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Ο Φορέας Για-

τείριζης Φελμού – 

Βοσραχκού ζσμμεηέ-

τει διαρκώς ζε δρά-

ζεις ενημέρφζης και 

εσαιζθηηοποίηζης 

Το Σάββαηο 9 

Σεπηεμβρίοσ 2017, 40 

περίποσ μέλη ηης Δλ-

ληνικής Δηαιρείας 

Προζηαζίας ηης Φύ-

ζης επιζκέθηηκαν ηο 

Δθνικό Πάρκο Φελ-

μού – Βοσραχκού. 

Περπάηηζαν ζηο μο-

νοπάηι ποσ βρίζκεηαι 

περιμεηρικά ηης λίμ-  

σμμεηοτή ηοσ ΦΓ ζε δράζεις 

ενημέρφζης- εσαιζθηηοποίηζης 

νης Τζιβλού. Ξενα-

γήθηκαν από ηοσς 

Διδικούς Γαζικής 

Προζηαζίας ηοσ Φο-

ρέα Γιατείριζης ζηο 

ζημαηοδοηημένο μο-

νοπάηι Βαλβούζι – 

Κεραμμσδάκι ηης 

Προζηαηεσόμενης 

Περιοτής. Δπίζης, ε-

πιζκέθηηκαν ηο Κέ-

νηρο Δνημέρφζης 

ηοσ Φορέα και παρα-

κολούθηζαν ειζή-

γηζη – παροσζίαζη 

από ηη Σσνηονίζηρια 

Έργοσ ηοσ Φ.Γ., κ. 

Δλένη Κοσμούηζοσ, 

Δκπαιδεσηική 

εκδρομή 

Φοιηηηών  

ηοσ Σμήμαηος 

Γεφγραθίας  

ηοσ Πανεπ. 

Αιγαίοσ  

 

 

Για περιζζόηερες 

πληροθορίες ποσ αθορούν 

ηις δράζεις ηοσ  ΦΓΦΒ, 

επιζκεθηείηε εδώ: 

http://www.fdchelmos.gr/el

/ 

 

 

 

 

 

 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  
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ζτεηικά με ηις δρά-

ζεις και ηο έργο ηοσ 

Φορέα, καθώς και ηη 

ζημαζία για ηην 

ηοπική κοινφνία ηοσ 

Παγκόζμιοσ Γεφπάρ-

κοσ Φελμού – Βοσ-

ραχκού ηης UNESCO. 

Δπίζης, ο Υπεύθσνος 

ηοσ Κένηροσ, κ. Φ. 

Μοζτόποσλος, πραγ- 

μαηοποίηζε  παροσ-

ζίαζη ζτεηικά με ηις 

δράζεις ηοσ Κένηροσ 

Περιβαλλονηικής Δκ-

παίδεσζης Κλειηορίας 

- Ακράηας   
Η επίςκεψη ζγινε ςτο 

πλαίςιο προγράμματοσ 

περιβαλλοντικήσ 

εκπαίδευςησ του ΦΔ 

Χελμοφ-Βουραϊκοφ, 

καθϊσ και τησ 

δικτφωςησ των 

Ελληνικϊν Γεωπάρκων 

τησ UNESCO. 
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ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

Δκπαιδεσηικές εκδρομές  

& Δπιζκέυεις ζτολείφν 

Oι θοιηηηές 

ηοσ Τμήμαηος Γεφ-

γραθίας ηοσ Πανεπι-

ζηημίοσ Αιγαίοσ επι-

ζκέθηηκαν ηη Γεσ-

ηέρα 20 Νοεμβρίοσ 

2017 ηο Δθνικό Πάρ-

κο Φελμού – Βοσ-

ραχκού, με ηη ζσνο-

δεία ηοσ Καθ. Νικ. 

Εούροσ, Προέδροσ 

ηης Δλληνικής Δπι- 

Δπιηροπής Γεφπάρ-

κφν UNESCO. Ζ Σσ-

νηονίζηρια Έργοσ ηοσ 

Φ.Γ., κ. Δ. Κοσμού-

ηζοσ & ηο επιζηημο-

νικό προζφπικό σπο-

δέτηηκαν ζηα γραθεί-

α ηοσ ΦΓ ζηα Καλά-

βρσηα & ζσνόδεσζαν  

ηοσ θοιηηηές ζηο θα-

ράγγι ηοσ Βοσραχκού. 

