
Περιβαλλοντική  οµάδα  του  σχολείου 
Η περιβαλλοντική οµάδα 
του σχολείου αποτελούµε-
νη από µαθητές των 
Γ΄∆΄Ε΄ΣΤ΄ τάξεων υλο-
ποιεί πρόγραµµα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης. 
Σκοπός της οµάδας είναι η 
ανάδειξη του µονοπατιού 
της κάτω βρύσης καθώς 
και η ευαισθητοποίηση 
των κατοίκων του χωριού 

Στο πλαίσιο αυτό η 
οµάδα επισκέφτηκε 
την κάτω βρύση για 
να καθαρίσει το µο-
νοπάτι και να συλλέ-
ξει στοιχεία για τη 
χλωρίδα και πανίδα 
του αλλά και την 
ιστορία της περιοχής 
αυτής του χωριού. 
Προχωρεί επίσης 

στην κατασκευή ξύλινων πινα-
κίδων  µε πληροφορίες για το 
µονοπάτι και την ρεµατιά η 
οποία έχει τεθεί υπό προστασί-
α από το δασαρχείο Κορίνθου. 
Η οµάδα έχει επίσης προχωρή-
σει στην συλλογή πληροφο-
ριών για το µονοπάτι,  σε µορ-
φή συνεντεύξεων, από τους  
κατοίκους του χωριού που 
περιγράφουν την ζωή στο χω-
ριό γύρω από την γειτονιά της 
κάτω βρύσης, η οποία αποτε-
λούσε κεντρικό σηµείο  συνά-
ντησης  καθώς το Κρυονέρι 
δεν είχε µια κεντρική πλατεία 
όπως άλλα χωριά.  

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικού 
Προγράµµατος 

Πληροφορίες για το µονοπάτι 
Κρυονερίου 

Η περιοχή που βρίσκεται το 
µονοπάτι ονοµάζεται κάτω 
βρύση. Εκεί υπήρχαν περί-
που δέκα σπίτια που ήταν 
χτισµένα από πολύ παλιά. 
Οι οικογένειες που κατοι-
κούσαν εκεί ήταν οι εξής:  
Παναγιώτης Γιαννάκαινας, 
Γεώργιος Αναγνωστόπου-
λος, Γεώργιος Καρβουτζής, 
Βλάσιος  Αναγνωστόπου-
λος, Κων/νος Αναγνωστό-
πουλος, Αναστάσιος Τσολά-
κος και ο Νεράτζης Καρα-
γιαννόπουλος. Εκεί δεν υ-
πήρχε κεντρικός δρόµος 
µόνο το µονοπάτι. Οι 

άνθρωποι κουβαλούσαν τα 
πράγµατα τους µε τα ζώα. 
Αυτό το µονοπάτι οδηγού-
σε σε µια πηγή. Την πηγή 
αυτή την ονόµαζαν κάτω 
βρύση. Από εκεί οι 
άνθρωποι έπαιρναν νερό 
για να πίνουν, να ποτίζουν 
τα ζώα τους και για να κά-
νουν τις δουλείες στα σπί-
τια τους. Το νερό το κου-
βαλούσαν µε τα ζώα ή και 
µε την πλάτη τους. Τα δο-
χεία που χρησιµοποιούσαν 
τα ονόµαζαν βαρέλες. Οι 
γυναίκες πήγαιναν στην 
πηγή, άναβαν φωτιά ζέ-

