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Το διήμερο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ξεκίνησε από τη λίμνη Βόλβη όπου την πρώτη μέρα
(Παρασκευή 27/6) έγινε ενημέρωση των μαθητών για 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 Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.)
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 Δ. –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 Φ.Δ.-, για τα περιβαλλοντικά
προγράμματα που υλοποιούνται στην Προστατευόμενη Περιοχή από τον Φ.Δ., 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.

Θερινό Σχολείο – μια πρωτοπόρα
δράση στην Προστατευόμενη
Περιοχή
Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για
ακόμη μία χρονιά το «Θερινό σχολείο»,
μια δράση-θεσμός στην οποία συμμετέχουν συνολικά
70 μαθητές και εκπαιδευτικοί, που φέτος
φιλοξενήθηκαν στα Λουτρά Απολλωνίας.
Το σχολείο μεταφέρθηκε στη φύση, προσφέροντας
σε 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.

Εικ.1: Πρόγραμμα River

Eik.2: Τελετή έναρξης θερινού σχολείου
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Την επόμενη ημέρα (Σάββατο 28/6),
μαθητές και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν την
ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας,
Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών. Ο πρώτος
σταθμός ήταν ένα θερμοκήπιο στην
Απολλωνία όπου ο Δρ. Αγγελίδης
παρουσίασε πώς η γεωθερμία βοηθά στην
ανθοκομία. Κατόπιν, έγινε περιήγηση στο
Βήμα του Απ. Παύλου και στα υπεραιωνόβια
πλατάνια του Σχολαρίου.

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, δημιουργούν 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.

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). Στο λόφο του Άι-Λιά, κοντά στον Ασκό, έγινε μια στάση για να
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα των δύο λιμνών. 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 όπου οι μαθητές επισκέφτηκαν ένα τοπικό
εργαστήρι ξυλογλυπτικής, τις Νερομάννες και το μουσείο του χωριού (Εικ.4). Αργά το απόγευμα οι
επισκέπτες αναχώρησαν για Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εικ.4: Λαογραφικό μουσείο Βερτίσκου

Εικ.3: Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής στον Ασκό

Ιδιαίτερες ευχαριστίες:
• στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Περιβαλλοντικής

Αγωγής και συγκεκριμένα στην κα. Μιχελάκη Δ.,
• στη διεύθυνση των Λουτρών Ν. Απολλωνίας,
• στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης και συγκεκριμένα τους πατέρες Φώτιο και Σταύρο,
• στα ΚΠΕ Κιλκίς και Κορδελιού-Βερτίσκου για την ενίσχυση της δράσης,
• στους εκπαιδευτικούς και τους υπαλλήλους που εργάστηκαν ώστε να γίνει και φέτος πραγματικότητα το

πρωτοποριακό εγχείρημα του Θερινού Σχολείου.
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Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το νερό και οι μύθοι του»

Για δεύτερη χρονιά ο Φορέας Διαχείρισης
συμμετείχε στο πρόγραμμα «Το νερό και οι μύθοι
του» που υλοποιείται από το Εργαστήρι
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Βίωσε και
Επιβίωσε» που εδρεύει στα Βρασνά. Πρόκειται για
βιωματικές περιβαλλοντικές επισκέψεις μαθητών
στα Άνω Βρασνά και στα Λουτρά Απολλωνίας. Οι
μικροί μαθητές ενημερώνονται για το νερό, ως
πηγή ζωής, και για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Οι
παρουσιάσεις του Φ.Δ. αφορούν τη
βιοποικιλότητα της περιοχής, τις μορφές
μόλυνσης του νερού αλλά και τον ρόλο του Φορέα
στην περιοχή.

Γιορτή Ρίγανης

Το Σάββατο 12 Ιουλίου ο Φορέας Διαχείρισης
συμμετείχε για πρώτη φορά στη Γιορτή της
Ρίγανης στη Μαυρούδα.
Η γιορτή ξεκίνησε το πρωί με παρουσιάσεις
φορέων σχετικά με τη ρίγανη και τις ευεργετικές
της ιδιότητες. Ο Φορέας Διαχείρισης παρουσίασε
τα οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας ρίγανης και
άλλων αρωματικών φυτών. Παράλληλα θα υπήρχε
περιβαλλοντικό εργαστήρι για τα παιδιά του
χωριού.
Ευχαριστούμε πολύ τον Περιβαλλοντικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυρούδας για την
πρόσκληση.