Οι θοιηηηές ζσμμε- 

ηείταν ζε forum  ποσ 

πραγμαηοποιήθηκε 

για ηην θσζική κλη-

ρονομιά & ηη βιοποι-

κιλόηηηα ηης περιο-

τής ποσ έτει ανακη-

ρστθεί φς Παγκό-

ζμιο Γεφπάρκο ηης 

UNESCO. Ζ επίζκε-

υη ολοκληρώθηκε με 

επίζκευη ζηο μνημεί-

ο ηοσ ολοκασηώμαηος. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Δκπαιδεσηική εκ-

δρομή θοιηηηών ηοσ 

Σμήμαηος Γεφλο-

γίας Πανεπιζηημίοσ 

Παηρών ζηο Παγκό-

ζμιο Γεφπάρκο Υελ-

μού-Βοσραχκού»  

Οη 3νεηείο θνη-

ηεηέο ηνπ Τκήκαηνο 

Γεωινγίαο ηνπ Παλε-

πηζηεκίνπ Παηξώλ ε-

πηζθέθηεθαλ ην Κέ-

ληξν Πιεξνθόξεζεο 

ηνπ ΦΓΧΒ θαζώο θαη 

ζεκαληηθνύο γεώην-

πνπο ηνπ Παγθόκηνπ 

Γεωπάξθνπ Χεικνύ - 

Βνπξαϊθνύ, ζηα πιαί-

ζηα εθπαηδεπηηθήο εθ-

δξνκήο γηα ηα καζή-

καηα Ηδεκαηνινγηα -  

Οι τριτοετείσ φοιτητζσ του 
Τμήματοσ Γεωλογίασ  ςτη 
διαδρομή που ζκαναν, επι-
ςκζφτηκαν ςημαντικοφσ γεώ-
τοπουσ του Γεωπάρκου Χελ-
μοφ - Βουραϊκοφ, όπωσ το 
φαράγγι του Βουραϊκοφ 
ποταμοφ, τεκτονικζσ δομζσ 
ςτη Ζώνη Ωλονοφ-Πίνδου 
[περιοχή Κλειτορίασ τη λίμνη 
Δόξα (μυλονίτεσ) και το 
παράθυρο του Φενεοφ].    

 

 

 

Σηωκαηνγξαθία – Τε-

θηνληθή, ην Σάββαην 

21 Οθηωβξίνπ 2017. 

Ο Δπ. Καζε-

γεηήο ηνπ Τκήκαηνο 

Γεωινγίαο, θ.  Γ. Ζ-

ιηόπνπινο θαη επη-

ζηεκνληθόο ζπλεξ-

γάηεο ηνπ ΦΓΧΒ  γηα 

ηα ζέκαηα ηνπ Γεω-

πάξθνπ, καδί κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ Αλ. 

Καζεγεηή, θ. Π. Ξπ-

πνιηά θαη Δπ. Καζε-

γεηή θ. Π. Αβξακίδε 

μελάγεζαλ θαη ελεκέ-

ξωζαλ ηνπο θνηηεηέο 

ζρεηηθά κε ηνπο γεω-

ινγηθνύο θαη κνξθν- 

ινγηθνύο ζρεκαηηζ- 

  

κνύο ηδηαίηεξεο αμίαο 

ηνπ Παγθόζκηνπ Γε-

ωπάξθνπ Χεικνύ - 

Βνπξαϊθνύ, θαζώο 

θαη γηα ην λέν πξό-

γξακκα ηεο UNESCO 

κε ηνλ ηίηιν «Παγθό- 

ζκηα Γεωπάξθα U-

NESCO», ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη θαη ην 

Δζληθό Πάξθν Χει-

κνύ-Βνπξαϊθνύ. 

Σηε δηαδξνκή 

πνπ έθαλαλ, επηζθέ-

θηεθαλ ζεκαληηθνύο 

γεώηνπνπο ηνπ Γεω-

πάξθνπ Χεικνύ - 

Βνπξαϊθνύ, όπωο ην 

θαξάγγη ηνπ Βνπξαϊ- 

θνύ πνηακνύ, ηεθην- 

δνκέο ηεο Εώλεο Ω-

ινλνύ-Πίλδνπ (πεξη-

νρή Αγ. Νηθόιανο). 

