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 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Ανακαλύπτουμε και διαβάζουμε τα “ίχνη” που αφήνουν τα Τοπικά Προϊόντα (ΤΠ) στο φυσικό τοπίο, στο αγροτικό ή στο αστικό περιβάλλον (πεζούλες, μάντρες, σύνορα, μαντριά, πατητήρια, στέρνες, πηγάδια, ανεμόμυλοι, αποθήκες), τα οποία σχετίζονται με τον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα. Στην ουσία το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις υποδομές που υποστηρίζουν την καλλιέργεια και την μεταποίηση διαφόρων ΤΠ. Είναι στημένο έτσι ώστε οι μαθητικές ομάδες α το προσαρμόζουν στο δικό τους ΤΠ, να μάθουν να διαβάζουν το δικό τους οπίο και να το συσχετίζουν με το ΤΠ τους. ντ 
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Α. ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Ένα Τοπικό Προϊόν αφήνει έντονα τα ίχνη του στο φυσικό τοπίο, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του εδάφους όπως οι αναβαθμίδες, διαμορφώνουν τα σύνορα μεταξύ των ιδιοκτησιών, είναι νταμάρια, μεταλλεία, στοές. Τα αναζητούμε και τα καταγράφουμε στα Φύλλα Εργασίας. 
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 
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     Σε πολλά νησιά κυρίως βλέπουμε διαμόρφωση του εδάφους με αναβαθμούς. Οι αναβαθμοί αυτοί έχουν διαφορετική ονομασία ανά περιοχή. Για παράδειγμα στις Κυκλάδες τις ονομάζουν πεζούλες ή ….  Στην περιοχή μου ονομάζονται ___________________________________________________________________________ επειδή __________________________________________________________________Α. Γράφω τρεις λόγους για τους οποίους γίνονται οι αναβαθμοί. Φ ρΒ. αντάζομαι το τοπίο χωρίς τους αναβαθμούς. Το ζωγ αφίζω με και χωρίς. Γ. Συγκρίνοντας τις εικόνες μπορώ να σκεφτώ ποια η σημασία τους για το μέλλον και την αειφορία του τόπου μου.  Αιτιολογώ. 

 

Σ χ ή μ α   1 
Τρεις βασικοί τύποι αναβαθμίδων: α) παράλληλες, β) επάλληλες, γ) θύλακες. 

Πηγή: Αρχείο της συγγραφέα, σχεδιασμός Α. Δαλάκα. 
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Δ. Η τυπολογία των αναβαθμίδων είναι διαφορετική από τόπο σε τόπο. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αναβαθμίδων είναι δύο: οι παράλληλες ή κλιμακωτές και οι επάλληλες ή διάπλεκτες. Υπάρχουν επίσης και οι θύλακες γύρω από ένα δέντρο. Φωτογραφίζω και σχεδιάζω τους τύπους που βρίσκω στον τόπο μου ή τους . περιγράφωΕ. Ψάχνω και βρίσκω παλιούς μαστόρους και τους παίρνω μια μικρή συνέντευξη. Μαθαίνω για τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν, τον τρόπο εργασίας τους. Διατυπώνω  ερωτήσεις. ΣΤ. Καταγράφω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι αναβαθμίδες ο .  στ ν τόπο μου και το αιτιολογώ  Πού οφείλεται;Ζ. Σκέφτομαι και συμπεραίνω τι μέλλον έχει ο παραδοσιακός αυτός τρόπος καλλιέργειας στον τόπο μου. Η. Κρίνω την αισθητική του τοπίου που δημιούργησαν οι αναβαθμίδες. Θ. Βγάζω γενικά συμπεράσματα για το μέλλον του τοπίου σε σχέση με τις αναβαθμίδες. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις και από τους συνδέσμους http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-47-29/2010-01-21-18-38-52/197-anavathmoi.html http://lab-biogeography-ecology.aegean.gr/pdf_folder/GREEK%20ANABATHMIDES.pdf  Sheet-07.pdfhttp://agrilife.jrc.ec.europa.eu/documents/ELFact  http://www.medcenv.org/index.php?id=92&L=3  
 

