
 

 

Τη χρονιά 2017-2018, στο 32ο 

Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, διενερ-

γήθηκαν δύο περιβαλλοντικά προ-

γράμματα. Καθ’ όλη τη διάρκειά αυ-

τών, θέσαμε  στόχους και επιδιώξεις, 

με κοινό γνώμονα την ευαισθητο-

ποίηση των μαθητών και των κα-

θηγητών του σχολείου σε περιβαλ-

λοντικά θέματα.  

Στις δράσεις των περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων συμμετείχαν 60 μα-

θητές από την Α’ και την Β΄ Λυκείου. 

Επομένως, τα άτομα χωρίστηκαν σε 

υπόομάδες, με κάθε μία να έχει 

διαφορετικές αρμοδιότητες.  

Οι ομάδες που σχηματίστηκαν εν 

τέλει, ήταν οι εξής έξι: 

1. Δημιουργίας Κήπου 

2. Ποίησης και Λογοτεχνίας 

3. Όρων Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης 

4. Δημοσιογραφική 

5. Βοτανολογίου (σε συνεργασία 
με την ομάδα Δημιουργίας 
Κήπου) 

6. «Κλίκ, Προστατευσέ το» 

Αρχικά, η ομάδα του κήπου μαζί με 

αυτή του Βοτανολογίου, αφιερώθηκε 

στην καταγραφή πληροφοριών για 

60 βότανα, ενώ παράλληλα βοήθη-

σαν όλοι στη δημιουργία του χώρου 

για τα φυτά στον αύλιο χώρο. 

Ταυτόχρονα, η «καλλιτεχνική» ομάδα 

συνέθεσε ένα τραγούδι για τη φύση 

και ασχολήθηκε με λογοτεχνικά κεί-

μενα που έχουν οικολογικό περιεχό-

μενο. Επίσης, δημιούργησαν μία αφί-

σα με στοιχεία της γραπτής τους 

εργασίας. 

Ακόμη, η ομάδα «ανάπτυξης οδηγού 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», Τα 

έξι άτομα της ομάδας, συγκέ-

ντρωσαν και κατέταξαν αλφαβητικά 

ειδικούς όρους, με συγκεκριμένες 

πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό 

για τον καθένα. 

Τέλος, η δημοσιογραφική ομάδα είχε 

την αρμοδιότητα, να συντάξει το 

παρόν έγγραφο, να το εμπλουτίσει 

με άρθρα, αλλά και να καταγράψει 

τις ενέργειες της κάθε ομάδας.  

Συντακτική  Ομάδα: 

 Κρέτσαβου Κωνσταντίνα 

 Λαζαρέλη Φωτεινή 

 Πολίτου Χριστίνα 

 Τσιτσιλέγκα Δήμητρα 

 Μπαδιαβάς Κωνσταντίνος 

 Μπούρας Αντώνης 

Φιλολογική  Επιμέλεια: 

 Παπαδόπουλος Νικόλαος 

Υπεύθυνοι Καθηγητές 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

 Άγιος Ευστράτιος 

 Ελευθεριάδης Μάριος 

 Βασδόκας Κλεάνθης (Υπεύθυνος 
Δράσης «Κλικ, Προστάτευσέ το!») 
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προγράμματος αποτέλεσε μία αξιο-

σημείωτη εμπειρία, καθώς μέσα από 

τις εργασίες των ομάδων μας 

αποκομίσαμε κάτι ιδιαίτερο και 

μοναδικό. Το αποκορύφωμα για 

όλους και η ανταμοιβή για το έργο 

μας ήταν, η εκδρομή στην Λίμνη 

Κερκίνη και η παράλληλη επίσκεψη 

στα Άνω Πορόια Σερρών.  

Συνολικά, όλοι μας έχουμε κάτι να 

πούμε για την προηγούμενη χρονιά 

στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. 

Μπορεί να ήταν δύσκολο κάθε 

Τετάρτη να παραμένουμε στο 

σχολείο μετά το πέρας των 

μαθημάτων και να επιτελέσουμε τις 

υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει. 

Παρ’όλα αυτά, κάθε κομμάτι του 

32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2017-2018 

Ηλιοτρόπια 



Οι πάγοι της δυτικής Ανταρκτικής 

λιώνουν σήμερα με ταχύτερο ρυθμό 

απ' ό,τι είχε παρατηρηθεί το 2010, 

σύμφωνα με τις έρευνες που έκανε 

ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστή-

ματος (ΕΟΔ). 

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμο-

κρασίες στις αρκτικές περιοχές 

πέριξ του Βορείου Πόλου, τόσο στη 

θάλασσα όσο και στην ατμό-

σφαιρα, οι οποίες εμποδίζουν τον 

σχηματισμό των πάγων, προβλη-

ματίζουν τους επιστήμονες. 

Το λιώσιμο των πάγων αποτελεί 

συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, 

και συνδέεται με την άνοδο της 

θερμοκρασίας της Γης και, πιο 

συγκεκριμένα, με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, το οποίο και ορίζεται 

ως η διαδικασία κατά την οποία η 

ατμόσφαιρα του πλανήτη συ-

γκρατεί θερμότητα και συμβάλλει 

στην αύξηση της θερμοκρασίας της 

επιφάνειάς του. Το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου παρατηρείται σε 

όλους τους πλανήτες που διαθέ-

τουν ατμόσφαιρα, και η πιο εντυ-

πωσιακή εκδήλωσή του εντοπίζεται 

στην Αφροδίτη. Ωστόσο, η ανθρώ-

πινη δραστηριότητα προκαλεί την 

αρνητική ενίσχυση του φυσικού 

φαινομένου στη Γη, λόγω της 

αύξησης της συγκέντρωσης αερίων 

του θερμοκηπίου (διοξείδιο του 

άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του 

αζώτου) και των χλωροφθοραν-

θράκων. 

