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Φυσικοί Πόροι 

• Φυσικός πόρος ονομάζεται καθετί που 
χρειάζεται ο άνθρωπος για την επιβίωση του 
και προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον. 
 

• Στους φυσικούς πόρους στηρίχθηκε 
διαχρονικά ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει 
υλικά και ενέργεια. 
 
 Παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων 
 Κατασκευή εργαλείων και όπλων 
 Διαμόρφωση κατοικίας, οικισμών και 

πόλεων 
 Φιλοτέχνηση έργων τέχνης 
 Σύνθεση φαρμάκων, καλλυντικών κ.λπ 

 



Φυσικοί Πόροι 

• Οι φυσικοί πόροι  
 διακρίνονται σε  
 τρεις κατηγορίες:  



Φυσικοί Πόροι & Π.Ε. 
Εκπαίδευση για την Αειφορία 

• Ένα από τα βασικά 
θέματα μελέτης της Π.Ε 
– Ε.Α.Α είναι οι φυσικοί 
πόροι 

• Νερό 
• Έδαφος 
• Ορυκτά καύσιμα 
• Δάση 
• Επιπτώσεις από την 

υπερεκμετάλλευσή τους 
• Ανακύκλωση, 
• Επαναχρησιμοποίηση 

  κ.λπ 



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
και … 

• Η προσέγγιση με μια περιβαλλοντική 
μαθητική ομάδα ενός μνημείου, ενός 
αρχαιολογικού τόπου ή των 
αρχαιολογικών ευρημάτων ενός 
μουσείου μπορεί να προσεγγίσει το θέμα 
της διαχείρισης των φυσικών πόρων; 

• Διαφοροποιείται μια τέτοια εργασία από 
αυτή μιάς πολιτιστικής θεματολογίας; 



Φυσικοί Πόροι και  Πολιτισμός  

• Λίθος 
•Πηλός 
• Χαλκός 
• Σίδηρος 
• κ.λπ 



Ο Οψιδιανός  

Βέλη, λεπίδες, βελόνες κ.ά 



ΦΥΣΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ / 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΔΟΜΙΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



 Εκπαίδευση για το περιβάλλον:: 
Διαπραγματεύεται στοιχεία και 
γνώσεις σχετικές με τις λειτουργίες 
του περιβάλλοντος αλλά και με όλες 
τις άλλες όψεις της ζωής, 
οικονομικής, πολιτισμικής, 
κοινωνικής, που επηρεάζουν τις 
αποφάσεις που σχετίζονται με το 
περιβάλλον. 
 

 Εκπαίδευση για χάρη του 
περιβάλλοντος:: Με βασικό στόχο 
την ανάπτυξη στάσεων και αξιών 
σχετικών με το περιβάλλον, δηλ. 
την ανάπτυξη Υπεύθυνης 
Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς.  



Φυσικοί Πόροι: Έδαφος – 
Γεωργική Γη 

• Η δημιουργία του πρώτου πυρήνα κάθε 
οικισμού για την εγκατάσταση μιας 
κοινότητας προϋποθέτει την ύπαρξη 
κατάλληλου εδάφους. 

• Το γόνιμο έδαφος είναι μια από τις βασικές 
προϋποθέσεις για τη στήριξη της επιβίωσης 
και ανάπτυξης των ανθρώπινων κοινωνιών 
κάθε πολιτισμού. 



Αναβαθμίδες 
• Οι αναβαθμίδες με τις 

ξερολιθιές 
χαρακτηρίζουν το 
τοπίο πολλών 
περιοχών και ιδίως 
αυτό των Κυκλάδων. 

• Είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της 
υπεράνθρωπης 
προσπάθειας και του 
μόχθου για την 
εξοικονόμηση γης, για 
καλλιέργεια και 
κατοίκηση. 

• Η αρχή τους 
χρονολογείται από τον 
6ο αι. π.Χ 



• Κέα, Τήνο και 
Φολέγανδρο έχουν 
τις πιο εκτεταμένες. 

• Το 90% και πλέον 
έδαφος της Κέας 
είναι διαμορφωμένο 
σε αναβαθμίδες. 

 



Οι Κυκλαδίτες μετέτρεψαν με 
υπομονή και τεχνική το άγονο 
και επικλινές έδαφος των 
ημιορεινών όγκων σε 
καλλιεργήσιμη γη. 