2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΝΤΡΕΣ ΣΥΝΟΡΑ Σαν πίνακα ζωγραφικής μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το αγροτικό τοπίο, στο οποίο κυριαρχούν όλες οι αποχρώσεις του πράσινου, του κίτρινου και του καφέ. Οι  οριζόντιες και κάθετες γραμμές, που προκύπτουν από τα σύνορα των χωραφιών, τους δρόμους και τα αποστραγγιστικά κανάλια, δημιουργούν όμορφα, τακτοποιημένα τετράγωνα και ορθογώνια χωράφια όπου καλλιεργούνται κηπευτικά, πατάτες και ένα σωρό άλλα φυτά. 
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 Πεδιάδα της Θήβας από Κιθαιρώνα (Φωτ. Αρχ. Αλ. Τσίγκου) Α. Βγάζω φωτογραφίες από ψηλά και καταγράφω στο δικό μου τοπίο αυτά τα διαχωριστικά των χωραφιών. Παρατηρώ τα χρώματα και τα σχήματα που δημιουργούνται. Β. Περιγράφω τα είδη των διαχωριστικών, τα υλικά τους, την εποχή κατασκευής τους, την σημερινή τους κατάσταση.  Γ. Καταγράφω το λεξιλόγιο του τοπίου μου. Δ. Κάθε καλλιέργεια έχει το δικό της χρώμα. Το βρίσκω και το ερμηνεύω. Ε. Βλέπω το τοπίο μου εικαστικά. Παρατηρώ τα χρώματα, τα σχήματα, ακολουθώ τις γραμμές και τις επιφάνειες που δημιουργούνται. Αναπαριστώ το τοπίο μου με χρώματα στο μπλοκ ζωγραφικής μου.  Στ. Βγάζω συμπεράσματα για το μέλλον του αγροτικού «μου» τοπίου. 
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Β. ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τα γεωργικά προϊόντα χρειάζονται συνήθως νερό για να αναπτυχθούν. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους σε κάθε περιοχή, για να συλλέξουν το νερό και να το χρησιμοποιήσουν για την άρδευση. Το νερό μπορεί να είναι είτε υπόγειο είτε τρεχούμενο είτε βρόχινο. Ανάλογα με την περίπτωση γίνεται και διαφορετική διαχείριση του τοπίου και των υποδομών. 

  

1. ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Οι γεωργοί αντλούν το υπόγειο νερό με ειδικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Συνήθως σκάβουν πηγάδια και χρησιμοποιούν μαγκάνια για την άντλησή του. Ρωτώ και καταγράφω τους λόγους που τους οδήγησαν στην αναζήτηση υπόγειου νερού. Α. Στις παρακάτω εικόνες βλέπω ένα μαγκάνι από τον Ασπρόπυργο κι ένα από τον Κάμπο της Χίου. Παρατηρώ και καταγράφω διαφορές. 

 Πηγάδι με μαγκάνι στον Ασπρόπυργο (Φωτ. Αρχ. Αλ. Τσίγκου) 
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 Μαγγανοπήγαδο από τον Κάμπο της Χίου Β. Στην εικόνα βλέπω τα μέρη ενός μαγκανιού από τον Ασπρόπυργο. Φωτογραφίζω έναν αντίστοιχο μηχανισμό άντλησης που χρησιμοποιείται στον τόπο μου. Ονοματίζω και γράφω τα μέρη του. Γ. Περιγράφω τη λειτουργία του. Μπορώ να την συνοδεύσω και με ένα καλό σχέδιο-σκίτσο ολόκληρου του μηχανισμού ή μια λεπτομέρειας που με εντυπωσιάζει. 

 Μαγκάνι στον Ασπρόπυργο (Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Πνευματικού Κέντρου Ασπροπύργου) 
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Δ. Το νερό των πηγαδιών μέχρι να αρδεύσει την καλλιέργεια, αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές    στέρνες. Φωτογραφίζω, περιγράφω, αιτιολογώ την κατασκευή τους. 

    Στέρνα στον Ασπρόπυργο άλλοτε και τώρα(Φωτ. Αρχ. Α . Τσίγκου) Στ. Φωτογραφίζω παλιά πηγάδια, μαγκάνια και στέρνες. Καταγράφω τον λ
ιδιοκτήτη τους. Μαθαίνω ιστορίες, που συνδέονται με αυτά. . Π π τ ε α ό α ή ά σΣτ όσα α ό αυ ά είναι εν ργά κ ι πόσα χι. Κάνω μια στ τιστικ αν λυ η. Ζ. Ρωτώ και μαθαίνω τους λόγους εγκατάλειψής τους. Με τι έχουν αντικατασταθεί σήμερα; Βρίσκω τις διαφορές. Η. Βγάζω συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης των αρδευτικών υποδομών για το μέλλον του τόπου. 
2. ΕΠΙΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Σε πολλές περιοχές υπάρχει άφθονο επίγειο νερό είτε από λίμνες είτε από ποτάμια. Οι γεωργοί έχουν εγκαταστήσει ειδικές κατασκευές για την αξιοποίηση αυτού του νερού στην άρδευση των τοπικών τους προϊόντων. Α. Καταγράφω τους τρόπους και τα μηχανήματα που τους υποστηρίζουν. 
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3. ΒΡΟΧΙΝΟ ΝΕΡΟ Υπάρχουν όμως και περιοχές στις οποίες αξιοποιείται με ξεχωριστό τρόπο το βρόχινο νερό. Επειδή η περιοχή μου είναι μια από αυτές: Α. Επισημαίνω τα σημεία πάνω στο χάρτη και περιγράφω τον τρόπο συλλογής του βρόχινου νερού. Β. Σχηματίζω το λεξιλόγιο του βρόχινου νερού και ερευνώ την ετυμολογία των λέξεων: ΣΤΕΡΝΑ, ΚΑΝΑΛΙ…. 

