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1.1 Εισαγωγή 
 
Η συνειδητοποίηση των προβληµάτων της Φύσης είναι υπόθεση 
που αφορά όλους µας. Σκοπός µας δεν πρέπει να είναι η άρνηση, 
η αµφισβήτηση αλλά n αφύπνιση, η ευαισθησία, η παρουσίαση 
εναλλακτικών προτάσεων, η αειφόρος ανάπτυξη! 
 

Η αειφόρος ανάπτυξη 
 

1. Αντιµετωπίζει τη Γη ως έναν τόπο, όπου η διαρκώς 
αυξανόµενη παραγωνή και κατανάλωση προκαλούν σοβαρή 
καταπόνηση στις Φυσικές ∆ιεργασίες, δηλαδή στους 

 
ΚΥΚΛΟΥΣ   ΤΗΣ   ΦΥΣΗΣ 

 
Που ανανεώνουν και διατηρούν τον αέρα . το νερό και το 
έδαφος από τα οποία εξαρτιόµαστε. 
 

2. Επιδιώκει τη διαχείριση που καλύπτει τις ανάγκες του 
παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των 
µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες 
και να επιβιώσουν έχοντας οικονοµική και κοινωνική 
ευηµερία καθώς και δηµόσια υγεία. 

 
3. Ενθαρρύνει : 

 Την    ανακύκλωση για την αποφυγή σπατάλης και 
εξάντλησης των φυσικών πόρων. 

 Την οικονοµία ενέργειας και ιδιαίτερα τη χρήση ήπιων 
µορφών ενέργειας. 

 Την      παραγωγή      καλλίτερων      ποιοτικά      
αγαπών      και ουσιαστικότερες ανθρώπινες σχέσεις. 

 Την     αλλαγή      προτύπων     κατανάλωσης     και      
κοινωνικής συµπεριφοράς. 

 Το σεβασµό στη Φύση, όπως σεβόµαστε και τα 
δείγµατα του πολιτισµού των προγόνων µας! 

 
 
 
 
 
 



Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου                           

2 

Ίσως δε διδαχτήκαµε το σωστό βηµατισµό  
                          Κι ας περπατήσαµε αστροναύτες 
                                                              Στο Φεγγάρι …   
 

 
 
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι µια εκπαιδευτική 
διαδικασία που έχει σκοπό να δηµιουργήσει συνειδητούς πολίτες 
µε ευαισθησία και επίγνωση των σχέσεων που τους συνδέουν µε 
το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, έτοιµους να 
εργασθούν συλλογικά, να προτείνουν λύσεις και να µετέχουν 
στη λήψη και στην εκτέλεση αποφάσεων. 
 
Σκοπός του προγράµµατος Π.Ε. « Η ρύπανση της θάλασσας», είναι 
η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα προστασίας 
περιβάλλοντος, η αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών απέναντι  
στη φύση και τα προβλήµατα του περιβάλλοντος, καθώς και η 
δηµιουργία οικολογικής συνείδησης.  
 
Οι διδακτικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν βιωµατικές, 
διαθεµατικές και οµαδοσυνεργατικές. 
 
Μερικές από τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής οµάδας 
βρίσκονται στο τέλος της παρούσης εργασίας. 
 
                                                                 Μαρίκα Μπιτσάκου, Φυσικός. 
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1.2 Η Θάλασσα. 
 

 
 
 
 

Η θάλασσα είναι ένας κόσµος δωρεάν χαρισµένος µόνο σ’ 
εκείνους που µπορούν να αφουγκράζονται την εσωτερική 
µουσική των πραγµάτων της.   

                                                                                Οδ. Ελύτης. 
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Άξιον  Εστί 

 
Τότε είπε και γεννήθηκε η θάλασσα 
και είδα και εθαύµασα 
και στη µέση της έσπειρε κόσµους µικρούς  
κατ’ εικόνα και οµοίωσή µου. 
 
Ίπποι πέτρινοι µε τη χαίτη ορθή 
και γαλήνιοι αµφορείς 
και λοξές δελφινιών ράχες 
η Ίος, η Σίκινος, η Σέριφος, η Μήλος… 
 
«Κάθε λέξη κι από `να χελιδόνι 
για να σου φέρνει την άνοιξη µέσα στο θέρος» είπε. 
Και πολλά τα λιόδεντρα που να κρησάρουν  
στα χέρια τους το φως, 
κι αλαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου. 
 
Και πολλά τα τζιτζίκια 
που να µην τα νοιώθεις, 
όπως δεν νοιώθεις το σφυγµό στο χέρι σου. 
 
Αλλά λίγο το νερό, 
για να το’ χεις Θεό και να κατέχεις  
τι σηµαίνει ο λόγος του. 
 
Και το δέντρο µοναχό του, 
χωρίς κοπάδι, για να το κάνεις φίλο σου 
και να γνωρίζεις τ’ ακριβό του τ’ όνοµα. 
 
Φτενό στα πόδια σου το χώµα, 
για να µην έχεις που ν’ απλώσεις ρίζα 
και να τραβάς του βάθους ολοένα 
 
και πλατύς επάνου ο ουρανός 
για να διαβάζεις µόνος σου την απεραντοσύνη! 
 
ΑΥΤΟΣ ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας! 

 
Οδ.  Ελύτης. 
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Η Μεσόγειος από τον δορυφόρο. 
 

 
 

Η Μεσόγειος από τη δική µας ακτή «Καλάµια». 
 



Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου                           

6 

1.3 Η Μεσόγειος. 
 

