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Εισαγωγή 
 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Οι συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες κοινωνίες απασχολούν ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας, τα κύματα καύσωνα, οι πλημμύρες, οι ανεμοστρόβιλοι, οι τυφώνες, οι 

ξηρασίες, οι πυρκαγιές, η απώλεια δασών και οι παγετώνες, μαζί με την εξαφάνιση των ποταμών και 

την ερημοποίηση, μπορούν άμεσα και έμμεσα να προκαλέσουν ανθρώπινες παθολογίες που είναι 

σωματικές και ψυχικές. Ωστόσο, υπάρχει σαφής έλλειψη σε ψυχιατρικές μελέτες για ψυχικές 

διαταραχές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.1 

H καθυστέρηση των μελετών για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της στην ψυχική υγεία είναι 

μια σημαντική πτυχή. Η έλλειψη βιβλιογραφίας οφείλεται ίσως στην πολυπλοκότητα και την 

καινοτομία αυτού του φαινομένου. Έχει αποδειχθεί ότι η κλιματική αλλαγή επιδρά στην ψυχική υγεία 

με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Η φαινομενολογία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

διαφέρει πολύ—ορισμένες ψυχικές διαταραχές είναι συχνές και άλλες πιο συγκεκριμένες σε σχέση 

με άτυπες κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης διαφορετικές 

πληθυσμιακές ομάδες που χαρακτηρίζονται περισσότερη έκθεση και ευαλωτότητα εξαιτίας του 

τόπου διαμονής τους, καθώς και από έλλειψη πρόσβασης σε πόρους, πληροφορίες και προστασία. 

Ίσως αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι σε ορισμένες έρευνες έχει τονισθεί η σύνδεση μεταξύ 

κλιματικών γεγονότων και ψυχικών διαταραχών μέσω της εισαγωγής νέων όρων, που επινοήθηκαν 

μόλις πρόσφατα: οικολογικό άγχος (eco-anxiety), οικολογική θλίψη και πένθος, κ.α.2 

 Η Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (APA) περιγράφει το οικολογικό άγχος ως «τον χρόνιο φόβο 

του περιβαλλοντικού κατακλυσμού που προέρχεται από την παρατήρηση του φαινομενικά 

αμετάκλητου αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής και της σχετικής ανησυχίας για το μέλλον του 

ατόμου και των επόμενων γενεών». Επομένως, ο ΑΡΑ θεωρεί ότι η εσωτερίκευση των μεγάλων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που επηρεάζουν τον πλανήτη μας μπορεί να έχει ψυχολογικές 

συνέπειες ποικίλης σοβαρότητας σε ορισμένους ανθρώπους, προκαλώντας έντονο στρες και 

δυσφορία.3 

 Η συναισθηματική απογοήτευση και το πένθος που έρχεται όταν χάνουμε το φυσικό περιβάλλον 

γύρω μας έχει ονομαστεί από τους ειδικούς «οικολογικό πένθος». Η ιδέα αυτή δεν είναι νέα. Το 

1940, ο περιβαλλοντολόγος Aldo Leopold χρησιμοποιούσε τον όρο για να περιγράψει τον 

συναισθηματικό πόνο της περιβαλλοντικής απώλειας. Ωστόσο, καθώς η κλιματική κρίση 

επιδεινώνεται, η οικολογική θλίψη και το πένθος γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα με την έρευνα 

να υποδηλώνει ότι είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο φαινόμενο ψυχικής υγείας.4 

 Το Solastalgia είναι μια νέα έννοια που αναπτύχθηκε για να δώσει μεγαλύτερο νόημα και 

σαφήνεια στην περιβαλλοντικά προκαλούμενη αγωνία. Σε αντίθεση με τη νοσταλγία ή τη 

μελαγχολία που βιώνουν τα άτομα όταν χωρίζονται από ένα αγαπημένο τους σπίτι ή πρόσωπο, η 

σολασταλγία είναι η αγωνία που προκαλείται από την περιβαλλοντική αλλαγή που επηρεάζει 

τους ανθρώπους. Παγκοσμίως, παρατηρείται αύξηση της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος που 

συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των συνδρόμων ανθρώπινης δυσφορίας. Ο συγκεκριμένος 

ρόλος που διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις παγκόσμιας κλίμακας για την 

                                                             
1 Cianconi P., Betrò S., Janiri, L. (2020), The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review, Fro ntiers in Psychiatry, Vol. 11, 
URL=https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.00074 
2 2 Cianconi P., Betrò S., Janiri, L. (2020), The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review, Frontiers in Psychiatry, Vol. 11, 

URL=https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2020.00074 
3 https://www.iberdrola.com/social-commitment/what-is-ecoanxiety 
4 https://atmos.earth/ecological-grief-climate-change-mental-health/ 
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«αίσθηση του τόπου» και την ταυτότητα θα διερευνηθεί στη μελλοντική ανάπτυξη της έννοιας 

της σολασταλγίας.5 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, βραχυπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες. Επιπλέον, οι συνέπειες της έκθεσης σε ακραία ή παρατεταμένα γεγονότα που 

σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες περιλαμβάνουν επίσης διαταραχές όπως το μετατραυματικό 

στρες (PTSD) και μπορεί να μεταδοθούν σε μεταγενέστερες γενιές. 

  

                                                             
5 Albrecht G, Sartore GM, Connor L, Higginbotham N, Freeman S, Kelly B, Stain H, Tonna A, Pollard G. Solastalgia: the distress caused by 

environmental change. Australas Psychiatry. 2007;15 Suppl 1:S95-8. doi: 10.1080/10398560701701288. PMID: 18027145. 
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1. Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας σχετικά με τη κλιματική κρίση 
 

1.1. Εισαγωγή 
 

Οι ψυχικές πρώτες βοήθειες είναι «μια ανθρωπιστική υποστηρικτική ανταπόκριση σε έναν 

συνάνθρωπο που υποφέρει και έχει ανάγκη υποστήριξης». Είναι μια προσέγγιση βοήθειας ανθρώπων 

που έχουν επηρεαστεί άμεσα από κάποιο τραυματικό γεγονός. Περιλαμβάνουν βασικές αρχές 

υποστήριξης, ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να νιώσουν ασφαλή, συνδεδεμένα με τους άλλους, 

ήρεμα, με πρόσβαση στην συναισθηματική, κοινωνική και πρακτική υποστήριξη. Βασικός στόχος είναι 

να μειωθεί το αρχικό σοκ, να προωθηθεί ένας λειτουργικός τρόπος διαχείρισης και να ενισχυθεί η 

προσαρμογή. 