  Γ. Κάνω μια καλή περιγραφή της λειτουργίας της στέρνας (πώς μαζεύει, αποθηκεύει και αποδίδει το νερό) και την συσχετίζω με το Τ.Π. μου. Δ. Βρίσκω τους λόγους που ώθησαν σε αυτή την τεχνική ρωτώντας τους παλιότερους. Ε. Φωτογραφίζω αυτές τις εγκαταστάσεις. Συγκρίνω δύο ή τρεις μεταξύ τους. Βρίσκω κοινά στοιχεία και διαφορές. Στ. Σχεδιάζω το «δρόμο» του νερού από τη συλλογή μέχρι τη χρήση του. 
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τους. ηκαν. υ τόπου και την κοινωνική διαστρωμάτωση. Θ. Παίρνω συνέντευξη από ανθρώπους που τις έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Ρωτώ να μάθω και εξηγώ ποια ήταν η σημασία τους για την εποχή τους και ποια η σημασία τους σήμερα.  Βρίσκω περισσότερες πληροφορίες στο http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=973

Ζ. Μαθαίνω για τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής τους και συντήρησής Μαθαίνω για τους μαστόρους που τα έφτιαξαν, επαγγέλματα που εργάστΗ. Πώς αιτιολογείται η σημερινή τους κατάσταση σε σχέση με την οικονομία το

 
 



Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Κοντά στον τόπο παραγωγής ενός προϊόντος κατασκευάζονται διάφορα κτίρια, μικρά ή μεγάλα, μόνιμα ή εποχιακά, που σχετίζονται με την αποθήκευση, μεταποίηση ή συσκευασία του προϊόντος μας.  
1. ΑΠΟΘΗΚΕΣ Πολλές φορές κοντά στον τόπο παραγωγής ενός προϊόντος συναντάμε ειδικά κτίσματα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευσή του. Η αποθήκευση του προϊόντος γινόταν είτε σαν πρώτη ύλη είτε στην τελική του μορφή μέχρι την προώθησή του στην αγορά.  Άλλες φορές χρησιμοποιούσαν την αποθήκη για την αποθήκευση ζωοτροφών είτε για το κοπάδι είτε για να ξαποστάσουν τα μεταφορικά τους ζώα. Α. Φωτογραφίζω και σχεδιάζω τέτοια κτίσματα και καταγράφω την ονομασία τους. (αποθήκη, αποθηκάκι, καμαράκι, αχούρι…) Β. Καταγράφω τα υλικά με τα οποία είναι χτισμένα, τα εργαλεία που χρειάστηκαν και τον τρόπο κατασκευής τους. Γ. Βρίσκω πώς το τοπικό προϊόν διαμόρφωσε τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής τους. 

 Πρόσθετες πληροφορίες http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/2010-01-21-16-47-29/landscapescat/64/161-tinos.html  
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2. ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ Το πατητήρι είναι ένα χαρακτηριστικό κτίσμα που χρησιμοποιείται για την μεταποίηση των οινοστάφυλων σε μούστο. Τα παλιά τα χρόνια πατητήρι 
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κατασκεύαζε ο κάθε ιδιοκτήτης στο αμπέλι του ή στο σπίτι του, για λόγους που έχουν σχέση με την τοπογραφία και τις αποστάσεις. 

