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Πρόλογος
Ο άνθρωπος από την πρώτη εμφάνιση του στον πλανήτη προσπάθησε να κατανοήσει το φυσικό του περιβάλλον,
προκειμένου να επιβιώσει,
Αρχικά ο άνθρωπος θεοποίησε τις φυσικές δυνάμεις (ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμούς, κατακλυσμούς, κλιματικές
αλλαγές κλπ.), καθώς ένιωθε αδύναμος μπροστά τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ανθρώπου
του Ελληνικού χώρου.
Οι άνθρωποι της εποχής πίστευαν ότι για όλες αυτές τις μεταβολές, τις Φυσικό - γεωλογικές δυνάμεις υπεύθυνοι
ήταν κάποιοι πολύ ισχυροί Θεοί, όπως οι Τιτάνες, οι Γίγαντες, κ.λπ. Πάντοτε όμως θεωρούσε τον εαυτό του ως
αναπόσπαστο μέρος της φύσης, της οποίας η διατήρηση και η κατάλληλη διαχείριση ήταν σημαντική για την
επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του. Είχε πάντα επίγνωση της αξίας του περιβάλλοντος και της ανάγκης για
τη διατήρηση και την προστασία του στα συστήματα αξιών των παραδοσιακών κοινωνιών
(Δ. Κίύαϊτζίδης και Κ. Ονζοννης, 2000).
Αργότερα, όταν η πρόοδος των επιστημών και τα επιτεύγματα της οικονομικής - τεχνολογικής ανάπτυξης
επέτρεψαν στον άνθρωπο να εκμεταλλεύεται χωρίς όρους και όρια τον πλανήτη, επικράτησαν νέες αξίες που
συνδέονται κυρίως με τον κυρίαρχο καταναλωτικό τρόπο ζωής,
Από τότε η σχέση ανθρώπου - φύσης μεταβλήθηκε και αμφισβητήθηκε έντονα η κυριαρχία της φύσης.
Οι άνθρωποι του 21 ου αιώνα έχουν αναπτύξει την οικονομία τους και παράλληλα έχουν τροποποιήσει
τα οικοσυστήματα τους, ώστε να συνεργάζονται. Και τα δύο έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικά περίπλοκα συστήματα,
ώστε να είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι αποτελέσματα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, πέρα από τα
αναμενόμενα, αυτά δηλ. που είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος (Don Ε. Meyer et al 1990).
Η έννοια του απρόβλεπτου αποδεικνύει ότι και τα δύο συστήματα έχουν όρια.
Υπάρχουν όρια στα αποθέματα, όρια στο ρυθμό αλλαγής, όρια στο κόστος ελέγχου
της ρυπάνσεως, υπάρχουν όρια...
Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται, αφού εξεταστούν διλήμματα όπως αυτό του "σχετικού κόστους" ή "της ωφέλειας",
Οι άνθρωποι ενδέχεται να επιθυμούν την επίτευξη του ενός ή και των δύο σκελών. Τέτοια διλήμματα υπάρχουν
πολλά, εμείς αναφέρουμε δύο αντιθετικά ζεύγη:
1. την περίπτωση των εντατικών καλλιεργειών, σε αντίθεση με την παραδοσιακή παραγωγή αγροτικών προϊόντων
και...
2. τη ρυπογόνο βιομηχανία και το κυκλοφοριακό, σε αντίθεση με τον καθαρό αέρα,
Οι άνθρωποι όμως έχουν μία μοναδική ιδιότητα. Είναι οι μόνοι οργανισμοί που ασχολούνται με την εξέλιξη τους. Οι
γνώσεις τους είναι αρκετά προχωρημένες, ώοτε να γνωρίζουν ότι η μελλοντική τους εξέλιξη βρίσκεται κυρίως στα
χέρια τους. Αποφάσεις που παίρνονται σήμερα επηρεάζουν τον κόσμο του ανθρώπου του μέλλοντος.
Μια ανάπτυξη, η Αειφόρος Ανάπτυξη, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να στερεί τη
δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες, θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό
κριτήριο ανάπτυξης της σημερινής κοινωνίας,
Δύο έννοιες είναι συνυφασμένες με αυτόν τον όρο. Οι έννοιες αυτές είναι:
η έννοια της «ανάγκης», ιδίως των βασικών αναγκών των φτωχών, που θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα,
και η έννοια των «περιορισμών» που επιβάλλει η σημερινή κατάσταση της τεχνολογίας και της κοινωνικής
οργάνωσης μας, σχετικά με την ικανότητα του περιβάλλοντος να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές
ανάγκες.
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Με άλλα λόγια, πρόκειται, για μια ανάπτυξη που οφείλει να στηρίζεται στο ήθος και να επικεντρώνεται σε έναν διπό και
κοινό στόχο:
• στο χώρο: κάθε κάτοικος αυτού του πλανήτη έχει το ίδιο δικαίωμα στους φυσικούς πόρους της Γης και
• στο χρόνο: έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της γης, αλλά και το καθήκον να
διασφαλίσουμε την αειφορία και για τις επόμενες γενιές,
Πιστεύουμε ότι το σχολείο έχει καθήκον να ευαισθητοποιήσει τους σημερινούς μαθητές και μελλοντικούς πολίτες και να
διαμορφώσει τη συμπεριφορά τους έναντι των προβλημάτων που θα κληθούν ν' αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Πλέον είναι
αναγκαίο να δημιουργηθεί μια νέα περιβαλλοντική αντίληψη, ένα νέο ήθος και αυτό αφορά όλους τους κατοίκους του
πλανήτη.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική,
κοινωνική, πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Συμβάλλει στη δημιουργία νέων
προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων και κοινωνιών προς το περιβάλλον. Με συγκεκριμένα και σαφή
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι μαθητές πρέπει να θέτουν ερωτήσεις και να κάνουν τις επιλογές
τους στα θέματα που τους αφορούν, συμμετέχοντας σε συζητήσεις και να έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά για ζητήματα
που αφορούν το μέλλον τους,
Η εκπαίδευση για την αειφορία διευρύνει την έννοια του περιβάλλοντος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους
εκπαιδευτικούς. Η έννοια της αειφορίας έχει απόλυτη σχέση με το πρόβλημα της φτώχειας,
της υγείας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παγκόσμιας ειρήνης. Παράλληλα,
η αποκωδικοποίηση της έννοιας θα ευαισθητοποιήσει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες, συμβάλλοντας
στη διαμόρφωση ενός νέου ήθους, που θα χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο περιβάλλον, τη δίκαιη κατανομή των
φυσικών πόρων, τη συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών,
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας (ΚΠΕ) δίνει τη δυνατότητα επίσκεψης και συμμετοχής σχολικών
τάξεων σε μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα (ΠΕ). Η γεωγραφική του θέση προσφέρει πολύ καλή
προσβασιμότητα στο μαθητικό και στον εκπαιδευτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας και
ταυτόχρονα κοντινά πεδία για ανάπτυξη δράσεων στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά του προγράμματα.
Με προγράμματα σχεδιασμένα με βάση δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα
βιωματικής γνώσης και διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος του, ενώ
συνδέονται μετά εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Η προσέγγιση των προβλημάτων απαιτεί θάρρος
και προσπάθειες, καθώς επίσης και μια συντονισμένη συνεργασία όλων των κοινωνικών και πολιτικών φορέων, τόσο σε
εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας πλέον απαιτεί από τους πολίτες ήθος και όχι απλά να αποδέχονται τις νέες
τεχνολογίες σαν καταναλωτές. Είναι χρέος μας να γνωρίζουμε την αλληλεπίδραση των ενεργειών μας και τις επιπτώσεις
που μπορούν να επιφέρουν στους πιο κοντινούς ή και στους πιο μακρινούς γείτονες μας.
Τα προβλήματα του κόσμου αφορούν και εμάς τους ίδιους. Ο διάλογος, η συνεννόηση, η συλλογική συνείδηση είναι τα
μέσα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη δικαιότερη κατανομή των φυσικών πόρων του πλανήτη και την αειφόρο
ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μιχάλης Θεοχαρόπουλος
Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας
Βιολόγος, Δρ. Οικολογίας
βιβλιογραφία
• Don Ε. Meyer, Norris M Ross, Richard R. Tolman, William V. Mayerjoseph D. Mclnernney, 1990.
«H Βιολογική επιοτήμη. Μοριακή προσέγγιση» Αθήνα: Ευγενίδιο Ίδρυμα.
• Δ. Καλαιτζίδης και Κ. Ουζρύνης, 2000. «Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη». Ιάνθη: Εκδόσεις Σπανίδη.
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Ο Νομάρχης Φωκίδας Νικόλαος Δημ. Φουσέκης

Μιλώντας για «περιβάλλον», εππέλους η ανθρωπότητα, έστω και καθυστερημένα, αντιλήφθηκε όπ δεν
μιλούμε για πρόβλημα ή ζητούμενο με το οποίο θα βρεθούμε κάποια στιγμή, στο προβλεπτό μέλλον
αντιμέτωποι, αλλά για μια, με αποκλειστικά δική μας ευθύνη, γκρίζα σημερινή πραγματικότητα, την οποία
επιφυλάξαμε στους ίδιους και στα παιδιά μας. Από αλόγιστη χρήση των πηγών ενέργειας, από έλλειψη
περιβαλλοντικής συνείδησης, από έλλειψη σεβασμού στους στοιχειώδεις κανόνες που θα έπρεπε να
διέπουν τις σχέσεις μας με τη φύση, την αλληλεξάρτηση μας μαζί της, φθάσαμε μέχρις εδώ: Η φύση
μοιάζει τώρα να εκδικείται για το ανοσιούργημα που προηγήθηκε. Για εκείνο που και σήμερα, με την
επίκληση διαφόρων εκ μέρους μας προφάσεων, συντελείται. Για εκείνο που όλοι πλέον, λιγότερο
σιωπηλοί και απλοί προσυπογράφοντες σε σχέση με χθες, φοβούμαστε πως θα συνεχίσει να συμβαίνει.
Ως άνθρωπος, κυρίως όμως ως ένας ακόμη πολίτης που αγαπά και σέβεται τα χώματα που μεγάλωσε κι
εμπιστεύθηκε το μέλλον των παιδιών του, θέλησα nprv λίγα χρόνια, με ης όποιες μου δυνάμεις, να Βάλω κι
εγώ μαζί με άλλους, ένα λιθαράκι στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Ένα λιθαράκι,
στην προσπάθεια υπεράσπισης του περιβάλλοντος. Του δικού μας περιβάλλοντος.
Το δικό μας παρόν σ' αυτή την προσπάθεια επιχειρήθηκε να δοθεί μέσω της δημιουργίας του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού μας, έργο το οποίο είχα την μοναδική τιμή και χαρά να
υλοποιήσω ως Δήμαρχος Άμφισσας και να εγκαινιάσω το νέο του κτήριο πέρυσι (2007) με την ιδιότητα
του Νομάρχη Φωκίδας.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας αποτελεί για την πόλη μας ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα. Πέραν της εκπαιδευτικής προσφοράς του, φιλοξενεί οτην πόλη μας χιλιάδες μαθητές
ετησίως από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Με την λειτουργία του ως Κέντρου περιφερειακού
τύπου, στο διαμορφωμένο γι' αυτόν το σκοπό κτήριο της πρώην Κλινικής Καρανάσου, οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να μένουν στην πόλη μας περισσότερο από μια μέρα.
Μέσα από τα προγράμματα περιβαλλονπκής εκπαίδευσης, επιδιώκεται η δημιουργία γνωστικών και
αξιακών προϋποθέσεων στους μαθητές, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το περιβάλλον, να
αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές στα θέματα της προστασίας της οικολογικής
ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κανένα μέτρο πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, εάν δεν διαμορφωθούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ενεργοί και
κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, καθιστά το ρόλο της Εκπαίδευσης ακόμη πιο κρίσιμο και σημαντικό σε σχέση
με την ανπμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την επήευςη της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Δεν χωρά καμία αμφιβολία όη με την παγκόσμια περιβαλλονπκή κρίση που ζούμε όλοι σας μέρες μας, το
μεγαλύτερο «κεφάλαιο* που θα μπορούσε να μας κάνει όλους υπερήφανους απένανπ στις επόμενες
γενιές, είναι ο διαρκής αγώνας και οι ενέργειες μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο
ανάπτυξη.

Ο Δήμαρχος Άμφισσας Ασημάκης Α. Ασημακόπουλος

Η σύγχρονη πραγμαηκότητα, αυτή που Βιώνει σήμερα ολόκληρη σχεδόν η ανθρωπότητα, έχει αλλάξει
σημανπκά τα δεδομένα, υπό το πρίσμα των οποίων γινόταν εφικτή μέχρι σήμερα η εκτίμηση της αλήθειας
αναφορικά με την επικρατούσα κατάσταση στο παγκόσμιο περιβάλλον. Και βέβαια από ό,τι φαίνεται, έχει
γίνει πλέον από όλους συνείδηση ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι πρόβλημα που μάλλον θα πρέπει να
ανπμετωπίσει η ανθρωπότητα στο απώτερο μέλλον, αλλά μια οδυνηρή πραγματικότητα, την οποία ήδη
βιώνουμε, από την εξέλιξη της οποίας εξαρτάται άμεσα αυτή η ίδια η υπαρξή μας ως ανθρώπινων όντων. Γιατί
θα πρέπει να μας γίνει επίσης συνείδηση όπ είμαστε αναπόσπαστο μέλος του ιδίου «σώματος», του σώματος
της γης και κατά συνέπεια είναι αδιανόητη η συνέχιση και η διαιώνιση του είδους μας ξέχωρα από αυτήν του
περιβάλλοντος.
Στα αίπα στα οποία οφείλεται η διαμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης δεν έχει νόημα να αναφερθούμε
αναλυτικά, δεδομένου ότι είναι σε όλους γνωστά από τον μικρότερο και ταπεινότερο κάτοικο αυτού του
πλανήτη μέχρι τον ίδιο τον «πλανητάρχη». Εξ άλλου, η πληροφόρηση μέσω των σύγχρονων μέσων (internet
κλπ) είναι άμεση και πλούσια. Εκείνο που απομένει και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και
προβλημαπσμού είναι, πέρα από την αυτονόητη τήρηση με ευλάβεια των στοιχειωδών κανόνων που πρέπει
να διέπουν τη σχέση μας με το περιβάλλον, να εφαρμόσουμε ισχυρές θεραπείες, τέτοιες που να εγγυώνται
την μεταβολή της κατάστασης του ασθενούς από «μη αναστρέψιμη -σε- μάλλον ανατρέψιμη».
Κατά την γνώμη μου μια ασφαλής «θεραπεία» που θα αποδώσει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα προς αυτή
την κατεύθυνση είναι η διαρκής και επίμονη εκπαίδευση των νέων μας με στόχο την απόκτηση
περιβαλλοντικής συνείδησης, να «μπολιαστούν με άλλα λόγια με αυτό το φάρμακο». Και τούτο, γιατί η
νεολαία όντας το ζωντανότερο κομμάτι της κοινωνίας, απορροφημένη με τα προβλήματα της
καθημερινότητας απέχει σε μεγάλο ποσοστό από την ενασχόληση της με τα κοινά και κυρίως με το
περιβάλλον. Θα πρέπει επομένως να αφιονισθούν οι νέοι, να καταστούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και να
συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι όπ πρώτα και κύρια διακυβεύεται το δικό τους μέλλον.
Στα πλαίσια αυτά, εκτιμώ ση η λεπουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πόλη μας
εξυπηρετεί τα μέγιστα στην προσπάθεια επίτευξης του παραπάνω στόχου και μας δίνει σαφές και ισχυρό
προβάδισμα έναντι άλλων περιοχών. Η εκπαιδευτική προσφορά του, η δυνατότητα φιλοξενίας μαθητών και
πέραν της μιας ημέρας, η λεπουργία του ως Κέντρου περιφερειακού τύπου είναι δράσεις που μας επιτρέπουν
να διατηρούμε τη βεβαιότητα όπ, μέσω αυτών, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που
απαιτούνται, ώστε να διαχειρίζονται θετικά και με επιτυχία τα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την
οικολογική ισορροπία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ως επικεφαλής ενός θεσμικού παράγοντα συνυπεύθυνου της λειτουργίας του ΚΠΕ θεωρώ υποχρέωση μου
να το στηρίζω σε κάθε δραστηριότητα του και να το συνδράμω τόσο υλικοτεχνικά όσο και σε έμψυχο
δυναμικό. Εκπμώ δε όπ κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος από όποια θέση και αν βρίσκεται, αναλογιζόμενος την
παγκόσμια κρίση σε θέματα περιβάλλοντος, έχει υποχρέωση να αγωνίζεται διαρκώς με συνέπεια και
προσήλωση στον κοινό αυτόν αγώνα.
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Διδακτικό πλαίσιο στο ΚΠΕ Άμφισσας
Το πλαίοιο λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άμφισσας διαμορφώνεται μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας με την
πράξη, Οι σημερινές ανάγκες και οι προτεραιότητες της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη δημιουργούν ένα δυναμικό και εξελισσόμενο γίγνεσθαι τόσο
παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα,
Η κατανόηση αυτών των αναγκών από τα μέλη του ΚΠΕ μας οδηγεί στο
να επαναδιαμορφώνουμε και να προσαρμόζουμε συνεχώς το υπάρχον
παιδαγωγικό υλικό και τις διδακτικές πρακτικές μας,
Εισαγωγή
Σύμφωνα με την UNESCO, ο γενικότερος στόχος της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι η δημιουργία πολπών με επίγνωση και
ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα προβλήματα του που θα έχουν
γνώση, ικανότητες, διάθεση, κίνητρα και δέσμευση να εργαστούν
ατομικά και συλλογικά για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν
και την πρόληψη νέων. Παράλληλα, η ΠΕ θα πρέπει να προωθεί τη
γνώση και την κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών
αλληλεξαρτήσεων στις ασπκές και αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να
καλλιεργεί δεξιότητες για την απόκτηση γνώσεων, την υιοθέτηση αξιών
και τη δέσμευση για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Με άλλα λόγια η ΠΕ θα πρέπει να δημιουργεί και να εμπνέει την
υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά του πολίτη.
Στο πλαίσιο αυτό, στη χώρα μας, εκτός των προγραμμάτων Π Ε που
μπορούν να υλοποιούνται σπς σχολικές μονάδες, δημιουργήθηκε ο
θεσμός του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανά Νομό και
Διεύθυνση και ιδρύθηκαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(περιφερειακά και ασπκού τύπου).
Η εμφάνιση στην Ελλάδα των πρώτων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Π Π Ε) έγινε το 1979. Η λειτουργία όμως των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην Ελλάδα άρχισε το σχολικό
έτος 1992-3 με την ίδρυση και λεπουργία του ΚΠΕ Κλεπορίας.Το
θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης προϋπήρχε από το 1991, στον Ν. 1892/90/
ΦΕΚ 175τ.β./19-3-93. Έτσι με την υπουργική απόφαση ΥΑ Γ2/2352/284-93/ ΦΕΚ 306 τ.β./29-4-93 και με τις προτάσεις της ομάδας εργασίας
τριάντα (30) εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την
Ελλάδα, που εργάστηκαν από 31 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου το
1993 σαν ομάδα σχεδιασμού ΠΠΕ στο ΚΠΕ Κλεπορίας,
διαμορφώθηκε το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα εργαστεί η
πρώτη Παιδαγωγική Ομάδα (ΠΟ) του ΚΠΕ Κλειτορίας. Το μοντέλο
λειτουργίας του ΚΠΕ είναι πρωτοποριακό για το δημόσιο τομέα.

Από τότε έως σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο έχει
συμπληρωθεί και διαφοροποιηθεί, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες προώθησης της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αλλά και της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Στις
διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) διαφαίνεται η
πολιτική βούληση που εκφράζεται μέσω των
κατευθύνσεων που δίνονται στα ΚΠΕ, ώστε να έχουν ένα
σημαντικό και καθοριστικό ρόλο για την αειφορική
ανάπτυξη στη περιοχή τους και όχι μόνον. Στην αρχική
ΥΑ, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι είναι βασικός
στόχος η δημιουργία προϋποθέσεων για την ορθολογική
διαχείριση του φυσικού, ανθρωπογενούς και φυσικοανθρωπογενούς οικοσυστήματος της ευρύτερης
περιοχής σε σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες.
Επίσης στην ΥΑ ( Γ2/2277/ 23-3-95/ ΦΕΚ 261 τ.β. / 07-0495) για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΠΕ Ακράτας
(αστικού τύπου) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα
προγράμματα θα πρέπει:
• Να επιδιώκουν τη δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ
των τοπικών αρχών, των δημοσίων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων, και του κοινού, σύμφωνα με την αρχή
της επικουρικότητας, ώστε ο κάθε φορέας να αναλάβει
τις ευθύνες που του αναλογούν στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος.
• Να στοχεύουν στο συντονισμό των δράσεων για το
περιβάλλον μέσα από διάλογο και σύγκλιση των

ενεργειών, μεταξύ των σχολείων και όλων των φορέων
της τοπικής κοινωνίας.
• Να επιδιώκουν την ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων, την αποκατάσταση της ποιότητας του
περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της οικονομικής
δραστηριότητας αλλά και της ποιότητας ζωής,
συνδυάζοντας την ανάπτυξη με το Περιβάλλον και με
τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα
επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις οικολογίας- οικονομίας.
Ωστόσο τον κύριο και καθοριστικό ρόλο για την
προώθηση της διάστασης της αειφορίας στα
υλοποιούμενα προγράμματα ΠΕ τον είχαν οι
εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να τονίσουμε τον καθοριστικό
ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (MKO) στην
προώθηση και εφαρμογή της ΠΕ. Καθώς και το γεγονός
ότι λίγοι αλλά φωτισμένοι ακαδημαϊκοί έδωσαν την
έμπνευση και καθοδήγησαν τα βήματα του κινήματος της
Π Ε στην Ελλάδα.
Στη θεματολογία των υλοποιημένων έως τώρα
προγραμμάτων φαίνεται ότι από πολύ νωρίς
χρησιμοποιήθηκαν οι πιο καινοτόμες εφαρμογές σχετικά
μετά προγράμματα, χωρίς να είναι μονοδιάστατα
προσανατολισμένες προς το βιοφυσικό περιβάλλον.
Διακρίνουμε λοιπόν ότι στα προγράμματα των ΚΠΕ
υπήρχε η δυνατότητα διεύρυνσης της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σταδιακά προς την Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη από πολύ νωρίς, πολύ πριν το 1995.

Α. 1.2 Σύγχρονες αντιλήψεις για την ΠΕ και την ΕΑΑ
Παραδοσιακά και στη μεγάλη μάζα των εκπαιδευτικών, η ΠΕ αποτελούσε μια παιδαγωγική διαδικασία που
αποσκοπούσε στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη συναισθημάτων, στάσεων και συμπεριφορών και
την ανάδειξη αξιών για την κατανόηση και εκτίμηση της σχέσης κυρίως ανάμεσα στον άνθρωπο και το βιοφυσικό του
περιβάλλον. Η νεότερη «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ) διευρύνει την έννοια της ΠΕ, για να
συμπεριλάβει επιπλέον τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των ζητημάτων και τις μεταξύ τους
αλληλεξαρτήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την ΕΑΑ (UNESCO, 2005). Η ΕΑΑ είναι σαφώς μια
μορφή εκπαίδευσης, που θεωρεί το περιβάλλον στην ολότητα του, υποστηρίζει τη διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση
των ζητημάτων -περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών με την εμπλοκή και συμμετοχή της τοπικής ^
κοινότητας στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων.
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Οι δυνατότητες και τα όρια εφαρμογής προγραμμάτων ΠΕ σε ΚΠΕ

Σύμφωνα μετά παραπάνω, είναι φανερό ότι, με βάση τις
θεμελιώδεις αρχές της ΠΕ, οι εκπαιδευτικές δράσεις στα
ΚΠΕ χρειάζεται να ενδυναμωθούν και να εμπλουτιστούν
πιο ξεκάθαρα μέσα από το πρίσμα της ΕΑΑ.
Διαμορφώνονται λοιπόν ερωτήματα για βασικές έννοιες
όπως:
Τι είναι αειφορία;
Η έννοια της Αειφορίας: «η εις το διηνεκές κάρπωση»
πρωτοεμφανίστηκε σε κείμενα δασολόγων. Η έννοια της
κάρπωσης ή της αειφορικής χρήσης αναφέρεται ως ο
μέγιστος ρυθμός χρήσης ενός ανανεώσιμου πόρου,
χωρίς να απωλέσει το δυναμικό του για ανανέωση ή
αναγέννηση. Εάν ξεπεραστεί αυτό το όριο, δηλαδή το
όριο χρήσης ή κάρπωσης, τότε το θεμελιώδες μητρικό
απόθεμα του ανανεώσιμου πόρου αρχίζει να
συρρικνώνεται. Πιθανή συνέχιση της μη αειφορικής
χρήσης ή εκμετάλλευσης σημαίνει ότι ο πόρος είναι
δυνατόν από ανανεώσιμος να καταστεί μη ανανεώσιμος
στην κλίμακα του ανθρώπινου χρόνου και να
υποβαθμιστεί ή ακόμη και να εξαφανιστεί. Αν λοιπόν
επιθυμούμε τη διατήρηση των αποθεμάτων των
ανανεώσιμων πόρων, ο ρυθμός χρήσης τους πρέπει να
είναι ίσος ή κατώτερος από το φυσικό ρυθμό ανανέωσης
τους.
Το 1987 στην έκθεση Brundtland υποστηρίχτηκε ότι οι
ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να εξελίσσονται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση
της προόδου των δραστηριοτήτων στο σύνολο του
πλανήτη ως το απώτερο μέλλον. Κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα, οικονομική, κοινωνική ή πολιτιστική
εξαρτάται από την ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στην
κοινωνία και το φυσικό κόσμο. Η ανάπτυξη είναι
πραγματική, αν βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Η έντονη
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επιθυμία για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (εξάλειψη
της φτώχειας, αύξηση της διάρκειας ζωής, εξασφάλιση
τροφίμων κ.ά.) ασκεί σημαντική πίεση στους βασικούς
φυσικούς πόρους του πλανήτη. Για τους λόγους αυτούς,
η έκθεση της Διεθνούς επιτροπής για το περιβάλλον και
την ανάπτυξη (επιτροπή Brundtland) όρισε ότι η
αειφόρος ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί
τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την
ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις
δικές τους ανάγκες».
Τι είναι ανάπτυξη;
Ο όρος «ανάπτυξη» είναι νεόκοπος, άρχισε να
εμφανίζεται με τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου και
αφορούσε ιδιαίτερα τις φτωχές και εξαθλιωμένες
χώρες. Αρχικά, η απλοποιημένη προσέγγιση της έννοιας
θεώρησε ότι η εφαρμογή κάποιων ομοιόμορφων
προτύπων σε διαφορετικές χώρες θα οδηγούσε σε
ανάπτυξη. Η μελέτη της ιστορίας αυτών των
αναπτυξιακών προσπαθειών απέδειξε πόσο λαθεμένες
ήταν. Οδήγησαν σε ελάχιστη αύξηση του κατά κεφαλή
εισοδήματος και επιπλέον χειροτέρεψαν την κατανομή
του,
Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έλαβε παγκόσμια
διάσταση. Μάλιστα,
η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις «λεγόμενες
ανεπτυγμένες χώρες» έθεσε υπό αμφισβήτηση την ίδια
την ανάπτυξη και τα μοντέλα που είχαν χρησιμοποιηθεί
ως το 1970.
Το 1974 οι Oberle, Stowers και Darby έδωσαν έναν
ορισμό της ανάπτυξης που καλό είναι να αναφέρουμε,
γιατί ακόμη και σήμερα είναι επίκαιρος και βοηθάει στην
κατανόηση της. «Είναι μια διαδικασία κατά την οποία
ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων μιας

δεδομένης περιοχής ή περιβάλλοντος λαμβάνει και
υλοποιεί κοινωνικά υπεύθυνες αποφάσεις, η πιθανή
συνέπεια των οποίων είναι η καλυτέρευση των συνθηκών
ζωής μερικών ατόμων χωρίς να χειροτερεύουν οι
συνθήκες άλλων»,
Ο ορισμός αυτός έχει τρεις διαστάσεις -οικονομική,
κοινωνιολογική και ηθική. Η ανάπτυξη δεν είναι
αποκλειστικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης, η
ανάπτυξη δεν είναι αποκλειστικό καθήκον μιας
μειοψηφίας αλλά υπόθεση όλων και η ανάπτυξη δεν
γίνεται σε κοινωνικό κενό, αλλά τα ίδια τα άτομα πρέπει
να αναλάβουν τις ευθύνες τους για μια αλλαγή που είναι
επιθυμητή γι' αυτούς,
Δεν άργησε όμως να φανεί ότι τα κυρίαρχα μοντέλα
ανάπτυξης που στοχεύουν την μεγέθυνση του κέρδους,
ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στον πλανήτη και στις κοινωνίες, οδηγούν
τον πλανήτη σε καταστροφή. Σε επιτροπές ειδικών
(Ρώμη, Brutland κ.ά.), σε διεθνή συνέδρια υπό τον ΟΗΕ
(Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Ρίο κ.ά.), σε συνέδρια για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Βελιγράδι, Τιφλίδα,
Θεσσαλονίκη κ.ά.), σε συνέδρια για την αντιμετώπιση
των κλιματικών αλλαγών (Κιότο κ.ά.) έγινε αναλυτική
περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και
προτάθηκαν μέτρα. Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά
προβλήματα οξύνθηκαν και όλοι συμφώνησαν ότι το
μοντέλο ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για αυτήν την
κατάσταση. Μια άλλη ανάπτυξη είναι αναγκαία που θα
στηρίζεται σε άλλη φιλοσοφία και σε συμμετοχή όλων
των πολιτών.
Ο μηχανισμός της οικονομίας της αγοράς δημιούργησε
την κυρίαρχη αντίληψη της οικονομικής μεγέθυνσης
αλλά και όλες τις σχετικές αντιλήψεις του κέρδους και
της συγκέντρωσης του κεφαλαίου αλλά και της
σημερινής μορφής της παγκοσμιοποίησης της

οικονομίας και της χωρίς όρια κατανάλωσης και
κατασπατάλησης των φυσικών πόρων. Το μοντέλο αυτό
έπρεπε να αλλάξει και να γίνει αποδεκτή η διάκριση
μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης (sustainable growth)
και της αειφόρου ανάπτυξης (sustainable development),
Οι απόψεις των Αμάρτυα Σεν (Amartya Sen- Βραβείο
Άλφρεντ Νόμπελ 1998) και του Τζόζεφ Στίγκλιτς (Joseph
Ε. Stiglitz - Βραβείο Άλφρεντ Νόμπελ 2001 ) για την
επανεξέταση της έννοιας της ανάπτυξης, οδήγησαν σε
νέους προβληματισμούς,
Ο Sen με το έργο του για την φτώχεια και τις ανισότητες
συντέλεσε στη διαμόρφωση του συνθετικού δείκτη της
ανθρώπινης ανάπτυξης, που, πέρα από το εισόδημα,
λαμβάνει υπ' όψη το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού
και την προσδόκιμη ελπίδα ζωής. Ο Stiglitz, θεωρητικός
της οικονομίας της πληροφορίας, έχει ασκήσει
δριμύτατη κριτική στη Διεθνή Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο για την πολιτική που ακολουθούν
στα ζητήματα ανάπτυξης. Οι άνθρωποι σε όλο τον
πλανήτη πλέον ασπάζονται, όλο και περισσότερο, την
άποψη ότι χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη που δεν
λαμβάνει υπόψη μόνο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ), αλλά και το περιβάλλον, τις συνθήκες εργασίας,
το επίπεδο εκπαίδευσης, την υγεία, τις ανισότητες, την
αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, τις μη
εμπορευματικές δραστηριότητες, τα δημόσια αγαθά, τη
δίκαιη κατανομή των πόρων και του οικονομικού
κέρδους κ.λπ..
Σήμερα, τόσα χρόνια μετά το Ρίο, η αειφόρος ανάπτυξη
ως φιλοσοφία, επιστήμη, νομικό δόγμα, ηθική και
πολιτική ιδεολογία έχει πλήρως επικρατήσει. Κανείς δεν
τολμά να την αμφισβητήσει ανοιχτά. Είναι πλέον
αποδεκτό ότι το κράτος με τις πολιτικές της αειφόρου
ανάπτυξης θα έπρεπε να περιορίζει το μακρύ χέρι της
αγοράς στα όρια της.
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Θέματα - κλειδιά σχετικά με
την Αειφόρο Ανάπτυξη

• Ειρήνη (διεθνείς σχέσεις,
ασφάλεια και επίλυση
Ποια τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη;
Μετά τη συνδιάσκεψη του Ρίο (Κεφάλαιο 36 της Agenda 21),
το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης το 1997 (Διακήρυξη της
Θεσσαλονίκης) και τη συνάντηση του Vilnius στη Λιθουανία το
2005 (στρατηγική της UNECE για την εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη) έγινε σαφές ότι η αειφορία απαιτεί κάτι
περισσότερο από την απλή ενσωμάτωση των κοινωνικών,
οικολογικών και πολιτισμικών παραγόντων, όπως υφίστανται
και διαμορφώνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Έχει
σχέση με τη διαμόρφωση μιας νέας λογικής, σύμφωνα με
την οποία οι διαδικασίες αυτές παύουν να είναι
αντικρουόμενες, λειτουργώντας με ένα ψεύτικο δίλημμα
μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, αλλά
λειτουργούν, όσο το δυνατόν, ως ενιαίο σύνολο δυνάμεων
συνεργίας. Η εκπαίδευση μπορεί να καλλιεργήσει νέες
σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών πολιτικών,
Έτσι, οι στρατηγικές για την προώθηση της ΕΑΑ δεν θα
πρέπει να απομονώνουν το ενδιαφέρον για το περιβάλλον
από το μέλημα για την ανάπτυξη, ούτε να εντάσσουν τις
αποφάσεις για την οικονομική ανάπτυξη ή την προστασία του
περιβάλλοντος αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστήμης,
απομονώνοντας τις από τα ηθικά ζητήματα και τις αξίες. Στην
ουσία η ΕΑΑ θα πρέπει να επανενώσει τα ουσιώδη αλλά
διάσπαρτα κομμάτια «ζωής», ώστε η ανάπτυξη να μη
θεωρείται πλέον ως οικονομικό και μόνο ζήτημα ή ως
μόνιμος περιβαλλοντικός κίνδυνος, αλλά ως σύνολο
ορθολογικών και ηθικών επιλογών που στηρίζονται στο
όραμα του αειφόρου μέλλοντος (Παπαδημητρίου, 1999).
Τα βασικά θέματα τα σχετικά με την ΕΑΑ είναι: φτώχεια,
ειρήνη, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα φύλων,
πολιτιστική ποικιλότητα, προστασία περιβάλλοντος, αειφόρος
διαχείριση των φυσικών πόρων, αειφόρες πρακτικές
παραγωγής και κατανάλωσης κ.λπ.
^
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συγκρούσεων, συμπράξεις, κ.α.)
• Ηθική και φιλοσοφία
• Ενεργοί πολίτες, δημοκρατία και
διακυβέρνηση
• Ανθρώπινα δικαιώματα,
(συμπεριλαμβανομένων: Ισότητα
φύλων, φυλών, μεταξύ γενεών)
• Καταπολέμηση της φτώχειας
• Πολιτιστική ποικιλότητα
• Βιολογική ποικιλότητα και
ποικιλότητα τοπίων
• Προστασία Περιβάλλοντος
(Διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.)
• Αρχές οικολογίας / προσέγγιση
των οικοσυστημάτων
• Διαχείριση Φυσικών πόρων
(συμπεριλαμβανομένων: νερό,
έδαφος, ορυκτά καύσιμα, κ.λπ.)
• Κλιματική Αλλαγή
• Ατομική και Οικογενειακή υγεία
(π.χ.Ηΐν/AIDS, ναρκωτικά, κ.λπ.)
• Υγεία Περιβάλλοντος (π.χ. τροφή
και πόση, ποιότητα νερού,
ρύπανση)
• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Πρότυπα παραγωγής και
κατανάλωσης

• Οικονομία
• Αγροτική / αστική ανάπτυξη
Πίνακας 1. Δείκτης 2.1, Υπο-δείκτης 2.1.1 από
τους ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΑΑ) της Διοικούσας
Επιτροπής της UNECE για την Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)

Αν αποδεχτούμε ότι η εκπαίδευση
αποτελείτο πλέον αποτελεσματικό μέσο
που διαθέτει η κοινωνία και τα κράτη, για
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του
μέλλοντος, πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο
ρόλος αυτής της εκπαίδευσης είναι να
αναπαράγει ορισμένες απόψεις της
σύγχρονης κοινωνίας που την
υπηρετούν και να προετοιμάσει τους
μαθητές να μετασχηματίσουν την
κοινωνία στο μέλλον. Αυτό το δυναμικό
μέσο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας
από τη μια νέων σχέσεων μεταξύ των
ανθρώπων, από την άλλη μεγαλύτερης
κατανόησης και σεβασμού των αναγκών
διατήρησης του περιβάλλοντος.
Η μεταστροφή προς την αειφορία των
ατόμων και των κοινωνιών γίνεται
αποτελεσματικότερα μέσω της
εκπαίδευσης-τυπικής αλλά και μη
τυπικής εκτός σχολείου - μαζί με την
καθοδήγηση που προέρχεται από το
σπίτι, την κοινωνία, τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ), τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης (MME), τις επιχειρήσεις, τη
δημόσια διοίκηση, τα ινστιτούτα και τους
νέους θεσμούς. Η απαίτηση της
διεπιστημονικής προσέγγισης για
ανάλυση, κατανόηση και επίλυση των
σημερινών προβλημάτων οδηγεί στην
ενδυνάμωση και ανάπτυξη της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έτσι
όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη
γέννηση της έως σήμερα.

Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης έχουμε τη
δυνατότητα να υλοποιούμε
προγράμματα με τα επιπλέον
θέματα στα οποία μπορεί να
επικεντρώνεται η ΕΑΑ; Πώς
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της
μικρής χρονικής διάρκειας των
επισκέψεων; Πώς αντιμετωπίζεται
το πρόβλημα της προετοιμασίας,
η συνέχεια και η μετέπειτα
αξιοποίηση;
Αυτά τα τρία καίρια ερωτήματα
σχετίζονται μεταξύ τους, αν και

φαινομενικά αφορούν σε τρία
διαφορετικά αντικείμενα. Αφορούν
στο περιεχόμενο και τη θεματολογία
των ΠΠΕ, στη χρονική διάρκεια και
στα στάδια εφαρμογής ενός ΠΠΕ και
σε ζητήματα σχέσεων σχολείου και
ΚΠΕ. Ουσιαστικά όμως συνδέονται
και αφορούν στην ποιότητα
εφαρμογής των υλοποιούμενων
ΠΠΕ στα ΚΠΕ.
Από πολύ νωρίς σε αρκετά ΚΠΕ τα
μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων
των ΚΠΕ είχαν σχεδιάσει και
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υλοποιούσαν σχετικά ΠΠΕ, διότι αντιμετώπιζαν το
περιβάλλον στην ολότητα του, κάτι που υποστηρίζει τη
διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση των ζητημάτων περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών,
πολιτισμικών - και παράλληλα προσπαθούσαν να
δραστηριοποιήσουν και να «μπολιάσουν» τις τοπικές
κοινωνίες, με την εμπλοκή και συμμετοχή τους στη
λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που
αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή των ΚΠΕ. Αυτά τα
μέλη των ΠΟ των ΚΠΕ είχαν σε βάθος κατανοήσει τις
βασικές και θεμελιακές απόψεις για την ΠΕ, έτσι όπως
αυτές είχαν διατυπωθεί στα Βασικά Κείμενα για την ΠΕ
(Χάρτα του Βελιγραδίου και Διακήρυξη της Τιφλίδας),
Αυτό ίσως έγινε στην Ελλάδα, διότι η εννοιολογική
προσέγγιση της λέξης «περιβάλλον» στην ελληνική
γλώσσα είναι πιο κοντά στην βασικές ερμηνείες, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν στην Στοκχόλμη και αργότερα
εμφανίστηκαν και στα κείμενα της Τιφλίδας, κάτι που
δεν έγινε εξ' αρχής σε άλλες χώρες. Τα πρώτα χρόνια
εφαρμογής της ΠΕ στην Ελλάδα υπήρξε μεγάλη
συζήτηση για τους όρους και τη φιλοσοφία της Π Ε και
κατά την άποψη μας αυτό βοήθησε στην διαμόρφωση
μιας μεγάλης ομάδας εκπαιδευτικών με βαθειά
κατανόηση του περιεχομένου, των στόχων, της
φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της Π Ε σε σύντομο
χρονικό διάστημα σχετικά με άλλες χώρες του
ανεπτυγμένου Βορρά (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά) αλλά
και αλλού (Αυστραλία, ΕΣΣΔ κλπ). Επίσης από το 1995
και αργότερα, θεσμικά υποστηρίχτηκε ότι το
περιεχόμενο των εφαρμοζόμενων ΠΠΕ (ΥΑ ( Γ2/2277/
23-3-95/ ΦΕΚ 261 τ.β. / 07-04-95) για την ίδρυση και
λειτουργία του ΚΠΕ Ακράτας θα πρέπει «να Επιδιώκει
να δημιουργήσει νέες σχέσεις
να Στοχεύει
μέσα από διάλογο και σύγκλιση των
καινά
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Επιδιώκει την ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων, την αποκατάσταση της ποιότητας του
περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της οικονομικής
δραστηριότητας αλλά και της ποιότητας ζωής, με
συνδυασμό της ανάπτυξης με το Περιβάλλον, με τη
δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα
επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις οικολογίαςοικονομίας». Άρα στο πρώτο ερώτημα απαντάμε ναι, τα
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν τη
δυνατότητα να υλοποιούν προγράμματα μετά
επιπλέον θέματα στα οποία μπορεί να επικεντρώνεται η
ΕΑΑ. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί σε ορισμένα ΚΠΕ και
σίγουρα μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλα και
παράλληλα να εμβαθύνεται και να απλώνεται σε όλη τη
θεματολογία των ΠΠΕ. Στη Θεσσαλονίκη έγινε
αποδεκτό στο άρθρο 10 της Διακήρυξης ότι «η έννοια
της αειφορίας περιλαμβάνει όχι μόνο το περιβάλλον
αλλά επίσης τα προβλήματα της φτώχειας, του
πληθυσμού, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής, της
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
ειρήνης. Η αειφορία είναι σε τελική ανάλυση μια ηθική,
μια επιταγή αξιών στην οποία οι πολιτιστικές
διαφοροποιήσεις και η παραδοσιακή γνώση οφείλουν
να γίνονται δεκτά με τον δέοντα σεβασμό»,
Έτσι λοιπόν όπως έχει προαναφερθεί, από το 1997
έχουμε την εμφάνιση των σπερμάτων της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία,
Αλληλεγγύη, ισότητα, αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των
λαών, των χωρών και των γενεών είναι οι κοινές αξίες
του οράματος μας για το μέλλον που θα
χαρακτηρίζεται από την αειφόρο ανάπτυξη, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται η οικονομική ευρωστία, η
δικαιοσύνη, η κοινωνική συνοχή, η προστασία του
περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των φυσικών

πόρων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
σημερινών γενεών χωρίς να υποθηκεύουν την
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν
τις δικές τους ανάγκες.
Πρόσφατα το ΥΠΕΠΘ έβαλε σε προτεραιότητα έργα
που στοχεύουν στη στήριξη και ενδυνάμωση των
στελεχών των Φορέων Διαχείρισης των
Προστατευομένων Περιοχών (ΠΠ), των υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των κατά τόπους
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των στελεχών των ΚΠΕ
αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας στις
ενέργειες και τα προγράμματα ΠΕ που
πραγματοποιούνται στις ΠΠ. Απώτερος σκοπός του
έργου αυτού είναι η συμβολή στην προστασία και την
αειφόρο διαχείριση των ΠΠ μέσα από την
ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών που τις
επισκέπτονται. Για την επίτευξη των στόχων του έργου
υλοποιήθηκαν δύο υποέργα: (α) Δημιουργία υλικού
επιμόρφωσης για τους εμπλεκόμενους (μαθητές και
στελέχη) με την ΠΕ στις ΠΠ και (β) δημιουργία
πρότυπου προγράμματος επίσκεψης, ενημέρωσης,
ξενάγησης και εκπαιδευτικής δράσης σχολικών
ομάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στις περιοχές αυτές. Διαφαίνεται λοιπόν
η ευκαιρία για επιπλέον εμπλουτισμό των
προγραμμάτων που υλοποιούνται στα ΚΠΕ στο άμεσο
μέλλον,
Ένα από τα προβλήματα εφαρμογής των ΠΠΕ είναι η
έλλειψη χρόνου αλλά και ο προσανατολισμός σε
δράσεις για χάρη του περιβάλλοντος.
Οι υλοποιούμενες δραστηριότητες λίγες φορές έχουν
προσανατολισμό σε δράσεις για χάρη του
περιβάλλοντος. Τα σχεδιασμένα προγράμματα

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το λίγο χρόνο σε
παρουσίαση των δράσεων των ΚΠΕ και στην εφαρμογή
ενός μικρού (λίγων ωρών) προγράμματος ή ενός
μεγαλύτερου (μιας έως δύο ημερών). Η σύνθεση και η
παρουσίαση τις περισσότερες φορές γίνεται με το
άγχος της ετοιμασίας των μαθητών για την επιστροφή
στις κατοικίες τους. Οι μαθητές και οι συνοδοί
εκπαιδευτικοί προσδοκούν μερικές φορές κυρίως στην
αξιοποίηση της παρουσίας τους στο ΚΠΕ, για να
γνωρίσουν την περιοχή γύρω από το ΚΠΕ και τα
αξιοθέατα της. Κατά την αξιολόγηση των δράσεων των
ΚΠΕ που γίνεται στις ετήσιες συναντήσεις των ΠΟ,
αλλά και στις συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών με
πείρα στην ΠΕ, αναγνωρίζεται ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου και η ταχεία
εκτέλεση των σταδίων εφαρμογής των προγραμμάτων
ΠΕ, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο αναγκαίος ο
έκτων προτέρων καλός σχεδιασμός. Μεγαλύτερο είναι
το πρόβλημα σε εκείνα τα ΚΠΕ που υλοποιούν
μονοήμερα προγράμματα. Όμως, η υλοποίηση των
προγραμμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα δεν
ικανοποιεί το διαρκή χαρακτήρα της ΠΕ, λόγω
αποσπασματικότητας. Επίσης δεν ικανοποιεί ο τρόπος
εφαρμογής της μεθόδου project, ακόμη και όταν έχει
εμπλουτιστεί με στοιχεία από άλλες μεθόδους
(Μεσσάρης, 2000). Η περιστασιακή εμπλοκή μαθητών
ή και εκπαιδευτικών με την Π Ε κατά την επίσκεψη σε
ΚΠΕ πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν διαφορετικό
σχεδιασμό της επίσκεψης, ποιοτικά και ποσοτικά
αναβαθμισμένο. Δηλαδή οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου που πρόκειται να
επισκεφτεί ΚΠΕ πρέπει να επικοινωνούν οπωσδήποτε
με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ, να
ενημερώνονται για τα προγράμματα, να υλοποιούν
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προκαταρκτικές δράσεις, κυρίως να συγκεντρώνουν πληροφορίες για την περιοχή επίσκεψης και τα
ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν το προς υλοποίηση ΠΠΕ. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινά
αρκετούς μήνες πριν την επίσκεψη και να εντατικοποιείται λίγες εβδομάδες νωρίτερα,
Η προετοιμασία είναι καλύτερη, όταν στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες,
Ειδικότερα για προγράμματα που αφορούν μαθητές κάτω των 15 ετών, οι πληροφορίες θα πρέπει
να είναι προσαρμοσμένες για αυτούς τους μαθητές. Η ακρόαση ήχων, κ.λπ., η προβολή μικρών σε
διάρκεια βίντεο, η παρουσίαση φωτογραφιών αλλά και άλλα παιχνίδια διευκολύνουν να
αναπτύσσεται η περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών. Τα δίκτυα που αναπτύχθηκαν και θα
αναπτύσσονται στο μέλλον από τα ΚΠΕ και άλλους φορείς έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν
καλύτερα το πρόβλημα της προετοιμασίας των μαθητών, πριν επισκεφτούν το ΚΠΕ,
Αναφέρθηκε προηγουμένως η ανάγκη προσανατολισμού σε δράσεις για χάρη του περιβάλλοντος.
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στο στάδιο εφαρμογής ενός ΠΠΕ. Υπάρχουν και άλλα
ζητήματα που θα πρέπει να αναφερθούν. Ένα από αυτά αφορά στην ξενάγηση που συνεχίζει να
αποτελεί ένα «αγκάθι» στην εφαρμογή των ΠΠΕ στα ΚΠΕ. Η ξενάγηση και η παρουσίαση και όχι η
βιωματική ανακάλυψη του περιβάλλοντος προκύπτει πρώτα από όλα από το σύντομο χρονικό
διάστημα επίσκεψης αλλά και από την έλλειψη επιμόρφωσης των μελών των ΠΟ των ΚΠΕ και
κυρίως από τον τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των ΠΠΕ. Τα μέλη των ΠΟ πρέπει
να λάβουν υπόψη τους ότι η ΠΕ είναι μια βιωματική και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία,
Τέσσερα ζητήματα πρέπει να μνημονευτούν αναφορικά μετά ζητήματα εφαρμογής: (1) αυτά που
αφορούν στις δυσκολίες και τα πλεονεκτήματα της εργασίας στο πεδίο, (2) το ζήτημα της
διαμόρφωσης στάσεων και η «διάσταση για διαμόρφωση αξιών» της ΠΕ, (3) το τι είναι
περιβαλλοντικό πρόβλημα και ζητήματα που αφορούν στην μέθοδο επίλυσης προβλήματος και (4)
ζητήματα σχετικά με τις δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να καλύπτεται το τρίπτυχο από
μέσα και για χάρη του περιβάλλοντος.
Σχετικά με την εργασία στο πεδίο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατά νου την αναγκαιότητα για
εργασίες "στο πεδίο". Ο όρος "πεδίο" αναφέρεται στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον
και περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα χώρων όπως υγρότοπους, ακτές, ρέματα, δάση αλλά και τη
γειτονιά, οικισμούς, αγροτικούς, αρχαιολογικούς και βιομηχανικούς χώρους, κ.ά. κατάλληλους για
εφαρμογή προγραμμάτων ΠΕ/ΕΑΑ. Οι άμεσες, βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες που
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«Χρειαζόμαστε ένα νέο παγκόσμιο ήθος.
Ένα ήθος σύμφωνα με το οποίο τα άτομα
και οι κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις και
αξίες εναρμονισμένες με τη θέση της
ανθρωπότητας μέσα στη βιόσφαιρα. Ένα
ήθος το οποίο θα αναγνωρίζει και θα
απαντά με ευαισθησία στις σύνθετες και
διαρκώς
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σχέσεις

ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση και
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μεταβαλλόμενες

ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους».
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(Η Χάρτα του Βελιγραδίου, 1975)

θ·
Η ΠΕ... «πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη
ηθικές αξίες να προετοιμάζει το άτομο

οργανώνονται στο πεδίο προσφέρουν στους
εκπαιδευόμενους ευκαιρίες για καλύτερη
κατανόηση των πολύπλοκων
αλληλεπιδράσεων του φυσικού με το
πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον και,
ιδιαίτερα για τους μαθητές, αποτελούν
γέφυρα ανάμεσα στη σχολική γνώση και την
καθημερινή ζωή. Αν υπολογίσουμε και
συγκρίνουμε το χρόνο που οι μαθητές
«βρίσκονται» στους χώρους του ΚΠΕ και στο
πεδίο, μερικές φορές θα διαπιστώσουμε ότι
ο χρόνος στο ΚΠΕ είναι τριπλάσιος έως και
τετραπλάσιος από αυτόν στο πεδίο. Έτσι...
βλέπουμε ότι οι μαθητές πρέπει να
βρίσκονται στο πεδίο πολύ... πολύ ...
περισσότερο στο πεδίο και εκτελώντας
δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα,
Σχετικά με το ζήτημα της ηθικής διάστασης
θα πρέπει να βοηθήσουμε τους μαθητές για
να διαμορφώσουν μια ηθική αντίληψη
σχετικά με το περιβάλλον. Η ηθική είναι ένας
προσωπικά δομημένος κώδικας που βοηθά
το άτομο να καθορίζει τις σχετικές αξίες, να
κάνει τις επιλογές του βασιζόμενο σε αυτές
και να αποδέχεται την ευθύνη για τις
επιλογές αυτές. Η προσωπική ηθική
αναπτύσσεται καθώς το άτομο αποκτά
εμπειρίες στη λήψη ηθικών αποφάσεων και
μαθαίνει από αυτές. Ο σχεδιασμός ενός
ΠΠΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις
σχετικές διακηρύξεις στην χάρτα του
Βελιγραδίου και της Τιφλίδας,

για τη ζωή, μέσω της κατανόησης των
κύριων προβλημάτων του σύγχρονου
κόσμου και της παροχής ικανοτήτων και
στάσεων που απαιτούνται προκειμένου
να διαδραματίσει παραγωγικό ρόλο στη
βελτίωση της ζωής και στην προστασία
του περιβάλλοντος».
(Η Διακήρυξη της Τιφλίδας, 1977)

Αναφορικά με το τι είναι περιβαλλοντικό
πρόβλημα και τη μέθοδο επίλυσης
προβλήματος αρχικά θα πρέπει να
διακρίνουμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα
από το περιβαλλοντικό ζήτημα, γιατί είναι
θέμα ορισμού, καθώς σε κάθε όρο που
χρησιμοποιούμε αποδίδουμε ένα
περιεχόμενο.
Τι είναι περιβαλλοντικό ζήτημα; Τι είναι
περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Κάθε αλλαγή στο περιβάλλον δεν συνιστά
κατ' ανάγκη περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μια
αλλαγή στο περιβάλλον μπορεί να είναι καλή,
κακή ή ουδέτερη και μπορεί να προέρχεται
από φυσικά αίτια ή να είναι απόρροια της
ανθρώπινης δράσης. Αυτές οι αλλαγές στο
περιβάλλον αποτελούν τα περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι μια

αλλαγή που απειλεί ή υπάρχουν στοιχεία ότι
μπορεί να απειλήσει άμεσα σήμερα ή στο μέλλον
το περιβάλλον, την ποιότητα και την ακεραιότητα
του καθώς και τον άνθρωπο. Τα προβλήματα που
προκύπτουν από διαταραχές ή δυσλειτουργίες
των «συστημάτων υποστήριξης των φαινομένων
της ζωής» προκαλούνται από ανθρώπινες
δραστηριότητες και αφορούν όχι μόνο το
βιοφυσικό περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό και
οικονομικό ανθρωπογενές περιβάλλον, είναι
αντικείμενο της ΠΕ και της ΕΑΑ και αποτελούν τα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Για την κατανόηση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων είναι αναγκαία η συνολική αντίληψη
του περιβάλλοντος καθώς αυτό προκύπτει από την
αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων που δρουν
στη φύση και στην ανθρώπινη κοινωνία. Μόνο υπό
αυτήν την έννοια μερικές φορές ασχολούμαστε και
με περιβαλλοντικά ζητήματα, με σκοπό να μας
βοηθήσουν στην κατανόηση της έννοιας
προβλήματα περιβάλλοντος, για να μπορέσουμε
να βρούμε ριζικές λύσεις και να διαμορφώσουμε
κατάλληλες συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν την
επανεμφάνιση ή την εμφάνιση νέων ή παρόμοιων
προβλημάτων.
Η επίλυση προβλήματος έχει τις ρίζες της σε
παιδαγωγικές αντιλήψεις που βασίζονται στο
δημοκρατικό σχολείο με άμεση εμπειρία,
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συμμετοχή και δράση. Η συμμετοχή των ατόμων
στην αντιμετώπιση προβλημάτων απαιτεί τη
μετάβαση από δασκαλοκεντρικές σε βιωματικές
και συμμετοχικές μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις.
Με βάση τη μέθοδο αυτή καλλιεργούνται τέσσερις
κατηγορίες δεξιοτήτων των συμμετεχόντων:
- δεξιότητες σχετικές με την εργασία σε ομάδα: να
ακούν και να κατανοούν τις ιδέες των άλλων, να
εκφράζουν τις ιδέες τους, να λαμβάνουν υπόψη
και να σέβονται τους άλλους, να ανταλλάσσουν
ιδέες και απόψεις, να παίρνουν αποφάσεις, να
διαχειρίζονται το χρόνο τους αποτελεσματικά
- δεξιότητες σχετικές με τη συλλογή στοιχείων: να
χρησιμοποιούν βιβλιογραφικές πηγές, να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν τους τρόπους
εύρεσης πληροφοριών για το θέμα που δουλεύουν
(δημοσκοπήσεις, πειράματα, έρευνες, κ.ά.), να
γράφουν και στέλνουν επιστολές για να ζητήσουν
πληροφορίες, κ.λπ.
- δεξιότητες σχετικές με την ανάλυση και λήψη
αποφάσεων: να αναλύουν τις πληροφορίες που
συγκεντρώνουν, να σκέφτονται κριτικά, να
αποσαφηνίζουν τις αξίες τους και τις αξίες των
άλλων, να εντοπίζουν τις εναλλακτικές
επιλογές/προσεγγίσεις ενός ζητήματος, να
αποφασίζουν για ένα τρόπο δράσης και να
επιχειρηματολογούν για τις αποφάσεις τους, κ.λπ
- δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση των
δράσεων τους.
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ζητήματα
σχετικά με τις δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος
είναι τα δυσκολότερα. Οι δράσεις για χάριν του
περιβάλλοντος σηματοδοτούν ένα πρόγραμμα για
το εάν είναι ΠΠΕ ή πρόγραμμα για την ΑΕΕ ή είναι
απλά πρόγραμμα για περιβαλλοντικές σπουδές.
Εάν δεν καλύπτεται το τρίπτυχο από, μέσα και για
χάρη του περιβάλλοντος τότε δεν έχουμε ΠΕ. Πώς
όμως μέσα στο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναμένουν δράσεις
υπέρ του περιβάλλοντος; Πώς αυτές οι δράσεις θα
είναι δημοκρατικά διαμορφωμένες δίχως
κατήχηση και επηρεασμούς από τρίτους προς
τους μαθητές παράγοντες; Οι λεκτικές
διατυπώσεις είναι δράσεις υπέρ του
περιβάλλοντος, η κοινοποίηση των
προβληματισμών αρκεί;
Σχετικά με αυτά τα ερωτηματικά θα πρέπει να

αναφέρουμε ότι ένα ΠΠΕ που προτείνεται θα πρέπει
να είναι συγκεκριμένο και τέτοιο, ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί η ομάδα σε δεδομένα χρονικά πλαίσια,
Για παράδειγμα, «η ρύπανση των νερών», «η
εξαφάνιση των ειδών», «η μείωση της
βιοποικιλότητας» είναι χαοτικά θέματα, όμως,
θέματα όπως «η μείωση του πληθυσμού των
βατραχιών στη λίμνη μας», «η προσπάθεια
διατήρησης της ειρήνης και η Δελφική Αμφικτιονία»,
«οι λόγοι της εξαφάνισης των περισσότερων ειδών
ψαριών στο ρέμα της περιοχής μας» είναι σαφώς
πιο συγκεκριμένα και η ομάδα μπορεί να οδηγηθεί
σε κάποια πορίσματα. Η UNESCO (2002) προτείνει
τα εξής κριτήρια για την επιλογή του θέματος, όταν
πρόκειται για επίλυση προβλήματος:
- Να έχει τοπικό χαρακτήρα,
- Να είναι στα όρια των δυνατοτήτων της ομάδας,
καθώς και του διαθέσιμου χρονοδιαγράμματος και
πόρων,
- Να υπάρχει αληθινή ανάγκη και ιδιαίτερα από την
τοπική κοινωνία για την επίλυση του.
- Να θεωρεί η ομάδα το πρόβλημα ως σημαντικό για
αυτή.
Και αφού η εμπειρία έχει δείξει ότι οι μαθητές
δραστηριοποιούνται περισσότερο, όταν πρόκειται
για θέματα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι, θα πρέπει να
έχουν εμπλακεί οι μαθητές στην επιλογή του ΠΠΕ
που υπάρχει στους καταλόγους των υλοποιούμενων
προγραμμάτων των ΚΠΕ.
Αναφορικά με το ζήτημα της συνέχειας του
προγράμματος, κρίσιμο είναι να παίρνουν οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί φεύγοντας από το ΚΠΕ
υλικό που μπορούν να επεξεργάζονται στο σχολείο
τους και να υπάρχει φροντίδα, ώστε όλοι οι μαθητές
να έχουν συμπληρωμένο το τετράδιο τους αλλά και
να έχουν καταγράψει (με γραπτά, φωτογραφίες,
ζωγραφιές κ.λπ.) στοιχεία που να μπορούν να
ανακαλέσουν, όποτε αυτοί το επιθυμούν και το
έχουν ανάγκη. Καταγραφές όχι μόνο από
παρατηρήσεις τους αλλά και συναισθημάτων και
εντυπώσεων. Τα καταγεγραμμένα αυτά στοιχεία
μπορούν να παρουσιαστούν και σε σχετική
εκδήλωση στο σχολείο προς τους υπόλοιπους
μαθητές αλλά και στους γονείς και στην τοπική
κοινωνία,
Η αξιολόγηση καλό είναι να γίνεται στο τέλος της
επίσκεψης στο ΚΠΕ αλλά και αργότερα μετά την

τελική παρουσίαση στο σχολείο και να αφορά
μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση αυτή
(τελική αξιολόγηση) καλό είναι να αποστέλλεται στο
ΚΠΕ για την ενημέρωση των μελών των ΠΟ.
Υπάρχουν Δίκτυα, συνεργασίες και διεθνείς
οργανισμοί που υποστηρίζουν την ΠΕ & ΕΑΑ και
τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;
Θεματικά δίκτυα για την Π Ε λειτουργούν στην
Ελλάδα ήδη από το 1995 και σε αυτά συμμετέχουν
σχολεία, ΚΠΕ, Δ/νσεις Εκπαίδευσης αλλά και ΜΚΟ,
τοπικοί φορείς, κ.ά. Σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση 66272/Γ7/4-7-05του ΥΠΕΠΘ: «....τα
θεματικά δίκτυα ΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα
δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού
πλαισίου μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
διαφορετικών περιοχών και κοινωνικών φορέων,
Η οργανωμένη επιστημονική διδακτική και
παιδαγωγική προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων,
η οποία δύναται να υλοποιηθεί μέσα από τα δίκτυα
αυτά, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
επικουρούν στους βασικούς στόχους της ΠΕ ».
Με τη συμμετοχή σε δίκτυα ΠΕ οι μαθητές
εμβαθύνουν στα θέματα και είναι δυνατόν να τα
οικειοποιηθούν, γεγονός που συμβάλλει στην
ανάπτυξη της υπεύθυνης περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς. Επιπλέον η παιδαγωγική
προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που
γίνεται μέσα από το σχολείο καθιστά ευκολότερο το
άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Είναι
εύλογο ότι τα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΠΕ
και η ΕΑΑ απαιτούν τη δημιουργία σχημάτων
ευρείας συνεργασίας και κοινής δράσης, σημείο που
τονίζεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Δεκαετίας του
ΟΗΕ για την ΕΑΑ: «... η επιτυχία της Δεκαετίας
αυτής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την
ποιότητα και την ισχύ των συνεργασιών και δικτύων
στα πλαίσια της ΕΑΑ. Ιδιαίτερη προσοχή και σημασία
δίνεται στις μορφές συνεργασίας ειδικά μέσω των
δικτύων, που συνδέουν αρμονικά την εκπαιδευτική
κοινότητα με κυβερνητικούς φορείς και την Κοινωνία
των Πολιτών (μη-κυβερνητικές οργανώσεις-ΜΚΟ,
επαγγελματικές οργανώσεις, τοπικές οργανώσεις
πολιτών, κ,ά.»
Σε διεθνές επίπεδο, από τα πρώτα χρόνια της Π Ε
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αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες από διάφορες
χώρες, ιδιαίτερα ευρωπαϊκές κ.ά. για την καθιέρωση
εκπαιδευτικών δικτύων μεταξύ κρατών και οργανισμών
για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας σε θέματα
οργάνωσης, σχεδιασμού και κοινής εφαρμογής
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα πρώτα διακρατικά
δίκτυα για την Π Ε συγκροτήθηκαν και αναπτύχθηκαν το
1990 από: (α) εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς
διαφόρων κρατών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες τέτοιων δικτύων κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εφαρμογή τους, την παραγωγή παιδαγωγικού υλικού,
την προώθηση ανταλλαγών, κ.λπ. (β) διεθνείς οργανισμούς (π.χ. UNEP, UNESCO, κ.α.) που
στηρίζουν τις προσπάθειες για την προώθηση της ΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών
και ενισχύουν τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται μεταξύ των διαφόρων χωρών για τη
δημιουργία δικτύων με στόχο την από κοινού διεξαγωγή προγραμμάτων,
Σε εθνικό επίπεδο οι πρώτες πρωτοβουλίες εμφανίστηκαν μεταξύ πρωτοπόρων εκπαιδευτικών
που με την υποστήριξη ΜΚΟ δημιούργησαν τα πρώτα Δίκτυα ΠΕ και ανέλαβαν και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτά. Ουσιαστικά ήταν δίκτυα
εκπαιδευτικών,
Εθνικά θεματικά δίκτυα που είναι ενεργά σε θεματική σχετική με τις Π Π (2007-08) και οι
συντονιστικοί φορείς τους:
• «Ήχος και φύση» ΚΠΕ Ποροΐων,
• «Η Θάλασσα», ΚΠΕ Αργυρούπολης,
• «Το Δάσος» ΚΠΕ Μουζακίου,
• «Οι Πηγές του νερού» ΚΠΕ Σουφλίου,
• «Τα ελληνικά ποτάμια στη φύση, στην παράδοση και στον πολιτισμό» ΚΠΕ Θέρμου,
• «Μαθαίνω για τα δάση» Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας,
• «Βιοποικιλότητα: το εργαστήρι της ζωής» ΚΠΕ Καστοριάς,
• «Λίμνες» ΚΠΕ Καστοριάς,
• «Το σποράκι πηγή ζωής» Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Απικής & Ελληνική Εταιρεία
• «Το ποτάμι» Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά / Ελληνική Εταιρεία
Τι θα πρέπει να παρουσιάζει και σε ποια σημεία/ θέματα πρέπει να επικεντρώνεται το
υπάρχουν παιδαγωγικό υλικό των ΚΠΕ;
Το παιδαγωγικό υλικό σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και παιδαγωγικές
μεθόδους υπό το πρίσμα των αρχών της αειφορίας θα πρέπει να παρουσιάζει:
• θεμελιώδεις έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, φυσικοί πόροι,
αειφόρος ανάπτυξη κ.ά.),
• τις γενικές και ιδιαίτερες απειλές υποβάθμισης του (αλλαγή κλίματος, ρύπανση, απώλεια
βιοποικιλότητας, εξάντληση φυσικών πόρων, κ.ά.),
• έννοιες σχετικές με τις ΠΠ (βασικά γνωρίσματα και λειτουργίες ΠΠ, σημασία τους για την
διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας στην
ευρύτερη περιοχή, στρατηγικές για τη διατήρηση τους).
Παράλληλα, από εκπαιδευτική σκοπιά, το υλικό θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογή:
- σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών (βιωματικές, εποικοδομητικές και ομαδοσυνεργατικές
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προσεγγίσεις) και
- εκπαιδευτικών μεθόδων (π.χ,
έρευνα πεδίου, δραματοποίηση,
ιστοριογραμμή, εκπαίδευση αξιών,
επίλυση προβλημάτων, project,
κ.ά.) που εφαρμόζονται διεθνώς
για μια επιτυχημένη και
αποτελεσματική εφαρμογή της
ΠΕ/ΕΑΑ, προσανατολισμένη στις
αρχές της αειφορίας,
- Επικαιροποίηοη και προσαρμογή
των ικανοτήτων που έχουν
καθοριστεί για την επόμενη
δεκαετία για μαθητές Γυμνασίου
και των ανώτερων τάξεων του
Δημοτικού:
» Μαθαίνω να μαθαίνω
» Μαθαίνω να κάνω
» Μαθαίνω να είμαι
» Μαθαίνω να ζω και να
εργάζομαι με άλλους

Το περιεχόμενο τόσο του
παιδαγωγικού υλικού όσο και του
σχεδίου επίσκεψης, ενημέρωσης και
εκπαιδευτικής δράσης σχολικών
ομάδων θα πρέπει να σχεδιάζεται
πάνω σε άξονες που περιγράφονται
παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα
πρέπει να διακρίνεται σε αυτό που
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε
μαθητές. Σημειώνουμε ότι το
περιεχόμενο και η μορφή, ο
σχεδιασμός (το lay out) του
παιδαγωγικού υλικού για μαθητές καλό
είναι να είναι προσαρμοσμένο ανά
ηλικία.
Α) Των εκπαιδευτικών:
1) Βασικές περιβαλλοντικές έννοιες
και γνώσεις
Τα υλικά θα πρέπει να προσφέρουν την
απαραίτητη βασική περιβαλλοντική

γνώση στηρίζοντας και
ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς,
έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν:
α) Ικανότητες διαχείρισης ερωτήσεων,
ανάλυσης προβλημάτων και ερμηνείας
περιβαλλοντικών εννοιών,
β) Γνώση των περιβαλλοντικών
διαδικασιών και βασικών λειτουργιών
φυσικών συστημάτων,
γ) Ικανότητες κατανόησης και
συζήτησης περιβαλλοντικών ζητημάτων
δ) Κατανόηση των σύγχρονων
περιβαλλοντικών προβλημάτων και
τρόπων αντιμετώπισης τους,
ε) Βασικές αρχές ερμηνείας
περιβάλλοντος, μετάφρασης δηλαδή
της περιβαλλοντικής επιστήμης και
άλλων συναφών με αυτή πεδίων σε
όρους απλούς και εύκολα κατανοητούς
για το ευρύ κοινό και τους μαθητές,
2) Θεμελιώδεις γνώσεις Π Ε
Το υλικό θα πρέπει να περιγράφει,
αδρά και περιεκτικά, τις θεμελιώδεις
γνώσεις των στόχων, της φιλοσοφίας
και της ιστορίας της ΠΕ, όπως και τη
θεωρία και τη σύγχρονη διδακτική της
ΠΕ. Αυτή η γνώση αποτελείτο
υπόβαθρο πάνω οτο οποίο οι
εκπαιδευτικοί θα μπορούν να κτίζουν το
δικό τους πρόγραμμα,
3) Ρόλος και ευθύνες στελεχών των
ΚΠΕ
Τα μέλη των ΚΠΕ αλλά και οι
εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές
σε ΚΠΕ θα πρέπει να γνωρίζουν και να
αποδέχονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και
τις ευθύνες που απορρέουν από την
εφαρμογή της ΠΕ σε μαθητές, έτσι
ώστε:
α) Να παρέχουν υποδειγματική Π Ε
β) Να αναγνωρίζουν την ανάγκη για
εμπλουτισμό των γνώσεων και
ενδυνάμωση της διδακτικής τους
επάρκειας,

Ειδικότερα αναγκαίο είναι να
γνωρίζουν:
- τις αρχές και τα σύγχρονα μοντέλα
υπεύθυνης συμπεριφοράς του
εκπαιδευτή στην υλοποίηση
προγραμμάτων ΠΕ
- να κατανοούν την αναγκαιότητα
εφαρμογής συμμετοχικών
διαδικασιών και διεπιστημονικής
συνεργασίας στο σχεδιασμό
προγραμμάτων ΠΕ
- τις παιδαγωγικές πρακτικές και τα
εργαλεία, ώστε να δίδεται
ισορροπημένη, αντικειμενική και
αποτελεσματική πληροφόρηση
- τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και
τεχνικές που ενθαρρύνουν τον
εκπαιδευόμενο να εξερευνήσει τις
διαφορετικές προσεγγίσεις και να
διαμορφώνει δική του γνώμη
- τους τρόπους για συνεχή και
ενημερωμένη πληροφόρηση για
περιβαλλοντικά θέματα,
επιμορφωτικά υλικά, σύγχρονες
μεθόδους διδακτικής και ερευνητικές
πρωτοβουλίες σε θέματα Π Ε
- τις πηγές πληροφόρησης σχετικά με
δίκτυα πληροφόρησης ΠΕ, πηγές
χρηματοδότησης δράσεων ΠΕ, ΑΕΕ
και για ΠΠ

- την ανάπτυξη συνεργασιών με συμβούλους, πρόσωπα και δίκτυα ΠΕ, ΟΤΑ και
φορείς διαχείρισης ΠΠ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών και η ενδυνάμωση γνώσεων και ικανοτήτων,
Β) Των μαθητών επισκεπτών του ΚΠΕ:
Τα τετράδια που περιλαμβάνονται στον φάκελο υπηρετούν τα παρακάτω:
1) Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων ΠΕ/ΕΑΑ
Κατάλληλες μέθοδοι παρουσίασης των περιβαλλοντικών θεμάτων, τρόποι
εμπλοκής των εκπαιδευόμενων και τρόποι επιλογής εκπαιδευτικών υλικών και διδακτικής, ανάλογα με την
ηλικία, το επίπεδο γνώσεων και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων (μαθητές προσχολικής ηλικίας,
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου). Ουσιαστικά έχουν γραφτεί για μαθητές Γυμνασίου και τελευταίων τάξεων
Δημοτικού. Κάποιες δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες και για μαθητές Λυκείου. Σύγχρονες μέθοδοι
διδακτικής (μεθοδολογικών εργαλείων) στην ΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε workshops, σχέδιο εργασίας
(project), ιστοριογραμμή, θεατρικό παιχνίδι και εκπαιδευτικό δράμα, επίλυση προβλήματος, εννοιολογικός
χάρτης, πειράματα, παραμύθια, κινητικά παιχνίδια, Νέες Τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
αποτελεσματική εφαρμογή της «εργασίας στο πεδίο» (π.χ. οδηγοί και υλικά παρατήρησης φυτών και ζώων,
όργανα παρακολούθησης και καταγραφής φυσικών και χημικών περιβαλλοντικών παραμέτρων,
συμπεριφορά στο πεδίο, κ.λπ.),
- Τρόποι προσαρμογής ενός προγράμματος ΠΕ στις διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις των εκάστοτε
επισκεπτών-εκπαιδευόμενων αλλά και των ιδιαίτερων ηλικιακών χαρακτηριστικών των,
- Μέτρα ασφαλείας και κανόνες συμπεριφοράς που θα πρέπει να λαμβάνονται έτσι, ώστε η δράση ΠΕ να
είναι ασφαλής για την ομάδα (εκπαιδευόμενοι & εκπαιδευτές) αλλά και για το οικοσύστημα,
- Τρόποι με τους οποίους η τοπική κοινωνία, ο ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ, κ.λπ., μπορούν να εμπλακούν και να
στηρίξουν τις δράσεις.
2) Ενίσχυση της εποικοδομητικής προσέγγισης της μάθησης
Τα υλικά δίνουν έμφαση και αναπτύσσουν εποικοδομητικές προσεγγίσεις τέτοιες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι
εξερευνώντας τις δικές τους θεωρήσεις, να διαμορφώνουν κριτική άποψη και να οικοδομούν οι ίδιοι τις
γνώσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τρόποι και μέθοδοι:
- Ενθάρρυνσης επισκεπτών-εκπαιδευομένων σε διερεύνηση και ανοιχτή συζήτηση των περιβαλλοντικών
θεμάτων,
- Έμφαση στα θετικά αποτελέσματα της δράσης προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων,
- Ενθάρρυνση της ευελιξίας, δημιουργικότητας, συνεργασίας, ατομικής και
συνεργατικής ευθύνης και αυτενέργειας,
Έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών αρχών και μεθόδων της ΠΕ -π.χ. μέθοδος
project, πείραμα, επίσκεψη και μελέτη πεδίου, όσο και πιο σύγχρονων παιδαγωγικών ρευμάτων και μεθόδων
-εκπαίδευση αξιών και διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαιδευτικό δράμα & θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντικά
παιχνίδια κ.ά. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, εδώ και αρκετά χρόνια, η κύρια μορφή ΠΕ που
εφαρμόζεται στη χώρα μας είναι αυτή που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον δίνοντας έμφαση σε
περιβαλλοντικά φαινόμενα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή του εκπαιδευόμενου και είναι πιο κατανοητά και
ενδιαφέροντα γι' αυτόν. Οι προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) (υγροβιότοποι, Εθνικοί Δρυμοί, θαλάσσια/
παράκτια οικοσυστήματα) αλλά και άλλες περιοχές που προστατεύονται από άλλο καθεστώς, πέρα από την
ιδιαίτερη βιολογική, οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική τους αξία, έχουν να παίξουν και ένα

σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση,
ενδυναμώνοντας τα σημεία εκείνα
που ενδεχομένως παραμελεί η
τυπική εκπαίδευση, η
περιορισμένη στη σχολική τάξη. Οι
ΠΠ αποτελούν ένα πλούσιο σε
ερεθίσματα και ευχάριστο
μαθησιακό περιβάλλον για
οικογένειες, μαθητές και άλλες
κοινωνικές ομάδες που τις
επισκέπτονται.
Επιπλέον, η διεθνής έρευνα έχει
δείξει ότι η συμμετοχή των
μαθητών σε δραστηριότητες και
εργασίες «στο πεδίο» συντελεί
στην εκπλήρωση των θεμελιωδών
στόχων της ΠΕ και ειδικότερα,
διευκολύνει:
- την βαθιά κατανόηση εννοιών
όπως οικοσύστημα, βιολογική
ποικιλότητα, φυσικοί πόροι,
αειφόρος ανάπτυξη κ.ά.,
- την ανάπτυξη δεξιοτήτων
σχετικών με την κριτική σκέψη παρατήρηση, συλλογή και
επεξεργασία πληροφοριών,
εξαγωγή συμπερασμάτων και
έλεγχο υποθέσεων,
-τη βιωματική μάθηση,
- την επικοινωνία και τη
συνεργασία (π.χ. εργασία σε
ομάδες),
- την ευαισθητοποίηση και την
απόκτηση θετικών στάσεων για

ΦΩΤ: Ι. Κ.