Είναι γνωστό πως μεγάλο μέρος της κλιματικής κρίσης είναι οι φυσικές καταστροφές που 

προκαλούνται ως απόρροια αυτής. Την τελευταία περίοδο η χώρα μας, αλλά και η υφήλιος 

γενικότερα, έχουν πληγεί από καιρικά φαινόμενα ιδιαίτερης σφοδρότητας (Μιχαλόπουλος, 2021)6. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα «έντονα καιρικά φαινόμενα», όπου απαντήσεις για τη 

μελλοντική συμπεριφορά τους μάς δίνουν οι μαθηματικές προσομοιώσεις, ή «μοντέλα», όπως 

αλλιώς ονομάζονται, για τα οποία η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πως η κλιματική κρίση θα 

αυξήσει τόσο την ένταση τους, όσο και τη συχνότητα εμφάνισης τους (Μιχαλόπουλος, 2021)7.. Έτσι 

φαινόμενα σαν τον «Ιανό» ή τον «Ζορμπά» που ζήσαμε εμείς στην Ελλάδα, θα εμφανίζονται όλο 

και πιο συχνά και ταυτόχρονα οι καταστροφικές υλικές, και όχι μόνο, απώλειες που οφείλονται σε 

αυτά, θα γίνονται μεγαλύτερες. 

Οι Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μετά από μια φυσική 

καταστροφή, ως απόρροια της κλιματικής κρίσης και χρησιμοποιούνται άμεσα τις πρώτες ώρες, μέρες 

και εβδομάδες μετά το γεγονός. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως οι πρώτες βοήθειες ψυχικής 

υγείας δεν είναι: 

 αναφορά των γεγονότων 

 πίεση των πληγέντων να μιλήσουν για την τραυματική εμπειρία και τις απώλειές τους 

 διαγνωστική διαδικασία 

 συμβουλευτική 

  

1.2. Πρακτικές ασκήσεις 

 

1.2.1. Τεχνική αναπνοής Box Breathing 

 

Εισαγωγή: 
H τεχνική Box Breathing χρησιμοποιείται για χαλάρωση και μείωση των επιπέδων άγχους. Είναι μια 
πολύ βασική και μάλλον οικεία τεχνική μείωσης του στρες, μιας και αποτελεί ένα είδος 
χρονομετρημένης αναπνοής που έχει ένα καθορισμένο μοτίβο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
μείωση του στρες. 

                                                             
6 Μιχαλόπουλος, Ν. (2021) Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές, Η εποχή, https://www.epohi.gr/article/40329/klimatikh-krish-kai-fysikes-katastrofes 
7 Μιχαλόπουλος, Ν. (2021) Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές, Η εποχή, https://www.epohi.gr/article/40329/klimatikh-krish-kai-fysikes-katastrofes 
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Βήμα προς Βήμα: 

1: Προσκαλείται το άτομο να καθίσει αναπαυτικά και να κλείσει τα μάτια. Αν νιώσει άβολα με τα 

μάτια κλειστά, μπορεί να κοιτάει χαμηλά τα γόνατα του/της. 

2: Ενημερώστε το άτομο για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει και τα οφέλη της στην μείωση του 

άγχους και της έντασης. Έπειτα, ενθαρρύνετε το άτομο να χαλαρώσει για λίγο και να κάνει θετικές 

και όμορφες σκέψεις για περίπου δύο λεπτά, με το να σκεφτούν κάτι ωραίο, ένα μέρος όπου θα 

ήθελαν να βρίσκονται. 

3: Τώρα, ενθαρρύνετε το άτομο να χαλαρώσει το σώμα του/της και να αφήσουν την ένταση να φύγει. 

4: Το άτομο τώρα θα πρέπει να πάρει μια βαθιά ανάσα, μετρώντας παράλληλα μέχρι το 4 αργά και 

σταθερά. 

5: Ο συμμετέχων κρατά τον αέρα στους πνεύμονές του/της  για άλλα 4 δευτερόλεπτα, μετρώντας 

πάλι αργά. 

6: Έπειτα, το άτομο εκπνέει αργά και χωρίς ένταση μετρώντας 4 δευτερόλεπτα. 

7: Τέλος, το άτομο χαλαρώνει για 4 δευτερόλεπτα, φέρνοντας ξανά στο μυαλό του/της την όμορφη 

εικόνα που έκανε στην αρχή. 

8: Τα βήματα 4 & 5 & 6 & 7 μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές χρειάζονται τα άτομα, 

προκειμένου να χαλαρώσουν. 

 

Συστάσεις: 

Οι τεχνικές αναπνοής δεν είναι για όλους. Μερικά άτομο μπορεί να αισθάνονται περισσότερο 

ανήσυχα ενώ ελέγχουν την αναπνοή τους. Έτσι, πριν ξεκινήσετε αυτήν την άσκηση, ενημερώστε όλους 

τους συμμετέχοντες ότι σε περίπτωση που αισθανθούν δυσάρεστα, μπορούν να σταματήσουν. 

Επίσης, αυτή η άσκηση θα πρέπει να παραδίνεται στους συμμετέχοντες, με σκοπό στη συνέχεια να 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν μόνοι/ες τους. 
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1.2.2. Άσκηση αναγνώρισης των συμπτωμάτων του stress 
 

Εισαγωγή: 

Όταν τα άτομα είναι σε κατάσταση σοκ, είναι δύσκολο να διαλευκάνουν τα ακριβή συμπτώματα που 

έχουν. Αυτή η δραστηριότητα είναι πραγματικά σημαντική, προκειμένου να εντοπιστεί το στρες που 

βιώνουν τα άτομο τη δεδομένη στιγμή ή και σε δεύτερο χρόνο, με σκοπό να αναγνωριστούν τα 

συμπτώματα και τα σημάδια του άγχους και να μπορέσουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας να παρέχουν 

καλύτερα και πιο εξειδικευμένη φροντίδα. 

 

Βήμα προς Βήμα: 

1: Ο ειδικός παρουσιάζει την παρούσα εικόνα σώματος (όπως φαίνεται παρακάτω). 

 

2: Μετά από αυτό, τα άτομα ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τα σωματικά συμπτώματα που νιώθουν 

τη δεδομένη στιγμή που βιώνουν μία αγχογόνα κατάσταση και να τα δείξουν πάνω στα εικονιζόμενο 

σώμα. Με βάση αυτό, μπορεί να ξεκινήσει μία ευρεία συζήτηση με τον ειδικό σχετικά με τις 

σωματικές, κι όχι μόνο, αντιδράσεις του στρες καθώς κι οι υποβόσκουσες αιτίες πίσω από αυτό. Τα 

άτομα σιγά-σιγά θα νιώσουν ασφάλεια να μοιραστούν το τραυματικό βίωμα και τη πηγή του άγχους. 

