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Σε συνέχεια του περσινού προγράμματος με θέμα την 
Κλιματική Αλλαγή και τίτλο:

Το κλίμα και τα ΜΑΤΙα μας!

συνεχίσαμε φέτος με θέμα:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ή ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ;



Η Κλιματική Κρίση
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Λιώσιμο των 
πάγων 



Άνοδος στάθμης των 
θαλασσών

Πλημμύρες



Ξηρασία

Καύσωνες



Πυρκαγιές

Ραγδαίες 
βροχοπτώσεις



Μείωση 
βιοποικιλότητας –
εξαφάνιση ειδών

Υποβάθμιση –
απώλεια εδαφών



Α
Οξίνιση ωκεανών 
μείωση θαλάσσιων 
ειδών 

Αύξηση ασθενειών και 
πανδημιών σε 
ανθρώπους, ζώα και 
φυτά



Μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπων
Κατά μέσο όρο, η μετανάστευση που προκλήθηκε από φυσικές 
καταστροφές ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε 

χρόνο ήδη από το 2008



ΑΙΤΙΕΣ:

• Αύξηση παραγωγής διοξειδίου του Ανθρακα
• Αύξηση της κτηνοτροφίας και παραγωγή 

μεθανίου κυρίως από την εκτροφή βοοειδών
• Καύση υδρογονανθράκων
• Αποψίλωση δασών
• Εκρήξεις ηφαιστείων



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Με αυτή τη δράση μάθαμε να διαχωρίζουμε τις αιτίες από τα 
αποτελέσματα.





Μετανάστες - Πρόσφυγες

• Μετανάστες είναι τα άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα 
καταγωγής τους προσβλέποντας σε καλύτερες συνθήκες 
εργασίας και γενικά διαβίωσης στις χώρες τελικού 
προορισμού τους. 
Αν και οι λόγοι του ξεριζωμού είναι περισσότερο 
αναγκαστικοί, παρά αποτέλεσμα «ελεύθερης επιλογής» 
(ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών ή περιβαλλοντικών 
καταστροφών ή απόλυτης φτώχειας), οι μετανάστες έχουν 
καταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 
όποτε το θελήσουν.



Πρόσφυγες, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, 
είναι τα άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα 
καταγωγής τους ή τη χώρα που διαμένουν εξαιτίας 
δικαιολογημένου φόβου δίωξης, για λόγους που σχετίζονται 
με 

• τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, 
• την εθνική ή φυλετική τους προέλευση, 
• τη θρησκεία τους, 
•  την ένταξή τους σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα.
• τον κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη ακόμα και θάνατο, 

λόγω ένοπλων συγκρούσεων ή γενικευμένης βίας.
Για τους παραπάνω λόγους, δικαιούνται άσυλο και διεθνή 
προστασία στη χώρα όπου καταφεύγουν. 



ΤΕΘΗΚΕ στην Ομάδα ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ;



Περιβαλλοντικοί Μετανάστες ή
Κλιματικοί Πρόσφυγες; 

Της Ιωάννας Καραμάνου

Στις μέρες μας, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τον τόπο 
τους λόγω πολιτικών ή περιβαλλοντικών διωγμών. Αυτοί οι 
άνθρωποι ονομάζονται πρόσφυγες. Μία κατηγορία των 
προσφύγων είναι οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. 
Καθημερινά, φεύγουν από τον τόπο τους εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών, της 
αποδάσωσης, καθώς και των πυρηνικών και βιομηχανικών 
ατυχημάτων.



