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Αντί προλόγου 
 

Μια εργασία είναι µία δοκιµή για να ανακαλύψουµε τον κόσµο. Να 
ρωτήσουµε τα πώς και τα γιατί, να δοκιµάσουµε τις δυνατότητές µας, να 
αναζητήσουµε τρόπους και µέσα έρευνας και εξερεύνησης του περιβάλλοντος. 
Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, µε την εργασία ερευνούµε και τα γύρω µας, αλλά 
και τον εαυτό µας! 
 
Ξεκινώντας την εργασία για το περιβάλλον υπήρχε πολύς ενθουσιασµός, 
παράλληλα µε απειρία (τόσο των καθηγητών όσο και των µαθητών!). Η 
απειρία φάνηκε στο ότι παρεκκλίναµε ελαφρώς από το θέµα µας, µε την 
έννοια ότι δεν καλύψαµε αρκετά τη σχέση παραδοσιακών κτιρίων και φύσης. 
Εδώ ο ενθουσιασµός προδόθηκε από την απειρία, καθώς η αλληλεπίδραση 
των κτιρίων και της φύσης θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό 
πρόγραµµα (µας είχαν προειδοποιήσει ότι θα συνέβαινε, αλλά εµείς είχαµε 
όρεξη για δουλειά και παραβλέψαµε τις συµβουλές!). 
 
Ο ενθουσιασµός φάνηκε στη δουλειά των παιδιών, καθώς έκαναν έρευνα, 
συλλογή υλικού, πήραν συνεντεύξεις και έγραψαν κείµενα για τα πέτρινα 
κτίρια. 
 
Το δικό µας µπράβο είναι λίγο µπροστά στη χαρά της ανακάλυψης και της 
επίτευξης του στόχου τους! Γι’αυτό τους ευχόµαστε να συνεχίζουν να 
προβληµατίζονται και να αναζητούν λύσεις στα προβλήµατα, κάτι που 
άλλωστε αποτελεί κοµµάτι του αγώνα και της οµορφιάς της ζωής. 
 
Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το διευθυντή του Γυµνασίου 
Κατούνας, κύριο Αλεξανδρή, και τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, κύριο Καλογερά, για τη στήριξή 
τους κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. Ευχαριστούµε επίσης την κυρία 
Νεοφωτίστου, τον κύριο Μπρακάι, κατοίκους Κατούνας, για τις συνεντεύξεις 
που µας έδωσαν. Πολλά ευχαριστώ στις κυρίες Θεοδώρα και Ζωή Βούλγαρη 
που µας µίλησαν και µας επέτρεψαν να δούµε και να πάρουµε φωτογραφίες 
από το σπίτι τους –το παλιό σπίτι του επάρχου Σαµαντά στην Κατούνα. Τις 
ευχαριστίες µας και στους κατοίκους του Τρύφου και Μετσόβου που 
απάντησαν υποµονετικά στις ερωτήσεις των µαθητών. Τέλος ευχαριστούµε 
τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Αράχθου για την ξενάγηση που έκαναν για την 
περιβαλλοντική µας οµάδα.  
 
 
 
Ναταλία Βάβουρα 
Υπεύθυνη Συντονίστρια του Προγράµµατος 
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ΤΜΗΜΑ Β1 
Κουτιβή Κωνσταντίνα 
Γουρνοπάνου Γεωργία 
Γκέρκης Αθανάσιος 
Αβράµπος Ιωάννης 
Αβράµπος Αλέξανδρος 
Βεζυρέα Ευτυχία 
Θεοδώρου Βασιλική 
Λιάπη Χρυσάνθη 
Βαρβάτος Θεόδωρος 
Ζωγάκη Ελευθερία 
Καρατάσιου ∆ανάη 
Γεροχρήστου Ελπίδα 
Καρατάσιος ∆ηµήτριος 
Καλογιάννης Λάµπρος 
Κουτρούµπα Αθανασία 

 

ΤΜΗΜΑ Β2 
Μπέρµπεη ∆ώρα 
Μηλιώνης Θωµάς 
Μπερίκος Αθανάσιος 
Λίβας Σπυρίδων 
Τσιλιµαντός Νικόλαος 
Προδροµίτης Ευάγγελος 
Μαλτέζος Απόστολος 
Σιαπάτη Ειρήνη-Χρυσοβαλάντω 
Νίκου Ευτυχία 
Σεραφή Γεωργία 
Στρουµπής Νικόλαος 
Παύλου Γεώργιος 
Παύλου Βασίλειος 
Τρυφιάτης Εµµανουήλ 

 

ΤΜΗΜΑ Α1 
Θεοδωρέλου Ανθούλα 
 

ΤΜΗΜΑ Γ2 
Παύλου ∆ήµητρα 
 

Υπεύθυνε̋ καθηγήτριε̋ 
Ναταλία Βάβουρα 
Κωνσταντίνα Φλώρου 
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Σκοπό̋ του Προγράµµατο̋ 
 

Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές ως προς την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και τη σηµασία του φυσικού περιβάλλοντος µέσα στους 
οικισµούς και τα χωριά τους. 

  

Μέθοδοι υλοποίηση̋ του Προγράµµατο̋ 
 

 

 Εργασία σε οµάδες 
 Έρευνα πεδίου 
 Σύνταξη ερωτηµατολογίου 
 Συνεντεύξεις µε χρήση δηµοσιογραφικού κασετοφώνου 
 Λήψη φωτογραφιών 
 Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αράχθου 
 Συγκέντρωση και επεξεργασία υλικού 
 Παρουσίαση υλικού στο σχολείο 

 
 

Φάσει̋ υλοποίηση̋ του Προγράµµατο̋ 
 

 

 Συλλογή υλικού (πληροφοριών, φωτογραφιών, σχεδίων κλπ) 
 Επεξεργασία, καταγραφή. 
 Έκθεση συµπερασµάτων και έρευνας. 

 

 

Τι αποκόµισαν οι µαθητέ̋ µε την ολοκλήρωση του προγράµµατο̋ 
 

 

 Ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήµατα 
 Απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τα πέτρινα σπίτια και τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες 
 ∆εξιότητες συνεργασίας και εξάσκηση στην έρευνα 

 

Πώ̋ διαπιστώσαµε ότι το πρόγραµµα υλοποιήθηκε ικανοποιητικά 
 

 

 Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν για την έρευνα 
 Συµµετείχαν στις δραστηριότητες 
 Συνεργάστηκαν µεταξύ τους και µε τις υπεύθυνες καθηγήτριες 
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Το κίνητρο για την επιλογή του θέµατος δίνει η καθηµερινή επαφή µε τα 
πέτρινα κτίρια που έχουν µαθητές και καθηγητές στην περιοχή του 
Ξηροµέρου. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος προσπαθήσαµε να ερευνήσουµε τις 
σχέσεις των ανθρώπων µε τα πέτρινα κτίρια-κυρίως σπίτια, τόσο στην 
περιοχή του Ξηρόµερου, όσο και σε περιοχές άλλων νοµών.  
 
