
 

Θάρθει, λέω, μια νύχτα που θάναι πια πολύ γριά η γης. 

 Όλοι τούτοι οι άνθρωποι, πούναι να σαστίσεις με τη 

μεγαλοφυΐα τους, όλοι τούτοι που κάθουνται και 

σκαρφίζουνται τις τορπίλες και τ’ αεροπλάνα και το μελινίτη, 

θάναι ψιλοκοσκινισμένο χώμα.  

Κι η ανθρωπότητα θάναι πια ένας θρύλος,  

ένα κακό όνειρο που διάβηκε και πάει. 

 

 

 

 

                       

 

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ  

«Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ» 



Επιμορφωτικό Σεμινάριο  ΚΠΕ Φιλιππιάδας    Γεωπεριβαλλοντικές διαδρομές και 

κλιματικά φαινόμενα 
Υπεύθυνη-συντονίστρια  περιβαλλοντικού προγράμματος ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ σε επίπεδο 

σχολείου:Πρωτόπαπα Στέλα 

 Περιβαλλοντική ομάδα: ΣΤ΄τάξη :Φώκου Ιωάννα, Ε΄Λιόντου Άννα,Γ΄τάξη Κουφάκη Πόπη ,Όρκας Γιώργος 

Επιμέλεια παρουσίασης : Πρωτόπαπα Στέλα                                                

                                               93ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

*Πράσινα βήματα …..για ένα 

πλανήτη  

που μας αξίζει! 
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*Οι  μαθητές ….  
 Καλούνται να διερευνήσουν 

τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στο 

φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον 

Και ως παγκόσμιοι πολίτες   

να μάθουν να νοιάζονται γι  

αυτό που δεν θα 

μπορέσουν να αποφύγουν, 

την καταστροφή του 

περιβάλλοντος από ένα 

κλίμα που αλλάζει! 



 

educartoon 

ρίχνοντας τον 

πυρετό της ΓΗΣ! 



 



2011-2015 

 Κλιματικές αλλαγές και 
καταστροφή του περιβάλλοντος  

1.Μείωση οικολογικού 
αποτυπώματος της σχολικής 

μονάδας  

2.Καλλιέργεια δεξιότητων των 
μαθητών για τη συγκρότηση της 

ταυτότητας του παγκόσμιου 
πολίτη 

Α΄- ΣΤ΄ 

Σχολικοί λαχανόκηποι, 
εναλλακτικές καλλιέργειες, 

οικολογική αντιμετώπιση 
ασθενειών 

μείωση σπατάλης νερού, 
αστικά οικοσυστήματα  

Ε΄-ΣΤ΄ 

Ενέργεια :Ενεργειακό 
σπίτι, ηλιακοί φούρνοι,   

Μείωση οικολογικού 
αποτυπώματος, 

Εκπαιδευτικοί μαθητές 
γονείς : ενεργειακή 

αναβάθμιση του σχολείου 

Ε΄-ΣΤ΄ 

Σύνδεση μικροκλίματος 
με μακροκλίμα  

Γεωπεριβαλλοντικές 
διαδρομές της περιοχής 

Κυνοσάργους 

Τι μπορώ να κάνω για να 
επηρεάσω το μικροκλίμα 

του  σχολείου μου 

 

Γ΄-ΣΤ΄ 

Περιβαλλοντικοί 
πρόσφυγες 
,Ανθρώπινα 
δικαιώματα, 

Παγκόσμιος πολίτης 

Α΄-ΣΤ΄ 

Ανακύκλωση 
,επαναχρησιμοποίηση  

εξοικονόμηση ενέργειας 
ευαισθητοποίηση της 
μαθητικής και τοπικής 

κοινότητας  





•Οι γενικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι του 
προγράμματος, αποσκοπούν όπως τα 
παιδιά: 

•λόγω της επικαιρότητας του φαινόμενου των 
κλιματικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο να 
αποκτήσουν γνώση για την κλιματική αλλαγή που 
παρατηρείται σήμερα και τις πιθανές αιτίες της 

•να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον 

 

 
•να επαναπροσδιορίσουν με 
περιβαλλοντικά κριτήρια, έννοιες, 
αντιλήψεις και αξίες. 