3: Ο ειδικός μπορεί να διευκολύνει τη συζήτηση παρέχονυτας τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Τι εξερευνήσατε για τον εαυτό σας;  

• Με ποιον τρόπο αντιλαμβάνεστε αυτήν την κατάσταση άγχους; 

• Πώς θα αλλάζατε αυτή την αντίδραση άγχους; 

• Τι κάνετε για να μειώσετε το άγχος; 

 

Συστάσεις: 
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Μερικοί συμμετέχοντες μπορεί να μην αισθάνονται άνετα αρχικά, επομένως δεν πρέπει να τους 

ασκηθεί πίεση να μοιραστούν εμπειρίες. Επειδή αυτή η άσκηση μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, η 

άσκηση Box Breathing (βλ. παραπάνω) μπορεί να επαναληφθεί για άλλη μια φορά, προκειμένου οι 

συμμετέχοντες να χαλαρώσουν.  
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2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Πρακτικές ασκήσεις ετοιμότητας 

για φυσικές καταστροφές 
 

2.1. Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια, ένα ευρύ φάσμα φυσικών καταστροφών έχει γίνει μια καλά τεκμηριωμένη και 

απτή πραγματικότητα με τραγικές επιπτώσεις. Και ενώ υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία σε σχέση 

με την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης, η αντίστοιχη σε σχέση με τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη. Το κεφάλαιο αυτό διερευνά στρατηγικές που δύναται να αποδειχθούν 

αποτελεσματικές για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και πρακτικές ασκήσεις ετοιμότητας 

εντός ενός πλαισίου βιωματικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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2.1. Εκπαίδευση και φυσικές καταστροφές 
 

2.1.1. Τι γνωρίζω για την πυρκαγιά; 

 

Εισαγωγή 
Το παρόν σταυρόλεξο περιέχει οκτώ ορισμούς που σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Το μαθησιακό 

αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως άσκηση πρακτικής και εξάσκησης σε όρους που αφορούν στα 

δάση, τους τρόπους πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς και τα μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης του 

φαινομένου8.  

 

Βήμα προς Βήμα  

1: Χωρίζουμε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των τεσσάρων. 

2: Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια μπαίνει στον παρόν σύνδεσμό: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6792?locale=el# 

Πατώντας πάνω στην εικόνα του σταυρόλεξου, θα ενεργοποιηθεί η διαδραστική online άσκηση. 

Αρχικά, το σταυρόλεξο είναι εντελώς κενό. Το σταυρόλεξο μπαίνει σε  κοινή θέα προς όλες τις ομάδες, 

με τη χρήση ενός προτζέκτορα.  

3: Για να ξεκινήσει η άσκηση, ο εκπαιδευτής πατάει πάνω στα κουτάκια. Για κάθε γραμμή που 

θέλουμε να βρούμε τη λέξη που κρύβεται, πατάμε στο πρώτο κουτάκι της. Κάνοντας το αυτό, 

εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά της οθόνης η φράση που σηματοδοτεί την λέξη που ψάχνουμε, καθώς 

και τα γράμματα που απαρτίζουν τη λέξη. Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια ξεκινά με τις λέξεις που 

είναι πρώτα οριζόντια και έπειτα κάθετα.  

4: Καθώς εμφανίζεται η φράση που μας προδιαθέτει για τη λέξη, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια δίνει 

στις ομάδες από 1-2 λεπτά να συζητήσουν σιγανά τη λέξη. Κάθε ομάδα θα έχει μία ευκαιρία να πει 

μία λέξη. Όλες οι ομάδες θα πουν τις σκέψεις 

τους.  

5: Αφού όλες οι ομάδες μοιραστούν τη λέξη 

που σκέφτονται, ο εκπαιδευτής/η 

εκπαιδεύτρια γράφει τη σωστή λέξη στο κενό 

που δίνεται δεξιά της οθόνης, ώστε η σωστή 

λέξη να εμφανιστεί μέσα στο σταυρόλεξο. 

Η λύση στο σταυρόλεξο είναι η εξής:  

 

 

 

                                                             
8 Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6792?locale=el# 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6792?locale=el
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6: Αφού ολοκληρωθεί το σταυρόλεξο, κερδίζει η ομάδα που κατάφερε να βρει τις περισσότερες 

λέξεις.   

 

Συστάσεις 

α) Σκοπός του σταυρόλεξου είναι να ελέγξουν οι εξυπηρετούμενοι/ες τις γνώσεις τους σχετικά με την 

πυρκαγιά. Για αυτόν τον λόγο, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια μπορεί να αναφέρει και κάποια 

επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με κάθε στοιχείο του σταυρολέξου, όπως φαίνεται παρακάτω. Σκοπός 

είναι να διαδοθεί ακόμη περισσότερη γνώση σχετικά με τη πρόληψη μίας πυρκαγιάς, καθώς και το 

κίνητρο για περαιτέρω ανασκόπηση από πλευράς των ψυχικά πασχόντων.  

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

Στοιχείο 1: ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

Πολύ συχνά οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να επεκταθούν, αν στο περιβάλλον υπάρχουν σκουπίδια 

και άλλα εύφλεκτα υλικά. Παράλληλα, συχνά ορισμένα σκουπίδια μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά 

λόγω αυτοανάφλεξης σε υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος, δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά, 

ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Το καλύτερο μέσο πρόληψης είναι ο τακτικός καθαρισμός χώρων 

εργασίας, απομάκρυνση σκουπιδιών, φύρας παραγωγής, εύφλεκτων υλικών, συσσωρευμένης σκόνης 

κ.λ.π. 

 

Στοιχείο 2: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 

Η Αντιπυρική Ζώνη είναι μια περιοχή μέσα στο δάσος όπου κόβονται τα δέντρα και έτσι εμποδίζεται 

η διάδοση της πυρκαγιάς. Για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει μήκος 20- 30 μέτρων. Η 

αντιπυρική ζώνη μπορεί να είναι φυσική όπως ποτάμι, λίμνη, χωράφι  ή τεχνητή που δημιουργείται 

κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς ή έχει δημιουργηθεί πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς για λόγους 

πρόληψης. Είναι μια τεχνική που πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από προσεκτική μελέτη. Αν το σπίτι 

σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση9: 

 Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και απομακρύνοντας σε 

ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα, τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά κλπ. 

 Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία τους και την κατάσταση 

των κλαδιών τους. 

 Απομακρύνετε όλα τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους. 

 Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους τη στέγη και τα μπαλκόνια. 

Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι σας. 

 Αραιώστε γύρω από το κτίσμα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να 

απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για λόγους ακόμη μεγαλύτερης 

                                                             
9

 Πηγή: https://eodargolidas.gr/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82/ 
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ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη 

βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων. 

 

 

Στοιχείο 3: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

Η πυροσβεστική είναι ένας οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες πυρόσβεσης. Σε ορισμένες περιοχές, 

παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής διάσωσης, πυροπροστασίας, έρευνας των πυρκαγιών (ανακριτικό 

τμήμα), ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και μετριασμό της συγκέντρωσης επικίνδυνων υλικών. 