Αρχικά οι µαθητές περιέγραψαν τα σπίτια στα οποία µένουν. ∆ιαβάστε τις 
περιγραφές τους: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Το σπίτι µου είναι φτιαγµένο από τα 

εξής υλικά: άµµο, τσιµέντο, τούβλα, 

ασβέστη και σίδερο. Επίσης για τη 

σκεπή χρειάστηκαν κεραµίδια. Το 

σπίτι είναι φτιαγµένο το 1995. στο 

χτίσιµο του σπιτιού βοήθησε ο 

µπαµπάς µου. Τα σχέδια του 

µηχανικού δεν του άρεσαν  και έκανε 

πράξη το δικό του σχέδιο. 

Βαλεντίνα Σιαπάτη 

Το σπίτι µου είναι από 

τούβλα και τσιµέντο. Τα 

παράθυρα είναι φτιαγµένα 

από µέταλλο. Το σπίτι είναι 

28 ετών και χτίστηκε το 

1980. στο χτίσιµο βοήθησε 

ο πατέρας µου και ο 

παππούς µου. 

Αλέξανδρος Αβράµπος 

 

Το σπίτι µου είναι φτιαγµένο 

από τσιµέντο, τούβλα, 

αµµοκονία. Τ παράθυρα είναι 

από αλουµίνιο, οι πόρτες από 

αλουµίνιο και ξύλο. Το σπίτι µου 

δεν είναι παλιό, χτίστηκε πριν 

10 χρόνια. ∆εν βοήθησε η 

οικογένειά µου, το έφτιαξαν 

ειδικευµένοι µάστορες. Όταν 

έφτιαχναν τις κολώνες έσφαξαν 

έναν κόκορα για να στεριώσουν 

τα θεµέλια. 

Άννη Λιάπη 

Το σπίτι µου είναι φτιαγµένο 

από τσιµέντο και τούβλα. Οι 

πόρτες και τα παράθυρα είναι 

από αλουµίνιο. Έχει φτιαχτεί 

το 1990. για να φτιαχτεί 

βοήθησε και ο πατέρας µου. 

Καρατάσιος ∆ηµήτρης 
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Τα υλικά που είχαν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του σπιτιού ήταν: τσιµέντο, 

σίδερο, τούβλα, φελιζόλ. Οι πόρτες και τα παράθυρα αρχικά είχαν κατασκευαστεί 

από ξύλο και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από αλουµίνιο. Οι εσωτερικές 

πόρτες είναι κατασκευασµένες από ξύλο. Η κατασκευή του είχε αρχίσει το 1987. 

εποµένως το σπίτι είναι 20 ετών. Κανένας από την οικογένειά µας δεν συµµετείχε 

στο χτίσιµο του σπιτιού. Εξ’ολοκλήρου το χτίσιµο έγινε από µαστόρια της 

περιοχής. Το γεγονός που σχετίζεται µε το χτίσιµο του σπιτιού µας είναι το 

ακόλουθο: ενώ είχαν κατασκευαστεί τα µπαλκόνια του σπιτιού, η Πολεοδοµία, 

µετά από έλεγχο που έκανε θεώρησε ότι υπερβαίναν την οικοδοµική γραµµή. 

∆ώσαν εντολή να γκρεµιστούν µέχρι που να φτάσουν τα νόµιµα όρια, και έτσι 

έγινε. 

Απόστολος Μαλτέζος 

Το σπίτι µου είναι φτιαγµένο από 

µπετόν, τούβλα και ασβέστη. Η 

εξωτερική πόρτα είναι σιδερόπορτα και 

οι εσωτερικές πόρτες και τα παράθυρα 

είναι ξύλινα. Το σπίτι είναι φτιαγµένο 

από το έτος 1973. από την οικογένειά 

µου βοήθησε ο παππούς µου, ήταν 

Σεπτέµβρης µήνας και όλα κύλησαν 

αρµονικά µέχρι την αποπεράτωση των 

εργασιών. 

Ζωγάκη Ελευθερία 

 

Το σπίτι µου είναι 

φτιαγµένο από 

τσιµέντο, οι πόρτες 

και τα παράθυρα 

είναι από µέταλλο. 

Γενικά είναι παλιό 

σπίτι, γιατί 

φτιάχτηκε το 1960-

65. ο παππούς µου 

βοήθησε στο 

φτιάξιµο του σπιτιού. 

∆ανάη Καρατάσιου 

Το σπίτι µου είναι φτιαγµένο από τσιµέντο και σίδερο. Οι 

πόρτες και τα παράθυρα είναι φτιαγµένα από ξύλο. Το σπίτι 

µου είναι 23 χρονών και χτίστηκε το 1984 και βοήθησε ο 

πατέρας µου. Οι γονείς µου θυµούνται ότι είχαν κανονίσει να 

ρίξουν την πλάκα, αλλά ο µάστορας πήγε σ’ένα πανηγύρι και 

µέθυσε κι έτσι η δουλειά αναβλήθηκε για την άλλη µέρα. 

Βανέσσα Θεοδώρου 
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Τα υλικά που είναι φτιαγµένο το σπίτι 

είναι τα εξής: πέτρα, χώµα, τσιµέντο, 

ασβέστης, πλάκες. Τα παράθυρα και οι 

πόρτες είναι από αλουµίνιο. Το σπίτι 

µου χτίστηκε πριν από 70 χρόνια.  

∆ώρα Μπέρµπεη 

 
 

Τα υλικά που είναι φτιαγµένο 

το σπίτι µου είναι πέτρα και 

τσιµέντο. Οι πόρτες και τα 

παράθυρα είναι από ξύλο. Το 

σπίτι είναι παλιό και χτίστηκε 

περίπου το 1930-35. στο 

χτίσιµο βοήθησε ο πατέρας 

µου. 

Γουρνοπάνου Γωγώ 

Συµπεραίνουµε ότι οι περισσότεροι 
µαθητές δε ζουν σε πέτρινα σπίτια. Η 
επόµενη αποστολή τους ήταν να 
παρατηρήσουν, να ζωγραφίσουν, να 
φωτογραφίσουν και να φέρουν 
πληροφορίες για πέτρινα κτίρια που 
υπάρχουν στο χωριό τους. 
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Το πέτρινο σπίτι είναι φτιαγµένο 

από τα εξής υλικά: πέτρα, 

χώµα, καλάµια, ξύλο. Τα 

παράθυρα και οι πόρτες είναι 

φτιαγµένα από ξύλο. Το σπίτι 

είναι φτιαγµένο το 1928 (δηλαδή 

περίπου 80 χρονών). 

