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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Τν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα «Ο Υγξνβηόηνπνο ηεο ιίκλεο Τζηβινύ» εθπνλείηαη από ην
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κιεηηνξίαο-Αθξάηαο θαη ιεηηνπξγεί σο:
Απηόλνκν Ηκεξήζην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα καζεηηθέο ή άιιεο νκάδεο παηδηώλ ή
θαη ελειίθσλ. Υπνζηεξηθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο πνπ εθπνλνύλ ηα ζρνιεία θαη ηα νπνία έρνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε λεξό,
πγξόηνπνπο, δάζε, άγξηα παλίδα θαη ρισξίδα, βηνπνηθηιόηεηα, πξνζηαηεπόκελεο
πεξηνρέο, νηθνηνπξηζκό θιπ.
Δηδηθό πξόγξακκα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθώλ Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαοΔθπαίδεπζεο ζηε
κεζνδνινγία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεξα ζην πεξηβαιινληηθό
κνλνπάηη.
Οη γεληθνί Σηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνύλ:
o Δηζαγσγή ζην δήηεκα δηαρείξηζεο ηνπ γιπθνύ λεξνύ κε έκθαζε ζην ζέκα ηεο
ιεηςπδξίαο.
o Δηζαγσγή ζην δήηεκα ηεο αμίαο ησλ κηθξώλ πγξόηνπσλ θαη ησλ δαζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ.
o Δμνηθείσζε κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ.
o Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθά νξζήο ζπκπεξηθνξάο ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο.
o Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηελ νκαδηθή εξγαζία, ην δηάινγν θαη ηε ιήςε
ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ θαη αλάπηπμε ζπιινγηθήο επζύλεο γηα όζα πξάηηνπλ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθό Πξόγξακκα
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Βηνπνηθηιόηεηα, Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο, Φπζηθνί Πόξνη,
Αεηθνξία, Υγξόηνπνη, Λεηςπδξία.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Οζ ζπέζεζξ ιαξ ιε ημ πενζαάθθμκ –ζακ όθμ- δζαιμνθώκμοκ ηδκ πμζόηδηα ηδξ γςήξ
ιαξ ηαζ μζ θοζζημί πόνμζ, πμο ημ απμηεθμύκ δζαζθάθίγμοκ ηδκ επζαίςζή ιαξ. Ακ ηαζ
δ θίικδ ημο Σζζαθμύ δεκ είκαζ ηοπζηά οβνόημπμξ, ζύιθςκα ιε ημκ επίζδιμ μνζζιό
πμο δζαηοπώεδηε ζημ πθαίζζμ ηδξ ζύιααζδξ Ραιζάν ημ 1971, θόβς ημο αάεμοξ ημο,
δεκ παύεζ κα είκαζ έκα ζδιακηζηό μζημζύζηδια. Γζα αοηό ηαζ πενζθαιαάκεηαζ ζημ
Δεκζηό Πάνημ Υεθιμύ Βμονασημύ, Εώκδ Β3 (πενζμπή πνμζηαζίαξ ηδξ Λίικδξ
Σζζαθμύ). Ο θμνέαξ δζαπείνζζδξ ημο πώνμο έπεζ ζακ ζημπό ημο ηδκ πνμζηαζία, ηδ
δζαηήνδζδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο θοζζημύ πενζαάθθμκημξ. Σμ ΚΠΔ όιςξ, όπςξ ηαζ
ηάεε ΚΠΔ, έπεζ ζημπό ηδκ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ ζημκ παναπάκς πώνμ ώζηε
μζ αονζακμί πμθίηεξ κα έπμοκ δδιζμονβήζεζ ζηάζεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ πμο εα

ελαζθαθίζμοκ ηδ ζοκέπεζα ημο παναπάκς πενζαάθθμκημξ, ηαηά ζοκέπεζα ηδκ
αεζθμνία. Όηζ δδθαδή ημ μζημζύζηδια ηδξ θίικδξ «εα θένεζ ημοξ ηανπμύξ ημο» ηαζ
ζηζξ επόιεκεξ βεκζέξ. Αοηή είκαζ ηαζ δ πνόηθδζδ βζα ημ ηέκηνμ ιαξ.
Πμζεξ είκαζ ηώνα μζ θεζημονβίεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο θοζζημύ πόνμο πμο
πνμζπαεμύιε κα ελαζθαθίζμοιε ηόζμ βζα ηζξ επόιεκεξ βεκζέξ όζμ ηαζ βζα ηδ
αεθηίςζδ ημο αζμηζημύ επζπέδμο ζήιενα;
o Διπθμοηζζιόξ ηςκ οπόβεζςκ κενώκ.
o Καηαθύβζμ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ ηδξ πενζμπήξ ζε έκα λεπςνζζηό πενζαάθθμκ
ζηα 760ι. ορόιεηνμ όπμο ζοκδοάγεζ ημ ιεζμβεζαηό ιε ημ μνεζκό ημπίμ.
