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Πεξηβαιινληηθή Οκάδα 

Γ΄ Τάμε

• Νηθνιάνπ Διέλε

• Παπαζαλαζίνπ Καίηε

• Τζνιάθνπ Φσηεηλή

• Θενδώξνπ Γηώηα 

• Κπξίηζε Λεπθνζέα

• Πξαμνύιεο Γεκήηξεο

• Μάξθνπ Λάδαξνο

• Φίιεο Άγγεινο

• Πνύινο Βαζίιεο           

• Γηαλλάθαηλαο Κσλ/λνο

• Κνπηζνδήκνο Κσλ/λνο

• Παλάγνπ Φξήζηνο

• Είνπ Παλαγηώηεο

• Γήκνπ Απνζηόιεο

Σηελ πεξηβαιινληηθή

νκάδα ζπκκεηείραλ 

θαη νη καζεηέο  ησλ 

Γ΄- Δ΄-ΣΤ΄ Τάμεσλ

Υπεύζπλνο Πξνγξάκκαηνο 

Παπαγεσξγάθεο 

Παλαγηώηεο
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Σξόπνη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

• Οκάδεο εξγαζίαο(Project)

• Έξεπλα πεδίνπ (επηζθέςεηο)

• Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (πεγέο)

• πλεληεύμεηο

• Έθδνζε καζεηηθώλ εθεκεξίδσλ

• Έθδνζε ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ

• Αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ



Η Μνλή Λέρσβαο
Μνλαζηήξη ηνπ 11νπ κ.Υ αηώλα

Αθηεξσκέλν ζηελ θνίκεζε ηεο Θενηόθνπ

5 ρικ. αλαηνιηθά ηνπ Κξπνλεξίνπ 

Τςόκεηξν 1050 κέηξα

Σο πήλαιο Λέχωβας

6ος- 4ος αι. π.X Ευρήματα  αγγεία  και ειδώλια  

παραπέμπουν σε κάποια λατρεία (γυναικείοι τύποι 

όρθιων και καθιστών μορφών, ο τύπος του Απόλλωνα με 

λύρα, ειδώλια θεού Πάνα, ζωόμορφα και πτηνόμορφα 

ειδώλια). Βέβαιη είναι πάντως η λατρεία των  νυμφών  η 

οποία μαρτυρείται από αναθηματικές επιγραφές σε 

όστρακα. (Πηγή: Παπαθανασίου Β. -Αρχαιολόγος)
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Σο Μοναστήρι της Λέχωβας



Λέρσβα: Σν κνλαζηήξη ηεο 

Παλαγίαο

Ξελάγεζε από ηνλ αξραηνιόγν θ. Β. Παπαζαλαζίνπ θαη 

ζπδήηεζε ζε νκάδεο εξγαζίαο  



Δπίζθεςε ζηνλ αλαθαηληζκέλν λαό



Ο μελώλαο



Σν Ραςσκάηη

Βνξεηνδπηηθά ηνπ ζεκεξηλνύ Κξπνλεξίνπ 

θνληά ζην Αζηεξνζθνπείν. 

Ίζσο ε εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ πξηλ 

κεηαθεξζεί ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε 

πηζαλόλ  γηα ιόγνπο λεξνύ 
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Σο Ραψωμάτι έχει τη δική του ιστορία



Πεηξόθηηζηα γεθύξηα

Η γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

(νξεηλό έδαθνο-ξεκαηηέο- πεγέο ηνπ Διηζζώλα)

θαη νη αλάγθεο γηα πξόζβαζε ζηηο θαιιηέξγεηεο 
έθαλε ηνπο θαηνίθνπο λα ρηίζνπλ πξηλ 100 θαη 
πιένλ ρξόληα, αξθεηά πέηξηλα γεθύξηα πνπ όρη  

κόλν αληέρνπλ αθόκε αιιά απνηεινύλ θαη 
ζήκεξα αμηνδήιεπηα δείγκαηα «καζηνξηάο» θαη 
ηα νπνία κε ηελ νκνξθηά ηεο θύζεο ζπλζέηνπλ   

καγεπηηθέο εηθόλεο.  
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Πέηξηλν γεθύξη πάλσ από ην ξέκα. 

