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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο
καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη κε ηε κνξθή δηθηύνπ
θαη δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ παξνρή γλώζεωλ αιιά θαιιηεξγεί δεμηόηεηεο,
δηακνξθώλεη ζηάζεηο θαη αμίεο θαη επηδηώθεη αιιαγή ζπκπεξηθνξώλ. Είλαη έλα
πξόγξακκα πνπ εθαξκόδεηαη εληόο θαη εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ βαζηζκέλν ζην
πνιπεπηζηεκνληθό θαη δηεπηζηεκνληθό κνληέιν πνπ ελζωκαηώλεη ζηνηρεία ηεο Π.Ε. θαη
πξνηείλεη ωο εξγαιεία έλα ζύλνιν δξάζεωλ από ην «Εγρεηξίδην παηδαγωγηθώλ
δξαζηεξηνηήηωλ» θαη ην «πνξνηεηξάδην». Σν ηειεπηαίν δηαζέηεη θύιια εξγαζίαο πνπ
ζηνρεύνπλ ζηε βηωκαηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε ηεο αεηθνξίαο, θαζώο είλαη πηα
γεγνλόο όηη ε έμαξζε ηωλ θνηλωληθώλ πξνβιεκάηωλ νδεγεί ζε λέα έληαζε ηωλ
νηθνινγηθώλ πξνβιεκάηωλ θαη ην αληίζεην.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ρνιηθά Πξνγξάκκαηα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ζπόξνο – δωή – καζεηέο – βηωκαηηθή πξνζέγγηζε – αεηθνξία –
όμπλζε πξνβιεκάηωλ – πνιηηηζκόο
Οη θάηνηθνη ησλ πόιεσλ έρνπλ βηώζεη από ηα πξώηκα ήδε παηδηθά ηνπο ρξόληα έλα
θόβν, πνιιέο θνξέο κηα απέρζεηα ζε πνιιά θαηλόκελα ηεο θύζεο πνπ εθδειώλνληαη
έμσ από ην ηερλεηό, αιιά ¨πξνζηαηεπόκελν¨ πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο. Φξάζεηο
όπσο ¨Γέκηζεο ιάζπεο¨, ¨Πάιη βξέρεη¨, ¨Με ζηα ρώκαηα¨… δειώλνπλ έλαλ παξάινγν
ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θόβν, ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ έθζεζε ησλ αηόκσλ ζε θάηη πνιύ
ζπρλά έθδεια ελδηαθέξνλ, όπσο ε παξαηήξεζε ελόο θπηνύ ή ελόο εληόκνπ.
Ο ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο ππνρξεώλεη ην παηδί λα παξαηεξεί ηε θύζε πίζσ από ην
παξάζπξν. Παξαθνινπζεί ηα θπζηθά θαηλόκελα κέζα από ηα παξάζπξα ηνπ
δηακεξίζκαηνο, εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη θνπξηίλεο, νη ηνίρνη ηνπ απέλαληη
δηακεξίζκαηνο θαη άιια ηερλεηά εκπόδηα. Η έθζεζε ηνπ παηδηνύ ζηε θύζε θαιύπηεηαη
από ηελ εθδξνκή ηεο Κπξηαθήο πνπ παξαηεξεί ηε θύζε ζαλ αμηνζέαην κέζα από ηα
παξάζπξα ηνπ απηνθηλήηνπ, αθνύ άιισζηε ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ηειηθόο
πξννξηζκόο ηεο εθδξνκήο είλαη… ε ηαβέξλα. Η παξαθνινύζεζε ελόο ληνθηκαληέξ γηα
ηε θύζε κπνξεί, αληί λα θαιύςεη ηελ έιιεηςε γλώζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο
από ηα παηδηά, λα θαηαιήμεη λα γίλεη ¨βαξεηό¨.
Όινο ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο αιιά θαη πνιιά ζρεηηθά βηβιία ππνβάιινπλ ζην
παηδί ηελ ηδέα όηη πξννξηζκόο ηεο θύζεο είλαη λα ππεξεηεί ηνλ άλζξσπν. Απηόο ν
¨σθειηκηζκόο¨ ππνδειώλεηαη ζε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηνπ ηύπνπ: ην δέληξν κάο
δίλεη νμπγόλν αιιά θαη μύιν γηα έπηπια θαη ραξηί λα γξάθνπκε… Η ζάιαζζα κάο
δίλεη ςάξη θαη έλαλ πξόζθνξν ηόπν γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζθη, θνιύκπη
…
1

