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Εισαγωγικό Σημείωμα
Η Ελευσίνα έχει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό πεδίο, αποτέλεσμα της μακραίωνης
ανθρώπινης παρουσίας, της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας της περιοχής από την
ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και της σημαντικής αρχαιολογικής κληρονομιάς.
Στην ευρύτερη περιοχή είναι εγκαταστημένες μονάδες βαριάς βιομηχανίας, ενώ η
πόλη βρίσκεται στο κέντρο ενός πλήρους δικτύου μεταφορών με λιμάνια,
στρατιωτικό αεροδρόμιο και οδικούς άξονες. Το Θριάσιο πεδίο, παλιός σιτοβολώνας
της Αττικής, σήμερα έχει περιορισμένη αγροτική παραγωγή, ενώ λόγω της
αποβιομηχάνισης της περιοχής πολλά βιομηχανικά κτίρια είναι εκτός λειτουργίας κι
εγκαταλειμμένα. Σημαντικό είναι επίσης το πολιτιστικό παρελθόν της πόλης, με
πλήθος αρχαιολογικών θησαυρών.
Η τοπική αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη της κοινωνίας προσπαθεί να βελτιώσει τις
περιβαλλοντικές συνθήκες της πόλης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως τη
δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η παιδαγωγική ομάδα του νεοσύστατου ΚΠΕ Ελευσίνας έλαβε υπόψη όλα τα
παραπάνω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να διαμορφώσει τα δύο περιβαλλοντικά
εκπαιδευτικά της προγράμματα που απευθύνονται σε περιβαλλοντικές ομάδες των
σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικοί θεματικοί
τους άξονες είναι η βιωσιμότητα μιας πόλης, η αειφόρος ανάπτυξη, η
επαναχρησιμοποίηση χώρων και κτιρίων, καθώς και η θαλάσσια ρύπανση.
Αποτέλεσμα της πρώτης αυτής προσπάθειάς μας είναι το παρόν εκπαιδευτικό υλικό.
Η δημιουργία και η τελική του διαμόρφωση υποστηρίχθηκε από πλήθος δράσεων,
όπως ημερίδες και σεμινάρια για τη θεματολογία του, συναντήσεις εργασίας με τους
Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επισκέψεις και ανταλλαγή απόψεων με
τις παιδαγωγικές ομάδες άλλων ΚΠΕ, εισηγήσεις, συμβουλές και διορθώσεις από
πανεπιστημιακούς, αξιοποίηση των βιωμάτων της τοπικής κοινωνίας σε δράσεις Δια
Βίου Εκπαίδευσης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συμμετείχαν
στις παραπάνω δράσεις, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που
παρακολούθησαν τα προγράμματά μας, των οποίων οι παρατηρήσεις συνετέλεσαν
στην τελική διαμόρφωσή τους.
Προγραμματίζεται η επέκταση του εκπαιδευτικού υλικού με δράσεις και φύλλα
εργασίας, ώστε η επόμενη έντυπη έκδοση να καλύπτει όλες τις τάξεις της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ελπίζουμε το εκπαιδευτικό μας υλικό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς παρέχοντας
ιδέες για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που αναλαμβάνουν στο σχολείο τους, να
ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους μαθητές σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,
ενώ παράλληλα οι επισκέψεις τους στο ΚΠΕ να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους σε
ενεργούς πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πάνος Μπεγέτης
Υπεύθυνος ΚΠΕ Ελευσίνας
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ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ _____________________
Οι αφορμές για το πρόγραμμα
Η Ελευσίνα αποτελεί για την Αττική το πιο χαρακτηριστικό ζωντανό παράδειγμα
των μεταβολών και επιβαρύνσεων που προκαλεί η ανάπτυξη του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος σε βάρος του φυσικού. Ταυτόχρονα είναι και ένας τόπος με πλούσια
ιστορική, πολιτιστική, γεωργική και βιομηχανική κληρονομιά, η διαχείριση των
οποίων αξίζει να μελετηθεί. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι τοπικοί φορείς
και οι πολίτες παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, αναζητούν και σε ένα
βαθμό εφαρμόζουν αειφορικές λύσεις για την πόλη τους. Γενικός στόχος, λοιπόν, του
προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη
βιωσιμότητα μιας πόλης, η διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί
στην Ελευσίνα αλλά και των σύγχρονων προβλημάτων της, όπως και η διατύπωση
αειφορικών προτάσεων για το μέλλον.

Τίτλος και φιλοσοφία
Ο κορμός του προγράμματος είναι το περιβαλλοντικό μονοπάτι που
ακολουθείται μέσα στην πόλη της Ελευσίνας. ‘Αστικό μονοπάτι’, λοιπόν, που
επιδιώκει να ‘μυήσει’ τους συμμετέχοντες όχι πλέον στα άλλοτε ταυτισμένα με αυτό
τον τόπο Ελευσίνια μυστήρια, αλλά στην Αειφορία.
Η προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι ολιστική, δηλαδή στα πλαίσια
των αρχών της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, εξετάζονται όχι
μόνο η ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και η εξέλιξη και
αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονομικού
περιβάλλοντος της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου.

Παραλία Ελευσίνας, Ιούνιος 2013
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Στόχοι
Αναλυτικά, οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος διακρίνονται σε
ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ:
 Να κατανοήσουν οι μαθητές βασικές έννοιες, όπως φυσικό / ανθρωπογενές
περιβάλλον, εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση, αποβιομηχάνιση, επανάχρηση,
αειφορία, αειφορική διαχείριση, δομημένος χώρος κ.ά. ·
 Να γνωρίσουν στοιχεία της ιστορικής, κοινωνικο-οικονομικής και περιβαλλοντικής
εξέλιξης της περιοχής της Ελευσίνας από την αρχαιότητα ως σήμερα ·
 Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές και παραμέτρους της αειφορίας στις πόλεις
και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να εξετάσουν κριτικά την πόλη τους ·
 Να πληροφορηθούν για τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαμόρφωση του
αστικού περιβάλλοντος και τις αρμοδιότητες/ συμβολή του καθενός.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ:
 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, μέσα από την εργασία
σε ομάδες ·
 Να εκδηλώσουν διάθεση ατομικής δράσης ή/ και συνεργασίας για την επίλυση
προβλημάτων ·
 Να αποκτήσουν πεποίθηση ότι μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις για
θέματα αστικής αειφορίας ·
 Να ψυχαγωγηθούν με την εμπλοκή τους σε ευχάριστες δραστηριότητες ·
 Να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των εργασιών τους και
την ανάληψη πρωτοβουλιών.
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ:
 Να καλλιεργήσουν ικανότητες παρατήρησης, καταγραφής, προσανατολισμού στο
χώρο, χαρτογράφησης περιοχής, χειρισμού οργάνων, έρευνας και αξιολόγησης ·
 Να αξιοποιήσουν στοιχεία που συνέλεξαν από την έρευνα στο πεδίο για να
συνθέσουν τη δική τους απάντηση στα ερωτήματα που τους τίθενται ·
 Να παρουσιάσουν συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στην Ελευσίνα με βάση τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης.
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ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ _____________________
Διάρθρωση προγράμματος
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις:
ΦΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ*

Εισαγωγική ενημέρωση Ευαισθητοποίηση

Στους χώρους του ΚΠΕ

2 διδακτικές
ώρες

Εργασία στο πεδίο

Από την Ιερά Οδό στην
παραλία της Ελευσίνας

3-4 διδακτικές
ώρες

Παρουσίαση - Αξιολόγηση

Παραλία Ελευσίνας / Χώροι ΚΠΕ

1 διδακτική
ώρα

*ανάλογα με τη βαθμίδα και το διαθέσιμο χρόνο των σχολείων

Μεθοδολογία υλοποίησης
Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση, η
εργασία σε ομάδες και η διαθεματικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Εισαγωγική
Ενημέρωση περιλαμβάνει στοιχεία Ιστορίας, Φυσικής Ιστορίας, Μυθολογίας,
Περιβαλλοντικών Επιστημών, Αστικού Σχεδιασμού κ.ά., γύρω από τρία θέματα: Εμείς
και το Περιβάλλον, Το παράδειγμα της Ελευσίνας, Αειφορία - Πόλεις και Πολίτες. Οι
παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή των μαθητών, ενεργοποιώντας
την προϋπάρχουσα γνώση και τις εμπειρίες τους, και παρέχουν ερεθίσματα που θα
τους κινητοποιήσουν να εμπλακούν στην ανακάλυψη και βίωση της πόλης. Ο
χωρισμός σε ομάδες και το παιδαγωγικό παιχνίδι που ακολουθεί προάγουν τη
συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών, βασικά συστατικά των βιωματικών
δράσεων στο πεδίο.
Η βασική μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά την Εργασία στο πεδίο είναι το
Περιβαλλοντικό Μονοπάτι. Η οργανωμένη διαδρομή μέσα στην πόλη συνδέει το
παρελθόν με το παρόν της Ελευσίνας, εστιάζοντας σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις
διαφορετικών εποχών και τις επιπτώσεις τους. Οι σταθμοί της διαδρομής και οι
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον καθένα από αυτούς, επιλέχτηκαν έτσι
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ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά τα θέματα αειφορικής διαχείρισης
αστικού περιβάλλοντος που είναι άμεσα παρατηρήσιμα. Οι μαθητές εργάζονται σε
ομάδες, ανακαλύπτουν, ερευνούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα
και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις για το αειφορικό μέλλον της
πόλης. Οι επιμέρους διδακτικές τεχνικές και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
στο αστικό μονοπάτι είναι: παρατήρηση, ανακάλυψη, παιχνίδι, πείραμα (μετρήσεις),
συνέντευξη, προβληματισμός, σύγκριση και διατύπωση άποψης.
Η τρίτη και τελευταία –αλλά όχι λιγότερο σημαντική- φάση του προγράμματος
περιλαμβάνει επισκόπηση, σύνθεση στοιχείων, καθώς και κοινοποίηση εντυπώσεων,
συμπερασμάτων και προτάσεων μέσω δημιουργικής έκφρασης. Ο απαραίτητος σε
κάθε παιδαγωγική δραστηριότητα αναστοχασμός και η αποτίμηση όχι μόνο του
προγράμματος, αλλά και της συμμετοχής των ίδιων των μαθητών σε αυτό, γίνονται
μέσω των Φύλλων Αξιολόγησης που συμπληρώνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί με
την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των ομάδων.

Θέματα που εξετάζονται στο πεδίο
Οι μαθητές/-τριες ανιχνεύουν τα παρακάτω κατά την περιδιάβαση στην πόλη της
Ελευσίνας:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΟΡΩΝ

Βιώσιμη
πόλη ;

ΑΡΜΟΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
- ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ _____________________
Ενεργοί πολίτες
Το έτος 2013-14 ανακηρύχτηκε, στα πλαίσια της δεκαετίας για την Αειφόρο
Ανάπτυξη της UNESCO (2005-2014), έτος Ενεργού Πολίτη. Σε αυτή τη βάση, οι
δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος επιχειρούν να
ωθήσουν τους συμμετέχοντες στην ανάληψη δράσης για την αειφορία, μέσω του
προσδιορισμού των υπεύθυνων φορέων για κάθε τομέα της ζωής στην πόλη και της
κατανόησης της αλληλεπίδρασης πολιτών και φορέων για την επίλυση
προβλημάτων. Επιδιώκουν όμως ιδιαίτερα και να καλλιεργήσουν το αίσθημα
ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης πόλης.

