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• ΘΔΜΑ : ΓΗΚΣΤΟ 

ΡΔΜΑΣΩΝ 

• ΣΟ ΡΔΜΑ ΣΖ 

ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ 

 

• ΥΖΜΑΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

• «ΑΡΥΖ ΠΑΝΣΩΝ ΤΓΩΡ»   

ΘΑΛΖ 

 



• Ζ Πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ 

Ζιηνύπνιεο απνηειείηαη από λέα παηδία πνπ 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα αιιάμεη ν θόζκνο θαη 

λα έρεη πξννπηηθή ύπαξμεο. Δίλαη απηά ηα 

παηδηά, πνπ όπσο καο ιέεη ν Έιιελαο 

ζπγγξαθέαο Αληώλεο ακαξάθεο, «καο δίλνπλ 

θαη θνπξάγην θαη ηε βεβαηόηεηα πσο ν 

νηθνινγηθόο ρεηκώλαο πνπ ηώξα παγώλεη ηε Γε 

καο δε ζα θξαηήζεη γηα πάληα. Έξρεηαη 

επηηέινπο ε Οηθνινγηθή Άλνημε». 



• Υαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο Ζιηνύπνιεο 

πξηλ από 30 ρξόληα ήηαλ ηα πνιιά 

ξέκαηα. Σα ξέκαηα απηά μεθηλνύζαλ από 

ηνλ Τκεηηό θαη θαηέιεγαλ ζηε ζάιαζζα. 

• Μόλν ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο κέλεη λα 

καο ζπκίδεη θάηη από ηελ παιηά 

Ζιηνύπνιε, πνπ δε γλσξίζακε αιιά 

πξνζπαζήζακε λ’  αλαδεηήζνπκε ην 

παξειζόλ ηεο. 

 



• Ζ νκάδα κάο ζπληξόθεςε, καο έκαζε λα 

ζπλεξγαδόκαζηε, λα αμηνπνηνύκε ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν καο, λα επηθνηλσλνύκε κε 

ηνπο γύξσ καο, λ’ αθνπγθξαδόκαζηε ηε 

θύζε θαη λα καζαίλνπκε από απηή. Σέινο 

καο έθαλε λα επαηζζεηνπνηεζνύκε, λα 

πξνβιεκαηηζηνύκε θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη θαη δηθή καο ππόζεζε.  



• ηόρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα 

θηλεηνπνηεζνύλ νη δεκνηηθέο αξρέο θαη νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο γηα θαιύηεξε 

δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

ελαπνκείλαληνο ξέκαηνο ηεο 

Πηθξνδάθλεο, πξνο όθεινο όισλ. 



Απόζπαζμα από ηην εργαζία  

«Το ρέμα ηης πικροδάθνης» 

•Έλα από ηα πην γλσζηά ξέκαηα ηεο Ζιηνύπνιεο είλαη ην 
ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο. 

•Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο καδί κε ηα ξέκαηα ηνπ Πνδν 
λίθηη, ηνπ Κνθθηλαξά, ηνπ Καθνξέκαηνο, ηνπ Λπθν ξέκαηνο, 
ηνπ Κξπνλεξίνπ, ηνπ Βαζηνύ Ρέκαηνο, ηεο Κξύαο Βξύζεο, 
ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ηεο Πηθξνδαθλέδαο, ηνπ Γεξνπιάλνπ, 
ηνπ αξαληαπνηάκνπ, ηεο Υειηδνλνύο,ηνπ Καθνξέκαηνο, 
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηνπ Πξνθήηε Γαληήι θαη ιίγα αθόκε, 
είλαη από ηα ιηγνζηά ξέκαηα πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ 
Αηηηθή. 



• Σν λεξό σο είδνο πξώηεο αλάγθεο εμσζνύζε ηνλ 
άλζξσπν από ηα παλάξραηα ρξόληα λα δεκηνπξγεί ηνπο 
νηθηζκνύο ηνπ θνληά ζε πεγέο ή παξόρζηεο πεξηνρέο 
πδάηηλσλ ξεπκάησλ. Μ’απηό ηνλ ηξόπν εμαζθάιηδε ηηο 
αλάγθεο ηνπ ζε ύδξεπζε θαη άξδεπζε αθόκε θαη ζε 
επηθνηλσλία ή άκπλα. Οη παξόρζηνη όκσο νηθηζκνί 
πθίζηαλην  ηαπηόρξνλα θαη ηελ θαηαζηξνθηθή καλία ηνπ 
πγξνύ ζηνηρείνπ. 

• Ζ αξρή ηνπ Πιάησλα: «…θαη εθ Γηόο πδάησλ ίλα ηελ 
ρώξαλ κε θαθνπξγή κάιινλ δ΄σθειή»…εύξηζθε 
πξαθηηθή εθαξκνγή από ηνπο πξνγόλνπο καο. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 

•πκκεηέρνπλ ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. 

•Γεζκεύνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο. 

•Παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ξύζκηζε ηνπ θιίκαηνο θαη 
απνηεινύλ δηαύινπο αέξνο. 

•Παγηδεύνπλ ζσκαηίδηα θαη ηνμηθέο νπζίεο, απνξξνθνύλ 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πεξηνξίδνπλ ηνπο ζνξύβνπο…. 

•Βειηηώλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. 

•ε θάζε ξέκα δεκηνπξγείηαη έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα, όπνπ 
νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θαζώο θαη ε ηδηαίηεξε 
ρισξίδα θαη παλίδα ζπληζηνύλ έλα ηδηαίηεξν βηόηνπν θαη 
πδξνβηόηνπν. 