σταιναν το νερό στα καζάνια 
και έπλεναν τα ρούχα. Η τοπο-
θεσία αυτή ήταν η καλύτερη 
του χωριού. Το χειµώνα δεν 
έκανε πολύ κρύο και το καλο-
καίρι είχε πολύ δροσιά. Την 
άνοιξη και το καλοκαίρι 
έµοιαζε σαν ένας µικρός πα-
ράδεισος. Παντού υπήρχε πρά-
σινο και πολλά πουλιά που 
κελαηδούσαν υπέροχα. 
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Τεύχος 1  Σελίδα 2 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ    ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Το  χωριό  µου  ονοµάζεται   Κρυονέρι  ( πρώην   Μάτσανι )  και   είναι   χτισµένο  σε  υψόµετρο  740 µ.  από  την   επιφά-
νεια   της  θάλασσας . Απλώνεται  κυρίως   δύο  πλαγιές  τις   οποίες   διατρέχει   χείµαρρος   που   πηγάζει  από  την   κε-
ντρική   βρύση   του  χωριού   την   Άνω   κρήνη   και   αποτελεί   παρακλάδι   του  ποταµού    Ελισσώνα .Κατά   την   περίο-
δο   της   Τουρκοκρατίας    ο  οικισµός    απλώνονταν   δεξιά   και    αριστερά   της   Άνω  κρήνης    ενώ   σπίτια   διατηρού-
νται   ακόµα   και   σήµερα   πλησίον   της    Κάτω   κρήνης    όπου  κατά    το  παρελθόν    οι  κάτοικοι   χρησιµοποιούσαν   
το    νερό   της   τόσο   ύδρευση , άρδευση   ( µετέφεραν   νερό   µε  πήλινες   στάµνες   και    βαρέλια )  όσο   για   πλύσιµο  
(κυρίως  ρούχων).Το  χωριό  µε   τις   πηγές    και   την   προφορική   παράδοση    ιδρύθηκε   τους   χρόνους   Τουρκοκρατίας   
και  οι    περισσότεροι  κάτοικοι    προέρχονταν   από  διπλανά    χωριά   τα  οποία    εγκαταλείφθηκαν   όπως   το   Ραψοµάτι 
,  το   Τζαµί και  η   Λέχωβα . Σίγουρο   είναι   ότι   στην  περιοχή   πρέπει   να   υπήρχε   ένας   µικρός    οικισµός   που   
αποτελούσε   συνέχεια    κατοίκισης   από   την   αρχαιότητα   καθώς   στην  περιοχή   του  νεκροταφείου  του  χωριού    
έχουν   βρεθεί    οικοδοµικά   λείψανα   µια  παλαιοχριστιανική    βασιλική   ( 6ος  αιώνας   µ.Χ ) ενώ  στα    δεξιά  και   προς   
τον   ποταµό   Ελισσώνα   είχαν   έρθει   στο   φως  αρκετοί   τάφοι   των   Προχριστιανικών  ( Μυκηναϊκή   περίοδος   1250  
π.Χ)  και   Χριστιανικών   χρόνων.  

Από   τις  παλαιότερες    εκκλησίες   του  χωριού   είναι   η   εκκλησία   της  Παναγίας  στο νεκροταφείο   και   η   εκκλησία  
της  Παναγίας    στο   Ραψοµάτι   ( µάλλον   η   κεντρική   εκκλησία   που   υπήρχε   εκεί). Σήµερα   η   κεντρική   εκκλησία   
του  χωριού   είναι   η   Αγία    Τριάδα   µια   πετρόχτιστη   βασιλική    που   χτίσθηκε   στο   τέλος  του   19ου   αιώνα   ενώ   
ξεχωρίζει   στο   ναό   το   περίφηµο   µαρµάρινο  τέµπλο  το  οποίο  κατασκεύασαν    Τηνιακοί   τεχνίτες .Από   τις   γραπτές    
πηγές   µαρτυρείτε   ότι   κατά    την   επανάσταση   του  1821   και    τις µάχες  που   ακολούθησαν   για   την   απελευθέρω-
ση   της    Ελλάδας. Ο   Κολοκοτρώνης    είχε   εγκαταστήσει    στο   Μάτσανι   το  κέντρο   ανεφοδιασµού   των   στρατιω-
τών   ενώ   το   στρατηγείο  ήταν στο   Σούλι .Από  παλιά   το   χωριό  είχε   τους   περισσότερους   κατοίκους    σε   σχέση   
µε   τα  γειτονικά    χωριά  και  γρήγορα    εδώ   ιδρύθηκε   στις   αρχές   του  20ου     αιώνα    σχολαρχείο. Στους    πολέµους   
του  20ου   αιώνα    πολλοί    Κρυονερίτες    πλήρωσαν    µε   το   αίµα   τους   την   απελευθέρωση    της   πατρίδας . 

