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Ο ΥΜΗΤΤΟΣ είναι ένας 
οικολογικός 
θησαυρός για αυτό 
πρέπει να τον φιλάμε 
σαν τα μάτια μας 

 



YMHTTOΣ-Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ 

 «ΤΡΕΛΟΣ» 

 

          

Η λέξη ΥΜΗΤΤΟΣ προέρχεται από την 

πελασγική λέξη ΟΥΜΕΤ, η  ΥΜΕΤ που σημαίνει 

σκληρός, τραχύς, βραχώδης τόπος. 



ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ ΜΕ                            

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 



 



• Η ονομασία του βουνού 
παρακολουθεί τη μακραίωνη 
ιστορία του, προέρχεται πιθανόν, 
από μια σειρά λέξεων που 
διατηρήθηκαν στο ελληνικό 
λεξιλόγιο από τους νεολιθικούς 
κατοίκους του ελληνικού χώρου. 
Οι κάτοικοι αυτοί, Κάρες, 
Λέλεγες, Λύκιοι, Μιννύες, 
ονομάσθηκαν συνολικά 
Προέλληνες ή κατά τις ελληνικές 
παραδόσεις, Πελασγοί. 



Αρχαίος κόσμος 
 • Στους ιστορικούς χρόνους, όταν η 

Αθήνα αναπτύσσεται οικονομικά και 
πολιτιστικά, η ευρύτερη περιοχή του 
Υμηττού εμφανίζεται ως κέντρο 
λατρείας των αρχαίων θεών, αλλά και 
ως τόπος υγείας, εξαιτίας των πηγών 
του Υμηττού που είχαν θεραπευτικές 
ιδιότητες. Ο περιηγητής Παυσανίας 
αναφέρει ότι στον Υμηττό υπήρχε 
άγαλμα του Υμηττίου Διός, καθώς και 
βωμοί του Ομβρίου Διός και του 
Απόλλωνος Προοψίου. 



Ο βωμός του Ομβρίου Διός τιμούσε και 

εξευμένιζε τον θεό, ώστε αυτός να χαρίζει 

ήπιες και έγκαιρες βροχές στη γεωργία. Οι 

αρχαίοι κάτοικοι της Αττικής προέβλεπαν 

τον καιρό, παρατηρώντας την κορυφή του 

βουνού. Ο Υμηττός λειτουργούσε δηλαδή 

ως βαρόμετρο, όπως αναφέρει ο 

Θεόφραστος στο «Περί σημείων, υδάτων 

και πνευμάτων». Σύμφωνα με τον 

Καμπούρογλου και οι νεότεροι Αθηναίοι, 

όπως ακριβώς και οι αρχαίοι τους 

πρόγονοι, προμάντευαν αν θα βρέξει ή δεν 

θα βρέξει από το άν ο Υμηττός «εφορούσεν 

ή όχι την συννεφοκουκούλαν του». 



• Η επιλογή της ψηλότερης κορυφής του 

βουνού για την τοποθέτηση των 

αγαλμάτων των θεών υπαγορευόταν 

από τις θρησκευτικές αντιλήψεις της 

εποχής : ο Υμήττιος Ζεύς έπρεπε να 

έχει ένα ανάλογο του Ολυμπίου 

θρόνου, για να επιβλέπει τους 

κατώτερους θεούς. Το άγαλμα εξάλλου, 

του Προοψίου Απόλλωνα ήταν 

τοποθετημένο στην κορυφή από την 

οποία το πρώτο φώς της ημέρας 

έπεφτε στη Δυτική Αττική.  

 

 



• Ο Υμηττός αποτελούσε ιδανική 

τοποθεσία για τον πρωτόγονο 

άνθρωπο. Λόγω της πλούσιας και 

πυκνής βλάστησης και των άφθονων 

νερών της περιοχής έβρισκε εδώ 

καταφύγιο και ασχολείτο με τη συλλογή 

καρπών και το κυνήγι. 

