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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ηνπ Τξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ Σηάηηζηαο είλαη κηα πνιύ
παιηά ζπιινγή από απνιηζώκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηε γύξω πεξηνρή. Η δεκηνπξγία ηεο
μεθίλεζε ην 1906 κε πξωηνβνπιία εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ απηνύ θαη ηε ζπλδξνκή
ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο. Σηε ζπιινγή ζπκπεξηιακβάλνληαη νζηά, ηκήκαηα νζηώλ θαη
δόληηα δηαθόξωλ εηδώλ κακνύζ, ηκήκαηα νζηώλ ξηλόθεξνπ, αιόγωλ, ειαθηώλ θαζώο
θαη απνιηζώκαηα ειαζκαηνβξαγρίωλ θαη γαζηεξνπόδωλ. Η ζπιινγή παξνπζηάδεη
κεγάιν επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ, αθνύ καο δίλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηωλ
πξνβνζθηδωηώλ θαη ηελ πξνϊζηνξηθή καο θιεξνλνκηά. Παξάιιεια κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί ζηελ Εθπαίδεπζε θαη θπξίωο ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιαηνληνινγηθή ζπιινγή, απνιηζώκαηα, πξνβνζθηδωηά,
ζηεγόδνληαο, κακνύζ, ειαζκαηνβξάγρηα, γαζηεξόπνδα, Τξακπάληδεην Γπκλάζην
Σηάηηζηαο

ΚΟΠΟ
θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο όζνη
αζρνινύληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ηελ ύπαξμε, ηελ ηζηνξία, ην
πεξηερόκελν θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή αμία ηεο Παιαηνληνινγηθήο
ζπιινγήο ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ ηάηηζηαο.

ΙΣΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΗ
Σν Σξακπάληδεην Γπκλάζην ηάηηζηαο ηδξύζεθε ην 1888 από ηνλ απόδεκν
ηαηηζηηλό, έκπνξν ζηηεξώλ ζηε Ρνπκαλία, Ησάλλε Σξακπαληδή. Πξνηθνδνηήζεθε γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ (ακνηβέο εθπαηδεπηηθώλ, βηβιία θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα) από
ηνλ ηδξπηή ηνπ, αθνύ δελ ππήξρε ρξεκαηνδόηεζε από θαλέλα επίζεκν θνξέα. ην
Σξακπάληδεην Γπκλάζην δίδαμαλ ζπνπδαίνη εθπαηδεπηηθνί, πνπ πέξα από ηα
δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα, παξνπζίαζαλ ζπνπδαίν ζπγγξαθηθό θαη εξεπλεηηθό έξγν.
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απηνύο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία νθείιεηαη ε δεκηνπξγία ηεο
αμηόινγεο Παιαηνληνινγηθήο πιινγήο ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ. Σε ζπιινγή
απηή μεθίλεζε ην 1906 ν θαζεγεηήο θπζηθώλ ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ

Αλαζηάζηνο Γάλαο καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζπλέρηζαλ επί ζεηξά εηώλ άιινη
θαζεγεηέο ηνπ ηδίνπ ζρνιείνπ.
Σν πξώην θνκκάηη ηεο ζπιινγήο, έλαο απνιηζσκέλνο ραπιηόδνληαο, βξέζεθε ζηελ
θνηιάδα ηνπ Αιηάθκνλα ην 1902, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρσξηό Κίλακε, (ζεκεξηλό
όλνκα Πνιύιαθθνο) από ην Ν.Γηακαληόπνπιν, πνπ δηαηεξνύζε δαραξνπιαζηείν ζηελ
πόιε ηεο ηάηηζηαο θαη παξάιιεια επηδίδνληαλ από κηθξόο, κε πνιύ πάζνο, ζηελ
εμεξεύλεζε ηνπ ππεδάθνπο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ηνλ απνθαινύζαλ Μαληέκ
Παηηζάρ.(Βαζηιηά Μεηάιισλ).
Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν ηεο επνρήο, ζηελ πεξηνρή απηή βξέζεθε πιήζνο
παιαηνληνινγηθώλ επξεκάησλ, πνιιά από ηα νπνία εζηάιεζαλ ζην λεντδξπζέλ
Παιαηνληνινγηθό Μνπζείν Αζελώλ. Κάπνηα εθηίζεληαη ζήκεξα εθεί, θάπνηα όκσο
δελ έθηαζαλ πνηέ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, θαζώο ε επνρή ήηαλ ηδηαίηεξα δύζθνιε,
αθνύ ε Μαθεδνλία ήηαλ αθόκα Σνπξθνθξαηνύκελε.
Ο θαζεγεηήο θπζηθώλ ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ ηάηηζηαο Αλαζηάζηνο
Γάλαο θαη νη καζεηέο ηνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ Θ.θνύθνπ θαη Κ.Κηελά, ζπγθέληξσλαλ πιηθό θαη εκπινύηηδαλ ηε ζπιινγή
επί δεθαπέληε ρξόληα. Όηαλ ν Αλαζηάζηνο Γάλαο έθπγε από ηελ πόιε ηεο ηάηηζηαο,
ην έξγν ηνπ ζπλερίζηεθε από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηδίνπ ζρνιείνπ Νανύκ Ληάθν θαη
Κσλζηαληίλν Γάλα.
Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ε ζπιινγή πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ επηζηεκόλσλ
από όιν ηνλ θόζκν πνπ επηζθέθηεθαλ ηε ηάηηζηα θαη εμέηαζαλ ηε ζπιινγή.
Ο πόιεκνο ηνπ ΄40 θαη ε Γεξκαλντηαιηθή θαηνρή ζεκάδεςαλ ηε ζπιινγή. Οη
γεξκαλνί ζηξαηηώηεο πνπ έκελαλ ζην θηίξην ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ
θαηέζηξεςαλ ηα ζεκαληηθόηεξα θνκκάηηα ηεο. Μέξνο ηεο ζπιινγήο ζώζεθε ράξε
ζην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζηάηε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Τπάξρνπλ
πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαηνίθσλ πνπ ιέλε πσο Γεξκαλνί ζηξαηηώηεο πεηνύζαλ από ην
παξάζπξν ηεο αίζνπζαο ηνπ πάλσ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ όπνπ θπιάζζνληαλ ε ζπιινγή,
ηα απνιηζώκαηα, ελώ από θάησ θάηνηθνη ηεο πόιεο πεξηζπλέιιεγαλ ηα
ζξπκκαηηζκέλα πιένλ νζηά. Γπζηπρώο ηελ ίδηα ηύρε είραλ θαη άιιεο αλεθηίκεηεο
ζπιινγέο θαη ν ζπάληνο εμνπιηζκόο ζε όξγαλα θπζηθήο θαη ρεκείαο από δσξεέο
επεξγεηώλ ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ.

Εικόνα 1: Έλα από ηα απνιηζώκαηα πνπ ζξπκκαηίζηεθε από ηνπο θαηαθηεηέο.
Υαπιηόδνληαο κακνύζ, κήθνπο 1,5m θαη πεξηθέξεηαο βάζεο 0,60m

