
 

 

 
 

 

Λαγκαδάς, 13/6/2014 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

    Το Θερινό Σχολείο, μια συγκροτημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία του 

Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) και του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής της 

Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, που καθιερώθηκε ως 

θεσμός για την προστατευόμενη περιοχή, πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

για ακόμη μία χρονιά το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου. 

    Οι άξονες στους οποίους κινείται ο θεσμός του θερινού σχολείου είναι η 

περιβαλλοντική αγωγή των μαθητών, η παρουσίαση των προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς, η γνωριμία με την ευρύτερη περιοχή των δύο λιμνών 

και η προσέγγιση στον πολιτισμό, τη λαογραφία και το φαινόμενο της 

γεωθερμίας (θερμαλισμός).  

   Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το φετινό πρόγραμμα του Θερινού 

Σχολείου, στο οποίο θα συμμετέχουν 50 μαθητές από τις σχολικές 

μονάδες της δυτικής Θεσσαλονίκης. Φέτος θα κινηθούμε στη λίμνη Βόλβη, 

τον Ρήχειο ποταμό και τα ορεινά άκρα της προστατευόμενη περιοχής 

(Ασκός, Βερτίσκος). Συγκεκριμένα: 

 Παρασκευή 27 Ιουνίου: Άφιξη στα Λουτρά της Ν. Απολλωνίας και 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Προσφορά γεύματος από το ΚΠΕ Κιλκίς. Στη 

συνέχεια θα πραγματοποιηθεί περίπατος παραλίμνια της Βόλβης μέχρι 

το Οθωμανικό λουτρό και παρατήρηση πουλιών. Το απόγευμα θα 

πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή φιλοξενίας με χαιρετισμούς και 

εισηγήσεις από τον Φορέα Διαχείρισης, την Υπεύθυνη του Γραφείου 

Περιβαλλοντικής Αγωγή κα. Μιχελάκη Δέσποινα, τον Δρ. Αγγελίδη 



 

                                           

 

 

(υδρογεωλόγος), εκπροσώπους του ΚΠΕ Κιλκίς και του ΚΠΕ 

Κορδελλιού-Βερτίσκου. 

 Σάββατο 28 Ιουνίου: Αναχώρηση από τα Λουτρά της Απολλωνίας με 

προορισμό το βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Απολλωνία. Θα 

ακολουθήσει επίσκεψη στα στενά της Ρεντίνας και το Ρήχειο ποταμό 

όπου θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

River με τη συμμετοχή της βιολόγου του ΦΔ κ. Πατσιά Α. Οι μαθητές θα 

κληθούν να αναγνωρίσουν τα μακροασπόνδυλα του ποταμού με τη 

βοήθεια κλείδας και να αποφασίσουν για την ποιότητα του νερού. Ο 

επόμενος προορισμός μας είναι ο Ασκός, όπου στο εκκλησάκι του 

Προφήτη Ηλία θα κάνουμε ένα υπαίθριο πικ-νικ με θέα τις λίμνες 

Κορώνεια και Βόλβη. Στη συνέχεια η Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά-Λητής 

και Ρεντίνης θα παραθέσει γεύμα για τους επισκέπτες στον αύλειο 

χώρο του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής στον Ασκό. Τελικός προορισμός 

του Θερινού Σχολείου είναι ο Βερτίσκος, όπου στις  εγκαταστάσεις του 

ΚΠΕ θα γίνει μια παρουσίαση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Τέλος,  θα επισκεφτούμε τις νερομάνες του Βερτίσκου, το 

μουσείο του χωριού και τον εκθεσιακό χώρο ξυλόγλυπτων του κ. Αδάμ 

Δράγα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 

Φορείς συνδιοργάνωσης: 

 Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης 

 Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης 

 Λουτρά Ν. Απολλωνίας 

 Όμιλος «Φίλοι της Φύσης» 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελλιού-

Βερτίσκου 
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