
Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Κλιματικές αλλαγές και γεωμορφολογικές μεταβολές

Ομάδα στόχος:
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.

     Παιδαγωγικοί στόχοι:
Οι μαθητές/μαθήτριες:

•	 Να μάθουν τις γεωμορφολογικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 18.000 
χρόνια (αρχή της μεσοπαγετώδους περιόδου) κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές.

•	 Να ενημερωθούν για τις συνέπειες ανόδου της μέσης θερμοκρασίας λόγω των 
πλημμυρικών φαινομένων στην ανθρώπινη ζωή (μετανάστευση κ.λπ.).

•	 Να κάνουν «ταξίδι» στο προϊστορικό μας παρελθόν.

Τύπος δραστηριότητας:
• Θεωρητική προσέγγιση του θέματος (ανάγνωση κειμένου και πινάκων), συζήτηση.
• Υπολογισμός της ταχύτητας κατάκλυσης (πλημμύρας) της θάλασσας σε διάφορες περιόδους.
• Προβληματισμός για τη διαβίωση του προϊστορικού ανθρώπου και τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζε λόγω της συνεχούς κατάκλυσης (πλημμύρισμα) της θάλασσας. 

Διάρκεια:
1 - 3 διδακτικές ώρες (ανάλογα με την ηλικία και το υλικό των δραστηριοτήτων)

Υλικά:
• Σύγχρονοι χάρτες (Google Maps ή κανονικοί)
• Παλαιογεωγραφικοί χάρτες διαφόρων περιόδων, τυπωμένοι σε χαρτί Α4 (κατά προτίμηση 

πλαστικοποιημένοι για αντοχή)

Προετοιμασία - Υπόβαθρο:
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο (βλ. Παράρτημα) σχετικά με τις γεωμορφολογικές μεταβολές 
που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 18.000 χρόνια, λόγω των πλημμυρών από το λιώσιμο των πάγων 
των παγετώνων, τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις προσπάθειες του προϊστορικού ανθρώπου 
να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες. 

Στάδια υλοποίησης:
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός με τη χρήση σύγχρονων χαρτών (Google Maps ή κανονικών) παρουσιάζει 
την περιοχή τους και κατευθύνει τους/τις μαθητές/τριες να εντοπίσουν τις περιοχές κινδύνου 
για πλημμύρες στην εποχή μας, καθώς και τα πιθανά αίτια.

•	 Χρησιμοποιώντας τους παλαιογεωγραφικούς χάρτες οι μαθητές/τριες εντοπίζουν την 
περιοχή τους, παρατηρούν τις μεταβολές της περιοχής τα τελευταία 20.000 χρόνια και 
εντοπίζουν τις μεταβολές του γεωγραφικού ανάγλυφου.
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Παρατηρούν το γεωγραφικό ανάγλυφο πριν 20.000 χρόνια, πριν 10.000 χρόνια και πριν 
5.000 χρόνια.

•	 Γίνεται αναφορά σε πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν συμβεί στην περιοχή στη σύγχρονη 
εποχή και στο παρελθόν. Ποιες ήταν οι αιτίες των πλημμυρών;

•	 Προβληματισμός: Ήταν πάντα έτσι η περιοχή; Πώς ήταν η περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν; 
Αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι της περιοχής τα ίδια προβλήματα;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Υπολογίζουν οι μαθητές/τριες την ταχύτητα κατάκλυσης (πλημμύρας) της θάλασσας σε διάφορες 
περιόδους. Σε ποιες περιόδους η ταχύτητα ήταν μεγαλύτερη; (Υπάρχει αντίστοιχος πίνακας στο 
Παράρτημα)

Την ταχύτητα κατάκλυσης θα τη βρουν σύμφωνα με το παράδειγμα:
Την περίοδο 7.500 - 6.800 π.α.σ. η θάλασσα ανέβηκε 10 μέτρα.
Έχουμε 7.500 - 6.800 = 700 χρόνια.
Τα 10 μέτρα είναι 10 Χ 100 = 1000 εκατοστά.
Άρα η ταχύτητα κατάκλυσης είναι 1000 : 700 = 1,3 εκατοστά.
Δηλαδή η θάλασσα ανέβαινε κατά μέσο όρο 1,3 εκατοστά τον χρόνο αυτή την περίοδο.