 



 

• Στην μυθολογία αναφέρεται ο ακούσιος φόνος της 

Πρόκριδας, κόρης του βασιλιά Ερεχθέα, από τον 

άντρα της τον Κέφαλο. Κατά τον μύθο ο Κέφαλος 

συνήθιζε όταν ανέβαινε στον Υμηττό για κυνήγι, να 

προσκαλεί ως βοηθό του το σύννεφο, με τη φράση 

«Ω νεφέλη παραγενού». Η γυναίκα του, που τον 

παρακολουθούσε, νόμισε πως απευθυνόταν στην 

ερωμένη του και, προσπαθώντας να την δει 

κούνησε τους θάμνους πίσω από τους οποίους 

ήταν κρυμμένη. Ο Κέφαλος νομίζοντας πως ήταν 

κάποιο θήραμα τη χτύπησε με το ακόντιό του και 

τη σκότωσε, (τη σκηνή απεικονίζει ερυθρόμορφος 

κρατήρας του 430-440 π.Χ. που βρίσκεται στο 

Βρετανικό Μουσείο). 



Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στον 

Υμηττό και γύρω από αυτόν 

υπήρχαν Πελασγικοί οικισμοί που 

εξελίχθηκαν σε Δήμους όπως 

Σφητός, Κίκυνα, Αιξωνή, Σκυρίδες, 

Πήρα κ.ά.) χωρίς να αναφέρεται ο 

ακριβής τόπος και χρόνος. 

 



• Περίφημη ήταν και η φαιά Υμηττία μάρμαρος, όπως 

την αποκαλεί ο Στράβων, το κυανότεφρο μάρμαρο 

του Υμηττού που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή μνημείων στην Ελληνισιτική εποχή και 

κυρίως στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Τα 

λατομεία από τα οποία έβγαζαν το μάρμαρο 

βρίσκονται στη δυτική πλευρά του βουνού, στις 

απότομες πλαγιές του Κακορέματος που είναι το πιο 

βαθύ και άγριο φαράγγι στον Υμηττό, κοντά στην 

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Κουταλά, όπου 

υπάρχουν τα κατάλοιπα μιας αρχαίας οδού από την 

οποία κατέβαζαν το μάρμαρο. Από τα λατομεία του 

Καρέα, εξαγόταν και ο κιτρινωπός ασβεστόλιθος, ο 

γνωστός ως αγρυλικός λίθος από το όνομα του 

παρακείμενου αρχαίου δήμου. 



• Στα χρόνια του Πεισίστρατου στο 

δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. 

κατασκευάστηκε εδώ ένα υδραγωγείο. 

Συγκέντρωνε το νερό των πηγών του 

Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου και 

περνώντας μέσα από περιοχές του 

σημερινού Δήμου Ζωγράφου έφτανε 

στην αρχαία αγορά. 





• Ιερό της Αφροδίτης υπήρξε, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, στο χώρο της σημερινής Καλοπούλας. 

• Ο περιηγητής Παυσανίας βεβαιώνει ότι η βλάστηση 
του Υμηττού ήταν πολύ κατάλληλη για μέλισσες. Η 
γεωργία και η κτηνοτροφία συμπλήρωναν τις 
δραστηριότητες. 

 

 

 

• Τον 8ο αι. π.Χ. παραχωρούνται σημαντικές γαίες στις 
υπώρειες του Υμηττού και στη συνέχεια επιβάλλεται η 
δεκάτη, (ο φόρος, δηλαδή του ενός δεκάτου) από 
τους καρπούς της γης στο κράτος. Τον 6ο αι. ο 
Πεισίστρατος, τύραννος των Αθηνών, απαλλάσσει από 
τη φορολογία της δεκάτης ειδικά τους εποικιστές του 
Υμηττού, τους κτηνοτρόφους, γεωργούς και τους 
υπόλοιπους χρήστες της περιοχής. Στους Ρωμαϊκούς 
χρόνους ο Yμηττός συνέχιζε, ως ένα βαθμό, να 
διατηρεί την αίγλη της ως πνευματικό, φιλοσοφικό και 
θρησκευτικό κέντρο.  



ΥΜΗΤΤΟΣ, ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ 

ΝΥΜΦΩΝ   

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Ο Υμηττός κρατά αρκετά καλά κρυμμένο το μυστικό του. Σύμφωνα με 

τον Ν. Πολίτη … «Στην κορφή του Τρελλού είναι ένα πλάτωμα, στρογγυλό 

σαν αλώνι. Σ’ αυτό κάθε μεσημέρι χορεύουν οι Νεράϊδες, για αυτό οι 

τσοπάνηδες φοβούνται να πάνε εκεί το μεσημέρι.» 