Ρύειζζδ ημο ηθίιαημξ.
o Πνμζθμνά εκαθθαηηζημύ ηνόπμο ακαροπήξ ιε ηέκηνμ ηδ θύζδ.
Πνμζθμνά πώνμο ηζ ακηζηεζιέκμο εηπαίδεοζδξ πενζααθθμκηζηήξ ηζ όπζ ιόκμ.
ηόπμξ ιαξ κα δείλμοιε πςξ ημ ζπμθείμ ιόκμ πανειααίκμκηαξ (ηζ όπζ εεςνδηζηά
από ηδκ αίεμοζα πμθθαπθώκ πνήζεςκ) εα μδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ ηαηακόδζδ
ηςκ ζοκεδηώκ γςήξ ημοξ ηαζ ζηδκ επζεοιία βζα αεθηίςζή ημοξ.

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σμ πνόβναιια έπεζ ζπεδζαζηεί έηζζ ώζηε κα:
οιααδίγεζ ιε ηζξ ηαηεοεύκζεζξ ηαζ ημοξ βεκζηόηενμοξ ζημπμύξ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ
Δηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ δζεεκώξ, όπςξ αοηέξ ηαεμνίγμκηαζ από ημ Τπμονβείμ
Παζδείαξ, ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ένεοκα ζημ πώνμ ηδξ Π.Δ.
Δίκαζ ζοιααηό ιε άιεζεξ εεκζηέξ πνμηεναζόηδηεξ ηαζ δεζιεύζεζξ βζα ηδκ
πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ αθθά ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο
βθοημύ κενμύ, όπςξ αοηέξ πνμηύπημοκ από ηδκ εεκζηή ηαζ εονςπασηή κμιμεεζία ηαζ
ηζξ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ έπεζ δεζιεοηεί δ Δθθάδα.
Πμζμζ είκαζ θμζπόκ μζ ζηόπμζ ημο πνμβνάιιαηόξ ιαξ όζμκ αθμνά ζημοξ ιαεδηέξ
ηαζ αονζακμύξ πμθίηεξ;
o Να εζζαπεμύκ ζημ γήηδια δζαπείνζζδξ ημο βθοημύ κενμύ ιε έιθαζδ ζημ εέια
ηδξ θεζροδνίαξ. (Με ηα κα δίκμοιε έιθαζδ ζηδ δζαπείνζζδ ημο κενμύ, δεκ
οπμηζιμύιε ηαεόθμο ηδ ιεβάθδ αλία πμο έπμοκ μζ οβνόημπμζ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ, βζα ηδκ παναβςβζηόηδηά ημοξ, βζα ηδκ
εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ακαροπή. ήιενα ςζηόζμ, ιέζα από ημ ζηθδνό αβώκα
βζα ηδκ ελαζθάθζζδ οδαηζηώκ πόνςκ, πνέπεζ κα ακαδείλμοιε ηαζ κα
πνμζηαηεύζμοιε ηάεε οβνόημπμ βζα ημ νόθμ πμο παίγεζ βζα ημκ ειπθμοηζζιό
ηαζ ημκ ηαεανζζιό ηςκ οπόβεζςκ κενώκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία από ηδκ
οθαθιύνςζδ ηαζ ηζξ πθδιιύνεξ.)
o Να εζζαπεμύκ ζημ γήηδια ηδξ αλίαξ ηςκ ιζηνώκ οβνόημπςκ ηαζ ηςκ δαζζηώκ
μζημζοζηδιάηςκ.
o Να εηηζιήζμοκ ηζξ πμθθαπθέξ αλίεξ ηςκ οβνμηόπςκ ηαζ ζδζαζηένα ηςκ ιζηνώκ
ιε έιθαζδ ζηδκ αλία πμο έπμοκ βζα ηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ημο βθοημύ
κενμύ.
Να ελμζηεζςεμύκ ιε ηδ δζαηύπςζδ πνμηάζεςκ δζαπείνζζδξ ιε
αάζδ όζα παναηήνδζακ ώζηε ανβόηενα κα ιπμνμύκ κα πανέιαμοκ ζε εέιαηα
δζαπείνζζδξ πενζαάθθμκημξ.
o Να ελμζηεζςεμύκ ιε ηδκ ακάθοζδ ζημζπείςκ βζα κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ
οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ κα ιδ ζηδνίγμκηαζ ζε βεκζηέξ εκηοπώζεζξ ηαζ
πνμηαηαθήρεζξ.

