.), θ 

Ψοφμπα (2.801 μ.), ο Υροωιτθσ Θλίασ (2.803 μ.), το Χτεωάνι (2.909 μ.),  το Χκολιό (2.911 μ. ) 

κ.α..  

Ψο 1938 ο Τλυμποσ ανακθρφχκθκε πρϊτοσ Εκνικόσ Δρυμόσ τθσ Ελλάδασ, με ςκοπό τθν 

προςταςία τθσ γεωμορωολογίασ, τθσ πανίδασ και χλωρίδασ, τθσ μοναδικισ κλθρονομιάσ του 

βουνοφ, κακϊσ και των πολιτιςτικϊν αξιϊν τθσ περιοχισ. Θ ανακιρυξθ του Δρυμοφ είχε 

ςκοπό ακόμθ να ενιςχφςει τθν επιςτθμονικι ζρευνα και τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και 

ςυνείδθςθ του κοινοφ. Πε ειδικι νομοκεςία ζχει απαγορευτεί κάκε εκμετάλλευςθ ςτον 
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πυρινα του Δρυμοφ- ςε ζκταςθ περίπου 40.000 ςτρεμμάτων. Χτθν περιωερειακι ηϊνθ του 

Δρυμοφ θ διαχείριςθ και θ εκμετάλλευςθ κα πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηεται 

θ προςταςία του πυρινα.  

Ψο 1981 θ UNESCO ανακιρυξε τον Τλυμπο «Διατθρθτζο Σικοςφςτθμα τθσ Υαγκόςμιασ 

Βιόςωαιρασ». Θ Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα τον ζχει ςυμπεριλάβει ςτισ «Χθμαντικζσ για τθν 

Σρνικοπανίδα Υεριοχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ». Επίςθσ, ζχει καταχωρθκεί ςτον 

κατάλογο του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου NATURA 2000 ωσ «ηϊνθ ειδικισ προςταςίασ» και «τόποσ 

κοινοτικοφ ενδιαωζροντοσ».  

Θ κατάκτθςθ των κορυωϊν του Σλφμπου δεν είναι μια απλι ανάβαςθ, δεν τθν εντάςςεισ ζτςι 

απλά ςτο χϊρο τθσ ορειβαςίασ και αναρρίχθςθσ. Είναι μυςταγωγία και δζςιμο με τθ ωφςθ, 

είναι ανάταςθ ψυχισ και εξερεφνθςθ τελικά του εαυτοφ ςου αλλά και τθσ φπαρξθσ. 

ΣΛ βουνοκορωζσ του Σλφμπου αρχίηουν να ελκφουν τουσ οδοιπόρουσ από τα τζλθ του 18ου 

αιϊνα. Αξίηει να επιςθμάνουμε ότι ο Τλυμποσ ιταν καταωφγιο λθςτϊν, μερικά ονόματα των 

οποίων βρζκθκαν χαραγμζνα ςε πζτρεσ. Ψθν ιςτορία πάντωσ τθσ κατάκτθςθσ του Πφτικα τθν 

ζγραψαν οι Ελβετοί Frederic Boissonnas και Daniel Baud-Bovy που με οδθγό το Χριςτο 

Ξάκκαλο, ςτισ 2 Αυγοφςτου 1913 ζωταςαν- πρϊτοσ ο Ξάκκαλοσ- ςτθν κορυωι ςτισ 10.25 το 

πρωί.  Πζχρι εκείνθ τθν περίοδο ο Πφτικασ ιταν απάτθτοσ, κυρίωσ λόγω τθσ άγνοιασ για το 

ποια ιταν τελικά θ ψθλότερθ κορυωι. Ψο Χτεωάνι, θ πιο απόκρθμνθ κορωι (2.909 μ.) 

πατικθκε για πρϊτθ ωορά ςτισ 12 Αυγοφςτου του 1921 από το Χριςτο Ξάκαλο και τον Ελβετό 

αλπινιςτι Marcel Kurz, ενϊ θ C. Morand κατακτά το Χκολιό (2911 μ.) και γίνεται ζτςι θ πρϊτθ 

γυναίκα ορειβάτθσ του Σλφμπου. Θ πρϊτθ χειμερινι ανάβαςθ ςτο Πφτικα ζγινε ςτισ 20 

Παρτίου 1931 από τουσ Dorier, Λωαννίδθ και Ράτςθ.  Από τότε μζχρι ςιμερα είναι πολλοί 

εκείνοι που γεφτθκαν τθν αίςκθςθ τθσ απόλυτθσ κυριαρχίασ που ςου δίνει θ κατάκτθςθ μιασ 

κορυωισ και ειδικά του Πφτικα. 

Σ Τλυμποσ είναι παράδειςοσ για τουσ ορειβάτεσ, τουσ αναρριχθτζσ, τουσ απλοφσ 

περιπατθτζσ, τον απλό επιςκζπτθ. Υλικοσ διαδρομϊν ςου προςωζρουν τθ χαρά τθσ επαωισ 

με το βουνό και ανταποκρίνονται ςε κάκε είδοσ ορειβάτθ, ζμπειρο αλλά και αρχάριο. 

Χτον Τλυμπο υπάρχει ζνα εκτεταμζνο δίκτυο μονοπατιϊν. Υολλά χρθςιμοποιοφνται από τθν 

αρχαιότθτα ενϊ άλλα εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ, αρχικά εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ των 

βοςκϊν τθσ περιοχισ και αργότερα για λόγουσ αναψυχισ. Άλλα ζχουν χαρτογραωθκεί ενϊ 

άλλα ακολουκοφνται απλά από τουσ γνϊςτεσ τθσ περιοχισ.  

Σι διαδρομζσ που κα αναωερκοφν παρακάτω ζχουν ωσ αωετθρία τθ νότια πλευρά του 

Σλφμπου και ξεκινοφν από τα χωριά τθσ επαρχίασ Ελαςςόνασ, που βρίςκονται ςτα ριηά του 

βουνοφ. Αρχικά κα αναωζρουμε τα γνωςτά μονοπάτια που ζχουν ςιμανςθ και καταλιγουν 

ςτο Πφτικα. Θ δυςκολία των διαδρομϊν από τθ Χκάλα ωσ το Πφτικα αυξάνεται ςε ςχζςθ με 

το βακμό δυςκολίασ που αναωζρεται ςτισ διαδρομζσ. Σι ϊρεσ που αναωζρονται είναι μζχρι 

τθ Χκάλα και αωοροφν το μζςο περιπατθτι.  
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Γηαδξνκέο – Μνλνπάηηα Οιύκπνπ 

1. Για τθν πρϊτθ διαδρομι που κα ςασ αναωζρουμε θ εκκίνθςθ γίνεται από τον Υαλαιό 

Χπαρμό (750 μ.) – ωτάνουμε ςτο ΞΕΣΑΧ- και ςτθ κζςθ Βρυςοποφλεσ (1800 μ.) οδικϊσ από 

αςωαλτοςτρωμζνο δρόμο –Ακολουκοφμε τουσ πυλϊνεσ του χιονοδρομικοφ κζντρου 

(αναβατιρεσ)- από κει ςτο Ξαταωφγιο ανάγκθσ (όπου ςυναντάμε το μονοπάτι Σ2)- Διάςελο 

Αγ. Αντωνίου (2.700 μ. περίπου)- Χκολιό (2.911 μ.)- Χκάλα (2.866 μ.)- Πφτικασ (2.918 μ.), ο 

βακμόσ δυςκολίασ είναι  μζτριοσ και οι ϊρεσ που απαιτοφνται περίπου 3,5. 

2. Ψο επόμενο μονοπάτι ζχει ωσ αωετθρία το χωριό Ξοκκινοπθλόσ (1.150 μ.)- 

Ακολουκοφμε το μονοπάτι Ε4- Πικρι Γοφρνα-Πεγάλθ Γοφρνα - Ξαταωφγιο Χριςτάκθ (2.450 

μ.)– Χκολιό- Πφτικασ, βακμόσ δυςκολίασ μζτριοσ, ϊρεσ 6-7. 

3. Από το χωριό Ξαλφβια ακολουκοφμε τθ διαδρομι μζχρι τθ Πεγάλθ Γοφρνα, μζςω 

χωματόδρομου με αυτοκίνθτο- Χκολιό- Πφτικασ, βακμόσ δυςκολίασ μζτριοσ, ϊρεσ 2,5. 