2. Οι μαθητές/τριες κάνουν ένα ταξίδι στο προϊστορικό μας παρελθόν και ερωτώνται πώς πιστεύουν 
ότι αντιμετώπιζε ο προϊστορικός άνθρωπος τα πλημμυρικά φαινόμενα και τους ποταμούς που 
προκαλούσαν τις πλημμύρες.
3. Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/τριες να χωριστούν σε ομάδες. Δείχνει σε κάθε 
ομάδα στον χάρτη την περιοχή που θα κατοικούσαν ως προϊστορικοί άνθρωποι και αναθέτει σε 
κάθε ομάδα να συζητήσουν και να καταγράψουν πώς θα αντιμετώπιζαν την περίπτωση που θα 
πλημμύριζε η περιοχή τους.

Αναστοχασμός:
• Οι μαθητές/τριες συζητούν, προβληματίζονται, ανταλλάσσουν απόψεις, εξάγουν 

συμπεράσματα και συντάσσουν τις δικές τους προτάσεις για την αποφυγή και την 
αντιμετώπιση των πλημμυρών. 

•	 Οι ομάδες μέσω των χαρτών, εντοπίζουν τις γεωμορφολογικές διαφορές της περιοχής τους, 
από τη μια περίοδο στην άλλη.

•	 Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δική της εκδοχή αντιμετώπισης των πλημμυρών στην ολομέλεια. 
•	 Επιβραβεύονται όλες οι ομάδες.

Πηγές - Βιβλιογραφία - Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη δραστηριότητα:
Ηλίας Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

•	 Ελληνική Γεωμυθολογία  (Βιβλίο 1ο) «Εισαγωγή στη Γεωμυθολογία»
•	 Ελληνική Γεωμυθολογία (Βιβλίο 2ο) «Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά»

Τετράδιο Γεωμυθολογικά - Περιβαλλοντικά μονοπάτια, ΚΠΕ Στυλίδας

Λέξεις - κλειδιά:
πλημμύρες, γεωμορφολογικές μεταβολές, κλιματικές αλλαγές

Ομάδα σχεδιασμού εκπαιδευτικής δραστηριότητας:
ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης (Παπαγεωργίου Μαρίνα, Γεωλόγος - πρώην Υπεύθυνη, Κουτμάνης Παναγιώτης,
Βιολόγος - πρώην Υπεύθυνος, Αγγελής Κωνσταντίνος, Γεωπόνος - μέλος παιδαγωγικής ομάδας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο για ανάγνωση:
Τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια παρατηρείται περιοδική μεταβολή της 
θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων (λόγω των κλιματικών αλλαγών). Κατά τις 
παγετώδεις περιόδους λόγω ελάττωσης της θερμοκρασίας, δεσμεύονται τεράστιες 
ποσότητες των υδάτων των ωκεανών που μετατρέπονται σε πάγους και παγετώνες 
στις ηπείρους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταπείνωση της στάθμης και την 

υποχώρηση της θάλασσας και την αύξηση της ξηράς.  

•	 Η τελευταία παγετώδης περίοδος, διήρκησε από το 70.000 μέχρι και το 18.000 πριν από 
σήμερα (π.α.σ.). Στο τέλος της περιόδου, οι τότε ακτογραμμές δεν είχαν καμιά σχέση με τις 
σημερινές, ούτε από άποψη μορφής ούτε από γεωγραφική θέση. Η στάθμη της θάλασσας 
βρισκόταν γύρω στα 125 - 150 μέτρα χαμηλότερα απ’ ότι η σημερινή.

•	 Η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος ξεκίνησε από το 18.000 και διαρκεί έως σήμερα. 
Όταν άρχισε να ανέρχεται η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη 
της θάλασσας, μέχρι το 6.000 π.α.σ. περίπου. 

