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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
• Η Ελλάδα είναι κατάσπαρτη από αρχαία τοπία, από 

μνημεία και τόπους ιστορικούς. Σ' όποια γωνιά της κι αν 
σταθείς, θα τους δεις, μα κι αν δεν τους δεις -γιατί ίσως τους 
σκέπασε το βαρύ χώμα και η αχλύ των χρόνων-, θα τους 
νοιώσεις. αν, φυσικά, τους αναζητήσεις. Όπως και να τους 
δεις, σεβαστικά ή διερευνητικά, εγερτικά ή συμβολιστικά 
(πάντως να τους δεις...), θάχεις να πάρεις από αυτούς. έστω 
την ιδέα. έστω την αιθερία. έστω την εμπνοή. έστω το 
θέριεμα. έστω το δέος. και σίγουρα θάχεις πολλά κερδίσει 
από τη σπουδή, από την άσκηση στο παρελθόν σου. Εκεί 
είναι η ψυχή σου, η ψυχή του Έλληνα, της ανθρωπότης, 
λόγω του πάγκοσμου χαρακτήρα τους, εκεί ως φάρος 
αναβοσβεί σε ότι η ύπαρξή μας αναπέμπει. Εκεί μια φύση, 
μια ιδέα κι ένας πολιτισμός ορθεί, μια υψηλή δημιουργία. 



• Τα τοπία αυτά, οι τόποι της ψυχής του Έλληνα, αλίμονο, δεν 
έγιναν σεβαστοί κι αλώθηκαν! Τους σκόρπισε, τους λεηλάτησε 
ο άνθρωπος. παρά το ότι σε αυτούς χρωστιόταν και σε αυτούς η 
ψυχή του έπαλλε. Τόποι υψηλοί, του δέους και της σοφίας, της 
τέχνης και του πνεύματος, τοπία αρχαία, μοναδικά, που 
καταστράφηκαν, χάθηκαν ή απαξιώθηκαν (μέχρις του βαθμού 
της πλήρους αγνόησής τους), γιατί ο άνθρωπος δεν έσκυψε 
πάνω τους με ενδιαφέρον, δε γνοιάστηκε γι' αυτούς, δεν τους 
εννόησε, παρά τους εκμεταλλεύτηκε για την οικονομική ή 
συλλεκτική αξία τους, ή τους διασκόρπισε στήνοντας πάνω 
τους, στα ερείπιά τους, το νέο του πολιτισμό. Και σήμερα εμείς, 
ως μοιραίοι, κατατριβόμαστε ψάχνοντας την ιστορία μας σε 
πηγές, αναζητώντας εναγωνίως τις ρίζες μας στο χθες, 
αποζητώντας την κλήρα που δεν μας παραδόθηκε, διότι με τις 
πράξεις μας σκοτώσαμε το παρελθόν και το σβήσαμε από το 
μέλλον μας.αντί να το έχουμε απτό και, γιατί όχι, ζωντανό! 

 
 



 



Ο Λυκαβηττός είναι λόφος της Αθήνας πέριξ του 

οποίου έχει αναπτυχθεί η ομώνυμη συνοικία. 
Αναφέρεται στη μυθολογία πως ήταν ένας βράχος 
που κουβαλούσε στα χέρια της η Θεά Αθηνά και της 
έπεσε έπειτα από μια κακιά είδηση που της έφερε ένα 
κοράκι. Από τότε τα κοράκια έγιναν μαύρα, λέει ο 
μύθος. Ο Λυκαβηττός έχει το εκκλησάκι του Αγίου 
Γεωργίου στην κορυφή του και λειτουργεί 
και τελεφερίκ. Ο Λυκαβηττός είναι το δεύτερο 
ψηλότερο σημείο του λεκανοπεδίου Αθηνών μετά 
τα Τουρκοβούνια και υψώνεται στα 277 μέτρα πάνω 
από το επίπεδο της θάλασσας και 227 μέτρα πάνω 
από την πόλη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%8D)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%8D)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA_%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%B1






 







• Ο λόφος του Λυκαβηττού θεωρείται ένα 
από τα ρομαντικότερα μέρη της Αθήνας 
και διαθέτει - αναμφισβήτητα - την 
ωραιότερη θέα της πόλης. Έχει ύψος 277 
μέτρα και είναι ο υψηλότερος λόφος της 
Αθήνας και ξεχωρίζει για την πανοραμική 
θέα του, σε ολόκληρη σχεδόν την 
πρωτεύουσα. Στην κορυφή του λόφου με 
την Αθήνα φωτισμένη να απλώνεται 
μπροστά στα μάτια σας και το φεγγάρι να 
λάμπει στον Αττικό ουρανό, ξυπνούν τα 
πιο αγαπησιάρικα συναισθήματα. 



