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«Οι λίμνεσ… πρόςεξεσ ποτζ τισ λίμνεσ; 
Δεν είναι ςαν τισ κάλαςςεσ. Οι κάλαςςεσ μιλοφν… τραγουδοφν.

Οι λίμνεσ ονειρεφονται» 

Αλκυόνθ Παπαδάκθ

Φωτογραφία τθσ μακιτριασ Aριςτζασ Πανομμάτθ



Αειφόροσ Ανάπτυξθ (ΑΑ) & Εκπαίδευςθ για τθν 
Ααειφόρο Ανάπτυξθ (ΑΑΕ)

• Η Αειφόροσ Ανάπτυξθ (ΑΑ) ςυνιςτά ζνα διαφορετικό τρόπο
ςκζψθσ για το μζλλον, ςτα πλαίςια του οποίου ςυνυπολογίηονται
και βρίςκονται ςε αρμονία το περιβάλλον, θ κοινωνία και θ
οικονομία αποςκοπϊντασ ςτθν επίτευξθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου
ποιότθτασ ηωισ. (Χ. Κάτηθ, 2013:16)

• Οι τρείσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ΑΑ ςυνυφαίνονται, αλλθλοεξαρτϊνται
και αλλθλοεπθρεάηονται. (Χ. Κάτηθ, 2013:16)

• Η εκπαίδευςθ αποτελεί ςθμαντικό μζςο για τθν επίτευξθ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ κακϊσ αναμζνεται να ενιςχφςει τθν
ικανότθτα των μελλοντικϊν πολιτϊν και θγετϊν να βρίςκουν
λφςεισ και νζεσ οδοφσ που να οδθγοφν ςε ζνα καλφτερο και πιο
αειφόρο μζλλον. (Χ. Κάτηθ, 2013:20-21).



Ο ακλθτιςμόσ ωσ εν δυνάμει αρωγόσ για τθν αειφόρο ανάπτυξθ, ευαιςκθτοποιεί τουσ 
μακθτζσ/τριεσ, προωκεί τθ βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ και ενιςχφει τθν Εκπαίδευςθ για τθν 

Αειφόρο Ανάπτυξθ θ οποία ςυνιςτά ζναν διαφορετικό τρόπο ςκζψθσ των πολιτϊν για το 
μζλλον, αποςκοπϊντασ ςτθν επίτευξθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου ποιότθτασ ηωισ! 



Η λίμνθ Βοιβθιδα επιβίωςε χιλιάδεσ χρόνια, ζτρεφε λογισ λογισ ψάρια, τα
καρλιϊτικα ψάρια πλατίτςεσ, καραπλατίτςεσ, ςαηάνια, γριβάδια, μποτςκάρια,
μπίηια, γλίνια, ρζγγεσ, και χζλια. Μζχρι που αποφαςίςτθκε θ αποξιρανςι τθσ.
Χρειάςτθκε μόνο θ καταςκευι μίασ ςιραγγασ 10 χιλιομζτρων για να χακοφν τα
νερά τθσ ςτον Παγαςθτικό.
Σα ζργα τθσ αποξιρανςθσ άρχιςαν το 1956. Το 1960 ζφυγε θ πρϊτθ μεγάλθ
ποςότθτα νεροφ ϊςπου το 1962 πραγματοποιικθκε θ οριςτικι αποξιρανςι τθσ.



Η λίμνθ Κάρλα ι Βοιβθίδα πθγι ηωισ 
ζωσ το 1960 

Όμθροσ, Ιλιάσ, 8οσ αι. π. Χ.: “Εκείνοι που κατοικοφςαν ςτισ Φερζσ, δίπλα ςτθ Βοιβθίδα λίμνθ, ςτθ
Βοίβθ και ςτισ Γλαφυρζσ και ςτθν καλοκτιςμζνθ Ιωλκό, εκςτράτευςαν με ζνδεκα πλοία με αρχθγό τον
αγαπθτό γιο του ϋΑδμθτου τον Εφμθλο, αυτόν που γζννθςε από τον ϋΑδμθτον θ ξεχωριςτι από τισ
γυναίκεσ θ Άλκθςτισ, θ άριςτθ από τισ κυγατζρεσ του Πελίου”.
Ευριπίδθσ, 5οσ αι. π. Χ.: ζτςι εςφ, ϊ Άδμθτε, κατοικείσ με τα πολυάρικμα κοπάδια ςου κοντά ςτθ
Βοιβθίδα λίμνθ που κυλάει όμορφα τα νερά τθσ.
Οβίδιοσ,1οσ αι. μ. χ.: …και οι γεμάτεσ ςχίνα ακτζσ τθσ Βοιβθίδασ