4. Ζνα άλλο μονοπάτι ξεκινά από τθν Ξαρυά (ςτα 900 μ.)-ακολουκοφμε το Πονοπάτι 02-

Υαναγιά- Χαρβαλόβρυςθ- Ανατολικζσ πλαγιζσ των κορυωϊν Εννζα Υφργοι και Ξακάβρακα- 

Ππάρα- Βόρεια πλευρά Αγ. Αντωνίου- Χκάλα- Πφτικασ, βακμόσ δυςκολίασ μζτριοσ, ϊρεσ 8-

10. 

5. Ξαι τζλοσ από το χωριό Ξρυόβρυςθ (Υουλιάνα)- περνάμε ςτθν Υαλαιοςκαμνιά- 

Παγοφλεσ- Βρυςοποφλεσ- Άγιοσ Αντϊνιοσ- Χκάλα- Πφτικασ, ϊρεσ  6-8. 

Αυτό ίςωσ που αξίηει να αναωερκεί είναι ότι για όλεσ τισ ψθλζσ κορυωζσ του Σλφμπου, εκτόσ 

από τον Υροωιτθ Θλία, οι διαδρομζσ από τα μονοπάτια τθσ επαρχίασ Ελαςςόνασ είναι 

ςυντομότερεσ και ευκολότερεσ, όςον αωορά το βακμό δυςκολίασ.  

Λδιαίτερα δε, θ πρόςβαςθ από τθν πλευρά τθσ Ελαςςόνασ κρφβει ςπάνιεσ και μοναδικζσ 

ςυγκινιςεισ για τουσ ορειβάτεσ και αναρριχθτζσ, που με τθν βοικεια των ορειβατικϊν 

ςυλλόγων τθσ περιοχισ μποροφν να ανακαλφψουν μοναδικζσ διαδρομζσ, άγνωςτεσ ςτουσ 

πολλοφσ. 

Σι επόμενεσ  διαδρομζσ που κα αναωζρουμε παρακάτω δεν είναι γνωςτζσ, αλλά ο κακζνασ 

μπορεί να τισ ακολουκιςει. Είναι διαδρομζσ που ακολουκοφν οι τοπικοί ορειβατικοί ςφλλογοι 

αλλά και οι γνϊςτεσ τθσ περιοχισ. Χτόχοσ, βζβαια, των Χυλλόγων είναι να καταγραωοφν, γιατί 

πραγματικά είναι μοναδικισ ομορωιάσ, ενϊ πολλά από αυτά ζχουν αρχίςει να κακαρίηονται 

κακϊσ με τα χρόνια ζχουν γίνει δφςβατα.   

1. Θ πρϊτθ ζχει ωσ αωετθρία το Ποναςτιρι τθσ Αγίασ Ψριάδασ Χπαρμοφ, ζνα μοναςτιρι του 

16ου αιϊνα- από κει περνάμε το ωαράγγι του Παυρατηά- και καταλιγουμε ςτισ 

Βρυςοποφλεσ. Ψο επίπεδο τθσ διαδρομισ είναι αρκετά δφςκολο, εωόςον γίνεται διάςχιςθ τθσ 

χαράδρασ του Παυρατηά, αλλά το τοπίο ςε αποηθμιϊνει με το δαςωμζνο του ωαράγγι. Σι 

ϊρεσ διαδρομισ είναι περίπου 2. Θ καλφτερθ περίοδοσ για να διαςχίςεισ το ωαράγγι είναι 

από τθν άνοιξθ ζωσ το ωκινόπωρο.  

2. Πια άλλθ διαδρομι, επζκταςθ τθσ πρϊτθσ, ξεκινά από τθν Αγία Ψριάδα Χπαρμοφ- διάςχιςθ 

του Παυρατηά- Βρυςοποφλεσ- Ππάρα- Χταυροϊτιζσ –Χονδρομεςοράχθ- Υριόνια- μοναςτιρι 
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του παλαιοφ Άγιου Διονυςίου. Είναι μια διαδρομι που δεν ακολουκείται από το ςφνολο των 

ορειβατϊν, κακϊσ ο βακμόσ δυςκολίασ ποικίλλει. Περικά μζρθ τθσ διαδρομισ 

χαρακτθρίηονται εφκολα, ενϊ κάποια άλλα είναι μεγαλφτερθσ δυςκολίασ. Σι ϊρεσ διαδρομισ 

που απαιτοφνται είναι περίπου 10. Ρα αναωερκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι είναι 

ιδιαίτερα γνωςτι και αγαπθτι ςτουσ κατοίκουσ του Χπαρμοφ, εωόςον τθν ζκαναν οι πρόγονοι 

των Χπαρμιωτϊν για να προςκυνιςουν ςτο μοναςτιρι του Αγίου Διονυςίου. 

3. Θ τρίτθ διαδρομι ξεκινά πάλι με αωετθρία το μοναςτιρι τθσ Αγίασ Ψριάδασ Χπαρμοφ με 

κατάλθξθ τθν Αγία Ψριάδα Υαλαιοςκαμνιάσ. Ψο επίπεδο τθσ διαδρομισ είναι πολφ εφκολο, 

ακόμθ για τουσ μικροφσ ωίλουσ του βουνοφ. Θ διαδρομι περνά μζςα από τα χαλάςματα του 

παλιοφ χωριοφ τθσ Υαλαιοςκαμνιάσ και καταλιγει ςτθν εκκλθςία που ςϊηεται και ςιμερα. 

Ϊρεσ διαδρομισ 3. Ρα αναωζρουμε ότι θ διαδρομι ενδείκνυται και για mountain bike. 

4. Πια άλλθ διαδρομι ξεκινά από τον παλαιό Χπαρμό- κζςθ Ξρυόβρυςθ- Αγιά Χοωιά, όπου 

βρίςκονται οι πθγζσ του Χπαρμιϊτθ ποταμοφ: Υρόκειται για ανάβαςθ δίπλα ςε ζνα μικρό 

ωαράγγι κατά μικοσ του ποταμοφ. Είναι μια πανζμορωθ διαδρομι, ειδικά αν 

πραγματοποιθκεί τουσ ανοιξιάτικουσ μινεσ, όταν τα νερά του ποταμοφ κυλοφν ορμθτικά. Σ 

βακμόσ δυςκολίασ είναι μζτριοσ και θ διαδρομι διαρκεί περίπου 3 ϊρεσ. 

5. Βρυςοποφλεσ- Παγοφλεσ- τερματιςμόσ ςτο χωριό Ξαρυά. Θ διαδρομι είναι από τισ 

ομορωότερεσ κακϊσ ζνα κομμάτι τθσ περνά μζςα από δάςοσ και ο ορειβάτθσ κα ςυναντιςει 

ρόμπολα, πεφκα, αλλά και ςθμάδια από χιονοςτιβάδεσ. Σ βακμόσ δυςκολίασ είναι μζτριοσ 

και απαιτοφνται περίπου 5-6 ϊρεσ. 

6. Από το χωριό του Ρζου Χπαρμοφ (550 μ.) ανεβαίνουμε το βουνό Υαναγιά (1.010 μ.), 

διαςχίηουμε τθν κορυωογραμμι, όπου μποροφμε να καυμάςουμε τθ κζα τθσ περιοχισ και 

από κει περνάμε ςτον Άθ Οια-(όπου ςυναντάμε και εποχικό καταρράκτθ)- Πεγαλάκα- Φάιασ- 

Άγια Χοωιά- Ψοφρκοβεσ (1.510 μ.). Υρόκειται για μια διαδρομι περίπου 5 ωρϊν και ο βακμόσ 

δυςκολίασ είναι μζτριοσ.  

7. Πια τελευταία διαδρομι είναι αυτι τθσ διάςχιςθσ τθσ κοίτθσ του Χπαρμιϊτθ ποταμοφ από 

κζςθ Ξρυονζρι ωσ κζςθ  Ξρυόβρυςθ.  Θ διαδρομι πραγματοποιείται δίπλα ςτο ποτάμι, όπου 

υπάρχει ζνα μοναδικό αιωνόβιο πλατανόδαςοσ. Ειδικά τθν άνοιξθ που το ποτάμι ζχει νερό θ 

διαδρομι είναι πανζμορωθ. Σ βακμόσ δυςκολίασ είναι μζτριοσ, μπορεί να ακολουκθκεί θ 

ςυγκεκριμζνθ διαδρομι και από μικροφσ ωίλουσ, ενϊ οι ϊρεσ που απαιτοφνται περίπου 3-4.  

