
Πεξηβαιινληηθή  νκάδα  ηνπ  ζρνιείνπ 

Η πεξηβαιινληηθή νκάδα 

ηνπ ζρνιείνπ απνηεινύκε-

λε από καζεηέο ησλ 

Γ΄Γ΄Δ΄Σ΄ ηάμεσλ πινπνη-

εί πξόγξακκα πεξηβαιιν-

ληηθήο εθπαίδεπζεο. θν-

πόο ηεο νκάδαο είλαη ε 

αλάδεημε ηνπ κνλνπαηηνύ 

ηεο θάησ βξύζεο θαζώο 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ 

ην πιαίζην απηό ε 

νκάδα επηζθέθηεθε 

ηελ θάησ βξύζε γηα 

λα θαζαξίζεη ην κν-

λνπάηη θαη λα ζπιιέ-

μεη ζηνηρεία γηα ηε 

ρισξίδα θαη παλίδα 

ηνπ αιιά θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο πεξηνρήο 

απηήο ηνπ ρσξηνύ. 

Πξνρσξεί επίζεο 

ζηελ θαηαζθεπή μύιηλσλ πηλα-

θίδσλ  κε πιεξνθνξίεο γηα ην 

κνλνπάηη θαη ηελ ξεκαηηά ε 

νπνία έρεη ηεζεί ππό πξνζηαζί-

α από ην δαζαξρείν Κνξίλζνπ. 

Η νκάδα έρεη επίζεο πξνρσξή-

ζεη ζηελ ζπιινγή πιεξνθν-

ξηώλ γηα ην κνλνπάηη,  ζε κνξ-

θή ζπλεληεύμεσλ, από ηνπο  

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ δσή ζην ρσ-

ξηό γύξσ από ηελ γεηηνληά ηεο 

θάησ βξύζεο, ε νπνία απνηε-

ινύζε θεληξηθό ζεκείν  ζπλά-

ληεζεο  θαζώο ην Κξπνλέξη 

δελ είρε κηα θεληξηθή πιαηεία 

όπσο άιια ρσξηά.  

Παπαγεσξγάθεο Παλαγηώηεο 

Τπεύζπλνο Πεξηβαιινληηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο 

Πιεξνθνξίεο γηα ην κνλνπάηη 

Κξπνλεξίνπ 

Η πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην 

κνλνπάηη νλνκάδεηαη θάησ 

βξύζε. Δθεί ππήξραλ πεξί-

πνπ δέθα ζπίηηα πνπ ήηαλ 

ρηηζκέλα από πνιύ παιηά. 

Οη νηθνγέλεηεο πνπ θαηνη-

θνύζαλ εθεί ήηαλ νη εμήο:  

Παλαγηώηεο Γηαλλάθαηλαο, 

Γεώξγηνο Αλαγλσζηόπνπ-

ινο, Γεώξγηνο Καξβνπηδήο, 

Βιάζηνο  Αλαγλσζηόπνπ-

ινο, Κσλ/λνο Αλαγλσζηό-

πνπινο, Αλαζηάζηνο Σζνιά-

θνο θαη ν Νεξάηδεο Καξαγη-

αλλόπνπινο. Δθεί δελ ππήξ-

ρε θεληξηθόο δξόκνο κόλν ην 

κνλνπάηη. Οη άλζξσπνη θνπ-

βαινύζαλ ηα πξάγκαηα 

ηνπο κε ηα δώα. Απηό ην 

κνλνπάηη νδεγνύζε ζε κηα 

πεγή. Σελ πεγή απηή ηελ 

νλόκαδαλ θάησ βξύζε. 

Από εθεί νη άλζξσπνη 

έπαηξλαλ λεξό γηα λα πί-

λνπλ, λα πνηίδνπλ ηα δώα 

ηνπο θαη γηα λα θάλνπλ ηηο 

δνπιείεο ζηα ζπίηηα ηνπο. 

Σν λεξό ην θνπβαινύζαλ 

κε ηα δώα ή θαη κε ηελ 

πιάηε ηνπο. Σα δνρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα νλό-

καδαλ βαξέιεο. Οη γπλαίθεο 

πήγαηλαλ ζηελ πεγή, 

άλαβαλ θσηηά δέζηαηλαλ ην 

λεξό ζηα θαδάληα θαη έπιελαλ 

ηα ξνύρα. Η ηνπνζεζία απηή 

ήηαλ ε θαιύηεξε ηνπ ρσξηνύ. 

