


ΣυντονίστριαΣυντονίστρια: : 
ΑσπασίαΑσπασία

ΠαπαναστασίουΠαπαναστασίου, , 
ΦιλόλογοςΦιλόλογος
ΣυμμετέχουνΣυμμετέχουν::
ΖαχαρίαςΖαχαρίας

ΠαπαδουλάκηςΠαπαδουλάκης, , 
ΜηχανολόγοςΜηχανολόγος

ΔημήτριοςΔημήτριος ΦλώροςΦλώρος, , 
ΓεωλόγοςΓεωλόγος

ΝικόλαοςΝικόλαος ΚαφαντάρηςΚαφαντάρης, , 
ΘεολόγοςΘεολόγος

ΚαιΚαι 25 25 μαθητέςμαθητές τηςτης ΒΒ’’
τάξηςτάξης



ΜαθητέςΜαθητές τωντων ΕΠΑΕΠΑ..ΛΛ. . καικαι ΠΠ..ΕΕ..
Στην ελληνική κοινή γνώμη είναι διάχυτη η άποψη πως
τα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν σαν σχολεία β’ ευκαιρίας για
μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις και πολλά

προβλήματα. 
Οι μαθητές, όμως, αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τη
συμμετοχή τους στα προγράμματα Π.Ε., επειδή, όπως
φαίνεται , η σχέση καθηγητών-μαθητών γίνεται πιο ζεστή

και φιλική, αλλά κυρίως επειδή οι περιβαλλοντικές
δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε αξιολογικό έλεγχο με
την έννοια της βαθμολογίας κι ο πιο αδύναμος μαθητής

μπορεί να εκφραστεί πιο ελεύθερα.



ΤαΤα ύδαταύδατα τωντων ΑθηνώνΑθηνών
ΤοΤο βασικόβασικό ερευνητικόερευνητικό ερώτημαερώτημα τουτου

προγράμματοςπρογράμματος μαςμας είναιείναι ηη διαχείρισηδιαχείριση τωντων
υδάτινωνυδάτινων πόρωνπόρων τηςτης πόλεωςπόλεως τωντων ΑθηνώνΑθηνών απόαπό
τηντην εποχήεποχή τουτου ΠεισιστράτουΠεισιστράτου καικαι τουτου ΑδριανούΑδριανού
έωςέως τητη σύγχρονησύγχρονη εποχήεποχή τηςτης υπερπληθυσμιακήςυπερπληθυσμιακής

μητρόποληςμητρόπολης, , όπωςόπως κατάκατά κύριοκύριο λόγολόγο
αποκαλύπτεταιαποκαλύπτεται ανάγλυφαανάγλυφα απόαπό τιςτις μεγάληςμεγάλης
έκτασηςέκτασης εργασίεςεργασίες τουτου ΑττικούΑττικού ΜετρόΜετρό, , έργουέργου

σύγχρονουσύγχρονου καικαι καλαίσθητουκαλαίσθητου πουπου έδωσεέδωσε ανάσαανάσα
στιςστις μετακινήσειςμετακινήσεις τωντων κατοίκωνκατοίκων τηςτης πόλεωςπόλεως. . ΣεΣε
συνεργασίασυνεργασία μεμε τουςτους συμμετέχοντεςσυμμετέχοντες μαθητέςμαθητές μαςμας
επιλέξαμεεπιλέξαμε τιςτις όψειςόψεις τουτου προγράμματοςπρογράμματος πουπου

είναιείναι ενδεικτικάενδεικτικά::



ΣτοΣτο ΜετρόΜετρό

ΗΗ αναζήτησηαναζήτηση τωντων διαδρομώνδιαδρομών ((υπόγειωνυπόγειων καικαι
επίγειωνεπίγειων) ) τωντων τριώντριών ποταμώνποταμών τηςτης ΑθήναςΑθήνας ωςως

αναπόσπαστωναναπόσπαστων στοιχείωνστοιχείων τουτου αττικούαττικού
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος διαχρονικάδιαχρονικά , , συνυφασμένωνσυνυφασμένων μεμε
τιςτις πολεοδομικέςπολεοδομικές αλλαγέςαλλαγές καικαι συνδεδεμένωνσυνδεδεμένων μεμε
μνήμεςμνήμες καικαι συμβολισμούςσυμβολισμούς απόαπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα

έωςέως σήμερασήμερα.



ΟΟ εγκιβωτισμένοςεγκιβωτισμένος ΗριδανόςΗριδανός στονστον
σταθμόσταθμό ««ΜοναστηράκιΜοναστηράκι»»



ΠεισιστράτειοΠεισιστράτειο υδραυλικόυδραυλικό
σύστημασύστημα

ΗΗ μελέτημελέτη τωντων υδραυλικώνυδραυλικών
συστημάτωνσυστημάτων καικαι τωντων
ποικίλωνποικίλων κινητώνκινητών καικαι

ακίνητωνακίνητων ευρημάτωνευρημάτων πουπου
έφερανέφεραν στοστο φωςφως οιοι

ανασκαφέςανασκαφές τουτου ΑττικούΑττικού
ΜετρόΜετρό καικαι αναδεικνύουναναδεικνύουν
πτυχέςπτυχές τουτου δημόσιουδημόσιου καικαι

ιδιωτικούιδιωτικού βίουβίου τωντων
αρχαίωναρχαίων ΕλλήνωνΕλλήνων καικαι
εικονογραφούνεικονογραφούν τιςτις
αρχαίεςαρχαίες πηγέςπηγές πουπου
αναφέρονταιαναφέρονται σταστα
αθηναϊκάαθηναϊκά ύδαταύδατα..