Το κλίµα είναι ο βασικός ενοποιητικός παράγοντας της Μεσογείου. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κλίµα που µοιάζει από τη µια ως την 
άλλη άκρη της θάλασσας ενώνοντας τοπία και τρόπους ζωής. 
Πράγµατι, το κλίµα που παραµένει σχεδόν ανεπηρέαστο από τις 
τοπικές φυσικές συνθήκες, διαµορφώνεται απέξω µε µια διπλή 
εκπνοή του Ατλαντικού ωκεανού, που είναι ο δυτικός γείτονας, και 
της Σαχάρας, της νότιας γειτόνισσας. Καθένα από τα δυο αυτά 
τέρατα βγαίνει σε τακτά διαστήµατα από τη φωλιά του για να 
κατακτήσει τη θάλασσα. 
Κάθε καλοκαίρι ο ξηρός και καυτός αέρας της Σαχάρας τυλίγει 
ολόκληρη την επιφάνεια της θάλασσας και ξεπερνά κατά πολύ τα 
βόρεια σύνορα. ∆ηµιουργεί πάνω από τη Μεσόγειο τους τόσο 
φωτεινούς «ουρανούς της δόξας», σα σφαίρες φωτός και εκείνες 
τις ξάστερες νύχτες που δεν υπάρχουν αλλού πουθενά.  
Για έξι ολόκληρους µήνες η Μεσόγειος, παραδοµένη στη Σαχάρα, 
γίνεται ο παράδεισος των τουριστών, των θαλάσσιων αθληµάτων, 
των κοσµοπληµµυρισµένων ακτών, της γαλάζιας θάλασσας που 
µένει ατάραχη και στιλπνή κάτω από τον ήλιο. Τον ίδιο καιρό τα 
ζώα και τα φυτά, η ξεραµένη γη ζουν περιµένοντας τη βροχή. 
Το νερό που είναι τόσο σπάνιο, γίνεται το πολυτιµότερο αγαθό!  
 

 



Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου                           

7 

 
 
Οι βορειοανατολικοί άνεµοι που κυριαρχούν απ’ τον Απρίλη ως το 
Σεπτέµβρη, τα καλοκαιρινά µελτέµια, δεν φέρνουν καµιά απολύτως 
ηρεµία ούτε ουσιαστική υγρασία στο καµίνι της Σαχάρας. 
Η έρηµος σβήνει όταν παρεµβάλλεται ο ωκεανός. Ήδη από τον 
Οκτώβριο οι ωκεάνιες ατµοσφαιρικές πιέσεις, γεµάτες υγρασία, 
αρχίζουν τα ταξίδια – λιτανείες από τη δύση προς την ανατολή. 
Άνεµοι απ’ όλες τις κατευθύνσεις πέφτουν πάνω τους και τις 
προωθούν, τις κυνηγούν προς την Ανατολή. Η θάλασσα 
σκοτεινιάζει, παίρνει τις γκρίζες αποχρώσεις της Βαλτικής. Τότε 
ξεσπούν θύελλες, τροµερές θύελλες. Άνεµοι καταστροφικοί 
αναστατώνουν τη θάλασσα. Τον ίδιο καιρό όλα τα τοπία 
εξαφανίζονται κάτω από ένα πέπλο που φτιάχνουν η 
καταρρακτώδης βροχή και τα χαµηλά σύννεφα. Είναι ο δραµατικός 
ουρανός του Τολέδο στους πίνακες του Γκρέκο. Είναι οι τυφώνες 
που αφήνουν άναυδους τους τουρίστες. Τα ποτάµια που για µήνες 
έµεναν ξερά τώρα φουσκώνουν και οι πληµµύρες είναι συχνές και 
ξαφνικές.  
Οι βροχές αυτές είναι ωστόσο ευεργετικές. Στον Αριστοφάνη οι 
αγρότες διασκεδάζουν, φλυαρούν, πίνουν, αφού έξω δεν έχουν 
τίποτα να κάνουν όσο ο ∆ίας µε µεγάλες νεροποντές γονιµοποιεί τη 
γη! 
Η πραγµατική εργασία θα ξαναρχίσει µόνο µε τις τελευταίες µπόρες 
της άνοιξης, µε το που ανθίζουν τα ζουµπούλια και οι κρίνοι στην  
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άµµο, µε την επιστροφή των χελιδονιών. Με τον ερχοµό τους 
γεννιούνται στα χείλη τραγούδια. 
Η άνοιξη είναι εδώ! Η θύρα των εποχών γύρισε! 
Συνολικά η Μεσόγειος έχει ένα παράξενο κλίµα, εχθρικό προς τη 
ζωή των φυτών. Η βροχή πέφτει υπεράφθονη στη διάρκεια του 
χειµώνα, ενώ το κρύο σταµατά τη βλάστηση. Όταν αρχίζει η ζέστη 
δεν υπάρχει πλέον νερό. 
Όµως τα φυτά της Μεσογείου δεν ευωδιάζουν για µας µονάχα, τα 
φύλλα τους δεν σκεπάζονται από χνούδι και τα κλωνάρια τους από 
αγκάθια εξαιτίας µας.  
Όλα αυτά είναι άµυνες κατά της ξηρασίας στις υπερβολικά ζεστές 
ηµέρες, όταν µόνο τα τζιτζίκια επιβιώνουν. Και αν ο θερισµός στην 
Ανδαλουσία γίνεται τόσο πρόωρα, τον Απρίλη, αυτό συµβαίνει γιατί 
το σιτάρι υπακούει στο περιβάλλον και βιάζεται να ωριµάσει τον 
καρπό του! 
                                                                              Fernand Braudel. 
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Η  τροφική πυραµίδα στη θάλασσα. 
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Οι κύκλοι της Φύσης: 

 
α. Ο κύκλος του άνθρακα. 

 

 β. Ο κύκλος του αζώτου. 
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γ. Ο κύκλος του φωσφόρου. 
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« Ούτε ο ήλιος δεν µπορεί να υπερβεί τους νόµους της φύσης, 
αλλιώς οι ερινύες, οι βοηθοί της δικαιοσύνης, θα τον 
κυνηγήσουν.»                                                     Ηράκλειτος. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Ψαράς, τοιχογραφία Θήρας. 

 
 
«Μακάρι οι δρόµοι του νερού να γίνουν οι δρόµοι της ειρήνης, 
της ελευθερίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
του ανθρωπισµού για όλους τους λαούς της Γης!» 
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Η ζωή στις θάλασσες! 
 

 
και στις στεριές! 
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2.1. Η ρύπανση της Θάλασσας. 
 
