
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 

υφίσταται μια περιοχή από τη συνεχή 

παρουσία επισκεπτών, είναι σημαντικοί, 

είτε πρόκειται για μία Προστατευόμενη 

Περιοχή (ΠΠ), είτε για έναν αρχαιολογικό 

χώρο, είτε για ένα μουσείο, είτε για μια 

απλή αγροικία, μια γειτονιά, ένα μικρό 

χωρίο, ή μια τοποθεσία κ.λπ. 

Αυτούς τους κινδύνους και ειδικότερα τον 

κίνδυνο υποβάθμισης της επισκεπτόμενης 

περιοχής, δύσκολα κατανοούν οι μαθητές. 

Όπως για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση 

ο πληθυσμός ενός είδους που είναι υπό 

εξαφάνιση στον υπόλοιπο πλανήτη, να 

υπάρχει σε αφθονία στη συγκεκριμένη 

Προστατευόμενη Περιοχή, και αυτό στην 

αντίληψη των απληροφόρητων 

επισκεπτών, είναι δύσκολα κατανοητό. 

Ενδεχομένως λοιπόν, οι επισκέπτες μιας 

ΠΠ, βλέποντας την αφθονία κάποιου 

είδους στην περιοχή, να κόψουν π.χ. τα 

άνθη από ένα λιβάδι, αγνοώντας ότι είναι 

τα μοναδικά σε όλην τη γη, αφού φύονται 

και αναπαράγονται μόνον εκεί. Για να 

ευαισθητοποιηθούν λοιπόν οι μαθητές-

επισκέπτες, θα πρέπει να ενημερωθούν 

άμεσα για τη σπανιότητα του, σε σχέση με 

τον παγκόσμιο πληθυσμό του είδους, έτσι 

θα αντιληφθούν πόσο απειροελάχιστη 

είναι αυτή η "αφθονία" στο οικοσύστημα. 

Οι επισκέπτες-μαθητές που προσέρχονται 

στην ΠΠ ακόμα και στον πυρήνα της, 

πρέπει να αποφεύγουν τα έντονα χρώματα 

στην ένδυση τους, τις έντονες ομιλίες και 

τους θορύβους που μπορεί να ενοχλήσουν 

την τοπική πανίδα, ιδίως κατά την 

αναπαραγωγική τους περίοδο, όταν δηλ. 

έχουν νεογνά ή νεοσσούς. 

Οι μαθητές που επισκέπτονται ένα 

Μουσείο ή έναν τόπο λατρείας, πρέπει να 

ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των 

συνοδών / εκπαιδευτικών και των μελών 

της ΠΟ του ΚΠΕ. 

Επίσης είναι σημαντικό οι μαθητές να 

έχουν ενημερωθεί για το γλωσσικό ιδίωμα 

των κατοίκων της περιοχής που πρόκειται 

να επισκεφτούν. Έτσι θα αποφευχθούν τα 

αυθόρμητα κριτικά σχόλια και η 

ενοχλητική ιλαρότητα που είναι πιθανόν 

να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους 

ντόπιους κατοίκους. Όπως εξ ίσου 

απαραίτητο είναι να υπενθυμίζεται στους 

μαθητές-επισκέπτες ότι η φωτογράφιση 

των κατοίκων της περιοχής γίνεται μόνο 

με τη συγκατάθεση τους, επομένως 

προηγείται μια ευγενική ερώτηση, ίσως 

κάποιοι δεν επιθυμούν να τους 

φωτογραφίζουν, και αυτό θα πρέπει να 

γίνεται σεβαστό. Σε κάθε περίπτωση η 

παρουσία των μαθητών θα πρέπει να είναι 

διακριτική και να ακολουθεί τους βασικούς 

κανόνες συμπεριφοράς. 

Στις Π Π υπάρχουν ζώνες ειδικής 

προστασίας όπου οι εκπαιδευτικοί των 

ΚΠΕ αλλά και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει, εκτός των ειδικών σημάνσεων, να 

μπορούν να ερμηνεύουν το λόγο αυτής 

της ζώνωσης καθώς και το τοπίο και να 

μεταφέρουν ανάλογους κανόνες 

συμπεριφοράς στους επισκέπτες. Πρέπει 

ακόμα να αναφέρονται έμμεσα στους 

γενικότερους στόχους της ΕΑΑ και τις 

σχετικές αξίες, να τονίζεται και να 

υπογραμμίζεται η έννοια των απειλών και 

των κινδύνων από την παρουσία και τις 

δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Η συμπεριφορά των μαθητών στο πεδίο, 

θα πρέπει να συζητείται έκτων προτέρων 

στη σχολική τάξη, όπου στο ΚΠΕ πλέον, 

θα γίνεται μία τελική υπενθύμιση. Μια 

τέτοιου είδους συζήτηση, ίσως θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη 

των συνθημάτων, όπως «Δεν αφήνουμε 

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

παίρνουμε τίποτα... πέρα από 

αναμνήσεις». Όπως επίσης, θα μπορούσε 

να επαναπροσδιοριστούν, με τη 

συνεργασία όλης της τάξης, κάποιες 

έννοιες όπως «σεβασμός, φύση, ήθος, 

συμπεριφορά, πολιτισμός κ.ά.» που η 

συχνή χρήση τους έχει αποδυναμώσει το 

νοήμά τους, ούτως ώστε όλη αυτή η 

προετοιμασία, να διαμορφώσει έγκαιρα, 

πριν την επίσκεψη, ένα συμβόλαιο 

συμπεριφοράς. 

Γενικά η επίσκεψη σε μία ΠΠ είναι μια 

καλή ευκαιρία να καλλιεργηθεί η 

ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον. Για 

παράδειγμα, όταν στις δραστηριότητες 

περιλαμβάνεται δειγματοληψία, οι 

ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευόμενοι είναι 

σίγουρο ότι θα ανακαλέσουν στη μνήμη 

τους όλες τις συνέπειες που μπορεί να 

επιφέρει στο περιβάλλον η οποιαδήποτε 

δράση τους (τι θα συμβεί αν 

απομακρύνουμε ένα σπάνιο είδος, ή αν 

το πατήσουμε;). 

Μπορεί ο κώδικας συμπεριφοράς να 

ποικίλλει ανάλογα με τον επισκεπτόμενο 

χώρο (άλλος ο κώδικας συμπεριφοράς 

σε έναν αρχαιολογικό χώρο, απ' ότι σε 

ένα δάσος, ή σε ένα εργοστάσιο), 

ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η ομόφωνη 

συμφωνία στους 'κανόνες 

συμπεριφοράς', συχνά υπό μορφή 

'συμβολαίου' έχει παιδαγωγική αξία, 

αφού ενισχύει την αίσθηση 

υπευθυνότητας των μαθητών. 
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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. 
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Αβέρτο: (το) Μεγάλος ενιαίος χώρος στο εσωτερικό της 

κατοικίας. 

Αβιοτικοί παράγοντες: (οι) Το σύνολο των παραγόντων 

του περιβάλλοντος εκτός από τους οργανισμούς. 

Αγκωνάρι: (το) Ακρογωνιαίος λίθος - μεγάλη πέτρα 

πελεκητή, στην εξωτερική γωνία του σπιτιού. 

Αγλιά: (η) Καθαρισμένο αμύγδαλο ή βότσαλο με 

αμυγδαλωτή (αυγοειδή) μορφή. 