Τα πυροσβεστικά τμήματα ανήκουν κατά κύριο λόγο στον δημόσιο τομέα και λειτουργούν σε επίπεδο 

δήμου, νομού, περιφέρειας, έθνους ή επαρχίας. Υπάρχουν και ιδιωτικές και εξειδικευμένες 

πυροσβεστικές οργανώσεις, όπως αυτές για τη διάσωση και πυρόσβεση αεροσκαφών.  

Η πρώτη γνωστή υπηρεσία πυρόσβεσης δημιουργήθηκε το Αρχαία Ρώμη από τον Μάρκο Ιγνάτιο 

Ρούφο ο οποίος χρησιμοποίησε τους σκλάβους του για να παρέχει δωρεάν πυροσβεστικές υπηρεσίες. 

Αυτοί οι άνδρες έσβηναν τις πυρκαγιές χρησιμοποιώντας αλυσίδες κάδων και επίσης περιπολούσαν 

τους δρόμους έχοντας την εξουσία να επιβάλουν τιμωρία σε όσους παραβίαζαν τους κώδικες 

πρόληψης των πυρκαγιών. Ο αυτοκράτορας Αύγουστος ίδρυσε μια δημόσια Πυροσβεστική Υπηρεσία 

το 24 π.Χ., αποτελούμενη από 600 μέλη που διανεμήθηκαν μεταξύ επτά πυροσβεστικών σταθμών 

στην Αρχαία Ρώμη10. 

Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Πυροσβεστικού Σώματος στην Ελλάδα είναι 199. Μπορείτε να 

βρείτε κι άλλα χρήσιμα στοιχεία εδώ.  

 

Στοιχείο 4: ΤΣΙΓΑΡΟ 

Οι πυρκαγιές που ξεκινούν από αναμμένα τσιγάρα είναι πολλές κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ωστόσο, 

είναι εύκολο να προλάβετε την έναρξη μίας πυρκαγιάς από τσιγάρο αρκεί να είστε σε ετοιμότητα. 

 Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους. 

 Αν καπνίζετε, καπνίστε στο μπαλκόνι ή την αυλή με προσοχή. 

 Φυλάξτε σπίρτα και αναπτήρες σε απόσταση ασφάλειας από τα παιδιά. 

 Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό βαθύ σταχτοδοχείο, τοποθέτηστέ το μακριά από άλλα 

αντικείμενα. 

 Μην απορρίπτετε τα τσιγάρα σε χόρτα, κοπριά, φύλλα, γλάστρες με λουλούδια . 

 Πριν πετάξετε γόπες και στάχτες σιγουρευτείτε ότι είναι σβησμένα. Ο καλύτερος τρόπος να το 

κάνετε είναι η διαβροχή τους με νερό ή η επικάλυψή τους με άμμο. 

 Αποφύγετε το κάπνισμα αν αισθάνεστε υπνηλία. Το κάπνισμα στο κρεβάτι μπορεί να αποβεί 

μοιραίο. 

 

Στοιχείο 5: ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ 

                                                             
10 Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE#%CE%99%CF%83%CF%84
%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1 

https://www.fireservice.gr/el/epikoinonia
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Οι σπινθήρες ή σπίθες είναι εύκολο να εκτοξευθούν προς εύφλεκτα αντικείμενα κατά τη διάρκεια 

κάποιων εργασιών, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τι μπορείτε να κάνετε; 

 Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν 

ξερά χόρτα. 

 Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, 

χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες). 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

Στοιχείο 1: ΑΝΕΜΟΣ 

Οι άνεμοι συμβάλλουν στην επέκταση μία πυρκαγιάς. Η περιστροφική κίνηση της Γης είναι ένας από 

τους βασικούς παράγοντες που συμβάλουν έτσι ώστε ο ατμοσφαιρικός αέρας που περιβάλλει τη Γη 

να βρίσκεται σε κίνηση. Την κίνηση αυτή του ατμοσφαιρικού αέρα την ονομάζουμε άνεμο. 

Όταν σε μια περιοχή αρχίσει μια πυρκαγιά εάν δεν πνέει άνεμος τότε η πυρκαγιά θα επεκταθεί 

περίπου ομόκεντρα, γύρω από το σημείο έναρξης της. Εάν επικρατεί άνεμος, η πυρκαγιά θα 

επεκταθεί κυρίως προς τη διεύθυνση του ανέμου και λιγότερο στην αντίθετη με αυτόν διεύθυνση, 

ενώ εάν ο άνεμος ξαφνικά αλλάξει διεύθυνση τότε η πυρκαγιά θα επεκταθεί προς την νέα διεύθυνση 

του ανέμου. 

 

Στοιχείο 2: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 

Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγονται από τις πυρκαγιές των δασών έχουν 

αυξημένη τοξικότητα και γι' αυτό το λόγο απαιτείται η αποφυγή της έκθεσής μας σε αυτά. Τα 

μικροσωματίδια καπνού μπορούν να διεισδύουν βαθιά μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και να 

προσβάλλουν όλα τα όργανα, αρχίζοντας πρώτα από το αναπνευστικό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα 

άτομα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω βασικές οδηγίες για τη σωστή προστασία τους 

από τον καπνό:  

 Απομακρυνθείτε άμεσα από την εστία της φωτιάς. 

 Αναζητείστε μάσκες υψηλής προστασίας (FFP2 ή 3) με την ένδειξη Ν95 που φιλτράρουν το 95% 

των αερομεταφερόμενων επιβλαβών σωματιδίων. Οι μάσκες με την ένδειξη P100, αν και 

φιλτράρουν μέχρι και το 99,97% των σωματιδίων, μπορεί να καταστήσουν δυσκολότερη την 

αναπνοή. 

 Το ύφασμα, βρεγμένο ή στεγνό, τα χαρτομάντηλα ή οι χάρτινες μάσκες προστασίας δεν 

φιλτράρουν επαρκώς τον καπνό και προσφέρουν περιορισμένη προστασία. Αποτελούν μόνο 

λύση ανάγκης σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης μάσκας. 

 Παραμείνετε όσο γίνεται στο σπίτι, με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. 

 Λειτουργήστε το κλιματιστικό με ανακύκλωση αέρα μόνο ή τον καθαριστή αέρα. 

 Μην ασκείστε σε εξωτερικούς χώρους. 

 Άτομα με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, παιδιά και ηλικιωμένοι θα πρέπει 

να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και ιδανικά να μένουν σπίτι ώστε να μην εισπνεύσουν τον καπνό. 

 Ασθενείς με άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) θα πρέπει να συνεχίσουν 

κανονικά τη φαρμακευτική αγωγή τους και να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα 

πνευμονολόγο με σκοπό την αναπροσαρμογή της αγωγής, εφόσον χρειαστεί. 
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Στοιχείο 3: ΧΟΡΤΑΡΙ 

Το ξερό χορτάρι είναι ένα επικίνδυνα εύφλεκτο υλικό που μπορεί να προωθήσει με μεγάλη ταχύτητα 

την πορεία μίας πυρκαγιάς. 

 Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους. 

 Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους. 

 Μην καίτε ξερά χόρτα και κλαδιά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. 
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2.1.2. Τι γνωρίζουμε για τον σεισμό; 
 

Εισαγωγή 

Η παρούσα άσκηση θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους/τις εκπαιδευόμενες να κατανοήσουν 

καλύτερα πως να προστατεύονται από έναν σεισμό. Ως αφορμή αυτού, θα τους δοθεί ένα case study 

(μελέτη περίπτωσης) με τη συνοδεία ενός βίντεο, το οποίο θα κινητοποιήσει τη συζήτηση.  

 

Βήμα προς Βήμα 

1: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες 4-6 ατόμων. 

2: Ξεκινώντας, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια αναλύει και συζητά τον ορισμό του σεισμού: 

Σεισμός είναι η αισθητή ανατάραξη της επιφάνειας ενός ουράνιου σώματος λόγω απότομων 

μετακινήσεων μαζών, που συνοδεύεται από σεισμικά κύματα που μεταφέρουν την ενέργεια του 

σεισμού. Σε πλανήτες με στερεό φλοιό, όπως η Γη, οι σεισμοί προκαλούν ανατάραξη της επιφάνειας 

του φλοιού και ο σεισμός γίνεται έτσι αισθητός από τους ανθρώπους11.  

3: Σε αυτό το στάδιο, δίνεται στις ομάδες μία μελέτη περίπτωσης12: 

Ο σεισμός που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου 1978 ήταν ένας από τους έξι μεγαλύτερους που 

έπληξαν τη πόλη. Είχε επίκεντρο 20 χλμ ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στο χωρίο Στίβος.  

Ο απολογισμός της επόμενης μέρας του σεισμού ήταν 49 νεκροί, 220 τραυματίες και 800.000 άστεγοι, 

είτε γιατί τα σπίτια τους είχαν καταστραφεί είτε φοβούνταν να τα χρησιμοποιήσουν. Η έκρυθμη 

κατάσταση διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του Αυγούστου του ίδιου έτους, οπότε κι η ζωή στην πόλη 

ομαλοποιήθηκε. 

Μεγάλης κλίμακας ήταν κι οι υλικές ζημιές. Στο σύνολο των 66.000 κτιρίων του αστικού 

συγκροτήματος εντοπίστηκαν 3.170 κτίρια με σοβαρές και επικίνδυνες βλάβες, από τα οποία πολλά 

κρίθηκαν ως κατεδαφιστέα, ενώ 13.918 κτίρια κρίθηκαν πως έχουν μεσαίας ή μικρής κλίμακας ζημιές. 

49.071 κτίρια κρίθηκε πως έχουν ελάχιστες ζημιές αλλά είναι κανονικά κατοικήσιμα. 

Μπορείτε να μοιραστείτε και το βίντεο με το ρεπορτάζ του σεισμού από τοπικό κανάλι της 

Θεσσαλονίκης: https://www.youtube.com/watch?v=smGpLL0t-XA 

4: Εφόσον οι ομάδες δουν τα βίντεο και τη μελέτη περίπτωσης, συζητούν και γράφουν μία λίστα 

σχετικά με τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Έχετε κάποια εμπειρία από σεισμό; 

2. Τι κάνατε εκείνη τη στιγμή σαν μέτρο αντιμετώπισης; Καταγράψτε όλα τα μέτρα που 

γνωρίζετε! 

5: Έπειτα, κάθε ομάδα διαβάζει τη λίστα της. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισης 

και πρόληψης τραυματισμών.  

 

                                                             
11 Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82  
12 Πηγή: https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3040 

https://www.youtube.com/watch?v=smGpLL0t-XA
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Συστάσεις:  

Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια μπορεί να αναλύσει και κάποια από τα βασικά μέτρα έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση σεισμού, όπως αναγράφονται παρακάτω στην επίσημη ανακοίνωση της 

Πολιτικής προστασίας εδώ. 

 

 

  

https://www.civilprotection.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82
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2.1.3. Τι γνωρίζουμε για τη πλημμύρα; 
 

Εισαγωγή: 

Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μία πρόταση που σκοπό έχει τη καλλιέργεια της επικοινωνίας, της 

συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, καθώς και η ανάπτυξη της οικολογικής 

συνείδησης των εκπαιδευομένων μέσα από την ενημέρωση-ευαισθητοποίησή τους στο πρόβλημα 

των πλημμυρών ως φυσική καταστροφή και την ενδυνάμωση τους στην καλλιέργεια κουλτούρας 

πρόληψης και μετριασμού των συνεπειών του. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το εργαστήριο 

αυτό χωρίζεται σε δύο σκέλη και οργανώνεται στις παρακάτω φάσεις: ευαισθητοποίηση των 

μαθητών/τριών στο πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων, μέσα από τη μελέτη του «γιατί» και 

του «πως» των πλημμυρών, καθώς και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των 

συνεπειών των πλημμυρών.  

 

Βήμα προς Βήμα: 

Σκέλος 1 

1: Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 4-6 ατόμων.  

2: Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια δίνει από ένα φύλλο χαρτί και στυλό στην κάθε ομάδα.  

3: Έπειτα, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια καλεί τις ομάδες να χωρίσουν το φύλλο χαρτί σε 3 μέρη. Στο 

πρώτο μέρος, βάζουν ως τίτλο τη λέξη ΑΙΤΙΕΣ, στο δεύτερο μέρος τη λέξη ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ και στο τρίτο 

μέρος τη λέξη ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. Η οδηγία είναι πως στο πρώτο «κουτί» του χαρτιού, οι ομάδες να 

γράψουν μέσα από συζήτηση τι προκαλεί τις πλημμύρες. Παράλληλα, στο δεύτερο μέρος, θα 

γράψουν τις σκέψεις τους σχετικά με τις συνέπειες στο φυσικό ή/και αστικό περιβάλλον και τα ζώα, 

ενώ τέλος στο τρίτο θα αναγράψουν σκέψεις σχετικά με το τι συναισθήματα εικάζουν πως έχει ένα 

άτομο που ήταν παρόν σε μία πλημμύρα. Οι ομάδες θα έχουν 20 λεπτά να συμπληρώσουν και τις 

τρεις στήλες με όσες περισσότερες ιδέες μπορούν.  

4: Οι ομάδες, με το πέρας των 20 λεπτών, μοιράζονται τις ιδέες τους. Ακολουθεί συζήτηση! 

 

Σκέλος 2 

1: Οι συμμετέχοντες παραμένουν στις ίδιες ομάδες των 4-6 ατόμων.  

2: Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια δίνει από ένα φύλλο χαρτί και στυλό στην κάθε ομάδα, καθώς και 

μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κλπ. 