την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.
Σύμφωνα μετά κριτήρια αυτά, τα
υλικά της Π Ε που απευθύνονται
στους εκπαιδευτικούς όσο και
στους μαθητές διέπονται από:
- Αμεροληψία & ακρίβεια στην
προσφερόμενη γνώση. Τα υλικά
έχουν επιστημονική ορθότητα και
εγκυρότητα στα θέματα που
καλύπτουν. Η ανάπτυξη των
υλικών Π Ε βασίζεται σε έγκυρες
βιβλιογραφικές πηγές και σε
αποτελέσματα σύγχρονων
ερευνών γύρω από γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις της
ομάδας στόχου ως προς την ΠΕ
και την ΕΑΑ.
- Εύρος και βάθος ως προς την
κάλυψη των ποικίλων πλευρών
και διαστάσεων των θεμάτων που
θίγονται. Για το σκοπό αυτό έχει
εφαρμοστεί εννοιοκεντρική και
διεπιστημονική προσέγγιση, που
ενσωματώνει τις αρχές της
αειφορίας. Έτσι, τα θέματα που
μελετώνται από τη σκοπιά του
χρόνου (π.χ. παρελθόν, παρόν
και μέλλον) του χώρου (π.χ.
τοπικό, εθνικό, περιφερειακό &
παγκόσμιο επίπεδο) λαμβάνουν
υπόψη την περιβαλλοντική,
οικονομική, κοινωνική και

πολιτισμική διάσταση.
• Έμφαση στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων. Τα υλικά είναι
σχεδιασμένα ώστε να
συμβάλλουν στην καλλιέργεια
της κριτικής και δημιουργικής
σκέψης, των δεξιοτήτων δράσης
και λήψης αποφάσεων, καθώς
και στην ενίσχυση της
προσωπικής συμμετοχής και
ευθύνης.
• Κατεύθυνση για δράση:
προσωπική και συλλογική, με
έμφαση στην ενίσχυση της
αίσθησης αποτελεσματικότητας
και της ευθύνης των
εκπαιδευομένων.
• Ποιότητα των παιδαγωγικών
προσεγγίσεων. Τα υλικά
βασίζονται σε εποικοδομητικές,
διαθεματικές και βιωματικές
προσεγγίσεις για την εφαρμογή
της ΠΕ και τις ΕΑΑ και
προτείνουν ποικιλία
παιδαγωγικών μεθόδων και
εργαλείων.
- Σαφή, λογική, εύχρηστη και
ελκυστική δομή. Τόσο το
επιμορφωτικό υλικό όσο και το
πρότυπο πρόγραμμα ΠΕ στις ΠΠ
έχουν αναπτυχθεί με σαφή και
λογική δομή και μπορούν να
προσαρμόζονται σε διάφορες
συνθήκες και καταστάσεις.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόμενες Περιοχές

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε μερικά ζητήματα που αφορούν στις
προστατευόμενες περιοχές. Βασικά ερωτήματα είναι το (1) Πώς ορίζεται
μια προστατευόμενη περιοχή; Και (2) Ποιες είναι οι αρχές και οι στόχοι
ίδρυσης;
Οι πρώτες αντιλήψεις για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών
ήταν η απόλυτη προστασία των περιοχών αυτών με σκοπό την προστασία
της άγριας ζωής και της αισθητικής της αξίας (π.χ. φυσικό τοπίο,
πολιτιστικά μνημεία) και ο αποκλεισμός των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα όμως με τις νέες αντιλήψεις διαχείρισης, οι προστατευόμενες
περιοχές δεν αποτελούν πλέον απομονωμένες μονάδες, αφού οι σχέσεις
διασύνδεσης με τις γειτονικές περιοχές εντοπίζονται σε πολλά και
διαφορετικά επίπεδα - οικολογικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό - και
δίδεται πλέον έμφαση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής και των
φυσικών της πόρων, στις πολιτισμικές αξίες της και στην ενεργή συμμετοχή
και δρασπροποίηση της τοπικής κοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η
αποτελεσματική προστασία των οικολογικά σημαντικών αυτών περιοχών.
Σήμερα, οι προστατευόμενες περιοχές που υπάρχουν παγκόσμια
περιλαμβάνουν περιοχές απολύτου προστασίας οι οποίες είναι ανοικτές μόνο
στους επιστήμονες και εκτείνονται σε περιοχές όπου ζουν χιλιάδες άνθρωποι
και η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδυάζεται με πολλές
άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα
προστατευόμενες περιοχές «είναι καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές οι
οποίες ιδρύονται και η διαχείριση τους γίνεται με σκοπό την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων προστασίας και διατήρησης τους», ενώ σύμφωνα με
τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN - World Conservation
Union) είναι «χερσαίες ή θαλάσσιες περιοχές οι οποίες ιδρύονται με σκοπό
την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών και
πολιτισμικών αξιών τους, των οποίων η διαχείριση επιτυγχάνεται με νομικά
μέσα ή άλλους αποτελεσματικούς τρόπους».
Οι ΠΠ είναι ιδιαίτερα σημαντικές όχι μόνο για τη διατήρηση και προστασία
της βιοποικιλότητας και των βιοτόπων που περικλείουν, αλλά και γιατί
μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι ήπιας οικονομικής ανάπτυξης και
κοινωνικής ευημερίας για τις γύρω περιοχές. Τα οφέλη που μπορούν να
προκύψουν από την ορθολογική διαχείριση των περιοχών αυτών είναι
δυνατόν να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ζωής,
ιδιαίτερα δε σε περιφέρειες όπου σημειώνονται χαμηλοί δείκτες ανάπτυξης.
Οι κύριοι στόχοι ίδρυσης των προστατευόμενων περιοχών είναι η διατήρηση
και προστασία σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, η διατήρηση και
προστασία των ενδιαιτημάτων τους, η διατήρηση της γενετικής
βιοποικιλότητας (γενετικά αποθέματα), η προώθηση της επιστημονικής
έρευνας, η διατήρηση των φυσικών, παραδοσιακών και πολιτισμικών
χαρακτηριστικών, η εκπαίδευση, η αναψυχή και η ανάπτυξη του βιώσιμου
τουρισμού και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Επίσης η
ίδρυση των προστατευόμενων περιοχών αποσκοπεί και στη διατήρηση μια
σειράς από υπηρεσίες και αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση

της ζωής πάνω στη γη, προς όφελος
της παρούσης και των επόμενων
γενεών,
Στην ελληνική νομοθεσία ορίζονται
πέντε (5) κατηγορίες
προστατευόμενων περιοχών (περιοχές
απόλυτης προστασίας της φύσης,
περιοχές προστασίας της φύσης,
Εθνικά Πάρκα, προστατευόμενοι
φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα
τοπία, στοιχεία του τοπίου και
περιοχές οικοανάπτυξης) και
εισάγονται οι βασικές έννοιες της
διοίκησης και διαχείρισης των
προστατευόμενων περιοχών,
Εκτός από τις πέντε (5) κατηγορίες
προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα
με τον νόμο 1650/86, υπάρχουν,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
άλλες έξι (6) κατηγορίες
προστατευόμενων περιοχών που είναι
οι Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση και
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, ο
χαρακτηρισμός των οποίων διέπεται
από τις διατάξεις του (Ν. 996/71),
καθώς και Εκτροφεία θηραμάτων,
Καταφύγια Άγριας Ζωής και
Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές,
βάσει του (Ν. 177/75, όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98),
Εκτός από την Εθνική και την Κοινοτική
Νομοθεσία, υποχρεώσεις για την
προστασία της φύσης απορρέουν και
από άλλες σχετικές Διεθνείς
Συμβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει
κυρώσει. Οι συμβάσεις αυτές είναι η
σύμβαση Ramsar, η σύμβαση για την
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά
(υπό την αιγίδα της UNESCO) και η

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών
Αποθεμάτων (Συμβούλιο της
Ευρώπης), τα Αποθέματα Βιόσφαιρας
(MAB - πρόγραμμα της UNESCO
«Άνθρωπος και Βιόσφαιρα»), ο
θεσμός Ευρωδίπλωμα (Συμβουλίου
της Ευρώπης) και προσφάτως το
Δίκτυο Φύση 2000 - Natura 2000,
Βασικό μέσο για την επίτευξη του
σκοπού της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
αποτελεί η δημιουργία δικτύου
προστατευμένων περιοχών με την
ονομασία "Φύση 2000 - Natura 2000",
το οποίο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό

Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών,
Αποτελείται από δύο κατηγορίες
περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής
Προστασίας - (ΖΕΠ)» (Special
Protection Areas - SPA) για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην
Οδηγία 79/409/ΕΚ, και τους «Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of
Community Importance - SCI) όπως
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ,
θεωρητικά σε μια προστατευόμενη
περιοχή διακρίνουμε τρεις ζώνες,
όπως φαίνεται και στο παρακάτω
μοντέλο:

Σχηματική Αναπαράσταση τριών ζωνών διατήρησης και προστασίας
της βιόσφαιρας σε Προστατευόμενη Περιοχή MAB.
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Σύμβαση της Βαρκελώνης (Ειδικά
Προστατευόμενες Περιοχές). Επίσης
κάποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν
χαρακτηριστεί σύμφωνα με διεθνείς
θεσμούς και προγράμματα, όπως το
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Προστατευόμενες Περιοχές στη Φωκίδα
Στο νομό Φωκίδας συναντούμε λίγες από τις κατηγορίες των προστευόμενων περιοχών. Συνοπτικά
αναφέρουμε ότι στο νομό Φωκίδας έχουμε τις παρακάτω κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών:
Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης,
Περιοχές προστασίας της φύσης,
Εθνικά Πάρκα,
Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου και περιοχές
οικοανάπτυξης
Εθνικοί Δρυμοί,
Αισθητικά Δάση
Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης,
Εκτροφεία Θηραμάτων, Καταφύγια Άγριας Ζωής και Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές,
Υγρότοποι Ramsar,
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά (υπό την αιγίδα της UNESCO)
Σύμβαση της Βαρκελώνης
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων (Συμβούλιο της Ευρώπης),
Αποθέματα Βιόσφαιρας (MAB - πρόγραμμα της UNESCO),
Ευρωδίπλωμα (Συμβουλίου της Ευρώπης) και
Δίκτυο Φύση 2000 - Natura 2000.
«Ζώνες Ειδικής Προστασίας - (ΖΕΠ)»
«Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)»

1. Δελφικό Τοπίο
Περιοχή Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υπό την αιγίδα
της UNESCO)
Από το 1987 οι Δελφοί, ο ομφαλός της Γης κατά την αρχαιότητα,
και ευρύτερη περιοχή αποτελούν μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Με αυτόν τον όρο
διακρίνονται οι τόποι που θεωρούνται ιδιαίτερης πολιτιστικής ή
φυσικής σημασίας για την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας.
Για να ενταχθεί ένα μνημείο στο πρόγραμμα Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO απαιτείται πέρα των
άλλων, η ιδιαίτερη προστασία και προσεκτική διαχείριση του. Εκτός
των αρχαιολογικών μνημείων που υπάγονται στη Ζώνη Α' του
αρχαιολογικού χώρου, από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συνθήκες
προστατεύεται και η ευρύτερη περιοχή (Ζώνη Β) του Δελφικού
Τοπίου.
Πληροφορίες: http:llwhc.unesco.orglenlstatespartieslil
2. Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
Το 1938 με το από 25-7-1938 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ.286) ιδρύεται ο
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, με έκταση 36.295,7 στρέμματα. Το
δυτικό τμήμα του Δρυμού βρίσκεται στον Νομό Φωκίδας
(Περιοχές: Δήμος Δελφών, Κοινότητες Ετπαλόφου-Ελαιώνα.
ΕΚΤΑΣΗ: 35.000) ενώ το ανατολικό και μεγαλύτερο τμήμα στο
νομό Βοιωτίας. Οι πολυάριθμες κορυφές, οι κοιλάδες με
δασωμένα πρανή, αλλά και τα απόκρημνα βράχια και βαθιά
φαράγγια σε συνδυασμό με την κυριαρχία των σκληρών
ασβεστολιθικών πετρωμάτων και των ισχυρών, πολλές φορές,
κλίσεων, προσδίδουν στο τοπίο έντονο ορεινό χαρακτήρα,
εξαιρετικής ομορφιάς και επιβλητικής αγριότητας. Στον άμεσο
περίγυρο του Δρυμού υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι
όπως το Κωρύκειο Άντρο.
nfypocpopisq:(http:llwww.minenv.gr)
3. Natura 2000
Για την Οωκίδα οι τόποι που εντάχθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο
είναι:
GR245000I Όρη Βαρδουσία
GR2450002 Όρος Γκιώνα
GR2450003 Ποταμός Μόρνος και τεχνητή λίμνη Μόρνου
GR2450004 Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα
GR2450005 ΝΑ Παρνασσός, Εθνικός Δρυμός Παρνασσού, Δάσος
Τιθορέας (τμήμα)
Πληροφορίες:
(http:llwww.arthro24.grlforestap_perioxesnatura.htm)

θαμνώνες και τις γεωργικές εκτάσεις. Οι τρύπες στις σκεπές των
παραδοσιακών σπιτιών φιλοξενούν τα πουλιά αυτά που προτιμούν
να βρίσκουν έτοιμη φωλιά. Η αλλαγή στις μεθόδους κατασκευής
σκεπών και τοίχων θα μπορούσε να είναι δυνητική απειλή για το
Falco numanii (Κιρκινέζι) σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας. Τμήμα της ΣΠΠ αποτελεί Καταφύγιο
Άγριας Ζωής (Ξηροτύρι/Γαλαξιδίου-Πεντεορίων, 13.000 στρ.).Το
κιρκινέζι το κοινότερο γεράκι στην Ελλάδα και την Ευρώπη
συμπεριλαμβάνεται στα παγκόσμια απειλούμενα είδη.
Πληροφορίες: (http:llwww.ornithologiki.gr)
5. Καταφύγια Αγριας Ζωής
Τα καταφύγια άγριας ζωής (μετονομασία των καταφύγιων
θηραμάτων Ν.Δ. 86/1969 Δασικός Κώδικας) ιδρύονται σε δασικές,
δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές,
παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε
ερημονησίδες, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι
απαραίτητες για την διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή
διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας,
είτε είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσότερων
ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι
μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση, είτε αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.
• Ι.Μ.Βαρνακόβης ΠΕΡΙΟΧΗ: Μοναστηριακό δάσος
Ι.Μ.Βαρνακόβης.
• Ξηροβούνι ΠΕΡΙΟΧΗ: Κοινοτήτων Ελαίας-ΚαλλιθέαςΔαφνοχωρίου-Μακρινής.
• Ξηροτύρι ΠΕΡΙΟΧΗ: Κοινοτήτων Γαλαξιδίου-Πεντεορίων
• Βουνιχώρας-Αγ.Ευθυμίας ΠΕΡΙΟΧΗ: Δήμου Άμφισσας,
Κοινοτήτων Βουνιχώρας-Αγ. Ευθυμίας.
• Λευκαδιτίου-Συκέας ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚοινοτήτωνΛευκαδιτίουΣυκέας.
• Αγ.Πάντες ΠΕΡΟΧΗ: Δήμου Δελφών, Κοινοτήτων ΔεσφίναςΧρύσου-Κίρρας.
• Ρεκάς ΠΕΡΙΟΧΗ: Κοινότητας Προσήλιου.
• Μακρυά Ράχη-Δρυοδάσος Πενταγιών ΠΕΡΙΟΧΗ: Κοινοτήτων
Κοκκίνου-Πενταγιών-Τριστένου-Διχωρίου-Δάφνου-Διακοπίου.
• Καναλάκια-Ψηλά Πλατάνια ΠΕΡΙΟΧΗ: Κοινοτήτων Πενταγιών
και Κερασιάς.
6 . 0 Κορινθιακός Κόλπος
Ο Κορινθιακός Κόλπος έχει προταθεί ως προστατευμένη περιοχή
για τα κητώδη.
Πληροφορίες:
(http://politesfokidas.blogspot.com/2008/10/o-k.html)

Μετά από προσπάθειες Ελλήνων επιστημόνων ο Κορινθιακός, με
4. Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Γαλαξίδι, κωδ. απόφαση της Διεθνούς Συμφωνίας ACCOBAMS που αφορά τη
GR108
διατήρηση των κητωδών (δελφίνια, φάλαινες, κ.ά.), είναι στον
Το Γαλαξίδι αποτελεί Σημαντική Περιοχή για είδη, όπως το
κατάλογο των 18 προτεινόμενων για προστασία περιοχών της
Κιρκινέζι, που απαντώνται σε περιοχές που συνδυάζουν τους
Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας.
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Κι αν λαχανιάζει ο κόρακας,
γελάει κι η χελώνα,
Πάντα η ελιά θα'ναι ιερή,
και στον αιώνα η γλαύκα
μαζί μ' εμάς θε να κοιτάει
στυλά τις θείες εσπέρες...
Άγγελος Σικελιανός
(Θεύλερό)
Για τον Άγγελο Σικελιανό
η ελιά είναι ιερή και αιώνια που
γίνεται στεφάνι στις δελφικές
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γιορτές, σαν παλιά συνήθεια και
^ßoL·

διαχρονικό ενός

ακατάλυτου πορισμού...
Ο ελαιώνας είναι τοπίο με
στοιχεία ταυτότητας που
διεγείρουν
τη μνήμη, τη φαντασία και
το συναίσθημα...
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νικήτρα της ζωής!
Κάνει καρπό από πέτρα
και φύλλα ολοχρονίς.
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η ελιά στον βράχο της αιώνια
ζει μια ζωή με τη δουλειά
κι άλλη ζωή με χρόνια...

Μιχαήλ Στεφανίδης
(Μυτιλήνη)
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Μα πολεμά η δουλεύτρα

Και θρονιαοτή η μικρούλα
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Οραβδισμός και η ελαιοσνλλογή,
μια διαδικασία που διατηρείται

M ''

αυτούσια στην Ελλάδα
εδώ και 5000 χρόνια.
Μελανόμορφος αττικός
αμφορέας (530 π.Χ.)

H Ελιά και ο ελαιώνας
της Άμφισσας

Γιατί ένα πρόγραμμα ΠΕ για την ελιά;

Το πρόγραμμα «Η Ελιά και ο ελαιώνας της
Άμφισσας» είναι ένα τριήμερο πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που
υλοποιείται από σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ
Άμφισσας.
Το ενδιαφέρον των μαθητών, των δασκάλων
και των καθηγητών για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα μας οδήγησε στην παρούσα
έκδοση, για να τους υποστηρίξουμε σ' όλη
τη διαδικασία του προγράμματος
(προετοιμασία, υλοποίηση, ανακεφαλαίωση,
σύνθεση).
Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό
υλικό σε παρεμφερή προγράμματα

mm
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με

την ελιά.

Η ελιά είναι χαρακτηριστικό αυτοφυές δέντρο της Μεσογείου,
το οποίο εξαπλώθηκε με ευκολία και προσαρμόστηκε στις
διαφορετικές εδαφικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες της
ευρύτερης περιοχής. Τα προϊόντα της, οι ελιές και το λάδι,
αποτελούσαν και αποτελούν καθημερινή διατροφή των
ανθρώπων και, μαζί με τη ξυλεία, είναι τα κατεξοχήν
εμπορεύσιμα προϊόντα του ελαιόδεντρου. Έτσι η ελιά
συμμετέχει σημαντικά στην οικονομία μιας χώρας.
Αυτός είναι και ο λόγος που το δέντρο λατρεύτηκε τόσο πολύ
από τους αρχαίους Έλληνες. Σε αρχαία αγγεία, σε ναούς και
σε αναπαραστάσεις, η ελιά πάντα έχει έναν κεντρικό ρόλο.
Το ιερό δέντρο, το δέντρο που προσέφερε τόσα πολλά στους
Έλληνες και απαιτούσε τόσα λίγα.
Πράγματι, αν ερευνήσουμε τους λόγους που το ελαιόδενδρο
εξαπλώθηκε τόσο πολύ στον ελλαδικό χώρο, θα
διαπιστώσουμε ότι αποτελεί παράδειγμα προσαρμο
στικότητας. Σε γόνιμα ή άγονα εδάφη, με ή χωρίς νερό,
φροντισμένη ή εγκαταλειμμένη, η ελιά μπορεί και επιβιώνει.
Μπορεί και αξιοποιεί τα λίγα ή τα πολλά που προσφέρει
ένας τόπος.
Σίγουρα η ελληνική ύπαιθρος δεν θα είχε τη μορφή που
έχει, αν δεν υπήρχαν οι ελιές. Η διάβρωση των εδαφών και
η ερημοποίηση θα είχε μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν είναι
πολλά τα δέντρα που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν
χωρίς ιδιαίτερες φροντίδες σε φτωχά και άγονα μερικές
φορές εδάφη, με ελάχιστες βροχοπτώσεις, με έντονη
ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες.

Κατά σειρά τα ιδεογράμματα
(1) τον ελαιόλαδου
(2) τον καρπού, και

Ελιές 3.500 χρόνων. Βρέθηκαν σε πηγάδι

(3) τον ελαιόδενδρον

στη Ζάκρο της Κρήτης

στη Γραμμική Α και Β γραφή
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1. Αργυρό τετράδραχμο της Αθήνας
με την προστάτιδα ελαιοατεφή
θεά Αθηνά (440 π.Χ)
2. Αργυρό τεΐράδραχμο της Αθήνας
με στεφάνι ελιάς και γλαύκα

(129 π.Χ)
3. Αρχαίο λυχνάρι με ανάγλυφο
κλαδί ελιάς

Σε ένα πρόγραμμα λοιπόν Π Ε με θέμα την ελιά μπορεί να αναδειχθεί
α) η περιβαλλοντική συνεισφορά της στην ισορροπία του
οικοσυστήματος (προσφέροντας 02, φιλτράροντας τον αέρα,
στηρίζοντας και συγκρατώντας εδάφη, περιορίζοντας φαινόμενα
ερημοποίησης και διάβρωσης).
β) η μακρόχρονη οικονομική συνεισφορά της ελιάς στους αγροτικούς
πληθυσμούς του τόπου μας, στα μικρά και άγονα μέρη της ελληνικής
υπαίθρου. Χάρη στην προσαρμοστικότητα της και τη «λιτότητα» που τη
χαρακτηρίζει, μπόρεσε να στηρίξει τη διατροφή τους.
Από την πολύχρονη και επιτυχή καλλιέργεια της ελιάς στον τόπο μας,
μπορούμε να συνάγουμε ένα σημαντικό συμπέρασμα: ότι η επιλογή
των φυτών και των δέντρων για τις καλλιέργειες μας πρέπει να γίνεται
με γνώμονα τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας, κυρίως
έτσι όπως διαμορφώνονται με τα νέα κλιματολογικά δεδομένα (λίγες
βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.). Άρα, κατάλληλα για
καλλιέργεια είναι φυτά με μικρές απαιτήσεις σε νερό, ανθεκτικά στις
ασθένειες, στην έντονη ηλιοφάνεια και στην ξηρασία της χώρας μας.
Τέτοια που μπορούν να ευδοκιμήσουν και στα λιγότερο γόνιμα εδάφη,
με μικρές απαιτήσεις σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα, φυτά δηλαδή
που έχουν αποδείξει τις αντοχές τους στις σκληρές εδαφοκλιματικές
συνθήκες του τόπου μας, αλλά που, ωστόσο, δεν έχουν αξιοποιηθεί
όσο θα έπρεπε ούτε τα ιδιαίτερα προτερήματα τους και φυσικά ούτε
τα προϊόντα τους.
Γιατί ένα πρόγραμμα ΠΕ για τον ελαιώνα της Άμφισσας;

Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που
ορίζουμε ως «Δελφικό τοπίο». Είναι ένας χώρος ιδιαίτερης φυσικής και
πολιτισμικής αξίας, είναι χώρος που πρέπει να προστατεύεται και να
μελετάται. Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους ελαιώνες της χώρας
μας που κρύβει μια ιστορία 3000 ετών. Βέβαια, η έκταση του, τα
δέντρα και οι ποικιλίες της ελιάς έχουν αλλάξει. Από γκραβούρες του
περασμένου αιώνα βλέπουμε τα δέντρα διάσπαρτα σε διάφορα σημεία
του ελαιώνα, ενώ σήμερα είναι πολύ πυκνότερα.
Σήμερα ο ελαιώνας της Άμφισσας καταλαμβάνει μια έκταση 55.000
στρεμμάτων και περιλαμβάνει περίπου 1.100.000 δέντρα. Η ποικιλία
που επικρατεί στον ελαιώνα είναι η γνωστή ελιά Αμφίσσης ή
κονσερβολιά. Η ποικιλία αυτή αντικατέστησε τις ποικιλίες «κοθρέικο»
και «στραβομύτα» μετά από εμβολιασμό.
Σε παλιότερα χρόνια, τα δέντρα του ελαιώνα ήταν πολύ ψηλά, με
Η γνωστή ελιά Αμφίσσης ή κονσερβολιά,
η ποικιλία που επικρατεί στον ελαιώνα
της Άμφισσας
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μεγάλες διαστάσεις, πράγμα που έκανε και τη συλλογή TOU
καρπού δύσκολη και επικίνδυνη μερικές φορές. Σήμερα το
μέσο ύψος των δέντρων έχει περιοριστεί (κλάδεμα κ.λ.π.),
αλλά, παρόλα αυτά, μερικά δέντρα παραμένουν ιδιαίτερα
ψηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα παλιά δέντρα του ελαιώνα
μπορείς να διακρίνεις δυο ποικιλίες ελιάς στο ίδιο δέντρο,
Χαμηλά την παλιά ποικιλία (κοθρέικη) και ψηλότερα το
εμβολιασμένο δέντρο με ελιά Αμφίσσης.
Ο ελαιώνας αποτελεί ένα οικοσύστημα με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και πληθώρα πληροφοριών που εξάπτει
πολύπλευρα τη μαθησιακή περιέργεια των μαθητών.
Στον ελαιώνα συνυπάρχουν όλα τα στοιχεία των παρακειμένων
φυσικών οικοσυστημάτων μέσα σε ένα ανθρωπογενές
οικοσύστημα.

«

• Συναντάμε ζωικούς οργανισμούς που είτε είναι μόνιμοι, είτε
είναι επισκέπτες από τα κοντινά ή ακόμη και μακρύτερα βουνά
(δρυμό του Παρνασσού).
• Συναντάμε επίσης μια ευρεία ποικιλία φυτικών οργανισμών,

Προέλευση και εξάπλωση της ελιάς
ΗΒΗ
Η ελιά είναι δένδρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη
ζωή των ανθρώπων της Μεσογείου, εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Στην Ελλάδα η παρουσία της είναι
έντονη από τους αρχαιότατους χρόνους. Τη
συναντούμε στους μύθους, στα σύμβολα, στις
παραστάσεις των αγγείων, ως σύμβολο ευφορίας,
επιτυχίας, γονιμότητας και ευτυχίας.
Μαρτυρίες για την παρουσία της ελιάς και την
καλλιέργεια της ξεκινούν από την προϊστορική
εποχή. Όμως, αδιευκρίνιστο σημείο παραμένει ο
ακριβής εντοπισμός του δρόμου που ακολούθησε η
εξάπλωση της. Διάφοροι ερευνητές έχουν
αναφέρει κατά καιρούς διαφορετικές
εκδοχές για τον τρόπο εξάπλωσης της
Ι
ελιάς στη Μεσόγειο.
Ο De Candolle (1883) αναφέρει ότι η
ελιά ήδη από το 4.000 π.Χ. ήταν
γνωστή και πατρίδα της είναι η περιοχή
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1. Απολιθωμένα φύλλα ελιάς
50.000 χρόνων,
ανακαλύφθηκαν στην
καλντέρα της Σαντορίνης
2. Ιερό άλσος με αιωνόβια
ελαιόδεντρα, μικρογραφική
τοιχογραφία της Κνωσσού
3. Τοιχογραφία με κλαδιά
ελιάς από το ανάκτορο
της Κνωσσού (1600-1425 π.Χ.)

γύρω από τη Συρία, ενώ άλλος μελετητής, ο Pelletier, αναφέρει τα παράλια της
Μικράς Ασίας σαν πιθανή πατρίδα της ελιάς. Από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη
Μεσόγειο,
Στην Ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι την πρώτη ελιά την έφερε ο Κέκροπας,
βασιλιάς της Αθήνας, από την Αίγυπτο. Σύμφωνα και με μια άλλη εκδοχή ο
Ηρακλής, ήταν εκείνος που μετέφερε την ελιά από τις σκιερές όχθες του Δούναβη
και τη φύτεψε στην Ολυμπία. Η ελιά είναι πράγματι σημαντικό και ευλογημένο
δένδρο για τον ελληνικό χώρο,
Στην Ελλάδα η εξάπλωση της καλλιέργειας της οφείλεται στη μεγάλη
προσαρμοστικότητα του δέντρου στις διάφορες εδαφολογικές και κλιματολογικές
συνθήκες. Η εξάπλωση της είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο καρποφόρο δέντρο
στην Ελλάδα. Καταλαμβάνει περίπου 23% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης και
το 79% των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι δενδρώδεις καλλιέργειες. Η ταπεινή
ελιά έχει αναπτυχθεί σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές και γενικά σε περιοχές με
αντίξοες εδαφοκλιματικές συνθήκες, εκεί όπου άλλες καλλιέργειες δεν μπορούν να
επιβιώσουν. Έτσι η καλλιέργεια της στηρίζει οικονομικά και συντηρεί τους
γεωργικούς πληθυσμούς σε τέτοιες περιοχές, άγονες και φτωχές.
Η ελιά μάς προσφέρει διάφορα προϊόντα, τον καρπό της, το λάδι, το ξύλο, τα
κουκούτσια, τα φύλλα της...
Το λάδι της ελιάς είναι προϊόν με σημαντική οικονομική και κοινωνική σημασία.
Η ακαθάριστη αξία παραγωγής του αντιπροσωπεύει το 46,5% του ακαθάριστου
γεωργικού εισοδήματος. Αποτελεί δε τη βάση της μεσογειακής διατροφής αλλά και
κάθε υγιεινής διατροφής με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και το πλήθος των
σημαντικών ουσιών που περιέχει όπως πολυφαινόλες, βιταμίνες και μονοακόρεστα.

Περιγραφή του δέντρου, Βοτανικοί χαρακτήρες
Η ελιά (Olea europea) είναι δένδρο αείφυλλο, πολυετές και με ύψος που μπορεί να
φθάσει τα 18-20 μέτρα.
Ο κορμός της, ομαλός και λείος στα μικρά-νεαρά δένδρα, γίνεται ανώμαλος,
τραχύς, με χαρακτηριστικά εξογκώματα και κοιλώματα (κουφάλες). Το χρώμα του
στα νέα δένδρα είναι πράσινο σκούρο, ενώ στα μεγάλα δένδρα σκούρο, με
ραβδώσεις χαρακτηριστικές.
Η ρίζα της ελιάς ιδιαίτερα ισχυρή προχωρά σε μεγάλο βάθος, αναλόγως του
εδάφους (βαρύ ή αμμώδες), προκειμένου να στηρίξει το δένδρο, αλλά ταυτόχρονα
απλώνεται, αναπτύσσεται σε πλάτος λίγο κάτω από την επιφάνεια, με ριζίδια που
απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κοντά στο λαιμό,

1. Σης τριποδικές Μινωικές χύτρες μαγειρεύματος, οι αναλύσεις αποκάλυψαν τη χρήση του ελαιολάδου
και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, στην παρασκευή του φαγητού τους.
2&3. Μινωικοί πίθοι για την αποθήκευση του ελαιολάδου
ΕΛΙΑ

Υπεραιωνόβια ελιά που ζει
στα Καψαλανιά του Ρεθύμνου
από την εποχή των Βενετών

• M.

ff:
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(δηλαδή το κατώτερο τμήμα του κορμού του δένδρου)
υπάρχουν εξογκώματα, «οι γόγγροι», που παράγουν
επιφανειακές ρίζες, ιδιαίτερα σημαντικές για το δένδρο.
Τα φύλλα της στο επάνω μέρος καλύπτονται με χιτίνη,
ενώ στο κάτω μέρος συναντάμε τριχίδια σε σχήμα
ομπρέλας, που δίνουν και το ασημένιο χρώμα του
φυλλώματος της ελιάς, όταν τα φύλλα κινούνται από τον
αέρα.
Τα άνθη βγαίνουν σε ταξιανθίες, στις μασχάλες των
φύλλων και πάντα σε βλαστούς ηλικίας δύο χρόνων.
Το ξύλο της ελιάς έχει κίτρινο χρώμα και εξωτερικά είναι
σκούρο. Το ξύλο της ελιάς προσβάλλεται εύκολα από
μύκητες και δημιουργούνται έτσι οι γνωστές «κουφάλες».

Σχετικά με τον καρπό μπορούμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
^^^^

Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη, με μήκος μεγαλύτερο από την
κεντρική διάμετρο του. Ο λόγος διαμέτρου /μήκους εξαρτάται από την
Ik
κάθε ποικιλία. Οι καρποί αρχικά είναι πράσινοι, αλλά, καθώς προχωρά η
ωρίμανση, το χρώμα της επιφάνειας γίνεται κόκκινο ή μαύρο. Το μέσο
βάρος ποικίλλει από 1,5 έως 12 g, το μέσο μήκος μεταξύ 1 και 3 cm.
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ποικιλιών ελαιόδεντρων. Οι καρποί τους
παρουσιάζουν διαφορετικές διαστάσεις, μορφές, χρώμα επιφάνειας,
παραγωγή, κ.λ.π. Ο καρπός της ελιάς χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή περιεκτικότητα
σε λιπαρά, η οποία αυξάνεται καθώς προχωρά η ωρίμανση. Η συγκέντρωση των
σακχάρων στις ελιές είναι επίσης χαμηλότερη συγκριτικά με τα περισσότερα φρούτα και
μειώνεται καθώς προχωρά η ωρίμανση.
^
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Σύμφωνα με τον Balatsouras (1975) τα κυριότερα συστατικά του καρπού είναι:
- νερό περίπου 70-74% του νωπού βάρους
- απλά σάκχαρα (κυρίως γλυκόζη-φρουκτόζη) με περιεκτικότητες από 2 έως
6% αναλόγως με την ποικιλία
- πολυσακχαρίτες 3-6%
- πηκτίνες 1,5%
- πρωτεΐνες 1,5%
- οργανικά οξέα
- ταννίνες 1,5-2% του βάρους
- ελευροπαΐνη (πικρή ουσία), που πρέπει να απομακρυνθεί από τον καρπό
της ελιάς, για να γίνει βρώσιμη
- χρωστικές και
- ανόργανα στοιχεία.

Ανθεκτικό και σκληρό, με ιδιόρρυθμα νερά, το ξύλο της ελιάς χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα
στις οικοδομικές εργασίες αντικαθιστώντας πήρες στην τοιχοποιία και ιδίως στα ανοίγματα (πόρτες,
παράθυρα), στην κατασκευή επίπλων και στην κατασκευή διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων.

ο>-π
α.

LU

w
<
Ο
ΓΖ
Η
LU

Ζ
Ι
LU

ΕΛΙΑ 43

-Τ

V »

- V

A.2.6, 1

Λίπανση

Η λίπανση της ελιάς αποτελεί μια σημαντική
φροντίδα που πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς
παράγοντες, όπως είναι η ηλικία του δένδρου,
η ποικιλία του δέντρου, το έδαφος,
οι κλιματικές συνθήκες κ.λ.π.
Η λίπανση γίνεται με ανόργανα ή οργανικά
λιπάσματα.
Τα ανόργανα λιπάσματα που συνήθως
χρησιμοποιούνται περιέχουν:
1) Άζωτο (Ν) σε νιτρική μορφή (νιτρική
άσβεστος, νιτρικό νάτριο), ή σε αμμωνιακή
μορφή (θειική αμμωνία) ή σε μικτή μορφή
(νιτρική αμμωνία κ.λπ.). Οι ανάγκες των δέντρων
σε άζωτο αυξάνονται την περίοδο από
Φεβρουάριο έως Μάρτιο και συνεχίζουν μέχρι
τον Αύγουστο σε μικρότερο βαθμό.
2) Φώσφορο (Ρ) και
3) Κάλιο (Κ) υπό τη μορφή θειικού και
χλωριούχο Κάλιο που περιέχει 50-60% Κ2Ο.
Συνήθως η προσθήκη λιπασμάτων από τους
αγρότες γίνεται κατά τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο μέχρι και αρχές Μαΐου, έτσι ώστε οι
βροχές να βοηθήσουν στην διαλυτοποίηση και
απορρόφηση των λιπασμάτων και να ικανο
ποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες του δένδρου
για θρεπτικά στοιχεία την περίοδο αυτή,

A.2.6.2

Κλάδεμα ελιάς

Το κλάδεμα στην ελιά αποτελεί
μια ιδιαίτερα σημαντική
διαδικασία, γιατί
η ελιά αντιδρά θετικά α' αυτήν
τη φροντίδα για τους εξής
λόγους:
1)Το ελαιόδενδρο αποδίδει
ποιοτικά και ποσοτικά
περισσότερο και καλύτερο
καρπό σε κάθε σοδειά, αφού
παράγει νέους καρποφόρους
βλαστούς.
2) Με το κλάδεμα καθαρίζεται
το δένδρο από τα ξερά και
περιττά κλαδιά και έτσι
διευκολύνεται η συγκομιδή του
καρπού
3) Μειώνεται σημαντικά
η παρενιαυτοφορία (παραγωγή
καρπού κάθε δεύτερη χρονιά)
4) παρατείνεται
η παραγωγική ζωή
του ελαιόδεντρου,
Η εποχή για το κλάδεμα είναι
αμέσως μετά τη συγκομιδή
του καρπού.

Οργανικά λιπάσματα
Οι διαδοχικές φάσας νια
το σωστό κλάδεμα

Η οργανική λίπανση γίνεται κυρίως υπό μορφή
κοπριάς. Η κοπριά βελτιώνει το έδαφος,
ρυθμίζει το Ph του, διατηρεί την υγρασία και
γενικότερα δίνει γονιμότητα στο έδαφος και
γι' αυτό πρέπει να είναι η βάση της λίπανσης
των δένδρων.
Αυτός ο τρόπος λίπανσης ήταν παλαιότερα
ο πιο συνήθης. Η ανεπτυγμένη κτηνοτροφία της
περιοχής μας καθώς και ο μεγάλος αριθμός
οικόσιτων ζώων, εξασφάλιζε μεγάλες ποσότητες
κοπριάς στους αγρότες. Η λίπανση όμως με
κοπριά, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει
να επαναλαμβάνεται κάθε ένα ή το πολύ δύο
χρόνια και αυτό επί σειρά ετών.

του ελαιόδενδρου (φωτο 1,2,3)
Το ελαιόδεντρο που δεν έχει
κλαδευτεί σωστά θα χάσει γρήγορα
το συμπαγές σχήμα του φυλλώματος
του, θα ψηλώσει πολύ, με
αποτέλεσμα να μειωθεί η
καρποφορία του αλλά και
η ποιότητα του καρπού του.
Στα δύο πρώτα χρόνια αφαιρούνται
απ' τα δενδρύλλια της ελιάς όλοι οι
πλάγιοι βλαστοί του κορμού.
Στο 3ο με 4ο έτος και αφού
τα ελαιόδεντρα έχουν φτάσει στα 22,5 μ., κόβεται ο κεντρικός τους
άξονας. (Κατά το κλάδεμα δεν
πρέπει να σχιστεί ο φλοιός του
κορμού), (φωτο 4,5)
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Στο αυτόματο πόασμα οι πλαστικοί σωλήνες μπορούν
να τοποθετηθούν πάνω στο χώμα, αλλά και ψηλότερα,
πάνω στον κορμό του δέντρου ή σε πασσάλους,
διευκολύνοντας έτσι την περιποίηση του εδάφους, και
παράλληλα αποφεύγονται οι φθορές των σωληνώσεων.

Α.2.6.3 Κάψιμο κλαδιών

Α.2.6.4 Πότισμα

Α.2.6.5 Φρεζάρισμα (όργωμα)

Το κάψιμο των κλαδιών είναι η
συνήθης διαδικασία που
ακολουθεί ο παραγωγός μετά το
κλάδεμα. Με το κάψιμο και την
απομάκρυνση των κλαδιών από
το κτήμα τους εμποδίζεται
η ανάπτυξη διαφόρων
επιβλαβών, κυρίως ξυλοφάγων
εντόμων και παρασίτων της
ελιάς.

Το πότισμα της ελιάς στην
περιοχή μας γίνεται με ένα
παραδοσιακό και συγχρόνως
μοναδικό τρόπο στον ελληνικό
χώρο. Το κάθε κτήμα του
ελαιοπαραγωγού αποτελείται από
ένα ή περισσότερα «λαχίδια».
Το κάθε λαχίδι περιβάλλεται
περιμετρικά από ένα ανάχωμα
ύψους 50-60 cm το οποίο
ονομάζεται «τράφος»,
Ο τράφος, αφ' ενός οριοθετεί
το λαχίδι, και αφ' ετέρου
δημιουργεί τις προϋποθέσεις,
ώστε να ποτίζεται το κτήμα με
κατάκλιση. Δηλαδή πλημμυρίζει
το κάθε λαχίδι με νερό που θα
απορροφηθεί σιγά-σιγά
ποτίζοντας τα δέντρα.
Ο τρόπος αυτός ποτίσματος είναι
μεν παραδοσιακός, αλλά
σπαταλούνται τεράστιες
ποσότητες πολύτιμου νερού.
Μόνο ένα μικρό μέρος του νερού
ουσιαστικά καταλήγει στο δένδρο,
ενώ ο μεγαλύτερος όγκος νερού
φεύγει στα βαθύτερα στρώματα
του εδάφους ανεκμετάλλευτο.

Είναι μια καλλιεργητική διαδικασία
που παλαιότερα γινόταν με τα
ζώα και το αλέτρι. Στις μέρες μας
γίνεται συνήθως στις αρχές της
άνοιξης, με τη φρέζα
(καλλιεργητικό μηχάνημα). Γίνεται
μια ελαφριά επεξεργασία
του εδάφους σε βάθος όχι
μεγαλύτερο από 20-25cm.
Ο σκοπός είναι να καταστραφούν
και να ενσωματωθούν στο έδαφος
τα ζιζάνια (χόρτα) που έχουν
αναπτυχθεί στο κτήμα και να
περιοριστούν έτσι οι απώλειες
νερού. Γίνεται λοιπόν χλωρή
λίπανση με αγρωστώδη κυρίως.

Βέβαια τα τελευταία χρόνια, όλο
και περισσότεροι αγρότες
χρησιμοποιούν μηχανές που
τεμαχίζουν σε μικρά κομμάτια
(πριονίδι) τα κλαδιά και τα
υπολείμματα της βλάστησης και
στη συνέχεια τα ενσωματώνουν
στο έδαφος. Τα τεμαχισμένα
κλαδιά μετατρέπονται σε
λίπασμα που θα εμπλουτίσουν
το έδαφος με οργανική ουσία,
και το σημαντικότερο, με τον
τεμαχισμό περιορίζεται
ο κίνδυνος πυρκαγιάς και
οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
από το κάψιμο των κλαδιών.

1. Το κάψιμο των κλαδιών μετά το κλάδεμα,
επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και γίνεται αιτία
πυρκαγιών.
2.&3. Για το πότισμα του ελαιώνα με τον
παραδοσιακό τρόπο, το κτήμα (λαχίδι)
καθαρίζεται από τη χαμηλή βλάστηση για να
διευκολυνθεί η ροή του νερού. Σιγά-σινά όμως,
ο τρόπος αυτός αντικαθίσταται από το αυτόματο
πότισμα.
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Γα ελαιόπανα στρώνονται κάτω από τα
δέντρα κατά τη διάρκεια του τινάγματος και
βοηθούν στη συγκέντρωση του καρπού

Α.2.6.6 Συγκομιδή του καρπού

Η διαδικασία της συγκομιδής του καρπού στην περιοχή μας
περιλαμβάνει:
1) Ράβδισμα χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα
2) Τοποθέτηση ελαιόπανων, δηλαδή πανιών που στρώνονται κάτω
από τα δέντρα την ώρα που τινάζεται ο καρπός και διευκολύνουν
τη συγκέντρωση του.
3) Τοποθέτηση ελαιόδιχτυων, δηλαδή συνθετικών διχτύων που
στρώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από τα δέντρα
συνήθως 3-4 μήνες πριν τη συγκομιδή . Εκεί μαζεύονται όλες οι
ελιές που πέφτουν από φυσικά αίτια όπως: άνεμος, φυσική πτώση,
ασθένειες κ.λπ.
4) Χειρωνακτική συγκομιδή του καρπού από τα ελαιόπανα.

Καρπός, φύλλα
και κλαδιά
στοιβάζονται σε
σάκκους.
Στο επόμενο
στάδιο θα γίνει
ο διαχωρισμός
του καρπού.

ΦΩΤ: Γ. Κ.

Με το ράβδισμα ο τιναχτής, πάνω σε σκάλα ή στο δέντρο, ραβδίζει
τα κλαδιά μέχρι να πέσει ο καρπός. Οι δονητές χρησιμοποιούνται
μερικές φορές σε συγκεκριμένα δέντρα, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Α.2.6.7 Διαλογή ελαιοκάρπου.

Ο καρπός της ελιάς μεταφέρεται στην αποθήκη του κάθε
ελαιοπαραγωγού, όπου καθαρίζεται από ξερά κλαδιά, φύλλα κ.λ.π.
Μετά τον καθαρισμό είτε ταξινομείται ανά μέγεθος καρπού, αν
πρόκειται να γίνει βρώσιμη, είτε οδηγείται στο ελαιουργείο για λάδι.

2

3

ΦΩΤ: Γ. Κ.

ΠΤί
Η διαμόρφωση του ελαιώνα
της Άμφισσας ουσιαστικά άρχισε την
περίοδο του μεσαίωνα, επί Ενετών.

Με το πέρασμα των αιώνων, ο
ελαιώνας βρίσκεται σε δυναμική
ισορροπία με το φυσικό περιβάλλον.
Λειτουργεί σαν ένα οικοσύστημα, σαν
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μια οικολογική μονάδα, όπου κάθε
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οργανισμός (φυτά, ζώα,
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μικροοργανισμοί) είναι αναπόσπαστο
τμήμα του συστήματος,
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προσφέροντας ένα σημαντικό έργο
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στη συνολική λειτουργία του.
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Έτσι λοιπόν το συνολικό πλήθος των
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οργανισμών του ελαιώνα, η βιοποικιλότητα
και τα τροφικά πλέγματα που δημιουργεί, σε
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συνδυασμό με αβιοτικούς παράγοντες,
συνυπάρχουν αρμονικά και συντελούν στην
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καλή λειτουργία του οικοσυστήματος.

Οποιαδήποτε απώλεια ή μεταβολή στον πληθυσμό,
-έστω και ενός οργανισμού- προκαλεί διαταραχή στη
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λειτουργία του συστήματος, που αργά ή γρήγορα θα έχει
αντίκτυπο στην ισορροπία των σχέσεων.
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ΦΩΤ: Ι.Κουλελής
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Το κλίμα και το έδαφος

Το κλίμα στην περιοχή του ελαιώνα είναι ήπιο στο παραλιακό τμήμα του,
που οριοθετείται από την βόρεια ακτογραμμή
του Κορινθιακού κόλπου, καθώς και στο κεντρικό τμήμα
του ελαιώνα. Πιο δροσερό -κυρίως τους χειμερινούς μήνες- είναι το
τμήμα του ελαιώνα που βρίσκεται στις παρυφές των ορεινών όγκων που
τον περιβάλλουν.

Στα ορεινά ο παγετός, σε
συνδυασμό με τους ισχυρούς ΒΑ
ανέμους, δημιουργεί
προβλήματα στα νεαρά κυρίως
ελαιόδενδρα

Η θερμοκρασία κυμαίνεται από μείον 5° C η ελάχιστη και μέχρι 42° C η
μέγιστη. Η μέση ετήσια θερμοκρασία φθάνει στους 15° C.
Η σχετική υγρασία κυμαίνεται από 43% η ελάχιστη μέχρι 81%
η μέγιστη.
Η ηλιοφάνεια κυμαίνεται κατά περιοχές από 150 μέχρι 250 μέρες. Πιο
συνηθισμένοι άνεμοι είναι οι ΝΔ και ΒΑ. Κατά την περίοδο του
χειμώνα, παρατηρούνται παγετοί, σε συγκεκριμένες όμως περιοχές του
ελαιώνα που δημιουργούν προβλήματα στα νεαρά κυρίως δένδρα.
Στα πεδινά εδάφη του ελαιώνα (κύριος όγκος ελαιώνα) επικρατούν οι
αλλουβιακοί σχηματισμοί (προσχώσεις), ενώ τα ημιορεινά (παρυφές
ελαιώνα) χαρακτηρίζονται από ισχυρές κλίσεις, διαβρώσεις και φυσικά
μειωμένη παραγωγικότητα.
Τα πεδινά εδάφη είναι ασβεστούχα στην πλειοψηφία τους και μερικά
από αυτά έχουν αρκετές πέτρες, χαλίκια και άμμο, ενώ
τα ημιορεινά εδάφη είναι αρκετά διαβρωμένα.

Η Άνοιξη ανασχημάτιζα τα χρώματα στις παρυφές του ελαιώνα της Άμφισσας
Η ίδια γη ντυμένη τώρα με τον ανοιξιάτικο χλοοτάπητα
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Οι ισχυροί άνεμοι, οι βροχές
και οι χιονοπτώσεις έχουν
προκαλέσει τη μεγάλη
διάβρωση του εδάφους
στους ορεινούς όγκους

Τα ημιορεινά (παρυφές
ελαιώνα) χαρακτηρίζονται
από τους υδάτινους όγκους,
τις ισχυρές κλίσεις και τη
διάβρωση του εδάφους
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Ο Κορινθιακός κόλπος δημιουργεί
το ήπιο κλίμα στον κύριο πεδινό όγκο
του ελαιώνα

Η Χλωρίδα του ελαιώνα
Η χλωρίδα του ελαιώνα περιλαμβάνει δέντρα, θάμνους, φρύγανα και πόες.
Αυτά διαμορφώνουν με το ύψος τους ορόφους και υποορόφους.
Οι φυτικοί οργανισμοί που συνήθως θα συναντήσουμε στον ελαιώνα της Άμφισσας είναι κατά κατηγορία
οι παρακάτω:
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Pyrus amygdaliformis
Αγκορτσά
Cupressus sempervirens
Κυπαρίσσι
Pinus halepensis
Πεύκο
Cercis siliquastrum
Κουτσουπιά
Quercus pubescens
Δρυς
Olea oleaster
Αγριελιά
Juniperus sp.
Άρκευθος
Robinia pseudoacacia
Ακακία

UHrl

SUS

Platanus orientalis
Πλάτανος
Prunus amygdalus
Αγριοαμυγδαλιά

Ejtf'llrl
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Ficus carba
Συκιά
Laurus nobilis
Δάφνη

Θάμνοι
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Pistacia terebinthus
Τσικουδιά
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Pistacia lentiscus
Σκίνος
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Quercus coccifera
Πουρνάρι
Nerium oleander
Πικροδάφνη
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Vitex agnus-cactus
Λυγαριά
Rubus fruticosus
Βάτος
Rosa canina
Αγριοτριανταφυλλιά
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Cistus incanus creticus
Λαδανιά
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Calycotomevillosa
Ασπάλαθος
Erica verticillata
Ρείκι
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Thymus capitatus
Θυμάρι
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Πόες, φυτά του χαμηλού ορόφου
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Anemone coronaria
Ανεμώνη
Anthémis arvensis
Μαργαρίτα
Papaver rhoeas
Παπαρούνα
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Asphodelus microcarpus
Ασφόδελος
Oxalis pes-carpae
Ξυνίθρα
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Muscari comosum
Βόρβος
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Capparis spinosa
Κάπαρη
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Scolymus hispanicus
Αγκάθια
Sonchus asper
Ζοχός
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Calendula arvensis
Καλέντουλα
Taraxacum officinale
Πικροράδικο

ad
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Urginea maritime
Σκυλοκρέμμυδο
Foeniculum officinales
Μάραθος
Asparagus acutifolius
Σπαράγγι
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Η πανίδα του ελαιώνα

Θηλαστικά

aüE

Η πανίδα του ελαιώνα
περιλαμβάνει
θηλαστικά, πουλιά,
ερπετά, αμφίβια,
έντομα, σκώληκες και
μαλάκια.
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U
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Τα θηλαστικά έχουν γίνει
νυκτόβια, για να
αποφεύγουν τον
άνθρωπο.
Μπορούμε όμως να
δούμε τα βιοδηλωτικά
τους ίχνη σχεδόν
παντού μέσα
στον ελαιώνα, αν
προσέξουμε.
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Οι ζωικοί οργανισμοί
που συνήθως θα
συναντήσουμε στον
ελαιώνα της
Άμφισσας είναι κατά
κατηγορία
οι παρακάτω:

Vulpes vulpes
Αλεπού

Ratus rattus
Ποντικός

Martes foina
Κουνάβι

Nannospalax leucodon
Τυφλοπόντικας

Mustela nivalis
Νυφίτσα

Mêles mêles
Ασβός

Erinaceus concolor
Σκαντζόχοιρος

Pipistrellus pipistrellus
Νυχτερίδες

* m
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Turdus merulla
Κότσυφας
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Turdus philomelos
Τσίχλα
Erithacus rubecola
Καλογιάννος

3tL El

Sturnus vulgaris
Ψαρόνι
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Fringilla coelebs
Σπίνος
Troglodytes troglodytes
Τρυποφράχτης
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Passer domesticus
Σπουργίτι
Pica pica
Καρακάξα
Corvus corax
Κοράκι

«ΙΙΪΤΤΪΠ»

Buteo buteo
Γεράκι
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Athene noctua
Κουκουβάγια
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Testudo graeca
Χελώνα
Testudo marginata
Χελώνα

ag

Ophiosaurus apodus
Τυφλίτης

El

Malpolon monspessulanus
Σαπίτης
Vipera ammodytes
Οχιά
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Lacerta trilineata
Πράσινη σαύρα
Columper sp,
Δενδρογαλλιά

Eiur
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Rana graeca
Βάτραχος
Bufo viridis
Πρασινοβάτραχος
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Έντομα, σκώληκες και μαλάκια

Στο χώρο του ελαιώνα υπάρχει επίσης πλήθος άλλων οργανισμών, μικρότερων σε
μέγεθος, πολυπληθέστερων σε αριθμό και ιδιαίτερα σημαντικών για την ισορροπία
του οικοσυστήματος. Μιλάμε για τα έντομα, τους σκώληκες και τα μαλάκια.
Τα έντομα είναι από τους πιο παλιούς οργανισμούς στον πλανήτη μας. Όπου και να
κοιτάξει κανείς, θα τα συναντήσει στον ελαιώνα (αράχνες, μυρμήγκια, ακρίδες,
σκαθάρια κ.ά.). Έντομα χρήσιμα για τον άνθρωπο, όπως μέλισσες, έντομα
επικονιαστές που γονιμοποιούν τα φυτά, άλλα που χρησιμεύουν σαν τροφή σε άλλα
έντομα. Και τέλος έντομα βλαβερά για τον άνθρωπο και τις καλλιέργειες. Ένα τέτοιο
παράδειγμα στον ελαιώνα είναι το δίπτερο του δάκου (Dacus bactrocera) που
προκαλεί μεγάλες ζημιές στον καρπό της ελιάς.
Οι σκώληκες βρίσκονται παντού στον ελαιώνα, αναπαράγονται με αβγά, προτιμούν
το υγρό έδαφος, τη λάσπη, και γενικά τα υγρά μέρη του ελαιώνα.
Τα χαρακτηριστικότερα σκουλήκια του ελαιώνα είναι οι γαιοσκώληκες.
Τα μαλάκια -οφείλουν την ονομασία τους στο πολύ μαλακό τους σώμα-,
Τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλίγκαροι ή γυμνοσάλιαγκοι είναι τα συνήθη είδη
μαλακίων που συναντάμε στον ελαιώνα.
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Ασθένειες του ελαιόδενδρου
Λεκάνιο

Λεκάνιο

Καρκίνος

Κυκλοκόνιο

ΚΙ

Παρλατόρια

Μαργαρόνια

Βαμβακάδα

Ακάρεα

Α/Α

ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ΑΚΑΡΕΑ
ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ
ΔΑΚΟΣ
ΖΕΥΖΕΡΑ
ΘΡΙΠΑΣ
ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ
ΚΟΣΣΟΣ
ΛΕΚΑΝΙΟ
ΛΕΠΙΔΟΣΑΦΕΣ
ΛΕΥΚΑΣΠΙΣ
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ
ΩΤΙΟΡΡΥΓΧΟΣ
ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΛΙΝΙΑ
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ
ΡΥΓΧΙΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ
ΦΛΟΙΟΤΡΙΒΗΣ
ΦΛΟΙΟΦΑΓΟΣ

Eriophyidae
Aspidiotus nerii
Euphyllura olivina
Bactocera oleae
Zeuzera pyrina
Liothrips oleae
Calocoris thvialis
Cossus cossus
Saissetia oleae
Lepidosaphes ulmii
Leucaspis riccae
Margaronia unionalis
Otiorrhynchus cribricollis
Parlatoria oleae
Pollinia pollini
Prays oleae
Rhynchites cribripennis
Philippia fullicularis
Phloeotribus scarabaeoides
Hylesinus oleiperda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΔΡΟΜΥΚΩΣΗ
ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ
ΖΕΛΑΤΙΝΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΙΩΣΗ
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
ΞΕΡΟΒΟΥΛΑ
ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ
ΦΙΑΛΟΦΟΡΑ
ΦΟΜΑ
ΩΙΔΙΟ

Verticillium dahliae
Gloeosporium olivarum
Omphalotus olearius
Pseudomonas savastanoi
Cercospora cladosporioides
Spilocaea oleaginum
Camarosporium dalmatica
Armillaria spp.
Phialophora parasitica
Phoma incompta
Leveillula taurica

1 Μύζηση χυμών.
2 Παραμορφώσεις φύλλων
3 Καρούλιασμα φύλλων.
4 Κηλίδες στα φύλλα.
5 Εξανθήματα στα φύλλα.
6 Νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα.
7 Αποχρωματικές κηλίδες στα φύλλα.
8 Στοές στα φύλλα.
9 Οπές στα φύλλα.
10. Φαγώματα στα φύλλα.
11. Φυλλόπτωση.
12. Φαγώματα στα άνθη.
13. Πτώσεις ανθέων.
14. Παραμορφώσεις καρπών.
15. Κηλίδες στους καρπούς.
16. Βυθισμένες κηλίδες στους καρπούς
17. Οπές στους καρπούς.
18. Στοές στους καρπούς.
19. Σήψεις καρπών.
20. Καρπόπτωση.
21. Στοές στους βλαστούς.
22. Μεταχρωματισμοί αγγείων.
23. Μεταχρωματισμοί ξύλου.
24. Ξηράνσεις κλαδιών.
25. Όγκοι σε βλαστούς - κλαδιά.
26. Ριζόμορφα, μηκιλ. πλάκες.
27. Εμφάνιση κόμμεος.
28. Διόγκωση φλοιού.
29. Σήψεις ριζών.
30. Καπνιά (μαυρίλα).
31. Εξασθένιση δένδρων.
32. Μείωση παραγωγής.
33. Ξηράνσεις δένδρων.

1. Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός του ελαιοκάρπου. Ο δάκος εναποθάει ένα αυγό μέσα στη σάρκα του καρπού. Οι καρποί
που έχουν προσβληθεί από το έντομο πέφτουν ή είναι ακατάληλλοι για εμπορία.
2. 0 πυρηνοτρήτης, ο δεύτερος σημαντικότερος εχθρός του ελαιοκάρπου. Εμφανίζει τρεις γενιές το χρόνο. Η πρώτη γενιά (η ανθόβιος γενιά)
εςελίσσεται στα άνθη, η δεύτερη γενιά (η καρπόβιος) και η τρίτη γενιά (η φυλλόβιος) στα φύλλα. Ηκαρπόβια γενιά προκαλεί πολύ σημαντικές
ζημιές με 2 καρποητώσεις. Η πρώτη κατά την καρπόδεση και η δεύτερη το φθινόπωρο, όταν ο καρπός είναι αρκετά μεγάλος.
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Τα κυριότερα ελαιοκομικά προϊόντα

Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται από την καλλιέργεια της ελιάς
είναι οι βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο.
Παράλληλα με τις βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο παράγεται και μία
σειρά άλλων προϊόντων και υποπροϊόντων. Αυτά είναι
1) Ο ελαιοπυρήνας, που αποτελείται από τα αλεσμένα στερεά
συστατικά του καρπού (κυρίως του κουκουτσιού) και χρησιμεύει στην
παραγωγή πυρηνελαίου.
2) Η ξυλεία του δέντρου, για παραγωγή ενέργειας με την καύση ή για
ξύλινες κατασκευές (έπιπλα, οικιακά σκεύη κ.ά.).
3) Τα κλαδιά και τα φύλλα, τα τρυφερά κλαδιά της ελιάς, αποτελούν
εξαιρετική τροφή για πρόβατα και κατσίκες.Τελευταία γίνεται
αξιοποίηση των φύλλων και των καρπών της ελιάς και για
φαρμακευτικούς σκοπούς, γιατί περιέχουν πολυφαινόλες.
4) Ο κατσίγαρος ή λιοζούμι ή μούργα. Ο κατσίγαρος συνίσταται από
το χυμό του ελαιοκάρπου και από το νερό που χρησιμοποιήθηκε στις
διάφορες φάσεις της παραγωγής του λαδιού στο ελαιουργείο.
Ουσιαστικά είναι ένα υδατικό φυτικό εκχύλισμα, που περιέχει σάκχαρα,
αζωτούχες ενώσεις, οργανικά οξέα, πολυαλκοόλες, πολυφαινόλες και
υπολείμματα ελαίου.
Επειδή η παραγωγή του ελαιολάδου είναι μία φυσική διαδικασία, ο
κατσίγαρος δεν περιέχει βαρέα μέταλλα και συνθετικές οργανικές
ενώσεις ή άλλες τοξικές ουσίες, εκτός από τις πολυφαινόλες που
προσδίδουν στα απόβλητα τοξικές ιδιότητες για τα φυτά και
αποδομούνται, με βραδύ σχετικά ρυθμό, από ειδικές ομάδες
μικροοργανισμών.
Οι πολυφαινόλες, ωστόσο, είναι το φυσικό συντηρητικό της ποιότητας
του λαδιού στο χρόνο.
Επειδή όμως ο όγκος του κατσίγαρου είναι μεγάλος, με δυσάρεστη
οσμή και όψη και σε συνάρτηση με την τοξικότητα των πολυφαινολών, η
απευθείας διάθεση και απόθεση του στο περιβάλλον το υποβαθμίζει.
Η επεξεργασία των αποβλήτων του κατσίγαρου είναι αναγκαία. Ωστόσο,
αν και έχουν δοκιμαστεί διάφορες μέθοδοι σε εργαστηριακή και
πραγματική κλίμακα, εν τούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί μία
ολοκληρωμένη λύση. Οι διάφορες τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί
παρουσιάζουν κατά περίπτωση μειονεκτήματα τεχνικής ή οικονομικής
φύσης.

Ο όγκος του κατσίγαρου είναι μεγάλος, με δυσάρεστη οσμή και όψη και
σε συνάρτηση με την τοξικότητα των πολυφαινολών, η απευθείας
διάθεση του στο έδαφος υποβαθμίζει το περιβάλλον.
(αριστερά) Απ' ευθείας διάθεση του κατσίγαρου σε λάκκο στο έδαφος.
(δεξιά) Αποθήκευση του κατσίγαρου σε δεξαμενές, για να ακολουθήσει
η χημική οξείδωση του.

Οι βρώσιμες ελιές

Ανάλογα με την κατανάλωση τους, στην Ελλάδα καλλιεργούνται οι εξής ποικιλίες ελαιόδενδρων*

α) Ποικιλίες ελαιοποιήσιμες
Δηλαδή ποικιλίες που ο καρπός τους χρησιμοποιείται αποκλειστικά για παραγωγή λαδιού.
Τέτοιες χαρακτηριστικές ποικιλίες είναι: Κορωνέικη, Αδραμυτινή, Τσουνάτη, Λιανολιά Κέρκυρας, Λαδολιά,
Βαλανολιά, και Ματολιά
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β) Ποικιλίες επιτραπέζιες ή βρώσιμες.
Ο καρπός, αφού κατεργασθεί (πλύσιμο, ζύμωση δηλ. ξεπίκρισμα και συντήρηση σε αλατόνερο),
συσκευάζεται για επιτραπέζια κατανάλωση. Τέτοιες ποικιλίες είναι: κονσερβολιά (ελιά Άμφισσας,
πατρινέικη), νυχάτη Καλαμών, Χαλκιδικής, Ηγουμενίτσας και Καρυδολιά.

L
γ) Ποικιλίες διπλής χρήσεως.
Δηλ. και για βρώσιμες και για ελαιοποίηση.
Στην κατηγορία αυτών ανήκουν οι ποικιλίες:
Μεγαρίτικη, Αγουρομανακολιά, Κοθρέικη
και θρουμπολιά.
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Η διαδικασία παραγωγής της Κονσερβολιάς Αμφίσσης.
Η παρασκευή της κονσερβολιάς γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο και εφαρμόζεται σχεδόν από όλους
τους παραγωγούς, δηλαδή με την πανάρχαια τεχνική του ξεπικρίσματος των ελιών στο νερό και στη
συνέχεια τη συντήρηση τους σε άλμη (διάλυμα φυσικού άλατος και νερού).
Έτσι έχουμε ένα προϊόν φυσικό που διατηρεί το άρωμα και τη γεύση του φρέσκου καρπού και αρέσει
στο καταναλωτικό κοινό.
α) Μάζεμα ελαιοκάρπου

Οι ελιές μαζεύονται, αφού τιναχθούν με βέργες ή με μηχανικό τρόπο(1). Ο καρπός μετά το τίναγμα
συγκεντρώνεται στα ελαιόπανα, όπου οι καρποσυλλέκτες κάνουν ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα των κλαδιών και
των φύλλων (2). Οι ελιές συγκεντρώνονται σε τελάρα των 50Kg (3) και μεταφέρονται στον παραγωγό.
Ο ώριμος καρπός έχει συνήθως ένα κόκκινο σκούρο προς μαύρο χρώμα. Μέσα στο σύνολο του καρπού
υπάρχουν και ελιές με ξανθό χρώμα που δεν είναι αρκετά ώριμες (4). Πριν οι ελιές μπουν σε άλμη,
καθαρίζονται από τα φύλλα (5), πλένονται (6) και στη συνέχεια διαχωρίζονται οι μαύρες (ώριμες) από
τις ξανθές, γιατί θα δώσουν διαφορετικούς τύπους προϊόντος

των ελιών σε «κάδες» (δεξαμενές).
Οι ελιές τοποθετούνται σε δεξαμενές με άλμη,
περιεκτικότητας σε αλάτι 6-8%. Στη συνέχεια οι
δεξαμενές σφραγίζονται, ώστε να μην έρχεται η
επιφάνεια των δεξαμενών σε επαφή με τον αέρα,
για να βοηθηθεί η ζύμωση και η ωρίμανση των
ελιών.

Οι Πράσινες ελιές: προέρχονται από καρπούς που
συλλέγονται πριν από το οτάδιο της ωρίμανσης με
επαρκές μέγεθος.
Ελιές χρώματος στροφής (ξανθές): προέρχονται από
καρπούς ρόδινου χρώματος που συλλέγονται πριν την
πλήρη ωρίμανση.
Φυσικές μαύρες ελιές: προέρχονται από καρπούς σε
πλήρη ωρίμανση, μαύρου χρώματος.
Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση: προέρχονται από
καρπούς που δεν έχουν ωριμάσει, ξεπικρίζουν με
διάλυμα αλκάλεως και μαυρίζουν (οξειδώνονται) με
ρεύμα αέρα. Στη συνέχεια οι ελιές ξεπλένονται με νερό
και προστίθεται γλυκονικός σίδηρος για τη
σταθεροποίηση του χρώματος.

-

γ) Ζύμωση και ξεπίκρισμα
Ο καρπός που είναι μέσα στις κάδες αρχίζει να ζυμώνεται και να ξεπικρίζει.
Ο παραγωγός προσθέτει μικρές δόσεις αλατιού, για να είναι η περιεκτικότητα σε αλάτι συνεχώς γύρω στο 7%.
Η διαδικασία ωρίμανσης και ζύμωσης γίνεται ουσιαστικά από μικροοργανισμούς, από γαλακτοβακτήρια που είναι
αναερόβια και δεν χρειάζονται οξυγόνο. Για το λόγο αυτό σκεπάζονται οι κάδες αεροστεγώς.
Ένα από αυτά τα γαλακτοβακτήρια είναι ο Lactobacillus plantarum. Έτσι, ουσιαστικά, στις κάδες συμβαίνει
η ζύμωση του προϊόντος από τα γαλακτοβακτήρια και η μετατροπή των σακχάρων της ελιάς σε γαλακτικό οξύ.
Οι ελιές ωριμάζουν όταν η άλμη γίνει διαυγής, οι ελιές βυθίζονται και δεν επιπλέουν στην άλμη.