Ρύπανση θεωρείται η εισαγωγή από τον άνθρωπο στο 
περιβάλλον άµεσα ή έµµεσα ουσιών και ενέργειας µε αποτέλεσµα 
επικίνδυνες επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισµούς, κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία, παρεµπόδιση των δραστηριοτήτων που 
γίνονται στη θάλασσα, υποβάθµιση της ποιότητας του θαλασσινού 
νερού για διάφορες χρήσεις καθώς επίσης και για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς. 
 
Πηγές ρύπανσης: 
 

• Αστικά λύµατα 
• Βιοµηχανικά απόβλητα 
• Γεωργικές καλλιέργειες 
• Ναυπηγεία 
• Θαλάσσιες µεταφορές 
• Ατυχήµατα 
• ∆ιερχόµενα πλοία και σκάφη αναψυχής ( Κανάλι ) 
• Ιχθυοκαλλιέργειες 
• Απορρίµµατα σε ρέµατα 
• ∆ιάβρωση των ακτών 

 
Κατηγορίες ρύπων: 
 

1. Παθογόνοι µικροοργανισµοί 
2. Απορρίµµατα 
3. Βαριά µέταλλα 
4. Πετρελαιοειδή 
5. Συνθετικές οργανικές ενώσεις 
6. Απόβλητα που απαιτούν οξυγόνο 

 
* Η περιβαλλοντική µας οµάδα, 

 ενηµερώθηκε για τα παραπάνω θέµατα από τον υπεύθυνο 
περιβάλλοντος 

 της Νοµαρχίας Κορίνθου: 
 κ. Ι. Ανδρέου  

και από την υπεύθυνη 
 του Βιολογικού Καθαρισµού Κορίνθου-Λουτρακίου:  

κ. Ε. Μαρτιµιανάκη, 
τους οποίους και ευχαριστούµε θερµά! 
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2.2   Παθογόνοι µικροοργανισµοί. 
 
Παθογόνοι µικροοργανισµοί στη θάλασσα µπορεί να είναι 
βακτήρια, πρωτόζωα, ιοί ή µύκητες που προέρχονται από λύµατα 
ανθρώπων ή ζώων, σφαγεία και τρωκτικά που ζουν στους 
υπονόµους.  
Οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να προκαλέσουν ασθένειες, 
διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστηµάτων, εξαφάνιση 
θαλάσσιων κοινοτήτων, περιορισµό της αλιείας και της 
καλλιέργειας οστρακοειδών και αισθητική αλλοίωση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
 Προβλήµατα υγείας στον άνθρωπο µπορούν να προκύψουν και 
από την κατανάλωση ψαριών και οστρακοειδών µε παθογόνους 
µικροοργανισµούς.  
Το νερό σε αυτή την περίπτωση είναι  ακατάλληλο για κολύµβηση 
και άλλες δραστηριότητες των ανθρώπων.  
Η µικροβιακή ρύπανση που µπορεί να προκαλέσει ασθένειες 
ονοµάζεται µόλυνση. 
 
 
 

 
            Το 90% της φωτοσύνθεσης γίνεται στη θάλασσα! 
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2.2  Απορρίµµατα. 
 
Στη θάλασσα ‘ταξιδεύουν’ τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών και 
αρκετά από αυτά καταλήγουν στις ακτές. Η ρύπανση που 
προκαλείται δεν είναι µόνο αισθητική µε οικονοµικές επιπτώσεις 
στον τουρισµό, αλλά και ουσιαστική, δεδοµένου ότι πολλά από 
αυτά τα αντικείµενα δεν αποικοδοµούνται, ελευθερώνουν τοξικές 
ουσίες στο περιβάλλον και προκαλούν τραυµατισµούς σε ψάρια 
και θαλάσσια πτηνά.  
 
Η επί τοις % σύσταση των σκουπιδιών σε ακτές κατά τη διάρκεια 
ενός διεθνούς καθαρισµού των ακτών το 1992 ήταν:  

Υλικό Ποσοστό (%) 
Πλαστικά 59 
Μέταλλα 12 
Χαρτί  11 
Γυαλί 10 
Ξύλο 4 
Ελαστικά  3 
Υφάσµατα 1 

Το κυρίαρχο υλικό είναι το πλαστικό! 
Οι χρόνοι ανακύκλωσης ορισµένων από τα παραπάνω υλικά είναι: 

Υλικό Χρόνοι Ανακύκλωσης (χρόνια) 
Αλουµίνιο 450 
Πλαστικό 250 
Κασσίτερος (κονσέρβες) 200 
Ξύλο 13 
Σχοινί 5 
Χαρτί 1 
 
Τα τελευταία χρόνια η χρήση πλαστικών έχει εξαπλωθεί µε 
γρήγορους ρυθµούς. Η ποσότητα των πλαστικών σκουπιδιών που 
καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον αυξήθηκε αντίστοιχα. 
Πολλά από τα προϊόντα αυτά αποικοδοµούνται πολύ αργά. Αυτά 
που είναι ελαφριά παραµένουν στην επιφάνεια της θάλασσας για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και εκείνα που είναι βαριά βυθίζονται και 
παραµένουν στον πυθµένα για δεκαετίες.  
Τα πλαστικά δίχτυα ψαρέµατος, τα πλαστικά υλικά συσκευασίας, 
τα πλαστικά περιτυλίγµατος, οι πλαστικές σακούλες, τα πλαστικά 
µπουκάλια, τα πλαστικά ‘δαχτυλίδια’ συσκευασίας µπύρας και 
αναψυκτικών αποτελούν την πλειοψηφία των συνθετικών υλικών 
που καταλήγουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς.  
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Η συγκέντρωση των πλαστικών αποτελεί σηµαντική απειλή για τα 
θαλάσσια θηλαστικά, τα θαλάσσια πτηνά, τα ψάρια και τα 
οστρακόδερµα.  
Η απειλή αυτή είναι κυρίως µηχανική, διότι τα ζώα µπορούν να 
καταπιούν πλαστικά υλικά ή να παγιδευτούν σε οπές πλαστικών 
που επιπλέουν ή είναι βυθισµένα. 
 Τα πλαστικά λοιπόν αποτελούν κύρια µορφή ρύπανσης της 
θάλασσας! 
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2.3  Βαριά µέταλλα. 
 
