
Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 

Έτος: 2007 – 2008 

1. Το μονοπάτι των εποχών 

Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται βιωματική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής Ασωμάτου – Αγίων Αναργύρων με τον εντοπισμό των ανθρωπίνων παρεμβάσεων 

για την καλλιέργεια ερευνητικής διάθεσης των μαθητών, συνεργασίας και ανάπτυξης της 

κριτικής ικανότητας και ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ, τον Ασώματο και την περιοχή Αγίων 

Αναργύρων. Η πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, η μακραίωνη ιστορία των 

πλακόστρωτων μονοπατιών, οι απειλές από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, γίνονται αφορμή 

ώστε οι μαθητές να αισθανθούν και να παρατηρήσουν την ομορφιά της φύσης, να μάθουν 

τα μυστικά της, να ακούσουν τους ήχους της, να επισημάνουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις 

να αντιληφθούν τις απειλές και τέλος να προτείνουν λύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ευεργέτουλας, το ποτάμι που ευεργετεί. Μυλέλια  

Ο Ευεργέτουλας είναι ο μεγαλύτερος χειμαρροπόταμος στο νησί. Από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα η προσφορά του είναι αναμφισβήτητα σημαντική για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Στο πρόγραμμα προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και ρύπανσης, στο υδάτινο 

οικοσύστημα των πηγών του ποταμού και των παραποτάμων του. 

Επιδίωξη είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών ηλικίας από 9 έως 18 ετών, σε θέματα που 

σχετίζονται με την προστασία του υδάτινου ορίζοντα, τη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση 

του. Ταυτόχρονα γίνεται παρατήρηση των καλλιεργειών – θερμοκηπίων και μικρών 

κτηνοτροφικών μονάδων. 

Επίσης επίσκεψη στον παραδοσιακό υδρόμυλο Μυλέλια και παρακολούθηση του 

αλέσματος με παραδοσιακό τρόπο του καρπού της ελιάς ή του σιταριού. 

Παρατήρηση της υδατόπτωσης για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των 

διαφόρων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ο καστανιώνας της Αγιάσου  

Στόχος η επαφή των μαθητών με τον Kαστανιώνα της Αγιάσου-μοναδικός στο νησί-η 

ενημέρωση για την καστανιά και τα προϊόντα της και η περιπλάνηση στα μονοπάτια του. 

Επίσκεψη στο χωριό, συζήτηση με τους κατοίκους για τη σημασία του καστανιώνα στην 

οικονομική ζωή του χωριού και γνωριμία με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της 

Αγιάσου με αφορμή τις γιορτές κάστανου που γίνονται στο δήμο Αγιάσου κάθε χρόνο. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε στάδια. Περιλαμβάνει τη γνωριμία, τη θεωρητική 

προσέγγιση του ζητήματος, την έρευνα πεδίου, τις εργαστηριακές και δημιουργικές 

δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Το πευκόδασος και ο κόσμος του  

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το Δασικό 

Οικοσύστημα και τους βιοτόπους του και να γνωρίσουν τη λειτουργία του σαν παράγοντα 

βελτίωσης της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο 

και οικονομικής στήριξης μιας περιοχής. Το πεδίο μελέτης περιλαμβάνει το Δάσος 

«Πασπαλά» στο χωριό Λάμπου Μύλοι, του Δήμου Ευεργέτουλα, όπου βρίσκονται 

προσωρινά οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. 

Περιλαμβάνει παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού για το δασικό οικοσύστημα γενικά και 

εξειδικεύεται στην περιοχή μελέτης. 

Ακολουθεί βιωματική προσέγγιση στην περιοχή μελέτης και δραστηριότητες πεδίου. 

Τέλος γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Ηλεκτρική Ενέργεια – Εχθρός ή Φίλος; 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών 

μονάδων της Λέσβου (νηπιαγωγεία - δημοτικά σχολεία). Έχουν προβλεφθεί δυνατότητες 

διαφοροποίησης του προγράμματος ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών - 

στόχου και την προηγούμενη εξοικείωσή τους με το θέμα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

 

Στόχοι 

 

•Να συνειδητοποιήσουν την ευρύτητα της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ζωή μας. 

•Να γνωρίσουν τους διαφορετικούς τρόπους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

•Να γνωρίσουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές. 

•Να προβληματιστούν σχετικά με τις συνέπειες στο περιβάλλον της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από συμβατικές πηγές. 

•Να ανακαλύψουν τη χαμένη ενέργεια στα άχρηστα υλικά και το ενεργειακό όφελος που 

προκύπτει από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. 