Σν παηδί κεγαιώλεη κε ηελ πεπνίζεζε όηη ε θύζε απνηειεί ην αληηθείκελν-κέζνλ
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα ην εμππεξεηεί θαη λα ην πιαηζηώλεη ζε όιεο ηνπ ηηο
εθδειώζεηο. Έηζη ν κεζαπξηαλόο ελήιηθαο δε ζα δηζηάζεη λα θεξζεί απέλαληη ζηε
θύζε κε κνλαδηθό γλώκνλα ην πξνζσπηθό ηνπ ζπκθέξνλ.

ΣΟΧΟΙ
Γλωστηθοί : Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε ησλ ζπόξσλ θαη ησλ θπηώλ ζην
νηθνζύζηεκα θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε απηό.
Να θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θπηώλ αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ είηε από αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο είηε από αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο.
Να εμνηθεησζνύλ κε ηνλ επηζηεκνληθό ηξόπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο.
Ψστοθηλετηθοί : Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο θπηώλ.
σλαησζεκατηθοί : Να αγαπήζνπλ αξθεηά από ηα θπηά ηηο ειιεληθήο ρισξίδαο,
λα ηα γλσξίζνπλ ζ’ όιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ( θαη ζε όιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο )
θαη λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα θπηά.
Με ηε ζπκκεηνρή 75 κηθξώλ παηδηώλ Α΄ ηάμεο ζην πξόγξακκα ηνπ δηθηύνπ
Κ.Π.Δ Λαπξίνπ «Σν ζπνξάθη πεγή δσήο» επηρεηξείηαη λα εηζαρζνύλ νη καζεηέο ζε
έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο γηαηί απηό ην πξόγξακκα δελ πεξηνξίδεηαη κόλν
ζηελ παξνρή γλώζεσλ αιιά αλαπηύζζεη δεμηόηεηεο, δηακνξθώλεη ζηάζεηο θαη αμίεο
θαη επηδηώθεη αιιαγή ζπκπεξηθνξώλ. πνξάθη, πεγή δσήο. Ο ζπόξνο, ν κηθξόο ζε
κέγεζνο ήξσαο, γίλεηαη έλα γλσζηηθό αληηθείκελν αιιά θαη εξγαιείν κάζεζεο γηα
ηνπο καζεηέο .

Κάζε παηδί αληηιακβάλεηαη όηη είλαη κέξνο ηεο θύζεο γηαηί ππόθεηηαη ζηνπο ίδηνπο
θπζηθνύο λόκνπο όπσο θάζε ηη ζηνλ πιαλήηε καο θαη πεηπραίλεη έλα ζεκαληηθό βήκα
γηα κηα σξηκόηεξε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ.
Η θαζνιηθόηεηα ησλ θπζηθώλ λόκσλ ππνβάιιεη ηε ζπλείδεζε ησλ νξίσλ θαη ε
αιιειεμάξηεζε ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ ηελ αλάγθε ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο
ζπλύπαξμεο. Έηζη ην άηνκν σξηκάδεη θνηλσληθά θαη ζπλεηδεηνπνηεί όηη :
«Τπάξρνπλ γύξσ κνπ θη άιινη ζαλ θη εκέλα»
«Πξέπεη λα ηνπο ζέβνκαη»
«Πξέπεη λα επηθνηλσλώ»
«Έρνπλ αλάγθεο όπσο εγώ».
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Οξγαλώλνπκε ζπζηεκαηηθά ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ θάπνηνπο θνηλνύο
ζηόρνπο νη νπνίνη απνηεινύλ θαη ζηόρνπο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πνπ
σζνύλ ην παηδί λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηε θύζε γηαηί απηό ζα ην βνεζήζεη λα απνθηήζεη
ζσζηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ππεύζπλε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.
Η θύζε από κόλε ηεο πξνζθέξεη πνηθηιία θαηλνκέλσλ από ηα πην απιά σο ηα πην
ζύλζεηα. Σα θαηλόκελα ηεο θύζεο πξνθύπηνπλ κε ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπο, ηε
ζπλζεηόηεηά ηνπο αιιά θαη κε κηα κνλαδηθή ηάμε θαη θνηλσληθόηεηα. Κη ν πην
κηθξόο θήπνο είλαη έλα πινύζην αλνηρηό εξγαζηήξην.
Δθεί κε θαηάιιειε θαζνδήγεζε, κπνξνύλ λα βηώζνπλ εκπεηξίεο θαζνξηζηηθέο γηα
ηελ παξαπέξα λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σν παηδί καζαίλεη κέζα από ηηο άκεζεο
εκπεηξίεο πνπ απνθηά θη ε ζθέςε ηνπ εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά από ζπλερείο
αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ. Γη’ απηό νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνπκε
πξνζβιέπνπλ :
- ηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ από ην θπζηθό πεξηβάιινλ
- ε ζπλερείο αθνξκέο γηα αιιειεπηδξάζεηο κε ην θπζηθό ρώξν κε δηαθνξεηηθό
αληηθείκελν θάζε θνξά
- ηε ζπζηεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κε αζθήζεηο όπσο γηα
παξάδεηγκα ε ζπιινγή θύιισλ δηαθόξσλ θπηώλ (ηαμηλόκεζε, ζύγθξηζε…)