• Η μυθολογία  αναφέρει πως ήταν ένας 
βράχος που κουβαλούσε στα χέρια της 
η Θεά  Αθηνά και της έπεσε έπειτα από 
μια κακιά είδηση που της έφερε ένα 
κοράκι. Από τότε τα κοράκια έγιναν 
μαύρα, λέει ο μύθος. Άλλοι πιστεύουν 
ότι το όνομα του λόφου προέρχεται από 
τη λέξη λύκος, γιατί αγέλες λύκων 
κατοικούσαν στο λόφο για πολλά 
χρόνια. 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



ΛΟΦΟΣ ΙΠΠΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ 

 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 



• Το αρχαίο αυτό τοπίο, το λατρευτικό, όπως και το οικιστικό 
των αρχαίων πόλεων και χωριών, ήταν διασυνδεδεμένα με 
τα φυσικά στοιχεία του χώρου (με τη βλάστηση, με το νερό, 
με τα ζώα, με τις λοφοσειρές, με τον ορίζοντα κ.ά.), κάτι που 
τ' ανήγαγε, μέσα από την τέτοια τους σχέση, σε φυσικά 
τοπία. Είχε το λοιπόν το αρχαίο μνημείο σχέση ουσιαστική 
με την ελληνική φύση, με τη γη, με το ελληνικό περιβάλλον, 
καθώς δημιουργήθηκε εν αυτώ, σύμφωνα με το σκοπό και 
τον προορισμό του, συγκροτημένο αρμοστά στο φυσικό 
σύνολο. 

  



•                  ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΛΟΦΩΝ 
• Οικολογική Αξία  

• Μικροχλωρίδα 

• Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία  

• Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον 

• Ιστορικό Ενδιαφέρον 

• Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός 

• Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον 

• Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού 

• Σύνδεση με Λαϊκή Παράδοση 

• Τεχνολογικό Ενδιαφέρον 

• Τουριστικό ενδιαφέρον 

• Αισθητική Αξία  

• Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία 

• Πανοραμική θέα 

• Σχόλιο για τις αξίες  

• Αγαπημένος τόπος των Αθηναίων και επισκεπτών, προβάλλει τη σχέση της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας με τη λιτή Αττική γη, στη μέση της μεγαλούπολης. 



            ΚΙΝΔΥΝΟΙ  

• Θόρυβος 

• Κυκλοφορία Οχημάτων 

• Ρύπανση αέρα 

• Τουρισμός  

• Η ρύπανση του αέρα καταστρέφει τα 
μάρμαρα. 

• Τρωτότητα  



• ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ 
 

• Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα  

• Αξιόλογα Φυτά  

• Micromeria acropolitana 

• Αξιόλογα Θηλαστικά  

• Αξιόλογα Πτηνά  

• Athene noctua (Κουκουβάγια) 

• Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο) 

• Otus scops (Γκιώνης) 

• Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός) 

• Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά  

• Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα) 

• Αξιόλογα Ψάρια  

• Αξιόλογα Ασπόνδυλα  



ΛΟΦΟΣ ΙΠΠΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ 

 



• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ 
• Ο Ίππιος (ή Ίππειος) Κολωνός βρισκόταν στην πεδιάδα 

του Κηφισού, 10 στάδια (2 χλμ) προς βορράν του Διπύλου και ήταν 
κατάφυτος από ελαιόδεντρα. Λεγόταν "Ίππιος", γιατί εκεί 
βρισκόταν ο ναός του Ιππίου Ποσειδώνα, προστάτη του δήμου, που 
καταστράφηκε από τον Αντίγονο Γονατά το 265 π.Χ.. Υπήρχε επίσης 
βωμός της Ιππίας Αθηνάς, τέμενος των Ερινύων, ο τάφος 
του Οιδίποδα, καθώς και ηρώα 
του Θησέα, Πειρίθου και Αδράστου. Εδώ ήταν και το άγαλμα του 
Κολωνού, που έδωσε το όνομά του στο δήμο. 

