Ανάδειξη Πεπιβαλλονηικού μονοπαηιού" ζηα πλαίζια ηων
δπαζηηπιοηήηων ηος Δικηύος "Τοςπιζμόρ και πεπιβάλλον"
Η πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ηκήκαηνο ΣΤ2 [16 καζεηέο (10 θνξίηζηα
θαη 6 αγόξηα)] ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Νέαο Χειήο Αιεμαλδξνύπνιεο, ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθπνλεί κε ζέκα «Φύζε θαη ηνπξηζκόο –
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ» θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
πξνηεηλόκελε δξάζε, δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλα παξακειεκέλν ηνπηθό
κνλνπάηη ην νπνίν βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηε γλωζηή παξαιία ηεο πόιεο
«Κόθθηλα Βξάρηα». Δδώ αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη ε παξαιία «Κόθθηλα Βξάρηα»
θαζώο θαη όιν ην κήθνο ηωλ αθηώλ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, πεξίπνπ 25
ρηιηόκεηξα από ηελ αξραία Μεζεκβξία έωο ην ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο,
απνηειεί ηκήκα ηνπ Δπξωπαϊθνύ κνλνπαηηνύ Δ6.
Η παξαιία «Κόθθηλα Βξάρηα» θαζώο είλαη έλαο κηθξόο θαη θιεηζηόο
θνιπίζθνο, ζπλδέεηαη αλαηνιηθά κε ηελ επόκελε παξαιία «Γειθίλη» κε έλα
θαινζρεκαηηζκέλν κνλνπάηη απ’ όπνπ ν πεξηπαηεηήο κπνξεί λα απνιαύζεη
ηε ζέα ηνπ γαιάδηνπ ηνπ ζξαθηθνύ πειάγνπο θαη ηνλ παλέκνξθν όγθν ηνπ
όξνπο Σάνο ηεο Σακνζξάθεο.
Τν κνλνπάηη πνπ καο απαζρόιεζε, βξίζθεηαη παξαπιεύξωο ηνπ
θπξίωο κνλνπαηηνύ, είλαη πην απόηνκν θαη πληγκέλν από άγξηα θπηά θαη
αγθάζηα ηεο πεξηνρήο, όπνπ ζπρλά πεηηνύληαη ζθνππίδηα από ηνπο
αζπλείδεηνπο. Η νκάδα καο απνθάζηζε λα ην αλαδείμεη ηνπξηζηηθά ώζηε λα
απνηειέζεη πξόθιεζε γηα ηνπο πην απαηηεηηθνύο πεδνπόξνπο ηνπ επξωπαϊθνύ
κνλνπαηηνύ αθνύ θαη πάιη νδεγεί ζηελ επόκελε παξαιία «Γειθίλη».
Αξρηθά ρωξηζηήθακε ζε κηθξέο νκάδεο θαη θηηάμακε θαξηέιεο
πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηα επξωπαϊθά κνλνπάηηα, ην ζπγθεθξηκέλν
κνλνπάηη Δ6, ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί κέζα ζην λνκό καο θαη ηέινο κε
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξαιία «Κόθθηλα Βξάρηα». Σηε ζπλέρεηα νη
καζεηέο ρωξίζηεθαλ ζε δύν νκάδεο θαη ε κία αλέιαβε λα θαζαξίζεη ην
κνλνπάηη από ηα ζθνππίδηα ελώ ε άιιε από ηα ρόξηα θαη ηα αγθάζηα πνπ
βξίζθνληαλ επάλω ζην κνλνπάηη. Σηε ζπλέρεηα αλεβνθαηεβήθακε ην κνλνπάηη
αξθεηέο θνξέο γηα λα βεβαηωζνύκε όηη είλαη βαηό, παξαηεξήζακε ηελ πινύζηα
ριωξίδα ηεο πεξηνρήο αλαγλωξίδνληαο ηα αικπξίθηα, ηηο θαιακηέο, ηα
γαϊδνπξάγθαζα, άιια είδε αγθαζηώλ, ηηο πηθξαιίδεο θαη ηα ζπάξηα. Δπίζεο,
έλαο καζεηήο ηζρπξίζηεθε όηη αλαγλώξηζε ην ζηλάπη από ην νπνίν θηηάρλνπλ
ηε κνπζηάξδα επεηδή όκωο δελ ήκαζηαλ ζίγνπξνη, πήξακε δείγκα καδί καο
γηα λα ην δείμνπκε ζε πην εηδηθνύο. Δπηπιένλ, εθθξάζηεθαλ εηθαζίεο (αθνύ
δελ είδακε θαλέλα δών) γηα ην πνηα δώα ζα κπνξνύζαλ λα δνπλ αλάκεζα ζ’
απηά ηα άγξηα θπηά, είδακε γιάξνπο θαη ηξαβήμακε αξθεηέο θωηνγξαθίεο.
Τέινο, επηζεκάλακε ηελ απνπζία ζεκαηνδόηεζεο θαη γλωζηνπνίεζεο ηνπ
επξωπαϊθνύ κνλνπαηηνύ Δ6 θαη απνθαζίζακε λα θαηαζθεπάζνπκε εκείο ηηο
πηλαθίδεο ζήκαλζεο θαη γηα ηα δύν κνλνπάηηα ζηηο επόκελεο ζπλαληήζεηο καο.
Η δξαζηεξηόηεηα ελζνπζίαζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε βαζκό λα
παξαπνληνύληαη γηαηί δελ είρακε μαλά-δξαζηεξηνπνηεζεί πνηέ πξηλ ζην
κνλνπάηη απηό. Με ηελ επηζηξνθή καο ζην ζρνιείν νη καζεηέο μεθίλεζαλ
άκεζα ηε δηάδνζε ηνπ κνλνπαηηνύ δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζηε Γηεπζύληξηα θαη
ην ππόινηπν πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ.

Η παραλία κόκκινα βράχια

Το παράπλευρο μονοπάτι

Το καθάριςμα του μονοπατιοφ
Οι ςυμμετζχοντεσ
 Βακατινάκθ Γεωργία
 Βοφλγαρθ εβαςτι
 Δθμθτρίου Δανάθ
 Μπίκου Διμθτρα
 Πουλιακάκθ Αργυρώ
 Γκότςθσ Κωνςταντίνοσ
 Μαραςλισ Απόςτολοσ
 Σςακνισ – Μαυρογζνθσ Αλζξανδροσ
Τπεφκυνεσ δραςτθριότθτασ:
Ελζνθ Δελίδου
οφία Αλατηά
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Βαν Μπόξτελ Ραφαθλία
Δάγκουλα Νίκθ-Μαρίλια
Λουκά Κωνςταντίνα
Παπαχριςτου Μαρία
Σςιαρδάκα Ραφαθλία
Καραπαναγιώτθσ Πζτροσ
ίβογλου Χριςτοσ
Σςιαρδάκασ Παςχάλθσ