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Υσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο.

πδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη βαζηθό κέξνο πινπνίεζεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο.
Βνεζά ηνπο καζεηέο όρη κόλν λα εθθξάζνπλ γλώκεο θαη απόςεηο αιιά θαη λα
ιύζνπλ απνξίεο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηα γλσζηηθά ζηνηρεία πνπ
παξέρεη ε θάζε δξαζηεξηόηεηα. Μεηά αθνινπζεί έλα κηθξό θείκελν γξαπηήο
ειεύζεξεο έθθξαζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από δσγξαθηέο ζρεηηθέο κε ζπόξνπο - θπηά
πνπ ππάξρνπλ ζην θνληηλό πεξηβάιινλ ηνπο.

3

Μεηά ηελ παξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη ε ζπιινγή ζπόξσλ ζε ζαθνπιάθηα από
είδε πνπ ηξώκε. Έηζη αλαπηύζζνπλ θαη πηνζεηνύλ ζπλήζεηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.
Αθνινπζεί ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπόξσλ κε απιά επνπηηθά κέζα πνπ ζηνρεύεη
ζηελ εμάζθεζε ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο θαη ηεο δηάζεζεο γηα έξεπλα ζην πεδίν.
Μέζα ζε θεζεδάθηα θπηεύεη ν θάζε καζεηήο ζπόξνπο πνπ ήδε έρεη θέξεη
από ην ζπίηη ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο παξαθνινπζώληαο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ
θπηνύ θαη ηε βιαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ ζπόξσλ.

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αλαθαινύλ γλώζεηο πξνϋπάξρνπζεο θαη λέεο κέζα από ηελ
παξαγσγή
πξσηόηππσλ
θεηκέλσλ.
Γεκηνπξγνύλ «Σν αιθαβεηάξη ηεο
θύζεο», εηθνλνγξαθεκέλεο πξνηάζεηο 24
παηδηώλ γηα θάζε γξάκκα ηεο αιθαβήηα ζε
ζρέζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ.
ηελ
επόκελε
θάζε
έρεη
πξνγξακκαηηζηεί
ε
επίζθεςε
ηεο
ζπγγξαθέα
Φηινκήιαο
Βάθαιεπξνγηαλλνπνύινπ ζην πιαίζην ηεο
επαθήο ησλ καζεηώλ κε ινγνηερληθά έξγα
νηθνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηελ ηάμε,
θαιιηεξγώληαο έηζη θαη θηιαλαγλσζηηθή δηάζεζε. Από πξηλ έρνπλ πξνκεζεπηεί όια
ηα παηδηά ην παξακύζη «Ρόκπνιν, ην πξνζθπγάθη ηνπ δάζνπο». Σν δηαβάδνπκε,
ζπδεηάκε, ιύλνπκε απνξίεο. Παξαθνινπζνύκε ηε δηαδξνκή ελόο ζπόξνπ πνπ από ην
δάζνο βξέζεθε ζηελ πόιε, ζην μπινπξγείν θαη πάιη ζαλ δέληξν ζηελ απιή ελόο
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ζπηηηνύ. Γίλνληαη εξσηήζεηο ζηε ζπγγξαθέα θαη ηα παηδηά θάλνπλ θνιάδ απηό πνπ
ηνπο έθαλε εληύπσζε από ην παξακύζη.