Αγρωστώδη: (τα) (Οικογένεια Poaceae ή Oramineae): 

Περιλαμβάνει φυτά ποώδη, μονοετή, διετή ή πολυετή, 

σπάνια ξυλώδη με τη μορφή θάμνου. Παραδείγματα της 

οικογένειας: Hordeum vulgare (Κριθάρι), Avena sativa 

(Βρώμη). 

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

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

ανθρώπινου μεταβολισμού κτλ) και τη βιομηχανική 

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

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

πετρελαιοειδή κ.λπ. της ξηράς καταλήγουν στα υδάτινα 

οικοσυστήματα (θάλασσες, ποταμοί, λίμνες) με 

αποτέλεσμα σοβαρές διαταραχές όπως: αύξηση του 

μικροβιακού φορτίου τους, το φαινόμενο του 

ευτροφισμού, βιοσυσσώρευση, ελάττωση της 

συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου λόγω θερμικής 

ρύπανσης. 

Αζωνική βλάστηση: (η) Παραποτάμια διάπλαση των 

υδροχαρών φυτικών ειδών. 

Ακροκέραμα: (τα) Διακοσμητικά κεραμίδια που 

τοποθετούνται στο τελείωμα της στέγης. 

Αλλουβιακές αποθέσεις: (οι) Πρόκειται για μεγάλη 

ποικιλία χαλαρών σχηματισμών, οι οποίες διακρίνονται 

σε: Παράκτιες αποθέσεις άμμων, αργίλων και ιλύων που 

συναντώνται σε μικρή απόσταση από τις ακτές. Μεγάλο 

μέρος των παράκτιων αποθέσεων αποτελούν και τα 

κροκαλοπαγή ή λατυποπαγή κλιτύων. Στις περιοχές των 

χειμάρρων απαντούν κροκάλες και χαλίκια ποικίλου 

μεγέθους. Στους πρόποδες των πρανών με ισχυρή κλίση 

απαντούν πλευρικά κορήματα κυρίως ασβεστολιθικά, 

καθώς και κώνοι κορημάτων. 

Άλμπουρο / Κατάρτι: (το) Ξύλινο κοντάρι πάνω στο 

οποίο στερεώνονται τα πανιά του πλοίου. 

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

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

Μεγαλώνουν μαζί τους, προστατεύοντας τα. Οι αρχαίοι 

Έλληνες πίστευαν ότι όποιος περιποιείται και 

προστατεύει ένα δένδρο, κάνει πράξη ιερή και παίρνει τις 

ευλογίες και τις ευχαριστίες της Νύμφης που υπάρχει 

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

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

εκεί τιμωρεί τον καταστροφέα. Πολλές φορές όμως, δε 

μετακινείται σ' άλλο δένδρο, αλλά περιφέρεται μέσα 

στα δάση, όπου και γίνεται Δρυάδα. 

http://www.greenapple.gr 

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

οποία εμπιστεύτηκε η Ρέα το Δία μετά τη γέννηση του, 

για να μην τον καταβροχθίσει ο πατέρας του ο Κρόνος. Η 

Αμάλθεια, αγαπημένη Νύμφη του Δία, άρμεγε το γάλα 

μιας τεράστιας κατσίκας (Αίγα) με τρομερή μορφή και 

τάιζε το θεϊκό βρέφος. Κάποια μέρα ο άτακτος Δίας 

έσπασε το ένα κέρατο της Αμάλθειας και το πρόσφερε 

στη Νύμφη Αμάλθεια. Από τότε έμεινε γνωστό ως "κέρας 

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

παραλλαγή του ορυκτού σερπεντίνης που παρουσιάζει 

ινώδη δομή με ευρύτατο φάσμα χρήσεων σε χιλιάδες 

προϊόντα και εφαρμογές (δομικά υλικά, προϊόντα τριβής 

κ.λπ.). Όμως, στην περίπτωση που οι ίνες του 

εισχωρήσουν στον ανθρώπινο οργανισμό, ο αμίαντος 

είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

καρκινογένεσης (κυρίως του πνεύμονα). Στην Ελλάδα 

αλλά και σε άλλες χώρες, χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα 

στις δεκαετίες 1960-1970, ιδιαίτερα σε μορφοποιημένα 

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

τοιχοποιία. Η διαπιστωμένη, πλέον, ενοχοποίηση για 

καρκινογένεση του αμίαντου, έχει οδηγήσει ήδη στη 

λήψη αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης 

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

για πλήρη απαγόρευση του. Στην Ελλάδα υπάρχουν 

νόμοι που θεσπίζουν ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο για την 

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

Αμόνι: (το) Μεταλλικό εργαλείο των σιδηρουργών πάνω 

στο οποίο γίνεται η σφυρηλάτηση του μετάλλου. 

Αμφικτιονία: (η) Ομοσπονδία αρχαίων, ελληνικών 

πόλεων-κρατών με κέντρο ένα ιερό κοινής λατρείας. 

Αναδάσωση: (η) Δενδροφύτευση απογυμνωμένων 

δασικών εκτάσεων. 

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

πολύτιμο αντικείμενο που από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα, προσφέρουν οι άνθρωποι στο θεό, για να τον 

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

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

κάρβουνο, η παράσταση της τοιχογραφίας σε κλίμακα 

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

σχέδιο γινόταν διάτρητο, μέσα απ' αυτά τα διάτρητα 

περιγράμματα περνούσε η καρβουνόσκονη και 

δημιουργούσε το αποτύπωμα (το χνάρι) της παράστασης 

στον τοίχο, για να ζωγραφιστεί στη συνέχεια. 

Ανθρωποκοινότητα (η) - Είναι μια κοινότητα ανθρώπων, 

που ζουν σε ένα κοινό περιβάλλον. Αυτό που 

χαρακτηρίζει την ανθρωποκοινότητα είναι η συνεχής 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών που την αποτελούν. 

Σε κάθε ανθρωποκοινότητα δημιουργούνται πολλοί 

παράμετροι που διαμορφώνουν τους κανόνες, τις 

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

πιστεύω ανάμεσα στα μέλη της. 

Ο τόπος, γεωγραφικός και συμβολικός, ως οικιστήριο 

ανθρώπων, είναι μια γεωγραφική και πολιτισμική 

ενότητα, μέσα στην οποία εξελίσσεται ένας 

συγκεκριμένος τύπος ζωής, διαμορφωμένος από 

αρχαιότερα εθιμικά πρότυπα και την αναμφίβολη 

ικανότητα του ανθρώπου να αλληλεπιδρά με τη φύση, 

να την προσαρμόζει ή να προσαρμόζεται, παράγοντας 

μια ιστορική-πολιτισμική και οικολογική συνέχεια στο 

ρεύμα του χρόνου. Οι ανθρωποκοινότητες υπήρξαν σε 

όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου, ως σύνολα 

παραγωγής πολιτισμού ή φορείς επιβίωσης των ατόμων 

που τις απάρτιζαν από τα πανάρχαια χρόνια. Οι 

οικογένειες, προϊστορικές ομαδοποιήσεις νομαδικής 

φύσης, έγιναν στο πέρασμα του χρόνου δομικές μονάδες 

μικρών ή μεγάλων ανθρωποκοινοτήτων και 

δημιούργησαν το αστικό οικοσύστημα με τη μορφή που 

παρουσιάζεται σήμερα. 

Αρχοντικό: (το) Επιβλητικό τετραγωνικό πέτρινο σπίτι με 

δύο ή τρεις ορόφους. 

