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Στο Γυμνάσιο Καλυθιών υλοποιήθηκε, με επιτυχία, κατά το σχ. έτος 2013-2014, πρό-

γραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Η κοιλάδα 

του Αίθωνα στην περιοχή Αρχαγγέλου-Μαλώνας Ρόδου. Στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν οι 19 μαθητές του Γ3 τμήματος του 

σχολείου και υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κα Αγγελική Λιάκου 

(ΠΕ05). 

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

ευαισθησία τόσο σε γενικά θέματα που αφορούσαν στο περιβάλλον όσο και στο ιδιαίτερο αντι-

κείμενο του προγράμματος, την κοιλάδα του Αίθωνα που εκτείνεται στις περιοχές Αρχαγγέλου 

και Μαλώνας Ρόδου. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε διάφορα στάδια, όπως θεωρητικό μέρος (εύρεση πληροφοριών 

σχετικά με το θέμα του προγράμματος), προβολή ταινιών και documentaire ευρύτερου περιβαλ-

λοντικού ενδιαφέροντος αλλά και σχετικά με τις διάφορες προστατευόμενες περιοχές, θεατρο-

ποίηση και παιχνίδια ρόλων σχετικά με στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον και 

τη φύση. 

Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί κάποια ομαδική εκπαιδευτική εκδρομή στην 

περιοχή, αλλά οι μαθητές, με προσωπική πρωτοβουλία, την επισκέφτηκαν και αποκόμισαν τις 

εμπειρίες τους, τις οποίες και μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους. 

 

Συνοπτικά, τα πορίσματα της εργασίας των μαθητών είναι τα εξής: 

 



 

Άνθρωπος και περιβάλλον 

 

Στις μέρες μας, ο άνθρωπος καταστρέφει ανεξέλεγκτα τη φύση, είτε για να καλύψει βασι-

κές ή μη ανάγκες του, είτε για…διασκέδαση. Για παράδειγμα, κόβει αλόγιστα δέντρα είτε για να 

τα χρησιμοποιήσει ως καύσιμη ύλη, είτε για να τα μετατρέψει σε χαρτί, είτε για άλλους λόγους 

χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος ή κάποιος 

περιορισμός. Επίσης, σκοτώνει εξίσου αλόγιστα, ζώα, όχι 

μόνο για να καλύψει τις βασικές βιοτικές του 

ανάγκες, αλλά για να φτιάξει καταναλωτικά αγαθά, όπως 

γούνες τσάντες κλπ., ακόμα και για απλή διασκέδαση, 

όπως είναι το κυνήγι, για να ικανοποιήσει απλώς κάποια άγρια ένστικτά του. Όλα αυτά τα γεγο-

νότα, όμως, έδωσαν ανησυχητικές διαστάσεις στο φαινόμενο της εξαφάνισης μορφών ζωής από 

τον πλανήτη που διατάραξε την χλωρίδα και την πανίδα και κατά συνέπεια και την οικολογική 

αλυσίδα. Ευτυχώς η διεθνής κοινότητα ευαισθητοποιήθηκε και έχει αρχίσει ήδη να θεωρεί ανα-

γκαία τη λήψη μέτρων ώστε όχι μόνο να διατηρηθεί και να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον 

αλλά, αν είναι δυνατόν, να υπάρξει και αειφόρος ανάπτυξη. 

Η θεσμοθέτηση Προστατευόμενων Περιοχών με στόχο την προστασία και διαχείριση της 

βοποικιλότητας καθώς και της διατήρησης περιοχών με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, αποτελεί ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο 

και αφήνει τους φυσικούς πόρους ως κληροδότημα στις επόμενες γενιές. 

 

  



Η κοιλάδα του Αίθωνα 

 Ο Αίθωνας είναι μία προστατευόμενη και πολύ όμορφη περιοχή λίγο έξω από τον Αρχάγ-

γελο Ρόδου. Πρόκειται για μια εύφορη κοιλάδα με πλούσια βλάστηση.  Εκεί υπάρχει το μοναδικό 

είδος ψαριού, το «Γκιζάνι» , ένα δέντρο που φύεται μόνο στη Ρόδο και στα παράλια της Μ. Ασί-

ας με μοναδικές ιδιότητες, η «Υγράμβαρις η Ανατολική» ή Ζια, ένα σπήλαιο μοναδικής ομορφιάς 

στην περιοχή «Καπί» καθώς και τα σπανιότατα αλογάκια equus cabalus. 