Σν ρεηκώλα δελ έθαλε πνιύ 

θξύν θαη ην θαινθαίξη είρε 

πνιύ δξνζηά. Σελ άλνημε θαη 

ην θαινθαίξη έκνηαδε ζαλ έλαο 

κηθξόο παξάδεηζνο. Παληνύ 

ππήξρε πξάζηλν θαη πνιιά 

πνπιηά πνπ θειαεδνύζαλ ππέ-

ξνρα. 
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Πεξηερόκελα 

Σν  κνλνπάηη  Σεύρνο 1   

Γεκνηηθό ρνιείν Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο 

Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο    2004/ 2005 

 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  



Τεύσορ 1  Σελίδα 2 

ΚΡΤΟΝΔΡΗ    ΚΟΡΗΝΘΗΑ 
Σν  ρσξηό  κνπ  νλνκάδεηαη   Κξπνλέξη  ( πξώελ   Μάηζαλη )  θαη   είλαη   ρηηζκέλν  ζε  πςόκεηξν  740 κ.  από  ηελ   επηθά-

λεηα   ηεο  ζάιαζζαο . Απιώλεηαη  θπξίσο   δύν  πιαγηέο  ηηο   νπνίεο   δηαηξέρεη   ρείκαξξνο   πνπ   πεγάδεη  από  ηελ   θε-

ληξηθή   βξύζε   ηνπ  ρσξηνύ   ηελ   Άλσ   θξήλε   θαη   απνηειεί   παξαθιάδη   ηνπ  πνηακνύ    Διηζζώλα .Καηά   ηελ   πεξίν-

δν   ηεο   Σνπξθνθξαηίαο    ν  νηθηζκόο    απιώλνληαλ   δεμηά   θαη    αξηζηεξά   ηεο   Άλσ  θξήλεο    ελώ   ζπίηηα   δηαηεξνύ-

ληαη   αθόκα   θαη   ζήκεξα   πιεζίνλ   ηεο    Κάησ   θξήλεο    όπνπ  θαηά    ην  παξειζόλ    νη  θάηνηθνη   ρξεζηκνπνηνύζαλ   

ην    λεξό   ηεο   ηόζν   ύδξεπζε , άξδεπζε   ( κεηέθεξαλ   λεξό   κε  πήιηλεο   ζηάκλεο   θαη    βαξέιηα )  όζν   γηα   πιύζηκν  

(θπξίσο  ξνύρσλ).Σν  ρσξηό  κε   ηηο   πεγέο    θαη   ηελ   πξνθνξηθή   παξάδνζε    ηδξύζεθε   ηνπο   ρξόλνπο   Σνπξθνθξαηίαο   

θαη  νη    πεξηζζόηεξνη  θάηνηθνη    πξνέξρνληαλ   από  δηπιαλά    ρσξηά   ηα  νπνία    εγθαηαιείθζεθαλ   όπσο   ην   Ραςνκάηη 

,  ην   Σδακί θαη  ε   Λέρσβα . ίγνπξν   είλαη   όηη   ζηελ  πεξηνρή   πξέπεη   λα   ππήξρε   έλαο   κηθξόο    νηθηζκόο   πνπ   

απνηεινύζε   ζπλέρεηα    θαηνίθηζεο   από   ηελ   αξραηόηεηα   θαζώο   ζηελ  πεξηνρή   ηνπ  λεθξνηαθείνπ  ηνπ  ρσξηνύ    

έρνπλ   βξεζεί    νηθνδνκηθά   ιείςαλα   κηα  παιαηνρξηζηηαληθή    βαζηιηθή   ( 6νο  αηώλαο   κ.Υ ) ελώ  ζηα    δεμηά  θαη   πξνο   

ηνλ   πνηακό   Διηζζώλα   είραλ   έξζεη   ζην   θσο  αξθεηνί   ηάθνη   ησλ   Πξνρξηζηηαληθώλ  ( Μπθελατθή   πεξίνδνο   1250  
π.Υ)  θαη   Υξηζηηαληθώλ   ρξόλσλ.  

Από   ηηο  παιαηόηεξεο    εθθιεζίεο   ηνπ  ρσξηνύ   είλαη   ε   εθθιεζία   ηεο  Παλαγίαο  ζην λεθξνηαθείν   θαη   ε   εθθιεζία  

ηεο  Παλαγίαο    ζην   Ραςνκάηη   ( κάιινλ   ε   θεληξηθή   εθθιεζία   πνπ   ππήξρε   εθεί). ήκεξα   ε   θεληξηθή   εθθιεζία   

ηνπ  ρσξηνύ   είλαη   ε   Αγία    Σξηάδα   κηα   πεηξόρηηζηε   βαζηιηθή    πνπ   ρηίζζεθε   ζην   ηέινο  ηνπ   19νπ   αηώλα   ελώ   

μερσξίδεη   ζην   λαό   ην   πεξίθεκν   καξκάξηλν  ηέκπιν  ην  νπνίν  θαηαζθεύαζαλ    Σεληαθνί   ηερλίηεο .Από   ηηο   γξαπηέο    

πεγέο   καξηπξείηε   όηη   θαηά    ηελ   επαλάζηαζε   ηνπ  1821   θαη    ηηο κάρεο  πνπ   αθνινύζεζαλ   γηα   ηελ   απειεπζέξσ-

