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Η 5θ Ιουνίου ορίςτθκε το 1972  
από τον Οργανιςμό Ηνωμζνων Εκνϊν  

ωσ Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ.  
Είναι το κφριο μζςο των Ηνωμζνων Εκνϊν  
για τθν προϊκθςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο 

 τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ δράςθσ  
για το περιβάλλον.  

Γιορτάηεται λοιπόν κάκε χρόνο,  
για να κυμίηει τθ ςθμαςία του περιβάλλοντοσ 

για τθν ανκρωπότθτα και για τον πλανιτθ 
ςυνολικά αλλά και για να μασ υπενκυμίηει τθν 

ευκφνθ που ζχουμε απζναντι ςτισ 
μελλοντικζσ γενιζσ για τθ διατιρθςθ του 

περιβάλλοντοσ. 

ΕΛΙΔΑ 2 

Δράςεισ ενθμζρωςθσ & 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

 

Δράσεις εμημέρωσης &          

 Δυαισθητοποίησης 
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Δκδηλώρειπ για ςημ  

Παγκόρμια Ημέοα Πεοιβάλλξμςξπ  

Έςξσπ 2019 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Χελμοφ-Βουραϊκοφ 
ςτα πλαίςια του εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ 
Ημζρασ Περιβάλλοντοσ ςυμμετείχε ςε διά-
φορεσ εκδθλϊςεισ. 
 
τισ 5 Ιουνίου,  το Δθμοτικό ςχολείο οφικοφ 
Κορινκίασ επιςκζφκθκε το Κζντρο Πλθροφό-
ρθςθσ του Φ.Δ. Μακθτζσ όλων των τάξεων 
είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν μια 
διαδραςτικι παρουςίαςθ με κζμα το Εκνικό 
Πάρκο και Παγκόςμιο Γεωπάρκο Χελμοφ- 
Βουραϊκοφ, τθ χλωρίδα και τθν πανίδα τθσ 
προςτατευόμενθσ περιοχισ, κακϊσ και τθ 
λειτουργία του Φ.Δ. Μζςα από αυτι τθ 
διαδικαςία ενθμερϊκθκαν, ζλυςαν τισ από-
ρίεσ τουσ και με τθ ςυνεργαςία του προ-
ςωπικοφ του Φ.Δ. ςυηιτθςαν και πρότειναν 
λφςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
ςτθν κακθμερινότθτα. 
 
τισ 8 Ιουνίου, ο Φ.Δ. Χελμοφ- Βουραϊκοφ, ο 
Φ.Δ. Τγροτόπων Κοτυχίου-τροφυλιάσ & Κυ-
παριςςιακοφ Κόλπου και ο Φ.Δ. Λιμνοκά-
λαςςασ Μεςολογγίου - Ακαρνανικϊν Ορζων 
βρζκθκαν ςτον πεηόδρομο Ριγα Φεραίου & 
Ερμοφ, ςτθν Πάτρα, όπου διοργάνωςαν ζκ-
κεςθ με φωτογραφικό και ενθμερωτικό υλικό 
τθσ δράςθσ τουσ. τόχοσ τθσ ζκκεςθσ ιταν θ 
πλθροφόρθςθ των ποικίλων περιβαλλοντι-
κϊν τουσ δράςεων και θ ευαιςκθτοποίθςθ 
των πολιτϊν. Οι εκπρόςωποι των Φ.Δ. είχαν 
τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με το κοινό 
και να απαντιςουν ςτισ απορίεσ τουσ, να ενθ- 
μερϊςουν για τθν οικολογικι και αιςκθτικι 
 

αξία κακϊσ και για το ιδιαίτερο κακεςτϊσ 
προςταςίασ των προςτατευόμενων περιοχϊν 
και να μοιράςουν ενθμερωτικό υλικό ςχετικά 
με τισ παραπάνω περιοχζσ και τα ςπάνια είδθ 
χλωρίδασ και πανίδασ που φιλοξενοφνται ςε 
αυτζσ. 



