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Κάθε  τόπος  διαθέτει  πλήθος  στοιχείων, τα  
οποία  παραπέμπουν  σε  πολλές  αναγνώσεις  
και  διδακτικές  οπτικές.  Αναπτύσσει  το  
δικό  του  λόγο, σε  μια  διαλεκτική  χώρου, 
χρόνου  και  συμπεριφορών  των  ανθρώπινων  
κοινωνιών  που  τον  συγκροτούν   (Στεφάνου, 
2004).  Τα κλασικά κείμενα που αναφέρονται 
στην κοινωνική μνήμη είναι τα βιβλία του 
Maurice Halbwachs: Les cadres sociaux de 
la mémoire  (Paris PUF, 1925) και La 
Mémoire Collective  (Paris  PUF, 1950). 
Κάποια από τα φιλοσοφικά ερείσματα για 
την ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας περί 
μνήμης μπορούν να εντοπισθούν στα εξής 
βιβλία: Sorabji R., 1972, Aristotle on 
Memory, London, Warnock Mary, 1987, 
Memory, London  και Connerton P, 1989, 
How Societies Remember, Cambridge. 
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Ευρωπαϊκά Τοπία)
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Οι  «αναγνώσεις»  του  τοπίου 
 και  οι  χρήσεις  γης  του, ως  
πεδίο  μελέτης  και  
ερευνητικής  δραστηριότητας  
εμπεριέχει  πολλαπλά  πεδία  
για  μελέτη  και  έρευνα, αφού  
αυτό  καθεαυτό  το  τοπίο  
συναρτάται  με  συγκεκριμένη  
ιστορική, γεωγραφική  και  
γεωφυσική  πραγματικότητα. 
Το  τοπίο  μιας  μικροπεριοχής 
 (Δουκέλης, Ιστορικά 8, 
(1988)  δίνει  δυνατότητες  για 
 συστηματική  χαρτογράφησή  
του. Αναδεικνύει  δυνατότητες 
 διεπιστημονικών  
διασυνδέσεων  στη  βάση  των 
 διδακτικών  αρχών  και  των  
προτάσεων  των  Α.Π.Σ. 
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Η  ένταξη  του  περιβάλλοντος  κάθε  μικροπεριοχής  στη  διδακτική  πρακτική  
παρέχει  στους  μαθητές  δυνατότητες  κατανόησης  των  πολλαπλών  όψεών  του, 
της  άμεσης  διασύνδεσης  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος, του  
ρόλου  του  ανθρώπου  στη  «χρήση  γης»  της  μικροπεριοχής, της  επίπτωσης  της  
συλλογικής  ανθρώπινης  δράσης  την  κοινωνία  και  οικονομία  της.
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Στο  πλαίσιο  αυτής  της  οπτικής, το  τοπίο  εκλαμβάνεται  ως  μέρος  του  περιβάλλοντος, 
φυσικού  και  ανθρωπογενούς, μέρος  των  υποκατηγοριών  που  συγκροτούν  τις  δύο  αυτές 
 διακριτές  κατηγορίες. Η  συμπληρωματική  εξάλλου  σχέση  του  φυσικού  και  
ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος  αναδεικνύει  τις  δυνατότητες  της  ανθρώπινης  
παρέμβασης, τις  δυνατότητες  αξιοποίησής  του. 



Αμαλία Κ. Ηλιάδη 11

Το  εκπαιδευτικό  πακέτο  «Η  ΠΟΛΗ»   είναι  ένα  
αλληλεπιδραστικό  ψηφιακό  περιβάλλον, που  ενσωματώνει  
εκπαιδευτικά  σενάρια, ψηφιακούς  χάρτες  και  πρόσθετο  διδακτικό  
υλικό  συνδεδεμένα  δυναμικά  μεταξύ  τους  για  τη  διερεύνηση  της 
 έννοιας   της  πόλης.  Μέσα  από  την  εξέλιξη  της  πλοκής  των  
προτεινόμενων  εκπαιδευτικών  σεναρίων  οι  μαθητές  
ενεργοποιούνται  και  αναλαμβάνουν  διάφορους  ρόλους, ώστε  να  
αναλύσουν  και  να  συνθέσουν  με  κριτική  ματιά  ποικίλες  
διαθέσιμες  πληροφορίες  διαμορφώνοντας  το  δικό  τους  
κοσμοείδωλο, τη  δική  τους  άποψη  για  τον  κόσμο  που  πρέπει  να 
 γνωρίσουν  και  να  ζήσουν.
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Το  περιβάλλον, ενταγμένο  στο  corpus   
των  γνωστικών  αντικειμένων αποτελεί  
πεδίο  μελέτης  –  έρευνας  για  την  
κατανόηση  του  ρόλου  του, αλλά  και  
της  συμπληρωματικής  του  σχέσης  με  
τον  άνθρωπο. Το  περιβάλλον, ως  
φυσικός  χώρος  (Λεοντσίνης, 1999)  
αποτελεί  αντικείμενο  μελέτης   και  της  
ιστορίας, υπό  την  έννοια  ότι  αυτό  
καθεαυτό  επηρεάζει  την  εξέλιξη  των  
γεγονότων  και  συντελεί  στη  
διαμόρφωση  του  ιστορικού  γίγνεσθαι.  
Επιδέχεται  ποικίλες  «αναγνώσεις»  και  
προσφέρει  τη  δυνατότητα  κατανόησης  
της  συνεχούς  περιπλοκής  της  
ανθρώπινης  δραστηριότητας  
(Λεοντσίνης, 1999). Η  ανακάλυψη  και  
ανάλυση  του  περιβαλλοντικού  πεδίου  
είναι  δυνατόν  να  αποκαλύψει  τον  
τρόπο  διαχείρισής  του,  αλλά  και  το  
βαθμό  της  περιβαλλοντικής  συνείδησης  
των  κοινωνιών.