Η διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου
Ένα άλλο σημαντικό προϊόν της ελιάς είναι το ελαιόλαδο. Η καλή ποιότητα
της πρώτης ύλης είναι το κυριότερο γνώρισμα για την παραγωγή ελαιόλαδου
εξαιρετικής ποιότητας. Έτσι λοιπόν, οι ελιές που προορίζονται για λάδι
τοποθετούνται σε τελάρα, όπου μπορούν να αερίζονται, χωρίς να
υπερθερμαίνονται (ανάβουν), ώστε να μην αναπτύσσονται αναερόβιες ζυμώσεις
που θα υποβαθμίζουν την ποιότητα του λαδιού. Επιπλέον θα πρέπει οι ελιές να
μην είναι ούτε χτυπημένες, ούτε σάπιες, να είναι καθαρές -χωρίς χώματα-, γιατί
και αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες που έχουν σαν συνέπεια την υποβάθμιση
της ποιότητας.
Επίσης η ταχύτητα μεταφοράς της ελιάς μετά τη συγκομιδή της στο ελαιοτριβείο
καθορίζει την ποιότητα του παραγόμενου
ελαιόλαδου.

^

^

Στο ελαιοτριβείο
Ο καρπός της ελιάς, όταν μεταφερθεί στο
ελαιοτριβείο και ζυγιστεί, ακολουθεί μια
διαδικασία που θα οδηγήσει στην παραλαβή
του λαδιού. Αυτή είναι:

α) Τροφοδοσία - Αποψίλωση
Ο καρπός πέφτει σε μια χοάνη τροφοδοσίας και μεταφέρεται στο εσωτερικό TOU
ελαιοτριβείου συνήθως με τη βοήθεια ταινίας ή αναβατορίου. Ταυτόχρονα
απομακρύνονται και τα φύλλα με τη βοήθεια ισχυρού τεχνητού ρεύματος αέρος
που διαπερνά τις ελιές που βρίσκονται πάνω σε μεταλλικές σίτες.
β) Πλύσιμο
Με το πλύσιμο απομακρύνονται χώματα, σκόνες, βρομιές, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί καθαρές ελιές δίνουν
καλύτερο ελαιόλαδο. Μετά το πλύσιμο οι ελιές οδηγούνται στο μηχάνημα της
άλεσης, όπου θα πολτοποιηθεί ο καρπός και θα θρυμματιστούν οι πυρήνες.

1. Η μεταφορά του καρπού στο ελαιοτριβείο
2. Η μεταφορά του καρπού στο εσωτερικό του ελαιοτριβείου με τη βοήθεια ταινίας
3. Το πλύσιμο του καρπού

γ) Μάλαξη
Η διαδικασία της μάλαξης γίνεται σε ειδικά μηχανήματα, τους
μαλακτήρες. Εκεί η ελαιοζύμη μαλάσσεται με τη βοήθεια
περιστρεφόμενου έλικα. Ταυτόχρονα η ζύμη θερμαίνεται σε χαμηλή
θερμοκρασία (30-35 βαθμοί Κελσίου), ώστε να μην υποβαθμιστεί το λάδι
ποιοτικά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, όσο υψηλότερη είναι η
θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται η ποσότητα του παραγόμενου λαδιού,
αλλά υποβαθμίζεται η ποιότητα του (καταστροφή βιταμινών κ.λπ.),
Ο χρόνος μάλαξης είναι περίπου 20-30 λεπτά, προστίθεται δε και ζεστό
νερό για την αραίωση της ελαιοζύμης (35-45%).
Σε παλαιότερες εποχές η διαδικασία αυτή γινόταν με την αργή και διαρκή
περιστροφή του πολτού της ελιάς από τις μυλόπετρες.
Η παραδοσιακή τεχνική με μυλόπετρες χρησιμοποιείται και σήμερα στην
παραγωγή ελαιόλαδου με υπερσύγχρονα μηχανήματα άλεσης.
δ) Φυγοκέντριση
Στον φυγοκεντριοτήρα (Decander) γίνεται απομάκρυνση του πυρήνα που
βρίσκεται στην ελαιομάζα, των στερεών υπολειμμάτων καθώς και του
ελαιόλαδου με το νερό,
ε) Διαχωριστήρας
Στους διαχωριστήρες γίνεται πλήρης διαχωρισμός του ελαιόλαδου από
το νερό και άλλα φυτικά υγρά, που περιείχε το μίγμα που βγήκε από τον
φυγοκεντριοτήρα.

1. Ο καρπός της ελιάς αποψιλώνεται και πλένεται
πριν από τη μάλαξης.
2. Η τροφοδοσία του μηχανήματος με τη βοήθεια
αναβατορίου, η παραγωγή του λαδιού ξεκινά.
3. Η σύνθλιψη του ελαιοκάρπου με τον
παραδοσιακό τρόπο. Ο καρπός διοχετεύεται στον
κάδο σύνθλιψης, η περιστροφή των γιγάντιων
πάρινων κυλίνδρων τον πολτοποιεί δημιουργώντας
μία σκουρόχρωμη μάζα.
4. Η ελαιόμαζα μεταφέρεται στο φυγοκεντριοτήρα,
για να διαχωρισθείτο λάδι από τα στερεά
υπολείμματα.
5&6.Το λάδι που συγκεντρώθηκε από τη
φυγοκέντριση διοχετεύεται στο διαχωριστήρα,
σ' αυτήν την τελική φάση της επεξεργασίας
διαχωρίζονται τα φυτικά υγρά και το νερό, για
να παραμείνει το παρθένο, υψηλής ποιότητας
ελαιόλαδο.
7. Λεπτομέρεια αρχαίου ελαιοτριβείου στον ελαιώνα
της Άμφισσας.
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Ποιότητες λαδιού

Το ελαιόλαδο είναι ένα μίγμα γλυκεριδίων. Επιπλέον περιέχει μικρές
ποσότητες ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η σύνθεση του είναι:
• Μονοακόρεοτο ελαϊκό οξύ 78-83%
• Βασικό πολυακόρεστο λινελαϊκό οξύ 6-9%
• Κορεσμένο παλμιτικό οξύ 8-15%
• Στεατικό οξύ 1,5-3%
• Βιταμίνη Ε (100 gr ελαιόλαδου περιέχουν 19 mg βιταμίνης Ε)
Τα ελαιόλαδα διακρίνονται σε:
• βρώσιμα και σε
• μη βρώσιμα (βιομηχανικά), η οξύτητα των οποίων είναι μεγαλύτερη
των 3,3 βαθμών στα 10Ogr.
Βρώσιμα ελαιόλαδα, ποιοτικές κατηγορίες:
Α) Παρθένο Ελαιόλαδο: Παράγεται μόνο με φυσικές διαδικασίες και δεν έχει
υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, καθίζηση, φυγοκέντριση και
διήθηση.
Τα παρθένα ελαιόλαδα ταξινομούνται με βάση την οξύτητα τους
στις παρακάτω κατηγορίες:
• Εξαιρετικό (extra) Παρθένο Ελαιόλαδο*: Με περιεκτικότητα σε ελεύθερα
λιπαρά οξέα, δηλ. με μέγιστη οξύτητα, (εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ), που δεν
ξεπερνά τα 0,8 gr. ανά 100 gr. λαδιού.
• Παρθένο Ελαιόλαδο: Με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, δηλ. με
μέγιστη οξύτητα 1.5 gr. ανά 100 gr. λαδιού.
• Κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο Λαμπάντε: Με κοινή γεύση και οσμή.
Η περιεκτικότητα του σε ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι 3 gr. ανά 100 gr. λαδιού.

* Τι είναι η οξύτητα;
Η οξύτητα είναι το βασικότερο
κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης
του ελαιολάδου. Αυτή καθορίζει
την εμπορική του αξία.
Ο βαθμός οξύτητας δηλώνει την
περιεκτικότητα του προϊόντος σε
ελαϊκό οξύ. Ο τρόπος
συγκομιδής, αποθήκευσης και
έκθλιψης μπορεί να επηρεάσει σε
μεγάλο βαθμό την τελική οξύτητα
του ελαιολάδου.
Η οξύτητα εκφράζεται σε
γραμμάρια ελεύθερου ελαϊκού
οξέος ανά 100 γρ. λιπαρής ύλης
και αποτελεί τον βαθμό οξύτητας
του ελαιολάδου.
Η οξύτητα του ελαιολάδου είναι
αυτή που καθορίζει:
• το πόσο βρώσιμο είναι (οξύτητα
μέχρι 3 γρ.) και
• το βιομηχανικό ελαιόλαδο
(οξύτητα μεγαλύτερη των 3 γρ.)

Άλλο οξύτητα, άλλο... οξείδωση!
Η οξείδωση είναι μια φυσική
αλλοίωση που συμβαίνει, όταν
φυσικά προϊόντα έρχονται σε
επαφή με το οξυγόνο.
Η οξείδωση (τάγγισμα),
• Σημείωση: στα Εξαιρετικά (extra) Παρθένα Ελαιόλαδα συγκαταλέγεται και τοΑνουρέλαιο καταστρέφει την οσμή και τη
το πρώτο λάδι της χρονιάς- Είναι το ελαιόλαδο που παράγεται από τον καλύτερο άγουρο καρπό
της ελιάς. Έχει πλούσια φρουτώδη γεύση, υπέροχα αρώματα φρέσκου ελαιοκάρπου, γεύση του ελαιολάδου.
Το φως και το οξυγόνο είναι οι
χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα που οφείλεται στα υψηλά ποσοστά χλωροφϋλλης του άγουρου
καρπού. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, συνδυάζει την ανώτερη γεύση με την υψηλή Βιολογική
κύριες αιτίες οξείδωσης, αλλά
αξία. Το αγουρέλαιο έχει διάρκεια ζωής 9 μήνες.
και ο τρόπος συγκομιδής και
αποθήκευσης του καρπού την
Μη βρώσιμα ελαιόλαδα
υποβοηθούν.
Με την οξείδωση, αλλοιώνονται
• Μειονεκτικό Παρθένο Ελαιόλαδο Λαμπάντε
τα κύρια χαρακτηριστικά της
Ελαιόλαδο υποβαθμισμένο με δυσάρεστη οσμή και γεύση. Με οξύτητα από 3,3
γεύσης και των αρωμάτων του
έως 8 gr. ανά 100 gr. λαδιού. Το Λαμπάντε προορίζεται για βιομηχανική χρήση
ελαιολάδου και η ποιότητα του
ή για ραφινάρισμα.
πέφτει κατακόρυφα.
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Ο ΒΙΟΛΟΠΚΟΣ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ
Εξευγενισμένα ελαιόλαδα *

Β) Εξευγενισμένο ελαιόλαδο
Βρώσιμο, οξύτητας που δεν ξεπερνά τους 0,5
βαθμούς. Λαμβάνεται με εξευγενισμό /
ραφινάρισμα (χημική επεξεργασία)
μειονεκτικού κυρίως παρθένου ελαιολάδου.
Γ) Ελαιόλαδο
Βρώσιμο, οξύτητας έως 1,5 βαθμούς.
Ελαιόλαδο αποτελούμενο από ανάμειξη
εξευγενισμένου ελαιολάδου και παρθένων
ελαιολάδων, με εξαίρεση το μειονεκτικό.
* Σημείωση: Στα εξευγενισμένα ελαιόλαδα
συγκαταλέγεται και το Πυρηνέλαιο.
Ελαιόλαδο διαχωριζόμενο με χημικές μεθόδους
από τον ελαιοπυρήνα. Υποπροϊόν του παρθένου

Με τον όρο Βιολογική καλλιέργεια ή βιολογική
γεωργία, αναφερόμαστε στη γεωργική παραγωγή
που δεν στηρίζεται στη χρήση συνθετικών χημικών
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, μεθόδους που
χρησιμοποιεί η συμβατική γεωργία για τη λίπανση
του εδάφους και για την καταπολέμηση των ζιζανίων
και των εντόμων.
Επιπλέον, η βιολογική γεωργία διαφέρει από τη
λεγόμενη συμβατική γεωργία στη χρήση ήπιων
τεχνικών καλλιέργειας, έτσι ώστε να μην γίνεται
εξάντληση των φυσικών πόρων. Έτσι τα φυτικά και
ζωικά προϊόντα παράγονται με ήπιες και φυσικές
διεργασίες, χωρίς τη χρήση συνθετικών χημικών

ελαιολάδου από υπολείμματα όλων των συστατικών
μερών του ελαιοκάρπου. Μεγάλης οξύτητας, αλλά
ποτέ απευθείας βρώσιμο.
Χωρίζεται στις εξής κατηγορίες: α) Ακατέργαστο
πυρηνέλαιο (Μειονεκτικό), ελαιόλαδο που
λαμβάνεται από κατεργασία ελαιοπυρήνων με
διαλύτη.
Β) Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο, ελαιόλαδο που
λαμβάνεται με εξευγενισμό (χημική επεξεργασία)
ακατέργαστου πυρηνελαίου. Γ) Πυρηνέλαιο, έλαιο
που αποτελείται από μείγμα εξευγενισμένου
πυρηνελαίου και παρθένων ελαιολάδων,
εξαιρουμένου του μειονεκτικού.

Μη βρώσιμα ελαιόλαδα
Μη βρώσιμο ελαιόλαδο ή Βιομηχανικό είναι
παρθένο ελαιόλαδο με υψηλή οξύτητα
(μεγαλύτερη των 3,3 βαθμών ανά 100 gr.).
Έχει άσχημη γεύση, οσμή και χρώμα.
Για να καταναλωθεί, πρέπει να περάσει από
χημική επεξεργασία.Τα μη βρώσιμα
ελαιόλαδα παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για
την παραγωγή σαπουνιών.
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Θα λέγαμε ότι η βιολογική καλλιέργεια στηρίζεται στις
παρακάτω αρχές: διατήρηση της γονιμότητας του
εδάφους, αποφυγή ρύπανσης και μόλυνσης του
περιβάλλοντος, παραγωγή τροφίμων υψηλής
βιολογικής αξίας, μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης, βελτίωση συνθηκών ζωής, εξασφάλιση
ικανοποιητικών αποδόσεων και αξιοπρεπούς
εισοδήματος των καλλιεργητών και ανάπτυξη θετικής
σχέσης με το περιβάλλον.
Προσεγγίζει το ζήτημα της παραγωγής και διάθεσης
με ολιστικό τρόπο, με διαχρονική αντίληψη.
Έτσι η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς έχει να κάνει
με μεθόδους καλλιέργειας που αναζωογονούν το
έδαφος του ελαιώνα, με την ανακύκλωση των
υποπροϊόντων και τη χρησιμοποίηση των
διαθέσιμων οργανικών υλικών, με την
εξοικονόμηση νερού και τη συνετή χρήση της
ενέργειας, με τον τρόπο συλλογής κ.λ.π.
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του ελαιώνα.

Η λίπανση του ελαιώνα με χλωρές λιπάνσεις, όπως οργανικά υλικά
(ψυχανθή, ζωικές κοπριές, φύλλα, υπολείμματα ξύλου κ.λπ.) που
ενσωματώνονται στο έδαφος και το εμπλουτίζουν.

Οι κυριότερες καλλιεργητικές φροντίδες σε ένα βιολογικό ελαιώνα
• Η λίπανση του ελαιώνα με χλωρές λιπάνσεις, όπως οργανικά υλικά (ψυχανθή, ζωικές
κοπριές, φύλλα, υπολείμματα ξύλου κ.λπ.) που ενσωματώνονται στο έδαφος και το
εμπλουτίζουν.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά του εδάφους
διακρίνονται σε οργανικά λιπάσματα φυτικής προέλευσης, ζωικής, μικτής και ορυκτά.
(Ταμπούκου, 1999).
• Από τη διαχείριση του εδαφοτάπητα προκύπτουν οι χλωρές λιπάνσεις που ευεργετούν
πολλαπλά τον ελαιώνα, αφού: 1) γίνονται πηγή αζώτου, 2) ανακυκλώνονται παράγοντας
θρεπτικές ουσίες για το έδαφος, 3) παρεμποδίζουν την ανάπτυξη εντόμων, 4) μειώνουν τη
διάβρωση του εδάφους, 5) αυξάνουν την απορροφητικότητα του χώματος, 6) σταματούν
την απορροή των υδάτων, 7) παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών για τα
ελαιόδεντρα φυτικών ειδών, 8) συντηρούν ωφέλιμους οργανισμούς και έντομα, 9)
προσφέρουν καταφύγιο και τροφή σε σπονδυλωτά και πουλιά, 10) διατηρούν την τοπική
πανίδα (Καμπουράκης, 1997).
• Το κλάδεμα είναι μια σημαντική εργασία που βοηθά την αύξηση της παραγωγής, την
προστασία από προσβολές εντόμων και τη διευκόλυνση του μαζέματος της ελιάς. Έτσι,
στα δέντρα γίνονται δύο τύποι κλαδέματος:
1) το κλάδεμα διαμόρφωσης, όπου στα νεαρά δέντρα διαμορφώνεται ο σκελετός τους και
το σχήμα τους και
2) το κλάδεμα καρποφορίας, που γίνεται στα μεγάλα δέντρα και εξασφαλίζει καλή
καρποφορία, φωτισμό, αερισμό κ.λ.π..
• Μερικές φορές αναφέρεται και το κλάδεμα ανανέωσης για τα γέρικα δέντρα ελιάς
ή ανανέωση της κόμης τους (Καμπουράκης, 1997).
• Η άρδευση (το πότισμα) παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της ελιάς.
Στις βιολογικές καλλιέργειες, ο παραγωγός πρέπει να εκμεταλλευτεί τη διαθέσιμη
ποσότητα νερού με προσοχή, ποτίζοντας την κατάλληλη περίοδο με την κατάλληλη
ποσότητα, ώστε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς να σπαταλάει και να εξαντλεί
τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Η υπερβολική χρήση νερού (ποσότητα και
συχνότητα) επιδρά αρνητικά στο επίπεδο και την ποιότητα της παραγωγής, ενώ
παράλληλα εξαντλούνται οι υδατικοί πόροι.
• Η προστασία της ελιάς γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα,
ζιζανιοκτόνα, ορμονικά παρασκευάσματα) αλλά με φυτοπροστατευτικά μέσα, από τα οποία
άλλα στοχεύουν στον έλεγχο των εχθρών του ελαιώνα και άλλα στον έλεγχο των
ασθενειών (Ταμπούκου, 1999). Για παράδειγμα, αν υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα μετά
επιβλαβή έντομα, γίνεται έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων με παγίδες, με φυσικά
εντομοκτόνα που δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (Πύρεθρο, ειδικά
φυτικά λάδια, θειάφι κ.λπ.).
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Περιβαλλοντικά προβλήματα από
τις καλλιεργητικές εργασίες στον
ελαιώνα
Οι ανθρώπινες διαδικασίες παραγωγής και
επεξεργασίας που σχετίζονται με την ελιά και το
λάδι δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον.
Τέτοια προβλήματα παρουσιάζονται με τις
καλλιεργητικές φροντίδες και τεχνικές που
εφαρμόζονται στον ελαιώνα, αλλά και με τις
τεχνικές παραγωγής ελαιόλαδου και διαχείρισης
των αποβλήτων της παραγωγής του.
Παραθέτουμε ανά κατηγορία τα προβλήματα
αυτά:
Λίπανση: Η αλόγιστη χρήση αζωτούχων κυρίως
λιπασμάτων αποτελεί απειλή για το νερό και το
έδαφος. Τέτοιου είδος προβλήματα έχουν ανα
φερθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως
στην Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα, Θεσσαλία κ.ά.
Τα υψηλά ποσοστά νιτρικών δεν είναι μόνο στο
έδαφος, αλλά φθάνουν και στο υπόγειο νερό,
στον υδροφόρο ορίζοντα, που σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας ξεπερνούν τα επιτρεπτά
όρια των 50mg/lt. Έτσι το νερό των γεωτρήσεων,
που προορίζεται και για πόση, καθίσταται
ακατάλληλο. Το πρόβλημα της νιτρορύπανσης
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά ευτυχώς με την
καλλιέργεια της ελιάς στο νομό μας δεν
αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα, λόγω του ότι η
καλλιέργεια της ελιάς στον Νομό Φωκίδος δεν
είναι εντατική. Παρόλα αυτά υπάρχουν
περιπτώσεις αλόγιστης και υπερβολικής χρήσης
των αζωτούχων λιπασμάτων.
Φυτοπροστασία: Τα φυτοφάρμακα που
χρησιμοποιούνται σε πολλές καλλιέργειες κυρίως
κηπευτικών, οπωροκηπευτικών, αλλά και σε
θερμοκηπιακές καλλιέργειες, περνούν στην

τροφική αλυσίδα και συσσωρεύονται σε όλους
τους καταναλωτές οργανισμούς (φυτοφάγους,
σαρκοφάγους και παμφάγους) και φυσικά στον
άνθρωπο και στα άλλα αρπακτικά πουλιά και
ζώα, που βρίσκονται στην κορυφή των τροφικών
επιπέδων, και πιθανόν να δημιουργούν
προβλήματα βιοσυσσώρευσης. Στην περιοχή του
ελαιώνα, αν και δεν υπάρχουν μετρήσεις,
φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, λόγω
των περιορισμένων ψεκασμών των ελαιόδεντρων
(δακοκτονία). Δύο έως τρεις ψεκασμοί
διενεργούνται με την επίβλεψη της Διεύθυνσης
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (δολωματικοί
ψεκασμοί) και συνήθως είναι οι μόνοι ψεκασμοί
που γίνονται. Οι παραγωγοί δεν κάνουν άλλους
ψεκασμούς.
Άρδευση: Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι
η άρδευση του ελαιώνα με κατάκλιση. Έτσι
δαπανώνται αναίτια τεράστιες ποσότητες νερού,
αφού ποτίζουν ολόκληρο το λαχίδι και όχι
αποκλειστικά τα δένδρα του ελαιώνα. Το νερό
αυτό προέρχεται από τρεχούμενα νερά αλλά και
από γεωτρήσεις. Η συστηματική άντληση μέσω
των γεωτρήσεων έχει σαν συνέπεια την
υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα και σαν
λογικό επακόλουθο, την άντληση υφάλμυρου
νερού και την αλάτωση των γεωργικών εδαφών.
Βέβαια, στην περιοχή μας το πρόβλημα δεν είναι
τόσο έντονο όπως σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, αλλά χρειάζεται να δείξουμε ιδιαίτερη
προσοχή. Εκεί όπου έγινε αλάτωση γεωργικών
εκτάσεων οδηγηθήκαμε σε μείωση της
αγροτικής παραγωγής και στη συνέχεια σε
φαινόμενα ερημοποίησης.

Περιβαλλοντικά προβλήματα από τη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου

Απόβλητα ελαιοτριβείου - Κατσίγαρος
Στα ελαιοτριβεία, από την παραγωγή του ελαιόλαδου,
προκύπτουν μια σειρά παραπροϊόντων, όπως είναι ο
ελαιοπυρήνας (κομμάτια κουκουτσιού), φύλλα ελιάς και
μια μεγάλη ποσότητα υγρών αποβλήτων, πλούσια σε
οργανικό φορτίο, ο κατσίγαρος ή λιόζουμο.
Ο κατσίγαρος ή λιόζουμο, είναι ένα μίγμα χυμού
ελαιοκάρπου και νερού, που προκύπτει κατά την
επεξεργασία του καρπού για την παραγωγή λαδιού στο
ελαιοτριβείο.
Ο κατσίγαρος περιέχει οργανικές ενώσεις (σάκχαρα,
αζωτούχες ενώσεις, οργανικά οξέα, πολυφαινόλες, κ.ά).
Από τα συστατικά του κατσίγαρου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχουν οι φαινόλες. Οι ουσίες αυτές είναι σημαντικές για
τη διατήρηση του λαδιού, είναι όμως ιδιαίτερα τοξικές
και για τα φυτά που βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο και
για ορισμένους μικροοργανισμούς και για την πανίδα
των υδάτινων οικοσυστημάτων
-ποτάμια, λίμνες και θάλασσες(Tardioli et.al, 1993, Βορεάδου, 1993, Σαββίδης, 1994).

Έτσι λοιπόν, η απόρριψη του κατσίγαρου στο έδαφος ή
σε υδάτινους αποδέκτες, λόγω της μεγάλης
περιεκτικότητας του σε φαινόλες και του υψηλού
οργανικού φορτίου του, δημιουργεί μεγάλα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Έχουν γίνει και γίνονται συνεχώς προσπάθειες
επεξεργασίας των αποβλήτων του κατσίγαρου,
Συγκεκριμένα, έχει εφαρμοστεί η αποθήκευση του σε
στεγανές δεξαμενές, λάκκους κ.λπ., ωστόσο,
παραμένει η δυσοσμία και η αισθητική υποβάθμιση της
περιοχής. Επίσης, έχει εφαρμοστεί η μέθοδος της
κομποστοποίησης, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση
του επεξεργασμένου αποβλήτου, σαν οργανικό
λίπασμα, χωρίς όμως ιδιαιτέρα αποτελέσματα.
Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια προσπάθεια να
απομονωθούν οι φαινόλες από τον κατσίγαρο, ουσίες
πολύτιμες και χρήσιμες στην βιομηχανία τροφίμων και
καλλυντικών.
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Το ελαιόλαδο, ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, αποτέλεσμα
σύνθλιψης του καρπού της ελιάς.
Το άρωμα και η γεύση που δίνει στα φαγητά είναι
μοναδικά, πολύ πλούσιο σε βιταμίνες, με εξαιρετική
αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (τηγάνισμα).
Η μεγάλη περιεκτικότητα του (περίπου 83%) σε
μονοακόρεοτα λιπαρά οξέα, κυρίως ελαϊκό οξύ, βοηθά:
• Στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL) και τη
διατήρηση της «καλής» χοληστερίνης (HDL) σε καλές
συγκεντρώσεις στο αίμα.
• Στην προστασία και πρόληψη από καρδιαγγειακές
παθήσεις και στεφανιαία νόσο, λόγω των ισχυρών
αντιοξειδωτικών που περιέχει.
• Στη διευκόλυνση της πέψης και της λειτουργίας του
εντέρου.
• Στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου από τον
οργανισμό και στη μείωση των γαστρικών υγρών.
Η ισορροπημένη αναλογία κεκορεσμένων και
ακόρεστων λιπαρών οξέων (μονοακόρεσταπολυακόρεστα), καθίστατο ελαιόλαδο τη βάση, τον
ακρογωνιαίο λίθο της λεγόμενης Μεσογειακής
διατροφής. Η Μεσογειακή διατροφή έχει παγκοσμίως
χαρακτηριστεί ιδανική για την υγεία και τη μακροβιότητα
του ανθρώπου,
Ως Μεσογειακή, ορίζεται η διατροφή που ελαχιστοποιεί
την κατανάλωση λίπους, ιδίως των κορεσμένων
λιπαρών οξέων (ζωικά λίπη), προτείνοντας τη σχετικά
υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων που εμπεριέχονται
στα σιτηρά, φρούτα, λαχανικά, γάλα κ.λπ,
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Στη Μεσογειακή διατροφή, η κύρια πηγή λίπους για τον
ανθρώπινο οργανισμό είναι το ελαιόλαδο.
Αυτή είναι η διατροφή των περισσοτέρων κατοίκων της
λεκάνης της Μεσογείου (εξ ου και η ονομασία) και
κυρίως των Ισπανών, των Ιταλών, των Ελλήνων
-των Κρητικών ιδιαίτερα-.
Διεθνείς έρευνες απέδειξαν ότι οι κάτοικοι της Κρήτης,
έχουν τις καλύτερες διατροφικές συνήθειες και
αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
μεσογειακής διατροφής.
Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει:
• Ελαιόλαδο, ως πηγή λιπαρών οξέων (ακόρεστων).
• Άφθονες φυτικές ίνες/ υδατάνθρακες (φρούτα, ψωμί,
όσπρια, λαχανικά, δημητριακά κ.λπ.).
• Γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι) καθημερινά
σε μικρές ποσότητες.
• Ψάρια και πουλερικά (δηλαδή λευκό κρέας) σε
μικρές ποσότητες.
• Κόκκινο κρέας σε πολύ μικρές ποσότητες.
• Και σε καθημερινή βάση, αρκετό νερό, λίγο κόκκινο
κρασί και ήπια σωματική άσκηση.

Επίλογος
Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί ιδανική τοποθεσία για υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά έναν παραδοσιακό ελαιώνα, ένα σημαντικότατο αγροτικό οικοσύστημα μεγάλης
περιβαλλοντικής αξίας, στο οποίο οι ανθρώπινες παρεμβάσεις είναι περιορισμένες και οι γεωργικές δραστηριότητες είναι
ήπιες (εκτατικό γεωργικό σύστημα). Σε αντίθεση με άλλους που καλλιεργούνται εντατικά (εντατικό γεωργικό σύστημα), ο
ελαιώνας της Άμφισσας διατηρεί τη βιολογική ισορροπία,τη βιοποικιλότητα στην ευρύτερη γεωργική περιοχή. Και το
κυριότερο, διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την ποιοτική αξία των προϊόντων του, ενσωματώνοντας έτσι την έννοια της
περιβαλλοντικής προστασίας με την Οικονομία.
Η επίσκεψη στον ελαιώνα προσφέρει στους μαθητές μία πολυθεματική εμπειρία, σε τομείς που αφορούν την πολιτική
οικολογία, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του αγροτικού χώρου, την οικονομία, την ορθή γεωργική
πρακτική κ.λπ. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο ελαιώνας της Άμφισσας ως πρόγραμμα ΠΕ αποτελεί καλό παράδειγμα για την
εκπαίδευση και για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
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.έχει ένα δάσος βελανιδιές σε κάθε τρύπα της φλογέρας του
και το ραβδί του έχει τους ίδιους ρόζους...
Γιάννης Ρίτσος (Ρωμιοσύνη)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη φύση το δάσος είναι ένα από τα πολυπλοκότερα οικοσυστήματα, καλύπτει δε παγκοσμίως το 32% της
χέρσου, ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 20%,
Η φυσιογνωμία κάθε χερσαίου οικοσυστήματος προσδιορίζεται από τη φυσιογνωμία της κάθε
φυτοκοινότητας, η οποία επηρεάζει και τη δομή της υπόλοιπης βιοκοινότητας. Όταν τα άτομα της
φυτοκοινότητας (δένδρα, θάμνοι) ξεπερνούν ένα ορισμένο ύψος, τότε αναφερόμαστε στο δασικό
οικοσύστημα,
Το δάσος αποτελεί ένα πολύπλοκο οικοσύστημα, το οποίο συναποτελούν τόσο έμβια όντα διαφόρων μορφών
και ρόλων (φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί), όσο και αβιοτικοί παράγοντες που (Ι) καθορίζουν τη δομή και
λειτουργία του αλλά και (II) καθορίζονται από αυτό,
Τα δάση (Παρθένα, Φυσικά και Τεχνητά) σήμερα δέχονται μεγάλες πιέσεις για αλλαγή χρήση γης (π.χ,
τουριστικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυχής, δευτερεύουσα κατοικία κ.λπ.), με σοβαρές άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις για το περιβάλλον,
Δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των δασών που ζητούν άμεσες απαντήσεις,
Έχουμε αναλογιστεί ότι πρόκειται για ζωντανά συστήματα με συγκεκριμένη δομή και δυναμικές σχέσεις;
Γνωρίζει κανείς με επιστημονική ασφάλεια πώς θα αντιδράσουν αυτά τα εύθραυστα συστήματα;
Είναι σοβαρό λάθος να μετράμε την αξία ενός οικολογικού συστήματος με ανθρώπινα μέτρα, ειδικότερα δε
αυτά που βρίσκονται εντός των ορίων των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ). Είναι λάθος να στοχεύουμε στο
να τους αλλάζουμε τις παραδοσιακές ήπιες χρήσεις. Οι παρεμβάσεις στα δάση δεν πρέπει να γίνονται με
οικονομικά και τεχνολογικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει η διαχείριση τους να γίνεται στο πλαίσιο της αειφορικής
ανάπτυξης,

Οι αλλαγές χρήσεις γης κοντά σε δασικά οικοσυστήματα τα απειλούν με σοβαρές επιπτώσεις. Δευτερεύουσες-εξοχικές κατοικίες
στη περιοχή Λιβάδι Παρνασσού δίπλα στον Εθνικό Δρυμό.

ΔΑΣΟΣ

Το πρόγραμμα ΠΕ για το Δάσος

0 άνθρωπος χρησιμοποίησε το δάσος από τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε στη γη. Αρχικά
α' αυτό βρήκε τροφή, προστασία, καύσιμη ύλη, το εκχέρσωσε για να εκμεταλλευτεί την
έκταση αυτή σαν χωράφι ή σαν λιβάδι κ.λπ.. Αργότερα με την εξέλιξη του πολιτισμού, η έντονη
εκμετάλλευση του δάσους (αλόγιστες εκχερσώσεις, σπάταλη καυσοξύλευση, τουριστικά
θέρετρα κ.λπ.) μαζί με τις δασικές πυρκαγιές, οδήγησε στον περιορισμό των δασικών
εκτάσεων, την αντικατάσταση τους από δευτερογενείς φυτικές διαπλάσεις (π.χ. φρύγανα), ή
ακόμη σε φαινόμενα ερημοποίησης.
Οι ωφέλειες του δάσους, πολύ σημαντικές για τον άνθρωπο, διακρίνονται σε άμεσες και
έμμεσες. Οι άμεσες ωφέλειες αφορούν αυτές που προσφέρει το δάσος με μορφή υλικών
αγαθών, ενώ οι έμμεσες αφορούν την προστατευτική σημασία του δάσους, την οικονομική, την
υγιεινή, την κοινωνική και την αισθητική επίδραση του. Σήμερα μετά από την αξιολόγηση των
άμεσων και έμμεσων ωφελειών του δάσους, η ιδέα της αειφορικής και πολλαπλής χρήσης του
δάσους είναι από όλους αποδεκτή.
Τα δασικά οικοσυστήματα του Νομού Φωκίδος αποτελούν φυσικές δεξαμενές, στις οποίες
μπορούν να στηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης. Διαθέτοντας μία σημαντική βιοποικιλότητα (ειδών, οικοτόπων και τοπίων)
δημιουργούνται κατάλληλα πεδία για την άντληση πρωτογενούς γνωστικής ύλης που θα
χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Με επίκεντρο το δασικό οικοσύστημα οι μαθητές ωθούνται να κατανοήσουν την αλληλοσύνδεση
των περιβαλλοντικών ζητημάτων, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά. Επιπλέον, μέσα από την
προσωπική τους δράση και συμμετοχή εκπαιδεύονται στις έννοιες της αειφορίας και της
διαχείρισης,
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μαθητές:
• Να γνωρίσουν τη χλωρίδα και πανίδα ενός δασικού οικοσυστήματος.
• Να συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων,
• Να κατανοήσουν την ευαίσθητη ισορροπία του δασικού οικοσυστήματος.
• Να συνειδητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να διαμορφώσουν θετική στάση
για την επίλυση τους μέσα από τη βιωματική μάθηση,
• Να κατανοήσουν τη σημασία του περιβάλλοντος ως πηγής μάθησης.
• Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης στην προστασία του περιβάλλοντος.
• Να εμπλακούν σε διαδικασίες αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και λήψης αποφάσεων για
την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος,
• Να εξοικειωθούν με την επιστημονική μέθοδο και να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες.

Η σχέση του δάσους με την έννοια «οικοσύστημα»
Το τμήμα της γης που υποστηρίζει κάποιο είδος ζωντανού οργανισμού καλείται
βιόσφαιρα ή οικόσφαιρα. Το χερσαίο τμήμα της βιόσφαιρας διαχωρίζεται σε
μεγάλες γεωγραφικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από τις κλιματολογικές
συνθήκες που επικρατούν και από το εξειδικευμένο σύνολο των φυτών και ζώων που
κατοικούν σε αυτές.
Οι περιοχές αυτές καλούνται μεγακοινστητες (biomes). Οι διαφορές μεταξύ των
μεγακοινοτήτων οφείλονται αποκλειστικά στο κλίμα και τη βροχόπτωση. Οι έρημοι,
τα τροπικά βροχοδάοη, η τάιγκα, η αρκτική τούντρα, η αφρικανική σαβάνα, τα
μεσογειακά δάση είναι μερικά παραδείγματα μεγακοινοτήτων.
Τα φυτικά είδη κάτω από φυσικές συνθήκες δεν εμφανίζονται μόνα τους και δεν
σχηματίζουν αμιγείς και τυχαίους φυτοσυνδυασμούς, αλλά συγκροτούν
καθορισμένες φυτοκοινότητες που στο σύνολο τους αποτελούν την βλάστηση μιας
περιοχής. Σε μια φυτοκοινότητα μαζί μετά φυτά συζούν και ορισμένοι ζωικοί
οργανισμοί, το σύνολο των οποίων ονομάζεται ζωοκοινότητα. Τα φυτά και τα ζώα
συνιστούν την Βιοκοινότητα, ο χώρος που ζούνε ονομάζεται Βιότοπος, οι
παράγοντες που επιδρούν σ' αυτά, διακρίνονται σε βιοτικούς και αβιοτικούς και
τέλος οι αβιοτικοί παράγοντες αναφέρονται συνήθως σαν σταθμός ή οικότοπος.
Όλα, δε αυτά μαζί αποτελούν το οικοσύστημα.
Επειδή το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης, το μέγεθος και τα όρια του
καθορίζονται κάθε φορά από τον ερευνητή που το μελετά. Η βιόσφαιρα, για
παράδειγμα, είναι ένα πλανητικό οικοσύστημα, αλλά είναι τόσο πολύπλοκο που οι
επιστήμονες προτιμούν να ερευνούν μικρότερα οικοσυστήματα π.χ. ένα δάσος.

ΦΩΤ:Μ. Θ.

Η έντονη εκμετάλλευση του δάσους
(αλόγιστες εκχερσώσεις, σπάταλη
καυσοξύλευση, τουριστικά θέρετρα κ,λπ.) μαζί
με τις δασικές πυρκαγιές, οδήγησε στον
περιορισμό των δασικών εκτάσεων.

Αρκπκή τούνιρα

Υποτροπικές έρημοι

Οι κυριότερες μεγακοινότητες του πλανήτη.
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Δάση του Βορρά ή Τάιγκα

Τροπικό Βροχοδάσος

Τροπικά εποχιακά δάση ή σαβάνες

Μεσογειακό δάσος

Ωκεανοί
Τροπικά εποχιακά δάση ή σαβάνες
Τροπικά βροχοδάση
Βροχοδάοη της εύκρατης ζώνης
Φυλλοβόλα δάση της εύκρατης ζώνης
Δάση του Βορρά ή Τάιγκα
Λιβαδικές ερημοποιημένες εκτάσεις της εύκρατης ζώνης
Υποτροπικές έρημοι
Δασικές περιοχές χαμηλής βλάστησης / περιλαμβάνονται τα Μεσογειακά δάση
Αλπικές περιοχές θαμνώδους βλάστησης
Αρκτικές τούντρες
Πολικά παγόβουνα
ι
Πρωτογενής οικολογική διαδοχή

Για να κατανοήσουμε πώς συγκροτείται ένα δάσος,
πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε τον τρόπο εποίκισης
των φυτών πάνω σε μία γυμνή στην αρχή επιφάνεια.
Οι πρώτοι οργανισμοί που αναπτύσσονται πάνω σε
γυμνά πετρώματα είναι συνήθως τα βρύα και οι
λειχήνες, μορφές ζωής ανθεκτικές στην έκθεση σε
ηλιακή και άλλες ακτινοβολίες, σε μεγάλες
διακυμάνσεις θερμότητας και υγρασίας. Τα είδη
αυτά αποσαθρώνουν σταδιακά την επιφάνεια των
πετρωμάτων δημιουργώντας ένα υποτυπώδες
έδαφος. Την αποσύνθεση τους αναλαμβάνουν οι
αποικοδομητές, οι βιολογικές λειτουργίες των
οποίων διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την
ανάπτυξη ποικιλίας φυτικών μορφών.
Έτσι αρχίζει ένας ισχυρός ανταγωνισμός που έχει
σαν τελικό αποτέλεσμα την επικράτηση των ποωδών
φυτών, που σκιάζοντας τα βρύα και τις λειχήνες
σταδιακά εξαφανίζονται. Με την πάροδο του χρόνου
και τη βελτίωση των εδαφικών και των ευρύτερων
συνθηκών, εμφανίζονται στην περιοχή θαμνώδη είδη
που βαθμιαία και λόγω σκίασης αντικαθιστούν τις
πόες. Ακολουθεί η ανάπτυξη δέντρων που
αντικαθιστά μέρος των θάμνων και αποτελείτο
τελικό στάδιο της πρωτογενούς διαδοχής, την
κατάσταση ισορροπίας (καταληκτικό στάδιο, κλίμαξ
κοινότητα).

Λειχήνες και Βρύα,
οι πρώτοι οργανισμοί
που αναπτύσσονται
πάνω σε γυμνά
πετρώματα
(ανώριμο έδαφος)
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Αν στην περιοχή δεν επιδράσουν
κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες
(ρύπανση, φωτιά κ.ά.) και το κλίμα
δε μεταβληθεί σημαντικά, οι
περαιτέρω αλλαγές στον τύπο
της βλάστησης είναι μικρής
έκτασης.
Παράλληλα με τις μεταβολές
των φυτικών κοινοτήτων
συμβαίνουν και μεταβολές
στις ζωικές κοινότητες. Κάθε
βιοκοινότητα δημιουργεί
κατάλληλες συνθήκες για
την ανάπτυξη της επόμενης και
καθώς το σύστημα ωριμάζει,
οι αλλαγές που συμβαίνουν
είναι πολύ μικρές.
Από τα παραπάνω συνάγεται
ότι για την σύνθεση μιας
σταθερής φυτοκοινότητας,
δηλαδή για τη βλάστηση της
περιοχής, οι καθοριστικοί
παράγοντες είναι διάφοροι
οικολογικοί παράγοντες
του περιβάλλοντος που
διακρίνονται σε εξωγενείς και
ενδογενείς.
Εξωγενείς παράγοντες είναι:
1. Κλιματικοί παράγοντες (π.χ.
θερμότητα, φως, νερό, άνεμος)
2. Εδαφικοί παράγοντες (π.χ.
υγρασία του εδάφους, χημικές
ιδιότητες του εδάφους,
οργανισμοί εδάφους)
3. Επιδράσεις ανθρώπου και
ζώων (π.χ. φωτιά, βόσκηση,
καλλιέργειες, κατασκευές)
Ενδογενείς παράγοντες είναι
1. ο ανταγωνισμός των ειδών για
χώρο, θρέψη, νερό και ενέργεια
2. η μεταξύ τους αλληλεξάρτηση
3. η αμοιβαία προσαρμογή
4. η αμοιβαία ανοχή κ.ά.
Επομένως το δάσος είναι ένας τύπος
οικοσυστήματος με συγκεκριμένη
δομή και λειτουργία.
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ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής
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Τα οικοσυστήματα του νομού Φωκίδας είναι τα
δασικά, τα αγροτικά, τα υγροτοπικά και
τα θαλάσσια.
Αυτά βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση και
αλληλεξάρτηση διαμορφώνοντας διαχρονικά το
τοπίο της Φωκίδας.
Το τοπίο στην Φωκίδα είναι ορεινό με έντονο
ινάγλυφο, ενώ στο πεδινό της τμήμα υπάρχουν
.κρές κοιλάδες.
Οι ακτές είναι δαντελωτές, με άμμο ή απόκρημνες
και βραχώδεις. Υπάρχουν αρκετές βραχονησίδες.
Ο θαλάσσιος βυθός παρουσιάζει ανάγλυφο παρόμοιο
με αυτό του παρακείμενου χερσαίου τοπίου.

•

Η σημασία των εννοιών
«οικοσυστήματος», «οικολογία»
και «βιοττοικιλότητα» στην ΠΕ

Βασικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
είναι να αναπτυχθούν γνώσεις, αξίες και στάσεις ζωής, να
αναδειχθούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων
και να γίνουν οι μαθητές ικανοί, αποφασισμένοι και με
διάθεση να αγωνιστούν ατομικά και συλλογικά για τη
διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της
ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, πολίτες κ.λπ.)
πρέπει να καταλάβουν τους βασικούς κανόνες της
οικολογίας και το πώς να ζήσουν με αυτούς. Χρειάζεται να
αναπτύξουν τη συστημική σκέψη, τη σκέψη δηλαδή με
όρους σχέσεων ζωντανών οργανισμών και να κατανοήσουν
τις αρχές της οικολογίας ή της βιωσιμότητας της
κοινότητας. (Ένα οικοσύστημα δεν δημιουργεί σκουπίδια.
Τα σκουπίδια ενός οικοσυστήματος είναι η τροφή κάποιου
άλλου. Μόνο οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν δημιουργήσει
σκουπίδια. Σε ένα οικοσύστημα όλη η ενέργεια
προέρχεται από τον ήλιο. Η βιοποικιλότητα είναι βασικός
όρος για να διατηρηθεί και να συνεχιστεί η ζωή).

,-a
"

/

'•*%., Γ· -.-.
%

'•

Να συζητήσουν τη σχέση της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος με την αποδυνάμωση των τοπικών
κοινοτήτων. Η μείωση της βιοποικιλότητας
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα έχει συνέπειες
βιολογικές, οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές.
Να αναδείξουν και να επανεκτιμήσουν τοπικές αξίες
και την παραδοσιακή σοφία. Η καλύτερη προστασία
σημαντικών οικοσυστημάτων μπορεί να γίνει μόνο
Ίσα από την ενεργό συμμετοχή της τοπικής
ινότητας, όταν η ίδια αναλαμβάνει να τα
.ροοτατέψει αναζητώντας παραδοσιακές πρακτικές
από την εποχή που η τοπική κοινότητα τα
διαχειριζόταν.
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Φυσικογεωγραφικά στοιχεία - Η θέση του νομού στον ελλαδικό χώρο
Τα Φυσικογεωγραφικά στοιχεία αφορούν τη γεωγραφική θέση, ακτές και νησίδες, έδαφος,
γεωλογία καθώς και τα όρη του νομού Φωκίδας.
Α.3.6.1 Θέση Ο νομός Φωκίδας βρίσκεται στο νότιο τμήμα της κεντρικής Ελλάδος.

Ν.ΔΡΑΜΑΣ

Ν. ΚΙΛΚΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ

N.EBPOY
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν

. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τα γεωγραφικά όρια του νομού

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Συνορεύει δυτικά με τον νομό Αιτωλοακαρνανίας,
βόρεια με τον νομό Φθιώτιδας, ανατολικά με τους
νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας, ενώ στα νότια
βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο.

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α.3.6.2 Ακτές και νησίδες
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ν. ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ηθη

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

*

Ν. ΑΧΑΪΑΣ
^ο.
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ν. ΑΤΚΑΔΙΑΣ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

SO ΔΑΣΟΣ

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι ακτές και γενικά η παράκτια ζώνη είναι ο χώρος
που πραγματοποιείται σύγχρονη ιζηματαπόθεση. Η
σημερινή κατάσταση των ακτών είναι το αποτέλεσμα
μιας δυναμικής ισορροπίας που βασίζεται στη σχέση
τριών διαδοχικών διεργασιών, δηλαδή της
διάβρωσης, της μεταφοράς και της απόθεσης
(πρόσχωσης). Κάθε μία από αυτές προϋποθέτει την
ύπαρξη της προηγούμενης και τη συμμετοχή των
κατάλληλων φυσικών παραμέτρων.
Η αλληλοεπίδραση αυτών των παραμέτρων
καθορίζει αφενός την μορφολογία και το είδος της
\ ακτής, και αφετέρου το πλάτος της παράκτιας
ζώνης.
Ο Κορινθιακός Κόλπος αποτελεί τεκτονική τάφρο
λόγω της δράσης δύο μεγάλων επιμηκών ρηγμάτων
με κατεύθυνση Α-Δ και αρκετών μικρότερων. Στο
κέντρο του κόλπου υπάρχουν βάθη μεγαλύτερα των
900 m, ενώ η αύξηση του βάθους σε σχέση με την
απόσταση από τις ακτές είναι πολύ απότομη.
Όλη η παραλιακή ζώνη του νομού Φωκίδας προς την
πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου αποτελείται από
βραχώδεις κυρίως ακτές με απότομες συνήθως
κλίσεις με πολλούς μικρούς ορμίσκους, με εξαίρεση
την περιοχή του Δέλτα του ποταμού Μόρνου στο
δυτικό όριο του νομού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά
των ακτών από τα δυτικά είναι ο όρμος του
Μοναοτηρακίου, το ακρωτήριο Ψαρομύτα, ο όρμος
της Ερατεινής, το ακρωτήριο Ανδρομάχη, απ' όπου
αρχίζει ο βαθύς και ασφαλής κόλπος της Ιτέας που
κλείνει με το ακρωτήριο Πάγκαλος (εικόνα ).

Κοντά στις ακτές βρίσκονται δεκατέσσερις νησίδες που μπορούν να ενταχθούν σε
δύο κυρίως συμπλέγματα από τα δυτικά προς τα ανατολικά,
Έξι νησίδες στην περιοχή Αγίου Νικολάου (Τριζόνια, η μόνη κατοικήσιμη, Δρίμνα,
Πρασούδι, Άγιος Νικόλαος, Λαγονήσι, Γλαρονήσι), μία στον όρμο Πανόρμου
(Ζαμπόνι), και επτά στον κόλπο της Ιτέας (Αψηφιά, Άγιος Γεώργιος, Παναγία, Άγιος
Δημήτριος, Μολυσμένο, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αθανάσιος),

1.2. Χαρακτηριστικές ακτές της παραλιακής Φωκίδας
3. Σχηματικό διάγραμμα του Βυθού του Κορινθιακού Κόλπου, με τα δύο μεγάλα ρήγματα. Στο κέντρο του
κόλπου τα Βάθη είναι μεγαλύτερα των 900 m.
4. Οι Βραχονησίδες Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Αθανάσιος
5. Το Γαλαξίδι και ο κόλπος της 'Ιτέας με την ομώνυμη πόλη στο βάθος,
6. Ο γραφικός ορμίσκος Άγιος Βασίλειος
7. Ο φάρος του ακρωτηρίου Ψαρομύτα κατασκευάστηκε το 1894

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Δ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
Όρμος
Μονασιηρακίου
•
Ακρ. Ψαρομύτα

Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

Όρμος
Ερατεινής ^

Α ν δ ρ ο μ α χ

τ

Δ. ΔΕΣΦΙΝΗΣ

Ακρ. Πάγκαλος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΙ ΚΟΛΠΟΣ

Γεωλογία και Έδαφος

0 νομός Φωκίδος από γεωλογική άποψη εντάοσεται στις γεωτεκτονικές ζώνες
(Μουντράκης Δ,, 1985) του Παρνασσού-Γκιώνας με κύριο γεωλογικό υπόστρωμα
τον ασβεστόλιθο και στη γεωτεκτονική ζώνη Ωλονού-Πίνδου με κύριο γεωλογικό
υπόστρωμα τον ασβεστόλιθο και το φλύσχη (Ι.Γ.Μ.Ε., 1962)

Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου
Η ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας

1) Η μάζα της Ροδόπης
2) Η Σερβομακεδονική μάζα
3) Η ζώνη Παιονίας
4) Η ζώνη Πάικου
5) Η ζώνη Αλμωπίας
6) Η Πελαγονική ζώνη
7) Η Απικοκυκλαδική ζώνη
8) Η Υποπελαγονική ζώνη ή ζώνη Ανατολικής Ελλάδας
9) Η Αδριατικοϊόνιος ζώνη
10) Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου
11) Η ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας
12) Η ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης
13) Η ζώνη Παξών ή Προαπουλία

1. 'Εδαφος σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα
2. Έδαφος σε υπόστρωμα φλύσχη
3. Πτυχωμένος ασβεστόλιθος

Επίσης στα πετρώματα του νομού απαντούν μικρής
έκτασης τριτογενείς αποθέσεις κροκαλοπαγών
(αποοτρογγυλωμένα ή αντίστοιχα γωνιώδη τεμάχια
πετρωμάτων ή ορυκτών μέσα σε άμμο και ιλύ και συγκολλημένα με κάποια
συνδετική ύλη) και βασικών πυριγενών πετρωμάτων καθώς και αλλουβιακές
αποθέσεις που χαρακτηρίζουν τις κοιλάδες:
(1 ) της Άμφισσας (το αρχαίο Κρισσαίο πεδίο) με τον περίφημο ελαιώνα της, που
είναι και το πιο εύφορο μέρος του νομού,
(2) του Ευπαλίου στις εκβολές του ποταμού Μόρνου και
(3) τη μικρή κοιλάδα της Γραβιάς που είναι προέκταση της κοιλάδας της
Αμφίκλειας.

Εδαφολογικός Χάρτης
της Φωκίδας

Εδάφη από φλύσχη
Εδάφη από ασβεστόλιθο
Εδάφη από βασικά πυριγενή πετρώματα
Εδάφη από τριτογενείς αποθέσεις
Αλλουβιακά γεωργικά εδάφη

Το δέλτα του ποταμού Μόρνου και η κοιλάδα της Άμφισσας από δορυφορική λήψη

Το έδαφος είναι το ανώτατο στρώμα του φλοιού της γης, δηλαδή το επιφανειακό
στρώμα σε πάχος καλλιεργήσιμο 35 ως 50 πόντων. Το κάτω από το έδαφος
στρώμα λέγεται υπέδαφος. Το έδαφος έχει προέλθει από την αποσάθρωση
πετρωμάτων που προκαλείται από τον άνεμο, το νερό, τον πάγο και τη δράση
των οργανισμών στη διάρκεια εκατοντάδων ή χιλιάδων ετών και
η διαδικασία αυτή ονομάζεται εδαφογένεση. Το λεπτό στρώμα χώματος που
καλύπτει την επιφάνεια του εδάφους είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη των
φυτών αλλά και τη δράση των αποικοδομητών. Το έδαφος είναι ένας φυσικός
σχηματισμός. Αναπτύσσεται πάνω στην επιφάνεια της γης, από τα προϊόντα της
αποσάθρωσης των πετρωμάτων, με τη μακροχρόνια επίδραση του κλίματος, του
τοπογραφικού ανάγλυφου και των οργανισμών, φυτικών και ζωικών.
Οι οργανισμοί που συναντούμε είναι κυρίως αποικοδομητές. Το λεπτό αυτό
επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης αποτελείται από ορυκτά και
οργανική ουσία. Περιέχει διάφορες ποσότητες αέρα και νερού, ενώ κατοικείται
από μια τεράστια ποικιλία οργανισμών (Κουσκολέκα και Ταμπούκου, 2005).
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Αμοιβάδες

Πρωτόζωα

Έντομα αρθρόποδα

Οι αποικοδομητές είναι συνήθως μικροοργανισμοί (π.χ. πρωτόζωα, έντομα, μαλάκια, καρκινοειδή, τροχόζωα, δακτυλιοσκώληκες),
βακτήρια και μύκητες που χρησιμοποιούν ως τροφικό υπόστρωμα όλες σχεδόν τις οργανικές ενώσεις της φύσης, τους νεκρούς
οργανισμούς και τα απορρίμματα των ζωντανών οργανισμών.
Η δράση των αποικοδομητών στα οικοσυστήματα εξασφαλίζει την ανοργανοποίηση, δηλαδή τη μετατροπή όλων των οργανικών
ενώσεων των οργανισμών σε ανόργανες, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς.
Με την ανοργανοποίηση των υλικών επιτελείται η ανακύκλωση τόσο του διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας, όσο και όλων
των χημικών στοιχείων (αζώτου, φωσφόρου, θείου κ.λπ.) που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί στις βιοσυνθετικές τους διεργασίες.
Η συμμετοχή των αποικοδομητών στη συνολική ροή της ενέργειας στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος είναι εξαιρετικά μεγάλη
(Αδαμαντιάδου κ.ά., 2001). Έχει υπολογιστεί ότι στο χερσαίο περιβάλλον μόνον 10-20% της βιομάζας που παράγουν τα φυτά
καταναλώνεται από τα φυτοφάγα ζώα (και από αυτά μεταφέρονται στους ανώτερους καταναλωτές). Το υπόλοιπο 80-90%
διοχετεύεται κατευθείαν στους οργανισμούς της σαπροβιοτικής αλυσίδας. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα ποσοστά κατά μέσο όρο
είναι 65% για τους αποικοδομητές και 35% για την αλυσίδα των καταναλωτών διαφόρων τάξεων.
Οι κάθετες τομές του εδάφους που συναντάμε ή που άνθρωποι δημιουργούν, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε το
προφίλ, την εδαφική κατατομή.
Η εδαφική κατατομή αποτελεί την ταυτότητα του εδάφους. Παρατηρούμε διάφορες στρώσεις που ονομάζονται εδαφικοί
ορίζοντες και μπορεί να διαφέρουν ως προς το χρώμα, τη δομή, το πορώδες, την αλκαλικότητα ή την οξύτητα τους. Μπορεί να
είναι παχείς ή λεπτές στρώσεις, μερικά μόλις εκατοστά. Ορισμένες φορές τα όρια δεν είναι σαφή και ευδιάκριτα (Κουσκολέκα και
Ταμπούκου, 2005).
Οι βράχοι, δηλαδή τα μητρικά πετρώματα,
είναι οι γονείς του εδάφους.
Οι κυριότεροι ορίζοντες σε μια εδαφική
κατατομή είναι οι παρακάτω:
Ορίζοντας Α ή αποπλυμένος - αρχίζει από
την επιφάνεια σκούρου χρώματος και είναι
πλούσιος σε οργανικά υλικά (χούμος),
Ορίζοντας Β ή εμπλουτισμένος - δέχεται
τα υλικά του προηγούμενου, είναι φτωχότερος
σε οργανικά αλλά πλουσιότερος σε ορυκτά,
Ορίζοντας C ή μητρικός ορίζοντας -είναι
το άγονο στρώμα και αποτελείται από τα
υλικά του μητρικού πετρώματος, τις
περισσότερες φορές θρυμματισμένα.
Μερικές φορές συναντάμε και
τον Ορίζοντα Ο ή φυλλοστρώμνη, κυρίως
στα δασικά ή σε μη καλλιεργημένα εδάφη
πάνω από τον Ορίζοντα Α, δηλαδή ένα
στρώμα από νεκρά φύλλα και άλλα φυτικά
υπολείμματα σε διαδικασία αποσύνθεσης.

Οι κυριότεροι εδαφικοί ορίζοντες

Ορίζοντας Ο ή φυλλοστρώμνη

επίπεδο αποοτράγγιξης

επίπεδο καθίζησης

Ορίζοντας Α ή αποπλυμένος

Ορίζοντας Β ή εμπλουτισμένος

Ορίζοντας C ή μητρικός ορίζοντας

Ορίζοντας R ή μητρικό πέτρωμα
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Δακτυλιοσκώληκες

Μύκητες

Οι αποικοδομητές του εδάφους : μικροοργανισμοί (π.χ. πρωτόζωα, έντομα, μαλάκια, καρκινοειδή, τροχόζωα, δακτυλιοοκώληκες), βακτήρια
και μώοιτε? που τρέφονται τις οργανικές ενώσεις της φύσης, τους νεκρούς οργανισμούς και τα απορρίμματα των ζωντανών οργανισμών
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Τα όρη της Φωκίδας

Τα κυριότερα βουνά του νομού είναι οι οροσειρές
της Γκιώνας, των Βαρδουσίων και του Παρνασσού.

Τα Βαρδουσία όρη
Η οροσειρά των Βαρδουσίων, με ψηλότερη κορυφή τον
Κόρακα, (2495μ.) αποτελείται με βάση τη διάταξη των κορυφών
τους από τρία τμήματα:
• Το βόρειο που έχει το πιο ομαλό ανάγλυφο
• Το νότιο με πολλές απόκρημνες πλαγιές και σάρες
• Το δυτικό που είναι ένα σύνολο από απότομες κορυφές και
διάσελα,
Η οροσειρά των Βαρδουσίων ανήκει στη γεωτεκτονική ζώνη
Ολονού-Πίνδου. Στο βόρειο τμήμα της οροσειράς στα
χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχεί ο φλύσχης, ενώ στα
υψηλότερα ο πλακώδης ασβεστόλιθος (ασβεστόλιθος σε
οριζόντια διάταξη). Στο νότιο τμήμα κυριαρχεί ο συμπαγής
ασβεστόλιθος,
Η παραπάνω διάταξη δημιουργεί εκτεταμένα οροπέδια κυρίως
στα βόρεια και πολλές απόκρημνες πλαγιές και σάρες στα
νότια, δηλαδή λιθώνες, από γωνιώδες αποσαθρωμένο
ασβεστολιθικό υλικό διαμέτρου 5-50 εκ, που τροφοδοτείται από
τις παρακείμενες, σε υψηλότερες θέσεις, ασβεστολιθικές
μάζες.
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Ira βόρεια τμήματα της
οροσειράς
δημιουργούνται
εκτεταμένα οροπέδια
^

Η νότια πλευρά των
Βαρδουσίων
παρουσιάζει πολλές
απόκρημνες πλαγιές,

k

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής
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Στα νότια δημιουργούνται
πολλές απόκρημνες πλαγιές
και σάρες, δηλαδή λιθώνες,
από γωνιώδες αποσαθρωμένο
ασβεστολιθικό υλικό

Βαρδουσία.
Διακρίνεται η κορυφή του
Κόρακα και το χωριό
Αθανάσιος Διάκος, γενέτειρα
του μαρτυρικού ήρωα της
επανάστασης του 1821,
περιτριγυρισμένο από δάσος
κεφαλληνιακής και
υβριδογενούς ελάτης.
Στα υψηλότερα τμήματα των
Βαρδουσίων κυριαρχεί
ο πλακώδης ασβεστόλιθος
(ασβεστόλιθος σε οριζόντια
διάταξη)
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Γ Κ ΙΩ ΝA
Η Γκιώνα είναι το πέμπτο σε
ύψος Ελληνικό βουνό και το
υψηλότερο στη νότιο Ελλάδα.
Από φυσιογραφική άποψη
διακρίνονται τρεις κύριες
κορυφογραμμές που
συγκλίνουν προς την
υψηλότερη κορυφή την
πυραμίδα (2.510 μ.).

Η νότια είναι σημαντικότερη, έχει
μήκος 13 km εκατέρωθεν της
οποίας σχηματίζονται δυο
σημαντικές χαράδρες, η Ρεκά
προς τα ανατολικά και το
Λαζόρεμα προς τα δυτικά.
Η χαράδρα της Ρεκάς μήκους 12
km με μεγάλες ορθοπλαγιές
(κάθετες πλαγιές)
χαρακτηρίζεται από τραχύτητα,
από εποχιακά ορμητικά νερά με
μεγάλη βιαιότητα
Η δε χαράδρα του Λαζορέματος
έχει μήκος 4km με μεγάλες
ορθοπλαγιές ύψους 1.000 1.200 μ..

Το λιβάδι της Βαθειάς Λάκας, στο βάθος
διακρίνεται η κορυφή της Πυραμίδας

Άποψη της κορυφής Προφήτης Ηλίας της Γκιώνας

Η βόρεια οροσειρά
(κορυφογραμμή) της Γκιώνας
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Λιβάδια
στα Βαρδουσία

Η χαράδρα της Ρεκάς μήκους 12
χιλιομέτρων με μεγάλες και τραχείς
ορθοηλαψές (κάθετες πλαγιές) και
ορμητικούς χειμάρους.

Η χαράδρα του Ααζορέματος έχει μήκος
4 χιλιόμετρα και μεγάλες ορθοπλαγιές
ύψους 1.000 -1.200 μ..

Η κορυφή Πλατυβούνα

Η ψηλότερη κορυφή
της Γιώνας, η Πυραμίδα
με υψόμετρο 2.510 μ

Πύργος y

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Σκηνές από
τις χιονισμένες
πλαγιές
του Παρνασσού

ΦΩΤ: Ι. Κ.

0 Παρνασσός με ψηλότερη κορυφή τη Λιάκουρα (2.457 μ.)
μορφολογικά μπορεί να χωριστεί σε δυο μέρη,
Το ανατολικό που είναι ψηλότερο, με ένα συμπαγές συγκρότημα
κορυφών (Λιάκουρα, Γεροντόβραχος, Τσάρκος κ.ά.), με πολλές
ορθοπλαγιές και δύσβατα μέρη λόγω του έντονου ανάγλυφου.
Αντίθετα το δυτικό μέρος είναι χαμηλό και ομαλό, με κύριο τμήμα
του μια σειρά λόφων με μόνα απότομα μέρη τους Δελφούς και την
χαράδρα του μονοπατιού 51,
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Καρστικός σχηματισμός στην Γκιώνα

Οι οροσειρές της Γκιώνας και του Παρνασσού ανήκουν στην
γεωτεκτονική ζώνη Παρνασσού- Γκιώνας. Βασικό στοιχείο της
παραπάνω σειράς είναι η ύπαρξη πολλών καρσπκών σχηματισμών
και τριών βωξιτικών οριζόντων που παρεμβάλλονται στην συνεχή
ασβεστολιθική σειρά.

Γκιώνα Βωξιτικός ορίζοντας

Γκιώνα η εκμετάλλευση του βωξαικού ορίζοντα

ΦΩΤ: Ι. Κ.

Το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4 του Παρνασσού

ΦΩΤ: Μ. Θ.

Ο ανατολικός Παρνασσός από
τη πλευρά της κοιλάδας της Αμφίκλειας

Α Η Λιάκουρα, η υψηλότερη
κορυφή του Παρνασσού (2.457 μ.)
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Καρστική διάβρωση
Καρστική* διάβρωση καλείται η χημική διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι και δολομίτες ),
0 σχηματισμός των καρστικών μορφών οφείλεται στη διαλυτική δράση του νερού, όταν αυτό είναι πλούσιο σε διοξείδιο
του άνθρακα. Η δράση του νερού είναι κυρίως μηχανική και χημική (διάλυση, υδρόλυση, ενυδάτωση - αφυδάτωση,
μεταφορά κ.λπ). Το πλούσιο σε C 0 2 νερό αντιδρά με το περιβάλλον ανθρακικό πέτρωμα, σύμφωνα με την αντίδραση:
C 0 2 + Η 2 0 •* H 2 C0 3
H 2 C0 3 + CaC0 3 •* Ca + H2C0 3
Τα σπηλαιοθέματα δημιουργούνται πιθανότατα από την απώλεια του διοξειδίου του άνθρακα από το νερό που στάζει
από την οροφή ενός σπηλαίου. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, όταν το μετεωρικό νερό, πλούσιο σε διοξείδιο του
άνθρακα, μετακινείται προς το κάτω, στην ασβεστολιθική μάζα, αντιδρά ταυτοχρόνως με αυτήν και διαλύει ένα τμήμα
της. Όταν φθάσει στην οροφή ενός καλά αεριζόμενου σπηλαίου, συναντά αέρα, ο οποίος περιέχει πολύ λίγο διοξείδιο
του άνθρακα. Ο αέρας παίρνει διοξείδιο του άνθρακα από το νερό, κάνοντας το διάλυμα κορεσμένο σε ασβεστίτη,
ο οποίος αποτίθεται σύμφωνα με την αντίδραση:
Ca + 2HCOH 3 •* C 0 2 + CaC0 3 + H 2 0
Η Καρστική δράση στους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς διακρίνεται σε επιφανειακή και υπόγεια. Το υπόγειο νερό
(με C 0 2 ), κατά τη διαλυτική του δράση, ακολουθεί τις ασυνέχειες των πετρωμάτων, όπως ρήγματα, διακλάσεις,
ρωγμές, πόρους κ.λπ. και τις διευρύνει συνεχώς.
Χαρακτηριστικές καροτικές μορφές που συναντάμε είναι οι παρακάτω:
Δακτυλογλυφές, Αμαξοτροχιές, Μικρά έγκοιλα, φρέατα, αυλοί, Δολίνες (χοανοειδής μορφή), Πόλγες, (πολύ μεγάλα
έγκοιλα, πεδιάδες), Ουβάλες, (πολλές δολίνες ενωμένες), Καταβόθρες, Καρστικές κοιλάδες, Καρστικές σήραγγες,
στοές, αγωγοί, Καρσπκές γέφυρες, αψίδες κλπ, Καρστικά σπήλαια (συνήθως με σταλακτίτες και σταλαγμίτες), Καροτικά
δίκτυα,
Καρστ = Η πρώτη αναφορά για το Καροτ, έγινε στην περιοχή της Σλοβενίας Kras ή Karst που σημαίνει βραχώδης
περιοχή. Έκτοτε, κάθε περιοχή με εφάμιλλα χαρακτηριστικά, ονομάζεται καρστική. Η έννοια του Καρστ εισήχθη το
1893 από mvJovan Cvijic στο βιβλίο του Das Karstphänomen Ι"Το φαινόμενο Καροτ".

1. Περιοχή Συκέα στη Γκιώνα. Σπηλαιώσεις σε συμπαγή ασβεστολιθικά κορήματα κοντά στην εκκλησιά της Ζωοδόχου
Πηγής.
2. Ρήγμα μικρής κλίσης στα Πεντεόρια (Χωριό στα δυτικά - βορειοδυτικά από το Γαλαξίδι).
3. Πηγαία εκφόρτιση νερού (Β. Γκιώνα).
4. Ρήγμα ενδιάμεσης κλίσης (Ζωοδόχος Πηγή -Στην περιοχή της Άμφισσας).
5. Το βουνό Κοφινάς βρίσκεται στην άκρη της Άμφισσας. Σε αυτό συναντάμε πετρώματα με απολιθώματα Ρουδιστών
(Hippwites, Radiolites). Οι ρουδιστές ήταν υδρόβια ζώα που φέρουν βράγχια και το όστρακο τους αποτελείται από δύο
τρήματα(Δίθυρα). Ήταν προσκολλημένες μορφές με μορφή ακέρατος δεξιά θυρίδα και αριστερή μικρή, σχεδόν επίπεδη.
Σχημάτιζαν ολόκληρες ομάδες υπό μορφή υφάλων, κατά το Κρητιδικό. Εντάσσονται στη συνομοταξία μαλάκια.
6. Ο Προφήτης Ηλίας, κορυφή της Γκιώνας (2.301 μ) συναντάμε πετρώματα με απολιθώματα Μεγαλοδόντων.
Ο προϊστορικός μεγαλόδοντας, πρόγονος του καρχαρία, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θηρευτές - ζούσε στους
ωκεανούς πριν από 1,6 εκατομμύρια χρόνια.
7. Περιοχή Γαρδενάσα στη Γκιώνα, χαρακτηριστικές δακτυλογλυφές σε ασβεστόλιθους. Ως Δακτυλογλυφή αναφέρουμε
χαρακτηριστική καρστική μορφή που προέρχεται από την επιφανειακή καρστική δράση στους ασβεστολιθικούς
σχηματισμούς.