ΕΛΙΔΑ 3 

Ο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ςτα πλαίςια του 
ενθμερωτικοφ του ρόλου, υλοποίθςε κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 και ςε ςυνεργα-
ςία με το Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαί-
δευςθσ Κλειτορίασ-Ακράτασ πλθκϊρα εκπαι-
δευτικϊν δράςεων. 
 
Ο Φ.Δ. είχε τθν ευκαιρία να παρουςιάςει με 
διαδραςτικι παρουςίαςθ ςε ςχολεία από 
όλθ τθν Ελλάδα, το Εκνικό Πάρκο Χελμοφ-
Βουραϊκοφ και Παγκόςμιο Γεωπάρκο τθσ 
UNESCO, ςτο Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του 
Φ.Δ., που βρίςκεται ςτα Καλάβρυτα. κοπόσ 
τθσ παρουςίαςθσ ιταν θ ενθμζρωςθ των 
μακθτϊν για το Εκνικό Πάρκο, το Γεωπάρκο, 
τθ λειτουργία του Φ.Δ., κακϊσ και θ εκπαί-
δευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςε διά-
φορα περιβαλλοντικά κζματα. 
 
Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018- 2019 επι-
ςκζφκθκαν το Φ.Δ.: το 1ο Γυμνάςιο Καλφμ-
νου, το Γυμνάςιο Ιωλκοφ, το Γυμνάςιο θ-
τείασ, το 1ο Γυμνάςιο Νεάπολθσ Λακωνίασ, το 

 
4ο ΓΕΛ Πετροφπολθσ, το 2ο ΓΕΛ Γζρακα, το 
ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Καλαβρφτων. Επιπρόςκετα, 
ςτα πλαίςια του Patras Science Festival το 
Φ.Δ. επιςκζφκθκε ομάδα εκελοντϊν φοιτθ-
τϊν. 
 
τα πλαίςια των εκπαιδευτικϊν δράςεων του 
Φ.Δ., τα ςχολεία πραγματοποίθςαν, επίςθσ, 
πεηοπορικζσ διαδρομζσ ςτα μονοπάτια που 
διαςχίηουν τθν προςτατευόμενθ περιοχι, με 
ςκοπό τθν παρατιρθςθ τθσ χλωρίδασ και τθσ 
πανίδασ τθσ περιοχισ και τθν εξοικείωςθ με 
τθ φφςθ. 

Δκπαιδεσςικέπ δοάρειπ ςξσ Φ.Δ. 

Χελμξύ-Βξσοαϊκξύ καςά ςξ 

ακαδημαϊκό έςξπ 2018-2019   
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Δκπαιδευτικές Δράσεις 



Ο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ, μζςω των εκπρο-
ςϊπων του κ.κ. Νικόλαο Σοπουηίδθ, Γεωλόγο 
και Γεϊργιο Ρουςινό, Δαςολόγο, ςυμμετείχε 
ςτθν 11θ ςυνάντθςθ εργαςίασ των πιςτο-
ποιθμζνων Προςτατευόμενων Περιοχϊν ςτο 
βιϊςιμο τουριςμό – EUROPARC, που είχε ωσ 
κζμα: «Η κοινωνικι και πολιτιςτικι επί-
δραςθ του τουριςμοφ: διερευνώντασ μια βι-
ώςιμθ απάντθςθ» και τθν οποία διοργάνωςε 
ο Φ.Δ. Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Κοιλά-
δασ Αχελϊου, Αγράφων και Μετεϊρων, ςτα 
Πράμαντα των Βορείων Σηουμζρκων, από τισ 
9 ζωσ τισ 11 Απριλίου 2019.  
 