 Πατητήρι στα Μέγαρα. Πηγή: http://www.megara.org/articles.php?id=1212  Α. Βρίσκω, αναγνωρίζω και φωτογραφίζω τέτοια κτίσματα στην ύπαιθρο ή μέσα στην πόλη μου. Β. Τοποθετώ τις θέσεις τους σε ένα χάρτη. Γ. Σχεδιάζω μια κάτοψη του αμπελιού και σημειώνω τη θέση του πατητηριού σε αυτήν. Δ. Μετράω τις διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος) και τα σχεδιάζω. Ε. Καταγράφω τα υλικά κατασκευής τους και τον τρόπο χτισίματος. Στ. Μιλάω με ιδιοκτήτες και καταγράφω τον τρόπο συντήρησής τους παλιότερα και σήμερα. Ζ. Συνδέω όλες τις πληροφορίες με το παρελθόν και το μέλλον του τοπικού προϊόντος (σταφύλι-κρασί). Η. Διατυπώνω προτάσεις για την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής.  
3. ΣΤΑΝΕΣ 
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   Στάνη στην Ήπειρο-Στάνη σαρακατσάνικη στη Θεσσαλία Οι στάνες χρησίμευαν είτε για τη διαχείμαση είτε για την θερινή διαμονή των ζώων και χαρακτηρίζουν τον λαϊκό πολιτισμό κάθε τόπου κυρίως λόγω των υλικών με τα οποία είναι χτισμένες. Α ρΑ. νακαλύπτω και περιγ άφω τις δικές μας στάνες με όλο τον εξοπλισμό τους. Β. Συγκρίνω τον τρόπο που γίνεται σήμερα η κτηνοτροφία με εκείνον τον αραδοσιακό. Υπάρχει η έννοια της στάνης σήμερα; π 
4. ΣΤΑΒΛΟΙ Η εκτροφή των μεγαλόσωμων ζώων, όπως οι αγελάδες, προϋπέθετε την ύπαρξη στάβλου είτε στην αγροτική είτε στην αστική περιοχή. Ένας στάβλος αποτελείται από πολλά προσκτίσματα που σχετίζονται με το τάισμα, το πότισμα και την καθαριότητα των ζώων.  

 Στάβλος στον Ασπρόπυργο το 1970- Άρμεγμα με αρμεκτική μηχανή Α. Φωτογραφίζω παλιούς στάβλους και τους συγκρίνω με τα σύγχρονα 
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βουστάσια της περιοχής μου. Β. Συλλέγω παλιές φωτογραφίες και μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν αντίστοιχα βιώματα από εργασία σε στάβλο. 



Γ. Περιγράφω μια τέτοια κατασκευή και τον εξοπλισμό της. Δ. Καταγράφω τα προσκτίσματα που συνόδευαν ένα στάβλο και τη χρήση τους. 
 

5. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ Οι Ανεμόμυλοι είναι κατασκευές που αξιοποιούν την αιολική ενέργεια για την κίνησή τους. Από πολύ παλιά τους χρησιμοποιούσαν είτε για το άλεσμα των καρπών τους είτε για την άντληση υπόγειου νερού. «Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι γνωστό και για τους γραφικούς του ανεμόμυλους. Τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 το οροπέδιο ήταν ένα από τα πρώτα αιολικά πάρκα της Ευρώπης. Υπήρχαν περίπου 16 χιλιάδες ανεμόμυλοι που αντλούσαν τα υπόγεια ύδατα, με τα οποία πότιζαν τις καλλιέργειες τους οι κάτοικοί του. Η  εισροή άφθονου νερού από τα γύρω βουνά είναι αυτή που έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της γεωργίας στο οροπέδιο, η οποία με τη σειρά της ήταν η αφορμή για να ξεπηδήσουν στην περιοχή οι περίφημοι ανεμόμυλοι.» Α. Βρίσκω αντίστοιχες κατασκευές στον τόπο μου που χρησιμοποιούσαν την αιολική ενέργεια για την κίνησή τους.  λειτουργία τους με σκίτσα ή μακέτα. Β. Φωτογραφίζω, σκιτσάρω, αναπαριστώ τηνΓ. Ονοματίζω τα μέρη τους και τα υλικά τους. Δ. Περιγράφω τον τρόπο κατασκευής τους. Συνομιλώ με μαστόρους που γνωρίζουν να μου πουν.  Ε. Βρίσκω την σχέση τους με τα τοπικά προϊόντα και συμπεραίνω πώς βοήθησαν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων καλλιεργειών. 

