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Ήρθε Γράµµα στο Σχολείο
Παγκόσµια Ηµέρα του Βουνού

11 ∆εκεµβρίου 2014

Ω∆Η ΣΤΗ ΣΙΩΠΗΛΗ ΜΑ∆ΑΡΑ

Η ζωή ξεκίνησε απο τα βουνά ..... η ζωή και η υγεία φυλάσσεται απο τα βουνά µας.

Ο ρόλος κάθε Παγκόσµιας ηµέρας είναι να υπενθυµίζει το ρόλο την σηµασία την αξία
αλλά και να προτρέπει σε δράσεις υπερ του προστατευτέου που γιορτάζουµε
Παγκοσµίως. Ο ρόλος των βουνών στη δηµιουργία τω περιβαλλοντικών συνθηκών
που χαρακτηρίζουν µια περιοχή είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας:
•

Προκαλούν τις βροχές καθώς µε το ύψος τους αναγκάζουν τους υδρατµούς
σε υγροποίηση Συλλέγουν και φιλτράρουν τις βροχές.

•

Παροχετεύουν τα υπόγεια νερά προς τις χαµηλότερες περιοχές των πόλεων
µας.

•

Φιλοξενούν τα δάση και η συνέργειες τους αποβαίνουν σε ανθρώπινη ωφέλεια.

•
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προφυλάσσοντας σπάνια είδη δηµιουργώντας την ενδηµικότητα των ειδών.
•

∆ίδουν απασχόληση σε µια σειρά απο επαγγέλµατα και παράγονται προϊόντα
περίφηµα.

•

Περιέχουν εν δυνάµει ορυκτά υλικά µε τα οποία το ανθρώπινο είδος πρόκοψε.

•

Κρύβουν την ιστορία ενός τόπου λειτουργώντας ως ασύµµετρος στίβος
αντίστασης.

Οι σύντοµες αυτές αναφορές συνδυαζόµενες µε το ιδιαίτερο Κρητικό – Χανιώτικο
ορεινό περιβάλλον θαυµάζεται µε χιλιάδες επισκέψεις στα φαράγγια του για ν΄
ακούσουν live την παράδοση και την ντοπιολαλιά ανάµικτη µε ρωµαλέα εικόνα του
γρανίτη και του χαλαζία.

Προτρέπουµε τη νεολαία µας, βρεθείτε τα βουνά. Ανακαλύψτε τα µονοπάτια και τις
βασιλικές στράτες που τα διασχίζουν...(Στράτα των Μουσούρων...)
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Τα βουνά τα αντιµετωπίζουµε πάντα µε δέος. Περικλείουν κινδύνους περιέχουν
εκπλήξεις.

Οργανωθείτε σε φυσιολατρικούς συλλόγους που ξέρουν τα πράγµατα και τους
τρόπους που περπατά κανείς στις Μαδάρες µας.

Ελάτε και κάµετε ετήσιο τάµα τη

διάσχιση της Σαµαριάς...
Θαυµάστε την δηµιουργία και τον δηµιουργό: Φύση ή θεότητα. Πάντως να γίνει
κατανοητό ότι αυτά µας συνδέουν µε τις απελθούσες αλλά και τις επερχόµενες γενιές
Ελλήνων.

Τα βουνά µας είναι εδώ, µας περιµένουν µας ευλογούν και µας αναγνωρίζουν

Φωτάκης Ιωάννης
∆/νση ∆ασών Χανίων

Το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών µε εκπαιδευτικό υλικό και ενηµερωτικά
κείµενα (από αρµόδιους φορείς του δηµόσιου φορέα, σχολικές µονάδες και ιδρύµατα που υπάγονται στο ΥΠΑΙΘ και λοιπά
υπουργεία) ξεκινά από σήµερα την υλοποίηση της δράσης ΗΡΘΕ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο πλαίσιο εορτασµού
παγκόσµιων ηµερών της UNESCO και ευρύτερα. Στη δράση αυτή, αποστέλλεται ένα γράµµα από έναν φορέα/ έκπληξη στο
πλαίσιο ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής και µαθητικής κοινότητας σε θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου. Η
πρωτοβουλία αυτή υπάγεται στις δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ που υλοποιεί το Τµήµα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων
Π/θµιας Εκπ/σης Χανίων.