Η ςυνάντθςθ εργαςίασ περιλάμβανε ςυνε-
δρίεσ από εξειδικευμζνουσ ομιλθτζσ, εργα-
ςτιρια (workshops) κακϊσ και εκδρομζσ ςτθν 
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Συμαμτήσεις Δργασίας 

ΕΛΙΔΑ 4 

περιοχι του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, 
τθσ κοιλάδασ Αχελϊου, Αγράφων και των 
Μετεϊρων. 
 
Ο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ςτα 11 χρόνια 
λειτουργίασ του, εκτόσ από τθ ςθμαντικι 
βαςικι αρμοδιότθτα του για τθν παρακο-
λοφκθςθ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 
ςτο Εκνικό Πάρκο, αλλά και τθν ενθμζρωςθ & 
ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ 
και των επιςκεπτϊν, ζχει καταφζρει τθν 
ζνταξθ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ ςτο 
Δίκτυο EUROPARC με τθν πιςτοποίθςθ με 
τίτλο «Ευρωπαϊκι Χάρτα για τον Αειφόρο 
Σουριςμό», κακϊσ και ςτα Γεωλογικά Μνθ-
μεία Παγκόςμιασ Κλθρονομιάσ, με τον τίτλο 
«Παγκόςμια Γεωπάρκα UNESCO».  

Σσμμεςξυή  

ςξσ Φ.Δ. Χελμξύ-Βξσοαϊκξύ  

ρςημ 11η ρσμάμςηρη εογαρίαπ  

ςωμ πιρςξπξιημέμωμ 

Ποξρςαςεσόμεμωμ Πεοιξυώμ  

ρςξ Βιώριμξ Τξσοιρμό – 

EUROPARC  



ΕΛΙΔΑ 5 

Μζςα από αυτά τα εργαλεία δικτφωςθσ, προ-
ςπακεί να ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ δρά-
ςεων εναλλακτικοφ τουριςμοφ, περιβαλ-
λοντικισ εκπαίδευςθσ, προςταςίασ και ανά-
δειξθσ του περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι του 
Εκνικοφ Πάρκου, με πολλαπλά οφζλθ για τθν 
τοπικι κοινωνία.  
 

αποφάςεισ, με ςτόχο τθ δθμιουργία προςτι- 
κζμενθσ αξίασ του τοπικοφ οικοςυςτιματοσ 
Σουριςμοφ. Ο ςκοπόσ του ζργου και ο ρόλοσ  
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ είναι θ κα- 
ταγραφι και θ αξιολόγθςθ των εμπειριϊν 
των επιςκεπτϊν ςε ςχζςθ με τισ μεμονωμζνεσ 
ι ςφνκετεσ υπθρεςίεσ που λαμβάνουν ςτον 
προοριςμό τουσ.  
 
Ο ςκοπόσ και ο ρόλοσ των μελϊν των περιφε-
ρειακϊν δικτφων, είναι θ κινθτοποίθςθ των 
τουριςτϊν ϊςτε να επιτευχκεί θ μεγαλφτερθ 
δυνατι ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων, 
με ςτόχο τθ ςυλλογι αντιδράςεων των του-
ριςτϊν – επιςκεπτϊν και ταυτόχρονα τθν ενί-
ςχυςθ και ενδυνάμωςθ τθσ περιοχισ. Για το 
λόγο αυτό υπογράφτθκε πρωτόκολλο ςυνερ-
γαςίασ ανάμεςα ςτο ΦΔ, τθν Περιφζρεια 
Δυτικισ Ελλάδασ, το Διμο Καλαβρφτων, τθν 
Αχαΐα Αναπτυξιακι Α.Ε, το Χιονοδρομικό 
Κζντρο Καλαβρφτων, το πιλαιο των Λιμνϊν, 
το Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ 
και διάφορουσ υλλόγουσ ςτον τομζα του 
τουριςμοφ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Δι-
μου Καλαβρφτων, ςυγκροτϊντασ ζνα δίκτυο 
με τθν επωνυμία «Περιφερειακό Δίκτυο τθσ 
Πιλοτικισ Περιοχισ των Καλαβρφτων». 
Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ για τθν πλατφόρμα 
και εταίροσ του ζργου CI-NOVATEC είναι το 
Πανεπιςτιμιο Πατρϊν – Σμιμα Ηλεκτρο-
λόγων Μθχανικϊν & Σεχνολογίασ Τπολογι-
ςτϊν.  

