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ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ και ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το εκπαιδευτικό υλικό δόθηκε σε ηλεκτρονική µορφή στους εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που παρακολούθησαν το Σεµινάριο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που οργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Γουβών στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2011 µε θέµα «Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα και Περιβάλλον στην Εκπαίδευση». 

http://perivallontikihania.blogspot.com/2011/01/blog-post_18.html . Στην 

προτεινόµενη εκπαιδευτική προσέγγιση-σενάριο επιχειρούµε µια Αναπαράσταση της 

Σχολικής Συνδιάσκεψης που πραγµατοποιήσαµε στις 18 ∆εκεµβρίου 2010 στην έδρα 

του ∆ήµου µας στα Πεζά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

µε θέµα Περιβάλλον: Συνυπεύθυνοι στο Παρελθόν, Υπόχρεοι στο Μέλλον. 

Συγκροτήσαµε Επιτροπές και αναθέσαµε ρόλους σε καθηγητές και µαθητές για την 

οργάνωση της Συνδιάσκεψης κατά το ακαδηµαϊκό πρότυπο. Οι ίδιοι ρόλοι και οι 

υπευθυνότητες ανατέθηκαν κατά ζεύγη µαθητών-καθηγητών. ∆ίπλα σε κάθε µαθητή 

υπήρχε ένας καθηγητής µε τον ίδιο ρόλο. Έτσι η Συνδιάσκεψη ουσιαστικά 

οργανώθηκε συγχρόνως σε δυο επίπεδα και στις δύο οµάδες, των 25 µαθητών και 8 

καθηγητών που ενεπλάκησαν. Στην οργάνωση της µαθητικής συνδιάσκεψης, 

επιχειρήσαµε να συνθέσουµε διδακτέα ύλη από αρκετά µαθήµατα του Λυκείου, σε 

συνδυασµό µε τo Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης και το δηµοφιλές βιβλίο HOME του 

Bertrand Y.A. (2009), µε σκοπό ένα σύγχρονο µαθητικό ηθικό και ψηφιακό 

περιβαλλοντικό εγγραµµατισµό που αντιλαµβάνεται τα ∆ικαιώµατα του 

Περιβάλλοντος πιο πάνω από τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, µε την ευκαιρία της 10ης 

∆εκεµβρίου, Παγκόσµιας Ηµέρας των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Το όλο διδακτικό 

εγχείρηµα κάλυψε µεγάλες διδακτικές ενότητες στα µαθήµατα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας, Κοινωνιολογίας, Εισαγωγής στο ∆ίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσµούς, 

Αρχών Ευρωπαϊκού Πολιτισµού, Ιστορίας, Αρχών Περιβαλλοντικών Επιστηµών, 

Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Φιλοσοφίας και των τριών τάξεων του Λυκείου και 



µάλιστα σε µια περίοδο (αρχές ∆εκέµβρη 2010) καταλήψεων, απεργιών και χιονιά 

που το σχολείο υπολειτουργούσε.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρούµε µια Αναπαράσταση της Σχολικής Συνδιάσκεψης 

που πραγµατοποιήσαµε στις 18 ∆εκεµβρίου 2010 στην έδρα του ∆ήµου µας στα 

Πεζά, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: 

Περιβάλλον: Συνυπεύθυνοι στο Παρελθόν, Υπόχρεοι στο Μέλλον. Παρουσιάζουµε τη 

διαδικασία, τα συµπεράσµατα και την αξιολόγηση της εφαρµογής σύγχρονων 

παιδαγωγικών µεθόδων και χρήσης ΤΠΕ, στο πλαίσιο των τριών Προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος (Comenius) που 

υλοποιούµε φέτος στο σχολείο µας, στο Γενικό Λύκειο Μελεσών του Ηρακλείου 

Κρήτης.  

Στην Πρόσκληση-Προκήρυξη του Συνεδρίου, που απευθύναµε προς τους µαθητές, 

τους γονείς και τους καθηγητές του Λυκείου µας και του συστεγαζόµενου Γυµνασίου, 

στην τοπική ∆ηµοτική και Εκπαιδευτική Αρχή, στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του 

∆ήµου µας και στους Συµβούλους των Εκπαιδευτικών, γράψαµε: «Οι 

Περιβαλλοντικές Οµάδες του Λυκείου µας, την τελευταία δεκαετία, έχουν 

καταπιαστεί µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και µε την ηθική των σύγχρονων 

κοινωνιών. Συνοψίζοντας και εµβαθύνοντας στα αίτια και στις συνέπειές τους και µε 

αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της 10ης ∆εκεµβρίου, 

οργανώνουµε Σχολική Συνδιάσκεψη µε θέµα: Περιβάλλον: Συνυπεύθυνοι στο 

Παρελθόν, Υπόχρεοι στο Μέλλον. Ο ∆ήµος Ν Καζαντζάκη υποστήριξε στο παρελθόν 

µε πολλή θέρµη τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήσαµε, 

συµβάλλοντας στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 

τόπου µας. Με την πρόσφατη διοικητική διεύρυνση της τοπικής µας κοινωνίας, η 

Εκπαίδευση των µαθητών µας, οι οποίοι βρίσκονται ένα βήµα πριν την ενηλικίωση, 

γίνεται περισσότερο από ποτέ κοινή µας υπόθεση µε βασικό στόχο τη δηµιουργία 

ενεργών, περιβαλλοντικά εγγράµµατων πολιτών. Προσκαλούµε τους Μαθητές του 

Λυκείου µας µε τις Οικογένειές τους και τους Εκπαιδευτικούς όλων των Σχολείων 

του ∆ήµου Ν Καζαντζάκη που αποχαιρετούµε µαζί µε την Τοπική ∆ηµοτική Αρχή 

και την Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση του νοµού µας να µοιραστούµε, συναισθανόµενοι τις 

ευθύνες του παρελθόντος, το χρέος που αναλαµβάνουµε για το µέλλον, να 

συµµετάσχουν στη Σχολική Συνδιάσκεψη που οργανώνουµε στις 18 ∆εκεµβρίου 



2010 µε Θεµατικές Περιοχές: Α. Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα και Β. 

Ηθική του Πολιτισµού µας». 

Συγκροτήσαµε Επιτροπές και αναθέσαµε ρόλους σε καθηγητές και µαθητές για την 

οργάνωση της Συνδιάσκεψης κατά το ακαδηµαϊκό πρότυπο. Οι ίδιοι ρόλοι και οι 

υπευθυνότητες ανατέθηκαν κατά ζεύγη µαθητών-καθηγητών. ∆ίπλα σε κάθε µαθητή 

υπήρχε ένας καθηγητής µε τον ίδιο ρόλο. Έτσι η Συνδιάσκεψη ουσιαστικά 

οργανώθηκε συγχρόνως σε δυο επίπεδα και στις δύο οµάδες, των 25 µαθητών και 8 

καθηγητών που ενεπλάκησαν. Πρόεδρος της Συνδιάσκεψης: Κιουκιούκαλης Ιωάννης 

µαθητής, Κυπραίος Γιάννης, τ. διευθυντής του Λυκείου Μελεσών-Προϊστάµενος 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

Συντονιστής της Συνδιάσκεψης: Καλαϊτζάκης Μιχάλης µαθητής, Καλαθάκη Μαρία 

καθηγήτρια. Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Αναστασία Μποτζάκη µαθήτρια, 

Αντιγόνη Πλατάκη ∆ιευθύντρια του Λυκείου Μελεσών. Μέλη Οργανωτικής 

Επιτροπής: Μαρία Στειακάκη µαθήτρια, Άννα Παπαστεφανάκη καθηγήτρια, Πόπη 

Χουδετσανάκη µαθήτρια, Ελευθερία Παντελάκη καθηγήτρια. Πρόεδρος 

Επιστηµονικής Επιτροπής: Φραγκουλάκης Γιάννης µαθητής, Καλαθάκη Μαρία 

καθηγήτρια. Μέλη Επιστηµονικής Επιτροπής: ∆ρακάκης Νίκος καθηγητής, 

Χουδετσανάκης Μάνος µαθητής, Τζουρµπάκης Σταύρος καθηγητής, Νικηφόρου 

Γεωργία µαθήτρια.  

Απευθύναµε µήνυµα προς τις Οικογένειες των µαθητών της Συνδιάσκεψης στο οποίο 

γράψαµε: «Μαζί µε τα συγχαρητήριά µας για τα παιδιά που αναθρέψατε, σας 

απευθύνουµε ιδιαίτερη πρόσκληση για να ακούσετε τους µικρούς µας οµιλητές στη 

Σχολική Συνδιάσκεψη που οργανώνει η Περιβαλλοντική Οµάδα του Λυκείου µας το 

Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου 2010 στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στα Πεζά. 

Η Συνδιάσκεψη αυτή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των Σχολικών Προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Lifelong Learning Program/Comenius που 

υλοποιούµε φέτος µε ενιαίο θεµατικό πλαίσιο τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τα 

∆ικαιώµατα της Φύσης και τους Καθηγητές του Μέλλοντος σύµφωνα µε τη 

Στρατηγική της Λισαβόνας. Η συνεργασία µε τα παιδιά σας, πέρα από τη χαρά και 

την ικανοποίηση που µας έδωσε, µας ενθάρρυνε ακόµη περισσότερο ώστε να 

συνεχίσουµε το εκπαιδευτικό µας έργο, προσφέροντας όσα καλύτερα µπορούµε, 

ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής µας».  

