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ΜΜ ε επιτυχία διεξή-
χθη το τετραήμερο
σεμινάριο - εργα-

στήριο του Κέντρου Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Μου-
ζακίου με θέμα «Εκπαίδευση
για το Δάσος» που συντονί-
ζει το ΚΠΕ Μουζακίου.
Ο κύριος στόχος του σεμι-

ναρίου - εργαστηρίου ήταν
να δοκιμαστούν στην πράξη
διάφορες προτάσεις που α-
φορούσαν εκπαιδευτικό υλι-
κό για το δάσος και να βελ-
τιωθούν μέσα από μια συμμε-
τοχική διαδικασία. Οι προ-
τάσεις αυτές είναι για σχο-
λικά περιβαλλοντικά προ-
γράμματα και περιλαμβάνουν:
u Τη χρήση δασικού χάρ-
ρτη
u Τους τρόπους καταγρα-
φής χλωρίδας και πανίδας
u Την καταγραφή ανθρωπο-
γενών πιέσεων στο δάσος 
u Μετρήσεις κλιματικών
στοιχείων που αφορούν το
δάσος 
u Τη φροντίδα ενός κομ-
ματιού της φύσης
u Την κατασκευή σχολικού
κήπου
u Εκδηλώσεις δημοσιοποί-
ησης σχετικά με το δάσος
Οι προτάσεις αυτές έγι-

ναν από μέλη των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Μουζακίου, της Μακρινίτσας,
της Υπάτης από τους υπεύθυ-
νους Π.Ε. της Β/θμιας Ν.
Καρδίτσας και Λάρισας και
εκπαιδευτικό του 5ου Γυμνα-
σίου Χαλκίδας. Αυτές βελ-
τιώθηκαν μετά από παρατη-
ρήσεις και προτάσεις που
κάνανε όλοι οι εκπαιδευτι-
κοί των 21 σχολείων του Δι-
κτύου «Το Δάσος» και οι υ-
πεύθυνοι των νομών Π.Ε.
Β/θμιας των νομών Καρδί-
τσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιω-
τίας, Χαλκίδας, Φωκίδας και
Ευρυτανίας. Έγιναν δοκιμές
στο πεδίο με συμμετοχή ε-
κτός των εκπαιδευτικών και

μαθητών των σχολικών περι-
βαλλοντικών ομάδων του 2ου
και 3ου Γυμνασίου Τρικάλων.
Να σημειωθεί ότι χρήσι-

μες υποδείξεις πάνω στο υ-
πό έκδοση εκπαιδευτικό υ-
λικό έχουν κάνει και ο δα-
σάρχης του Μουζακίου Μπα-
λάσκας Δ., ο καθηγητής του
παιδαγωγικού τμήματος Δ.Ε.
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης Παρα-
σκευόπουλος Στέφανος και ο
σχολικός σύμβουλος Α/θμιας
Ν. Καρδίτσας κ. Ευθυμίου Α-
ποστόλης. Το εκπαιδευτικό
υλικό που θα εκδοθεί μέχρι
τον μήνα Ιούνιο θα αποστα-
λεί εκτός από τα σχολεία
του Δικτύου και σε άλλα
σχολεία της Ελλάδας.
Επίσης στα πλαίσια της ε-

νίσχυσης των σχολείων του
Δικτύου με εκπαιδευτικό υ-
λικό δόθηκαν στα σχολεία
του δικτύου βιβλία που έ-
βγαλε το Γυμνάσιο Πλατυκά-
μπου Λάρισας και που συνδέ-

ουν το αναλυτικό πρόγραμμα
του Γυμνασίου με πληροφο-
ρίες και δραστηριότητες
σχετικές με το Δάσος.
Στο σεμινάριο ακόμη έγι-

νε ενημέρωση για τα Ευρωπα-
ϊκά προγράμματα από τον υ-
πεύθυνο Ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων για τα ΤΕΕ στην Διεύ-
θυνση Β/θμιας Εκπ/σης Μα-
γνησίας σε μια προσπάθεια

ανοίγματος των σχολείων του
Δικτύου στην Ευρωπαϊκή προ-
οπτική.
Στη διάρκεια εργασιών του

σεμιναρίου έγινε παρουσία-
ση ενός CD-ROM του τμήματος
Δ.Ε. του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για την Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση από τον καθηγητή
Παρασκευόπουλο Στέφανο. Αυ-
τό περιέχει τις ενότητες
«Γενικά για την Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση», «Υγρο-
βιότοποι», «Το δάσος». Το
cd-rom αυτό δόθηκε στα σχο-
λεία του δικτύου.
Ξεχωριστή σημασία και εν-

διαφέρον είχε για τους εκ-
παιδευτικούς και η επίσκε-
ψη στο Δήμο Μενελαΐδας και
συγκεκριμένα στο Δημοτικό
διαμέρισμα του Αηδονοχωρί-
ου που ως γνωστόν είναι η
περιοχή που υπέστη τη μεγα-
λύτερη φυσική καταστροφή α-
πό την πυρκαγιά του περα-
σμένου καλοκαιριού.

Πολύ ενδιαφέρουσα, κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης
ήταν η ενημέρωση που έγινε
στους εκπαιδευτικούς του
σεμιναρίου από το Δασάρχη
Καρδίτσας κ. Βασ. Νίκου και
τον Δήμαρχο Μενελαΐδας κ.
Νίκο Ελευθερίου. Οι εκ/κοί
είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν από το Δασάρχη
σφαιρικά για τα δάση και

τις ωφέλειές τους, τις α-
ξίες τους, τους κινδύνους,
τη νομοθεσία κλπ. Ειδική α-
ναφορά έγινε από το Δασάρ-
χη για τα δάση της Καρδί-
τσας. Η συζήτηση όπως ήταν
φυσικό επικεντρώθηκε στο
καμένο δάσος της περιοχής
και το τι μέλλει γενέσθαι.
Ο Δήμαρχος με τους συνερ-
γάτες του, από την πλευρά
του, αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό της μεγάλης πυρκα-
γιάς, τις ενέργειες οι ο-

ποίες έγιναν και γίνονται
για την αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, τα
προβλήματα που υπάρχουν
και γενικά τις παρεμβά-
σεις, αποφάσεις του Δήμου
και το γενικότερο σχεδια-
σμό για το θέμα.
Ακολούθησε διάλογος ανά-

μεσα στους εκπαιδευτικούς,
το Δασάρχη και το Δήμαρχο

αλλά και με τους κατοίκους
της περιοχής στους οποίους
χαρακτηριστική ήταν η αγω-
νία για το μέλλον της πε-
ριοχής εξαιτίας του τερα-
στίου προβλήματος και του
επακόλουθου της πυρκαγιάς.
Τέλος έγινε συζήτηση και