 

Βαλεντίνα Σιαπάτη 

Το κτίριο είναι από πέτρα. Τα 

παράθυρα και οι πόρτες είναι 

από ξύλο. Το κτίριο είναι 48 

χρονών. Στο χτίσιµο βοήθησε ο 

παππούς µου. 

 

Αλέξανδρος Αβράµπος 

Το κτίριο είναι φτιαγµένο από τσιµέντο και πέτρα. Οι 

πόρτες και τα παράθυρα είναι ξύλινα. Το κτίριο 

χτίστηκε το 1950. 

∆ηµήτρης Καρατάσιος 
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Στον οικισµό Παλιοχώρι που 

βρίσκεται στην κορυφή του 

χωριού της Βελαώρας 

υπάρχει εγκαταλελειµµένο το 

εκκλησάκι του Άι-Νικόλα. Ο 

οικισµός υπήρχε επί 

τουρκοκρατίας, εποµένως το 

εκκλησάκι είναι εκείνης της 

περιόδου. 

 

Είναι κατασκευασµένο από πέτρα, 

φτιαγµένο από άριστους µαστόρους, 

µιας και οι λαξευτές πέτρες, τα τόξα 

και οι καµάρες στην είσοδο κι τα 

παράθυρα είναι φτιαγµένα στο χέρι. Το 

ιερό τέµπλο είναι πέτρινο µε σοβά από 

ασβέστη και κοκκινόχωµα. Τα 

παράθυρα και η σκεπή είναι φτιαγµένα 

από ξύλο και βέβαια είχαν 

καταστραφεί µε το πέρασµα των 

χρόνων. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το 

εκκλησάκι χτίστηκε από τους 

κατοίκους του χωριού. Πριν τριάντα χρόνια, όπως 

µας λένε οι παλιότερες 

οικογένειες που κατάγονται 

από το Παλιοχώρι, έζησε 

όµορφες στιγµές στη γιορτή 

του Άι-Νικόλα. Με τα άλογα 

πήγαιναν από το βράδυ στο 

εκκλησάκι, παρακολουθούσαν 

τον εσπερινό και στη συνέχεια 

έστηναν γλέντι µε ψητά. 

Κοιµόνταν εκεί και το πρωί 

γινόταν η Θεία Λειτουργία. 

Αποστόλης Μαλτέζος 
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Στο χωριό µου υπάρχει ένα πολύ παλιό 

πέτρινο σχολείο, χτίστηκε γύρω στο 1930.∆εν 

έχει πολύ καιρό που ανακαινίστηκε.Το κτίριο 

εξωτερικά είναι φτιαγµένο από πέτρες, 

τσιµέντο και ασβέστη.Επίσης οι πόρτες ήταν 

φτιαγµένες από ξύλο και τα παράθυρα από 

σίδερο γύρω απ’το τζάµι. 

Ζωγάκη Ελευθερία 

 
 

 

 

Στο χωριό µου υπάρχει ένα πέτρινο σχολείο. 

Είναι κατασκευασµένο από πέτρα και λάσπη. Οι 

πόρτες είναι φτιαγµένες από σίδερο, ενώ τα 

παράθυρα από ξύλο αλλάχτηκαν σε αλουµίνιο. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1937. στο χτίσιµο 

είχε βοηθήσει ο παππούς µου που ήταν τότε 

νέος. Αυτό που του φάνηκε περίεργο ήταν ότι η 

κατασκευή του σχολείου έγινε σε µικρό χρονικό 

διάστηµα, δηλαδή τελείωσε γρήγορα. Το 

σχολείο είναι προπολεµικό και παρουσίασε 

κάποιο πρόβληµα στο πάνω όροφο, το οποίο 

λύνεται µε γρήγορους ρυθµούς. 

Θανάσης Μπερίκος 

Αυτό το σπίτι είναι  

φτιαγµένο από πέτρα. Τα 

παράθυρα και οι πόρτες 

είναι φτιαγµένα από ξύλο. 

Το σπίτι είναι περίπου 100 

χρονών. Χτίστηκε περίπου 

το 1900. 

 

Βανέσσα Θεοδώρου 

Το δηµοτικό σχολείο είναι 

φτιαγµένο από πέτρα και 

τσιµέντο.Οι πόρτες του σχολείου 

είναι ξύλινες και τα παράθυρα 

σιδερένια.Το κτίριο είναι ένα από 

τα πιο παλιά του χωριού.Λόγω 

του ότι είναι παλιό χρειάστηκε 

να του κάνουν ανακαίνιση. 

∆ανάη Καρατάσιου 
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Τα παραδοσιακά κτίρια είναι µέρος της ιστορίας του τόπου. Υπάρχουν 
παραδοσιακά κτίρια µε ιστορία στην περιοχή του Ξηροµέρου, όπως το σπίτι 
του επάρχου στην Κατούνα, για το οποίο µας έδωσε πληροφορίες η κυρία 
Αγαθή Νεοφωτίστου. Τη συνέντευξη και τις φωτογραφίες πήρε ο µαθητής 
Βαγγέλης Προδροµίτης. 

 

Συνέντευξη τη̋ κυρία̋ Αγαθή̋ Νεοφωτίστου 

στο µαθητή Βαγγέλη Προδροµίτη 

για το σπίτι του Επάρχου στην Κατούνα 

 

 
 

Βαγγέλης: Κα Αγαθή, θα µπορούσατε να µας πείτε πόσο παλιό είναι το δίπλα 
σπίτι; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Το δίπλα σπίτι πρέπει να είναι παραπάνω από 100 χρονών 
 
Βαγγέλης: Κατοικείται; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Ναι, ο πρώτος όροφος. Έχουν µέσα τα πράγµατά τους δύο 
γιαγιάδες, µαγειρεύουν σε µια κουζινούλα, έχουν µέσα τα ρούχα τους, αλλά 
κοιµούνται σε ένα άλλο σπιτάκι δίπλα. Ένα άλλο δωµάτιο, το οποίο µάλλον 
πρέπει να ήταν υπνοδωµάτιο κι έχουν και ένα σαν τραπεζαρία. Από κάτω 
έχουν χώρο σαν αχερώνα όπου έχουν τις κότες τους. Εκεί έχουν και το 
γαϊδαράκο τους 
  
Βαγγέλης: Ξέρετε να µας πείτε από τι είναι κτισµένο; 
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Κα Νεοφωτίστου: Είναι από πέτρα, άµµο, άχυρα και ασπράδι από αβγό. 
∆ηλαδή, αντί για νερό, ανακάτευαν τον άµµο, το χώµα, µε ασπράδι από αβγό 
και ένωναν τις πέτρες. 
 
