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Οκτώβριος 2015 
 
Εβδομάδα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

 
Κατά τη 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου και προτού 
ακόμη συσταθεί η Περιβαλλοντική μας Ομάδα για 
τη φετινή χρονιά πραγματοποιήσαμε δράση με 
στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα της 
ανακύκλωσης στο πλαίσιο της «Εβδομάδας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Οι μαθητές 
φιλοτέχνησαν δύο αφίσες που τοιχοκολλήθηκαν 
στους χώρους του σχολείου. 
 
Νοέμβριος 2015 
 



Ξεκινήσαμε τις συναντήσεις μας τον Νοέμβριο με 
αρχικό στόχο να αναλάβουμε θέμα που θα 
συνδύαζε το δάσος και τη θάλασσα, ώστε να 
συνεχίσουμε την περσινή μας δουλειά (Δάσος και 
ζωή στη φύση) και παράλληλα να προσεγγίσουμε 
και το θαλάσσιο οικοσύστημα με όχημα τα κόμικς 
και τη δημιουργική γραφή.  

 
Ωστόσο την τελική μας επιλογή καθόρισε η 
ανθρωπιστική κρίση και οι ροές των προσφύγων  
στην  Ελλάδα που ακολουθούσαν τα ίδια 
θαλάσσια μονοπάτια με τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες μας περνώντας από τη Λέσβο και τα 
άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θεωρήσαμε 
ωστόσο ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι 
άσχετα με τον παράγοντα «φυσικό περιβάλλον» 
και έτσι αποφασίσαμε να εξετάσουμε τη συμβολή 
του στις μετακινήσεις ανθρώπων (και όχι μόνο) 

δίνοντας έμφαση 
στο θέμα των 

περιβαλλοντικών 
προσφύγων.  



 
 

Δέντρο Προσδοκιών 
 
Έτσι στις 13 Νοεμβρίου η ομάδα συναντήθηκε 
για πρώτη φορά στον χώρο της σχολικής 
βιβλιοθήκης και με αφόρμηση εικόνες της 
επικαιρότητας από το ταξίδι των προσφύγων 
αλλά και ζώα του δασικού και θαλάσσιου 
οικοσυστήματος εμπνεύστηκε το διπλό της όνομα 
(ο αριθμός των συμμετεχόντων επέβαλλε τον 
χωρισμό σε δύο ομάδες) «Μεταναστευτικό 
Αιγαίο» και «Ανθρωπιά υπό εξαφάνιση» και το 
δέντρο προσδοκιών της: ένα κοράλλι και πάνω 
του ... πουλιά - σύμβολο της μετανάστευσης. 
Προηγουμένως είχαν ανακοινωθεί στα μέλη της 
περιβαλλοντικής ομάδας και οι εκπαιδευτικοί που 
θα απάρτιζαν την Παιδαγωγική Ομάδα (Άννα 

Τρίγκατζη και 
Σταυρούλα Βλάχου 
για την πρώτη 
ομάδα, Στυλιανή 
Κεραμιδά και 
Αλεξάνδρα Ηλία –η 



διευθύντρια του σχολείου- για τη δεύτερη ομάδα). 
Τέλος, ανατέθηκαν οι ρόλοι στα μέλη της ομάδας 
(απουσιολόγος, ημερολογιογράφος, 
φωτογράφος). 

 

Το δέντρο-κοράλλι των προσδοκιών μας 

Παιχνίδια Γνωριμίας - Χωρισμός σε Ομάδες - 

Συμβόλαιο 

Κατά τη δεύτερη συνάντηση (20/11) παίξαμε 

παιχνίδια γνωριμίας μέσα από τα οποία 

διαμορφώθηκε το παζλ της γνωριμίας με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απέδιδε κάθε 

μέλος της ομάδας στον εαυτό του. 



 

Το παζλ της γνωριμίας 

 
 

Η σκυταλοδρομία μας φέρνει ... πιο κοντά 
 

Μέσα από παιχνίδι προέκυψε και ο χωρισμός σε 
ομάδες. Συνολικά το Μεταναστευτικό Αιγαίο 
διαμόρφωσε τρεις ομάδες: Λέσβος, Τσουνάμι, 
Παγετώνες- και η Ανθρωπιά  υπό εξαφάνιση 
άλλες τρεις: Σμύρνη, Νέα Ιωνία, Συρία, με στόχο 
να συνειδητοποιηθούν οι  αλληλοσυνδεόμενες 
θεματικές του  προγράμματος: οι Μικρασιάτες 
πρόσφυγες (Σμύρνη-Νέα Ιωνία), οι σύγχρονοι 



πρόσφυγες (Συρία-Λέσβος) και οι 
περιβαλλοντικοί πρόσφυγες σε σχέση με  την 
κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές 
(Παγετώνες-Τσουνάμι). Σταδιακά μέσα από τις 
συναντήσεις μας μέσα στη χρονιά διαμορφώθηκε 
ένας κοινός άξονας με τους παράγοντες που 
προκαλούν τα προσφυγικά ρεύματα: πόλεμος-
λιμός-κλιματική αλλαγή, παράγοντες που κατά 
βάθος συνδέονται. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα 
έφτιαξε ένα προσχέδιο για  το κοινό Συμβολαιο 
των ομάδων. 
 
