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1. Λίγα λόγια για εμάς 

Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος της η εδραίωση της έννοιας της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους 
Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική 
εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις της, προτείνουν ένα νέον τρόπο 
αλληλεπίδρασης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, 
αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα ενός αειφόρου τρόπου σκέψης και 
λειτουργίας για έναν βιώσιμο πλανήτη. 

Tα Προγράμματα της Οργάνωσης Γη εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές 
τοποθεσίες εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, με έμφαση στα Σχολεία, σε 
Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και στο Πρότυπο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Μάθησης, με την ονομασία «Κέντρο της Γης». Για την υλοποίηση τους, η 
Οργάνωση Γη έχει εδραιώσει συνεργασίες με εταιρείες, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και 
πλήθος οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών εντός κι εκτός Ελλάδος. 

Οι Δράσεις της Οργάνωσης Γη εξελίσσονται πάνω σε 3 βασικούς άξονες: 
-Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης & Μάθησης 
-Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, 
Προσφύγων, Μεταναστών , Ανέργων. 
-Προγράμματα Εκκίνησης & Υποστήριξης της Υπεύθυνης και Βιώσιμης 
Επιχειρηματικότητας. 
 

2. Κέντρο της Γης 

Το «Κέντρο της Γης» λειτουργεί σε ένα αγρόκτημα 25 στρεμμάτων στην 
περιοχή του Ιλίου, μόλις 5 χλμ από το κέντρο της Αθήνας, το οποίο 
χρησιμεύει ως ένα μοντέλο βιωματικής, μη τυπικής εκπαίδευσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη. 

Φιλοξενείται στην ιδιόκτητη έκταση του κτήματος Πύργου Βασιλίσσης, δίπλα 
στο Πάρκο «Α. Τρίτσης». 

Μέχρι στιγμής, το Κέντρο της Γης έχει φιλοξενήσει χιλιάδες επισκέπτες, 
παιδιά,νέους και ενήλικες.  

 

 

 

 

 



 
 

3. Διεθνής Αναγνώριση 

To «Κέντρο της Γης» αναδείχθηκε ως η 
καλύτερη πρωτοβουλία σύνδεσης του 
ανθρώπου με τη φύση παγκοσμίως, από τη 
Διεθνή Ένωση για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος (IUCN), ανάμεσα σε 107 
υποψηφίους από 42 χώρες, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που 
πραγματοποιήθηκε στη Χαβάη το 2016. 

 

4. Hellenic Responsible Business Awards 

 

Το βραβείο της «ΜΚΟ της Χρονιάς» στη 
κατηγορία Περιβάλλον κατέκτησε η Οργάνωση 
Γη στα Hellenic Responsible Business Awards, το 
θεσμό που ως κριτήριο επιλογής και αξιολόγησης 
αναδεικνύει το αποδεδειγμένα καινοτόμο έργο για τη 
βιώσιμη και την κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τη 
συνεχή δέσμευση και αποτελεσματικότητα.  

 
5. #Citizens4GlobalGoals 

Μια ενημερωτική καμπάνια της Οργάνωσης Γη σχετικά με τους Παγκόσμιους 
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τον Σεπτέμβριο του 2015, 193 αρχηγοί 
κρατών δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν 17 παγκόσμιους στόχους, 
προκειμένου να αναλάβουν δράση ενάντια στις 3 τρεις μεγάλες προκλήσεις 
τα επόμενα 15 χρόνια: την ακραία φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και 
την κλιματική αλλαγή. Η Οργάνωση Γη ξεκίνησε το “localization” των 17 
στόχων του Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα, καθώς και την αναζήτηση 
μεθόδων επίτευξης τους από τους πολίτες. Το 2017 παρουσίασε στη Στέγη 
του Ιδρύματος Ωνάση, το e-book «Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη». Αποτελεί μία ηλεκτρονική έκδοση, προσφέροντας ένα χρόνο 
μετά την υιοθέτηση των Στόχων, χρήσιμες πληροφορίες στην ελληνική 
γλώσσα, καθώς και τρόπους που ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στη 
διάδοση και υλοποίησή τους. Το Φεβρουάριο του 2019 παρουσίασε στο 
Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην 
ελληνική γλώσσα τη «Νέα Αστική Ατζέντα» του UN-HABITAT. 

 
 

 



 
 

 
Πρόταση Δράσεων 

 
 
Η «Οργάνωση Γη» προτείνει μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για 
την εταιρεία σας στο πάρκο ανοιχτής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Κέντρο 
της Γης», μέσω ενός προγράμματος Κοινωφελούς Προσφοράς και 
Εθελοντικής Δράσης, που συνδυάζει το Ευ Ζην με την Περιβαλλοντική 
Μάθηση. 
  