• Αν και οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες δεν αναγνωρίζονται 
(ακόμα) ως πρόσφυγες, αλλά ως μετανάστες, ο αριθμός τους 
αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με έναν καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, 200 εκατομμύρια άνθρωποι 
θα έχουν εκτοπιστεί λόγω κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2050. 
Υπάρχει όμως η πιθανότητα η πλειοψηφία των προσφύγων 
να είναι περιβαλλοντικοί; 



• Η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι 
πρόσφυγες να είναι περιβαλλοντικοί. Υπάρχουν πολλές αιτίες 
μετακίνησής τους, για παράδειγμα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, 
απώλειες γόνιμων εδαφών κ.ά.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν 
την περιοχή τους διότι είναι αναγκαίο, 
όχι από επιλογή τους. Παραμένοντας 

στην γη τους κινδυνεύουν, 
είτε από άλλους ανθρώπους,
είτε από το ίδιο το περιβάλλον.



Οι δράσεις μας στην Ομάδα ξεκινούν όπως πάντα με 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Γνωριμίας και Εμπιστοσύνης



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟ CNN
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/34856/pos-i-anakyklosi-mporei-na-sosei-ti-gi

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/34856/pos-i-anakyklosi-mporei-na-sosei-ti-gi


Ο μεγάλος κοραλιογενής ύφαλος 
αργοπεθαίνει (λευκαίνει). Μαζί του 

πεθαίνει το 35% των ειδών,  η αλιεία και ο 
τουρισμός

Σύμφωνα με έκθεση της UNESCO 31 
φυσικά και πολιτιστικά μνημεία 
παγκόσμιας κληρονομιάς σε 29 χώρες 
του πλανήτη απειλούνται.

Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως 
καύσωνες, θα προκαλέσουν 
πρόωρους θανάτους : 11.000 το 
2030 και 27.000 το 2100



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

Τα παιδιά μελέτησαν από 
έντυπο υλικό που τους δόθηκε  
την περίπτωση του δάσους του 
Αμαζονίου, του μεγαλύτερου 
πνεύμονα της Γης, όπου 
συντελείται η καταστροφή του.











ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΚΡΕΤΑΣ ΤΟΥΝΜΠΕΡΓΚ
https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/greta-thunberg/

σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση , που διοργανώνει συνέδρια με σκοπό τη διάδοση ιδεών που 
αξίζουν

https://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/greta-thunberg/


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΠΑΝ: 

Εκπροσωπεί τη γενιά 
μας! Θα θέλαμε να τα 

πούμε εμείς!

Να σκεφτούμε ότι 
πρέπει να 

αλλάξουμε!

Μας είπε : Βάλτε 
μυαλό, όχι να τα 
κάνουν οι άλλοι!

Μίλησε ξεκάθαρα. 
Συμφωνούμε όλοι!

Ακόμα και ένα παιδί 
μπορεί να τα πει!

Ωραία αυτά που 
είπε!



Δημιουργία Ακροστιχίδας

Με ευστοχία και 
ευρηματικότητα δυο 
μαθήτριες δημιούργησαν μια 
καθόλου εύκολη 
«Ακροστιχίδα»

Οδηγίες: Συμπλήρωσε την Ακροστιχίδα για να σου εμφανίσει ένα 
θέμα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια (δυο λέξεις)



ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ            
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1.Κάνει 55 χρόνια να αποσυντεθεί. 

2.Αλλάζει ραγδαία. 

3.Εκεί έγινε μια τραγωδία πριν 2 
χρόνια. 

4.Φυσική καταστροφή.  

5.Το νερό είναι δημόσιο... 

6.Εκεί θα έπρεπε να σβήνουμε τα 
τσιγάρα μας. 

7.Το φαινόμενο του.... 

8.Αίθριος... 

9.Το μεγαλύτερο άστρο. 

10.Το σύνολο των ζωικών οργανισμών  

11.Τέτοια είναι η Λυσιμαχία 

12.Υπάρχει πλούσια...στην χώρα μας. 

13.Η καρέττα-καρέττα είναι ζώο υπό... 

14.Ο πλανήτης που προσπαθούμε να 
σώσουμε. 

15.Η ομάδα μας.    

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ







ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ :
ΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μια από τις αλλαγές του κλίματος που διαδραματίστηκαν στο 
μακρινό παρελθόν, πριν 23 εκ/μύρια χρόνια, συνέβη με την 
έκρηξη του ηφαιστείου στη Λέσβο.  