Οι αφίσες από τα τρία σεμινάρια που
το ΚΠΕ Ελευσίνας διοργάνωσε για
εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του
προγράμματος:
18-19/10/2013 «Ελευσίνα, ζητήματα
αειφορικής
διαχείρισης
αστικού
περιβάλλοντος».
15/3/2014 «Ο αρχαιολογικός χώρος
και τα μνημεία της Ελευσίνας ως πεδίο
εκπαίδευσης για την αειφορία».
12-13/12/2014 «Πόλη και Βιομηχανία:
όροι βιωσιμότητας».
Το ΚΠΕ Ελευσίνας συμμετέχει στο
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Βιώσιμη
Πόλη: η πόλη πεδίο εκπαίδευσης για την
Αειφορία» που συντονίζει το ΚΠΕ
Ελευθερίου-Κορδελιού και Βερτίσκου.
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Πριν ξεκινήσουμε

Πριν ξεκινήσουμε...
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _______________________

Τι είναι το περιβάλλον;
Σε πρώτη ματιά μοιάζει απλό… Περιβάλλον είναι αυτό που μας περιβάλλει, που
βρίσκεται γύρω μας. Αν ξεκινήσουμε να περιγράψουμε αυτό που μας περιβάλλει, δεν
ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
Ας σκεφτούμε δύο εικόνες. Στη μία βλέπουμε βουνά, λίμνη, δάσος, γαλανό
ουρανό, και στην άλλη πολυκατοικίες, δρόμο, αυτοκίνητα, καυσαέρια, κεραίες… Ποιο
από τα δύο είναι περιβάλλον, ή μήπως είναι και τα δύο;
Να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια τάξη. Το ένα είναι φυσικό περιβάλλον
και το άλλο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το φυσικό μπορεί να περιγραφεί με τέσσερις
μόνο λέξεις: έδαφος, νερό, αέρας, οργανισμοί ή, πιο συνοπτικά, βιόσφαιρα, δηλαδή
το κομμάτι εκείνο του πλανήτη που υπάρχει ζωή. Το ανθρωπογενές περιλαμβάνει ό,τι
έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος για να επιβιώσει, είτε υλικά αγαθά όπως τα
τεχνολογικά, είτε άυλα όπως πολιτισμό, κοινωνία, οικονομία, εκπαίδευση, ή και
ακόμη πιο άυλα όπως φιλία, αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατία.
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_______________________ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποιο είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Ο άνθρωπος ανήκει στους οργανισμούς, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον. Όμως
με τα επιτεύγματά του καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο ανήκει.
Πράγματι σήμερα στον πλανήτη δεν έχει απομείνει περιοχή την οποία να μην
έχει αλώσει ο άνθρωπος. Ακόμη και φαινομενικά φυσικές περιοχές έχουν επηρεαστεί
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από τον άνθρωπο. Για παράδειγμα,
δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια, η κτηνοτροφία, η αλιεία, που όλο και
περισσότερο συστηματοποιούνται με θύμα ακόμη και τα δάση του Αμαζονίου,
επιδρούν στη βιοποικιλότητα των οργανισμών του πλανήτη. Παράλληλα, η
τεχνολογία και η βιομηχανία που αναπτύσσονται, αναλώνουν μη ανανεώσιμους
φυσικούς πόρους. Ακόμα και για την ευχαρίστησή του ο άνθρωπος καταστρέφει το
φυσικό περιβάλλον εγκαθιστώντας χρήσεις αναψυχής.
Η επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον συνέβαινε ανέκαθεν. Η
ένταση και η ταχύτητα των αλλαγών όμως είναι μεγαλύτερη στη σύγχρονη εποχή
χάρη σε τρείς βασικούς παράγοντες: υπερπληθυσμό, τεχνολογία, υπερκατανάλωση
ή, όπως το ονομάζουμε, ανάπτυξη.
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _______________________

Γελοιογραφία του Κ. Μητρόπουλου από το ημερολόγιο της Pirelli του 1986.
Η τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη ευνόησε και τον καταναλωτισμό.
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_______________________ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αειφόρος ανάπτυξη
Καθώς με την καλπάζουσα ανάπτυξη η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και
επομένως οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή γίνονταν όλο και δυσμενέστερες, οι
αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, αποφάσισαν να
αναλάβουν δράση. Πρώτο αποτέλεσμα ήταν η πρόταση για έναν νέο τύπο
ανάπτυξης: την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη.

Γνωστός
σαν
ορισμός
Brundtland, από την έκθεση της
Παγκόσμιας Επιτροπής για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του
ΟΗΕ (UNCED), με επικεφαλής την
Πρωθυπουργό της Νορβηγίας
Γκρό Χάρλεμ Μπρούντλαντ.
Συστάθηκε
το
1983
και
ολοκλήρωσε την έρευνά της το
1987, οπότε και τη δημοσίευσε
στο βιβλίο «Our Common Future»
(Το κοινό μας μέλλον). Στην
έκθεση αυτή αναφέρεται για
πρώτη φορά ο όρος «αειφόρος
ανάπτυξη».

Στο πρώτο συνέδριο για το περιβάλλον που έγινε στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο το 1992
με τη συμμετοχή 176 χωρών, διατυπώθηκε η επείγουσα ανάγκη για την προστασία
του περιβάλλοντος με την υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης και η υποχρέωση να
ενεργήσουν οι χώρες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, σε πλαίσιο ειρήνης και
συνεργασίας, για τη σωτηρία του πλανήτη.
Από τότε πολλές συσκέψεις και συμφωνίες έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των
χωρών, όπως το πρωτόκολλο του Κυότο για την κλιματική αλλαγή (1997), στις οποίες
συζητώνται τα περιβαλλοντικά προβλήματα και συναποφασίζονται οι στόχοι για την
επίλυσή τους.
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ _______________________
Αστικό περιβάλλον
Με την πάροδο των αιώνων ο άνθρωπος οργάνωσε την ζωή του σε κοινότητες
και δημιούργησε οργανωμένους οικισμούς για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τους κινδύνους γύρω του.
Οι οικισμοί και οι πόλεις αποτελούν τη συστηματική και καταφανή παρέμβαση
του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, οδήγησαν στη σταδιακή απομάκρυνσή του
από αυτό και την ενσωμάτωσή του στο ανθρωπογενές περιβάλλον, σε βαθμό που
σήμερα ξεχνάμε ότι ανήκουμε στους οργανισμούς. Όλα τα φυσικά στοιχεία
εκλείπουν στο αστικό περιβάλλον, έδαφος, νερό, αέρας, οργανισμοί, με την έννοια
της βιοποικιλότητας, και περισσεύει ο άνθρωπος και τα έργα του.
Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα το 50% του πληθυσμού ζει στις πόλεις του
αναπτυγμένου κόσμου, με προοπτική να φτάσει το 70% το 2050, με τις πόλεις του
αναπτυσσόμενου κόσμου να γιγαντώνονται. Ο περιαστικός χώρος παράγει για τις
πόλεις, ενώ η πόλη μόνο καταναλώνει, δημιουργώντας περιβαλλοντική ανισορροπία.

Έκταση 1%

Πληθυσμός 50%

Χάρτης Google Earth. Ο πλανήτης τη νύχτα.
Φαίνεται καθαρά η άνιση κατανομή του
πληθυσμού ανάμεσα στον αναπτυγμένο
και μη κόσμο. Οι πόλεις καταλαμβάνουν
1% έκταση αλλά συγκεντρώνουν το 50%
του παγκόσμιου πληθυσμού.
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_______________________ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αειφορία και αστικό περιβάλλον, τι προστατεύουμε;
Το αστικό περιβάλλον είναι κατ΄ εξοχήν ανθρωπογενές. Στο πέρασμα των
χρόνων οι πόλεις εξελίχθηκαν. Η κάθε πόλη κουβαλάει ό,τι φαίνεται αλλά και ό,τι
υπήρξε μέσα από τη συλλογική της μνήμη, κουβαλά την ιστορία της από γενιά σε
γενιά. Το αστικό περιβάλλον καθορίζεται και από τους άυλους κοινωνικούς,
οικονομικούς και πολιτιστικούς θεσμούς. Έτσι οι πόλεις μεταξύ τους δεν είναι ίδιες,
ούτε ακόμη και οι γειτονιές της ίδιας πόλης. Στα τοπία των πόλεων γίνεται όσο
πουθενά αλλού κατανοητό ότι αυτό που ονομάζουμε περιβάλλον είναι συγκερασμός
από στοιχεία περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά.
Οι βιώσιμες πόλεις λοιπόν με τις
πρακτικές

τους

συνδυάσουν

την

περιβάλλοντος

πρέπει
προστασία
(φυσικού

να
του
και

ανθρωπογενούς, υλικού και άυλου),
την

οικονομική

κοινωνική
Οι 3 κύκλοι της Αειφορίας πρέπει να ισορροπούν.
Όσο μεγαλώνει το κοινό τους κομμάτι, μεγαλώνει η
αειφορία.

ανάπτυξη,

δικαιοσύνη

και

την
την

πολιτιστική ταυτότητα.
Η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού
και οι λειτουργίες στις πόλεις, τις

καθιστούν καθοριστικές για την προστασία του πλανήτη. Όχι μόνο έχουν αναλώσει
φυσικό περιβάλλον αλλά, με τις καταναλωτικές τους συνήθειες, επηρεάζουν και τον
υπόλοιπο πλανήτη. Οι περισσότερες πόλεις στον κόσμο και όλες οι ευρωπαϊκές
πόλεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια της συνθήκης του Ρίο, έχουν
δεσμευθεί ότι θα εφαρμόζουν πολιτικές συμβατές με την αειφόρο ανάπτυξη.
Σημαντικές παγκόσμιες αποφάσεις, συνθήματα πια της αειφορίας, όπως “Think
global, Act local”, “Reduce, Reuse, Recycle”, αποτελούν σήμερα βασική υποχρέωση
κάθε βιώσιμης πόλης.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _________________
Το φυσικό περιβάλλον της Ελευσίνας

Χάρτης του 1839 του C.
Wordsworth. Φαίνονται τα
φυσικά στοιχεία όπως
βουνά, ποτάμια, ο Ελαιώνας
και η Ιερά Οδός που ενώνει
την Αθήνα με την Ελευσίνα.

Υπάρχει μια στιγμή στο χρόνο και μια θέση που δημιουργήθηκε η κάθε πόλη
και κάποιος λόγος για τον οποίο κατοικήθηκε διαρκώς ή εγκαταλείφθηκε.
Εξετάζοντας τα σημάδια κάθε εποχής, βλέπουμε την επίδραση της στο περιβάλλον,
καταλαβαίνουμε την ταυτότητά της, εντοπίζουμε τα προβλήματά της και κυρίως
χαράζουμε το βιώσιμο μέλλον της.
Η Ελευσίνα είναι μια πόλη αρχαία. Η περιοχή κατοικήθηκε από την προϊστορική
εποχή σε έναν χαμηλό λόφο στην άκρη μίας εύφορης πεδιάδας και πολύ κοντά στην
θάλασσα, τον κλειστό, προστατευμένο από την Σαλαμίνα, Ελευσινιακό κόλπο. Η
μεγάλη πεδιάδα, το Θριάσιο πεδίο, και μια μικρότερη, το Ράριο πεδίο, προσέφεραν
εύφορη γη για καλλιέργεια και τροφή στους κατοίκους. Τα φυσικά όρια, η θάλασσα
και τα βουνά γύρω, έδιναν ασφάλεια από τους κάθε λογής κινδύνους. Το φυσικό
περιβάλλον ευνοούσε την εγκατάσταση των ανθρώπων σε οικισμό εδώ, σε αυτή τη
μακρινή εποχή αλλά και στο πέρασμα των αιώνων.
Μπορούμε λοιπόν να δούμε στην Ελευσίνα, πέρα από την τοπική ταυτότητα, τα
γενικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης πόλης και, μέσα από την εξέλιξή της, τις
συνθήκες που τα δημιούργησαν.
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_________________ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Φυσικά χαρακτηριστικά του κόλπου της Ελευσίνας που
επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πόλης.

Ο Ελευσινιακός κόλπος έχει φυσικά χαρακτηριστικά που, αν είχαν μελετηθεί
στην εξέλιξη της πόλης, θα βοηθούσαν στην περιβαλλοντική διαχείρισή της, σε ορθές
κρίσεις και σχεδιασμούς και στη μειωμένη ρύπανση.
Οι πηγές θαλάσσιας ρύπανσης μπορεί να είναι ανθρωπογενείς, π.χ.
βιομηχανίες, ή και φυσικές, π.χ. διάβρωση του εδάφους, ηφαίστεια. Τα βαρέα
μέταλλα, που υπάρχουν στον Ελευσινιακό κόλπο, είναι ένας τέτοιος ρύπος. Θα
έπρεπε να προηγείται, πριν από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε μια παράκτια
περιοχή, μελέτη για τις φυσικές πηγές ρύπανσης. Κάτι τέτοιο δεν γινόταν στα τέλη
του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελευσίνα.
Φυσικά χαρακτηριστικά του κόλπου της Ελευσίνας είναι η κυκλοφορία των
θαλάσσιων ρευμάτων, η αργή ανανέωση των υδάτων και τα μικρά βάθη.
Συγκεκριμένα, ανατολικά του κόλπου έχουμε είσοδο των θαλάσσιων ρευμάτων τους
καλοκαιρινούς μήνες από τον όρμο του Κερατσινίου, ενός ιδιαίτερα βεβαρημένου
όρμου. Ο κόλπος της Ελευσίνας μοιάζει με λίμνη. Δεν μπορεί να υφίσταται τόσο
μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη σε μια τόσο κλειστή περιοχή, με αργούς ρυθμούς
ανανέωσης των υδάτων. Ο απαιτούμενος χρόνος για να ανανεωθούν τα νερά είναι 23 μήνες. Τα παραπάνω επηρεάζονται ακόμα περισσότερο από την επικρατούσα
κυκλοφορία του αέρα, το ανάγλυφο, το υδρογραφικό δίκτυο και άλλα φυσικά
χαρακτηριστικά που επίσης δεν μελετήθηκαν στην εξέλιξη της πόλης.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _________________
Η πρώτη , αρχαία εποχή της Ελευσίνας
Η Ελευσίνα στην αρχαία εποχή ήταν μια αγροτική πόλη. Οι κάτοικοί της
καλλιεργούσαν σιτηρά στο Θριάσιο πεδίο, τροφοδοτώντας με τον πολύτιμο για την
επιβίωση καρπό τη γειτονική Αθήνα.
Σύμφωνα με το μύθο, η θεά-προστάτιδα της γεωργίας Δήμητρα έμαθε στους
Ελευσίνιους την καλλιέργεια για να τους ευχαριστήσει για τη φιλοξενία που της
παρείχαν όταν έφθασε στην πόλη απελπισμένη, ψάχνοντας για την κόρη της
Περσεφόνη που είχε απαγάγει ο Πλούτωνας. Τη θεά βρήκαν να κλαίει καθισμένη
πάνω σε μια πέτρα δίπλα σε ένα πηγάδι οι κόρες του βασιλιά Κελεού και την
περιέθαλψαν στο σπίτι τους, χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι. Όταν αποκαλύφθηκε η
ταυτότητά της, ή ίδια η θεά ζήτησε από τους Ελευσίνιους να την τιμούν σε ναό και
δίδαξε τον τρόπο λατρείας της με την προϋπόθεση να κρατηθεί μυστικός για κάθε
άλλον πέρα από τους μυημένους, με ποινή το θάνατο για όποιον αποκάλυπτε το
παραμικρό. Έτσι στο ναό της Δήμητρας, το Τελεστήριο, γίνονταν κάθε χρόνο μυστικές
τελετές, τα Ελευσίνια Μυστήρια και η Ελευσίνα ήταν μια από τις πέντε ιερές πόλεις
της αρχαίας Ελλάδας.

