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Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Το ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας διακρίνεται από τους ισχυρούς και στενούς 

δεσμούς του με τον Όλυμπο και φυσικά ο Όλυμπος διεκδικεί ιδιαίτερη θέση στις 

δράσεις του κέντρου, κύρια επιδίωξη των οποίων είναι η ευαισθητοποίηση του 

μαθητικού πληθυσμού και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα αειφορικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων και προστασίας των συστημάτων ζωής μέσα από τη 

διερεύνηση του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής της Ελασσόνας και του 

άμεσα με αυτή συνδεδεμένου Ολύμπου. Ανάμεσα στα ποικίλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του ΚΠΕ, προγράμματα που ασχολούνται με το νερό και την υδάτινη 

ενέργεια (νεροτριβές κλπ.), την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στις περιοχές Ελασσόνας 

και Αγιάς-Κισσάβου (οικισμοί, σπίτια, γεφύρια κλπ.), τη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία και, τέλος, την ενέργεια στον αστικό χώρο, έχει σχεδιαστεί ειδικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και μαθήτριες που επικεντρώνεται στο 

περιβαλλοντικό και πολιτισμικό περιεχόμενο του Ολύμπου και φέρει τον τίτλο 

«Όλυμπος, Ιστορία - Οικολογία». Εξάλλου, καθώς γεωγραφικά βρισκόμαστε στους 

πρόποδές του και εφόσον το βουνό και η ενασχόληση μαζί του ήταν βασικό κίνητρο 

για την ίδρυσή του και κεντρικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων του στη συνέχεια, 

είναι αυτονόητο ότι ο Όλυμπος αναφέρεται, παρατηρείται, σχολιάζεται και, σε 

τελευταία ανάλυση, θαυμάζεται -άλλοτε περισσότερο άλλοτε λιγότερο- σε όλες 

ανεξαιρέτως τις δράσεις του Κέντρου. Επιπρόσθετα, για τον Όλυμπο και για τις 

ποικίλες επιμέρους θεματικές που σχετίζονται με αυτόν το ΚΠΕ έχει διοργανώσει και 

ικανό αριθμό σεμιναρίων επιμόρφωσης που προορίζονται για εκπαιδευτικούς και 

ενηλίκους στο στενότερο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στο ευρύτερο 

της διά βίου μάθησης.  

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να δούμε πώς ο Όλυμπος έχει έως τώρα -και 

ενδεχομένως δύναται περαιτέρω να- αξιοποιηθεί ως θέμα και πεδίο κατά τρόπο 

χρήσιμο για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής παιδείας. Αυτή η θεματική και 

εκπαιδευτική προσήλωση του ΚΠΕ στον Όλυμπο δε χρειάζεται, βέβαια, ιδιαίτερη 

αιτιολόγηση. O Όλυμπος κατέχει εξέχουσα θέση στο φυσικό και πολιτιστικό 

πανόραμα της χώρας μας, αποτελώντας παγκόσμιο σύμβολο και οικολογική αξία με 

πνευματική διάσταση. Ως πρώτοι ερευνητές της ανθρώπινης φύσης οι αρχαίοι 

Έλληνες έβαλαν τους θεούς τους να κατοικήσουν πάνω σ’ αυτό το βουνό -στον 

ολόλαμπρο, τον απρόσιτο, τον απρόβλεπτο Όλυμπο. Διαχρονικά ο Όλυμπος έχει 

υπάρξει πηγή έμπνευσης για ποιητές, φιλοσόφους, λογοτέχνες, ζωγράφους, 

φωτογράφους και διανοητές κάθε είδους. Αποτέλεσε ορμητήριο εξεγερμένων, 

κλεφτών και αρματολών, ανταρτών και ληστών. Είναι το βουνό που «γοήτευσε» 

επιστήμονες, ορειβάτες, φυσιολάτρες και φυσιοδίφες. Ένα βουνό γεμάτο μυστήριο. 

Παράλληλα, η οικολογία του βουνού είναι μοναδική. Για αυτό άλλωστε ο Όλυμπος 

χαρακτηρίζεται ως ο Παρθενώνας της ελληνικής φύσης. Με 1600 είδη φυτών και 26 

περίπου σπάνια ενδημικά φυτά. Με αλπικά τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. 

Με μοναδικά περιβαλλοντικά μονοπάτια. Ένα μνημείο της φύσης ιδανικό πεδίο για 

περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Με το κέντρο μας ο Όλυμπος βρήκε έναν συστηματικά ενδιαφερόμενο 

παρατηρητή και εκπρόσωπο, που ασχολείται με την εσωτερική, αγριότερης ομορφιάς, 

πλευρά του και τις εντεύθεν παραολύμπιες περιοχές. Αξίζει στο σημείο αυτό να 
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αναφερθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

παρακολούθησαν συνολικά και κατά προσέγγιση: 90 σχολεία, 200 εκπαιδευτικοί και 

1800 μαθητές και μαθήτριες. Στα σεμινάρια πάλι του Ολύμπου έλαβαν μέρος περί τα 

200 άτομα. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι σε όλους αυτούς τους 

επισκέπτες του ΚΠΕ περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικοι όχι μόνο από όμορες, αλλά 

και από αρκετά μακρινές περιοχές. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον 

Όλυμπο επισκέπτες π.χ. από την Αλεξανδρούπολη, τη Δράμα και την Αττική. Πολύ 

γενικά και συνοπτικά, η φιλοσοφία όλων των δράσεων του ΚΠΕ για τον Όλυμπο 

είναι η εξής: οι ομάδες είτε των μαθητών είτε των ενηλίκων να πραγματοποιήσουν 

ένα ευχάριστο, αλλά προπαντός εποικοδομητικό και μακροπρόθεσμα ωφέλιμο ταξίδι 

στο Μύθο, την Ιστορία και τη Φύση του Ολύμπου, του βουνού που άνθρωποι απ’ όλο 

τον κόσμο επισκέπτονται τρέφοντας ενδιαφέρον τόσο για το φυσικό του στοιχείο όσο 

και για το έντονο πολιτιστικό του χρώμα. 

Γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος Όλυμπος, Ιστορία-Οικολογία 

είναι οι μαθητές, μέσα από συνεργατικές και συμμετοχικές μεθόδους, να γνωρίσουν 

τα οικοσυστήματα του Ολύμπου, να προσεγγίσουν τον πολιτισμό του, αλλά και να 

ευαισθητοποιηθούν για τους επαπειλούμενους κινδύνους από ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις. Ο γενικός σκοπός εξυπηρετείται, όπως είναι αυτονόητο, από ποικίλους 

επιμέρους στόχους, που υπακούουν στις αρχές της βιωματικής μάθησης και θα δούμε 

ευθύς αμέσως.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του προγράμματος οι μαθητές αποκτούν 

καταρχήν την πρώτη επαφή μέσα στους χώρους του ΚΠΕ, στους οποίους και 

επανέρχονται μετά τις διερευνητικές εξορμήσεις τους για συζήτηση και εμπέδωση 

των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Για την πρώτη αυτή επαφή η 

Παιδαγωγική Ομάδα, με την παλαιότερη αλλά και την τρέχουσα σύνθεσή της, έχει 

κατασκευάσει, επεξεργαστεί και διασκευάσει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, μια 

πλατφόρμα δηλαδή, από την οποία γίνεται η εκκίνηση του ταξιδιού που 

προαναφέραμε. Αποτελείται από παρουσιάσεις, φωτογραφίες, κινούμενα αρχεία, 

φύλλα εργασίας, φυλλάδια κ.ο.κ. Ας δώσουμε στο ακροατήριο ένα μικρό -γιατί ο 

χρόνος δεν επαρκεί- δείγμα από τούτο το υλικό, που καλύπτει τα θέματα φύση και 

πολιτισμός του Ολύμπου.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και το εξής: από τα σεμινάρια που 

έχουμε διοργανώσει έχει συλλεγεί πλούσιο επιστημονικό και επιμορφωτικό υλικό, 

που κρίναμε σκόπιμο να το δημοσιεύσουμε με τη μορφή τόμων πρακτικών, ώστε να 

είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Από τα σεμινάρια Το φυσικό περιβάλλον του 

Ολύμπου και Όλυμπος, αειφόρος ανάπτυξη της σχολικής χρονιάς 2010-2011 υπάρχει 

εκτυπωμένος τόμος με τον ίδιο τίτλο, ενώ το υλικό από το σεμινάριο Φύση και 

παράδοση του Ολύμπου ενσωματώθηκε με άλλες εργασίες στον πρόσφατα εκδοθέντα 

με ηλεκτρονικό τρόπο τόμο Περιβάλλον και εκπαίδευση - Πρακτικά σεμιναρίων ΚΠΕ 

Κισσάβου-Ελασσόνας 2011-2012, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά εδώ σήμερα. 

Συνεχίζοντας, κάνουμε τώρα αδρή παρουσίαση των στόχων-σκελετού του 

προγράμματος, κρίνουμε δε πολύ σημαντικό να συνοδεύσουμε την παρουσίασή τους 

από αντίστοιχη οπτική τεκμηρίωση προερχόμενη από το αρχείο του ΚΠΕ, στην οποία 

πρωταγωνιστούν παιδιά και εκπαιδευτικοί: 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και 

μέσα από επισκέψεις σε χώρους αξιόλογης φυσικής ομορφιάς παρατηρούν, 

ερευνούν, αναλύουν και μελετούν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 

που συνθέτουν το περιβάλλον του βουνού. 

 Οι ομάδες των μαθητών και των μαθητριών προσεγγίζουν το πολιτισμικό 

περιεχόμενο του βουνού με επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της 
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Περραιβικής Τριπολίτιδας, άλλα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία και τους 

παραολύμπιους παραδοσιακούς οικισμούς. 

 Κάθε ομάδα, στις εργασίες αυτές του πεδίου, ερευνά και εντοπίζει τις 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως οδικά δίκτυα, οικισμούς, έργα άρδευσης, 

υλοτομίες, βόσκηση, τουριστικές εγκαταστάσεις, αποτελέσματα φωτιάς κ.ο.κ. 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατηρούν και συλλέγουν πρωτογενή δεδομένα 

και τα καταγράφουν σε φύλλα εργασίας που παρουσιάζονται στην ολομέλεια 

για εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων. 

Κλείνοντας, εκφράζουμε την πεποίθησή μας ότι μέσα από το πρόγραμμα οι 

μαθητές και οι μαθήτριες κατορθώνουν να βιώσουν τη μοναδικότητα του 

Ολύμπου και παράλληλα να ευαισθητοποιηθούν στην κατεύθυνση της 

προστασίας και της διατήρησης των φυσικών περιοχών ως καταφυγίων της 

άγριας ζωής, καθώς και ως χώρων αναζήτησης και αρμονικής συνύπαρξης 

ανθρώπου και άγριας φύσης. 


