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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν µύθους». Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
για τη Λέρνα, που βρίσκεται στη δυτική ακτή του Αργολικού κόλπου. Ένα πρόγραµµα
ενταγµένο στο Εθνικό ∆ίκτυο «Γεωµυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά µονοπάτια»,
σχεδιασµένο πάνω στις αρχές και τους στόχους της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το
οποίο λειτούργησε, αφ’ ένος, στην προσπάθεια ανάδειξης στην τοπική κοινωνία ενός
σηµαντικού προϊστορικού σταθµού 5.000 χρόνων, συνδεδεµένου µε µύθους και θρύλους
της εποχής που δηµιουργήθηκαν από την ανάγκη των ανθρώπων να εξηγήσουν τις
γεωλογικές και γεωφυσικές µεταβολές και, αφ’ ετέρου, για την ευαισθητοποίηση της
τοπικής κοινωνίας και των φορέων της.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Λέρνα, αρχαιολογικός χώρος, µύθος, εκπαιδευτικό πρόγραµµα,
γεωµυθολογικό πάρκο, αειφόρος ανάπτυξη

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η καθοριστική συµβολή του προγράµµατος «Όταν οι πηγές της Αργολίδας
αναβλύζουν µύθους» στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής και της τοπικής
κοινότητας για την ανάδειξη και προστασία µιας περιοχής µε πλούσιο αρχαιολογικό
και µυθολογικό ενδιαφέρον στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραµµα
αυτό σχεδιάστηκε στα πλαίσια του δικτύου «Γεωµυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά
µονοπάτια» και υλοποιείται επί ένα σχολικό έτος από το ΚΠΕ Νέας Κίου.

