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Αλαδξνκή… 
2009 - Η Πεξηβαιινληηθή Αγωγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
Ζ αλάγθε ηεο δηακόξθσζεο ελεξγώλ πνιηηώλ κέζα από ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο αγσγήο πνπ 
πινπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη απνβιέπνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ζηελ 
αλάπηπμε δξάζεσλ θαη βησκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζην αζηηθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ, αλαδεηθλύνπλ 
πξόζπκνπο θαη ππνςηαζκέλνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο πνπ δελ ζηνρεύνπλ ζε δηζπξακβηθνύο 
απνινγηζκνύο αιιά ζε ηζνινγηζκνύο πνπ ζα ηνπο βγάδνπλ θεξδηζκέλνπο. 
 
2010 - Άλζξωπνο Αεηθνξία Πεξηβάιινλ 
Ωο παξαγσγηθό «επηκύζην» ζε κηα επνρή ππεξθαηαλάισζεο, ππεξβνιήο, θαηάιπζεο ηνπ κέηξνπ πξνέθπςε 
ε «πξνηξνπή» γηα κηα πνηνηηθόηεξε δσή όπνπ ην «ιηγόηεξν είλαη ίζσο ην πεξηζζόηεξν». 
 
2011 - Πόιηο Πνιίηεο Πεξηβάιινλ 
Ζ αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Κεγαινππόιεσλ, ε βησζηκόηεηά ηνπο ζην ρξόλν θαη ηελ ηζηνξηθή 
ζπγθπξία, ν ζρεδηαζκόο αεηθνξηθνύ κνληέινπ αλάπηπμεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ν 
πνιίηεο σο ελεξγόο πξσηαγσληζηήο κ’ εληππσκέλεο ζην ζπιινγηθό ηνπ αζπλείδεην ηδέεο, εηθόλεο, 
πξαθηηθέο πνπ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ παηδεία, ηε ζέζε, ηε δσή, ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ 
δεζκεύζεηο. 
 
2013 - Γηαιεθηηθή Σρέζε Αμηώλ – Πεξηβαιινληηθή Κξίζε 
Υπάξρεη ινηπόλ ζηηο πόιεηο 
πέξαλ ηνπ κπζηεξίνπ θαη ησλ θιηζέ 
Ζ αξραηνινγία ηνπ κέιινληνο,  
ην αράιαζην θαη ην αζύληξηθην 
νη πνηεηέο. 
Τν λνηώζεηο εμάιινπ: 
«ρηίδνπκε κε κπεηόλ αιιά 
ζθεθηόκαζηε κε πέηξεο». 
Γ. Σθακπαξδώλεο (επί πηεξύγσλ Βαξδάξε). 
 
2014 - Η παξάδνζε ωο εξγαιείν ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 
Ζ «παξάδνζε» ζαλ αλάρσκα ζηε ζαξσηηθή επέιαζε ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγεί κέζα από ην ιόγν ηεο πνίεζεο, 
ηεο ηέρλεο, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο έθθξαζεο ηνπ ηόπνπ, ζαλ «βάιζακν» γηα ην νδπλεξό αίζζεκα ηνπ 
«εθήκεξνπ» ηεο αλζξώπηλεο δσήο. 
Γηαζηέιιεη ην πεπεξαζκέλν ηνπ ρξόλνπ ζηνλ θύθιν ηνπ «εληαπηνύ» θαη αλάγεη ζε δήηεκα «κείδνλ» ην «επ 
δελ» θαη «επ πξάηηεηλ», σο κόλε δηέμνδν ζηε καηαηόηεηα ησλ αλζξσπίλσλ. 
 
2015 - Τα εθπαηδεπηήξηα ηνπ Διιεληζκνύ -  
«Τα Διιεληθά Γξάκκαηα ζηα ζρνιεία ηεο Οηθνπκέλεο»  
Τα ζρνιεία ηεο νηθνπκέλεο, εζηίεο πνιηηηζκνύ θαη παηδείαο ζ’ έλα αμηνθξαηηθό πεξηβάιινλ, πνπ αλέδεημε 
επεξγέηεο, δαζθάινπο, επηζηήκνλεο κε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ 
γίγλεζζαη δηαρξνληθά. 
 
2016 – Η γεωγξαθία ωο επίγεπζε ηεο παηξηδνγλωζίαο 
Τν κεηαλαζηεπηηθό θαη πξνζθπγηθό δήηεκα, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ, 
ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη ζηνλ πεξηβαιινληηθό γξακκαηηζκό. 
 
2017 –Τν πεξηβάιινλ ωο ζεκείν ζπλάληεζεο πνιηηηζκώλ 
Τν πεξηβάιινλ, σο ηόπνο δπλακηθήο, επαηζζεηνπνηεί ζηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, 
εληζρύνληαο ην ζεβαζκό ζην αμηαθό ζύζηεκα, ζηνλ πνιηηηζκό, ζηηο παξακέηξνπο ηεο παηδείαο πνπ 
πξνβάιινπλ ην πξόηππν ηνπ ππνςηαζκέλνπ αλζξώπνπ, ηνπ ελεξγνύ πνιίηε πνπ αγσληά, ελδηαθέξεηαη θαη 
θξνληίδεη γηα ην ζήκεξα θαη ην αύξην ηνπ θόζκνπ. 