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Στη  διευρυμένη  αυτή  βάση  το  τοπίο  μιας  μικροπεριοχής  για  την  παρούσα  εργασία  
αποτέλεσε  σημείο  αναφοράς – μελέτης. Οι  όψεις  του  αγροτικού, αστικού  (Μ. Ρεπούση  
2004)  και  βιομηχανικού  τοπίου  αποκαλύπτουν  τις  ανθρώπινες  προθέσεις  και  
παρεμβάσεις, την  οργάνωση  γενικότερα  του  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος.
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Η  σημασιολογική  στενότητα  του  όρου  τοπίο  
διευρύνεται  από  το  19ο   αι.  και  εξής, 
συμπεριλαμβάνοντας  και  την  έννοια  του  
ανθρωπογενούς.  Η  επέκταση  του  
σημασιολογικού  αυτού  πλαισίου  παρέχει  
δυνατότητες  πολλαπλών  «αναγνώσεων»  και  
ερευνητικών  εργασιών  στο  σχολικό  
περιβάλλον.  Στη  σχετική  βιβλιογραφία  το  
τοπίο  εντάσσεται  στις  ιστορικές  πηγές  και  
οργανώνεται  σε  τέσσερις  μεγάλες  
υποκατηγορίες. Στην  πρώτη  εντάσσεται  το  
ίδιο  το  τοπίο, η  τοποθεσία  του,  οι  χρήσεις  
γης  του, η  οδοποιία, οι  καλλιέργειες, τα  
τοπωνύμια, τα  οδωνύμια. Στη  δεύτερη  
περιλαμβάνονται  τα  κτίρια, τα  κτίσματα  και  
τα  ερείπια. Στην  τρίτη  κατηγορία  τα  μνημεία  
και  οι  μνημειακοί  τόποι  και  στην  τέταρτη  
τα  μουσεία. Οι  υποκατηγορίες  αυτές  παρά  τη 
 διαφορετικότητά  τους  δεν  υπαγορεύουν  
απόλυτο  διαχωρισμό  όσον  αφορά  τη  
μεθοδολογική  προσέγγιση, αφού  η  μία  
υποκατηγορία  υπεισέρχεται  στην  άλλη  και  
πολλές  φορές  τη  συμπληρώνει   (Μ. Ρεπούση  
2004).
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Λέξεις κλειδιά: περιήγηση, μάθηση, 
πολιτιστική κληρονομιά, τοπική 
ιστορία, μνημεία, φύση, περιβάλλον, 
3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, ρετρό 
δόμηση, αστική αρχιτεκτονική, 
νεοκλασικά της πόλης των 
Τρικάλων, εικόνες αστικής 
καθημερινότητας, εξωτερικά και 
εσωτερικά αστικά τοπία, παλιές 
γειτονιές, φωτογραφίες  της πόλης 
των Τρικάλων Αμαλίας & Βάσως Κ. 
Ηλιάδη.
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Οι  ποικίλες  εξάλλου  μορφές  
ανθρώπινης  δραστηριότητας  
διαμορφώνουν  την  οικιστική, 
οικονομική  και  πολιτιστική  
του  ταυτότητα,  οικοδομώντας  
γενικότερα  και  την  
ιστορικότητά  του. Και  όπως  
εύστοχα  παρατηρεί  ο  Δ. 
Ζήβας  «ιστορικό  είναι  κάθε  
τι  που  συνδέεται  με  την  
ιστορία  μας,  την  πολιτική, τη  
στρατιωτική, τη  θρησκευτική, 
ακόμα  κάθε  τι  που  αποτελεί  
ένα  ιδιαίτερο  καλλιτεχνικό  ή  
έστω  τεχνικό  επίτευγμα,  κάθε  
τι  που  έχει  σημαδέψει  μια  
εποχή»  (Ζήβας, 1997).
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Η κοινωνιολογία, όπως και στην περίπτωση του 
χρόνου, αποτέλεσε ένα ερέθισμα και ταυτόχρονα 
πλούσιο πεδίο για την εξερεύνηση αυτής της 
καινούργιας  έννοιας. Το 1950 ο Maurice Halbwachs 
δημοσίευσε το βιβλίο «Οι συλλογικές μνήμες» . Η 
κοινωνική ψυχολογία συμβάλλει ως επιστήμη στο 
βιβλίο αυτό. Η ανθρωπολογία, στο μέτρο που ο 
όρος μνήμη προσφέρει ένα νοητικό εργαλείο 
καλύτερα προσαρμόσιμο στις πραγματικότητες των 
«άγριων» κοινωνιών που μελετάει από ότι ο όρος 
ιστορία, «δεξιώθηκε» την έννοια και τη μελετά μαζί 
με την ιστορία, στους κόλπους κυρίως της εθνο-
ιστορίας, ή αλλιώς ιστορικής ανθρωπολογίας, που 
συνιστά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις 
στην κοινωνική ιστορία. (Βλ. Ζακ Λε Γκοφ, 1998, 
Ιστορία  και Μνήμη, μτφρ. Γ. Κουμπουρλής, Αθήνα: 
Νεφέλη, σελ 139). Στη Μαρξιστική φιλοσοφία 
κοινωνική συνείδηση είναι το σύνολο των 
παραστάσεων, των νοοτροπιών, των ιδεών, των 
γνώσεων και των δοξασιών των ανθρώπων στο 
οποίο ανακλάται το κοινωνικό τους Είναι, η 
πνευματική ζωή της κοινωνίας ως ανάκλαση της 
υλικής ζωής. Κατά τον Ντυρκέμ συλλογική 
συνείδηση είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και 
συναισθημάτων που έχουν τα μέλη μιας κοινότητας, 
η συνείδηση τού κοινωνικού συνόλου, όπως 
εκφράζεται διά μέσου της συνείδησης των μελών 
του, την οποία και διαμορφώνει. 