Μαθήτριες σε σχέδιο που 
προμηθευτήκαμε από το Μουσείο 
του Απολιθωμένου Δάσους της 
Λέσβου, διηγήθηκαν την Ιστορία 
του.





ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ 
ΜΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ solidarity4all



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
« Ακολουθώντας τους μικρούς πρόσφυγες της 

κλιματικής αλλαγής»

Μέσα από παρακολούθηση βίντεο και εργασία σε ομάδες (σχολιασμός 
φωτογραφιών, δημιουργία ιστοριογραμμής, δραστηριότητα επίλυσης 
προβλήματος, εκπαιδευτικό παιχνίδι) ενημερωθήκαμε για την κλιματική 
αλλαγή και τις διαφορετικές επιπτώσεις της στις αναπτυγμένες και τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για θέματα περιβαλλοντικής 
δικαιοσύνης και δικαιωμάτων του παιδιού



Η ολομέλεια παρακολουθεί τμήμα του βίντεο με τον τίτλο 
«Μπανγκλαντές: Η γη που χάνεται»

• Τα παιδιά διαβάζουν τις αφηγήσεις τριών μικρών παιδιών από τρεις 
διαφορετικές χώρες (Μπανγκλαντές, ΗΠΑ και Τουρκία). Οι αφηγήσεις 
περιγράφουν τις αλλαγές στη ζωή τους μετά την έλευση μιας φυσικής 
καταστροφής η οποία οφείλεται στην κλιματική αλλαγή

• Μετά τα παιδιά δημιουργούν  τη δική της ιστοριογραμμή με τους 
κυριότερους σταθμούς στη ζωή των ηρώων (ημερομηνίες, πόλη ή χώρα, 
κυριότερα συμβάντα. Οι υποομάδες συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους 
και καταλήγουν σε μια τελική ιστοριογραμμή. Τέλος, κολλούν πάνω στο 
αντίστοιχο στάδιο της ιστοριογραμμής τις κατάλληλες φωτογραφίες.







Μιλήσαμε για τις χώρες 
που εκπέμπουν 
θερμοκηπικά αέρια και 
γι΄αυτές που εκπέμπουν 
χαμηλά ποσά αερίων

Μετά από σύγκριση του 
χάρτη των εκπομπών αερίων 
και του χάρτη τρωτότητας 
(ευαισθησίας) στις 
επιπτώσεις των εκπομπών 
αυτών, καταλήξαμε στον όρο: 
«Περιβαλλοντική αδικία»



Επιτραπέζιο Παιχνίδι: 
Ελλάδα 2075. Μένεις ή Φεύγεις;









Τα παιδιά παίρνουν κάρτες με 
ιστορίες – ρόλους ανθρώπων που ενώ 
αγαπούν τον τόπο τους  βρίσκονται σε 
δύσκολη οικονομική κατάσταση με 
περιβαλλοντικά προβλήματα και 
πρέπει να αποφασίσουν αν θα 
φύγουν ή θα μείνουν .

Οι περισσότεροι διάλεξαν το δρόμο 
της ξενιτιάς…………



Τέλος παρουσιάστηκαν οι 17 
Στόχων της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ και 
διερευνήθηκαν οι 
αλληλεπιδράσεις των Στόχων 
μεταξύ τους στην περίπτωση 
μιας φανταστικής 
«περιπέτειας» ενός μικρού 
πρόσφυγα της κλιματικής 
αλλαγής, του Μωχάμεντ, η 
οποία όμως χρησιμοποιεί 
πραγματικά γεγονότα 
(κυκλώνας «Άιλα» που 
εξαφάνισε την Καμπούρα, το 
μικρό νησί του 
Μπανγκλαντές). 