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε νη θαζεγεηέο ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ
πξνζπάζεζαλ λα μαλανξγαλώζνπλ ηε ζπιινγή θαη λα δηαθπιάμνπλ όηη είρε
πεξηζσζεί. Σν 1969 θαηαζθεπάδνπλ πξνζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κε ηελ
νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ζπκπαηξηώηε καο θαη ην 1982, κε πξσηνβνπιία ησλ
δηεπζπληώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ζπκπνιηηώλ
καο, δηακνξθώλεηαη αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ έθζεζε ησλ επξεκάησλ. Σελ
ηνπνζέηεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπιινγήο αλαιακβάλεη νκάδα ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή Γεσινγίαο –
Παιαηνληνινγίαο Η.Μειέληε κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ νπνίνπ
δηακνξθώλεηαη θαη νδεγόο ηεο Παιαηνληνινγηθήο απηήο ζπιινγήο.
Ο θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο ηνπ 1995 δπζηπρώο επεξέαζε θαη ηελ πνιύηηκε απηή
ζπιινγή καο. Καζώο ην θηίξην ππέζηε δεκηέο από ην ζεηζκό, ε ζπιινγή
κεηαθέξζεθε πξνζσξηλά ζε αίζνπζα ηνπ Σξακπαληδείνπ – Σζίπεηνπ Οηθνηξνθείνπ,
κέρξη λα επηζθεπαζηεί ην Σξακπάληδεην Γπκλάζην. Οη επκεηάβιεηεο ζπλζήθεο
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο θαη ε κε ζπληήξεζε ηεο ζπιινγήο πξνθάιεζαλ
ζεκαληηθέο αιινηώζεηο ζηα εθζέκαηα.
Μεηά από δεθαπέληε πεξίπνπ ρξόληα πνπ θξάηεζαλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
ησλ δεκηώλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ ηάηηζηαο ζήκεξα ην θηίξην
ιεηηνπξγεί πάιη θαη θαζώο νη απαηηήζεηο ησλ επνρώλ αιιάδνπλ, ζ΄απηό δελ
ζηεγάδεηαη πιένλ ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην, αιιά ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ηάηηζηαο. ηελ ίδηα αίζνπζα πνπ ζηεγαδόηαλ παιηόηεξα, ζηεγάδεηαη
θαη ηώξα ε ζπιινγή. Σν έξγν ηεο ζπληήξεζεο, επηζηεκνληθήο επαλαμηνιόγεζεο,
επαλαζηέγαζεο θαη επαλέθζεζεο ηεο παιαηνληνινγηθήο ζπιινγήο ζην αλαθαηληζκέλν
Σξακπάληδεην Γπκλάζην ηάηηζηαο αλέιαβαλ από θνηλνύ ε Γξ. Παιαηνληνινγίαο θαη
αλαπι. θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ. Σζνπθαιά Δπαγγειία, θαη ν Dick Mol, ζπλεξγάηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζην Ρόηεξληακ θαη ηεο
Γηεζλνύο Οκάδαο/Λέζρεο Mammuthus ζηελ Οιιαλδία.