Βαριά µέταλλα είναι εκείνα που έχουν πυκνότητα µεγαλύτερη από 
εκείνη του σιδήρου Fe, όπως Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Ni, Cr, Mn, Pd, 
Ag, Sn, Hg. 
 
Μερικά από αυτά είναι απαραίτητα για τον οργανισµό σε ελάχιστες 
ποσότητες (ιχνοστοιχεία) ενώ άλλα όχι. 
 
 Ακόµη όµως και τα απαραίτητα πάνω από µια ορισµένη ποσότητα 
γίνονται τοξικά για τον οργανισµό.  
 
 

Η σειρά τοξικότητας για τα διάφορα µέταλλα είναι: 
 
 

Hg > Cu > Zn > Ni > Pb > Cd > Cr > Sn > Fe > Mn 
 
 

Βιοσυσσώρευση 
 

 
Τα βαριά µέταλλα, στο θαλάσσιο περιβάλλον, καταλήγουν µέσω 
της τροφικής αλυσίδας στους θαλάσσιους οργανισµούς, όπου και 
συσσωρεύονται κατά ένα συντελεστή 1000 – 10.000. 
 Αυτό σηµαίνει ότι οι θαλάσσιοι οργανισµοί µπορούν να 
αποθηκεύσουν τους ρύπους και να τους µεταφέρουν µέσω της 
τροφής στον άνθρωπο.  
Η βιοσυσσώρευση των µετάλλων ποικίλει από µέταλλο σε µέταλλο 
και από οργανισµό σε οργανισµό.  
Μεγάλες συγκεντρώσεις µετάλλων έχουν ως αποτέλεσµα τη 
διατάραξη της φυσικής ισορροπίας στο περιβάλλον, καθώς και 
στους βιογεωχηµικούς κύκλους των οικοσυστηµάτων µε σοβαρές 
συνέπειες.  
Τα αποτελέσµατα της τοξικότητας είναι οι διαταραχές του νευρικού 
συστήµατος και οι επιδράσεις στο DNA των κυττάρων που 
οδηγούν σε µεταλλάξεις!  
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Η βιοσυσσώρευση τοξικών ουσιών. 
 
 
 

 
 
 
 
Στον πίνακα φαίνεται η συσσώρευση εντοµοκτόνου (PCB – Πολυχλωριωµένα 
διφαινύλια) σε µια τροφική αλυσίδα υδάτινου περιβάλλοντος. Τα περισσότερα 
από τα εντοµοκτόνα αυτού του είδους δεν διαλύονται στο νερό, διαλύονται σε 
λίπη και είναι ανθεκτικά στη βιολογική και χηµική αποικοδόµηση. Οι ιδιότητες 
τους αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα τη συσσώρευση των ουσιών στους ιστούς 
των οργανισµών. Σε µεγάλες δόσεις, οι τοξικές αυτές ουσίες προκαλούν 
βλάβες σε διάφορα όργανα των ζώων. 
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2.4  Πετρελαιοειδή. 
 
Το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα διύλισής του, παρουσιάζουν 
µεγάλη ποικιλία στη χηµική τους σύσταση. Ο αριθµός των ατόµων 
του άνθρακα σε κάθε µόριο, στα διάφορα κλάσµατα του 
πετρελαίου, καθορίζουν  τη φυσική και τη χηµική τους  
συµπεριφορά στους ωκεανούς.  
Το αργό πετρέλαιο είναι ένα µίγµα από αδιάλυτους  
υδρογονάνθρακες, µε πυκνότητα µικρότερη του νερού, µε 
αποτέλεσµα να εξαπλώνεται γρήγορα στην επιφάνεια της 
θάλασσας. 

 
Το πετρέλαιο µετά την είσοδό του στη θάλασσα µεταφέρεται µε 
τους ανέµους, τα θαλάσσια ρεύµατα, τα κύµατα και την παλίρροια.  
Τα ελαφρά κλάσµατα (25%) εξατµίζονται σε µερικές ώρες ή µέρες. 
Τα βαριά κλάσµατα σχηµατίζουν πισσώδη σφαιρίδια που 
παραµένουν στην επιφάνεια και τελικά καταλήγουν σε κάποια 
ακτή.  
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Οι επιπτώσεις του πετρελαίου στη θάλασσα, είναι από τις πιο 
καταστροφικές, διότι επηρεάζονται φυτικοί οργανισµοί, πλαγκτόν, 
ψάρια και πτηνά.  

                          
                    Επιφανειακά ρεύµατα της Μεσογείου (Raymont 1967) 

 
Η µείωση της διαπερατότητας του φωτός µπορεί να φτάσει µέχρι 
το  90%  σε βάθος  2m  κάτω από τη στιβάδα του πετρελαίου. Η 
φωτοσύνθεση των θαλάσσιων φυτών αναστέλλεται. Η διάλυση του 
οξυγόνου στο νερό µειώνεται. Οι επιδράσεις φτάνουν σε όλη την 
τροφική αλυσίδα! 
Όταν τα φτερά των πτηνών ρυπαίνονται µε πετρέλαιο, χάνουν τη 
µόνωσή τους καθώς και την ικανότητα να πετάξουν.  
 
Οι επιπτώσεις του πετρελαίου στη θάλασσα, είναι από τις πιο 
καταστροφικές, διότι επηρεάζονται φυτικοί οργανισµοί, πλαγκτόν, 
ψάρια και πτηνά.  
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Η µείωση της διαπερατότητας του φωτός µπορεί να φτάσει µέχρι 
το  90%  σε βάθος  2m  κάτω από τη στιβάδα του πετρελαίου. Η 
φωτοσύνθεση των θαλάσσιων φυτών αναστέλλεται. Η διάλυση του 
οξυγόνου στο νερό µειώνεται. Οι επιδράσεις φτάνουν σε όλη την 
τροφική αλυσίδα! 