 

Πρόγραμμα Ενηλίκων 
 
Δράση 1: «Συλλογική Κουζίνα» 
Μαγειρεύουμε υγιεινά, εποχικά, 
συμμετοχικά και δημιουργικά ώστε 
να υποστηρίξουμε συμπολίτες μας 
που το έχουν ανάγκη! Οι 
συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες 
αναλαμβάνουν την προετοιμασία των 
πρώτων υλών, το μαγείρεμα και το 
σερβίρισμα 200 μερίδων φαγητού 
οι οποίες θα προωθηθούν σε 
κοινωνικές δομές στήριξης απόρων, 
προσφύγων & αστέγων. 
 
Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες θα στρώσουν το τραπέζι των 
εθελοντών και όλοι μαζί θα μοιραστούμε ένα «Συλλογικό Γεύμα». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δράση 2: «Ταξίδι στο Κέντρο της Γης»(60’) 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξίδι στο Κέντρο της Γης», απευθύνεται σε 
μικρούς και μεγάλους καθώς και σε κάθε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα που έχει 
ανάγκη να έρθει σε επαφή με τη φύση. Σκοπός μας είναι να 
ευαισθητοποιήσουμε κάθε επισκέπτη για την ανάγκη της περιβαλλοντικής 
επαγρύπνησης και της ανάληψης μιας συλλογικής προσπάθειας για την 
ομαλή μετάβαση σε ένα νέο και αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης. 

Το ταξίδι στο «Κέντρο της Γης» περιλαμβάνει 5 σταθμούς οι οποίοι 
αποτελούνται από μια σειρά δραστηριοτήτων όπως πορείες και στάσεις σε 
προκαθορισμένα σημεία παρατήρησης στην ανοιχτή ύπαιθρο. 



 
 

Οι πέντε σταθμοί: 

Στάβλοι Αλόγων :Από την εποχή της 
εξημέρωσης του και για χιλιάδες χρόνια το 
άλογο ήταν ο πιο χρήσιμος φίλος του ανθρώπου 
τόσο στις χερσαίες μεταφορές όσο και στην 
καλλιέργεια της γης. Εδώ ο επισκέπτης έρχεται 
σε απόσταση αναπνοής με υπέροχα καθαρόαιμα 
αγωνιστικά άλογα, απολύτως εξοικειωμένα με 
τον άνθρωπο.  

Δέντρα που μιλούν: Εδώ τα δέντρα έχουν την 
«δική» τους φωνή η οποία μας μαθαίνει πόσες διαφορετικές λειτουργίες 
επιτελούν στη φύση και πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους στο 
οικοσύστημα.  

Πύργος Βασιλίσσης: Ο πύργος του 
κτήματος με τον αισθητικό περίβολο, τα 
μαρμάρινα διακοσμητικά του ρομαντισμού 
και την πλούσια ορνιθοπανίδα που 
φωλιάζει ολόγυρά του, κτίστηκε το 1854 
από την βασίλισσα της Ελλάδας Αμαλία 
Α’. Κατά την διάρκεια του αρχικού 
σχεδιασμού του αποτέλεσε βασιλική 
θερινή κατοικία ενώ η περιβάλλουσα καλλιεργήσιμη έκτασή του, 
αναδείχθηκε σε πρότυπο κέντρο πειραματισμού και διάδοσης σύγχρονων 
για την εποχή γεωπονικών εφαρμογών.  
 
Λαχανόκηπος: Ο κήπος του «Κέντρου της Γης» δεν έχει δεχθεί ποτέ εντός 
του λιπάσματα, εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. Είναι ένας πεντακάθαρος και 
100% βιολογικός λαχανόκηπος στον οποίο καλλιεργούμε παραδοσιακές 
ποικιλίες φυτών, από ιδιοπαραγώμενους σπόρους. Βλέπουμε από κοντά πως 
μεγαλώνει το κολοκυθάκι, η τομάτα, το αγγούρι, ο μαϊντανός, οι φράουλες 
κ.α. εποχικά κηπευτικά. 
 
Άγριο Οικοσύστημα  
Στο συγκεκριμένο χώρο ευδοκιμεί από μόνο του το άγριο οικοσύστημα του 
τόπου μας: της Αττικής. Χρώματα, αρώματα και λεπτομέρειες που δύσκολα 
διακρίνονται χωρίς την καθοδήγηση ειδικών, όπως: έντομα, αμφίβια, 
ερπετά, ασπόνδυλα, μύκητες, παχύφυτα, δηλητηριώδη και φαρμακευτικά 
βότανα, λιμνούλες με νούφαρα. 