 



• Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο πήξε ην όλνκά ηνπ 
από ηηο πνιιέο πηθξνδάθλεο πνπ θύηξσλαλ 
ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ξέκα. Ξεθηλά από ηνλ 
Τκεηηό (πεξηνρή Καξέα), δηαζρίδεη ηελ 
Ζιηνύπνιε θαη ζπλαληά ην ξέκα ηνπ Γεξνπιάλνπ 
κεηά ηε ιεσθόξν Βνπιηαγκέλεο. Δθβάιιεη ζην 
Γέιηα ηνπ Φαιήξνπ.Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο 
κε ην άθζνλν γάξγαξν λεξό ήηαλ ηόπνο 
ζπλάληεζεο ησλ λνηθνθπξώλ πνπ πήγαηλαλ εθεί 
λα πιύλνπλ ην λνηθνθπξηό ηνπο, αθνύ λεξό δελ 
ππήξρε ζηα ζπίηηα ηνπο. 





• ηε ζεκεξηλή πεξηνρή «Νεζάθη» 

ζπλαληηνύληαλ πνιιά ξέκαηα θαη ε 

πεξηνρή έκνηαδε, όπσο καο είπε ν θύξηνο 

Αλδξέαο, παιηόο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο, 

κε λεζάθη. 



 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 
• Σν λεξό θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κε κνξθή 

θαηαθξεκληζκάησλ(δει. βξνρήο, ρηνληνύ ή ραιαδηνύ). Από απηό έλα 
κέξνο εμαηκίδεηαη ήδε θαηά ηελ πηώζε ηνπ θαη επηζηξέθεη ζηελ 
αηκόζθαηξα ακέζσο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο θηάλεη ζην έδαθνο. Από 
ην λεξό απηό έλα κέξνο εμαηκίδεηαη απ’ επζείαο ζηελ εδαθηθή 
επηθάλεηα ή δηακέζνπ θπηώλ (δηαπλνή), ελώ άιιν κέξνο δηεζείηαη 
πξνο ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηεο γεο ζρεκαηίδνληαο ηα ππόγεηα 
λεξά θαη ηηο πεγέο  εκπινπηίδνληαο ην έδαθνο κε πγξαζία. Ζ 
κεγαιύηεξε όκσο πνζόηεηα ηνπ λεξνύ ξέεη επηθαλεηαθά πξνο ηηο 
ρακειόηεξεο πεξηνρέο. Έηζη ζρεκαηίδνληαη κηθξά ξέκαηα, ρείκαξξνη, 
ρεηκαξξνπόηακνη, πνηακνί πνπ ηειηθά θαηαιήγνπλ ζ’έλα κεγαιύηεξν 
απνδέθηε, ιίκλε ή ζάιαζζα. Από εθεί κέξνο ηνπ λεξνύ εμαηκίδεηαη 
θαη επηζηξέθεη πάιη ζηελ αηκόζθαηξα. 







ΦΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΕΜΑΤΩΝ 

•Σα ξέκαηα απνηεινύλ θπζηθό αληηπιεκκπξηθό 
ζύζηεκα. 

•Παξνπζηάδνπλ αληηξξππαληηθή δξάζε. 

•Ρπζκίδνπλ ηελ πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο. 

•Πξνζθέξνπλ θαηαθύγην ζε αξθεηά είδε κηθξν 
παλίδαο. 

•Γηαζθαιίδνπλ ειεύζεξνπο ρώξνπο. 

•Βειηηώλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. 

•Παξέρνπλ πξώηεο ύιεο ( ακκνιεςία, θ.ι.π.) 



Ζ νκάδα καο έθαλε παξέκβαζε ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο θαη 

απέζπαζε ηελ ππόζρεζε από ηνλ Αληηδήκαξρν, θύξην 

Πξνβηά, γηα ηε δηάζσζε ηνπ ξέκαηνο ηεο Πηθξνδάθλεο. 

Παξαζέηνπκε ζρέδην κειέηεο ηνπ δήκνπ. 



Eπίζθεςε ηεο νκάδαο ζηνπο 

Γηαηξνύο ρσξίο ζύλνξα 



ΕΑΠΠΔΗΟ: πκκεηνρή ζην 

Παλειιαδηθό Μαζεηηθό πλέδξην 

Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο  



Ζ ζπλάληεζε καο κε ηνπο παιηνύο 

θαηνίθνπο ηεο Ζιηνύπνιεο ζην 

ΚΑΠΖ 



•  Ζ ζπκκεηνρή καο ζην παλειιαδηθό καζεηηθό 

ζπλέδξην Π. Α. ζην Εάππεην καο ηθαλνπνίεζε κε 

ην βξαβείν θαιύηεξεο παξνπζίαζεο εξγαζίαο. 
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• ..Έλα από ηα παλό ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο. 



Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο 
Παπαγηαλλνπνύινπ Σδέλε, Παπαεπζπκίνπ Δύε 

        

Αλησλόπνπινο Νίθνο       Καξαθνπιίδνπ Άλλα 

Βαιαζζά Διεπζεξία         Κνληνκάξθνπ εζίι 

Βεξγηηζάθεο Μηράιεο       Κνπκπαξέιινο Γηώξγνο 

Γαιαζξή Κάηηα                  Λάινπ   Καζζηαλή 

Γξεγνξνπνύινπ Γηώηα     Λεπζεξηώηε  Μάγδα 

Γσξνβάηαο Γηάλλεο          Λεπθαδίηεο Πάλνο 

Κάγγεο Κώζηαο                Μαληδνπλόπνπινο Γεκ. 

Καινγεξνπνύινπ Ρνύια  Μαληδνπξάλεο Υξήζηνο 

Καξαγηάλλε Δύα               Μεζπκάθεο  Αιέμαλδξνο 