 



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στην οργάνωση της µαθητικής συνδιάσκεψης, επιχειρήσαµε να συνθέσουµε διδακτέα 

ύλη από αρκετά µαθήµατα του Λυκείου, σε συνδυασµό µε τo Βιβλίο των Νέων της 

Ευρώπης και το δηµοφιλές βιβλίο HOME του Bertrand Y.A. (2009), µε σκοπό ένα 

σύγχρονο µαθητικό ηθικό και ψηφιακό περιβαλλοντικό εγγραµµατισµό που 

αντιλαµβάνεται τα ∆ικαιώµατα του Περιβάλλοντος πιο πάνω από τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα, µε την ευκαιρία της 10ης ∆εκεµβρίου, Παγκόσµιας Ηµέρας των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  

Το όλο διδακτικό εγχείρηµα κάλυψε µεγάλες διδακτικές ενότητες στα µαθήµατα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας, Κοινωνιολογίας, Εισαγωγής στο ∆ίκαιο και στους 

Πολιτικούς Θεσµούς, Αρχών Ευρωπαϊκού Πολιτισµού, Ιστορίας, Αρχών 

Περιβαλλοντικών Επιστηµών, Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Φιλοσοφίας και των 

τριών τάξεων του Λυκείου και µάλιστα σε µια περίοδο (αρχές ∆εκέµβρη 2010) 

καταλήψεων, απεργιών και χιονιά που το σχολείο υπολειτουργούσε.  

Για τις ανάγκες οργάνωσης και αξιολόγησης της Συνδιάσκεψης στήθηκε ένα 

εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο της σχολικής κοινότητας µάθησης του Λυκείου µας 

που αξιοποίησε τις υπηρεσίες του web1.0 στην αναζήτηση πληροφοριών που έχουν 

παραχθεί µέχρι τώρα από άλλους και του web2.0 ως χώρο δηµιουργίας περιεχοµένου 

µέσω συνεργασίας και κοινωνικής δικτύωσης. ∆εν ήταν ζήτηµα ελεύθερου χρόνου 

αλλά το αντιµετωπίσαµε ως πρόταση αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των 

µαθητών, ο οποίος στο Λύκειο είναι αρκετά περιορισµένος. Οι υπηρεσίες του Web2.0 

παίζουν πλέον πολύ σηµαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση και γενική κουλτούρα 

των σηµερινών νέων, διανοίγοντας ταυτόχρονα πολλές δυνατότητες στη διδασκαλία 

και τη µάθηση µε εφαρµογή καινοτόµων διδακτικών µεθόδων, συµβάλλοντας, 

παράλληλα, στον ψηφιακό εγγραµµατισµό µαθητών και εκπαιδευτικών (Ζαγούρας 

κά, 2010). 

Το Software που χρησιµοποιήσαµε περιελάµβανε Λειτουργικά Συστήµατα: Windows 

και Linux, Εφαρµογές Γραφείου Word, Power Point, Openoffice writer, OpenOffice 

Impress. Εφαρµογές διαδικτύου (web2): wikies, Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook, για συνεννόηση µεταξύ των µαθητών. Πρόγραµµα Προβολής 

Φωτογραφιών. Μηχανές αναζήτησης: Google. Ηλεκτρονική αλληλογραφία Yahoo 

mail, gmail, hotmail. Μηχανή αναζήτησης video Youtube. Προγράµµατα για 

επεξεργασία video Adobe premiere, Sony Vegas Studio. Πρόγραµµα online 

επικοινωνίας SKYPE. Ο εξοπλισµός Hardware περιελάµβανε Scanner για 



ψηφιοποίηση φωτογραφιών, κινητά τηλέφωνα, Laptops και PC’s σχολείου, 

καθηγητών και µαθητών, videoprojector, dvd-player, video-player και TV, video 

camera για λήψεις στη Συνδιάσκεψη, Φωτογραφική µηχανή για φωτογράφηση 

εικόνων από βιβλία και λήψη φωτογραφιών στη Συνδιάσκεψη, Φωτοτυπικό 

µηχάνηµα σχολείου, micro camera και µικρόφωνο για σύνδεση στο SKYPE, 

Μικροφωνική Εγκατάσταση στη διάρκεια της Συνδιάσκεψης, memory sticks 

φωτογραφικών µηχανών και Card reader για τη µεταφορά των φωτογραφιών στον 

Η/Υ και την επεξεργασία τους. 

Η διαθεµατική προσέγγιση καταργεί τα σύνορα των µαθηµάτων ως αυτοτελών 

διδακτικών αντικειµένων, εξετάζει τα φαινόµενα ολόπλευρα, διευκολύνει τη µάθηση 

και συντελεί στην ποιοτική αναβάθµισή της αφού οι διαδικασίες της γενίκευσης, της 

αφαίρεσης και της σύνθεσης που συνεπάγονται από αυτή, οδηγούν σε γνώση 

ανωτέρου επιπέδου (ΕΜΠ, 2007). 

Το wiki πρόσφερε τη δυνατότητα ενός διαφορετικού τρόπου από τον παραδοσιακό 

οργάνωσης της τάξης και της διδακτικής διαδικασίας. Τα σύγχρονα περιβάλλοντα 

µάθησης, όπως αυτό των εργαστηρίων, της υπαίθρου, των βιβλιοθηκών, το 

περιβάλλον ΤΠΕ και πολυµέσων κά, ενθαρρύνουν τους µαθητές στην ενεργητική 

µάθηση, στην ανάπτυξη συνεργασιών µε τους συµµαθητές τους, να χρησιµοποιούν 

εργασίες που έχουν νόηµα και υλικά που είναι γνήσια (Βοσνιάδου, 2001). 

Σχεδιάζονται έτσι ώστε να διευκολύνουν ενεργητικές και συνεργατικές µαθησιακές 

διαδικασίες που βοηθούν στην κατανόηση και όχι στην αποµνηµόνευση, που 

προάγουν την αλλαγή των ιδεών και γεφυρώνουν το χάσµα µεταξύ των 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στο σχολείο και αυτών που συνιστούν 

αυθεντικές πολιτισµικές δραστηριότητες.  

Η επιλογή του διαφορετικού, από το σχολικό, µαθησιακού περιβάλλοντος, όπως ήταν 

το περιβάλλον ΤΠΕ και η αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

χρησιµοποιήθηκαν στη µαθητική µας Συνδιάσκεψη, προσφέρει εµπειρίες στους 

µαθητές οι οποίες τους φέρνουν αντιµέτωπους µε ενδείξεις, ιστορικές απόψεις και µε 

προβλήµατα που στηρίζονται στη συλλογή στοιχείων τα οποία απέχουν σηµαντικά 

από τις πρότερες αντιλήψεις τους αλλά και από τον τρόπο που έχουν µάθει να 

λειτουργούν στα σχολικά µαθήµατα. 

 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΩΝ 

 

1. Σχολική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Καλαθάκη Μαρίας, Βιολόγου, 

Καθηγήτριας στο Λύκειο Μελεσών. 

Ο νόµος 1566 του 1985 που αφορά στη δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για τον σκοπό των Γυµνασίων αναφέρει ότι «το 

γυµνάσιο βοηθά τους µαθητές α) Να διευρύνουν το σύστηµα αξιών τους (ηθικές, 

θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθµίζουν τη 

συµπεριφορά τους σύµφωνα µε τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το 

συναισθηµατικό τους κόσµο σε στόχους δηµιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές». 

Σύµφωνα µε τη Χάρτα της Γης (Earth Charter, 2000), χρειαζόµαστε επειγόντως ένα 

κοινό όραµα των βασικών αξιών για να αποτελέσουν τη βάση της ηθικής του νέου 

κόσµου που αναδύεται. Ο Ν. Καζαντζάκης έκανε έκκληση από το BBC και το 

περιοδικό Life and Letters του Λονδίνου στους διανοούµενους όλου του κόσµου, να 

ιδρύσουν µια ∆ιεθνή του Πνεύµατος για την περιφρούρηση των πολιτικών αξιών και 

τη διατήρηση της ειρήνης.  «…Γιατί η στιγµή, που περνάει τώρα  η ανθρωπότητα, (το 

2007 συµπληρώθηκαν 50 χρόνια από το θάνατό του) είναι κρίσιµη κι ο κόσµος πια 

αποτελεί ένα τόσο ενιαίο οργανισµό, που δε µπορεί ένας λαός να σωθεί, αν δε σωθούν 

όλοι. Κι αν ένας λαός χαθεί, µπορεί να παρασύρει στο χαµό κι όλους τους άλλους. 

Πέρασε για πάντα η εποχή, που ένας λαός µπορούσες ν’ αποµονωθεί και να σωθεί ή να 

χαθεί µονάχος. Γι αυτό, µιλώντας στους ανθρώπους της ράτσας σου σήµερα, νιώθεις 

πως µιλάς σε όλες τις ανθρώπινες ράτσες µαζί…» (Ανεµογιάννης Γ., 2000). Οι αξίες 

που προωθεί η εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σύµφωνα µε τη Στρατηγική 

της UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE, 2005) 

αφορούν στην Αγαθή διαβίωση µέσα στις κοινωνίες (ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα, 

ελευθερία, πολιτική της µη βίας), στη Θέση του Ατόµου ως προς τα Άλλα µέλη της 

Κοινωνίας (κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη-αλληλοβοήθεια, συµφιλίωση, αµοιβαίος 

σεβασµός), στην Προσωπική Ανάπτυξη (αξιοπρέπεια, περηφάνια, υπευθυνότητα-

ανάληψη προσωπικής και διεθνούς ευθύνης-χρέος, ανεκτικότητα-ανοχή στην 

ετερότητα, αυτονοµία, όχι εγωισµός). 