«Κάρλα μασ! Λίμνθ όμορφθ που ς' ζχουνε αποξθράνει. Σον τόπο που μασ άφθςεσ για 
τίποτα δεν κάνει. 
Να ξαναγίνεισ κα‘ κελα. Οι γλάροι να πετάξουν Καιν οι ψαράδεσ οι παλιοί Καλφβεσ να 
ςου φτιάξουν…»
Σωκράτθσ Ζιϊγασ (αδθμοςίευτο, προφορικι κατάκεςθ ςε πλαίςιο ςυνομιλίασ) 4Institutional Repository - Library & Information Centre
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Η αποξιρανςθ τθσ Κάρλασ



Η Κάρλα ςιμερα!
Σο 2000 τονίηεται ότι «…θ επαναδθμιουργία τθσ λίμνθσ Κάρλασ, είναι 
ζνα ζργο με τεράςτια περιβαλλοντικι ςθμαςία, που αποβλζπει ςτθν 
αποκατάςταςθ του οικοςυςτιματοσ, το οποίο κα αποτελζςει κεμζλιο 

λίκο για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ»!



Η Κάρλα με τα δικά μασ μάτια



Λίμνθ Κάρλα και βιοποικιλότθτα





Σο περιβάλλον μασ



Η αυλι του ςχολείου μασ



Παιχνίδι & φυςικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν αυλι του 
ςχολείου μασ: “Κυνιγι κρυμζνου κθςαυροφ”



Γνωριμία με μθ διαδεδομζνα ακλιματα.
υνεργαςία με τον Α.. Αντιςφαίριςθσ Μαγνθςίασ.



Ακλθτικζσ Δραςτθριότθτεσ
Παιχνίδι και Αγωνίςματα του τίβου 

υνεργαςία με τον Γυμναςτικό φλλογο Βελεςτίνου



Πεηοπορία-Χιονοδρομία και ςφμπραξθ με όμορο 
δθμοτικό ςχολείο τθσ περιοχισ μασ



Κολυμπιςαμε και ενθμερωκικαμε για κζματα 
ςχετικά με τθν αςφαλι κολφμβθςθ 



Ανακαλφψαμε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ που 
γίνονται ςε λίμνεσ. 



Διατυπϊςαμε τισ δικζσ μασ προτάςεισ για τθ βιωςιμότθτα και 
τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μασ ςε ςχζςθ με τον ακλθτιςμό 

και τισ ςυηθτιςαμε ςε τθλεδιάςκεψθ με τον 
κ. Διμαρχο του Διμου Ριγα Φεραίου.



Η ακλθτικι δραςτθριότθτα και ιδιαίτερα εκείνθ που  διεξάγεται ςτο 
φυςικό περιβάλλον, φαίνεται πωσ οδθγεί τουσ ςυμμετζχοντεσ:

• ςτθν επαφι με τθ φφςθ, 
• ςτθ γνωριμία με τθ φφςθ, 
• ςτο ςεβαςμό του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 
• ςτθν κατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ φπαρξισ του, 
• ςτθν αναηιτθςθ μεκόδων, τρόπων για τθ διατιρθςι του, 
• ςτον εντοπιςμό και εν ςυνεχεία ςτον περιοριςμό και ςτθν 

εξάλειψθ τθσ επιβλαβοφσ για το περιβάλλον ανκρϊπινθσ 
δραςτθριότθτασ, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν που 
με τισ δράςεισ τουσ και τισ ςτάςεισ ηωισ τουσ, κα εξαςφαλίςουν 
τθν αειφορία, άρα και τθ βιωςιμότθτα και το κυριότερο κα 
αποτελζςουν τθ βάςθ των επόμενων γενεϊν. 
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