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Ειςαγψγή 
 

 

Σο τλικϋ ατσϋ δημιοτπγήθηκε κασά ση διάπκεια σοτ καινοσϋμοτ επιμοπυψσικοό  

ππογπάμμασορ εξ’αποςσάςεψρ εκπαίδετςηρ, e-learning, ποτ διοπγάνψςε σο Κένσπο 

Πεπιβαλλονσικήρ Εκπαίδετςηρ Έδεςςαρ σο φειμύνα σοτ  2009 ςε ςτνεπγαςία με σο 

ΤΠΕΠΘ – σμήμα Β’ πεπιβαλλονσικήρ Αγψγήρ και Αγψγήρ Τγείαρ με σίσλο:  «Χηυιακέρ 

διαδπομέρ ςσο Πεπιβάλλον - φεδιάζονσαρ εκπαιδετσικϋ τλικϋ για  τγπϋσοποτρ μέςψ 

σηλεκπαίδετςηρ» 

 

τμπληπύθηκε και εμπλοτσίςσηκε με σην εμπειπία σηρ διεσήρ ευαπμογήρ σοτ απϋ 

σην Πεπιβαλλονσική ομάδα σοτ 1οτ Γτμναςίοτ Φαωδαπίοτ με τπεόθτνη καθηγήσπια σην 

κ. Μψϊςίδοτ Δέςποινα. 

 

Σο θεψπησικϋ μέπορ έφει ςτγκενσπψθεί απϋ μελέσερ επίςημψν αλλά και 

επαςισεφνικύν πηγύν και ςε ςτνεπγαςία με υοπείρ ϋπψρ Οπνιθολογική Εσαιπεία, 

Διαπκήρ Κίνηςη, Οικο.Πολιρ.  

Σα υόλλα επγαςίαρ καλόπσοτν ϋλερ σιρ ηλικιακέρ ομάδερ και μποποόν να 

πποςαπμοςσοόν ανάλογα με σιρ ανάγκερ κάθε ομάδαρ. 

 

κοπϋρ σοτ είναι η εταιςθησοποίηςη και δπαςσηπιοποίηςη παιδιύν και ενηλίκψν για 

σην πποςσαςία ατσοό σοτ τπέποφοτ και ιεποό τγποσϋποτ. 

Μακάπι ο κάθε ςτμμεσέφψν να γνψπίςει σον τγπϋσοπο σηρ Λίμνηρ Κοτμοτνδοόποτ, να 

εξοικειψθεί μαζί σοτ, να σον αγαπήςει και να υπονσίςει για ση διάςψςη και ση 

διασήπηςή σοτ σύπα και ςσο μέλλον. 

 

Βαςικϋρ σϋφορ σοτ είναι να δύςει ϋλα σα απαπαίσησα επγαλεία ςε κάθε 

ενδιαυεπϋμενο για σην εκπϋνηςη ενϋρ Πεπιβαλλονσικοό Ππογπάμμασορ ςε ςφολείο, 

ςόλλογο ή ομάδα πεπιβαλλονσικοό ενδιαυέπονσορ. 

 

 

 

Για οποιαδήποσε πληπουοπία, διετκπίνιςη, τποςσήπιξη, διοπθψςειρ αλλά και ιδέερ 

εμπλοτσιςμοό παπακαλύ επικοινψνήςσε με: demoysidou@sch.gr 
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Ειδικοί ςσϋφοι 

 

Ο ςτμμεσέφον ποτ θα φπηςιμοποιήςει σο τλικϋ ατσϋ και θα ακολοτθήςει σα υόλλα 

επγαςίαρ να μποπεί ςση ςτνέφεια: 

 

 Να ςτςφεσίζει ση Λίμνη με ση θεά Δήμησπα, σην Πεπςευϋνη και σα Ελετςίνια.  

 Να ανσιπαπαθέσει ση ςημαςία σηρ λίμνηρ ςσην απφαιϋσησα με ατσή ςσην 

ςημεπινή εποφή 

 Να αναγνψπίζει σην πανίδαρ και ση φλψπίδαρ σηρ πεπιοφήρ 

 Να αναγνψπίζει και να διακπίνει σοτρ ήφοτρ σηρ πεπιοφήρ 

 Να κασασάςςει σα ποτλιά ποτ ζοτν μϋνιμα ςση λίμνη και ατσά ποτ ςσαμασοόν ςε 

ατσήν κασά ση μεσανάςσετςή σοτρ 

 Να πεπιγπάυει ση ςημεπινή κασάςσαςη σηρ λίμνηρ 

 Να αποστπύνει εικαςσικά ση λίμνη και ση γόπψ πεπιοφή ϋπψρ ση υανσάζεσαι 

ή/και ϋπψρ σην ονειπεόεσαι μεσά απϋ λίγα φπϋνια 

 Να κασονομάζει σοτρ παπάγονσερ τποβάθμιςηρ σοτ τγπϋσοποτ  

 Να επιδεικνόει λόςειρ και πποσάςειρ 

 Να τποςσηπίζει σιρ ενέπγειερ σοπικύν πεπιβαλλονσικύν οπγανύςεψν για ση 

διαυόλαξη σηρ λίμνηρ 

 Να οπγανύνει πεπιπάσοτρ και επιςκέχειρ ςση Λίμνη 

 

 

 

 

 

τςσήνεσαι η επίςκεχη σψν παπακάσψ ιςσοςελίδψν για ενημέπψςη ςφεσικά με σιρ 

πιο ππϋςυασερ δπάςειρ και ειδήςειρ για ση Λίμνη Κοτμοτνδοόποτ: 

 

Οικολογικϋρ Πολισιςσικϋρ όλλογορ Φαωδαπίοτ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.. 

http://xpolis.blogspot.com/ 

Διαπκήρ Κίνηςη για σην τπεπάςπιςη σψν δαςύν & αλςύν Φαωδαπίοτ  

http://xaidari.blogspot.com/ 

Σο blog σηρ Λίμνηρ Κοτμοτνδοόποτ 

limnik.blogspot.com 

 

http://xpolis.blogspot.com/
http://xaidari.blogspot.com/
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Γνψςσικϋ μέπορ 

Ονομαςίερ:  
Λίμνη Κοτμοτνδοόποτ, απϋ σον ππψθτποτπγϋ Αλέξανδπο Κοτμοτνδοόπο  

Ρεισοί, ςόμυψνα με σον Πατςανία 

Λίμνη σψν Καθαπμύν, καθύρ εκεί εξαγνίζονσαν οι ιεπείρ σψν Ελετςίνιψν μτςσηπίσλ 

 

Ιςσοπικϋ 
Απϋ σην απφαιϋσησα τπήπφαν οι δόο Λίμνερ σψν Ρεισύν. Η βϋπεια Λίμνη ήσαν 

αυιεπψμένη ςση Θεά Δήμησπα και με αςέβεια αποξηπάνθηκε ση δεκαεσία σοτ ’70 και 

ποτ σύπα αποσελεί σμήμα σψν ΕΛΠΕ Αςπποπόπγοτ. Η νϋσια Λίμνη ήσαν αυιεπψμένη 

ςσην κϋπη, σην τποφθϋνια θεά Πεπςευϋνη και ποτ ςήμεπα σην αποκαλοόμε Λίμνη 

Κοτμοτνδοόποτ. 

Πολλοί Έλληνερ και ξένοι πεπιηγησέρ έφοτν πεπιγπάχει σιρ Λίμνερ σψν Ρεισύν, ποτ 

ήσαν άμεςα ςτνδεδεμένερ με ση διεξαγψγή σψν Ελετςίνιψν Μτςσηπίψν και σην Ιεπά 

Οδϋ, ϋμψρ η πεπιγπαυή σοτ Πατςανία ςσα Ασσικά σοτ, είναι 

η παλαιϋσεπη: 

 

 «Οι λεγϋμενοι Ρεισοί μϋνο ποτ πέοτν ϋπψρ σα ποσάμια- σο 

νεπϋ σοτρ είναι θαλαςςινϋ. θα μποποόςε να πιςσέχει κανείρ 

πψρ απϋ σον Εόπιπο σηρ Φαλκίδαρ πέοτν κάσψ απϋ σο 

έδαυορ ςε μια θάλαςςα φαμηλϋσεπη. Οι Ρεισοί απϋ 

παπάδοςη θεψποόνσαι αυιεπψμένοι ςσην Κϋπη και ση 

Δήμησπα, και χάπια απϋ ατσοόρ μποποόν να πιάνοτν μϋνο 

οι ιεπείρ. Οι Ρεισοί, ϋπψρ μαθαίνψ, ςσην παλιά εποφή 

αποσελοόςαν σο ςόνοπο σηρ φύπαρ σψν Ελετςινίψν ππορ 

σοτρ άλλοτρ αθηναίοτρ».  

 

Οι Ρεισοί ήσαν δόο μικπέρ σεφνησέρ λίμνερ ποτ ςφημασίςσηκαν απϋ ομάδα πηγύν ςσιρ 

δτσικϋσασερ παπτυέρ σοτ ϋποτρ Αιγάλεψ και γόπψ ςσα 300 μέσπα βοπείψρ σηρ 

ακσήρ. Οι πηγέρ βπίςκονσαν ςε υτςικά βαθοτλύμασα σοτ εδάυοτρ, σα οποία κασά 

σην απφαιϋσησα υπάφσηκαν ππορ σην πλετπά σηρ θάλαςςαρ. Σα πεόμασα ποτ 

πεπιγπάυει ο Πατςανίαρ είναι οι εκποέρ σψν υπαγμάσψν ππορ σον κϋλπο σηρ 

Ελετςίναρ. Ατσέρ ήσαν γευτπψμένερ, πποκειμένοτ να διετκολόνεσαι η διέλετςη σψν 

σαξιδιψσύν. Ππιν απϋ ση διαμϋπυψςη ατσή η διέλετςη απϋ σο ςημείο ατσϋ θα 

ππέπει να ήσαν αδόναση εξαισίαρ σψν πετμάσψν και σψν ελύν ποτ σα σελετσαία θα 

ςφημάσιζαν- έσςι, η Ιεπά Οδϋρ θα ππέπει απφικά να έκανε παπάκαμχη ππορ σα 

βϋπεια, ύςσε να πεπάςει πίςψ απϋ σιρ πηγέρ.  

