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Σηηο 13 Μάε 

πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 38
ν
 Παλειιήλην 

πέξαζκα ζην Φα-

ξάγγη ηνπ Βνπξατ-

θνύ πνηακνύ πνπ 

δηνξγαλώζεθε από 

ηνλ Σύιινγν Οξεη-

βαζίαο- Χηνλνδξν-

κίαο - Αλαξξίρεζεο 

-Πξνζηαζίαο Πεξη-

βάιινληνο Καια-

βξύησλ ζε ζπλεξ-

γαζία κε ηνλ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Χεικνύ 

– Βνπξατθνύ. 

Σηηο 20 Μαΐνπ 

πινπνηήζεθε παηδη-

θό εξγαζηήξη κε 

ηίηιν «Σο θαράγγι 

ηης έμπνεσζης», κε 

εθδειώζεηο γηα παη-

δηά από 6 έσο 12 

εηώλ, κε παηρλίδηα, 

δσγξαθηέο θαη δξά-

ζεηο πεξηβαιινληη-

θνύ ελδηαθέξνληνο 

από ην Κέληξν 

Πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο Κιεη-

ηνξίαο - Αθξάηαο 

ζηε γέθπξα ηεο 

 

Ο Φνξέαο 

Γηαρείξηζεο Χεικνύ 

– Βνπξατθνύ ζπκκε-

ηείρε θαη θέηνο ζε 

πνιπάξηζκεο δξα-

ζηεξηόηεηεο θαη εθ-

δειώζεηο ζηα πιαί-

ζηα ηεο Δσρωπαϊ-

κής εβδομάδας 

Γεωπάρκων, από 

ηηο 6 έσο ηηο 20 

Μαΐνπ, κε ζθνπό 

ηελ πξνβνιή ηνπ 

Δζληθνύ Πάξθνπ 

Χεικνύ – Βνπξατ-

θνύ θαη Παγθόζκηνπ 

Γεσπάξθνπ ηεο U-

NESCO. 

Από ηηο 27 

Απξηιίνπ έσο ηηο 31  

Συμμετοχή του ΦΔ ςε δράςεισ 
Ενημζρωςησ & Ευαιςθητοποίηςησ 

Μαΐνπ, ζην  πιαίζην 

ησλ εθδειώζεσλ 

ηνπ ζεζκνύ «Δν 

σρμώ 2018 – 

Γιορηές Σοσ Οδο-

νηωηού», πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθαλ από 

ηε Γεκνηηθή Κνη-

λσθειή Δπηρείξεζε 

Αηγηαιείαο, ΓΖΚΔ-

ΠΑ, ν Φ.Γ. είρε ηελ 

επθαηξία λα παξνπ-

ζηάζεη κε δηαδξα-

ζηηθή παξνπζίαζε 

ην Δζληθό Πάξθν 

Χεικνύ-Βνπξατθνύ 

θαη Παγθόζκην Γεσ-

πάξθν ηεο Unesco, 

ζην Κέληξν Πιεξν-

θόξεζεο ηνπ Φ.Γ.  

38
ο
 Πανελλήνιο πέραζμα  

ζηο Φαράγγι  

ηοσ Βοσραϊκού  

Ποηαμού 

  

Για περιζζόηερες 

πληροθορίες ποσ 

αθορούν ηις δράζεις 

ηοσ  ΦΓΥΒ, 

επιζκεθηείηε εδώ: 

http://www.fdchelmos.g

r/el/ 
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ζε ζρνιεία πνπ καο 

επηζθέθηεθαλ από 

πεξηνρέο ηεο Χίνπ, 

ησλ Κπθιάδσλ, από 

ηελ Αηηηθή θαη ηελ 

Αραΐα. 

