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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σχολ. Έτος : 2021-2022 

 

ΘΕΜΑ: «Χτίζοντας δεσμούς μεταξύ μας, με το περιβάλλον και την παράδοση» 

  

 

 

                                                     Η ομάδα μας αποτελείται  

από τις μαθήτριες του Α3 : 

Μαστρογιάννη Αλεξάνδρα 

Ζγκαμπή Αριάδνη  

Κυριακού Αγάπη  

Αποστολοπούλου Ευαγγελία 

Αλεξάκη Μυρτώ   

και τις καθηγήτριες: 

Κουτρούμπα Ζωή (ΠΕ02) 

Λιάπη Ελένη (ΠΕ02) 

Σταυρούλα Θάνου( ΠΕ04) 
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Εισαγωγή 

Επεξεργαστήκαμε ιστορικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά την περιοχή του 
κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα την Πλάκα, τα Αναφιώτικα, το Μοναστηράκι 
και την περιοχή της Ακρόπολης .Οι ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες δεν 
ήταν ευνοϊκές για την ενδελεχή επιτόπια έρευνα και για αυτό βασιστήκαμε 
κυρίως σε βιβλιογραφικές και διαδικτυακές αναφορές για μια περιοχή γεμάτη 
από πλακόστρωτα δρομάκια, στενά σοκάκια και σκαλάκια που ευωδιάζουν από 
ασβέστι και λουλούδια κάθε είδους. Γνωρίσαμε γειτονίες που είναι μέσα στην 
πόλη μας και διαπιστώσαμε ότι η περιοχή της Πλάκας  σε ταξιδεύει σε μια εποχή 
μακρινή. Ένας περίπατος, λοιπόν, στα δρομάκια της Πλάκας αποτελεί ένα 
μοναδικό ταξίδι στο χρόνο! 

 

ΠΛΑΚΑ  

ΓΕΝΙΚΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πλάκα είναι συνοικία στο κέντρο της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη. Συνορεύει 
νότια με την συνοικία Μακρυγιάννη, βόρεια με το εμπορικό κέντρο της Αθήνας και 
δυτικά με το Μοναστηράκι. Έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Η Πλάκα 
είναι από τις λιγοστές συνοικίες της πόλης -αν όχι η μοναδική- η οποία κατοικείτο 
αδιάκοπα από την αρχαιότητα και ήταν εκτός άλλων το κέντρο των Αρχαίων 
Αθηνών. Η άμεση σύνδεση της περιοχής με το λαμπρό παρελθόν της Αρχαίας 
Αθήνας, η οποία γίνεται προφανής στον επισκέπτη από τα δεκάδες μνημεία που 
βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτή την έχουν κάνει γνωστή -και όχι άδικα- ως τη 
Συνοικία των Θεών. Μεταπολεμικά, τα κτίσματα της Πλάκας κρίθηκαν διατηρητέα 
στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα η Πλάκα να αποτελεί τη μοναδική συνοικία της 
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Αθήνας που σε τέτοια έκταση μπορεί κάποιος να δει την πόλη όπως ήταν πριν από 
100 χρόνια. Στην περιοχή λειτουργούν μουσεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες 
και καταστήματα με τουριστικά είδη, ενώ σώζονται κτίρια διάσημων πολιτών της 
παλιάς Αθήνας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ : 

 

 

 

 

 

 

