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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας ασχοληθήκαμε, με το 

θέμα «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» με κύριο  στόχος να 

διοργανώσουμε  εκδηλώσεων με πολιτιστικό, κοινωνικό, 

οικολογικό, και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.  

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 

   

  

   Ο στόχος της εργασίας μας είναι η διάδοση του 

μηνύματος για την προστασία των ακτών και των παράκτιων 

οικοσυστημάτων. Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού για 

τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στη θαλάσσια ζωή και η 

ενίσχυση του εθελοντισμού στην πράξη. 

 

 

 

 ΣΗΜΑΣΙΑ-ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

     Η σημασία της εργασίας μας είναι να συμβάλουμε στη 

συγκέντρωση πολύτιμων στοιχείων τα οποία καταγράφουμε σε 

ειδικά διαμορφωμένη φόρμα. Η λεπτομερής καταγραφή μας 

βοηθάει να αποκτήσουμε μια πιο σαφή εικόνα και 

τεκμηριωμένη άποψη για την  κατάσταση των ακτών μας. 

 

Παράλληλα προωθούμε την ιδέα πως όλοι οφείλουμε να 

μαζεύουμε και να απομακρύνουμε σκουπίδια από τις παραλίες. 

 



 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Πότε είναι η κατάλληλη εποχή για τον καθαρισμό 

παραλιών; 

2. Τι εργαλεία χρειαζόμαστε; 

     3. Σε ποιες παραλίες μπορούμε να καθαρίσουμε; 

     4. Ποιοι θα μπορούν να συμμετάσχουν μαζί μας; 

     5. Με ποιους τρόπους θα τους παρακινήσουμε; 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

  Ο τρόπος με τον οποίο θα δουλέψουμε στην εργασία μας 

είναι από την μία πλευρά θεωρητικός δηλαδή η έρευνα στο 

διαδίκτυο για να συγκεντρώσουμε στοιχεία για την απάντηση 

των ερωτημάτων και την ανάπτυξη του θέματος και από την 

άλλη πλευρά πρακτικός, δηλαδή η παρακίνηση των 

συμμαθητών μας και των υπόλοιπων συμπολιτών μας και η 

διοργάνωση και πραγματοποίηση καθαρισμού μιας παραλίας 

του νησιού.   

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

      Η Λήμνος είναι τόπος με πλούσιο μυθολογικό και 

ιστορικό παρελθόν που σε γοητεύει από την πρώτη στιγμή 

όλους όσοι τη γνωρίζουν με το ιδιαίτερο χρώμα της, τη γαλήνια 

και ρομαντική εικόνα της.  

        Το νησί απέκτησε πλούτο και φήμη από 

την αρχαιότητα (καλοχτισμένη πολιτεία χαρακτηρίζει ο Όμηρος 



τη Λήμνο στην Ιλιάδα) χάρη στην εξαίρετη γεωγραφική 

θέση του (απέναντι από την είσοδο του Ελλησπόντου), τα 

εύφορα εδάφη του, τα πλούσια αλιεύματα και τα ασφαλή 

αγκυροβόλιάτου, καθώς και τις γνώσεις των κατοίκων του σε 

σχέση με την κατεργασία των μετάλλων. Σύμφωνα, μάλιστα, με 

τη μυθολογική παράδοση, πρώτοι κάτοικοι της Λήμνου ήταν 

οι Σίντιες, εξαιρετικοί μεταλλουργοί, που υποδέχτηκαν τον 

Ήφαιστο μετά την αποπομπή του από τον Όλυμπο.  