•Να αναλάβουν δράση για την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο και στο 

σπίτι. 

 

Ανάλυση του προγράμματος 

 

 Έχει προηγηθεί κατάλληλη γνωσιολογική και συναισθηματική προετοιμασία της μαθητικής 

ομάδας σχετικά με τους στόχους του προγράμματος. Ειδικότερα, με θεατρικό παιχνίδι και 

κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, επιδιώκεται μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας της 

ηλεκτρικής ενέργειας, η ανίχνευση των αναγκών και των ικανοτήτων της ομάδας των 

μαθητών, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επικείμενη επίσκεψη 

στο ΚΠΕ, η καταγραφή των συναισθημάτων, των προσδοκιών τους αλλά και των 

επιθυμητών συμπεριφορών τους. 

8:30 - 9:00 Υποδοχή των μαθητών στο Κέντρο. 

9:00 - 10:30 Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της ενέργειας, της χρήσης των συμβατικών 

μορφών ενέργειας και των συνεπειών τους στο παγκόσμιο κλίμα, παρουσιάζονται οι 

διάφορες μορφές ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες 



εγκαταστάσεις ΑΠΕ της Λέσβου. Κατά την παρουσίαση αξιοποιούνται ενεργητικές και 

ομαδοσυνεργατικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης (συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, 

πειράματα, κατασκευές με άχρηστα υλικά, επιτραπέζιο παιχνίδι). 

10:30 - 10:45 Δεκατιανό. 

10:45 - 11:00 Μεταφορά των μαθητών στα Μυλέλια. 

11:00 - 12:30 Βιωματικές δράσεις στο πεδίο (Ενδεικτικά: Ακολουθούμε το δρόμο του νερού, 

Μετράμε την ταχύτητα της φτερωτής, Αλέθουμε σιτάρι με τη βοήθεια του νερού. 

12:30 Λήξη του προγράμματος με την αναχώρηση των μαθητών από το πεδίο. 

 

Μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης και το διευθυντή της Σχολ. Μονάδας, 

οι μαθητές, ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο, δεσμεύονται στη συνέχεια να 

συμμετάσχουν σε προσχεδιασμένο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης εξοικονόμησης 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι. Τα αποτελέσματα της δράσης τους 

καταγράφονται και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ υποστηρίζει 

τις δράσεις. 

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Υγρότοποι της Λέσβου - Μια πλούσια εθνική κληρονομιά  

 

Μονοήμερο: 

 

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να γνωρίσει στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα τους 

πανέμορφους υγρότοπους του νησιού, οικοσυστήματα με ανυπολόγιστη και πολλαπλά 

ζωτική σημασία για τη φυσική ισορροπία και τον ίδιο τον άνθρωπο. Θέλει ακόμα να 

επισημάνει τους κινδύνους που απειλούν την οικολογική τους ισορροπία και που 

προέρχονται κυρίως από φυσικά αίτια αλλά και από ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Επίσης, 

επισημαίνει την ανάγκη για την αειφορική διαχείρισή τους. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά περίπτωση στον υγροβιότοπο του κόλπου Γέρας, στην 

περιοχή έλος Ντίπι, στα όρια των Δήμων Ευεργέτουλα και Γέρας, στον υγρότοπο του 

κόλπου Καλλονής – Βούβαρη ποταμού και στο φράγμα Ερεσσού – Αντίσσης. 

Τέλος οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το μοναδικό απολιθωμένο 

δάσος της Λέσβου, με επίσκεψη στο Μουσείο στο Σίγρι και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του Μουσείου, με την ευκαιρία της επίσκεψης στο φράγμα που βρίσκεται στην 

περιοχή. 

 

Τριήμερο: 

 

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε όλο το δίκτυο των υγροτόπων της Λέσβου, τις 

προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους και στους παραδοσιακούς οικισμούς της 

περιοχής. Σκοπό έχει να γνωρίσουν οι μαθητές τους πλούσιους υγρότοπους της Λέσβου, τη 

διαχρονική διαχείριση-χρήση των φυσικών πόρων και να προτείνουν λύσεις για τη 

βιωσιμότητα της περιοχής. Να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα-προβλήματα 

της περιοχής, να περπατήσουν τα περιβαλλοντικά μονοπάτια, να μελετήσουν τα 

φυσικοχημικά στοιχεία, που συνδέονται με τους υγρότοπους, να προτείνουν λύσεις για την 

ανάπτυξη του οικοτουρισμού και του περιπατητικού τουρισμού στους υγρότοπους και 

στους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1η Μέρα 

08:30 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο ή από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι της Μυτιλήνης. 