o Να ελμζηεζςεμύκ ιε ημ γήηδια ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ Πνμζηαηεοόιεκςκ
Πενζμπώκ.
o Να ακαπηύλμοκ πενζααθθμκηζηά μνεή ζοιπενζθμνά ζε πνμζηαηεοόιεκεξ
πενζμπέξ.
o Να ελμζηεζςεμύκ ιε ηδ δζάζπζζδ θοζζηώκ πενζμπώκ ηαζ ηδκ παναιμκή ημοξ
εηεί πςνίξ κα πνμηαθμύκ πνμαθήιαηα.
o Να ελμζηεζςεμύκ ιε ηδκ μιαδζηή ενβαζία, ημ δζάθμβμ ηαζ ηδ θήρδ
ζοθθμβζηώκ απμθάζεςκ ηαζ κα ακαπηύλμοκ ζοθθμβζηή εοεύκδ βζα όζα
πνάηημοκ.
o Να ακαπηύλμοκ ηνζηζηή ζηέρδ απέκακηζ ζε ζηενεόηοπα ηαζ κα μλύκμοκ ηδκ
παναηδνδηζηόηδηά ημοξ.
o Να ζοκδέζμοκ ηδκ παναιμκή ζηδ θύζδ ιε ηδκ ακαροπή.

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Οζ δναζηδνζόηδηεξ ημο πνμβνάιιαημξ απμηεθμύκ ημκ ημνιό εζδζημύ
πνμβνάιιαημξ ηαηάνηζζδξ εηπαζδεοηζηώκ Π/ειζαξ ηαζ Γ/ειζαξ Δηπαίδεοζδξ ζηδ
ιεεμδμθμβία ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ εζδζηόηενα ζημ Πενζααθθμκηζηό
Μμκμπάηζ.

ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σμ διενήζζμ πνόβναιια δζανηεί από ηζξ 08:30 – 14:30. Τθμπμζείηαζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα όθμο ημο πνόκμο, ακ ηαζ εκδέπεηαζ δ πνόζααζδ ζημ πεδίμ κα είκαζ δύζημθδ
ημ πεζιώκα θόβς πζμκζμύ.
Ζ δμιή ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ δ ελήξ:
08:30 Τπμδμπή ιαεδηώκ ζημ πώνμ ημο Κ.Π.Δ. ζηδκ Αηνάηα.
ύκημιδ βκςνζιία ιε ημοξ ιαεδηέξ, επελήβδζδ ημο νόθμο ηςκ Κ.Π.Δ.
Θεςνδηζηό ιένμξ: ιε πνήζδ πμθοιέζςκ εκδιένςζδ βζα ημ βθοηό κενό ηαζ ημοξ
οβνόημπμοξ, βζα ηδ θίικδ Σζζαθμύ, ηδκ ζζημνία ηδξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαζ βζα ηζξ
δναζηδνζόηδηεξ πμο εα αημθμοεήζμοκ.
09:15 Ακαπώνδζδ βζα ημκ Σζζαθό. Καηά ηδ δζαδνμιή (πενίπμο 45 θεπηά) μζ ιαεδηέξ
εκδιενώκμκηαζ βζα ημ θοζζηό πενζαάθθμκ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηα πνόκζα πνμαθήιαηα
πμο παναηδνμύκηαζ εύημθα ζε μνζζιέκα ζδιεία (δαζζηέξ πονηαβζέξ, δζάανςζδ,
ηαημθζζεήζεζξ). Δπίζδξ βίκεηαζ πςνζζιόξ ηςκ ιαεδηώκ ζε Οιάδεξ Δνβαζίαξ, δζακμιή
θαηέθςκ ηαζ θύθθςκ ενβαζίαξ ηαζ δ ηεθζηή εημζιαζία ηςκ μιάδςκ βζα ηδκ ενβαζία
πεδίμο.
Άθζλδ ζημκ Σζζαθό. Πναβιαημπμίδζδ ημο βύνμο ηδξ θίικδξ ιε πνήζδ πάνηδ
(δζαδνμιή πενίπμο1700 ιέηνςκ). Γναζηδνζόηδηεξ πεδίμο ιε αάζδ ημ Πενζααθθμκηζηό
Μμκμπάηζ (10:00 – 13:00). Γίκμκηαζ δζάθμνεξ ζηάζεζξ βζα ζοιπθδνςιαηζηέξ
πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοιπθήνςζδ ηςκ Φύθθςκ Δνβαζίαξ.
13:00 – 13:45: Δπζζηνμθή ζημοξ πώνμοξ ημο Κ.Π.Δ. (ζε πενίπηςζδ εοκμσηώκ
ηαζνζηώκ ζοκεδηώκ δ ιαεδηζηή μιάδα δεκ επζζηνέθεζ ζημ Κ.Π.Δ. ηαζ ημ οπόθμζπμ
ημο πνμβνάιιαημξ μθμηθδνώκεηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ θίικδξ).
13:45 – 14:30: Οθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζώκ ηςκ μιάδςκ ηαζ πανμοζίαζή ημοξ ζημ
ζύκμθμ ηδξ ιαεδηζηήξ μιάδαξ. Αλζμθόβδζδ.
οβηεηνζιέκα:
Οθμηθήνςζδ επελενβαζίαξ θύθθςκ ενβαζίαξ, εζηαζηζηέξ δδιζμονβίεξ, δνώιεκα ηαζ
παζπκίδζα νόθςκ, πνμεημζιαζία πανμοζίαζδξ.