3: Σε συνέχεια αυτού, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια καλεί τις ομάδες να δημιουργήσουν από ένα 

ενημερωτικό φυλλάδιο με θέμα την προστασία από τις πλημμύρες. Με άλλα λόγια, η κάθε ομάδα θα 

πρέπει να δημιουργήσει ένα εικαστικό, όπου θα αναγράφονται εν συντομία τρόποι προστασίας των 

ανθρώπων από μία πλημμύρα, την ώρα που εκείνη συμβαίνει. Οι ομάδες θα έχουν 30’ για να 

ολοκληρώσουν το εικαστικό τους.  

4: Οι ομάδες μοιράζονται το Ενημερωτικό τους Φυλλάδιο μαζί με τα μέσα προστασίας! Τα φυλλάδια 

μπορούν να τεθούν και σε κοινή θέα μέσα στον χώρο και με το πέρας του εργαστηρίου.  

 



18 
 

Συστάσεις: 

Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια μπορεί να αναλύσει και κάποια από τα βασικά μέτρα έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση πλημμύρας, όπως αναγράφονται παρακάτω στην επίσημη ανακοίνωση της 

Πολιτικής προστασίας εδώ.  

https://www.civilprotection.gr/el/plimmyres
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3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Ενδυνάμωση Οικολογικής 

συνείδησης 
 

3.1. Εισαγωγή 

 

Η φράση «οικολογική συνείδηση» προστέθηκε στο λεξιλόγιό μας τις τελευταίες δεκαετίες. Η 
αφθονία υλικών αγαθών, η αλόγιστη και σύντομη χρήση τους, οι χωματερές που πληθαίνουν 
και μεγαλώνουν, και η καταστροφή του περιβάλλοντος, οδηγεί την ανθρωπότητα σε 
αδιέξοδο. Η λύση είναι μια πιο  πράσινη και οικολογική ζωή.   

Οικολογική συνείδηση είναι η υιοθέτηση φιλικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον, για την 
προστασία του. Αποκτιέται με εκπαίδευση, μιας και πολλές φορές μπορεί να το βλάπτουμε χωρίς 
αυτό να είναι εν γνώση μας! 

Όπως λέει και η Greta Thunberg (Γκρέτα Τούνμπεργκ), «Οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν 
αυτό που κάνουν γιατί η μεγαλύτερη πλειονότητα δεν έχει ιδέα για τις πραγματικές 
συνέπειες της καθημερινής μας ζωής!» 
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3.2. Πρακτικές ασκήσεις 
 

3.2.1. Fashion Show 

 

Εισαγωγή: 

Η βιομηχανία της μόδας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ρυπογόνος βιομηχανία στον κόσμο όσον αφορά 

τις εκπομπές άνθρακα. Ένα τζιν παντελόνι για να φτιαχτεί χρειάζεται 7.500 λίτρα νερό, το οποίο 

ισοδυναμεί με τη ποσότητα νερού που καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος για περίοδο 7 ετών. Η 

βιώσιμη μόδα είναι ένα κίνημα το οποίο ανθίζει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως. Είναι μια 

διαδικασία προώθησης αλλαγής του συστήματος μόδας, με πρακτικές που δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον εξασφαλίζοντας την ελάχιστη παρέμβαση σε αυτό, σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

στοχεύοντας στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για το 

φυσικό περιβάλλον. Πολλά brands έχουν ακολουθήσει αυτό το κίνημα αλλά μια τέτοια αλλαγή δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αυτά, ο ίδιος ο καταναλωτής πρέπει να συνεισφέρει και να 

ξεκινήσει να σκέπτεται και να λειτουργεί πιο «πράσινα»13. 

Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη γνώση σε σχέση με τις παρακάτω θεματικές: 

 Βιώσιμη μόδα (Sustainable fashion) 

 Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση 

 Περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική σκέψη 

 Επικοινωνία 

 Συνεργασία και Ατομική Συνεισφορά στην ομάδα 

 Δημιουργικότητα 

 Φαντασία 

 Γρήγορη σκέψη υπό πίεση χρόνου 

 Ψυχαγωγία σε συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση 

 

Βήμα προς Βήμα: 

1: Πριν από το εργαστήριο αυτό, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια θα πρέπει να έχει φροντίσει να έχει 

για την ημέρα της εκπαίδευσης τα παρακάτω υλικά: 

 Ψαλίδια 

 Κλωστές και βελόνες 

 Καθαρά ρούχα σε όλα τα μεγέθη και διαφορετικών κατηγοριών (χειμερινά, καλοκαιρινά, 

παντελόνια, μπλούζες, κλπ.) 

 Μαρκαδόρους ή/και νερομπογιές 

 Υγρή κόλλα 

 Συρραπτικό 

 Διακοσμητικά π.χ. χάντρες, πέρλες, αλυσίδες (προαιρετικά) 

                                                             
13 Πηγή: https://beautymagic.gr/ti-einai-viosimi-moda/ 
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2: Την ημέρα του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 6 ατόμων, ενώ θα 

χρειαστούν και 2 άτομα τα οποία μαζί με τον εκπαιδευτή/την εκπαιδεύτρια θα είναι η κριτική 

επιτροπή. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια εισάγει το πλαίσιο της άσκησης: 

Είστε όλοι/όλες μία ομάδα fashion designers, όπου εκπροσωπείτε από έναν μεγάλο οίκο μόδας σε 

μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνεται στο Παρίσι. Θα έχετε στη διάθεση σας 45 λεπτά, ώστε να 

σχεδιάσετε μία zero waste καμπάνια με ανακυκλωμένα υφάσματα, την οποία και θα παρουσιάσετε 

στον διαγωνισμό, μπροστά στην κριτική επιτροπή. Κάθε συμμετοχή θα βαθμολογείται από το 1 ως το 

10. Ο οίκος μόδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα κερδίσει δωρεάν συμμετοχή στην Εβδομάδα 

Μόδας στο Παρίσι. Ο βαθμός θα είναι και μεγαλύτερος, όσο καλύτερη είναι και η επεξήγηση της ιδέας 

πίσω από τη δημιουργία του ρούχου! 

3: Έπειτα, γίνεται επεξήγηση των ρόλων , μιας και κάθε άτομο έχει έναν διακριτό ρόλο μέσα στην 

ομάδα: 

 Ένας/Μία είναι το μοντέλο, το οποίο θα φορέσει τη zero waste συλλογή και θα κάνει πασαρέλα 

μπροστά στην κριτική επιτροπή.  

 Τέσσερα μέλη θα είναι οι Fashion designers που θα πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά ώστε να 

σχεδιάσουν τα ρούχα και να ντύσουν το μοντέλο.  

 Ένα από τα μέλη θα είναι ο/η Manager, που θα παρουσιάσει την ιδέα πίσω από τη στυλιστική 

επιλογή καθώς και το μοντέλο στην Πασαρέλα και στην κριτική επιτροπή. Φυσικά, μπορεί να 

συμμετέχει με ιδέες στη δημιουργία του ρούχου. 