 
Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθ . Δυτικής Αττικής 
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Το Οροπέδιο Λασιθίου1947-1967 



Διαβάζουμε σε άρθρο στο Διαδίκτυο: «Δυστυχώς, σήμερα οι νέοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους, καθώς η πολιτεία δεν παρέχει κίνητρα, και τα χωριά έχουν ερημώσει. Έτσι, μόνο σε cards postal μπορεί να δει κανείς το τοπίο με τους 12000 κάτασπρους ανεμόμυλους που κάποτε αντλούσαν νερό από τα πηγάδια για να ποτίσουν τα κηπευτικά. Ωστόσο ακόμη μπορείτε να δείτε μύλους, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν αναστηλωθεί τα τελευταία χρόνια.» «Ο μηχανολόγος Γιώργος Χατζάκης, που εξηγεί αναλυτικά το πώς και το γιατί στο βιβλίο του «Το αιολικό πάρκο των θεών», όπου εκθέτει επίσης το όραμά του - μια πολύ ενδιαφέρουσα και βραβευμένη πρόταση για ανασύσταση του αιολικού πάρκου του οροπεδίου, που εκτοπίστηκε από την εισβολή των ηλεκτροκίνητων αντλιών.» Στ. Σχολιάζω τα δύο άρθρα και συσχετίζω τις παραδοσιακές αυτές κατασκευές με την αειφορική ανάπτυξη του τόπου σου. 
 

Πηγές: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE
%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF
%CE%BF%CF%85 

http://www.cretanbeaches.com/hrisimes
plir%CE%BFf%CE%BFries/%CE%9Fr%CE%BFpediakaipediades/oropedio
lassithiou/ 

http://www.panoramio.com/photo/21561334 
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Οι Ανεμόμυλοι χαρακτηρίζουν το νησιώτικο τοπίο είτε ενεργοί είτε ερειπωμένοι 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plir%CE%BFf%CE%BFries/%CE%9Fr%CE%BFpedia-kai-pediades/oropedio-lassithiou/
http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plir%CE%BFf%CE%BFries/%CE%9Fr%CE%BFpedia-kai-pediades/oropedio-lassithiou/
http://www.cretanbeaches.com/hrisimes-plir%CE%BFf%CE%BFries/%CE%9Fr%CE%BFpedia-kai-pediades/oropedio-lassithiou/
http://www.panoramio.com/photo/21561334


Ζ. Κάνω μια έρευνα στην περιοχή μου για αντίστοιχες κατασκευές και τις συσχετίζω με το τοπικό προϊόν μου. Η. Ερευνώ σε ποια φάση της «ζωής» του παρεμβαίνουν οι κατασκευές αυτές και με ποιο τρόπο. Θ. Εξετάζω αν σήμερα χρησιμοποιούνται στον ίδιο βαθμό που γινόταν παλιότερα. Αιτιολο ώ την άποψή μου. γ 
6. ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ Ο υδρόμυλος είναι μια μηχανική κατασκευή που σκοπό έχει την εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού που τρέχει ή πέφτει από κάποιο ύψος. Η μηχανική ενέργεια του νερού ασκεί δύναμη πάνω σε πτερύγια και τα αναγκάζει να περιστραφούν. Η περιστροφή των πτερυγίων μεταφέρεται σε κάποιο άλλο μηχανισμό, έτσι η μηχανική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε ωφέλιμο για τον άνθρωπο έργο. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για το άλεσμα σπόρων (γεννημάτων) και για τη μεταφορά νερού σε κάποιο ύψος, ενώ στη συνέχεια τροποποιήθηκε ώστε να κινήσει πριονιστήρια, πελώρια σφυριά και αντλίες σε ργοστάσια, τα φυσερά σε καμίνια και σιδηρουργεία, και για την παροχή νέργειας σε εργοστάσια υφαντουργίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υδρόμυλων. εε 

    (Γαρυφαλλίδου)-Νερόμυλος Εμπειρίκου στην Άνδρο πο μου. Α. Καταγράφω και περιγράφω τους υδρόμυλους που υπάρχουν στον τόΒ. Ερευνώ πώς συνδέονται με την κατεργασία του Τοπικού Προϊόντος. Γ. Προσπαθώ να συνδέσω τη λειτουργία τους με το Φυσικό Περιβάλλον της 
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περιοχής (τοπογραφία, υψόμετρο, πηγές νερού). Δ. Ερευνώ και μαθαίνω τις ονομασίες και τη λειτουργικότητα των μερών τους. 