 
 



2018 – Η ζάιαζζα πνπ καο ελώλεη 
Έλα θπζηθό ζύλνξν πνπ δηαζηέιιεη θη ελώλεη, πνπ απνηειεί αηηία αλακεηξήζεσλ θαη ζπλαληήζεσλ αιιά 
θαη ελεξγό αθνξκή εθδήισζεο ηνπ θνηλσληθνύ γξακκαηηζκνύ θαη ηεο αιιειεγγύεο. Ζ ζάιαζζα πνπ καο 
ελώλεη, κηα ππνζεηηθή θξάζε πνπ γίλεηαη νξηζηηθή. 
 
2019 – «Πεξηβάιινλ, Σρνιείν, Κνηλωλία» 
“Τν πεξηβάιινλ είλαη ε πξνβνιή ηεο ςπρήο ησλ ιαώλ πάλσ ζηελ ύιε” έιεγε ν κεγάινο καο πνηεηήο, 
Οδπζζέαο Διύηεο θαη είλαη γεγνλόο όηη ζήκεξα ε αλζξσπόηεηα δελ πξνζδηνξίδεηαη από ηα όζα δεκηνπξγεί 
αιιά από όζα επηιέγεη λα κελ θαηαζηξέςεη θη απηό είλαη απνηέιεζκα  εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο. 
 
Οξγαλωηηθή επηηξνπή:  

Παύινο Καηδηάξεο Γηεπζπληήο Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Εήζεο Αγγειίδεο π. Σρνιηθόο Σύκβνπινο Φπζηθώλ. 

Σνπιηάλα Ιεπθνπνύινπ Σπληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

Πνιύβηνο Σηξάληδαιεο Σπληνληζηήο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Θενιόγσλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 

Ησάλλεο Γεκηξηδόγινπ Γηεπζπληήο Εσγξαθείνπ Ιπθείνπ Θσλζηαληηλνύπνιεο. 

Γέζπνηλα Κηρειάθε Υπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 

Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή: 

Φξπζνύια Αζαλαζίνπ Υπεύζπλε Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΘΠΔ Διεπζεξίνπ Θνξδειηνύ Βεξηίζθνπ. 

Σνθία Θενδσξίδνπ Υπεύζπλε Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΘΠΔ Έδεζζαο Γηαλληηζώλ. 

Ζιίαο Βξπώλεο Υπεύζπλνο Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΘΠΔ Θηιθίο. 

Κηράιεο Βνπιγαξίδεο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο Γήκνπ Λεάπνιεο-Σπθεώλ. 

 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή: 

Α.Θ.Π. ν Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο θ.θ. Βαξζνινκαίνο. 

Θενθηιέζηαηνο Δπίζθνπνο Ακνξίνπ – Ζγνύκελνο ηεο Ηεξάο Παηξηαξρηθήο θαη Σηαπξνπεγηαθήο Κνλήο 
Βιαηάδσλ. 
Σπκεώλ Παζραιίδεο Πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο Πνηκαληηθήο θαη Θνηλσληθήο Θενινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. - 
Γηεπζπληήο ηνπ Παηξηαξρηθνύ Ηδξύκαηνο Παηεξηθώλ Κειεηώλ.  
 

Σπλεξγαδόκελνη Φνξείο:   

Ηεξά Σηαπξνπεγηαθή θαη Παηξηαξρηθή Κνλή Βιαηάδσλ. 

Παηξηαξρηθό Ίδξπκα Παηεξηθώλ Κειεηώλ.  

Γ.Γ.Δ. Γξάκαο – Γξαθείν Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Γ.Γ.Δ. Ζιείαο – Γξαθείν Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

Γ.Π.Δ. Ζξαθιείνπ – Γξαθείν Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

ΠΔ.Θ.Δ.Σ. Θξήηεο – Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Θξήηεο. 

Θ.Π.Δ. Έδεζζαο Γηαλληηζώλ. 

Θ.Π.Δ. Διεπζεξίνπ Θνξδειηνύ Βεξηίζθνπ. 

Θ.Π.Δ. Θηιθίο. 

Εσγξάθεην Ιύθεην Θσλζηαληηλνύπνιεο. 

Γήκνο Λεάπνιεο-Σπθεώλ Γξαθείν Παηδείαο. 

2ν Γπκλάζην Ιαγθαδά. 

5ν Γπκλάζην Ωξαηνθάζηξνπ. 

1ν ΔΠΑΙ Λεάπνιεο. 

Δθπαηδεπηήξηα Απόζηνινο Παύινο – Θόξηλζνο. 

Θξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο. 

Όκηινο «Οη θίινη ηεο θύζεο» Θεζζαινλίθεο.  