Όταν τα φτερά των πτηνών ρυπαίνονται µε πετρέλαιο, χάνουν τη 
µόνωσή τους καθώς και την ικανότητα να πετάξουν.  
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Πετρελαιοκηλίδες… 
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                                            ΓΙΑΤΙ; 
 
 

 
 
   Καθαρισµός ακτών από πετρελαιοειδή. Τα πουλιά όµως; 
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2.5 Συνθετικές οργανικές ενώσεις. 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, 
προωθητικά, διαλυτικά, ουσίες χηµικού καθαρισµού, χλωριωµένοι 
υδρογονάνθρακες (PCBs), συντηρητικά ξυλείας, ψυκτικά και 
µονωτικά µέσα, χρώµατα, βερνίκια. 
Οι περισσότερες περιέχουν χλώριο και είναι πολύ τοξικές και 
επικίνδυνες ουσίες. Η αποικοδόµησή τους γίνεται πολύ αργά και 
συγκεντρώνονται, λόγω της µεγάλης τους λιποδιαλυτότητας, στους 
λιπαρούς ιστούς των ζώων και των ανθρώπων.  
Οι περισσότερες ενώσεις έχουν µεγάλη πτητικότητα µε 
αποτέλεσµα ο ατµοσφαιρικός αέρας να τις µεταφέρει εύκολα σε 
µεγάλες αποστάσεις.  
Η βασική πηγή της ρύπανσης από παρασιτοκτόνα είναι η 
γεωργική χρήση των ενώσεων αυτών. Κατά τους αεροψεκασµούς  
το 50% ουδέποτε φθάνει στο έδαφος αλλά µε µορφή αεροζόλ, 
µεταφέρονται µακριά. Ίχνη DDT ανιχνεύονται ακόµη και στους 
πιγκουΐνους της Ανταρκτικής, αρκετές χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά 
από τον τόπο χρήσης του.  
Οι συντελεστές συσσώρευσης ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του 
παρασιτοκτόνου, το είδος του ψαριού και το χρόνο έκθεσης. Όσο 
προχωρούµε προς την κορυφή της τροφικής αλυσίδας η 
συσσώρευση µεγαλώνει. Όταν υπάρχει έλλειψη τροφής, το λίπος 
µετακινείται και απελευθερώνονται οι οργανοχλωριωµένες ενώσεις 
που µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο συκώτι και το Κ.Ν.Σ.   
Μετά το 1970 η παραγωγή και η χρήση των παραπάνω ενώσεων 
έχει περιοριστεί σηµαντικά σε πολλές χώρες. Έχουν  
αντικατασταθεί από ενώσεις που έχουν παρόµοιες ιδιότητες, µικρή 
τοξικότητα και αποικοδοµούνται γρήγορα. 
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 2.6 Απόβλητα που απαιτούν οξυγόνο. 
 

                       
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
κυρίως οργανικές ενώσεις οι 
οποίες αποικοδοµούνται……… 
από ………….µικροοργανισµούς, 
παρουσία οξυγόνου όπως τα 
αστικά λύµατα, τα λιπάσµατα, τα 
απόβλητα βιοµηχανιών 
τροφίµων, τα σφαγεία, τα 
απορρυπαντικά.  
Η τροφική αλυσίδα ρυθµίζεται 
από τα υπάρχοντα 
…………άλατα φωσφόρου και 
αζώτου. Η είσοδος υπερβολικών 
ποσοτήτων σε ένα οικοσύστηµα 

(λιπάσµατα-απορρυπαντικά) 
προκαλεί ευτροφισµό, δηλαδή 
µεγάλη αύξηση των φυτικών 
οργανισµών, για τη σήψη των 
οποίων απαιτούνται µεγάλες 
ποσότητες οξυγόνου. Αυτή η 
ελάττωση του οξυγόνου προκαλεί 

εξαφάνιση ή µετανάστευση των ψαριών και µείωση της 
βιοποικιλότητας!  
Είναι απαραίτητη η µείωση των λιπασµάτων στις γεωργικές 
καλλιέργειες και ο βιολογικός καθαρισµός των αστικών λυµάτων.     
 
 
Βιολογικός καθαρισµός αστικών λυµάτων Κορίνθου – 
Λουτρακίου: 
 
 
Στο πρωτοβάθµιο στάδιο γίνεται ο καθαρισµός µε κατακράτηση 
µεγάλων στερεών άµµου και λιπών. Η εγκατάσταση αυτή συνήθως 
περιλαµβάνει µια σχάρα που κρατάει τα στερεά, και µια δεξαµενή 
που εκεί καθιζάνει η άµµος και κατακρατούνται τα λίπη. Στο 
δευτεροβάθµιο στάδιο κατακρατούνται οι οργανικές ουσίες που 
καταναλώνουν το οξυγόνο της θάλασσας. Στο τριτοβάθµιο στάδιο 
γίνεται η απαραίτητη χλωρίωση.  
Το νερό καθαρό διοχετεύεται στον Κορινθιακό κόλπο! 
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     3. Η προστασία. 
 
 

Η ρύπανση και η προστασία των θαλασσών είναι ένα µεγάλο 
παγκόσµιο θέµα. 
 
Η ρύπανση και η προστασία της Μεσογείου είναι ένα µεγάλο θέµα 
της γειτονιάς µας. Το 70% των αστικών λυµάτων που καταλήγουν 
στη Μεσόγειο δεν έχουν υποβληθεί σε βιολογικό καθαρισµό. 
 
Οι τουρίστες που κάθε χρόνο επισκέπτονται τη Μεσόγειο είναι 
περίπου 170 εκατοµµύρια. 
 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Μεσόγειος είναι µια θάλασσα ‘κλειστή’ 
και απαιτούνται 80 χρόνια για την ανανέωση των νερών της. 
 
Απειλούµενα είδη στη Μεσόγειο: η Φώκια, η Χελώνα, η Πίνα, η 
Ποσειδωνία, το  Κόκκινο Κοράλι.  
 