ζε   ηεο    Διιάδαο. Ο   Κνινθνηξώλεο    είρε   εγθαηαζηήζεη    ζην   Μάηζαλη   ην  θέληξν   αλεθνδηαζκνύ   ησλ   ζηξαηησ-

ηώλ   ελώ   ην   ζηξαηεγείν  ήηαλ ζην   νύιη .Από  παιηά   ην   ρσξηό  είρε   ηνπο   πεξηζζόηεξνπο   θαηνίθνπο    ζε   ζρέζε   

κε   ηα  γεηηνληθά    ρσξηά  θαη  γξήγνξα    εδώ   ηδξύζεθε   ζηηο   αξρέο   ηνπ  20νπ     αηώλα    ζρνιαξρείν. ηνπο    πνιέκνπο   

ηνπ  20νπ   αηώλα    πνιινί    Κξπνλεξίηεο    πιήξσζαλ    κε   ην   αίκα   ηνπο   ηελ   απειεπζέξσζε    ηεο   παηξίδαο . 

ήκεξα    ην    Κξπνλέξη   είλαη   έλα   από   ηα  κεγαιύηεξα   ρσξηά    ηεο   εκηνξεηλήο   Κνξηλζίαο , θαζαξά   κε   αγξνηηθή   

νηθνλνκία   όπνπ   θαιιηεξγείηαη   θπξίσο   ε  ειηά  θαη   ε  ζηαθίδα .Αλήθε   ζην  Γήκν    ηθπσλίσλ   θαη   δηαζέηεη    πιελ   

ηνπ   Γεκνηηθνύ    ρνιείνπ,   Νεπηαγσγείνπ        θαη   Γπκλαζίνπ . Δπίζεο   αγξνηηθό  ηαηξείν. Πεξηβάιιεηαη  από   πινύζην   

θπζηθό   πεξηβάιινλ  ( θπξίσο   πεύθα    θαη   δέληξα )   ελώ   θνληά  ζην  Κξπνλέξη , ζην  όξνο   Βέζηδα , ππάξρεη   ην   Βπ-

δαληηλό    κνλαζηήξη    ηεο   Λέρσβαο , ζπνπδαίν  Πλεπκαηηθό   θέληξν. ηελ    επηθξάηεηα   ηνπ    Κξπνλεξίνπ    έλα   από  ηα   

ζεκαληηθόηεξα    εξεπλεηηθά    θαη   επηζηεκνληθά    θέληξα    ηεο   ρώξαο . Με   ρίιηνπο   πεξίπνπ   θαηνίθνπο   ην   Κξπνλέξη   

αηελίδεη   κε  αηζηνδνμία   ην   λέν  αηώλα   θαη   ηηο    πξννπηηθέο    πνπ   αλνίγνπλ   ζε   απηόλ   θαζώο   δηαζέηεη  έλα   ζεκα-

ληηθό    πινύην ,  κηα    ζπνπδαία   θαη   αθκάδνπζα   λενιαία.  

Ακαιία Οηθνλόκνπ Σ’ ηάμε 

Κξπνλέξη ή Μάηζαλη 
Τςόκεηξν: 749 κ. / Κάηνηθνη: 1000 πεξίπνπ  

Σν    ρσξηό    κνπ   έρεη   δύν   νλόκαηα :    Κξπνλέξη     ή    Μάηζαλη . 

Τπήξρε   από   ηα    ρξόληα    ηεο    Σνπξθνθξαηίαο, άιισζηε   νη   Σνύξ-

θνη   ην   νλόκαζαλ   Μάηζαλη. Σν   Κξπνλέξη   δεκηνπξγήζεθε   από   ηα   

γύξσ   ηόηε   ρσξηά , όπσο   π.ρ.   ε   Λέρσβα ,ηεο   εθθιεζίαο   ησλ   Μα-

ηζαλησηώλ. Σν   ησξηλό   ρσξηό   κνπ   έρεη   δύν   βξύζεο   πνπ   είραλ   

θηηάμεη   νη   παιηνί , ηελ   Άλσ   θαη   ηελ   Κάησ   Βξύζε. Βξίζθεηαη   13  
ρηιηόκεηξα   από   ηε   Κηάην   θη   έρεη   ην   ¼   ηνπ   πιεζπζκνύ   ηνπ. Σν   

λεξό   ζηηο   βξύζεο   είλαη   πάληα   θαζαξό   θαη   πνηέ   βξώκηθν   από   

κνιύλζεηο. Παιηά , όπσο   θαη   ηώξα    νη   άλζξσπνη   δνύζαλ   κε   ηα  

θηήκαηα. Απηέο   είλαη   νη   πιεξνθνξίεο   πνπ   βξήθα. 