• Το 10.000 π.α.σ. (αρχή κυριαρχίας του ανθρώπου), η θερμοκρασία ήταν περίπου όσο η 
σημερινή και η στάθμη της θάλασσας ήταν 30 - 40 μέτρα χαμηλότερα. 

•	 Το 8.000 π.α.σ. η στάθμη της θάλασσας ήταν 20 - 30 μέτρα χαμηλότερα. 
•	 Από το 6.000 έως το 4.000 πριν από σήμερα, υπήρξε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

(κλιματικό Optimum του Ολόκαινου). Στην περίοδο αυτή, η στάθμη της θάλασσας ήταν λίγο 
ψηλότερα απ’ ότι σήμερα. 

•	 Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στο φυσικό 
περιβάλλον, κυρίως στη διαμόρφωση των ακτογραμμών και των παράκτιων περιοχών. Η 
άνοδος της στάθμης προκάλεσε την  κατάκλυση (πλημμύρισμα) των κλειστών υδρολογικών 
λεκανών, με αλλαγή της φυσικογεωγραφικής τους λειτουργίας και τη μετατροπή τους 
αρχικά σε λίμνες και στη συνέχεια σε πυθμένα όρμων ή κόλπων.

•	 Ο ρυθμός κατάκλυσης (πλημμύρισμα) λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και το λιώσιμο 
των παγετώνων, είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τη μορφολογία 
και μπορεί να είναι από μερικά μέτρα/έτος, μέχρι πολλές εκατοντάδες μέτρα/έτος.

Κλιματικές αλλαγές και γεωμορφολογικές μεταβολές
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Στάθμη της παγκόσμιας θάλασσας κατά προσέγγιση

Στάθμη θάλασσας 
(μέτρα)

7.500 - 6.800 -10 μ.
9.000 - 6.800 -15 μ.
9.400 - 7.300 -20 μ.
9.800 - 7.700 -25 μ.

10.200 - 8.200 -30 μ.
11.300 - 8.500 -35 μ.
10.000 - 9.000 -40 μ.

11.400 - 10.000 -45 μ.
12.200 - 11.400 -49 μ.
13.000 - 12.200 -52 μ.
13.500 - 13.000 -57 μ.
13.800 - 13.500 -61 μ.
14.000 - 13.800 -67 μ.
14.700 - 14.000 -73 μ.
15.000 - 14.700 -94 μ.
16.000 - 15.000 -100 μ.
18.000 - 16.000 -115 μ.

18.000 -125 / -150 μ.

 Χρόνια πριν από σήμερα
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Το αποτέλεσμα της συνεχούς κατάκλυσης ήταν οι μόνιμες πλημμυρικές καταστάσεις στις 
παράκτιες κυρίως περιοχές. Για 12.000 χρόνια (από το 18.000 ως 6.000 χρόνια πριν) οι κάτοικοι των 
παραθαλάσσιων κυρίως περιοχών, παρατηρούσαν τη στεριά να «βουλιάζει» συνεχώς. Το συνεχές 
πλημμύρισμα προκαλούσε κατακόρυφες μεταβολές της στάθμης της θάλασσας, με αποτέλεσμα 
μεγάλα τμήματα της ξηράς να βυθίζονται και παλιές λίμνες να μετατρέπονται σε θάλασσα. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν υδροβιότοποι (τόποι κυνηγιού) και να εξαφανιστούν πολλές πηγές. 
Επίσης, το λιώσιμο των πάγων των παγετώνων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των υδάτων των 
ποταμών και τη δημιουργία έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών υπέφεραν και οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Σε αυτές τις συνθήκες 
ο αδύναμος και φοβισμένος Homo Sapiens της παλαιολιθικής εποχής (τροφοσυλλέκτης και κυνηγός 
ακόμα), έπλασε τους Θεούς που δημιουργούν τα φαινόμενα και αυτούς που τον προστατεύουν. 
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους ποταμούς θεούς και μάλιστα ισάξιους με 
τους Ολύμπιους.

Οι 4 πρώτες γενιές των Θεών και Θεοτήτων, συνδέονται άμεσα με τις μεταβολές των 
φυσικογεωλογικών συνθηκών.


