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Αγαπητοί φίλοι,  
 

Γνώθι σαυτόν (Γνώρισε τον εαυτόν σου), Μηδέν άγαν (Να κάνεις τα πάντα με μέτρο, 
αποφεύγοντας τις υπερβολές), Εργάσου κτητά (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης), Γνους 
πράττε (Να πράττεις έχοντας γνώση), Πράττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια), Πλούτει δικαίως (Να 
πλουτίζεις δίκαια), Έχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις), Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα 
χρήσιμα), Ήθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος), Ικέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες). 
Αυτά είναι  10 από τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα, εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι Σοφοί της 
Αρχαίας Ελλάδας. Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή «Πυθίας Γράμματα» ήταν λιτά αποφθέγματα 
ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 Σοφούς της αρχαιότητας: Τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό 
τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρινέα, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον 
Περίανδρο τον Κορίνθιο, και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.  

Είναι μια πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας πιο επίκαιρη από ποτέ. Μια κληρονομιά αξιών 
που αν η ζωή μας βασιζόταν σε αυτές, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. 

 
Αγαπητοί φίλοι,  
Σας καλούμε όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού 

Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου, στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο του Δικτύου «Φύση Χωρίς 
Σκουπίδια» με θέμα: «Ανθρώπινες Αξίες και Περιβάλλον – Άλλοι πετούν άλλοι πεινούν», που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, στην αίθουσα Γαλαξίας στο ΧΙΛΤΟΝ 
Αθηνών. 

 
Σκοπός μας είναι, μέσα από το Πρόγραμμα «Φύση Χωρίς Σκουπίδια», να προσφέρουμε στους 

μαθητές ερεθίσματα ώστε να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στις ανθρώπινες αξίες και να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράση που θα υπαγορεύονται από το σεβασμό στις αξίες αυτές. 

 Στόχος μας ειδικότερα είναι, οι μαθητές να ερευνήσουν και να συζητήσουν τις συνθήκες 
αξιοπρεπούς διαβίωσης με ταυτόχρονο σεβασμό στους φυσικούς πόρους και στο Περιβάλλον. Να 
ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς και να διατυπώσουν προτάσεις για την υποστήριξη μιας 
ζωής με βάση τις ανθρώπινες αξίες, όπως π.χ. την αλληλεγγύη, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, 
τον αλληλοσεβασμό. Γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανισοκατανομή των πόρων στη Γη και διαφορετικά 
μοντέλα ανάπτυξης των κοινωνιών και χρήσης των πόρων, να αναζητήσουν τρόπους ενίσχυσης μαθητών 
που διαβιούν σε συνθήκες που δεν τους επιτρέπουν ανάλογη απόλαυση αγαθών.  

 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι : 

Να παρουσιάσουν οι μαθητές δράσεις τους σε σχέση με τις ανθρώπινες αξίες και το Περιβάλλον. Να 
συζητήσουν και με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες των μελλοντικών γενεών και γνωρίζοντας οτι οι 
φυσικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με περίσκεψη, να προβάλουν την υποχρέωση για δράση που 
θα εγγυάται την αειφορία. 

 
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα πρέπει να εντάσσονται οι παρουσιάσεις των σχολικών 

ομάδων είναι:  
• Ανθρώπινες αξίες, δικαιώματα παιδιών και νέων  
• Άλλοι πετούν άλλοι πεινούν - Μειώνουμε τη σπατάλη υλικών και ενέργειας.  
• Είμαι διαφορετικός, έ και; 
• Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και άλλους Φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αντιμετώπιση της φτώχειας. 
 
Σημ. Μπορεί μια εργασία να εντάσσεται σε περισσότερες από μια θεματικές ενότητες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων

Περ. Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Κρήτης 
Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης

Φύση Χωρίς Σκουπίδια 



 
Τόπος – χρόνος διεξαγωγής: Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2011. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Σχολικές ομάδες Α΄Θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης.  
 
Μέχρι πότε πρέπει να δηλωθεί το ενδιαφέρον; Έως και τις 30 Απριλίου 2011 ώστε να σταλούν 

στους ενδιαφερόμενους περισσότερες πληροφορίες για τη συνέχεια. 
 
Μέχρι πότε θα υποβληθούν οι εργασίες για κρίση; Μέχρι 30 Οκτωβρίου 2011. 
 
Επιτροπή θα κρίνει τις εργασίες και θα επιλέξει τις καλύτερες με βάση το αν εμπίπτουν στις 

θεματικές ενότητες, την πρωτοτυπία τους, την αρτιότητα παρουσίασης. 
 

Την ημέρα του Συνεδρίου 
• Οι μαθητές θα ηγηθούν του Συνεδρίου (Προεδρεία και παρουσιάσεις εργασιών).  

• 1-2 εκπαιδευτικοί και 1-5 μαθητές θα εκπροσωπήσουν την κάθε σχολική ομάδα. 
• Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια.  

• Πώς θα παρουσιαστούν οι εργασίες: Με μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster 
διαστάσεων 70Χ100 cm), με προφορική ανακοίνωση, με ψηφιακή παρουσίαση (Power Point), με 
δρώμενο. Οι προφορικές παρουσιάσεις θα είναι 8 λεπτών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος 
χρόνος θα παρουσιαστούν και τα Posters (3-5 λεπτά). 

• Ποιοι θα παρουσιάσουν τις εργασίες; Μαθητές εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων θα 
παρουσιάσουν τις εργασίες υποστηριζόμενοι όπου είναι απαραίτητο από τους εκπαιδευτικούς. 

 
Η Ελληνική Εταιρία προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) θα φροντίσει ώστε να δοθούν βεβαιώσεις 

συμμετοχής και αναμνηστικά της εκδήλωσης. Θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα, καφές και αναψυκτικά. Θα 
καλυφθεί τμήμα των εξόδων μετάβασης και διαμονής. 

Σημ. Προτεραιότητα θα έχουν τα σχολεία που συμμετέχουν στα Δίκτυα Π.Ε. της ΕΕΠΦ. 
 
Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΕΠΦ:  E-mail: 

education@eepf.gr, τηλέφωνο: 210-3224944 (εσωτερικό 104), FAX: 210-3225285, σημειώνοντας «Για 
το Μαθητικό Συνέδριο». 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ στη διεύθυνση www.eepf.gr όπου θα βρείτε 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Μαθητικό Συνέδριο θα 
αναρτώνται διαρκώς.   

 
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στείλτε τα παρακάτω στοιχεία στην ΕΕΠΦ): 
Σχολείο: Όνομα σχολείου, Διεύθυνση, E-mail, Τάξη που επιθυμεί να συμμετάσχει. 
Εκπαιδευτικός/οί: Ονοματεπώνυμο/α, προσωπικό/ά e-mail. 
Θεματική/ές ενότητα/ες που επιθυμείτε να συμμετάσχετε.  
Με Poster, με προφορική παρουσίαση, με ψηφιακή παρουσίαση (Power Point), με δρώμενο (αν είναι 

δυνατόν δώσετε λεπτομέρειες). 
 
Το 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριό μας ας αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα και ας μεταδώσει μήνυμα 

για μια ζωή στηριγμένη στις ανθρώπινες αξίες. Για μια ζωή όπου κάποιοι δε θα πεινούν τη στιγμή που 
άλλοι πετούν.    
 
Σας περιμένουμε,  
 
Νίκος Πέτρου                                            Ανδρέας Ταξάκης 
 
 
 
Πρόεδρος της       Διευθυντής Δ/νσης 
Ελληνικής Εταιρίας   Προστασίας της Φύσης   Β/βαθμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης  