Εικόνα 2: Ζ θαζεγήηξηα ηνπ Α.Π.Θ. Σζνπθαιά Δπαγγειία, θαη ν Dick Mol
παξνπζηάδνπλ ηηο ηξηζδηάζηαηεο επηζηεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζην δήκαξρν ηάηηζηαο
θ.Κ.Κνζκίδε

ΣΑ ΔΚΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ
Με ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνλ θαζεγεηή Γεσινγίαο – Παιαηνληνινγίαο
Η.Μειέληε δηακνξθώζεθε ην 1982 νδεγόο ηεο Παιαηνληνινγηθήο ζπιινγήο. ύκθσλα
κε ηνλ νδεγό απηό ζηε ζπιινγή κεηαμύ ησλ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Α) Σκήκα βξαρίνλνο Μακκνύζ, ηκήκαηα κεξνύ θαη θεθαιή κεξνύ, ηκήκαηα
ραπιηνδόλησλ, ηκήκαηα θλήκεο, ηκήκαηα σκνπιάηεο, ηκήκα θάησ γλάζνπ κε
γαιαθηηθά δόληηα, αζηξάγαινο θαη πνιιά ειάζκαηα δνληηώλ Μακνύζ ησλ εηδώλ
Mammuthus
trogontherii
[POHLIG]
θαη
Mammuthus
primigenius
[BLUMENBACH],

Εικόνα 3: Σκήκα ραπιηόδνληα

Β) Σκήκα βξαρίνλνο, θλήκεο θαη γλάζνπ θαζώο θαη ηκήκα θάησ γλάζνπ λεαξνύ
Ρηλόθεξνπ ηνπ είδνπο Coelodonta antiquitatis [BLUMENBACH],
Γ) Γόληηα, κεηαηαξζηθά θαη αζηξάγαινο
αιόγνπ ηνπ είδνπο Δquus abeli
[ANTONIUS]
Γ) Σκήκα ιεθάλεο ειαθηνύ θαη ηκήκαηα από θέξαηα ειαθηνύ ηνπ είδνπο Cervus
elaphus LINNE .
Δ) Αζηξάγαινο, θνξπθή θέξαηνο θαη θάησ ηκήκα βξαρίνλνο βννεηδνύο ηνπ είδνπο
Bos primigenius BOJ.
Σ) Aπνιηζώκαηα ειαζκαηνβξαγρίσλ θαη γαζηεξνπόδσλ: Pecten, Cardium, Ostrea
crassisima, Hippurites sp, ostrea lamellosa Pecten sp, θνξάιιηα, Turitella sp, Nerinea
sp, Meretrix sp, Actaeonella sp.
Με ηελ επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο ζην αλαθαηληζκέλν Σξακπάληδεην Γπκλάζην
ηάηηζηαο ζα εθηεζνύλ θαη ηξηζδηάζηαηεο επηζηεκνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ
αθνξνύλ πξντζηνξηθά πξνβνζθηδσηά ηα νπνία δνύζαλ ζηελ πεξηνρή πξηλ από
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θαη εθαηνκκύξηα ρξόληα. Σν πιηθό απηό είλαη ήδε έηνηκν θαη
έρεη παξαδνζεί από ηελ νκάδα πνπ αλέιαβε ην έξγν ηεο ζπληήξεζεο, επηζηεκνληθήο
επαλαμηνιόγεζεο, επαλαζηέγαζεο θαη επαλέθζεζεο. Δπίζεο ζα εθηεζεί θαη
επηζηεκνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ καζηόδνληα Mammut borsoni θαη ηνπ Διέθαληα κε
ηνπο ίζηνπο ραπιηόδνληεο (Elephαs antiquus), o νπνίνο ζα απνηειέζεη θαη ην θεληξηθό
ζεκείν αλαθνξάο ηεο έθζεζεο, εθόζνλ ηα απνιηζώκαηά ηνπ θπξηαξρνύλ ζε απηήλ .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