To νεπϋ σψν Ρεισύν ήσαν τυάλμτπο λϋγψ σηρ μικπήρ απϋςσαςηρ ποτ σοτρ φύπιζε 

απϋ ση θάλαςςα. 
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Η βϋπεια λίμνη ήσαν αυιεπψμένη ςση θεά Δήμησπα, ενύ η «ππορ σο άςστ» ςσην κϋπη 

σηρ Πεπςευϋνη. Μϋνο οι ιεπείρ σψν θεοσήσψν ατσύν είφαν σο δικαίψμα να χαπεόοτν 

εκεί. Η νϋσια λίμνη σηρ Πεπςευϋνηρ διασηπείσαι μέφπι ςήμεπα και είναι γνψςσή ψρ 

λίμνη Κοτμοτνδοόποτ.  

Η λίμνη Κοτμοτνδοόποτ ενσοπίζεσαι ςσα ςόνοπα σοτ ςόγφπονοτ Δήμοτ Φαωδαπίοτ με 

σον Δήμο Αςπποπόπγοτ. Ανσίςσοιφα, ςσην απφαιϋσησα οι Ρεισοί αποσελοόςαν σο ϋπιο 

μεσαξό Αθηνύν και Ελετςίναρ.  

σο κένσπο πεπίποτ σηρ λίμνηρ Κοτμοτνδοόποτ ο 

Ιψάννηρ Σπατλϋρ ενσϋπιςε μακπό σοίφο, μέπορ 

σοτ υπάγμασορ ποτ ςτγκπασοόςε σα όδασα και 

διαμϋπυψνε ση λίμνη. όμυψνα με σον Σπατλϋ οι 

λίθοι ποτ είφαν φπηςιμοποιηθεί ςσο υπάγμα 

πποέπφονσαν απϋ σο ελετςινιακϋ σελεςσήπιο ποτ 

είφε ανεγείπει ο Πειςίςσπασορ και κασακάηκε 

απϋ σοτρ Πέπςερ σο 479 π.Φ..  

σο Απφαιολογικϋ Μοτςείο σηρ Ελετςίναρ 

τπάπφει επιγπαυή με σμήμα χηυίςμασορ σηρ 

αθηναωκήρ βοτλήρ ςφεσικά με ση γευόπψςη ενϋρ 

απϋ σα δόο πεόμασα σψν Ρεισύν. Η επιγπαυή 

φπονολογείσαι ςσο 421 π.Φ. και αναυέπει ϋσι οι 

Αθηναίοι είφαν απουαςίςει να κασαςκετάςοτν 

λίθινη γέυτπα πλάσοτρ πένσε ποδύν, δηλαδή 

πεπίποτ 1,5 μέσποτ, πποκειμένοτ οι ιεπείρ ποτ μεσέυεπαν σα ιεπά σηρ Δήμησπαρ ςσην 

Αθήνα να πεπνοόν με αςυάλεια σα πεόμασα. Παπάλληλα, σο μικπϋ πλάσορ σηρ 

γέυτπαρ απαγϋπετε σην έλετςη σποφουϋπψν, καθύρ οι ςτνοδοί σψν ιεπύν 

ανσικειμένψν σηρ θεάρ ήσαν τποφπεψμένοι να είναι πεζοί.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ιεξά Οδφο θαηά κήθνο ηεο κήθνο ηεο παξαιίαο πξνο ηε ιίκλε Κνπκνπλδνχξνπ ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (Πξαθηηθά Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο 1937, ζει. 40, 

εηθ. 19).

 

To ςεθηζκαηηθφ αλάγιπθν γηα ηε γεθχξσζε 

ησλ Ρεηηψλ (χςνο 0,9 κ. θαη πιάηνο 0,57 κ.), 
422/421 π.Υ. (Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Διεπζίλαο). 
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όμυψνα με διάυοποτρ πεπιηγησέρ, οι δόο λίμνερ διασηποόνσαν καθ’ ϋλη ση διάπκεια 

σοτ 19οτ αιύνα μ.Φ. Μάλιςσα, οι εκποέρ σψν λιμνύν ππορ ση θάλαςςα 

φπηςιμοποιοόνσαν για να θέσοτν ςε κίνηςη δόο παπάλιοτρ τδπϋμτλοτρ, ποτ είφαν 

φσιςσεί κονσά ςσιρ λίμνερ ςσιρ απφέρ σοτ πεπαςμένοτ αιύνα, αν ϋφι νψπίσεπα.  

Ο François Pouqueville επιςκέυσηκε σην πεπιοφή κασά σο ππύσο ήμιςτ σηρ δεκαεσίαρ 

σοτ 1810:  

 

«Αυοό πήπα μεπικά δείγμασα σοτ εδάυοτρ (μεσά TO ςσενϋ πέπαςμα 

μεσαξό Ποικίλοτ και Αιγάλεψ), επέςσπεχα ςσην Ιεπά οδϋ και σην 

ακολοόθηςα ψρ σοτρ Ρεισοόρ ή αλμτπέρ πηγέρ αυιεπψμένερ ςση Δήμησπα 

και σην Πεπςευϋνη, δίπλα ςσιρ οποίερ έφοτν κσίςει μόλοτρ. Απ' ατσϋ σο 

ςημείο έφαςα σα ίφνη σποφύν ποτ είφαν ςφημασίςει οι πϋδερ σψν κάπψν 

και σα οποία ακολοτθοόςαμε απϋ σο ναϋ σηρ Υίληρ Αυποδίσηρ (ιεπϋ 

Αυποδίσηρ καπαμαγκά}» 

 

Ο Gustave Flaubert κασά σα σέλη σοτ 1850, ακολοόθηςε ανάλογη ποπεία με σον 

Pouqueville:  

 

«Μονομιάρ, ςσο σέλορ σηρ κασεβαςιάρ (αμέςψρ μεσά σο πέπαςμα μεσαξό 

Ποικίλοτ και Αιγάλεψ), ςσπίβοτμε δεξιά, οι βπάφοι είναι κομμένοι ίςια, ο 

δπϋμορ έφει κασαςκεταςσεί απάνψ σοτρ: είναι δίφψρ αμυιβολία ο απφαίορ 

δπϋμορ. Ο δπϋμορ πεπνάει ανάμεςα ςση θάλαςςα και σιρ λίμνερ Ρεισοί, ένα 

γευόπι ςοτ επισπέπει να πεπάςειρ TO μικπϋ ατλάκι ποτ σιρ ενύνει. Οι 

λίμνερ Ρεισοί θτμίζοτν σοτρ οπμίςκοτρ ποτ διαμοπυύνει η παλίπποια. Λένε 

οι λίμνερ- εγύ βλέπψ μϋνο μία ή μάλλον κάσι ςαν πλημμτπιςμένο βάλσο».  

J.A.Koupert  
"Χάπηερ ηηρ Αηηικήρ" 1878  
Το βέλορ δείσνει ηη Λίμνη 
ηων Ρειηών, αθιεπωμένη ζηη 
Θεά Δήμηηπα πος ηην 
αποξήπαναν ηη δεκαεηία ηος 
΄60 και αποηελεί ημήμα ηων 
ΕΛΠΕ.  
Η μεγαλύηεπη Λίμνη, πος 
ήηαν αθιεπωμένη ζηην κόπη 
ηηρ Πεπζεθόνη, είναι η 
ζημεπινή Λίμνη 

Κοςμοςνδούπος. 
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        Παλαιοί κάσοικοι σηρ πεπιοφήρ καπαμαγκά αναυέποτν ϋσι και οι δόο λίμνερ 

τπήπφαν μέφπι και ση δεκαεσία σοτ 1950. Σιρ πεπιγπάυοτν με πενσακάθαπα, ςτνεφύρ 

ανανεοόμενα όδασα, γεμάσερ χάπια, κτπίψρ κέυαλοτρ αλλά και λατπάκια, φέλια κ.ά.  

Πεπιβάλλονσαν απϋ χηλοόρ καλαμιύνερ, ϋποτ έβπιςκαν κασαυόγιο πολλά 

ποτλιά και αποσελοόςαν ππαγμασικοόρ τδποβιϋσοποτρ. Η ονομαςία σηρ νϋσιαρ 

λίμνηρ, δηλαδή σηρ λίμνηρ Κοτμοτνδοόποτ, ανάγεσαι ςσον ππψθτποτπγϋ Αλέξανδπο 

Κοτμοτνδοόπο (1817-1883), ςση θησεία σοτ οποίοτ κασά σο δεόσεπο ήμιςτ σηρ 

δεκαεσίαρ σοτ 1860, έγιναν έπγα επιφψμάσψςηρ και οδοποιίαρ μεσαξό σηρ ακσήρ σοτ 

καπαμαγκά και σηρ λίμνηρ. Μεσά σον Β' Παγκϋςμιο Πϋλεμο, η επιυάνεια σηρ λίμνηρ 

Κοτμοτνδοόποτ μειύθηκε ςημανσικά εξαισίαρ σηρ διαπλάστνςηρ σηρ εθνικήρ οδοό 

Αθηνύν - Κοπίνθοτ. Η βϋπεια λίμνη, γνψςσή ψρ Κευαλάπι, αποςσπαγγίςσηκε και 

επιφψμασύθηκε κασά ση δεκαεσία σοτ 1950 ψρ ςτνέπεια σηρ εγκασάςσαςηρ 

διτλιςσηπίψν ςσην παπάκσια πεπιοφή σοτ Αςπποπόπγοτ. ήμεπα η θέςη σηρ λίμνηρ 

ατσήρ τποδηλύνεσαι απϋ βάλσο ποτ ςφημασίζεσαι μεσαξό σψν Ελληνικύν 

Διτλιςσηπίψν Αςπποπόπγοτ (ΕΛΔΑ) και σηρ λίμνηρ Κοτμοτνδοόποτ. 