Σσμμεςξυή ςξσ  

Φ.Δ. Χελμξύ-Βξσοαϊκξύ  

ρε Ποόγοαμμα ςηπ Πεοιτέοειαπ 

Δσςικήπ Δλλάδαπ  
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Κάκε δφο χρόνια, το δίκτυο EUROPARC, που 
εφαρμόηει τθ μεκοδολογία του Βιώςιμου 
Σουριςμοφ ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ, 
ςυνζρχεται για ανταλλαγι εμπειριών και 
βζλτιςτων πρακτικών. Επιδιώκεται με τθν 

προςζγγιςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ, να 
αποδοκοφν τα κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφζλθ ςε μια περιοχι, με 

ςεβαςμό ςτθν υπάρχουςα κουλτοφρα, 
επιτυγχάνοντασ ταυτόχρονα τθν αφξθςθ και 

τθν ανάπτυξθ. Αποτελεί μια πρόκλθςθ θ 
εξιςορρόπθςθ  αυτών  των  ανταγωνιςτικών 

απαιτιςεων. 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ 
ζργου CI-NOVATEC, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελ-
λάδοσ, ωσ επικεφαλισ εταίροσ, ζχει επιλζξει 
τθν περιοχι των Καλαβρφτων για τθν πιλο-
τικι εφαρμογι του ζργου.  
 
Σο ζργο ζρχεται να ικανοποιιςει, μζςω τθσ 
εφαρμογισ μιασ καινοτόμου μεκοδολογίασ, 
τθ ςυλλογι δεδομζνων εμπειρίασ βάςει 
αποτελζςματοσ, από τον ίδιο τον επιςκζπτθ, 
τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για να 
διευκολφνουν επιχειρθματικζσ και πολιτικζσ 

Δκδηλώσεις Συμεργασίας 



τερεάσ Ελλάδασ του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. για τθν υπο-
ςτιριξθ του Γεωπάρκου Χελμοφ - Βουραϊκοφ. 
τθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν ενεργά ο Γενικόσ 
Γραμματζασ του Δ.. του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. κ. Μ. Γαρ-
δικιϊτθσ, Γεωπόνοσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ 
τθσ Διοικοφςασ  Επιτροπισ του Παραρτιμα-
τοσ, κ. . πυρόπουλοσ, Ιχκυολόγοσ, ο Πρόε-
δροσ του Παραρτιματοσ, κ. Α. Πετρόπουλοσ, 
Γεωπόνοσ, ο κ. Γρ. Ιατροφ, Πρόεδροσ του Φ.Δ. 
και Ομότιμοσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Βιολο-
γίασ του Πανεπιςτιμιου Πατρϊν, ο κ. Γ. Ηλιό-
πουλοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Παλαιοντο-
λογίασ και τρωματογραφίασ του Σμιματοσ 
Γεωλογίασ του Πανεπιςτιμιου Πατρϊν.  
 
Σο  Παράρτθμα Πελοποννιςου & Δυτικισ τε-
ρεάσ Ελλάδασ του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. υπζγραψε υμ-
φωνθτικό υνεργαςίασ με το Φ.Δ. Χελμοφ – 
Βουραϊκοφ, κακορίηοντασ ζνα πλαίςιο ςυνερ-
γαςίασ ςε κζματα κοινοφ επιςτθμονικοφ 
ενδιαφζροντοσ που ςχετίηονται με το Εκνικό 
Πάρκο και Γεωπάρκο Χελμοφ – Βουραϊκοφ, ό-
πωσ παροχι επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ςυμ-
βουλϊν γεωτεχνικοφ περιεχομζνου για τθν 
προςταςία, διαχείριςθ και ανάδειξθ των γεω-
τόπων ςτα όρια ευκφνθσ του Γεωπάρκου, τθν 
προςταςία των φυςικϊν μνθμείων και τθσ 
φυςικισ κλθρονομιάσ, τθ χριςθ ορκϊν πρα-
κτικϊν ςτισ καλλιζργειεσ, τθ κτθνοτροφία, τθ 
δαςοπονία αλλά και τα αγροτοκτθνοτροφικά 
προϊόντα. 

