
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ  
ΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ  

ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ. 



Η ομάδα μας ΄green –teens΄ ασχολήθηκε 
με τη χλωρίδα -πανίδα της περιοχής μας, 

τις μεταφορές στην πόλη μας και τις 
διατροφικές μας συνήθειες.  



Γνωρίσαμε τα δύο σπουδαία οικοσυστήματα 
του Έβρου 

Το Δέλτα του Έβρου 



και το Δάσος της Δαδιάς 



Βρήκαμε πληροφορίες για τις προστατευόμενες 
περιοχές στην Ελλάδα 

∆έλτα Έβρου 

(υγρότοπος Ramsar, Σύµβαση Βαρκελώνης, 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) 



 για τα απειλούμενα είδη ζώων στην 
Ελλάδα 

Καφέ αρκούδα 

Caretta-caretta 
Κόκκινο ελάφι 

Λύκος 



και για την σημασία της 
βιοποικιλότητας 

Η σημασία της βιοποικιλότητας των ειδών είναι προφανής για την οικολογική 
ισορροπία, για τη σταθερότητα και τη λειτουργία των  μηχανισμών  αντίδρασης ενός 

οικοσυστήματος. 



Συζητήσαμε τους παράγοντες που 
απειλούν την βιοποικιλότητα  



Και τα μέτρα προστασίας της 
βιοποικιλότητας. 



Αναφερθήκαμε στη μεσογειακή 
διατροφή. 



Και στη διατροφή στη αρχαία Ελλάδα. 
 



Γνωρίσαμε τα βιολογικά προϊόντα- 
βιολογικές καλλιέργειες. 



Καθώς και τα μεταλλαγμένα προϊόντα. 
 



Αναλύσαμε την έννοια για τα Τροφοχιλιόμετρα. 
 

• Έχετε σκεφτεί ποτέ 
πόσες εκατοντάδες 
ή και χιλιάδες 
χιλιόμετρα μπορεί 
να έχει διανύσει 
μία τροφή μέχρι να 
βρεθεί στο πιάτο 
σας και ποιές είναι 
η επιπτώσεις της 
μεταφοράς της;  

Η Ελληνική γη είναι ένας ευλογημένος, εύφορος τόπος στον οποίον ευδοκιμούν 
όλων των ειδών οι παραδεισένιες γεύσεις, γι'αυτό και για μας τους Έλληνες 
η διαχείριση των διατροφικών χιλιόμετρων δεν είναι και τόσο δύσκολη υπόθεση 

Ψωνίζετε τρόφιμα εποχής που παράγονται στην 
Ελλάδα. 



Πραγματοποιήσαμε έρευνα για τους 
τοπικούς συνεταιρισμούς παραγωγής 

προϊόντων. 

• Οι γυναίκες του συνεταιρισμού Έβρου φτιάχνουν 
κους κους 

 



Και καταγράψαμε τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς στην πόλη μας. 



Μιλήσαμε για τα εναλλακτικά 
καύσιμα 



Και την οικολογική οδήγηση 
 



Ιδιαίτερα αναφερθήκαμε στο 
ποδήλατο και τη μετακίνηση 



Καθώς και το πως επηρεάζουν οι 
μεταφορές την κλιματική αλλαγή. 

Χρησιμοποίησε τη συγκοινωνία! 

Καιρός να ξεμουδιάσεις! 

Χρησιμοποίησε το αεροπλάνο 
μόνο όταν δε μπορείς να το 
αποφύγεις. 

Συρρίκνωσε το αυτοκίνητό σου! 

Κάνε ποδήλατο! 



• Και οι 3 ομάδες σχεδίασαν ερωτηματολόγιο 
που συμπληρώθηκε από μαθητές του σχολείου  
μας  .  

• Κατόπιν αφού συλλέχθηκαν οι απαντήσεις 
επεξεργάστηκαν και βγήκαν συμπεράσματα 
όσο αφορά την οικολογική συμπεριφορά των 
μαθητών σε ποσοστά. 