• Κοντά στο λόφο του Κολωνού ήταν το Άλσος της Ακαδήμειας και η 
Σχολή του Πλάτωνα, όπου δίδαξε ο μεγάλος φιλόσοφος. Μεταξύ 
Ακαδήμειας και Κολωνού, ο Πλάτων είχε την κατοικία του και εκεί 
ήταν και ο τάφος του. Ο περιηγητής Παυσανίαςγράφει στα 
"Αττικά" του, ότι, αφού εξήλθε της Ακαδημίας, συνάντησε το 
μνήμα του Πλάτωνος και εκείθεν προς τα ανατολικά αντίκρισε να 
στέκει ψηλά πάνω στον Κολωνό το άγαλμα του Ιππίου Ποσειδώνος, 
από τον οποίο πήρε το όνομά του ο δήμος του Κολωνού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B7%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/265_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8D%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


• Κατά τη μυθολογία υπήρχε στον Κολωνό σπήλαιο, μέσα από οποίο κατέβαιναν οι νεκροί 
στον Άδη. Ο θεός του Άδη Πλούτων, που είχε ερωτευθεί την Περσεφόνη, κόρη της 
θεάς Δήμητρας, την απήγαγε από τους λειμώνες της Αίτνας και την μετέφερε πάνω στο άρμα 
του στον Κολωνό της Αττικής, κατεβάζοντάς την στο νυμφώνα του στον Άδη, μέσα από το 
βαθύ άντρο του Κολωνού, που ο Σοφοκλής το ονομάζει "χαλκόπουν οδόν". 

• Ο τυφλός Οιδίπους, αλλόφρων                                                                                                            
από την κακή μοίρα του,                                                                                                                 
φεύγοντας από την πατρίδα                                                                                                      
του Θήβα, φθάνει στον Κολωνό                                                                                                                            
της γειτονικής Αττικής,                                                                                                                              
συνοδευόμενος από την κόρη του Αντιγόνη,                                                                                                        
για να βρει τη λύτρωση, κατεβαίνοντας δια                                                                                                           
της "χαλκοπόδου οδού" στο βαθύ                                                                                                                   
"κολωνιαίο'άντρο ‘’του Άδη. 

• Ο Μέτων, Αθηναίος αστρονόμος και γεωμέτρης του 5ου π. Χ. αιώνα και σύγχρονος του 
Σωκράτη, ο οποίος επινόησε τον λεγόμενο "Κύκλο του Μέτωνος", αναφορικά με το 
μηνολόγιο και τον ηλιακό ενιαυτό, ανέβαινε συχνά στον Κολωνό να κάνει τις αστρονομικές 
παρατηρήσεις του, όπως το επιβεβαιώνει και ο σύγχρονός του Αριστοφάνης, ο οποίος λέει 
στους "Όρνιθες": "Μέτων, όν οίδεν Ελλάς και ο Κολωνός".  

• Στον Κολωνό γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματά του ο τραγικός 
ποιητής Σοφοκλής, του οποίου η τραγωδία "Οιδίπους επί Κολωνώ" διαδραματίζεται στον 
Ίππιο Κολωνό. 

 

 

 



• Ο Κολωνός είναι ένας χαμηλός λόφος στην 
απόσταση απ' την πόλη που δίνει ο 
Θουκυδίδης - 10 στάδια - . 

• Αλλά το Άλσος του Ποσειδώνα και των 
Ερινύων και τα άλλα ιερά τους που 
βρίσκονταν εδώ, καθώς και το ίδιο το χωριό, 
έχουν εντελώς εξαφανισθεί, εκτός από 
μερικά ερείπια θεμελίων και τον μικρό λόφο 
όπου είναι θαμμένος ο 
αρχαιολόγος Κάρολος Μύλλερ και ο Γάλλος 
αρχαιολόγος Σάρλ Λένορμαν. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1


ΛΟΦΟΣ ΙΠΠΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ 



• Ο Ίππιος (ή Ίππειος) Κολωνός βρισκόταν στην πεδιάδα του 
Κηφισού, 10 στάδια (2 χλμ) προς βορράν του Διπύλου και ήταν 
κατάφυτος από ελαιόδεντρα. Λεγόταν "Ίππιος", γιατί εκεί 
βρισκόταν ο ναός του Ιππίου Ποσειδώνα, προστάτη του δήμου, που 
καταστράφηκε από τον Αντίγονο Γονατά το 265 π.Χ.. Υπήρχε επίσης 
βωμός της Ιππίας Αθηνάς, τέμενος των Ερινύων, ο τάφος του 
Οιδίποδα, καθώς και ηρώα του Θησέα, Πειρίθου και Αδράστου. 
Εδώ ήταν και το άγαλμα του Κολωνού, που έδωσε το όνομά του στο 
δήμο. 