Ασβεστόλιθοι: (οι) Οι ασβεστόλιθοι είναι ιζηματογενή 

πετρώματα που έχουν ως κύριο ορυκτολογικό τους 

συστατικό τον ασβεστίτη (CaC03). Η χημική σύσταση 

ενός καθαρού ασβεστολιθικού πετρώματος sivaiCa056%, 

http://www.livepedia.gr


CÛ2 44%. Συνήθως όμως οι ασβεστόλιθοι περιέχουν 

διάφορες προσμίξεις ενώσεων οξειδίων και υδροξειδίων 

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

επηρεάζει και το χρωματισμό του πετρώματος. Όταν οι 

ασβεστόλιθοι περιέχουν 5-15% MgO καλούνται 

μαγνησιούχοι ασβεστόλιθοι, ενώ όταν η περιεκτικότητα 

τους σε MgO είναι πάνω από 15% καλούνται δολομιτικοί 

ασβεστόλιθοι. Οι ασβεστόλιθοι με την επίδραση αραιού 

υδροχλωρικού οξέος αναβράζουν χαρακτηριστικά λόγω 

έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CaCOî + 2HCI -> CaCb + 

Η20 + C02) και το γεγονός αυτό διευκολύνει στην ευχερή 

αναγνώριση τους στην ύπαιθρο. Οι ασβεστόλιθοι έχουν 

προέλθει είτε από βιογενή, είτε από χημικά ιζήματα, είτε 

από ιζήματα συνδυασμού βιογενούς και χημικής δράσης. 

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 

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. 

Βιοσυσσώρευση: (η) Το φαινόμενο κατά το οποίο 

αυξάνεται η συγκέντρωση τοξικών χημικών ουσιών στους 

ιστούς των οργανισμών καθώς ανερχόμαστε τα τροφικά 

επίπεδα. 

Βιόσφαιρα: (η) Είναι το εξωτερικό περίβλημα του 

πλανήτη - περιλαμβάνει τον αέρα, το έδαφος, τη 

λιθόσφαιρα και το νερό- μέσα στο οποίο συναντάμε 

ζωντανούς οργανισμούς. Με την ευρεία γεωφυσική 

έννοια, η βιόσφαιρα είναι ένα γενικό οικολογικό σύστημα 

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. 

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

βροχής τα τρίγλυφα και τις μετόπες ή τη ζωφόρο που 

διακοσμούν τα νεοκλασικά κτήρια. 

243 



ΓΛΩΣΣΑΡΙ -Λεξιλόγιο-Χρήσιμες έννοιες-Λέξεις κλειδιά 

Γεωτεκτονικές ζώνες:(οι) Οι Ελληνικές οροσειρές 

ανήκουν στο Αλπικό σύστημα και υποδιαιρούνται σε 

γεωτεκτονικές ζώνες. Κάθε γεωτεκτονική ζώνη 

χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη στρωματογραφική 

διαδοχή των ιζημάτων της και έχει ιδιαίτερους 

λιθολογικούς χαρακτήρες και τεκτονική συμπεριφορά, 

στοιχεία γενικά που εξαρτώνται από την 

παλαιογεωγραφική της θέση. Περιοχές που ανήκουν στην 

ίδια ζώνη έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά ταυτόσημα 

ή παραπλήσια. Μια βασική διάκριση των γεωτεκτονικών 

ζωνών της Ελλάδας είναι σε "Εσωτερικές Ελληνίδες" και 

σε "Εξωτερικές Ελληνίδες". 

Εξ ανατολών προς δυσμάς έχουμε: "Εσωτερικές 

Ελληνίδες" θεωρούνται οι μάζες Ροδόπης και 

Σερβομακεδονικής και οι ζώνες Περιροδοπική, Αξιού 

(Παιονίας, Πάικου, Αλμωπίας), Πελαγονική, Αττικο-

Κυκλαδική και Υποπελαγονική, ενώ 

"Εξωτερικές Ελληνίδες" είναι οι ζώνες Παρνασού-Γκιώνας, 

Ωλονού-Πίνδου, Γαβρόβου-Τρίπολης, Αδριατικοϊόνιος και 

Παξών. 

Γλωσσική ποικιλία: (η) Διαφορετικοί γεωγραφικοί 

διάλεκτοι, καθώς και τα κοινωνιόλεκτα, ανάλογα με την 

κοινωνική ομάδα που ανήκουν οι ομιλητές του, όπως 

είναι η περίπτωση της αργκό, της κοινωνιολέκτου των 

νέων κ.ά. http://el.wikipedia.org/ 

Δακτυλογλυφή: (η) Χαρακτηριστική καρστική μορφή που 

προέρχεται από την επιφανειακή καρστική δράση στους 

ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. 

Δελφικό τοπίο: (το) Το βραχώδες τοπίο του Παρνασσού 

με τις απότομες κλίσεις, που εποπτεύει την κοιλάδα του 

Πλείστου ως τον κόλπο της Κίρρας, «ενέπνευσε» τον 

Απόλλωνα να ιδρύσει εδώ το επιφανέστατο προφητικό 

κέντρο. Η περιοχή των Δελφών συνδυάζει τα επιβλητικά 

μνημειακά σύνολα που αποτελούν σταθμό στην ιστορία 

τέχνης και τεχνολογίας με την συγκλονιστική ομορφιά 

του φυσικού τοπίου και διαμορφώνεται ένα περιβάλλον 

ανθρωπογενές, άριστα εναρμονισμένο με το σπάνιο, 

ανυπέρβλητου δυναμισμού, φυσικό περιβάλλον. 

Αυτή η αρμονική σχέση, αδιατάρακτη από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα, καθιστά τους Δελφούς μοναδικό μνημείο 

της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ανεκτίμητο 

κληροδότημα του αρχαίου ελληνικού κόσμου στις 

επερχόμενες γενεές. Το 1987 ο αρχαιολογικός χώρος 

των Δελφών συμπεριλήφθηκε από την UNESCO στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την εγγραφή ακολούθησαν 

πολλές και ποικίλου χαρακτήρα ειδικότερες νομοθετικές 

ρυθμίσεις για την προστασία των δελφικών μνημείων και 

του περιβάλλοντος χώρου τους. 

Δευτερογενής διαδοχή: (η) Η δευτερογενής διαδοχή 

αφορά στις μεταβολές που παρατηρούνται στα 

οικοσυστήματα, αλλά η πορεία προς την ωρίμανση τους 

έχει παρεμποδιστεί από κάποιον εξωτερικό παράγοντα 

όπως τη βόσκηση ή τη φωτιά. Όταν η επίδραση των 

ανασταλτικών αυτών παραγόντων σταματά, λαμβάνει 

χώρα η δευτερογενής διαδοχή που θα οδηγήσει το 

σύστημα στην ωρίμανση συνήθως διαφορετικής, σε 

σχέση με την πρωτογενή. 

Διάπλαση βλάστησης: (η) Ομάδα βλάστησης που 

παρουσιάζει μια ομογενή φυσιογνωμία και σταθερότητα 

που οφείλεται στην κυριαρχία είτε ενός ή περισσότερων 

ειδών, είτε σε είδη που έχουν ένα κοινό βιολογικό 

χαρακτήρα, π. χ. τροπικό δάσος, σαβάνα, λιβάδι. 

Διάσελο: (το) Το χαμηλότερο τμήμα ανάμεσα σε δυο 

κορυφές μια οροσειράς. 

