
Τριήμερη περιβαλλοντική επίςκεψη ςτο ΚΠΕ Καςτρίου 

Αρκαδίασ 

 

Η πρώτη μζρα (Πζμπτη 21 Μαρτίου 2013) τθσ τριιμερθσ εκδρομισ μασ ςτθν Τρίπολθ ιταν 

πολφ ‘πράςινη’!!  Φτάςαμε ςτο ΚΠΕ, παρακολουκιςαμε παρουςιάςεισ για τον φυςικό 

πλοφτο τθσ οικολογικά προςτατευόμενθσ περιοχισ ςτθν οποία βριςκόμαςταν. Πουλιά, ηϊα, 

δζντρα, φυτά με διαφορετικζσ ονομαςίεσ και χαρακτθριςτικά περίμεναν να τα γνωρίςουμε 

και από κοντά!   

    Στθ ςυνζχεια εξερευνιςαμε το δάςοσ των Δενδροκζρδων μζςα από ανθφορικά ι 

κατθφορικά δρομάκια ςε υψόμετρο μζχρι και 1100μ. όπου κάναμε και πικνίκ!! 

Επιςκεφτικαμε τθν Μονι τθσ Μαλεβι  και μάκαμε για τα ξακουςτά καφματα τθσ Παναγίασ. 

Αργότερα, επιςτρζψαμε ςτο ΚΠΕ. Οι ομάδεσ ανζλαβαν  εργαςίεσ για να  παρουςιάςουμε 

τθν επόμενθ μζρα. Πιραμε 

υλικά (κόλλεσ, ψαλίδια, 

καρποφσ, κλαδάκια, 

μαρκαδόρουσ κτλ) που 

χρθςιμοποιιςαμε για 

καταςκευζσ. 

   Τζλοσ, φτάςαμε ςτο 

ξενοδοχείο ςτα Άνω Δολιανά 

όπου τελειϊςαμε τισ ομαδικζσ 

εργαςίεσ μασ (αφίςεσ, 

γελοιογραφίεσ, καταςκευζσ, 

κεατρικά κ.α.) ςχετικά με το 

περιβάλλον  και τθν προςταςία του.  

Φάγαμε ςτο ξενοδοχείο και θ 1θ μζρα τελείωςε ςτα ξφλινα ςπιτάκια μασ. 

 

Δεφτερη  μζρα  Παραςκευή 22/3/2013 

Σιμερα το πρωί μάκαμε πωσ κα πάμε ςτο ποτάμι ςτον Άγιο Πζτρο για δραςτθριότθτεσ και 

γνωριμία με τθν εκεί φφςθ. Αρχικά πιγαμε ςτο Κ.Π.Ε. όπου οι εκπαιδευτζσ μασ ενθμζρωςαν 

ςχετικά με τθ χλωρίδα και τθν πανίδα του ποταμοφ. Είδαμε ςε παρουςίαςθ εικόνεσ 

όμορφων, ιδιαίτερων και μοναδικϊν φυτϊν κακϊσ επίςθσ μάκαμε να 

διακρίνουμε τισ προνφμφεσ και γενικά τα 

ζντομα του γλυκοφ νεροφ ςε 

κατθγορίεσ ανάλογα με τισ 

ουρζσ τουσ. Διαπιςτϊςαμε 

μάλιςτα πωσ θ φπαρξθ 

ςυγκεκριμζνων ηωυφίων 



ςτο νερό δείχνει αν ο ποταμόσ είναι κακαρόσ ι όχι. Όταν φτάςαμε  εκεί ,ζχοντασ ιδθ 

ενθμερωκεί από τθν προθγοφμενθ κατατοπιςτικι παρουςίαςθ,  παίξαμε διάφορα 

παιχνίδια γνωριμίασ με το χϊρο και κατευκυνκικαμε προσ το ποτάμι. Αφοφ διαςχίςαμε το 