ΤΟ ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
Το ΚΠΕ Νέας Κίου ιδρύθηκε το 2005 από ένα ∆ήµο δραστήριο και
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένο. Ένα δήµο προσφυγικό που ιδρύθηκε το 1927
από τους κατοίκους της Κίου της Μικράς Ασίας που έφτασαν εδώ. Ξεχώρισε στην
περιοχή για τις δραστηριότητές του και την ανάπτυξή του σε πολλούς τοµείς µε
σεβασµό και προσήλωση στην ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονοµιάς.
Το ΚΠΕ στα 3 χρόνια δηµιουργικής του παρουσίας και στα πλαίσια των σκοπών και
των στόχων του, εκπονεί και υλοποιεί 6 προγράµµατα έχοντας θέσει ως
προτεραιότητα στα προγράµµατά του να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί µαθητές
και εκπαιδευτικούς και κατ΄ επέκταση και την τοπική κοινωνία για τα προβλήµατα:
Α) της ποιότητας και επάρκειας των υδάτινων αποθεµάτων
Β) προστασία των υγροτόπων γενικότερα
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Γ) µελέτη βιολογικής καλλιέργειας ως νέο µοντέλο αγροτικής παραγωγής
προσανατολισµένο στην αειφόρο ανάπτυξη
∆) ανάδειξη αρχαίου πλούτου της περιοχής
Ε) διαχείρισης απορριµµάτων – ανακύκλωση
ΣΤ) διαχείριση του δασικού πλούτου
Ζ) της διαχείρισης των ενεργειακών πόρων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σηµαντικό µέρος της µάθησης στα προγράµµατα που υλοποιούνται στο ΚΠΕ δεν
είναι µόνο οι γνώσεις που αποκτά ο µαθητής αλλά και οι διαδικασίες και τα βιώµατα
µέσα από τις οποίες τις αποκτά. Είναι σχεδιασµένα πάνω στις αρχές της Π.Ε.
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των νέων για το περιβάλλον και
την αλληλεπίδραση του ανθρώπου σε αυτό, καθώς και στη διαµόρφωση
περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να διαµορφώνονται έτσι
τα προγράµµατά του ώστε µέσα απ’ αυτά να αναδεικνύονται τα διάφορα
περιβαλλοντικά προβλήµατα της κάθε περιοχής αλλά και, παράλληλα, να εµπνέονται
νέοι τρόποι συµπεριφοράς στις µαθητικές οµάδες, στους πολίτες, στην κοινωνία στο
σύνολό της. Η επίγνωση της ύπαρξης ενός περιβαλλοντικού ζητήµατος αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να δράσει ένα άτοµο (Καµαρινού 2005), να
αποκτά κριτική στάση απέναντι στη σύγχρονη ανθρώπινη σκέψη και πράξη, να
αναζητά έναν άλλο τρόπο σκέψης, που να τον κάνει ικανό να προτείνει λύσεις σε
ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον.
Η συµµετοχή του ΚΠΕ Ν. Κίου στο ∆ίκτυο «Γεωµυθολογικά Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια» µας ώθησε στη σκέψη να εκπονήσουµε το
πρόγραµµα αυτό στην περιοχή Λέρνα (στο χωριό Μύλοι της Αργολίδας), ένα τόπο
που είναι συνδεδεµένος µε αρχαίο πολιτισµό και παράλληλα µύθους (Ηρακλής και
Λερναία Ύδρα), θρύλους, παραδόσεις και δοξασίες που δηµιουργήθηκαν από την
ανάγκη να ερµηνευθούν οι διάφορες γεωλογικές µεταβολές που σηµειώθηκαν στην
περιοχή.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Η Λέρνα, σηµερινοί «Μύλοι», που αποτελεί και πεδίο του προγράµµατος «Όταν οι
πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν Μύθους» είναι µια περιοχή µε πλούσιο ιστορικό
παρελθόν. Παρουσιάζει ίχνη κατοίκησης ήδη από την Πρώιµη Νεολιθική Εποχή. Από
τα αρχαιολογικά ευρήµατα το σπουδαιότερο, ίσως, είναι η «Οικία των Κεράµων»,
ένα µεγάλο ανάκτορο που χρονολογείται περίπου 2.500 χρόνια πριν. Αξιόλογα
ευρήµατα σώζονται και από την εποχή του Χαλκού, τους Μυκηναϊκούς αλλά και τους
Ιστορικούς χρόνους. Μεταγενέστερα, κατά την περιόδο της Φραγκοκρατίας γύρω στα
1687 δηµιουργήθηκε εκεί από τους Ενετούς ο «Οικισµός των Νερόµυλων» απ’ όπου
πήρε το σηµερινό της όνοµα η περιοχή. Η νεότερη ιστορία της Λέρνας, σηµαδεύτηκε
από τη «Μάχη των Μύλων» (1825), µια µάχη µε ιδιαίτερη σηµασία για την Ελληνική
Επανάσταση.