• Κοντά στο λόφο του Κολωνού ήταν το Άλσος της Ακαδήμειας και η 
Σχολή του Πλάτωνα, όπου δίδαξε ο μεγάλος φιλόσοφος. Μεταξύ 
Ακαδήμειας και Κολωνού, ο Πλάτων είχε την κατοικία του και εκεί 
ήταν και ο τάφος του. Ο περιηγητής Παυσανίας γράφει στα 
"Αττικά" του, ότι, αφού εξήλθε της Ακαδημίας, συνάντησε το 
μνήμα του Πλάτωνος και εκείθεν προς τα ανατολικά αντίκρισε να 
στέκει ψηλά πάνω στον Κολωνό το άγαλμα του Ιππίου Ποσειδώνος, 
από τον οποίο πήρε το όνομά του ο δήμος του Κολωνού. 





Κατά τη μυθολογία υπήρχε στον Κολωνό σπήλαιο, μέσα από οποίο κατέβαιναν οι 
νεκροί στον Άδη. Ο θεός του Άδη Πλούτων, που είχε ερωτευθεί την Περσεφόνη, 
κόρη της θεάς Δήμητρας, την απήγαγε από τους λειμώνες της Αίτνας και την 
μετέφερε πάνω στο άρμα του στον Κολωνό της Αττικής, κατεβάζοντάς την στο 
νυμφώνα του στον Άδη, μέσα από το βαθύ άντρο του Κολωνού, που ο Σοφοκλής το 
ονομάζει "χαλκόπουν οδόν". 
Ο τυφλός Οιδίπους, αλλόφρων από την κακή μοίρα του, φεύγοντας από την 
πατρίδα του Θήβα, φθάνει στον Κολωνό της γειτονικής Αττικής, συνοδευόμενος 
από την κόρη του Αντιγόνη, για να βρει τη λύτρωση, κατεβαίνοντας δια της 
"χαλκοπόδου οδού" στο βαθύ "κολωνιαίο' άντρο του Άδη. 
 
Στον Κολωνό γεννήθηκε και έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματά του ο τραγικός 
ποιητής Σοφοκλής, του οποίου η    τραγωδία         “ Οιδίπους επί Κολωνώ" 
διαδραματίζεται στον Ίππιο Κολωνό.                                                                                                                                              
Ο Κολωνός είναι ένας χαμηλός λόφος στην απόσταση απ' την πόλη που δίνει ο 
Θουκυδίδης - 10 στάδια - με μια ωραία ασυνήθιστη θέα, κατά το δειλινό, προς την 
πόλη, την Ακρόπολη, ολόκληρη την παραλία του ακρωτηρίου Κόλλια, ως κάτω τον 
Πειραιά και πάνω από αυτόν, με φόντο τη βαθυγάλαζη θάλασσα, την Αίγινα και, 
στο βάθος, τις μαλακά αναδυόμενες ακτές της Αργολίδας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%AF_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%8E


ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ                                                                     
Κοντά στο Λόφο του Ίππιου Κολωνού βρίσκεται ο Λόφος Σκουζέ. 

• Μουριές, κυπαρίσσια, ελιές και πεύκα προσφέρουν 
απλόχερα τη σκιά τους στον Λόφο Σκουζέ, που πήρε 
το όνομά του από την οικογένεια Σκουζέ, η οποία 
διέθετε εδώ μεγάλες εκτάσεις γης. Στην κορυφή του 
λόφου, ο μεγάλος πέτρινος ναός του Αγίου 
Αιμιλιανού, προστάτη των κατοίκων από την 
ελονοσία που τους επιφύλασσαν τα νερά του 
Κηφισού, είναι κτισμένος στη θέση του αρχαίου 
ιερού της Ευχλόου Δήμητρας. Αν παρατηρήσετε 
προσεκτικά τον ναό, θα προσέξετε αρχαιοελληνικά 
στοιχεία στην αρχιτεκτονική του, όπως οι μαρμάρινοι 
κίονες της εισόδου. Μια μίνι παιδική χαρά, μερικές 
λιθόστρωτες διαδρομές και λίγα ξύλινα παγκάκια 
συμπληρώνουν το παζλ του λόφου.  

