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Θα ξεκινιςουμε τθν τελευταία μζρα του ςεμιναρίου κάνοντασ μια αναφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ του Κζντρου μασ
ςε ςχζςθ με τον Όλυμπο.
Σο Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελαςςόνασ ιδρφκθκε το Δεκζμβριο του 2008 με απόφαςθ του
Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, μετά από πρόταςθ του Διμου Ελαςςόνασ. Πρωτολειτοφργθςε το
επτζμβριο του 2009, ζχοντασ τθν ευλογία του Παναγιϊτατου Οικομενικοφ Πατριάρχθ κκ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ.
Θ κφρια επιδίωξθ του Κζντρου μασ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςε κζματα αειφορικισ διαχείριςθσ των
φυςικϊν πόρων και προςταςίασ των ςυςτθμάτων ηωισ μζςα από τθ διερεφνθςθ του περιβαλλοντικοφ πλοφτου τθσ
πρϊθν επαρχίασ Ελαςςόνασ, νυν Διμοσ Ελαςςόνασ.
Σα προγράμματα που ςχεδίαςε και υλοποιεί το ΚΠΕ Κιςςάβου - Ελαςςόνασ υπθρετοφν τθ φιλοςοφία και το
περιεχόμενο τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. Ζτςι θ παιδαγωγικι ομάδα του Κζντρου επιδιϊκοντασ να
υποςτθρίξει τθν επιςκεψιμότθτα των ςχολείων ςχεδίαςε ζξι οικολογικά πεδία (πζντε αναπτφςςονται ςτο Διμο
Ελαςςόνασ και ζνα ςτθν περιοχι του Κιςςάβου), τα οποία είναι ςτθν κατεφκυνςθ τθσ περιβαλλοντικισ και
πολιτιςμικισ ανάδειξθσ τθσ περιοχισ. Γενικότερα ηθτιματα προςταςίασ φυςικϊν και ανκρωπογενϊν πόρων,
καινοτόμεσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ χαρακτθρίηουν τισ
δραςτθριότθτεσ του Κζντρου.

Ειδικότερα, ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο του κζντρου περιλαμβάνονται:
•

Σο περιβαλλοντικό και πολιτιςμικό περιεχόμενο του Ολφμπου.

•

Θ βιολογικι γεωργία και κτθνοτροφία.

•

Θ αξιοποίθςθ τθσ υδάτινθσ ενζργειασ (Νεροτριβζσ, Νερόμυλοι κά)

•

Οι Μορφζσ Παραδοςιακισ Αρχιτεκτονικισ (Οικιςμοί, πίτια, Γεφφρια κ.ά.)

•

Σα δίκτυα τθσ ενζργειασ ςτθν πόλθ.

Θ παιδαγωγικι ομάδα του Κζντρου ςχεδιάςε και υλοποίθςε για τθν προθγοφ-μενθ ςχολικι χρονιά προγράμματα
που απευκφνονται ςε μακθτζσ και των δφο βακμίδων εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό - Γυμνάςιο – Λφκειο). Πρζπει να
αναφζρουμε ότι τθν προθγοφμενθ χρονιά τα ςχολεία που επιςκζφτθκαν το Κζντρο πλθςιάηουν τα 60 με ζνα ςφνολο
2000 μακθτϊν και 200 εκπαι-δευτικϊν. ’ αυτοφσ τουσ αρικμοφσ κα κυμανκοφμε και φζτοσ με τθ διαφορά ότι κα
υποςτθρίξουμε πολυιμερα προγράμματα ςχολείων όπου οι μακθτζσ κα διαμζνουν και κα αναπτφξουν
δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι μασ.
Οι φυςικοί χϊροι που προςεγγίςκθκαν από τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ των μακθτϊν είναι:

Λιβάδι – Παραδοςιακά κτίςματα, Μουςείο Γεωργάκθ Ολφμπιου.
Διμοσ αρανταπόρου – τρατιωτικό Μουςείο, Βιολογικζσ Καλλιζργειεσ, Αρχαιότθτεσ αρανταπόρου.
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Σςαριτςάνι – Παραδοςιακά Κτίςματα, Οικονόμειοσ χολι.
Κεφαλόβρυςο – Δριςτζλεσ, Λίμνθ
Ελαςςόνα – Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ, Πζτρινο Γεφφρι, Μοναςτιρι Ολυμπιϊτιςςασ, Πλατεία Ελαςςόνασ, Κοίτθ
Ελαςςονίτθ, Μνθμείο Μαυροδιμου.
Όλυμποσ – Μοναςτιρι του παρμοφ, Παλαιό παρμό, Βρυςοποφλεσ, Αρ-χαιότθτεσ Πυκίου, Πλατανόδαςοσ.