Σηηο 8 Μαΐνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε 

επίζθεςε ηεο Πεξη-

βαιινληηθήο Οκά-

δαο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Αλζνύζαο ζηα πιαί-

ζηα ζρνιηθνύ Πξν-

γξάκκαηνο «Γεσ-

πνηθηιόηεηα- Βην-

πνηθηιόηεηα θαη α-

πεηιέο πνπ απηέο 

δέρνληαη» κε μελα-

γήζεηο ζηνπο γεώην-

πνπο ηεο πεξηνρήο. 

 

Από ηο 1980, και κάθε 

τρόνο, ηη 2η Κσριακή 

ηοσ Μαΐοσ 

διοργανώνεηαι  

ηο Πανελλήνιο 

Πέραζμα ζηο θαράγγι 

ηοσ Βοσραϊκού. 
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ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

 

 

 

 

Εαρισξνύο, ζην 

Φαξάγγη ηνπ Βνπ-

ξατθνύ πνηακνύ πνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελέπεπζε ηνλ κεγά-

ιν δσγξάθν Γηάλλε 

Σππξόπνπιν.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το διήμεπο 4 -

5 Ιοςνίος, ζηο 

πλαίζιο ηων εκπαι-

δεςηικών δπάζεων 

πος ππαγμαηοποιή-

θηκαν από ηο Γη-

μοηικό Σσολείο Κα-

λαβπύηων, ο Φ.Γ. 

Χελμού–Βοςπαϊκού 

έλαβε ενεπγό πόλο, 

ηόζο με ηην παπα-

σώπηζη ςποζηηπι-

κηικού ςλικού, όζο 

και με ηην παποςζία  

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].    

 

 

 

  

ηων Διδικών Γα-

ζικήρ Πποζηαζίαρ 

Σηιρ 4 Ιοςνί-

ος, ο σώπορ πέπιξ 

ηος Γημοηικού Σσο-

λείος με ηην βο-

ήθεια και ηος Α.Τ. 

Καλαβπύηων, δια-

μοπθώθηκε καηάλ-

ληλα ωρ πάπκο κς-

κλοθοπιακήρ αγω-

γήρ, με ζκοπό οι μα-

θηηέρ να μάθοςν με 

ηην καθοδήγηζη 

ηων δαζκάλων ηοςρ 

για ηη ζημαζία ηηρ 

ηηρ οδικήρ αζθά-

λειαρ και ζςμπεπι-

θοπάρ. 

Ο Φ.Γ. ζςμ-

μεηείσε ζηην ππο-

ζπάθεια αςηή με ηην 

σοπήγηζη επηά πο-

δηλάηων βοςνού και 

ποδηλαηικών κπα-

νών. 

Σηιρ 5 Ιοςνί-

ος, Παγκόζμια Ημέ-

πα Πεπιβάλλονηορ, 

παποςζία ηων Διδι-

κών Γαζικήρ Ππο-

ζηαζίαρ ηος Φ.Γ. 

μεπωθούν για ηο 

θςζικό πεπιβάλλον 

ηηρ πεπιοσήρ. 
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και Δ΄ ηάξηρ ηος 

Γημ. Σσολείος Κα-

λαβπύηων, με ζκοπό 

οι μαθηηέρ να  γνω-  

πίζοςν και να ενη-  

Παγκόσμια  

Ημέρα Περιβάλλοντος  
 

ππαγμαηοποιήθηκε 

ξενάγηζη ζηο εκ-

παιδεςηικό μονο πά-

ηι «Άγιορ Ιωάννηρ- 

Κεπαμιδάκι» ηηρ Γ’ 
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Η Παγθόζκηα Ηκέρα 

Περηβάιιοληος 

γηορηάδεηαη θάζε 

τρόλο ζηης 5 Ιοσλίοσ 

θαη αποηειεί ηελ 

θύρηα εθδήιωζε ηοσ 

ΟΗΔ από ηο 1972 

γηα ηελ ελεκέρωζε 

ηοσ παγθόζκηοσ 

θοηλού ζτεηηθά κε 

περηβαιιοληηθά 

προβιήκαηα ποσ 

αληηκεηωπίδεη ε 

αλζρωπόηεηα. 