Φυςικά ο περιθγθτισ μπορεί να ανακαλφψει και μόνοσ του απλζσ διαδρομζσ και να χαρεί τθν 

ομορωιά τθσ ωφςθσ. Πια απλά ανάβαςθ ςτον Τλυμπο είναι μια πλοφςια εμπειρία και 

ευκαιρία αναηωογόνθςθσ και απομάκρυνςθσ από τθν πολφβουθ πόλθ.  

Εκτόσ, όμωσ, από τθν ορειβαςία μπορεί να χαρεί κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ και τθ 

χιονοδρομία. Χτον Τλυμπο, και ςτθ κζςθ Βρυςοποφλεσ, λειτουργεί χιονοδρομικό κζντρο που 

το διαχειρίηεται ο ςτρατόσ. Ωπάρχει και καταωφγιο, αλλά κα πρζπει πρϊτα να υπάρξει 

ςυνεννόθςθ με το ςτρατόπεδο για άδεια παραμονισ. Επίςθσ, ςτα 2.450 μ. ςτο τζρμα τθσ 

πίςτασ, υπάρχει το καταωφγιο ανάγκθσ Ξϊςτασ  Πιγκοτηίδθσ και μπορεί να διανυκτερεφςει 

οποιοςδιποτε. Διακζτει κρεβάτια, κουβζρτεσ και ςόμπα πετρελαίου. Ψο χιονοδρομικό 

διακζτει δυο πίςτεσ, με  2 ςυρόμενα λιωτ, με βάςθ τα 1.900 μ. και κορυωι τα 2.450 μ..  
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Επιπλζον, να αναωερκεί ότι ο Τλυμποσ ενδείκνυται και για ορειβατικό ςκι ςτισ κορυωζσ του, 

όπωσ Υφργοσ, Διάςελο, Άγιοσ Αντϊνιοσ, Ππάρεσ, Ξακάβρακασ, Παγοφλεσ και Ξοκκινοπθλόσ 

ςε χαμθλό υψόμετρο. Ρα ςθμειωκεί ότι τθν 1θ Απριλίου ζχει προγραμματιςτεί να  

πραγματοποιθκεί αγϊνασ ορειβατικοφ ςκι ςτον Τλυμπο,  ζναν κεςμόσ που ενιςχφει το 

ακλθτικό πνεφμα και τθν επαωι με το βουνό.   

Χτον Τλυμπο υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα  αναρρίχθςθσ που προςωζρει μοναδικι 

ςυγκίνθςθ ςτουσ λάτρεισ του ακλιματοσ. Χτο ωαράγγι του Παυρατηά υπάρχουν αναρριχθτικά 

πεδία, με το μόνο όμωσ μειονζκτθμα ότι βρίςκονται μακριά από τουσ τόπουσ προςζγγιςθσ 

τουσ. 

Ψο mountain bike είναι ζνα άλλο άκλθμα που μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτισ παρολφμπιεσ 

περιοχζσ, όπωσ τα Ξαλφβια, Ξοκκινιπθλόσ, Ξρυόβρυςθ, Χπαρμόσ. Υζριςυ πραγματοποιικθκε 

με επιτυχία ο 1οσ ποδθλατικόσ αγϊνασ Cross Country κατά μικοσ τθσ όχκθσ του Χπαρμιϊτθ 

ποταμοφ, όπου ςυμμετείχαν πολλζσ κατθγορίεσ ακλθτϊν, ο οποίοσ ευελπιςτεί να γίνει 

κεςμόσ ςτθν περιοχι.  

Ρα  αναωερκεί ότι ςτον Τλυμπο υπάρχει πίςτα αεροπτεριςμοφ ςτθ κζςθ Ψουρτοωωλιά για 

τουσ λάτρεισ του ακλιματοσ, ενϊ το  καλοκαίρι, ςτισ 29 Λουλίου, κα πραγματοποιθκεί ο 1οσ 

Faethon Olympus Marathon, ζνασ μαρακϊνιοσ περίπου 40 χλμ, με εκκίνθςθ από το χωριό 

Ξοκκινοπθλόσ (1060μ.) ενϊ θ διαδρομι κα ακολουκιςει και γνωςτά μονοπάτια, όπωσ το 

Ε4,Σ2 και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ κα  είναι πάνω από τα 2.000 μ.  

Αυτό ίςωσ που κα πρζπει να τονιςκεί για τον κακζνα που κα ανζβει ςτον Τλυμπο είναι το 

πόςο καλά οργανωμζνοσ κα πρζπει να είναι, ϊςτε να αποωευχκοφν ατυχιματα. Ψο κλίμα 

ςτον Τλυμπο δεν κα μποροφςε να δοκεί με μια απλι περιγραωι, γιατί τα μετεωρολογικά 

ωαινόμενα παρουςιάηουν τεράςτιεσ διακυμάνςεισ. Σ καιρόσ αλλάηει εφκολα και κα πρζπει ο 

ορειβάτθσ να είναι πάντα ενθμερωμζνοσ για τισ αλλαγζσ. Αρκετοί είναι εκείνοι που ζχαςαν τθ 

ηωι τουσ ςτον Τλυμπο και δεν ςυνίςταται να δείξουμε επιπολαιότθτα ςε κανζνα ηιτθμα. Θ 

κατάλλθλθ προετοιμαςία, θ γνϊςθ των δυςκολιϊν, των καιρικϊν ςυνκθκϊν, θ γνϊςθ των 

μονοπατιϊν αλλά και των ίδιων μασ των δυνατοτιτων είναι ςτοιχεία που κα μασ κάνουν απλά 

να απολαφςουμε τισ διαδρομζσ χωρίσ να ζχουμε απρόοπτα ςυμβάντα.  

Ψζλοσ, ςθμαντικό είναι ο κάκε επιςκζπτθσ να ςεβαςτεί το βουνό, το περιβάλλον, τθν ιςτορία 

του και να το προςτατεφει από παράνομθ υλοτομία, παράνομο κυνιγι αλλά και ρίψθ 

απορριμμάτων. Ψο βουνό ανικει ςε όλουσ μασ και μασ χαρίηει απλόχερα τθν ομορωιά και τθ 

μεγαλοπρζπειά του. 

Εφχομαι να ανακαλφψετε τθν ομορωιά τθσ ωφςθσ και να βιϊςετε τθ μυςτθριακι αυτι ςχζςθ 

ανκρϊπου-βουνοφ. Ξαλζσ αναβάςεισ!!! 
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Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα, 

Γξ. Θ. Εάγθαο, Καζεγεηήο ζηε ρνιή Γαζνινγίαο θαη θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο Α.Π.Θ. 

Δηζαγωγή 

Θ Ελλάδα είναι χϊρα ορεινι, με μεγάλθ ποικιλία αναγλφωου, γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν, 

εδαωϊν, μικροκλιμάτων και μικροπεριβαλλόντων.  Ψο γεγονόσ αυτό ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθ 

βλάςτθςθ και τθ χλωρίδα τθσ και ςτθ βιοποικιλότθτα γενικότερα. 

Θ Ελλάδα είναι μια από τισ δυο χϊρεσ με τθν πλουςιότερθ χλωρίδα ςτθν Ευρϊπθ.  Υαρόλο 

που θ βλάςτθςθ υποβλικθκε για πολλζσ χιλιάδεσ χρόνια ςτθν καταςτρεπτικι επίδραςθ του 

ανκρϊπου, πάνω από 6000 είδθ ωυτϊν κατάωεραν να επιηιςουν μζχρι ςιμερα.  Αν λάβουμε 

υπόψθ τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον αρικμό των ειδϊν και τθν ζκταςθ τθσ χϊρασ κα 

διαπιςτϊςουμε πωσ θ ςχζςθ αυτι είναι ζξι ωορζσ μεγαλφτερθ ςτθν Ελλάδα απ’ ότι ςτα κράτθ 

τθσ ΒΔ Ευρϊπθσ (Γαλλία, Γερμανία, κλπ).  Ακόμα πιο εντυπωςιακόσ είναι ο αρικμόσ των 

ενδθμικϊν ωυτϊν (ωυτϊν που ςυναντϊνται μόνο ςτθν Ελλάδα) αωοφ ςτθ χϊρα μασ 

υπάρχουν γφρω ςτα 700 ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ δεν υπάρχουν παρά ελάχιςτα. (Ππάουμαν 

1993). 