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Η σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη ενός κοινωνικού συνόλου πιθανόν να σημαίνει 
ότι η κοινωνική μνήμη είναι σημαντικότερη από την προσωπική, την ατομική, μνήμη. Είναι, 

άλλωστε, ευκολότερο να «επικοινωνήσεις» ένα σημειολογικό μήνυμα απ’ ό, τι μια 
αισθητηριακή και άρα υποκειμενική  εικόνα.
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Η  οικο-ιστορία  θέτει  ζητήματα  
επανεξέτασης  του  παρελθόντος  με  
βάση  καινούργια  ερωτήματα, που  
αφορούν  τη  διάδραση  του  ανθρώπου 
 με  τη  φύση  (Λιάκος, 2007). Το  
οικιστικό  τοπίο, ως  επιμέρους  πεδίο  
του  περιβάλλοντος, δηλώνει  την  
ανθρώπινη  παρουσία  και  δράση, τις  
προθέσεις  των  κοινωνιών  και  των  
ατόμων  που  το  συγκροτούν. Ο  χώρος 
 αποτελεί  βασική  διάσταση  του  
κόσμου  μέσα  στον  οποίο  ζούμε  και  
καθοριστική  παράμετρο  για  τη  
διαμόρφωση  των  αντιλήψεών  μας  
(Νάκου, 2001).  Κτίρια  και  
αντικείμενα  που  βρίσκονται  γύρω  
μας  δεν  είναι  βουβές  και  
μονοσήμαντες  οντότητες  αλλά  
συνδέονται  με  σύνθετες  πολιτισμικές  
σημασίες  και  πολλαπλά  νοήματα, 
καθώς  οι  κοινωνικές  ομάδες  
συνδιαλέγονται  μαζί  τους  (Νάκου, 
2001).
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Ερευνώντας  τη  μικροπεριοχή  στη 
 μακρά  και  στη  βραχεία  διάρκεια 
 του  χρόνου, οι  μαθητές  
οδηγούνται  στην  κατανόηση  της  
συνέχειας, της  αλλαγής, αλλά  και  
της  εξέλιξης, στην  ανάπτυξη  
δεξιότητας  αναγνώρισης  των  
κινήτρων  της  ανθρώπινης  δράσης 
  (Λεοντσίνης, 1999), στην  
κατανόηση  της  συνεχούς  
περιπλοκής  της  ανθρώπινης  
δραστηριότητας  με  το  φυσικό  
και  ιστορικό  χώρο (Λεοντσίνης, 
1999).
Η  έννοια  του  τοπίου, είτε  ως  
φυσικό  είτε  ως  ανθρωπογενές,  
ενυπάρχει  στο  Νέο  Αναλυτικό  
Πρόγραμμα  Σπουδών,  ανιχνεύεται 
 στο  εσωτερικό  της  έννοιας  
περιβάλλον  και  παίρνει  
συγκεκριμένες  σημασιολογικές  
διαστάσεις  στο  πλαίσιο  των  
γνωστικών  αντικειμένων.
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Στο  πλαίσιο  του  ιστορικού  μαθήματος  οι 
 μαθητές  καλούνται  «να  
συνειδητοποιήσουν  τη  σημασία  του  
γεωγραφικού  παράγοντα  για  τη  
διαμόρφωση  της  ιστορικής  εξέλιξης  ενός  
τόπου»  (Α.Π.Σ., 2002, 230).  Μέσα  από  
το  ιστορικό  μάθημα  και  σύμφωνα  με  τις 
 διδακτικές  αρχές  που  επιβάλλει  το  
συγκεκριμένο  γνωστικό  αντικείμενο  
επιχειρείται  η  ανάδειξη  της  διαπλοκής  
περιβάλλοντος   χώρου  και  ανθρώπινης  
παρέμβασης.  Η  ανάδειξη  γενικότερα  του  
ρόλου  που  διαδραματίζει  το  φυσικό  
περιβάλλον  στη  διαμόρφωση  του  
ιστορικού  γίγνεσθαι.  Σ’ αυτό  το  
διδακτικό  περιβάλλον  η  διδασκαλία  της  
τοπικής  ιστορίας  αναδεικνύει  τις  
αλληλεξαρτήσεις  του  φυσικού  και  
ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος  και  
συμβάλλει  στην  οικοδόμηση  της  γνώσης  
για  την  ιστορία  του  τόπου  μέσα  από  
την  εμπειρία  που  κομίζει  η  άμεση  
επαφή  με  το  περιβάλλον, φυσικό  και  
ανθρωπογενές.
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Δίνεται  σημασία  «στην  απόκτηση  
αισθητικών  αξιών  σε  σχέση  με  το 
 περιβάλλον, στη  γνώση  της  
οργάνωσης  και  των  διαδικασιών  
του  περιβάλλοντος  (φυσικού  και  
κοινωνικού)  και  στην  απόκτηση  
της  ικανότητας  να  συμμετέχει  στις 
 προσπάθειες  για  την  επίλυση  
κοινωνικών  προβλημάτων  
αξιοποιώντας  τις  γνώσεις  και  τις  
δεξιότητες  που  έχει  αποκτήσει, 
στην  απόκτηση  βασικών  γνώσεων, 
εξειδικευμένων  πληροφοριών, 
μεθόδων  και  τεχνικών  που  
συμβάλλουν  στην  κατανόηση  της  
δομής  του  γεωγραφικού  χώρου,  
στην  κατανόηση  και  ερμηνεία  των 
 αλληλεξαρτήσεων  και  των  
αλληλεπιδράσεων  γεωφυσικών  και  
κοινωνικών  παραγόντων, καθώς  
και  στην  αιτιολόγηση  της  ανάγκης 
 αρμονικής  συνύπαρξης  ανθρώπου  
και  περιβάλλοντος»  (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 
2002, 521).