Ο επόκελνο ζηόρνο αθνξά ζηελ επίζθεςε ζηνλ Δζληθό Κήπν. Με ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα νη καζεηέο ζε νκάδεο καζαίλνπλ κε παηγληώδε
ηξόπν ηε ζύζηαζε ηνπ λεξνύ, ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, ηηο αλάγθεο ησλ θπηώλ (θσο,
λεξό, ζεξκόηεηα). Γίλνληαη κεηξήζεηο, θαηαγξάθνπλ θπηά, βξίζθνπλ ζπόξνπο, αθνύλε
ήρνπο από πνπιηά ή ην ζξόηζκα ησλ θύιισλ, βιέπνπλ δσάθηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ
Κήπν θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ θπηώλ, βξίζθνπλ θαη άιια πιηθά πνπ ππάξρνπλ
ζην ρώξν ηνπ πεδίνπ ηνπο.

πιιέγνπλ θύιια θαη θηηάρλνπλ επί ηόπνπ ην δηθό ηνπο θπηνιόγην. Σνπο
δίλνληαη θεζεδάθηα, ζπόξνη θαη ρώκα γηα λα θπηέςνπλ ηα ίδηα ζην ζρνιείν.
(Δπηδίδνληαη ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπο αξέζνπλ ηδηαίηεξα θαη πνπ δελ
ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ πόιε λα δνθηκάζνπλ ζπρλά).
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πκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ «ηαζκνύ πξόιεςεο» κε ζέκα : «Ο
θήπνο κε ηηο 11 γάηεο» όπνπ εδώ ν θήπνο απνθηά ζπκβνιηθό ραξαθηήξα θαη κέζα από
ην κεηαθνξηθό ιόγν ηα παηδηά σζνύληαη ζην λα θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο θαη αμίεο γηα
λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξεο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια ηα παηδηά ήξζαλ
ζε επαθή κε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (θνπθινζέαηξν, παληνκίκα, δσγξαθηθή,
ζεαηξηθό παηρλίδη…) θαη εθθξάζηεθαλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο (παξαγσγή πξσηόηππσλ
θεηκέλσλ, νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο) ελώ παξνπζίαζαλ ην πξόγξακκα ζηνλ θήπν ηνπ
Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ.
Γηαζθεπάδεηαη ην «πνξνπαξακύζη» από ην ζπνξνηεηξάδην (πιηθό από ην ΚΠΔ
Λαπξίνπ κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο) θαη παξνπζηάδεηαη νξγαλσκέλα ζε ζεαηξηθή
κνξθή από ηα 75 παηδηά ησλ Α΄ Σάμεσλ. Με βησκαηηθό ηξόπν ηα παηδηά δείρλνπλ ηη
έκαζαλ γηα ηνπο ζπόξνπο θαη ηα θπηά όιε ηε ρξνληά. Σν παξνπζηάδνπλ ζην
Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Μνζράηνπ θαη απνδεηθλύνπλ όηη ην ζρνιείν είλαη αλνηθηό
θαη ζπλεξγάδεηαη κε καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο θαη ηνπηθή θνηλσλία.
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Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηεύρζεθε ηόζν θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ κέζα από
ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ αιιά θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο θαη
παξνπζίαζεο ηεο ηειηθήο εθδήισζεο πνπ αθνξνύζε ζην πινπνηεκέλν πξόγξακκα όζν
