


«Καράβι, καραβάκι· ηει ο βαςιλιάσ Aλζξανδροσ;»

Αλίμονο ςτον καραβοκφρθ που κα τθσ πει πωσ πζκανε. H Γοργόνα αναταράηει τα νερά, ςθκώνει βουνά τα κφματα και χάνεται το 

καράβι.

Mα ο ζξυπνοσ καραβοκφρθσ αν πει: «Ζει, κυρά μου, ο βαςιλιάσ Αλζξανδροσ. Ζει και βαςιλεφει, και τον κόςμο κυριεφει!».

Τότε θ Γοργόνα λάμπει από τθ χαρά τθσ. Απλώνει τα ξανκά τθσ μαλλιά και τα κφματα θςυχάηουν αμζςωσ. Γελοφν τα πζλαγα και τ’ 

ακρογιάλια, κι οι ναφτεσ από τα καράβια τουσ ακοφνε μαγεμζνοι τθ φωνι τθσ Γοργόνασ, που ξαναλζει τραγουδιςτά:

«Zει ο βαςιλιάσ Aλζξανδροσ ηει και βαςιλεφει και τον κόςμο κυριεφει!...»



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το νερό είναι ζνασ φυςικόσ πόροσ που ζχει μεγάλθ ςθμαςία γιατί είναι από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για 
τθ ηωι και τθν ανάπτυξθ. Τα τελευταία χρόνια το αγακό αυτό βρίςκεται ςε ανεπάρκεια, παρ’ ότι θ Γθ λζγετε  
“γαλάηιο πλανιτθ” λόγω του άφκονου νεροφ που τθν καλφπτει. Το ςυντριπτικά μεγαλφτερο ποςοςτό του 
νεροφ που βρίςκεται ςτθ φφςθ αποτελεί το καλαςςινό νερό.

Πάρα τθν τόςο μεγάλθ ςθμαςία του, εκατομμφρια άνκρωποι ςτον κόςμο, κυρίωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ 
χϊρεσ τθσ Αφρικισ, δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε αρκετό και αςφαλζσ νερό για να καλφψουν τισ βαςικζσ τουσ 
ανάγκεσ.



Με βιωματικζσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και με τθν ενεργι ςυμμετοχι τθσ ομάδασ μασ 
διερευνιςαμε προβλιματα νεροφ ςτθν περιοχι μασ. Με τθ ςυμμετοχι μασ ςτα προγράμματα του 
Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Νζασ Κίου « Άργοσ μια πόλθ ταξιδευτισ» και « Εραςίνοσ ο 
γιοσ του βράχου» δραςτθριοποιθκικαμε ςε εξωτερικά περιβάλλοντα. Γνωρίςαμε τα βαςικά 
υδάτινα οικοςυςτιματα του τόπου μασ και διερευνιςαμε τοπικά προβλιματα ρφπανςθσ. 
Κατανοιςαμε τθν ευκφνθ που ζχει ο κακζνασ για τθ διατιρθςθ των φυςικϊν πόρων. 



«ΠΟΛΤΔΙΨΙΟ» ΆΡΓΟ

Ιςτορικά μνημεία ςχετικά με την ανάγκη υδροδότηςησ /     Λαογραφία, Θρηςκεία και το υγρό ςτοιχείο





ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ                                  ΝΕΡΟ ΤΓΕΙΑ ΕΤΕΞΙΑ



ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ

Καϊάφα – Ζαχάρω

Αιδηψοφ – Εφβοια



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

MAΘΗΣΕ

Αςημίνα Αγγζλαινα

οφία Βαςιλοποφλου

Πετροφλα Γλαρζλη

Δζςποινα Κατςιαδράμη

Παναγιϊτησ Καχριμάνησ

Νάςια Κολοβοφ

Κατερίνα Κολοβοφ

Αθαναςία Κοφρου

Νίκοσ Λζκα

Αγγελική Μητροςφλη

Ελευθερία Μητςάκου

Αναςταςία Παπανικολάου

οφίλια Σόλια

Εφραιμίνα Σρουμοφχη

Αργυρϊ Σςατςοφλη

Χριςτιάννα Σςίγκα

Ιουλία Φωτιάδη

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΕ

Μαρία Ζιάκου

Κατερίνα Προδρομίδου

Αιμιλία Μορϊνη





ΠΗΓΕ

•https://www.kathimerini.gr/k/travel/991
761/tis-elladas-ta-loytra/

•https://www.eopyy.gov.gr/

•https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/p
erivalon/o-kyklos-tou-neroy-3

•http://www.deyat.gr/node/41 ΔΕΤΑΣ 
Δημοτική Επιχείρηςη Υδρευςησ 

Αποχζτευςησ Σρικάλων 

•https://argolikivivliothiki.gr/ Αργολική 
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιςτορίασ και 

Πολιτιςμοφ

•https://www.tanea.gr/2020/02/15/usefu
ll/epta-pragmata-pou-tha-symvoun-sto-
soma-sas-an-arxisete-na-pinete-
perissotero-nero/
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