Παιηά ν κόλνο δξόκνο γηα ηα ρσξάθηα 



Η ηέρλε ηεο θύζεο θαη ε ηέρλε ηνπ 

αλζξώπνπ



Μνλνθάκαξν γεθύξη πάλσ από ηνλ Διηζζώλα



Μεγαινπξέπεηα…θαη καγεία





Η παιηά ηέρλε ην θάλεη λα αληέρεη 

αθόκε αιιά σο πόηε….





πκβνιή δύν πνηακώλ

Να … γηαηί καο ιέλε Κξπνλέξη



Οη παιηέο βξύζεο ζην ξέκα είλαη έηνηκεο 

αθόκα λα μεδηςάζνπλ ηνλ δηαβάηε



Ο παιηόο λεξόκπινο ηνπ ρσξηνύ

Οη πξνβηνκεραληθέο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

πξνζπαζνύζαλ λα έρνπλ απηάξθεηα ζε 

είδε θαη κέζα. Έηζη κε δεδνκέλα ηα πνιιά 

λεξά ηνπ ρσξηνύ ν λεξόκπινο ήηαλ θαη 

απαξαίηεηνο θαη εύθνιν λα γίλεη. 

Μάιηζηα ν λεξόκπινο ηνπ Κξπνλεξίνπ    

δηαρεηξηδόηαλ από ηελ 

«Δπηηξνπή Πεύθσλ θαη Τδξνκύισλ»
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Ο εξεηπσκέλνο κύινο δόμα κηαο άιιεο επνρήο





Η ηζαθηζκέλε πδξνξξνή ηνπ κύινπ



Ο κύινο ρξεηάδεηαη αλαζηήισζε…



Σν παιηό ζρνιείν καο

Η ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ καο αξρίδεη από ην 1885 θαη 
ίζσο είλαη έλα από ηα παιαηόηεξα ζρνιεία.

Γη’ απηό ςάμακε λα κάζνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ.

Ήηαλ πέηξηλν κε 3 αίζνπζεο από ηηο νπνίεο έρεη ζσζεί 
κόλν κία κεηά από ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 1981.

ην ζρνιείν καο εγθαηληάζηεθε ε εθαξκνγή   

ησλ καζεηηθώλ ζπζζηηίσλ ην 1964 από ηνλ ηόηε 
πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο 

Γεώξγην Παπαλδξένπ
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Ο Γ. Παπαλδξένπ ην 1964 εγθαηληάδεη 

ηα καζεηηθά ζπζζίηηα ζην Κξπνλέξη



Ο ζπληαμηνύρνο δάζθαινο θ. Σηακάηεο καο 

είπε γηα ηηο δύζθνιεο επνρέο ηνπ ζρνιείνπ

Από ην παιηό θηίξην ε πέηξηλε αίζνπζα είλαη  ε κόλε πνπ 

δηαζώζεθε  από ην ζεηζκό ηνπ 1981



Ο θ. Σηακάηεο καο εμεγεί πσο ήηαλ παιηά ην ζρνιείν



Έλα αιιηώηηθν κάζεκα θαη γηα ην ζήκεξα



Σν ζρνιείν καο δελ καο άξεζε 

εμσηεξηθά





H παλιά όψη της αίθουσας αλλάζει



Οη γνλείο βνήζεζαλ νπζηαζηηθά θαη 

ηνπο επραξηζηνύκε



Μεηά θαη νη καζεηέο αλέιαβαλ δξάζε



Όινη εξγάζηεθαλ κε δήιν 



Η πέηξηλε αίζνπζα αιιάδεη όςε



Η λέα όςε ηνπ ζρνιείνπ καο θάλεη 

ραξνύκελνπο



Παξαγσγηθνί ρώξνη

Σν Κξπνλέξη είλαη αγξνηηθή πεξηνρή θαη 
ε ηζηνξία θαη ε δσή ηνπ ζπλδένληαη 
βαζηθά κε ηηο ειηέο θαη ηε ζηαθίδα.