 Ο Φ.Δ. Χελμοφ – Βουραϊκοφ και το πα-
ράρτθμα Πελοποννιςου και Δυτικισ τερεάσ 
Ελλάδασ του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελ- 
λάδοσ, πραγματοποίθςαν με μεγάλθ επιτυχία 
και με τθν παρουςία πλικουσ γεωτεχνικϊν, 
εκπροςϊπων φορζων και πολιτϊν, ςτισ 9 
Φεβρουαρίου 2019 εκδιλωςθ παρουςίαςθσ 
τθσ ςυνεργαςίασ του Φ.Δ. Χελμοφ Βουραϊκοφ 
με Παράρτθμα Πελοποννιςου και Δυτικισ  

 Ο Φ.Δ. Χελμοφ Βουραϊκοφ ζρχεται να 
ςυμβάλλει, μζςα από τθν θλεκτρονικι πλατ-
φόρμα, ςτθ μεταφορά δεδομζνων και ςτοι-
χείων βιο-ποικιλότθτασ και γεω-ποικιλότθτασ 
ςτον επιςκζπτθ εντόσ του Εκνικοφ Πάρκου 
Χελμοφ - Βουραϊκοφ, με ςτόχο τθν αφξθςθ 
εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ, όπωσ είναι 
ο οικοτουριςμόσ, ο γεωτουριςμόσ κλπ. Η 
αναγνϊριςθ τθσ περιοχισ ωσ «UNESCO 
Παγκόςμιο Γεωπάρκο» από το 2015, από-
τελεί ζνα ιςχυρό εργαλείο για επίτευξθ των 
παραπάνω  ςτόχων.  
 

Δκδήλωρη παοξσρίαρηπ  

ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ ΦΔ Χελμξύ- 

Βξσοαϊκξύ με ςξ ΓΔΩΤ.Δ.Δ./ 

Παοάοςημα Πελξπξμμήρξσ & 

Δσςικήπ Σςεοεάπ Δλλάδαπ για ςημ 

σπξρςήοινη ςξσ Γεωπάοκξσ 

Χελμξύ Βξσοαϊκξύ 

ΕΛΙΔΑ 6 
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τθσ ςυνεργαςίασ του Φ.Δ. Χελμοφ Βουραϊκοφ 
με Παράρτθμα Πελοποννιςου και Δυτικισ 
τερεάσ Ελλάδασ του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. για τθν υπο-
ςτιριξθ του Γεωπάρκου Χελμοφ - Βουραϊκοφ. 
Σθν εκδιλωςθ τίμθςε με τθν παρουςία του ο 
Γενικόσ Γραμματζασ του Δ.. του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. κ. 
Μ. Γαρδικιϊτθσ, Γεωπόνοσ. Σθν εκδιλωςθ 
προλόγιςε ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Διοι-
κοφςασ  Επιτροπισ του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. Πελοποννι-
ςου και τερεάσ Ελλάδασ. κ. . πυρόπουλοσ, 
Ιχκυολόγοσ.  Ακολοφκθςε ειςιγθςθ του Προ-
ζδρου του Παραρτιματοσ, κ. Α. Πετρόπουλου 
για το ρόλο του ΓΕΩΣ.Ε.Ε. και για τθν ςυ-
νεργαςία με το Φ.Δ Χελμοφ- Βουραϊκοφ. Εκ 
μζρουσ του Φ.Δ. Χελμοφ- Βουραϊκοφ, ςφ-
ντομο χαιρετιςμό απεφκυνε ο κ. Γρ. Ιατροφ, 
Πρόεδροσ του Φ.Δ. και Ομότιμοσ Κακθγθτισ 
του Σμιματοσ Βιολογίασ του Πανεπιςτιμιου 
Πατρϊν ενϊ ο κ. Γ. Ηλιόπουλοσ, Αναπλθ-
ρωτισ Κακθγθτισ Παλαιοντολογίασ και τρω-
ματογραφίασ του Σμιματοσ Γεωλογίασ του 
Πανεπιςτιμιου Πατρϊν παρουςίαςε αναλυ-
τικά ςτοιχεία για το Γεωπάρκο Χελμοφ Βου-
ραϊκοφ, μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ και Παγκό-
ςμιου Δικτφου Γεωπάρκων τθσ UNESCO. 
 



