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Ήταν κάποτε το Δάςοσ……. 

Θα μποροφςε να είναι αρχι παραμυκιοφ ,ενόσ παραμυκιοφ με πολλά χρϊματα και 

αρϊματα, όμωσ……… 

Κάποτε οι άνκρωποι ηοφςαν όμορφα και γαλινια .Γεφονταν τθ χαρά τθσ ηωισ μζςα ςτθ 

φφςθ. Μια φφςθ πνιγμζνθ ςτο πράςινο και τθ  ηωντάνια. Σα ηϊα  ηοφςαν ιρεμα τθν κάκε 

τουσ ςτιγμι και οι άνκρωποι επιςκζπτονταν το Δάςοσ ςτισ κυριακάτικεσ βόλτεσ τουσ. 

Όμωσ όλθ αυτι τθν ευτυχία και αρμονία ηιλεψαν οι κακζσ μάγιςςεσ του δάςουσ  

.υγκεντρϊκθκαν λοιπόν ςτθν καρδιά του δάςουσ  κάτω από τθ μεγάλθ βαλανιδιά και 

αποφάςιςαν πωσ τζλοσ , μζχρι εδϊ : « Δεν πάει άλλο .Δεν τθν μποροφμε πια τόςθ 

ευτυχία και αρμονία.» …Και ζςτρωςαν ςχζδιο εξόντωςθσ και καταςτροφισ. 

Πρϊτθ άρχιςε το ζργο τθσ θ μάγιςςα « ΡΤΠΑΝΗ». Άρχιςε λοιπόν να ρυπαίνει τθν 

ατμόςφαιρα και να μαραηϊνει δζνδρα, φυτά, ηϊα και ανκρϊπουσ. 

Σο ζργο τθσ ςυνζχιςαν οι μάγιςςεσ  «λακροχλοτομία» «βόςκθςθ» , « ξθραςία». 

Ανάμεςα ςτισ μάγιςςεσ υπιρχε και μια μικρι και πολφ όμορφθ μάγιςςα που άκουγε ςτο 

όνομα « πυρκαγιά». Δεν άντεξε θ καλι μασ « πυρκαγιά» να τθσ κλζβουν τθ δόξα οι άλλεσ 

μάγιςςεσ και ζνα καλοκαίρι, εκεί που όλοι κοιμόντουςαν ιςυχοι και αμζριμνοι, 

πετάχτθκε πάνω ,φόρεςε το μεγάλο πφρινο φόρεμά τθσ , ζβαλε ςτο κεφάλι τθσ το 

πορφυρό  ςτεφάνι, άρπαξε ςτα φλογερά τθσ χζρια ζνα δαδί και φϊναξε με βροντερι 

φωνι. « Σϊρα κα ςασ δείξω εγϊ πια μπορεί να κάνει τθν πιο μεγάλθ καταςτροφι». 

Ζτςι άρχιςε να εκτοξεφει φλόγεσ παντοφ και ςτο διάβα τθσ να μαυρίηουν  τα πάντα: 

δζνδρα, λουλοφδια, ηϊα…… άνκρωποι. 

Από αυτό το ςθμείο και μετά το παραμφκι μασ γίνεται εφιάλτθσ και ο εφιάλτθσ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. 

Η πραγματικότθτα αυτι καταγράφθκε ςτισ 29 Ιουνίου του 2007 και ράγιςε τισ καρδιζσ 

όλων μασ. 

Τόπος ΠΑΡΝΗΘΑ και ΤΜΗΣΣΟ  

 

 



 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ  

Σο καλοκαίρι του 2007 , θ χϊρα  μασ ζηθςε τον απόλυτο εφιάλτθ τθσ πφρινθσ λαίλαπασ, 

που ςε χρόνο μθδζν ζκαψε εκατοντάδεσ ςτρζμματα δάςουσ .Η καταςτροφι 

ανυπολόγιςτθ . Ακόμα μετράμε τισ πλθγζσ που άφθςαν ςτο διάβα τουσ οι πυρκαγιζσ. 

Με βάςει αυτά τα κλιβερά γεγονότα θ περιβαλλοντικι ομάδα του 1ου Γυμναςίου 

Ηλιοφπολθσ κζλθςε να δϊςει το παρόν  επιλζγοντασ για κζμα τθσ « Σο περιαςτικό 

πράςινο , μζςα από τθν Πάρνθκα και τον Τμθττό. 

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ βάλαμε τουσ εξισ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ : 

1. Να ευαιςκθτοποιιςουμε τουσ ςυμμακθτζσ μασ απζναντι ςτο Δάςοσ. 

2. Να ταξινομιςουμε τισ γνϊςεισ μασ γφρω από το Δάςοσ και να τισ 

επεξεργαςτοφμε ομαδικά. 

3. Να διερωτθκοφμε για τθ διαχείριςθ του Δάςουσ και τθ ςχζςθ του με τον 

άνκρωπο. 

4. Να υιοκετιςουμε κετικι ςτάςθ  απζναντι ςτο δαςικό ςφςτθμα και γενικά ςτο 

περιβάλλον. 

5. Να αναπτφξουμε  τθν ικανότθτα παρζμβαςθσ. 

6. Να ςυνειδθτοποιιςουμε τθν πολυπλοκότθτα των περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων που απορρζουν από τθν καταςτροφι του δάςουσ .  

 

Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΑΠΑΕΤΘΤΜΙΟΤ ΕΤΗ 

Η ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΙΩΣΑ 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2007-08 

 