Παρακολουθήσαμε το ντοκυμαντέρ  
ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ursw8Cv7h48

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Γ.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οι επιστήμονες θεωρούν το Μπαγκλαντές ως το σημείο 0 της κλιματικής αλλαγής. 
Καθώς λιώνουν οι πάγοι, η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει και αυτή η παράκτια 
χώρα της Νότιας Ασίας βυθίζεται.

Μέχρι το 2050 πάνω από 
250 εκ. άνθρωποι θα γίνουν 
πρόσφυγες εξαιτίας της 
κλιματικής αλλαγής.

Μια άνοδος 1 μέτρου της στάθμης της θάλασσας θα κατέτρωγε περίπου το 15 – 20% της 
στεριάς του Μπαγκλαντές, κάτι που θα οδηγούσε 15 με 20 εκ ανθρώπους να 
εκτοπιστούν μέχρι το έτος 2030 με 2040 και μέχρι το 2050.  1 στους 7 κατοίκους του 
Μπαγκλαντές θα γίνει κλιματικός μετανάστης.

https://www.youtube.com/watch?v=Ursw8Cv7h48


ΤΑ ΖΩΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ , ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/SynchronoNepiagogeioZoaMetanastes.pdf

• γιατί κάποια ζώα ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις, 
μεταναστεύουν δηλαδή

• για να ζεσταθούν τον χειμώνα, για να έχουν περισσότερη 
τροφή, για να γεννήσουν τα αυγά τους γιατί χρειάζονται 
ειδικές συνθήκες για να γίνει αυτή η διαδικασία, κ.ο.κ. 

• Είναι στη φύση τους λοιπόν να μεταναστεύουν. 
• Αν δεν τα καταφέρουν στο ταξίδι τους, αν δεν βρούνε τις 

κατάλληλες συνθήκες για να ζήσουν, όταν φτάσουν στο νέο 
τους τόπο, τότε τι θα συμβεί; 

• Δε θα μπορέσουν να ζήσουν. Τα ζώα αυτά λοιπόν δεν 
επιλέγουν να ταξιδέψουν. Δεν πάνε…διακοπές! Αν δεν το 
κάνουν, θα πεθάνουν.

http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/SynchronoNepiagogeioZoaMetanastes.pdf


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ  
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΤΣΗ

Το πλαίσιο της ιστορίας το πήραμε από υλικό της WWF.

« Μόλις πριν μερικές μέρες άλλη μια πλημμύρα έπληξε τη χώρα σας. 
Γνωρίζετε ότι είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και η κατάσταση δεν 
πρόκειται να βελτιωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Αντιθέτως , θα 
επιδεινωθεί. 

Εάν δεν εγκαταλείψετε τη χώρα σας και δεν βρείτε ένα καλύτερο μέρος να 
ζήσετε , πιθανόν να είστε ανάμεσα στα επόμενα θύματα μιας επόμενης 
πλημμύρας, η οποία αναμένεται μέσα σε 12 ώρες.

Πρέπει να επιλέξετε μια μη Ευρωπαϊκή χώρα (εκτός ΗΠΑ, Καναδά και 
Αυστραλία)»



ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ WWF :
ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ
• Φανταζόμαστε ότι ένα δάσος καίγεται.
• Έκτακτη ανάγκη! 
• Τα πουλιά αναγκάζονται να πετάξουν σε άλλο δάσος. Εκεί όμως 

υπάρχουν άλλα πουλιά που ήδη έχουν ορίσει τον τόπο που φωλιάζουν 
και κυνηγούν την τροφή τους.

