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A Walk Through The Beauty Of 
Karpenisi,Greece


The environmental/e-twinning team of 
our school organized a trip through the 
beautiful and stunning mountaιn 
Timfristos in Euritania. So, we decided 
to share our experiences through this
presentation....







Our tour through the 
Old Small Village


This village was destroyed by a rockslide
in1963.Most of the village residents 


survived, as they were attending at the 
church. Residents, though, didn’t give 
up, and rebuilt their village from the 
beggining.That period, many people 


migrated to America and Instabul.One of 
the most important of them was the 


teacher of the village, who planted many 
trees after the rockslide. They built a 


statue near the church in his memory...
The map of The
Old Small Village







Flora Of Karpennisi, Greece


Here are some Plants we found in the 
forests of Karpennisi....


 Elevouro : Small plant that shows
the coming of spring when it shows 
up. His poison can be used as a 
medicine for depression.


 Acacia : Deciduous tree which
came from America. Some people 
believe that it is bad for the Flora of 
the area, but some people say that 
it is good for the ground.


 Lichens : Appears in clean 
environment only. They are very 
resistant , nearly immortal.







 Oak : Its fruit is delivered by birds  
that bury them in different places, 
promoting its spreading.


 Wadding : Barded plant. The myth 
says that one person, after having 
his clothes stolen, melted and 
turned into wedding...Since then he 
tries to take the passengers clothes 
with its branches.


 Anchovy : Bush which wood can be 
used for materials.


 The age of trees : It can be 
calculated by counting the 
perimeter of its trunk in cm and 
dividing it with its height. The age of tree







 Fir : His fruit is aerodynamic, so it 
is easier to be delivered by the 
wind to somewhere else, making it 
easier to spread.


 Melas or Iksos : His roots are on 
other plants so as to absorb their 
juices.


 Melegos : When its peels get in the 
water, water takes a deep blue
color. It is used as a medicine for 
animals and as a pigment.


The water that 
turns blue.







Founts of Small Village


 There are many founts in 
the forested area of 
Small Village, where 
visitors can take a rest 
and experience the 
magic of the surrounding 
landscape and quench 
their thirst drinking the 
crystal-clear water which 
comes straight from the 
peak of mountain 
Timfristos.







Created By


This presentation was created by the 
students:
Georgiadis George & Anagnostou Bill, 
Under the supervision of our teachers : 
Mr Stavros Nikou, Mrs Anthoula 
Sofianopoulou & Mrs Georgia Karabasili.








ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ 
από ηην τλωρίδα και πανίδα 


ηων περιοτών ποσ μελεηήζαμε
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Σοποθεζίες


Δημοηικό ζτολείο 


Κορσζτάδων


Καρπενήζι


Λαογραθικό μοσζείο


Μικρό τωριό







Σοποθεζίες
Έβρος







Σοποθεζίες
Άγιος Νικόλαος








ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Οι ομάδες ζε δράζη


Δημιοσργίες


Επιζκέψεις
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DEFINITION OF PROTECTED AREAS 
In Greece natural areas are identified as protected areas either 
according to existing national legislation, or through international 
conventions and international or European initiatives. 
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As far as the national legislation is 


concerned, the declaration of 


protected areas, in various 


categories of protection, was based 


up to 1986 mainly on Forest Law. 
 


Since 1937, Greece has started to 


identify natural areas of specific 


ecological importance (forests, 


wetlands etc.) and place them 


under special protection 


Protected Areas Greece 







Today, the categories of protected areas 
according to the existing legislation are as 
follows: 
 


 


Categories 


• National Woodland Parks 
• National Parks 
• Aesthetic Forests 
• Natural Monuments and Landmarks 
• Wildlife Refuges 
• Controlled hunting Areas 
• Game Breeding Stations 
• Nature Reserve Areas 
• Absolute Nature Reserve Areas 
• Protected Forests 
• Protected significant natural 


formations and landscapes 
• Ecodevelopment Areas 


 







    Lake Volvi  Mount Olympus 


 Photos 


 National Marine Park of Alonissos Petrified Forest of Lesvos 


National Park wetland of              
Evros delta 







              


            


        


              


        PROTECTED AREAS 
IN INTERNATIONAL LEVEL 







Apart from the national legislation, special commitment on the 
protection of the natural environment derives from international 
conventions, ratified by the country, and from Greece’s participation in 
international organizations such as the Council of Europe and UNESCO. 







