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ΕΙΑΓΨΓΗ 
την εποχό μασ, η ζωό ςτα αςτικϊ κϋντρα καθιςτϊ ολοϋνα και περιςςϐτερο επιτακτικϐ 

το αύτημα για «ανθρώπινεσ» πϐλεισ, που θα ανταποκρύνονται, απϐ ϊποψη ςχεδιαςμοϑ, 

δυνατοτότων και υποδομών, ϐχι μϐνο ςτισ ςϑγχρονεσ απαιτόςεισ για κατοικύα, εργαςύα 

και ςυναλλαγϋσ, αλλϊ και ςτην καύρια και πρωταρχικόσ ςημαςύασ ανϊγκη του 

ανθρώπου για απϐλαυςη υγιοϑσ και βιώςιμου περιβϊλλοντοσ, μϋςα ςτο οπούο θα 

μπορεύ να δραςτηριοποιεύται, να ςυμμετϋχει, να αναζωογονεύται, να αναπαϑεται και εν 

γϋνει να εκφρϊζεται και να αναπτϑςςεται αρμονικϊ και δημιουργικϊ. 

Οι μαθητϋσ τησ περιβαλλοντικόσ ομϊδασ του 4ου ΓΕ.Λ. Λαμύασ αςχολόθηκαν με το 

περιβαλλοντικϐ πρϐγραμμα «Σο περιαςτικό δάςοσ τησ Λαμίασ». Οι μαθητϋσ εξϋταςαν 

διϊφορα ςτοιχεύα, ςυνϋλεξαν πληροφορύεσ, πραγματοπούηςαν επιςκϋψεισ, τϐςο 

διαζώςησ ϐςο και διαδικτυακϋσ.  

 

Σην περιβαλλοντικό ομϊδα του 4ου ΓΕ.Λ. Λαμύασ αποτελοϑν: 

 Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ τησ Α' τϊξησ: 

1. αξώνησ Άγγελοσ 

2. κϊρλα ταυροϑλα 

3. κοϑρασ Γεώργιοσ 

4. Σαλϊντζη Βαςιλικό 

5. Σραγουλιϊ Γεωργύα 

6. Σςαδόμασ Γεώργιοσ 

7. Σςακλιτζό Ευαγγϋλια Δανϊη 

8. Σςακμϊκη ταυροϑλα 

9. Σςεκοϑρα Αποςτολύα 

10. Σςιαλαφοϑτασ Γεώργιοσ 

11. Σςιαπϋρασ Ιωϊννησ Ραφαόλ 

12. Σςιγαρύδα Φριςτύνα 

13. Σςιγαρύδασ Σαξιϊρχησ 

14. Σςολλϊρι Ραφαόλ 

15. Σςοϑτςικασ Βαςύλειοσ 

16. Σςοχαντϊρησ Ευςτϊθιοσ 

17. Συμπλαλϋξη Κωνςταντύνα 

18. Υοϑντα Ζωό 

19. Υοϑντασ Παντελεόμων 

20. Υυςϋκη οφύα 

21. Υώςκολοσ Γεώργιοσ 

22. Φαλεπλόσ Αθανϊςιοσ 

23. Φαραλϊμπουσ Πετροϑλα 

24. Φατζηθεοδώρου Άγγελοσ 

25. Φριςτοδοϑλου Βαςύλειοσ 

26. Χωρογιϊννη Γεωργύα Βαλϋρια 
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 Οι υπεϑθυνοι καθηγητϋσ: 

1. ακελλϊρησ Αλϋξανδροσ, κλ. ΠΕ04.01 

2. Κϑρκοσ Γεώργιοσ, κλ. ΠΕ11 

3. Παπαδημητρύου Δημότριοσ, κλ. ΠΕ03 

 

Ευχαριςτοϑμε για τη ςυμβολό τουσ ςτην πραγματοπούηςη του προγρϊμματοσ: 

1. Σην παιδαγωγικό ομϊδα του ΚΕΠΕΑ τυλύδασ 

2. Σην παιδαγωγικό ομϊδα του ΚΕΠΕΑ Ομηροϑπολησ Φύου 
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ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΟ ΚEΠΕA (Κ.Π.Ε.) ΣΤΛΙΔΑ 
Η περιβαλλοντικό ομϊδα του ςχολεύου μασ, την Παραςκευό 1 Απριλύου 2022, 

επιςκϋφθηκε το ΚΕΠΕΑ τυλύδασ.  το ελατοδϊςοσ κοντϊ ςτο χωριϐ Καςτανιϊ Τπϊτησ, 

ςυμμετεύχαμε ςτο πρϐγραμμα του ΚΕΠΕΑ «Σο δαςικό περιβάλλον τησ Οίτησ». 