• Υπάρχει άραγε χώρος για τους νεοφερμένους; 
• Τα παιδιά χωρίζονται  σε δυο ομάδες: οι κάτοικοι του υγιούς δάσους και 

οι κάτοικοι του καμένου δάσους που έρχονται στο υγιές. 
• Τι θα πούνε οι πρώτοι στους δεύτερους; Τι θα πούνε οι δεύτεροι στους 

πρώτους;
• Άραγε μήπως υπάρχουν πλεονεκτήματα στη νέα κατάσταση; 
• Μήπως είμαστε περισσότεροι τώρα, τα πουλιά, και μπορούμε να 

αντισταθούμε καλύτερα στους κυνηγούς; Μήπως μπορούμε να κυνηγάμε 
τώρα όλοι μαζί και να έχουμε περισσότερη τροφή που θα τη μοιράζουμε; 





ΣΧΟΛΙΑ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ

Αν βρισκόμουν στη θέση ενός 
πρόσφυγα θα ένιωθα Αγανάκτηση, 
αγωνία , φόβο και γενικά δυσάρεστα 
συναισθήματα

Είναι χάλια να είσαι πρόσφυγας, γιατί 
το σπίτι σου έχει καταστραφεί, κανείς 
δεν σε δέχεται και δεν έχεις επιλογές 
για να ζεις

Είναι πολύ άσχημα να είναι κάποιος πρόσφυγας 
και να τον διώχνουν γιατί δεν μπορεί να έχουν 
καταστραφεί τα πάντα και να μην σε θέλουνε!

Αν ήμουν στη θέση ενός 
πρόσφυγα θα ένιωθα πολύ φόβο 
αν δεν με δεχόντουσαν εκεί που 
θα πήγαινα και απλά θα 
φοβόμουν πολύ

Το να είσαι πρόσφυγας δεν είναι καθόλου ωραίο γιατί δεν ξέρεις τί να κάνεις και πού να 
πας και ξέρεις καλά ότι κανείς δεν θα σε δεχτεί ούτως ή άλλως . Εγώ που έδιωχνα τους 
πρόσφυγες- πουλιά στο θεατρικό ένιωθα καλά ότι υπερασπιζόμουν το μέρος όπου 
ζούσα, αλλά και όχι καλά γιατί είναι κρίμα που αυτοί δεν έχουν σπίτι. Θα μπορούσαν 
να μείνουν και να ζήσουν όλοι ειρηνικά αν όλοι το ήθελαν.



Το να είσαι πρόσφυγας είναι κάτι πολύ κακό γιατί  δεν 
μπορούν πολλά άτομα να διαχειριστούν ότι πρέπει να 
φύγουν, να πάνε σε άλλο μέρος και τους φαίνεται πάρα 
πολύ δύσκολη αυτή η αλλαγή και σαν πουλί εγώ ένιωσα 
μοναξιά . Μπορεί να ήμουν με την ομάδα μου αλλά δεν 
ήξερες τι θα αντικρίσεις γιατί οι άλλοι σε διώχνανε και 
σου λέγανε κακά πράγματα.

Ένιωσα να βρίσκομαι σε 
πολύ μειονεκτική θέση, 
έφυγα γιατί το σπίτι μου 
καταστράφηκε και δεν 
μπορούσαν να με 
καταλάβουνε και είμαι 
σίγουρος ότι αν κάποιοι δεν 
το νιώσουνε αυτό δεν 
μπορούν να καταλάβουν τον 
πόνο των άλλων.

Είναι μια πολύ κακή κατάσταση γιατί σε 
αναγκάζουν να φύγεις από το μέρος που 
έχεις συνηθίσει και έχεις μεγαλώσει για 
να πας κάπου που δεν σε δέχονται και δεν 
σου δίνουν επιλογή .Το κάνεις επειδή 
αναγκάζεσαι. Ένιωσα άσχημα που 
αναγκάστηκα να φύγω και εκεί που πήγα 
δεν με καταλάβαιναν . Επέμενα να μείνω 
στο νέο δάσος γιατί είχα κουραστεί και 
ήθελα κάπου να μείνω για να πάρω κι 
άλλες δυνάμεις. 



Πιστεύω ότι είτε πουλιά είτε άνθρωποι οι πρόσφυγες είναι το ίδιο . 
Έχουν στερηθεί το σπίτι τους και ψάχνουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής. 
Και πιστεύω ότι όλα τα πουλιά μπορούν να συμβιώσουν μαζί το ίδιο 
και οι άνθρωποι για να μοιράζονται την τροφή , το σπίτι , το νερό . 

