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Σν Παγθφζκην γεσπάξθν Υεικνχ-Βνπ-
ξατθνχ ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ πξσ-
ηνβνπιία ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ γεσ-
πάξθσλ ηεο UNESCO, "Πξνεηνηκάδνληαο
ην θνηλφ καο κέιινλ", πξαγκαηνπνίεζε
ηνλ Κάξηην ηνπ 2021, ζεηξά εμ' απφ-
ζηάζεσο παξνπζηάζεσλ ζε καζεηέο ηεο
πεξηνρήο ηνπ γεσπάξθνπ.

Οη κηθξνί καο θίινη "είδαλ" κεξηθνχο απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο γεψηνπνπο ηνπ
γεσπάξθνπ κε έλα….. δηαθνξεηηθφ κάηη!
Απηφ ηνπ εξαζηηέρλε γεσιφγνπ!

ηελ εξψηεζε ινηπφλ πνην γεψηνπν
ζέινπκε λα επηζθεθηνχκε κεηά ην ηέινο
ηεο παλδεκίαο, νη καζεηέο ηεο Α θαη Β ηά-
μεο ηνπ Γπκλαζίνπ Θαιαβξχησλ καο έδσ-
ζαλ ην κήλπκα φηη ην λεξφ πάληα ζα ηξα-
βάεη ην ελδηαθέξνλ, ςεθίδνληαο ηνπο ππέ-
ξνρνπο "πδάηηλνπο" γεψηνπνπο: Κάηη ηνπ
Ιάδσλα, Ιίκλε Γφμα θαη Ιίκλε Σζηβινχ!

ΕΛΙΔΑ 2

Γξάζεηο Δλεκέξσζεο &          
Δπαηζζεηνπνίεζεο
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«Πξνεηνηκάδνληαο 
ην θνηλό καο κέιινλ..! »

Σν γεσπάξθν καο εχρεηαη απηή ε παγθφ-
ζκηα πεξηπέηεηα λα καο βνεζήζεη λα
δνχκε ην κέιινλ κε κηα άιιε νπηηθή..γηαηί
Η ΦΤΗ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ!

«Γηεζλήο Ηκέξα Μεηέξαο Γεο -
22 Απξηιίνπ 2021»

ηα πιαίζηα ενξηαζκνχ ηεο Γηεζλνχο
Ζκέξαο Κεηέξαο Γεο, ζπλερίζηεθαλ θαη
ηε Πέκπηε 22 Απξηιίνπ θαη ν Φ.Γ. ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν
Ιπθνχξηαο θαη εζεινληέο ηεο θνηλφηεηαο,
πξνέβε ζε ζπιινγή απνξξηκκάησλ ζηηο
ζέζεηο «Υεισλνζπειηά» θαη «Πεγέο
Ιάδσλα».



ηεηα λα δηαηππψζνπλ εξσηήκαηα γηα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα
ηεο πεξηνρήο ηνπο, αιιά θαη πηζαλέο
πξνηάζεηο θαη ιχζεηο.

Δπηπιένλ, νη καζεηέο μελαγήζεθαλ ζηελ
έθζεζε πνπ ππάξρεη ζηνλ ίδην ρψξν θαη
είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηελ
πινχζηα θπζηθή, γεσινγηθή θαη πνιη-
ηηζηηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο.

ηηο 2 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, παξνπ-
ζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ., εθπαη-
δεπηηθφο πεξίπαηνο κε ηκήκα ηεο Γ΄
ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Θαιαβξχησλ, ζε
ζεκαηνδνηεκέλν δαζηθφ κνλνπάηη απφ
ηελ πεξηνρή «Θάζηξν» έσο ηελ πφιε ησλ
Θαιαβξχησλ, ζε κηα δηαδξνκή ηδηαίηεξνπ
θπζηθνχ θάιινπο ζην «Αηζζεηηθφ δάζνο
Θαιαβξχησλ».
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Ο Φ.Γ. ζηα πιαίζηα ενξηαζκνχ ηεο Παγθφ-
ζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο ζηηο 5 Ηνπ-
λίνπ, ζπκκεηείρε ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο
θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρνιεία ηεο πε-
ξηνρήο ησλ Θαιαβξχησλ.