Σύμφωνα με την έκθεση που 

παρουσίασε σήμερα ο ΕΟΔ, μετά 

από τρία χρόνια ερευνών που 

βασίστηκαν στις παρατηρήσεις του 

δορυφόρου CryoSat, οι πάγοι αυτής 

της περιοχής χάνουν περίπου 150 

κυβικά χιλιόμετρα από τον όγκο 

τους κάθε χρόνο.Ο Άντριου Σέφερντ 

του Πανεπιστημίου του Λιντς, που 

ήταν επικεφαλής της έρευνας, 

σημείωσε ότι η παρατηρούμενη 

μείωση του πάγου ενδέχεται να 

οφείλεται είτε στο επιταχυνόμενο 

λιώσιμό του, είτε στο γεγονός ότι ο 

δορυφόρος κάνει πιο ακριβείς 

μετρήσεις σε σχέση με το παρελθόν. 

Οι επιστήμονες παρατηρούν με 

ιδιαίτερη προσοχή το λιώσιμο των 

πάγων στην Ανταρκτική και τη 

Γροιλανδία, κυρίως λόγω των 

επιπτώσεων που έχει το φαινόμενο 

αυτή στην άνοδο της στάθμης των 

θαλασσών.Η στάθμη των θαλασσών 

ανεβαίνει επίσης από το λιώσιμο 

άλλων ογκοπάγων και λόγω της 

θερμικής διαστολής που προκα-

λείται από την υπερθέρμανση των 

υδάτων των ωκεανών.Η μέση 

στάθμη αυξήθηκε κατά 19 εκατο-

στά από το 1901 έως το 2010, δη-

λαδή κατά 1,7 χιλιοστά ετησίως.Τα 

τελευταία τριάντα χρόνια όμως, η 

άνοδος ήταν πιο έντονη, αφού 

έφτασε τα 3,2 χιλιοστά τον χρόνο. 

Οι παγετώνες, όπως και άλλες 

μεγάλες επιφάνειες πάγου, είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις αλλαγές 

της θερμοκρασίας. Οι πάγοι που 

καλύπτουν τη Γη λειτουργούν σαν 

προστατευτικός καθρέφτης που 

αντανακλά ένα μεγάλο μέρος της 

ηλιακής θερμότητας στο Διάστημα, 

διατηρώντας τον πλανήτη ψυχρό. Η 

απώλεια των πάγων όχι μόνο θα 

επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα, 

αλλά επίσης θα ανεβάσει τη στάθμη 

της θάλασσας και θα προκαλέσει 

πλημμύρες καταστρέφοντας περι-

ουσίες και βάζοντας σε κίνδυνο 

πολλές ζωές. Το λιώσιμο μεγάλων 

ποσοτήτων πάγου απειλεί επίσης τα 

αποθέματα νερού, ενώ θα 

μεταβάλει επικίνδυνα το φυσικό 

περιβάλλον πολλών φυτών και 

ζώων. 

Καθώς λιώνουν οι παγετώνες των 

βουνών, μεγάλες περιοχές των 

οποίων τα αποθέματα νερού 

εξαρτώνται από αυτούς θα αντι-

μετωπίσουν σοβαρές ελλείψεις. Ο 

παγετώνας Κελκάγια, ο οποίος 

τροφοδοτεί με νερό την πόλη Λίμα 

του Περού, τα τελευταία χρόνια 

συρρικνώνεται με ρυθμό 30 μέτρων 

ετησίως, ενώ ως το 1990 ο ρυθμός 

αυτός ήταν μόνο τρία μέτρα. Στη 

Βόρεια Ινδία, μια περιοχή που ήδη 

πάσχει από σοβαρή έλλειψη νερού, 

υπολογίζεται ότι 500 εκατομμύρια 

άνθρωποι εξαρτώνται από τα 

αποθέματα νερού των ποταμών 

Ινδού και Γάγγη όσον αφορά την 

ύδρευση και την άρδευση. Καθώς 

όμως οι πάγοι των Ιμαλαΐων 

λιώνουν, οι ποταμοί αυτοί αναμέ-

νεται αρχικά να φουσκώσουν και 

στη συνέχεια η στάθμη των νερών 

τους να πέσει σε επικίνδυνα χα-

μηλά επίπεδα, ειδικά την περίοδο 

του καλοκαιριού. Το 1999 η 

στάθμη των νερών του Ινδού 

ποταμού έφθασε σε πρωτοφανή 

επίπεδα, λόγω του λιωσίματος των 

παγετώνων. 

Οσον αφορά τη χώρα μας, οι 

επιστήμονες υπολογίζουν ότι με τον 

σημερινό ρυθμό αύξησης της 

στάθμης της θάλασσας, παράκτιες 

περιοχές όπως η Ρόδος και η Θεσ-

σαλονίκη, κινδυνεύουν να πλημ-

μυρίσουν ως το 2100, αφού η στά-

θμη θα ανεβεί τουλάχιστον ένα 

μέτρο. 

Κωνσταντίνα Κρέτσαβου 

Η Θεσσαλονίκη πλημμυρίζει... (1960) 
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«...παράκτιες 

περιοχές όπως η 

Ρόδος και η 

Θεσσαλονίκη, 

κινδυνεύουν να 

πλημμυρίσουν ως το 

2100, αφού η 

στάθμη θα ανεβεί 

τουλάχιστον ένα 

μέτρο» 



Το φαινόμενο της  ονομαζόμενης αποψίλωσης 

των δασών έχει να κάνει με την ευρύτερη 

καταστροφή τους, η οποία λαμβάνει χώρα με 

ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, είτε 

συνειδητά, από την παρέμβαση του ανθρώπου, 

είτε από τη φύση, εξαιτίας διάφορων φυσικών 

καταστροφών (πυρκαγιές, τυφώνες, θύελλες, 

κ.α). Ακόμη και σήμερα τα δάση καλύπτουν 

περίπου το 30% της έκτασης του πλανήτη, 

προσφέροντας καθαρό οξυγόνο και προστασία 

σε πολλά είδη του ζωικού βασιλείου. Ωστόσο, 

τεράστιες εκτάσεις καταστρέφονται κάθε χρόνο, 

επιδρώντας αρνητικά πάνω σε σημαντικές 

πτυχές του περιβάλλοντος και της οικολογίας, 

όπως είναι η ποιότητα του εδάφους και η 

βιοποικιλότητα. 