Σήµερα    το    Κρυονέρι   είναι   ένα   από   τα  µεγαλύτερα   χωριά    της   ηµιορεινής   Κορινθίας , καθαρά   µε   αγροτική   
οικονοµία   όπου   καλλιεργείται   κυρίως   η  ελιά  και   η  σταφίδα .Ανήκε   στο  ∆ήµο    Σικυωνίων   και   διαθέτει    πλην   
του   ∆ηµοτικού    Σχολείου,   Νηπιαγωγείου        και   Γυµνασίου . Επίσης   αγροτικό  ιατρείο. Περιβάλλεται  από   πλούσιο   
φυσικό   περιβάλλον  ( κυρίως   πεύκα    και   δέντρα )   ενώ   κοντά  στο  Κρυονέρι , στο  όρος   Βέσιζα , υπάρχει   το   Βυ-
ζαντινό    µοναστήρι    της   Λέχωβας , σπουδαίο  Πνευµατικό   κέντρο. Στην    επικράτεια   του    Κρυονερίου    ένα   από  τα   
σηµαντικότερα    ερευνητικά    και   επιστηµονικά    κέντρα    της   χώρας . Με   χίλιους   περίπου   κατοίκους   το   Κρυονέρι   
ατενίζει   µε  αισιοδοξία   το   νέο  αιώνα   και   τις    προοπτικές    που   ανοίγουν   σε   αυτόν   καθώς   διαθέτει  ένα   σηµα-
ντικό    πλούτο ,  µια    σπουδαία   και   ακµάζουσα   νεολαία.  

Αµαλία Οικονόµου ΣΤ’ τάξη 

Κρυονέρι ή Μάτσανι 
Υψόµετρο: 749 µ. / Κάτοικοι: 1000 περίπου  

Το    χωριό    µου   έχει   δύο   ονόµατα :    Κρυονέρι     ή    Μάτσανι . 
Υπήρχε   από   τα    χρόνια    της    Τουρκοκρατίας, άλλωστε   οι   Τούρ-
κοι   το   ονόµασαν   Μάτσανι. Το   Κρυονέρι   δηµιουργήθηκε   από   τα   
γύρω   τότε   χωριά , όπως   π.χ.   η   Λέχωβα ,της   εκκλησίας   των   Μα-
τσανιωτών. Το   τωρινό   χωριό   µου   έχει   δύο   βρύσες   που   είχαν   
φτιάξει   οι   παλιοί , την   Άνω   και   την   Κάτω   Βρύση. Βρίσκεται   13  
χιλιόµετρα   από   τη   Κιάτο   κι   έχει   το   ¼   του   πληθυσµού   του. Το   
νερό   στις   βρύσες   είναι   πάντα   καθαρό   και   ποτέ   βρώµικο   από   
µολύνσεις. Παλιά , όπως   και   τώρα    οι   άνθρωποι   ζούσαν   µε   τα  
κτήµατα. Αυτές   είναι   οι   πληροφορίες   που   βρήκα. 

Ορέστης   Αναγνωστόπουλος ΣΤ’ 

