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Συντονίστρια του προγράμματος:
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Υπεύθυνοι καθηγητές:
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Περιβαλλοντική ομάδα
1. Βλησσάρη Ειρήνη  Β’1
2. Δήμου Ευριπίδης
3. Ιακωβάκη Ελένη  Β’2
4. Μπακάλη Αριάδνη
5. Μπαλαούρα Βαρβάρα
6. Μπαλούτσου Σοφία
7. Μπλαντή Ευτυχία
8. Μπριάζη Αικατερίνη  Β’3
9. Νταιλιάνη Θεανώ
10. Παπαγεωργίου Νεφέλη
11. Παπαγόρα Λυδία
12. Σαρμά Μαρία
13. Γκούτσια Χριστίνα  Γ’1
14. Κορδέα Ιωάννα  Γ’2

15.Κουτσοπιά Μιχαέλα
16.Μπαλαούρας Ευάγγελος
17.Μπαρούτα Χριστίνα  Γ’3
18.Μπετσιμέα Ευαγγελία
19.Μπουντούρη Σταυρούλα
20.Ξάνθη Τριανταφυλλιά
21.Παπαστεριάδη Όλγα
22.Πιλάτου Αναστασία
23.Σπανιάς Γιώργος  Γ’4
24.Σπυρόπουλος Χρυσόστομος
25.Φέκα Αλεξάνδρα
26.Χονδρού Μαρκέλλα
27.Σκαπέτη Βιβή
28.Σκρέκα Ελπίδα



Οι στόχοι του προγράμματος μας 
είναι:

• ένα δημιουργικό, ευχάριστο και βιωματικό σχολείο που 
εμπλέκει τον μαθητή στη διαδικασία σχεδιασμού για την 
βελτίωση του υπαίθριου σχολικού χώρου 

•  που ικανοποιεί τη διάθεση στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος και τη συμβολή στην μελλοντική του 
εξέλιξη σε υπεύθυνο πολίτη 

•  που ενισχύει την αυτογνωσία του και την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων

• Που καλλιεργεί αγάπη για τη φύση
• Που βοηθά τον μαθητή στον επιστημονικό τρόπο σκέψης 

μέσα από την παρακολούθηση, διερεύνηση και ερμηνεία 
βιολογικών φαινομένων σχετικά με την βλάστηση και 
άλλα υλικά από την φύση.



Ο μαθητής

• Ξεδιπλώνει την προσωπικότητά του
• Ενισχύει την αντίληψη και επιχειρηματολογία 

του
• Δρα δημιουργικά
• Αυξάνει την κριτική του ικανότητα
• Αποκτά αυτοεκτίμηση
• Μαθαίνει να διατυπώνει την σκέψη του με 

σαφήνεια και καθαρότητα

 



Σκοπός του προγράμματος
• Η σημασία των φυτών για την ανθρώπινη ζωή αλλά 

και τα οικοσυστήματα
• Η εξοικείωση με τον κόσμο των φυτών
• Η επισήμανση της σημασίας διατήρησης της 

αυτοφυούς άγριας χλωρίδας και πανίδας της 
περιοχής μας.

• Η ενημέρωση για προστασία της βιοποικιλότητας και 
των απειλούμενων με εξαφάνιση φυτών και ζώων.

• Η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και η μετάδοση της σπουδαιότητας 
βασικών βιολογικών εννοιών και διαδικασιών στην 
καθημερινότητά μας: βιοποικιλότητα, άγρια πανίδα, 
μηχανισμοί δασικών οικοσυστημάτων.

• Η ενθάρρυνση συμμετοχής σε ομαδικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες 



Θεματικές ενότητες  του 
προγράμματος

• Τα απειλούμενα είδη
• Η πανίδα και χλωρίδα
• Ο  ρόλος των κατοίκων, τα επαγγέλματά τους
• Οι δραστηριότητες και οι ανθρώπινες 

παρεμβάσεις στο περιβάλλον
• Τα ποτάμια και οι πετρόχτιστες γέφυρες
• Η πολιτιστική μας κληρονομιά και η 