Το 1960 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν στα 3 

δισεκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι το 2050 ο 

αριθμός θα φτάσει περίπου τα 9.5 

δισεκατομμύρια. Η συνεχής αύξηση του 

παγκόσμιου πληθυσμού επιφέρει και τη συνε-

πακόλουθη αύξηση των επισιτιστικών και 

στεγαστικών αναγκών σε πλανητικό επίπεδο. Η 

ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται, 

για κάποιους μεταφράζεται ως διεύρυνση των 

καλλιεργήσιμων εδαφών, συνεχής επέκταση των 

πόλεων μέσω της εντατικής αστικοποίησης, και 

εξάπλωση των βιομηχανιών. Η σταδιακή μείωση 

των δασικών περιοχών αποτελεί την παρά-

πλευρη, αλλά κρίσιμη απώλεια που προκύπτει, 

εξαιτίας αυτών των διαδικασιών. 

Βασικότερες αιτίες της καταστροφής των 

δασών: 

Σήμερα, με την επέκταση των πόλεων και των 

τεχνητών καλλιεργειών σε παγκόσμια κλίμακα 

και της κτηνοτροφίας στις υποανάπτυκτες 

χώρες, τα όρια του δάσους συμπιέζονται όλο και 

περισσότερο, ενώ η ανθρωπότητα κινδυνεύει να 

στερηθεί το αναντικατάστατο αυτό φυσικό 

αγαθό. 

Βασικό αίτιο της υποβάθμισης και του 

αφανισμού των δασών αποτελεί η αποδάσωση, 

καθώς τα φυσικά, τα ημιφυσικά και τα παλαιά 

δάση αντικαθιστώνται από μη δασικές εκτάσεις. 

Στις απειλές που αντιμετωπίζουν αυτά τα δάση 

συγκαταλέγονται επίσης, η υπερβολική βόσκηση, 

οι καταστροφικές υλοτομικές μέθοδοι, η 

ρύπανση, τα παράσιτα και οι ασθένειες, η 

συλλογή καυσόξυλων, όπως και η ανθρώπινη 

παρουσία που δεν σέβεται το περιβάλλον και οι 

πυρκαγιές. 

Υπερβολική Βόσκηση: Η κτηνοτροφία των 

αιγοπροβάτων αποτελεί ένα βασικό παράγοντα 

υποβάθμισης του δάσους. Ένα παράδειγμα 

καταστροφικής επέμβασης είναι η βοσκή που 

ακολουθεί μια πυρκαγιά. Τα ζώα καταστρέφουν τα 

νεαρά δεντρύλλια που προσπαθούν ν’ ανα-

πτυχθούν, με αποτέλεσμα την αργή αντι-

κατάσταση του δάσους, ενώ παράλληλα σε πολ-

λές χώρες αποψιλώνονται κάθε χρόνο μεγάλες 

εκτάσεις τροπικού δάσους για να δημιουργηθούν 

βοσκοτόπια. 

Καταστροφικές Υλοτομικές Μέθοδοι: Η κατα-

ναλωτική ζήτηση στις αναπτυγμένες χώρες της 

Δύσης κυρίως χώρες επιταχύνει την εξάντληση των 

τροπικών δασών. Οι ανάγκες των βιομηχανικών 

χωρών για τροπική ξυλεία ωθούν πολλές κυβε-

ρνήσεις του Τρίτου Κόσμου να αφανίζουν τα δάση 

τους με υλοτόμηση για την οικονομική εκμετάλ-

λευση τους. 

Ρύπανση: Δυστυχώς, οι χημικές πιέ-σεις από την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και την όξινη βροχή 

αποτελούν σήμερα μεγάλη απειλή για τα δάση της 

γης. Συγκεκριμένα, 31.000.000 περίπου εκτάρια 

δάσους στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη παρου-

σιάζουν σημεία φθοράς που οφείλεται στην ατμο-

σφαιρική ρύπανση. 

Παράσιτα και Ασθένειες: Ένα ακόμη αίτιο της 

καταστροφής των δασών είναι τα παράσιτα και οι 

ασθένειες τους. Μεγάλες δασικές εκτάσεις κατα-

στρέφονται από ασθένειες και παράσιτα, καθώς η 

ασθένεια ενός δέντρου μπορεί να μεταδοθεί σε 

ίδιου αλλά και διαφορετικού είδους δέντρου. 

Συλλογή Καυσόξυλων: Λόγω της δημογραφικής 

πίεσης, η συλλογή καυσόξυλων έχει καταντήσει 

αλόγιστη. Η συλλογή τους γίνεται αίτια κατα-

στροφής των δασών κυρίως σε άνυδρες περιοχές, 

όπου η πυκνότητα του πληθυσμού είναι υψηλή και 

ο ρυθμός φυσικής ανάπτυξης της βλάστησης 

παραμένει χαμηλός και γύρω από μεγάλες πόλεις, 

όπου η αυξημένη ζήτηση καταπονεί τα δασικά 

αποθέματα. 

Πυρκαγιές: Οι πυρκαγιές είναι μια απ’ τις σημα-

ντικότερες αιτίες καταστροφής των δασών. Μια 

γενική κατάταξη των πυρκαγιών είναι: 

 Πυρκαγιές που οφείλονται σε φυσικές αιτίες, 
όπως σε κεραυνούς και αυταναφλέξεις. 

 Πυρκαγιές που οφείλονται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Οι πυρκαγιές που προέρχονται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες οφείλονται συνήθως σε κακό-

βουλες ενέργειες (εμπρησμοί) ή αμέλεια. 

Ανθρώπινη Παρουσία: Αποτελεί κοινή 

διαπίστωση ότι ο άνθρωπος συμβάλλει στην 

εξαφάνιση και στην καταστροφή των δασών. Τα 

τελευταία χρόνια η οικονομική εκμετάλλευση του 

δάσους είναι πολύ μεγάλη, καθώς ο άνθρωπος 

μολύνει το δάσος ρίχνοντας σκουπίδια, εκχερ-

σώνει το δάσος κυρίως για καλλιέργεια και 

οικοπεδοποίηση του χώρου που κάλυπτε και 

συνήθως από αμέλεια ή εκ προθέσεως γίνεται 

πρόξενος μεγάλων καταστρο-φικών πυρκαγιών. 

Βασικότερες συνέπειες: 

Κλιματική αλλαγή: Τα δέντρα έχουν την ικανό-

τητα να απορροφούν σημαντικές ποσότητες δι-

οξειδίου του άνθρακα που αποδεσμεύονται στην 

ατμόσφαιρα της γης. Η μείωση των δασών 

συμβάλλει στην αύξηση του διοξειδίου του άν-

θρακα, επιδεινώνοντας έτσι το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου.  