Σο Γεωπάρκο Χελμοφ - Βουραϊκοφ είναι 
μζλοσ του  Παγκόςμιου Δικτφου Γεωπάρκων 

τθσ UNESCO & του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου 
Γεωπάρκων από το 2009. 

Σα Παγκόςμια Γεωπάρκα τθσ UNESCO είναι 
περιοχζσ που διακζτουν μνθμεία γεωλογικισ 

κλθρονομιάσ παγκόςμιασ αξίασ. 
 

Μασ βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ και τθν 
αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων μασ ςτο 
πλαίςιο του δυναμικοφ πλανιτθ που ηοφμε. 

 
Επίςθσ αναδεικνφουν όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 

φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μασ. 

ΕΛΙΔΑ 7 

Παγκόσμιο Γεωπάρκο        

Χελμού - Βουραϊκού

  

 
 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΕΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ                                                                                           ΣΕΤΧΟ 9                        

Σσμμεςξυή ςξσ Φ.Δ.  

Χελμξύ-Βξσοαϊκξύ ρςημ  

43η Σσμάμςηρη ςξσ Δσοωπαϊκξύ 

Δικςύξσ Γεωπάοκωμ ρςη Γεομαμία 

Οι επίςθμοι εκπρόςωποι του Παγκόςμιου Γε-
ωπάρκου Χελμοφ - Βουραϊκου, κ. Γ. Ηλιόπου-
λοσ, Αναπλ. Κακθγθτισ Σμιματοσ Γεωλογίασ 
του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και επιςτθμο-
νικόσ ςφμβουλοσ του Γεωπάρκου και Ε. Κου-
μοφτςου, υντονίςτρια Ζργου-Περιβαλλοντο-
λόγοσ του Φορζα Διαχείριςθσ, ςυμμετείχαν 
ςτθν 43θ υνάντθςθ του Ευρωπαϊκοφ Δι-
κτφου Γεωπάρκων, ςτο Swabian Alp UNESCO 
Global Geopark, Aalen ςτθ Γερμανία, από τισ 
25 ζωσ τισ 29 Μαρτίου 2019. 
 
τθ ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν οι εκπρόςωποι 
των 73 Ευρωπαϊκϊν Γεωπάρκων και ςυηθτι-
κθκαν κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ που 
αφοροφςαν όλα τα μζλθ του Δικτφου, ςυμπε-
ριλαμβανομζνων και προτάςεων για δια-
κρατικζσ ςυνεργαςίεσ από Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα για χρθματοδότθςθ ζργων και 
δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ των Γεω-
πάρκων. 
 
Σο Γεωπάρκο Χελμοφ-Βουραϊκοφ ςυμμετείχε 
ςτθν ομάδα εργαςίασ που αφοροφςε τθ 
λιγνιτικι και εξορυκτικι δραςτθριότθτα των 
Γεωπάρκων με ςτόχο τθ παραγωγι κοινοφ 
οδθγοφ για όλα τα γεωπάρκα τθσ ςυγκε-
κριμζνθσ ομάδασ εργαςίασ.  
 