πγθεθξηκέλα, ζηα ηέιε Καΐνπ αιιά θαη ην
πξψην 10εκεξν ηνπ Ηνπλίνπ, ηκήκαηα ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνχ Ιπθείνπ Θαια-
βξχησλ επηζθέθηεθαλ ην Θέληξν Πιε-
ξνθφξεζεο ηνπ Φ.Γ. θαη νη καζεηέο είραλ
ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ, κέζσ πα-
ξνπζίαζεο θαη έληππνπ πιηθνχ, γηα ην
Δζληθφ Πάξθν θαη Παγθφζκην Γεσπάξθν
Υεικνχ-Βνπξατθνχ, ηε ρισξίδα θαη παλίδα
ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο, θαζψο θαη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Φ.Γ. ηελ ζπδήηεζε κε
ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ., είραλ ηελ δπλαηφ-

«Γξάζεηο γηα ηελ Παγθόζκηα 
Ηκέξα Πεξηβάιινληνο –
Δπξωπαϊθή Δβδνκάδα 

Γεωπάξθωλ 2021»



Ο Φ.Γ., ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληή-
ξεζε νξεηβαηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη ζχκ-
θσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πξαγκα-
ηνπνίεζε θαζαξηζκφ θαη ζήκαλζε ηνπ
πθηζηάκελνπ δαζηθνχ κνλνπαηηνχ απφ ηελ
ζέζε «Άγ. Ληθφιανο» ζηελ πεξηνρή ησλ
Ινπζψλ έσο ηελ ζέζε «Άγ. Ησάλλεο
Θενιφγνο» ζην Αηζζεηηθφ δάζνο Θαιαβξχ-
ησλ.

Οη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ Σξίηε
18 Καΐνπ, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ θ. πχ-
ξνπ νχιε θαη πξνέβιεπαλ:
• ηελ θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ ζηελ εί-
ζνδν ηνπ κνλνπαηηνχ πιεζίνλ ηεο Δ.Ο.
Θαιαβξχησλ – Θιεηηνξίαο (Ινπζψλ) ιφγσ
ησλ βξαρσδψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ απφ-
ηνκσλ θιίζεσλ
• ηελ ηνπνζέηεζε δχν πηλαθίδσλ θαηεχ-
ζπλζεο απφ αινπκίλην ζε δηαζηαπξψζεηο
ηνπ κνλνπαηηνχ,
• ηελ δηαθξηηηθή ζεκαηνδφηεζε κε ηνπν-
ζέηεζε ρξψκαηνο θαη κηθξψλ πηλαθίδσλ
ζήκαλζεο απφ αινπκίλην ζε θαηάιιειεο
ζέζεηο θαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα θαηά κε-
θνο ηνπ κνλνπαηηνχ,
• ηελ δηακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαηά-
ζηξψκαηνο ηνπ κνλνπαηηνχ κε απνκά-
θξπλζε πεζκέλσλ θνξκψλ – πεηξψλ θαη
απνθιάδσζε ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο
φπνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα λα δηεπθνιχλεηαη
ε δηέιεπζε.

Γξάζεηο Γηαρείξηζεο

«ήκαλζε δαζηθνύ κνλνπαηηνύ 
¨Αγ. Νηθόιανο – Άγ. Ιωάλλεο 

Θενιόγνο» 

Ο Φ.Γ., παξνπζία αληηπξνζψπνπ ηνπ,
ζπκκεηείρε ζηηο 11 Καΐνπ 2021 ζηε
ζπλεδξίαζε ηνπ πληνληζηηθνχ Σνπηθνχ
Οξγάλνπ (.Σ.Ο.) Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
ηνπ Γήκνπ Θαιαβξχησλ ιφγσ ηεο
έλαξμεο ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ. Θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζεκαληηθήο απηήο ζχ-
ζθεςεο ζπδεηήζεθαλ κεηαμχ άιισλ, νη
δξάζεηο πξφιεςεο θαη ππξνπξνζηαζίαο
πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα, νη δηαδηθαζίεο
θαζαξηζκψλ ηεο βιάζηεζεο, ε κείσζε
ησλ θηλδχλσλ θαη ηα κέηξα γηα ηελ
απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο, νη δπλα-
ηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ
αξρψλ θ.α.
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«Έλαξμε αληηππξηθήο 
πεξηόδνπ» 



