
 

 

                                                                                                                    Δαδιά, 21 Μαρτίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δελτίο Τφπου: Παγκόςμια Ημέρα Δαςοπονίασ «Γνωρίζω και αγαπώ το Δάςοσ» 

 

Η 21θ Μαρτίου ανακθρφχκθκε Παγκόςμια Ημζρα Δαςοπονίασ ζχοντασ ωσ ςτόχο να 

φζρει τον άνκρωπο κοντά ςτο δάςοσ και να του κεντρίςει το ενδιαφζρον να το 

γνωρίςει  και να το αγαπιςει.  

Συμπίπτει με τθν ζναρξθ τθσ εαρινισ ιςθμερίασ και τθν πρϊτθ θμζρα τθσ άνοιξθσ 

και τθσ διάκεςθσ του ανκρϊπου να προςτατζψει το δάςοσ και να αναδείξει τθν αξία 

του.   

Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Δαςοπονίασ, ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Πάρκου Δάςουσ Δαδιάσ Λευκίμθσ Σουφλίου, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Σουφλίου, 

διοργάνωςαν ςχετικι εκδιλωςθ ςτθν κεντρικι πλατεία του Σουφλίου με 

πρωταγωνιςτζσ καλεςμζνουσ παιδιά, ςχολικισ και προςχολικισ θλικίασ, αλλά και 

πολίτεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

Το κζμα τθσ φετινισ εκδιλωςθσ, «Γνωρίηω και αγαπϊ το Δάςοσ», απευκυνόταν 

κυρίωσ ςτουσ μικροφσ μασ φίλουσ αλλά και ςε όλουσ αυτοφσ που εκπαιδεφουν και 

αναδεικνφουν τθ ςχζςθ των παιδιϊν με το φυςικό περιβάλλον. 

Η εκδιλωςθ ξεκίνθςε από το Δθμοτικό κζατρο Σουφλίου, όπου εκεί τα παιδιά μζςω 

παρουςίαςθσ από εκπρόςωπο του Φορζα Διαχείριςθσ, κλικθκαν να γνωρίςουν το 

δάςοσ και τθν αξία του και να το αγαπιςουν για τα αγακά που προςφζρει. 

Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ των δθμοτικϊν ςχολείων και των νθπιαγωγείων, 

κρατϊντασ πανό και φωνάηοντασ ςυνκιματα για το Δάςοσ, ξεκίνθςαν δυναμικι 

πορεία προσ τθ κεντρικι πλατεία του Σουφλίου. 

Οι ηωθρζσ φωνοφλεσ των παιδιϊν δϊςανε δυναμικά μθνιματα όπωσ: ¨Σϊςε το 

Δάςοσ, κζρδιςε τθ ηωι», «Δάςοσ βρίςκω, Δάςοσ αφινω», «Θα φωνάξουμε με φωνι 

δυνατι, ςε όλθ τθν Ευρϊπθ να ακουςτεί, το Δάςοσ πρζπει να διαφυλαχτεί», κλπ και 

ξεςικωςαν το κοινό με τον περίςςιο ενκουςιαςμό που ζδειξαν. 

 

 

 

 

 

 

  



Κατόπιν, ο Διμαρχοσ Σουφλίου κ. Ευάγγελοσ Πουλιλιόσ απθφκυνε χαιρετιςμό 

καλωςορίηοντασ τουσ παρευριςκόμενουσ και ακολοφκθςαν ενθμερωτικζσ, 

ςφντομεσ, ομιλίεσ από, τθν εκπρόςωπο του Φορζα Διαχείριςθσ κ. Άννα 

Κωνςταντινίδου, τον επίκουρο κακθγθτι του τμιματοσ Δαςολογίασ και Φυςικϊν 

Πόρων του Δ.Π.Θ. κ. Γεϊργιο Κοράκθ, τθν εκπρόςωπο του WWF Ελλάσ- Πρόγραμμα 

Δαδιάσ κ. Θεοδϊρα Σκαρτςι, τθν εκπρόςωπο του Δαςαρχείου Σουφλίου  κ. Ανυςία 

Κωνςταντινίδου και τον εκπρόςωπο του Πυροςβεςτικοφ κλιμακίου Σουφλίου, κ. 

Κωνςταντίνο Ταπεινόπουλο. 

Παράλλθλα, οι μικροί μασ φίλοι και μελλοντικοί υπεφκυνοι πολίτεσ, ςυμμετείχαν ςε 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Παρακολοφκθςαν παρουςίαςθ για τθν ανακφκλωςθ από το Κζντρο Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ Σουφλίου, μάκανε για τθ διαδικαςία του κλαδϊματοσ κουκουλιϊν 

πάνω ςε μεγάλο κλαδί, φτιάξανε φφλλα και μεταξοςκϊλθκεσ από χαρτόνι με το 

Μουςείο Τζχνθσ Μεταξιοφ, καταςκευάςανε πανζμορφα μικρά δενδρφλια με άνκθ 

από κουκοφλια με το Λαογραφικό Μουςείο Σουφλίου «Τα Γνάφαλα» και 

καταςκευάςανε υφαντά χαλάκια από παλιά υλικά με το Μουςείο Μετάξθσ του 

Πολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Πειραιϊσ. 

Στθ ςυνζχεια πιραν μζροσ ςε παιχνίδια κινθτικότθτασ του WWF Ελλάσ - Πρόγραμμα 

Δαδιάσ, τα οποία είχαν ςαν κζμα τα απειλοφμενα είδθ που ηοφνε ςτο δάςοσ, τθ 

χρθςιμότθτα του δάςουσ για το φϊλιαςμα κάποιων αρπακτικϊν και ςυμμετείχαν ςε 

διαγωνιςμό γνϊςεων. 

Ακολοφκθςε επίδειξθ πυροςβεςτικοφ οχιματοσ για τθν κατάςβεςθ πυρκαγιάσ από 

το πυροςβεςτικό κλιμάκιο Σουφλίου και ςτο τζλοσ άφθςαν το δικό τουσ μινυμα, για 

τθ φροντίδα και τθν αγάπθ που πρζπει να δείξουμε ςτο δάςοσ, γραμμζνο ςε χαρτί 

ςε ςχιμα φφλλου, πάνω ςε κλαδί δζντρου με τθ βοικεια του προςωπικοφ του 

Φορζα Διαχείριςθσ. 

Μζςω τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τθσ βιωματικισ δραςτθριότθτασ και ψυχαγωγίασ, 

τα παιδιά οδθγικθκαν, από τισ πιο μικρζσ ζωσ τισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ, ςτθ 

διαμόρφωςθ φιλικϊν ςυμπεριφορϊν και ςυνθκειϊν προσ το περιβάλλον 

αποκτϊντασ οικολογικι ςυνείδθςθ. 

Η εκδιλωςθ ζκλειςε με ςυμβολικι δενδροφφτευςθ Μουριάσ, ςτον προαφλιο χϊρο 

του Γυμναςίου και Λυκείου Σουφλίου με τθ βοικεια των μεγαλφτερων μακθτϊν και 

διανομι ανκοφόρων φυτϊν ςε όλουσ. 

Το μινυμα τθσ θμζρασ είναι ςαφζσ. Χρειαηόμαςτε εκπαίδευςθ για να μάκουμε να 

αγαπάμε το δάςοσ, που είναι ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ ηωισ μασ και αποτελεί 

ανυπολόγιςτθσ αξίασ φυςικό αγακό για τθ ηωι, για τον ίδιο τον άνκρωπο. 