 

Μια μικπή Υαλαπίδα 

βπίςκει σπουή ςσην 

πειςμασάπα Λίμνη 

Κοτμοτνδοόποτ,  

ποτ παπ’ϋλα  

σα πποβλήμασα σηρ, μαρ 
εκπλήςςει 



Γλσζηηθφ κέξνο «Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε» 7/41 

Τιηθφ ΠΔ: Λίκλε Κνπκνπλδνχξνπ 2012 Γέζπνηλα Μσυζίδνπ 

 

Σοποθεςία 

 

Ποτ βπίςκεσαι: 

σο Νομϋ Ασσικήρ.  

σον δπϋμο απϋ Αθήνα ππορ Ελετςίνα ςσο ΒΑ άκπο σοτ κϋλποτ σηρ Ελετςίναρ, κονσά 

ςσο κσήμα σοτ πολισικοό Αλέξανδποτ Κοτμοτνδοόποτ, απϋ ϋποτ πήπε και σο 

ςημεπινϋ ϋνομά σηρ και απένανσι απϋ σα νατπηγεία σοτ καπαμαγκά. 

 

Σι ςημανσικϋ τπάπφει κονσά σηρ: 

 Η ιςσοπική Μονή Δαυνίοτ, Βτζανσινϋ Μνημείο με τπέποφα χηυιδψσα 

 Σο πήλαιο Πανϋρ με πανέμοπυο κασαςσϋλιςσο εςψσεπικϋ θάλαμο 

 Σο  Ιεπϋ Αυποδίσηρ 

 Ο Λϋυορ Ηφοόρ 

 Ο απφαίορ Υάπορ ςσο λϋυο «Γκίκα» βοπείψρ σηρ Λίμνηρ, ποτ είναι ο ππύσορ 

υάπορ ςσον ελλαδικϋ φύπο.  

 

Γεψλογία 
 

Η τδπολογική λεκάνη σηρ λίμνηρ 

αποσελείσαι κτπίψρ απϋ 

αςβεςσϋλιθοτρ και δολομίσερ. σο 

τπϋβαθπο σηρ λίμνηρ τπάπφοτν 

απγιλικά τλικά ποτ δημιοτπγοόν ση 

δτνασϋσησα ςτγκένσπψςηρ και 

αποθήκετςηρ γλτκοό νεποτ. 

Σο ανάγλτυο σηρ πεπιοφήρ είναι ήπιο 

με μέςη κλίςη 8ο και τχϋμεσπα μεσαξό 0 

και 540m. 

Ιεξφ ηεο Αθξνδίηεο ζηελ Αθαία 

Βπδαληηλή Μνλή Γαθλίνπ 

θαη Ιεξφ ηνπ Απφιισλα 

πήιαην Παλφο 

Κφιπνο  

Διεπζίλαο 

Όξνο 

Αηγάιεσ 

Όξνο 

Πάξλεζα 

Λίκλε 

Κνπκνπλδνχξνπ 

Β 
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Ιδιοκσηςιακϋ καθεςσύρ και τπεόθτνοι: 
 Ανήκει ςσο Δήμο Αςπποπόπγοτ. 

 Τπεόθτνο δαςαπφείο για ατσήν είναι σο Δαςαπφείο Αιγάλεψ. 

 Βπίςκεσαι τπϋ σην ετθόνη σηρ Γ΄ Ευοπείαρ Πποωςσοπικύν και κλαςικύν 

Απφαιοσήσψν. 

 

Γεψμοπυολογία 

Τχϋμεσπο: ένα πεπίποτ μέσπο απϋ σην επιυάνεια σηρ θάλαςςαρ.  

Επιυάνεια: 14,32 ςσπέμμασα (143.225 σμ)  

Μήκορ ακσογπαμμήρ: 1.305 μ.  

Μέγιςσο μήκορ: 600 μ.  

Μέγιςσο πλάσορ: 390 μ.  

Bάθορ: δεν ξεπεπνά σο 1,5 μ. και μϋνο μια μικπή πεπιοφή γόπψ απϋ σιρ τπολίμνιερ 

πηγέρ έφει βάθορ πεπίποτ 2,80 μ. 

 

Κίνδτνοι και πποβλήμασα 
 

Ππϋκεισαι για ένα πολό επιβαπημένο μικπϋ οικοςόςσημα με εταίςθησερ 

ιςοπποπίερ. τφνά παπασηπείσαι έλλειχη οξτγϋνοτ, μείψςη σοτ pH, οπϋσε σα 

ιϋνσα αμμψνίοτ μεσασπέπονσαι ςε αδιάλτση αμμψνία, ποτ είναι πολό σοξική, 

επίςηρ παπασηπείσαι έκλτςη τδποθείοτ απϋ σα ιζήμασα (επίςηρ σοξική). 

Αποσέλεςμα ατσύν είναι σο υαινϋμενο μαζικύν θανάσψν χαπιύν. 

 

Ενύ η ποιϋσησα σοτ νεποό σηρ λίμνηρ δεν παποτςιάζεσαι ιδιαίσεπα 

τποβαθμιςμένη, σο ίζημα είναι σοξικϋ λϋγψ σηρ ςτςςύπετςηρ φημικύν 

πτπανσύν και ιδιαίσεπα επιβαπτμένο με οπγανική όλη ποτ αποικοδομείσαι ςε 

ςτνθήκερ αποτςίαρ οξτγϋνοτ (ςαπίζει). 

 

Σο ίζημα ϋσαν αναμοφλεόεσαι ελκόει δτςάπεςση οςμή (ςτνθήκερ αποτςίαρ 

οξτγϋνοτ). Η τχηλή σοξικϋσησα σοτ ιζήμασορ ςφεσίζεσαι με ση φημική 

βιομηφανία και ση διαυτγή πεσπελαιοειδύν απϋ σα διτλιςσήπια. Οι πόποι 

ατσοί παιπνοόν ςσην σπουική αλτςίδα μέςψ σψν τδπϋβιψν υτσύν ποτ έφοτν 

σο πιζικϋ σοτρ ςόςσημα ενσϋρ σοτ επιβαπτμένοτ ιζήμασορ. 

 

ση λίμνη τπάπφοτν οι πποϊποθέςειρ ποτ θα οδηγοόν πεπιοδικά σο ςόςσημα 

σηρ λίμνηρ ςε ςτνθήκερ παποδικοό «θανάσοτ». Σο ςόςσημα πποειδοποιεί για 

επεπφϋμενη, μη ανασ΄πεχιμη πεπιβαλλονσική κασαςσπουή.
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Λεισοτπγίερ και αξίερ σοτ τγπϋσοποτ 
 

 Είναι έναρ ςημανσικϋρ τδποβιϋσοπορ, ένα  επικίνδτνο κασαυόγιο για σα 

ποτλιά ποτ μοιάζοτν «άςσεγα» ςσον πημαγμένο ατσϋ σϋπο μιαρ αςσικήρ 

πεπιοφήρ 

 Είναι σϋπορ ιςσοπικήρ και απφαιολογικήρ ςημαςίαρ.  

 Εμπνέει ςσοτρ κασοίκοτρ σψν γόπψ πεπιοφύν ελπίδα για ση διαυόλαξή 

σοτ, ενδιαυέπον για σην υπονσίδα και επιθτμία αξιοποίηςήρ σοτ. 

 Η πεπιοφή έφει δικαίψρ φαπακσηπιςσεί «ζύνη πεπιαςσικοό πάπκοτ»  

 Απϋ σο 1974 έφει κηπτφθεί απφαιολογικϋρ φύπορ και παποτςιάζει 

απφαιολογικϋ ενδιαυέπον 

 

Φπήςειρ σηρ πεπιοφήρ 
 

Οι κτπιϋσεπερ φπήςειρ γηρ σηρ τδπολογικήρ λεκάνηρ σηρ λίμνηρ Κοτμοτνδοόποτ. 

 

Λίμνη 0,4% 

 Παπϋφθιερ εκσάςειρ 0,1% 

 Εκσάςειρ ςσπασοπέδψν/αποθήκετςη κατςίμψν 0,9% 

 ΕΛΠΕ 2,7% 

 ΚΤΣ Κοτμοτνδοόποτ-Αποθήκερ ΔΕΗ 1,1% 

 Επγοςσάςιο παπαγψγήρ αςβέςση 0,3% 

 ΦΔΑ / ΦΤΣΑ 3,6% 

 Γεψπγική Γη / ακαλλιέπγησερ εκσάςειρ 7,3% 

 Δάςορ Ετκαλόπσψν 18,9% 

 Βιομηφανικέρ εγκασαςσάςειρ 7,1% 

 Οικιςσική πεπιοφή 3% 

 Ζύνη εκασέπψθεν ςιδηποδπομικοό άξονα 0,3% 

 Λασομεία 0,4% 

 Δπϋμοι 0,8% 

 σάθμετςη υοπσηγύν 0,1% 

 Φέπςα γη  52,7% 

 Διαλτσήπια ατσοκινήσψν 0,1% 

τνολική έκσαςη:  39.990.180 σ.μ. 100% 



Γλσζηηθφ κέξνο «Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε» 10/41 

Τιηθφ ΠΔ: Λίκλε Κνπκνπλδνχξνπ 2012 Γέζπνηλα Μσυζίδνπ 

 

 

 

 
 

 

  

 

Θπξφθξαγκα Λίκλεο 2003 
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Βιϋσοποι και άγπια ζψή 
 

Είναι έναρ ςημανσικϋρ τδποβιϋσοπορ με πλοόςια φλψπίδα, πανίδα και 

ιδιαίσεπα οπνιθοπανίδα, ο οποίορ ϋμψρ πτπαίνεσαι τπϋγεια και τπέπγεια.  