Η Πλάκα αναπτύχθηκε κυρίως γύρω από τα ερείπια της Αρχαίας Αγοράς της 
Αθήνας, σε μια περιοχή που ήταν συνεχόμενα κατοικημένη από την προϊστορία. 
Κατά τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, η Πλάκα ως η πιο αρχοντική περιοχή 
έγινε η τουρκική συνοικία της Αθήνας. Οι περιπέτειες της Πλάκας (πλάκου Αθήνα 
= Παλιά Αθήνα, στ’ αρβανίτικα) και των κατοίκων της στους νεώτερους χρόνους, 
αρχίζουν στα 1827, όταν ο Κιουταχής καταλαμβάνει την κατεστραμμένη απ’ τις 
σκληρές μάχες Αθήνα και, στις 24 του Μάη, την Ακρόπολη. Οι κάτοικοι 
καταφεύγουν (ακριβώς όπως και στα χρόνια των Περσικών πολέμων) στην 
Αίγινα, στον Πόρο και την Κούλουρη (Σαλαμίνα). Επιστρέφουν στον τόπο τους 
μετά τις 3 Φλεβάρη 1830, που υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. 
Ωστόσο, όταν ο νεοϊδρυόμενος βασιλιάς της Ελλάδας, ο βασιλιάς Όθωνας, 
επέλεξε την Αθήνα ως πρωτεύουσα του νέου κράτους το 1834, τότε η Πλάκα 
(όπως και η Αθήνα) αναπαλαιώθηκε. 

 

 

 

                                      

  ΠΡΙΝ                                                                         ΜΕΤΑ  
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Η συνοικία σήμερα 

Η Πλάκα, την οποία επισκέπτονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες τον χρόνο, 
υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς πολεοδομίας. Είναι η μοναδική γειτονιά της 
Αθήνας όπου όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, ρεύμα, καλωδιακή 
τηλεόραση, τηλέφωνο, διαδίκτυο και αποχέτευση), παρέχονται από υπόγειες, 
ειδικά κατασκευασμένες σήραγγες για να μην επηρεάζουν τον γραφικό 
χαρακτήρα της. Στη Πλάκα βρίσκονται σήμερα πολλά μουσεία και χώροι 
πολιτισμού (όπως θέατρα). Κάποια από τα μουσεία που βρίσκονται στη Πλάκα 
είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων, το Μουσείο Φρυσίρα, το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου και η Οικία Κλεάνθη-Σάουμπερτ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 
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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτίσματα της Πλάκας βρίσκεται στη γωνία των 
οδών Σχολείου και Επιχάρμου. Πρόκειται για την Οικία Τσωρτς, ένα κτίσμα της 
οθωμανικής εποχής του 17ου αιώνα, που ανήκε στον στρατηγό και ένθερμο 
φιλέλληνα από την Ιρλανδία σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς. Το αξιοπρόσεκτο αυτό σπίτι 
σώζεται από την εποχή της Τουρκοκρατίας και αρχικά ήταν στην ιδιοκτησία του 
Άγγλου ιστορικού της Επανάστασης του 1821 Τζορτζ Φίνλεϊ. 

Σύμφωνα με αφηγήσεις των κατοίκων της περιοχής, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε 
ως ιδιωτικό σχολείο και ως χώρος βιοτεχνίας. Αναμφίβολα, είναι μια σπουδαία 
αρχοντική κατοικία της προεπαναστατικής περιόδου, ενώ κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας η κατοικία αυτή λειτούργησε και ως αστυνομικό φυλάκιο των 
Τούρκων. 
 

 

                 

ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ 
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ΓΕΝΙΚΑ: 

Η συνοικία της Αθήνας που βρίσκεται στη βορειανατολική πλευρά του βράχου της 
Ακρόπολης χτίστηκε κρυφά από εργάτες από την Ανάφη που είχαν έρθει στην 
πρωτεύουσα για την ανέγερση των ανακτόρων του Όθωνα. Στη βορειανατολική 
πλευρά του βράχου της Ακρόπολης, στα όρια της συνοικίας της Πλάκας. Εκεί 
βρίσκουμε τα Αναφιώτικα, μια από τις πιο γνωστές συνοικίες της Αθήνας. 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ: 