•να κατανοήσουν τις ευθύνες όλων, με 
τελικό στόχο την αλλαγή της 
συμπεριφοράς τους, για την 
αποτελεσματικότερη προστασία του 
περιβάλλοντος και ως παγκόσμιοι 
πολίτες, των δικαιωμάτων των 
ανθρώπων 

 

•να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις 
μιας δραστηριότητας, ατομικής και 
συλλογικής στο περιβάλλον 

•να αναπτύξουν τρόπους προσέγγισης και 
έρευνας του περιβαλλοντικού 
προβλήματος 

•.να συνειδητοποιήσουν την 
αλληλεξάρτηση των οικολογικών, 
κοινωνικών,οικονομικών και πολιτικών 
παραγόντων που βρίσκονται στη βάση 
κάθε περιβαλλοντικού προβλήματος 

•Να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση του 
μικροκλίματος με το μακρόκλιμα 

 

 
•να αναζητήσουν  εναλλακτικές λύσεις για 
κάθε περιβαλλοντικό πρόβλημα που 
μελετούν στα πλαίσια της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

•να συνειδητοποιήσουν μέσω μιας κριτικής 
προσέγγισης του φαινόμενου τις συνέπειες 
της ενεργειακής σπατάλης λόγω του 
σύγχρονου τρόπου ζωής του ανθρώπου 

•να αναδειχθούν δεξιότητες και ταλέντα 
μαθητών με Μ.Δ 

 

 

 

 



         Η τυπική προσέγγιση του Προγράμματος  συνδέεται σε πολλά σημεία με το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ διαφόρων μαθημάτων, 

όπως είναι των Φυσικών επιστημών, των Μαθηματικών (επίλυση προβλημάτων, διαγράμματα στατιστική  κλπ.), της 

Γλώσσας (κειμενικά είδη, επικοινωνιακή γραφή,ανάπτυξη επιχειρημάτων, ανάγνωση  και ερμηνεία κειμένων 

,φιλαναγνωσία κλπ.) ,των Ξένων Γλωσσών, της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος,  της Κ.Π.Α , της Γεωγραφία και 

των ΤΠΕ. 

            Αλλά επιπλέον και η μη τυπική προσέγγιση του Προγράμματος συνδέεται με την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας από τους 

μαθητές και τις μαθήτριες, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επικοινωνίας, στοιχεία που 

εμπίπτουν πλέον στο πνεύμα του ΔΕΠΠΣ και των νέων ΑΠΣ. 

 

Project- Σχέδιο Εργασίας ή αναπτυξιακή μελέτη 

Διερεύνηση 

Τρόποι Επίλυσης προβλημάτων 

Μελέτες περίπτωσης- case study 

Δεξιότητες: κριτική σκέψη, ικανότητα ανάλυσης, συνεργασία με άλλους,έρευνα αυτενέργειας, 

Δράση-δημιουργία,ενεργοί πολίτες 

Συζήτηση –Αντιπαράθεση - Κύκλος Συζήτησης –Αυτοαξιολόγηση 



Ανάπτυξη 

περιβαλλοντικού 

προβληματισμού 

Συμμετοχή όλων  
Δράση 

πληροφόρηση 

Καλή προετοιμασία για 

την υλοποίηση του 

περιβαλλοντικού 

προγράμματος 

ευαισθητοποίηση 



*Αίτια κλιματικής αλλαγής : 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η τρύπα του όζοντος  

Η μόλυνση της ατμόσφαιραs  

 Η μόλυνση του νερού   

Η μόλυνση του εδάφους  Η όξινη βροχή 

 Η ρύπανση του περιβάλλοντος Η ραδιενεργός ρύπανση 

*Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής: 

Η άνοδος της θερμοκρασίας Το λιώσιμο των πάγων 

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας Τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα  Η απώλεια της βιοποικιλότητας 

Τα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία 

Kλιματικοί πρόσφυγες  

Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα 

 

 

 

 

 

 

 

 



*

Εκπαιδευτικά προγράμματα: 

* ΑCTIONAID 

Κόντρα στο ρεύμα 

«Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: το δικό μας στοίχημα για έναν καλύτερο κόσμο»-  

* WWF   

ECO2nomy: Ένα παιχνίδι για τον πλανήτη και την τσέπη μας! 