Τέινο, έγηλε παξνπζί-

αζε ηνπ Παγθόζκηνπ 

Γεωπάξθνπ Χεικνύ-

Βνπξαϊθνύ θαη ηωλ 

δξάζεωλ ηνπ ΦΓΧΒ 

ζην Κέληξν Δλεκέ-

ξωζεο ηνπ Φνξέα ζηα 

Καιάβξπηα. 
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ινγίαο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Παηξώλ, ζηηο 

3 Ννεκβξίνπ 2017 

μελαγήζεθαλ ζε άι-

ινπο ζεκαληηθνύο γε-

ωηόπνπο ηνπ Γεωπ-

άξθνπ ζηελ Κεξλί-

ηζα, ζην Σπήιαην 

Ληκλώλ ζηα Καζηξηά, 

ηε ιίκλε Τζηβινύ, θα- 

ζώο θαη ηεθηνληθέο 

Δκπαιδεσηικές 

εκδρομές & 

επιζκέυεις  

ζτολείφν 

ληθέο δνκέο ζηε Εώλε 

Ωινλνύ - Πίλδνπ (πε-

ξηνρή Γξπκόο, Λπ-

θνύξηα) θαζώο θαη ην 

ηεθηνληθό παξάζπξν 

ηνπ Φελενύ θαη ηε 

ιίκλε Γόμα (κπιν-

λίηεο).  

Δπίζεο, νη δεπ-

ηεξνεηείο θνηηεηέο 

ηνπ ηκήκαηνο Γεω- 
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Το Εθνικό Πάρκο 

Χελμοφ-Βουραϊκοφ. 

περιλαμβάνει 

ςημαντικοφσ 

Γεώτοπουσ,  

δηλαδή γεωλογικζσ 

περιοχζσ που ζχουν 

ιδιαίτερη 

επιςτημονική, 

αιςθητική, 

εκπαιδευτική αξία 

αλλά και 

αρχαιολογικό, 

οικολογικό, ιςτορικό 

ή πολιτιςτικό 

ενδιαφζρον. 

 

Γεώτοποι τησ 

περιοχήσ είναι:  

-  το Σπήλαιο των 

Λιμνών,  

- οι  πηγζσ του 

Αροάνιου ποταμοφ 

ςτο Πλανητζρο, 

- το Φαράγγι του 

Βουραϊκοφ Ποταμοφ 

με τον μοναδικό 

οδοντωτό 

ςιδηρόδρμο 

Διακοφτοφ – 

Καλαβρφτων,  

- η λίμνη Τςιβλοφ,  

- η λίμνη Δόξα, κ.ά. 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

Το Τμήμα Γεωλογίασ 

του Πανεπιςτημίου 

Πατρών 

πραγματοποιεί κάθε 

χρόνο εκπαιδευτικζσ 

εκδρομζσ εντόσ του 

Παγκόςμιου 

Γεωπάρκου Χελμοφ-

Βουραϊκοφ, που 

αποτελεί γεωλογικό 

μνημείο τησ 

παγκόςμιασ 

κληρονομιάσ. 
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παίδεπζεο Κιεηηνξίαο 

– Αθξάηαο μελάγεζαλ 

ηνπο ζπκκεηερόληεο, 

ελεκεξώλνληαο γηα ην 

νηθνινγηθό ελδηαθέ-

ξνλ ηεο πεξηνρήο. Ζ 

παηδαγσγηθή νκάδα 

ηνπ ΚΠΔ Κιεηηνξί-

αο–Αθξάηαο πξαγκα-

ηνπνίεζε δξαζηεξη-

όηεηεο κε πεξηβαι-

ινληηθά εξγαζηήξηα 

θαη παηρλίδηα γηα παη-

δηά. Ο Αγώλαο Γξό-

κνπ – Γύξνο ηεο Λίκ- 

λεο Τζηβινύ, (10ρικ 
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Περιβαλλονηική  

& Αθληηική 

σνάνηηζη Λίμνης 

Σζιβλού 
 

Τνλ Οθηώβξην ηνπ 

2017 πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ε 2ε  Πεξηβαι-

ινληηθή θαη Αζιεηηθή 

Σπλάληεζε ζην Γεώ-

ηνπν ηεο Λίκλεο Τζη-

βινύ από ηνλ Γήκν 

Αηγηάιεηαο κε ηε ζπ-

λεξγαζία ηνπ ΦΓΦΒ. 

