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«Είµαστε αυτό που χτίζουµε ,
χτίζουµε αυτό που είµαστε»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για τον παραδοσιακό οικισµό του
Παλιού Παντελεήµονα

1

Αγαπητοί φίλοι,
Αντικρίζοντας κανείς για πρώτη φορά τον Παλιό Παντελεήµονα
έχει τη µατιά του απλού επισκέπτη , του περιπατητή ή του κατοίκου της
πόλης που προσπαθεί να δραπετεύσει. Είναι δύσκολο να µπορέσει να
αφήσει πίσω του τη νοοτροπία του τουρίστα που απλώς «καταναλώνει»
εικόνες και εµπειρίες χωρίς να τις µετουσιώνει σε σκέψεις,
προβληµατισµό ή και στάσεις ζωής.
Με αφετηρία τον παραπάνω προβληµατισµό
ξεκίνησε η
προσπάθεια µας να δηµιουργήσουµε ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης για τον παραδοσιακό οικισµό. Χωρίς τη διάθεση να
εξωραΐσουµε το παρελθόν , θελήσαµε να προσεγγίσουµε πτυχές του
όπως αυτές αποτυπώνονται στα κτίρια του και στις µνήµες των
ανθρώπων που έζησαν σ’ αυτό τον τόπο. Θελήσαµε να θέσουµε
ερωτήµατα για το σύγχρονο τρόπο ζωής και να αποκοµίσουµε όσο είναι
δυνατόν µέσα από ένα πρόγραµµα, γνώσεις, ιδέες και εµπειρίες που θα
µας κάνουν πιο «σοφούς» ώστε να βαδίσουµε µε σταθερά βήµατα στο
δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης.
Ο άνθρωπος της παραδοσιακής κοινωνίας ,έστω και από ανάγκη,
βρήκε τρόπους να συµβιώσει αρµονικά µε το φυσικό περιβάλλον.
Αντίθετα ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί τόσο πολύ από το
περιβάλλον ώστε να πιστεύει ότι δεν το χρειάζεται και ότι µπορεί να
ζήσει ανεξάρτητα από αυτό.
Το πρόγραµµα
για τον παραδοσιακό οικισµό του Παλιού
Παντελεήµονα ας γίνει η αφορµή να προβληµατιστούµε πάνω στα λόγια
του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντίδη «είµαστε αυτό που χτίζουµε,
χτίζουµε αυτό που είµαστε » και να επανεξετάσουµε τη σχέση µας όχι
µόνο µε το φυσικό αλλά και µε το δοµηµένο περιβάλλον στο οποίο ζούµε.

Η παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύµπου
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστικοί στόχοι
• Να γνωρίσουµε
τον παραδοσιακό οικισµό του
Παλιού Παντελεήµονα.
• Να συγκρίνουµε την αρχιτεκτονική, τα παραδοσιακά
στοιχεία και τα δοµικά υλικά του παρελθόντος και
του παρόντος.
• Να συσχετίσουµε τον παραδοσιακό τρόπο ζωής µε
το σύγχρονο.
• Να συνειδητοποιήσουµε την ανάγκη για ανάδειξη του
παραδοσιακού οικισµού ως στοιχείου πολιτισµικής
κληρονοµιάς.
• Να περάσουµε ευχάριστα συµµετέχοντας σε
βιωµατικά
παιχνίδια
έτσι
ώστε
να
συνειδητοποιήσουµε τη διαχρονική αξία του λαϊκού
πολιτισµού
και
της
λαϊκής
παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής καθώς
 θα περπατούµε στα καλντερίµια του
 θα ανακαλύπτουµε τους ήχους, τα χρώµατα και τα
µυστήρια µιας άλλης εποχής.
 θα αντιλαµβανόµαστε την αξία της προστασίας του
οικισµού ως κοµµάτι της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς.
• Να συνεργαστούµε µε καλή διάθεση και να
δουλέψουµε οµαδικά µε επιτυχία.
• Να ευαισθητοποιηθούµε σε θέµατα πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
• Να αναπτύξουµε ερευνητική διάθεση και δεξιότητες
για αναγνώριση και καταγραφή στοιχείων καθώς
 θα εξερευνήσουµε χώρους,
 θα παρατηρήσουµε λεπτοµέρειες,
 θα καταγράψουµε προβλήµατα,
 θα συσχετίσουµε τρόπους ζωής,
 θα προτείνουµε τρόπους προστασίας και
αξιοποίησης του οικισµού.
• Να εκφραστούµε µε δηµιουργικές δραστηριότητες.

3

Προσφορά βασικών
γνώσεων για την
ιστορία του
οικισµού και την
αρχιτεκτονική του

Συναισθηµατικοί
στόχοι

∆ηµιουργία αξιών,
στάσεων και
συµπεριφορών
φιλικών προς τη
πολιτιστική
κληρονοµιά της
Ελλάδος

Ψυχοκινητικοί
στόχοι

Ανάπτυξη
ικανοτήτων
παρατήρησης,
καταγραφής, καθώς
και δεξιοτήτων
διερεύνησης και
δράσης γύρω από
περιβαλλοντικά και
πολιτιστικά θέµατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Συνάντηση στην είσοδο του χωριού:

o Χωρισµός σε οµάδες
o Παιχνίδια γνωριµίας
o Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων για τον οικισµό
Περίπατος στους δρόµους του παραδοσιακού οικισµού :

o Συµπλήρωση φύλλων εργασίας
o Παρατήρηση του δοµηµένου περιβάλλοντος
Στάση στην πλατεία του χωριού;

o Ξεκούραση – δεκατιανό
o Συµπλήρωση φύλλων εργασίας
Στάση στον Άγιο Αθανάσιο

o Παρατήρηση από ψηλά
o Παιδαγωγικά – βιωµατικά παιχνίδια
Άφιξη στο Περιβαλλοντικό Κέντρο:

o Παρουσίαση του προγράµµατος σε προβολή power point
o ∆ραστηριότητες σχετικές µε το πρόγραµµα ( εικαστικά, θεατρικό
παιχνίδι, ανάλυση κειµένων κλπ)
Λήξη του προγράµµατος
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
Ιστορική αναδροµή
Ο οικισµός του Αγίου Παντελεήµονα βρίσκεται στο ύψος µιας ώρας
από τη θάλασσα, στις κατάφυτες νοτιοανατολικές υπώρειες του
Ολύµπου. Έχει το µέτωπο στραµµένο προς το βορρά, εκεί όπου
εκτείνεται ο Θερµαϊκός κόλπος από τον Πλαταµώνα µέχρι τη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 500
µέτρων.
Ο οικισµός, φαίνεται πως ιδρύθηκε κατά τα τέλη του 14ου αιώνα,
όπως υποδεικνύουν κάποιες διασωθείσες προφορικές µνήµες και
κάποιες αρχαιολογικές ενδείξεις. Η ίδρυσή του εντάσσεται στο
γενικότερο κλίµα φυγής προς τα ορεινά εξαιτίας της προέλασης των
Τούρκων. Το σηµερινό του όνοµα προφανώς το οφείλει σε παλιότερο
ναό αφιερωµένο στον Άγιο Παντελεήµονα, που υπήρχε ίσως από την
ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Ο σηµερινός ναός του Αγ. Παντελεήµονα
χρονολογείται στα 1914 και είναι έργο Ηπειρωτών µαστόρων. Σε ύψωµα
έξω από το χωριό βρίσκεται ο κοιµητηριακός ναός του Αγ. Αθανασίου µε
ξυλόγλυπτο τέµπλο των αρχών του 18ου αιώνα.
Τον πληθυσµό του οικισµού αποτέλεσαν οικογένειες από την
περιοχή της Ηπείρου, από το Χριστιανικό οικισµό του κάστρου του
Πλαταµώνα, από το Καταφύγι, από τα Χάσια, καθώς και από την
περιοχή της Πόλης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο κάστρο, το αρχαίο
Μακεδονικό Ηράκλειο( 5ος αιώνας π.Χ), κατοικεί επί Τουρκοκρατίας
Χριστιανικός πληθυσµός µέχρι και τον 18ο αιώνα, οπότε και οι
Χριστιανοί εκδιώκονται από τους Τούρκους.
Οι κάτοικοι του οικισµού αφού ηµέρωσαν τον τόπο, ασχολήθηκαν
µε την υλοτοµία, προωθώντας καυσόξυλα µέσω της διπλής σκάλας κάτω
από τα τείχη του κάστρου του Πλαταµώνα προς την αγορά της
Θεσσαλονίκης. Κάποιες οικογένειες διατήρησαν κατά παράδοση το
επάγγελµα του µυλωνά. Οι κάτοικοι µπόλιασαν τις αγριοκαστανιές µε
αγιορείτικο µπόλι και δηµιούργησαν το σηµερινό εκτεταµένο γύρω από το
χωριό ήµερο καστανεώνα. Τοπικό προϊόν ήταν το κουµαρίσιο τσίπουρο.
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Συνέλλεγαν κούµαρα από το Σεπτέµβρη µέχρι τα πρώτα χιόνια. Άλλη
τους ασχολία ήταν η κτηνοτροφία όπως και το κυνήγι (ζαρκάδια και
αγριογούρουνα). Από τα αµπέλια παρήγαγαν κρασί µπρούσκο. Άλλα
προϊόντα ήταν: σιτάρια, καλαµπόκια, φασόλια και από φρούτα: µήλα,
κυδώνια, αχλάδια, κεράσια, σύκα. Τέλος κάθε σπίτι σχεδόν
µετατρεπόταν από τον Απρίλη µέχρι τέλη Ιουνίου σε µία µικρή µονάδα
εκτροφής µεταξοσκώληκα.
Σταδιακά, µε τη βαθµιαία εξασθένηση του µουσουλµανικού
πληθυσµού του κάστρου, ( ιδίως από τις αρχές του 19ου αιώνα), οι
κάτοικοι επεκτείνανε τα χωράφια τους στην ηµιορεινή παράλια ζώνη,
κοντά στη θάλασσα. Μετά από την πανούκλα του 1812-14 που έπληξε τη
γύρω περιοχή και αφάνισε τα χωριά Τσακνοχώρι και Μηλιά, ο Άγιος
Παντελεήµονας έγινε ο πλέον ακµαίος οικισµός της περιοχής.
Το χωριό συµµετείχε
στην επανάσταση του Ολύµπου
το 1878. ∆εν έγινε ποτέ
τσιφλίκι
αλλά
παρέµεινε
κεφαλοχώρι (ελεύθερο χωριό).
Ο οικισµός εγκαταλείφθηκε
σταδιακά από τις αρχές της
δεκαετίας
του
60,
ενώ
παράλληλα αναπτύχθηκε ο
οικισµός
του
Νέου
Παντελεήµονα, απέναντι από
το κάστρο. Η εξέλιξη του
οικισµού διευκολύνθηκε από
την
ύπαρξη
τόσο
του
αυτοκινητόδροµου όσο και του
σιδηρόδροµου καθώς και από
την ανάπτυξη του τουρισµού.
Το 1978 ο Αγ. Παντελεήµονας ανακηρύχθηκε διατηρητέος
οικισµός και άρχισε η αναπαλαίωση των χτισµάτων του. Σήµερα
ουσιαστικά έχει µετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο, ενώ κατοικούν σ΄
αυτόν µόνιµα περίπου 10 άτοµα.

6

Παρατηρώ,
αφουγκράζοµαι, µαθαίνω

ΦΥΛΛΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ξεκλειδώνω
το παρελθόν
Προβληµατίζοµαι
για το παρόν

Αγωνίζοµαι
για το µέλλον
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: -----------------------Σηµειώστε ν σε ότι θεωρείτε σωστό
Οι πρώτοι κάτοικοι επέλεξαν τη θέση του οικισµού γιατί:

•
•
•
•
•
•
•

Ήταν προσήλια και προφυλαγµένη από ανέµους
Υπήρχε νερό
Υπήρχαν βοσκοτόπια
Υπήρχαν καλλιεργήσιµες εκτάσεις
Ήταν µακριά από µεγάλες οδικές αρτηρίες
Ήταν ασφαλής στο παρελθόν
Το δάσος παρείχε πρώτες ύλες και τροφή (π.χ. ξυλεία)
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ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αντιστοιχίστε τα σκίτσα µε τις φράσεις που ταιριάζουν

Α. Πεδιάδα

Β. Βουνοπλαγιά

Γ. Οδικός άξονας

Ποια νοµίζετε ότι είναι η µορφή οικιστικής ανάπτυξης του Παλιού
Παντελεήµονα; Σηµειώστε µε ένα ν
Α

Β

Γ
9

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Τα παλιότερα σπίτια του Π. Παντελεήµονα διακρίνονται για τη λιτή
κατασκευή τους και παρουσιάζουν µεταξύ τους πολλές οµοιότητες. Η
κατασκευή τους ακολουθούσε την κλίση του εδάφους και τα περισσότερα
ήταν διώροφα ενώ σε µεγαλύτερες κλίσεις χτίζονταν και τριώροφα. Σε
πολλές περιπτώσεις κάποιες πλευρές του ισογείου βρίσκονταν µέσα στο
έδαφος. Τα σπίτια κατασκευάζονταν από λάσπη, πέτρα και ξύλα. Τα
« ζωνάρια», «σινάζια» ή «
οριζόντια ξύλα στους τοίχους λέγονταν
ξυλοδεσιές». Οι τοίχοι του ισογείου είχαν πάχος από 60 έως 70
εκατοστά επειδή δεν είχαν βαθιά θεµέλια αλλά και για µόνωση.
Το ισόγειο τµήµα ονοµαζόταν κατώι και το δάπεδο του ήταν
χωµάτινο. Χρησιµοποιούταν για την αποθήκευση και συντήρηση των
τροφίµων αλλά και ως στάβλος για τα ζώα. Η πόρτα του ήταν µεγάλη για
να µπορούν τα ζώα µε τα φορτία τους να µπαίνουν µέσα και ονοµαζόταν
« πορτάρα». Πάνω από την πορτάρα υπήρχε ένα άνοιγµα µε κάγκελα
που λεγόταν «φανέστρα» ή «φεγγίτης».
Ο επάνω όροφος , το ανώι, αποτελούσε την κατοικία της
οικογένειας. Το πάτωµα του ορόφου ήταν φτιαγµένο από ξύλα
τοποθετηµένα πάνω σε οριζόντια δοκάρια που λέγονταν « γριντέδες» ή
« γριδιές». Η κατασκευή του ορόφου ( ξύλο-λάσπη) είχε µονωτικές
ιδιότητες και ήταν πιο ελαφριά για λόγους στατικότητας του κτίσµατος.
Οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν φτιαγµένοι µε τσατµάδες, δηλαδή οριζόντια
καλάµια ή ξύλα τα οποία καρφώνονταν σε κάθετα δοκάρια από την µέσα
και την έξω µεριά, επιχρίονταν µε κοκκινόχωµα, άχυρο και γιδότριχα και
µετά ασπρίζονταν.
Με τσατµά κατασκευαζόταν και ο κλειστός εξώστης το σαχνισί.
Το σαχνισί ήταν µια επέκταση του κατοικήσιµου πάνω ορόφου
απαραίτητη εφόσον τα σπίτια κατοικούνταν από παραπάνω από µία ή
πολύτεκνες οικογένειες και τα οικόπεδα ήταν µικρά. Υπήρχε κατά
συνέπεια ανάγκη ζωτικού κατοικήσιµου χώρου. Ο προσανατολισµός του
(νοτιανατολικά) προσέφερε φως και ζέστη στις κρύες µέρες του
χειµώνα. Το σαχνισί στηριζόταν σε ξύλινες αντηρίδες µε τη µορφή είτε
στραβόξυλων είτε «ντιρεκιών» ή «ντερεκιών» δηλαδή όρθιων ξύλων
µέσα στο έδαφος.
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Τα παράθυρα του σπιτιού βρίσκονταν κυρίως στο νοτιοανατολικό
τµήµα ενώ οι βορινοί τοίχοι δεν είχαν παράθυρα. Τα κανάτια (οι
µακρόστενες σανίδες ή παντζούρια) που ασφάλιζαν από µέσα µε θηλιές
και ξύλο, χρησιµοποιούνταν από πολύ παλιά. Κανάτια υπήρχαν και στις
πόρτες που ασφάλιζαν µε το µάνταλο ή πέτρωµα.