 

 
 

 
 

Παίζοντας σχηματίζουμε τις ομάδες μας 



 

Καταιγισμός Ιδεών 

Στην τρίτη μας συνάντηση (27/11) δώσαμε 
τροφή για σκέψη στα μέλη της ομάδας μέσα από 
έργα τέχνης (ντοκιμαντέρ, θεατρικό, τραγούδι) με 
θέμα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ενώ 
παρουσιάσαμε και τον Οδηγό Εκπαιδευτικών για 
την κλιματική αλλαγή του Υπουργείου Παιδείας 
(Δ. Μελάς, Γ. Ασωνίτης, Β. Αμοιρίδης).  Δόθηκε έτσι 
η αφορμή για προβληματισμό, ο οποίος  
εκφράστηκε με  Καταιγισμό Ιδεών και 
ολοκληρώθηκε με συζήτηση σε κύκλο, όπου τον 
λόγο έπαιρνε όποιος είχε το κηρύκειο. 
 

 

Καταιγισμός Ιδεών 



   

Το κηρύκειο περνάει από χέρι σε χέρι 

 

 

 

Δεκέμβριος 2015 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 

Οι συναντήσεις του Δεκεμβρίου αφιερώθηκαν 

στην προετοιμασία του καθιερωμένου 

Χριστουγεννιάτικου παζαριού της 

Περιβαλλοντικής που λαμβάνει χώρα την 

τελευταία σχολική ημέρα πριν από τις διακοπές 

των Χριστουγέννων. Οι χώροι του σχολείου που 

φιλοξένησαν τις συναντήσεις μας (βιβλιοθήκη, 



αίθουσα εκδηλώσεων, χώρος εισόδου και ... 

διάδρομος) μετατρέπονταν κάθε Παρασκευή σε 

ένα βουερό εργαστήρι για τις κάρτες, το 

ντεκουπάζ σε φύλλα και βαζάκια και το 

ημερολόγιο που αποφασίσαμε φέτος να 

βγάλουμε. Το παζάρι της 23ης Δεκεμβρίου είχε 

μεγάλη επιτυχία, ενώ επεκτάθηκε στα 

καταστήματα της περιοχής και στο Δημαρχείο, 

όπου μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος και συζήτησε 

μαζί μας για τα φλέγοντα ζητήματα που 

απασχόλησαν κατά τη φετινή χρονιά τη σχολική 

κοινότητα και την πόλη (δημιουργία 2ου Λυκείου 

στη Μεταμόρφωση). 

 



 

Κινητό ... εργαστήριο      

  

 



 

23 Δεκεμβρίου: Μπαζάαρ Περιβαλλοντικής 

 

To Ημερολόγιο της Περιβαλλοντικής Ομάδας  

για το 2016 

 

Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη 



Την Παρασκευή 18/12 η Περιβαλλοντική Ομάδα 

του ΓΕΛ Μεταμόρφωσης είχε προετοιμάσει μία 

έκπληξη για το σχολείο: Χάρτινα καραβάκια που 

μετέφεραν μη-

νύματα για τις 

αξίες του 

ανθρωπισμού 

και της φιλοξε-

νίας, για τους 

πρόσφυγες και 

τους μετανάστες είχαν κρυφτεί σε διάφορα 

σημεία του σχολείου. Όποιος τα εντόπιζε έπρεπε 

να γράψει το όνομά του και να το κρεμάσει στο 

δέντρο  των ευχών. Το τυχερό καραβάκι θα 

πήγαινε τον ονοματοδότη στον κινηματογράφο 

Διάνα, για να παρακολουθήσει την πολύ καλή 

γαλλο-τουρκική ταινία "Ατίθασες". Οι μαθητές 

συμμετείχαν με εντεινόμενο ενδιαφέρον όσο 

περνούσε η ώρα, ώσπου κρεμάστηκαν όλα τα 

καραβάκια και βρέθηκε ο τυχερός. Να 

σημειώσουμε ότι τα καραβάκια μας ήταν 

εμπνευσμένα από το “Refugees Crossing art 

project”. 