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Δεδομένου  ότι  το  περιβάλλον  είναι  
μια  πολυδιάστατη  και  πολύπλοκη  
πραγματικότητα, τα  θεωρητικά  και  
ερευνητικά  εργαλεία  των  Φυσικών  
επιστημών  δεν  αρκούν  στο  να  έχουμε  
μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  για  το  
περιβάλλον. Προϋπόθεση  για  την  
κατανόηση  της  περιβαλλοντικής  
πραγματικότητας  είναι  η  διαθεματική  
και  διεπιστημονική  προσέγγιση  των  
διαστάσεών  της.
Στο  πλαίσιο  της  συνολικής  διάστασης  
του  τοπίου  (γεωφυσικής  και  
ιστορικής).  Μπορούν  να  αναζητήσουν  
την  κοινωνική  διάσταση  του  θέματος  
και  να  επικεντρωθούν  στη  μελέτη  του  
χώρου  και  των  ανθρώπων  που  τον  
συγκροτούν,  στην  καταγραφή  των  
αξιών  και  των  στάσεων  της  
κοινότητας  απέναντι  στο  περιβάλλον.  
Να  επεκταθούν  στην  πολιτική  
διάσταση  αναζητώντας  τις  πολιτικές  
προθέσεις  και  επιλογές  στη  διαχείριση  
του  περιβάλλοντος.
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Η  έννοια  της  πόλης  συντίθεται  από  διαφορετικούς  τομείς  της  ανθρωπογεωγραφίας  (αστική, 
οικονομική, πολιτική, κοινωνική  και  πολιτισμική  γεωγραφία) και  η  μελέτη  της  απαιτεί  μία  πολύ-
πρισματική  οπτική.  Η  επιλογή  αυτής  της  οπτικής  μπορεί  να  αποτελέσει  συνδετικό  κρίκο  
ανάμεσα  σε  διάφορα  γνωστικά  αντικείμενα  που  διδάσκονται  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  τα  
οποία   έχουν  ως  αφετηριακό  και  καταληκτικό  σημείο  την   πόλη.
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Στην σύγχρονη Πολεοδοµία, Χωροταξία και Ανάπτυξη τα  νέα ζητήµατα αιχµής 
είναι:  α) χωρικές επιπτώσεις της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, β) χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανάλυση και το 
σχεδιασµό του χώρου (ηλεκτρονική αναπαράσταση του χώρου στη διαδικασία 
ανάλυσης και ηλεκτρονικός σχεδιασµός), γ) ενίσχυση της σχέσης µεταξύ των 
µαθηµάτων προγραµµατισµού του χώρου (spatial planning) και των µαθηµάτων 
φυσικού σχεδιασµού του χώρου (urban planning, urban design) και δ) ενθάρρυνση 
και ενσωµάτωση στη διδασκαλία των νέων διεθνών σχολών σκέψης και των νέων 
θεωρητικών και µεθοδολογικών εργαλείων και τρόπων σχεδιασμού.
Το τέλος του 20ου αιώνα σηματοδοτήθηκε από µια σειρά δραµατικών, παγκόσμιων 
αλλαγών και εξελίξεων που αφορούν την οικονοµία, την κοινωνία και  το χώρο: 
οικονοµική παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, νέες (µεταβιοµηχανικές) 
αστικές και περιφερειακές οικονοµίες, νέες τεχνολογίες και κοινωνία της 
πληροφορίας, περιβαλλοντική συνείδηση και βιώσιµη ανάπτυξη, υψηλή 
κινητικότητα των ατόµων και το φαινόµενο της συµπίεσης του χώρου-χρόνου (time-
space compression), νόµιµη και παράνοµη µετανάστευση, πολυεθνικές, 
πολυπολιτισµικές Ευρωπαϊκές αστικές κοινωνίες, ‘διαφοροποίηση’ (diversity’) και 
‘εξατοµίκευση’ (‘individualization’) των αναφορών του ατόµου στην µεταµοντέρνα 
κοινωνία. Σ’ αυτό το νέο πλαίσιο, οι σπουδές στην πολεοδοµία, τη χωροταξία και 
την ανάπτυξη φαίνεται να αντιµετωπίζουν – ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία 
τους- τόσο σηµαντικές προκλήσεις αλλά και προοπτικές. 
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Λέξεις κλειδιά: περιήγηση, μάθηση, 
πολιτιστική κληρονομιά, τοπική ιστορία, 
μνημεία, φύση, περιβάλλον, 3ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων, ρετρό δόμηση, αστική 
αρχιτεκτονική, νεοκλασικά της πόλης των 
Τρικάλων, εικόνες αστικής 
καθημερινότητας, εξωτερικά και εσωτερικά 
αστικά τοπία, παλιές γειτονιές, 
φωτογραφίες  της πόλης των Τρικάλων 
Αμαλίας & Βάσως Κ. Ηλιάδη.
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Λέξεις κλειδιά: περιήγηση, μάθηση, πολιτιστική 
κληρονομιά, τοπική ιστορία, μνημεία, φύση, 
περιβάλλον, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, ρετρό 
δόμηση, αστική αρχιτεκτονική, νεοκλασικά της 
πόλης των Τρικάλων, εικόνες αστικής 
καθημερινότητας, εξωτερικά και εσωτερικά 
αστικά τοπία, παλιές γειτονιές, φωτογραφίες  
της πόλης των Τρικάλων Αμαλίας & Βάσως 
Κ. Ηλιάδη.