Βαγγέλης: Και τα άχυρα; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Μάλλον για να στερεώνεται καλύτερα. Το σπίτι στηρίζεται 
µε µεγάλα, χοντρά δοκάρια και η σκεπή έχει µια πολύ ωραία καµάρα, ένα 

θόλο. 
 
Βαγγέλης: Το εσωτερικό του 
σπιτιού είναι τόσο παλιό όσο 
και το εξωτερικό; 
Κα Νεοφωτίστου: Ναι 
 
Βαγγέλης: Μπορείτε να µας 
πείτε ποιου ήταν το σπίτι; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Το σπίτι 
ήταν του Χρήστου Σαµαντά. 
Ήταν έπαρχος εδώ στην 
περιοχή. Ήταν αρχοντικό και 

ήταν ένα µε το δικό µας, το οποίο γκρεµίσαµε και φτιάξαµε αυτό. Αυτός ο 
έπαρχος ήταν αδερφός του πατέρα του πεθερού µου. ∆εν είχε παιδιά και όταν 
πέθανε το κληρονόµησε ο πατέρας του πεθερού µου κι ένας ακόµα αδερφός 
του. 
 
Βαγγέλης: Η αυλή του σπιτιού έχει λουλούδια ή καλλιεργείται; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Όχι, δεν έχει 
τίποτα, γιατί είναι πλακόστρωτη. 
Έχει µια πολύ µεγάλη σκάλα, που 
είναι κι αυτή πλακόστρωτη. Στην 
αυλή κατεβαίνοντας κάτω έχει κάτι 
σα σωλήνα µια τρύπα στον τοίχο, 
απ’όπου µάζευαν τα νερά της βροχής 
εδώ πίσω σε  µας ήταν στέρνα 
 
Βαγγέλης: Τα µπαλκόνια είναι από 
σίδερο φτιαγµένα; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Βέβαια, αυθεντικό 
σφυρήλατο σίδερο 
 
Βαγγέλης: Από κάτω δεν είχαν τίποτα; 
 
Κα Νεοφωτίστου: Παλιά έβαζαν ξύλα, σανίδες χοντρές, δεν υπήρχε άλλος 
τρόπος, το τσιµέντο δεν το χρησιµοποιούσαν τότε. 
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Στον Τρύφο οι µαθήτριες ∆ήµητρα Παύλου και Αθανασία Κουτρούµπα 
έκαναν έρευνα σχετικά µε τη στάση των κατοίκων απέναντι στα 
πέτρινα σπίτια. Συγκεκριµένα έκαναν ερωτήσεις σε συνολικά 40 
κατοίκους. ∆είτε παρακάτω τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι πιστεύουν οι κάτοικοι για τα πέτρινα κτίρια; 

85% των κατοίκων απάντησαν: 

ναι 

12,5% απάντησαν: όχι 

2,5% απάντησαν: δεν ξέρω/δεν 

απαντώ 

Σας αρέσουν τα πέτρινα 

σπίτια; 

Θα θέλατε να συντηρηθούν; 

87,5% των κατοίκων 

απάντησαν: ναι 

Οι λόγοι που ανέφεραν ήταν: 

 Έχουν µια άλλη αίσθηση 

οµορφιάς 

 Προβάλλουν τον πολιτισµό 

του τόπου 

5% απάντησαν: όχι 

7,5% απάντησαν: δεν ξέρω/δεν 

απαντώ 
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75% των κατοίκων απάντησαν: ναι. 

Οι λόγοι που ανέφεραν ήταν: 

 Είναι όµορφα και θυµίζουν κάτι 

ιστορικό 

 Είναι παραδοσιακά 

 Μοιάζουν αρχοντικά 

 Είναι δροσερά το καλοκαίρι και 

ζεστά το χειµώνα 

 Είναι υγιεινά 

 Είναι πιο σίγουρα στους σεισµούς 

Θα θέλατε να 

ζείτε σε πέτρινο 

σπίτι; Γιατί; 

22,5% των κατοίκων απάντησαν: όχι. 

Οι λόγοι που ανέφεραν ήταν: 

 Είναι κρύα 

 Μου αρέσει η νέα τεχνολογία 
 

2,5% απάντησαν: δεν ξέρω. 

Αν είχατε 2 σπίτια-ένα 

πέτρινο και ένα 

τσιµεντένιο-σε ποιο θα 

θέλατε να ζήσετε; 

60% των κατοίκων απάντησαν: στο 

πέτρινο. 
 

20% απάντησαν: στο τσιµεντένιο. 
 

10% απάντησαν: και στα δύο. 
 

10% απάντησαν: άλλο.  
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Στον Τρύφο σε µία βόλτα µέσα στο χωριό οι µαθήτριες Νίκου Ευτυχία 
(κείµενο) και Θεοδωρέλου Ανθή (φωτογραφίες) ανακάλυψαν πέτρινα σπίτια 
µε ιστορία και διαφορετικών ειδών αντιµετώπιση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτό είναι το πέτρινο ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού. Είναι φτιαγµένο εδώ και 

πολλά χρόνια.  

Η κατάσταση των πέτρινων κτιρίων 

Αυτό είναι ένα παλιό πέτρινο 
ανακατασκευασµένο σπίτι, το οποίο 

είναι κατοικηµένο. 
 

Σε αυτό εδώ το ισόγειο είναι 
πέτρινο και ο πρώτος όροφος από 

τούβλα και τσιµέντο. 
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Μέσα στο σχολείο υπάρχει ένα µικρό εκκλησάκι και µπροστά στην κεντρική 
αυλή υπάρχει ένα µικρό κηπάκι µε δέντρα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτό ήταν ένα παλιό πέτρινο σπίτι 
το οποίο είναι τώρα ακατοίκητο. Το 
γκρέµισαν ώστε να µπορέσουν να 

φτιάξουν ένα καινούριο. 

