
       Στις 26-10-2001 δηµιουργή-
θηκε στο 1ο Γυµνάσιο Π. Φαλήρου 
Περιβαλλοντική Οµάδα. Στην Οµάδα 
συµµετέχουν µαθητές και µαθήτριες της 
Β΄ τάξης του Γυµνασίου και υπεύθυνοι 
καθηγητές είναι ο κ. Καρακώστας 
∆ηµήτριος και η κα Σιάµπου Άννα. 
 
Οι µαθητές που συµµετέχουν στην 
Οµάδα είναι: Λαρεντζάκη Κατερίνα - 
Κουρνάβου Καίτη - Πετούση Άννα - 
Τζέκα Πολυξένη - Μπάρρη Ντίνος - 
Κωσταρίγκα Σταµατία - Βαρόγλου 
Πέτρος - Κόκλας Μηνάς - Καραµπλιάς 
Γιάννης - Καρακώστας Γιάννος - 
Ρούσσος Κωστής - Τρετιακόβα Έλενα - 
Σχοινά Ειρήνη - Σπεντζάρης 
Γεράσιµος - Κοντόρα ∆ανάη - Στεφάνου 
Μαριάννα . 
 
Η Οµάδα λειτουργεί εκτός των ωρών 
διδασκαλίας του Ωρολογίου 
Προγράµµατος του Σχολείου και οι 
δραστηριότητές της είναι πολλών ειδών. 
Μερικές από αυτές γίνονται στο χώρο 
του Σχολείου το Σάββατο 4-6 µ.µ, ενώ 
άλλες γίνονται εκτός Σχολείου 
(δραστηριότητες υπαίθρου, επισκέψεις 
ειδικών χώρων ή εργαστηρίων, 
εκδροµές, κλπ.) 
 
Το αντικείµενο της οµάδας για το σχ. 
Έτος 2001-02 είναι το Νερό και το θέµα 

της εργασίας έχει τίτλο: ‘Οι ∆ρόµοι 
του Νερού’.  
 
Η επιλογή του θέµατος έγινε για να 
ασχοληθούµε  µε  ένα  από  τα 
πολυτιµότερα αγαθά της φύσης και να 
γνωρίσουµε τις µορφές του νερού, τις 
ιδιότητές του, τον βιολογικό του ρόλο, 
τη συλλογή, την αποθήκευση, τη 
διανοµή ,  τα  προβλήµατα  που 
προκύπτουν από τη µη ορθολογική 
χρήση του και τις δυνατές λύσεις των 
προβληµάτων αυτών. 
 
Οι δραστηριότητες της οµάδας 
προβάλλονται και µέσα από τις 
Σελίδες του Σχολείου στο Internet στη 
διεύθυνση: http://1gym-p-falir.att.sch.
gr και e-mail: mail@1gym-p-falir.att.
sch.gr.  

‘Οι ∆ρόµοι του Νερού’ 
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η σταγόνα 
Εφηµερίδα της Περιβαλλοντικής Οµάδας του 1ου Γυµνασίου Π. Φαλήρου 



Νερό. Το πολυτιµότερο αγαθό του πλανήτη µας! 

            Όπως όλοι ξέρουµε, το νερό είναι το 
πολυτιµότερο αγαθό που διαθέτει ο πλανήτης 
Γη. Εµείς οι άνθρωποι χρησιµοποιούµε το 
νερό σχεδόν σε κάθε µας λειτουργία. Επίσης, 
το 60-70% του σώµατός µας αποτελείται από 
νερό και χωρίς αυτό δεν µπορούµε να 
επιβιώσουµε. Η λειτουργία πολλών συσκευών 
που χρησιµοποιούνται για να καλύψουν τις 
ανάγκες µας βασίζεται αποκλειστικά στην 
χρήση του νερού. (π.χ. το σίδερο που 
χρησιµοποιούν οι νοικοκυρές που µετατρέπει το 
νερό σε ατµό ή οι µαγειρικές συσκευές, στις 
οποίες επικρατούν πολύ υψηλές θερµοκρασίες 
µε αποτέλεσµα να εξατµίζεται το νερό και να 
ζεσταίνεται η τροφή.) 
            ∆υστυχώς, ο άνθρωπος δεν έχει 
εκτιµήσει ακόµα, την αξία του νερού και 
συνεχίζει να µολύνει τις ακτές και το 
περιβάλλον, δηµιουργώντας διαταραχή στον 
κύκλο και την τροφική αλυσίδα της ζωής, 
χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτή η διαταραχή 
θα ζηµιώσει και τον ίδιο σε µεγάλο βαθµό. 
Ευτυχώς, λίγες βιοµηχανίες λαµβάνουν 
κάποια σοβαρά µέτρα για την µείωση της 

