
 

 

 
 

 

 
Λαγκαδάς, 1/07/2014 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
  Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμη μία χρονιά το «Θερινό 

σχολείο», μια πρωτοπόρα δράση στην οποία συμμετέχουν συνολικά 70 

μαθητές και εκπαιδευτικοί, που φέτος φιλοξενήθηκαν στα Λουτρά 

Απολλωνίας. Ο Φορέας Διαχείρισης και το Γραφείο Περιβαλλοντικής 

Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θες/νίκης μετέφεραν 

κυριολεκτικά το σχολείο στη φύση, προσφέροντας στους μαθητές 

γυμνάσιου και λυκείου την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Εθνικό 

Πάρκο Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.  

  Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου φέτος ήταν διαφορετικό από τις 

προηγούμενες χρονιές, μιας και βάση μας ήταν η λίμνη Βόλβη για πρώτη 

φορά, ενώ κινηθήκαμε προς τους ορεινούς όγκους της Προστατευόμενης 

Περιοχής.  

   Το διήμερο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξεκίνησε από τη λίμνη Βόλβη 

όπου την πρώτη μέρα (Παρασκευή 27/6), η γεωπόνος και η ξεναγός του 

ΦΔ, κα. Βαφειάδου Α. και κα. Παπαδοπούλου Γ. αντίστοιχα,  παρουσίασαν 

στους μαθητές το Εθνικό Πάρκο και τις ιδιαιτερότητες του, ενώ στη συνέχεια 

τα παιδιά υλοποίησαν το πρόγραμμα River (Εικ.1). Πρόκειται για ένα 

εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα όπου οι μαθητές, με τη βοήθεια 

της βιολόγου του ΦΔ κας. Πατσιά Α., κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τα 

μακροασπόνδυλα του ποταμού Ρήχειου με τη βοήθεια κλείδας και να 

αποφασίσουν για την ποιότητα του νερού. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε η 

επίσημη τελετή έναρξης του Θερινού Σχολείου (Εικ.2), κατά την οποία 

μίλησαν: 1) η κα. Μιχελάκη –Υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής 



 

                                          

 
 

 

Αγωγής της Δ.Δ.Ε.Θες/νίκης-, για την σπουδαιότητα της δράσης ως 

ουσιαστικής μεταφοράς του σχολείου στη φύση, 2) ο Δρ. Αγγελίδης Ζ., -

σχολικός σύμβουλος-, για την γεωθερμία και τον θερμαλισμό, 3) η κα. 

Κάρτα Λ.-υπάλληλος του ΦΔ-, για τα περιβαλλοντικά προγράμματα που 

υλοποιούνται στην Προστατευόμενη Περιοχή από τον ΦΔ, 4) η κα. 

Παρασκευά Α., υπεύθυνη λειτουργίας του ΚΠΕ Κιλκίς, για την 

περιβαλλοντική αγωγή στις λίμνες, και ο Δρ. Μυλωνάς Δ., -σχολικός 

σύμβουλος-, για τις παιδαγωγικές ωφέλειες του θερινού σχολείου. 

Την επόμενη ημέρα (Σάββατο 28/6), μαθητές και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν 

την ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας, Βόλβης και Μακεδονικών 

Τεμπών. Ο πρώτος σταθμός ήταν η επίσκεψη σε τοπικό θερμοκήπιο στην 

Απολλωνία όπου ο Δρ. Αγγελίδης παρουσίασε πώς η γεωθερμίας βοηθά 

στην ανθοκομία. Κατόπιν, έγινε περιήγηση στα υπεραιωνόβια πλατάνια του 

Σχολαρίου και στις Νυμφόπετρες. Επόμενος προορισμός μας ήταν ο 

ορεινός όγκος του Ασκού όπου μας υποδέχτηκε ο πατήρ Φώτιος στον Ιερό 

Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Τον ευχαριστούμε θερμά, καθώς και τις γυναίκες 

του χωριού, για την προσφορά γεύματος στους μαθητές (Εικ3). Εκεί ο 

ξεναγός κ. Σκιαδάς Θ. μίλησε για την σπάνια ορνιθοπανίδα και χλωρίδα της 

περιοχής. Ακολούθησε επίσκεψη στο Σοχό και στο τοπικό λαογραφικό 

μουσείο. Τέλος, η ξενάγηση κατέληξε στο όρος Βερτίσκος και στο ομώνυμο 

χωριό, όπου οι μαθητές επισκέφτηκαν ένα τοπικό εργαστήρι ξυλογλυπτικής, 

τις Νερομάννες και το λαογραφικό μουσείο του χωριού (Εικ.4). Το ΚΠΕ 

Βερτίσκου Κορδελιού αποχαιρέτησε το φετινό «Θερινό Σχολείο» 

παρατίθοντας γεύμα για τους συμμετέχοντες. Αργά το απόγευμα οι 

επισκέπτες αναχώρησαν για Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

  Είναι γεγονός πως παρά τις δυσκολίες, όλοι οι φορείς συνεργασίας 

προσπαθούμε να υλοποιείται το Θερινό Σχολείο κάθε χρόνο στην περιοχή 

των δύο λιμνών. Πρόκειται για το μοναδικό δωρεάν θερινό σχολείο της 

Ελλάδας και αποτελεί μια πραγματικά σπάνια εμπειρία για τους μαθητές 

που συμμετέχουν. Η πλαισίωση των προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης των σχολείων με τέτοιου είδους δράσεις στο πεδίο δημιουργεί 



 

                                          

 
 

 

στα παιδιά την αίσθηση της άμεσης επαφής με την πραγματικότητα της 

φύσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της 

περιβαλλοντικής κρίσης. Γι’ αυτό το λόγο, το «Θερινό σχολείο» είναι 

επιθυμία όλων να υποστηρίζεται και να ενισχύεται κάθε χρόνο. 

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την υποστήριξη, τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και προσωπικά την κα. Μιχελάκη Δ. –

υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής-, τη διεύθυνση των 

Λουτρών Ν. Απολλωνίας, την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης 

και συγκεκριμένα τους πατέρες Φώτιο και Σταύρο, τα ΚΠΕ Κιλκίς και 

Κορδελιού-Βερτίσκου για την ενίσχυση της δράσης, και τέλος τους 

εκπαιδευτικούς και τους υπαλλήλους που εργάστηκαν ώστε να γίνει και 

φέτος πραγματικότητα το πρωτοποριακό εγχείρημα του Θερινού Σχολείου. 

Ακολουθούν φωτογραφίες. 

 

 

Εικ. 1: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα River 

 

Εικ. 3: Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής, Ασκός 



 

                                          

 
 

 

 

Εικ. 2: Ημερίδα στα Λουτρά Ν. Απολλωνίας 

 

Εικ. 4: Λαογραφικό Μουσείο Βερτίσκου 

 

 

 

Ιωάννα Υφαντίδου 
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