Σθ 2θ θμζρα διεξιχκθ ζκκεςθ τοπικϊν 
προϊόντων απϋ όλα τα Γεωπάρκα, προκει-
μζνου οι ςυμμετζχοντεσ να γνωρίςουν και  να 



8 ΕΛΙΔΑ 8 
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δοκιμάςουν γεφςεισ από πολλζσ περιοχζσ τθσ 
Ευρϊπθσ. τθν ζκκεςθ υπιρχε Ελλθνικό περί-
πτερο με γεφςεισ και εικόνεσ από τθν Αχαΐα, 
τθ Λζςβο, τα Γιάννενα και τθν Κριτθ, κακϊσ 
και περίπτερο από τθν Κφπρο. 
 
Μασ δόκθκε θ ευκαιρία να πραγματοποι-
ιςουμε ςυναντιςεισ με ςυναδζλφουσ από ό-
λθ τθν Ευρϊπθ, να μάκουμε καλζσ πρακτικζσ 
από τθ διαχείριςθ των Γεωπάρκων τουσ και 
πωσ μποροφμε να αξιοποιιςουμε όλθ αυτι 
τθν εμπειρία που ζχει αναπτυχκεί ςτα Παγκό-
ςμια Γεωπάρκα για τθν καλφτερθ παρουςία 
του Γεωπάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ. 
 
Ο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ ςυμβάλλει ςυςτθ-
ματικά ςτθ προϊκθςθ δράςεων εναλλακτι-
κοφ τουριςμοφ, περιβαλλοντικισ εκπαίδευ-
ςθσ, προςταςίασ και ανάδειξθσ του περιβάλ-
λοντοσ ςτθν περιοχι του Εκνικοφ Πάρκου, 
κακϊσ αυτό λειτουργεί ςαν εργαςτιριο βιϊ-
ςιμθσ ανάπτυξθσ που προωκεί τθν αναγνϊ-
ριςθ και διαχείριςθ τθσ γιινθσ κλθρονομιάσ 
και τθ βιωςιμότθτα του τοπικοφ πλθκυςμοφ, 
με πολλαπλά οφζλθ για τθν τοπικι κοινωνία. 
Ζτςι κακιερϊνεται θ αναγνϊριςθ του Εκνικοφ 
Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ ωσ μνθμείο τθσ 
UNESCO με ιδιαίτερθ γεωλογικι κλθρονομιά 
(πζραν τθσ μοναδικισ Βιοποικιλότθτασ). 

Σσμμεςξυή ςξσ Φ.Δ.  

Χελμξύ-Βξσοαϊκξύ  

ρςξ 2ξ Διεθμέπ Σσμέδοιξ 

Γεωπάοκωμ Δλλάδαπ-Κύποξσ 

Ο κ. Γ. Ηλιόπουλοσ, Αναπλ. Κακθγθτισ Σμι-
ματοσ Γεωλογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
και Επιςτθμονικόσ ςφμβουλοσ του Γεωπάρ-
κου και θ κ. Ε. Κουμοφτςου, υντονίςτρια 
Ζργου-Περιβαλλοντολόγοσ Φ.Δ., ωσ επίςθμοι 
εκπρόςωποι του Παγκόςμιου Γεωπάρκου 
Χελμοφ-Βουραϊκου τθσ UNESCO, ςυμμετείχαν 
ςτο 2ο Διεκνζσ υνζδριο Γεωπάρκων 

Σα Παγκόςμια Γεωπάρκα τθσ UNESCO είναι 
περιοχζσ που διακζτουν μνθμεία γεωλογικισ 

κλθρονομιάσ παγκόςμιασ αξίασ. 
 
 

Πθγι Φωτογραφίασ: www.geoparksconference.gov.cy 

Ελλάδασ - Κφπρου, ςτθ Λευκωςία, από 16 
ζωσ 18 Μαΐου 2019, με κζμα «Ανάδειξθ και 
προβολι τθσ γεωλογικισ και μεταλλευ-
τικισ κλθρονομιάσ, προώκθςθ τθσ γεω-εκ-
παίδευςθσ και γεω-τουριςτικι ανάπτυξθ». 