αρχιτεκτονική (μοναστήρια, εκκλησίες)
• Οι θρύλοι και οι παραδόσεις της περιοχής



Τι είναι βιότοπος;
•  βιο + τοπος = περιοχή που προσφέρει σε 

μια βιοκοινότητα σχετικά ομοιόμορφες 
συνθήκες ζωής 

• Το φυσικό περιβάλλον που παρέχει τις 
απαραίτητες συνθήκες για την εκπλήρωση 
μέρους ή ολόκληρου του κύκλου της ζωής 
των φυτικών ή ζωικών οργανισμών 

      (Μπαμπινιώτης: Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας)



Η πανίδα του 
ορεινού όγκου του 

νομού μας



 

Στα δάση των ορεινών όγκων συναντούμε την αρκούδα, 
τον λύκο, το αγριογούρουνο, το ελάφι, το ζαρκάδι και 
την αγριόγατα 



Η αλεπού και ο λαγός απαντώνται 
σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές.



Στις περιοχές αυτές θα βρούμε και ποικιλία πτηνών, όπως ο 
κότσυφας, η πέρδικα, το τρυγόνι, η κίσσα, τα περιστέρια και οι 
δεκαοχτούρες, το αηδόνι, η κουκουβάγια, ο κόρακας αλλά και 

αρπακτικά ιερακοειδή όπως το γεράκι και ο αετός.



Στον ορεινό όγκο των Αντιχασίων και Μετεώρων 
συναντούμε τον Ασπροπάρη,τον Κραυγαετό, τον 

Φιδαετό, τον Τσίφτη και τον Πετρίτη.



Τα αποδημητικά πουλιά πελαργός και χελιδόνι 
αρχίζουν να περιορίζονται αριθμητικά.



Υπάρχει ποικιλία φιδιών όπως η οχιά, ο αστρίτης, 
και η σαΐτα αλλά και ιοβόλα όπως ο σκορπιός.



Στις υδάτινες περιοχές (ποτάμια) θα βρούμε την 
πέστροφα, την νεροφίδα, και τον βάτραχο και στα 

πολύ καθαρά νερά τη βίδρα.



Η χλωρίδα του Ν. Τρικάλων

Χαρακτηρίζεται από αρκετά μεγάλη βιοποικιλότητα, και 
αυτό οφείλεται στο ότι η περιοχή συνδυάζει ποικιλία 
κλιματικών και γεωγραφικών συνθηκών (πεδινές και 

ορεινές περιοχές).



Η κοιλάδα του Ασπροπόταμου είναι χαμένη μέσα σε 
παρθένα δάση. Υπάρχει ποικιλία στις εναλλαγές του φυσικού 
τοπίου:απόκρημνες χαράδρες, έντονη δασοκάλυψη με έλατα, 
πεύκα, βελανιδιές, οξιές, σφένδαμο και φράξο, πολλά νερά, 

και παραποτάμια δάση.





Σημαντικά είδη χλωρίδας που συναντούμε σtoν 
Ασπροπόταμο είναι επίσης η ιτιά, η κερασιά, η 

καρυδιά, η κορομηλιά, η γκορτσιά (άγρια αχλαδιά), 
η αγριοφραουλιά και η κρανιά.



Μικρές εύφορες κοιλάδες που σχηματίζονται ανάμεσα στους 
ορεινούς όγκους προσφέρονται για καλλιέργεια και εξερευνήσεις.



Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής το έντονο ανάγλυφο, η κάλυψη από 
παραγωγικά μεικτά δάση, μεγάλες εκτάσεις υποαλπικών λιβαδιών



και τέλος ποτάμια με φυσικούς καταρράκτες



και παραποτάμια βλάστηση με υπέροχα 
πλατανοδάση, καθώς οι υδρόφιλοι πλάτανοι 

βρίσκουν ιδανικό τόπο να απλώσουν τις ρίζες και 
τα κλαδιά



Η περιοχή παρουσιάζει ένα 
σημαντικό αριθμό φυτικών ειδών.



Η χλωρίδα της περιοχής 
Αντιχασίων - Μετεώρων

Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής η μεγάλη 
ποικιλία στους τύπους της βλάστησης που 
προκύπτει τόσο από το υψομετρικό της εύρος 
όσο και από τη μακρόχρονη χρήση της περιοχής 
από τον άνθρωπο.

Χαρακτηρίζεται από έντονη εναλλαγή δασωμένων 
εκτάσεων με μεγάλες ανοιχτές περιοχές, ομαλό 
ανάγλυφο και βραχώδεις εξάρσεις.



Είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους 
για τα αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα.

Εδώ συναντούμε την μεγαλύτερη αποικία του 
Ασπροπάρη (10+ζεύγη).



Σημαντικότατος βιότοπος και για τον λύκο, που η παρουσία 
του είναι μόνιμη και συνεχώς αυξανόμενη.

Η περιοχή εμφανίζει την μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα 
για το είδος στην περιφέρεια Θεσσαλίας.



Συμπερασματικά…

Ο ήπιος χαρακτήρας των ανθρώπινων 
παρεμβάσεων, έχει βοηθήσει την 
ευρύτερη περιοχή των ορεινών Τρικάλων 
να διατηρήσει το χαρακτήρα της και την 
εντυπωσιακή παλέτα των ειδών που 
φιλοξενεί. Τα λιβάδια στο Περτούλι, τα 
ξέφωτα του Αχελώου, ακόμα και οι γυμνές 
κορυφές όπως το Αυγό, αποτελούν 
σημαντικούς οικοτόπους.



Επαγγέλματα 
κατοίκων

Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι η γεωργία και η 
κτηνοτροφία. 



Την τελευταία 15ετία 
αναπτύχθηκαν 
εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ιδρύθηκαν 
τουριστικές υποδομές, 
δημιουργήθηκαν 
οργανωμένες 
κτηνοτροφικές μονάδες 
και γίνεται εκμετάλλευση 
και αξιοποίηση του 
δασικού κεφαλαίου της 
ορεινής περιοχής. 

Επιπλέον δημιουργήθηκαν 
μικρές επιχειρήσεις και 
βιοτεχνίες .



Η ανάπτυξη της 
πεστροφοκαλλιέργειας είναι 
ένα επάγγελμα που ελκύει 
πολλούς. 

Η μελισσοκομία είναι μια 
ιδιαίτερα αγαπητή 
ενασχόληση πολλών 
κατοίκων που τους βοηθά 
να αυξήσουν το εισόδημά 
τους όπως και η 
ερασιτεχνική αλιεία και το 
ελεγχόμενο κυνήγι.



Στην περιοχή μπορεί κανείς να δει: μεγάλα πέτρινα θολωτά 
γεφύρια, λιθόκτιστες οικοδομές, μοναστήρια και ξωκλήσια της 
Βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, βρύσες με τρεχούμενο 

νερό, πετρόχτιστα αρχοντικά….



Γέφυρα Πορταϊκού ποταμού 
στην Πύλη Τρικάλων



Κτίσθηκε το 1514 από τον μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα, και 
γεφυρώνει τον Πορταικό ποτάμι που έρχεται από την Γκρόπα. Είναι 

μονότοξο με άνοιγμα τόξου 28 μέτρα, χωρίς ανακουφιστικό 
άνοιγμα. 



Γέφυρα Παλαιοκαρυάς

Κτίσθηκε ανάμεσα στο 1500-1550, γεφυρώνοντας το ρεύμα της 
Γκρόπας. Είναι Μονότοξο με άνοιγμα τόξου 19 μέτρα, χωρίς 

ανακουφιστικά ανοίγματα.  



ΓΕΦΥΡΙ ΜΙΧΟΥ (ΑΝΘΟΥΣΑ) 

Εντυπωσιακό στην κατασκευή δίτοξο γεφύρι με άνοιγμα 
μεγάλου τόξου 12,50 μέτρα και μικρότερου τόξου 3,70 μέτρα. 



ΓΕΦΥΡΙ ΚΑΠΑΡΙΑΣ - ΧΑΛΙΚΙ

Κτίσθηκε γύρω στο 1500 αφού τότε περίπου κτίσθηκε 
και η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου την οποία 

εξυπηρετούσε. Βρίσκεται στο μονοπάτι κάτω από την 
πλατεία και την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής.



