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ΔΑΣΟΣ

Αναγνωρίζοντας την αξία της υπευθυνότητας.

Συλλογισμός για τις έννοιες της ελευθερίας και της υπευθυνότητας.

Κατανόηση της ελευθερίας ως ευθύνη προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους.  



1. Τυπώστε για κάθε παιδί την ιστορία “To κουτάβι μέσα στο δάσος”.

2. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ζητάει από ένα παιδί να αρχίσει την ανάγνωση της 
ιστορίας και έπειτα από μερικές προτάσεις θα συνεχίσει το δεύτερο παιδί, έπειτα το τρίτο 
και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακούνε και να παρακολουθούν την γραπτή 
ιστορία από το χαρτί. 
                                  

Το κουτάβι μέσα στο δάσος

Το κουτάβι, γνωστό ως Κουτάβι, ζούσε με μια οικογένεια που το είχε υιοθετήσει. Ήταν 
πολύ ευχαριστημένο, ειδικά με τον Μπόμπι και τη Νόρα, τα παιδιά που το αγκάλιαζαν και 
το πρόσεχαν, που έπαιζαν μαζί του. Η Μαμά και ο Μπαμπάς της οικογένειας το έβγαζαν 
συχνά έξω και ποτέ δεν ξεχνούσαν να το ταΐσουν. 
Καθώς μεγάλωνε, άρχισε να αγαπάει όλο και περισσότερο το πάρκο, όπου μπορούσε να 
τρέξει στο χορτάρι, είτε μόνο του είτε με άλλα σκυλιά.  
Ο Μπαμπάς της οικογένειας, το πήγαινε συχνά στο Μεγάλο Πάρκο, όπου μπορούσε να 
τρέξει όσο ήθελε. Ο Μπαμπάκας της οικογένειας πάντα προειδοποιούσε το Κουτάβι, ότι 
δεν του επιτρέπεται να πάει μέσα στο δάσος που ήταν στο τέλος του πάρκου. Δεν ήταν 
και πολύ ξεκάθαρο στο Κουτάβι, πως ήταν δυνατόν, όποτε ήθελε να τρέξει προς το δάσος 
να το έβλεπε πάντα ο Μπαμπάκας, .  
Τελικά, το Κουτάβι κατάλαβε ότι δεν πρέπει να μπει στο δάσος. 
Μια μέρα στο πάρκο, στην κορυφή της τσουλήθρας, είδε την γκρίζα γάτα που λιαζόταν 
τεμπέλικα. Για κάποιο λόγο, δεν του άρεσαν οι γάτες. Έβλεπε συχνά από το παράθυρο 
τις γάτες να παραμονεύουν στους δρόμους, ποτέ στην άκρη, ήταν πάντα ελεύθερες να 
τριγυρνάνε, μπορούσαν να πάνε όπου ήθελαν. Τις ζήλευε λιγάκι και δεν τις συμπαθούσε 
περισσότερο από το συνηθισμένο. Νόμιζε πως ήταν ελεύθερες, έτσι ήθελε να είναι 
ελεύθερο – να πάει όπου θέλει, να τρέξει όπου φανταζόταν. Όταν είδε αυτή τη γάτα πάνω 
στη τσουλήθρα, ξέσπασε, άρχισε να γαυγίζει όσο πιο δυνατά μπορούσε. Προσπάθησε να 
σκαρφαλώσει στη τσουλήθρα, αλλά γλιστρούσε. 
Η γάτα κατέβηκε γλιστρώντας από τη τσουλήθρα και έτρεξε προς το δάσος. Το κουτάβι 
έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όμως, η γάτα ήταν γρήγορη σαν βέλος και έτρεξε 
μέσα στο δάσος. Ο σκύλος σταμάτησε γιατί ήξερε πως δεν του επιτρεπόταν να μπει μέσα 
στο δάσος. Σκέφτηκε ξανά ότι του έλειπε λίγη ελευθερία. 
Από εκείνο το περιστατικό και μετά, το Κουτάβι σκεφτόταν συχνά το δάσος. Σκεφτόταν 
επίσης τη γάτα και το γεγονός ότι εκείνη μπορούσε να πάει όπου ήθελε, ενώ για εκείνο 
κάποιες περιοχές ήταν απαγορευμένες. Μετά από μερικές ημέρες, το κουτάβι πήγε στο 
Μεγάλο Πάρκο με τη Νόρα. Εκείνης, δεν της άρεσε να κάθετε στα παγκάκια, όπως στον 
μπαμπά της, για αυτό έβρισκε πάντα μερικά κορίτσια για να παίξει μαζί τους. Το Κουτάβι 
έτρεξε και βρέθηκε στην είσοδο του δάσους. Σταμάτησε, γύρισε και είδε ότι η Νόρα έπαιζε 
και δεν τον έβλεπε. Ξεθάρρεψε και μπήκε στο δάσος με την ταχύτητα αστραπής, σχεδόν 
πέφτοντας πάνω στα δέντρα. Σταμάτησε. Ήταν αρκετά σκοτεινά, λόγω των κλαδιών από 
τα αμέτρητα δέντρα, οι ακτίδες του ήλιου έπεφταν σαν βροχή. 
Δεν ένιωθε καλά μέσα στο δάσος, αλλά ήταν περήφανο για τον εαυτό του. Μάζεψε όλο του 
το θάρρος και άρχισε την εξερεύνηση. Χτυπούσε τα κλαδιά, τα φύλλα, τις πευκοβελόνες 
και ότι άλλο έβρισκε μπροστά του. Μύριζε ότι έβλεπαν τα μάτια του. “Αχ, έτσι είναι το 
αίσθημα της ελευθερίας” – σκέφτηκε.
Ούτε που πρόσεξε ότι είχε μπει βαθιά μέσα στο δάσος και ότι πλησίαζε η νύχτα. Ήταν όλο 
και πιο σκοτεινά. Μόνο τότε το Κουτάβι ανασήκωσε τη μουσούδα του και κατάλαβε ότι 
δεν ήξερε που ήταν, δεν ήξερε πως να γυρίσει πίσω στο πάρκο, και κατάλαβε ότι ήταν 
τελείως σκοτάδι, στο οποίο δεν έβλεπε τίποτα. Φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Έτρεχε 
τόσο γρήγορα μέχρι που έπεσε πάνω στο δέντρο που το έκανε να σταματήσει. Το χτύπημα 
το έκανε να πάρει μια μεγάλη ανάσα και να ηρεμήσει. Το Κουτάβι θυμήθηκε να μυρίσει, 
προσεκτικά, προσπαθώντας να βρει κάποια έξοδο από το δάσος. Ήταν πολύ θυμωμένο με 
τον εαυτό του. Δεν έπρεπε ποτέ να μπει στο δάσος.



