
 

 

 
 

 
 

Λαγκαδάς, 29/01/2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
     

      Την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η 

ημερίδα με θέμα "η περιβαλλοντική ευαισθησία στο κήρυγμα των Τριών 

Ιεραρχών", με αφορμή βέβαια την γιορτή για τους Τρεις Αγίους των 

Γραμμάτων. 

      Στην ημερίδα δε μπόρεσε να παρευρεθεί ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, 

λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ωστόσο από μέρους της Ιεράς 

Μητροπόλεως απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πατέρας Ευσέβιος και ο 

Πατέρας Σταύρος, τονίζοντας την ανάγκη συμπόρευσης ων ηθικών αξιών 

με την καθημερινότητα του ανθρώπου, μέσα από τη σωστή 

διαπαιδαγώγηση. 

     Στη συνέχεια χαιρέτισε τους παρευρισκόμενους η Πρόεδρος του Φορέα 

Διαχείρισης, κυρία Δήμητρα Μπόμπορη, η οποία επίσης σημείωσε τη 

σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών και της Εκκλησίας 

προκειμένου ο σεβασμός στο περιβάλλον να μην αποτελεί πλέον 

ζητούμενο, αλλά δεδομένη στάση ζωής. 

     Επιπλέον, η υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής, και 

κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας, αναφέρθηκε στα επίκαιρα αλλά και 

διαχρονικά μηνύματα των Τριών Ιεραρχών, όπως ο ανθρωπισμός, η 

αλληλεγγύη, το φιλότιμο και η διαχείριση της συμπεριφοράς. Πρόκειται για 

ειρηνικά μηνύματα που δείχνουν πως το «ευ ζειν» και το «ευ πράττειν» 

αλληλοεξαρτώνται, πως η περιβαλλοντική ισορροπία στοχεύει τελικά στην 

ανθρωπιστική συνέπεια. Έτσι το ιδεώδες του χριστιανισμού ενθαρρύνεται  



 

                                           

 

 

από την παιδεία που προσφέρεται τόσο από την Εκκλησία όσο και από 

την εκπαίδευση. Τα γραπτά των Τριών Μεγάλων Πατέρων αποδεικνύουν 

πως με το πέρασμα του χρόνου τίποτα δεν είναι διαφορετικό με τις 

απαιτήσεις του σήμερα. Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή ευθύνης που δε μας 

επιτρέπει καθυστερήσεις.  

    Τέλος, το μήνυμα που απορρέει από μια τόσο ιδιαίτερη ημερίδα είναι 

πως ο θεολογικός προσανατολισμός είναι τελικά και ανθρωπιστικός μέσω 

της χάραξης μιας αναγκαίας ηθικής γραμμής.  

    Η ημερίδα υλοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών Κορώνειας Βόλβης, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και 

Ρεντίνης, και του Γραφείου Περιβαλλοντικής Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Δ. Θες/νίκης. 

     Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο και στην Ιερά Μητρόπολη για 

την βοήθεια υλοποίησης της ημερίδας και την παραχώρηση του χώρου, 

στην Δέσποινα Μιχελάκη για την πολύτιμη βοήθεια της στην διοργάνωση 

και την στήριξη που παρέχει στον Φορέα Διαχείρισης, και στον νέο 

αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Προστασίας Λαγκαδά, κ. Α. 

Μισχόπουλο. 

 

 

Ιωάννα Υφαντίδου 

Υπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και Γραφείου Τύπου 

23940-24553 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση. 



 

                                           

 

 

 

Εικ.1: Ο πατέρας Σταύρος, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Λαγκαδά, κ. Α. Μισχόπουλος, και η 

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, κα. Δ. Μπόμπορη 

 

Εικ.2: Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, κα. Δ. Μπόμπορη 

 

 