Πανμοζίαζδ ηςκ παναπάκς ακά μιάδα, ζογήηδζδ ηαζ πνμαθδιαηζζιόξ ιε αθμνιή
ηζξ εκηοπώζεζξ ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ ιαεδηώκ πμο πνμηύπημοκ από ηα θύθθα
ενβαζίαξ.
Καηαβναθή πνμηάζεςκ ηςκ παζδζώκ ηαζ αλζμθόβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ από ημοξ
ζοκμδμύξ εηπαζδεοηζημύξ ηαζ ημοξ ιαεδηέξ.
οιπθήνςζδ θύθθςκ αλζμθόβδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ από ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ
ζοκμδμύξ εηπαζδεοηζημύξ.

Η ΓΔΝΝΗΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ, ΜΑΡΣΙΟ 1913
Μέπνζ ημ 1913, ζημ ιένμξ πμο ανίζηεηαζ ζήιενα δ θίικδ, ανζζηόηακ ιζα ακμζπηή
ημζθάδα πμο ζηδ ιέζδ ηδξ ένεε ήνεια μ πμηαιόξ Κνάεδξ. Ο Κνάεδξ πδβάγεζ από ημ
Υεθιό. Μζα από ηζξ πδβέξ ημο είκαζ ηα πενίθδια «Ύδαηα ηοβόξ», όπμο, ζύιθςκα ιε
ηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία, ανζζηόηακ ιζα από ηζξ πύθεξ ημο Άδδ. ηα ζενά κενά ηδξ
ηύβαξ μνηίγμκηακ μζ Θεμί ημο Οθύιπμο, εκώ ζε αοηά ηα κενά, ζύιθςκα ιε ιία
εηδμπή ημο ιύεμο, «αάθηζζε» δ Θέηζδα ημ βζμ ηδξ, ημκ Απζθθέα, ηναηώκηαξ ημκ από
ηδ θηένκα.
Άθθεξ πδβέξ ημο Κνάεδ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ ιεβάθμ δάζμξ ηδξ Εανμύπθαξ, πμο
ηαθύπηεζ πζθζάδεξ ζηνέιιαηα ιε Έθαηα ηαζ Μαονόπεοηα. Καεώξ μζ παναπάκς πδβέξ
νέμοκ πνμξ ηδ εάθαζζα δζαζπίγμκηαξ ημ δάζμξ ηδξ Εανμύπθαξ, ζηαδζαηά
ζοβηεκηνώκμκηαζ ζε έκα πμηάιζ ιε άθεμκα κενά, ημκ Κνάεδ.
ηδ δοηζηή πθεονά αοηήξ ηδξ ημζθάδαξ οπήνπε ιζα νειαηζά ιε έκα ιζηνό
παναπόηαιμ ημο Κνάεδ. ηζξ όπεεξ ημο παναπόηαιμο οπήνπε μ ιζηνόξ βναθζηόξ
μζηζζιόξ ημο Σζζαθμύ. ηδκ ακαημθζηή πθεονά ηδξ ημζθάδαξ ηαζ ανηεηά ρδθά, ζημ
αμοκό Γεναηάνζ (ή Πδθαθίζηνα), ανζζηόηακ ημ πςνζό ηδξ οθίααζκαξ.Οζ ηάημζημζ ηδξ
οθίααζκαξ βκώνζγακ όηζ ημ πςνζό ημοξ ανζζηόηακ ζε επζζθαθέξ ζδιείμ. Κάεε ηόζμ
πναβιαημπμζμύκηακ ιζηνέξ ηαημθζζεήζεζξ ηαζ αημύβμκηακ πανάλεκμζ οπμπεόκζμζ ήπμζ
(ανηεηέξ γδιζέξ πνμηαθμύζε ημ θεβόιεκμ “Καηό Λαβηάδζ” πμο ήηακ ημκηά ζημ πςνζό
ηαζ ηαηέααγε πμθθά κενά όηακ έανεπε πμθύ).