Ένα παλιό πέτρινο σπίτι όπου 
κρύφτηκαν οι Έλληνες στην 

Κατοχή. Μέσα σ’αυτό βρέθηκαν 
διάφορα παλιά αντικείµενα. Τώρα 

είναι ακατοίκητο. 
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Γιατί τα πέτρινα σπίτια να εγκαταλείπονται παρόλο που αρέσουν στους 
περισσότερους κατοίκους; Ίσως επειδή η κατασκευή, αλλά και η συντήρησή 
τους είναι ακριβή, όπως µας εξήγησε ο κύριος Μπρακάι που ασχολείται µε τον 
παραδοσιακό τρόπο χτισίµατος µε πέτρα στην Κατούνα. Ο κύριος Μπρακάι 
απάντησε σε ερωτήσεις που έθεσαν οι µαθητές του προγράµµατος για τα 
πέτρινα κτίρια. 

Ερωτήσει̋ των µαθητών για τα πέτρινα κτίρια 

 
 

Οι απαντήσει̋ που µα̋ έδωσε ο κύριο̋ Μπρακάι 
 
Η κάθε πέτρα πελεκιέται για να 
πάρει σχήµα και να ταιριάξει µε 
αυτές που θα µπουν πλάι, πάνω και 
κάτω. Γι’αυτό είναι πιο δύσκολη 
δουλειά να χτίσουµε ένα πέτρινο από 
ένα τσιµεντένιο σπίτι. Ο τοίχος στα 
δεξιά, που έγινε µε πέτρα από 
διαφορετικά χρώµατα, έχει την 
επιπλέον δυσκολία ότι πρέπει οι 
πέτρες να µπουν µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να ισορροπούν µεταξύ τους. 
Επίσης θέλει δεξιοτεχνία για να 
κατασκευαστεί τοίχος µε πέτρες 
διαφορετικού µεγέθους- ψιλή και 
χοντρή. 

Πώς και µε τι υλικά χτίζουν τα πέτρινα 

κτίρια; 

Τα χτίζουν µε βάση κάποια σχέδια;  

Πόσο χρόνο παίρνει το χτίσιµο; 

Είναι δύσκολη δουλειά; 

Είναι πιο ακριβά από τα τσιµεντένια 

κτίρια; 
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Επειδή η πέτρα θέλει ειδική µεταχείριση, παίρνει πολύ χρόνο για να φτιαχτεί 
ένα πέτρινο κτίριο, πολύ περισσότερο από ένα τσιµεντένιο σπίτι, κι αυτό 
ανεβάζει το κόστος του. Η πέτρα που χρησιµοποιεί ο κύριος Μπρακάι έρχεται 
από τη Λεπενού, αλλά και την Αλβανία.   
 
 
 
 
 
Κάτω από την πέτρα βάζουµε 
µπετόν, µετά ισιώνουµε το 
µπετόν µε σιδερένια βούρτσα, και 
από πάνω βάζουµε άλλη µια 
σειρά πέτρες. Πρέπει να 
προσέξουµε για να γίνει ίσιο το 
µπετόν και η σειρά µε τις πέτρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν χτίσουµε δίπλα σε παλιό 
τοίχο, βάζουµε ένα σύρµα για να 
σταθεροποιήσει τον παλιό τοίχο 
ενώ κάνουµε τις εργασίες. Το 
µπετόν γίνεται από χώµα, νερό, 
τσιµέντο και πολύ λίγο ασβέστη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην ερώτηση αν είναι ευχαριστηµένος από τη δουλειά του, ο κύριος 
Μπρακάι απάντησε ότι του αρέσει, γιατί είναι πιο καλλιτεχνική απ’ότι το 
χτίσιµο ενός σπιτιού από τούβλα και τσιµέντο. Είναι µια εργασία για 
ανθρώπους µε µεράκι, που αγαπούν να πελεκούν την πέτρα. Τέλος, είναι µια 
δουλειά που δε γίνεται γρήγορα και γι’αυτό θέλει ηρεµία, όχι νεύρα! 
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Τα πέτρινα σπίτια δεν προσφέρουν µόνο υγεία και οµορφιά, αλλά µπορούν να 
παίξουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία ενός χωριού. Ας δούµε τι συµβαίνει 
µε τα πέτρινα κτίρια σε άλλους νοµούς της Ελλάδας. Οι µαθητές Θανάσης 
Μπερίκος, ∆ώρα Μπέρµπεη και Βαλεντίνα Σιαπάτη έκαναν έρευνα στο 
Μέτσοβο και ανακάλυψαν ότι το χωριό στηρίζεται οικονοµικά στον τουρισµό, 
τον οποίο προσελκύει το όµορφο φυσικό περιβάλλον από τη µία πλευρά, αλλά 
και η αρχιτεκτονική του. Οι µαθήτριες Θεοδώρου Βανέσσα, Ζωγάκη 
Ελευθερία και Βεζυρέα Ευτυχία έκαναν έρευνα για ένα άλλο παραδοσιακό 
οικισµό, το Νυµφαίο Φλώρινας, αντλώντας πληροφορίες από τον περιοδικό 
τύπο.  
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 

Στις 26-02-08 επισκεφτήκαµε το Μέτσοβο. Πήγαµε ολοήµερη 

εκδροµή µε την περιβαλλοντική οµάδα. 

Εκεί είδαµε πολλά σπίτια που όλα ήταν σχεδόν πέτρινα. 

Υπήρχαν πολλά ψηλά βουνά. Οι άνθρωποι εκεί σε γενικό 

επίπεδο κυρίως, ασχολούνται µε την κτηνοτροφία και µε άλλα 

επαγγέλµατα που τους αποφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα. 

Επίσης το Μέτσοβο είναι ένα τουριστικό µέρος, όπου οι λόγοι 

επίσκεψης των ανθρώπων είναι τα παραδοσιακά τους φαγητά, 

τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, το πολύ καλό χιονοδροµικό κέντρο 

και τα ωραία χιονισµένα τοπία.  

Εµάς η αποστολή µας ήταν να ρωτήσουµε µερικούς ανθρώπους 

για τα πέτρινα σπίτια. Και τα καταφέραµε. Ρωτήσαµε τρεις 

ανθρώπους για το πως διατηρούν τα σπίτια τους σε καλή 

κατάσταση, αν τους αρέσουν και αν θα ήθελαν να τα περάσουν 

και στις επόµενες γενεές. Επίσης τους ρωτήσαµε αν θα ήθελαν 

να τα αλλάξουν (δηλαδή να φτιάξουν πιο µεγάλα και σύγχρονα 

κτίρια).  

Αυτοί µας είπαν ότι τους αρέσουν πολύ και τα διατηρούν πάρα 

πολύ καλά µε κάποιες δυσκολίες όµως. Μας είπαν επίσης ότι δεν 

θα τα άλλαζαν ποτέ και δεν θα προτιµούσαν να ζουν σε µια πόλη 

µε µεγάλα και σύγχρονα κτίρια. 

