
Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες

Πλημμύρες - Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο

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 κλιματικών 
αλλαγών στην ανθρώπινη ζωή.

•	 Να αντιληφθούν εάν μπορούσε ο προϊστορικός άνθρωπος, και με ποιον τρόπο, να 
αντιμετωπίσει τα πλημμυρικά φαινόμενα.

•	 Να κάνουν «ταξίδι» στο προϊστορικό μας παρελθόν.

Τύπος δραστηριότητας:
• Θεωρητική προσέγγιση του θέματος (ανάγνωση κειμένου και χαρτών), συζήτηση.
• Κατανόηση των γεωμορφολογικών μεταβολών, κυρίως στις παράκτιες περιοχές, τα τελευταία

18.000 χρόνια. 

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

Υλικά:
• Google Maps ή Κλασικοί χάρτες περιοχών (κατά προτίμηση 1/50.000)
• 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 και τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Στάδια υλοποίησης: 
Πρώτος προβληματισμός/Αφόρμηση:

•	 Ο/Η εκπαιδευτικός με τη χρήση σύγχρονων χαρτών (Google Maps ή κανονικοί) παρουσιάζει 
την περιοχή τους. 

•	 Χρησιμοποιώντας τους παλαιογεωγραφικούς χάρτες εντοπίζουν την περιοχή και παρατηρούν 
τις μεταβολές της περιοχής τους τα τελευταία 20.000 χρόνια και εντοπίζουν τις μεταβολές 
του γεωγραφικού ανάγλυφου.
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•	 Προβληματισμός: Ήταν πάντα έτσι; Πώς ήταν η περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν; Πώς ήταν 
η ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν; Αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα με τη σύγχρονη 
εποχή; Είχαν τη δυνατότητα να επέμβουν στις αλλαγές που συνέβαιναν τότε;

Ανάπτυξη δραστηριότητας:
1. Οι μαθητές/τριες καλούνται να παίξουν το «Ταξίδι στον χρόνο και στις μεταβολές του χώρου».
2. Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε τρεις ομάδες που ταξιδεύουν στον 
χρόνο…

• η 1η ομάδα ταξιδεύει στην παλαιολιθική εποχή πριν 18.000 έτη
• η 2η στο τέλος της παλαιολιθικής - αρχή μεσολιθικής (πριν 12.000 χρόνια)
• η 3η στη νεολιθική εποχή (πριν 7.000 χρόνια)

3. Στην κάθε ομάδα μοιράζονται παλαιογεωγραφικοί χάρτες της εποχής τους, για το Αιγαίο, τον 
Σαρωνικό, την Αττική και την Εύβοια. 
4. Οι ομάδες έρχονται ξανά στο σήμερα και μεταφέρουν τις εντυπώσεις από το ταξίδι τους. Η κάθε 
ομάδα θέτει ερωτήσεις στις άλλες, όπως: 

•	 Πήγατε στην Κόρινθο, κάνατε μπάνιο στη θάλασσα; 
•	 Πώς πήγατε από την Αθήνα στην Εύβοια; Χρησιμοποιήσατε κάποια βάρκα ή σχεδία για να 

περάσετε απέναντι; 
•	 Τα νησιά του Αιγαίου ανέπτυξαν πολύ νωρίς τη ναυσιπλοΐα. Ήταν ευκολότερο να 

μετακινηθούν οι άνθρωποι από νησί σε νησί 10.000 χρόνια πριν, απ’ ό,τι σήμερα;
•	 Όταν πήγατε στη Νάξο και επισκεφθήκατε τα γειτονικά νησιά, κολυμπήσατε για να πάτε σε 

αυτά; 
•	 Ο/Η κάτοικος του Βόλου για να πάει στις Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) χρειάζεται 

πλοίο;

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

συμπεράσματα και συντάσσουν τις δικές τους προτάσεις για τις πλημμύρες. 
•	 Οι ομάδες μέσω των χαρτών, συγκρίνουν τις εποχές τους και εντοπίζουν τις γεωμορφολογικές 

διαφορές των περιοχών, από τη μια περίοδο στην άλλη.
•	 Κάθε ομάδα παρουσιάζει το ταξίδι της στην ολομέλεια, τι είδε, πόσο διαφορετικό ήταν το 

γεωπεριβάλλον τότε, τι τους εντυπωσίασε. 
•	 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:
Η τελευταία παγετώδης περίοδος, διήρκησε από το 70.000 μέχρι και το 18.000 πριν 
από σήμερα. 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 από τη σημερινή.