 



Ενδεικτικά κάποιες απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο…… 







• Η ομάδα   μας   πραγματοποίησε 
δραστηριότητες   στα   πλαίσια   του 
περιβαλλοντικού     προγράμματος 



Επίσκεψη στο μουσείο φυσικής 
ιστορίας και λαογραφίας του 

 πάτερ -Κομνίδη στην περιοχή της 
Χηλής 



Ενημερωθήκαμε για την πανίδα της 
περιοχής μας 



 παρατηρήσαμε αντικείμενα οικιακής 
χρήσης παλαιότερης εποχής 



Και εξάγαμε μέλι από κηρύθρα 
 



Επισκεφτήκαμε το καμένο 
δάσος στην Περιοχή του 

Λουτρού 



Μας ενημέρωσε ο 
υπάλληλος του 

Δασαρχείου 
Αλεξανδρούπολης 

κ. Πιστόλας 
Γεώργιος 

Εκεί που κάποτε ήταν 
ένα ζωντανό δάσος , 
τώρα υπάρχουν μόνο 
καμένα υπολείμματα 



Το θέαμα ήταν απογοητευτικό !!! 



Επισκεφτήκαμε τους Φιλίππους 



Τον  
αρχαιολογικό 

χώρο  



Και το Βαπτιστήρι της  Λυδίας 



Καθώς και το κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης Φιλίππων 



Δραστηριοποιηθήκαμε με παιχνίδια 
γνωριμίας 



Δημιουργήσαμε Θεατρικό παιχνίδι με 
θέμα  

παραδοσιακές και σύγχρονες 
οικογένειες 



Φορέσαμε τις κατάλληλες στολές 



Ζυμώσαμε ψωμί με αγνά υλικά 



Προσέξαμε να βάλουμε σωστές τις 
αναλογίες των υλικών 



Και την άλλη μέρα αφού το ψήσαμε 
…….το γευτήκαμε  !!!!! 



Παράλληλα φτιάξαμε ξυνοτύρι   



Το βράσαμε 



Το τοποθετήσαμε σε ειδικό πανί και το 
στραγγίσαμε 



Οι σεφ ήταν πολύ ευχαριστημένοι με 
το αποτέλεσμα των προσπαθειών 

τους 



Και επειδή είναι οικολόγοι και δεν 
πετούν τα αχρησιμοποίητα υλικά 

Ήπιαν το Γάλα που περίσσεψε 



Αφού λοιπόν χορτάσαμε, 
 χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς  



Και έφτασε η ώρα για παιχνίδι 

Το λουρί της Μάνας 

Ξαναθυμηθήκαμε ομαδικά παιχνίδια που έπαιζαν στα παλαιότερα 
 χρόνια παιδιά της ηλικίας μας 



Τζαμί Σκοινάκι 



Μηλάκια Κουτσό 



Επίσης κατασκευάσαμε σαπούνι  



Στο τέλος αξιολογήσαμε το 
πρόγραμμα και αυτό που καταλάβαμε 
είναι ότι πήραμε πολλές πληροφορίες 

μέσα από τις δραστηριότητες!!!!!!!   



Επίσης επισκεφτήκαμε καταστήματα της πόλης μας 
που ειδικεύονται στην εμπορία βιολογικών 

προϊόντων 

Μάθαμε για την πιστοποίηση  των προϊόντων, και για την 
αυξανόμενη τάση ζήτησης αυτών των προιόντων.  



Και οργανώσαμε βόλτα με τα ποδήλατα στον 
ποδηλατόδρομο της πόλης σε μια προσπάθεια να 
χρησιμοποιούμε περισσότερο το ποδήλατο ως το 

καλύτερο οικολογικό μέσο μετακίνησης 



4 άτομα της ομάδας θα ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο 2012 στην Ισπανία και θα 
συναντηθούν με μαθητές  από 8 διαφορετικές χώρες για να ανταλλάξουν απόψεις 

και να συνεργαστούν στα θέματα της 
 χλωρίδας πανίδας, οικολογικής διατροφής και μεταφορών 

CUENCA 



Θέλουμε αυριανούς ενεργούς πολίτες 
που θα  έχουν άποψη για 
περιβαλλοντικά θέματα!!! 



• ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
• ΚΟΥΤΚΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 
• ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 
• ΚΟΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
• ΚΟΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
• ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
• ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 
• ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 
• ΜΠΕΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 
• ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 
• ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
• ΜΑΣΚΑΛΕΡΗ ΔΑΝΑΗ 

 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΖΗΝΑ 
ΚΑΡΤΑΛΗ ΑΝΝΑ 
ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΕΦΗ 
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 
ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΙΛΙΑ ΑΡΕΤΗ 
ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Καθηγητές : Παπαδοπούλου Βασιλική –Κομνίδου Ευστρατία-Αγιαννιτόπουλος Αλέξης 