Τπϋγεια απϋ: 

α) σα ςσπαγγίςμασα σψν Φψμασεπύν  σψν Άνψ Λιοςίψν και σηρ Υτλήρ  

β) σψν διαππούν πεσπελαιοειδύν σψν ΕΛΠΕ Αςπποπόπγοτ, σιρ δεξαμενέρ  

ΕΛΙΝΟΙΛ και σιρ αποθήκερ κατςίμψν σοτ παπακείμενοτ ςσπασοπέδοτ 

(Ξηπογιάννη)  

 

Τπέπγεια απϋ: 

σην εκπομπή πόπψν 

(τδπογονάνθπακερ, αιψποόμενα 

ςψμασίδια) σψν επγοςσαςίψν σοτ 

Θπιαςίοτ. 

 

 

Κασαυόγια 
σιρ ϋφθερ κτπιαπφοόν σο νεποκάλαμο, σο βοόπλο και σο Arthcocnemum Fruticosum. 

σην άκπη σηρ Λίμνηρ βπίςκεσαι και ένα μικπϋ δάςορ απϋ ετκαλόπσοτρ.  

 

Οικιςμοί  ςσην πεπιοφή  

 

Ο πιο κονσινϋρ οικιςμϋρ σηρ Αυαίαρ, ϋποτ 

βπίςκεσαι και σο Ιεπϋ σηρ Αυποδίσηρ. 

Ανασολικά βπίςκεσαι σο Φαωδάπι δτσικά ο 

Αςππϋπτπγορ και πιο πέπα η Ελετςίνα. 
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Πανίδα 
 

Σο 1992 είφαν κασαγπαυεί χάπια 

διαυϋπψν μεγεθύν μεσαξό ατσύν και 

κέυαλοι.  

 

Παπασηποόνσαι μεγάλα ςμήνη γλάπψν, 

ολιγομελείρ ομάδερ πάπιερ και μικπϋρ 

απιθμϋρ μεσαναςσετσικύν ποτλιύν ϋπψρ  

επψδιοί και κόκνοι.  Σο Νοέμβπιο σοτ 2011 ε 

Ελληνικη Οπνιθολογική Εσαιπεία ππαγμασοποίηςε κασαμέσπηςη ποτλιύν ςση Λίμνη 

Κοτμοτνδοόποτ - Λίμνη Ρεισύν. Ο απιθμϋρ και σα είδη ατξάνονσαι ςημανσικά ϋςο 

πποφψπάει η μεσαναςσετσική πεπίοδορ. 

Κασαμεσπήθηκαν 28 διαυοπεσικά είδη ποτλιύν, ϋπψρ επψδιοί (λετκοσςικνιάρ, 

ςσαφσοσςκνιάρ), αγπιϋπαπιερ, υαλαπίδερ, γλάποι  (αςημϋγλαπορ, καςσανοκέυαλορ), 

ςοτςοτπάδερ, γεπακίνερ και 26 βαλσϋπαπιερ, ποτ είναι παγκοςμίψρ απειλοόμενο 

είδορ. 

 

Οι εταιςθησοποιημένοι κάσοικοι σηρ πεπιοφήρ αναπψσιϋνσαι σι να ετφηθοόν 

ςσοτρ υιλοξενοόμενοτρ σηρ λίμνηρ: 

«Καλή διαμονή» ή «Γπήγοπη αποφύπηςη»;;; 

 

 



Γλσζηηθφ κέξνο «Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε» 13/41 

Τιηθφ ΠΔ: Λίκλε Κνπκνπλδνχξνπ 2012 Γέζπνηλα Μσυζίδνπ 

 

Πποςσαςία 
Βπίςκεσαι  τπϋ καθεςσύρ πποςσαςίαρ;;;; 

Ολϋκληπη η λίμνη Κοτμοτνδοόποτ και 50 μέσπα πεπιμεσπικά έφοτν φαπακσηπιςσεί ψρ 

«ζύνη πεπιαςσικοό πάπκοτ», ενύ απϋ σο 1974 έφει κηπτφθεί απφαιολογικϋρ φύπορ!  

Η Γ΄ Ευοπεία Πποωςσοπικύν και Κλαςςικύν Απφαιοσήσψν ςημειύνει, ςε απάνσηςή 

σηρ ςσον Δήμο Αςπποπόπγοτ, ϋσι  

«η ετπόσεπη πεπιοφή, γόπψ απϋ ση λίμνη Κοτμοτνδοόποτ, ενσάςςεσαι ςσην 

απφαία σοπογπαυία, αποσελεί ιςσοπικϋ σοπίο, και παποτςιάζει 

απφαιολογικϋ ενδιαυέπον, ςσοιφεία, δηλαδή, ποτ δεν ππέπει να 

κασαςσπαυοόν απϋ βιομηφανικέρ - βιοσεφνικέρ φπήςειρ»!  

Κι ϋμψρ, εδύ και 34 φπϋνια, η Πολισεία δεν μποπεί να επιβάλει ένα καθεςσύρ 

πποςσαςίαρ, ακπιβύρ ςσην είςοδο σηρ Αθήναρ! 

Κασά καιποόρ η Πολισεία διαμϋπυψνε 

ππογπάμμασα ανάδειξηρ σοτ φύποτ.  

Σο 1991, ο Οπγανιςμϋρ Αθήναρ, ςσο 

πλαίςιο σηρ «Ανάπλαςηρ σηρ Δτσικήρ 

Πόληρ», πποέβλεπε καθαπιςμϋ σηρ 

λίμνηρ, διαμϋπυψςη σοτ 

πεπιβάλλονσορ φύποτ για ήπια 

αναχτφή και ελαυπά άθληςη, 

δενδπουόσετςη κ.λπ.  

Ππιν σο 2004 και λϋγψ σψν 

Ολτμπιακύν Αγύνψν, σα μέσπα 

εξαγγέλθηκαν ξανά, αλλά έμειναν και 

πάλι ςσα φαπσιά...  

Ππϋςυασα, η Γ΄ Ευοπεία Πποωςσοπικύν και κλαςικύν έφει ςσείλει απϋυαςη ςση 

Νομαπφία Δτσικήρ Ασσικήρ με σην οποία εγκπίνει: 

1. Διαμϋπυψςη φψμάσινοτ εκπαιδετσικοό μονοπασιοό γόπψ απϋ ση Λίμνη. 

2. Ίδπτςη Κένσποτ Πληπουϋπηςηρ και Πεπιβαλλονσικήρ Εκπαίδετςηρ ςε τπάπφον 

κσίπιο σοτ Λιμενικοό. 

3. Δημιοτπγία φύποτ ςσάθμετςηρ για να γίνεσαι δτνασή η επίςκεχη ςσςση θέςη σοτ 

τπάπφονσορ μαπμαπάδικοτ. 

4. Ανάδειξη σοτ απφαίοτ Υάποτ ςσο λϋυο «Γκίκα» βοπείψρ σηρ Λίμνηρ, ποτ είναι ο 

ππύσορ υάπορ ςσον ελλαδικϋ φύπο. 

Πάνσψρ ο ςφεδϋν κασεςσπαμμένορ τδποβιϋσοπορ ςτνεφίζει, να μαρ εκπλήςςει με σιρ 

ανσιςσάςειρ σοτ. Ενύ οι ςτναπμϋδιοι επιμένοτν για σην δήθεν ελεγφϋμενη 

πεπιβαλλονσική κασάςσαςη σψν Απφαίψν Ρεισύν, η ίδια η λίμνη, μαρ επισίθεσαι με 

σην σπαγική ομοπυιά σηρ. 
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Όνειπα για ση Λίμνη Κοτμοτνδοόποτ 

 Καθαπιςμϋρ σηρ λίμνηρ και απομάκπτνςη σψν υεπσύν τλικύν.  

 Ενσοπιςμϋρ σψν πηγύν πόπανςηρ και λήχη κασάλληλψν μέσπψν. 

 Εγκασάςσαςη δόο ατσϋμασψν ςσαθμύν παπακολοόθηςηρ και 

σηλεμεσάδοςηρ ποιϋσησαρ νεποό και ιζήμασορ και άμεςηρ ειδοποίηςηρ 

ϋσαν οι παπάμεσποι ξεπεπνοόν ςτγκεκπιμένα κπίςιμα ϋπια. (ςόμυψνα με 

σην τπάπφοτςα ππϋσαςη σοτ ΕΛΚΕΘΕ) 

 Διαμϋπυψςη φψμάσινοτ εκπαιδετσικοό μονοπασιοό γόπψ απϋ ση Λίμνη  

 Δημιοτπγία παπασηπησηπίοτ οπνιθοπανίδαρ σηρ Λίμνηρ 

 Διαμϋπυψςη σοτ πεπιβάλλονσορ φύποτ ςε φύπο ήπιαρ αναχτφήρ και 

ελαυπάρ άθληςηρ. 

 Ενίςφτςη σηρ υόσετςηρ και σοτ μικποό δάςοτρ νοσίψρ σηρ λίμνηρ. 

 Ίδπτςη Κένσποτ Πληπουϋπηςηρ και Πεπιβαλλονσικήρ Εκπαίδετςηρ  

 Ολοκληπψμένη πολισική πποςσαςίαρ και αξιοποίηςηρ σψν  ελετθέπψν  και 

σψν απφαιολογικύν φύπψν και μνημείψν σηρ «Δτσικήρ Πόληρ» σηρ Αθήναρ  

(Μονή Δαυνίοτ, πήλαιο Πανϋρ, Ιεπϋ Αυποδίσηρ, Λϋυορ Ηφοόρ, Ρεισοί)  

 Δημιοτπγία φύποτ ςσάθμετςηρ ςση θέςη σοτ τπάπφονσορ μαπμαπάδικοτ. 