“Χου, χουχου”, άκουσε ξαφνικά αυτόν τον περίεργο ήχο. Αυτή ήταν η φωνή μια ηλικιωμένης 
κουκουβάγιας. Τώρα φοβόταν πραγματικά. 
Μύριζε και μύριζε, αλλά δεν μπορούσε να βρει το δρόμο για να βγει από το δάσος. Κάθε 
νέος ήχος μεγάλωνε το φόβο του. Σκεφτόταν και ήταν θυμωμένο με τον εαυτό του. 
“Έπρεπε να είχα ακούσει τον Μπαμπά. Εάν δεν είχα μπει ποτέ μέσα στο δάσος, τώρα θα 
ήμουν στο ζεστό σπίτι να τρώω ένα ολόκληρο μπολ με πεντανόστιμο φαγητό. Αλλά αφού 
δεν άκουσα, έχω χαθεί στο δάσος, κρυώνω και πεινάω και κυρίως φοβάμαι, καθώς αυτοί 
οι ήχοι του δάσους με τρομάζουν. Θα έπρεπε να ήμουν τουλάχιστον πιο υπεύθυνο όταν 
έμπαινα στο δάσος. Έπρεπε να ήμουν πιο προσεκτικό και να έβλεπα και να μύριζα που 
πηγαίνω”, σκέφτηκε.

1. Τυπώστε για κάθε παιδί την ιστορία “To κουτάβι μέσα στο δάσος”.

2. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ζητάει από ένα παιδί να αρχίσει την ανάγνωση της 
ιστορίας και έπειτα από μερικές προτάσεις θα συνεχίσει το δεύτερο παιδί, έπειτα το τρίτο 
και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακούνε και να παρακολουθούν την γραπτή 
ιστορία από το χαρτί. 
                                  