Bingo για το κλίμα! 

Επιδαπέδιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή 

Ένα παραμύθι για την ηλιακή ενέργεια 

* Γιατροί του Κόσμου ,Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα:Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες 

* Δήμος Αθηναίων :Σχολικοί κήποι ,Βιώσιμη μετακίνηση, Ανακύκλωση 

* HELMEPA 

* ΔΙΟΜΗΔΕΙΟΣ ΚΗΠΟΣ 

* Ενημέρωση από το διαδίκτυο 

* Πρόγραμμα βιβλία σε ρόδες: Θεματικοί σάκοι  Νερό, Δάσος δέντρα ,Κήποι 

* Συμμετοχή σε δίκτυα :Εθνικό δίκτυο Κλιματικές Αλλαγές - Ακραία Καιρικά Φαινόμενα   , Το σποράκι της ζωής. 

Ενέργεια  

* Συνεργασίες ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ,ΚΟΡΘΙΟΥ,ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΔΑΣ ,ΛΑΥΡΙΟ,Υ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ,ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,Π.ΜΑΝΙΚΗ 

 

 

 

 

 
 



 

• ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



 



Ειδοποιούμε αμέσως 

τον δάσκαλο/α, αν 

δούμε να στάζουν 

βρύσες, σωλήνες ή 

καζανάκια. 

   

Προσέχουμε τη σπατάλη 

του νερού. 

Φροντίζουμε να μην  

αφήνουμε τις βρύσες να 

τρέχουν, όταν πίνουμε 

νερό 

στο διάλειμμα. 

Ανοίγουμε τα 

παράθυρα για λίγο, 

όταν θέλουμε να 

ανανεώσουμε 

τον αέρα της τάξης 

και μετά τα  

κλείνουμε 

Κλείνουμε τα 

φώτα, όταν έχει 

φως!!!  





*

Εξοικονόμηση 

χαρτιού  





ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΜΕ  το 

μικροκλίμα του σχολείου 

,πρασινίζοντάς το 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 

σπορείο  





Προστατεύουμε το 

δάσος 





 
 

 

* O όρος «αστικό μικροκλίμα» αναφέρεται στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες που 
επικρατούν σε έναν αστικό χώρο, οι οποίες μπορούν να παρουσιάζουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες στην 
ευρύτερη περιοχή. Μικροκλίμα επίσης είναι το χαρακτηριστικό κλίμα μιας περιοχής 
περιορισμένης κλίμακας, όπως για παράδειγμα ενός πάρκου, μιας γειτονιάς, μιας 
οδού, κτλ.  

* O όρος «αστικό μικροκλίμα» αναφέρεται στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες που 
επικρατούν σε έναν αστικό χώρο (πλατεία, πάρκο, γειτονιά κ.α.), οι οποίες μπορούν 
να παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επικρατούσες 
κλιματολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.  Η αστική μορφολογία (1) 
επηρεάζει τις μικροκλιματικές αυτές συνθήκες, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 
σκίαση και τη ροή του ατμοσφαιρικού αέρα ανάμεσα στα κτήρια (αερισμός). 