 Ανάδειξη σοτ απφαίοτ Υάποτ ςσο λϋυο «Γκίκα» βοπείψρ σηρ Λίμνηρ. 
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Άπθπο καθημεπινήρ για σην απειλη: 
Φαπιςσική βολή ςση λίμνη Κοτμοτνδοόποτ 

φεδιάζεσαι η μεσεγκασάςσαςη δεξαμενύν πεσπελαίοτ απϋ σο Πέπαμα ςσον 

ήδη βαπιά μολτςμένο τδποβιϋσοπο σηρ Αθηναρ 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_02/11/2008_290335 

 

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_02/11/2008_290335
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ΦΑΡΣΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 

 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ 
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Βιβλιογραθία 
 
 

- «Μειέηε γηα ηελ ποηόηεηα λερού θαη ηδήκαηος ζηε Λίκλε Κοσκοσλδούροσ»  
Τετληθή Έθζεζε ηοσ Διιεληθού Κέληροσ Θαιάζζηωλ Δρεσλώλ 
Αλάδοτος Έργοσ : Ιλζηηηούηο Δζωηερηθώλ Υδάηωλ – ΔΛΚΔΘΔ 
Δργοδόηες: Γήκος Αζπροπύργοσ,  
Δπηζηεκοληθός Υπεύζσλος(εθδ): Γρ. Η. Γεκεηρίοσ,  
Αλάβσζζος Αηηηθής Νοέκβρηος 2006 
http://www.scribd.com/doc/17690968/- 
 

- «Μειέηε ηες Λίκλες Κοσκοσλδούροσ», Από καζεηές ηοσ 1οσ Λσθείοσ Φαϊδαρίοσ, Δπηθεθαιής: 
Μελέιαος Κοσηζοσρέιες θαζεγεηής Βηοιογίας (1992).  
 

- «Φαϊδάρη – Τόπος θαη Άλζρωποη», Κώζηας Φωηεηλάθες, «προζαλαηοιηζκοί/ e-turst», 2007. 
 

- Μειέηε θαη ηοποζέηεζε γηα ηελ Υπεράζπηζε ηωλ Γαζώλ & Αιζώλ ηοσ Φαϊδαρίοσ από ηε 
Γηαρθής Κίλεζε θαη ηολ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ, Οθηώβρηος 2008 

 

 

 

Ιζηοζελίδες 
 

-  http://limnik.blogspot.com 
ηζηοιόγηο γηα ηε Λίκλε Κοσκοσλδούροσ από ηολ ηε  «Διαρκής Κίνηση γηα ηελ προζηαζία ηωλ 
δαζώλ θαη αιζώλ ηοσ Φαϊδαρίοσ»  

 
- http://www.haidari.gr/Default.aspx?tabid=164&language=en-US 

ηζηοζειίδα ηοσ Γήκοσ Φαϊδαρίοσ, Ιζηορηθή αλαθορά ζηε Λίκλε Κοσκοσλδούροσ 
 
- http://xpolis.blogspot.com 

ηζηοζειίδα ηοσ Οηθοιογηθού Ποιηηηζηηθού Σσιιόγοσ Φαϊδαρίοσ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ 
 
- http://earthsos.blogspot.com/2008/12/blog-post_09.html 
 
- http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_02/11/2008_290335 

 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/17690968/-
http://limnik.blogspot.com/
http://www.haidari.gr/Default.aspx?tabid=164&language=en-US
http://xpolis.blogspot.com/
http://earthsos.blogspot.com/2008/12/blog-post_09.html
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_02/11/2008_290335
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ΦΓ 1 

ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ 
 
 
ςόυξπ:    Η απόκςηρη γμώρεχμ ρυεςικά με Λίμμη Κξσμξσμδξύοξσ με  

έμαμ εσυάοιρςξ και εμαλλακςικό ςοόπξ. 

Θέμα:    Λίμμη Κξσμξσμδξύοξσ 

Αο. ρσμμεςευόμςωμ:  Όλξι ξι μαθηςέπ υχοιρμέμξι ρε ςοιάδεπ 

Ποξςιμόμεμξι ςοόπξι εογαρίαπ: 

Α) ποξηγείςαι μελέςη ςξσ γμχρςικξύ μέοξσπ και ρςη ρσμέυεια ζηςείςαι από σπξξμάδεπ η 

επίλσρη ςξσ ρςασοξλένξσ 

Β) δίμεςαι ρε κάθε σπξξμάδα ςξ ρςασοόλενξ ποξπ λύρη και παοέυξμςαι ραμ βξηθήμαςα 

ςξ γμχρςικό μέοξπ ςσπχμέμξ και η άμερη ποόρβαρη ρςξμ σπξλξγιρςή (η εμπειοία ςξμ 
έυει αμαδείνει ρςξμ πιξ απξςελερμαςικό, γοήγξοξπ εσυάοιρςόπ ςοόπξπ για ςημ απόκςηρη 
θεχοηςικώμ γμώρεχμ από ςξσπ μαθηςέπ) 

Γ) Μεςά ςημ απόκςηρη βαρικώμ γμώρεχμ (με ςξμ Α ή Β ςοόπξ) δημιξσογία ρςασοξλένξσ 

από ςιπ σπξξμάδεπ 

1ξ Μέοξπ – Λύρη ρςασοξλένξσ (Α’ και Β’) 

Τλικά:  - Φχςξςσπίεπ ςξσ ρςασοξλένξσ πξσ ακξλξσθεί.  
 - Σςσλό για κάθε μέλξπ. 
 - Τξ θεχοηςικό μέοξπ ςσπχμέμξ και  
 - Υπξλξγιρςήπ για αμαζήςηρη ςχμ πληοξτξοιώμ 
 

2ξ Μέοξπ – Δημιξσογία ρςασοξλένωμ (Γ’) 

Ποξςειμόμεμξ ποόγοαμμα:  Hot Potatoes 

Τλικά:    Χαοςιά, ρςσλό, Υπξλξγιρςήπ με εγκαςαρςημέμξ ςξ  
   hotpotatoes. 
Σοόπξπ σλξπξίηρηπ: 

 Επιλξγή λένεχμ και καθξοιρμόπ ξοιρμώμ ςχμ λένεχμ 

 Δημιξσογία ςχμ ρςασοξλένχμ ρςξμ Υπξλξγιρςή. 

 Εκςύπχρη όλχμ ςχμ ρςασοξλένχμ και μξίοαρμα ρε όλα ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ αλλά 

και ρε όλη ςη ρυξλική κξιμόςηςα. 

 Αμάοςηρη ςχμ ρςασοξλένχμ ρε ιρςόςξπξ ςηπ επιλξγήπ μαπ (ιρςξρελίδα ςξσ 

ρυξλείξσ, blog, wiki, κ.λ.π)  
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ΦΓ 1 
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ΦΓ 2 

 

ΠΑΖΥΚΖΔΖ ΡΟΘΩΚ  
 

θοπός: 

 
Να ακηηιεθζμύκ ηα παηδηά ηεκ πμιοπιμθόηεηα ηςκ ζεμάηςκ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε Λίμκε 

Κμομμοκδμύνμο θαη κα ζπεμαηίζμοκ μηα ζθαηνηθόηενε άπμρε γηα ηα πνμβιήμαηα θαη ηηξ 

πηζακέξ ιύζεηξ ημοξ 

 

ηότοη: 

 
 Να ζθεθημύκ ηα δεηήμαηα πμο αθμνμύκ ηε Λίμκε 

 Να εθθνάζμοκ ηηξ ζθέρεηξ ημοξ 

 Να ζοκενγαζημύκ ζε οπμμμάδεξ 

 Να ζοδεηήζμοκ με θακόκεξ δηαιόγμο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 
 Υςνηζμόξ ζε 3 μμάδεξ. 

 Κάζε μμάδα παίνκεη έκα από ηα επόμεκα θύιια θαη επμμέκςξ έκακ από ημοξ 3 νόιμοξ. 

 Κάζε μμάδα επηιέγεη ημ ζοκημκηζηή θαη ημκ γναμμαηέα ηεξ ζοκενγαζίαξ ηεξ θαζώξ θαη 

ημκ εθπνόζςπό ηεξ ζηε ζοδήηεζε πμο ζα αθμιμοζήζεη. 

 Σα μέιε ηςκ οπμμμάδςκ ζοκενγάδμκηαη μεηαλύ ημοξ γηα 20 ιεπηά. οδεημύκ θαη 

απμθαζίδμοκ: «Πμημ είκαη ημ πνόβιεμα», «Ση επηζομμύκ» θαη «Ση πνμηείκμοκ» θαη 

πςξ ζα επηπεηνεμαημιμγήζμοκ. 

 Αθμιμοζεί ζοδήηεζε-ακηηπανάζεζε ηςκ 3 μμάδςκ με ζοκημκηζηέξ ζοδήηεζεξ δύμ 

παηδηά ή ημοξ ζοκημκηζηέξ θαζεγεηέξ 
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ΦΓ 2 

ΠΑΖΥΚΖΔΖ ΡΟΘΩΚ 

 
οκημκηζηήξ: ______________________ 

Γναμμαηέαξ: ______________________ 

Γθπνόζςπμξ: ______________________ 

Μέιε: ___________________________________________ 

 

ΓΙΜΑΣΓ: 

Ο ΠΓΡΖΒΑΘΘΟΚΣΖΗΟ ΣΟΠΖΗΟ ΤΘΘΟΓΟ 
 

 Γκδηαθενόμαζηε γηα ηεκ πνμζηαζία θαη ηε δηαηήνεζε ημο θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ ηεξ 

πενημπήξ (ογνόημπμ, πακίδα θαη πιςνίδα) 

 Γθηημμύμε ηεκ ανπαημιμγηθή ζεμαζία ηεξ Λίμκεξ  

 Γκδηαθενόμαζηε γηα ηεκ αλημπμίεζε ηεξ ιίμκεξ ςξ πενηβαιιμκηηθό πάνθμ ε/θαη πάνθμ 

ακαροπήξ. 