Σκουπίδια, σκουπίδια, …….. 
Το   µονοπάτι   µας   είναι   πολύ   ωραίο . Έχει   παντού   καταπράσινα   δέντρα   και   µικρούς   καταρράχτες . Στους   
καταρράχτες   υπάρχουν   µικρά   βατραχάκια , καβουράκια  κ.α. Αλλά  υπάρχει   ένα   µεγάλο   πρόβληµα. 
Υπάρχουν πολλά σκουπίδια. Τα   σκουπίδια   είναι   ο   χειρότερος   εχθρός   του   µονοπατιού. Κάτι   πρέπει   να   
γίνει   γι’ αυτό. Όλοι   πρέπει   να   βοηθήσουµε   για   να  καθαριστεί   το   µονοπάτι, γιατί  είναι   κρίµα   ένα   τόσο 
όµορφο   µέρος , µε   δέντρα, λουλούδια   και   φυτά  να   µολύνεται   από   εµάς  τους   ίδιους. Γι’ αυτό  πρέπει   όλοι   
µας να   το   προστατέψουµε   για   να   είναι   καθαρό   πάντα.  

Αθανασία   Θεοδώρου, Σόνια   Αναγνωστοπούλου , Παγώνα   Πανάγου (Ε΄Τάξη)   



 
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ 

Συνέντευξη από τον πρόεδρο ∆.∆ Κρυονερίου κ. Ευάγγελο Μυλωνά  

  ►Έχουµε ένα παλιό µονοπάτι στο χωριό µας που οδηγεί στην κάτω Βρύση. Έχετε κάποιες σκέψεις 
και προτάσεις για την αξιοποίηση του µονοπατιού; 
Πράγµατι υπάρχει από παλιά ένα µονοπάτι που τα τελευταία χρόνια δεν χρησιµοποιείται αλλά παραµένει ένα 
όµορφο σηµείο του χωριού µας. Αφού καθαριστεί το µονοπάτι και φτιαχτεί η κάτω βρύση όπως ήταν παλιά, 
σκεφτόµαστε να µπορέσουµε να πάµε ηλεκτρικό ρεύµα για να υπάρξει φωτισµός και να αναδειχτεί αυτό το 
πανέµορφο µέρος. Θα κατασκευάσουµε παγκάκια κατά µήκος του µονοπατιού αλλά και στο πλάτωµα της βρύ-
σης ώστε ο επισκέπτης να µπορεί να κάθεται και να απολαµβάνει όλη αυτή  την οµορφιά της φύσης. 
  ►∆ιαπιστώσαµε ότι στο µονοπάτι που οδηγεί στην Κάτω βρύση υπάρχουν πολλά σκουπίδια. Τι µπο-
ρεί να γίνει µε το πρόβληµα; Πως µπορούν να αποµακρυνθούν αυτά: 
Σκοπός µας, παιδιά, είναι η άµεση και στενή συνεργασία µε όλους τους φορείς αλλά και µε τα σχολεία για το 
ζήτηµα αυτό. Επίσης θα επιδιώξουµε τη συνεργασία και την υποστήριξη από το ∆ήµο Σικυωνίων.  Μπορούν 
να αποµακρυνθούν µε εργάτες και εθελοντές   γιατί το σηµείο αυτό είναι πολύ δύσβατο για να µπουν µηχανή-
µατα και µόνο µε εργατικό προσωπικό και τη βοήθεια των κατοίκων του Κρυονερίου  µπορούν να καθαρι-
στούν. Αυτοκίνητα  δεν µπορούν να  µπουν γιατί είναι δύσβατο το µέρος και δεν είναι δυνατόν να πλησιάσουν 
µε κανένα τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να καθαριστούν.  
   ►Τι εξυπηρετούσε παλαιότερα το µονοπάτι: Γιατί καταστράφηκε ή καταργήθηκε; 
Κατασκευάστηκε πριν 100 χρόνια περίπου και συγκεκριµένα άρχισε η κατασκευή του το 1909.Έγινε µε χειρω-