Σ πλοφτοσ όμωσ αυτόσ δεν είναι γνωςτόσ ανά τον κόςμο και οι περιςςότεροι κεωροφν ότι θ 

Ελλάδα είναι μια χϊρα με ηεςτό και ξθρό κλίμα και βραχϊδθ νθςιά και παραλίεσ.  Για να δει 

κανείσ το μεγαλείο του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ κα πρζπει να ταξιδζψει ςτθν ενδοχϊρα και 

ςτα ψθλά βουνά.  Επίςθσ δεν είναι όλεσ οι περιοχζσ πλοφςιεσ ςε ωυτικά είδθ.  Ξάποια από τα 

βουνά μασ τα οποία ζμειναν ςχετικά ανζπαωα από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα 

χαρακτθρίηονται ωσ βοτανικοί παράδειςοι αωοφ ς’ αυτά ςυναντά κανείσ ωυτά μοναδικά ςτον 

κόςμο.  Ψζτοια είναι ο Τλυμποσ, ο Ψαψγετοσ, ο Άκωσ, τα βουνά τθσ Ξριτθσ, θ Φοδόπθ, ο 

Γράμμοσ, τα βουνά τθσ Ευρυτανίασ και θ Υίνδοσ γενικότερα (Ρτάωθσ κ.α. 2002) 

Υολλά από τα παραπάνω ωυτά ζχουν εξαιρετικζσ ωαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ οι οποίεσ ιταν 

γνωςτζσ από τθν αρχαιότθτα.  Δεν είναι όμωσ μόνο ο πλοφτοσ τθσ χλωρίδασ που χαρακτθρίηει 

το ωυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ.  Ανάλογθ περίπου είναι θ κατάςταςθ ςτθν πανίδα όπου 

είδθ τα οποία ςε άλλεσ χϊρεσ ζχουν εξαωανιςκεί εδϊ και αιϊνεσ, ςτθ χϊρα μασ διατθροφνται 

ςε ικανοποιθτικοφσ πλθκυςμοφσ. Αναωζρουμε χαρακτθριςτικά τθν καωετιά αρκοφδα, το 

λφκο, τον αγριόκουρκο και τα διάωορα αρπακτικά τα οποία μασ ξαωνιάηουν ευχάριςτα ςτισ 

διάωορεσ ωυςικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 

Άλλο ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ελλάδοσ είναι οι γεωλογικοί 

ςχθματιςμοί οι οποίοι υπάρχουν ςχεδόν ς’ όλεσ τισ γωνιζσ τθσ.  Αναωζρουμε χαρακτθριςτικά 

τθν κοιλάδα των Tεμπϊν, το ωαράγγι του Βίκου, τθν κοιλάδα του Αϊου, το ωαράγγι του 

Ενιπζα, το ωαράγγι τθσ Χαμαριάσ και το εντυπωςιακό ωαράγγι Υανταβρζχει ςτο Ρ. 

Ευρυτανίασ που πρόςωατα μελετικθκε και πρόκειται να χαρακτθριςκεί προςτατευόμενθ 

περιοχι.  

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ αξραία Διιάδα 

Ψο ωυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδοσ προκάλεςε το ενδιαωζρον και το καυμαςμό του 

ανκρϊπου από τθν αρχαιότθτα. Αναωορζσ ςτο ωυςικό περιβάλλον και ιδιαίτερα ςτα δάςθ 
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απαντϊνται ςτα ζργα του Σμιρου, του Υλάτωνα, του Αριςτοτζλθ, του Κεόωραςτου και 

άλλων. Σ Τμθροσ αναωζρεται ςε μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ δαςικζσ πυρκαγιζσ και ςε 

μεγάλουσ αρικμοφσ  αιγϊν οι οποίεσ ζβοςκαν μζςα ςτα δάςθ, ενϊ ο Αριςτοτζλθσ αναωζρει 

εκτενι παραγωγικά δάςθ ςτθ δυτικι Ξριτθ και ςτθ Πακεδονία. 

Ψο λιμάνι τθσ αρχαίασ Αμωίπολθσ ςτθ Πακεδονία χρθςιμοποιοφνταν για τθν εξαγωγι ξφλου 

κατάλλθλου για τθν καταςκευι πλοίων. Είδθ άγριων ηϊων τα οποία ςιμερα ζχουν 

εξαωανιςκεί, ηοφςαν ςτα δάςθ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, όπωσ βίςςονεσ (βουβάλια), 

«μακρφκεροι ταφροι» και λιοντάρια. 

Υολλά από τα δάςθ τθσ αρχαίασ Ελλάδοσ ζχουν ςυνδεκεί με τθ κρθςκεία και πολλά από αυτά 

εκεωροφντο ιερά.  Για το λόγο αυτό πολλά εξ αυτϊν προςτατεφονταν αυςτθρά και αωινονταν 

ςτθ ωυςικι τουσ εξζλιξθ. Ψο γεγονόσ αυτό ςυνετζλεςε ςτο να αποκτιςουν εντυπωςιακι 

πολυόροωθ δομι παρκζνων δαςϊν. Υαραδείγματα τζτοιων δαςϊν είναι: 

 Ψο ιερό άλςοσ τθσ αρχαίασ Ακινασ 

 Ψο ιερό άλςοσ του Άργουσ 

 Ψο ιερό άλςοσ τθσ Αρτζμιδοσ ςτθ Χκυλοφντα 

 Ψο ιερό άλςοσ τθσ Δζςποινασ ςτθν Αρκαδία 

 Ψο ιερό άλςοσ τθσ Δωδϊνθσ 

 Ψο ιερό άλςοσ του Ευμενίδθ ςτον Ξολονό 

 Ψο ιερό άλςοσ του Διόσ ςτθν Σλυμπία, το οποίο ανακθρφχκθκε από τον Θρακλι και 

ονομάςτθκε «Άλτισ» κ.λ.π.  

Αυτά τα αρχαία άλςθ διατθρικθκαν και διαςϊκθκαν με το χρόνο, ακριβϊσ όπωσ και οι ναοί 

των αρχαίων κεϊν οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια μετατράπθκαν ςε χριςτιανικοφσ ναοφσ. 

Κεά των ελλθνικϊν δαςϊν, του κυνθγιοφ και ολόκλθρθσ τθσ ωφςθσ, ιταν θ δραςτιρια 

ορεςίβια κεά Άρτεμισ, αδελωι του κεοφ Απόλλωνα ο οποίοσ ιταν ο κεόσ του ωωτόσ, τθσ 

αρμονίασ, των επιςτθμϊν και τεχνϊν και επίςθσ ο προςτάτθσ των δαςϊν και των ιερϊν 

αλςϊν. 

Θ Φζα ι Ξυβζλθ, θ μεγάλθ κεά ι Πθτζρα των Κεϊν, ςφηυγοσ του Ξρόνου, ιταν θ κεά τθσ 

ελεφκερθσ ωφςθσ και των Σρζων. Αυτι ιταν «υπεφκυνθ»  κυρίωσ ςτα βουνά τθσ Ξριτθσ, ενϊ 

ωυγάδευςε το γιό τθσ το Δία για να τον προςτατζψει από τον πατζρα του τον Ξρόνο. Άλλεσ 

κεότθτεσ ςχετικζσ με το ωυςικό περιβάλλον (βουνά και δάςθ) ιταν οι Ποφςεσ και οι Ρφμωεσ, 

ενϊ ο Υάνασ ιταν κεόσ των βοςκϊν ( Ξοντόσ 1929, Ππάουμαν 1993). 