Το ΥΠΕΠΘ συµβαδίζοντας µε τους στόχους της UΝΕSCO, των Hνωµένων Eθνών 

και άλλων οργανισµών, διαµόρφωσε εκπαιδευτικές δράσεις για την δεκαετία 2005-

2014, µε στόχο να αναπτυχθούν σχολικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη 

διαµόρφωση ενεργών πολιτών και ταυτόχρονα προωθούν το άνοιγµα του σχολείου 

στην κοινωνία (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 106553/Γ7/13.10.2006). Μια τέτοια 

δραστηριότητα είναι και τούτη η Σχολική Συνδιάσκεψη πάνω στην Περιβαλλοντική 

Ηθική µε θέµα «Περιβάλλον: Συνυπεύθυνοι στο Παρελθόν, Υπόχρεοι στο Μέλλον». 

Εύχοµαι επιτυχία στις εργασίες µας. 

 

2. Περιβαλλοντική Ηθική των Πολιτισµών της Παπαστεφανάκη Άννας, 

Φιλολόγου, Καθηγήτριας στο Λύκειο Μελεσών. 

Ο άνθρωπος αγωνίστηκε να εξηγήσει τον κόσµο γύρω του και να αξιοποιήσει τα 

επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας για να βελτιώσει την ποιότητα της 

ζωής του. Το µεγαλείο της δηµιουργίας του κόσµου, που αποκάλυψε η ανάπτυξη της 

φιλοσοφίας και της επιστήµης, οδήγησε στην αντίληψη της ανωτερότητας του 

ανθρώπου (Πελεγρίνης, 1999). Πολλές είναι οι περιπτώσεις που επιχειρήθηκε η 

ερµηνεία της Φύσης µε βάση τον άνθρωπο. Και η λέξη, µάλιστα, περί-βάλον 

αποκαλύπτει αυτήν ακριβώς την υπεροπτική θεώρηση του ανθρώπου για τη φύση, 

σύµφωνα µε την οποία, αυτός είναι το Κέντρο, ο Άρχων της Φύσης, και γύρω του 

όλοι οι άλλοι οργανισµοί απλά υπάρχουν για να τον υπηρετούν και να τον 

εξυπηρετούν. Αργά ή γρήγορα, οι πολιτισµοί εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από 

άλλους. Στο νησί του Πάσχα στον Ειρηνικό Ωκεανό υπήρχε περί το 1500 µΧ µια 

τοπική ακµάζουσα κοινωνία, η οποία συρρικνώθηκε απότοµα καθώς ο πληθυσµός 

µειώθηκε περισσότερο από 5 φορές µέσα σ ένα αιώνα. Και αυτό διότι, σύµφωνα µε 

τον ανθρωπολόγο Ντάιµοντ, κόπηκαν όλα τα δένδρα του νησιού. Χωρίς τα δένδρα, οι 

κάτοικοι δεν είχαν πια πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν ψαρόβαρκες για να 

εκµεταλλευτούν τους θαλάσσιους φυσικούς πόρους ή να µεταναστεύσουν, και τα 

εδάφη τους διαβρώθηκαν και έγιναν ακατάλληλα για καλλιέργειες. Καθώς η κρίση 

επιδεινωνόταν, µάλλον ξέσπασε εµφύλιος πόλεµος ο οποίος, τελικά, οδήγησε στην 

κατάρρευση του οικοσυστήµατος του νησιού µε συνέπεια την εξαφάνιση του τοπικού 

πολιτισµού. Άραγε τι σκεφτόταν αυτός που έκοψε το τελευταίο δένδρο στο Νησί του 

Πάσχα? 

Σύµφωνα µε τον ιστορικό Τόινµπι, οι πολιτισµοί εξαφανίζονται επειδή 

«αυτοκτονούν», και όχι επειδή «δολοφονούνται», εξαιτίας της αδυναµίας τους να 



ξεπεράσουν τις εσωτερικές κρίσεις. Σίγουρα, η σχέση του σηµερινού ανθρώπου µε το 

φυσικό περιβάλλον έχει επηρεάσει τη διαµόρφωση των ηθικών αξιών του (Bertrand, 

2009) Πλέον, ο επαναπροσδιορισµός των σχέσεων ανθρώπου και περιβάλλοντος, η 

περαιτέρω µελέτη της ηθικής σκοπιάς των περιβαλλοντικών προβληµάτων και οι 

στάσεις που χρειάζεται να κρατήσουν οι γενιές στο µέλλον, αποτελούν επιβεβληµένο 

πεδίο για έρευνα και εφαρµογή της σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής. 

Είναι πολύ αργά να κλείνουµε τα µάτια και να εθελοτυφλούµε!  

Είναι όµως και πολύ αργά για να είµαστε απαισιόδοξοι…….. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

1. ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΛΟΓΙΑ Η ΚΑΤΑΡΑ; των Μποτζάκη Αναστασία & 

Σκορδυλάκη Γιώργου 

Τον 20ό αιώνα, ο παγκόσµιος πληθυσµός τετραπλασιάστηκε και έφτασε τα 6,7 

δισεκατοµµύρια. Το 19ο αιώνα, είχε αυξηθεί κατά 700 εκατοµµύρια, ενώ τον 18ο 

µόλις κατά 200 εκατοµµύρια. Καθώς ο παγκόσµιος πληθυσµός αυξάνει µε γοργούς 

ρυθµούς, η ανθρωπότητα συγκεντρώνεται όλο και σε µεγαλύτερες πόλεις. Από το 

2007, ένας στους δύο ανθρώπους ζει σε πόλη.   

Γύρω στο 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι ζούσαν σε παραγκουπόλεις το 2001 και 

αναµένεται να φτάσουν τα 2 δισεκατοµµύρια ως το 2030. Στις φτωχότερες χώρες του 

πλανήτη, περίπου το 80% του αστικού πληθυσµού κατοικεί σε τέτοιου είδους 

συνοικίες, αλλά και στις πλούσιες χώρες απαντούν τέτοιες γειτονιές, όπως είναι τα 

γκέτο, στα οποία η φτώχεια και η περιθωριοποίηση κυριαρχούν. 

 

2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ των Αθανασάκη 

Μαρίνας & Σταµατάκη Χρυσάνθης 

Πάνω από 1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον κόσµο δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 

νερό, γεγονός που τους εκθέτει σε πολλές ασθένειες και αυξάνει τη φτώχεια και την 

κοινωνική αδικία. Η επάρκεια του νερού και η φτώχεια δεν συµβαδίζουν. Σε 

παγκόσµια κλίµακα, 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι- οι µισοί κάτοικοι 

αναπτυσσόµενων χωρών –δεν µπορούν να τηρήσουν τους βασικούς κανόνες υγιεινής, 

ενώ 1,1 δισεκατοµµύριο – το 17%του παγκόσµιου πληθυσµού – δεν έχουν πρόσβαση 

σε πόσιµο νερό.  Ασθένειες όπως η διάρροια, η χολέρα, ή η δυσεντερία, που 

µεταδίδονται µέσω των µολυσµένων νερών ή της απουσίας αποχωρητηρίων, 



ευθύνονται καθηµερινά για το θάνατο περίπου 4000 παιδιών κάτω τον 5 ετών. Πίσω 

από αυτούς τους θανάτους, βρίσκονται εκατοµµύρια άρρωστα και εξασθενηµένα 

παιδιά. Ένα µέρος της λύσης συνίσταται στη µείωση της κατανάλωσης του νερού. 

Είναι επιβεβληµένο πλέον να προσαρµοστεί η γεωργία στη λειψυδρία, να 

αντικατασταθεί το γκαζόν από άλλα είδη που δεν χρειάζονται πότισµα και να 

πολλαπλασιαστούν στο εσωτερικό των σπιτιών οι συσκευές εξοικονόµησης νερού.  

 

3. ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ των Ξυλούρη Εµµανουέλας & Παντέλου 

Αναστασίας 

Όλοι, ή σχεδόν όλοι, συµβάλλουµε στην υπερθέρµανση του πλανήτη. Τα µέσα 

µεταφοράς ευθύνονται για το 23% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 

παγκοσµίως. Κάθε επιβάτης µιας υπερατλαντικής πτήσης εκπέµπει τόσα αέρια του 

θερµοκηπίου όσα απελευθερώνει σε έναν χρόνο µε το αυτοκίνητο του. Το 2007, 

συνολικά 2,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ταξίδεψαν αεροπορικώς και µεταφέρθηκαν 

πάνω από 44 εκατοµµύρια τόνοι διαφόρων φορτίων. Ποιες είναι οι λύσεις? Θα 

πρέπει, γενικά, να αναθεωρήσουµε τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τα µέσα 

µεταφοράς. Προφανώς, µπορούµε να περάσουµε όµορφες διακοπές χωρίς να πάµε 

στην άλλη άκρη του κόσµου. Η ανθρωπότητα δεν απειλείται ως προς την ύπαρξη της. 

Οι Homo sapiens θα συνεχίσουν πιθανότατα να υπάρχουν, αλλά όπως πάντα, 

φτωχότεροι, και µετά βίας θα έχουν τα προς το ζην. ∆ε θα µπορούν να επιλύουν 

προβλήµατα, δεν θα µπορούν να αλλάξουν εύκολα τρόπο ζωής και θα υποφέρουν 

περισσότερο. Γι’ αυτό η µάχη ενάντια στην υπερθέρµανση του πλανήτη χρειάζεται 

νέες συνεργασίες. Θα πρέπει ίσως να καταφύγουµε, ανάµεσα σε άλλα, στην 

τεχνολογική συνεργασία και σε µηχανισµούς ανταλλαγής εκποµπών ρύπων µεταξύ 

των χώρων. 