Οι στέγες σκεπάζονταν µε κεραµίδια τα οποία έφτιαχναν στο
κεραµιδαριό κάτω από το Κάστρο. Πολύ λίγα σπίτια είχαν παλιότερα
σχιστόπλακες στη στέγη. Σε αρκετά σπίτια µπορούµε και σήµερα να
δούµε τις κτητορικές επιγραφές µε το σταυρό, το όνοµα του ιδιοκτήτη,
το όνοµα του πρωτοµάστορα και το έτος κατασκευής.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Παρατηρήστε το κτίριο που έχετε µπροστά σας και σηµειώστε:
Το κτίριο χρησιµοποιείται ως
 µόνιµη κατοικία
 εξοχική κατοικία
 κατάστηµα
Για τη στέγη χρησιµοποιήθηκαν τα υλικά

Για τους τοίχους
χρησιµοποιήθηκαν τα υλικά

Σηµειώστε σε ποιο µέρος του σπιτιού βρίσκονται τα παράθυρα.
Στο
Στο
Στο
Στο

βόρειο
νότιο
ανατολικό
δυτικό

Γιατί νοµίζετε ότι επιλέχθηκε αυτός ο προσανατολισµός;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Σηµειώστε κάτω από τις εικόνες τα ονόµατα των αρχιτεκτονικών και
δοµικών στοιχείων ενός παραδοσιακού σπιτιού.
(σαχνισί, τσατµάς, ξυλοδεσιά, αγκωνάρια, φανέστρα)

---------

-------

-------

---------

--------
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ
ΣΠΙΤΙΟΥ

Τοποθετήστε τον αντίστοιχο αριθµό από τα παρακάτω αρχιτεκτονικά
στοιχεία στο κατάλληλο πλαίσιο της εικόνας.
1. Ξυλοδεσιά ή ζωνάρι
2. Αγκωνάρια
3. Σαχνισί
4. Καλντερίµι
5. Φανέστρα ή φεγγίτης
6. Πορτάρα
7. Αντηρίδες
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ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ
Συµπλήρωσε το σκίτσο προσθέτοντας τα στοιχεία που λείπουν ώστε
να σχηµατιστεί ένα παραδοσιακό σπίτι.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Στοιχεία βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής στα παραδοσιακά κτίρια
Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη για µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης και η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
στο περιβάλλον τείνουν να αλλάξουν σηµαντικά τις αντιλήψεις στο
σχεδιασµό των κτιρίων. Αναπτύσσεται κατά συνέπεια η τάση για
οικολογική δόµηση ή βιοκλιµατικό σχεδιασµό των κτιρίων. Η φιλοσοφία
του σχεδιασµού αυτού αποβλέπει στη δηµιουργία κτιρίων τα οποία
εναρµονίζονται µε το περιβάλλον και εκµεταλλεύονται στο µέγιστο
δυνατό τις συνθήκες που αυτό ορίζει. Η οικολογική δόµηση βέβαια δεν
είναι κάτι καινούργιο, έχει τις ρίζες της στις βασικές αρχές της
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τότε που η εργασία και η διαβίωση των
ανθρώπων ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε το φυσικό τους περιβάλλον. Είναι
γεγονός ότι η παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική είχε ενσωµατώσει
πολλές αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού.
Οι παραδοσιακοί χτίστες ήταν αναγκασµένοι από την έλλειψη
τεχνολογικών µέσων και αφθονίας υλικών - να προσαρµόσουν την
κατοικία και τον οικισµό στα κλιµατικά, τοπογραφικά και γενικότερα,
περιβαλλοντικά δεδοµένα του τόπου τους µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Στόχος ήταν η καλύτερη προστασία από τις κλιµατικές συνθήκες
αλλά και η µέγιστη οικονοµία δυνάµεων και πόρων. Υπήρχε βαθιά
εµπειρική γνώση των κλιµατικών δεδοµένων, της κίνησης του ήλιου και
των επικρατέστερων τοπικών συνθηκών. Τα σπίτια και οι εσωτερικοί
χώροι προσανατολίζονταν έτσι, ώστε να είναι δροσερά το καλοκαίρι και
ζεστά το χειµώνα. Χρησιµοποιούνταν κατά κανόνα τοπικά υλικά και τα
σπίτια είχαν χαµηλές ενεργειακές ανάγκες.
Πιο συγκεκριµένα τα στοιχεία που προσδίδουν βιοκλιµατικό χαρακτήρα
σε ένα παραδοσιακό σπίτι είναι:
• Προσανατολισµός της κυρίας όψης και των µεγαλύτερων
ανοιγµάτων προς το νότο.
• Συµπαγείς τοίχοι µε µικρά ανοίγµατα προς τον Βορρά για
προστασία από τους ψυχρούς βόρειους ανέµους.
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• Τοποθέτηση των βοηθητικών χώρων και των χώρων συντήρησης
των προϊόντων στο βορρά.
• Χρήση συµπαγών υλικών, (π.χ. πέτρα), τοίχοι µε µεγάλο όγκο.
• Χρήση της βλάστησης για ηλιοπροστασία, σκιασµό αλλά και
προστασία από τους ανέµους.
Επιπλέον ο τρόπος µε τον οποίο ζει και χτίζει ο κάτοικος µιας
παραδοσιακής κοινωνίας διακρίνεται από πολλά αειφορικά στοιχεία.
Τα αειφορικά αυτά στοιχεία που σχετίζονται µε τη δόµηση είναι:
• Η επιλογή ντόπιων υλικών, χωρίς εργοστασιακή επεξεργασία,
των οποίων η µεταφορά δεν απαιτεί ενεργειακή δαπάνη.
• Η χρήση υλικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης, ή υλικών εδάφους
και υπεδάφους, που υπήρχαν σε αφθονία στη φύση.
• Η παραγωγή υλικών µε απλούς φυσικούς τρόπους που δεν
απαιτούν µεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
• Η επαναχρησιµοποίηση των υλικών δόµησης, που εξοικονοµεί
κόπο, χρόνο και χρήµα.
Σύγχρονη Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική
Βασικά στοιχεία του σύγχρονου βιοκλιµατικού σχεδιασµού
αποτελούν τα παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στα κτίρια µε
στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών (π.χ. ήλιο, αέρα άνεµο, βλάστηση, νερό, έδαφος, ουρανό) για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό
των κτιρίων.

Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης
Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή
ενέργεια για θέρµανση των χώρων το χειµώνα, καθώς και για παροχή
φυσικού φωτισµού. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης συλλέγουν
την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν υπό µορφή θερµότητας και τη
διανέµουν στο χώρο.