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ  από ηε Ρωκαϊθή επνρή θαη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο 

Σ ελλθνικόσ πλθκυςμόσ μειϊκθκε δραματικά κατά τθ Φωμαϊκι εποχι. Θ πόλθ των Κθβϊν 

μετατράπθκε ςε μικρό οικιςμό και θ πόλθ του Υειραιά ςε μικρό χωριό. Θ Ιπειροσ αναωζρεται 

από τθν Σμθρικι Εποχι ωσ ωτωχι ςε δάςθ και πλοφςια ςε λιβάδια όπωσ ςιμερα, ενϊ θ 

Πακεδονία ωσ πλοφςια ςε δάςθ. Γενικά, κατά τθ διάρκεια τθσ ρωμαϊκισ εποχισ, λόγω τθσ 

μείωςθσ των πλθκυςμϊν και τθσ επακόλουκθσ μείωςθσ των αναγκϊν βόςκθςθσ και 

καυςοξφλων, τα δάςθ αυξικθκαν ακόμα και ςτθ Ρότια Ελλάδα και τθν Ιπειρο. 
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Θ κατάςταςθ ζμεινε ςτακερι μζχρι τθ βυηαντινι εποχι. Ξαταςτροωζσ δαςϊν από αλόγιςτεσ 

υλοτομίεσ, δαςικζσ πυρκαγιζσ και άλλεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ παρατθρικθκαν γφρω 

από τισ πόλεισ των Ακθνϊν, τθσ Υάτρασ, τθσ Ξορίνκου, των Κθβϊν, του Άργουσ, τθσ 

Κεςςαλονίκθσ και κατά μικοσ των παραλίων. 

Ωςτόςο, τα δάςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και ιδιαίτερα εκείνα των ψθλϊν βουνϊν ζμειναν 

ανζπαωα.  Ξατά τθ διάρκεια τθσ βυηαντινισ εποχισ (1332 μ.Χ.) θ Υελοπόννθςοσ  και 

ειδικότερα το δυτικό τμιμα τθσ, παριγαγε ξφλο δρυόσ και πεφκθσ κατάλλθλο για ναυπθγικι 

και αυτό ςυνεχίςτθκε μζχρι το 1890 μ.Χ. Αυτι τθ χρονικι περίοδο τα ελλθνικά δάςθ 

αυξικθκαν, εκτόσ των εκτάςεων οι οποίεσ καταςτράωθκαν, ςτθ διάρκεια των πρϊιμων 

πολιτιςμϊν (Πινωικοφ, Ξλαςςικοφ, Πακεδονικοφ κ.λ.π.) 

Ψα δάςθ εκμεταλλεφονταν επίςθσ ωσ χϊροι βόςκθςθσ αιγοπροβάτων και είχαν ιδιαίτερθ αξία 

ωσ χϊροι κυνθγιοφ. Πεγάλθ ςθμαςία δόκθκε και από τουσ βυηαντινοφσ αυτοκράτορεσ ςτο 

κυνιγι. 

Ξατά τθν περίοδο τθσ Ψουρκικισ κατοχισ πολλζσ γεωργικζσ εκτάςεισ εγκαταλείωκθκαν 

εξαιτίασ τθσ επιβαλλόμενθσ ωορολογίασ ςτθ γεωργικι παραγωγι. Αυτό είχε ωσ επακόλουκο 

τθ ωυςικι αναδάςωςθ των εκτάςεων αυτϊν και τθν  αφξθςθ τθσ δαςοκάλυψθσ τθσ Ελλάδοσ 

κατά τθ χρονικι αυτι περίοδο.   

Σ ελλθνικόσ πλθκυςμόσ μετακινικθκε ςε υποορεινζσ  και ορεινζσ περιοχζσ (υψόμετρα 500 -

1000 μ.) και οι ανάγκεσ τουσ ςε καυςόξυλα και τεχνικό ξφλο καλφπτονταν από τα γειτονικά 

δάςθ τα αποκαλοφμενα «Ππαλνταλίκια». Ψα δάςθ τα οποία υπζωεραν περιςςότερο κατ’ 

αυτι τθν περίοδο ιταν τα δρυοδάςθ και τα δάςθ οξιάσ (Ξοντόσ 1929, Γρίςποσ 1973, 

Γεραςιμίδθσ 2001). 

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο Διιάδνο θαηά ην 20ν αηώλα. 

Ψα πιο ορεινά δαςικά ςυμπλζγματα ζμειναν ανζπαωα μζχρι τον 20ο αιϊνα και πολλά από 

αυτά λόγω τθσ ωυςικότθτασ, τθσ ςφνκεςθσ, του οικολογικοφ ενδιαωζροντοσ, τθσ ωυςικισ 

ομορωιάσ και άλλων ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν, κθρφχκθκαν ωσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

ςτθ διάρκεια του περαςμζνου αιϊνα. 

Θ ιδζα τθσ κιρυξθσ κάποιων ςυγκεκριμζνων δαςικϊν εκτάςεων ωσ ωυςικϊν αποκεμάτων για 

τθ διατιρθςθ των ωυςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ γεννικθκε και μπικε ςε εωαρμογι το ζτοσ 

1937 από τθ δαςικι υπθρεςία. Ψο ζτοσ αυτό ψθωίςτθκε ο νόμοσ 856/1937 ο οποίοσ 

προζβλεπε τθν ίδρυςθ εκνικϊν δρυμϊν. Ψο πρϊτο από αυτά ιδρφκθκε το ζτοσ 1938 ςτον 

Τλυμπο, τθν κατοικία των δϊδεκα κεϊν τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ. Ψο ζτοσ 1971 με τον νόμο 

996/1971 κεςπίςτθκαν δφο ακόμα κατθγορίεσ προςτατευόμενων περιοχϊν γνωςτζσ ωσ 

αιςκθτικά δάςθ και προςτατευόμενα μνθμεία τθσ ωφςθσ. Σ νόμοσ αυτόσ προζβλεπε επίςθσ 

τθν προςταςία τθσ πανίδασ, τθσ χλωρίδασ και των οικοτόπων, ρφκμιηε το κυνιγι και 

προζβλεπε τθν ίδρυςθ καταωυγίων κθραμάτων, εκτροωείων κθραμάτων και ελεγχόμενεσ 

κυνθγετικζσ περιοχζσ. (Ψηουβάρασ 1983, Ψρακόλθσ 1999, Trakolis et. al. 2005) 

Ψο ζτοσ 1986 ψθωίςτθκε ο νόμοσ 1650/1986 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Σ νόμοσ 

αυτόσ προβλζπει πζντε κατθγορίεσ προςτατευόμενων περιοχϊν οι οποίεσ είναι: 
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 Υεριοχζσ απόλυτθσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ 

 Υεριοχζσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ 

 Εκνικά πάρκα 

 Υροςτατευόμενοι ωυςικοί ςχθματιςμοί – προςτατευόμενα τοπία – Χτοιχεία του 

τοπίου και 

 Υεριοχζσ οικοανάπτυξθσ 

Ψο ζτοσ 1998 τα καταωφγια κθραμάτων μετονομάςτθκαν ςε καταωφγια άγριασ ηωισ (νόμοσ 

2637/1998) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι αυτά δεν διαχειρίηονταν μόνο για τθν προςταςία των 

άγριων ηϊων αλλά επίςθσ ωσ περιοχζσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ. 

Ψο ίδιο ζτοσ δθμοςιεφκθκε υπουργικι απόωαςθ θ οποία προζβλεπε τθ ςυγκρότθςθ Εκνικισ 

Επιτροπισ  «ΦΩΧΘ 2000» ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου. 

Ψζλοσ το 1999 ψθωίςτθκε ο νόμοσ  «Για το ςχεδιαςμό χριςεων γθσ και τθν αειωόρο 

ανάπτυξθ» (νόμοσ 2742/1999). Σ νόμοσ αυτόσ ςυμπλθρϊνει τουσ παραπάνω νόμουσ και 

τροποποιεί το υπάρχον ςφςτθμα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν. 

Χιμερα ςτθ χϊρα μασ υπάρχουν 10 Εκνικοί Δρυμοί ςυνολικισ ζκταςθσ 95.000 εκταρίων, 19 

Αιςκθτικά Δάςθ ςυνολικισ ζκταςθσ 33.000 εκταρίων, 5 Υροςτατευόμενα Πνθμεία τθσ Φφςθσ 

ζκταςθσ 16.500 εκταρίων, 700 καταωφγια Άγριασ Ηωισ ζκταςθσ 9.000 εκταρίων, 11 Εκνικοί 

Ωγρότοποι ζκταςθσ 100.000 εκταρίων και 2 Πνθμεία (τόποι) παγκόςμιασ Ξλθρονομιάσ, 

ζκταςθσ 105.000 εκταρίων. 

Πε τθν Σδθγία 92/43 του 1992 τθσ Ευρωπαϊκισ ϋΕνωςθσ του Δικτφου «Φφςθ 2000» 

επιλζχκθκαν ςτθ χϊρα μασ 296 περιοχζσ ωσ ςθμαντικζσ περιοχζσ για τθν προςταςία 

κινδυνευόντων ειδϊν τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ κακϊσ και των οικοτόπων τουσ. Σι 

περιοχζσ αυτζσ είναι διεςπαρμζνεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, ανζρχονται ςε 296 και 

καταλαμβάνουν ζκταςθ περίπου 2.360.000 εκταρίων ιτοι το 18% τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ μασ. 

