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Ξεκινιςαμε και φζτοσ το ταξίδι μασ, 
ςτον ίδιο καμβά,  τθν κάλαςςα,

με τα ίδια χρϊματα,
όλεσ τισ αποχρϊςεισ του γαλάηιου!



Θ ομάδα μασ 
Ζλενα Αρτυμάτθ

Μάνοσ Γεμιςτόσ                                Γρθγορία Αςβεςτά    

Ελευκερία Γιαννακοφ Μαρία Δθμουλι

Νικολζτα Δροςοποφλου                   Εμμανουιλ Δόγκασ

Άλεξ Ηίου Αναςταςία Κοημά

Βαςίλθσ Κουμεντζασ Κωνςταντίνα Κοημά

Μαρία Καβαλιζρου                           Ειρινθ Μελά       

Σωκράτθσ  Μάμμοσ Μανωλίτςθσ Ζλενα Μθνά

Κωνςταντίνα Νικολοποφλου Γιϊργοσ Ραπαιςιδϊρου

Αναςταςία Χαφουςίδου



Ο, τι ανακαλφψουμε κα ςασ το αφθγθκοφμε ςαν
ζνα παραμφκι με ιρωεσ  

ζναν γενναίο πρίγκιπα, μια όμορφθ βαςιλοποφλα, 
κακοφσ δράκουσ και  λαμπεροφσ ιππότεσ…



ΤΛ ΚΥΒΕΛ Θ ΔΛΚΛΑ ΜΑΣ ΚΑΛΑΣΣΑ, 

Ο ΦΑΛΘΛΚΟΣ ΟΜΟΣ;



Ιταν μια φορά και ζναν καιρό  ζνασ 
πρίγκιπασ που τον ζλεγαν Φαλθρικό όρμο. 



Ρατζρασ του ιταν ο Ροςειδϊνασ και 
μθτζρα του θ Μεςόγειοσ κάλαςςα.



Αδελφό του είχε τον Σαρωνικό κόλπο και 
ςτισ ακτζσ τουσ αναπτφχκθκαν πολλοί 
διμοι: ο Ρειραιάσ, θ Ξυπζτθ , το 
Φάλθρο.. 



Οι κάτοικοι αυτϊν των διμων μαηί με τον 
πρίγκιπα τθσ ιςτορίασ μασ προςτάτευαν 
μια… βαςιλοποφλα ….



…που τθν ζλεγαν Ακινα !!!!!!!!!



Πςο περνοφςαν τα χρόνια  θ 
βαςιλοποφλα μεγάλωνε……



..και ο πρίγκιπασ μασ  καμάρωνε, που  οι 
τριιρεισ  τθσ  ταξίδευαν ςτα νερά του και τθν 

ζκαναν ξακουςτι ς’ όλο τον κόςμο!!



Οι αιϊνεσ πζραςαν, ιρκε θ τουρκοκρατία ,
το ϋ21 και ο Φαλθρικόσ όρμοσ ιταν  πάντα 
προςτάτθσ και βοθκόσ τθσ Ακινασ του!!



Στα τζλθ  του 18ου αιϊνα  θ ευτυχία του 
πρίγκιπα μασ ιταν μεγάλθ ,όμορφα κτίρια 

φτιάχτθκαν ςτθν ακτι του ….



…και οι Ακθναίοι ζρχονταν με τον
ςιδθρόδρομο ςτισ ακτζσ του για να
περάςουν τισ διακοπζσ τουσ!



Θ παραλία  του ιταν το  ςφνορο του νοτίου 
μετϊπου τθσ Ακινασ που όλο μεγάλωνε !! 



Πταν ξαφνικά φάνθκαν δράκοι φοβεροί 
που ικελαν να αρπάξουν τθν Ακινα από 

τθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ τθσ



Και θ όμορφθ παραλία κρφφτθκε από 
τόνουσ χϊμα και άςφαλτο 



Το παραμφκι μασ 
κα τζλειωνε εδϊ, 
αν δεν βρίςκαμε 
φωτογραφίεσ  
του  ςχολείου 
μασ που φαίνεται 
να είναι κοντά 
ςτθ κάλαςςα!

Αποφαςίςαμε  
λοιπόν  να 
λφςουμε το 
μυςτιριο.....



Ζνα Σάββατο του Νοζμβρθ ξεκινιςαμε 
από το ςχολείο μασ για να βροφμε τθν 
παραλία!!



Ρεράςαμε δυο  δρόμουσ ,το τραμ, ζνα 
κανάλι, περπατιςαμε, 

περπατιςαμε……..



Και όταν τελικά φτάςαμε,  διαπιςτϊςαμε 
πόςο ζντονθ ιταν θ  ανκρϊπινθ παρζμβαςθ 
!!!!



Πςο και αν ψάξαμε δεν βρικαμε τον 
λαμπρό πρίγκιπα του παραμυκιοφ μασ



Ενοχλθκικαμε από τθν απαξίωςθ και 
τθν εγκατάλειψθ…….



μζχρι που θ ματιά μασ αντίκριςε  
τθ κάλαςςα και μαγευτικαμε!!!