 
 
 

 



 
 

 
Δράση 3: «Αγρότες στην Πόλη» (45’) 

Στα 2,7 στρέμματα του βιολογικού 
λαχανόκηπου του ΚτΓ οι συμμετέχοντες 
μπορούν να περιποιηθούν τις εποχικές 
καλλιέργειες. Με  άνετα ρούχα και 
παπούτσια κατάλληλα για εργασία, 
μπορούν να σκαλίσουν και να 
ξεβοτανίσουν το χώμα, να 
κορφολογήσουν φυτά, να ανανεώσουν το 
κόμποστ και να κλαδέψουν δέντρα και 
μπορντούρες. 

Ακόμα, με γάντια και σκαλιστήρια στα χέρια, τοποθετούν βότανα και 
παχύφυτα στις μόνιμες θέσεις τους, στον κήπο άγριας  βιοποικιλότητας του 
«Κέντρου της Γης». 

 

 
 
 
 
 
 
Δράση 4: «Εργαστήριο Κομποστοποίησης» (45’) 
Προτείνουμε ιδέες και 
εφαρμόζουμε λύσεις για την 
εναλλακτική διαχείριση των 
οικιακών οργανικών 
αποβλήτων. Μαθαίνουμε πώς 
να φτιάχνουμε το δικό μας 
οργανικό λίπασμα, πώς να 
δίνουμε στα φυτά μας υγεία και 
ευρωστία χωρίς να 
καταφεύγουμε σε αγροχημικά σκευάσματα. Φέρτε μαζί σας από το σπίτι 
φλούδες από πατάτες και άλλα φρούτα ή λαχανικά (όχι κρεμμύδια, σκόρδα, 
και φλούδες από εσπεριδοειδή) και ελάτε να σας δείξουμε πως μετατρέπονται 
σε εύφορο χώμα. 

 

 

 

 



 
 

 

Δράση 5: «Βιωματική Γνωριμία με τα Βότανα»(45’) 
Ένα ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων εμπνευσμένο από τη "Μέθοδο Μελέτης 
των Φυτών" του Γκαίτε. Χρησιμοποιώντας την όσφρηση, τη γεύση και τη 
διαίσθηση θα έρθουμε σε επαφή με φυτά γνωστά ή άγνωστα με μοναδικό, 
βιωματικό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γνωριστούμε με τα φυτά! 
Μέσα από την προσεκτική παρατήρηση και την επαφή είναι δυνατό να 
λάβουμε πληροφορίες για τις ιδιότητες και τις δράσεις των βοτάνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δράση 6: Περμακουλτούρα στην Πράξη (45’) 
Μια νέα και πιο καθαρή καλλιεργητική φιλοσοφία. Από την μονοκαλλιέργεια 
στον παραγωγικό αγρό υψηλής βιοποικιλότητας.  
Μπορείτε να μάθετε τις βασικές αρχές της Περμακουλτούρας και να δείτε 
παραδείγματα των πρακτικών εφαρμογών της στο κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, "Κέντρο της Γης", αλλά και πως αξιοποιείται από ομάδες σε 
διαφορετικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δράση 7: «Κεραμεική» (45’) 
Ο πηλός είναι ένα 100% φυσικό προϊόν και η διαδικασία παραγωγής των 
κεραμεικών θεωρείται «βιώσιμη» γατί έχει  ελάχιστες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Θα πλάσουμε τα δικά μας κεραμεικά και θα μάθουμε πως είναι 
να "συνεργάζεται" κανείς με ένα φυσικό υλικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Δράση 8: «Το Σπιτικό «Φαρμακείο»»(45’) 
Βότανα από το Ντουλάπι της Κουζίνας μας 
Ένα εργαστήριο στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τις 
πολλαπλές θεραπευτικές χρήσεις γνωστών βοτάνων που χρησιμοποιούνται 
συχνά στη μαγειρική και που ίσως ήδη έχετε στο ντουλάπι της κουζίνας μας. 
Έτσι, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την αυτοπεποίθησή μας για το πως, 
πότε και πόσο από το κάθε βότανο θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε με 
ασφάλεια. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα 
 
 

Με δεδομένο ότι οι αξίες αναπτύσσονται σε νεαρή ηλικία, η εκπαίδευση 
αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξέλιξη της κοινωνίας και την επίτευξη μιας 
βιώσιμης κοινωνίας. Επομένως, το παιδαγωγικό πρόγραμμα έχει 
διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσδώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 
μιας ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης.  
 
Φέρνουμε τα παιδιά σε άμεση επαφή με την φύση, μέσω βιωματικών 
προσεγγίσεων, για την βέλτιστη κατανόηση των εύθραυστων ισορροπιών 
του φυσικού  και κοινωνικού περιβάλλοντος. Συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες και παιχνίδια για να γνωρίσουν τρόπους υπεύθυνης στάσης 
απέναντι σε ανθρωπιστικά & περιβαλλοντικά ζητήματα. 
 