Τν Παγθόζκην Γεσ-

πάξθν Φεικνύ Βνπ-

ξατθνύ & ην Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο Δθ- 

 

γηα ελήιηθεο & 2 

αγώλεο δξόκνπ, 5,5 

ρικ. & 2 ρικ. γηα παη-

δηά) είρε κεγάιε ζπκ-

κεηνρή. Τν θνηλό 

ζπκκεηείρε θαη ζε κα-

ζήκαηα ηνμνβνιίαο, 

επίδεημε θαγηάθ, βόι-

ηα βάξθεο ξάθηηγθ & 

δηζέζηα θνπζθσηά 

θαγηάθ, flying fox, ε-

λώ έγηλε & έθζεζε κε 

ηνπηθά πξντόληα,  πα-

ξαδνζηαθέο ζπληαγέο 

& πξντόληα ηνπηθήο 

γαζηξνλνκίαο. 
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Γεωπάρκο  Υελμού - Βοσραϊκού 

Σηηο 29 Ννεκβξίνπ 

2017, ε Διιεληθή Δζ-

ληθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ UNESCO πξα-

γκαηνπνίεζε ζύζθε-

ςε ζην Υπνπξγείν Δ-

μσηεξηθώλ ζηελ Αζή-

λα  θαη ζπκκεηείραλ 

εθπξόζσπνη Πεξηθε-

ξεηώλ θαη Γήκσλ. Α-

ληηθείκελν ηεο ζύζθε-

ςεο ήηαλ ε ελεκέ-

ξσζε ησλ αξκόδησλ 

θνξέσλ γηα ηελ πν-

ξεία ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο κε ηίηιν «Πα-

γθόζκηα Γεσπάξθα 

UNESCO», θαη ν ε-

ληνπηζκόο ησλ πξν-

βιεκάησλ θαη ν θα-

ιύηεξνο ζπληνληζκόο 

ησλ δξάζεσλ κε ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θν-

ξείο. 

Σηε ζύζθεςε ζπκκε-

ηείραλ, κεηαμύ άι-

ισλ, ε Πξόεδξνο ηεο 

Διιεληθήο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ U-

NESCO θα Α. Τδη-

ηδηθώζηα, ν Πξόεδξνο 

ηεο Διιεληθήο Δπη-

ηξνπήο Γεσπάξθσλ  

Γεσπάξθσλ 

UNESCO θαζεγεηήο 

Νηθόιανο Ενύξνο, ν 

Τν Γεωπάρκου Χελμού 

Βουραικού είλαη κέινο 

ηνπ  Παγθόζκηνπ 

Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ ηεο 

UNESCO &  

ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθηύνπ Γεσπάξθσλ 

EGN από ην 2009. 

 

 

Τα κέιε ηνπ 

Παγθόζκηνπ Γηθηύνπ 

Γεσπάξθσλ ηεο 

UNESCO 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ 

ηνπο , αιιά θαη κε 

θξαηηθέο αξρέο, ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο θαη ηδηώηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκόζνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ κεζόδνπο 

γηα ηε δηαηήξεζε , 

πεξηθξνύξεζε, αλάδεημε 

θαη βηώζηκε δηαρείξηζε 

ηεο γεσινγηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθαζίζηηκε η 

διοργάνωζη σνεδρίοσ 

για ηα Παγκόζμια 

Γεωπάρκα UNESCO 

Δλλάδας και Κύπροσ 

ζηις 10 και 11 Μαΐοσ 

2018 ζηην Αθήνα. 

UNESCO θαζ. Ν. 

Ενύξνο, ν Πεξηθεξεη-

άξρεο Ζπείξνπ θ. Α. 

Καρξηκάλεο, ε Αληη-

πεξηθεξεηάξρεο Ζπεί-

ξνπ θα Π. Μεηξν-

θώζηα, ν Αληηπεξη-

θεξεηάξρεο Γπηηθήο 

Διιάδαο θ. Ν. Μπα-

ιακπάλεο, ν Γήκαξ-

ρνο Καιαβξύησλ θ. 

Γ. Λαδνπξάο & εθ-

πξόζσπνη από ηα 5 

Γεσπάξθα UNESCO 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 

Σηε ζύζθεςε νη νκη-

ιεηέο αλέπηπμαλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο 

ηνπο, αληάιιαμαλ ηδέ-

εο θαη πξαθηηθέο γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο θπ-

ζηθήο θιεξνλνκηάο 

ηεο ρώξαο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πεξηνρώλ ηεο Διιε-

ληθήο ππαίζξνπ κε 

ηδηαίηεξε γεσινγηθή 

θιεξνλνκηά θαη ηδίσο 

ζηηο νξεηλέο θαη λε-

ζησηηθέο πεξηνρέο. 

 

Δνημερωηική 

ζσνάνηηζη για ηο 

Πρόγραμμα  

«UNESCO Παγκόζμια 

Γεωπάρκα» 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

 

Λίμνη Σζιβλοσ 