Δίκτυο Natura 2000: (το) Το Δίκτυο Natura 2000 

αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι 

http://el.wikipedia.org/


οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και 

οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

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

Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, 

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

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

Community Importance - SCI) όπως ορίζονται στην 

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

λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των 

Παραρτημάτων Ι και II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και 

τα κριτήρια του Παραρτήματος III αυτής. Ο κατάλογος 

των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την 

Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η 

Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στην 

επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος 

με αριθμό L259 vol.49 21/9/06. 

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. 

Εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος: (η) Ονομάζεται 

το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο το στρώμα 

του όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα 

της ατμόσφαιρας της γης (κατώτερη στρατόσφαιρα) 

πάνω από την Ανταρκτική μειώνεται σε πάχος. Η αιτία για 

την εξασθένηση αυτή είναι οι χλωροφθοράνθρακες 

(εμπορική ονομασία fréon), που χρησιμοποιούνται ως 

ψυκτικά υγρά στα ψυγεία και στα κλιματιστικά και ως 

προωθητικά αέρια στα σπρέι. Λόγω του ότι το όζον 

απορροφά ένα σημαντικό μέρος της υπεριώδους 

ακτινοβολίας της ηλιακής ακτινοβολίας, η εξασθένηση 

της στιβάδας του, έχει αρνητικά αποτελέσματα στην 

ανθρώπινη υγεία. Η ακτινοβολία αυτή έχει θανατηφόρο 

δράση στους μονοκύτταρους οργανισμούς, προκαλεί 

μεταλλάξεις στο DNA, προκαλεί καταρράκτη στους 

οφθαλμούς και καρκίνο του δέρματος στους ανθρώπους. 

Εξατμισοδιαπνοή: (η) 0 όρος περιγράφει το σύνολο των 

πραγματικών απωλειών νερού από την εξάτμιση των 

επιφανειακών υδάτων και από τη διαπνοή της χλωρίδας. 

Επιφανειακή απορροή: (η) Το ποσοστό των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που απορρέει στην 

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 

στοιχείων που προκαλείται από τον εμπλουτισμό των 

νερών με απορροές θρεπτικών στοιχείων (νιτρικά και 

φωσφορικά ιόντα από λιπάσματα και αστικά λύματα). 

Τα βακτήρια και τα φύκη γίνονται τόσα πολλά που 

καλύπτουν τις υδατικές επιφάνειες προκαλώντας σκίαση 

στα νερά κάτω από την επιφάνεια. Χωρίς φως, τα φύκη 

http://www.greenapple.gr
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και τα βακτήρια στον πυθμένα θανατώνονται 

προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα τροφής σε 

άλλα βακτήρια που συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Καθώς 

ο αριθμός των βακτηρίων μεγαλώνει, η κατανάλωση του 

οξυγόνου αυξάνεται δραματικά, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει οξυγόνο για τους ανώτερους οργανισμούς: 

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

οργανισμοί που πεθαίνουν, ενώ ακολουθούν και τα 

βακτήρια δημιουργώντας ένα νεκρό οικοσύστημα. 

Αποτέλεσμα του ευτροφισμού είναι η μείωση της 

ποιότητας του νερού, η μεταβολή της χλωρίδας και 

πανίδας των νερών (μείωση της βιοποικιλότητας), καθώς 

και η μείωση της αισθητικής αξίας. 

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 

παραγόντων που προκαλούν αυτήν την αποσάθρωση. Τα 

πετρώματα αυτά προϋπάρχουν, δηλαδή είναι παλαιότερα 

απ' αυτά που σχηματίζονται από τα υλικά αποσάθρωσης 

τους και επομένως μπορεί να είναι εκρηξιγενή, 

μεταμορφωσιγενή ή και ιζηματογενή. Τα υλικά 

αποσάθρωσης μεταφέρονται με τη βοήθεια της 

βαρύτητας, του νερού και του ανέμου, αποθέτονται σε 

διάφορους χώρους (χερσαίους, λιμναίους, θαλάσσιους), 

όπου σχηματίζουν αντίστοιχα πετρώματα (αποθέσεις). Μία 

γενική ταξινόμηση για τα ιζηματογενή πετρώματα είναι: α) 

Μηχανικά ή κλαστικά: Τα υλικά που προκύπτουν από τη 

μηχανική αποσάθρωση είναι κλάσματα (κομμάτια) του 

μητρικού πετρώματος και σχηματίζουν τα μηχανικά ή 

κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα. Ανάλογα με το μέγεθος 

των κλασμάτων, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες. 

β) Χημικά: Τα υλικά που προκύπτουν από τη χημική 

αποσάθρωση, είναι χημικά διαλύματα από το μητρικό 

πέτρωμα. Αυτά τα διαλύματα, όταν αυξηθεί η 

συγκέντρωση μέσα σε θάλασσες και λίμνες, κατακάθονται 

και σχηματίζουν τα χημικά ιζηματογενή πετρώματα. 

γ) Βιογενή πετρώματα: Τα πετρώματα αυτά σχηματίζονται 

από τα υπολείμματα των διαφόρων οργανισμών και 

κυρίως από κελύφη, σκελετούς και εκκρίσεις ζωικών 

μικροοργανισμών. 

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

μέρος που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ελαιών. 

Καδνάτσος: (ο) Κλειδί που ανασηκώνει το μάνταλο της 

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. 

Καρνάγιο; (το) Χώρος όπου χτίζονται ή επισκευάζονται τα 

καράβια. 

Καρστ: (το) Πρώτη αναφορά για το Καρστ 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 τον Jovan Cvijic στο βιβλίο του Das 

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

Καρστική διάβρωση: (η) Καρστική διάβρωση καλείται η 

χημική διάλυση των ανθρακικών πετρωμάτων 

(ασβεστόλιθοι και δολομίτες). Ο σχηματισμός των 

καρστικών μορφών οφείλεται στην διαλυτική δράση του 

http://fr.wikipedia.org


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 C02 νερό, αντιδρά με το 

περιβάλλον ανθρακικό πέτρωμα σύμφωνα με την 

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

+ H2COä.Ta 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 τα 

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. 0 

αέρας παίρνει διοξείδιο του άνθρακα από το νερό 

κάνοντας το κορεσμένο το διάλυμα σε ασβεστίτη και ο 

οποίος αποτίθεται σύμφωνα με την αντίδραση: Ca + 

2HC0Hä -> C02 + CaC03 + Η20. Η Καρστική δράση στους 

ασβεστολιθικούς σχηματισμούς διακρίνεται επίσης σε 

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

τη διαλυτική του δράση ακολουθεί ασυνέχειες των 

πετρωμάτων, όπως ρήγματα διακλάσεις, ρωγμές, 

πόρους κ.λπ. και τις διευρύνει συνεχώς. Χαρακτηριστικές 

καρστικές μορφές: 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, Καρστικές 

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

σταλακτίτες και σταλαγμίτες), Καρστικά δίκτυα. 

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

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

στηρίζεται και κρεμιέται η πόρτα ή το παράθυρο. 

Κατώγι: (το) Χώρος υπόγειος-ισόγειος βοηθητικός, 

(αποθήκη τροφίμων, κρασιών, λαδιού, ελιών, στάβλος 

και σε κάποιες περιπτώσεις διαμερίσματα των 

υπηρετών). 

Κερεστές: (ο) Ξυλεία που χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή πλοίων ή οικοδομών (βελανιδιά, πεύκο, 

έλατο). 

Κλιματικά καθοριζόμενη βλάστηση: (η) Οι φυσικές 

φυτοκοινότητες ως αποτέλεσμα του κλίματος. 