09:00 Άφιξη στον παραδοσιακό οικισμό του Ασωμάτου. Μέσα από τα σοκάκια του χωριού 

φτάνουμε στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ όπου γίνεται η γνωριμία των μαθητών με την Π.Ο. 

του Κέντρου και ακολουθεί η παρουσίαση του προγράμματος με διαφάνειες και βίντεο. 

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες των υγροτόπων, οι τύποι, οι λειτουργίες και οι αξίες που 

απορρέουν από αυτές , δραστηριότητες και τα προβλήματα που από τις ανθρώπινες 

επεμβάσεις, γίνεται αναφορά στο καθεστώς προστασίας τους και τέλος γίνεται εκτενή 

αναφορά στους υγροτόπους της Λέσβου. 

Εξηγούνται οι κυριότερες έννοιες του υδρογραφικού δικτύου και σχηματισμού των 

λεκανών απορροής, όπως υδροκρίτης, ποταμός, ρέμα, παροχή κλπ. και γίνεται αναφορά 

στη Γεωλογική ιστορία της περιοχής. Αναφέρονται και παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη 

χλωρίδας και πανίδας που βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς καθώς και είδη που συναντάμε 

στους υγρότοπους Κόλπου Καλλονής,Κόλπου Γέρας,Μεγάλης Λίμνης, Φράγματος Ερεσού. 

Διάρκεια παρουσίασης περίπου 45 λεπτά. 

9:45 έως 10:05 Πρόγευμα με παραδοσιακό έδεσμα από το Συνεταιρισμό Γυναικών 

Ασωμάτου. 

10:05 έως 10:15 Περιδιαβαίνουμε τον παραδοσιακό οικισμό του Ασωμάτου μέσα από την 

Πλατεία και επιβιβαζόμαστε στο Λεωφορείο με κατεύθυνση τα Μυλέλια. Κάνουμε μικρή 

στάση στον οικισμό της Αγιάσου Καρήνη, περιοχή με πλούσια βλάστηση και νερά, 

χαρακτηρισμένη ως τοποθεσία απείρου φυσικού κάλλους, όπου υπάρχει ο περίφημος 

πλάτανος, όπου έζησε και ζωγράφισε διάφορα σημαντικά έργα του ο λαϊκός ζωγράφος 

Θεόφιλος. 

10:45 Αφιξη στα Μυλέλια. 

Στα Μυλέλια οι μαθητές αναλαμβάνουν, με την καθοδήγηση του υπεύθυνου του χώρου, το 

ζύμωμα ψωμιού με αλεύρι από το μύλο, το φούρνισμα στον φούρνο με ξύλα και τέλος 

απολαμβάνουν το φρέσκο ψωμί με τυρί και ελιές, προϊόντα της Λεσβιακής γης. Στο 

διάστημα αυτό, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που έχει ετοιμάσει η Π.Ο. 

του ΚΠΕ.Αρχικά γίνεται παρατήρηση, καταγραφή και φωτογράφηση των χαρακτηριστικών 

του παραδοσιακού νερόμυλου. Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες που ασχολούνται α)με 

τις λειτουργίες και τις αξίες των υγροτόπων εκείνες που τους καθιστούν χώρους πολύτιμους 

στο συνολικό οικοσύστημα της γης, β) με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και επεμβάσεις 

και τις ανθρωπογενείς αλλοιώσεις και γ) τις φυσικές μεταβολές που απειλούν τα 

υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται σε 2 ώρες περίπου. 

Μετά από μικρή ξεκούραση, επιβιβαζόμαστε στα λεωφορεία και αναχωρούμε για τη 

διασταύρωση της Λάρσου, όπου παρατηρούμε το τεκτονικό ρήγμα στην περιοχή και 

συνεχίζουμε προς τον μυχό του Κόλπου της Γέρας. 

13:15 έως 14:30 Παρατήρηση των εκβολών του Ευεργέτουλα και του υγροβιότοπου στην 

περιοχή. Φτάνουμε στο Ντίπι, όπου οι μαθητές παρατηρούν τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις 



στην περιοχή και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του 

πυρηνελαιουργείου και φτάνουμε μέχρι το Πέραμα, όπου παλιότερα λειτουργούσε το 

μεγαλύτερο βυρσοδεψείο των Βαλκανίων. 