* Μακροκλίμα  το κλίμα μεγάλων, εκτεταμένων περιοχών της γης 
 

 



 



* Με ποιο τρόπο το τοπίο της γύρω περιοχής από το σχολείο ,περιοχή Κυνοσάργους επιδρά στο μικροκλίμα 

της Αττικής και με ποιες ευνοϊκές παρεμβάσεις μπορεί να βελτιωθεί το αττικό περιβάλλον  

* Κάθε μικροκλίμα προσφέρει τη δυνατότητα για προσωπικό σχεδιασμό και δημιουργικότητα, με την 

καλύτερη δυνατή χρήση της συγκεκριμένης θέσης και την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων με έξυπνη 

επιλογή των φυτών και φροντίδα.  

* Απλά στοιχεία σχεδίασης, όπως οι λόφοι, τα θερμοκήπια, οι φράχτες και τα δέντρα μπορούν να 

προσφέρουν προστασία από τον αέρα, εάν τοποθετηθούν σωστά, και μπορούν να δημιουργήσουν σκιές, 

που φέρουν μια μικρή αλλαγή στη θερμοκρασία.  

* Τα αναρριχόμενα φυτά στις προσόψεις προφυλάσσουν από τις διαφορές θερμοκρασίας και είναι 

κατάλληλα για χρήση ως αντιανεμικά μέσα και παραπετάσματα. Ακόμα και η προσθήκη μιας τεχνητής 

λιμνούλας αλλάζει το μικροκλίμα του κήπου, αφού η θερμοκρασία κοντά στο νερό είναι τουλάχιστον δύο 

βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι σε έναν κήπο χωρίς λιμνούλα. 



 

*ΑΤΤΙΚΗ , Ακραία καιρικά φαινόμενα :π.χ πλημμύρες 

*Με αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες  οι μαθητές ερευνούν το θέμα της 

περιοχής τους  

*Μελέτη περίπτωση Ιλισός 

*Έρευνα για το ποτάμι της Αθήνας , τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις  και 

τις καταστροφικές συνέπειες τους  για το περιβάλλον 

 

 
 

 



*

Εφημερίδες 

Χάρτης του δικτύου ρεμάτων 

και δομημένων επιφανειών 

λεκανοπεδίου Αθήνας - 1893  

ΧΑΡΤΕΣ 

Bιβλία  

Διαδίκτυο 

Επισκέψεις –

επιτόπιες έρευνες 



 

ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ  ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ 22/02/2013 

Ο Ιλισός ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι της Αθήνας. Ξεκινούσε από τον Υμηττό για να καταλήξει στη θάλασσα. Σήμερα διασχίζει τη 

μισή πρωτεύουσα υπογείως. Κι αν αρκετά από τα έργα που πραγματοποιήθηκαν απέφεραν αποτελέσματα, ωστόσο κάποια άλλα 

έγιναν με προχειρότητα ή δεν έχουν τελειώσει ακόμα, με αποτέλεσμα -ανά τακτά χρονικά διαστήματα- το λεκανοπέδιο να 

μετατρέπεται σε μια απέραντη λίμνη. 

 

ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ 22/02/2013 

ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ 



* Στα τέλη του 19ου αιώνα, διέσχιζαν το λεκανοπέδιο, 700 χείμαρροι, ποτάμια και ρυάκια. Το 
1999, ο αριθμός τους ήταν μικρότερος των 70 (κάτω, δηλαδή και από το 10%) και σήμερα, δεν 
υπερβαίνουν τα 50. Που χάθηκαν; 

* Μπαζώθηκαν και καταπατήθηκαν. Μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν μπαζωθεί και 
τσιμεντοποιηθεί περίπου 550 χιλιόμετρα ρέματα και χείμαρροι. Κι αυτό, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν τα οικιστικά όνειρα των κατοίκων της Αθήνας, με τις γνωστές συνέπειες που και 
σήμερα (για πολλοστή φορά) βιώσαμε. Ο Ιλισός, ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι που διέσχιζε την Αθήνα. 
Ξεκινούσε από τον Υμηττό, για να καταλήξει στην θάλασσα. Παλιά ήταν ανοικτό. 