ρύπανσης και της µόλυνσης του 
περιβάλλοντος κι αυτό χάρη στην πίεση 
διαφόρων ακτιβιστικών, 

περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, 
όπως η 
Greenpeace, κ.α., 
οι οποίες 
παρεµβαίνουν 
δυναµικά για την 
προστασία του 

περιβάλλοντος. 
Το παρήγορο είναι, ότι τα τελευταία 
χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
και κυρίως νέοι ευαισθητοποιούνται και 
ενεργοποιούνται δυναµικά, 
πλαισιώνοντας τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και ασκούν πιέσεις στους 
αρµόδιους φορείς. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την µετρίαση των 
αυθαιρεσιών απ' την πλευρά των 
υπευθύνων και την ελπίδα για ένα 
καλύτερο αύριο. 
 
            (Πέτρος Βαρόγλου, Β4) 
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Επίσκεψη στο 
Ναυτικό Αθλητικό 
Όµιλο Ιστιοπλόων & 

Αλιέων του Π. Φαλήρου 
 

Το  Σάββατο  1 0 - 1 1 - 2 0 0 1 
πραγµατοποιήθηκε δίωρη εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο 
Ιστιοπλόων και Αλιέων του Π. Φαλήρου, 
από τα µέλη της περιβαλλοντικής οµάδας 
του σχολείου µας, µε συνοδούς τον κ. 
Καρακώστα και την κ. Σιάµπου.  

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η 
συλλογή πληροφοριών για την αλιεία και 
την ρύπανση του Σαρωνικού κόλπου. 

            Μάθαµε πολλά πράγµατα για τη 
θάλασσα της πόλης µας και τα 
αποτελέσµατα  του  β ιολογ ικού 
καθαρισµού που άρχισε να γίνεται τα 
τελευταία χρόνια. 

 
(Ειρήνη Σχοινά, Β4) 



Νερό, ένας σηµαντικός παράγοντας για την οικονοµική ζωή! 
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            Ξέρεις ότι πολλές βιοµηχανίες 
χρειάζονται απαραίτητα το νερό για να 
δουλέψουν;  
            Μερικές από αυτές χρησιµο-
ποιούν το νερό ως βασικό υλικό, για 
παράδειγµα για να φτιάξουν χαρτί ή 
δέρµα. Άλλες το χρησιµοποιούν για την 
ψύξη των µηχανηµάτων τους. Επίσης το 
νερό χρησιµοποιείτε για την παραγωγή 
υδροηλεκτρικής ενέργειας.  
            Ρίξε µια µατιά στα παρακάτω 
χαρακτηριστικά και θα εκπλαγείς, γιατί 
θα δεις πόσο χρήσιµο είναι το νερό. 

            Για να φτιάξεις 1κιλό ζάχαρη, 
χρειάζεσαι 80 λίτρα νερό. 
            Για να φτιάξεις 1κιλό µαλλί, 
χρειάζεσαι 150 λίτρα νερό. 
            Για να φτιάξεις 1λίτρο µπύρα, 
χρειάζεσαι 80 λίτρα νερό. 
            Για να φτιάξεις 1κιλό χαρτί, 
χρειάζεσαι 40 λίτρα νερό. 
            Για να φτιάξεις 1αυτοκίνητο, 
χρειάζεσαι 35.000 λίτρα νερό. 
            Για να φτιάξεις 1κιλό αλουµίνιο, 
χρειάζεσαι 1250 λίτρα νερό.      
 