Οξέζηεο   Αλαγλωζηόπνπινο Σ’ 

θνππίδηα, ζθνππίδηα, …….. 
Σν   κνλνπάηη   καο   είλαη   πνιύ   σξαίν . Έρεη   παληνύ   θαηαπξάζηλα   δέληξα   θαη   κηθξνύο   θαηαξξάρηεο . ηνπο   

θαηαξξάρηεο   ππάξρνπλ   κηθξά   βαηξαράθηα , θαβνπξάθηα  θ.α. Αιιά  ππάξρεη   έλα   κεγάιν   πξόβιεκα. 

Τπάξρνπλ πνιιά ζθνππίδηα. Σα   ζθνππίδηα   είλαη   ν   ρεηξόηεξνο   ερζξόο   ηνπ   κνλνπαηηνύ. Κάηη   πξέπεη   λα   

γίλεη   γη’ απηό. Όινη   πξέπεη   λα   βνεζήζνπκε   γηα   λα  θαζαξηζηεί   ην   κνλνπάηη, γηαηί  είλαη   θξίκα   έλα   ηόζν 

όκνξθν   κέξνο , κε   δέληξα, ινπινύδηα   θαη   θπηά  λα   κνιύλεηαη   από   εκάο  ηνπο   ίδηνπο. Γη’ απηό  πξέπεη   όινη   

καο λα   ην   πξνζηαηέςνπκε   γηα   λα   είλαη   θαζαξό   πάληα.  

Αζαλαζία   Θενδώξνπ, όληα   Αλαγλωζηνπνύινπ , Παγώλα   Παλάγνπ (Δ΄Σάμε)   



 

ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΚΡΤΟΝΔΡΗΟΤ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΩ ΒΡΤΖ 

Συνένηευξη από ηον ππόεδπο Δ.Δ Κπυονεπίου κ. Ευάγγελο Μυλωνά  

  ►Έρνπκε έλα παιηό κνλνπάηη ζην ρσξηό καο πνπ νδεγεί ζηελ θάησ Βξύζε. Έρεηε θάπνηεο ζθέςεηο 

θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνύ; 

Πξάγκαηη ππάξρεη από παιηά έλα κνλνπάηη πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά παξακέλεη έλα 

όκνξθν ζεκείν ηνπ ρσξηνύ καο. Αθνύ θαζαξηζηεί ην κνλνπάηη θαη θηηαρηεί ε θάησ βξύζε όπσο ήηαλ παιηά, 

ζθεθηόκαζηε λα κπνξέζνπκε λα πάκε ειεθηξηθό ξεύκα γηα λα ππάξμεη θσηηζκόο θαη λα αλαδεηρηεί απηό ην 

παλέκνξθν κέξνο. Θα θαηαζθεπάζνπκε παγθάθηα θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ αιιά θαη ζην πιάησκα ηεο βξύ-

ζεο ώζηε ν επηζθέπηεο λα κπνξεί λα θάζεηαη θαη λα απνιακβάλεη όιε απηή  ηελ νκνξθηά ηεο θύζεο. 

  ►Δηαπηζηώζακε όηη ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ Κάησ βξύζε ππάξρνπλ πνιιά ζθνππίδηα. Τη κπν-

ξεί λα γίλεη κε ην πξόβιεκα; Πσο κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ απηά: 

Σθνπόο καο, παηδηά, είλαη ε άκεζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο αιιά θαη κε ηα ζρνιεία γηα ην 

δήηεκα απηό. Δπίζεο ζα επηδηώμνπκε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνζηήξημε από ην Γήκν Σηθπσλίσλ.  Μπνξνύλ 

λα απνκαθξπλζνύλ κε εξγάηεο θαη εζεινληέο   γηαηί ην ζεκείν απηό είλαη πνιύ δύζβαην γηα λα κπνπλ κεραλή-

καηα θαη κόλν κε εξγαηηθό πξνζσπηθό θαη ηε βνήζεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Κξπνλεξίνπ  κπνξνύλ λα θαζαξη-

ζηνύλ. Απηνθίλεηα  δελ κπνξνύλ λα  κπνπλ γηαηί είλαη δύζβαην ην κέξνο θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα πιεζηάζνπλ 

κε θαλέλα ηξόπν. Σε θάζε πεξίπησζε όκσο πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ.  

   ►Τη εμππεξεηνύζε παιαηόηεξα ην κνλνπάηη: Γηαηί θαηαζηξάθεθε ή θαηαξγήζεθε; 

Καηαζθεπάζηεθε πξηλ 100 ρξόληα πεξίπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα άξρηζε ε θαηαζθεπή ηνπ ην 1909.Έγηλε κε ρεηξσ-

λαθηηθή εξγαζία ησλ θαηνίθσλ νη νπνίνη ην ππνζηύισζαλ κε ρηηζηέο κάληξεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην πιαθόζηξσ-

ζαλ γηα λα κε ιαζπώλεη αιιά θαη λα κε γιηζηξάεη. Αξρηθά εμππεξεηνύζε όιν ην ρσξηό γηαηί έπαηξλαλ λεξό 

από εθεί γηα ηα ζπίηηα, πόηηδαλ ηα δώα ηνπο αιιά επίζεο θαη νη γπλαίθεο έπιελαλ ηα ξνύρα ζε εηδηθά δηακνξ-

θσκέλεο «πιύζηξεο». Ήηαλ, όπσο ζπλέβαηλε ηελ επνρή εθείλε, έλα θέληξν δσήο θαη επηθνηλσλίαο όινπ ηνπ 

ρσξηνύ κηαο θαζώο δελ ππήξρε άιιε βξύζε.  