Ε. Περιγράφω τη σημερινή τους κατάσταση. Στ. Διατυπώνω προτάσεις για την αξιοποίηση των υδρόμυλων προς μια αειφορική ανάπτυξη της περιοχής. Περισσότερα για τους Υδρόμυλους http://www.garyfallidou.org/energeia4/level_1/watermills.html 

 Τα μέρη του νερόμυλου, όπως τα ονομάζουν στη Λάρισα http://monopatimas.blogspot.gr/2014/02/blog-post_8.html 
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http://www.garyfallidou.org/energeia4/level_1/watermills.html
http://monopatimas.blogspot.gr/2014/02/blog-post_8.html


Δ. ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «Οι θέσεις των χωριών που ιδρύθηκαν ήταν αθέατες από τη θάλασσα και η διάταξή τους είχε φρουριακή μορφή για την προστασία των χωρικών από τους επιδρομείς που μάστιζαν το Αιγαίο κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Σε όλα τα χωριά παρατηρούνται κοινά χαρακτηριστικά στην πολεοδομική συγκρότηση: έχουν κλειστό τετράπλευρο σχήμα και τα τελευταία προς τα έξω σπίτια σχηματίζουν περιμετρικά το αμυντικό τείχος του οικισμού.» Πηγή κειμένου: http://ayla.culture.gr/?p=80  

 Έτσι περιγράφονται τα Μαστιχοχώρια. Ο σημαντικότερος λόγος έλξης των πειρατών ήταν ο πλούτος που συγκεντρωνόταν στο χωριό από την πώληση της μαστίχας σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Α. Ερευνώ κι εγώ τον δικό μου οικισμό, χωριό ή πόλη και ανακαλύπτω στοιχεία του Τοπικού μου Προϊόντος αποτυπωμένα στον πολεοδομικό ιστό, στην επιλογή της θέσης, στους τρόπους διασφάλισης και προστασίας. Ερευνώ και στα βάθη της ιστορίας για την ων. ερμηνεία αυτών των στοιχεί2. ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ «Η διαλογή γίνεται σε δημόσιο ή οικιακό χώρο. Ως δημόσιο χώρο θεωρούμε τα σοκάκια (στενά δρομάκια), τα πλατώματα (περιορισμένους ανοιχτούς χώρους στη συμβολή δύο ή περισσότερων σοκακιών) ή και μικρές πλατείες, όταν αυτές συνορεύουν με τα σπίτια των καλλιεργητών που βρίσκονται στη φάση της διαλογής. Σε πλατύσκαλα ή σε κατώφλια που επικοινωνούν άμεσα με το δρόμο, αλλά και σε αυλές των σπιτιών ή σε κατώγια, φιλοξενούνται εκτός από τους ιδιοκτήτες τους και γείτονες, ή άλλα μέλη της κοινότητας που συνδράμουν στη διαδικασία, ενδυναμώνοντας τους δεσμούς αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης που συνέχουν τους μαστιχοκαλλιεργητές. Η μαστίχα στεγνώνει σε ευάερα δωμάτια των σπιτ ένες.» 
Αλεξάνδρα Τσ τικής Αττικής 
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ιών ή σε βεράντες ημιστεγασμένες ή σκεπασμΠηγή κειμένου: http://ayla.culture.gr/?p=80 

http://ayla.culture.gr/?p=80
http://ayla.culture.gr/?p=80


Α. Η διαλογή το στέγνωμα είναι μερικές από τις εργασίες μεταποίησης του αρχικού προϊόντος. Κάθε προϊόν έχει τις δικές του εργασίες μεταποίησης που μπορεί να λαμβάνουν χώρα σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους. Ερευνώ και ανακαλύπτω μέσα στην πόλη ή το χωριό τους χώρους μεταποίησης του Τοπικού μου Προϊόντος και τους περιγράφω. 

 Πηγή εικόνας: http://ayla.culture.gr/?p=80 Β. Αν η παραγωγή είναι μικρή τότε πολλές φορές χρησιμοποιούνται χώροι του σπιτιού, οι οποίοι μετατρέπονται και προσαρμόζονται ανάλογα. Συγκεντρώνω παλιές φωτογραφίες ή φωτογραφίζω στιγμιότυπα από τη σύγχρονη μεταποίηση του Τ.Π. μου. 

 Ρακοκάζανο σούμας από τα Μεστά της Χίου Πηγή: http://boraeinai.blogspot.gr/2011/11/blog-post_7459.html  Γ. Για την μεταποίηση του προϊόντος χρησιμοποιούνται και ειδικά μηχανήματα, μικρά ή μεγάλα, που στεγάζονται σε ξεχωριστούς χώρους. Περιγράφω τα μέρη ων μηχανημάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους. 
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τ 



3. ΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Η σωστή αποθήκευση του Τ.Π. είναι πολύ σημαντική διαδικασία για την διατήρηση και μη αλλοίωση του προϊόντος μέχρι αυτό να διοχετευτεί στην αγορά. Έτσι είτε ο ιδιώτης είτε ο συνεταιρισμός φροντίζει για το χτίσιμο μεγάλου χώρου με τις κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, όπου θα αποθηκεύσει το προϊόν για λίγες ημέρες ή και λίγους μήνες. 