Το όνομά της παραπέμπει στην Ανάφη, το όμορφο κυκλαδίτικο νησί. Η συνοικία 
δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
εργάτες από την Ανάφη. Είχαν έρθει στην Αθήνα για να εργαστούν ως χτίστες στην 
ανοικοδόμηση της πόλης και στην ανέγερση των ανακτόρων του Όθωνα. Στην 
αρχή κατοικούσαν στη περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής στην Οδό Ακαδημίας. Το 
κράτος τους είχε διαθέσει μικρά οικόπεδα για να εγκατασταθούν οικογενειακώς 

https://www.fosonline.gr/plus/politismos/video/107449/anafiotika-h-pio-palia-kai-istoriki-geitonia-tis-athinas-vid
https://anafi.gr/el/
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και μονίμως. Σύντομα όμως οι τιμές των οικοπέδων και των κατοικιών ανέβηκαν 
υπερβολικά. Οι εργάτες δεν είχαν καμία πρόθεση να μετακινηθούν μακριά. 
Αποφάσισαν να εγκατασταθούν παράνομα στον Ιερό Βράχο. Ως πρώτοι οικιστές 
αναφέρονται ένας ξυλουργός (Γ. Δαμίγος) και ένας κτίστης (Μ. Σιγάλας) από την 
Ανάφη. Αυτοί μετέφεραν στον Βράχο τα δομικά υλικά με την απαραίτητη 
μυστικότητα που απαιτούσαν οι συγκυρίες και μέσα σε μία μόνο νύχτα με 
συλλογική εργασία έστησαν τα δύο πρώτα σπιτάκια της συνοικίας. Μερικές μέρες 
αργότερα κάποιοι Αθηναίοι από το Ριζόκαστρο αντιλήφθηκαν τα αυθαίρετα 
κτίσματα και κάλεσαν την Πολεοδομία. Μέχρι να εντοπιστεί ο αρμόδιος και να 
ενεργήσει δεόντως το παράδειγμα των δύο ακολούθησαν κι άλλοι Αναφιώτες με 
αποτέλεσμα οι κατοικίες να πολλαπλασιαστούν, με τις αρχές παράλληλα να μην 
παίρνουν κάποιο δραστικό μέτρο. Τα οικήματα είχαν επιφάνεια από 8 έως 36 τ.μ.. 
Το μεγαλύτερο μέρος των Αναφιώτικων χτίστηκε κυρίως κατά την περίοδο της 
έξωσης του Όθωνα και της μεσοβασιλείας. Η συνοικία χτίστηκε με πρότυπο την 
αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Οι Αναφιώτες αναστήλωσαν παράλληλα με την 
εγκατάστασή τους, τους δύο ναούς που βρίσκονταν στην περιοχή από τον 17ο 
αιώνα, τον ναό του Αγίου Συμεών και του Αγίου Γεωργίου των Βράχων. Μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 χτίστηκε προσφυγική συνοικία με 
παραπήγματα στα ανατολικά των Αναφιώτικων εμπλουτίζοντας την σύνθεση του 
πληθυσμού. Τη δεκαετία του 1950 τμήμα της συνοικίας κατεδαφίστηκε στο 
πλαίσιο ανασκαφών. Την δεκαετία του 1980 απαλλοτριώθηκε περίπου το 1/3 της 
συνοικίας προς τα τείχη από το υπουργείο πολιτισμού ώστε να αποκαλυφθεί ο 
αρχαίος Περίπατος. Τα επόμενα χρόνια η περιοχή μαζί με την Πλάκα 
αναβαθμίστηκε σημαντικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
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ΓΕΝΙΚΑ: 