• ΠΗΓΕΣ: 
http://www.in2life.gr/delight/goingout/article/29775
7/lofos-skoyze-anhforizontas-ston-kolono.html 

• Πηγή: www.in2life.gr 



ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ 

 







ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ 

 



•  ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

• Το έδαφος του λόφου στο μεγαλύτερο μέρος του είναι βραχώδες ή 
πετρώδες, χωρίς 

• χωμάτινη επικάλυψη ή αβαθές. Συντίθεται από έντονους εδαφολογικούς 

• σχηματισμούς. Λόφοι, ρεματιές, διάσελα, γκρεμοί, βάραθρα, μικρά 
υψίπεδα. Το 

• πυκνό πευκοδάσος εναλλάσσεται με θαμνοτόπια, βράχια και ανοιχτές 
χορτολιβαδικές 

• εκτάσεις.  

• Ο έντονος αυτός χαρακτήρας του τοπίου και οι ιδιαίτερες σχέσεις του με την 

• πόλη και τον ευρύτερο χώρο του λεκανοπεδίου, τον καθιστούν, από τους 

• αρχαιότατους χρόνους, τόπο ελκυστικό και κατάλληλο να παραλάβει 
σημαντικότατες 

• και διαφορετικού χαρακτήρα λειτουργίες.  



H ZΩΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

 



 



ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

 



 ΜΕ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑ                                                        
{ ΑΘΗΝΑ,ΓΙΩΡΓΟΣ,ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΟΥΛΑ 

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

 



ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ 

 



Η Κατερίνα επί το έργον στην αίθουσα 
περιβαλλοντικής 

 



ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

 



 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΚΕΤΑΡΕΙ  
ΤΡΟΦΙΜΑ  ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟ ΙΡΑΚ  

 



 



 





ΗΛΙΑ…ΕΙΡΗΝΗ…ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 



Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ.. 

 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟ 



ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΙΠΠΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ 



ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

 



BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ :ΛΟΦΟΙ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

• www.greekarchitects.gr 

• Αρχαία τοπία 

• Η ενεργειακή απόδοση του τοπίου 

• Μαίανδρος : Η χειραγώγηση των ενεργειακών πεδίων της Γης. 

• ΦΙΛΟΤΗΣ: Βάση δεδομένων για την Ελληνική Γη. 

• Αρχαίγων: Αρχαία Ελλάδα. 

• ΠΗΓΕΣ: 
http://www.in2life.gr/delight/goingout/article/297757/lofos-
skoyze-anhforizontas-ston-kolono.html 

• Πηγή: www.in2life.gr 

 

http://www.greekarchitects.gr/


• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

• ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2001-2002 

• ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ :  

• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ 

• ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΗ 

• ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 





ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΥΡΙΟ  ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΜΕΤΕΦΕΡΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΑΣ 

 



 





ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΦΙΚΑΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ 



Η ΗΛΙΑ  ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟ 

 



ΑΘΗΝΑ           ΚΑΙ                     ΗΛΙΑ 

 



ΠΑΡΑΒΓΑΙΝΟΥΜΕ…..; 



ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ  ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ…. 



 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ  ΑΜΦΙΚΑΙΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ 



ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 



H ΒΑΦΤΙΣΙΜΙΑ ΜΑΣ ΜΙΚΡΗ 
ΠΟΥΛΑΡΙΤΣΑ «ΦΑΙΔΡΑ» 



ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ 



Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 



 



Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ …ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 



ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 



Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ… 



ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2001-2002 

• ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΛΙΑ                                          .   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  

• ΣΤΑΘΗΣ  ΡΟΚΟΣ                                          .   ΜΕΤΗ ΛΥΜΠΕΡΗ  

• ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΓΑΛΑ                                       .   ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

• ΗΛΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ                                       .   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  

• ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ                           .    ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΟΥ  

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ                                       .   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ  

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ                      .   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  

• ΒΑΓΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ                                       .   ΝΙΚΟΣ ΘΗΡΑΙΟΣ  

• ΣΟΦΙΑ ΡΑΤΖΜΠΑΡ                                        .   ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ 

• ΑΘΗΝΑ  ΣΙΝΤΟΥ                                             .  ΒΙΚΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

• ΜΑΡΙΑ ΤΥΡΙΔΗ 

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΜΥΡΙΣΙΩΤΗ 

• ΓΙΩΡΓΟΣ  ΤΣΙΑΜΠΙΡΗΣ 

• ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ   

• ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΜΟΥΚΗ 

• ΜΑΡΙΟΣ ΔΕΛΙΒΙΓΚΑΣ 

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΙΒΙΓΚΑΣ 

      MAΡΙΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ 

 

 

 

 