Πλημμύρες: Τα δέντρα απορροφούν μεγάλο 

μέρος από το νερό των βροχών. Η μείωση των 

δασών, σε μαζικό επίπεδο, διευκολύνει την 

απρόσκοπτη ροή των υδάτων στα εδάφη μετά 

από μεγάλες βροχές, αυξάνοντας έτσι τον 

κίνδυνο για την εκδήλωση πλημμύρων. 

Βιοποικιλότητα: Μεγάλο ποσοστό των ειδών του 

ζωικού βασιλείου βρίσκει καταφύγιο στα δάση. 

Όσο τα δάση μειώνονται, τα είδη αυτά θα έρ-

χονται εγγύτερα στο ενδεχόμενο της εξα-

φάνισής τους. 

Τρόποι Αντιμετώπισης: 

Σε κρατικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει νομικά 

ένα πλαίσιο που θα προστατεύει τα δάση, θα 

απαγορεύει η αυθαίρετη υλοτομία και θα προ-

ωθεί πρακτικές αναδασώσεων. Σε προσωπικό 

επίπεδο θα πρέπει ο καθένας να ευαισθη-

τοποιηθεί απέναντι σε αυτούς τους θύλακες ο-

ξυγόνου. Μπορούμε να αρχίσουμε να ανακυκλώ-

νουμε, αλλά και να επιλέγουμε ανακυκλώσιμα 

προϊόντα πιο συχνά στην καθημερινότητα μας. 

Να κατευθυνθούμε πιο δραστήρια προς τις ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμη, όσο ακραίο 

και αν μπορεί να ακούγεται, ο περιορισμός της 

άσκοπης χρήσης χαρτιού συμβάλλει, στο βαθμό 

που του αναλογεί, στην προστασία των δέντρων. 

Η καλλιέργεια και η πρακτική εφαρμογή μιας 

κουλτούρας φιλικής προς τα δάση είναι μια 

επένδυση για το μέλλον προς όφελος όλων μας. 

 Δήμητρα Τσιτσιλέγκα 

 

Η Καταστροφή των Δασών 

3 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

«31.000.000 περίπου εκτάρια δάσους στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη παρουσιάζουν σημεία φθοράς που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση» 



Τo φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική 

διαδικασία. Το χρειαζόμαστε για να διατηρούμε 

τη Γη μας ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και 

ανάπτυξη. Δίχως αυτό, η Γη θα ήταν κρύα 

περίπου -20 oC, και δεν θα μπορούσε να 

υπάρχει ζωή. Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία 

της Γης διατηρείται στο επίπεδο των 15 oC, 

χάρη στο φαινόμενο αυτό. Τα αέρια του 

θερμοκηπίου (που περιλαμβάνουν κυρίως το 

CO2 και τους υδρατμούς) σχηματίζουν ένα 

'στρώμα' πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα 

ορισμένο ύψος, ώστε αφού επιτρέψουν να 

εισέλθει η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, 

αυτή να απορροφάται κατά ένα μέρος από τη 

Γη και την ατμόσφαιρα. Εν συνεχεία την 

υπόλοιπη ακτινοβολία την επανεκπέμπει η Γη, 

που ένα τμήμα της φεύγει προς το διάστημα, 

ενώ το υπόλοιπο εγκλωβίζεται από το στρώμα 

των αερίων του θερμοκηπίου. 

 Ένα μέρος λοιπόν της ηλιακής ακτινοβολίας 

κατά την είσοδο της, περνά αναλλοίωτο στην 

ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια του 

εδάφους και ακτινοβολείται προς τα πάνω με 

μεγαλύτερο μήκος κύματος. Επίσης ένα μέρος 

αυτής απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τη 

θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια 

του εδάφους. Το στρώμα των αερίων λοιπόν, 

επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας αλλά 

ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, μοιάζει έτσι με τη 

λειτουργία ενός θερμοκηπίου και ο Γάλλος 

μαθηματικός Fourier το ονόμασε το 1822 

«Φαινόμενο Θερμοκηπίου». 

Αποτελεί μια φυσική διεργασία που εξασφαλίζει 

στη Γη μια σταθερή θερμοκρασία επιφάνειας 

εδάφους γύρω στους 15οC. Όμως τα τελευταία 

χρόνια λέγοντας φαινόμενο Θερμοκηπίου δεν 

αναφερόμαστε στη φυσική διεργασία, αλλά στην 

έξαρση αυτής, λόγω της ρύπανσης της ατμό-

σφαιρας από τις ανθρωπογενείς δραστη-

ριότητες.  Οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα 

και το μεθάνιο σχηματίζουν ένα φυσικό διαχω-

ριστικό γύρω από τη Γη. Πάντως η καύση ορυ-

κτών καυσίμων έχει οδηγήσει στην αύξηση του 

ποσού του CO2, αλλά και άλλων αερίων, όπως το 

μεθάνιο και οξείδια του αζώτου, που εκλύονται 

στην ατμόσφαιρα. Η επιφάνεια της Γης θερμαί-

νεται από τον ήλιο. Καθώς θερμαίνεται, ανακλά 

πίσω προς την ατμόσφαιρα θερμότητα. Περίπου 

το 70% της ενέργειας του ήλιου, ακτινοβολείται 

προς τα πίσω, στο διάστημα. Αλλά κάποιο ποσό 

της υπέρυθρης ακτινοβολίας παγιδεύεται από τα 

αέρια του θερμοκηπίου, που θερμαίνουν ακόμη 

περισσότερο την ατμόσφαιρα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η Γη να διατηρείται 

θερμή και να εμφανίζεται το φαινόμενο της ζωής. 

Ωστόσο οι αυξημένες ποσότητες των εκπομπών 

των αερίων, αλλάζουν την ισορροπία του σύν-

θετου αυτού συστήματος, προξενώντας την 

παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας. 