Παθητικά Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού ∆ροσισµού
Ο φυσικός αερισµός αποτελεί τη βασικότερη τεχνική αποµάκρυνσης της
θερµότητας από το κτίριο τους θερµούς µήνες, η οποία µπορεί να
επιτευχθεί µε φυσικά µέσα. Αποτελεί τη σηµαντικότερη και συνηθέστερη
µέθοδο φυσικού δροσισµού, εφόσον γίνεται µε τον κατάλληλο τρόπο.
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Εν γένει ο φυσικός αερισµός, ανάλογα µε τον τρόπο που επιτυγχάνεται
µπορεί να είναι:
1. ∆ιαµπερής, διαµέσου παραθύρων και άλλων ανοιγµάτων
2. Κατακόρυφος (φαινόµενο φυσικού ελκυσµού, µέσω κατακόρυφων
ανοιγµάτων, καµινάδων ή πύργων αερισµού).
3. Κατακόρυφος ενισχυµένος από ηλιακή καµινάδα
Ο φυσικός αερισµός των κτιρίων µπορεί να εξοικονοµήσει µεγάλα ποσά
ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που σηµαίνει ότι µπορεί να
υποκαταστήσει ένα κλιµατιστικό σύστηµα, καθώς δηµιουργούνται
συνθήκες θερµικής άνεσης µέσα στους χώρους.

Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισµού
Ο φυσικός φωτισµός στοχεύει στην επίτευξη οπτικής άνεσης µέσα στα
κτίρια, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης µέσα
στους χώρους, συνδυάζοντας φως, θέα, δυνατότητα αερισµού,
αξιοποίηση και ρύθµιση της εισερχόµενης ηλιακής ενέργειας. Ιδιαίτερη
σηµασία κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων φυσικού φωτισµού έχει η
κατά το δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε φωτισµό από το
φυσικό φως, ανάλογα µε τη χρήση του κτιρίου και την εργασία που
επιτελείται µέσα στους χώρους.
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και
συνδυασµένη λειτουργία όλων των συστηµάτων, ώστε να συνδυάζουν
θερµικά και οπτικά οφέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Στην Ελλάδα τα βιοκλιµατικά κτίρια, όπως προκύπτει από µετρήσεις,
ενεργειακές καταγραφές και
προσοµοιώσεις, παρουσιάζουν
εξοικονόµηση ενέργειας της
τάξης του 30% σε σχέση µε
συνήθη συµβατικά κτίρια, ενώ σε
σχέση µε παλαιότερα χωρίς
µόνωση κτίρια η αντίστοιχη
εξοικονόµηση ενέργειας
ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης
του 80%.

Bιοκλιµατική κατοικία στην Ξάνθη
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε συστήµατα και τεχνικές
βιοκλιµατικής δόµησης. Σηµειώστε ένα Π (παραδοσιακό)
ή Σ
(σύγχρονο) δίπλα σε κάθε πρόταση που νοµίζετε ότι βρίσκει
εφαρµογή στα παραδοσιακά σπίτι ή στα σύγχρονα σπίτια ή και στα
δύο.
Συστήµατα παθητικής θέρµανσης
Χρήση σκληρών δοµικών υλικών, µεγάλο πάχος τοίχων
Χρήση κατάλληλων µονωτικών υλικών (π.χ. υαλοµβάµβακας)
Σωστός προσανατολισµός των ανοιγµάτων του σπιτιού
Κατασκευή θερµοκηπίων στη νότια πλευρά του σπιτιού µε διπλό τζάµι
Κατασκευή ηλιακών αίθριων

Τεχνικές φυσικού δροσισµού
Σκίαση του κτιρίου µε φυσική βλάστηση
Σκίαση µε τέντες
Ηλιοπροστασία µε ειδικούς υαλοπίνακες (π.χ. ανακλαστικούς).
Ενίσχυση του φυσικού εξαερισµού µε καµινάδα αερισµού
∆ροσισµός µέσω του νυχτερινού αερισµού
∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας (π.χ. υπόσκαφα κτίρια)
Φυτεµένες ταράτσες για την προστασία του κτιρίου από τη ζέστη.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Συγκρίνετε ένα παραδοσιακό µε ένα σύγχρονο σπίτι. Κατατάξετε τα
χαρακτηριστικά που σας δίνονται ανάλογα µε το είδος κατοικίας στο
οποίο αναφέρονται. Βάλτε τους αντίστοιχους
αριθµούς στα
συννεφάκια κάτω από κάθε εικόνα.

1. Υλικά ανακυκλώσιµα και βιοαποικοδοµήσιµα ( πέτρα, ξύλο,
χώµα)
2. Μεγαλύτεροι και περισσότεροι χώροι
3. Μικρά ανοίγµατα (παράθυρα, πόρτες)
4. Περισσότερη πολυτέλεια
5. Υλικά που απαιτούν κατανάλωση ενέργειας για να
δηµιουργηθούν και να µεταφερθούν( π.χ. αλουµίνιο τσιµέντο,
σιδερόβεργες)
6. Λιτότητα
7. Μεγαλύτερα και περισσότερα ανοίγµατα (παράθυρα, πόρτες)
8. Υλικά παρµένα από τη φύση
Συζητήστε µε τη οµάδα σας τα υπέρ και τα κατά ενός παραδοσιακού και
ενός σύγχρονου σπιτιού. Ποιο από τα δυο θα επιλέγατε για να
διαµείνετε;
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Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Παρατηρήστε τα κτίρια γύρω από την πλατεία. Επιλέξτε ένα κτίριο
και συµπληρώστε τα κενά. Στο τέλος συζητήστε για το ρόλο της
πλατείας στην κοινωνική ζωή του τόπου.

Χρήση του κτιρίου
στο παρόν

Χρήση του κτιρίου
στο παρελθόν

Λέξεις που σας έρχονται στο νου σχετικά µε τη χρήση του κτιρίου
στο….
Παρόν
Παρελθόν
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∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ορόφων των οικοδοµών
ορίζεται σε δυο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού.
Επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου (3ου) ορόφου, χωρίς υπέρβαση
του συντελεστή δόµησης (Ε.∆.), σε κάποιες όψεις του κτιρίου,
µόνον αν αυτός προκύπτει λόγω κλίσης του εδάφους.
Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των οικοδοµών ορίζεται σε επτά
(7,00) µέτρα Η οικοδοµή δεν µπορεί να ξεπερνάει, λόγω κλίσεως
του εδάφους, το ύψος των δέκα (10) µέτρων σε οποιοδήποτε
σηµείο της.
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωµάτων (πυλωτή).
Η ογκοπλαστική µορφή των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα
παραδοσιακά πρότυπα ως προς την σύνθεση, την κλίµακα και τις
αναλογίες των όγκων.
Tα διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα τα
κουφώµατα και οι καµινάδες, προσαρµόζονται ως προς την µορφή,
το υλικό, τον τρόπον κατασκευής και τους χρωµατισµούς, στα
παραδοσιακά πρότυπα του άµεσου περιβάλλοντος της οικοδοµής.
Επιβάλλεται η εγκατάσταση µιας οµαδικής κεραίας τηλεοράσεως
για κάθε οικοδοµικό τετράγωνο, σε θέση µη εµφανή από τους
κοινοχρήστους χώρους του οικισµού.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η εγκατάσταση µεµονωµένης κεραίας
τηλεοράσεως µόνον σε θέση η οποία δεν προβάλλεται σε κεντρικό
κοινόχρηστο χώρο του οικισµού ή δεν προσβάλλει τη µορφή
µεµονωµένων µνηµείων ή αξιόλογου αισθητικώς συνόλου, µετά από
προηγουµένη έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου.
Απαγορεύεται η ανάρτηση και η εγκατάσταση φωτεινών ή µη
διαφηµίσεων, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση
διαφηµίσεων κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Αυτή καθορίζει συγχρόνως την θέση,
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τις διαστάσεις, τη µορφή και το περιεχόµενό τους, ώστε να µην
επηρεάζεται ο χαρακτήρας του άµεσου περιβάλλοντός τους.
Κάθε έργο υποδοµής (∆ΕΗ-ΟΤΕ κ.λπ.) και κάθε εργασία που
αφορά τη διαµόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων, οδών, πλατειών, λιµένων, κρηπιδωµάτων κ.λπ. πρέπει να
γίνεται έτσι ώστε να διαµορφώνεται στα ανάλογα παραδοσιακά
πρότυπα και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Ειδικότερα η τοποθέτηση µετρητών ηλεκτρικού ρεύµατος και κάθε
άλλου στοιχείου παροχής, πρέπει να τοποθετείται σε µη εµφανές
σηµείο.
Μέσα στα όρια των οικισµών που υπάγονται στις διατάξεις του
νόµου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για κατοικίες, κοινής
ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισµού κτίρια.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών και βιοµηχανιών ή
άλλων χρήσεων υψηλής οχλήσεως.
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ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΖΩ
Στη διάρκεια του περιπάτου παρατηρήστε και σηµειώστε µε ν
στοιχεία ή υλικά που δεν εναρµονίζονται µε τον παραδοσιακό
χαρακτήρα του οικισµού