Σζλοσ, το ΚΠΕ Ελαςςόνασ αναγνωρίηοντασ τθν αναγκαιότθτα ςφνδεςθσ τθσ δράςθσ του με το κοινωνικό
γίγνεςκαι τθσ τοπικισ κοινωνίασ αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ελαςςόνασ, το Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, τθν Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ τθσ Φφςθσ (ΕΕΠΦ), τθν Πανελλινια Ζνωςθ των
Εκπαιδευτικϊν για τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, τθν UNESCO ν. Λάριςασ κακϊσ και με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ,
περιβαλλοντικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ.

Κάνοντασ μια αναφορά ςτα οικολογικά πεδία του ΚΠΕ Ελαςςόνασ πρζπει να ςτακοφμε ιδιαίτερα ςτο πρόγραμμα
«Όλυμποσ, Ιςτορία - Οικολογία». O Όλυμποσ κατζχει εξζχουςα κζςθ ςτο φυςικό και πολιτιςτικό πανόραμα τθσ
χϊρασ μασ. Αποτελεί ζνα παγκόςμιο ςφμβολο, μια οικολογικι αξία με πνευματικι διάςταςθ, θ οποία προςδιόριςε
ςε μεγάλο βακμό τθν αρχαία ελλθνικι ςκζψθ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, ωσ ερευνθτζσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ζφτιαξαν
μυκικζσ οντότθτεσ, τουσ κεοφσ τουσ, και τουσ ζβαλαν να κατοικιςουν πάνω ς’ αυτό το βουνό. τον ολόλαμπρο,
ςτον απρόςιτο, ςτον απρόβλεπτο Όλυμπο.
Διαχρονικά ο Όλυμποσ ιταν πθγι ζμπνευςθσ για ποιθτζσ, φιλοςόφουσ, λογοτζχνεσ, ηωγράφουσ, φωτογράφουσ
και διανοθτζσ κάκε είδουσ. Αποτζλεςε ορμθτιριο εξεγερμζνων, κλεφτϊν και αρματολϊν, ανταρτϊν και λθςτϊν.
Είναι το βουνό που «γοιτευςε» επιςτιμονεσ, ορειβάτεσ, φυςιολάτρεσ και φυςιοδίφεσ. Ζνα βουνό γεμάτο
μυςτιριο. Παράλλθλα, θ οικολογία του βουνοφ είναι μοναδικι. Για αυτό άλλωςτε Ο Όλυμποσ χαρακτθρίηεται ωσ ο
Παρκενϊνασ τθσ ελλθνικισ φφςθσ. Με 1600 είδθ φυτϊν και 26 περίπου ςπάνια ενδθμικά φυτά. Με Αλπικά Σοπία
απαράμιλλθσ φυςικισ ομορφιάσ. Με μοναδικά Περιβαλλοντικά Μονοπάτια. Ζνα μνθμείο τθσ φφςθσ ιδανικό πεδίο
για Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ .
το πρόγραμμά μασ επιδιϊκουμε να κάνουμε ζνα «ταξίδι» με τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ των μακθτϊν. Ζνα
ταξίδι ςτο «Μφκο» και ςτθν «Ιςτορία» του Ολφμπου. Ζνα ταξίδι ςτο βουνό το οποίο επιςκζπτονται άνκρωποι απ’
όλο τον κόςμο τόςο για το φυςικό του ςτοιχείο όςο και για το ζντονο πολιτιςτικό του χρϊμα.
Γι’ αυτό το βουνό κα ζχουμε τθ χαρά να μασ μιλιςει κ. Θεοχάρθσ Ηάγκασ, Κακθγθτισ τθσ Δαςολογικισ χολισ του
Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου τθσ Θες/κθσ. ο αγαπθτόσ φίλοσ και ςυμπατριϊτθσ μασ.