σχεδιαμός πάνω στο μελλο-
ντικό προγραμματισμό του
δικτύου. Τα πρώτα βήματα
που θα γίνουν θα είναι συ-
νάντηση των σχολείων του
Δικτύου στον Αλμυρό της
Μαγνησίας τον Οκτώβριο,
σεμινάριαγια την κατασκευή
ιστοσελίδων από τους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτι-
κούς και ηλεκτρονική κατα-
γραφή των περιβαλλοντικών
προγραμμάτων των σχολείων
σε βάσεις δεδομένων.
Το σεμινάριο αυτό ήταν

σημαντικό γιατί συνέβαλε
αποφασιστικά στη βελτίωση
του εκπαιδευτικού υλικού
που θα παραχθεί, έδωσε ση-
μαντικές γνώσεις και ε-
μπειρίες σε κρίσιμα ζητή-
ματα που αφορούν την υπό-
θεση «Δάσος» και «Δίκτυο
Δάσος», βοήθησε στη γνωρι-
μία και συνεργασία των εκ-
παιδευτικών των σχολείων
του Δικτύου και έθεσε βά-
σεις για τον ετήσιο προ-
γραμματισμό του 2001 -
2002.
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Επιτυχές τετραήμερο για 
την Εκπαίδευση στο Δάσος



Ο  Νομός Φωκίδας βρίσκεται στο
νότιο  τμήμα της κεντρικής Ελλά-
δας.Συνορεύει δυτικά με τον Ν.Αι-
τωλοακαρνίας,βόρεια με τον Ν.
Φθιώτιδας, ανατολικά με τους
Ν.Βοιωτίας  και Ν.Φθιώτιδας ενώ
στα νότια βρέχεται από τον κοριν-
θιακό κόλπο.

Η Φωκίδα είναι από τις πιο
ορεινές περιοχές της ελ-
λάδας.Τα κυριότερα όρη

της είναι τα Βαρδούσια, η Γκιώ-
να και ο Παρνασσός. Μόνο στην
περιοχή της Άμφισσας-Ιτέας,υ-
πάρχει η πεδιάδα της Άμφισσας
που αποτελεί και τον περίφημο
Ελαιώνα τηςΆμφισσας.Η έκταση
του νομού(2.121τ.χλμ) κατανέμε-
ται σε37,5τ.χλμ, πεδινή έκτα-
ση,32,3τ.χλμ ημιορεινή και
2.051,2τ.χλμ ορεινή. Ο συνδυα-
σμός του έντονου ανάγλυφου, των
κλιματικών και μικροκλιματικών
συνθηκών,της ποικιλίας του γεω-
λογικού υποστρώματος, συμβάλ-
λουν στην ποικιλομορφία των βιο-
τόπων και συνεπώς των οικοσυ-
στημάτων.
Στον Ν.Φωκίδας συναντούνται

διαπλάσεις σκληρόφυλλων ειδών,(
Ελιά,Σχίνος,Πρίνος ,Φιλίκι, Α-
ριά,Κουμαριές κ.τ.λ) Κωνοφόρων(
Χαλέπιος πεύκη, ελάτη η κεφαλ-
ληνιακή ,Μαύρη πεύκη, Κέδροι
κ.τ.λ) Φυλλοβόλων(Βελανι-
διά,Δρυς η πλατύφυλλη,  Καστα-
νιά κ.τ.λ) ενώ πάνω από τα 1700-
1800μέτρα στις κορυφές των ανα-
φερθέντων οροσειρών συναντού-
νται τα οικοσυστήματα των φυσι-
κών λιβαδιών.
Επίσης συναντούνται διαπλά-

σεις φρυγάνων(Ασφάκα,Λαδανιά
,Θρούμπι, Αφάνα κ.τ.λ) και Μακ-
κία  βλάστηση (ιδίως χαμηλοί
πρινώνες, κούμαρα κ.τ.λ.)
προιόν της κακής ανθρώπινης ε-
πέμβασης(φωτιά,κοπή υπερβόσκη-
ση κ.τ.λ.)
Τέλος θα πρέπει να αναφερθούν

τα μικρής εκτάσεως υγροτοπικά
οικοσυστήματα σε ποταμούς(Μόρ-
νος, Κόκκινος, ο Βοιωτικός κη-
φισός) και μικρούς υγροβιότο-

πους.
( Πλατάνια, Καλαμιώνες, Σκλή-

θρα, Ιτιές, Λεύκες, Βούρλα του
γλυκού νερού κ.τ.λ.)
Η πόλη της Άμφισσας πρωτεύου-

σα του νομού Φωκίδος,βρίσκεται
ανάμεσα στα όρη του Παρνασσού
και της Γκιώνας.Η βλάστηση της
ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζε-
ται από πρινώνες σε μορφή θά-
μνου,κούμαρα,φρύγανα, εκτεταμέ-
νες διαπλάσεις αρκεύθων και ε-
λάτη σε υψόμετρο πάνω από  τα
800 μέτρα προς τα βόρεια
Στόχος της παρούσης εργασίας

των μαθητών του 2 Τ.Ε.Ε ΑΜΦΙΣ-
ΣΑΣ αποτελεί η οικολογική μελέ-
τη του δάσους των αρκεύθων της
ευρύτερης περιοχής της πόλης της

Άμφισσας με στόχο  την προστα-
σία ανάδειξη και αναβάθμισή
τους.Η περιοχή μελέτης αφορά
τους λόφους Κόφινα(648μέτρα)
που δεσπόζει στα βορειοανατολι-
κά της Άμφισσας και Κουτρου-
λού((786μέτρα) προς τα νότια-α-
νατολικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΒΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣn ΚΛΙΜΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑ
Σύμφωνα με τον δασικό χάρτη

του νομού Φωκίδος(Υπουργείο Γε-
ωργίας 1987) η περιοχή μελέτης
χαρακτηρίζεται από βιοκλιματική
άποψη από το έντονο μέσο-μεσο-
γειακό βιοκλίμα με αριθμό ξηρών
Βιολογικών ημερών ανάμεσα σε 75

εώς100 ημέρες προς τα βόρεια ε-
νώ προς τα νότια από το ασθενές
θερμο -μεσογειακό βιοκλίμα με
αριθμό ξηρών βιολογικών ημερών
ανάμεσα σε 125και 100 ημέρες.Οι
παραπάνω βιοκλιματικοί χαρακτή-
ρες αντιστοιχούν στις δασικές
διαπλάσεις της ζώνης της Αριάς
και της ελιάς-χαρουπιάς-σχίνου)n ΓΕΩΛΟΓΙΑ -ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Η περιοχή μελέτης από γεωλο-

γική άποψη χαρακτηρίζεται από
σκληρούς ασβεστόλιθους του με-
σοζωικού αιώνα και μικτό φλύσχη
της τριτογενούς περιόδου.Σύμφω-
να  δε με τον δασικό χάρτη του
νομού Φωκίδος τα προκύπτοντα ε-
δάφη χαρακτηρίζονται για τους
μεν ασβεστολίθους σαν ουδέτερα
με αργιλοπηλώδη-αργιλώδη  υφή

Τα σχολεία του δάσουςΤα σχολεία του δάσους2

Προστασία, ανάδειξη, αναβά
της ευρύτερης περιοχής 



ενώ για τον φλύσχη σαν όξινα με
αργιλοπηλώδη υφή.

ΒΟΙΟΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣn ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι κυριότερες ανθρώπινες επι-

δράσεις στις φυτοκοινότητες των
αρκεύθων είναι η υπερβόσκηση, η
μη ορθολογική διαχείρηση των
σκουπιδιών των τοπικών δήμων και
κοινοτήτων που ανεξέλεγκτα αφή-
νονται στην ύπαιθρο, οι πυρκα-
γιές που προέρχονται κυρίως από
τα σκουπίδια, ο τρόπος προσπέ-
λασης και οι μεθόδοι εξόρυξης
του Βωξίτη,  ή διαχείρηση των
αδρανών υλικών των μεταλλευτι-
κών εταιριών τηςπεριοχής.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

από τις παραπάνω δραστηριότητες
συμβάλλουν κυρίως στην υποβάθ-
μιση της βλάστησης,στην διάβρω-
ση του εδάφους,στην υποβάθμιση
της ποιότητας και ποσότητας των
υπογείων υδάτων,στην μείωση της
βιοποικιλότητας, στην aλλοίωση
του φυσικού τοπίου.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ-ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ 
Η  μελέτη  του δάσους των αρ-

κεύθων  πραγματοποίθηκε σε δια-
δοχικές επισκέψεις  της ερευνη-
τικής ομάδος των μαθητών τους
μήνες Μάρτιο - Απρίλιο - Μάιο
του έτους 2000
Έγινε προσπάθεια να συσχετι-

στεί η βλάστηση με το κλίμα το
υψόμετρο και την  έκθεση με σκο-
πό  να εξαχθούν συμπεράσματα συ-
σχέτισης της βλάστησης και των

αβιοτικών παραγόντων.
Το δάσος των αρκεύθων παρου-

σιάζει μια αξιοσημείωτη υψομε-
τρική διαβάθμιση  από τα 100μ
μέχρι τα 780μ. Επειδή όμως η αύ-
ξηση του υψομέτρου οδηγεί σε
μείωση  της θερμοκρασίας και αύ-
ξηση των βροχοπτώσεων συμπεραί-
νεται ότι και το βιοκλίμα δια-
φοροποιείται.
Αυτό πράγματι διαπιστώθηκε με-

λετώντας την χλωρίδα του δάσους.
Από 100-350μ  ο υπόροφος των

αρκεύθων χαρακτηρίζεται κυρiωs
από θερμόφιλα είδη  όπως η Ελιά,
ο Σχίνος, η Μυρτιά, η Κάπαρι.
Από τα 950μ εως τα 780μ χαρα-

κτηρίζεται από τον Πρίνο,Φυλί-
κι,Κουμαριά,Φράξο ενώ σε βό-
ρειες και υγρές εκθέσεις εμφα-
νίζεται η Κεφαλληνιακή ελάτη.

Η παραπάνω διαπίστωση επιβε-
βαιώνει ότι η χαμηλή ζώνη του
δάσους  χαρακτηρίζεται  από το
ασθενές θερμο-μεσογειακό βιο-
κλίμα  της ζώνης της ελιάς-χα-
ρουπιάς ενώ ψηλότερη ζώνη από
έντονο μεσογειακό βιοκλίμα της
ζώνης της Άριας.
Η προσπάθεια συσχέτισης  του

γεωλογικού υποστρώματος και
εξάπλωσης της αρκεύθου δεν έ-
δειξε να εξαρτάται από τον εδα-
φικό τύπο. Πράγματι το είδος
παρουσιάζει καλή ανάπτυξη και
σε ασβεστόλιθο και σε φλύσχη.

2ο ΤΕΕ Άμφισσας
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θμιση (Juniperus Phoenicea)
της πόλης της Άμφισσας 
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Στις αρχές του Νοέμβρη πραγματο-
ποιήσαμε περιβαλλοντική επίσκεψη
σε μια δασωμένη πλαγιά του Κισσά-
βου και περπατήσαμε το δασικό μο-
νοπάτι που διασχίζει το βουνό και

ενώνει την Αγιά (κωμόπολη της επαρχίας
Αγιάς Λάρισας) με το Μεγαλόβρυσο (ένα α-
πό τα πιο όμορφα ορεινά χωριά της επαρ-
χίας). Αποφασίσαμε ν΄ ανεβούμε στο Μεγα-
λόβρυσο με το λεωφορείο και από εκεί να
κατηφορίσουμε το μονοπάτι και να φθάσου-
με πεζοί στην Αγιά.
Πριν το κατέβασμα περιδιαβήκαμε το χω-

ριό. Τα σπίτια του παλιά, ήταν κρυμμένα
πίσω από μεγάλα δένδρα. Περπατώντας στα
πλακόστρωτα μονοπάτια του βλέπαμε αυλές
γεμάτες χρυσάνθεμα, τριανταφυλλιές, ορ-
τανσίες που, φροντισμένες από τους λιγο-
στούς ηλικιωμένους κατοίκους, έκρυβαν την
ανθρώπινη απουσία. Το ερειπωμένο όμως

σχολείο που παλιότερα έσφιζε από ζωή δεν
κατάφερνε να κρύψει, τα σημάδια της εγκα-
τάλειψης. Από την πλατεία του χωριού α-
πολαύσαμε τον κάμπο της Αγιάς και τον
Κίσσαβο που φτάνει μέχρι τις παρυφές του
Μαυροβουνίου.
Αφήνοντας πίσω το χωριό αρχίσαμε το κα-

τέβασμα. Σε όλη τη διαδρομή  μαζί μας ή-
ταν ο  Θεόδωρος Σουλιώτης, αρχιτέκτονας
και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αγιάς
και ο Κώστας Αγραφιώτης, κάτοικος Αγιάς
και εκπαιδευόμενος "συνοδός μέσου βου-
νού" οι οποίοι προσφέρθηκαν να μας δεί-
ξουν το μονοπάτι και να μας ξεναγήσουν.
Το μονοπάτι είναι περίπου τέσσερα χιλ.