νακτική εργασία των κατοίκων οι οποίοι το υποστύλωσαν µε χτιστές µάντρες και στη συνέχεια το πλακόστρω-
σαν για να µη λασπώνει αλλά και να µη γλιστράει. Αρχικά εξυπηρετούσε όλο το χωριό γιατί έπαιρναν νερό 
από εκεί για τα σπίτια, πότιζαν τα ζώα τους αλλά επίσης και οι γυναίκες έπλεναν τα ρούχα σε ειδικά διαµορ-
φωµένες «πλύστρες». Ήταν, όπως συνέβαινε την εποχή εκείνη, ένα κέντρο ζωής και επικοινωνίας όλου του 
χωριού µιας καθώς δεν υπήρχε άλλη βρύση.  
Εδώ και 47 χρόνια περίπου που ήρθε το νερό στα σπίτια µε υδραγωγείο(1962), καταργήθηκε η βρύση και 
σταδιακά εγκαταλείφθηκε το µονοπάτι. Ήταν λογική συνέπεια αφού πλέον µε το νερό στα σπίτια µπορούσαµε 
να κάνουµε όλες τις δουλειές (πότισµα, πλύσιµο). Παραµένει όµως µια όµορφη πλευρά του χωριού µας και 
αξίζει να το επισκεφτεί κανείς γιατί προσφέρει αισθητική απόλαυση. 
   ►Ήταν πιο µεγάλο το µονοπάτι; 
Ήταν σχεδόν το ίδιο όπως είναι σήµερα. Σιγά σιγά όµως έφυγαν όλες οι πέτρες και χάλασε. Τώρα όµως 
έχουµε εντάξει το µονοπάτι σε πρόγραµµα Leader Plus  µέσα από το ∆ήµο και από φέτος ξεκινάει πάλι το 
πλακόστρωτο. Θα φτιάξουµε το µονοπάτι όπως ήταν για να φτάνει ως την κάτω βρύση και να την αξιοποιή-
σουµε. Ελπίζουµε να την κάνουµε πιο ωραία από ότι ήταν. Χρειάζεται όµως συλλογική προσπάθεια από 
όλους, τους κατοίκους, την Κοινότητα ,το ∆ήµο, εσάς τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου που καλά κάνετε 
και το θέτετε, τους µαθητές του Γυµνασίου ,το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. τον πολιτιστικό Σύλλογο 
.Πρέπει να ευαισθητοποιηθούµε και να συµβάλλουµε όλοι για να κάνουµε κάποια πράγµατα αξιοποίησης του 
µονοπατιού και της κάτω βρύσης. Πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν πλατάνια αιωνόβια όπως θα έχετε δει από 
τις επισκέψεις σας µε την περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου σας. Είναι τεράστια που µαζί µε τα νερά του 
ρέµατος  που τρέχουν δηµιουργούν ένα µαγευτικό τοπίο και µπράβο σας που πήγατε και το καθαρίσατε. 
   ►Όµως και η βρύση δεν βγάζει νερό; 
 Η βρύση βγάζει νερό αλλά είναι λίγο και είναι από πάνω από το σφενδάµι. Χρειάζεται καθάρισµα και επι-
σκευές για να πέσει στο ίδιο σηµείο που έπεφτε. 
  ►Μερικά σπίτια έχουν γκρεµιστεί και οι πέτρες έχουν βγει έξω πάνω στο µονοπάτι. Μπορούµε να 
φτιάξουµε κάπως τον τοίχο για απελευθέρωση του µονοπατιού; 
Τα σπίτια είναι ιδιωτικά και ανήκουν σε κάποιους ιδιοκτήτες. Με το καθάρισµα του µονοπατιού θα παραµερι-
στούν οι πέτρες για να ανοίξει το µονοπάτι .Αυτοί έχουν φύγει από εκεί κάτω και έχουν έρθει επάνω. Ήταν το  