Τέντες

Λούκια

Τσιµεντοδεσιές

Ατοµικές κεραίες

Πολυώροφα κτίρια

Κολώνες της ∆ΕΗ

Αυτοκίνητα
Σηµειώστε κάτι άλλο
-----------------------------------------------------
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
Επιλέξτε και κολλήστε τα αυτοκόλλητα που ταιριάζουν σε κάθε
σπίτι.
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ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α
Συµπληρώστε την ακροστιχίδα του Π. Παντελεήµονα:
1.

Π------

2.

Π------

3.

Α--------

4.

Ν------

5.

Τ------

6.

Ε-------

7.

Λ---------

8.

Ε------

9.

Η----------

10.

Μ-------

11.

Ο----

12.

Ν---

13.

Α--------

14.

Σ------

1. Είσοδος του κάτω ορόφου
2. Είναι τα σπίτια του χωριού
3. Έτσι ονοµάζονται οι πέτρες στις
γωνίες του σπιτιού
4. Ξύλινη κατακόρυφη κολώνα
5. Ξυλόπηκτος τοίχος µε σοβά
ανακατεµένο µε γιδότριχα ή άχυρο
6. Είναι αφιερωµένη στον Άγιο
Παντελεήµονα
7. Έδρα του ∆ήµου Ανατολικού
Ολύµπου
8. Βρίσκονται µέσα στην εκκλησία
9. Η αποκατάσταση ή η συντήρηση
του χαρακτήρα ενός παλιού σπιτιού
(αντίστροφα)
10.Το ταβάνι του παραδοσιακού
σπιτιού
11.Αλλιώς το δωµάτιο
12.Οι
κάτοικοι
του
Π.
Παντελεήµονα ίδρυσαν τον οικισµό
του ……………
13.∆οκάρια που στηρίζουν το
πάτωµα
14.Μέρος του σπιτιού. Η λέξη
σηµαίνει θρόνος του βασιλιά
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
3
4
2
5
1
1

3
6
7
2
4

5

6

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Απότµηση γωνίας τοίχου
2. Είσοδος κάτω ορόφου
3. Ξυλόπηκτος τοίχος µε λασπόχωµα ανακατεµένο µε γιδότριχα ή
άχυρο
4. ∆ιαδεδοµένη παλιά ασχολία των κατοίκων της περιοχής
5. Χρησιµοποιούνται για τη στέγαση
6. Συνδετική ύλη
ΚΑΘΕΤΑ
1. Λέγεται αλλιώς ξωπεταχτό
2. Βουνό ιστορικό της περιοχής
3. Χώρος εκδηλώσεων
4. Παντζούρια
5. Παλιότερος τύπος εξώστη
6. Παραδοσιακό προϊόν της περιοχής
7. ∆ρόµος φτιαγµένος µε πέτρες
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Κυκλώστε τις 8 κρυµµένες λέξεις που αναφέρονται στις ασχολίες
των κατοίκων, στα στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και
στη βλάστηση που συναντούµε στο χωριό.
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ΚΑΝΑΤΙΑ , ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ ,
ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, ΡΟΠΤΡΟ,
ΧΑΓΙΑΤΙ, ΦΑΝΕΣΤΡΑ,
ΜΕΤΑΞΙ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ,
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Αγκωνάρια: λαξευτές πέτρες που τοποθετούνται στις γωνίες του
σπιτιού.
Αγριδιές ή αγριντιές ή γριδιές: δοκάρια που στηρίζουν το πάτωµα (
πατόξυλα).
Ανώι : άνω όροφος.
Αρχονταρίκι: δωµάτιο υποδοχής.
Καλντερίµι: δρόµος φτιαγµένος µε πέτρες.
Κανάτια ή κεπέγκια: παντζούρια.
Καραγάτσια ή φτελιές: είδος δέντρου.
Κατώι: κάτω όροφος.
Μπαγδατί ή µπαγδαντί: ταβάνι.
Ντιρέκι: ξύλινη κατακόρυφη κολόνα.
Ξυλοδεσιές: ξύλινα ζωνάρια στην πέτρα.
Οντάς: δωµάτιο.
Πήχες: σανίδες πάχους ενός εκατοστού και πλάτους τριών
εκατοστών που χρησιµεύουν στην κατασκευή του τσατµά.
Πετροτσατµάς: εξωτερική τοιχοποιία από ξύλινο πλέγµα που
γεµίζεται µε πέτρες.
Πορτάρα: εξώθυρα.
Ρόπτρο: το κουδούνι της παλιάς εποχής.
Σαχνισί ή ξεπεταχτό: περσική λέξη που σηµαίνει το θρόνο του
βασιλιά. Κάθε χώρος που προεξέχει από την όψη της οικοδοµής.
Σηροτροφία: εκτροφή µεταξοσκωλήκων για την παραγωγή µεταξιού.
Τσατµάς: ξυλόπηκτος τοίχος φτιαγµένος από λασπόχωµα
ανακατεµένο µε γιδότριχα , άχυρο ή φλοιούς δηµητριακών.
Φαλτσογωνιά: απότµηση γωνίας τοίχου.
Φανέστρα: µικρό άνοιγµα πάνω από την πορτάρα που ασφαλίζεται µε
κάγκελα.
Χαγιάτι ή µπάνακος: ο παλιότερος τύπος εξώστη µε αρχική χρήση
ως αποθηκευτικός χώρος.
Χοροστάσι: χώρος εκδηλώσεων.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Καµινάδα ή πύργος αερισµού (φυσικός ελκυσµός) :Η καµινάδα
αερισµού λειτουργεί αξιοποιώντας το φαινόµενο του φυσικού
ελκυσµού, καθώς ο θερµός αέρας κινείται προς τα επάνω και έτσι
δηµιουργείται ρεύµα στο εσωτερικό των χώρων, µεταφέροντας τη
θερµότητα εκτός του κτιρίου. Η λειτουργία της καµινάδας αερισµού
γίνεται σε συνδυασµό µε κατάλληλα ανοίγµατα του κτιρίου. Όταν δεν
υπάρχει έντονο ρεύµα αέρα γύρω από το κτίριο, το σύστηµα µπορεί να
λειτουργεί µε ανεµιστήρα (υβριδικός αερισµός), ο οποίος
ενσωµατώνεται στο υψηλότερο τµήµα της καµινάδας, εξασφαλίζοντας
συνεχή εναλλαγή του εσωτερικού αέρα.