• Οι Νύμφες, ήταν γυναικείες θεότητες 

προσωποποιήσεις της φύσης οι οποίες 

λατρεύονταν από τα πανάρχαια χρόνια . 

Οποιαδήποτε σπηλιά, κάθε παράξενο κοίλωμα του 

βουνού όπου σταλάζει νερό, ή ακόμη και ένα 

δέντρο, φάνταζε στα μάτια του απλοϊκού 

ανθρώπου της υπαίθρου σαν κατοικία των 

θηλυκών αυτών δαιμόνων. Οι δρυάδες (από το 

δρυς), οι αμαδρυάδες, οι ναϊάδες, οι ορειάδες 

λάτρευαν τη μουσική και τον χορό. Όταν 

ακούγονταν τα τραγούδια των λυγερόκορμων κι 

ευκίνητων ξωτικών, όποιος πέρναγε από την 

περιοχή τον έπιανε αυτό που λέμε…πανικός και 

έχανε τα λογικά του. Μήπως άραγε για αυτό 

ονομάστηκε ο Υμηττός και Τρελλός; 

 

 



• Στην μυθολογία αναφέρεται πως ενώ η 

Αθηνά έκανε το μπάνιο της στα νερά του 

Ιλισσού δέχθηκε την επίθεση του Ηφαίστου 

που την είχε ερωτευτεί. Για να τον αποφύγει 

ανηφόρισε προς τις πλαγιές του Υμηττού. Ο 

Ήφαιστος την ακολούθησε και η Αθηνά 

προκειμένου να τον αποκρούσει τον 

τραυμάτισε με το δόρυ της στο πόδι 

αφήνοντάς τον κουτσό (κυλλός-κουτσός). Το 

σπέρμα του όμως έπεσε στο πόδι της θεάς. 

Εκείνη το σκούπισε με ένα κομμάτι μαλλί, το 

μετέτρεψε σε σάκο (πήρα) και το πέταξε στη 

γη που γονιμοποιήθηκε κι έτσι γεννήθηκε ο 

Εριχθόνιος. 



Βυζαντινός κόσμος 
• Η εμφάνιση και εδραίωση του 

Χριστιανισμού συνέδεσε την πόλη της 

Αθήνας με την ειδωλολατρία. Το γεγονός 

αυτό υποβάθμισε, όπως ήταν φυσικό και τις 

πνευματικές λειτουργίες της πόλης. Έτσι και 

η περιοχή της Καισαριανής πέρασε από μια 

περίοδο στασιμότητας και στη συνεχεία 

αλλαγών.  



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
        BYZANTIN MNHMEIATOY YMHTTOY  

• Κατά τη Βυζαντινή περίοδο χτίστηκαν πολλές 

μονές στην περιοχή του Υμηττού 

 

• Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου 

• Το μοναστήρι της Καισαριανής 

• Αγ. Μάρκος ή Φραγκομονάστηρο 

• Βυζαντινός Πύργος Ανθούσας (Κούλα) 

Η Μονή των Ταξιαρχών - Αστερίου 

• Η μονή Αγίου Γεωργίου (Κουταλέα ή 
Κουταλά) 

 
 

 

 



• Φραγκοκρατία-Τουρκοκρατία 
• Ακολουθεί μακρά περίοδος δυτικής κατοχής γνωστής σας 

Φραγκοκρατίας. Γαλλική κυριαρχία (1205-1311), 

Καταλανική (1311-1387), Φλωρεντινή (1387-1456) κατά την 

οποία επικράτησαν και οι Βενετοί .  

• Το 1458 οι Τούρκοι κατακτούν την Αθήνα . 

• Η ονομασία του Υμηττού στην περίοδο αυτή ήταν 

διαφορετική για τις εθνότητες. Οι Έλληνες ονόμαζαν το 

βουνό "Τρελός" οι Τούρκοι "Ντέλη Νταγ" που σήμαινε 

Τρελοβούνι και οι Φράγκοι "Monte Matto" (Τρελοβούνι) 

που προφανώς αποτελούσε αλλοίωση του αρχικού (Monte 

Ymeto). Οι τρεις αυτές ονομασίες φανερώνουν την 

αστάθεια των νεφών στην κορυφή του Υμηττού, που 

αποτελούσε και δείκτη των καιρικών μεταβολών σύμφωνα 

με την εμπειρική μετεωρολογία της εποχής. Kατά μια άλλη 

όμως ερμηνεία οφείλει το όνομά του "Tρελός" στην 

παραφθορά της γαλλικής λέξης tres long (επιμήκης). 