Ρίςω ςτο ςχολείο  προςκζςαμε ςτθν ζρθμθ 
παραλία ποδθλάτεσ ,μοτοςικλετιςτζσ, καΐκια, 
χαρταετοφσ και τθ φζραμε  πάλι κοντά μασ….



Αποφαςίςαμε λοιπόν να  αναλάβουμε δράςθ, όπωσ … οι 
ιππότεσ ςτα παραμφκια για να αποκαταςτιςουμε  αίγλθ του 

πρίγκιπα ςτα μάτια των κατοίκων τθσ επικράτειασ του!     ! 
Ξεκινάμε λοιπόν  τθν εξερεφνθςθ  του  !!



Στο 
Αρχαιολογικό 
Μουςείο 
Ρειραιά 
μάκαμε για 
Ακθναϊκι 
τριιρθ και τθν 
ςυμβολι τθσ 
κάλαςςασ 
ςτθν ακμι τθσ 
Ακινασ 



Στο Ναυτικό Μουςείο Ρειραιά γνωρίςαμε  
τθ λαμπρι ναυτικι μασ ιςτορία 



Στο Μουςείο 
Ναυτικισ 
παράδοςθσ 
γνωρίςαμε 
από κοντά 
πλοία-
κρφλουσ  τθσ 
Ελλθνικισ 
Λςτορίασ, το 
Κωρθκτό 
Αβζρωφ και 
το Α/Τ Βζλοσ



Ξεναγθκικαμε ςτο Στάδιο Ειρινθσ και Φιλίασ 
και ςυγκρίναμε το χκεσ με το ςιμερα!



Στο Μδρυμα   
Στ. Νιάρχοσ  
είδαμε το 
εργοτάξιο 
και τισ 
μακζτεσ τθσ 
νζασ Λυρικισ 
και τθσ 
Εκνικισ 
Βιβλιοκικθσ



Συγκρίναμε τον Φλοίςβο του τότε με τθν 
ςθμερινι του εικόνα



Στο ΚΡΕ 
Αργυροφπολθσ 
επιςθμάναμε 

τισ αιτίεσ 
ρφπανςθσ τθσ 
κάλαςςασ και 

ςτον Άλιμο
κάναμε 

μετριςεισ για 
τθν κατάςταςθ 
των νερϊν του 

Σαρωνικοφ



Επιςκεφκικαμε τθν Athens Μαρίνα ςτο ΣΕΦ 
όπου μασ περίμενε … ζνασ κορμοράνοσ 



Στθν παραλία του ΣΕΦ  κάναμε αςκιςεισ 
πεδίου  



Ρεριθγθκικαμε ςτα Ολυμπιακά ακίνθτα 
και ςτενοχωρθκικαμε με  τθν 

εγκατάλειψθ τουσ. 



Στο ΕΛ.ΚΕ.Κ.Ε μάκαμε για τθν ποςειδωνία
και τθν αξία τθσ



Μάκαμε για το πλαγκτόν και μετριςαμε 
το οξυγόνο 



Γνωρίςαμε τθν Κζτιδα, το ςφςτθμα
Ροςειδϊν και τθν παραλία



Συγκεντρϊςαμε πλθροφορίεσ για το τι 
κατά καιροφσ ςχεδιάηεται για το μζλλον 

τθσ ακτισ μασ



Με όςα μάκαμε 
φοβόμαςτε πωσ
το  παραμφκι μασ 
κα τελειϊςει εκεί  
που αρχίηει θ 
πραγματικότθτα.
Γνωρίηουμε πωσ 
είναι δφςκολο  ο 
πρίγκιπασ μασ κα 
αποκτιςει τθν παλιά 
του αίγλθ, όχι όμωσ 
και ακατόρκωτο,  
γιατί μπορεί…..



το παραλιακό μζτωπο και προκυμαία, 
που κάποτε υποδεχόταν βαςιλείσ,  

ζχει αλλάξει ριηικά… 



και θ αρχιτεκτονικι του τοπίου 
ζχει  μεταβλθκεί.



Πμωσ θ 
παρουςία του 
κορμοράνου 
αλλά και 
πολλϊν 
αποδθμθτικϊν 
πουλιϊν δίνει 
ελπίδεσ για 
αναβίωςθ του 
Δζλτα του 
Φαλιρου.



Τα νερά του 
Φαλθρικοφ 
όρμου είναι 
πλζον κακαρά, 
γιατί λειτουργεί  
ο Βιολογικόσ 
Στακμόσ τθσ 
ΕΥΔΑΡ  που 
βρίςκεται ςτθ 
Ψυτάλλεια.



Ο Φαλθρικόσ όρμοσ είναι ζνασ φίλοσ που  
δίνει χαρά ςε εκατοντάδεσ  παιδιά         

που αρμενίηουν ςτα νερά του!



Σο παραμφιι που ςασ αφηγηιθκαμε 
έχει για μασ όμορφο τέλοσ

γιατί ζθςαμε καλά γνωρίζοντασ τον πρίγκιπα μασ!!!   
Ευχόμαςτε 

τα όνειρα που κάνουμε γι αυτόν
να γίνουν πραγματικότητα 

για να 
να ζθςει κι αυτόσ καλφτερα !!!





ΚΕΨΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΑ 
ΔΡΑΕ ΣΟΠΙΚΑ