Αν αναλογισθεί κανείς ότι οι ελληνικές παραλίες απλώνονται σ’ ένα 
µήκος 15.000 χιλιοµέτρων, τότε ο καθένας µπορεί να 
συνειδητοποιήσει το µέγεθος των ευθυνών, αλλά και των 
υποχρεώσεών του να προστατεύσει τις θάλασσες και τις παραλίες 
µας, οι οποίες, εκτός από την τεράστια πολιτιστική και οικονοµική 
σηµασία τους, αποτελούν και πόλο έλξης για εκατοµµύρια 
τουρίστες!  
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 4. Μερικές από τις δραστηριότητες της οµάδας µας: 
 

4.1 Ξιριάς, ο χείµαρρος της πόλης µας, ο κύκλος του 
Νερού!  
 

                       
Το ταξίδι µιας σταγόνας νερού!  

     
                   Όλα καταλήγουν στη θάλασσα! 

Το κάθε παιδί διηγήθηκε τη δική του ιστορία για το ταξίδι του Η2Ο! 
Ακολούθησαν,  φωτογράφηση και συζήτηση για τη ρύπανσή του. 
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                Η λεκάνη απορροής του χείµαρρου Ξιριά. 
 
Η πορεία του µέσα από την πόλη µας δηµιουργεί πολλές φορές 
φοβερές πληµµύρες! Ευχόµαστε τα έργα  ¨αποσυµφόρησής¨ του, 
να εµποδίσουν µελλοντικές καταστροφές!   
 
Το  κάθε παιδί µίλησε για τις εµπειρίες τις δικές του καθώς και της 
οικογένειάς του  από τις πρόσφατες πληµµύρες. 



Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου                           

32 

 
4.2 Οι Κύκλοι της Φύσης : C, O, N, P, S  -  Ανακύκλωση. 
 

Θεατρικό παιχνίδι :  
 
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 οµάδες: 
 
α )  Παραγωγοί 
β )  Καταναλωτές 
γ )  Αποικοδοµητές 
δ )  Ζωγράφοι των κύκλων της φύσης σε χαρτόνια. 
 
Οι παραγωγοί έφεραν µικρά φυτά, λαχανικά, φρούτα και όσπρια. 
Οι καταναλωτές έφεραν πιάτα, ποτήρια και πιρούνια. 
Οι αποικοδοµητές µικρές µπάλες του τένις επάνω στις οποίες 
είχαν γράψει µε µαρκαδόρο τα χηµικά σύµβολα των στοιχείων που 
ανακυκλώνονται στη Φύση: C, O, N, P, S. 
 
Τα βήµατα του παιχνιδιού:  
 

1.  Οι ζωγράφοι έδειχναν έναν κύκλο(σελ. 9,10), εξηγούσαν µε 
λίγα λόγια τη λειτουργία του και έριχναν τη µπάλα του 
χηµικού στοιχείου στους παραγωγούς. 

2.  Οι παραγωγοί έκαναν έναν κύκλο από τον οποίο 
εµφανίζονταν πρώτα φυτά,  µετά λαχανικά, φρούτα ή όσπρια 
και τα προσέφεραν στους καταναλωτές.  

3.  Οι καταναλωτές ¨έτρωγαν¨  και τα υπόλοιπα σε σακούλες 
πήγαιναν στους αποικοδοµητές.  ( Την ώρα που όλοι 
κοίταζαν τους καταναλωτές, η µπάλα του χηµικού στοιχείου 
µεταφέρονταν ¨κρυφά¨ από έναν µαθητή στους 
αποικοδοµητές). 

4. Οι αποικοδοµητές έκαναν έναν κύκλο µέσα στον οποίο 
τοποθετούσαν τα υπόλοιπα των καταναλωτών και 
…ξαφνικά … από  τον κύκλο ξεπεταγόταν  η  µικρή µπάλα 
…και επέστρεφε στη Φύση (ζωγράφους). 

5. Η ίδια διαδικασία έγινε και µε τα υπόλοιπα στοιχεία.  
     Όµως µαζί µε το καινούριο στοιχείο κυκλοφορούσαν και   
όλα τα προηγούµενα!  Το παιχνίδι φούντωσε! 
6. Τέλος οι ζωγράφοι ρώτησαν:  
             
    Τι µας διδάσκει η Φύση;         Κύκλους! 
                                                  Ανακύκλωση!  
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4.3 Τροφικές Πυραµίδες – Βιοποικιλότητα – Ισορροπία. 
 
Παιχνίδι. 
 
Υλικά: 
 
Χαρτόνια χρωµατιστά διαστάσεων (20cm x 10cm) όπου 
αναγράφονται οργανισµοί ως ακολούθως: 
 
5 πράσινα, φυτοπλαγκτόν – παραγωγοί. 
5 κίτρινα, καταναλωτές 1ης τάξης, µικρά ψάρια.                                                  
5 γαλάζια,  καταναλωτές 2ης τάξης, µεγάλα ψάρια. 
5 πορτοκαλί, καταναλωτές 3ης τάξης, φώκια. 
5 κόκκινα, καταναλωτές 4ης τάξης, όρκα. 
 
Τα βήµατα του παιχνιδιού: 
 
1ο Τα παιδιά διάλεξαν ένα χαρτόνι το καθένα. 
 
2ο Όσα διάλεξαν πράσινο, έβαλαν τα χαρτόνια τους στην πρώτη 
σειρά. 
 
3ο  Όσα διάλεξαν κίτρινο, στη δεύτερη σειρά. 
 
4ο  Όσα διάλεξαν γαλάζια, στην τρίτη σειρά. 
 
5ο  Όσα διάλεξαν πορτοκαλί, στην  τέταρτη σειρά. 
 
6ο  Όσα διάλεξαν κόκκινο, στην Πέµπτη σειρά. 
 
7ο  Κοιτάξαµε όλοι µαζί αυτό που φτιάξαµε. 
      Υπήρχαν πιο πολλά χαρτόνια στις κορυφαίες οµάδες και 
λίγα στη βάση της … 
                                                           πρόβληµα τροφής!!! 
 