Το 1458 οι Τούρκοι κατακτούν την Αθήνα και 

εδραιώνουν την κυριαρχία τους. 

 

• Η ονομασία του Υμηττού στην περίοδο αυτή ήταν 

διαφορετική για τις εθνότητες. Οι Έλληνες ονόμαζαν 

το βουνό "Τρελός" οι Τούρκοι "Ντέλη Νταγ" που 

σήμαινε Τρελοβούνι και οι Φράγκοι "Monte Matto" 

(Τρελοβούνι) που προφανώς αποτελούσε αλλοίωση 

του αρχικού (Monte Ymeto). Οι τρεις αυτές ονομασίες 

φανερώνουν την αστάθεια των νεφών στην κορυφή 

του Υμηττού, που αποτελούσε και δείκτη των 

καιρικών μεταβολών σύμφωνα με την εμπειρική 

μετεωρολογία της εποχής. Kατά μια άλλη όμως 

ερμηνεία οφείλει το όνομά του "Tρελός" στην 

παραφθορά της γαλλικής λέξης tres long (επιμήκης). 

 





ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ 

ΥΜΗΤΤΟΥ … 
 





ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 



Ο Υμηττός ως τόπος θρησκευτικής 

λατρείας στην αρχαία εποχή 

 

 

 

• Ο Υμηττός εμφανίζεται ως κέντρο λατρείας, αλλά και 

τόπος υγείας, λόγω της ύπαρξης πηγών. Στον Υμηττό 

υπήρχαν τρεις πηγές οι οποίες θεωρούνταν ιερές: 

• H πηγή της Καλοπούλας (η «Κύλλου Πήρα» των 

αρχαίων), που πίστευαν ότι το νερό της είχε 

ευεργετικές ιδιότητες, ιδιαίτερα για τις  άτεκνες 

γυναίκες, οι οποίες τεκνοποιούσαν όταν το έπιναν ή 

λούζονταν με αυτό. Έκανε δηλαδή τις γυναίκες 

«ευτόκους τας εξ αυτού πινούσας, τας δε αγόνους 

γονίμους». Η ονομασία Καλοπούλα (περιοχή κοντά 

στη Μονή της Καισαριανής) φαίνεται να είναι 

παραφθορά του αρχαίου «Κύλλου Πήρα» (πήρα 

σακούλι). 

 

 



Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 

 



H πηγή του Κριού, πιθανά να πρόκειται για την αρχαία πηγή Καλλία, το 

νερό εξακολουθεί να τρέχει έως και σήμερα μέσα από ένα ρωμαϊκό 

κεφάλι κριού. 

 

H πηγή του Αγιάσματος, τεχνητή πηγή με θεραπευτικές ιδιότητες. Το νερό 

από τις δύο πρώτες πηγές κατέληγε στον Ηριδανό, το μυθικό ποταμό που 

οι αρχαίοι Έλληνες τοποθετούσαν στις «εσχατιές της γης». 

 

Όταν ο Φαέθωνας, γιός του θεού Ήλιου και της Κλυμένης, ο Δίας 

αναγκάστηκε να τον κεραυνοβολήσει και το άψυχο σώμα του έπεσε στον 

Ηριδανό. Οι κόρες του Ήλιου θρήνησαν στις όχθες του ποταμού τον 

θάνατο του αδελφού τους ώσπου μεταμορφώθηκαν σε λεύκες. Τα δάκρυά 

τους καθώς έσταζαν από τα δέντρα γίνονταν κεχριμπάρι. Οι θεοί τις 

λυπήθηκαν και μαζί με τον Φαέθωνα τις ανέβασαν στον ουρανό, όπου 

έγιναν αστερισμοί. 

Ο Ηριδανός ήταν ορατός μέχρι το 1980 οπότε και καλύφθηκε. Διέσχιζε την 

περιοχή, το γνωστό ως ρέμα της Καισαριανής και ενωνόταν με τον 

Ιλισσό, που εκβάλλει αρκετά νοτιότερα, στον όρμο του Φαλήρου. 