μονοπάτι, ςτακικαμε ςε ζνα ξζφωτο κοντά  και πραγματοποιιςαμε ζνα διαςκεδαςτικό 

κυνιγι κρυμμζνου κθςαυροφ. Αργότερα ςε μια άλλθ μεριά του ποταμοφ χωριςμζνεσ ςε 6 

ομάδεσ ανζλαβε θ κάκε μια ,μια δραςτθριότθτα ςχετικά με τουσ ποταμοφσ, τα ηϊα, το νερό  

και τθν κακαρότθτα του (μζτρθςθ pH, ιόντων που φανερϊνουν ρφπανςθ κ.α) . Αφοφ τισ 

τελειϊςαμε και τισ παρουςιάςαμε μεταξφ μασ προτοφ φφγουμε για να επιςτρζψουμε ςτο 

ξενοδοχείο κάναμε όλοι, εκπαιδευτζσ ,κακθγθτζσ και μακιτριεσ ζναν μεγάλο κφκλο και 

είπαμε με μια λζξθ τι μασ ζμεινε απ’όλα όςα ηιςαμε και είδαμε. 

Στθ ςυνζχεια , αφοφ φάγαμε για μεςθμεριανό, πιγαμε ςτα ςπιτάκια μασ για να 

ξεκουραςτοφμε ,να κάνουμε μπάνιο αλλά και να ετοιμαςτοφμε γιατί το απόγευμα κα 

πθγαίναμε βόλτα ςτθν Τρίπολθ. Πραγματικά 7 :30 είχαμε φφγει από τα Άνω Δολιανά και 

8:20 ιμαςταν ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ. Αν και ιταν βράδυ μασ άρεςε πολφ, κάναμε 

βόλτεσ ςε παρζεσ , κάτςαμε ςε καφετζριεσ και είδαμε μια μικρι μα κακόλου άςχθμθ πόλθ 

bynight. Βζβαια φφγαμε απο’κεί κατά τισ 9:45 και επειδι μασ φάνθκε λίγο ,ςυνεχίςαμε τθ 

διαςκζδαςθ και μζςα ςτο ποφλμαν με αςτεία, γζλια και τραγοφδια. Όταν γυρίςαμε ,φυςικά 

κουραςμζνεσ μα πιο πολφ ενκουςιαςμζνεσ κάναμε ζνα μικρό μα κεφάτο  diskoparty ςτο 

κεντρικό ςαλζ και ζπειτα πζςαμε για ζναν υπζροχο φπνο γεμάτο τρελά και μαγικά όνειρα! 

 

 

Ναταλία Γιαννακοποφλου 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Τθν τρίτη ημζρα (Σάββατο 23 Μαρτίου 2013) 

ξυπνιςαμε ςτισ 8 το πρωί και ξεκινιςαμε μετά 

τον υπζροχο μπουφζ του πρωινοφ για τον 

υγρότοπο του Μουςτοφ Άςτρουσ Κυνουρίασ. 

Εκεί είδαμε διάφορα είδθ πουλιϊν όπωσ 

νερόκοτεσ και ςταχτοτςικνιάδεσ και 

ενθμερωκικαμε με τθ βοικεια του φορζα 

διαχείριςθσ όρουσ Πάρνωνα και υγρότοπου 

Μουςτοφ. Στθ ςυνζχεια πιγαμε ςτο κεντρικό 

κτιριο του φορζα διαχείριςθσ και πλθροφορθκικαμε για τθ δράςθ του και το πόςο 

ανεκτίμθτθ είναι θ βοικειά του. Ζπειτα πιγαμε ςτο Παράλιο Άςτροσ και φάγαμε ςτο 

εςτιατόριο Νθρθίδεσ. Μζχρι να 

ζρκει θ ϊρα τθσ επιςτροφισ 

κάναμε βόλτα ςτθ παραλία και ςτο 

πεηόδρομο με τα μαγαηιά. Νωρίσ 

το βράδυ επιςτρζψαμε ςτον 

Πειραιά, κουραςμζνεσ αλλά  

γεμάτεσ από «περιβαλλοντικζσ» 

εμπειρίεσ και όμορφεσ ανα 



 

 