Ο πεζιώκαξ ημο 1912 – 13 ήηακ αανύξ ιε πμθθά πζόκζα ηαζ ανμπέξ – ζοκεήηεξ πμο
εοκμμύζακ ιζα ιεβάθδ ηαημθίζεδζδ. Σμ Μάνηζμ ημο 1913, ηα απεζθδηζηά θαζκόιεκα
(ιζηνμζεζζιμί ηαζ οπόβεζμζ εόνοαμζ) έβζκακ εκημκόηενα ηαζ ζοπκόηενα. Οζ ηάημζημζ
ηδξ οθίααζκαξ πήνακ ηδ ζμθή απόθαζδ κα εβηαηαθείρμοκ ημ πςνζό. Σδκ Κονζαηή
24 Μανηίμο 1913 έβζκε ιζα ηενάζηζα ηαημθίζεδζδ όπμο μθόηθδνδ δ πθαβζά ημο
αμοκμύ ηύθδζε, ιέζα ζε εθάπζζηα θεπηά, από ηα 1650ι ορόιεηνμ ζηα 600ι
δζακύμκηαξ δζαδνμιή ιήημοξ πέκηε πζθζμιέηνςκ ηαζ πθάημοξ 1000ι. Σα πώιαηα
ηαηέθδλακ ζημ αάεμξ ηδξ ημζθάδαξ ημο Κνάεδ, ζημ ζδιείμ πμο ήηακ μ μζηζζιόξ ημο
Σζζαθμύ. Ο όβημξ ηςκ πςιάηςκ ηδξ ηαημθίζεδζδξ έθναλε ηόζμ ημκ Κνάεδ όζμ ηαζ
ημκ παναπόηαιό ημο. Γδιζμονβήεδηε έηζζ έκα θοζζηό «θνάβια» ηαζ άνπζζακ κα
ζπδιαηίγμκηαζ δύμ θίικεξ: από ηδ ιία ιενζά ζοβηεκηνώεδηακ ηα κενά ημο Κνάεδ,
δδιζμονβώκηαξ ηδ Λίικδ ημο Κνάεδ ηαζ από ηδκ άθθδ ηα κενά ημο παναπόηαιμύ ημο,
δδιζμονβώκηαξ ηδ Λίικδ ημο Σζζαθμύ. Σα κενά ηδξ Λίικδξ ημο Σζζαθμύ άνπζζακ κα
ακεααίκμοκ ηαζ ζζβά - ζζβά ηαηέηθοζακ ανηεηά ζπίηζα ηαζ ηδκ εηηθδζία ηδξ Αβίαξ
Βαναάναξ. Σα κενά ηδξ Λίικδξ ημο Κνάεδ επεηηάεδηακ πνμξ ηα πάκς θηάκμκηαξ,
όπςξ θέβεηαζ, ιέπνζ ημ πςνζό Αβνίδζ ζπεδόκ δύμ πζθζόιεηνα ακδθμνζηά από ημ
πμηάιζ. Όζμ βζα ηδ οθίααζκα, αοηή ζαήζηδηε από ημ πάνηδ. Αηόιδ ηαζ ζήιενα, ακ
ημζηάλεζ ηακείξ ρδθά ζημ ζδιείμ όπμο οπήνπε ημ πςνζό, αθέπεζ όηζ θείπεζ έκα ιεβάθμ
ηιήια από ημ αμοκό, αθμύ μζ απόημιεξ ηθίζεζξ ηαζ ημ ζαενό έδαθμξ δεκ άθδζακ

ιέπνζ ζήιενα ηδ αθάζηδζδ κα ακαπηοπεεί. Ανηεημί ηάημζημζ ηδξ οθίααζκαξ
εβηαηαζηάεδηακ ζημ ιένμξ πμο ιέπνζ ηόηε δζαπείιαγακ, ημκηά ζηδκ Αηνάηα, ζηδ
θενώκοιδ ζοκμζηία οθίααζκα.
Σμ ηαθμηαίνζ ημο 1913 όθδ δ παναθζαηή πενζμπή ηδξ Αηνάηαξ οπέθενε από
έθθεζρδ κενμύ αθμύ ηα κενά ημο Κνάεδ, πμο πνδζίιεοακ βζα πόηζζια, είπακ ιείκεζ
απμηθεζζιέκα πίζς από ηα πώιαηα ηδξ ηαημθίζεδζδξ.. Σμ θεζκόπςνμ ήνεε πμθύ
ανμπενό ηαζ δ Λίικδ ημο Κνάεδ ζοκέπζγε κα ιεβαθώκεζ, ζοβηεκηνώκμκηαξ όθμ ηαζ
ιεβαθύηενμ όβημ κενμύ. Οζ ηάημζημζ ηςκ πενζμπώκ ηάης από ημ «θνάβια» άνπζζακ
κα δζαζζεάκμκηαζ όηζ πάκς από ηα ηεθάθζα ημοξ οπήνπε ιζα «ςνμθμβζαηή αόιαα». Σα
πώιαηα ηδξ ηαημθίζεδζδξ ήηακ πμθύ παθανά βζα κα ακηέλμοκ ηδκ ηενάζηζα πίεζδ από
ηα κενά ηδξ θίικδξ ημο Κνάεδ πμο μθμέκα ιεβάθςκε. Οζ θόαμζ ημοξ επαθδεεύηδηακ.
Σδ κύπηα ηδξ 5δξ Ηακμοανίμο ημο 1914 ημ «θνάβια» οπμπώνδζε ηαζ δ θίικδ ημο
Κνάεδ άδεζαζε ιέζα ζε θίβα θεπηά. Σμ ηενάζηζμ οδάηζκμ νεύια πανέζονε ηαζ
ηαηέζηνερε ηα πάκηα ζημ πέναζιά ημο, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ημ παθζό, ζζημνζηό
βεθύνζ ημο Κνάεδ ημκηά ζηδκ Αηνάηα ιε ηα επηά ηόλα. Οζ ημνιμί ηςκ εθάηςκ, ηα
δμηάνζα ηαζ ηα έπζπθα ηςκ ζπζηζώκ ηδξ οθίααζκαξ πμο ιενζημύξ ιήκεξ κςνίηενα
ανίζημκηακ ρδθά ζημ αμοκό, ηώνα ανέεδηακ κα ηαλζδεύμοκ ζηα κενά ημο
Κμνζκεζαημύ ηαζ ηαηέηθοζακ ηζξ βεζημκζηέξ παναθίεξ.