Δδώ θαη 47 ρξόληα πεξίπνπ πνπ ήξζε ην λεξό ζηα ζπίηηα κε πδξαγσγείν(1962), θαηαξγήζεθε ε βξύζε θαη 

ζηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε ην κνλνπάηη. Ήηαλ ινγηθή ζπλέπεηα αθνύ πιένλ κε ην λεξό ζηα ζπίηηα κπνξνύζακε 

λα θάλνπκε όιεο ηηο δνπιεηέο (πόηηζκα, πιύζηκν). Παξακέλεη όκσο κηα όκνξθε πιεπξά ηνπ ρσξηνύ καο θαη 

αμίδεη λα ην επηζθεθηεί θαλείο γηαηί πξνζθέξεη αηζζεηηθή απόιαπζε. 

   ►Ήηαλ πην κεγάιν ην κνλνπάηη; 

Ήηαλ ζρεδόλ ην ίδην όπσο είλαη ζήκεξα. Σηγά ζηγά όκσο έθπγαλ όιεο νη πέηξεο θαη ράιαζε. Τώξα όκσο 

έρνπκε εληάμεη ην κνλνπάηη ζε πξόγξακκα Leader Plus  κέζα από ην Γήκν θαη από θέηνο μεθηλάεη πάιη ην 

πιαθόζηξσην. Θα θηηάμνπκε ην κνλνπάηη όπσο ήηαλ γηα λα θηάλεη σο ηελ θάησ βξύζε θαη λα ηελ αμηνπνηή-

ζνπκε. Διπίδνπκε λα ηελ θάλνπκε πην σξαία από όηη ήηαλ. Χξεηάδεηαη όκσο ζπιινγηθή πξνζπάζεηα από 

όινπο, ηνπο θαηνίθνπο, ηελ Κνηλόηεηα ,ην Γήκν, εζάο ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ πνπ θαιά θάλεηε 

θαη ην ζέηεηε, ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ,ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ. ηνλ πνιηηηζηηθό Σύιινγν 

.Πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνύκε θαη λα ζπκβάιινπκε όινη γηα λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ 

κνλνπαηηνύ θαη ηεο θάησ βξύζεο. Πξέπεη λα μέξεηο όηη ππάξρνπλ πιαηάληα αησλόβηα όπσο ζα έρεηε δεη από 

ηηο επηζθέςεηο ζαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Δίλαη ηεξάζηηα πνπ καδί κε ηα λεξά ηνπ 

ξέκαηνο  πνπ ηξέρνπλ δεκηνπξγνύλ έλα καγεπηηθό ηνπίν θαη κπξάβν ζαο πνπ πήγαηε θαη ην θαζαξίζαηε.  

   ►Όκσο θαη ε βξύζε δελ βγάδεη λεξό; 

 Η βξύζε βγάδεη λεξό αιιά είλαη ιίγν θαη είλαη από πάλσ από ην ζθελδάκη. Χξεηάδεηαη θαζάξηζκα θαη επη-

ζθεπέο γηα λα πέζεη ζην ίδην ζεκείν πνπ έπεθηε. 

  ►Μεξηθά ζπίηηα έρνπλ γθξεκηζηεί θαη νη πέηξεο έρνπλ βγεη έμσ πάλσ ζην κνλνπάηη. Μπνξνύκε λα 

θηηάμνπκε θάπσο ηνλ ηνίρν γηα απειεπζέξσζε ηνπ κνλνπαηηνύ; 

Τα ζπίηηα είλαη ηδησηηθά θαη αλήθνπλ ζε θάπνηνπο ηδηνθηήηεο. Με ην θαζάξηζκα ηνπ κνλνπαηηνύ ζα παξακεξη-

ζηνύλ νη πέηξεο γηα λα αλνίμεη ην κνλνπάηη .Απηνί έρνπλ θύγεη από εθεί θάησ θαη έρνπλ έξζεη επάλσ. Ήηαλ ην  



ζπίηη ηνπ Αλαγλσζηόπνπινπ, ηνπ Παλαγηώηε Γηαλλάθαηλα, πνπ ην έθαςαλ νη Γεξκαλνί, θαη άιισλ πνπ κεηαθηλή-

ζεθαλ πξνο ηα πάλσ. Έρεη κείλεη κόλν ην ζπίηη ηνπ Καξβνπηδή. Έθηηαμαλ θαηλνύξηα ζπίηηα γηαηί ην έδαθνο 

«έθεπγε» ιόγσ νιηζζεξόηεηαο ηνπ ππεδάθνπο. 