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Βαλαωρίτου  33  - 42100  ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφ. :  24310-28697
Fax      :  24310-28618

Ιστοσελίδα: http://3gym-trikal.tri.sch.gr
Ε- mail  mail@3gym-trikal.tri.sch.gr

 «Η περιήγηση ως μέσο μάθησης: τοπία φύσης και πολιτισμού στην πόλη των Τρικάλων»
ΗΛΙΑΔΗ  ΑΜΑΛΙΑ, φιλόλογος-ιστορικός(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας από το Α.Π.Θ), 

Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων
Β/θμια Εκπ/ση Ν. Τρικάλων

e-mail: ailiadi@sch.gr
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Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων   εκπονεί  
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής με 
θέμα: «Η περιήγηση ως μέσο μάθησης: 
τοπία φύσης και πολιτισμού στην πόλη 
των Τρικάλων» Η συντονίστρια-υπεύθυνη 
του προγράμματος  κ. Αμαλία Ηλιάδη, 
φιλόλογος, Δ/ντρια  σε στενή συνεργασία με 
την περιβαλλοντική ομάδα των μαθητών-
μαθητριών εντόπισαν τα Υποθέματα ως 
όψεις και διαστάσεις του υπό προσέγγιση 
θέματος: 
•Το αστικό τοπίο της πόλης των Τρικάλων 
ως, άλλοτε ισορροπημένος κι άλλοτε 
ανισόρροπος, συνδυασμός, «πολιτισμού» 
και φύσης. (επιτόπια μελέτη, λήψη 
φωτογραφιών, έρευνα)
•Περιηγητές στην πόλη μας: μαθητές στην 
«Αειφορία». Η πόλη ως ανθρωπογενές και 
φυσικό περιβάλλον.
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Οι Παιδαγωγικοί στόχοι του εκπαιδευτικού 
προγράμματος: Α) συνειδητοποίηση εκ 
μέρους των μαθητών/μαθητριών ότι η 
περιήγηση αποτελεί έναν από τους 
εναλλακτικότερους και αποδοτικότερους 
τρόπους-μέσα μάθησης, γιατί είναι βιωματικός 
και Β) έμπρακτη διαπίστωση εκ μέρους της 
περιβαλλοντικής ομάδας πως «μπορώ να 
ασκούμαι και να μαθαίνω ταυτόχρονα» σε 
συνάρτηση με τη Μέθοδο υλοποίησης: 
1)Επιτόπια μελέτη χώρων-τοπίων του 
αστικού ιστού.
2) Λήψη φωτογραφιών μετά από κριτική και 
δημιουργική παρατήρηση. Βιβλιογραφική 
έρευνα, αποδελτίωση σχετικών 
παραθεμάτων και συσχετισμός τους με 
φωτογραφίες, παλιές και νεότερες), 
καταδεικνύουν τα Πεδία σύνδεσης  με τα 
προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων 
γνωστικών αντικειμένων: Τοπική και Γενική 
Ιστορία, Εικαστική-Καλλιτεχνική Παιδεία, 
Έκθεση Ιδεών(Περιγραφή, Αφήγηση, 
Κατάθεση Απόψεων με επιχειρήματα), Φυσική 
Αγωγή: η περιήγηση-πεζοπορία ως μέσο 
άσκησης και ταυτόχρονα μάθησης.
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Λέξεις κλειδιά: περιήγηση, μάθηση, 
πολιτιστική κληρονομιά, τοπική ιστορία, 
μνημεία, φύση, περιβάλλον, 3ο Γυμνάσιο 
Τρικάλων, ρετρό δόμηση, αστική 
αρχιτεκτονική, νεοκλασικά της πόλης των 
Τρικάλων, εικόνες αστικής καθημερινότητας, 
εξωτερικά και εσωτερικά αστικά τοπία, παλιές 
γειτονιές, φωτογραφίες  της πόλης των 
Τρικάλων Αμαλίας & Βάσως Κ. Ηλιάδη.

1.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1.Η στενή σύνδεσή του με την ιστορία των Τρικάλων, την 
οποία πρέπει να γνωρίσουν οι μαθητές για τη διατήρηση του 
παραδοσιακού μας πολιτισμού, την προστασία και  διάδοση 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ,  
2.Η επιλογή ενός  τέτοιου θέματος θα προέτρεπε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
δράση ώστε να λειτουργούν ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, 
βοηθώντας στη διατήρηση αρχικά και κατόπιν στην 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στον αστικό ιστό μιας 
όμορφης πόλης της περιφέρειας.
3.Μέσα από την όλη διαδικασία ευαισθητοποιούνται οι 
μαθητές σε κοινωνικά-ιστορικά-πολιτιστικά-πολιτισμικά 
θέματα.
4. Η γνωριμία μέσω της περιήγησης, επιτόπιας έρευνας 
πεδίου και μελέτης με χώρους που διατηρούν την ταυτότητα 
του ελληνικού αστικού τοπίου και αντιστέκονται στην 
πολιτισμική αφομοίωση.