* Σήμερα, κυλάει εξ ολοκλήρου υπογείως, κάτω από τη Μιχαλακοπούλου, περνάει από την Βασ. 
Σοφίας (μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο), συνεχίζει στην Καλλιρρόης, για να καταλήξει μετά 
την Καλλιθέα στην θάλασσα. 

* Οι Αθηναίοι θεωρούσαν τον Ιλισό, ιερό και στις όχθες του διατηρούσαν βωμούς πολλών θεών, όπου 
τελούνταν τα Μικρά Μυστήρια, τα οποία σχετίζονταν τόσο με τα Ελευσίνια, όσο και με Διονυσιακές 
τελετουργίες. Από το ιερό, αυτό, ποτάμι το μόνο που απομένει σήμερα εμφανές είναι η στεγνή και 
χορταριασμένη κοίτη του, δίπλα στην οποία είναι χτισμένη η Αγία Φωτεινή του Ιλισού. 

* Στον Ιλισό χυνόταν ο Ηριδανός που ξεκινούσε από τον Λυκαβηττό και κατέβαινε από το Κολωνάκι. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος, ανακαλύφθηκε η αρχαία 
κοίτη του. Ο ποταμός συνεχίζει στις οδούς Μητροπόλεως και Ερμού, στην Αρχαία Αγορά και 
καταλήγει στον Κεραμεικό. 

* Την κοίτη του Ηριδανού συνάντησε το Μετρό και στο Μοναστηράκι, γεγονός που ανησύχησε 
ιδιαίτερα τους υπεύθυνους, καθώς το ποτάμι φούσκωσε κάποιες φορές επικίνδυνα κατά τη διάρκεια 
των εργασιών. Ακόμα και σήμερα, ο υπόγειος ποταμός κατεβάζει 20-30 κυβικά νερού την ώρα, ενώ 
τις βροχερές μέρες το νερό υπερδιπλασιάζεται και από τα νερά του πλημμυρίζει η Ποικίλη Στοά και η 
Αρχαία Αγορά. 

* Από το Λυκαβηττό ξεκινούσε και ο Βοϊδοπνίχτης που χωριζόταν, με ένα μέρος του να περνάει από 
την οδό Δημοκρίτου και την οδό Ακαδημίας προς το Αρσάκειο. Από τα Τουρκοβούνια ξεκινούσε ο 
Κυκλόβορος, ένας από τους μεγαλύτερους χειμάρρους της Αθήνας, που έφθανε στο Πεδίον του 
’ρεως και διαμέσου της οδού Μάρνη κατέληγε στην πλατεία Βάθης. 

* Το Παγκράτι και τον Βύρωνα διέσχιζαν ο Αλασσώνας και το ρέμα «Πήδημα της Γριάς» αντίστοιχα. 
Στο Φάληρο χύνονταν ο Βουρλοπόταμος (ή Ξηροτάγαρος) και το ρέμα της Πικροδάφνης. Το ρέμα του 
Ποδονίφτη κυλάει κάθετα τους δήμους Χαλανδρίου, Ψυχικού, Φιλοθέης και Ν. Ιωνίας, διασχίζει 
υπόγεια τη Λεωφόρο Κηφισίας καταλήγοντας στον Κηφισό. 

* Οι πανεπιστημιακές μελέτες συγκρίνουν την σημερινή τσιμεντούπολη με τις παλαιότερες 
διαμορφώσεις της, όπου γεωργικές εκτάσεις, χωράφια και ποτάμια διέσχιζαν τη γη. Η εικόνα των 
πανάρχαιων ποταμών που πότιζαν την Αθήνα και απορροφούσαν τα νερά της βροχής έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί. 

* Έτσι, κάθε φορά που βρέχει λίγο παραπάνω, λόγω των επιχωματώσεων και των αλλοπρόσαλλων 
οικιστικών σχεδίων, τα υπόγεια ποτάμια «φουσκώνουν» και πλημμυρίζουν ολόκληρες περιοχές 
υπενθυμίζοντάς μας την μακραίωνη ύπαρξή τους και χλευάζοντας τις όποιες (εκ μέρους μας) 
προσπάθειες εξαφάνισής τους. 