Πιστεύω ότι τους πήρε υπερβολικά πολύ χρόνο για να 
διαπραγματευτούν  κάτι που τελικά θα γινόταν, δηλαδή που ήταν 

αυτονόητο, το να συνυπάρξουν όλοι μαζί ειρηνικά.



Το θεατρικό Δρώμενο μετεξελίχθηκε σε 
Περιβαλλοντική Ιστορία με τίτλο:

Τα προσφυγοΠΟΥΛΙΑ
(Φίλοι ή Εχθροί;)

Και συγγραφείς :
την Καναβού Κατερίνα και την Καραμάνου Ιωάννα



Μία ακόμα Περιβαλλοντική Ιστορία 
συγγράφηκε από τη μαθήτρια  Γκότση Κατερίνα

με τίτλο:

Χωρίς χάρτη στη Νότια Αμερική

Η Ιστορία βασίζεται σε σενάριο της WWF και αφορά μια 
πλημμύρα που πλήττει μια Ευρωπαϊκή χώρα λόγω κλιματικής 
αλλαγής. Μια οικογένεια αναγκάζεται να ξενιτευτεί σε άλλη 
ήπειρο γιατί γνωρίζει ότι πιθανόν να είναι το θύμα μιας επόμενης 
πλημμύρας.



Οι δυο Περιβαλλοντικές Ιστορίες αποτυπώθηκαν σε 
μορφή μικρού βιβλίου

έτοιμο για διανεμηθεί στους μαθητές όλου του σχολείου 







Συνάντηση με το Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας

• Στα πλαίσια των επαφών των δυο σχολείων με πρωτοβουλία 
του Δήμου μας και μετά από την παρουσίαση των έργασιών 
των μαθητών του Δημοτικού στην Α τάξη του σχολείου μας,

• Υποδεχτήκαμε μαθητές του Δημοτικού στο σχολείο μας όπου 
παρουσιάσαμε την ταινία που έλαβε μέρος σε διαγωνισμό 
καθώς και την περσινή Περιβαλλοντική μας Δράση . Τέλος 
χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα έπαιξε το παιχνίδι 
«φιδάκι» που κατασκεύασε η Περιβ. Ομάδα το 2017-2018 με 
θέμα το πλαστικό και την ανακύκλωση.

• Ο μαθητής που έφτασε πρώτος στο τέλος του παιχνιδιού 
πήρε δώρο μια πάνινη τσάντα που είχαμε τυπώσει και 
διακινήσει το 2018 με θέμα πάλι το πλαστικό. 





Μετά την Πανδημία

( η Περιβαλλοντική Ομάδα συνέχισε διαδικτυακά τις 
συναντήσεις της και τις εργασίες της)



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ5/5 
https://www.youtube.com/watch?v=sLAH2juoh3c

Παρακολουθήσαμε απόσπασμα ομιλίας του δρος  Μάικλ Γκρέγκερ, που δόθηκε 
το 2008 και προέβλεπε την πανδημία γρίπης. 

• Αιτίες των πανδημιών που εμφανίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια είναι η 
εξημέρωση των ζώων και η αλλαγή ζωής των ζώων πχ με την αποψίλωση των 
δασών  και τη βιομηχανική εκτροφή τους. 

• Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια νέα επιδημία ……..