Η τελευταία μεσοπαγετώδης περίοδος ξεκίνησε 18.000 πριν και διαρκεί έως σήμερα. Όταν άρχισε να 
ανέρχεται η μέση παγκόσμια θερμοκρασία, άρχισε να ανεβαίνει και η στάθμη της θάλασσας μέχρι 
το 6.000 π.α.σ. περίπου. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές 
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και 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.

Κλιματικές αλλαγές και γεωμορφολογικές μεταβολές:
Η άνοδος στάθμης της θάλασσας προκάλεσε σχετική βύθιση των παράκτιων περιοχών, με 
αποτέλεσμα τις μόνιμες πλημμυρικές καταστάσεις των περιοχών αυτών.
Στην αρχή της μεσοπαγετώδους περιόδου, πριν 18.000 χρόνια, ο Σαρωνικός Κόλπος δεν υπήρχε, 
η Πελοπόννησος ήταν ενωμένη με την Αττική και τα νησιά Αγκίστρι, Αίγινα, Κυρά, Διάποροι, 
Λαγούσες, Σαλαμίνα, Φλέβες και Μακρόνησος αποτελούσαν μια ενιαία ξηρά που ήταν ενωμένα με 
την Αττική. Τα νησιά του Σαρωνικού αποτελούσαν μια γέφυρα ξηράς, τον Παλαιοισθμό της Αίγινας. 
Ανατολικά αυτού του ισθμού και της Πελοποννήσου, εκεί που σήμερα εκτείνεται ο Κόλπος των 
Κεχρεών και ο Κόλπος της Επιδαύρου, υπήρχε μια λίμνη, η Παλαιολίμνη της Τροιζηνίας.
Αφού δεν υπήρχε ο Σαρωνικός, άρα δεν υπήρχαν ούτε η Αίγινα, ούτε η Σαλαμίνα, ούτε οι Διάποροι 
νήσοι κ.λπ. Όλα τα σημερινά νησιά του Σαρωνικού, συνεπώς, δημιουργήθηκαν μετά το 18.000 πριν 
από σήμερα και φυσικά όχι όλα μαζί. Ο μύθος λέει, ότι ο Θεός ποταμός Ασωπός είχε δύο κόρες: Τη 
Σαλαμίνα και την Αίγινα.
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Οι ακτογραμμές στον ευρύτερο χώρο του σημερινού Σαρωνικού:
18.000 χρόνια πριν ήταν -125 μέτρα
12.000 χρόνια πριν ήταν -70 μέτρα

Η διαμόρφωση της σημερινής μορφής των ακτών του Σαρωνικού, οπότε και αποσπάστηκε η 
Σαλαμίνα από την Αττική, πρέπει να έγινε γύρω στο 6.000 π.α.σ., τότε που αρχίζει και το κλιματικό 
Optimum του Ολόκαινου (θερμό κλίμα) που διήρκεσε, σύμφωνα με τις απόψεις των περισσότερων 
ερευνητών, μέχρι το 4.000 πριν από σήμερα. Την περίοδο αυτή, τόσο η μέση θερμοκρασία όσο και 
οι βροχοπτώσεις πρέπει να ήταν υψηλότερες από τις σημερινές.
Την εποχή αυτή, ο Κορινθιακός Κόλπος ήταν κι αυτός λίμνη, ενώ ο Νότιος Ευβοϊκός ήταν μια μεγάλη 
πεδιάδα που ένωνε την Ανατολική Αττική με τη Νότιο Εύβοια.
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