Έγινε περίπου στο 1930 και χρησιμοποιή-
θηκε από τους κατοίκους του Μεγαλόβρυσου
για να επικοινωνούν με την Αγιά, κέντρο
της επαρχίας. Το μονοπάτι ήταν διαμορφω-
μένο με το γνωστό καλντερίμι. Δυστυχώς
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Πού πάειΠού πάει
το μονοπάτι;το μονοπάτι;

n Το εξωτερικό από το εξωκκλήσι της Αγ. Τριάδας Μεγαλόβρυσου όπου



κάτοικοι της περιοχής τα τελευταία χρόνια
κατέστρεψαν ένα μεγάλο κομμάτι του για
προσωπικά τους συμφέροντα (καλλιέργεια
χωραφιών). Παρόλα αυτά ένα μέρος του δια-
τηρήθηκε χάρη στις διαμαρτυρίες ευαισθη-
τοποιημένων κατοίκων. Πρόσφατα σημάνθηκε
με ξύλινες πινακίδες που ονοματίζουν τα
φυτικά είδη και τα χαρακτηριστικά σημεία
της διαδρομής. Η σήμανση έγινε από την Ε-
ΕΤΑΑ και σύντομα θα κυκλοφορήσει χάρτης.
Η βλάστηση γύρω μας ήταν πλούσια και πυ-

κνή. Σε αρκετά σημεία ανοίγαμε πέρασμα με
τα χέρια μας. Συναντήσαμε ποικίλα δένδρα,
όπως συκιές, καστανιές, ιτιές, καραγά-
τσια, κερασιές, καρυδιές, βελανιδιές,
ντουσκοβελανιδιές, αγριοροδιές, γάβρους,
κουτσουπιές, κυπαρίσσια, χαλέπιες πεύκες,
πλατάνια, αμυγδαλιές, μουριές κ.ά. Πολλοί
θάμνοι και αγριολούλουδα, πουρνάρια, βα-
τομουριές, ασπάλαθοι, σπάρτα, θυμαράκια,
μέντες, αγριοράδικα, κυκλάμινα έδιναν άλ-

λο χρώμα στην περιοχή.
Αφουγκραστήκαμε τη ζωή του δάσους, τα

κελαηδήματα των κοτσυφιών, το βόμβο των
μελισσών, το τραγούδι των τζιτζικιών, το
σύρσιμο των σκουλικιών. Πιάσαμε και ένα α-
λογάκι της Παναγίας.
Σε όλη τη διαδρομή συναντά κανείς εξωκ-

κλήσια όπου μπορεί να προσευχηθεί και να
ξεκουραστεί. Χαρακτηριστικά η Αγία Τριά-
δα του Μεγαλόβρυσου και η Αγία Τριάδα της
Αγιάς.
Περάσαμε από πέτρινα γεφύρια κι έναν πα-

λιό νερόμυλο κοντά στην Αγιά.Περπατήσαμε
κοντά μιάμιση ώρα. Ταλαιπωρημένοι, αλλά
ενθουσιασμένοι για όσα είδαμε, φτάσαμε
στην Αγιά.
Όποιος θέλει να νιώσει τη μαγεία της φύ-

σης, ας επισκεφθεί το δασικό μονοπάτι Α-
γιάς-Μεγαλόβρυσου. 

Α3 Γυμνασίου Πλατυκάμπου 

n Δείγμα χάρτη Μονοπατιού που έφτιαξαν τα παιδιά βάση χάρτη του ΕΕΤΑΑ
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Το δάσος και τα προβ
κατά καιρούς, από διάφο

με σκίτσα μέσα από την νε
Γυμνασίου Τρικάλων. Σκί

με ένα διαφορετικό τρόπο 



ζωής. Προστάτεψέ τοζωής. Προστάτεψέ το

ήματα που αντιμετωπίζει 
ους παράγοντες, εκφρασμένο 
ική ψυχή των μαθητών του 3ου
α που τονίζουν το πρόβλημα 
ι αξίζουν όσο χίλιες λέξεις.
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Η σημερινή έκταση είναι κά-
τι λιγότερο από 150 στρ.
Το μικρό του μέγεθος όμως
δεν σημαίνει ότι είναι
μικρή η σημασία του.

Μελετώντας κάποια ειδικά βιβλία
διαπιστώθηκε ότι το δάσος είναι
αυτοφυές και σύμφωνα με τα πορί-
σματα σχετικά πρόσφατης έρευνας
που έγινε στην Ελλάδα από ειδι-
κούς ξένους επιστήμονες, - με βά-
ση την ανάλυση γύρεως - φαίνεται
ότι η Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσ-
σαλία στις αρχές της περιόδου που
ακολούθησε το πλειστόκαινο σκεπα-
ζόταν από πυκνά δάση Ασπροβελανι-
διάς και μερικώς από δάση φτελιάς.
Από τους Νεολιθικούς χρόνους (7η

χιλιετία Π.Χ.) μέχρι σήμερα τα δά-
ση της Θεσσαλίας υφίστανται συνε-
χώς καταστροφές είτε από αποψίλω-
ση είτε από γεωργικές καλλιέργειες
και τη βοσκή των ζώων - ιδίως των
κατσικιών και των προβάτων - με α-
ποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί
σχεδόν από ολόκληρη τη Θεσσαλική
πεδιάδα όλα τα αρχέγονα δάση της
Ασπροβελανιδιάς.
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το

σύνολο της Θεσσαλικής πεδιάδας
(σύμφωνα με πορίσματα ειδικών) α-
νήκει στην ζώνη της Ασπροβελανι-
διάς.
Η επέμβαση του ανθρώπου ειδικά

στον κάμπο της Θεσσαλίας από τα
Νεολιθικά ακόμη χρόνια, στην αυ-
τοφυή βλάστηση της Ασπροβελανιδιάς
του κάμπου ήταν εντονότατη, λόγω
του μεγάλου αριθμού των οικισμών
της εποχής αυτής, που αναπτύχθη-
καν στον κάμπο της Θεσσαλίας.

Άλλαξε μάλιστα η βλάστηση σε τέ-

τοιο βαθμό ώστε δεν έχουμε παρά ε-
λάχιστες μαρτυρίες της ύπαρξής
της.
Ένα ελάχιστο λοιπόν κομμάτι αυ-

τής της αυτοφυούς πανάρχαιας βλά-
στησης του κάμπου της Θεσσαλίας
είναι το δάσος του Ζαππείου.