« Οι δυο μεγαλύτερες 
απειλές που 
αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα είναι: η 
κλιματική αλλαγή και οι 
πανδημίες.»

https://www.youtube.com/watch?v=sLAH2juoh3c


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΚΟ «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Σπ. Ψαρούδα 
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ». 

https://www.youtube.com/watch?v=hcLY252ZrAo

«Μπορούμε να έχουμε ομαλή 
συνύπαρξη ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων με την άγρια πανίδα 
υπό προϋποθέσεις.»

https://www.youtube.com/watch?v=hcLY252ZrAo


‘Αγρια ζωή και συγκοινωνιακοί άξονες

Η Εγνατία οδός σχεδιάστηκε ώστε 
να περνά από τον πυρήνα του 
οικοτόπου της αρκούδας, 



Αποτελέσματα: 

Νεκρές αρκούδες , 
τροχαία ατυχήματα

Μέτρα προστασίας ανθρώπων, ζώων, περιουσιών:



« Δεν μπορούν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις να υποκαταστήσουν το 
ρόλο των Δημόσιων Υπηρεσιών και βέβαια το ρόλο που μπορούν να παίξουν 
οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»

Και τίθονται τα ερωτήματα:   
 Πρέπει οι Φορείς Διαχείρισης να μειωθούν; 
Πρέπει να ελέγχονται ασφυκτικά από την Κεντρική Εξουσία; 
Πρέπει να γίνεται η «ανάπτυξη» όχημα υποβάθμισης των Φορέων 
Διαχείρισης και γενικά των οικοσυστημάτων;



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
NATURA 2000 και ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με αφορμή το προς ψήφιση Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο που κατατέθηκε το 
Μάιο από την Κυβέρνηση προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή 
και το οποίο έδινε τη δυνατότητα της οικονομικής ανάπτυξης και 
παρέμβασης στις περιοχές NATURA 2000 , 
επισκεφθήκαμε την ιστοσελίδα:

https://edozoume.gr/natura-2000-ti-einai/
που αφορά κυρίως περιοχές της Κρήτης 

μάθαμε για τις περιοχές αυτές   και παρακολουθήσαμε διαφημιστικά 
σποτάκια καθώς και βίντεο με κατοίκους, ντόπιους επιχειρηματίες , αγρότες , 
κτηνοτρόφους κ.α που παρουσίαζαν την αξία της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ακολούθησε συζήτηση.

https://edozoume.gr/natura-2000-ti-einai/


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 10ο ΔΙΕΘΝΗ  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑΣ 2019-2020

«Cinema………διάβασες;»

Τα μέλη της Ομάδας μας από την Α΄ τάξη σχεδίασαν μια 
Αφισούλα με Περιβαλλοντικό θέμα και δήλωσαν συμμετοχή 
στον Διαγωνισμό.





ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
https://www.youtube.com/watch?v=ivy3ShZbGTc&t=6s

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν τον Ιούνιο του 2017 και η 
ταινία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Σήμερα οι 
μαθητές φοιτούν στο Λύκειο. 
Στιγμιότυπο από την ταινία  - ντοκυμαντέρ η οποία αξιολογήθηκε στην 

κατηγορία ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ

https://www.youtube.com/watch?v=ivy3ShZbGTc&t=6s


Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος που εκπονήθηκε στο 
Γυμνάσιο Ανθούσας το σχολικό έτος 2016-2017

με θέμα "το πλαστικό στους ωκεανούς", 
δημιουργήθηκε μια ταινία – ντοκιμαντέρ ως τελικό προϊόν των εργασιών.

Εκπαιδευτικός και μαθητές αναφέρονται στις δράσεις της 
Περιβαλλοντικής Ομάδας εκείνη τη χρονιά, ενώ παρουσιάζουν 
ταυτόχρονα τις επιπτώσεις του πλαστικού στη θάλασσα και προτείνουν 
μέτρα μείωσης του πλαστικού , αλλάζοντας στάση στη ζωή μας.

Στόχος της ταινίας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιβάλλον 
και η δημιουργία ενεργών πολιτών . 

Παράλληλα η ταινία σκοπό έχει να ενημερώσει τον ακροατή  για το 
σημαντικό ρόλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία.



Το Υπουργείο Παιδείας τίμησε με Βραβείο τους μαθητές και την 
Εκπαιδευτικό που συμμετείχαν στην ταινία



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ …..ΤΟΙΧΟΥΣ»!