Μακέτα του Ιερού της Δήμητρας όπως ήταν στην
αρχαιότητα (κάρτα του Μουσείου Ελευσίνας).

Ανάγλυφο που δείχνει τη Δήμητρα να δίνει στον
Τριπτόλεμο το στάχυ παρουσία της Περσεφόνης.
Βρέθηκε στον Άγιο Ζαχαρία στην Ελευσίνα
(Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας).
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_________________ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κιστοφόρος, Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας.
Αναπαράσταση των Μικρών Προπυλαίων του
Ιερού της Δήμητρας (Ταμπέλα Αρχαιολογικού
χώρου).

Κανείς δεν έμαθε για τα Ελευσίνια Μυστήρια, γνωρίζουμε όμως ότι οι
μυημένοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είχαν μια καρτερία για το θάνατο. Ήξεραν
τελικά δύο μυστικά της ζωής, τον τρόπο να επιβιώνεις, μέσα από την καλλιέργεια της
γης, αλλά και τον τρόπο να ζεις, μέσα από την καλλιέργεια της ψυχής ώστε να μη
φοβάται το θάνατο.
Σε αυτή την πρώτη εποχή οι άνθρωποι προσπάθησαν να δαμάσουν τη φύση για
να επιβιώσουν. Ό,τι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το απέδιδαν στους θεούς, οι μύθοι
τους ένωναν, δημιούργησαν κοινωνίες και οργανώθηκαν σε πόλεις. Έφτιαξαν
εργαλεία, κτίρια, καλλιέργησαν τη γη. Ανέπτυξαν οικονομικούς, κοινωνικούς,
πολιτικούς θεσμούς, τέχνη και πολιτισμό. Γνωρίζοντας όμως ότι οι δυνάμεις της
φύσης είναι ισχυρότερες από την ανθρώπινη βούληση, ζούσαν με ιερό δέος και
σεβασμό προς το περιβάλλον.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _________________

1829, χαρακτικό. Άποψη της Ελευσίνας καθώς ερχόταν κανείς από την Αθήνα.
Διακρίνονται τα σπίτια στο λόφο, ο πύργος του Αγά, διάσπαρτα αρχαία κατάλοιπα.

Από την αγροτική στη βιομηχανική Ελευσίνα
Περνώντας οι αιώνες, αυτό που βασικά άλλαξε ήταν η θρησκεία. Χριστιανικοί
ναοί πήραν τη θέση του Τελεστηρίου. Το Ιερό της Δήμητρας καταστράφηκε από τους
Γότθους το 395 μ.Χ. και στο χώρο του εγκαταστάθηκαν κατοικίες. Αντί για τη μητέρα
Δήμητρα, οι Ελευσίνιοι προσεύχονταν τώρα στη Θεομήτορα Παναγία για να πάει
καλά η σπορά τους και συνέχιζαν να καλλιεργούν την γη δεμένοι με τη φύση και τον
αγώνα της επιβίωσης.
Μέχρι το 18ο αιώνα που συντελέστηκε μια παγκόσμια συνταρακτική αλλαγή, η
βιομηχανική επανάσταση. Οι μηχανές μπήκαν στην παραγωγική διαδικασία και
άλλαξαν ριζικά τη ζωή των ανθρώπων. Τα αγαθά παράγονται τώρα σε ποσότητες,
φθηνότερα και φθάνουν παντού.
Η Ελευσίνα, ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την ηπειρωτική Ελλάδα, κοντά
στην πρωτεύουσα Αθήνα, με τον κλειστό κόλπο κατάλληλο για προσέγγιση
μεταφορικών πλοίων, με επίπεδη και φθηνή αγροτική γη, ήταν καλή επιλογή για την
εγκατάσταση βιομηχανιών από το 1850 περίπου και μετά, που πύκνωσαν με το
πέρασμα και του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας-Πελοποννήσου.
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_________________ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Οι πρώτες ύλες, όπως σταφίδα ή ελιές, φθάνουν στα εργοστάσια τα οποία τις
επεξεργάζονται και προωθούν στις αγορές προϊόντα όπως λάδι, σαπούνι, κρασί,
οινόπνευμα. Το 1902 εγκαθίσταται η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν που λειτουργεί μέχρι
σήμερα. Από το 1950 και μετά, μέσα μόλις σε εκατό χρόνια, με τον εξηλεκτρισμό και
την αντικατάσταση της ατμοκίνησης, η βιομηχανία εξελίχθηκε και μονάδες βαριάς
βιομηχανίας, όπως χαλυβουργία, διυλιστήρια, ναυπηγεία, εμφανίστηκαν στην
περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.
Παλιοί χάρτες και φωτογραφίες αποτελούν πηγές για να δούμε την πόλη
μας παλιά. Για την Αττική πολύτιμοι είναι οι αναλυτικότατοι χάρτες του
J.A.Kaupert που μπορούμε να δούμε στη Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης.
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1895a/0003

Απόσπασμα χάρτη του J.A. Kaupert του 1881 (εκτύπωση 1884, Βερολίνο) που δείχνει την Ελευσίνα.
Φαίνονται το έδαφος, οι καλλιέργειες, η σιδηροδρομική γραμμή, η αραιή κατοίκηση, οι αρχαιότητες
και το πρώτο εργοστάσιο, το Ελαιουργείο-Σαπωνοποιείο Χαριλάου, δίπλα στις αρχαιότητες!

Εργοστάσιο «Τιτάν», ιδρύθηκε το 1902.

Εργοστάσιο «Κρόνος», ιδρύθηκε το 1923.
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _________________
Η αστικοποίηση, η σύγχρονη Ελευσίνα
Ο τρόπος παραγωγής, οι οικονομικές σχέσεις, οι πόλεις, οι συνήθειες των
ανθρώπων, η κοινωνία, άλλαξαν ραγδαία στα μόλις 150 χρόνια από την έλευση της
βιομηχανικής επανάστασης ως σήμερα.
Η Ελευσίνα, από τον αγροτικό οικισμό που ήταν, έγινε μια βιομηχανική πόλη. Η
εκβιομηχάνιση έφερε την αστικοποίηση. Ο πληθυσμός της πόλης διαρκώς
αυξανόταν. Οι άνθρωποι έρχονταν για να βρουν εργασία στις βιομηχανίες, ανάμεσα
σε αυτούς και πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν το 1922, και από την άλλη νέες
βιομηχανίες ιδρύονταν αφού υπήρχαν εργατικά χέρια. Η εκβιομηχάνιση επηρέασε
και τα αμυντικά συστήματα. Το 1936 εγκαταστάθηκε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στο
Θριάσιο και σταμάτησε πλέον η εκτεταμένη καλλιέργεια των σιτηρών.

Από την εγκατάσταση των πρώτων εργοστασίων και μετά ο πληθυσμός διαρκώς αυξάνεται.
1954.Φωτογραφία Α.Εμπειρίκου.Το πρώτο εργοστάσιο κτίστηκε το 1875 δίπλα στον λόφο των αρχαιοτήτων!
1952.Γυναίκες εργαζόμενες ράβουν τους σάκους τσιμέντου στη βιομηχανία Τιτάν.
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_________________ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για την ορθολογική χωροθέτηση
των νέων δραστηριοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Βιομηχανίες
εγκαταστάθηκαν δίπλα στις αρχαιότητες, δίπλα στις κατοικίες, κατέλαβαν όλο το
θαλάσσιο μέτωπο, με δυσμενέστατες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία των
κατοίκων και την πολιτιστική κληρονομιά. Πολύ σύντομα η ατμοσφαιρική και
θαλάσσια ρύπανση έγινε επικίνδυνη για την ίδια την ανθρώπινη ζωή.
Αλλά και η περιοχή κατοικίας αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα. Η τεχνολογία και τα
βιομηχανικά προϊόντα μπήκαν στην καθημερινότητα των ανθρώπων, κάνοντάς την
πιο καταναλωτική και λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον. Ο δομημένος χώρος
κυριάρχησε στο τοπίο.

Σχηματική παράσταση του οικιστικού συγκροτήματος Ελευσίνας και των
βιομηχανιών γύρω του (1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας)

Δεκαετία ’70. Εικόνες αέριας και θαλάσσιας ρύπανσης στην Ελευσίνα λόγω των βιομηχανιών
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ _________________
Περιβαλλοντικά προβλήματα στο αστικό περιβάλλον
Η ανάπτυξη βιομηχανικών δομικών υλικών συνέβαλε στη δημιουργία των
τεράστιων αστικών συγκροτημάτων που βλέπουμε σήμερα. Μπορούμε και
καταναλώνουμε πολύ περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να ικανοποιήσουμε τις
ανάγκες μας. Τσιμέντο, χάλυβας, γυαλί, άσφαλτος, είναι τα υλικά κτιρίων και
δρόμων, τα υλικά της πόλης. Η συμμετοχή τους είναι μεγάλη στην ανάλωση φυσικών
πόρων αλλά και στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Εκτός από την κατανάλωση
ενέργειας για την παραγωγή τους, απορροφούν τόσο πολύ τη θερμότητα που
καθιστούν τις πόλεις «αστικές θερμικές νησίδες».
Στην Ελευσίνα, όπως και σε όλες τις ελληνικές πόλεις, βλέπουμε έναν πυκνό
αστικό ιστό, δρόμους και κτίρια κολλητά το ένα στο άλλο, με λιγοστούς ιδιωτικούς ή
δημόσιους ελεύθερους χώρους. Η έλλειψη φυσικού εδάφους και πρασίνου, εκτός
από την υπερθέρμανση, συμβάλλει στις πλημμύρες και στην πτώση, αντί του
εμπλουτισμού, του υδροφόρου ορίζοντα.

Στο δρόμο για τον Άγιο Νικόλαο, παλιά και
σήμερα.
Το τοπίο άλλαξε αλλά οι κάτοικοι συνεχίζουν την
παράδοση και εξακολουθούν να πηγαίνουν
πρόσφορα στη γιορτή του Αγίου.
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_________________ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η σύγχρονη ανάπτυξη στις πόλεις συνοδεύεται από υπερκατανάλωση αγαθών
όπως, εκτός του φυσικού χώρου, το νερό και η ενέργεια για μετακινήσεις, θέρμανση
και ψύξη. Καθένας μας έχει αυτοκίνητο και ηλεκτρικές συσκευές. Παράγονται
σκουπίδια, απόβλητα, λύματα, καυσαέρια που ρυπαίνουν, θόρυβος και ηχορύπανση.
Οι συνέπειες ξεπερνούν τις καταναλώτριες πόλεις, επεκτείνονται σε όλο τον πλανήτη.
Πολύτιμοι πόροι, φυσικοί και ανθρωπογενείς, σπαταλώνται απειλώντας την υγεία
των ανθρώπων και τη ζωή του πλανήτη, ενώ αυξάνεται το οικονομικό κόστος για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι τρείς πυλώνες της αειφορίας, περιβάλλον,
οικονομία, κοινωνία βρίσκονται σε ασταθή ισορροπία.