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η περιοχή της Λέρνας συνδέεται µε ένα πλήθος µύθων και θρύλων, ο
γνωστότερος από τους οποίους είναι αυτός του Ηρακλή και της Λερναίας Ύδρας. Ο
µύθος αυτός προσπαθεί να ερµηνεύσει ένα καθεστώς µόνιµων πληµµυρικών
καταστάσεων των παράκτιων περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων υπέφεραν από
τεράστιες καταστροφές. Ο Ηρακλής διαθέτει γνώσεις υδραυλικές, υδρογεωλογικές
και τεχνικογεωλογικές και έρχεται να διευθετήσει το πρόβληµα που ταλανίζει την
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ευρύτερη περιοχή της Λέρνας. Εκπονεί, λοιπόν, ένα σπουδαίο, για την εποχή του,
τεχνικό έργο. Κατευθύνει όλα τα νερά από τα µικρά κεφαλάρια (τα κεφάλια της
Ύδρας) σε ένα κεντρικό υδάτινο αγωγό (το κεντρικό αθάνατο κεφάλι της Ύδρας)
µέσα από µεγάλες δυσκολίες (τα κεφάλια της Ύδρας που ξαναφυτρώνουν).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα «Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν µύθους» επιδιώκει να
συνδέσει µύθους, θρύλους, παραδόσεις και δοξασίες µε τα γεωφυσικά φαινόµενα και
τις γεωλογικές µεταβολές της περιοχής, έχοντας θέσει ως στόχους:
α) να γνωρίσουν οι µαθητές το σηµερινό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και
να εξηγήσουν τις µεταβολές που έχουν συµβεί
β) να έρθουν πιο κοντά µε τους µύθους, θρύλους κλπ τη περιοχής και να
κατανοήσουν τα φαινόµενα που προσπάθησαν να εξηγήσουν οι µύθοι αυτοί, σε µια
εποχή που δεν είχαν αναπτυχθεί οι φυσικές επιστήµες
γ) να διαπιστώσουν την ανθρώπινη παρέµβαση σε αυτές τις αλλαγές (θετικές και
αρνητικές)
δ) να αντιληφθούν ότι η λέξη µύθος δε σχετίζεται µε τη λέξη παραµύθι και
φανταστική διήγηση
ε) να µάθουν πόσο εξαρτηµένη ήταν, από τα πανάρχαια κιόλας χρόνια, η ζωή από το
νερό και πώς πολιτισµοί αναπτύχθηκαν κοντά σε πηγές, ποταµούς κλπ. και
στ) να συνειδητοποιήσουν ότι παράδοση, ανάπτυξη και προστασία του
περιβάλλοντος µπορούν να συµβαδίσουν, χώροι µε ιδιαίτερο ιστορικό και
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον µπορούν να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία για
ανάληψη δράσεων στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης που εκφράζει µια
συνολική αντίληψη οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδιώξεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η υλοποίηση του προγράµµατος περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
 Υποδοχή µαθητών στο ΚΠΕ.
 Παιχνίδια γνωριµίας.
 Παρουσίαση του προγράµµατος µέσω του Powerpoint. Γεωλογική, ιστορική
και µυθολογική αναφορά.
 Χωρισµός σε οµάδες και αναχώρηση για το πεδίο.
 Επίσκεψη στο πεδίο (Αρχαιολογικός χώρος της Λέρνας, και η περιοχή όπου
γεννήθηκαν οι µύθοι -Ηρακλής και Λερναία Ύδρα-):
- Προσανατολισµός στο χώρο, πληροφόρηση για τις γεωλογικές
µεταβολές που συνέβησαν στην περιοχή.
- Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας (ευρήµατα Νεολιθικής
Εποχής, Οικία των Κεράµων)
- Μετάβαση στην Αλκυονία Λίµνη, χώρο δράσης του Ηρακλή, και
προσπάθεια ερµηνείας του µύθου της Λερναίας Ύδρας.
- Γνωριµία µε την περιοχή των υδρόµυλων, µελέτη του χάρτη των
υδρόµυλων.
- Αναφορά στη Μάχη των Μύλων (1825) µε τη βοήθεια των
υδατογραφιών της εποχής.
- Πεζοπορία κατά µήκος του ποταµού Ποντίνου µέχρι τις εκβολές του,
όπου πραγµατοποιούνται: µελέτη της χλωρίδας και της πανίδας,
συλλογή υλικών, παιχνίδια αισθήσεων, µετρήσεις του νερού του
ποταµού, παρατήρηση της ακτογραµµής και του τµήµατος του
υδατοφράκτη που σώζεται στο χώρο.
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 Επιστροφή στο ΚΠΕ.
∆ραστηριότητες εµπέδωσης και επέκτασης:
- Συµπλήρωση φύλλων εργασίας.
- Σύγκριση του µύθου της Λερναίας Ύδρας µε µύθους άλλων περιοχών
οι οποίες αναφέρονται σε παρόµοιες γεωλογικές µεταβολές.
- Παιχνίδια ρόλων.
- Εικαστικές δηµιουργίες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υλοποίηση του προγράµµατος από Ιανουάριο 2008 έως Μάιο 2008.
Πίνακας 1: Πίνακας συµµετοχής των σχολικών µονάδων, των µαθητών και των
εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα «Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν µύθους»
Πρόγραµµα:
Σχολικές µονάδες Αριθµός µαθητών Αριθµός εκπ/κών
«Όταν οι πηγές της
Αργολίδας αναβλύζουν
µύθους.»