Οζ ζοκέπεζεξ ήηακ πμθύ ειθακείξ ζηζξ εηαμθέξ, δίπθα ζηδ ζδιενζκή παναθζαηή
Αηνάηα, όπμο ιεβάθεξ εηηάζεζξ ηαθύθεδηακ από έκα παπύ ζηνώια αιιμπάθζημο πμο
ιεηαθένεδηε εηεί από ηα μνιδηζηά κενά. ηδ εέζδ πμο βζα δέηα ιήκεξ ήηακ μ αοεόξ
ηδξ Λίικδξ ημο Κνάεδ, έιεζκακ ιζηνέξ θίικεξ πμο ζηαδζαηά βέιζζακ ιε ηα θενηά
οθζηά ημο πμηαιμύ. ήιενα οπάνπεζ έκα όιμνθμ μνεζκό οβνό θζαάδζ όπμο ζηδ ιέζδ
ηοθάεζ δακηεθςηά ημ πμηάιζ. Λίβμ πζμ ηάης, ζημ ζδιείμ όπμο οπήνπε ημ «θνάβια»,
θαίκεηαζ αηόιδ ηαεανά ημ θανάββζ πμο δδιζμύνβδζακ ηα κενά ηδξ θίικδξ, όηακ αίαζα
άκμζλακ δίμδμ ηδ κύπηα ηδξ 5δξ Ηακμοανίμο 1914. Ακηίεεηα από ηδ θίικδ ημο Κνάεδ,
δ Λίικδ ημο Σζζαθμύ πανέιεζκε ζηδ εέζδ ηδξ. Πνμθακώξ μ ιζηνόξ όβημξ ηςκ κενώκ
πμο ιαγεύηδηακ ηαζ δ πνμΰπάνπμοζα δζαιόνθςζδ ημο ημπίμο ήηακ μζ απαναίηδηεξ
πνμύπμεέζεζξ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ θίικδξ. Όζμ βζα ηα οθζηά ηδξ ηαημθίζεδζδξ ιε
ημ πέναζια ηςκ πνόκςκ έπμοκ δαζςεεί ηαζ ζηαεενμπμζδεεί.
Έηζζ, δ Λίικδ ημο Σζζαθμύ παναιέκεζ κα ιαξ εοιίγεζ έκα από ηα
εκηοπςζζαηόηενα ηαζ πζμ δναιαηζηά θαζκόιεκα ηαημθίζεδζδξ πμο έβζκακ ζηδ
ζύβπνμκδ εθθδκζηή, ηζ όπζ ιόκμ, ζζημνία. Οζ ζηεθεηςιέκμζ ημνιμί ηςκ πθαηάκςκ πμο
ακαδύμκηαζ από ηα κενά ηδξ θίικδξ είκαζ πζα δ ιόκδ ακάικδζδ από ηδκ ύπανλδ ηδξ
παθζάξ νειαηζάξ πμο ηδ δζέζπζγε μ παναπόηαιμξ ημο Κνάεδ.,.

Ο ΣΙΒΛΟ ΗΜΔΡΑ
Σμ ανπζηό αάεμξ ηδξ θίικδξ έθηακε ηα 77ι ηαζ, πανά ηζξ πνμζπώζεζξ ηαζ ηδκ
αολμιείςζδ ηδξ ζηάειδξ ακάθμβα ιε ηζξ ανμπμπηώζεζξ, μ Σζζαθόξ παναιέκεζ ηαζ
ζήιενα ιζα ζδζαίηενα ααεζά θίικδ ιε απόημιεξ όπεεξ. Σα κενά ηδξ ηνμθμδμημύκηαζ
από ημοθάπζζημκ δύμ πδβέξ πμο οπάνπμοκ ηάης από ηδκ επζθάκεζα ηαζ ηνία νέιαηα
πμο ένπμκηαζ από ηα βύνς δάζδ. Τπάνπμοκ οπόβεζεξ εηνμέξ πνμξ ημκ Κνάεδ ζε
ημοθάπζζημκ δύμ ζδιεία.