Η Ελευσίνα πριν και μετά την
εκβιομηχάνιση και την
αστικοποίηση
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ____________________
Υπάρχουν αειφορικές λύσεις;
Σίγουρα δεν είναι σκόπιμο ούτε και εφικτό να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να
καταργήσουμε την εξέλιξη. Η σύγχρονη έρευνα και τεχνολογία δίνουν συνεχώς
λύσεις στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η προστασία των φυσικών πόρων, η
μείωση των αποβλήτων, η ανακύκλωση, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας είναι οι νέες πρακτικές που αναπτύσσονται.
Οι πόλεις καλούνται να επανασχεδιάσουν τις πρακτικές τους και οι πολίτες να
αλλάξουν τις συνήθειές τους, να συμμετέχουν, ακόμα και να απαιτήσουν αειφορικές
λύσεις. Η εναρμόνιση θεσμών και πολιτών είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση
της αειφορίας.
Η αύξηση του πρασίνου, και μάλιστα σε δίκτυα ώστε να συνδέονται μεταξύ
τους, και η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον σε δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους, βελτιώνουν το μικροκλίμα, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα των πόλεων και
εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
Η ενίσχυση και χρήση των μέσων μαζικής μετακίνησης, η πεζοπορία και το
ποδήλατο, η βιώσιμη κινητικότητα, όπως λέγεται, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας
και φυσικών πόρων, τους ρύπους και την ηχορύπανση. Η μείωση της
υπερκατανάλωσης , η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας, όπως για παράδειγμα
με χρήση ανεμιστήρα αντί κλιματιστικού, αποτελούν μικρές καθημερινές κινήσεις
που μπορεί ο καθένας να υιοθετήσει σκεπτόμενος το όφελος του πλανήτη και των
επόμενων γενεών.

Πεζόδρομος Νικολαΐδου. Η βιώσιμη κινητικότητα προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών.
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_____________________ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Το αστικό πράσινο και η συμβολή του στη σύγχρονη βιώσιμη πόλη
Το αστικό πράσινο, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης των σύγχρονων
πόλεων, αποτελεί ένα από τα στοιχεία του αστικού τοπίου που παίζει καθοριστικό
ρόλο στην εικόνα και τη λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και ένα από
τα βασικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων
μέσα σε μία πόλη.
Ο όρος «αστικό πράσινο» περιλαμβάνει τους ελεύθερους χώρους εντός του
αστικού ιστού στους οποίους έχει αναπτυχθεί αυτοφυής βλάστηση, που μπορεί να
προϋπήρχε της δημιουργίας της πόλης στην περιοχή και ενσωματώθηκε σ’ αυτήν, ή
στους οποίους έχει εγκατασταθεί τεχνητή βλάστηση, που σχεδιάστηκε κατά τη
διαδικασία ανάπτυξης της πόλης.

τ

Στην Ελευσίνα, όπως και στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, το ποσοστό
πρασίνου είναι ιδιαίτερα χαμηλό αν το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο των
ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη χώρων πρασίνου και η απουσία
επαφής με στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες
της αστικής διαβίωσης. Οι πολλαπλές
ευεργετικές λειτουργίες αυτών των χώρων
με

τον

οικολογικό,

κοινωνικό

και

οικονομικό ρόλο τους, συνεισφέρουν στην
αειφορική αστική ανάπτυξη και καθιστούν
την παρουσία της βλάστησης καθοριστικό
Ο πεζόδρομος της Νικολαΐδου, δίπλα στον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

παράγοντα στη δημιουργία ενός υγιούς
αστικού περιβάλλοντος.
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ____________________
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ
Α. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ










Ρύθμιση αστικού κλίματος
Βελτίωση ποιότητας αέρα
Διαχείριση των υδάτων
Προστασία της βιοποικιλότητας





Αναψυχή
Αισθητική βελτίωση
Κοινωνικές επαφές
Εκπαίδευση

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας
Εργασία
Αύξηση της αξίας των
ιδιοκτησιών

Σήμερα οι υπαίθριοι δημόσιοι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται βλάστηση
στην πόλη της Ελευσίνας είναι τα πάρκα, οι νησίδες πρασίνου, οι ζαρντινιέρες, οι
δενδροστοιχίες, οι αρχαιολογικοί και οι ιστορικοί χώροι (π.χ. αύλειος χώρος του
ιστορικού ναού Αγίου Ζαχαρία). Σε αυτούς τους χώρους χρησιμοποιήθηκαν
αυτόχθονα ή ιθαγενή φυτικά είδη, δέντρα και θάμνοι, όπως δάφνη, χαρουπιά,
χαλέπιος πεύκη, πικροδάφνη, αλλά και ξενικά είδη, όπως βραχυχίτωνας και
ευκάλυπτος. Η κατάλληλη επιλογή των φυτικών ειδών αποτελεί ένα βασικό κριτήριο
για το σωστό σχεδιασμό των αστικών χώρων πρασίνου. Έτσι η χρήση ειδών της
ελληνικής χλωρίδας εξασφαλίζει :


καλή προσαρμογή στις κλιματικές και

εδαφικές συνθήκες,


µικρότερες

ανάγκες

συντήρησης

της

βλάστησης,


διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής

και


αποφυγή εισαγωγής ξενικών ειδών που

μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνοι εισβολείς.
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_____________________ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Η παρουσία χώρων αστικού πρασίνου αποτελεί ένα δείκτη βιωσιμότητας για το
αστικό περιβάλλον και για αυτό η διαμόρφωση και η επέκταση των χώρων αυτών
πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες στις σύγχρονες πόλεις. Στην Ελευσίνα
η ενίσχυση του πρασίνου με πρόσθετες δενδροφυτεύσεις, η δημιουργία δικτύου
πρασίνου (Δήμος Ελευσίνας - ΕΜΠ, 2004), καθώς και η δημιουργία χώρων πρασίνου
σε παλαιούς βιομηχανικούς χώρους και η ανάπλαση των λατομείων, αναμένεται ότι
θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με τη δημιουργία ενός
ζωτικού αποθέματος πρασίνου μέσα στην πόλη.

Οι πρώτες φυτεύσεις στην πόλη της Ελευσίνας (Βαγγέλης Λιάπης, 1993)
Στην Ελευσίνα τα πρώτα δένδρα
φυτεύτηκαν στους δρόμους της μετά το
1871
όταν
πραγματοποιήθηκε
η
οικοδόμηση της Ελευσίνας έξω από τον
αρχαιολογικό χώρο, η οποία συντελέστηκε
από το 1871 μέχρι το 1877. Συγκεκριμένα
ο κεντρικός δρόμος της Ελευσίνας (οδός Γ.
Νικολαΐδου) φυτεύτηκε με πιπεριές και η
οδός Θηβών με αρωματικές ακακίες. Το
1929 ακολούθησαν φυτεύσεις με ακακίες
στην οδό Παγκάλου και μερικά χρόνια
αργότερα φυτεύτηκαν σε άλλα σημεία
νεραντζιές και αγιόκλημα.
Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια
του Συλλόγου «Κελεός», όταν το
1909 προσπάθησε να πρασινίσει το
λόφο
των
αρχαιοτήτων
με
φυτεύσεις πεύκων. Μερικά χρόνια
αργότερα
η
ρύπανση
που
προκλήθηκε από τη βιομηχανική
δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα
να νεκρωθούν τα παραπάνω
δέντρα. Γύρω στα 1950 εγκρίθηκε
και υλοποιήθηκε νέα αναδάσωση
με πεύκα και κυπαρίσσια, πολλά
από τα οποία σώζονται μέχρι και
σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο.
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ___________________
Πόλη και θάλασσα, ανάγκη για αειφορική σχέση
Η παρουσία και μόνο της θάλασσας αποτελεί ευλογία για μια πόλη, καθώς
επηρεάζει το μικροκλίμα της προκαλώντας το φαινόμενο της αύρας, που εξισορροπεί
τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο πρωί και το βράδυ στις παράκτιες ζώνες. Η
θάλασσα αποτελεί αφετηρία για εξερεύνηση και ταξίδια, πηγή τροφής, δίνει τη
δυνατότητα για αναψυχή με το κολύμπι και τα θαλάσσια σπορ. Πολλές πόλεις
δημιουργήθηκαν στις ακτές και απέκτησαν οικονομική ανάπτυξη. Το αντάλλαγμα
όμως ήταν η θαλάσσια ρύπανση, ακόμα και από τα αστικά λύματα, ενώ αγνοήθηκαν
εντελώς ο περιβαλλοντικός και κοινωνικός παράγοντας.
Οι χρήσεις που γίνονται στον κόλπο της Ελευσίνας και στην παράκτια ζώνη είναι
βιομηχανικές, υπερτοπικής σημασίας και οχλούσες. Ναυπηγεία, χαλυβουργία,
διυλιστήρια πετρελαίου, τσιμεντοβιομηχανίες, εμπορικό λιμάνι. Η παρουσία τους
δεν επιτρέπει τη χρήση της ακτής από την πόλη της Ελευσίνας και την προσέγγιση
των πολιτών παρά μόνο σε ένα μικρό κομμάτι. Σε αυτό οι κάτοικοι κάνουν βόλτα,
ψαρεύουν, ακόμα και κολυμπούν, βλέποντας πάντα φορτηγά πλοία και στο βάθος
τις καμινάδες των εργοστασίων να βγάζουν φωτιά. Τα τελευταία χρόνια η ρύπανση
στο Σαρωνικό έχει μειωθεί χάρη στο βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην
Ψιτάλλεια, τα νερά είναι αρκετά διαυγή και υπάρχει μια σχετική βιοποικιλότητα.

Παραλία Ελευσίνας, 2013
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____________________ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Η αποβιομηχάνιση, ευκαιρία για επανάχρηση
Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα βρήκε για μια ακόμα φορά αλλαγμένες τις
παραγωγικές διαδικασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διείσδυση της πληροφορικής και
των αυτοματισμών άλλαξε τον τρόπο της βιομηχανικής παραγωγής. Τα προϊόντα
παράγονται τμηματικά, οι μεταφορές είναι πιο εύκολες. Τα ηλεκτρονικά είδη
εισέβαλαν στην παραγωγή και στην καθημερινότητα. Νέες χώρες βιομηχανικοί
κολοσσοί αναδεικνύονται στην Άπω Ανατολή.
Η Ελευσίνα, όπως πολλές βιομηχανικές πόλεις παγκόσμια, περνά στην
αποβιομηχάνιση. Τα εργοστάσια ήδη από το 1970-80 κλείνουν. Παραμένουν οι
βαριές βιομηχανίες, χαλυβουργία, διυλιστήρια, ναυπηγεία, τσιμεντοβιομηχανίες,
αντιμέτωπες με την κρίση. Ο Τιτάν αναμένεται να μεταφέρει εξ ολοκλήρου την
παραγωγή του σε άλλο εργοστάσιο στη Βοιωτία ως το 2017. Στο Θριάσιο
εμφανίζονται τώρα αποθήκες μεγάλων εταιριών και υπηρεσίες. Η σιδηροδρομική
γραμμή που περνούσε μέσα από την πόλη αντικαθίσταται από τον γρήγορο
προαστιακό που περνά έξω από την πόλη, όπως και ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος.

Ανενεργό Εργοστάσιο Κρόνος, 2013

Ανενεργός Σιδηροδρομικός Σταθμός, 2013
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ____________________
Η Ελευσίνα κοιτάζει το μέλλον
Με την αποβιομηχάνιση έμειναν ανενεργές μια σειρά εγκαταστάσεων όπως
εργοστάσια, ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός, η σιδηροδρομική γραμμή, νταμάρια.
Ελευθερώθηκε επίσης ένα μικρό τμήμα του θαλάσσιου μετώπου για να προστεθεί
στο αλιευτικό λιμανάκι, που ταυτίζεται με το αρχαίο λιμάνι. Ο κόλπος της Ελευσίνας
εξακολουθεί να εξυπηρετεί εμπορικές, βιομηχανικές και ναυπηγοεπισκευαστικές
δραστηριότητες.
Ο δήμος Ελευσίνας ανέθεσε το 2003 στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ τη μελέτη πολεοδομικής και
περιβαλλοντικής αναβάθμισης του κέντρου της πόλης. Από τη μελέτη προέκυψε η
ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου και η πεζοδρόμηση της οδού Νικολαΐδου που το
συνδέει με το κέντρο αναδεικνύοντας και τις αρχαιότητες. Μελλοντικά προβλέπεται
η χωροθέτηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας στην περιοχή των
ανενεργών εργοστασίων, που θα αποκαταστήσει τη σύνδεση του λόφου των
αρχαιοτήτων με τη θάλασσα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα
«Άξονες αναβάθμισης
Πολεοδομικού Κέντρου
Ελευσίνας» εκπονήθηκε το
2004 από το Εργαστήριο
Αστικού Σχεδιασμού του
ΕΜΠ μετά από ανάθεση
του Δήμου Ελευσίνας.
Προτείνει την ανάδειξη του
παραλιακού μετώπου και
τη σύνδεσή του με
σημαντικά σημεία, όπως ο
αρχαιολογικός χώρος και η
πλατεία Ηρώων. Η
πεζοδρόμηση της οδού
Νικολαΐδου αποτελεί μία
από τις προβλεπόμενες
προτάσεις.