4: Έπειτα από τις Οδηγίες, οι ομάδες θα έχουν 45 λεπτά να διαλέξουν υλικά, να τα ράψουν και να 

δημιουργήσουν το ρούχο που θα ντύσει το μοντέλο. 

5: Με το τέλος του χρόνου που δίνεται στις ομάδες, ξεκινάει η διαδικασία της πασαρέλας στο χώρο 

και η βαθμολόγηση από την κριτική επιτροπή.  

6: Έπειτα, η ομάδα επιστρέφει σε έναν κύκλο και γίνεται συζήτηση. Κάποιες βοηθητικές ερωτήσεις 

είναι: 

 Τι μάθατε μέσα από αυτή την άσκηση; 

 Καταλάβατε τη σημασία της ανακύκλωσης ρούχων; 

 Πώς έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη γνώση που πήρατε στην καθημερινότητα σας; 

 

Συστάσεις: 

Ο εκπαιδευτής/ Η εκπαιδεύτρια μπορεί να μοιραστεί και καλές πρακτικές που συμβαίνουν στην 

Ελλάδα, ως προς την ανακύκλωση ρούχων, ώστε να παροτρύνει τα άτομα για κινητοποίηση, π.χ.: 

 Fabric Republic 

 Recycom 

  

http://www.fabricrepublic.gr/
https://www.recycom.gr/
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3.2.2. Run, recycle, run! 
 

Εισαγωγή: 

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή οτιδήποτε 

αποτελεί γρήγορο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι 

δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στη διαδικασία αυτή συνήθως 

τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα. 

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών 

σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους 

στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό 

τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή 

ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στη θάλασσα14. 

Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη γνώση σε σχέση με τις παρακάτω θεματικές: 

 Περιβαλλοντική συνείδηση 

 Ανακύκλωση 

 Επικοινωνία 

 Ομαδικότητα 

 

Βήμα προς Βήμα: 

Στάδιο 1 

1: Πρώτα, πρέπει να προετοιμαστεί ο χώρος: τοποθετήστε τα έξι χάρτινα κουτιά που 

αντιπροσωπεύουν έναν κάδο ανακύκλωσης το ένα δίπλα στο άλλο. Οι κάδοι που θα έχουμε είναι: 

 Οργανική ανακύκλωση 

 Αλουμίνιο 

 Γυαλί 

 Χαρτί 

 Πλαστικό 

 Άλλα ανακυκλώσιμα 

Έπειτα, τοποθετήστε τα πέντε καλάθια σε απόσταση 1 μέτρο μπροστά από τους κάδους. 

 

2: Η μεγάλη ομάδα χωρίζεται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων και σχηματίζει μια ευθεία γραμμή. Μπροστά 

από κάθε γραμμή σε απόσταση, τοποθετείται ένα καλάθι που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα. Κάθε 

καλάθι περιέχει 10 χαρτιά. 

Τα υλικά που θα έχουμε είναι: 

1. Γυάλινο μπουκάλι αρώματος 

2. Πλαστικό μπουκαλάκι νερό 

3. Χαρτόνι από ρολό χαρτιού υγείας 

4. Γυάλινο βάζο με λουλούδια 

                                                             
14 Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7 
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5. Μπαταρία 

6. Τ-shirt 

7. Μπανανόφλουδα 

8. Μπιφτέκι 

9. Χαρτοπετσέτα 

10. Κλαδί 

11. Φύλλο 

12. Φίλτρα καφέ 

13. Πληκτρολόγιο 

14. Λάμπα 

15. Φάρμακο 

16. Πετσέτα προσώπου 

17. Γυάλινο βάζο μαρμελάδας 

18. Γυάλινο ποτήρι κρασιού 

19. Μεγεθυντικός φακός 

20. Γυάλινη θήκη αλατιού 

21. Χαρτί Α4  

22. Εσωτερικό ρολό χαρτιού υγείας 

23. Κουτί από κρέμα γάλακτος 

24. Κουτί δημητριακών 

25. Εφημερίδα 

26. Περιοδικό 

27. Βιβλίο 

28. Μπουκάλι σαμπουάν 

29. Μπουκάλι απορρυπαντικού 

30. Πλαστικό κουτάκι γιαουρτιού 

31. Χαρτί περιτυλίγματος 

32. Πλαστικό για καφέ 

33. Πλαστική σακούλα 

34. Πλαστική θήκη CD 

35. Κουτί αναψυκτικού Coca Cola 

36. Καθαρό αλουμινόχαρτο 

37. Κλειδί 

38. Παπούτσι 

39. Κουτί από πολτό ντομάτας 

40. Κονσέρβα τόνου 

3: Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια εξηγεί ότι κάθε ομάδα πρέπει να τρέξει μέσα από το καλάθι 

μπροστά από την ομάδα της και να ξεδιπλώσει ένα κομμάτι χαρτί που έχει γραμμένο ένα 

ανακυκλώσιμο υλικό (π.χ. αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, κλπ). Στη συνέχεια, ο συμμετέχων αποφασίζει σε 

ποιον κάδο (χάρτινο κουτί) πρέπει να μπει το υλικό του χαρτιού του και το πετάει μέσα. 

4: Ο συμμετέχων τρέχει πίσω στην ομάδα και χτυπά το χέρι του επόμενου συμμετέχοντα στη σειρά 

για να ξεκινήσει. 

5: Αφού όλες οι ομάδες έχουν τελειώσει με τα χαρτιά από το καλάθι τους, το πρώτο στάδιο του 

παιχνιδιού έχει τελειώσει. 
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Στάδιο 2 

Για το δεύτερο στάδιο, ο συντονιστής βγάζει όλα τα χαρτιά από τους κάδους. Η μεγάλη ομάδα μετά 

αποφασίζει όλοι μαζί αν τα υλικά ανήκουν όντως στους κάδους από τους οποίους βγήκαν ή τα βάζει 

μέσα στον πραγματικό κάδο στον οποίο ανήκουν, αν έχουν τοποθετηθεί σε λάθος. 

Η σωστή κατανομή είναι: 

 Οργανική ανακύκλωση: Μπανανόφλουδα, Μπιφτέκι, Χαρτοπετσέτα, Κλαδί, Φύλλο, Φίλτρα καφέ. 

 Αλουμίνιο: Κουτί αναψυκτικού Coca Cola, Καθαρό αλουμινόχαρτο, Κλειδί, Κουτί από πολτό 

ντομάτας, Κονσέρβα τόνου. 

 Γυαλί: Γυάλινο βάζο με λουλούδια, Γυάλινο μπουκάλι αρώματος, Γυάλινο βάζο μαρμελάδας, 

Γυάλινο ποτήρι κρασιού, Μεγεθυντικός φακός, Γυάλινη θήκη αλατιού. 