Απνθαζίζακε λα επηζθεθηνύκε θαη λα 
κάζνπκε γηα ηα ιηνηξίβηα θαη ην 

γεσξγηθό ζπλεηαηξηζκό ηνπ ρσξηνύ 
καο.
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Ξελάγεζε ζην Ληνηξίβη
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Φύιια από ηηο ειηέο κεηά ηνλ πξώην θαζαξηζκό



Σν αλαβαηόξην θαζαξηζκνύ



Σν κεράλεκα πνιηνπνίεζεο ηεο ειηάο



Σν ελδηαθέξνλ ζην θαηαθόξπθν γηα ηα 

κεραλήκαηα ηνπ ιηνηξηβηνύ



Τα δνρεία γεκάηα κε ην επινγεκέλν ιάδη



Έμσ από ην Γεσξγηθό Σπλεηαηξηζκό



Σην γεσξγηθό ζπλεηαηξηζκό κάζακε γηα ην 

πόζν επηθίλδπλα είλαη ηα θπηνθάξκαθα



Σν Αζηεξνζθνπείν Κξπνλεξίνπ

Έλαο πνιύ ζεκαληηθόο ρώξνο ζηελ 

πεξηνρή καο είλαη ην Αζηεξνζθνπείν

γηαηί έρεη ηζηνξία 40 ρξόλσλ αιιά θαη 

πξσηνζηαηεί ζηελ παξαγσγή 

επηζηεκνληθήο γλώζεο ζην δηεζλή 

ρώξν αθνύ έξρνληαη επηζηήκνλεο απ’

όιν ηνλ θόζκν γηα αζηξνλνκηθέο 

παξαηεξήζεηο  
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κατοπτρικό τηλεσκόπιο των 123 cm κατασκευής Grubb Parsons 
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Σο τηλεσκόπιο σε θέση παρατήρησης



Ο καθηγητής κ. Γ. Δήμου μας εξηγεί πως λειτουργεί το τηλεσκόπιο
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Οι μικροί ερευνητές εξέρχονται ευχαριστημένοι



Ο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κξπνλεξίνπ

Τν Κξπνλέξη έρεη παξάδνζε ζηα 

πνιηηηζηηθά πξάγκαηα ηεο Κνξηλζίαο.

Ο Πνιηηηζηηθόο Σύιινγνο έρεη ηζηνξία 

δεθαεηηώλ κε πινύζηα πνιηηηζηηθή θαη 

θνηλσληθή δξάζε όπσο :

ρνξεπηηθά ηκήκαηα, 

ζπλαπιίεο, 

αηκνδνζίεο θ.α. 
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Η αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ καο πιιόγνπ



Η ζπκβνιή ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ ζηελ θνηλσλία 

ηνπ Κξπνλεξίνπ είλαη ζεκαληηθή



Δπραξηζηίεο

Δπραξηζηνύκε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο καο

Τν παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Σν ζύιινγν Γνλέσλ ηνπ ρνιείνπ καο

Σνλ αξραηνιόγν θ. Βαζίιεην Παπαζαλαζίνπ

Σνλ πξόεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θ Γ.Ραθηόπνπιν

Σνλ πξόεδξν ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ θ. Π. Γήκνπ

Σνλ ζπληαμηνύρν δάζθαιν θ.Θ.ηακάηε

Σνπο θαηνίθνπο Γ. Γήκνπ, Π. Πάγθα, Παλαγηώηα Γήκνπ

Σνπο γνλείο Γ. Νηθνιάνπ, Βι. Νηθνιάνπ, Γ. Γηαλλάθαηλα,



Τν πιήξεο πξόγξακκά  καο ζα παξνπζηαζηεί 

ηελ Παξαζθεπή 9 Ινπλίνπ, ώξα 7 κ. κ ζην 

πξναύιην ηνπ Σρνιείνπ καο

ή κπνξείηε λα ην δείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο

http://dim-kryon.kor.sch.gr

Καιό 

θαινθαίξη 

από ην 

όκνξθν 

Κξπνλέξη
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