The following categories apply to the 
above: 


Categories 


• Wetlands of international importance 
according to the Ramsar Convention 


• World Heritage Sites (UNESCO) 
• Biosphere Reserves (UNESCO) 
• Specially Protected Areas according to 


the Barcelona Convention 
• Biogenetic Reserves (Council of Europe) 
• Eurodiploma Sites (Council of Europe) 







Meteora 
 


 Photos 


Lake Koronia 
 


Lake Volvi 


Delta Evrou 


Mount Athos 







              


            


        


              


        PROTECTED AREAS 
IN EUROPEAN LEVEL 







» A remarkable area of the Greek territory has 
been included in the European Ecological 
Network Natura 2000.  
 


» Greece includes at its National List 163 Special 
Protection Areas and 239 Sites of Community 
Importance.  
 


» The surface area of the network in Greece, 
excluding overlaps, is approximately 3.4 
million hectares and occupies 21% of the 
land.  


PROTECTED AREAS 
IN EUROPEAN LEVEL 







4th Lyceum Stavroupolis  


        Greece 


Created by: Naskos Vasilis,  Kyriakos Eleftheriadis,  Taskoudis Vasilis 







 
This was a piece of GREECE! 
 
E-TWINNING 2012 








ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΧΑΛΑΣΡΑ


ΑΚΟΤΛΟΠΑΠΑΔΙΣΕ


Συλλογι πλθροφοριών από Ιωάννα Κρεμμφδα







ΤΙ ΕΙΝΑΙ ?


Είναι ζνα μικρόςωμο πουλάκι 


που το μζγεκόσ του κυμαίνεται 


από 10-11,5 εκατοςτά.


Ηει και αναπαράγεται ςτθν χώρα 


μασ αλλά και ςε όλθ τθν Ευρώπθ, 


όπου και μεταναςτεφει από τα 


Βόρεια προσ τισ νότιεσ χώρεσ τθν 


εποχι του ηευγαρώματοσ.


Πρόκειται για ζνα ελκυςτικό 


πουλάκι με μυτερό, λεπτό 


ράμφοσ με το οποίο ςπάηει τουσ 


ςπόρουσ και πιάνει τα ζντομα, 


πολφ δυνατά μαυριδερά πόδια 


από τα οποία κρζμεται και 


εκτελεί ακροβατικζσ κινιςεισ 


κρεμαςμζνο ανάποδα όπωσ όλεσ 


οι Παπαδίτςεσ.


Οι ζακουλοπαπαδίηζες







ΖΟΤΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ
 Οι όχκεσ των ποταμιών και των λιμνών κακώσ και όπου υπάρχει 


υγροτοπικι βλάςτθςθ με καλαμιώνεσ, βοφρλα, ζλθ κτλ αποτελοφν 
τον φυςικό τθσ βιότοπο. Επίςθσ ηουν και αναπαράγονται ςε 
ανοικτζσ καμνώδεισ εκτάςεισ ςτθν φπαικρο.





Οι ζακουλοπαπαδίηζες ηουν ςε μικρζσ αγζλεσ και κεωροφνται 
πολυγαμικά πουλιά. Θ κθλυκιά γεννάει, ςυνικωσ μόνο μία φορά 
κατά τουσ μινεσ Απρίλιο ι Μάιο, ςτο εςωτερικό τθσ 6-8 αυγά τα 
οποία και επωάηει μζχρι και 14 θμζρεσ. Σε κάποια είδθ, ανάλογα με 
τθν χώρα που ηουν, τα αυγά είναι λευκά με κόκκινεσ κθλίδεσ, ενώ 
ςε κάποια άλλα είναι γαλαηοπράςινα με καφετιά ςτίγματα. Τθν 
φροντίδα των νεοςςών επωμίηονται και οι δφο γονείσ. Οι νεοςςοί 
ανεξαρτθτοποιοφνται μετά τθν παρζλευςθ 18 θμερών περίπου.







ΖΟΤΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ
 Για τθν καταςκευι τθσ περίτεχνθσ αλλά και εντυπωςιακισ φωλιάσ 


τθσ χρειάηεται κατάλλθλα φυλλοβόλα δζντρα με λεπτά, ευλφγιςτα, 
κρεμαςτά κλαδιά όπωσ ιτιζσ, λεφκεσ και ςκλικρα. 


 Θ φωλιά που καταςκευάηεται με ιδιαίτερθ τζχνθ είναι ςυνικωσ 
κρεμαςτι πάνω από το νερό ςαν εκκρεμζσ, ι ςε ςθμείο 
απροςπζλαςτο, προκειμζνου να προςτατευτεί από τουσ φυςικοφσ 
εχκροφσ τθσ. Το ίδιο πουλί μπορεί να αρχίςει να καταςκευάηει 
περιςςότερεσ από μια φωλιζσ, ςτθν άκρθ ενόσ κλαδιοφ. 


 Θ ιδιόμορφθ φωλίτςα μοιάηει με χνουδωτι κρεμαςτι ςακοφλα που 
ζχει μια ςιραγγα ειςόδου ςτο επάνω μζροσ. Στθν καταςκευι τθσ 
φωλιάσ βοθκάει και το κθλυκό. 


 Αρχικά χρθςιμοποιεί λεπτά κλαδάκια και χόρτα και ςτθν ςυνζχεια 
επενδφει ολόκλθρθ τθν φωλιά με χνοφδι που ςυλλζγει από τα 
βοφρλα, τισ λεφκεσ και διάφορα είδθ αγκακιών. 







ΑΡΕΝΙΚΑ ΚΑΙ  ΘΗΛΤΚΑ
 Το ενιλικο αρςενικό ζχει φαρδιά 


ςκουρόχρωμθ μάςκα ςτα μάτια, 
ανοιχτόχρωμθ κορώνα και 
ςβζρκο, ενώ θ πλάτθ ζχει βακφ 
καςτανοκόκκινο χρώμα. Στο 
ςτικοσ διαγράφονται ζντονεσ 
καςτανοκόκκινεσ κθλίδεσ ενώ θ 
κοιλιά ζχει μπεη χρωματιςμό. Το 
ενιλικο κθλυκό ζχει μικρότερθ 
μάςκα ςτα μάτια, καφετί μανδφα 
και πλάτθ, ενώ δεν ξεχωρίηουν 
κθλίδεσ ςτο ςτικοσ. Στο νεαρό 
του είδουσ δεν φαίνεται ςκοφρα 
μάςκα, ζχει πιο μουντά χρώματα, 
θ πλάτθ είναι ςε καφετιζσ 
ανοιχτόχρωμεσ αποχρώςεισ, θ 
κορώνα του είναι μπεη γκρι και θ 
κοιλιά υποκίτρινθ.







Την διατροφή τησ αποτελούν κυρίωσ 
έντομα, όπωσ αράχνεσ και άλλα ζωύφια 
ή παράςιτα, τα οποία ςυλλέγει 
κρεμάμενη ανάποδα, με τα μικρά αλλά 
δυνατά τησ πόδια, με ακροβατικέσ 
κινήςεισ από τα κλαδιά των δέντρων 
όπωσ οι γαλαζοπαπαδίτςεσ. Συχνά 
προτιμάει και ςπόρουσ ή ακόμα και 
μπουμπούκια από οπωρώνεσ.