 

4. ΜΕΙΩΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  των Καλαϊτζάκη Μιχάλη & Παπαστεφανάκη 

Μιχάλη 

Μερικοί Κίνδυνοι που απειλούν τα δάση είναι: νόµιµη και παράνοµη εκµετάλλευση, 

συγκρούσεις, φυσικοί κίνδυνοι, κλιµατική αλλαγή, ρύπανση, µετατροπή σε 

καλλιέργειες, αστική ανάπτυξη, πυρκαγιές, ασθένειες και έντοµα. Στην Αϊτή η 

καταστροφή των δασών έθεσε σε κίνδυνο την παροχή νερού και τη γεωργική 

παραγωγή, επιδεινώνοντας τον υποσιτισµό και την φτώχεια, καθώς και τα 

προβλήµατα υγείας και την παιδική θνησιµότητα, που µαστίζει σήµερα τον πληθυσµό 



της χώρας. Γύρω στα 800 εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως ζουν µέσα ή στις 

παρυφές των τροπικών δασών, από τα οποία εξασφαλίζουν τροφή και ενέργεια. 

Χρειάζονται Αειφόρες Μέθοδοι ∆ιαχείρισης των ∆ασών 

Τα περισσότερα φυσικά τοπία δεν είναι πια φυσικά: διαµορφώθηκαν από τον 

άνθρωπο στο πέρασµα των αιώνων. Προκειµένου να καλλιεργήσουν φυτά σε ολοένα 

και µεγαλύτερες εκτάσεις, οι άνθρωποι ισοπέδωσαν τα δάση και µετέτρεψαν τις 

πεδιάδες σε βοσκοτόπια και καλλιέργειες. Ένας µεγάλος αριθµός οικοτόπων σε όλη 

την ΕΕ – από υδροβιότοπους και λιβάδια γεµάτα λουλούδια µέχρι εκβολές ποταµών 

και σπήλαια – βρίσκεται υπό την προστασία του δικτύου Natura 2000, καλύπτοντας 

περίπου το 20% της έκτασης της ΕΕ. Αυτό σηµαίνει ότι ένας µεγάλος αριθµός φυτών 

και ζώων προστατεύονται νοµικά και ελπίζουµε να ζήσει…….. 

 

5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ των Κουµαρέλα Χριστίνας & Παντουβάκη Κωνσταντίνας 

∆ιαφυλάξτε την ιδιωτική σας ζωή! Η ευκολία µε την οποία αναρτούµε ενηµερώσεις 

των προσωπικών µας στοιχείων  και ανεβάζουµε φωτογραφίες σε δίκτυα κοινωνικής 

δικτυωτής, έχει κάνει ιδιαίτερα εύκολη την κοινοποίηση των προσωπικών µας 

δεδοµένων. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη εκτίµηση, το 30% των εργοδοτών σήµερα 

ελέγχουν το προφίλ των υποψηφίων εργαζοµένων στοFacebook. Ξανασκεφτείτε το 

λοιπόν καλά προτού δηµοσιεύσετε οτιδήποτε στο διαδίκτυο. Στο µέλλον πρέπει να 

αναρωτιέστε ποιες πληροφορίες µπορούν να δηµοσιοποιηθούν και ποιες πρέπει να 

παραµείνουν ιδιωτικές. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η ανωνυµία του διαδικτύου 

τους δίνει τη δύναµη να κάνουν πράγµατα που δεν θα τολµούσαν να κάνουν στη 

πραγµατική τους ζωή. Τέτοια µπορεί να είναι ο εκφοβισµός των συµµαθητών τους 

µέσω διαδικτύου, η παρενόχληση µε ηλεκτρονικά και άµεσα µηνύµατα. Σκεφτείτε το 

λίγο: θα λέγατε τα ίδια πράγµατα αν βρισκόσασταν πρόσωπο µε πρόσωπο µε αυτό το 

άτοµο; Μάλλον όχι… Οι τηλεπικοινωνίες έχουν κακές και καλές πλευρές. ∆εν είναι η 

τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που την χρησιµοποιούµε αυτός που καθορίζει τις 

επιπτώσεις της. Η τεχνολογία καλπάζει αφήνοντας πολύ πίσω την κοινωνία που 

προσπαθεί να την ερµηνεύσει µε τα κοινωνιολογικά εργαλεία της βιοµηχανικής 

επανάστασης. Ο κίνδυνος που διατρέχουµε είναι ο πλούτος των µορφών του 

µηνύµατος που παρέχει η τεχνολογία να επισκιάσει το περιεχόµενο του µηνύµατος. 

 

6. Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ των Μπέρκη Μαρίας & Φραγκουλάκη 

Γιάννη 



Τα απορρίµµατα τροφίµων στη Γαλλία φτάνουν για τη σίτιση όσων υποσιτίζονται 

στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, ενώ η ποσότητα τροφίµων που καταλήγει στα 

σκουπίδια στη Ιταλία θα µπορούσε να βάλει τέλος στην πείνα στην Αιθιοπία. Εσείς 

πετάτε φαγητό στα σκουπίδια; ∆οκιµάστε να διαχωρίσετε τα απορρίµµατα τροφίµων 

από τα υπόλοιπα για να δείτε πόσοι άνθρωποι θα µπορούσαν να είχαν τραφεί µε 

αυτά! ∆ε µπορούµε να συνεχίσουµε να ζούµε όπως σήµερα. Στις ανεπτυγµένες 

χώρες, το πρόβληµά µας είναι η υπερκατανάλωση, αφού χρησιµοποιούµε 

περισσότερα απ' όσα χρειαζόµαστε πραγµατικά. Σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο 

πληθυσµό παγκοσµίως και τη διευρυνόµενη επιρροή της καταναλωτικής µας 

κουλτούρας, ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο. Έχει φτάσει στα όριά του. Οι φυσικοί 

πόροι γίνονται όλο και λιγότεροι, η δε αφαίρεσή τους όλο και πιο δύσκολη και 

επιβλαβής.  

Μπορούµε να ζήσουµε καλύτερα, µε όρια, αν κάνουµε µικρές αλλαγές στις συνήθειές 

µας. 

 

7. ΒΙΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ των Μαρίας Σπανάκη & Νίκου 

Χαριτάκη 

«Πόλεµος σηµαίνει να σκοτώνονται µεταξύ τους άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ο ένας 

τον άλλο για τα συµφέροντα ανθρώπων που γνωρίζονται µεταξύ τους αλλά δεν 

αλληλοσκοτώνονται. (Paul Ambroise Valery)» [Z. Παπαδηµητρίου]. Στη διάρκεια 

του 20ού αιώνα, ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος σκότωσε γύρω από 10 εκατοµµύρια 

ανθρώπους. Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος σκότωσε 60 εκατοµµύρια. Αποτέλεσµα 

αυτού του αγώνα για εξουσία: σήµερα πάνω από 10.000 πυρηνικές κεφαλές είναι 

έτοιµες να αφανίσουν κάθε ίχνος ζωής στην Γη. Οι άµαχοι είναι τα κύρια θύµατα 

κατά την διάρκεια των πολέµων, αλλά και µετά τις εχθροπραξίες. Ακόµα και σε 

περιόδους ειρήνης, όµως, ο πόλεµος κοστίζει. Οι εξοπλιστικές δαπάνες, που συνεχώς 

αυξάνονται, άγγιξαν τα 1339 τρισεκατοµµύρια δολάρια το 2007, πράγµα που σηµάνει 

200 δολάρια κατά µέσο όρο ανά έτος και ανά άτοµο. Ενώ καταναλώνουν φυσικούς 

πόρους και τεράστια χρηµατικά ποσά, οι εξοπλισµοί εµπνέουν εµπιστοσύνη και 

επιτρέπουν τις συµµαχίες µεταξύ των χωρών. Στην σύγχρονη εποχή, τόσο κράτη, οι 

διεθνείς οργανισµοί και η Ε.Ε. όσο και η επιστηµονική κοινότητα έχουν επιχειρήσει 

να ορίσουν την τροµοκρατία, χωρίς όµως να καταλήξουν σε έναν ενιαίο ορισµό του 

σύνθετου και ιδεολογικά φορτισµένου αυτού κοινωνικού φαινοµένου. Γενικά 

επικρατούν δύο απόψεις: 



Η πρώτη αντιµετωπίζει την τροµοκρατία ως µια παράνοµη και εγκληµατική πράξη 

βίας ή απειλή χρήσης βίας. Η χώρα µας κατατάσσει την τροµοκρατία στο 

οργανωµένο έγκληµα. 

Η δεύτερη αντιµετωπίζει την τροµοκρατία ως ένα «µέσο πολιτικής σύγκρουσης» για 

την επίτευξη κάποιων πολιτικών σκοπών. Οι υποστηρικτές τις άποψης αυτής 

θεωρούν ότι η τροµοκρατία εµπεριέχει και στοιχεία πολεµικής σύρραξης, µιας 

σύρραξης όµως ιδιότυπης, ασύµµετρης µορφής. Συνήθως οι προκαταλήψεις 

εκφράζονται στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου ή των Μ.Μ.Ε. Μέσα από τα 

παραµύθια, τις ιστορίες, τους συµβολισµούς, τα πρότυπα και τα νοήµατα το άτοµο 

σχηµατίζει τις πρώτες ιδέες για τον άλλον. Στο πλαίσιο της οικογένειας 

διαµορφώνονται τα πρώτα στερεότυπα. «Φάε το φαγητό σου, γιατί θα σε πάρει ο…» 

Το σχολείο διαµορφώνει τα βασικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και επηρεάζει 

την εικόνα του ατόµου για τον άλλον. Αν στην ύλη των µαθηµάτων παρουσιάζεται ο 

«διαφορετικός άλλος», ως εχθρός ή ως φίλος, ως απειλή ή ως καλός γείτονας, τότε οι 

εικόνες που θα εγγραφούν στη συνείδηση των παιδιών θα έχουν το ανάλογο 

περιεχόµενο και τις ανάλογες επιδράσεις. 