 Τα τελευταία χρόνια οι ανθρωπογενείς δραστη-

ριότητες (βιομηχανίες, αυτοκίνητα κ.ά.) έχουν 

αυξήσει σημαντικά τις συγκεντρώσεις των αερίων 

των κατώτερων στρωμάτων της      ατμόσφαιρας 

(αέρια θερμοκηπίου) με αποτέλεσμα την αύξηση 

της απορροφούμενης ακτινοβολίας και την 

επακόλουθη θερμοκρασιακή μεταβολή. Υπολογί-

ζεται ότι η μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί 

κατά 0,5 με 0,6οC από το 1880, λόγω της 

έξαρσης του φαινομένου και μέχρι το έτος 2100, 

εάν δεν ληφθούν μέτρα, η αύξηση της 

θερμοκρασίας θα είναι από 1,5 έως 4,5οC. 

Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι περίπου 20 και 

έχουν όγκο μικρότερο από 1% του συνολικού 

όγκου της ατμόσφαιρας. Τα σημαντικότερα είναι 

οι υδρατμοί (H2O), το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου 

(N2O), οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) και το 

τροπο-σφαιρικό όζον (O3). Κάθε μεταβολή στις 

συγκε-ντρώσεις αυτών των αεριών, διαταράσσει το 

ενεργειακό ισοζύγιο, προκαλεί μεταβολή της 

θερμοκρασίας και ως εκ τούτου, κλιματικές αλ-

λαγές. Οι υδρατμοί, αν και απορροφούν το 65% 

της υπέρυθρης ακτινοβολίας, δεν φαίνεται να 

έχουν επηρεαστεί άμεσα από την ανθρώπινη 

δραστη-ριότητα. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις των 

υπόλοιπων αερίων έχουν μεταβληθεί σημαντικά με 

ση-μαντικότερη τη μεταβολή του CO2, καθώς 

αποτε-λεί αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα 

με την καύση του πετρελαίου, του κάρβουνου και 

άλλων ορυκτών καυσίμων. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όχι μόνο εκπέ-

μπουν υψηλές συγκεντρώσεις CO2 στην ατμό-

σφαιρα, αλλά βλάπτουν και την ικανότητα της 

γης να απορροφά το CO2 και να το 

ενσωματώνει στους φυσικούς κύκλους ροής 

ενέργειας και ύλης, με την καταστροφή των 

δασών και του φυτοπλαγκτού των ωκεανών. Το 

πλαγκτόν αποτελεί τον κύριο «απορροφητή» CO2 

του πλανήτη, καθώς πρόκειται για φυτικούς 

οργανισμούς που χρησιμο-ποιούν το CO2 κατά 

τη φωτοσύνθεση. 

Οι αλλαγές στο γήινο περιβάλλον 

Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, γνωστά ως 

GCM, τα οποία επεξεργάζονται όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για να προβλεφθούν οι 

μελλοντικές κλιματικές αλλαγές, δείχνουν ότι η 

μέση θερμοκρασίας της Γης θα αυξάνεται κατά 

μέσο όρο περίπου 0,3οC ανά δεκαετία για τα 

επόμενα 100 χρόνια. Αν συμβεί όμως μια τέτοια 

αύξηση, που φαινομενικά είναι μικρή, μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές με 

απρόβλεπτες συνέπειες.  Οι προβλέψεις των 

μοντέλων -βασισμένων στους υπολογιστές- λένε 

επίσης πως μέχρι το τέλος του αιώνα θα 

ανυψωθεί η θερμοκρασία μέχρι 5.8C. 

 Ένα σημαντικό θέμα είναι η επίδραση που θα 

έχει η αύξηση της θερμοκρασίας στο επίπεδο 

της θάλασσας. Αναμένεται άνοδος της επιφά-

νειας που θα οφείλεται στη θερμική διαστολή 

των ωκεανών και στο λιώσιμο των πάγων των 

οροσειρών και σε μικρότερο ποσοστό σε λιώσιμο 

των πάγων της Γροιλανδίας. Παράλληλα η κατα-

νομή και η συχνότητα των βροχοπτώσεων θα 

μεταβληθούν. Θα αυξηθούν οι πλημμύρες, οι κα-

ταιγίδες, και γενικά οι ακραίες καιρικές συνθή-

κες θα είναι συχνότερες και εντονότερες. 

Χριστίνα Πολίτου 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Γης. 

4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 



Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο 

σημαντικό είναι για την ανθρώπινη 

επιβίωση η παρουσία του στρώ-

ματος του όζοντος στη Γη; Το όζον 

(αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, 

τριατομικό οξυγόνο, Ο3) αποτελεί 

ένα τμήμα του όζοντος περιβάλ-

λοντας έτσι τη Γη και απορροφά 

μεγάλο μέρος της υπεριώδους α-

κτινοβολίας του Ήλιου. Με αυτόν 

τον τρόπο, το ζωτικής σημασίας 

όζον προστατεύει όλους τους έμβι-

ους οργανισμούς (φυτικούς, ζωικ-

ούς και ανθρώπινους) και αποτρέ-

πει την άμεση έκθεση τους στην 

ηλιακή ακτινοβολία, που ενδέχεται 

να τους προκαλέσει σοβαρά και 

χρόνια προβλήματα στα μάτια, στο 

δέρμα, στο ανοσοποιητικό σύστημα 

ή ακόμα και στο DNA. 

Παρά την πολύτιμη σημασία του 

όζοντος, οι άνθρωποι είναι αυτοί 

που είναι υπεύθυνοι για την κατα-

στροφή  του. Βασική αιτία της κα-

ταστροφής του είναι η εκπομπή 

χλωροφθορανθράκων. Οι φθορο-

χλωράνθρακες (όπως αλλιώς λέγο-

νται) είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί 

για το όζον λόγω της περιεκτικό-

τητάς τους σε χλώριο. Πληροφο-

ριακά, 1 μόριο χλωρίου υπολογί-

ζεται να καταστρέφει μέχρι και 

1.000.000 μόρια όζοντος, πριν την 

αδρανοποίησή του.  

Αρχικά, οι CFC (χλωροφθορά-

νθρακες) μεταφέρονται αυτούσιοι 

από την τροπόσφαιρα στην στρα-

τόσφαιρα και στη συνέχεια διαλύ-

ονται από την υπεριώδη ακτινο-

βολία και απελευθερώνουν άτομα 

χλώριου. Το χλώριο δρα ως κατα-

λύτης και συνεπώς επιταχύνει την 

καταστροφή του όζοντος. Οι χλω-

ροφθοράνθρακες συναντώνται σε 

ψυχτικές συσκευές (κλιματιστικά, 

ψυγεία) και ως προωθητικά στα 

spray. Ακόμη, την επιδείνωση της 

καταστροφής του όζοντος προκα-

λούν και τα καυσαέρια των αυτοκι-

νήτων και των εργοστασίων που 

συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα. 