Δθμιουργία παρουςίαςθσ  από Βάγια Ελευκερία και Ζλενα Κοφτλα








ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 4ου ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Σχολικό έτος 2011‐2012 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Καραβασίλη Γεωργία, Οικονομολόγος 
Σοφιανοπούλου Ανθούλα, Μαθηματικός 
Νίκου Σταύρος, Πληροφορικός 
 
 Ομάδα μαθητών:  
 


Βάγια Ελευθερία  Α1
Βαρσάμης Κωνσταντίνος  Β4
Γιάντσιος Νικόλαος  Β1
Δημοπούλου Χάρις  Α1
Καραγκούνης Γιάννης  Γ2
Κατσαμάγκα Ευαγγελία  Α2
Κούτλα Ελένη  Α3
Κρεμμύδα Ιωάννα  Α3
Κρυστάλλης Κωνσταντίνος  Γ2
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Α3
Λεζγίδου Στεφανία  Α3
Μαυρουδή Παναγιώτα  Α3
Μπαλχιούσας Ευγένιος  Β3
Ντόντος Δημήτρης  Β4
Αναγνώστου Βασίλης  Β1
Γεωργιάδης Γεώργιος  Β1
Ελευθεριάδης Κυριάκος  Β1
Μακρόγλου Μανώλης  Β3
Μπαρτζάς Δημήτρης  Γ3
Μπίσμπας Κωνσταντίνος  Γ3
Μπουγκάρη Μαρία  Γ3
Ναβροζίδου Μαρία  Γ3
Νάσκος Βασίλειος  Β3
Πάρτος Ροδόλφος  Β4
Σοφιανού Θεοφανία  Β4
Συμεωνίδου Περσεφόνη  Β4
Τασκούδης Βασίλειος  Β4
Τοπαλίδου Θεανώ  Β4
Χατζηελευθεριάδου Βασιλική Β4
Χαριτίδου Ιωάννα  Β4
Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι ομάδες δούλεψαν το ίδιο θέμα και στο 
Etwinning, σε συνεργασία με ένα σχολείο της Ισπανίας και ένα σχολείο της 
Τουρκίας. Το υλικό έχει γραφεί και στα αγγλικά, ως κοινή γλώσσα συνεργασίας, 
αλλά και στα ελληνικά. Το υλικό είναι αναρτημένο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του 
Etwinning  
http://new‐twinspace.etwinning.net/web/p63360/home 



http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63360/home





 
Ημερολόγιο ομάδας 


 22‐12‐2011: Γνωριμία των μελών, συζήτηση για το θέμα και τα υποερωτήματα 
με τη χρήση φύλλου εργασίας‐γνωριμίας 


 13/1/2012: Χωρισμός ομάδων, ονομασία αυτών και χρήση χαρτονιών όπου 
απεικόνισαν ις ομάδες τους και τις ιδέες τους για το θέμα του προγράμματος 


 3/2/2012: Με έντυπα, φωτογραφίες, κείμενα έγινε συζήτηση για την έννοια της 
βιοποικιλότητας. Τα παιδιά απεικόνισαν σε χαρτόνι της έννοιες. 


 10/2/2012: Διαδικτυακή επικοινωνία με τους μαθητές των άλλων σχολείων 
μέσω της πλατφόρμας του Etwinning Chat 


 2/3/2012: Έρευνα στο διαδίκτυο για τις προστατευόμενες περιοχές που 
επέλεξαν οι ομάδες (Δέλτα Γαλλικού‐Αξιού‐Λουδία‐Αλιάκμονα, Δάσος Δαδιάς, 
Λίμνη Κορώνεια) 


 7/3/2012: Επίσκεψη στη Χαλάστρα‐Ψαροκαλύβες και στο Φορέα διαχείρισης 
ΓΑΛΑ 


 2/4/2012: Ολομέλεια με δημιουργικές εργασίες των ομάδων. Φύλλα εργασίας 
από το ΚΠΕ Καστοριάς με θέμα την γενετική βιοποικιλότητα των ανθρώπων 