Μάρτιν  Λούθερ Κινγκ (1929-1968): αµερικανός ιερέας µεγάλος µαχητής του 

ρατσισµού. Πήρε το πρώτο βραβείο Νόµπελ Ειρήνης το 1964. Έλεγε: «Έχω ένα 

όνειρο: µια µέρα τα παιδιά µου θα ζουν σε αυτό το έθνος χωρίς να κρίνουν το χρώµα 

του δέρµατος αλλά την ποιότητα του χαρακτήρα τους». ∆ολοφονήθηκε το 1968. 

Νέλσον Μαντέλα (γεν. το 1918): πρώτος ελεύθερος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής 

(1991). Η Νότια Αφρική από το 1948 είχε ρατσιστική δικτατορία, γνωστή ως 

απαρτχάιντ, που σηµαίνει «ο καθένας χωριστά». Η λευκή µειοψηφία εκµεταλλευόταν 

το µαύρο πληθυσµό µε τον πιο άγριο τρόπο. Ο Μαντέλα έµεινε στη φυλακή 26 

χρόνια λόγω της δράσης του εναντίον του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε το 1990 και 

ξεκίνησε συνοµιλίες µε τον πρόεδρο Ντε Κλερκ, µε τον οποίο µοιράστηκε το βραβείο 

Νόµπελ Ειρήνης το 1993. 

 

 8. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ των Θραψανιωτάκη Κωνσταντίνας & 

Θραψανιωτάκη Ραφαήλ 

Στο κόσµο υπάρχουν γύρω στα 200 εκατοµµύρια µετανάστες, δηλαδή το 3% περίπου 

του παγκόσµιου πληθυσµού. Πριν από 40 χρόνια, δεν ξεπερνούσαν τα 75 

εκατοµµύρια. Οι προσωπικές ιστορίες τους και τα κίνητρά τους διαφέρουν. Οι 

περισσότεροι αναζητούν µια καλύτερη ζωή. Φεύγουν για να γλιτώσουν από τη 



φτώχεια και αναζητούν µόρφωση ή διαφορετικά κοινωνικά µοντέλα διαβίωσης. Η 

λύση είναι, προφανώς µια καλύτερα κατανεµηµένη ανάπτυξη. Και οι χώρες της 

∆ύσης µπορούν να διαδραµατίσουν σοβαρό ρόλο µέσω της συνεργασίας και της 

παροχής βοήθειας. Θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι η µετανάστευση συνεπάγεται, 

επίσης, διαφορετικότητα και πολιτισµικό πλούτο και να µην ξεχνάµε ότι όλοι είµαστε 

µέρος ενός ενιαίου συνόλου, της ανθρωπότητας. Εκτός από τους οικονοµικούς 

µετανάστες υπάρχουν και οι πρόσφυγες. Στην ελληνική συνείδηση ο όρος 

«Πρόσφυγας» έχει συνδεθεί κυρίως µε τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, κατά 

τη οποία 1,2 εκατοµµύρια Έλληνες εκτοπίστηκαν βίαια από τις εστίες τους και 

εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εξαιτίας της κλιµατικής 

αλλαγής, το κύµα των περιβαλλοντικών προσφύγων αναµένεται να φτάσει στα 250 

εκατοµµύρια µέχρι το 2050. Οι µετανάστες δεν απολαµβάνουν συνήθως ίσα πολιτικά, 

κοινωνικά δικαιώµατα και ελευθερίες σε σχέση µε τους υπηκόους των κρατών 

υποδοχής τους, αν και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα της κοινωνικής, οικονοµικής 

και πολιτιστικής ζωής και ανάπτυξής τους. Υφίστανται συχνά πολλές διακρίσεις µέσα 

στην κοινωνία όπου ζουν ως «άλλοι», «ξένοι» και «διαφορετικοί», µε συνέπεια να 

εκδηλώνονται εύκολα φαινόµενα ξενοφοβίας και ρατσιστικής βίας. 

 

 9. ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Θαλασσινάκη Μελίνας & Σαριντζότη 

Χρήστου 

Το σύγχρονο δουλεµπόριο. Παιδιά από την Αφρική, την Κίνα και τις Ινδίες, µε 

παγίδα τη µόρφωση έρχονται στη Βρετανία όπου τα χρησιµοποιούν ως δούλους. Η 

ανθρώπινη εκµετάλλευση έχει πολλές µορφές... Πιστεύεται ότι ένα σηµαντικό 

ποσοστό των περίπου 10.000 παιδιών από τη ∆υτική Αφρική που φτάνουν στη 

Βρετανία, για να ζήσουν υποτίθεται µε θετές οικογένειες, προορίζονται στην 

πραγµατικότητα για λαθραία οικιακή εργασία 

...Λατοµεία, ορυχεία και εργοστάσια: αυτές είναι οι “δηµοφιλέστερες” εργασίες για 

τα παιδιά ενός κατώτερου θεού. Στο Σιλιγκούρι όµως, στη στενή λωρίδα γης ανάµεσα 

στο Νεπάλ και το Μπαγκλαντές, η οποία συνδέει τα αποµονωµένα βορειοανατολικά 

κρατίδια µε την υπόλοιπη Ινδία, πιο εύκολα βρίσκει κανείς παιδιά να εργάζονται στις 

όχθες του ποταµού, σπάζοντας πέτρες για να χρησιµοποιηθούν τα χαλίκια ως 

οικοδοµικό υλικό ή µαζεύοντας άµµο µε τον ίδιο σκοπό, παρά ενηλίκους . 

Αµείβονται ανάλογα µε το φορτίο. Για ένα φορτίο πέντε τόνων παίρνουν 700 ρούπες 

δηλαδή περίπου 12 ευρώ. Η Ρίνα και οι γονείς της χρειάζονται περίπου τέσσερις 



εβδοµάδες για ένα τέτοιο ποσό. Ζουν µαζί µε τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας, τη 

δώδεκα µηνών Πριγιάνκα και τον τριών ετών Βικράµ, σε µια καλύβα από µπαµπού 

και για βραδινό τρώνε µόνο ρύζι ή ψωµί που φτιάχνουν οι ίδιοι. Τα µάτια της 

γίνονται ακόµη πιο µελαγχολικά, όταν σκέφτεται το µέλλον...” Η αντιµετώπιση της 

ανεργίας αποτελεί κοµβικό σηµείο στην πολιτική κάθε κράτους. Ο στόχος βέβαια δεν 

είναι άλλος από τη µείωση της ανεργίας, η οποία αµβλύνει, µε τη σειρά της, τις 

ανισότητες και τη φτώχεια.  

 

10. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ…. των Στειακάκη Μαρίας του Γεωργίου & 

Τοντόροβα Μαρίας 

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΕΠΙ∆ΙΩΚΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

ΕΙΧΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΟΥ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΝ 18ο 

αι. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ. ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΠΑΙΡΝΕΙ ΝΕΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. ΣΗΜΕΡΑ, ΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ 

ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΚΑ, ΕΝΩ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΛΥΘΗΚΕ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ΓΟΛΝΤΑ ΜΕΙΡ, 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ∆ΕΝ ∆ΕΧΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ. 

ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΙΚΑΝΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝ∆ΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΟΜΕΑ 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΕΤΑΙ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΣΟΥΤΙΕΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ 



ΤΡΙΓΥΡΙΖΟΥΝ ΑΝΑΜΑΛΛΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΤΡΕΛΕΣ.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΙΡΑ ΓΚΑΝΤΙ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝ∆ΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ. ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 

ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΡΟΤΗΣΕΙ. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑ 

ΣΗΜΕΡΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ∆ΕΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΝΕ. ΣΤΙΣ 

∆ΥΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΕΡΒΟΛΗ. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ∆ΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΧΘΡΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 

ΓΥΝΑΙΚΑ.  

 

11. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των 

Χουδετσανάκη Πόπης & Χουδετσανάκη Μάνου 

Μεγάλοι σταθµοί στην εξέλιξη της ελευθερίας θεωρούνται η κλασσική αρχαιότητα, ο 

νόµος του Κάρολου Β΄ της Αγγλίας για την προσωπική ασφάλεια των πολιτών, η 

Αµερικανική διακήρυξη δικαιωµάτων του 1776, η Γαλλική ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων  

του 1789, η Οικουµενική ∆ιακήρυξη ∆ικαιωµάτων του 1948. Τα Ατοµικά 

∆ικαιώµατα θεσπιστήκαν την περίοδο της εµφάνισης της αστικής τάξης κατά την 

Γαλλική Επανάσταση µε σκοπό τον περιορισµό των αυθαιρεσιών της µοναρχικής 

εξουσίας. Το πρώτο άρθρο της Γαλλικής ∆ιακήρυξης αναφέρεται στα δικαιώµατα του 

ανθρώπου, ενώ το 4ο άρθρο στα δικαιώµατα του πολίτη. Η Ε.Ε έχει θέσει ως στόχο 

την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων εντός της Ένωσης αλλά και σε όλο τον 

κόσµο. Έχει συµπεριλάβει όλα τα δικαιώµατα σε ένα ενιαίο έγγραφο-το Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων όπου τα οµαδοποίησε σε: Αξιοπρέπεια, Ελευθερίες, 

ισότητα, Αλληλεγγύη, ∆ικαιώµατα των πολιτών, ∆ικαιοσύνη, Γενικές ∆ιατάξεις.  