σπίτι του Αναγνωστόπουλου, του Παναγιώτη Γιαννάκαινα, που το έκαψαν οι Γερµανοί, και άλλων που µετακινή-
θηκαν προς τα πάνω. Έχει µείνει µόνο το σπίτι του Καρβουτζή. Έφτιαξαν καινούρια σπίτια γιατί το έδαφος 
«έφευγε» λόγω ολισθηρότητας του υπεδάφους. 
►Μήπως υπήρξε εκεί και πρόβληµα µε κατολίσθηση; Έφευγαν τα χώµατα; 
Βεβαίως. Λόγω διάβρωσης του εδάφους υποχωρούσε το έδαφος. Γι ΄αυτό φτιάξαµε το µονοπάτι αυτό που ονοµα-
ζόταν καλντερίµι. Μας εξυπηρετούσε πολύ γιατί προσέφερε σταθερότητα και δεν γλιστρούσε. 
►Πώς µπορούν οι κάτοικοι να ενδιαφερθούν για την αξιοποίηση και ανάδειξη όλης της φυσικής οµορφιάς 
του ρέµατος;  
Οι κάτοικοι µπορούν και πρέπει να µη επαναλαµβάνουν την ίδια τακτική και να ξαναρίχνουν τα σκουπίδια τους 
εκεί. Τα σκουπίδια δεν είναι τωρινά αλλά έχουν συσσωρευτεί από παλιά και µε τα νερά του χειµώνα όλα αυτά 
καταλήγουν προς τα κάτω µέσα στη κοίτη του ρέµατος. Μπορούν και πρέπει οι κάτοικοι να µη ξαναρίξουν ποτέ 
σκουπίδια και να συµβάλλουν και αυτοί ώστε να µπορέσουµε να το φτιάξουµε, να το κρατήσουµε καθαρό και να 
το επαναφέρουµε στη φυσική του κατάσταση όπως ήταν πριν 50 χρόνια. 
►Οι νέοι καταλαβαίνουν τη σηµασία που έχει αυτό το µονοπάτι; 
Οι νέοι πρέπει να ξέρουν την σηµασία του όχι µόνο για την ιστορική του αξία και τη συµβολή του στη ζωή του χω-
ριού αλλά και τη τωρινή αξία. Πρώτα –πρώτα, θεωρείται ως ένα από τα ωραιότερα-αλλά δυστυχώς λίγα που 
έχουν εναποµείνει- σηµεία φυσικής οµορφιάς της πατρίδας µας µε σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Τα υπεραιωνόβια 
πλατάνια- όπως σας είπα- µε τους κισσούς που έχουν περιπλεχτεί γύρω τους και τους πολλούς µικρούς φυσικούς 
καταρράκτες δηµιουργούν ένα θεσπέσιο τοπίο  για επίσκεψη και αναψυχή. Έπειτα µπορεί να λειτουργήσει ως 
πόλος τουριστικής έλξης σε επισκέπτες του χωριού µας και  µορφές εναλλακτικού τουρισµού, γεγονός που θα 
βοηθήσει τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής µας. Αλλά και για σας τους νέους ιδιαίτερα προσφέρει µια ευκαιρί-
α να µάθετε την ιστορία και την εξέλιξη του χωριού µας που είναι µεγάλη και σε µεγάλο βαθµό συνδέεται µε τη 
χρησιµότητα αυτού του µονοπατιού .Φαίνεται ότι τελικά  εξυπηρέτησε την οικονοµική και κοινωνική ζωή των Κρυο-
νεριτών τον περασµένο αιώνα. 
      Στο σχολείο θα έχετε συζητήσει για κάποια από αυτά και θα έχετε ακούσει ότι πάνω από την κάτω βρύση ήταν 
τα παλιά σπίτια του χωριού. Θα το έχεις ακούσει ότι εκεί ήταν τα πρώτα σπίτια του χωριού. Ήταν ανάγκη για τους 
χωριανούς µας γιατί ήθελαν να είναι κοντά στο νερό . Εσείς οι νέοι πρέπει να ενδιαφερθείτε περισσότερο ώστε να 
ξαναγίνει πάλι όµορφο αυτό το µέρος, να αγαπάτε τη φύση ,να µην πετάτε σκουπίδια και να ενδιαφέρεστε για το 
περιβάλλον περισσότερο από τους παλιούς . 