[37]

_____________________ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ήδη το παλιό Ελαιουργείο στην παραλία της Ελευσίνας επαναχρησιμοποιείται
φιλοξενώντας κάθε καλοκαίρι τα «Αισχύλεια», από το όνομα του αρχαίου Ελευσίνιου
τραγικού ποιητή Αισχύλου, πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος
Ελευσίνας. Στα πλαίσιά τους, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης κάθε χρόνο αναλαμβάνει
ένα μεγάλο εικαστικό έργο εμπνευσμένο από την ιστορία της πόλης.
Ο Δήμος Ελευσίνας εφαρμόζει πολιτική ανακύκλωσης, όχι μόνο με το σύστημα
μπλε κάδων, αλλά και για οργανικά απόβλητα (κομποστοποίηση), τηγανόλαδα,
ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, οικοδομικά υλικά. Διαθέτει σταθμό μέτρησης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηλιακής ακτινοβολίας και αναρτά στην ιστοσελίδα του
σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις. Εκπονεί μελέτες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια
και δημοσιεύει σχετικές επιστημονικές έρευνες για την ποιότητα περιβάλλοντος της
περιοχής του.

Ο σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης του δήμου Ελευσίνας
http://www.eleusina.gr/env_meas.as
px?sflang=el

Το παλιό Ελαιουργείο όπου τελούνται οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αισχύλεια»
http://www.aisxylia.gr/
Πάνω το μεταλλικό θέατρο στη διάρκεια
παράστασης
Κάτω τμήμα της καθιερωμένης ετήσιας
εικαστικής παρέμβασης, που το 2013 ήταν
από τον καλλιτέχνη Ν. Ναυρίδη.
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ____________________
Οι μαθητές συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
Οι κάτοικοι της πόλης, έχοντας βιώσει τα σημαντικά προβλήματα που επέφερε
η

βιομηχανική

ανάπτυξη

στον

τόπο

τους,

εμφανίζονται

ιδιαίτερα

ευαισθητοποιημένοι στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος, το ίδιο και τα παιδιά.
Μαθητές της Ελευσίνας, στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος, αφού
μελέτησαν τα κατάλοιπα του αρχαίου ρωμαϊκού υδραγωγείου της πόλης, ζήτησαν με
επιστολή τους την ανάδειξη του μνημείου από το δήμο, αίτημα στο οποίο
ανταποκρίθηκε.
Επίσης μαθητές συνέβαλαν, μέσα από την περιβαλλοντική τους ομάδα, μαζί με
τους κατοίκους, στο να αποτραπεί το γκρέμισμα της καμινάδας του ανενεργού
εργοστασίου Ίρις, ενός βιομηχανικού μνημείου συνδεμένου με την ιστορία της πόλης
και τις μνήμες των κατοίκων της.

Το αναδειγμένο πλέον
Ρωμαϊκό υδραγωγείο

Από τις κινητοποιήσεις
περιβαλλοντικών ομάδων μαθητών
της Ελευσίνας για τη διατήρηση της
καμινάδας του «Ίρις», με τη
συμβολή της τότε Υπεύθυνης
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής κ. Σ. Μαργαρίτη.
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____________________ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Οι πόλεις επανα-σχεδιάζονται, Πόλεις και Πολίτες
Πώς θέλουμε την αειφορική πόλη; Το ερώτημα έχει απασχολήσει όχι μόνο τώρα αλλά
και στο παρελθόν πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, οικονομολόγους και κοινωνιολόγους.
Στο παρελθόν το ερώτημα που ετίθετο ήταν της «ιδανικής πόλης» και οι ιδέες ήταν
ανάλογες με τα προβλήματα και την εξέλιξη της κάθε εποχής. Το 19ο αιώνα, με την ανάπτυξη
της βιομηχανικής πόλης που είχε δημιουργήσει εργατουπόλεις δίπλα στα εργοστάσια από τη
μια και προάστια πλουσίων από την άλλη, ο Λε Κορμπυζιέ, για παράδειγμα, πρότεινε την
Ακτινωτή πόλη (Ville Radieuse), όπου ακτινωτά από ένα κέντρο εξελίσσονται τα εργοστάσια,
το εμπόριο, οι υπηρεσίες, η αναψυχή, σε μία ταξική ισορρόπηση.
Σήμερα ζούμε την εποχή, εκτός της αστικοποίησης, και της παγκοσμιοποίησης. Η
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση είναι πολύ εύκολη μεταξύ των ανθρώπων σε διάφορα
σημεία της γης. Οι πόλεις πλέον δεν ανταγωνίζονται σε δύναμη αλλά στο να δείξουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καινοτομία
κάνουν τις πόλεις να ξεχωρίζουν. Οι σύγχρονες πόλεις πλέον επανα-σχεδιάζονται,
τοποθετώντας τα προβλήματα του χώρου τους στην περιβαλλοντική τους διάσταση. Οι
μεγαλουπόλεις υιοθετούν τη συνεκτική πόλη, δηλαδή τις μικτές χρήσεις σε πολυκεντρικό
σύστημα, που μειώνει τις μετακινήσεις και δίνει οικονομική ζωή και κοινωνική
δραστηριότητα συνεχώς, σε ημερήσια βάση και διαχρονικά. Οι πόλεις επιδιώκουν
περιβαλλοντικούς στόχους-δείκτες αστικής αειφορίας. Τίποτε όμως δεν μπορεί να
επιτευχθεί, εκτός αν είναι για τους πολίτες και με την συμμετοχή τους. Φορείς και πολίτες,
λοιπόν, σε δράση για την Αειφορία!

Ακτινωτή πόλη (Ville Radieuse). Το
απραγματοποίητο σχέδιο του Λε Κορμπυζιέ
σε μακέτα

Από τις κινητοποιήσεις των πολιτών της
Ελευσίνας για την απόδοση της ακτής της
πόλης σε κοινή χρήση ως κοινωνικού αγαθού
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PUZZLE

Πρέπει να τοποθετήσουμε τις εικόνες έτσι ώστε κάθε
σειρά να δείχνει το ίδιο θέμα όπως εξελίχθηκε στο
πέρασμα του χρόνου (οι λύσεις στη σελ.68)

PUZZLE

[41]
Ξεκινώντας

Ξεκινώντας ...
Έλευσις, έρχομαι κάπου, Ελευσίνα ...
Κάποτε οι άνθρωποι έρχονταν στην Ελευσίνα για να μυηθούν στο
αιώνιο μυστήριο, πώς δηλαδή από έναν σπόρο μέσα από τα
σκοτεινά βάθη της γης εμφανιζόταν η ζωή, και εκεί πάλι χανόταν.
Σήμερα ας βαδίσουμε στην Ελευσίνα για να δούμε πώς από το
ταλαιπωρημένο αστικό τοπίο πάνω στη γη μπορεί να αναδυθεί
ένα νέο τοπίο με σεβασμό στο περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη
και κοινωνική δικαιοσύνη.
Ένας τόπος που θα θυμάται το παρελθόν και θα υπόσχεται το
μέλλον, που θα μας χαρίσει τη διαρκή επιβίωση του πλανήτη.
Ας ξεκινήσουμε από εδώ να γίνουμε μύστες της αειφορίας.
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οδηγός χρήσης για τα Φύλλα Εργασίας
Τα Φύλλα Εργασίας των σελ. 43-55 χρησιμοποιούνται στο πεδίο. Ο Χάρτης και
το Φύλλο «Μετρήσεις» συμπληρώνονται σε διάφορα σημεία της διαδρομής. Το κάθε
Φύλλο Εργασίας αντιστοιχεί σε μία στάση του περιβαλλοντικού μονοπατιού, όπως
εμφανίζεται στο χάρτη, ενώ τα Φύλλα «Φορείς και Πολίτες», «Τι είδε η Περσεφόνη»
και

η

Τελική

δραστηριότητα

(Αειφορικό/

Μη

αειφορικό)

(σελ.

52-55)

συμπληρώνονται μετά το τέλος της διαδρομής.
Το Συνοδευτικό Υλικό 1 (σελ. 56-57) είναι το φωτογραφικό και πληροφοριακό
υλικό που συνοδεύει το Φύλλο «Άγιος Ζαχαρίας» και αφορά το Αστικό Πράσινο. Το
Συνοδευτικό Υλικό 2 (σελ. 58-62) είναι Ευρετήριο περιβαλλοντικών εννοιών, αλλά και
λημμάτων σχετικών με την αρχαία, νεότερη και σύγχρονη Ελευσίνα, περιέχει δηλαδή
συνοπτικές πληροφορίες για κάθε έννοια κι επιμέρους μνημείο/ κτίσμα/
χαρακτηριστικό γνώρισμα (π.χ. αστικοποίηση, Μεγάλα Προπύλαια, ρόδακας) που
αναφέρεται στην Εισαγωγική Ενημέρωση και τα Φύλλα Εργασίας.
Τα Συμπληρωματικά Φύλλα Εργασίας 1 έως 3 (σελ. 64-66) αποτελούν
δραστηριότητες ανατροφοδότησης κι επέκτασης που μπορούν να γίνουν στην τάξη ή
από τους ίδιους τους μαθητές αυτόνομα, μετά την υλοποίηση του προγράμματος.
Στο Παράρτημα, εκτός από τις λύσεις των δραστηριοτήτων, περιέχονται
ορισμένες από τις δημιουργίες των μαθητικών ομάδων που έχουν επισκεφθεί το ΚΠΕ
(σελ. 69-70), καθώς και τα Φύλλα Αξιολόγησης του προγράμματος για μαθητές και
συνοδούς εκπαιδευτικούς (σελ. 71-73).

ΧΑΡΤΗΣ

7

Ακολουθήστε την πορεία μας όπως φαίνεται στο χάρτη.
Σημειώστε το όνομα της κάθε στάσης.
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ΟΜΑΔΑ:

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

 Συγκρίνετε !
Σε ποια οδό τα υλικά είναι πιο κοντά στη φύση ;
στην αρχαία Ιερά Οδό

στη σύγχρονη Ιερά Οδό

 Ρωτήστε 2 περαστικούς : «Γνωρίζετε τι υπάρχει σε αυτό το οικόπεδο;»
η αρχαία Ιερά οδός

αρχαία

δεν γνωρίζω

άλλο

1ος περαστικός
2ος περαστικός

 Σε τι κατάσταση είναι η αρχαία Ιερά Οδός ;
αξιοποιημένη

εγκαταλειμμένη

 Τι θα θέλατε να γίνει στο οικόπεδο; (√)
Είναι σε κακή
κατάσταση. Καλύτερα το
οικόπεδο να χτιστεί.
Να το φροντίσουν.
Να βάλουν ταμπέλα.
Έχει ιστορική αξία.

Να το αξιοποιήσουν.
Ο κόσμος να το βλέπει
από κοντά. Θα φέρει
και τουρίστες.

 Ποιοι πρέπει να δράσουν για να γίνει αυτό ; (√)

Λιμεναρχείο
Ελευσίνας

Εφορεία
Αρχαιοτήτων

ομάδες
πολιτών
Τροχαία

ΣΤΑΣΗ
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2 ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

!

 Προς τα πού κοιτάζει το ιερό;
Α

Δ

Β

Αυτό συμβαίνει σε
όλες τις εκκλησίες.

Ν

 Τι βλέπετε στην αυλή της εκκλησίας ;
Τσιμέντο

Κολώνες

Χώμα

Δέντρα

Πλάκες

Ερείπια ναού

 Τι υπήρχε παλιά στη θέση του Άγιου Ζαχαρία ; ……………..
 Συγκρίνετε !
αυλή του Άγιου Ζαχαρία

πλατεία

Έχει πιο πολύ χώμα
Είναι πιο κοντά στη φύση
Ζουν καλύτερα φυτά και ζώα

 Βρείτε μια αρχαία κολώνα και μια αρχαία επιγραφή στους τοίχους.
Αυτό λέγεται :

Επανάχρηση

Ανακύκλωση

 Αναγνωρίστε ένα δένδρο και έναν θάμνο:
όνομα

φυλλοβόλο αειθαλές

δένδρο
θάμνος

 Τι προσφέρει εδώ το πράσινο ;
οξυγόνο

σκιά

ομορφιά

ξυλεία

δροσιά

καταφύγιο στα πουλιά
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ΣΤΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ:

3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

……….……….………………

Παιχνίδι: Παρατηρώ και βρίσκω!
Τι έκαναν αυτοί οι ήρωες;
……………………………………
……………………………………

Ποιος είναι ο «γλυκός»
Άγιος της πλατείας ;
…………………………….

