
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

5ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

   Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στο Καρπενήσι, πραγματοποίησε για  το τρέχον 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Εκπαιδευτικά Προγράμματα με σχεδίαση και επιμέλεια της 

κ. Λάππα Βασιλικής, υπεύθυνης της  Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης.  Στο 

πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων συνεργάστηκε με το  1ο Δημοτικό Σχολείο 

Καρπενησίου  και  την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021,  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για 

το Περιβάλλον, στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων της πόλης, διοργανώθηκε 3ωρο 

βιωματικό εργαστήριο περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, με τη μαθητική ομάδα της Ε1΄ 

Τάξης και την εκπαιδευτικό της κ. Κρεμοπούλου Μαρία, με θεματικό τίτλο « Τα δένδρα 

κι εμείς».  

    Οι μαθητές, ενεργοποιώντας τις προ αποκτημένες γνώσεις και δεξιότητες από την 

συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π. 

«Στη γειτονιά του γίγαντα», που εφάρμοσαν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-2021, 

κατέγραψαν τις πολλαπλές αξίες και τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν τα δένδρα 

διαχρονικά και εστίασαν στην κεντρική ιδέα της δράσης:  

 

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ ΑΓΑΘΑ.  

 

Ακόμα και αν τυπικά ανήκουν σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα δένδρα ενός  

αστικού πάρκου, μια πόλης, ανήκουν στους δημότες της και είναι στη φροντίδα τους – 

ηθικά τουλάχιστον. 

 

Οι μαθητές καταγράφουν τα πολλαπλά οφέλη που μας προσφέρουν τα δένδρα ως κύτταρα 

ενός δάσους ή ενός αστικού χώρου αναψυχής, στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων του 

Δήμου Καρπενησίου (φωτ. Κρεμοπούλου Μ.) 

 

Τα παιδιά κατανοώντας τις ζωογόνες λειτουργίες των δασών μας ως οικοσυστήματα, έχουν 

κατανοήσει και την σύνδεσή τους με την κοινωνία μας, την οικογένειά μας και τον εαυτό 

μας τον ίδιο. Ιδιαίτερα στις μέρες της υγειονομικής κρίσης, είχανε την ευκαιρία να 

αντιληφθούνε και το μηχανισμό αλληλεπίδρασης με την ψυχική και σωματική μας υγεία 

και επιβίωση, έτσι που να ζητάνε τα προφανή: να αλλάξουμε προτεραιότητες και να 

αναλάβουμε δράση για την υγεία των δασών, άρα και τη δική μας υγεία. 

Συγχαίρουμε τα παιδιά της μαθητικής ομάδας και τις εκπαιδευτικούς που είχαν την ευθύνη 

του προγράμματος, για την ολιστική προσέγγιση του θέματος, που ανέδειξε το  κοινωνικό 

μήνυμα με το σύνθημα «ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ», ως ένα μήνυμα προς την 

τοπική κοινωνία, με παγκόσμιες προεκτάσεις. 

� 

Ένα κοινωνικό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την προστασία των δασών 

και της βιοποικιλότητας που υποστηρίζουν, από τους μαθητές/τριες της Ε1΄Τάξης του 1ου 

Δημ. Σχολείου Καρπενησίου (φωτ. Κρεμοπούλου Μ.) 

 

 



 

 
� 

 



 
 

 

 