Τα Κοινωνικά ∆ικαιώµατα θεσπίστηκαν πρώτη φορά στο Ελληνικό Σύνταγµα του 

1975 και αναφέρονται στην παιδεία, στην προστασία της οικογένειας, της 

µητρότητας, της παιδικής ηλικίας, του γήρατος, της νεότητας και της κατοικίας. Στο 

Σύνταγµα της Ελλάδας, Άρθρο 16 για την Εκπαίδευση, η τέχνη και η επιστήµη, η 

έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει 

σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 



ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλαση τους σε 

ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες. Οι Υποχρεώσεις των Ελλήνων Πολιτών στο 

Σύνταγµα της Ελλάδας συνίστανται στην υποχρέωση και δικαίωµα αντίστασης σε 

όποιον επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγµα µε βία, στον σεβασµό του Συντάγµατος 

και των νόµων του Κράτους, στη σχολική φοίτηση για 9 χρόνια µε βασική 

εκπαίδευση, στη φορολογική υποχρέωση, στη στρατιωτική υποχρέωση, στην 

υποχρέωση παροχής προσωπικών υπηρεσιών σε περίοδο πολέµου, επιστράτευσης ή 

έκτατων περιστάσεων, όπως σεισµών, πληµµύρων κλπ, στην κοινωνική και εθνική 

αλληλεγγύη. Οι Σπουδαιότεροι ∆ιεθνείς Οργανισµοί Προστασίας των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων είναι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, το Συµβούλιο της Ευρώπης, η 

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, η Παγκόσµια Οργάνωση Τροφίµων (F.A.O), η 

UNESCO, η UNICEF. 

 

 12. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των Κιουκιούκαλη Γιάννη & 

Τζιώτη Ερµή. Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το 1989, ο όρος  

'παγκοσµιοποίηση'  χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο  για να περιγράψει τους 

δεσµούς αλληλεξάρτησης των εθνών, των οικονοµικών δραστηριοτήτων, των 

πολιτικών συστηµάτων και των ανθρώπων σε παγκόσµια κλίµακα. Παρότι, όµως, οι 

διεθνείς συναλλαγές κάθε είδους (αγαθών, εργατικών χεριών, γνώσεων και 

πολιτιστικών στοιχείων) αναπτύσσονται, η παγκοσµιοποίηση δεν φαίνεται να ωφελεί 

όλο τον κόσµο. Ο κόσµος σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι διαιρεµένος από τις 

θρησκείες, την άνιση κατανοµή πλούτου, τον εθνικισµό και τις προκαταλήψεις, τις 

βλέψεις  των µεν για τα εδάφη και τους φυσικούς πόρους των δε... Μερικές φορές, 

µάλιστα, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη βία, προκειµένου να λύσουν τις διαφορές 

τους. Οι σχέσεις των δυνάµεων δεν εκφράζονται, όµως, µόνο µέσω του πολέµου. Από 

την άλλη, η ιδέα ότι το µέλλον της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος απαιτεί 

αλληλεγγύη και συνεργασία  έχει αρχίσει να ριζώνει στις ανθρώπινες συνειδήσεις. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, στην νεότερη ιστορία, ολοένα και περισσότερες 

διεθνείς συµφωνίες αφορούν τo περιβάλλον: η Συνθήκη της  Ανταρτικής του 1959, η 

Συνθήκη Ραµσάρ για τους υδροβιότοπους διεθνούς σπουδαιότητας(και την 

προστασία αποδηµητικών πουλιών)του 1971, η Συνθήκη του Λονδίνου του 1972 για 

την πρόληψη της µόλυνσης των θαλασσών, η Συνθήκη της Ουάσινγκτον σχετικά µε 



το διεθνές εµπόριο απειλούµενων άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας του 1973... 

Μια από τις πιο πρόσφατες και πιο σηµαντικές είναι η  Συµφωνία του ΟΗΕ για την 

Κλιµατική αλλαγή, που υπογράφηκε το 1992 και συµπληρώθηκε το 1997 µε το 

Πρωτόκολλο του Κίοτο και η οποία λήγει το 2012. Η παγκοσµιοποίηση θα έχει 

συνέπειες και σε πολιτικό επίπεδο. Προβλέπεται να αλλάξει σιγά σιγά η µορφή των 

εθνικών κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις των κρατών θα συνεχίσουν να έχουν 

σηµαντική διοικητική, οικονοµική και πολιτική εξουσία, ο τρόπος όµως που θα 

ασκούνται αυτές οι εξουσίες πιθανόν να επηρεάζεται από συνεργασίες που θα πρέπει 

να έχουν τα κράτη είτε µε διεθνείς οργανισµούς στους οποίους ανήκουν. Τις 

αποφάσεις που επηρεάζουν τους πολίτες µιας χώρας πολλές φορές τις διαµορφώνουν 

φορείς που έχουν διεθνή χαρακτήρα, όπως ο ΟΗΕ, ή µη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι 

νέες γενιές εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους και τους φόβους τους για το µέλλον, που 

µοιάζει αβέβαιο. Στη σύνοδο κορυφής στο Ρίο το 1992, για πρώτη φορά, µια έφηβη, 

η  Σεβέρν Σουζούκι, 13 ετών, µίλησε απευθυνόµενη στους ηγέτες του κόσµου:  

«Είµαι παιδί, αλλά ξέρω ότι αυτό το πρόβληµα απασχολεί όλους και ότι πρέπει να 

δράσουµε ενωµένοι και µε κοινό στόχο. Οι γονείς θα πρέπει να µπορούν να 

καθησυχάζουν τα παιδιά τους, λέγοντάς τους ότι όλα θα πάνε καλά, ότι δεν ήρθε το 

τέλος του κόσµου κι πως θα κάνουν ότι καλύτερο µπορούν γι αυτά. Μπορείτε να µας το 

εξασφαλίσετε αυτό; Βρισκόµαστε κάπου στη λίστα των προτεραιοτήτων σας;;;;;»  

13. Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: ΜΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ της Νικηφόρου Γεωργίας 

Ο Άνθρωπος είναι ο µόνος πραγµατικός εχθρός µας. Αποµακρύνετε τον Άνθρωπο 

από τη σκηνή και η ριζική αιτία της πείνας και της πολλής δουλειάς θα εξαφανιστεί 

για πάντα. Ο άνθρωπος είναι το µόνο δηµιούργηµα που κερδίζει χωρίς να παράγει. ∆ε 

δίνει γάλα, δε γεννάει αυγά, είναι πολύ αδύνατος για να σύρει το αλέτρι, δε µπορεί να 

τρέξει αρκετά ώστε να πιάσει λαγούς. Όµως είναι ο κύριος όλων των ζώων. ∆εν είναι 

λοιπόν, σύντροφοι πιο καθαρό και από το κρύσταλλο, ότι όλα τα κακά της ζωής µας 

πηγάζουν από τη τυραννία των ανθρώπων; Τότε τι πρέπει να κάνουµε; Να 

δουλεύουµε µέρα και νύχτα µε τη ψυχή και το σώµα για την ανατροπή του 

ανθρώπινου γένους. Αυτό είναι το µήνυµα µου, σύντροφοι: Επανάσταση. ∆εν ξέρω 

πότε θα έρθει αυτή η Επανάσταση, θα µπορούσε σε µια εβδοµάδα ή σε εκατό χρόνια, 

αλλά ξέρω, τόσο σίγουρα όσο βλέπω αυτό το άχυρο κάτω από τα πόδια µου, ότι αργά 

ή γρήγορα θα δοθεί δικαιοσύνη. Βάλτε το λοιπόν καλά στο µυαλό σας, σύντροφοι, 



για το υπόλοιπο της ζωής σας. Και πάνω από όλα να µεταφέρετε αυτό το µήνυµα 

σ’εκείνους που θα έρθουν µετά από εσάς, έτσι ώστε οι µέλλουσες γενιές να 

συνεχίσουν τον αγώνα µέχρι την τελική νίκη.  

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (POSTER) 

 

Η Αναρτηµένη Ανακοίνωση (Poster) της Συνδιάσκεψης περιελάµβανε πληροφορικά 

στοιχεία και αποφθέγµατα υπό το γενικό τίτλο «Περιβαλλοντική Ηθική του Σύγχρονου 

Πολιτισµού µας». Παρουσιάστηκε στο διάλειµµα, µε σύγχρονη προβολή της ταινίας 

«Σώστε τα Ορφανά» της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ρόδου «Φως 

Χριστού, 2006». 

Το Poster  παρουσίασαν οι µαθητές: Τοντόροβα Μαρία, Ανδριανάκης Μανώλης, 

Καλαϊτζάκης Μιχάλης, Σπανάκη Μαρία, Κιουκιούκαλης Γιάννης 

140.000.000 παιδιά, η πλειονότητα κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο (έκθεση 

unicef από κοινωνιολογία Γ λυκείου) 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η αγωγή του πολίτη είναι ο τρόπος να µεταφράσεις την 

ηθική σε πολιτική (John Huckle) 

Σ' αυτόν τον κόσµο που ‘µαστε άλλοι τον είχαν πρώτα, σ' εµάς τον παραδώσανε κι 

άλλοι τον καρτεράνε (∆ηµοτικό Τραγούδι) 

Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στην 

Αξιοπρέπεια, στην Ελευθερία, Ισότητα, Αλληλεγγύη ∆ικαιώµατα των πολιτών , 

∆ικαιοσύνη 

Η κατάσταση των παιδιών στον κόσµο (από το βιβλίο "κοινωνιολογία. Γ λύκ) 

• 640 εκ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση 

• 500 εκ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής 

• 400 εκ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό 

• 300 εκ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση 

• 270 εκ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες υγειάς 

• 90 εκ. παιδιά  στερούνται το φαγητό σε µεγάλο βαθµό 

Πόλεµος σηµαίνει να σκοτώνονται µεταξύ τους άνθρωποι που δε γνωρίζουν ο ένας 

τον άλλο για τα συµφέροντα ανθρώπων που γνωρίζονται µεταξύ τους αλλά δεν 

αλληλοσκοτώνονται 

Με θάψανε!!! ∆εν είχα καταλάβει ότι είµαι σπόρος!!! 