Με αναβαθμίδες και ξερολιθιές 
συγκράτησαν το λιγοστό γόνιμο 
έδαφος και δημιούργησαν μικρά 
χωράφια. 



Η Εγκατάλειψη των Αναβαθμίδων 

• Οι αναβαθμίδες τα 
τελευταία 50 χρόνια 
σταδιακά  εγκαταλείπονται. 

• Μικρές γεωργικές εκτάσεις 
είναι ασύμφορες για 
εκμετάλλευση στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης. 

• Οι ξερολιθιές είναι ήδη 
μισογκρεμισμένες. 
 

Είναι ένα 
περιβαλλοντικό-
πολιτιστικό 
πρόβλημα; 



Υπάρχει Πιο Ταπεινό Υλικό 
Από Το Χώμα; 

• Το αργιλώδες χώμα ή άργιλος είναι η 
πρώτη ύλη της κεραμικής που άνθισε 
στην αρχαιότητα.  

 

• Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκευάζουν 
κεραμικά ανάλογα με τη χρήση στην 
οποία θα τα υποβάλλουν. 
 

• Τα κεραμικά τους μονοπώλησαν τις 
διεθνείς αγορές της εποχής τους. 



 
Με την Κεραμική 

• Χρηστικά οικιακά 
σκεύη 

• Έργα υποδομής 

• Λατρευτικά αγγεία 
 κ.λπ 

 



Οι Κεραμείς της Αρχαίας Αθήνας 
• Οι κεραμείς της αρχαίας Αθήνας 

επέλεγαν με μεγάλη προσοχή την 
πρώτη ύλη τους ανάλογα με το 
αποτέλεσμα που ήθελαν να 
επιτύχουν - πράγμα που σημαίνει 
ότι γνώριζαν πολύ καλά τις 
ιδιότητές της. 

• Χρησιμοποιούσαν διαφορετική 
άργιλο για τη βαφή και διαφορετική 
για το σώμα των αγγείων τους.  

• Οι αρχαίοι κεραμείς 
χρησιμοποιούσαν διαφορετικές 
αργίλους ανάλογα με τη χρήση για 
την οποία προοριζόταν το αγγείο 
και τις εμπλούτιζαν καταλλήλως. 

• Για να επιτύχουν αμφορείς που 
ήταν ανθεκτικοί στις προσκρούσεις 
και δεν έσπαζαν εύκολα κατά τη 
μεταφορά των προϊόντων, π.χ. με 
τα πλοία, πρόσθεταν άμμο.  



Το Μελανό Υάλωμα των Αττικών 
Αγγείων 

• Το περίφημο μελανό 
υάλωμα των αττικών 
αγγείων, αυτό που 
πολλοί προσπάθησαν 
κατά το παρελθόν αλλά 
κανένας δεν κατόρθωσε 
να μιμηθεί, πρόσφατες 
έρευνες αποδεικνύουν 
ότι είναι ένα νανοϋλικό 
με ιδιαίτερες χημικές και 
μηχανικές ιδιότητες.  



Από το Παρελθόν στο Μέλλον 

• Για τη μόνωση των διαστημοπλοίων τους 
στράφηκε η ΝΑΣΑ σε αυτό το περίφημο 
μελανό υάλωμα των αττικών αγγείων. 
Ενδιαφέρονται να το αναπαράγουν καθώς 
πρόκειται για ένα νανοϋλικό με ιδιαίτερες  
ιδιότητες. 



Η Διαχείριση των Απορριμμάτων 

• Χαρακτηριστική περίπτωση οικονομίας 
και προστασίας των φυσικών πόρων κατά 
την αρχαιότητα είναι η διαχείριση των 
απορριμμάτων.  

 
• Στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, το μεγάλο 

αστικό κέντρο της 2ης προχριστιανικής  
χιλιετίας,  τα υπολείμματα από το φαγητό, 
υπολείμματα από θαλάσσια όστρακα, από 
κόκαλα, από σπασμένα αγγεία κ.λπ, 
γίνονταν στερεωτικά του δαπέδου στους 
ορόφους των κατοικιών, ή υπόστρωμα 
στους δρόμους και τις πλατείες του 
οικισμού. 



Επαναχρησιμοποίηση 

• Τόσο στην προϊστορική εποχή όσο και 
στις επόμενες ιστορικές περιόδους η 
λατύπη, τα υπολείμματα από την 
επεξεργασία του δομικού υλικού, 
χρησιμοποιείται μαζί με το κονίαμα στην 
τοιχοδομία ή για μπάζωμα στις τάφρους 
θεμελίωσης.  