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

δουλεύονται ανά ζεύγη για το πλέξιμο της δαντέλας. 

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

σχετίζεται με τη δημιουργία του σύμπαντος. 

http://el.wikipedia.org/ 

Κουσούνι: (το) Κύλινδρος από πανί, γεμισμένος με 

πριονίδι ή άχυρο που χρησιμοποιείται για πλέξιμο με 

κοπανέλι. 

Κροκαλοπαγή: (τα) Αποστρογγυλωμένα ή αντίστοιχα 

γωνιώδη τεμάχια πετρωμάτων ή ορυκτών μέσα σε άμμο 

και ιλύ και συγκολλημένα με κάποια συνδετική ύλη. 

Κυπρί: (το) Μεγάλο κουδούνι για τράγο. 

Κωρύκειον Άντρον: (το) Το Κωρύκειον Άντρο βρίσκεται 

στη νότια πλευρά του Παρνασσού σε υψόμετρο 1.360μ. 

Ήταν αφιερωμένο στις Κωρύκειες Νύμφες, κόρες του 

ποταμού Πλείστου και της Κωρυκείας. 

Υπάρχουν εντυπωσιακοί σταλακτίτες και σταλαγμίτες, 

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

αναφέρει ότι υπήρχε τρεχούμενη πηγή μέσα στη σπηλιά 

και ότι ήταν το πιο αξιοθέατο από όλα τα σπήλαια που 

είχε δει. Οι αρχαίοι πίστευαν πως μέσα από τις σπηλιές 
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του, υπήρχε ο δρόμος που επικοινωνούσε με τον Άδη. 

Στις ανασκαφές, 1970-1971, βρέθηκαν χιλιάδες κότσια 

βοδιών και αιγοπροβάτων μαζί με άλλα αφιερώματα, που 

χρησίμευαν για μαντικούς σκοπούς. 

Λαχίδι: (το) Μικρό τμήμα του ελαιώνα που οριοθετείται 

με τράφους (χωμάτινα αναχώματα ύψους 50 εκ.). 

Μάνταλο ή Τσιμπερέκι: (το) Σιδερένιο ραβδάκι με το 

οποίο έκλειναν την πόρτα από μέσα. 

Μάργες: (οι) Αποτελούν μείγμα αργίλων με ανθρακικό 

ασβέστιο. Δηλαδή άργιλοι που περιέχουν 35-65% CaC03 

λέγονται μάργες. 

Μεγαλόδοντες: (οι) Ο προϊστορικός μεγαλόδοντας, 

πρόγονος του καρχαρία, ήταν ένας από τους 

μεγαλύτερους θηρευτές που ζούσε στους ωκεανούς πριν 

από 1,6 εκατομμύρια χρόνια. 

Μεντεσές: (ο) Μεταλλική άρθρωση που ενώνει πόρτα, 

παράθυρο και πατζούρι με τη κάσα. 

Μοίρες: (οι) Χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας. 

Παριστάνονταν, συνήθως ως τρεις γυναικείες μορφές που 

κλώθουν. Ήταν τρεις, η Κλωθώ, η Λάχεση και 

η Άτροπος, και οι αρχαίοι τις φαντάζονταν σαν τρεις 

γυναίκες που κλώθουν τα νήματα της ζωής των 

ανθρώπων. Η Κλωθώ έγνεθε το νήμα της ζωής, 

η Λάχεση μοίραζε τους κλήρους με το τι ήταν γραφτό να 

λάχει στον καθένα, ενώ η Άτροπος έκοβε το νήμα της 

ζωής. Η λέξη "μοίρα" παράγεται από το ρήμα "μοιράζω", 

και αντικατοπτρίζει την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων 

σχετικά με το τυχαίο και το ασήμαντο τόσο της 

ανθρώπινης ζωής, όσο και της ευτυχίας ή δυστυχίας του 

κάθε ανθρώπου κατά τη διάρκεια της. 

http://el.wikipedia.org 

Μπαρτζουλιάνα: (η) Μίγμα ασβέστη, άμμου, τριμμένου 

κεραμιδιού και ελαφρόπετρας που χρησιμοποιούνταν ως 

συνδετικό υλικό στην τοιχοποιία. 

Ναϊάδες: (οι) Οι Ναϊάδες ήταν νύμφες του υγρού 

στοιχείου, που αν και είχαν το προνόμιο να ζουν πολλά 

χρόνια, ήταν όμως θνητές. Ενσάρκωναν τις θεότητες των 

πηγών, http://www.livepedia.gr 

Νεοκλασική: (η) Κατοικία με εξωτερικές διακοσμήσεις 

που μιμείται το ύφος και την τεχνική των κλασικών 

χρόνων. 

Νοόσφαιρα (Noosphere): (η) Μπορεί να θεωρηθεί ως η 

"σφαίρα της ανθρώπινης σκέψης" που προέρχονται από 

την ελληνική λέξη "νους" (που σημαίνει τη δυνατότητα 

σκέψης που διαθέτει ο άνθρωπος) + σφαίρα, (που 

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

Σύμφωνα με την αρχική θεωρία του Vernadsky, η 

ανάπτυξη της γης έγινε σε 3 διαδοχικές φάσεις: 1) η 

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 

ζωής θεμελιωδώς μεταβάλλει τη γεώσφαιρα, η εμφάνιση 

της ανθρώπινης γνωστικής λειτουργίας ουσιαστικά 

μετατρέπει την βιόσφαιρα. 

Νύμφες: (οι) Γυναικείες μορφές θεϊκής καταγωγής, 

νεαρές στην ηλικία, που ζούσαν μέσα στην άγρια φύση. 

http://mythologia .8m .com 

Ξερολιθιά: (η) Πέτρινος τοίχος χωρίς λάσπη ανάμεσα. 

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

αποτελεί απόδοση του όρου "habitat" όπως 

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

τοπογραφική έκταση, ομογενή ως προς τα φυσικά και 

http://el.wikipedia.org
http://www.livepedia.gr
http://mythologia


βιοτικά της στοιχεία στην κλίμακα του φαινομένου που 

μελετάται". Ειδικότερα για τις φυτικές κοινότητες "οι 

ενότητες (οικότοποι) διακρίνονται βάσει της μεταξύ τους 

απόκλισης, όπως αυτή κρίνεται σύμφωνα με 

φυτοκοινωνιολογικύ κριτήρια". Ο όρος "οικότοπος", 

προτιμήθηκε έναντι του πιο δόκιμου για την περίπτωση, 

όρου "ενδιαίτημα" μόνο και μόνο λόγω του ότι έτσι 

μεταφράστηκε το "habitat" στην επίσημη μετάφραση 

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

έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών 

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

ευρέως. 

Ομάδα βλάστησης: (η) Σύνολο φυτών που υπάρχουν 

στον ίδιο τόπο. 

Όξινη βροχή: (η) 0 όρος αναφέρεται στην παρουσία 

όξινων διαλυμένων ρύπων, στα ατμοσφαιρικά 

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

πάχνη, δηλαδή ουσιών αερίων ή μη, που δεν αποτελούν 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά της καθαρής ατμόσφαιρας, 

αλλά είναι προϊόντα ανθρώπινης δραστηριότητας ή 

άλλων ρυπογόνων αιτιών (π.χ. ηφαιστειακής 

δραστηριότητας). Επειδή τα διάφορα καυσαέρια ορυκτών 

καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες, 

περιέχουν συχνά (όξινα) οξείδια του θείου και του 

αζώτου, μεταξύ άλλων παράγουν όξινη βροχή που 

περιέχει σε διάλυση, τα αντίστοιχα οξέα. Η όξινη βροχή 

επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα σε οικοσυστήματα, 

καλλιέργειες, πολιτιστικά μνημεία και περιουσιακά 

στοιχεία των πολιτών (π.χ. αυτοκίνητα). 