►Μήπσο ππήξμε εθεί θαη πξόβιεκα κε θαηνιίζζεζε; Έθεπγαλ ηα ρώκαηα; 

Βεβαίσο. Λόγσ δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ππνρσξνύζε ην έδαθνο. Γη ΄απηό θηηάμακε ην κνλνπάηη απηό πνπ νλνκα-

δόηαλ θαιληεξίκη. Μαο εμππεξεηνύζε πνιύ γηαηί πξνζέθεξε ζηαζεξόηεηα θαη δελ γιηζηξνύζε. 

►Πώο κπνξνύλ νη θάηνηθνη λα ελδηαθεξζνύλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε όιεο ηεο θπζηθήο νκνξθηάο 

ηνπ ξέκαηνο;  

Οη θάηνηθνη κπνξνύλ θαη πξέπεη λα κε επαλαιακβάλνπλ ηελ ίδηα ηαθηηθή θαη λα μαλαξίρλνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο 

εθεί. Τα ζθνππίδηα δελ είλαη ησξηλά αιιά έρνπλ ζπζζσξεπηεί από παιηά θαη κε ηα λεξά ηνπ ρεηκώλα όια απηά 

θαηαιήγνπλ πξνο ηα θάησ κέζα ζηε θνίηε ηνπ ξέκαηνο. Μπνξνύλ θαη πξέπεη νη θάηνηθνη λα κε μαλαξίμνπλ πνηέ 

ζθνππίδηα θαη λα ζπκβάιινπλ θαη απηνί ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ην θηηάμνπκε, λα ην θξαηήζνπκε θαζαξό θαη λα 

ην επαλαθέξνπκε ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε όπσο ήηαλ πξηλ 50 ρξόληα. 

►Οη λένη θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη απηό ην κνλνπάηη; 

Οη λένη πξέπεη λα μέξνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ όρη κόλν γηα ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δσή ηνπ ρσ-

ξηνύ αιιά θαη ηε ησξηλή αμία. Πξώηα –πξώηα, ζεσξείηαη σο έλα από ηα σξαηόηεξα-αιιά δπζηπρώο ιίγα πνπ 

έρνπλ ελαπνκείλεη- ζεκεία θπζηθήο νκνξθηάο ηεο παηξίδαο καο κε ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα. Τα ππεξαησλόβηα 

πιαηάληα- όπσο ζαο είπα- κε ηνπο θηζζνύο πνπ έρνπλ πεξηπιερηεί γύξσ ηνπο θαη ηνπο πνιινύο κηθξνύο θπζηθνύο 

θαηαξξάθηεο δεκηνπξγνύλ έλα ζεζπέζην ηνπίν  γηα επίζθεςε θαη αλαςπρή. Έπεηηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πόινο ηνπξηζηηθήο έιμεο ζε επηζθέπηεο ηνπ ρσξηνύ καο θαη  κνξθέο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ, γεγνλόο πνπ ζα βν-

εζήζεη ηε γεληθόηεξε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο. Αιιά θαη γηα ζαο ηνπο λένπο ηδηαίηεξα πξνζθέξεη κηα επθαηξία 

λα κάζεηε ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηνπ ρσξηνύ καο πνπ είλαη κεγάιε θαη ζε κεγάιν βαζκό ζπλδέεηαη κε ηε ρξε-

ζηκόηεηα απηνύ ηνπ κνλνπαηηνύ .Φαίλεηαη όηη ηειηθά  εμππεξέηεζε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ Κξπνλε-

ξηηώλ ηνλ πεξαζκέλν αηώλα. 

      Σην ζρνιείν ζα έρεηε ζπδεηήζεη γηα θάπνηα από απηά θαη ζα έρεηε αθνύζεη όηη πάλσ από ηελ θάησ βξύζε ήηαλ 

ηα παιηά ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ. Θα ην έρεηο αθνύζεη όηη εθεί ήηαλ ηα πξώηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ. Ήηαλ αλάγθε γηα ηνπο 

ρσξηαλνύο καο γηαηί ήζειαλ λα είλαη θνληά ζην λεξό . Δζείο νη λένη πξέπεη λα ελδηαθεξζείηε πεξηζζόηεξν ώζηε λα 

μαλαγίλεη πάιη όκνξθν απηό ην κέξνο, λα αγαπάηε ηε θύζε ,λα κελ πεηάηε ζθνππίδηα θαη λα ελδηαθέξεζηε γηα ην 

πεξηβάιινλ πεξηζζόηεξν από ηνπο παιηνύο . 