πκπεξάζκαηα 

 Θ Ελλάδα είναι μια χϊρα που το ωυςικό περιβάλλον τθσ είναι πολφτιμο τόςο ςε 

εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

 Θ οικολογικι και οικονομικι αξία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ μασ 

είναι ανεκτίμθτθ και δεν ζχει ακόμα αναγνωριςτεί. 

 Για το λόγο αυτό κα πρζπει να διαχειριςτεί ςωςτά ζτςι ϊςτε να παραμείνει 

αναλλοίωτο ςτο μζλλον. 

 Πε τθ ςωςτι διαχείριςθ και αξιοποίθςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ 

πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ είναι δυνατόν να εξοικονομθκοφν οι πόροι που 

είναι απαραίτθτοι για τθν αξιοπρεπι διαβίωςθ των μελλοντικϊν γενιϊν. 

 Ψο ωυςικό περιβάλλον τθσ Ελλάδοσ παρζμεινε ςε μεγάλο βακμό αναλλοίωτο από 

τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Γιαυτό κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με ςεβαςμό 

από όλουσ μασ. Για να γίνει όμωσ κάτι τζτοιο πράξθ, χρειαηόμαςτε καλά 

ενθμερωμζνουσ πολίτεσ, καλά ενθμερωμζνα διοικθτικά ςτελζχθ και ςτελζχθ ΣΨΑ, 

και προπάντων καλά ενθμερωμζνουσ πολιτικοφσ. 
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Summary 

Greek natural environment attracted the attention and wonder of man from ancient times.  

References to the natural environment and especially to the forests of ancient Greece are 

found in the works of Homer, Plato, Aristotle, Theophrastus and others.  Greek forests have 

been connected to religion and many of them were thought to be holy. 

Hence many were strictly protected and left to natural development which has resulted in the 

attractive multistory structure of virgin forests.  These holy woods have persisted over time, 

just as the temples of the ancient Greek Gods were transformed into Christian churches. 

The greek population was extremely reduced during the Roman era and as a result of the 

reduced needs in grazing and fuel wood, forests increased even in southern Greece and Epirus. 

This situation remained stable until Byzantine era.  Forest destruction from illegal cutting, 

wildlife and other human activities, was observed all around cities such as Athens, Patra, 

Corinth, Thebes, Argos and Thessaloniki and in general along the coasts.  However, the forests 

of the interior and especially those of the high mountains remained untouched.  During the 

Byzantine era (1332 AD) , Peloponnesus, and particularly the western part of it produced oak 

and pine wood for  shipbuilding and this continued until 1890.  At this time greek forests 

increased, except for the areas where they were  destroyed by early civilizations (Minoan, 

Classic, Macedonian etc).  Forests were also exploited for sheep and goat grazing and had 

special value as hunting areas.  Great importance was attached to hunting by the Byzantine 

Emperors. 

During the period of Turkish domination many agricultural areas were abandoned because of 

the taxes imposed on agricultural production.  Retorestation occurred as a consequence, and 

hence the forest cover of Greece increased at this time.  The most mountainous forest 

complexes remained untouched until the 20th century and many of them, due to their 

naturalness, composition, ecological interest, natural beauty and other special characteristics, 

were designated as protected areas in this century. 
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Παράρτημα 

 

Environmental education in Greece: An outline, Konstantinos Oikonomou, 

Environmental Centre Kissavos-Elassona16 

INTRODUCTION 

Dear colleagues from all over Europe, 

I would also like to welcome you to Greece and to the works of this Study Visit, which is taking 

place on the magnificent island of Skiathos, in so beautiful natural surroundings and in such a 

nice weather.  

The purpose of the Study Visit is to inform you about the status and function of Environmental 

Education in our country, Greece. But by gaining new experiences in the environment of 

Skiathos and as members of this group, you will be offered many stimuli for reflecting, 

discussing and, if needed, for changing your attitudes regarding EE. I wish you a pleasant time 

during the Study Visit and hope that it will prove a very constructive experience for you.  

The object of this presentation is to make a brief review of EE as an institution in Greece, to 

highlight its objectives, processes and aspects. The presentation is introductory and could act 

as the starting point for the activities of the Study Visit. Many things that will be heard and are 

typical for the Greek model may be well known; but besides being common places, the 

similarities that exist in different educational systems are in any case a good means of 

exchanging ideas and good practices. 

My theme is the dynamics of the EE within the Greek context, but for the sake of having a 

framework I won’t avoid a short reference to the common international background of EE. 

Let’s recall first what EE is. According to the most famous definition, the EE is the type of 

education that aims to help people recognize values and clarify concepts in order to develop 

skills and attitudes in them so that they can understand the interrelationship among human 

beings, culture and biophysical environment. This process requires practical involvement in 

decision making and formulating a code of conduct for matters relating to the quality of the 

environment. This issue, the quality of the environment, may have concerned some people 

since early times, perhaps since the antiquity. But mankind’s strong concern about 

environment is clearly a phenomenon arising from those world developments that emerged 

from the industrial revolution and have since then been continuing to this day. Unlimited 

development, excessive production and consumption, chase of profit, ecological crisis and 

climatic changes: these are some major symptoms and problems that keep on concerning us 

daily. Solving them requires first of all a change of attitudes and perceptions and the way to 

                                                           
16

 Υρόκειται για ςυνοπτικι επιςκόπθςθ, που παρουςιάςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του ΞΥΕ 

Ξιςςάβου-Ελαςςόνασ με το ΛΞΩ για τθ διοργάνωςθ Επίςκεψθσ Πελζτθσ (Study Visit) με κζμα 

Environmental Education in Primary and Secondary Education, Χκιάκοσ 6-11 Παΐου 2012. 
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this change goes through Education. This is how we have been led to conceive and cultivate a 

specific pedagogical field called and defined as EE. 

Several important factors prepared the way to this decision, however: the most important 

names in the history of education had turned the interest of education to the environment and 

various movements, environmental and ecological, had been showing to the same direction. 

Although the first reference to the term usually goes back to the late 40’s, there is no doubt 

that the concept of EE grew mainly in the decades of 60’s and 70’s along with the broad 

environmental movement of that time. Some worth mentioning landmarks are the following: 

Nevada, 1970, when an international meeting on EE was organized by the IUCN, leading to the 

formulation of its classical definition, which was adopted afterwards also by UNESCO and 

which we already quoted. Then, came the intergovernmental conference in Stockholm in 1972, 

organized by UNO to prepare a global interdisciplinary curriculum, and the international 

congress in Aix-en-Provence in the same year.  

But the most important years seem to be 1975, when an international congress was held in 

Belgrade, and 1977, when an intergovernmental conference was held in Tbilisi, both organized 

by the International Environmental Education Programme (IEEP). Through the charter of 

Belgrade a very loud voice was heard, which stressed the society’ s need to develop a 

population sensitized and able to work towards correcting existing problems and preventing 

new ones. 

Unsurpassed, though, for its comprehensiveness and value so far remains the contribution of 

the Tbilisi conference. There it was proclaimed that the EE must be life long, be holistic, aim at 

inspiring the cooperation of societies and nations and use modern methods of teaching and 

learning. Other important events are the International Congress in Moscow in 1987, when the 

concept of sustainable development appeared and was recognized as the sole solution to the 

environmental problem, and the Thessaloniki conference, a decade later, when the EE 

becomes "Education for the Environment and Sustainability".  

Thus, in a relatively short time a conceptual-theoretical and educational-political framework 

for this type of education in the broadest sense has been formed. In the meantime its 

evolution has been rapid and many countries have included it, more or less integrated, in their 

systems, while variety regarding both contents and methods is the key-word to describe its 

application in every case. How exactly is the situation, then, in Greece? Let’s have a look now 

at the Greek model. 

THE GREEK MODEL 

The integration of the environment as a subject in Greek school’s curriculum goes back to the 

early 20th century, when the courses of the so-called Patridognosia (Knowledge of the 

country) were introduced. The teaching of the subject was very constructive, but its contents 

remained always rather descriptive and static.  