Αρχικϊ ςτο χώρο του παλιοϑ δημοτικοϑ ςχολεύου, το μϋλοσ τησ παιδαγωγικόσ ομϊδασ 

του ΚΕΠΕΑ κ. Κωνςταντύνοσ Αγγελόσ, πραγματοπούηςε ενημϋρωςη, αναφϋροντασ ϐτι η 

Ούτη: 

 η Ούτη αποτελεύ τμόμα του ορεινοϑ ςυγκροτόματοσ τησ τερεϊσ και καλϑπτεται ςτο 

μεγαλϑτερο μϋροσ τησ απϐ ελατοδϊςη με αξιϐλογα, ςε χλωρύδα και πανύδα, διϊκενα 

λιβαδικόσ βλϊςτηςησ 

 η Ούτη αποτελεύ αγαπημϋνο βουνϐ των φυςιολατρών για το πλόθοσ των πηγών τησ 

και την ποικιλύα των λουλουδιών τησ 

 τμόμα τησ Ούτησ εύναι και ο ομώνυμοσ Εθνικϐσ Δρυμϐσ 

 ενώ η ιςτορικϐτητα του χώρου χϊνεται ςτα βϊθη τησ μυθολογύασ. 

τη ςυνϋχεια τα μϋλη τησ περιβαλλοντικόσ ομϊδασ εύχαν την ευκαιρύα να επιςκεφθοϑν 

το Ηρώο πεςϐντων τησ Τπϊτησ.  

Σο Ηρώο, βρύςκεται ςτο κϋντρο τησ Τπϊτησ και ςτην ομώνυμη πλατεύα, αφιερωμϋνο ςτα 

θϑματα – εκτελεςθϋντεσ κατϊ το Ολοκαϑτωμα τησ 17ησ Ιουνύου 1944. τισ 17 Ιουνύου 

1944, ημϋρα ϊββατο, γρϊφτηκε ύςωσ η πιο μελανό ςελύδα ςτην νεϐτερη ιςτορύα τησ 

πϐλησ. Οι δυνϊμεισ κατοχόσ των Γερμανών για να εκδικηθοϑν την Τπϊτη, που όταν 

ορμητόριο των Ανταρτών του ΕΛΑ, πυρπολοϑν, λεηλατοϑν και εκτελοϑν αμϊχουσ και 

πατριώτεσ. τρατιωτικϊ τμόματα τησ κεντρικόσ γερμανικόσ διούκηςησ Λαμύασ 

επιτϋθηκαν κατϊ τησ Τπϊτησ, εκτελώντασ 28 ϊτομα, τραυματύζοντασ 30, 

καταςτρϋφοντασ 375 απϐ τα 400 ςπύτια τησ πϐλησ, βυζαντινϋσ εκκληςύεσ και ιςτορικϊ 

αρχοντικϊ. Ολοκαϑτωμα. Για το λϐγο αυτϐ η Τπϊτη ϋχει ανακηρυχθεύ Μαρτυρικό Πϐλη. 

  
Με τη ςυνοδεύα και καθοδόγηςη των εκπαιδευτικών του ΚΕΠΕΑ κ.κ. Γεώργιου 

Κουραβϊνα και Κωνςταντύνου Αγγελό, περπϊτηςαν ςτο ελατοδϊςοσ, ϐπου και 

ενημερωθόκαν για τισ «λειτουργύεσ» του.  

Σϋλοσ πραγματοπούηςαν επύςκεψη ςτην Ι. Μ. Αγϊθωνοσ. 
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ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΟ ΚEΠΕA (Κ.Π.Ε.) ΟΜΗΡΟΤΠΟΛΗ ΦΙΟΤ 
Σην Σετϊρτη 6 Απριλύου 2022, η περιβαλλοντικό ομϊδα του ςχολεύου μασ, 

πραγματοπούηςε διαδικτυακό  επύςκεψη ςτο ΚΕΠΕΑ Ομηροϑπολησ Φύου. Μετϊ απϐ το 

εγκϊρδιο καλωςϐριςμα απϐ τον υπεϑθυνο  του ΚΕΠΕΑ Ομηροϑπολησ Φύου, κ. ταϑρο 

πυρϊκη,  ςυμμετεύχαμε ςτο  περιβαλλοντικϐ  πρϐγραμμα «Σο δϋντρο που πληγώνουμε: 

πηγό πλοϑτου, ϋμπνευςησ και πολιτιςμοϑ». Με ςχετικϊ power-point  και προβολό 

βιντεοςκοπημϋνων  δρϊςεων  γνωρύςαμε τα περύφημα μαςτιχϐδεντρα τησ νϐτιασ Φύου. 