ΎδρευσηΎδρευση τηςτης ΑθήναςΑθήνας μέχριμέχρι τιςτις αρχέςαρχές τουτου
2020ουου αιαι..

ΗΗ γνωριμίαγνωριμία μεμε τατα
ρέματαρέματα, , τατα πηγάδιαπηγάδια, , 

τιςτις δεξαμενέςδεξαμενές
βρόχινουβρόχινου νερούνερού, , τιςτις

κρήνεςκρήνες καικαι τατα
υδραγωγείαυδραγωγεία πουπου

σώζονταισώζονται στηνστην πόληπόλη
μαςμας, , είτεείτε εμφανώςεμφανώς είτεείτε

μέσαμέσα απόαπό τιςτις
παραδόσειςπαραδόσεις καικαι τιςτις
γραπτέςγραπτές μαρτυρίεςμαρτυρίες. . 



ΣτόχοιΣτόχοι::

ΟιΟι μαθητέςμαθητές μαςμας ήρθανήρθαν σεσε επαφήεπαφή καικαι εκτίμησανεκτίμησαν
τοτο τεράστιοτεράστιο αρχαιολογικόαρχαιολογικό έργοέργο πουπου έγινεέγινε κατάκατά τητη

διάρκειαδιάρκεια τωντων ανασκαφώνανασκαφών τουτου ΜετρόΜετρό καικαι
αναγνώρισαναναγνώρισαν τητη συνεισφοράσυνεισφορά τουτου στιςστις γνώσειςγνώσεις

γιαγια τητη διαχρονικήδιαχρονική εξέλιξηεξέλιξη τηςτης ΑθήναςΑθήνας



επίσηςεπίσης

κατανόησανκατανόησαν ότιότι τατα
επίγειαεπίγεια καικαι υπόγειαυπόγεια
ύδαταύδατα τωντων ΑθηνώνΑθηνών

αποτελούναποτελούν
πολιτιστικόπολιτιστικό μνημείομνημείο
μεμε τηντην πλήρηπλήρη έννοιαέννοια
τουτου όρουόρου, , εφόσονεφόσον γιαγια

αιώνεςαιώνες
συνοδοιπορούνσυνοδοιπορούν μεμε τητη
ζωήζωή τηςτης πόληςπόλης καικαι
ακολουθούνακολουθούν τοτο
πολιτιστικόπολιτιστικό τηςτης



ΣταθμόςΣταθμός ««ΣύνταγμαΣύνταγμα»»

οιοι μαθητέςμαθητές μαςμας
υιοθέτησανυιοθέτησαν θετικήθετική

στάσηστάση ζωήςζωής απόαπό τηντην
επαφήεπαφή μεμε τοτο υδάτινουδάτινο
περιβάλλονπεριβάλλον τηςτης
πόληςπόλης τουςτους καικαι

ευαισθητοποιήθηκανευαισθητοποιήθηκαν
γιαγια τηντην προστασίαπροστασία

τουτου



ΣταθμόςΣταθμός ««ΑκρόποληΑκρόπολη»»

ανέπτυξανανέπτυξαν κριτικήκριτική
στάσηστάση σχετικάσχετικά μεμε τιςτις
αποξηράνσειςαποξηράνσεις τωντων
μικρώνμικρών υγροτόπωνυγροτόπων
καικαι τωντων ρεμάτωνρεμάτων τηςτης
πόλεωςπόλεως τωντων ΑθηνώνΑθηνών
κυρίωςκυρίως κατάκατά τοντον 2020οο

αιαι.  .  καικαι τηντην
συνακόλουθησυνακόλουθη

καταστροφήκαταστροφή τωντων
οικοσυστημάτωνοικοσυστημάτων ( ( 
ππ..χχ. . αποδημίααποδημία



ΣταθμόςΣταθμός ««ΕυαγγελισμόςΕυαγγελισμός»»

ΤέλοςΤέλος, , τοτο κυριότεροκυριότερο, , 
αντιλήφθηκαναντιλήφθηκαν πωςπως τοτο
νερόνερό αποτελούσεαποτελούσε απόαπό
τηντην αρχαιότητααρχαιότητα είδοςείδος
πολυτελείαςπολυτελείας γιαγια τουςτους
ΑθηναίουςΑθηναίους καικαι οιοι
κυβερνώντεςκυβερνώντες

πραγματοποιούσανπραγματοποιούσαν
πάντοτεπάντοτε έργαέργα

ύδρευσηςύδρευσης γιαγια τιςτις
ανάγκεςανάγκες τηςτης πόλεωςπόλεως



ΚαιΚαι ηη προσπάθειαπροσπάθεια
συνεχίζεταισυνεχίζεται……

ΣαςΣας ευχαριστούμεευχαριστούμε!!
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