Λίγα λόγια για τη ρίγανη Μαυρούδας: Η μεγαλύτερη καλλιέργεια ρίγανης στην Ελλάδα "ανθίζει" στην
τοπική κοινότητα Μαυρούδα του δήμου Βόλβης, με την παραγωγή να αγγίζει ετησίως τους 400 τόνους.
Το αρωματικό βότανο καλλιεργείται σε περίπου 4.000 στέμματα στα όμορα χωριά της Αρέθουσας, εκ
των οποίων το 70% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανήκει στη Μαυρούδα.
Οι ντόπιοι παραγωγοί εδώ και αρκετά χρόνια έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στη καλλιέργεια
της ρίγανης, η οποία τους εξασφαλίζει ικανοποιητική χρηματική απόδοση.
Πριν από 35 χρόνια, η πειραματική καλλιέργεια της ρίγανης από έναν γεωπόνο, αποτέλεσε την αρχή της
εδραίωσης για τη ρίγανη, η οποία υποκατέστησε άμεσα καπνό και σιτηρά. Από τότε έως σήμερα, η
ρίγανη αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Αρέθουσας.
Σήμερα η πλειονότητα των κατοίκων ασχολείται ενεργά με την καλλιέργεια ρίγανης, η οποία μετά το
μάζεμα από το χωράφι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ριγανέλαιο, είτε ως βρώσιμη, είτε για
μικρεμπόριο.
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«Ιπποστήριξη» - Θεραπευτική Ιππασία στο Λαγκαδά

Στην νέα στήλη «Αφιέρωμα» θα σας
παρουσιάζουμε πρωτοπόρες
δραστηριότητες ή τοπικά έθιμα της
περιοχής με σκοπό ο αναγνώστης να
γνωρίσει καλύτερα την Προστατευόμενη
Περιοχή και τις δυνατότητες ανάπτυξης
της.
Ξεκινώντας θα παρουσιάσουμε μια
πρωτοπόρα δραστηριότητα που ξεκίνησε
πρόσφατα στην περιοχή του Λαγκαδά και
δε θα μπορούσε παρά να προσελκύσει το
ενδιαφέρον όλων. Πρόκειται για το Κέντρο
Θεραπευτικής Ιππασίας «Ιπποστήριξη».
Μόνο 4 κέντρα λειτουργούν στην Ελλάδα
και έχουμε την τιμή το ένα από αυτά να
δραστηριοποιείται στην Προστατευόμενη
Περιοχή των λιμνών Κορώνειας και
Βόλβης.