χκθσλα κε ηα φζα εηπψζεθαλ ζην
.Σ.Ο., αιιά θαη κε ην εθαξκνδφκελν
ζρέδην θχιαμεο, ν Φ.Γ. ζην πιαίζην επη-
θνπξίαο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ (Ππξν-
ζβεζηηθή Τπεξεζία, Γαζαξρείν, Αζηπ-
λνκία, Πνιηηηθή Πξνζηαζία Γήκνπ θ.ιπ.)
πξνρψξεζε ζε αλαδηακφξθσζε ηνπ πξν-
γξάκκαηνο επνπηείαο ηνπ, ην νπνίν πιένλ
εθαξκφδεηαη θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο,
αιιά θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα/αξγίεο θαηά
ηε ζεξηλή πεξίνδν.

Γηα ην ιφγν απηφ, θαζψο θαη ζην πιαίζην
δξάζεσλ πξφιεςεο, ππεξεζηαθφ φρεκα
παξνπζία Δηδηθνχ Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ
Φ.Γ. βξηζθφηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
41νπ Παλειιήληνπ Πεξάζκαηνο ηνπ
θαξαγγηνχ ηνπ Βνπξατθνχ πνηακνχ πνπ
έγηλε ζηηο 6 Ηνπλίνπ, ζε δηάθνξεο ζέζεηο
θαηά κήθνο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή
επηδήκησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Γξάζεηο 
Πξνβνιήο & Αλάδεημεο

«Φωηνγξαθηθό 
Ηκεξνιόγην 2021 »

Για το ζτοσ 2021 το Φωτογραφικό Ημε-
ρολόγιο είχε θζμα «Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΣΗ ΠΡΟ-
ΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΗ ΧΕΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ». Για να το
δείτε επιςκεφτείτε ΕΔΩ.

Θπθινθφξεζε ζε έληππε κνξθή ην λέν
ηξίπηπρν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ
παξνπζηάδεη ηνπο θχξηνπο νξεηλνχο
φγθνπο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ Φ.Γ.

Γηα λα ην δείηε επηζθεθηείηε ΔΓΧ

«Νέν ηξίπηπρν 
ελεκεξωηηθό θπιιάδην» 

Θάζε ρξφλν, ν ΦΓ επηκειείηαη, εθηππψλεη
θαη δηαλέκεη δσξεάλ θσηνγξαθηθφ εκε-
ξνιφγην κε πιηθφ απφ ηε βηνπνηθηιφηεηα
ή/θαη ηε γεσπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο.

https://www.fdchelmos.gr/images/xristos/Trifold web-1.pdf
https://www.fdchelmos.gr/images/xristos/Calendar 2021 fdxv.pdf
https://www.fdchelmos.gr/images/xristos/Trifold web-1.pdf
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Πξνγξάκκαηα ζε εμέιημε

«Δπηρνξήγεζε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Υεικνύ-Βνπξαϊθνύ

γηα δξάζεηο δηαρείξηζεο 
πξνζηαηεπόκελωλ πεξηνρώλ, 

εηδώλ θαη νηθνηόπωλ»

Ο Φ.Γ. ελέηαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγ-
ξακκα «Τπνδνκέο Κεηαθνξψλ, Πεξη-
βάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 -
2020», ηελ Πξάμε «Δπηρνξήγεζε ηνπ Φν-
ξέα Γηαρείξηζεο Υεικνχ-Βνπξατθνχ γηα
δξάζεηο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πε-
ξηνρψλ, εηδψλ θαη νηθνηφπσλ», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 921.130,00 €.

ηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο πινπνηνχληαη ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν ηα αθφινπζα έξγα:

1. Α. «Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε γηα
ηελ αλαγλώξηζε θαη ηνλ πξνζ-
δηνξηζκό ηωλ ζέζεωλ Μηθξν-
απνζεκάηωλ ζεκαληηθώλ εηδώλ
ριωξίδαο ζηελ πεξηνρή επζύλεο
ηνπ ΦΓ» ηνπ Π.Δ. 3.1 θαη Β.
«Καηαγξαθή ηωλ πηέζεωλ ζηελ
πεξηνρή επζύλεο ηνπ ΦΓ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αεηθόξν δηαρείξηζε
ηωλ αξωκαηηθώλ θαη θαξκα-
θεπηηθώλ θπηώλ» ηνπ Π.Δ. 3.4. ηεο
Πξάμεο ,

2. «Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε ηεο
θέξνπζαο ηνπξηζηηθήο ηθαλόηεηαο
ζην Φαξάγγη ηνπ Βνπξαϊθνύ πν-
ηακνύ» ηνπ Π.Δ. 3.3 ηεο Πξάμεο,

3. «Μειέηε γηα ηελ αλόξζωζε πια-
ηύθπιιωλ δαζώλ από πξεκλνθπή
ζε ζπεξκνθπή» ηνπ Π.Δ. 3.7 ηεο
Πξάμεο,

«Γηαγωληζκόο Φωηνγξαθίαο» 

Ο Φ.Γ. θαη ην Γεσπάξθν Υεικνχ Βνπ-
ξατθνχ, ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζκψλ ηεο
«Δβδνκάδαο Δπξσπατθψλ Γεσπάξθσλ
2021 θαη Παγθφζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάι-
ινληνο», δηνξγάλσζε ηνλ 2ν δηαγσληζκφ
εξαζηηερληθήο θσηνγξαθίαο απφ 1- 15
Ηνπλίνπ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ
γεσπάξθνπ κε θσηνγξαθίεο πνπ ζα
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ απηφ.

Ο δηαγσληδφκελνο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα
εληάμεη ηε θσηνγξαθία ηνπ ζε κηα απφ ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
• Γεσινγία & Φπζηθφ Σνπίν
• Εψα & Φπηά
• Άλζξσπνη ηνπ Γεσπάξθνπ

Οη ληθεηέο θξίζεθαλ απφ 3κειή επηηξνπή,
κε βξαβείν ηελ δεκνζίεπζε ηεο θσην-
γξαθίαο ζην πεξηνδηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ
Γηθηχνπ Γεσπάξθσλ
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Ζ Διιάδα θηινμελεί ζήκεξα έμη πεξηνρέο πνπ 
έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο Παγθφζκηα Γεσπάξθα
UNESCO, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ 
πξνγξάκκαηνο αλαγλψξηζεο πεξηνρψλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ, ην Γηεζλέο Πξφγξακκα 
Γεσεπηζηεκψλ θαη Γεσπάξθσλ (IGGP). 
1. Σν απνιηζσκέλν δάζνο ηεο Ιέζβνπ
2. Σν Φπζηθφ Πάξθν Φεινξείηε
3. Σν Δζληθφ Πάξθν Υεικνχ - Βνπξατθνχ
4. Ο Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ-Αψνπ 
5. Σν Γεσπάξθν εηείαο
6. Σν Γεσπάξθν Γξεβελψλ – Θνδάλεο

πκκεηνρή ζηε Γηαδηθηπαθή 
Ηκεξίδα «Παγθόζκηα Γεωπάξθα

UNESCO: Γξάζεηο γηα ηελ 
Kιηκαηηθή Aιιαγή»
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πκκεηνρή 
ζε εκεξίδεο

& ζπλέδξηα

4. Α. «Γξάζεηο βειηίωζεο ηωλ
ελδηαηηεκάηωλ ζε δέθα (10) πεξη-
νρέο ζηηο νπνίεο ζα εληνπηζηνύλ
κπωμνί κε ηνπνζέηεζε θωιηώλ»
ηνπ ΠΔ 4.5. θαη Β. «Βειηίωζε ελδη-
αηηήκαηνο ηεο βίδξαο Lutra lutra»
ηνπ ΠΔ 4.6 ηεο Πξάμεο,

5. Α. «Γηεξεύλεζε εθαξκνγήο
κέηξωλ πξνζηαζίαο ηωλ ελδε-
κηθώλ εηδώλ ηρζπνπαλίδαο ζην
Δζληθό Πάξθν Υεικνύ-Βνπξαϊ-
θνπ» ηνπ ΠΔ 3.6. θαη Β. «Γξαζεηο
ελίζρπζεο ηωλ πιεζπζκώλ ηωλ
ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο ηρζπν-
παλίδαο ηωλ πδάηηλωλ νηθν-
ζπζηεκάηωλ» ηνπ Π.Δ. 4.3 ηεο
Πξάμεο.