Αυτό το μικρό δάσος το τόσο ση-
μαντικό μια και είναι το μοναδικό
σχεδόν σ' ολόκληρη την περιοχή α-
ποφασίσαμε να μελετήσουμε.
Πρώτα απ' όλα όμως για τη διά-

σωσή του έχουν γίνει επιτέλους με-
ρικά αποφασιστικά βήματα, κάτω α-
πό την προσπάθεια και πίεση προς
κάθε κατεύθυνση που ασκήσαμε εμείς
οι μαθητές του Γυμνασίου του Ζαπ-
πείου.
Έτσι:
1. Ο αναδασμός έγινε πρόσφατα

κατά τον οποίο το δάσος κτηματο-
γραφήθηκε και οριοθετήθηκε.
2. Διανοίχθηκε ολόγυρά του δρό-

μος.
3. Περιφράχθηκε με συρματόπλεγ-

μα.
4. Αποφασίστηκε ότι η κάλυψη των

διακένων του θα γίνει με τεχνητή
αναγέννηση, με σπορά της ίδιας της
Ασπροβελανιδιάς, όπου δε γίνεται
αυτόματη αναδάσωση και αναγέννηση.
Όλα αυτά τα μέτρα πιστεύουμε ό-

τι θα το διατηρήσουν και θα εξα-
κολουθήσει να υπάρχει αυτό το σπά-
νιο απομεινάρι των πρώην τεράστιων
δασών της Θεσσαλικής πεδιάδας του
απώτατου παρελθόντος.

Περιβαλλοντική Ομάδα
Γυμνασίου Ζαππείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το ΡΡΡΡΟΟΟΟΥΥΥΥΜΜΜΜΑΑΑΑΝΝΝΝΙΙΙΙ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
Στη Θεσσαλική πεδιάδα, σε απόσταση περ. 2,5 χλμ. από το δημοτικό διαμέρισμα Ζαππείου του Δήμου Νίκαιας, μέσα στον ευρύτερο χώρο καλ-

λιεργήσιμης γης (βαμβάκι, σιτηρά, ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι) υπάρχει ένα μικρό δάσος (ρουμάνι) που αποτελείται από χνοώδη Δρυ ή
Ασπροβελανιδιά (Quercus pudescens). Το δάσος αυτό κατελάμβανε στο παρελθόν, στις αρχές του αιώνα, μεγαλύτερη έκταση καθώς στην ευρύτε-
ρη περιοχή υπάρχουν ακόμη μεμονωμένα μεγάλα δένδρα (που κι αυτά συνεχώς χάνονται), χνοώδους δρυός ή ασπροβελανιδιάς, τα περισσότερα εκ
των οποίων κόπηκαν σταδιακά από τους κατοίκους της περιοχής. Το δάσος υπέστη και στο πρόσφατο παρελθόν έντονη πίεση από την επέκταση
της καλλιεργήσιμης γης στα όριά του, από τη συνεχή βόσκηση και την παράνομη ξύλευση.

Άξονες εργασιών και δράσεων 
για το ρουμάνι του Ζαππείου

1. Καταγραφή και φωτογράφηση των λουλουδιών του δάσους.
2. Καταγραφή και φωτογράφηση των τριών ορόφων του δάσους.

α) Κομοστέγης (πάνω όροφος)

β) Ορόφου των θάμνων

γ) Του ποώδους ορόφου

3. Καταγραφή πανίδας του δάσους.
4. Ιστορία του συγκεκριμένου δάσους.
5. Μελέτη της ιδιαιτερότητας του δάσους του Ζαππείου.
6. Καταγραφή θρύλων και παραδόσεων για το δάσος αυτό.
7. Κατασκευή χάρτου της περιοχής όπου παρουσιάζεται η δασοκάλυψη της περιο-

χής αμέσως μετά την απελευθέρωση και προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλά-
δα.

8. Κατασκευή χάρτου της περιοχής όπου παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση δα-
σοκάλυψης.

9. Δημιουργία φυτολογίου ανθέων του δάσους.
10. Περιφρούρηση της ασφάλειας του δάσους από παράνομη υλοτομία, βόσκηση αλ-

λά και από φωτιά.
11. Προτάσεις για την σωστή αξιοποίηση του δάσους (επισκέψεις σχολείων, δη-

μιουργία χώρων αναψυχής).
12. Δενδροφυτεύσεις όπου είναι απαραίτητο.
13. Μελέτη άλλων παρόμοιων δασών της περιοχής (ομοιότητες, διαφορές).
14. Πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για τη σπουδαιότητα του δάσους του

Ζαππείου και ευαισθητοποίησή της για την προστασία του.
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Μ ία από τις σημαντικότε-
ρες πηγές ζωής της πόλης
μας είναι και το άλσος

του Αγίου Γεωργίου το οποίο βρί-
σκεται στα προάστιά της.

Εκτός από τη σπουδαία συμβολή
του στο περιβάλλον το άλσος εί-
ναι και πόλος έλξης πολλών αθλη-
τών. Αξιόλογο θα ήταν να προσθέ-
σουμε ότι στο μέρος αυτό λαμβά-

νουν χώρο και διάφορες εκδηλώ-
σεις οι οποίες προσελκύουν με-
γάλο αριθμό Τρικαλινών.
Οι εκδηλώσεις αυτές παρουσιά-

ζουν μεγάλο ενδιαφέρον προς ό-

λους τους πολίτες, αφού το πε-
ριεχόμενό τους ποικίλλει. Μπο-
ρούμε να συναντήσουμε από πολι-
τισμικές εκδηλώσεις έως ψυχαγω-
γικές. Κάθε χρόνο γίνεται η αν-
θοκομική έκθεση η οποία χρημα-
τοδοτείται από τους διάφορους
καταστηματάρχες που προβάλλουν
τα προϊόντα τους. Μια άλλη εν-
διαφέρουσα θρησκευτική αλλά και
κοινωνική εκδήλωση είναι το πα-
νηγύρι Αγίου Γεωργίου που γίνε-
ται ανήμερα της γιορτής του.
Εκτός όμως από ψυχαγωγικές έ-

χουμε και πολιτικές εκδηλώσεις
όπως τα διάφορα φεστιβάλ κομμά-
των που γίνονται κατά καιρούς.
Κάποιες άλλες συγκεντρώσεις εί-
ναι τα προγράμματα ομαδικού α-
θλητισμού. Επίσης διοργανώνο-
νται παρουσιάσεις προϊόντων
πολλών καταστημάτων της πόλης
μας οι οποίες γίνονται για δια-
φήμιση στο ευρύ κοινό και για
την προώθησή τους. 
Τέλος ο χώρος ενδείκνυται για

αθλητισμό και περιπάτους αναψυ-
χής ολόκληρης της οικογένειας
κάθε λογής ηλικίας.
Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ό-

τι το άλσος του Αη  Γιώργη εί-
ναι ένα μέρος με ξεχωριστή ση-
μασία όχι μόνο για το περιβάλ-
λον αλλά και για τον ίδιο τον
άνθρωπο. Πρέπει να νιώθουμε υ-
περήφανοι γιατί είμαστε προνο-
μιούχοι που βρίσκεται αυτό το
άλσος δύο βήματα έξω από το κέ-
ντρο της πόλης μας.

