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Προς 
• Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Καβάλας 
   Υπόψη Π. Τσελεκσίδου 

• Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Καβάλας 

   Υπόψη Π. Παπάζογλου  
 

 
 
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Ελληνικής συμμετοχήςστο Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα «PERICLES–Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των 
Ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών», στα πλαίσια του H2020. 

 
Η θάλασσα και τα πλούτη της είχαν ήδη από την αρχαιότητα καθοριστική 

παρουσία στον Ελληνικό πολιτισμό. Σε ορισμένες περιοχές αναπτύχθηκαν πλούσιες 
αλιευτικές παραδόσεις που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα και τον τρόπο 
ζωής των παράκτιων κοινοτήτων, αλλά και στήριξαν τις τοπικές οικονομίες μέσω της 
αλιείας και της επεξεργασίας των αλιευμάτων. Οι κοινότητες αυτές δημιούργησαν 
διαχρονικά  μια διακριτή και πολύπλευρη αλιευτική κληρονομιά, με υλικές και άυλες 
διαστάσεις. Oιραγδαίες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη φυσιογνωμία 
των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων και απειλούν τις μακροχρόνιες αυτές παραδόσεις. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα PERICLES, το οποίοχρηματοδοτείται από την ΕΕ 
Horizon 2020 και εκτελείται από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας – Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης,εστιάζει στις 
ακτές του ΒΑ Αιγαίου, από το Στρυμόνα μέχρι τις εκβολές του Έβρου, καθώς και στη 
Θάσο και Σαμοθράκη. Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια επιδιώκεται η 
καταγραφή της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αξιοποιώντας 
αρχαιολογικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές και βιολογικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, 
ώστε να επιτευχθεί η διαφύλαξη των πανάρχαιων αλιευτικών γνώσεων και πρακτικών, 
αλλά και η γνωστοποίησή τους στη παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Από την άλλη το 
πρόγραμμα στοχεύει στην εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών (αλιείς, τοπική αυτοδιοίκηση, 
εκπαίδευση, εστιάτορες, τουριστικός τομέας, τομέας μεταποίησης ψαριών κλπ) στην 
έρευνα γύρω από τις αλιευτικές παραδόσεις του τόπου και στην διατήρηση, συνέχιση και 
ανανέωση των σχετικών παραδόσεων στις νέες συνθήκες.  



 
 

 
 

 
ΝΕΑΠΕΡΑΜΟΣ, 640 07, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ.: 25940 22691-2, FAX: 25940 22222, E-mail: fri@inale.gr, Web site: www.inale.gr 

 
 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-19, συμμετείχαν ενεργά στο 
πρόγραμμα 20 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα 
συμμετέχοντα σχολεία παρουσίασαν με επιτυχία τα αποτελέσματα τους σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας στις 15Μαΐου του 2019, παρουσία όλων 
των μαθητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων των συμμετεχόντων φορέων.Τα τελικά 
ψηφιακά αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος από τους μαθητές βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΝΑΛΕ (https://pericles.inale.gr/).  

Οι ερευνητές του προγράμματος PERICLES και οι Υπεύθυνοι Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Β/θμιας και Α/θμιαςΕκπ/σης Καβάλας, ευχαριστούν τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς των Ομάδων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης των συμμετεχόντων 
σχολείων. Επίσης, εκφράζουν για άλλη μια φορά τα θερμά τους συγχαρητήρια για την 
αρτιότητα της υλοποίησης των προγραμμάτων στα σχολεία και τον πλούτο των 
παραγόμενων τελικών προϊόντων.  

Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα συνεχιστεί και την τρέχουσα σχολική 
χρονιά, για το λόγο αυτό καλούμε τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετείχαν 
πέρσι, αλλά και όσους επιθυμούν από όλα τα σχολεία να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για το σχολικό έτος 2019-20, στους οΥπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας και 
Α/θμιαςΕκπα/σης Καβάλας μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019. 

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επικοινωνία με τους μαθητές και τη 
δραστηριοποίησή τους σε ρόλο «Ερευνητή», για να συλλέξουν στοιχεία με τη μορφή 
φωτογραφιών, έργων τέχνης, εγγράφων, αλλά και ιστοριών από τον οικογενειακό ή/και 
φιλικό τους κοινωνικό περιβάλλον. Το ΙΝΑΛΕ μέσω του προγράμματος PERICLESθα 
συμβάλει στη χρηματοδότηση της δημοσίευσης αυτών των δράσεων, ενώ τα στοιχεία αυτά 
θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους φορείς και ομάδες στις διάφορες 
δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί η γνώση για τις τοπικές αλιευτικές 
παραδόσεις αλλά και να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα γύρω από την αλιευτική 
πολιτιστική κληρονομιά. 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικό με την αλιεία ή επίσης συμμετέχουν με 
δραστηριότητες που έχουν προταθεί από τα πακέτα δράσεων του PERICLESσε άλλο πρόγραμμα, 
όπως των πολιτιστικών θεμάτων.  
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