Ηλιακά αίθρια: είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι έχουν
στην οροφή τους τζάµι και λειτουργούν όπως τα θερµοκήπια.
Ανακλαστικοί υαλοπίνακες: ο θερµοµονωτικός υαλοπίνακας µε
ηλιακή προστασία είναι υαλοπίνακας που αντανακλά τις ακτίνες του
ήλιου.
Χρησιµοποιείται και σε προσόψεις κτιρίων, ώστε να
αποφεύγονται οι υψηλές θερµοκρασίες στο εσωτερικό των χώρων.
Υπόσκαφη κατοικία : Τα υπόσκαφα και ηµι-υπόσκαφα είναι ένας
τύπος κτιρίου που αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσµο σε διάφορες
περιοχές µε παρόµοιο κλίµα (στη Μεσογειακή λεκάνη αλλά και την
Κίνα, την Ινδία, την κεντρική Αµερική), όπου το επέτρεπε το έδαφος
(µαλακό και χωρίς-υγρασία). Στην Ελλάδα οι πιο ανεπτυγµένοι και
γνωστοί οικισµοί είναι αυτοί της Σαντορίνης . Κατά τους θερµούς
µήνες, το έδαφος βρίσκεται σε αρκετά χαµηλότερη θερµοκρασία από
το εξωτερικό περιβάλλον και, βοηθά στην αποµάκρυνση της
θερµότητας από το κτίριο. Το χειµώνα, η επαφή του κτιρίου µε το
έδαφος µειώνει τις θερµικές απώλειες προς το ψυχρό περιβάλλον.
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∆ραστηριότητες µετά τον
περίπατο στο χωριό
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
Αφού παρατηρήσετε τις εικόνες, φανταστείτε µια µέρα του χειµώνα
στο παλιό χωριό και γράψτε µια µικρή ιστορία.
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ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Ο ζωγράφος Άγγελος Κουγιουµτζής εµπνεύστηκε τον παρακάτω πίνακα
από τη λαϊκή παράδοση. Γράψτε στίχους ή ένα κείµενο που νοµίζετε ότι
αποδίδουν την ατµόσφαιρα της ζωγραφιάς.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

«Το σπίτι που γεννήθηκα
κι ας το πατούν οι ξένοι
στοιχειό είναι µε καλεί
ψυχή και µε προσµένει»
Κ.Παλαµάς