Το γεφύρι του Μιχαλάκη Φίλου στο Χαλίκι του Ασπροποτάμου

Κτίσθηκε τον 18ο αι. για να διευκολύνει τις 
μετακινήσεις από και προς το Μέτσοβο. Το 

κόστος ανέλαβε η σπουδαία μορφή του 
Χαλικίου, Μιχαλάκης Φίλος απ’ όπου , πήρε και 
το όνομα του. Είναι Μονότοξο με άνοιγμα τόξου 
8 μέτρα. Απέχει περίπου 2.500 μ από το χωριό. 

http://pindos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_16.html


Γέφυρα Σαρακίνας



Γεφύρι Γκίκα (Κρανιά)

Μικρή μονότοξη γέφυρα χωρίς κτητορική επιγραφή 
που κτίσθηκε στα μέσα του 18ου αι. και έχει άνοιγμα 

τόξου 7,60 μέτρα. 



Η πολιτιστική μας κληρονομιά και η 
αρχιτεκτονική (μοναστήρια, εκκλησίες )



Ναός Πόρτας Παναγιάς Πύλης



Κεντρικό κλίτος Τέμπλο, αριστερός 
πεσσός: η Παναγία 
Βρεφοκρατούσα, 
λεπτομέρεια (1285)



Ιερός ναός Τιμίου Σταυρού 
Δολιανών

Η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Δολιανών, έχοντας 
13 τρούλους, αποτελεί έναν από τους πιο 

αξιόλογους βυζαντινούς ναούς της Ελλάδας. 
Κτίσθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα σε ρυθμό 

βασιλικής με τρία κλίτη. 







Καθολικό Μονής Σιαμάδων

   Η Μονή Αγίου Νικολάου Σιαμάδων βρίσκεται στην 
επαρχία Καλαμπάκας. Tο καθολικό της μονής, που 
χτίστηκε το 1807 ή σύμφωνα με μια δεύτερη επιγραφή 
το 1821, είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Είναι 
ένας αθωνίτικου τύπου, τετρακιόνιος, ναός με πρόναο 
και με αξιόλογες τοιχογραφίες, οι οποίες 
χρονολογούνται με επιγραφή στο 1821.



Καθολικό Μονής Σταγιάδων

Κατά την παράδοση χτίστηκε το 1004.
Το καθολικό της μονής είναι σταυροειδής 

εγγεγραμμένος, τετράστυλος ναός, με καλής 
ποιότητας τοιχογραφίες των αρχών του 17ου αι. 

Ενδιαφέρον είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
ναού, που χρονολογείται στις αρχές του 18ου 
αι., ενώ στον ίδιο αιώνα χρονολογούνται και οι 
εικόνες του τέμπλου. 



Μονή Αγίου Βησσαρίωνος 
(Δούσικο)



• Η Ιερά Μονή του Αγίου Βησσαρίωνος 
(Δούσικου) Τρικάλων.

• Ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1527-1535, στον χώρο 
ερειπίων μονής του 13ου - 14ου αιώνα 
αφιερωμένης στο Χριστό. Το πρώτο Καθολικό της 
μονής έκτισε ο κτήτορας της μονής και 
καταγόμενος από την περιοχή, ο Άγιος 
Βησσαρίων (εορτή 15 Σεπτεμβρίου), 
Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης και προσωπικότητα 
μεγάλης εμβέλειας, ο οποίος εκτός από την 
αγιότητα και την ταπείνωση του, έγινε γνωστός 
για το κτίσιμο σπουδαίων έργων για την εποχή 
του, όπως το μοναστήρι του και τις γέφυρες του 
Κοράκου στον Αχελώο, του Πορταϊκού και της 
Σαρακίνας στο νομό Τρικάλων.



Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου



Μονή Κοίμησης Θεοτόκου 
Βυτουμά



Τα χωριά του Ασπροποτάμου και ο 
ποταμός Αχελώος

• Η ονομασία Αχελώος πιθανότατα να προέρχεται από την ρίζα «αχ» 
που σημαίνει νερό και το συγκριτικό επίθετο «λώων» που σημαίνει 
καλύτερος. Η λαϊκότερη ονομασία του ποταμού είναι 
Ασπροπόταμος ή Άσπρος. Ο μύθος λέει πως ο Αχελώος ήταν ο 
μεγαλύτερος από τους 3.000 γιούς του Ωκεανού και της Τηθύος 
(Γαίας), πατέρας των Νυμφών και των Σειρήνων. Μεταμορφωμένος 
σε ταύρο πάλεψε με τον Ηρακλή για την καρδιά της Δηιάνειρας. 