  

Το γκιζάνι  

Το γκιζάνι, είναι ένα μικρό ψάρι που ζει αποκλειστικά στα γλυκά 

νερά της Ρόδου. Το ανακάλυψε στις αρ-

χές του 20ου αιώνα ένας Ιταλός καθηγη-

τής, ο Alessandro Ghigi. Το μικρό αυτό ψαράκι καταφέρνει να επιβιώνει στο εξαιρετικά ασταθές 

περιβάλλον των ρεμάτων του νησιού, που το χειμώνα μπορεί να πλημμυρίσουν, ενώ το καλο-

καίρι ξεραίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους. Γι' αυτό, και ζει το 

πολύ τρία χρόνια. Τρώει διάφορες τροφές και αναπαράγεται την 

άνοιξη και το καλοκαίρι σε μεγάλους αριθμούς. 

Θεωρείται ένα από τα πιο απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ψαριών των γλυκών νερών 

στην Ευρώπη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια εξαφανίζεται με γρήγορο ρυθμό. 

 

 

 



Η ζια – Υγράμβαρις η Ανατολική 

Συναντάμε τη ζια στην κοιλάδα Πεταλούδων, στην κοιλάδα 

Καπί και στην κοιλάδα Ζιες, αλλά και σε άλλα θερμά μέρη της χώρας 

μας και της Κύπρου. Σήμερα υπάρχουν περίπου 50 είδη. Πρόκειται 

για ένα πολύ όμορφο δέντρο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι 15 

μέτρα ύψος και μοιάζει με πλάτανο. Από το φλοιό του παίρνουμε βαλσαμώδη φαρμακευτική ρη-

τίνη, με γλυκό άρωμα βανιλλίνης. 

 

Το Καπί 

Το Καπί βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Αίθωνα στις ριζοβουνιές του Κουρέπη και του 

Κουτσούπη, όπου σχηματίζεται ένα τεράστιο φαράγγι και το σύστοιχο σπήλαιο. Στο βάθος του 

φαραγγιού αναβλύζουν τα νερά που έρχονται από ψηλά και στην πορεία τους δημιουργούν μι-

κρές λίμνες. 

 

 Τα Αλογάκια της Ρόδου (equus cabalus) 

 Τα αλογάκια της Ρόδου είναι μια μο-

ναδική, αρχαιότατη και σπάνια φυλή μικρό-

σωμων αλόγων με ύψος 80-1,15 εκ., πλού-

σια χαίτη, τέλειες σωματικά αναλογίες, χρώ-

μα «ορθνό» ή κανελί χωρίς βούλες, η οποία διαμορφώθηκε με το 

πέρασμα των αιώνων. Απέκτησε χαρακτηριστικά τέτοια που το βοή-

θησαν να προσαρμοστεί στο φυσικό περιβάλλον της Ρόδου. Η 

απομόνωση των αλόγων αυτών για αιώνες στο νησί της Ρόδου χωρίς 

προσμίξεις άλλων φυλών είναι ο λόγος που διατήρησε τα χαρακτηριστικά 

τους αναλλοίωτα. Πρόκειται για κάποια από τα μικρότερα άλογα στον κόσμο. 



Ωστόσο, τα αλογάκια αυτά απειλούνται με εξαφάνιση. Κι αυτό γιατί ουσιαστικά έπαψαν 

να είναι «χρήσιμα»! Άλλοτε, οι κάτοικοι τα έπιαναν για να τα χρησιμοποιήσουν στο όργωμα, στο 

αλώνισμα κ.λ.π. και τα άφηναν ελεύθερα όταν τελείωναν τις εργασίες 

αυτές. Όμως η τεχνολογική εξέλιξη, η τουριστική 

ανάπτυξη και η αστικοποίηση «έσπρωξαν» τα άλο-

γα στο περιθώριο. Απειλήθηκαν ακόμα περισσότε-

ρο, όταν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες άρχισαν να τα βλέπουν «ανταγωνι-

στικά» κατηγορώντας τα ότι τρώνε το χορτάρι που είναι για τα δικά τους 

ζώα και γι’ αυτό προσπάθησαν να τα εξοντώσουν. Οι κάτοικοι της πόλης α-

διαφόρησαν για την τύχη τους, ενώ ταυτόχρονα έγιναν αντικείμενο κυνηγιού, κι έτσι σιγά έτει-

ναν να αφανιστούν. 

Ευτυχώς, κάποιοι πιο ευσυνείδητοι και φιλόζωοι δη-

μιούργησαν το Σύλλογο προστασίας Μικρόσωμου Αλόγου 

«Φαέθωνας» το 2001 με σκοπό να σώσουν αυτά τα τόσο σπά-

νια αλογάκια. Ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους με το να τα μα-

ζέψουν από τα βουνά, αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν ότι υπήρ-

χαν μόνο επτά άλογα! Γι’ αυτό και η διάσωσή τους θεωρείται αβέβαιη. 

 

 

  