ρεδηάγξακκα ηνπ κνλνπαηηνύ από ηελ  Πεξηβαιινληηθή Oκάδα 

Τη ζςνένηεςξη πήπαν οι 

μαθηηέρ ηηρ  

πεπιβαλλονηικήρ ομάδαρ 

ηος Δημοηικού Σσολείος 

Κπςονεπίος: 

 

Νηθνιάνπ Χξήζηνο, 

Νηθνιάνπ Ειέλε  

Δέδεο Δεκήηξεο, 

Ζάξθνο Γηώξγνο 



Τεύσορ 1  

ην   ρσξηό  καο   ππάξρεη   έλα   παιηό   

θαη   σξαίν   κνλνπάηη . Με   ηελ   πεξη-

βαιινληηθή   καο   νκάδα   πήγακε   θαη    

ην   επηζθεθζήθακε .Δίδακε   πσο   δελ   

ήηαλ   ζηε   θαιύηεξε   θαηάζηαζε. Σν   

θαζαξίζακε   θαη   επη-

ζθεπάζακε   ηα   παγθάθη-

α . Καζίζακε   θαη   αλα-

θαιύςακε   έλα   καγεπηη-

θό   θαηαπξάζηλν   ηνπίν . 

Σν   λεξό   ζην   πνηάκη   

θπινύζε   αξγά   θαη   

αθνπγόηαλ   ζαλ λα   ηξα-

γνπδάεη   θάπνηνο . Όια   

θαίλνληαλ   ηόζν   

όκνξθα ! Γύξσ   γύξσ   

ππήξραλ   πιαηάληα   θαη   δηάθνξσλ   

εηδώλ   ρνξηάξηα   όπσο : αγξηόρνξηα , 

ηζνπθλίδεο   θ.α . Δληππσζηαθνί   θηζ-

ζνί   πνπ   είραλ   ζθαξθαιώζεη   πάλσ  

ζηα   δέληξα .ηελ   επηζηξνθή    καο   

μαλαείδακε   ηα   γθξεκηζκέλα    ζπίηηα   

θαη    κεξηθά    ζθαινπάηηα    θηηαγκέλα    

κε    πέηξεο . Πξέπεη λα θξνληίδνπκε 

απηό ην κνλνπάηη. Τπάξρεη    κεγάιε   

αλάγθε   λα   επηζθεπαζηεί  ην κνλν-

πάηη γηα λα κπνξνύκε λα θαηεβαίλνπ-

κε άλεηα.  

Σν δπζάξεζην είλαη, όηη 

απηό ην κνλνπάηη έρεη 

γεκίζεη ζθνππίδηα πνπ 

δεκ η νπ ξγ νύλ  κ ηα 

άζρεκε εηθόλα. Θα 

ήηαλ θαιό λα θαζαξη-

ζηεί από ηα πνιιά 

ζθνππίδηα θαη λα κπνύ-

λε θάδνη. Δπίζεο πξέπεη 

λα θηηαρηνύλ ηξαπέδηα 

θαη παγθάθηα  γηα λα 

κπνξνύκε λα θαζόκαζηε.    

Αζαλαζία Θενδώξνπ, Παγώλα Πα-

λάγνπ, Αθξνδίηε Σζηηζόιε, Ακαιί 

Οηθνλόκνπ, όληα Αλαγλωζηνπνύ-

ινπ, Θάλνο Εάξθνο 

Απόβιεηα θαη ζπλέπεηεο…...   

Σν Μνλνπάηη ηνπ Υωξηνύ καο 

Σελίδα 5 

Αγαπάκε ην ρωξηό καο.  

Αλαβαζκίδνπκε ην κνλνπάηη. 

Κάλνπκε ην θαιύηεξν γηα ην πεξηβάιινλ. 

Φηηάρλνπκε έλαλ θαιύηεξν θόζκν!    

Πεπιβαλλονηική Ομάδα  

Πεξί 

θαζαξηόηεηαο.. 
ην ρσξηό καο ππάξρνπλ πνιύ θάδνη 

γηα ηα ζθνππίδηα. Θα πξέπεη όινη 

καο λα πεηάκε ηα ζθνππίδηα καο 

εθεί θαη όρη ζηνπο δξόκνπο θαη ζηα 

ξέκαηα. 

Μόλν έηζη ζα κείλεη ην ρσξηό καο 

θαη ην όκνξθν κνλνπάηη καο θαζα-

ξό θαη σξαίν. Καη εκείο ηα παηδηά ζα 

κπνξνύκε λα παίδνπκε ρσξίο λα πα-

ηάκε ηα ζθνππίδηα θαη ηηο βξσκηέο. 