 

Η ζεκερηλή εκέρα 

(2018) είλαη 

αθηερωκέλε ζηελ 

θαηαποιέκεζε ηες 

κόισλζες από ηα 

πιαζηηθά. 

 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ  

ΧΔΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 
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πατθνύ Γηθηύνπ Γε-

σπάξθσλ, πνπ έια-

βε ρώξα ζην Γεσ-

πάξθν Karavanke/ 

Karawanken, 19-24 

Μαξηίνπ 2018, ζηελ 

Απζηξία. 

        Σηε ζπλάληεζε 

ζπκκεηείραλ νη εθ-

πξόζσπνη ησλ 71 

Γεσπάξθσλ από 23 

Δπξσπατθέο ρώξεο 

θαη ζπδεηήζεθαλ 

ζέκαηα θνηλά πνπ 

αθνξνύλ όια ηα κέ-

ιε ηνπ Γηθηύνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λνπ θαη πξνηάζεσλ 

γηα δηαθξαηηθέο ζπ- 

λεξγαζίεο από Δπ-

ξσπατθά Πξνγξάκ-

καηα γηα ρξεκαην- 

δόηεζε έξγσλ θαη  

 

 
 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 

5 πεξηνρέο (Λέζβνο, 

Φεινξείηεο, Υεικόο-

Βνπξαϊθόο, Βίθνο-

Αώνο, εηεία), θαζώο 

θαη ην Γεωπάξθν ηεο 

Κύπξνπ (Σξόνδνο) πνπ 

αλήθνπλ ζην 

Δπξωπαϊθό Γίθηπν 

Γεωπάξθωλ θαη 

απνηεινύλ ηαπηόρξνλα 

κλεκεία ηεο UNESCO, 

αθνύ εληάζζνληαη ζηα 

Παγθόζκηα Γεωπάξθα 

UNESCO. 
 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  
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Τν Παγθόζκην 

Γεσπάξθν Φεικνύ-

Βνπξατθνύ ηεο U-

NESCO, κε ηνπο 2 

νξηζκέλνπο εθπξν-

ζώπνπο ηνπ, θα Δ. 

Κνπκνύηζνπ, Σπ-

ληνλίζηξηα Έξγνπ -

Πεξηβαιινληνιόγν 

θαη θ. Γ. Ηιηόπνπ-

ιν, Δπηθ. Καζεγεηή 

ηνπ Τκήκαηνο Γεσ-

ινγίαο Παλεπηζηε-

κίνπ Παηξώλ θαη 

Δπηζηεκνληθό Σπ-

λεξγάηε ηνπ Γεσ-

πάξθνπ, ζπκκεηείρε 

ζηελ 41ε Σπλά-

ληεζε ηνπ Δπξσ- 

λάπηπμεο, ελώ αλα- 

ιύζεθαλ δηεμνδηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γεσπάξθσλ, ηα θξη-

ηήξηα επηιεμηκόηεηαο 

θαη ε δηαδηθαζία ζύ-

ληαμεο θαη ππνβνιήο 

θαθέινπ ππνςεθηό-

ηεηαο γηα αλαγλώ-

ξηζε κηαο πεξηνρήο 

σο Παγθόζκην Γεσ-

πάξθν UNESCO.  

 

δξαζηεξηνηήησλ 

ζηηο πεξηνρέο ησλ 

Γεσπάξθσλ. 

Πξαγκαηνπνη-

ήζεθε αλνηρηή ζπλέ-

ληεπμε ηύπνπ ηε 2ε 

εκέξα. Καη δηεμήρζε 

Έθζεζε ηνπηθώλ 

πξντόλησλ απ΄όια 

ηα Γεσπάξθα, πξν-

θεηκέλνπ νη ζπκ-

κεηέρνληεο λα γλσ-

ξίζνπλ θαη λα δνθη-

κάζνπλ γεύζεηο από 

πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

Δπξώπεο. Σηελ έθ-

ζεζε ππήξρε Διιε-

ληθό πεξίπηεξν κε 

γεύζεηο θαη εηθόλεο 

από Αρατα, Λέζβν, 

Γηάλλελα θαη Κξή-

ηε.  