Ο Ασπροπόταμος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της 
Ελλάδας. Κυλάει στα όρια των Νομών Άρτας  και Καρδίτσας, 
χωρίζει την Ευρυτανία από την Αιτωλοακαρνανία, δημιουργεί 
τις τεχνιτές  λίμνες  Κρεμαστών και Καστρακίου και διασχίζει 
την εύφορη πεδιάδα του Αγρινίου και μετά από πορεία 220 

χιλιομέτρων καταλήγει στο Ιόνιο Πέλαγος.



Ασπροπόταμος



Πηνειός

Ο Πηνειός (αργυροδίνης, δινήης κατά τον 
Όμηρο) έλαβε τη σημερινή μορφή, μετά 
την απομάκρυνση των υδάτων της άλλοτε 
μεγάλης θεσσαλικής λίμνης, από ρήγμα 
που δημιουργήθηκε στην κοιλάδα των 
Τεμπών. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν γιος του 
Ωκεανού και της Τιθύος και πατέρας της 
νύμφης Δάφνης, ιέρειας της Μητέρας Γης. 



• Ο Πηνειός είναι ο κύριος και αξιολογότερος 
ποταμός της Θεσσαλίας, πηγάζει από την Πίνδο, 
περνάει κοντά στην Καλαμπάκα και βγαίνει στη 
θεσσαλική πεδιάδα.

• Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 216km. 
• Σε όλο το μήκος του ποταμού ενσωματώνονται 

πάρα πολλοί παραπόταμοι, με κυριότερους τον 
Τιταρήσιο, τον Εννιπέα, τον Καλέτζη και τον 
Ληθαίο. 

• Ο Πηνειός μαζί με τους παραπόταμούς του 
αποτελεί για τη Θεσσαλία το μοναδικό υδάτινο 
αποδέκτη. 



ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο νομός Τρικάλων είναι ένας 
τόπος στου οποίου τους 
κόλπους κρύβονται 
αναρίθμητοι θρύλοι και 
παραδόσεις.



ΘΡΥΛΟΙ
Κύριο θέμα τους είναι οι νεράιδες και τα ελάφια  (όντα 
που κατά κανόνα συνδέονται με τους αγίους του τόπου αυτού).

Ένας θρύλος αναφέρεται στον Άγιο Γεώργιο τον 
Βροντερό. Σύμφωνα με αυτόν, στο χωριό Βροντερό (ή 

Λάντζ), την ημέρα της γιορτής του, έστελνε ένα ελάφι, 
το οποίο οι πιστοί θυσίαζαν και έτρωγαν. Κάποτε όμως 

το ελάφι άργησε, οι χωριανοί ετοιμάστηκαν για την 
εκκλησία και όταν αυτό φάνηκε, εκείνοι αρνήθηκαν να 

το θυσιάσουν για να μη λερώσουν τα γιορτινά τους 
ρούχα, με αποτέλεσμα ο Άγιος να δυσαρεστηθεί και 

να μην τους ξαναστείλει ελάφι.



«Το γεφύρι της γριάς»
Ένας άλλος θρύλος αναφέρεται 

στο  γεφύρι του 
φαραγγιού της 

μάνας το οποίο βρίσκεται 
ανάμεσα στο Περτούλι και 

Νεραϊδοχώρι.
 Σύμφωνα μ’ αυτόν, το γεφύρι 

είχε γκρεμιστεί πολλές 
φορές από την ορμή των 

νερών του φαραγγιού.Ο 
Πρωτομάστορας ισχυριζόταν 

ότι το αίμα των κοκόρων και 
των αρνιών που θυσιαζόταν 

δεν ήταν αρκετό για να 
στεριώσει το γεφύρι. 

.Έπρεπε  να θυσιαστεί 
άνθρωπος. Έτσι άρπαξαν μια 
γριά ζητιάνα και την έχτισαν 
στα θεμέλια του γεφυριού. 
Από τότε λέγεται «Το Γεφύρι 
της Γριάς» και ο διαβάτης 

που περνάει από κει ακούει 
το θρήνο της ή τη βλέπει να 

κάθεται στο γεφύρι .



ΘΡΥΛΟΙ

Το Μαλακάσι που 
βρίσκεται 50 χλμ από την 

Καλαμπάκα στοιχειώνεται από 
πολλούς θρύλους.

