
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μια πόλη, μια περιοχή γενικότερα, ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες, όταν διαθέτει 
κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι που θα αιχμαλωτίσει από την πρώτη στιγμή το βλέμμα του 
επισκέπτη και θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ψυχή του. Σ’ αυτό η πόλη μας εί-
ναι προνομιούχος. Έχει τον Ληθαίο, το ποτάμι μας, που της χαρίζει ασύγκριτη ομορ-
φιά και μαγεύει στη θέα του.

Η παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Τρικ-
καίων, από την ημέρα της σύστασής της, έθεσε ως κύριο μέλημα να ασχοληθεί με 
τον Ληθαίο, προβάλλοντας όλες του τις παραμέτρους, αισθητικές και περιβαλλο-
ντικές, μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες, που θα αναδείξουν το διαχρονικό του 
ρόλο στη ζωή της πόλης.

Ο άνθρωπος, κυρίαρχος του πλανήτη και δημιουργός του θαυμαστού τεχνο-
λογικού μας πολιτισμού, κάπου υπερεκτίμησε την δύναμή του, επέδειξε αλαζονεία, 
δεν σεβάστηκε τις φυσικές αντοχές του περιβάλλοντος. Επί πολλές δεκαετίες επε-
δίωκε την ανάπτυξη, χωρίς να θέτει όρια και περιορισμούς στα μέσα που μετήρχε-
το, θεωρώντας ότι η κοινωνική ευημερία είναι ταυτόσημη με την υπερκατανάλωση 
και επιτυγχάνεται με την ικανοποίηση όλο και περισσότερων νέων αναγκών – συ-
χνά πλασματικών. Για πρώτη φορά, τώρα, αντιλαμβάνεται ότι και ο ίδιος είναι μέ-
ρος των οικοσυστημάτων, κινδυνεύει μαζί τους. Οι φυσικοί πόροι θα πρέπει να ανα-
γνωρίζονται ως πλούτος που οφείλουμε να παραδώσουμε αναλλοίωτο στις γενεές 
που θα ακολουθήσουν. Η τεχνολογία μπορεί και πάλι να δώσει λύσεις, η αποτελε-
σματικότητα των οποίων απαιτεί και την ανθρώπινη συνδρομή. Οι πολίτες οφείλουν 
να αποκτήσουν ένα νέο περιβαλλοντικό ήθος, με την υιοθέτηση νέων στάσεων και 
συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον. 

Η περιβαλλοντική αγωγή, όμως, είναι κάτι που διαμορφώνεται αποτελεσματι-
κά μόνο από την παιδική ηλικία. Οι μαθητές μας πρέπει να είναι υπεύθυνοι, δραστή-
ριοι, να μην διστάζουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να καταγγέλουν πρακτι-
κές οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον και να μην περιμένουν απαθείς την αντίδρα-
ση μόνο από την πλευρά της εξουσίας, που δε μπορεί να είναι πανταχού παρούσα.

Η έκδοση αυτή θα δικαίωνε την προσπάθειά μας, αν πετύχαινε να ευαισθητο-
ποιήσει τους μαθητές  στην αξία του νερού – του καθαρού νερού – που πρέπει να 
τρέχει στο ποτάμι μας, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην προσπά-
θεια διασφάλισης της οικολογικής ισορροπίας του ποταμού. Η νέα γενιά πρέπει να 
μάθει να διεκδικεί ένα ποιοτικό περιβάλλον και να αγωνίζεται γι’ αυτό. Διότι η καλή 
ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί ταυτόχρονα και δείκτη υψηλής ποι-
ότητας ζωής.

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ

                                           Ελένη Γιοντζή