Συνθήματα  της Ομάδας

Σχέδιο Ιωάννας Καραμάνου



Η Περιβαλλοντική μας Ομάδα δήλωσε παρούσα
στο καράβι της Greenpeace με το πανό της,

πέρσι στις 13 Ιουνίου 2019 στον Πειραιά



ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Eμείς, oι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Γυμνασίου Ανθούσας στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος που εκπονήθηκε στο σχολείο μας το έτος 2019-2020 με θέμα: Κλιματική Κρίση και 
Περιβαλλοντικοί Πρόσφυγες, μετά από συζητήσεις και δραστηριότητες αποφασίσαμε ότι: 

• Ένα μερίδιο ευθύνης για το Κλίμα φέρνει ο άνθρωπος , ο οποίος δεν θα πρέπει να αδιαφορεί αλλά να κάνει ό,τι 
μπορεί για να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την Κλιματική Αλλαγή 
 

• Η Πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη και πρέπει να πάρει μέτρα γρήγορα προκειμένου να περιορίσει την Κλιματική 
Κρίση,  
 

 να ψηφίζει Νόμους ανεξάρτητα από το Κέρδος, να έχει στόχο την Προστασία του Περιβάλλοντος , την Προστασία 
των Φυσικών Πόρων πχ. του Νερού , των περιοχών Natura 2000,  να διατηρήσει την ειρηνική συνύπαρξη Ανθρώπου 
και Φύσης 
 

• Οι Κυβερνήσεις και οι Οργανισμοί όλου του κόσμου πρέπει να βοηθήσουν τις χώρες που υποφέρουν από τις 
συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής έτσι ώστε να μην εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους . 
 

• Να επικρατήσει Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, γιατί οι πόλεμοι καταστρέφουν τη Ζωή και μαζί και το Περιβάλλον και 
έτσι οι άνθρωποι θα πάψουν να παίρνουν το δρόμο της Προσφυγιάς  
 

• Αν προστατέψουμε λοιπόν το Περιβάλλον και ταυτόχρονα τις Ζωές των ανθρώπων , τότε οι άνθρωποι δεν θα 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και δεν θα γίνονται Πρόσφυγες με ό, τι αυτό συνεπάγεται.  



Βιβλιογραφία

• Πληθυσμιακές μετακινήσεις που οφείλονται σε περιβαλλοντικές διαταράξεις και πολέμους . 
Μάναλης Παντελής, εκπαιδευτικός, π. Υπεύθυνος ΠΕ ΔΔΕ Πειραιά Μαργαρίτη Σπυριδούλα, 
εκπαιδευτικός, π. Υπεύθυνη ΠΕ ΔΔΕ Δ. Αττικής

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Εισήγηση της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων 22/10
2008

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ προϊόν του 
έργου «S.A.M.E. WORLD – Αειφορία Ευαισθητοποίηση Κινητοποίηση Περιβάλλον στην 
Παγκόσμια Εκπαίδευση». 2017  Άξονας 2 Η σύγχρονη περιβαλλοντική-κλιματική 
μετανάστευση: ένα σύνθετο φαινόμενο:  Θεολογία Αβδελλή, Δημήτριος Γκότζος Αθανάσιος 
Ιωάννου, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Σταυρούλα Τριανταφύλλου

• Μεταναστεύουν για να ζήσουν. WWF Σβορώνου Ελένη 
• Πανδημία και Φύση: Υγειονομική κρίση και καταστροφή του Περιβάλλοντος Ν. Πουλαντζάς 

Διαδικτυακή Ημερίδα 2020Θεσ/νίκη



Ευχαριστίες

• Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Δραπετσώνας
• Κα Αναστασίου Χριστίνα Διευθύντρια Γυμνασίου 
• Κα Χαβέλα Αλίκη Γραφίστρια

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός του Προγράμματος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Συμμετοχή της Εκπαιδευτικού 
CHALVE HELENE
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