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Με τη σκέψη ότι οι μαθητές είναι οι αυριανοί πολίτες και ότι η σωστή 
ενημέρωση και αγωγή τους  είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση του 
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, η εκπαιδευτική-
περιβαλλοντική  ομάδα αναζητώντας μια θέση για το παραδοσιακό πρόσωπο 
της Ελλάδας στην κοινωνία του αύριο, προσπαθεί μέσα από ασκήσεις πεδίου, 
δραστηριότητες, φωτογράφηση, αναδίφηση σε ιστορικό υλικό, αποδελτίωση 
βιβλιογραφίας, συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, ερωτηματολόγια, 
συνεντεύξεις, παιχνίδια ρόλων να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν  
ότι,  η σοφή χρήση των πόρων, η διατήρηση της παραδοσιακής μας 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ο εθελοντισμός  και η διάθεση συμμετοχής για 
την προστασία του περιβάλλοντος, είναι τα εκ των ων ουκ άνευ συστατικά 
μιας αυριανής Ελλάδας, όπου οι ίδιοι οι μαθητές σε θέσεις κλειδιά, 
μελλοντικά, θα παίρνουν σωστές αποφάσεις  για την πορεία του τόπου τους. 
Απαιτείται προσπάθεια, λοιπόν,  ευαισθητοποίησης και ταυτόχρονα 
συνειδητοποίησης των μαθητών και μαθητριών  μέσα από το περιβαλλοντικό 
μας πρόγραμμα της αξίας της παράδοσης ,στην ευρεία και στενή της έννοια, 
και της άμεσης ανάγκης διατήρησης της  λαϊκής μας κληρονομιάς.
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Η Διερεύνηση, επεξεργασία και παρουσίαση του θέματος με : α) Επιτόπιες 
κατοπτεύσεις χώρων-αστικών τοπίων: Φρούριο, Βαρούσι, Σιδηροδρομικός Σταθμός, 
Μύλος Ματσόπουλου. Παλιές Συνοικίες-Μανάβικα. Λήψη Φωτογραφιών. β) 
Υλοποίηση και ολοκλήρωση των επισκέψεων και δράσεων με παράλληλη 
επεξεργασία του υλικού προς δημοσίευση-ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
γ) βιβλιογραφική έρευνα στο σχολείο και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Αποδελτίωση 
σχετικών παραθεμάτων και συσχετισμός τους με φωτογραφίες παλιές και νεότερες. 
Συνολική επεξεργασία του υλικού και δημιουργία παρουσίασης (σε power point) με 
το απόσταγμα, τα συμπεράσματα, τις διαπιστώσεις και προσωπικές εντυπώσεις 
των μαθητών/μαθητριών από το Πρόγραμμα και την εμπλοκή τους σε αυτό. 
Παρουσίαση του αποτελέσματος του Προγράμματος στο σύνολο της Σχολικής 
Κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς) στην  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
του Σχολείου, καταδεικνύει,  επίσης, το πόσο και σε ποιους τομείς μπορεί να 
απλωθεί η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία και η καλλιτεχνική ματιά των 
μαθητών/μαθητριών.
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ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Επαφή των μαθητών με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Η επιτόπια επίσκεψη 
των εμπλεκομένων στις παραδοσιακές συνοικίες της πόλης μας (π.χ. Βαρούσι) 
με τις πολλές και παλιές εκκλησίες, τα πλακόστρωτα σοκάκια, το κάστρο, τα 
σπίτια με τα σαχνισιά και τους ψηλούς μαντρότοιχους και στα σημεία ιστορικής 
αναφοράς (Σιδηροδρομικός Σταθμός, Φρούριο-Κάστρο, Μύλος Ματσόπουλου, 
Κουρσούμ Τζαμί, Κεντρική Γέφυρα, Παλιά Νεοκλασσικά Αρχοντικά κ.ά), 
βοηθούνε στην ευαισθητοποίηση των παιδιών, στην εδραίωση και εμπέδωση του 
σεβασμού προς το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, στην έναρξη υγιούς σχέσης 
ανθρώπου-φύσης και στην αναζήτηση επίλυσης των διαφόρων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανίζονται κατά καιρούς. Έτσι ,  τα σημεία 
αναφοράς μιας πόλης θα συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον, ταξιδεύοντας 
στο χρόνο και αποτελώντας μάρτυρες  της ιστορίας κάθε τόπου.
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2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
-Να αποκτήσουν δεξιότητες και να μπορούν οι μαθητές να αυτενεργούν παίρνοντας πρωτοβουλίες 
και δρώντας σαν συνειδητοποιημένοι πολίτες στην τοπική τους κοινωνία και, ευρύτερα και συνολικά,  
στη χώρα τους.
-Να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ευθύνη και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην προστασία του 
ανθρωπογενούς-δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.
-Να συνειδητοποιήσουν ότι η διαχείριση των φυσικών πόρων πρέπει να γίνεται ορθολογικά και 
αειφορικά.
-Να αποκτήσουν περιβαλλοντική-πολιτισμική συνείδηση και αλλαγή συμπεριφοράς ως αυριανοί 
πολίτες.
-Να κατανοήσουν τις αιτίες γέννησης  των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.
-Να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις  μεθόδους έρευνας, ανάλυσης και επεξεργασίας των 
πληροφοριών που σχετίζονται με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Να προσεγγίσουν στοιχεία λαϊκού 
πολιτισμού. Να γνωρίσουν χώρους που διατηρούν την ταυτότητα του ελληνικού τοπίου και 
αντιστέκονται στην πολιτισμική αφομοίωση.
-Να συνειδητοποιήσουν ότι η διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών  και των μνημείων 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί σημαντικό τμήμα του πολιτισμού. 
-Να συλλάβουν και να σχεδιάσουν δραστηριότητες και δράσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων  και να δημιουργούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.
-Να αναπτύξουν το πνεύμα του εθελοντισμού και τη διάθεση συμμετοχής σε δραστηριότητες για την 
προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.