Ορφέας: (ο) Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ορφέας 

γεννήθηκε στην περιοχή της Θράκης. 0 ίδιος ο θεός 

Απόλλωνας του δίδαξε τη μουσική και του χάρισε τη λύρα 

του. Πήρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία με τον 

Ιάσονα και τους άλλους μυθικούς ήρωες. Με τη μουσική 

της λύρας του κοίμισε το δράκο που φύλαγε το 

χρυσόμαλλο δέρας και έτσι μπόρεσε να το κλέψει ο 

Ιάσονας. Στο δρόμο της επιστροφής, γλίτωσε τους 

Αργοναύτες από την παγίδα των Σειρήνων παίζοντας τη 

λύρα του τόσο δυνατά και αρμονικά που ξεπέρασε σε 

ομορφιά, δύναμη και μαγεία το τραγούδι τους. 

0 Ορφέας είναι ο ιδρυτής του Ορφισμού (των Ορφικών 

Μυστηρίων), μυστηριακής θρησκευτικής διδασκαλίας που 

συνδέεται άμεσα με τον Απόλλωνα. 

http://www.goldenchain.gr/ 

Ορφικοί: (οι) Οπαδοί θρησκευτικής κίνησης που 

εμφανίστηκε τον 6ο π.Χ. αι., απέδιδαν την ίδρυση της 

θρησκείας τους στον Ορφέα και τον θεωρούσαν 

δημιουργό πολλών επικών ποιημάτων με τον τίτλο 

Θεογονίαι. Στη θεογονία των ορφικών, εκτός από το χάος, 

τη γαία, τον ουρανό, τον ωκεανό υπάρχουν κι άλλες 

πρωταρχικές δυνάμεις, όπως ο χρόνος, ο αιθέρας, το 

ύδωρ και το κοσμικό αβγό. 

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

Πάνας: (ο) Ανθρωπόμορφη δευτερεύουσα θεότητα, 

απεικονιζόμενη με πόδια ζώου, συνυφασμένη με την 

πανίδα, όπου άνθρωποι και ζώα βρίσκονται σε μια 

αμφίδρομη σχέση προστασίας. Ο τραγοπόδαρος θεός 

είναι προστάτης των κτηνοτρόφων, κυνηγών αλλά και 

των ψαράδων. Τριγυρνούσε στα όρη, σπήλαια, δάση, 

κοιλάδες, ρεματιές κ.λπ. παίζοντας μελωδίες με τη 

σύριγγα, δηλ. το σουραύλι και αργότερα "αυλός του 

Πανός" που αυτός πρώτος είχε φτιάξει με αφορμή την 

αποτυχημένη προσπάθεια του να κατακτήσει την όμορφη 

Νύμφη Σύριγγα. Δεινός μουσικός, μάγευε τα ζώα και τα 

πουλιά του δάσους, ενώ επιδιδόταν σε γλέντια με 

συντροφιά τις Νύμφες, το Διόνυσο και τους Πανίσκους. 

Ορφικοί και Στωικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν τον Πάνα θεό 

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

προσωποποίηση της Φύσης και των δυνάμεων της. 
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Πανελλήνιοι Δεσμοί: (οι) Δεσμοί είναι καταστάσεις που 

οδηγούν τα μέλη μίας κοινωνίας να αισθανθούν ότι έχουν 

κάποια κοινά γνωρίσματα π. χ. γλώσσα, καταγωγή, 

θρησκευτικές αντιλήψεις, τρόπο ζωής, ότι συνανήκουν σ' 

αυτή την κοινωνία και δένονται μεταξύ τους με κοινά 

συμφέροντα, κοινές επιδιώξεις, προσδοκίες, ότι 

αποτελούν μια ενότητα για θέματα αμοιβαίας βοήθειας 

και προστασίας. Τέτοιοι δεσμοί αναπτύχθηκαν βαθμιαία 

στις αρχαίες κοινωνίες. Η κοινή καταγωγή, η κοινή 

γλώσσα, η λατρεία κοινών θεών αποτελούν στοιχεία, με 

τα οποία αναγνωρίζεται η εθνική ταυτότητα. Οι 

αμφικτιονίες, τα μαντεία, οι πανελλήνιοι αγώνες 

συνέβαλαν στη δημιουργία πανελλήνιας εθνικής 

συνείδησης. 

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

διαφόρων ειδών ζωικών οργανισμών (Σπονδυλωτών και 

Ασπόνδυλων) που απαντούν σε μία περιοχή. 

Πλίθα: (η) Δομικό υλικό τοιχοποιίας κατασκευασμένο στο 

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

πριν χρησιμοποιηθεί. 

Πολιτισμική ποικιλότητα: (η) Διαφορετικότητα 

πολιτισμών δηλ. διαφορετικότητα στα ήθη και έθιμα, στις 

γλώσσες, στις τέχνες, στις θρησκευτικές αντιλήψεις, στη 

διατροφή, στην κοινωνική οργάνωση κ.ά.. 

Πρέκι: (το) Οριζόντιο δοκάρι από ξύλο, μάρμαρο, πέτρα, 

σίδερο ή μπετόν που τοποθετείται στο πάνω μέρος του 

ανοίγματος στην τοιχοποιία που προορίζεται για 

παράθυρο ή πόρτα. 

Πύθια: (τα) Πανελλήνιοι μουσικοί αγώνες με ύμνους και 

συνοδεία λύρας, που τελούνταν αρχικά κάθε οχτώ χρόνια 

στο δελφικό ιερό προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Οι 

αγώνες μετά τον Α' Ιερό Πόλεμο (595 - 586 π.Χ.) 

αναδιοργανώθηκαν με πρότυπο τα Ολύμπια, προστέθηκαν 

ιππικοί και γυμναστικοί αγώνες, και τελούνταν κάθε 

τέσσερα χρόνια. Έπαθλο των Πυθιονικών ήταν ένα 

στεφάνι από δάφνη, το δέντρο του Απόλλωνα. 

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

υδρόβια ζώα που φέρουν βράγχια και το όστρακο τους 

αποτελείται από δύο τρήματα (Δίθυρα). Ήταν 

προσκολλημένες μορφές με μορφή ακέρατος δεξιάς 

θυρίδας και με μια αριστερή μικρή, σχεδόν επίπεδη. 

Σχημάτιζαν ολόκληρες ομάδες υπό μορφή υφάλων, κατά 

το Κρητιδικό. Εντάσσονται στη συνομοταξία μαλάκια. 

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

Ρύπανση: (η) Είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με 

κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις 

στους οργανισμούς. Στους ρύπους ανήκουν συγκεκριμένες 

χημικές ουσίες και διάφορες μορφές ενέργειας, όπως η 

θερμότητα, ο ήχος και οι ακτινοβολίες. 

Σαμάς: (ο) Ακαθαρσίες σκύλων που χρησιμοποιούνται για 

την αποτρίχωση των τομαριών. 

Σάρες - λιθώνες: (οι) Γωνιώδες αποσαθρωμένο 

ασβεστολιθικό υλικό διαμέτρου 5-50 εκ. που 

τροφοδοτείται από τις παρακείμενες, σε υψηλότερες 

θέσεις, ασβεστολιθικές μάζες. 