 

Η Mύρινα, πρωτεύουσα και λιμάνι της Λήμνου, με 

επιβλητικό φρούριο (το μεγαλύτερο σε έκταση οχυρό του 

Αιγαίου) και ιδιαίτερα αξιόλογο προϊστορικό οικισμό, και ο 

ιστορικός Mούδρος με τον κλειστό όρμο του, ένα από τα 

ασφαλέστερα αγκυροβόλια στο Αιγαίο και την Ανατολική 

Μεσόγειο, είναι τα σημαντικότερα οικιστικά κέντρα της 

Λήμνου.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες παρουσιάζουν 

τα παραδοσιακά χωριά της Λήμνου (Άγιος Δημήτριος, Ατσική, 

Θάνος, Κάσπακας, Κατάλακκο,  Κοντιάς,  Κοντοπούλι, Κορνός, 

Ρεπανίδι, Σαρδές, Σκανδάλι), οι φημισμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι (Πολιόχνη, Hφαιστία, Kαβείριο) και οι γεωλογικοί 

σχηματισμοί στις ακρογιαλιές.  

Η Λήμνος, μεταξύ άλλων, φημίζεται για τα κρασιά της. 

Από τις ονομαστές ποικιλίες που καλλιεργούνται στο νησί 

παράγονται ξηρά κρασιά με λεπτό μοσχάτο άρωμα και 

ευχάριστη γεύση, καθώς και γλυκά κρασιά με πλούσιο άρωμα 

και γεμάτη γεύση αλλά κυρίως για τις παραλίες της.    

 

Οι δαντελωτές ακρογιαλιές, οι αμμουδερές παραλίες και οι 

υγρότοποι, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς λόφους, τις πεδινές 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τους ηφαιστειογενείς 

σχηματισμούς, συνθέτουν ένα φιλόξενο φυσικό περιβάλλον, 

που κερδίζει την καρδιά των επισκεπτών του νησιού.    

      

 

 



Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

 Οι παραλίες που σας προτείνουμε είναι το Ρωμαίικο 

Γιαλό, τα Ρηχά Νερά, τον Αυλώνα, τον Άγιο Ιωάννη, Κάσπακα, 

τον Καρβουνόλακκα, το Πλατύ, το Θάνος, τον Εβγάτη, 

το Φαναράκι και το Μικρό Φαναράκι, την παραλία Χαβούλη, 

το Σκίδι, την Αγία Τριάδα, τον Απάνω Γιαλό, το Μαντρί, το 

Μόλο, την Αγία Σωτήρα, το Ζεματά, τον Μπουρνιά, τον Άγιο 

Ερμόλαο, την παραλία Παπιά, το Γομάτι και το Μούρτζουφλο.  

            

Οι παραλίες αυτές είναι σημαντικό για τους επισκέπτες του 

νησιού να είναι καθαρές. Γι΄ αυτόν το λόγο αποφασίσαμε, ως 

ενεργοί πολίτες, να ασχοληθούμε με τον καθαρισμό τους. 

Μπορούμε να εργαστούμε σε παραλίες που βρίσκονται 

κοντά στην περιοχή που κατοικούμε ώστε να μην υπάρξει 

πρόβλημα μετακίνησης των εθελοντών.  

Θα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι μαθητές του σχολείου 

μας επιθυμούν να προσφέρουν στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Θα τους παρακινήσουμε λέγοντας τους τον σκοπό που 

θέλουμε να πετύχουμε και τονίζοντας τους την σπουδαιότητα 

του θέματος. 

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι μηχανές 

καθαρισμού της άμμου, σακούλες σκουπιδιών και πλαστικά 

γάντια. 

      Για να γίνει η δραστηριότητα αυτή έπρεπε πρώτα να 

έρθουμε σε επαφή με τον Δήμο, όπου ο αντιδήμαρχος μας 

συμβούλεψε ότι η κατάλληλη εποχή για τον καθαρισμό των 

παραλιών είναι η άνοιξη διότι τότε σταματάει ο αέρας που 

φέρνει επιπλέον σκουπίδια και μέχρι να ρθει το καλοκαίρι θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του καθαρισμού. 

Για το λόγο αυτόν δεν ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό της 

παραλίας αυτό το τετράμηνο. 

 
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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