 
 

Εργαστήριο 1: Καλλιεργώ…εποχικά φυτά στο βιολογικό  
λαχανόκηπο με τρόπο διασκεδαστικό, παραδοσιακό,  
οικολογικό. 

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τις καθημερινές εργασίες σ’ ένα αγρόκτημα 
πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας, μαθαίνουν να χειρίζονται ελαφρά 
εργαλεία, αγγίζουν τη γη, επεμβαίνουν στην καλλιεργημένη χλωρίδα και τη 
διαμορφώνουν. Δραστηριότητες εκπαίδευσης/διασκέδασης σχετικές με: τη 
σπορά, την φύτευση & την μεταφύτευση, την συγκομιδή, το κλάδεμα, το 
ξεβοτάνισμα, το πότισμα. 

 

 

 

Εργαστήριο 2: Παρατηρώ… το πέταγμα των πουλιών,  το 
μεγάλωμα των δέντρων,  την ομαδική συμπεριφορά των φίλων 
μου.  

Τα παιδιά παρατηρούν και καταγράφουν την πλούσια ορνιθοπανίδα του 
«Κέντρου της Γης» (παπαγάλοι, καρακάξες, τσαλαπετινοί, περιστέρια, 
σπουργίτια κ.α.). Στη συνέχεια ενημερώνονται για τον ρόλο των δέντρων 
στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της υγείας της ατμόσφαιρας 
και μαθαίνουν με διασκεδαστικό τρόπο να υπολογίζουν το ύψος και την 
ηλικία τους.   Τέλος στο γκαζόν του Πύργου Βασιλίσσης επιδίδονται σε 
ομαδικά παιχνίδια συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και  
εποικοδομητικού συναγωνισμού. 

 



 
 

 

Εργαστήριο 3: Κομποστοποιώ...Μόνο από φυσικά υλικά, 
βιολογικό λίπασμα και συνθήκες ικανές να ενισχύσουν τη 
βιοποικιλότητα. 

 

Οι μαθητές ψηλαφούν την οργανική ύλη και μαθαίνουν πώς παρασκευάζεται 
για το αγρόκτημα το βιολογικό του λίπασμα. Στόχος είναι να κατανοήσουν 
ότι καθετί που περισσεύει από φρούτα, λαχανικά και οργανικά υπολείμματα, 
αποτελεί έναν μικρό οικολογικό «θησαυρό» ο οποίος καθιστά το έδαφος 
γόνιμο. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν γεωσκώληκες, σκαθάρια, 
μυρμήγκια, μύκητες και άλλα μικροσκοπικά πλάσματα κατά τη διαδικασία 
της φυσικής αποδόμησης και διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την 
αναπαραγωγή τους. 

 

 

 

 

Εργαστήριο 4: Ταξιδεύω(«Ταξίδι στο Κέντρο της Γης»)… Στο 
φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και την καθημερινότητα ενός 
αυθεντικού αγροκτήματος του 19ου αιώνα. 

Τα παιδιά εξερευνούν και παρατηρούν το φυσικό περιβάλλον, μέσα από 
πορείες και στάσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του "Κέντρου της 
Γης", όπως: ο βιολογικός λαχανόκηπος, το νεογέννητο οικοσύστημα, οι 
στάβλοι με τα άλογα, τα δέντρα που «μιλούν» και τα αλσύλλια που 
περιστοιχίζουν τον ιστορικό Πύργο Βασιλίσσης. Ένα ταξίδι στο χθες, το 
σήμερα και το αύριο που βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την 
σημασία της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό 
περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Εργαστήριο 5: Food Waste 

Μαθαίνω για την υπέυθυνη κατανάλωση αλλά και για την αποφυγή της 
σπατάλης της τροφής σε ολα τα παραγωγικά στάδια μέσα από ένα 
πρωτότυπο θεατρικό παιχνίδι. 

 

 

 

Εργαστήριο 6: Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κατανοώ τους Στόχους και τους τρόπους με τους οποίους μπορώ να τους 
εντάξω στην καθημερινή μου ζωή μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού. 

 

Κάθε εργαστήριο διαρκεί 45’ και μπορούν να συμμετέχουν 25 
παιδιά/εργαστήριο ενώ ταυτόχρονα μπορούν να υλοποιούνται μέχρι 
και 4 εργαστήρια.  

(*) Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων προσαρμόζονται στην 
εκάστοτε ηλικιακή ομάδα.   

 

 

 

 
 

 



 
 

Σας περιμένουμε στο Κέντρο της Γης! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περισσότερες πληροφορίες για την ΜΚΟ «Οργάνωση Γη» και τις δράσεις 

της θα βρείτε στο www.organizationearth.org. 

http://www.organizationearth.org/
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