Σινάζΐ: (το) Ξύλινο ή τσιμεντένιο ζωνάρι που διατρέχει 

τους τοίχους. 

Σκηνοποιείο: (το) Εργαστήρι παρασκευής διάφορων 

προϊόντων από γίδινη τρίχα. 

Σοβάς: (ο) Επίχρισμα τοίχου ή τσατμά με ασβεστοκονίαμα 

ανακατεμένο με γιδότριχα ή άχυρο. 

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

στο έδαφος. 
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Συμπολιτεία: (η) Ομοσπονδία πόλεων ενωμένων με κοινή 

κεντρική εξουσία οι οποίες διατηρούν όμως την αυτονομία 

τους με ξεχωριστή κυβέρνηση η καθεμία. 

Σφυρίδα ελαιοτριβείου: (η) Εξάρτημα ελαιοτριβείου από 

φυσικές ίνες (γιδότριχα, φυτικές ίνες) που 

χρησιμοποιούνταν για την διήθηση του πολτοποιημένου 

ελαιοκάρπου και την εξαγωγή του ελαιολάδου μετά τη 

συμπίεση. 

Ταμπάκικα: (τα) Στη δημοτική γλώσσα το βυρσοδεψείο, 

δηλ. βιοτεχνία επεξεργασίας δέρματος. Προέρχεται από 

την τούρκικη λέξη tabak=ßupooöei|jnc. 

Ταμπλαδωτό: (το) Λεπτό σανίδωμα που τοποθετείται πάνω 

σε ένα παχύτερο ξύλινο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται για 

πόρτες και παράθυρα. 

Τεκτονική τάφρος: (η) Όταν δημιουργούνται πολλά 

ρήγματα σε μια περιοχή και τα στρώματα που σπάζουν 

βυθίζονται προς το εσωτερικό, τότε σχηματίζεται μια 

λεκάνη που ονομάζεται τεκτονική τάφρος. 

Τζινέτια: (τα) Σίδερα που ενδυναμώνανε δομικά τις γωνίες 

των πετρόχτιστων κατοικιών και των κουφωμάτων. 

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. 

Τσατμάς: (ο) Είδος εσωτερικής τοιχοποιίας πολύ 

διαδεδομένος στην λαϊκή αρχιτεκτονική. Αποτελείται από 

ένα διπλό πλαίσιο στο οποίο καρφώνονταν λεπτές σανίδες 

σε τακτά διαστήματα. Το ενδιάμεσο κενό μεταξύ των δύο 

πλαισίων το γέμιζαν με λάσπη, ενώ εξωτερικά, 

το σανίδωμα επιχρίζονταν με σοβά. 

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

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

μετά την εξόντωση των γιγάντων. 0 Δίας τελικά νίκησε τον 

Τυφώνα και τον έκλεισε στα έγκατα της γης. 

Υπόροφος: (ο) Η κάθετη στρωμάτωση της βλάστησης 

διακρίνεται σε ορόφους: δενδρώδης όροφος, θαμνώδης, 

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

χαρακτηρίζονται σαν υπόροφοι. 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου: (το) Φυσικό φαινόμενο που 

παρατηρείται σε όλους τους πλανήτες που διαθέτουν 

ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη δημιουργεί ένα 

είδος θερμοκηπίου που συμβάλλει στην αύξηση της μέσης 

επιφανειακής θερμοκρασίας του και τον καθιστά 

κατοικήσιμο. Χωρίς αυτό το φαινόμενο, η θερμοκρασία, για 

παράδειγμα, της γήινης επιφάνειας θα ήταν σε ετήσια βάση 

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

την παγκόσμια θέρμανση (global warming), ενώ θεωρείται 

πως το φαινόμενο έχει ενισχυθεί σημαντικά από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες ιδίως με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, κατά 31% την 

περίοδο 1750-1998. 

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 

αργίλου (πλαστικότητα, υδατοστεγανότητα, συμπιεοτότητα 

και τάση για κατολίσθηση) και άλλες του ψαμμίτη, ιδίως 

όταν πρόκειται για παχιά στρώματα ψαμμίτη, το υλικό 

χαρακτηρίζεται από ευστάθεια των κλιτύων, υψηλή αντοχή 

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

που στερεώνεται στον τοίχο υποβαστάζοντας το μπαλκόνι 

ή το γείσο ενός οικοδομήματος. 

Φυσικός πόρος: (ο) Κάθε τι που υπάρχει πάνω στη γη και 

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Ενδεικτικά 

παραδείγματα φυσικών πόρων: το νερό, το έδαφος, το 

δάσος, τα μέταλλα και τα μη μεταλλικά ορυκτά, η 

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

ηλιακή ενέργεια. 

http://ape.chania.teicrete.gr/gr/files/epfp.doc 

Φωκείς: (οι) Λαός αρχαιοαιολικής καταγωγής που 

κατοικούσε σε μέρος της Στερεάς Ελλάδας που 

εκτείνονταν από τις Θερμοπύλες, στον Ευβοϊκό κόλπο, 

στην κοιλάδα του Σπερχειού έως την Κίρφη και τον 

Παρνασσό. Οι σημερινές πόλεις Χρυσό, Κίρρα και Δελφοί 

θα άνηκαν στην Αρχαία Φωκίδα. 

Φωτοχημικό νέφος: (το) Είναι μορφή ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας που εμφανίζεται σε μεγάλες πόλεις. 

Οφείλεται σε συσσώρευση αέριων ρύπων, οι οποίοι 

προέρχονται κυρίως από τις μηχανές καύσης των 

βιομηχανιών και των αυτοκινήτων. Κύρια συστατικά του 

είναι: διάφορα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του 

άνθρακα και το όζον. Το όζον, που είναι δευτερογενής 

ρύπος, παράγεται -στην περίπτωση του φωτοχημικού 

νέφους- από την αλληλεπίδραση των οξειδίων του 

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

ονομάζεται "φωτοχημικό". Τα τελευταία χρόνια, το 

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. 

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

κύρια κατοικία. 

Χαρανί: (το) Τσίγκινος κουβάς με χερούλι που 

χρησιμοποιείται στην άντληση του νερού από το πηγάδι. 

Χάριτες: (οι) θεότητες που προσωποποιούσαν τη χάρη, 

την ομορφιά και την ανεμελιά. Σύμφωνα με τον Όμηρο 

ήταν κόρες του Δία και της Ευρυνόμης. 

http://www.theogonia.gr 

Χλωρίδα: (η) Το σύνολο των φυτικών ειδών που υπάρχουν 

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

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

παλαιογεωγραφίας κ.λπ.). 

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

οποία βρίσκεται στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους 

και η οποία υπόκειται σε συνεχείς διεργασίες αποσύνθεσης 

και σύνθεσης νέων ουοιών. Ο χούμος δημιουργείται από τα 

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

από τα απορρίμματα και υπολείμματα των ζωικών 

οργανισμών. Την αποσύνθεση των υπολειμμάτων αυτών 

αναλαμβάνουν διάφοροι μικροοργανισμοί και βακτηρίδια. 

Σχηματισμός Χούμου: (ο) Κατά το σχηματισμό του χούμου 

παρατηρούνται δύο κύριες διεργασίες: α) η διάσπαση της 

αρχικής οργανικής ουσίας σε ορυκτά συστατικά 

ίορυκτογένεση) και β) η σύνθεση νέων πολύπλοκων 

χουμικών ενώσεων (χουμοποίηση). 