ΦΩΤ: Λεωνίδας Γουλιώτης

Βιοκλιματικοί χαρακτήρες

Α.3.7.1 Κλίμα, βιοκλίμα
Το κλίμα είναι το σύνολο των ατμοσφαιρικών συνθηκών οι οποίες περιλαμβάνουν το φως, τη θερμότητα, την υγρασία, τη
σύνθεση και κίνηση του αέρα, μέσα σε μεγάλες χρονικές περιόδους, είναι δε ανεξάρτητο από οποιαδήποτε στιγμιαία
κατάσταση (καιρός). Γενικά το κλίμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα που βρίσκεται σε ισορροπία σε μια δεδομένη
κλίμακα χρόνου και για μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Το υπερθαλάσσιο ύψος, η κλίση, η έκθεση καθώς και η
διαμόρφωση του εδάφους μεταβάλλουν και επηρεάζουν τους κλιματικούς παράγοντες, μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
το οικολογικό περιβάλλον (Ντάφης, 1986).
Χαρακτηριστικά αναφέρεται:
• Για κάθε 100 μ. ανύψωσης παρατηρείται μείωση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατά 0,55° C - 0,6° C.
• Για υψόμετρα μεγαλύτερα των 1.000 μ. υπάρχει αύξηση και καλύτερη κατανομή των βροχοπτώσεων. Γι' αυτό
ευθύνονται τα νέφη και οι ορεινοί όγκοι.
• Όσο αυξάνει το υψόμετρο, αυξάνουν και οι χιονοπτώσεις. Στις ψηλές κορυφές το χιόνι διατηρείται μέχρι αργά την
άνοιξη, με αποτέλεσμα το έδαφος να παραμένει υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι ορεινοί όγκοι του Παρνασσού, της Γκιώνας και των Βαρδουσίων χαρακτηρίζονται από απότομη συνήθως υψομετρική
μεταβολή και απέχουν μόνο λίγα χιλιόμετρα από τη θάλασσα που είναι ένας από τους κυριότερους συντελεστές τής
δημιουργίας μεγάλης ποικιλίας κλιμάτων. Η μεγάλη αυτή κλιματική ποικιλία εκφράζεται από τη μεγάλη ποικιλία των
διαπλάσεων της φυτικής βλαστήσεως. Η σύνθεση των κλιματικών παραγόντων που έχουν πρωταρχική σημασία για τα
έμβια όντα και ιδιαίτερα για τη φυσική βλάστηση και η συσχέτιση τους με αυτά διαμορφώνει την
έννοια του βιοκλίματος.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συσχέτιση των κλιματικών παραγόντων με τα φυτά και τη φυσική
Το υπερθαλάσσιο ύφος,
βλάστηση, γιατί τα φυτά είναι οι μόνοι ζωντανοί οργανισμοί που είναι αυτότροφοι, δεν
η κλίση, η διαμόρφωση
του εδάφους, είναι
μετακινούνται και επομένως έρχονται σε άμεση επαφή με τους παράγοντες του περιβάλλοντος
μερικοί από τους
από τους οποίους εξαρτώνται και τους οποίους αντικατοπτρίζουν. Η φυσική βλάστηση αποτελεί τη
κυριότερους συντελεστές
βιολογική έκφραση του περιβάλλοντος και πρώτα απ' όλα του κλίματος. Τα παραπάνω δίνουν την
της δημιουργίας μεγάλης
έννοια του βιοκλίματος, του οποίου η διερεύνηση βασίζεται σε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση της
ποικιλίας κλιμάτων
μελέτης του κλίματος.
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Για την μελέτη του κλίματος και βιοκλίματος χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών
Δεσφίνας, Ναυπάκτου, Λιδορικίου (ΕΜΥ, 1997) και οι βιοκλιματικοί χάρτες της Ελλάδος (Μαυρομμάτης, 1981). Ελήφθησαν
επίσης υπ' όψη (Παπούλιας και άλλοι, 1977) οι ετήσιες βροχοπτώσεις των βροχομετρικών σταθμών της Άμφισσας (770 mm),
του Αθ. Διάκου (1.579 mm) και της Καλοσκοπής (1.227,5 mm) του νομού Φωκίδας.
Κλιματικά και βιοκλιματικά δεδομένα Κλιματικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής στη Φωκίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μετεωρολογικός
σταθμός

Υ

Ε.Β

Φ

Χ

Α

Κ

Μ

m

Q

Ναύπακτος

•

15

404.3

97.8

208.1

85.6

12.8

32.2

4,7

50.44

Δεοφίνα

φ

590

454.2

140.0

189.3

103.0

21.9

29.5

0.8

54.92

Λιδορίκι

Τ

560

1008,0

306.1

422.3

213.3

66.3

31.2

1.4

117.30

Υ : Υψόμετρο σε m
Ε.Β : Ετήσιες βροχοπτώσεις σε mm
Φ : Βροχοπτώσεις Φθινοπώρου σε mm
Χ : Βροχοπτώσεις Χειμώνα σε mm
Α : Βροχοπτώσεις Άνοιξης σε mm
Κ : Βροχοπτώσεις Καλοκαιριού σε mm
Μ : Μέσος όρος μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα ° C
m : Μέσος όρος ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα ° C
Q : Βιοκλιματικός δείκτης του EMBERGER.

Διάγραμμα με την κατάταξη των σταθμών της περιοχής σε βιοκλιματικούς ορόφους

2

2

Q=2000 Χ EB/M -m

(Βιοκλιματικός δείκτης=2000 Χ Ετήσιες
βροχοπτώσεις σε mm / Μέσος όρος μέγιστων
θερμοκρασιών - Μέσος όρος ελάχιστων
θερμοκρασιών σε Kelvin
Η εξίσωση είναι ένα μέτρο του βιοκλίματος
της περιοχής, αφού λαμβάνει υπόψη τα
ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα μαζί με τη
θερμοκρασία. Το ΕΒ δίνεται σε mm, ενώ τα Μ
και m σε βαθμούς Kelvin.
Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q τόσο
ξηρότερο είναι το κλίμα,
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Βιοκλιματικός χάρτης Φωκίδας
(Μαυρομάτης, 1980 - τροποποιημένος)
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Ημίξηρος όροφος
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Λαμβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω δεδομένα και
τις υψομετρικές διαφορές του γεωμορφολογικού
ανάγλυφου του νομού, συνάγεται ότι ο νομός
Φωκίδος διατηρεί σε όλη του την έκταση το
χαρακτήρα του μεσογειακού κλίματος. Δηλαδή
διακρίνεται πάντα μία ξερή και θερμή περίοδος
(βιολογική ξερή περίοδος) ακόμη και στα μεγάλα
υψόμετρα.
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Η έννοια του ορόφου βλαοτήσεως, της ζώνης βλάστησης
και του βιοκλιματικού ορόφου
Είναι γνωστή η κατακόρυφη διαδοχή των διαπλάσεων από τα αείφυλλα
πλατύφυλλα μέχρι τις αλπικές διαπλάσεις,
Η διαδοχή αυτή από γεωγραφική άποψη είναι γνωστή ως «όροφος
βλαοτήσεως», γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια της
κατακόρυφης διαδοχής. Αντίθετα ο όρος «ζώνη βλαοτήσεως» σχετίζεται
περισσότερο με την έννοια της εξαπλώσεως σε έκταση και κυρίως κατά
γεωγραφικό πλάτος από τον Ισημερινό προς τους Πόλους,
Αντίστοιχα και η έννοια του «βιοκλιματικού ορόφου» ανταποκρίνεται στην
κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία οφείλεται και η
κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως,
Στον νομό Φωκίδος (Μαυρομμάτης, 1980) διακρίνονται οι εξής
βιοκλιματικοί όροφοι:

Ύφυγρος όροφος
Υγρός όροφος
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• Όροφος ημίξηρος με χειμώνα ήπιο ή με χειμώνα ψυχρό
• Όροφος ύφυγρος με χειμώνα ήπιο ή με χειμώνα ψυχρό
• Όροφος υγρός με χειμώνα ψυχρό ή με χειμώνα δριμύ

Υδρογραφία
Η λίμνη του Μόρνου

Η κατανομή του υδατίνου δυναμικού στις λεκάνες απορροής είναι
ανάλογη των βροχοπτώσεων, ο τρόπος όμως που κατανέμεται
εξαρτάται κυρίως από το γεωλογικό υπόβαθρο της λεκάνης.
Η περιοχή εμφανίζει υψηλές βροχοπτώσεις στο βορειοδυτικό τμήμα
της γύρω από τη κορυφογραμμή των Βαρδουσίων (μέσον ύψος
βροχής 2.000 mm/ έτος), που μειώνονται βαθμιαία από ΒΔ προς ΝΑ,
με ελάχιστο στη περιοχή της Ιτέας (400 mm/ έτος). Σημαντικές
βροχοπτώσεις εμφανίζει και η ανατολική πλευρά τού Παρνασσού.
Η κυριαρχία του φλύσχη (εδαφολογικός χάρτης σελ. 83), που πρακτικά
θεωρείται υδατοστεγανός σχηματισμός στο δυτικό και υγρότερο
τμήμα του νομού, συμβάλλει στη δημιουργία πολλών χειμάρρων και
ρεμάτων, οι οποίοι τροφοδοτούν τους ποταμούς Κόκκινο και Μόρνο
που εκβάλουν στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου (ταμιευτήρας Μόρνου)
που χρησιμοποιείται για την ύδρευση των Αθηνών.
Η παροχή του ποταμού κατάντι του φράγματος Μόρνου είναι πολύ
μικρή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ποταμός Μόρνος εκβάλλει
ανατολικά της Ναυπάκτου. Τα νερά του ποταμού είναι πολύ καλής
ποιότητας, υπεροξυγονωμένα, διττανθρακικά, ασβεστούχα, μικρής
περιεκτικότητας σε άλατα (Παπαγιάννης θ. και άλλοι, 1993).

Οι ποταμοί Μόρνος
(φωτο) και Κόκκινος
που διέρχονται
εκατέρωθεν των
Βαρδουσίων
τροφοδοτούν
την τεχνητή λίμνη
Μόρνου

ΦΩΤ: Ι. Κ.
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Ορεινή λίμνη στη βαθειά Λάκα αρχές άνοιξης (Γκιώνα)

Νερόλακκος στα Βαρδουσία

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΉΡΑ
Ωφέλιμη Χωρητικότητα: 300 hm3
•
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Ωφέλιμη Χωρητικότητα: 3300 hm3

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ
Ωφέλιμη Χωρητικότητα: 643 hm3

Ι

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
Ωφέλιμη Χωρητικότητα: 165 hm3
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ωφέλιμη Χωρητικότητα: 11 hm

APAEYTTKO ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έκταση: 208 km2
Απόληψη: Αχελώος, Τριχωνίδα, Λυσιμαχία, Οζερός

ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ
Απολήψιμο απόθεμα: 207 hm3

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΛΕΣΓΝΙΟΥ
Έκταση: SO km3
Απόληψη: Πηγές Αάμπρας, Τριχωνίδα, Λυσιμαχία

;

.

Η κυριαρχία του
φλύσχη που
πρακτικά
θεωρείται
υδατοστεγανός
σχηματισμός
συμβάλλει στη
δημιουργία
πολλών
χειμάρρων και
ρεμάτων οι οποίοι
τροφοδοτούν τους
ποταμούς Κόκκινο
και Μόρνο.
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ΚΑΡΣΤΤΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΗΓΩΝ ΛΑΜΠΡΑΣ-ΛΕΣΤΝΙΟΥ
Δυναμικά αποθέματα: 250 hm3
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ
Έκταση: 4782 km2
Μέση ετήσια βροχή: 6427 hm3
Μέση ετήσια απορροή: 4383 hm'
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΥΗΝΟΥ
Έκταση: 1111 km2
Μέση ετήσια βροχή: 1425 hm3
Μέση ετήσια απορροή: 887 hm3
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΒΤΣΤΡΙΤΣΑ
Έκταση: 42 km2
Απόληψη: Βιστρίτσας

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΟΡΝΟΥ
Έκταση: 998 km2
Μέση ετήσια βροχή: 1342 hm3
Μέση ετήσια απορροή: 484 hm3

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Έκταση: 143 km2
Απόληψη: Τριχωνίδα, Λυσιμαχία

Στο ανατολικό και ξηρότερο τμήμα του νομού κυριαρχεί
ο ασβεστόλιθος που χαρακτηρίζεται από καροτική διάβρωση που διευκολύνει
την εκφόρτιση των ασβεστολιθικών όγκων κυρίως μέσω μεγάλων παράκτιων
καρστικών πηγών προς την θάλασσα, με αποτέλεσμα την παρουσία αραιού
υδρογραφικού δικτύου. Μικρά ποτάμια στην περιοχή είναι ο Υλαιθός ποταμός
και ο Ξεροπόταμος που εκβάλλουν στην Ιτέα.
Στα βουνά συναντάμε νερόλακκους και ορεινές λίμνες. Αυτές οι μικρές
λιμνούλες παίζουν σημαντικό ρόλο για την ύπαρξη ειδικών οργανισμών,

ΥΑΡΟΓΕΩΑΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Β. ΚΗΦΙΣΟΥ
Ρυθμιστικά αποθέματα: 500 hm 3

ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΒΑ ΠΆΡΝΗΘΑΣ
Δυνητικά αποθέματα: 60 hm 3
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Οι οργανισμοί του δασικού οικοσυστήματος
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Οι οργανισμοί, δηλαδή η βιοκοινότητα του δασικού οικοσυστήματος, κατατάσσονται σε διαφορετικά
τροφικά επίπεδα. Το πρώτο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των παραγωγών, δηλαδή της βλάστησης, ενώ
το δεύτερο, των πρωτογενών καταναλωτών, το τρίτο, των δευτερογενών καταναλωτών κ.ο.κ., αφορά
την πανίδα.
Επίσης υπάρχουν και οι αποικοδομητές που συμβάλλουν σε αποικοδόμηση-ανοργανοποίηση της
οργανικής ύλης. Διακρίνονται από τους καταναλωτές των διαφόρων τάξεων, γιατί συνδέονται με τη
συνεχή ροή ενέργειας και όχι με τη μεταφορά της, διαμέσου των διακριτών τροφικών επιπέδων.

Βλάστηση, χλωρίδα
Κλιματικά καθοριζόμενη βλάστηση είναι η βλάστηση που καθορίζεται από την επίδραση και συνεπίδραση κυρίως
του κλίματος καθώς και της Γεωλογίας - Πετρολογίας, Ορογραφικής διαμόρφωσης - ανάγλυφου, της
χλωρίδας και της Ιστορίας μιας περιοχής.
Οι όροφοι βλάστησης που απαντούν στον Ελλαδικό χώρο (Barbero et Quezel, 1976) και κατ' επέκταση στον
νομό Φωκίδος είναι οι εξής.
1800-2500 μ
Ορομεσογειακός όροφος βλάστησης
Ορεινός μεσογειακός όροφος βλάστησης
Υπερμεσογειακός όροφος βλάστησης
Μεσομεσογειακός όροφος βλάστησης
Θερμομεσογειακός όροφος βλάστησης

Οι όροφοι βλάστησης διακρίνονται σαφώς οικολογικά,
φυσιογνωμικά και χλωριδικά. Τα όρια τους συμπλέκονται
πολλές φορές και αλληλοσυγχέονται, με τρόπο που να
καθίστανται ασαφή, ενώ η απεικόνιση τους σε χάρτη
γίνεται δυνατή μόνο με μια μικρότερη ή μεγαλύτερη
αφαίρεση και όχι χωρίς κάποια δόση αυθαιρεσίας,

Υποβαθμισμένα δάση βελανιδιάς
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1500 -1800 μ
"ΤοΟΟ - 1 5 0 0 μ
400-1000 μ
0- 400 μ

•

1800-2500 μ

Θερμομεσογειακός όροφος βλάστησης (0 • 400 μ)

Ο θερμομεσογειακός όροφος βλάστησης, καλύπτει την ξηρότερη παραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη του νομού
μέχρι του υψομέτρου 300-400μ. ανάλογα με τις εκθέσεις του ανάγλυφου.
Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από θερμόφιλους σχηματισμούς:
1. Αείφυλλων-πλατύφυλλων, όπως σκίνου (Pistacia lentiscus), αγριελιάς (Olea europaea), πουρναριού (Quercus
coccifera), χαρουπιάς (Ceratonia siliqua) σε ορισμένες θέσεις.
2. Κωνοφόρων όπως αρκεύθων (Juniperus phoenicea) που καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις σε περιοχές με
θαλάσσια επίδραση κατά μήκος της παραλιακής και υποπαραλιακής Φωκίδας
3. Φυτοκοινοτήτων με δενδρώδη γαλατσίδα [Euphorbia dendroides) κυρίως στην περιοχή Γαλαξιδίου - Ιτέας Δεσφίνας και φρύγανων σε περιπτώσεις υποβάθμισης της δυνητικής βλάστησης, όπως ασφάκας (Phlomis fruticosa),
λαδανιάς (Cistus sp), θυμαριού (Coridothymus capitatus), αφάνας (Genista acanthoclada), αστοιβών (Sarcopoterium
spinosum) και ποωδών ειδών όπως τριφυλλιών (Trifolium sp), αγρωστωδών (Stipa sp, Piptatherum sp, ) κ.λπ.
[Theocharopoulos et ail, 1998).
Στην παραπάνω περιοχή υπάρχουν αρκετές δολίνες (καροτικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί) με ιδιαίτερη βλάστηση
λόγω των ιδιόμορφων οικολογικών τους συνθηκών.
4. Υποβαθμισμένων δασών βελανιδιάς (Quercus macrolepis) κυρίως στην περιοχή Γαλαξιδίου και Αγίου ΜηνάΣυκιάς Δεσφίνας με υπόροφο φρύγανα.
5. Φυτοκοινοτήτων με πλατάνια (Platanus orientalis) που ενίοτε συγκροτούν πυκνές συστάδες. Καταλαμβάνουν
σταθερά τις αλλουβιακές κοίτες των ποταμών, τις αποθέσεις και τους κώνους πρόσχωσης των χειμάρρων, κυρίως
της δυτικής παραλιακής Φωκίδας.
Οι φυτοκοινότητες του πλατάνου συναντώνται στον θερμομεσογειακό και μέσομεσογειακό όροφο βλάστησης και
φθάνουν μερικές φορές στον υπερμεσογειακό όροφο βλάστησης.
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Euphorbia dendroides
Η φυλλοβόλος δενδρώδης γαλατσίδα με τους διαδοχικούς
χαρακτηριστικούς χρωματικούς της τόνους στο τέλος
της Άνοιξης
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Τα φυτά του θερμομεσογειακού ορόφου βλάστησης (0 • 400 μ)

Βελανιδιά Quercus macrolepis

Πεύκη η χαλέπιος Pinus halepensis

Πλάτανος Platanus orientalis

Σχίνος Pistacia lentiscus

Αγριελιά Oleaeuropaea

Αρκευθος Juniperus phoenicea

Κάπαρη Caparis spinosa

Αφάνα Genista acanthoclada

Ράμνος Rhamnus graecus
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Τα ποώδη φυτά του θερμομεσογειακού ορόφου βλάστησης (0 • 400 μ)

Avena sterilis

Trifolium
angustifolium

Nigella damascena

Hyparrhenia hirta

Daucus carota

Τα φρύγανα

;

Coridothymus capitatus

Teucrium polium

V

Sarcopoterium spinosum

Phlomis fruticosa

Θερμομεσονειακός όροφος
βλάστησης: φρύγανα με
κυριαρχία του Coridothymus
capitatus δηλαδή του θυμαριού

Μεσομεσογειακός όροφος βλάστησης (400 -1000 μ)

Ο Μεσομεσογειακός όροφος βλάστησης, χαρακτηρίζει τις υγρότερες θέσεις της υποπαραλιακής και υποορεινής ζώνη
του νομού από τα 400-450 μ έως τα 1.000 -1.100 μ.
Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από φυτοκοινότητες:
1. Αείφυλλων-πλατύφυλλων (λιγότερο θερμόφιλες σε σχέση με τον προηγούμενο όροφο βλάστησης), όπως του
πουρναριού (Quercus coccifera) σε δενδρώδη πολλές φορές μορφή, αριάς (Quercus ilex) στην περιοχή της κοιλάδας
του Μόρνου, κουμαριάς (Arbutus unedo, A.andrachne), φιλικίου (Phillyrea latifolia), ερείκης (Erica arborea), ή σε μορφή
χαμηλών υποβαθμισμένων θάμνων με φρύγανα (Cistus creticus, Sarcopoterium spinosum, Micromeria Juliana) ανάλογα
με την οικολογική τους κατάσταση.
2. Κωνοφόρων με Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) στα ανώτερο υψομετρικό όριο του παραπάνω ορόφου
βλάστησης (800-1.000 μ.) με δασικό υπόροφο αείφυλλα πλατύφυλλα (Γκιώνα, Βαρδουσία, Παρνασσός).
3. Φυλλοβόλων, όπως μεσογειακά δάση δρυών με πλατύφυλλη Δρυ ( Quercus frainetto) και χνοώδους Δρυός
(Quercus pubescens) που απαντούν σε βαθειά αλλουβιακά εδάφη (Περιοχή Μόρνου, Γραβιάς).

Οι φυτοκοινότητες του μεσομεσογειακού
ορόφου βλάστησης, σε πρώτο πλάνο, κυριαρχεί
το spartium junceum

I^ÉÉi

i £#*

jpgg

mx
:r\

106 ΔΑΣΟΣ

'^Ê^Mt^M^i

m

j .

Λαδανιά Cistus incanus

Φρύγανα
Micromeria Juliana

Αριά Quercus ilex

Κουμαριά Arbutus andrachne

Γκορτσιά Pyrus amygdaliformis

Κεφαλληνιακή ελάτη
Abies Cephalonica
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1800-2500 μ

τ

1500-1800 μ

Υπερμεσσγειακός όροφος βλάστησης (1000 -1500 μ)

Ο Υπερμεσογειακός όροφος βλάστησης κυμαίνεται γενικά από τα 1.000 -1.100 m έως τα 1.450-1.500 m. Το κλίμα εδώ
γίνεται βαθμιαία πιο ηπειρωτικό, οι βροχοπτώσεις αυξάνουν, η ξηρή περίοδος όμως παραμένει σαφώς καθορισμένη, αν
και χρονικά περιορισμένη. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από 0° C και οι χιονοπτώσεις
μπορεί να διαρκούν μερικές εβδομάδες,
Η βλάστηση είναι ετερογενής και χαρακτηρίζεται από ένα μίγμα διαπλάσεων δρυών, ελάτης και μαύρης πεύκης.
Συγκεκριμένα απαντούν:
1. Δάση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της δασικής βλάστησης του
νομού (Γκιώνα, Βαρδουσία, Παρνασσός). Ο υπόροφος της ελατής χαρακτηρίζεται από τα είδη Lilium chalcedonicum,
Crépis frasii, Lonicera sp, Doronicum caucasium, Luzula nodulosa, Lathyrus grandiflorus. Τα παραπάνω δάση
χαρακτηρίζονται κατά θέσεις από διαπλάσεις (όψεις) δενδρωδών αρκεύθων (Juniperus foetidissima).
2. Δάση με κεφαλληνιακή (Abies cephalonica) και υβριδογενή ελάτη (Abies borisii Regis) κατά κανόνα σε βόρειες,
εκθέσεις των οροσειρών του Παρνασσού, Γκιώνας και κυρίως των Βαρδουσίων που συνιστούν μετάβαση σε αμιγή δάση
με υβριδογενή ελάτη.
3. Δάση πλατύφυλλης δρυός (Quercus frainetto) στην περιοχή Πενταγιοί - μακριά ράχη.
4. Δάση μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) στον Παρνασσό στην περιοχή της Αμφίκλειας.

Abies borisii Regis

Pinus nigra

Juniperus foetidissima

Quercus frainetto

Υβριδογενής ελάτη

Μαύρη πεύκη

Δενδρώδης άρκευθος

Πλατύφυλλη δρυς
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Γα δάση κεφαλληνιακής
^
ελάτης (Abies cephalonica)
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της δασικής βλάστησης
των οροσειρών του νομού (Γκιώνα, Βαρδουσία, Παρνασσός).

•

ΦΩΤ: Μ. Θ.

•»· 1800-2500μ

Ορεινός μεσογειακός όροφος βλάστησης (1500 -1800 μ)

τ

1500-1800 μ

Στον Ορεινό μεσογειακό όροφος βλάστησης, η υψομετρική διαβάθμιση γενικά κυμαίνεται από τα 1.500-1.550 μ. έως τα
1.700-1.800 μ..Οι χειμώνες είναι δριμύτεροι, τα καλοκαίρια δροσερότερα, οι βροχοπτώσεις αυξάνουν και κατανέμονται πιο
ομοιόμορφα στη διάρκεια του έτους, τα χιόνια διαρκούν 1 έως 2 μήνες και η ξηρή περίοδος περιορίζεται στον έναν με
ενάμισι μήνα.
Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από:
1. Δάση Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) που απαντούν στις υψηλές κορυφές του Παρνασσού, της Γκιώνας
και των Βαρδουσίων. Στα παραπάνω δάση και ιδίως της Γκιώνας με ΝΔ εκθέσεις, σε γεωλογικό υπόστρωμα πλακώδη
ασβεστόλιθου, συναντάμε εκτεταμένες διαπλάσεις δενδρωδών αρκεύθων (Juniperus foetidissima).
2. Δάση με υβριδογενή ελάτη (Abies borisii Regis) κυρίως στα βόρεια Βαρδουσία
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Ορομεσογειακός όροφος βλάστησης (1800 - 2500 μ)

•ψ 1800-2500 μ

Ο Ορομεσογειακός όροφος βλάστησης χαρακτηρίζει την ανωδασική βλάστηση από τα 1.700-2.500 μ..
Οι χειμώνες είναι δριμείς με μεγάλης διάρκειας χιονοκάλυψη, οι βροχοπτώσεις αυξάνουν περισσότερο, η ξηρή περίοδος
όμως παραμένει σαφώς καθορισμένη. Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται από αιώνες ως θερινοί βοσκότοποι για τη
νομαδική κτηνοτροφία.
Διακρίνονται τρεις σαφείς μονάδες βλάστησης:
(Quezel P., 1964, Quezel P., 1973, Horvat J.et al. 1974)
α) Στεπόμορφα λιβάδια (ορομεσογειακοί ερεικώνες) με μεγάλη οικολογική ποικιλομορφία.
Πρόκειται για λιβάδια όπου κυριαρχούν τα αγρωστώδη της οικογένειας Poaceae ή Gramineae. Το έδαφος έχει την όψη
βραχώδους τοπίου από κατακερματισμένους ασβεστόλιθους διαφόρων διαστάσεων των οποίων τα κενά καλύπτονται με
αργιλώδη υλικά με μικρή ποσότητα χούμου στην επιφάνεια.
Χαρακτηρίζονται από σχηματισμούς ακανθωδών ημίθαμνων οι οποίοι εμφανίζονται κατά προσκέφαλα, διάφορα χειλανθή,
πολυετείς πόες και νανώδης αρκεύθους. Συνήθη είδη που απαντούν είναι: Astragalus rumelicus, Festuca varia,
Acantolimon echinus, Stipa penata, Juniperus nana, Marubium velutinum, Minuartia stellata.

Ορομεσογειακός όροφος βλάστησης (1800 - 2500 μ)

Χαρακτηριστικές
μορφές
στεπόμορφων
λιβαδιών
με σχηματισμούς
ακανθωδών
ημίθαμνων,
χειλανθή,
πολυετείς πόες
και νανώδεις
αρκεύθους
k

ΦΩΤ: Μ. Θ.
Τα χαρακτηριστικότερα είδη βλάστησης των στεπόμορφων λιβαδιών

Acantolimon echinus

Juniperus nana

Astragalus creticus

Astragalus angustifolius

Globularia nana

Minuartia stellata
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β) Σάρες (Βαλκανικοί λιθώνες) των υψηλών ορέων
Πρόκειται για ασβεστολιθικούς κινούμενους κώνους πρόσχωσης, που τροφοδοτούνται από υλικά των ανάντι
ασβεστολιθικών όγκων λόγω της αποσάθρωσης τους. Στο παραπάνω βιότοπο απαντά μια κατηγορία ειδών που
έχει αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς εγκατάστασης, όπως μακρύ ριζικό σύστημα καθώς και υψηλή αντοχή
στον ήλιο και στην ξηρασία. Συνήθη είδη που απαντούν είναι: Drypis spinosa, Silène caesia, Senecio thapsoides,
Corydalis bulbosa, Astragalus hellenicus, Sclerochorton junceum, Euphorbia deflexa, Geranium macrorrizum.

Silène aegyptiaca

Silène caesia

Senecio thapsoides

Lythrum junceum

Astragalus

•1
-

Geranium magnificum

Drypis spinosa

Corydalis bulbosa

Geranium macrorrizum

γ) Πολυετείς ζηροφυτικοί ή μεσοφυτικοί λειμώνες
Αυτοί απαντούν σε κοιλώματα με πολύ μικρές κλίσεις, όπου σωρεύονται όγκοι χιονιού κατά το χειμώνα με
εδάφη κατά κανόνα αργιλικά, με πολύ μικρή εξέλιξη. Ο παραπάνω βιότοπος χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά
πυκνό τάπητα ροδακόμορφων χαμαιφύτων με ισχυρό ριζικό σύστημα πολύ χαμηλού ύψους (5-10 cm).
Βλάστηση μεγάλης ποικιλότητας με χαρακτηριστικά είδη Trifolium pamassi, Trifolium ottonis, Plantago atrata,
Nardus stricta, Viola greca, Crocus veluchensis.

Crocus veluchensis

Nardus stricta

Viola greca

Trifolium ottonis

Σάρα στην Γκιώνα
(κορυφή Πλατυβούνα)
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Plantago atrata
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Λειμώνες - Λιβάδι της Ταράτσας - Γκιώνα

ΦΩΤ: Ι. Κ.

Γκιώνα. Λούστρες για το πότισμα των κοπαδιών

ΦΩΤ: Ι. Κ.

Λειμώνες στα Βαρδουσία
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Badeia Λάκα στη Γκιώνα

Lilium chalcedonicum
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Χασμοφυτική βλάστηση • Ενδημισμός
Τα όρη Παρνασσός, Γκιώνα, Βαρδουσία, λόγω του έντονου
ανάγλυφου τους, έχουν πλούσια χασμοφυτική βλάστηση
βραχωδών πρανών σε σκληρούς ασβεστόλιθους με μεγάλη
ποικιλότητα, πολλά ενδημικά και σπάνια είδη όπως: Campanula
aizoon, Campanula culumnaris, Viola poetica, Saxifraga sruneri,
Arenaria gionae, Potentilla Kionaea, Paeonia parnasica, Bupleurum
capillare, Silène barbeyana, (Θεοχαρόπουλος και άλλοι, 2002).
Ειδικά το φαράγγια της Ρεκκάς και του Λαζορέματος του όρους
Γκίωνα, λόγω του παραπάνω τύπου βλάστησης, έχουν σημαντική
οικολογική αξία.

Η Paeonia parnasica είναι ενδημικό είδος του Παρνασσού και του
Ελικώνα. Η Campanula aizoon Γκιώνα, ελληνικό ενδημικό είδος
που απαντάται στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.
Η Viola poetica είναι ενδημικό είδος των Βαρδουσίων, Παρνασσού,
Γκιώνας και Οίτης. Συναντάται σε κάθετους ασβεστόλιθους από το
υψόμετρο των 2100 έως τα 2500 μ. Η Campanula columnaris είναι
ένα από τα πέντε αποκλειστικά ενδημικά είδη των Βαρδουσίων
ορέων. Ο Dianthus haematocalyx ssp ventricosus, ενδημικό είδος
της Στερεάς Ελλάδας απαντάται στη Γκιώνα, στα Βαρδουσία,
στον Παρνασσό και στην Οίτη. Η Centaurea nervosa απαντάται
στα Βαρδουσία, στην Οίτη και σε ελάχιστες θέσεις της βόρειας
και νότιας Πίνδου.

Boletus edulis

Agaricus campestris
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Αζωνική βλάστηση
Πρόκειται για την παρόχθια βλάστηση των ποταμών και των περιοδικής ροής ρεμάτων
όπου καθοριστικός παράγοντας είναι η παρουσία του νερού. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν
την ανάπτυξη μιας ιδιόμορφης βλάστησης που δεν επηρεάζεται τόσο από την υψομετρική
διαφορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η παρόχθια βλάστηση του Δέλτα του ποταμού
Μόρνου,
Δέλτα ποταμού Μόρνου
Προχωρώντας από την ακτή προς το εσωτερικό της Δελταϊκής πεδιάδας παρατηρούμε μια
στρωμάτωση των διαφόρων τύπων βλάστησης που πιθανά εξαρτάται από την αλατότητα του
εδάφους, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το βαθμό ανάμειξης του ορίζοντα γλυκού
νερού με αυτόν του αλμυρού.
Η κατάταξη των διαφόρων τύπων βλάστησης της περιοχής έγινε με φυσιογνωμικά κριτήρια
(μορφολογικά).
Ξεκινώντας από την παραλία διακρίνονται:
1. Βλάστηση αμμοθινών και αμμωδών ακτών με κύρια είδη: Euphorbia paralias, Elymus
farctus, Ammophila arenaria, Crithmum maritimum.
2. Αμμώδης αλοφυτική βλάστηση, σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή με κύρια είδη:
Juncus acutus, Juncus heldreichianus, Eriantus ravenae, Vitexagnus castus, Lotus
halophilus, Orchis coriophora.
3. Αλοφυτική - ημιαλοφυτική βλάστηση με κύρια είδη: Arthrocnemum sp., Salicornia sp.,
Atriplex hastata, Halimione portulacoides, Tamarix smymensis.
4. Θαμνώδης αλοφυτική βλάστηση με Tamarix smymensis.
5. Βλάστηση βάλτων με κύρια είδη: Phragmites australis, Tamarix smymensis.
6. Βλάστηση καλαμώνων με κύρια είδη: Phragmites australis, Arudo donax, Typha
angustifolia, Scirpus sp.
7. Παρυδάτια - παραποτάμια βλάστηση με κύρια είδη: Salix fragilis, Platanus orientalis,
Alnus glutinosa, Eucalyptus australis, Populus albae.
8. Βλάστηση λιβαδιών με Ranunculus sp., Dorycnium sp., Lotus sp.
9. Νιτρόφιλη βλάστηση σκουπιδότοπου, Silybum marianum, Urtica sp, κλπ.
10. Χωράφια (χορτοδοτικά φυτά, κηπευτικά, κ.λπ.).

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

Ranunculus sp.

Dorycnium sp.

Η πανίδα της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως πλούσια για τα ευρωπαϊκά
δεδομένα, εξαιτίας της γεωγραφικής της τοποθέτηση στα όρια
τριών ηπείρων, στον πλούσιο οριζόντιο και κάθετο διαμελισμό της
και στο μεγάλο εύρος των ενδιαιτημάτων που προσφέρει.
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Ζωικές Ομάδες
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΤΗΝΑ
ΕΡΠΕΤΑ
ΑΜΦΙΒΙΑ
ΨΑΡΙΑ γλ. νερού
ΨΑΡΙΑ θαλάσσια

Είδη

111
436
61
22
108
447
107
346

Υποείδη

4
84
21

Ενδημικά
είδη

2
0
7
3
35

Ενδημικά
υποείδη

Προστατευόμενα

35
4
59
3
7

Απειλούμενα

8
1
1
0
29

83 (75%)
396 (91%)
61 (100%)
22 (100%)
50 (46%)
14 (3%)

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

3197

ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ

2800

124
251
236

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

6863

1329

14 (0,2%)

0
0
39
15
2

847

498

24 (3%)

5

ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ
ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ

ΜΑΛΑΚΙΑ
χερσ. & γλ. νερού

4(4%)

19

15

13 (4%)
60 (2%)

0

Ο πλούτος των γνωστών ειδών της ελληνικής πανίδας, ο ενδημισμός, τα προστατευόμενα (σε παρένθεση το % επί
του συνόλου των ειδών της ομάδας) και τα επιπλέον απειλούμενα που δεν προστατεύονται (Λεγάκις, 2007),

Η Ελληνική πανίδα δεν είναι καλά μελετημένη. Καλύτερα γνωστά είναι τα Σπονδυλόζωα, ενώ τα
μεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα Ασπόνδυλα. Η καταγραφή της πανίδας που αφορά τη Φωκίδα
(http://www.itia.ntua.gr/filotis/) αφορά στο σύμπλεγμα των οροσειρών του Παρνασσού, της Γκιώνας
και των Βαρδουσίων και τις περιοχές της παραλιακής ζώνης από Ναύπακτο έως Ιτέα, το ποταμό
Μόρνο και την τεχνητή λίμνη Μόρνου.
m

|L

Τα τρία μεγάλα βουνά της Φωκίδας Παρνασσός, Γκιώνα, Βαρδουσία σχηματίζουν έναν συμπαγή
ορεινό χώρο.
Ο χώρος αυτός συνιστά μια αδιάσπαστη ορεινή ενότητα με πλούσια πανίδα, που χωρίζεται
με ψηλά διάσελα, έχει παρόμοιες βιοκλιματικές και εδαφικές συνθήκες και παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες όσον αφορά τα είδη της πανίδας, που φιλοξενεί.

Χάρτης των ορεινών όγκων της περιοχής
(Αδαμακόπουλος και άλλοι., 1988 - τροποποιημένος)
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Πανίδα σπονδυλωτών

Ο λύκος (Canis lupus) απαντά
στα δάση της Γκιώνας,
των Βαρδουσίων και
του Παρνασσού της παραπάνω
ενότητας που συνδέεσαι με
την οροσειρά της Πίνδου.
Η σύνδεση αυτή επιτρέπει
τη μετακίνηση του ζώου από
τη μια περιοχή στην άλλη.

Το αγριόγιδο (Rupicarpa •
rupicarpa balcanica) απαντά
στα όρη της Γκιώνας και των
Βαρδουσίων στις βραχώδεις
πλαγιές της αλπικής ζώνης.
Χρειάζεται να αναφερθεί ότι
αυτό το taxon υπάρχει σε 10
μόνο βουνά της Κεντρικής
και Βόρειας Ελλάδας.

Η καφέ αρκούδα (Ursus
arctos) χρησιμοποιεί ως
ενδιαιτήματα αρκετές
περιοχές στη Γκιώνα και
τα Βαρδουσία, όπως στην
περιοχή Καλοσκοπή, Αθανάσιο
Διάκο, Στρώμη (προφορική
ενημέρωση από στελέχη του
ΕΟΣ Άμφισσας).

Το ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
απειλούμενο ελληνικό είδος,
παρουσιάζει στη Γκιώνα
το νοτιότατο άκρο της ελληνικής
γεωγραφικής του εξάπλωσης.

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

Πανίδα αμφιβίων και ερπετών

*·*'
4 ο Φρύνος (Bufo viridis)

Η σαύρα (Podarcis erhardii
livadiaca) είναι ένα ελληνικό
ενδημικό taxon με
περιορισμένη εξάπλωση
στην Ανατολική Κεντρική
Ελλάδα και στην
Πελοπόννησο.
Από τα ερπετά, τα πιο συνηθισμένα στην περιοχή είναι:

Το Ασινόφιδο (Coronella austriaca)

Η οχιά (Vipera ammodytes)
i

Η χελώνα (Testudo hermanni hermanni)

Η κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata)
είναι η μεγαλύτερη χερσαία χελώνα στην
Ελλάδα και η μεγαλύτερη της Ευρώπης
(Παρνασσός). Είναι ενδημικό είδος που
χρειάζεται προστασία (Σοφιανίδου και
Ψαλλιδάς, 1999).

Ορνιθοπανίδα : Περιλαμβάνει πολλά είδη απειλούμενων αρπακτικών πουλιών

Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Γύπας (Neophron percnopterus)
ο μικρότερος γύπας της χώρας μας

Όρνιο (Gyps fulvus)

Πετρίτης (Falco peregrinus) •

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Υπάρχουν όμως αρκετά ακόμη σπάνια και απειλούμενα taxa πουλιών όπως για παράδειγμα:
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Η Κιτρινοκαλιακούδα

Ο Σταχτοκεφαλάς

Η Λευκανωτοτσικλιτάρα

Η Πέρδικα

(Pyrrhocorax graculus)

(Lanius minor)

(Dendrocopos leucotos)

(Alectoris graeca)

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αξιόλογα Ασπόνδυλα:

Parnassius Apollo

Erebia mêlas

(Παρνασσός)
Anthocharis gruneri

Lycaeides argyrognomon
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Mesoacidalia aglaia

Platycleis parnassica

Στα οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνονται και μερικά μικρότερα μεν, αλλά
σημαντικά, όπως το παρόχθιο οικοσύστημα του ποταμού Μόρνου και της τεχνητής λίμνης
του. Η παρυδάτια βλάστηση πλούσια και χαρακτηριστική παρέχει ενδιαιτήματα για
πολλούς ζωικούς οργανισμούς. Στις βραχώδεις ή αμμώδεις ακτές του Κορινθιακού, στα
Δέλτα και στις βραχονησίδες βλέπουμε πλούσια πανίδα.

Από τα θηλαστικά
συναντάμε όλο και
σπανιότερα τη
μεσογειακή φώκια
(Monachus monachus)

i

Συχνή παρουσία
έχει η νυχτερίδα
(Rhinolophus
ferrum-equinum)
και ο κρικετός
(Cricetulus
migratorius)

Η ερπετοπανίδα είναι πλουσιότατη με μεγάλο αριθμό Αμφίβιων και Ερπετών
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Σαύρα Κυρτοδάκτυλος
(Cyrtodactylus kotschyi bibroni)

Στα παρακείμενα ενδιαιτήματα του ποταμού Μόρνου και της τεχνητής λίμνης, μπορούμε ακόμη και σήμερα να συναντήσουμε τη
Βίδρα (Lutra lutra) και τη νυφίτσα (Mustela nivalis)

Νυφίτσα (Mustela nivalis)
Βίδρα (Lutra lutra)

Επίσης στην περιοχή υπάρχουν : Το Νερόφιδο (Natrix natrix) και το Λιμνόφιδο (Natrix tessellata) και η Σαύρα (Lacerta trilineata)

Νεροφιδο Natrix natrix

Σαύρα (Lacerta trilineata)

Στο οικοσύστημα του ποταμού Μόρνου και στην τεχνητή λίμνη του συναντάμε τα ψάρια:
άγρια πέστροφα (Salmo macrostigma), Βριάνα (Barbus meridionalis), Barbus capito

α) Η παρουσία του μεγαλύτερου κοπαδιού Rupicapra rupicapra στην Ελλάδα.
β) Η μόνιμη παρουσία του λύκου. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό επειδή το ζώο απειλείται και
η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις μόνο ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν βιώσιμους πληθυσμούς λύκων.
γ) Η ύπαρξη των νοτιότατων πληθυσμών ζαρκαδιού και αγριόγιδου, για το δεύτερο μάλιστα είδος
η περιοχή της Γκιώνας είναι η νοτιότατη στην Ευρώπη.
δ) Η παρουσία ατόμων της καφέ αρκούδας Ursus arctos και
ε) Το γεγονός ότι ο τόπος αυτός αποτελεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (Ελλη
Ορνιθολογική Εταιρεία, 1994).
jfSs,

Νησίδες και φυτοκάλυψη

ην περιοχή της ••ii'j)iUO'J!l 'JJIÜ'//LI!J7 ÛÏA'JtÎ'J'J-ipï:
ήσαν 346 taxa και 17
2004). Υπάρχει λοιπόν μια πλουσιότατη βιοπι DJiilAa/fliL ou μελετάται ακομ
ίραχονησίδες στο Κορινθιακό κόλπο που προσφέρουν ενδιαιτήματα
. ορνιθοπανίδα, οι ακτές αλλά και ο βυθός γύρω από αυτές με λιβάδια με
Ποσειδώνιες (Posidonia oceanica, ε/δος της Οδηγίας 92/43) έχουν τεράστια
οικολογική σημασία.
Να σημειώσουμε ότι στα νερά του Κορινθιακού βρίσκουν καταφύγιο τέσσερα
ΒρπΒελφινιών. τα κοινά δελφίνια, τα ζωνοδέλφινα, τα σταχτοδέλφινα και τα
ρινοδέλφινα. Τα δελφίνια είναι προστατευόμενο είδος σύμφωνα με την οδηγία
92/43 για τους οικοτόπους.
Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος

Τα όρη της Γκιώνας των Βαρδουσίων και του Παρνασσού χαρακτηρίζονται από
εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα, σημαντικού αριθμού ενδημικών και σπάνιων ειδών
(Strid Α. (ed.), 1986, Strid Α. & Tan Κ. (eds), 1991) και μεγάλη ποικιλία
οικοτόπων, γεγονός που τους προσδίδει ιδιαίτερη οικολογική και αισθητική αξία.
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω όρη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA2 0 0 0 (Φύση-2000) σύμφωνα με την οδηγία 92/43 ΕΟΚ των τύπων οικοτόπων
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1999).
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GR245001: Όρη Βαρδουσία
GR245002: Όρος Γκιώνα
GR245003: Ποταμός και τεχνητή λίμνη Μόρνου
GR245004: Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα
GR245005: Νοτιοανατολικός Παρνασσός
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
Δάσος Τιθορέας

Περιοχές NATURA - 2000 της Φωκίδας
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Η μεγάλη ποικιλία βιοκλιμάτων, το πολυσχιδές

πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα1 τοπίων. Από το

γεωμορφολογικό ανάγλυφο (πάνω από 30 κορυφές

ημιφυσικό οικοσύστημα του ελαιώνα της Άμφισσας, τον

έχουν ύψος περισσότερο από 2.000 μ.), το πολύμορφο

αρχαιολογικό χώρο των Δελφών (Δελφικό τοπίο2), την

γεωλογικό υπόθεμα, η μεγάλη ποικιλότητα της χλωρίδα

ημίξερη παραλιακή ζώνη του Κορινθιακού κόλπου με το

(απαντούν μεσογειακά, ευρασιατικά και ιρανοκασπικά

πολυσχιδές οριζόντιο ανάγλυφο του, τις απόκρημνες

χλωριδικά στοιχεία) αντικατοπτρίζεται στην ποικιλία και

ορθοπλαγιές της Συκέας (Γκιώνα) έως τα αλπικά

στο μωσαϊκό της βλάστησης.

οικοσυστήματα της πυραμίδας, του Κόρακα και της

Δάση σκληρόφιλων, θερμόφιλων κωνοφόρων, δάση

Λιάκουρας (οι υψηλότερες κορυφές των βουνών της

πλατάνου της Ανατολής, δάση με κεφαλληνιακή ελάτη

Γκιώνας, των Βαρδουσίων και του Παρνασσού

και μαύρη πεύκη, δάση με πλατύφυλλη δρυ, δασώδεις

αντίστοιχα),

φυτοκοινότητες με είδη αρκεύθων, ορεινά και

Συνοψίζοντας είναι εμφανές ότι το φυσικό και το

μεσογειακά δάση με ακανθώδεις θάμνους, πολυετείς

ανθρωπογενές περιβάλλον του νομού Φωκίδας διαθέτει

λειμώνες, ασβεστολιθικοί λιθώνες, ορομεσογειακές

μία πολλή μεγάλη βιοποικιλότητα (ειδών, φυτοκοινωνιών

υγρόφιλες φυτοκοινότητες, ασβεστολιθικά απόκρημνα

-οικοσυστημάτων και τοπίων) που στηρίζει τη

βράχια της Ελλάδας, συνιστούν τα οικοσυστήματα των

δημιουργία και την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ με

παραπάνω ψηλών βουνών,

μεγάλη παιδαγωγική και οικολογική αξία,

Επιπλέον πρέπει να αναφερθούν τα υγροτοπικά και

Ο όρος "βιοποικιλότητα" αρχικά χρησιμοποιούταν για να

αλλοφυτικά οικοσυστήματα του Δέλτα του ποταμού

εκφράσει την ποικιλία των μορφών ζωής σε έναν

Μόρνου, οι βραχονησίδες του Κορινθιακού Κόλπου,

συγκεκριμένο χώρο "Ομως δεν υπάρχει μία, αλλά

αλλά και τα τεχνικά οικοσυστήματα, όπως και οι

πολλές βιοποικιλότητες, στα διάφορα επίπεδα

διάφορες γεωργικές καλλιέργειες.

οργάνωσης της ζωής και ότι δεν είναι ενιαίος ο τρόπος

Ο αριθμός των τύπων οικοσυστημάτων, φυσικών και

έκφρασης ή καλύτερα εκτίμησης της. Πρακτικά,

τεχνητών αλλά και οι τύποι οικισμών, η κατανομή τους

μπορούν να διακριθούν τέσσερα, διαφορετικά επίπεδα

στον χώρο δηλαδή το μωσαϊκό των τύπων

βιοποικιλότητας, η γενετική βιοποικιλότητα, η

οικοσυστημάτων και η αναλογία συμμετοχής τους, με τις

βιοποικιλότητα των ειδών φυτών και ζώων, η

αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους,

βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα

προσδιορίζουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του

των τοπίων. Το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική

τοπίου. Εκτός όμως από την ποικιλότητα των

σημασία, αλλά στην πράξη αποτελεί αναπόσπαστο

οικοσυστημάτων ο νομός Φωκίδος εμφανίζει επίσης

κομμάτι ενός ενιαίου συνόλου (Dafis S. et al., 1996).

Ι. βιοποικιλότητα τοπίου: Εκφράζεται με τον αριθμό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που εμφανίζονται σε μια περιοχή ή σε
μια χώρα.
2. Δελφικό τοπίο: Είναι ένα πολιτισμικό τοπίο (τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς) που περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο
των Δελφών
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Η προστασία κάθε επιπέδου εξαρτάται από την προστασία του προηγούμενου ή επόμενου επιπέδου. Η
προστασία και διατήρηση των τοπίων εξαρτάται από την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των
οικοσυστημάτων που τα συνθέτουν, η σταθερότητα των οικοσυστημάτων εξαρτάται από την προστασία και
διατήρηση των ειδών που συμμετέχουν στη δομή τους, δηλαδή από την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας των ειδών, ενώ η προστασία και επιβίωση των ειδών εξαρτάται από τη διατήρηση και
προστασία της γενετικής βιοποικιλότητάς τους, δηλαδή τη διατήρηση των κληρονομικών μεταβολών τους σε
όλο το εύρος τους.

Παράλληλα με τη βιολογική ποικιλότητα συνυπάρχει και η

που μπορούν να παρατηρηθούν στο διάστημα μιας και

πολιτισμική ποικιλότητα

μόνο γενιάς. Τα πολιτισμικά πλεονεκτήματα

Ο Homo sapiens με τη νοητική του ικανότητα που

καθιερώνονται και εξαπλώνονται ευνοώντας τα άτομα και

δημιουργεί πολιτισμούς και ιδιαίτερες κοινωνικές δομές,

τις κοινωνίες που τα υιοθετούν. Η προσαρμοστική τους

προσθέτει ακόμα μία εξελικτική παράμετρο, την

αξία ενισχύει την "κάθετη" (μεταβίβαση πολιτιστικών

"πολιτισμική εξέλιξη", η οποία μπορεί να επηρεάσει

στοιχείων από μία γενιά στην επόμενη) ή/και την

έμμεσα, σε κάποιο βαθμό, και την οργανισμική-γενετική

"οριζόντια" διάδοση τους (διάδοση πολιτισμικών

εξέλιξη μέσα από παγιωμένες κοινωνικές συνήθειες (π.χ.

πρακτικών μεταξύ των ατόμων της ίδιας γενιάς) και

διατροφή, θρησκείες κ.ά).

συμβάλλει στην πληθυσμιακή αύξηση των κοινωνιών που

Η πολιτισμική εξέλιξη όχι μόνο είναι ανάλογη της

τα φέρουν. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η "αγροτική

βιολογικής, αλλά συχνά συνδέεται με αυτήν και με

επανάσταση" (11.000 περίπου χρόνια πριν) που

σχέσεις αλληλεπίδρασης. Οι πολιτισμικοί νεωτερισμοί

μετέτρεψε τις νομαδικές κοινωνίες σε γεωργικές,

είναι ανάλογοι των μεταλλάξεων και "επιλέγονται" με

επιτρέποντας τη μόνιμη εγκατάσταση των μελών τους σε

την έννοια ότι κάποιοι από αυτούς υιοθετούνται από την

συγκεκριμένες περιοχές και την πληθυσμιακή τους

κοινωνία ενώ άλλοι απορρίπτονται. Αντίστοιχα, υπάρχουν

αύξηση με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν των σύγχρονων

παραδείγματα αναμφισβήτητης παράλληλης πολιτισμικής

τους κυνηγών - τροφοσυλλεκτών.

και βιολογικής εξέλιξης.

Η Unesco στις 17 Οκτωβρίου 2003 υιοθέτησε τη σύμβαση

Οι πολιτισμικές αλλαγές μπορούν να είναι ταχύτερες των

για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

βιολογικών και "σαρωτικές" στο προφίλ μιας κοινωνίας

(Γλώσσα, λαϊκή παράδοση, έθιμα, μουσική κλπ.).
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Ο γεωγραφικός χώρος της Φωκίδας
υπήρξε από τα προϊστορικά ακόμη
χρόνια μέχρι σήμερα ένα συναρπαστικό
πεδίο ανθρώπινης δράσης, μυθολογίας,
ιστορίας και πολιτισμού. Το πλήθος
αρχαίων και νεότερων πόλεων,
περιοχών με μυθολογική και ιστορική
αξία, τα ιστορικά μοναστήρια και οι
εκκλησίες, δείχνουν ότι στη περιοχή
αυτή η παρουσία του ανθρώπου και του
πολιτισμού ήταν πάντοτε έντονη.
Το μεγαλύτερο μέρος του νομού είναι
ορεινό (η έκταση του νομού 2.121 Km2
κατανέμεται σε 37,5 Km2 πεδινή έκταση
32,3 Km2 ημιορεινή και 2.051,2 Km2
ορεινή) με αποτέλεσμα την από
αρχαιοτάτων χρόνων ενασχόληση ενός
σημαντικού μέρους των κατοίκων της
και την άμεση και έμμεση εκμετάλλευση
των δασών (δασική εκμετάλλευση,
ανεπτυγμένη κτηνοτροφία
αιγοπροβάτων κ.λπ.). Σήμερα αυτή η
σχέση έχει μετατοπιστεί σε σημαντικό
βαθμό στον αγροτουρισμό και το
χειμερινό τουρισμό.

#

Η σχέση αυτή είχε και έχει θετικές
(εισόδημα στους κατοίκους και
επομένως προστασία των δασικών
περιοχών) και αρνητικές (υπερβόσκηση
πυρκαγιές, έντονη ζήτηση γης για
ανοικοδόμηση) συνέπειες για το δάσος
και τον άνθρωπο της περιοχής. Η
αλλαγή των στάσεων και αντιλήψεων
των σημερινών μαθητών, πολιτών όσο
αφορά στην αξία και σημασία του
δάσους για αυτούς, είναι το ζητούμενο.
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Έχοντας συνείδηση ότι το σχολείο έχει καθήκον να ευαίσθητο
•ù\ ίΟΨ
σημερινούς μαθητές και μελλοντικούς πολίτες και να διαμορφώσει •ι] ouyjiiipi^^'J
τους έναντι των προβλημάτων που θα κληθούν ν' αντιμετωπίσουν στ
\Λργ. üivJj
αναγκαία μια εκπαίδευση για χάρη του περιβάλλοντος. Μιας εκπαίδευσης μ iÜÜ
αντίληψη που αφορά όλους τους κατοίκους του πλανήτη:,
· για την ανάπτυξη αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική,
πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
• που συμβάλλει στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς η οποία δημιουργεί
ενεργούς πολίτες. Η Εκπαίδευση για την Αειφορία ή για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΕΑΑ) διευρύνει την έννοια του περιβάλλοντος. Η σύνδεση με την αειφορία
περιλαμβάνει πλέον την ενασχόληση τόσο για τους μαθητές όσο και για τους
εκπαιδευτικούς με προβλήματα της φτώχειας, της υγείας, της εξασφάλισης τροφής,
της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και μπορεί να
συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αξιών, που θα χαρακτηρίζονται από
το σεβασμό στο περιβάλλον, τη συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Η
εκμετάλλευση της παιδαγωγικής εμπειρίας και μιας εξαιρετικά πλούσιας
βιβλιογραφίας που έχει ήδη προκύψει από περιβαλλοντικά προγράμματα και
επιμορφώσεις καθώς και εμπειρίες άλλων χωρών είναι ο σωστός δρόμος. Π' αυτό
και απαιτείται η ανάγκη μιας εκπαίδευσης "του διαχειριστή" του περιβάλλοντος,
ικανής να ελέγξει τους παράγοντες της υποβάθμισης του, μιας εκπαίδευσης
που οδηγεί στην αντίληψη της «περιβαλλοντικής ιθαγένειας».
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«Ρωτάει η Αλικη το λαγό:
-Ποιο δρόμο να πάρω;
-Εξαρτάται πού θες να πας.
-Δε με νοιάζει πού να πάω.
Γ
ότε δεν έχει σημασία ποιο δρόμο Θα πσρε/ς/»
Εμείς όμως ξέρουμε που πρέπει να πάμε..!

(Carroll Lewis)
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OL περισσότεροι μύθοι περιέχουν πραγματικά γεγονότα
Πλούταρχος
-*ν

Το πρόγραμμα «Γεωπεριβαλλοντικά
- γεωμυθολογικά αρχαία μονοπάτια
στη Φωκίδα» είναι ένα από τα
προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Άμφισσας και υλοποιείται στο πλαίσιο
του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης «Γεωπεριβαλλοντικά και
Γεωμυθολογικά μονοπάτια» με
συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Στυλίδας
και ιδρυτικά μέλη τα ΚΠΕ : Στυλίδας,
Υπάτης (Φθιώτιδας), Άμφισσας
(Φωκίδας), Βάμου (Χανίων), Ελευθερίου
- Κορδελιού (Θεσσαλονίκης),
Καλαμάτας, Καστοριάς, Κορθίου
Άνδρου, Μακρινίτσας (Μαγνησίας),
Μουζακίου (Καρδίτσας) και Νάουσας
(Ημαθίαον
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Εισαγωγή

Ό,τι παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες είναι κάτι το
διαφορετικό, κάτι περισσότερο από το γραπτό λόγο που
έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.
Συχνά ο γραπτός λόγος, ακριβής, μετρημένος και συνεπής,
είναι ταυτόχρονα ακίνητος και ασάλευτος σαν πετρωμένος.
Δεν μπορεί το ίδιο εύκολα να κάνει εκείνο που ο προφορικός
λόγος στήνει με την εκφορά του: πάει, έρχεται, τρέχει, πετάει,
ζει, διαλαλεί τη ζωή του, πλαταίνοντάς την με την πνοή και
τους παλμούς της καρδιάς, τις εκρήξεις της σκέψης, τις
αποχρώσεις της φωνής, τις χειρονομίες και με ολόκληρο το
σώμα σε δράση. Είναι αυτός που άνθιζε στα χείλη του
Σωκράτη, όταν αυτός έλεγε "Δεν είμαι μονάχα πολίτης της
Αθήνας, είμαι ταυτόχρονα και πολίτης του κόσμου",
Στην περίπτωση της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π Ε) για
τη γεωμυθολογία», θα χρειαστεί να μελετήσουμε τη διάδοση
της πληροφορίας μέσω του
προφορικού λόγου, τη διάδοση
ιδεών και απόψεων διαμέσου των
αιώνων και πώς αυτές οι ιδέες και
οι απόψεις ερμηνεύονται
αργότερα από άλλους
ανθρώπους κάτω από
διαφορετικό πρίσμα και σε ένα
διαφορετικό ιδεολογικό, πολιτικό
και πολιτισμικό πλαίσιο,
Και γιατί αυτή η «γεωμυθολογική
προσέγγιση»; Γιατί αυτή η
επίκληση στους μύθους, στη
μυθολογία, στη φαντασία και στη
μυθοπλασία; Γιατί πιάνουμε το νήμα που συνδέει
ακατάπαυστα και αδιάλειπτα το χτες με το σήμερα;
Ίσως, επειδή αυτή η προσέγγιση δίνει «ικανά» και «αναγκαία»
εργαλεία, φτερά και εφόδια στη σκέψη μας να ψάξει οτο
διαχρονικό γίγνεσθαι για το όνειρο μας, που είναι ένας
καλύτερος κόσμος για όλους τους ανθρώπους του σήμερα
και για όλους τους ανθρώπους του αύριο.
Οι μύθοι του χτες, γεμάτοι ψήγματα αλήθειας και
πραγματικότητας πανανθρώπινης και διαχρονικής, φωτισμένοι
με το φως, τη γνώση και την πείρα του σήμερα, βοηθούν να
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1. Οι μύθοι με τους Κενταύρους του Πηλίου και οι
κενταυρομαχίες με το Θησέα, τον Ηρακλή και τους
Λαπίθες, είναι από τους πιο γνωστούς. Βδικότερα ο μύθος
των κενταυρομαχιών με τους Λαπίθες κοσμείτις μετόπες
πολλών αρχαίων ναών. Οι κενταυρομαχίες συμβολίζουν
μάλλον πς καταιγίδες και ανάλογα φυσικά φαινόμενα.
2. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι γύρω από τα κατορθώματα του
Κάδμου, ο οποίος αφού σκότωσε τον Δράκο (απόγονο του
Άρη), και φύλακα της πηγής του Αρεία, με εντολή της
Αθηνάς έσπειρε τα δόντια του στην γη, απ' όπου
ξεφύτρωσαν οι Σπαρτοί, που αλληλοεςοντώθηκαν και
επέζησαν μόνο πέντε (ο Χθόνιος, ο Έχίων, ο Υπερήνωρ, ο
Πηλωρός, ο Ουδαίος). Από αυτούς προήλθαν οι
αριστοκρατικές οικογένειες των Θηβών, οι Σπαρτοί.
3. Ο Ηρακλής αρπάζει τον ιερό τρίποδα του Απόλλωνα,
αψηφώντας m θεϊκή οργή

αποφύγουμε λάθη. Οι μύθοι του χτες,

τα σοβαρά και μεγάλα σύγχρονα

έχουν σημερινές ερμηνείες πολύ

περιβαλλοντικά προβλήματα. Ζητήματα-

χρήσιμες για την εξασφάλιση του

προβλήματα, όπως η αλαζονική αντίληψη

μέλλοντος.

του ανθρώπου στη σχέση του με τη φύση,

«Διαβάζοντας» ξανά τους μύθους και

η εξάντληση των φυσικών πόρων, η

ερμηνεύοντας τους κάτω από το φως της

υποβάθμιση και καταστροφή

αειφορίας μπορούμε να αναγνωρίσουμε

οικοσυστημάτων, η μείωση της

αλληγορικές αναφορές στην αειφορία,

βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση ειδών και

στη δημοκρατία και στα ατομικά

οικοσυστημάτων, η καταστροφή

δικαιώματα, καθώς και στα δικαιώματα

πολιτιστικών μνημείων κτλ. είναι εύκολο να

όλων των οργανισμών και των στοιχείων

συνδεθούν με κάποιους μύθους.

του περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των

Παραθέτουμε λοιπόν κάποιους μύθους

μύθων για μια σύγχρονη περιβαλλοντική

που πιστεύουμε πως αποτελούν χρήσιμο

Ερυθρόμορφος κρατήρας 480 π.Χ.

ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση είναι

υλικό, για να προσεγγίσει κανείς τους

Η Δήμητρα παραδίδει τα στάχυα στον

δυνατή, αναγκαία και πολύτιμη,

στόχους του προγράμματος ΠΕ,

Οι μύθοι αποτελούν σημαντική αφορμή,

Η διατήρηση της πολιτισμικής

για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί μια

ποικιλότητας αναφέρεται στην ποικιλία

ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των

που παρουσιάζουν οι ανθρώπινοι

μελών των ομάδων ΠΕ. Οι συνειρμοί, η

πολιτισμοί (προγενέστεροι και σύγχρονοι).

ανάπτυξη επιχειρημάτων, ο διάλογος, οι

Η ανθρώπινη πολιτιστική ποικιλότητα

υποθέσεις, τα παιχνίδια ρόλων, οι

εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με την

δραματοποιήσεις είναι πιο εύκολο να

γλωσσική ποικιλία, τις διαφορετικές

αναπτυχθούν, μετά από μια παρουσίαση

θρησκευτικές αντιλήψεις και

και σε βάθος ανάλυση των μύθων που

κοσμοαντιλήψεις, με τις πρακτικές

αναφέρονται παρακάτω.

διαχείρισης γης, με την ποικιλία στην

Υπάρχουν σημαντικές εκδόσεις για την

τέχνη, στη μουσική, στην κοινωνική και

Ελληνική και παγκόσμια Μυθολογία που

οικονομική οργάνωση, στα ήθη, τα έθιμα,

θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε,

στους μύθους, στην ποικιλία της

ως σημαντικές βιβλιογραφικές

διατροφής κ.ά.

αναφορές. Δεν είναι όμως εφικτό να

Υιοθετώντας, λοιπόν, μια προσεκτικά

παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε

σχεδιασμένη παιδαγωγική προσέγγιση,

μεγάλο αριθμό μύθων. Έτσι, θα πρέπει

χτίζοντας πάνω σε πανάρχαιους μύθους,

να εστιάσουμε σε ορισμένους που δίνουν

θα διαχειριστούμε το συγκεκριμένο

ευκαιρίες για συζήτηση σχετικά με τις

πρόγραμμα ΠΕ, με τρόπο ώστε να

θεμελιώδεις αξίες τις οποίες προωθεί η

προσεγγίσουμε ένα νέο ήθος για τους

ΠΕ.

νέους και υπεύθυνους πολίτες που θα

Οι «αφορμήσεις» από την ανάγνωση ή

σέβονται, θα φροντίζουν και θα

την προφορική παρουσίαση είναι πολλές

προστατεύουν το περιβάλλον για χάρη

και ποικίλες για την ανάπτυξη της

των ίδιων και των επόμενων νέων που

συζήτησης και του διαλόγου σχετικά με

έρχονται.

Τριπτόλεμο. Διακρίνεται το φτερωτό του άρμα
με το οποίο θα ταξιδέψει για να διαδώσει
την καλλιέργεια των σιτηρών σ'όλη τη γη.
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Το πρόγραμμα ΠΕ για τα γεωλογικά
μονοπάτια
Δύο σημαντικές λέξεις κλειδιά, «γεωπεριβαλλοντικά» και «
γεωμυθολογικά», προστίθενται στις ήδη γνωστές:
«αρχαία», «μονοπάτια» και «Φωκίδα».
Η λέξη «γεωπεριβαλλοντικά» είναι σύνθετη και αποτελείται
από δύο συνθετικά, έκτων οποίων το ένα σχετίζεται με τη
γεωγραφία και γεωλογία μιας περιοχής (αβιοτικά
στοιχεία), ενώ το άλλο με την έννοια του περιβάλλοντος
(αβιοτικά και κυρίως βιοτικά χαρακτηριστικά),
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου και του πολιτισμού
του. Η λέξη «γεωμυθολογικά» είναι επίσης σύνθετη. Τα
δύο συνθετικά της συνδέουν τη γεωλογική, γεωγραφική
και κλιματική εξέλιξη μιας περιοχής (στη συγκεκριμένη
περίπτωση την περιοχή της Φωκίδας) με τους μύθους
που αναφέρονται σε αυτήν. Ουσιαστικά η λέξη
«γεωμυθολογικά» προσπαθεί να διασυνδέσει τις
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον με τις κλιματικές
αλλαγές πριν την ιστορική περίοδο, δηλαδή κατά τη
«μυθολογική» περίοδο, στη βάση όχι των ιστορικών
καταγραφών (οι οποίες άλλωστε δεν υπάρχουν) αλλά
των μύθων της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα της
Αρχ. Ελλάδας. Και οι δυο λέξεις από κοινού
αναδεικνύουν την περιβαλλοντική και γεωλογική
προσέγγιση στην ερμηνεία των μύθων και της
μυθολογίας.
Στη Φωκίδα υπάρχουν, ακόμη και σήμερα, ίχνη από
αρχαία μονοπάτια. Δύο από αιπά διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο για το Μαντείο των Δελφών. Το
μονοπάτι της Κίρρας - Δελφών και το Μονοπάτι
Δελφών - Κωρύκειο Άντρο. Το μονοπάτι της Κίρρας Δελφών ξεκινάει από τη θάλασσα και φτάνει,
ανεβαίνοντας τις πλαγιές του βουνού, στον ιερό χώρο.
Το Κωρύκειο Άντρο, η σπηλιά που είναι αφιερωμένη
στον Πάνα και τις Νύμφες (Βάκχες), βρίσκεται ΝΔ του
Παρνασσού. Ήταν το πρώτο θρησκευτικό κέντρο της
περιοχής, όπως φανερώνουν τα αρχαιολογικά
ευρήματα, τα οποία χρονολογούνται από τα νεολιθικά
χρόνια (5.000 π.Χ). Ο Πύθων, ο δράκοντας φύλακας των
πηγών, ο οποίος αντιπροσώπευε τη θρησκεία των παλιών
κατοίκων της περιοχής, φαίνεται να κατοικούσε στο
Κωρύκειο Άντρο. Με το θάνατο του και την επικράτηση
της νέας λατρείας του Απόλλωνα, των δυνάμεων της
τάξης, της λογικής, της αρμονίας και της ζωής, το σπήλαιο
αποτελούσε σημείο αναφοράς σε Διονυσιακές τελετές,
μιας και ο Πάνας συμμετείχε στη συνοδεία του Διονύσου.
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ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής
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To μονοπάτι Κωρύκειο

*

Άνδρο - Δελφοί, είναι
τμήμα του Ευρωπαϊκού
Μονοπατιού Μεγάλων
Διαδρομών Ε4
(Το μονοπάτι Ε4 ξεκινά
από τα Πυρηναία και
τελειώνει στην Κρήτη
Στην Ελλάδα αρχίζει από
τη Φλώρινα και τελειώνει
στην Κρήτη)
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Πλήθος αγαλματιδίων του Πάνα και γυναικείων ειδωλίων καθώς και
πλήθος αστραγάλων (κότσια-όργονο μαντείας) μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι, πριν εγκατασταθεί η Πυθία στους Δελφούς, υπήρχε
ήδη μαντείο στο Κωρύκειο Άντρο.
Το «Δελφικό τοπίο» είναι χαρακτηρισμένο ως περιοχή Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, όχι μόνο για τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και για
τη σημαντική γεωλογική κληρονομιά.

Πλήθος αγαλματίδια από πηλό με τη μορφή του Πάνα,
ένα πέτρινο ανάγλυφο που δείχνει τις Νύμφες να τις
οδηγεί ο Ερμής, πλήθος γυναικείων ειδωλίων, ο χορός των
Νυμφών (σύμπλεγμα πήλινο) φανερώνουν τη λατρεία του
Διονύσου. Το μεγάλο πλήθος αστραγάλων (κότσια-όργανα
μαντείας) που βρέθηκαν, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι,
πριν εγκατασταθεί η Πυθία στους Δελφούς, υπήρχε ήδη
μαντείο στο Κωρύκειο Άντρο. Τα δύο αυτά αρχαία
μονοπάτια εξακολουθούν και σήμερα να συνδέουν τις δυο
αυτές περιοχές με τους Δελφούς, τον ομφαλό της Γης. Σε
αυτά τα μονοπάτια, όπως και στην ευρύτερη περιοχή των
Δελφών, διαδραματίζονται πολλοί μύθοι,
Τα γεωλογικά φαινόμενα (ενδογενείς δυνάμεις), η δράση
του νερού, του ανέμου και των ζωντανών οργανισμών
(εξωγενείς παράγοντες) μεταβάλλουν ασταμάτητα την
επιφάνεια της Γης. Η τεράστια ποικιλία πετρωμάτων,
γεωμορφών, τοπίων και φυσικών διαδικασιών που
παρατηρούνται στη Γη, αποτελούν τη «γεωποικιλότητα».
Μια άλλη σχετικά καινούργια έννοια είναι ο «γεώτοπος», η
οποία περιγράφει τις γεωλογικές-γεω μορφολογικές
θέσεις, σημεία της επιφάνειας της Γης, τα οποία
αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές στην ιστορία της
(Θεοδοσίου κ.α, 2006). Είναι δηλαδή ορατές μαρτυρίες
μιας μακροχρόνιας εξέλιξης ή δείχνουν φυσικές και
γεωλογικές διεργασίες οι οποίες ακόμη και σήμερα
εξελίσσονται στην επιφάνεια του πλανήτη μας,
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τη ρίζα των Φαιδριάδων
ρίσκεζαι η ιερή πηγή
Κασταλία (νύμφη που
ατέφυγε εκεί για να
ποφύγει της ερωτικές
νοχλήσεις του
Απόλλωνα). Η κρήνη
ατασκευάστηκε περίπου
) 600 π.Χ. Το νερό είχε
ρχικά καθαρτήρια
ύναμη, αργότερα
συνδέθηκε με την
ροφητική και ποιητική
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1. Η λίμνη Στυμφαλία, ένας γεωμυθολογικός γεώτοπος που συνδέεται με τον μύθο του
Ηρακλή και τον άθλο με τις Στυμφαλίδες όρνιθες.
2. Αναπαράσταση του άθλου του Ηρακλή με τις Στυμφαλίδες όρνιθες σε αγγείο του 530 π.Χ
3. Αγγείο του 540 π.Χ που αναπαριστά το μύθο της Λερναίας 'Υδρας, έναν ακόμη άθλο του
ημίθεου Ηρακλή. Η ερμηνεία του μύθου των πηγών τηςΛέρνας Βασίζεται στο ότι, αν
θελήσουμε να κλείσουμε το νερό από το σημείο που πηγάζει, τότε αυτό εισβάλλει από δυο
σημεία, δεξιά και αριστερά από το κλεισμένο στόμιο.
4. Στις πηγές τηςΑέρνης στην Αργολίδα, ο μύθος θέλει τον Ηρακλή να θάβει το τελευταίο από
τα κεφάλια της 'Υδρας κάτω από αυτήν την πέτρα.

Οι γεώτοποι είναι ποικίλοι στην ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και στην
Ελλάδα γενικότερα. Το «Δελφικό τοπίο» είναι χαρακτηρισμένο ως περιοχή
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όχι μόνο για τους αρχαιολογικούς
χώρους αλλά και για τη σημαντική γεωλογική κληρονομιά, είναι δηλαδή, μια
Προστατευόμενη Περιοχή με πολύ ιδιαίτερη σημασία.
Στους πολιτιστικούς γεώτοπους βλέπουμε το συνδυασμό πολιτιστικών
μνημείων και γεωτόπων, οι οποίοι, ορισμένες φορές, αποτελούν από μόνοι
τους πολιτιστικά μνημεία. Οι γεωμυθολογικοί γεώτοποι ή γεωμυθότοποι
συνδέουν γεωλογικά ή γεωμορφολογικά φαινόμενα τα οποία έχουν φτάσει
έως σήμερα με τη μορφή προφορικών μαρτυριών και μύθων,
Χαρακτηριστικά παραδείγματα γεωμυθολογικών γεωτόπων που συνδέονται
με το μύθο του Ηρακλή, είναι οι πηγές της Λέρνης στην Αργολίδα, η λίμνη
Στυμφαλία με τις Στυμφαλίδες όρνιθες κ.λπ.. Η ευρύτερη περιοχή των
Δελφών στη Φωκίδα καλύπτει τα κριτήρια τόσο των επιστημονικώνερευνητικών γεωτόπων όσο και αυτά των εκπαιδευτικών γεωτόπων
(Θεοδοσίου κα, 2006). Τα κριτήρια αυτά είναι: η σαφήνεια των
χαρακτηριστικών και η ποικιλότητα, η δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, η ορατότητα (θέαση), η εύκολη πρόσβαση και ασφάλεια, η
μικρή σχετικά απόσταση από το ΚΠΕ, η εγγύτητα με το αστικό περιβάλλον
και το Δελφικό τοπίο γενικότερα.
Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και αισθητικές αξίες,
στοιχεία που κατάλληλα αξιοποιημένα και προβεβλημένα μπορούν να
συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
Όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω συνθέτουν ένα μωσαϊκό ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής, η οποία εξαιτίας αυτών των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για την εφαρμογή προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ξεχωριστή ταυτότητα.