–

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ

ΣΗΝ

ήκεξα ε ζπιινγή από επηζηεκνληθή άπνςε θξίλεηαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα.
Από ηε ζπιινγή κπνξνύκε λα κάζνπκε γηα ηελ εμέιημε ησλ πξνβνζθηδσηώλ θαη ηελ
πξντζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο, θαζώο ηα απνιηζώκαηα είλαη νη απνδείμεηο ηεο
δσήο ηνπ παξειζόληνο ελόο δσληαλνύ πιαλήηε πνπ αιιάδεη ζπλέρεηα θαη ηέινο
κπνξνύκε λα κάζνπκε πσο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ επηδξάζεη ζηελ εμαθάληζε
ησλ εηδώλ.

Ζ επαλαμηνιόγεζε κάιηζηα ηεο
ζπιινγήο πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο
κεηεγθαηάζηαζεο – επαλέθζεζεο –ζπληήξεζεο έδσζε λέα δεδνκέλα. ύκθσλα κε
εξγαζία πνπ ζπληάρζεθε από ηνπο Dick Mol, Δπαγγειία Σζνπθαιά θαη Άλλα
Μπαηζή θαη παξνπζηάζηεθε ζην 5ν Γηεζλέο πλέδξην Πξνβνζθηδσηώλ πνπ έιαβε
ρώξα ζην Le Puy en Velay ηεο Γαιιίαο από ηηο 30 Απγνύζηνπ κέρξη ηηο 5
επηεκβξίνπ 2010, κεηαμύ ησλ απνιηζσκάησλ ππάξρεη απνιίζσκα δνληηνύ πνπ
αλήθεη ζε ηεγόδνληα. Ζ ηαπηνπνίεζε έγηλε από ηνπο παξαπάλσ επηζηήκνλεο θαη ην
ζπκπέξαζκα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, αθνύ πξόθεηηαη γηα ηνλ πξώην
ηεγόδνληα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ Δπξώπε θαη έδεζε πξηλ από πεξηζζόηεξν από δύν
εθαηνκκύξηα ρξόληα. Ζ ύπαξμε ηνπ κεγαιόζσκνπ απηνύ πξνβνζθηδσηνύ δώνπ ζηνλ
Διιαδηθό ρώξν, έξρεηαη λα αλαηξέςεη ηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ
εμειηθηηθή – κεηαλαζηεπηηθή πνξεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο κηαο θαη ε ύπαξμε ηνπ
ζρεηίδεηαη κέρξη ηώξα κε ρώξεο ηεο Αλαηνιήο.
Ζ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο ζπιινγήο είλαη κεγάιε. Από ηε δεκηνπξγία ηεο θαη κέρξη
πνπ ζηεγαδόηαλ ζην Σξακπάληδεην Γπκλάζην, ηε ζπιινγή επηζθέθηεθαλ πνιινί
καζεηέο, θαη εθπαηδεπηηθνί. Καηά δηαζηήκαηα θνηηεηέο δνύιεςαλ ζ΄απηήλ γηα ηε
ζπληήξεζή ηεο θαη παξάιιεια εθπαηδεύηεθαλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ησλ
θπζηθώλ επηζηεκώλ πνπ μεθίλεζαλ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο, ηε θξόληηδαλ θαη πνιινί
από απηνύο ηελ αμηνπνηνύζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Με ηελ θξνληίδα ηεο
εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ζρνιείνπ απηνύ Αηθαηεξίλεο Εσγξάθνπ δεκηνπξγήζεθε νδεγόο
ηεο ζπιινγήο ην 1982 θαη θαηά ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ ην 1988 γηα ηα εθαηό
ρξόληα ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ ε ηνπηθή θνηλσλία είρε ηε δπλαηόηεηα λα
επηζθεθηεί θαη λα μελαγεζεί ζηε ζπιινγή. Γπζηπρώο ε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ειιεληθό ζρνιείν, ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηε
κεηαθνξά ηεο ζπιινγήο ζε άιιν ρώξν όπνπ νη ζπλζήθεο γηα επίζθεςή δελ ήηαλ
θαιέο. Ωζηόζν αθόκα θαη εθεί πνιιά ζρνιεία θαη πεξηβαιινληηθέο νκάδεο
επηζθέθηεθαλ ηε ζπιινγή θαη ελεκεξώζεθαλ γη΄απηήλ από ζπκπαηξηώηεο καο πνπ
νηθηνζειώο πξνζθέξζεθαλ γηα ηελ μελάγεζε. Με ηελ επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο ηα
δεδνκέλα αιιάδνπλ. Αλ νη αξκόδηνη δείμνπλ ελδηαθέξνλ θαη ππάξρεη ππάιιεινο
ππεύζπλνο γηα ηε ζπιινγή, νη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθά απηνί πνπ αζρνινύληαη κε ηε
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα πνιύ θαιό εξγαιείν γηα
ηελ πινπνίεζε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ. Καζώο γηα ηελ επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο,
πνπ δελ νινθιεξώζεθε αθόκα, ζπλεξγάδνληαη επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο,
αλακέλεηαη ην εθπαηδεπηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα λα είλαη πνιύ θαιό. Οη
ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο καδί κε κία θαιή μελάγεζε κπνξνύλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε απόθηεζεο γλώζεσλ θαη θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο θαη
δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ.
Ζ παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ Κ.Π.Δ. ηάηηζηαο είλαη πξόζπκε λα ζπλεξγαζηεί κε
όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο γηα ηελ αλάδεημε θαη εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο
παιαηνληνινγηθήο απηήο ζπιινγήο. ηα ήδε πινπνηνύκελα πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Π.Δ.
κπνξνύλ λα εληαρηνύλ δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπιινγή απηή. Μία επίζθεςε θαη
μελάγεζε ησλ καζεηώλ ζηε ζπιινγή κπνξεί λα πξνζθέξεη γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηα
απνιηζώκαηα, ηελ αλαγλώξηζε ηνπο, ηε ζπληήξεζε ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο από
ηνπο επηζηήκνλεο. Αιιά νη δξάζεηο απηέο δελ ζα πεξηνξηζηνύλ ζε κηα επίζθεςε ζηε
ζπιινγή, κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη επηζθέςεηο ζηνπο ρώξνπο πνπ βξέζεθαλ ηα
επξήκαηα, έξεπλεο, εξγαζίεο πεδίνπ, κνπζεηνζθεπέο, ζπκπιήξσζε θπιιαδίσλ,
ζπγγξαθή άξζξσλ, θ.ι.π.