Το κέντρο θεραπευτικής ιππασίας «Ιπποστήριξη» ιδρύθηκε από την Κατερίνα Ρόκου και την Μαρία
Μητρούλη με σκοπό την προαγωγή και τη διάδοση της θεραπείας μέσω αλόγου. Πλούσια τα
βιογραφικά των δύο νεαρών κοριτσιών, καθώς εκτός από πτυχίο ψυχολογίας, έχουν παρακολουθήσει
και οι δύο πλήθος σεμιναρίων επιμόρφωσης στην θεραπευτική και εκπαιδευτική ιππασία. Μάλιστα,
πρόσφατα η «Ιπποστήριξη» έγινε μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Ιππασίας.
Η αγάπη των δύο κοριτσιών για τα άλογα και η κοινή τους ιδιότητα έφεραν την ιδέα της δημιουργίας
ενός κέντρου θεραπευτικής ιππασία και διάλεξαν το Λαγκαδά ως έδρα καθώς βρίσκεται κοντά στη
Θεσσαλονίκη αλλά και στην επαρχία.
Ακούγοντας τον όρο θεραπευτική ιππασία πολλοί πιστεύουν πως μόνο ασθενείς ή άνθρωποι και παιδιά
με χρόνιες παθήσεις παρακολουθούν ανάλογα μαθήματα. Η αλήθεια είναι πως πολλά μέλη της
«Ιπποστήριξης» πάσχουν όντως από κάποιο πρόβλημα υγείας όπως αυτισμό, σύνδρομο down και άλλα,
όμως υπάρχουν μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς ή θέλουν απλά να βελτιώσουν
τη φυσική τους κατάσταση. Για παράδειγμα, μας εξηγεί η Μαρία, «έχουμε δύο παιδιά που έπεσαν
θύματα «bullying» στο σχολείο και οι γονείς τους αποφάσισαν να ξεκινήσουν θεραπεία με ένα άλογο
προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να κοινωνικοποιηθούν. Και ο
στόχος επετεύχθει. Μετά από μερικές συνεδρίες τα παιδιά είχαν πλέον κάνει φίλους στο σχολείο και οι
φοβίες τους είχαν ξεπεραστεί».
Ακόμη και ενήλικες διαλέγουν τη θεραπευτική ιππασία για να αποφορτιστούν ψυχολογικά και να
ηρεμήσουν από την ένταση των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν. Τα αποτελέσματα είναι φανερά
σε όλους, ιδιαίτερα δε στους γονείς των παιδιών που τα βλέπουν με καμάρι να επιτυγχάνουν τις
ασκήσεις πάνω στο άλογο και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους.

Εικ.1: Η Μαρία και η Κατερίνα ετοιμάζουν τον Α. για ιππασία

Αφιέρωμα
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Άλλο ένα παράδειγμα είναι ο Γ., ένα παιδί 12
ετών με πρόβλημα οριοθέτησης, με θυμό,
επιθετικότητα, αντίδραση στους κανόνες και
χωρίς καμία πειθαρχία. Η Μαριλού, ένα από τα
τρία άλογα θεραπευτές, τον βοήθησε με το χρόνο
να αποβάλει τις ατίθασες συμπεριφορές του.
Μετά από μερικές συνεδρίες ο Γ. έγινε πιο
ήρεμος στο σπίτι και τα πήγαινε καλύτερα στο
σχολείο, πλέον σέβεται τα όρια και τους κανόνες.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει συγκεκριμένα τα
άλογα θεραπευτές των ανθρώπων και ιδιαίτερα
της ψυχής μας; Η Μαρία μας εξηγεί ότι ένα άλογο
κάνει με τον βηματισμό του 100 ρυθμικές
κινήσεις το λεπτό τις οποίες δέχεται ο αναβάτης
του. Η κίνηση του αλόγου είναι τρισδιάστατη,
μιμείται δηλαδή την ανθρώπινη, και κάνει εμάς
τους ανθρώπους να την αντιλαμβανόμαστε 100%
σαν να κινούμαστε εμείς οι ίδιοι. Επιπλέον, το
άλογο θεωρείται καθρέφτης των συναισθημάτων
του ανθρώπου και είναι το μόνο ζώο που
οριοθετείται απόλυτα. Το συναρπαστικό δηλαδή
είναι ότι το άλογο αντιλαμβάνεται πλήρως τους
φόβους μας, την χαρά μας, τους δισταγμούς μας,
το οποιοδήποτε συναίσθημα μας. Και βέβαια
σκοπός είναι να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε
όλα τα αρνητικά συναισθήματα και
συμπεριφορές.

Η Μαριλού, η Ανθούλα και η Τίνα, τα 3 άλογα της
«Ιπποστήριξης», πέρασαν την απαραίτητη
εκπαίδευση ώστε να γίνουν θεραπευτές. Το παιδί
ή ο ενήλικας αναλαμβάνει να χτενίσει το άλογο
του, να του δώσει λιχουδιές και αφού τελειώσει η
συνεδρία το οδηγεί στον χώρο του για
ξεκούραση.
Ο Φορέας Διαχείρισης υποστηρίζει
δραστηριότητες που είναι φιλικές προς το
περιβάλλον και, μεταξύ άλλων, ενισχύουν την
αναγνωσιμότητα της περιοχής μας και την
ευαισθησία της κοινωνίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Κέντρο Θεραπευτικής
Ιππασίας βρίσκεται στην Γ’ ζώνη προστασίας του
Εθνικού Πάρκου, ενώ πρόκειται για
δραστηριότητα καθόλου επιβλαβή προς το
περιβάλλον.