Λευκή Κύλικα (480-470

π.Χ.)

•

ο Απόλλωνος κάνει σπονδή χύνοντας
κρασί με το δεξί, ενώ με το αριστερό
του κρατά τη λύρα με τα δάχτυλα στις
χορδές. Μουσείο

Δελφών

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

Η περιοχή από το 1987 έχει περιληφθεί στον κατάλογο των μνημείων της
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που δηλώνει την
οικουμενική σημασία των Δελφών ως αρχιτεκτονικού και φυσικού μνημείου.

Η περιοχή από τη 12η Δεκεμβρίου του 1987 έχει περιληφθεί στον
κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO, και με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται
η οικουμενική σημασία των Δελφών ως αρχιτεκτονικού και
φυσικού μνημείου για την εξέλιξη του πολιτισμού,
Αν λοιπόν, όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία του συγκεκριμένου
χώρου αναδειχθούν μέσα από εικόνες, σχέδια, χάρτες με
κατάλληλες επεξηγήσεις και με κατάλληλα απλά κείμενα, τότε
γίνεται ευκολότερη η αναπαράσταση του φυσικο-γεωγραφικού
περιβάλλοντος της παλαιάς
εποχής (μυθολογικής, προϊστορικής και ιστορικής). Περπατώντας οι μαθητές
στις περιοχές αυτές, περπατώντας στα πανάρχαια μονοπάτια του χώρου
και του χρόνου μπορούν να συμμετάσχουν στην εμπειρία της
διαμόρφωσης των αναπαραστάσεων του παρελθόντος. Η επίσκεψη
τους στο Μουσείο των Δελφών όπως και στο Μουσείο της
Άμφισσας θα ολοκληρώσει την εικονοπλαστική τους εμπειρία,
αφού όλες αυτές οι δραστηριότητες θα υποστηρίζονται
αποτελεσματικά από το σχετικό «τετράδιο του μαθητή». Η
σύνδεση των αναπαραστάσεων του μυθολογικού και ιστορικού
παρελθόντος με τις ζωντανές εικόνες τού σήμερα θα βοηθήσει
στη συνειδητοποίηση των μεγάλων αλλαγών, θα συμβάλλει στην
ευαισθητοποίηση τους, στην ανάπτυξη προσωπικών απόψεων
σχετικών με τα τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά
προβλήματα και θα τους βοηθήσει να διαμορφώσουν ένα
«ήθος» νέο όσο και παλαιό. Ένα ήθος που θα σέβεται το
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

*-r^v

Αντίγραφο των ελληνιστικών ή πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, του μαρμάρινου
Δελφικού Ομφαλού, ίου σημαντικότερου λατρευτικού αντικειμένου των Δελφών.
Το πρωτότυπο ήταν καλυμμένο με ένα δίχτυ από μάλλινες ταινίες το "αργηνόν",
στο αντίγραφο αναπαριστώνται με ανάγλυφη λάξευση.

r
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Στα μονοπάτια των μύθων και της μυθολογίας
Στα αρχαία Ελληνικά δελφίς σημαίνει δελφίνι. Προς τιμήν του
δελφινιού οι Δελφοί ονομάστηκαν έτσι και αυτό διότι αυτή τη
μορφή πήρε ο Απόλλωνας κατά το ταξίδι της επιστροφής του,
οδηγώντας το καράβι με τους Κρήτες ναυτικούς με σκοπό να
μείνουν στους Δελφούς, για να χτίσουν το ιερό του και να
γίνουν οι ιερείς του. Ο μύθος λέει πως ο Απόλλων, όταν ήταν
παιδί, σκότωσε τον Πύθωνα και εγκατέλειψε την περιοχή των
Δελφών για να εξαγνιστεί. Μετά τον εξαγνισμό του
επέστρεψε στην περιοχή και ανέλαβε ως Πύθιος Απόλλων το
Μαντείο, το οποίο στο εξής του ανήκε.

A4.

Γαγωγή στη μυθολογί
Ο άνθρωπος προσπαθούσε πάντοτε να
βρει το νόημα της ζωής του και καθώς η
ζωή του είναι συνυφασμένη με το
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει,
προσπαθούσε να τοποθετήσει τον εαυτό
του μέσα στον κόσμο του. Στην
προσπάθεια του αυτή η άγνοια αποτέλεσε
συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο το οποίο
ξεπερνούσε με τη φαντασία του και τη
μυθοπλασία του. Έτσι η μυθολογία είναι
μια προσπάθεια του ανθρώπου να
νοηματοδοτήσει την ίδια τη ζωή του και τον
κόσμο που τον περιβάλλει. Καθώς οι
ερμηνείες φαινομένων δίνονται μέσω των
μύθων, αυτοί χάνουν το νόημα της
ερμηνείας ευθύς αμέσως μετά την
ουσιαστική ή επιστημονική εξήγηση των
φαινομένων και μεταπίπτουν στην
κατηγορία του μύθου. Είναι επίσης
γοητευτικοί τρόποι για να ξεπερνά ο
άνθρωπος τη συνείδηση της
ασημαντότητας του, τους ποικίλους
φόβους του, το δέος μπροστά στο
άγνωστο και το ισχυρό. Η αφήγηση, η
επινόηση, η χρήση των συμβόλων, οι
αλληγορίες επιστρατεύονται για να δώσουν
ερμηνείες και εξηγήσεις σε άγνωστα
φαινόμενα και καταστάσεις.
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Ο Πλούταρχος (45 - (20 μΧ) ιστορικός, Βιογράφος και
δοκιμιογράφος, γεννήθηκε στη Χαιρώνεια, στη Βοιωτία.
Ήταν ο πρεσβύτερος των ιερέων ίου Απόλλωνα στο Μαντείο των
Δελφών (βλ. Ηθικά 792 F) και έως τον θάνατο του, ήταν υπεύθυνος
για την ερμηνεία των χρησμών της Πυθίας.

ά
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Όπως ισχυρίζεται και ο Πλούταρχος, κάθε μύθος περιλαμβάνει ψήγματα
αλήθειας, αφού η δημιουργία του ανταποκρίνεται στην ανάγκη ερμηνείας
ενός πραγματικού φαινομένου, ανεξήγητου ως την ώρα της δημιουργίας
του μύθου. Παρά το γεγονός ότι απέχουν από το να είναι αξιόπιστες
ιστορικές μαρτυρίες ή πηγές, είναι αποτυπώματα μιας δημιουργικής και
πρωτότυπης φαντασίας, η οποία εμπλουτίζεται και μεταλάσσεται με το
χρόνο. Καθώς τα ιστορικά γεγονότα φωτίζονται από όλες (σχεδόν) τις
πλευρές και οι μύθοι μένουν στο μισόφωτο, αποτελούν μαζί πλευρές της
ανθρώπινης εμπειρίας.
Η ελληνική μυθολογία είναι από τις πιο πολύπλοκες και γοητευτικές του
κόσμου. Είναι ένα διαχρονικό πολιτιστικό αριστούργημα που παραμένει
φωτεινό για χιλιάδες χρόνια, δίνοντας έμπνευση σε κάθε μορφή της
τέχνης και της εν γένει δημιουργίας. Είναι μια μυθολογία στα ανθρώπινα
μέτρα, γεμάτη υπέροχες ιστορίες, έρωτες, φως, αρώματα και μουσικές,
ενώ η διάσταση της σοφίας την κάνει ακόμη πιο πολύτιμη.

G
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και οικολογική συνείδηση

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να
αντιμετωπίσει η αγωγή και η εκπαίδευση σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους
ανθρώπους, σε μια προσπάθεια για αφύπνιση της
κοινωνίας μπροστά στην πολύπλευρη καταστροφή της
φύσης αλλά και των ανθρώπινων κοινωνιών. Η πολιτική
απέτυχε, ενώ η ελεύθερη οικονομία, μετατρέποντας τη
φύση σε εμπόρευμα και τους πόρους σε χρηματιστηριακά
προϊόντα, επιτάχυνε την καταστροφή. Ωστόσο, η επιστήμη
και η τεχνολογία (με υπόβαθρο τον θετικισμό) έγιναν
σιωπηλά συνεργοί στην καταστροφή.
Μια από τις λίγες ελπίδες, που φαίνεται ότι έχουν
απομείνει για αντιστροφή της καταστροφικής πορείας πριν
είναι οριστικά αργά, είναι η ευαισθητοποίηση των νέων
ανθρώπων, η παιδεία που οφείλουμε να παρέχουμε, η
δημιουργία οικολογικής συνείδησης και η αυθόρμητη
συμμετοχή τους σε δράσεις που θα υπερασπίζονται και θα
βελτιώνουν το περιβάλλον σε τοπική και διεθνή κλίμακα,
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Είναι ό,τι τα ορθολογικά προγράμματα εκπαίδευσης, τα
προσανατολισμένα κυρίως σε καθαρά και κατακερ
ματισμένα επιστημονικά πεδία, δεν προσέφεραν και δεν
είναι σε θέση να προσφέρουν.
Η διαμόρφωση της οικολογικής συνείδησης είναι το κύριο
ζητούμενο σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε. Από ψυχολογική
άποψη, η οικολογική συνείδηση αρχίζει να διαμορφώ
νεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής, αφού είναι
συνυφασμένη με την ένταξη του ανθρώπου στο χώρο και
με το ρόλο που βαθμιαία αναλαμβάνει σ' αυτόν. Η
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ως «συστηματική
διαφώτιση» έρχεται, σχετικά αργά, στη ζωή των μαθητών,
για να ασκήσει την επιθυμητή μορφωτική επίδραση σε
αυτόν τον τομέα και να προετοιμάσει το έδαφος για μια
οικολογικά φιλική συμπεριφορά και δράση. Γι' αυτό
αναγκαστικά προσλαμβάνει τη μορφή διορθωτικής
παρέμβασης.

Α.4.6 Η εξέλιξη του πολιτισμού και η ολιστική προσέγγιση του κόσμου
Οι απόψεις που διαμορφώνουν σήμερα οι μαθητές για τον κόσμο, η θεώρηση της φύσης και του περιβάλλοντος, η
θεώρηση της θέσης του ανθρώπου στο φυσικό-άνθρωπο-πολιτιστικό σύστημα του κόσμου διαμέσου της εκπαιδευτικής
διαδικασίας θα αποτελέσουν τις αξίες των αυριανών πολιτών,
Η εξελικτική πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι εκπληκτική. Μέσα σε ένα ελαχιστότατο χρονικό διάστημα
(συγκρινόμενο με την ηλικία της Γης), ο άνθρωπος μεταμόρφωσε τα φυσικά τοπία σε πολιτιστικά, επέδρασε
καθοριστικά στο περιβάλλον εμπνεόμενος ταυτόχρονα από αυτό και δημιουργώντας διάφορους πολιτισμούς,
εκφράσεις ενός ενιαίου πανανθρώπινου πολιτισμού.
Ο πολιτισμός αυτός τα τελευταία 300 χρόνια γνώρισε μια άνευ προηγουμένου επιτάχυνση στους τομείς των επιστημών
και της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα η επίπτωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων να αλλάξουν οριστικά τη μορφή της
Γης και το πολιτισμικό τοπίο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε διόδους για την εξελικτική πορεία του πολιτισμού και
την ανάδειξη αξιών που θεωρούνται από πολλούς παλιές, ενώ είναι οι πιο σύγχρονες. Αυτές τις αξίες θέλουμε να
προσεγγίσουν οι μαθητές ως εχέγγυα για τη γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Επιδιώκουμε την ολιστική
προσέγγιση του κόσμου, την αναζήτηση των οικολογικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και πολιτικών πτυχών
των φαινόμενων που εκδηλώνονται σε αυτόν. Επιδιώκουμε τη συνεργασία των ανθρώπων, τη συμφιλίωση του
ανθρώπου με τη φύση αλλά και της κοινωνίας ως οργανωμένου συνόλου. Οι επιδιώξεις αυτές απαιτούν αλλαγές στον
τρόπο που βλέπουμε τη φύση, την κοινωνία, τον άνθρωπο αλλά και τον εαυτό μας.

Μυθολογία και περιβάλλον
Η μυθολογία αντιπροσωπεύει την πρώτη
προσπάθεια του ανθρώπου να δώσει
νόημα στον κόσμο γύρω του και στη ζωή
του. Οι μύθοι εμφανίζονται στα βάθη του
ιστορικού χρόνου, πριν ο ορθολογισμός
και η επιστήμη αποκτήσουν την ικανότη
τα να εξηγούν, σε κάποιο βαθμό, τον κό
σμο. Οι μύθοι είναι μ' άλλα λόγια, δημι
ουργήματα της ανθρώπινης περιέργειας
και της ανθρώπινης νόησης, πριν η νόη
ση γίνει μια συνειδητή αναζήτηση και
περάσει στη σφαίρα της επιστήμης.
Συμβολισμοί, προσωποποιήσεις, ιστορί
ες, αναπαραστάσεις, αναγωγές, αναλο
γίες, παρομοιώσεις και αλληγορίες συν
θέτουν ένα πλούσιο συμβολικό σύνολο,
Σύνολο που αποδεικνύει την ανάγκη του
ανθρώπου να κατανοήσει και να ερμη
νεύσει τα φυσικά φαινόμενα και τη θέση
του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον.
Συχνά, φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, ηφαι
στειακές εκρήξεις, θερμοπηγές, αρτε
σιανά φρέατα, ρήγματα, σπήλαια, κατο
λισθήσεις κ.λπ.) ερμηνεύονται μέσω
μύθων, καθώς το επίπεδο των γνώσεων
της εποχής δεν επέτρεπε επιστημονικές
εξηγήσεις. Μύθοι που συνδέουν περιβαλλοντικά-οικολογικά προβλήματα,
όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της
στάθμης ποταμών ή λιμνών, η μείωση
των βροχοπτώσεων, η ξηρασία, η υπερ
βολική θερμοκρασία, κ.λπ.. αποτελούν
προσπάθειες του ανθρώπου να επανα
φέρουν τα πράγματα στην αρχική τους
κατάσταση ή να επιβάλουν τιμωρία σε
όσους προκαλούν την οικολογική ανι
σορροπία. Υπό το πρίσμα αυτό πολλοί
μύθοι μπορούν να αξιοποιηθούν στο
πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλ
λοντικής εκπαίδευσης, είτε με την ερμη
νεία τους είτε με την αλληγορική χρήση
τους.
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Η Μυθοπλασία δεν μπορεί να είναι άλλη από την ίδια την πραγματικότητα των ανθρώπων,
φύσης, και της ζωής. Συχνό φυσικό φαινόμενα (σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, θερμοπηγ
αρτεσιανά φρέατα, ρήγματα, σπήλαια, κατολισθήσεις κ.λπ.) ερμηνεύονται μέσω μύθων.

Α4.8

Α4.9

Μυθολογία και ιστορία

Μύθοι, μυθολογία και
διαχρονικότητα

Οι μυθολογίες δεν είναι ιστορικές
μαρτυρίες, ούτε μπορούν να επαλη
θευτούν στην ολότητα τους με ιστορικοαρχαιολογικές μεθόδους, κυρίως λόγω
του ότι οι μυθοπλάστες ελάχιστα ενδια
φέρονταν να καταγράψουν τα δημιουρ
γήματα της φαντασίας τους,
Ωστόσο όλοι οι μύθοι περιέχουν
αλήθειες και πραγματικά γεγονότα,
καθώς πηγή έμπνευσης για τη μυθο
πλασία, δεν μπορεί να είναι άλλη από
την ίδια την πραγματικότητα των ανθρώ
πων, της φύσης και της ζωής. Μύθος
και πραγματικότητα, ιστορία και μυθο
πλασία είναι οι δύο άρρηκτα δεμένες
όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας,
Οι μυθολογίες είναι επίσης και οι
απαρχές των επίσημων θρησκειών. Τη
φαντασία των πρωτόγονων λαών, που
θέλησαν να αναπαραστήσουν τον
άγνωστο κόσμο στα μέτρα τους,
προσπάθησε κατόπιν η πνευματική τάξη
κάθε έθνους να κωδικοποιήσει, κατά
κάποιο τρόπο με αποτέλεσμα να
διαμορφωθούν οι επίσημες θρησκείες,

Η ελληνική μυθολογία είναι μία από τις
πιο πλούσιες του κόσμου. Τις πολλα
πλές, διαφορετικές και συχνά τόσο
αντιφατικές (φαινομενικά) δυνάμεις
μέσα στη φύση, οι Έλληνες τις είχαν
ενσαρκώσει σε θεούς. Έτσι η λογική
τους παραδεχόταν πως δυνάμεις, άγνω
στες σ' αυτούς, κυβερνούν ή φαίνονται
να κυβερνούν τον κόσμο. Ωστόσο, πλάι
ο' αυτές τις δυνάμεις, διαπίστωναν μέσα
στον ίδιο τον εαυτό τους, τη θέληση του
ανθρώπου, που μπορούσε να κατορθώ
σει -με την τάξη, με το νόμο, με τη
γνώση, με την επιστήμη-, να ταξινομεί
και να χρησιμοποιεί αυτές τις δυνάμεις,
ακόμα και να τις μετατρέπει σύμφωνα
με τις επιθυμίες και τις ελπίδες τους.
Η ελληνική μυθολογία είναι ένα αγαθό
με διαχρονική και ακατάλυτη αξία. Είχε
δε μεγάλη επίδραση στην παγκόσμια και
κυρίως στην ευρωπαϊκή μυθολογία και
αργότερα στη λογοτεχνία, ζωγραφική,
γλυπτική και μουσική. Ακόμη και σήμερα
διαβάζοντας τις θαυμάσιες ιστορίες της
ελληνικής μυθολογίας βυθίζεσαι σε έναν
κόσμο ομορφιάς και σοφίας που στην
αρχική της σύλληψη θέλησε να
εκφράσει το αρχέγονο «μάγεμα», αλλά
και τον τρόμο μπροστά στα μυστήρια
της φύσης και της ζωής.
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Μύθοι και γνώση
Οι μύθοι ανήκουν σε εκείνη τη φάση της συνείδησης του ανθρώπου που ονομάζουμε «σιωπηλή
γνώση». Σε αυτόν τον πόλο, η ανθρωπότητα αισθάνεται ένα με τη φύση και νιώθει ασυνείδητα
αόρατα σύμβολα που κρύβει μέσα της. Υπογραμμίζει την επιδιωκόμενη σήμερα εναρμόνιση της
ζωής με τη φύση όχι με συλλογιστικές, κανονιστικές συμπεριφορές ή επικλήσεις των κινδύνων
από την καταστροφή της φύσης, ούτε μέσα από το πρίσμα του χρήσιμου και του ωφέλιμου.
Η χρήση της μυθολογίας είναι ασφαλής, απλή και ταυτόχρονα σημαντική: το δέσιμο με τη φύση
είναι στοιχείο της ίδιας της ουσίας του ανθρώπου. Η ανθρώπινη ύπαρξη ολοκληρώνεται μόνο
όταν βιώνεται ως αρμονική συμβίωση με την υπόλοιπη δημιουργία.

Ι. Ο Κλεισθένης, ο Αθηναίος πολιτικός του 6ου αι. π.Χ. και μεταρρυθμιστής του δημοκρατικού πολιτεύματος της Αθήνας,
που έδινε σε όλους του πολίτες το δικαίωμα αλλά και το καθήκον, να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του κράτους. Η
δημοκρατία ήταν μια οπό τις πιο σημαντικές κατακτήσεις των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι έπαψαν η συγγένεια και η ευγενική
καταγωγή να παίζουν ρόλο στην πολιτική ζωή της Αθήνας. Ο Κλειαθένης «έδωσε την πολιτεία στον λαό», όπως έγραψε
αργότερα ο Αριστοτέλης.

Μ<\&<ΙΉί

2. & 3. Κατά την περίοδο των Πυθίων, αγώνων ανάλογων των Ολυμπιακών, το θέατρο και το στάδιο των Δελφών γέμιζαν
με θεατές. Το 1927 και 1930 ο Άγγελος Σικελιανός και η σύζυγος του οργάνωσαν τις Δελφικές γιορτές, προσπάθεια
αναβίωσης της αμφικτιονικής ιδέας για τη συναδέλφωση των λαών. Το θέατρο και το στάδιο ζωντάνεψαν με τον ύμνο του
Απόλλωνα και με τις παραστάσεις του "Προμηθέα" και των Ίκέτιδων" του Αισχύλου.

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής
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ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

Α4.11 Μυθολογία και εκπαίδευση για την ειρήνη
0 ομφαλός σημαίνει "κέντρο της γης" και εκεί ήταν το
Ιερό Μαντείο των Δελφών. Στο κέντρο της γης. Κατά

Κατά την περίοδο των Πυθίων ανέβαιναν παραστάσεις

τον 7ο αιώνα π.Χ. οι Δελφοί ήταν μια πολύ σημαντική

στο θέατρο και στο στάδιο οι 7.000 θεατές

πόλη, καθώς ήταν το κέντρο της Δελφικής

παρακολουθούσαν τους αθλητές ν' αγωνίζονται στα

Αμφικτιονίας. Επισήμως όμως ήταν κάτω από την

αθλήματα καθώς και στις αρματοδρομίες.

δυναστεία του Κροίσου. Ο Κλεισθένης όμως,
τύραννος της Σικυώνας, ελευθέρωσε την πόλη το 585

Οι Δελφοί ήταν το σημαντικότερο ιερό μέρος της

π.Χ. και έτσι ξεκίνησε η πραγματική άνθηση της πόλης

αρχαϊκής περιόδου στην Ελλάδα (750-550 π.Χ.). Κάθε

η οποία απέκτησε φήμη και δόξα. Ο Κλεισθένης

πόλη που είχε σκοπό την αποίκηση εκτός των τότε

έχτισε καινούργιες ενότητες στον ναό, καινούργιο
θησαυροφυλάκιο, θεσμοθέτησε τα Πύθια και ήταν
εκείνος υπεύθυνος για την έναρξη τους. Τα Πύθια
ήταν αγώνες ανάλογοι των Ολυμπιακών, που
τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια όπως και οι
Ολυμπιακοί αγώνες.

Ο Κροίσος στην πυρά, αμφορέας του 5ου αι. π.Χ.
«Ο πλουσιότερος και ευτυχέστερος βασιλιάς» όπως δήλωνε ο
Κροίσος, ηττημένος από τον βασιλιά των Περσών Κύρο, όταν
κατέληξε στην πυρά, θυμήθηκε τα λόγια του σοφού Σόλωνα
«μηδένα προ του τέλους μακάριζε» και ανέκραξε 3 φορές το
όνομα του.
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«Ελληνικών» συνόρων, έπρεπε να συμβουλευτεί τους χρησμούς από το Μαντείο
των Δελφών. 'Οταν η αποίκηση στεφόταν με επιτυχία, οι προσφορές και τα δώρα
κατέκλυζαν τον ναό ως δείγμα ευχαριστίας και σεβασμού. Γι' αυτό και οι Δελφοί
σύντομα έγιναν η δυνατότερη και ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελλάδας.
Σύντομα ανεγέρθηκαν 20 μαρμάρινα θησαυροφυλάκια, για να στεγάζουν τις
πολύτιμες και απαράμιλλης ομορφιάς προσφορές. Κάθε ισχυρή πόλη της
Αρχαίας Ελλάδας είχε χτισμένο στους Δελφούς το θησαυροφυλάκιο της. Οι
πόλεις που δεν ήταν τόσο οικονομικά ισχυρές για να χτίσουν το θησαυροφυλάκιο
τους ανέγειραν αγάλματα στην Ιερά Οδό. Από το νησί Σίφνο, που κατά την
αρχαία περίοδο ήταν από τα οικονομικά ισχυρότερα, έστειλαν εισφορές και
έχτισαν ένα πανέμορφο Ιωνικού ρυθμού ναό, που ήταν προφανής ο σκοπός του
να επισκιάσει τους υπόλοιπους θησαυρούς και θησαυροφυλάκια.
Οι Αθηναίοι επίσης έχτισαν το θησαυροφυλάκιο τους στους Δελφούς μετά την
μάχη του Μαραθώνα κατά την οποία υπερνίκησαν τους Πέρσες. Οι νίκες του
Αθηναίου ήρωα Θησέα αναπαριστάνονται στα εντυπωσιακά ανάγλυφα που
περιτριγυρίζουν το Αθηναϊκό θησαυροφυλάκιο. Επίσης στους τοίχους του
Αθηναϊκού θησαυροφυλακίου υπήρχε τεράστιος πίνακας από μαλακή πέτρα, έτσι
ώστε οι επισκέπτες του θησαυροφυλακίου να χαράζουν τα αναθήματα, τις ευχές
και τις αφιερώσεις τους,
Οι Δελφοί όμως ήταν ουδέτερη ζώνη και έβλεπες να γειτονεύουν τα
θησαυροφυλάκια πόλεων που βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους.
Όταν οι Συρακούσες νίκησαν την Αθήνα στην κρίσιμη μάχη κατά τον

Το θησαυροφυλάκιο των
Αθηναίων στους Δελφούς,
χτισμένο από μάρμαρο Πάρου
σε σχήμα μικρού πρόστυλου
δωρικού ναού. Οι μετόπες της
ζωφόρου με ανάγλυφες
παραστάσεις (Αθλοι του
Ηρακλή, Θησέας και
Αμαζονομαχία),
Χτίστηκε πιθανόν, μετά τη μάχη
του Μαραθώνα και την νίκη
τους κατά των Περσών ή μερικά
χρόνια νωρίτερα μετά την
αποκατάσταση της δημοκρατίας
στηνΑθήνα.

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

(. Ο Ναός του Απόλλωνα

Πελοποννησιακό Πόλεμο, έσπευσαν να χτίσουν το μεγαλόπρεπο θησαυροφυλάκιο τους
ακριβώς απέναντι από αυτό των Αθηνών. Όλες οι πόλεις κράτη της Ελλάδος συνεισέφεραν
οικονομικά και έστελναν θησαυρούς κατά συρροή στους Δελφούς.
Ενώ η δύναμη και η δόξα του Μαντείου μεγάλωνε, δυστυχώς αυξήθηκαν και οι πόλεμοι
μεταξύ πόλεων-κρατών για το ποιος θα έχει υπό την κυριαρχία του το Μαντείο και τους
θησαυρούς του. Οι Φωκιείς, οι Αμφισσείς ακόμα και οι Αθηναίοι, όλοι προσπάθησαν να
επέμβουν στην οικονομική και θρησκευτική δύναμη του Μαντείου.
Η περίοδος ανάπτυξης αλλά και η περίοδος υποβάθμισης του ρόλου του Μαντείου, ακόμα
και της ιερής πόλης των Δελφών, μπορεί με ευκολία να αναδείξει το ζήτημα της ειρήνης και
το πρόβλημα του πολέμου. Η «εκπαίδευση για την ειρήνη» αναδύεται στο πλαίσιο του
προγράμματος ΠΕ για τα γεωμυθολογικά αρχαία μονοπάτια. Το μονοπάτι της Κίρρας μέσω
του οποίου ανέβαιναν οι θησαυροί με ζώα και δούλους από το λιμάνι έως τα εντυπωσιακά
θησαυροφυλάκια -μικρά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα- ήταν μονοπάτι ειρήνης.
Η αμφικτιονία ζει και αναπτύσσεται μέσω του πολιτισμού, οι δελφικές γιορτές -τα Πύθιαήταν γιορτές ειρήνης.
Μολονότι ο βασικός τύπος πολιτικής οργάνωσης των ελληνικών κοινωνιών ήταν αυτός της
πόλης, καθεμιά από τις οποίες παρουσιαζόταν ως ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα, είχε το
ιδιαίτερο βίος της και εργαζόταν για τη δική της υπεροχή και μεγαλείο, διαπιστώνονταν
ωστόσο και ενωτικές τάσεις ή τάσεις προσέγγισης των πόλεων μεταξύ τους. Τις ευκαιρίες
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2. Οψη του ναού του
Απόλλωνα και αριστερό ο
βρόχος της Πυθίας

1.| 2. |
ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

προσέγγισης προσέφεραν οι συνεκτικοί δεσμοί, κυρίως οι κοινές θρησκευτικές γιορτές, οι
αγώνες (Ολυμπιακοί, Ίσθμια, Νέμεα, Πύθια), τα μαντεία (κυρίως των Δελφών και της
Δωδώνης), οι αμφικτιονίες, οι κοινοί ήρωες και οι κοινοί μύθοι. Οι συνεκτικοί αυτοί δεσμοί
επεκτάθηκαν και έξω από τον τόπο που τελούνταν και απέκτησαν πανελλήνιο χαρακτήρα και
πανελλήνια ακτινοβολία. Με μια συνεχή συντονισμένη προσπάθεια, καλλιεργούσαν και
δίδασκαν την Ειρήνη-κόρη του Δία και της Οέμιδας, αδερφή της Ευνομίας και της Δίκης,
που απεικονίζεται συνήθως με τον πλούτο και το κέρας της Αμάλθειας- τις ειρηνικές
σχέσεις μεταξύ των φυλετικών ομάδων και τα κοινά στοιχεία (κοινή καταγωγή, κοινή
γλώσσα, κοινή λατρεία, προσφορά κοινών θυσιών) σε μια προσπάθεια σύνθεσης κοινής
ταυτότητας.

ΦΩΤ: Αθ. Πανάγου

Ι. Λεπτομέρεια από τη
ζωφόρο του θησαυρού των
Σίφνιων. Σκηνή από τη
Γιγαντομαχία
2. Η σφίγγα των Ναξίων,
μαρμάρινο αφιέρωμα των
Ναξίων (560 πΧ),
βρισκόταν στο ιερό της Γαίας,
όπου ως δαίμονας της γης
προστάτευε το ιερό.

Από την ανάπτυξη των συνεκτικών δεσμών και την ηθική διδασκαλία τους προήλθαν οι
αμφικτιονίες, που αποτελούσαν συνένωση πόλεων σε κοινό ιερό για τη λήψη κοινών
αποφάσεων. Η αμφικτιονία των Δελφών απέκτησε πανελλήνιο χαρακτήρα. Η συμμετοχή δύο
εκπροσώπων, η αρχή της ισοψηφίας και της ισοτιμίας, απομάκρυνε τον κίνδυνο να γίνει η
αμφικτιονία υποχείριο των μεγάλων φυλετικών ομάδων. Τα μέλη της δεσμεύονταν με όρκο
να μην καταστρέψουν καμιά από τις αμφικτιονικές πόλεις και με τον τρόπο αυτό η
αμφικτιονία προβαλλόταν όχι μόνο ως συνεκτικός δεσμός των φυλετικών ομάδων αλλά και
ως εγγυητής της ειρηνικής τους συνύπαρξης.
Το όραμα της πανελλήνιας αμφικτιονίας των Δελφών προσπάθησε να πραγματώσει ο
«άρχοντας της λαλιάς μας», όπως τον αποκάλεσε ο Σεφέρης, ο Άγγελος Σικελιανός με τη
γνωστή Δελφική του Ιδέα, τη Δελφική Ένωση, μια νέα παγκόσμια πνευματική αμφικτιονία,
που θα εργαζόταν για την ειρηνική συνεργασία και πνευματική ενότητα των λαών, με την
ισοτιμία ηθικών και φυσικών αξιών, κατά τη Δελφική του προσπάθεια (1926-1932).

ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
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Το μονοπάτι Κίρρας
Ιερού του Απόλλωνα
στους Δελφούς
ακολουθούσαν όσοι
έφταναν στην
περιοχή από τη
θάλασσα. Μεγάλο
μέρος του σώζεται
έως σήμερα και
μπορούμε να το
ακολουθήσουμε.

A4.12

Σχέση του ανθρώπου με τη φύση: πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει από πολύ νωρίς ότι κανένας
διαχωρισμός δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο. Μάλιστα, αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεξάρτηση, μεταφέροντας
τη σοφία του τότε κόσμου, είχε δημιουργήσει ένα σύνολο αξιών, αποδεκτό
από εκείνη την κοινωνία. Αυτές οι αξίες εκφράζονται μέσα στους ελληνικούς
μύθους και μας φανερώνουν τις βαθύτερες πεποιθήσεις των αρχαίων
Ελλήνων, όσον αφορά τη στενή σχέση ανθρώπου και φύσης. Αυτό υπήρχε
και ήταν αποδεκτό, όχι κάτω από την πίεση περιβαλλοντικών προβλημάτων
και χωρίς να αντιλαμβάνονται ή να θεωρούν ότι το περιβάλλον τους ήταν
απειλούμενο, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχαν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι,
από τους παράγοντες που στις μέρες μας το καταστρέφουν,
Κατά τις απόψεις τους, αυτή η σχέση δεν μπορεί ποτέ να διαταράσσεται
χωρίς τιμωρία από τους ποικίλους θεούς, οι οποίοι οργίζονται με όσους
αφανίζουν ό,τι τους είναι αγαπητό. Επομένως κάθε ανθρώπινη καταστροφή
στρέφεται όχι μόνο εναντίον του κόσμου που τους περιβάλλει, αλλά
προσβάλλει και τους παντοδύναμους θεούς τους.
Παρ' όλα αυτά, δεν ήταν τόσο ο φόβος της τιμωρίας υπεύθυνος για αυτή τη
μοναδική σχέση ανθρώπου φύσης, όσο η αίσθηση της αρμονίας και της
πίστης ότι η φύση ήταν ο «οίκος» τους, το σπίτι τους.

Πεπλοφόρος που κρατά
χάλκινο θυμιατήρι.
Προκλασική εποχή, Μουσείο
Δελφών

Χρήσιμοι μύθοι για την ανάπτυξη του προγράμματος ΠΕ

Α4.13.1 Μύθοι... κοσμογονικοί και γεωλογική εξέλιξη
Υπάρχουν πολλοί μύθοι, όπως η Κοσμογονία, η Γιγαντομαχία, το πρότυπο της Τιτανομαχίας, που είναι
«μπερδεμένοι» με την γεωλογική εξέλιξη, ήδη από τα κλασικά χρόνια, και περιέχουν, εκτός από τα
πλουσιότερα δείγματα φαντασίας, και γνησιότερα στοιχεία του κοσμογονικού μύθου, περιγραφές από έκτακτα
μετεωρολογικά και γενικότερα φυσικά φαινόμενα, θύελλες και τυφώνες, ξηρασίες και πυρκαγιές, ρήγματα στο
φλοιό της γης και αλλαγή ρεύματος σε ποτάμια, σεισμοί και ηφαιστειακή δραστηριότητα, κατολισθήσεις και
καταποντισμοί, βροχή από μετεωρίτες και ευρήματα από μεγαθήρια, σε συνδυασμό με αφηγήσεις για άγριους
λαούς, όπως και δεισιδαιμονίες και γενικότερες παραστάσεις της ανεπίσημης λατρείας, παρουσιάζονται ως
ερεθίσματα της φαντασίας και παίρνουν μορφή ως «βίαια γεννήματα της Γης», ως αντίπαλοι με τους μεγάλους
θεούς. Οι θεοί ή οι ημίθεοι εκπροσωπούν και προτάσσουν το μέτρο και την αρμονία μέσα στη φύση. Η
περιέργεια πάντοτε οδηγούσε τους ανθρώπους σε προσπάθειες ερμηνείας του τρόπου με τον οποίο
δημιουργήθηκε ο κόσμος μας. Η επιστημονική αδυναμία της εποχής δημιούργησε τους μύθους, τις δοξασίες,
τις εικασίες και τις υποθέσεις. Όλα αυτά μαζί αποτέλεσαν ένα μάλλον χαλαρό ιστό μυθολογίας σχετικής με τη
δημιουργία και τη λειτουργία του κόσμου,

Α4.13

Απολλώνια διδασκαλία:
μέτρο και αυτογνωσία

Η Απολλώνια διδασκαλία είναι η διδασκαλία του
ήθους και του μέτρου. Η αυτογνωσία, η
ενδοσκόπηση και η εγκράτεια είναι στάσεις ζωής και
συμπεριφοράς των ανθρώπων. Τα αποφθέγματα
! :>
«μηδέν άγαν» και «γνώθι σ' αυτόν», δηλαδή να μην
γίνεται τίποτα καθ' υπερβολή από τους ανθρώπους και
να προσπαθεί ο καθένας να γνωρίζει τον εαυτό του και
κατά συνέπεια τα όρια που δεν πρέπει να υπερβεί στις
αποφάσεις της ζωής του, έχουν διαχρονική αξία. Αυτά τα
αποφθέγματα χαράχτηκαν στο ναό του Απόλλωνα και
αποτέλεσαν το ιδεολογικό υπόβαθρο του απολλώνιου μαντείου και
της ηθικής απολλώνιας διδασκαλίας. Εκφράζουν την πάλη για να
επικρατήσει ο ήρεμος ανθρώπινος λόγος, η αρμονία, η τάξη, η κοσμική και
οικολογική ισορροπία, ο αέναος αγώνας του καλού ενάντια στο κακό, το
μέτρο μαζί με το κάλλος.
Τα αποφθέγματα γενικά αποτελούν χαρακτηριστικό της αρχαιοελληνικής
σκέψης: η αγάπη της μετριοπάθειας και της αρμονίας που κρύβει η αποφυγή
των υπερβολών. Όποιος παραβαίνει αυτές τις αρχές και αξίες κινδυνεύει να
γίνει υβριστής προς τους θεούς, τη φύση και το περιβάλλον.
Το κύρος του δελφικού μαντείου ήταν απόρροια της πίστης στην παρουσία
του θεού και στην αλήθεια των λόγων του. Πάνω σε αυτό στηριζόμενες
αναπτύχθηκαν με το χρόνο δύο αλληλένδετες δράσεις, το λατρευτικό έθος
και η παιδευτική λειτουργία του θεάτρου, οι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά
στο να διαμορφωθούν το μέτρο και η αυτογνωσία, δύο από τις βασικότερες
αντιλήψεις της αρχαίας ελληνικής σοφίας, που αναδείχθηκαν αργότερα σε
θεμελιώδεις αρχές του ανθρώπινου γένους,
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετίζονται στενά με την προσωπική
συμπεριφορά αλλά και τις συνολικές ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες
έχουν πλέον καθοριστική επίδραση στην ποιότητα του περιβάλλοντος και το
μέλλον των ανθρωπίνων κοινωνιών. Οι μύθοι που σχετίζονται με την Πυθία, τη
Δήμητρα που κρατά το στάχυ, οι μύθοι προσωποποίησης και θεοποίησης
βουνών, ποταμών, ο μύθος του Τυφώνα καθώς κατακεραυνώνεται από το Δία
συνήθως είναι μύθοι με μηνύματα για την ανάγκη επικράτησης τάξης στα
άναρχα καταστρεπτικά στοιχεία της φύσης αλλά και επικράτησης της
αρμονίας.

/. Σφυρήλατη χάλκινη ασπίδα με ανάγλυφες παραστάσεις, βρίσκεται στην αίθουσα με τα
αναθήματα που έχουν έρθει στο ιερό από τις χώρες της ανατολής. (Κρήτη)
2. Ο θεός Απόλλων με τη λύρα και τον Πύθωνα, ρωμαϊκό άγαλμα του 2ου αι. μΧ.,
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0 μύθος του Ακταίωνος. Ο Ακταίωνας, γιος του Αρισταίου και της Αυτονόης, θυγατέρας του Κάδμου, ήταν
περίφημος κυνηγός και του άρεσε να σκοτώνει όσο το δυνατόν περισσότερα θηράματα, προκαλώντας έτσι
την οργή της Αρτέμιδος.
Η Άρτεμις ήταν προστάτιδα του κυνηγιού και των κυνηγών, αλλά ταυτόχρονα ήταν αυτή που ήλεγχε την
ισορροπία στη φύση και την κάλυψη μόνο των πραγματικών διατροφικών αναγκών με το κυνήγι.
Όταν μια μέρα ο Ακταίωνας άφησε σκοτωμένα ελάφια στην είσοδο του ναού της Αρτέμιδος, λέγοντας ότι
είναι καλύτερος κυνηγός από εκείνη, η Άρτεμις οργίστηκε τόσο, ώστε μετέδωσε τη λύσσα στα φημισμένα
σκυλιά του Ακταίωνα. Αυτά τον κατασπάραξαν.
Η προφανής ερμηνεία του μύθου είναι η εκδίκηση της Αρτέμιδος εξαιτίας της υπεροψίας και της προσβολής
του Ακταίωνα προς το πρόσωπο της ως θεάς, ωστόσο η ουσία του μύθου βρίσκεται στην υπερβολή, στην
ύβρη του Ακταίωνα προς της φύση. Ο Ακταίωνας δεν κυνηγούσε για να καλύψει τις βιολογικές του ανάγκες
(τροφή, ένδυση), αλλά για να ικανοποιήσει πρωτόγονα ένστικτα. Η υπερβολή, η αναίτια βλάβη του
περιβάλλοντος από απερίσκεπτες ή σκόπιμες ενέργειες τιμωρείται πάντοτε σκληρά είτε από τους θεούς, είτε
από την ίδια τη φύση.
Άλλοι σχετικοί μύθοι είναι: · Τα θροίσματα και νερά που προφητεύουν · Τα ωραία δελφίνια -πρώην
πειρατές- που μαγεύτηκαν από τη θεϊκή δύναμη · Οι ιερές βελανιδιές · Η Αλκυών, η Δάφνη, η Πίτυς
(πεύκη) που τη γκρέμισε ο Βορέας γιατί τον αρνήθηκε · Η ιστορία του Φαέθοντα.

Ίχνη από την
Κασσοτίδα πηγή

ΦΩΤ: Θ. ΚαραΒέντζας

A4. 13.4

Μυθολογία και αειφορία

Άγαλμα του Αγία, διάσημου πολυνίκη
πρωταθλητή στο Παγκράτιο τον 5ο αιώνα π.Χ..
Ένα από τα εννέα αγάλματα που αφιέρωσε ο
Δάοχος ο Β', το 335 π.Χ, αντιπρόσωπος της
Θεσσαλίας στην Αμφικτυονία των Δελφών

Στην ελληνική μυθολογία υπάρχει ο μύθος του Ερυσίχθονα. Στην Κνιδία
υπήρχε ένα ωραιότατο άλσος αφιερωμένο στη Δήμητρα, η οποία το
αγαπούσε υπερβολικά. Αυτή η ομορφιά τράβηξε την προσοχή του
Ερυσίχθονα, βασιλιά της Θεσσαλίας, ο οποίος ήθελε να μεγαλώσει το
παλάτι του για να δέχεται τους φίλους του σε συμπόσια, αδιαφορώντας
για την καταστροφή που θα προκαλούσε στη φύση αυτή η ματαιοδοξία
του. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, του άρεσε να χτίζει παλάτια στα πιο ωραία
μέρη.
Ακολουθούμενος λοιπόν από γιγαντόσωμους υπηρέτες, οι οποίοι τελικά
αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο έγκλημα, άρχισε να κόβει τα πανύψηλα
δέντρα του άλσους. Οι νύμφες που κατοικούσαν σ' αυτά, άρχισαν να τον
παρακαλούν να μην το κάνει, όμως αυτός συνέχιζε απτόητος. Από τα
χτυπήματα του οι νύμφες έβγαζαν θλιβερούς ήχους που άκουσε η θεά
Δήμητρα και ρώτησε θυμωμένη: «τις μοι καλά δέντρα κόπτει;».
Παρά τις συστάσεις της ιέρειας να σταματήσει την κοπή των ιερών
δέντρων, ο Ερυσίχθονας συνέχισε τον αφανισμό του δάσους. Επειδή
φυτά, ζώα, άνθρωποι, θεοί αποτελούν για τους αρχαίους ένα αδιαχώριστο
σύνολο, η τιμωρία δεν άργησε να έρθει. Η θεά τον τιμώρησε με τρομερή
ακόρεστη πείνα (λιμό). Ο Ερυσίχθονας, προσπαθώντας να απαλλαγεί από
το τρομερό μαρτύριο, κατέσφαξε και έφαγε όλα τα ζώα του βασιλείου
του, ακόμη και τα πανέμορφα άλογα του. Δε λυπήθηκε ούτε την ίδια την
κόρη του την οποία πούλησε, για να προμηθευτεί τροφή. Το τέλος του
ήταν πραγματικά φρικτό. Κατέφαγε τις ίδιες του τις σάρκες,
Ο μύθος αυτός μπορεί να ερμηνευτεί ως μια μαντική πρόβλεψη για τις
συνέπειες της συμπεριφοράς των ανθρώπινων κοινωνιών προς το
περιβάλλον. Οι απερίσκεπτες ενέργειες και η συνεπαγόμενη οικολογική
καταστροφή που προκαλεί ο σύγχρονος άνθρωπος στο περιβάλλον
φέρνουν πράγματι στο νου τον αρχαίο βασιλιά.

Ι. Ο Ερυσίχθων κόβει τα δέντρα του ιερού άλσους αφιερωμένου στη θεά Δήμητρα.
2.0 μύθος θέλει τον τιμωρημένο από τη Δήμητρα άπληστο Ερυσίχθονα, να πουλάει και
την κόρη του για να κορέσει την ακατάσχετη πείνα του.
(Λιθογραφίες του Bayer (μέσα 16ου αι.), από τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου).

A4.13.5 Μύθοι για τη δημιουργία του ανθρώπου
0 κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είναι μύθος που αναδεικνύει τη δημιουργία του
ανθρώπου από φυσικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Προμηθέας έπλασε
τους ανθρώπους από χώμα και νερό (εξ' άλλου και ο ίδιος ο θεός είχε μακρινή
πρόγονο τη μεγάλη Μητέρα- Γη). Μετά δε τον τρομερό κατακλυσμό που εξαπέλυσε
ο Δίας εναντίον του ανθρώπινου γένους, των πρώτων ασεβών ανθρώπων, σώζονται
σε κιβωτό στην κορυφή του Παρνασσού, ο Δευκαλίωνας, γιος του Προμηθέα, και η
Πύρρα (κόρη του Επιμηθέα και της Πανδώρας) και το νέο ανθρώπινο γένος μετά
από παράκληση των διασωθέντων δημιουργείται από τους λίθους που έριχναν πίσω
τους ο Δευκαλίωνας (οι πέτρες του γίνονταν άντρες) και η Πύρρα (οι πέτρες της
γίνονταν γυναίκες). Εδώ βλέπουμε ότι η προέλευση των ανθρώπων ανάγεται πάλι
στο φυσικό περιβάλλον, σε ανόργανα στοιχεία, τα οποία μέσα από υπερφυσικές
διαδικασίες μετασχηματίζονται σε ανθρώπους. Η φύση λοιπόν δεν είναι μόνον ο
«οίκος» που ζει ο άνθρωπος και οι πολυάριθμοι θεοί, αλλά και πηγή ύπαρξης του,
κάτι πολύ σημαντικό και οικείο.
Ένας χαριτωμένος μύθος, αναφερόμενος από τον Αίσωπο, λέει ότι ο Προμηθέας
χρησιμοποίησε δάκρυα, για να υγράνει την ιλύ από την οποία έπλασε τον πρώτο
άνθρωπο.

A4.13.6

Μύθοι συμφιλίωσης του ανθρώπου με το περιβάλλον

Στο μύθο της Περσεφόνης παρουσιάζεται η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον
κόσμο που τον περιβάλλει στην αρχαία ελληνική μυθολογία και φτάνει ως την
αποδοχή του θανάτου. Ο μύθος της Περσεφόνης απεικονίζει με έξοχο τρόπο την
παραπάνω άποψη. Σύμφωνα με το μύθο, η κόρη της Δήμητρας είδε στο λιβάδι που
έπαιζε με τις νύμφες έναν ωραιότατο νάρκισσο και προσπάθησε να τον ξεριζώσει.
Τότε σκίστηκε η γη και από τα έγκατα της αναπήδησε πάνω σε άρμα ο Πλούτωνας,
την άρπαξε και την έκανε παρά τη θέληση της γυναίκα του. Η Δήμητρα απελπισμένη
αναζητούσε την κόρη της και επειδή δεν την έβρισκε, οργίστηκε και εμπόδιζε τη γη
να παράγει καρπούς.
Ο Δίας αναγκάστηκε να βρει μια λύση συμφιλίωσης. Αποφασίστηκε έτσι, ώστε η
Περσεφόνη να παραμένει στα σκοτεινά παλάτια του συζύγου της κατά τη διάρκεια
του χειμώνα και να επιστρέφει κοντά στη μητέρα της τον υπόλοιπο χρόνο.
Η ζωή εναλλάσσεται μαζί της, όπως οι εποχές του χρόνου. Η ισορροπία του κόσμου
παραμένει έτσι αδιασάλευτη. Η προσεκτική παρατήρηση της φύσης μάς
παρουσιάζει λοιπόν ότι η αρμονία που ενυπάρχει σε αυτήν δεν πρέπει να
διαταράσσεται για κανένα λόγο.
Ο άνθρωπος ξεκινάει την περιπετειώδη πορεία του στον κόσμο, φοβισμένος στην
αρχή στο βάθος κάποιων σπηλαίων, για να φωτίσει με το ζωογόνο φως της φωτιάς
τα σκοτάδια του και στη συνέχεια να δημιουργήσει τον πολιτισμό του, δηλαδή τη
δική του σφραγίδα στη φύση. Κάπως έτσι κουβαλάμε μέσα μας την ιστορία του
πολιτισμού μας, την ιστορία της ζωής, την ιστορία ολάκερου του σύμπαντος, όπως ο
ήλιος τους πλανήτες του στη μεγάλη περιπλάνηση του στο διάστημα. Κάπως έτσι,
στην εφήμερη ζωή μας μπορούμε να συντηρούμε και να αναστηλώνουμε το όνειρο.

Ä4.13.7 Μύθοι για την
αρμονία και τη δυσαρμονία

αναπαριστά

νικητή στους

συνοδοί του «βλαστικού» Διονύσου.

τη θεά Χλωρίδα στο έργο της στη
βλάστηση της γης, ρυθμίζοντας τις
εποχές του χρόνου. Κατά τους

Πυθικούς

αγώνες αυλού.

Χάριτες και τις Μοίρες, οδήγησαν την

Τα Πύθια ήταν

Περσεφόνη από τον Άδη στο φως. Σε

αρχικά

άλλους μύθους τις βλέπουμε να

αποκλειστικά

συντροφεύουν τον Πάνα ή να

μουσικοί

αποτελούν μέρος της ακολουθίας

μετά το 582

διευρύνθηκαν

σχολικό περιβάλλον του.
Εκπαιδεύοντας λοιπόν τα

Ορφικούς, οι Ώρες, μαζί με τις

αγώνες και

έξω από το στενό οικογενειακό και

ανάγκη.

συναισθήματα μέσω των μύθων,

θεού Ήλιου και επιπλέον βοηθούσαν
πιθανόν

προστατεύει κάτι που δεν αγαπά

Οι Ώρες, μυθολογικά πρόσωπα, ήταν
Αναφέρεται πως ήταν βοηθοί του
"Ο αυλητής"

κυριαρχούσε η μυθολογία. Ηθική
προσέγγιση που σήμερα έχουμε

του Διονύσου. Συνδυάζουν τη
λατρεία του με την επικράτηση του

με την

Δικαίου, ο χορός των Νυμφών και

προσθήκη

αυτός των Χαρίτων είναι έκφραση

αθλητικών

αγωγής προς την Αρμονία, στη φύση

εκδηλώσεων.

και στις πράξεις των ανθρώπων
(αρμονία και δυσαρμονία στο
περιβάλλον και στη ζωή ανάγονται σε

Α4.13.8 Μύθοι ως
μορφωτικά αγαθά
Ο μύθος και η ελληνική μυθολογία,
ως κλασικά μορφωτικά αγαθά -που
συνέβαλαν στην ανέλιξη του κλασικού
ελληνικού πολιτισμού- έχουν πολλά
να προσφέρουν στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, συμπεριφορά και
δράση, καθώς σ' αυτά δεν υπάρχει η
αυστηρότητα, η απόσταση, η ακινησία
και η υποταγή, αλλά προβάλλεται η
χαρά της ζωής, το φως, η ομορφιά, η
δράση, η αρμονία, η βιωματική
ανθρωπομορφική πρόσληψη των
στοιχείων και των δυνάμεων της
φύσης με τη συναισθηματική

αναμένεται να αποκτήσει αργότερα
το παιδί την ικανότητα να κάνει
«αναλογίες» και συνειρμούς προς
την κατεύθυνση της προστασίας και
όχι της καταστροφής.
Ο μύθος βιώνεται μέσα από την
αναδημιουργία, εκλεπτύνει το
συναίσθημα, ενεργοποιεί τη
φαντασία, εξευγενίζει τον άνθρωπο
ιδίως στη νεαρή του ηλικία, τον
καθοδηγεί στη σωστή του σχέση με
το χώρο και τη φύση, του
υπενθυμίζει τη θέση και το ρόλο του
στον κόσμο, κάτω από την πίεση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων του
παρόντος.

κατανόηση τους, και μέσω αυτής, της
κατανόησης του περιβάλλοντος.

Ä4.13.10 Επίλογος

έννοιες κλειδιά).
Άλλοι παρεμφερείς μύθοι είναι οι
ακόλουθοι:

Ä4.13.9 Μύθοι και
συναίσθημα

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
αρχαία ελληνική μυθολογία και η
παράδοση δίνουν προτάσεις και

Ο Ορφέας, οι Δρυάδες, οι
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Με όσα παραπάνω αναφέρθηκαν,

Αμαδρυάδες, οι Ναϊάδες και άλλες

Καμία γνώση δεν μπορεί να

διεξόδους για την επίλυση του

ατελείωτες, ήσσονες θεότητες στην

αποτρέψει την υποβάθμιση του

οικολογικού προβλήματος, μέσα

οικολογική διάσταση της μυθολογίας,

περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε ότι η

από τη συμφιλίωση του ανθρώπου

που μπορούν να συμβάλουν

καταστροφή του περιβάλλοντος

με το φυσικό περιβάλλον.

σημαντικά στη θεμελίωση της

συντελείται από ανθρώπους που το

Μπορούμε, ως εκ τούτου, να
ισχυριστούμε ότι η ελληνική

οικολογικής συνείδησης. Μπορούν

γνωρίζουν καλά αυτό ( π.χ στον

να συνθέσουν ένα πολύτιμο δίκτυο

ποταμό Ασωπό, οι ιδιοκτήτες και οι

μυθολογία και παράδοση,

συναισθημάτων, για να αδράξουμε

χημικοί των παρακείμενων

προσφέρουν πρότυπα σκέψης και

με περισσότερη φρόνηση, πέρα από

εργοστασίων γνωρίζουν το

συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν

την επιφάνεια, την ουσία των

περιβάλλον, τις λειτουργίες του, τις

αφενός να βελτιώσουν τη ζωή μας

πραγμάτων, την ανθρωπολογική

ανάγκες του, αλλά αυτό δεν τους

και αφετέρου να μας βοηθήσουν να

ουσία των πραγμάτων με μια νέα

εμποδίζει να διοχετεύουν τα

υιοθετήσουμε φιλικότερη στάση

ηθική προσέγγιση. Ηθική προσέγγιση

απόβλητα στην κοίτη του ποταμού με

προς το περιβάλλον,

που υπήρχε πριν ξεκινήσει να

τις γνωστές σε όλους συνέπειες),

Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι

γράφεται η ιστορία τότε που

Ο άνθρωπος και κυρίως το παιδί δεν

απλώς ο χώρος μέσα στον οποίο

ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

εντάσσεται ο άνθρωπος. Αντίθετα, αποτελεί παράγοντα που
επηρεάζει και προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση της
ανθρώπινης προσωπικότητας και κατά συνέπεια όλων των υλικών
και πνευματικών δημιουργημάτων της.
Αφού λοιπόν οι άνθρωποι εξαρτώνται άμεσα από το περιβάλλον,
μελετώντας τους σχετικούς μύθους μπορούμε να κατανοήσουμε
βαθύτερα αυτή τη σχέση. Και αυτό διότι οι αρχαιοελληνικοί μύθοι
συνδέονται με την εξέλιξη και τις μεταβολές των γεωφυσικών
Η βόλος (4ος αιώνας n.X.J
Αποτελεί ένα μνημείο εξαιρετικής
αρχιτεκτονικής τεχνικής. Ιερό της
Αθηνάς Προνοίας που φέρεται ότι

συνθηκών στον αιγιακό και περιαιγαιακό χώρο, διότι ο άνθρωπος
από τότε που ήταν τροφοσυλλέκτης και κυνηγός αναγνώριζε και
αποδεχόταν την εξάρτηση του από το περιβάλλον και το σεβόταν.

σχεδίασε ο Θεόδωρος από τη

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής διεργασίας καθώς και των λειτουργών

Φώκαια. Σήμερα σώζονται 3 από

της εκπαίδευσης στην προσπάθεια για την εμπέδωση του σεβασμού

τις 20 δωρικές κολόνες που

προς το περιβάλλον και την προστασία του είναι ιδιαίτερα

συγκρατούσαν το θριγκό.

σημαντικός. Μέσα από την εκπαίδευση η κοινωνία διαμορφώνει τη
συλλογική της μνήμη και αξιοποιεί τον πολιτισμικό πνευματικό
πλούτο που κληρονόμησε, φορείς του οποίου είναι και οι μύθοι και
η μυθολογία. Από την άλλη πλευρά όμως και οι μύθοι και η
μυθολογία μπορούν να αποτελέσουν φορείς αυτής της μόρφωσης,
να γίνουν δηλαδή ένας ζωτικός κρίκος στη διαδικασία της γνώσης
η οποία είναι αναγκαία στα εκπαιδευτικά προγράμματα της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Μέσα από τη γνωριμία τους με την οικολογική διάσταση των μύθων
και της μυθολογίας, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες, μορφοποιούν το
αισθητήριο τους, δέχονται νέες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και
τελικά διακρίνουν την ιδιαίτερη σημασία του ελληνικού
περιβάλλοντος στη δημιουργία του πολιτισμού και του ίδιου του
ψυχισμού τους. Η συνειδητοποίηση της ευθύνης και της
συνευθύνης απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος, μέσα
από την ηθική διδασκαλία των μύθων και της μυθολογίας, μπορεί να
οδηγήσει στην εγκατάλειψη της αδράνειας και την ενεργό εμπλοκή
στις διαδικασίες του οικολογικού κινήματος.
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Όλη η ζωή πάνω στη γη εντοπίζεται σε ένα σχετικά λεπτό στρώμα γνωστό
ως βιόσφαιρα.
Κατά τη διάρκεια των γεωλογικών περιόδων, οι οργανισμοί εξελίσσονται και
τροποποιούνται, (αλληλοδιαδοχή της βιόσφαιρας ), όπως μαρτυρούν και τα
απολιθώματα τους.
Η επίδραση του ανθρώπου στη βιόσφαιρα, με την εμφάνιση του πριν τρία
περίπου εκατομμύρια χρόνια, είχε σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον και κυρίως πριν από 60.000 χρόνια, όταν ο άνθρωπος εξελίχθηκε
σε Homo sapiens. Τότε επιβάλλει τη νοημοσύνη του και τροποποιεί
περισσότερο τη φυσική βιόσφαιρα (γεωργία, βιομηχανία, αστικοποίηση).
Ο άνθρωπος γίνεται έτσι η ισχυρότερη βιολογική δύναμη του πλανήτη: Οι
ανακαλύψεις του ανθρώπινου νου που επινοήθηκαν για την ευημερία του
είδους, μετέτρεψαν σταδιακά τη βιόσφαιρα σε σφαίρα της ανθρώπινης
νόησης - noosphère (νοόσφαιρα)=(νους + σφαίρα), (Duvigneaud P., 1988
Partie 1).

Λ

Η βιόσφαιρα αποτελείται από πολλά μικρότερα μέρη, τα οικοσυ
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Ένα φυσικό οικοσύστημα είναι δομημένο στο χώρο και το χρόνο,
Περιλαμβάνει τροφικά πλέγματα (ποιος τρώει, τι ), με πρώτα απ' όλα τους φυτικούς παραγωγούς που
παράγουν τη βιομάζα, κυρίως με φωτοσύνθεση, και ακολουθούν οι καταναλωτές (φυτοφάγα, σαρκοφάγα
διαφόρων τάξεων, αποικοδομητές ),
Για την λειτουργία του το οικοσύστημα έχει ανάγκη από ενέργεια, νερό και κάποια ανόργανα συστατικά,
ουσιώδη για τη ζωή,
Η δομή (βιοτικοί παράγοντες: φυτά, ζώα, μικρόβια και αβιοτικοί: φως, νερό, έδαφος, αέρας κλπ.) και οι
λειτουργίες ενός οικοσυστήματος (π.χ. η θήρευση, ο ανταγωνισμός, η συμμετοχή στους βιογεωχημικούς
κύκλους, οι ρυθμοί πρωτογενούς παραγωγής, κατανάλωσης και αποικοδόμησης), βρίσκονται σε άμεση
αλληλεξάρτηση.
Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες που επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντίστροφα, οι
λειτουργίες του οικοσυστήματος επενεργούν στη δομή τροποποιώντας την.
Τα οικοσυστήματα μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες - γενικές κατηγορίες:
• τα φυσικά οικοσυστήματα (χερσαία, υδατικά) (1 φωτ.).
• τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα (2 φωτ.) (αστικές περιοχές και οι συστηματικά ή περιοδικά
καλλιεργούμενοι χώροι)

Τα φυσικά οικοσυστήματα

Τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα. Η πόλη είναι το χαρακτηριστικότερο

Από τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, η πόλη είναι το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό οικοσύστημα, χαρακτηριζόμενο
από την αλληλεπίδραση διαφορετικών στοιχείων: αβιοτικών, παραγωγών και καταναλωτών (κυρίως των ανθρώπων), που
αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους, είναι δε, η καλύτερη απεικόνιση "της σφαίρας της ανθρώπινης σκέψης".
Σε αντίθεση με το δασικό οικοσύστημα, ο αστικός χώρος εμπλέκει τη συγκέντρωση των ανθρώπινων πληθυσμών με
δραστηριότητες, όπως:
Η Αστική δραστηριότητα (κατοικία, εμπόριο, υπηρεσίες). Οι αστικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν διαδικασίες που
έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες των υπερ-συγκεντρωμένων ανθρώπινων πληθυσμών. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
αυτές (φυσιολογικές, ψυχο-κοινωνικές, πολιτισμικές), δημιουργούνται διάφορες επενδυτικές δραστηριότητες, είτε από
άτομα, είτε από οργανισμούς, είτε από το κράτος. Ο αστικός χώρος, αν και είναι πλήρως εξαρτημένος από τα άλλα
οικοσυστήματα, είναι πολύ ισχυρός. (Dansereau P., 1987)

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των υπερ-συγκεντρωμένων πληθυσμών στα αστικά κέντρα, δημιουργεήαι μια πολυεπίπεδη επενδυτική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς.

Στους υπερ-συγκεντρωμενους ανθρώπινους
πληθυσμούς των πόλεων, η παραγωγή
ενέργειας είναι η πρώτιστη Βιομηχανική
δραστηριότητα.

Η Βιομηχανική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει όλες
τις διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας των
πρώτων υλών, εγχώριων ή εισαγόμενων (ορυκτών,
φυτικών, ζωικών), την παραγωγή ενέργειας, τις
κατασκευές εν γένει, την τεχνολογία κ.λπ,
...και τέλος ένα πολυσύνθετο σύστημα
διαδραστικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην
οργάνωση, στον έλεγχο και στον συντονισμό
αυτού του ανθρωπογενούς οικοσυστήματος, στον
τομέα της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης, της
νομοθεσίας, της διαχείρισης των φυσικών πόρων και
του περιβάλλοντος, στην οργάνωση της
επιχειρηματικότητας κ.λπ,
Η πόλη είναι ο χώρος μιας αυθεντικής
ανθρωποκοινότητας, όπου κάθε άτομο φέρει τις δικές
του ιδιότητες. Του βιολογικού ανθρώπου homo
biologicus, του πνευματικού ανθρώπου homo
mentalis, του κοινωνικού ανθρώπου homo socialis,
του οικονομικού ανθρώπου homo economicus, και
στις μέρες μας του μετακινούμενου ανθρώπου
homo circulans και του αυτομολημένου ανθρώπου
homo intoxicatus. (Duvigneaud P., 1988 Partie 2)
Καθώς λοιπόν η ζωή μας είναι ενταγμένη ο' ένα
ανθρωπογενές οικοσύστημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό
να το μελετήσουμε και να το κατανοήσουμε σε βάθος.
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fi πόλη είναι ο χώρος μιας αυθεντικής ανθρωποκοινότητας, όπου κάθε άτομο φέρει τις δικές του ιδιότητες.
Του βιολογικού ανθρώπου (homo biologjcus), του πνευματικού ανθρώπου (homo mentalis), του κοινωνικού
ανθρώπου (homo sodalis), του οικονομικού ανθρώπου (homo eœnomiœs), και στις μέρες μας του
μετακινούμενου ανθρώπου (homo ürculans) και του αυτομολημένου ανθρώπου (homo intoxicatus).

Τα χαρακτηριστικά του αστικού οικοσυστήματος
Ένα αστικό οικοσύστημα έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και εντελώς
άλλες ανάγκες συγκριτικά με ένα φυσικό, ημιφυσικό ή γεωργικό οικοσύστημα.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του πολυπληθούς ανθρωπογενούς
οικοσυστήματος, απαιτούνται εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ορυκτών
καυσίμων και πόσιμου νερού από μακρινές πηγές. Επίσης στο αστικό
οικοσύστημα τα τρόφιμα των ανθρώπων και των ζώων δεν παράγονται, αλλά
κυρίως εισάγονται. Όπως επίσης μια τέτοια πληθυσμιακή συγκέντρωση
δημιουργεί μεγάλη συγκέντρωση λημστων, βιομηχανικών καταλοίπων και
ατμοσφαιρικών ρύπων, που μολύνουν την ατμόσφαιρα, τα υπόγεια ύδατα,
τους ποταμούς, τις θάλασσες και το έδαφος της ευρύτερης περιοχής.

Κλιματολογικά

Η οικιακή θέρμανση, το κυκλοφοριακό
και η βιομηχανία... είναι οι κατ' εξοχήν
ρυπογόνοι παράγοντες
ίων αστικών οικοσυστημάτων.

χαρακτηριστικά

Κάθε αστικό οικοσύστημα έχει ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Η
θερμότητα που απελευθερώνεται από τους καυστήρες της βιομηχανίας, της
οικιακής θέρμανσης, των οχημάτων, κ.λπ., αυξάνει τη θερμοκρασία του αέρα,
παράγει διοξείδιο του άνθρακα, και ταυτόχρονα δημιουργεί το "θερμικό θόλο"
που καλύπτει τα αστικά και βιομηχανικά κέντρα. Πρέπει να αναφέρουμε
επίσης την παρουσία ενός θόλου σκόνης και αερολυμάτων που διαφοροποιεί
επιπλέον τα κλιματολογικά χαρακτηρίστηκα των μεγαλουπόλεων,
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Η πόλη έχει μια μορφολογία που καθορίζεται από τον
αστικό ιστό δηλαδή τις οικιστικές περιοχές, τους
δρόμους κυκλοφορίας, τους χώρους πρασίνου
(πάρκα) τις υδάτινες επιφάνειες (πχ. ποταμοί,
φυσικές ή τεχνητές λίμνες κ.λπ.), τους ανοιχτούς
χώρους, κ.λπ. που έχουν διαμορφωθεί σε αυτήν.
Η ροή της φυσικής ενέργειας, του φωτός και της
θερμότητας, ρυθμίζεται από τη μορφή, το ύψος και
τον όγκο των κτηρίων, το πλάτος των δρόμων, τις
φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών (τραχύτητα
επιφάνειας, τη θερμική αγωγιμότητα των υλικών
-πλαστικό, μέταλλο, σκυρόδεμα, γυαλί-, τον
χρωματισμό κ.λπ.). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
τροποποιούν τις μετακινήσεις και τους στροβιλισμούς
του αέρα, προκαλώντας μεταβολές στη θερμοκρασία
και συμβάλλοντας στη δημιουργία ιδιαίτερων
μικροκλιμάτων.

0 όγκος των κτηρίων, τα υλικά δόμησης -πλαστικό, μάαλλο,
σκυρόδεμα, γυαλί-, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των υλικών, το
πλάτος των δρόμων, οι χώροι πρασίνου κJin., προκαλούν
μεταβολές στη θερμοκρασία και συμβάλλουν στη δημιουργία
ιδιαίτερων μικροκλιμάτων στο αστικό οικοσύστημα.

Μετά από κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα, τα χώματα της εκσκαφής
και τα άχρηστα υπόλοιπα των δομικών υλικών (ξύλα, ασβεστούχες ή
πυριτικές πέτρες, τούβλα, τσιμέντο, πλάκες, κεραμίδια, μέταλλα, κ.λπ.),
μεταφέρονται σε άλλα μέρη του αστικού χώρου, μεταβάλλοντας τη σύσταση
του εδάφους του.

Εδαφικά χαρακτηριστικά
Σε κάθε οικοδομική δραστηριότητα, οι κατασκευαστές
λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη σύσταση του φυσικού
εδάφους και του υπεδάφους, καθώς και την ύπαρξη
υπογείων ή επιγείων υδάτων, για να εξασφαλίσουν τη
σταθερότητα της κατασκευής. Μετά από κάθε
κατασκευαστική δραστηριότητα, τα χώματα της εκσκαφής
και τα άχρηστα υπόλοιπα των δομικών υλικών (ξύλα,
ασβεστούχες ή πυριτικές πέτρες, τούβλα, τσιμέντο,
πλάκες, κεραμίδια, μέταλλα, κ.λπ.), μεταφέρονται σε άλλα
μέρη του αστικού χώρου, μεταβάλλοντας τη σύσταση του
εδάφους του. Έτσι ο αστικός εδαφότοπος (το υπόστρωμα
του εδάφους) παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στη σύσταση
του εξ αιτίας της συσσώρευσης διαφορετικής προέλευσης
υλικών. Στις μη ασφαλτωμένες λεωφόρους ή τις αλέες
παρατηρείται ένας ιδιαίτερος τύπος εδάφους, πλούσιος σε
ρινίσματα σιδήρου, αιθάλης, κ.λπ.
Οι μεγάλοι χώροι πρασίνου (πάρκα, κήποι) που δεν έχουν
υποστεί κατασκευαστικές παρεμβάσεις, γενικά έχουν
"κανονικά" εδάφη. Σε πάρκα όμως που έχουν
δημιουργηθεί πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης,
ποδηλατοδρόμοι, πλατείες και λοιπές κατασκευές, το
έδαφος είναι συχνά τροποποιημένο από τις χημικές
ιδιότητες των διάφορων οικοδομικών υλικών.
Επιπλέον, το υπέδαφος του αστικού εδαφότοπου,
διατρέχεται από διάφορες τεχνικές κατασκευές δικτύων
(δίκτυο παροχής νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, υπονόμων κλπ.).

Υδρολογικά χαρακτηριστικά
Η παροχή πόσιμου ύδατος και η απομάκρυνση των υγρών
αστικών αποβλήτων είναι οι θεμελιώδεις προτεραιότητες σε ένα
αστικό οικοσύστημα. Χωρίς αυτές τις δύο λειτουργίες, η ζωή σε
ένα αστικό κέντρο γίνεται αβίωτη.
Η τροφοδότηση νερού στο αστικό οικοσύστημα είναι μια σύνθετη
και δαπανηρή λειτουργία. Το νερό από το φυσικό περιβάλλον
(ποταμούς, φυσικές ή τεχνητές λίμνες, φράγματα κλπ.) αφού
καθαριστεί με ειδικά φίλτρα στις κεντρικές υδρευτικές
εγκαταστάσεις, διοχετεύεται με αγωγούς σε κάθε σημείο του
οικοσυστήματος. Από τα όμβρια ύδατα που διαβρέχουν το
έδαφος των πράσινων χώρων που περιβάλλουν την πόλη (πχ. των
πάρκων), όσα δεν απορροφηθούν, απορρέουν στις αδιάβροχες
επιφάνειες των χτισμένων χώρων και των δρόμων, για να
εκκενωθούν στους υπονόμους, μαζί με τα υπόλοιπα υγρά, αστικά
απόβλητα,
Ο κύκλος του νερού στις πόλεις δεν είναι καλά γνωστός: γιατί
μπορεί οι βροχοπτώσεις να αυξάνονται εξ αιτίας της
συμπύκνωσης του ατμού στους "πυρήνες" του θόλου της σκόνης
και αερολυμάτων, ωστόσο η παρουσία τόσο πολλών στεγανών
επιφανειών στα αστικά κέντρα (πλακοστρώσεις, οδοστρώματα,
πυκνή δόμηση) έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της διήθησης του
νερού στους υδάτινους αποταμιευτήρες και την απορροή
μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων στα δίκτυα των υπονόμων.

Η πυκνή δόμηση, οι πλακοστρώσεις και τα οδοστρώματα στα αστικά κέντρα παρεμποδίζουν
την φυσική ροή του νερού στους υδάτινους αποταμιευτήρες, έτσι, η συλλογή των ομβρίων
υδάτων στους υπονόμους είναι ένα απαραίτητο έργο υποδομής, όπως εξίσου σημαντικό
έργο είναι και η συλλογή των αστικών αποβλήτων, για να αποφευχθεί η μόλυνση του
υδροφόρου ορίζοντα.

Αβιοτικά- βιοτικά (βιολογικά) χαρακτηριστικά
Στο αστικό οικοσύστημα ακόμη και στις περισσότερο
αστικοποιημένες περιοχές, τα αβιοτικά στοιχεία είναι
παρόντα: ο ήλιος, ο αέρας, το νερό.
Ως προς την τοπική χλωρίδα και πανίδα, η ανθρώπινη
παρουσία μπορεί να έχει μεταβάλλει δυναμικά το βιοτικό χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος,
ωστόσο, μέσα στο αστικό οικοσύστημα διατηρούνται ακόμα αρκετά είδη του φυτικού και ζωικού
βασιλείου που είτε προϋπήρχαν, είτε μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές.