Συνεπώς, η συνεχής καταστροφή 

του στρώματος του όζοντος έχει 

ολέθριες επιπτώσεις στον πλανήτη 

Γη και στους κατοίκους της, τους 

ανθρώπους. Η υπεριώδης ακτινο-

βολία, ειδικότερα η πιο επικίνδυνη 

μορφή της, η UV-C, απορροφάται 

σε μεγάλες ποσότητες από το όζον 

και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Οι 

υπεριώδεις ακτίνες  του Ήλιου δημι-

ουργούν σοβαρά προβλήματα. Συ-

νήθως, προκαλούν προβλήματα ό-

πως καταρράκτη στους βολβούς 

των ματιών, καρκίνο του δέρματος, 

όπως το μελάνωμα(σε ακραίο στά-

διο) ή ακόμα και ολοκληρωτική 

μετάλλαξη στο DNA ζωντανών ο-

ργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί πως 

οι συνέπειες της καταστροφής του 

όζοντος, εκτός από την υγεία των 

έμβιων οργανισμών, επηρεάζει και 

ολόκληρο το περιβάλλον. Πολλά 

οικοσυστήματα καταστρέφονται 

εξαιτίας της ξαφνικής και μη φυ-

σιολογικής αύξησης της θερμο-

κρασίας, ενώ σε πολλά αστικά 

κέντρα παρατηρούνται μεγάλες 

ποσότητες θερμότητας. Καταλη-

κτικά, το φαινόμενο αυτό, σε συν-

δυασμό με το φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου, οδηγεί στην υπερθέρμαν-

ση του πλανήτη μας και το λιώσιμο 

των πάγων του Βόρειου Πόλου και 

της Ανταρκτικής. 

Πράγματι, η τρύπα του όζοντος κα-

ταστρέφει τον πλανήτη Γη και 

όλους τους οργανισμούς της, αλλά 

αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να 

αντιμετωπιστεί. Η χρήση CFC έχει 

διακοπεί σε 46 χώρες από την 16η 

Σεπτεμβρίου του 1987 με το 

πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και έχει 

σημειωθεί ότι η τρύπα αυτή έχει 

σταματήσει να μεγαλώνει. Οι άν-

θρωποι μπορούν να προστα-

τευτούν από τις αρνητικές επιπτώ-

σεις των υπεριωδών ακτινοβολιών 

με καπέλα, αντηλιακές κρέμες, 

γυαλιά ηλίου, τέντες ή ακόμα και με 

ενδύματα από υφάσματα υψηλής 

προστασίας, ώστε να εξασφα-

λίσουν την προσωπική  υγεία τους.  

Επομένως, η τρύπα του όζοντος 

αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που 

αφορά όλους μας, ιδιαίτερα την 

εποχή αυτή που απελευθερώνονται 

στην ατμόσφαιρα καυσαέρια από 

εργοστάσια και αυτοκίνητα. Γι’ αυτό 

τον λόγο όλοι μας θα πρέπει να 

καταβάλουμε προσπάθειες για να 

μην επιδεινωθεί το πρόβλημα. Εάν 

όλοι μας, από όλες τις χώρες του 

πλανήτη, κατανοήσουμε το πρό-

βλημα αυτό και συνεργαστούμε για 

να το αντιμετωπίσουμε από κοινού, 

τότε είναι πολύ πιθανό το πρό-

βλημα να ξεπεραστεί και ο πλα-

νήτης Γη να γίνει ξανά ένα ευνοϊκό 

και ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης. 

Κωνσταντίνος Μπαδιαβάς  

Το φαινόμενο της καταστροφής του στρώματος του όζοντος και η δημιουργία της τρύπας του όζοντος. 

5 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

«1 μόριο 

χλωρίου 

υπολογίζεται να 

καταστρέφει 

μέχρι και 

1.000.000 

μόρια όζοντος» 

Τα στρώματα της ατμόσφαιρας 

Η Τρύπα του Όζοντος 



Ως δημοσιογραφική ομάδα του 

32ου Λυκείου της Θεσσαλονίκης, 

αποφα-σίσαμε να συντάξουμε ένα 

άρθρο σχετικά με ένα επίκαιρο 

ζήτημα που απασχόλει τους Έλ-

ληνες πολίτες τους τελευταίους δυο 

μήνες. Από την 1/1/2018 οι επιχει-

ρήσεις υποχρεούνται να εισπράτ-

τουν και να αποδίδουν ειδικό πε-

ριβαλλοντικό φόρο, ανά τεμάχιο λε-

πτής πλαστικής σακούλας, για την 

διάθεση τους στους καταναλω-

τές ,καθώς η Ελλάδα εναρμονί-

στηκε με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το 

ειδικό τέλος (φόρος)  θα χρημα-

τοδοτεί δράσεις του Ελληνικού Ο-

ργανισμού Ανακύκλωσης με σκοπό 

τη μείωση της κατανάλωσης πλα-

στικής σακούλας. Η χρέωση θα 

είναι περίπου 4 λεπτά. ΕΕ: Στόχος οι 

90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη.  

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργα-

νισμό Ανακύκλωσης, 52 χρόνια με-

τά τη «γέννηση» της πλαστικής σα-

κούλας, η αλόγιστη εξάπλωσή της 

έχει βάλει «βόμβα» στα θεμέλια του 

οικοσυστήματος και της ζωής μας, 

μετατρέποντας μια σημαντική ανα-

κάλυψη σε εφιάλτη. Στους ωκεα-

νούς βρίσκονται  150 εκατομμύρια 

τόνοι πλαστικών αποβλήτων ενώ 

κάθε χρόνο δημιουργούνται  8 

εκατομμύρια τόνοι πλαστικών 

σκουπιδιών. Στην Ελλάδα, κάθε 

χρόνο χρησιμοποιούνται 4,3 δισε-

κατομμύρια πλαστικές σακούλες. 