Ζ αηνζαήξ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ θίικδξ είκαζ 38μ04΄56΄΄Β 11μ14΄56΄΄Α. Σμ
ορόιεηνμ είκαζ 760ι. Ζ έηηαζδ ηδξ θίικδξ είκαζ πενίπμο 83 ζηνέιιαηα ηαζ δ
αηημβναιιή ηδξ 1.800ι. Ωζηόζμ δ έηηαζδ ηαζ δ αηημβναιιή ζοκεπώξ

αολμιεζώκμκηαζ, ηαεώξ δ ζηάειδ ηδξ θίικδξ ακεαμηαηεααίκεζ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή
ηαζ ημ ύρμξ ηςκ ανμπμπηώζεςκ ηάεε πνμκζά. Μενζηέξ πνμκζέξ ηδκ άκμζλδ, δ ζηάειδ
είκαζ πμθύ ορδθή ηαζ άθθεξ πνμκζέξ (όπςξ ημ 2001), ημ ηαθμηαίνζ, πέθηεζ ηόζμ
παιδθά πμο θαίκμκηαζ ηα ενείπζα ηαζ ηα δμηάνζα ηςκ ζπζηζώκ ημο παθζμύ μζηζζιμύ.
Σμ εύνμξ ηςκ ιεηααμθώκ ηδξ ζηάειδξ ηδξ θίικδξ ιπμνεί κα λεπενάζεζ ηα 10ι,
δδιζμονβώκηαξ ιζα παναηηδνζζηζηή γώκδ πςνίξ αθάζηδζδ ηαηά ιήημξ ηδξ όπεδξ.
Δίκαζ δ γώκδ πμο άθθμηε είκαζ πθδιιονζζιέκδ, ειπμδίγμκηαξ ηδκ ακάπηολδ
ζηενζακώκ θοηώκ ηαζ άθθμηε είκαζ ζηεβκή, απμηνέπμκηαξ ηαζ ηα οδνόαζα θοηά κα
νζγώζμοκ.
Ζ θίικδ Σζζαθμύ είκαζ από ηζξ κεανόηενεξ θίικεξ ηδξ Δονώπδξ. Έηζζ δεκ έπεζ
αηόιδ ακαπηύλεζ πθμύζζα οδνόαζα αθάζηδζδ. Έπεζ ιόκμ ιενζηά ηαθάιζα ζηα πζμ
νδπά ζδιεία, εκώ ζημ αοεό ηδξ επζηναηεί ιόκμ έκα ζδζόιμνθμ οδνόθοημ.
Μέζα ζηα κενά ηδξ θίικδξ εβηθςαίζηδηακ ηαζ ιενζημί ηέθαθμζ ημο βθοημύ κενμύ
πμο οπήνπακ ζημ πμηάιζ ηαζ απμηεθμύκ ημ ιόκμ αοηόπεμκ ράνζ ηδξ θίικδξ. Σα
ηεθεοηαία είημζζ πνόκζα ιε πνςημαμοθία ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ, ηαζ πςνίξ ιεθέηδ,
έπμοκ εζζαπεεί ηοπνίκμζ, πέζηνμθεξ ηαζ ηανααίδεξ. Λαενεπζαάηεξ ζηζξ παναπάκς
εζζαβςβέξ είκαζ ηαζ ηα ημοκμοπόρανα πμο οπάνπμοκ ηώνα ζηα κενά ηδξ.
Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, ιε ηα πνόκζα ηα δάζδ άνπζζακ κα επεηηείκμκηαζ ηαζ κα
ηαθύπημοκ ηαζ ηα πώιαηα ηδξ ηαημθίζεδζδξ. Σμ ορόιεηνμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ δ
θίικδ ηαζ μ θοζζηόξ «θνάπηδξ» πμο ορώκεηαζ βύνς ηδξ από αμοκά ηαζ θόθμοξ
επζηνέπεζ ηδκ ύπανλδ δζαθμνεηζηώκ μζημηόπςκ. Έηζζ ζοκακηάιε δάζδ μνεζκά ιε
έθαηα ηαζ ιαονόπεοηα, πεδζκά ιε παθέπζμ πεύημ ηαζ πανόπεζα αθάζηδζδ ιε πθαηάκζα
ηαζ ζηζέξ.
Καεώξ ημ ημπίμ βύνς από ηδ θίικδ ζηαεενμπμζμύηακ, όθμζ άνπζζακ κα
δζαπζζηώκμοκ όηζ δ θίικδ, ακελάνηδηα από ημ αίαζμ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ βεκκήεδηε,
ήηακ πθέμκ έκα πμθύ όιμνθμ ιένμξ ηαζ έβζκε δδιμθζθήξ πώνμξ βζα ακαροπή.

ΠΡΟΣΑΙΑ
Ο Σζζαθόξ ανίζηεηαζ εκηόξ ηςκ μνίςκ ημο Δεκζημύ Πάνημο Υεθιμύ – Βμονασημύ.
Βνίζηεηαζ ζηδ Εώκδ Β3 (Δζδζηώκ Ροειίζεςκ) ζηδκ μπμία Πνμζηαηεύεηαζ ημ θοζζηό
πενζαάθθμκ ηαζ πνμςεμύκηαζ δ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ, δ ήπζα ακαροπή ηαζ δ
παναηήνδζδ ηδξ θύζδξ. Οθόηθδνδ δ πνμζηαηεοόιεκδ πενζμπή έπεζ εκηαπεεί ζημ
Δονςπασηό Γίηηομ Natura – 2000 πμο πενζθαιαάκεζ όθεξ ηζξ πενζμπέξ πμο είκαζ
ζδιακηζηέξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ θοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.