Σχεδιάγραµµα του µονοπατιού από την  Περιβαλλοντική Oµάδα 

Τη συνέντευξη πήραν οι 
µαθητές της  
περιβαλλοντικής οµάδας 
του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Κρυονερίου: 
 
Νικολάου Χρήστος, 
Νικολάου Ελένη  
∆έδες ∆ηµήτρης, 
Ζάρκος Γιώργος 



Τεύχος 1  

Στο   χωριό  µας   υπάρχει   ένα   παλιό   
και   ωραίο   µονοπάτι . Με   την   περι-
βαλλοντική   µας   οµάδα   πήγαµε   και    
το   επισκεφθήκαµε .Είδαµε   πως   δεν   
ήταν   στη   καλύτερη   κατάσταση. Το   
καθαρίσαµε   και   επι-
σκευάσαµε   τα   παγκά-
κια . Καθίσαµε   και   
ανακαλύψαµε   ένα   µα-
γευτικό   καταπράσινο   
τοπίο . Το   νερό   στο   
ποτάµι   κυλούσε   αργά   
και   ακουγόταν   σαν να   
τραγουδάει   κάποιος . 
Όλα   φαίνονταν   τόσο   
όµορφα ! Γύρω   γύρω   
υπήρχαν   πλατάνια   και   διάφορων   
ειδών   χορτάρια   όπως : αγριόχορτα , 
τσουκνίδες   κ.α . Εντυπωσιακοί   κισ-
σοί   που   είχαν   σκαρφαλώσει   πάνω  
στα   δέντρα .Στην   επιστροφή    µας   
ξαναείδαµε   τα   γκρεµισµένα    σπίτια   
και    µερικά    σκαλοπάτια    φτιαγµένα    

µε    πέτρες . Πρέπει να φροντίζουµε 
αυτό το µονοπάτι. Υπάρχει    µεγάλη   
ανάγκη   να   επισκευαστεί  το µονο-
πάτι για να µπορούµε να κατεβαίνου-
µε άνετα.  

Το δυσάρεστο είναι, ότι 
αυτό το µονοπάτι έχει 
γεµίσει σκουπίδια που 
δηµ ι ο υργούν  µ ι α 
άσχηµη εικόνα. Θα 
ήταν καλό να καθαρι-
στεί από τα πολλά 
σκουπίδια και να µπού-
νε κάδοι. Επίσης πρέπει 
να φτιαχτούν τραπέζια 
και παγκάκια  για να 

µπορούµε να καθόµαστε.    

Αθανασία Θεοδώρου, Παγώνα Πα-
νάγου, Αφροδίτη Τσιτσόλη, Αµαλί 
Οικονόµου, Σόνια Αναγνωστοπού-
λου, Θάνος Ζάρκος 

Απόβλητα και συνέπειες…...   

Το Μονοπάτι του Χωριού µας 

Σελίδα 5 

Αγαπάµε το χωριό µας.  

Αναβαθµίζουµε το µονοπάτι. 

Κάνουµε το καλύτερο για το περιβάλλον. 

Φτιάχνουµε έναν καλύτερο κόσµο!    

Περιβαλλοντική Οµάδα  

Περί 
καθαριότητας.. 
Στο χωριό µας υπάρχουν πολύ κάδοι 
για τα σκουπίδια. Θα πρέπει όλοι 
µας να πετάµε τα σκουπίδια µας 
εκεί και όχι στους δρόµους και στα 
ρέµατα. 

Μόνο έτσι θα µείνει το χωριό µας 
και το όµορφο µονοπάτι µας καθα-
ρό και ωραίο. Και εµείς τα παιδιά θα 
µπορούµε να παίζουµε χωρίς να πα-
τάµε τα σκουπίδια και τις βρωµιές. 