Για να περιοριστεί λοιπόν η μάστιγα 

της πλαστικής σακούλας, το 2015 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία 

με στόχο τον περιορισμό της ετή-

σιας  κατανάλωσής της σε 90 πλα-

στικές σακούλες ανά πολίτη μέχρι 

το 2019 και σε 40 έως τα τέλη του 

2025. 

Γιατί οι πλαστικές σακούλες επιβα-

ρύνουν το περιβάλλον; 

 Διαλύονται σε μικρότερα κομ-
μάτια εύκολα και καταλήγουν 

στη  θάλασσα. 

 Ένα στα δύο απορρίμματα στον 
βυθό της θάλασσας στην 
Ελ λά δα  ε ίνα ι  π λασ τ ικ ή 

σακούλα. 

 Ένα στα τέσσερα ψάρια ανοι-
χτής θαλάσσης μπορεί να 

περιέχει μικροπλαστικά. 

 Έως το 2050 θα υπάρχουν πιο 
πολλά πλαστικά στη θάλασσα 

παρά ψάρια. 

Για το 2017, στην Ελλάδα αντιστοι-

χεί η μεγαλύτερη χρήση πλαστικής 

σακούλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

με περίπου 400 σακούλες κατά κε-

φαλήν ανά έτος. 

Σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΑΝ, με 

τον τρόπο αυτόν θα αποθαρ-

ρυνθούν οι πολίτες από την αλό-

γιστη χρήση της πλαστικής σακού-

λας, ενώ τα χρήματα από το τέλος 

θα χρησιμοποιούνται για δράσεις ε-

νημέρωσης, ευαισθητοποίησης των 

καταναλωτών και για την αντικα-

τάσταση των λεπτών πλαστικών 

σακουλών από επαναχρησιμοποι-

ούμενες τσάντες. Αυτές θα δίνονται 

δωρεάν στους πολίτες που θα 

επιστρέφουν για ανακύκλωση τις 

λεπτές  πλαστικές σακούλες που θα 

αγοράζουν. 

Όμως πόσο στ’ αλήθεια αυτός ο 

περιορισμός βοηθάει στην προστα-

σία του περιβάλλοντος; Μήπως η 

δωρεάν παροχή χάρτινων σακού-

λων θα βοηθούσε περισσότερο; 

Φωτεινή Λαζαρέλη 

Ήρθε το «τέλος» της πλαστικής σακούλας; 
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«Για το 2017, στην 

Ελλάδα αντιστοιχεί 

η μεγαλύτερη 

χρήση πλαστικής 

σακούλας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

με περίπου 400 

σακούλες κατά 

κεφαλήν ανά έτος» 

Το νησί των «πλαστικών» 

Το Midway Atoll είναι ένα μικροσκοπικό 

νησάκι στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό. Αν 

σταθείς στην ακτή του νησιού, απομα-

κρυσμένος από τον κόσμο και τον πολι-

τισμό, θα νιώσεις ηρεμία και ταπεινό-

τητα. Όλα αυτά μέχρι να σκύψεις και να 

κοιτάξεις χαμηλά, στα πόδια σου. Εκεί, 

θα δεις ένα σπασμένο κράνος, το κεφάλι 

μιας κούκλας, τη λαβή μιας ομπρέλας 

και μία σαγιονάρα.  

-CNN, 02/12/2016 

Πλαστική Σακούλα 



Οι μαθητές του σχολείου μας που 

συμμετέχουν στο περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα, επισκέφθηκαν στις 

7/05 την Λίμνη Κερκίνη και γνώ-

ρισαν από κοντά το γοητευτικό 

τοπίο αυτού του υγρότοπου. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη μας στάση 

ήταν στο χωριό Κερκίνη, όπου πα-

ρακολουθήσαμε μια ενημέρωση 

οργανωμένη από τον φορέα διαχεί-

ρισης της Λίμνης Κερκίνης. Η ενη-

μέρωση αυτή, που διήρκησε περί-

που μία ώρα και χρησιμοποιούσε 

και  οπτικοακουστικό υλ ικό 

(φωτογραφίες και βίντεο σε βιντεο-

προβολέα), εντυπωσίασε ιδιαίτερα 

τους μαθητές και προσέλκυσε την 

προσοχή τους.  

Μάθαμε ότι η Κερκίνη είναι μια τε-

χνητή λίμνη που σχηματίστηκε το 

1932 με την δημιουργία φράγμα-

τος στον ποταμό Στρυμόνα. Το 

1982, λόγω της μείωσης της χωρη-

τικότητας της λίμνης εξαιτίας των 

φερτών υλών από τον Στρυμόνα, 

κατασκευάστηκε νέο φράγμα. 

Αποτελεί ιδιαίτερα προστατευμένο 

υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας 

ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες 

και την κοιλάδα Σερρών. Θαυμασμό 

προκαλούν τα παραποτάμια δάση, 

τα νούφαρα, και η ποικιλία των ψα-

ριών, που αποτελούν και πηγή ει-

σοδήματος για πολλούς κατοίκους 

της περιοχής.  

Πληροφορηθήκαμε ακόμα, ότι 

έχουν παρατηρηθεί τoυλάχιστov 

300 είδη πουλιών στηv λίμvη και 

στα βoυvά που τηv περιβάλλoυv 

από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται 

στov Κόκκιvo Κατάλογο τωv Που-

λιών της Ελλάδας. Επιπλέον, η  βιο-

ποικιλότητα της περιοχής είναι πολύ 

σπουδαία. Εκτός από τα πουλιά, 

σημαντική είναι η παρουσία και των 

άλλων ειδών όπως αμφιβίων, 

ερπετών, θηλαστικών, ψαριών, φυ-

τών και  ασπονδύλων. Συνειδητο-

ποιήσαμε μέσα από αυτή την ενη-

μέρωση, την σημασία του φυσικού 

περιβάλλοντος για την εξέλιξη του 

ανθρώπου, αλλά κυρίως για την δι-

ατήρηση του πλανήτη σε καλή κα-

τάσταση. Είναι χρέος όλων μας να 

προστατεύουμε και να φροντί-ζουμε 

το περιβάλλον γύρω μας, καθώς 

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη 

βελτίωση των συνθηκών της δικής 

μας ζωής.  