Πόσα ποδήλατα χωρούν στις
θέσεις πίσω από το άγαλμα ;
……………..

Πώς λένε αυτό το δένδρο ;
Δίνει σκιά στις πιο πολλές
ελληνικές πλατείες.
………………………………………...

ΣΤΑΣΗ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ

ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

 Ποιες μέρες είναι κλειστός ; ………………………………..........
 Υπάρχει πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία; Ναι
 Πόσους ρόδακες

Όχι

βλέπετε στα μάρμαρα; ……………..

 Βρείτε 3 κτίσματα που δεν είναι αρχαία στο χώρο:
ΚΤΙΣΜΑ

ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ;

 Τι πρόβλημα προκαλούν οι καμινάδες των εργοστασίων;
…………………………………………………………………………….

 Τι προσφέρει στην πόλη και στους πολίτες ο αρχαιολογικός χώρος;

Λιγότερο
τσιμέντο,
καυσαέρια

Πράσινο,
όπου ζουν
και ζώα

ΣΤΑΣΗ
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5 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

 Τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες στον πεζόδρομο ; (√)
Περίπατο με το παιδί, το σκυλάκι τους

Να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο

Να καθίσουν σε ένα καφέ, παγκάκι

Να παρκάρουν το αμάξι τους

Να οδηγήσουν το μηχανάκι τους

Άλλο:

Στον πεζόδρομο δεν επιτρέπονται οχήματα παρά μόνο
πυροσβεστικά, αστυνομικά, νοσοκομειακά και για έκτακτη ανάγκη.
 Βλέπετε στον πεζόδρομο αυτοκίνητα ή μηχανάκια; ……………….
 Tι πρέπει να γίνει από τα παρακάτω; (√)
Η τροχαία να είναι αυστηρή και να δίνει πρόστιμα.
Εμείς να μάθουμε να σεβόμαστε τους κανόνες κυκλοφορίας.
Να φτιαχτεί μια μεγάλη μάντρα που να εμποδίζει την είσοδο.

 Συγκρίνετε τα δύο σπίτια, παλιό και νέο:
ΠΑΛΙΟ

ΝΕΟ

Χοντροί τοίχοι
Μικρά ανοίγματα
Κήπος, φυτά
Πιο φιλικό προς το περιβάλλον

Αν ήσαστε δήμαρχοι με αειφορικές ιδέες, τι θα προτείνατε να
γίνει με το παλιό σπίτι;
να το γκρεμίσουμε

επανάχρηση

τίποτα

ΣΤΑΣΗ

6

[50]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

Β

Ε

Τ

ΒΟΤΡΥΣ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΙΤΑΝ

Παραγωγή: κρασί, ποτά

Παραγωγή: λάδι, σαπούνι

Παραγωγή: τσιμέντο

Λειτουργεί :

Λειτουργεί :

Ναι … Όχι …
Ωφελεί :

Λειτουργεί :
Ναι … Όχι …

Ωφελεί την πόλη :
Ναι … Όχι …

Ναι … Όχι …

Ναι … Όχι …
Ωφελεί την πόλη :
Ναι … Όχι …

Τοποθετήστε τα εργοστάσια πάνω στο χάρτη με τα γράμματα Β, Ε και Τ

Ποιο έχει νέα χρήση; ……………………………………………………………...
Είναι αειφορική; ……………………………………………...............................
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ΣΤΑΣΗ

7

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

16 χλμ. ακτής έχει
ο κόλπος της Ελευσίνας…
1 χλμ. είναι ανοιχτό
στους πολίτες !
 Κοιτάξτε την ακτή και τη θάλασσα της Ελευσίνας. Τι βλέπετε;

 Κλείστε τα μάτια. Θυμηθείτε μια όμορφη θάλασσα στις διακοπές.
 Ανοίξτε τα μάτια και συγκρίνετε :
Πού είναι πιο φυσικό το περιβάλλον; ……..….εδώ _____ εκεί _____
Πού είναι πιο όμορφα;…………………………………...εδώ _____ εκεί _____
Πού έχει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη; εδώ _____ εκεί _____
 Τι θα θέλατε να κάνετε στην παραλία της Ελευσίνας; (√)
Βόλτα

Κολύμπι

Ψάρεμα
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ΦΟΡΕΙΣ
και
ΠΟΛΙΤΕΣ



ΟΜΑΔΑ:
……….……….………………

Αντιστοιχίστε το φορέα (υπηρεσία) με αυτό για το οποίο είναι
υπεύθυνος:
Αρχαία μνημεία

Οργανισμός Λιμένος
Δήμος

Λιμάνι
(θάλασσα και ακτή)

Εφορεία αρχαιοτήτων

Κυκλοφορία
αυτοκινήτων

Τροχαία

Πόλη

 Ποιο φορέα (1 ως 4) θα ειδοποιήσετε…
ΦΟΡΕΑΣ
για να μπει ένας κάδος ανακύκλωσης ;
για μια βιομηχανία που ρυπαίνει;
για ένα αμάξι που μπαίνει στον πεζόδρομο;
για τα αρχαία που βρήκατε σκάβοντας στον κήπο σας;
για ένα πλοίο που ρυπαίνει τη θάλασσα;
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ΟΜΑΔΑ

…………….…
 Από όσα είδαμε, τι κάνει την Περσεφόνη να θέλει..
..να μείνει κοντά μας στον Πάνω Κόσμο ;
Τι είδε η Περσεφόνη …
..να ξαναγυρίσει στον Κάτω Κόσμο ;

Ιερά Οδός

πεζόδρομος

Πλατεία Ηρώων

Ελαιουργείο

Αγ. Ζαχαρίας

Τιτάν

Αρχαιολ.χώρος

παραλία

 Ποιος κερδίζει, η Δήμητρα ή ο Πλούτωνας; ………………………..
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αειφορικό, Μη Αειφορικό
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ____________________________
Δένδρα και θάμνοι στο αστικό περιβάλλον

Αγγελική (Pittosporum tobira)

Αειθαλής θάμνος, με φύλλα δερματώδη,
γυαλιστερά και άνθη μικρά, λευκά έως
κιτρινόλευκα. Είναι φυτό κατάλληλο για
σχηματισμό μπορντούρας και φράχτη
προστασίας. Ξενικό είδος.

Δάφνη (Laurus nobilis)

Αειθαλές δέντρο ή θάμνος, με φύλλα
δερματώδη, ελλειψοειδή ή λογχοειδή, και
καρπό μαύρη γυαλιστερή δρύπη. Είδος της
μεσογειακής βλάστησης.

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Φυλλοβόλο δέντρο με εντυπωσιακή
ανθοφορία, με έντονα ροδόχρωμα
άνθη που βγαίνουν συνήθως πριν από
τα φύλλα και καλύπτουν σχεδόν όλο το
σκελετό του δένδρου. Κοινό είδος της
ελληνικής χλωρίδας.
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____________________________ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1

Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)

Κωνοφόρο δέντρο με βελόνες λεπτές,
ανοιχτοπράσινες
και
κώνους
που
κρέμονται με ποδίσκο (1,5-3 εκ.) από τα
κλαδιά. Φωτόφιλο είδος, από τον κορμό
του οποίου βγαίνει το ρετσίνι. Ιθαγενές
είδος.

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Αειθαλής θάμνος με λογχοειδή φύλλα,
άνθη ροδόχρωμα ή λευκά και πλούσια
ανθοφορία. Ιθαγενές είδος, κοινό σε αρκετές
περιοχές της χώρας μας.

Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)

Μικρός
αειθαλής
πυκνόκλαδος
αρωματικός θάμνος με γραμμοειδή φύλλα
και άφθονα άνθη λευκωπά με γαλάζιεςμωβ αποχρώσεις.

Ουασιγκτόνια η νηματοφόρος
(Washingtonia filifera)

Φοινικοειδές φυτό με παλαμοσχιδή
φύλλα σαν βεντάλιες που έχουν τριχωτές
άκρες. Ξενικό είδος.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2 ____________________________
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ για τα Φύλλα Εργασίας του προγράμματος

Περιβαλλοντικές έννοιες:
Αειφορία: από το ‘αεί’ (= πάντα) + ‘φέρω’. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες του
παρόντος ικανοποιούνται σε μια κοινωνία, χωρίς να μειώνεται η ικανότητα των μελλοντικών
γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους.
Αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη: Η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους
ανάγκες. Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη
που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και
τη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι ανανεώσιμοι
φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο
από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει
χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Το μακροπρόθεσμο
αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η
ανικανότητα του γήινου οικοσυστήματος να υποστηρίξει την
ανθρώπινη ζωή (οικολογική κρίση).
Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια της φέρουσας
ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN, UNEP και WWF, 1991).
Αποβιομηχάνιση: Η διαδικασία που συντελείται στον αστικό χώρο όταν οι βιομηχανικές
μονάδες τείνουν να απομακρύνονται από το κέντρο της πόλης και να μεταφέρονται εκτός
των ορίων του. Σε περίοδο αποβιομηχάνισης, οι περιοχές όπου στο παρελθόν κυριαρχούσαν
βιομηχανικές δραστηριότητες παρακμάζουν κι εγκαταλείπονται, προκαλώντας υποβάθμιση
του αστικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού ιστού, ενώ αυξάνονται και οι δείκτες
ανεργίας. Οι ανενεργοί βιομηχανικοί χώροι εγκαταλείπονται και παραμένουν άδειοι από
χρήσεις, σχηματίζοντας τα λεγόμενα ‘αστικά κενά’. Ωστόσο, υπάρχουν και οφέλη, κυρίως η
μειωμένη επιβάρυνση σε ρύπους.
Αστικοποίηση: Η διαδικασία/πορεία, το αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία των
«αστικών» περιοχών. Σύμφωνα με κάποιους, η αστικοποίηση ορίζεται ως η μετακίνηση των
ανθρώπων από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές (MacKeown and Faber, 2002, Jelliffe and
Jelliffe, 1970) ή αλλιώς, η αστικοποίηση αναφέρεται στη
μετάβαση από μια αγροτική κοινωνία, σε μία κοινωνία,
όπου μια αυξανόμενη αναλογία του πληθυσμού ζει στις
πόλεις (Hakeem et al, 2002a). Ένας άλλος παρόμοιος
ορισμός (Gracey, 2003) δηλώνει ότι η αστικοποίηση είναι η
μετατροπή μιας περιοχής, κυρίως αγροτικής, ή ενός κράτους
σε περισσότερο βιομηχανοποιημένο ή αστικό.
Η διαρκής και συστηματική συσσώρευση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Αστικό πράσινο: Οι χώροι του πολεοδομικού ιστού που σχεδιάστηκαν ή, κατά την διαδικασία
ανάπτυξης της πόλης, εξελίχθηκαν, για να παραμείνουν χωρίς κτίσματα και να φιλοξενήσουν
κάποιας μορφής βλάστηση (Κασσιός, 2003).
Αυτοφυές είδος: Το φυτικό είδος που ανήκει σε μια συγκεκριμένη φυσική περιοχή
εξάπλωσης, είναι πλήρως προσαρμοσμένο στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες της
αντίστοιχης περιοχής και συνεπώς υπόσχεται μια ασφαλή εξέλιξη όταν χρησιμοποιηθεί σε
αντίστοιχες περιοχές.
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____________________________ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2
Εκβιομηχάνιση: Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, η μετατροπή μιας
χώρας σε βιομηχανική. Αλλιώς, η αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών από την οικοτεχνία
και την αγροτική παραγωγή στη μαζική παραγωγή αγαθών.
Επανάχρηση: Η χρήση υλικών ή και κτιρίων/ χώρων για διαφορετικό σκοπό από αυτό για τον
οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί και λειτουργήσει.
Ξενικό είδος: Μη-γηγενές είδος τα οποίο εισάγεται τεχνητά μετά από ανθρώπινη
παρέμβαση, σε ένα συγκεκριμένο οικότοπο, οικοσύστημα, κράτος ή οποιαδήποτε άλλη
γεωγραφική περιοχή.
Περιβάλλον (φυσικό, ανθρωπογενές, δομημένο κλπ.): Το σύνολο των φυσικών και
ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και
επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την
ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. Από την ανάλυση της έννοιας
προκύπτει ότι ως περιβάλλον νοείται το φυσικό, αλλά και το ανθρωπογενές, στο οποίο
περιλαμβάνεται το δομημένο και το πολιτιστικό περιβάλλον.
Πολεοδομικό σχέδιο (Σχέδιο πόλης): Διάγραμμα της Πολεοδομίας, υπηρεσίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, που καθορίζει τους όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και
δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού.