Α

 «Στον Πύργο, στην βορειοδυτική πλευρά του Σιδηροδρομικού Σταθμού, βρίσκεται το συγκρότημα των σταφιδαποθηκών του ΑΣΟ. Πρόκειται επίσης για συγκρότημα που κτίστηκε στην δεκαετία του '20 και αποτελείται από συνεχόμενα ισόγεια κτίρια με επάλληλες δίρριχτες κεραμοσκεπείς στέγες.  Λειτούργησαν ως χώροι αποθήκευσης σταφιδόκαρπου και δυστυχώς μένουν αχρησιμοποίητοι. Είναι στην ιδιοκτησία του ΣΚΟΣ ΑΣΕ και αποτελούν τυπικό αρχιτεκτονικό δείγμα κτιρίων αυτού του είδους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του μεγέθους και της θέσης τους στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, χρήζοντας νακαίνισης και επανάχρησης.» (Πηγή εικόνας και κειμένου: ttp://fakosgeorge.blogspot.gr/2010/12/blog-post_1923.htmlαh )  Α. Παρατηρώ τα κτίρια-αποθήκες που ξεχωρίζουν στον αστικό ιστό με τον συμπαγή όγκο τους, φωτογραφίζω, καταγράφω τις διαστάσεις τους και τη θέση τους. Τα περιγράφω εξωτερικά και εσωτερικά. Β. Ερευνώ και βρίσκω ποια είναι η παλιότερη και ποια η σημερινή τους χρήση συνομιλώντας με ανθρώπους που εργάστηκαν μέσα εκεί. Γ. Διατυπώνω προτάσεις για την μελλοντική τους χρήση, καταγράφοντας πόψεις των κατοίκων και των αρχών της πόλης. α 
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Ε. ΑΫΛΗ Π ΙΑ Η Άυλη  Πολιτιστική  Κληρονομιά αφορά παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγενέστερους με τον προφορικό λόγο, όπως οι λαϊκές παραδόσεις, οι γιορτές και τελετές, χοροί, οι παραστατικές τέχνες, οι κοινωνικές πρακτικές, οι γνώσεις και οι τεχνικές. Προβάλλοντας τις παραδοσιακές καλλιέργειες αναδεικνύεται η ιδιότητα της παράδοσης να εμπεριέχει βιωμένες τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και των οικολογικών και ορθολογικών τρόπων αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. 

ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜ

1. ΗΘΗ  ΑΙ ΕΘΙΜΑ «Πολλά από τα λατρευτικά έθιμα είναι αγροτικά με πανάρχαιες ρίζες και αφορούν στην προσπάθεια εξευμενισμού αφ’ ενός και ευχαριστιών αφ’ ετέρου προς τον δαίμονα  της βλάστησης με την προσδοκία της καλής εσοδείας. Πολλές από αυτές τις τελετουργικές διαδικασίες της λατρείας της αρχαιότητας παρέμειναν στο χριστιανικό εορτολόγιο προσαμοσμένες. Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου σφραγίζει το τέλος ή αλλού το  μέσον της  σποράς. Έτσι ο λαός τη λέει Αποσπορίτισσα  ή Μεσοσπορίτισσα και τη θεωρεί προστάτρια της σοδειάς (<εισόδια), γι αυτό και «Αποσοδειά» και προς τιμήν της «εισάγει» συμβολικά, κατά  αρχαία συνήθεια (πανσπερμία) στο ναό «πολυσπόρια», η «μπουμπόλια»  ή «μπουσμπουρέλια».  Την παραμονή ή και ανήμερα των Εισοδίων, αλλά και του αγίου  Ανδρέα,  με έσχατο χρονικό  όριο  της αγίας Βαρβάρας (4  Δεκεμβρίου), οι  νοικοκυρές έβραζαν πολλά σπόρια μαζί: σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, φασόλια, ρεβύθια, κουκκιά  και τα μοίραζαν υπό τύπον κολλύβων στη γειτονιά «για να γίνουν τα σπαρμένα». Από αυτά ένα πιάτο  «εισάγουν» στην εκκλησία, όπου διαβάζεται κατά τη λειτουργία και μοιράζεται  στο εκκλησίασμα.  Ένα μέρος του επιστρέφεται στο  σπίτι.»* 