Εικ.2: Ασκήσεις πάνω στο άλογο

Εικ.3: Ασκήσεις με παιχνίδια

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://ippo-
stirixi.blogspot.gr ή την σελίδα στο facebook
«Ιπποστήριξη θεραπευτική ιππασία» προκειμένου
να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Η Μαρία
και η Κατερίνα θα χαρούν να σας υποδεχτούν στον
χώρο τους (επαρχιακή οδός Λαγκαδά-Κολχικού)
για να γνωρίσετε από κοντά τα άλογα θεραπευτές
και τις ευεργετικές ιδιότητες της ιππασίας.

Αφιέρωμα

http://ippo-stirixi.blogspot.gr/
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος στο Σοχό του Δήμου Λαγκαδά

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος «Σώσε τον Πλανήτη. Μάθε τον τρόπο» που
διοργανώθηκε στο στάδιο «Μενέλαος Βασιλικός» από την
Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος-Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του
δήμου Λαγκαδά.
Οι μαθητές φθάνοντας στο χώρο ακολούθησαν συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Κάθε τάξη είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει
και να δημιουργήσει κατασκευές σε εργαστήρια, μεταξύ των
οποίων και του Φορέα Διαχείρισης.
Επιπλέον, ο Φ.Δ. παραχώρησε σπρέι graffiti προκειμένου να
δημιουργηθούν δύο πλακάτ με περιβαλλοντικά μηνύματα που
θα κοσμήσουν τους τοίχους τριών σχολείων του δήμου.
Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Λαγκαδά για την πρόσκληση και
ευχόμαστε η δράση να γίνει θεσμός για την περιοχή μας.

Sports Camp στα Λουτρά Λαγκαδά

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά από την περσινή επιτυχία, διοργανώθηκε στα Λουτρά Λαγκαδά το
SUMMER SPORTS CAMP για παιδιά ηλικίας 6-17 ετών που θέλουν να μυηθούν στον αθλητισμό μέσα από
πρωτοποριακά αθλητικά παιχνίδια, αλλά και αγαπημένες δραστηριότητες.
Παράλληλα, τα παιδιά ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του Φ.Δ. για την Προστατευόμενη Περιοχή και
για τη βιοποικιλότητα (Εικ1), ενώ μεταξύ άλλων έφτιαξαν διάφορες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
(Εικ.2), προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης των αγαθών.
Τα προγράμματα υλοποιήθηκε από τις 17 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου.

Εικ. 1: Ορνιθοπαρατήρηση στα λουτρά Εικ. 2: Δημιουργία κατασκευών από ανακυκλώσιμα 
υλικά 



Συντακτική ομάδα:

Ιωάννα Υφαντίδου, Δημοσιογράφος – MSc,

Υπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και

Γραφείου Τύπου

Λίλα Κάρτα, Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης

Απολλωνίας

Φωτογραφικό Υλικό:

Ελλάδα Τσερκεζίδου, Φύλακας Φ.Δ.

Γεωργία Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Ξεναγήσεων

Λίλα Κάρτα, Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης

Απολλωνίας

Ιωάννα Υφαντίδου, Δημοσιογράφος – MSc,
Υπεύθυνη Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και
Γραφείου Τύπου

Αν θέλετε περισσότερες
πληροφορίες για τις δράσεις και το
έργο του Φορέα Διαχείρισης μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σ. Τσακάλη 21, ΤΚ 57200
Τηλ: 23940-24553
Φαξ: 23940-26160

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.foreaskv.gr

Στείλτε μας email 
foreaskv@otenet.gr
press@foreaskv.gr

http://www.foreaskv.gr/
mailto:foreaskv@otenet.gr
mailto:press@foreaskv.gr