Φανταστείτε πως κάποιος που έφυγε παιδί από το χωριό, όταν
εγκαταλείφθηκε , επιστρέφει σήµερα και στέκεται µπροστά στα
χαλάσµατα του σπιτιού του. Γράφει σ΄ ένα φίλο του. Προσπαθήστε
να τον βοηθήσετε να αποτυπώσει τις σκέψεις και τα συναισθήµατα
του.
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Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ένα µπέρδεµα στη µηχανή του χρόνου φέρνει το
Νικόλα, ένα µικρό βοσκό στο δικός σας χρόνο.
Τι θα θέλατε να µάθετε γι΄ αυτόν; Τι θα του
λέγατε για σας; Γράψτε ένα µικρό διάλογο µαζί
µε ένα συµµαθητή σας και προσπαθήστε να τον
παρουσιάσετε µε θεατρική µορφή.
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∆ηµήτρη Χατζή «Το βάφτισµα»
Αφού διαβάσετε το διήγηµα του ∆ηµήτρη Χατζή «Το βάφτισµα»
προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Το βάφτισµα
∆ύο µέρες τώρα µάνα και γιος αλωνίζανε µοναχοί τους - γερασµένη
κιόλας εκείνη, το παιδί δεν είχε πατήσει τα δεκατρία. Το παιδί γύριζε µε
τη φοράδα στ’ αλώνι, η µάνα ερχόταν, µάζευε τον καρπό, µάζευε το σανό.
Η χρονιά ήταν κακή, το γέννηµα λιγοστό και πλαγιασµένο. Και χρεωµένο.
Ο πατέρας τη δεύτερη µέρα απ’ τ’ αλώνισµα τους άφησε κι έφυγε.
Παρακάτω απ’ το χωριό είχαν αρχίσει και φτιάχνανε πάλι τους δρόµους
κι οι χωριάτες, όσοι µπορούσαν, τελειώνοντας µε το θέρισµα, άφηναν τις
άλλες δουλειές στις γυναίκες και τα παιδιά τους και κατεβαίναν εκεί για τα µεροκάµατα. Έτσι κάναν κάθε καλοκαίρι. Και πήγε κι αυτός, ο
πατέρας.
Το πρώτο βράδυ που γύρισε πίσω, το παιδί κοιµότανε κιόλας
αποσταµένο δίπλα στο σβησµένο τζάκι. Πήγε κοντά, στάθηκε ορθός και
το κοίταξε µια φορά. Γύρισε τα µάτια του, κοίταξε και τη γυναίκα. Αυτή
του ‘γνεψε µε το κεφάλι κουνώντας το καναδυό φορές πάνω και κάτω ήθελε να του πει, ναι. Έκατσε να φάει, σήκωσε τα µάτια του και πάλι
κοίταξε τη γυναίκα.
- Και πώς τα πήγε;
- Αψύ παιδί... Και φιλότιµο.
Αυτός σκούπισε τα µουστάκια του, για να κρύψει το χαµόγελο.
- Απόστασε κι αυτό και την παίδεψε και τη φοράδα πολύ.
- Τη φοράδα - όχι... Μην τον αφήσεις.
Η γυναίκα κούνησε το κεφάλι:
- Και τι να του κάνω; Όλη µέρα ασταµάτητα... Με το ζόρι να τον
σταµατήσω για το ψωµί.
Ο πατέρας χαµογέλασε πάλι και πάλι σκούπισε τα µουστάκια του.
- Μα τη φοράδα - όχι. Μην τον αφήνεις... Και τα κατάφερε;
- Όλα για σένα... Να σ’ ευχαριστήσει.
- Και το πουλάρι;
- Ε, τι θέλεις εσύ. Από πίσω κι αυτό.
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- Κι αλωνίζει κι αυτό;
- Παίζει, µωρέ.
Ο πατέρας χαµογέλασε πάλι και δε σκούπισε αυτή τη φορά τα
µουστάκια του. Καλά ήταν έτσι. Και τ’ αλώνισµα µε τη φοράδα και το παιδί
- και το µεροκάµατο το δικό του στο δρόµο. Έπεσε δίπλα στο παιδί και
κοιµήθηκε ευχαριστηµένος.
Το δεύτερο βράδυ γυρίζοντας ξαναβρήκε το παιδί κοιµισµένο.
Ξαναστάθηκε και το κοίταξε λίγο. Κοίταξε και τη γυναίκα, µα δεν είπε
τίποτα. Έκατσε να φάει και πάλι δε ρώτησε τίποτα. Ύστερα σηκώθηκε,
πήγε κοντά της. Κάτι είχε στο νου του· συλλοή, στενοχώρια. Η γυναίκα
δε µίλησε, περίµενε.
- Και πώς τα πήγατε;
Η γυναίκα σήκωσε τις πλάτες.
- Και πότε λες να τελειώσετε;
- Ξέρω; Πέντε µέρες ακόµα;
Σώπασαν.
- Θα σας πάρω, λέω, τη φοράδα, είπε τέλος αυτός.
- Για το δρόµο;
- Είπαν, θέλουν και κάρα... Πέντε µέρες όσο να τελειώσετε εσείς πέντε µεροκάµατα για τη φοράδα, άλλα πέντε το κάρο...
- Και στ’ αλώνι;
Την κοίταξε στα µάτια. Γύρισε κοίταξε και το παιδί που κοιµόνταν.
- Το πουλάρι.
- Μικρό δεν είναι ακόµα, Βαγγέλη;
- Θα βαστάξει, βαστάει αυτό...
- Κι αδοκίµαστο ακόµα κι ακαπίστρωτο... κι ακαλλίγωτο, µουρµούρισε η
γυναίκα... Αυτό είναι να παίζει µονάχα...
- ∆ε θα παίζει όλο τον καιρό...
- Και ζάπι ποιος θα το κάνει;
- Από µένα καλύτερα αυτός.
∆ε µίλησαν άλλο. Ο πατέρας έπεσε δίπλα στο παιδί κι αποκοιµήθηκε
γρήγορα. Η γυναίκα είχε ακόµα δουλειές. Τέλειωσε. Κατέβηκε τότε και
στο κατώι, έβαλε φρέσκο σανό στη φοράδα, έβαλε και στο πουλάρι.
Καθώς γύρισε και την κοίταξε, τ’ άρπαξε το κεφάλι και το 'σφιξε µια
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φορά πάνω στα µαραµένα της στήθια. Όταν ανέβηκε πάνω, πήγε και στο
παιδί που κοιµόταν, το χάιδεψε κι αυτό µια φορά.
Το πρωί ο πατέρας έζεψε τη φοράδα στο κάρο. Το παιδί στεκότανε
δίπλα του µε το µακρύ καµουτσίκι στα χέρια. Πίσω του πάλι του πουλάρι.
Όλο το καλοκαίρι έτσι πήγαινε πίσω του σαν το µανάρι, σαν το ζαγάρι.
Το παιδί σηκωνόταν από το χάραµα, κατέβαινε στο κατώι και το 'βγαζε
έξω. Το ‘παιρνε και το τραβούσε για το λιβάδι, για το βουναλάκι να το
βοσκήσει, µα περνούσε πάντα µέσ’ απ’ τα χωράφια. Κάθε τόσο
σταµατούσε, κοίταζε γύρω, πηδούσε µέσα στ’ αραποσίτια, του 'κοβε ένα
αγίνωτο καλαµπόκι και του το 'δινε στο στόµα. Το πουλάρι κατάπινε το
χλωρό καρπό και γυρνούσε τα στρογγυλά του µάτια και το κοιτούσε.
Τότε το παιδί δε µπορούσε να µην του κλέψει κι άλλο. Τ’ απόγεµα το
'παιρνε πάλι να το κατεβάσει στο ρέµα να το ποτίσει:
- Να το καβαλήσω, πατέρα;
- Όχι, ακόµα είναι µικρό...
- Αυτό, πατέρα;
- Σε σκότωσα.
∆εν το καβαλίκευε εκεί. Το πότιζε στο ρέµα, ύστερα ξαπλωνόταν
ανάσκελα. Το πουλάρι δίπλα του σκάλιζε µε το µπροστινό του ποδάρι τις
πέτρες· γιατί να στέκονται εκεί; Τότε το καβαλούσε, χωρίς καπίστρι,
χωρίς τίποτα και τραβούσε πέρα, πίσω απ’ το βουναλάκι να µην τους
ιδούνε. Κάποτε αργούσαν, χανόντανε µαζί· βράδιαζε και δεν είχαν
γυρίσει. Η µάνα έβγαινε τότες στην πόρτα, κοίταζε γύρω· πού χαθήκανε
πάλι;
- Στέργιο, φώναζε. Γύριζε το παιδί το κεφάλι, στύλωνε και το πουλάρι
τ’ αυτιά του. Τ’ ακούγανε τ’ όνοµα και τα δύο.
Όταν θερίζανε το χωράφι, το παιδί τους έφερνε το ψωµί, τους
κουβαλούσε νερό, βοηθούσε τη µάνα του στο δεµάτιασµα. Και το πουλάρι
από πίσω. Σα σταµατούσανε καµιά φορά τη δουλειά, πηδούσε ξαφνικά, τ’
άρπαζε το λαιµό, κρεµόταν στο στήθος του και το 'σφιγγε, το 'σφιγγε
όσο που ν’ αρχίσει κι αυτό να τινάζεται και να σηκώνεται ολόρθο στα
πισινά του ποδάρια. Τότε χαιρότανε.
- Κοίτα πατέρα...
- Κοίτα τώρα στ’ αλώνι, µην το παιδέψεις πολύ, είπε ο πατέρας.
- Εγώ πατέρα;
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- Σιγά να το πας … Είναι αµάθετο ακόµα …
Ο πατέρας τράβηξε τον καρόδροµο ανάµεσα στα χωράφια, το παιδί
πήρε τον ανήφορο για τ' αλώνι. Το πουλάρι γύρισε, κοίταξε µια φορά τη
φοράδα κι ύστερα έτρεξε πίσω του και στάθηκε δίπλα στ' αλώνι. Το
παιδί το χάιδεψε στο λαιµό. Του πέρασε το καπίστρι. Αυτό τέντωσε τα
ρουθούνια, τινάχτηκε λίγο, το δέχτηκε. Το 'δεσε στο στειλιάρι τ'
αλωνιού και χάρηκε που µήτε εκεί δεν στενοχωρήθηκε πολύ. Μπήκε
µπροστά του, χωρίς να πάρει την τριχιά απ' το καπίστρι.
- Άιντε, Στέργιο …
Άρχισε να τρέχει γύρω τ' αλώνι, όλο κοιτάζοντας πίσω του. Το
πουλάρι κίνησε, έτρεξε και κείνο πίσω του, µια φορά, δυο φορές, ύστερα
στάθηκε· δεν τ' άρεσε το παιχνίδι. Σταµάτησε και το παιδί. Πήγε