“Τώρα, καταλαβαίνω γιατί ο Μπαμπάκας της οικογένειας, και μερικές φορές η Μαμά, 
λένε στα παιδιά ότι εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερη ελευθερία, πρέπει να είμαστε 
πιο υπεύθυνοι. Όταν μπήκα στο δάσος ήμουν ελεύθερο, αλλά όχι υπεύθυνο. Ήμουν όλο 
περιέργεια και χάθηκα”. Εκείνη τη στιγμή είδε τα φώτα κάπου μακριά, έτρεξε προς τα εκεί 
και βρέθηκε τελικά έξω από το δάσος. Αλλά δεν ήταν στο πάρκο, ήταν σε κάποιο φωτεινό 
δρόμο, στον οποίο υπήρχαν πολλά μικρά σπίτια. Περπάτησε προσεκτικά κατά μήκος του 
δρόμου. Το στομάχι του σφίχτηκε. 
Άρχισε να σκέφτεται πάλι για την ανευθυνότητά του. Ξαφνικά, ένα μικρό κορίτσι το 
σήκωσε ψηλά. “Τι βρώμικο κουτάβι που είσαι”, είπε το κορίτσι. Το Κουτάβι ήξερε ότι στο 
κολάρο του η Μαμά της οικογένειας είχε γράψει το τηλέφωνό της και ότι πολύ σύντομα 
θα βρεθεί στο σπίτι του με την οικογένειά του. Ήταν χαρούμενο που είχε τόσο υπεύθυνη 
και έξυπνη οικογένεια, που έβαλαν τον αριθμό του κινητού τους στο κολάρο του. 

3. Όταν τελειώσει η ανάγνωση, ρωτήστε τα παιδιά εάν κατάλαβαν την ιστορία και εάν 
κάτι δεν τους έγινε σαφές.

4. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός αρχίζει μια συζήτηση με τα παιδιά, ξεκινώντας ένα 
διάλογο με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτήσεων. Έπειτα από κάθε ερώτηση, ρωτήστε 
υπο-ερωτήματα, που μπορούν να βασίζονται στις απαντήσεις των παιδιών, για να ορίσετε 
μια συζήτηση με στόχο την αποσαφήνιση των απαντήσεων:

α) Γιατί νομίζετε ότι μπήκε το Κουτάβι στο δάσος; 
        
β) Τι θα κάνατε σε παρόμοια περίπτωση; Για παράδειγμα, κάποιος σας προειδοποιεί να 
μην πάτε κάπου, αλλά είστε περίεργοι και θέλετε να εξερευνήσετε. Εξηγήστε γιατί θα το 
κάνατε αυτό; 

γ) Εάν κάποιος σας προειδοποιήσει να μην πάτε κάπου, περιορίζει την ελευθερία σας;  

δ) Τι είναι η ελευθερία; Πως μπορείτε να περιγράψετε την ελευθερία;
     
ε) Στην ιστορία, το Κουτάβι κατάλαβε ότι η ελευθερία συνδέεται πολύ στενά με την 
υπευθυνότητα. Έχει δίκιο;  
     
στ) Πώς συνδέεται η ελευθερία με την υπευθυνότητα; 



ζ) Πώς θα ήταν ο κόσμος εάν οι άνθρωποι είχαν πολύ ελευθερία, αλλά δεν είχαν καμία 
υπευθυνότητα;  

η) Είναι δύσκολο να είστε υπεύθυνοι; Είναι δύσκολο να είστε ελεύθεροι; 
      
θ) Είπε κάποτε ένας έξυπνος άνδρας (Σίγκμουντ Φρόυντ): “Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
θέλουν πράγματι ελευθερία, γιατί ελευθερία σημαίνει υπευθυνότητα και οι περισσότεροι 
άνθρωποι φοβούνται την ευθύνη”. Συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση; Γιατί; 

ι) Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι την 
ευθύνη; Αυτό σημαίνει ότι φοβούνται 
επίσης και την ελευθερία; 

5. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο/η 
επιβλέπων εκπαιδευτικός δίνει μια λευκή 
σελίδα χαρτί σε κάθε παιδί και τους ζητάει 
να επιλέξουν μια σκηνή από την ιστορία 
“Το κουτάβι μέσα στο δάσος “. 
Η σκηνή θα πρέπει να χαρακτηρίζει 
την αντίληψη της ελευθερίας ή της 
υπευθυνότητας και τα παιδιά πρέπει 
να ζωγραφίσουν εκείνη τη στιγμή που 
περιγράφει μια από αυτές τις δύο έννοιες. 
Η εικόνα θα πρέπει να έχει έναν τίτλο 
που με μία λέξη ή πρόταση θα ορίζει ή 
θα περιγράφει τι σημαίνει για εκείνα η 
ελευθερία ή η υπευθυνότητα. 

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.


