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      Η 5η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος με στόχο να υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα της 
προστασίας του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα. Τη φετινή 
χρονιά το θέμα – σύνθημα είναι: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, 
αποκατάσταση» και εστιάζει στην αποκατάσταση και αναβίωση 
ποικίλων οικοσυστημάτων. Υπό το πρίσμα αυτό και με γνώμονα την 
κρισιμότητα της κατάστασης από τη μόλυνση του περιβάλλοντος η 
εκπαιδευτική κοινότητα δε θα μπορούσε να μείνει αδρανής. Έτσι 
εκπαιδευτικές μονάδες σε όλη τη χώρα προέβησαν σε δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών στο χρονικό διάστημα 
από 31-05-2021 έως 04-06-2021. 
      Με ιδιαίτερη χαρά πήρα κι εγώ μέρος, έπειτα από πρόσκληση, στη 
φύτευση 600 και πλέον δέντρων από τους μαθητές του Γυμνασίου 
Φαρκαδόνας. Αρωγοί και συμπαραστάτες σε αυτή τους την προσπάθεια 
ήταν ο Δήμος Φαρκαδόνας που προσέφερε τα δέντρα, η Πυροσβεστική 



Υπηρεσία που βοήθησε στο πρώτο πότισμα, οι Σύλλογοι της περιοχής 
(Σύλλογος Γυναικών, Κυνηγετικός Σύλλογος, Αμφίων, Ακαμάτες) και 
πολλοί ιδιώτες. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του αστυνομικού – 
εκπαιδευτικού κ. Γιάννη Μουγγού, εμπνευστή της ιδέας που 
προσπάθησε και κατάφερε να προμηθευτεί τα δέντρα, καθώς επίσης 
και του ιδιώτη κ. Ηλία Νταφόπουλου, που συνέβαλε αφιλοκερδώς για 
την διαμόρφωση του χώρου για την δεντροφύτευση. 
Στην δεντροφύτευση έδωσαν το παρών  ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Θεσσαλίας κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος  ο δήμαρχος Φαρκαδόνας κ. 
Σπυρίδωνας Αγναντής, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδρέας 
Παπαγεωργίου, η δημοτική σύμβουλος κα. Ελένη Στεργίου Μπότη, ο 
Διοικητής Πυροσβεστικής του νομού Τρικάλων κ. Δημήτριος 
Παπαγεωργίου με πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Οιχαλίας, o Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Δημήτριος Θεοχάρης, 
Διευθυντές και Διευθύντριες σχολικών μονάδων του Δήμου, η 
εθελοντική ομάδα Act4 V, ο Σύλλογος Γυναικών Φαρκαδόνας, ο 
Μουσικός Σύλλογος Αμφίων Φαρκαδόνας, το ΚΑΠΗ Φανερωμένης, ο 
πρόεδρος της Φαρκαδόνας κ. Θάνος Κούτσικος, η πρόεδρος της 
Πηνειάδας κα Άννα Ευαγγέλου Γιαννακού, η πρόεδρος του Γριζάνου κα 
Ευανθία Κακαδιάρη, ο πρόεδρος Κεραμιδίου κ. Βασίλης Θεοδώρου, ο 
πρόεδρος Αχλαδοχωρίου κ. Βασίλης Κουτσοδήμος και φυσικά οι 
μαθητές και οι μαθήτριες κ.α. 
    Μέσα απ’ όλο αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό πως  η οικολογική 
αγωγή και ειδικότερα η δημιουργία οικολογικής συνείδησης είναι 
αναμφίβολα θέμα παιδείας. Μέσα από τον εκπαιδευτικό μηχανισμό 
στόχος μας πρέπει να είναι και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  των 
μαθητών, εάν θέλουμε να έχουμε στο μέλλον πολίτες με 
περιβαλλοντική παιδεία, κάτι που αποτελεί ύψιστη αναγκαιότητα. 
Αρκεί να δώσουμε στα παιδιά μας τα κατάλληλα ερεθίσματα και να 
τους διδάξουμε το σωστό δρόμο σε σχέση πάντα με τη συμπεριφορά 
και τη στάση τους απέναντι στη φύση.  Πρέπει να τους μάθουμε τι να 
αγοράζουν και τι να χρησιμοποιούν, να υιοθετήσουν βιώσιμες 
συνήθειες, να προστατέψουν τα εναπομείναντα άγρια περιβάλλοντα 
και την άγρια φύση, να δεσμευτούν για ένα πράσινο και ανθεκτικό 



μέλλον. Η φύση μάς στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα που αποτυπώνονται 
σε ψυχρούς αριθμούς με τον πλέον τραγικό τρόπο: 8500 θάνατοι 
καταγράφονται ετησίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ως εκ τούτου 
είναι μονόδρομος για το δάσκαλο να μάθει στο μαθητή  πώς οφείλει να 
φέρεται στο περιβάλλον. Τα πάντα συνεπώς είναι θέμα 
διαπαιδαγώγησης και η διαπαιδαγώγηση είναι θέμα ανατροφής και η 
ανατροφή τους βρίσκεται σε μεγάλο ποσοστό και στα δικά μας χέρια. 
Άρα μαζί με την ευθύνη έχουμε και τη χαρά να ανακαλύψουμε με τα 
παιδιά τη χαρά να προστατεύουμε τον πλανήτη μας μέσα από την αξία 
της προσφοράς και του εθελοντισμού. 
     Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους καθηγητές, τους μαθητές, 
αλλά και τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Φαρκαδόνας, κα Μαίρη Τρίκα, 
που μου έδωσαν τη δυνατότητα να παρευρεθώ σε αυτή τους τη δράση, 
να τους συγχαρώ για την άρτια διοργάνωση και να ευχηθώ στα παιδιά 
να έχουν κι άλλες πολλές ευκαιρίες στο μέλλον, προκειμένου να 
συμβάλουν στην προστασία του πλανήτη μας. 
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