 Το Μοναστηράκι είναι κεντρική συνοικία της 
Αθήνας γύρω από την Πλατεία Μοναστηρακίου, η 
οποία εκτείνεται στη νότια πλευρά της οδού Ερμού, 
από το ύψος της Πλατείας Μητροπόλεως έως την 
Πλατεία Θησείου. Συνορεύει με τις συνοικίες του 
Ψυρρή, της Πλάκας και του Θησείου. Η ονομασία 
της προέρχεται από την παλιά εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αθήνας, που βρίσκεται χτισμένη επί της πλατείας. Στην 
Πλατεία Μοναστηρακίου δεσπόζει επίσης το παλιό Τζαμί Τζισταράκη που έχει 
κατασκευαστεί το 1759 και το οποίο σήμερα στεγάζει παράρτημα του Μουσείου 
Λαϊκής Τέχνης. Επιπλέον το Μοναστηράκι είναι μια πολυσύχναστη περιοχή με 
εμβληματικά αξιοθέατα, όπως τα ερείπια της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, η Αρχαία 
Αγορά της Αθήνας και η αναστηλωμένη Στοά του Αττάλου, όπου στεγάζεται και 
ένα μουσείο με αθηναϊκά εκθέματα. Η υπαίθρια αγορά του Μοναστηρακίου έχει 
καταστήματα με παραδοσιακά σαπούνια, χειροποίητα σανδάλια και αναμνηστικά 
μπλουζάκια. Οι δρόμοι της περιοχής είναι γεμάτοι παραδοσιακές ταβέρνες και 
εστιατόρια, πολλά από τα οποία έχουν θέα στην Ακρόπολη. Στο Μοναστηράκι 
βρίσκεται και η Πλατεία Αβησσυνίας η οποία είναι ανάμεσα στους εμπορικούς 
δρόμους Ερμού και Ηφαίστου. Η ονομασία της προέρχεται από την αρχαία 
ονομασία της Αιθιοπίας Αβησσυνία. 

 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αθήνα
https://el.wikipedia.org/wiki/Οδός_Ερμού
https://el.wikipedia.org/wiki/Ψυρρή
https://el.wikipedia.org/wiki/Πλάκα_(Αθήνα)
https://el.wikipedia.org/wiki/Θησείο
https://el.wikipedia.org/wiki/Χριστιανικός_ναός
https://el.wikipedia.org/wiki/Κοίμηση_της_Θεοτόκου
https://el.wikipedia.org/wiki/Τζαμί_Τζισταράκη
https://el.wikipedia.org/wiki/1759
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μουσείο_Ελληνικής_Λαϊκής_Τέχνης&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Μουσείο_Ελληνικής_Λαϊκής_Τέχνης&action=edit&redlink=1
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ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η περιοχή όπου βρίσκεται η πλατεία Αβησσυνίας ήταν από τα αρχαία χρόνια 
γειτονιά με εργαστήρια μεταλλουργίας. Τα οθωμανικά χρόνια η περιοχή 
ονομαζόταν Γύφτικα, καθώς συνήθως οι μεταλλουργοί ήταν μελαμψοί Αιγύπτιοι. 
Η ονομασία της οδού Ηφαίστου δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς παραπέμπει στο 
παρελθόν της συγκεκριμένης περιοχής, στενά συνδεδεμένο με τη κατεργασία του 
μετάλλου. Μέχρι το 1875 η γειτονιά λεγόταν Μαγγαναριά, λόγω της -
κατεδαφισμένης το 1848- εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Μαγγαναριάς. Στην 
πλατεία φιλοξενείται από το 1910 το δημοπρατήριο, γνωστό και ως γιουσουρούμ. 
Αποτελεί σημείο όπου θρησκείες και πολιτισμοί συναντιούνται και συνυπάρχουν 
χρόνια: η αρχαία αγορά, η ρωμαϊκή βιβλιοθήκη του Αδριανού, το τζαμί 
Τζισταράκη, η Παναγιά η Παντάνασσα (κοινή εκκλησία για καθολικούς και 
ορθοδόξους) και η εβραϊκή παρουσία (το όνομα γιουσουρούμ είναι εβραϊκό), 
δίνουν στην περιοχή ισχυρό κράμα πολυπολιτισμικότητας.  
Κοντά στην πλατεία Μοναστηρακίου, βρίσκεται η πλατεία Αβησσυνίας, που 
βρίσκεται και το παζάρι ("Γιουσουρούμ"), παλιότερα γνωστό για τα 
παλαιοπωλεία. Σήμερα οι παλιατζήδες και οι μικροπωλητές εξακολουθούν να 
είναι αρκετοί αν και τα περισσότερα καταστήματα πουλάνε καινούργια προϊόντα, 
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ως επί τω πλείστον τουριστικά είδη και προϊόντα ένδυσης και υπόδησης (κυρίως 
ρούχα). 
 