 Γενικά το να ζεις  σε ένα χωριό όπως το Μέτσοβο είναι 

προτιµότερο από µια πόλη επειδή υπάρχει καθαρός αέρας και 

πολύ πράσινο κάτι που στην πόλη δεν υπάρχει.  
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1η συνέντευξη 

 
Μαθήτριες: Πώς οι κάτοικοι του Μετσόβου βγάζουν χρήµατα και µε τι 
ασχολούνται; 
 
Κάτοικος (ιδιοκτήτρια καταστήµατος): Οι περισσότεροι ασχολούνται µε τον 
τουρισµό, αλλά και µε την κτηνοτροφία. Ο τουρισµός έχει να κάνει µε λαϊκή 
τέχνη και µε τυροκοµικά, οπότε και οι άνθρωποι που έχουν ζώα φέρνουν γάλα 
για να γίνουν τα τυροκοµικά για τους τουρίστες. Κάποιοι άνθρωποι παν στο 
δάσος και κόβουν ξύλα για να φτιάξουν κάποιοι άλλοι ξυλόγλυπτα είδη λαϊκής 
τέχνης πάλι για τους τουρίστες. Όπως καταλαβαίνετε οι περισσότεροι 
δουλεύουν µε ξενοδοχεία και τουριστικά µαγαζιά. 
 
Μαθήτριες: Όταν έρχονται επισκέπτες στο Μέτσοβο τι µπορούν να δουν, τι 
είναι αυτό που θα τους κάνει εντύπωση; 
 
Κάτοικος: Κατ’αρχήν τους κάνει εντύπωση το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. ∆εύτερον, η κατασκευή των παραδοσιακών σπιτιών που είναι από 
πέτρα, κεραµίδι, και πλάκα. Εδώ δεν υπάρχουν πολυκατοικίες. Μπορούν 
επίσης να δουν τα παραδοσιακά µας καλντερίµια, τις εκκλησίες που είναι 
πάρα πολύ παλιές µε τα χειροποίητα ξυλόγλυπτα τέµπλα, ένα µουσείο και µια 
πινακοθήκη. 
 
Μαθήτριες: Σας αρέσουν τα παραδοσιακά σπίτια; Θα τα αλλάζατε µε σπίτια 
από τσιµέντο; 
 
Κάτοικος: Όχι δε θα τα αλλάζαµε, µας αρέσουν. Απλά είναι οικονοµικά 
δύσκολα για µας, γιατί µας υποχρεώνει το κράτος να φτιάξουµε πέτρινη 
επένδυση έξω από το σπίτι, πράγµα που στοιχίζει πολύ περισσότερο απ’ότι αν 
το κάναµε απλά (από τσιµέντο). Επίσης µας υποχρεώνει να φτιάξουµε σκεπή 
µ’ένα συγκεκριµένο τρόπο, ενώ θα µας κόστιζε πολύ λιγότερο µια ταράτσα. 
Και µας υποχρεώνει ένα ξύλινο µπαλκόνι µε ξύλινα παράθυρα, ενώ θα µας 
κόστιζαν πολύ λιγότερο τα αλουµινένια ή σιδερένια. 
 
Μαθήτριες: Σας επιδοτούν (για τις κατασκευές); 
 
Κάτοικος: Όχι, καθόλου. 
 
Μαθήτριες: Αν δεν είχατε αυτά τα ωραία σπίτια, θα είχατε τόσο πολύ 
τουρισµό; 
 
Κάτοικος: Όχι, γι’αυτό και δεν γκρινιάζουν πολύ οι ντόπιοι για το θέµα της 
επιδότησης! 
 

Συνέντευξη κατοίκων του Μετσόβου  

στι̋ µαθήτριε̋ ∆ώρα Μπέρµπεη και Βαλεντίνα Σιαπάτη 
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Μαθήτριες: Ευχαριστούµε πάρα πολύ! 
 
Κάτοικος: Παρακαλώ! 
 

2η συνέντευξη 
 
Μαθήτριες: Οι άνθρωποι εδώ στο Μέτσοβο µε τι ασχολούνται και πώς 
βγάζουν χρήµατα; 
 
Κάτοικος (ιδιοκτήτρια εστιατορίου): Ασχολούνται µε την κτηνοτροφία, τα 
τυροκοµικά προϊόντα, µε την ξυλουργική και µε τον τουρισµό. 
 
Μαθήτριες: Όταν έρχονται οι τουρίστες εδώ τι περιµένουν να δουν, τι τους 
κάνει εντύπωση; 
 
Κάτοικος: Εδώ έχουµε να τους δείξουµε µουσείο, πινακοθήκη, που έχει µία 
από τις µεγαλύτερες συλλογές νεοελλήνων ζωγράφων. Βλέπουν επίσης την 
παράδοση, την οποία διατηρούµε εδώ, τη φύση. 
 
Μαθήτριες: Τα πέτρινα σπίτια σας αρέσουν έτσι όπως είναι; Θα σας άρεσαν 
καλύτερα οι πολυκατοικίες; 
 
Κάτοικος: Οι µονοκατοικίες όπου και να βρίσκονται είναι καλύτερες. Τώρα αν 
είναι µε πέτρα ή όχι, εξαρτάται από το πού βρίσκονται. Εδώ δένουν και µε το 
περιβάλλον και µε την αρχιτεκτονική του τόπου. 
 
Μαθήτριες: Οι τουρίστες έρχονται εδώ για να δουν τα πέτρινα σπίτια; Αυτό 
τους κάνει εντύπωση; 
 
Κάτοικος: Είναι πολλά πράγµατα, όπως η φύση, ο παραδοσιακός οικισµός. 
Επίσης οι άνθρωποι που ζουν εδώ ντύνονται παραδοσιακά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα περισσότερα σπίτια του Μετσόβου είναι µεταπολεµικά, χτισµένα το ’60 µε 
’65. Τα προτιµούν πιο πολύ από τα σπίτια που είναι χτισµένα µε τούβλα, γιατί 
φαίνονται πιο ωραία. Οι τουρίστες που έρχονται εδώ καλοκαίρι και χειµώνα, 
τα προτιµούν (εν. Τα πέτρινα σπίτια). Έτσι οι κάτοικοι έχουν µεγάλα κέρδη. 
Αυτό µπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά κάνουν µαγαζιά µέσα σ’αυτά κι ο 
κόσµος έρχεται και αγοράζει πράγµατα. Το είδαµε σήµερα αυτό, υπάρχει 
πολύς κόσµος. Ένας ιδιοκτήτης καταστήµατος µου είπε ότι τα σπίτια του 
Μετσόβου είναι από τα πιο φηµισµένα πέτρινα στην Ελλάδα. 