 

ΠΟΙΟ ΓΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

 

 

 

 

ΣΙ ΓΠΙΘΤΜΟΤΜΓ; 

 

 

 

 

 

 

ΣΙ ΛΤΓΙ ΠΡΟΣΓΙΝΟΤΜΓ; 
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ΦΓ 2 

ΠΑΖΥΚΖΔΖ ΡΟΘΩΚ 
 

οκημκηζηήξ: ______________________ 

Γναμμαηέαξ: ______________________ 

Γθπνόζςπμξ: ______________________ 

Μέιε: ___________________________________________ 

 

ΓΙΜΑΣΓ: 

ΟΖ ΓΗΠΡΟΩΠΟΖ ΒΖΟΙΕΥΑΚΖΗΩΚ ΗΑΖ ΒΖΟΣΓΥΚΖΗΩΚ 

ΙΟΚΑΔΩΚ ΣΕ ΠΓΡΖΟΥΕ 
 

 Γκδηαθενόμαζηε γηα ηεκ παναμμκή ηςκ εγθαηαζηάζεώκ μαξ ζηεκ πενημπή γηαηί έπμομε 

επεκδύζεη ζεμακηηθά θεθάιαηα.  

 Η βειηίςζε ηςκ εγθαηαζηάζεςκ με ζθμπό ηε μείςζε ηςκ νύπςκ ζα έπεη μηθμκμμηθέξ 

επηπηώζεηξ πμο πνέπεη κα μειεηεζμύκ.  

 Πνμζθένμομε ζέζεηξ ενγαζίαξ ζημοξ θαημίθμοξ ηεξ πενημπήξ. 

 

ΠΟΙΟ ΓΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

 

 

 

 

ΣΙ ΓΠΙΘΤΜΟΤΜΓ; 

 

 

 

 

 

 

ΣΙ ΛΤΓΙ ΠΡΟΣΓΙΝΟΤΜΓ; 
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Φύιιο Γργαζίας 2 

ΠΑΖΥΚΖΔΖ ΡΟΘΩΚ 
 

οκημκηζηήξ: ______________________ 

Γναμμαηέαξ: ______________________ 

Γθπνόζςπμξ: ______________________ 

Μέιε: ___________________________________________ 

 

ΓΙΜΑΣΓ: 

ΣΟ ΔΕΙΟΣΖΗΟ ΤΙΒΟΤΘΖΟ ΗΑΖ Ο ΔΕΙΑΡΥΟ ΣΕ 

ΠΓΡΖΟΥΕ 
 

 Θέιμομε κα είκαη όιμη ηθακμπμηεμέκμη. 

 Οη Βημμεπακίεξ είκαη ζεμακηηθέξ γηα ηεκ πενημπή θαη πνμζθένμοκ ακάπηολε. 

 Ο Πενηβαιιμκηηθόξ ζύιιμγμξ εθπνμζςπεί ηεκ άπμρε πμιιώκ θαημίθςκ ηεξ πενημπήξ 

μαξ δειαδή ρεθμθόνςκ μαξ. 

 Σμ πενηβάιιμκ είκαη έκαξ ημμέαξ πμο πνεηάδεηαη ηε θνμκηίδα μαξ.  

 

 

ΠΟΙΟ ΓΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

 

 

 

 

ΣΙ ΓΠΙΘΤΜΟΤΜΓ; 

 

 

 

 

 

 

ΣΙ ΛΤΓΙ ΠΡΟΣΓΙΝΟΤΜΓ; 
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ΦΓ 3 

 

ΔΕΙΖΟΤΡΓΖΗΑ….  
 

 

Δωγραθίδοσμε  

ηε Λίμκε όπςξ ηε θακηαδόμαζηε θαη όπμηε ηε 

θακηαδόμαζηε. ημ ζήμενα, ζημ αύνημ, ζημ πζεξ. 

Ρεαιηζηηθά, ζμονεαιηζηηθά, μεηαθμνηθά, 

αθαηνεηηθά. 

 

 

Γθζέηοσμε 

ηα ένγα ζημ δηάδνμμμ ημο ζπμιείμο.  

 

 

Γπηιέγοσμε  

δεμμθναηηθά. Σμπμζεημύμε έκα θμοηί-θάιπε ζημ 

δηάδνμμμ γηα κα ρεθίζεη όιμ ημ ζπμιείμ (μαζεηέξ 

θαη θαζεγεηέξ) ηα αγαπεμέκα. 

 

 

Ηαηαμεηρούμε 

Σηξ «ρήθμοξ» γηα ηεκ ακάδεηλε ηςκ 12 

δεμμθηιέζηενςκ ένγςκ 

 

 

Προβάιοσμε 

Δεμημονγία εμενμιμγίμο από ηα 12 πημ δεμμθηιή 

ένγα. 

Δεμημονγία 3 αθηζώκ από  ηα 3 πημ δεμμθηιή 
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ΦΓ  4 

ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΡΑΥΗ 
 
ςόυξπ: ξμαδική δημιξσογία ιρςξοιώμ 

Θέμα: Λίμμη Κξσμξσμδξύοξσ 
 

Αο. ρσμμεςευόμςωμ:  Όλξι ξι μαθηςέπ υχοιρμέμξι ρε ξμάδεπ ςχμ 6 μελώμ 

Τλικά:  - Μια ρακξύλα για κάθε ξμάδα.  

- Κάθε ρακξύλα θα έυει και ςιπ 6 διατξοεςικέπ κάοςεπ : 
 Καλόπ, κακόπ, απξμηυαμήπ θεόπ, ρκημικό, ποόβλημα, λύρη 

 - Σςσλό για κάθε μέλξπ, υαοςί. 

 
Σοόπξπ σλξπξίηρηπ: 

 Χχοιρμόπ ρε ξμάδεπ ςχμ 6 αςόμχμ. Η κάθε ξμάδα παίομει ςη ρακξύλα ςηπ με ςιπ 

κάοςεπ, ςα ρςσλό και υαοςί  

 Η ξμάδα επιλέγει ςξ γοαμμαςέα ςηπ, ςξ ρσμςξμιρςή και ςξμ παοαμσθά ςηπ 

 Κάθε μέλξπ παίομει από ςη ρακξύλα μια κάοςα και ςημ ρσμπληοώμει με όςι 

επιθσμεί αλλά μσρςικά από ςα σπόλξιπα μέλη 

 Ο γοαμμαςέαπ ρσγκεμςοώμει ςιπ 6 κάοςεπ, διαβάζει ςα 6 ρςξιυεία πξσ επέλεναμ ςα 

μέλη και ρσμπληοώμει ςξ τύλλξ εογαρίαπ 

 Με βάρη ςιπ 6 ρςξιυεία η ξμάδα δημιξσογεί μια ιρςξοία  

 Αμάγμχρη ςχμ ιρςξοιώμ ρςημ ξλξμέλεια από ςξμ παοαμσθά ςηπ ξμάδαπ.  

 Δσμαςόςηςα δοαμαςξπξίηρήπ ςξσπ 

Ο καλόπ: 

 

_________________ 

Ο κακόπ: 

 

_________________ 

Ο «από μηυαμήπ 

θεόπ» : 

 

_________________ 

Σξ ρκημικό: 

 

_________________ 

Σξ ποόβλημα: 

 

_________________ 

Η λύρη: 

 

_________________ 
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ΦΓ 4 

ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΓΡΑΥΗ 

Γναμμαηέαξ: ______________________ 

Παναμοζάξ: ______________________ 

Μέιε: ___________________________________________ 

 

Ο θαιόξ είκαη : __________________________ 

Ο θαθόξ είκαη : __________________________ 

Ο απμμεπ. Θεόξ είκαη : ______________________ 

Σμ ζθεκηθό είκαη: _________________________ 

Η ιύζε είκαη: ____________________________ 

 

Σίηιος ηες ηζηορίας _____________________________ 

(επηιέγεηαη ζημ ηέιμξ) 

 

Ε ηζηορία μας:
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ΦΓ 5 

ΔΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 

 

ΡΟΛΟΙ: 

 

1. Πεξζεθόλε, πνπ βγαίλεη απφ ηελ αγθαιηά ηεο γεο, ληπκέλε κε έλα θνπζηάλη 

κειαλφ απφ ηα πεηξειατθά απφβιεηα. 

2. Φαιαξίδα εηνηκνζάλαηε λα παιεχεη κέζα ζηα επηπιένληα απφβιεηα 

3. Γιάξνη πνιινί, πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη γηαηί βξήθαλ έλα ζπίηη 

4. Κύθλνο κνλαρηθόο θαη θιαίεη γηα ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

5. Πεξαζηηθό κεηαλαζηεπηηθό πνπιί πνπ ζρνιηάδεη 

6. Οκάδα παηδηώλ παξαηεξεηώλ πνπ ζην ηέινο ηξαγνπδάλε ην θνηκήζνπ 

Πεξζεθφλε 

 

Σα παηδηά ρωξίδνληαη ζε 5 νκάδεο κία γηα θάζε έλαλ από ηνπο 5 πξώηνπο ξόινπο. 

Γίλνληαη ηπραία νη 5 πξώηνη ξόινη, έλαο ζε θάζε κηθξή νκάδα . 

Σα παηδηά εξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ζηηο κηθξέο νκάδεο γηα 10 ιεπηά 

θαζνξίδνληαο πνηνο από ηα κέιε ζα είλαη ν εζνπνηόο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ξόινπ θαη ηηο πηζαλέο αηάθεο θαη ζέζεηο ηνπ. 

Αθνινπζεί απηνζρεδηαζηηθή δξακαηνπνίεζε από ηνπο εζνπνηνύο.  