Παγθόζκηα Γεωπάξθα UNESCO ηεο
Διιάδαο δηνξγάλσζαλ δηαδηθηπαθή εκε-
ξίδα κε ζέκα «Παγθόζκηα Γεωπάξθα
UNESCO – Γξάζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή» θαη ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ησλ
δξάζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο δπλαηφηεηεο
αμηνπνίεζήο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ.

πλδηνξγαλσηέο ηεο δηαδηθηπαθήο εκε-
ξίδαο ήηαλ ε Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή
γηα ηελ UNESCO, ην Διιεληθφ Φφξνπκ
Γεσπάξθσλ θαη ε Έδξα UNESCO γηα ηα
Γεσπάξθα θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε
λεζησηηθψλ θαη παξάθηησλ πεξηνρψλ,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.

Κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Γηεζλνχο
Ζκέξαο Γεο, ζηηο 21 Απξηιίνπ 2021, ηα



Γηθηχνπ Γεσπάξθσλ, θ. Υ. Φαζνπιά, ηνπ
Αλ. Θαζεγεηή θαη Δπηζη. Τπεπζχλνπ ηνπ
Παγθφζκηνπ Γεσπάξθνπ UNESCO Υεικνχ-
Βνπξατθνχ, θ. Γ. Ζιηφπνπινπ, θαη ηεο
Αλαπ. Γηεπζχληξηαο ηνπ Φ.Γ. Υεικνχ-
Βνπξατθνχ θαο. Δ. Θνπκνχηζνπ.

Ζ εθδήισζε απεπζπλφηαλ ζηνπο εθπξν-
ζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη
ζε θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν, θαζψο δηα-
θηλήζεθε ειεχζεξα ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο.

Απνζθνπνχζε ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ
Γεσπάξθνπ, ηελ επηθνηλσλία, ηνλ γφληκν
δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα
ηελ θαζηέξσζε θνηλψλ ζηφρσλ θαη πξα-
θηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βηψζηκε
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.

ΕΛΙΔΑ 8
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Γηνξγάλωζε 
Δλεκεξωηηθήο Ηκεξίδαο 

«Σν Παγθόζκην Γεωπάξθν
UNESCO Υεικνύ-Βνπξαϊθνύ
ωο κέζν βηώζηκεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο»

Ο Φ.Γ. ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη
Παγθφζκηνπ Γεσπάξθνπ ηεο UNESCO Υει-
κνχ-Βνπξατθνχ, ζην πιαίζην ηεο Παγθφ-
ζκηαο Ζκέξαο Βηνπνηθηιφηεηαο (22 Καΐνπ),
δηνξγάλσζε ζηηο 20 Καΐνπ 2021 ηελ
ελεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Σν
Παγθόζκην Γεωπάξθν UNESCO Υει-
κνύ-Βνπξαϊθνύ ωο κέζν βηώζηκεο ην-
πηθήο αλάπηπμεο».

Σελ εκεξίδα πξνζθψλεζε ν Οκφη.
Θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
θαη Πξφεδξνο ηνπ Φ.Γ., θ. Γξ. Ηαηξνχ. Κε
ηελ «παξνπζία» ηνπο ηίκεζαλ ηελ εθδή-
ισζε ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπη. Διιάδνο θ.
Λ. Φαξκάθεο, ν Γήκαξρνο Θαιαβξχησλ θ.
Αζ. Παπαδφπνπινο θαη ε Θαζ. θαη
Πξφεδξνο Γ.. ηνπ Ο.ΦΤ.ΠΔ.Θ.Α, θα. Κ.
Παπαδνπνχινπ. Κέζα απφ ηηο ζχληνκεο
θαη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ηνπο, ην-
ληζαλ ηελ ζεκαζία ηνπ Γηθηχνπ ησλ Γεσ-
πάξθσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο πεξηνρήο
ζε έλα ηέηνην Γίθηπν θαη εμέθξαζαλ ηελ
πξφζεζή ηνπο λα είλαη αξσγνί ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ Φ.Γ. γηα ηελ βηψζηκε
αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