Αν όλοι οι πολίτες σκεφτούµε την 
καταστροφή που γίνεται στα νερά 
µας σίγουρα θα προσπαθήσουµε να 
το προστατέψουµε. Γιατί µε το καθα-
ρό νερό και γενικά µε την καθαριότη-
τα του χωριού θα εξασφαλίσουµε την 
υγεία, την οµορφιά και την τάξη στο 
όµορφο χωριό µας. Εµείς τα νέα παι-
διά θέλουµε να ζήσουµε σε ένα πιο 
καθαρό περιβάλλον και στέλνουµε 
ένα µήνυµα σε όλους. «ΤΟ ΚΑΘΑ-
ΡΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ... ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ∆Ι-
ΚΟ ΜΑΣ ΧΕΡΙ !!!» 
Φώτης Τσολάκος / Αφροδίτη Τσιτσόλη   

(τάξη ΣΤ΄) 

Μάρτης 6 Απριλίου 2005 

Στις αρχές Μάρτη του 2005 επισκεφτήκα-
µε µε την περιβαλλοντική οµάδα του σχο-
λείου µας το µονοπάτι της κάτω βρύσης. 
Το τοπίο µε τα τεράστια πλατάνια και το 
ποτάµι που υπάρχει εκεί  είναι φανταστι-
κό. Όµως δυστυχώς διαπιστώσαµε ότι  τα 
νερά που διατρέχουν το ρέµα είναι µολυ-
σµένα. Παλιά οι κάτοικοι επειδή αγαπού-
σαν περισσότερο το φυσικό περιβάλλον, 
γιατί ήσαν εξαρτηµένοι από αυτό, το φρό-
ντιζαν. Συγκεκριµένα δεν µόλυναν το ρέµα 
γιατί  χρησιµοποιούσαν το νερό σε πολλές 
εργασίες όπως για το πλύσιµο των ρούχων, 
το πότισµα των ζώων, την άρδευση των 
κτηµάτων κ.τ.λ. Αντίθετα 

όµως µε την οµορφιά του τοπίου, 
διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν πολλά 
απόβλητα (σκουπίδια) που καταστρέ-
φουν το σκιερό, καταπράσινο µονο-
πάτι και έχουν κατακλύσει το διπλα-
νό ρέµα.  

 Επιπλέον όµως θέλω να επισηµάνω 
ότι σήµερα πολλοί χωριανοί ρίχνουν 
λάδια στους χωµατόδροµους για να 
προστατέψουν τα αµπέλια τους από 
την σκόνη. ∆υστυχώς όµως αυτά µε 
τις βροχές µεταφέρονται στις υπό-
γειες πηγές.  

   Πρέπει λοιπόν να πάρουµε µέτρα 
για την µόλυνση του νερού και να 
µην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. 
Ακόµη τα σκουπίδια πρέπει να ρίχνο-
νται στους κάδους απορριµµάτων και 
όχι στους δρόµους ή στα χαντάκια 
κ.τ.λ. ∆εν είναι καθόλου κολακευτικό 
να βλέπουµε σκουπιδότοπους. Γι 
αυτό σαν πολιτισµένοι άνθρωποι ας 
φροντίσουµε να διατηρήσουµε το 
χωριό και τα νερά µας καθαρά.  



Η περιβαλλοντική µας οµάδα µας εν δράσει.. 
Μικρό φωτογραφικό λεύκωµα 

Τεχνική υποστήριξη προγράµµατος:  Κέντρο ∆ιαπολιτισµικών Προγραµµάτων  & Ανταλλαγών Νέων “Φιλοξενία” 

                                 Αλέξανδρος Σουβατζής —Υπεύθυνος  περιβαλλοντικών προγραµµάτων  

Το έντυπο αυτό υπάρχει & σε ηλεκτρονική µορφή στο ∆ιαδίκτυο στη διεύθυνση www.filox.org/sxoleia 

Το µονοπάτι πρέπει και µπορεί   να αναβαθµιστεί και να γίνει  πόλος έλξης για όλους -
ντόπιους και ξένους επισκέπτες—γιατί προσφέρει µαγευτικές αισθητικές απολαύσεις αλλά 

και γιατί αποτελεί πολιτιστική παρακαταθήκη για τη ζωή του Κρυονερίου. 