Σχόλια του µαθητή Θανάση Μπερίκου σχετικά µε 

ερωτήσει̋ που έκανε σε κάτοικο του Μετσόβου. 
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Εργασία των µαθητριών 

 
 
 
 
 
 
Το γραφικό χωριό Νυµφαίο 
βρίσκεται στο νοµό Φλωρίνης 
και έχει περίπου 80 
κατοίκους. Ετησίως δέχεται 
µέχρι και 85.000 επισκέπτες. 
Το ορεινό αυτό χωριό έχει 
τρία καφενεία, δύο καφέ-
µπαρ, τέσσερις ταβέρνες, 
δώδεκα ξενώνες 
(ετοιµάζονται άλλοι τρεις), 
ένα υπαίθριο αµφιθέατρο, ένα 
ταξί, ένα  εκχιονιστικό 
µηχάνηµα, έναν αγροτικό 
γιατρό και έναν αστυνοµικό. 
 
Το µικρό αυτό χωριό αξίζει 
πραγµατικά να το 
επισκεφτείτε. Το Νυµφαίο 
έχει αρκετά αξιοθέατα, όπως το   Το χωριό Νυµφαίο 

 Λαογραφικό Μουσείο, το καταφύγιο  
του Αρκτούρου που βρίσκεται µαζί µε το κέντρο ενηµέρωσης για την καφέ 
αρκούδα στον Αετό και για τους λύκους στην Αγραπιδιά, το οποίο ιδρύθηκε µε 
πρωτοβουλία του γνωστού οινοποιού από το Νυµφαίο Γιάννη Μπουτάρη. Οι 
επισκέπτες µπορούν επίσης να δουν τη Νίκειο Σχολή µε τον σουηδικού τύπου 
πύργο-ρολόι και τέλος την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Το χωριό φηµίζεται 
επίσης και για την κουζίνα του. Γευθείτε πελτέ κυδώνι, µαρµελάδα κορόµηλο 
και σπιτικά λικέρ από τις αληθινά χρυσοχέρες νοικοκυρές του Συνεταιρισµού 
Γυναικών, σάλτσα πιπεριάς φτιαγµένη από τις ονοµαστές πιπεριές Φλωρίνης, 
τοπικά κρασιά και χοιρινό µε λάχανο. 
 
Εκτός από τα υπέροχα κτίρια και τα αξιοθέατα, υπάρχουν και τα σπίτια του 
χωριού που σε προσελκύουν µε την πρώτη µατιά.. τα σπίτια είναι πολύ ωραία, 
διότι είναι όλα φτιαγµένα από πέτρα και µοιάζουν λες και βγήκαν από 
παραµύθι. 
  
Τα πιο φηµισµένα αρχοντικά είναι της οικογένειας Σωσσίδη, που ενώνονται 
µε µια µικρή αλλά πολύ κοµψή γέφυρα και κοσµούν το χωριό. Επίσης ένα 
πολύ ωραίο σπίτι είναι του ‘µοντέρνου’ παπά. Τα σπίτια του Νυµφαίου δεν 
είναι µόνο κτίσµατα που στεγάζονται µέσα τους οι άνθρωποι, αλλά είναι τα 
καµάρια των ανθρώπων που ζουν εκεί. ∆ε θα µπορούσαν να είναι ωραία 
απ’έξω και από µέσα χωρίς στυλ και άποψη, γι’αυτό και το εσωτερικό 

Έρευνα των µαθητριών 

Βανέσσα̋ Θεοδώρου, Ελευθερία̋ Ζωγάκη και Ευτυχία̋ 

Βεζυρέα 

για το χωριό Νυµφαίο  

(πηγή: Περιοδικό Κάππα τη̋ Καθηµερινή̋) 
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αντιστοιχεί µε το εξωτερικό, µε 
αποτέλεσµα να φαίνονται σα να έχουν 
βγει από ζωγραφιά. Τα σπίτια βοηθούν 
τους κατοίκους να βγάζουν χρήµατα, γιατί 
πολλοί επισκέπτες έρχονται να τα δουν.  
 
Στο παρελθόν η κύρια ασχολία του 
πληθυσµού ήταν η αργυροχρυσοχοΐα. 
∆υναµικοί έµποροι οι Νιβεστιάνοι(έτσι 
λέγονταν οι Νυµφαιώτες, καθώς παλιά το 
χωριό λεγόταν Νιβεάστα) ταξίδευαν πολύ 
και είχαν χρίσει προστάτη τους τον Άγιο 
Νικόλαο, που ακόµα δεσπόζει στο χωριό. 
Τα ηνία κάθε οικογένειας κρατούσαν οι 
Νιβεστιάνες. Μετά το 1930, λόγω 
ιστορικών γεγονότων και κοινωνικών 
αλλαγών, άρχισε η παρακµή και ο 
ξενιτεµός τα µεγάλα αστικά κέντρα και 
στην Αµερική, όπως συνέβη και στην 
υπόλοιπη ελληνική ύπαιθρο.  
 
Το ορεινό χωρίο Νυµφαίο είναι, εκτός από 
τα δύσκολα χρόνια, πάντοντε πλούσιο και 
προοδευτικό, άρα υπάρχουν αρκετές 
δουλειές για τους κατοίκους του.                         Η σάλα του αρχοντικού Σωσσίδη 
Οι περισσότερες νέες και ηλικιωµένες  
γυναίκες που έχουν µείνει στο χωριό,  
στον ελεύθερό τους χρόνο ασχολούνται µε το φτιάξιµο γλυκών και λικέρ στον 
Συνεταιρισµό Γυναικών, που ιδρύθηκε στη δεκαετία του ’90. Επίσης, κάτοικοι 
του χωριού, παρατηρώντας την ανοδική πορεία ανάπτυξης, αποφάσισαν να 
φτιάξουν και παραδοσιακούς ξενώνες. Είναι µια δύσκολη δουλειά, διότι θέλει 
επίβλεψη 365 µέρες το χρόνο και θέλει να είσαι πολυτεχνίτης. Άλλοι κάτοικοι 
βγάζουν το ψωµί τους έχοντας κάποια καφενεία, ταβέρνες και καφέ-µπαρ. 
Στο µέλλον θα δηµιουργηθεί το Πάρκο Άγριας Φύσης και Υπαίθριας 
Αναψυχής, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου. 
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Εκτός από τουριστικούς λόγους, τα παραδοσιακά πέτρινα κτίρια 
ανακαινίζονται και για να φιλοξενήσουν µουσεία και χώρους εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως το ΚΠΕ Αράχθου, το οποίο επισκέφτηκε η οµάδα στις 
29 Μαρτίου 2008. Τις φωτογραφίες τράβηξε η µαθήτρια Άννη Λιάπη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα µέλη της Περιβαλλοντικής οµάδας στην εκδροµή στο ΚΠΕ Αράχθου 

 
 

 
Το κέντρο ενηµέρωσης   Το µουσείο Φυσικής Ιστορίας 
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Το ΚΠΕ Αράχθου βρίσκεται στο παλιό λιµάνι της Κόπραινας νοµού Άρτας 
στον Αµβρακικό κόλπο. Τα παλιά πέτρινα κτίρια του λιµανιού έχουν 
µετατραπεί σε Κέντρο Ενηµέρωσης, Γραφεία, Μουσείο Αλιείας και Φυσικής 
Ιστορίας. 
 