 27/4/2012: Ολομέλεια για την προετοιμασία της διήμερης εκδρομής στο 
Καρπενήσι. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τα ψηλά βουνά» 


 5‐6/4/2012 στο Καρπενήσι 
 7/5/2012: Ολομέλεια, συλλογή στοιχείων από την εκδρομή  
 11/5/2012: Ολομέλεια, παρουσίαση της τελικής εργασίας και αξιολόγηση αυτής 
από τα παιδιά και τους καθηγητές 


 
Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι σε όλη την διάρκεια του προγράμματος οι 
μαθητές έφεραν κείμενα και προσωπικές τους φωτογραφίες σχετικές με τις 
προστατευμένες περιοχές που επιλέχθηκαν. Επίσης  οι μαθητές με τους 
προσωπικούς τους κωδικούς ανέβασαν αυτό το υλικό στο διαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα: 
 http://new‐twinspace.etwinning.net/web/p63360/home 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «τα ψηλά βουνά» 


 
 


 
Το Παλιό Μικρό χωριό 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Παλιό Μικρό χωριό καταστράφηκε από μια κατολίσθηση τον Ιανουάριο του 


1963.  
 
Τα θύματα ήταν ευτυχώς λιγοστά, καθώς την 
ώρα της κατολίσθησης, η πλειονότητα των 
κατοίκων ήταν στην εκκλησία του χωριού για 
την θεία λειτουργία. Το χωριό καταστράφηκε 
ολοσχερώς, όμως χάρη στη θέληση των 
κατοίκων, την χρηματική βοήθεια που 
προσέφεραν ευεργέτες, όπως ο επιχειρηματίας 


Γεράνης, και έναν  έρανο που διοργανώθηκε από το κράτος, το χωριό ξαναχτίστηκε 
από την αρχή.  Όμως το χωριό ήταν φτωχό και πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στην 
Κωνσταντινούπολη και την Αμερική, αναζητώντας καλύτερη τύχη.  
Το καμπαναριό της εκκλησίας  είναι αφιερωμένο σε 
μια από τις μετανάστριες, την Ελένη Σιδέρη, και 
χτίστηκε από τον πατέρα της. Χαρακτηριστικό είναι 
το ρολόι του καμπαναριού, το οποίο δεν έχει 
αριθμούς, αλλά το όνομα της κόρης του.  


Επίσης στον 
αύλειο χώρο της 
εκκλησίας 
υπάρχει προτομή 
του δασκάλου 
του χωριού που 
οργάνωσε 
πολλές 
δενδροφυτεύσεις, αφού η κατολίσθηση 
κατάστρεψε πολλά δένδρα του χωριού.  
Ένα μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό οδηγεί 
στη Μπλουρέντζα, μια καλά κρυμμένη σπηλιά 
στο δάσος του χωριού, όπου τα γυναικόπαιδα 
κατέφευγαν για να βρουν καταφύγιο στους 
πολέμους. 







 
Χλωρίδα Καρπενησίου 


 Ελέβουρο: Μικρό φυτό που το λουλούδι του 
είναι πράσινο και για τους κατοίκους της 
περιοχής σημαίνει τον ερχομό της άνοιξης. 
Είναι δηλητηριώδες και το δηλητήριο του 
αποτελεί συστατικό διάφορων φαρμάκων για 
την κατάθλιψη 


 Ακακία: Φυλλοβόλο δένδρο με «ρίζες» από 
την Αμερική. Οι απόψεις για αυτό το δένδρο 
είναι διαφορετικές, αφού κάποιοι ερευνητές 
πιστεύουν πως φέρνει ξένους μύκητες που σκοτώνουν τη χλωρίδα της περιοχής, 
ενώ άλλοι πιστεύουν ότι εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο. 


 Λειχήνες: είδος φυτού που εμφανίζονται σε καθαρά μόνο περιβάλλοντα και 
είναι ανθεκτικές, σχεδόν αθάνατες. 