 

Ιανουάριος 2016 



 
Στην πρώτη συνάντηση (8/1)  του νέου έτους που 
έλαβε  χώρα στο Εργαστήριο Η/Υ του σχολείου 

παίξαμε το διαδι-
κτυακό παιχνίδι 
«Ταξίδι Φυγής» 
της Ύπατης 
Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες. Σε 

αυτό  το παιχνίδι επιδιώξαμε να καλλιεργήσουμε  
την ενσυναίσθηση, καθώς οι μαθητές 
ταυτίστηκαν με τον πρωταγωνιστή του 
παιχνιδιού, ένα νεαρό πρόσφυγα ο οποίος 
αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του και 
αντιμετωπίζει μία σειρά από δυσκολίες και 
διλήμματα τόσο κατά τη διάρκεια της φυγής όσο 
και κατά την άφιξή του στη χώρα ασύλου. Με αυτό 
το βιωματικό τρόπο τα παιδιά  ενημερώθηκαν και 
ευαισθητοποιήθηκαν για το τι σημαίνει να είσαι 
πρόσφυγας. 
 
Κατά την επόμενη συνάντηση (15/1) που έλαβε 
και πάλι χώρα στο Εργαστήριο Η/Υ 
χρησιμοποιήσαμε υλικό από τον οδηγό Toolkit 
του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού. Ο οδηγός 
αποτελείται από δέκα εκπαιδευτικές ενότητες 
που στόχο έχουν να εκπαιδεύσουν τους 



εκπαιδευτικούς, ώστε να μάθουν στους νέους 
ανθρώπους για τη 
μετανάστευση και την 
ανάπτυξη. Οι αντί-
στοιχες δέκα εκπαι-
δευτικές δραστηριό-
τητες αφορούν στα 
εξής θέματα: Γιατί 

μεταναστεύουν οι άνθρωποι; Ποιοι λέγονται 
μετανάστες; Πρότυπα μετανάστευσης και ταξίδια. 
Θετικές εικόνες. Εμείς ασχοληθήκαμε με το πρώτο 
θέμα: Γιατί μεταναστεύουν οι άνθρωποι. 
 

Τα πάθη των λαών εικονογραφημένα 

Από τα τέλη Ιανουαρίου και για ένα μήνα 

ασχοληθήκαμε με το Graphic Novel «Αϊβαλί» του 

σκιτσογράφου Soloup,  τον οποίο είχαμε 

προσκαλέσει να 

μας  μιλήσει για 

το έργο του και 

τους πρόσφυγες 

του παρελθό-

ντος (Έλληνες 

και Τούρκους) αλλά και τους σημερινούς. 

Διαβάσαμε συγκριτικά το κόμικ και τη λογοτεχνία  

στην οποία βασίστηκε ("Το Αϊβαλί η πατρίδα μου" 

του Φ. Κόντογλου, το "Νούμερο 31328" του Η. 



Βενέζη, το "Χρονικό των δέκα ημερών" της Αγάπης 

Βενέζη-Μολυβιάτη και τα "Παιδιά του πολέμου" 

του Τουρκοκρητικού Αχμέτ Γιορούλμαζ), κάναμε 

εργασίες, τις παρουσιάσαμε και προβληματιστή-

καμε για τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις 

οποίες μπορεί να ιδωθεί το ίδιο γεγονός ανάλογα 

με το έθνος, το θρήσκευμα και το φύλο. 

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής και Εφαρμογές 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοσμοχάρτης 

Η συνάντηση της 29/1 βασίστηκε στο υλικό του 
επιμορφωτικού σεμιναρίου (22- 23/1) στο οποίο 
συμμετείχε σύσσωμη η παιδαγωγική μας ομάδα 
με τίτλο «Χθες εμείς… σήμερα άλλοι: Το 
προσφυγικό ζήτημα στην Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία». Χωριστήκαμε 
σε ομάδες και δραστηριοποιηθήκαμε σε 
διαφορετικούς τομείς. Οι ομάδες συζήτησαν, 
συμμετείχαν σε ένα αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι 
πάνω σε κείμενα δημιουργώντας την ιστορία ενός 



προσφυγόπουλου, του/της Μισέλ ("Ξενιτεμένο 
μου πουλί") και συμπλήρωσαν τον 
«Κοσμοχάρτη», όπου συνδέεται ιδιαίτερα η 
περιβαλλοντική μετανάστευση και οι 
περιβαλλοντικοί μετανάστες με το ζήτημα της 
κλιματικής αλλαγής («Πληθυσμιακές 
μετακινήσεις και αίτια που τις προκαλούν») 
 

Φεβρουάριος 2016 

Παιχνίδια-Έρευνα-Συζήτηση 

Στην πρώτη συνάντηση του Φεβρουαρίου (5/2) 

δουλέψαμε στο Εργαστήριο Η/Υ πάνω στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα ejatlas εντοπίζοντας σε 

διαδραστικό χάρτη και αναλύοντας ζητήματα 

περιβαλλοντικής αδικίας στον πλανήτη. 