κοντά του, του χάιδεψε το λαιµό και ξαναξεκίνησε κοιτάζοντας πάντοτε
πίσω του. Το πουλάρι δε σάλεψε, πολεµούσε να δαγκώσει το καπίστρι.
Το παιδί γέλασε, πήγε πάλι κοντά του.
- Κοίτα, Στέργιο … Πόσα δεµάτια … Και ποιος θ' αλωνίσει;
Πήρε την τριχιά στα χέρια του και ξαναξεκίνησε. Ξεκίνησε πίσω και
το πουλάρι. Ο ήλιος ανέβηκε ψηλότερα, άναψε ολόγυρα η πέτρα, έκαιγε
ο τόπος. Παιδί και πουλάρι µουσκευτήκανε στον ιδρώτα. Κάθε φορά
που το πουλάρι σταµατούσε, ζοριζόταν και τσίναγε µε τα λουριά και τα
σκοινιά τ' ασυνήθιστα, το παιδί τραβούσε δυνατότερα την τριχιά.
Ερχόταν τότες και κείνο. Η δουλειά πήγαινε σιγά. Οι ώρες περνούσαν
και ούτε τα πρώτα δεµάτια δεν είχαν τελειώσει.
Το παιδί σταµάτησε, σταµάτησε και το πουλάρι και παιδευότανε πάλι
να λευτερώσει το κεφάλι του. Το παιδί σκούπισε τον ιδρώτα απ' τα
µάτια του, σκούπισε και το πουλάρι µε τα µπράτσα του. Έκατσε λίγο
στην άκρη απ' τ' αλώνι. ∆υο µέρες µε την φοράδα δεν το 'χε νιώσει
καθόλου πως δούλευε. Τρεις ώρες µονάχα και το κορµί του
σουβλιζότανε τώρα, η πλάτη του πονούσε απ' το τράβηγµα, το δεξί του
χέρι ξεράθηκε …
Σηκώθηκε, µάζεψε τον καρπό, έριξε καινούργια δεµάτια, πήρε την
τριχιά και µπήκε πάλι µπροστά.
- Έλα Στέργιο µου … έλα.
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Το πουλάρι πήγε και κείνο γοργά. Ένα αγεράκι φύσηξε απ' το βουνό,
δρόσισε λίγο, το πουλάρι πήγαινε τώρα µονάχο του. Το παιδί ένιωσε την
πλάτη του ν' αλαφρώνει. Τ' άφησε να τρέχει και στάθηκε δίπλα.
- Άιντε, Στέργιο … Στέργιο µου …
Το πουλάρι πήγαινε τώρα µονάχο του, το παιδί έτρεχε δίπλα του.
- Στέργιο … Στέργιο … Κοίτα, πατέρα.
Και πήγαινε και το πουλάρι γοργά και χαιρότανε, όλο χαιρότανε
πλιότερο το παιδί. Ύστερα πήγε από πίσω, όπως πήγαινε δυο µέρες µε
τη φοράδα. Κροτάλισε δυνατά το καµουτσίκι στον αέρα, από χαρά κι από
περηφάνια. Η δουλειά πήγαινε γοργά, σε λίγο θα χρειαζόνταν
καινούργια δεµάτια. Και ξαφνικά το πουλάρι σταµάτησε.
- Άιντε, Στέργιο …
Τίποτα. Κροτάλισε δυνατά το καµουτσίκι στον αέρα. Το πουλάρι δε
σάλεψε. Το σήκωσε ψηλά µ' όλη τη δύναµή του και το κατέβασε στ'
αναµµένα καπούλια. Μια φορά, δυο φορές. Το πουλάρι τινάχτηκε
ξαφνιασµένο, έκανε µιά να σηκωθεί στα πισινά του ποδάρια, φρούµαξε σκοινιά, λουριά το πνίξαν - απόµεινε στο ζυγό κι έτρεµε ολόβολο. Το
παιδί είδε το γυαλιστερό του τρίχωµα ν' αυλακώνεται πάνω στο
ιδρωµένο κορµί - δυο βαθιές χαρακίλες - κι απόµεινε µε το χέρι
υψωµένο. Πέταξε το καµουτσίκι στα στάχυα, έτρεξε και τ' αγκάλιασε το
στήθος. Το πουλάρι χαµήλωσε το κεφάλι του και το 'τριψε πάνω στο
δικό του. Και τότε το παιδί δεν µπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυα. Το
'σφιγγε, σφιγγότανε πάνω στο στήθος του κι έκλαιγε µε λυγµούς.
Ο ήλιος όλο κι ανέβαινε. Το κάµα δυνάµωνε. Το παιδί ξαναπήρε το
καµουτσίκι στα χέρια και µπήκε πάλι από πίσω. ∆εν έκλαιγε πια.
- Άιντε Στέργιο .
Τ' άλογο έσκυψε µια φορά τ' ωραίο κεφάλι, ύστερα το τίναξε πίσω και
κάλπασε πάνω στα στάχυα.
- Έι-χω, φώναξε το παιδί κι η φωνή του ήταν χαρούµενη κι άγρια.
Είχανε βαφτιστεί και τα δυο.
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Σηµειώστε τα στοιχεία που εντοπίσατε στο παραπάνω διήγηµα σχετικά
µε
 Τους χώρους του σπιτιού
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τις συνήθειες της οικογένειας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τις οικονοµικές δραστηριότητες της οικογένειας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τη σχέση των ανθρώπων µε τα οικόσιτα ζώα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Συζητήστε µε την οµάδα σας το φαινόµενο της παιδικής εργασίας
µέσα στα πλαίσια της παραδοσιακής κοινωνίας και στο σύγχρονο
κόσµο.
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Ζωγραφίστε µια σκηνή του κειµένου µε πρωταγωνιστή το µικρό Στέργιο.
Μπορείτε επίσης να ζωγραφίσετε µια σκηνή από τη δική σας καθηµερινή
ζωή.
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ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ
Ένα παιχνίδι που έπαιζαν στο παρελθόν τα παιδιά στον Παλιό
Παντελεήµονα είναι η σκλέντζα. Το παιχνίδι είναι µια παραλλαγή του
παιχνιδιού «τσιλίκι» που παιζόταν και σε άλλα µέρη της Ελλάδας.
Παρακάτω σας δίνεται η περιγραφή του παιχνιδιού. Μπορείτε αν
θέλετε να το παίξετε και εσείς.
Οι παίχτες χωρίζονταν σε δυο οµάδες κι έριχναν κορώνα
γράµµατα για το ποια οµάδα θα παίξει πρώτη.
Ο κάθε παίχτης είχε ένα ξύλο, το µπαστούνι του, από καστανιά ή κρανιά.
Είχαν επιπλέον ένα µικρό ξύλο 20-25 εκατοστά, τη σκλέντζα. Στη βάση
έστηναν όρθια µια πλάκα ( πέτρα ) τετράγωνη. Ο κάθε παίχτης που
έπαιζε έπαιρνε θέση µπροστά από την πλάκα, κρατούσε µε ένα χέρι τη
σκλέντζα και µε το µπαστούνι του τη χτυπούσε να πάει µακριά. Εκεί
βρισκόταν η άλλη οµάδα και οι παίχτες της προσπαθούσαν να χτυπήσουν
τη σκλέντζα στον αέρα. Αν το πετύχαινε κάποιος, καιγόταν ο παίχτης
που έριξε. Αν όχι, έπαιρνε ένας τη σκλέντζα και την έριχνε να χτυπήσει
την πλάκα , ενώ ο παίχτης της άλλης οµάδας προσπαθούσε να τη
χτυπήσει µε το ξύλο του και να τη διώξει µακριά. Αν η σκλέντζα
χτυπούσε την πλάκα ή έµενε κοντά σε απόσταση µικρότερη από ένα
µπαστούνι, καιγόταν. Αν πήγαινε µακριά µετρούσε την απόσταση από την
πλάκα µε το µπαστούνι και κέρδισε τόσους πόντους όσες φορές
«χωρούσε» το µπαστούνι. Συνέχιζε παίκτης από την άλλη οµάδα όταν
ο πρώτος καιγόταν. Κέρδιζε η οµάδα που έφτανε πρώτη τον αριθµό που
είχαν ορίσει ( π.χ. 100). Το παιχνίδι αυτό το έπαιζαν µόνο αγόρια.
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ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΟΥΚΛΑ
Στη λιτή παραδοσιακή κοινωνία δεν ήταν δυνατόν τα παιδιά να έχουν
τόσα πολλά έτοιµα παιχνίδια όπως σήµερα. Πολλά από αυτά τα
κατασκεύαζαν τα ίδια. Παρακάτω σας δείχνουµε πώς να κατασκευάσετε
µια κούκλα όπως έκαναν τα κορίτσια εκείνης της εποχής.
Υλικά Εργαλεία
Ένα ψαλίδι
Κλωστές
Βελόνι
Ένα τετράγωνο λευκό πανί
Χρωµατιστά υφάσµατα
Μια ξύλινη διχάλα ( φούρκα) για τα πόδια
Ένα ευθύ ξυλαράκι για τα χέρια
Κατασκευή
Στο κέντρο του λευκού πανιού βάζουµε λίγο βαµβάκι ή κουρελάκια.
Τοποθετούµε την άκρη της διχάλας, διπλώνουµε το πανί και
σχηµατίζεται µια µικρή µπαλίτσα. Είναι το κεφάλι της κούκλας .Το
δένουµε γύρω γύρω µε κλωστή και σχηµατίζεται ο λαιµός. Σ’ αυτό το
σηµείο στερεώνουµε το ξυλαράκι που είναι τα χέρια. Το δένουµε
σταυρωτά για να στερεωθεί καλά. Στο κεφάλι ράβουµε ή κολλάµε
κλωστές για µαλλιά. Ζωγραφίζουµε ή κεντάµε τα χαρακτηριστικά του
προσώπου. Με τα χρωµατιστά υφάσµατα µπορούµε να κάνουµε ρούχα για
την κούκλα µας.
Καλή Επιτυχία
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Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Μακεδονία τοµ. Α’, Β' εκδ.
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