70 years had to be spent until the term EE was clearly heard in the context of the Greek 

education. Here an important remark made by the historians of Greek must be pointed out: in 

Greece, as in other countries like Malta and Portugal, but not as in countries like the U.S. and 
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Britain, EE did not appear as an autonomous internal process. It was the result of the action of 

many international organizations, which had been working for its dissemination. In Greece 

there was no environmental movement in the postwar era, because the industry was not 

developed and because the dictatorship and the conservative ruling ideology did not allow 

such protests. This reality does not lower the value and power of today’s EE in Greece, 

however. Moreover, it should be observed that some great and progressive names in earlier 

Greek education had pointed out the value of the study of the environment, so that its 

adoption in Greece, when it happened, does not appear to have taken place in a vacuum. 

The most important events in the history of EE in Greece are the following: the first Greek 

teacher training takes place in 1980 with the cooperation of the Greek State and the Council of 

Europe and some years later began the work on the introduction of EE in the educational 

system and on evaluation and implementation of projects by teachers in schools. The first 

serious efforts come therefore from the 80’s. But the milestone in the history of Greek EE is 

the year 1990, when a law was passed that established it as a part of the curriculum. This law 

determined the route of EE and triggered off significant and rapid developments in the Greek 

educational system in the coming decades. Among many scientific, pedagogical and 

administrative issues, the law provided for the existence of a coordinator of this kind of 

education within each prefecture and for the establishment of the Environmental Educational 

Centers, which we will talk about later.  

It is of course needless to say that the perception of EE behind this law and behind the 

environmental practices of the educational community doesn’t differ from the principles that 

had been internationally crystallized during the past decades: All in all EE in Greece is that part 

of the curriculum which aims to raise awareness and motivation of students towards making 

them active citizens of tomorrow, who will act responsibly in relation to the environment. 

In 1992 the National Union of Teachers for EE was founded and in the Ministry of Education a 

specific department was set up. Since then many conferences and countless training events 

have been organized, the subject EE has entered the pedagogical departments and very 

important environmental educational materials in the broadest sense have been produced. It 

must be noted that in many of these steps Greece has had Europe as a valuable assistant. The 

origins of joint action between the European Community and the member states can be traced 

back to a common decision of the Ministers of Education in 1988. In this and in other texts, 

which resulted from various other events that followed, there are very important formulations 

relating to the objectives and the practices of EE, such as a) the interdisciplinary principle, b) 

the need for experiential learning and creating attitudes and c) the aim of sustainability. All 

these constitute commonplaces in most European educational systems today and of course 

dominate the relevant Greek context. 

Now we will refer to the two main -separate, but interlinked- ways of applying EE in the 

schools of our country. We mean the participation of students and teachers, namely of the so-

called environmental team of a school of both primary and secondary education, a) in projects 

which are realized in the school, independently of their combination with any pedagogical 

excursions organized outside it, and b) in projects organized by the Environmental Education 

Centres. 
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A) IN-SCHOOL ENVIRONMENTAL PROJECTS 

The Greek curriculum provides for the implementation of a wide spectrum of activities that go 

beyond the teaching of traditional subjects: language, literature, history, sciences. A dominant 

position has been assigned to the environmental activities. Some of the goals of EE according 

to the Greek curriculum (latest version comes from the year 2003) are: 

 The interdisciplinary –or cross-thematic/cross-curriculum- approach to a topic. 

 The active participation of students in this approach with discussion, research, critical 

thinking and action. 

 Finding out and solving problems and preventing new ones. 

 The focus on sustainable development. 

 Raising awareness on the rational use of natural resources and technology. 

 The emergence of cooperation and new standards in relation to the environment. 

 The opening of school to society and life. 

The concept of environment, which is used and must be transmitted, is holistic, including the 

natural, the artificial / constructed, the social / economic and the historic environment, while it 

is interconnected with many other crucial concepts like human rights, piece and social justice. 

According to the curriculum, implementing projects of this kind requires the use of those 

methods, in which no “ready” knowledge should be offered by teachers to children. Such 

methods are the well known "Project method", "Problem Solving method" and “Team work”, 

which here are referred to as methods-umbrellas, including every type of student-centred, 

experiential and constructivistic methods and ways of teaching and learning. In any case there 

must be an active participation of the environmental team as a whole. Students should stand 

in the centre of the process and the teaching material should be occasionally designed by 

them, while many different methods and techniques can be incorporated or function 

alternatively at the stages of planning and accomplishing. 

STAGES IN IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL PROJECTS IN SCHOOLS 

Just for reasons of completeness I will refer now to the process, in which, in accordance with 

the curriculum, an environmental activity is suggested to be implemented in the Greek school. 

Many things might be known to all of us, if not from our school years, at least from our studies 

and from our teaching experience, but a short overview is not useless at this point: 

• Sensitizing and motivating: 

At the beginning of each school year teachers interested in EE share their interests, objectives 

and the whole perception with the Director and the Conference of the school as well as with 

the parents’ association and the local community. They highlight the necessity and value of 

such projects.  

• Setting-up the so-called environmental team consisting of teachers and students.  

Before setting up the team teachers of different subjects are encouraged to collaborate in 

order to achieve the interdisciplinary approach needed. Teachers discuss with their pupils to 
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inspire them interest on both local and world environmental problems. They also stress the 

importance of taking part in projects. At a next step the students who are interested constitute 

the team. Environmental teachers have usually to work overtime for the projects. The 

organization of a project is optional and voluntary for teachers and students, while the project 

must be approved by a Committee for School Activities.  

• Financing Projects. 

These projects used to be very moderately financed. Today, there is not any possibility of being 

financed by the state at all. Because some money is always needed for transportation 

expenses and stationary, the team can at least ask for economic support from, the Association 

of parents, the School communities, other institutions and Sponsors.  

• Cooperation. 

The environmental team of a school has the possibility of collaborating with other schools’ 

teams, other governmental and municipal institutions, public or private corporations, as well 

as other non-profit organisations.  

• Selecting a topic. 

The main topic of the project should be based on the students’ main interests and selected by 

discussing environmental problems all together. Main criteria are the following: • The 

students’ interest in acting against a specific problem. • Relation of subject with their needs 

and experiences. • The possibility to acquire new abilities and to further their knowledge. • 

The relation of the problem to the time and place of their life. • The connection –if possible– 

of this particular problem with community’s problems - Actuality. Usually several topics are 

proposed in order for the most preferred one to be selected.  

• Organisation of the project - Selection of workplace. 

The environmental team chooses the most suitable place in the school for their meetings, 

which are not included in the school’s schedules. The team prepares the programme of 

meetings and activities and the budget and discusses its implementation. 

• Visits of Environmental Education Centres by the environmental teams. 

Each school’s environmental team has the possibility of visiting one urban (daily visit) and one 

regional Environmental Education Centre (two- to four-days-visit) during the school year. The 

Team may also visit an Environmental Education Centre during a daily school’s excursion.  

• Participation in Networks of EE. 

Because there may be different local approaches, communication between students and 

teachers in local, national and international level is very important. Exchanging information 

and different experiences makes people more efficient for solving problems. That is why 

Networks of EE are useful among schools, Centres and other institutions.    

• Preparation of the team’s work. 
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It is the longest period during the implementation (up to 6 months), during which the 

environmental team carefully examines all different aspects of the topic taking into account 

the general objectives that had been set and using a wide spectrum of methods and strategies 

ranging from reading books through role plays to journalism. After their work the team has to 

announce their conclusions.  

• Presentation of the products.  

Presentations of projects usually take place in May either in the school or in a cultural centre. 

The production of posters, booklets, DVDs etc. with the involvement of the children is in this 

case necessary, since it is the best way to make them remember. To prepare this presentation 

at the close of the school year every team can choose their own way: either narration or role 

game or multimedia presentations etc. Students also prepare lectures, statistical data 

presentation, tables, maps, drawings, simple constructions etc. During the presentation the 

teams talk about: 1. the knowledge they acquired, 2. the sources of information, 3. their team-

activities, 4. their strategies, 6. their conclusions and proposals.   

11. Evaluation of the project.  

It is needed to improve and renew the pedagogic process, to explore the objectives, methods 

and prospects, to plan future projects, to improve everything related to the future of EE. 

Evaluated are: the success of the project, the cognitive progress of the students, their 

participation and interest, their communication and collaboration practices, the emotions that 

were developed and the positive attitude and behaviour. Evaluation is achieved through 

discussion, answering questionnaires, evaluating common and personal work, constructions, 

reports, etc.   