Οι μαθήτριες του Γ2: Εύα
Ντούβλη 

Όλγα Παραπραστανίτη 
2ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Το άλσος του Αγίου Γεωργίου 
και οι δραστηριότητές του
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Πλησίασε το δάσος, γνώρισέ το, αγάπησέ το,
προστάτεψέ το

κκιι  ααυυττόό  έέχχεειι  νναα  σσοουυ  δδώώσσεειι  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ......



Η περιβαλλοντική ομάδα του 5ου Γυμνασίου
Χαλκίδας λειτουργεί για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά. Συντονιστής της προσπάθειας αυτής εί-
ναι η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Μπάρδα
Φωτεινή και μέλη της 32 παιδιά, μαθητές της
Α΄ και Β΄ τάξης που λαμβάνουν μέρος στην ο-
μάδα εθελοντικά. Κατόπιν συζητήσεως αποφα-
σίστηκε οι συναντήσεις να γίνονται στο χώ-
ρο του σχολείου. 2 ώρες εβδομαδιαία.

Σ την πρώτη σύναξη της ομάδας, αφού
τα μέλη γνωριστήκαμε μεταξύ μας, έ-
πρεπε να της δώσουμε και κάποιο ό-

νομα. Ακούστηκαν πολλές απόψεις, αλλά κατα-
λήξαμε τελικά στην επωνυμία "Τα παιδιά του
Δάσους". Βγάλαμε επίσης και ένα σήμα που θα
μας χαρακτηρίζει, μία υδρόγειο σφαίρα, που
στην κορυφή της έχει ένα ταλαιπωρημένο δέ-
ντρο να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Σε αυτή τη
συνάντηση έγινε επίσης ενημέρωση από την κα-
θηγήτριά μας, για το σκοπό της ομάδας, τον
τρόπο λειτουργίας του δικτύου, τα σχολεία
που παίρνουν μέρος σ' αυτό και το αντικεί-
μενό του.

Και φέτος όπως και πέρυσι διαλέξαμε ως
θέμα μας, για να ασχοληθούμε, "το δάσος" κα-
θώς πιστεύουμε πως η σημασία του είναι τε-
ράστια για τη ζωή του ανθρώπου και έχουμε
την τύχη να βρισκόμαστε κοντά στο αισθητι-
κό δάσος της Στενής, το οποίο θα ερευνήσου-
με για να συγκεντρώσουμε στοιχεία και πλη-
ροφορίες. Έτσι για να έχουμε ένα πιο ικανο-
ποιητικό αποτέλεσμα, έγινε ο διαχωρισμός των
μελών της ομάδας, σε μικρότερες υποομάδες α-

νάλογα με τις δραστηριότητες στις οποίες ο
καθένας από εμάς ήθελε να συμμετέχει. Έτσι:

Α) 6 παιδιά θα ασχοληθούν με τη φωτογρά-

φηση δέντρων, απόψεων βουνών, λουλουδιών έ-

ως και τα διάφορα είδη ζώων, ερπετών και ε-

ντόμων, που υπάρχουν στο γειτονικό μας δά-

σος, όλες τις εποχές.

Β) 3 από εμάς θα ασχοληθούν με τη μαγνη-

τοφώνηση ήχων του βουνού και του δάσους, ό-

πως π.χ. τα κελαηδίσματα, το θρόισμα των φύλ-

λων, το βουητό του αέρα κλπ.

Γ) 6 παιδιά έχουν αναλάβει την κατασκευή

δεντρόσπιτου και επίσης 6 παιδιά τη δημιουρ-

γία φωλιάς, από φυσικά υλικά. Βαμβάκι, ξύ-

λο, φύλλα, φλούδες δέντρων, υφάσματα κλπ.

Δ) 8 άτομα θα πλουτίσουν το φυτολόγιό μας

με κλαριά δέντρων, φύλλα, καρπούς, άνθη,

λουλούδια και χορταρικά.

Κάποιοι από εμάς, συμμετέχουμε σε περισ-
σότερες από μία δραστηριότητες. Όσοι δεν πή-
ραν μέρος σε κάποια από τα παραπάνω, θα συ-
γκεντρώσουν λογοτεχνικό υλικό που αναφέρε-
ται στο δάσος, όπως ποιήματα και κείμενα.

Πρόκειται να επισκεφθούμε το δάσος τέσ-
σερις φορές, κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς. Η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιη-
θεί την περίοδο του φθινοπώρου στις
26/11/2000, ημέρα Κυριακή. Στην εκδρομή αυ-
τή , καθένας από μας θα υιοθετήσει κάποιο
δέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την προ-
στασία  και τη φωτογράφηση του. Θα γίνουν
άλλες 3 εκδρομές:

Α) η δεύτερη το μήνα Δεκέμβριο.
Β) η τρίτη το μήνα Μάρτιο

Γ) και η τέταρτη το μήνα Μάιο, 
πράγμα που γίνεται για να μας δοθεί η δυ-

νατότητα να ερευνήσουμε το δάσος σε όλες του
τις φάσεις.

Στις εκδρομές θα συνοδευόμαστε και από
ειδικούς ανθρώπους που ασχολούνται με το δά-
σος όπως δασονόμοι, πυροσβέστες, ορειβάτες
της περιοχής, τοπικές αρχές και ερευνητές -
μελετητές του δάσους.

Το δάσος μας δίνει πνοή. Η καταστροφή του
είναι γεγονός. Επομένως πρέπει να βοηθήσου-
με όλοι, με κάθε τρόπο για τη συντήρησή του.
Η δημιουργία της ομάδας αυτής, αποσκοπεί
στην ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας,
για τη βελτίωση της συμπεριφοράς μας απένα-
ντι σ' αυτό, την προστασία και την λήψη μέ-
τρων πρόνοιας. Λαμβάνοντας υπ' όψη τη σπου-
δαιότητα του δάσους πρέπει να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας  την όσο το δυνατό καλύτε-
ρη διατήρησή του.