Οφείλουμε λοιπόν να αντι -

στεκόμαστε στα σχέδια ορισμένων 

επιτήδειων που κινούμενοι βάση 

συμφερόντων, εκμεταλλεύονται α-

λόγιστα κάθε φυσικό πόρο που τους 

παρέχει η γη.  

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε προς 

τη Λίμνη Κερκίνη όπου μας δόθηκε 

η μοναδική ευκαιρία να έρθουμε σε 

κοντινή επαφή με αυτό το πανέ-

μορφο και ελκυστικό φυσικό περι-

βάλλον. Με τη χρήση τηλεσκοπίων 

παρατηρήσαμε πολλά και σπάνια 

είδη πουλιών που ζουν στη λίμνη. 

Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. 

Η τελευταία μας στάση ήταν στο 

χωριό των Άνω Ποροϊων όπου εί-

χαμε χρόνο για φαγητό και 

ξεκούραση.  

Θεωρώ ότι όλοι οι μαθητές πέρασαν 

όμορφα και ενημερώθηκαν σχετικά 

με την ιστορία αυτού του υγρό-

τοπου, αλλά και τις υποχρεώσεις 

μας απέναντι στο περιβάλλον. 

Χριστίνα Πολίτου 

Περιβαλλοντική εκδρομή στην Λίμνη Κερκίνη: Περιήγηση, εμπειρίες και εντυπώσεις 
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«300 είδη 

πουλιών στηv 

λίμvη και στα 

βoυvά που τηv 

περιβάλλoυv από 

τα oπoία 50 

περιλαμβάvovται 

στov Κόκκιvo 

Κατάλογο τωv 

Πουλιών της 

Ελλάδας» 

Φωτογραφία, Χρήστος Αλεξίου 



Στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, 

υπήρχε εδώ και χρόνια ανεκμετάλλευτος 

«πράσινος» χώρος αριστερά της εισόδου. Στο 

πλαίσιο των περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

θέσαμε ως στόχο την δημιουργία και φρο-

ντίδα του κήπου. Μέσα από μελέτη, δουλειά 

και μεράκι, φτάσαμε σε ένα τελικό αποτέ-

λεσμα, το οποίο αντάμειψε τους κόπους των 

ατόμων που εργάστηκαν για αυτό, αλλά και 

το σύνολο των μαθητών, καθώς πληθώρα 

φυτών και βοτάνων βελτιώνουν την αυλή του 

32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 

3ου Γυμνασίου Χαριλάου.  

Αρχικά, με τη συμβολή των υπεύθυνων καθη-

γητών απευθυνθήκαμε με επιστολή μας σε 

διάφορα φυτώρια, αλλά και τη Διεύθυνση 

Πρασίνου Ανατολικής Θεσσαλονίκη, για την 

χορήγηση βοτάνων και φυτών για τον κήπο 

μας. Από τη στιγμή και λάβαμε θετική απά-

ντηση από τα Φυτώρια Βασιλειάδη και την 

Διεύθυνση Πρασίνου, προχωρήσαμε στη δια-

μόρφωση πρόχειρων κατόψεων με τη βοή-

θεια δορυφορικών χαρτών, έτσι ώστε να 

εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, τις 

ιδέες μας στην πράξη. Παράλληλα, υπήρξαν 

γονείς που προσέφεραν ανιδιοτελώς σπόρους 

για τον κήπο. 

Έπειτα, τα παιδιά της ομάδας του «Κήπου» 

και του «Βοτανολογίου» καθώς και οι υπεύ-

θυνοι καθηγητές σε συνεργασία με τη φύλα-

κα του σχολείου την κυρία Ελένη Ουσταμπα-

σίδου, «έπιασαν τα φτυάρια» και ξεκίνησαν τη 

δουλειά. Ο κήπος σκάφτηκε σε όλο το εμβα-

δόν του (40 τ.μ.) και ακολούθως προβήκαμε 

στη φύτευση  αρωματικών βοτάνων και καλ-

λωπιστικών φυτών γενικότερα. Τα φυτά που 

φυτέψαμε ήταν τα παρακάτω: δενδρολίβανο, 

λουΐζα, ρίγανη, ηλιοτρόπιο, φασκόμηλο, δυό-

σμο, μέντα, χρυσάνθεμα, μαργαρίτες, κατι-

φέδες κ.α. Κατόπιν, τοποθετήσαμε λίπασμα 

σε όλα τα φυτά. Επιπλέον, ο χώρος περιφράχ-

θηκε με συρματόπλεγμα και φράχτη από 

τους καθηγητές μας, για την προστασία του.  

Καταληκτικά, η δημιουργία του κήπου είναι 

μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε 

οποιονδήποτε εμπλεκόμενο. Επίσης, ο κήπος 

πλέον ενισχύει όχι μόνο την περιβαλλοντική 

συνείδηση όλων των μαθητών, αλλά και την 

υπευθυνότητά τους για τη φροντίδα του και 

την εξέλιξη του στο μέλλον. Πάνω από όλα, 

είναι ένα έργο που έχει αλλάξει ριζικά την 

εικόνα της αυλής μας, αν και αυτό ελπίζουμε 

όλοι μας να  είναι μόνο η αρχή.  

Αντώνης Μπούρας 

Ο Κήπος μας 
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«Η Φύση δεν 

παραβαίνει 

ποτέ τους 

δικούς της 

κανόνες» 

Ο κήπος προτού «επέμβουμε» 

Η μεταμόρφωση του κήπου 



Στο σχολείο μας, παράλληλα με τις υπόλοιπες δράσεις των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, οι μαθητές 

συμμετείχαν και στο πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

«Κλικ, προστάτευσέ το!» Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μία δράση που μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε 

πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή μας αποτελούνταν από δύο κολάζ φωτογραφιών που 

αφορούσαν τα 2 θέματα των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που εκπονήθηκαν. Η Έκθεση των Φωτογραφιών 

έγινε στις 4 Μαΐου και διήρκησε μέχρι τις 31 Μαίου, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Η συμμαθήτριά μας 

Κατερίνα Παπαχρήστου βραβεύτηκε με έπαινο για την φωτογραφία της. 

Αντώνης Μπούρας 

Κλικ-Προστάτευσέ το! 
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«Η Φύση 

είναι τέχνη» 

Η φωτογραφία της Κατερίνας Παπαχρήστου 