Α/ βθµια
Εκπαίδευση

Β/ βθµια
Εκπαίδευση

Α/ βθµια
Εκπαίδευση

Β/ βθµια
Εκπαίδευση

Α/ βθµια
Εκπαίδευση

Β/ βθµια
Εκπαίδευση

4

6

120

150

8

12

Υλοποίηση σεµιναρίου του δικτύου «Γεωπεριβαλλοντικά- Γεωµυθολογικά
Μονοπάτια» µε συντονιστή το ΚΠΕ Στυλίδας.
Πίνακας 2: Πίνακας συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικό σεµινάριο 16 ωρών
Αριθµός
εκπ/κών
που
Σεµινάριο για το ∆ιάρκεια σε διδ/κές ώρες
επισκέφθηκαν
το
πεδίο
δίκτυο:
Α/ βθµια
Β/ βθµια
Α/ βθµια
Β/ βθµια
Κοινές
Σύνολο
«Γεωπεριβαλλοντικά Εκπαίδευση Εκπαίδευση
Εκπαίδευση Εκπαίδευση
Γεωµυθολογικά
16
16
16
57
36
93
Μονοπάτια»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χρήσιµα συµπεράσµατα προέκυψαν από τις αξιολογήσεις των µαθητών και των
εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα σύµφωνα µε τα στοιχεία που
συλλέξαµε. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήσαµε ως εργαλείο
αξιολόγησης ερωτηµατολόγια τα οποία έχει δηµιουργήσει η Π.Ο. του ΚΠΕ και τα
οποία συµπληρώνουν µαθητές και εκπαιδευτικοί µετά το τέλος του προγράµµατος.
Αυτά βασίστηκαν στην τυπολογία του Lucas (θετικιστική προσέγγιση) σύµφωνα µε
την οποία η γνώση που µεταδίδεται στους µαθητές είναι αντικειµενική και
αναµφισβήτητη, απορρέει από το χώρο των επιστηµών, διερευνά τις διάφορες όψεις
του περιβάλλοντος και νοµιµοποιείται να προτείνει λύσεις στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα να διαµορφώνει τις αρχές της ορθολογιστικής διαχείρισης των φυσικών
πόρων και τις πρακτικές στο πλαίσιο µιας αειφόρου ανάπτυξης. (Φλογαΐτη,
Λιαράκου). Η εµπλοκή των µαθητών στο πρόγραµµα µε τη συµπλήρωση φύλλων
εργασίας αλλά και τη µελέτη κειµένων και φωτογραφιών ήταν επιτυχής. Στα θέµατα
του τοπικού περιβάλλοντος υπήρχε µεγαλύτερη αµεσότητα, ενδιαφέρον, προτάσεις,
ερωτήµατα για άλλες περιοχές( µε µύθους και µε αρχαιολογικό ενδιαφέρον).Η
δυσκολία της διαδροµής που ακολουθείται στο πεδίο οδήγησε στην πρόταση για την
αναγκαιότητα ενός οργανωµένου περιβαλλοντικού µονοπατιού. Ενώ, η επαφή µε το
χώρο στον οποίο γεννήθηκε ο µύθος του Ηρακλή άφησε ελεύθερη τη φαντασία των
µαθητών και οδήγησε στη σκέψη για τη δηµιουργία ενός χώρου που θα
αναβιώνονταν οι µύθοι.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία ενός προγράµµατος εµπνευσµένου από το φυσικό
πλούτο, τα ιστορικά µνηµεία και την πολιτιστική κληρονοµιά µιας περιοχής µπορεί
να λειτουργήσει σε όφελος:
α) της τοπικής κοινωνίας
• Ανάδειξη χώρων που µπορεί να γίνουν πόλοι έλξης για την τουριστική
ανάπτυξη.
• Προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής.
β) του φυσικού περιβάλλοντος
• Παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην προστασία της περιοχής.
• Προτάσεις που θα οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη.
• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για ζητήµατα περιβαλλοντικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα.
Το πρόγραµµα «Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν µύθους» µας οδήγησε
σε µια βαθύτερη ανάγνωση του τοπικού (ιστορικού, µυθολογικού, πολιτιστικού,
φυσικού) περιβάλλοντος . Σε δεύτερο επίπεδο, αντιληφθήκαµε ότι αυτός ο χώρος
είναι δυνατόν να αναδειχθεί, να ενταχθεί και στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και
να συµβάλλει στην ανάπτυξη του τοπικού τουρισµού. Συνειδητοποιήσαµε ότι η Π.Ε.
µπορεί να αποκτήσει κοινωνικό και πολιτικό βάρος, να φέρει τον πολίτη αντιµέτωπο
µε την ευθύνη που έχει για να διαχειριστεί το περιβάλλον µε σεβασµό και συνέπεια,
να το ανακαλύψει, να το αξιοποιήσει για να αναπτυχθεί και ο ίδιος µέσα από την