8ο Για να λυθεί το πρόβληµα µερικά παιδιά άλλαξαν τα χαρτόνια 
τους έτσι ώστε να υπάρχει τροφή για όλους! 
 
9ο  Σχεδόν όλα µαζί φώναξαν:    
                        
            Μ Ι Α      Π Υ Ρ Α Μ Ι ∆ Α ! ! ! 
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4.4  Καλάµια, η  δική  µας  ακτή. 
 
Φωτογράφηση, καταγραφή σκουπιδιών και καθαρισµός της ακτής.   
 
Υιοθέτηση της ακτής & υπόσχεση για συνάντηση κάθε Ιούλιο! 
 

 
     Καταγραφή και φωτογράφηση  σκουπιδιών. 

    
          Χρόνος ανακύκλωσης των σκουπιδιών! 
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  4.5  Η  Φώκια. 
 
Ο προβληµατισµός της οµάδας µας µετά την επίσκεψη στην 
παραλία «Καλάµια» ήταν µεγάλος. Οι διαµαρτυρίες είχαν ως 
αποτέλεσµα … µια: 
 
                                    Φ Ω Κ Ι Α ! 
   

    
 
Στην επόµενη συνάντηση δηµιουργήσαµε ένα χαρτόνι- κολλάζ, 
όπως φαίνεται παραπάνω. 
Όµως κάποιοι…είχαν κρύψει στην κοιλιά της φώκιας πλαστικά 
δαχτυλίδια αναψυκτικών, δίχτυα, χαρτάκια κ.ά. 
Όταν η οµάδα τελείωσε, τα παιδιά που είχαν γεµίσει  την κοιλιά 
της, ρώτησαν: 
 
                  «τι λέτε να έφαγε η φώκια χτες;» 
 
Όλοι είπαν …ψάρια… αλλά…κάτω από το κολλάζ υπήρχαν 
σκουπίδια σαν εκείνα που είχαµε βρει στην παραλία! 
 
Μετά έγινε συζήτηση για την προέλευσή τους καθώς και για το 

χρόνο ανακύκλωσής τους! 
  

    Όλη η οµάδα πήρε την απόφαση να δώσει υποσχέσεις στη 
µικρή φώκια… 
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4.6  Ήταν  ένα µικρό  καράβι που το έλεγαν  « Μεσόγειο». 
 
Τις υποσχέσεις στη …φώκια µάζεψε το καράβι που το όνοµά 
του ήταν:  

                                        «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 
 

      
 
Τα χαρτόνια, το καράβι, οι σηµαίες, τα θαλασσινά, το δίχτυ, οι 
αχινοί φτιάχτηκαν γρήγορα και… 
Οι ¨µαγικές¨ ευχές των παιδιών της οµάδας, έφτασαν στα δίχτυα  
της ¨Μεσογείου¨, γραµµένες σε χρωµατιστά µικρά χαρτιά. 
 
                  Μεσόγειος – Οι αµµουδιές του Οµήρου… 
 

• Εύχοµαι οι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν και να 
προσέχουν περισσότερο τη θάλασσα που µας ενώνει! 

• Εύχοµαι η Μεσόγειος να είναι πάντα όµορφη, καθαρή και να 
µας χαρίζει όλα τα αγαθά της! 

• Κρατήστε τη Μεσόγειο καθαρή και ¨όχι¨ τους κάδους! 
• Ούτε µια σταγόνα πετρελαίου στη Μεσόγειο το: 
                             2006! 
 
                                2007!! 
 
                                   3007!!!.................................................. 
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4.7  Ελιά. 
 
 Η ελιά είναι σύµβολο της Μεσογείου & της Ειρήνης! 
Τα κλαδιά της έγιναν στεφάνια ολυµπιονικών! 
 

Όπου κι αν γύρισε στη Μεσόγειο το καράβι µας έβλεπε παντού το 
χαρακτηριστικό δέντρο της, την  ΕΛΙΑ . 

 
Στα φύλλα της ελιάς γράψαµε τα ονόµατα των µαθητών της 
περιβαλλοντικής µας οµάδας και ευχηθήκαµε παντοτινή ειρήνη!  

                 
              Επίσης,  µελετήσαµε  τη  µεσογειακή  διατροφή  
                   και την αξία του ελαιόλαδου σ΄αυτή. 
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4.8  Ο καλοκαιρινός αστροχάρτης της Μεσογείου.      
                                           

 
 
Τα άστρα και οι µύθοι τους! 
 
Μεγάλη Άρκτος - Μικρή Άρκτος – Πολικός! 
Λύρα – Κύκνος – Αετός ! 
Κασσιόπη – Σκορπιός…  
 
Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και η κατασκευή µας έγινε µε αστέρια! 
 
Ο µεσογειακός ουρανός µας ταξίδεψε…µακριά! 
 
Μάθαµε να προσανατολιζόµαστε στις θάλασσες και στις στεριές 
γύρω από τη Μεσόγειο! 
 
Μιλήσαµε για πολιτισµούς και  θρησκείες! 
 
∆ιαβάσαµε ποιήµατα, λογοτεχνικά κείµενα σχετικά µε τη    
Μεσόγειο και είδαµε θαλασσογραφίες! 
Τραγουδήσαµε  θαλασσινά  τραγούδια! 
 
Ξεχάσαµε για µια στιγµή τη ρύπανση της θάλασσας! 
 
Ένας αστροχάρτης της Μεσογείου δόθηκε στο τέλος, στο κάθε 
παιδί! 
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4.9      Η πιο «γλυκιά» βιοσυσσώρευση! 
 