Η λήξη του προγράμματος της 1ης ημέρας τοποθετείται γύρω στις 15:00οπότε οι μαθητές 

επιστρέφουν στο ξενοδοχείο για φαγητό και ξεκούραση. 

Το απόγευμα ελεύθερο. 

2η Μέρα 

08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

09:00 έως 11:30 Μέσα από τη διαδρομή Λάρσος- Ντίπι- Ιππειος, φτάνουμε στον Κόλπο 

Καλλονής, όπου αποβιβαζόμαστε και στήνουμε τα τηλεσκόπια και τα κιάλια στο 

παρατηρητήριο, για την παρατήρηση των αποδημητικών πουλιών που βρίσκονται στην 

περιοχή. Στους μαθητές γίνεται εξήγηση της λειτουργίας του τηλεσκοπίου και αναλύονται 

διάφορες έννοιες που σχετίζονται με τα οπτικά όργανα. Γνωρίζουν επίσης τα βιοτικά και 

αβιοτικά στοιχεία των παράκτιων υγροτόπων Επίσης η ομάδα επισκέπτεται την αλυκή του 

Κόλπου Καλλονής, όπου οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία 

παραγωγής του αλατιού. 

11:30 Πρόγευμα με παραδοσιακό έδεσμα από το Συνεταιρισμό Γυναικών Ασωμάτου. 

12:00 Αναχώρηση με κατεύθυνση την περιοχή Αγίας Παρασκευής και επίσκεψη στο 

ανασκευασμένο ελαιοτριβείο βιομηχανικής περιόδου του Ιδρύματος Πειραιώς «Μουσείο 

Βιομηχανικής ελαιουργίας». Επίσης και μετά από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες του 

Πρότυπου Σταθμού Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων και Πτηνών με την επωνυμία 

«Ζωοκομείο Λέσβου», οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Σταθμού 

και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία περίθαλψης άρρωστων ή τραυματισμένων πτηνών 

και άγριων ζώων. 

Τέλος οι μαθητές επιστρέφοντας στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ φτιάχνουν μικρή παρουσίαση 

για τα θέματα που παρακολούθησαν και κάνουν την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιστροφή στο ξενοδοχείο γύρω στις 15:30. 

3η Μέρα 

08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

Με κατεύθυνση προς το Σίγρι, κάνουμε μια στάση στο Καμένο δάσος όπου οι μαθητές 

παρατηρούν τη «σκούπα της μάγισσας», την ιογενή μετάλλαξη της τραχείας πεύκης και 

προχωρούμε προς την Καλλονή. Φτάνουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου, αφού στη διαδρομή οι μαθητές περνούν από το χωριό Βατούσα, 

τοποθεσία που είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου το οποίο δημιούργησε το φαινόμενο της 

απολίθωσης πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. 

 



Γύρω στις 11:00 φτάνουμε στο Μουσείο και μετά από μικρή ξεκούραση οι μαθητές 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ετοίμασε το προσωπικό του Μουσείου σε 

συνεργασία με την Π.Ο. του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίδειξη με 

οπτικοακουστικά μέσα για την απολίθωση στη Λέσβο και συμμετοχή των μαθητών στις 

ανασκαφικές έρευνες και στη συντήρηση των απολιθωμάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τις 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις υποχρεώσεις του Μουσείου ΦΙ Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου, υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής της 2ης με την 3η ημέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό Υλικό: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Περιβάλλον και Εκπαίδευση. Natura 2000 

 

Μονοήμερο: 

 

Έλος Ντίπι – Κοιλάδα Ευεργέτουλα - Ορεινός Όγκος του Ολύμπου 

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε όλο το φυσικό τοπίο που έχει ενταχθεί στο NATURA 2000, τις 

προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους και στους παραδοσιακούς οικισμούς της 

περιοχής. Σκοπό έχει να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαχρονική διαχείριση-χρήση των 

φυσικών πόρων και να προτείνουν λύσεις για τη βιωσιμότητα της περιοχής. 

Να ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, να περπατήσουν τα 

περιβαλλοντικά μονοπάτια, να μελετήσουν το δάσος κεραιών στο όρος Όλυμπος και την 

επίδρασή τους στο ανθρώπινο παράγοντα, να προτείνουν λύσεις για την ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού και του περιπατητικού τουρισμού στους παραδοσιακούς οικισμούς της 

περιοχής. 

Τέλος οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το μοναδικό απολιθωμένο 

δάσος της Λέσβου, με επίσκεψη στο Μουσείο στο Σίγρι και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του Μουσείου, αφού και το απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, ανήκει στο 

πρόγραμμα NATURA και στo παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. 