ποιοτική αξιοποίησή του και όχι από την καταστροφική εκµετάλλευσή του. Να
αναδείξουµε µε άλλα λόγια δυναµικά το µοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης. Μιας
ανάπτυξης δηλαδή που θα συντελείται µε γνώµονα τη διατήρηση της ισορροπίας του
φυσικού, κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες του παρόντος, των µελλοντικών γενεών και να εξασφαλίζει οικολογική
αειφορία και κοινωνική δικαιοσύνη (Φλογαΐτη, 1998). Το ΚΠΕ, λοιπόν, µπορεί να
γίνει ο µοχλός που θα κινητοποιήσει και θα δραστηριοποιήσει τους πολίτες και τις
τοπικές αρχές στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού της πλούτου.
Λειτουργώντας, µε γνώµονα τις παραπάνω θέσεις, και θεωρώντας ότι η
ενηµέρωση οδηγεί στην ευαισθητοποίηση και αυτή όχι µόνο σε «σωστές»
υποκειµενικές συµπεριφορές αλλά και σε πρωτοπόρες συλλογικές αποφάσεις και
δράσεις σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και τοπικών αρχών (Φλογαΐτη, 1998),
προχωρήσαµε στις εξής ενέργειες:
α) αναπτύξαµε τη συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση σε µια πιο συστηµατική
βάση
β) προτείναµε ηµερίδα ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας για ζητήµατα του
περιβάλλοντος, της ιστορίας και του πολιτισµού της περιοχής
γ) καταθέσαµε πρόταση για τη δηµιουργία ενός περιβαλλοντικού µονοπατιού, µε την
τοποθέτηση των απαραίτητων ενηµερωτικών πινακίδων σε καίρια σηµεία της
διαδροµής, που θα βοηθούσε τους µαθητές αλλά και τους επισκέπτες, εν γένει, να
βιώσουν την ιστορική διαδροµή µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και τέλος
δ) εκφράσαµε την άποψη ότι η περιοχή θα µπορούσε να «αναγεννηθεί» µε την
κατασκευή στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας, ενός πάρκου µε στοιχεία
γεωµυθολογικά, ενός χώρου εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας ταυτόχρονα, όπου µικροί
και µεγάλοι επισκέπτες θα µπορούσαν να «ταξιδέψουν στο χρόνο» και να
ανακαλύψουν τη γνώση µε τρόπο βιωµατικό.
Η δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου, είναι σαφές ότι θα έχει θετική επίδραση τόσο
για την εκπαιδευτική κοινότητα, µέσα από διάφορες εκπαιδευτικές διαδικασίες, όσο
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και για την τοπική κοινωνία. Θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες (µαθητές,
εκπαιδευτικούς, κατοίκους της περιοχής, τουρίστες) να γνωρίσουν τους χώρους όπου
έζησαν και δηµιούργησαν πολιτισµό οι κάτοικοι της περιοχής, µέσα από διαδροµές
που θα αναδεικνύουν ταυτόχρονα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Με κέντρα
υποδοχής και πληροφόρησης, µε αίθουσες εκπαίδευσης και διαλέξεων, µε µια σειρά
από υπαίθριες κατασκευές για εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα στηρίζονται στη
βιωµατική µάθηση, µε µελλοντική στελέχωση προσωπικού που θα µπορούσε να
εξυπηρετήσει πιλοτικά σχολεία αλλά και να προσελκύσει συλλόγους, οµάδες
τουριστών αλλά και τον κάθε επισκέπτη. Όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει
υπέρ της ανάπτυξης της περιοχής σε πολλαπλά επίπεδα (οικονοµική, πολιτιστική,
κοινωνική ωφέλεια).
Η τοπική αυτοδιοίκηση απαντώντας θετικά στις προτάσεις µας και
ευαισθητοποιηµένη και η ίδια σε περιβαλλοντικά θέµατα δροµολόγησε µε την
Αρχαιολογική Υπηρεσία τη δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου. Στο σηµείο αυτό
παραθέτουµε την πρόταση που κατέθεσε η ∆΄ Εφορία Αρχαιοτήτων για τη
δηµιουργία «Αρχαιολογικού Θεµατικού Πάρκου» στο ∆ήµο Λέρνης όπως ακριβώς
µας εδόθη.
ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΝΗΣ

Με το έργο αυτό η ∆’ Ε.Π.Κ.Α., σε συνεργασία µε το δήµο Λέρνης καθώς και µε
το ΚΠΕ Νέας Κίου που διοργανώνει και εκπονεί εκπαιδευτικά προγράµµατα
περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος, φιλοδοξεί να δηµιουργήσει στον
επιχωµατωµένο χώρο που γειτνιάζει µε την αρχαία πηγή της Λέρνης ένα σύγχρονο
αρχαιολογικό εκπαιδευτικό θεµατικό πάρκο βασισµένο στους άθλους του Ηρακλή,
σηµαντικό πόλο αναφοράς και έλξης επισκεπτών για το δήµο Λέρνης αλλά και για
την ευρύτερη περιοχή.
Στόχος του πάρκου είναι η διαµόρφωση του συγκεκριµένου χώρου σε χώρο
πρασίνου και χώρο προσφοράς γνώσης µέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών γύρω από
τους άθλους του Ηρακλή, και των πραγµατικών πράξεων- ανθρώπινων έργων που
κρύβονται πίσω απ’ αυτούς, µε αφετηρία το µεγάλο έργο της άρδευσης του
Αργολικού κάµπου που κρύβεται πίσω από το µύθο της Λερναίας Ύδρας.
Αναλυτικότερα για να µπορέσει το αρχαιολογικό θεµατικό πάρκο να υποστηρίξει
τις παραπάνω επιδιώξεις, η πρόταση πρέπει να κινηθεί µε βάση τις παρακάτω αρχές
οργάνωσης:
• Σαφώς ορισµένος χώρος στάθµευσης και διαµόρφωση της απαραίτητης
κυκλοφοριακής σύνδεσής του µε το οδικό δίκτυο. Το συγκεκριµένο έργο
της κυκλοφοριακής σύνδεσης πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
δήµο Λέρνης ο οποίος έχει εξασφαλίσει την πλήρη χρηµατοδότηση του
έργου το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης εφαρµογής.
• ∆ιαµόρφωση πορείας περιήγησης στο χώρο που να αποτελεί µια αναγωγή
των ιστορικών περιόδων στην κλίµακα της πορείας, η οποία να
επισηµαίνεται στην πλακόστρωση µε στόχο την προσφορά γνώσης έστω και
από την απλή περιήγηση στο πάρκο.
• Ενηµερωτικό - επεξηγηµατικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια µε
πληροφορίες που αφορούν τη ζωή και τους άθλους του Ηρακλή.
• ∆ενδροφύτευση και διαµόρφωση χώρων πρασίνου µε φυτά που υπάρχουν
ζωγραφισµένα σε αρχαία αγγεία και µερική αναβίωση του αρχαίου
πλατανοδάσους που µνηµονεύεται ότι υπήρχε στην περιοχή.
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•
•
•
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•
•
•
•
•