 Βελανιδιά: Ο καρπός των βελανιδιών μεταφέρεται από πουλιά, τις 
γερακότσιχλες, και θάβονται από αυτά σε διάφορα σημεία. Αν το πουλί ξεχάσει 
το μέρος που έθαψε το βελανίδι του, εκείνο θα ευδοκιμήσει και θα φυτρώσει 
εκεί μια άλλη βελανιδιά. Για αυτό το λόγο οι βελανιδιές βρίσκονται η μια μακριά 
από την άλλη. 


 Έλατο: Ο καρπός του ελάτου έχει αεροδυναμικό σχήμα (κουκουνάρι)και έτσι 
πολύ εύκολα μεταφέρεται από τον άνεμο και θα δώσει ένα νέο δένδρο. 


 «Γαύρος»: Θάμνος του οποίου το ξύλο είναι πολύ γερό και χρησιμοποιείτε για 
κατασκευή εργαλείων. 


 Βάτα: Ακανθώδης θάμνος. Οι καρποί του τρώγονται και γίνονται μαρμέλαδα. Ο 
μύθος λέει, πως κάποτε ένας άνθρωπος του οποίου έκλεψαν τα ρούχα, έλιωσε 
από την στενοχώρια του και μεταμορφώθηκε σε βάτο. Από τότε τσιμπάει τα 
ρούχα των περαστικών, προσπαθώντας να δει αν τα ρούχα ανήκουν σε αυτό. 


 Μέλας ή ιξός: Οι ρίζες του φυτού αυτού είναι πάνω σε άλλα φυτά, από τα οποία 
απορροφά τους χυμούς. Οι τσομπάνηδες θεωρούσαν ότι ήταν η καλύτερη 
τροφή για τις κατσίκες τους, γιατί έδινε καλής ποιότητας γάλα. 


 Μέλεγος: Δένδρο του οποίου οι φλούδες του χρωματίζουν το νερό με ένα βαθύ 
μπλε χρώμα. Χρησιμοποιείται σαν χρωστική ουσία, αλλά και σαν αντιβίωση για 
άρρωστα ζώα όπως οι κότες. 


Η ηλικία των δένδρων μπορεί να υπολογιστεί μετρώντας την περίμετρο σε εκατοστά 
και διαιρώντας με μια σταθερά, τον αριθμό 2,5. 
 


 Κεφαλόβρυσο: Το μέρος όπου έχασε την ζωή του ο Μάρκος Μπότσαρης. Οι 
άνθρωποι του έπλυναν τις πληγές του στην πηγή αυτή και μετά τον πήγαν στο 
μοναστήρι όπου ανάρρωνε ο  Θ. Κολοκοτρώνης, ο οποίος τον προσκύνησε και 


Άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής: 


ευχήθηκε να ‘χει τον ίδιο τιμημένο θάνατο με 
αυτόν.  


 Μνημείο εθνομαρτύρων: Δεκατρείς κάτοικοι του 
χωριού εκτελέστηκαν εδώ, ως αντίποινα από 
τους Γερμανούς, οι οποίοι ηττήθηκαν στη μάχη 
του μικρού Χωριού. Οι τελευταίες τους 
επιθυμίες γράφηκαν σε γράμματα που 
φυλάσσονται στο μουσείο του χωριού.  
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One rainy day we decided to 
go to an educational school 
trip to estuaries 
of Axios River







We visited the local 
informational center and we 
were planning to go out and 
learn about mussel cultures, 
but as I mentioned before it 
was raining heavily. 


(It was raining cats and dogs 
English idiom)


(It was raining chair legs Greek 
idiom)


So we stayed inside and 
watched.


some interesting slideshows.







Some of hundreds 
types of local birds


(endangered species)


Mussel culturesLocal Mammals


Learned About:







It was raining and raining and raining …
We tried to took some photos of the natural environment, 
(but the flash of camera was reflecting to the frame of the photo)


Finally we achieved our goal, which was to learn more about out country’s rivers (in Northern Greece)