-Να προσεγγίσουν με διάθεση κατανόησης και εκτίμησης το λαϊκό πολιτισμό , να συναντήσουν 
δημιουργικά τα στοιχεία που απόμειναν στο χώρο παράγοντας εικαστικά έργα τέχνης και να 
καταδεικνύουν μια ιδεολογία σεβασμού προς τη φύση. 
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Λέξεις κλειδιά: περιήγηση, μάθηση, πολιτιστική 
κληρονομιά, τοπική ιστορία, μνημεία, φύση, 
περιβάλλον, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, ρετρό δόμηση, 
αστική αρχιτεκτονική, νεοκλασικά της πόλης των 
Τρικάλων, εικόνες αστικής καθημερινότητας, 
εξωτερικά και εσωτερικά αστικά τοπία, παλιές 
γειτονιές, φωτογραφίες  της πόλης των Τρικάλων 
Αμαλίας & Βάσως Κ. Ηλιάδη.
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3.ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέθοδος Project (καθοδηγούμενη αυτενέργεια)
Χρησιμοποίηση και προώθηση ατομικής και ομαδικής εργασίας
Επισκέψεις στο «πεδίο», παρατηρήσεις, φωτογραφήσεις, συνεντεύξεις, συλλογή στοιχείων, 
δημιουργία έργων ζωγραφικής με εικαστικές-καλλιτεχνικές αποδόσεις μνημείων και χώρων ιστορικής 
και πολιτιστικής σημασίας, καταγραφή και ταξινόμηση σε μορφή παρουσίασης.
Συναισθηματική μέθοδος για βελτίωση της αυτογνωσίας και ικανότητάς τους για προστασία του 
περιβάλλοντος.
Βιωματική προσέγγιση (Παιχνίδι ρόλων).

4.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επισκέψεις στους σχετικούς χώρους (τοπία φύσης και πολιτισμού στην Πόλη των Τρικάλων) για 
εργασία πεδίου: παρατηρήσεις, φωτογραφήσεις, καταγραφή δεδομένων).
Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και προσπάθεια ταξινόμησής του. Φωτογράφηση των πέτρινων 
κτισμάτων  και δημιουργία συλλογής - άλμπουμ φωτογραφιών.
Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος. Επαναπροσδιορισμός στόχων.
Προσπάθεια συγγραφής ιστορίας ή μικρού παραμυθιού με θεατρικά στοιχεία και διαλόγους. 
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Δήμου Τρικκαίων και παρακολούθηση σχετικού προγράμματος τοπικής ιστορίας 
(Το Βαρούσι: η παραδοσιακή συνοικία των Τρικάλων). Εργασίες πεδίου στον αντίστοιχο παραδοσιακό 
οικισμό.
Επεξεργασία των στοιχείων και προετοιμασία για την τελική παρουσίαση του προγράμματος τόσο 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, όσο και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου 
Τρικκαίων, στην σχετική ημερίδα που οργανώνεται σε συνεργασία με την υπεύθυνη Περιβαλλοντικών 
Προγραμμάτων και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, για την καλύτερη  διάδοση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας.
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5.ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση,  ανάληψη δράσης για την διατήρηση και ανάπτυξη της 
παραδοσιακής μας κληρονομιάς, με στόχο την τουριστική προβολή και αναβάθμιση των  
παραδοσιακών οικισμών, χώρων και μνημείων  της πόλης. Προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίησή 
τους. 
Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό και θεσσαλικό τύπο, σε εκπαιδευτικές πύλες 
πανελλήνιας εμβέλειας και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Δημιουργία εκπαιδευτικής παρουσίασης σε ηλεκτρονική-ψηφιακή μορφή.
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6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α)Τοποθέτηση και διατήρηση πινακίδων-σήμανσης για εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών στους χώρους πολιτιστικού, ιστορικού και 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και δημιουργία κινήτρων παραμονής στους επισκέπτες ώστε να υπάρξει άνθιση στην τοπική 
οικονομία.
Β)Δημιουργία χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων για διευκόλυνση των επισκεπτών και απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων 
σε ορισμένα κομβικά σημεία περιβαλλοντικών  μονοπατιών-διαδρομών που προκύπτουν με την ενοποίηση πολιτισμικών χώρων.
Γ)Τοποθέτηση επαρκών κάδων απορριμμάτων. Σκουπίδια και  πολιτισμός είναι έννοιες αταίριαστες.
Δ)Εξεύρεση χρημάτων για αναπαλαίωση εγκαταλελειμμένων παλιών αρχοντικών γιατί τα διατηρητέα μνημεία είναι η ιστορία μας. 
Είναι η γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα.
Ε) Δημιουργία μουσείου σ΄ένα από τα βαρουσιώτικα σπίτια για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προβολή της 
τοπικής μας ιστορίας με τη βοήθεια του υπολογιστή και των ψηφιακών μέσων ή και με άλλους πιο συμβατικούς τρόπους(φυλλάδια, 
αφίσες, δημοσιεύσεις).
Στ)Αναβάθμιση περιοχών με ενοποίηση χώρων πολιτισμού. Επί παραδείγματι, το «Βαρούσι», η παραδοσιακή αρχοντογειτονιά της 
πόλης των Τρικάλων, το μεσαιωνικό κάστρο, ο ζωολογικός κήπος και ο λόφος του Προφήτη Ηλία πρέπει να αναδειχθούν για να 
προσελκύσουν τουρίστες και ντόπιους στην περιοχή, μακριά από τους θορύβους του κέντρου της πόλης. Πολίτες μιας πόλης που τους 
σέβεται, έτοιμοι να την σεβαστούν με τη σειρά τους και να την αγαπήσουν.