Ο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ ςυμβάλλει 
ςυςτθ-ματικά ςτθ προϊκθςθ δράςεων 
εναλλακτι-κοφ τουριςμοφ, 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευ-ςθσ, 
προςταςίασ και ανάδειξθσ του 
περιβάλ-λοντοσ ςτθν περιοχι του 
Εκνικοφ Πάρκου, κακϊσ αυτό 
λειτουργεί ςαν εργαςτιριο βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ που προωκεί τθν 
αναγνϊριςθ και διαχείριςθ τθσ γιινθσ 
κλθρονομιάσ και τθ βιωςιμότθτα του 
τοπικοφ πλθκυςμοφ, με πολλαπλά 
οφζλθ για τθν τοπικι κοινωνία. Ζτςι 
κακιερϊνεται θ αναγνϊριςθ του 
Εκνικοφ Πάρκου Χελμοφ-Βουραϊκοφ 
ωσ μνθμείο τθσ UNESCO με ιδιαίτερθ 
γεωλογικι κλθρονομιά (πζραν τθσ 
μοναδικισ Βιοποικιλότθτασ). 
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Σο υνζδριο διοργανϊκθκε από το Σμιμα 
Γεωλογικισ Επιςκόπθςθσ και το Γεωπάρκο 
Σρόοδοσ τθσ Κφπρου. υμμετείχαν οι εκπρό-
ςωποι των 5 Ελλθνικϊν Γεωπάρκων, και προ-
βλικθκαν οι περιοχζσ αυτζσ, ενϊ ζγιναν και 
αξιόλογεσ παρουςιάςεισ από ειδικοφσ επιςτι-
μονεσ ςχετικά με το γεωτουριςμό και τθ 
βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ, τθ γεω-εκπαίδευ-
ςθ, τθ γεωλογικι και μεταλλευτικι κλθρο-
νομιά, τθ φυςικι κλθρονομιά και το περιβάλ- 
λον, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και διαδικτυ-
ακζσ εφαρμογζσ προβολισ και ανάδειξθσ των 
Γεωπάρκων. 
 
ιμερα λειτουργοφν 147 Παγκόςμια Γεωπάρ-
κα UNESCO, ςε 41 χϊρεσ. Ο αρικμόσ αυτόσ 
αυξάνεται ςυνεχϊσ, κακϊσ πολλζσ περιοχζσ, 
ςε όλο τον κόςμο, ηθτοφν να ενταχκοφν ςτο 
δίκτυο αυτό.  
 
Σα Παγκόςμια Γεωπάρκα UNESCO ζχουν ωσ 
μοναδικό ςτόχο τουσ τθν προςταςία τθσ γεω-
ποικιλότθτασ του πλανιτθ μασ, ςε ςυνερ-
γαςία και προσ όφελοσ των τοπικϊν κοινω-
νιϊν. 
 

Πθγι Φωτογραφίασ: www.geoparksconference.gov.cy 
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ιμερα, ςτα Παγκόςμια Γεωπάρκα UNESCO 
περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, οι 

περιοχζσ Νιςοσ Λζςβοσ, Ψθλορείτθσ, 
Χελμόσ-Βουραϊκόσ, Βίκοσ-Αώοσ και θτεία 

από τθν Ελλάδα  
και το Σρόοδοσ από τθν Κφπρο. 

Πθγι Φωτογραφίασ: www.geoparksconference.gov.cy 
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Επιμζλεια Κειμζνων & Ζκδοςθσ:  

Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ 
Φωτογραφίεσ:  

Αρχείο Φ.Δ. Χελμοφ-Βουραϊκοφ  
(για φωτογραφικό υλικό  

εκτόσ αρχείου Φ.Δ. αναφζρεται θ πθγι)  
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