 
• Αντίστοιχη περίπτωση η διαχείριση των 

σκουριών, τα υπολείμματα από την 
επεξεργασία των μετάλλων,  
χρησιμοποιούνται είτε ως υπόστρωμα 
είτε ως έρμα στα πλοία. 



Επαναχρησιμοποίηση Υλικών  

 Για Σφοντύλια συχνά 
χρησιμοποιούσαν 
τμήματα σπασμένων 
αγγείων. 

 Μια άλλη μορφή 
επαναχρησιμο-
ποίησης υλικών 

Τα Σφοντύλια 



Άλλες Μορφές 
Επαναχρησιμοποίησης 

 Επιτύμβια στήλη που 
επαναχρησιμοποιήθηκε 
μεταγενέστερα ως 
διακόσμηση κρήνης. 
 

  Μουσείο Άνδρου 



Ο Μύθος του Ερυσίχθονα 

• Ο μύθος του Ερυσίχθονα, του πλεονέκτη 
βασιλιά της Θεσσαλίας, που θέλοντας να 
χτίσει ένα μεγαλόπρεπο παλάτι, άρχισε να 
κόβει αλόγιστα τα δέντρα του δάσους. 
Όταν  έκοψε και το αρχαιότερο δέντρο του 
δάσους, εξοργισμένη η Θεά Δήμητρα  τον 
τιμώρησε παραδειγματικά καταδικάζοντάς 
τον σε αιώνια πείνα.  

• Λιμοκτονώντας και έχοντας χάσει τα 
πάντα, ο Ερυσίχθονας καταβρόχθισε 
τελικά τις ίδιες του τις σάρκες 

 



Παιδαγωγική Προσέγγιση 

• Η προσέγγιση και μελέτη αυτών των 
θεμάτων δεν πρέπει να περιορίζονται 
απλώς σε μια καλή γνώση του 
παρελθόντος.  

• Πρέπει να ‘‘περνούν’’ και στο μέλλον, 
αποσαφηνίζοντας ιδέες και αξίες, 
επηρεάζοντας στάσεις και συμπεριφορές 
ζωής, αξιοποιώντας ‘‘τα αρχαιολογικά 
ευρήματα’’ ως εφαλτήριο για βελτίωση 
μεθόδων και τεχνικών, για την ανάπτυξη 
νέων υλικών κ.λπ 



  Καταγράψτε το όνομα του αρχαιολογικού χώρου και της 
 ευρύτερης  περιοχής που βρίσκεσθε. 

________________________________________________________
________________________________________________________

____ 
 

 Προσανατολιστείτε στο χώρο προσδιορίζοντας τα σημεία του 
ορίζοντα με τη βοήθεια πυξίδας, χάρτου ή των συνοδών σας. 

Προσδιορίστε σε χάρτη της περιοχής σας τη θέση του  

 αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεσθε  

Συζητήστε με την ομάδα σας τους λόγους που οδήγησαν τους τότε 

κατοίκους της περιοχής, στην επιλογή αυτής της γεωγραφικής 

θέσης. 

 Προβληματιστείτε για το πώς αντιμετώπιζαν οι τότε κάτοικοι της 

περιοχής τις καθημερινές τους ανάγκες σε νερό και τροφή. 



Χρωστικές Ύλες  

 Από ποιους 
φυσικούς πόρους 
προήλθαν αυτές οι 
χρωστικές ύλες; 

 Ποια ήταν η χρήση 
αυτών των 
χρωστικών υλών; 

 Με ποια σύγχρονα 
προϊόντα 
σχετίζονται; 

 Οι πρώτες ύλες 
τότε και σήμερα 
είναι ίδιες; 
 
 

 

   
 
 
 

Ακρωτήρι Θήρας 



Θέματα Προς Διερεύνηση 
 

 Τη σύνδεση της πολιτιστικής και 
πολιτισμικής κληρονομιάς με το σχεδιασμό 
μιας τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Επαναχρησιμοποίηση άχρηστων 
αντικειμένων και υλικών. 
 

 

 

 

 
 

 



Πλαστικά Μπουκάλια, Παλιές 
Εφημερίδες και ...  ο Δούρειος 
Ίππος. 

Από πρόγραμμα  Π.Ε. Γυμνασίου - Τ.Λ. Ίου, σχολ. έτος 1995-96 