Ένας από αυτούς αναφέρεται 
στην περίφημη Κατάρα.

Σύμφωνα με τον θρύλο, η 
«Κατάρα»  πήρε το όνομά της 
από έναν άτυχο δεσπότη ο 
οποίος πάγωσε περνώντας 
από κει (κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα). Πριν πεθάνει, ο 
ταξιδιώτης καταράστηκε την 

κορυφή και το σημείο του 
θανάτου του. Γι’ αυτό η 

Κατάρα ονομάζεται αλλιώς 
και «Κάμπος του Δεσπότη».



«Πέτρα-Φίδι»
Άλλος θρύλος αναφέρεται στον βράχο 

«Πέτρα –Φίδι» όπου λέγεται ότι 
υπήρχε μια φωλιά «δράκου- φιδιού» ο 
οποίος στοίχειωνε την περιοχή και 
φύλαγε έναν κρυμμένο θησαυρό. Οι 
άνθρωποι θέλοντας να βγάλουν το τέρας 
από τη φωλιά του, το δελέασαν να βγει 
έξω χρησιμοποιώντας έναν κάδο 
αλατισμένο γάλα που ανάγκασε το 
θεριό να κατέβει στο ποτάμι για να πιεί 
νερό. Τότε οι άνθρωποι μπήκαν στην 
φωλιά του και μη μπορώντας να βρουν 
το θησαυρό την κατέστρεψαν. Όταν 
γύρισε ο δράκος εξαγριώθηκε και άρχιζε 
να σφυρίζει. Οργισμένος καθώς ήταν, 
χτύπησε με την ουρά του το  βράχο, ο 
οποίος σχίστηκε στη μέση. Από τότε 
στην <Πέτρα – Φίδι> διακρίνονται τα 
ίχνη των ραβδώσεων από το χτύπημα 
(σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 
θρύλου).



ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ



Σύμφωνα μ’ έναν θρύλο, κάποτε ζούσαν δύο όμορφα και πλούσια κορίτσια 
στο Νεραϊδοχώρι. Το ένα το έλεγαν Μαρία  και  το άλλο Νεραϊδούλα. 

Μια μέρα κλέφτες πατήσανε το χωριό, για να αιχμαλωτίσουν τα δύο 
κορίτσια. Εκείνα όμως , κατόρθωσαν να ξεφύγουν. Η μία ανέβηκε στην 

κορυφή του ενός βουνού και η άλλη στην κορυφή του άλλου. Όταν οι 
κλέφτες φύγανε, τα κορίτσια δεν γυρίσανε στο χωριό, είχαν χαθεί. Οι 

ηλικιωμένοι του χωριού λέγανε ότι  τις φεγγαρόλουστες βραδιές, βλέπανε 
τις σκιές τους και τις νύχτες άκουγαν τις παραπονιάρικες φωνές τους. 
Από τότε τα βουνά πήραν τα ονόματα < Μαρόσα και Νεράιδα>, εξού και η 

ονομασία του χωριού  <Νεραϊδοχώρι>.

ΘΡΥΛΟΙ



Δράσεις
Παρουσιάζουμε μια σειρά από δράσεις και 

επισκέψεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
του σχολείου μας

• Στο Περτούλι
• Στο ΚΠΕ Αράχθου, όπου παρακολουθήσαμε το 

πρόγραμμα: ‘Περπατώντας στο δρόμο που 
χάραξε ο Άραχθος’

• Στο Νυμφαίο
• Στο ΚΠΕ Βεύης στη Φλώρινα: «Ταξίδι στη χώρα 

των Λιμνών»
• Στις Πρέσπες



Εικόνες από την επίσκεψη στο 
ΚΠΕ Αράχθου Άρτας



Ενημέρωση στο ΚΠΕ στην 
Κόπραινα



Παρατήρηση πουλιών στον 
Αμβρακικό



Ξενάγηση στην πόλη της Άρτας



Στον πεζόδρομο της οδού Σκουφά



Στο βυζαντινό ναό της Αγίας 
Θεοδώρας







Στην εκκλησία της Παναγίας της 
Παρηγορήτισσας



Τα κελιά στην αυλή του βυζαντινού 
ναού



Το θρυλικό γεφύρι της Άρτας



Δραματοποίηση του γνωστού 
δημοτικού τραγουδιού «Στης Άρτας το 

γιοφύρι»