The above principles refer to projects implemented in both primary and secondary education. 

Some statistics now: during the school year 2009-10 year less than half of the secondary 

schools of Larissa prefecture dealt with such projects (46 out of a total of 101 schools). The 

number of the projects was 90. Out of approximately 2000 teachers only 160 and only 2000 

out of 15.800 students took part in these projects (see e.g.: http://www.kesyp-

thessaly.gr/eueduprogthess/larissa_presentation_of_environmental_education_in_greece.pdf

). These numbers can not be considered very satisfying and rather suggest that the EE in the 

Greek school, although not marginal, has not the strong presence it should have. Generally, 

there have emerged several difficulties in applying EE in the school. These are usually 

attributed on the one hand to the methodological specificity and function of EE in the school 

system (difficulty in using modern methods for which teachers must be very well trained, 

alleged incompatibility with the rest of curriculum etc.) and on the other hand to the overall 

function and organization of the Greek educational system (inflexibility, the need to prepare 

the students for examinations, teaching to the tests, etc.). 

B) THE ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRES 

The second pillar, which the Greek EE is based on are the Environmental Education Centers. I 

have already referred to them, because paying a visit there is practically part of a school 

project. Since the topic is very wide, I will make here just some concise remarks.  

http://www.kesyp-thessaly.gr/eueduprogthess/larissa_presentation_of_environmental_education_in_greece.pdf
http://www.kesyp-thessaly.gr/eueduprogthess/larissa_presentation_of_environmental_education_in_greece.pdf
http://www.kesyp-thessaly.gr/eueduprogthess/larissa_presentation_of_environmental_education_in_greece.pdf
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Before they appeared in Greece, the so-called environmental centres had already had a 

prehistory of many years in several countries. As an institution, however, they vary as to the 

conditions of creation, objectives, structure, philosophy etc. Regarding Greece the 

establishment of EECs is said to be one of the most important innovations of the educational 

system in the last twenty years. After a reduction of the number that occurred last year, at this 

time the number of the centres across Greece is 43. 

The existence of a centre in a given area is closely linked to a particular natural or cultural 

feature of the site, which the centre studies, works on and highlights. The ambition of the 

state, that each region should have its own centre, seems after all today to have been met. 

The establishment of the EEC depends also on population data and geographic characteristics 

of various regions. The institution is now considered to be very successful. All admit that as 

educational structures the EECs, despite some weaknesses, do an exemplary work. If we look 

for the factors that contributed to the success of the institution, we must mention briefly: the 

strong interest of the state and of the local community for the EE and its aspects, the passion 

of the environmental teachers working in the centres, the devotion and engagement of 

students and teachers for the EE and the EECs, and the financial assistance from the EU. 

The first EEC was founded in 1993 in Peloponnese and many other centres were gradually 

established in the next two decades, the centre of Kissavos-Elassona -to be presented below- 

being one of the most recent ones. The "life" of the centres is the responsibility of the Ministry 

of Education, which regulates their operation and the organization with a variety of texts, 

while administratively they belong to the Regional Education Directorates. 

An important distinction of the centres is that between urban and regional ones. The urban 

centres, which are less, are located near urban centres with environmental problems and 

intense growth. The regional centres are close to natural ecosystems and communities with 

few inhabitants and little development. 

The objectives of the Greek centres generally serve the basic objectives of the EE, which have 

emerged from the international work of so many years, while they also take into account 

European and Greek political and educational reality. The main aim is to sensitize young 

people about the environmental problem, to develop responsible attitudes and participatory 

behaviours that contribute to ecological balance and quality of life in the direction of 

sustainability.  

To achieve these goals, the EECs offer environmental projects lasting 1 to 4 days mainly for 

secondary education students. They also support the schools of their area and work together 

with the environmental teams of the schools. They produce educational and informational 

material. They cooperate with scientific institutions, local and international, governmental and 

non governmental organizations etc.  They also organize training events for teachers and 

adults. Various evaluation reports show that these objectives are met in full by the Greek EECs. 

It goes without saying that infrastructure, equipment and funding of the centres are very 

important. Regarding their funding we must note the important role that the European funds 

have played so far in carrying out their work. In general, the infrastructure of the centres is 

satisfactory, but many things under better economic conditions could be improved. In a few 
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minutes you will be able to see photos of our centre. We should point out that it would be 

ideal for a centre to have premises, which can be used to support its projects: for example, by 

using alternative sources of energy and by developing the surrounding area to an exemplary 

ecosystem. In some cases, the partial improvement of the infrastructure of the EECs towards 

this direction has been feasible. 

The staff of the centres comes from the ranks of education through secondment. It consists of 

teachers interested in EE, who are selected with strict procedures to work for four years there. 

They represent both levels of education, where they teach both humanities and sciences. The 

structure is as follows: there is the coordinator of the Centre, his deputy and three members. 

Together they form the so-called pedagogical team of the EEC. The five members of the team 

are assigned different responsibilities and tasks. Their main task is to take the children away to 

the field and work with them there. Prerequisite for managing the not relatively hard work of 

the centre is team spirit. 

The operating hours of a centre are from 8 to 3, but very often environmental educators work 

overtime and on weekends. Schools with a priority to visit EECs are these that lie at a relatively 

small distance from them (maximum ca. 1 hour), but remote schools may also visit them, 

especially if they take part in a 2- or 3-day project. This is very important, because it means the 

opportunity for students to visit remote areas. The schools apply to the local educational 

directorates, which then send the applications to the EECs. Their members will then select the 

schools to be accepted. Generally, the whole operation of the centre is a joint project of the 

members of the pedagogical team, who determine everything according to the existing 

regulations.  

Important for the EECs is the possibility to establish and participate in thematic networks and 

partnerships of environmental education together with other centres, schools and various 

institutions here and abroad. Network-members deal with a particular issue from their 

perspective: in this way they maximize the results of their work, they create a framework of 

continuous communication and support and they strengthen the tendency for setting up and 

involving in further actions. 

The design and preparation of an environmental project by the pedagogical teams of the EECs 

are guided by the objectives and by the methodology of the EE theory and of modern 

pedagogy and didactics. The three basic principles that are taken into account are that EE is 

education: a) in the environment, b) about the environment and c) for the environment. 

Working on the contents of the projects is absolutely student-centred. The activities of pupils 

visiting the EEC involve familiar, but not always used, methods and instruments such as: 

problem solving, discussion, debate, environmental interpretation, simulation activities, role 

playing and case-studies, use of audiovisual media and of course field study and environmental 

pathways. In the description of the projects of my centre that follows, we will see some 

evidence of these methods. 

In a comprehensive assessment of EECs, we could in principle say that this innovative 

institution has found great appeal, because it was born as a reaction to the ecological, as well 

as cultural, degradation occurring around us. To the school community, who suffocates within 
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the one-dimensional and competitive Greek school, the EE and the EECs offer an outlet for 

research and self-expression, away from the routine of their place of living. Statistical data 

show that the EECs are very well visited and attract the interest of the educational community. 

It should be noted however that such centres should not be just rooms, where projects are 

run, but dynamic places, where students and teachers acquire knowledge and skills. Moreover, 

the visits of EECs must be a parallel process to the implementation of environmental activities 

within the school; EE inside and outside school must be interacting processes and in no case 

should environmental work in school be replaced by visits to EECs. 

In their relatively long course of operation it has been shown that EECs can perform many 

different functions. They constitute schools, research centres, training centres, development 

factors, centres of knowledge production and dissemination, etc. They can now include 

different social groups in their target groups and they can open fully to all members of the 

local community. Recently, they have been transformed into centres of lifelong learning for 

sustainability. Despite problems in staffing, administration and especially financing, the 

institution works very well and all the data document the need and possibility for its 

continuation. Thanks to the EECs many places, natural sites, cultural areas and ecological 

“monuments” along with their environmental added value were successfully transformed to 

interesting objects of teaching and learning and to fields easily accessed by the educational 

community. 

Concluding: the introduction of EE and EECs in Greece shows two things: a) that the stiffness of 

the Greek educational system has been to some extent overcome and that its ability to 

become modern and extroverted has been made clear; and b) that the Greek people make 

serious efforts to redefine their attitude towards the environment, which is so beautiful but 

very often neglected. 

These two optimistic observations, needed in times of a crisis, show the directions to which 

even greater emphasis should be given in the future by policy makers and stakeholders. 
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