 

 

 

Σιδηροδρομικός σταθμός Μοναστηράκι (1890-1895) -κοίτη Ηριδανού 

Πολυσύχναστο σημείο συνάντησης για όλες τις «κατηγορίες» και ηλικίες 
επιβατικού και όχι μόνο κοινού ,το κτίριο έχει μεγάλο ιστορικό και αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον, αφού είναι ένας από τους παλιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς! 
Κατασκευάστηκε από τον επιχειρηματία Στέφανο Ψύχα στο πλαίσιο της επέκτα-
σης της σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς-Αθηνών (σε λειτουργία από το 1869). 
Ο σταθμός ανακαινίστηκε με αφορμή την επέκταση του δικτύου του μετρό, που 
στο σημείο αυτό διασταυρώνεται με την παλιά σιδηροδρομική γραμμή του ΗΣΑΠ. 
Η κατασκευή του μετρό ήταν ευκαιρία για εκτεταμένες ανασκαφές, που φώτισαν 

άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πόλης. Ανάμεσα στα ευρήματα και η αρχαία 
κοίτη «του ποταμού της Αθήνας» Ηριδανού, που βρέθηκε κάτω από τη σύγχρονη 
πλατεία (ως τότε το μοναδικό ακάλυπτο τμήμα της ήταν ορατό μόνο στον 
αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού).  
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 

 

 

      Παναγία Γοργοεπήκοος δίπλα από την Μητρόπολη 

                  

 

Ο ιερός ναός της Παντάνασσας στο Μοναστηράκι 
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Το πιο παλιό σπίτι της Αθήνας, αρχοντικό Μπενιζέλων ( το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
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Βρισκόταν στη θέση όπου πολλούς αιώνες αργότερα χτίστηκε το Ερέχθειο. 
Συγχρόνως, ο άρχοντας του συνοικισμού της Ακρόπολης απέκτησε μεγάλη δύναμη 
και κάποια στιγμή ένωσε υπό την εξουσία του με ειρηνικό τρόπο ολόκληρη την 
Αττική με εξαίρεση την Ελευσίνα. Η παράδοση λέει ότι ο άρχοντας που ένωσε τους 
συνοικισμούς της Αττικής ήταν ο Θησέας. Το γεγονός αυτό τοποθετείται στο 
δεύτερο ήμισυ της δεύτερης προ Χριστού χιλιετίας. Ο κίνδυνος εχθρικών 
επιδρομών ανάγκασε τον ηγεμόνα αυτό να οχυρώσει την Ακρόπολη με ένα τείχος 
από μεγάλες πέτρες, το γνωστό αργότερα ως Κυκλώπειο Τείχος. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Η Ακρόπολη Αθηνών είναι βραχώδης λόφος ύψους 157 μ. από την επιφάνεια της 
θάλασσας και 70 μ. περίπου από το επίπεδο της πόλεως των Αθηνών. Η κορυφή 
του 
έχει σχήμα τραπεζοειδές μήκους 300 μ. και μέγιστου πλάτους 150 μ. Ο λόφος είναι 
απρόσιτος απ’ όλες τις πλευρές εκτός της δυτικής, όπου και βρίσκεται η οχυρή 
είσοδος, η διακοσμημένη με τα λαμπρά Προπύλαια. 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
Διαπιστώθηκε ότι ο λόφος ήταν κατοικημένος από την 3η χιλιετία π.Χ.. Εκεί 
υπήρχε συνοικισμός καθώς επρόκειτο για φυσικό οχυρό, με πρόσβαση μόνο από 
τη δυτική πλευρά, ενώ η επάνω επιφάνεια του λόφου ήταν αρκετά πλατιά ώστε 
να μπορεί να κατοικηθεί, στις δε πλαγιές υπήρχαν υδάτινες πηγές. Ο Θουκυδίδης 
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μάλιστα γράφει ότι «ἡ Ἀκρόπολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ῆν». Το μέγαρο του τοπικού 
άρχοντα 