Ειδικϐτερα τον  τρϐπο καλλιϋργειασ, τα χρηςιμοποιοϑμενα εργαλεύα,  τη ςυλλογό και τα 

τελικϊ προώϐντα τησ πολϑτιμησ μαςτύχασ. τη ςυνϋχεια, ϋγινε διαδικτυακό επύςκεψη-

περιόγηςη ςτο Κϊςτρο τησ Φύου και ςτον παραδοςιακϐ οικιςμϐ του Πυργιοϑ. Η  

ψηφιακό ξενϊγηςη περιελϊμβανε πληροφορύεσ  ςχετικϊ με τισ δραςτηριϐτητεσ των 

κατούκων, την ιςτορύα, την αρχιτεκτονικό, τη λαογραφύα και τη ζωό των 

μαςτιχοκαλλιεργητών τϐτε και τώρα. Σϋλοσ, η διαδικτυακό επύςκεψη ολοκληρώθηκε με 

την παρουςύαςη του Λαογραφικοϑ Μουςεύου Φύου και του Μουςεύου Μαςτύχασ Φύου. 

  

  

 



Σο περιαςτικό δάςοσ τησ Λαμίασ                                                                                                                             4ο  ΓΕ.Λ. Λαμίασ 

14 

 
 

 

Μαςτιχόδενδρο ςχίνοσ ή πυξάρι 

Σο μαςτιχϐδενδρο εύναι αειθαλόσ θϊμνοσ που ανόκει ςτην οικογϋνεια Ανακαρδιύδεσ, με 

ϑψοσ 2 ϋωσ 5m. Σα φϑλλα εύναι ςϑνθετα, με 2 ϋωσ 5 ζεϑγη φυλλαρύων που ϋχουν 

βαθυπρϊςινο χρώμα. Εύναι φυτϐ δύοικο, δηλαδό με ϊνθη μονογενό (αρςενικϊ και 

θηλυκϊ) που αναπτϑςςονται ςε ξεχωριςτϊ ϊτομα. Η ϊνθηςη γύνεται απϐ Μϊρτιο ωσ 
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Απρύλιο. Σα αρςενικϊ ϊτομα εύναι εκεύνα που αποδύδουν περιςςϐτερη και καλϑτερησ 

ποιϐτητασ μαςτύχα και αυτϊ κυρύωσ καλλιεργοϑνται. Για το λϐγο αυτϐ και οι 

παραγωγού τα αποκαλοϑν «καρπϐςκινα». Ο καρπϐσ εύναι δρϑπη μικρό, ςχεδϐν ςφαιρικό 

που ςτην αρχό εύναι κϐκκινη και μετϊ, ϐταν ωριμϊςει, γύνεται μελανό. Έχει πλόρη 

ανϊπτυξη ςτα 40 με 50 χρϐνια και γύνεται παραγωγικϐ απϐ τον 5ο χρϐνο. Ζει πϊνω απϐ 

100 χρϐνια. 

ΥΤΣΕΙΕ 

Η ςυνολικό τουσ ϋκταςη εύναι 20.000 ςτρϋμματα και η καλλιϋργεια τουσ απαςχολεύ 

περύπου 4.500 αγροτικϋσ οικογϋνειεσ ςτη νϐτια Φύο. Σα δϋντρα εύναι φυτεμϋνα ςε ςειρϋσ 

και απϋχουν 2-3 μϋτρα το ϋνα απϐ το ϊλλο. 0 βλαςτϐσ διακλαδύζεται, με την παρϋμβαςη 

του καλλιεργητό, ςε 2-4 πλϊγιουσ. Η πορεύα τησ κϐμησ ϋχει πολϑ μεγϊλη ςημαςύα, 

καθώσ θα πρϋπει να υπϊρχει ϊνετη πρϐςβαςη ςτον κορμϐ. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Η καλλιϋργεια του μαςτιχϐδεντρου απαιτεύ κλύμα εϑκρατο και δροςερϐ. ε θερμοκραςύα 

κϊτω απϐ 0° C τα μαςτιχϐδεντρα καταςτρϋφονται. Ευδοκιμοϑν ςε παραλύεσ και ευϊερεσ 