Αλ όινη νη πνιίηεο ζθεθηνύκε ηελ 

θαηαζηξνθή πνπ γίλεηαη ζηα λεξά 

καο ζίγνπξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

ην πξνζηαηέςνπκε. Γηαηί κε ην θαζα-

ξό λεξό θαη γεληθά κε ηελ θαζαξηόηε-

ηα ηνπ ρσξηνύ ζα εμαζθαιίζνπκε ηελ 

πγεία, ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηάμε ζην 

όκνξθν ρσξηό καο. Δκείο ηα λέα παη-

δηά ζέινπκε λα δήζνπκε ζε έλα πην 

θαζαξό πεξηβάιινλ θαη ζηέιλνπκε 

έλα κήλπκα ζε όινπο. «ΣΟ ΚΑΘΑ-

ΡΟ ΚΡΤΟΝΔΡΗ... ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΓΗ-

ΚΟ ΜΑ ΥΔΡΗ !!!» 

Φώηεο Σζνιάθνο / Αθξνδίηε Σζηηζόιε   

(ηάμε Σ΄) 

Μάξηεο 6 Απξηιίνπ 2005 

ηηο αξρέο Μάξηε ηνπ 2005 επηζθεθηήθα-

κε κε ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρν-

ιείνπ καο ην κνλνπάηη ηεο θάησ βξύζεο. 

Σν ηνπίν κε ηα ηεξάζηηα πιαηάληα θαη ην 

πνηάκη πνπ ππάξρεη εθεί  είλαη θαληαζηη-

θό. Όκσο δπζηπρώο δηαπηζηώζακε όηη  ηα 

λεξά πνπ δηαηξέρνπλ ην ξέκα είλαη κνιπ-

ζκέλα. Παιηά νη θάηνηθνη επεηδή αγαπνύ-

ζαλ πεξηζζόηεξν ην θπζηθό πεξηβάιινλ, 

γηαηί ήζαλ εμαξηεκέλνη από απηό, ην θξό-

ληηδαλ. πγθεθξηκέλα δελ κόιπλαλ ην ξέκα 

γηαηί  ρξεζηκνπνηνύζαλ ην λεξό ζε πνιιέο 

εξγαζίεο όπσο γηα ην πιύζηκν ησλ ξνύ-

ρσλ, ην πόηηζκα ησλ δώσλ, ηελ άξδεπζε 

ησλ θηεκάησλ θ.η.ι. Αληίζεηα 

όκσο κε ηελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ, 

δηαπηζηώζακε όηη ππάξρνπλ πνιιά 

απόβιεηα (ζθνππίδηα) πνπ θαηαζηξέ-

θνπλ ην ζθηεξό, θαηαπξάζηλν κνλν-

πάηη θαη έρνπλ θαηαθιύζεη ην δηπια-

λό ξέκα.  

 Δπηπιένλ όκσο ζέισ λα επηζεκάλσ 

όηη ζήκεξα πνιινί ρσξηαλνί ξίρλνπλ 

ιάδηα ζηνπο ρσκαηόδξνκνπο γηα λα 

πξνζηαηέςνπλ ηα ακπέιηα ηνπο από 

ηελ ζθόλε. Γπζηπρώο όκσο απηά κε 

ηηο βξνρέο κεηαθέξνληαη ζηηο ππόγεη-

εο πεγέο.  

   Πξέπεη ινηπόλ λα πάξνπκε κέηξα 

γηα ηελ κόιπλζε ηνπ λεξνύ θαη λα 

κελ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε. 

Αθόκε ηα ζθνππίδηα πξέπεη λα ξίρλν-

ληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

όρη ζηνπο δξόκνπο ή ζηα ραληάθηα 

θ.η.ι. Γελ είλαη θαζόινπ θνιαθεπηηθό 

λα βιέπνπκε ζθνππηδόηνπνπο. Γη 

απηό ζαλ πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη αο 

θξνληίζνπκε λα δηαηεξήζνπκε ην 

ρσξηό θαη ηα λεξά καο θαζαξά.  



Η περιβαλλομηική μας ομάδα μας εμ δράζει.. 
Μικπό θυηογπαθικό λεύκυμα 

Σερληθή ππνζηήξημε πξνγξάκκαηνο:  Κένηπο Διαπολιηιζμικών Ππογπαμμάηων  & Ανηαλλαγών Νέων “Φιλοξενία” 

                                 Αιέμαλδξνο νπβαηδήο —Τπεύζπλνο  πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ  

Σν έληππν απηό ππάξρεη & ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Γηαδίθηπν ζηε δηεύζπλζε www.filox.org/sxoleia 

Σν κνλνπάηη πξέπεη θαη κπνξεί   λα αλαβαζκηζηεί θαη λα γίλεη  πόινο έιμεο γηα όινπο -

ληόπηνπο θαη μέλνπο επηζθέπηεο—γηαηί πξνζθέξεη καγεπηηθέο αηζζεηηθέο απνιαύζεηο αιιά 

θαη γηαηί απνηειεί πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε γηα ηε δωή ηνπ Κξπνλεξίνπ. 