Αρχαία, νεότερη και σύγχρονη Ελευσίνα:
Άγιος Ζαχαρίας: Μεταβυζαντινός ναΐσκος (εκκλησάκι), μονόχωρη
καμαροσκέπαστη βασιλική, που ενσωματώνει κατάλοιπα από τα ιερά
της αρχαιότητας (spolia). Αποτυπώνεται πρώτη φορά σε χαλκογραφία
από τους Άγγλους περιηγητές της αρχαιόφιλης εταιρείας Dilletanti το
1817, είναι όμως πολύ παλιότερος. Είναι χτισμένος πάνω σε τρίκλιτη
παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου μ.Χ. αι., μέρη της οποίας
διατηρούνται και στο γύρω χώρο. Στο πάτωμά του βρέθηκε τυχαία το
1859 το περίφημο Ελευσινιακό ανάγλυφο που απεικονίζει τη Δήμητρα
να μεταφέρει τη γνώση των
Μυστηρίων και να αναθέτει τη διάδοση της καλλιέργειας του
σιταριού στον Τριπτόλεμο, γιο του βασιλιά της Ελευσίνας
Κελεού. Η τοιχοδομία του ναού αποτελείται από σπαράγματα
αρχαίων μαρμάρων, από αργούς λίθους και από πλίνθους,
και ανάμεσά τους ξεχωρίζει αρχαία μαρμάρινη επιγραφή που
έχει εντοιχιστεί δεξιά της κεντρικής εισόδου, γνωστή ως
επιγραφή της Νικοστράτης, μυημένης στη λατρεία Δήμητρας
και Κόρης. Μόλις το β’ μισό του 19ου αι. ο ναός αποδόθηκε
στον Άγιο Ζαχαρία, προστάτη των αρτοποιών. Ο ναός
μετατράπηκε προσωρινά σε μικρό μουσείο για τις
αρχαιότητες που ανασκάφτηκαν από τον Γάλλο αρχαιολόγο
Lenormant το 1860. Στο χώρο λειτουργούσε το δεύτερο μισό
του 19ου αι. και σχολείο. Η συστηματική ανασκαφή και
διαμόρφωση του προαυλίου άρχισε μετά το 1928.
‘Αγροικία’ ή οικία Τραυλού: Από τα λίγα σωζόμενα σπίτια του παλιού χωριού της Ελευσίνας,
βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου στα βόρεια των Προπυλαίων και του ναού της
Αρτέμιδος και χρησιμοποιείται σήμερα ως βοηθητικός χώρος του Αρχαιολογικού Μουσείου.
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2 ____________________________
Εκκλησάκι Παναγίας (Μεσοσπορίτισσας): Μεταβυζαντινό εκκλησάκι, μονόχωρη
καμαροσκέπαστη βασιλική, στην κορυφή του λόφου που περικλείεται από τον αρχαιολογικό
χώρο, αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου. Η πρώτη μαρτυρία που επιβεβαιώνει την
παρουσία της είναι στα 1794, σε μια επιστολή του Xavier Scrofani “ Ψηλά στο λόφο είναι η
εκκλησίτσα της Παναγίας και πιο πέρα ό,τι απέμεινε από το
ναό της Δήμητρας...». Αποτυπώνεται κατόπιν σε πολλές
χαλκογραφίες ξένων περιηγητών στην Ελλάδα στα τέλη του
18ου και κατά το 19ο αι. Στις 21 Νοεμβρίου κάθε χρόνο γίνεται
λειτουργία προς τιμή της Παναγίας, όπου τελούνται και τα
‘πολυσπόρια’, λατρευτικό έθιμο που απηχεί τις αρχαίες
αγροτικές τελετές. Την ημέρα αυτή βράζουν διάφορα
δημητριακά και όσπρια, τα πολυσπόρια, και τα πηγαίνουν
στην εκκλησία να ευλογηθούν. Έπειτα όλη η οικογένεια τρώει από αυτά και εύχεται καλή
καρποφορία. Λένε ότι τα σπαρτά που σπέρνονται μέχρι τις 21 Νοεμβρίου φυτρώνουν
γρηγορότερα και αυτό ακριβώς το σκοπό έχουν και οι προσευχές στη χάρη της Παναγιάς:
είναι για την καλή σοδειά. Οι κάτοικοι δίνουν στην Παναγιά το ρόλο της αρχαίας Δήμητρας
και έτσι σιγουρεύονται ότι η αγροτική τους παραγωγή δεν θα είναι ευάλωτη στις καιρικές
συνθήκες, αλλά η θεϊκή ευλογία θα την προστατεύει.
Ελευσίνια Μυστήρια: Μια από τις πιο σημαντικές γιορτές της αρχαιότητας που γινόταν κάθε
χρόνο το μήνα Βοηδρομίωνα (Σεπτέμβριο) προς τιμή της θεάς Δήμητρας και της κόρης της,
Περσεφόνης. Διακρινόταν στα Μικρά Μυστήρια, που τελούνταν στην Αθήνα, και τα Μεγάλα
Μυστήρια, που τελούνταν στην Ελευσίνα, με επίκεντρο το Ιερό της θεάς και το Τελεστήριο.
Το περιεχόμενό τους, εκτός από τη λαμπρή πομπή από την Αθήνα προς το Ελευσίνιο Ιερό της
θεάς, παραμένει και σήμερα άγνωστο, γιατί όσα συνέβαιναν στη διάρκεια της μύησης
απαγορευόταν να αποκαλυφθούν στους μη μυημένους με ποινή θανάτου. Αφορούσαν,
πάντως, τη μυστική αλήθεια για την αρχή και το σκοπό της ζωής και τη μετά θάνατον τύχη
της ψυχής. Στα Ελευσίνια Μυστήρια μπορούσαν να μυηθούν άντρες και γυναίκες, ελεύθεροι
και δούλοι, που συνέρρεαν από πολλά μέρη της Ελλάδας. Μεγάλη ακμή γνώρισαν τόσο κατά
το χρυσό αιώνα της πόλης-κράτους των Αθηνών (5ος αι. π.Χ.) όσο και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή,
όπου Ρωμαίοι αυτοκράτορες έγιναν μύστες και ανακατασκεύασαν ή δημιούργησαν πολλά
από τα μνημεία που σώζονται σήμερα στην Ελευσίνα.
Εργοστάσιο ΒΟΤΡΥΣ: Ιδρύθηκε το 1900 ως Οινοποιητική –
Οινοπνευματική Εταιρεία Χαριλάου & Σία και το 1906
μετονομάστηκε
σε
Ελληνική
Εταιρεία
Οίνων
&
Οινοπνευμάτων, το γνωστό ΒΟΤΡΥΣ. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε
μία από τις μεγαλύτερες του κλάδου. Παρήγαγε φωτιστικό
οινόπνευμα, οίνους, αποστάγματα, βερμούτ, κονιάκ και
διθειούχο άνθρακα. Βασίστηκε στη σταφίδα και στα
πλεονάσματά της ως πρώτη ύλη και δημιούργησε εργοστάσια εκτός της Ελευσίνας στην
Αθήνα (Περιστέρι), στον Πειραιά, την Καλαμάτα, την Πάτρα, τον Πύργο και τη Θεσσαλονίκη.
Το εργοστάσιο διέκοψε τη λειτουργία του ως οινοπνευματοποιείο γύρω στο 1974. Στο
συγκρότημα αυτό υπάρχει πρόταση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ενταγμένη στο τελευταίο
πολεοδομικό σχέδιο της Ελευσίνας, να στεγαστεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Το
εργοστάσιο έκλεισε οριστικά το 1986.
Εφορεία Αρχαιοτήτων: Η υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που επιβλέπει τις
ανασκαφές και τους αρχαιολογικούς χώρους. Τα γραφεία της αρμόδιας για την περιοχή
Τρίτης (Γ’) Εφορείας βρίσκονται στις παρυφές του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας, σε
νεοκλασικό κτίριο των αρχών του 20ου αι. που παλιότερα στέγαζε το Δημοτικό Νοσοκομείο.
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Θεά Δήμητρα και Περσεφόνη (Κόρη): Η Δήμητρα ήταν από τις σημαντικότερες θεές του
αρχαίου 12θεου, αποτελούσε προσωποποίηση της Μητέρας Γης και της ευφορίας. Σύμφωνα
με τον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα, η θεά βρέθηκε στην Ελευσίνα στη διάρκεια της
αναζήτησης της κόρης της Περσεφόνης που είχε απαχθεί από τον Πλούτωνα. Καθισμένη στην
‘Αγέλαστο Πέτρα’, συνάντησε τις κόρες του Ελευσίνιου βασιλιά Κελεού που την πήραν στην
υπηρεσία τους δίχως να υποψιάζονται τη θεϊκή της υπόσταση. Όσο η Περσεφόνη παρέμενε
στον Άδη, η γη έπαψε να βλασταίνει και το ανθρώπινο γένος κινδύνευσε. Με παρέμβαση του
Δία, η Περσεφόνη επέστρεψε στη γη κοντά στη μητέρα της, όχι όμως πρωτού της δώσει ο
Πλούτωνας σπόρους ροδιού που θα την απέτρεπαν από το να ξεχάσει τον Κάτω Κόσμο. Η
Κόρη, λοιπόν, παραμένει στον Πάνω Κόσμο τα δύο τρίτα του έτους, οπότε και η γη
καρποφορεί, κι επιστρέφει κοντά στον Πλούτωνα το ένα τρίτο, που ταυτίζεται με τη χειμερινή
νάρκη της φύσης. Όταν η θεά Δήμητρα αποκαλύφθηκε στους Ελευσίνιους, η βασιλική
οικογένεια έχτισε ναό για να την τιμήσει κι εκείνη, σε αντάλλαγμα για τη φροντίδα που είχε
δεχτεί, μύησε τα μέλη της στη μυστική της λατρεία, τα Ελευσίνια Μυστήρια και τους δίδαξε
την καλλιέργεια των σιτηρών, με εντολή να διαδοθεί για την ευημερία του ανθρώπινου
γένους.
Ιερά Οδός: Ο δρόμος που συνέδεε από την αρχαιότητα ως και σήμερα την Αθήνα με το ιερό
της Δήμητρας και της Κόρης στην Ελευσίνα. Μεγάλης θρησκευτικής σπουδαιότητας, υπήρξε
επιπλέον για αιώνες η κύρια αρτηρία, στρατηγική και
εμπορική, της Αττικής, καθώς ένωνε την Αθήνα με την
Πελοπόννησο αλλά τη Στερεά Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε
σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, των μεσαιωνικών
αλλά και των νεότερων χρόνων, όπως αναφέρει και ο
Γάλλος συγγραφέας Φλωμπέρ, ο οποίος επισκέφτηκε την
Ελευσίνα το 1850: «..στο τέλος της κατεβασιάς,
στρίβουμε δεξιά, οι βράχοι είναι κομμένοι ίσια, ο δρόμος
έχει κατασκευαστεί απάνω τους: είναι δίχως αμφιβολία ο αρχαίος δρόμος». Η σημερινή Ιερά
Οδός ακολουθεί την αρχαία, τα ίχνη της οποίας έχουν καλυφτεί στο μεγαλύτερο μέρος τους.
Σώζονται κάποια μικρά τμήματα στο Ιερό της Αφροδίτης, στη Λίμνη Κουμουνδούρου και στην
είσοδο της Ελευσίνας. Το οικόπεδο όπου σώζεται κομμάτι της Ιεράς Οδού, στη συμβολή της
με την οδό Χατζηγεωργίου, είναι ιδιοκτησίας του ΙΚΑ.
Μεγάλα Προπύλαια: Η είσοδος στο Ελευσινιακό Ιερό, επιβλητικό κτίριο που οικοδομήθηκε
το 2ο αι. μ.Χ. πάνω στη θέση ενός αρχαιότερου πυλώνα του περιβόλου. Σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε από πεντελικό μάρμαρο στα πρότυπα
των Προπυλαίων της Ακρόπολης της Αθήνας, με δύο
δωρικές κιονοστοιχίες αποτελούμενες από έξι κολώνες
σε κάθε πλευρά. Η πρόσοψη και το εσωτερικό του ήταν
μεγαλοπρεπή και προκαλούσαν το θαυμασμό των
μυούμενων. Το αέτωμά του κοσμούσε η μορφή του
αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου που διασώζεται
σήμερα βόρεια του ναού. Πλαισιωνόταν από θριαμβικές
αψίδες, στα πρότυπα κι αυτές της Πύλης του Αδριανού
στην Αθήνα.
Ρόδακας: Ένα από τα σημεία της Ελευσινιακής λατρείας, σύμβολο αειφορίας που σχετίζεται
με τη θεά Δήμητρα και την αφθονία της γης, απεικονίζεται σε ανάγλυφα, ενώ πολύ συχνή
ήταν η χρήση του σε κοσμήματα για ταφική χρήση. Έχει από 4 ως και 16 φύλλα και ο
σχηματισμός του ποικίλλει ανά τόπο και εποχή.
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Σαπωνοποιείο Χαριλάου – Παλαιό Ελαιουργείο: Το Σαπωνοποιείο Χαριλάου ιδρύεται το
1875 από τους αδελφούς Λύσανδρο και Εμμανουήλ Χαριλάου, που έφτασαν από τη
Ρουμανία στην Ελευσίνα, οδηγημένοι από την λειτουργία κάποιων οικιακών βιοτεχνιών
σαπουνιού. Ως πηγή ενέργειας χρησιμοποιούσε τον ατμό και ως πρώτες ύλες πυρήνες
ελαιοκάρπου και άλλες. Το προϊόν μεταφερόταν πολύ εύκολα με πλοία ως την Πάτρα, τη
Σύρο και τον Πειραιά, η παραγωγή έφθανε τις 600.000 τόνους - από τους οποίους οι 175.000
εξάγονταν σε χώρες της Μεσογείου - και ο “Σάπων Ελευσίνος” τα χρόνια εκείνα
συναγωνιζόταν τον γαλλικό. Το 1892 ο Επαμεινώνδας
Χαρίλαος
συνεταιρίζεται
με
τον
Νικόλαο
Κανελλόπουλο και αγοράζουν το σαπωνοποιείο της
Ελευσίνας, το οποίο έκτοτε μετονομάστηκε σε «Ε.
Χαρίλαος - Ν. Κανελλόπουλος». Το εργοστάσιο, που
όταν πρωτολειτούργησε είχε 20 εργάτες, έφτασε στα
1900 να απασχολεί 90 (από τους οποίους 10 γυναίκες)
και το 1928 γύρω στους 250. Η λειτουργία του
σταμάτησε τη δεκαετία του 1960. Ο ανενεργός χώρος
του Παλαιού Ελαιουργείου σήμερα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα γνωστά
«Αισχύλεια», ενώ στις εγκαταστάσεις του προβλέπεται η δημιουργία χώρων πολιτιστικών
λειτουργιών, χώρων πρασίνου και χώρου στάθμευσης.
Στάχυ: Απεικονίζεται σε πολλά ανάγλυφα της Ελευσίνας κι αποτελεί σημείο της Ελευσινιακής
λατρείας. Σύμφωνα με το μύθο, την καλλιέργεια του σιταριού δίδαξε η θεά Δήμητρα στον
Τριπτόλεμο, γιο του βασιλιά Κελεού του γένους των Ευμολπιδών, ως ανταμοιβή για τη
φιλοξενία και τη φροντίδα που της πρόσφεραν όταν ως ανώνυμη θνητή αναζητούσε την
κόρης της, Περσεφόνη. Το Θριάσιο πεδίο, ο κάμπος της Ελευσίνας, αποτέλεσε για αιώνες το
σιτοβολώνα της Αττικής. Η καλλιέργεια σιτηρών περιορίστηκε σημαντικά από το 1936, με τη
δημιουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου στην περιοχή, και σχεδόν εγκαταλείφθηκε στην
περίοδο της έντονης βιομηχανικής ανάπτυξης.
Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ: Το πρώτο στα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή εργοστάσιο
παραγωγής οπλισμένου σκυροδέματος (μπετόν-αρμέ), ενός οικοδομικού υλικού το οποίο
στις αρχές του 20ου αι. μόλις είχε εισαχθεί στη χώρα. Ιδρύθηκε στην Ελευσίνα το 1902 από
την "Εταιρεία Χατζηκυριάκου - Ζαχαρίου και Σία" και κατασκευάστηκε μεταξύ 1902 και 1910.
Το 1911 παίρνει την επίσημη ονομασία Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντου "Ο ΤΙΤΑΝ". Στην
περίπτωση του «Τιτάνα», η προσφορά προηγήθηκε της ζήτησης, καθώς εισήχθη στον
ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο ένα νέο υλικό και μία νέα
τεχνική, η οποία προωθήθηκε παράλληλα με έργα που ανέλαβε
ένας από τους συνιδρυτές, ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου. Το μπετόναρμέ αντιμετωπιζόταν τα πρώτα χρόνια ως εξαιρετικό υλικό και
πεδίο πειραματισμών στην Ελευσίνα, πριν εξελιχθεί στο υλικό με
το οποίο χτίστηκε όλη η Ελλάδα. Στο δυτικό τμήμα της έκτασης
του εργοστασίου κατασκευάστηκε περίπου το 1930 ένας από
τους πρώτους εργατικούς βιομηχανικούς οικισμούς της χώρας, τα
«Οικήματα Τιτάν». Η αλματώδης ανάπτυξη προέκυψε από το
1936, όταν η εταιρεία ανέλαβε την παραγωγή για την κατασκευή
των μεγάλων προπολεμικών αμυντικών έργων, μεταξύ των
οποίων και του Οχυρού Ρούπελ της Μακεδονίας. Ως προς το
εργατικό δυναμικό, το 1928 το εργοστάσιο απασχολούσε 400 άτομα, ενώ έφτασε στα 1.300
την περίοδο ακμής του. Ο «Τιτάν» στην Ελευσίνα συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα με
παραγωγή λευκού τσιμέντου, ενώ το κυρίως εργοστάσιο έχει μεταφερθεί στο Καμάρι
Βοιωτίας. Στο λαβυρινθώδες σύμπλεγμα κτιρίων, δικτύων και μηχανών που σώζεται σήμερα,
απεικονίζεται ολόκληρη η πορεία των 110 χρόνων λειτουργίας του.
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Συμπληρωματικά
Φύλλα εργασίας