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα από ην πξόγξακκα ηνπ Κ.Π.Δ. ηάηηζηαο «ΔΦΖΜΔΡΗΣύπνο θαη πεξηβάιινλ», νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα επηζθεθηνύλ ηε ζπιινγή, λα
ζπγγξάςνπλ άξζξα γηα ηε ζρνιηθή ηνπο εθεκεξίδα θαη ηνλ ηνπηθό ηύπν, πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο, θαζώο θαη λα αλαδεηήζνπλ
θαη λα ζρνιηάζνπλ άξζξα ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή, κε ηε γεσινγηθή καο θιεξνλνκηά,
ηα κλεκεία ηεο θύζεο θαη ηα κνπζεία. Μέζα από ην πξόγξακκα «Ο δξόκνο ησλ
θαξαβαληώλ ηεο Παλαγίαο θαη ησλ Καβαιάξεδσλ», νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα επηζθεθηνύλ ηελ θνηιάδα ηνπ Αιηάθκνλα όπνπ βξέζεθαλ πνιιά από ηα εθζέκαηα,
λα κάζνπλ γηα ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ ηα απνιηζώκαηα απηά θαη
ηηο αηηίεο πνπ ηα έθεξαλ ζην θσο θαη λα αλαδεηήζνπλ απνιηζώκαηα. Αθόκα λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο αθόκα έξρνληαη ζην θσο απνιηζώκαηα θαη απόδεημε γη΄απηό
απνηειεί ν Διέθαληαο ηνπ Καινλεξίνπ πνπ βξέζεθε πξόζθαηα, θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ δηάλνημεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ. Μπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ην Γεκαξρείν ηνπ
Γήκνπ Αζθίνπ όπνπ ππάξρεη ε έθζεζε κε ηνλ Διέθαληα ηνπ Καινλεξίνπ θαη λα
πάξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην εύξεκα απηό.
Μέζα από ηηο δξάζεηο απηέο, πέξα από ηηο γλώζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη
καζεηέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξντζηνξηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο θαη ηηο
δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηνλ πιαλήηε καο, κπνξεί λα αλαδεηρζεί θαη ν πνιπδηάζηαηνο
ξόινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε δηαηήξεζε ηεο
θπζηθήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Ζ παιαηνληνινγηθή ζπιινγή ηνπ
Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ ηάηηζηαο απνηειεί παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο πνπ είλαη επηδίσμε
ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια καο ζπκίδεη θαη ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ
θαη ηεο θαηνρήο θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο ζηα κλεκεία ηεο θύζεο, ζηελ θπζηθή
θαη πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, αθνύ ε ζπιινγή πνπ ζώδεηαη ζήκεξα είλαη όηη
απέκεηλε από κία πνιύ κεγάιε θαη αμηόινγε ζπιινγή πνπ δπζηπρώο θαηέζηξεςαλ νη
θαηαθηεηέο ην ρξνληθό δηάζηεκα 1941-44.
Ζ ύπαξμε ζηελ πεξηνρή καο παξόκνησλ ζπιινγώλ, π.ρ. Μνπζείν Φπζηθήο
Ηζηνξίαο Μειηάο Γξεβελώλ, Διέθαληαο Καινλεξίνπ, θ.ι.π. ην ηδηαίηεξν γεσινγηθό
ελδηαθέξνλ ηνπ Μπνύξηλνπ, πνπ είλαη από ηηο ιίγεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε καο ζηηο
νπνίεο κπνξνύκε λα βξνύκε πιηθά από ην καλδύα ηνπ, ν εληνπηζκόο πξηλ από ιίγα
ρξόληα ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ ηύπνπ, ηκεκάησλ απνιηζσκέλσλ θνξκώλ
γεκάησλ κε θξπζηάιινπο ραιαδία ζηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηθάζηξνπ ηάηηζηαο θαη ε
ύπαξμε πνιιώλ κλεκείσλ ηεο θύζεο ζην Βόην, ην λνκό Καζηνξηάο θαη γεληθόηεξα
ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, απνηειεί θίλεηξν ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο ζρεηηθνύ
δηθηύνπ.
Όια ηα παξαπάλσ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ησλ ηνπηθώλ
θνηλσληώλ, ησλ επηζηεκόλσλ θαη ηε θξνληίδα ηεο πνιηηείαο πξέπεη λα αλαδεηρηνύλ
θαη λα πξνζηαηεπηνύλ.
Σν θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ε ζπιινγή κε ηνπο ρώξνπο πνπ δηαζέηεη, ηελ
πξνζβαζηκόηεηα θαη ηνλ άξηην εμνπιηζκό ηνπ είλαη ηδαληθό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαη εθζέζεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηξόπνπο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο γεσινγηθήο
θαη πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, αιιά παξάιιεια θαη παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Ζ Πεξηβαιινληηθή ζπιινγή ηνπ Σξακπαληδείνπ Γπκλαζίνπ ηάηηζηαο απνηειεί
παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, θαη
αληηθείκελν αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζηόρν ηελ απόθηεζε
γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.
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