Στις επόμενες συναντήσεις συνεχίσαμε να 

εργαζόμαστε πάνω στο Graphic Novel του Soloup 

και οι ομάδες να παρουσιάζουν τα κεφάλαια του 



κόμικς συγκριτικά με τα αντίστοιχα λογοτεχνικά 

αποσπάσματα. Παράλληλα, είχε αρχίσει η 

προετοιμασία της επικείμενης (τέλη Μαρτίου) 

επίσκεψης στο ΚΠΕ Αργυρούπολης  και η 

διερεύνηση γύρω από τον πιθανό προορισμό της 

πολυήμερης εκδρομής της ομάδας μας (Μυτιλήνη-

Αϊβαλί ή Καστοριά-Γράμμος). 

Δεν παραλείψαμε ωστόσο να καλλιεργούμε το 

δέσιμο της ομάδας με παιχνίδια, την εννοιολογική 

διερεύνηση όρων σχετικών με το θέμα μας (ξένος, 

μέτοικος, μετανάστης, πρόσφυγας, αιτών άσυλο) 

και την ενσυναίσθηση με παιχνίδια ρόλων. 

 

 

Δένουμε τα χέρια, δενόμαστε 



 

Εργασία σε ομάδες: Ξένος-Μετανάστης-

Πρόσφυγας-Μέτοικος 

 

 

Παιχνίδι Ρόλων: Αίτηση Πολιτικού Ασύλου 

 

 

 



Συνάντηση με τον Soloup (26/2) 

Ήρθε η μέρα για 
την οποία τόσο 
εργαστήκαμε: Τα 
μέλη της παιδαγω-
γικής ομάδας και 
της περιβαλλο-
ντικής ομάδας 
ξεπεράσαμε τον 
εαυτό μας εκείνη 

την εβδομάδα, όπου ανάμεσα στις διδακτικές 
ώρες έπρεπε να ετοιμάσουμε αφίσες αλλά και την 
έκθεση βιβλίου και χαρακτηριστικών 
αποσπασμάτων από το Graphic Novel "Αϊβαλί" για 
τη διάχυση του γεγονότος της επίσκεψης και του 
έργου του καλεσμένου μας στη σχολική 
κοινότητα. Πολύτιμοι βοηθοί μας οι κυρίες που 
φροντίζουν το σχολικό κτίριο και την ομαλή του 
λειτουργία σε καθημερινή βάση. Προσκεκλημένη 
μας ήταν η Υπεύθυνη της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Β΄ Αθήνας, κα 
Βαρβάρα Πετρίδου 
που την έχουμε 
πάντα δίπλα μας σε 
ό,τι διοργανώνουμε. 
Για το διάλειμμα 
είχαμε ετοιμάσει 
(παιδιά και 
καθηγήτριες) 



υπέροχα γλυκά -ανάμεσά τους και ένα παλαιστινι-
ακό "καταΐφι".  

 

Από την έκθεση για το 
Graphic Novel "Αϊβαλί" 

 

 

 

 

 

 

Η διευθύντρια και μέλος της παιδαγωγικής ομάδας 

της Περιβαλλοντικής  προλογίζει  

 

 



Η συνάντηση 
διεξήχθη με 
μεγάλη επιτυχία 
και συμμετοχή 
(μαθητών και 

καθηγητών 
πέραν της 

αμιγούς 
Περιβαλλοντικής 
Ομάδας) και 

διήρκεσε πέραν της προγραμματισμένης ώρας, 
καθώς ούτε εμείς ούτε ο Soloup -κατά κόσμον 
Αντώνης Νικολόπουλος- θέλαμε να φύγουμε. Η 
ευαισθησία του πάνω στο προσφυγικό ζήτημα 
αλλά και η ανάλυση της τεχνικής των κόμικς που 
μας παρουσίασε στο τέλος κατόπιν δικής μας 
επιθυμίας μας είχε καθηλώσει. Τέλος, του 
ζητήσαμε να μας κάνει αφιέρωση και εκείνος 
ζωγράφισε καράβια γεμάτα πρόσφυγες στα 
βιβλία-κόμικς μας αλλα και στον λευκό πίνακα και 
στον τοίχο της αίθουσας εκδηλώσεων 
υπογράφοντας με την αναγνωρίσιμη υπογραφή 
του. 

Αντιγράφουμε τα λόγια του ιδίου για την εμπειρία 
της συνάντησης με τα παιδιά μας στη σελίδα του 
στο FB: «Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο "Αϊβαλί" 
και στους πρόσφυγες (τους... τότε και τους 
σημερινούς) από την περιβαλλοντική ομάδα [του 
ΓΕΛ Μεταμόρφωσης], τους καθηγητές και τους 



μαθητές του λυκείου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
την τιμή που μου έκαναν οι μαθητές με την 
ουσιαστική συμμετοχή τους αλλά και για την πολύ 
καλή προετοιμασία και οργάνωση της εκδήλωσης 
από τη διευθύντρια του Λυκείου Αλεξάνδρα Ηλία, 
τη Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής [Εκπαίδευσης της Β/βάθμιας] 
της Β' Αθήνας που μας τίμησε, τους καθηγητές που 
συμμετείχαν και φυσικά την καθηγήτρια Άννα 
Τρίγκατζη που συντόνισε όλη αυτήν την όμορφη 
παρουσίαση». 

