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Το ΚΠΕ Ελευσίνας με την Αναπληρώτρια Υπευθύνου Βάσω Κόντου και ολόκληρη 

την Παιδαγωγική του Ομάδα - Ιωάννα Παπαλεξίου, Διονύση Οικονόμου και 

Νάντια Γαλανοπούλου - συμμετείχε και τις δύο ημέρες στις εκδηλώσεις του 

Φεστιβάλ. Στο περίπτερο του ΚΠΕ αναρτήθηκε ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις 

μας και δημιουργίες μαθητών από τα προγράμματα του Κέντρου. Τα μέλη της Π.Ο. 

μας επίσης υλοποίησαν και τα εξής βιωματικά εργαστήρια:   

 

Ο Διονύσης Οικονόμου πραγματοποίησε το 

εργαστήριο «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΙΔΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ». Αφού οι μαθητές έκαναν τις βασικές διακρίσεις 

ανάμεσα σε θαλάσσια φυτά και ζώα, ψάρια και θηλαστικά, σπονδυλωτά 

και ασπόνδυλα, πληροφορήθηκαν ποια είδη ενδημικά του Σαρωνικού 

υποδηλώνουν ‘καθαρές’, ποια ρυπασμένες θάλασσες και ποια και τα 

δύο. Ύστερα μετέβησαν στην ακτή όπου, με την καθοδήγηση των 

Διονύση Οικονόμου, Βάσως Κόντου και Νάντιας Γαλανοπούλου, 

αναγνώρισαν κάποια ορατά είδη (αχινούς, πρασινοφύκη, μύδια κλπ.) 

και εντόπισαν τις πιθανές εστίες ρύπανσης. Τέλος, τους δόθηκαν σε εικόνες δύο διαφορετικοί βυθοί και τους 

ζητήθηκε να αποφασίσουν ποιος είναι καθαρός και ποιος ρυπασμένος, με βάση τα είδη που είχαν ακούσει 

και παρατηρήσει. 

 

Η Ιωάννα Παπαλεξίου πραγματοποίησε το εργαστήριο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ». Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης 

και ειδικότερα τους τρόπους με τους οποίους ρυπαίνουν τα ελαιουργεία και τα 

σαπωνοποιεία. Έγινε συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του Παλαιού 

Ελαιουργείου και εισήχθησαν οι έννοιες της επανάχρησης και της αειφορίας. Οι 

μαθητές περιδιάβηκαν μέρος των εγκαταστάσεων και ανακάλυψαν στοιχεία της 

ιστορίας του Ελαιουργείου αλλά και τα 

οφέλη των σημερινών χρήσεών του, σε 

αντιδιαστολή με τα παρακείμενα 

βιομηχανικά συγκροτήματα (ΒΟΤΡΥΣ, 

ΤΙΤΑΝ). Τέλος, έπαιξαν παιχνίδι με κάρτες 

και εικόνες βιομηχανικών χώρων, διαχωρίζοντας τις αειφορικές από τις 

μη αειφορικές πρακτικές. 

 

Ευχαριστούμε πολύ τις συντονίστριες του Φεστιβάλ, κ.κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου και Γωγώ Σταματοπούλου, 

καθώς και όλους τους συμμετέχοντες! 


