
ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 

Σύμπραξη Δ.Σ.Ισθμίας και Δ. Σ. Δερύνειας Κύπρου 

 

Το Δ.Σ.Ισθμίας συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Χρυσοπράσινο Φύλλο»  που συντονίζει το ΚΠΕ Αργυρούπολης και έχει την έγκριση του  
ΥΠΑΙΘ. 
Η ανάπτυξη των εργασιών του Δικτύου γίνεται σε δύο σχολικά έτη: Την πρώτη σχολική 
χρονιά γίνεται η συγκρότηση των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων, αποφασίζεται το 
θέμα του περιβαλλοντικού προγράμματος κάθε Σχολείου και διαμορφώνονται οι 
συμπράξεις με τα αντίστοιχα Σχολεία της Κύπρου που συμμετέχουν στο Δίκτυο.  
Στη συνέχεια πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωσης: μία με το 
συντονισμό του ΚΠΕ Αργυρούπολης (που είναι ο συντονιστικός φορέας του Δικτύου στην 
Ελλάδα) και μια από τους συντονιστές του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.  
Οι συναντήσεις το πρώτο έτος υλοποίησης, 2021-22, έγιναν διαδικτυακά λόγω της 
συνεχιζόμενης πανδημίας. Το θέμα που επιλέχτηκε από το Δ.Σ.Ισθμίας είναι το «Νερό Πηγή 
Ζωής». Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: κ.κ. Βάια Μανώλη Διευθύντρια, Ιωάννης Στέφας 
Υποδιευθυντής –εκπαιδευτικός ΣΤ τάξης και Συντονιστής του Προγράμματος, Δήμητρα 
Τζιομάκα εκπαιδευτικός ΠΕ08 και Δέσποινα Βροντίση εκπαιδευτικός ΠΕ11. 
Το δεύτερο σχ. έτος 2022-23, που πλέον ολοκληρώνονται οι εργασίες των μαθητών και 
γίνονται οι παρουσιάσεις των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των Σχολείων, 
προβλέπονται και δύο μαθητικές ανταλλαγές.  
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η πρώτη επίσκεψη  πραγματοποιήθηκε από 8 έως 11-12-2022. 
Την Παρασκευή 9-12-2022, το πρωί, υποδεχτήκαμε στο Δ. Σ. Ισθμίας τους τρεις  
εκπαιδευτικούς   και τους  οχτώ μαθητές και τις μαθήτριες  από το Δ. Σ. Δερύνειας.  
Μετά από παιχνίδια γνωριμίας, τα  παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες  για το θέμα του 
προγράμματος.  
Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις σε 
χώρους σχετικούς με το πρόγραμμα  αλλά και  γενικότερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος. 
Ακούσαμε για τη ρύπανση των θαλασσών και ενημερωθήκαμε από εκπροσώπους του 
Λιμεναρχείου για τον ρόλο τους στην αντιμετώπισή της. Συζητήσαμε για τη συμπεριφορά 
του ανθρώπου και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους, με έμφαση στο  νερό.  
Επισκεφτήκαμε τον Πύργο ελέγχου της Διώρυγας, ενημερωθήκαμε για τον τρόπο 
λειτουργίας και συζητήσαμε για τον τρόπο διέλευσης των πλοίων. Είδαμε, επίσης , τα έργα 
που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα με σκοπό την ασφαλέστερη διέλευση των 
πλοίων. Περπατήσαμε στην περιοχή γύρω από το Λιμεναρχείο και τη βυθιζόμενη γέφυρα 
Καλαμακίου. 
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ισθμίας περιηγηθήκαμε στην αίθουσα, στον Αρχαιολογικό χώρο 
και τα Ρωμαϊκά Λουτρά.  
Επισκεφτήκαμε τη Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου και ξεναγηθήκαμε στους χώρους της. 
Περπατήσαμε στην Αρχαίο Δίολκο και συζητήσαμε για τη σημασία του έργου. 
Στον χώρο της Ιαματικής πηγής Λουτρακίου μιλήσαμε για τον ρόλο του νερού στη ζωή μας 
και τις θεραπευτικές ιδιότητες της συγκεκριμένης πηγής. Στις νέες εγκαταστάσεις 
συζητήσαμε για  τους τρόπους αξιοποίησης των ιαματικών νερών και τα οφέλη για τον 
τόπο. 
Επιπλέον, περιηγηθήκαμε στην πόλη της Κορίνθου,  γνωρίσαμε τη Δημοτική Πινακοθήκη 
και το έργο του ζωγράφου Σωτήρη Πυλαρινού. 



Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε αίθουσα συσκέψεων στο ξενοδοχείο Club Hotel στο 
Λουτράκι όπου έγιναν τελικές παρουσιάσεις  για τον τόπο όπου ζούμε και το σχολείο μας  
με  δράσεις και εργασίες  των παιδιών.  
Ήταν συγκινητική η φάση του αποχαιρετισμού με ανταλλαγή δώρων και ευχών και την 
υπόσχεση για τη διατήρηση της συνεργασίας μας. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν γεμάτοι με 
ωραίες εικόνες και αναμνήσεις. 
Για την επιτυχία της εκπαιδευτικής  επίσκεψης  ευχαριστούμε τους κ.κ. Γ. Γκιώνη, Δήμαρχο 
Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων και  Α. Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχο Παιδείας του 
Δήμου μας,  
τον κ. A. Λάλο, Υπεύθυνο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Λιμενικής Αρχής Ισθμίας 
και τους κ.κ. Κ. Λιώση, Υποπλοίαρχο/Διοικητή Λιμενικής Αρχής Ισθμίας και Π.  Κοντό, 
Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Κορίνθου,                                          
τον κ. Α. Βαρσάμο  Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ισθμίας, τον κ. Δ. Φίλη Πλοηγό 
Διελεύσεων και την κ. Θ. Φιλάνδρα  Προϊσταμένη Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων,  
τον κ. Σ. Παπαδημητρίου, Αν/χης  της Σχολής Μηχανικού Λουτρακίου,  
το ΚΕ.Π.Α.Π. του Δήμου Κορινθίων και τις κ.κ. Ζ. Τσώρη και Α. Τζαναβάρα,  
τον κ. Α.  Μασούρο, Προϊστάμενο τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Κορίνθου, 
το ξενοδοχείο Club Hotel στο Λουτράκι, 
το Αρτοποιείο ΖΩΗΣ, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Σ.Ισθμίας και τον κ.   Γ. 
Γκούμα.  
Η στήριξή τους  ήταν σημαντική για την επιτυχία της όλης διοργάνωσης. 
Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλουμε  στους γονείς των μαθητών και μαθητριών της Στ τάξης  
και φυσικά στα παιδιά μας.  
Το πρόγραμμα συνεχίζεται .....  Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας!!! 
                                                                 Η Διευθύντρια του Δ.Σ.Ισθμίας 
                                                                 Βάια Μανώλη 
 
 
Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας: 

 



 

  

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Ισθμίας  

dim-isthm.kor.sch.gr 

https://dim-isthm.kor.sch.gr/