 

 

Μια ματιά στα κόμικς των παιδιών εμπνευσμένα 

από τη λογοτεχνία 

 

 

 



Έργο εφήμερο στον 
ασπροπίνακα... 

 

 

 

 

Το καράβι με τους 

πρόσφυγες...για να 

θυμούνται οι 

επόμενες γενιές 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
Μάρτιος 2016 
 

Δράση Ευαισθητοποίησης για τους 
Πρόσφυγες 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της δράσης αλληλεγγύης προς τους 

πρόσφυγες (συγκέντρωση ειδών πρώτης 

ανάγκης) και για να ευαισθητοποιήσουμε τη 

σχολική κοινότητα, την Παρασκευή 11 Μαρτίου η 

Περιβαλλοντική Ομάδα ετοίμασε ακόμη μια 

έκπληξη: Στο τέταρτο διάλειμμα μέλη της ομάδας 

φορώντας μαντίλες στο κεφάλι (τα κορίτσια) και 

κρατώντας μπόγους στην πλάτη (τα αγόρια) 

συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του προαυλίου, 

όπου πάγωσαν για όσο διάστημα ακουγόταν από 



τα ηχεία παραδοσιακό συριακό τραγούδι. Στο 

πανό που κρατούσαν αναγραφόταν στα αγγλικά 

"Ανοίξτε τα σύνορα". Οι μαθητές του σχολείου 

συγκεντρώθηκαν γύρω από τους  "πρόσφυγες" 

παρακολουθώντας με ενδιαφέρον. Μια φορά... 

καταφέραμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. 

Το Συμπόσιο της Πείνας  

 

 

Οι πλούσιοι πίνουν 

σαμπάνια...  

και οι φτωχοί κατάχαμα! 

 



Στη συνέχεια και 

κατά τη διάρκεια της 

καθιερωμένης 

συνάντησης της 

Περιβαλλοντικής 

Ομάδας μια δεύτερη 

έκπληξη περίμενε τα 

μέλη της ομάδας 

αυτή τη φορά από τις καθηγήτριες της 

παιδαγωγικής ομάδας: Το συμπόσιο της πείνας. 

Στον χώρο της βιβλιοθήκης τρεις "τυχεροί" που 

εκπροσωπούσαν τους πλούσιους του πλανήτη 

μας οδηγήθηκαν σε ένα τραπέζι με πολυτελή 

σερβίτσια, όπου σερβιρίστηκαν σαμπάνια και 

τούρτα, ενώ η πλειοψηφία βρέθηκε σε 

κουρελούδες να περιμένει το συσσίτιο για το 

φτωχικό της γεύμα.  Η μεσαία τάξη έπρεπε να 

αυτοεξυπηρετηθεί σερβίροντας κουλουράκια και 

χυμό σε πλαστικά σερβίτσια. Αφού προβλήθηκε 

ένα ενημερωτικό βιντεάκι για την κατανομή του 

πλούτου της γης, έπαιξαν τους ρόλους τους βάσει 

των καρτών που τους είχαν μοιραστεί. Έτσι 

βιώσαν την κοινωνική αδικία καθώς και την 

αλληλεξάρτηση πλούτου και φτώχειας, 

καταναλωτισμού και πείνας. 



 
To Συμπόσιο της πείνας είναι ένα εργαστήριο που 
βασίζεται στην μέθοδο της ολικής προσομοίωσης 
και έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους 
συμμετέχοντες, στο στοίχημα της διατροφικής 
επάρκειας, στα προβλήματα της άνισης 
κατανομής των πόρων και των υπηρεσιών στον 
πλανήτη (τροφή, νερό, στέγη, υγεία, μόρφωση 
κλπ), να τους κάνει να κατανοήσουν τις αιτίες και 
τα αποτελέσματα αυτής της ανισότητας, να 
προβληματιστούν και να προτείνουν λύσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αφορμές για συνεργασία με άλλα σχολεία  
 

Στη συνάντηση της 
18/3 έγινε αφιέρωμα 

στην 
Κωνσταντινούπολη 

και τον Ελληνισμό της 
Πόλης με αφορμή το 
Τριήμερο Περιβαλλο-
ντικών Εκδηλώσεων 

(4-6/3) που έλαβε χώρα στην Κωνσταντι-
νούπολη με κέντρο της διοργάνωσης την 
Ημερίδα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με τίτλο «Η γεωγραφία ως επίγευση της 
πατριδογνωσίας» που διεξήχθη στο Ζωγράφειο 
Λύκειο Υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. Οικουμενικού 
Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Το θέμα της 
φετινής διοργάνωσης ήταν το προσφυγικό και η 
παρουσία της συντονίστριας της Περιβαλλοντικής 
Ομάδας «Μεταναστευτικό Αιγαίο», κας Ά. 
Τρίγκατζη, στην ημερίδα μας έδωσε τη 
δυνατότητα για επαφές με άλλα σχολεία με κοινή 
θεματική, ενώ συζητήθηκε και η πιθανότητα 
τηλεδιάσκεψης με την Περιβαλλοντική Ομάδα του 
Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης–
Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης του προγράμματός μας στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς.  
 



Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αργυρούπολης (22/3) 

Η συνεργασία μας με το ΚΠΕ Αργυρούπολης 

ξεκίνησε την περσινή χρονιά, όταν ενταχθήκαμε 

στο δίκτυο του ΚΠΕ για τις «Δασικές Πυρκαγιές». 

Φέτος ενταχθήκαμε και στο εθνικό δίκτυο του 

ΚΠΕ για τη «Θάλασσα». Τα παιδιά εμπνεύστηκαν 

από το Πρόγραμμα «Το νερό- Η θάλασσα» και 

δημιούργησαν με αφορμή μια εικόνα που τους 

δόθηκε και απεικόνιζε τη θάλασσα ως πέρασμα 

των προσφύγων 

μεταξύ δύο 

ακτών. Τα μέλη 

της 

Περιβαλλοντικής 

Ομάδας αλλά και 

οι υπεύθυνοι του 

ΚΠΕ έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις από 

αυτή την επίσκεψη που χωρίς να έχει 

προγραμματιστεί μας έφερε για πρώτη φορά σε 



επαφή με ομάδες προσφύγων που φιλοξενούνταν 

στον χώρο του Ελληνικού, για μια βόλτα στην 

παραλίου Αλίμου που ήταν το πεδίο της έρευνάς 

μας. Έτσι εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία για να 

πάρουμε μια μικρή συνέντευξη από έναν νεαρό 

Σύριο που είχε αρχίσει μαζί με τον φίλο του να 

μαζεύει κοχύλια μαζί μας. Όσο για το ΚΠΕ 

Αργυρούπολης: Η συνεργασία μας θα έχει και 

συνέχεια, καθώς έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τον τρόπο που έχουμε συνδέσει το θέμα της 

θάλασσας με το προσφυγικό. Οπότε έπεται 

συνέχεια... 

   

Οι Ομάδες δημιουργούν...  



 

          

 

Έρευνα στην παραλία Αλίμου 



 

Συνομιλία-συνέντευξη με Σύριο πρόσφυγα του 

Ελληνικού 

 

Απρίλιος 2016 

Δράσεις Αλληλεγγύης  προς τους Πρόσφυγες 

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής δράσης 
αλληλεγγύης που είχε ξεκινήσει από τον 
προηγούμενο μήνα η Περιβαλλοντική Ομάδα 
συγκέντρωσε ατομικά σακίδια για να 
μοιραστούν στους μικρούς πρόσφυγες από τη 
δράση «Ένα σακίδιο για το δρόμο» και είδη 
πρώτης ανάγκης που τα ταξινόμησε προτού 
μεταφερθούν (11/4) στα γραφεία της Δ’ ΕΛΜΕ 
της Β΄ Αθήνας, ώστε να σταλούν όπου υπάρχει 
ανάγκη. 



     

Ταξινόμηση ρούχων,  τροφίμων και φαρμάκων 

      

 Τα σακίδια για τον δρόμο...    

 



 

 

 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν για τα προσφυγόπουλα 

Προετοιμασία για την τριήμερη στην 

Καστοριά  

Ο προορισμός της τριήμερης (Καστοριά-Γράμμος) 

έχει ήδη αποφασιστεί, οι 

διαδικασίες έχουν μπει στην τελική 

ευθεία και έτσι την Παρασκευή 1/4 

εν όψει του ταξιδιού μας στην 

Καστοριά ασχοληθήκαμε με την 



προσφυγική ιστορία της πόλης και τον απόηχο 

της ανταλλαγής πληθυσμών στη Δυτική 

Μακεδονία παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ 

«Δυο φορές ξένος».  

Στις 8/4 παραμονές της αναχώρησής μας 

μελετήσαμε το υλικό του ΚΠΕ 

Καστοριάς για την κλιματική 

αλλαγή που μας είχε στείλει λόγω 

της συμμετοχής μας στο δίκτυο 

"Βιοποικιλότητα: Το εργαστήρι 

της ζωής". Με αυτή την αφορμή 

συζητήσαμε για το τρίπτυχο 

πόλεμος-λιμός-κλιματική αλλαγή ως κύριες αιτίες 

των προσφυγικών ρευμάτων.  