  

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 

 

 

 

Ο Παρθενώνας είναι ναός ο οποίος κατασκευάστηκε προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, 
προστάτιδας της πόλης της Αθήνας. Υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή της 
κατασκευής του συνταυτίζεται με τα φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και 
της πολιτικής κύρους που ακολούθησε έναντι των συμμάχων της κατά την περίοδο 
της Αθηναϊκής Ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα. Οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα 
ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης. Από την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας και 
ύστερα, ο ναός βανδαλίστηκε και αργότερα μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία, 
σε ισλαμικό τέμενος και μετά την Ελληνικη Επανάσταση ολόκληρος ο λόφος 
χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος και τους επόμενους δύο αιώνες 
εκτεταμένες και ποικίλες εργασίες αναστήλωσης, αποκατάστασης και συντήρησης 
πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα. 
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Το μνημείο 

Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας και τον 
κολοφώνα του δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 448/7 π.Χ. και τα 
εγκαίνια έγιναν το 438 π.Χ. στα Μεγάλα Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος 
περατώθηκε το 433/2 π.Χ. Σύμφωνα με τις πηγές, οι αρχιτέκτονες που εργάστηκαν 
ήταν ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και πιθανόν ο Φειδίας, που είχε και την ευθύνη του 
γλυπτού διάκοσμου. Είναι ένας από τους λίγους ολομάρμαρους ελληνικούς ναούς 
και ο μόνος δωρικός με ανάγλυφες όλες του τις μετόπες. 
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 

 

Η διακαινήσιμος ή ασπροβδομάδα 

Τα παλιά χρόνια που η Αθήνα ήταν χωράφια και αγροί, φυσικά οι περισσότεροι 
κάτοικοι της ασχολούνταν με την γεωργία. Την εβδομάδα, λοιπόν, μετά το Πάσχα 
και μέχρι την Κυριακή του Θωμά, οι Αθηναίοι νοικοκύρηδες δεν έμπαιναν στα 
χωράφια τους για όλη την επόμενη εβδομάδα. 

Το έθιμο της αδελφοποιίας 

Ένα έθιμο ιδιαίτερα διαδεδομένο παλιά στην πόλη της Αθήνας (έχουμε συχνές 
αναφορές και στον Ξενόπουλο), το οποίο λάμβανε μέρος της ημέρα της Λαμπρής. 
Αυτό είναι απόλυτα λογικό μιας και αυτή είναι η μέρα της χριστιανικής αγάπης. 
Οπότε, αν δύο φίλοι ήθελαν να γίνουν αδέλφια επέλεγαν εκείνη την μέρα να πάνε 
στην εκκλησία και τον παπά και να ακολουθήσει το τελετουργικό της 
αδελφοποιίας. 

 