Οη ππόινηπνη είλαη ν ξόινο 6, πνπ παξαηεξνύλ θαη ζην ηέινο ηξαγνπδνύλ ηνλ 

«Δθηάιηε ηεο Πεξζεθόλεο» 

 

εκείσζε: 

Μπνξνχλ λα ην παίμνπλ πνιιέο θνξέο κε αιιαγή εζνπνηψλ θαη βειηηψλνληαο ην 

ζελάξηφ ηνπο. 
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ΦΓ 6 

ΠΑΝΣΟΜΙΜΑ 
 

 
Τλικά: 
 

 Οι κάοςεπ ςξσ τύλλξσ 

 Δύξ μικοά νσλαοάκια(μα υχοξύμ ρςημ παλάμη) με διατξοεςικό μήκξπ 

\ 
 

 
Σοόπξπ σλξπξίηρηπ: 
 

 
1. Χχοιρμόπ ρε 2 σπξξμάδεπ 

2. Επιλξγή ςηπ ξμάδαπ πξσ θα παίνει ποώςη με δσξ νσλαοάκια διατξοεςικξύ 

μήκξσπ. 

3. Οι κάοςεπ ςηπ επόμεμηπ ρελίδαπ αμακαςεύξμςαι και μπαίμξσμ ρςη μέρη. 

4. Οι ξμάδεπ παίζξσμ εμαλλάν.   

Κάθε τξοά πξσ είμαι η ρειοά ςηπ ξμάδαπ, έμαπ παίυςηπ ςηπ, διατξοεςικόπ κάθε 

τξοά, ςοαβάει μια κάοςα. 

Τη δείυμει ρςα μέλη ςηπ αμςίπαληπ ξμάδαπ. 

Σςη ρσμέυεια ποξρπαθεί μόμξ με κιμήρειπ και υχοίπ μα δείυμει ή μα μιλάει μα 

πεοιγοάφει ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ ζώξσ πξσ ταίμεςαι ρςημ κάοςα. 

Αμ η ξμάδα ςξσ καςατέοει μα βοει πξιξ ζώξ ςξσπ πεοιγοάτει, κεοδίζξσμ έμα 

βαθμό. 

5. Νικήςοια είμαι η ξμάδα πξσ θα καςατέοει ποώςη μα έυει 7 βαθμξύπ.  

6. Τξ παιυμίδι μπξοεί μα ρσμευιρςεί και με ζώα πξσ θα επιλένξσμ ξι αμςίπαλεπ 

ξμάδεπ και θα ςα γοάφξσμ πάμχ ρςιπ λεσκέπ κάοςεπ. 
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ΦΓ 6    ΠΑΝΣΟΜΙΜΑ 
 
 

  

 

 

αιηγθάξη Αζεκφγιάξνο Κχθλνο Φαιαξίδα 

 

  

 

Κέθαινο θνπιήθη Βάηξαρνο Κνπλνχπη 

 

 

 

 
Λεπθνηζηθληάο Αγξηφπαπηεο 

ηαρηνηζηθληάο Καζηαλνθέθαινο 

Γιάξνο 
 

 

  

Υειψλα Σζίρια θχινο Μπξκήγθη 

    

_____________ _______________ ________________ ________________ 
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ΦΓ 7 
ΒΡΔ ΠΟΙΟ ΔΙΑΙ 

 

Τιηθά: Υαξηφλη γηα εθηχπσζε ησλ θαξηψλ, θνξδφλη ή ζρνηλί, ζπξαπηηθφ. 

Πξνεηνηκαζία:  - Δθηππψλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 - Κφβνπκε ηηο θάξηεο θαη ηνπο θάλνπκε 2 ηξχπεο κε ζπξαπηηθφ. 

 - Πεξλάκε θνξδφλη κηζνχ κέηξνπ κέζα απφ ηηο ηξχπεο θάζε θάξηαο  

   θαη δέλνπκε ηηο άθξεο ηνπ.  

- Δπηιέγνληαη 1-2 παηδηά γηα ζπληνληζηέο θαη παξαηεξεηέο θαλφλσλ. 

- Μπαίλνπλ φινη ζε θχθιν θαη νη ζπληνληζηέο πεξλάλε απφ ηελ εμσηεξηθή κεξηά ηνπ 

θχθινπ θαη θξεκάλε ζηελ πιάηε θάζε κέινπο απφ κηα θαξηέια. 

- Σα παηδηά μεθηλάλε λα θηλνχληαη ζην ρψξν δείρλνληαο ηελ πιάηε ηνπο (θαη 

επνκέλσο ην θαξηειάθη ηνπο) ζε θάζε έλαλ πνπ ζπλαληνχλ θαη θάλνληαο ηνπ κία 

εξψηεζε ψζηε λα βξνπλ ηη ή πνηνο είλαη. (π.ρ είκαη πνπιί; Δίκαη άλζξσπνο; θ.ι.π)  

 

Καλφλεο: 

 Οη απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα δνζνχλ είλαη κφλν «ΝΑΙ» θαη «ΟΥΙ».  

 Κάζε θνξά πνπ ζπλαληάηε θάπνηνλ κπνξείηε λα ηνλ ξσηήζεηε κφλν έλα πξάγκα 

 Γελ θνηηάκε ην θαξηειάθη καο. 

 Σν παηρλίδη ηειεηψλεη φηαλ φινη βξνπλ πνηνη είλαη. 
 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΤΚΝΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΜΔΛΟ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΟ 
ΔΡΓΑΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΓΙΤΛΗΣΗΡΙΩΝ 
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ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ ΠΑΙΓΙ ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΦΑΛΑΡΙΓΑ ΚΤΝΗΓΟ 

ΚΔΦΑΛΟ 
ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΑΛΑΜΙ ΓΛΑΡΟ 

ΒΑΣΡΑΥΟ ΔΤΚΑΛΤΠΣΟ 

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΝΔΡΟ 

ΒΑΛΣΟΠΑΠΙΑ ΟΞΤΓΟΝΟ 
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ΦΓ 8 

ΑΥΙΑ 
έμα κξλάζ από τωςξγοατίεπ, σλικά και πληοξτξοίεπ 

 
 
Τλικά: 
 

 Απξνηοαμέμα τύλλα από ςα τσςά ςηπ πεοιξυήπ. 

 Αμ βοξύμε τςεοά από ςα πξσλιά 

 Φχςξγοατίεπ από ςα τσςά και ςα ζώα ςηπ πεοιξυήπ. 

 Εικόμεπ από ςξ Διαδίκςσξ για κάθε τσςό και ζώξ. 

 Μια μικοή παοάγοατξπ με πληοξτξοίεπ από ςξ Διαδίκςσξ για κάθε τσςό και ζώξ. 

 Φχςξγοατίεπ από ςα παιδιά μποξρςά ρςα τσςά. 

 10 Μικοά ποάριμα υαοςόμια (ίδιξ υοώμα με ςξ μεγάλξ)  

 1 μεγάλξ ποάριμξ υαοςόμι 

 Ψαλίδια 

 Κόλλεπ 

 Μαοκαδόοξι 

 Υπξλξγιρςέπ 

 Μια κξομίζα από ςξ ΙΚΕΑ με πλαρςικό διαταμέπ αμςί για γσαλί 
 
 
 
Σοόπξπ σλξπξίηρηπ: 
 
Φωοιρμόπ ρε 5 σπξξμάδεπ 

 
Κάθε ξμάδα: 

1. Επιλξγή ρσμςξμιρςή, ςελικξύ διαμξοτχςή 
2. ςηπ αμαςίθεμςαι  2 ρςξιυεία ςηπ παμίδαπ και υλχοίδαπ ςηπ λίμμηπ (2 ζώα ή 2 τσςά 

ή έμα και έμα) 
3. Σσγκεμςοώμει  ςα ρςξιυεία πξσ σπάουξσμ για ασςά ςα 2 ρςξιυεία. 
4. Σε έμα μικοό ποάριμξ υαοςόμι κάμει έμα μικοό κξλάζ με ςα ρςξιυεία πξσ έυει. 

 
Ολξμέλεια: 

1. Ο επιλεγμέμξπ ςελικόπ διαμξοτχςήπ από κάθε ξμάδα βάζει ρςξ μεγάλξ υαοςόμι ςξ 
κξλλάζ ςηπ ξμάδαπ ςξσ πάμχ ρςξ μεγάλξ υαοςόμι με ςξ πεοίγοαμμα ςηπ λίμμηπ. Η 
ςξπξθέςηρη γίμεςαι κξμςά ρςξ ρημείξ πξσ ρσμαμςιέςαι πεοιρρόςεοξ ςξ είδξπ και 
ςοαβιέςαι μια γοαμμή με βέλξπ για μα δείυμει ςξ ακοιβέπ ρημείξ. 

2. Τξπξθέςηρει ρε κξομιζά 
3. Κοέμαρμα ρςξ διάδοξμξ ςξσ ρυξλείξσ μαπ 
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ΦΓ 8 
Πχπ πεοίπξσ θα ταίμεςαι η ατίρα.

Ξηγηηρ  κ ξ ξ δγσς 

η kjg 
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ΦΓ 8 

Πεοίγοαμμα ςηπ λίμμηπ 
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ΦΓ 9 
Πξίηρη, Μξσρική, Τοαγξύδι, Βίμςεξ 

 

ηόρνη:  

 Η δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε,  

 ε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο θαη  

 ε ελζσκάησζε ηνπ ζέκαηνο ζε άιια καζήκαηα. 

 
ηίρνη: (ζπλεξγαζία κε θηιφινγν) 
 Μνηξάδνληαη νη ζηίρνη απφ ην ηξαγνχδη. ( αληί γηα απηφ ζα είλαη πνιχ θαιφ, αλ βέβαηα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα, λα κπνξέζνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά εξγαδφκελα ζε ππννκάδεο λα αλαδεηήζνπλ ζην 

Γηαδίθηπν ηνπο ζηίρνπο θαη ηνπο δεκηνπξγνχο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην 

ηξαγνχδη) 

 Αλάγλσζε. 