 

 

 
 

Τν 1ν Γηεζλέο 

Σπλέδξην ησλ Πα-

γθόζκησλ Γεσπάξ-

θσλ UNESCO Δι-

ιάδαο θαη Κύπξνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε κεγάιε επηηπρία  
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Γεωπάρκο  Χελμού - Βουραϊκού 

θαη ζπκκεηνρή ζηελ 

αίζνπζα Γ. Κξαλη-

δηώηε, ηνπ Υπνπξ-

γείνπ Δμσηεξηθώλ, 

ζηηο  17 θαη 18 

Μαΐνπ 2018.  

Σην ζπλέδξην 

ζπκκεηείραλ θαη πα-

ξνπζίαζαλ ηηο δξα-

ζηεξηόηεηέο ηνπο 

εθπξόζσπνη από ό-

ια ηα Γεσπάξθα ηεο 

Διιάδαο θαη ηεο 

Κύπξνπ, ζηειέρε 

ηνπ Τκήκαηνο Γεσ-

ινγηθήο Δπηζθό-

πεζεο ηεο Κύπξνπ, 

ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Γε-

σινγηθώλ θαη Με-

ηαιιεπηηθώλ Δξεπ-

λώλ Διιάδαο, ηεο 

Τνπηθήο Απηνδηνί-

θεζεο, εθπξόζσπνη 

Υπνπξγείσλ, Παλε-

πηζηεκίσλ, Ιλζηη-

ηνύησλ θαη νξγα-

ληζκώλ, θαζώο θαη 

εθπαηδεπηηθνί όισλ 

ησλ βαζκίδσλ. 

Σην ζπλέδξην 

παξνπζηάζηεθαλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, νη 

δξάζεηο θαη νη νξζέο  

Σν Γεωπάρκου 

Χελμού Βουραικού 

είλαη κέινο ηνπ  

Παγθόζκηνπ Γηθηύνπ 

Γεωπάξθωλ ηεο 

UNESCO &  

ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

Γηθηύνπ Γεωπάξθωλ 

EGN από ην 2009. 

 

 

Σα κέιε ηνπ 

Παγθόζκηνπ Γηθηύνπ 

Γεωπάξθωλ ηεο 

UNESCO 

ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο , αιιά 

θαη κε θξαηηθέο 

αξρέο, ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο θαη 

ηδηώηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εθαξκόζνπλ θαη 

λα πξνωζήζνπλ 

κεζόδνπο γηα ηε 

δηαηήξεζε , 

πεξηθξνύξεζε, 

αλάδεημε θαη 

βηώζηκε δηαρείξηζε 

ηεο γεωινγηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πξαθηηθέο ησλ Δι- 

ιαδηθώλ θαη Κππξη- 

αθώλ  γεσπάξθσλ, 

ηεο Πεξηβαιινληη-

θήο Δθπαίδεπζεο 

ζρεηηθέο κε ηε γεσ-

πνηθηιόηεηα θαη ηα 

γεσπάξθα, παξαδεί-

γκαηα θαη θαηλνηό-

κεο κεζνδνινγίεο 

γηα ηελ πξνβνιή 

ησλ ηνπηθώλ πξντ-

όλησλ, πξνώζεζεο 

ηνπ γεσηνπξηζκνύ 

θαη ζηήξημε ηεο βη-

ώζηκεο, ηνπηθήο α-  

 

 

1ν Γηεζλέο 

πλέδξην 

Γεωπάξθωλ  

Διιάδαο - Κύπξνπ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 

41ε πλάληεζε 

ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

Γηθηύνπ 

Γεωπάξθωλ  