Αθνινχζεζαλ νη εηζεγήζεηο δηαθεθξηκέλσλ
νκηιεηψλ, φπσο ηνπ Θαζ. θαη Πξνέδξνπ
ηνπ Παγθφζκηνπ Γηθηχνπ Γεσπάξθσλ θαη
ηνπ Παγθφζκηνπ Γεσπάξθνπ UNESCO
Ιέζβνπ θ. Λ. Ενχξνπ, ηνπ Δπηζη. Τπεπ-
ζχλνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Γεσπάξθνπ UNE-
SCO Φεινξείηε, πληνληζηή ηνπ Διιελη-
θνχ Φφξνπκ Γεσπάξθσλ UNESCO θαη
Αλαπι. πληνληζηή ηνπ Δπξσπατθνχ



Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Γεσγξαθίαο πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Γεσγξαθίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ έιαβε
ρψξα δηαδηθηπαθά.

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζηα
πιαίζηα ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαο: «Παγθφ-
ζκηα Γεσπάξθα UNESCO: Θαηλνηφκεο
δξάζεηο γεσδηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο
γεσπνηθηιφηεηαο» παξνπζηάζηεθε απφ
ηνλ Δπηζη. ζπλεξγάηε ηνπ γεσπάξθνπ,
Αλ. Θαζ. Ζιηφπνπιν Γ., ε γεσκνξθνιν-
γηθή θιεξνλνκηά ηνπ γεσπάξθνπ, ελψ ζε
επφκελε εηδηθή ζπλεδξία κε ζέκα:

Σν UNESCO Παγθφζκην Γεσπάξθν Υει-
κνχ-Βνπξατθνχ επηθνηλσλεί κε ηελ επη-
ζηεκνληθή θνηλφηεηα κέζσ ηεο ζπκκε-
ηνρήο ηνπ κε πξνθνξηθέο ή/θαη αλεξηε-
κέλεο παξνπζηάζεηο ησλ δξάζεσλ ηνπ ζε
δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη κε ζην-
ρν ηελ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηεο πεξην-
ρήο επζχλεο ηνπ σο πεξηνρή ηδηαίηεξεο
γεσινγηθήο αμίαο.

Ζ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ γεσπάξθνπ
ζπκκεηείρε ζηηο 2-4 Ηνπλίνπ 2021, ζην
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ΕΛΙΔΑ 9

«πκκεηνρή ζην Δπηζηεκνληθό 
πλέδξην Γεωγξαθίαο 

Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ & ζην 
10ν Γηεζλέο πκπόζην ProGEO»

Ο Φ.Γ. Υεικνχ-Βνπξατθνχ νξγάλσζε θαη
πξαγκαηνπνίεζε ηελ εθδήισζε απηή κε
ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο
κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Βαζηθφο ζθνπφο
θάζε Γεσπάξθνπ είλαη λα πξναρζεί ε
βηψζηκε αλάπηπμε κε ηελ ηαπηφρξνλε
αλάδεημε ηεο πεξηνρήο, ησλ ληφπησλ πα-
ξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ηεο ηζηνξίαο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ ηφπνπ αλαπηχζ-
ζνληαο παξάιιεια πην ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν γεσηνπξηζκφο
ν νπνίνο ζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία θαη πξνζθέξεη δηαθν-
ξεηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο επηζθέπηεο. ηελ
βάζε απηή, ε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζσ ηεο επηθνη-
λσλίαο θαη ε ζηήξημε ησλ θαηνίθσλ θαη
ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη απαξαίηεηε,
ψζηε φινη καδί λα δξάζνπκε γηα έλα
θαιχηεξν αχξην.