 Απαγγειία. 

 Αλάιπζε ησλ ζηίρσλ.  

o «ηη ελλνεί ν πνηεηήο;»  

o πφζν επίθαηξν είλαη ην ζέκα ηνπ γηα ηε Λίκλε Κνπκνπλδνχξνπ;  

o Πσο ληψζνπκε εκείο; 

 

Σξαγνχδη: (ζπλεξγαζία κε κνπζηθφ) 
 Αλαπαξαγσγή ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

 Δθκάζεζε. 

 Σξαγνχδη. (Αλ θάπνηνη καζεηέο παίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ηνπο πξνηείλνπκε λα ζπκκεηάζρνπλ 

κε ηα φξγαλά ηνπο)  

 

Βίληεν: (ζπλεξγαζία κε θαζ. Πιεξνθνξηθήο) 
 

Αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν θαη Δπίζθεςε ζηηο παξαθάησ 3 ηζηνζειίδεο: 

 

http://xpolis.blogspot.com/2008/06/blog-post_3612.html, 

ην blog ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ πιιφγνπ OIKOΠΟΛΙ, 

φπνπ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε βίληεν νηθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ κε κνπζηθφ ζέκα ην: «Ο 

εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο» 

  

http://www.youtube.com/watch?v=q7w0nDNP3MA&eurl=http://xpolis.blogspot.com/2008/06/blog

-post_3612.html 

βίληεν-ληνθπκαληέξ κε κνπζηθφ ζέκα ην: «Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο» 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bQ7sTXzIW4g&feature=related 

βίληεν-ληνθπκαληέξ κε κνπζηθφ ζέκα ην: «Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο» 

 

Δξγαζία (project): 
Γεκηνπξγία Παξνπζίαζεο ζε Power Point ή  βίληεν κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν πνπ έρνπλ 

πάξεη ηα κέιε ηεο νκάδαο απφ ηηο επηζθέςεηο. Μνπζηθή επέλδπζε ην κνπζηθφ θνκκάηη «ν εθηάιηεο 

ηεο Πεξζεθφλεο» ερνγξαθεκέλνο ή ζε εθηέιεζε απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα. 

 

http://xpolis.blogspot.com/2008/06/blog-post_3612.html
http://www.youtube.com/watch?v=q7w0nDNP3MA&eurl=http://xpolis.blogspot.com/2008/06/blog-post_3612.html
http://www.youtube.com/watch?v=q7w0nDNP3MA&eurl=http://xpolis.blogspot.com/2008/06/blog-post_3612.html
http://www.youtube.com/watch?v=bQ7sTXzIW4g&feature=related
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ΦΓ 9 

«Ο εθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο» 

 

ηίρνη: Νίθνο Γθάηζνο 

Μνπζηθή:  Μάλνο Υαηδηδάθηο 

Πξψηε εθηέιεζε:  Μαξία Φαξαληνχξε 

Άιιεο εξκελείεο:  Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο 

 

Δθεί πνπ θχηξσλε θιηζθνχλη θη άγξηα κέληα 

θη έβγαδε ε γε ην πξψην ηεο θπθιάκηλν 

ηψξα ρσξηάηεο παδαξεχνπλ ηα ηζηκέληα 

θαη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν. 

 

Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θφζκνπ ην κπαιθφλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 

 

Δθεί πνπ ζκίγαλε ηα ρέξηα ηνπο νη κχζηεο 

επιαβηθά πξηλ κπνπλ ζην ζπζηαζηήξην 

ηψξα πεηάλε απνηζίγαξα νη ηνπξίζηεο 

θαη ην θαηλνχξγην πάλ λα δνπλ δηπιηζηήξην. 

 

Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θφζκνπ ην κπαιθφλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 

 

Δθεί πνπ ε ζάιαζζα γηλφηαλ επινγία 

θη ήηαλ επρή ηνπ θάκπνπ ηα βειάζκαηα 

ηψξα θακηφληα θνπβαιάλ ζηα λαππεγεία 

άδεηα θνξκηά ζηδεξηθά παηδηά θη ειάζκαηα. 

 

Κνηκήζνπ Πεξζεθφλε 

ζηελ αγθαιηά ηεο γεο 

ζηνπ θφζκνπ ην κπαιθφλη 

πνηέ κελ μαλαβγείο. 
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ΦΓ 10 

ΦΑΡΣΗ ΣΗ ΛΙΜΝΗ 
 
 
Σε ασςήμ ςη δοαρςηοιόςηςα ποέπει μα ακξλξσθήρεςε ςιπ παοακάςχ ξδηγίεπ:  
 

Αο. ρσμμεςευόμςωμ:  Όλξι ξι μαθηςέπ 

Φώοξπ:  Ο σγοόςξπξπ 

Τλικά:  Ο υάοςηπ ςξσ σγοξςόπξσ κεμόπ και πλήοηπ 

κεπςικό: Τα παιδιά καλξύμςαι μα αμαγμχοίρξσμ ςα ξοαςά ρςξιυεία ςξσ  
  σγοξςόπξσ και ςα ρημαμςικά ρημεία ςηπ εσούςεοηπ πεοιoυήπ ρε  
  έμα υάοςη. 
 
Σοόπξπ σλξπξίηρηπ: 
 

 Η ξμάδα κάμει ςξ γύοχ ςηπ λίμμηπ νεκιμώμςαπ από ςξ Μαομαοάδικξ, όπξσ σπάουει η 

δσμαςόςηςα ποξρχοιμήπ ρςάθμεσρηπ ςξσ πξύλμαμ και ειρόδξσ και καςαλήγξμςαπ ρςη 

διαδοξμή μέρα ρςξ μικοό παοαλίμμιξ δάρξπ. (το πούλμαμ θα πρέπει μα επιστρέψει 

στη θέση εισόδου του στρατοπέδου, δίπλα στο παραλίμμιο δασάκι για μα παραλάβει 

τημ ομάδα) 

 Η ξμάδα πεοιηγείςαι ρςημ εσούςεοη πεοιξυή με πξύλμαμ.  

 Ποξαιοεςική ρςάρη ρςη θέρη πξσ ρημειώμεςαι με κόκκιμξ, πξσ έυει παμξοαμική θέα 

ςξσ βξοειξδσςικξύ ςμήμαςξπ, υχοίπ όμχπ μα βλέπει ςη λίμμη. 

 

Και ρςιπ ςοειπ πεοιπςώρειπ δίμξμςαι πληοξτξοίεπ για ςημ πεοιξυή και καςά ςημ νεμάγηρη 
υοηριμξπξιείςαι από ςξμ ξμιληςή-νεμαγό ξ πλήοηπ υάοςηπ.  
 
Η ρσμέυεια ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί είςε ρςξ πεδίξ, είςε ρε 
εογαρςήοιξ με υοήρη Ηλεκςοξμικώμ Υπξλξγιρςώμ και με ςημ παοάλληλη θέαρη ςηπ 
πεοιξυήπ με ςξ Google Earth (που θα πρέπει μα έχει ήδη εγκατασταθεί στομ ή στους 
υπολογιστές από τη διεύθυμση www.google.gr) 
 

 Οι μαθηςέπ υχοίζξμςαι ρε ζεσγάοια 

 Τα ζεσγάοια ρσμπληοώμξσμ ςημ Καοςέλα 1. 

 Σςη ρσμέυεια μξιοάζεςαι ξ πλήοηπ υάοςηπ και ςξ τύλλξ ασςξανιξλόγηρηπ 

 κάθε ζεσγάοι διαρςασοώμει ςα ρςξιυεία ςηπ καοςέλαπ ςξσ (1) με ςημ Καοςέλα 2 και 

ασςόανιξλξγείςαι ρσμπληοώμξμςαπ ςξμ πίμακα ασςξανιξλόγηρηπ. 

 Αμ ςξ επιθσμεί η ξλξμέλεια αμακξιμώμξμςαι ςα ρκξο και ξι μικηςέπ παίομξσμ για 

βοαβείξ έμα υειοξκοόςημα. 

http://www.google.gr/
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ΦΕ 10 
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ΦΕ 10

1.Μνλή Γαθλίνπ 

9.Παξαιίκλην Γάζνο 

επθαιύπηωλ 

6.Ναππεγείν 

θαξακαγθά 

2.πλνηθία: Γαθλί 
4.Οηθηζκόο 

Αθαία 

7.Ληκάλη 

θαξακαγθά 

Δπηρωκαηώζεηο  

ηνπ 1970 

(126 ζηξέκκαηα) 

5.Copa 

Copana 

Club 

3.Ιεξό 

Αθξνδίηεο 

8.Αθηή 

θαξακαγθά 

 

10.Πξνβιήηεο  

Φόξηωζεο-Δθθνξηωζεο 

Πεηξειαίνπ  από ηε 

ΔΛΓΔ 

 

11.Φξάγκα ππεξρείιηζεο 

ηεο ιίκλεο 

 

18.Πεξηθεξεηαθόο 

Αηγάιεω 

17.ηξαηόπεδν Ξεξνγίαλλε 

(Απνζήθεο Καπζίκωλ) 

16.Διιεληθά Πεηξέιαηα 

(ΔΛΓΔ) 

15.Πιαζηηθό θξάγκα 

ζπγθξάηεζεο 

πεηξειαηνεηδώλ απνβιήηωλ 

θαη αληιίεο 

14.Λίκλε 

Κνπκνπλδνύξνπ 

Πεηξέιαηα 

(ΔΛΓΔ) 

13.Θέζε ηεο παιηάο 

κηθξήο Λίκλεο. 

εκεξηλή είζνδνο ΔΛΓΔ 

(ΔΛΓΔ) 12.Μαξκαξάδηθν 
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