Σύνδεση του πάρκου µε τον αρχαιολογικό χώρο, µε την κεντρική πλατεία
του χωριού και την ανασκαφή στο οικόπεδο Καραγιάννη.
∆ηµιουργία ενιαίας περίφραξης του συνόλου του χώρου.
Αστική διαµόρφωση του χώρου που γειτνιάζει µε το πάρκο.
∆ιαµόρφωση σαφούς εισόδου και φυλακίου.
∆ηµιουργία χώρων υγιεινής για κοινό και προσωπικό.
∆ιαµόρφωση πορείας περιήγησης στο χώρο που να καθιστά δυνατή την
πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α.
∆ηµιουργία σκιασµένου χώρου στάσης- ανάπαυσης και καθιστικών.
Υπογειοποίηση και διαµόρφωση δικτύων ρεύµατος, τηλεφώνου,
πυροπροστασίας.
Εγκατάσταση κάδων απορριµµάτων.

Όλες οι διαµορφώσεις και επιλογές υλικών γίνονται µε άξονες την όσο το δυνατόν
πιο ήπια παρέµβαση στο χώρο και τον πλήρη σεβασµό του φυσικού περιβάλλοντος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δηµιουργία και υλοποίηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος συνέβαλε
στην ανάδειξη της αρχαιολογικής και µυθολογικής περιοχής της Λέρνας και έδωσε
τη δυνατότητα να εξελιχθεί µια πρόταση για τη δηµιουργία µυθολογικού πάρκου. Η
πρόταση αυτή στηρίχθηκε στη συστηµατική και ουσιαστική συνεργασία µε τους
φορείς της περιοχής (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εφορία Αρχαιοτήτων). Η
επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά τα
οφέλη που θα προέκυπταν από µια τέτοια πρόταση (ανάδειξη της τοπικής ιστορίας,
αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, αύξηση της τουριστικής κίνησης, θέσεις
εργασίας, µεγαλύτερη επισκεψιµότητα σχολείων). Κατανοήθηκε η αειφορική µορφή
διαχείρισης, µια µορφή διαχείρισης που λειτουργεί υπέρ της ανάπτυξης της περιοχής
σε πολλαπλά επίπεδα (οικονοµική, πολιτιστική, κοινωνική) µε σεβασµό στο
περιβάλλον. Συµπερασµατικά, λοιπόν, ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
µπορεί µέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα να γίνει ο µοχλός κινητοποίησης
και δραστηριοποίησης των πολιτών στην τοπική κοινωνία και να συµβάλλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της µέσα από την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού της
πλούτου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
o Παναγιώτης Α. Αγγελίδης- Γεώργιος Γ. Μαυροειδής (2004), Εκπαιδευτικές
Καινοτοµίες για το σχολείο του µέλλοντος: *Φλογαΐτη Ευγενία- ∆ασκολιά Μαρία,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σχεδιάζοντας ένα αειφόρο µέλλον, Τυπωθήτω- Γεώργιος
∆άρδανος
o Αλέξανδρος Γεωργόπουλος (2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:
*Αναστασία ∆ηµητρίου, Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως µέσο για την ανάπτυξη της
συνεργασίας των λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και τον πολιτισµό.
*Andrea Deri, Μάθηση για τη βιωσιµότητα βασισµένη στην κοινότητα.
*Ευγενία Φλογαΐτη και Γεωργία Λιαράκου, Αξιολόγηση και περιβαλλοντική
εκπαίδευση, αξιολογήσεις και προβληµατισµοί.
*Phil Sixsmith ,Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδόσεις Gutenberg
o Βάσω Παπαδηµητρίου(1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο,
Τυπωθήτω- Γεώργιος ∆άρδανος
o Ευγενία Φλογαΐτη (1998), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράµµατα
o Ιωάννης Μ. Φυκάρης (1998), Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη
4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Ναύπλιο 12-14/12/08