τοποθεςύεσ, ςε εδϊφη ξηρϊ, αςβεςτολιθικϊ, με μϋτρια γονιμϐτητα. ε εδϊφη ϐμωσ 

γϐνιμα χωρύσ πολλό υγραςύα η διϊρκεια ζωόσ και η απϐδοςη ςε μαςτύχα εύναι 

μεγαλϑτερη. 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ 

Ο πολλαπλαςιαςμϐσ του ςχύνου γύνεται με κλαδιϊ με εμφανεύσ οφθαλμοϑσ. Μεγϊλα 

μοςχεϑματα κϐβονται και φυτεϑονται ςτην οριςτικό τουσ θϋςη ςε βϊθοσ 40-50 

εκατοςτϊ με κϊποια ςχετικό κλύςη κατϊ το τϋλοσ του φθινοπώρου. Για να υπϊρχει 

ιςορροπύα μεταξϑ προςφορϊσ και ζότηςησ, η επϋκταςη τησ καλλιϋργειασ ρυθμύζεται με 

ειδικϐ νϐμο, ο οπούοσ ελϋγχει την επϋκταςη τησ. 

ΚΛΑΔΕΜΑ 

Σο κλϊδεμα του δϋντρου ξεκινϊ απϐ το 3ο ϋτοσ τησ ηλικύασ του. Με τον τρϐπο αυτϐ 

ευνοεύται ο αεριςμϐσ και η καλϑτερη εκμετϊλλευςη τησ ηλιακόσ ακτινοβολύασ. Επύςησ, 

διευκολϑνονται και οι διϊφορεσ καλλιεργητικϋσ εργαςύεσ, ϐπωσ ςκϊψιμο, λύπανςη κ.λπ. 

ΛΙΠΑΝΗ 

Σο μαςτιχϐδεντρο ευδοκιμεύ ςε πετρώδη, ϊγονα και φτωχϊ εδϊφη και ϋχει ελϊχιςτεσ 

εδαφικϋσ απαιτόςεισ. Παρϐλα αυτϊ η ορθολογιςτικό λύπανςη με αζωτοϑχα, κυρύωσ, 

λιπϊςματα, βοηθϊει ςημαντικϊ την ανϊπτυξη και την απϐδοςό του. Η λύπανςη γύνεται 

κϊθε χρϐνο τον Ιανουϊριο ό Υεβρουϊριο. Μια εναλλακτικό μορφό λύπανςησ εύναι η 

«χλωρό λύπανςη». 

ΠΟΣΙΜΑΣΑ 

Σα νϋα φυτϊ ϋχουν ανϊγκη απϐ νερϐ. Σα μεγϊλα μαςτιχϐδεντρα δεν ϋχουν τϐςο ανϊγκη 

απϐ νερϐ, αντϋχουν ςτην ξηραςύα. Αντύθετα, η υγραςύα ταλαιπωρεύ το δϋντρο, μϋχρι 

ςημεύου να ξεραθεύ, επηρεϊζει την ποιϐτητα τησ μαςτύχασ και αυξϊνει τον κύνδυνο 

μολϑνςεων. 

ΑΘΕΝΕΙΕ 

Σο μαςτιχϐδεντρο δεν ϋχει πολλϋσ αςθϋνειεσ. Η ςπουδαιϐτερη εύναι ϋνα εύδοσ μϑκητα 

(ύςκα). Ο μϑκητασ αυτϐσ πολλαπλαςιϊζεται με ςπϐρουσ και προκαλεύ ζημιϋσ ςτουσ 

βλαςτοϑσ και τισ ρύζεσ. Ένα ϊλλο εύδοσ μϑκητα ο Eutyra Armeniaca προκαλεύ ολικό 

ξόρανςη των μαςτιχϐδεντρων. Μετϊ την προςβολό επιβϊλλεται εκρύζωςη των δϋντρων, 

κϊψιμο των ξϑλων και απολϑμανςη του λϊκκου. 

 

ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ 
Οι αςτικού χώροι πραςύνου, τα μικρϊ και μεγϊλα μασ πϊρκα, ϋχουν μεγϊλη οικολογικό 

και αιςθητικό αξύα. Πϊνω απϐ ϐλα ϐμωσ εύναι αςπύδα για την υγεύα μασ και η πανδημύα 

του COVID-19 ανϋδειξε την τερϊςτια ςημαςύα τουσ.  Δυςτυχώσ ϐμωσ ϋχουμε πολϑ 

λιγϐτερουσ χώρουσ πραςύνου απϐ ϐςουσ χρειαζϐμαςτε. Επιπλϋον, ακϐμα και αυτϐ το 

λύγο που διαθϋτουμε, πολλϋσ φορϋσ περνϊει απαρατόρητο ςτουσ πολύτεσ, ενώ ϊλλεσ 

φορϋσ υποβαθμύζεται απϐ την αδιαφορύα των αρμϐδιων αρχών αλλϊ και των 

επιςκεπτών. 
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