Δπζπθέμκ μ Φμνέαξ Γζαπείνζζδξ Υεθιμύ Βμονασημύ από ηζξ 13 επηειανίμο 2009
είκαζ ιέθμξ ημο Δονςπασημύ Γζηηύμο Γεςπάνηςκ (ΔGN European Geoparks
Network) ηαζ ημο Γζηηύμο ηςκ Παβηόζιζςκ Γεςπάνηςκ ηδξ UNESCO (GGN Global
Geoparks Network).
Οζ ζδιακηζηόηενεξ βεςθμβζηέξ πενζμπέξ ημο Γεςπάνημο Υεθιμύ- Βμονασημύ
είκαζ:
1. Σμ απόημιμ ηαζ επζαθδηζηό Φανάββζ ημο Βμονασημύ πμηαιμύ ιε ημκ Οδμκηςηό
ζζδδνόδνμιμ.
2. Σμ πήθαζμ ηςκ Λζικώκ ιε ηζξ 13 ηαηαπθδηηζηέξ θίικεξ ημο.
3. Οζ δνμζενέξ Πδβέξ ημο Ανμάκζμο (Πθακδηένμο) ηαζ ημο Λάδςκα πμηαιμύ.

4. Ζ πακέιμνθδ μνεζκή θίικδ Σζζαθμύ ηαζ δ ηεπκδηή θίικδ ηδξ Γόλαξ.
5. Σα ιοεζηά ύδαηα ηδξ ηύβαξ

ΤΜΠΔΡΑΜΑ- ΠΡΟΣΑΔΙ
ήιενα δ Λίικδ ημο Σζζαθμύ (ή απθά μ Σζζαθόξ όπςξ ημ ακαθένμοκ μζ κηόπζμζ,
εκκμώκηαξ ιαγί ηδ θίικδ ηαζ ημ ιζηνό μζηζζιό) δέπεηαζ πζθζάδεξ επζζηέπηεξ ηάεε
πνόκμ. Γζ’ αοηό ημ θόβμ είκαζ ζδιακηζηό κα οπάνπεζ ζςζηόξ ζπεδζαζιόξ ώζηε κα
ιπμνμύκ όθμζ μζ επζζηέπηεξ κα απμθαιαάκμοκ ημ θοζζηό πενζαάθθμκ πςνίξ κα ημ
αθθμζώκμοκ.
Ο ηνόπμξ ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί δ πενζμπή ημο Σζζαθμύ απμηεθεί
ζήιενα γήηδια πμο απαζπμθεί ηδκ ημπζηή ημζκςκία αθθά ηαζ ημ θμνέα δζαπείνζζδξ.
Πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ δ ακάβηδ ακαροπήξ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο θοζζημύ
πενζαάθθμκημξ.Σμπμεέηδζδ εκδιενςηζηώκ πζκαηίδςκ, μνζμεέηδζδ ιμκμπαηζώκ,
απαβόνεοζδ ιδπακμηίκδηςκ πενζιεηνζηά ηδξ θίικδξ, απαβόνεοζδ μζηζζηζηώκ
δνάζεςκ ηαεώξ ηαζ ημονζζηζηώκ εβηαηαζηάζεςκ δίπθα ζηδ θίικδ ή αηόιδ ηαζ
βηνέιζζια ηςκ πανάκμια πηζζιέκςκ πνέπεζ κα είκαζ ηάπμζα από αοηά πμο εα
δνμιμθμβδεμύκ ώζηε μζ επζζηέπηεξ ημο αύνζμ κα έπμοκ ακηζηείιεκμ επίζηερδξ.
Άθθςζηε, ημ θοζζηό πενζαάθθμκ απμηεθεί ημ ζδιακηζηόηενμ ηεθάθαζμ βζα ηδκ
πενζμπή.
Ζ πνμζηαζία ηαζ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηδξ πενζμπήξ ιαξ ιε ηδκ ζδζαίηενδ
βεςιμνθμθμβζηή ηαζ βεςθμβζηή ηθδνμκμιζά, δ ημπζηή ακάπηολδ ιέζς ηδξ πνμαμθήξ
ηδξ ζδζαίηενδξ θοζζμβκςιίαξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ δ εκενβδηζηή ζοιιεημπή ηςκ ηαημίηςκ
ηαζ ηςκ ημπζηώκ ανπώκ είκαζ ηαζ από ημοξ ζδιακηζηόηενμοξ ζηόπμοξ ημο Γεςπάνημο
Υεθιμύ Βμοναζημύ.
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πενζμπήξ ααζίζηδηακ ηονίςξ ζε αδδιμζίεοηα δεδμιέκα από πνμζςπζηέξ
παναηδνήζεζξ ηςκ ιεθώκ ηδξ Π.Ο. ημο Κ.Π.Δ. Αηνάηαξ. οιπθδνςιαηζηά,
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