Κ
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 Στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, όπου λατρευόταν η θεά της γεωργίας Δήμητρα, είναι χτισμένο ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου και στην τοπική κοινωνία επονομάζεται Παναγίτσα Μισοσπορίτισσα. Εδώ κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, την παραμονή της γιορτής, οι γυναίκες φέρνουν για να 
 



ευλογηθούν σπόρους από δημητριακά και όσπρια, μια συνήθεια που χάνεται στους αιώνες και συναντά την πανσπερμία των αρχαίων ελλήνων. Α. Βρίσκω κι εγώ τέτοια έθιμα που συνδέονται με το Τοπικό Προϊόν που εξετάζω και ερευνώ σε βάθος χρόνου τις παραλλαγές τους και τη σημασία τους. 
2. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ Ένα καλό παράδειγμα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η τεχνογνωσία της παραδοσιακής μαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο, έτσι όπως μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. 

   Πηγή: http://ayla.culture.gr/?p=80  Α. Ερευνώ τα διάφορα στάδια της καλλιέργειας παίρνοντας συνεντεύξεις από ηλικιωμένους ή και νεότερους ντόπιους μαστιχοκαλλιεργητές, με τις οποίες καταγράφω την ορολογία, μαγνητοφωνώ την τοπική μουσική εκφορά της γλώσσας και καταγράφω τοπικές ιδιωματικές εκφράσεις. Β. Ο μαστιχοκαλλιεργητής χρησιμοποιεί όρους δανεισμένους από την ανατομία του ανθρώπινου σώματος σε συνδυασμό με συναισθήματα. Καταγράφω αυτές τις φράσεις σε αντιστοιχία με τα στάδια της καλλιέργειας και βγάζω συμπεράσματα για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό στοιχείο. Γ. Η κατασκευή και η συντήρηση των εργαλείων και των ειδικών σκευών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της μαστιχοκαλλιέργειας ήταν και εξακολουθούν να είναι έργα ντόπιων σιδηρουργών και τεχνιτών άλλων ειδικοτήτων, ενώ συχνά απαντούν και ιδιοκατασκευές. Συνομιλώ με ντόπιους τεχνίτες, τους φωτογραφίζω ή βιντεοσκοπώ την ώρα της δουλειάς τους. Καταγράφω και τεκμηριώνω τα διάφορα εργαλεία. Δ. Ερευνώ τους τρόπους και τη διάρκεια εκμάθησης /μαθητείας /μύησης των 
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νέων μαστιχοκαλλιεργητών ή μαθητευόμενων από τους παλαιότερους. Δ. Αξιολογώ τη σημασία που έχει για την αειφορική ανάπτυξη του τόπου αυτή η καλλιέργεια. Λαμβάνω υπόψη μου συσχετισμούς με την κοινωνία και την τοπική οικονομία, ερευνώ πώς λειτουργεί στην καλλιέργεια αξιών, στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του τόπου. 
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Ε. Αξιολογώ την συμβολή της τοπικής αυτής καλλιέργειας  στην λειτουργία εταιρισμοί. κοινοτικών θεσμών, όπως οι συνΠερισσότερες πληροφορίες στο http://ayla.culture.gr/?p=80  ε τον ίδιο τρόπο ερευνώ αυτούς τους τομείς για το δικό μου Τοπικό Προϊόν. Μ 
 
*  Διασκευή  από  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΚΑΜΗΛΑΚΗ  «Από  την  πανσπερμία  των 
ρχαίων  Αθηναίων  στα  φθινοπωρινά  «πολυσπόρια»  των  Νεοελλήνων    Η   Παναγία  η 
εσοσπορίτισσα και το Μουσείο του Ψωμιού στην Αμφίκλεια» 

Α
Μ Πολλά κομμάτια των κειμένων είναι από: 
http://galaxy.hua.gr/~landscapesatlas/index.php/20100121115407.html όπου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ έχουν: 
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο Καθηγητής Κ. Χατζημιχάλης και οι συγγραφείς είναι από 
κοινού οι νόμιμοι δικαιούχοι των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των 
δημοσιευμένων στον παρόντα ιστότοπο αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος 
με την ονομασία «Το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμικό τοπίο: ένας αεροφωτογραφικός άτλαντας», το οποίο υλοποιήθηκε με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση τη 
περίοδο 20082010. Οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς ή μη σκοπούς και οποιαδήποτε 
αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση, τροποποίηση, 
προσαρμογή ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή μη), σε οποιαδήποτε 
μορφή και με οποιοδήποτε μέσο μέρους ή και του συνόλου των προαναφερθέντων 
αποτελεσμάτων, συνιστά προσβολή των άνω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά. 

 