θαη από ηε θεηηλή παξαηήξεζε-δηαπίζησζε πηνζεηεκέλσλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ
(νη καζεηέο θαη ηελ επόκελε ρξνληά εμαθνινπζνύλ λα επηιέγνπλ θαη λα θπηεύνπλ
δηάθνξα θπηά, λα ηα πξνζέρνπλ θαη λα ηα πξνζηαηεύνπλ ηόζν ζηνλ πξνζσπηθό όζν
θαη ζην ζρνιηθό ρώξν) αιιά θαη αλάθιεζεο απνθηεκέλσλ γλώζεσλ.
Ο/Η εθπαηδεπηηθόο δίλεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα εκπινθή ζε δηάθνξεο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνληαη κε γλώκνλα ην ίδην ην παηδί θαη ηελ αληηιεπηηθή
ηνπ ηθαλόηεηα ζηηο νπνίεο ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα λα απνθηνύλ θίλεηξν γηα κάζεζε θαη
νπζηαζηηθέο γλώζεηο.
Ο θαιύηεξνο ζπλδπαζκόο δξαζηεξηνηήησλ κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε κε
βησκαηηθή θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ βνεζάεη ώζηε ε κάζεζε λα γίλεηαη
πξνζσπηθή ππόζεζε ηνπ παηδηνύ.
Καηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ν/ε
εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζύλδεζε κε ην ζήκεξα όπσο πξνβιέπεηαη
θαη από ηα ΑΠ θαη λα απνζθνπεί ζε κηθξέο αιιά νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ηνπ παηδηνύ.
Απηνύ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ελδπλακώλεη ηα παηδηά, ηα βνεζάεη λα
θαηαλνήζνπλ όηη θάπνηα πξάγκαηα είλαη εθηθηά θαη κπνξεί ν θαζέλαο καο λα
ζπκβάιεη, ηα σζεί ζηελ αλάιεςε απνθάζεσλ θαη πηζαλά ζην λα δηεθδηθήζνπλ ιύζεηο
σο ελεξγνί πνιίηεο από ηελ πνιηηεία. Δάλ ζπκβνύλ απηά έρνπκε κεγαιύηεξεο
πηζαλόηεηεο λα γίλεη πξάμε απηό πνπ επηδηώθνπκε: θνηλσλία επαίζζεησλ θαη ελεξγώλ
πνιηηώλ. Θα θαηαθέξνπκε έηζη λα αλαηξέςνπκε κέζα καο ην πξόηππν ηνπ άπιεζηνπ
¨Homo Katanalotics¨ πνπ θπξηαξρεί θαη λα κνξθώζνπκε ¨λένπο πνιίηεο¨ πνπ ζα
αληηιακβάλνληαη όηη ην ¨εγγύο πεξηβάιινλ¨ δελ είλαη κηα έλλνηα πνπ αθνξά ζηνλ
απζηεξά πξνζσπηθό καο ρώξν αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ «άιινλ» έκςπρν ή
άςπρν γηα λα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απνιακβάλνπκε από θνηλνύ ην πεξηβάιινλ
πνπ νθείινπκε ζηηο επόκελεο γεληέο. Πνιίηεο πνπ κε θαζεκεξηλέο κηθξέο ζπζίεο ζα
δξνπλ κε πεξηζζόηεξν ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ ηνπ απξηαλνύ αλζξώπνπ.
Κιείλσ κε ηα ιόγηα από ην δηήγεκα «Αλζηζκέλν ινπινύδη ζην θαηαρείκσλν ηεο
θαηνρήο»:
…Αξπάρηε κε ηελ ηζάπα θαη θαιιηεξγήζηε ην ζπόξν πνπ ΄ζπεηξαλ ν σθξάηεο, ν
Αίζσπνο, ν Υξηζηόο θαη έλα ζσξό άιινη ζνθνί. Όπνηνλ δελ θνπξειηάζνπλ ηα ρέξηα
απ’ απηνύ ηνπ είδνπο ηελ θαιιηέξγεηα, αγξηάγθαζα θαη βάηα ζα θνπληώζνπλ ζηα
πεξηβόιηα πνπ ΄ρεηε ζήκεξα ζηε δηάζεζή ζαο θαη πνπ αύξην ζα γίλνπλ ή ζθεπηόκελνη
ή νπαδνί.
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