Μπορείτα εικονιζόμενα
άνθη να μην είναι
αυτοφυή στο
συγκεκριμένο
οικοσύστημα, ωστόσο οι

Ανθρωπογενή χαρακτηριστικά - Χρήσεις γης

κάτοικοίτου έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν

άπειρα είδη από άλλα
Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης είναι η ανθρωποκοινότητα, που διαμορφώνει το δικό
οικοσυστήματα και να τα
της ανθρωπογενές περιβάλλον, αποτελούμενο από διάφορες κοινωνικές ομάδες, αλλά και το δικό
εισάγουν στο δικό τους.
της, ιδιαίτερο πολιτισμικό περιβάλλον που περιλαμβάνει την τέχνη, την κουλτούρα, την οικονομία, τα
ήθη, τα έθιμα, τις διατροφικές συνήθειες κ.λπ.
Το αστικό οικοσύστημα δομείται σε ζώνες χρήσης γης, που ταξινομούνται ανάλογα με τον κοινωνικό, διοικητικό ή
οικονομικό ρόλο τους,
Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δοξιάδη οι ζώνες της χρήσης γης σε ένα αστικό οικοσύστημα μπορούν να
ταξινομηθούν σε τέσσερις βασικούς τύπους (Doxiadis Κ.Α. 1977).
• Φυσικές περιοχές (Naturareas), δηλ. ζώνες όπου διατηρούν περισσότερο ή λιγότερο ανέπαφο το φυσικό περιβάλλον,
• Καλλιεργήσιμες περιοχές (Cultivareas) δηλ. ζώνες με παραδοσιακές ή εντάσεως κεφαλαίου καλλιέργειες.
• Αστικές περιοχές (Anthropareas), δηλ. κατοικημένες περιοχές που η πυκνότητα του πληθυσμού μπορεί να κυμαίνεται
από χαμηλή (70 κατ/ha), μέτρια (110 κατ /ha) ή υψηλή (300 κατ/ha),
• Βιομηχανικές περιοχές (Industrareas), δηλ. ζώνες με βαριά βιομηχανική δράση.

Η ανθρωποκοινότητα και τα οικολογικά της προβλήματα.
Τους δύο τελευταίους αιώνες, σε όλα τα μέρη της γης, τα αστικά οικοσυστήματα έχουν πολλαπλασιαστεί και διογκωθεί.
Είναι γεγονός ότι όλη η ανθρώπινη δημιουργικότητα και όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα πηγάζουν από αυτήν τη
συγκεντρωμένη ανθρωποκοινότητα. Το αστικό περιβάλλον είναι η καρδιά του ανθρώπινου πολιτισμού και της
οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, από αυτό πηγάζουν και τα παγκόσμια προβλήματα υγείας, οικολογίας, ρύπανσης
κ.λπ. Το υπερπληθές αστικό οικοσύστημα είναι ο γενεσιουργός της βιομηχανίας, ο εντατικός καλλιεργητής της γης, ο
καταναλωτής των φυσικών πόρων, ο παραγωγός των απορριμμάτων και των αποβλήτων, ο δημιουργός του
κυκλοφοριακού προβλήματος και εν τέλει ο ρυπαντής του οικοσυστήματος. Το συγκεντρωμένο, δηλαδή, αστικό πλήθος
είναι αυτό που δημιουργεί, αλλά και αυτό που ταυτόχρονα δέχεται την παραγόμενη από το ίδιο ρύπανση. Η ρύπανση
της ατμόσφαιρας, η ρύπανση των θαλασσών και των υπογείων υδάτων, σε συνδυασμό με την ηχορρύπανση, την
αισθητική υποβάθμιση (έλλειψη πρασίνου, πυκνή δόμηση) μετατρέπουν το αστικό οικοσύστημα σε εκκολαπτήριο
μολυσματικών και ψυχικών ασθενειών, επηρεάζοντας ποικιλοτρόπως την ποιότητα ζωής της ανθρωποκοινότητας,
Στον αιώνα που διανύουμε, έχει γίνει πια βεβαιότητα ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης των αστικών κέντρων πρέπει να
αλλάξει ριζικά και να αποκτήσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, μια πιο ανθρώπινη κλίμακα. Η ήπια ανάπτυξη, η φιλική
προς το περιβάλλον τεχνολογία θα αντικαταστήσει την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, θα περιορίσει
την αυθαιρεσία του κέρδους, για να διαφυλάξει την επιβίωση τόσο του ανθρώπου, όσο και του πλανήτη.
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Χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες της
Γκιώνας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός
μοναδικά επιβλητικού τοπίου γεμάτου
αντιθέσεις. Όλη η περιοχή
(συμπεριλαμβανομένου και του ελαιώνα της
Άμφισσας) μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο
των Δελφών έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο
ικής Κληρονομιάς από
'ία άποψη για την ετυμολογία τοι
της πόλης Άμφισσας είναι ότι προέρχεται
από το ρήμα αμφιένν
περιβάλλω, επειδή η πόλη περιβάλλεται από
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βουνά (τη Γκιώνα και τον Παρνασσό). Είναι
άριστη αφορμή για να αναπτυχθεί ένα
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ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

Η πόλη της Άμφισσας
Η πόλη της Άμφισσας, πρωτεύουσας του Νομού Φωκίδας, βρίσκεται στο κέντρο περίπου του νομού, στο βάθος
του Κρισσαίου πεδίου. Χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρου Έλατος, μέρους της οροσειράς της
Γκιώνας, σε υψόμετρο 180μ., κάτω από τον όγκο του επιβλητικού Κάστρου της Ωριάς των Σαλώνων. Το κάστρο
θεμελιώνουν ογκόλιθοι της προελληνικής και μυκηναϊκής εποχής (1600-1100 π.Χ.) ενώ πάνω σε αυτά τα θεμέλια
χτίσανε αργότερα Έλληνες, Βυζαντινοί, Φράγκοι, Καταλανοί και Τούρκοι, καθένας με τη δική του τεχνοτροπία και
πάντα για οχυρωματικούς λόγους,

Πώς διαμορφώθηκε η πόλη. Προϊστορικά και ιστορικά στοιχεία για την πόλη
Η εκπληκτική αντίθεση μεταξύ των οροσειρών της Γκιώνας και του Παρνασσού με τις απότομες κλίσεις που
περιβάλλουν την Άμφισσα και την κοιλάδα του Κρισσαίου πεδίου που απλώνεται γεμάτη ελαιόδεντρα στο νότο,
συνθέτουν ένα τοπίο τραχύ και επιβλητικό το οποίο είναι χαρακτηρισμένο από την Unesco ως μνημείο
παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.
Η Άμφισσα κατοικείται στην ίδια ακριβώς θέση από τους πανάρχαιους χρόνους, όπως μαρτυρούν τα "Κυκλώπεια
Τείχη" της Ακρόπολης και η αναφορά του Παυσανία σε δύο αξιομνημόνευτους μυκηναϊκούς τάφους που
υπήρχαν στην πόλη. Της Άμφισσας, κόρης του Μάκαρα, γιου του Αιόλου, και του Ανδραίμονα, γιου του βασιλέα
των Αιτωλών και ήρωα του Τρωικού πολέμου, Θόαντα.
Το δεύτερο όνομα της πόλης είναι Σάλωνα και πιθανόν να
προήλθε από τους Δαλματούς του Σάλωνα (Salona) που την
κατοίκησαν, όταν τη βρήκαν ερειπωμένη περίπου τον 12ο μ.Χ.αι,
Μία άλλη εκδοχή για το όνομα είναι παραφθορά της λέξης
Σαλονίκη (από το Θεσσαλονίκη) και δόθηκε στην Άμφισσα από
τον Φράγκο βασιλιά της Θεσσαλονίκης, Βονιφάτιο
Μομφερρατικό, ο οποίος την κατέλαβε το 13μ.Χ. αι.

Η Άμφισσα κατοικείται από τους πανάρχαιους χρόνους. Το μαρτυρεί ο
μυκυναϊκός τάφος του Ανδραίμονα, γιου του βασιλέα των Αιτωλών και ήρωα
του Τρωικού πολέμου, Θόαντα. ΗΛυκάρυπα, όπως ονομάστηκε από τους
σύγχρονους κατοίκους της Άμφισσας, πιθανόν να Φαΐ αυτός.

ΦΩΤ: Θ. ΚαραΒένιζας

Η πόλη της Άμφισσας είχε εμπορική παρουσία από τον 8° αι π.Χ. Τον 7° αι π.Χ. οργανώνεται σε μεγάλη πόλη-κράτος, (αναφέρεται
από τον Παυσανία ως μέγιστη και ονομαστότατη πόλη των Εσπερίων Λοκρών). Στην Ακρόπολη της υπήρχε ναός της Αθηνάς με
ορειχάλκινο άγαλμα το οποίο θεωρούσαν λάφυρο της Τροίας (άποψη με την οποία διαφωνεί ο Παυσανίας). Το 653 π .Χ. μάλιστα
ίδρυσε την αποικία των Επιζεφύριων Λοκρών στην Κάτω Ιταλία, μια πόλη που υπάρχει και σήμερα με το όνομα Locri,
Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. κατά τη διάρκεια της επιδρομής των Περσών, Φωκείς μαζί με μεγάλο μέρος άμαχου πληθυσμού,
κατέφυγαν στο φρούριο της Άμφισσας όπου ήταν ασφαλείς. Αυτό δείχνει ότι η Άμφισσα την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ καλά
οχυρωμένη πόλη,
Τον 4° αι. π.Χ. η περιοχή της Άμφισσας έγινε τόπος πολεμικών συγκρούσεων με πρωταγωνιστές που εποφθαλμιούσαν τον πλούτο
του δελφικού ιερού και διεκδικούσαν τη γη του. Μεταξύ των πρωταγωνιστών η πόλη της Άμφισσας και οι Φωκείς με κτηματικές
διαφορές και διεκδικήσεις στο Κρισσαίο πεδίο (το οποίο, σύμφωνα με το Αμφικτιονικό Συνέδριο, ήταν τόπος ιερός, ολοκληρωτικά
αφιερωμένος στον Απόλλωνα).
Τα γεγονότα οδήγησαν σε δραματικές εξελίξεις, όταν έδωσαν την ευκαιρία στο Φίλιππο Β', να επέμβει στη Νότια Ελλάδα εναντίον
των Αμφισσέων (που κατηγορήθηκαν από το Αμφικτιονικό συνέδριο ως ιερόσυλοι, γιατί καλλιέργησαν την πεδιάδα της Κίρρας και
εκμεταλλεύτηκαν το λιμάνι της). Έτσι κηρύχτηκε ο Δ' Ιερός πόλεμος υπό την ηγεσία του Φιλίππου Β', που κατέλαβε και
κατάστρεψε ολοκληρωτικά την Άμφισσα το 338 π.Χ. Η πόλη ανοικοδομήθηκε και αποτέλεσε μέρος της πανίσχυρης Αιτωλικής
Συμπολιτείας και μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της,
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Το ιστορικό κάστρο της Ωριάς

ν. £•;

Τον 2° αιώνα π.Χ. η Άμφισσα γνώρισε την μεγαλύτερη
ακμή της, κόβοντας δικά της νομίσματα, ενώ διέθετε
Βουλή και Εκκλησία του Δήμου. Έτσι σύμφωνα με το
δόγμα της Ρωμαϊκής Συγκλήτου, αποτέλεσε την
πρωτεύουσα της Οζολίας Λοκρίδας.
Το 279 π.Χ. αγωνίστηκε μαζί με τις άλλες πόλεις-μέλη
της Αιτωλικής Συμπολιτείας για την απόκρουση των
Γαλατών και το 190 π.Χ. των Ρωμαίων που την
πολιόρκησαν ανεπιτυχώς. Χάριν αυτής της αντίστασης, η
Άμφισσα κατάφερε να παραμείνει ελεύθερη και
ανεξάρτητη πολιτεία χωρίς να πληρώνει φόρους στη
Ρώμη.
Το 27 π.Χ., μετά τη νίκη των Ρωμαίων στο Άκτιο, πλήθος
Αιτωλών προσφύγων εγκαταστάθηκαν στην Άμφισσα, η
οποία παρέμεινε πολυάριθμη και μια από τις πλέον
ακμάζουσες πόλεις της Ελλάδας μέχρι και τα
παλαιοχριστιανικά χρόνια όπως, αποδεικνύεται από τα
αρχαιολογικά ευρήματα.

* ^ * V-^'Γ'-** -"β

ΦΩΤ: Θ. ΚαραΒένιζας

ίδρυσαν την (La Sola) την 'Αυθεντία των Σαλώνων".
Πρώτος κόμης ορίστηκε ο Θωμάς A', d' Autremoncourt
(1204 -1210), ο οποίος επισκεύασε και αξιοποίησε το
υπάρχον Κάστρο που έγινε ένα από τα ισχυρότερα και
μεγαλοπρεπέστερα του Ελλαδικού χώρου. Σε συνδυασμό
με τη νευραλγική θέση της πόλης, το φέουδο γίνεται από
τα σημαντικότερα της Στερεάς Ελλάδας.
Το 14° αι μ.Χ. και συγκεκριμένα το 1311, η Αυθεντία των
Σαλώνων πέρασε στα χέρια των Καταλανών και του
Ρογήρου Δελώρ, ο οποίος νυμφεύτηκε τη χήρα του
Αυθέντη των Σαλώνων. Αναβαθμίστηκε σε κομητεία με
σημαντικότερο ηγεμόνα τον Λουδοβίκο Φρειδερίκο (13651382), ο οποίος παντρεύτηκε την Ελληνίδα Ελένη
Καντακουζηνή, ανιψιά του δεσπότη του Μυοτρά. Μετά το
θάνατο του, το 1382, η δυναμική χήρα ανέλαβε τη
διοίκηση έως το 1394 μ.Χ., όταν ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ Α',
χωρίς δυσκολία κατέλαβε τα Σάλωνα. (Η ιστορία της
Ελένης Καντακουζηνής έχει συνδεθεί με το μύθο του
Κάστρου της Ωριάς).

Ακολούθησε μια ταραγμένη περίοδος, έως την οριστική
υποδούλωση της Άμφισσας στους Τούρκους. Σύμφωνα με
μαρτυρίες, το 17° αι μ.Χ., η πόλη είχε ισάριθμο πληθυσμό
Χριστιανών και Μουσουλμάνων, με έξι Χριστιανικές
εκκλησίες και επτά τεμένη. Η οικονομία της πόλης άνθιζε
με τους Έλληνες να καταγίνονται με το εμπόριο και τη
Το 10° μ.Χ. αιώνα, η Άμφισσα υπέστη μεγάλη
βιοτεχνία και τους Μουσουλμάνους να είναι
καταστροφή από τους Βούλγαρους του τσάρου Σαμουήλ,
μεγαλοκτηματίες. Τα Σάλωνα είχαν επίσκοπο και ήταν
που πολιόρκησαν το κάστρο και το κατέλαβαν, μετά από
έδρα του καπετανάτου της Παρνασσίδας. Το 1687 ο
προδοσία ενός ντόπιου με το όνομα Κουτσοθόδωρος (το
981 ή 996 μ.Χ.). Η πόλη πιθανότατα εγκαταλείφθηκε και οι Επίσκοπος Φιλόθεος και οπλαρχηγός Κούρμας
ξεσήκωσαν τη Παρνασσίδα και σήκωσαν τη σημαία της
λίγοι διασωθέντες κάτοικοι έφυγαν στη γειτονική ορεινή
ελευθερίας στα Σάλωνα εκδιώκοντας τους Τούρκους.
περιοχή.
Μετά το θάνατο των δύο πρωτεργατών σε μάχη το 1694,
τα Σάλωνα άρχισαν να ερημώνονται και οι Σαλωνίτες
Το 13° μ.Χ. αιώνα, η Άμφισσα κυριεύθηκε από τους
μετοίκησαν σε παραλιακά χωριά του Κορινθιακού Κόλπου
Φράγκους και μετονομάστηκε σε Σάλωνα. Οι Φράγκοι
Τον 5°, 6° και 7° μ.Χ. αιώνα, Ούνοι, Σλάβοι, Άραβες,
Βούλγαροι και άλλοι λαοί επιδίδονται σε σκληρές
επιδρομές στη Στερεά Ελλάδα.
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ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

και στα Ιόνια Νησιά από το φόβο των αντίποινων. Μετά το
1698 οι Τούρκοι των Σαλώνων ήταν πολύ σκληροί με τους
Έλληνες και ο τυραννικός ζυγός ήταν αφόρητος.
Σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η Γκιώνα ήταν
η κοιτίδα της κλεφτουριάς με πολλούς καπετανέους από
όλη τη Φωκίδα, σε αγαστή συνεργασία με τους
αρματολούς.
Στο τέλος του 18ου αι μ.Χ. οι Έλληνες είχαν αναπτύξει
βιοτεχνίες (δερμάτων, νίτρου, πυρίτιδας) και είχαν πάρει
στα χέρια τους το εμπόριο, έχοντας αναπτύξει σχέσεις με
το εξωτερικό και τη Ρωσία (εξάγοντας ελιές, λάδι, σιτάρι,
κριθάρι, βαμβάκι). Όντας σε οικονομική άνθιση,
παραγκώνισαν σιγά-σιγά τους Οθωμανούς και διηύθυναν
την πόλη εγκαθιδρύοντας το θεσμό της κοινοτικής
αυτονομίας, οργανώνοντας τη ζωή της πόλης.
Παράδειγμα αποτελείτο συμφωνητικό, που αναθέτει για
πέντε χρόνια, έναντι αμοιβής, την επιστασία και
συντήρηση του υδραγωγείου της πόλης και των σωλήνων
και οχετών για τη διανομή του νερού στις διάφορες
δημοτικές κρήνες.

Ανδρούτσος, ο Πανουργίας, ο Γιάννης Γκούρας, ο
Γιάννης Μακρυγιάννης, ο Δυοβουνιώτης, ο Τράκας, ο
Γκούρας, ο Μητρόπουλος και άλλοι. Τα Σάλωνα έγιναν η
πρωτεύουσα της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας με την
ίδρυση του Αρείου Πάγου των Σαλώνων (20 Οκτωβρίου
1821 ), όπου ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Ανατολικής
Χέρσου Ελλάδας (στο κτήριο του αρχαιολογικού
Μουσείου της πόλης).
Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους ξαναπήρε
επίσημα το όνομα Άμφισσα, το 1833 και συνέχισε τη
πορεία της στο χρόνο, με πληθυσμό γύρω στους 5.500
κατοίκους.
Το 1923 προστέθηκαν στη πόλη 643 νέοι κάτοικοι,
πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή.

Το 1914-1918, στον 1° παγκόσμιο πόλεμο,
χρησιμοποιήθηκε η Ιτέα για τον ανεφοδιασμό του
μετώπου της Θεσσαλονίκης. Η Άμφισσα καταλήφθηκε
από τους Γάλλους και τμήμα μηχανικού από
Σενεγαλέζους, που έδρευε στην Άμφισσα επισκεύασε το
δρόμο Άμφισσας - Μπράλλου. (Τον ίδιο που
Τα χρόνια πριν την επανάσταση, οι Σαλωνίτες ήρθαν σε χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα).
επαφή με τη Φιλική Εταιρεία ταξιδεύοντας ως έμποροι
στη Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη με τα Γαλαξιδιώτικα Το 1940-1949, η Άμφισσα και οι κάτοικοι της πέρασαν
καράβια. Όλοι οι πρόκριτοι των Σαλώνων και τη Λειβαδιάς πολύ δύσκολα χρόνια με τη κατοχή των Ιταλών-Γερμανών
καθώς και οι κυριότεροι οπλαρχηγοί της Παρνασσίδας
και τον εμφύλιο, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος τους να
ήταν μυημένοι σε αυτήν, όπως ο Ρήγας Κοντορρήγας και μετοικήσει στα μεγάλα αστικά κέντρα.
ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας. Ο τελευταίος ήταν αυτός
που σήκωσε τη σημαία της επανάστασης στη Ρούμελη
Σήμερα παραμένει μια μικρή πόλη με πληθυσμό γύρω
ελευθερώνοντας το Κάστρο των Σαλώνων, το πρώτο που στους 10.000 κατοίκους, η οποία έχει διατηρήσει πολλά
απελευθερώθηκε ανήμερα του Πάσχα στις 10 Απριλίου
από τα παραδοσιακά της χαρακτηριστικά, προσφέροντας
1821. Σημαντικοί οπλαρχηγοί από την περιοχή είναι ο
ένα πολύ άνετο, φιλικό και αρμονικό με τη φύση
Σαλώνων Ησαΐας, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Οδυσσέας
περιβάλλον για να κατοικήσει κάποιος.
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Το πέρασμα από τον Κορινθιακό προς το Μαλλιακό κόλπο γίνεται έως και σήμερα από το
μοναδικό φυσικό άνοιγμα ανάμεσα στα βουνά του Παρνασσού, της Γκιώνας και της Οίτης.

Για να ολοκληρωθεί όμως η ιστορική αναδρομή της Άμφισσας, οφείλουμε να
αναφερθούμε στους σεισμούς οι οποίοι ήταν πολλοί και καταστροφικοί μέσα
στους αιώνες.
Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι για μεγάλους σεισμούς που προκάλεσαν
εκτεταμένες καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή, όπως αυτοί του 551 μ.Χ.,
1580μ.Χ., 1660μ.Χ.. Ο σεισμός του 1870 μ.Χ. όχι μόνο κατάστρεψε ολοσχερώς
τον ναό του Αγίου Αθανασίου και 100 σπίτια από τα 1000 που υπήρχαν, αλλά
έπαθαν ζημιές και ο καινούργιος ναός της Μητρόπολης και 250 ακόμα σπίτια.
Έως και σήμερα γίνονται συχνές σεισμικές δονήσεις στην περιοχή.

ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Η θέση στην οποία είχε χτιστεί η πόλη ήταν στρατηγική, στην έξοδο του στενού
της Γραβιάς. Αυτό αποτελούσε το νότιο τμήμα του φυσικού διαδρόμου που
ανοιγόταν στην Ανατολική Στερεά, ανάμεσα στα βουνά της Οίτης και της
Γκιώνας στα δυτικά, του Παρνασσού και του Καλλίδρομου στα ανατολικά και
ένωνε ήδη από τα μυκηναϊκά χρόνια τον Κορινθιακό και το Μαλλιακό κόλπο,
Αυτός ο φυσικός διάδρομος αποτελούσε κλειδί της επικοινωνίας μεταξύ
Θεσσαλίας και Πελοποννήσου και σταθμό εμπορίου μεταξύ Βορείου και Νοτίου
Ελλάδας,

ΦΩΤ: Α. Καστανά

Με το πέρασμα του χρόνου οι σεισμικές
δονήσεις αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια
στα διάφορα κτίσματα.
Λεπτομέρειες από ρωγμές σεισμών σε
κατοικίες του 19ου αιώνα στην Αμφισσα
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Πολεοδομικά στοιχεία
Η πόλη που είναι αναπτυγμένη κάτω από το Κάστρο της Ωριάς, το οποίο
είναι κατάφυτο από πεύκα που φυτεύτηκαν περίπου από το 1950, έχει
νοτιοανατολικό προσανατολισμό και παρουσιάζει μια ρυμοτομική ιδιομορφία
σχηματίζοντας οικοδομικά τρίγωνα και όχι τετράγωνα (παλαιό ρυμοτομικό
σχέδιο του 1830). Εξαίρεση αποτελείτο ΝΑ τμήμα της, που είναι νεότερης
κατασκευής και σχηματίζει τετράγωνα. Έχει δύο κεντρικές πλατείες, την
πλατεία Ησαΐα (κάτω πλατεία) και τη πλατεία Κεχαγιά (πάνω πλατεία) γύρω
από την οποία ήταν παλιότερα το κέντρο της πόλης.
Οι κυρίες συνοικίες της πόλης είναι έξι: Η Μάνδρα κεντρική και πεδινή, τα

Μάρμαρα ή Γκιρίζι ΒΑ. της πόλης, η Χάρμαινα Β.Δ., η Τέχολη Ν.Δ., ο
συνοικισμός στη θέση Καμίνια και η νέα πόλη ΝΑ.
Η Μάνδρα, η μεγαλύτερη και καλύτερη περιοχή της πόλης,
(περιβαλλόταν από τείχος που χρονολογείται από την αρχαιότητα και
μέρος του σώζονταν μέχρι το 18ο αι), εκτείνεται από την πλατεία
Κεχαγιά έως περίπου την πλατεία Ησαΐα περιλαμβάνοντας την
αγορά, το Δημαρχείο, το Δικαστικό μέγαρο, το Πρωτοδικείο, τη
Νομαρχία, το Πνευματικό κέντρο, το Εικαστικό Εργαστήρι, τη
φιλαρμονική, τη Χορωδία, το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το Δελμούζειο
Γυμνάσιο, το ΚΑΠΗ, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό
Μουσείο (υπό κατασκευή), τις Δημοτικές και Δημόσιες υπηρεσίες
κ.α.. Στο παρελθόν φιλοξενούσε το κύριο μέρος των βιοτεχνικών
εργαστηρίων (κωδωνοποιεία, σχοινοποιεία, χαλκουργεία...).
Περιλαμβάνει επίσης τη Μητρόπολη, αφιερωμένη στην
Ευαγγελίστρια και τους μεγαλομάρτυρες Γεώργιο και Δημήτριο, η
οποία ολοκληρώθηκε το 1869 και είναι διατηρητέο μνημείο, επειδή
είναι εικονογραφημένη από το διάσημο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά.
Η πόλη διαθέτει επίσης ΑΤΕΙ, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστική,
Νοσοκομείο, Ωδείο, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η Μητρόπολη της Άμφισσας χτίστηκε το 1868. Μετά από πανελλήνιο
διαγωνισμό με κριτική επιτροπή τον Α. Ορλάντο, Δ. Πικιώνη, Αρ. Ζάχο,
και Κ. Παρθένη ανατέθηκε ομόφωνα το έργο της αγιογράφησης στον
Σπύρο Παπαλουκά το 1927

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

ΦΩΤ: Δήμος Άμφισσας

1. Το Ανθίβολο της «Πλατυτέρας» κάρβουνο σε χαρτί, 260x130 εκ. από την ανεκτίμητης
αξίας Συλλογή των 349 Ανθίβολων της Δημοτικής Πινακοθήκης Δήμου Άμφισσας "Σπύρος
Παπαλουκάς"
2. «Η Γέννηση» αγιογραφία του Σπύρου Παπαλουκά στη Μητρόπολη της Άμφισσας
3. Αυτοπροσωπογραφία, 1916. Ο Σπύρος Παπαλουκάς (1892-1957) με καταγωγή από τη
Δεσφίνα, αγιογραφεί με τη μέθοδο των ανθίβολων τη Μητρόπολη της Άμφισσας το 19271932. Στην Αγιογράφηση τηςΜητρόπολης εισάγει καινούργια στοιχεία στα αυστηρά
πρότυπα της εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Κατορθώνει τη διατύπωση μιας ελεύθερης
ανάγνωσης της Βυζαντινής Τέχνης και προτείνει ης εικαστικές ανησυχίες της εποχής με
τολμηρή και δυναμική ζωγραφική γραφή, διατηρώντας ταυτόχρονα την θρησκευτικότητα
της. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τη μεγάλη αξία του Αγιογραφικού του έργου.

Γ: Α. Καστανά

Περπατώντας κάποιος στην πόλη, θα θαυμάσει τα παλιά τούρκικα
ανηφορικά καλντερίμια που ξεδιπλώνονται γύρω από το κάστρο,
κατοικίες χτισμένες πριν το 1821, οι οποίες κατοικούνται και σήμερα,
πολλά πέτρινα αρχοντικά και περίτεχνα νεοκλασικά. Θα παρατηρήσει
τα λαϊκά σπίτια χτισμένα με τους παραδοσιακούς ρυθμούς της
Ρούμελης.
Θα θαυμάσει επίσης τους κήπους, προστατευμένους από ψηλούς
μαντρότοιχους, κατάφυτους με εσπεριδοειδή, μουσμουλιές, φοίνικες,
αγιόκλημα, αγγελική, αθάνατο, αλόη, απρίλι, κλήματα, βάγια,
τριανταφυλλιές, λεβάντα, δυόσμο και βασιλικό,

Οι κατοικίες - υλικά κατασκευής και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
Οι κατοικίες που έχουν διασωθεί στην Άμφισσα κατηγοριοποιούνται
ανάλογα με το χρόνο κατασκευής τους και την οικονομική κατάσταση
του ιδιοκτήτη.
Οι περισσότερες αξιόλογες κατοικίες που σώζονται στην Άμφισσα, και
1. Λεπτομέρεια από την αυλή της οικίας Γ.Κ Παπαθανασίου. Ηπετρόχτιοτη
σκάλα με την καμάρα, είναι από πς λίγες που διασώζονται στον Ελλαδικό
χώρο.
2. Τα φημισμένα σκαλιά του Αι Νικόλα, που ξεκινούν από την πλατεία
Κεχαγιά με αξιόλογες νεοκλασικές κατοικίες στο πλάι τους.
3. Οικία Π. Τριάντη, χαρακτηριστική λαϊκή κατοικία της Άμφισσας,
ξεχωρίζει με το ψηλό μαντρότοιχο, την παραδοσιακή αυλόπορτα και την
κληματαριά στο χαγιάτι.
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ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

είναι πάρα πολλές, χρονολογούνται στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αι. Οι κατοικίες αυτές είχαν
κατασκευαστεί από οικονομικά εύπορες οικογένειες και προσδίδουν έναν ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερο
χαρακτήρα στην πόλη. Οι περισσότερες από αυτές έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες από το Υπ. Πολιτισμού ή
τοΥΠΕΧΩΔΕ.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν είναι πέτρες και πλίθες. Οι πέτρες βρίσκονται άφθονες στα γύρω βουνά. Τις
κατεργάζονταν αρχικά ηπειρώτες τεχνίτες και στη συνέχεια ντόπιοι. Οι πλίθες κατασκευάζονταν στο χέρι, χωρίς
καλούπι, από χώμα (από τα χωράφια), άχυρο και νερό και τις άφηναν να στεγνώσουν στον ήλιο,
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής της Άμφισσας είναι ο μικτός τρόπος κατασκευής των κατοικιών.
Το υπόγειο και το ισόγειο κατασκευάζονταν από πέτρα (με πέτρινες αψίδες ή κολόνες ) και ο όροφος με πλίθα,
Το κτίσιμο της πέτρας είναι ακανόνιστο με πολλή προσοχή στο πελέκημα και κτίσιμο των γωνιόλιθων.
Οι πλινθόκτιστοι τοίχοι κτίζονταν με ξυλοδεσιές, περιμετρικές στο κτίσμα και σε όλο το φάρδος του τοίχου ώστε
να δένει καλύτερα η κατασκευή και να αντέχει στους σεισμούς. Το ξύλο που χρησιμοποιούσαν ήταν από έλατο
και κέδρο (δένδρα των βουνών της περιοχής).
Η επίχριση γινόταν με σοβά από κοσκινισμένο χώμα, άχυρο τριμμένο, γιδότριχα και ασβέστη.
Ο διαχωρισμός στο εσωτερικό γινόταν με «τσατμά» ξύλινο σκελετό από ορθοστάτες και οριζόντια σανίδια. Τα
κενά γεμίζονται με μικρές πέτρες ή κεραμιδάκια με σκοπό την ενίσχυση της ακαμψίας των τοίχων και είχε
επίχριση σοβά.
Οι σκεπές είναι τετράρρικτες, με κεραμίδια βυζαντινού τύπου.
Τα κτήρια που έχουν διασωθεί πριν από την Επανάσταση του '21 είναι:
Τα ταμπάκικα, ένας μοναδικός στην Ελλάδα διατηρητέος βιοτεχνικός οικισμός, (όπου γινόταν επεξεργασία των
δερμάτων από γίδια και πρόβατα), αποτελούνται από το κεντρικό κτίριο, το Τουλασίδι, και τα ίδια τα ταμπάκικα.
Το Τουλασίδι, ήταν κοινόχρηστο κτίσμα και μέσα από το οποίο περνάει το νερό της πηγής με συνεχή ροή το
οποίο μοιράζονταν με τη σειρά οι ταμπάκηδες για την κατεργασία των δερμάτων. Είναι πέτρινο με κίονες
δωρικού ρυθμού που στηρίζουν τις καμάρες και χρονολογείται μεταξύ 16ου και 17ου αι μ.Χ..
Τα ταμπάκικα έχουν δύο ορόφους, το ισόγειο κατασκευασμένο από πέτρα και τον όροφο από πλίθες. Παλιά ο
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Οικία Παπαοτάθη, απλό και επιβληπκό Ρουμελιώπκο
αρχοντικό, το οποίο δεν είχε παρουσιάσει ζημιές στο μεγάλο
σεισμότου 1870 μ.Χ.
Τα σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αλέξανδρος
Δελμούζος (1880-1956J. Παιδαγωγός, Δημοτικιστής,
Εμπνευστής της Εκπαιδευτικής μεταρύθμισης του 1929,
υπήρξε από τους Ιδρυτές του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Ανώτατος
επόπτης της Δημοτικής Εκπαίδευσης (1917-1920), Διευθυντής
του Μαράσλειου Διδασκαλείου (1923-1926) και καθηγητής
παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν. Θεσσαλονίκης
(1929-1938). Ο Αλέξανδρος Δελμούζος θεωρείται μια από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες στο χώρο της νεοελληνικής
εκπαίδευσης. Το πρότυπο εκπαιδευτικό του όραμα, η κριτική
του ενάνπα στο δασκαλοκεντρισμό, οι απόψεις του για το «Νέο
Σχολείο», αλλά και οι παιδαγωγικές του αρχές που θέτουν τον
μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι
μερικά από τα σημεία του έργου του που το καθιστούν
διαχρονικό.
Κάτω: Οικία Μοοκαχλαϊδη, Νεοκλασοική κατοικία
κατασκευασμένη το 1889. Στην πρόσοψη της δεσπόζει το
μονόλιθο πάρινο μπαλκόνι με τα σκαλιστά μαρμάρινα
φουρούσια και τα περίτεχνα κάγκελα. Ξεχωρίζουν τα
ακροκέραμα περιμετρικά της στέγης, η περίτεχνη μπορντούρα
κάτω από τη στέψη της στέγης καθώς και οι διακοσμητικές
κορνίζες που περιβάλλουν τα παράθυρα.

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής
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όροφος χρησιμοποιούνταν για κατοικία, σήμερα είναι μέρος του εργαστηρίου, με μεγάλα ανοίγματα χωρίς πατζούρια
για την εισροή του αέρα, απαραίτητη για το στέγνωμα των δερμάτων.
Άλλα κτήρια είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο (διαθέτει πηγάδι στην αυλή του), Η οικία Γ. Παπαθανασίου (γνωστό σαν το
σπίτι του Πασά), η οικία Τσικνή (της οποίας ο 2ος όροφος έχει σαν εξωτερικό τοίχο τσατμά ) κ.ά.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο, προεπαναστατικό κτήριο, στο οποίο
συνήλθε η Α' Εθνοσυνέλευση της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας
15/1111821 με την ίδρυση του Αραου Πάγου των Σαλώνων όπου
ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Αν. Χέρσου Ελλάδας, μετά την
απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους σπς 10 Απριλίου 1821.

Ο οικισμός των ταμπάκικων αποπνέει μυστήριο και δέος με την ιδιαίτερη
μυρουδιά της περιοχής και τον τρομακτικό ήχο του αέρα στα κλαριά του
αιωνόβιου πλάτανου, δεμένου άρρηκτα με το Μύθο του Στοιχειού της
Χάρμαινας, το φόβο και τον τρόμο της περιοχής, με τα ουρλιαχτά και τους
θορύβους του.

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

Οικονομική δραστηριότητα
Η περιοχή κατοικείται από την προϊστορική περίοδο με
έντονες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς υπάρχει
μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης (το σημαντικότερο
κεφάλαιο στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα) στους
πρόποδες του όρου Έλατος και στην πεδιάδα του, αλλά
και το κυνήγι ήταν πάντα εύκολο και άφθονο στα γύρω
βουνά,
Η οικονομική δραστηριότητα της πόλης, όπως
καταγράφεται από το 1650 έως και τα μέσα του 20 ου αι,
μ.Χ., ήταν πολύ ανθηρή. Στην περιοχή της Άμφισσας ήταν
πολύ αναπτυγμένη η γεωργία με την καλλιέργεια της
ελιάς, αλλά και άλλων γεωργικών προϊόντων στη διάρκεια
των αιώνων, καθώς και η κτηνοτροφία που εξασφάλιζαν
παράλληλα τις πρώτες ύλες για τα ταμπάκικα και τα
οχοινάδικα,
Η τοπική βιοτεχνία παρήγαγε νίτρο, πυρίτιδα και
επεξεργαζόταν δέρματα και το μαλλί των κατσικιών. Οι
εξαγωγές και οι εισαγωγές ήταν έντονες. Το 17° αι. μ.Χ,
εξαγώγιμα προϊόντα ήταν το βαμβάκι, καπνά, περίφημες
ελαίες που τις ονόμαζαν κολυμβάδες, λάδι, δημητριακά,
ρεβίθια, λιναρόσπορο, κρασί, σαφράν, κατεργασμένα
δέρματα, νίτρο, πυρίτιδα όπλων κακής ποιότητας, τυριά,
μαλλιά, καρπέτες μάλλινες σε μεγάλες ποσότητες,
αγιοκήρι, μετάξι, κεχριμπάρι. Παράλληλα γίνονταν
εισαγωγές σε χαρτί, κρύσταλλα Μουράνο, καρφιά κ.α,
Η ακμή συνεχίζει στις αρχές του 19° αι μ.Χ.. μετά προϊόντα
τα οποία εμπορεύονται να παραμένουν σχεδόν ίδια (ελιές,
λάδι, σιτηρά, δέρματα, βαμβάκι),
Στις αρχές του 20 ου αι. μ.Χ. εξακολουθεί η έντονη οικονομική
και εμπορική δραστηριότητα, βασισμένη στα ίδια περίπου
προϊόντα (ελιές, λάδι, επεξεργασμένα δέρματα, κουδούνια,
σφυρίδες ελαιοτριβείων και μάλλινες καρπέτες).
Η οικονομική παρακμή της περιοχής ξεκίνησε με το 2°
Παγκόσμιο πόλεμο και συνεχίζεται έως σήμερα,
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H καλλιέργεια της ελιάς, χρονολογείται από την αρχαιότητα στο Κρισσαίο πεδίο, όπως
μαρτυρούν και τα αρχαία λιοτρίβια που έχουν βρεθεί, και είναι αναπόσπαστα
συνδεδεμένη με την πορεία της Άμφισσας μέσα στους αιώνες. Ο ελαιώνας είναι από τους
μεγαλύτερους ενιαίους ελαιώνες στην Ελλάδα με κύρια παραγωγή βρώσιμη ελιά,
ποικιλίας Αμφίσσης. Η ενασχόληση του πληθυσμού με την ελιά ήταν σχεδόν καθολική,
μιας και το 1931 είχαν καταγραφεί 2.000 νοικοκυριά να ασχολούνται με τη καλλιέργεια
της.
Η συλλογή και το πότισμα της, σήμερα, είναι πολύ κοντά με αυτή που γινόταν το 16° αι.
μ.Χ., σύμφωνα με μαρτυρίες περιηγητών.
Η συλλογή γίνεται με τις τιναχτόβεργες και το πότισμα με το νερό από τους χείμαρρους
το οποίο κατευθύνεται από λαχίδι σε λαχίδι, χωρίς να πηγαίνει χαμένη ούτε σταγόνα του,
Η επεξεργασία του καρπού και η συντήρηση του γίνεται συνήθως στις αποθήκες που
υπάρχουν στα σπίτια. Πολύ μεγάλο ποσοστό της παραγωγής ελαιών και λαδιού εξαγόταν
και εξακολουθεί να εξάγεται, αν και οι τιμές είναι πολύ χαμηλές πια.

1. Το μάζεμα της ελιάς γίνεται σχεδόν με τον ίδιο
παραδοσιακό τρόπο εδώ και αιώνες
2. Ο ελαιώνας της Άμφισσας, όπως μαρτυρούν τα
αρχαία λιοτρίβια στο Κρισσαίο πεδίο, χρονολογείται
από την αρχαιότητα και είναι μέχρι σήμερα, ένας από
τους μεγαλύτερους ενιαίους ελαιώνες στην Ελλάδα.
3. Η επεξεργασία των ελαιών γίνεται στα ισόγεια ή
υπόγεια των κατοικιών. Η αποθήκευση τους γίνεται
μέσα σε κάδες όπου συντηρούνται σε σαλαμούρα. Οι
κάδες χωράνε από 500 κιλά έως και 5 τόννους ελιές.
4. Η αποθήκευση του ελαιόλαδου γίνονταν μέχρι
πρόσφατα σε πήλινα πιθάρια

νίες κατεργασίας δέρματος οι οποίες σώζονται στην
ρι και σήμερα. Σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν σε ακμή
είναι άγνωστο πότε ξεκίνησε η λειτουργία τους. Οι
Ό έχουν έρθει στην περιοχή από τη Θεσσαλία, από την
/ Κίσαβο για να εγκατασταθούν στην περιοχή δίπλα στη
ου τους εξασφάλιζε νερό απαραίτητο για την κατεργασία
)ΐκοι της Χάρμαινας ζούσαν γύρω από τα ταμπάκικα
; ταπεινότητας του επαγγέλματος τους αλλά και ίσως
)1.

^ήρχαν 50 ταμπάκικα με 3-6 εργαζόμενους το καθένα.
ργία μόνο δύο (2). Η κατεργασία γίνονταν με πρωτόγονη
δημιουργούσε εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, μέχρι και
ταν έγιναν μικρές αλλαγές με τη εισαγωγή κάποιων
Πολύ δύσκολη δουλειά, σε δύσκολες συνθήκες που
:αρακμή. Η συνοικία παραμένει μαγευτική ,με μια
διά, όχι όμως τόσο έντονη, όσο ήταν παλιότερα.
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μπαίνουν σε δεξαμενές με ασβέστη για να ανοίξουν οι πόροι και να
ία με ζεστό νερό και βελανίδι, ώστε να φουσκώσουν και να εκκριθεί η
ιπεζ χρώμα.
να στεγνώσουν και στη συνέχεια αλείφονται με πολύ καλής ποιότητας
ιργασιας περνούν απο σκεφιοτικη μηχανή, για να αποκτήσουν το
ός έλεγχος, τα δέρματα βάφονται με φυτική βαφή (νεροβαφή)
χάνονται με τη ντουλέτα στο μαρμάρινο πάγκο, για να αφαιρεθείτο νερό
ι κέρωμα, στη συνέχεια ξαναστρώνονται στο μαρμάρινο πάγκο, για να
ια με τη γυαλιστική μηχανή και το άνοιγμα των πόρων με το φελλό,
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Τα Κουδουνάδικα, βιοτεχνίες κατασκευής κουδουνιών που χρησιμοποιούν
στα ζώα τους οι τσοπάνηδες υπήρχαν σκορπισμένα στο κέντρο της πόλης,
Δεν γνωρίζουμε πότε έφτασε αυτή η τέχνη στην Άμφισσα. Υπήρξαν γύρω στα
είκοσι (20) εργαστήρια με αρκετούς εργαζόμενους το καθένα και με
εξαγωγές στα Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική και Μικρά Ασία. Κατασκεύαζαν
κουδούνια Σαλωνίτικα και τσοκάνια, σε διάφορα μεγέθη τα οποία έπρεπε να
έχουν ξεχωριστό ήχο, ανά κοπάδι. Σήμερα υπάρχει ένα εργαστήριο που
κατασκευάζει κουδούνια με τον παραδοσιακό τρόπο, το οποίο έχει πάρα
πολλές παραγγελίες να εκτελέσει από όλη την Ελλάδα.
Τα σχοινάδικα ήταν βιοτεχνίες παραγωγής προϊόντων από τρίχα κατσικιού
(αιγότριχα). Κάποια από τα προϊόντα που έφτιαχναν ήταν σχοινιά, μουτάφια
(σκεπάσματα), καρπέτες, χαλιά διάδρομοι, σφυρίδες για τα ελαιοτριβεία,
τουρβάδες κ.ά. Η βιοτεχνία είχε μεγάλη άνθιση και πιθανόν να έκανε εξαγωγή
προϊόντων όπως έκανε και εξαγωγή τεχνιτών. Το τελευταίο σχοινάδικο της
Άμφισσας σταμάτησε να λειτουργεί γύρω οτο 1990.
Σημειώνουμε ότι το παρατσούκλι των Σαλωνιτών είναι «κουδουνάδες» και των
Χαρμαινιωτών «σκυλοσκατάδες».

Σχοινάδικο της περιοχής του περασμένου αιώνα που παρασκεύαζε καρκέτα,
μουτάφια κ,λπ. απότραγόμαλλο.

ΦΩΤ: Α. Καστανά
1. Τα κουδούνια είναι για πρόβατα
2. Τα τσοκάνια είναι για γιΈια και κατσίκια
3. Τα κυπριά είναι για τα τραγιά και τα γίδια.
4. Ο Χρήστος Παπαδήμας δεν προλαβαίνει ης
παραγγελίες για χειροποίητα κουδούνια, τσοκάνια,
κυπριά Αμφίσαης. Το εργαστήριο του είναι το
τελευταίο από τα 20 εργαστήρια που υπήρχαν στην
περιοχή και παρασκεύαζαν τα διάσημα κουδούνια
Αμφίσσης, μάλιστα ήταν τόσο πολλές οι εξαγωγές,
που οι κάτοικοι των Σαλώνων, ακόμα διατηρούν το
παρατσούκλι "κουδουνάδες".

Πετρόχτιστα πηγάδια όπως
αυτό σώζονται εως και
σήμερα στις αυλές των
αρχοντικών εξασφαλίζοντας
τότε, πολύτιμο νερό για ης
ανάγκες της οικογένειας και
σήμερα για τους κήπους και
τα περιβόλια.

Νερό
Η πόλη, προστατευμένη από τα βουνά που βρίσκονται γύρω της, έχει ξηρό κλίμα και συχνές
βροχές το χειμώνα, δεν κινδύνευε και ούτε κινδυνεύει από πλημμύρες. Το καλοκαίρι είναι
ζεστό, αλλά κανάλια αέρα κατεβαίνουν από τις ρεματιές φέρνοντας δροσιά από τη Γκιώνα. Η
πόλη είχε εξασφαλίσει πόσιμο νερό από φυσικές πηγές (Αρτέμιδος, Ωριάς, Κατρέλη,
Χάρμαινας, Άγιο Βορίστη). Το νερό αυτό συγκεντρωνόταν με τη χρήση Ρωμαϊκού
υδραγωγείου και κατευθυνόταν σε συνοικιακές Δημοτικές βρύσες, οι οποίες ήταν
κατασκευασμένες τον καιρό της Τουρκοκρατίας, όπως η βρύση του Κόκκινου, η βρύση
Φρεντζαλά και η βρύση Μπακαλιού. Η δεξαμενή στη συνοικία Πηγάδια είχε χρησιμοποιηθεί
από τους Φράγκους και μέρος της έχει χαμηλά αρχαίο ελληνικό χτίσιμο. Παράλληλα
σώζονται πηγάδια στις αυλές αρχοντικών και στέρνες ή δεξαμενές που συγκέντρωναν νερό
μέσα στο χώρο της κατοικίας. Η υδροδότηση της πόλης ολοκληρώθηκε γύρω στο 1954, όταν
έγιναν δύο υδραγωγεία και μπήκε το νερό με δίκτυα στα σπίτια. Σήμερα συμπληρώνονται οι
οικιακές ανάγκες σε νερό από το κανάλι του Μόρνου που μεταφέρει το νερό στην Αθήνα,
Χείμαρροι όπως οι Γατσοπνίχτης, Σκίτσα και Παναγιόρεμμα συμπλήρωναν με νερό για την
άρδευση του ελαιώνα. Για να ποτίζουν τις ελιές της κοιλάδας, άνοιγαν αυλάκια από κτήμα σε
κτήμα (μαρτυρία του Jacob Spon 1647-1685), όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα.

Ενέργεια
Η ενέργεια που χρησιμοποιείται στην πόλη βασίζεται
στον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο από το 1927. Στα
σύγχρονα σπίτια υπάρχουν τζάκια που καίνε ξύλα ελιάς,
ενώ έχουν καταργηθεί πια οι ξυλόσομπες και οι στόφες.
Πρόβλεψη για τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών
ενέργειας στην περιοχή μας δυστυχώς δεν έχει υπάρξει
ακόμη.

Η ξυλόσομπα στο "Γυαλί Καφενέ' είναι απόλυτα ταιριαστή με το χώρο, y
που δεν έχει αλλάξει καθόλου από το 1930 που άρχισε να λειτουργεί.
Στο εσωτερικό του υπάρχει και σήμερα η θεατρική σκηνή που
φιλοξένησε δεκάδες παραστάσεις από το 1936 -1988
ΦΩΤ: Α. Καστανά

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής

2. Η Πηγή της Ωριάς, βρίσκεται
κάτω από το Κάστρο της Ωριάς
2. Πηγή Αρτέμιδος, βρίσκεται και
αυτή κάτω από το Κάστρο
3. Η Πηγή τηςΧάρμαινας, ήταν
αυτή που προμήθευε με το
πολύτιμο αγαθό του νερού τους
ταμπάκηδες και όλη τη συνοικία.
4. Η Βρύση Κόκκινου εξασφάλιζε
νερό σε ένα τμήμα της συνοικίας
Μάνδρα.

Το κυκλοφοριακό και μέσα μαζικής μεταφοράς
Η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων και οι αλλαγές στις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων σε συνδυασμό με τον
ιδιόρρυθμο πολεοδομικό σχεδιασμό της Άμφισσας, δημιουργούν έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα με τρομερή έλλειψη σε
χώρους στάθμευσης. Στο κέντρο της πόλης η κατάσταση είναι ασφυκτική, με μποτιλιαρίσματα και προβλήματα στάθμευσης,
που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση. Οι πεζοί, οι μητέρες με τα καροτσάκια και τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν
καθημερινά προβλήματα στη μετακίνηση τους. Η παλιά πόλη έχει στενούς, ανηφορικούς δρόμους και καλντερίμια χωρίς να
υπάρχουν παντού πεζοδρόμια. Η μετακίνηση με το αυτοκίνητο χρειάζεται προσοχή σε πολλά σημεία. Χαρακτηριστικό της
κατάστασης που υπάρχει είναι ότι τα σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία δεν μπορούν να φτάσουν στο Κάστρο της Άμφισσας.
Στις γειτονιές, στις άκρες της πόλης, οι οικονομικές δραστηριότητες, τα αγροτικά μηχανήματα, τα φορτηγά, τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, τα τουριστικά λεωφορεία αλλά και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα διαμορφώνουν ένα μωσαϊκό προβλημάτων
που πρέπει να επιλυθεί. Πα τη λύση ενός μέρους των προβλημάτων γίνονται ενέργειες, ώστε να πεζοδρομηθεί το εμπορικό
κέντρο της πόλης.
Μαζικά Μέσα Μεταφοράς στην πόλη έχουμε τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ένα αστικό μικρό λεωφορείο και φυσικά πιάτσα ταξί.
Το πρόβλημα της στάθμευσης και της εξασφάλισης νέων χώρων στάθμευσης είναι κρίσιμο για την προστασία των
γειτονιών στην περιφέρεια της πόλης. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επανασχεδιαστούν και να αναπλαστούν αυτές οι γειτονιές,
ώστε να αναδείξουν την αρχιτεκτονική τους ιδιαιτερότητα και να γίνουν προσπελάσιμες από ήπια μέσα μαζικής μεταφοράς
που θα τις συνδέσουν με το κέντρο της πόλης,
Ρύποι και η διαχείριση τους
Οι ρύποι, κυρίως τα στερεά και υγρά απόβλητα της πόλης, διοχετεύονται στο έδαφος και προκαλούν επικίνδυνα
προβλήματα. Η πλούσια παραγωγή στερεών απορριμμάτων αποτελεί πονοκέφαλο στις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις όλων των
πόλεων της χώρας μας. Όλο και περισσότερο το τοπίο παραμορφώνεται από την ανεξέλεγκτη απόθεση σκουπιδιών,
μπάζων και άλλων οικοδομικών υλικών. Η αέρια ρύπανση της πόλης προέρχεται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και
μιας χωματερής που καίγεται. Αναφορικά με την αέρια ρύπανση από το
μεγαλύτερο εργοστάσιο (παρασκευής αλουμίνας στα Άσπρα Σπίτια)
που είναι σε απόσταση περίπου 50 χλμ, δεν υπάρχουν σαφή
επιστημονικά ευρήματα.
Τα μεταλλεία βωξίτη που δραστηριοποιούνται στη Γκιώνα και τον
Παρνασσό δεν έχει αποδειχτεί εάν επιβαρύνουν το περιβάλλον της
πόλης με ρύπους (σκόνη και μικροσωματίδια). Σίγουρα όμως
προκαλούν τεράστια καταστροφή στα δασικά οικοσυστήματα των
βουνών που αυτό δευτερογενώς επιβαρύνει την πόλη.
Η διαχείριση των απορριμμάτων παρουσιάζει πρόβλημα.
Η συγκομιδή τους γίνεται από το Δήμο, αλλά δεν λειτουργεί ΧΥΤΑ, με
αποτέλεσμα τα σκουπίδια να ρίχνονται σε ανοιχτή χωματερή με όλες τις
συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Μόλις πρόσφατα άρχισε η
ανακύκλωση συσκευασιών στην πόλη και όλοι μαζί, πολίτες και φορείς,
την υποστηρίζουν με συνείδηση και συστηματικότητα,
Τα υγρά απόβλητα της πόλης στέλνονται στο δίκτυο που λειτουργεί και
τα
Ο, επιφανειακές εξορύξεις Βωξάη στη Γκ,ώνα έχουν
^ευθύνει στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού του τοπικού
προκαλέσει τεράστια καταστροφή στο δασικό
οικοσύστημα. Η αεροφωτογραφία μαρτυρά το μέγεθος
της καταστροφής. ΦΩΤ: Ορειβατικός Σύλλογος Άμφισσας
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις:
• Στην Άμφισσα είχαμε και έχουμε παράδοση τις
Αποκριές, με το Κυνήγι του θησαυρού για τα παιδιά και
την Οδύσσεια για τους μεγάλους που αισθάνονται
παιδιά. Η βασική όμως αποκριάτικη εκδήλωση του
Δήμου Άμφισσας είναι το «Το Στοιχειό», μια πολύ
εντυπωσιακή εκδήλωση βασισμένη στο μύθο του
Στοιχειού της Χάρμαινας, στην οποία συμμετέχουν
χιλιάδες κόσμου το βράδυ του Σαββάτου πριν την
Καθαρή Δευτέρα.
• Εντυπωσιακό είναι το παραδοσιακό Πάσχα, στην
καρδιά της Ρούμελης.
• Η απελευθέρωση του Κάστρου της πόλης από τους
Έλληνες στις 10 Απριλίου 1821,
• "Οι Ήχοι Του Δάσους", τριήμερο φεστιβάλ με
κατασκήνωση, συναυλίες και παράπλευρες
δραστηριότητες που γίνεται συνήθως στη Γκιώνα.
• Τα Φωκικά, πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται
κάθε Σεπτέμβριο.
• Διάφορες συναυλίες της χορωδίας και της
Φιλαρμονικής και αρκετές εκθέσεις ζωγραφικής.

Η Άμφισσα έχει
αποκριάτικη παράδοση που
συνεχίζεται με το "Στοιχειό',
την κεντρική εντυπωσιακή
εκδήλωση του Δήμου που
πραγματοποιείται το Σάββατο
βράδυ πριν από την Καθαρή
Δευτέρα. Στην εκδήλωση
συμμετέχει μεγάλο πλήθος
κόσμου ντυμένο με τομάρια,
χτυπώντας κουδούνια και
τενεκέδες. Κάθε χρόνο, τις
πραγματικά ευφάνταστες
μεταμφιέσεις του στοιχειού
της Χάρμαινας αναλαμβάνει
το Εικαστικό Εργαστήρι του
Δήμου Άμφισσας μαζί με
την εθελοντική συνεργασία
μαθητών, καθηγητών και
πολιτών.

ΦΩΤ: Ιωάννης Κουλελής
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Ένας από τους ωραιότερους
παραδοσιακούς οικισμούς της
χώρας μας, μια αρχοντική
πολιτεία που κάποτε πλούτισε από
τους καραβοκύρηδες και σήμερα
ανθεί χάρις στο τουρισμό.
Η γειτονική στο Γαλαξίδι καταπράσινη
χερσόννησος σκεπασμένη με πεύκα και
κυπαρίσσια είναι ένα ακόμα στοιχείο
ομορφιάς. Το γραφικό λιμανάκι με τις
ψαρόβαρκες και τα νησάκια Παναγιά, Αγ.
Γεώργιο και Αψηφιά συνθέτουν ένα
μοναδικό σύνολο με ανθρωπογενή και
φυσικά στοιχεία. Τα νησάκια αυτά είναι
γνωστά για την φυσική ομορφιά τους και την
ύπαρξη των μοναδικών στην περιοχή
Narcissus Tazetta (γνωστά ως μέριζα), ενός
τύπου ζουμπουλιών, τα οποία διακρίνονται για
την ιδιαίτερη ευωδιά τους, κατά τη χειμερινή
περίοδο, αλλά και των αγριοκούνελων, που
ζούσαν σ' αυτά παλιότερα.
Το έδαφος της περιοχής είναι ορεινό και άγονο.
Πολλές φορές ο τόπος σείστηκε από τη μανία των
σεισμών, μερικοί από τους οποίους υπήρξαν
αρκετά ισχυροί. Σήμερα λίγοι από τους κατοίκους
ζουν από τη γεωργία (ελιές, αμύγδαλα) και την
κτηνοτροφία (πρόβατα, κατσίκια). Έτσι, χωρίς να
είναι νησί, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα νησιώτικη
και ένα χαρακτήρα δικό του, καθώς η θάλασσα δεν
έδινε μόνο τη δυνατότητα της επικοινωνίας, άλλα
αποτελούσε και την κυριότερη πηγή επιβίωσης τους.
Η οικονομία τους προσαρμόστηκε ολότελα στο υγρό
στοιχείο και το Γαλαξίδι έγινε μια ακμάζουσα ναυτική
πολιτεία. Η πόλη έχει ξηρό και υγιεινό κλίμα με
ασθενείς ανέμους και μεγάλη ηλιοφάνεια, γι' αυτό
προσφέρεται ως τόπος παραθερισμού.
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επάνω: Η «Γάλαξα», η γοργόνα του μύθου
όπως απεικονίζεται σε λαϊκή ζωγραφιά
κάτω: Τα μέριζα (Narcissus iazetta) γνωστά
για την ιδιαίτερη ευωδιά τους

Η ονομασία Γαλαξίδι πρωτοεμφανίστηκε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 6ου και 9ου αι.
μ.Χ. Υπάρχουν πολλές εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματος.
Ο περιηγητής Dodwell πίστευε ότι η ονομασία προερχόταν από τις λέξεις γάλα και
οξώδης (ξίδι), γιατί έτσι συγγενεύει προς το φυτό γαλατσίδα (Euphorbia dendroides),
το οποίο αφθονεί στο Γαλαξείδι. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι το τοπωνύμιο προέρχεται
από την οικογένεια Γαλαξίδη που είχε εκτάσεις στην περιοχή. Εικάζεται μάλιστα ότι ο
Γαλαξείδης ήταν ο Βυζαντινός τοπάρχης του μικρού αυτού "θέματος" και αυτός που
ανακατασκεύασε την ερειπωμένη πόλη. Σχετικά με την προέλευση του ονόματος
υπάρχει και ένας μύθος για μια γοργόνα, ονόματι Γάλαξα. Ο μύθος αναφέρει ότι
υπήρχε μια γοργόνα, η οποία εμφανιζόταν τα βράδια στην ακτή. Οι άντρες είχαν
ξετρελαθεί μαζί της και προσπαθούσαν να τη βρουν με διάφορα πλεούμενα. Ένα
βράδυ οι γυναίκες του χωριού μαζεύτηκαν και πήγαν να τη δουν. 'Οταν την είδαν, την
φώναξαν με το όνομα της, Γάλαξα. Αυτή τότε βγήκε και τους είπε ότι την είχε στείλει ο
πατέρας της, ο Ωκεανός, να φέρει την αγάπη της θάλασσας στα παλικάρια του χωριού.
Αφού αυτό έγινε, έπρεπε να φύγει, αλλά παρακάλεσε αυτή η πολιτεία να κρατήσει το
όνομα της,
Ο Δήμος Γαλαξιδίου υπάγεται διοικητικά στην επαρχία Παρνασσίδας του νομού
Φωκίδας (πρωτεύουσα η Άμφισσα). Έχει έκταση 47.906 τ.χμ. κι από αυτή καλλιεργήσιμη
γη είναι λιγότερα από 8 τ. χμ.
Ο πληθυσμός: Το 1809 είχε περίπου 3.000 κατοίκους, το 1870 είχε 4.579, το 1896 είχε
5.135, το 1928 είχε 3.209 (αρχίζει η παρακμή και η συρρίκνωση), το 1951 είχε 1.598
κατοίκους, το 1971 είχε 1.266, και το 1991 είχε 1.369 κατοίκους. Οι δεκαετίες από το
1945 ως το 1970 ήταν ίσως απ' τις σκληρότερες από οικονομικής άποψης, αλλά η
ναυτική πολιτεία κράτησε την φυσιογνωμία της. Σήμερα το Γαλαξίδι, χάρις στον
τουρισμό, ανθεί οικονομικά έστω κι αν οι μόνιμοι κάτοικοι του είναι 1.500 περίπου το
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χειμώνα και αυξάνονται το καλοκαίρι, οι κατοικίες δε που βρίσκονται μέσα στα
όρια του παλιού οικισμού ανέρχονται στις 1.400 περίπου.
Πώς διαμορφώθηκε η πόλη. Προϊστορικά και ιστορικά στοιχεία για την πόλη
Το στίγμα: Το Γαλαξίδι, η μικρή παραθαλάσσια κωμόπολη της Φωκίδας, κατέχει
τη δυτική εσοχή του Κρισσαίου κόλπου, που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του
Κορινθιακού κόλπου.
Βόρεια και Δυτικά οροθετείται από τα βουνά: Ξυροτύρι (υψ. 750 μ) Παλιοπουρνάρα
και Τσιτομή (υψ. 800 μ). Βορειοανατολικά και Νότια κλείνεται αντίστοιχα από τα
ακρωτήρια Τρίπορης και Πούντας, που σχηματίζουν τον όρμο Γαλαξιδίου.
Οδικά συνδέεται με την υπόλοιπη χώρα με τον εθνικό δρόμο Δελφών - ττέας Ναυπάκτου. Οι θαλάσσιοι δρόμοι, που άλλοτε ήταν ο μοναδικός τρόπος
επικοινωνίας του Γαλαξιδίου με τον άλλο κόσμο, το συνδέουν με Ιτέα, Πειραιά,
Αίγιο και Πάτρα.
Βραχώδης ακτή, όρμος, παραθαλάσσιο τοπίο, πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου,
τοπίο βραχονησίδων, φρυγανότοπος, οικισμός γύρω από εκκλησία, χτισμένος σε
πλαγιά λόφου και κατά μήκος ακτής, κτίσματα Τουρκοκρατίας,
Η γεωγραφική του θέση, όρισε τη μοίρα του, το έδεσε με τη θάλασσα.

1. Το Γαλαξίδι από δορυφορική λήψη, με
τους δυο όρμους: της Αγοράς και του
Χηρόλακα.
2. Το Γαλαξίδι χτισμένο σε πλαγιά λόφου
και κατά μήκος ακτής, με κτίσματα από την
Τουρκοκρατία.
3. Το νησάκι της Αψηφιάς, με φάρο από το
1887
4. Το μεγαλύτερο από τα νησιά, ο Άγιος
Γεώργιος, με τη βραχονησίδα Πεταλός

ΦΩΤ: Ιωάννης ΚουΛεΛής
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Ιστορική αναδρομή

Φαίνεται πως η ευρύτερη περιοχή του Γαλαξιδίου
κατοικήθηκε τουλάχιστον από την 6η π.Χ. χιλιετηρίδα.
Η Γεωμετρική εποχή και πιο συγκεκριμένα από το
800 π.Χ. βρίσκει το Γαλαξίδι να είναι μια ακμάζουσα
ναυτική πόλη με έντονη εμπορική δραστηριότητα, η
οποία συνεχίζεται μέχρι και κατά τους ελληνιστικούς
χρόνους και την κατατάσσει μεταξύ των πρώτων
Λοκρικών πόλεων. Το 4° αι. π.Χ. με σκοπό τη
μεγαλύτερη ασφάλεια της πόλης κτίζονται τείχη τα
οποία διατηρούνται σε πολλά σημεία μέχρι και σήμερα
και φανερώνουν τα όρια της. Μάλιστα στη συνοικία
Κάβος σώζεται το σημαντικό μέρος αυτού του
τείχους.
Ο ιστορικός μας Παυσανίας περιγράφει αυτή ως πόλη
που είχε το Ναό της Αφροδίτης. Πάνω από την πόλη
υπήρχε δάσος από κυπαρίσσια και κουκουναριές και
εντός του δάσους ο Ναός της Αρτέμιδος με το άγαλμα
της. Υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα στην αντίστοιχη
περιοχή.
Η ακμή συνεχίζεται μέχρι τους ρωμαϊκούς και
υστερορωμαϊκούς χρόνους.
Από τον 6ο μέχρι το 10ο αιώνα μ.Χ. είναι η
περίοδος που, όπως φαίνεται, μετονομάστηκε το
αρχαίο Χάλειον σε Γαλαξίδι.
Το 'Χρονικό του Γαλαξιδίου" μας δίνει πληροφορίες για
το ρόλο που διαδραμάτισε το Γαλαξίδι τη Βυζαντινή
εποχή. Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτό το "Χρονικό" γύρω στο
981 μ.Χ. το Γαλαξίδι υφίσταται μακροχρόνια ερήμωση
από τις επιδρομές των Βουλγάρων.
Από το 1394 μέχρι το 1446 υπαγόταν άλλοτε στους
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Παλαιολόγους της Πελοποννήσου και άλλοτε στους
Τούρκους που απλώνονταν ήδη στη Βαλκανική. Τελικά,
το 1446 περιέρχεται οριστικά στους Οθωμανούς.
Αξιοσημείωτο είναι ότι λόγω της ναυτικής του δύναμης
που την είχαν ανάγκη οι κατακτητές του, του είχαν
παραχωρηθεί ελευθερίες καθ' όλη τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας και ήταν αυτόνομη "Χριστιανική ναυτική
κοινότητα" χωρίς την παρουσία τουρκικού στοιχείου.
Μάλιστα ήταν η μοναδική πόλη της Ρούμελης που είχε
βεκίλη (αντιπρόσωπο) στην Κωνσταντινούπολη.
Στα τέλη του 14ου αιώνα οι Ιωαννίτες ιππότες της
Ρόδου γίνονται με αγορά κύριοι του Γαλαξιδίου.
Το 1571-1572 γίνεται προσπάθεια για αποτίναξη του
Τουρκικού ζυγού.
Το 1580 μια φυσική καταστροφή έρχεται να προστεθεί
στα υπόλοιπα δεινά του. Ο μεγάλος σεισμός το
καταστρέφει.
Το 1655 ύστερα από πειρατική επιδρομή που δέχτηκε,
οι κάτοικοι του φεύγουν και ξαναγυρίζουν στην ίδια
περιοχή το1668 ύστερα από όραμα ονομάζοντας
μάλιστα την καινούρια πόλη Πεντάγιοι.
Όμως, το 1701 οι κάτοικοι δίνουν και πάλι το παλιό
του όνομα "Γαλαξίδι", αρχίζοντας έτσι μια νέα περίοδο
ευημερίας για τον τόπο.
Το 1813 βρίσκει το Γαλαξίδι να είναι το τέταρτο
ναυτικό λιμάνι της Ελλάδας.
Η προσφορά των Γαλαξιδιωτών στον Αγώνα για την
ανεξαρτησία της Ελλάδας είναι συγκινητική. Η πόλη
του Γαλαξιδίου καταστράφηκε ολοσχερώς δύο φορές,

όμως οι Γαλαξιδιώτες δεν το βάζουν κάτω και με ζήλο
ξαναφτιάχνουν την κατεστραμμένη πόλη τους. Όμως,
μια νέα καταστροφή έρχεται και αφανίζει και πάλι την
πόλη τους. Μετά από αυτή τη δεύτερη καταστροφή οι
Γαλαξιδιώτες κατέφυγαν στην Αίγινα και στο Αίγιο.
Ξαναγυρίζουν στην προγονική τους εστία στις αρχές
του 1829.
Το 1830 μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης Ελλάδας, το
Γαλαξίδι αναγεννιέται από τη στάχτη του και
καταφέρνει και πάλι να ακμάσει. Αυτή η οικονομική
ακμή φέρνει και την ακμή στην πόλη.
Ανάμεσα στα κτήρια, τα σχολεία και τα σπίτια που
κτίζονται εκείνη την περίοδο είναι και το
"Παρθεναγωγείο" και η δημοτική αγορά. Δυστυχώς
από το 1890 αρχίζει η παρακμή της ιστιοφόρου
ναυτιλίας που έφερε και τη ναυτική παρακμή του
Γαλαξιδίου.
Οι Βαλκανικοί και άλλοι πόλεμοι της δεκαετίας
1910-1920, με τους οποίους δοκιμάστηκε σκληρά η
Ελλάδα, είχαν τις θλιβερές επιπτώσεις τους και στο
Γαλαξίδι.
Στον πόλεμο του 1940 εκτός εκείνων των
Γαλαξιδιωτών οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για την
πατρίδα, έχουμε και μια σειρά από αξιοθαύμαστες
ηρωικές πράξεις.
Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, το Γαλαξίδι
ήταν μια «έρημη πολιτεία», όπως ονομάστηκε, αφού οι
περισσότεροι κάτοικοι ξενιτεύθηκαν. Όμως πορεύτηκε
με τις προσπάθειες όλων όσων έμειναν, αλλά και τη
βοήθεια των ξενιτεμένων.

Από τις αρχές του 1970, άρχισε η ανάκαμψη. Η
εύκολη πρόσβαση με τη διάνοιξη της εθνικής οδού
Ιτέας - Ναυπάκτου και η γενικότερη οικονομική
ευρωστία, συντέλεσαν ώστε να αρχίσει η νέα ακμή.
Δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα, οι ξενιτεμένοι
συντήρησαν τα σπίτια τους και η μικρή πολιτεία άρχισε
να ζωντανεύει, έως ότου έφτασε στη σημερινή της
οικονομική επάρκεια και πρόοδο.
Ο τουρισμός επίσης έφερε οικονομική άνθηση.
Οι Γαλαξιδιώτες διαφύλαξαν σαν ιερή κληρονομιά τις
παραδόσεις και φρόντισαν το ιδιόμορφο αρχιτεκτονικό
του χρώμα, έτσι το Γαλαξίδι είναι από τις λίγες
πολιτείες που κράτησε πολλά από τα παλιά
χαρακτηριστικά της.
Για να ολοκληρωθεί η ιστορική αναδρομή του
Γαλαξιδίου, οφείλουμε να αναφερθούμε στους
σεισμούς οι οποίοι ήταν πολλοί και καταστροφικοί μέσα
στους αιώνες.
Η σεισμική δράση της ζώνης του Κορινθιακού είναι
εξαιρετικά έντονη, κατέχει τις πρώτες θέσεις στο
χρονολογικό πίνακα των σεισμών. Οι σεισμοί είναι
επιφανειακοί συνήθως, αλλά και ενδιάμεσου βάθους
(60 - 220 χμ). Το Γαλαξίδι βρισκόμενο στο κεντρικό
τμήμα στον Κορινθιακό κόλπο, σείεται κατά καιρούς
από μέτριους και αρκετά ισχυρούς σεισμούς. Αυτό
συμβαίνει διότι ο Κορινθιακός κόλπος αποτελεί μια
τεκτονική τάφρο λόγω της δράσεως δύο μεγάλων
ρηγμάτων (βλέπε Δάσος σελ. 80 κεφάλαιο Α.3.6.2).
Από τους ισχυρότερους σεισμούς που έσεισαν το
Γαλαξίδι είναι: του 600 πΧ, του 373 πΧ, του 551 μΧ,
(καταστροφή πολλών χωριών και ισοπέδωση οκτώ
πόλεων), του 1580 μ.Χ. και τέλος του 1995 (χωρίς
θύματα αλλά με καταστροφές).
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•3.2

Πολεοδομικά στοιχεία

Η επιλογή της θέσης: Το Γαλαξίδι είναι
κτισμένο πάνω σε δυο ασβεστολιθικούς
λοφίσκους. Οι ακτές του αλλού είναι βραχώδεις
και απότομες και αλλού ομαλές και σχηματίζουν
ασφαλείς ορμίσκους. Έχει δυο υπήνεμα λιμάνια,
την Αγορά και τον Χηρόλακα, που χωρίζονται
από τον Κάβο, όπου υπάρχει φάρος από το
1909. Το λιμάνι βρισκόταν σε πολύ προνομιούχα
θέση για το ελληνικό εμπόριο.
Η διαμόρφωση του εδάφους αποτέλεσε βασικό

ΦΩΤ: Π. Κοτσάμπαση

παράγοντα «μορφοποίησης» της πολιτείας. Κτισμένη πάνω
στους δυο λοφίσκους έχει απλωμένα αμφιθεατρικά στις
πλαγιές του, μέχρι τη θάλασσα, τα γραφικά ναυτόσπιτα με
διάσπαρτα τα παλιά αρχοντικά.
Το ρυμοτομικό σχέδιο είναι άνετο με αρκετή ελευθερία
στους δρόμους. Οι βασικοί δρόμοι συνδέουν
συγκροτήματα πυκνών σπιτιών και ανάμεσα τους υπάρχουν
μικρά ακανόνιστα δρομάκια «τα σοκάκια». Οι δυο
κατηφορικοί δρόμοι που ξεκινούν από τις εκκλησίες
λέγονται «καντούνια». Σώζονται μέχρι σήμερα δρόμοι με
πέτρες και σκαλιά λαξευμένα στα βράχια, από τον καιρό
των καραβιών.
Οι πλατείες: Οι πέντε μεγαλύτερες πλατείες της πόλης
είναι: η πλατεία Ηρώων (ή Μανουσάκια απότο1895), του
Κάβου (ή Ευθ. Βλάμη από το 1905), του Χηρόλακα (από το
1900), του Σάθα (κοντά στην Αγ. Παρασκευή), του Μάμα
στην αρχή του άλσους.
Στην παραλία του κεντρικού λιμανιού θα διακρίνουμε
απομεινάρια από την Παλιά Λιθόκτιστη Δημοτική Αγορά των
Εδωδίμων, του 1870, ενώ στο ένα άκρο της κεντρικής
πλατείας υπάρχει ένα φυσικό θολωτό καροτικό σπήλαιο
μήκους 30 μέτρων που ονομαζόταν παλαιότερα
«Κάρκαρος». Κατά τα παλαιότερα χρόνια η σπηλιά λόγω
της σταθερής θερμοκρασίας χειμώνα-καλοκαιριού είχε
χρησιμοποιηθεί ως κοινοτικό ψυγείο και αργότερα ως
κέντρο διασκέδασης, ενώ σήμερα παραμένει
ανεκμετάλλευτη,
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Για το Γαλαξίδι μπορούμε να τονίσουμε ότι είναι από τις λίγες πόλεις της χώρας μας,
που διατήρησε τη φυσιογνωμία του και πολλά από τα στοιχεία της παράδοσης του.