 Χαρτί: Χαρτόνι από ρολό χαρτιού υγείας, Χαρτί Α4, Εσωτερικό ρολό χαρτιού υγείας, Κουτί από 

κρέμα γάλακτος, Κουτί δημητριακών, Εφημερίδα, Βιβλίο, Χαρτί περιτυλίγματος. 

 Πλαστικό: Πλαστικό μπουκαλάκι νερό, Μπουκάλι σαμπουάν, Μπουκάλι απορρυπαντικού, 

Πλαστικό κουτάκι γιαουρτιού, Πλαστικό για καφέ, Πλαστική σακούλα, Πλαστική θήκη CD. 

 Άλλα ανακυκλώσιμα: Μπαταρία, Τ-shirt, Πληκτρολόγιο, Λάμπα, Φάρμακο, Πετσέτα προσώπου, 

Παπούτσι. 

 

Στάδιο 3 

Τέλος, ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια καλεί τους συμμετέχοντες σε έναν κύκλο και θέτει μερικές 

ερωτήσεις για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που είχε η άσκηση στους συμμετέχοντες. Για 

παράδειγμα: 

● Τι πιστεύετε ότι αφορούσε αυτή η δραστηριότητα; 

● Γνωρίζατε πώς να ανακυκλώνετε όλα αυτά τα υλικά; Ποιο είδος ανακύκλωσης ανακαλύψατε για 

πρώτη φορά σήμερα; 

● Ανακυκλώνετε συχνά; Πιστεύετε ότι η μετατροπή της ανακύκλωσης σε παιχνίδι μπορεί να σας 

ενθαρρύνει να ανακυκλώνετε πιο συχνά; 
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3.2.3. My secret friend 
 

Εισαγωγή: 

Η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής υποπροϊόντων, απορριμμάτων, 

άχρηστων ή ανεπιθύμητων προϊόντων σε νέα υλικά ή προϊόντα που θεωρούνται υψηλότερης 

ποιότητας, όπως καλλιτεχνική ή περιβαλλοντική αξίας.  

Η επαναχρησιμοποίηση είναι το άλλο μέρος της διαδικασίας ανακύκλωσης. Η επαναχρησιμοποίηση 

περιλαμβάνει τη μετατροπή υλικών και προϊόντων σε νέα υλικά, μερικές φορές μικρότερης 

ποιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνει τη μετατροπή ή την 

εξαγωγή χρήσιμων υλικών από ένα προϊόν και τη δημιουργία ενός διαφορετικού προϊόντος ή υλικού. 

Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη γνώση σε σχέση με τις παρακάτω θεματικές: 

 Περιβαλλοντική συνείδηση 

 Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων 

 Επικοινωνία 

 Αλληλεγγύη 

 

Βήμα προς Βήμα: 

 

1: Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια θα πρέπει να συλλέξει τα παρακάτω αντικείμενα, ως 

προετοιμασία για την άσκηση: 

1. Πλαστικά μπουκάλια παντός τύπου 

2. Κουτάκια αλουμινίου παντός τύπου 

3. Χαρτιά/χαρτόνια λευκά και πολύχρωμα 

4. Υφάσματα 

5. Κόλλα 

6. Χαρτοταινίες 

7. Μαρκαδόρους 

8. Ψαλίδια 

Οι συντονιστές αφήνουν όλα τα υλικά σε ένα τραπέζι όπου όλη η ομάδα μπορεί να έχει πρόσβαση.  

 

2: Τα μέλη της ομάδας λένε το όνομα τους κι ένα στοιχείο για εκείνους/ες, ως παιχνίδι γνωριμίας.  

 

3: Ο εκπαιδευτής/Η εκπαιδεύτρια σε αυτή τη φάση δίνει στον κάθε συμμετέχοντα ένα χαρτάκι, πάνω 

στον οποίο τους καλεί να γράψουν το ονοματεπώνυμο τους. Στη συνέχεια, διπλώνουν το χαρτάκι και 

το ρίχνουν μέσα σε μία γυάλα. Έπειτα, οι συντονιστές ανακατεύουν τα ονόματα και δίνουν σε κάθε 

μέλος να διαλέξει από ένα. Θα πρέπει να τους τύχει ένα όνομα άλλου συμμετέχοντα κι όχι το δικό 

τους! Αν γίνει αυτό, θα γίνει αναδιανομή των ονομάτων. Οι συμμετέχοντες δε πρέπει να 

αποκαλύψουν το όνομα του ατόμου που έχουν στα χέρια τους.  

4: Τώρα, οι συντονιστές εξηγούν την άσκηση: 
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«Από εδώ και πέρα, έχετε όλοι/ες έναν/μια μυστικό/ή φίλο/η. Δεν θα πρέπει να αποκαλύψετε ποιος/α 

είναι ούτε το άλλο άτομο θα πρέπει να καταλάβει πως είναι ο μυστικός σας φίλος. Ωστόσο, μιας και 

θα ήταν όμορφο να κάνετε μία καλή πράξη για το άλλο άτομο, θα πρέπει να δημιουργήσετε για εκείνο 

ένα όμορφο δώρο από ανακυκλώσιμα υλικά. Αφού φτιάξετε το δώρο, θα μπορέσετε να το 

ανταλλάξετε με τον κρυφό σας φίλο! Επομένως, προσπαθήστε να δημιουργήσετε κάτι που θεωρείτε 

πως θα του/της ταιριάζει!» 

 

5: Σε αυτή τη φάση, τα άτομα παίρνουν διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά και προσπαθούν να φτιάξουν 

ένα «οικολογικό» δώρο με αυτά. Θα έχουν 20’-30’ για αυτό.  

 

6: Αφού όλοι/ες έχουν έτοιμα τα δώρα τους, θα γίνει η ανταλλαγή!  

 

7: Οι συντονιστές μπορούν να κάνουν μία αξιολόγηση και ανασκόπηση για την άσκηση, 

χρησιμοποιώντας ερωτήσεις όπως: 

 Πώς σας φάνηκε η άσκηση; 

 Τι μάθατε μέσα από αυτή; 

 Καταλάβατε την έννοια της επαναχρησιμοποίησης; Δημιουργήσατε κάτι εντελώς νέο από το 

πρώτο υλικό; 

 Θα ήταν κάτι που θα κάνατε και σε άλλες στιγμές, ως ασχολία δημιουργικής απασχόλησης; 

 

Συστάσεις: 

Η άσκηση αυτή μπορεί να σπάσει σε δύο σκέλη, τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορά ημερών, π.χ. 

σε πολυήμερα training, μπορούν να δημιουργηθούν τα δώρα, να φυλαχτούν για τις επόμενες μέρες, 

αλλά η ανταλλαγή να γίνει την τελευταία μέρα της εκπαίδευσης και όλα να δοθούν σαν ενθύμιο.  
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