Η περιβαλλοντική ομάδα 
του  5ου Γυμνασίου Χαλκίδας
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Τ ο δάσος είναι ένα πλούσιο και πολυσύνθε-
το οικολογικό σύστημα και παίζει σημαντι-
κό ρόλο στην οικολογική ισορροπία του πε-

ριβάλλοντος και ιδιαίτερα σήμερα το έχουμε πιο
πολύ ανάγκη γιατί εξ' αιτίας της τεχνολογικής προ-
όδου το περιβάλλον μας είναι μολυσμένο.

Το δάσος είναι βασική πηγή ζωής για όλη την αν-
θρωπότητα. Είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας οξυγό-
νου της γης. Για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι έκο-
βαν τα δάση με σκοπό να δημιουργηθούν καλλιεργή-
σιμα χωράφια και αυτό επειδή νόμιζαν πως υπήρχαν
πάρα πολλά δάση. Πολλοί λαοί έβλεπαν τα δάση σαν
εμπόδιο στην πρόοδό τους. Γι αυτό και οι άνθρω-
ποι τα κατέστρεφαν με πυρκαγιές χωρίς να υπολο-
γίζουν στην τόσο σημαντική αυτή πηγή ζωής και έ-
μπνευσης που κατέστρεφαν.

Τα δάση κόβονταν κυρίως για οικονομικούς λόγους,
γι αυτό και δεν άφηναν τα μικρά δέντρα στη θέση
των μεγάλων με σκοπό να γεννηθεί πάλι το δάσος.
Τα δάση τα έβλεπαν οι άνθρωποι σαν μια πετρελαιο-
πηγή που στερεύει και εγκαταλείπεται.

Ωφέλειες του δάσους

• Το δάσος παράγει το οξυγόνο, ενώ δεσμεύει το

διοξείδιο του άνθρακα.

• Μειώνει την ένταση του φωτός δημιουργώντας έ-

να ιδιαίτερο φωτοκλίμα.

• Εξουδετερώνει επιβλαβείς ουσίες.

• Μειώνει τις μεγάλες και αυξάνει τις μικρές

θερμοκρασίες, αποτρέποντας το σχηματισμό δρόσου

και πάχνης.

• Μειώνει την ένταση του ανέμου.

• Μειώνει τους θορύβους.

• Αυξάνει τις βροχές, μετατρέπει σε βροχή την

υγρασία του αέρα και υγροποιεί την ομίχλη.

• Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφή-

νει να διαβρώνει το έδαφος.

• Ενισχύει τα υπόγεια νερά.

• Ενεργεί σαν μικροβιολογικό χημικό και φυσικό

φίλτρο του νερού, ενισχύοντας και βελτιώνοντας

την ποιότητά του.

• Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη διάβρω-

σή του.

• Βοηθά στη δημιουργία εδάφους.

• Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προ-

στασία, διατροφή και διατήρηση των ζώων.

• Μας προσφέρει δασικά προϊόντα και δεσμεύει ε-

νέργεια.

• Δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διατήρησης δια-

φόρων φυτών.

• Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργί-

ας, άθλησης και ψυχαγωγίας.

ΟΙ μαθήτριες του Γ2: 
Παπαδοπούλου Ευαγγελία

Οικονόμου Μαρία 
2ο Γυμνάσιο Τρικάλων
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Ακολουθώντας

το μονοπάτι Καρπενήσι - Καλιθέα (Μπιάρα)

Πληροφορίες
Είναι ένα ευρωπαϊκό, ορειβατικό μονοπά-

τι που αποτελεί τμήμα του διεθνούς μονοπα-
τιού Ε4. Διασχίζει δάσος που ανήκει στο
Δήμο Καρπενησίου, επίσης στην περιοχή αυ-
τή γίνεται κυρίως φυσική αναδάσωση. Η βλά-
στησή του είναι πυκνή. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή που διέρχεται το μονοπάτι υπάρχουν έ-
λατα, κέδρα, δρυς, φτέρες κλπ., υπάρχουν ε-
πίσης και πολλά ζώα όπως λαγοί, ζαρκάδια,
αλεπούδες και κουνάβια, καθώς και φάσες,
μπεκάτσες, κοτσύφια και κουρούνες. Κοντά
του περνά ο ποταμός "Καρπενησιώτης". 
Το μονοπάτι στο πρώτο του τμήμα έχει ά-

σφαλτο, ενώ αργότερα ακολουθεί χωματόδρο-
μος (που μπορούν όμως να περνούν αυτοκίνη-
τα). Είναι καλά σηματοδοτημένο και δεν μπο-
ρεί κανείς να χαθεί.
Τι θα συναντήσουμε και τι θα δούμε;
Το μονοπάτι αρχικά είναι ανηφορικό και η

βλάστηση είναι πυκνή. Μετά από (20) λεπτά
περπάτημα βρίσκουμε μια λάκα την οποία θα
πρέπει να διασχίσουμε. Από την άλλη μεριά
της λάκας υπάρχει μια μεγάλη ανηφόρα που
μας οδηγεί σε ένα εκκλησάκι στον κεντρικό
δρόμο (στο σημείο αυτό υπάρχει και μια βρύ-
ση). Ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο φτά-
νουμε στην εκκλησία του χωριού (σε 5 περί-
που λεπτά). Για να μην χαθεί κανείς στο Ε4
πρέπει να βρίσκει τα αντίστοιχα ταμπελάκια
ή τις κίτρινες και μαύρες γραμμές πάνω στις
πέτρες.
Γιατί να το επισκεφθούμε;
Πρέπει να το επισκεφθούμε διότι εκεί θα

συναντήσουμε διάφορα είδη ζώων και δέντρων,
θα περάσουμε κάποια ποτάμια, θα δούμε κά-
ποιες παραδοσιακές παλιές πέτρινες βρύσες,
θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το
χωριό αφού θα πάρουμε συνέντευξη από κά-
ποιο κάτοικο του χωριού, θα περπατήσουμε
στην σκιά των δέντρων ακούγοντας τους διά-
φορους μαγευτικούς ήχους της φύσης και τέ-
λος θα παρατηρήσουμε κάποια οικοσυστήματα
που ζουν κάτω από πέτρες ή σάπια δέντρα…
Η ανυπομονησία μας είναι πολύ μεγάλη να

διασχίσουμε το μονοπάτι. Ας ελπίσουμε να
είναι πολλές και οι εκπλήξεις που θα μας
επιφυλάξει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Π.Ο. Γυμνασίου Καρπενησί-

