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Γημοτικό σολείο Κάτω Σιθοπέαρ                     σολ. Δτορ 2013-14  
              Φθιώτιδαρ 

 

Τεύχος 1ο 

                   

 

Ο ποταμούλης 

και 
ο γεφσρούλης 

 

 

                                   
 

 

 

 

Η εφημεριδούλα μας 
  

 

 

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΑ ΟΜΑΓΑ:  Οι μαθητέρ τηρ Γι και Γ2 τάξηρ 

ΟΙ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΑΚΑΛΔ:              ΚΟΛΟΒΟΤ   ΣΤΛΙΑΝΗ 

                                                           ΚΟΛΛΙΑ     ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 
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Ο ΠΟΣΑΜΟΤΛΗ ΚΑΙ Η ΓΔΦΤΡΟΤΛΑ 
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ΤΝΣΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑ 

 

Εμείς, οι μαθητές της Γ1 και Γ2 τάξης μαζί με τις δασκάλες μας 

αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα : «ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ ΜΑ Ο 

ΚΗΥΙΟ – ΣΑ ΠΕΣΡΟΦΣΙΣΑ    ΓΕΥΤΡΙΑ ΣΟΤ» 

Κηφισσός ποταμός.Σο ποτάμι που έδωσε το όνομά του στο χωριο μας 

(Κηφισσοχώρι). 

Κηφισσός ποταμός, το ποτάμι που έδωσε το όνομά του στην 

ποδοσφαιρική μας ομάδα  

Κηφισσός, το όνομα του σιδηροδρομικού μας σταθμού.  

Κηφισσός ποταμός, το ποτάμι στο οποίο μεγάλωσαν οι γονείς μας. Εκεί 

έπαιζαν, εκεί ψάρευαν, εκεί κολυμπούσαν. Δίνει ζωή στη Βοιωτική κοιλάδα, 

περνάει δίπλα στην άκρη του χωριού μας, δίπλα στα σπίτια μας και όμως 

εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του.  

Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σ` αυτό;  

Γιατί δεν μπορούμε να περπατήσουμε δίπλα του, να το γνωρίσουμε, να το 

αγαπήσουμε;  

Γιατί τόση αδιαφορία απ` όλους;  

Γιατί ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το φυσικό και πολιτιστικό 

στοιχείο του τόπου μας;  

Γιατί ο Κηφισσός, το ποτάμι δίνει ζωή σ` αυτό το τόπο είναι γεμάτο 

σκουπίδια;  

Θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα για να γνωρίσουμε τις χαρές και τα 

παράπονά του, να τον αγαπήσουμε, να τον προστατέψουμε και να 

διεκδικήσουμε ένα, όμορφο, καθαρό ποτάμι. 

Επίσης θα ακολουθήσουμε τη ροή του Κηφισσού της περιοχής μας και θα 

ερευνήσουμε τα γεφύρια που θα συναντήσουμε. Παλιά πετρόχτιστα με 

καμάρες, αλλά και σύγχρονα τσιμεντένια, που εξυπηρετούν τους 

κατοίκους της περιοχής.   
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Οι ομάδερ μαρ 

 
 Σα γεφύρια 

 Οι πηγές         

 Οι όχθες         

 Οι παραπόταμοι 

 Οι εκβολές 

 Σα πλατάνια 

 

  Σα  ςποθέματα 

  
 Φαρακτηριστικά του ποταμού (πηγές, εκβολές, παραπόταμοι, ποτάμι 

και εποχές, χαρτογράφηση) 

 Φλωρίδα του υγρότοπου 

 Πανίδα του υγρότοπου 

 Γεφύρια της περιοχής 

 Ιστορία- Μυθολογία- Λαογραφία 

 Δράσεις- Παρεμβάσεις του ανθρώπου στον υγρότοπο 

Επισκεφτήκαμε το ποτάμι μας, το γνωρίσαμε, το φωτογραφίσαμε, 

ακούσαμε τα παράπονά του, το ζωγραφίσαμε<.. 
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Όμωρ!!!!!!!    Σι κπίμα !!!!!!! 

Αντικρίσαμε ένα ποτάμι γεμάτο σκουπίδια. Ένα ποτάμι που έκλαιγε και 

ζητούσε απεγνωσμένα τη βοήθειά μας.  
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    Σο ποτάμι κλαίει      

Αποφασίσαμε να δράσουμε. κεφτήκαμε να υιοθετήσουμε το ποτάμι 

μας, να στείλουμε ένα γράμμα στο Δήμαρχο και να ζητήσουμε τη βοήθεια 

και την παρέμβαση του Δήμου για τον καθαρισμό του ποταμού. Και το 

κάναμε!!!!! 

ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΑ ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΟ                               
 

                                                 ΠΡΟ 

ΣΟΝ  Κ. ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΜΥΙΚΛΕΙΑ - ΕΛΑΣΕΙΑ  

                                                       ΚΑΣΩ ΣΙΘΟΡΕΑ ΥΘΙΩΣΙΔΑ 

 

  Κοιν:  1) Τπεύθυνο  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης   

                                 νομού  Υθιώτιδας 

                2)  ΚΠΕ Μακρυνίτσας 
 

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,  

  

Οι μαθητές της Γ1 και Γ2 τάξης μαζί με τις δασκάλες μας στα πλαίσια του 

προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούμε με θέμα, 

«ΣΟ ΠΟΣΑΜΙ ΜΑ Ο ΚΗΥΙΟ - ΣΑ ΠΕΣΡΟΦΣΙΣΑ ΓΕΥΤΡΙΑ ΣΟΤ» 

επισκεφτήκαμε την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 το ποτάμι μας τον « 

Κηφισσό». 

Η χαρά μας και ο ενθουσιασμός μας ήταν απερίγραπτος. Οι περισσότεροι 

από εμάς δεν είχαμε ξανά επισκεφτεί το ποτάμι μας. Δεν ξέραμε πώς 

μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτό. Σο επισκεφτήκαμε, το 

γνωρίσαμε, το φωτογραφίσαμε. Όμως !!!!!!!    Σι κρίμα !!!!!!! 
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Αντικρίσαμε ένα ποτάμι γεμάτο σκουπίδια. κουπίδια ήταν πεταμένα 

παντού, μέσα και έξω από τον ποταμό. ακιά από λιπάσματα, μπουκάλια,  

 

στρώματα, προφυλακτήρες, σπασμένες λεκάνες, ρόδες από τρακτέρ, 

μπάζα, παλιά έπιπλα και παρατημένα παλιά αυτοκίνητα. 

Σο ποτάμι μας ήταν ένας μεγάλος σκουπιδότοπος. Ήταν πολύ 

στενοχωρημένο!! Έκλαιγε…!! Ζητούσε απεγνωσμένα τη βοήθεια μας. 

Ήταν σαν να μας μιλούσε: « Κάντε κάτι για μένα, γιατί με ξεχάσατε; Εγώ 

έδωσα το όνομά μου στο χωριό σας< στην ομάδα σας< στον σταθμό σας< 

Μεγάλωσα τους γονείς σας< Εδώ έπαιζαν, εδώ ψάρευαν, εδώ 

κολυμπούσαν< Δίνω ζωή στην κοιλάδα σας, σας ποτίζω τα χωράφια. Γιατί 

με ξεχνάτε; ας ζητώ ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε και πήραμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις 

σαν τάξη και θα θέλαμε να σας τις ανακοινώνουμε και να σας 

παρακαλέσουμε να μας βοηθήσετε να τις υλοποιήσουμε: 

 

Αποφασίσαμε 

Να υιοθετήσουμε τον Κηφισσό ποταμό 

για να τον φροντίσουμε, να τον προστατεύσουμε και να ασχοληθούμε με 

αυτό το όμορφο, φυσικό και πολιτιστικό στοιχείο του τόπου μας. 

ας παρακαλούμε να αναλάβετε εσείς με τα μηχανήματα και τα 

συνεργεία καθαριότητας που έχει ο Δήμος να τον καθαρίσετε.  

 Επίσης προτείνουμε σε συνεργασία με το Δασαρχείο και όλους τους 

υλλόγους του χωριού μας να γίνει δεντροφύτευση.  

 Να φυτέψουμε δεντράκια, να βάλουμε παγκάκια για να μπορούν οι 

άνθρωποι να απολαμβάνουν το ποτάμι και να κάνουν πικ νικ.  

 Να καθαριστούν όλες οι βρυσούλες. 

 Να τοποθετήσουμε πινακίδες που να λένε ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ΝΑ 

ΠΕΣΑΣΕ ΚΟΤΠΙΔΙΑ.  

 Μπορούμε ακόμη να βάλουμε ξύλινα σπιτάκια για τα πουλιά. 

 Θα θέλαμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να μετατρέψουμε το 

ποτάμι μας από ένα σκουπιδότοπο σ’ έναν όμορφο παραδεισένιο χώρο 

αναψυχής για τους κατοίκους του χωριού. 

Όλα αυτά θέλαμε να σας τα πούμε από κοντά γι’ αυτό ζητήσαμε κατ’ 

επανάληψη να έρθουμε στο δημαρχείο. Επειδή όμως δεν μας  δεχτήκατε, 

ίσως λόγω έλλειψης χρόνου, σας παρακαλούμε να διαβάσετε 

τουλάχιστον την επιστολή μας αυτή. 

Ευχόμαστε να ευαισθητοποιηθείτε και να μας βοηθήσετε στην 

προσπάθειά μας να κάνουμε την υιοθεσία πραγματικότητα και ν’ αλλάξει 

του Κηφισσού το πρόσωπο . 

 

                                                                          Με εκτίμηση, 

                                                                          Οι μαθητές της Γ1 και Γ2 τάξης 

                                       Σου Δημοτικού χολείου Κάτω Σιθορέας. 
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ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΣ 
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