Παράλληλα προβλήθηκε απόσπασμα της ταινίας 

"Ψυχή βαθιά" του Π. Βούλγαρη, ώστε να δοθεί η 

αφορμή για συζήτηση σχετικά με τον Εμφύλιο 

Πόλεμο του οποίου οι πιο σκληρές μάχες έλαβαν 

χώρα στο βουνό του Γράμμου, το οποίο θα 

επισκεπτόμασταν, ενώ υπήρξε η αιτία 

προσφυγικών ρευμάτων προς τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης (και ανάμεσά τους μεγάλων 

ομάδων παιδιών) αλλά και εκτοπισμών χιλιάδων 

κατοίκων από χωριά της Μακεδονίας. 



Εκδρομή σε Καστοριά-Γράμμο  

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει διαμορφωθεί 

από τις μετακινήσεις πληθυσμών είτε εθελούσιες 

είτε αναγκαστικές. Η Μικρασιατική Καταστροφή, 

αλλά και η τραγωδία του Εμφυλίου διαμόρφωσαν 

την ανθρωπογεωγραφία της σημερινής Ελλάδας.  

Η επίσκεψη στην Καστοριά και στο Πάρκο 

Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο (9-11/4) 

είχε για την Περιβαλλοντική μας Ομάδα διπλή 

σημασία: από τη μία, ερχόμενοι σε επαφή με τους  

αρμόδιους 

παράγοντες  και 

φορείς 

εξετάσαμε το 

φαινόμενο των 

προσφυγικών 

ροών  που 

υπήρξαν 

αποτέλεσμα της 

Ανταλλαγής των Πληθυσμών καθώς και του 

Εμφυλίου Πολέμου.  Σε αυτό το πλαίσιο 

συναντήσαμε και την κα Αγγελική Παπαματζάρη, 

ιδρύτρια και για πολλά χρόνια πρόεδρο του 

Συλλόγου Απολλωνιαδιτών, οι οποίοι ήρθαν 

πρόσφυγες από την Απολλωνιάδα της Βιθυνίας 



στην Καστοριά, παραλίμνιες πόλεις και οι δύο. Η 

κα Αγγελική μας μίλησε για την Απολλωνιάδα, την 

εγκατάσταση των προσφύγων συμπατριωτών 

της στην Καστοριά, για την τέχνη της γούνας και 

για την ίδρυση του συλλόγου, ενώ στο τέλος μας 

δώρισε δύο βιβλία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου 

μας: «Ο προσφυγικός συνοικισμός της 

Καστοριάς» του Πάνου Τσολάκη, καθηγητή της 

Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο ΑΠΘ και «Από 

την Απολλωνιάδα στην Καστοριά» της Σοφίας 

Μποτσιάδου-Καρολίδου. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς ανήκουμε  στο 

δίκτυο του ΚΠΕ Καστοριάς για  τη 

βιοποικιλότητα είχαμε τη δυνατότητα  να 

ενημερωθούμε  για τον υγρότοπο της λίμνης της 

Καστοριάς καθώς και να περιηγηθούμε στο 

όμορφο φυσικό  τοπίο  του Γράμμου.  



 

 

 

 

 

 

Βροχερός καιρός κι αεράκι στη λίμνη Ορεστιάδα 

 

 

 

 

 

 



 

Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο 

 

Αρχή της πεζοπορίας... 

 

 



 

Ο γκρεμός «Χάρος» πεδίο του Εμφυλίου 

 

Απομεινάρι της πυρκαγιάς του 2007  

 

 



 

 
Ιστορική Ενημέρωση 

από τον υπεύθυνο του 
Πάρκου 

Εκτοπισθέντες λόγω 
Εμφυλίου  
 

 

 

Συνάντηση με την ιδρύτρια του Συλλόγου 

Απολλωνιαδιτών  

 

 

 



Επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστοριάς και Ενημέρωση 

(11/4)  

Λίγο πριν από την αναχώρησή 

μας από την Καστοριά είχε 

προγραμματιστεί η επίσκεψή 

μας στο ΚΠΕ Καστοριάς που 

έκλεισε έτσι μια υπέροχη 

εκδρομή που άφησε σε όλους μας αξέχαστες 

εντυπώσεις, μας έκανε πιο "σοφούς" και μας 

έφερε ακόμη πιο κοντά ως ομάδα.  

Σε κάθε συνάντηση δεν αμελήσαμε να δίνουμε ένα 

μικρό "αντίδωρο" προϊόν της δουλειάς της 

Περιβαλλοντικής Ομάδας για την προθυμία με την 

οποία μας δέχτηκαν και μας ξενάγησαν στον τόπο 

και την ιστορία του οι αρμόδιοι (το ΚΠΕ 

Καστοριάς, ο υπεύθυνος του Πάρκου Εθνικής 

Συμφιλίωσης, κος Ραϋμόνδος Αλβανός, η κα 

Παπαματζάρη από τον Σύλλογο 

Απολλωνιαδιτών).  