Διπίδνπκε ζην κέιινλ ε ηνπηθή θνηλσλία
λα αληαπνθξηζεί κε πεξηζζφηεξε ζέξκε ζε
παξφκνηεο πξσηνβνπιίεο θαη δεζκεπφκα-
ζηε λα πξνζπαζήζνπκε πξνο ηελ θαηεχ-
ζπλζε απηή!
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ΕΛΙΔΑ 10

λα θηινμελήζνπλ λένπο απφ ηελ Γεξκαλία
γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή άζθε-
ζε.

Ζ ηδέα είλαη νη λένη λα εληαρζνχλ ζηα
Διιεληθά Γεσπάξθα πξνθεηκέλνπ λα απφ-
θηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία σο εζε-
ινληέο ζε δξάζεηο αλάδεημεο ηεο θπζηθήο
θαη γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη δξάζεηο
επαηζζεηνπνίεζεο λέσλ (ζρνιείσλ, παλε-
πηζηεκίσλ) πνπ επηζθέπηνληαη ηα γεσ-
πάξθα γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε.

Ζ δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ
Γεξκαληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ
UNESCO θαη θαιχπηεη φια ηα έμνδα γηα ηα
λέα παηδηά πνπ ζα έξζνπλ σο εζεινληέο
ζηα Γεσπάξθα. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο λέσλ, ν Φ.Γ. σο θνξέαο
επζχλεο ηνπ UNESCO Παγθφζκηνπ
Γεσπάξθνπ Υεικνχ-Βνπξατθνχ, θηινμέλε-
ζε απφ ηνλ Οθηψβξε ζηα γξαθεία ηνπ,
δχν λέα παηδηά απφ ηε Γεξκαλία γηα
πξαθηηθή άζθεζε κε 6κελε δηάξθεηα, ελψ
ηνλ Κάξηην 2021 πξνζήιζαλ δχν λένη
εζεινληέο, νη νπνίνη ζα παξακείλνπλ γηα
ηελ πξαθηηθή ηνπο έσο ην επηέκβξην
2021. Λα ζεκεησζεί φηη ηεξείηαη πάληα ην
πγεηνλνκηθφ πξσηφθνιιν γηα πξφιεςε
απφ ην λέν θνξνλντφ θαηά ηελ πξνζέ-
ιεπζε ησλ λέσλ εζεινληψλ.

«Παγθφζκηα Γεσπάξθα UNESCO θαη εθπαί-
δεπζε γηα ηελ αεηθνξία», παξνπζηάζηεθαλ
νη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεην-
πνίεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Γεσπάξθνπ Υεικνχ-Βνπξατθνχ, κε αθνξ-
κή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γεο.

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 10νπ Γηεζλνχο
πκπνζίνπ ProGEO πνπ πξαγκαηνπνηή-
ζεθε δηαδηθηπαθά κεηαμχ 7-10 Ηνπλίνπ
2021, παξνπζηάζηεθε ε αμηνιφγεζε ησλ
γεψηνπσλ ηνπ γεσπάξθνπ Υεικνχ Βνπ-
ξατθνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα
πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Παιαηνληνινγίαο & ηξσκα-
ηνγξαθίαο (Σκήκα Γεσινγίαο, Παλεπηζη.
Παηξψλ).

ηα ζπλέδξηα ζπκκεηείραλ πιήζνο επηζηε-
κφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ απφ φιν
ηνλ θφζκν θαη νη παξνπζηάζεηο θέληξηζαλ
ηνλ ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνη-
λφηεηαο γηα ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαην-
πνηνχληαη ζην γεσπάξθν.

Ζ πξνψζεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ γεσπάξθνπ
θαη ησλ δξάζεσλ ζα ζπλερηζηεί ηφζν κε
επηζηεκνληθέο δξάζεηο φζν θαη κε δξάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
πνιίηεο.

Κία λέα πξσηνβνπιία ηεο Διιεληθήο Δζλη-
θήο Δπηηξνπήο γηα ηελ UNESCO δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη
πεξηνρέο κε αλαγλψξηζε απφ ηελ UNESCO

«Πξαθηηθή άζθεζε λέωλ από ηε 
Γεξκαλία ζηα ειιεληθά 

Γεωπάξθα» 
Γξάζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ UNESCO

Άιιεο Γξάζεηο
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