1λιτρο πετρελαίου µπορεί αν κινήσει 1 τόνο µετάλλου, όπως είναι για παράδειγµα, 

ένα αυτοκίνητο. 1λιτρο πετρελαίου ισοδυναµεί µε 2 έως 20 εβδοµάδες ανθρώπινης 

εργασίας (HOME) 

Αν λιώσουν οι πάγοι της Ανταρκτικής, θα ανεβεί η στάθµη της θάλασσας 56 µετρά 

(HOME) 

Για να γίνει ένα βαµβακερό τζιν παντελόνι χρειάζεται περίπου 11.000 λίτρα νερού. 

Για να γίνει ένα φλιτζάνι καφέ 35 λίτρα νερού, ένα φύλλο χαρτιού 10 λίτρα νερού, 

µια ντοµάτα 13 λίτρα νερού (HOME) 

1,1 δισεκατοµµύριο άνθρωποι -το 17% του παγκοσµίου πληθυσµού- δεν έχουν 

πρόσβαση σε πόσιµο νερό (HOME) 

Κάθε 6sec πεθαίνει ένα παιδί από πείνα. Κάθε µέρα παθαίνουν 4000 παιδιά κάτω των 

5 ετών λόγω ασθενειών που µεταδίδονται µέσω του µολυσµένου νερού (HOME) 

Οι Αµερικάνοι καταναλώνουν 17.000 κυβικά µετρά νερού /άτοµο/έτος - 30 φορές 

περισσότερο από των κατοίκων της Τανζανίας (ΗΟΜΕ) 

Ένα µεγάλο γήπεδο golf χρειάζεται 5.000 κυβικά µετρά νερού την ηµέρα, όσο 

καταναλώνει µια πόλη 12.000 κατοίκων την ηµέρα. (ΗΟΜΕ) 

Στα τελευταία χρόνια, από το 1990-2005 , ο πλανήτης έχασε 3% των δασικών 

εκτάσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 200.000 στρέµµατα ηµερησίως (ΗΟΜΕ) 

Κάθε χρόνο αποψιλώνονται 130 εκ. στρέµµατα δάσους έκταση ίση µε όλη την 

Ελλάδα (ΗΟΜΕ) 

Ο µισός πληθυσµός του πλανήτη είναι κάτω των 25 ετών. Είναι η πιο 

πολυπληθέστερη γενιά που γνώρισε η ανθρωπότητα και η πιο µορφωµένη : το 88% 

των παιδιών φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο. 

Οποίος τη Φύση αδικεί παιδεύεται στον Άδη (Κρητικό ρητό) 

Καθένας να ‘χει ένα πράγµα στο νου του: Εγώ θα σώσω τον κόσµο κι αν δε σωθεί 

Εγώ θα ‘µαι καταραµένος (Ν Καζαντζάκης) 

Άφησε τη ζωή µου να γίνει το µήνυµα µου (Μαχάτµα Γκάντι) 

Κι εσύ, κι εγώ , κι ο άλλος ζούµε στον ίδιο κόσµο. Ας τον φροντίσουµε!!!!!!!! 

Γνώρισα τον άνθρωπο και αγάπησα τα ζώα (Ν Καζαντζάκης) 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

 

Τις απόψεις τους για το θέµα και τη θέση που πρέπει να έχει το σχολείο απέναντι σ’ 

αυτό κατέθεσαν ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Ν Καζαντζάκη Ρούσος Κυπριωτάκης, ο 



Αντιδήµαρχος για θέµατα Πολιτισµού και Εκπαίδευσης Μάνθος Πολιτάκης, ο τ. 

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κωστής Κασαπάκης, ο Σύµβουλος των 

Μαθηµατικών νοµού Ηρακλείου Κανέλος Ι., ο Σύµβουλος των Φιλολόγων νοµού 

Ηρακλείου Κορναράκης Γ., η ∆ιευθύντρια του Λυκείου Μελεσών Πλατάκη Α, ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου και Λυκείου Μελεσών 

Φραγκουλάκης Ι, η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού 

Ηρακλείου Σφακιανάκη Μ. 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

 

«Ερχόµενος σήµερα εδώ σκεφτόµουν γιατί δεν πήγα κάπου αλλού που συνήθιζα, για 

ποδόσφαιρο ας πούµε. Κατάλαβα πως ένα Σάββατο στη ζωή µου δεν πήγε χαµένο. Το 

σχολείο µου δεν µπορώ να περιγράψω τι κάνει σήµερα εδώ. Καταλάβαµε πως δεν 

πρέπει να διαβάζουµε µόνο αλλά να χτίζουµε τη γνώση µας» (Μαθητής5). 

«Ήταν πρωτόγνωρη η σύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας µε τα πολιτιστικά και 

κοινωνικά δεδοµένα της τοπικής κοινωνίας αλλά και των σύγχρονων κοινωνιών 

γενικότερα» (Καθηγητής3).  

«Η διαδικασία της συνδιάσκεψης δεν είναι απλή. Εδώ φαίνεται ότι συνοψίζεται και 

αποκρυσταλλώνεται δουλειά χρόνων. Φαίνεται ότι το σχολείο σας εκπληρώνει τους 

στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, κάπως έτσι είναι το αειφόρο σχολείο που συνδέει τη σχολική µε την τοπική 

κοινότητα» (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης νοµού 

Ηρακλείου).  

«Με εξέπληξε το φιλότιµο, η δηµιουργικότητα, η διάθεση να βάλουν (οι µαθητές) ένα 

λιθαράκι στη γνώση. Είναι το πιο αισιόδοξο µήνυµα που µπορούµε να πάρουµε. 

Απέδειξαν πως τα παιδιά έχουν όρεξη, διάθεση να ερευνήσουν… Αν συνεχίσουν τα 

παιδιά έτσι δε φοβόµαστε για το µέλλον, µας δώσανε πολλές ιδέες για το µέλλον» 

(Καθηγητής2).  

«Αν η γενιά η δική µας είχε την ευαισθητοποίηση που έχουν αυτά σήµερα δε θα είχαµε 

τα προβλήµατα που έχουµε σήµερα. Έχω δυο παιδιά που περάσανε από αυτά τα 

προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έµαθα µέσω των παιδιών µου πολλά 

πράγµατα» (Γονέας1). 

«Το παιδί µου ήταν ένα ήσυχο και ντροπαλό παιδί και µε αυτές τις ευκαιρίες που του 

δίνετε έχει αλλάξει. Έχει αναπτύξει ένα ζήλο για το περιβάλλον… Όλο παρατηρήσεις 



µας κάνει. Ήθελε µέσα από την ψυχή της να συµµετέχει σ αυτή τη συνδιάσκεψη. Σας 

ευχαριστώ και σας εύχοµαι καλή δύναµη να συνεχίσετε» (Γονέας 2). 

«Στις πόλεις είναι κενό γράµµα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αν την αναλάβει κανείς, 

το κάνει για να συµπληρώσει ωράριο κι αυτό µε τα χίλια ζόρια. Θα σας πω αυτό 

«πολλές φορές η σκέψη µου µου φεύγει και τη χάνω και την ευρίσκω ύστερα σ ένα 

λουλούδι απάνω». Ο στόχος σας θα πρέπει να είναι ένα λουλούδι, η οµορφιά της ζωής. 

Σιγά τον κόσµο που σας δίνουµε, θάπρεπε να µας έχετε σκοτώσει (ναρκωτικά, aids, 

ρύπανση και τόσα άλλα προβλήµατα). Να σας βοηθήσουµε να τα λύσετε µην περιµένετε, 

ότι κάµετε να το κάµετε µόνοι σας» (Συνταξιούχος Καθηγητής Αθηνών).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Από το ίδιο βράδυ, αµέσως µετά τη συνδιάσκεψη, µαθητές και καθηγητές ένιωσαν 

πολύ µεγάλη ανάγκη να επικοινωνήσουν και να ξεκαθαρίσουν µέσα τους τι ήταν 

αυτό που έζησαν τις τελευταίες δυο βδοµάδες και κυρίως στη διάρκεια της 

Συνδιάσκεψης. Στα SMS, στα emails που αντάλλαξαν και στο WIKI έγραφαν: 

«Έµαθα να ακούω τι λέει ο άλλος και να σχηµατίζω µια γνώµη για το θέµα που 

µιλούσε» (Μαθητής 9).  

«Κυρία αν και δεν έχω ξανά κάνει πότε µου τέτοιου είδους συνεδρίες, χθες που κάναµε 

τις παρουσιάσεις ένιωσα πολύ ευχαριστηµένος και κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι απλό, 

αλλά εµείς οι ίδιοι δουλέψαµε γι΄αυτό… το ότι εµείς σαν µαθητές κάναµε αντιληπτά τα 

θέµατα που αναλύσαµε και µας άκουγαν και παρακολουθούσαν µε προσοχή» 

(Μαθητής1). 

«Μου άρεσε πολύ ότι υπήρχε συνεργασία ανάµεσα σε όλα τα παιδιά...Μπορεί να 

δυσαρεστήσαµε κάποιους αλλά πολλοί έµαθαν από εµάς» (Μαθητής8). 