 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Στο παρελθόν, οι άνθρωποι δεν είχαν τις πολυτέλειες που έχουμε σήμερα, αλλά 
ήταν πιο ήρεμοι κι αγαπημένοι. Μοιράζονταν μεταξύ τους ό,τι είχαν και 
βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Όλοι ήταν μία μεγάλη οικογένεια και οι γειτονιές 
πάντα είχαν ζωή. Πλέον πια, ακόμη και στην επαρχία έχει γίνει σπάνιο φαινόμενο 
το «γειτόνεμα», ενώ κυριαρχεί η αποξένωση. Σπάνια, οι άνθρωποι θα δεθούν με 
τον γείτονά τους και θα είναι μαζί και στα καλά και στα κακά καθώς κυριαρχεί η 
ζήλια και όλοι θέλουν να έχουν περισσότερα από τον διπλανό τους. Τέλος, στα 
σημερινά νοικοκυριά παρατηρείται και το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης. 
Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αγοράζουν συνεχώς άχρηστα προϊόντα για να 
καλύψουν το συναισθηματικό κενό τους. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Οι πόλεις δημιουργούν μια σειρά από νέες συνθήκες αλλά και προβλήματα. 
Πρώτο και κύριο, εκτοπίζουν συνεχώς τη φυσική βλάστηση-χλωρίδα και την 
πανίδα. Σε ορισμένες μεγαλουπόλεις που είχαν σχεδιαστεί με ακρίβεια προτού 
οικοδομηθούν, είχε διασωθεί ένα αξιόλογο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος για 
την Αθήνα όμως δεν υπήρξε παρόμοια πρόβλεψη. Πολύ συχνά , προβλήματα 
δημιουργούν και οι λανθασμένες αισθητικές επιλογές των δημοτικών Αρχών , οι 
οποίες προσπαθούν να εξωραΐσουν ένα άχαρο περιβάλλον της πόλης, 
χρησιμοποιώντας φυτά που δεν έχουν σχέση με τις κλιματικές συνθήκες του 
συγκεκριμένου χώρου. Στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος των πόλεων 
συμβάλλει και η μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, σε σχετικά περιορισμένο χώρο. 
Έτσι, όχι μόνο καταστρέφεται το φυσικό τοπίο αλλά οξύνονται και τα κοινωνικά 
προβλήματα επίσης δυσκολεύεται ο κοινωνικός έλεγχος με συνέπεια την αύξηση 
της εγκληματικότητας και της επιθετικότητας . Παράλληλα, λόγω της ύπαρξης 
ορισμένων βιομηχανιών στην Αθήνα την δεκαετία του εβδομήντα εμφανίστηκε 
τοξικό νέφος. Οι παραπάνω παράγοντες επιφέρουν την κλιματική αλλαγή στις 
πόλεις, η οποία περιλαμβάνει: την αύξηση της θερμοκρασίας ,τις έντονες 
βροχοπτώσεις και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

 

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα αστικά 
κέντρα , όπως η Αθήνα, προϋποθέτει την ύπαρξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η 
οποία δίνει έμφαση στην αστική οικολογία και να μελετά εκτενώς: την ρύπανση 
γης-νερού-αέρα, την ενσωμάτωση πράσινων χώρων στα κτήρια , την αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών, την προστασία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας ,την 
μείωση των αποβλήτων κ.α. 

 

 

Επίλογος: 

Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα συνέβαλλε στην σύσφιξη των σχέσεων μας και τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων μας για την αστική οικολογία και τις ιδιαίτερες 
περιοχές της Αθήνας. Είναι μια από τις ελάχιστες συνοικίες του κέντρου, που δεν 
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έχουν πρόσβαση με αυτοκίνητο. Γι’ αυτό άλλωστε η περιοχή , μέχρι και σήμερα 
διατηρεί την γραφικότητα και την γειτονική της ατμόσφαιρα.  

Παράλληλα, καταφέραμε να επισκεφτούμε, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική 
ομάδα του  Α4 , την Σαντορίνη και να εμβαθύνουμε στον προϊστορικό πολιτισμό 
της Θήρας, να γνωρίσουμε το ηφαιστειακό τοπίο, να περιηγηθούμε στα σοκάκια 
των Φηρών και να απολαύσουμε το πασίγνωστο ηλιοβασίλεμα της Οίας 
.Καταληκτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μελέτη της πόλης μας υπήρξε μία 
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που συνέβαλε στην καλύτερη γνωριμία  με τους 
συμμαθητές και τις καθηγήτριες του προγράμματος μας και επισφράγισμα αυτών 
των σχέσεων που αναπτύχθηκαν υπήρξε η εκδρομή μας στη Σαντορίνη που θα μας 
μείνει αξέχαστη!! 
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