1.&2.Τα «καντούνια» του Γαλαξιδίου
με τα πάρκα οδοστρώματα και την
υπέροχη θέα προς τη θάλασσα

Και αυτό διότι το 1967 με νόμο του κράτους, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός
διατηρητέος οικισμός και ιδιαίτερα ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως
αρχαιολογικός χώρος» και χαρακτηρίζεται τόσο ο οικισμός όσο και μια περιοχή
μερικών χιλιομέτρων γύρω από αυτόν ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Οι Υ.Α.
και τα ΠΔ. που ακολούθησαν (1976,1977,1978,1980,1985 και 1990) ορίζουν με
λεπτομέρειες τον τρόπο κατασκευής των νέων κτισμάτων, που πρέπει να βρίσκονται
εναρμονισμένα με την παράδοση και καθορίζουν επίσης τους όρους και τους
περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων. Έτσι το χρώμα του έχει μείνει αναλλοίωτο
μέχρι σήμερα.

3. Ο αλλοτινός "Κάρκαρος", μια
φυσική σπηλιά που το 1940
χρησίμευσε σαν κοινοτικό ψυγείο,
τότε που η οικοσυσκευή αυτή ήταν
πολυτέλεια. Σήμερα, οι κάτοικοι του
Γαλαξιδίου την ονομάζουν "Σπηλιά".
4. Το Γαλαξίδι το 1967 χαρακτηρίστηκε
ως ιστορικός διατηρητέος οικισμός,
έτσι το χρώμα του παραμένει
αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.

Οι κατοικίες - υλικά κατασκευής
και ιδιαίτερα στοιχεία

Το Γαλαξίδι έχει χαρακτηρισθεί ως
παραδοσιακός και διατηρητέος οικισμός και
τον διακρίνει η αρχιτεκτονική των
καπετανόσπιτων,
Η οικοδομική δραστηριότητα στο Γαλαξίδι
από το 1830 φαίνεται πως ήταν μεγάλη. Για
μια ακόμη φορά η πολιτεία ξαναχτίζεται, κι
από τότε η οικιστική μορφή της δεν άλλαξε.
Το Γαλαξίδι είναι από τις λίγες ελληνικές
πολιτείες που κατόρθωσε μέσα στο
γρήγορο ρυθμό της εποχής μας να
κρατήσει πολλά από τα παλαιά
χαρακτηριστικά του. Χτισμένο αρχικά γύρω
από τον Άγιο Νικόλαο και μέχρι τον Άγιο
Ιωάννη και τον Χηρόλακα, απλώθηκε μόνο
μετά την δεκαετία του 1450. Μέχρι τότε δεν
υπήρχε καμιά οικοδομική κίνηση,
Στην αρχή ήρθαν στη ναυτική πολιτεία ξένοι
ναυπηγοί. Από το 1840 όμως η ναυπηγική
τέχνη πέρασε στα γαλαξιδιώτικα χέρια,
Συνεχώς άνοιγαν καινούργια ναυπηγεία και
τα καλλίγραμμα ιστιοφόρα ρίχνονται το ένα
μετά το άλλο στη θάλασσα. Το 1848
περισσότερα από 100 καράβια φεύγουν από
τα λιμάνια του Γαλαξιδίου και γυρίζουν... «με
ό,τι καλύτερο ο νους τ' ανθρώπου βάλει».
Η οικοσκευή έρχεται αγορασμένη από τα
μεγαλύτερα και πλουσιότερα λιμάνια.
Κατά την εξερεύνηση του εσωτερικού
κάποιων τέτοιων παλιών σπιτιών, θα μείνει
για ώρα να θαυμάσει κανείς το παραμικρό

Πέτρινα Καπετανόσπιτα, με φρουριακή όψη

Θ

1,2,3,4,5 Γα εσωτερικά των σπιτιών είναι περίτεχνα
κεκοσμημένα με εργόχειρα, σκαλιστούς καθρέφτες, παλιές
φωτογραφίες, ραδιόφωνα και γραμμόφωνα εποχής, πολυτελή
πορσελάνινα σερβπσια, λάμπες και ασημένια σκεύη.

στοιχείο στην καλοδιατηρημένη διακόσμηση, αφού τα περισσότερα από αυτά βρίθουν από πολυτελή αντικείμενα
(σκαλιστούς καθρέφτες, πορσελάνινα σερβίτσια, παλιές φωτογραφίες, περίτεχνα χειροποίητα κρεβάτια, έπιπλα, ρουχισμό,
λάμπες, πορσελάνες, σκεύη ασημένια κ.α.).
Τα μεγάλα καπετανόσπιτα (με ημερομηνίες, 1855,1856,1858) σκαλισμένες σε μαρμάρινες επιγραφές στην εξώπορτα
δείχνουν την ευμάρεια και πολυτέλεια της εποχής. Χαρακτηριστική είναι η μορφή τους εξωτερικά και εσωτερικά,
προσαρμοσμένη στη ζωή των ναυτικών, που για χρόνια δεν είχε αλλάξει ρυθμό. Τα μικρότερα σπίτια κρατούν κι αυτά ένα
ρυθμό, είναι απλά ή ποικιλμένα ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος του οικοπέδου, τις ανάγκες, την κοινωνική θέση, το
επάγγελμα και οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη, είναι χτισμένα με τα παραδοσιακά υλικά, πέτρα ξύλο και «πλίθες»
χωματένιες, ειδικής κατασκευής. "Ολα όμως, μεγάλα και μικρά, μιλούν για άξιους και έμπειρους τεχνίτες, που
προσάρμοσαν τα κτίσματα στις κλίσεις του εδάφους και γνώριζαν ότι η περιοχή συχνά έχει σεισμούς. Κατόρθωσαν με
απλές γραμμές να δώσουν ένα μοναδικό αρμονικό σύνολο.
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Ένα χαρακτηριστικό στοίχε/ο των
^αλαφδιώπκων σπιτιών είναι η
«μετζαλούνα» -το μισοφέγγαρο-,
ένα ημικυκλικό τόξο πάνω από τις
πόρτες και τα παράθυρα,
κατασκευασμένο από συμπαγή
τούβλα ή από πελεκητές πέτρες.
Οι πόρτες εισόδου ήταν ξύλινες με
επένδυση χοντρής λαμαρίνας ή
ξύλινες βαριές από άγριο ξύλο.

Τα καπετανόσπιτα αυτής της περιόδου χωρίζονται σε δυο ομάδες.
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα καπετανόσπιτα που είναι χτισμένα εξ ολοκλήρου με πέτρα
-ορατή λιθοδομή χωρίς επίχρισμα-, με σιδερένιες δεσιές για αντισεισμικότητα. Αυτά τα σπίτια
της πρώτης ομάδας είναι σαν κάστρα, ψηλοί κυβικοί όγκοι, με απλές λιτές γραμμές που
εντυπωσιάζουν. Τα θεμέλια και οι τοίχοι τους χρονολογούνται πιθανώς πριν την τελευταία
καταστροφή της πόλης. Σε πολλά από αυτά τα σπίτια παρατηρούμε ότι πάνω από τις πόρτες
και τα παράθυρα σχηματίζεται ένα ημικυκλικό τόξο φτιαγμένο από μικρά συμπαγή τούβλα
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, ή από πελεκητές πέτρες. Το ημικυκλικό αυτό τόξο, που
λέγεται «μετζαλούνα» -μισοφέγγαρο- είναι χαρακτηριστικό στοιχείο των γαλαξιδιώτικων
σπιτιών. Άλλα με κορνίζα στα άκρα της στέγης, χωρίς να διακρίνονται τα ακραία κεραμίδια,
που κατέληγαν σε εσωτερικό λούκι για τη συλλογή του νερού της βροχής στη δεξαμενή του
σπιτιού κι άλλα μετά ακραία κεραμίδια να προεξέχουν σε ξύλινο γείσο με ένα κομψό
τελείωμα.
Σε όσα σπίτια τα άκρα της στέγης προεξέχουν του τοίχου, ακριβώς κάτω από τα ακραία
κεραμίδια -γαλλικά ή εγχώρια- τοποθετούσαν τσίγκινα αυλάκια, τα λεγόμενα «καλάνια» από τα
οποία έφταναν τα νερά της βροχής στη δεξαμενή του σπιτιού.
Οι τοίχοι των σπιτιών ήταν χοντροί και παχείς και σε μεγάλο ύψος από την γη δεν είχαν
παράθυρα. Οι πόρτες εισόδου, ήταν ξύλινες με επένδυση χοντρής λαμαρίνας ή ξύλινες
βαριές από άγριο ξύλο. Οι κλειδαριές είναι φτιαγμένες με μεγάλες κλειδαρότρυπες, για να
μπαίνει το κλειδί ο «καδνάτσος», που σήκωνε το γλωσσίδι,

Γαλαφδιώπκο σπίπ με
εμφανή πάρα και κορνάα
στη στέγη. Το εσωτερικό
λούκι συλλέγει τα νερά της
βροχής, για να τα οδηγήσει
στην εξωτερική υδρορροή και
στη συνέχεια στη δεξαμενή
του Βρόχινου νερού.

1. Στο "αυστηρό' καπετανόσπιτο, ένα τσιμέντινο γείσο προστατεύει τα παράθυρα από τα νερά της βροχής, ενώ
παράλληλα λειτουργεί σαν "καλάνι" συγκεντρώνοντας το βρόχινο νερό στην εξωτερική υδρορροή.
2. Τα τσίγκινα αυλάκια, τα λεγόμενα «κολόνια», τοποθετούνταν κάτω από τα ακραία κεραμίδια περιμετρικά της
στέγης και συγκέντρωναν τα νερά της βροχής οδηγώντας τα στη δεξαμενή του σπιπού.
ΦΩΤ: Ι. Κουλελής

Τα παράθυρα του πρώτου ορόφου είχαν σιδερένια
κάγκελα και συμπαγή παραθυρόφυλλα, ενώ του
δευτέρου ορόφου ήταν ελεύθερα και τα
παραθυρόφυλλα με κινητές γρίλιες. Σε μερικά σπίτια
της πρώτης περιόδου υπήρχαν κανονικές
πολεμίστρες στον εξωτερικό τοίχο, κάτω από τα
παράθυρα του πάνω ορόφου, σε θέση που μπορούσε
ο ένοικος γονατιστός να πυροβολεί με απόλυτη
ασφάλεια.
Η ανάμνηση από τις παλιές επιδρομές δεν είχε ακόμα
σβήσει. Έτσι οι καλαίσθητες οικοδομές της ναυτικής
πολιτείας με τους άνετους χώρους και τα πολύτιμα
έπιπλα αποτελούσαν συγχρόνως και οχυρά που
έδιναν το αίσθημα της ασφάλειας στους ενοίκους,
όταν μάλιστα οι άντρες της οικογένειας ταξίδευαν με
τα καράβια τους σε μακρινές χώρες.

3&4. Σιδερένια κάγκελα και
συμπαγή παραθυρόφυλλα
ασφάλιζαν τα ανοίγματα του
ισογείου, ενώ του πρώτου
ορόφου τα ανοίγματα ήταν
ελεύθερα με κινητές γρίλιες.

ΦΩΤ: Π. Κοτσαμπαση
Οι χαρακτηριστικές ξύλινες βαριές από άγριο ξύλο πόρτες εισόδου του Γαλαξιδίου

Οι κλειδαριές είναι
φτιαγμένες με
μεγάλες
κλειδαράτρυπες για
να μπαίνει το κλειδί,
ο «καδνάτσος» Φπου σήκωνε
το γλωσσίδι.
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Τα σπίτια της δεύτερης ομάδας που είναι επιχρισμένα
εξωτερικά από ορισμένο ύψος, χρησιμοποιούσαν εξωτερικά
και εσωτερικά σαν συνδετικό υλικό το ασβεστοκονίαμα, ένα
μίγμα από ασβέστη, άμμο, κοπανισμένο κεραμίδι και θηραϊκή
γη. Το μίγμα λέγεται στην τοπική ομιλία «μπαρτζουλιάνα» ή
«βαρτουλιάνα» -πορσελάνη- και προστάτευε τις εξωτερικές
επιφάνειες των σπιτιών με την υγρομονωτική του ιδιότητα.
Εσωτερικά, αρχίζοντας από κάτω προς τα επάνω σχεδόν όλα
τα σπίτια μεγάλα ή μικρά είχαν το κατώι. Το κατώι ήταν
ισόγειο, ή σπανιότερα υπόγειο. Δεν ήταν χωρισμένο, αλλά
όλο ήταν ένα δωμάτιο. Στο κατώι δεν έβαζαν παράθυρα ή, αν
έβαζαν, ήταν πολύ μικρά. "Ηταν όμως βασικό δωμάτιο, γιατί
εκεί συνήθως υπήρχε «στέρνα» με βρόχινο νερό, απαραίτητη
σε κάθε σπιτικό. Ήταν η υδαταποθήκη του σπιτιού, στην
οποία κατέληγαν τα νερά της βροχής από τη στέγη. Ήταν ο
τελειότερος τρόπος εξασφάλισης του φυσικού αυτού αγαθού,
εν όψει της λειψυδρίας η οποία δια μέσου των αιώνων είχε
μαστίσει τη θαλασσινή χώρα του Γαλαξιδίου, μέχρι και τη
σύγχρονη εποχή.

Η στέρνα» στην
οποία κατέληγαν τα
νερά της βροχής
από τη στέγη, είτε
εξωτερική
(αριστερά), είτε
εσωτερική (δεξιά),
ήταν απαραίτητη σε
κάθε ont, ελλείψει
αρδρευτικού
συστήματος.
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Αρχοντόσπιτο με εξωτερικό επίχρισμα (φωτ. επάνω).
Το επίχρισμα των εξωτερικών επιφανειών στην τοπική
διάλεκτο λεγόταν «μπαρτζουλιάνα» ή «βαρτουλιάνα» πορσελάνη δηλαδή, και ήταν ασβεστοκονίαμα με
άμμο, κοπανισμένο κεραμίδι και Θηραϊκή γη, που
προστάτευε με την υγρομονωπκή του ιδιότητα
τα ευπαθή δομικά υλικά.
Στη φωτογραφία κάτω το κατεστραμμένο επίχρισμα
αποκαλύπτει τις πλβες

Τα μπαλκόνια κατά το πλείστον στηρίζονταν με φουρούσια από άγρια καραβίσια
ξυλεία, με ατόφια, προστατευτικά σιδερένια κάγκελα σε ποικιλία των θαυμάσιων
σχεδίων.
Ένα μέρος από το κατώι χρησίμευε για αποθήκη τροφίμων. Είναι γνωστό ότι σε
αποκλεισμούς οι Γαλαξιδιώτες, δεν υπέφεραν από την πείνα. Ακόμα διηγούνται
ότι στις στέρνες τον καιρό των Τούρκων έκρυβαν οι καραβοκυραίοι τα
χρυσά φλουριά. Στα κατώγια, έφερναν το χειμώνα οι καπεταναίοι τις
αρματωσιές των καραβιών τους, που αραγμένα στα ήσυχα λιμάνια
περίμεναν την άνοιξη για να ξαναφύγουν. Μερικά κατώγια ήταν
στρωμένα με βότσαλα, τα άλλα είχαν χώμα.

Γα μπαλκόνια του γαλαξιδιώτικου σπιτιού
στηρίζονταν με φουρούσια και τα προστάτευαν
περίτεχνα σιδερένια κάγκελα.

Οι διαχωριστικοί τοίχοι είναι τσατμάδες -μικρά ξύλινα πηχάκια
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο που καλύπτονται με κονίαμα.

Στο κατώι υπήρχε εσωτερική ξύλινη σκάλα που οδηγούσε από
μια καταπακτή στον πρώτο όροφο. Η καταπακτή έκλεινε με
βαρύ ξύλινο σκέπασμα, συχνά και με σιδερένια μπάρα.

ψ

Καταπακτή

Εκτός από την εξωτερική πόρτα, στο κατώι υπήρχε εσωτερική ξύλινη σκάλα που
οδηγούσε από μια καταπακτή στον πρώτο όροφο. Η καταπακτή έκλεινε με βαρύ ξύλινο
σκέπασμα, συχνά και με σιδερένια μπάρα.
Ο πρώτος όροφος ήταν και η κυρίως κατοικία, όπου βρισκόταν και η κύρια είσοδος
του σπιτιού. Τα πατώματα και τα ταβάνια ήταν ξύλινα. Οι διαχωριστικοί τοίχοι είναι
τσατμάδες -ελαφριές κατασκευές- μικρά ξύλινα πηχάκια τοποθετημένα το ένα δίπλα
στο άλλο και καρφωμένα πάνω σε χοντρότερα ξύλα, που σκεπάζονται, με κονίαμα. Σε
αυτό τον όροφο ήταν η κουζίνα, τα υπνοδωμάτια και το «χειμωνιάτικο», το βασικό
δωμάτιο με το τζάκι όπου συγκεντρωνόταν η οικογένεια. Υπήρχε και η «σάλα» με τον
απαραίτητο μεγάλο χρυσοστολισμένο καθρέφτη πάνω από την κονσόλα μετά ξύλινα
σκαλίσματα. Μα αυτή άνοιγε μόνο στις γιορτές και τα καλωσορίσματα.
Το χειμωνιάτικο ήταν ο αγαπημένος χώρος. Εκεί άναβε το καντήλι μπροστά στο
εικονοστάσι με τον απαραίτητο Αη-Νικόλα, τον προστάτη των Θαλασσινών και
προστάτη της ναυτικής πολιτείας. Κοντά στα εικονίσματα τα στέφανα του καπετάνιου
και της καπετάνισσας, το δίπλωμα του καπετάνιου και η ζωγραφιά του καραβιού.

Ο δεύτερος όροφος σε αυτή την πρώτη
περίοδο είναι από τα χαρακτηριστικότερα
γνωρίσματα της πολιτείας, ήταν
προσαρμοσμένος στις ανάγκες του ναυτικού
επαγγέλματος και της Γαλαξιδιώτικης
ψυχολογίας. Όλος ο όροφος, στα περισσότερα
σπίτια, αποτελούταν από ένα δωμάτιο,
το λεγόμενο «αβέρτο». Ταβάνι δεν υπήρχε, κι έτσι
φαίνονταν τα ξύλα της στέγης, με τα θαυμάσια
τοποθετημένα δοκάρια,
Ακόμα και σήμερα, όπου ακόμα έχουν
διατηρηθεί, στέκουν οι ξυλοδεσιές δουλεμένες
με μεγάλη τέχνη, λες και είναι τώρα καμωμένες,
Το μεγάλο αυτό δωμάτιο, που έπιανε όλο το
σπίτι, χρησίμευε για να μπαλώνουν το χειμώνα
τα πανιά. Εκεί τα άπλωναν και σιγά-σιγά τα
έραβαν, για να είναι έτοιμα την άνοιξη, που
συνήθως σάλπαραν τα καράβια. Όταν όμως η
οικογένεια είχε γιορτή, κυρίως γάμους και
γιορτές, το αβέρτο το χρησιμοποιούσαν για
δωμάτιο υποδοχής.

ΣΤΟ «χειμωνιάτικο», μπορεί να άλλαξε ο διάκοσμος,
ωστόσο το περίτεχνο ταβάνι με την καραβίσια
ξυλεία παραμένει ατόφιο.

^

Αριστερά: Οι μαντρότοιχοι
των αυλών, στο σαμάρι τους,
έχουν ακόμα και σήμερα
μικρά κομμάτια γυαλιού, πς
«καράμπες» (λεπτομέρεια).

Κάτω: Σύνηθες κτίσμα στο
χώρο της αυλής, είναι η
«χαμοκέλα» που στέγαζε το
«πλυσταριό» με το «κακκάβη
για τη «μπουγάδα», το
φούρνο, αλλά και το
αποχωρητήριο, το «μέρος».

Οι αυλές είχαν για ασφάλεια βαριές ξύλινες αυλόπορτες με
σιδερένιες αμπάρες και ψηλούς μαντρότοιχους που στο
σαμάρι τους υπάρχουν ακόμα και σήμερα μικρά κομμάτια
γυαλιού, οι «καράμπες»
Στο χώρο της αυλής, υπήρχε και διατηρείται ακόμα, ένα
χαμηλό, ισόγειο κτίσμα: η «χαμοκέλα» που στέγαζε το
«πλυσταριό» με το «κακκάβι» και τα άλλα σύνεργα για τις
«μπουγάδες», το «μέρος» (αποχωρητήριο), την αποθήκη για
τα ξύλα και το φούρνο, για το ψήσιμο του σπιτικού ψωμιού και
των γλυκισμάτων του «ταψιού», των κουραμπιέδων, των
μπακλαβάδων, κ.λπ.
Στο χώρο της αυλής υπήρχε το κοτέτσι και το πηγάδι, αν βέβαια έβρισκαν φλέβα νερού στα έγκατα του ιδιόκτητου εδάφους.
Όλα σχεδόν τα σπίτια είχαν κήπους γεμάτους από λουλούδια, δέντρα οπωροφόρα και λαχανικά. Οι ευρύχωρες αυλές ήταν
στρωμένες κατά τη συνήθεια της εποχής με «αγλιά» - μικρές αυγοειδείς πέτρες (βότσαλα) από τις ακρογιαλιές, που
μισοχωμένες στο έδαφος, σχημάτιζαν ένα συμπαγές στέρεο και καλαίσθητο υπαίθριο δάπεδο,
Ακόμη και σήμερα την άνοιξη σφύζουν από ευωδιές της φύσης, όταν ανθίζουν οι βουκαμβίλιες και το αγιόκλημα.

Αριστερά: Τα παρτέρια με τα λουΜύδια και τα δέντρα, οι γλάστρες, το πηγάδι στον αυλόγυρο είναι τα χαρακτηριστικά της γαλαξιδιώτικης κατοικίας.
Δεξιά: Η ευρύχωρη αυλή στρωμένη με «αγλιά» (βάσαλα), που δημιουργούν ένα καλαίσθητο υπαίθριο δάπεδο.

Ι

> Γο εσωτερικό της «χαμοκέλας», κτίσματος πολλαπλών
χρήσεων που συναντάμε σε κάποιες αυλές σπιτιών του
Γαλαξιδίου.
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ΦΩΤ: Π. Κοτσάμπαση

Γα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, οι γεμάτες ποικιλόχρωμα
λουλούδια αυλές, τα μπαλκόνια, όλα αυτά δημιουργούν
στον επισκέπτη την αίσθηση πως βρίσκεται σε μια παλιά
καπετανούπολη του 19ου αιώνα.

Αρκετά από τα μεγάλα σπίτια έχουν στη στέγη σοφίτα,
μικρό κτίσμα πάνω από την οροφή του σπιτιού για
λόγους αρχιτεκτονικούς αλλά και πρακτικούς, αφού μα
μικρή πόρτα οδηγεί στη στέγη, για ενδεχόμενες
επισκευές.

Το νεκροταφείο του Γαλαξιδίου δημιουργήθηκε το 1858 και
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν καλλιτεχνικά μνήματα,
αγάλματα και θέματα σχετικά με την θάλασσα. Άγκυρες, τιμόνια,
αποχαιρετισμοί, κ.λπ,
Νεοκλασικά: Στα σπίτια αυτής της περιόδου (1860 και μετά)
υπάρχουν ξένες επιρροές. Εξωτερικά η παλιά φρουριακή,
επιβλητική και αυστηρή μορφή χάνεται, η απλή γραμμή που είχε
κυριαρχήσει, σβήνει. Εμφανίζονται νεοκλασικά στοιχεία και αρχίζει
να διαφαίνεται μια τάση επίδειξης πλούτου, με αρχιτεκτονικά
στοιχεία ευρωπαϊκών επιρροών.
Το αβέρτο χωρίζεται σε δωμάτια, με κύριο και πιο μεγάλο τη
«σάλα», τταλοί τεχνίτες ζωγραφίζουν ταβάνια, που όσα γλίτωσαν
μέχρι σήμερα διατηρούνται με ωραιότατα σχέδια και χρώματα,
Στο μίγμα για την επίχριση που χρησιμοποιούσαν έβαζαν και τρίχα
γίδας η οποία λειτουργούσε σαν συνδετικό στοιχείο του μίγματος.
Υπάρχουν και σάλες με γύψινα στολίσματα. Καινούργιο στοιχείο
είναι οι γύψινες παραστάδες, στις γωνίες και το γείσο κάτω από
τα ακραία κεραμίδια. Σε μερικά σπίτια, ακόμη και μαγαζιά,
τοποθετούνται ωραιότατα ακροκέραμα. Σαν χαρακτηριστικό τους
έχουν τα περισσότερα ένα κεντρικό μπαλκόνι στον πρώτο όροφο
που στηρίζεται σε πανέμορφα φουρούσια με ψιλοδουλεμένες
σιδεριές, πραγματικά καλλιτεχνήματα, και εκπληκτικά ρόπτρα στις
εξώθυρες.
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λαμπρότητα των χρωμάτων τους.
ΦΩΤ: Ι. Κουλελής
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Μερικά από τα αρχοντικά που ξεχωρίζουν για την
τεχνοτροπία τους είναι το αρχοντικό Τσαλαγγύρα που
σήμερα φιλοξενεί το κτίριο του Δημαρχείου, το
αρχοντικό Αγγελή που στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο,
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Σήμερα περπατώντας στα μικρά, λιθόστρωτα στενά του Γαλαξιδίου, έχεις την εντύπωση πως ζεις σε μια άλλη εποχή, σ' έναν άλλο
αιώνα. Τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά - μερικά λειτουργούν σήμερα σαν ξενώνες - οι αυλίτσες γεμάτες ποικιλόχρωμα λουλούδια,
τα μπαλκόνια, τα στολίδια στα υπέρθυρα, τα ασπροκεντημένα κουρτινάκια που εμποδίζουν, διακριτικά, το περαστικό μάτι να
«εισχωρήσει ενδότερα», όλα αυτά σου δημιουργούν την αίσθηση πως βρίσκεσαι σε μια παλιά καπετανούπολη του 19ου αιώνα.

Τα κτήρια

• Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, στην κορυφή του ενός λόφου υψώνεται μεγαλόπρεπος ο
Άγιος Νικόλαος, ο πολιούχος της πόλης, που είναι κτισμένος στο κέντρο περίπου της
αρχαίας πόλης και είναι ορατός από όλες τις μεριές, από στεριά και θάλασσα. Θαυμάσιο
είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του που κυριαρχείται από πλήθος μορφών και παραστάσεων
της Χριστιανοσύνης. Ανήκει μάλιστα στα αριστουργήματα της ξυλογλυπτικής τέχνης του
19ου αιώνα.
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Ο πολιούχος An-Νικόλας με το αριστουργηματικό ξυλόγλυπτο τέμπλο
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Η Αγία Παρασκευή, ο παλαιότερος ναός
του Γαλαξιδίου.
Κάτω αριστερά το Ηλιακό ρολόι όπου η
σκιά μιας μεταλλικής κεραίας δείχνει την
ώρα.
Δεξιά, ο πίνακας όπου δίνονται
εξηγήσεις για το "Ηλιοτρόπιο" που είναι
χαραγμένο πάνω στις πλάκες του
δαπέδου στο εσωτερικό του ναού και
απεικονίζει τον ζωδιακό κύκλο.

• Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, που φαίνεται ότι είναι και ο παλιότερος ναός του
Γαλαξιδίου. Υπάρχει τουλάχιστον από το 1667. Πάνω στις πέτρινες πλάκες του δαπέδου
είναι σκαλισμένος ο ζωδιακός κύκλος με τους δώδεκα μήνες του χρόνου και τα σύμβολα
των ζωδίων. Πρόκειται για ηλιακό ημερολόγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 η ηλιακή ακτίνα,
που εισχωρεί στο ναό από μια μικρή τρύπα που υπάρχει στο ταβάνι, πέφτει στο
αντίστοιχο σημείο του "Ηλιοτροπίου" και δείχνει την ημερομηνία. Το έργο συνοδεύεται
από πίνακα όπου δίνονται εξηγήσεις για το "Ηλιοτρόπιο", και η εξίσωση χρόνου για τη
διόρθωση ημερομηνίας κατά εποχή έγινε από ένα ντόπιο καπετάνιο και ερασιτέχνη
αστρονόμο, τον Ηλία Σκούρτη, το 1911. Ακόμα στην εξωτερική νοτιοδυτική γωνία του
ναού υπάρχει ηλιακό ρολόι, όπου η σκιά μιας μεταλλικής κεραίας δείχνει την ώρα,
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Το παλιό Δημοτικό Σχολείο, με την κήρυξη της ανεξαρτησίας του Ελληνικούς Έθνους οι Γαλαξιδιώτες
ανέλαβαν τα έξοδα για την κατασκευή σχολικού κτηρίου. Έτσι το 1830 χτίστηκε το «Αλληλοδιδακτικό
σχολείο», βρίσκεται στη θέση Κούκονας, με περίτεχνη αρχιτεκτονική με πέτρινα τόξα. Τότε η περιοχή
ήταν έξω από την πόλη κι είναι ένα από τα πέντε σχολεία που χτίστηκαν στην εποχή του Ιωάννη
Καποδίστρια.

Το Δημαρχείο, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το δημαρχείο

ΦΩΤ: Ι. Κουλε?ϋίς
Α

ανήκε αρχικώς στην οικογένεια Τσαλαγκύρα η οποία δώρισε
με την διαθήκη της το συγκεκριμένο οίκημα, με σκοπό τη
στέγαση του δημαρχείου.
Το Λαογραφικό μουσείο, στεγάζεται στην άλλοτε οικία της

W

οικογένειας Αγγελή. Οι απόγονοι του Παναγιώτη Αγγελή
(1814-1897) δώρισαν το οίκημα το 1955, το οποίο βρίσκεται
στην συνοικία Χηρόλακα, στην κοινότητα Γαλαξιδίου με σκοπό
την στέγαση σχολείου ή μουσείου. Αρχικά στεγάστηκε το
σχολείο του Γαλαξιδίου και στη συνέχεια μετατράπηκε σε
λαογραφικό μουσείο,
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Το παρθεναγωγείο κατασκευάστηκε
το 1880. Χρησιμοποιήθηκε ως
σχολείο θηλέων μέχρι το 1929 και
στη συνέχεια ως θέατρο. Από το
1992 το υπουργείο πολιτισμού το έχει
ανακηρύξει διατηρητέο μνημείο λόγω'
της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής
σημασίας του.
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Το Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου με έτος ίδρυσης το 1928, εικονογραφεί
τη ζωή και τις ναυτικές επιδόσεις των κατοίκων της πόλης και γενικότερα
της περιοχής τα τελευταία 3000 χρόνια, από την προϊστορική περίοδο
μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα εκθέματα είναι προϊόν δωρεών των
κατοίκων της πόλης. Η Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου στεγάζεται σε
μία αίθουσα του κτηρίου. Το Ναυτικό Μουσείο κτίστηκε γύρω στο 1830 και
λειτούργησε ως ταπητουργείο, για την απασχόληση των γυναικών των
ναυτικών ως το 1870. Αργότερα λειτούργησε ως Δημαρχείο και το 1932
στεγάστηκε σε αυτό η «Ναυτική Πινακοθήκη» του Γαλαξιδίου. Το 1979
ανακαινίστηκε, εξοπλίστηκε και σήμερα φιλοξενούνται σ' αυτό πίνακες
ιστιοφόρων, ημερολόγια ναυτικών, ναυτικά όργανα, ακρόπρωρα (φωτ.
αριστερά), καθώς και το Χρονικό του Γαλαξιδίου, το οποίο εκδόθηκε από
τον Κ. Ν. Σάθα,το1865.

Οικονομική δραστηριότητα

Στην ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου οι δρόμοι έσφυζαν από ζωή, από την εμπορική κίνηση, από τις διάφορες
συναλλαγές και εργασίες και από τις ναυπηγήσεις των καραβιών. Το Γαλαξίδι ήταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια
της Ελλάδας. Τα γαλαξιδιώτικα καράβια μετέφεραν προϊόντα της Ρούμελης στην Ιταλία, την Ισπανία ακόμα και στ'
αφρικανικά παράλια. Απέπλεαν γεμάτα εμπορεύματα και γύριζαν φορτωμένα πέτρες μαλτέζικες και ξυλεία σπάνια και
εκλεκτή για την Ναυπηγική,
Πολλά στοιχεία για την κοινωνική ζωή στο Γαλαξίδι την εποχή της μεγάλης ευημερίας παίρνουμε από το
συμβολαιογραφικό αρχείο, που είναι η "ζωντανή πηγή" για όλες τις εκδηλώσεις που συνέθεταν την καθημερινή ζωή των
ανθρώπων στην πολυάνθρωπη ναυτική πολιτεία.
Την εποχή εκείνη, η παρουσία του συμβολαιογράφου ήταν απολύτως απαραίτητη, ακόμα και για την πιο ασήμαντη
εμπορική συναλλαγή για την τήρηση του τύπου. Έτσι μέσα από τα καταγεγραμμένα συμβολαιογραφικά αρχεία,
πληροφορούμαστε για συμφωνίες που αφορούσαν πώληση χωραφιού, αγορά κεραμιδιών, μεταφορά Μπαρτζουλιάνας
(μίγμα από ασβέστη και άμμο) από τη Σαντορίνη, πώληση ασβέστη από ντόπιο ασβεστοκάμινο, αγορά γαϊδάρου,
εκμάθηση της τέχνης του φωτογράφου, δανεισμούς, κοινοπραξίες, συμπλοιοκτησίες, διαθήκες κ.λπ.
Οι κάτοικοι, εκτός από γεωργοκτηνστροφικές δραστηριότητες, ασχολούνταν ασφαλώς με την αλιεία και τη ναυτιλία.
Η έκθεση του Κ. Μεταξά, επιτρόπου της Ανατολικής Ελλάδας, προς τον Κυβερνήτη Καποδίστρια το 1830 περιγράφει
την κατάσταση της πόλης και των κατοίκων της:

"Δέντρα η περιφέρεια της γης του Γαλαξιδίου δεν έχει.... ούτε ύδατα τρεχούμενα... η πόλις είναι όλη
κατεδαφισμένη, και έχει 2.815 ψύχας.... ναυπηγοί είναι τεσσαράκοντα, κτίοται τριάκοντα, ποιμένες τέσσαρες...
οι Γαλαξιδιώται είναι σχεδόν όλοι ναύται, μετέρχονται οι ίδιοι με τα πλοία των, μικρόν εμπόριον, άλλοι ναύται και
άλλοι έμποροι..."
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Αρτοποιία
Ένα από τα επαγγέλματα που είχαν μεγάλη άνθιση
στο Γαλαξίδι, ήταν το επάγγελμα του αρτοποιού,
αφού το ψωμί ήταν η κυριότερη προμήθεια των
ναυτικών στα ταξίδια τους. Η περιοχή γύρω από το
λιμάνι ήταν γεμάτη αρτοποιεία, αλλά υπήρχαν και
πολλά στις συνοικίες της πόλης, για να καλύψουν τις
ανάγκες ανεφοδιασμού των καπεταναίων σε άρτο και
γαλέτα, όταν ξεκινούσαν το ταξίδι τους,

Τριχαπτοποιείο (σχολή υφαντικής και χειροτεχνίας)
Το 1910 ιδρύεται στο Γαλαξίδι παράρτημα Σχολής Τριχαπτοποιίας, η οποία έχει έδρα στην
Αθήνα και σε αυτήν φοιτούσαν πολλές νεανίδες, οι οποίες μάθαιναν την τέχνη να πλέκουν
στο χέρι ή στο «Κουσούνι» με τα «κοπανέλια» ή σε ειδικούς αργαλειούς τα ονομαστά
λεπτοφυέστατα τρίχαπτα , όπως ονομάζονται οι πλεκτές ή υφαντές δαντέλες με ποικίλα
σχέδια και μεγέθη,

Ανεμόμυλοι
Στην εποχή των καραβιών, η πολυάνθρωπη αυτή ναυτική χώρα διέθετε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ασχολούνταν με
την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία. Φαίνεται ότι ο μικρός παραγωγικός χώρος, εκτός από τις δενδροφυτείες και
τους αμπελώνες καλλιεργούνταν αποκλειστικά με δημητριακά: σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι. Βέβαια, η γεωργική παραγωγή
του τόπου δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μιας πόλης 4500-6000 κατοίκων, αλλά μόνο ένα μέρος των αναγκών. Έτσι
εξηγείται η ύπαρξη πολλών «αλωνιών» για το καθάρισμα του σταριού και των άλλων δημητριακών, αλλά και η λειτουργία
ανεμόμυλων.
\
Υπάρχουν μέχρι σήμερα οι τρεις ανεμόμυλοι, οι δύο σε καλή κατάσταση και ο ένας πεσμένος κατά το μεγαλύτερο μέρος.
Οι δύο βρίσκονται προς την πλευρά του δάσους (στην Πέρ^α Πάντα και στον Γεροντόβραχο), εκ των οποίων ο ένας ιδιόκτητος
και ο άλλος του Δήμου. Ο μισογκρεμισμένος (μύλος του Κανελλόπουλου) βρίσκεται στην περιοχή "Κούκονας".
Το κτήριο τους ήταν ψηλό και κυκλικό. Όταν φυσούσε ο αέρας γύριζαν την ξύλινη, κυκλική και περιστρεφόμενη στέγη, προς
την κατεύθυνση του, άνοιγαν τους φλόκους και γύριζε ο μύλος αργά ή γρήγορυανάλογα με την φυσική κινητήρια δύναμη.

Νερό
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, από καταβολής Γαλαξιδίου, που έμεινε άλυτο μέχρι τα
τελευταία χρόνια, ήταν αυτό του νερού, λόγω έλλειψης κατάλληλης πηγής πόσιμου
ύδατος.
Η ύδρευση γινόταν από δημόσια και ιδιωτικά πηγάδια που βρίσκονταν μέσα ή έξω από
την πόλη, από τις δημόσιες Βρύσες που κατασκευάστηκαν στις γύρω πλαγιές και κυρίως
από τις «στέρνες» που βρίσκονται μέσα στα σπίτια και συγκέντρωναν τα όμβρια νερά της
στέγης με τα «καλάνια» Ακόμη και σήμερα πολλά σπιτικά μεταχειρίζονται το βρόχινο
νερό που κυλάει από τα κεραμίδια στις στέρνες. Μέσα σ' αυτές τα παλιά χρόνια έβαζαν
ένα χέλι για να μένει το νερό καθαρό, ακόμα ένα κομμάτι σίδερο ή ένα κομμάτι ασβέστη.
Το νερό το έβγαζαν από τις στέρνες με το "χαρανί". Δεν είναι βέβαιο αν σώζονται σήμερα
και οι 50 στέρνες που περιγράφειο ο δούκας του Σαν Σαλβαντόρ, το 1872.
Το Βρόχινο νερό
που κυλάει από
m κεραμίδια
οδηγεήαι στα
«καλάνια» (πάνω)
και am συνέχεια
σπς στέρνες
(κάτω)..
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Από αναφορές μαθαίνουμε ότι το 1869 φρεάτια (πηγές νερού) στην περιοχή Γαλαξιδίου
υπήρχαν στις θέσεις: Πετρωτή (που ήταν από την αρχαιότητα), Δυόδενδρα, Κούρμα,
Παναγιά, Πάτημα, Ελαφοκάρδι, Γηρονικόλα, Τρίπορη, Παλαιογαλαξείδι, Αμπέλια,
Λόγγος, Άγιος Βλάσης, Πυροβά και στον Αράπη.
Τα παλιότερα πηγάδια-βρύσες αναφέρονται στις θέσεις: Αμπέλια, Λουτζινά, Γούρνα,
Ρήχη Αρμυροπήγαδο, του Παπανικολού στην αρχή του δρόμου της γαλαρίας, του
Γαϊδουροπήγαδου, του Μίχου, του Καμβύση και η βρύση του Παπαπέτρου.
Το 1872 γίνεται η πρώτη προσπάθεια για κατασκευή υδραγωγείου στη θέση
«Αμπέλια». Τα νερά που βρέθηκαν ήταν κατάλληλα, αλλά δυστυχώς ελάχιστα.
Πέρασαν από τότε πάνω από πενήντα χρόνια και το 1950 το άλυτο και πρώτο
πρόβλημα του Γαλαξιδίου φαίνεται ότι προχωρεί στη λύση του. Με προσφορές των
απανταχού Γαλαξιδιωτών και ιδιαίτερα εκείνων της Αμερικής άρχισαν οι γεωτρήσεις
στην περιοχή πάνω από το νεκροταφείο. Στα 16 μέτρα βρέθηκε νερό, αλλά
δυστυχώς υφάλμυρο. Το ίδιο υφάλμυρο ήταν το νερό και στα τριάντα μέτρα
βάθος. Αλλά και πάλι η ποσότητα ήταν μικρή και δεν κάλυπτε τις ανάγκες των
κατοίκων,
Μέχρι το 1960 έγιναν κι άλλες γεωτρήσεις, οπότε στη σημερινή γεώτρηση πάνω
από την Καναπίτσα βρέθηκε αρκετή ποσότητα υφάλμυρου νερού, απ' όπου και
υδροδοτήθηκε το Γαλαξίδι έστω και με μη πόσιμο νερό. Οι κάτοικοι
προμηθεύονταν πόσιμο νερό από αυτοκινούμενη υδροφόρα,

Δημόσια πηγάδια, για πόσιμο νερό

Από το 1972 άρχισαν οι εργασίες να υδροδοτηθεί το Γαλαξίδι από τα νερά
του Μόρνου και επιτέλους το 1985 έφτασε το πόσιμο νερό στο Γαλαξίδι.

ΦΩΤ: Π. Κοτσάμπαση

A 5.3.6

Ενέργεια

Μέχρι το 1924 οι δρόμοι οι και η παραλία του Γαλαξιδίου φωτίζοταν με φανούς οι οποίοι διαδοχικά είχαν για πρώτη ύλη το
λάδι, το πετρέλαιο, την ασετιλίνη, ήταν δε τις περισσότερες φορές αναμμένοι όλη τη νύχτα ή κάποιες ώρες.
Το 1924 οι αδελφοί Μακρή, που είχαν έρθει από την Αμερική, αγόρασαν δύο μηχανές 15 ίππων από Αγγλική εταιρεία και
ίδρυσαν την εταιρεία «Ηλεκτρική Γαλαξιδίου Αδελφών Μακρή». Αγόρασαν το κτήριο στο καρνάγιο, άπλωσαν ηλεκτροφόρα
σύρματα στην πόλη και από τον Ιούλιο του 1924 ηλεκτροφώτισαν το Γαλαξίδι.
Σημειωτέον ότι το Γαλαξίδι ήταν ο πρώτος τόπος της Φωκίδας που ηλεκτροδοτήθηκε ενώ η Άμφισσα και οι Δελφοί
ηλεκτροδοτήθηκαν το 1926.
Η «Ηλεκτρική» λειτούργησε δίνοντας φως και πολιτισμό στο Γαλαξίδι ως το 1962, το 1958 εξαγοράστηκε από τη Δ.Ε.Η. και
από το 1962 το Γαλαξίδι ηλεκτροδοτείται από τη Δ. Ε. Η.

.3.7 Συγκοινωνιακά και επικοινωνιακά μέσα
Η θαλάσσια συγκοινωνία
Η επικοινωνία του Γαλαξιδίου με τον Πειραιά (και κατ'
επέκταση με την Αθήνα), γινόταν με ατμόπλοια που
εκτελούσαν τη συγκοινωνία και προσέγγιζαν και το λιμάνι
της Ιτέας.
Το πρώτο ατμοκίνητο επιβατηγό πλοίο ήταν το «Βυζάντιο»
που για πρώτη φορά «μόλυνε» τα παρθενικά νερά του
λιμανιού των ιστιοφόρων και το οποίο συνέχισε να εκτελεί
δρομολόγια για πολλά χρόνια.
Το μήκος των ακτοπλοϊκών του διαδρομών δεν είναι
εξακριβωμένο, είναι σίγουρο όμως πως πριν ανοιχτεί ο
Ισθμός της Κορίνθου (το 1893), το "Βυζάντιο" για να
προσεγγίσει το λιμάνι τού Πειραιά, έκανε τον περίπλου της
Πελοποννήσου. Αργότερα, με τη διάνοιξη της διώρυγας,
προορισμός του ατμοκίνητου επιβατηγού γίνεται η
Κόρινθος, απ' όπου οι επιβάτες συνέχιζαν οδικώς το ταξίδι
τους προς την πρωτεύουσα. Επίσης δεν είναι γνωστό
πόσες φορές το μήνα προσέγγιζε το Γαλαξίδι.
Από το 1924 δρομολογήθηκαν μικρά βενζινοκίνητα καΐκια,
τα οποία εκτελούσαν καθημερινά δύο ή τρία τακτικά
δρομολόγια Γαλαξίδι - Ιτέα μετ' επιστροφής και
ονομάστηκαν «ΒΕΝΖΙΝΕΣ».
Η χερσαία συγκοινωνία
Το Γαλαξίδι, αποκομμένο δια ξηράς από τον έξω κόσμο
μέχρι τα μέσα του 1960 που έγινε η διάνοιξη του δρόμου
Ιτέας - Γαλαξιδίου-Ναυπάκτου, μαράζωνε, βιώνοντας την
ξενιτιά και την ερήμωση,
Μέχρι τότε η συγκοινωνία με την πρωτεύουσα και τον
Πειραιά γινόταν με τα λεωφορεία που εκτελούσαν το
δρομολόγιο Πειραιάς - Αθήνα - Ιτέα. Από την Ιτέα, οι
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γαλαξιδιώτες μεταβιβάζονταν στις "βενζίνες" που τους
μετέφεραν στο λιμάνι του Γαλαξιδίου. Η μεταφορά με τις
βενζίνες συνεχίστηκε ως το 1962.

Μέσα επικοινωνίας
Το Ταχυδρομείο: Στο Γαλαξίδι λειτουργούσε ταχυδρο
μική υπηρεσία από το 1837 ( από τα πρώτα του Ελληνικού
κράτους), φαίνεται ότι ήταν απαραίτητη και εξυπηρετούσε
τη ναυτική πολιτεία, που ζούσε καθημερινά με την ανησυχία
για τους θαλασσοπόρους των ιστιοφόρων. Η αποστολή του
ταχυδρομείου γινόταν από και προς την Άμφισσα, αλλά δεν
ήταν καθημερινή. Η έλλειψη οδικού δικτύου, η ανυπαρξία
γρήγορων μέσων επικοινωνίας, εκτός από άμαξες τις
οποίες χρησιμοποιούσαν στους ελάχιστους αμαξιτούς
δρόμους, που συνέδεαν τις λίγες μεγάλες πόλεις, είχαν ως
αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ταχυδρόμοι πεζοπόροι ή
με υποζύγια που λέγονταν "Δημόσιοι ταχυδρόμοι".
Το Ταχυδρομείο εξακολουθεί να λειτουργεί ως σήμερα.
Το Τηλεγραφείο: Το 1872 στο Γαλαξίδι εγκαταστάθηκε
τηλεγραφική γραμμή και άρχισε να λειτουργεί το Τηλεγρα
φείο και για πρώτη φορά ακούστηκαν οι χαρακτηριστικοί
ήχοι του αλφαβήτου Μορς. Υπήρχε τότε η δυνατότητα να
στέλνουν και να λαμβάνουν σύντομα ειδήσεις, προς και
από τα αγαπημένα τους πρόσωπα που διέσχιζαν νύχτα και
μέρα τους ωκεανούς. Αυτό μετρίαζε αισθητά την αγωνία
τους και ένοιωθαν υπερήφανοι για το τηλεπικοινωνιακό
τους απόκτημα.
Ατυχώς το γραφείο Ο.Τ.Ε., συνέχεια του παλιού Τυπογρα
φείου, έκλεισε το 1997.

ε 7 !*»

A5.3.8

H πανίδα και χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής

A5.3.9

Οι ρύποι και η διαχείριση τους

Στο Γαλαξίδι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπως στις περισσότερες
περιοχές της Ελλάδας. Έτσι τα απορρίμματα συγκεντρώνονται στην παράνομη χωματερή, η οποία
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Γαλαξίδι, για να ακολουθήσει η καύση τους. Αυτό έχει σαν
επακόλουθο τις ανεπιθύμητες πυρκαγιές, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση του εδάφους και των
υπογείων υδάτων. Η κατασκευή ΧΥΤΑ δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Πρόσφατα κατασκευάστηκε και
λειτουργεί σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
1. Τα απορρίμματα
εξακολουθούν να
συγκεντρώνονται στην
παράνομη χωματερή, που
Βρίσκεται σε κοντινή
απόσταση από το Γαλαξίδι,
για να ακολουθήσει η
καύση τους.
2. Χώρος επεξεργασίας και
αποθήκευσης του βωξίτη
στην ευρύτερη περιοχή
Γαλαξιδίου.

Η ανακύκλωση των απορριμμάτων, δυστυχώς, δεν έχει περάσει στη συνείδηση των πολιτών, όπως και η
εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, έτσι ώστε με μικρές καθημερινές ενέργειες να συμβάλλουν στην
μείωση της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η χρήση των Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας) είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, παρόλο που το Γαλαξίδι διαθέτει ήλιο και αέρα καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Η αισθητική και οικολογική επιβάρυνση στο όμορφο τοπίο της περιοχής είναι μεγάλη και προκαλείται
από τις μεταλλευτικές εταιρείες εξόρυξης βωξίτη, που κατακρεουργούν τα γύρω βουνά.
Ο Κορινθιακός κόλπος είναι μια κλειστή, ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή, με εξαιρετική ομορφιά και φυσικό
πλούτο, που απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης του Κορινθιακού Κόλπου είναι απο:
• Το εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου, «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.» στα Άσπρα Σπίτια
Βοιωτίας που ρυπαίνει τον Κορινθιακό κόλπο με 750.000 τόνους κόκκινης λάσπης με βαρέα μέταλλα
κάθε χρόνο.
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• Αστικά, βιοτεχνικά, αγροτικά και βιομηχανικά
λύματα.
• Ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην γύρω
από το Γαλαξίδι θαλάσσια περιοχή κι
επιβαρύνουν κι αυτές τα νερά του Κορινθιακού.
Τέλος δε, επιβαρύνουν το θαλάσσιο
περιβάλλον του Κορινθιακού η υπεραλίευοη, με
συρόμενα εργαλεία (μηχανότρατες και
βεντζινότρατες), που καταστρέφουν το βυθό και
εξαφανίζουν τα ψάρια.
Αποτέλεσμα της ρύπανσης είναι να κινδυνεύουν
με εξαφάνιση είδη που βρίσκουν καταφύγιο
στον Κορινθιακό όπως: τέσσερα είδη
δελφινιών, οι όμορφες γοργόνιες κοράλλια που
φιλοξενούνται στο βυθό και απειλούνται από
την αλιεία, τη ρύπανση και την αύξηση της
θερμοκρασίας. Ακόμη, η Ποσειδώνια
(Posidonia oceanica) είναι ένα ενδημικό είδος
τεράστιας οικολογικής σημασίας.

3. Οι ιχθυοκαλλιέργειες
επιβαρύνουν κι αυτές τα νερά του
Κορινθιακού.
4. Η υπεραλίευοη με
μηχανότρατες καταστρέψει το
βυθό και εξαφανίζουν τα ψάρια.
5. Η Ποσειδώνια (Posidonia
oceanica) ενδημικό είδος
τεράστιας οικολογικής σημασίας,
κινδυνεύει με εξαφάνιση.
6.Οι γοργόνιες(κοράλλια)
απειλούνται από την αλιεία, τη
ρύπανση και την αύξηση της
θερμοκρασίας.
7. Τα δελφίνια που Βρίσκουν
καταφύγιο στον Κορινθιακό
επίσης κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν.
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A 5.3.10

Οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τα ήθη και τα έθιμα φανερώνουν την ευγένεια και το μεγαλείο των ανθρώπων της θάλασσας και σημαδεύουν την εποχή.
Από τα έθιμα αυτά, άλλα είναι από τα πανελλήνια κι άλλα είναι δημιουργήματα της εποχής των καραβιών. Τα πιο
χαρακτηριστικά είναι:
Το Παραδοσιακό Γαλαξιδιώτικο Καρναβάλι και το αλευρομουτζούρωμα την Καθαρά Δευτέρα, η υποδοχή του
νεογέννητου, ο κλήδονας, ο αρραβώνας, ο γάμος, η φανουρόπιτα, το ύψωμα του δωδεκαήμερου, τα κάλαντα των
Χριστουγέννων, η Λαμπρή, ο Αγιασμός, οι μπενετάδες, το καλό δέξιμο, ο διάνεμος, το κάψιμο του Οβριού, ο τρύγος, το
πιάσιμο του Σταυρού, τα δρίματα, τα ημερομηνία κ.ά.

As .3.11

Μερικά πρόσθετα στοιχεία για το Γαλαξίδι

Η εκπαίδευση
Οι Γαλαξιδιώτες έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις ναυτικές σπουδές, αφού ήταν και η κυρίως ασχολία τους. Έτσι με
διάταγμα της κυβέρνησης το 1867 ιδρύθηκε ναυτικό σχολείο στην πόλη του Γαλαξιδίου. Πρώτος καθηγητής ήταν ο
Ευθύμιος Καβάσιλας, στο σπίτι του οποίου στεγαζόταν η ναυτική σχολή. Στη συνέχεια η σχολή απέκτησε ιδιόκτητο κτήριο.
Το 1885 έπαψε να λειτουργεί η σχολή. Το 1963 με διάταγμα ιδρύθηκε Ναυτικό Λύκειο το οποίο μετατράπηκε σε Γενικό
Λύκειο το 1980 και ύστερα από απαιτήσεις των κατοίκων. Επίσης μέχρι το 1990 λειτουργούσε η «Ανωτέρα Δημόσια Σχολή
Εμπορικού Ναυτικού Γαλαξιδίου-Πλοιάρχων», η οποία όμως συγχωνεύτηκε με αυτήν της Πρέβεζας. Σήμερα λειτουργεί
δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, καθώς και Δημόσια Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Τοπική διοίκηση - Πόροι και δαπάνες του Δήμου - Δημοτικά έργα
Μέχρι το 1834 το Γαλαξίδι ήταν «Χριστιανική ναυτική κοινότητα» και την τοπική διοίκηση είχε η Δημογεροντία.
Οι Γαλαξιδιώτες τάχθηκαν στο πλευρό του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος σύμφωνα με διάταγμα κατάργησε το θεσμό της
Δημογεροντίας.
Το1834 με τον πρώτο νόμο "περί δήμων " το Γαλαξίδι έγινε αυτοτελής Δήμος- «Δήμος Μεσσαπείας» με πρωτεύουσα και μόνο
μέρος το Γαλαξείδιον (έως το 1840).
Ο διαχειριστής των δημοτικών εσόδων και εξόδων ήταν ο δημοτικός εισπράκτορας. Για την ασφάλεια του τόπου φρόντιζε ο
Δημαοτυνόμος, με την βοήθεια των αστυνομικών κλητήρων ή Ειρηνοφυλάκων.
Τα έσοδα του Δήμου προέρχονταν κυρίως από την ενοικίαση των «εθνικών γαιών» (λιβάδια) ή από δημοτικούς δασμούς (για
τα εισκομιζόμενα, μέσω του λιμανιού, σιτηρά και εμπορεύματα- εξαιρουμένης της ξυλείας, που ήταν διαρκώς
αφορολόγητη) και δημοτικούς φόρους (για άδειες οικοδομών, για ενοικιάσεις ναυπηγείων, για διαβατήρια αποδημίας,
πρόστιμα από παραβάσεις κ.λ.π.), κάλυπτε δε με αυτά, τους μισθούς των απασχολούμενων στο Δήμο καθώς και την
πλειοψηφία των δημοτικών έργων.
Το 1840 το Γαλαξίδι έγινε πρωτεύουσα του «Δήμου Γαλαξιδιωτών και Περιχώρων» και σήμερα με το νόμο «Καποδίστρια» έχει
οριστεί ο διευρυμένος δήμος «Γαλαξιδίου, Βουνιχώρας, Πεντεορίων και Αγίων Πάντων».
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κανόνες ασφαλείας
Οι μαθητές όταν επισκέπτονται ένα ΚΠΕ σε μια περιοχή μακριά συνήθως από τον τόπο τους, συχνά δεν γνωρίζουν ούτε το
τοπίο, ούτε τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα). Κάποτε
έρχονται με ακατάλληλα παπούτσια για να περπατήσουν σε έδαφος με μεγάλες κλίσεις, πέτρες και 3ράχους ή έρχονται
χωρίς τον απαραίτητο προσωπικό εξοπλισμό.
Η επίσκεψη στο πεδίο έχει επίσης άλλες ανάγκες εξοπλισμού αλλά και χρήσιμων και απαραίτητων εφοδίων, όπως για
παράδειγμα πόσιμο νερό, καπέλο, αδιάβροχο κ.λπ.
Κάποια ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς κάποια άλλα από τα μέλη της
Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ. Σίγουρα όμως τα περισσότερα αποτελούν ατομική ευθύνη του κάθε επισκέπτη μαθητή και
συνοδού εκπαιδευτικού.
Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών, το μέλος της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ θα πρέπει να γνωρίζει εναλλακτικά
μονοπάτια.
Επίσης, το φαρμακείο της ομάδας του σχολείου θα πρέπει να έχει ελέγξει το περιεχόμενο του, αλλά και τις ημερομηνίες
λήξης των φαρμάκων, θα πρέπει δηλ. να σιγουρευθούν ότι έχει βαμβάκι, αποστειρωμένους επιδέσμους, τσιρότα, ιώδιο ή
οξυζενέ, εντομοαπωθητικά, αντικουνουπικά, αντιισταμινικά, αντικνησμικά, παραμάνες, ψαλίδι, τσιμπιδάκι, διάλυμα
αμμωνίας, αντιπυρετικά, ψυκτικό για διαστρέμματα, αντιαλλεργικά και αντιοφικά προϊόντα.
Παραθέτουμε έναν κατάλογο που καλό είναι να έχουν υπόψη τους τα μέλη των ομάδων και οι συνοδοίτους πριν
επισκεφτούν ένα ΚΠΕ.:
1.

Αντιαλλεργικά φάρμακα και να ενημερώσω τους συνοδούς αν έχω αλλεργία.

2.

Παγούρι για νερό.

S. Σακίδιο και καπέλο.
4.

Αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια ορειβασίας & κάλτσες (τουλάχιστον δύο ζευγάρια).

5. Νιτσεράδα ή ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο, αν πρόκειται να γίνουν δειγματοληψίες σε ποτάμι, λίμνη ή θάλασσα
(όχι απαραίτητα για όλα τα άτομα της ομάδας).
6.

Ενδυμασία κατάλληλη με την εποχή (οπωσδήποτε αντιανεμικό-αδιάβροχο).

7.

Δύο αλλαξιές εσώρουχα (οπωσδήποτε αθλητικό φανελάκι).

8.

Πυξίδα, χάρτη και μεγεθυντικό φακό.

9. φακό με καινούργιες μπαταρίες.
10. Σφυρίχτρα (μόνο για το αν χαθούμε δεν την χρησιμοποιώ για κανένα άλλο λόγο).
11. Κινητό τηλέφωνο ή ασύρματο VHF (μόνο για τους συνοδούς και σε αθόρυβη λειτουργία).
12. Σακουλάκια αδιάβροχα ή πλαστικά κουτάκια (για προσωρινή συλλογή δειγμάτων).
13. Κατάλογο με χρήσιμα τηλέφωνα της περιοχής (ιατρείο, νοσοκομείο, ταξί, αστυνομία, δασαρχείο κ.ά.).
14. Αντιηλιακή κρέμα προσώπου, κρέμα κακάο για τα χείλια (και στο βουνό και στην θάλασσα).
Συμβουλές για το τι να προσέχουν, για το τι μπορούν ή δεν επιτρέπεται να κάνουν οι συμμετέχοντες, δίνονται στο
Καλαϊτζίδης & Ψαλλιδάς (1999) και Παπαπαύλου κ.ά. (2002). Χρήσιμες επίσης πληροφορίες υπάρχουν και στο Unesco
(1994).

Κανόνες συμπεριφοράς και βασικός εξοπλισμός
Οι κίνδυνοι και η υποβάθμιση που

ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των

στη σχολική τάξη, όπου στο ΚΠΕ πλέον,

υφίσταται μια περιοχή από τη συνεχή

συνοδών / εκπαιδευτικών και των μελών

θα γίνεται μία τελική υπενθύμιση. Μια

παρουσία επισκεπτών, είναι σημαντικοί,

της ΠΟ του ΚΠΕ.

τέτοιου είδους συζήτηση, ίσως θα

Επίσης είναι σημαντικό οι μαθητές να

των συνθημάτων, όπως «Δεν αφήνουμε

χώρο, είτε για ένα μουσείο, είτε για μια

έχουν ενημερωθεί για το γλωσσικό ιδίωμα

τίποτα... πέρα από πατημασιές», ή «Δεν

απλή αγροικία, μια γειτονιά, ένα μικρό

των κατοίκων της περιοχής που πρόκειται

παίρνουμε τίποτα... πέρα από

χωρίο, ή μια τοποθεσία κ.λπ.

να επισκεφτούν. Έτσι θα αποφευχθούν τα

αναμνήσεις». Όπως επίσης, θα μπορούσε

Αυτούς τους κινδύνους και ειδικότερα τον

αυθόρμητα κριτικά σχόλια και η

να επαναπροσδιοριστούν, με τη

κίνδυνο υποβάθμισης της επισκεπτόμενης

ενοχλητική ιλαρότητα που είναι πιθανόν

συνεργασία όλης της τάξης, κάποιες

περιοχής, δύσκολα κατανοούν οι μαθητές.

να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους

έννοιες όπως «σεβασμός, φύση, ήθος,

Όπως για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση

ντόπιους κατοίκους. Όπως εξ ίσου

συμπεριφορά, πολιτισμός κ.ά.» που η

ο πληθυσμός ενός είδους που είναι υπό

απαραίτητο είναι να υπενθυμίζεται στους

συχνή χρήση τους έχει αποδυναμώσει το

εξαφάνιση στον υπόλοιπο πλανήτη, να

μαθητές-επισκέπτες ότι η φωτογράφιση

νοήμά τους, ούτως ώστε όλη αυτή η

υπάρχει σε αφθονία στη συγκεκριμένη

των κατοίκων της περιοχής γίνεται μόνο

προετοιμασία, να διαμορφώσει έγκαιρα,

Προστατευόμενη Περιοχή, και αυτό στην

με τη συγκατάθεση τους, επομένως

πριν την επίσκεψη, ένα συμβόλαιο

αντίληψη των απληροφόρητων

προηγείται μια ευγενική ερώτηση, ίσως

συμπεριφοράς.

επισκεπτών, είναι δύσκολα κατανοητό.

κάποιοι δεν επιθυμούν να τους

Γενικά η επίσκεψη σε μία ΠΠ είναι μια

Ενδεχομένως λοιπόν, οι επισκέπτες μιας

φωτογραφίζουν, και αυτό θα πρέπει να

καλή ευκαιρία να καλλιεργηθεί η

ΠΠ, βλέποντας την αφθονία κάποιου

γίνεται σεβαστό. Σε κάθε περίπτωση η

ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον. Για

είδους στην περιοχή, να κόψουν π.χ. τα

παρουσία των μαθητών θα πρέπει να είναι

παράδειγμα, όταν στις δραστηριότητες

άνθη από ένα λιβάδι, αγνοώντας ότι είναι

διακριτική και να ακολουθεί τους βασικούς

περιλαμβάνεται δειγματοληψία, οι

τα μοναδικά σε όλην τη γη, αφού φύονται

κανόνες συμπεριφοράς.

ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευόμενοι είναι

ευαισθητοποιηθούν λοιπόν οι μαθητές-

Στις Π Π υπάρχουν ζώνες ειδικής

τους όλες τις συνέπειες που μπορεί να

επισκέπτες, θα πρέπει να ενημερωθούν

προστασίας όπου οι εκπαιδευτικοί των

επιφέρει στο περιβάλλον η οποιαδήποτε

άμεσα για τη σπανιότητα του, σε σχέση με

ΚΠΕ αλλά και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα

δράση τους (τι θα συμβεί αν

τον παγκόσμιο πληθυσμό του είδους, έτσι

πρέπει, εκτός των ειδικών σημάνσεων, να

απομακρύνουμε ένα σπάνιο είδος, ή αν

θα αντιληφθούν πόσο απειροελάχιστη

μπορούν να ερμηνεύουν το λόγο αυτής

το πατήσουμε;).

είναι αυτή η "αφθονία" στο οικοσύστημα.

της ζώνωσης καθώς και το τοπίο και να

Μπορεί ο κώδικας συμπεριφοράς να

Οι επισκέπτες-μαθητές που προσέρχονται

μεταφέρουν ανάλογους κανόνες

ποικίλλει ανάλογα με τον επισκεπτόμενο

στην ΠΠ ακόμα και στον πυρήνα της,

συμπεριφοράς στους επισκέπτες. Πρέπει

χώρο (άλλος ο κώδικας συμπεριφοράς

πρέπει να αποφεύγουν τα έντονα χρώματα

ακόμα να αναφέρονται έμμεσα στους

σε έναν αρχαιολογικό χώρο, απ' ότι σε

στην ένδυση τους, τις έντονες ομιλίες και

γενικότερους στόχους της ΕΑΑ και τις

ένα δάσος, ή σε ένα εργοστάσιο),

τους θορύβους που μπορεί να ενοχλήσουν

σχετικές αξίες, να τονίζεται και να

ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η ομόφωνη

την τοπική πανίδα, ιδίως κατά την

υπογραμμίζεται η έννοια των απειλών και

συμφωνία στους 'κανόνες

αναπαραγωγική τους περίοδο, όταν δηλ.

των κινδύνων από την παρουσία και τις

συμπεριφοράς', συχνά υπό μορφή

έχουν νεογνά ή νεοσσούς.

δραστηριότητες του ανθρώπου.

'συμβολαίου' έχει παιδαγωγική αξία,

Οι μαθητές που επισκέπτονται ένα

Η συμπεριφορά των μαθητών στο πεδίο,

αφού ενισχύει την αίσθηση

Μουσείο ή έναν τόπο λατρείας, πρέπει να

θα πρέπει να συζητείται έκτων προτέρων

υπευθυνότητας των μαθητών.

είτε πρόκειται για μία Προστατευόμενη
Περιοχή (ΠΠ), είτε για έναν αρχαιολογικό

μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη

και αναπαράγονται μόνον εκεί. Για να

σίγουρο ότι θα ανακαλέσουν στη μνήμη
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To συμβόλαιο
Είναι ένα εργαλείο που εφαρμόζεται στην αρχή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ιδίως όταν
αφορά σε μαθητές. Αντί ο εκπαιδευτικός να θέσει κανόνες π.χ. για τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη
λειτουργία των ομάδων, τη συμπεριφορά σε έναν αρχαιολογικό χώρο κ.λπ. ζητά από τους μαθητές
να ορίσουν οι ίδιοι να συναποφασίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς τους, θέτοντας ερωτήσεις
όπως:
- «Τι νομίζετε ότι επιτρέπεται να κάνουμε και τι όχι, σε αυτόν το χώρο;»
- «Πως νομίζετε ότι θα πρέπει να συνεννοούμαστε καθώς δουλεύουμε σε ομάδες;»
- «Τι θα κάνουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε όλοι μαζί;» κ.λπ.
Εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάποιος παρεκτραπεί, ο εκπαιδευτικός θυμίζει τους όρους
του «συμβολαίου» στους οποίους έχουν από κοινού δεσμευτεί. Στους μικρούς μαθητές το συμβόλαιο
παίρνει τη μορφή παιχνιδιού όταν τους ζητάμε να γράψουν οι ίδιοι τους όρους που προτείνουν σε μια
μεγάλη κόλλα και στο τέλος να βάλουν τις υπογραφές τους. Στους έφηβους η διαδικασία γίνεται
προφορικά.
Εκτός όμως από αυτό το συμβόλαιο υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς των επισκεπτών σε ειδικούς
χώρους όπως Μουσεία, λατρευτικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, ενυδρεία κ.λπ. που άλλοτε έχουν
διαμορφώσει πλαίσιο συμπεριφοράς και άλλοτε όχι. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη η όχι ενός τέτοιου
πλαισίου κανόνων συμπεριφοράς, οι εκπαιδευτικοί με το δικό τους προσωπικό παράδειγμα
«καθημερινής συμπεριφοράς» αλλά και με συζητήσεις, παραινέσεις, παρατηρήσεις κ.λπ., καλό θα
ήταν να αναδείξουν την «ειδική συμπεριφορά» ενός σωστού μαθητή, την ειδική συμπεριφορά ενός
πολίτη.
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα κανόνων συμπεριφοράς με επιπλέον ερμηνευτικά στοιχεία.
(Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά την παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας σε
Προστατευόμενες Περιοχές).
Η παρατήρηση Άγριων Πουλιών σαν χόμπι, μόλις τα τελευταία 10 χρόνια άρχισε να αποκτά οπαδούς
στην Ελλάδα, πέρα από το στενό επιστημονικό κύκλο των Βιολόγων - Ορνιθολόγων. Μέσα από την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) και από διάφορα εθελοντικά προγράμματα (caretakers,
καταγραφές πελαργών, μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις κ.λπ. ), η παρατήρηση πουλιών (bird
watching) άρχισε να αποκτά ολοένα και περισσότερους οπαδούς. Ο Παρατηρητής πουλιών (Bird
watcher) είναι συνήθως ένας ανήσυχος φυσιοδίφης που παρατηρεί ό,τι συμβαίνει γύρω του. Όταν
κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με την παρατήρηση πουλιών, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει,
είναι να εξοπλιστεί κατάλληλα και να τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς.
Ο απαραίτητος εξοπλισμός του παρατηρητή της ορνιθοπανίδας (bird watcher)
1) Τα Κιάλια- Είναι το πιο απαραίτητο εργαλείο για το bird-watching. Πρέπει να είναι εύχρηστα και
ελαφρά. Τα κιάλια φέρουν δύο αριθμούς. Όπως 7 Χ 50 ή 10 Χ 40 ή το κλασικό 8 Χ 30. 0 πρώτος
αριθμός αναφέρεται στη μεγέθυνση και δείχνει πόσες φορές μεγεθύνεται το αντικείμενο που
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παρατηρείται. Ο δεύτερος αριθμός αναφέρεται στη διάμετρο του φακού σε mm και δείχνει τη
φωτεινότητα, πόσο φως δηλαδή μπορεί να περάσει μέσα από το φακό ίφωτοσυλλεκτική ικανότητα)
και η μεγαλύτερη φωτοσυλλεκτική ικανότητα μεταφράζεται σε μεγαλύτερη λεπτομέρια εικόνας.
2) Το Τηλεσκόπιο- Είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα είδη των πουλιών που
είναι πολύ μακριά μας, ιδιαίτερα σε υγροτοπικά οικοσυστήματα. Τα τηλεσκόπια μας παρέχουν πολύ
μεγάλη μεγέθυνση μέχρι 60 Χ..! Απαραίτητο συμπλήρωμα του τηλεσκοπίου είναι και το τρίποδο που
μας εξασφαλίζει την ευστάθεια της συσκευής.
3) Μαγνητόφωνο- Με ένα μαγνητόφωνο μπορούμε να μαγνητοφωνήσουμε το κελάιδισμα των
πουλιών και όλους τους ήχους της περιοχής, όπως τα κοάσματα βατράχων, τους τριγμούς των
τζιτζικιών ή των γρύλλων, την κίνηση της φτερωτής του νερόμυλου, τον ήχο του ισχυρού αέρα,
τους κυματισμούς στη θάλασσα, το κελάρισμα των νερών στις πηγές ή το βουητό των ποταμών και
των χειμάρρων κ.λπ.
4) Οδηγός αναγνώρισης πεδίου (ή τσέπης)- Αν τα κιάλια είναι το νούμερο ένα εργαλείο μας, ο
οδηγός τσέπης είναι το δεύτερο σημαντικότερο, όσο έμπειρος ορνιθο-παρατηρητής και αν είναι
κάποιος. Μόλις βλέπουμε ένα είδος στη φύση, αμέσως καταφεύγουμε στον οδηγό για να βρούμε κι
εκείτο ίδιο είδος. Επιτέλους κυκλοφόρησε και στα Ελληνικά ο καλύτερος Οδηγός Αναγνώρισης
Πουλιών «Τα Πουλιά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης» των Killian Mullarney, Lars
Svensson, Dan Zetterstrom και Peter J. Grant, Έκδοση: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
5) Φωτογραφική Μηχανή- Με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, κυκλοφορούν πολλές
και φτηνές φωτογραφικές μηχανές που δίνουν τη δυνατότητα να τραβάμε ηλεκτρονικές
φωτογραφίες δίχως να σκεφτόμαστε το κόστος των φιλμς και των εκτυπώσεων.
6) Σημειωματάριο- Στο οποίο καταγράφουμε την ημερομηνία, τις καιρικές συνθήκες, την ώρα
έναρξης των καταγραφών, την τοποθεσία, και φυσικά τα είδη που αναγνωρίσαμε. Επειδή πολλές
φορές χρειάζεται να σκιτσάρουμε με μολύβι, η γόμα και η ξύστρα είναι απαραίτητες.
7) Κατάλληλα ρούχα- Το "ντύσου έξυπνα" σημαίνει να επιλέξουμε άνετα ρούχα, ελαφρά και
κατάλληλα για την εποχή με γαιώδη χρώματα. Οι αποχρώσεις του καμουφλάζ είναι ιδανικές για
παρατηρήσεις ζώων. Η προστασία από τον ήλιο με καπέλο, γυαλιά ηλίου και αντηλιακή κρέμα, είναι
απολύτως απαραίτητη. Επίσης απαραίτητο είναι και ένα ελαφρύ αδιάβροχο - αντιανεμικό, όποια
εποχή και να είναι. Αναλόγως των καιρικών συνθηκών και των περιοχών, θα πρέπει να φοράμε και τα
αντίστοιχα ρούχα που να ακολουθούν τη χρωματική παλέτα της φύσης, π.χ. μποτάκια για το βουνό,
γαλότσες για τους υγροτόπους.
8) Άλλα απαραίτητα εφόδια- Ένα μικρό σακίδιο με ένα αδιάβροχο μπουφάν, λίγο νερό, ένας φακός
μπαταρίας, ένας μεγεθυντικός φακός, μια απόχη, ένας χάρτης της περιοχής και μια πυξίδα. Επίσης
μικρά κουτάκια ή σακουλάκια για συλλογή δειγμάτων (προσοχή: υπενθυμίζουμε ότι δεν κόβουμε
άνθη, ή καρπούς, ούτε παίρνουμε ζωντανούς οργανισμούς από το πεδίο. Το δειγματοληπτικό είδος,
μετά την παρατήρηση, απελευθερώνεται στη φύση κοντά στον τόπο που το συλλέξαμε).
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Κανόνες Συμπεριφοράς
(Οι συγκεκριμένοι Κανόνες Συμπεριφοράς αφορούν στην παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας
σε έναν υνρότοπο).
Το σημαντικότερο στοιχείο κατά την επίσκεψη μας στην Προστατευόμενη Περιοχή είναι η τήρηση
των κανόνων συμπεριφοράς, ίσ.σ. Πολλοί από τους κανόνες συμπεριφοράς ισχύουν και εκτός
προστατευμένων περιοχών). 0 Παρατηρητής πουλιών πρέπει να έχει μια ισορροπημένη
συμπεριφορά και να σέβεται κάθε ζωντανό οργανισμό μέσα στο φυσικό περιβάλλον.
1)

Η παρατήρηση πουλιών μπορεί να γίνει επικίνδυνη -για τα πουλιά- αν γίνεται σε κάποια
φωλιά. Όλοι οι ορνιθοπαρατηρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η φωτογραφίες και η
παρατήρηση στη φωλιά απαγορεύονται αυστηρά.