«Από πού να αρχίσουµε και πού να τελειώσουµε....! Το συνέδριο ήταν καταπληκτικό, 

φανταστικό, εξαίσιο και ως προς την εµπειρία αλλά και ως προς τις γνώσεις που 

πήραµε µέσα από τις εισηγήσεις και τις συζητήσεις που κάναµε» (Μαθητής3).  

«Μπορώ να πω όµως µε µεγάλη ευχαρίστηση ότι η διαδικασία σε όλο αυτό που κάναµε 

ήταν πολύ ευχάριστη και πρωτότυπη θα ’λεγα για µένα και ότι χαίροµαι που δούλεψα 

µε τα συγκεκριµένα άτοµα/παιδιά γιατί νοµίζω ότι κάναµε µια πολύ καλή και οµαδική 

δουλειά» (Μαθητής7). 

«Και σας βεβαιώνω ότι στα επόµενα θα ήµαστε ακόµα καλύτεροι» (Μαθητής8). 



«Κυρία εγώ από εκείνη τη στιγµή που άρχισα να παρακολουθώ τις οµιλίες άρχισα να 

προβληµατίζοµαι περισσότερο για το µέλλον µου. ∆εν υπήρχε τίποτα που να µε 

ενόχλησε ίσως το ότι κατάλαβα πως κάποιοι µας έχουν εντελώς γραµµένους και δεν 

πρέπει να έχουµε εµπιστοσύνη πια...Έµαθα πολλά για θέµατα που δεν ήξερα να 

συζητήσω και αυτό µου δίνει µεγάλη χαρά. Ελπίζω και οι συµµαθητές µου να είναι 

ευχαριστηµένοι όπως και εγώ» (Μαθητής6) 

 «…Συνειδητοποιήσαµε το πόσο σηµαντικό είναι να προσπαθούµε να συνεργαζόµαστε 

να καταλαβαίνουµε και να αντιλαµβανόµαστε ότι κάθε τι που κάνουµε δεν το κάνουµε 

έτσι απλά επειδή µας το ανέθεσαν αλλά επειδή εµείς οι ίδιοι το θέλουµε» (Μαθητής1) 

«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι: γιατί εφόσον τα προβλήµατα αυτά τα ξέρουµε δεν 

έχουµε κάνει τίποτα για να τα αντιµετωπίσουµε; ∆εν είναι προβλήµατα που 

εµφανίστηκαν πρόσφατα, είναι προβλήµατα που υπήρχαν ανέκαθεν» (Μαθητής3) 

«Αυτό που ένοιωσα την ηµέρα του συνέδριο ήταν κάτι πρωτόγνωρο και υπέροχο έµαθα 

πολλά πράγµατα, πράγµατα τα οποία αν δεν ήταν αυτό το συνέδριο ίσως  να µην τα 

µάθαινα ποτέ» (Μαθητής8). 

«Ένιωσα ικανοποίηση και περηφάνια που καταφέραµε ως οµάδα και βγάλαµε ένα καλό 

αποτέλεσµα, χαρά και διασκέδαση για την όλη διαδικασία προετοιµασίας και 

διεξαγωγής του συνεδρίου,  ανακούφιση που τα καταφέραµε,  απαλλαγή από το άγχος 

που µε κυρίευε τόσες µέρες» (Μαθητής4). 

«Το θέµα όµως δεν είναι να κινητοποιήσουµε τη µικρή µας κοινωνία αλλά όλο τον 

κόσµο. Όµως από την άλλη από τα µικρά και τα λίγα φτάνεις στα πολλά και τα µεγάλα 

µε πολύ κόπο (Μαθητής2).  

Όπως για τους µαθητές, και για τους εκπαιδευτικούς, τα οφέλη από την εφαρµογή της 

∆ιδακτικής Προσέγγισης ήταν πολλά.  

«Περνώ τέλεια µαζί σας!! Σας ευχαριστώ για τις όµορφες ώρες που µου χαρίσατε στον 

Κυβερνοχώρο!» (Καθηγήτρια2)   

«Τα παιδιά παρουσίασαν το καταστάλαγµα των εργασιών τους, των προσπαθειών τους, 

τα παρασκήνια όµως της προετοιµασίας, τα κρατάµε για µας γιατί δεν µπορούµε να το 

µοιραστούµε» (Καθηγήτρια3).  

 «Ευχαριστώ και ιδιαιτέρως το συνάδελφο καθηγητή που µου χάρισε αυτή την 

ευδαιµονία, αυτό το χώρο στον Κυβερνοχώρο για να επικοινωνώ και να συνεργάζοµαι 

µαζί σας» (Καθηγήτρια2).   

«Πραγµατικά συγκινητική η προσπάθειά σας! Η δηµιουργικότητα, το ενδιαφέρον σας 

για έρευνα και εξέλιξη της γνώσης αλλά και η διάθεσή σας να µας ευαισθητοποιήσετε 



πάνω σε τόσο σηµαντικά και επίκαιρα θέµατα αποτελούν το πιο αισιόδοξο µήνυµα που 

θα µπορούσαµε να πάρουµε!!!»  (Καθηγητής4). 

«Εντυπωσιακή δουλειά, κατατοπιστικές πληροφορίες, πρωτότυπες, χωρίς να 

κουράζουν, εποικοδοµητική αξιοποίηση του σχολικού υλικού , που σε διαφορετικές 

συνθήκες θα περνούσε απαρατήρητο ..εσείς όµως το αναδείξατε. Μπράβο παιδιά, 

ανταποκριθήκατε επάξια!» (Καθηγητής4). 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο Wiki αναρτήθηκαν από τους καθηγητές που συντόνισαν την οργάνωση της 

Συνδιάσκεψη 47 Ερωτήσεις Εµπέδωσης-Αξιολόγησης, κυρίως ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ.  

Π.χ. Οι τεχνολογίες Επικοινωνιών και πληροφορικής µπορούν να δηµιουργήσουν 

κοινωνικές ανισότητες; Οι πολίτες της ΕΕ αποτελούν λιγότερο από το 10% του 

παγκόσµιου πληθυσµού, καταναλώνουν όµως το 50% της παγκόσµιας παραγωγής 

κρέατος, το 25% του χαρτιού και το 15% της ενέργειας; Το 3% περίπου του 

παγκόσµιου πληθυσµού είναι µετανάστες; Το “κοινωνικό κράτος” αναφέρεται για 

πρώτη φορά στο Γερµανικό Σύνταγµα (1949); Μέσα σε έναν αιώνα, 3/4 των φυτικών 

ποικιλιών, που ο άνθρωπος χρειάστηκε χιλιετίες για να δηµιουργήσει, 

εξαφανίστηκαν; Ένα λίτρο πετρελαίου ισοδυναµεί µε 2 ως 20 εβδοµάδες ανθρώπινης 

εργασίας; Σήµερα, το 1/3 της ανθρωπότητας µαστίζεται από λειψυδρία; 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«Πάνω από όλα πρέπει όµως να µη σταθούµε µόνο σε αυτά και να πάµε την σκέψη µας 

παραπέρα. Εννοώ ότι πρέπει να δράσουµε ενάντια στα προβλήµατα που αναφέραµε 

διότι αφορούν και εµάς... . Αν είχαµε ευαισθητοποιηθεί από την αρχή ίσως τα πράγµατα 

να ήταν διαφορετικά από ότι είναι σήµερα. Ίσως ο κόσµος που ζούµε να ήταν 

διαφορετικός» (Μαθητής3). «Οι περισσότεροι από εµάς δεν έχουµε συνειδητοποιήσει 

πως τα προβλήµατα αφορούν και µας, οπότε πρέπει να δράσουµε συλλογικά και όχι 

ατοµικά» (Μαθητής7).  

 

TO MHNYMA ΜΑΣ από το WIKI: 

Κι Εσύ, κι Εγώ, κι ο Άλλος ζούµε στον Ίδιο Κόσµο! Ας τον Φροντίσουµε! 

Μεταφράστηκε σε όσες γλώσσες γνώριζαν µαθητές και καθηγητές του σχολείου µας. 

Στα Αρχαία Ελληνικά: Εγώ τε συ τε έτεροι άνθρωποι εις τον αυτόν τόπον κατοικούµεν. 

Άξιον εστίν ουν ηµίν τούτου επιµελείσθαι. Οι πρόγονοί µας όµως δεν είχαν φέρει τον 



κόσµο σε τόσο χάλια κατάσταση, όσο εµείς σήµερα, ώστε να είχαν ανάγκη να 

στείλουν εκείνη την εποχή ένα τέτοιο µήνυµα!!!!!! 

Κλείνουµε µε ένα κοµµάτι από την αποτίµηση του µαθητή. «Τώρα, το τι περιµένω 

από το αύριό µου: Το αύριο από εδώ και πέρα θα το χτίζω εγώ, γιατί η αποψινή βραδιά 

µάς έδειξε ότι πρέπει να είµαστε υπόχρεοι στο µέλλον, κι έτσι εγώ από εδώ και πέρα θα 

καθορίσω το µέλλον µου και το µέλλον αυτού του τόπου. Το τι ελπίζω... «∆εν φοβούµαι 

τίποτα. ∆εν ελπίζω τίποτα. Είµαι λεύτερος». Νοµίζω πως αυτή η φράση του Νίκου 

Καζαντζάκη τα λέει όλα. Είµαστε ελεύθεροι, ο καθένας µε το δικό του τρόπο, µε αυτά 

τα λίγα ή πολλά που αποστήθισε σήµερα, να χαράξει µόνος του τη δικιά του πορεία» 

(Μαθητής6). 
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