 

Τριήμερο: 

 

Έλος Ντίπι - Κοιλάδα Ευεργέτουλα - Ορεινός όγκος του Ολύμπου 

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε όλο το φυσικό τοπίο που έχει ενταχθεί στο NATURA 2000, τις 

προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους και στους παραδοσιακούς οικισμούς της 

περιοχής. Σκοπό έχει να γνωρίσουν οι μαθητές τη διαχρονική διαχείριση-χρήση των 

φυσικών πόρων και να προτείνουν λύσεις για τη βιωσιμότητα της περιοχής. Να 

ενημερωθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, να περπατήσουν τα 

περιβαλλοντικά μονοπάτια, να μελετήσουν το δάσος κεραιών στο όρος Όλυμπος και την 

επίδρασή τους στο ανθρώπινο παράγοντα, να προτείνουν λύσεις για την ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού και του περιπατητικού τουρισμού στους παραδοσιακούς οικισμούς της 

περιοχής. 

Ανάλυση του Προγράμματος 

 

1η Μέρα 



08:30 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο. 

09:00 Άφιξη στον παραδοσιακό οικισμό του Ασωμάτου. Μέσα από τα σοκάκια του χωριού 

φτάνουμε στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ όπου γίνεται η γνωριμία των μαθητών με την Π.Ο. 

του Κέντρου και ακολουθεί η παρουσίαση του προγράμματος με διαφάνειες και βίντεο. 

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του Δικτύου Natura 2000 καθώς και οι περιοχές της 

Λέσβου που έχουν χαρακτηριστεί και ενταχθεί στο Δίκτυο. 

Εξηγούνται οι κυριότερες έννοιες του υδρογραφικού δικτύου και σχηματισμού των 

λεκανών απορροής, όπως υδροκρίτης, ποταμός, ρέμα, παροχή κλπ. και γίνεται αναφορά 

στη Γεωλογική ιστορία της περιοχής. Αναφέρονται και παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη 

χλωρίδας και πανίδας που βρίσκονται υπό ειδικό καθεστώς καθώς και είδη που συναντάμε 

στους βιότοπους που περιλαμβάνονται στις περιοχές του Δικτύου. 

Τέλος γίνεται παρουσίαση του υλικού που αναφέρεται στα προγράμματα ¨Το Μονοπάτι 

των εποχών¨ και ¨Ευεργέτουλας το ποτάμι που ευεργετεί¨ έτσι που να καταδεικνύεται η 

σχέση ανάμεσα στα φυσικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής 

που περιλαμβάνονται στο Έλος Ντίπι- Κόλπος Γέρας- Ορεινός όγκος Ολύμπου. 

Διάρκεια παρουσίασης περίπου 45 λεπτά. 

9:45 έως 10:05 Πρόγευμα με παραδοσιακό έδεσμα από το Συνεταιρισμό Γυναικών 

Ασωμάτου. 

10:05 έως 10:15 Περιδιαβαίνουμε τον παραδοσιακό οικισμό του Ασωμάτου μέσα από την 

Πλατεία και επιβιβαζόμαστε στο Λεωφορείο με κατεύθυνση τα Μυλέλια. Κάνουμε μικρή 

στάση στον οικισμό της Αγιάσου Καρήνη, περιοχή με πλούσια βλάστηση και νερά, 

χαρακτηρισμένη ως τοποθεσία απείρου φυσικού κάλλους, όπου υπάρχει ο περίφημος 

πλάτανος, όπου έζησε και ζωγράφισε διάφορα σημαντικά έργα του ο λαϊκός ζωγράφος 

Θεόφιλος. 

10:45 Αφιξη στα Μυλέλια, και οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες για παρατήρηση, 

καταγραφή και φωτογράφηση των χαρακτηριστικών του παραδοσιακού νερόμυλου. 

1η Ομάδα. Ελιά. Οι μαθητές παρακολουθούν τη διαδικασία ψυχρής έκθλιψης της ελιάς στο 

ανασκευασμένο προβιομηχανικό ελαιοτριβείο που υπάρχει στο χώρο, επισκέπτονται το 

χώρο αποθήκευσης του λαδιού και πραγματοποιούν οξυμέτρηση λαδιού. 

2η Ομάδα. Ηλιος. Οι μαθητές παρατηρούν το σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 

ηλεκτροδοτεί το χώρο, με υβριδικό σύστημα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας. 