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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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το παιδαγωγικό υλικό για προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Άμφισσας «Ανακαλύπτοντας τη Φωκίδα» διαμορφώθηκε 

σαν ιδέα, εδώ και πολύ καιρό, γνωρίζοντας ότι η 

καταγραφή αυτού του υλικού, ήταν ένας πολύ μεγάλος και 

δύσκολος στόχος. 

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου εργάστηκαν 

συστηματικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα πολλές 

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

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

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που δούλεψαν στην πράξη τις 

αρχικές ιδέες και τις πιλοτικές μορφές του υλικού. Όλο το 

παιδαγωγικό υλικό, στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

του, είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας των μελών του 

ΚΠΕ Άμφισσας και εξωτερικών συνεργατών με εξαιρετική 

εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση. 

Για το λόγο αυτό οι ευχαριστίες μας θα είναι περισσότερο 

εξατομικευμένες, σε όλους όσους συνέβαλαν για να 

επιτευχθεί αυτή η έκδοση. 

θερμές ευχαριστίες: 

Στον Μιχάλη ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ και τον Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ που 

συνδιαμόρφωσαντο θεωρητικό πλαίσιο και το κεφάλαιο 

για το Δάσος. 

Στον Γεώργιο ΚΟΤΤΗ, τη Σεβαστή ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και τον 

Βασίλη ΨΑΛΛΙΔΑ που επιμελήθηκαν το κεφάλαιο για την 

Ελιά 

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. 

Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μας το διέθεσαν οι 

Γιάννης ΚΟΥΛΕΛΗΣ, Μιχάλης ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος 

ΚΟΠΗΣ, Βασίλης ΨΑΛΛΙΔΑΣ, Αθανάσιος ΠΑΝΑΓΟΥ, Θωμάς 

ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑΣ, Παρασκευή ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ, Αθηνά ΚΑΣΤΑΝΑ 

και Λεωνίδας ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ. Ο Άγγελος ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 

επιμελήθηκε την επεξεργαοία ορισμένων φωτογραφιών. 

Σίγουρα όμως η παρουσία των φωτογραφιών του Γιάννη 

ΚΟΥΛΕΛΗ στο παιδαγωγικό υλικό δίνει μια μοναδική 

διάσταση και δημιουργεί νέες προϋποθέσεις και στάνταρ 

για τον τρόπο που θα πρέπει στο μέλλον να 

διαμορφώνεται αισθητικά και λειτουργικά το παιδαγωγικό 

υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και όχι μόνον. 

Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας 

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

το σχεδιασμό της έκδοσης, αλλά και για τις χρήσιμες 

συμβουλές της. Το αισθητικό αποτέλεσμα της παρούσης 

έκδοσης οφείλεται στην Αλέκα, που την ευχαριστούμε 

θερμά. Επίσης ευχαριστούμε τον Χαράλαμπο ΜΟΣΧΟΝΑ 

από το δημιουργικό τμήμα της "ΜΑΚΕΤΑ" για την 

επεξεργασία των φωτογραφιών και των σκίτσων όλου του 

παιδαγωγικού υλικού (βιβλίου και τετραδίων). 

Το περιεχόμενο και η επιστημονική εγκυρότητα του 

θεωρητικού υλικού, ολοκληρώθηκε από τη Σεβαστή 

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Βιολόγο). 

θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας 

στην Ακτίνα Βλαχονάσιου (φιλόλογο), όσον αναφορά την 

εξαίρετη φιλολογική επιμέλεια και διόρθωση των 

κειμένων. 

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 

ευθύνη του σεναρίου και της σκηνοθεσίας του DVD 

«Χρησμοί γυρεύουν ερμηνείες». Όμως οι ικανότητες και η 

ευαισθησία του Ντίνου έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης 

αυτού του μοναδικού 3D animation που απευθύνεται σε 

μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης πριν επισκεφτούν το ΚΠΕ για την υλοποίηση 

των προγραμμάτων του. Στην παραγωγή DVD «Χρησμοί 

γυρεύουν ερμηνείες» συνέβαλαν και οι: Γιώργος ΓΚΙΚΑΣ, 

Όλγα ΜΟΥΡΙΚΗ, Γκέλλυ ΜΑΝΟΥΣΟΥ από την ΜΚΟ "Εύδωρος" 

καθώς και ο Ιωάννης ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

0 Ντίνος ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ και ο Ηλίας ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ (OPERA) είχαν 

τη μουσική επιμέλεια του DVD. Οι σκηνοθέτες Αντώνης 

ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ και Κώστας ΚΙΜΟΥΛΗΣ βοήθησαν και 

συμβούλεψαν στο στάδιο σχεδιασμού του DVD. 

Στις ηχογραφήσεις βοήθησαν: Η υπεύθυνη Πολιτιστικών 

θεμάτων διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

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. 

Επίοης, για την απρόσκοπτη βοήθεια τους σε διαχειριστικά 

ζητήματα χρηματοδότησης, ευχαριστούμε τους: Σταύρο 

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ και Δημήτρη ΤΑΣΙΟ, οτελέχη του ΕΠΕΑΕΚ, 

και ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Νίκη ΚΩΣΤΟΜΟΥΔΗ τόσο για 

τη σημαντικότατη βοήθεια και στήριξη της στα 

διαχειριστικά ζητήματα του Τεχνικού Δελτίου έργου του 

ΚΠΕ Άμφισσας, όσο και για τη συνεισφορά της στη 

δημιουργία του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Δελφών, στο Γυμνάσιο 

Δελφών, στο δημοτικό σχολείο Χρισσού, στο Μουσείο 

Δελφών και στην 1η Εφορία αρχαιοτήτων και ιδιαιτέρως 

στις αρχαιολόγους Δέσποινα ΣΚΟΡΔΑ, Διευθύντρια του 

μουσείου Δελφών και Ανθούλα ΤΣΑΡΟΥΧΑ, καθώς και στο 

προσωπικό φύλαξης του μουσείου και των αρχαιολογικών 

χώρων. Επίσης, εγκάρδιες ευχαριστίες στο Δήμο 

Γαλαξιδίου, στο Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου, στη δημοτική 

βιβλιοθήκη του Δήμου Γαλαξιδίου και στη Μαρία 

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ, κάτοικο Γαλαξιδίου. 

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 

αλλά και την μέχρι σήμερα υποστήριξη του στην 

παραγωγική παιδαγωγικού υλικού. Στην οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου Άμφισσας και ιδιαιτέρως στην 

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 

παραδοσιακό βυρσοδέψη Κώστα ΜΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟ και τον 

κωδονοποιό Χρήστο ΠΑΠΑΔΗΜΑ. 

Στο Νικόλαο Δημ. ΦΟΥΣΕΚΗ, Νομάρχη Φωκίδας και τέως 

δήμαρχο Άμφισσας για την υιοθέτηση και υλοποίηση της 

ιδέας δημιουργίας του ΚΠΕ Άμφισσας, αλλά και για την 

παραγωγή αυτού του παιδαγωγικού υλικού. 

Οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι έκδοσης: 

Βασίλης ΨΑΛΛΙΔΑΣ, Επιμέλεια έκδοσης: 

Φυαιογνώστης, MSc Περιβαλλοντική Βιολογία. 

Μιχάλης ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας 

Βιολόγος, DEA Εφαρμοσμένη Οικολογία, PhD Μεσογειακή Οικολογία. 
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ΠΑΡΟΡΑΜΑ 

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. 