 



* «Η καταιγίδα ήταν τόσο έντονη, που φούσκωσε το ποτάμι. Η γέφυρα παρασύρθηκε, 

*  με αποτέλεσμα η Αθήνα να κοπεί στα δύο». Η είδηση διαδόθηκε από στόμα σε στόμα  

* σπέρνοντας τον φόβο στους κατοίκους της πόλης. Πότε και που συνέβη αυτό;  

* Tο 1852, στην Αθήνα. Ποιο ήταν το ποτάμι που φούσκωσε; Η σημερινή οδός Σταδίου.[...] 

Πλημμύρες  Αττικής 

Νοέμβριος 1961 

Πλημμύρες 1852, 

στην Αθήνα  



 

 Η οδός Καλλιρρόης χωματόδρομος  

(δεν έχει σκεπαστεί ακόμα ο 

Ιλισός). 

 

Το 1930 ο ακαδημαϊκός Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου είχε δημόσια παρέμβει και επισήμανε, πως αν οι νεοέλληνες έκαναν το 

ατόπημα να καλύψουν τον Ιλισσό, «ο πολιτισμός θα μας διαγράψη από τας δέλτους του»!... «πρόκειται περί καταστροφής 

δευτέρας μετά την του Παρθενώνος, με την διαφοράν ότι εκείνον μεν τον κατέστρεψαν ξένοι, αυτόν δε πρόκειται να τον 

καταστρέψουν Έλληνες, ως τοιούτοι τουλάχιστον φέρονται εις τα Μητρώα των αρρένων».... 

Ο  Ιλισός μπαζώθηκε και 

μετατράπηκε σε οδό  

B. Kωνσταντίνου  



..Συνεργεία καθαρισμού της 

Περιφέρειας στον Ιλισσό και την 

Πικροδάφνη που πλυμμήρισαν μετά 

από την πρωτοφανή νεροποντή 

που έπληξε την Αττική. 

..Φταίει το κράτος, ναι αλλά και πολίτες 

τι κάνουν; Το κράτος φταίει που έδωσε 

άδεια (ή απλά έδειξε ανοχή) να 

μπαζωθούν τα ρέματα. Αλλά και κάποιοι 

φταίνε γιατί επέλεξαν να χτίσουν εκεί, εν 

γνώσει τους ότι κινδυνεύουν, αλλά και 

πως συντελούν σε ένα περιβαλλοντικό 

έγκλημα, όπως οι βίλες που 

ξεφυτρώνουν...ως δια μαγείας σε 

καμένα δάση... 

..τα πλημμυρικά φαινόμενα 

που συχνά � πυκνά 

σημειώνονται στο 

λεκανοπέδιο, δεν αποτελούν 

«κεραυνό εν αιθρία», αλλά 

είναι αποτέλεσμα των 

επιλογών μας και της 

στρεβλής ανάπτυξης που 

ακολουθήσαμε. μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

δομημένες επιφάνειες στην 

Αθήνα κάλυπταν το 25% του 

λεκανοπεδίου. Μετά το 

1975, το 75% καλύφθηκε 

από δομημένες επιφάνειες 

και δρόμους δίκτυα, ενώ οι 

ελεύθεροι χώροι αποτελούν, 

μόλις, στο 4%. 



* Στην υπερχείλιση του ρέματος συνέβαλε και η ύπαρξη αρκετών 
αυθαιρέτων που είναι χτισμένα στην κοίτη του ποταμού και ως εκ τούτου 
έχει στενέψει το πλάτος του. 