3η Ομάδα. Νερό. Οι μαθητές παρατηρούν την υδατόπτωση και τις συνδεδεμένες 

εγκαταστάσεις, και παρακολουθούν το άλεσμα σιταριού στον παραδοσιακό αλευρόμυλο. 

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται σε 1 ώρα περίπου. 



Μετά από μικρή ξεκούραση, επιβιβαζόμαστε στα λεωφορεία και αναχωρούμε για τη 

διασταύρωση της Λάρσου, όπου παρατηρούμε το τεκτονικό ρήγμα στην περιοχή και 

συνεχίζουμε προς τον μυχό του Κόλπου της Γέρας. 

12:15 έως 13:30. Παρατήρηση των εκβολών του Ευεργέτουλα και του υγροβιότοπου στην 

περιοχή. Φτάνουμε στο Ντίπι, όπου οι μαθητές παρατηρούν τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

στην περιοχή και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία του 

πυρηνελαιουργείου. Η ομάδα ακολουθεί το πλακόστρωτο μονοπάτι στην παραθαλάσσια 

διαδρομή του μυχού του κόλπου της Γέρας από το Ντίπι μέχρι τα Πηγαδάκια. 

Η λήξη του προγράμματος της 1ης ημέρας τοποθετείται γύρω στις 14:00 οπότε οι μαθητές 

επιστρέφουν στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

Το απόγευμα ελεύθερο. 

2η Μέρα 

08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

09:00 έως 10:30 Μέσα από τη διαδρομή Λάρσος- Ντίπι- Ιππειος, φτάνουμε στην γραφική 

Αγιάσο, όπου αποβιβαζόμαστε στο γήπεδο και μέσα από τα καλντερίμια του οικισμού, 

περνάμε από το Ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Αγιάσου με την εκκλησία που χτίστηκε 

αρχικά το 1173 και στη σημερινή της μορφή υφίσταται από το 1838 και φτάνουμε στο 

Αναγνωστήριο της Αγιάσου. Γίνεται παρουσίαση των σπάνιων και προστατευόμενων ειδών 

της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, στο θέατρο του Αναγνωστηρίου. 

10:30 έως 11:00 Πρόγευμα με παραδοσιακό έδεσμα από το Συνεταιρισμό Γυναικών 

Ασωμάτου. 

11:00 έως 13:00 Αναχώρηση από το χώρο μπροστά στο Δημαρχείο της Αγιάσου με 

κατεύθυνση το Δάσος της μεγάλης Λίμνης. Οι μαθητές παρατηρούν τον υγροβιότοπο και 

μέσω του δάσους της Αχλαδερής, κατευθύνονται στο παρατηρητήριο πουλιών στον Κόλπο 

της Καλλονής. Με τα διαθέσιμα μέσα (κιάλια, τηλεσκόπια, διόπτρες) παρατηρούν τις 

συγκεντρώσεις των αποδημητικών πτηνών και υλοποιούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Στη συνέχεια η ομάδα κατευθύνεται στο μουσείο βιομηχανικής ελαιουργίας του Ιδρύματος 

Πειραιώς στην Αγία Παρασκευή, όπου ενημερώνονται για την περίοδο της μεγάλης 

οικονομικής ανάπτυξης της Λέσβου. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιστροφή στο ξενοδοχείο γύρω στις 15:30. 

3η Μέρα 

08:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 

Με κατεύθυνση προς το Σίγρι, κάνουμε μια στάση στο Καμένο Δάσος όπου οι μαθητές 

παρατηρούν τη «σκούπα της μάγισσας», την ιογενή μετάλλαξη της τραχείας πεύκης και 

προχωρούμε προς την Καλλονή. Με τα διαθέσιμα μέσα και ανάλογα με την εποχή, οι 

μαθητές παρατηρούν τις συγκεντρώσεις αποδημητικών πτηνών. 



Φτάνουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, αφού στη 

διαδρομή οι μαθητές περνούν από το χωριό Βατούσα, τοποθεσία που είναι ο κρατήρας του 

ηφαιστείου το οποίο δημιούργησε το φαινόμενο της απολίθωσης πριν από 20 εκατομμύρια 

χρόνια. 

Γύρω στις 11:00 φτάνουμε στο Μουσείο και μετά από μικρή ξεκούραση οι μαθητές 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ετοίμασε το προσωπικό του Μουσείου σε 

συνεργασία με την Π.Ο. του ΚΠΕ Ευεργέτουλα. 

Λήξη του προγράμματος της τρίτης ημέρας γύρω στις 17:30. 

 