7
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1

Το ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ
(οι λύσεις στη σελ.68)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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Όταν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και οι δραστηριότητές του
συγκεντρώνεται στις πόλεις.
Μια πόλη που ακολουθεί αειφόρες πρακτικές, μπορεί να λέγεται …
Πολύ σημαντική για την ορθή διαχείριση απορριμμάτων.
Λέμε το πράσινο μέσα στην πόλη.
ΚΑΘΕΤΑ
Ζούμε σύμφωνα με τις αρχές της, αν διατηρούμε πόρους και για τις επόμενες γενιές.
Αποτέλεσμά της η λειτουργία πολλών εργοστασίων σε μια περιοχή.
Όταν ένα κτίριο/ χώρος/ υλικό, αφού έχει πέσει σε αχρηστία, χρησιμοποιείται ξανά
με σκοπό άλλο από τον αρχικό του.
Απαραίτητη και η δική μας στις αποφάσεις που παίρνονται για την πόλη μας.
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Γράψε τη δική σου ιστορία…
Με αφορμή ένα από τα μνημεία/ τοπόσημα που συναντήσαμε στις στάσεις της
διαδρομής μας στην πόλη και χρησιμοποιώντας όσα μάθαμε για την εξέλιξή της, γράψε
μια δική σου ιστορία για την Ελευσίνα.
Μπορεί να διαδραματίζεται α) στην αρχαιότητα, β) στη βυζαντινή εποχή, γ) στην περίοδο της
εκβιομηχάνισης, δ) στο σήμερα.
Τι σχέση είχαν/ έχουν οι άνθρωποι με το περιβάλλον; Πώς το επηρεάζουν κι
επηρεάζονται από αυτό;
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Τι συμπεράσματα βγάλαμε από τις συνεντεύξεις των περαστικών έξω από το οικόπεδο
όπου βρίσκεται η αρχαία Ιερά Οδός;
Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε;
Σχεδιάστε μια ενημερωτική δράση (αφίσα, εκδήλωση, πινακίδα κλπ.). Ποιος θα είναι
ο στόχος της; Σε ποιους θα απευθύνεται; Πού θα λάβει χώρα; Τι μέσα θα χρειαστείτε;
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Παράρτημα

Παράρτημα
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Λύσεις Puzzle & Σταυρόλεξου

ΘΕΜΑΤΑ
1. Εργάτες κτίζουν
2. Σπίτια
3. Πόλη

ΘΕΜΑΤΑ
1. Εσωτερικό σπιτιού
2. Μεταφορές
3. Παραγωγικές διαδικασίες

Λύση του Σταυρόλεξου της Βιώσιμης Πόλης.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία επίσκεψης
Σχολείο
Ειδικότητα
Έτη υπηρεσίας
Πρόγραμμα που
παρακολουθήσατε στο Κ.Π.Ε.
1. Έχετε υλοποιήσει προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο;
Ναι

Όχι

2. Αν Ναι, ποια ήταν τα θέματά τους;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια/ ημερίδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;
Ναι

Όχι

4. Αν Ναι, με ποια θέματα;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Έχετε πραγματοποιήσει στο παρελθόν επίσκεψη σε άλλο Κ.Π.Ε.;
Ναι

Όχι

6. Αν Ναι, σε ποιο και ποιος ήταν ο τίτλος του Προγράμματος;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Αποφασίσατε να επισκεφθείτε το Κ.Π.Ε. Ελευσίνας με στόχο:

(√)

Την εμβάθυνση στη θεωρητική προσέγγιση του θέματος
Τη μελέτη του συγκεκριμένου πεδίου
Την εξοικείωση των μαθητών με άλλο τρόπο εργασίας
Την ευχαρίστηση μιας εξόδου σε ανοιχτό χώρο
Άλλο: …………………………………………………………………………………………..


Το Πρόγραμμα εκπλήρωσε τις προσδοκίες σας;



Πώς αξιολογείτε συνολικά το Πρόγραμμα;

Πολύ καλό

Ικανοποιητικό

Ναι

Όχι

Χρειάζεται βελτίωση
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Β. Σημειώστε με √ την επιλογή σας:
Α/α
1.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

3.

Οι χώροι και ο εξοπλισμός του Κ.Π.Ε. συνέβαλαν στην ομαλή
διεξαγωγή του προγράμματος;
Η εισαγωγική προβολή βοήθησε στην υλοποίηση των
υπόλοιπων δραστηριοτήτων;
Η επίσκεψη στο πεδίο ήταν ενδιαφέρουσα και αποδοτική;

4.

Η εργασία των μαθητών σε ομάδες είχε παιδαγωγικό όφελος;

5.

Οι τελικές παρουσιάσεις αντάμειψαν τους μαθητές για τη
συμμετοχή τους;
Το υλικό (παρουσιάσεις, Φύλλα Εργασίας, κείμενα,
φωτογραφίες) ήταν ικανοποιητικό;
Ο χρόνος που δόθηκε στις δραστηριότητες ήταν αρκετός;

2.

6.
7.
8.
9.
10.

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

Οι εκπαιδευτικοί του Κ.Π.Ε. συνέβαλαν στην καλή διεξαγωγή
του προγράμματος;
Το πρόγραμμα ευαισθητοποιεί
τους μαθητές σε
περιβαλλοντικά θέματα;
Θα σας βοηθήσει το πρόγραμμα στην υλοποίηση Π.Ε. στο
σχολείο σας;

Γ. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι αντιμετώπισαν οι μαθητές στη διάρκεια του προγράμματος;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Δ. Προσθέστε όποιο σχόλιο πιστεύετε ότι θα συμβάλει στη βελτίωση των προγραμμάτων του Κ.Π.Ε.
Ελευσίνας.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Σας ευχαριστούμε!
Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ημερομηνία επίσκεψης
Σχολείο
Τάξη
Πρόγραμμα που
παρακολούθησες στο Κ.Π.Ε.
1. Γιατί αποφάσισες να επισκεφτείς το Κ.Π.Ε. Ελευσίνας (σημείωσε μέχρι 2 √);
Για να κάνω εκδρομή
Για να αποκτήσω μια διαφορετική εμπειρία
Γιατί με ενδιαφέρει το περιβάλλον
Ήταν υποχρεωτικό
Άλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Πόσο ενδιαφέροντα ήταν τα μέρη του Προγράμματός μας (√) ;
ΜΕΡΟΣ

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

Η εισαγωγική ενημέρωση (προβολές-συζήτηση)
Η επίσκεψη στο πεδίο (περιήγηση στην πόλη)
Η εργασία σε ομάδες
Οι τελικές παρουσιάσεις
3. Συμμετείχες στις δραστηριότητες του Προγράμματος (√) :
Πολύ

Αρκετά

Λίγο

4. Σε τι σε βοήθησε το Πρόγραμμα (σημείωσε μέχρι 2 √) ;
Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα
Ανακάλυψα ότι μπορώ να κάνω πράγματα που δεν ήξερα
Κατάλαβα γιατί πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον
Ένιωσα πιο κοντά στη φύση
‘Άλλο: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Αν άλλαζες κάτι στο Πρόγραμμα, τι θα ήταν αυτό;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Τι θα σου μείνει από την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Ελευσίνας;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ευχαριστούμε πολύ!

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας
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