Σπίτια ακριβώς πάνω στο ρέμα Υποχώρηση δρόμων δίπλα από ρέμα 

Υποχώρηση ρέματος Ρέματα  σκπουπιδότοποι 



 Λογοπαίγνιο ορμώμενο από το μάθημα της Φυσικής και συγκεκριμένα την ενότητα της Ενέργειας. Από τη Φυσική, 

διαθεματικά ενώσαμε τη λέξη με το μάθημα της Γλώσσας, παίξαμε με την έννοια των σύνθετων  

* ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ: ενεργώ χωρίς εξωτερική καθοδήγηση ή εξαναγκασμό, με δική μου πρωτοβουλία.  

 

* ΔΙΕΝΕΡΓΩ: οργανώνω και φέρνω εις πέρας, διεξάγω, εκτελώ ν λέξεων με δεύτερο συνθετικό τη λέξη Ενέργεια.  

* ΣΥΝΕΡΓΩ:  

 α) αποτελώ παράγοντα στην πραγματοποίηση έργου ή στην επίτευξη αποτελέσματος,  

 β) παρακινώ ή στηρίζω υλικά ή ηθικά κάποιον στην επιτέλεση αξιόποινης πράξης (Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας).  

Συνδέοντας τα δύο προηγούμενα μαθήματα με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καταλήξαμε να 

αυτενεργήσουμε, να διενεργήσουμε, να συνεργήσουμε, να είμαστε ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες.  

 





χώρες αναπτυγμένου κόσμου 

ενεργειακή σπατάλη 

 

χώρες τρίτου κόσμου  

ενεργειακή φτώχεια 

υπερκατανάλωση και 

αλόγιστη χρήση των 

ενεργειακών πόρων 

του πλανήτη 

δημιουργία σοβαρών 

περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, επιπτώσεις 

στην ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων και κλιματική 

αλλαγή.  

Κλιματικές αλλαγές 

και ανθρώπινα 

δικαιώματα 



       Eυαισθητοποίηση γύρω  

* Από τα παγκόσμια ζητήματα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και των εμποδίων στην 
πραγμάτωση θεμελιωδών, διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·  

Ανθρώπινα δικαιώματα / Φτώχεια  /Ανισότητα /Περιβάλλον/Κλιματικές αλλαγές /Βιώσιμη 
Ανάπτυξη   / Καταναλωτισμός 

* τoν αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε ομάδες και άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, 
ιδίως σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και σε παράκτια και χαμηλού υψομέτρου νησιωτικά 
κράτη, που δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους ώστε να προσαρμοστούν σε σημαντικές 
περιβαλλοντικές αλλαγές 

* Τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανθρώπων έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στη φτώχεια· 

* Την αντιμετώπιση των αυξανόμενων και ακραίων  ανισότητων  έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η 
φτώχεια γενικά και ειδικότερα να προωθηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα με 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και την ικανοποιητική στέγαση 
 

2π 
Action Aid 

 



Action aid 
Κόντρα στο ρεύμα  



ΚΕΠΑΔ 

Ολυμπιακή 

Εκεχειρία 

 

WWF 

Life skills 

British council 





 



Συμμετοχή σε διαγωνισμούς:  

Βραβείο Αειφόρου σχολείου,  

Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, 
ΕΕΠΦ,  

ΕΝΕRGY BITS, SCHOOL LAB 

MEDEA AWARDS 

 

Ε.Ε.Π.Φ 

3ο 
βραβείο 
Τrush 

Art   

ENERGY 
BITS 

Έπαινος  

Εκπαιδευτικοί και μαθητές 
δημιουργούν 

εικαστικά έργα από σκουπίδια 



με εκθέσεις 

σκίτσου και 

ζωγραφικής 

με ταμπέλες-

μηνύματα στους 

τοίχους  του 

σχολείου 



με την έκδοση  

εφημερίδας για το 

περιβάλλον  και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα 





 







ΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 



Με αναρτήσεις στο  
ΠΡΑΣΙΝΟ   

blog του σχολείου 





 

 

 

 

 

 





           

 

              

                    Ευχαριστούμε  

                           για το χρόνο σας 

 

 

                 

 

 

         

                               93Ο Δημοτικό  Σχολείο Αθηνών 