            (Γιάννος Καρακώστας, Β4) 

Υιοθετήσαµε τα ∆έντρα του Σχολείου! 

            Με µεγάλη χαρά όλα τα παιδιά 
της Οµάδας παρακολουθήσαµε το φύτεµα 
των δένδρων στο χώρο µπροστά και γύρω 
από την είσοδο του Σχολείου µας. 
            Είδαµε το σκάψιµο των λάκκων 
στο πεζοδρόµιο, τη µεταφορά του 
πολύτιµου χώµατος και των φυτών και 
νιώσαµε τη ‘γέννηση’ των νέων φίλων 
µας που θα συναντάµε κάθε µέρα από 
δω και πέρα. 
            Είµασταν όλοι πολύ χαρούµενοι 
εκείνη τη µέρα (χάσαµε και λίγο µάθηµα) 
και ανυποµονούσαµε να τα φροντίσουµε. 
Αµέσως µετά τη φύτευση τα ποτίσαµε και 
αρχίσαµε την υιοθεσία και το ‘βάπτισµα’. 
            Βέβαια ήταν όλα ‘φυτούκλες’ και  

γι αυτό τους δώσαµε και ονόµατα 
‘καλών’ µαθητών. 
            Ευτυχώς τώρα το χειµώνα που 
βρέχει συχνά δεν θέλουν και πολύ 
πότισµα. Το καλοκαίρι όµως µε τις ζέστες 

η φροντίδα µας θα είναι απαραίτητη 
και θέµα ‘ζωής και θανάτου’ για τα 
φυτά µας. 
            Ευχαριστούµε πολύ τους 
ανθρώπους του ∆ήµου που µας 
έδωσαν την ευκαιρία αν και είµαστε 
ακόµη µικροί να αποκτήσουµε τα 

δικά µας ‘παιδιά’.  
            Υποσχόµαστε να τα φροντίζουµε 
καλύτερα κι από τους µεγάλους! 
                         
            (Όλα τα παιδιά) 



Η ∆ιεύθυνσή µας: 
‘Περιβαλλοντική Οµάδα’ 
1ο Γυµνάσιο Π. Φαλήρου 
Ναϊάδων 39 
175 61 Π. ΦΑΛΗΡΟ 
Τηλ: 9814419 
Fax: 9889750 
Email: mail@1gym-p-falir.att.sch.gr 
 

Είµαστε  και  στο ∆ίκτυο:  
http://1gym-p-falir.att.

sch.gr 

They will also initiate and carry out some 
kinds of environmental actions concerning 
the use of water. Some actions would be 
contacting local authorities and politicians, 
informing the people of environmental con-
sequences, etc.  
 
The research includes the investigation of 
main hydrological parameters of water: oxy-
gen, nitrates, pH, temperature, alkalinity, 
etc. 
 
Contribution expected from other schools 

in the team 
 
To get to know each other through regular e-
mail contact 
- To exchange and discuss results from in-
vestigations 
- Hopefully participate in similar actions as 
the ones our students carry out 
- Work together on writing the articles. 
 
            (The YRE Team) 

Topic of the Project 
 
Water 
 
Title of the project 
 
‘The roads of the water’ 
 
Summary description of the Project 
 
The main object of the project is to give to the 
students a better understanding of the environ-
ment through the interdisciplinary approach of 
the water. 
 
We are interested to find out where does our 
water comes from, what we really are drinking, 
what affect it has to our health. 
 
Full description of the Project 
 
Our students will carry out investigations con-
cerning the environmental aspects of the project 
in a national and international perspective.  
 

Young Reporters for the Environment  
(H συµµετοχή της Οµάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ‘YRE’) 

 