 
 
Η οµάδα της βιοσυσσώρευσης, τις παραµονές των Χριστουγέννων 
έκανε τη µεγάλη έκπληξη…τα πιο ωραία κέικ του κόσµου… 
Ένα ¨κυκλικό¨ µε σηµαίες και σοκολατένιο ¨περιβάλλον¨…και 
ένα ¨ψάρι¨ σοκολατένιο…¨βιοσυσσωρευµένο¨… 

 
 
Το κάθε παιδί πήρε τις δυο  αφίσες της βιοσυσσώρευσης και οι 
προτάσεις «έπεφταν σαν βροχή»… 

• Θέλουµε καθαρά ψάρια για εµάς! 
• Θέλουµε καθαρά ψάρια για τα θαλασσοπούλια! 
• Θέλουµε βιοποικιλότητα γιατί έτσι θα σωθούµε! 
• Αφήστε τους κύκλους της φύσης να λειτουργούν ήρεµα! 
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  4.10  Βιοποικιλότητα  - Υπεραλίευση. 
 
 

 
 
Τα παιδιά έφεραν δίχτυα, ψάρια και άλλα θαλασσινά και φτιάξαµε 
ένα χαρτόνι για τη βιοποικιλότητα…όµως…δυστυχώς… 
«Η   υπεραλίευση   ελαττώνει   τη   βιοποικιλότητα, που  
στηρίζει   τις   τροφικές   αλυσίδες ! ! !» 
Ακολούθησαν: 

• Αναγνώριση ψαριών και 
• Τρόποι ψαρέµατος ψαριών 
• Η συνταγή του ψαρά 
• Τα προβλήµατα του ψαρά 
• Υπεραλίευση και λύσεις 
• Θαλασσινά επαγγέλµατα  
 
Κάθε παιδί διάλεξε ένα επάγγελµα και εξήγησε τι θα έκανε 
για τη ρύπανση από τη δική του θέση! 
 
• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες και έφτιαξαν µικρές 

θαλασσινές ιστορίες, ανάλογα µε το επάγγελµα που είχε 
διαλέξει το καθένα. 

 
Η κάθε οµάδα παρουσίασε τη δική της ιστορία σε όλη την 
περιβαλλοντική  οµάδα! 
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   4.11   Η    Μεσόγειος. 
 

 
 
 
Η οµάδα µας αποφάσισε να γνωρίσει καλύτερα τη Μεσόγειο! 
 
Τα υλικά που χρησιµοποιήσαµε ήταν: 
 
Ένα γαλάζιο χαρτόνι 
Μικρά χρωµατιστά χαρτόνια για τα καραβάκια 
∆ίκαρφα και οδοντογλυφίδες 
Χρώµατα 
 
Κάθε παιδί έφτιαξε ένα καραβάκι, διάλεξε ένα κράτος, ζωγράφισε 
τη σηµαία του και το τοποθέτησε στη σωστή σειρά.  
 
Μάθαµε: 
 
Τα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο! 
Τις πρωτεύουσές τους! 
Τις σηµαίες τους! 
 
Το κάθε παιδί είχε φέρει µαζί του αξιοθέατα του κράτους που είχε 
διαλέξει και τα παρουσίασε στην οµάδα! 
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4.12   ∆ίολκος.   
                              

 Στις 25/11/2005 επισκεφτήκαµε το ∆ίολκο. 
 

 
                                   Τοπική ιστορία! 

 

 
              ∆ίολκος, ο  παλιός  δρόµος  του  εµπορίου ! 
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4.13  Χάρτες   εννοιών. 
 

 
 Όλη τη χρονιά ήταν µαζί µας!  Άδεια στην αρχή- γεµάτα µετά! 

 

 
Στα  χαρτόνια  αυτά  συνδέσαµε  τα  νέα  δεδοµένα,  µε  όσα ήδη  γνωρίζαµε! 
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ΙΘΑΚΗ 
 

Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι να είναι µακρύς ο δρόµος, 
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυµωµένο Ποσειδώνα µη φοβάσαι, 
τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 
αν µεν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 
συγκίνησις το πνεύµα και το σώµα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς µες την ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. 
 
Να εύχεσαι να `ναι µακρύς ο δρόµος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι 
που µε τι ευχαρίστηση, µε τι χαρά 
θα µπαίνεις σε λιµένας πρωτοϊδωµένους, 
να σταµατήσεις σ’ εµπορεία Φοινικικά 
και τες καλές πραγµάτειες ν’ αποκτήσεις, 
σεντέφια και κοράλλια, κεχριµπάρια κι έβενους, 
και ηδονικά µυρωδικά κάθε λογής, 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 
να µάθεις και να µάθεις απ’ τους σπουδαγµένους. 
 
Πάντα στον νου σου να ’χεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιµον εκεί ειν’ ο προορισµός σου. 
Αλλά µη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει, 
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 
πλούσιος µε όσα κέρδισες στον δρόµο, 
µη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 
 
Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θα `βγαινες στον δρόµο. 
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 
ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σηµαίνουν. 
 

Κ. Καβάφης.       
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    Υπεύθυνη καθηγήτρια:           Μπιτσάκου   Μαρίκα. 
 
 
    Περιβαλλοντική Οµάδα: 
 
 
    Τάξη  Γ΄ 
 

• Αβραάµ  Γεωργία 
• Αγάθου  Αγγελική 
• Αγγέλου  Θανάσης 
• Αλεξοπούλου  Όλγα 
• Αργυροπούλου  Ειρήνη 
• Ασηµακόπουλος  Ανδρέας 
• Γαλάνη  Νάντια 
• ∆ασκαλάκη  Ήρα 
• Καραχάλιου  Γιολάντα 
• Καρσιώτη  Αναστασία 
• Μπαντινάκη  Ειρήνη 
• Πανταζή  Μαρία-Μαργαρίτα 

 
    Τάξη  Β΄ 
 

• Ακριτίδη  Αναστασία 
• Γιαννακοπούλου  ∆ήµητρα 
• Γιαβής  Μηνάς 
• Γκιώνης  Θοδωρής 
• Θανάση  Ευσταθία 
• Καλλίρη  Ελένη 
• Καραβά  Ασηµίνα 
• Κάτσιαβου  Βασιλική 
• Κέζα  Ιωάννα 
• Κεφάλα  Αναστασία 
• Μιχαλοπούλου  Ελένη 
• Μιχαλοπούλου  Μελίνα 
• Μπαντινάκης  Γιάννης 
• Μπινιάρη  Αναστασία   
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