Ζ)Ενοποίηση του αύλειου χώρου των παλιών φυλακών με τα πρανή του ποταμού Ληθαίου καθώς και ευρύτερες κυκλοφοριακές 
παρεμβάσεις με περιπατητικούς δρόμους που θα συνδέουν το οικοδομικό τετράγωνο του Αγίου Κωνσταντίνου και του Κουρσούμ 
Τζαμιού με ποδηλατικές διαδρομές με το κέντρο της πόλης. Το παρήγορο είναι πως η Δημοτική Αρχή της πόλης έχει ως μέλημά της τη 
δημιουργία τριών πόλων, οι οποίοι έχουν σχέση με το αστικό περιβάλλον και αυτοί είναι: το οικοδομικό τετράγωνο: φυλακές-άγιος 
Κωνσταντίνος-Κουρσούμ Τζαμί, ο δεύτερος  πόλος είναι το Φρούριο και το Βυζαντινό Κάστρο και ο τρίτος πόλος είναι το πάρκο 
Ματσόπουλου. Στόχος της δημοτικής αρχής, βάσει των όσων τονίζει και δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο είναι η διασύνδεση μέσω της 
υποβολής συμμετοχής σε σχετική Πρόσκληση (85), ώστε μέσω ήπιας επικοινωνίας, είτε με την κατασκευή πεζοδρόμων, είτε με τη 
δημιουργία ποδηλατοδρόμων, να είναι επισκέψιμοι. Μάλιστα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε πως  το μελλοντικό σχέδιο της 
δημοτικής αρχής προβλέπει, μέσω των παρεμβάσεων που θα γίνουν στην πέριξ του Βυζαντινού Κάστρου περιοχή, να υπάρξει 
επικοινωνία με το Λοφικό σύστημα που περιλαμβάνει τους Λόφους Προφήτη Ηλία, Ανάληψης και Λογγακίου.
Η)Διοργάνωση εκδηλώσεω, εορταστικών, επετειακών και πολιτιστικών στα μνημεία και τους χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος της 
πόλης για την ανάδειξη της περιοχής και τη γνωριμία της  με τους τουρίστες. Η επίσκεψη στα Μετέωρα, στο σημαντικότερο μνημείο 
του Νομού Τρικάλων, να περιλαμβάνει και μια παρατεταμένη στάση πολιτισμού και φύσης στην πόλη των Τρικάλων.
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7.ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρχική αξιολόγηση των μαθητών και των ομάδων εργασίας  μέσα από φύλλα εργασιών και χρήση 
ερωτηματολογίων. Σε τακτά διαστήματα γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση ώστε η Περιβαλλοντική 
Ομάδα να κάνει επαναπροσδιορισμό των στόχων της.
Τακτικές συναντήσεις των καθηγητών της Περιβαλλοντικής Παιδαγωγικής Ομάδας με την υπεύθυνη 
Π.Ε.
Χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες με κρυπτόλεξα –σταυρόλεξα και τεστ πολλαπλών επιλογών για να 
εκφράζουν οι μαθητές τις απόψεις τους και να κρίνουν κάθε φορά την επίτευξη των στόχων. Η τελική 
αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων γίνεται τόσο από τους μαθητές και τους καθηγητές,  όσο και 
από το τελικό αποτέλεσμα της όλης μας προσπάθειας (επιτυχείς δράσεις, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις).
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8.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Μαζί με τους μικρούς μας μαθητές θα συνειδητοποιήσουν και τα μέλη της τοπικής 
κοινωνίας τη σχέση και την αλληλεξάρτηση του φυσικού και πολιτισμικού 
περιβάλλοντος, καθώς επίσης και το πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι χώροι να 
διατηρούν την ταυτότητά τους και να αντιστέκονται  στην πολιτισμική αφομοίωση. 
Πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν για κάθε λαός τροφοδοτείται αενάως από τις 
πολιτισμικές του ρίζες. Αν ξεκοπεί από αυτές παρουσιάζει προβλήματα 
ταυτότητας. Όπου και εφόσον χρειάζεται, πρέπει τα σημαντικά μνημεία φύσης και 
πολιτισμού του αστικού ιστού και περιβάλλοντος  να τύχουν παρεμβάσεων για τη 
σωτηρία τους. Σε περιπτώσεις που κινδυνεύουν από τον αφανισμό, να φροντίζουν 
οι μαθητές και οι μαθήτριες, άγρυπνοι φρουροί, για τη σωτηρία τους.
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10. Σωτήριος Γοργογέτας, συγγραφέας, Βικιπαίδεια, Ιστοσελίδα Μύλου Ματσόπουλου και  Μύλου των Ξωτικών.
11. Συλλογή  Εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του ανωτέρω καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος: Στοιχεία 
τοπικής ιστορίας: τα μνημεία του πολιτισμού στην πόλη των Τρικάλων ή ένα γοητευτικό και επιμορφωτικό ταξίδι: 
Ιστοσελίδα του Σχολείου μας 3ου Γυμνασίου Τρικάλων: http://3gym-trikal.tri.sch.gr/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1
http://1tee-trikal.tri.sch.gr/varousi/arx/frm.htm
http://3gym-trikal.tri.sch.gr/
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Λέξεις κλειδιά: περιήγηση, μάθηση, πολιτιστική κληρονομιά, τοπική 
ιστορία, μνημεία, φύση, περιβάλλον, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, ρετρό 
δόμηση, αστική αρχιτεκτονική, νεοκλασικά της πόλης των Τρικάλων, 
εικόνες αστικής καθημερινότητας, εξωτερικά και εσωτερικά αστικά τοπία, 
παλιές γειτονιές, φωτογραφίες  της πόλης των Τρικάλων Αμαλίας & 
Βάσως Κ. Ηλιάδη.
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