Ο ποταμός Ιλισσός που είχε τις πηγές του στον Υμηττό διέσχιζε την 

πετρώδη πεδιάδα της Αττικής και πορευόταν προς τα νοτιοανατολικά και 

τα νότια. Στον διάλογο Φαίδρος του Πλάτωνα αναφέρονται οι σκιερές του 

όχθες και τα πλατάνια. 





ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 





 ΜΟΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

 

ΙΟΥΣΤΕΡΙΟΥΜΜΜ 
 



Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 



 Μέσα στα χρώματα και στ΄ 

αρώματα. Εδώ είναι ο παράδεισος ! 



Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
• ΤΡΑΧΕΙΑ  ΠΕΥΚΗ                                   ΕΥΚΑΛΙΠΤΟΣ 

• ΧΑΛΕΠΙΟΣ  ΠΕΥΚΗ                                ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΕΣ  

• ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ                                      ΑΓΡΙΟΠΙΠΕΡΙΑ 

• ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ            ΓΚΟΡΤΙΑ 

• ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ                     ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

• ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 

• ΧΝΟΩΔΗΣ ΔΡΥΣ 

• ΑΡΙΑ 

• ΧΑΡΟΥΠΙΑ 

• ΚΟΥΜΑΡΙΑ 

• ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  ΓΛΑΥΚΟ 

• ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 

• ΑΛΙΑΝΘΟ 

• ΔΑΦΝΗ 

• ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 

• ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΕΣ  ΑΚΑΚΙΕΣ 

 

 

 

 



ΦΡΥΓΑΝΑ-ΘΑΜΝΗ- ΓΕΩΦΥΤΑ 

• Στα διάκενα δημιουργούνται πλούσιοι 

φρυγανότοποι με κυρίαρχα φρύγανα: 

• Θυμάρι,άκανθο,φουμάνα,κίτρο,ευφόρμπια,ανθύλλι 

κάρδαμο,γκλομπουλάρια,μπαλότα,ακεταμπουλόζα    

κορυνθόδυμο,……. 

• Συναντώνται επίσης θαμνώδη                                                

είδη όπως: Σπάρτο,σπαράγγι,                                          

τσουκνίδα,                                                                   

βραχυπόδιο, πόα βολβώδη,ρίκι. 

• Σημαντικά είναι και τα γεώφυτα όπως: 

κυκλάμινο,ασφόδελος,μούσκαρι,ασπάραγγος,ηλία

νθος,ίρις,ορχιδέα,παπαρούνα,οφρύς,σφηκάκι,ξυλ

όθρουμπο,στερνμπέργκια,κρόκος,μαργαρίτα,αγρι

οτριαντάφυλλο και πολλά άλλα. 



ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ 

ΥΜΗΤΤΟΥ 



Πανίδα 
Ορνιθοπανίδα 

 



ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 

            

 

 

           
   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 

   ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΑΜΕ ΌΤΙ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ……. 





ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΤΙΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ…… 









Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ 

ΤΑ ΦΡΥΓΑΝΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 



ΜΑΓΕΥΤΗΚ

ΑΜΕ ΑΠΟ 

ΤΗ 

ΧΛΩΡΙΔΑ  

ΤΟΥ 

ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΜΑΚΙ 

• Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 



ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ 

ΕΜΕΙΣ 

ΑΛΟΓΙΣΤΑ 

ΣΠΑΤΑΛΑΜΕ 

ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦ

ΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ; 



ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ  

ΜΑΣ ΕΚΠΛΗΣΣΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ  

ΜΕ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 



ΠΕΡΠΑΤΩ 

ΜΕΣ ΤΟ 

ΔΑΣΟΣ 

ΟΤΑΝ Ο 

ΛΥΚΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. 

• ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ 



ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ 

• ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 



ΚΕΔΡΟΣ 



ΔΑΦΝΗ 
• ΗΤΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ 













ΣΠΑΡΑΓΓΙ 



ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ 



ΑΓΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 

ΥΜΗΤΤΟΥ 



ΑΓΡΙΟΜΠΙΖΕΛΟ 



ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 



ΙΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 





 







ΗΛΙΟΣ 



ΙΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 



ANEMONH  

 









ΑΝΕΜΟΣ 



ΦΤΕΡΗ 



ΕΙΔΟΣ ΟΡΧΙΔΕΑΣ…ΑΠΟ ΤΑ 44 

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 





ΚΡΙΝΑΚΙ ΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥ 



ΗΛΙΑΝΘΕΜΟ 



ΜΠΛΕ ΓΙΑΣΕΜΙ 



ΑΚΑΝΘΟΣ 



ΜΟΛΟΧΑ 



ΔΡΥΣ 



ΑΚΑΚΙΑ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ 



ΠΡΟΥΝΟΣ 



ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ, THN ONOMAZAN 

ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 



ΑΓΡΙΑ ΣΥΚΙΑ 



ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ 









ΠΟΙΟ ΔΡΟΜΑΚΙ ΝΑ ΔΙΑΒΕΙΣ; 



Η ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 



ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 



ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΡΑΣΙΝΟΚΙΤΡΙΝΟ 

ΧΑΛΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΥΜΗΤΤΟΥ 



ΟΠΟΥ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ ΤΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΞΕΚΟΥΡΑΖΕΙ 



Το βουνό μας είναι ακόμα 

ζωντανό και πρέπει να ζήσει και 

για τις επόμενες γενιές που 

ακολουθούν. 



ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ 



« Το δάσος να προσέχουμε ως   

κόρη οφθαλμών μας , γιατί είναι 

κληροδότημα παιδιών και εγγονών 

μας». 

 



ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ.ΣΕ ΜΙΑ 

ΦΙΛΙΑ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ 

ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ. 



ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕΣ΄ ΤΟ ΔΑΣΟΣ…ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ 

ΒΡΩ ΤΟ ΛΥΚΟ… 



ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ 

ΥΜΗΤΤΟ 



ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 



 



ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΕΜΕΝΗ ΠΑΡΕΑ… 

 



ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!! 

 



ΝΑ ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ…. 

 



 



 



 



ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ..ΛΙΓΗ 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΕΥΚΑ 







 



 



 



 



 



 



 Βοτάνια μοσχομύριστα στον 

ήλιο φρυγανιάζουν.Σμαράγδια 

μάτια σου γελούν μύρια απ’ την 

πρασινάδα .Πράσινη ελπίδα 

κατοικεί, νεράιδα ,αμαδρυάδα. 



Η διάσωση του πλανήτη χρειάζεται ατομική 
ενέργεια.  

Η Περιβαλλοντική μας ευαισθητοποιήθηκε και 
προσπάθησε να προσεγγίσει το Περιαστικό 
πράσινο μέσα από τον ΥΜΗΤΤΟ.  

 

Ελπίζουμε με αυτή μας την εργασία να σας 
κάναμε να αισθανθείτε, να 
ευαισθητοποιηθείτε, να ανακαλύψετε, να 
χαρείτε, να αναπολήσετε και να 
προστατέψετε το ΔΑΣΟΣ… Γιατί το ΔΑΣΟΣ 
είναι ο πνεύμονας μας, η ευκαιρία μας για 
καλύτερες συνθήκες ζωής στην πόλη.  



Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε στο Παλαιό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών ,στην Πλάκα στις 20-5-

2011 Από Μαθητές Περιβαλλοντικής ομάδας 

20O9-2010 
MAIKOYΣH EYA 

ΖΑΒΛΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΣΑΤΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΛΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                       

ΚΡΑΝΑΚΗ ΒΑΣΩ  

ΚΕΛΕΟΥΡΗ ΠΕΝΥ 

ΚΥΡΤΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 

ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ                                                                  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΗ                                                  

•                                               



 

 

Ο κόσμος μας έχει τη 

δυνατότητα να 

σωθεί. Αλλά δεν 

του τη δίνουμε. 

Ίσως δεν θέλουμε… 

 15η 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 1ου 

Γυμνασίου 

Ηλιούπολης 2ΟΟ9-

2010 



ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 
• Απόσπασμα…. 

• Λουλούδια δέντρα και πουλιά  

• Που να σου κόβεται η λαλιά 

• Υπάρχουνε στον Υμηττό  

• Και αυτό σε όλους είναι γνωστό 

• Ρίγανες μοίριζαν και μοσχοβολούσαν  

• Και τα φασκόμηλα στην άνοιξη 

μιλούσαν………. 



 