2)

Πρέπει να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα οικοσυστήματα.

3)

Δεν πρέπει να καταστρέφουμε τα οικοσυστήματα των πουλιών.

4)

Δεν πρέπει να ενοχλούμε τα πουλιά, με φασαρία ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

5) Όταν βλέπουμε ένα σπάνιο είδος, δεν πρέπει να μιλούμε για αυτό σε οποιοδήποτε τυχόντα
παρά μόνο στους ειδικούς.
6)

Δεν πρέπει να ενοχλούμε τα πουλιά κατά τη διάρκεια της αποδημίας και του φωλιάσματος.

7)

Πρέπει να τηρούμε τους νόμους που προστατεύουν τη χλωρίδα και την πανίδα.

8)

Πρέπει να σεβόμαστε τους ιδιοκτήτες γης, μέσα στην ιδιοκτησία των οποίων κάνουμε την
παρατήρηση.

9)

Πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν στην ύπαιθρο. Η ευγένεια είναι
απαραίτητο εφόδιο για τον παρατηρητή.

10) Σε περίπτωση που αντιλαμβανόμαστε παράνομη δραστηριότητα στην περιοχή (Λαθροθηρία,
παράνομη κοπή παρόχθιου δάσους κ.λπ.) απομακρυνόμαστε διακριτικά και ειδοποιούμε τις
αρμόδιες υπηρεσίες (θηροφυλακή περιοχής, δασαρχείο). Τα τηλέφωνα τους τα βρίσκουμε
μέσω της Αστυνομίας.
Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ πριν από κάθε επίσκεψη ενημερώνουν τους μαθητές
και τους συνοδούς καθηγητές. Στην ενημέρωση καλύπτονται θέματα που αφορούν τον ατομικό
εξοπλισμό που θα πρέπει να φέρουν στο σακίδιο τους (π.χ. κατάλληλος ρουχισμός, αντηλιακό,
σνακ, νερό κ.λπ.), τα υλικά που θα χρειαστούν στην επίσκεψη ανά ομάδα εργασίας (π.χ. χαρτιά
μιλιμετρέ, φύλλα εργασίας, κ.λπ.), στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τους τυχόν κίνδυνους
(π.χ. δυσκολίες πρόσβασης, αυξημένη ολισθηρότητα σε ένα μονοπάτι μετά από καταιγίδα κ.ά.).
Εάν η συνάντηση δεν είναι δυνατή, η επικοινωνία του συνοδού-εκπαιδευτικού του σχολείου με
τον υπεύθυνο του ΚΠΕ, μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου (e-mail) είτε με
ταχυδρομική αποστολή υλικού.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ -Λεξιλόγιο-Χρήσιμες έννοιες-Λέξεις κλειδιά

Αβέρτο: (το) Μεγάλος ενιαίος χώρος στο εσωτερικό της

Αλλουβιακές αποθέσεις: (οι) Πρόκειται για μεγάλη

κατοικίας.

ποικιλία χαλαρών σχηματισμών, οι οποίες διακρίνονται
σε: Παράκτιες αποθέσεις άμμων, αργίλων και ιλύων που

Αβιοτικοί παράγοντες: (οι) Το σύνολο των παραγόντων

συναντώνται σε μικρή απόσταση από τις ακτές. Μεγάλο

του περιβάλλοντος εκτός από τους οργανισμούς.

μέρος των παράκτιων αποθέσεων αποτελούν και τα
κροκαλοπαγή ή λατυποπαγή κλιτύων. Στις περιοχές των

Αγκωνάρι: (το) Ακρογωνιαίος λίθος - μεγάλη πέτρα

χειμάρρων απαντούν κροκάλες και χαλίκια ποικίλου

πελεκητή, στην εξωτερική γωνία του σπιτιού.

μεγέθους. Στους πρόποδες των πρανών με ισχυρή κλίση
απαντούν πλευρικά κορήματα κυρίως ασβεστολιθικά,

Αγλιά: (η) Καθαρισμένο αμύγδαλο ή βότσαλο με

καθώς και κώνοι κορημάτων.

αμυγδαλωτή (αυγοειδή) μορφή.
Άλμπουρο / Κατάρτι: (το) Ξύλινο κοντάρι πάνω στο
Αγρωστώδη: (τα) (Οικογένεια Poaceae ή Oramineae):

οποίο στερεώνονται τα πανιά του πλοίου.

Περιλαμβάνει φυτά ποώδη, μονοετή, διετή ή πολυετή,
σπάνια ξυλώδη με τη μορφή θάμνου. Παραδείγματα της

Αμαδρυάδες: (οι) Νύμφες των δασών και του λόγγου,

οικογένειας: Hordeum vulgare (Κριθάρι), Avena sativa

που γεννούνται μαζί με τις δρύες και τ' άλλα δένδρα.

(Βρώμη).

Μεγαλώνουν μαζί τους, προστατεύοντας τα. Οι αρχαίοι
Έλληνες πίστευαν ότι όποιος περιποιείται και

Αγωγός λυμάτων: (ο) Αγωγός που αποβάλλει ηύ^ατα

προστατεύει ένα δένδρο, κάνει πράξη ιερή και παίρνει τις

από την αστική (π.χ. απορρυπαντικά, παραπροϊόντα του

ευλογίες και τις ευχαριστίες της Νύμφης που υπάρχει

ανθρώπινου μεταβολισμού κτλ) και τη βιομηχανική

μέσα σ' αυτό. Αντίθετα όμως, αν κοπεί το δένδρο, η

δραστηριότητα (π.χ. βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος,

νύμφη πηγαίνει σ' άλλο δένδρο (δεν πεθαίνει) και από

ο υδράργυρος, ο ψευδάργυρος, το κάδμιο κ.ά.), τα

εκεί τιμωρεί τον καταστροφέα. Πολλές φορές όμως, δε

πετρελαιοειδή κ.λπ. της ξηράς καταλήγουν στα υδάτινα

μετακινείται σ' άλλο δένδρο, αλλά περιφέρεται μέσα

οικοσυστήματα (θάλασσες, ποταμοί, λίμνες) με

στα δάση, όπου και γίνεται Δρυάδα.

αποτέλεσμα σοβαρές διαταραχές όπως: αύξηση του

http://www.greenapple.gr

μικροβιακού φορτίου τους, το φαινόμενο του
ευτροφισμού, βιοσυσσώρευση, ελάττωση της

Αμάλθεια: (η) Μία από τις Νύμφες του όρους Δίκτη στην

συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου λόγω θερμικής

οποία εμπιστεύτηκε η Ρέα το Δία μετά τη γέννηση του,

ρύπανσης.

για να μην τον καταβροχθίσει ο πατέρας του ο Κρόνος. Η
Αμάλθεια, αγαπημένη Νύμφη του Δία, άρμεγε το γάλα

Αζωνική βλάστηση: (η) Παραποτάμια διάπλαση των

μιας τεράστιας κατσίκας (Αίγα) με τρομερή μορφή και

υδροχαρών φυτικών ειδών.

τάιζε το θεϊκό βρέφος. Κάποια μέρα ο άτακτος Δίας
έσπασε το ένα κέρατο της Αμάλθειας και το πρόσφερε

Ακροκέραμα: (τα) Διακοσμητικά κεραμίδια που

στη Νύμφη Αμάλθεια. Από τότε έμεινε γνωστό ως "κέρας

τοποθετούνται στο τελείωμα της στέγης.

της Αμάλθειας" ή "κέρας της Αφθονίας".
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Αμίαντος: (ο) Με τον όρο «αμίαντο» χαρακτηρίζουμε μια

περιγράμματα περνούσε η καρβουνόσκονη και

παραλλαγή του ορυκτού σερπεντίνης που παρουσιάζει

δημιουργούσε το αποτύπωμα (το χνάρι) της παράστασης

ινώδη δομή με ευρύτατο φάσμα χρήσεων σε χιλιάδες

στον τοίχο, για να ζωγραφιστεί στη συνέχεια.

προϊόντα και εφαρμογές (δομικά υλικά, προϊόντα τριβής
κ.λπ.). Όμως, στην περίπτωση που οι ίνες του

Ανθρωποκοινότητα (η) - Είναι μια κοινότητα ανθρώπων,

εισχωρήσουν στον ανθρώπινο οργανισμό, ο αμίαντος

που ζουν σε ένα κοινό περιβάλλον. Αυτό που

είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες

χαρακτηρίζει την ανθρωποκοινότητα είναι η συνεχής

καρκινογένεσης (κυρίως του πνεύμονα). Στην Ελλάδα

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών που την αποτελούν.

αλλά και σε άλλες χώρες, χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα

Σε κάθε ανθρωποκοινότητα δημιουργούνται πολλοί

στις δεκαετίες 1960-1970, ιδιαίτερα σε μορφοποιημένα

παράμετροι που διαμορφώνουν τους κανόνες, τις

υλικά, όπως π.χ. το Ελλενίτ. στη στέγαση και στην

ιδιαίτερες αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τις ανάγκες και τα

τοιχοποιία. Η διαπιστωμένη, πλέον, ενοχοποίηση για

πιστεύω ανάμεσα στα μέλη της.

καρκινογένεση του αμίαντου, έχει οδηγήσει ήδη στη

Ο τόπος, γεωγραφικός και συμβολικός, ως οικιστήριο

λήψη αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης

ανθρώπων, είναι μια γεωγραφική και πολιτισμική

του και σύντομα πρόκειται να εφαρμοστεί οδηγία της Ε.Ε.

ενότητα, μέσα στην οποία εξελίσσεται ένας

για πλήρη απαγόρευση του. Στην Ελλάδα υπάρχουν

συγκεκριμένος τύπος ζωής, διαμορφωμένος από

νόμοι που θεσπίζουν ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο για την

αρχαιότερα εθιμικά πρότυπα και την αναμφίβολη

χρήση του αμίαντου (ΠΔ 70α/1988, ΠΔ 175/97).

ικανότητα του ανθρώπου να αλληλεπιδρά με τη φύση,
να την προσαρμόζει ή να προσαρμόζεται, παράγοντας

Αμόνι: (το) Μεταλλικό εργαλείο των σιδηρουργών πάνω

μια ιστορική-πολιτισμική και οικολογική συνέχεια στο

στο οποίο γίνεται η σφυρηλάτηση του μετάλλου.

ρεύμα του χρόνου. Οι ανθρωποκοινότητες υπήρξαν σε
όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου, ως σύνολα

Αμφικτιονία: (η) Ομοσπονδία αρχαίων, ελληνικών

παραγωγής πολιτισμού ή φορείς επιβίωσης των ατόμων

πόλεων-κρατών με κέντρο ένα ιερό κοινής λατρείας.

που τις απάρτιζαν από τα πανάρχαια χρόνια. Οι
οικογένειες, προϊστορικές ομαδοποιήσεις νομαδικής

Αναδάσωση: (η) Δενδροφύτευση απογυμνωμένων
δασικών εκτάσεων.

φύσης, έγιναν στο πέρασμα του χρόνου δομικές μονάδες
μικρών ή μεγάλων ανθρωποκοινοτήτων και
δημιούργησαν το αστικό οικοσύστημα με τη μορφή που

Ανάθημα: (το) Αφιέρωμα, προσφορά, τάμα. Κάθε

παρουσιάζεται σήμερα.

πολύτιμο αντικείμενο που από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, προσφέρουν οι άνθρωποι στο θεό, για να τον

Αρχοντικό: (το) Επιβλητικό τετραγωνικό πέτρινο σπίτι με

εξευμενίσουν ή να τον τιμήσουν, http://www.livepedia.gr

δύο ή τρεις ορόφους.

Ανθίβολο: (το) Χαρτί πάνω στο οποίο έχει σχεδιαστεί με

Ασβεστόλιθοι: (οι) Οι ασβεστόλιθοι είναι ιζηματογενή

κάρβουνο, η παράσταση της τοιχογραφίας σε κλίμακα

πετρώματα που έχουν ως κύριο ορυκτολογικό τους

1:1. Για να μεταφερθεί η παράσταση στον τοίχο, όλο το

συστατικό τον ασβεστίτη (CaC03). Η χημική σύσταση

σχέδιο γινόταν διάτρητο, μέσα απ' αυτά τα διάτρητα

ενός καθαρού ασβεστολιθικού πετρώματος sivaiCa056%,

CÛ2 44%. Συνήθως όμως οι ασβεστόλιθοι περιέχουν

των ειδών εξαρτάται από τη διατήρηση και προστασία

διάφορες προσμίξεις ενώσεων οξειδίων και υδροξειδίων

της γενετικής βιοποικιλότητάς τους, δηλαδή τη

του αργιλίου, του σιδήρου κ.ά. η παρουσία των οποίων

διατήρηση των κληρονομικών μεταβολών τους σε όλο το

επηρεάζει και το χρωματισμό του πετρώματος. Όταν οι

εύρος τους.

ασβεστόλιθοι περιέχουν 5-15% MgO καλούνται
μαγνησιούχοι ασβεστόλιθοι, ενώ όταν η περιεκτικότητα

Βιοσυσσώρευση: (η) Το φαινόμενο κατά το οποίο

τους σε MgO είναι πάνω από 15% καλούνται δολομιτικοί

αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους

ασβεστόλιθοι. Οι ασβεστόλιθοι με την επίδραση αραιού

ιστούς των οργανισμών καθώς ανερχόμαστε τα τροφικά

υδροχλωρικού οξέος αναβράζουν χαρακτηριστικά λόγω

επίπεδα.

έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CaCOî + 2HCI -> CaCb +
Η20 + C02) και το γεγονός αυτό διευκολύνει στην ευχερή

Βιόσφαιρα: (η) Είναι το εξωτερικό περίβλημα του

αναγνώριση τους στην ύπαιθρο. Οι ασβεστόλιθοι έχουν

πλανήτη - περιλαμβάνει τον αέρα, το έδαφος, τη

προέλθει είτε από βιογενή, είτε από χημικά ιζήματα, είτε

λιθόσφαιρα και το νερό- μέσα στο οποίο συναντάμε

από ιζήματα συνδυασμού βιογενούς και χημικής δράσης.

ζωντανούς οργανισμούς. Με την ευρεία γεωφυσική
έννοια, η βιόσφαιρα είναι ένα γενικό οικολογικό σύστημα

Βιοποικιλότητα: (η) 0 όρος "βιοποικιλότητα" αρχικά
χρησιμοποιούνταν για να εκφράσει την ποικιλία των
μορφών ζωής σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Όμως δεν
υπάρχει μία, αλλά πολλές βιοποικιλότητες στα διάφορα
επίπεδα οργάνωσης της ζωής. Επίσης δεν είναι ενιαίος ο
τρόπος έκφρασης ή καλύτερα εκτίμησης της
βιοποικιλότητας. Πρακτικά, μπορούν να διακριθούν
τέσσερα διαφορετικά επίπεδα βιοποικιλότητας,
1) η γενετική βιοποικιλότητα, 2) η βιοποικιλότητα των
ειδών φυτών και ζώων, 3) η βιοποικιλότητα των
οικοσυστημάτων και 4) η βιοποικιλότητα των τοπίων.
Το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική σημασία, αλλά
στην πράξη αποτελεί κομμάτι αναπόσπαστο ενός ενιαίου
συνόλου. Η προστασία κάθε επιπέδου εξαρτάται από την
προστασία του προηγούμενου ή επόμενου επιπέδου. Η
προστασία και διατήρηση των τοπίων εξαρτάται από την
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των
οικοσυστημάτων που τα συνθέτουν, η σταθερότητα των

που ενσωματώνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς
και τις μεταξύ τους σχέσεις, περιλαμβανόμενης της
αλληλεπίδρασης τους με τα στοιχεία της λιθόσφαιρας
(πετρώματα), της υδρόσφαιρας (νερό), και της
ατμόσφαιρας (αέρας). Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης, στον
οποίο γνωρίζουμε την ύπαρξη ζωής. Η εξέλιξη της
βιόσφαιρας θεωρείται μια διαδικασία βιογένεσης, που
ξεκίνησε τουλάχιστον 3.5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν.
Βλάστηση: (η) Η βλάστηση είναι το σύνολο των φυτών
που καλύπτουν μια περιοχή. Η φυσική βλάστηση
αποτελεί τη βιολογική έκφραση του περιβάλλοντος και
πρώτα απ' όλα του κλίματος.
Βλαστικός: (ο) Προστάτης της βλάστησης και της
αναγέννησης της φύσης.
Γαλέτα: (η) Τύπος ψωμιού που διατηρείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

οικοσυστημάτων εξαρτάται από την προστασία και
διατήρηση των ειδών που συμμετέχουν στη δομή τους,

Γείσο: (το) Προεξοχή που προστατεύει από το νερό της

δηλαδή από την προστασία και διατήρηση της

βροχής τα τρίγλυφα και τις μετόπες ή τη ζωφόρο που

βιοποικιλότητας των ειδών, ενώ η προστασία και επιβίωση

διακοσμούν τα νεοκλασικά κτήρια.
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Γεωτεκτονικές ζώνες:(οι) Οι Ελληνικές οροσειρές

τέχνης και τεχνολογίας με την συγκλονιστική ομορφιά

ανήκουν στο Αλπικό σύστημα και υποδιαιρούνται σε

του φυσικού τοπίου και διαμορφώνεται ένα περιβάλλον

γεωτεκτονικές ζώνες. Κάθε γεωτεκτονική ζώνη

ανθρωπογενές, άριστα εναρμονισμένο με το σπάνιο,

χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη στρωματογραφική

ανυπέρβλητου δυναμισμού, φυσικό περιβάλλον.

διαδοχή των ιζημάτων της και έχει ιδιαίτερους

Αυτή η αρμονική σχέση, αδιατάρακτη από την αρχαιότητα

λιθολογικούς χαρακτήρες και τεκτονική συμπεριφορά,

μέχρι σήμερα, καθιστά τους Δελφούς μοναδικό μνημείο

στοιχεία γενικά που εξαρτώνται από την

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ανεκτίμητο

παλαιογεωγραφική της θέση. Περιοχές που ανήκουν στην

κληροδότημα του αρχαίου ελληνικού κόσμου στις

ίδια ζώνη έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά ταυτόσημα

επερχόμενες γενεές. Το 1987 ο αρχαιολογικός χώρος

ή παραπλήσια. Μια βασική διάκριση των γεωτεκτονικών

των Δελφών συμπεριλήφθηκε από την UNESCO στον

ζωνών της Ελλάδας είναι σε "Εσωτερικές Ελληνίδες" και

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας φυσικής και

σε "Εξωτερικές Ελληνίδες".

πολιτιστικής κληρονομιάς και την εγγραφή ακολούθησαν

Εξ ανατολών προς δυσμάς έχουμε: "Εσωτερικές

πολλές και ποικίλου χαρακτήρα ειδικότερες νομοθετικές

Ελληνίδες" θεωρούνται οι μάζες Ροδόπης και

ρυθμίσεις για την προστασία των δελφικών μνημείων και

Σερβομακεδονικής και οι ζώνες Περιροδοπική, Αξιού

του περιβάλλοντος χώρου τους.

(Παιονίας, Πάικου, Αλμωπίας), Πελαγονική, ΑττικοΚυκλαδική και Υποπελαγονική, ενώ

Δευτερογενής διαδοχή: (η) Η δευτερογενής διαδοχή

"Εξωτερικές Ελληνίδες" είναι οι ζώνες Παρνασού-Γκιώνας,

αφορά στις μεταβολές που παρατηρούνται στα

Ωλονού-Πίνδου, Γαβρόβου-Τρίπολης, Αδριατικοϊόνιος και

οικοσυστήματα, αλλά η πορεία προς την ωρίμανση τους

Παξών.

έχει παρεμποδιστεί από κάποιον εξωτερικό παράγοντα
όπως τη βόσκηση ή τη φωτιά. Όταν η επίδραση των

Γλωσσική ποικιλία: (η) Διαφορετικοί γεωγραφικοί

ανασταλτικών αυτών παραγόντων σταματά, λαμβάνει

διάλεκτοι, καθώς και τα κοινωνιόλεκτα, ανάλογα με την

χώρα η δευτερογενής διαδοχή που θα οδηγήσει το

κοινωνική ομάδα που ανήκουν οι ομιλητές του, όπως

σύστημα στην ωρίμανση συνήθως διαφορετικής, σε

είναι η περίπτωση της αργκό, της κοινωνιολέκτου των

σχέση με την πρωτογενή.

νέων κ.ά. http://el.wikipedia.org/
Διάπλαση βλάστησης: (η) Ομάδα βλάστησης που
Δακτυλογλυφή: (η) Χαρακτηριστική καρστική μορφή που

παρουσιάζει μια ομογενή φυσιογνωμία και σταθερότητα

προέρχεται από την επιφανειακή καρστική δράση στους

που οφείλεται στην κυριαρχία είτε ενός ή περισσότερων

ασβεστολιθικούς σχηματισμούς.

ειδών, είτε σε είδη που έχουν ένα κοινό βιολογικό
χαρακτήρα, π. χ. τροπικό δάσος, σαβάνα, λιβάδι.

Δελφικό τοπίο: (το) Το βραχώδες τοπίο του Παρνασσού
με τις απότομες κλίσεις, που εποπτεύει την κοιλάδα του

Διάσελο: (το) Το χαμηλότερο τμήμα ανάμεσα σε δυο

Πλείστου ως τον κόλπο της Κίρρας, «ενέπνευσε» τον

κορυφές μια οροσειράς.

Απόλλωνα να ιδρύσει εδώ το επιφανέστατο προφητικό
κέντρο. Η περιοχή των Δελφών συνδυάζει τα επιβλητικά

Δίκτυο Natura 2000: (το) Το Δίκτυο Natura 2000

μνημειακά σύνολα που αποτελούν σταθμό στην ιστορία

αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι

οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και

(εμπορική ονομασία fréon), που χρησιμοποιούνται ως

οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό

ψυκτικά υγρά στα ψυγεία και στα κλιματιστικά και ως

επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

προωθητικά αέρια στα σπρέι. Λόγω του ότι το όζον

Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά:

απορροφά ένα σημαντικό μέρος της υπεριώδους

Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα,

ακτινοβολίας της ηλιακής ακτινοβολίας, η εξασθένηση

όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΚ, και τους «Τόπους

της στιβάδας του, έχει αρνητικά αποτελέσματα στην

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of

ανθρώπινη υγεία. Η ακτινοβολία αυτή έχει θανατηφόρο

Community Importance - SCI) όπως ορίζονται στην

δράση στους μονοκύτταρους οργανισμούς, προκαλεί

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ

μεταλλάξεις στο DNA, προκαλεί καταρράκτη στους

λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των

οφθαλμούς και καρκίνο του δέρματος στους ανθρώπους.

Παραρτημάτων Ι και II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και
τα κριτήρια του Παραρτήματος III αυτής. Ο κατάλογος

Εξατμισοδιαπνοή: (η) 0 όρος περιγράφει το σύνολο των

των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την

πραγματικών απωλειών νερού από την εξάτμιση των

Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η

επιφανειακών υδάτων και από τη διαπνοή της χλωρίδας.

Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στην
επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος

Επιφανειακή απορροή: (η) Το ποσοστό των

με αριθμό L259 vol.49 21/9/06.

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που απορρέει στην

Δρυάδες: (οι) Νύμφες των δασών και των δένδρων.
Σύμφωνα με τον Ησίοδο (θεογονία 129), γεννήθηκαν
μέσα στη Γη μαζί με τα δένδρα. Το όνομα τους παράγεται
από το δρυς, που αρχικά σήμαινε δένδρο. Δεν ήταν
αθάνατες, είχαν όμως το δώρο της αιώνιας νεότητας και
έφευγαν μαζί με το δένδρο το οποίο τις φιλοξενούσε. Σ'
όλη τη διάρκεια της ζωής τους, έπαιζαν και διασκέδαζαν
με τον Ερμή, τον Απόλλωνα, τον Πάνα και τους
Σάτυρους, http://www.greenapple.gr
Ενδημικό είδος: (το) Είδος φυτού ή ζώου σε μια
περιοχή, που υπάρχει μόνο στην περιοχή αυτή και
πουθενά αλλού στο κόσμο.

επιφάνεια του εδάφους, δημιουργώντας το υδρογραφικό
δίκτυο μιας περιοχής. Το μέγεθος της επιφανειακής
απορροής εξαρτάται από κλιματικούς παράγοντες καθώς
επίσης και από την σύσταση των πετρωμάτων και τη
γεωμορφολογική τους κατασκευή.
Εσπέριοι - Οζολοί Λοκροί: (οι) Αρχαίο ελληνικό φύλο,
που κατοικούσε στη σημερινή Φωκίδα και στην επαρχία
της Ναυπακτίας. Περιελάμβανε τις σημερινές πόλεις Ιτέα,
Άμφισσα, Τοπόλια, και όλη τη περιοχή μεταξύ Γαλαξιδίου
Λιδορικίου έως και το Αντίρριο.
Ευτροφισμός: (ο) Φαινόμενο που δημιουργείται από την
υπέρμετρη αύξηση της συγκέντρωσης θρεπτικών

Εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος: (η) Ονομάζεται

στοιχείων που προκαλείται από τον εμπλουτισμό των

το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο το στρώμα

νερών με απορροές θρεπτικών στοιχείων (νιτρικά και

του όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα

φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα και αστικά λύματα).

της ατμόσφαιρας της γης (κατώτερη στρατόσφαιρα)

Τα βακτήρια και τα φύκη γίνονται τόσα πολλά που

πάνω από την Ανταρκτική μειώνεται σε πάχος. Η αιτία για

καλύπτουν τις υδατικές επιφάνειες προκαλώντας σκίαση

την εξασθένηση αυτή είναι οι χλωροφθοράνθρακες

στα νερά κάτω από την επιφάνεια. Χωρίς φως, τα φύκη
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και τα βακτήρια στον πυθμένα θανατώνονται

β) Χημικά: Τα υλικά που προκύπτουν από τη χημική

προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε

αποσάθρωση, είναι χημικά διαλύματα από το μητρικό

άλλα βακτήρια που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Καθώς

πέτρωμα. Αυτά τα διαλύματα, όταν αυξηθεί η

ο αριθμός των βακτηρίων μεγαλώνει, η κατανάλωση του

συγκέντρωση μέσα σε θάλασσες και λίμνες, κατακάθονται

οξυγόνου αυξάνεται δραματικά, με αποτέλεσμα να μην

και σχηματίζουν τα χημικά ιζηματογενή πετρώματα.

υπάρχει οξυγόνο για τους ανώτερους οργανισμούς:

γ) Βιογενή πετρώματα: Τα πετρώματα αυτά σχηματίζονται

αμφίβια, ψάρια, πτηνά κ.λπ.. Τα ψάρια κ.λπ. είναι οι πρώτοι

από τα υπολείμματα των διαφόρων οργανισμών και

οργανισμοί που πεθαίνουν, ενώ ακολουθούν και τα

κυρίως από κελύφη, σκελετούς και εκκρίσεις ζωικών

βακτήρια δημιουργώντας ένα νεκρό οικοσύστημα.

μικροοργανισμών.

Αποτέλεσμα του ευτροφισμού είναι η μείωση της
ποιότητας του νερού, η μεταβολή της χλωρίδας και

Κάδη; (η) Τεράστιο ξύλινο βαρέλι με άνοιγμα στο πάνω

πανίδας των νερών (μείωση της βιοποικιλότητας), καθώς

μέρος που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ελαιών.

και η μείωση της αισθητικής αξίας.
Καδνάτσος: (ο) Κλειδί που ανασηκώνει το μάνταλο της
Θύελλα: (η) Κόρη του θαύμου και της Ηλέκτρας, μίας
κόρης του ωκεανού με καταστροφική δύναμη που
προκαλεί τρόμο στους ανθρώπους.
Ιζηματογενή πετρώματα: (τα) Ιζηματογένεσιγ (η)
Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται από τα υλικά
αποσάθρωσης όλων των πετρωμάτων που βρίσκονται
στην επιφάνεια της γης, κάτω από την επίδραση των

πόρτας.
Καλανι: (το) Λούκι στο άκρο της στέγης για τη
συγκέντρωση όμβριων υδάτων.
Καλκάνι; (το) Πέτρινος τοίχος που εισέρχεται μέσα στη
δομή της στέγης κι έχει τριγωνικό σχήμα.
Καράμπα; (η) Αιχμηρό κομμάτι σπασμένου γυαλιού.

παραγόντων που προκαλούν αυτήν την αποσάθρωση. Τα
πετρώματα αυτά προϋπάρχουν, δηλαδή είναι παλαιότερα

Καρνάγιο; (το) Χώρος όπου χτίζονται ή επισκευάζονται τα

απ' αυτά που σχηματίζονται από τα υλικά αποσάθρωσης

καράβια.

τους και επομένως μπορεί να είναι εκρηξιγενή,
μεταμορφωσιγενή ή και ιζηματογενή. Τα υλικά

Καρστ: (το) Πρώτη αναφορά για το Καρστ έγινε στην

αποσάθρωσης μεταφέρονται με τη βοήθεια της

περιοχή της Σλοβενίας Kras ή Karst που σημαίνει

βαρύτητας, του νερού και του ανέμου, αποθέτονται σε

βραχώδης περιοχή. Έκτοτε κάθε περιοχή με εφάμιλλα

διάφορους χώρους (χερσαίους, λιμναίους, θαλάσσιους),

χαρακτηριστικά ονομάζεται καρστική. Η έννοια του Καρστ

όπου σχηματίζουν αντίστοιχα πετρώματα (αποθέσεις). Μία

εισήχθη το 1893 από τον Jovan Cvijic στο βιβλίο του Das

γενική ταξινόμηση για τα ιζηματογενή πετρώματα είναι: α)

Karstphänomen, (http://fr.wikipedia.org)

Μηχανικά ή κλαστικά: Τα υλικά που προκύπτουν από τη
μηχανική αποσάθρωση είναι κλάσματα (κομμάτια) του

Καρστική διάβρωση: (η) Καρστική διάβρωση καλείται η

μητρικού πετρώματος και σχηματίζουν τα μηχανικά ή

χημική διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων

κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα. Ανάλογα με το μέγεθος

(ασβεστόλιθοι και δολομίτες). Ο σχηματισμός των

των κλασμάτων, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες.

καρστικών μορφών οφείλεται στην διαλυτική δράση του

νερού, όταν αυτό είναι πλούσιο σε διοξείδιο του

(αποθήκη τροφίμων, κρασιών, λαδιού, ελιών, στάβλος

άνθρακα. Η δράση του νερού είναι κυρίως μηχανική και

και σε κάποιες περιπτώσεις διαμερίσματα των

χημική (διάλυση, υδρόλυση, ενυδάτωση - αφυδάτωση,

υπηρετών).

μεταφορά κ.λπ.). Το πλούσιο σε C02 νερό, αντιδρά με το
περιβάλλον ανθρακικό πέτρωμα σύμφωνα με την

Κερεστές: (ο) Ξυλεία που χρησιμοποιείται για την

αντίδραση: C02 + Η20 -> H2C03 και H2C03 + CaC03 -> Ca

κατασκευή πλοίων ή οικοδομών (βελανιδιά, πεύκο,

+ H2COä.Ta σπηλαιοθέματα δημιουργούνται πιθανότατα

έλατο).

από την απώλεια του διοξειδίου του άνθρακα από το
νερό που στάζει από την οροφή ενός σπηλαίου.

Κλιματικά καθοριζόμενη βλάστηση: (η) Οι φυσικές

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, όταν το μετεωρικό νερό

φυτοκοινότητες ως αποτέλεσμα του κλίματος.

πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα μετακινείται προς τα
κάτω στην ασβεστολιθική μάζα, αντιδρά ταυτοχρόνως με

Κοπανέλια: (τα) Ξυλάκια στα οποία τυλίγεται το νήμα και

αυτήν και διαλύει ένα τμήμα της. Όταν φθάσει στην

δουλεύονται ανά ζεύγη για το πλέξιμο της δαντέλας.

οροφή ενός καλά αεριζόμενου σπηλαίου συναντά αέρα
ο οποίος περιέχει πολύ λίγο διοξείδιο του άνθρακα. 0

Κοσμογονία: (η) (κόσμος+γέγονα) Μυθική αφήγηση που

αέρας παίρνει διοξείδιο του άνθρακα από το νερό

σχετίζεται με τη δημιουργία του σύμπαντος.

κάνοντας το κορεσμένο το διάλυμα σε ασβεστίτη και ο

http://el.wikipedia.org/

οποίος αποτίθεται σύμφωνα με την αντίδραση: Ca +
2HC0Hä -> C02 + CaC03 + Η20. Η Καρστική δράση στους

Κουσούνι: (το) Κύλινδρος από πανί, γεμισμένος με

ασβεστολιθικούς σχηματισμούς διακρίνεται επίσης σε

πριονίδι ή άχυρο που χρησιμοποιείται για πλέξιμο με

επιφανειακή και υπόγεια. Το υπόγειο νερό (με C02 ), κατά

κοπανέλι.

τη διαλυτική του δράση ακολουθεί ασυνέχειες των
πετρωμάτων, όπως ρήγματα διακλάσεις, ρωγμές,

Κροκαλοπαγή: (τα) Αποστρογγυλωμένα ή αντίστοιχα

πόρους κ.λπ. και τις διευρύνει συνεχώς. Χαρακτηριστικές

γωνιώδη τεμάχια πετρωμάτων ή ορυκτών μέσα σε άμμο

καρστικές μορφές: Δακτυλογλυφές, Αμαξοτροχιές, Μικρά

και ιλύ και συγκολλημένα με κάποια συνδετική ύλη.

έγκοιλα, φρέατα, αυλοί, Δολίνες (χοανοειδής μορφή),
Πόλγες, (πολύ μεγάλα έγκοιλα, πεδιάδες), Ουβάλες,

Κυπρί: (το) Μεγάλο κουδούνι για τράγο.

(πολλές δολίνες ενωμένες), Καταβόθρες, Καρστικές
κοιλάδες, Καρστικές σήραγγες, στοές, αγωγοί, Καρστικές

Κωρύκειον Άντρον: (το) Το Κωρύκειον Άντρο βρίσκεται

γέφυρες, αψίδες κ.λπ., Καρστικά σπήλαια (συνήθως με

στη νότια πλευρά του Παρνασσού σε υψόμετρο 1.360μ.

σταλακτίτες και σταλαγμίτες), Καρστικά δίκτυα.

Ήταν αφιερωμένο στις Κωρύκειες Νύμφες, κόρες του

(www.freeforums.gr/index.php?topic=177.20)

ποταμού Πλείστου και της Κωρυκείας.
Υπάρχουν εντυπωσιακοί σταλακτίτες και σταλαγμίτες,

Κάσα: (η) Ξύλινο ή η μεταλλικό πλαίσιο πάνω στο οποίο

ενώ ο Παυσανίας, που το επισκέφθηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ.,

στηρίζεται και κρεμιέται η πόρτα ή το παράθυρο.

αναφέρει ότι υπήρχε τρεχούμενη πηγή μέσα στη σπηλιά

Κατώγι: (το) Χώρος υπόγειος-ισόγειος βοηθητικός,

είχε δει. Οι αρχαίοι πίστευαν πως μέσα από τις σπηλιές

και ότι ήταν το πιο αξιοθέατο από όλα τα σπήλαια που
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του, υπήρχε ο δρόμος που επικοινωνούσε με τον Άδη.

Μπαρτζουλιάνα: (η) Μίγμα ασβέστη, άμμου, τριμμένου

Στις ανασκαφές, 1970-1971, βρέθηκαν χιλιάδες κότσια

κεραμιδιού και ελαφρόπετρας που χρησιμοποιούνταν ως

βοδιών και αιγοπροβάτων μαζί με άλλα αφιερώματα, που

συνδετικό υλικό στην τοιχοποιία.

χρησίμευαν για μαντικούς σκοπούς.
Ναϊάδες: (οι) Οι Ναϊάδες ήταν νύμφες του υγρού
Λαχίδι: (το) Μικρό τμήμα του ελαιώνα που οριοθετείται

στοιχείου, που αν και είχαν το προνόμιο να ζουν πολλά

με τράφους (χωμάτινα αναχώματα ύψους 50 εκ.).

χρόνια, ήταν όμως θνητές. Ενσάρκωναν τις θεότητες των
πηγών, http://www.livepedia.gr

Μάνταλο ή Τσιμπερέκι: (το) Σιδερένιο ραβδάκι με το
οποίο έκλειναν την πόρτα από μέσα.

Νεοκλασική: (η) Κατοικία με εξωτερικές διακοσμήσεις
που μιμείται το ύφος και την τεχνική των κλασικών

Μάργες: (οι) Αποτελούν μείγμα αργίλων με ανθρακικό

χρόνων.

ασβέστιο. Δηλαδή άργιλοι που περιέχουν 35-65% CaC03
λέγονται μάργες.

Νοόσφαιρα (Noosphere): (η) Μπορεί να θεωρηθεί ως η
"σφαίρα της ανθρώπινης σκέψης" που προέρχονται από

Μεγαλόδοντες: (οι) Ο προϊστορικός μεγαλόδοντας,

την ελληνική λέξη "νους" (που σημαίνει τη δυνατότητα

πρόγονος του καρχαρία, ήταν ένας από τους

σκέψης που διαθέτει ο άνθρωπος) + σφαίρα, (που

μεγαλύτερους θηρευτές που ζούσε στους ωκεανούς πριν

σημαίνει ο τόπος, η περιοχή όπου εξελίσσεται μία φάση).

από 1,6 εκατομμύρια χρόνια.

Σύμφωνα με την αρχική θεωρία του Vernadsky, η
ανάπτυξη της γης έγινε σε 3 διαδοχικές φάσεις: 1) η

Μεντεσές: (ο) Μεταλλική άρθρωση που ενώνει πόρτα,
παράθυρο και πατζούρι με τη κάσα.

φάση της γεώσφαιρας ((inanimate-άψυχη), 2) η φάση της
βιόσφαιρας (βιολογική ζωή) και η 3) η φάση της
νοόσφαιρας (Noosphere). Ακριβώς όπως η εμφάνιση της

Μοίρες: (οι) Χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας.

ζωής θεμελιωδώς μεταβάλλει τη γεώσφαιρα, η εμφάνιση

Παριστάνονταν, συνήθως ως τρεις γυναικείες μορφές που

της ανθρώπινης γνωστικής λειτουργίας ουσιαστικά

κλώθουν. Ήταν τρεις, η Κλωθώ, η Λάχεση και

μετατρέπει την βιόσφαιρα.

η Άτροπος, και οι αρχαίοι τις φαντάζονταν σαν τρεις
γυναίκες που κλώθουν τα νήματα της ζωής των

Νύμφες: (οι) Γυναικείες μορφές θεϊκής καταγωγής,

ανθρώπων. Η Κλωθώ έγνεθε το νήμα της ζωής,

νεαρές στην ηλικία, που ζούσαν μέσα στην άγρια φύση.

η Λάχεση μοίραζε τους κλήρους με το τι ήταν γραφτό να

http://mythologia .8m .com

λάχει στον καθένα, ενώ η Άτροπος έκοβε το νήμα της
ζωής. Η λέξη "μοίρα" παράγεται από το ρήμα "μοιράζω",

Ξερολιθιά: (η) Πέτρινος τοίχος χωρίς λάσπη ανάμεσα.

και αντικατοπτρίζει την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων
σχετικά με το τυχαίο και το ασήμαντο τόσο της

Οικότοπος /ενδιαίτημα: (ο/το) 0 όρος "οικότοπος"

ανθρώπινης ζωής, όσο και της ευτυχίας ή δυστυχίας του

αποτελεί απόδοση του όρου "habitat" όπως

κάθε ανθρώπου κατά τη διάρκεια της.

χρησιμοποιείται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και σημαίνει "μία

http://el.wikipedia.org

τοπογραφική έκταση, ομογενή ως προς τα φυσικά και

βιοτικά της στοιχεία στην κλίμακα του φαινομένου που

της λύρας του κοίμισε το δράκο που φύλαγε το

μελετάται". Ειδικότερα για τις φυτικές κοινότητες "οι

χρυσόμαλλο δέρας και έτσι μπόρεσε να το κλέψει ο

ενότητες (οικότοποι) διακρίνονται βάσει της μεταξύ τους

Ιάσονας. Στο δρόμο της επιστροφής, γλίτωσε τους

απόκλισης, όπως αυτή κρίνεται σύμφωνα με

Αργοναύτες από την παγίδα των Σειρήνων παίζοντας τη

φυτοκοινωνιολογικύ κριτήρια". Ο όρος "οικότοπος",

λύρα του τόσο δυνατά και αρμονικά που ξεπέρασε σε

προτιμήθηκε έναντι του πιο δόκιμου για την περίπτωση,

ομορφιά, δύναμη και μαγεία το τραγούδι τους.

όρου "ενδιαίτημα" μόνο και μόνο λόγω του ότι έτσι

0 Ορφέας είναι ο ιδρυτής του Ορφισμού (των Ορφικών

μεταφράστηκε το "habitat" στην επίσημη μετάφραση

Μυστηρίων), μυστηριακής θρησκευτικής διδασκαλίας που

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Habitat's Directive) στην ελληνική

συνδέεται άμεσα με τον Απόλλωνα.

έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών

http://www.goldenchain.gr/

Κοινοτήτων (L 206, 22/7/1992), και έτσι χρησιμοποιήθηκε
ευρέως.

Ορφικοί: (οι) Οπαδοί θρησκευτικής κίνησης που
εμφανίστηκε τον 6ο π.Χ. αι., απέδιδαν την ίδρυση της

Ομάδα βλάστησης: (η) Σύνολο φυτών που υπάρχουν

θρησκείας τους στον Ορφέα και τον θεωρούσαν

στον ίδιο τόπο.

δημιουργό πολλών επικών ποιημάτων με τον τίτλο
Θεογονίαι. Στη θεογονία των ορφικών, εκτός από το χάος,

Όξινη βροχή: (η) 0 όρος αναφέρεται στην παρουσία

τη γαία, τον ουρανό, τον ωκεανό υπάρχουν κι άλλες

όξινων διαλυμένων ρύπων, στα ατμοσφαιρικά

πρωταρχικές δυνάμεις, όπως ο χρόνος, ο αιθέρας, το

κατακρημνίσματα, όπως π.χ. βροχή, χαλάζι, χιόνι, ομίχλη,

ύδωρ και το κοσμικό αβγό.

πάχνη, δηλαδή ουσιών αερίων ή μη, που δεν αποτελούν

http://www.theogonia.gr/cosmogonia/orpheas.htm

φυσιολογικά χαρακτηριστικά της καθαρής ατμόσφαιρας,
αλλά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας ή

Πάνας: (ο) Ανθρωπόμορφη δευτερεύουσα θεότητα,

άλλων ρυπογόνων αιτιών (π.χ. ηφαιστειακής

απεικονιζόμενη με πόδια ζώου, συνυφασμένη με την

δραστηριότητας). Επειδή τα διάφορα καυσαέρια ορυκτών

πανίδα, όπου άνθρωποι και ζώα βρίσκονται σε μια

καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες,

αμφίδρομη σχέση προστασίας. Ο τραγοπόδαρος θεός

περιέχουν συχνά (όξινα) οξείδια του θείου και του

είναι προστάτης των κτηνοτρόφων, κυνηγών αλλά και

αζώτου, μεταξύ άλλων παράγουν όξινη βροχή που

των ψαράδων. Τριγυρνούσε στα όρη, σπήλαια, δάση,

περιέχει σε διάλυση, τα αντίστοιχα οξέα. Η όξινη βροχή

κοιλάδες, ρεματιές κ.λπ. παίζοντας μελωδίες με τη

επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα σε οικοσυστήματα,

σύριγγα, δηλ. το σουραύλι και αργότερα "αυλός του

καλλιέργειες, πολιτιστικά μνημεία και περιουσιακά

Πανός" που αυτός πρώτος είχε φτιάξει με αφορμή την

στοιχεία των πολιτών (π.χ. αυτοκίνητα).

αποτυχημένη προσπάθεια του να κατακτήσει την όμορφη
Νύμφη Σύριγγα. Δεινός μουσικός, μάγευε τα ζώα και τα

Ορφέας: (ο) Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ορφέας

πουλιά του δάσους, ενώ επιδιδόταν σε γλέντια με

γεννήθηκε στην περιοχή της Θράκης. 0 ίδιος ο θεός

συντροφιά τις Νύμφες, το Διόνυσο και τους Πανίσκους.

Απόλλωνας του δίδαξε τη μουσική και του χάρισε τη λύρα

Ορφικοί και Στωικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν τον Πάνα θεό

του. Πήρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία με τον

του "σύμπαντος κόσμου" (παν = όλος, σύμπαν) και ιδεατή

Ιάσονα και τους άλλους μυθικούς ήρωες. Με τη μουσική

προσωποποίηση της Φύσης και των δυνάμεων της.

249

ΓΛΩΣΣΑΡΙ -Λεξιλόγιο-Χρήσιμες έννοιες-Λέξεις κλειδιά

Πανελλήνιοι Δεσμοί: (οι) Δεσμοί είναι καταστάσεις που

ιππικοί και γυμναστικοί αγώνες, και τελούνταν κάθε

οδηγούν τα μέλη μίας κοινωνίας να αισθανθούν ότι έχουν

τέσσερα χρόνια. Έπαθλο των Πυθιονικών ήταν ένα

κάποια κοινά γνωρίσματα π. χ. γλώσσα, καταγωγή,

στεφάνι από δάφνη, το δέντρο του Απόλλωνα.

θρησκευτικές αντιλήψεις, τρόπο ζωής, ότι συνανήκουν σ'
αυτή την κοινωνία και δένονται μεταξύ τους με κοινά

Ρουδιστές: (οι) Οι ρουδιστές (Hippurites, Radiolites) ήταν

συμφέροντα, κοινές επιδιώξεις, προσδοκίες, ότι

υδρόβια ζώα που φέρουν βράγχια και το όστρακο τους

αποτελούν μια ενότητα για θέματα αμοιβαίας βοήθειας

αποτελείται από δύο τρήματα (Δίθυρα). Ήταν

και προστασίας. Τέτοιοι δεσμοί αναπτύχθηκαν βαθμιαία

προσκολλημένες μορφές με μορφή ακέρατος δεξιάς

στις αρχαίες κοινωνίες. Η κοινή καταγωγή, η κοινή

θυρίδας και με μια αριστερή μικρή, σχεδόν επίπεδη.

γλώσσα, η λατρεία κοινών θεών αποτελούν στοιχεία, με

Σχημάτιζαν ολόκληρες ομάδες υπό μορφή υφάλων, κατά

τα οποία αναγνωρίζεται η εθνική ταυτότητα. Οι

το Κρητιδικό. Εντάσσονται στη συνομοταξία μαλάκια.

αμφικτιονίες, τα μαντεία, οι πανελλήνιοι αγώνες

http://www.geo.auth.gr/320/Molluska.htm

συνέβαλαν στη δημιουργία πανελλήνιας εθνικής
συνείδησης.

Ρύπανση: (η) Είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με
κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις

Πανίδα: (η) Με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των

στους οργανισμούς. Στους ρύπους ανήκουν συγκεκριμένες

διαφόρων ειδών ζωικών οργανισμών (Σπονδυλωτών και

χημικές ουσίες και διάφορες μορφές ενέργειας, όπως η

Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μία περιοχή.

θερμότητα, ο ήχος και οι ακτινοβολίες.

Πλίθα: (η) Δομικό υλικό τοιχοποιίας κατασκευασμένο στο

Σαμάς: (ο) Ακαθαρσίες σκύλων που χρησιμοποιούνται για

χέρι από χώμα, άχυρο και νερό, που στεγνώνει στον ήλιο

την αποτρίχωση των τομαριών.

πριν χρησιμοποιηθεί.
Σάρες - λιθώνες: (οι) Γωνιώδες αποσαθρωμένο
Πολιτισμική ποικιλότητα: (η) Διαφορετικότητα

ασβεστολιθικό υλικό διαμέτρου 5-50 εκ. που

πολιτισμών δηλ. διαφορετικότητα στα ήθη και έθιμα, στις

τροφοδοτείται από τις παρακείμενες, σε υψηλότερες

γλώσσες, στις τέχνες, στις θρησκευτικές αντιλήψεις, στη

θέσεις, ασβεστολιθικές μάζες.

διατροφή, στην κοινωνική οργάνωση κ.ά..
Σινάζΐ: (το) Ξύλινο ή τσιμεντένιο ζωνάρι που διατρέχει
Πρέκι: (το) Οριζόντιο δοκάρι από ξύλο, μάρμαρο, πέτρα,

τους τοίχους.

σίδερο ή μπετόν που τοποθετείται στο πάνω μέρος του
ανοίγματος στην τοιχοποιία που προορίζεται για

Σκηνοποιείο: (το) Εργαστήρι παρασκευής διάφορων

παράθυρο ή πόρτα.

προϊόντων από γίδινη τρίχα.

Πύθια: (τα) Πανελλήνιοι μουσικοί αγώνες με ύμνους και

Σοβάς: (ο) Επίχρισμα τοίχου ή τσατμά με ασβεστοκονίαμα

συνοδεία λύρας, που τελούνταν αρχικά κάθε οχτώ χρόνια

ανακατεμένο με γιδότριχα ή άχυρο.

στο δελφικό ιερό προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Οι
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αγώνες μετά τον Α' Ιερό Πόλεμο (595 - 586 π.Χ.)

Στέρνα: (η) Δεξαμενή νερού, συνήθως χτιστή, σκαμμένη

αναδιοργανώθηκαν με πρότυπο τα Ολύμπια, προστέθηκαν

στο έδαφος.

Συμπολιτεία: (η) Ομοσπονδία πόλεων ενωμένων με κοινή

το σανίδωμα επιχρίζονταν με σοβά.

κεντρική εξουσία οι οποίες διατηρούν όμως την αυτονομία
τους με ξεχωριστή κυβέρνηση η καθεμία.

Τσοκάνΐ: (το) Κουδούνι για τα κατσίκια και τα γίδια.

Σφυρίδα ελαιοτριβείου: (η) Εξάρτημα ελαιοτριβείου από

Τυφών: (ο) Γιγαντιαίο τερατώδες ον που γέννησε η Γαία

φυσικές ίνες (γιδότριχα, φυτικές ίνες) που

μετά την εξόντωση των γιγάντων. 0 Δίας τελικά νίκησε τον

χρησιμοποιούνταν για την διήθηση του πολτοποιημένου

Τυφώνα και τον έκλεισε στα έγκατα της γης.

ελαιοκάρπου και την εξαγωγή του ελαιολάδου μετά τη
συμπίεση.

Υπόροφος: (ο) Η κάθετη στρωμάτωση της βλάστησης
διακρίνεται σε ορόφους: δενδρώδης όροφος, θαμνώδης,

Ταμπάκικα: (τα) Στη δημοτική γλώσσα το βυρσοδεψείο,

ποώδης. Οι υποκείμενες ζώνες π.χ. του δενδρώδη ορόφου

δηλ. βιοτεχνία επεξεργασίας δέρματος. Προέρχεται από

χαρακτηρίζονται σαν υπόροφοι.

την τούρκικη λέξη tabak=ßupooöei|jnc.
Φαινόμενο του θερμοκηπίου: (το) Φυσικό φαινόμενο που
Ταμπλαδωτό: (το) Λεπτό σανίδωμα που τοποθετείται πάνω

παρατηρείται σε όλους τους πλανήτες που διαθέτουν

σε ένα παχύτερο ξύλινο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται για

ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη δημιουργεί ένα

πόρτες και παράθυρα.

είδος θερμοκηπίου που συμβάλλει στην αύξηση της μέσης
επιφανειακής θερμοκρασίας του και τον καθιστά

Τεκτονική τάφρος: (η) Όταν δημιουργούνται πολλά

κατοικήσιμο. Χωρίς αυτό το φαινόμενο, η θερμοκρασία, για

ρήγματα σε μια περιοχή και τα στρώματα που σπάζουν

παράδειγμα, της γήινης επιφάνειας θα ήταν σε ετήσια βάση

βυθίζονται προς το εσωτερικό, τότε σχηματίζεται μια

περίπου -18°C. Τα τελευταία χρόνια, ο όρος συνδέεται με

λεκάνη που ονομάζεται τεκτονική τάφρος.

την παγκόσμια θέρμανση (global warming), ενώ θεωρείται

Τζινέτια: (τα) Σίδερα που ενδυναμώνανε δομικά τις γωνίες

ανθρωπογενείς δραστηριότητες ιδίως με την αύξηση της

των πετρόχτιστων κατοικιών και των κουφωμάτων.

συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, κατά 31% την

πως το φαινόμενο έχει ενισχυθεί σημαντικά από

περίοδο 1750-1998.
Τολάς: (ο) Το δέρμα από το οποίο έχει αφαιρεθεί το μαλλί.
Τολασίδι: (το) Πέτρινος, ισόγειος, κοινόχρηστος χώρος με
τρεχούμενο νερό, τον οποίο μοιράζονταν οι ταμπάκηδες
για να πλύνουν τα δέρματα.
Τρίχαπτο: (το) Πλεκτή ή υφαντή χειροποίητη δαντέλα.

Φλύσχης: (ο) Είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός που
αποτελείται από ακολουθίες ιζηματογενών πετρωμάτων.
Χαρακτηρίζεται από εναλλαγές στρωμάτων αργίλων,
ψαμμιτών, μαργών, ασβεστόλιθων και κροκαλοπαγών. Έχει
μεγάλη σημασία το υλικό από το οποίο αποτελείται ο
φλύσχης, διότι για παράδειγμα άλλες είναι οι ιδιότητες της

Τσατμάς: (ο) Είδος εσωτερικής τοιχοποιίας πολύ

αργίλου (πλαστικότητα, υδατοστεγανότητα, συμπιεοτότητα

διαδεδομένος στην λαϊκή αρχιτεκτονική. Αποτελείται από

και τάση για κατολίσθηση) και άλλες του ψαμμίτη, ιδίως

ένα διπλό πλαίσιο στο οποίο καρφώνονταν λεπτές σανίδες

όταν πρόκειται για παχιά στρώματα ψαμμίτη, το υλικό

σε τακτά διαστήματα. Το ενδιάμεσο κενό μεταξύ των δύο

χαρακτηρίζεται από ευστάθεια των κλιτύων, υψηλή αντοχή

πλαισίων το γέμιζαν με λάσπη, ενώ εξωτερικά,

σε φορτία κ.λπ.
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Φουρούσι: (το) Ξύλινο, μεταλλικό ή πέτρινο υποστήριγμα

Χαμοκέλα: (η) Χαμόσπιτο (βοηθητικός χώρος) δίπλα στην

που στερεώνεται στον τοίχο υποβαστάζοντας το μπαλκόνι

κύρια κατοικία.

ή το γείσο ενός οικοδομήματος.
Χαρανί: (το) Τσίγκινος κουβάς με χερούλι που
Φυσικός πόρος: (ο) Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη και

χρησιμοποιείται στην άντληση του νερού από το πηγάδι.

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Ενδεικτικά
παραδείγματα φυσικών πόρων: το νερό, το έδαφος, το

Χάριτες: (οι) θεότητες που προσωποποιούσαν τη χάρη,

δάσος, τα μέταλλα και τα μη μεταλλικά ορυκτά, η

την ομορφιά και την ανεμελιά. Σύμφωνα με τον Όμηρο

θάλασσα, η χλωρίδα, η πανίδα, τα ορυκτά καύσιμα και η

ήταν κόρες του Δία και της Ευρυνόμης.

ηλιακή ενέργεια.

http://www.theogonia.gr

http://ape.chania.teicrete.gr/gr/files/epfp.doc
Χλωρίδα: (η) Το σύνολο των φυτικών ειδών που υπάρχουν
Φωκείς: (οι) Λαός αρχαιοαιολικής καταγωγής που

σε μια περιοχή και σ' ένα καθορισμένο χρόνο (η χλωρίδα

κατοικούσε σε μέρος της Στερεάς Ελλάδας που

είναι κυρίως το προϊόν της ιστορίας της περιοχής, Π.χ. της

εκτείνονταν από τις Θερμοπύλες, στον Ευβοϊκό κόλπο,

παλαιογεωγραφίας κ.λπ.).

στην κοιλάδα του Σπερχειού έως την Κίρφη και τον
Παρνασσό. Οι σημερινές πόλεις Χρυσό, Κίρρα και Δελφοί

Χούμος: (ο) Ονομάζεται το σύνολο της οργανικής ύλης η

θα άνηκαν στην Αρχαία Φωκίδα.

οποία βρίσκεται στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους
και η οποία υπόκειται σε συνεχείς διεργασίες αποσύνθεσης

Φωτοχημικό νέφος: (το) Είναι μορφή ρύπανσης της

και σύνθεσης νέων ουοιών. Ο χούμος δημιουργείται από τα

ατμόσφαιρας που εμφανίζεται σε μεγάλες πόλεις.

φυλλώματα, τα κλαδιά και τις ρίζες των φυτών, καθώς και

Οφείλεται σε συσσώρευση αέριων ρύπων, οι οποίοι

από τα απορρίμματα και υπολείμματα των ζωικών

προέρχονται κυρίως από τις μηχανές καύσης των

οργανισμών. Την αποσύνθεση των υπολειμμάτων αυτών

βιομηχανιών και των αυτοκινήτων. Κύρια συστατικά του

αναλαμβάνουν διάφοροι μικροοργανισμοί και βακτηρίδια.

είναι: διάφορα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του
άνθρακα και το όζον. Το όζον, που είναι δευτερογενής
ρύπος, παράγεται -στην περίπτωση του φωτοχημικού

παρατηρούνται δύο κύριες διεργασίες: α) η διάσπαση της

νέφους- από την αλληλεπίδραση των οξειδίων του

αρχικής οργανικής ουσίας σε ορυκτά συστατικά

αζώτου με την ηλιακή ακτινοβολία, γι' αυτό και το νέφος

ίορυκτογένεση) και β) η σύνθεση νέων πολύπλοκων

ονομάζεται "φωτοχημικό". Τα τελευταία χρόνια, το

χουμικών ενώσεων (χουμοποίηση).

φωτοχημικό νέφος έχει παραχωρήσει τη θέση του στο
υδρογονοσωματιδιακό νέφος που αποτελείται κυρίως από
σωματίδια και διάφορους υδρογονάνθρακες, ειδικά
πολυκυκλικούς, που θεωρούνται καρκινογόνοι. Πηγές
αυτού του είδους νέφους είναι ξανά τα αυτοκίνητα και η
βιομηχανία.
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Σχηματισμός Χούμου: (ο) Κατά το σχηματισμό του χούμου

Taxa / τάξα: (τα) Είδη και υποείδη διαφόρων οργανισμών.
Ώρες: (οι) θεότητες των καιρών και του χρόνου. Ήταν
θυγατέρες του Δία και της θέμιδος, αδελφές των τριών
Μοιρών και των Νυμφών που κατοικούσαν στον Ηριδανό
ποταμό, http://el.wikipeclia.org
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Το παιδαγωγικό υλικό για προγράμματα Περιβαλλοντικής

Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μας το διέθεσαν οι

Εκπαίδευσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Γιάννης ΚΟΥΛΕΛΗΣ, Μιχάλης ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος

Άμφισσας «Ανακαλύπτοντας τη Φωκίδα» διαμορφώθηκε

ΚΟΠΗΣ, Βασίλης ΨΑΛΛΙΔΑΣ, Αθανάσιος ΠΑΝΑΓΟΥ, Θωμάς

σαν ιδέα, εδώ και πολύ καιρό, γνωρίζοντας ότι η

ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ, Παρασκευή ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ, Αθηνά ΚΑΣΤΑΝΑ

καταγραφή αυτού του υλικού, ήταν ένας πολύ μεγάλος και

και Λεωνίδας ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ. Ο Άγγελος ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

δύσκολος στόχος.

επιμελήθηκε την επεξεργαοία ορισμένων φωτογραφιών.
Σίγουρα όμως η παρουσία των φωτογραφιών του Γιάννη

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου εργάστηκαν

ΚΟΥΛΕΛΗ στο παιδαγωγικό υλικό δίνει μια μοναδική

συστηματικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα πολλές

διάσταση και δημιουργεί νέες προϋποθέσεις και στάνταρ

και πολλοί. Για να διαμορφωθεί η τελική του μορφή, αυτήν

για τον τρόπο που θα πρέπει στο μέλλον να

που έχετε στα χέρια σας, συνέβαλαν, κατά πολύ, οι

διαμορφώνεται αισθητικά και λειτουργικά το παιδαγωγικό

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που δούλεψαν στην πράξη τις

υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και όχι μόνον.

αρχικές ιδέες και τις πιλοτικές μορφές του υλικού. Όλο το
παιδαγωγικό υλικό, στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας

του, είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας των μελών του

προς την Αλεξάνδρα ΜΑΝΤΑ, Art designer της "ΜΑΚΕΤΑ" για

ΚΠΕ Άμφισσας και εξωτερικών συνεργατών με εξαιρετική

το σχεδιασμό της έκδοσης, αλλά και για τις χρήσιμες

εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση.

συμβουλές της. Το αισθητικό αποτέλεσμα της παρούσης
έκδοσης οφείλεται στην Αλέκα, που την ευχαριστούμε

Για το λόγο αυτό οι ευχαριστίες μας θα είναι περισσότερο

θερμά. Επίσης ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο ΜΟΣΧΟΝΑ

εξατομικευμένες, σε όλους όσους συνέβαλαν για να

από το δημιουργικό τμήμα της "ΜΑΚΕΤΑ" για την

επιτευχθεί αυτή η έκδοση.

επεξεργασία των φωτογραφιών και των σκίτσων όλου του
παιδαγωγικού υλικού (βιβλίου και τετραδίων).

θερμές ευχαριστίες:
Στον Μιχάλη ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ και τον Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ που

Το περιεχόμενο και η επιστημονική εγκυρότητα του

συνδιαμόρφωσαντο θεωρητικό πλαίσιο και το κεφάλαιο

θεωρητικού υλικού, ολοκληρώθηκε από τη Σεβαστή

για το Δάσος.

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Βιολόγο).

Στον Γεώργιο ΚΟΤΤΗ, τη Σεβαστή ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και τον

θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας

Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ που επιμελήθηκαν το κεφάλαιο για την

στην Ακτίνα Βλαχονάσιου (φιλόλογο), όσον αναφορά την

Ελιά

εξαίρετη φιλολογική επιμέλεια και διόρθωση των
κειμένων.

Στον Αθανάσιο ΠΑΝΑΓΟΥ, τον Θωμά ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑ, τον
Δημήτρη ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ και τον Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ που
συνδιαμόρφωσαντο κεφάλαιο για τα Γεωμυθολογικά
αρχαία μονοπάτια στη Φωκίδα.

Στον Μιχάλη ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ, την Αθηνά ΚΑΣΤΑΝΑ, την
Παρασκευή ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ, την Ευαγγελία ΜΑΝΟΥΣΟΥ και τον
Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ, που επιμελήθηκαν το κεφάλαιο για την
Πόλη και οικοσύστημα, την πόλη της Άμφισσας και την
πόλη του Γαλαξιδίου.

Επίσης, ευχαριστούμε τον θεοχάρη ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗ που
σχεδίασε τα σκίτσα των τετραδίων της έκδοσης, πάνω σε
ιδέες του Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ και της Σεβαστής
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, αλλά και με την αλληλεπίδραση όλης
της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Άμφισσας.
Ευχαριστούμε τη Ρούλα ΠΑΠΠΑ από την «Φάρος ΕΠΕ», για
την επιμελημένη εκτύπωση και βιβλιοδεσία του ντοσιέ,
καθώς και την εταιρεία ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ για την εξαιρετική
ποιότητα εκτύπωσης του βιβλίου.

Ο Βασίλης ΨΑΛΛΙΔΑΣ και ο Ντίνος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ είχαν την

δημιουργία του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού.

ευθύνη του σεναρίου και της σκηνοθεσίας του DVD

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Δελφών, στο Γυμνάσιο

«Χρησμοί γυρεύουν ερμηνείες». Όμως οι ικανότητες και η

Δελφών, στο δημοτικό σχολείο Χρισσού, στο Μουσείο

ευαισθησία του Ντίνου έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης

Δελφών και στην 1η Εφορία αρχαιοτήτων και ιδιαιτέρως

αυτού του μοναδικού 3D animation που απευθύνεται σε

στις αρχαιολόγους Δέσποινα ΣΚΟΡΔΑ, Διευθύντρια του

μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

μουσείου Δελφών και Ανθούλα ΤΣΑΡΟΥΧΑ, καθώς και στο

εκπαίδευσης πριν επισκεφτούν το ΚΠΕ για την υλοποίηση

προσωπικό φύλαξης του μουσείου και των αρχαιολογικών

των προγραμμάτων του. Στην παραγωγή DVD «Χρησμοί

χώρων. Επίσης, εγκάρδιες ευχαριστίες στο Δήμο

γυρεύουν ερμηνείες» συνέβαλαν και οι: Γιώργος ΓΚΙΚΑΣ,

Γαλαξιδίου, στο Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου, στη δημοτική

Όλγα ΜΟΥΡΙΚΗ, Γκέλλυ ΜΑΝΟΥΣΟΥ από την ΜΚΟ "Εύδωρος"
καθώς και ο Ιωάννης ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.

βιβλιοθήκη του Δήμου Γαλαξιδίου και στη Μαρία
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ, κάτοικο Γαλαξιδίου.

0 Ντίνος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και ο Ηλίας ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ (OPERA) είχαν
τη μουσική επιμέλεια του DVD. Οι σκηνοθέτες Αντώνης
ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ και Κώστας ΚΙΜΟΥΛΗΣ βοήθησαν και

Στο Δήμο Άμφισσας και ιδιαιτέρως στον Δήμαρχο Ασημάκη
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΛΟ για την θετική του ανταπόκριση και
πολλαπλή στήριξη του. Στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
ουσιαστική υποστήριξη τους για τη δημιουργία του ΚΠΕ

συμβούλεψαν στο στάδιο σχεδιασμού του DVD.
Στις ηχογραφήσεις βοήθησαν: Η υπεύθυνη Πολιτιστικών
θεμάτων διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

αλλά και την μέχρι σήμερα υποστήριξη του στην
παραγωγική παιδαγωγικού υλικού. Στην οικονομική
υπηρεσία του Δήμου Άμφισσας και ιδιαιτέρως στην

Φωκίδας, Μήνα ΚΑΡΑ και οι μαθήτριες Μαριάννα
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Βαγγελίτσα ΚΟΤΡΩΝΗ, Σεμίνα ΛΙΒΑ του
Λυκείου Άμφισσας, καθώς και ο Γεώργιος Μάξιμος ΔΗΜΟΥ
και ο Θανάσης ΤΣΩΝΗΣ, τους ευχαριστούμε θερμά.

Σπυριδούλα ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ και Αικατερίνη ΣΕΪΜΕΝΗ. Στο
Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Άμφισσας, στη
Δημοτική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου,
στον Ορειβατικό Σύλλογο Άμφισσας καθώς και στον

Επίοης, για την απρόσκοπτη βοήθεια τους σε διαχειριστικά
ζητήματα χρηματοδότησης, ευχαριστούμε τους: Σταύρο

παραδοσιακό βυρσοδέψη Κώστα ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟ και τον
κωδονοποιό Χρήστο ΠΑΠΑΔΗΜΑ.

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ και Δημήτρη ΤΑΣΙΟ, οτελέχη του ΕΠΕΑΕΚ,
και ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Νίκη ΚΩΣΤΟΜΟΥΔΗ τόσο για

Στο Νικόλαο Δημ. ΦΟΥΣΕΚΗ, Νομάρχη Φωκίδας και τέως

τη σημαντικότατη βοήθεια και στήριξη της στα

δήμαρχο Άμφισσας για την υιοθέτηση και υλοποίηση της

διαχειριστικά ζητήματα του Τεχνικού Δελτίου έργου του

ιδέας δημιουργίας του ΚΠΕ Άμφισσας, αλλά και για την

ΚΠΕ Άμφισσας, όσο και για τη συνεισφορά της στη

παραγωγή αυτού του παιδαγωγικού υλικού.

Οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι έκδοσης:
Βασίλης ΨΑΛΛΙΔΑΣ, Επιμέλεια έκδοσης:

Μιχάλης ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας

Φυαιογνώστης, MSc Περιβαλλοντική Βιολογία.

Βιολόγος, DEA Εφαρμοσμένη Οικολογία, PhD Μεσογειακή Οικολογία.
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Στη σελίδα 4, εκ παραδρομής, δεν αναφέρονται τα ονόματα
των φωτογράφων: Αθηνάς ΚΑΣΤΑΝΑ και Παρασκευής
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ.
Στη σελίδα 15, εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται η σωστή
αρίθμηση της παραγράφου Α.1.2,
Στη σελίδα 103, στον Θερμομεσογειακό όροφο βλάστησης,
στην 2η κατηγορία των κωνοφόρων θερμόφιλων
σχηματισμών, από παραδρομή, δεν αναφέρεται η Χαλέπιος
Πεύκη (Pinus halepensis), η οποία απαντάται στην περιοχή
Μακρανικόλα Δεσφίνας (θεοχαρόπουλος και άλλοι, 1996).
Στη σελίδα 200, εκ παραδρομής, δεν αναφέρεται η σωστή
αρίθμηση της παραγράφου Α.5.2.1,
Στη σελίδα 205, στην τρίτη γραμμή, στην αρχή της
παραγράφου πρέπει να προστεθεί η αρίθμηση Α.5.3.1,
* Η λέξη Γαλαξίδι στο κείμενο απαντάται με δύο τύπους
γραφής "Γαλαξίδι" και "Γαλαξείδι" και οι δύο είναι σωστοί.