Στο Μουσείο Αλιείας µέσα σε έναν κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο µε 
µακέτες και εκθέµατα, οι µαθητές µας γνώρισαν τους τρόπους µε τους 
οποίους ψάρευαν και ψαρεύουν στον Αµβρακικό κόλπο. ∆είτε παρακάτω 
µερικές φωτογραφίες από το Μουσείο! 
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Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας οι µαθητές γνώρισαν την πολύ σηµαντική 
χλωρίδα και πανίδα του Αµβρακικού και προβληµατίστηκαν σχετικά µε το 
µέλλον της περιοχής και τις ανθρώπινες επεµβάσεις στο περιβάλλον. 
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Ο παλιός Φάρος του λιµανιού της Κόπραινας  έχει µετατραπεί σε µουσείο. 
Περπατήσαµε έως εκεί και γνωρίσαµε την ιστορία των φάρων, και την 
τεχνολογία µε την οποία τους κατασκεύαζαν. Επίσης είδαµε τα προσωπικά 
αντικείµενα του φαροφύλακα που έµενε σε ένα µικρό κτίριο δίπλα στο φάρο. 
 

 
Ο φάρος Το µουσείο µέσα στο σπίτι  

του φαροφύλακα 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµειώσεις του φαροφύλακα    Τα κάτοπτρα του φάρου 
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Τα πέτρινα κτίρια στολίζουν τις κοινότητες των ανθρώπων και αποτελούν 
µνηµεία του παρελθόντος. Είναι έργα αρχιτεκτονικής µε αξία πέρα από την 
τουριστική αξιοποίηση και την οικονοµική εκµετάλλευση. Έχουν αξία 
αισθητική, δηλαδή είναι έργα τέχνης και οµορφαίνουν τη ζωή µας. Κλείνουµε 
µε τις προτάσεις µαθητών µας για πέτρινα κτίρια που τους αρέσουν από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας και που θα ήθελαν να είχαν στον τόπο τους. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είναι ένα από τα µεγαλύτερα µοναστήρια της Κρήτης, αλλά και από τα 
αρχαιότερα. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού σε κοντινή 
απόσταση µε τη Σητεία. Παίρνει την προσωνυµία της από τη θέση της στο 
ακρωτήριο Σαµώνιο ή Κάβο Σίδερος, όπου σύµφωνα µε τις πηγές υπήρχε 
µονύδριο του Αγίου Ισιδώρου. Τοπλού ονοµάστηκε επί Τουρκοκρατίας γιατί 
έχει κανόνι (τοπ) για να προφυλάσσεται από τους πειρατές. 
 
Κατοικείται από άνδρες µοναχούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το µοναστήρι. 
Επίσης το προσέχουν, καθαρίζοντάς το, καλλιεργώντας τον κήπο κ.ά. Γύρω 
του υπάρχει η µητέρα φύση, λουλούδια και δέντρα είναι αυτά που το 
περικλείουν. Η εικόνα, όταν το βλέπει κανείς, είναι µαγευτική, σ’αυτό ρόλο 
παίζει και η χρονολογία που έχει φτιαχτεί το µοναστήρι, επειδή είναι 
καλοσυντηρηµένο και δίνει µια καλύτερη εικόνα. 
 
Θα ήταν τιµή µου αν αυτό το µοναστήρι θα ήταν στο χωριό µου, γιατί θα 
αποτελούσε στολίδι για την περιοχή και θα της έδινε ζωντάνια. Μπορεί να 
γινόταν και τόπος έλξης για τουρίστες. 
 

Εργασία του  µαθητή Θανάση Μπερίκου 

για τη Σταυροπηγιακή Μονή τη̋ Παναγία̋ τη̋ Ακρωτηριανή̋ 
(πηγή: Οι θησαυροί τη̋ Ελλάδα̋) 
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Το γεφύρι που διαλέξαµε είναι της «ΤΕΜΠΛΑΣ» 
 
Το γεφύρι είναι µεγάλο τοξωτό γεφύρι µε 24 µέτρα άνοιγµα από όπου περνά 
η λαµπάδα. Είναι ένα στενό γεφύρι και ψηλό. Χτίστηκε µε διάφορα υλικά, 
όπως η πέτρα. 
 
Μας αρέσει γιατί είναι ένα όµορφο γεφύρι ψηλό, όπου µπορείς να θαυµάσεις 
την ωραιότερη θέα της φύσης και τον καθαρό αέρα που κυλάει από το 
όµορφο ποταµάκι. 
 
∆ένει µε το περιβάλλον γιατί έχει γύρω του δέντρα, βουνά, και είναι γενικά 
ένα πολύ καθαρό περιβάλλον µε ένα όµορφο ποταµάκι. Γύρω του υπάρχουν 
βουνά, δέντρα, σπίτια κι ένας δρόµος που περνούν αυτοκίνητα. 
 
Θα θέλαµε να είναι στη µέση του χωριού µας, για να το οµορφύνει! 
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Κλείνοντα̋  
 
 
Φυσικά τα πέτρινα κτίρια είναι ένα θέµα που θα µπορούσε να γίνει 
αντικείµενο πολύ µεγαλύτερης έρευνας.  Θα µπορούσαµε για παράδειγµα να 
ασχοληθούµε και µε άλλες πλευρές της αρχιτεκτονικής τους. Σήµερα µιλάν 
για βιοκλιµατικά σπίτια, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον, που 
χρησιµοποιούν φυσικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά και στοιχεία 
από παραδοσιακά κτίρια, όπως πέτρα, κεραµίδι, στέρνες, κήπο, ανεµόµυλους, 
νερόµυλους.  
 
Αλλά αυτό είναι αντικείµενο µιας άλλης εργασίας, που ίσως 
πραγµατοποιήσουµε του χρόνου! 
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