Στο φράγμα Πουρναρίου





Η μονή Βλαχερνών 





Ψηφιδωτό στη μονή Βλαχέρνας



Επίσκεψη στο Νυμφαίο





Στη Νίκειο 
Σχολή



Στο δρόμο 
για τον 

Αρκτούρο 
μέσα από 

δάσος 
οξιάς



Ενημέρωση από τον υπεύθυνο του 
Αρκτούρου



Οι κορυφές 
των δέντρων 
ακουμπούν 
το γαλάζιο 

του ουρανού 
και τ’ αυτιά 

μας 
χαϊδεύουν οι 
ψίθυροι  του 

ανέμου



Γεύμα στο Νυμφαίο



Ομάδες εργασίας στο ΚΠΕ 
Μελίτης- Βεύης Φλώρινας



Με θέα τις λίμνες των Πρεσπών



Το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου



Η παραδοσιακή βάρκα «πλάβα»



Παρατήρηση πουλιών απ’ το λόφο 
Κρίνα



Ακούγοντας τους ήχους των 
πουλιών



Η γέφυρα 
που οδηγεί 
στο νησάκι 
του Αγίου 
Αχιλλείου



Στα ερείπια της εκκλησίας του 
Αγίου Αχιλλείου



Οι μαθητές γράφουν….
Η συμμετοχή των μαθητών μας στην καταγραφή κειμένων 

που αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους ήταν 
εντυπωσιακή.

Απώτερη επιδίωξή μας ήταν οι στόχοι που θέσαμε να 
υλοποιηθούν μέσα από μια διαθεματική - διεπιστημονική 
προσέγγιση γιατί με αυτό τον τρόπο συνδυάζεται η 
διδασκαλία με την μάθηση.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει δυναμικό περιβάλλον για 
• Κοινωνική ανάπτυξη
• Αισθητική αγωγή
• Καλλιέργεια αγάπης για τη φύση
• Και βελτίωση περιβαλλοντικού ήθους 



Και καταθέτουν τις απόψεις τους 
για την αυλή του σχολείου μας…

Οι αυλές μας μπορούν να μετατραπούν κάλλιστα σε 
βιότοπους αν εμείς το επιλέξουμε. Μπορούμε να 
φυτέψουμε διάφορα φυτά, να βάλουμε παρτέρια να 
καλλιεργήσουμε κήπους με διάφορα λαχανικά αλλά και 
μυρωδικά που εδώ στην Ελλάδα διαθέτουμε ποικιλία απ’ 
αυτά. Έτσι μαζί με την ενίσχυση της χλωρίδας ενισχύεται 
και η πανίδα, διότι μεγάλος αριθμός ζιζανίων και 
εντόμων φωλιάζει στα φυτά. Τέλος κάτι άλλο που 
συνηθίζεται είναι η εκτροφή κάποιων ζώων(π.χ. 
κοτόπουλα) το οποίο αν και κουραστικό είναι πολύ 
αποτελεσματικό.  

                                                                     Σαρμά Μαρία



• Κατά τη γνώμη μου η ιδέα να μετατρέψουμε την αυλή του 
σχολείου μας σε έναν μικρό βιότοπο ακούγεται πραγματικά 
υπέροχη. Καταρχάς, είναι προφανές ότι από μια τέτοια 
δραστηριότητα μόνο να επωφεληθούμε μπορούμε δεδομένου 
ότι φαίνεται πως έχει μόνο πλεονεκτήματα να μας προσφέρει. 
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε το περιβάλλον 
της αυλής μας φυτεύοντας διάφορα δέντρα, τα οποία θα μας 
προσφέρουν σκιά αλλά και ένα αίσθημα δροσιάς σε 
συνδυασμό με έναν αριθμό θάμνων, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να έχουν διπλό ρόλο: είτε σαν καλλωπιστικοί δημιουργώντας 
μπορντούρες, είτε σαν φυσικοί φράκτες για να κρύψουν τυχόν 
κακοτεχνίες ή για να δημιουργήσουν ένα φυσικό εμπόδιο. Τα 
δέντρα που θα μπορούσαμε να φυτέψουμε είναι τα εξής : 
σφένδαμο, κατάλπη, σοφόρα, ακακία Κων/πόλεως. Παρόλα 
αυτά καλό θα ήταν να αποφύγουμε δέντρα όπως οι λεύκες και 
οι πλάτανοι λόγω του μεγάλου μεγέθους τους αλλά και οι 
λεύκες λόγω των αλλεργιών που μπορούν να προκαλέσουν. 
Από την άλλη, οι θάμνοι που θα μπορούσαν να στολίσουν την 
αυλή μας και να της χαρίσουν μια νότα ανανέωσης είναι η 
πικροδάφνη, το λιγούστρο, το βιβούρνο, το υπέρικο, η 
σπειραία, η δάφνη, το δαφνοκέρασο και η τούγια. 