Ημέρα Εθελοντισμού με αφορμή το  

Let’s Do It Greece  

 

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του ΓΕΛ 

Μεταμόρφωσης πρωτοστάτησε για τέταρτη 

συνεχή χρονιά στην Ημέρα Εθελοντισμού στο 

σχολείο με αφορμή το Let's Do It Greece. Ορίστηκε 

η 16η Απριλίου αντί της 17ης, ώστε να μπορέσουν 

να συμμετάσχουν και οι μαθητές της Β΄ Λυκείου 

που θα αναχωρούσαν στις 17/4 για την τριήμερη 

της τάξης τους.  

Ο συντονισμός είχε ξεκινήσει εντεινόμενος από τις 

προηγούμενες εβδομάδες. Οι μαθητές της Α΄ 

καθάρισαν τις αίθουσές τους, τα παιδιά των 

Ερευνητικών Εργασιών που σχετίζονται με την 

Τέχνη στη ζωή ανέλαβαν να φιλοτεχνήσουν έργα 

τους στους τοίχους του σχολικού κτιρίου μαζί με 



το τμήμα επιλογής της Α΄ για τους Φυσικούς 

Πόρους και να βάψουν τις κερκίδες, ενώ η 

Περιβαλλοντική Ομάδα διόρθωσε "παρεμβάσεις" 

που είχαν γίνει στις κουκουβάγιες της, ενώ 

έφτιαξε και την παλιά κουκουβάγια-σήμα 

κατατεθέν του σχολείου μας στην εσωτερική 

πλευρά του τοίχου του προαυλίου.  

Στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκε και ο Δήμος 

Μεταμόρφωσης που μας παρείχε εργαλεία, γάντια 

και σακούλες για το καθάρισμα αλλά και ο 

Σύλλογος Ποντίων που ανέλαβε την περιποίηση 

του παρτεριού μπροστά στην είσοδο του 

σχολείου. Η δουλειά έγινε με κέφι και 

ενθουσιασμό, ενώ οι εθελοντές δεν έμειναν 

νηστικοί!  

 

 



 

Η Ομάδα και οι κουκουβάγιες της! 

Κείμενο και φωτογραφίες από την εκδήλωση 

φιλοξενήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου και 

στην Ομάδα που διατηρεί στο Facebook, όπως 

κάνουμε σε κάθε ανάλογη περίσταση, με στόχο τη 

διάχυση των πρωτοβουλιών μας στη σχολική και 

ευρύτερα την τοπική κοινότητα. 



Μαζί με τουςφετινούς... στρώνουμε και τους 

παλιούς στη δουλειά! 

 

Δεν έμεινε τοίχος για τοίχος! 

 



 

Οι συνάδελφοι –νυν και πρώην- δίνουν το παρόν 

 

 

 

Παιδιά της Α΄ και της Β΄ Λυκείου 



 

      

 

Μάιος 2016 

Παρουσίαση 

Οδεύοντας προς το τέλος των εργασιών των δύο 

Περιβαλλοντικών μας Προγραμμάτων αρχίσαμε 

να προετοιμάζουμε την παρουσίασή μας, η οποία 

ορίστηκε για την Τετάρτη 11 Μαΐου και έγινε με 

μεγάλη επιτυχία. Η τηλεδιάσκεψη με το 

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης που είχε 

εκπονήσει παρόμοιο πρόγραμμα οριοθετούσε τα 

δύο μέρη της εκδήλωσης: Το πρώτο αφορούσε 



τους πρόσφυγες του παρελθόντος, αυτούς που 

ήρθαν με την Μικρασιατική Καταστροφή και 

εκείνους που έφυγαν λόγω του Εμφυλίου. Το 

δεύτερο μέρος παρουσίαζε πτυχές του σύγχρονου 

προσφυγικού ζητήματος με έμφαση στην 

κλιματική αλλαγή και την άνιση κατανομή του 

πλούτου της Γης. Η συγκίνηση στο ακροατήριο 

ήταν έκδηλη! 

 

Μικρασιατική Καταστροφή 

 

      Τα παιδιά του Εμφυλίου 



 

 

Τηλεδιάσκεψη με το Πειραματικό Λύκειο 

Μυτιλήνης 

 

Περιβαλλοντικοί Πρόσφυγες 

  



Το Συμπόσιο της Πείνας  και η άνιση κατανομή του 

πλούτου 

        

 

Η Συνθήκη της Γενεύης και το Άσυλο 

 

Παγωμένη Εικόνα 

 



Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν...     

 

 

 

                   

Έπαινος από το Υπουργείο Παιδείας 

Στις 10 Μαΐου πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας, 

όπου πήραμε 

έπαινο για τη 

δράση μας για 

τους 



πρόσφυγες. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από 

σχολεία. και εμείς περιμέναμε υπομονετικά τη 

σειρά μας! 

 

 

 

 

Η συνέχεια στο 

επόμενο! 