ου αποτελείται από 30 μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυ-
μνασίου, (που έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρό-
νο). Οι συναντήσεις τους γίνονται κάθε Σάβ-
βατο πρωί και βρίσκονται στη φάση ενημέρω-
σης με διδασκαλίες και διαλέξεις.
Καρπενήσι 21-11-2000

Οι υπεύθυνοι καθηγητές 
Καραγιάννης Γεώργιος (ΠΕ3)
Μπουλάκος Σπυρίδων (ΠΕ4)

ΤΤΤΤοοοο  ΔΔΔΔάάάάσσσσοοοοςςςς



Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην
επιλογή του ήταν οι εξής:
• Ύπαρξη κοινού ενδιαφέροντος

από τους μαθητές.
• Δυνατότητα βιωματικής και

διεπιστημονικής προσέγγισης, α-
φού είναι σε θέση να συνδυάσει
ενότητες από πολλά μαθήματα(Φυ-
σική, Χημεία, Γλώσσα, Μαθηματι-
κά, Βιολογία, Πληροφορική, ΣΕΠ).
• Σύνδεση με την τοπική κοινω-

νία και ανάδειξη των σχέσεων και
αλληλεπιδράσεων φυσικού και αν-
θρωπογενούς περιβάλλοντος.
Την ομάδα συντονίζουν οι καθη-

γητές: Ράγκου Πολυξένη  Χημικός
και Σβώλης Ιωάννης Μαθηματικός-
Πληροφορικής 
Συμμετέχουν οι μαθητές: Τσό-

φλιου Ελευθερία Α5, Αγγελάκης Νι-
κόλαος Β1, Βάγιας Δημήτριος Β1,
Γιαταγάνας Πέτρος Β1, Ζαγγανάς
Κων/νος Β1, Καρανίκας Γεώργιος
Β2, Μήνου Μάριος Β3, Νάσιος Δη-

μήτριος Β3, Στάικος Τηλέμαχος Β4,
Δόδογλου Παναγιώτα Β5.
Μερικές από τις δραστηριότητές

μας, στα πλαίσια της εργασίας μας
αυτής, είναι:
n Συμμετοχή στην δενδροφύτευση

που οργάνωσε ο Όμιλος Φίλων του

Δάσους και πραγματοποιήθηκε στο
λόφο Προφήτης Ηλίας στις  9 Μαρ-

τίου 2001
n Οργάνωση και υλοποίηση καθα-

ρισμού και διαμόρφωσης του σχο-
λικού μας κήπου στις 13 Μαρτίου
2001. Συμμετείχαν όλοι οι μαθη-
τές των Α , Β τάξεων του σχολεί-
ου με  χαρά, εργάστηκαν με πολύ
κέφι, χρησιμοποιώντας πριόνια,
ψαλίδια κλαδέματος, τσουγκράνες,
σκαλιστήρια και κυριολεκτικά με-
ταμόρφωσαν τον επί χρόνια παρα-
μελημένο σχολικό κήπο.
n Αποστολή προς τον Δήμαρχο Λα-

μιέων επιστολής, με την οποία κα-
ταγγέλλουμε την απαράδεκτη μετα-
τροπή πολλών σημείων του περια-
στικού δάσους σε σκουπιδότοπους.
Το περιεχόμενο της επιστολής εί-
ναι το ακόλουθο:
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Αστικό καιΑστικό και
περιαστικό πράσινοπεριαστικό πράσινο

Λαμία 14-3-2001
Κε  Δήμαρχε.
Η Ομάδα μας, στα πλαίσια της φετινής εργασίας με θέμα το αστικό και

περιαστικό πράσινο της Λαμίας, πραγματοποιεί περιηγήσεις με στόχο τη
συλλογή στοιχείων.
Την Κυριακή 11-3-001  κινούμενοι στα όρια της πόλης γίναμε μάρτυ-

ρες δυσάρεστων κι ανεπίτρεπτων εικόνων μιας πόλης που επιδιώκει να
θεωρείται σύγχρονη και πολιτισμένη.
Πολλά σημεία στα κάτω πρανή δρόμων και πλησίον χώρων αναψυχής έ-

χουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους και ανεξέλεγκτες χωματερές, αφού
κάποιοι συμπολίτες μας θεωρούν σκόπιμο και βολικό να πετάνε ότι τους
περισσεύει όπου τύχει, χωρίς να πολυσκέφτονται αν υπάρχει κίνδυνος
για τη δημόσια υγεία , αν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς το καλοκαίρι κι
αν υποβαθμίζεται το περιβάλλον.
Επισημαίνουμε τα παρακάτω σημεία αλλά δεν είναι μόνο αυτά:
• Στο δρόμο προς το Κάστρο όπου υπάρχει το "μπαλκονάκι" με θέα την

πόλη, η βλάστηση κάτω απ' το δρόμο, χρησιμοποιείται από  κάποιους ε-
πισκέπτες σαν σκουπιδότοπος.
• Στο χωματόδρομο, δυτικά του Ξηριά, που οδηγεί στον Αφανό, η αρι-

στερή πλευρά έχει μετατραπεί σε χωματερή: μπάζα, λάστιχα, προφυλα-
κτήρες κ.ά. συνθέτουν ένα "πανέμορφο" τοπίο ανάμεσα στα ελαιόδενδρα.
• Όπισθεν του μνημείου του Αχιλλέα αλλά και σε άλλα σημεία του δρό-

μου προς τον Προφήτη Ηλία, τα σκουπίδια και τα μπάζα αφθονούν ανάμε-
σα στα πεύκα και τις φραγκοσυκιές.
Κυριολεκτικά , ραγίζει η καρδιά κάθε εχέφρονα ανθρώπου, στη θέα τέ-

τοιων εικόνων ασχήμιας κι αδιαφορίας.
Θα θέλαμε λοιπόν με αυτή την επιστολή μας, να καταγγείλουμε τις ε-

νέργειες συμπολιτών μας, που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις, να τους
θέσουμε προ των ευθυνών τους  και να ζητήσουμε από τη Δημοτική Αρχή
να ενεργήσει ώστε:
• Να καθαριστούν και να αποκατασταθούν όλοι όσοι χώροι παρουσιά-

ζουν τέτοια εικόνα.
• Να υλοποιηθεί σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο στο μέλλον να αποτρέ-

πονται όποιοι θελήσουν να βλάπτουν με τέτοιους τρόπους φυσικούς και
κοινόχρηστους χώρους.

Φωτο από περιοχή του Προφήτη Ηλία

Για το παρόν έντυπο εργάστηκε η Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβάλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου 
Παπαμάνθος Μάνθος, Μπότσαρης Δημήτριος, Σακελλάρης Γιώργος, Ντάνης Αντώνιος, Παπαντώνης Μιχάλης,