                                                                             Νταϊλιάνη Θεανώ, Β3



• Στις μέρες μας είναι ευρέως γνωστό ότι ένας 
βιότοπος αποτελεί ένα μοναδικό μέρος, τόσο 
ευχάριστο όσο και εκπαιδευτικό. Μέσω ενός 
βιότοπου στην αυλή του σχολείου, οι μαθητές 
μπορούν να απολαύσουν τη φύση καθώς και να 
τη μελετήσουν. Επιπλέον, ο βιότοπος αυτός 
μπορεί να συνδράμει, σε μικρό ποσοστό, στη 
βελτίωση της ατμόσφαιρας. Τέλος, η εικόνα του 
σχολείου μπορεί να αναβαθμιστεί και θα 
προστεθούν σ’ αυτήν τα διάφορα είδη πανίδας 
που θα συγκεντρωθούν στο βιότοπο.

                                      Μπρουζούκης Βασίλης, Β3



Η αυλή του σχολείου μας

Η αυλή του σχολείου μας είναι παντού γκρι. 
Τριγύρω υπάρχουν μόνο τσιμέντα, τούβλα 
και άσφαλτος. Έχει και μερικά δέντρα που 
δείχνουν κουρασμένα. Έχει ένα γκρι 
γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο βόλεϊ. 
Είναι μεγάλη αλλά δεν μας εμπνέει.

Τα συναισθήματα που μας προκαλεί είναι 
απέχθεια, απογοήτευση και άγχος. Δεν 
ομορφαίνει τη ζωή μας.



Τι θα θέλαμε…..
Θα θέλαμε την αυλή μας πιο ανθρώπινη.
Με πράσινο, με δέντρα, με περισσότερες βρύσες, με 

παγκάκια και κιόσκια, με γρασίδι και λουλούδια.
Θα θέλαμε να κάνουμε όνειρα για τη ζωή μας 

περπατώντας πάνω της.
Θα θέλαμε η ομορφιά του τοπίου να ομορφαίνει τις 

σχολικές μας μέρες.
Να βλέπαμε πουλιά να φωλιάζουν στα ψηλότερα 

κλαδιά των δέντρων…..
Να κελαϊδούν και να σωπαίνουμε για να τα ακούμε…..
Θα θέλαμε μια πιο όμορφη ζωή
Ένα ζεστό περιβάλλον
Και πολλά χαμόγελα
Τα χαμόγελα όμως ανθίζουν σε πρόσωπα 

ευχαριστημένα……..  
                                                       Οι μαθητές της ομάδας



Όλες τις δράσεις μας αποσκοπούμε να τις 
μεταφέρουμε στο σπίτι μας, στο σχολείο 
μας, στην αυλή μας, σε όλα αυτά που μας 
περιβάλλουν και ομορφαίνουν τη ζωή μας.

Γνωρίζοντας
• Τη Φύση
• Την κοινωνία
• Τον εαυτό μας
Μαθαίνουμε ξανά να ζούμε.



Το μήνυμα των μαθητών μας



Οι μαθητές μας ζωγραφίζουν…













ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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http://www.arcturos.gr/el/main.php
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http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY home el.html
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ)
http://www.aspropotamos.org
http://vlahoi.net/praktika/ta-petrina-gefiria-periohis-aspropotamou.html
http://www.kalampaka.com/gr/othersights/aspropotamow.asp
http://blogs.sch.gr/itsikalak/2010/09/30/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B
http://greekvillage.blogspot.gr/2010/10/blog.post.html
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